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ଓଡ଼ି ଶାର ପଥମ ଏବଂ ଏକମାତ ସ"ୂ$ ଓଡ଼ି ଆ ମାସି କ ସାହି ତ ଇ-ପତି କା

ଆସ ଓଡ଼ି ଆେର େଲଖିବା, ପଢ଼ି ବା ଓ ପଢ଼ାଇବା
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‘ଆହାନ’ ଇ-ପତି କାେର ପ$
ୂ  ତଃ େମୗଳି କ, अପକାଶି ତ େଲଖା ଗୁଡ଼ିକ ହW
େଲଖାର ମାନ ଏବଂ ଭାଷା ତଥା ଉପାେଦୟତା ଆଧାରେର ଚୟନ କରାଯାଇଥାଏ
େକୗଣସି େବନାମୀ େଲଖା ଉପେର ଆମର େକୗଣସି କ\ବ / ଦାୟି ତ ରହି ବ
ନାହW େଲଖାେର ଦି ଆଯାଇଥି ବା ସମ] ତଥ ଏବଂ ବି ଚାର େଲଖକ-ର ସ"ୂ$
ନି ଜସ , ତାହା ଉପେର ସ"ାଦକ କି ^ା ପକାଶକ- ସହମତି ରହି ବ େବାଲି େକୗଣସି
ଲିଖି ତ ନି ୟମ ନାହW ଯଦି ଓ ପେତକ େଲଖାକୁ ଭଲଭାବେର ପଢ଼ି ବା ଏବଂ
ବୁ ଝି ବାପେର ହW ପକାଶନ େହତୁ ନି ବା ଚନ କରାଯାଇଥାଏ ତଥାପି େଲଖାର
ଶତପତି ଶତ ସତତାର ଦାବୀ େକବଳ େଲଖକ-ର େକୗଣସି େଲଖାକୁ େନଇ
ଉଠି ଥିବା ବି ବାଦର ଉ\ରଦାୟି ତ େକବଳ େଲଖାର ମୂଳ େଲଖକ-ର, ଏଥିେର
ସ"ାଦକ କି ^ା ପତି କାର େକୗଣସି ଉ\ରଦାୟି ତ ରହି ବ ନାହW
ଏହି ପତି କାର େକୗଣସି अଂଶ ବା େଲଖା ସ"ାଦକ- ଲି ଖିତ अନୁ ମତି ବି ନା
अନ େକୗଣସି ମାଧମ (ପତ ପତି କା / ଗଣମାଧମ / ସ^ାଦପତ ଇତାଦି )େର
ପକାଶି ତ କରିବା अପରାଧ େବାଲି ଧରିନି ଆଯି ବ ପେତକ େଲଖା ଉପେର
ସ"ୂ$ अଧି କାର େଲଖକ-ର ରହି ବ, େସ ଚାହWେଲ ତାହାକୁ େଫସବୁ କ ଏବଂ
ଟ ି ଟର ଆଦି ଗଣମାଧମେର କି ^ା अନ ମାଧମେର ପକାଶି ତ କରିପାରିେବ

ଭାରତୀୟ ଗଣତdର ୭୨ତମ ସାଧୀନତା ଦି ବସ
ଉପଲେe ସାଧୀନ ଭାରତେର ଜନE େହାଇ ସାଧୀନତାକୁ
ଉପଲfି କରୁଥିବା ଲeାଧି କ େଦଶେପମୀ ଓ ସାଧୀନତା
ସଂଗାମୀ- ଉେgଶେର ଚଳି ତ ସଂ<ରଣ ଉhଗୀକୃ ତ
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େଲଖକ ମାନ- ପାଇଁ ସୂଚନା
େଯଉଁ ବlୁ ମାେନ ଏହି ପତି କା ପାଇଁ େଲଖା ପଠାଉଛnି େସମାନ-ୁ ବି ନୀତ
अନୁ େରାଧ, େସମାେନ େଧୖଯ ର ସହ ପତି କାର ପକାଶନକୁ अେପeା କରp
ପତି କା ପକାଶି ତ େହବାପେର ପେର େଯଉଁ ବlୁ ମାେନ ଇେମଲ୍ ମାଧମେର େଲଖା
ପଠାଇଥି େବ େସମାନ-ୁ ତୁ ରn ଇେମଲ .ାରା ପତି କାର ପକାଶନ ସ^lୀୟ
ସୂଚନା େପରଣ କରାଯି ବ
ଆପଣମାେନ ଜାଣnି ଏହି ପତି କା େକୗଣସି ବବସାୟି କ ବା ଲାଭଜନକ
ପତି କା ନୁ େହଁ , େତଣୁ ଏହାକୁ

ଧାଯ ସମୟ ମଧେର ପକାଶନ କରିବା,

କାଯବ]ତା ଭି ତେର ସqବ େହଉନାହW, େତଣୁ ପାୟତଃ ପେତକ ମାସେର କି ଛି
ଦି ନ ବି ଳ^ େହଉଛି  ଏଥି ପାଇଁ ମଁୁ ବrି ଗତ ଭାବେର eମାପାଥୀ
ବାର^ାର अନୁ େରାଧ ସେ\ अେନକ ବlୁ େଲଖାଗୁଡ଼ିକୁ ଟାଇପ୍ କରି ପଠାଉ
ନାହାnି , ଆଉ ଯଦି େସମାନ-ୁ अଧିକ ବାଧ କରାଯାଏ, ଉଣାअଧି େକ େଲଖା
ପଠାଉଥି ବା ନେବ ପତି ଶତ େଲଖକ େଲଖା ପଠାଇବା ବs କରିେଦେବ, କାରଣ
େସମାନ-ୁ ଓଡ଼ି ଆେର ଟାଇପ୍ କରି ଆେସନି  େତଣୁ େଯମି ତି ବି େହଉ ଏହି
ପତି କାକୁ ପେତକ ମାସେର ପକାଶନ କରିବା େମାର ଲe େତଣୁ େମାର
ବ]ବହୁଳ ଜୀବନଚଯାେର ସୀମିତ ସମୟର ସଦୁ ପେଯାଗ କରିବା ଉେgଶେର
ଏହି ପତି କାକୁ ପକାଶି ତ କରୁ ଛି ଏବଂ କରୁ ଥିବି ମଧ ଆପଣ ମାନ- ସହେଯାଗ
ପାଇଁ ମଁୁ ଆପଣ- ନି କଟେର ଋଣୀ

ପ,ନାୟକ,, ସ"ାଦକ
ଡା େଜାତି ପସାଦ ପ,ନାୟକ
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ସୂଚୀପତ
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ଗୁରୁପି ୟା ପତି

ରୀତାସାମnରାୟ ମଲି କ

୧୯୮

ତୁ େମ

ସାଗର ପଧାନ

୨୦୧

ମକgମା

ତୃ ିରxନ ଦାସ

୨୦୩

ବି ଶାସ

ରାେଜଶ ପଜ
ୂ ାରୀ

୨୦୪

ତୁ ଆଉ ମଁୁ

େସୗମରxନ ସ ାଇଁ

୨୦୫

େପମର ପରିଭାଷା

ସ}ି ଦାନs ବାରିକ

୨୦୬

ଝି ପି ଝି ପି ବରଷା

ରାହାସ କୁ ମାର େବେହରା

୨୧୧

ପି ୟା ବଷାକଲା - େପମ ଜର

अେଶାକ ଦି ଗାଳ

୨୧୩

େମା ସହରକୁ ବଷା ଆସି ଛି

ଶରତକୁ ମାର ଦାସ

୨୧୪

ବଷା ନା ବଷା ପରି

ରାେଜଶ ପଜ
ୂ ାରୀ

୨୧୭

ଆେହ ଠାକୁ ର

ବsି ତା କର

୨୨୦

ସE ତିର अେନଷଣେର

अରୁ ଣ କୁ ମାର ପାତ

୨୨୧

ବଧୁ ନା ତୁ ବାlବୀ

ନି ରxନ ପyା

୨୨୩

ବି ାନର ଦାନ

େଶୖ ଳବାଳା ମଲି କ

୨୨୫

ଉଠି ବ କି ଚକଧର

ପଭାତ କୁ ମାର ଆଚାଯ

୨୨୬

ମଁୁ କଣ େକବଳ ଶରୀର

अନି ରୁ ସାମnରା

୨୨୯

ତଥାପି

ନି େବଦି ତା ମି ଶ

୨୩୫

ମଡ଼ନ୍ ଯୁଗର ଝି अପୁअ

େକଶରୀ ପସାଦ ମହାnି

୨୩୭

ମା

ବି ୁପି ୟାକରସୁଧା ପ,ନାୟକ

୨୩୮

अନୁ ରାଗ

େରାଜା ପyା

୨୪୪

ସମୟ େସତି କି

ସୁସE ି ତା ମହାପାତ

୨୪୬

ବଜାର

ସୁଧାଂଶୁ େଶଖର ଦି େବଦୀ

୨୪୮

କାsୁ ଥିଲା ପରୀ କାsୁ ଛି ବି ପରୀ ରାେଜsନାରାୟଣ େସନାପତି

୨୫୦

अେପeାେର

୨୫୨

ସମି ତ ସତପକାଶ ମିଶ
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ସ ପ

ରେମଶ ଚs ସାହୁ

୨୫୩

କଳାଚାs

ମେନାରxନ ମୁଦୁଲି

୨୫୪

ଶନ
ୂ ତା

ଭାଗି ରଥୀ ଯାନୀ

୨୫୫

ପକୃ ତି ... ବି ସEୟ...

ପେମାଦ କୁ ମାର ପଧାନ

୨୫୭

କୃ ଷକ ରrେର

େଶୖ ବାଳି ନୀ ସାହୁ

୨୫୯

ଆେହ ଜଗନ ାଥ

କବି ଶୀ ବୁ ଲୁ େବେହରା

୨୬୧

ଏଇ ତ ଜୀବନ

ପି ୟ-ା ସାହୁ

୨୬୩

ନୂ ତନ ଜୀବନ

େସୗମରxନ େଲ-ା

୨୬୪

ତମ अେପeାେର

ପି ୟ-ା ପି ୟଦଶନୀ

୨୬୫

ଚରେଣ ଶରଣ ମିଳୁ

େଦବଦ\ କର

୨୬୭

ସାଥି

अନି ଲ୍ ସାହୁ

୨୬୯

କବି ତାେର ତେତ େଲଖୁଛି

ରାମ କଲତା

୨୭୦

ମୁକପeୀ

अେଶାକ କୁ ମାର ପଧାନ

୨୭୨

ବlୁ ତ

ଜୟn କୁ ମାର ସାହୁ

୨୭୪

अଭି ମାନୀ

ଆ\ତାଣ ଖୁଡ଼ଆ

୨୭୫

ଏମିତି ଭାବନା େମାର

ସୁଶାn କୁ ମାର ଧଳ

୨୭୭

େଦାଷଯୁrା ଜହ

ମି ହିର ପyା

୨୮୦

ନି ୟମ

ପଶାn କୁ ମାର ନାଥ

୨୮୧

ଜୀବନ ଯବନି କା ପବ
ୂ ର
 ୁ

ଶୀ ରମା କାn ମିଶ

୨୮୪

ଖରାେବଳ

ପବି ତ ଦାସ

୨୮୯

ନାରୀ ସୁରeା

ମେହଶର ସାହୁ

୨୯୦

େତା ଚରେଣ ସମପତ

ପ$
ୂ  ଚs୍ ରଣା

୨୯୩

ସE ତିଭିଜା अତୀତ

ଚsକାn େଜନା

୨୯୪

ନି /ୁର ନି ୟତି

ଗ{ାସୁନsି ନୀ ରୂପମା ଗୁରୁ

୨୯୭
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ତୁ ମ ହସ ଓ ରାଗ

ଜୀବେନsୁ େଜନା

୩୦୦

ନୀଳକ

ଶୀହି ମାଂଶୁ େଶଖର ବାରିକ

୩୦୧

େଦବି ନି अଗିପରୀeା

ପଶାn କୁ ମାର ନାଥ

୩୦୪

ମଶାଣିେର ଜଳୁ ଛୁ ଆେମ ଏକାଠି

ସାଗର ନାୟକ

୩୦୫

अnଃସ ର

ପୁାରାଣୀ ପେଟଲ

୩୦୭

କି ଛି ଗାର... ମେନ ପଡ଼ି ଯାଏ

ଚି \ରxନ ସାହୁ

୩୦୯

ବଷା ଏକ अଝଟ ଝି अର ନଁା

ମାମାବି େନାଦି ନୀ ସାହୁ

୩୧୩

ରଥଯାତା

ସାଗର ପଧାନ

୩୧୫

େମୗସୁମୀର ଛି ଟା େପମର ଗଭୀରତା

ଡା ସlାରାଣୀ ପାଣିଗାହୀ

୩୧୬

ଭି ଜା ଶାବଣ

अଭି ମନୁ  େବେହରା

୩୧୮

ମାନମୟୀ େମୗସୁମୀ

ପତି ଭା ପି ୟଦଶନୀ

୩୧୯

ମହାକବି େହବି ଭାରିଜା ମାଡ଼େର ଶି ଶିର କୁ ମାର ପyା

୩୨୨

ପଲକ, ଭାବ ଓ ବି ଶାସ

eୀରସି lୁ ବାଘ

୩୨୪

େହ କାଳି ଆ

ସସିE ତା ସାହୁ

୩୨୬

କାଳି ଆ ଠାକୁ ର

ସୁଦଶନ ସାହୁ

୩୨୮

ସୁକେମ ଲଭି ବୁ ସୁଖ

ସେnାଷ ପ,ନାୟକ

୩୩୦

ସୁsର ଦି େଶ

ହେରରାମ ପyା

୩୩୧

ହୃଦୟଗହର ଶନ
ୂ ତା

େଦବବତ େଜନା

୩୩୩

ଦୁ ଇଟି ଝଲକ

ଆଶୁେତାଷ େମେହର

୩୩୪

ବେs... ବୁ sି େଦ...େର...

ଏମ୍. ବି ଜୟ କୁ ମାର

୩୩୫

ବଷା

ଡ^ରୁ ଧର ବାଗ

୩୩୮

ନୂ ଆଖାଇ ଆଏଲା

କଲାଣୀ ନs

୩୪୦

ମନର ମଏଲା

ରମଣୀରxନ ବି ଶାଳ

୩୪୨

ଜି ହWତା ଲାଶ୍

କବି ପସାଦ

୩୪୪
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ଫିେରାଜ ପେଟଲ

୩୪୬

ବଷା ତେମ ଆସ

େଜାତି ରାଦି ତ ପୁଝାରୀ

୩୪୯

ମାଟି

ସତବତ ସାହୁ

୩୫୨

ଦୁ ଇଟି ଚି ତପଟ

ଜଗଜୀବନ େସଠୀ

୩୫୪

ପଣୟ ବୀଣା

ଶୀରାଜେଶଖର ‘ଚି ମା’

୩୫୫

ଧଷତା ଝି अକୁ ଜବାବ ଦି अ

ସୀମାେରଖା

୩୫୭

ବି ଶାସ

ଶୁଭମ୍ କୁ ମାର ଧଳ

୩୫୮

ପରିଚୟ

ଡା େସୗମରxନ ମି ଶ

୩୫୯

ତି ନୟନ

ସନାତନ ମହାକୁ ଡ଼

୩୬୧

େକଇପଦ େଶଷ କଥା

eୀେରାଦି ନୀ େବେହରା(ସ ପା)

୩୬୨

ଆଗର େଲେଖ ପାର୍ ନାଇଁ େହବାର

ପତ ୀପାଇଁ ଦୁ ଇଟି अନୁ ଦି ତ କବି ତା ଶି ରିଶ କୁ ମାର

୩୬୪

ପବl ବି ଭାଗ
अନଧିକୃତ अନୁ ପେବଶ ଓ ଭାରତ ଡା େଜାତି ପସାଦ ପ,ନାୟକ

୩୬୯

ଭଗବାନ ଦ\ାେତୟ- ଚବି ଶି ଗୁରୁ

୩୭୬

ସକାରାତEକ ଚି nାଧାରା

ପତି ଭା ପି ୟଦଶନୀ

ଶୀ ରମା କାn ମିଶ

୩୮୨

କାଲି ର ଚି nା, କନା ନା ଛଳନା କୃ  କୁ ମାର ଦାସ

୩୮୯

ସମଲ୍ପୁରର୍ ଶୀତଲଷ/ୀ

ଶୀ ଡ^ରୁ ଧର ବାଗ

୩୯୨

କବି ଟିଏ ଭାବଦି ଏ

eମାନି ଧି ସାହୁ

୩୯୭

େବଦାnର ବାଣୀ

ପୁ]କ ସମୀeା

୩୯୯

ବି େଶଷ ସୂଚନା

୪୦୦

ଆଗାମୀ ସଂ<ରଣ ନି ମେn ଆପଣ- େଲଖା
େସେ^ର ୩ ତାରିଖ ସୁା ପହିବା ଦରକାର
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ମହାନ ଜନନାୟକ, ତଥା ଭାରତର ପୁବତ
 ନ ପଧାନମdୀ,
ପଦEଶୀ ଶୀ अଟଳବି ହାରୀ ବାଜେପୟୀ- अକାଳ ବି େୟାଗେର
ଆହାନ ଇ-ପତି କା ଏବଂ ଆହାନ ଓଡ଼ି ଆ ପରିବାର ତରଫରୁ
ଭାବପ$
ୂ  ଶାxଳୀ ାପନ କରୁଛୁ

ଭଗବାନ ତା- ଆତEାକୁ ସଦଗତି ଦି अp
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ସ"ାଦକ- କଲମରୁ...
ଭାରତ ମାତାକି ଜୟ... ବେs ମାତରଂ... ଜୟ ହି s୍...
ପଣ
ୂ ଭୂ ମି ଭାରତର େସୗଭାଗବାନ ସnାନ ଆେମ ବି ଶଗୁରୁ
ଭାବେର ପରିଚି ତ ଭାରତର ଆଜି ସ ାଧୀନତା ଦି ବସ ବଷ ୧୯୪୭
ମସି ହାେର ଦୀଘ ଦୁ ଇଶହ ବଷର ବି ଟିଶ୍ ରାଜର ସମାିପେର ସ ାଧୀନତା
ଲାଭ କରି ଥିଲା ଭାରତ ସାେଢ଼ ତି ନିଲeରୁ ଉ  ସ ାଧୀନତା ସଂଗାମୀବଳି ଦାନ ପେର ଭାରତକୁ ସ ାଧୀନତା ମି ଳିଥିଲା अବଶ ଏହା अତn
ବି ଡ଼^ନାର ବି ଷୟ େଯ ସ ାଧୀନତା ମି ଳୁଥିବା େବେଳ େଦଶକୁ ଏପରି ଏକ
ସମସା େଦଇ ଯାଇଥିେଲ େଯ ଦୀଘ ସାତଦଶlି ପେର ମଧ ଏହି
ସମସା ଭାରତକୁ ସବୁ ସମୟେର ବତି ବ] କରି ରଖୁଛି ମୁସଲମାନ୍
ମାନ- ପାଇଁ ପୃଥକ ଏକ େଦଶ ନି ମା ଣର କଥା ସ ାଧୀନତା ସହି ତ ହW
ସୃି େହାଇଥିଲା ଏବଂ ଏହା କାହWକି େହାଇଥିଲା ତା ବି ଷୟେର अେନକ
ମତବାଦ ରହି ଥିଲା େବେଳ େଯେହତୁ େସ ସବୁ ସମୟେର ଆେମ
ଉପିତ ନଥିେଲ େତଣୁ ପଚଳି ତ ମତବାଦକୁ ହW େଧୟ କରି କହି ପାରି ବା
େଯ ତାଳୀନ କଂେଗସ ଦଳର ଆଭିମୁଖକୁ େନଇ ମହଦ अଲି ଜି ନା
ଡା େଜାତି ପସାଦ ପ,ନାୟକ

अସp େହାଇ ମୁସଲମାନ୍ ମାନ- ପାଇଁ ଏକ अନ େଦଶର ଦାବୀ
କରି ଥିେଲ

ଆହାନ ଇ-ପତି କା ସ"ୂ $ ନି ଃଶୁ' ବି ତରଣ େହତୁ ଡା େଜାତି ପସାଦ ପ,ନାୟକ- .ାରା ପତି /ି ତ ଓ ପକାଶି ତ | Aahwaan.com | 12

ଆହାନ ଇ-ପତି କା, ତେୟାଦଶ ବଷ, अମ ସଂଖା, अଗ ୨୦୧୮

Magazine Downloaded from www.aahwaan.com

କି ଛି ଐତି ହାସି କ- ମତେର ଭାରତର ଶାସନକଳକୁ ନି ଜର
अrିଆରକୁ େନବାପାଇଁ େନେହରୁ ଓ ଜି ନା- ମଧେର ଏହି ଚୁ rି
େହାଇଥିଲା ଏବଂ ଜି ନା-ୁ

ମୁସଲମାନ ବହୁଳ ପାକି ]ାନ ପଦାନ

କରାଯାଇଥିଲା
ବି ଗତ ସାହେର ତି ତର ଧମଗୁରୁ ଏହି ମାମଲାେର ନି ଜର
ମnବ ରଖି ପୁଣିଥେର ବି ବାଦର ସୁତପାତ କରି ଥିେଲ େସ କହି ଥିେଲ
େଯ ସ ାଧୀନ ଭାରତର ପଧାନମdୀ ପଦବୀ ପାଇଁ ମହଦ अଲି ଜି ନାନାମ ଚୁ ଡ଼ାn େହାଇଥିଲା, କି p େନହରୁ କଂେଗସର ପମୁଖ ଦାବି ଦାର
ଭାବେର ବାହାରି ବା େହତୁ ଜି ନା-ୁ ପାକି ]ାନ ପାଇଁ ଦାବୀ କରି ବାକୁ
ପଡ଼ି ଥିଲା
େସ ଯା େହଉ ଦୀଘ ସାତ ଦଶlି ପେର ମଧ ପାକି ]ାନ ଉନ ତି
କରି ପାରିଲା ନାହW ଏବଂ अଧି କାଂଶ ସମୟ ଭାରତୀୟ ଉପ.ୀପେର
ଆତ-ବାଦୀ କାଯକଳାପେର ସଂଶି ରହି ବା ସହ େଦଶେର अଶାnି
ସୃି କରି ବାର ପେଚାେର ରହି ଲା ଦୁ ଭାଗର ବି ଷୟ ପାକି ]ାନ
(ପାକ୍ अଥାତ ପବି ତ) ଭଳି ନାମ ପାଇଥିବା ସେ\ ବି ଶର अେନକ େଦଶ
ଏହି େଦଶକୁ ନି ଜର ପତି ବlିତ ତାଲି କାେର ରଖିଛnି ଏବଂ ବି ଗତ କି ଛି
ମାସେର ବି ଶବା- ସେମତ ଯୁrରା ଆେମରି କା ମଧ ଏହାକୁ କଳା
ତାଲି କାଭୂ r କରି ବା େହତୁ େଦଶର अଥେନୖ ତିକ अିରତା େଦଖା
େଦଲାଣି 
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ସଦ ସମାପି ତ ସାଧାରଣ ନି ବା ଚନେର ପବ
ୂ ତ
 ନ କି େକଟର
ଇମାନ ଖାନ- ଦଳ ସଂଖା ଗରି /ତା ପାଇଥିବା େବେଳ ଆଗାମୀ
अଠର ତାରି ଖେର େସ ପଦ ଓ େଗାପନୀୟତାର ଶପଥ େନେବ େବାଲି
କୁ ହାଯାଉଛି  ଆେମ ମଧ ସsୀହାନ କାରଣ ଏହି ଉhବ ପାଇଁ ତି ନି
ତି ନିଥର

ତାରି ଖ

ଧାଯ

କରାଯାଇ

ପରିବ\ନ

କରାଗଲାଣି 

ଶୁଣାଯାଉଛି , େଦଶର अଥେନୖ ତିକ अବା ଏେତ କଦଯ େହାଇଯାଇଛି
େଯ ଶପଥଗହଣ ପାଇଁ େକୗଣସି ବ$ାଢ଼ ଉhବ ପାଳନ କରି ବା ସqବ
େହଉନାହW

ବି େଦଶରୁ

େକୗଣସି

अତି ଥି-ୁ

ନି ମdଣ

ମଧ

ଦି ଆଯାଉନାହW
ପେଡ଼ାଶୀର ଘେର अଭାବ େଦଖିେଲ େକହି ଖୁସି ହୁअnି ନାହW, କି p
କାହWକି େକଜାଣି ପାକି ]ାନର େଦବାଳି ଆ ିତି କୁ େଦଖିଲାପେର ଆତEାକୁ
ଶାnି ମି ଳୁଛି  अବଶ ମଁୁ ଟିେକ ଭାବବି ହଳ େହାଇଯାଉଛି  କି p
ଭାରତୀୟ ଭାବେର ଆେମ େଯେତେବେଳ ବି ନି ଜ େଦଶପାଇଁ ଚି nା
କରି ବା ସମୟ ଆେସ ଆେମ ଏଣୁେତଣୁ ମାମଲାେର ବ] ରହି ଯାଉ,
କି p େଯେତେବେଳ ପାକି ]ାନର ବି ଷୟ ଆେସ ଆେମ ସମେ] ଏକଜୁ ଟ
େହାଇଯାଉ ଏହା ଆମର ରାଭrିର ଚରମ ନି ଦଶନ କହି େଲ अତୁ rି
େହବନାହW
୭୨ତମ
୭୨ତମ ସ ାଧୀନତା ଦି ବସ ପାଳି ତ
ଭାରତର ୭୨ତମ ସ ାଧୀନତା ଦି ବସ ମହାସମାେରାହେର ପାଳି ତ
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େହାଇଯାଇଛି  ରାଜଧାନୀ ଦି ଲୀ ସେମତ ସମ] ରାଜ ଓ େକsଶାସି ତ
अଳ ମାନ-େର ଏହା ପାଳି ତ େହବା ସହ େଦଶର ସମ] ସରକାରୀ
ଓ େବସରକାରୀ अନୁ /ାନ ମାନ-େର ମଧ ପାଳି ତ େହାଇଯାଇଛି 
ରାୀୟ ସମାେରାହ ରାଜଧାନୀ ଦି ଲୀେର ଆେୟାଜି ତ େହାଇଥିଲା ଏବଂ
ଐତି ହାସି କ ଲାଲକି ଲାର ପାଚୀର ଉପରୁ ପଧାନମdୀ ଶୀ ନେରs
େମାଦୀ, ତି ର{ା ପତକା ଉେ\ାଳନ କରି ବା ସହ େଦଶକୁ ସେ^ାଧି ତ
କରି ଛnି  ନି ଜର ଭାଷଣେର େସ ବି ଗତ ଚାରି ବଷେର ସରକାର.ାରା େହାଇଥିବା अେନକ ଉପଲfି ବି ଷୟେର ସୂଚାଇ େଦବା ସହ
ଆଗାମୀ ଦି ନେର େହବାକୁ ଥିବା अେନକ କାଯ ବି ଷୟେର ମଧ
କହି ଛnି 
(େସୗଜନ କନକ ନୁ ଜ) - ୭୨ତମ ସାଧୀନତା अବସରେର
ପଧାନମdୀ ନେରs େମାଦି ପମଥର ପାଇଁ ଲାଲକି ଲାରୁ ପତାକା
ଉେ\ାଳନ କରି ଛnି ଓ େଦଶବାସୀ-ୁ ସେ^ାଧି ତ କରି ଛnି । େତେବ
ଆଜି ସାଧୀନତା ଦି ବସ अବସରେର ରାଜଧାନୀ ଦି ଲୀେର ସୁରeା
ବବା କଡ଼ାକଡ଼ି କରାଯାଇଥିଲା। େତେବ େମାଦି େଦଶବାସୀସେ^ାଧି ତ କରି କହି ଛnି ଏେବ ପରି ବ\ ନର ସମୟ। େଦଶେର अେନକ
ପରି ବ\ନ େହବାର अଛି । େସ କହି ଛnି ଆେମ ଯଦି ୨୦୧୩ େବଗେର
ଯାଇଥାଆେn, अେନକ କାମ େଶଷ କରି ବା ପାଇଁ ବଷ ବଷ ସମୟ
ଲାଗିଯାଇ ଥାଆnା।
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କହି ଛnି ,

େମା

ବି ଷୟେର

କୁ ହାଯାଉଛି

ମଁୁ

େଧୖ ଯ ହୀନ। େତେବ ଏକଥା ସତ। କାରଣ େଦଶ ଆଗକୁ ବଢ଼ୁଛି।
ଆମକୁ ତାଳ େଦଇ ଆଗକୁ ବଢ଼ି ବା ପାଇଁ ପଡ଼ି ବ। ଆମ ପି ଲାବି କାଶେର ବାଧା ସୃି କରୁଥିବା କୁ େପାଷଣରୁ େଦଶକୁ ମୁr କରି ବା
ପାଇଁ ପଡ଼ି ବ। ଏଥିପାଇଁ ମଁୁ अଧି କ ବାକୁ ଳ। େଦଶରୁ େରାଗବାଧୀ
ହଟାଇବା ପାଇଁ ମଁୁ ବଗ। ଆଉ େଲାକ- ଜୀବନେଶୖ ଳୀ ସୁଧାରି ବା
ପାଇଁ ମଁୁ ବଗ। େଦଶ ଆହୁରି ଆଗକୁ ବଢ଼ୁ ଓ େଦଶ अଧି କ ବି କଶି ତ
େହଉ େବାଲି ମଁୁ ବଗ।
ଆଜି ସାଧୀନତାଦି ବସେର ଲାଲକି ଲାରୁ େମାଦି ବଡ େଘାଷଣା
କରି ଛnି । ପଧାନମdୀ ଜନ ଆେରାଗ େଯାଜନା େନଇ ଆଜି େଘାଷଣା
କରି ଛnି ପଧାନମdୀ। େସେ^ର ୨୫ରୁ ଦୀନଦୟାଲ ଉପାଧାୟଜନEଦି ନେର ଏହି େଯାଜନା ଲାଗୁ େହବ। ଏଥିେର ଉପକୃ ତ େହେବ
େଦଶର ୧୦ େକାଟି ପରି ବାର। ପେତକ ପରି ବାରକୁ ୫ ଲe ଟ-ାର
ସାବୀମା ମି ଳିବ।
ଭାରତୀୟ େସନାେର ପୁରୁଷ- ପରି ମହି ଳା-ୁ ସମାନ अଧି କାର
ମି ଳିବ େବାଲି େଘାଷଣା କରି ଛnି େମାଦି । ଏହାସହ େମାଦି କହି ଛnି
୨୦୨୨ ପୟn, େଯେବ େଦଶର ସାଧୀନତାକୁ ୭୫ ବଷ ପୁରା େହବ,
େସେବ କି ^ା ତା’ପବ
ୂ ର
 ୁ େଦଶର େକହି ବି ଯୁବକ/ଯୁବତୀ ମହାକାଶେର
ତି ର{ା ଉଡ଼ାଇେବ। ପଧାନମdୀ େମାଦି କହି ଛnି ଏେବ ସଟ  ସଭ ସ
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କମି ଶନେର ମହି ଳା-ୁ

ାୟୀ ରୂପେର ପେବଶ ମି ଳିବ। ପବ
ୂ ର
 ୁ

ପୁରୁଷମାେନ ହW ଏହାର ଲାଭ ଉଠାଇ ପାରୁଥିେଲ। େଦଶେର ମହି ଳାପତି ବଢ଼ୁଥିବା अପରାଧ େନଇ େମାଦି କହି ଛnି , େଦଶେର କି ଛି ରାeସ
ପବୃ ତି ର େଲାକ ଖରାପ କାମ କରୁଛnି । ଏେବ ସମୟ ଆସି ଛି, ସମାଜକୁ
ଏପରି अପରାଧରୁ ମୁr କରିବା ପାଇଁ ପଡ଼ି ବ। ବି ଗତ ଦି ନେର
ମଧପେଦଶେର ଦୁ ମ अପରାଧୀକୁ ମାତ ୫ ଦି ନେର ହW ଫାଶୀର
ଦyାେଦଶ

ଦି ଆଯାଇଛି ।

ତି ନି

ତଲାକ

ବି ଷୟେର

ମଧ

ଆଜି

ପଧାନମdୀ ଆେଲାଚନା କରି ଛnି । େମାଦି କହି ଛnି , ତି ନି ତଲାଖ୍ ପରି
ଏକ ପର"ରା େଯାଗଁୁ ମୁସଲମାନ ଭଉଣୀମାନ-ୁ अେନକ अସୁବିଧାର
ସଖୀନ େହବାକୁ ପଡ଼ୁଥିଲା। ଆଉ ଏଥିପାଇଁ ସଂସଦେର ବି ଲ ଆଗତ
କରାଯାଇଛି ।

େତେବ

କି ଛି

େଲାକ

ଏେବ

ବି

ପାସ୍

େହବାକୁ

େଦଉନାହାnି ।
ଏହା ବତୀତ େମାଦି କହି ଛnି ସମଗ ବି ଶ ଭାରତକୁ ୬/ ବୃ ହତ୍
अଥନୀତି କହୁଥିବା େବେଳ ଆେମ ସାଧୀନତା ଦି ବସ ପାଳନ କରୁଛnି ।
ଆଜି େଦଶେର ଆତE-ବି ଶାସ ଭରପର
ୂ । ସପ ଓ କଠି ନ ପରି ଶମ ଦାରା
େଦଶ ଉ} େସାପାନକୁ ଉଠି ପାରୁଛି । ଆଜି ର ସୂଯ ନୂ ତନ ଉାସେର
ନୂ ତନ େଚତନା ଆଣିଛି। ଭାରତୀର ସଶ ବଳ, ପାରାମି ଲିଟାରି ଏବଂ
ପୁଲିସବାଲା- ନି ଃସାଥ େସବାକୁ ପଶଂସା କରି ଛnି । ସଂସଦର େମୗସୁମୀ
अଧି େବଶନ

ସୁରୁଖୁରୁେର

ଚାଲି ଥିବା

କଥା

ପଧାନମdୀ

ଉେଲ ଖ
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କରି ଛnି । ଆମ ସମି ଧାନ ସମାଜର ସବୁ ବଗର କଲାଣ ନି ମେn ଏକ
ମାଗଦଶୀକା। େଦଶର अେନକ

ଭାଗେର ଭଲ େମୗସୁମୀ ବଷା

େହାଇଥିେଲ ବି େକେତକ अଳେର ବନା ପାଦୁ ଭାବ େଦଖା େଦଇଥିବା
କଥା େସ କହି ଛnି । ବନା େଯାଗଁୁ ପାଣ ହରାଇଥିବା ପରିବାର
ସଦସ-ୁ ସମେବଦନା ଜଣାଇଛnି ପଧାନମdୀ।
ପଧାନମdୀ କହି ଛnି ୨୦୧୩ ପଯn ୪ େକାଟି େଲାକ ଟା
ପଇଠ କରୁଛnି । ଆଉ ଆଜି ସାେଢ଼ ୩ େକାଟି େଲାକ ଟା ପଇଠ
କରୁଛnି । ଆଜି େଦଶେର ବଂଶବାଦ ଉପେର ଫୁଲପ ଲାଗିଛି। ୩
ଲe ସsି କ"ାନୀେର ତାଲା ଲାଗିଛି। ଏହାସହ େମାଦି କହି ଛnି
େଯଉଁମାେନ ଜନE େହାଇନାହାnି ତା- ନାମେର ୬ େକାଟି ନକଲି
ଉପେଭାrା ୯୦ ହଜାର େକାଟି ଟ-ା େନଇଯାଉଛnି । େତେବ ଆେମ
ନକଲି ଉପେଭାrା-ୁ ଚି ହଟ କରି अସଲି ଲାଭାଥୀ- ପଯn ଟ-ା
ପହାଇବାେର ସଫଳ େହାଇଛୁ।
ଏହାସହ େମାଦି କହି ଛnି ୨୦୧୩ର ଗତି ସହ ଚାଲି ଥିେଲ ଶତ
ପତି ଶତ େଶୗଚାଳୟ ନି ମା ଣ କରି ବା ପାଇଁ अେନକ ବଷ ଲାଗିଥାnା।
ଗାମେର ବି ଜୁଳି ପହଁ ଚାଇବା ପାଇଁ ଆହୁରି ଏକ ଦଶକ ଲାଗିଥାnା।
େଯଉଁ ଗତି େର ୨୦୧୨େର ଗାସ୍ କେନନ ଦି ଆ ଯାଉଥିଲା, ଯଦି େସହି
ଗତି ଏେବ ରହି ଥାnା େତେବ ପତି ଘରକୁ ଗାସ ପହଁ ଚାଇବା ପାଇଁ
୧୦୦ ବଷ ଲାଗି ଯାଇଥାnା।
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କୃ ଷକ-ୁ େଦଢ ଗୁଣା ଏମଏସପି େଦବା ପାଇଁ ଫାଇଲ ବହୁତ ବଷ
ଧରି ଝୁ ଲି ରହି ଥିଲା। କି p ଆେମ ଏହାକୁ ଲାଗୁ କରିବା ପାଇଁ ନି ତି
େନଇଥିଲୁ। ଆଜି ଆମର ପୁରା ଧାନ କୃ ଷିେeତେର ଆଧୁନିକତା
ଆଣିବା ଉପେର ରହି ଛି। ସମ] େଲାକ ଜି ଏସଟି ଚାହଁୁ ଥିେଲ। କି p
ନି ତି େନଇ ପାରୁ ନଥିେଲ। ଆଜି େଦଶେର ଜି ଏସଟି ଲାଗୁ େହାଇଛି ।
ବବସାୟୀ- ମନେର ଏକ ନୂ ଆ ବି ଶାସ ସୃି େହାଇଛି । ପାରqିକ
ପଯାୟେର अସୁବିଧା େଭାଗିଥିବା ବବସାୟୀମାେନ ଜି ଏସଟିକୁ ବତମାନ
ଆଲି {ନ କରି ଛnି । ବ\ମାନ ମନେର ବହୁତ ଉhାହ ଏବଂ ଆଶା
ରହି ଛି। େଦଶ ପାଇଁ କି ଛି କରିବାକୁ ଦୃ ଢ଼ ଇାଶrି अଛି । େବନାମୀ
ସ"ତି ନି ୟମ ଲାଗୁ େହାଇ ସାରି ଛି। ଆେମ କଠି ନ ନି ତି େନବା ପାଇଁ
ସମଥ ରଖୁଛୁ ଯାହା େଦଶହି ତ ପାଇଁ ଆବଶକ अେଟ।
କୃ ଷି େeତେର ପରି ବ\ନ ଆଣିବା ପାଇଁ ଆେମ ଏେବ ପୁରା
ପୟାସ କରୁଛୁ େବାଲି କହି ଛnି େମାଦି । କୃ ଷି େeତେର ଆଧୁନିକତା
ଆଣିବା ସହ ଆମ େଦଶ अନ ଭyାରେର ଭରି େହାଇଯାଇଛି । େଦଶର
କୃ ଷକ ଓ େବୖ ାନି କମାନ- ଧନବାଦ ଜଣାଇଛnି । େମାଦି କହି ଛnି
େଦଶ ପାଇଁ େଗୗରବର ବି ଷୟ େହଲା େବୖ ାନି କମାେନ ଏକ ସହ ୧୦୦
କୃ ତି ମ ଉପଗହ େପରଣ କରି ଛnି । ଭାରତ ପରିବ\ନ ପେଥ ଆେଗଇ
ଚାଲି ଛି। ଆଜି ଗଁା ଗଁାେର ଡି ଜିଟାଲ ଇyିଆକୁ େନଇ ଆଗକୁ ବଢ଼ୁଛି।
ବଷ ୨୦୨୨ ସୁ ା ଭାରତୀୟ ମହାକାଶେର ପହିେବ
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ସ ାଧୀନତା ଦି ବସର ନି ଜର अଭିଭାଷଣେର ପଧାନମdୀ ଶୀ
େମାଦୀ କହି ଛnି େଯ ଆଗାମୀ ତି ନିବଷ ଭିତେର ଭାରତ ଏହି ପରି
ପରୀeଣ କରି ସଫଳ େହବାର ଲe ରଖିଛି, ଯାହା.ାରା ଭାରତୀୟ
ମହାକାଶଚାରୀ ମହାକାଶେର ପଦାପଣ କରି ପାରି େବ
ଭାରତୀୟ ମହାକାଶ ଗେବଷଣା ସଂା (ଇେସା)ର ଜେଣ ପମୁଖ
अଧି କାରୀ ସୂଚନା େଦଇ କହି ଛnି େଯ, “ମହାକାଶେର ମାନବ अଭିଯାନ
ପାଇଁ ସବୁ ମହ\ପ$
ୂ  େବୖ ଷୟି କ ାନ େକୗଶଳର ବି କାଶ କରାଯାଉଛି 
ଏବଂ ସqବତଃ ୨୦୨୨ େବଳକୁ ଜେଣ ଭାରତୀୟ ମହାକାଶଚାରୀ-ୁ
ମହାକାଶଯାତା ପଠାଯାଇପାେର”
ରାଜେର ପବଳରୁ अତି ପବଳ ବଷା ସqାବନା
ଉ\ର-ପ¡ି ମ ବେ{ାପସାଗରେର ସୃି େହାଇଥିବା ଲଘୁଚାପ
ପଭାବରୁ ରାଜେର ଲଗାଣ ବଷା େହଉଛି । ଏହାର ପଭାବେର ଆସnା
୨୪ଘ¢ା ମଧେର ରାଜର ୮ଟି ଜି ଲାେର ପବଳରୁ अତି ପବଳ ବଷାର
ଆଶ-ା ରହି ଛି। ଏହି ଜି ଲାଗୁଡ଼ିକ ମଧେର ମାଲକାନଗିରି, େକାରାପୁଟ,
ନବର{ପୁର, ରାୟଗଡ଼ା, ଗଜପତି , କlମାଳ, କଳାହାyି, ନୂ ଆପଡ଼ା ଓ
ବଲା{ୀର ଆଦି ରହି ଛି। େସହି ପରି ମାଲାକାନଗିରି, େକାରାପୁଟ,
ନୂ ଆପଡ଼ା, କଳହାyି ଓ ନବର{ପୁର ଜି ଲାର େଗାଟିଏ କି ^ା ଦୁ ଇଟି
ାନେର ପବଳରୁ अତି ପବଳ ବଷା େନଇ ପାଣିପାଗ େକs ପବ
ୂ ା ନୁ ମାନ
କରି ଛି। अନପେଟ ଗxାମ, ପୁରୀ, େଖାା, ନୟାଗଡ଼, ବରଗଡ଼,
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ସ^ଲପୁର ଓ ଝାରସୁଗୁଡ଼ା ଜି ଲାେର ଆସnା ୨୪ଘ¢ା ମଧେର ପବଳ
ବଷା େନଇ ଆଶ-ା ରହି ଛି। ଏେନଇ ସମ] ଜି ଲାର ବାସି sାକୁ ସତକ
ରହି ବାକୁ ପରାମଶ ଦି ଆଯାଇଛି । ଏଇ କି ଛିଦିନ ମଧେର ବି ଜୁଳି େହତୁ
अେନକ େଲାକ- ଜୀବନ ବି ଚାଲି ଯାଇଥିବା ଖବର ପକାଶ ପାଇଛି ।
େତଣୁ

ବି ଜୁଳି

କୁ ହାଯାଇଛି ।

ମାରୁଥିବା
ସମୁଦ

ସମୟେର

ଭିତରକୁ

ସତକତା

ମhଜୀବୀ-ୁ

ସହ

ରହି ବାକୁ

ଯି ବାକୁ

ଆଳି କ

ପାଣିପାଗ େକsପeରୁ ବାରଣ କରାଯାଇଛି ।
େସପେଟ ଲଗାଣ ବଷା େଯାଗଁୁ ପାଣି େଘରେର କଳାହାyି ଜି ଲାେର
ସୃି େହାଇଛି ବନା ପରି ିତି । ଜି ଲାର अେନକ अଂଚଳ ଜଳମଗ
େହାଇପଡି ଛି। ଭବାନି ପାଟଣା ପି ପଲନାଲ ନି କଟେର ଥିବା ଜେଳଶର
ମsିର ବନା ପାଣିେର ବୁ ଡି ଯାଇଛି । ଲଗାଣ ବଷା େଯାଗଁୁ ମsିର
ପାଖେର ପବଳ େଜାରେର ପାଣିର ସୁअ ପଡି ଛି।
େକବଳ ମsିର ନୁ େହଁ , ତଳି ଆ अଂଚଳେର ବି ଭିନ ଜନବସତି
ଭିତରକୁ ପାଣି ପଶି ଯାଇଛି । ଘର ଭି ତେର अଂଟାଏ ପାଣି ପଶି ବା େଯାଗୁ
ନାହWନଥିବା ସମସାର ସଖୀନ େହଉଛnି େଲାେକ। ରା]ା ଘାଟେର
ପାଣି ଜମି ରହି ବା ଦାରା ଯାତାୟତେର ମଧ ସମସା େଦଖା େଦଇଛି ।
େଯାଗାେଯାଗ ବି ଛିନ େହାଇ ପଡି ଥିବାରୁ अେନକ ାନେର େଭାକ
ଉପାସେର ରହି ଛnି େଲାକ। ରା]ା ମଧ େଧାଇ େହାଇଯାଇଛି ।
ଏପରି କି ପି ଇବା ପାଣି େନଇ ମଧ ସମସା େଭାଗୁଛnି ପାଣି େଘରେର
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ଜି ଲାେର

ବି ଭିନ

ନଦୀେର

ଜଳ]ର

ବୃ ୍ି

ପାଇବାେର ଲାଗିଛି। ଇsାବତୀ ନଦୀର ଉପରମୁyେର ପବଳ ବଷା
େଯାଗୁ ହାତୀ ବାେରଜ ୫ଟି େଗଟ୍ େଖାଲାଯାଇଛି । େସେକy ପତି
୪୪୨ କୁ େସକ୍ ଜଳ ଛଡାଯାଉଛି । अନପେଟ ଜୁ ନାଗଡର ବି ଭିନ
ୱାଡେର ବନା ପାଣି ପଶି ଯାଇଥିବା େବେଳ ଥୁଆମୂଳ ରାମପୁର ଓ
କଲମପୁର ମଧେର େଯାେଗଯାଗ ବି ିନ େହାଇପଡି ଛି।
ପବଳ ବଷା େଯାଗଁୁ େକାରାପୁଟେର ବନା ପରି ିତି

ସୃି

େହାଇଛି । ଲଗାଣ ବଷା େକାରାପୁଟ ଜି ଲାବାସୀ- ଗତି ପଥକୁ ବଦଳାଇ
େଦଇଛି । ମୁଖତଃ ଜୟପୁର ସହରର ସବୁ ଗଳି କsିେର ପାଣି ଭରି
େହାଇରହି ଥିବା େବେଳ ଜାତୀୟ ରାଜପଥ ୨୬ର अବା ସାଂଘାତି କ
େହାଇଛି । ରା]ା ନି ମା ଣର ବେଷ ନପୁରୁଣୁ ଲଗାଣ ବଷା ସ"ୁ $ ରୁେପ
ନ କରି ଛି। େକାରାପୁଟ ଲeEୀପୁର-କାକି ରିଗୁମା ମଧେର ମାଟି अତଡ଼ା
ଖସି ବାରୁ ସମ] େଟନ ଚଳାଚଳ ପଭାବି ତ େହାଇଛି । ଟିଟଲାଗଡରୁ
ରାୟଗଡା ଏବଂ ରାୟଗଡାରୁ େକାରାପୁଟକୁ ଯାଉଥିବା ସମ] େଟନକୁ
ବାତି ଲ କରାଯାଇଛି । ସ^ଲପୁର-େକାରାପୁଟ ପାେସଂଜର, ଜୁ ନାଗଡ
େରାଡ୍-ଲାଂଜି ଗଡ େରାଡ୍ ପାେସଂଜର, ସ^ଲପୁର-ଜୁ ନାଗଡ େରାଡ୍
ପାେସଂଜର,

ରାୟପୁର-େକସି {ା

ପାେସଂଜର,

ରାୟଗଡା-ସ^ଲପୁର

ଏେପସ, େକାରାପୁଟ-ସ^ଲପୁର ପାେସଂଜର, ସ^ଲପୁର-ରାୟଗଡା
ଏେପସ,

ବି ଶାଖପାଟଣା-ରାୟପୁର

ପାେସଂଜର,

ରାୟପୁର-
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ପାେସଂଜର,

ବି ଶାଖପାଟଣା-ଦୁ ଗ

ପାେସଂଜର,

ଜଗଦଲପୁର-ହାଓଡା ସମେଲଶରୀ ଏେପସ, ରାୟଗଡା-ଜଗଦଲପୁର
ସମେଲଶରୀ ଏେପସକୁ ବାତି ଲ କରାଯାଇଛି । ଏହି େଟନ୍ ସବୁ
ବାୟାଗୁଡ଼ା, କାକି ରିଗୁମା, ଲeEୀପୁର େସନ ଗୁଡିକେର अଟକି ରହି ଛି ।
େଟନ ଲାଇନରୁ ମାଟି କାଢ଼ି ବା କାମ ଜାରି ରହି ଛି।
ପବଳ
େହାଇପଡି ଛି।

ବଷା
ମୂଷଳ

ମାଲକାନଗିରି
ଧାରାେର

ଜି ଲାେର
ବଷା

େଯାଗୁ

अବା

େବହାଲ

ସଧାରା

ନଦୀ

ଫୁଲି ବାେର ଲାଗିଛି। େଗାବି sପାଲି ଘାଟିେର ରା]ା ଉପେର ବନା ଜଳ
ପବାହି ତ େହଉଛି । େପାଲ ଉପେର ପାଣି ଚାଲୁ ଥିବା େଯାଗଁୁ ଯାନବାହନ
ଚଳାଚଳ ଠପ୍ େହାଇପଡି ଛି। ପା{ାମ େପାଲ ଉପେର ବି ଆୁଏ ଉ}ର
ପାଣି ଚାଲୁ ଛି । ଫଳେର ମାଲକାନଗିରି ସହ େଯାଗାେଯାଗ ବି ିନ
େହାଇପଡି ଛି। ଏହା ସହ କାଲାେପାଟ େପାଲ ଉପେର ୪ ଫୁଟର ପାଣି
ଚାଲୁ ଛି । େଯଉଁଥି ପାଇଁ ମାଲକାନଗିରି-ବାଲି େମଳା େଯାଗାେଯାଗ ବି ିନ
େହାଇପଡି ଛି। ବyାଘାଟିେର ମଧ ପବଳ ମାତାେର ବଷା ପବନ
େହାଇଛି । ପବନ େଯାଗଁୁ ରା]ା ଉପେର ଗଛ ଭା{ି ପଡି ଛି। ରା]ା
ଉପରୁ ଗଛ ଉଠାଇବା କାମ ଜାରି ରହି ଛି। ମୁଦୁଲି ପଡା ପୁଲିସ ଓ
अଗି ଶମ अଧି କାର ରା]ା ସଫା କାମେର ଲାଗିଛnି । ମୁଦୁଲି ପଡା
ଆଈଆଇସି ନି େଜ ଗଛ କାଟିବା କାମେର ଲାଗିଥିବା େଦଖି ବାକୁ ମି ଳିଛି।
ଲଗାଣ ବଷା ଫଳେର ନବର{ପୁରେର ସୃି େହାଇଛି ବନା
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ପରି ିତି । ବି ଭିନ ନଦୀେର ଜଳ]ର ବୃ ି ପାଇବାରୁ अେନକ अଂଚଳ
ଜଳମଗ େହାଇପଡି ଛି। ଏପରି କି େପାଲ ଉପେର ବି ପବାହି ତ େହଉଛି
ବନାଜଳ। ଜି ଲାର ନsାହାyି ବ କେର ଦହଣା ନି କଟେର ଥିବା ବା{ିରି
ବି ଜ୍ ଉପର େଦଇ ବନା ଜଳ ପବାହି ତ େହଉଛି । ଫଳେର ଏହି ରା]ା
େଦଇ ଇsାବତୀ ଓ ଜି ଲା ସଦର ମହକୁ ମାକୁ େଯାଗାେଯାଗ ବି ିନ
େହାଇଛି । ଇsାବତୀ, ଦହଣା, ଦି ଗିସଲାପା, ଜଗନ ାଥପୁର, अଂଟସର,
ଝାଡବlଗୁଡା,

ମାଳି ଗୁଡା,

ଉସୁରିପଦର,

ନୂ ଆଗଁା,

େମରନାଶକୁ

େଯାଗାେଯାଗ ବି ିନ େହାଇଯାଇଛି ।
ରାଜେର ଦୁ ଇ ଦି ନ ଧରି ଲାଗି ରହି ଥିବା ଲଗାଣ ବଷା େଯାଗୁ
ରାୟଗଡ଼ାେର ବନା ପରି ିତି । अ^ାଦଳା ବଂଶଧାରା ବି ଜ ଉପେର
୫ଫୁଟର ବନାପାଣି ପବାହି ତ େହାଇଛି । ସାଧାରଣାେର ଯାତାୟତ ଠପ
େହାଇପଡ଼ି ଛି।

ରାୟଗଡ଼ା-ଭବାନୀପାଟଣାକୁ

େଯାଗାେଯାଗ

ବି }ିନ

େହାଇଛି । ରା]ାର ଉଭୟ ପାଶେର ଗାଡି अଟକି ରହି ଛି। <ୁଲ ବସ
अଟକି ରହି ଥିବାରୁ ଛାତଛାତୀ ଶି eକମାେନ <ୁଲ ଯାଇପାରିନାହାnି ।
(େସୗଜନ : କନକ ନୁ ଜ)
ଆରପାରିେର ଡିଏମେକ ପମୁ ଖ ଏମ୍ କରୁଣାନି ଧି
ଡି ଏମେକ ସୁପି େମା ତଥା ତାମି ଲନାଡୁ ର ପବ
ୂ ତ
 ନ ମୁଖମdୀ
କରୁଣାନି ଧି- ବି େୟାଗ େହାଇଛି । ୯୪ ବଷ ବୟସେର ଇହଧାମ ତାଗ
କେଲ

ଡି ଏମେକ

ସୁପି େମା

କରୁଣାନି ଧି।

େଚନ ାଇର

କାେବରୀ
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ହ¥ିଟାଲେର ଚି କିhିତ େହଉଥିବା ସୟେର କରୁଣାନି ଧି- େଦହାn
େହାଇଛି । କି ଛି ସମୟ ପେୂ ବ େଚନ ାଇର କାେବରୀ ହ¥ିଟାଲ ପeରୁ
ଜାରି ବୁ େଲଟିନେର କରୁଣାନି ଧି- ସାବା ଗqୀର େହାଇପଡି ଥିବା
ଜଣାଇଥିେଲ ହ¥ିଟାଲ କ\ୁ ପe।
ସାଗତ ସମସା କାରଣରୁ କରୁଣାନି ଧି-ୁ ଗତ ଜୁ ଲାଇ ୨୧
ତାରି ଖଠାରୁ କାେବରୀ ହ¥ିଟାଲେର ଭ\ କରାଯାଇଥିଲା। େହେଲ ଗତ
କି ଛିଦିନ

େହବ

ଏମ୍

କରୁଣାନି ଧି-

ସାାବା

ସ-ଟାପନ

େହାଇପଡି ଥିବା େବେଳ ଆଜି अପରାହେର ହଠାତ କରୁଣାନି ଧିସାବା େଶାଚନୀୟ େହାଇପଡ଼ି ବାେବେଳ େଶଷେର ଇହଧାମ ତାଗ
କେଲ ତାମି ଲନାଡୁ ର ୫ ଥର ମୁଖମdୀ ହାସଲ କରିଥିବା ବାଦଶାହା।
୧୪ ବଷ ବୟସରୁ ରାଜନୀତି

ଦୁ ନି ଆେର ପାଦ ଥାପି ଥିବା

କରୁଣାନି ଧି- अବଦାନ ଯେଥ ରହି ଥିଲା। େଯଉଁଥିପାଇଁ ତା-ୁ ୫ଥର
ତାମି ଲନାଡୁ ର ମୁଖମdୀ ପଦେର अଳ-ୃ ତ କରି ଥିେଲ ସମଥକ।
ସୂଚନାେଯାଗ, ଗୁରୁତର ଭାେବ अସୁ େହାଇ ପଡ଼ି ଥିବା ୯୪ ବଷ ବୟ<
ଏମ୍ କରୁଣାନି ଧି-ୁ କାେବରୀ ହ¥ିଟାଲର ଡାrରମାେନ अେନକ ପୟାସ
କରି ଥିେଲ ମଧ ତା- ଶରୀରର ଗୁରୁତପ$
ୂ  अ{ପତ{ଗୁଡ଼ିକୁ अeମ
େହାଇପଡି ଥିଲା।

େଶଷେର

ଆରପାରି କୁ

ଚାଲି ଗେଲ

ଡି ମଏେକ

ସୁପି େମା।
େଚନ ାଇର ମରି ନା ବି ଚେର ଡି ଏମେକ ସୁପି େମା-ୁ ଦି ଆଯାଇଛି
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अnି ମ ବି ଦାୟ। ସଂପ$
ୂ ରାୀୟ ମଯାଦା ସହ କରୁଣାନି ଧି- अnି ମ
ସଂ<ାର କରାଯାଇଛି । ଆଜି ସକାଳୁ େଶଷ ଦଶନ ପେର ହଜାର ହଜାର
ସମଥକ- ଗହଣେର ସlା ୫ଟାେର େଶଷଯାତାେର ବାହାରି ଥିଲା
କରୁଣାନି ଧି- ମରଶରୀର। ଜନସମୁଦ ପାଲଟି ଯାଇଥିଲା େଚନ ାଇ
ରାଜରା]ା। ମରି ନା ବି ଚେର କରୁଣାନି ଧି-ୁ ତା- ରାଜେନୖ ତିକ ଗୁରୁ
ଆନ ାଦୁ ରାଇ- ସମାଧି ନି କଟେର ସମାଧି ଦି ଆଯାଇଛି । ହଜାର ହଜାର
ସମଥକ, ଶୁେଭୁ ଓ ତାମି ଲବାସୀ, ଦeିଣ ଭାରତର ଏହି ସବାଧି କ
େଲାକପି ୟ

େନତା-ୁ

େଶଷ

ବି ଦାୟ

ଜଣାଇଛnି ।

କରୁଣାନି ଧି-

ପରେଲାକ ସହ ରାଜନୀତି େର ପାଂଚ ଦଶsିର अବସାନ ଘଟିଛି।
ମୁଗଲ୍ ସରାୟ ଜ-ସନ ଏେବ ଦୀନଦୟାଲ ଉପାଧାୟ ଜ-ସନ୍
ଉ\ର ପେଦଶ ଚେsୗଲି ଜି ଲାେର େମାଗଲ- ଚି ହ କୁ ହାଯାଉଥିବା
ମୁଗଲସରାୟ ଜ-ସନର ନାମ ରବି ବାର ବଦଳି ଯାଇଛି । ଏେବ ଏହି
ଐତି ହାସି କ େରଲେୱ େସନ ପyିତ ଦୀନଦୟାଲ ଉପାଧାୟ ନାମେର
ନାମି ତ େହାଇଛି । ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାଟର ରାୀୟ अଧe अମି ତ୍
ଶାହା ମୁଗଲସରାୟେର ଆଜି ସରକାରୀ ରୂେପ ଏହାର ଶୁଭାରq
କରି ଛnି । ଏହି ସମୟେର େକs େରଳ ମdୀ ପି ୟୁଷ େଗାଏଲ,
ମୁଖମdୀ େଯାଗୀ ଆଦି ତନାଥ ସହି ତ अେନକ ବରି / େନତା ଉପିତ
ଥିେଲ।
ଉେଲ ଖେଯାଗ େକs ସରକାର ମୁଗଲସରାୟ ଜ-ସନର ନାମ
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ପରି ବ\ନ କରାଯି ବ େବାଲି ପବ
ୂ ର
 ୁ େଘାଷଣା କରି ସାରି ଥିେଲ। ଯାହା
ଏେବ କାଯେର ପରି ଣତ େହାଇଛି । ଏହା ମଧେର ସଂପ$
ୂ  େରଲେୱ
େସନକୁ େଗରୁଆ ର{ ଦି ଆଯାଉଛି । ଏହା ସହି ତ ପେବଶ .ାର ଓ
ପାନ .ାରର ସାଇନେବାଡ ସହି ତ ପାଟଫମର ନାମ ମଧ ବଦଳାଇ
ଦି ଆଯାଇଛି । ଉେଲ ଖେଯାଗ ଏକାତE ମାନବବାଦର ସେsଶ େଦଇଥିବା
ରାୀୟ ସ ୟଂ େସବକ ସଂଘର ବି ଚାରକ ଦୀନ ଦୟାଲ ଉପାଧାୟ
୧୯୬୮ େଫବୃ ଆରୀେର େରଲେୱ େସନ ପାଖେର ସsି अବାେର
ମୃତ ମି ଳିଥିେଲ।
ଉ\ର ପେଦଶ ସରକାର ଚଳି ତ ବଷ ଜୁ ନେର ମୁଗଲସରାୟ
େରଲେୱ େସନର ନାମ ଦୀନଦୟାଲ ଉପାଧାୟ ରଖି ବାକୁ ନି \ି
େନଇଥିେଲ। ମdୀ ପରି ଷଦ େବୖ ଠକେର ମxୁ ରୀ ପେର ଏହି ପ]ାବକୁ
େରଲେୱ ମdଣାଳୟ ପାଖକୁ ପଠାଇ ଦି ଆଯାଇଥିଲା। ଯାହାକୁ େକs
ସରକାର ସ ୀକାର କରି ଥିେଲ। ଗୃହ ବି ଭାଗରୁ ପତ ମି ଳିବା ପେର
ରାଜପାଳ

ରାମ

ନାଇକ

ନାମ

ପରି ବ\ନ

କରିବାକୁ

अନୁ ମତି

େଦଇଥିେଲ।
ଆସାମେର ଚାଳି ଶି ଲe अନୁ ପେବଶକାରୀ
ବି ଗତ ମାସେର ଆସାମ ରାଜେର େହାଇଥିବା ରାୀୟ ଜନ
େରଜି ାର (ଏନ୍ଆର୍ସି ) ପxିକରଣ କାଯକମ ପେର अନୁ ନ ଚାଳି ଶି
ଲe େଲାକ ଭାରତୀୟ େବାଲି ଜଣା ପଡ଼ି ନଥିଲା ଏହାକୁ େନଇ ଏକ
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ଗyେଗାଳ

ସୃି

େହାଇଛି 

େସମାେନ

ସବୁ

अନୁ ପେବଶକାରୀ ଏବଂ अଗଣତାnି କ ଭାବେର ଆମ େଦଶେର ରହି
ଆମ ସ^ଳକୁ ବି ନିେଯାଗ କରୁଛnି େବାଲି ଦାବୀ କରି ଥିେଲ ବି େଜପି
अଧe अମି ତ୍ ଶାହ ପ¡ି ମବ{ ମୁଖମdୀ ମମତା ବାନାଜ ଏହାକୁ
ବି େରାଧ କରି ଛnି  ଏବଂ େସମାନ-ୁ ଯଦି ବାହାରକୁ ଯି ବାକୁ କୁ ହାଯାଏ
ତା େହେଲ େଦଶେର ଗୃହଯୁ େହବ େବାଲି ଧମକ ବି େଦଇଛnି 
ବି େଜପି अଧe अମି ତ୍ ଶାହା ବି େରାଧୀ- ସହି ତ ଏହାର ବି େରାଧ
କରୁଥିବା ସବୁ େଲାକ- ଉପେର ହମଲା କରିଛnି । ମ{ଳବାର
ଆେୟାଜି ତ ସା^ାଦି କ ସମିE ଳନୀେର ଶାହା କହି ଛnି

େଯ େମାେତ

ସଂସଦେର କହି ବାକୁ ଦି ଆଗଲା ନାହW। ମଁୁ େଦଶବାସୀ-ୁ କହି ବାକୁ
ଚାହଁୁ ଛି

େଯ

ଏନଆରସି କୁ

େକୗଣସି

ଦି ଆଯାଇଛି ।

େଯଉଁମାନ-

ନାମ

ନାମକୁ

କାଟି

ତାଲି କାେର

ନାହW

ଭାରତୀୟଏନଆରସି

େସମାେନ अନୁ ପେବଶକାରୀ େବାଲି ଶାହା କହି ଛnି । ଏହା ସହି ତ ଏହି
ମାମଲାେର ନି ଜର ଆଭିମୁଖ ¥ କରp େବାଲି ଶାହା ରାହୁଲ ଗାlୀ,
ମମତା ବାନାଜୀ-ୁ ଆହାନ େଦଇଛnି ।
ଶାହା କହି ଛnି େଯ ଏନଆରସି ମାମଲାେର େଦଶେର େଯଉଁଭଳି
ମାେହାଲ ସୃି କରିବାକୁ ଉଦମ କରାଯାଉଛି ଏଥିେର ¥ କରି ବାକୁ
ଚାହଁୁ ଛି େଯ ଏଥିେର େଦଶର ସୁରeାକୁ ବାଜି େର ଲଗାଯାଉଛି ଏବଂ
ଭାରତୀୟ- अଧି କାରକୁ ଛଡାଇବାକୁ ଉଦମ କରାଯାଉଛି । ବି େଜପି ଓ
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େକs ସରକାର- ପାଥମି କତା ଏହା େଯ େଦଶବାସୀ-ୁ ସୁରeା ଓ
ସୀମାକୁ ସୁରeିତ ରଖି ବା। ମାତ ଏନଆରସି ମାମଲାେର େଦଶର
ଜନତା-ୁ େକବଳ ବି ଭାnି କରାଯାଉଛି ।
େକବଳ ଏତି କି ନୁ େହଁ ସା^ାଦି କ ସମିE ଳନୀେର ଶାହା କଂେଗସ
अଧe ରାହୁଲ ଗାlୀ-ୁ ମଧ अେନକ ପଶ କରି ଛnି । େସ କହି ଛnି
େଯ କଂେଗସ ସବଦା ନି ଜର ଆଭିମୁଖ ପରିବ\ନ କରି ଥାଏ। ମଁୁ
ରାହୁଲ-ୁ

ପଚାରିବାକୁ

ଚାହଁୁ ଛି େଯ େସମାେନ କଣ ଚାହାnି

?

ଏନଆରସି ମାମଲେର କଂେଗସ ପଥେମ ନି ଜର ଆଭିମୁଖ ¥ କରୁ।
େଦଶ େକବଳ ରାଜନୀତି ଓ େଭାଟ୍ ବା-େର ଚାଲି ବ ନାହW। େତଣୁ
େଦଶର ସୁରeା ମାମଲାେର ତା-ର ରାୟ କଣ କୁ ହp।
ଶାହା କହି ଛnି େଯ अନୁ ପେବଶକାରୀ ଓ ଶରଣାଥୀକୁ େନଇ େଯଉଁ
ବି ଭାnି କର ତଥ ପଚାର କରାଯାଉଛି ତାହାକୁ ବରଦା] କରାଯାଇ
ପାରି ବ ନାହW। अନ ପେଟ ଶାହା ପ¡ି ମବ{ ମୁଖମdୀ ମମତା
ବାନାଜୀ-ୁ ମଧ ଟାେଗଟ୍ କରି କହି ଛnି େଯ ମମତା-ୁ ସାଧାରଣ ାନ
ପଢି ବାର ଆବଶକତା ରହି ଛି। େସ େକବଳ ଭାn ଧାରଣା ପଚାର
କରି ବା କାମ କରୁଛnି । େସ ମମତା-ୁ କହି ଛnି େଯ ଗୃହ ଯୁର ଭୟ
ପଚାର କରି ଥେର େଦଶକୁ ବି ଭାଜନ କରାଯାଇଛି । ଏେବ େସ କଣ
ଚାହଁୁ ଛnି ଏବଂ ଏହି ମାମଲାେର ତୃ ଣମୂଳ କଂେଗସର ଆଭିମୁଖ କଣ
ତାହା ¥ କରp।
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ବନାର କବଳେର େକରଳ
ବାକ୍ ୱାଟର ପାଇଁ ପସି  େକରଳ ବ\ମାନ ବନା ପେକାପେର
अତି / େହାଇଛି  ବି ଗତ अେନକ ଦି ନଧରି अନବରତ ବଷା ଫଳେର
ରାଜେର अସୁବିଧା ସୃି େହାଇଛି  େକରଳେର େଶାଚନୀୟ ବନା
ପରି ିତି େଯାଗଁୁ େକାଚି अnଜାତୀୟ ବି ମାନ ବsରକୁ अଗ ୧୮ ଦି ନ
୨ଟା ପଯn ବs କରି ଦିଆଯାଇଛି ଓ ସମ] ବି ମାନ ଚଳାଚଳକୁ ବାତି ଲ
କରି ଦିଆଯାଇଛି । େପରି ୟାର ନଦୀ ବନା ଜଳ ବି ମାନ ବsରେର
ପେବଶ କରିବା ପେର ଏହି ପଦେeପ ନି ଆଯାଇଛି । େକରଳେର ଗତ
କି ଛି ଦି ନ ଧରି ମୂଷଳଧାରାେର ପବଳରୁ अତି ପବଳ ବଷା ଲାଗି ରହି ଛି।
ଫଳେର େକରଳର अେନକ ନଦୀେର ବନା ପରି ିତି ସୃି େହାଇଛି ।
େପରି ୟାର ନଦୀ ଜଳ]ର ବୁ ଧବାର ବି ପଦ ସଂେକତ ଉପେର ପବାହି ତ
େହାଇ ଜନବସତି ଆଡକୁ ମାଡ଼ି ଯାଇଛି । ବନା ଜଳ ପେବଶ କରି ବା
ପେର ବି ମାନ ବsର କ\ୃ ପe ବି ମାନ ଚଳାଚଳ ବାତି ଲ କରି ବାକୁ
ନି \ି େନଇଥିବା େଘାଷଣା କରି ଥିେଲ। େକରଳେର अଗ ୮ରୁ
ଏପଯn ବଷା ଓ ବନା ଜନି ତ ଦୁ ଘଟଣାେର ୪୫ ଜଣ- ମୃତୁ
ଘଟିଛି। ବୁ ଧବାର ମଲପୁରମଠାେର ଏକ ଘର ଭୁ ଶୁଡ଼ି ଏକ ଦ"ତି ଏବଂ
ତା- ୬ ବଷର ପି ଲାର ମୃତୁ ଘଟିଛି। ଉେଲ ଖେଯାଗ େଯ ଜଳ]ର
ବୃ ି ପାଉଥିବାରୁ ରାଜର ୩୩ଟି ବl େଗଟ୍ େଖାଲି ଦି ଆଯାଇଛି ।
ବୁ ଧବାର େକରଳର ୫ଟି ାନେର ଭୂ §ଳନ େହାଇଥିବା ଖବର ମି ଳିଛି।
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ବଷା ଲାଗି ରହି ଥିବାରୁ ବନା ପରିିତି େର ସୁଧାର ଆସୁନାହW।
ମୁନାର ପାହାଡ଼ି ଆ अଳକୁ ନ ଯି ବା ପାଇଁ ପଯଟକ-ୁ ସତକ
କରାଇ ଦି ଆଯାଇଛି । ଉାର କାଯେର ଏନଡି ଆରଏଫର ୧୪ଟି ଦଳ
ଓ

ରାଜ

अଗି ଶମ

ବି ଭାଗ

ଏବଂ

ବି ପଯୟ

ପଶମନ

ବି ଭାଗ

अଧି କାରୀମାେନ ନି େୟାଜି ତ अଛnି । ରାଜ ପାଣିପାଗ ବି ଭାଗ ଆସnା
୪୮ ଘ¢ା ପଯn ପବଳରୁ अତି ପବଳ ବଷାର ପବ
ୂ ା ନୁ ମାନ କରି ଛି।
ଫଳେର ରାଜର ୱାୟାନାଡ଼, େକାଝି େକାଡ଼, କନ ର, କାସାରାେଗାଡ଼,
ମଲପୁରମ, ପଲକଜ, ଇଡୁ କି ଏବଂ ଏ$ାକୁ ଲମେର ଗୁରୁବାର ପଯn
େରଡ ଆଲଟ  ଜାରି କରାଯାଇଛି ।
ଆଜି ଠାରୁ ଆରq େହଲା ବି ଜୁ ସା କଲାଣ େଯାଜନା
ସାଧୀନତା ଦି ବସେର େଘାଷଣା ପେର କାପି ଟାଲ ହ¥ିଟାଲେର
ବି ଜୁ ସା କଲାଣ େଯାଜନାର େହ¨ େଡ< ଉଦଘାଟନ କରି ଛnି ।
ଏହି େଯାଜନାେର ପxୀକୃ ତ ଚାଷୀ ପରି ବାର ସମ] ସୁବିଧା ପାଇେବ।
ଏହି େଯାଜନାେର ହି ତାଧି କାରୀ ପରି ବାର ୧ ଲe ଟ-ାର ସା ବୀମା
ସୁବିଧା ପାଇବା ସହ ଓଡ଼ି ଶା ରାଜ ଚି କିhା ପାିରୁ ୪ ଲe ଟ-ାର
ଚି କିhା ସୁବିଧା ପାଇେବ।
ବି ଜୁ ସା କଲାଣ େଯାଜନାେର ହି ତାଧି କାରୀ ପରିବାର ସଂଖା
୬୯ ଲe ୬୯ ହଜାର ୬୭୨କୁ

ବୃ ି ପାଇବ। ମହି ଳା-ୁ

ଏହି

େଯାଜନାେର ୭ ଲe ଯାଏଁ ସା ସୁରeା ସହାୟତା ମି ଳିବ। ଗଁା
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ଗyାେର ବଷକୁ ୫୦ ହଜାର ଟ-ା ଓ ସହରାଂଚଳେର ୬୦ ହଜାରରୁ
କମ ଆୟ ଥିବା ପରି ବାର ଏହି େଯାଜନାେର ସୁବିଧା ପାଇେବ।
ଏଥିପାଇଁ େସମାନ-ୁ ଆୟ ପମାଣପତ େଦବାକୁ ପଡି ବ।
ପବ
ୂ ର
 ୁ

ଚାଲୁ

ରହି ଥିବା

ରାୀୟ

ସା

ବୀମା

େଯାଜନା

(ଆରଏସବି ୱାଇ) ଓ ବି ଜୁ କୃ ଷକ କଲାଣ େଯାଜନା (ବି େକେକୱାଇ)ର
ହି ତାଧି କାରୀମାେନ ହW ନୂ ଆ େଯାଜନାର ହି ତାଧି କାରୀ େହାଇଛnି ।
େକବଳ େସହି ମାେନ ବି ଏସେକୱାଇର ସୁବିଧା ପାଇପାରି େବ। ବି ଜୁ
ସା କଲାଣ େଯାଜନା ପାଇଁ େକୗଣସି ନୂ ଆ କାଡ ହି ତାଧି କାରୀ-ୁ
ମି ଳିବ ନାହW। େସମାେନ ପବ
ୂ ର
 ୁ ପାଇଥିବା ଆରଏସବି ୱାଇ ଓ
ବି େକେକୱାଇ କାଡ େଦଖାଇ ନୂ ଆ େଯାଜନାେର ୫ ଲe ଟ-ା ପଯn
ଚି କିhା ସୁବିଧା ପାଇପାରି େବ। ମହି ଳାମାନ- େeତେର ଏହି ସୀମା ୭
ଲe ଟ-ା ପଯn ରହି ଛି। ଆରଏସବି ୱାଇେର ପxୀକୃ ତ ୪୪ ଲe ୮
ହଜାର ୭୦ ହି ତାଧି କାରୀ ଓ ବି େକେକୱାଇେର ପxୀକୃ ତ ୨୫ ଲe ୬୧
ହଜାର ୬୦୨-ୁ
ହି ତାଧି କାରୀ

ମି ଶାଇ ସମୁଦାୟ ୬୯ଲe ୬୯ହଜାର ୬୭୨ଜଣ

ବି େକେକୱାଇେର

ସାମି ଲ୍

େହାଇଛnି

।

ଏହି

ହି ତାଧି କାରୀମାନ- ଉେgଶେର ମୁଖମdୀ- ଏକ ପତ ବ¢ନ ଆରq
େହାଇଛି । ସାତ ଦି ନ ଭିତେର ପତ ବ¢ନ ସାରି ବାକୁ ଜି ଲାପାଳମାନ-ୁ
ସା ସଚି ବ ପବ
ୂ ର
 ୁ ନି େgଶ େଦଇଛnି । ମୁଖମdୀ- ଏହି ପତେର
ବି ଜୁ

ସା

କଲାଣ

େଯାଜନା

ସ"କେର

ସବି େଶଷ

ସୂଚନା
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ଦି ଆଯାଇଛି ।
ବି ଗତ ଦି ନର କି ଛି ଖବରକୁ

ସଂeୀେର ଆପଣ- ପାଇଁ

ଉପାପନ କରିଲି  ଆଶା କରୁଛି , ନି ଜର ବ]ବହୁଳ ଜୀବନଚଯାେର
ଆପଣ େଦଖି ପାରିନଥିବା ବା ଭଲ ଭାବେର ଜାଣିନଥିବା କି ଛି ଖବର
ଏଠାେର ପାଇଥିେବ
ଏହା ସହି ତ ଆପଣ-ୁ ଉପହାର େଦଉଛି अଗ ୨୦୧୮ ମସି ହାର
ଆହାନ ଇ-ପତି କା ବି ଗତ ସଂ<ରଣ ମାନ- ଭଳି ଏହି ସଂ<ରଣକୁ
ମଧ ଆପଣମାେନ ସ ାଗତ କରି େବ େବାଲି ଆଶା କରୁଛି 
ଜୟ ଓଡ଼ି ଆ, ଜୟ ଓଡ଼ି ଶା, ଜୟ ଜଗନ ାଥ

ଡା େଜାତି ପସାଦ ପ,ନାୟକ
ପତି /ାତା-ସ"ାଦକ, ଆହାନ ଇ-ପତି କା
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କାହାଣୀ ବିଭାଗ
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ସୁେନଲୀ ସିଂହ
ପୂବ ପକାଶି ତ ଉ\ାରୁ ...

ମା ସହ ହରି ଣ ଶି କାର
ଛୁଆମାେନ ବହୁତ अଳି କେଲ ।
ମା ଆମକୁ ଶି କାରକୁ ନି अ। ଦୁ ଇ ଛୁଆ ଏକା ସାଥିେର ମା’କୁ
କହି େଲ। ଜୟ ମା ଉପେର ବସି ଲା। ମା ତେଳ େଶାଇଥିଲା। ବି ଜୟ ମା
ମୁହଁେର ନି ଜ େଥାଡି କୁ ଘଷୁଥିଲା।
ସି ଂହୀ କି ଛି କହି ପାରଲା ନାହW। ଛୁଆମାେନ ଏେବ ଟିକିଏ ବଡ
େହାଇ ଆସି େଲଣି । େସମାନ-ୁ ଚାଲି ବାେର କି ଛି କ େହଉନାହW।
ପଥେମ ପଥେମ ସି ନା ଟିକିଏ ଚାଲି ମା ଲା{ୁଡ ଧରୁଥିେଲ। କି p ଏେବ
ପାୟ ମା ସହ ତାଳ ପେର ତାଳ ପେକଇ ଚାଲି େଲଣି। ଛୁଆମାେନ ଜଲଦି
ଶି କାର ଶି ଖିବା ଆବଶକ। ସି ଂହ ବା ବାଘ ଛୁଆମାେନ ଜଲଦି ଶି କାର
କରି ବା ଶି ଖିଯାଆnି । ଶି କାର କରି ବ ଜନEଗତ ପବୃ ତି ।
ମା ବି ଜୟକୁ ଟିକିଏ ଚାଟିେଦଲା। ବି ଜୟ ମା ମୁହଁକୁ ନି ଜର େଛାଟ
ଜି ଭେର ଚାଟୁ ଥିଲା। ମାକୁ ଲାଗୁଥିଲା େଯମତି କି ଏ ଏକ ଖୁବ ନରମ
अେଶାକ ବି ଶାଳ

ହାତେର ବାଳ ସାଉଁଳଉଛି । ବି ଜୟେର ଏହି ମୁହଁ ଚାଟିବାଟା ମାକୁ ଖୁବ
ଭଲ ଲାେଗ। ଏେଣ ଜୟ ମା ଉପେର ଏକଦମ ନାଉ େହାଇ ବସି ଥିଲା।
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ଜୟ ଏେତ କୁ େହନା କି p ବି ଜୟ ସବୁ କଥାେର ମା ପଛେର ଥାଏ। େସ ମାକୁ ଖୁବ େସ ହ
କେର।
ମା ଆମକୁ ଶି କାରକୁ ନି अ। ବି ଜୟ କହୁ ଥିଲା ତାର ଛୁଆ ଆଖିେର अନୁ ସlିhା ଭରି
ରହି ଥିଲା। େସ ପୁଣି ମା ଓଠେର ନି ଜ େଥାଡି କୁ ଘଷିଲା। ଜୟ ମଧ ତଳକୁ େଡଇଁପଡି ମା
ମୁହଁ ପାଖେର ନି ଜ ମୁହଁକୁ ରଖିେଦଲା।
େସହି ଏକା କଥା। େସମାମେନ ମା ପଖେର ବହୁତ अଳି କରୁଥିେଲ।
ସି ଂହୀ କି ଛି ସମୟ େସମି ତି ଢୁ େଳଇ ପଡି ଲା। ତାର ଆଖି ବs ଥିଲା। ଛୁଆ ଦୁ େହଁ
ମାକୁ ଚାଟୁ ଥିେଲ ବା ମା େଦହେର ଘଷି େହଉଥିେଲ। ସି ଂହ ଛୁଆମାନ-ର ଏମି ତି अଳି
କରି ବା अଭାସ। ମା ପାଖେର ଛୁଆମାେନ େବଶ ସମୟ େହଲା अଳି କରୁଛnି ।
େଶଷେର ମା ଠି ଆ େହଲା। ଛୁଆମାନ-ୁ କି ଛି କହି ଲାନି ଆଉ ଧି ର ପାଦେର
ଚାଲି ବାକୁ ଲାଗିଲା। ଦୁ ଇଛୁଆ କି ଛି ନଭାବି ମା ପଛେର ଚାଲି ବାକୁ ଲାଗିେଲ। ଛୁଆମାେନ
ବାହାରକୁ ଆସି େଲ ମା ସାଧାରଣତଃ ତାଗିଦ କେର। କି p ଆଜି କି ଛି କହୁନଥିଲା। ତା
अଥ ମା େସମାନ-ୁ ବୁ ଲି ଯି ବାକୁ କହୁଛି ।
ଛୁଆମାନ-ର େଗାଡ ଆଉ ଲାେଗ କି ନଲାେଗ। ଏେତଦି ନ ପେର େସମାେନ ମା
ସହ ପାଦ ମି ଳାଇ ଚାଲୁ ଛnି । ଆଜି ନି ଜ ଆଖିେର ଶି କାର େହବା େଦଖିେବ। ବଡ ଶି କାର
ମାନ-ୁ େକମି ତି ତଂଟି ପାଖରୁ ଧରାଯାଇ େବକ େମାଡି କରି ରଖାଯାଏ

ଆଉ ସି ଂହ

ଶି କାରର ଶାସେରାଧ କରିଦି ଏ। ଏମି ତି କରି ବା ଦାରା ଶି କାର େବଶୀ ଆବାଜ କରି ପାେର
ନାହW। ମା ଶି କାର ବି ଷୟେର ବହୁତ କଥା କହି ଛି। ଏଣୁ ଶି କାର କରି ବାକୁ େସମାନ-ର
ମନ ହାଇଁ ପାଇଁ େହଉଥିଲା।
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ମା େସମାନ-ୁ ଆଗକୁ ଯି ବାକୁ େଦଉନଥିଲା। ମା ସହ ସି ନା ଚାଲୁ ଛnି କି p ଶି କାର
ପାଇଁ େଯଉଁ ସତକତା ଦରକାର େସମାେନ ଶି ଖି ନାହାnି । ଆଗକୁ अେନକ ବି ପଦ
ଥାଇପାେର। ଜ{ଲେର ପତି ପଦେର ବି ପଦ अଛି । ସି ଂହକୁ ବି ପଦ ପଡି ବନି େସ କଥା
ନୁ େହଁ ।
ପି ଲା ସି ଂହ େଦେହଁ ମା ପଛେର ଚାଲି ବାକୁ ଲାଗିେଲ। ଏପଟ ଜ{ଲଟା ଟିକିଏ
ଘଂଚ। ସବୁ ଆେଡ ଘାସ ପଡି ଆ ନାହW। ମଝି େର ମଝି େର ଠାଏ ଠାଏ ଘାସ अଛି । କି p
ଟିକିଏ ବଡ ଗଛ ସବୁ ଆେଡ। ଏ ଗଛଗୁଡିକ େତଢା େମଢା େହାଇ ବଢି ଛnି । େସ ମଝି େର
ଦେଳ ହରି ଣ ଚରୁଥିେଲ। େକଉଁଠି ଘାସ, ବା ଗଛରୁ ପତ ଇତାଦି ଖାଉଥିେଲ। ଏଠି ଖାଲି
ଘାସ ମି େଳନାହW। ତାଛଡା ହରି ଣ ମାନ-ୁ अନ ପତ ଖାଇବାକୁ ଭଲ ଲାେଗ। ଏମି ତିଆ
अ ଘଂଚ ଜ{ଲେର ତୃ ଣେଭାଜୀ ପାଣୀମାେନ ସବୁ େବେଳ ବି ପଦ ଭିତେର ଥାଆnି ।
ଶି କାରୀମାେନ ଖୁବ ପାଖକୁ ଆସି ଯାଇ ପାରnି ।
ଏ ଦଳକୁ ମା ଦୂ ରରୁ େଦଖିେଦଲା। େସ ଟିକିଏ ଭଲ ଭାବେର ଠି ଆ େହଲା। େସଠୁ
ଗଛ ଉଢାଳେର ଏେଣ େତେଣ କି ଛି ହରିଣ େଦଖା ଯାଉଥିେଲ। କି ଛି ପଚାଶ ଷାଠି ଏ ମି ଟର
ଦୂ ର େହବ। ମା ଦୂ ରତାକୁ କଳି େନଲା। ଛୁଆମାେନ ଖୁବ େକୗତୁ ହଳର ସହ େଦଖିେଲ।
େସମାେନ କି ଛି ଭଲକରି େଦଖିପାରୁ ନଥିେଲ। ମା’ର କଥାେର େସମାେନ ତେଳ ପଡି ଥିବା
ଏକ ବଡ ଗଛ ଗyି ଉପରକୁ ଚଢି ଗେଲ ଆଉ ହରି ଣ ଦଳକୁ େଦଖିେନେଲ। େସମାନଆଖି ଖୁବ ଉ©ଳ େଦଖା ଯାଉଥିଲା।
ମା େସମାନ- ଆଡକୁ अନଇଲା। ଛୁଆ ଦୁ େହଁ ତଳକୁ ଓହ ାଇ ଆସି ତେଳ ଭୂ ମିେର
େପେଟଇ ପଡି େଲ। େକହି କି ଛି ଶª କରି ନାହାnି । ଏ ହରି ଣ ମାନ-ର କାନ ଖୁବ
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ପତଳା। ଶªକୁ ସହଜେର ବାରି େନେବ। ମା ଏକ ଦମ ଭୂ ମିେର େପେଟଇ ପଡି ଲା। ତାର
ଆଗ େଗାଡକୁ ଖୁବ ସାବଧାନତାର ସହ ବଢାଉଥିଲା। ଛାତି ତଳୁ ଆ ଆଉ କାl ଉପରୁଆ
େହାଇ ଯାଇଥିଲା। ତାର ଆଖି ହରିଣ ଦଳ ଉପେର ଲାଗିଥିଲା।
ଗିର୍ अଂଚଳେର अେନକ ହଜାର ହରିଣ अଛnି । ଏହି ହରି ଣମାନ-ୁ େଗାଡାଇ
ଧରି ବା ସି ଂହମାନ- ପାଖେର ଏକଦମ୍ ସହଜ ନୁ େହଁ । କାଠି କର ପାଠ। ସି ଂହମାନ-ର
ଓଜନ ପାଖାପାଖି ୨୦୦ କି େଲାଗାମ। ହରି ଣମାେନ ଖୁବ୍ େଜାରେର େଦୗଡି ପାରnି । ଆଉ
ସି ଂହ ଖୁବ୍ େଜାରେର ଲ^ା େଦୗଡି ପାେରନାହW। ବହୁତ େବଶୀ େହେଲ ୩୦୦ମି ଟର
ପଯn େଦୗଡି ପାେର। ଏଣୁ ଗତି ର ତୀବତା ହରି ଣ ମାନ-ୁ ବଂଚାଇବାେର ସାହାଯ
କରି ଥାଏ। ହରି ଣମାେନ ନି ଜ ଭିତେର ବି ଭିନ ସରେର ଡକା ଡକି େହଇଥାnି । ଏହି ଡକା
ଡକି ଦାରା ହରି ଣମାେନ ଆସୁଥିବା ବି ପଦକୁ ନି ଜ ଭି ତେର ଜଣାnି । ଦଳେର ଜେଣ ଆଉ
ଦୁ ଇ ଜଣକୁ ସାହାଯ କରି ବାର ନୀତି େଯାଗଁୁ ହରି ଣମାେନ ନି ଜକୁ ରeା କରି ପାରnି ।
ଯଦି ହରି ଣ, ସି ଂହ ବା କଲରାପତରି ଆ ବାଘକୁ େଦଖି ଦି ଏ ତାହାେହେଲ ବି ପଦର
ଡାକ େଦଇଚାେଲ। େଯ ପଯn ତା ଆଖିେର ସି ଂହ ବା କଲରାପତରି ଆ ବାଘ େଦଖା
ଯାଉଥାଏ େସ ପଯn ଏହା ଡାକି ଚାଲି ଥାଏ। କଲରାପତରି ଆ ବାଘକୁ େଦଖି େଲ ହରି ଣ
େବଶୀ ସମୟ ଡାକି ଚାଲି ଥାଏ କାରଣ କଲରାପତରି ଆ ବାଘ ଖୁବ୍ େଜାରେର େଦୖ ାଡି
ଆସି ପାେର ଆଉ ଛପି ଛପି ଖୁବ୍ ସହଜେର ଶି କାର କରି ପାେର। େତଣୁ କଲରାପତରି ଆ
ବାଘ ପାଇଁ ହରି ଣମାେନ अତି ରିr ସତକତା ଗହଣ କରି ଥାnି ।
ସି ଂହମାନ-ୁ େଦଖିେଲ ହରି ଣ ଲ^ା ଡାକ ଦି ଏ। ମଝି େର ମଝି େର ରହି ଯାଏ। େତଣୁ
ହରି ଣର ଡାକରୁ ଜଣାପଡି ଯାଏ ଆଗେର ସି ଂହ अଛି ବା କଲରାପତରି ଆ ବାଘ अଛି । ଏହି
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अନୁ ସାେର ଦଳର अନ ସଦସମାେନ ପ]ୁତ େହାଇ ରୁହnି । ଯଦି େକହି ଶି କାରି ପାଣୀକୁ
େଦଖnି ତାହାେହେଲ ହରି ଣମାେନ ନି ଜର ଲା{ୁଡକୁ ଉଠାଇ ଦି अnି । ଆଗ େଗାଡେର
ମାଟିକୁ ଖୁରାେର ବାେଡଇ ଚାଲnି । ଏହି ବାେଡଇବାର अଥ େହଉଛି अନ ସଦସମାେନ
ଜାଣp ଆମର େଦୗଡି ବାର ସମୟ ଆସି ଗଲାଣି। ଆଉ ସବୁ ସଦସ ବି ପଦର ଦି ଗକୁ ଧାନ
ମଧ ଦି अp। େଯେତେବେଳ ବି ପଦ ଜଣାପେଡ ସବୁ ସଦସ େସହି ଦି ଗକୁ अଧି କ ଧାନ
େଦଇଥାnି ।
ହରି ଣର ଏହି ବଂଚି ବାର ପଣାଳୀ अନ େକେତକ ତୃ ଣେଭାଜୀ ମାନ-ର କାମେର
ଆେସ। ଏହି ହରିଣ ମୟର
ୂ , ହନୁ ମା-ଡ ଆଦି ପାଣୀ- ଠାରୁ ବି ପଦର ସେ-ତ
ପାଇଥାଏ। ଗଛ ଉପରୁ ଯଦି େକହି ଶି କାରି େଦଖାଯାଏ େତେବ ହନୁ ମା-ଡମାେନ ବି ପଦର
ଡାକ େଦଇଥାnି । େସମାେନ ଗଛ ଡାଳେର ଡି ଆଁ େଡଇଁ କରି ଥାnି । ତେଳଥିବା ହରି ଣ
ମାେନ ଏହା ଦାରା ବି ପଦର ଆସି ବା ଜାଣିପାରnି ।
ଏେଣ ହରି ଣମାେନ ଟିକିଏ ଏପଟ େସପଟ େହାଇ ଖାଉଥିେଲ। କି ଛି ହରି ଣ ପାୟ
ଠି ଆ େହାଇ ମଝି େର ମଝି େର ଗଛ ପତ ଖାଉଥିେଲ। େସମାନ- ଲାଂଜ ଆଉ କାନ ଗୁଡିକ
ଖୁବ ହଲୁ ଥିଲା। ମଝି େର ମଝି େର ଏେଣ େତେଣ अନାଉ ଥିେଲ। ଖାଇଲାେବେଳ ଜେଣ
ଜଣ- ସହ ଲଢାଇ ଝଗଡା କେର ନାହW। ହରି ଣମାେନ ଖୁବ ଜଲଦି ଖାଇ ଦି अnି ।
େକେତେବେଳ କି ଛି ଘଟି ଯାଇପାେର। େସମାନ- ପାଖେର ବି ପଦ अଛି େବାଲି ଜାଣି ପାରୁ
ନଥିେଲ।
ସି ଂହୀ ଖୁବ ସାବଧାନତାର ସହ ହରି ଣ ଦଳକୁ ଲe କରି ଥିଲା ଆଉ େପେଟଇ
େପେଟଇ ଆଗଉଥିଲା। କି ଛିଶª େକମି ତି ନେହବ େସ ବି ଷୟେର ଖୁବ ସାବଧାନ ଥିଲା।
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ମଝି େର ମଝି େର ରହି ଯାଇ ଉyି େଦଖୁଥିଲା। ଛୁଆ ଦୁ େହଁ ଖୁବ ଶାn ଶି  ପି ଲା ଭଳି ମା
କଥା ମାନି ଶª ନକରି ଦୁ ରେର ରହି ଥିେଲ। େସମାେନ ମା ପେଛ ପେଛ ଆସୁ ନଥିେଲ।
ଏେତ ଶାn ସୁଧାର େହାଇପାରnି େବାଲି େକହି ବି ଶାସ କରnା ନାହW। ତା ଛଡା
ଛୁଆମାେନ ଶି କାର ପାଖକୁ ଆସି େଲ ସାବଧାନତା ଗହଣ କରି ପାରି େବ ନାହW।
ଛୁଆଦୁ େହଁ ମାକୁ ଏେଡ ଏେଡ ଆଖିେର ଆନଇଥିେଲ। ମା େପେଟଇ େପେଟଇ ହରି ଣ
ଦଳର ଏକଦମ ପାଖକୁ ଆସି ଲା। ଉପେର କି ଛି ମା-ଡ ଥିେଲ। େସମାେନ ଏେଣ େତେଣ
େଡଉଁଥିେଲ ଆଉ େସମି ତି କି ଛି କି ଛି କାରଣ ନଥାଇ ଡାଳ ଭା{ୁଥିେଲ। େସ ହରି ଣ ଆଉ
ହନୁ ମା-ଡ ସଂପକ ଖୁବ ବଡ ମଜାଳି ଆ େହାଇଥିଲା। ହନୁ ମା-ଡଟି ଉପେର ବସି ଥାଏ।
ତା ହାତ ଖୁବ୍ ଜଲଦି ଏପଟ େସପଟ େହଉଥାଏ। ହାତେର େସ କି ଛି ଟାଣି ଆଣୁଥାଏ। ଗଛ
ଡାଳ, ଫଳ େତାଳି ଆଣୁଥାଏ। େସଥିରୁ କି ଛି ଖାଉଥାଏ ଆଉ अଧି କାଂଶ େଫାପାଡି
େଦଉଥାଏ। ହନୁ ମା-ଡର ଲା{ୁଡଟା ପଛକୁ ଲମି ଯାଇଥାଏ। େସ ଡାହାଣ ହାତେର ଧରି
କି ଛି େଗାଟାଏ େଜାର୍ କରି ଖାଇବାକୁ େଚା କରୁଥିଲା। ତା’ର ହଳଦି ଆ ଦାnଗୁଡା
ପରି ାର େଦଖାଯାଉଥିଲା। ତେଳ ହରି ଣଟିଏ ଏକ ଲୟେର ହନୁ ମା-ଡକୁ अନାଇ
ରହି ଥିଲା। ତା ମୁy ବ-ା େହାଇଯାଇଥାଏ। ଶି { ଗୁଡିକ ତଳୁ ଆ େହାଇ ଯାଇଥିଲା।
ମଝି େର ମଝି େର ହନୁ ମା-ଡ ଖାଉଥିବା କି ଛି ଜି ନିଷ ତେଳ ପଡି ଯାଇଥିଲା। ହରି ଣ
अଧାଖିଆ ଫଳ ବା अଧାଖିଆ ଡାଳକୁ ବଡ ଖୁସିର ସହ ଖାଉଥିଲା। ହନୁ ମା-ଡ ଆଉ
ହରି ଣର ଏହି ସଂପକ େଦଖି ବଡ ଆ¡ଯ ଲାେଗ। ଉପେର ହନୁ ମା-ଡ଼ ଖାଇବା ସହ
ସବୁ ଆଡକୁ ନି ଘା ରଖିଥାଏ। ହନୁ ମା-ଡ ମାନ-ର अଭାସ େହଲା କି ଛି ସମୟ ଖାଇେବ,
अିର େହାଇ ଏେଣ େତେଣ େଦୗଡି େବ, େଡଇଁେବ ପୁଣି ବସି େବ ପୁଣି ଖାଇେବ। ଖାଇବା
ଆହାନ ଇ-ପତି କା ସ"ୂ $ ନି ଃଶୁ' ବି ତରଣ େହତୁ ଡା େଜାତି ପସାଦ ପ,ନାୟକ- .ାରା ପତି /ି ତ ଓ ପକାଶି ତ | Aahwaan.com | 40

ଆହାନ ଇ-ପତି କା, ତେୟାଦଶ ବଷ, अମ ସଂଖା, अଗ ୨୦୧୮

Magazine Downloaded from www.aahwaan.com

େବେଳ ଡାଳର ଉପେର ବସି ରୁହnି । େତଣୁ ଖୁବ୍ ଦୂ ରକୁ େଦଖି ପାରnି ।
େସ ହନୁ ମା-ଡ଼ର େଗାଡଟା ବେ-ଇ ଯାଇଁ େଗାଟିଏ ଡାଳକୁ ଧରି ରଖିଥିଲା ଆଉ
ପି ଚାେର େସ େଗାଟିଏ େମାଟା ଡାଳ ଉପେର ବସି ଥିଲା। ଦାେnଇ କି ଛି କି ଛି ଖାଇ
ଚାଲୁ ଥିଲା। ହରି ଣଟି ମୁy ହଲାଇ ଉପରକୁ ଉଠାଇଲା ଟିକିଏ ହଲାଇଲା। ତେଳ କି ଛି
ନରମ ଡାଳ ପଡି ଲା। ଆଉ ତାକୁ ହରିଣ ସାେ{ ସାେ{ ଖାଇେନଲା। ତେଳ ଭୂ ମିେର ଘାସ
ଗୁଡିକ ଶୁଖି ଆସି ଥିଲା। ଶୁଖିଲା ଘାସେର ବହୁତ େପୗିକତା ନଥିବ। ଉପେର ତଥାପି ବି
ଗଛ ଡାଳ ଗୁଡିକ ସବୁ ଜ, େସଠି ଏ ପଯn ପଯା ଖାଦ अଛି । ତେଳ କି ଛି ହରି ଣ େସଇ
ଡାଳର ଲାଗିଥିବା ପତପାଇଁ अେପeା କରି ରହୁଥିେଲ। ଗଛ अଗର ନରମ ପତ ଖୁବ
ସୁଆଦି ଆ। ହରି ଣମାେନ ସାେ{ ସାେ{ େସଇ ପତସବୁ କୁ ଖାଇ େଦଉଥିେଲ। ଉପର ପତ
ଆଢୁ ଆଳ େଯାଗୁ ମା-ଡ ମାେନ ଦୂ ରରୁ ସି ଂହୀକୁ ପାେଖଇ ଆସି ବା ଜାଣି ପାରି େଲ ନାହW।
ଏେଣ ସି ଂହୀ େକଇ କୁ ଦା ଦୂ ରେର ଥିଲା। ତା’ର ଆଖି ହରି ଣ ଦଳ ଉପେର
ଲାଗିଥିଲା। ତା’ର େଖାଜ ଖୁବ ସାବଧାନର ସହ ପଡୁ ଥିଲା। େସ ଆେଗଇବା ସହ ନି ଜକୁ
େକଉଁ ବୁ ଦା ବା ଡାଳ ପଛେର ଲୁ ଚାଇ ରଖୁଥିଲା। େକେବବି େଖାଲା ଯାଗାକୁ ଆସୁ
ନଥିଲା। େଖାଲା ଯାଗାକୁ ଆସି େଲ ଉପରୁ ମା-ଡମାେନ ସହଜେର ଲe କରି େନେବ
ଆଉ େସମାନ- ବି ପଦ ଡାକେର ହରିଣମାେନ ସାବଧାନ େହାଇଯି େବ। େସ ଏକ େଛାଟ
ପାଣିମୁsା ପାଖେର ଥିବା ପଛେର ଲୁ ଚି ଗଲା। େସଇଠୁ େକଇ େeପାେର ଏକ अସାବଧାନ
ହରି ଣକୁ ଧରେନଇ େହବ।
ଏେବ ହରିଣମାେନ ପାୟ ଖାଇ ସାରି ଥିେଲ। କି ଛି-ୁ େଶାଷ ଲାଗୁଥିଲା। ଯାଗାଟା
ଟିକିଏ େଖାଲା। ପାଣି ପାୟ ଏକ ବୁ ଦା ପାଖେର ଏକାଠି େହାଇଥିଲା। ହରି ଣମାେନ
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େଖାଲାଯାଗା ପଟୁ ପାଣି ପି ଇବା ଆରq କେଲ। ସହଜେର େସମାନ-ୁ ଜ{ଲ ପଟୁ କି ଏ
ହଠାତ୍ ଆକମଣ କରି ପାରିବ ନାହW।
େସଇ ପାଣି ପାଖ ବୁ ଦାେର ସି ଂହୀ ଛକି ରହି ଥିଲା। େଗାଟାଏ ଦୁ ଇଟା ହରି ଣ େସପେଟ
ପି ଇବାକୁ ଯାଗା ନପାଇ ବୁ ଦା ପଟକୁ ଆସି ଗେଲ। େସମାନ- ଆଖି ପାଣି ଉପେର ଲାଗି
ରହି ଥିଲା ଆଉ େମ ମଝି େର ମଝି େର ବୁ ଦା ଆଉ अନ ଗଛ ଉପେର ମଧ ବୁ ଲି ଥିଲା।
ଏେଣ ସି ଂହୀ ନି ଜକୁ ଏକଦମ ିର କରିେଦଉଥିଲା। ହରିଣମାେନ ତାର ଉପିତି ନଜାଣି
ପାରp। ଏମି ତି କି ଛି ସମୟପେର େସ ହରି ଣକୁ ଧରି େନବ। ହରି ଣମାେନ ପାଣି ପି ଉ ପି ଉ
େସ ଆଉ ଦୁ ଇ େଖାଜ ଆେଗଇ ଆସି ଲା। େସେତେବଳକୁ େସ ଟିକିଏ େଖାଲାକୁ ଆସି
ଯାଇଥିଲା। ଉପରୁ େଡଉଁଥିବା ହରିଣମାେନ ତାକୁ େଦଖିେଦେଲ। େସମାେନ ଖୁବ
େଜାରେର ଚି ାର କରି ଉଠି େଲ। ହରି ଣମାେନ ଏକଦମ େଡଇଁ ପଡି େଲ। ସି ଂହୀ ଆଉ
eଣମାତ ବି ଳ^ ନକରି ଏକ ତୀର ଭଳି ନି ଜ ଲୁ ଚି ବା ଯାଗାରୁ ଛୁଟିଗଲା। େଗାଟିଏ
େଛାଟିଆ ହରି ଣ ବୁ ଲୁ ବୁ ଲୁ ସି ଂହୀ ତା ଉପରକୁ େଡଇଁ ପଡି ଲା। ହରିଣଟି ତାର ଓଜନ
ସqାଳି ନପାରି ତେଳ ପଡି ଗଲା ଆଉ ସି ଂହୀ ତା ସରୁ ଗଳାକୁ ନି ଜ ତୀeଣ ଦାnେର
ଫୁଟାଇେଦଲା। ମୁହୂତେ
 ର ହରି ଣର ମୃତ େହବ। ତାର େଗାଡ ଛଟପଟ େହଉଥିଲା ଆଉ
ଗଳା ସି ଂହୀର ବି ରାଟ ମୁହଁେର ଥିଲା।
अନ ହରି ଣମାେନ ଚି ାର କରି ପଳାଇେଲ। ଉପରୁ ମା-ଡମାେନ ବି ପଦର ଡାକ
େଦଉଥିେଲ ଆଉ ଖୁବ େଜାରେର େଡଉଁଥିେଲ। ସି ଂହୀ ହରିଣକୁ ମୁହଁେର ଧରି ଛୁଆମାେନ
ଲୁ ଚି ଥିବା ଯାଗାକୁ ଟାଣି ଆଣି ଲା। ଛୁଆମାେନ ମା ମୁହଁେର ହରିଣ େଦଖି ତା ଆଡକୁ ଛୁଟି
ଆସି େଲ। ମା ଟିକିଏ େଖାଲା ଯାଗାେର ଥିଲା। ଛୁଆ ମାନ-ୁ େଦଖି ମା ମଲା ହରି ଣକୁ
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ତେଳ ପକାଇ େଦଲା। ଛୁଆମାେନ ହରି ଣର େବକକୁ କାମୁଡି ଧରି େଲ ଆଉ ରr
ଚାଟିେଲ। ଏମି ତି େସମାେନ ହରି ଣକୁ ମାରି ବାର କଳା ଶି ଖୁଥିେଲ। ଶି କାରକୁ ଗଳାରୁ
ଧରି େଲ ସହଜେର ମାରି ହୁଏ। େସମାେନ ଏମି ତି େବକ ଧରି ଆଉ ଛାଡି ମାରି ବା କଳା
ଶି ଖୁଥିେଲ।
ମା ଛୁଆମାନ-ୁ

ଶି କାର ସହ େଖଳି ବାକୁ ଛାଡି େଦଲା। େସମାେନ ଶି କାରକୁ

କାମୁଡିବା ଝୁଣିବା ଇତାଦି କରୁଥିେଲ। େକେତେବେଳ ଖୁବ େଜାରେର କାମୁଡୁଥିେଲ ତ
େକେତେବେଳ ଛାଡି େଦଉଥିେଲ। ଏେଣ ମା ଶି କାରକୁ ଛାଡି େଦଇ େଶାଇପଡି ଲା। ଛୁଆ
ଦୁ େହଁ ମଲା ହରି ଣ ସହ େକେତ ସମୟ ଯାଏ େଖଳି େଲ। ତାପେର ଚମଡା ଛଡାଇ
ଖାଇବାକୁ ଆରq କେଲ। େଗାଟିଏ ଛୁଆ େପଟ ଭରି ଖୁବ ଜଲଦି ଖାଇେନଲା। अନ
ଛୁଆଟି ହରି ଣର େବକ ଧରି କି ଛି ଦୂ ର ଟାଣିେନଲା। ତାପେର ତେଳ ବସି ଖାଇବାକୁ
ଲାଗିଲା। ତାର େପଟ ଖୁବ େଜାରେର ଫୁଲି ଗଲା। େସ ମା ପାଖକୁ ଆସି ଘଷି େହାଇ
େଶାଇଲା।
ମା େସମାନ-ୁ ଟିେକ ଚାଟିଲା। ତାପେର ମା ଆଉ ପୁअଦୁ େହଁ ପାଣି ପି ଇେନେଲ।
େସମାେନ ପାଣି ପାଖେର େପେଟଇ ପଡି ଜି ଭେର ଚାକୁ ଚାକୁ କରି ପାଣି ପି अnି । ପାଣି
ପି ଇଲା ପେର ଛୁଆ ଦୁ େହଁ ମାକୁ ଘଷି େହାଇ େଶାଇଗେଲ। ଜେଣ ମା େକାଳ ଭିତେର ମୁହଁ
ଲୁ ଚାଇ େଦଲା ଆଉ ଆର ଜଣ ମା ମୁହଁେର ମୁହଁ ଲଗାଇ େଶାଇଗଲା। େସମାେନ ଏମି ତି
अେନକ ସମୟ ଯାଏ େଶାଇ ରହି େବ।
କମଶଃ

ଆହାନ ଇ-ପତି କା ସ"ୂ $ ନି ଃଶୁ' ବି ତରଣ େହତୁ ଡା େଜାତି ପସାଦ ପ,ନାୟକ- .ାରା ପତି /ି ତ ଓ ପକାଶି ତ | Aahwaan.com | 43

ଆହାନ ଇ-ପତି କା, ତେୟାଦଶ ବଷ, अମ ସଂଖା, अଗ ୨୦୧୮

Magazine Downloaded from www.aahwaan.com

େଦାଷୀ କିଏ?
ମଁୁ ସର ତଳ ସାହି ମୁyା ପରି ବାର ର େବାହୁଟିଏ ବୟସ ୫୭
ବଷ ଆପଣମାନ-ୁ େମା ବି ଷୟେର କି ଛି ଜେଣଇବାକୁ ଚାହଁୁ ଛି 
େମାର ମେନ अଛି , ବି ବାହର ୧୦ ବଷ ପେର ବି େମା େକାଳେର
ଛୁଆ ଟିଏ ନ ଥାଏ
ଶାଶୁଶଶୁର- ଗxଣାକୁ ସIହି ପଡି ଶା- ଟାହି ଟାପରା ଶୁଣି ଶୁଣି
କାନ ତାବଦା େହIଇଯାଇଥା
ଏପେଟ ସାମୀ ବି ଦୂ ର ଦୂ ର ମାର ମାର କରୁଥାଏ େହେଲ କଣ
େହବ? ଉପରବାଲାର ଆଶୀବାଦ ବି ନା କଣ କି ଛି େହଇଛି ? ବହୁତ
ପଜ
ୂ ାପାଠ, ବତ କରୁଥାଏ ମାନସି କ ରଖୁଥାଏ, ଉପବାସ କରୁଥାଏ
କାେଳ େମା କଥା ଠାକୁ ର ଶୁଣିେବ
େସଦି ନ ଥିଲା ସଂକାnି  ମୁyଟା କାଇଁ ବୁ େଲଇ େଦଲା ଭାବି ଲି
ସକାଳୁ ଖାଇ ନ ଥିଲି, େସଥିପାଇଁ େବାେଧ ଏମି ତି ଲାଗୁଛି ଏହା ଭାବି
ଖାଇବା ପାଇଁ େରାେଷଇ ଘରକୁ ଚାଲି ଗଲି 
ଆରାମେର ପି ଢା ଉପେର ବସି ଗେy ଖାଇେଦଲି  ୧୦/୧୫
ସସିE ତା ସାହୁ

ମି ନିଟ ଯାଇଛି କି ନାହW, ବାnି େହବାକୁ ଲାଗିଲା େମାେତ ଭାରି ଦୁ ବଳ
ଲାଗୁଥାଏ ବାnି େହବା େଦଖି ଶାଶୁ େଦୗଡ଼ି ଆସି େଲ େସ ଜାଣି
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ପାରି େଲ େବାେଧ ମଁୁ ମା’ େହବାକୁ ଯାଉଛି  ଖୁସିେର ଶଶୁର ଓ ସାମୀକୁ ମଧ ଡାକି
ପେକଇେଲ “େଦୗଡ଼ି ଆସ, ଆମ ଘରକୁ କେହଇ ଆସୁଛି” ଏହା ଶୁଣି ସମେ] ଖୁସିେର
ବି େଭାର େହାଇଗେଲ
ସମୟ ଗଡି ଚାଲି ଲା ବାnି େହବାର ଠି କ ୭ ମାସ ୧୦ ଦି ନ ପେର
ମଁୁ ଘେର ପୁअଟିଏ ଜନE େଦଲି  କାରଣ େସେତେବେଳ ଡାrରଖାନାର ସୁବିଧା
ନଥିଲା ପରି ବାରେର ଏେବ ସମେ] ଖୁସି ପୁअ ନଁା େଦଲୁ କାହI
ପୁअଟି ଧି େର ଧି େର ବଡ଼ େହଲା ଗଁା ବି ଦାଳୟେର ପଢି ଲା ପୁअ େଯେତେବେଳ
୭ମେର ପଢୁ ଥିଲା, େସେତେବେଳ ତା’ ବାପା ଚାଲି ଗେଲ େକାଇଲା ଖଣିେର କାମ
କରୁଥିବା େବେଳ ଦୁ ଘଟଣାେର ତା-ର ପାଣ ଚାଲି ଗଲା ଖଣି ମାଲି କ କି ଛି ଟ-ା
େଦଇଥିେଲ, େସଇଥିେର ପରି ବାର କେ ମେ ଚଳୁ ଥିଲା
ପୁअ ଯି ବା ଚି nାେର ଶାଶୁ ଚାଲି ଗେଲ ଆଉ ଠି କ େଗାଟିଏ ବଷ ପେର ଶଶୁର
େଡ{ୁେର ଚାଲି ଗେଲ ଏେବ ପରି ବାର କହି େଲ ମଁୁ ଆଉ େମା ପୁअ ପାଖେର
ଟ-ାପଇସା ନଥାଏ ଧାର ଉଧାର କରି େକେତଦି ନ ଚଳି ଥାp
ଏପେଟ ପୁअର ପାଠପଢା ଆଉ ପାରି ଲିନି, ପୁअର ପାଠପଢା ୮ମ େଶଣୀ ପେର ବs
କରି େଦଲି  ପୁअ ଘେର ରହି ଲା, ମା’ ପୁअ ଚଳି ବୁ େକମି ତି? କି ଛି ବୁ ିବାଟ େଦଖା
ଯାଉନଥାଏ େଶଷେର ସାମୀ କାମ କରୁଥିବା ଖଣିକୁ, ଦି ନ ମଜୁ ରି ଆ ହି ସାବେର କାମ
କରି ବାକୁ

ଗଲି  ଦି ନକୁ ୫୦ ଟ-ା େସତି କି ଟ-ାେର ଟାଣି ଓଟାରି େହାଇ ଚଳି ବାକୁ

ପେଡ ବାଧ େହାଇ ପୁअକୁ େଗାେଟ େଦାକାନକୁ କାମ କରିବାକୁ ପଠାଇଲି 
େସଠାେର େସ ୨ ମାସ କାମ କରି ଛି କି ନାହW, ଛାଡି ଚାଲି ଆସି ଲା ପୁଣି େଗାଟିଏ
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ଗାେରଜକୁ ପେଠଇଲି  ଗାଡ଼ି ଧୁଆ ଧୁଇ କେଲ କି ଛି ଟ-ା ମି ଳିଯିବ େସଠି େସ ୬ ମାସ
କାମ କଲ କି ଛି ଟ-ା ଚଳି ବାକୁ ମି ଳିଯାଉଥିଲା େହେଲ କି ଛି କୁ ସ{େର ପଡ଼ି ମଦ
ଗଂେଜଇର ନି ଶାେର ପଡି ଗଲା
େମାେତ ଚାରି ଦିଗ अlାର େଦଖାଗଲା କଣ କରିବି ? ଜାଣି ଶୁଣି କ’ଣ ତା’
ଜୀବନଟା ନ କରି େଦଇଥାnି  ଗାେରଜ ଯି ବା ବs କରିେଦଲି  ତାକୁ ଘେର ରଖି କାମ
କରି ବାକୁ ଯାଏ
ଘେର ଏକୁ ଟିଆ ରହି ଲା ସତ େହେଲ, ନି ଶା େନବା ଛାଡି ଲା ନାହW ବରଂ ଘରକୁ
ସା{ ମାନ-ୁ ଡାକି ଆଖ ପାଖେର ଥିବା େଲାକ-ୁ ହଇରାଣ କଲା େମାେତ ଏ ସବୁ ଭଲ
ଲାଗୁ ନ ଥାଏ ଏେବ ମଁୁ ିର କଲି , ତାକୁ ସା{େର େନଇ କାମକୁ ଯି ବି େସଠାେର କୁ ହା
େବାଲା କରି ଗୁମା]ା-ୁ , ପି ଲାଟାକୁ କାମେର ରଖିେଦବି  େମା ଆଖି ଆଗେର ରହି ବ ଏବଂ
ଦି ପଇସା ବି େରାଜଗାର େହଇଯି ବ େସ େମା ସହି ତ କାମକୁ ଆସି ଲା କାମ ବି କଲା
କି ଛିଦିନ ତା ପେର ଧି େର ଧି େର ଠକି ବାକୁ ଲାଗିଲା କାମ ନ କରି ଏପଟ େସପଟ
େହଲା
ଦି େନ େକାଇଲା େବାଝକୁ ରଖିକି ମଁୁ ବି ଶାମ େନଉଥାଏ ଗଛ ତେଳ ହଠାତ କାହାର
ଚି ାର ଶୁଭିଲା, ମଁୁ ଡରି ଇଆେଡ଼ ସି ଆେଡ ଚାହWଲି ଶª ସାମାେର ଥିବା ବଡ ବରଗଛ
ପଛ ପଟୁ ଆସି ଲା ଭଳି ଲାଗିଲା
ମଁୁ ଧି େର ଧି େର ଗଛ ପାଖକୁ ଗଲି  ଆଉ ଯାଇ ଯାହା େଦଖି ଲି, ମୁy ଘୁରିଗଲା
କାହI େଗାଟିଏ ମହି ଳା ସହି ତ ବଳାାର କରି ବାକୁ େଚା କରୁଛି  ଆଉ େସ ମହି ଳାଟି
ବାଓ ବାଓ େବାଲି ପାଟି କରୁଛି  େଦଖି अଧଯ େହାଇ ପଡି ଲି କାହ|କୁ ମନାକଲି
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ଶୁଣିଲାନି  େଗାଡ ହାତ ଧରି େନହୁରା େହଲି , ମାନି ଲାନି  େମାେତ ଛାଟି େଫାପାଡ଼ି
େଦଲା
ମଁୁ ସହି ପାରି ଲିନି େମା ବି େବକ େମାେତ ବାଧା େଦଲା ପାଖେର ପଡି ଥାଏ ବଡ
େକାଇଲା ମୁyାଟିଏ ଦି ’ହାତେର ଉଠାଇ କଚIଡି େଦଲି କାହା ମୁy ଉପେର ଧାର ଧାର
େହାଇ ରr େବାହି ଗଲା ଆଉ ବା କଣ କରି ଥାnି 
ନାରୀ େହାଇ କଣ ନାରୀର ସବସ ଲୁ ଟିବାର େଦଖିଥାnି  ମଁୁ ଯଦି େମା ଜାତି କୁ
ସାହାଯ ନ କେର, ସୁରeା ନ ଦି ଏ କି ^ା ନାୟ ନ ଦି ଏ… େତେବ ମଁୁ କି ନାରୀ ?
ଏେତ ଦି ନ ପେର ପୁअଟିଏ େହାଇଥିଲା େକେତ େଗଲବସରେର ପାଳି ଥିଲି ନଁା
େଦଇଥିଲି କାହା େହେଲ େସ କଣ କଲା ଜେଣ କାହ| ମା’କୁ କାରାଗରରୁ ମୁr କରି
ଥିଲା ଆଉ ଜେଣ ଆଜି ମା’କୁ ଖୁନି ସେଜଇ କାରାଗାରେର ବsୀ କରି ଛି ମଁୁ ଆଜି
ସହରର କାରାଗାରେର ବsିନୀଟିଏ ପୁତହnା अଭିେଯାଗେର ଆଜୀବନ କାରାଦy
େଭାଗୁଛ ଏେବ କୁ ହp ମଁୁ କଣ ଭୁ ଲ କଲି ?.........
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ଗୁରୁଦeିଣା
ସକାଳର େଟଲି େଫାନ୍ ଘ¢ିଟା ଭାରି ବି ରrିକର। େମାବାଇଲ୍
େଫାନ୍ କୁ େସମି ତି ବାଜି ବାକୁ ଛାଡି େଦଇ କାନେର ତକି ଆକୁ ଚାପି ଧରି
ଆଉ ଟିେକ େଶାଇବାକୁ େଚା କଲା ଶାମେଳsୁ । େମାବାଇଲ୍ ବି
ଛାଡି ବାର ଜp ନୁ ହଁ , ଲଗାତାର ବାଜି ଚାଲି ଛି ତ ଚାଲି ଛି। ପଚy
ବି ରrିେର ଛାତି ଉପରୁ ଚଦରଟାକୁ େଫାପାଡି େଦଇ ଉଠି ପଡି ଲା
ଶାମେଳsୁ । େମାବାଇଲଟି ଉେଠଇ ଆରପେଟ ଥିବା େଲାକକୁ ଦି ’ପଦ
ଶୁେଣଇବାକୁ ଯାଉଥିଲା େବେଳ ନାରୀ କର େକାମଳ ସର ଶୁଣି अଟକି
ଗଲା େସ। େସପଟରୁ ଭାସି ଆସୁଥିଲା େକାହଭରା କର ଆକୁ ଳ
ନି େବଦନ, “ବାପା ଚାଲି ଗେଲ, ଶୀଘ ଆସp” ନି ଦ ଛାଡି ଗଲା
ଶାମେଳsୁ ଆଖିରୁ। अଧା ନି ଦେର ବି େସ ଠି କ୍ ଚି ହ ି ପାରି ଥିଲା
ଶବରୀର କସ ର। େକୗଣସି ପକାେର ପା¢୍ ସାଟ  ହଳକ େଦହେର
ଗେଳଇ ବାଇକ୍ଟି ଧରି ଧାଇଁଲା ହରି ସାର- ଘରକୁ । େସଠି ପହିଲା
େବଳକୁ अଗଣାେର ଲାଗିଛି ପବଳ ଭି ଡ। ଭିଡ େଠଲି ଆେଗଇ ଗଲା
ଶାମେଳsୁ , େଦଖି ଲା ବାରyାେର ପଡି ଥିବା ଖଟିଆଟି ଉପେର େଶାଇ
ସୁଷମା ପରିଜା

ରହି ଛnି ହରି ସାର୍। େଗାଡ ତଳକୁ ବସି ମୁy ପି ଟି କାsି କାsି ଗଡି
ଯାଉଛnି ସାର- ୀ, ଖଟିଆର ଦୁ ଇ ପଟେର ଛି ଡା େହାଇ ଆଖିରୁ ଲୁ ହ
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ଗଡାଇ କ୍ଇଁ କଇଁ େହାଇ କାsି ଚାଲି ଛnି ସାର-ର ମଝି ଆଁ ଝି अ ସରଳା ଆଉ ସାନ ଝି अ
ମାନି ନୀ, ସାର-ର ବଡଝି अ ଶବରୀ ମୁy ଉପରକୁ ଠି ଆ େହାଇ ଏକ ଲୟେର ଚାହW ରହି ଛି
ନି ବା କ୍ େହାଇ।
ଶାମେଳsୁ କୁ େଦଖି ପାଖକୁ ଆସି ଲା ଶବରୀ, କାs କାs େହାଇକହି ଲା, “କାଲି
ସxେବେଳ ଭୂ ବେନଶରରୁ େଫରି ବାପା କହୁଥିେଲ େଦହଟା ଖରାପ ଲାଗୁଛି, ପଖାଳ
ଗyାଏ ଖାଇ େଶାଇପଡି େଲ, ଭଲ ଲାଗିେଲ ଉଠି ବି କହି ଥିେଲ, େହେଲ ରାତି अଧ ଯାଏ ନ
ଉଠି ବାରୁ େବାଉ ତା-ୁ ଉଠାଇଲା େବଳକୁ େସ ଗଡି ପଡି େଲ ଖଟରୁ ତଳକୁ । ଛାନି ଆଁ
େହାଇ ଆେମ ସାଇପଡି ଶା-ୁ ଡାକ ପେକଇଲୁ । େସମାନ-ର ସହାୟତାେର ଡାrର ପାଖକୁ
େନଲୁ , େସଇଠି ଡାrର ଆମକୁ କହି େଲ େଯ ଭୟ-ର ହୃଦଘାତ େହାଇ ବାପା-ର ମୃତୁ
େହାଇଛି । ଏେବ

ଆେମ କ’ଣ

କରି ବୁ, େକମି ତି କରି ବୁ, କି ଛି ବୁ ି ବାଟ ପାଉନାହଁୁ ।

ଆପଣ ତ ଜାଣnି େଯ ବାପା ନି ଜର ଭିଟାମାଟି ଛାଡି ଦୀଘ ବଷ ଧରି ଏଇଠି ଏଇ ଗଁାେର
ରହି ଆସି ଛnି । ଆେମ ଏଇ ଗଁା େଲାକ- ଛଡା ଆଉ କାହାରି କୁ ଜାଣିନାହଁୁ ନି ଜର
େବାଲି 
ଆପଣ ବାପା-ର ପି ୟ ଛାତ, ସମୟ अସମୟ, ସୁବିଧା अସୁବିଧାେର େସ ଆପଣ-ୁ
ହW େଖାଜnି , ତା- ତକି ଆ ତଳୁ ଏଇ ଚି ଠି ଖyିକ ମି ଳିଛି, ଏଥିେର ଆପଣ- ନଁା ଆଉ
େଫାନ୍ ନ^ର େଲଖାअଛି , େସଥିଲାଗି ଆେମ ଆପଣ-ୁ ଖବର େଦଲୁ । ଆଉ ଆମର କି ଏ
अଛି େଯ ଆମ ପାଖେର ଏମି ତି ଦୁ gନେର ଠି ଆ େହବ? ଆଉ अଧି କ କି ଛି କହି ପାରି ଲାନି
ଶବରୀ, େମା େମା େକାହ ଜମାଟ ବାlି ତା’ର କ ରୁ େହାଇଗଲା। ମୁy ଝୁ-ାଇ
ସବୁ ଶୁଣୁଥିଲା ଶାମେଳsୁ ।
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ଚି ଠିଟି େଖାଲି ପଢି ବାକୁ ଆରq କଲା ଶାମେଳsୁ । ବି ଷୟବ]ୁ ତା ଆଖି ଆଗେର
ଚଳ}ି ତ ଭଳି େଦଖାଇ େଦଲା ସମ] ଘଟଣାକମ। ପି ଲାଟି ଦି ନରୁ େସ ହରି ସାରପାଖେର ପାଠ ପଢି ଥିଲା। ପଥମରୁ ପଂଚମ ଯାଏ ଗଁା <ୁଲେର।
ହରି ମାେ ଥିେଲ ତା- ଗଁା େଗାପାଳପୁର ପାଥମି କ ବି ଦାଳୟର ଶି eକ। ତା-ର
ନୀତି , ଆଦଶ, ଛାତ ବhଳତା େଯାଗଁୁ େସ ସମ]-ର ପି ୟପାତ ଥିେଲ। ଗଁା େଲାକସହି ତ ସଂପକ ରଖି ତା- ସୁଖ ଦୁ ଃଖେର ସାମି ଲ େହଉଥିେଲ। ଗଁା ବାଲା-ର ବି ସବୁ
ପବପବାଣୀ, ବାହା ନି ମି\େର ନି ଜର ପରି ବାରର ସଦସ- ଭଳି ହରି ମାେ ସାମି ଲ
େହଉଥିେଲ ନି ଜ ପରି ବାର ସହି ତ। ହରି ମାେ େଗାପାଳପୁର ଗଁାକୁ ଆପେଣଇ େନଇଥିେଲ
ନି ଜର େସହୀ ସଭାବ ଆଉ ଛାତ ବhଳତାେର। େସଇଥି ପାଇଁ ତ ଚାକି ରୀରୁ अବସର
େନଲାପେର ମଧ ରହି ଯାଇଥିେଲ େଗାପାଳପୁର ଗଁାେର। ତା-ର अେନକ ଛାତଛାତୀ
ମାନ-ମଧେର ଶାମେଳsୁ ଥିଲା ତା-ର ଖୁବ୍ ନି କଟତର। ପାଠପଢା ସାରି କ"ୁ ଟର୍
ଇxିନି ୟର ଭାେବ ଜଏନ୍ କରିବାର କି ଛିଦିନ ମଧେର ଚାକି ରୀ ପତି ବି ତୃା ଆସି
ଯାଇଥିଲା ତା’ର େତଣୁ ଗଁାକୁ େଫରିଆସି ଗାଆଁେର କ"ୁ ଟର୍ ଇନି ିଚୁ ଟଟିଏ େଖାଲି
ପି ଲାମାନ-ୁ ଶି eାଦାନ କରୁଥିଲା। ଗଁାର ସବା{ୀନ ଉନ ତି କରିବା ସକାେଶ ବି ଭିନ
ଉନ ୟନମୂଳକ କାଯକମର ଆେୟାଜନ କରୁଥିଲା। ଗଁାର ଯୁବକମାନ-ୁ ଏକାଠି କରି ଗଁା
ଗଁା ବୁ ଲି ମଦ ବି େରାଧୀ अଭିଯାନ କରୁଥିଲା। ହରି ମାେ ତା’ର ଏସବୁ ଗୁଣ େଦଖି ଖୁବ୍
ଆନsିତ େହଉଥିେଲ। ତା’କୁ ନି ଜ ପୁअ ଭଳି େଦଖୁଥିେଲ। ତା-ର ତି େନାଟି ଝି अ ଥିେଲ
ମଧ ପୁअଟିଏର अଭାବ େକେବ अନୁ ଭବ କରୁ ନଥିେଲ।
େସଦି ନ େପା अଫିସରୁ େଫରିଲାେବେଳ େଭଟ େହାଇଗଲା ରେମଶ ସହି ତ।
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ରେମଶ ତା-ର ଛାତଥିଲା। ପାଠପଢ଼ା ପେର ଗଁା ଛାଡ଼ି ଭୂ ବେନଶରେର େକଉଁ େଗାଟାଏ
अଥ ଲଗାଣକାରୀ ସଂାେର କାମ କରୁଥିଲା। ତା-ୁ େଦଖି ପାଦଛୁଇଁ ପଣାମ କଲା
ରେମଶ। କଥା କଥାେର ତା-ର ସୁବିଧା अସୁବିଧା କଥା ପଚାରି ବୁ ଝି ଲା। ଝି अ ବାହାଘର
ପାଇଁ ବରପାତ େଦଖା େଦଖି କେଲଣି କି ନାହW ପଚାରେn ହରି ମାେ କହି େଲ େଯ
अବସର ପାପ ଯାହା ପାଇଥିେଲ ତାକୁ ହW ଜମା କରିବା ଲାଗି େସ େପାअଫିସକୁ
ଆସି ଥିେଲ। ଭାରି ବ] େହାଇ ପଡି ଲା ରେମଶ। କହି ଲା, “ମେତ ଟିକିଏ ଖବର େଦଇ
ପାରି େଲନି ସାର୍। ଆପଣ- ଆଶୀବାଦରୁ ମଁୁ ଏମି ତି େଗାଟାଏ ସଂାେର କାମ କରୁଛି ,
େଯଉଁଠି ଟ-ା ଜମା କେଲ େସ ତି ନି ବଷେର ଦୁ ଇଗୁଣା େହାଇଯାଏ। ଏଇ ଗଁାର ଶହ ଶହ
େଲାକ ଆମ ସଂାେର ଟ-ା ଜମା କରି େକାଟିପତି େହେଲଣି, ଆଉ ଆପଣ େମାର ନି ଜର
େଲାକ େହାଇ ଏଠି େପା अଫିସେର କମ୍ ସୁଧେର ଟ-ା ଜମା ରଖିେଲ। େକେତଟା ଟ-ା
अବା ସୁଧ ମି ଳିବ େଯ େସଥିେର ତି ନି ତି ନିଟା ଝି अ ବାହାଘର କରି େବ, ଆପଣ ଦୁ ଇପାଣୀ
ଚଳି େବ, େସଥିେର ପୁଣି େଦହ ପା’ ଭଲମs अଛି । ଆପଣ ଜାଣnି ଆମ ସଂା
ଜମାକାରୀ- अଥର ସୁରeା କରି ବା ସହି ତ ସ ାେସବା ସୁରeା ମଧ େଯାଗାଇ
େଦଇଥାଏ। ଜମାକାରୀ-ୁ ବଡ ବଡ େରାଗ େହେଲ ହାସପାତାଳେର ମାଗଣାେର ଚି କିhା
ସୁବିଧା ଉପଲf କରାଇ ଦି ଏ। ସବୁ ସୁବିଧା ସୁେଯାଗ ଥାଇ ଆପଣ ଏମି ତି अସହାୟଭଳି େପା अଫିସଟାେର ଟ-ା ରଖି ବାଟା ମେତ ବଡ ବାଧୁଛି ସାର୍। ଆପଣ- ଭବି ଷତ
କଥା ଭାବି େମା ଛାତି ଫାଟି ଯାଉଛି ” କଥା କହୁ କହୁ ସକସକ େହାଇ କାsି ପକାଇଲା
ରେମଶ। ହରି ମାେ ତାକୁ ପେବାଧନା େଦେଲ, “ଆେର ବାପା! ମଁୁ ତ ବୁ ଢା ମଣିଷ,
ଏେତ କଥା େମା ମୁy କୁ ଢୁ କି ନଥିଲା। ତା’ଛଡା େତା ସହି ତ େଦଖା ବି େହାଇ ନଥିଲା
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େସ ଦି ନୁ। ତୁ ଯଦି ଏେତ ସୁବିଧା କଥା କହୁଛୁ, େତେବ କାଲି ଚାଲ୍, େପା अଫିସରୁ
ଟ-ା ଉେଠଇ େତା ସଂାେର ବାlିେଦବା, अସୁବିଧା କଣ अଛି ?” େସଇ କଥା େହଲା, ତହW
ଆରଦି ନ ସକାଳୁ ଆସି ରେମଶ ନି ଜ ମଟର ସାଇେକଲେର ବସାଇ େନଇଗଲା ହରି
ସାର-ୁ , େପା अଫିସରୁ ପାଂଚ ଲe ଟ-ା ଉଠାଇ ଭୂ ବେନଶରେର ନି େଜ କାମ କରୁଥିବା
ସଂାେର ଜମା କରି ଆସି େଲ ଦୁ ଇଜଣ ଯାକ। େଫରିଲାେବଳକୁ ଆଣିଥିବା ପାହାଳ
ରସେଗାଲା ସହି ତ ଲେe ଟ-ିଆ ପାଂଚଟି ଡି େପାଜି ଟ୍ ସାଟଫିେକଟ୍ ବେଢଇ େଦେଲ ୀହାତକୁ ଆଉ କହି େଲ, “ବୁ ଝି ଲନା, େମାର ଏଇ ପୁअଟି ଆଜି ତମ ମାନ-ର ଭବି ଷତ
ସଜାଡି େଦଇ ଆସି ଛି। ମଁୁ ରେହ ବା ନରେହ ତମର ଆଉ କି ଛି अସୁବିଧା େହବନାହW”
ତି ନିବଷ ବି ତିଗଲାଣି ୟା ଭିତେର। ମାସକ ତେଳ ଠି କ୍ େହାଇଛି ଶବରୀର
ବାହାଘର। ଜାଇଁ େରଳବାଇ ଚାକି ରିେର अଛି । ଲେe ଟ-ା ରା]ା ଖ}କୁ ଆଉ ଯାହା
କି ଛି ଝି अର ଆସବାବ ପତ କି ଣାେହବ। ହରି ମାେ ପହିେଲ ରେମଶ ଘେର। ପହିଲା
େବଳକୁ ରେମଶ ଘେର ନାହW। ଘରେଲାେକ କହି େଲ କୁ ଆେଡ କାମେର ଯାଇଛି େଯ ସାତ
ଦି ନ େହବ େଫରି ନାହW। ନି ରାଶ େହାଇ େଫରି େଲ ଘରକୁ । ଦୁ ଇ ଦି ନ ଛାଡି ପୁଣିଥେର
ଗେଲ ରେମଶ ଘରକୁ । ଏଥରକ ବି େସ େଫରି ନଥିଲା ଘରକୁ । ବଡ ବ] ଲାଗିଲା
ତା-ୁ । ବାହାଘର

ଆଉ अଦି ନ ରହି ଲା। ଦୁ ଇ ଦି ନ ପେର ନି ବl
 । କ’ଣ କରି ବି

େବାଲି ଭାବୁ ଥିେଲ ହରି ମାେ। ଘେର ପହିଲା ପେର ିର କେଲ ରେମଶ ଥାଉ କି
ନଥାଉ ତା- ପାଖେର ତ ଡି େପାଜି ଟ୍ ସାଟଫିେକଟ୍ ଗୁଡିକ अଛି , େସତକ ଧରି େସ କାଲି
ସକାଳୁ ଯି େବ ଭୂ ବେନଶର। େଯଉଁ अଫିସେର ଟ-ା ଜମା କରି ଥିେଲ, େସଇଠି ପହି
ଟ-ାତକ ଧରି ଆସି େବ। କାହାରି କୁ କି ଛି ନ କହି ବଡି େଭାରରୁ ଉଠି ଚାଲି ଗେଲ
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ଭୂ ବେନଶର। ରେମଶର अଫିସ୍ ପାଖେର ପହି େଦଖି ଲା େବଳକୁ େସଠି ତାଲା ପଡି ଛି।
େପାଲି ସ୍ ଜଗିଛnି । अଫିସ୍ ବାହାେର ହଜାର ହଜାର େଲାକ- ଭିଡ। ସମେ] ତା-ରି
ପରି ସାଟଫିେକଟ୍ ମାନ ଧରି ଛnି , େମାର ଟ-ା ଦି अ, ଟ-ା ଦି अ କହୁଛnି । ଆଉ ବୁ ଝି ବା
ପାଇଁ ବାକି ରହି ଲାନି ହରି ମା-ର େଯ େସ ନି ଘା ତ େଧାକାଟିଏ ଖାଇଛnି ନି ଜର ପୁତ
ପତି ମ ଛାତଠାରୁ।
କାନମୁyା ଝାଇଁ ଝାଇଁ େହାଇ ଯାଉଥିଲା ତା-ର। େକମି ତି ଝି अ ବାହାଘର େହବ
େସ ଚି nାେର ମୁy ଘୁରି ଯାଉଥିଲା ତା-ର। େଭାକ ଉପାସେର ତ¢ି अଠା अଠା େହାଇ
ଯାଉଥିଲା। ଛାତି େର ହାତୁ ଡ଼ି ଧରି କି ଏ ପି ଟି ପକାଉଥିଲା େଯମି ତି। କେମେ ବସ୍ ଧରି
ଗଁାେର ପହିଲା ପେର ପଖାଳ ମୁଠାଏ ଖାଇ େଶାଇ ପଡି େଲ େସ। େସଇ ନି ଦା ପାଲଟିଗଲା
ତା-ର େଶଷ ନି ଦା।
ହରି ସାର-ର ଚି ଠିଟି ଆମୂଳଚୂଳ ପଢି ସାରି ଆଖି ରୁ ଲୁ ହ େପାଛି ଲା ଶାମେଳsୁ ।
ସା{ ମାନ-ୁ ଡାକି ସାର- अnି ମ ସଂ<ାରର ବେsାବ] କଲା। ପୁअଟିଏ ଭଳି ସମ]
ବି ଧିବିଧାନ अନୁ ସାେର କି ୟା କମ ସାରିଲା। ସାର-ର ଶୁି କମ ପେର ତା-ର େଶଷ
अନୁ େରାଧ ରeା କରି ଶବରୀକୁ ବି ବାହ କରି ତା- ପରିବାରର ସମ] ଦାୟି ତବହନ
କଲା। େସଇଥିଲା େଶଷେର ଶାମେଳsୁ ର ଗୁରୁଦeିଣା।।
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अମଡ଼ାବାଟ
ଶରତସlା, ହାଲୁ କା ପବନ ବହୁଥାଏ, ରା]ାେର କାଆଁଭାଆଁ
େଗାଟିଏ ଦୁ ଇଟା ଗାଡ଼ି ଚାଲୁ ଥାଏ। ଗଁା ମୁy ଛକ ପାଖରୁ ବସରୁ ଓହ ାଇ
ଚାଲି ଚାଲି ଆସୁଥିେଲ ସନା ସାର୍ ଆଉ ସୁମିତା ମାଉସୀ। ସନାସାର୍
ହାତେର େଗାଟିଏ ବଡ଼ ଝୁଲାବାଗ। ଆର ହାତେର ସୁମିତା ମାଉସୀହାତ ଧରି ଚଲି ଚାଲି ଘର अଭିମୁେଖ ଆସୁଛnି । ହ¥ିଟାଲେର ପାଦି ନ
ରହି ଲା ପେର ଜର କମି ବାରୁ ଆଜି ଗଁାକୁ େଫରୁଛnି । ଭାରାକାn ମନ
ବାରି େହଉଥିଲା ସବୁ କି ଛି ତା-ର ଥିେଲ ମଧ ଫା-ାଫା-ା अନୁ ଭବ
କରୁଥିେଲ ଜୀବନର ପରାn ମୁହୁ\ ଗୁଡ଼ିକୁ।
ପୁअଝି अ ସମେ] ବି େଦଶେର। <ୁଲ ମାର ଚାକି ରୀରୁ अବସର
େହଲା ପରଠାରୁ ସମୟ ଗୁଡିକ ତା-ର ପାଇଁ ଦୀଘାୟୁ ପରି ଲାଗୁଛି।
ଆଗ ପରି ହସହସ ମୁହଁ ସନା ମା-ର ଆଉ ନାହW। ଶି eକତା କରି ବା
ଭିତେର ଶହଶହ ଛାତଛାତୀ-ୁ ମଣିଷ କରି ଛnି । ଏଇଟାକୁ ଜୀବନର
ସଫଳ ମୂଲେବାଧ ମେନ କରି ଆସ] ମେନ କରି ପାରୁଥିେବ। ସଦା
ପଭୁ - ଉପେର ଭରଷା ରଖି ସନାସାର୍ ଏଯାଏ ଜୀବନଯାତା ଜାରି
ମେନାରxନ ମୁଦୁଲି

ରଖି ଛnି । କି ଛି ସମୟ ଚାଲି ବାପେର ସୁମିତା ମାଉସୀ ବସି ପଡି େଲ। ମଁୁ
अଫିସରୁ େଫରୁଥିଲି େସଦି ନ। ସେ{ ସେ{ େମା <ୁଟରଟି ତା-
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ପାଖେର अଟକାଇ ମାଉସୀ-ୁ <ୁଟରେର େନଇଯି ବାକୁ କହି <ୁଟର ପଛେର ବସାଇଲି ।
ତା- ଘେର ଆଣି ପହାଇ େଦଇ ପୁଣିଥେର ସନାସାର-ୁ ଆଣିଲି। ସନାସାର୍ ଘରର
ଦୁ ଆର ଚାବି େଖାଲି ମାଉସୀ- ହାତଧରି ଭିତରକୁ େନଇ ଖଟେର ବେସଇ େଦଇ େମାେତ
ଘର ଭିତରକୁ ହାତ ଧରି ଡାକି େଲ।
େମାର ବାରଣ ସେ\ ସନାସାର୍ ଘରକୁ ହାତ ଧରି େନେଲ। ବସି ବା ପାଇଁ େଗାଟିଏ
ପୁରୁଣା େଚୟାର ପାଖକୁ ଟାଣି ବସି ବାକୁ କହି େଲ। ପମେଶଣୀେର େମାେତ ବାପା
ସନାସାର୍ ଘରକୁ ଗଣିତ ପଢି ବା ପାଇଁ ପଠାnି । େସହି ପୁରୁଣା େଚୟାର ଏେବ ବି େମାର
ମେନ ପେଡ। ଏଇ େଚୟାର ଉପେର ସନା ସାର୍ ବସି େମାେତ ଗଣିତ ବୁ ଝାnି । ମଁୁ
େଗାଟାଏ ଆସନେର ତେଳ ବସି ଗଣି ତ କେର। େସହି େଚୟାରେର ମଁୁ େକମି ତି ବା ବସି ବି।
କୁ ା େବାଧ କଲି ...., କହି ଲି ଆପଣ- େଚୟାରେର ମଁୁ େକମି ତି ବସି ବି ସାର୍...,
ସନାସାର- ମୁହଁେର ଏକ ଗବତ ଭାବ ପରିଲeିତ େହଲାଭଳି ଲାଗିଲା। େମାେତ ଛାତି େର
କୁ େ®ଇ ପେକଇ ରୁ କେର କହି େଲ ସଂ<ାର ପି ଲାଟା େମାର..., ଏଇ କଥାପେଦ େମାର
ହୃଦୟେର ଏେବ ବି ପତି ଧନିତ େହଉଛି । ସନାସାର୍ େକଇଟା ମାସ େମାେତ ବାପାअନୁ େରାଧେର ଗଣି ତ ପେଢଇଥିେଲ। େମା ଜୀବନର େମାଡ଼ େସ ହW ବଦଳାଇ
େଦଇଥିେଲ।
ପଦୀପ ସନାସାର- ବଡ଼ ପୁअ। ବ\ ମାନ େସ ଜମାନୀର ଏକ ବି ଶବିଦାଳୟର
ପେଫସର। େମାର େସ ସହପାଠୀ। ଝି अ ନି ରୁପମା ମଧ ଇଟାଲୀେର ତା ସାମୀସହ ଏକ
ବି େଦଶୀ କ"ାନୀେର ଚାକି ରି କେର। େସମାେନ ପାୟ ଚାରି ପା ବଷେହବ ଆଉ ଭାରତକୁ
ଆସି ନାହାnି । ଦୁ ଇଦି ନ ପେର ଶାରଦୀୟ ଦୂ ଗା ପଜ
ୂ ା। ସମେ] ପଜ
ୂ ାଛୁଟିେର ପାୟ ଘରକୁ
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ଆସnି । ନୂ ଆ ଲୁ ଗାପଟା ପି ଠାପଣା ଆନs ମଉଜ ସମ]- ଘେର ଉhବର ଆସର।
ସନାସାର୍ अସୁ ୀକୁ େନଇ ଘେର ପଡ଼ି ଛnି । ଜୀବନର ମଧାହେର େକତ ମଣିଷକୁ ନି ଜ
ହାତେର ମଣିଷ କରି ଛnି । େଦଶ ବି େଦଶେର େକେତ େକେତ ବଡ ପଦବୀେର ତା-ର
ଛାତଛାତୀମାେନ ରହି ଛnି । ଭାଗର ବି ଡ଼^ନା ଆଜି େସ ନି ଜ ୀ ସହ ଭି ଟାମାଟିକୁ
ଯାବୁ ଡି ଧରି ବସି ଛnି ।
ପଦୀପ ଖୁବ୍ େମଧାବୀ ଛାତ। ବାପାମା-ୁ ଭrିକେର ଓ ଗଁା ପେଡାଶୀ ସମ] ଆଦର
କରnି । କି p େସଭଳି ଆ ପି ଲାର ପରି ବ\ନ େହଲା କାହWକି। ବାପାମା- େଦହ ସାମାନ
अସୁ େହେଲ ତା ଆଖିରୁ ନି ଦ ହଜି ଯାଏ। ଆଜି ର ଏଭଳି अବାେର ପଦୀପ ବି େଦଶେର
ଆଉ ବୁ ଢ଼ା ବାପମା’ ଦୁ ଇଜଣ ଗଁାେର ଭିଟାମାଟି ଜାବୁ ଡି ପଡ଼ି ଛnି । ଝି अ ନି ରୁପମା
ବାହାେହାଇ ପରଘରକୁ ଚାଲି ଯିବା ପେର ତା କଥା ଛାଡ଼p। ବି େଦଶରୁ େଫରି ହୁଏତ
ବlୁ ବାlବ ପରି ଦି େନ ଓଳି ଏ ଆସି ପାେର। େହେଲ ପଦୀପ ତ ବୃ  ବାପାମା’କୁ ପାଖେର
ରଖିପାରnା। ନେହେଲ ତ ବଷେର ଥେର अେଧ େଦଖା କରି ସୁବିଧା अସୁବିଧା ପଚାରି
ସୁବିଧା କରି ପାରnା। ପଦୀପ କଥା ପଚାରି ବି ଭାବି ସାହାସ କରି ପାରୁନଥିଲି। ହଠାତ୍
କାହWକି ମନଟା େମାର ବୁ ଝି ଲା ନାହW। ସାହସ କରି ସନାସାର-ୁ ପଦୀପ ଏେବ େକଉଁଠି
େବାଲି ପଚାରିଲି । ସାର-ର ମୁହଁେର େଯମି ତି େଗାଟିଏ ଦୀଘଶାସକୀୟାର ଭାବ ପରିଲeିତ
େହଉଥିଲା। ହୃହୟେର କି ଛି अଲଗା ¥sନ अନୁ ଭବ େହଲାପରି ଲାଗୁଥିଲା। ସାମାନ
ନୀରବ ପେର ସୁମାତା ମାଉସୀ ନରମ ଗଳାେର କହି େଲ ବାପା ପୁअଟା ବି େଦଶେର अଛି ,
ଛୁଟି ସମୟ େହେଲ ତ ଆସି େବ। ମଁୁ ବୁ ଝି ପାରି ଲିନି... ଏଇଟି ସୁମାତା ମାଉସୀ-ର अnର
अଭିମାନର କଥା ନା ସ ାଭିମାନ ରeା ପାଇଁ େଚା। କି ଛିଟା ଆସ] େହଲା ଭଳି ସନାସାର
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କହି େଲ ଜ{ଲେର ହାତୀ ବୁ ଲୁ ଥିେଲ ବି ହାତୀ ରାଜର ରଜା-ର। େହେଲ ଜ{ଲ ହାତୀ
ଉଆସ ରାଜାକୁ ଚି ହ ି ପାରି ବ େବାଲି କି ଛି ଗାେର¢ି ନାହW। ସରଳ ସ ାଭିମାନୀ ସନାସାର-ୁ
ତା- ପାରି ବାରି କ କଥା ପଚାରି ମଁୁ ନି ଜକୁ ଠି କ୍ ମେନ କରୁନଥିଲି। ତଥାପି ସାର ମନର
େeାଭକୁ ଚାପି ପାରୁ ନଥିେଲ। अnରର କଥାକୁ ପକାଶ କେଲ କି ଛି ଆସ ] େହବ ଭାବି
ସାର୍ କହି େଲ, ତୁ େମମାେନ ଏଇ ଗଁାଦାyେର େଖଳି କୁଦି ମଣି ଷ େହାଇଛ ସତ କି p ସହରର
ରାଜପଥେର ପାଦ େଦଲା ପେର ଏ ଗଁା ଦାyଟା अମଡାବାଟ େହାଇଯାଏ।
ଆଖି ଦୁ ଇଟା େମାର अଜାଣତେର ଛଳଛଳ େହାଇଯାଇଥିଲା ସନାସାର-ର eତ
ହୃଦୟେର ମଲମ େଦଲା ଭଳି େମା ପାଖେର ଶªଟିଏ ମଧ ନଥିଲା ସନାସାର୍ ଓ ସୁମିତା
ମାଉସୀ-ୁ ପଣାମ କରି ବି ଦାୟ େନଇ ଆସି ଥିଲି ସତ କି p ସନାସାର-ର କଥା ପଦକ େମା
କାନେର ବାର^ାର ପତି ଧନି େହଉଥିଲା।
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ଉେପeିତ ପତୀeା
ଏକ
ବସn ପଥମ କରି ଆସି ନ ଥିଲା। ତଥାପି େସ अନୁ ଭବ କଲା,
ବସn ନୂ ଆ କରି ଆସି ଛି। କାରଣ ବସnର ଏଇ େବଳାେର େସ ତାକୁ
ପଥେମ େଦଖି ଲା। ପଥମ େଦଖାେର ହW େସ ଭଲ ପାଇ ବସି ଥିଲା।
ତା’ର ଲ^ା, ଧାରୁଆ ନାକ, अyାକୃ ତି ଉ©ଳ ମୁହଁ, ଓସାରି ଆ, ଭସାଣିଆ
ଆଖି। ପଚାରିଲା- େମା ସହ ବlୁ ତା କରିବ?
େସମାେନ ତାକୁ େଦଖି ହସାହସି େହଉଥିେଲ। ଯାହା ପତି ଲe
କରି ପଶ କରାଯାଇଥିଲା, େସ ମୁହଁ ବୁ େଲଇ େନଇ ତୀ¯ ଭାେବ କହି ଲା
– ନା, ଦରକାର ନାହW!
-କାହWକି? କଣ ଖରାପ େହବ?
-ଦରକାର ନାଇଁ। େସଇ େଗାଟିଏ ଉ\ର।
अନ ସଖୀମାେନ ଚୁ ପ୍ ଚୁ ପ୍ ହସୁଥିେଲ। ନକାରାତEକ ଉ\ର ପାଇ
େସ ଉଦାସ େହାଇଗଲା। ଭୟ ପାଇଗଲା ବି । ଭାବି ଲା କହି ବ- ମଁୁ
ତୁ ମକୁ ପଥମ େଦଖାେର ହW ଭଲ ପାଇସାରି ଛି। େମାେତ ନି ରାଶ
ପେମାଦ କୁ ମାର ପyା

କରନି ।
ନା, େସ କହି ବନି ଝି अଟା ଟିେକ ବି ଔପଚାରି କତା ଜାଣିନି।
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ମୁେହଁ ମୁେହଁ ମନା କରି େଦଲା। ଛି , ଏମି ତି ଝି अ ସହ ବlୁ ତା କରି ବାକୁ େସ ଚାହଁୁ ଥିଲା!
ଦରକାର ନାହW!

ଦୁ ଇ
ତୃ ତୀୟ ସnାନ ବି ବଷା ଦି ନେର ଜନE େହାଇଥିଲା। ପସବ େବଦନାରୁ ମୁrି ପାଇ
େସ ସ ାେଲାକି ତ େକାଠରୀ ଭିତେର ଶି ଶୁଟିକୁ େନଇ ଧୁଆେଧାଇ କରୁଥିବା ଧାଈକୁ
ଚାହWଲା ଏବଂ େଖାଲା ଝରକା େଦଇ ବାହାରର अନବରତ ବୃ ିପାତକୁ େଦଖି ଲା।
ବାହାଘରର ପାବଷ ବି ବି ତିନି। େକେତଦି ନ େସ ଉପେଭାଗ କରିଛି ? େଗାଟିଏ
ଦି ନ ବି ନୁ ହଁ । अଥଚ େସ ତି େନାଟି ସnନର ଜନନୀ! େଜାର୍ ଜବରଦ] ବୀଜ େରାପି ତ
ହୁଏ ତ େଦହେର। ମନେର ଇଛା ନ ଥାଇ, େଦହେର ଶrି ନ ଥାଇ!
ଦି ତୀୟ ସnାନ ପେର ହW େଲଡି ଡାrର କହି ଥିେଲ – ବବଧାନ େବଶି ରହୁନି
ଆପଣ-ର। ନି ଜର ସ ାହାନି ତ ନି ¡ୟ େହବ। ପୁअକୁ ମଧ ଭଲଭାବେର ବଢାଇ
ପାରି େବନି ।
କି p ତା ଦୁ ଃଖ ଶୁଣିବ କି ଏ? ବି ବାହ େବଦୀେର ମdର अଥ ନ ଜାଣି अଗି ପଦeିଣ
ଯି ଏ କରି ଥିଲା, ସି sୁର ଯି ଏ ପି େlଇଥିଲା, ମନକୁ ବୁ ଝି ବ େବାଲି ଯି ଏ ପତି ା କରିଥିଲା, େସ
ତ ଶୁଣିବନି । ବରଂ ଏକତରଫା अଧି କାରେର କହି ବ- େମାର ଝି अ ଦରକାର। ଝି अ ଜଲଦି
ଜନE ନ େହେଲ, ତା’ର ବି ବାହ େହବ େକେବ? ର ଟାୟାଡ େହଲା ପେର ମଁୁ ଝି अ େବାଝ
େନଇ ପାରି ବିନି।
ତାକୁ େକବଳ ନି ଜର ଚି nା। अା{ିନୀ େବାଲି ଯାହାକୁ ସୁଖ, ଦୁ ଃଖର ସାଥୀ କରି
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ଆଣିଥିଲା, ତା’ର ମନର ଭାବନା କି ଛି ନୁ େହଁ । େସ ଦୀଘଶାସ େନଇ ଚୁ ପ୍ ରହି
ଯାଇଥିଲା।
ସବୁ ସ ାମୀ ବlୁ େହାଇପାରି େବନି । ସବୁ ବlୁ ବି ସ ାମୀ େହାଇପାରି େବନି ।
ଆଉ େସ! ଯି ଏ ତାକୁ ତା’ର େକୖ େଶାରର ଦି ତୀୟ ବସnେର ବlୁ ତା ପାଇଁ
ପଚାରି ଥିଲା! େସଇ ମନଟିେର ତା ବlୁ ତାର ସଂପ$
ୂ  ସଂା ଉଦି ତ େହାଇ ନ ଥିଲା।
ହୁଏତ ଆସnା ଜନEେର ….!

ତି ନି
-ମା’, ତମର େକହି ସା{ ନାହW?
-ସା{?
-ହଁ , ସା{। ମାେନ ବlୁ । କାହା ସହ ତେମ ବlୁ ତା କରି ନ?
କରି ନି କାହWକି? େସ ବି କରି ଛି। କି p ପାଟି େଖାଲି କହି ନି। ମନ େଖାଲି ହସି ନି,
ବୁ ଲି ନି। େସ ମୁy ଟୁ {ାରି ନାହW କଲା। ଆଠ ବଷର ନାତି ତା’ର ଉଦାସୀ ସହ ତଳ େଦଇ
ଭାରି ମୁହଁେର କହି ଲା- େମାର ବି ନାହW ବଡ अପାର अଛି । ସାନ अପାର अଛି । ମା’,
େମାର କାହWକି ନାହW?
-କାହାକୁ କହୁନୁ ବlୁ ବାlିବାକୁ !
-ସରଳି ଆ କେର ଶି ଶୁଟି ପଚାରିଲା- କାହାକୁ କହି ବି?
କାହାକୁ କହି ବାକୁ କହି ବ େସ? କହି ଲା- ଶରତକୁ ।
-ଶରତ କି ଏ?
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-ଶରତ େଗାଟିଏ ୠତୁ ର ନଁା। ୠତୁ ଜାଣିଛୁ? ଗୀଷE, ବଷା, ଶରତ, େହମn, ଶୀତ, ବସn
ଶରତ ୠତୁ େର କାକର ପେଡ।
ବୁ ଝି ଲା ଭଳି ଶି ଶୁଟି ପଶ କଲା- କାକର କଣ?
-ଏକଦମ୍ େଭାରରୁ କାକର ଘାସ, ଗଛପତେର ବି sୁ ବି sୁ ପାଣି େହାଇ ପଡି ଥାଏ। ତାକୁ
 ୁ େଦବତାମାେନ ଢାଳnି ।
ସ ଗର
-କଣ ପାଇଁ ମା’?
-େତାରି ଭଳି େଛାଟ ପି ଲାମାେନ ତା ସହ ବlୁ ତା କରି େବ େବାଲି ।
-ତା’ େହେଲ ତ ସି ଏ େମା ସା{! ବାଃ,ବାଃ, େମାର ବି ସା{ अଛି !

ଚାରି
କେଲଜେର ପଢୁ ଥିବା ନାତୁ ଣି ତାକୁ ଚମେକଇ େଦଲା-ଆଈ, େଦଖ, ମଁୁ ସା{େର
କାହାକୁ ଧରି ଆଣିଛି।
େସ େଦଖି ଲା ନାତୁ ଣି ସହ ଜେଣ ସୁଶୀ ଯୁବକ।
-କି ଏ? େସ ନାତୁ ଣି କୁ ନୁ େହଁ , ଝି अକୁ ପଚାରିଲା।
ଝି अ ହସି ହସି ଝି अକୁ ଚାହWଲା- କହୁନୁ ଆଈକୁ , କି ଏ େସ?
ପାଖକୁ ଆସି ନାତୁ ଣି କହି ଲା- େମା ସା{ େସ, ଆଈ।
ପୁଣି अଧି କାର ଢ{େର ଯୁବକଟିକୁ କହି ଲା- ଭିତରକୁ ଆସ, େସଇଠି ଠି ଆ େହଲ
କଣ? ନା, ଏ ଘରକୁ େକେବ ଆସି ନ?
ବି ଚରା ଯୁବକଟି ଲାଜ ଲାଜ େହାଇ ଭିତରକୁ ଆସି ଲା ଏବଂ ଆଈ-ୁ ନମ<ାର
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କଲା।
େସ ଯୁବକଟିକୁ ପଚାରି ଲା- ବlୁ अଥ ଜାଣିଛ?
ଯୁବକଟି ହଁ କହି ପାଖେର ବସି ଲା।
- ସୁଖେର, ଦୁ ଃଖେର ଯି ଏ ସାଥୀେର ଠି ଆ ହୁଏ, ଯାହା ପାଖେର ମନର अତି ଗହନ କଥା ବି
କହି ହୁଏ। େଯଉଁମାନ- ମଧେର େକବଳ ଏକତରଫା अଧି କାର ଚେଳନି ।
ପୁଣି ପଶ କଲା- େମା ସହ ବlୁ ତା କରିବ?
ଜବାବ ନାତୁ ଣୀ େଦଲା- ପଥମ େଦଖାେର କି ବlୁ ତା େହାଇଯାଏ ଆଈ? ଦୁ ଇଟା ମନ
ସମାନ ]ରେର ପହିଲା ପେର ତ ତୁ ମକୁ ଏ ପଶ ପଚାରି ବାକୁ ହW ପଡି ବନି ।
େସ େଦଖି ଲା, ନାତୁ ଣୀର ମୁହଁ ଉ©ଳ େଦଖାଯାଉଛି । େକମି ତି େଦଖାଯାଉଛି ତା ନାତୁ ଣୀ?
େସ େକୖ େଶାରେର େଯମି ତି େଦଖାଯାଉଥିଲା? ଯାହା େସ ହW େକବଳ ଜାଣି ଛି େବାଲି
ଭାବୁ ଥିଲା, ତାହା ଠି କ୍ ନୁ େହଁ । ବlୁ ତର ମଯାଦା ତା ନାତୁ ଣୀ ବି େଦଇ ଜାଣିଛି!
ବଂଶବି ାନ ଏେତ ସମୟ େନଲା ତ ପରି ଚୟ ଆତEପକାଶ କରି ବାେର।
େସ ମନେଖାଲି ହସି ଲା। अେନକବଷ ପେର େବାଧହୁଏ େସ ମନେଖାଲି ହସି ଥିଲା !

ପା
ରାତି େର ଖାଇସାରିଲା ପେର େସ ନି ଜ ବି ଛଣା ପାଖକୁ ଘରର ସମ] ସଦସ-ୁ
ଡେକଇଲା। ସମେ] ଉପିତ େହଲ ପେର ଆଶ]ି अନୁ ଭବ କରି କହି ଲା- ମଁୁ ଯାଉଛି 
-କୁ ଆେଡ? ସମେ] ଏକାସାେ{ ପଚାରି େଲ।
-ବlୁ ବାlିବାକୁ । େସ ଉପରକୁ ଆ{ୁଠି ଉେଠଇ େଦଖାଇଲା।
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ସମେ] ବତି ବ] େହାଇ ପଡି େଲ। ସାନପୁअ ଡାrର ଡାକି ବାକୁ େଦୗଡି ଗଲା।
ବଡପୁअ ଯାଇ େବାଉର ମୁହଁ ପାଖେର ବସି ପଡି ଲା-କଣ େହଲା? କଣ ଏମି ତି ବାୟାଣିଭଳି କହୁଛୁ?
ତା ମୁହଁେର ମାନ ହସ େଦଖାଗଲା େସ େକବଳ ଉପରକୁ ଆ{ୁଠି େଦେଖଇ
ଠାରି ଲା।
-କି ଏ? କି ଏ अଛି େସଇଠି ? ନନା?
େସ ମୁy ହଲାଇ ମନା କଲା।
-ଆଉ କି ଏ?
-େମା ବlୁ !
ହାତ ତେଳ ପଡି ଗଲା, ମୁy େଗାଟିଏ ପାଖକୁ ଢଳି ଗଲା। ଆତEା, ସୂeE ଶରୀରକୁ େନଇ
अନ ଏକ ଉଷୁମ କାୟାର ସlାନେର ଉଡି ଗଲା। ବlୁ େଯ ତାକୁ ବାlିବାକୁ େହବ!
ସମା

୨ୟ େତାଟାସାହି , ବି ଜିପୁର, ବହEପୁର
ଓଡି ଶା - ୭୬୦୦୦୫
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ବାପା
ଆପଣ, ଆପଣ-ୁ େକଉଁଠି େଦଖିଲା ଭଳି ଲାଗୁଛି। ହଁ ହଁ ମେନ
ପଡ଼ି ଲା ବଡ଼ବାବୁ - ଘେର। େମାେତ ଚି ହ ି ପାରୁଛnି ମଁୁ ସମି ତବାବୁ अଫିସ୍ ପି अନ। େହେଲ ଆପଣ ଏଠି । ଇତତଃ େହାଇ ପଡୁ ଥାnି ବୃ 
କହି େଦେବ କି ସମି ତବାବୁ କି ଏ ମଁୁ ଜାେଣନା।
ଝରି ପଡି ଲା ବୃ - ଆଖି ରୁ ଲୁ ହଧାର। ବୃ  ଜଣକ ସ"ୂଣ 
ନି ରୁ\ର। ପି अନ ପୁଣି ଆରq କରି େଲ େମାର ଠି କ୍ ମେନ ପଡୁ ଛି
େସଦି ନ ସମି ତବାବୁ ଆପଣ-ୁ ବାପା େବାଲି ସେ^ାଧନ କରୁଥିେଲ।
ପାଦ ଧଳ
ୂ ି ମୁyେର ମାରି ଆପଣ-ଠୁ ଆଶୀବାଦ େନଉ ଥିେଲ।
ବା]ବେର େସଦି ନ ମଁୁ अନୁ ଭବ କରିଥିଲି ପୁअଟି େଯେତ ବଡ େଲାକ
େହଉ ତା ବାପାମା’ ଛଡା ଦୁ ନି ଆେର ତା ପାଇଁ ଆଉ େକହି ବଡ଼ ନୁ ହଁ nି।
ସମି ତବାବୁ - अଫିସ୍ର ପି अନ ରାମୁ। େସଦି ନ ଆଶୟ ନାମକ
ଏକ ବୃ ାଶମ ଯାଇଥିେଲ। ରାମୁର ପୁअ ମାଟି କ ପରୀeାେର ଭଲ ନ^ର
ରଖି ଉ\ୀଣ େହାଇଥିବାରୁ କି ଛି ମି ଠା ବା¢ି ବୃ େଲାକ- ଠାରୁ ନି ଜ
ପୁअପାଇଁ
ପି ୟ-ା ସାହୁ

ଆଶୀବାଦ

ମାଗୁଥିେଲ।

ରାମୁ-

ନଜର

अଟକି ଗଲା।

ସମି ତବାବୁ - ବାପା- ପାଖେର। କି ଛିeଣ ପାଇଁ ରାମୁ ଆବାକ୍
େହାଇଗେଲ। ନି ଜ ଆଖିକୁ ବି ଶାସ କରି

ପାରୁନାହାnି । ଧୀେର
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ପଚାରି େଲ ମଉସା ଆପଣ କଣ ଏଇଠି ରୁହnି ?
ବାରୁ କେର ବୃ  ଜଣକ କହି େଲ ବାପାେର ପୁअ େମାର ବଡ अଫିସର, ବଷକୁ
୩୬୫ ଦି ନ ତା ପାଖେର ସମୟ କାହW େମାେତ ବାପା େବାଲି ଡାକି ବାକୁ । ଯଦି େମାେତ ତାର
ବଡ ବଂଗଳାେର ରଖିବ ୀ, ପି ଲା ଛୁଆ- ଖବର େକେତେବେଳ ବୁ ଝି ବ। ତା ଛଡା ମଁୁ
ବୁ ଢାେଲାକଟା େସଇ ଘେର ରହି େଲ ତା ପୁअର ପାଠ ପଢାେର ବାଘାତ ସୃି େହବ।
େତଣୁ େମା ପୁअ ବଷେର େଗାଟିଏ ଦି ନ ପାଇଁ େମାେତ ତା ଘରକୁ ନି ଏ େମା ପାଇଁ ସମୟ
କାେଢ। ନୂ ଆଲୁ ଗା ପି lାଇ ମି ଠା ଖୁଆଏ, େକକ୍ କାେଟ। ତାର ସାଂଗସାଥୀ ମାନ-ୁ ଡାକି
ପାଟ ଦି ଏ। କଣ େଗାେଟ କୁ େହ ତ ... ହଁ ଫାଦରସ୍ େଡ।
ପି ଲାଟି େହାଇଥିଲା ତା ମା’ ମରି ଗଲା। େସଇଦି ନଠୁ ବାପା ଆଉ ମା’ର ଦାୟି ତ
ତୁ େଲଇ ତୁ େଲଇ ମଁୁ अଣନି ଶାସୀ େହାଇ ଯାଉଥିଲି। ଏଇ ଆଶମେର େମାେତ ଆରାମ
ଲାଗୁଛି। ଏଠି ନା କାହାରି ସହି ତ କଥା େହବାକୁ ପଡୁ ଛି ନା କାହାରି ଦାୟି ତ ବୁ ଝି ବାର
अଛି । ନି ଜ ମନକୁ ବୁ େଝଇ ଆଶମ ଭିତରକୁ ଚାଲି ଗେଲ ବୃ ଜଣକ।
ରାମୁ अଫିସ୍ ଆସି େଦଖି ଲା ସମି ତବାବୁ ତା- େଚୟାର ଛାଡି ବି ବତ अବାେର
େଫାନେର କାହା ସହି ତ କଥା େହଉଛnି କଥା ତ ନୁ େହଁ ବରଂ ଗାଳି କରୁଛnି । ବଡ
ପାଟିେର ଚି ାର କରି ଲା ଭଳି କହୁଥାnି କୁ ଳାଂଗାର ଏେତ ଯତ େର େତାେତ ରଖିବାର ଏଇ
ଫଳ ମି ଳିଲା। ଲe ଲe ଟଂ-ା ଖଚ କରି ପାଠ ପେଢଇଲା ପେର େଶଷେର ତୁ େଫଲ୍
େହଲୁ । େମା ବାପା ମୁଲ ଲାଗି େମାେତ अଫିସର କରି ଛି। ଆଉ ତୁ େଗାେଟ अଫିସରର
ପୁअ େହାଇ ମୁଖେ ହଲୁ ।
େକୗଣସି କାରଣ ବଶତଃ େଫାନ୍ଟି େବାେଧ କଟିଗଲା। ସମି ତବାବୁ ପଛକୁ ଚାହW
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େଦଖnି ତ ରାମୁ ନୀରବେର ମି ଠା ଧରି ଠି ଆ େହାଇଛି । କାରଣ ରାମୁର ପୁअ ପଥମ
େଶଣୀେର ଉ\ୀଣ େହାଇଛି । ଏହା ଜାଣି ସମି ତବାବୁ ନି ଜକୁ ସqାଳି ପାରି େଲ ନାହW।
କହି େଲ ରାମୁ ତୁ ବଡ ଭାଗବାନ୍। େତା ପୁअକୁ अଭାବି ପରି ବାରେର ସଠି କ୍ ଭାବେର
ପାଳନ କରି ଛୁ।
ରାମୁର ଉ\ର ଥିଲା ମଁୁ ନୁ େହଁ େମା ପୁअର ସଫଳତା ପଛେର େମା ବାପାଆଶୀବାଦ ରହି ଛି। େମା ବାପା ଘେର ରୁହnି । ପୁअକୁ ଉଚି ତ୍ଶିeା, ସଠି କ୍ ମାଗ ଦଶନ
ଶି ଖାnି ।
ସାର୍ ଆଜି ମଁୁ ବୃ ାଶମ ଯାଇଥିଲି ମି ଠା ବା¢ି େସମାନ- ଠାରୁ େମା ପୁअ ପାଇଁ
ଆଶୀବାଦ ଆଣିବାକୁ େସଠି ଆପଣ- ବାପା-ୁ େଦଖିଲି।
ସମି ତବାବୁ ଲ©ାେର ମୁy ଉପରକୁ ଉଠାଇ ପାରୁ ନଥିେଲ। ସାଧାରଣ ପି अନଟି
ଆଗେର ତା- ପାଟି ଖନି ବାଜି ଯାଉଥାଏ। ସାଂେଗ ସାଂେଗ କାର୍ ଧରି ବାହାରି ପଡି େଲ
ସମି ତବାବୁ େସଇ ଆଶୟ ନାମକ ଆଶମ ଆେଡ। େଦଖିେଲ ବାପା ତା-ର େଯମି ତି ତା-ୁ
ହW अେପeା କରି ଥିେଲ।
ପାଦ ଛୁଇଁ ପଣାମକରି କହି େଲ ବାପା ଆଜି ସାଧାରଣ ପି अନଟି େମା ଆଖି େଖାଲି
େଦଇଛି । େସଇ ମୁହୁତେର ବାପା-ୁ

ଧରି ଘରକୁ

ଆସି େଲ। େସଦି ନଠାରୁ ବୁ ଢା

ଆଶମଛାଡ଼ି ପୁअର ବଡ ବଂଗଳାେର ରହି ନାତି େଟାକା ସହ ମ©ା କରି ବାକି ତକ ଜୀବନ
ଆନsେର କାଟିେଲ ।
ସାହାନି ୟାଜ ପୁର, କଟକ
ଓଡ଼ି ଶା
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eମା
ସକାଳୁ ସକାଳୁ ଚି ହା ଚି ହା ପାଟି ଶªେର ନି ଦ ଭା{ିଗଲା
ପାବନ ବଷୀୟ ଚି ନEୟୀ େଦବୀ-ର I କି ଏ? େବାଲି େଖାଲା ଝରକା
ଫା-ରୁ ଉyି ବସି ଲା େବଳକୁ େକବଳ ୀ େଲାକ ଜେଣ େଦଖା
ଯାଉଥାnି I ବାହାରୁ କି p ପୁରୁଷ େଲାକଜଣ-ର ପାଟି ଶୁଭୁଥାଏ I ପୁରୁଷ
େଲାକ ଜଣ- ଗାଡ ସହ କଥା େହଉଥାnି I କାନ େଡରି େଲ ଚି ନEୟୀ
େଦବୀ, ପାଟି ଚି ହା ଚି ହା ତ ଲାଗୁଛି, ମହି ଳା ଜଣ-ୁ େକଉଁଠି େଦଖିଲା
ପରି ମେନ େହଉଛି , ସତେର କି େଫାେଟାେର େଦଖି ଛnି ମେନ ପଡୁ ନି I
ହଉ... ମୁହଁ େଧାଇ କବାଟ େଖାଲି ଯାହାକୁ େଦଖିେଲ ତା-ୁ େକେବବି
ଏଇ ବୃ ାଶମେର େଦଖିବାର କନା ବି େସ କରି ନଥିେଲ I ନାଥ
ସାର? ଏଠି ? ହଁ , େୟ ତ ନାଥ ସାର- ୀ I େଫାେଟାେର େଦଖିଥିେଲ
ତା-ୁ I
ପାୟ ୨୦ ବଷ ତେଳ, କେଲଜର ଆକାଉ¢ା¢ ଥିଲା େବେଳ
ଚି ନEୟୀ- ଠାରୁ ଦଶ ବଷ ବଡ ନାଥ ସାର ଥିେଲ ଚି ନEୟୀ େଦବୀ-ର
େହଡ଼, ଉପର अଫିସର I ନାଥ ସାର ଭାରି ି ³ I ଆକାଉ¢
ସୁବଳ ମହାପାତ

େସନେର अଛnି େବାଲି େସ କାହା ସହ ବି ମି ଳାମି ଶା କରି ବାକୁ
ଚାହnି ନି I ଜୁ ନି अର ମାନ-ୁ ମଧ ଏକରକମ ବାଧ କରnି କାହା ସହ
ନ ମି ଶିବା ପାଇଁ I ପୁରା କେଲଜର ଦରମା ଟ-ା ଏମାନ- ହାତେର
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ଥାଏ I ଆଜି କାହାର ଆଡ଼ଭାନ୍ସ ଦରକାର ତ କାଲି କାହାର ଛୁଟି ନ କାଟିବାକୁ
अନୁ େରାଧ, େସଥିପାଇଁ େସ ଦୁ େରଇ କି ରହnି ସମ]-ଠାରୁ I ଆହୁରି ବି ଟିେକ କଡା
ମି xାଜ ର ବrିତ ତା-ର I ଟିେକ ଟିେକ ଭୁ ଲ ବି ସହି ପାରnି ନି I ମନ ଇଛା ଗାଳି କରnି
I ଚି ନEୟୀ େଦବୀ ମେନ ପକାଉଥିେଲ େସ ଦି ନ ଗୁଡିକ, େବେଳ େବେଳ ନାଥ ସାର ଆଉ
ଚି ନEୟୀ େଦବୀ- ଭି ତେର ଖେy ପେଟ େହାଇଯାଏ I "କାହWକି ମି ଶିବିନି ? େସମାେନ ବି ତ
ମଣିଷ " େବାଲି ପାଟି କରି କହି ଉଠnି ଚି ନEୟୀ I େଲବର, ପି अନ, ଝାଡୁ ଦାର- ସହ
େକେବ େକମି ତି ଚି ନEୟୀ ଟିେକ କଥା େହଲାେବେଳ ନାଥ ସାର- ଆଖିେର ପଡି ଯାଏ
ଆଉ....ରାମ ରାବଣ ଯୁ ପରି ରଣ-େeତ ପାଲଟି ଯାଏ ଆକାଉ¢ େସନ ଟି I
କେଲଜ ରୁ ଚାକି ରୀ ଛାଡି ବାର କାରଣ ଥିେଲ ଏଇ ନାଥ ସାର I ଦି େନ ଝଗଡା ପେର
ନାଥ ସାର, କେଲଜ ପି ନସି ପାଲ -ୁ େଫରାଦି େହେଲ I ପରିଣାମ ସରୂପ, େସହି କେଲଜ ରୁ
ଚାକି ରୀ ହେରଇବାକୁ ପଡି ଥିଲା ଚି ନEୟୀ-ୁ I େକେବ ମୁହଁ ନଚାହWବାର ଶପଥ େନଇ େସ
ବାହାରି ଆସି ଥିେଲ କେଲଜ ରୁ I କି ଛି ଦି ନ ପେର କି p ଆଉ ଏକ ଜାଗାେର ତା-ୁ ଚାକି ରୀ
ମି ଳିଯାଇଥିଲା ଆଉ େସ ପୁରୁଣା କଥା କୁ ଦୁ ଃସ ପ ମେନକରି ଭୁ ଲି ଯାଇଥିେଲ ଚି ନEୟୀ
େଦବୀ I ଆଜି ପାୟ େକାଡି ଏ ବଷ ପେର ଶୁଖି ଯାଇଥିବା ଘା-ଟାକୁ କି ଏ େଯମି ତି ପୁଣି ରା"ି
ଖyିଆ କରି େଦଇଥିଲା I େଦହେର ନି ଆଁ ଲାଗି ଯାଇଥିଲା ଚି ନEୟୀ-ର I ମନ କୁ ସଂଯତ
କରି େସ ବାହାରକୁ ଆସି େଲ I ପଷଠି ବଷେର, अଶି ବଷର ବୁ ଢା ପରି େଦଖା ଯାଉଥିେଲ
ନାଥ ସାର I େକାଡି ଏ ବଷ ପବ
ୂ ର
 ଥnଲ େପଟ ଟି ବି କମି ଯାଇଥିଲା I ମରି ମରି ବିଲା
ପରି େଦଖା ଯାଉଥିେଲ I ମାଡ଼ାମ- अବା ଆଉ ନକହି ବା ଭଲ I ନମ<ାର ଟିଏ କରି
ପାଖକୁ ଗେଲ ଚି ନEୟୀ େଦବୀ I ଚି ନEୟୀ-ୁ େଦଖି ସାର- ଶୁଖିଲା ଆଖି ରୁ ବି ଲୁ ହ ଧାେର
ବହି ପଡି ଲା I ପାଣି ଗାେସ େଦଇ ପାଖ େଚୗକି େର ବସି ବାକୁ କହି େଲ ଆଉ ପଚାରି େଲ,
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"ସାର, ଆପଣ ଏଠି ?" I
ପଶ ବି ଶୁଣିବାକୁ ଧଯ ନଥିଲା ସାର-ର, କହି ଚାଲି େଲ, "ମା େଲା, ମଁୁ ଜାଣିଛି, ମଁୁ
େତା ପତି अନାୟ କରି ଛି I eମତା ଥିଲା େବେଳ eମତା ବଳେର अl େହାଇ, େତା'େତ ମଁୁ
ହW ଚାକି ରୀ ରୁ ବାହାର କେରଇ ଥିଲି I େମାେତ ଇଛା ନଥିଲା େଯ ଆକାଉ¢ େସନ େର
କାମ କରୁଥିବା େକହି ବି େଲାକ ବାହାର େଲାକ- ସହ ମି ଶୁ, କଥା େହଉ I କାରଣ
େସମାେନ ଏଇ ବlୁ ତ ଟିକକ ର ଦାହି େଦଇ ତା- ନେହଲା କାମ ବି କେରଇ େନେବ
ଆମ ପାଖରୁ I ତୁ ନଶୁଣିବାରୁ ମଁୁ ବାଧ େହାଇ ପି ନ୍ସିପାଲ - ପାଖେର େଫରାଦି େହାଇ
େତାେତ ଚାକି ରୀ ରୁ ବାହାର କେରଇଥିଲି I ଦୟାକରି େମାେତ eମା କରି େଦ " େବାଲି କହି
ହାତ େଯାଡି ଠି ଆ େହାଇ ପଡି େଲ I
ହଠାତ ଚି ନEୟୀ େଦବୀ- ମୁyେର କି ଛି ପଶୁ ନଥିଲା I ସାର- ହାତ ଧରି ପୁଣି ଥେର
େଚୗକି େର ବେସଇେଲ େସ, ଆଉ କହି େଲ, "କି ଛି କଥା ନାହW ସାର, େବେଳ େବେଳ
େସମି ତି ହୁଏ I ଆମକୁ ପସs ନଥିବା େଲାକ - ପତି ଆେମ େବେଳ େବେଳ अତି ମାତାେର
ପତି କି ୟାଶି ଳ େହାଇପଡୁ , ଯାହାର ପରି ଣାମସରୂପ େବେଳ େବେଳ କି ଛି अଘଟଣ ଘଟିଯାଏ"
I େତେବ େମା େeତେର ଏହା ଚଳନୀୟ I ପେର େମାେତ ସାେ{ ସାେ{ ଚାକି ରୀ
ମି ଳିଯାଇଥିଲା ଆଉ ମଁୁ ଭଲେର अଛି , ଆପଣ ବ] ହୁअp ନାହW I ସାର- ମୁହଁ ଟି କାs
କାs େହାଇ ଆସି ଥିଲା, ପୁଣି େସ କହି ଉଠି େଲ, "ନା, ମା, କଥା ଏତି କି େର ସରି ନି I ମଁୁ
ଆସି ଛି େତାେତ ଜାଗା ଖେy ମାଗିବା ପାଇଁ। अଫିସ ର କି ଛି ପୁରୁଣା ାଫ- ପାଖରୁ ବୁ ଝି
ଜାଣିଲି ତୁ ଏଇଠି अଛୁ, ବୃ ାଶମ ଟିଏ େଖାଲି ଛୁ, େସଥିପାଇଁ େତା ପାଖକୁ ଚାଲି ଆସି ଲି " I
-- କି p ଆପଣ-ର ର ଦୁ ଇ ପୁअ ଥିେଲ। େସମାେନ କଣ?
-- ନା, ବଡ ଆଉ ନାହW, ସାନ ଥାଇ ନଥିଲା ପରି। ନଥିେଲ ବରଂ ଭଲ େହାଇଥାnା।
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ଆେମ ଦି ପାଣୀ ଟିେକ ଶାnି େର ରହି ଥାp।
-- କି ଛି ବୁ ଝି ପାରିଲି ନି ସାର...
ଆଖିରୁ ଲୁ ହ େପାଛି େସ କହି ବାକୁ ଲାଗିେଲ," eମତା ପାଇଁ େମାର ଆଉ ଟିେକ ଗବ
ବଢି ଯାଇଥିଲା I କେଲଜ ତ କେଲଜ, ସାମାଜି କ ଜୀବନ େର ଏହାର ପଭାବ ପଡ଼ି ବାକୁ
ଲାଗିଥିଲା I ଫଳସରୂପ, ସା{ ସାଥି, ବlୁ ବାlବ ସମେ] େମାଠୁ ଦୁ େରଇବାକୁ ଲାଗିେଲ I
ତଥାପି ଆ¢ ଭା{ି ନଥିଲା େମାର I ବଦଳି େହାଇ ସହର ର ଏକ ନାମୀ ଦାମୀ କ"ାନୀ
େର ଚାକି ରୀ ପାଇ, ସହର େର ରହି ବାକୁ ଲାଗିଲି I ପଇସା ଆଉ ଚାକି ରୀ ର ଦାହି େର ମଁୁ
ସମ]-ୁ ନି ମ ଦୃ ି େର େଦଖିବାକୁ ଲାଗିଥିଲି I ଆମ ଗଁା ରୁ ମଁୁ ଥିଲି ସହରେର ରହୁଥିବା
ଏକମାତ ବrି I ବାପା ମା ଡକାହକା େହାଇ େକେବଠୁ ଯାଇ ସାରି ଥିେଲ, ଗଁା େର େଯଉଁ ଦି
ଏକର ଜମି ଥିଲା ତାକୁ ଭାଗେର ଲେଗଇ େଦଇଥିଲି I ସହର େର କି ଛି କାମ ପଡି େଲ େମା
ଗଁା େଲାକ େମା ପାଖକୁ ଆସୁଥିେଲ, ଏେବ ମଁୁ ତା-ୁ ମଧ ନି ମଦୃି େର େଦଖି ୟାଡୁ ସାଡୁ
କହି ବାକୁ ଲାଗିଲି, ଯାହା ଫଳେର ଗଁା ରୁ େକବଳ ଭାଗୁଆରି କୁ ଛାଡି େଲ ଆଉ େକହି େମା
ସହ ସ"କ ରଖିେଲ ନାହW I ଗଁା ରୁ ଆଉ ଜେଣ ଦି ଜଣ ସହରକୁ ଆସି ଲା ପେର େମା ଘରୁ
ଗହଳି ଭା{ି ଯାଇଥିଲା I େସମାନ- ବବହାର ପାଇଁ ଗଁା େଲାକ ତା-ୁ ବାଃ ବାଃ କରୁଥିବା
େବେଳ େମା ମୁହଁ ଚାହWେଲ ଖାଇବାକୁ ମି ଳିବନି େବାଲି କଥା େହଉଥିେଲ I ତଥାପି ମଁୁ अl
େହାଇ ଯାଇଥିଲି I କାହା କଥା ଶୁଣିବା अବା େର ନଥିଲି I ଏପରି କି େମା ୀ ର କଥା
ମଧ I େମା ଜି ଦି ଆଉ ପତି ପ\ି ବଢି ଚାଲି ଥିଲା, ତା ସହ େଖାଲି ଚାଲି ଥିଲା େମା ପି ଲା-ର
अବାଟକୁ ଯି ବାର ରା]ା I ଉପୁରି ପଇସା ପାଇବା ପାଇଁ ମଁୁ ଦି ନ ରାତି ଏକ କରି େଦଉଥିଲି
ଆଉ ପି ଲା- ପାଇଁ େଦଉଥବା ସମୟ ରୁ କାଟି ପଇସା ପଛେର େଗାଡ଼ଉଥିଲି I ପି ଲାମାେନ
ବାଳୁ {ା େହବାେର ଲାଗିଥିେଲ I ଦୁ ଇ ପୁअ ଭିତରୁ ବଡ ପୁअ ଦି େନ ବାଇକ ¢ େଦଖାଉ
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େଦଖାଉ ରା]ା େର ଥିବା ଡି ଭାଇଡର େର ପି ଟି େହାଇଗଲା I ଛअ ମାସ େକାମା େର
ରହି ଲା ପେର ତା'ର େଦହାn େହଲା I ତାକୁ ବେଇବାକୁ ଗୁେଡ଼ ପଇସା ଖଚ କଲି I
ଏପେଟ ସାନ କୁ ମଧ ଧାନ େଦଇ ପାରି ଲି ନାହW I ବଡ ଗଲା ପେର ସାନ ପତି ମାୟା
େମାହ ଟିେକ अଧି କା େହାଇ ଯାଇଥିଲା I अତଧି କ େଗଲ୍ହା େହେଲ ପି ଲା ଯାହା ହୁअnି ,
େସ ବି ଆେ] ଆେ] ଖରାପ ରା]ା ଆଡକୁ ପାଦ ବେଢଇବାେର ଲାଗିଥିଲା I ରାତି େର ମଦ
ପି ଘରକୁ ଆସି ବା ତା'ର ନି ତିଦିନିଆ େହାଇଗଲା I ମଁୁ କି େମା ୀ କି ଛି କହି େଲ କି ବାରଣ
କେଲ ଆମକୁ ମି ଳୁଥିଲା ଚପଲ ମାଡ I ଭାବି ଲି, ବାହା କରିେଦେଲ ବଦଳି ଯି ବ I କି p ଯି ଏ
ଆଜି ଯାଏଁ ବଦଳି ଲା ନାହW, େସ ବାହା େହଲା ପେର अବା କ'ଣ ବଦଳି ଥାnା ? ବାହା
େହଲା ପେର ବି ତା'ର ଏପରି ହାବ ଭାବ େଦଖି େବାହୁ ତା' ବାପା ଘରକୁ ଯାଇ ଆଉ
ଆସି ବାକୁ ମନାକଲା I େକେତ ଆଉ ଦହଗx େହାଇ ଜୀବନ ବି େତଇଥାnି ? ରି ଟାୟାଡ଼
ପେର ଗଁା କୁ ଗଲି ରହି ବା ପାଇଁ, କି p େମା ସମସାମୟି କ େଲାକ- ଠୁ ତ ମଁୁ ସ"କ କାଟି
ସାରି ଥିଲି, ଆଉ ଆଜି କାଲି ର ଛୁଆ େମାେତ କଣ ଚି ନ୍ହିଛnି ନା ଜାଣିଛnି I ସାନ ବି
ମଝି େର ମଝି େର ଗଁା କୁ ଆସି ଜମି ବି କି ପଇସା େନବ େବାଲି ମାର ଧର କେର I ଦଶଦି ନ
ତେଳ ଆସି ଥିଲା। ଆମକୁ ଧମକ େଦଇ ଯାଇଛି , ଦଶଦି ନ ଭିତେର ଜମି ସବୁ ବି କି କରି
ପଇସା େନଇକି ଯି ବ। ଆଉ ପାରିଲି ନି, ସବୁ ସ"ତି ବାଡ଼ି ବି କି କୁ ଆେଡ ଚାଲି ଯିବୁ େବାଲି
ଠି କକଲୁ ଆେମ ସାମୀ ୀ ଦି ଜଣ I ହଠାତ ମନ କୁ ଆସି ଲା ତୁ ଚାକି ରୀ କଲାେବେଳ
କହୁଥିଲୁ ବୃ ାଶମ ଟିଏ େଖାଲି ବୁ େବାଲି I ପୁରୁଣା ାଫ- ପାଖକୁ େଫାନ କଲି , କି ଛିଜଣ
େତା ବି ଷୟେର କି ଛି ଜାଣିନାହାnି େବାଲି କହି େଲ, େଶଷେର ପି अନ ମକରା ଠୁ େତା ଖବର
ପାଇଲି । ଗଁା ର କି ଛି େଲାକ-ୁ ଶାଗ ମାଛ ଦର େର ଜମି ବି କି ବହୁତ ଆଶା େନଇ େତା
ପାଖକୁ ଚାଲି ଆସି ଲି। ଛି yା ବାଗ ରୁ ପାଖାପାଖି ପା ଲe ଟ-ା କାଢି େଟବୁ ଲ େର
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ରଖିେଲ, ଆଉ କହି େଲ," ଆେମ ଦି ଜଣ ଏେବ େତା ପାଖେର ରହି ବୁ। ଏଇଠି । ମଁୁ ଜାଣିଛି,
ତୁ ବହୁତ ଭଲ ଝି अ, ଯି ଏ ନି ଜ ଠୁ ତଳ କମଚାରୀ- ସହ ବlୁ ଭାବେର ମି ସିପାେର, େସ
କଣ େମାେତ eମା କରି ପାରିବନି ? ଭୁ ଲ ତ ମଁୁ କରି ଥିଲି, ଏେବ ପାୟ¡ି ତ କରି ବାକୁ େଦ"
କହି କଇଁ କଇଁ େହାଇ କାsି ଉଠି େଲ ନାଥ ସାର।
ଚି ନEୟୀ େଦବୀ ଆବାକାବା େହାଇ ଦୁ ଇ ଜଣ-ୁ େଦଖୁଥାnି । ରାଗ ତା-ର କୁ ଆେଡ
ଉେଭଇ ଯାଇଥାଏ। ମଲା େଲାକକୁ ଆଉ କଣ ମାରି ବ? ମୁyକୁ କି ଛି ଯୁଟିବା ପବ
ୂ ର
 ୁ ହାତ
ଟି ତା-ର , ସାର- ଲୁ ହ େପାଛି ବାକୁ ଆେଗଇଯାଇଥିଲା। ଚି ନEୟୀ େଦବୀ ନି ଜ ଶାଢ଼ୀ
କାନି େର ସାର- ଲୁ ହ େପାଛି େଦେଲ।ମାଡାମ -ୁ କୁ େ®ଇ ଧରି କହି େଲ, ଆପଣ ପଇସା
େଦବା ଦରକାର ନାହW। ଆଜି ଠୁ ଆପଣ ଏଇଠି ରହି େବ। େମା ପାଖେର...
ଖୁସିେର ସାର ଓ ତା- ୀ ର ଆଖିେର ଲୁ ହ ଆସି ସାରି ଥିଲା।
eମା କରି େଦବାେର େଯ ଏେତ ଆନs ଥାଏ, ଚି ନEୟୀ େଦବୀ ଆଜି ତାହା ହୃଦୟ{ମ
କରୁଥିେଲ....
--x--

ଦୟା,

eମା ଓ େସବା ହW ପେତକ ଧମର ମୂଳତ\ I ଏହାକୁ ହୃଦୟ{ମ କରି

ପାରି େଲ ମଣିଷ ମହାନ ବନି ଯାଏ....

ଖଲାରୀ, अନୁ ଗୁଳ, ଓଡି ଶା
ଦୂ ରଭାଷ-(0)୯୩୭୬୦୧୨୫୦୦
ଇେମଲ-subal.mohapatra@gmail.com
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ସନାତନ
ସନାତନ ଆମ ଗାଆଁର େସମି ତି େକାଉ ବଡ ନାମଜାଦା େଲାକ
ନଥିଲା ନା ବଡ ଚାଷୀଟାଏ ଥିଲା । େବଶି ପାଠୁ ଆ ନଥିଲା କି େସମି ତି
କି ଛି ବଡ କି ^ା େଛାଟେମାଟ େନତାଟାଏ ବି ନଥିଲା, ଭାବୁ ଥିେବ ମଁୁ ତା
ବି ଷୟେର କହି ବାକୁ କାହWକି ବାଛି ଲି ? ଏେତ େଲାକ ଗାଆଁେର ଆଛnି ,
େସମାନ- ବି ଷୟେର କହି ବାକୁ ବହୁତ କି ଛି ମସଲା ମି ଳିଥାnା, େହେଲ
େସମାନ-ୁ ଛାଡି ମଁୁ ସେନଇ ମାେନ ସନାତନ କଥା କହି ବାକୁ କାହWକି
ଭାବି ଲି ?
ଏଇଥି ପାଇଁ କହୁଛି ସେନଇ କଥା, କାରଣ ତା ଘରଟା ଆମ ଗାଆଁ
ମୁyେର, େମଲଣ ପଡି ଆପାଖେର େଯଉଁ ବରଗଛଟା ତାଠାରୁ ଟିକିଏ
ଦୂ ରେର । ତା अଗଣାେର ଠି ଆେହେଲ ବରଗଛଟା ପୁରା େଦଖାଯାଏ ।
ବରଗଛ ତେଳ କି ଏ ବସି ଛି କି ଏ ଠି ଆ େହାଇଛି ପୁରା ଚି ହ ି େହାଇଯାଏ ।
ସେନଇ େହଉଛି ଆମ ସମାଜର େଗାଟିଏ ନି ଭକ େସୖ ନୀକ । ହଳ ବଳଦ
େନଇ ଭାଗ ଜମି େର ତାର ରr ନି ଗାଡି ଦି ଏ । ଛs କପଟ ଜାେଣନା,
ରାଜନୀତି େର ମୁy େଖଳାଏନି । ଦି େନ ତାକୁ ପଚାରିଲି , ଆେର ସେନଇ
ବି ନୟ ମହାପାତ

ତୁ ଶୁଣିଛୁ ! ଆମ େନତା କହୁଛnି ଭଲ ଦି ନ ଖୁବ୍ ଶି ଘ ଆସି ବ !
ସମ]-ର ସପନ ପୁରା େହାଇଯି ବ । େହେଲ ଭଲ ଦି ନ କହି େଲ ତୁ
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କଣ ଭାବୁ ? ସେନଇର ଉ\ର ଶୁଣି ଆପଣ ବି ଆ¡ଯ େହାଇଯି େବ । ସତେର କହnି
ମାଟିର ମଣିଷ, ଯି ଏ ମୁyରୁ ନୁ େହଁ ହୃଦୟେର ଭାେବ । ସେନଇ କହି ଲା, ଆା, େଯଉଁଦିନ
େମା ବୁ ଢି ମାଆ, େମା ପୁअ, ଝି अ, େମା ୀ ଦୁ ଇ ବକତ େପଟ ପୁେରଇ ଖାଇେବ, େଯଉଁଦିନ
ଝଡି ବଷାେର େମା ଚାଳରୁ ପାଣି ଗଳି ବନି , ଶୀତ କାକରେର େମା ପି ଲାଏ ହnସn
େହେବନି କି େମା ପରି ବାରର େକହି ବି େରାଗ ଯdଣା େଭାଗି ଔଷଧ େଟାପାଏ ନପାଇ
ମରି ବନି େସଇଦି ନ ଆସି ବ ଭଲ ଦି ନ ।
ସନାତନର େଛାଟ ପରି ବାରଟିଏ । ପରି ବାର କହି େଲ, ବୁ ଢି ମାଆ, ୀ ସୁମତି ,
ବଡପୁअ ବି କାଶ, ଏଇ େଦାଳକୁ ନअ ପୁରି ଦଶ ଚାଲି ଲା, ଗଁା ପାଇମରୀ <ୁଲେର ପମେର
ପେଢ, ଝି अ ସାନ, ଆଠ ବଷର େକତକୀ, ତୃ ତୀୟେର ପେଢ । ବାପା ତ ପି ଲାଦି େନ ମରି
ଯାଇଥିଲା, ମାଆ ଥିଲା େବାଲି ସେନଇ ମଣିଷ େହଲା, ହାତକୁ ଦି ସାତ େହଲା । ବୁ ଢି ଖୁବ୍
ସqାଳି ଥିଲା ଘରକୁ । ସନି ଆ େସେତେବଳ ଆଠ ବରଷର ଥିଲା, ସନି ଆର ବାପା େକାଉ
अଜଣା େବମାରୀେର ମରିଗେଲ । ବଇେଦ କହୁଥିେଲ କୁ ଆେଡ ରାଜଯeEା େହଇ ଯାଇଥିଲା
େବାଲି , ପଥେମ ତ କାଶ େହଲା, କାଶି କାଶି ନୟାn େହଲାରୁ ବଇଦକୁ େଦଖାଇେଲ,
ଜମି ବାଡି ତ କି ଛି ନଥିଲା, ମୂଲଚାଲ କରି ଘର ଚଳଉଥିଲା । ପଥି ପାଣ ପାଇଁ ରୁଣ କରଜ
କି ଏ ବା େଦଇ ଥାଆnା ! ବଡ କେର େକଉଁଠୁ େକଉଁଠୁ ଧାର ଉଧାର କରି ସେନଇ ମାଆ
ତା ବାପାକୁ ବଇଦ ପାଖକୁ େନଇଥିଲା । ବଇେଦ କି ଛି ଔଷଧ େଦେଲ, ମାସ ଦି ଟାେର
ହାଡ କ-ାଳ ଦି ଶିଗଲା ସେନଇ ବାପର । ତା'ପେର କାଶେର ରr ପଡି ଲା, ଦି ନ
ପsରଟାେର ସବୁ େଶଷ ।
ସେନଇ ମାଆ ବେହ କାsିଲା, େଶଷକୁ କପାଳ ଆଦରି ପଡି ରହି ଲା ସନି ଆ ମୁହଁକୁ
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ଚାହW । ଘର ଘର କାମ କରି , ସନି ଆକୁ ବଡ କଲା । ସନି ଆ ଟିେକ ପାରି ବାର େହଲାରୁ
ମୂଲ ଲାଗିବା ଆରq କରି େଦଲା । ମାଆ ପୁअ ମି ଶି କାମେର ଲାଗିଗେଲ, ଦି ପଇସା अଧି କ
ଘରକୁ ଆସି ଲା । ଖାଇବାକୁ ଦି 'ଜଣ ମଣି ଷ, ଦୁ ନି ଆର <ୁଲ ଜୀବନ ବି ଷୟେର ବହୁତ କି ଛି
ଶି େଖଇ େଦଇଥିଲା ବୁ ଢି କୁ ତା ଜୀବନେର । ଆଗକୁ ଭାବି ବୁ ଢି ଦି ଦି ପଇସା ଏକାଠି
କରି ବାେର ଲାଗିଗଲା । ବରଷ ଦି ଟାେର ଏତି କି ତ େହାଇଗଲା କି େଯାଡି ଏ ବଳଦ ଆଉ
ହଳ ନ{ଳ କି ଣି େହାଇଯି ବ । ଭାବି ଲା ହଳ ଲ{ଳ େହାଇଗେଲ ସନି ଆର ଆଉ अଧି କ
ଦୁ ଇ ପଇସା େରାଜଗାର କରି ପାରବ । କି ଛି अଧି କ କି ଛି େଜାଡି େଲ ସନି ଆକୁ ହାତକୁ ଦି
ହାତ କରି େଦଇ ଘରକୁ େବାହୁ ଆଣିବ । େତଣିକି ସନି ଆର ସଂସାର େଦଖି ନି ¡ିnେର ତା
ଆଖି ବୁ ଜି ବ, ନେହେଲ ଆର ପୁରକୁ ଯାଇ ସନି ଆ ବାପାକୁ କଣ କହି ବ !
େଭାକ ହW ମଣିଷର ପରମ ମି ତ, ହି େତୖ ଷୀ । େଭାକ ନଥିେଲ ହୁଏତ ମଣିଷ େକଉଁ
ଯୁଗରୁ ସମା େହାଇ ସାରnାଣି । ମଣିଷର ସବୁ େପରଣାର ଧାରା େଭାକରୁ ହW ଆେସ,
ଏଇ େଭାକ ହW ମଣି ଷକୁ ଜୀବି ତ ରଖିଛି । େଭାକ ଖାଲି େପଟେର ନଥାଏ । େଭାକ ପାଇଁ
କି ଏ େଦହ ବି କୁଛି ତ କି ଏ ନି ଜ େଦହର େଭାକ େମେ¢ଇବାକୁ େଦହ କି ଣୁଚି । େଭାକ
eମତା ପାଇଁ, େଭାକ ନାଆଁ କରି ବା ପାଇଁ, େଭାକ ାନ ପାଇଁ, ବି ାନ ପାଇଁ, େଭାକ ଇଶର
ଭrି ପାଇଁ ଏମି ତି अେନକ େଭାକ । ଏଇ େଭାକ ମଣିଷକୁ ସକାଳୁ ଉଠଉଚି ଆଉ ଦି ନସାରା
ବଦଳ ପରି ଖଟଉଚି । େଭାକ ନ ଥିେଲ କି ଏବା କାହWକି ସକାଳୁ ଉଠnା କି ରାତି ରାତି
ନେଶାଇ ଚବି ଶଘ¢ା, ଘଡି ର କ¢ା ପରି ଟିକ୍ ଟିକ୍ କରି କାମେର ଲାଗି ଥାଆnା ?
େଯେତେବେଳ ମଣିଷର େଭାକ ସମା େହାଇଗଲା,

ଜାଣ େସେତେବେଳ

ମଣିଷଟି ବି

ସମା ।
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କରି

ଖଟିଖିଆ େଲାକ-ର େପଟର େଭାକକୁ

ମାରି େଦେଲ ଆଉ ମାରି େଦେଲ କାମି କା ମଣିଷମାନ-ର କାମ କରି ବାର ଇା ଏବଂ
ଆବଶକତାକୁ , ଆଉ େସମାନ-ର କାମ କରି ବାର େଭାକକୁ । ସରକାର ଗୁଡାଏ ନି କା
अଳସୁଆ େଲାକେର ଭରି େଦେଲ େଦଶଟାକୁ । ସରକାର ତ ରାଜନୀତି େଖଳୁ ଛnି । ଦାନା
େଦଖାଇ େଡଣା କାଟି େଦଉଛnି । ଗୁଡାଏ କୀତଦାସ ତି ଆରି କରୁଛnି ଦି ଟ-ିଆ ଚାଉଳ
ବଦଳେର । କାଲି ପୁଣି େଭାଟ େହବ, େସେତେବେଳ ଏଇ ନି କା ମାେନ ତ କାମେର
ଆସି େବ । ଜୟ ଜୟକାର କରି େବ ପୁଣି େଭାଟ େଦଇ ଜି େତଇ େଦେବ । ଆଉ अେନଇ
ବସି େବ ଚାତକ- ପରି । ପୁଣି ମହାଭାଗ େକଉଁ ଦୟାର ବୃ ି କରି େବ । ମାଗଣାେର
अମୁକ ମି ଳିବ ସମୁକ ମି ଳିବ । ଗୁଡାଏ ମାଗଣାଖିଆ ନି କା ମଣିଷ-ର େଦଶ ବନି ଯିବ,
ଏବଂ ଏଇ ଶସ ଶାମଳା ଭୁ ଇଁ ଦି େନ ଟା{ରାଭୂ ଇଁ ପାଲଟି ଯି ବ ।
େପଟ ଚାଖy- ପାଇଁ ସମେ] अେନଇ ବସି ଛnି ଏଇ କୃ ଷକର ହାତକୁ । ସକାଳୁ
ବାଗ୍ ଧରି ହାଟ ବଜାରେର ବୁ ଲି ବୁ ଲି େଖାଛୁଛnି ବାଇଗଣ ଗେy କି ଶାଗ ବି ଡାେଟ ପାଇଁ
। ଚୁ ଲି ମୁେର ଘରଣୀ अେନଇ ବସି ଛି ଚାଉଳଗେy କି अଟା ଦି ମୁଠା ପାଇଁ । ଖାଇଲା
େବେଳ କି ଏ କଣ ମେନ ପକାଏ େସହି अନ ଦାତା 'ବି ଚରା ଚାଷିଟିଏ'ର କଥା ? ହଁ ,
େବପାରୀ ବାପୁଡା ଖାଲି अେନଇ ବସି ଛି । େକେତେବେଳ େଖତେର ଧାନ ପାଚି ବ କି
ପି ଆଜ, ଟମାଟର ଫଳି ବ । େeତ ମୁyରୁ ଆଠଣି ଚାରଣି ଭାଉ େଦଇ ପି ଆଜ ଟମାଟର
କି ଣିେନବ ଆଉ ବଜାରେର ପଚାଷ ଶାଠି ଏ ଟ-ାେର ବି କିବ । ବି ଚରା ଚାଷି ଝାଳ ରକତ
ନି ଗାଡି େଦଇ ଖାଲି ହାତେର अେନଇ ବସି ଥିବ, ରୁଣ କରଜ େକଉଁଠୁ ମି ଳିବ ଆସnା
ଫସଲ ପାଇଁ । କରଜ ଶୁଝି ନପାରି େଲ ପା ହାତର ଦଉଡି େର ଗଛଡାଳେର ଝୁେଲଇ
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େଦବ ନି ଜକୁ ।
େଯେତେବେଳ ସନି ଆର ସାଇ ଭାଇ େଭyିଆ ପଲକ ପି yାେର କି ଗାଆଁ ମୁy
ବରଗଛ ଚବୁ ତରାେର ବସି ତାସ େଖଳେର ମସଗୁଲ େହଉଥାnି , େସେତେବେଳ ସନି ଆ
ଲାଗିଥାଏ ତା କାମେର, ନି ଜର ଜମି େବାଇେଲ ତ ଖାଲି ଘରଡି ହ ଖyକ । େତଣୁ ମାହାnି
ଘର ଜମି ଭାଗେର ଚାଷ କେର । ମାହାnି ବୁ ଢା ଆଗରୁ ନି େଜ ଚାଷ କରୁଥିେଲ, ଦି ' ଦି ଟା
ହଳି ଆ କାମ କରୁଥିେଲ େeତେର । ଦି ହଳ ବଳଦ ବlା େହଉଥିେଲ ଗୁହାଳେର ଆଉ
ବଉଳା ଗାଈର ଗୁହାଳ अଲଗା । ପି ଲା ମାେନ ପାଠଶାଠ ପଢି ବଡ ବଡ अଫିସର େହେଲ,
ଏେବ ପି ଲାଛୁଆ-ୁ େନଇ ସହରେର ରହୁଛnି । ବୁ ଢାକୁ ମନା କରି େଦେଲ ଚାଷବାସ
କରି ବାକୁ , ଆଜି କାଲି ଚାଷେର କି ଛି ଲାଭ ନାହW । ବଜାରେର ତ ସବୁ କି ଛି ମି ଳି ଯାଉଛି
କି ଣିବାକୁ । ଚାଷକରି କାଦୁ ମାଟିେର ଏେତ ହnସn େହାଇ ଲାଭ କଣ ? ଏକ୍ ତ ହଳି ଆ
ରହି ବାକୁ େଲାକ ମି ଳିେଲନି , ଉପେର ଆଜି କାଲି ମୂଲିଆ ବି ମି ଳୁ ନାହାnି କଣ େଗାଟାଏ
କାମ କରି ବାକୁ । ହଳ ବଳଦ କଥା କି ଏ ବୁ ଝି ବ, ଜମି ବାଡି ଚାଷ କି ଏ କରିବ ? ତା
ଉପରକୁ ଏେତ କକରି ପଇସା ଖ} କରି ଚାଷ କରି ବ, ଠି କ ସମୟେର ଇsେଦବତା
ନାରାଜ େହେଲ କି େପାକ ଲାଗିଗେଲ ସବୁ ସରିଲା, ବଷ ଯାକର େମେହନତ ଚୁ ଲି କୁ ଗଲା
। ଚାଷେର ଆଉ ମନ ବଳୁ ନି ମାହାnି ବୁ ଢାର । ଏେବ ଜମି ଯାକ ସବୁ ପଡି ଆ ପଡି ଛି ।
ଦି ବଷ ଆଗରୁ େଦାଳ େମଲଣ ଜାତେର ମାହାnି ବୁ ଢା ସା{େର େଦଖା େହାଇଗଲା
ସେନଇର । ସେନଇ ଓଳଗି କରିଲା, ବୁ ଢା ଗାଆଁେର ଜେଣ ପୁରୁଖା େଲାକ, ସମ]-ୁ
ଚି ହnି , ଜାଣnି । ଗାଆଁ ମାମଲତେର ତା-ୁ ଡାକnି ନାୟ ନି ଶାପ କି ଭାଇଭାଗ ସମୟେର
। ସେନଇର ମାଆ ନାଆଁ ଧରି ପଚାରି େଲ ତୁ ପେଇ ପୁअନା' ସେନଇ ହଁ କଲାରୁ ଦୁ ଃଖ
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ସୁଖ ସବୁ ପଚାରି େଲ, େତା ମାଆ େକମି ତି अଛି ? ପୁଣି କହି େଲ, ବି ଚାରି ଭାରି କାମି କା
ମାଇପି ଟାଏ, ସବୁ େବେଳ େତାअରି କଥା କେହ େତାअରି ଚି nା କେର । ପୁଣି ପଚାରି େଲ,
ଆଜି କାଲି କଣ କରୁଚୁ ତୁ ? ସେନଆ କହି ଲା ତା ହଳ ବଲଦ କଥା, ଆଜି କାଲି କି ଏ
ଡାକି େଲ ଦି ନ ମଜୁ ରୀେର େeତ େଜାଚି ଦଉଚି । ମାହାnି ବୁ ଢା କହି େଲ, ଭଲ, ଭଲ, ତୁ
େତା ମାଆ ପରି କାମି କା ପି ଲାଟିଏ ! େଦଖୁନୁ ଆଜି କାଲି ଜୁ ଆନ େଭyିଆ ଯାକ େକମି ତି
ନି କା େହଇ ଗେଲଣି, ମାସେର ଚାରି ଛ'ଦି ନ କାମ କରି େଦେଲ ମାସକ ପାଇଁ ଟ-ାକି ଆ
ଚାଉଳ େଯାଗାଡ େହାଇଗଲା । ବାକି ଦି ନ ମାନ ସବୁ ଏଇ ବରଗଛ ମୂେଳ ବସି ତାସ
େଖଳେର େବ] । େଭାକ ଲାଗିେଲ ଘରୁ ପଖାଳ କଂେସ ଠୁ -ି େଦଇ ଆସି େବ । ଚି nା
କଣ, ସରକାର ତ ସବୁ ସୁବିଧା କରି େଦଇଚି । ପି ଲା-ୁ ବହି ଠୁ େଡସ ଯାଏ ସବୁ ମାଗଣା,
ଉପେର ମଧାହ େଭାଜନ, ବି ପିଏଲ େହଇଗେଲ ମାଗଣା େକାଠାଘର ବି ମି ଳିବ । େବଶି
କାମ କରି ବା କଣ ଦରକାର ।
ଆେର େତାେତ ବି ତ ସବୁ ମି ଳିଥିବ ଏମି ତି । ସେନଇ କହି ଲା, ନାଇମ ଆା, ଆମ
କଥା କି ଏ ପଚାରୁଚି , ଆେମ େକାଉ ଗାଈର େଗାବର େଯ । ମାମଲତକାର କରି ଶି ଖି
ପାରି ଲିନି ଏଯାଏ । ବୁ ଢି ମାଆର ବି ଧବା େପନସନ ପାଇଁ ସରପ-ୁ େକେତଥର
କହି ଲିଣି, କହି େଲ ଆଗଲା େକାଟା ଆସି େଲ କରି େବ । ଯାହା ଥିଲା ବ¢ା ସରି ଲାଣି ।
ପଛେର ଶୁଣିଲି କୁ ଆେଡ େଲନେଦନ କେଲ କି ସୁପାରି ଶ ଆଣିେଲ ମି ଳୁଚି । ବଡ ବଡି ଆ
ଯାକ ତ ଗରୀବ- ବି ପିଏଲ ଖାଉଛnି , ଆଉ ଆମ କଥା ବୁ ଝୁଛି କି ଏ । ମହାnି ବୁ ଢା ମୁy
ହଲାଇେଲ, କହି େଲ ହଁ ହଁ ଜାେଣେର ସବୁ କଥା । ଆଜି କାଲି କା େନତା ସବୁ ଏମି ତି,
ଏମାେନ କଣ ଗାlି ନା େଗାପବlୁ େହଇଛnି , ନା େହାଇ ପାରି େବ ।
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ମାହାnି ବୁ ଢା ପୁଣି କହି େଲ, ଆେର ସେନଇ େଗାେଟ କଥା ଭାବୁ ଥିଲି, କରିବୁ ?
ସେନଇ କହି ଲା, କୁ ହp ଆା, ଆପଣ- କଥା ଆଜି ଯାଏ କି ଏ ଟାଳି ଲାଣି ? କହି େଲ,
ଆେର େସମି ତି କି ଛି କଥା ନାହW, କଣ କହୁଥିଲି କି ତୁ ତ ଜାଣିଥିବୁ, ଦି ବଷ େହଲା ଚାଷ
ବୁ େଡଇ ବସି ଛି । ହଳି ଆ ମୂଲିଆ ମି ଳୁ ନାହାnି , ତା ଉପରକୁ େମାର ଆଉ ଧଁା ଧପଡ
କରି ବା କରି ବା ବୟସ ବି ନାହW । ବାତ ବାହାରି ପଡି ଲାଣି । େବଶି ଚଲାବୁ ଲା କେଲ ଆୁ
ଗି ଦରଜ ବାହାରି ପଡୁ ଛି । ପି ଲାମାେନ ବି ମନା କରୁଛnି ଚାଷ କରି ବାକୁ । କହୁଛnି
ବଜାରେର ତ ସବୁ କି ଛି କି ଣିବାକୁ ମି ଳି ଯାଉଛି , ଚାଷ କରି ବା କଣ ଦରକାର । ତୁ କହି ଲୁ,
ସମେ] ଯଦି ଏମି ତି ଭାବି ଚାଷ ବs କରି େଦେବ, ତାେହେଲ ବଜାରକୁ ଚାଉଳ େହଉ କି
ପରି ବା ଗyାକ େହଉ େକାଉଠୁ ଆସି ବ ? ଏ ସବୁ େମସି ନ୍ େର ତ ତି ଆରି େହବନି ।
େଯାଉ ଦି ନ ଚଷା ବାପୁଡା ଚାଷ ବsକରି ହାତବାlି ବସି ଯିବ େସଇଦି ନ ସମ]-ର
ଭାତଥାଳି ଶନ
ୂ  େହାଇଯି ବ । ମଣିଷ କଣ ଟ-ା କି ସୁନା ରୂପା ଖାଇ େପଟ ଭରିବ ?
ତୁ ଯଦି ପାରି ବୁ ଆମ ଜମି ଯାକ ଭାଗେର ଚାଷ କରନୁ ! ଯାହା େଯମି ତି ଦରକାର
େହବ ମଁୁ ସାହାଯ କରି େଦବି । େପାଖରୀ ତଳି ଆ ସାତ ଏକର अଉଲ ଜମି , ଟିେକ
େମହନତ କେଲ ସୁନା ଫଳି ବ । କରିବୁ ?
ସେନଇର ଆଖି ତାଳୁ କୁ ଉଠି ଆସି ଲା ଖୁସିେର । ଇଏତ ବହୁତ ଭଲ ପାବଟିଏ,
କି p ସାତ ଏକର ଜମି , ଇଏ ତ ବହୁତ େବଶି ତା ପାଇଁ । ଆଗରୁ ନି େଜ ନି େଜ େକେବ
ଚାଷ କରି ନି । କହି ଲା, ଆା ସାତ ଏକର ଜମି କୁ ଆଖି ପାଉନି , ଆପଣ ଟିେକ ବେତଇ
େଦେଲ ପଥେମ ଏକର ଦି ଏକରରୁ ଆରq କରି ବି, ପେର ପୁଣି ଆପେଣ େଯମି ତି କହି େବ
। ମହାnି ବୁ ଢା ଖୁସି େହଇଗେଲ, କହି େଲ ଜାଣିବା ବୁ ଝି ବା ପି ଲାେଟ ତୁ । ଠି କ୍ କଥା
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କହି ଚୁ, अରୁ ଆରq କରି ବା ଭଲ । ମଁୁ ସବୁ ଶି େଖଇ େଦବି େତାେତ, େକେବ କଣ
େକମି ତି କରି ବୁ େବାଲି , ତୁ ଜାରୁ ଚି nା କରି ବୁନି । ଆେର ଚାଷ କରି କରି ପରା ବାଳ
ପାଚି ଗଲା େମାର । େଗାଟିଏ ବଷେର ତୁ ଚାଷ ବାସ ବି ଷୟେର ସବୁ ଜାଣିଯିବୁ, ତାପେର
େଦଖିବା । ସଂଧାେବେଳ ଘରକୁ ଆେସ ସବୁ କଥା େହାଇଯି ବା । େସେବଠୁ ସେନଇ
ଭାଗେର ଚାଷ କରୁଛି ମହାnି ବୁ ଢାର ଜମି । ଦୁ ଇ ଏକରରୁ ଆରq କରି ଥିଲା, ଗଲାବଷ
ଚାରି ଏକର ଚାଷ କରି ଥିଲା ଏବଷ ସବୁ ଯାକ ସାତ ଏକର ଚାଷ କରି ବ େବାଲି ଭାବି ଛି ।
ସକାଳର ପହି ଲି କାଉ କାଆ କରି ବା େବଳକୁ ସେନଇ ତା ବଦଳ ହଳକୁ େଖାଇ
େପଇ େeତକୁ ବାହାରି ପେଡ, अ¢ିେର ତାର ମୁଢି ଦି ମୁଠା ବାlିନି ଏ, େସଇତକ ତାର
ସକାଳ ଜଳଖିଆ । ଦି ପହର େବଳକୁ ତା ଘରଣୀ ତା ପାଇଁ ପଖାଳ କଂସାଏ େନଇ ପହି
ଯାଏ େeତେର । େବଳ ବୁ ଡି ବା ଯାଏ ଯୁଟି ଯାଆnି ଦି ଜଣ ଯାକ ମାଟି ମାଆ ସା{େର ମାଟି
କଦୁ अ େହାଇ । ଧାନ ଉଠି ଗଲା ପେର େeତେର ତାର ପରି ବା ଚାଷ କେର ସେନଇ,
ବାଇଗଣ ଲ-ା, ଶାଗ କାକୁ ଡି ଲାଉ ଠାରୁ ଆରq କରି ଶୀତ ଦି େନ େକାବି ମୂଳା ଟମାଟର
ମଟର ପି ଆଜ ରସୁଣ ସବୁ । ସେନଇ କେହ, ଆପଣା ହାତ ଜଗନ ାଥ । ଠାକୁ େର ହାତ
େଦଇଛnି କାମ କରି ବାକୁ , ମାଗିବାକୁ ନୁ େହଁ । ତାରି ଝାଳେର ଭିଜା ପରି ବା, ଆମର
େରାେଷଇ ଘେର ରlାଯାଏ, ଆମରି ଖାଇବା ଥାଳି େର ପରଶା ଯାଏ । େକେବ ବି ମେନ
ପେଡନା େସଇ ମଳି ମyିଆ ଚାଷିଟିର କଥା । ଦି ପହର ଖରାେର ମୁyେର େଠକାଟିଏ ଭିଡି
ଉତ ସୂଯ କି ରଣକୁ ପି ଠି େଦେଖଇ ଝୁକି ପଡି ଥିବ ଧାନ କି ଆରୀେର अବା େକାଉ
ବାଇଗଣ ଗଛ ମୂଳେର । େକେବ ବି ମେନ ପେଡନା େସଇ ସେନଇ ! ଲ େଟବ େର
ଗରମ ଗରମ ଭାତଥାଳି ପାଖେର ସୁଆଦି ଆ େକାବି ଆଳୁ େଝାଳର ସାଦ େନଲାେବେଳ
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େକେବ େକହି ଭାେବନା ବି ଚରା ସେନଇ ତା ଲେର କଣ ଖାଇଥିବ ! ପଖାଳ କଂସା
ସା{େର ବାଇଗଣ େପାଡାଟିଏ କି ଶାଗଭଜା ଟିକିଏ !
ଦି 'ପହରର େସଇ ଉଦୁ ଉଦି ଆ ଖରାେର େହଉ କି ଧାରା ଶାବଣର ଝଡି ବଷାେର ଭିଜି
ଭିଜି େକେତ ସେନଇ ଏମି ତି େମହନତ କରୁଛnି , ଆମ ଖାଇବା ଥାଳି ର ଭାତ ମୁଠାକ ପାଇଁ
କି ^ା ରୁଟି ଦି ପଟ ପାଇଁ । ଖାଇଲା େବେଳ େକେବବି ମେନ ପେଡନା ଟା{ରା ଭୁ ଇଁକୁ ଶସ
ଶାମଳା କରୁଥିବା ଆଉ ମାଟି କାଦୁ अେର ପଚ ପଚ ଗାେଧାଇ ପଡି ଥିବା େସଇ ସେନଇର
କଥା । ବଷା ରାତି େର ପାଣି ଗଳୁ ଥିବା ତାର େସଇ ଚାଳ ଛପର ତେଳ େଶାଇ ଭାବୁ ଥିବ ତା
ଜମି େର ଘାଇ େହାଇ ଯାଇନି ତ ? ଫସଲ ଠି କ୍ ନେହେଲ ସାହୁକାର କରଜ େକମି ତି ଶୁଝିବ
। େକେବ ବି ହି ସାବ ପାଏନା, େବପାରି େଯଉଁ ଟମାଟର ତାଠାରୁ କି େଲା ଆଠଣି େଦଇ
କି ଣୁଛି ତାହା େକେତ ଦାମେର ବଜାରେର ବି କୁଛି । ଆଠଣି ହାତେର େନଇ ଖାଲି ଏତି କି
ଭାେବ, ଏଇ ଦାମେର ଫସଲ ବି କିେଲ ତାର କରଜ େକମି ତି ଶୁଝିବ ? େସମି ତି ଶୀତ
ରାତି େର ଗରମ େରଜଇ ତେଳ େଶାଇ େଶାଇ ଆମର େକେବବି ମେନ ପେଡନା େସହି
େସୖ ନୀକଟିର କଥା । ଯି ଏ ସି ଆଚି ନର ବରଫ ଗଦା ଭିତେର अଧା େପାତି େହାଇ ସାରା
ରାତି େସମି ତି ପହରା େଦଉଥାଏ । କି p େକେବ େକଉଁ ସଭାସମି ତିେର ବଡ େଜାର
େସାରେର 'ଜୟ ଜବାନ ଜୟ କି ଶାନ'ର େସାଗାନ େଦଲା େବଳକୁ ଆମ ପାଟି େକେବ ଖନି
ମାରି ଯାଏନି । ଆଜି ବି ଯାଆp ସେନଇର ଗାଆଁ, ସେନଇକୁ େଦଖିେବ, େସଇ ମାଟିର
ମଣିଷଟି କି ପରି ମାଟିେର ସାଲୁ ବାଲୁ େହାଇ ଆପଣ- ଲ ଡି ନରର ଥାଳି ପାଇଁ ଫସଲ
अମଳ କରୁଛି ।
ପଟିଆ, ଭୂ ବେନଶର, ଓଡି ଶା
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ପଜ
ୂ ାପାଇଁ ଫୁଲ
ପତି ଦିନ ସକାଳୁ ସାମଲ ବାବୁ ବାଡ଼ି ଖେy ଧରି ଚାଲି ଯାଆnି କାହW
େକେତ ବାଟ, ମ$ଂ ୱାକ୍ କରି ପାରnି

ନ େହେଲ ଫୁଲେତାଳା

କାଯକମ ସକାଳ ଚାରି ଟାରୁ ଉଠି େଗାଟିଏ ଲ^ା ବାଡ଼ି ଧରି ଠକ୍ ଠକ୍
କରି ଚାଲୁ ଥିବାର ମଁୁ ନୁ େହଁ अେନକ େଲାକ େଦଖିଥିେବ, ଖାଲି େସ ନୁ େହଁ
ତା- ପରି अେନକ ବୃ  େଲାକ କାେଳ ଡାrର କହnି ସକାଳ ଚଲା
ମଧୁେମହ େଲାକ-ୁ ଉପଶମ ଦି ଏ, ଚାଲି ବା ସା{କୁ ବାଡ଼ି େର ଫୁଲ
େତାଳି ବା ବି େଗାଟିଏ କାମ ତା-ର, ନେହେଲ ଠାକୁ ର ପଜ
ୂ ା େହବା
ସqବ ନୁ େହଁ  ଦୁ ଇଟା କଢ଼ି ପେଛ େନଇକି ଯି େବ କି p ଯି େବ ମଁୁ
େପାଲି ସ ପରି eା ପାଇଁ ଏପାଇ କରିଥାଏ, େତଣୁ अନି ା ସେ\ ଏ
ଶୀତେର ସକାଳୁ ଉଠି ଦଉଡ଼ି ବାକୁ ପେଡ଼ େଫରିବା ବାଟେର ସାମଲ
ବାବୁ -ୁ େଦେଖ େଗାଟିଏ ଚା େଦାକାନ ପାଖେର େଗାଟିଏ ଚା କପ୍ ଧରି
ବସି ମୁରୁକି ହସ େଦଉଥାଆnି  ଭାେବ ଏ ହାଡ଼ଫଟା ଥyାେର କअଣ
ଦରକାର ଏ ମଉସା-ୁ ଏେତ ରାତି େର ଉଠି ଚା ଟିେକ ପି ଇବା ପାଇଁ
ଏେତ ଦୂ ର ଆସି ବା! ଥେର ପଚାରି ବି ପଚାରି ବି ଭାବି ପଚାରି େଦଲି
ମୀନାeୀ ଦାସ

ମଉସା ଏ ଥyାେର ଏେତ େଭାରୁ କअଣ ଫୁଲ େଦଖାଯାଉଛି ତୁ ମକୁ ?
ହସି ହସି କହି େଲ ନା, ଏ ମଲା ଆଖିେର କି ଛି େଦଖାଯାଉନି ଯାହା
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अyାଳି अyାଳି ନବା କଥା ନେହେଲ ଦି अଁ अପଜ
ୂ ା ପଡ଼ି େବନି  ମଁୁ କହି ଲି ୧୦ ଟ-ା େଦେଲ
ଫୁଲ ଆସି ଯିବ ବଜାରେର ମି ଳୁଛି ଆପଣ ଜାଣି ନାହାnି ? େମାେତ କହି େଲ ମଁୁ
ଆଣିେଦବି  ମଉସା ହସି େଦଇ କହି େଲ ହଁ େଯଉଁଦିନ େଦଖାେହବ ମଁୁ େଦବି  ପୁଣି ମଉସା
ସା{େର ଯାଇ ଚା େଦାକାନେର େଭଟ େହଲା ତା ଆରଦି ନ, ମଁୁ କହି ଲି ତୁ ମର ତ ମଉସା
ପୁअ େବାହୁ, ଚା କପ ଟିେକ ପି ଇବା ପାଇଁ ଏେତ ଦୂ ର ଆସି ବ? େବାହୁ କଣ ପାଇଁ अଛି ,
କରି କି େଦଉନି କି ?
ମଉସା କହି େଲ ନା, ନା େସ ଯାେଚ, େମାର ଟିେକ େଦାକାନ ଚା ଖାଇବାର अଭାସ
ଚାଲି ଆେସ େସଥିପାଇଁ େବାହୁ ଭାରି ଆଦର କେର ମେତ ମଁୁ କହି ଲି ତୁ େମ ଭାରି ଦୁ 
ତା େହେଲ କାଲି ମଁୁ ଫୁଲ ଆଣିବି ଟ-ା େଦଇେଦବ, ମଉସା କହି େଲ େଦଖା ହଉ ମଁୁ
କହି ଲି ହବନି କାହWକି ମଁୁ ତ େଡଇଲି ଆସୁଛି ମଉସା ହସି େଦଇ ଚାଲି ଗେଲ ଦି େନ
ଦୁ ଇଦି ନ େଦଖା େହାଇ ପାେରନି , ମଁୁ ଥyାେର ଉଠି କି େଦୗଡ଼ି ବାକୁ ଯି ବାକୁ ଭଲ ପାଏନି  ୩
ଦି ନପେର ମଉସା ପୁଣି େଭଟ େହେଲ କି p ଚା ପି ଇବାକୁ ଟ-ା ନାଇ େବାଲି ଚୁ ପଚାପ୍
ବସି ଛnି  ମଁୁ ପଚାରି ବାରୁ କହି େଲ ଟ-ାଟା ହଜି ଗଲା ମଁୁ ଟ-ା େଦଇ ମଉସା-ୁ ଚା କପ
ବଢ଼ାଇଲି  ବହୁ କେର ଗହଣ କେଲ, ଆଉ ତା- ଆଖି ରୁ ଲୁ ହ ଝରି ଚା କପର ଚା
ଲୁ ଣିଆ କରି େଦଇଥାଏ େଯମି ତି ଚା ଉତରି ତେଳ ପଡ଼ି ଯିବ ମଁୁ କହି ଲି କअଣ େହଲା
ମଉସା, ଚା କପ୍ ପାଇଁ ଏେତ କାs? କହି େଲ, ପୁअ େବାହୁ ସବୁ अଛnି  ୀଟା ଚାରି ବଷ
ତେଳ ହାତ ଛାଡ଼ି ଚାଲି ଗଲା ଚାକି ରୀରୁ अବସର ପେର କି ଏ ପଚାେର େପନସନ୍
ପଇସାତକ ପୁअ ଉଠାଏ, େମା େମଡ଼ି ସିନ୍ ଆଣି କେହ ଟ-ା ସରିଗଲା ବୁ ଢ଼ା େହଲି ଣି
ରାତି ସାରା ଆଖିକୁ ନି ଦ େହଉନି  େଭାରରୁ ଉଠି ଖଡ୍ ଖଡ୍ କେଲ େବାହୁ ଏଣୁ େତଣୁ କରି
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କେହ ବୁ ଢ଼ାଟା ରାତି ସାରା ଶୁଆଇ େଦଉନି  ମନ ଭାରି କ ହୁଏ େତଣୁ ବାଡ଼ି ଧରି
ଚାଲି ଆେସ ବାହାରକୁ  ଏ अlାର ରାତି ଟା ତା’ଠୁ େବଶି ନି ଜର ଲାେଗ ଦି ନକୁ ଦଶଟା
ଟ-ା େବାହୁ ହାତେର ଦି ଏ, ଆଉ ଦି अଁ ଠାକୁ ର ପଜ
ୂ ାପାଇଁ ଫୁଲ ଆଣିବା ଦାୟି ତ େମାର
େଯଉଁଦିନ ଫୁଲ ନ ମି ଳିଲା, अେନକ କଟୁ କଥା ଶୁଣିବାକୁ ପେଡ଼ େସଥିପାଇଁ ରାତି େର ଏ
अl ଆଖିେର ଲୁ ଚକାଳି େଖଳି ବା ପରି ମଁୁ ଆଉ ଫୁଲ ଲୁ ଚକାଳି କାଇଁ େଖଳି ଥାଆp
ସକାେଳ ଚା କପ୍ େଗାଟିଏ, ରାତି େର ଚା କପ୍ ୧୦ ଟ-ା ସରି ଯାଏ, ଆଜି ଫୁଲ ପାଇଲି ନି ୫
କି ମି ଗଲି , ଆଉ ସାହାସ ପାଇଲି ନି, ଏ େଗାଡ଼ ସାଥି େଦଲାନି , ନି ରାଶ େହାଇ େଫରୁଥାଏ,
ଫୁଲବାଲା ବୁ ଢ଼ୀ ଫୁଲ େନଇ ଯାଉଥାଏ, ତା’ଠୁ ୫ ଟ-ା ଫୁଲ ରଖିେଦଲି , େତଣୁ ଆଉ
ପେକଟେର ଟ-ା ନାଇ, ଇା େହେଲ ବି ଚୁ ପ୍ ବସି ଲି
ସତେର ଠାକୁ ର अଛnି , ନ େହେଲ ଆଜି ଚା’ କପଟା ମି ଳିନଥାnା େମା’ଠୁ ଫୁଲ
େନଇ ତା ବଦଳେର ଚା କପ୍ଟି େଦେଲ େମା ଆଖି ଲୁ ହ ଢଳ ଢଳ େହାଇ ଯାଉଥାଏ,
ମଉସା କହି େଲ େଧତ୍ େଗହ ାଟା କାsୁ ଛୁ କାହWକି, ଏଇଟା େମା ନି ତିଦିନିଆ କଥା, ତୁ
ଆସି ଲା ଦି ନରୁ େମାେତ ଠି କ୍ ଲାଗିଲାନି , େମା ପୁअ ନ େହେଲ କअଣ େହଲା ତୁ ତ अଛୁ
େସହ ଛଡ଼ା କअଣ ଦରକାର ଏ ଦୁ ନି ଆେର
ଏହା କହି ମଉସା ଚାଲି ଗେଲ ମଁୁ କାମେର ବ] ରହି ଗଲି , କି p ମନରୁ ମଉସାକଥା ଲି ଭୁନଥାଏ, ସତେର କଣ ବାକ ଏେତ ଦୁ ଃଖଦାୟକ ଗଲା ଦୁ ଇଦି ନ େହବ ମଁୁ
ଆଉ ଯାଉନି  ଆଜି ସକାଳୁ ସअଳ ଉଠି ଫୁଲ େମାଏ ଧରି ବାହାରି ଗଲି  ମଉସା ମଁୁ
ସା{େର ଚାଆ ପି ଇବୁ  କି p ମଉସା ଆସି ନଥିେଲ ତି ନି ଚାରି ଦି ନ ଗଲାପେର, ପାଖ ଚା
େଦାକାନକୁ ଯାଇ ପଚାରି ବାରୁ କହି େଲ ସାମନ ବାବୁ ଫୁଲ େତାଳୁ େତାଳୁ ପଛକୁ ଓଲଟି
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ପଡ଼ି େଲ ପଥରେର ମୁyବାଜି େବନ୍ େହେମାେରଜ୍ େହାଇଗଲା କି େହା ଏ ବୁ ଢ଼ା
ବୟସେର କअଣ ଦରକାର ଥିଲା େସ ଉ} କା½ ଉପରକୁ ଡି ଆଁ ମାରିବା ବୁ ଢ଼ାର ସଉକ୍
କମ ନୁ େହଁ  ପୁअ ବା-େର ଚାକି ରୀ, କଂଜୁ ସ୍ ବୁ ଢ଼ାଟା, ମଁୁ ଚୁ ପ୍ ଚାପ୍ େଫରି ଆସି ଲି
ଫୁଲେତାଡ଼ା େନଇ ଠାକୁ ର- ପାଖେର େଦଇେଦଲି 
ଆଉ ବୁ ଝି ପାରିଲି ମଉସା ପୁଣି େଦଖା େହେଲ ମେର ନୁ େହଁ େସ ୧୦ ଟ-ା କଥା
କହୁଥିେଲ ୧୦ ଟ-ା ଯଦି ମି େଳ େସ ନି ¡ୟ େମାେତ େଦେବ ଫୁଲ ଆଣିବାକୁ  କି p ପୁଣି
ଯଦି ୧୦ ଟ-ା, ତା-ର େଦଖା ହବ ଯଦି 
ମନେର େକାଧ अେନକ ଆସୁଥାଏ ତା- ପୁअେବାହୁ ପାଇଁ ତାଠୁ अଧି କ ରାଗ େମା
ଉପେର ଯଦି ମଁୁ ନ େଶାଇ ଫୁଲ େନଇ ମଉସା-ୁ େଦଇ ଥାଆnି େସ ପଥର ଉପେର
ପଡ଼ି ନଥାେନ ନା େମା’ଠୁ ଦୂ ରକୁ ଯାଇ ଥାଆେn

ରାଉରେକଲା, ଓଡ଼ି ଶା
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ମଦପୁରଠୁ ଁ ମାନପୁର େକେତଦୂ ର
ଏଇ ଆମରି ଗଁା, ସୁsର ତାର ଆ^େତାଟା, ସୁନୀଳ ତା’ର
ବନପାହାଡ଼, ରସ ରସି ଆ ରଜ ମଉଜ, ମଧୁର ତା’ର ନଁା
ଗଁାର ନାମ ‘ମାନପୁର’, ଘଟଣାବହୁଳ, अେନକ ମି ଠା ମି ଠା ସE ତିେର
ଭରପୁର ଏଇ ଗଁ ାର ଶେହବଷର अପହରୀର ନାମ अଛି , ତଥା
ଛତି ଶିବଷର ମା ଲeEୀ- ପଜ
ୂ ାର ପର"ରା अଛି  अେନକ ନି /ା ଓ
କା/ାର ପବ; େଯଉଁଥିପାଇଁ ଆଜି ଗଁାର େଲାେକ ସ ଳ, ସ ାଭିମାନୀ ଓ
अପରି ଗାହୀ ଯାହା କରnି , ନି ଜ ଘରୁ ଚାsା େଦଇ; ଆମ ଗଁାର
ହାଇ<ୁଲ ବା ମାଇନର୍ <ୁଲ ଆମରି ଗଁା େଲାକ- ଚାsାେର ଗଢ଼ା
େହାଇଥିଲା
ସେତ େଯମି ତି ଆମ ଗଁା ମାଟିେର ସ ାଭିମାନର ଚାରା, େକଉଁ
अେଦଖା ହାତର ଦରଦ ¥ଶେର େକଉଁକାଳରୁ େପାତା େହାଇଛି  ଭାରି
ଭଲଲାେଗ

ଏଠାକାର

ପବପବାଣୀ,

ପଂrିେଭାଜନ,

अପହରୀ

ନଗରକୀ\ନ ଦୂ ରେର ଚାକି ରୀ କରୁଥିବା ପୁअ, ଶାଶୁଘେର ସ ାମୀ
ପି ଲା- ସାେ{ କାଳକାଟୁ ଥିବା ଝି अ ଏଇ ସମୟକୁ अେନଇଥାଏ; ଗଁାକୁ
ଶି ଶିର କୁ ମାର େଚୗଧୁରୀ

ଯି ବ, ସମ]- ସେ{ ମି ଶିବ, ପବପବାଣୀର ମଜା େନବ ମଣିଷ
ଜନEନି ଏ ଏଇ ଗଁାେର, ମାଆର ଗଭରୁ ପୁଣି ଆଶା ରେଖ ମି ଶିବାକୁ ଏଇ
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 ୁ ଏଠାରୁ ସି ଧା ରା]ା ପଡ଼ି ଛି
ମାଟିେର ଜୀବନକୁ େଶଷ କରି  େଯମି ତି ସ ଗକ
ହଠାତ୍ ସବୁ ଠି କ୍ ଚାଲି ଥିବା ଆମ ଗଁାେର ଘଟିଲା ସାମାଜି କ ପରି ବ\ନର ଏକ ମs
ପରି ଣତି  ଚାଳି ଶି ବଷ ତେଳ କେଲଜେର ପଢ଼ି ବା େବେଳ େଯଉଁ ଜି ନିଷ ପତି ବହୁଳ ଭାେବ
ଘୃଣା ଥିଲା, ଏେବ ତା’ର ବହୁଳ ପସାର ଘଟିଲା େସହି େସାତରୁ ଆମ ଗଁା ବାଦ ଯାଆnା
କି ପରି ? ଥେର ବି େଜବି କେଲଜ ହେଲେର ଆେମ େକେତଜଣ ଫା୍ ଇୟର ପି ଲା ୧୨୫
अେnବାସୀ- ମଧେର ଥିବା ଜେଣ ମାତ ମଦୁ ଆ-ୁ ପଣା ସଂକାnି େର ଟିେକ ଭା{
ମାଗିଥିବାରୁ େସ ବହୁତ ଦୁ ଃଖ କରି ଥିେଲ ଏବଂ ତା-ର अନ ବlୁ ମାନ- ପାଖେର ଏହା
ପକାଶ କରି ଥିେଲ
କି p ଆଜି ୧୫/୨୦ ବଷର ପି ଲା ମଦ ପି ଉଛି , ବାପା ମାଆ- ପାଖେର ସ ୀକାର
କରୁଛି  ପଚାରି େଲ କହୁଛି , ସବୁ ଆେଡ଼ ଚାଲି ଛି, ବେ^ ବା{ାେଲାରେର ଏହା େଫସନ,
ଆେମ ତ େକେବ େକେବ େନଉଛୁ ଆମ ଗଁା ପାଖ େଟାଲକାନୀେର ୨/୩ ବଷ ତେଳ
ଥେର େଦହୁରୀ ସାହି ର ମହି ଳାମାେନ ଏକଜୁ ଟ୍ େହେଲ ତା- ସ ାମୀମାେନ ମଦ ପି ଇ ସବୁ
େରାଜଗାରକୁ ଉଡ଼ାଇ େଦଉଥିେଲ େତଣୁ େସମାେନ ସବୁ ମଦେଦାକାନ ବs କେଲ
ଝାଡୁ ଧରି ସବୁ ମଦୁ ଆ ଓ ମଦେଦାକାନୀ-ୁ େଗାେଡ଼ଇ େଗାେଡ଼ଇ ପି ଟିେଲ ବି େଦଶୀ ମଦ
ବି କୁଥିବା ଜଣକୁ ଛअମାସ େଜଲ୍ ପଠାଇେଲ ଫଳେର େସ ଗଁା ଓ ପାଖ ଗଁା ଆଦି ର ମହୁଲି
ପି ଉଥିବା ବୁ ଢ଼ାମାେନ ଓ ଫେରନ୍ ଲି କର୍ ପକାଇଥିବା ପି ଲାମାେନ ବଡ଼ି େଭାରରୁ ରାତି
ଏଗାରଟା ପଯn ଆମ ଗଁାକୁ ଲାଇନ୍ ଲଗାଇେଲ ଏବଂ ସରଳ ସୁsର ଆମ ଗଁ ା ‘ମାନପୁର’
େହାଇଗଲା ‘ମଦପୁର’
ଆମ ଗଁାର ସାତଟି ପରି ବାର ମଦ ବବସାୟକୁ େରାଜଗାର ପ½ାରୂେପ ଗହଣ କରି
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ଉଲ ସି ଉଠୁ ଥିେଲ ସୂେଯାଦୟ ପବ
ୂ ର
 ୁ ମଦୁ ଆ- ଧାଡ଼ି ଛୁଟୁ ଥାଏ, େଯଉଁଭଳି ଶାବଣ
ମାସି ଆ କାଉଡ଼ି ଆ ଭr- ଧାଡ଼ି  ସେତକି ମଦ େହାଇଯାଇଛି ମହାପସାଦ ଭାରି अତି /
ଲାଗୁଥାଏ କି ଭଳି ଗଁାରୁ ମଦ ଦୂ ର େହବ, େସଇ ଚି nା ଆମକୁ ଗାସ କରୁଥାଏ ଗଁାର
ଭବି ଷତ ବଂଶଧର କି ଭଳି ସୁଧୁରିେବ ସମ]-ର ଏଇ ଚି nା
ମଝି େର ମଦ େବପାରୀ ମାନ-ୁ େକହି େକହି ବାରଣ କରnି  ମଁୁ ବି େକେତଥର
େସମାନ-ୁ ତାଗିଦ କରି ଛି ଥାନା େପାଲି ସର ଭୟ େଦଖାଇଛି  ତା- ମଧରୁ େକଇଜଣ
ଛअ ମାସର ମହଲତ ନି अnି  େହେଲ େବପାର ତା ବାଟେର ଚାେଲ ପାଖ ଜ{ଲରୁ
ମହୁଲୀ ମଦ ସାଇେକଲେର ବୁ ହା େହାଇଆେସ, ଆଉ ଏସି ଡ୍ ମି ଶା ଫେରନ୍ ଲି କର୍ ପାଖ
ସହରରୁ ପହିଯାଏ େବେଳ େବେଳ େବପାରୀ- ପୁअମାେନ ୭୦/୮୦ କି େଲାମି ଟର
¥ିଡ଼େର େମାଟର ସାଇେକଲ ଚଳାଇ ମଦ େବାହି ଆଣnି  ଘେର େଚନାଚୁ ର, ପା"ଡ଼,
ବରା, ଚି େକନ୍ ପେକାଡ଼ା ପ]ୁତ େହାଇଥାଏ ସକାଳ ଛअରୁ ରାତି ବାର ପଯn ୩/୪
ଗଁାର ମଦୁ ଆ- ଗହଳି ଲାେଗ ସହରେର ପାଠ ପଢୁ ଆ ପି େଲ ଗଁା ମାଟିେର ଏ ସୁେଯାଗକୁ
ହାେତଇ ଆନs अନୁ ଭବ କରnି  ପାଟିର ଦୁ ଗl ଛେଡ଼ଇବା ପାଇଁ ଗୁଟଖା ଖାଇନି अnି 
ଘେର ପଚାରି େଲ କହnି ଏଇ ଗୁଟଖା ଖାଇଥିଲି େକହି ବାରଣ କେଲ, କହnି ‘ଆର
ମାସକୁ ଛାଡ଼ି େଦବି ’ ଭାରି ଭୟ ଲାେଗ, କି କାଳ େହଲା ଆସି , କଳି ଯୁଗର େଶଷ
ପଯାୟେର ମନ ତ ସତ ଆଡ଼କୁ ଯି ବାକଥା କି p ଏପରି ବି ପଯୟ କାହWକି? ପୁଣି
ମେନପେଡ଼ େସହି .ାପର ଯୁଗର େଶଷର ସnରାବନେର େସାମରସ ପାନ
ଏଇତ ସତଯୁଗର ନହବତ ବାଜି ଲାଣି େନତା, ମdୀ, ଶି ପତି ଓ अଫିସରଗୁଧନର ଲି ୍ େନଇ ତଦn ଆରq େହଲାଣି ରାମେଦବ- େଯାଗଶି eା, ଆନ ାଆହାନ ଇ-ପତି କା ସ"ୂ $ ନି ଃଶୁ' ବି ତରଣ େହତୁ ଡା େଜାତି ପସାଦ ପ,ନାୟକ- .ାରା ପତି /ି ତ ଓ ପକାଶି ତ | Aahwaan.com | 88
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ଆେsାଳନ ଏ ସବୁ ନୂ ଆ ଯୁଗର ମା{ଳି କ ବେଜଇ ଚାଲି ଛnି  େତେବ ଆମ ଗଁାର ମଦ
େବପାର େକେବ ବs େହବ? ଏମି ତି ଚି nା ରହୁଥାଏ, अମା अlାର ରାତି େର ଲାଇନ୍
କଟିଗଲା ପେର ଝଡ଼ ଆସି େଲ େଯପରି ଲାେଗ, େସହି ପରି ଲାଗୁଥାଏ
େଶଷେର ଆମ ଗଁା େଲାେକ ଜାଗିେଲ ଲeEୀପଜ
ୂ ା ମି ଟି{େର ମଦ େବପାରୀମାନ-ୁ
ସଭାକୁ ଡାକି ମଦ ବି କିବାକୁ ବାରଣ କରାଗଲା େସମାେନ ସମେ] ମହଲତ େନେଲ
କି p େଗାଟିଏ ପି ଲା କହି ଲା, ଆେମ ମରି ବୁ ପେଛ, ମଦେବପାର ଛାଡ଼ି ବୁନି  େଲାକମାେନ
େପାଲି ସ ଥାନାକୁ ଦରଖା] େଦେଲ େପାଲି ସ୍ ଆସି େଲ, େସମାନ-ୁ ତାଗିଦ କେଲ
େସମାନ-ୁ

ଥାନାକୁ

ଡାକି

ବୁ ଝାଇେଲ

ତା’ପେର

େସମାେନ

କି ଛିଦିନ

େବପାର

କମାଇେଦେଲ କି p ମାେସ ପେର େଯପରି ଚାଲି ଥିଲା ତାଠଁୁ अଧି କ େବପାର େହଲା
ପଚାରି େଲ କହି େଲ, ‘ଆମର େକହି କି ଛି କରି ପାରିବନି ’ େବାଧହୁଏ ଥାନାେର ମାସି କିଆ
ଚାsା ଫି୍ େହଇଗଲା
ଥାନାବାବୁ ବଦଳି େଲ, ନୂ ଆ ଥାନାବାବୁ ଆସି େଲ ପାଖ ଗଁ ା େଟାଲକାନୀର अଗଣୀ
ମହି ଳାମାେନ ସହେଯାଗ େଦେଲ ସମେ] ମି ଶି ରାଲି କେଲ ସବୁ େଦାକାନୀ-ୁ
ଧମକାଇେଲ ମଦ ବs ନ କେଲ େପେଟାଲ୍ ଢାଳି େକବି ନ୍ ଓ ଘର େପାଡ଼ି େଦବାକୁ ସତକ
କରି େଦେଲ େସଇ େକେତଦି ନ ମଦ ବs େହଲା, ପୁଣି ଦି ’ମାସ ପେର େଯଉଁ କଥାକୁ େସଇ
କଥା ବେଷ ଦି ’ବଷ ପଯn ନି ରବି ନ ଭାେବ ମାନପୁରେର ପୁଣି ମଧପୁରର ସି ରିଏଲ୍
ଚାଲି ଲା କି ଛି େଲାେକ ଠାକୁ ର-ୁ ଡାକି େଲ େବାେଧ େଶଷେର ସବନିୟnା ଶୁଣିେଲ
େଶଷେର ଆମ ମାନପୁର ପୁରୁଣା ସାହି ର ତି େନାଟିଯାକ ସ ୟଂ ସହାୟକ େଗା/ୀର ମହି ଳା
ସଦସାମାେନ ଏକାଠି େହେଲ ହାତରୁ ଚାsା େଦଇ ଗାଡ଼ି ଭଡ଼ାକରି ଥାନାକୁ ଗେଲ,
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େସଠାେର ଏହି ଉଟ ସମସା ବି ଷୟେର ଜଣାଇେଲ େସଠୁ ସି ଧାଯାଏ ଯାଜପୁର
ଜି ଲାପାଳ ଓ ଏସ୍ପି -ୁ େଦଖା କେଲ େସ ଦୁ େହଁ ସବୁ କଥା ବୁ ଝି ବା େବାଲି ଆଶାସନା
େଦେଲ ଏମାେନ କହି େଲ କି ପରି େଲାକାଲ୍ େପାଲି ସ ମଦ ବି କାଳୀ-ୁ ସାହାଯ କରୁଛି 
ଜି ଲାର ମୁଖ କହି େଲ େଯ ‘ସବୁ ଠି କ୍ େହାଇଯି ବ’
ଆମ ଗଁାର ମହି ଳାମାେନ େଚତାବନୀ େଦେଲ, “ଯଦି ସାତଦି ନ ଭିତେର ମଦ ବs ନ
େହବ, ଆେମ ଜି ଲାପାଳ- अଫିସ େଘରାଉ କରି ବୁ ଏେତ ଦି ନ େହଲା ଆେମ େଯେତ
କ ପାଇଲୁ ଣି ଆମକୁ ବହୁତ ବାଧି ଲାଣି  ଏଣୁ ଦରକାର ପଡ଼ି େଲ ଆେମ ନ କରି ବା କାମ
ବି କରିବୁ ”
୬୦/୭୦ ଜଣ େକାଧି ମହି ଳା- ଦqିଲା କଥାେର ଜି ଲାପାଳ ପଭାବି ତ େହେଲ ଏବଂ
ମଦ ବs କରି ବାର ନି ଭର ପତି ଶୃତି ସହ େସମାନ-ୁ ବି ଦାୟ େଦେଲ ତା’ରି ଫଳ ସ ରୂପ
ଆଜି ଆମ ଗଁାରୁ ମଦ ହଟିଛି ଗଁାକୁ େମାଟର ସାଇେକଲ୍ ଧାଡ଼ି ବs େହାଇଛି  ମଝି େର
ମଝି େର ମଦେବପାରୀ ଓ ତା- ୀମାେନ ଗଁାେଲାକ-ୁ ଗାଳି େଦେଲ, ଏଇ ମହି ଳାମାେନ
େସମାନ-ୁ େଶାଧାେଶାଧି କରି ଜବତ କରୁଛnି  ଥାନାରୁ େପାଲି ସମାେନ ଆସି େବେଳ
େବେଳ େଚକି ଂ କରି ଯାଉଛnି ଓ ତାଗିଦ ବି କରୁଛnି 
ପକୃ ତେର ଆମ ଗଁାର ସେଚତନଶୀଳ େପୗଢ଼ମାେନ ଯାହା କରି ନପାରି େଲ, ତାହା
ଗଁାର ମହି ଳାମାେନ କରି େଦେଲ ମାନପୁରର ମାନସାନ ତ େସମାେନ େସମାେନ
େଯମି ତି ଗଢ଼ି େବ, ଏଇ ଗଁାର ପି େଲ େସମି ତି େହେବ େସମାେନ ଜାଗିବାରୁ ତ ଆମ ଗଁାର
ରୂପ ଆଜି ବଦଳୁ ଛି  ସମେ] ମି ଳିମିଶି ସଜାଗ ରହି େଲ ଏମି ତି ସବୁ ସମସା ସମାଧାନ
େହାଇଯି ବ
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ଏଇ କି ଛିଦିନ ତେଳ ଆମ ଗଁାେର ଗେଣଶ ପଜ
ୂ ା େହାଇଥିଲା ବଡ଼ ଗେଣଶ ମୂ\
ସା{କୁ େଭାଜି ଭାତ ଚାଲି ଛି ତା ସା{କୁ ଭସାଣୀ ଉhବ େସଥିେର ଦାମି କା ବାଜାବାଲାନାଚଗୀତ ଓ ସମୁହ େଶାଭାଯାତା ଗାମ ଜୀବନେର ଆଉ ଏକ ଉhବକୁ ଜନE େଦଇଛି 
ପଜ
ୂ ା ପରଦି ନ ସlାେବେଳ, ଆମ ଗଁାେର େଛାଟପି ଲାମାନ- ନୃ ତଗୀତ ଓ କୁ ଇଜ୍
ଚାଲି ଥାଏ, ଗଁାର ୀ ପୁରୁଷ, ପି ଲାବୁ ଢ଼ା ସଭିଏଁ ଏହାକୁ ଉପେଭାଗ କରୁଥାnି  ନି ଜ ଗଁାେର
ପି ଲା- କଳାପଦଶନ େଦଖିବାକୁ ଟିଭିର ଦୃ ଶଠାରୁ ବି अଧି କ ଭଲ ଲାେଗ େଯମି ତି
ପି ଲାେବଳର ଫୁଟବଲ ମାଚେର େଯାଗଦାନ ଏେବ ବି ତ ଆମ ପାଇଁ ସବୁ ଜ ସେତଜ
ସE ତି
କୁ ଇଜ୍ ପରିଚାଳନା କରୁଥିବା ପି ଲାଟି ମେତ କି ଛି କହି ବା ପାଇଁ अନୁ େରାଧ କରିବାରୁ
ମଁୁ ତା-ୁ ମଦପାନର ଉପକାରି ତା ସ"କେର ପଶ ପଚାରି ବାକୁ କହି ଲି େସ ସମ]-ୁ
ପଚାରି େଲ ମଧ େକହି ଉ\ର େଦେଲନି 
ତା’ପେର େମା ପାଳି  ମଁୁ ପଚାରିଲି , “ପି ଲାଏ, ମଦ େକଉଁଥିରୁ ତି ଆରି ହୁଏ?” ବି ୟର
କି ପରି ପଚା ପାଳକୁ ଟାର ନି ଯ ାସ, ସାକାରି ନ୍ ଓ କି ଛି େକମି କାଲ ମି ଶି ତି ଆରି ହୁଏ ତାହା
ମଁୁ ବୁ ଝାଇଲି  ପାରାଦୀପେର ଥିବା ଏକ ବି ୟର କାରଖାନା େଦଖିବାକୁ ଯାଇଥିବା େମାର
ଜେଣ ବlୁ -ୁ କି ଭଳି େସଠାକାର ାଫ୍ ମାେନ ଭିତରକୁ ଯି ବାକୁ ବାରଣ କେଲ ତାହା
କହି ଲି

ବେ^,

ବା{ାେଲାର,

କଲି କତାେର

ସlା

େହେଲ

କି ଭଳି

ପଚାଫଳକୁ

ଫଳେଦାକାନରୁ ସଂଗହ କରାଯାଏ ଏବଂ ତା’ର ରସରୁ କି ଭଳି ମଦ ପ]ୁତ କରି
କ"ାନୀମାେନ ଭଲ େବାତଲେର ରଖି ସଭ ଓ ବି  େବାଲାଇଥିବା ମଣିଷମାନ-ୁ େଯାଗାnି
ତାହା ବୁ ଝାଇଲି  ପଚାରିଲି , “ପି ଲାଏ, ଜରିଭିତେର ଥିବା ଗୁଟଖାେର କଣ ମି େଶ ଜାଣିଛ
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କି ?” େସମାନ- ଆଗହ େଦଖି କହି ଲି, “ମଁୁ ବହି ରୁ ପଢ଼ି ଛି, କଡ଼ା େହବାପାଇଁ ଗୁଟଖାେର
ଚେମଇନଳି , अସରପା ଓ ଝି ଟିପିଟିକୁ ମାରି ଶୁଖାଇ ତା’ର ଗୁyକୁ ମି ଶାଯାଏ”
ପଚାରିଲି , “ପି ଲାଏ, ତୁ େମ ବଡ଼ େହେଲ କ’ଣ ମଦ ପି ଇବ?”
ଏକାଥରେକ ୧୫/୨୦ ଜଣ ପି ଲା କହି େଲ, ‘ନା’
ମଁୁ କହି ଲି, “ଶପଥ କରି ବ କି ?”
େସମାେନ ସମସ ରେର କହି େଲ ଆା
ମଁୁ ମାଇେକାେଫାନ୍ ବଢ଼ାଇେଦଲି 
ଜଣ ଜଣ କରି ୪୦/୫୦ ଜଣ ଶପଥ କେଲ ନି ଜ ନାମ ପକାଶ କରି ଶୀଗେଣଷ-ୁ
ସାeୀ ରଖି ଜୀବନେର େକେବ ମଦ ଖାଇେବନି େବାଲି କହି େଲ ତା’ପେର ବଡ଼ ପି ଲାମଧରୁ ୩/୪ ଜଣ ମଧ ଶପଥ େନେଲ
ସମେ] ଭାରି ଖୁସି େହାଇଗେଲ ଏହା େଦଖି ପାଖେର ବସି ଥିବା ମଦେଦାକାନୀ ଓ
େକେତଜଣ ମଦୁ ଆ ତାଟକା େହାଇଗେଲ
ଏଇ େଛାଟ ପି ଲା- ଶପଥ େନବାର ଭ{ୀରୁ ଲାଗିଲା, େଯ ଆମ ଗଁାର ଭବି ଷତ
ବଂଶଧରମାେନ ମାନପୁରକୁ ଏକ ନୁ ଆର{େର ରେ{ଇେବ େଯଉଁଠି ଥିବ ଉ\ରଦାୟି ତ,
କ\ବେବାଧ, ମାନତା, ସ ାଭିମାନ ତଥା ମଣିଷପଣି ଆର ସେତଜତା ଲାଗୁଥିଲା
େସମାେନ ବଜାଉଥିେଲ ସତର ଯୁଗବୀଣା; ଯାହାର ଧନୀେର ମଦପୁରରୁ ମଦପୁର େହାଇ
ମାନପୁର ଗଁାର ମାନ ପତି /ା େହଉଥିଲା
ମାନପୁର, େପା: େଗାବନପୁର
ଯାଜପୁର, ୭୫୫୦୧୯, ଭାମଭାଷ : ୭୭୫୦୮୬୯୫୯୭
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ପହି ଲି େପମ
େପମ ଏକ ଫଗୁଣ ଫୁଲର ସହର,େପମ ଏକ ଶାବଣ ଭିଜା ବଷା
ଧାର,େପମ ଏକ अନାମି କା अn ନାହW େସ ଶªର ,େପମ ଏକ ନି େରାଗ
ଭାଷା ଆଖିର ଆଖି ର,େହ େମାର ପି ୟ ପାଠେକ ଇଶର ସା- ସୃିେର
ଏ େପମ ସବୁ ଠୁ ଦାମି ଦରବ େକେବ ସି ଏ ହସ ଟିଏ ଓଠ ତଳ ଗଁାଆର
ନଁା,େକେବ ପୁଣି ଲୁ ହ ହୁଏ ଆଖି ତଳ ନଈର ନଁା େସହି अେଢଇ अeର
କୁ େନଇ େମା ଗ...
େପମ ଏକ େଗାଲାପ ଫୁଲ ବା ପୁରି ଣୀର ପଦEଫୁଲ ଭଳି ।
େଗାଲାପ େଯଉଁ ଡାଳେର ଫୁଟିଥାଏ େସହି ଡାଳେର अେନକ କ¢ା ଥାଏ
। ପଦEଫୁଲ ମୂଳେର ବି ଷାr ସାପ ରହି ଥାଏ । ଏହା ଜାଣି ମଧ अେନକ
ତାକୁ ପାଇବାକୁ ଇଛା କରnି । େସ ସମୟେର ତା-ୁ କ¢ା େଫାଡି
େହବାର କି ସାପ କାମୁଡ଼ିବାର ଭୟ ନଥାଏ । ଠି କ୍ ଏହି କେମ ଏକ ଝି अ
ଓ ଏକ ପୁअ ଦି େନ େସହି ବୟସେର ପାଦ ଥାପnି ,େଯାଉଠି କି ତାହୃଦୟେର େପମ ସୃି େହାଇଥାଏ । ସୁମନ ଓ ସେରାଜ୍ େସଥିରୁ ବାଦ୍
ଯାଆେn କି ପରି !
ସେnାଷ ପ,ନାୟକ

ସେରାଜ୍ ମଧ ଦି େନ େସହି ବୟସେର ପାଦ ରଖିଥିଲା। +୩
ପଥମ ବଷେର ପଢୁ ଥାଏ ସେରାଜ୍। କି ଛି ସା{ମାନ- ଠାରୁ ତା-
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ବି ଷୟେର ଶୁଣୁଥାଏ, ଶୁଣିବାକୁ େସେତ ଇଛା ନଥିେଲ ମଧ ବି ରr

ଲାଗୁନଥାଏ । ଧି େରଧି େର अନୁ ଭବ କଲା େସ େଯମି ତି କାହାକୁ େଖାଜୁ ଛି ପାଉନି । ବ]
ଲାଗୁଛି ପୁଣି େବଳେବେଳ ଖୁସି अନୁ ଭବ କରୁଛି । ତା' ହୃଦୟ ନୟନ ଏକ େପମି କାକୁ
ମେନ ମେନ େଖାଜି ବାକୁ ଲାଗିଲା ଠି କ୍ େସଇ ସମୟେର କେଲଜର ଏକ ସୁsର ଝି अ ସହ
ତା'ର अଚାନକ ସାeାତ ହୁଏ । ତାକୁ େଦଖି ଲାଗିଲା ଏଇ େସଇ ତା' ମନର ପତୀମା ,
ଧି େରଧି େର େସ ତା' ମନେର ବସା ବାlିେନଲା । ପତି ମୁହୁ\େର ତା' ଆଖି େର େସଇ
ଝି अର ପତି ଛବି ନାଚି ଉଠି ଲା । ଡଇଁରୁମ୍ ,କ ାସରୁମ୍ , କମନ୍ ରୁମ୍ ସବୁ ଠି ତାରି ପତି ଛବି
। େସ अନୁ ଭବ କଲା େଯପରି ତାକୁ େସ ଭଲ ପାଇସାରିଛି । ତାକୁ େଦଖି େଯମି ତି େସ
ତାକୁ ନୂ ଆଁ େଦଖୁନି େସ ତା'ର ବହୁ ଜନମ ଆଗରୁ ଚି ହା,େସଇ ଚି ହା ଚି ହା ମୁହଁେର ପଢି ଲା
େପମର अେଢଇ अeର,ଏେକଲା ପଣକୁ ଏେଡଇବା ପାଇଁ ଏ ଏକ ତରଫା େପମ ଥିଲା
େଯମି ତି ତା ପାଇଁ େକାଟି ତପସାର ଫଳ , ନି ଜକୁ ଧେନ ମେନ କରୁଥିଲା
କି p ତାପର ଦି ନ ଠାରୁ ଆଉ େକୗଣସି ଦି ନ େଦଖିପାରିଲା ନାହW କେଲଜେର । ତା'
ଆଖି ତାକୁ କେଲଜର ପେତକ େକାଣ अନୁ େକାଣେର େଖାଜି ବୁ ଲି ଲା । ପାଠପଢାେର
ଆଉ ମନନଥାଏ ।
ଦି େନ ଲି ଜର ପି ରିୟଡ଼େର କେଲଜ ହତାେର ଏକ କୃ ଚୁ ଡା ଗଛମୂେଳ ବସି ଛି
ସେରାଜ୍ ଏବଂ େସଇ ଝି अ କଥା ଭାବୁ ଥାଏ। େସ अନୁ ଭବ କଲା େଯପରି ଆଉ େକହି ଜେଣ
ଆସି େସଠି ବସି ଲା। ବୁ ଲି କି େଦଖିଲା ଟିେକ ଦୂ ରେର ଆ¡ଯର ସହ ଚକି ତ େହାଇଗଲା।
େସ ଆଉ େକହି ନୁ େହଁ େସଇ ତ ତା' ମନର ପତୀମା, ବହି ପଢାେର ଏକଦମ୍ ମ©ି ଯାଇଛି
େଯ େକୗଣସି ପତି ନଜର ନାହW ତାର। ତାର ଓଢ଼ଣୀଟି ଫାଜି ଲ୍ ପବନର ସାହାଯ େନଇ
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ସେରାଜ୍ ମୁହଁ ଉପେର ଘୁରି ବୁ ଲି ବାକୁ ଲାଗିଲା କି p େସଥିପତି େସ ଝି अଟିର ନଜର
ନଥାଏ। େସ ଡାଇରି ର େଲଖାଗୁଡିକୁ ନି ରୀeଣ କରି ପଢ଼ି ବାେର ବ]। େତଣୁ େବାଧହୁଏ
ସେରାଜ୍ ର ଉପିତି ଜାଣିପାରି ନାହW। ତେଳ ଥିବା ତାର अନଏକ ବହି ଟିକୁ ନି ରିeଣ କରି
ସେରାଜ୍ ଜାଣିେନଲା େସ ବି +୩ ପଥମ ବଷର ବି ାନ ଛାତୀ ଆଉ ତା ନା 'ସୁମନ୍'।
ସେରାଜ୍ ତାକୁ କି ଛି ପଚାରି ବା ପବ
ୂ ର
 ୁ କ ାସ୍ େବଲ ବାଜି ଉଠି ଲା। ଝି अଟି ତାର ବହି ପତ
ଧରି ଉଠି ଲା। ସେରାଜ୍ ବସି ରହି ନି ରିeଣ କରୁଥାଏ। ହଠାତ୍ ତାର अସxତ ଓଢ଼ଣୀଟି
ଆସି ସେରାଜ୍ େଦହେର ଲାଖି ଗଲା। େସ ଓଢ଼ଣୀ େନବାକୁ ଆସି ସେରାଜକୁ େଦଖି
ଲାେଜଇଗଲା, ସେରାଜ୍ ବି ଟିେକ ଲାେଜଇ ଗଲା, ପେର ପେର ତାକୁ ଓଢ଼ଣୀଟି ତା'ହାତକୁ
ବେଢଇ େଦଲା। ଦୁ େହଁ କ ାସରୁମ୍ ଆଡ଼କୁ ଚାଲି େଲ। କ ାସ୍ େର ପହି ସେରାଜ୍ ବାରyାରୁ
ଚାେହଁ ତ ସୁମନ୍ ବି ସେରାଜକୁ ତା- କ ାସରୁମ୍ ର ବାରyାରୁ ନି ରିeଣ କରି ଚାହW ରହି ଛି।
ଚାରି ଆଖିର ମି ଳନ ପେର େସ ଟିେକ ମୁରୁକି ହସି େଦଇ ଚାଲି ଗଲା। ସେରାଜ୍ ବି ତା
ହସେର ହସ ମି ଳାଇ କ ାସ୍ କୁ ଗଲା ଓ ପାମି ନିଟ୍ େଲଟ୍ େର ପହିଲା ତା’ର େସଇ
ହସେର ସେରାଜ ମନେର େଖଳି ଯାଇଥିଲା अପବ
ୂ  ଆନs ଓ ଶି ହରଣ। କ ାସ୍ ଥିଲା
ଓଡ଼ି ଆ ଓ ବି ଷୟ ଥିଲା ଉେପs ଭx- "ଭxସାହି ତ"। େସଥିେର ଥିବା େପମାଳାପକୁ
ଓଡ଼ି ଆ େମଡ଼ମ୍ ସରଳ କରି ବି ଭିନ ଉଦାହରଣ େଦଇ ବୁ ଝଉଥାnି । ସେରାଜକୁ ଭାରି ଭଲ
ଲାଗୁଥାଏ ବି ଷୟଟି। ମେନ ମେନ ଭାବୁ ଥାଏ ମଁୁ ବି ଏପରି େପମାଳାପ ଶୁଣାଇବି ଦି େନ
ଏକାନେର େମା ମନର ମାନସୀକୁ ଆ-ିେଦବି ତା'ର ମନ ମାନସପ,େର େପମର
ପସ{। ତା’ମନ ଓ ହୃଦୟର େପମ ଉନEାଦନା अତି ପବଳରୁ ପବଳ\ର େହବାକୁ
ଲାଗିଲା।
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କେଲଜ ଛୁଟିପେର ସେରାଜ୍ ସମ]- ପଛେର ରହି ଗଲା । अନୁ ମାନ କଲା ସୁମନ୍
ମଧ ଜାଣିଶୁଣି ସବୁ ଝି अ- ପଛେର ଯାଉଛି । ସେରାଜ୍ ପଛରୁ ଚୁ ପି ଚୁ ପି ଡାକି ଲା ।
ସୁମନ୍.......................
ସୁମନ୍ ଧି େରଚାହW ହସି େଦଲା। ତାର େସଇ ହସ ସେରାଜ୍ ମନ ଓ ଶରୀରକୁ
ଆନsେର ବି େଭାର କରି ପକାଇଲା। ଲାଗିଲା େଯମି ତି ସାରା ଦୁ ନି ଆଁର ହସ ଖୁସି ତା ହାତ
ପାଆnାେର ଖସି ପଡି ଛି ସେରାଜ୍ ମେନ ମେନ ନି ଜକୁ ଧନ ମେନକଲା। ଏହାପେର ଦୁ େହଁ
ଦୁ ହW- ବି ଷୟେର ବି ]ୃତ କଥାବା\ା େହେଲ, ଲି ଜର ପି ରିୟଡ଼େର େସହି କୃ ଚୁ ଡା ଗଛ
ମୂଳେର ଏକାକୀ अେନକ ଦି ନ ବସି ଗପ କେଲ। ଏଭଳି ତା- ସ"କର େସତୁ ଧି େରଧି େର
ବଢ଼ି ବାେର ଲାଗିଲା। ଦୁ େହଁ ଦୁ ହW-ୁ ଭଲପାଉଛnି ଏହା ଉଭୟ-ୁ अଜଣା ନଥିଲା। େସଇ
କୃ ଚୁ ଡା ଗଛମୂଳେର ବସି େସମାେନ ତା- ସ ପର ମହଲ ଗଢ଼ି ବାକୁ

ସେ-ାଚ

କରି ନଥିେଲ।
କି p ହଠାତ୍ ତା- ଜୀବନର େମାଡ଼ ବଦଳି ଗଲା। ସୁମନ େସଇ ସହର ଛାଡ଼ି
ଚାଲି ଗଲା ଭୂ ବେନଶରେର ଏମ୍.ଏ ପଢ଼ି ବାକୁ । ସେରାଜ୍ ବି ଚାଲି ଗଲା ରାଉରେକଲାେର
କମମୟ ଜୀବନ ଆରq କରି ବାକୁ । ଭାଗର ବି ଡ଼^ନା େଯାଗଁୁ ଦୁ ହW- ଭିତେର ଆଦାନ
ପଦାନ ରହି ପାରିଲା ନାହW। ଦୁ େହଁ ଦୁ ହି -ୁ ପାଗଳ ପରି ଭଲ ପାଉଥିେଲ, ହୃଦୟର ଡାକ
ଲେe େଯାଜନକୁ ଶୁେଭ ଇଶର ବି ଚାରବn ଦୟା କେଲ ହଠାତ୍ ଦି େନ କଟକ ସହରେର
େଦଖାହୁଏ। ସେରାଜ୍ ଉାର ସହ କି ଛି ପଚାରି ବା ପବ
ୂ ର
 ୁ ସୁମନ୍ ନି ଜଆଡୁ ହାୟ୍ .....
କହି ସ ାଗତ କଲା। ଦୁ େହଁ କରମଦନ ପବ ସାରି ଆେଗଇେଲ ଏକ ପାକ ଆଡ଼କୁ । ସୁସ©ି ତ
ପୁ େଶାଭା ସହ େପମି କ-େପମି କା- ଭାବ ଆଦାନ ପଦାନ ପରି େବଶକୁ େସୗsଯ ପଦାନ
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କରୁଥିଲା। ଦୁ େହଁ ଯାଇ ଘାସ ଗାଲି ଚା ଉପେର ବସି ଗେଲ। अେନକ ଗପ ସପ ପେର ଦୁ େହଁ
ଦୁ ହW- ଠି କଣା ବୁ ଝି େନଇଥିେଲ। ଏବଂ ବି ବାହ ପ]ାବ ଘେର େଦବାପାଇଁ ଠି କ୍
କରି େନଇଥିେଲ ।
ମଣିଷର ଭାବନା ନି ୟତି ର ପରି କନା ଯଦି ଏକ୍ ହୁअnା େତେବ ମଣିଷ ଭଗବାନ
ଭିତେର କି ଛି ପାଥକ ନଥାଆnା ଆଜୀବନ ଯାଏଁ अତୁ ଟ େଡାରୀେର ବାlି େହାଇ
ରହି ବାକୁ ଚାହଁୁ ଥିବା ଦୁ ଇ େପମର କେପାତ କେପାତୀ ସାେଥ ବି ଧିର ବି ଧାନ अଲଗା
େହାଇଗଲା। ଦୁ ହW- ପରିବାର ବି ବାହ େeତେର ପତି ବlକ ସୃିକେଲ । ମି ଳନର ଖୁସି
ଠାରୁ ବି େଦର ଯdଣା େବଶି ଭାରି ଜାଣି ମଧ େଶଷେର ଦୁ େହଁ ପରିବାର ପେକପେର
ନି ଜ େପମ ଭଲ ପାଇବାକୁ କାଗଜ ଡ{ା କରି अତୀତର अl ମୁହାଣି ନଈେର ଭେସଇ
ନି ଜ ନି ଜ ବାଟ ବାଛି େଲ
ସେରାଜ୍ କ¢କି ତ ଡାଳରୁ େଗାଲାପ େତାଳି ବାର ସାହାସକୁ େରାକ୍ ଲେଗଇଲା। ଏ
ଭିତେର ଦୀଘ ବାରବଷ ବି ତିଗଲାଣି । କି p ସେରାଜ୍ ଆଉ େକେବ ବି ସୁମନ୍ କୁ େଦଖିନି।
େଦଖିବାକୁ ସୁେଯାଗ ବି ପାଇନି ସୁମନ ହW ସେରାଜ୍ ର ପଥମ ପହି ଲି େପମି କା ଏବଂ େସ ହW
ସେରାଜ୍ ଜୀବନର ପଥମ ଓ େଶଷ।
ଏେକଲା ପଣକୁ ଏେଡଇବାକୁ ଯାଇ ସେରାଜ୍ ସାଥି ଆଉ େଖାଜି ଲାନି ସୁମନ୍ ସାଥିେର
ବି େତଇଥିବା ବୟସକୁ ଛାତି ତଳର ସାଇତା ସ"\ି କରି ତାହାରି ସE ତିେର ଜୀବନର ଗାଡି
ଗେଡଇ େନଲା...
ଶି eା :- ତାଗ ବି େପମ ର ଏକ अଶଂ ବି େଷଶ
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ବି େବକ
ଏଇ ବି େବକ ନାମକ ଶª ଉପେର ନି ତା ମନେର ପବଳ ବି ତୃା
ଭାବ ସୃି େହଉଛି  କାହାରି ମୁହଁରୁ ଏଇ ଶªଟି ଶୁଣୁ ଶୁଣୁ ମନ
ଭିତରଟା େଯମି ତି ବି େଦାହ କରି ଉଠୁ ଛି  ଆଜି ପଯn ଏଇ ବି େବକ
ତାକୁ େକେତ କ ନ େଦଇଛି  ନି ଜର ସାଭିମାନକୁ ବଳି ପେକଇବାକୁ
ପଡି ଛି ଏଇ ବି େବକ ପାଇଁ େଯେତଥର େସ େଚା କରି ଛି

ଆତE

ସାଥପବଣତା େନଇ ବିବାକୁ , ତା’ର अnନ ହିତ ସଂ<ାର ବି େବକ
ରୂପେର ସେ{ ସେ{ ମୁyେଟକି ତାର ସ\ାକୁ ମନପାଣେର ସଂଚାରି ତ
କରି େଦଇଛି  अବଶ ପର ମୁହୂ\େର ଶାn େହାଇଯାଏ ସବୁ କି ଛି ଠି କ
େଯମି ତି ଝଡ ପରର ନୀରବତା ....
ନି ତା ଆଖିେର ଆଖି ଏ ଲୁ ହ ଆଜି ବି େସ ନି ଜ ବି େବକ ଆଗେର
ହାର ମାନି ଛି ନି ଜ ଲୁ ହର ବଳି ଦାନେର ସମ]-ୁ ଖୁସି େଦବାକୁ େଚା
କରି ଚାଲି ଛି ଆଇନା ଆଗେର ଯାଇ ଠି ଆେହଲା ନି ତା ନି ଜ ମୁହଁକୁ
େଦଖି ଲା  େଗାରା ତକତକ ଗାଲେର ପଡି ଥିବା ପା ଆ{ୁଳି ର ଦାଗ
ଏେବବି ¥ ଭାବେର ଫୁଟି ଉଠୁ ଛି  ମଁୁ ହ େଫରାଇେନଲା ନି ତା
ସୁେନତା ନାୟକ

ସେତ େଯମି ତି ତା ଆତE ସାଭିମାନକୁ କି ଏ ବାର^ାର ପଦାଘାତ
କରୁଥିବାର अନୁ ଭବ କଲା କଣ ବା ଭୁ ଲ କରି ପେକଇଛି େଯ ଭଗବାନ
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ତାକୁ ଏେତ ଶା]ି େଦଉଛnି  ମାଆ ହି ସାବେର ନି ଜ ପୁअକୁ ଶାସନ କି ଟିେକ ଆକଟ
କରି ବାର अଧି କାର କଣ ତା’ର ନାହW? କମଜୀବି ମହି ଳା େହାଇବି ପରିବାରର ସମ]
ଦାୟି ତ ସୁଚାରୁ ରୂେପ ସ"ାଦନା କରି ବା ସହି ତ ଶି eିତା ମାଆ ହି ସାବେର ପୁअର ପାଠପଢା
ଦାୟି ତ ବି ନି ଜ ହାତକୁ େନଇଛି  େସଥିପାଇଁ ତ ପୁअ ତା’ର ଆଜି ପଯn େଶଣୀେର
ପଥମାନ अଧି କାର କରି ଚାଲି ଛି ତା ସହି ତ ଦୁ ଇଥର ଗଣିତ ଓ ବି ାନ ବି ଷୟେର
अଲଂପାଡ଼ ପରୀeେର ସ $ ପଦକ ବି ଜି ତିଛି େସଥିପାଇଁ େଯେତ ପରି ଶମ ପଡ଼ି େଲ ବି
ପୁअର ପାଠ ପଢ଼ାେର େକେବବି अବେହଳା କରି ପାେରନି  କି p ଆଜି ଟିେକ अଧି କ କାମ
ଚାପେର େସ ବ] ବି ବତ େହାଇପଡ଼ି ଥିଲା ଦି ନସାରା ଘରକାମ ଓ ବାହାର କାମ ଭିତେର
ଛsି େହଲା ପେର ସlା ସମୟେର ପୁअକୁ ପାଠ ପେଢଇବା େବେଳ ତା’ର ଦୁ ାମୀ ଆରq
େହାଇଯାଇଥିଲା ଘର େଲାକ- ଉପେର ଭାରି ରାଗ େହଲା ଘେର ତାକୁ ଛାଡି ଆହୁରି
ଶି eିତ େଲାକ ବି अଛnି  େସମାେନ କଣ ଦି େନअେଧ ପୁअର ପାଠପଢା େଦଖିେଦେଲ
ହୁअnାନି ? ଓଲଟା ତା’ର ଦୁ ାମୀେର ସହେଯାଗ କରି ମଜାେନେବ େସ ଆଉ ପୁअକୁ
ବୁ ଝାଇବା अବାେର ନଥିଲା ସବୁ ତକ ରାଗ ଏକାଠି କରି ପାଖେର ପଡି ଥିବା କାଠ
େ<ଲେର ଦୁ ଇଚାରି ପାହାର କଷି େଦଇଗଲା ପୁअ ଉପେର
କି ଛି ଦୂ ରେର ବସି ଥିେଲ ତାର େଜେଜମା ଦଉଡି ଆସି ଲା ପୁअର କାs ଶୁଣି
କାହWକି ତା- ଆଖି ଆଗେର ତା- ନାତି କୁ ମାରିଲା େବାଲି କହି ନି ତାର ଚୁ ଟିକୁ ଭିଡି ଧରି
ଦୁ ଇଚାରି ଚଟକଣୀ ବେସଇେଦେଲ ତା ଗାଲେର ନି ତା େସଠାରୁ ଉଠି ପେଳଇଆସି ଲା ଓ
ନି ଜ ରୁମେର ଭି ତରପଟୁ କବାଟ ବs କରି େଦଇ ବେହ କାsିଲା ତା ଜାଗାେର ଆଉେକହି
ଆଜି କାଲି କା ଚାକି ରିଆ େବାହୁ େହାଇଥିେଲ ଶାଶୁ-ୁ େସଇଠି ଉଚି ତ ଜବାବ େଦଇ
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ପାରି ଥାେn କି p ନି ତା େସମି ତି କରି ପାରିଲାନି  କାରଣ ତା ସଂ<ାର ତାକୁ ଏମି ତି
କରି ବା ଶି େଖଇନି  ତା େବାଲି କଣ ସବୁ କି ଛି ନି ରବେର ସହି ଯିବ? କି ଛି ନ ବୁ ଝି ନ ସୁଝି
ତା ଉପରକୁ ହାତ ଉେଠଇବା କଣ ଠି କ େହଲା ତା-ର ? େକଉଁ ମା ନି ଜ ପି ଲାକୁ ଶାସନ
କରି ଦି ପାହାର ବସାଉନଥିବ? ସି ଏ ନି େଜବି କଣ ତା- ପି ଲା-ୁ େଛାଟେବେଳ ଶାସନ
କରୁ ନଥିେଲ?
ଏସବୁ ଭାବି ଭାବି କାsି ଚାଲି ଥିଲା ନି ତା ଏେଣ ସାମୀ-ର अଫିସରୁ େଫରି ବା
ସମୟ େହାଇଯାଇଥିଲା ନି ତା ନି ଜ ମନକୁ ବୁ ଝାଇ ଚୁ ପ େହଲା ଚୁ ପଚାପ ନି ଜ ରୁମେର
େସମି ତି ବସି ରହି ଲା ସବଦା ଚଳଚଳ ନି ତାକୁ ଏମି ତି ଚୁ ପଚାପ େହାଇ ବସି ଥିବାର
େଦଖି ବି େଶଷ କରି କାsି କାsି େଗyା ଭଳି ଫୁଲି ଯାଇଥି ବା ଆଖି ଆଉ ପା ଆ{ୁଳି
ଚି ହର अବିତି ସୂଚାଉଥିବା ଗାଲକୁ େଦଖି ସାମୀ ହୁଏତ अନୁ ମାନ କରି ପାରୁଥିେଲ अତି କମ
କରି ସାରି ଥିବା ଝଡର ସୂଚନା ତଥାପି ଘଟଣା ବି ଷୟେର ପୁÀାନୁ ପୁÀ ଜାଣିବା ପାଇଁ
ନି ତାକୁ ପଚାରି େଲ ନି ତା କଣ କହି ବ ନ କହି ବ ଭାବି ଭାବି େଛାଟପି ଲା- ଭଳି କାsି
ଚାଲି ଲା ତାର ସାଭିମାନ ତକ ଆଖି ଲୁ ହ ରୂେପ ଧାର ଧାର େହାଇ ବହି ଯାଉଥାଏ େଦାଷ
ନ ଥାଇବି େସ ମାଡ ଖାଇଛି  ଘରର େବାହୂକୁ ଘରର ଲeEୀ ମାନେର ସାନ
େଦବାକଥା କି p େସ କି ଭୁ ଲଟା କରି ପେକଇଛି େଯ ତା ଉପରକୁ ହାତ ଉଠାଯାଉଛି 
ଶାଶୁ ଘରର େଯେତ କଡା କଥା, ବବହାର ଓ ନି ୟମ କାନୁ ନ ସବୁ କୁ େସ ମୁyପାତି
ଆଜି ଯାଏ ସହି ଛି େଶଷେର ମାଡ ବି ସହି ବାକୁ ପଡି ବ?ଆଉ େଧୖ ଯ ଧରି ରହି ପାରିଲାନି
େସ ସାମୀ- ଆଗେର ସବୁ କଥା େଗାଟି େଗାଟି କରି କହି ପେକଇଲା ୀ’ର କ ଆଉ
अପମାନକୁ େକଉଁ ସାମୀ ବା ସହ କରି ପାରି ବ? େସ ସି ଧାଯାଇ ସବୁ କଥା ନି ଜ େବାଉକୁ
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ପଚାରି େଲ କି p େବାଉ େଯ ନି ଜର ଭୁ ଲ ସୀକାର କରି ବାକୁ ଏକଦମ ନାରାଜ ନାତି ର
କ ସହି ନପାରି ଦି ଚାରି ଚଟକଣୀ ବେସଇ େଦଇଛି  କଣ ମହାଭାରତ अଶୁ
େହଇଗଲା େସଇଠୁ ? ରଧାକୁ ବାଧା େହଇଯାଉଛି ......ହଁୁ !!! ସାଆnାଣୀ ଘରର ଝି अ
ତ... ଭାରି ବାଧି ଯାଉଛି ... ଆଉ ଇଏ େଗାେଟ ଆସି ଲା ମାଈପି େବାଲା େଦେଖଇବାକୁ .....
ଏମି ତିକା କଥା ଶୁଣି ନି ତା ଆହୁରି ରାଗିଗଲା ସବୁ କି ଛି କରି ଯାଉଛି ଓ ସହି ଯାଉଛି
େବାଲି ଏମାେନ କଣ ଜୀବନ ସାରା ଏମି ତି ଜୁ ଲମ କରିଚାଲି ଥିେବ? ଆଉ ଏ ଘେର ଚଳି
େହବନି  ସାମୀ ୀ ଦି ଜଣ ଯାକ େରାଜଗାରି ଆ େକଉଁଠି ଭଡାଘର େନଇ କଣ
ରହି େହବନି ? େଶଷେର ସାମୀ ୀ ମି ଶି ନି \ି େନେଲ ଘରଛାଡି ଭଡାଘେର ଯାଇ
ରହି ବାକୁ 
େସଦି ନ ରାତି ସାରା ଆଉ ନି ଦ େହଲାନି ନି ତାକୁ  ଯାହା ନି \ି େନଇଛି ତାହା
କରି ବା କଣ ଠି କ େହବ?? ଶାଶୁ ତ ସବୁ େବେଳ େସମି ତି ପୁରୁଣା କାଳି ଆ େଲାକ
େତଣୁ ତା- ଚି nାଧାରା अଲଗା େହବା ସାଭାବି କ ପୁଣି େଯେତ ଯାହା େହେଲବି ମାଆ
ସି ଏ େଯଉଁ ସାମୀ-ୁ ନି ଜର ଭାବି େସ ଖୁସି େହାଇଛି , େସହି ସାମୀ-ୁ ତ ସି ଏ ଜନE
େଦଇଛnି ... ମାବାପା’- ଭୁ ଲ େଦଖିବା ପି ଲାମାନ-ର ଉଚି ତ ନୁ େହଁ  ତା- ପୁअକୁ
ତା- ପାଖରୁ ଛେଡଇ େନେଲ ତା-ୁ ବହୁତ କ େହବ ନି ¡ୟ ତା’ ଛଡା ଏସବୁ ର
କୁ ପଭାବ ତ ତାରି ପୁअ ଉପେର ପଡି ବ ନା... େସ ନି ଜ ବାପାମା’- ପାଖରୁ କଣ
ଶି eାଲାଭ କରି ବ? େସ ବି ବଡେହେଲ ନି ଜ ୀକୁ େନଇ ବାପାମା’-ୁ ଛାଡି अଲଗା
ରହି ବାକୁ ପସs କରି ବ ତାକୁ ବି ତ େସଦି ନ ଠି କ େସହି କ େହବ ଯାହା ଆଜି େସ ନି ଜ
ଶାଶୁ-ୁ େଦବାକୁ ଯାଉଛି 
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ତା ବି େବକ ତାକୁ ବାଧା େଦଲା େଯେତ ଯାହା େହାଇଗେଲବି େସ ଏ ଘରଛାଡି
କୁ ଆେଡ ବି ଯି ବନି  ବାପା ମା’- ପାଖରୁ ତା- ପୁअକୁ ଦୂ େରଇେଦଇ ପାରିବନି  ନି ଜର
ନି \ିକୁ ବଦେଳଇେଦଲା ନି ତା
ପରଦି ନ ସକାେଳ ନି ଦ ଭା{ିବାକୁ ଟିେକ अଧି କ ସମୟ ଲାଗିଥିଲା ନି ତାକୁ  କି p
ଉଠି େଦେଖତ ସାମୀ ତା-ର ଜି ନିଷ ପତ ବlାବlିେର ଲାଗିପଡି ଛnି  କି p ନି ତାର
ଜମାରୁ ମନ ନଥିଲା କାଲି ର ନି \ି ବଦଳି ସାରି ଥିଲା ତାର ତା ବି େବକ ଏେବ ତାକୁ
ବାଧା େଦଉଥିେଲ ବି ସାମୀ-ୁ େକମି ତି କହି ବ କି ଛି ଜାଣିପାରୁନଥିଲା କହି େଲ େସ ଚି ଡ଼ି
ଚି ଡ଼ି େହେବ ମୁy ବି lୁଥିବାର ବାହାନା କରି ଆଉ କି ଛି ସମୟ େସ ବି ଛଣାେର ପଡି
ରହି ଲା ମେନମେନ ଭଗବାନ-ୁ

ପାଥନା କରୁଥିଲା ତାକୁ

କି ଛି ଉପାୟ ବତାଇ

େଦବାକୁ .........
ହଠାତ ଠାକୁ ରଘର

ଆଡୁ ଘ¢ା ଆଳତୀ େହବାର ଶª ଶୁଣି େସ ଆ¡ଯ

େହାଇଗଲା କାରଣ ପେତକଦି ନ

ସକାଳୁ େସ ନି େଜ ଯାଇ ଠାକୁ ରଘେର ଆଳତୀ

କେର କି p ଆଜି .......
ଧୀର ପଦେeପେର ନି ତା ଠାକୁ ର ଘର ଆଡକୁ ମୁେହଁ ଇଲା ଯାହା େଦଖିଲା ତାହା
ତାର କନାର ବାହାେର ଥିଲା ନି ଜ ଆଖିକୁ ନି େଜ ବି ଶାସ କରି ପାରୁ ନଥିଲା ଠାକୁ ରଆଗେର ଶାଶୁ ତା’ର କାsି କାsି ନି ଜର ଭୁ ଲ ପାଇଁ ପା¡ାତାପ କରି ଚାଲି ଥିେଲ ଘରର
ଲeEୀ ଉପରକୁ ହାତ ଉେଠଇ େଦଇଥିେଲ eଣେକାପାର ବଶବ\ୀ େହାଇ ନି ତା ଆଉ
ନି ଜକୁ ସqାଳି ପାରି ଲାନି  ଦଉଡି ଯାଇ ଶାଶୁ-ୁ କୁ ®ାଇ ଧରି ଲା ମାତୃ ତୁ ଲ ଶାଶୁପାଖରୁ ଦୁ େରଇ ରହି ବାର ବୃ ଥା ଆÁାଳନ अnରଭିତରୁ ତା’ର ଧି Âାର କରୁଥିଲା
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ଦୁ ଇଜଣ- ଆଖି ରୁ ବହି ଯାଉଥିଲା ପାୟ¡ି ତର ଲୁ ହ .....
ବହି ଯାଉଥିବା ଲୁ ହସବୁ କୁ ନି ଜ ପଣତକାନି େର େପାଛି ପେକଇଲା ନି ତା ସଠି କ
ନି \ି େନଇ ପାରିଥିବାର अନୁ ଭବ କରି ଆତEସେnାଷ ଲାଭ କରୁଥିଲା େସ ଏଇ ବି େବକ
ହୁଏତ ତାକୁ ଆଜି ଉଚି ତ ମାଗଦଶନ କରାଇପାରି ଛି ନି ଜ ବି େବକକୁ ଧନବାଦ
ଜେଣଇଲା ପୁଣିଥେର ଆଇନା ଆଗେର ଯାଇ ଠି ଆେହଲା ନି ତା ନି ଜ ମୁହଁକୁ େଦଖି ଲା
ତା’ର େଗାରା ତକତକ ଗାଲେର ଶାଶୂ ର ପା ଆ{ୁଳି ଚି ହ ଧି େର ଧି େର अ¥
େହବାେର ଲାଗିଥିଲା ନାତି ପତି େଜେଜମାର अେହତୁ କ େସହ ମମତାର ବାସା େଯମି ତି
ବାରି େହାଇ ପଡୁ ଥିଲା ଆତE ପରି ତୃିର ହସଟିଏ େଖଳି ଗଲା ନି ତା ମୁହଁେର ନି ଜ ମୁହଁଟି
ତାକୁ ସଦ ପÁୁଟିତ ନାଲି େଗାଲାପଟିଏ ପରି ଦୃ ଶମାନ େହଉଥିଲା ...........
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अଧିକାର
ମା େଫାନ୍ କରିଥିଲା ତା େଦହ ଭଲ ନାହW ବାବା-ର ବି େଦହ
ଖରାପ। ଦୁ ଇ ଜଣ-ୁ ଟାଇଫ୍ଏଡ଼ େହଇଛି । ସାନ ଭାଇ େରଲେୱେର
ଚାକି ରୀ କେର। ସାହକୁ ଚାରି ଦି ନ େଟନ୍ େର ଯାଏ ଦି ଲୀ। ଆଉ
ତି ନି ଦି ନ ଘରକୁ ଆେସ। ଏଇ େଦହ ଖରାପ େବେଳ େସ ଘେର ନାହW।
ମା’ କି ଛି କରି ପାରୁନି । େରାେଷଇ ଗେy କରି ଖାଇବା ବି କ।
କାsୁ ଥିଲା େସ। କହୁଥିଲା େତା କଥା ଭାରି ମେନ ପଡୁ ଛି । େଦହ ମୁy
ଖରାପ େହେଲ େବାେଧ ନି ଜ େଲାକ- କଥା େବଶୀ ମେନ ପେଡ। େମା
ଆଖିରୁ େବାହି ଗଲା ଦୁ ଇ େଟାପା ଲୁ ହ। ଇା େହଉଥିଲା ଯାଇ ପsର
ଦି ନ ରହି ଆସି ବାକୁ । ଭଲ ଭଲ େରାେଷଇ କରି ଖାଇବାକୁ େଦବାକୁ ।
ଟିେକ େମାଡି ଘସି େଦବାକୁ । େହେଲ ଏମି ତି କି ଛି ବି ମଁୁ କରି ପାରି ବିନି।
କାରଣ ମଁୁ ଆସି ସୁଦୂର ବା{ାେଲାରେର। ୀ ଆଉ ମା’ର କ\ ବେର
ମଁୁ ବlା। ଇାଥିେଲ ବି ଯାଇ ପାରିବି ନି। ତା’ଛଡ଼ା ବି ବାହ ପେର
େଗାେଟ ଝି अର ଇା अନି ଛାକୁ କି ଏ ପଚାେର। अନମାନ- ଇାକୁ
ଲଦି ଦି ଆଯାଏ ତା ଉପେର। ବାପଘରକୁ ଯି ବା କଥା ତ େଗାେଟ
ସଂ<ୃତି ମହାnି

अପରାଧ ସହ ସମାନ। ପଥେମ କଥା ଶାଶୁ- ପାଖେର ମାେନ
ହାଇେକାଟେ ର

ଉଠାଯାଏ।

ତା’ପେର

ଶଶୁର-

ପାଖେର

ମାେନ

 अନୁ େମାଦନ ଲାଗି ଯାଏ। େସଠୁ अନୁ ମତି ମି ଳିଲା ପେର
ସୁପି ମେକାଟର
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ଆେସ ତି ଥି, ବାର, ନeତ ଆଦି କଥା। ବହୁ ଆେଲାଚନା ଓ ତଜମା ପେର ଯି ବା ଲାଗି
ମି େଳ ମାତ ଦୁ ଇ କି ତି ନି ଦି ନ। େସେତେବଳକୁ ଯି ବାର ଇଛାଟା ଆେପ ଆେପ ମରି
ସାରି ଥାଏ। ଆଉ େମା ସାମୀ-ର ବାପାେବାଉ- ପାଖେର କଥା ପେଦ କହି ବାର ବି ସାହସ
ନଥାଏ। େତଣୁ ତା-ର କି ଛି ନି \ି େନବାର ପଶ ହW ଉଠୁ ନି । ଏyୁअ ଭଳି ମୁy
ଟୁ {ାରି ବା ଛଡା େସ ଆଉ କି ଛି ଜାଣnି ନି । େକେବ ବି େସ ବୁ ଝି ନାହାnି ୀର ମନ କଥା।
େକେବ ଯଦି କି ଛି କୁ େହ ତାେହେଲ ଉ\ର ଆେସ ତେମ କାହWକି ବାହା େହଉଥିଲ।
ରହି ଲନି ସବୁ ଦି ନ ତମ ବାପାମା’- ପାଖେର। େମା ଘର େଲାକ- ଖୁସିେର ମଁୁ ଖୁସି।
େଯାକ ମୁହଁେର ଲୁ ଣ େଦଲା ପରି ମଁୁ ଚୁ ପ େହଇଯାଏ। େଯାଉ ଦି ନଠାରୁ ବାହା େହଇ
ଆସି ଛି େସଦି ନରୁ େମା ବାପଘର େଲାକ େମା ଲାଗି ପର େହଇ ଯାଇଛnି । େକାଉ ବେଷ
ଦୁ ଇ ବଷେର ଥେର ଯାଏ। ତା ପୁଣି ଦୁ ଇ ଦି ନ ଲାଗି। ଏସବୁ େମାର େଦହସୁହା
େହଇଗଲାଣି। ଆଖିର ଲୁ ହ ଆଉ ଛାତି ର େକାହକୁ ମନେର ଚାପି ଖୁସିେର ରହି ବାର
अଭିନୟ କରୁଛି । ଭଲ ୀ, ଭଲ ମା ଆଉ ଭଲ େବାହୁର ଦାୟି ତ ତୁ ଲଉ ତୁ ଲଉ େଗାେଟ
ଝି अର କ\ବକୁ ମଁୁ େକେବଠୁ ଭୂ ଲି ସାରି ଛି। ମା କୁ େହ ଏଥରକ ଓଡ଼ି ଶା ଆସି େଲ ଏଠି କୁ
ଆସି କି ଆଠ ଦି ନ ରହି ବୁ। ସବୁ ଝି अ ଜାଇଁ ମାେନ ଆସୁଛnି । ମଁୁ ଖାଲି ହଁ ମାେର। ଭାେବ
ସମ]- ଭିତେର ଆଉ େମା ଭିତେର अେନକ ତଫାତ୍। ତେମ ମାେନ ତ ନି େଜ େମା
େଡଣା କାଟି େଦଇଛ। େମା ଚାକି ରୀ ଛେଡଇ େମାେତ ବାହା କରି େଦଲ। ଏେବ ଭାବି େଲ
ଆଉ କଣ େହବ। ମେନ ପଡୁ ଥିଲା େମା ସା{ େସାନୀର େସଇ ଦୁ ଇ ପଦ କଥା, େବାହୂ
େହଲା ପେର ସବୁ ବଦଳି ଯାଏ େଲା ରିମା। ସବୁ ସାଧୀନତା ହଜି ଯାଏ। ନି ଜର ସବୁ ଇଛା
ଆଉ ସପକୁ ବଳି ଦବାକୁ ପେଡ। େସଦି ନ ନୂ ଆ ବାହା େହାଇ ଆସି ଥିବା େସାନି ର କଥାକୁ
ମଁୁ ହସେର ଉେଡଇ େଦଇଥିଲି। କହି ଥିଲି ତୁ ଏମି ତି ଚାବି ଦିଆ କେ®ଇର ଜୀବନ େକମି ତି
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ଜି ଇଁଛୁ େସାନି । ତୁ ବି େଗାେଟ ମଣିଷ େତାର ବି ମନ େବାଲି କି ଛି अଛି । ତୁ ମୁହଁ େଖାଲ।
ଜାହି ର କର େତା ଇାକୁ । େସ ଲୁ ହ ଛଳ ଛଳ ଆଖିେର ଚାହWଲା େମାେତ, ଆଉ କହି ଲା ତୁ
ବାହା େହାଇ ସାେର, ତାପେର ଜାଣିବୁ। ମଁୁ ବି ଛାଡି ନଥିଲ, କହି ଥିଲି ମଁୁ େକେବ ବି ଏମି ତି
ବି ପାରିବି ନି। କାହା କଥାେର ଏମି ତି ଉଠବସ୍ େହବା ଝି अ ମଁୁ ନୁ େହଁ । େହେଲ ଆଜି
ଭାବୁ ଛି ଜୀବନଟା ଏେତ ସହଜ ନୁ େହଁ । ତା ପୁଣି େଗାେଟ ଝି अର ଜୀବନ। େସ ସବୁ େବେଳ
ପରାଧୀନ। େସ ଚାକି ରୀଆ େହଉ ବା ନେହଉ। ଚାକି ରୀ କରି ଭଲ ଦରମା ପାଉଥିେଲ ବି
ତାର अଧି କାର ନଥାଏ ବାପାମା’-ୁ ଟ-ାଟିଏ ସାହାଯ କରି ବାକୁ । ତା ଭଳି ତା ଦରମା
ଉପେର ବି ସାମୀ ଆଉ ଶାଶୁ ଘର େଲାକ-ର ଥାଏ ସଂପ$
ୂ  अଧି କାର। ସାମୀ େକେବ
ପଚାରnି ନି ଶାଶୁ, ଶଶୁର େକମି ତି अଛnି । କି p ମଁୁ ଯଦି ସାହକୁ ତି ନିଥର ତା- ଘରକୁ
େଫାନ ନକଲି ତାେହେଲ େବଦ अଶୁ େହଇଯାଏ। ଏେବ ମାନବର ସୁପି ମେକାଟ  ନୂ ଆ
ନି ୟମ କରିଛnି , ଯଦି େକୗଣସି େବାହୂ ତା ଶାଶୁ ଶଶୁର- ଦାୟି ତ ନନି ଏ ତାହାେଲ ତା
ସାମୀ ତାକୁ ଛାଡପତ େଦଇପାରି ବ। କି p ଆଜି ଯାଏ ଏମି ତି କି ଛି ନି ୟମ େହଇନି କି
େବାହୂ ଭଳି ପୁअର ବି ତା ଶାଶୁ ଶଶୁର- କଥା ବୁ ଝି ବା ଉଚି ତ। େସମି ତି ବି େକମି ତି େହବ
ଏ ପୁରୁଷ ପାଧାନ ସମାଜେର। ନାରୀ ପୁରୁଷ ସହ ସମାନ େବାଲି ଆେମ େଯେତ େଡ{ୁରା
ପି ଟିେଲବି େକାଉଠି ନା େକାଉଠି େସ ତା ଆଶି ତା େହାଇ ରହୁଛି । ଏେବବି େଯୗତୁ କ
ଯଇ
ୂ େର ଜଳୁ ଛି େକେତ अଭାଗିନୀର ଶବ। ଆଜି ବି ନଦମା କଡ଼ରୁ ମି ଳୁଛି ଶହ ଶହ କନା
ଭୃ ଣ। ଗୁମୁରି ଗୁମୁରି କାsୁ ଛି କୁ sୁ ଲୀ ପି ଡିତାର अତୃ  ଆତEା। େକେବ ସୁଧୁରିବ ଏ ସମାଜ,
େକେବ ମି ଳିବ ନାରୀକୁ ତା ପକୃ ତ ପରିଚୟ। େକେବ େବାହୂଟିଏକୁ ତା ବାପାମା’-ୁ େଦଖା
କରି ବାପାଇଁ अନୁ ମତି ବଦଳେର ମି ଳିବ अଧି କାର।
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अବଶqାବୀ
ନୂ ଆ ଘରକୁ ଆସି ଜି ନିଷ ସଜାଡ଼ି ବାେର ବ] ପରି ଧି। କି ଛି
ୁ
ସମୟପେର ତା’ର ଆଖି ପଡ଼ି ଲା େଗାେଟ କାଗଜ କାଟ ନ
ଉପେର,
ଯାହାକି ଘରର େଗାେଟ େକାଣେର ରହି ଥିଲା। ପରି ଧି େସ କାଗଜ
ୁ ପାଖକୁ ଯାଇ େଖାଲି ବାରୁ େସଥିରୁ ବାହାରି ଲା ତା ସହ अଫିସେର
କାଟ ନ
ବି ତିଥିବା କି ଛି ମୁହୂ\ର ଫେଟା। କି ଛି अଫିସ ାଫ- ସହ ପି କନି କ
ଏବଂ ଚା ପି ଇବାର ଫେଟା। ଦୀପାବଳୀ ଓ େହାଲି ଉhବର କି ଛି
ସE ରଣୀୟ ମୁହୂ\ ବାlି େହାଇ ରହି ଥିଲା େସ ଫେଟା ଭିତେର। ଫେଟା
ଗୁଡ଼ିକୁ େଦଖି ସିE ତହାସ େଖଳି ଯାଇଥିଲା ପରି ଧି ମୁହଁେର, େହେଲ
ମନେର ଆଉ କି ଛି।
ଫେଟାକୁ

ଧରି

ପରି ଧି

ଭାବି ବାକୁ

ଲାଗିଲା

ବି ତିଯାଇଥିବା

ଦି ନଗୁଡିକୁ। ଏମ୍.ବି .ଏ. ସାରି ବା ପେର େଗାେଟ ପାଇେଭଟ ମାେକଟିଂ
अଫିସେର କାମ କେର। ସବୁ େବେଳ ନି ଜ କାମେର େହଲା ନ କରି ନି ଜ
अଫିସେର ସମୟ ଦି ଏ ପରି ଧି। ଏଭିତେର ତାର ବି ବାହ େହାଇଛି ପି ୟ
ସାଥିେର। ପି ୟ ଜେଣ େଡ¢ି। ଘର ପାଖେର ନି ଜର କି ନି କ୍ କରି
ରାଧାକାn ଦାଶ

େବଶ୍ ଭଲ ନଁା କରିଛnି । ବି ବାହପେର ଦ"ତି ମାେନ କୁ ଆେଡ ବୁ ଲି ବାକୁ
ଗଲାେବେଳ ପରି ଧି ଯାଉଥିଲା ଏକା, ତା ପୁଣି अଫିସ କାମେର। ସବୁ
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ସାହର େଶଷଦି ନ ମାେନ ରବି ବାର ପାଇଁ କି ଛି ନା କି ଛି େପାଗାମ କେର ପି ୟ। େହେଲ
ସରି , କହି अଫିସ ବାହାରି ଯାଏ ପରିଧି । କଣ ବା କରିବ अଫିସର କାମ ବି କରିବାକୁ
ପଡ଼ି ବ। ପି ୟ ଏସବୁ େର ଖରାପ ଭାେବନି । କାରଣ େସ ପରି ଧିକୁ ଠି େକ ଚି େହ। ପରି ଧି ର
େଡରି ରାତି ପଯn କାମ କରି େଲଟେର ଘରକୁ େଫରି ବା ଓ େଶାଇବାକୁ ଗଲାେବେଳ
ଲାପଟପ ଧରି ଘେର ବି अଫିସ କାମ କେର, େହେଲ ଏସବୁ େର ବି ରr ହୁଏନି ପି ୟ। କାମ
ସାରି ବା ପେର ଦୁ େହଁ ମି ଶି େରାେଷଇ କରnି ଓ ତା ଭି ତେର ଗପସପ। ରୁଟି ତି ଆରି
ପରି ଧିକୁ ଆେସ େହେଲ ରୁଟି ପୃଥିବୀ ପରି େଗାଲ ନେହାଇ େହାଇଯାଏ ଭାରତ ପରି । କି p
ପି ୟକୁ ରୁଟି ତି ଆରି ଆେସ େସଥିପାଇଁ ପି ୟ ସବୁ େବେଳ ରୁଟି ତି ଆରି କେର। ଏଇମି ତିେର
ଚାେଲ ତା- ଜୀବନ ସଂସାର।
ପରି ଧିକୁ େଡରି ରାତି ପଯn କାମ କରି ବା େଦଖି अଫିସର ସା{ ମାେନ କହnି ,
“ଆେର ତୁ ଏଠି ଏମି ତି ଏେତ ରାତି ପଯn କାମ ନ କରି କି ଛି ସମୟ େତା ମି ର-ୁ
େଦବା କଥା।” ପରିଧି କେହ, “ଆେର େଦଖୁଚୁ ତ ଏଠି ଏେତ କାମ, କଣ କରିବି ?” ଆଉ
ଜେଣ ସା{ କେହ, “େତା ପରି ସେ}ାଟ କମଚାରୀ-ୁ େକେବ ବାହା େହବା କଥା ନୁ େହଁ ।”
ସମେ] ହସnି , ପରି ଧି ଭାେବ େସ अଫିସର କାମ ପାଇଁ ପି ୟଠୁ ଦୂ େରଇ ଯାଉନି ତ?
େଫାନ ଆେସ ପି ୟର। କି ଛି ସମୟ କଥାେହାଇ ପୁଣି କାମେର ଲାଗିଯାଏ ପରିଧି । अଫିସର
ଡାଇେର³ର ମଧ ଖୁସି ପରି ଧି ଉପେର। େହେବନି ବା େକମି ତି ପରି ଧି ଭଳି
କ\ବପରାୟଣ କମଚାରୀ ପାଇ ତା- अଫିସ ବହୁତ ଆଗେର। ଏମି ତିେର ଦୁ ଇବଷ
ବି ତିଗଲାଣି। ପରି ଧି ଏେବ ଗଭବତୀ ଏକଥା ଜାଣିବା ପେର ପି ୟ କେହ, “ଏେବ अଫିସ
କାମ ସହି ତ ତୁ ମକୁ ଆମ ସnାନର ଧାନ ରଖିବାକୁ ପଡ଼ି ବ” ପରି ଧି କେହ, “କାଇଁ ତେମ
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କୁ ଆେଡ଼ ଗଲ କି ?” ଦୁ େହଁ ବହୁତ େଜାରେର ହସnି ।
“ଆଉ କି ଛି ଦି ନପେର ଆମ अଫିସର ଫାଉେyସନ େଡ। ଆଉ ଏଥରକ ‘େବ
ଏେ" ାଇ अଫ ଇअର ଆୱାଡ’ େମାେତ ମି ଳିବ େବାଲି ସାର୍ କହି େଲ ଆଉ ତା ସା{କୁ
ପେମାସନ। କାହWକି ନା େମା ପାଇଁ ଆମ अଫିସ ଆଜି ଏେତ ଉପେର।” ଏକଥା ଶୁଣି ପି ୟ
ଆଗୁଆ अଭିନsନର େମଘ ଢାଳି ପକାଏ ପରି ଧି ଉପେର।
ପରି ଧି ଏେବ ଛअ ମାସର ଗଭବତୀ। ଆଜି େଦହ ଠି କ୍ ନ ଲାଗିବାରୁ ଜଲଦି
अଫିସରୁ ଘରକୁ େଫରି ଆେସ। ପରି ଧି କୁ ଏେତ ଜଳଦି ଘେର େଦଖି ପି ୟ କୁ େହ, “କଣ
ମାଡାମ ଆଜି ଏେତ ଜଲଦି ? ମଁୁ ସ ପ େଦଖୁନାହW ତ?” ଦୁ େହଁ ଖୁବ୍ ମଜା କରnି । अଫିସର
େନାଟିସ େବାଡେର ‘େବ ଏେ"ାେଲାଇ अଫ ଇअର ଆୱାଡ’ ଆଉ କାହା ନଁା ପାଖେର
େଦଖି ପରି ଧି ରାଗିଯାଏ। ତା’ ଆଖିରୁ ଝରି ପେଡ଼ ଦୁ ଇଧାର ଲୁ ହ। େସ େଜାର-େଜାର ପାଦ
ପେକଇ େଫେର ତା କାବି ନକୁ । ପରି ଧି ସହ କାମ କରୁଥିବା अନନାକୁ ଦି ଆଯାଏ ‘େବ
ଏେ"ାେଲାଇ अଫ ଇअର ଆୱାଡ’
ସମେ] अନନାକୁ ଶୁେଭାର ବା\ା େଦଉଥାnି । ଏସବୁ େଦଖି ବହୁତ ଭା{ିପେଡ଼
ପରି ଧି। ଡାଇେର³ର-ୁ େଦଖାକରି ବା ପାଇଁ ଯାଏ ତା- କାବି ନକୁ । ଡାଇେର³ର, “ପିଜ୍
ସି ଟ୍” ପରି ଧି କି ଛି କହି ବା ଆଗରୁ ଡାଇେର³ର କୁ ହnି , “ପରି ଧି! ଆଇ ଆମ୍ ସରି । ମଁୁ
କଣ କରି ବି? ତୁ େମ ଏେବ େପଗେନ¢ ତା’ ପୁଣି ଛअ ମାସର। ଆଉ ତୁ େମ କାମ କରୁଥିବା
ଫାଇଲ ମଁୁ ଏେବ अନନାକୁ େଦଲି । ବି କଜ୍ ତୁ େମ େକୗଣସି ମୁହୂ\େର ଇେରଗୁଲାର
େହଇପାର। ଆଉ େସ କମର ଚାହାnି େଯ ତା- ଫାଇଲ ‘େବ ଏେ" ାଇ अଫ ଇअର
ଆୱାଡ’ ହW କରp। ଆଉ ତୁ େମ ଜାଣିଛ େସ ଆମ अଫିସର ପୁରୁଣା କମର। େସଥିପାଇଁ
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ଆେମ ବାଧ େହାଇ अନନାକୁ ‘େବ ଏେ" ାଇ अଫ ଇअର ଆୱାଡ’ େଦବାକୁ ବାଧ
େହଲୁ । ନେହେଲ ମଁୁ କଣ अଫିସର ସମ] ାଫ ଜାଣିଛnି େଯ ତୁ େମ େକେତ କାମ
କର।”
ପରି ଧି କଣ କହି ବ କି ଛି ବୁ ଝି ପାରୁ ନଥିଲା। ମେନ ମେନ କାହା ଉପେର ରାଗୁଥିଲା।
ପୁଣି କହି େଲ ଡାଇେର³ର, “ଆଉ କି ଛିଦିନ ପେର ଆେମ ତୁ ମକୁ ପେମାସନ େଦଉଛୁ
ନା। ତା ପୁଣି ସି ନିୟର ମାେନଜର।”
ପରି ଧି ଭାବୁ ଥିଲା ତାକୁ େଯମି ତି ତା ପେମାସନ ଖାଲି ଖାଲି େର ମି ଳିଯାଉଛି ।
ପେମାସନ ପାଇବାକୁ ହକ୍-ଦାର େସ। ପରି ଧି ଡାଇେର³ର- କାବି ନ୍ ଠୁ େଫରି ଥିଲା।
ମନେର କ ଥିଲା। କି ଏେତ ପରି ଶମ ଆଉ ଏେତ କାମ େଯଉଁ ଫାଇଲ ପାଇଁ କରୁଥିଲା
େସ ବି ତା’ ହାତରୁ ଚାଲି ଗଲା। େସ ଘରକୁ େଫରିଲା ପେର ପି ୟକୁ ସବୁ କଥା କହି ଲା।
ପି ୟ ଏକଥା ଶୁଣି କହି ଲା, “ପେମାସନ ପେର ମଁୁ ତୁ ମକୁ

‘ମାେନଜର ମାଡ଼ାମ’ େବାଲି

ଡାକି ବି। ଆଛା େଦଖିଲ େସପଟ ରୁମ୍ େର ତୁ ମକୁ କି ଏ अେପeା କରି ଛnି ।”
ପରି ଧି ଯାଇ େଦେଖ ପି ୟର ମା ଆସି ଛnି । ପରି ଧି ମା’-ୁ ମୁyିଆ ମାେର। ପି ୟର ମା
ପରି ଧିକୁ ବହୁତ ଭଲ ପାଆnି । ପରି ଧି ମଧ ତା-ୁ । େସ େକବଳ ପରି ଧିର ଓ ଘରକୁ
ଆସୁଥିବା ନୂ ତନ अତି ଥିର ଭଲଭାେବ େଦଖାଶୁଣା କରି ବା ପାଇଁ ଆସି ଛnି । ପରି ଧି
अଫିସେର ଥିଲାେବେଳ ତା େମାବାଇଲକୁ େଫାନ କରnି ମା। ମଝି େର ମଝି େର କାମ
ବ]େର ରହି ମା- େଫାନ ନ େନେଲ, ମା େଫାନ କରnି अଫିସର ଲାyଲାଇନକୁ ଓ
କୁ ହnି , “ପରି ଧି େତା ବାଗେର ମଁୁ ଆେପଲ ରଖିେଦଇଛି ଖାଇେଦବୁ ।” ପରି ଧି ବାଗେର
େଦେଖ ଆେପଲ अଛି । ପରି ଧିକୁ ଏସବୁ ଭଲଲାେଗ େହେଲ ରାଗ ବି ଲାେଗ। ତା ପାଇଁ
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ଭଲ ପାଇବା େଦଖି ମା- ଉପେର ଖୁସି ହୁଏ ପରି ଧି। ଆଉ େସତ ଏେବ େଛାଟ ପି ଲା ନୁ ହଁ
େହେଲ, େକେତ େବେଳ ପାଣି ପି ଇବୁ , କଣ ଖାଇବୁ କହnି େଫାନ୍ େଯାେଗ ମା। ମଁୁ କଣ
େଛାଟ ପି ଲା ଏକଥା ଭାବି

େବେଳ େବେଳ ରାଗିଯାଏ ପରି ଧି। ଏଇମି ତିେର କି ଛିଦିନ

ବି ତିଗଲାଣି।
ଆଜି ସlାେର अଫିସର କଂେଫେରନସ ହଲେର ମି ଟି{ अଛି । ପେମାସନ ବି
ମି ଳିବ ପରି ଧିକୁ। େଯେତ ରାଗ ଦୁ ଃଖ ଥିେଲ ମଧ େକମି ତି େଗାେଟ ଖୁସି अଛି ପରି ଧି
ମୁହଁେର। େସ ମି ଟି{ ଚାଲି ଥିବା ହଲର ଆଗଧଡି ର େଚୟାରେର ବସି ଗଲା। ସଭା ଆରq
େହଲା। ସି ନିୟର ମାେନଜର ପେମାସନ ପାଇଁ ଡକାଗଲା। ପରି ଧି ଠି ଆ େହାଇଗଲା
ସି ଟ୍ ରୁ। ଶାଢୀ ସେଜଇବା େବେଳ ମାଇକ୍େର ପରି ଧି ମି ଶ ନ ଥିଲା। अନ ଜେଣ ଗେଲ
ଓ ସି ନିୟର ମାେନଜର େପାକୁ ପେମାସନ େହେଲ। ପରି ଧି ଏସବୁ ସହ ନ କରି
େଜାରେର ପାଦ ପେକଇ ପେକଇ ସି ଧା େଫରିଲା ନି ଜ କାବି ନକୁ । ତାକୁ ବହୁତ ରାଗ
ଲାଗୁଥିଲା ଆଖିତଳ ଓଦା କରି ସାରିଥିଲା ପରି ଧି ଆଖି ର ଲୁ ହ। ଲୁ ହକୁ େପାଛି ଲା େବଳକୁ
କାବି ନ୍ କବାଟର କି ଛି ଶª ଶୁଣି ପରିଧି ଚାେହଁ ଡାଇେର³ର କବାଟ େଖାଲି କହି େଲ,
“ପରି ଧି अଫିସର େବାଡ େମ^ର- କହି ବା କଥା ଯଦି ଆେମ ତୁ ମକୁ ପେମାସନ େଦଉଛୁ
େତେବ ଠି କ अଛି , େହେଲ ତୁ େମ ଏେବ ଗଭବତୀ ଆଉ କି ଛି ମାସପେର ଆଉ କାମ
କରି ପାରି ବ ନାହW େସଥିପାଇଁ..... , ଆେମ ସରି ପରି ଧି।”
ଏକଥା ଗୁଡିକ ଶୁଣିଲା ପେର ପରି ଧି ଭାବୁ ଥିଲା, େଯେତ େଦହ ଖରାପ େହେଲ ବି ମଁୁ
अଫିସ ଆସି ଛି। अଫିସ ପାଇଁ େମା ପରିବାର ସହ ମଁୁ ଠି କେର ସମୟ କାଟିପାରିନି । େହେଲ
ଏ अଫିସ େମାେତ େଦଇଛି କଣ? ନି ଜର େକାଧକୁ ସହ ନ କରି ପାରି େସ ଇ]ଫା
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େଦଇଛି । ଘେର ପି ୟ ଓ ମା ବହୁତ ବୁ େଝଇଛnି । େହେଲ ପରି ଧିକୁ ଗାସ କରି ଛି ଏକ
ଦୁ ଃଖଦ ସମୁଦ। େସ ଘର ବାଲେକାନୀେର ଠି ଆ େହାଇ େଦଖୁଛି ସୂଯ -ୁ । େସ େକମି ତି
ଧୀେର ଧୀେର अ] େହଉଛnି । अlାର ଆଗେର ସୂଯ - କି ରଣ ହାରି ଯାଇଛି । ମଁୁ ମଧ
େସହି ପରି ହାରି ଯାଇଛି ।
େକେତେବେଳ ମା ଆସି ପାଖେର ପଡି ଥିବା େଚୟାରେର ବସି ସାରି ଛnି ପରି ଧି
ଜାଣିପାରି ନି। ମା କହି ଛnି , “ପରି ଧି ସୂଯ ସବୁ ଦି ନ अ] ହୁଏ। କି p କି ଛି ଘ¢ାର
ବବଧାନେର େସ ପୁଣି ଉଦୟ ହୁଏ ଏକ ନୂ ତନ ସକାଳ ସହ, ନୂ ତନ ଚି nାଧାରା େନଇ
ନୂ ଆ କି ଛି କରି ବା ପାଇଁ।”
ଏଇଭିତେର ଦୁ ଇବଷ େହଇଗଲାଣି । ପରି ଧି ଏେବ କ"ାନୀର ଡାଇେର³ର।
ମହି ଳା ମାନ- ପାଇଁ ଶ]ାେର ସାନି ଟାରୀ ନାପକି ନ୍ େଯାଗାଉଥିବା କ"ାନୀ କରି ତାକୁ
ସଫଳ କରି ବାେର େସ ବହୁ ପଶଂସାର ପାତ। ମହି ଳାମାନ- ପାଇଁ ସାଜି ଛnି ଏକ ଜଳn
ଉଦାହରଣ। େସ ଜେଣ ସୁପତି /ିତ ଶି ୋଦଗୀ େହାଇପାରି ଛି। ମା’-ର େସଇ
େକଇପଦ କଥା ‘ସୂଯ ସବୁ ଦି ନ अ] ହୁଏ େହେଲ ଉଦୟ ବି ହୁଏ

କି ଛି ନୂ ଆ କରି ବା

ପାଇଁ।’
ପି ୟ ଓ ତା- ପୁअ ପଜଳ ସହି ତ ପରି ଧି ଏେବ େବଶ୍ ଖୁସିେର ।

ରତନପୁର ଶାସନ , କୁ ହୁଡି ,େଖାା -752027 ଓଡି ଶା
ଇେମଲ - rkdash1996@gmail.com , େମା - 8908859797
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अନୁଭୂ ତିରୁ କି ଛି
ନି ଶା େଗାେଟ ଭାରି अଜବ ଜି ନିଷ। େକେତେବେଳ ମଣିଷକୁ ମୃତୁ
ମୁଖକୁ େଠଲି ନି ଏ ତ େକେତ େବେଳ ମଣିଷକୁ ଆକାଶ ଉ}ାକୁ େନଇ
ଯାଏ। େସମି ତି େଗାେଟ ନି ଶା ମେତ ଘାରି ଥିଲା ୨୦୦୦ ମସି ହାେର
ଗିଟାର ଶି ଖିବା ନି ଶା ମଁୁ େସେତେବେଳ +୨ ବି ାନର ପଥମ ବଷ ଛାତ
ଥାଏ। କଟକ ସହରେର ପାବଣ ଋତୁ ଆରq େହଇ ଯାଏ ଗେଣଶ ପଜ
ୂ ା
ଠାରୁ ସରସ ତୀ ପଜ
ୂ ା ସରି ବା ପଯn। ଆଉ ପଜ
ୂ ା େହେଲ େମେଲାଡି
େହବ ତ ନି ¡ିତ ଆଉ କଟକର େମେଲାଡି ପର"ରା ବହୁ ପୁରାତନ।
େକଉଁଠି େଗାେଟ ପଜ
ୂ ା େହଲା ମାେନ ବାଉଁଶ ଉପେର ଫଲସ୍ କାଠ ବାlି
ତି ଆରି େହାଇଯାଏ େଗାଟିଏ ଦି ନ ଭିତେର ସୁଉ} ମ। ଆଉ ସlା
୭ଟା େବଳକୁ

ହାେଲା େଚକ୍, ତାବଲା, ଗିଟାର ଆଉ କାସି ଓର

େଟି{୍ ଶªେର େଗାଡ ଆେପ ଆେପ ଘର ବାହାରୁ ଚାଲି ଆେସ େମା
ଭଳି ସ{ୀତ େପମୀମାନ-ର। େମାର େମେଲାଡି େଦଖିଲା େବେଳ
ଭାରି ଇଛା ହୁଏ ମଁୁ ଯାଇଁ ତା- ସହ ଗିଟାର ବଜାnି କି ? େଯଉଁ
ଭାଇମାେନ ବାଦଯd ବଜାଉଥାଆnି େସମାନ- ଭିତେର ସବୁ ଠାରୁ
ଦୀପକ ଷଡ{ୀ

େବଶୀ ଲe ମଁୁ ଗିଟାରି  ଭାଇ- ଉପେର ହW ଥାଏ। अବଶ ଏଇ
ଗିଟାର ବେଜଇବା ନି ଶା ମେତ ହି sୀ ସି େନମା େଦଖି ବା ଠାରୁ ହW
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ଘାରି ଥିଲା। ମନେର େମାର ବହୁତ ଇାଥାଏ ମଁୁ େକମି ତି ଗିଟାର ଶି ଖିବି। ଆଉ ଦି େନ ମଁୁ
ମନ କରି େଦଲି େଯ ମଁୁ େଯମି ତି େହେଲ ବି ଗିଟାର ବେଜଇବା ଶି ଖିବି କି p ଶି ଖିବା ପାଇଁ
ତ ଜେଣ ଶି eକ ଆବଶକ। େମାେତ ଜେଣ ଭଲ ଗିଟାର ଶି eକ ମି ଳିେବ େକଉଁଠୁ? ମଁୁ
ଲାଗି ପଡି ଲି ଗିଟାର ଶି eକ େଖାଜି ବାେର।
ଦି େନ େଗାେଟ େମେଲାଡି ପାଟ ବାନରରୁ େସ ପାଟର େଫାନ ନ^ର େନଇ ମଁୁ ତା-ୁ
ଲାy େଫାନରୁ େଫାନ କଲି । େସପଟୁ େମାେତ ଜେଣ ଭଦେଲାକ େଗାେଟ ନ^ର େଦେଲ
ଆଉ କହି େଲ

େଯ “ଏ ହଉଛnି ଆମ ପାଟର ଜେଣ

ଗିଟାରି  ଆପଣ ତା- ସହ

େଯାଗାେଯାଗ କରp” ମଁୁ ତା- ପାଖକୁ େଫାନ କଲି େସ େସପଟୁ କହି େଲ େମା ଘର
ସି ଡିଏ େସ³ର ୫େର ତୁ େମ େକେତେବେଳ ବି ଆସି ପାର। ତା’ପେର େମାର +୨ର ପଥମ
ବଷ ପରୀeା ଥିଲା େତଣୁ ମଁୁ ତା- ପାଖକୁ ଆଉ ଶୀଘ ଯାଇପାରିଲି ନାହW। ପାୟ ମାେସ
ପେର ମଁୁ ପୁଣି ଆଉ ଥେର େସ ନ^ର ଲେଗଇଲି କି p େସପଟୁ ଲାଗିଲା ନାହW। ଭାବି ଲି
େବାେଧ େଫାନ ଖରାପ ଥିବ େତଣୁ ଆଉ େଫାନ ନ କରି ସି ଧା ସାଇେକଲ ଧରି ଚାଲି ଲି
ସି ଡିଏ େସ³ର ୫କୁ । ଆମ ଘରଠାରୁ ପାୟ ୧୨କି ମି ପାଖାପାଖି ହବ। େସ ସାର- ନଁା
ଥିଲା େସୗରଭ ସାର। ମଁୁ େସ କହି ଥିବା ଠି କଣାକୁ ପଚାରି ପଚାରି ଯାଇଁ ତା- ଘେର
ପହିଲି। କଲି {୍ େବଲ୍ ମାରିଲା ପେର େଦଖି ଲି ଜେଣ ପାୟ ୩୦/୩୨ ବଷର ଯୁବକ ଘର
ଭିତରୁ ବାହାରି େଲ। େମାେତ ପଚାରିେଲ କଣ େହଲା େବାଲି ମଁୁ କହି ଲି ସାର ଆପଣ
ଗିଟାର ଶି ଖnି ନା? େସ ଟିେକ ରହି କି ଥ{ମ{ େହଇ କି କହି େଲ ହଁ ହଁ ମଁୁ ଶି ଖାଏ।
ତୁ େମ ଆସ ଭିତରକୁ ଆସ।
ମଁୁ ଗଲି େମାେତ ଟିେକ େକମି ତି େକମି ତି ଲାଗୁଥାଏ। କାରଣ ଘର ଭିତେର କି ଛି
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ଜି ନିଷପତ େବଶୀ ନଥିଲା ଆଉ େକୗଣସି ବାଦଯd ମଧ ନ ଥିଲା। େସ ଆଉ େଡରି ନ
କରି କହି େଲ। ତୁ ମକୁ ଗିଟାର ଶି ଖିବାକୁ େହେଲ ପଥେମ ୨୦୦୦ଟ-ା ଦବାକୁ ପଡି ବ
ଏଡମି ଶନ ଫିସ୍। ଆଉ ତାପେର ମାସକୁ ମାସ ୫୦୦ େଲଖାଏଁ ଦବାକୁ ପଡି ବ। ପତି
ଶନି ବାର ତୁ େମ ତୁ ମ ନି ଜ ଗିଟାର ଧରି କି ଏଠି କି ଆସି ବ। ସlା ୬ଟାରୁ ରାତି ୯ଟା ଯାଏଁ
କ ାସ ହବ। ମଁୁ ସେ{ ସେ{ ମୁy ଟୁ{ାରି ହଁ ଭରି େଦଲି । ଆଉ କହି କି ଆସି ଲି େଯ ମଁୁ
ଆସnା ଶନି ବାରକୁ ପଇସା େନଇ କି ଆସି ବି େବାଲି । ତାପେର ତା-ଠାରୁ ବି ଦାୟ େନଇ
ଚାଲି ଆସି ଲି। ହଁ ତ ଭରି େଦଲି କି p ଏକକାଳୀନ ଗିଟାର ସହ ଫିସ୍ ଭାରିବାକୁ ପାୟ
୫୦୦୦ଟ-ା ଦରକାର ପଡି ବ। ଏେତ ପଇସା ଆଣିବି େକଉଁଠୁ? ବାପା-ୁ କହି େଲ ତ
ପବଳ ଗାଳି ପଡି ବ କାରଣ େସେତେବେଳ ବାପା-ର ସ େରାଜଗାରେର ଆେମ
କଟକେର ଭଡା େନଇ ରହୁଥିଲୁ। ଆଉ େମା ଟିଉସନ ପାଇଁ ବି ପାଖାପାଖି ୭୦୦ ରୁ ୮୦୦
ତା-ର ଖଚ ହଉଥାଏ ପତି ମାସେର।
େବାଉକୁ ଯାଇ ସବୁ କଥା କହି ଲି। େସ ପଥେମ ଟିେକ ଗରଗର େହଲା କି p ମଁୁ
େବଶୀ ଜି ଦି କରି ବାରୁ ଯାହାହଉ େସ ରାଜି େହଇଗଲା। େସ କହି ଲା ହଉ ମଁୁ େତା ପାଇଁ
େକମି ତି କଣ କରି ୨୦୦୦ଟ-ା େଯାଗାଡ କରି େଦବି କି p ତୁ େସ ବାଜା େନଇକି ବାପାଆଗକୁ ଜମା ଯି ବୁନି । େସ େଯେତେବେଳ ଜାଣିେବ େଯ ତୁ ପଇସା େନଇ ବାଜା କି ଣିଛୁ
େବାଲି େତା ସହ େମା अବା ମଧ ଖରାପ କରି େଦେବ। ମଁୁ େବାଉକୁ ବୁ େଝଇ େଦଲି ତୁ
ଜମା ବ] ହअନା। ବାପା-ୁ େୟ ବି ଷୟେର କି ଛି ସୁରାକ ବି ମି ଳିବନି େବାଲି । େବାଉ
େଦଲା ୨୦୦୦ ଆଉ େଗାେଟ ସା{ ଠାରୁ ୧୫୦୦ ଧାର ଆଣି ଆଗ େଗାେଟ ଗିଟାର
କି ଣିେଦଲି । अବଶି  ପଇସା ଓ ମଁୁ ରଖି ଥିବା କି ଛି ପେକଟମନି ମି େଶଇ ୨୦୦୦ଟ-ା
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ଆଉ ଗିଟାର ଧରି ଶନି ବାର ଦି ନ ଚାଲି ଲି ପୁଣି ସାର- ପାଖକୁ । ସାର- ଘର ଆଗେର
ପହିଲି। ସାର େମାେତ େଦଖି ଆଗ ପଚାରି େଦେଲ ୨୦୦୦ଟ-ା ଏଡମି ଶନ ଫୀସ୍
ଆଣିଛ ତ? ମଁୁ ଆଉ େବଶୀ କି ଛି ନ କହି ୨୦ଟା ୧୦୦ ଟ-ିଆ େନାଟ୍ ତା- ହାତକୁ
ବେଢଇ େଦଲି ସାର୍ ୨/୩ ଥର ଟ-ାକୁ ଗଣି କି େନଇ ତା- ପେକଟେର ପୁେରଇ େଦେଲ
ଓ େମାେତ ବସି ବାକୁ କହି େଲ। ମଁୁ ବସି ଥାଏ ସlା ଆସି ୭ଟା ବାଜି ଲାଣି େମାେତ ଘରକୁ
ଯି ବାକୁ ପାୟ ୧ ଘ¢ାରୁ େବଶୀ ଲାଗିବ। େତଣୁ ମଁୁ େସଠୁ ଉଠି ଘର ଭିତେର ସାର୍ -ୁ
କହି ଲି ସାର୍ େମାେତ ଆଜି ପଥମ କ ାସେର ଟିେକ େବସି କ୍ ଜି ନିଷ ଗୁଡା କହି ଦିअp।
ଆସnା କ ାସ ଠାରୁ ଶି ଖିବା ଆରq କରିବା। ମଁୁ ଠି କ୍ ଶୁଣିପାରୁ ଥାଏ ସାର୍ ଟିଭିେର ବସି
ସି େନମା େଦଖୁଥାଆnି ଫୁଲ ସାଉy୍ େଦଇ। ମଁୁ ଟିେକ େଜାରେର କହି ବାରୁ େମାେତ
କହି େଲ ହଉ ହଉ ତୁ େମ ବସ ଆଉ ୩ ଜଣ ପି ଲା ଆସି େବ। େସମାେନ ଆସି େଲ
ଏକାଥେର ତମ ସମ]-ୁ ମି େଶଇକି ଶି େଖଇବି । ମଁୁ ଆଉ କି ଛି ନ କହି ପୁଣି ଆସି
େଚୟାରେର ବସି ଲି।
ରାତି ୯ଟା େହବାକୁ ବସି ଲାଣି କାହାର େକଉଁଠି େଦଖାଦଶନ ନାହW। କି ଛି ସମୟ
ପେର ସାର୍ ନି େଜ ଆସି କହି େଲ ତୁ େମ ଆଜି ଯାअ ଆସnା ଶନି ବାର ଠାରୁ ଆେମ ଆରq
କରି ବା। ମଁୁ ଆଉ େବଶୀ କି ଛି ନ କହି େସଠୁ ଚାଲି ଆସି ଲି। ଘେର ପହୁ ପହୁ ପାୟ
୧୧ଟା ବାଜି ଯାଇଥାଏ। ବାପା ଖାଇ କି େଶାଇ ପଡି ଥାଆnି । େବାଉ େମାେତ ଜଗି କି
ବସି ଥାଏ। ମଁୁ ଧୀେର ଆସି ଗିଟାରଟାକୁ େମା ରୁମ୍ ଭିତେର ରଖିେଦଲି । ଆଉ ଖାଇବାକୁ
ବସି ପଡି ଲି। େବାଉ େମାର ପଚାରୁଥାଏ କଣ ଶି ଖିଲୁ, େକେତ ଶି ଖିଲୁ, େକେତ ପି ଲା ଆଉ
ଶି ଖୁଛnି ଏମି ତି େକେତ କଣ ପଶ। ମଁୁ ସବୁ ର ଉ\ର ହଁ ହଁ ା େର େଦଇକି ଚାଲି ଗଲି
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େଶାଇବାକୁ । ପୁଣି ଆସnା ଶନି ବାରକୁ ଗଲି ସାର- ଘରକୁ ।
େସଠି ପହିଲା େବଳକୁ େଦଖି ଲି ସାର- ଘର ଆଗେର ତାଲା ଝୁଲୁ ଚି । ଟିେକ ବ]
େହଇପଡି ଲି ଭାବି ଲି ଟିେକ अେପeା କରି ବି ହୁଏ ତ େକଉଁଠିକି ପାଖକୁ ଯାଇ ଥିେବ ଚାଲି
ଆସି େବ େବାଲି । କି p ପାୟ ଏକ ଘ¢ା ଧରି େକହି ଆସି େଲନି । ମଁୁ େସମି ତି ଠି ଆ େହଇ
ଥାଏ କାlେର ଗିଟାର ପେକଇ ସାଇେକଲ ଧରି କି। େସହି ଘରର ଉପର ମହଲାେର ରହୁ
ଥିବା ମାଲି କ େବାଧହୁଏ େମାେତ େଦଖି ପଚାରି େଲ କାହାକୁ अେପeା କରି ଛ? ମଁୁ କହି ଲି ମଁୁ
ଗୀତାର ଶି ଖିବାପାଇଁ ଆସି ଥିଲି ସାର୍ କୁ ଆେଡ ଗେଲ? େସ ଭଦେଲାକ କହି େଲ ଓଃ େସ
େମେଲାଡି େର ଯି ଏ ଗିଟାର ବାଜnି ତ? ମଁୁ ହଁ କହି ଲି େସ ତ େକେବ ଠାରୁ ଘର ଛାଡି
ପେଳଇ ଗେଲଣି ପାୟ ୨ ମାସ ପାଖାପାଖି େହବ।
ମଁୁ

ଆ¡ଯ େହଇ ପଚାରି ଲି ଆଉ େଯାଉ ସାର ଗତ ଶନି ବାର ଏଠି ଥିେଲ େସ

କି ଏ? େସ ରାଗିକି କହି େଲ ସାର୍ ନା େଚାପା। େସ ପରା େଚାରଟା ଆଉ ଠକଟା ଆେମ
େକହି ନଥିଲା େବେଳ େସ ଆମ ଘରୁ ୫୦୦୦ଟ-ା େନଇ ୩ଦି ନ େହଲାଣି େଫରାର
େହଇଯାଇଛି । େସ ନି ଜକୁ େଗାେଟ କ"ାନି ର େସଲସମାନ୍ କହି ଆମ ଘେର ରହି ଥିଲା।
ଆମରି ଜି ନିଷପତ ବବହାର କରୁଥିଲା। କି p ତା’ର ହାବଭାବ େଦଖି େକହି ବି କହି
ପାରି େବନି େଯ େସ େଗାେଟ ଠକ େବାଲି ଆେମ ତା ନଁାେର ପୁଲିସେର ଏଫଆଇର୍
େଦଇଛୁ। କାଇଁ କଣ େହଲା କି ତମଠୁ ବି ପଇସା େନଇଛି କି ଗୀତ ମାର କହି କି ?
େସେତେବଳକୁ େମା ପାେଖ ଆଉ କି ଛି ଉ\ର ନ ଥାଏ। ମଁୁ େସ େଫାନ ନ^ରଟି ତା-ୁ
କହି ଲି ଆଉ ପଚାରିଲି ଏଇ ନ^ରଟି ତା’େହେଲ କାହାର ? େସ କହି େଲ ଏଇଟା ଆମରି
ନ^ର କି ଛିଦିନ େହଲା େଡଡ୍ େହଇ କି ଥିଲା ଏେବ ଠି କ େହଇଛି ।
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ଏ ସବୁ ଶୁଣିସାରିବା ପେର େମା ପାଦତଳୁ ମାଟି ଖସି ଯାଇଥାଏ। ବହୁତ େଜାେର
କାs ଲାଗୁଥାଏ। କି p କାsି ପାରୁନଥାଏ। ମଁୁ ପୁରାପୁରି ଠକି ଯାଇଥିଲି। କି ଛି ନ ବୁ ଝି ନ
ସୁଝି ପଇସା େଦବା ଆଉ ଗିଟାର ଶି ଖିବା ନି ଶା େମାେତ ମହ{ା ପଡି ଯାଇଥାଏ। ରା]ା
ସାରା ଭାବି ଚାଲି ଥାଏ ଘେର େବାଉକୁ କି ଉ\ର େଦବି େବାଲି । ଘରକୁ ସି ଧା ଆସି କାହାକୁ
କି ଛି ନ କହି େଦହ ଭଲ ନ ଲାଗିବାର ବାହାନା କରି େସଦି ନ ରାତି େର ନ ଖାଇ କି େଶାଇ
ପଡି ଲି।
ୟା ଭିତେର +୨ର େଶଷ ବଷ ପରୀeା ମୁy ଉପେର ଆସି ଯାଇଥାଏ। େମା ଗିଟାର
େମା ରୁମ୍ ର ତାଜା ଉପେର ପଡି ପଡି ତା ଉପେର େଗାଟିଏ ଧୁଳିର ଆ]ରଣ ଜମି
ଯାଇଥାଏ। ପରୀeା ସରିଲା ଆଉ ମଁୁ ଉଳ ବି ଶବିଦାଳୟେର ନାମ େଲଖାଇ ସାରି ଥାଏ।
କି p ଗିଟାର ଶି ଖି ନ ପରି ବାର ଗାନି େମା ମନେର ଥାଏ। ୨୦୦୨ ମସି ହା େବଳକୁ ମଁୁ
ଭାବି ଲି କାଇଁ କି ଆଉ ଏ ଗୀଟାର ରଖି ବି ଯାଉଛି ବି କି େଦଇ ପଇସା େନଇ ଆସି ବି
େବାଲି । େବାଉ ବି କହି ଲା ହଁ ରହି ରହି ନ େହଇଯି ବ ଜି ନିଷଟା ଯାଇକି ବି କିେଦ। ମଁୁ
ପୁଣି ଗଲି େସଇ େଦାକାନକୁ ଗିଟାର ବି କିବା ପାଇଁ େଯାଉ େଦାକାନରୁ ମଁୁ ତାକୁ କି ଣିଥିଲି।
ମନେର ବହୁତ କ ହଉଥାଏ। େଦାକାନୀ ନେଦଖି କି କହି ଲା ପୁରୁଣା ମାଲ୍ ୧୦୦୦ କି
୧୨୦୦ଟ-ା ହବ ଯଦି ଇଛା अଛି ରଖି େଦଇକି ଯାअ। ମଁୁ ତାକୁ କହୁଥାଏ ମଁୁ ୟାକୁ ଜମା
ବେଜଇନି ଆଉ ୫୦୦ଟ-ା େମାେତ ଦି अp େବାଲି । େସ କି p େରାକେଠାକ ମନ
କରି େଦଲା।
େସଇଠି ଆଉ ଜେଣ ବrି ଆମ କଥା ସବୁ ଶୁଣୁଥାଆnି । କି ଛି ସମୟ ପେର େମା
ପାଖକୁ ଆସି କହି େଲ ଆେର ବାବୁ ଏ ନୂ ଆ ଗିଟାରଟା କାହWକି କି ବି କି ଦଉଚ? ତୁ େମ
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ନି େଜ ଶି ଖ ଆଉ ବଜାअ। େସଉଠୁ ମଁୁ ତା-ୁ ସବୁ କଥା କହି ଲି। ବrି ଜଣକ ସବୁ କଥା
ଶୁଣିକି କହି େଲ ଏଇ କଥା ହଉ ତୁ େମ କଲି େମା ଘରକୁ ଆସ ମଁୁ ତୁ ମକୁ ଗିଟାର ବେଜଇବା
ଶି େଖଇ େଦବି । ତା- ଘର େଫାନ ନ^ର େଦେଲ। େସଇଠି େମାେତ କାହWକି େକଜାଣି
ଲାଗିଲା େବାେଧ ମା ସରସ ତୀ- ଆଶୀବାଦ େମା ଉପେର अଛି । ମଁୁ ଆଉ ଗିଟାର ନ ବି କି
ଘରକୁ ଚାଲି ଆସି ଲି। େବାଉକୁ ଆଉ ଜେଣଇଲି ଣି େଯ ମଁୁ ଗୀଟାର ବି କିଲି ନାହW େବାଲି ।
ମଁୁ ତା ପରଦି ନ ତା- ଘରକୁ ଗଲି େଫାନ କରି କି। अବଶ ତା- ଘର ଆମ ଘର
ପାଖରୁ ମାତ େଗାଟିଏ କି େଲାମି ଟର ଥିଲା। ତା- ଘେର ଯାଇଁ ପହି େଦଖି ଲି େଯ ଭିନ
ଭିନ ପକାରର ଗିଟାର ସବୁ ସଜା େହଇ କି ରଖା େହାଇଛି । ମେନମେନ ଇଶର-ୁ
ଧନବାଦ େଦଲି ଭାବି ଲି େଯ ଏଥର ମଁୁ ଠି କ ଜାଗାେର ଆସି ପହିଛି େବାଲି । ସାର୍ ଆସି
େମାେତ ବସି ବାକୁ କହି େଲ। ସାର୍ - ନଁା ସତ ମି ଶ ଥିଲା। େସ େମା ବି ଷୟେର ସବୁ
ପଚାରି ବୁ ଝି େଲ। ଆଉ ତା ପରଠାରୁ େମା ଗିଟାର ଶି eା ଆରq େହଲା। ମଁୁ

ସାର-

ପାଖରୁ ପାୟ ୩ ବଷ ଲଗାତାର ଶି ଖିଲି। ପେର ମଁୁ ପି ଜି କରି ବାେର ବ] ରହି ଲି। କି p
ଗିଟାର ବେଜଇବାର अଭାସ ମଁୁ ଜମା ଛାଡି ନ ଥାଏ। ପି ଜି ପେରପେର ଚାକି ରି ମଧ
େହଇଗଲା।
କମେର ବ] ରହି କି ମଧ ଗିଟାର ବେଜଇବାର ନି ଶା ମଁୁ େକେବ ବି ଛାଡି
ନଥାଏ। େଯେତ ରାତି ହଉପେଛ ଘେ¢ ନ ବେଜଇେଲ େମାେତ ନି ଦ ହୁଏନି । ମଁୁ େମା
ପଥମ େପାଗାମ ଉଳ ଇୟୁନିଭରସଟିର अଡି େଟାରିଉମେର ଆମ େଫଆରେୱଲ ପାଟେର
ମଁୁ ବେଜଇ ଥିଲି।

ପାପା େକହେତ େହଁ ବଡା ନାମ କେରଗା ଗୀତଟି। ଧୀେର ଧୀେର

ବାପା ମଧ େମାେତ ସହେଯାଗ କରି ବାକୁ ଲାଗିେଲ ଓ ମଁୁ ବେଜଇଲା େବେଳ େମା ପାଖେର
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ବସି ସୁର ଆଉ ତାଳର ଭଲ ତଜମା କରnି । େସହି ଦିନ ଠାରୁ ବେଜଇ ଚାଲି ଛି ଗିଟାର।
ଆଜି କାଲି କା ଦୁ ନି ଆେର ନି ଜ ପାରଦଶତା ପଦଶନ କରିବାକୁ

ଇୟୁ ଟିଉବ୍ ଆଉ

େଫସବୁ କ୍ ଭଳି ସାମାଜି କ ମାଧମ ଆସି ଗଲାଣି। େତଣୁ ମଁୁ ମଧ ତାର ଭରପୁର
ଉପେଯାଗ କରିଛି । ଏେବ େମା ଚାେନଲେର ୮୦ରୁ ଉ ଗିଟାର ଭିଡି ଓ ରହି ଛି। ଆଉ
ବହୁତ ଜଣ ସବ<ାଇବର୍ ମଧ अଛnି । ଯଦି ଓ ପାରିବାରିକ ଆଉ କମବ]ତା େହତୁ
ଟିେକ େବଶୀ ସମୟ େଦଇ ପାରୁନି ତଥାପି ମାସକେର ୨/୩ ଟା ଭିଡି ଓ अପେଲାଡ େହଉଛି
ଇୟୁ ଟିଉବେର। େଯେବ ବି ସୁେଯାଗ ମି ଳିେଲ କେଲଜ କି ^ା େକୗଣସି ସଂ<ୃତି କ
କାଯକମେର ବେଜଇବାର ସୁେଯାଗ ହାତଛଡା ନ କରି େଲାକ-ୁ ଆେମାଦ ପଦାନ
କରି ଚାଲି ଛି। େଶାତା- ତାଳି ଆଉ ଭଲ ପାଇବାକୁ ସାଉଁଟି କି ବାଟ ଚାଲି ଛି। କି ଛି ପି ଲା
ମଧ ଘରକୁ ଆସୁଛnି ଶି ଖିବା ପାଇଁ। ସ{ୀତକୁ ବି କୀ କରି ନି କି କରି ବି ନାହW ମଧ।
ଯି ଏ ଯାହା େଦଲା ଖୁସିେର ରେଖ କି ଛି ବାଧ ବାଧକତା ନାହି ଫିସ୍ କୁ େନଇ। ଆଉ ସତ
ସାର୍ ଏେବ କଟକେର

ନି ଜର େଗାେଟ अନୁ /ାନ େଖାଲି ବହୁତ ପି ଲା-ୁ ଶି ଖାଉଛnି ।

ସ{ୀତ େଯ େଗାେଟ ନି ଶା େସ କଥା େମା ଠାରୁ अଧି କ ଆଉ କି ଏ ଜାେଣ। େମା ତି r ଓ
ସୁsର अନଭୂ ତିରୁ ମଁୁ ଏଇଆ ଶି eା ଲାଭ କରିଛି େଯ େକୗଣସି କାମ କରି ବା ପବ
ୂ ର
 ୁ ଆଗ
ଭଲ ଭାେବ ପରଖି େନବା ଉଚି ତ୍ ଏବଂ ଯଦି ଜଣକ ପାେଖ ଯଦି ଶି ଖିବାର ଇଛା ଆଉ
ଆଗହ अଛି ତାକୁ ଈଶର ନି ¡ୟ ସାହାଯ କରି େବ େକୗଣସି ଉପାୟେର େକମି ତି ବି
େକଉଁଠି ବି । େସଥିପାଇଁ ପରା କଥାେର अଛି “ଇା ଥିେଲ ଉପାୟ ଆେପ ଆେପ ଆେସ”
अଧାପକ, େରାଲାy ଫାମାସୀ କେଲଜ
େଖାଡାସି ଂଗି, ବହEପୁର – ୧୦
ଆହାନ ଇ-ପତି କା ସ"ୂ $ ନି ଃଶୁ' ବି ତରଣ େହତୁ ଡା େଜାତି ପସାଦ ପ,ନାୟକ- .ାରା ପତି /ି ତ ଓ ପକାଶି ତ | Aahwaan.com | 120

ଆହାନ ଇ-ପତି କା, ତେୟାଦଶ ବଷ, अମ ସଂଖା, अଗ ୨୦୧୮

Magazine Downloaded from www.aahwaan.com

ଭrିର ପରିଭାଷା
अେନକ ଥର ମଁୁ ଭାବି ଛି ଏ କଥାଟିର ଆରq େକଉଁଠାରୁ କରି ବି ?
ସତେର କଣ ସବୁ ଆରqଟା ଆମରି ଇାେର ହୁଏ ! ଆମ ଜୀବନେର
ଘଟୁ ଥିବା ପେତକ ଘଟଣା କଣ ଆମ ନି ାରି ତ େଯାଜନାର अnଭୁ r !
ତଜମା କରି ବସି େଲ ଏହା େଗାଟିଏ ନି ଷବିହୀନ ଯୁrି ଟିଏ କାହWକିନା
ଆଜି ବି ବି ାନ ଆଉ ବି ଶାସ ମଝି େର ଥିବା ଦୂ ରତାଟା अେନକ େବଶି 
ଆଜି ବି ଆଧାତE େଚତନାେର अବି ଶସ ବି ଶାସଟା ବଳବ\ର େହାଇ
ରହି ଛି ଆଜି ବି ବି ାନର ପରି ସୀମା ବାହାେର ଘଟୁ ଥିବା अେନକ
ଘଟଣାର ପମାଣ େକବଳ अନୁ ଭବୀର अନୁ ଭବ ଭିତେର ସୀମି ତ।
अନୁ ଭବର େକୗଣସି ପମାଣ ନ ଥାଏ ଆଉ ପମାଣ ବି ନା ବି ାନ ବୁ ଝି
ନଥାଏ। ଏହି ସବୁ ଭିତେର अେନକ अଛnି େଯଉଁମାେନ 'କରି କରାଉ
ଥାଉ ତୁ ହି , େତା ବି ନୁ ଆନ ଗତି ନାହW'େର ବି ଶାସ କରnି । ମଁୁ ମଧ
େସହି ମାନ- ଭି ତରୁ ଜେଣ। େତେବ अେନକ ସମୟେର ଚପଳ ାନଟା
େମାର ପମାଣ େଖାେଜ ାନର େସ ପାଖେର ବି ଚରୁ ଥିବା ଭଗବତ୍
ବି ଶାସ ଉପେର। ବାର^ାର ପଶ କରି ଚାେଲ ଭଗବାନ-ର अିତ
େଜାତି ରxନ ସାହୁ ଉପେର। ଆଉ ବାର^ାର େମାର अନୁ ଭବର ପମାଣଟା ନି ଜର अeମତା

ପକାଶ କେର अବି ଶାସର ପରି ଧିେର ସୀମି ତ ଥିବା େମାର ାନବାରି ଧିକୁ
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अତି କମଣ କରିବାେର। ବାର^ାର ପଶପେର ପଶ େମା ଆଗେର ମୁy େଟକି ଛି ଡା
େହାଇଯାଆnି

ସମୟ ସମୟେର। ଏଇତ କି ଛିଦିନ ତେଳ ହଠାଟ୍ ଯାଇ ପହିଲି

ବଡ଼ଦାyେର। ସଖେର ସାନମyପ। ମyପେର ଚତୁ ା ମୂରତି । ମଧରାତର
अlକାରଟା ତା ଆଗେର ଫିକାଫିକା ଲାଗୁଥିଲା। ତୁ ଳସୀ, ପଦE ଆଉ ନାନାଦି ପୁେର ଖୁବ୍
ଭାରି ଭାରି ଲାଗୁଥି ଲା ସି ଏ। ଲାଗୁଥିଲା ସାନେର ନୁ େହଁ ତା ଶରୀରେର ଲଦି ଦି ଆଯାଇଥିବା
ପତପୁର ଭାରେର ସି ଏ अସୁ ଆଉ अଣନି ଶାସୀ। େମଘନାଦ ପାେଚରୀର େସ ପାଖେର
ସି ଏ ଆଉ ପାେଚରୀ ଏ ପାଖ ବଡଦାyରୁ ଏକ ଲୟେର େମା ଆଖି.ୟ अନୁ ସରଣ କରୁଥାଏ
ତାର ସୋହନକାରୀ ରୂପ ଲାବଣକୁ । ଏମି ତି अନୁ ସରଣ କରୁ କରୁ ଆଖି େର ଆଖି
ମି ଶିଗଲା। ହଠାତ୍ ଲାଗିଲା େଯମି ତି ସି ଏ େମାେତ ପଚାରୁଛି , “ଆେର! େମାେତ ଏମି ତି କଣ
େଦଖୁଛୁ?” ସରଳି ଆ ମନଟା େମାର ଆଖିେର ଆଖିେର ହସି େଦଇ ଉ\ର େଦଲା, “କଣ
ଆଉ େଦଖିବି? ଖାଲି ପମାଣ କରିବାକୁ େଚା କରୁଛି ମଁୁ ପଢି ଥିବା ନି ଉଟନ୍- ତୃ ତୀୟ
ନି ୟମଟା ଠି କ୍ ନା ଭୁ ଲ୍!” ଏତି କି େବେଳ ତା େଦହେର ପଡି ଥିବା ତୁ ଳସୀ ମାଳକୁ ପାଇବା
ପାଇଁ ମାଡି ଆସି ଲା ଜନ ସମୁଦ। ଆଉ େସ ତୁ ଳସୀମାଳକୁ ଭr େବାଲାଉଥିବା େଲାେକ
अବି ଳେ^ ଖିନ୍ଭିନ୍ କରି ପକାଇେଲ ଠି କ୍ େଗାଟିଏ ଶାଗୁଣାପଲର ମୁgାର ଶୀକାର ପରି ।
अବି ଶାସର ପରି ଧିରୁ ାନଟା େମାର ତାଲ ଭରା ହସେଟ ହସି େଦଇ ପଶକଲା, “ଏଇଟା
କଣ ଭrିର ପରିଭାଷା? ଏଇଟା କ’ଣ ଜେଣ ଭrର ପରି ଚୟ? େତାର ଏହି अଧାଖyିଆ
କାଠଗଡଟା କଣ େଦଇପାରି ବ େମା ପଶର ଉ\ର?” ଭr ଆଉ ଭrିର କି ପମାଣ େଦଇ
ସp କରି ଥାnି ତା’କୁ ! .s ଆଉ ନି ଃସହାୟତାର କରୁଣ ଚାହଁ ାଣିେର େଶଷ ଥର ତାକୁ
ଚାହW େଦଲି । ଭrିର ପରି ଭାଷାଟା ନ ବୁ ଝାଇ େସଦି ନ ସି ଏ ଚାଲି ଗଲା अସୁ ଶରୀର େନଇ
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अଣସର ଘରକୁ । େସଠାରୁ ଉ\ର ନପାଇ ଚୁ ପ୍ଚାପ୍ ଚାଲି ଆସି ଲି अେନକ ପଶଚିହକୁ
ସାଥିେର େନଇ।
ମଁୁ କି p ଜାଣିଥିଲି େସ ଉ\ର େଦବ। କାହWକି ନା ନି ଉଟନ୍- ତୃ ତୀୟ ନି ୟମଟା ସତ
େବାଲି ତାକୁ ପମାଣ େଦବାକୁ ପଡ଼ି ବ। ପଶ େଯେତେବେଳ କରି ଛି ଉ\ର ସି ଏ ନି ¡ୟ
େଦବ। େସ अଣସରରୁ େଫରି ଲା ପେର ଉ\ର େଦଲା। ଖାଲି ଯାହା ାନ ସମୟ ଆଉ
ପରି ିତି ବଦଳି ଯାଇଥିଲା। େସ ଦି ନ ପୁରୀର ସାନମyପର ାନ େନଇଥିଲା ବାରି ପଦା
ଗୁyିଚା ମsିର। ମsିର ମଧେର ସି ଏ ଆଉ ତାକୁ ମsିର ବାହାେର अନୁ ସରଣ କରୁଥାଏ
ମଁୁ । अଭିେଯାଗ ଶନ
ୂ  ମୁଦାେର ମଁୁ ଚାହW ରହି ଥାଏ ତାକୁ । ଏମି ତି ଚାହWବା ଭି ତେର ମେନ
ପଡି ଗଲା ସାନ େବଦି େର ଛାଡି ଆସି ଥିବା େସହି अସମାହି ତ ପସ{ଟା। ଏହା ଭିତେର
अେନକ େଲାକ ଦଶନ କରି ଚାଲି ଯାଉଥିେଲ। ହାତେର ତୁ ଳସୀ ମଥାେର ଚsନ ଆଉ
ମୁଖେର ପଭୂ ନାମ ଏତି କି ହW ଭrଟିଏର ପରିଚୟ ପାଇଁ େବାେଧ ଯେଥ। ମେନ ମେନ
କହି ଲି, “ପଭୂ ! େମା ପଶଟା େମାେତ अବୁ ଝା। ମଁୁ ଆଉ ତୁ ମ ଉ\ର କଣ ବୁ ଝି ବି?” ଏହା
ଭିତେର अେନକ ସମୟ ବି ତି ଯାଇଥାଏ। ମଁୁ ଆଉ ମsିର ଭିତରକୁ ନ ଯାଇ ଯି ବାକୁ
ବାହାରି ଲି। ହଠାତ୍ େଦଖି ଲି ପାଗଳଟିଏ ମାଡି ଆସୁଛି ମsିର ଆଡକୁ । ଉନEr ଶରୀର।
ନା ଲଜା ନା अପମାନ ନା ମାନ ନା ସାନ ନା ଭୟ ନା ସେ-ାଚ। ଏ ସବୁ ଥିରୁ େସ ଥିଲା
ଉ େର । ମୁyେର େକଶ ଆଉ ମୁହଁେର ଥିବା ଦାଢି ର ଭୟ-ର ସଂେଯାଗଟା ତାକୁ
अନମାନ- ଆଖିେର ସଜାଇ େଦଉଥିଲା ଏକ ଘୃଣ ଚରିତ ଭାବେର। ପାଗଳ- ପରି
ଥିଲା ତା’ର ବବହାର। କି p ସବୁ ଜାଣିଲା ପରି ମsିର ଆଗେର ଖୁବ୍ ସxମତାର ସହ
ଛି ଡା େହଲା ସି ଏ। କଣ ଭାବି ଲା େକଜାଣି ହାତ ଦୁ ଇ େଟକି େଦଲା अବୁ ଝା ଢ{େର
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କାଳି ଆ ପାଇଁ। ମୁହଁରୁ ତାର ସ ତଃ ବାହାରି ଆସି ଲା, “ଜୟ ଜଗନ ାଥ” ଆଉ ଏତି କି
େବେଳ ଆକାଶେର ତାyବ କରୁଥିବା କଳାେମଘମାଳା ଝ-ାରି ତ କରି େଦେଲ ବଷାର
ମୂନା। ହଠାତ୍ ବଷବାକୁ ଲାଗିଲା ପଚy ବାରି ଧାରା। ଶନ
ୂ କୁ ଉଠି ଥିବା ତାର ହାତ
ପାପୁଲିେର ଭରି ଗଲା ବଷାଜଳ। ସେତ େଯପରି େସ ପାଗଳକୁ ମି ଳିଗଲା ପଭୂ - ପାଦୁ କା
ପାଣି। अପବ
ୂ  ସେnାଷେର ତାକୁ ଉଦର କରି ପଭୂ -ୁ ଧନବାଦ ଜଣାଇ ନାଚି ନାଚି
ଚାଲି ଗଲା ନି ଜ अଜଣା ପଥେର। ନା अଭିମାନ ନା अଭିେଯାଗ, ନା କାମନା ନା ଲାଳସା,
ନା ଦୁ ଃଖ ନା अଶ, ତା ମୁଖମyଳେର େଖଳି ବୁ ଲୁ ଥିଲା ଏକ ଚରମ ଆତEତୃ ି। ଏତି କି
େବେଳ େମା ଗାଲଟା अନୁ ଭବ କଲା ଉଷEତାର ¥ଶ। ହାତ ମାରି େଦଖିଲା େବଳକୁ ତାକୁ
ହାତପାପୁଲିରୁ େଧାଇ େଦଲା अମାନି ଆ ବଷା। େସ ପାଗଳକୁ अନୁ ଧାନ କରୁ କରୁ େମା
अଜାଣତେର ମଁୁ ମଧ େସହି ବଷାେର अସରାଏ ଭିଜି ଯାଇଥିଲି। ମୁହଁ େଫରାଇ ଥେର
େଦଖି ଲି କାଳି ଆର ହସ ହସ ମୁଖ ମyଳକୁ । ମେନ ମେନ କହି ଲି, “ଓେହା! ଏଇଥି ପାଇଁ ତୁ
େମାେତ ବଷାେର ଭି ଜାଇ ଏଇଠି ଛି ଡ଼ା କରାଇ େଦଲୁ ” अେପeା ନକରି େଦୗଡି ଗଲି ଗାଡି
ପାଖକୁ । ଗାଡ଼ି ର ଲୁ କି ଂ ଗାସ୍ େପାଛୁ େପାଛୁ ନଜର ପଡି ଲା ନାଲି ପଡି ଯାଇଥିବା େମା
ଆଖିେଯାଡି କ ଉପେର। କି ଛି eଣ େସହି ଲୁ କି ଂ ଗାସେର ନି ଜକୁ ନି ରୀeଣ କଲା ଭିତେର
େବାଧହୁଏ ପମାଣ େଖାଜୁ ଥିବା ାନ ଚeୁକୁ ମି ଳିଯାଇଥିଲା ଉ\ର, େସହି अସମାହି ତ
ପସ{ଟିର। ଆଉ ବି ଳ^ ନ କରି େସହି ବଷାେର ବଷାେର ଗାଡି ଧରି ମଁୁ ଚାଲି ଯାଉଥିଲି
ନି ଜ ଘରକୁ अନମନ< ଭାବେର ଠି କ୍ େସହି ପାଗଳଟିର ପରି 
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ଶୁଭଦୃ ି
ଏଇ ତୁ େମ ତ ଏେବ ଶୁଭ- ବାପାମା’-ୁ େଭଟି ଆସି ଲ, କହି ଲନି
ତ େସ େକମି ତିକା େବାହୁ ଚାହଁୁ ଛnି  ଧମପତ ୀ ତନୁ ଜାର ଏ ପଶକୁ ଶୁଣି
ତରୁଣ ବାବୁ ଓଠତେଳ େଚନାଏ ହସ ଝୁେଲଇ କହି େଲ ଶୁଭ- ବାପା
ଶାn େକାମଳ ସଂ<ାରୀ େବାହୁ ଚାହଁୁ ଥିଲା ସମୟେର ଶୁଭ- ମା
କେଠାର ଉଗ ଆଧୁନିକା େବାହୁ ଚାହଁୁ ଛnି  ମଁୁ ଜାଣିନି ନି େଜ ଶୁଭ
େକମି ତିକା ଜୀବନସାଥୀ ଚାହଁୁ ଛnି  କି p େମାର ବି ଶାସ ଆମ ଝି अ ଦୃ ି
ଶୁଭ- ଘରକୁ େବାହୁ ଗେଲ अଲଗା अଲଗା ବି ଚାର ରଖିଥିବା ଶଶୁର
ଶାଶୁ ମନକୁ େବଶ୍ ଭଲ ଭାବେର ଜି ଣି ପାରି ବ अସେnାଷ ପକାଶ କରି
ତନୁ ଜା େଦବୀ କହି େଲ ହଇଓ ତୁ ମ ମୁy ଖରାପ େହାଇଗଲାଣି କି ତୁ େମ
କଣ କହୁଚ ଜାଣି ପାରୁଚ ତ! ଶୁଭ- ବାପାମା’ अଲଗା अଲଗା
ବି ଚାରେର େଯମି ତିକା େବାହୁ ଚାହଁୁ ଚnି େସ ସବୁ ଲeଣ ଆମ େବାକି
ନାକ କାsୁ ରୀ ଝି अ ଭିତେର ନାହW ତା ପେର ବି ତୁ େମ କହୁଚ....
ତନୁ ଜା େଦବୀ- କଥା ନସରୁଣୁ ତନୁ ଜବାବୁ କହି ଉଠି େଲ ମଣିଷ
ଜି ନିଷକୁ େସମି ତି ଦେଖନି େଯମି ତି ଜି ନିଷ େହାଇଥାଏ ବରଂ େସ
ଜି ନିଷକୁ େସମି ତି ଦୃ ିେର େଦେଖ େଯମି ତି େସ ନି େଜ େହାଇଥାଏ ପତି
ଜାଗାେର ପତି ପରିବାରେର अଲଗା अଲଗା ରୁଚି ରଖିଥିବା ମଣିଷ अଛnି
ଏ ଆମ ଉପେର ନି ଭର କେର ଆେମ େକଉଁଭଳି ମଣିଷକୁ େଦଖି ବାକୁ
ସୀମାେରଖା

ଚାହଁୁ ଚୁ  େଯମି ତି ଆମର ଦୃ ି େସମି ତି ଦୃ ଶର ସୃି ତନୁ ଜା େଦବୀ
ତନୁ ଜ ବାବୁ - ବାକକୁ ସହୃଦୟ ସହି ତ ଗହଣ କରି ଶୁଭଦୃ ିେର ସ ପ
େଦଖି ଚାଲି େଲ ଜାମାତା ରୂପେର ଶୁଭକୁ େକଉଁଦିନ ପାଇେବ
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ବଡ଼ି ବିଲ୍ଡ଼ର୍
ବି ମାନ ପରି ଚାରି କା-ର ସୁରeା ସ^lୀୟ ବା\ା ସରି ଯାଇଥିଲା
ଫାଇଟ୍ ଛାଡ଼ି ବାକୁ ଖୁବ୍ କମ ସମୟ ଥିଲା େମାବାଇଲ୍ ଏବଂ अନାନ
ଇେଲେ³ାନି କ୍ ଯdସବୁ ବs କରି ବାକୁ ସୂଚନା ଆସି ବା ପବ
ୂ ର
 ୁ ସମେ]
ନି ଜ ନି ଜ ଆତEୀୟ ବା ପରି ବାର ସହ କଥାବା\ା ଜାରି ରଖିଥାnି  ମଁୁ
ମଧ अଭୟ-ୁ େଫାନ ଲଗାଇଲି , “େଚକ୍ ଇନ୍ କାମ ସବୁ ଠି କ୍ ଠାକ୍
େହାଇଗଲା ମଁୁ ଭଲେର ବସି ଛି, ମାତ ମି ଡ଼ିଲ୍ ସି ଟ୍ ତୁ େମ ଏଥର
ଘରକୁ େଫରି ଯାअ ଖାଇକି ବି ଶାମ େନବ ତୁ ମ େଟନ୍ ବା{ାେଲାର
ପାଇଁ ରାତି େର ତ अଛି , ପେର ଜି ନିଷ ସଜାଡ଼ି ବ ଏଥର ରହୁଛି ” କହି
େଫାନ ରଖି ଲି
ସି ଟ୍ େବଲ୍ଟଟି ବାlିେଦଇ ପଛକୁ ଆଉଜି ପଡ଼ି ଆଖି ବୁ ଜି ଲି ଗତ
ରାତି େର େଡରି ଯାଏଁ ପାକି ଂ କରି , ସକାଳୁ ପୁଣି ଶୀଘ ଉଠି ବାରୁ ଭଲେର
ନି ଦ େହାଇନଥିଲା ଝରକା ପାଖ ସି ଟେର ବସି ଥିବା ଭଦବrିଜଣକ
କାହା ସହ ଓଡ଼ି ଆେର ବଡ଼ େପମପ$
ୂ  ଭାବେର କଥାବା\ା କରୁଥିେଲ
େଶାଇବାକୁ ଆଖି ମାଡ଼ି ପଡୁ ଥିେଲ ବି , କଥାବା\ା ଆଡ଼କୁ କାନ ଚାଲି
अନସୂୟା ପyା

ଯାଉଥାଏ ଭଦବrି େଫାନେର କହୁଥାnି , “ତୁ େମ େକେତେବେଳ
ଉଠି ଲ? ପି ଲାମାେନ ଉଠି େଲଣି? ମଁୁ ଡୁ ପିେକଟ୍ ଚାବି େର ବାହାରୁ ଲକ୍
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କରି େଦଇ ଆସି ଲି” େସପାଖରୁ ଶୁଭୁଥାଏ, “ତେମ େଫାନ କରି ବାପେର ମଁୁ ଉଠି ଲି
ପି ଲାମାେନ େଶାଇଛnି  ଉଠି ନାହାnି  ତେମ କଣ କି ଛି ଖାଇଛ?” େଫାନର ଲାଉଡ଼
¥ିକରେର ଦୁ ଇପeର କଥାବା\ା ¥ ଭାବେର ଶୁଣାଯାଉଥାଏ “ହଁ , ମଁୁ େମା ପାଇଁ ଚକୁ ଳି
ଆଉ ଆଳୁ କଷା କରି ଟିଫିନ୍ ପାକ୍ କରି ଆଣି ଛି ତେମ େଶାଇଥିଲ ତ େସଇଥିପାଇଁ
ତମକୁ ଆଉ ଉଠାଇଲି ନି ଏେତ ସକାଳୁ ଖାଇବାକୁ ବି ଇା ନଥିଲା େତଣୁ ପାକ୍ କରି
େନଇ ଆସି ଛି, େଭାକ ଲାଗିେଲ ଖାଇବି  ତୁ େମ ନି ଜର ଯତ େନବ ସାତଦି ନ ପେର
ଆସି େଲ େଦଖାେହବ ଆସି ଲାେବେଳ ତୁ ମକୁ େଦଖି ଆସି ଲି, େଶାଇଲା େବେଳ ମଧ ଖୁବ୍
ସୁsର ଦି ଶୁଥିଲ ହଉ ଶୁଣ, େଫାନ ରଖିବାକୁ ପଡ଼ି ବ ଫାଇଟ୍ ଛାଡ଼ି ବ ଭୁ ବେନଶରେର
ପହିେଲ େଫାନ କରି ବି ଲଭ୍ ୟୁ” ଭଦବrି- େଫାନ ବs େହଲା
ମଁୁ େମା ଆଖି େଖାଲି େଦଖି ଲି, ପାିକ୍ ଟିଫିନଟି ଟାନ୍ସପାେର¢୍ ଜରି େର ବାହାରକୁ
ଦି ଶୁଥିଲା ସାଥିେର େଛାଟ अମୁଲ ବଟର ମି Å୍ ପାେକଟ୍ ଭଦବrି ନି ଜ ସାମନା ସି ଟ୍
ପଛେର େସ ସବୁ ଟା{ିେଦଇ ରଖିଥିେଲ ଭଦବrି କାହା ସହ କଥା େହଉଥିେଲ? େସ
ସବୁ କଥା ଚି nା ନ କରି ମଁୁ େଶାଇବାକୁ େଚା କରୁଥିଲି େଫାନ୍ ବs େହବାପେର ଆଉ
େକୗଣସି ପକାରର अସୁବିଧା ନଥିଲା, ମଁୁ ଛାଏଁ ଛାଏଁ େଶାଇପଡ଼ି ଲି
ଝରକା ପାଖେର ବସି ଥିବା ଭଦବrି ବାଥରୁମ୍ ଯି ବାପାଇଁ ଟିେକ ଘୁିବାକୁ अନୁ ମତି
ମାଗିବାରୁ େମା ନି ଦ ଭା{ିଲା େମା ଆର ପାଖେର ବସି ଥିବା ବrି ନଥିେଲ େବାଧହୁଏ
େସ ଓହ ାଇ ଯାଇଥିେଲ ଫାଇଟ୍ ହାଇଦାବାଦେର ପହି ଯାଇଥିଲା ଭଦବrି
ବାଥରୁମରୁ େଫରି ବା ସମୟେର ପଚାରିଲି , “ଏଠି େକେତ ସମୟ ରହି ବ ଫାଇଟ୍?”
- अଧଘ¢ା ରହି ବ େସ କହି େଲ
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- ଆପଣ ଭୁ ବେନଶର ଯାଉଛnି ? ପଚାରି ଲି
- ହଁ , ସାେହ ପାଇଁ ଗଁାକୁ ଯାଉଛି , କି ଛି କାମ अଛି  େଚନ ାଇେର ଇେଲ³ି କାଲ୍
ଇxିନି ୟର୍ अଛି  େସ କହି େଲ, ଆଉ ଆପଣ?
- ସଫ୍ଟେୱର୍ ଇxିନି ୟର୍ ମଁୁ େଚନ ାଇେର କାମ କରୁଛି  େଦହ ଭଲନାହW, େତଣୁ
ଘରକୁ ଯାଉଛି  ବାପା- ସା{ ଜେଣ ଭଲ ଡାrର अଛnି , େସଇଠି ପରାମଶ କରି ଟିେକ
େର୍ କରି େଫରିବି 
- ଆଉ ଆପଣ- ସ ାମୀ, ପି ଲାପି ଲି? େସ ପଚାରି େଲ
- ନା, ମଁୁ ଏକା ଯାଉଛି  ସ ାମୀ ବ] ପି ଲାପି ଲି ନାହାnି 
- ଓହ୍, ନୂ ଆ ନୂ ଆ ବାହାଘର େହାଇଛି େବାଧହୁଏ େସ ପଚାରି େଲ
ଏେତ ବrିଗତ ପଶର ଉ\ର େଦବା ଉଚି ତ ମେନ କରୁନଥିେଲ ସୁା ସ ତଃ ମୁହଁରୁ
ବାହାରି ଆସି ଲା, “ନା, ପା ବଷ େହଲାଣି”
- ପାବଷ େହଲାଣି ! ଏେତ େଲଟ୍ ପି ଲାଟିଏ ତ କରି ଥାେn େସ ଆ¡ଯ େହାଇ
କହି େଲ ସ ାଭାବି କ କଥା, େଯ େକହି ବି ଏମି ତି ହW ପତି କି ୟା େଦଖାଇବ କି p ଜେଣ
अପରି ଚିତ- ନି କଟରୁ ଏ ସବୁ ମଁୁ ଆଶା କରି ନଥିଲି, େତଣୁ ନି ରବ ରହି ଲି େସ
େବାଧହୁଏ େମା ମେନାଭାବନାକୁ ବୁ ଝି ପାରି େଲ
- େମାେତ ଖରାପ ଭାବp ନାହW ପି ଲାେଟ ଥିେଲ ମନ ଖୁସି ରହି ବ ଆପଣ- ବୟସ
େକେତ େହବ ଜାଣି ନି, େବାଧହୁଏ ଚାଳି ଶି ପାଖାପାଖି େହବାଭଳି ଲାଗୁଛି େସ କହି େଲ
େମାେତ କଥା ସବୁ ଭଲ ଲାଗୁନଥିେଲ ସୁା ଜାଣିନି କାହWକି ମଁୁ ସବୁ ପଶର ଉ\ର େଦଇ
ଚାଲି ଥିଲି
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- ନା, ମଁୁ अସୁ अଛି େତଣୁ େସମି ତି େଦଖାଯାଉଛି  େମା ସ ାମୀ-ର ମଧ ଏଇ
କି ଛିଦିନ େହବ ବା{ାେଲାର ବଦଳି େହାଇଯାଇଛି , ମଁୁ ଏକା େଚନ ାଇେର ରହୁଛି , େତଣୁ େସ
ବି ଚି nା ରହୁଛି 
- ହଁୁ , େସସବୁ ତ ଜୀବନର अଂଶ ଏମି ତି ଉପର ତଳ େହାଇ ଦି ନ ସବୁ ଗଡ଼ି ଚାଲି ବ
ମାତ ଶୀଘ ପି ଲାେଟ କର ପି ଲାଟିଏ ମା’ବାପା-ୁ अଧି କ ବଷ ଆୟୁଷ େଦଇଥାଏ ସୁ
େହାଇ ବିବାର େପରଣା େଦଇଥାଏ ଏଇ େଦଖୁନ, ଶାହାରୁଖ୍ ଖାନ୍, ପଚାଶ ବଷ
ବୟସେର ମଧ ଆଉ େଗାଟିଏ ସnାନ କରି ଛnି  ପି ଲା େଯେତ େଛାଟ େହବ, ମା ବାପା
େସେତ अଧି କ ବିବାକୁ ନି ଜର ଯତ େନେବ େମାେତ େକେତ ବଷ େହବ କହି େଲ?
ଭଦବrି- ପଶେର ଚମକି ପଡ଼ି ଲି କଣ ଉ\ର େଦବି ବୁ ଝି ପାରି ଲି ନାହW? େମାେତ
େସମି ତିେର ବି କାହାକୁ େଦଖି ବୟସ କହି ବା ଜଣାନାହW अଧି କ କହି େଲ କାେଳ ଖରାପ
ଭାବି େବ? ଏମି ତି ଭାବନାେର ଥିବା ସମୟେର େସ ନି େଜ ହW କହି େଲ
- େମାେତ ଏେବ ବାବନ ବଷ, େମା ୀ ପଇଂଚାଳି ଶି ବଷ େମା ପୁअ ଏ ବଷ
ଇxିନି ୟରି ଂେର ନଁା େଲଖାଇଲା, ଝି अ ଦଶମେର ପରୀeା େଦବ ଏ ସବୁ ଭିତେର ବି େମା
ୀକୁ ମଁୁ େକେବ ବୟ<ା େହବାର अନୁ ଭବ କରାଇନି  ସବୁ େବେଳ ଭଲପାଇଛି  େମା ୀ
ସବୁ େବେଳ ତି ରିଶି ବତି ଶି ବଷର ଯୁବତୀ ପରି େଦଖାଯାଆnି , କାରଣ େସ ମନ ଭିତେର
ପଫୁଲି ତ अଛnି  ପି ଲାମାନ- େଯାଗଁୁ ତ ଏ ସବୁ ସqବ େହଉଛି  େମା ୀ ରାଜି
େହାଇଥିେଲ ଆେମ ଆମର ଆଉ ଏକ ପି ଲାଟିଏ ପାଇଁ ମଧ ପ]ୁତ, କାରଣ ମଁୁ अଧି କ ଦି ନ
ସୁ େହାଇ ବିବାକୁ ଚାେହଁ 
େସେତେବେଳ େମାେତ ଖିଆଲେର ଆସି ଲା େଯ ସqବତଃ େସ ନି ଜ ୀ- ସହ ହW
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କଥା େହଉଥିେଲ ଏେତ ବୟସ େହବାପେର ବି ଏେତ େପମ! େମା ଭାବନାକୁ ବାଘାତ
େଦଇ ନି ଜ ବାଗରୁ ଏକ ବହି ବାହାର କରି େସ େମାେତ େଦେଲ ବହି ଟି ଆେମରି କୀୟ
ବଡ଼ି ବିଲ୍ଡ଼ର େଫକ୍ସ ହି ଲର, ଲି ହାେନ, େରାନି କାେଲମାନ୍ ଆଦି -ର ଫେଟା ଓ
େସମାନ-ର ଜୀବନେଶୖ ଳୀେର ଭରପର
ୂ 
- ଏଇ େଦଖp ଏଇ ବହି ମଁୁ ମଗାଇଛି  ଘେର େମାର େଗାଟିଏ େଛାଟକାଟିଆ ଜି ମ୍
अଛି  ସକାେଳ ଆଉ ସlାେର अnତଃ ଘ¢ାଏ େମା ଶରୀରର ଯତ ପାଇଁ ଜି ମ୍ କରୁଛି 
ସpଳି ତ ଖାଦ ଖାଉଛି  ଠି କ୍ ସମୟେର ଖାଇବା, େଶାଇବା ସବୁ ଠୁ अଧି କ ମଁୁ େମା ସହ,
େମା ପରି ବାର ସହ ଏବଂ େମା କାମ ସହ ଖୁସିେର अଛି  ନି େଜ ବି ବଡ଼ି ବି ଲ୍ଡ଼ି ଂ ପାଇଁ
େଚା କରୁଛି  େଫକ୍ସ ହି ଲର, ସତର ଥର େପାେଫସନାଲ୍ ଟାଇଟଲ୍ ଜି ତିଛnି , ଆଉ
େସ େମା େରାଲ୍ ମେଡ଼ଲ୍
ମଁୁ ଟିେକ ଆ¡ଯ େହଲି  େଲାକ ଜଣକ େଦଖି ବାକୁ ପତଳା, अତି େବଶୀେର
ପାଫୁଟ ଖେy ଉ}ତା େହବ, ର{ ସାବନା, ମୁହଁର ହନୁ ହାଡ ନ ହସି େଲ ବି ବାହାରକୁ
େସମି ତି େଦଖାଯାଉଛି , ଗାଲ ସବୁ ଭିତରୁ ପଶି ଯାଇଛି  େସଥିେର କଣ ନା, ବଡ଼ି ବିଲ୍ଡ଼ର
େହବା ପାଇଁ େଚା? ବrି ଜଣକ ସତ କହୁଛnି ତ? ନା େମାେତ େଦଖାଇବା ପାଇଁ ଏେତ
ସବୁ ମି ଛ ଭାଷଣ େଦଉଛnି ? ମାତ େଦଖାଉଥିବା ବହି ତ ସତ! ମଁୁ ଟିେକ .sେର
ପଡ଼ି ଗଲି ମନ ଭିତେର
ଭୁ ବେନଶର ବି ମାନବsରେର अବତରଣ ପାଇଁ ସେ-ତ ଆସୁଥିଲା କଥାବା\ା
େସଇଠି ସୀମି ତ ରଖି ମଁୁ ତା-ୁ େମାବାଇଲ୍ ନ^ର େଦବାକୁ କହି ଲି

ବାଗର ସାଇଡ଼

େଚନ୍ େଖାଲି େମା ଇ-ଟିେକଟ୍ ଓ କଲମଟି ତା- ହାତକୁ ବଢ଼ାଇ େଦଲି  େସ ତାଆହାନ ଇ-ପତି କା ସ"ୂ $ ନି ଃଶୁ' ବି ତରଣ େହତୁ ଡା େଜାତି ପସାଦ ପ,ନାୟକ- .ାରା ପତି /ି ତ ଓ ପକାଶି ତ | Aahwaan.com | 130

ଆହାନ ଇ-ପତି କା, ତେୟାଦଶ ବଷ, अମ ସଂଖା, अଗ ୨୦୧୮

Magazine Downloaded from www.aahwaan.com

େମାବାଇଲ ନ^ର ଓ େମଲ୍ ଆଇଡ଼ି େଲଖିେଦେଲ ଭଦବrି- ନଁା ‘ଶଶୀକାn ମହାnି ’
ବଡ଼ ଉ} अଭିଳାଷୀ, ହୃଦୟବାନ େଲାକଟିଏ ଯାହା- ଭି ତେର ଭରି ରହି ଛି
ଆକାଶକୁ ଛୁଇଁ ଯି ବାର ଉgାମତା, ବୟସର ତାଡ଼ନାକୁ ଜି ତିବାର ସାହସ, ପତି ଦିନକୁ ନୁ ଆ
କରି ବିବାର ଉhୁକତା
ବାଗ ଧରି ଓହ ାଇବା େବେଳ ଶଶୀକାn ବାବୁ -ୁ ନମ<ାର କରି ଧନବାଦ
ଜଣାଇଲି  ଜଣାନାହW ଏଇ ଭଦବrି- ସହ ଜୀବନେର ଆଉଥେର େଦଖା େହବ କି ନାହW,
େସ େମାେତ ମେନ ରଖିେବ କି ନାହW, ମାତ ସବୁ େବେଳ ମଁୁ ତା-ୁ ତା-ର ଏହି ଉhାହ,
ପାଇଁ ମେନ ରଖିଥିବି
ଆମର ଝି अଟିଏ ଜନE େହବାପେର ମଁୁ ଶଶୀକାn ବାବୁ -ୁ ଇେମଲ୍ କରି ଥିଲି ମାତ
ବହୁତ ଦି ନଯାଏ ଉ\ର ପାଇନଥିଲି କି ପାଇନାହW ମାତ ତା-ର େସ କଥା ସବୁ େକେବ
ଖରାପ ଭାବି ନି କି ଭୁ ଲି ନାହW ସତେର ମଣିଷ ଶରୀରର ବୟସ ନୁ େହଁ , ମନର ବୟସେର
ବେ, ଆଗକୁ ବେଢ଼, ନି ଜର ଲe ିର କେର
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ପରିବ\ନ
ରି ତୁ ଓ ମି ତୁର ଏକା ଜି ଦ୍ ରାତି େର େଶାଇଲା େବେଳ କାହାଣୀଟିଏ
ଶୁଣିେଲ ହW େଶାଇେବ। େସୗେମନ ବାବୁ ଜେଣ ଜି ଲା କେଲ³ର। ୀ
ମୀନତି ଜେଣ ସୁଗୃହିଣୀ। ରି ତୁ ଓ ମି ତୁ ଦୁ େହଁ ଜମଜ ସnାନ।
େଜେଜମା ଓ େଜେଜବାପା ପାଖେର କାହାଣୀ ଶୁଣି ହW ଶୁअnି କି p େସ
ଦୁ େହଁ ତୀଥ କରି ବାକୁ ଯାଇଛnି । େତଣୁ କାହାଣୀ ଶୁଣାଇବା ପାଳି ପଡି ଛି
େସୗେମନ ବାବୁ -ୁ । ମୀନତି ଆସି କହି େଦଇ ଗେଲ େଯ େଦଖ େମାର
ବହୁତ କାମ अଛି । ଏମାନ-ୁ କାହାଣୀ କହି ଶୁଆଇଦି अ। ବାବୁ ତାକାହାଣୀ ଆରq କେଲ ଆଛା ଠି କ୍ अଛି ଶୁଣ ତାେହେଲ
"ତୁ ମ ପରି େଛାଟ ଛୁଆଟିଏ ଥିଲା େସାମୁ.....
ପି ଲାଟି େବଳରୁ ତା ମାଆ ଚାଲି ଗଲା। ତାର ମାଆ ଓ ମାମଁୁ ଦୁ େହଁ
ଜମଜ ସnାନ ଥିେଲ। ଦୁ ହW- eୀର ଓ ନୀରର ସ"କ ଥିଲା ମାଆ
ମରି ବା ଖବରେର ମାମଁୁ ଏକାବାେର ଭାଂଗି ପଡି େଲ। ସହସା ଯାଇ
ଭଉଣୀର େଶଷ ସnକ ଭଣଜାକୁ କାଖେର ଜାକି େନଇ ଆସି େଲ,
କହି େଲ ଆଜି ଠୁ ମଁୁ େତାର ବାପା। ଆଗରୁ ମାମଁୁ -ର େଗାେଟ ଝି अ
ପରମି ତା ମି ଶ

ଥିଲା। େସାମୁକୁ ଘରକୁ ଆଣି ବାରୁ ମାଇଁ ମନ ଖରାପ େହାଇଗଲା।
ମାମଁୁ -ର ଆଦାୟ କମ୍ େସ ତହସି ଲଦାର अଫିସେର ପି अନ। ଘରର
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ଖ} ଆଦାୟରୁ अଧି କ େହାଇଯାଏ।
ଆଇ ଭାରି ଆଦର କେର େସାମୁକୁ। କି ଛି ଦି ନପେର ମାମଁୁ -ର ଆଉ େଗାଟିଏ ପୁअ
ଜନE େହଲା ଶୁଭ। ଆଉ ତାପେର ଘେର େଯଉଁ ଜି ନିଷ ଆେସ େସସବୁ ତି ନି ଭାଗ ହୁଏ।
ଆଉ େସସବୁ େଦଖି ମାଇଁ ଟିେକ अସହଜ େହାଇଯାଆnି । ଯଦି ଓ େସ ବି େକେବ ତି ନି
ଛୁଆ- ଭି ତେର କି ଛି ଫରକ କରୁନଥିେଲ କି p େସାମୁ ମାଆ େସହରୁ ସବୁ େବେଳ ବିତ
ରହି ଯାଉଥିଲା। ମାଇଁ - ମନେର କି ଛି ଡର ଘର କରି ଯାଇଥିଲା। େବେଳେବେଳ ମାଇଁ
ମାମଁୁ -ୁ ବହୁତ୍ ଶୁଣାଇ କି କୁ ହnି କି p ମାମଁୁ େକୗଣସି କଥାକୁ କାନ ନେଦଇ ତି ନି ଛୁଆଁଉପେର ନି ଜର ସବୁ େସହ ଲୁ ଟାଇ ଦି अnି । ସମୟ ଗଡି ଲା। ତି ନି ଭାଇଭଉଣୀ ଶଶି କଳା
ପରି ବଢୁ ଥିେଲ। କି ଛି ଦି ନ ପେର ଆଇ ଚାଲି ଗେଲ ଓ ମାଇଁ ମନେର ଥିବା ଡର ସତ
େହାଇଗଲା। ଆଇ ତା-ର ଜମି ବାଡ଼ି ର अଧା େସାମୁ ନାଆଁେର କରି େଦଇ ଗେଲ। ମାଇଁମନ ଏକଦମ୍ ଖଟା େହାଇଗଲା। କି p ମାମଁୁ କହି େଲ ଆଇ କରି ଛି ତ ଠି କ୍ अଛି ନେହେଲ
ତ େସ ନି େଜ ହW କରି େଦଇଥାେn। ଘେର ଚାଲି ଥିବା ଏସବୁ अଶାnେର ବି ଭାଇଭଉଣୀ
ତି ନି ଜଣ ଭି ତେର କି p ଭାରି େସହ। େସାମୁ ତାର ଭାଇଭଉଣୀକୁ अତି େସହ କେର।
େଗାଟିଏ ଦରମାେର ଘର ଚଳାଇବା ଭାରି କ ଥିଲା। େସାମୁ ପାଠେର ସବୁ େବେଳ
ପଥମ ଆେସ। ଭାଇଭଉଣୀକୁ ପଢାଇବା ସା{େର ଟିଉସନ କରି ନି ଜ ଖ} ବି ଚଳାଇ
ନି ଏ। । ଏମି ତିକି ଘର ଖ}େର ବି େସ ସାହାଯ କରି ବାେର ଲାଗିଲା। ଏେତ କେର
ପାଠ ପଢି ଥିେଲ ବି େସ ବଷ ମାଟି କେର ଜି ଲାେର ପଥମ ଆସି ଥିଲା େସାମୁ। ପି ଲାଦି ନୁ
ତାର ସ ପ ଥିଲା ଆଇଏଏସ୍ େହବାପାଇଁ।
େସେତେବଳକୁ େସାମୁ ସାତକର େଶଷବଷେର ଥିଲା, ମାମଁୁ - ଚାକି ରୀ अବସର
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େନବାର ଥିଲା। େସେତେବଳର ବଡ ବାବୁ ଭାରି ଭଲ େଲାକ ଥିେଲ େସ ମାମଁୁ -ୁ
ଆଶାସନା େଦଇଥିେଲ େଯ ତା- ଘରର ଜଣ-ୁ େସହି ଚାକି ରିଟି କରାଇେଦେବ। ଘେର
ଜେଣ େରାଜଗାର କରି ବା ନି ହାତି ଦରକାର ଥିଲା େତଣୁ ସବୁ ସ ପକୁ କଡ଼େର ରଖି ମାମଁୁ ଚାକି ରିେର େସାମୁ ରହି ଗଲା। ପଢା ନସରୁଣୁ େସାମୁ ଚାକି ରିେର େଯାଗ େଦଇଥିଲା। କି p
ସ ପ ସରି ନଥିଲା। अଫିସର ବଡ ବାବୁ - ଦୟାରୁ ବଡ କେର େସାମୁ ନି ଜର ସାତକ
େଶଷ କରି ଥିଲା।
େସାମୁ अଫିସକୁ ସବୁ େବେଳ ବସ୍ େର ଯାଏ। ମାମଁୁ େସାମୁ କେର େଦଖି, ମାଇଁ
ପାଖେର ରଖି ଥିବା ନି ଜ ଭଉଣୀର କି ଛି ଗହଣାକୁ ବି କି ଏକ ଗାଡି କି ଣି ଆଣିେଲ। ଯଦି ଓ
େସାମୁକୁ ପଥେମ ବହୁତ୍ ଦୁ ଃଖ େହାଇଥିଲା କି p ଗାଡି ଟିକୁ େସ ନି ଜଠୁ ବି अଧି କ ଯତ େର
ରେଖ। ମାଆ େଶଷ ସnକ ହି ସାବେର ତା ପାଖେର ଏଇ ଗାଡି ଟି ହW ତ ରହି ଗଲା। ମାଇଁ
କି p ଏହା ବରଦା] କେଲନି । ତା-ର ଏକା ଜି ଦ ଥିଲା ଶୁଭ ପାଇଁ ବି ଏକ ଗାଡି ଆସି ବା
ଦରକାର। ମାମୁ ବହୁତ୍ ବୁ ଝାଇବା ସେତ େସ ଶୁଣିବାକୁ ନାରାଜ। େଶଷେର ନି ଜର
ଫyରୁ ପଇସା ଉଠାଇ ଶୁଭ ପାଇଁ ଗାଡି ଆସି ଲା।
ଶୁଭର अସାବଧାନତା େଯାଗଁୁ େସ ଏକ ବଡ ଦୁ ଘଟଣାର ଶି କାର େହାଇଗଲା। अଫିସ୍
ରୁ େଫରିଲା େବେଳ େସାମୁ େଦଖିଲା ରା]ାେର ଶୁଭ ରrାr େହାଇ ପଡି ରହି ଥିଲା। ତାକୁ
େସ ସଂେଗ ସଂେଗ େମଡି କାଲ େନଇକି ଗଲା। ଦୁ ଘଟଣାେର ଶୁଭର େଗାେଟ େଗାଡଟି
ଭା{ିଗଲା। ସେ{ ସେ{ अପେରସନ୍ କରି ବାକୁ ପଡି ଲା ଓ େସେତେବଳକୁ ମାମଁୁ ପାଖେର େସତି କି अଥ ନଥିଲା। ହଠାତ୍ ଏକ୍ ବଡ ରକମ େକାଉଠୁ ଆସି ବ, ଜମି ଜମା
ବି କିବାକୁ ବି ତ ଟିେକ ସମୟ ଲାଗିବ ନା।
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ମାମଁୁ -ର ମୁy କି ଛି କାମ କଲାନି अପେରସନର ଲେe ଟ-ା କଥା ଶୁଣି। େକାଉଠୁ
ଆସି ବ ଏେତ ଟ-ା।
ପୁअର ଏପରି अବା େଦଖି ମାଇଁ େଚତାଶୁନ େହାଇଗେଲ। ବାର^ାର କହୁଥିେଲ
ନା େସାମୁ ପାଇଁ ଗାଡି ଆସି ଥାnା ନା ଆଜି ଶୁଭର ଏ ଦଶା େହାଇଥାnି ।
େସ ଯାହା େହଉ ଚି କିhା ଚାଲି ଲା। େସାମୁ ମାମଁୁ ଆଶାସନା େଦଲା େଯ ବାକି ଟ-ା
େସ େଯାଗାଡ କରି େନବ। ସବୁ ଠି କ୍ େର େହାଇଗଲା। ପsର ଦି ନ ପେର ଯି ବା ସମୟ
ଆସି ଲା। ମାମଁୁ -ୁ ଟିେକ अଡୁ ଆ ଲାଗୁଥିଲା େଯ ସବୁ ସରିଲା ପେର ଏଯାଏଁ େସ କି ଛି ଟ-ା
େଯାଗାଡ କରି ପାରି ନାହାnି । ସମେ] ଯି ବାକୁ ଉଦତ େହଉଥିେଲ ନସ ଆସି େପୖ ଠ
େହାଇଥିବା ବି ଲ୍ ବଢାଇେଦେଲ। ମାମଁୁ େପୖ ଠ େହାଇଥିବା ଏକ ଲe ଟ-ା େଦଖି अବାକ
େହାଇଗେଲ। ବୁ ଝି ବାକୁ େବାେଧ ବାକି ନଥିଲା େଯ ସବୁ ଟ-ା େସାମୁ େଦଇଛି କି p ଏେବ
ତ ଚାକି ରିର କି ଛିଟା ସମୟ େହାଇଛି । ମାମଁୁ େଜାର କରି ପଚାରିବାରୁ େସାମୁ ଭାରି
ଗଳାେର କହି ଲା େସ ସବୁ ସୟ କରିଥିଲା। ମାମଁୁ ବାହାରୁ ଆଖି ବୁ ଲାଇ େଦଖିେଲ ତ
ବାହାେର େସାମୁ ଆଦରର ଗାଡି ଟି ନାହW। ମାମଁୁ ପଚାରି େଲ ବାବୁ େତା ଗାଡି ଟା? ମୁରୁକି
ହସା େଦଇ େସାମୁ କହି ଲା ବାପା ଆମ ଶୁଭ ଠୁ କଣ ଗାଡି ଟା ବଡ।
ମାଇଁ ନି ଜର ଭୁ ଲ ବୁ ଝି ପାରି ଥିେଲ ତା- अnର େକାରି େହଉଥିଲା। େଯାଉ ପୁअକୁ
େସ ଏେତ ଧି କାରୁ ଥିେଲ ଆଜି େସ ହW ତା- ପୁअର ଜୀବନ ବାଇଛି ।
ଘରକୁ େଫରିବା ପେର ମାଇଁ ଘେର ଏକ େଛାଟିଆ ପୁଜା ରଖାଇଥିେଲ। େସଦି ନ
ସକାଳୁ େସାମୁକୁ ତା ଆଖି ଉପେର ବି ଶାସ େହଉ ନଥିଲା। ମାଇଁ େସାମୁ ଆଣିଥିବା େସହି
ଶାଢୀଟି ପି lିଥିେଲ। କି ଛି ନକହି େଲ ବି େସ ବାର^ାର ଜତାଉ ଥିେଲ େଯ େସ େସାମୁକୁ
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ଗହଣ କରି େନଇଛnି ଟିେକ ବି ଳ^େର େହଉ अବା, ଓ ତା- ଆଖି ରୁ ଝରୁଥିବା ଲୁ ହ ତାପ¡ାତାପର । ବଡ ପାଟିେର ପୁେରାହି ତକୁ କହୁଥିେଲ େମା ବଡ ପୁअ େସାମୁ ସାନ ପୁअ
ଶୁଭ ଓ ଝି अ ଶି ବାନୀ ନାଆଁେର ପୁଜା କରି ଦିअ। େସଦି ନର େସ ଘଟଣାଟିେର ସମ]ଜୀବନ େର ଏକ ପରି ବ\ନ ଆସି ଯାଇଥିଲା

ମାଇଁ ଏେବ ମାଆ ଥିେଲ। ମାଆ ନି ଜ

ଗହଣା ବି କି େସାମୁକୁ ଆଗକୁ ପଢାଇେଲ। ସାତକ ପେର େସାମୁ ଆଇଏଏସ ପାଇଁ ସହରକୁ
ଗଲା ଆଉ େସ ବ\ମାନ ଜେଣ ଉ} ପଦ अଧି କାରୀ। ଆଉ େସ ଜଣକ କି ଏ ଜାଣିଛ
ପି େଲ?
ରି ତୁ ଓ ମି ତୁ େସେତେବେଳକୁ େଶାଇ ଗେଲଣି କି p ମୀନତି େସଠି େକେତେବଳୁ ଆସି
ସବୁ ଶୁଣୁଥିେଲ ଆଉ େଶଷେର କହି େଲ, “େସ ଛୁଆ େସାମୁ ଜଣକ େହଉଛnି ଆଜି ର
ଶୀଯୁr େସୗେମନ େଦଓ ନା କଣ!”
େସୗେମନ ବାବୁ ମୁରୁକି ହସି ସତି ଜଣାଇେଲ।।
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ଝଗଡ଼ା
େସ ଦି ନ ମ$ଂ ୱାକ୍ ରୁ େଫରି ସବୁ ଦି ନ ପରି ଖବରକାଗଜଟି
ଲନ୍େର ପଡି ଥିବାର େଦଖିେଲ ନୀଳାଦି ବାବୁ । अଭାସ ମୁତାବକ
ଖବରକାଗଜଟିକୁ େଲଉଟାଉ େଲଉଟାଉ ତା- ନଜର अଟକି ଗଲା ବ
ମଧେର ବାରି େହାଇ ପଡୁ ଥିବା ଏହି ଖବର ଉପେର।
.......ମଣିଷ ମଣିଷ ମଧେର ଝଗଡାକୁ େନଇ ପୃଥିବୀେର ନାନା
ପକାରର .s, ବି େରାେଧାrି ଲାଗିରହି ଥିବା େବେଳ ସ"ତି ଲଡ
ବି ଶବିଦାଳୟର ମନ]\ ବି ଭାଗର ପେଫସର ଡା: ଚି ଚାଓ େଯଉଁ
ତଥ େଲାକେଲାଚନକୁ ଆଣିଛnି ତାହା େଯତି କି େରାମାକର େସତି କି
େକୗତୁ ହଳ ପଦ। େସ େଗାଟିଏ ସE ାଟେ ଫାନ ଏପ୍ ମାଧମେର ପାଖାପାଖି
ଏକ ଲe ଭାରତୀୟ- ଆଚରଣକୁ େନଇ ପେଶା\ର ଜରି ଆେର
ସେବeଣ

କରି ଥିେଲ।

େସ

ତା-

ତି ନି

ଶହ

ପୃ/ା

ସ^ଳି ତ

ନି ବlେରେର ବାଖା କରି ଛnି େଯ ଭାରତୀୟମାେନ େଯଉଁ ଲାଭ
ଆସନ, ପାଣୟାମ, ବୟାମ, ଉପବାସରୁ ପାଇଥାnି , ତ’ଠାରୁ अେନକ
ଗୁଣର ଲାଭ େକବଳ ସାହକୁ अଧ ଘ¢ା ଝଗଡାେର ଲି  ରହି ମଧ
ପାଇପାରି ଥାnି । େସ ତା-ର ପଥମ ସ ୀକାଯେର ଉେଲ ଖ କରି ଛnି େଯ
େଯଉଁ ଭାରତୀୟମାେନ ବରାବର ଝଗଡ଼ାେର ଲି  ରହି ଥାnି , ତା-ୁ
ସୁଧୀର କୁ ମାର ଦି େବଦୀ

େକେବ ବି ଝଗଡ଼ା ଲାଗୁ ନ ଥିବା अନ ମାନ- ତୁ ଳନାେର ହୃଦ୍ େରାଗ
େହବାର ଆଶ-ା ନେବ ପତି ଶତ ହାସ ପାଇଥାଏ। ଝଗଡା େଯାଗଁୁ
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ଶରୀରେର ଉେ\ଜନା ଫଳେର ରr ସାଳନ ଠି କ ରେହ। ସମ] ସାୟୁ ତdୀ ଉgୀପି ତ
େହବା ସହି ତ ଧମନୀେର ରr ଜମାଟ ବାlିବା ପକି ୟା ବାଧାପା ହୁଏ। ଫଳେର
ହୃଦ୍ଘାତ, ୋକ େହବାର ଆଶ-ା अେନକାଂଶେର ହାସ ପାଇଥାଏ। ଯୁrି ତକ କରି ବା
ଦାରା अଗାଶୟ

କମଠ େହଉଥିବାରୁ ମଧୁେମହ େରାଗ େହବାର ଆଶ-ା ଦୂ ର

େହାଇଥାଏ। ଝାଗଡା ଲାଗିବା ଦାରା ଶରୀରରୁ अେନକ ଶrି अପଚୟ ହୁଏ। ଏହି अତି ରିr
ଶrି ଶରୀରେର ଜମାଟ ବାlିଥିବା ଚବ ରୁ ହW ମି ଳିଥାଏ। ଏଣୁ ଶରୀରର ଓଜନ ହାସ େହବା
ସହି ତ େକାେଲଲ ନି ୟdଣେର ରଖି ବାେର ଝଗଡା अବଥ ଔଷଧ ଭଳି କାମକେର।
अପର ପେe ଆେଦୗ ଝଗଡା ଲାଗୁ ନ ଥିବା ବrି-ୁ ମଧୁେମହ, ହୃଦେରାଗ, ଗିବାତ,
େମଦ ବହୁଳତା ଏପରି କି କାନସର ପରି अେନକ ମାରାତEକ େରାଗ େହବାର ସqାବନା
ଛତି ଶ ପତି ଶତ ବୃ ି ପାଇବାର େଦଖା ଯାଇଥିଲା। ଏଣୁ अଧି କାଂଶ ଭାରତୀୟ ବଷ ବଷ
ଧରି ନି ୟମି ତ ଝଗଡାେର ଲି ରହି ଉ\ମ ସାର अଧି କାରୀ େହାଇଥାnି େବାଲି ଏକ ତ\
ଡା: ଚି ଚାଓ ଆବି ାର କରି ପରିଥିବା କଥା ଦାବି କରି ଛnି । େସ ତା- ଏକ ଉପପାଦେର
ଦଶାଇଛnି େଯ େକବଳ ସୁ ବrି ହW ଝଗଡା ଲାଗିପାରି େବ ଓ ଝଗଡା ଲାଗୁଥିବା ବrି ହW
ସୁ ରହି ପାରି େବ।
ତା ଛଡା ସE ାଟେ ଫାନ ଆପ୍େର ଥିବା ଏକ ପଶର ଉ\ରେର ନେବ ପତି ଶତ
ଭାରତୀୟ ଝଗଡାରୁ ଶାରୀରି କ, ମାନସି କ କି ^ା ଆଥକ - େକୗଣସି ନା େକୗଣସି ଫାଇଦା
ଉଠାଇଥିବା କଥା ସୀକାର କରି ଥିେଲ େବାଲି େସ ସୂଚନା େଦଇଛnି !!!
ସେବeଣ अନୁ ସାେର ସକାଳୁ ଉଠୁ ଉଠୁ ଖାଲି େପଟେର ମୁହଁ ନ େଧାଇ ଝଗଡା
ଲାଗିେଲ अଧି କ ଲାଭ ମି ଳିଥାଏ େବାଲି ଡା: ଚି ଚାଓ ତା- ଦଲି ଲେର ଉେଲ ଖ କରି ଛnି ।
େସ ଆଉ ମଧ କହି ଛnି ପୃଥିବୀର अନାନ ାନେର େଦଖା ଯାଉଥିବା ଝଗଡା
ତୁ ଳନାେର ଭାରତେର େଦଖାଯାଉ ଥିବା ଝଗଡାେର अଧି କ ତୀବତା ପରିଲeିତ ହୁଏ।
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ଭାରତେର ଏକ ଶହରୁ ଉ  କି ସମର ଝଗଡା େଦଖାଯାଉଥିବା େବେଳ ଭାରତୀୟ ଶାଶୁ
େବାହୁ- ଝଗଡାକୁ େସ ପଥମ େଶଣୀର ମାନତା େଦଇଛnି । ସାମୀ-ୀ, ଭାଇ-ଭାଇ, ବାପ
-ପୁअ, ପେଡ଼ାଶୀ - ପେଡ଼ାଶୀ- ଝଗଡାକୁ େସ ଯଥା କେମ ଦି ତୀୟ, ତୃ ତୀୟ, ଚତୁ ଥ ଓ ପମ
ାନେର ରଖିଛnି ।
ପାରqିକ ପଯାୟେର ଶାଶୁ େବାହୁ ହୁअp ବା ସାମୀ-ୀ ପା ମି ନିଟ ବା ଦଶ ମି ନିଟ
ଝଗଡା ଯେଥ େହାଇଥାଏ। ଆେ] ଆେ] ଶରୀର ଏଥିେର अଭ] େହାଇଯାଏ ଓ
अଧି କରୁ अଧି କ ସମୟ ଝଗଡାେର ଲି  ରହି ବାର eମତା ଆସି ଯାଇଥାଏ। ଦି ନରାତି
ଏପରି କି ଦୁ ଇ, ତି ନିଦିନ ଧରି ଝଗଡା ଲାଗି ରହି ଥାଏ। ଖାଇବା ପି ଇବାର ଠି କଣା ରହୁ ନ
ଥିବାରୁ ପେରାeେର ଉପବାସର ଲାଭ ମି ଳିଥାଏ। ଏହି अନି ାକୃ ତ ଉପବାସ େଯାଗଁୁ
ଶରୀରର େକାଷିକା, ଜି ନ୍ ଓ ହରେମାନେର ଲାଭଦାୟୀ ପରିବ\ନ ଘଟିଥାଏ।
େତେବ ନାରୀମାେନ ହW अଧି କାଂଶ ଝଗଡାର ମxି େବାଲି େସ ଟିÆଣୀ େଦଇଛnି ।
ଭାରତେର ଚି ର େରାଗୀମାନ-ୁ ଝଗଡାରୁ ନି ବୃ\ ରଖାଯାଏ। ନେଚତ ଆବାଳ ବୃ ବନି ତା
ଝଗଡାେର ଲି  ରହି ଜୀବନକୁ ଉପେଭାଗ କରିଥାnି । େଯେକୗଣସି ାନେର, େଯେକୗଣସି
ସମୟେର अତି ସାମାନ କାରଣରୁ ଝଗଡାର ସୂତପାତ େହଉଥିବା କଥା େସ ସେବeଣରୁ
ଜାଣିପାରି ଥିେଲ। ଭାରତୀୟ େନତାମାେନ ଝଗଡାପି ୟ। କୁ ଜି େନତା ହୁअp अବା ବଡ
େନତା, ସବଦା ଝଗଡା ମେନାବୃ \ି େନଇ ବୁ ଲୁ ୍ଥାnି । ସଭାେର, ବଜାରେର ଏପରି କି
ପାୟତ କାଯାଳୟରୁ ଆରqକରି ସଂସଦ ପଯn ଏମାେନ ସବଦା ଝଗଡାେର ଲି 
ରହି ଥାnି । ଏଣୁ େସମାେନ ଦୀଘଜୀବୀ େହାଇଥାnି େବାଲି ଡା: ଚି ଚାଓ ନି ଷେର
ପହିଛnି ।
अତି ସବତ ଗହତମ୍ ନାୟେର ଭାରତୀୟମାେନ ଝଗଡାର ମାତାକୁ େନଇ େବଶ
ସେଚତନ େବାଲି ଡା: ଚି ଚାଓ ତା- ସsଭେର ପକାଶ କରି ଛnି । ଝଗଡା ତୀବ ରୂପ
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ଧାରଣ କରି ବା ପବ
ୂ ର
 ୁ ଜେଣ ତୃ ତୀୟ ବrି ହ]େeପ କରି ଝଗଡାର अବସାନ ଘଟାଏ।
ଝଗଡା ଏକତରଫା େହେଲ କି ^ା ଝଗଡାେର ଲାଠି , अଶ ବବହାର କରାଗେଲ ତାହା
ପାଣ ଘାତକ େହାଇଥାଏ। େତେବ ମାତ ଏକ କି ^ା ଦୁ ଇ ପତି ଶତ ଝଗଡାେର ଏଭଳି
ବତି କମ ଘଟିଥାଏ େବାଲି ଡା: ଚି ଚାଓ ¥ୀକରଣ େଦଇଛnି ।
ପରି େଶଷେର ଝଗଡାକୁ ଖରାପ ଭାବି ଦୂ େରଇ ରହି ବା अେପeା ଝଗଡାେର ବୁ ଡି ରହି
अଧି କରୁ अଧି କ ଲାଭ ଉଠାଇବା ଉଚି ତ େବାଲି ଡା: ଚି ଚାଓ ତା- ସେବeଣ ତଥ
ଆଧାରେର ପ]ାବ େଦଇଛnି ।
ଖବରଟି ପଢି ସାରି ସାମାନ ଉେ\ଜି ତ େହାଇ ପଡି େଲ ନୀଳାଦି ବାବୁ । ତା’ପେର
େସ ସଗେତାrି କରି ଉଠି େଲ - ଡା: ଚି ଚାଓ, ତୁ େମ କୁ ଆଡୁ ବୁ ଝି ବ ଝି ମିଟି େଖଳରୁ ଏ
େଦଶେର ମହାଭାରତର ସୃି େହାଇଥିଲା େବାଲି । ଛୁି ମୁନ ପରି ମାଣ ଭୂ ମିର ମୂଲ
ଜାଣିଥିବା ଭାରତୀୟମାେନ ଏ ମାଟି ପାଇଁ ଯୁକୁ େକେବ ଭୟ କରି ନାହାnି । ମାତ ଆଜି
ଆମ ଭାରତୀୟ अଳକୁ ଦଖଲ କରି ବାପାଇଁ କି ଛି େଦଶ ସୀମାପାର ଆତ-ବାଦ
ଚଳାଇଛnି । କ¢ା ବାଡ଼େର ଲୁ ଗା ପକାଇ ଝଗଡା ଆରq କରୁଛnି । ଆମ ସୀମାେର
ପେବଶ କରି ଆମ େଲାକ-ୁ ପଥରମାଡ଼ କରୁଛnି । ଧ]ାଧ]ିେର ଲି  ରହୁଛnି ।
ପତି ବାଦ କେଲ ଯୁର अବଗଣନା ଆରq କରି େଦଉଛnି । ଶାnି ପି ୟ ଭାରତୀୟ- ନି ଦା
ହରଣ କରୁଛnି । ଡା: ଚି ଚାଓ, ଏ ପୃଥିବୀରୁ ଦୁ ଜନ- ବି ନାଶ ଆଉ ସ©ନ- ପୀଡା ହରଣ
କରି ବାକୁ ଭାରତେର ପୁନବାର ଭଗବାନ- ଜନE େନବାର ସମୟ ଆସି ଗଲାଣି। अେପeା
କର।
ଶାସନ ସାହି , େଦବଗଡ଼, ଜି ଲା:େଦବଗଡ଼
ପି ନ:୭୬୮୧୦୮
େମା:୯୪୩୯୯୧୫୪୧୬
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ବାଲବlୁ
ଚାଲି ଚାଲି ଘରକୁ େଫରୁଥିଲା ନେରs। ଖଟିଠାରୁ ପାୟ େଗାେଟ
କି େଲାମି ଟର େହବ ତାର ଘର। ରା]ା େଯମି ତି ସରୁନି ଆଜି । ଶୀ ଠାରୁ
ଆଜି

ମଧ ଗାଳି ଶୁଣିବାକୁ

ପଡି ବ। ଚାଲୁ ଚାଲୁ

ନି ଜକୁ

ପ]ୁତ

କରି େନଉଥିଲା େସ। ଗାଳି ଆରqେହବ ମେନାରxନଠାରୁ अନ
େଯେତକ ବlୁ ବାlବୀ ପଯn। େଗାଡ ହାତ େଧାଇ ଖାଇ ବସି ଲା ପେର
ଧି େରଧି େର ଶାn େହାଇଯାଏ ଶୀ। ତା’ର େସଇ अନୁ ରାଗ ମି ଶା ଗାଳି କୁ
ହଜମ େଗାଲି ପରି ଗହଣ କରି ଖାଇବା ସାେର ନେରs। ବି ନା
अଭିେଯାଗେର ଘରର ଦାୟି ତ େନଇଛି ଶୀ। ପି ଲାମାନ- ପଢା ପାଇଁ େସ
ଏଠି ତ ଚାକି ରୀ ାନେର ନେରs। ମାସେର ଥେର ଦୁ ଇଥର ଆସି େଲ
ମନ ସହ ଗପି ବାପାଇଁ େସ ଚାଲି ଆେସ। ମନ ତା’ର ବାଲବlୁ । ତା
ବାପା- ବବସାୟ ବୁ ଝୁବୁ ଝୁ େସ ଆଜି ଏଇ अଳର ଏକ ମାନଗଣ
ବrି ପାଲଟିଛି। ମନ ସହ <ୁଲ୍ ର ମଜାମଜା କଥାଠାରୁ ବ\ମାନର
ପରି ବା ଦର, ତାସ୍ େଖଳ, ଚା ପି ଆ ସବୁ ଚାେଲ। ମଝି େର ମଝି େର ଆଉ
େକଉଁ

ସା{ର େଫାନ ଆସି ଗେଲ ଖୁବ୍ ଗପ ଜେମ। େକବଳ େସଇ

अ}ନା ପ,ନାୟକ ଗପେର disturb ନ େହବା ପାଇଁ େସ ନି ଜ mobile off ରେଖ।

ଆଜକି p अଲଗା କି ଛି ଘଟିଥିଲା। ଏେତଟା ଦୁ ଃଖୀ େକେବ ଲାଗିନଥିଲା
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ନେରsକୁ । ନୂ ଆ ୀକୁ ଗଁାେର ଛାଡି ଆସି ଲାେବେଳ କି ମାଲକାନଗିରି transfer order
ପାଇଲାେବେଳ। ଛାତି ଭି ତରଟା େଯମି ତି ରୁlି େହାଇଯାଉଛି । କାsିବାକୁ ଇା େହଉଛି
ଖୁବ୍ ବଡ ପାଟିେର। ଖୁବ୍ अବଶ ଲାଗୁଛି। ଏଇ अବାେର ଶୀ। େଦଖିେଲ ଗାଳି କରି ବ
କଣ େଦହମୁy ଆଉଁସି େଦଇ ବ] େହାଇପଡି ବ। ବ ଡ୍ େପସର, ସୁଗାର୍ ବାହାରି ବା
ପେର ତା'ର ବ]ତା ଆହୁରି ବଢି ଯାଇଛି । ଗାଳି ର େମାଡଟା ଔଷଧ ଖାଇନଥିବା କି ^ା `ମଁୁ
ନ ମରି କାହWକି ବିରହି ଛି' େସ ପଟକୁ ଢଳି ପାେର। କି p ନେରs ଜାେଣ ତାକୁ ଏମି ତି
ଲାଗିବାର କାରଣ ଔଷଧ ନ ଖାଇବା ନୁ େହଁ ଆଉ କି ଛି। ମନ େଯେତେବେଳ କହି ଲା
"ଶୁଣିଲୁଣି େପରଣା ଚାଲି ଗଲା"। ମି ଛ େବାଲି କହି ଦିअnା କି ମନ। ବାଲି ଘର େଖଳି ନଥିେଲ
ସମ ବୟସର ସହପାଠି ନୀ ଥିଲା େପରଣା। ସୁsରୀ ହସକୁ ରୀ ମୁହଁଟି ତା'ର ସମ]-ୁ
େମାହି ତ କରି ଥାଏ। େଗାେଟ େଗାେଟ େହାଇ େକେତ ସା{ ଗେଲଣି । ୫୦ବଷ ବୟସ
େକେବ ବି ଏମି ତି ଧÂା ଲାଗିନଥିଲା ନେରsକୁ । ଏଇ ତ ପଡି ଶା ଘର ଶାମ ବାବୁ - ୀ
ଗଲାଦି ନ େସ ତା-ୁ େଦଖା କରି ବାକୁ ଯାଇଥିଲା।`େକହି ରହି ନାହW, ଜନE େହେଲ ମରଣ
ସୁନି¡ିତ। ତା-ର ସମୟ ସରି ଗଲା େସ ଚାଲି ଗେଲ' କହି ସାnନା େଦଇଥିଲା େକାଳେର
୪ବଷର ଝି अକୁ ଧରି କାsୁ ଥିବା ଶାମବାବୁ -ୁ । ଆଉ ଆଜି େପରଣା ତ ଥିଲା ୫୦ବଷର।
ନାତି ନାତୁ ଣୀର ଭରପୁର ସଂସାରରୁ େସ ବି ଦାୟ େନଇଥିଲା। ନେରsକୁ । ଲାଗୁଥିଲା
େଯମି ତି, ଆଜି ଶୀ ପାଖେର ନି ¡ୟ ଧରାପଡି ଯିବ। କ'ଣ କହି ବ ଶୀକୁ । େପରଣା ସହ
େସମି ତି କି ଛି ବି ତ ସ"କ ନଥିଲା। ବି ନା ସ"କେର ଏେତ ଆସrି କାହWକି ବୁ ଝି ପାରି ନି
ନେରs। େପରଣା ଥିଲା େପରଣାଟିଏ। ସବୁ ସା{ଭିତେର ନି ଆରା ସା{ଟିଏ। େସ ଥିଲା
ସମ]-ର ପି ୟ। ଯି ଏ ତା ସହ ଥେର ମାତ କଥା େହଉଥିଲା େସ ଭାବୁ ଥିଲା େକବଳ େସ
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ହW େପରଣା ର अତି ପି ୟ, अତି ନି ଜର। େଯମି ତି ସ ଗ  अପସରୀର ଯାଦୁ ବାଡି ଛୁଇଁ ଛୁଇଁ
ଯାଉଥିଲା ହୃଦୟରୁ ହୃଦୟକୁ । େପରଣା େସମି ତି ମନେର ରହି ଯାଇଥିଲା ୧୩/୧୪ ବଷର
କି େଶାରୀଟିଏ େହାଇ। ତା'ର େପୗଢତା; ବାକତା ଆସି ନପାେର। ମୃତୁର ଶୀତଳ ¥ଶ
ତାକୁ ଛୁଇଁନପାେର। େପରଣାର ମୃତୁକୁ ସହଜ ଭାବେର ଗହଣ କରିପାରୁନଥିଲା
ନେରs। ମନ ବି କଥା େଦଇଥିଲା। ଏଥର ପଜ
ୂ ା ଛୁଟିେର କୁ ଆେଡ ନୁ େହଁ େସଇ େପରଣା
ପାଖକୁ ବୁ େଲଇେନବାପାଇଁ। ପଜ
ୂ ା ଛୁଟି େହବାପାଇଁ ମାତ ୧୫ଦି ନ। ମେନ ମେନ ପ]ୁତି
କରି େନଇଥିଲା ନେରs। ମାନସି କ ପ]ୁତି ନଥିେଲ େସ କି ଛି ବି କରି ପାେରନି । ବଡ
अଜବ ହୃଦୟଟିଏ ତା'ର। ସମୟ ସବୁ େଯମି ତି ସତ କରାଇନି अnି , େସମି ତି ଭାେବ
ନେରs। ଏକ ଦୁ ଇ କରି ଦି ନ ଗଣୁଥିଲା େସ। ଆଜି ରାତି େର ହW େସ ଶୀକୁ କହି ଥାnା
େସମାନ- programme କଥା। େକେତଥର େପରଣା କଥା କହି ଲାେବେଳ ଶୀ ତାକୁ
ଚି େଡଇଛି ତା'ର ବି ହଳତା େଦଖି । "ଆଉ କି ଛି ଥିଲା କି େପରଣା अପା ସହ '!। ନେରs
ହସି ଦିଏ। ଏେବ େଯମି ତି ପତି କଥାେର young mass ର ଭଲପାଇବାର ସେ-ତ।
େସେତେବେଳ େସମି ତି ନଥିଲା। ଆଉ କାହାକଥା ଛାଡ, ନେରs େକେତଥର ନି େରାଳାେର
ନି ଜକୁ ବୁ ଝି ବାକୁ େଚା କରି ଛି। ଶୀକୁ ପାଇ େସ ସୁଖୀ େହାଇଛି । ମନ ତା'ର ଉ ମୁଖୀ
େହାଇଛି ଏଇ ଶୀକୁ ପାଇ।
ରା]ାଟା ସରୁନି େଯମି ତି। ଦୂ ରରୁ େଗଟ୍ ପାଖେର ଶୀକୁ େଦଖିେନଲା ନେରs।
ରାତୀ ଆସି ୧୧ଟା େହବାକୁ ଯାଉଛି । ଶୀ କର ବାକୁ ଳତା, ତାକୁ େଦଖି େକାଧର ରୂପ
େନଉେନଉ ଥମ୍ କରି ରହି ଗଲା, ନେରsର ମୁହଁ େଦଖି । ଏଇ ମାଘ ମାସର ଶୀତେର ବି
ବଷା ଭିଜା ନେରsର ମୁହଁଟି ବଡ ଦୟନୀୟ ଦି ଶୁଥିଲା। ଏଇ େଯମି ତି ପଥମ କରି େଦଖୁଛି
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ଶୀ। ନେରs େଦଇ ଝଡ ଟିଏ ବହି ଯାଇଥିବାର अନୁ ମାନ କରି ନି ଜ ଘର ଭିତରକୁ
ନେରsକୁ अନୁ ସରଣ କଲା ଶୀ। ଖାଇବାକୁ ମନାକରି ବି ଛଣାକୁ ଉଠି ଲା େବେଳ
ପରି େବଶକୁ ଟିେକ ହାଲୁ କା କରିବାକୁ ଶୀ କହି ଲା 'କଣ ମନ ଭାଇ- ସହ ୫୦ ବଷୀୟା
କି େଶାରୀମାନ- ୟାଦେର କି ଛି अଧି କା ଖାଇେଦଲକି ? ତା କଥାେର ଆଜି ମନେଖାଲି
ହସି ବାକୁ ବି ଶrି ନଥିଲା ନେରsର। ଖାଲି େଶାଇବାକୁ ଯାଉ ଯାଉ କହି ଲା ଆେମ
େଭାରରୁ େପରଣା ଘରକୁ ଯି ବା। ନି ¡ୟ କି ଛି େହାଇଛି अନୁ ମାନ କରି ଶୀ ଥରି ଉଠି ଲା।
ପଚାରିଲା ଧୀେର 'କଣ େହଲା କି ' ?
େପରଣା अେବଳେର ଚାଲି ଗଲା କହି ଲା ନେରs।
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ଜାତି ପଥା
େସଦି ନ ମଁୁ ଆମ ଗଁା ପାଖ ମsିରକୁ ଦଶନ କରି ବାକୁ ଯାଇଥାଏ ll
ଦଶନ ସାରି େଫରିଲା େବଳକୁ େଗାେଟ କଥା ମେନ ପଡି ଗଲା ll ପଜ
ୂ ାରୀ
ନନା-ୁ ଯାଇ ପଚାରି ଲି, ଆା କହି ଲ ନନା ମଁୁ ଶୁଣିଛି ରାତି େହେଲ ଏଇ
ମsିର ପାଖେର କି ଛି ବି ଚିତ ଘଟଣା ଘଟି ଥାଏ ll େଯମି ତିକି ଦୁ ଇଟି ନାରୀ,
ପୁରୁଷର ଛାୟା ଚି ତ େଦଖିବାକୁ ମି େଳ ଆଉ େବେଳେବେଳ କsନ ଶୁଭି
ଥାଏ ll ଏହା କଣ ସତ କି ?? େମା କଥା ଶୁଣି ନନା କହି େଲ ତୁ ଠି କ୍
ଶୁଣିଛୁ ll ନନା- କଥା ଶୁଣି ବା]ବ ଘଟଣା ଜାଣିବା ପାଇଁ ମନେର
େକୗତୁ ହଳ ସୃି େହଲା ll ଏମି ତି କଣ ଘଟିଥିଲା କି ନନା ଯାହା ଆଜି ବି
ଦୁ ଇଟି अତୃ  ଆତEା ବି ଳାପ କରୁଛnି ?? େସ ବି ଷୟେର ଆପଣ କି ଛି
ଜାଣିଛnି କି କହି େବ ?? େମା କଥା ଶୁଣି ନନା କହି େଲ ମଁୁ େଯତି କି
ଜାଣିଛି କହୁଛି ଶୁଣ....... େସଦି ନ ଥାଏ 12/09/2016 ସମୟ ଦି ନ 3ଟା ll
ଆକାଶ ନ^ରକୁ େଗାେଟ अଜଣା ନ^ରରୁ call ଆସି ଲା......
( ଆକାଶ ଓ ସ ାତୀ ଚରି ତ ).....................
ଆକାଶ - hello.......
अନି ଲ୍ ସାହୁ

ସ ାତୀ - େକମି ତି अଛ ଆକାଶ ??
ଆକାଶ - ଭଲେର अଛି େବାଲି ତ କହି ପାରି ବିନି, ତୁ ମ अନୁ ପିତି
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ହୃଦୟେର ସୃି କରି ଥିବା eତ ଆଜି ବହୁତ ଯdଣା େଦଉଛି ll ତୁ େମ େକମି ତି अଛ
ସ ାତୀ ??
ସ ାତୀ - ମରି ମରି ବିବାର अଭିନୟ କରୁଛି ଆକାଶ ll ତାେହେଲ ତୁ େମ େମାେତ ଚି ହ ି
ପାରି ଲ ll
ଆକାଶ - ତୁ େମ କଣ ଭାବୁ ଛ ଏଇ କି ଛି ଦି ନର ବବଧାନ ଭି ତେର ମଁୁ ତୁ ମକୁ ଚି ହ ି ପାରି ବିନି
ll ତୁ ମ ସହି ତ ଘ¢ା ଘ¢ା ଧରି କଥା େହଲା େବେଳ ମଁୁ ତୁ ମ କଥାରୁ ତୁ ମ ମନର ବଥା କହି
ପାରୁଥିଲି ପୁଣି ଆଜି ତୁ ମକୁ ଭୁ ଲି ଯି ବି ll ନୂ ଆ ଘର, ଚାକି ରିଆ ବର, ଧନ ସ"ତି
େକୗଣସି ଥିେର ତୁ ମର अଭାବ ନାହW ll ତୁ ମ ଦି ନ ବହୁତ ଖୁସିେର କଟୁ ଥିବ ନା ??
ସ ାତୀ - େମା ପାଖେର ଆଜି ସବୁ କି ଛି अଛି େହେଲ ସୁଖ େମା ପାଇଁ ସାତ ସପନ ll
ଆକାଶ - ଏମି ତି କାହWକି କହୁଛ କଣ େହାଇଛି ତୁ ମର ??
ସ ାତୀ - ଯାହା ସତ େସଇ କଥା କହୁଛି ll ସବୁ ବାପା, ମା ପିଲା- ବାହାଘର ସାରି େଦଇ
ଭାବnି ନି ଜ ଦାୟି ତରୁ ମୁr େହାଇ ଗେଲ ll େହେଲ ଥରୁଟିଏ େକହି ମନ କଥା ପଚାରି
ବୁ ଝnି ନି l
ଆକାଶ - ତୁ େମ କଣ ଏ ବାହାଘରେର ଖୁସି ନୁ େହଁ ??
ସ ାତୀ - େହାମ अଗି କୁ ସାeୀ ରଖି ହାତେର ହାତ ଗି ପଡି ଗେଲ ଏ ଦୁ ନି ଆଁ ଏହାକୁ
ବି ବାହର ସୀକୃ ତି େଦଇଥାଏ ସତ, କି p ମଁୁ ନୁ େହଁ ll େଯଉଁଠି ମନ ସହି ତ ମନ ମି ଶୁନି,
ହୃଦୟ ସହି ତ ହୃଦୟର ମି ଳନ ନାହW େସ ବି ବାହର ମୂଲ କଣ ??
ଆକାଶ - େସ ସବୁ କଥା ଭାବି ଏେବ ଲାଭ କଣ ?? େଯେତେବେଳ ଏ ଦୁ ନି ଆଁ ଜାତି ପଥାର
.ାହି େଦଇ ତୁ ମ, େମା ଭିତେର ଲeEଣଗାର ଟାଣି େଦଲା େସେତେବେଳ ତ ମଁୁ ତୁ ମକୁ
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କହି ଥିଲି ଚାଲ ଘର ଛାଡି ପେଳଇବା ll କି p ତୁ େମ େମାେତ ମନା କରି ଥିଲ ଆଉ କହି ଥିଲ
େପମର ମାେନ ଶÀା ସି sୁର ନୁ େହଁ ll ଆଉ ଏ କଥା ବି କହି ଥିଲ ଆମର କି ଛି ପରି ବାର
ପତି କ\ବ अଛି ll ନି ଜ ପରି ବାରକୁ ସାନ ଜଣାଇ ନି ଜ ଇାେର ବାହା େହଲ ll ଏେବ
ଏ ସବୁ କଥା କାହWକି କହୁଛ ??
ସ ାତୀ - କହି ବା ଓ କରି ବା ଭିତେର େକେତ ତଫାତ୍ ମଁୁ ଆଜି ନି େଜ ଜାଣୁଛି ll େଗାେଟ କଥା
କହି ବି ରଖିବ ଆକାଶ ??
ଆକାଶ - କଣ କୁ ହ ??
ସ ାତୀ - ତୁ େମ େମାେତ ଏଠୁ େନଇ ଯାअ ll
ଆକାଶ - ତୁ ମ ମୁy ଠି କ୍ अଛି ତ କଣ କହୁଛ ନି େଜ ଜାଣି ପାରୁଛ ?? ତୁ େମ ଜେଣ
ବି ବାହି ତା ନାରୀ, ଆଉ କାହା ୀ ll
ସ ାତୀ - ତୁ େମ େମାେତ ଏଠୁ େନବ ନା ମଁୁ ଆତEହତା କରି ବି ll
ଆକାଶ - ତୁ ମକୁ ବୁ େଝଇଲା ପେର ବି କାହWକି ନି /ୁର ସତକୁ ମାନି ବାକୁ ରାଜି ନୁ େହଁ ??
ତୁ େମ ଏେବ ଆଉ କାହା ୀ ??
ସ ାତୀ - େକହି ହାତେର ଶÀା ମଥାେର ସି sୁର ପି lି େଦେଲ ଏ ସମାଜ ତାକୁ ୀର ମାନତା
େଦଇ ଥାଏ ସତ ll କି p ଆଜି ବି ତ ତୁ େମ େମା ମନ ମsୀେର େଦବତା ରୂପେର ପଜ
ୂ ା
ପାଉଛ ll
ଆକାଶ - ତୁ େମ କଣ ଭାବୁ ଛ ଆଉ ଥେର େମା ପାଇଁ ହାତେର ଶÀା, ମଥାେର ସି sୁର ପି lି
େମା ଘରକୁ େବାହୂ େହାଇ ଆସି ପାରି ବ ??
ସ ାତୀ - ତୁ ମ ପାଇଁ ହାତେର ଶÀା, ମଥାେର ସି sୁର ପି lି ପାରି ବି ll ହୁଏତ ତୁ ମ ଘରକୁ ଯାଇ
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ନପାେର ଆେମ अଲଗା େକଉଁଠି ରହି ବା ll
ଆକାଶ - ତାେହେଲ ମେନ ରଖ ସବୁ अପବାଦ କଳ-କୁ ମୁyେର ମୁyାଇ ଜୀବନର ବାଟ
ଚାଲି ବାକୁ େହବ େସେତେବେଳ ଆମ ପାଖେର ଆତEୀୟସ ଜନ େକହି ନଥିେବ େକବଳ ମଁୁ
ଥିବି ll
ସ ାତୀ - ଜାଣିଛି..... େକବଳ ତୁ େମ ହW ଦରକାର ଆକାଶ ଆଉ ମଁୁ କି ଛି ଚାେହଁ ନା ll
ଆକାଶ - ଯଦି ଜୀବନର ଚଲାବାଟ ଚାଲୁ ଚାଲୁ େମାର କି ଛି େହାଇ ଯାଏ ତୁ େମ କଣ କରିବ
ସ ାତୀ ??
ସ ାତୀ - ତୁ ମକୁ େମା ରାଣ େସମି ତି କଥା ଆଉ େକେବ କହି ବନି ll ତୁ େମ କଣ ଭାବୁ ଛ अଧା
ବାଟେର େମାେତ ଠକି େଦଇ ଚାଲି ଯିବ ll ମଁୁ ତୁ ମ ପାଖକୁ ଯାଇ ପାରି ବିନି ?? ତୁ େମ
େଯଉଁଠିକି ଯି ବ ମଁୁ ତୁ ମ ସା{େର ଯି ବି ll
ଆକାଶ - ଏେବ ବି େମାେତ ଏେତ ଭଲ ପାअ ??
ସ ାତୀ - କଣ ବି ଶାସ େହଉନି , ପମାଣ େଦବାକୁ ପଡି ବ ??
ଆକାଶ - ନା ଥାଉ, ପମାଣର କି ଛି ଆବଶକ ନାହW ll ତୁ ମ ଉପେର କାଲି ବି ଶାସ ଥିଲା,
ଆଜି अଛି ଆଉ ଆସnା କାଲି ବି ଥିବ ll ତାେହେଲ ଠି କ୍ अଛି ତୁ େମ ଯଦି େମା ପାଇଁ
କଳ-ର କାଳି ମା ପି lିବାକୁ ରାଜି , ମଁୁ ବି କଥା େଦଉଛି ତୁ ମ ପାଇଁ କଳ-ର ଟୀକା
ପି lିବାକୁ ପ]ୁତ ll କି p!!!!!!!!!!!!
ସ ାତୀ - ପୁଣି କି p କଣ ଆକାଶ ??
ଆକାଶ - େଗାଟିଏ ସ\େର.....
ସ ାତୀ - ସ\!!! ଭଗବାନ- ରାଣ େନଇ କହୁଛି ମଁୁ ତୁ ମର ସବୁ ସ\େର ରାଜି ll
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ଆକାଶ - େମା ସ\ ତ ଥେର ଶୁଣ ll
ସ ାତୀ - ଭଗବାନ- ନଁା େନଇ ସାରି ଛି ମାେନ ସ\ କଣ କୁ ହ ??
ଆକାଶ - ତାେହେଲ ଶୁଣ, ମଁୁ ତୁ ମକୁ ହାତେର ଶÀା, ମଥାେର ସି sୁର େଦଇ ସାରି ବା ପେର
ଏ ଦୁ ନି ଆଁ ତୁ ମକୁ ଆ{ୁଠି େଦେଖଇ କଳ-ିନୀ କହି ବା ଆଗରୁ ଆେମ ସବୁ ଦି ନ ପାଇଁ
ବହୁଦୂ ରକୁ ଚାଲି ଯିବା ll କଣ କହୁଛ ??
ସ ାତୀ - ମଁୁ ତୁ ମ ସ\ େର ରାଜି ll
ଆକାଶ - ଆା କୁ ହ େକଉଁ ଦି ନ ଯି ବା ??
ଆଜି ଠି କ୍ ରାତି 10ଟା, ଆମ ଘର ପାଖ ସାମା ମsିର ପଛ ପାଖେର େଦଖା େହବ ll
( ସମୟ ରାତି 10ଟା)................
ଆକାଶ - େଦଖ ସ ାତୀ, ତୁ ମ େମା ବତୀତ ଏଠି େକହି ନାହାnି ll ହଁ େକବଳ ଜେଣ अଛnି
େସ େହଉଛnି ଭଗବାନ ll
େହ ସୃିର ସାକ\ା ମଁୁ ଏେବ ଯାହା କରି ବାକୁ ଯାଉଛି ଏହା ପାପ କି ପଣ
ୂ  ମଁୁ
ନି େଜ ଜାଣିନି ?? ଯଦି ତୁ ମ ବି ଚାରେର ପାପ େହାଇଥାଏ ତୁ େମ ଯାହା ଦy େଦବ ମଁୁ
ସ ୀକାର କରିବି ll କି p ତୁ ମକୁ अଜି ସାeୀ ରହି ବାକୁ ପଡି ବ ll ଏଠି ବାହEଣ ନାହW, େବଦ
ମdର ଧନି ଶୁଭୁନି କି େହାମ अଗି ଜଳୁ ନି କି p ତୁ ମକୁ ମଁୁ ସାeୀ ରଖି ସ ାତୀ ହାତେର ଶÀା,
ମଥାେର ସି sୁର େଦଉଛି ll ଆଜି ଠୁ ସ ାତୀ େମାର େକବଳ େମାର ll େଦଖ ସ ାତୀ ମଁୁ େମା
କଥା ରଖି ଛି ll
ସ ାତୀ - ତୁ େମ କଣ ଭାବୁ ଛ ଆକାଶ, ମଁୁ େମା ସ\ ଭୂ ଲି ଯି ବି ଯମା ନୁ େହଁ ...... ..............
( ପୁଣି ଥେର କାହାଣୀର ପବ
ୂ  କଥେପାକଥନରୁ )
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ଏତି କି କହି ବି ଚାରୀ ସ ାତୀ ସା{େର ଆଣିଥିବା ବି ଷ ପି ଇ େଦଲା, ବି ଚରା ଆକାଶ
ପାଖେର ଆଉ କି ଛି ଉପାୟ ନଥିଲା ll େସ ବି ବି ଷ ପି ଇ ଟଳି ପଡି ଲା ll ଯdଣା ସହ କରି
ନପାରି ଦୁ େହଁ ଚି ାର କରି ବାକୁ ଲାଗିେଲ ll ହଠାତ୍ େମା ନି ଦ ଭା{ିଗଲା ମଁୁ ଆସି େଦଖିଲା
େବଳକୁ ଦୁ େହଁ ସବୁ ଦି ନ ପାଇଁ ଆଖି ବୁ ଜି େଦଇଛnି ll େସହି ଦି ନଠାରୁ େବେଳେବେଳ
ଏମି ତି େଦଖିବାକୁ ମି େଳ ll
ଆା କହି ଲ ନନା, ଏ ଦୁ ନି ଆଁ ଜାତି ପଥାର .ାହି େଦଇ ଏମି ତି ଆଉ େକେତ ଦି ନ
େପମୀ ଯୁଗଳ-ୁ अଲଗା କରି ବ ll େକେତ େଯ ଆଉ ନି ରୀହ ଜୀବନ ଏମି ତି ବଳି ପଡି େବ ll
ଏହାର କଣ କି ଛି ସମାଧାନ ନାହW ??
କି ଏ ଜାେଣ ପୁअ ଏହାର ଉ\ର କାହା ପାଖେର ଥାଇ ପାେର ??
ଇଶରାପାଳ - ରାେସାଳ - େଢ-ାନାଳ
ଭାମଭାଷ : ୯୮୫୩୨୨୦୧୪୩
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ଘୁ{ୁଡ଼ି
ସତେର, ଭୁ ବେନଶର ଭଳି ସହରେର ଆଉ ଘର ଭଡା େନଇ
ରହି େହବନି ! ହାତ ପାଉନି େସ

ଘରଭଡା ଦରକୁ ...! ତଥାପି ନ

େନେଲ ନଚେଳ ଦୁ ଇ ବlୁ - ମି ଳିତ ଉଦମେର ଘରଟିଏ ଠି କ କଲୁ 
ଘର ଭଡା ବାବଦକୁ अଧା अଧା ଭାଗ ପଡି ଲା ଏମି ତି କି ଛି ଦି ନ
अତି କାn ହୁअେn ଜେନୖ କ ବlୁ ସଚି ବାଳୟ ଏଠାରୁ अେନକ ଦୂ ର
େହଉଛି କହି କାଯାଳୟ ପାଖା ପାଖି େଦଖି ଘରଭଡା େନବେବାଲି
କହି ଲା
अନ ବlୁ ମାେନ ମେତ ପୁଛା କେଲ ତେମ ଦି ଜଣ ତ ଖୁବ ଘନି /
ବlୁ େସ अଲଗା େହାଇ ରହି ବାର େହତୁ ..?? େହତୁ ଟା ଏହି ପରି
ଯଦି ଓ ତି ନି େସଣା େଦଇ େମା ଆଗେର ଉଭା େହଲା ..
“ମଁୁ େକାଉଦି ନ ରାତି େର ଭଲ ନି ଦେଟ େଶାଇପାରnି ଭଲା? େସ
ନି ତି ରାତି େର ଖୁବ େଜାରେର ଘୁ{ୁଡ଼ି ମାେର ପାଖେର अଜଣା େଲାକ
ଯଦି କି ଏ େଶାଇବ ନି ¡ିତ ଛାନି ଆ େହାଇଯି ବ” େସ କଥା ଛଳେର
ଏମି ତି ଏକ ସE ତିକୁ ଉଖୁେରଇ େଦଲା ସେତ अବା ଶୁଖି ଯାଇଥିବା ଘା’
अେଶାକ କୁ ମାର େସଠୀ

ପୁଣି eତାr େହାଇ କା କି ଛି अଭୁ ଲାସE ତି

... ଏମି ତି ଏକ ନି କ

अେ{ନି ଭା କଥା େସେତେବେଳ ..
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ଜୀବନର େଶଷ ପାହାଚେର ବୃ  ବାପା ମା ଥର ଥର ତା- ଶୀ$ ଶରୀର େବଳ
ଗଡ଼ି ବଳ ଭା{ିଯାଇଥାଏ अତି ସରାଗେର ଲେଗଇଥିବା ଚାରାଟି ଆଜି ମହାଦମେର
ହରାଭରା େହେଲ ଛାଇଟିେକ େଦବାକୁ अସମଥ ଚାରିଚାରି ଟା ପୁअକୁ େନଇ ଆ¢
କରୁଥିବା ଆଶାର ଆଜି अ¢ା ଭା{ି ଯାଇଛି  େଯେତେବେଳ ଏ अଶୀତି ପର ବୟସେର
ପି ଲାମାେନ ବାପା ମା’କୁ ମୁେଠ େଦବାକୁ କୁ ା େବାଧ କରୁଛnି େସ ବା ଆଉ କଣ
କରି ପାରି ଥାେn ..!
अଶୀତି ପର ବୟସେର ବୁ ଢା ବୁ ଢ଼ୀ ଦି ଜଣ अଲଗା େରାେଷଇ କରି ଖାଆnି  ଚାରି
ଚାରି ଟା ପୁअ ସଭି ଏଁ ସଳ ସମ]-ର ଚାରି ଚାରି ବଖରାରୁ अଧି କ ଘର ବୃ 
ବାପାମାଆ-ୁ କଣ େଠସା କରି ରଖnି ବାଡ଼ି ପଟ ନୁ ଆଁଣିଆ େଯଉଁ ଘରଟି କି ଛି ଦି ନ
अେn ବୁ ଢା ବାପଟି ଇହଧାମ ତାଗ କଲା ପେର େସ ଘରଟି ମଧ ଭାଗ ବ¢ାବ¢ିେର
ଚାଲି ଗଲା ବୁ ଢ଼ୀ ମାଆଟି ଏକା େହାଇଯାଏ ପାଳି କରି ଖାଇବାକୁ େଦେବ େବାଲି
ଚାରି ପୁअ େଯାଜନା କେଲ କି p ରାତି େର କି ଏ ପାଖେର ରଖିବାକୁ ଇଛୁକ ନଥାnି  େତଣୁ
ବୁ ଢ଼ୀ ମା’ େମା ରୁମେର ଶୁଏ
େମା ରୁମେର ଆେମ ନାନୀ ମଁୁ ଆଉ ବୁ ଢ଼ୀ ମାଆ େଶାଉ ବୁ ଢ଼ୀ ମାଆ କି p ଖୁବ
େଜାରେର ଘୁ{ୁଡ଼ି ମାେର େସଥିପାଇଁ େମାର ନି ଦ ଭା{ିଯାଏ ସବୁ ଦି ନ अଧ ରାତି େର
ଘୁ{ୁଡ଼ି େଯାଗଁୁ େମା ନି ଦ ଭା{ିଯାଏ ଆଉ ଭଲେର ନି ଦ ହୁଏନି  ଏେଣ ମେତ ପାହାnାରୁ
େଦୗଡ଼ି ବାକୁ ହୁଏ ଭାରି ବି ରrିକର ଲାଗୁଥାଏ ଏମି ତି ଦି ନକର ଘଟଣା େସଦି ନ େସ
େଜାର େଜାରେର ଘୁ{ୁଡ଼ି ଶªେର ମଁୁ ଆଉ େଶାଇ ପାରିଲି ନି ନାନୀ..!, ବୁ ଢ଼ୀ ମାଆକୁ
ଆଉ େକାଉଠି େଶାଇବାକୁ କହି ବୁ, ମଁୁ େଶାଇ ପାରୁନି ତା ଘୁ{ୁଡ଼ି େର ..!! ଧୀେର କହ ବୁ ଢ଼ୀ
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ମାଆ ଶୁଣିେଲ କଣ ଭାବି ବ...? ଶୁଣିେଲ ଶୁଣୁ ମଁୁ ନେହେଲ କାଲି ଠୁ ଏଇଠି େଶାଇବି ନି..!
ବୁ ଢ଼ୀ ମାଆ ଆମ କଥା ଶୁଣି ତା ଘୁ{ୁଡ଼ି ବs େହଇ ଯାଇଛି କି ଛି ସମୟ ନି ରବ ରହି ଲା
ପେର, କାs କାs େହାଇ େକାହ ଭରା େହାଇ କହି ଲା, “ହଇେର ପବି ..! େଶଷେର ତୁ
ଏମି ତି କହି ଲୁ ..?? ଓେହା..! େସ କଥା ମେନ ପଡି ଗେଲ ଏେବ ବି ମେତ ଦଂଶନ
କରୁଛି ..! ହଠାତ େକମି ତ ପଥରେଟ ବରଫ ଭଳି ତରଳି ଗଲା ମେତ ରାତି ସାରା ଆଉ
ନି ଦ ନାହW େସ କଥା ଖାଲି ଭଳି େହଉଥାଏ, କାହWକି ମଁୁ ଏମି ତି କହୁଥିଲି ..!!

ମେନ

ପଡ଼ି ଯାଏ ବୁ ଢ଼ୀ ମାଆର ଆଦର, େମା ମୁହଁକୁ ଆଉଁସି ତା କାନି େର େପାଛି େଦଇ କେହ,
“ପି ଲାଟା ଗଡ଼ (ନୟାଗଡ଼)କୁ େଦୗଡ଼ି େଦୗଡ଼ି କାଇଲା ପଡ଼ି ଗଲାଣି” କେଲଜକୁ ବାହାରି ଲା
େବେଳ େମା ହାତେର ୧୦ ଟ-ାେଟ ଗୁxିଦି ଏ, ପି ଲାେବେଳ ମେତ କାେଖଇ ଦାy ଓଷାେର
ଦାy ପହଁ େର, େମା ପାଇଁ କାନି େର କି ଛି ପୁଡିଆ ଲୁ େଚଇ ରଖିଥାଏ, ମଁୁ ରାତି େର େଶାଇଲା
େବେଳ େମା େଗାଡ଼େର େତଲ ଘଷିଦିଏ କେହ, ତୁ ନି ତି କାହWକି ଏେତ ଧଁା ଧପଡ଼ କରୁଛୁ
କହି ଲୁ? ଏମି ତ େକେତ କଥା ସବୁ େମା ଆଖି ଆେଗ ନାଚି ଯାଉଥାଏ ବୁ ଢ଼ୀ ମାଆର େସ
ରାତି େର ଘୁ{ୁଡ଼ି ଶୁଭିନି (େସ ମଧ ରାତି ସାରା େଶାଇନି ) ଏ କଥା ବାପା- କାନେର
ପଡି ଲା ବାପା କହି େଲ ଏମି ତି କଣ କହnି ? କହି େଲ ତା- ମନ କ େହବନି ..!! ତା’
ପର ଦି ନଠୁ ଘୁ{ୁଡ଼ି ଶୁଭୁଥିେଲ ସୁା େମା େଶାଇବାେର କି ଛି अଡୁ ଆ େହଇନି 
ବୁ ଢ଼ୀ ମାଆର ଚାରି ଚାରି ଟା େବାହୁ ପାୟ କି ଏ େହେଲ େସମି ତି ବୁ ଢ଼ୀ ମାଆ ପତି
ନି ଘା ଦି अnି ନାହW କହି େଲ ଚେଳ େସଥିରୁ ଜେଣ େବାହୁ ଖୁବ ଧୁ\ ଓ ଖଳ ପକୃ ତି ର
ବୁ ଢ଼ୀ ମାଆ ଆମ ଘେର ପାେୟ ସମୟ ରେହ ଏମି ତି ଦି େନ େସ େବାହୂର ପାଳି ଥାଏ େସଦି ନ
େସ କାହWକି ଆଜି େମା ଘରକୁ ଆସି ନାହW କହି ତାକୁ ଖାଇବାକୁ େଦଲାନି ଏବଂ ସି ଧା ସି ଧା
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କହି େଦଲା େମା ପାଳି େଯା ଦି ନ ଥିବା େମା ଦୁ ଆେର ବସି ଥିବୁ ଯଦି ଖାଇବାକୁ େଦବି ,
ନେହେଲ େସମି ତି ଖାଡା ଉପାସ ରହି ବୁ ଯଦି ଓ େସ ଭଲ ମs କରି ଖାଏ ବୁ ଢ଼ୀ ମାଆ
ପାଇଁ େକବଳ ଭାତେର ଆଳୁ ଶି େଝଇ ରଖିଥାଏ ତା’ ପାଳି ଦି ନକୁ ଜାଣିକରି ସବୁ ବସି
ପାଇଟି ରଖି ଥାଏ େଯମି ତି ଖଇ ଛେଡ଼ଇବା, ଚାଉଳ ବାଛି ବା, ଜାଇ ରଗଡି ବା ଏମି ତି େକେତ
କଣ ଯଦି ଓ ତାକୁ ଏ କଥାେର ଆକଟ କରାଗଲା େସ କାମି କା େଲାକ ଖାଲି ବସି ବାକୁ
ତା-ୁ ଭଲ ଲାଗୁନି େବାଲି େସ କୁ ହnି  ଏମି ତ େକାଉ ହି ଡ଼ ହାଣିବା କାମେଟ େଦଇ େଦଲି
େଯ ବୁ ଢ଼ୀ ମା-ଡ଼ୀ ଯାଇ ସଭି - ଆେଗ ଫେବଇ ହଉଛି ..!
ମଁୁ େସଦି ନ ଦାy ପି yାେର ଉପରେବଳା ପାକଲା ଗାମୁଛାେର अ¢ି କରି ମୁଢି
ବାରମଜା ଖାଉଥାଏ ଘେର କାହାର କାsିବାର ଗୁରାଳି ଶୁଣି ଘରକୁ ଆସି େଦେଖ ନାyି
अପା (ପି ଉସୀ) ଆସି ଛି େସ ଗଲା ଆଇଲା େବେଳ ଏମି ତି ବୁ ହାେଟ ସମୟ ବାହୁନି
କାେs ଚାରି େବାହୁ ଯାକ ତୁ ନି େହଇ ଯା େବାଲି କହୁଥାnି େସ କି p ଆେପ ତୁ ନି
େହାଇଯାଏ େଯେବ େସ ତା ବାହୁନି ବା ଭିତେର ସବୁ କଥା କହି ସାେର ନାyି अପା
େଯେତେବେଳ ଆେସ େଗାେଟ ବ]ା ଭ\ େନଇକି ଆେସ େକsୁ , ଆ^ଲ, ମହୁଲ, େଟାଲ,
ଟଭା ଏମି ତି େକେତ କଣ ଆଣିବାକୁ ଭୁ ଲି ନଥାଏ ଆଉ ସା{େର ଦୁ ଇଟି ପୁଡିଆ ସବୁ
ଚାରି ଭାଗ ହୁଏ ଉଣା अଧି କାେର ସଭି-ର ଆଖି  େସଦି ନ अପା େମା ରୁମେର ଶୁଏ ବୁ ଢ଼ୀ
ମା’ର େଗାଡ ହାତ ଟିେକ େମାଡ଼ି ଦିଏ େସଦି ନ ବୁ ଢ଼ୀ ମା’ ମନ ତଳ ନି ବୁଜ େକାଠରୀେର
ଜମାଟ ବାlି ରହି ଥିବା ସବୁ େeାଭ अପା ଆେଗ େଖାେଲ ବୁ ଢ଼ୀ ମା’କୁ ଏେତ ସରି କରnି
ଶୁଣି ମେତ ବହୁତ ଦୁ ଃଖ ଲାଗିଲା କି p ଏେତ ସବୁ କଥା େସ େକମି ତି େଯ ନି ଦା ପଥର
ଭଳି ସାହି ଯାଏ; ତା’ ପୁअ ମାନ-ୁ କହି େଲ ହୁଏତ ଏ ଯାତନା ଠୁ େସ ଗxଣା ବଳି ଯିବ
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େସଥିପାଇଁ ଚୁ ପ ଚାପ ସବୁ ସହି ଯାଏ ପୁଣି ସକାଳ ପାଇେଲ ଚି ରାଚରି ତକୁ ସଖୀନ
େହବାକୁ ପଡି ବ अପା ଗଲାେବେଳ ବୁ ଢ଼ୀ ମା ହାତେର ଶେହ ଦୁ ଇ ଶହ ଗୁxି ଦି ଏ ମଁୁ
ଏେବ ଜାଣିପାେର ବୁ ଢ଼ୀ ମା ମେତ ପଇସା େକାଉଠଁୁ ଆଣିଦିଏ ଆେମ ଭାଇ ଭଉଣୀ
ପËାଏ ତଥାପି େସ ସମ]- ହାତେର ପା ଦଶ ଦି ଏ କି p ସବୁ େବାହୁମାେନ ହାତଖ}
ତ ଦୂ ର କଥା ମୁଗ ଚଣା अେଡ କି େବାେଡ କାଢି ଲା େବଳକୁ କୁ ½ାnି  ଧୀେର ପବ
ପବାଣିେର େବଭାର ବଣିଜ ବି ବs େହଇଗଲା ନାyି अପା କଦବା େକେବ ଆସି େଲ ଆଉ
ବାହୁନି କାsୁ ନି କି ରାତି େର ବି ରୁେହନି 
େସଦି ନ ପାହାnା ସମୟ ଜା{ୁଲ ଜା{ୁଲ अlାର अେଲଖ ଡାକି ବା eଣି ମଁୁ ଉଠି
େଦୗଡି ବାକୁ ପଳାଇଥାଏ ମଁୁ େଫରି ଲା େବଳକୁ େକହି ଜେଣ କହି େଲ ଆେର ତୁ ଏଠି
େଦୗଡୁ ଛୁ କଣ ? ତମ ଘେର କାs େବାବାଳି ପଡି ଛି େତା ବୁ ଢ଼ୀ ମା’ ଚାଲି ଗେଲ େବାଲି  ମଁୁ
ଏକ ନି ଶାେସ ଆସି ଘେର ପହିଲି ମଁୁ ଲଥ କରି ପାହାଚ ଉପେର ବସି ପଡି ଲି କଣ
େହଇଛି ମଁୁ ସଠି କ ଭାେବ ବୁ ଝି ପାରୁନଥାଏ େମା ଆଖି ରୁ େଟାେପ ବି ଲୁ ହ ବାହାରୁନଥାଏ
ସେତ େଯମି ତି ସବୁ ଲୁ ହ ଶୁଖି ଯାଇଛି 
ହଠାତ କରି ମେନ ପଡି ଗଲା, କାଇଁ କାଲି ରାତି େର ତ ବୁ ଢ଼ୀ ମା ଘୁ{ୁଡ଼ି ମାରି ବା ବାରି
ପାରି ନି...!
ମଁୁ ଜାଣିବାେର ବୁ ଢ଼ୀ ମା ଦୁ ଇ ଦି ନ େକବଳ ଘୁ{ୁଡ଼ି ମାରିନି ଗତ କାଲି ଆଉ େସ
ଦି ନ...
ମଁୁ ଆଜି ବୁ ଝି ପାରୁଛି ସତେର ବୁ ଢ଼ୀ ମା’କୁ େକେତ ଆଘାତ ଲାଗିନଥିବ...
କଲାଣପୁର, ନୟାଗଡ଼
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କନାର ବାପା-ୁ ଚିଠି
[ ଭଦକ ନି କଟ ରାହାx ଗାମର କୁ ନକୁ ନି ପି ଲାମାେନ <ୁଲ ଛୁଟି
ପେର ୧୬ ନଂ ଜାତୀୟ ରାଜପଥ କଡେର ଘରକୁ େଫରୁଥିେଲ ଟକ
ଚାପାେର ୧୦ ଜଣ ଛାତ ଛାତୀଂକୁ ଟକ ଚାପି େଦଲା ୫ ମେଲ େସ
ସE ତିେର ଗପଟିଏ... ]
ବାପା ମଁୁ ତମ କନା କହୁଛି ,
େମା ଉପେର ତେମ ନି ¡ୟ ରାଗିଥିବ ନା, ମଁୁ ଝି अ ପି ଲାେଟ େହାଇ
ତମକୁ ନ ପଚାରି େକଉଁ ଆେଡ ଚାଲି ଯାଇଛି େବାଲି ? ମେନ अଛି ନା
ତମର, େମା ଜନE ଆଗରୁ ତେମ େକେତ ଦି अଁ ପୁଜିଥିଲ, ପୁअଟିଏ ପାଇଁ,
ମାଆ େକେତ ଉଷାବତ କରି ଥିଲା ତାର କାହାପରି ପୁअଟିଏ ଜନE େହବ
େବାଲି  ମାତ ତମ ମାନ- ସବୁ ସ ପ, ଆଶା, ଆକାଂeାକୁ ଧୁଳିସାତ କରି
ମଁୁ ତମ େକାଳ ମyନ କରି ଥିଲି ନା ବାପା େମା ଜନE ପେର ସାହି
ପଡି ଶା ମାନ- ଠାରୁ ତମକୁ େକେତ ଟାହି ଟାପରା ଶୁଣିବାକୁ ନପଡି ଛି
କହି ଲ, ବାପା?
କି ଏ କହି ଲା େପାଡା ମୁହWେଟ ଜନE କରି ଛୁ, ତ କି ଏ କହି ଲା ଝି अ
ଜନମ ପର ଘରକୁ , ଆଉ େକହି ବି କହି େଲ ବଡ େହେଲ ବାପର ନଁା
ପକାଇ େକଉଁ अଜାତି ଆ େଟାକା ସା{େର ତମର ମାନ ସାନକୁ ତେଳ
ଗଦାଧର ବଳ

ପକାଇ ପଳାଇ ଯି ବି େବାଲି  ମାତ ତମର େସ ସବୁ କୁ ତି େଳମାତ
ଖାତି ର ନଥିଲା ସବୁ ବାଦ ପତି ବାଦକୁ ତେମ ତୁ  କରି େମାେତ ତମର
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ଛାତି େର ଜାବୁ ଡି ଧରି ଥିଲ ନା ବାପା? କହି ବୁ ଲି ଲ େମା ଘରକୁ ମା ଲeEୀ ଆସି ଛnି .ଧନ
ସଂପ\ିେର ତମ ଘର ପୁରି ଉଠି ବ, ଝି अ ତମର ବହୁତ ପାଠ ପଢି କନା ଚାୱାଲା ପରି
େଦଶ ବି େଦଶର ନଁା ରଖିବ.ତେମ ବି େଲାକମାନଂକୁ ଚାେଲx କରି ଥିଲ ନା, େମାର ଝି अ
ବଡ େହବା ପଯn अେପeା କର େଦଖି ବ
େଯେବ ହସି ଶି ଖିଲି ତେମ େକେତ ମି େଛ ମି େଛ ନ ହସି ଛ କହି ଲ, ବାପା? କୁ ନି କୁ ନି
ପାଦ େମାର ତମରି ହାତର ¥ଶେର ଧରଣୀ ଛୁଇଁଛି େମା ହସେର କଣ ଏପରି ଥାଏ
କାମରୁ େଫରି ଧୁଆ ଧୁଇ ନ କରି , ଖାଇବା ପି ଇବା ଛାଡି େମା ସାଥିେର ଲାଗିଯାअ ନା
ତେମ ସବୁ େବେଳ ମଁୁ ତମ ଝି अ େହେଲ ବି ମା ମା ଡାକି ପାଣି ବି ପି अନି  େଯେତ ଦୁ 
େହେଲ ବି ଆକଟ କଲନି େମାେତ ବରଂ ସାହି ପଡି ଶା, ପରିବାର େଲାକ ଏ ପରିକି ମାଆ
ସହ ମଧ େମା ପାଇଁ ଝଗଡା କଲ କୁ ନି କୁ ନି ପାଦେର ଦୁ ଆର ବl େଡଇଁବାକୁ େଚା
କଲାେବେଳ ପଡି ଯାଉଥିଲି ତ େମାେତ କ େହଉ ନ େହଉ ତମକୁ େକେତ ଯdଣା ହୁଏ
କହି ଲ, ବାପା?
େମା <ୁଲ ଯି ବା ସମୟ ଆସି ବାରୁ ଟ-ା अଭାବରୁ ସି ନା ସହରର ପତି /ିତ ଇଂରାଜୀ
ମାଧମ ବି ଦାଳୟେର େମାେତ ପଢାଇ ପାରି ଲ ନାହW, ମାତ ଗଁା अ{ନବାଡି ଦି ଦିକୁ େମା
ଭଲ ପଠ ପଢା ପାଇଁ େକେତ ବି ରrି ନ ହୁअ କହି ଲ ବାପା?
ମଁୁ ଜାଣିଛି ବାପା, ଦାରିଦତା, ଗରି ବି ତମକୁ ବହୁତ କ େଦଉଥିଲା ସାଧାରଣ
ଜୀବନଯାପନେର ମାତ କୁ ମାର ପ$
ୂ  ମୀ, ରଜ, ପଥମାମୀେର ମାଆର ତାଗିଦ ନ ମାନି
ତମ ପରି ପାଇଁ ଦାମୀ େପାଷାକ େନଇ ଆସ, ଆଉ ମାଆକୁ କମ୍ ଦାମର େଡସ ଆଣିଛ କହି
ମି ଛ କୁ ହ ନା, ବାପା?
ବାପା, ତେମ ସତେର ଜେଣ ବଡ ମି ଛୁଆ ନା?
ତେମ ତ େମାେତ େଛାଟ େବେଳ ନି େଜ େନଇ <ୁଲେର ଛାଡି େଦଇ ଆସୁଥିଲ, ପୁଣି
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ଛୁଟି େହେଲ େନଇ ଆସୁଥିଲ ମଁୁ ବଡ େହଇ ଗଲି ଣି ଏକୁ ଟିଆ <ୁଲ ଯାଇ ପାରିବି କହି ଲି
ତ ତେମ େମା କଥାକୁ ଏେଡଇ େଦଲନି , ତେମ ବି ହଁ କରି େଦଲ ତେମ କଣ ଭୁ ଲି ଯାଇଛ
େଯ, ଆମ <ୁଲକୁ ଯି ବାକୁ େହେଲ ରାଜପଥ େଡଇଁ ଯି ବାକୁ ପେଡ? ତେମ ଭାବି ଲ ମଁୁ ନି େଜ
ଯି ବା ଆସି ବା କରି ସାହସ ବଢି େଲ ଉ} ଶି eା େବଳକୁ ବଡ ସହରେର ଏକା ଏକ ରହି
ପାଠ ପଢି ପାରି ବି, ତମର ଚି nା ଯି ବ, ଏଇଆ ନା ବାପା? ତେମ अନର ମୁଲ ଲାଗିବାକୁ
ଯି ବାକୁ ଚାଲି ଚାଲି ଯି ବ, ମାତ େମା ପାଠ ପଢା ପାଇଁ ଭଲେର ଯି ବା ଆସି ବା କରି ବି େବାଲି
ସାଇେକଲ କି ଣି େଦଲ ମଁୁ ତ ମାଆକୁ କହି ଆସି ଥିଲି ପତି ଦିନ ପରି ଆଜି ବି ଠି କ୍
ସମୟେର ଘେର ପହଁ ି ଗରମ ଭାତ ଖାଇବି , ଖାଇସାରି ଟୁ ସନ ଯି ବି ଆହୁରି େକେତ
କଣ ମାତ େମାର େଦାଷ କଣ ବାପା? ମଁୁ ତ େମା ସା{ ମାନ- ସହି ତ ରା]ାେର ପୁରା
ବାମପଟ ତେଳ ହW ଆସୁଥିଲି, ମଁୁ କଣ ଜାଣିଥିଲି େସ ମଦୁ ଆ ଜହ ାଦଟା େଲୗହ ଦାନବଟାକୁ
େବପରୁଆ ଭାେବ ଚଲାଇ ଆଣି ଆମ ଉପେର ଚେଢଇ େଦବ େବାଲି ?
େମାର େଦାଷ କଣ ବାପା? େମା ଉପେର अଭିମାନ କରିବ ନି ବାପା ମାଆକୁ
ବୁ େଝଇ େଦବ ଝି अ ଜନମ ତ ପର ଘରକୁ  େଯେବ େହେଲ ବି େମାେତ ତେମ ବି ଦା
କରି ଥାn ନା ନାହW ? ତେମ ଠି କ୍ ସମୟେର କାମରୁ େଫରି େଦହର ଯତ େନବ ବାପା
େମା ମଲା ପେର ସରକାରୀ ସହାୟତା ଟଂକାେର ତେମ େଗାେଟ ଭଲ ଘର ଟିଏ କରି ବ,
େମାର କଥା ରଖିବ ନା ବାପା?
ଇତି
ତମର କନା......
ଆଇନଜୀବି ଭଦକ, ଓଡି ଶା, ୯୪୩୭୧୨୮୮୪୧
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ଆlଯାତାର ସEତି
େସଦି ନ ଥିଲା ବି ଇଡି ଦି ତୀୟ େସମି ାର ପରୀeା ସମୟ। ଖୁବ୍
ପଫୁଲ ମନେର ଘରୁ ବାହାରି ପଡି ଥିଲି କି p ଦୁ ଃଖ ଥିଲା େମା ସହି ତ
େମାର ଗଁା’ର ଜେଣ ବଡଭାଇ ତଥା ସହପାଠୀ ମଧ ଯି ବାର ଥିଲା।
େମାର କି ଛି ସମୟ ପେର େସ ବାହାରି ଥିଲା କାରଣ େସ ଜେଣ
ଦାୟି ତେବାହି ସମୟାନୁ ବ\ େପାମାନ। େଟନର ସମୟ ଥାଏ ରାତି
ଠି କ୍ ୧୦.୪୫େର। ପାୟ ରାତି ୮ଟା େବଳକୁ ଆମ ସମ] ବି ଇଡି ସଦସ
ପହି ଯାଇଥାnି େରଳେସନେର ଏବଂ ଦୀଘ ୬ ମାସର अବଧି ପେର
ସମ]- ସାeାତ େବଶ୍ ଆନs େଦଉଥାଏ।
ପାୟ େଗାଟିଏ ଦି ନର େରଳ ଯାତା ଭି ତେର अେନକ ଗୁଡିଏ ସE ତି
ଉ-ିମାେର େଯପରି ପବତ ଶି ଖରେର ଘର କରିବା, ଧାଡି ଧାଡି ନଡି ଆ
ଗଛର अପବ
ୂ  ଦୃ ଶ ସହି ତ େଗାଦାବରୀ ଏବଂ କୀା ନଦୀର ମେନାରମ
ଚି ତ ଖୁବ୍ େରାମାକର। ଠି କ୍ ପରଦି ନ ପହିଗଲୁ ଆl ପେଦଶର
ପକାଶମ୍ ଜି ଲାେର। ଯାହାର ସଦର ମହକୁ ମା େହଉଛି ଓେ{ାଲ
ସହର। ସହରଠୁ ଆମ ାନ ୩୪କି ମି ଦୂ ରେର ଯାହାର ନାମ ‘अଗୁରୁ’
eମାନି ଧି ସାହୁ

ଆଉ େସଇଠି ଆମର ରହି ବା ାନ େହଉଛି ‘ଆଜାଦ୍ କେଲଜ୍’। ଆମ
ରହି ବା ାନରୁ ପରୀeା େସ¢ର ୬କି ମି ଯାହାର ନାମ ‘ପତି ଭା ଡି ଗୀ
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କେଲଜ୍, କାyୁକୁ ର୍’। େସଠାକାର ଭାଷା େତଲଗୁ େହଇଥିବାରୁ ଭାଷାର अnରେର ମଧ
ବସ୍ ଯାତା ଖୁବ୍ ମଜାଲାେଗ।
ଆମ ଗପେର ମି ଶିକରି ଥିଲୁ ୨୦ଜଣ ସଦସ। ସଭି ଏଁ अନ ଗଁାର େହାଇଥିେଲ ସୁା
ଲାେଗ େଗାଟିଏ ପରି ବାର ଭଳି । ସମ]-ର ଥାଏ ଏକ ଭିନ ପକାରର ପତି ଭା। କି ଏ
କବି ତା େଲଖନି େର ନି ପୁଣ ତ ଆଉ କି ଏ େକୗତୂ ହଳପ$
ୂ  ବrିତର अଧି କାରୀ। ସଦସମଧେର େଗାବି s ଗୁରୁଜୀ, ସୁେରs ଗୁରୁଜୀ, ରାଧାକାn ଭାଇ, େସାମନାଥ ଭାଇ, କମଲ
ଭାଇ ଓ ଭଉଣୀ, ଦି ଦିମାନ- ଉପିତି େବଶ୍ ଆନs ଦାୟକ। ସଭି - ମଧରୁ ତି ନି
ଜଣ- ଉପିତି ଟିେକ ନି ଆରା େସମାେନ େହେଲ େହମn ଆା ଯି ଏକି ସମ]-ଠୁ ବୟ<
ମାତ ବ{ାତEକ ବrି, ରାେଜଶ ଭାଇ ଯାହା- ଉପିତି େର ଆମର ଖାଦେପାଷକ ସହି ତ
अେନକ ଦୁ ଃଖସୁଖର କାଯ ସ"ାଦି ତ ହୁଏ ଏବଂ େଶଷେର ରହି େଲ अନନ ବ{ ଓ
େକୗତୂ ହଳ ପତି ଭାର अଧି କାରୀ ଯାହା- ପତି ଟି କଥାେର ଭାସି ଉେଠ ହସର ଲହରୀ େସ
ଆମ ସଭି- ପି ୟ ରବି s ଭାଇନା।
ନାମକୁ ପରୀeା ମାତ; ପାୟ ସବୁ ଦି ନଟି କଟୁ ଥାଏ ମଜା ମଜଲି ସେର। ସବୁ ଠୁ अଲଗା
ଥିଲା ଆlର ଖାଦପାନୀୟ ମଧେର ସା^ର, ତଡକା, ଲ-ାଦି ଆ େପାଦି ନାପତ ଚଟଣୀ,
ଦହି ସା{କୁ ଚପାତି ର ସ ାଦ अବ$ନୀୟ।
ଚାରି ଟି ପରୀeା ବି ଷୟ ମଧେର ଥାଏ ପା ଦି ନର ସମୟ ତା ଭିତେର ଦି େନ ଛୁଟି
ଯାହା ରବି ବାର। େସଦି ନ େଗାେଟ अେଟା ଧରି ବାହାରି ଲୁ ପାଖେର ଥିବା ବେ{ାପସାଗର
ପାକାଲା ସମୁଦଖଣି େର। ବୁ ଝି ନ ପାରିେଲ କଣ େହଲା अେଟା ଚାଳକ ଭାଇ େଯଉଁ ଗୀତ
ବଜାଉଥିେଲ ବହୁତ ଭଲ ଲାଗୁଥିଲା। ସମୁଦକୁ ପହିବା eଣି ପଥମଥର ପାଇଁ େସହି
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अଶାn େଢଉକୁ େଦଖି ବହୁତ ଖୁସି ଲାଗୁଥିଲା। ଦୀଘ େଦଢଘ¢ା ଧରି ଚାଲି ଲା ଆମର
ଗାେଧାଇବା ଏବଂ େଢଉ ଭା{ିବା।
ଏମି ତି ବି ତିଗଲା ଦି ନ କି ଛି ଜଣା ପଡି ଲାନି । େଶଷ ଦି ନେର ବାହାରିଲୁ ଜଣାଶୁଣା
ାନ ଚି ରାଲା ସମୁଦଖଣି । େସଠାକାର अଶାn ବାତାବରଣେର େବାଇତ .ାରା ମାଛଧରା
अତି େସୗsଯମୟ। अତି ଦୁ ଃଖର ବି ଷୟ ଏହା େଯ ଆଉ କି ଛିଦିନ ଛୁଟି ମି ଳିଥାnା କି ?
େସଠାେର ଥିବା अନ େଦବାେଦବୀ- ଦଶନରୁ ବିତ େହାଇନଥାp। ହୁଏତ ଭାଷାର
ପତି ବlକ େହାଇପାେର କି p ବା]ବେର ଆl ପେଦଶ ବାସି sା- ସାନ ମଧ
େପରଣାଦାୟକ।
ଜାମପାଲି , େମଲଛାମୁyା, ବରଗଡ଼
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ପଥମ ବଷା
ଆକାଶ ମଳି କ ଫୁଲମାଳ ଜି ଲାର ସବ୍ ଡି ଭିଜନ ବାଲି ଗୁଡା଼ ସହରର
अନତି ଦୂ ର ନି ପଟ ମଫସଲ ଗଁାେର ଜନମ। ପି ଲାଟି େବଳରୁ ବାପା
ନାହଁ ାnି । େସ େଯେବ ମାତୃ ଗଭେର ଥିଲା। େସେତେବଳରୁ ହW ବାପାବି େୟାଗ େହାଇସାରିଛି । ପି ତୃହୀନ ଆକାଶ ବାପା ଶªଟି ଶୁଣୁଛି େହେଲ
ଧରି ବାର େକେବ ସୁେଯାଗ ପାଇନି । େହେଲ अେନକ ଥର ବାପା- ନାମ
ଗେବଡା଼ ମଳି କ କାଗଜେର େଲଖିଛି। େସହି ଚି ର अଭୁ ଲା ନାମ ଜାରଜ
ସୁତ ଠାରୁ ମୁrି େଦଇଛି । େତଣୁ େସ ବାପା-ୁ ଧନବାଦ ସାେ{
ଇଶପାେଶ ପାଥନା କରୁଛି । ଆଉ ମଁା ମ୍ଡିଆଲୀ ମଳି କ େକେବ
ଆକାଶର ଯତ େପମ ଓ କ\ବେର अବେହଳା କରନି । ଗଁ ା ପି ଲାମାେନ
େକାଉ <ୁଲେର ପଢnି େସହି <ୁଲେର ମଁା ଭ\ କରି ଛି। େସମାନପରି ଭଳି କି ଭଳି ର{ େବର{ର େପାଷାକ େଯାଗାଡି ଼ଛି। ଏମି ତି
अେନକ ଦୁ ଃଖ ସୁଖ ଉÏାନ ପତନେର ବି ତିଯାଇଛି େଷାହଳ ବରଷ।
ଆକାଶର ମଧ େସହି ବଷ ୧୦ମ େଶଣୀେର ପଥମ େଶଣୀେର ପରୀeା
ଉ\ୀ$ େହାଇଛି । ପଥମରୁ ଦଶମ ଘର ଛାଡ଼ି ଦୂ ର ଆଶମେର ରହି ଛି।
अେଶାକ ଦି ଗାଳ

ଦୀଘ ଦଶ ବଷ କାଳ ମଁା ମ୍ଡିଆଲୀ ଡି ବି ଆଲୁ अ ଓ ମି xି ମି xି ନି ଆଁ
ଖୁ¢ର अlାର ଘେର ଏକଲାେର କଟିଛି।
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େସକାଳ ଠୁ ଏକାଳେର अେନକ ପଗତି ଘଟିଛି ଗଁା ସାରା ପÂାଘର, ବି ଜୁଳି ଓ ପି ଚୁ
ସଡ଼କ। ପତି ଗଁାେର ଦୁ ଇ ତି େନାଟି अେଟା। େତଣୁ ଗମନାଗମନକୁ अସୁବିଧା ନାହW।
(େତଣୁ ଆକାଶକୁ ମଁା ମ୍ଡିଆଲୀ କୁ େହ)
-ବାବୁ ଇନୁ ଈନୁ ଇେଦଏ ଇଜ ରାହି ଆଜାନା ପଡି ଼ ଆମୁ
(ପୁअେର ତୁ ଏେବ ଘେର ରହି ପାଠ ପଢ଼)
-ମଁୁ ଏେକଲା େହାଇଯାଉଛି େର। ତୁ ତ ଏେବ ବଡ଼ େହଇଗଲୁ ଣି। ମଁୁ ବି ଏେବ
କାମଧାମ ଏେତ ପାରୁନି । େତଣୁ ତୁ ଟିେକ କାମେର ସାହାଯ କରି କେଲଜ ଯି ବୁ।
େସହି େବୖ ଶାଖ େଶଷେର ପଥମ ବଷା ଆସି ଲା, ଧରଣୀ ରାଣୀ ଓଦା େହଲା। ଶୀେତ
ଶି ହଁରୀ ସାରା ପୃଥିବୀକୁ ସବୁ ଜ କରି େଦଲା। ଫଟା ଜମି କୁ ଗଁା େଲାେକ ଚଷିବାକୁ ଆରq
କେଲ।
(ଏହା େଦଖି ଆକାଶ ମଁା କୁ କହି ଲା।)
-ମଁା ମଁୁ ବି ଚାଷ କରିଯି ବି। େକାଉଠି ଆମ ଜମି अଛି େଦେଖଇ ଆ?!
-ନାହW ପୁअ ଆମ ଜମି େତା ବାପା ଶୁିେର େରାଗନାରେର ଓ େତା ପାଠପଢ଼ା ଆଦି େର
ସବୁ ତକ ବlା ରଖି େଦଇଛି ।
ଆକାଶ ମାମଁୁ - ଆକାଶ ତୁ ତ ବଡ଼ େହଲୁ ଣି। େତା ଠୁ ସାନ ବାହା େହେଲଣି, େସମି ତି
ତୁ ବି େତା ୀ ସା{େର କାମଧsା କରି ଜମି ମୁକୁଳାଇ ଆରାମେର ଘେର ରହ। ଏଣିକି
େତା ମଁା ବି କାମ କରି ବାକୁ अସମଥ।
-ନାହW ମାମଁୁ ଏେତ अଥ କଣ ଗଁାେର ଖଟି ମି ଳିବ?!ବହୁ ସମୟ ଲାଗିବ। ଆମ ଋଣକୁ
ପର ଝି अ କଣ ପାଇଁ ଗଧପରି ଖଟି ସୁଝିବ। ଆମ अଭାବ ଆେମ ପରି େଶାଧ କରି ବା। ଏେଣ
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େମାର ବି ବାହା ବୟସ େହାଇନି ।
-ମଁା ଦଶବଷ କାଳ ତ ମେତ ଛାଡ଼ି ରହି ପାରି ଲୁ ଏଣିକି ଆଉ ଏକ ବଷ ରହି ଯା, ମଁୁ
େକରଳ ଯାଇ ଜମି ମୁକୁଳାଇ ଘର କାମକରି ପାଠ ପଢି ବି ନି ଜ ଜମି ଥାଇ ପର ଜମି େର ମୂଲ
ଲାଗିପାରି ବିନି ମଁା!।
-ବେଷ େକରଳ ରହି ଲା ପେରଆକାଶ ଗଁାକୁ ଆସି ନି ଜ ଜମି େର କାମକରି +୨ ବଷ ସାରି େଦଲା।
ଖରା ଛୁଟିର େବଳ ସା{ସାଥି ସହ ଆକାଶ अେନକ ମ]ି କେର। अେନକ
ଯାନି ଯାତରା ସା{ ସାଥିେର େଦଖିଯାଏ। ଥରକର ଘଟଣା ଦy ଯାତରା ସମୟ ଚାଲି ଥାଏ,
ଆକାଶ ସାଥିସହ ଦy ନାଚ େଦଖି ଯାଇଥାଏ। ବାଘନାଚ ଚାଲି ଥାଏ। ବାଘ େଦଖି ଡରେର
େଗାେଟ ଝି अ ଆକାଶ ଛାତି େର ଧÂା ଦି ଏ। ଆକାଶ ଝି अଟିକୁ େଦେଖ ଝି अଟି ମଧ
ଆକାଶକୁ ନି ରିଖି େଦଖୁଥାଏ। ସୁsରୀ ତରୁଣୀେଟ େଗାଲଗାଲ େଚେହରା ଆକାଶ ଛାତି େର
ଧÂା ନୁ େହଁ , ଶr ଗୁଳିେଟ ମାରି େଦଲା। ଆକାଶର ସାଥିମାେନ ହସି େଦେଲ ଓ ଚି ଡା଼ ଚି ଡି଼
ଆରq କରି େଦେଲ। ଝି अର ସା{ମାେନ ମଧ େସ ଝି अକୁ ତଦୃ ପ କେଲ। ଆକାଶର ସାଥି
ଓ ଝି अର ସାଥିମାେନ ସେ{ ସେ{ ପରି ଚୟ େହାଇଗେଲ। ଏମି ତି ଦୁ ଇ ତି ନି ଦି ନ େମରୁ
ପଯn ସମେ] ନାଚ ମି ଳିମିଶି େଦଖି ବା ଭିତେର ନି ଜ ନି ଜକୁ ସଭିଏଁ ପ$
ୂ  ରୂେପ ଚି ହ ି
ଗେଲ। ଦି େନ ସମେ] ଧାଯ କେଲ େଯ ଓଡ଼ି ଶାର କାଶEୀର ଦାରି {ବାଡି ବୁ ଲି ଯିବା।
ତାରି ଖ ଧାଯ େହଲା। ଧାଯ ଦି ନଟି ଆସି ଗଲା। ବାଲି ଗୁଡା଼ ବସାyେର ସମେ] ଜମା
େହାଇଥାnି , େହେଲ ଆକାଶର ତରୁଣୀ ବଷା େଡରି େର ଥାଏ। େତଣୁ ଆକାଶ ସମ]
ସାଥି-ୁ କହି ଲା କି , ତେମ ଯାଉଥାअ ମଁୁ ଆଉ ବଷା ମି ଶିକି ଆସି ବୁ। ବଷା ଆଉ ଆକାଶ
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ଦି ତୀୟ ଗାଡି ଼େର ଚଢ଼ି େଦଢ଼ ଘ¢ାର ଯାତାପେର ଦାରି {ବାଡି ପହିଗେଲ। ସା{ମାନ-ୁ
େଖାଜି େଲ େକହି ମି ଳିେଲନି , େଫାନ କରି ପଚାରି ବୁ ଝି େଲ େଯ େସମାେନ ରାଇକି ଆ
ଯାଇଛnି ନୂ ଆ ସି େନମା ‘ତୁ େମା ଲଭ ୋରୀ’ େଦଖିବାକୁ । ଧାଯ ଥିଲା ଦାରି {ବାଡି
ରହି ବାକୁ େହେଲ ତା- ସ"କୀୟ ଆସି ନ ନ ଥିବାରୁ ହେଟଲେର ରହି ବାକୁ କାହWକି ନା
ଘରକୁ ଗେଲବି ରାତି ହବ ଯାଇହବନି । ପାହାଡ଼ ଦୃ ଶର ସୁsରତା େଦଖୁ େଦଖୁ ରହି ବା
ଯି ବା କଥା ଭୁ ଲି ଗେଲ। େଗାଟିଏ ପାଣି କୁ yେର ଦୁ ଇଟି ବଣି ପeୀ ଗାେଧାଉଥାnି
େସମାନ- େସହର ପରଶ େଦଖି ଆକାଶ ମଧ ବଷା ସେ{ ଭିଜି େଲ ଭଲ ହୁअnା ମେନ
ମେନ ଭାବୁ ଥାଏ। େସମାେନ ବୁ ଲୁ ଥିବା ସମୟେର ଧି େର ଧି େର ଘଟିଗଲା କଳା କଳା
ବାଦଲ ହଠାତ ଭୟ-ର ପବନ ସେ{ ବଷା ଓ ପଚy ଘଡ଼ଘଡି ଼। ଚମକି ଗଲା ବଷା
ହଠାତ ନଜାଣି ନଶୁଣି ଜାବୁ ଡ଼ି ଧରିଲା ଆକାଶକୁ , ଏେଣ େକେବ େକୗଣସି ଝି अର ପରଶ
ପାଇନଥିବା ଆକାଶ େଦହେର େଯେବ ବଷାର ତୁ ଳାପରି େଦହ ଲାଗିଛି। ଆକାଶ େଦହେର
ଛାଇ ଯାଇଛି ଶୀତ କ¢ା ଆଉ େଦହସାରା ପବାହି ତ େହାଇଯାଇଛି ବି ଦୁତ। ହାତେର
ନଥାଏ ଛତା, ଦୁ େହଁ ଭିଜି ଗେଲ େବୖ ଶାଖର େସହି ପଥମ ବଷାେର। େସହି ପଥମ ବଷା
ମି ଶାଇ ସାରି ଛି ଦୁ ଇ େପମୀ- େକାମଳ େଦହ। ଦୁ ଇ େଦହର ଗରମେର ଶୁଖିଗଲା ଭିଜି ଲା
େପାଷାକ। ସଂଜ ନଇଁଗଲା ବଷା ଆକାଶ ଚାଲି ଗେଲ ହେଟଲକୁ । ଦୁ େହଁ େଫାନେର
ସାଥିମାନ- ଠାରୁ ସି େନମା ‘ତୁ େମା ଲଭ ୋରି ’ର ଲଭ ୋରି ଶୁଣି ପାଗଳ ହୁअnି !।
ପୁଣି ୟୁଟୁବରୁ େଦଖnି େସଥିର ଲଭ ଲଭ ଗୀତ! ଏେଣ ତା-ର େପମ ବଢି ବଢି େଢଉ
ମାରୁଥାଏ!। ପୁଣି ଥେର ବାହାେର ପବନ ଆସି ଲା କେର¢ ଚାଲି ଗଲା, ବଷା ସାେ{
ଆସି ଗଲା अଶାn ବି ଜୁଳି । ଭୟ-ର ଚି ାର! କରି ବଷା ତା ଖଟରୁ ଚାଲି ଆସି ଛି ଆକାଶ
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ଖଟକୁ , ଜାବୁ ଡ଼ି ଧରି ଛି ଆକାଶକୁ ! ଏତି କିେର ବଷାର ମଧୁର ¥ଶେର ଆକାଶର
ଟରବାଇନ୍ ଘୁରି ମାଡ଼ି ଯାଇଛି ୪୪୦ େଭାଲ୍ ଟ୍! େସହି କେର¢େର ଆକାଶ ଜାଳି େଦଇଛି
ବଷାର ସମଗ େଦହକୁ ! ଦୁ େହଁ ସବ ସୀମା ପାର କରି େଦଇଛnି । ରାତି ସାରା େପମ ପୀରତି
ଜଳେର ବୁ ଡି ଼ ରହି ଛnି ! ଏେଣ ଦୁ ଇ େଦହ ମି ଶି ନଖ ମାଂସ େହଲାପେର! ଆକାଶ ଆଉ
ଛାଡି ଼ ପାରି ନି ବଷାକୁ େନଇ ଆସି ଛି अା{ିନି ସଜାଇ ନି ଜ ଗଁା କୁ । ଖବର ପାଇ ବଷାର
ବାପାମଁା ଓ ଗଁା େଲାେକ *ଡି ପା{୍ ପାଜି {ା େନବାକୁ ଆସି ଚି ରଦି ନ ଲାଗି ବଷାର ହାତ
ଆକାଶ ହାତେର ଧରାଇ େଦଇ ଚାଲି ଯାଆnି ।
ଏଇ ପଥମ ବଷାଟି େଯେବବି ଆେସ, େସେବ ଆକାଶ ତାହାର ଦୁ ଇଟି ସE ତିଟି ମେନ
ପକାଏ। ୧ - ଜନE ଦି ନ, ୨ - ବାହାଘର।
*ଡି ପା{୍ ପାଜି {ା-କlମାଳ କୁ ଈ ସଂ<ୃତି

େପମବି ବାହ ନି ୟମର ପାଉଣା।

େଯଉଥିେର ବର େଛଳି , ଚାଉଳ, ମାଠି ଆ ଓ ଖଲି ଦନା ଆଦି େଭାଜି କରିବା ସାମଗୀ କନା
ପeକୁ େଦଇଥାଏ।
*ଫୁଲମାଳ-ଫୁଲବାଣୀ(କlମାଳ ଜି ଲା)।

ବାଲି ଗୁଡା଼,
୭୯୭୮୨୩୧୪୬୩
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କବିତା ବିଭାଗ

ଆହାନ ଇ-ପତି କା ସ"ୂ $ ନି ଃଶୁ' ବି ତରଣ େହତୁ ଡା େଜାତି ପସାଦ ପ,ନାୟକ- .ାରା ପତି /ି ତ ଓ ପକାଶି ତ | Aahwaan.com | 167

ଆହାନ ଇ-ପତି କା, ତେୟାଦଶ ବଷ, अମ ସଂଖା, अଗ ୨୦୧୮

Magazine Downloaded from www.aahwaan.com

ମଁା ସୁେରଶରୀ ଚବି ଶା

“କି ରୀଟାଧଃ ଶି ¥ଟିକ ବି ଳସ ଭାଳନି କଟା

ନଟ¥ପାେଟା େପାଉଟ ପଟୁ ଜଟାଦୁ ଟା ବି କଟା
अଭିେgୟ କାରାିରଚର ଜଗ©ଳାନି ଳୟା
ସୁେରଶାୟଂ ଭୂ ୟାନ ୟି ପରମ କାରୁଣହୃଦୟା”

େସାନପୁର अଧି ଶରୀ,
ହାତେଯାଡ଼ି ପାେଦ କେର ଗୁହାରୀ, ମଁା ସୁେରଶରୀ
କର ସ-ଟ ସାଗରୁ ପାରି , ସୁେରଶରୀ [୧]

ଧପ
ୂ ଚsନକୁ ଧରି ,
अେଯାଗିନୀ ପାଖେର େତାହରି , ମଁା ସୁେରଶରୀ
ମି ନତୀ େମା ଆଉ େନବୁ ହରି , ସୁେରଶରୀ [୨]

ରୁଦପି ୟା ବାଗିଶରୀ,
ତୃ ି ତପସି ନୀ ଖୁଡ଼ଆ
ସୁଶୀ ମି ନତି ରାଣୀ େମyିଲି

ରାଜେଜମା େତାର ନାମ ବାଉରୀ, ମଁା ସୁେରଶରୀ
ଭrଗାଏ େତା ଗୁଣ ସୁମରି , ସୁେରଶରୀ[୩]
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ଆଳତି , ଘ¢ ମହୁରୀ
ଶÀନାେଦ ଦି ଗ ଯାଉଛି ପୁରି, ମଁା ସୁେରଶରୀ
ବି ପଦେର ତୁ ସାହା ସବୁ ରି , ସୁେରଶରୀ[୪]

ଉମା, ଶି ବା, ଶାକ^ରୀ
ବାହEଣ, ଚyାଳ େତା ପାଦଧରି , ମଁା ସୁେରଶରୀ
ପଜ
ୂ ାକେଲ େନଇ ତେତ ବରି , ସୁେରଶରୀ[୫]

ଖyା ଖପରକୁ ଧରି ,
ବସେନ ଚମେକ ମୁଖ େତାହରି , ମଁା ସୁେରଶରୀ
ଦୁ ଃଖ ସମୁଦକୁ କରପାରି , ସୁେରଶରୀ[୬]

ଫିଟାଇ ମାୟାର େଡାରି ,
କନାପାେୟ ଥିବ ପାେଶ େମାହରି , ମଁା ସୁେରଶରୀ
ଆଶୀବାଦ, କର ରାେଜଶରୀ, ସୁେରଶରୀ[୭]

ଜନନୀ अଟୁ ସବୁ ରୀ,
ଦୁ ନି ଆେର େକହି ନାହW େମାହରି , ମଁା ସୁେରଶରୀ
ଜୀବ େମା ଯାଉ େତା ନାମକୁ ଧରି , ସୁେରଶରୀ[୮]
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ରାେଶଶରୀ, ଖେ^ଶରୀ
ମsାରମାଳି ନୀ ରୂପକୁ ଧରି , ମଁା ସୁେରଶରୀ
ନତ କରି ବି େସବା େତାହରି , ସୁେରଶରୀ[୯]

ମାେହଶରୀ, ଲେ-ଶରୀ
ନାହW ବି ଦାବୁ ି ସଂପଦଶୀରି , ମଁା ସୁେରଶରୀ
ପାପ ଜଗତରୁ କରପାରି , ସୁେରଶରୀ[୧୦]

ଠାବ େଖାଜି େଖାଜି କରି
ଠି କଣା ନି ଜର େଦଲି ପାେଶାରୀ, ମଁା ସୁେରଶରୀ
ଚାହWେଦେଲ ଦୁ ଃଖ ଯି ବସରି , ସୁେରଶରୀ[୧୧]

ନାମକୁ େତାହର ଧରି ,
ନାଚnି , ଡାକି ନୀ େତା ପାେଶ େଘରି , ମଁା ସୁେରଶରୀ
ଢାଳି େଦଇ କରୁଣାର ବାରି , ସୁେରଶରୀ[୧୨]

େଢାଲ, ତାଳ, େଭରୀ, ତୁ ରୀ
ହୁଳୁ ହୁଳି ନାେଦ କରnି ହୁରି , ମଁା ସୁେରଶରୀ
ଦୁ ଃଖି ଡାକଶୁଣୁ କାନେଡରି , ସୁେରଶରୀ[୧୩]
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ପବି ତ ମନ ଯାହାରି
ସବୁ େବେଳ ତାକୁ ସୁଦୟା କରି , ମଁା ସୁେରଶରୀ
େନଉ ବି ପଦ, ବି ଷାଦ ହରି , ସୁେରଶରୀ[୧୪]

ନଦୀନାଳ, ଜଳେଘରି
ତା ମେଧ ବି ]ୃତ ରାଜନଗରୀ, ମଁା ସୁେରଶରୀ
ତୁ अଟୁ ତାର अଧି କାରୀ, ସୁେରଶରୀ[୧୫]

ଧରଣୀ ରୂପକୁ ଧରି
ଧାରଣ କରିଛୁ ଚଉଦ ପୁରି, ମଁା ସୁେରଶରୀ
ଧରାଧାେମ େକ अଛି େତା ପରି , ସୁେରଶରୀ[୧୬]

ରାତ अେର ବାହାରି
ଦାେy ବୁ ଲୁ ଥାଉ ନୃ ତ ଆଦରି , ମଁା ସୁେରଶରୀ
ଧଳା େଘାଡ଼ାେର େହାଇ ସବାରୀ, ସୁେରଶରୀ[୧୭]

ପାପ, କାେଯ ବୁ ଡ଼ି କରି
ସବୁ ସୁକମକୁ େଦଲି ପାେଶାରି , ମଁା ସୁେରଶରୀ
ଦୟାକର ମା ପବତକୁ ମାରୀ, ସୁେରଶରୀ[୧୮]
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ଫୁଲ େବଲପତ ଧରି
କରୁଥିବି ସଦା ତେତ ଗୁହାରୀ, ମଁା ସୁେରଶରୀ
ଦୁ ଃଖ ହର ତୀପୁର ସୁsରୀ, ସୁେରଶରୀ[୧୯]

ମହି ଷାସୁରକୁ ମାରି
ମହାସ-ଟରୁ ଥିଲୁ ଉାରି , ମଁା ସୁେରଶରୀ
ବି lବାସି ନୀ ମାତ ଗଉରୀ, ସୁେରଶରୀ[୨୦]

ମହାେଦବ ମେନାହରୀ
କପାେଳ ନାଲି ସି sୁର େତାହରି , ମଁା ସୁେରଶରୀ
ପ{ୁ ଲେÑ େତା ନାମ ସୁମରି , ସୁେରଶରୀ[୨୧]

ସବସଂହା ସେବଶରୀ
ସଂସାେର ଆଉ େକ अଛି େତା ସରି , ମଁା ସୁେରଶରୀ
ଭବାନୀ, ମୃଡ଼ାନୀ, ଶି ବା, ଶ-ରୀ, ସୁେରଶରୀ[୨୨]

େସାନପୁର ସୁେରଶରୀ
ଚରଣେର ବsୁ अଛି େତାହରି , ମଁା ସୁେରଶରୀ
କଷଣ ହରିବୁ ମାତ ସବୁ ରି , ସୁେରଶରୀ[୨୩]
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eମାମୟୀ, eମାକରି
ସୁଜନକୁ ସଦା ସହାୟକରି , ମଁା ସୁେରଶରୀ
ଏଥକୁ େତା ମହି ମା େଦଲି ସାରି , ସୁେରଶରୀ[୨୪]

ଜୟ ମଁା ସୁେରଶରୀ େଦବୀ

ଯୁଗE ରଚନା
ତୃ ି ତପସି ନୀ ଖୁଡ଼ଆ
ସୁଶୀ ମି ନତି ରାଣୀ େମyିଲି
ବ-ିଆ, ବୀରମହାରାଜପୁର
େସାନପୁର, ୭୬୨୦୧୮
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ଏଇେମାର େଦଶ ଭାରତ
ଏଇ େମାର େଦଶ ଭାରତ!

ଜନ ଗଣ ମନ
ଗାଆnି ସଭିଏଁ
େଯଉଁଠି ଜାତୀୟ ସ{ୀତ ।
ଏଇେମାର େଦଶ ଭାରତ ........

ବେ{ାପ ସାଗର
ପାଦ ଧୁଏ ଯା'ର
ନି ଇତି େହାଇେଲ ପଭାତ ।
ଏଇ େମାର େଦଶ ଭାରତ.........

ତଟିନୀ ଗଭାେର
କାଶତyି ହେସ
ତପନ କୁ ମାର ସାଇଁ

ଶରତ ଛୁଇଁେଲ ମରତ ।
ଏଇ େମାର େଦଶ ଭାରତ.........
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େଯଉଁ େଦେଶ ଜନE
େନତାଜୀ, ବାପୁଜୀ
ମଧୁ, େଗାପବlୁ , ଭଗତ।
ଏଇ େମାର େଦଶ ଭାରତ..........

ପୁରାଣ, ଦଶନ
ସାହି ତ, ବି ାନ
ସବୁ ଥିେର ବି େଶ ବି ଖାତ ।
ଏଇ େମାର େଦଶ ଭାରତ..........

ଆସ ମି ଳିମିଶି
ସବୁ ଭାଷା-ଭାଷୀ
ରଖି ବା ତାହାର ମହତ ।
ଏଇ େମାର େଦଶ ଭାରତ..........

ଜଳ େଯାଗାଣ ଶାଖା,
ରାଣୀହାଟ,କଟକ
େମା-୯୦୪୦୦୩୩୩୯୦
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ସାଧୀନତା
ପରାଧୀନ ରଜନୀରୁ ଆେଲାକି ତ ସ ାଧୀନତା,
େଦେଲ େଯଉଁ ବୀରଗଣ ଧନ ତା- ମହାନତା।
ଏ ମାଟି ଭୁ ଲି ନି େକେବ ତା- ବଳି ଦାନ ଗାଥା,
ବିବା ଶି େଖଇ ଗେଲ ସାେନ ଉଠାଇ ମଥା।। [୧]
ଥିଲା ତା- େକଉଁ ସ ାଥ ଭାବି ଛ କି େସଇ କଥା,
ଜୀବନ ବାଜି ଲଗାଇ କାହW େଦେଲ ସ ାଧୀନତା?
ସହି ପାରି େଲନି େଦଖି ମାଟି ମାଆର କଷଣ,
ଆଜି େସ ମାଟିେର କାହW େଦଖୁଛ ନାରୀ ଧଷଣ।। [୨]
େହ ବୀର ସnାନ ତୁ େମ ରଚ ପୁଣି ଇତି ହାସ,
ଦୂ ର କରିଦି अ ଏହି ଭାରତ ମାଆର େକ ଶ।
ନାରୀ अସାନ େହେଲ ଏ ମାଟିକୁ ଉପହାସ,
େକମି ତି ସnାନ ଆେମ ମାଆ ଯଦି ଲେଭ େଦାଷ।। [୩]
ଭାରତ ଆମରି ମାଆ ଜୟ ଗାନ ଯଦି କରୁ,
ନାରୀର ସାେନ କାହW ଆେମ େବାଲାଇେବ ଭୀରୁ?
ନାରୀ अସାନ େହେଲ ଆମ ସ ାଧୀନତା ବଥ,
ସଭି-ୁ ସାନ େଦବା ଏହା ସ ାଧୀନତା अଥ।। [୪]
ସ ାଧୀନତା ଦି ବସ ଉପଲେe ଆପଣମାନ-ୁ ହାgକ ଶୁେଭା ଓ अଭି ନsନ।

ତୁ ଷାରକାn ପସାଦ

ବରୀ, ଯାଜପୁର
େମା- ୯୮୫୩୦୯୨୬୩୦
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ଆସ େଦଶବାସୀ
ଆସ େଦଶବାସୀ ରହି ବାେର ହସି
ଏହି ତି ର{ାର ତେଳ
ଆେମ ଏକ ଜାତି ଗଣତd ନୀତି
ସବେଶ/ ମହୀତେଳ
ବି ାନ ବଳେର ଶନ
ୂ ପଥ ପେର
କରି ଆେମ अଗଗତି
ଚsପୃ/ ପେର ମ{ଳ ଗହେର
ପଠାଇଛୁ ଯdପାତି
ପାତାଳ ପୃ/ରୁ अnରୀe ଯାଏ
ବି ଜୟ ଆମରି ଗେଳ
ବି ଶ ଆଜି େଖାେଜ ଶାnି ର ବାରତା
ହି ଂସା କେର ନାରଖାର
ଜୀବନ ଜୀବି କା ଦୁ ବ ସହ ପରା
କି ଏ କରିବ ଉାର
अନାମ ଚରଣ ସାହୁ

ଆମରି େଦଶର अହି ଂସା ମnର
ପସାରି ତ ଧରାତେଳ
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ଆସ ସେବ ମି ଳି ଶପଥ କରି ବା
ଏକ ସୂେତ ଗୁ½ା େହାଇ
ସାରା ବସୁlରା କୁ ଟୁ^ ସମାନ
अଲଗା ନୁ ହଇଁ େକହି
ସତ अହି ଂସାର ବାଣୀ େହଉ ସାର
ଜୟ େହଉ କାେଳ କାେଳ

ବି ଭୂତିପୁର, କାକଟପୁର, ପୁରୀ
ଭାମଭାଷ : ୯୯୩୭୨୧୦୨୬୦
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ବsୀ
ସାେହବ୍ ଯି ବାର

ତୁ ମର ବି ତିଲା

ପରାଧୀନୁ େହେଲ ମୁr
ଈଶର କୃ ପାରୁ

ଜୀବନ ବିଲା

ଆଭିଜାତ େହଲା ଯୁr
ମହାତEା ସୁଭାଷ

ଭଗତ, ଲeEଣ

େଗାପବlୁ ବି େଲ ସେ{,
ଫାଶୀ ଦyାେଦଶ

ପୁଣି କାରାବାସ

ର{ିେଲ ରକତ ରେ{
େଦଇଗେଲ ଛାଡ଼ି

ସ ାଧୀନ ସ େଦଶ

ଜୀଇଁବାକୁ ମଥା େଟକି ,
େହେଲ ବି କିଭା{ି

ଖାଇଗେଲ ଏଠି

ବି େବକ ବଜାେର ବି କି
ଉୋଚ ଦୂ ନୀ ତି

ଲୁ ନ ସଂପ\ି

ପଗତି ଜାଲେର ଛsି,
େସୗମରxନ ପାଲ

ମମତାର େଡାର

ଛି yାଇ ମାନବ

ସଭତାେର ଆଜି ବsୀ
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अଗ ପsର
ଦି ନଥିଲା अତି ଆତୁ ରତାର ସହ
अେପeା କରୁଥିଲୁ
େଛାଟ େଛାଟ ଚି ରକୁ ଟ୍େର
ତି ର{ାର ରର ା"୍ ମାରି
ପା¢ ପେକଟେର ଭରି
अେପeା କରୁଥିଲୁ ସକାଳ ସୂଯ କୁ
“ବେs ମାତରମ୍”
“ଭାରତ ମାତା କି ଜୟ”
େସାଗାନେର ମୁଖରିତ େହଉଥିଲା <ୁଲ
କି ଛି ଚେକାେଲଟ୍ ପାଇଁ ଖରାେର ଛି ଡ଼ା େହାଇ
ଶୁଣୁଥିଲୁ େନତା- ଭାଷଣ
ଭାରି ଭଲ ବି ଲାଗୁଥିଲା...
କାରଣ େସେତେବେଳ ଆେମ
ଜାଣିନଥିଲୁ ସ ାଧୀନତାର अଥ
ଯଦି ଓ ଆଜି ଜାଣିଛୁ ତା’ର ଆeରି କ अଥ
କି p ବୁ ଝି ପାରି ନୁ ତା’ର ମହତ...
କା\କ ପାଣି ଗାହୀ

େସମାେନ କହୁଥିେଲ
ଆେମ କାଲି ର ଭବି ଷତ...
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କି p ଆଜି ଆଧୁନିକତାର
ଚଉହଦୀ ଉପେର ଛି ଡ଼ା ଆେମ ଜେଣ ଜେଣ
କ ୀବ ମାନବଜାତୀୟ ଜୀବ...
ଆଜି ବି େସହି ଖଦଡ଼ପି lା ଜୀବ अଛnି
କି p ବଦଳି ଯାଇଛି େସମାନ- ସଂ<ରଣ
କାଲି େଲାକ- ପାଇଁ େସମାେନ ଥିେଲ,
ଆଜି େସମାନ- ପାଇଁ େଲାକ अଛnି ;
କାଲି ର ସ ାଧୀନତା ଥିଲା େଦଶ ସବସ
ଆଜି ର ସ ାଧୀନତା ଦଶ ସବସ...
କାଲି କହୁଥିେଲ ମାଡ଼ି ଚାଲ...
କି p ଏଥି ପାଇଁ କି ଏ ଦାୟୀ?
ଆମର ‘େହଉଛି ତ େହଉ’ର ପରି ିତି
ନା ‘ଆେପ ବିେଲ େବାପାର ନଁା’ର
ଦୁ ବଳ ମେନାବୃ \ି...??
ଏକବି ଂଶ ଶତାªୀର ଆଢୁ ଆଳେର
ଏକ ଉନ ତ ଜୀବର ପରି କନାେର
ଆେମ ଉନ ତ ଶବେର
ପରି ଣତ େହଉନାହାnି ତ???
ସମୀeାର େବଳ ଉପଗତ
କି p ଆେମ...
ପରୀeା ପାଇଁ ପ]ୁତ ତ?

ବହEପୁର, ଓଡ଼ି ଶା
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ସାଧୀନତାର ମଲ
ୂ 
ସ ାଧୀନତାର ମୂଲ ଏ େଦଶର ଚାଷୀ ବୁ ଝି ଛି
ଝାଳ ରrେଦଇ अନ ଦାତା ସାଜି ଆମ ଜୀବନ ବାଇଛି 
ସ ାଧୀନତାର ମୂଲ ଏ ଜାତି ର ଶି eକ ବୁ ଝି ଛି
େଭାକ ଉପାସେର େଶଣୀ ଗୃହେର େଦଶର ଭାଗକୁ ଗଢ଼ି ଛି
ସ ାଧୀନତାର ମୂଲ ଏ ମାଟିର େସୖ ନିକ ବୁ ଝି ଛି
ନି ଜ ଜୀବନ େଦଇ ମାଟି ମା’ର ଇ©ତ ରଖି ଛି
ସ ାଧୀନତାର ମୂଲ ଏ ବି ାନୀ ଜାତି ବି ବୁ ଝି ଛି
ନି ଜସ ାନଗରି ମାେର ଦି ନରାତି ଏକ କହି େଦଶର ନଁା ରଖି ଛି
ସ ାଧୀନତାର ମୂଲ ଏ ଶମି କ ଭାଇବି ବୁ ଝି ଛି
ସକାଳୁ ସx ଶମଦାନ କରି eୀଣ ଶରୀର ଧରି ଛି
େକେତଦି ନ ଆଉ େଭାଗ କରୁଥିବା ବିବା अନର ଦୟାେର
ଆସ, େଦଶ ଜାତି ର େସବାେର ଏ ଜୀବନ ସମପ େଦବାେର
ହାତ ସହ ହାତ ମି ଳାଇ ସାରା ବି ଶକୁ ବି କାଶ କାରତା େଦବା
ସମୃ େଶ/ ସ  ଭାରତ ଆସ, ଆସ ଆେମ ଗଢ଼ି ବା
ହି ମାଂଶୁ ଭୂ ଷଣ େଜନା

ସହକାରୀ ଶି eକ, ସରକାରୀ ଉନ ୀତ ଉ} ବି ଦାଳୟ
ନି ଆଳି , ଯାଜପୁର, ଓଡ଼ି ଶା ଭାମଭାଷ : ୯୭୭୭୨୯୩୩୮୦
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ସାଧୀନତାର ସପ
ଏେବ ଆଉ ବି କୃତ ହୁଏନି ମଁୁ
ସୀତା, ସାବି ତୀ, ଶା, ସଂ<ୃତି
अବା ସମାଜର ଚାପେର
କଳି ଟିଏ େହାଇ କअଁଳିଲା ପେର ପେର।

ତନ ତନ େଦଖnି ନି େକହି
େମା ଜୀବନର ପତି ଟି अଧାୟ
ଆଦୃ ତ େକଉଁ ଇତି ହାସ ସହ
େମଳ ଖାଉଛି କି ନାହW।

ନି ଜକୁ ମଁୁ ଗଢି େତାେଳ
ନି ଜସ ଆଗହେର।
ଭୁ ଲ କେର,
ପୁଣି ନି ଜକୁ ସଜାଡ଼ି ନିଏ
अନୁ ସୂୟା ମି ଶ

ନି ଜ ପେର ବି ଶାସର ଆଧାରେର।
ତଥାକଥିତ େକଉଁ ମୂଲେବାଧ
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ଏେବ ଆଉ େରାେକନି େମା ପଥ।

ବି ଚ ରା]ାେର ଆଉ
ମାେଗନି ମଁୁ ଜୀବନର ଭିକ,
ଛଡ଼ାଇ ନି अnି ନି େକହି
େମା ଭାଗର ସୁଖତକ।
େମା अ]ିତର ପରି ଭାଷା ଏେବ
ମଁୁ ହW େଲେଖ
ନି ଜତର ପରି ସୀମାଟିକୁ ବି
ନି େଜ ନି େଜ ମାପି ରେଖ।

ମୁr ଆକାଶର ବି ହ{ଟିଏ
ମଁୁ ଶାଳୀନତାର ମୂଲ ବୁ େଝ
ସ"କର ଋଣ ସୁେଝ,
ଉଡ଼ି ବୁେଲ
ଚାରି କା½ର ଚଉହଦି ରୁ ଉେ
ନି ଜମେତ
अନn ବି ]ୃତି ର ଏକ ପେଥ।
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କି p,
अଚାନକ अଣଚାଷର ଆଘାତେର
ଆଖି େମାର େଖାଲି ଗଲା ପେର
େଦେଖ
େଶାଇଛି ମଁୁ
ସାଧୀନତାର ସ ପେର ବି େଭାର
ତି ର{ାର ଶୀତଳ ଛାଇେର।
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ପଣ
ୂ ପୀଠ େମା ଉଳ
ଶସଶାମଳା ଏ ଭାରତ ବଷେର
ଓଡ଼ି ଶା େଗାଟିଏ ରାଜ
େସ ରାଜ ମଧେର େକେତ ନରନାରୀ
େକେତ ଓଷା େକେତ ପବ। [୧]
ଏଠି ଓଡ଼ି ଆଣୀ େବାହୁ କେର ନାନା ବତ
କେର ପୁଣି ଉପବାସ
ମ{ଳ ମନାସୀ ପରିବାର ପାଇଁ
ସହି ଯାଏ ସବୁ କ। [୨]
ପୁରୀଠାେର अଛି ଜଗନ ାଥ ଧାମ
େସତ ଓଡ଼ି ଆ ମଉଡ଼ମଣି
ତା-ରି अବଢ଼ା ଟ- େତାରାଣି
ମନ େନଉଥାଏ ଟାଣି। [୩]
େକେତ ରୂେପ େକେତ ନାେମ ଏଠି
ପଜ
ୂ ା ପାଉଥାଏ ମାଆ
ପି ୟ-ା ପି ୟଦଶନୀ ପାଢ଼ୀ

ଆଜି ଭrିେର ଉଳ େଖାେଜ
େସ ମାଆର ସାହା। [୪]
ଯାଜପୁେର ପଜ
ୂ ା ପାଏ ବି ରଜା ନାମେର
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ବା-ିେର େସ ଥାଏ ଚ} କା
ସମଲାଇ ପୁଣି ମାଆ େଗା ସ^ଲପୁରେର
ବି ମଳା ନାମେର େସତ ପୁରୁେଷା\ମେର। [୫]
ଝ-େଡ ରହି େଲ େସତ
ନାମ ସାରଳା େବାଲାଇ
କାକଟପୁେର ରହି େଲ
ମ{ଳ ନାମ ବହି । [୬]
ଧନ ଉଳ ମା େଲା
ଧନ େତାର ପୀଠ ାନ
ବାହାରnି ବୀର ପୁଣି ଏଠୁ
େକେତ େକେତ अବଧାନ।[୭]
ସୁ©ଳା, ସୁଫଳା ଏହି ଉଳ
ଆମ ମାଆ,
ତାର େସୗsଜର ମଁୁ େଯ
େଦବି କି ଉପମା । [୮]
ଆେମେର ମହାନ ଏ ଜାତି ସnାନ
ଏହି ଆମ ପରି ଚୟ
ଆେମ ତ ଓଡ଼ି ଆ ମନ ଆମ ଭାରି ବଢ଼ି ଆ
ଆେମେର ଉଳୀୟ, ଆେମେର ଉଳୀୟ।
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ଜୟ ଜବାନ
ଝର ଝର ତୁ େମ ବୁ ହାଉଛ େକେତ
ରr ବି sୁର ଧାର
ମାଆର ମମତା ରeା ପାଇଁ
ନି ଘା ନାହW ବଷା ଶୀତ अବା ଖରା
କାଶEୀର ତୁ ମ ମା’ର ଓଢ଼ଣା
ଓଢ଼ଣା ଦବା ପାଇଁ
ତୁ େମ ମାତି अଛ
କ¢ାକୁ ଖାତି ର ନାହW
ବeଚି ରି ଯାଏ ଯଦି ଗଳି
ବlୁ କର ଶr ଗୁଳି
ତଥାପି ତୁ ମକୁ ମରଣ ଛୁଏଁନା
ଶହୀଦ ରୁହ अମର େହାଇ

କଦମପାଳ, ଯାଜପୁର, ଓଡ଼ି ଶା
ବୀେରs କୁ ମାର ପଧାନ

ଭାମଭାଷ : ୯୮୫୩୫୮୮୦୦୪
ଇେମଲ୍ : biren910@gmail.com
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ଆେମ ସାଧୀନ
େଯଉଁଠି ଋଣ କରି ଚାଷୀ ହାେର ଜୀବନ
ନାରୀକୁ ମି େଳନାହW ତା’ର ସାନ
େସଠି ଆେମ କହୁ ଆେମ ସ ାଧୀନ!
େଯଉଁଠି ଚାେଲ େନତା-ର ସୁଶାସନ
କି p ହୁଏ ଗରୀବର ପାପ ଲୁ ନ
େସଠି ଆେମ କହୁ ଆେମ ସ ାଧୀନ
େଯଉଁଠି େରାଗୀ ବୁ ହାହୁଏ ସାଇେକଲେର ଶEଶାନ
େଲାକ- ମନେର ଭରି ରହି ଛି ଜାତି ଆଣ
େସଠି ଆେମ କହୁ ଆେମ ସ ାଧୀନ
େଯଉଁଠି ଶି ଶୁଶମି କ ଭାେବ କେଟ ଶି ଶୁର ଜୀବନ
ଡାrର କେର େରାଗୀକୁ େଶାଷଣ
େସଠି ଆେମ କହୁ ଆେମ ସ ାଧୀନ
େଯଉଁଠି ଚାେଲ ଖାଲି େନତା- ଭାଷଣ
ହୁଏନାହW େକେବ ଦୂ ନୀ ତି ର ପତନ
େସଠି ଆେମ କହୁ ଆେମ ସ ାଧୀନ
ସେରାଜି ନୀ ସାହୁ

େଯଉଁଠି ଶି ଶୁମେର ନ ପାଇ ମୁଠାଏ अନ
अପପୁି କବଳେର ଶି ଶୁ ହୁଏ ଜୀ$ଶୀ$
େସଠି ଆେମ କହୁ ଆେମ ସ ାଧୀନ

େଗାପି ନାଥପୁର, କଟକ
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ଜୀअnା ଠାକୁ ର
ପି ତାମାତା େମାର

ଜୀବn ଠାକୁ ର

ହୃଦ ତା- େପମମୟ
ଥିେଲ ତା- ପାେଶ

କଦାପି ନ ଆେସ

ଟିକି ମେନ େମାର ଭୟ
ସରଗ ସମାନ

ମନ ବୃ sାବନ

ପାଇବନି କାହW େଖାଜି
ମମତା ସାଗର

େସ େସହ ଆଦର

ସଦା ସବଦା ବି ରାଜି 
ଆସୁଚି େଯେତ

ଆସି ବାର अଛି

ଦୁ ଃଖ କ ଜୀବନେର
ସହି ଯିବି ସବୁ

ମଥା େପାତି େଦଇ

ଆଶି ଷ ଥାଉ େମା ପାଶେର
ଫୁଲ କଢ଼ି ଟିଏ

େହାଇ ମଁୁ ଫୁଟୁଛି

ମହେକଇ େଦବି ବାସ
କାହଚରଣ ସାହୁ

ଭଲ ମଣିଷେଟ

େହାଇ ମଁୁ ଜୀବେନ

ଭରି େଦବି ମୁେଖ ହସ
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ତୁ େମ େମା ଭରସା

େଦଇ अଛ ଜନE େମାେତ
ଧନ େମା ଜୀବନ

ଧନ େହଲି ମୁହW

ପାଇ अଛି ସୁଖ େଯେତ
େଦଇଚ ଶି େଖଇ

ବିବାର କଳା

ହବାକୁ ପାରି ଦୁ ନି ଆେର
ଭୁ ଲି କି ପାରି ବି

ପାଣଥିଲା ଯାଏଁ

ଥିବ ତୁ େମ ହୃଦୟେର

ମ.ରାମପୁର, କଳାହାyି, ଓଡ଼ି ଶା
ଭାମଭାଷ : ୯୫୫୬୮୨୨୪୪୭
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ତୁମରି ଆଶିଷ
ଶି ଖାଈ ଦି अ େହ ଗୁରୁେଦବ ମେତ
ଜାଣିନାହW ଭଲମs
अାନ ବାଳକ ବୁ ଝି ପାେର ନାହW
ଜାେଣନି ମାୟା ଛs
ତୁ ମରି ହାତେର େମା ଜୀବନବlା
ତୁ େମ ତ ଆଦଶ େମାର
ତୁ ମ ପାଦପେଦE ଶରଣ େମାହର
ତୁ ମ ଆଶି ଷ େମା ବର
ତୁ େମ େଦେଖଇଛ अlାରୁ ଆେଲାକ
ତୁ େମ ସାeାତ ଈଶର,

ତୁ େମ ବତାଇଛ ବିବା େକୗଶଳ
ତୁ େମ ଚଳnି ଠାକୁ ର
अାନ ରୂପକ अlାରରୁ େମାେତ
ତୁ େମ େଦେଖଇଲ ବାଟ
େହ ପରମପଜ
ୂ  ତୁ ମରି ପାଇଁ ମଁୁ
ନି ଜକୁ େବାଲାଏ ଚାଟ
ତୁ ମରି ଚରେଣ ନତ ଏ ମ]କ
ପକାଶ ଚs ପyା

ପାଦଧୁଳି ମୁେy ମାରି
ତୁ ମରି ଆଶି ଷ ରହୁ ଏ ମ]େକ
ଏତି କି େମାର ଗୁହାରୀ
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ଜୀବନଟା ଏମିତିକା
ଜୀବନେର େକେବ ଝଡ ଆେସ ପୁଣି,
ସୁନାମୀ ଆସଇ ମାଡି ।
ସୁନାମୀ େସାତେର େକେତେକେତ ଆଶା,
ପଡnି େଯ ମୁହଁ େମାଡି ।।
ଭଲ ମଣିଷର ଫଟା କପାଳେର,
ଲାେଗ କଳ-ର ଟୀକା ।
େଦାଷ ନଥାଇ ବି େଦାଷୀ େହଉ ଆେମ,
ଏତ ସମୟର ଶି eା ।।
ଏମି ତି ଘଟଣା ଆଉ ଦୁ ଘଟଣା,
ଜୀବନେର ଯାଏ ଘଟି ।
ପଶଂସା ାନେର ନି sା ଶୁଣିଶୁଣି,
ଏ ହୃଦୟ ଯାଏ ଫାଟି ।।
େକହି ନ ବୁ ଝnି ଗୂଢ ରହସକୁ ,
ସଭିଏଁ ଦି अnି େଦାଷ ।
ବୀେରନ୍ କୁ ମାର େବେହରା

ପକୃ ତ ଘଟଣା ଜାଣି ବା େବଳକୁ ,
ସବୁ େହାଇଥିବ େଶଷ ।।
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ବି େରାଧୀ େକବଳ ନି sା ଗାଉଥାnି ,
ପଶଂସା କରnି ନାହW ।
େତଣୁ ତା- କଥା ନକରି ବି ଶାସ,
ନି େଜ ପରଖିବା ଯାଇ ।।
अନ ଇସାରାେର ଭୁ ଲ୍ ନି \ିେର,
ଜୀବେନ ଖାଇବ େଧାକା ।
ନି ରୀହ ବି ଏଠି େଦାଷକୁ ମୁyାଏ,
ଜୀବନଟା ଏମି ତିକା ।।

େପାଷାଇ, ମହାକାଳପଡା, େକsାପଡା
ପି ନ୍ - ୭୫୪୨୨୪
ଇେମଲ୍: beherabirenkumar65@gmail.com
ଭାମଭାଷ : ୭୩୮୧୧୯୯୨୦୬
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ଆତEାର ଗଣିତ
ଆତEାର ଆତEୀୟତା ବୁ ଝୁ ବୁ ଝୁ
େକେତ େଯ ମୁହୂ\ ବି ତିଯାଏ
ତଥାପି ମି ଶାଣ, େଫଡ଼ାଣ, ହରଣ, ଗୁଣନ
ବୁ ଝି ବାକୁ ବାକି ରହି ଯାଏ
ଆତEାର େଭାକ ବୁ ଝୁ ବୁ ଝୁ
ବୟସ ସରି ଯାଏ...
ମନର େଭାକ େସ ତ
ମନେର ରହି ଯାଏ
ଜୀବନେର ହରଣେର
ଭାଗ େନଇ ବି
ଛି େଡ଼ନି ଭାଗଫଳ
ଗୁଣନେର ଗୁଣି ଗୁଣି
େହଇଯାଏ ଜୀବନର ସମୟ
ମି ଶାଣ ତ କେହ ମି େଶଇ େଦ
େତା ସୁଖ ଦୁ ଃଖ ସବୁ ...
ସିE ତା ତି ପାଠୀ

େଫଡ଼ାଣ କେହ େଫଡ଼ି େଦ
େତା ଜୀବନକାଳ ସବୁ 
ନା]ିକ େଯ ଦୁ ଃଖେର େଫଡ଼ି େହଇ େହଇ
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ସାରି ଦିଏ ସବୁ ସୁଖ
ଜୀବନର େଶଷ ମୁହୂ\କୁ
ଆତEାସହ ଗୁଣି ଗୁଣି େହଇଯାଏ ଆ]ିକ
ଆତEାର ବି ଳାପ ବୁ ଝି ବାକୁ
ନଥାଏ ମୁହୂ\ଟିଏ...
ଉପେର ଥାଇ ଜଗା କଷୁଥାଏ
ହରଣ କି ଗୁଣନର अ-ଟିଏ
ଆତEାର ଚି ାର ନ ଶୁେଭ କାହାକୁ
ନି ଜ ବତୀତ କି ଏ ନ ଶୁଣିପାେର
କି ସା{ସାଥି ରଖି ଛୁ ତୁ ହି
େହଇଯି ବୁ ତୁ ଭାଗେଶଷ ଜୀବନର ହରଣେର
େଶଷ େହଇଯି ବ େତା ଗୁଣନ
ମଶାଣି ଭୂ ଇଁେର...
କି େଦେଖଇ ହଉ ନି ଜ ସ"\ି
ମି ଶିଯିବ େତା େଦହ ପାଉଁଶେର
ଆଜି ଠୁ ରଖ େତା ହରଣଗୁଣନ
ମି ଶାଣ େଫଡ଼ାଣ...
କର େତା ଜୀବନର
ପତି ମୁହୂ\ ସମାଜ େସବାେର ଦାନ
ଖଲରୀ, ହୁଲୁ ରି ଶିଂଘା, अନୁ ଗୁଳ ୭୫୯୧୨୨, ଓଡ଼ି ଶା
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ସମୟ ଓ ଜୀବନ
ଜୀବନ ନୁ ହଁ ଇ ଭଗ କଳସ
ଯା’କୁ େଭଦି ବ ସମୟ ବତାସ
ସମୟ େଲାେଡ଼ ଜୀବନ अସୀମ
ଖାଲି ପାଇବାରୁ ମୁrି ‘ସମୀମ’
ଶହ େଶଷ ମେନ अଟଇ ତା’କୁ
େକବଳ ମଁୁ ଦୀଘ ଦଶାଇବାକୁ
ପାn अେଟ ତା’ର ମହମ ଜଳ
अେପeା କେର େସ େକବଳତଳ
ସମୟ ଧାେର ନ ମେର ଜୀବନ
ଯଦି अରଜ ଉଚି ତ କରମ
ମହାତEା ଆତEା अଛି ତ ଜୀବି ତ
କାହW ଯି ବାକୁ େହଲାଣି ବରଷ

ରୁ ଖସାର୍ େବଗମ୍
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ଗୁରୁପି ୟା ପତି
ବି ଜୟ ଦି ବେସ ବି ଜୟର ପଥ,
ଉÒାଟିତ େହଲା େଯଣୁ,
ପର
ୂ ୁ ବ ଆକାେଶ ନବୀନ ସୂଯ ,
ବୁ ଣିଲା କି ରଣ େରଣୁ ।
अମା अlକାର अପସରି ଯି ବ,
ଆସି ବ ଆେଲାକ େବଳ।
ଜାଗତ ହୁअ, ପଛୁଆ ବଗ
ହାତେର ଧରି ମଶାଲ।
ଚି କିhା अଭାେବ ମରି େବନି େକହି ,
େକହି ନୁ େହଁ अସହାୟ।
अମା अlକାର अପସରି ଯି ବ,
ଗୁରୁପି ୟା େଯ ସହାୟ।
ବି ିନ ାଳର କଳ- େବାଝରୁ,
ମାଲକାନଗିରି ମୁr।
ରୀତାସାମnରାୟ ମଲି କ

ଶି eା ସ ା ଆଉ ଜୀବି କା ମି ଳିବ,
େକାଟି େକାଟି ଜନମତ।
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ଗୁରୁପି ୟା େଯ, ସହାୟ
अନାହାେର େକହି ରହି େବ ନାହW ତ,
ନାହW अଶି eିତ େକହି ।
ପାହାଡ ହସୁଛି ଝରଣା ହସୁଛି,
ହେସ ଆଜି ବନ ଭୂ ଇଁ।
ମାଲକାନଗିରିର ଦୁ ଃଖ ଘୁିଯିବ,
ଆସି ବ ଆନs େବଳା,
ଉନ ତି ର ପଥ ପରିାର େହବ,
ନ େହବ ଏଥର େହଳା।
ନବୀନର ଆଶା ନବୀନ ଭରସା
ଆନs अଶେର େଧାଇ,
ପାେଶାରାଇ ଦି अ ସକଳ ଯାତନା,
େସତୁ ପେର ପାଦ େଥାଇ
ଗୁରୁପି ୟା ‘େସତୁ , ନୁ ହଁ ଇ ତ ବଂଧୁ
ଏତ ମୁrିର ପଥ।
ହ] ପସାରି ଆଲି {ନ କେର,
ଶୃÀଳ େଖାଲି େଦଇ।
ଉଠ କ-ାଳ ଜାଗ ଦୁ ବଳ
ମି ଳାअ ପାଦେର ପାଦ ,
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େକହି ରହି େବନି ନି େସି ତ ପୁଣି ,
ଦଳି ତ अବେହଳି ତ।
େଦଶ ଦୁ ନି ଆଁେର ନି ଜର अ]ିତ
ବଜାୟ ରଖିବା ପାଇଁ।
ହାତେର ହାତ, अ¢ାେର अ¢ା
ମି ଶାଇ ଦି अେର ଭାଇ ।
ନି ଜ ପରି ଚୟ ନି େଜ ସୃି କର
ବାଧାବି ଘ ଦୂ େର େଥାଇ।
ଆେମ ସବୁ ସାଥୀ ରହି ଛୁ ପଛେର
ଲଢି ବୁ ତୁ ମରି ପାଇଁ ।

ଆହାନ ଇ-ପତି କା ସ"ୂ $ ନି ଃଶୁ' ବି ତରଣ େହତୁ ଡା େଜାତି ପସାଦ ପ,ନାୟକ- .ାରା ପତି /ି ତ ଓ ପକାଶି ତ | Aahwaan.com | 200

ଆହାନ ଇ-ପତି କା, ତେୟାଦଶ ବଷ, अମ ସଂଖା, अଗ ୨୦୧୮

Magazine Downloaded from www.aahwaan.com

ତୁେମ
ତୁ େମ େକବଳ ତୁ େମ ନୁ ହଁ
ତୁ ମ ଭିତେର େଦେଖ ମଁୁ ନି ଜକୁ
ତୁ ମ ଆଖି ର ଗଭୀରତାେର ବୁ ଡି
ହଜି ବାକୁ େଚା କେର
अନ ଏକ ଇଲାକାେର...

ଭାମି ତ ଭମର ପରି ଉଡି ବୁେଲ
ତୁ ମ अ{ ଚାରି ପାେଖ
େପମ ମଧୁ ପାନ ର ଇା ରଖି
ମତୁ ଆଲା େହବା ପାଇଁ
ତୁ ମ ଓଠ ର ମଧପ
ୂ କୁ ପି ଇ .....

ପସାରି ତ କେର େମାର ବାହୁ .ୟ
େକବଳ ତୁ ମ ଆଲି {ନ ପାଇଁ
ସାଗର ପଧାନ

ଲାଗି କରି ରହି ବାକୁ େଚା କେର
ତୁ ମ େଦେହ ର{ େହାଇ
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ଶି ଳା େର ଶି ଉଳି ପରି .....

ବୁ କୁ େର ଭରା େଦଇ ପଡ଼ି ବାକୁ ଚାେହଁ
ତୁ ମ ହୃଦୟ ର ଭାଷା
अବୁ ଝା େହାଇ ବୁ ଝି ବାକୁ ଚାେହଁ
ତୁ ମ ହୃଦୟେର ଥିବା
େମା ପତି ତୁ ମ େପମ ପରିଭାଷା....

ଜୀବନର अ-ାବ-ା ରା]ା େଯେତ
ଚାଲି ବାକୁ େଚା କେର
ତୁ ମ ପଦଚି ହ େର ପାଦ େଦଇ
େମା ଜୀବନର ପଥ ସବୁ
େଶଷ ନି ଃଶାସ ଯାଏ ....

*ସାଗର ପଧାନ ,ଗଂଜାମ*
ଭାମଭାଷ : ୯୧୨୪୭୭୬୨୮୭
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ମକgମା
େକାଟ କେଚରୀ ସବୁ ,
अଭିମନୁ  ଫସି ଥିବା ଚକବୁ ହ ପରି ;
अବସର ପରର ସୁଖ କୁ ଗାମୁଛା େର ଝାଡ଼ି େଦଇ
ପୁତେପମୀ ବାପା ଏେବ ମକgମା େର..
େଯୗତୁ କ ଜନି ତ ବଧ ୂ ହତା ର ପୟାସ !
ମି ଛ ମକgମା... [୧]
ଛକେର, ଗଁା େର, ସାହି ପଡି ଶା େର ଛି ଛାକର;
ବାପା- ଆଦଶ ର ସି sୁକ ମହାନଦୀ େର ଭେସଇ,
ନି େଜ ମହାବାତା େର ଭା{ିଯାଇଥିବା <ୁଲ ଘର..
େଯଉଁଠି ରାତି େହେଲ ଛକ େଟାକା- ଗୁଲି ଖଟି
ଜୁ ଆ େଖଳକୁ ମାଲ ମାଡ଼..[୨]
ଏେତ େପମ,ଏେତ ପତି ଶୃତି,
ସମାଜ ପରି ବାର କୁ ପଛେର ଛାଡି ବି ,
ରାତି ସହ ଚାରି ପାେକଟ େଗାଲଡି flake ଆଉ ଦୁ ଇ େବାତଲ ହି <ି ..

ମନି ପସ େର ଦୁ ଇ େଗାଟି େଫାେଟା

େଗାଟିଏ ତମର ଆଉ େଗାେଟ ବାପା-ର II [୩]
ବରି/ ଗେବଷକ,
ତୃ ି ରxନ ଦାସ

ଆଇଆଇଟି (ଆଇଏସ୍ଏମ୍), ଧାନବାଦ, ଝାରଖy
ଭାମଭାଷ:୮୨୪୯୩୫୭୨୭୨,
ଇେମଲ୍ : tdas1000.ismphysics@gmail.com
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ବି ଶାସ
(୧)
େଯେତେବଳ ଯାଏ
ବି ଶାସ ବିରେହ
ସବୁ ଠି କ୍ ଥାଏ
ନେଚତ୍ ଜମା ବଡ଼ କଥା ନୁ େହଁ
ଆxୁ ଳାଏ ବି ଷାr ପବନେର
ନି ମିେଷେକ ହି ମାଲୟ ଭା{ିବାକୁ
ଖy ବି ଖyିତ େହାଇ ।
(୨)
ମଁୁ ଶନ
ୂ  ଶନ
ୂ 
ମହା ଶନ
ୂ 
େମାର େବାଲି ନାହW କି ଛି
ଆଉ େମା ପାଖେର
ଯାହାକୁ େମାର େବାଲି
ରାେଜଶ ପଜ
ୂ ାରୀ

ସବୁ ଆେ଼ଡ ଗବ କରୁଥିଲି
େସ ଉଡ଼ି ଲା ଫୁର୍ କରି
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େଦାଛକି େର ଛାଡ଼ି ମେତ
ବି ଶାସ େମା ମହୁମୁହାଣ
େହଲା ଲହୁ ଲୁ ହାଣ
ନା'କହି ହୁଏ ନା'ସହି ହୁଏ
ବଥା ଯାହାକୁ େଯେତ।
(୩)
ବି ଶାସ ପୀତି ର अନ ଏକ ନାମ
ଭାବୁ ଥିଲି ବାଲକାଳରୁ,
अବି ଶାେସ ଶୀଳା ବି ଶାେସ ଇଶ୍ଵର
ଶୁଣିଛି अେନକ ଠାରୁ।

େହେଲ ତା'ସାଥିେର
ସ ାଥlତାର ଗଲି େର
ମୁହଁାମୁହW େହଲି େଯେବ
ବି ଶାସ ପାଖରୁ
ବି ଶାସ ଉଠି ଗଲା େତେବ।

କୁ ଶେମଲ , ଝାରସୁଗୁଡ଼ା
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ତୁ ଆଉ ମଁୁ
(ଦୁ ଇ ଶରୀରସି ନା େଗାେଟ ହୃଦୟ)
ବାସ ନଥି ବା ମଁୁ ପଳାଶ ଫୁଲେଟ
ତୁ ଚୁ ଲବୁ ଲି ପଜାପତି ,
ମଁୁ ଗୀଷE ଋତୁ ର ଝାxି ପବନେଟ
ତୁ ପୀତି ଭିଜା ଜହରାତି 
େତା ¥ଶ ପାଇ ମହକି ଉଠି ଛି
େମା अଗଣା େମା ଘର
େତା େପମ ଆେଲାକ ଦୂ ର କରିେଦଲା
େମା ଜୀବନରୁ अlକାର
ଖିଆଲି ମନେର େତା େପମର ନି ଶା
ଆଖିେର ଭରିଛି ସ ପ अସୁମାରି
ଆଗରୁ ଜୀବନ ଥି ଲା େମା େବର{
ତୁ େଦଲୁ ଜୀବନେର ସାତର{ ଭରି
ହୃଦୟ କାନେନ ଏେବ ଗାଉଛି େକାଇଲି
ପୀତି ର ସ{ୀତ ତା’ର କୁ ହୁ ତାେନ
େତା ସାେଥ େଫରିଛି େମାର ସବୁ ଖୁସି
ଚଇତି ପବନ ଧୀେର କହି ଯାଏ କାେନ
ଥି ଲି ପତୀeାେର ସେତ େକଉଁ ଜନମରୁ
େସୗମରxନ ସ ାଇଁ

େତା େପମ ବରଷାେର ମନ ନାେଚ ମୟୁର ସାଜି
େମ¢ିଛି େଯମି ତି ଆଜି ଜନE ଜନEାnର େଶାଷ

ଭି ନ ଏକ ଦୁ ନି ଆେର ଲାେଗ ଯାଇଛି ମଁୁ ହଜି ...
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େପମର ପରିଭାଷା
ତମକୁ अେନକ କି ଛି କହି ବି
ବହୁତ କି ଛି ବାକି ରହି ଯାଉଥିବା କଥା ହW େପମ [୧]
ଏଇ େଯମି ତି
ତେମ ଭଲ ଲାଗ
ତମ ଆକଟ କରିବା
କଥା େହେଲ
କଳ କଳ େହାଇ ନଈପରି ବହି ଯିବା
ମୁହଁ ଫୁେଲଇ अଭିମାନ କରି ବା
अବଶ େବେଳ େବେଳ अବୁ ଝା ରହି ଯାଏ
ତେମ अନଲାଇନ୍ ଥାଇ କି ଦୁ ଇରାତି ଉ\ର ନ େଦଲାପେର େମାେତ
ବୁ ଝାପେଡ଼
ତମକୁ େନଇ ଖାଲି ଖାଲି େର ହଜି େହଉଥିବା ଭାବନା ହW େପମ
ତମକୁ ସବୁ କଥା କହି ନ ପାରି େଲ େଯ
ମଁୁ େପମ କେରନି ତା ନୁ େହଁ
ସ}ି ଦାନs ବାରିକ

େବେଳ େବେଳ ଚୁ ପ୍ ରହି ତମକୁ େଦଖିବା ବି ତ େଗାଟିଏ େପମ [୨]
ତେମ ଦୂ େର ଥାଇ ବି
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ପାଖେର ପାଇ େହଉଥିବା अନୁ ଭବ ହW େପମ...
ଏଇ େଯମି ତି େମାର ମେନ ପଡ଼ି ବା
ଆଉ ତମର େମେସଜ୍ ଆସି ବା
ଆଉ େଯାଜନ େଯାଜନ ଦୂ ରେର ଥାଇ
ଏକା କଥା ମନକୁ ଆସି ବା
େହଇପାେର ଦୁ ନି ଆ ଆଖିେର େକା ଇନ୍ସିେଡ଼ନ୍ସ
େହେଲ େମା ପାଇଁ ତ େପମ[୩]
ତମକୁ ଘଡ଼ି ଏ अନଲାଇନ୍ ନ େଦଖି
ଦଶବାର ଲାଇନ୍ ଆଉ ପାୟ ୨୫ଟା ମି ସକଲ୍ ବି ତ େପମ... [୪]
ହଁ ମଁୁ ଜାେଣ ତେମ ଠି କ୍ ଥିବ
ତଥାପି େଲାଡ଼ି ବା ବି ତ େପମ [୫]
ଆହୁରି अେନକ କି ଛି ବି େପମ
ଯାହା େକବଳ ଆଖି ବୁ େଝ
ମନ ବୁ େଝ
ଭାଷା େଦଇ େଲଖି ହୁଏନା
େବେଳ େବେଳ ସବୁ ଜାଣି अଜଣା ରହି ବା ବି ତ େପମ
ଏଇ େଯଇତି ପାହାଡ଼ ଝରକା ଆଉ ନଈ ସବୁ
ଆଗରୁ ନି ାଣ ଲାଗୁଥିବା େବେଳ
ତେମ ଜୀବନ େହାଇ ଆସି ଲା ପେର
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ର{ୀନ ଦି ଶିବା
େକାଇଲି ର କୁ ହୁତାନ
ପeୀମାନ-ର କଳରବ
ଆଗରୁ େବକାର ଲାଗୁଥିବା େବେଳ
ସ{ୀତର ମୂନା ଲାଗିବା ବି ତ େପମ [୬]
ଚାଲୁ ଚାଲୁ ବାଟ अଚାନକ ସରି ଯିବା
ହାତେର ଲି ୍ ଥାଇ ବି अେନକ କି ଛି ଭୁ ଲି ବା
ଭିଡ଼ ଭିତେର ଚାଲୁ ଚାଲୁ
ତେମ ପଛରୁ ଆସି ଡାକି ବାର ଭମ ବି ତ େପମ
ଫୁଲବାଲାର େଟାେକଇେର
ଲାଲ େଗାଲାପ େଦଖି
ମନ େପମାନ େହବା ଆଉ ଆଖି ବୁ ଜି େଲ
ତେମ ହW ଦି ଶିବା
ସବୁ େପମ େପମ ଆଉ େପମ...
ମଁୁ ତ अନାୟାସେର ଦୁ ନି ଆକୁ କହି ପାେର
ତେମ ହW େପମ
ତେମ ହW ଜୀବନ
କି p
ଡରଲାେଗ
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ସ"କେର ଆଖି ଲାଗିବାକୁ ସମୟ ଲାେଗନି
ଦୁ ନି ଆ ଆଖିେର अେନକ କି ଛି ଯାଏନି
େସଥିପାଇଁ କହି ନି [୭]
କହି ନି େବାଲି େଯ େପମ ନାଇଁ
େସମି ତି କି ଛି ମାେନ ନାହW
କି ଛି କଥା ନ କହି ଦୁ ନି ଆ କହି ବା
ଭାବି ନଥିବା କଥା ଆଉ
अକଳି ଆ ପରି ିତି େର ବି
अେନକ କଥା ପରି ବାର ଆଉ ସମାଜ କହି ବା
ତଥାପି ସବୁ କଥାକୁ
ଫୁ କରି ଉେଡ଼ଇ େଦଇ
ତମ ପାଇଁ ସବୁ କି ଛି ସହି ବା
େସଇଟା ବି ତ େପମ... [୮]

ଗାମ/େପା : ଝୁ"ୁ ରା, ଜି ଲା : େକsୁ ଝର, ୭୫୮୦୩୧, ଓଡ଼ି ଶା
ଭାମଭାଷ : ୯୭୭୬୩୫୦୫୮୦
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ଝିପିଝିପି ବରଷା
ଝି ପିଝିପି ବରଷା ମି ଠାମି ଠା ରାତି
ତୁ େମ ନାହଁ ପାେଶ େବାଲି
ନା’ ଭିଜି େହଉଛି
ନା’ ହଜି େହଉଛି
ଆେଗା େମାର ସ ପର ମଧୁମାଳତୀ।

କି ଟିକିଟି अlାର ଟିକି ଟିକି ଆଶା
ତୁ ମ ବି ନା ଏଇ ରାତି
ନା’ ସହି େହଉଛି
ନା’ ରହି େହଉଛି
ତୁ େମ େମାର ହୃଦୟ ପହି ଲି ନି ଶା ।

ଚି କିମିକି ବି ଜୁଳି ସୁଲୁ ସୁଲୁ ବାଆ
କଳା ବାଦେଲ ଜହଟା
ରାହାସ କୁ ମାର େବେହରା

ନା’ ସୁଖ େଦଖୁଛି
ନା’ ଦୁ ଃଖ େଦଖୁଛି
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ପି ୟା ବି ନା ବିବା କ ପାଉନି ରାହା ।

ହୁହୁ ହୁହୁ अନଳ ହୁତୁ ହୁତୁ ମନ
ଦହେନ େକେତ କଷଣ
ନା’ ସହି େହଉଛି
ନା’ କହି େହଉଛି
ଓଦା େଦେହ ଜଳୁ ଛି େହେଲ ମଁୁ େଯ ମଉନ ।

ଭିଜା ଭିଜା ଓଢଣୀ ଦୁ  ଦୁ  ଆଖି
ମେନପେଡ ନି େରାଳାେର
ହଁ ତୁ େମ େକଉଁଠି
ହଁ ମଁୁ େଯ େକଉଁଠି
ଆମ ମି ଳନ ଯାହା ସେତ ରହି ଛି ବାକି ।

ବାଲ^ା, େଢ-ାନାଳ - ୭୫୯୦୧୫
ଭାମଭାଷ : ୮୨୮୦୩୩୬୦୮୮
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ପି ୟାବଷା କଲା - େପମଜର
ଆଉ ଭିଜାନାେଲା ପି ୟା ବଷା!
େତାହରି େପମର ଛି ଟାେର
ଭିଜି ମଁୁ ଆଜି େହାଇଲି ଭୀଷଣ ଜରେଯ
ତାହାକୁ େଲାେକ କହି େଲ େମାେତ
େହାଇଛି େପମ ଜରେର! ।

ଆଉ େଦଖିବୁନି େମାେତ େଶାଉଛି ଯାଇ ଘେର ।
ଦୁ ଃଖ କେରନା ପି ୟା!
ଏମି ତି ଆସୁଥା ଟିେକ ହାଉେଲ ।
अନୁ ଭବ କରୁଛି େତାରି ପରଶକୁ ,
େତାରି ଆଗମନକୁ ।
ଜୀବ ଜଗତକୁ କଲାଣ କେର
ଆେଣନା ବନା ବାତାକୁ !।

अେଶାକ ଦି ଗାଳ

ଆହାନ ଇ-ପତି କା ସ"ୂ $ ନି ଃଶୁ' ବି ତରଣ େହତୁ ଡା େଜାତି ପସାଦ ପ,ନାୟକ- .ାରା ପତି /ି ତ ଓ ପକାଶି ତ | Aahwaan.com | 213

ଆହାନ ଇ-ପତି କା, ତେୟାଦଶ ବଷ, अମ ସଂଖା, अଗ ୨୦୧୮

Magazine Downloaded from www.aahwaan.com

େମା ସହରକୁ ବଷା ଆସିଛି
େମା ସହରକୁ ବଷା ଆସି ଛି
ରଜନୀଗଂଧାର ମହମହ ବାସାେର
କଦ^ ପତର ଢଳଢଳ ବି sୁେର
କୃ ଚୂଡାର ରଂଗ େନସି
କଳାେମଘୀ ପାଟ
ମଖମଲି ଓଢଣୀେର ।
ଶାମ ରଂେଗ ଉÔାସି ତ
େମା ସହରର ବଷାଭିଜା ବୁ କୁ ,
ଓଦା ଲୁ ଗାେର େସ ସଜାଇଛି ତନୁ
ଠି କ୍ ନୂ ଆ କୂଳବଧୁ ଭଳି ।
ସବୁ ଜ ବନାନୀ ର ସବୁ ଜି ମା
େଶାଭୁ ଛି ତା' ଘନକୃ  କବରୀେର।
ତି ଳତପଣ କରୁଛି
ଟିପି ଟିପି ବଷା ର ଧାରା
ଶରତ କୁ ମାର ଦାସ

ତା ହାତ ଆଂଜୁ ଳି େର ।
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ଧେସଇ ପଶୁଛି ଖy ଖy କଳାେମଘ
ବଷଯାଉଛି अଶରା अଶରା
ମୂନା େତାଳୁ ଛି
ମଧୁମୟ ଶାଶତ ସଂଗୀତ
େକେତ େକାଳାହଳ େକେତ ଚଳଚଂଚଳ
େମା ସହରର ଧମ
ୂ ାn ବୁ କୁ େର ।
ଲନ୍ ର ମୁଲାୟମ ସବୁ ଜ ଘାସଗଛ
ଝାଉଁଳି ପଡି ଥିବା େଦବଦାରୁ
ଧାଡି ଧାଡି ସୁସ©ି ତ ଫୁଲକୁ y
ଖୁସି େର ଆତEହରା,
ବଂଚି ଯିେବ ଆଉ େକେତଦି ନ
ପହି ଲି अଷାଢର ପହି ଲି ¥ଶେର।

ଚା' େଦାକାନେର ଭି ଡଜମି ଛି
अଧାେପାଡା ସି ଗାେରଟ୍ ର
ପର] ପର] ଧଆ
ୂ ଁଳିଆ ଆ]ରଣ େର
ନଇଁ ନଇଁ ଆସୁଛି अଳସୀ ସଂଧା।
ି ଟ୍ ଲାଇଟ୍ ର ନି अନ ଆଲୁ अେର
ଲୁ ଚକାଳି େଖଳୁ ଛି अମାନି ଆ ବଷା
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ଲହଡି ଭା{ୁଛି ରା]ାଘାଟ, ନଈ, ନାଳ,
ପାକ, କଲଭଟ, ବସ୍ ାy୍,
ସି େନମା ହଲ୍ ର ଚତୁ ଃପାଶ।

ଦୂ ର ଶାଳବଣ ଝଂକାଳି ଆ ପତ ଗହଳେର
ଥପ୍ ଥପ୍ ବଷାର ମଧୁର ତାନେର
ମୁରୁକି ହସୁଛି ଲାେଜଇ ଜହ ,
ବଢି ଚାଲି ଛି ରାତି ର ବୟସ
ସ ାଗତ କରୁଛି ଝି -ାରୀର ଝ-ାର
ବଷାକୁ ଓ ତାର ମଧୁର ସ ରକୁ ,
ଶାnି େର ନି ଶାସ ମାରୁଛି େମା ସହର
ଆଉ ଭିଜୁ ଛି ବଷାେର ମନଭରି
अତs ନୟନେର ।।

अଧାପକ ଶରତ କୁ ମାର ଦାସ
ବଡବି ଲ ମହାବି ଦାଳୟ,ବଡବି ଲ,େକsୁ ଝର
ଦୁ ରଭାଷ - ୯୪୩୮୨୪୩୧୪୯
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ବଷା ନା ବଷା ପରି
ବୁ ଝି ଥିେଲ ବଷା
ମହାଦାନୀ ପଣେର
अଜାଡ଼ି ଦି ଏ ଏେତ ସବୁ
େସହ ଶା େଯ
अବି ଶାସ अସqାଳ
ପୁଣି େକେବ ଉଦyୀ ସାଜି
କେର କଳବଳ
ତା'ର ବି ଠି କ୍ େସମି ତି

େକେବ େପମର ନି ଝର
େକେବ େଧାକାର ଜହର। [୧]
େକେବ େପାଷଣ କରି ହୁଏ
ନୂ ତନ अଭି ରୁଚି
ଆଉ େକେବ ବଷା .ାରା ସୃି େହଲା
अକଳି ତ अnରାୟ ମାେନ
ରାେଜଶ ପଜ
ୂ ାରୀ

ସବୁ ଥିେର ଧଳ
ୂ ି ଦି अnି ବି ଛି
ସି ଏ ବି େସପରି
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େକେବ ମି ଳନ ମାଧୁରୀ
େକେବ ବି ରହର ତୁ ରୀ। [୨]
ତଥାପି ବଷା
ବିବା ଭରଷା
େକେତ ବଡ଼ ଦି ଗ ନେଦଖାଏ
ଦୁ ଃଖ ପେର ସୁଖ ଲାଗିଥାଏ
ଯି ଏ ଦି ଏ
େନଇପାେର ସି ଏ
େହବି େବାେଧ େସମି ତି କରୁଥାଏ! [୩]
କି p େକମି ତି େକଜାଣି
ମେତ ଜମା ଭୁ େରନି
େସ ବି େସମି ତି କରୁ େମା ସା{େର
ଯାହା ଯାହା ବଷା କେର।[୪]
େସଇଥିପାଇଁ ତ
अସହ େହେଲ ବି
େମା ଛାତି େର ଲଦି େଛଳି ଆ ପାହାଡ଼ କୁ
ସୁେଯାଗ ଦି ଏ ତାକୁ
ଲାଜର କାୁ ଳି ଖେସଇ
ଯାଯାବର େମଘ ମାନ- ସହି ତ
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କି ଛି ସମୟ ମନଭରି
ବୁ ଲି ଗୀତ ଗାଇ
ଲଟର ପଟର େହବାକୁ । [୫]
କି p ମଁୁ ଯାହା ଚାେହଁ େସ ଓଲଟା କେର
ଆଶା ସମୁଦ ପାଲେଟ
ନି ରାଶାର ମରୁଭୂ ମି
ମଁୁ ନି େଜ ହW ବଷା େବାଲି
ପମାଣ ଦି ଏ େଯମି ତି! [୬]
ଆଉ ମଁୁ ଖୁବ୍ ଚି ଡ଼ିଯାଏ
अତକତ ଚି nା ନଗେର ଘୁରି ଘୁରି
अହରହ ବୃ ଥା ତଜମା କରି
େସ ସତେର ବଷା
ନା'ବଷା ପରି ...! [୭]

କୁ ଶେମଲ, ଝାରସୁଗୁଡ଼ା
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ଆେହ ଠାକୁ ର
ଚାଲୁ ଥିବି ବାଟ ତୁ ମରି ଆଶାେର
ଚି nା ନାହW ଆେହ ଠାକୁ ର...
ତବ ଆଶି ଷର ପୀୟୁଷ ପରେଶ

ଜାଗା ଉଠୁ ଜୀବ େମାହର

େମା ଜୀବନ ବହି ପତି अଧାୟେର
ତବ କଳପନା ମହକ
ସକଳ ସୃିର େରଣୁେର େରଣୁେର
ତବ ସଜନାର କୁ ହୁକ
ବାlି େହାଇଯି ବି ତବ ବlନେର
େଲାଡ଼ାନାହW ସୁଖ େମାହର...
अଧମ ଶି ଶୁ ମଁୁ ମା ତୁ େମ େମାର
ସୀମାହୀନ ତବ କରୁଣା
ପାେଦ ପାେଦ କି ବା, ତବ ଆଶାସନା
ବେତଇ ଦି ଏ େମା ଠି କଣା
ଦି ବ େଚତନାର अମୃତ ବି ଭେବ
ଭରି ଯାଉ ମନ େମାହର...

ବsି ତା କର

ଶି eୟି ତୀ, ନୂ ଆବl ସାହି
ନବର{ପୁର, ଓଡ଼ି ଶା
ଭାମଭାଷ : ୭୦୦୮୪୭୨୦୪୧
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ସE୍ତିର अେନଷଣେର
ସE ତି ସବୁ ଗୁମୁରି ଗୁମୁରି କାsି
ଲୁ ହ ଗଡ଼ାଇେଲଣି
ପାଉଁଶ େହବା ଆଶ-ାେର
ତୁ ମ ପରି ବ\ତ ସଭାବେର
ନି /ୁର ... କକଶ ଆଘାତେର ... ।
େସମାେନ େକେବ ବି
ଦାବି କରି ନଥିେଲ ତୁ ମଠାେର
ଲି ପିବ େହବାକୁ
अରଣରାଜି ର ବeେର
ଐତି ହ କି \ୀରାଜି ର
ଭଗପ]ର ଶି ଳାେର
अତୀତର ଇତି ହାସେର ସ$ମ अଧାୟେର
କି ^ା େକଉଁ
ଗ, ଉପନାସର ଚରି ତେର
अରୁ ଣ କୁ ମାର ପାତ

ବା ଚି ତି ତ େହବାକୁ
େକଉଁ ଚି ତଶି ୀର ର{ୀନ୍ କାନ୍ଭାେସ ।
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େକବଳ ସପଥିଲା ଏତି କି
ରହି ବାକୁ ... ତୁ ମ ହୃଦୟର अnନିହିତ େକାଣେର
ତୁ ମ ନି ଜନ
 ତାର ବି େଭାର େବଳାେର ।
ତୁ ମ ଭାବନାର ଶୀତଳ ¥ଶେର
ତୁ ମ ମନର ନୀଳ ଆକାଶେର ପ$
ୂ  ମାର ଚାs େହାଇ
ରାତୀର अlକାରେର ଉଇଁବାକୁ
ଦି ନର ଆେଲାକେର ଫୁଟିବାକୁ
अଦୃ ଶ ତାରାଟିଏ େହାଇ ... ।

ଶି eକ, େକsପଦର, ଫୁଲବାଣୀ – ୭୬୨୦୦୧
ଭାମଭାଷ – ୯୪୩୭୭୬୫୨୭୫, କlମାଳ ଜି ଲା (ଓଡ଼ି ଶା)
ଇେମଲ୍ – arunpatra21171@gmail.com
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ବଧୁ ନା ବାlବୀ
ବଧୁେବେଶ ଥେର ସେଜଇ ହୁअେଗା
ଜି ଇଁ ଥାଉ ଥାଉ େଦଖିବି
ଏ ଜନେମ ତୁ େମ ବଧୁ େହଲ ନାହW
ବାlବୀ କରି ରଖିବି,
ନାଲି ପା,ଶାଢୀ ହାେତ ଶÀା ଚୁ ଡ଼ି
ମଥାେର ସି sୁର ଟିପା
ପାଦେର अଳତା କାନେର ଝୁମୁକା
ଗଭାେର ରଜନୀ ଗlା,
ଓଡ଼ଣୀ ଫା-କୁ ଚାହW ରହି ଥିବି
େଦଖିବାକୁ ବଧୁେବଶ
ଏ ଜନମେର େଦଖା ମି ଳିବନି ଆଉ
ରହି ଯିବ अବେଶାଷ,
ସାଧବ େବାହୁ ତୁ ନାଲି ଗୁଲୁଗୁଲୁ
ପରହ]ା ତୁ ସ"ତି
ନି ରxନ ପyା

ତଥାପି ମନ େମା ଜମାରୁ ମାନୁ ନି
ବlୁ ପେଣ ହୁଏ େଦାଷୀ,
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କବଳି ତ କରି ରଖିଛି ତମସା
ସବୁ ଶନ
ୂ  ଶୁନ ଲାେଗ
େସହି ମହାଶନ
ୂ  ତୁ ମ େଗୗରୀମୁଖ
କରାଳ କଳାକୁ ଭାେ{,
କାନଭାସେର ମଁୁ ଆ-ଇ ଛବି
ସ ପ ରାଇଜେର ହଜି
ତୁ ମ ଛବି େଦଖି ବି ତାଇବି ମୁହW
ବାକି ସମୟକୁ ଆଜି ||

ପୁରଣ ପଧାନ, ଶି ଶିେଲା ବାଳକାଟି େଖାା
ଭାମଭାଷ : ୮୦୯୩୮୯୮୯୮୪
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ବି ାନର ଦାନ
ରେଖ େଦଶର ମାନ, ବଢୁ ଛି ଯାହା ପାଇଁ ାନ ,
େକହି ନୁେହଁ ଆଉ ସି ଏ, अେଟ ଆମ ପି ୟ ବି ାନ ।।
କେର ସହଜ କାମ, କରି ନୂ ଆ ନୂ ଆ ଉÔାବନ,
ଶି eା-ସା-େଯାଗାେଯାଗ ଆଉ ଗମନାଗମନ ।।
ମଣିଷ ଠାରୁ ଜୀବଜp, ସଭି- ଶରୀର ାନ ,
ଭିତର ବାହାର ବି ଭିନ अ{, ଜଣାଏ ଏଇ ବି ାନ ।।
ଖାଦ ଗହଣ କେର ଉÔି ଦ କେର ପୁଣି ଶସନ ,
ଚଳନ ନଥାଇ କରୁଥାଏ େସ ଜନନ େରଚନ ।।
ବଣେର ବୁ ଲି ଆଦି ମ ମାନବ, େଦଖୁଥିଲା େକେତ ସପନ,
ଇଛା କରୁଛି ଯାହା ଆଜି ଜାଣିବାକୁ , ତାହା େହଉଛି ପୁରଣ ।।
ମାଟି ଠାରୁ ମହାକାଶ ମଣିଷ ସଭି - ରଖୁଛି ଧାନ,
ଥାଏ େଯେବ େଯଉଁଠି, େସଇଠି କେର ମେନାରxନ ।।
େକଉଁଠି େହବ ଭୂ ମିକ", େକଉଁଠି େହବ ବାତା ବନା।
ବି ାନ ବେଳ ସତକ େହବାକୁ ଆଗୁଆ ମି େଳ ସୂଚନା ।।
ପାରୁଛି ଖxି ସାେଟଲାଇଟ, ଗଢି ମହାକାଶ ଯାନ ,
ପରମାଣୁ େବାମା ପାରି ଛି କରି , ବି ାନର ଏ ଦାନ ।।

େଶୖ ଳବାଳା ମଲି କ

ଶି eୟି ତୀ
ଖମି ଗଁା ( ଯାଜପୁର )
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ଉଠି ବ କି ଚକଧର
ତୁ ସେତ ଆଉ କ’ଣ ହବୁ , ଚକଧର
େତା ବାପ, େଗାସି ବାପ अଜାପରି
ଚକ୍ ଚକ୍ ଖyାଧାର କି
େରାକ୍େଠାକ୍ ଖଡ଼ି ଗାର!
ଏେବ...
ତୁ ତ ସହଜ ବାଟେର ଭାଗ େଖାଜୁ ଥିବା
अl େଦୗଡ଼େର ପତି େଯାଗୀ
ହାତ, अ¢ିପାତି ଥିବା ପତାଶୀ
ଟ-ାକ ଚାଉଳ, ପାଟ-ିଆ ଭାତ
େପାକରା ଡାଲି େର ପୁରି ଉଠୁ ଚି େତା’ ଥାଳ
ଧାରହୀନ େତା ଲୁ ହାର ଲ{ଳ
ଆଉ େକେତ ଦି ନ େଦଇ
ଚି ତା ଚଇତନ କରତାଳି
ଝଡ଼ି ଝେଡ଼ଇ େଦଇଥିବା ମାଟିେର
ପଭାତ କୁ ମାର ଆଚାଯ

अyାଳି େହଉଥିବୁ ବ{ାଳି ଆଳୁ
ଆlରା ମାଛ अyା େଖାଳ
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ବାରମାସି ଚେଢ଼ଇପରି ଖୁ¢ି ଖାଉଥିବୁ
ଈଶରପରି ଦି ଶୁଥିବା ନି ଷାଦର େକୗବଲ

କୁ ଆ କା’ କରି ବାଠୁ େକାଇଲି
ବସାକୁ େଫରିବା ଯାଏ, ଛାଣୁଥିବୁ
ଗଜାଧାନ, ପଚା ନଡ଼ାର କଂକାଳ
ଝି अେବାହୁ ଚି ରାଲୁ ଗା ଇ©ତ अବେଶଷ
ପଢ଼ା ପୁअର ମୁଣାରୁ େବାତଲ!
ପଛକରି ଖରା ବଷା ଶୀତ ମାଘୁଆ କାକର
ବି ଷ ପି ଉଥିବୁ ବାର^ାର
ଆଉେକେତ ଭାଗ ସି sୁରକୁ
ଶି ଉଳୀ କରି ବୁ, ତୁ ା ଭାଷର
ବଢ଼ି ସୁअେର,
େରାପି େରାପି ମଲା ସ ପ
ଝଡ଼ି ମରୁଡ଼ି େର ଫସଲ ବଦଳେର
ଝରି ପଡ଼ି ବାକୁ ଗରଳ
ଖାଲି ଗରଳ!!
େକେବ ପୁଣି ସୂଯ ହସି ବ
େପଟ ପର
ୂ ି ବ, େତା ସକାଳ ଉଇଁବ,
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ଉଠ ଚକଧର, ଉଠ
ଜୁ ଇେର ଦି ହ ଜଳାଇବା ବଦଳେର
ମଶାଲ ଧअ,
େପାଡ଼ି େଦ, ସାହୁକାରର ଶ]ା କ^ଳ
େଦଢ଼ି ମହାଜନୀ କଷ
ଦି ଟଂକି ଆ େପାଚ, ନାଲି େନଳି େଲାକ
କରତାଳି , ଭିକଥାଳ
ମାଗିଖିଆର ପରିଚୟ ପତ
େଯଉଁଠି ନାଇ େତା ହାତ अeର
ଉଠା ଶାବଳ, ପଜା ଲ{ଳ ଧାର
ଶାଣ େଦ’ ଦାଆେର
ନି ପାତ କରି ବାକୁ ନି ଷାଦର ମାୟାଜାଲ
େଦଖିବୁ, ତା ପରଦି ନ ଉଇଁ ଆସି ବ
େତା ଇପ୍ସି ତ୍ ସକାଳ

ଦ୍
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ମଁୁ କଣ େକବଳ ଶରୀର
(୧)
ସ ପ େଦଖୁଥିଲି
ଗଭରୁ ବାହାରି
େଦଖnି ଦୁ ନି ଆା
େଖଳnି ତା େକାେଳ
ହଠାତ୍ अଧା ସ େପ
ଧାରୁଆ अ େଘନି
ଗେଭ ନାଶି େଲ ପାଣ
अnେର କଲି ଚି ାର
ମଁୁ କଣ େକବଳ ଶରୀର?

(୨)
ଇଛା କରି ଥିଲି
ପାଠ ମଁୁ ପଢି ବି
अନି ରୁ ସାମnରା

ଶି eିତା େହାଇବି
ଗଢି ବି େମା େଦଶ,
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ଝି अଟିଏ େବାଲି
ପାଠୁ କଲ ଦୂ ର
ବୁ ଝି ଲନି େକହି , କଣ
ନାହW େମା ଶି eାଧି କାର?
ମଁୁ କଣ େକବଳ ଶରୀର?

(୩)
ବlୁ ଟିଏ ଭାବି
ବାlବୀ ସାଜି ଲି
ରଖି ଲି ତୁ େମ ବି ଶାସ
ନ ବୁ ଝି େମା ମୂଲ
େଦଲ ପତାରଣା
ବି ଶାେସ ଢାଳି ଲ ବି ଷ
େଖଳଣା ଭାେବ େଖଳି
ନ ବୁ ଝି ଲ ମନ େମାର
ମଁୁ କଣ େକବଳ ଶରୀର?

(୪)
ଆଣିଲ ଜଗେତ
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ପାଳି -େପାଷି କଲ େଯାଗା
ସ ପ େଦଖି ବା ପବ
ୂ ର
 ୁ
ନି ଦ େମା ଭା{ିଲ
େହଲି ସେତ କି ମଁୁ ଭାର
ପରଘେର ବାହାେଦଲ
ତୁ େମ ବି ବୁ ଝି ଲନି ବାପା
େବଦନା ଏ ମନର
ମଁୁ କଣ େକବଳ ଶରୀର?

(୫)
ତୁ ମକୁ ଭାବି ନି ଜର
अତୀତ େମା କଲି ପର
ଢାଳି ଲି ତୁ େମ ବି ଶାସ
େହେଲ ଯଉତୁ କ ପାଇଁ
କି େରାସି ନି ଢାଳି
ଜାଳି ଲ ଏ ଦି ହକୁ େମାର
ମଁୁ କଣ େକବଳ ଶରୀର?
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(୬)
ବeେଛଦି ଜୀବନ େଦଲି
ପାଳି -େପାଷି କଲ ବଡ
ସମୟ େସାେତ ବଦଳି ଲା
ଚି ତ େମା ସଂସାରର
ସ ାମୀ କେଲ ସାତପର
ପୁअ-ଝି अ ନି ଜ ବାଟ ଧରି େଲ
ବୃ ାକାେଳ େହଲି ଭାର
ବୃ ାଶମା ଠି କଣା େହଲା େମାର
ମଁୁ କଣ େକବଳ ଶରୀର?

(୭)
अ]ିତ ନ ବୁ ଝି ମନର
ବି ନା େଦାେଷ େମାର
ନାେମ େବାଳି ଲ କଳନ ଚି ହ ି ଲ ଛଳଟିକୁ
େହଲି ପୁରୁଷ କାମନା ଶି କାର
ଆତEା ପବି ତତା ସେ\
ଶରୀରକୁ ମାପକାଠି କରି
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अହଲାକୁ କଲ ପଥର!
ମଁୁ କଣ େକବଳ ଶରୀର?

(୮)
ଜନକ ନsିନୀ
अତି ସୁକୁମାରୀ
କି େଦାେଷ େମା େଦେହ
େବାଳି ଲ େଲାକନି sା
ସେsହ ବାଣୀକୁ ସ ୀକୃ ତି କରାଇ
ରାଜପଣିଆ େଦଖାଇଲ ନାେଥ
अnସ \ା ସେତ ଦୂ େରଇଲ!
अନେଳ ଜଳାଇ
ପରୀeିଲ େମା ସତୀତର!
ମଁୁ କଣ େକବଳ ଶରୀର?

(୯)
କୁ ରୁସଭା ମେଧ
ସଭି- ସେଖ
ପାାଳି ର କଲ अପମାନ,
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अବଳାର କଲ ବହରଣ
ଦୁ ଃଶାସନର ଦୁ ଃସାହସି କତାକୁ
େକହି ନ େରାକି ଲ ପପତି ,
ପି ତାମହ,ମହାମdୀ ବି ଦୁର
ନ ଶୁଣିଲ ଆ\ନାଦ େମାର
ମଁୁ କଣ େକବଳ ଶରୀର?

(୧୦)
ଆଜି ବି ବଦଳି ନି ଏ ସମାଜ
ନ ଚି ହଇ ସଂପକ କି ବୟସ
ଆଠ ରୁ अଶୀ
କୁ sୁ ଲି ରୁ ଦି ଲୀ
ପି ପିଲି ଠୁ अxଳୀ
ସେବ ଆଜି ଶି କାର
अସହାୟ େହାଇ ନାୟ ମାଗnି
ରeାକର େମାେତ ରeାକର...
ମଁୁ କଣ େକବଳ ଶରୀର?

କଲାଣ ସି ଂହପୁର,ରାୟଗଡ।
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ତଥାପି
ଏକ ବି ରାଟ ଭୂ କ"ର अତି କାn ପେର,
अବା ଏକ ବନା ବି ଭୀଷିକା ର ବୁ ତି Õାତ ପେର ,
ପୁଣି େକେବ ଏକ ଘୁ$ ଝଡର ତାyବତା ପେର
େକଜାଣି େକଉଁ ଏକ अଗଭୀର ଗଭ ତେଳ
କି ^ା େକଉଁ ଏକ େସୗଧର ଭଗାବେଶଷ ତେଳ,
ପୁଣି ନୂ ତନତା ଓ अଗସରତାର ବା\ା େନଇ
ତୁ େମ ବାହାରି ଆସ ଏକ ନୂ ତନ ଭବି ଷତ ପାଇଁ |
ତଥାପି ...ତଥାପି ...ତଥାପି ...

ତୁ େମ େକେବ ନି ଃସ ସବସାn ପାଇଁ ସଂଜୀବନୀ
ପୁଣି େକେବ ସବସ ସବ ପାି ପେର େଚତାବନୀ
ତୁ େମ ପୁଣି ଥୁ¢ା ବରଗଛର ସଦ अ-ୁ ରି ତ
अବା େକେବ ବସnର ପଥମ ଝାଡ଼ପତ ,
ସବୁ େବେଳ ସୃିର ଆରqେର ତୁ େମ ଉପନୀତ
ନି େବଦି ତା ମି ଶ

ପୁଣି ସୃିର େଶଷେର ହୁअ ପରା ବି ସଜ ତ
ସବୁ ଠି ସବୁ େବେଳ ତୁ େମ କି p ଉପିତ
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ତଥାପି ... ତଥାପି ..ତଥାପି ..

अpଡ଼ି ଶାଳାର ପଥମ ଆାର ନି ଶାସ ପେର
ପୁଣି ବାକି ଥାअ ଶEଶାନର େଶଷ अନାା େଶାଷେର
େକେବ ଓଢଣା ତଳର କଇଁ କଇଁ କାsେର
अବା ଝୁଲୁ ଥାअ ବାଇ ଛେଡଇ ର ବସାେର
ସଦ ପ¥ୁଟିତ ବଣମଲି ର ପଥମ ମହକ ସାେଥ
अବା େରୗଦ ତାପେର ବି ଗଳି ତ ହି ମାଳୟ େବଦନା ପେଥ
ଏଇଠି अଛି , ଏଇଠି ନାହW, ସବୁ ଠି अଛ ପୁଣି େକାଉଠି ନାହW
ତଥାପି ... ତଥାପି ..ତଥାପି ...

C/o- अନୁ ପ କୁ ମାର ମି ଶ
ବ{ାଳି ପଦା ,ଝାରସୁଗୁଡା
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ମଡ଼ନ ଯୁଗର ଝିअ ପୁअ
ରସି କ ନାଗର େପମ କୁ ମାର
ଭାବି ଚିnି ଟିେକ ବି ଚାର କର ।।
ମଡ଼ନ ଯୁଗର ଷଡ଼ନ େଟାକା
ପyିତକୁ କରି ପାରnି େବାକା ।।
ଖଟି ଖଟି ବାପ ମୁy ଝାଳ ତୁ yେର ମାେର
ାଇଲ ମାରି ପୁअ ବି अର ପି ଏ ।।
ଘେର ନଥାଉ ଟି ଭ{ା ଆଇନା
ଭେଲ¢ଡାଇନ େଡ େର ପୁअ ଦି ଏ ବଇନା ।।
ପାଠ ସାଠ ସବୁ ଚୁ ଲି କି ଗଲା
ଫିଲE ହଲେର ଦି ନ କାଟିଲା ।।
ଚୁ ଲି ଧଆ
ୂ ଁେର ମାଆ ଆଖି ଫୁଟିଲା
ଚି ରା େଡସ ପି lୀ ଝି अ କ ବ ଗଲା ।।
େକଶେର ତ ମାରୁ ନାହାnି େତଲ
େସା ପାଉଡର େସ¢ େବାଳ ।।
ବାହାଘର ପାଇଁ ବାପ ଯାହା ସିଲା
Net card ପେକଇ ଝି अ ସବୁ ସାରିଲା ।।
ନି ଆଁ ଖୁ¢ା କଥା ଜମା ନ ଧର
େକଶରୀ ପସାଦ ମହାnି

ଭାବି ଚିnି ଥେର ବି ଚାର କର ।।
ପରମାନsପୁର ,ଭଦକ
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ମା
ଆକାଶ ଛାତି ରୁ ତାରା ନ ଲି ଭୁଣୁ,
କାଉ,େକାଇଲି ର ରାଵ କୁ କୁ ଡ଼ା କି କୁ କୁ ରର
ସର ଶª ନ ଶୁଭୁଣୁ,
ମା' େମାର ଉଠି ଯାଉଥିଲା ...ଉଠି ଯାଉଥିଲା
େଚଇଁଥିବା ସ ପସବୁ ସାଥିେର େନଇ,
ଶÀା ,ସି sୁରକୁ ମଥାେର ଛୁଏଁଇ ।
ଆେମ ମଦମ] େଖଳୁ ଥିଲୁ,
େବଧଡକ େଶାଉଥିଲୁ,
ଆେମ କି ବୁ ଝି ଥିଲୁ...?
ଜୀବନର ଚଲାପଥ.. େକେତ ବlୁ ର,
େକେତ ଦୁ ଗମ େବାଲି ,
ଡାକ େଦଉ ଥିଲା େସ,ପାଣି ଛି ି
ଉେଠଇ େଦଇ କହୁଥିଲା ...
େଭାର ସମୟ ଠାକୁ ର- ସମୟ,
ବି ୁପି ୟା କରସୁଧା ପ,ନାୟକ

ଠାକୁ ର ଆତଯାତ ହୁअnି …
ଭଲ ପି ଲା-ୁ ଆଶୀଷ ଦି अnି ,
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େଶାଇବା ପି ଲାର ଭାଗ ନାହW ପି େଲ
ଉଠ,ଉଠ...ଜାଗ..ଜଗାअ…
େଯ ପଢି ବ ,େସ ଗଢ଼ି ବ,ଗଢ଼ି ପାରି ବ
ନି ଜକୁ ,େଦଶକୁ ।
ବାସ ନି ଦିତ ଆତEାକୁ ଜଗାअ
अପବ
ୂ  ଶrିକୁ ଜଗାअ ।
େତା କଥାେର କି ଶrି,କି ଯାଦୁ ଥିଲା ମାଆ,
ଠାକୁ ର ସତେର ଆତଯାତ ହୁअnି କି ନା ? ଜାଣିନି
କି p ତୁ କହି ଥିଲୁ ନା..
ଉଠି ଥିଲି େସଇ ବଡି େଭାରରୁ େଯ..
ଏଯାଏଁ ...ସୁରୁଜ ଉଇଁଲା ଯାଏଁ
ଆଉ େଶାଇନି ,
ଏେବ ଭାବୁ ଛି ,କି େଦଇ..
େତାେତ ଗଢ଼ି ଥିେଲ ଦି अଁ
ରr ମାଂସର ଆବରଣ ତେଳ
ଯdଟିଏ କି େଦଇଥିେଲ େଘାେଡଇ,?
େଦଉଥିଲୁ ସବୁ ..ସବୁ ରି ହାତ ପା'nାେର େଯାେଗଇ,
େଜେଜମା- ଠାରୁ ବାପା- ଯାଏଁ,
ଦାn େଘାଷା ପାଣିଠୁ..ପାନ ,ବି ଡ଼ି,ଗୁଡାଖୁ..
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ଦି अଁ- ପଜ
ୂ ା ଥାଳି ଠାରୁ..ଭାତ ଥାଳି ଯାଏଁ
ହାତକୁ ହାତ.. େଦଉ ଥାଉ େଯାେଗଇ ।
ସକାଳୁ ,ସx...ସx ଯାଇ ରାତି ,
ସଭି- ଇା,अଭିଳାଷ
ପର
ୂ ଣ କରି କରି ..ଜାଣି କି ପାରୁଥିଲୁ
େଭାକେର କି େଶାଷେର
େପାଡି ଯାଉଥିବ େତା ଛାତି ।
ଶୁଣିଥିଲି ଜନମ େବଳକୁ େମାର,
ାନ ନ ଥିଲା ବାପା-ର,
ପଡ଼ି ଥିେଲ େଘାର େବମାର ।
ମାସ ମାସ ଧରି ଶଯା ଧରି େଲ,
ବି ଛଣାରୁ ଉଠି େଯ ନ ପାରି େଲ ,
େଦଖି ଏପରି ିତି ,ାତି ପରି ଜନ
ପମାଦ ଗଣିେଲ ।
ମା ତୁ ହW ଥିଲୁ ...
ଯି ଏ ,ନି ଜକୁ ଭୁ ଲି ବାପା-ୁ ଜଗିଲୁ,
ବାର ଓଷା, ବାର ବତ ପାଳି ଲୁ,
ସବାହରା େହାଇ ବି ସାହାସ ବାlିଥିଲୁ।
େକେତ େସବା,େକେତ ଯତ ,େକେତ ଆnରି କତା
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େକେତ ତÕର ଥିଲୁ ।
ମା ତୁ ନ େହଇପାରୁ ସୀତା କି ସାବି ତୀ ..
କି p ତା-ଠୁ ତ ନୁ ହଁ କମ ।
କାୟା,ମନ ,ବାକେର..
ନି /ାେର,ପତି ପାଣା,ପତି ବତାର, ପରିଚୟ
େଦଇ,କେଠାର ପରୀeାରୁ ଉ\ୀ$
େହଇ,େଦଇଥିଲୁ ବାପା-ୁ ପୁନଜନE ।
ମଁୁ କହୁନି ,
େତା ଜୀବନର କାନଭାସେର େକବଳ େଯ,
ସÑଷର ଚି ତ..
ହଁ ..ଆସି ଥିବ ଜୀବେନ,େଯୗବେନ
अେନକ ଫଗୁଣ ।
େଦହେର ବଳି େହଇଥିବ
ପୀତି ର अବି ର।
େତାେତ ବି ଛୁଇଁ ଛୁଇଁ ..ଯାଇଥିବ
ଚି କମି କ ଶାବଣ ।
ଭିଜି ଥିବୁ,ହଜି ଥିବୁ
େଦଖି ଇsଧନୁ ର ତରଣ ।
େତେବ ଜାଣିଛି, େଦଖିଛି
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ସାମୀ ,ଶାଶୁ ତଳର େବାହୂ ତୁ ..
ବୁ ଝା,अବୁ ଝାର ଘନଚକେର
େକେତ ଦy ନ ପାଇଛୁ
ଦି େନ...ପତି ବାଦ ନା ପତୁ \ର କରି ଛୁ ?
ଏରୁyି ଭିତେର ...ଲୁ ହ ସବୁ େପାଛି ଛୁ ।
ସଂସାର କଷଟିେର
ନି ଜକୁ ପରଖି ଖା¢ି ଉତୁ ରିଛୁ ,
େକେତ ନି sା, अପବାଦ,
େକେତ କଟାe, େକେତ କଟୁ rି
ସବୁ କୁ େଝଲି ,େଝଲି ...ଜୀଇଁବାର अପବ
ୂ  କଳାକୁ ,
କଜଳ କରି ଆଖିେର ମାଖି,
ଆମ ପାଇଁ କଳା ଟୀକା
ସାଜି ଛୁ।
େସଥିପାଇଁ ତୁ େଯେବ
ଦୀପ ଜାଳୁ ,ଦି अଁ- ପାେଖ ..ପଣତି େଘନି
ଆଶୀଷ ମାଗୁ,
ଲାେଗ ,ତୁ ନି େଜ ଇ ଠାକୁ ର- ଆଶୀଷ
ତୁ ନି େଜ ଇ େସଇ ଦୀପ
ତି ଳ ତି ଳ ଜଳି
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ଆମକୁ ଆେଲାକ େଦଇଛୁ ।
ଆଭୂ ଷଣ ଯାହା ତୁ ପି lିଥିଲୁ,
ଯାହା ଦି ଶୁଥିଲା,
ଲାଲ ଟହ ଟହ ସି sୁର େଟାପା,
ଚୁ ଡି ମୁଠା ମୁଠା, ଖyିଏ କଳା ମାଳି
େସତକ େଦଖି ଥିେଲ ସବୁ ..
ଆଉ େଯଉଁ ଆଭୂ ଷଣ.. ପି lିଥିଲୁ
ଦୟା, eମା, ଉଦାରତା, ସହି ୁତା, ପବି ତତା,
ଶାଳୀନତା େସତକ େଦଖି ପାରି ଥିେଲ କି େକହି ?
ସବୁ କୁ eମା କରି ପାରି ଥିବା ସାଗରେର
ଡୁ ବି , ଡୁ ବି େମାe ପାଇ ଯାଇଥିଲୁ ।
େତା ଢଳ ଢଳ, ଉଜଳ ଆଖି ଦି 'ଟି
ନି େ]ଜ େହଲାଯାଏଁ,
ହୃଦୟର ¥sନ, ନି ଥର ନୀରବ େହଲା ଯାଏଁ
େସଇ ସରଳ େବଶ ମଁୁ େଦଖି ଛି ..
ମାଆ,
ତୁ ଖୁବ ସତ,ସୁsର,ଶି ବ ଲାଗୁଥିଲୁ ।
ଶି eୟତୀ, ଡାବୁ ଗଁା ବ କ, ଜି ଲା-ନବର{ପୁର ,
ଓଡି ଶା
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अନୁରାଗ
ଗୁରୁଜନମନ େତାଷିବି ମଁୁ ତା-ୁ ଭକତି କରି ,
ଲଘୁଜନମନ କି ଣି େନଇଯି ବି େସହ, େପମ ଆଉ ଆଦର ଭରି I

ଭଲ ପାଇବାର ଭଲ ଗୁଣଟିକୁ ରଖି ବି ହୃଦେୟ େଯାଡି ,
ହି ଂସା, କପଟତା ପାଖକୁ େମାହର ନ ଆସି ବ େକେବ ଡରି I

େପାଷା ମାନି େମାର ପାଖକୁ ଆସି େବ ପଶୁପeୀ ନାନା ଜାତି ,
େଯେତ ହି ଂସ େହଉ ଝୁରି େହେବ େମାର ଭଲ ପାଇବାକୁ ନି ତି I

ଭଲପାଇ ବି ମଁୁ ବୃ eଲତା ତରୁ ଲଗାଇବି ହସି ହସି ,
ତାହାରି ଛାୟାେର ବାେଟାଇ ହସି ବ अଧେର ଛୁଟାଇ ଖୁସି I

ଦୁ ଃଖୀ ର-ୀ-ୁ ବି ଭଲ ମଁୁ ପାଇବି ଶrି ମୁତାବକ ସାହାଯ କରି ,
କି ିତ ସାହାଯ ପାଇ େମା ଫୁଟିବ ତା-ରି अଧେର ହସ ଲହରୀ I
େରାଜା ପyା

କୃ ଷକ ଭାଇ-ୁ ଭଲ ମଁୁ ପାଇବି ଫସଲକୁ ତାର ସାନ କରି ,
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ଖାଦ େଯାଗାଇ େଯ ହସୁଥାଏ ନି ତି ଆମରି େଭାକି ଲା େପଟକୁ ଭରି I

ଶି eକ ମାନ-ୁ ଭଲ ପାଇବି ମଁୁ େଯ ଆମ अlାର କରnି ଦୂ ର,
ାନ ଆେଲାକକୁ ପÁୁଟିତ କରି ଆମକୁ େଦଖାnି ଶି ଖର ]ର I

ଭଲପାଇବି ମଁୁ େସଇ ଡାrର-ୁ େରାଗୀ-ୁ େଯ ନୂ ଆ ଜୀବନ ଦି ଏ
ଦି ତୀୟ ଈଶର ଭାବେର ମନେର ତା- ପତି େମାର ସାନ ଥାଏ I

େସଇ େସୖ ନିକ-ୁ ଭଲ ମଁୁ ପାଇ ବି େଦଶ ପାଇଁ ଯି ଏ ଜୀବନ ଦି ଏ,
ପଣିପାତ ତା- ଚରେଣ କେର ମଁୁ , ରହି ଥାp ସଦା अମର ସି ଏ I

ଭଲପାଇ ବି େମା ଜନମମାଟିକୁ, ତା ପାଇଁ ଜୀବନ େଦବି ,
ତି ର{ା ଧଜାକୁ ଆତEାେର ବସାଇ ତା ସଂଗୀତ ଗାଉଥିବି I

ପ$
ୂ  ାନs ଭବନ, େନତାଜୀ ନଗର
ମଧୁପାଟଣା, କଟକ - ୭୫୩୦୧୦
ଇେମଲ୍ : roja.saumya@gmail.com
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ସମୟ େସତି କି
ସମୟ ଚାଲୁ ଛି ଏେବ
ଓଲଟ ପାଦେର,
ଗnବ ତା अଦୂ ର
େବଗ କି p eୀପତର
अସଫଳ େହବ ସେତ
େଶଷ ଗାଡ଼ି ଧରି ବାେର

ପଛକୁ ଚାହଁୁ ନି େଫରି
ଚାଲି ଯିବ କି ଏ अବା
ତାକୁ ପାର କରି
ସହି କି ପାରି ବ ସି ଏ
ପଛେଲାକ ତା’ ଆଗରୁ
ଯଦି ଚାଲି ଯାଏ?

ସୁସE ି ତା ମହାପାତ

ସବୁ ଥିରୁ ଆଜି ସି ଏ
ହରାଇଛି ¥ୃହା
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ତାଗକରି ଜୀବନେର
ଜି ଣିଥିଲା ଯାହା
େମାର େମାର େବାଲି କି ଛି
ନାହW ଏ ଜଗେତ
ସବୁ େଯ ତା-ରି ମାୟା
େହଜି ଲା େସ ପଥ अେn
େଭଦି ଲା େବଳକୁ
ମହାକାଳ ଛୁମnର େଖଳ,
ବାହୁଫି{ି, ବାଟଭା{ି
अଚାନକ େଫରିଲା ସମୟ
ପର
ୂ ି ଗଲା ଆୟୁାଳ 

ରାଉରେକଲା, ଓଡ଼ି ଶା

ଆହାନ ଇ-ପତି କା ସ"ୂ $ ନି ଃଶୁ' ବି ତରଣ େହତୁ ଡା େଜାତି ପସାଦ ପ,ନାୟକ- .ାରା ପତି /ି ତ ଓ ପକାଶି ତ | Aahwaan.com | 247

ଆହାନ ଇ-ପତି କା, ତେୟାଦଶ ବଷ, अମ ସଂଖା, अଗ ୨୦୧୮

Magazine Downloaded from www.aahwaan.com

ବଜାର
ଜାଗାଟା ଝାପ୍ସା अlାର
ବାରି େହଉଥିଲା
ନରୀମାନ-ର अ{ଭ{ୀ
ଦୃ ି ଆକଷଣ କରିବାର ମେନାଭାବ
ଫୁସଫାସ୍ କଥାର ଗହଳ
ରସି କ ଓ େବରସି କମାନ-ର
ଚାଲି ଥିଲା େସଠି ଜୀବନ େଯୗବନର ମୂଲଚାଲ
େସଇଟା େଗାେଟ ସହର!
ଆଉ ତା’ର ଦୃ ଶପଟ ସx - ଶÀ ବାଜି େଲ
େଖାଲା ବଜାର ଲାେଗ
ନାରୀ େଯୗବନର
ନି ଜକୁ ପରସି ବା ପାଇଁ
ସୁଧାଂଶୁ େଶଖର ଦି େବଦୀ

େକେତ ସଜବାଜ ଆଖିେର କଜଳ

ଆହାନ ଇ-ପତି କା ସ"ୂ $ ନି ଃଶୁ' ବି ତରଣ େହତୁ ଡା େଜାତି ପସାଦ ପ,ନାୟକ- .ାରା ପତି /ି ତ ଓ ପକାଶି ତ | Aahwaan.com | 248

ଆହାନ ଇ-ପତି କା, ତେୟାଦଶ ବଷ, अମ ସଂଖା, अଗ ୨୦୧୮

Magazine Downloaded from www.aahwaan.com

ମୁହଁେର ପାଉଡ଼ର୍
ଓଠେର ଲି ପ୍ିକ୍
େଦହେର ପରଫୁମ୍
अନାବୃ ତ ବର ଆଭରଣ
ଖଜୁ ରାଓର
ନଗପତୀମା ସଦୃ ଶ
େରାମାିତ ମନର ତdୀ
େସଇ ବଜାରେର
ସବୁ ପକାର େଦହ ମି େଳ
େକେବ େକେବ େପାଲି ସ ବି ରାଉy୍ ମାେର
ହାଲ ା ଗାଡ଼ି ଆେସ
ପାଉଣା ପେକଟକୁ ଯାଏ
ସତେର େସଇଠି
କି ଏ େଦହ ପାଇଁ େଭାକି ଲା ତ
କି ଏ अନ ପାଇଁ େଭାକି ଲା
अଜବ - ଗଜବ େସ ବଜାର!
େଯାଗ ଫର୍ ଲାଇଫ୍,
ବି ସି-୭୪, େସ³ର - ୧, ସଲ୍ଟେଲକ୍, େକାଲକାତା - ୬୪
ଭାମଭାଷ : ୯୬୮୧୩୭୩୫୧୨
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କାsୁ ଥିଲା ପରୀ କାsୁ ଛି ବି ପରୀ
କାsୁ ଥିଲା ପରୀ

କାsୁ ଚି ବି ପରୀ

େଲାତକ ପଡ଼ୁଛି ଝରି ,
ସକାର କହି େଲ

ଫାଶି େଦଇେଦେବ

ଆଇନି େଗାଟାଏ କରି ।
େସ ଫାଶି ମି ଳିବ

ମାତ ଦି ମାସ େର

େକାଟ  େର ବି ଚାର କରି ,
ଦୁ ମୀ ଦୁ ମ

अଧି କ କରୁଛି

ଏଇ କଥା ଶୁଣି ସାରି ।
ନା ମି ଳୁଚି ଫାଶି

ନା ଦy ବି ଧାନ

େଦାଷୀ ବୁ େଲ ଘି ରି ଘି ରି ,
କାsୁ ଥିଲା ପରୀ

କାsୁ ଚି ବି ପରୀ

େଲାତକ ପଡ଼ୁଚି ଝରି ।
ସକାର କହି େଲ

ଝି अ ବା ପଢ଼ା

ଭବି ଷତ ଚି nା କରି ,
ରାେଜs ନାରାୟଣ େସନାପତି

ସକାର କାsnି

କୁ qୀର କାsଣା

ସବୁ ଲାେଗ ଫାସ ପରି ।
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ଆଜି ବି ଝି अେଟ ଚାଲି ପାରୁନାହW
ମଥା ଟି'େକ ଉ}ା କରି ,
ଘରୁ ବାହାରକୁ

ପାଦ କାଢି େଦେଲ

ଭୟେର ହଉଚି ଘାରି ।
କାsୁ ଥିଲା ପରୀ

କାsୁ ଚି ବି ପରୀ

େଲାତକ ପଡ଼ୁଚି ଝରି ।
େଲାକ ଲଜି ୟାକୁ ଡରି ,
େକେତ େକେତ ପରୀ ସହି ନ ପାରି କି
ଜୀବନ େଦେଲଣି ହାରୀ ।

ପାଇକତି ଗିରିଆ
େଖାା
ଦୂ ରାଭାଷ - ୮୬୧୭୪୪୫୮୯୫
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अେପeାେର
अେପeାେର ....
ତୁ ମ ପତୀeାେର ....
ଶନ
ୂ  ଏ ଗଭୀର ସମୁଦେର ...
ଆଜି ଜନଶନ
ୂ ,
ନାବି କ ନାବର अେପeାେର ...
ମତୁ ଆଲା ମନ ସଦା ଚାହଁୁ ଥାଏ ,
 ର ..
ରହି ବାକୁ ରାଜ ସ ଗେ

ବି ହଳି ତ अଭିଳାେଷ ମ\ପୁେର,
ଥାଏ ସଦା େମା ପାଖେର......
ଶରୀର ଏ ମରୁଦାନେର,
ଏ ଜୀବନର କ¢କି ତ କା³ସ ଫୁଲେର ....

ଇ-େମଲ ଠି କଣା : sambitsm1987@gmail.com
ସମି ତ ସତପକାଶ ମିଶ

ଗୁଡିଆନାଳୀ, େଢ-ାନାଳ, ଓଡ଼ି ଶା, ୭୫୯୦୦୧
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ସପ
अଧାପnରିଆ େପମିକା େମାର
ଜପି ବାକୁ ପେଡ଼ ନି ତି େପମମnର,
ସକାଳରୁ ସx ପୀତି ତୁ ଳୀେର
ଆ-ୁଥାଏ ରୂପ ହୃଦମsିେର
େଜାଛନା ରୂପସୀ ଜହର ପରି
ସୁଖ ସାଗରର ଚକା ଭଉଁରୀ
ମୁରୁକି ହସେର ଝେର ମୁକୁତା
େଗାଲାପି ଓଠେର ପୀରତି କଥା
ଶନ
ୂ ପରି ମୁହଁ ନି sୁଛି ଶଶୀ
अଳସୀ ପତି ମା ଲାଜେର େବଶୀ
ଲାଜୁ ଆ ଚାହାଣୀ ସରମୀ ପି ୟା
ଛୁଇଁେଦେଲ ଟିେକ ହୁ ଏ ଛାନି ଆଁ
ତା ଚୁ $କୁ nଳ ନଈ ତର{

ଋଷି ଗେଲ ଛାଡ଼ି ଦି अଇ ମ{
ଆକାଶର କୟଁ ା ଆଣିବି େବାଲି
ପତି ଶୃତି ଦି ଏ ହସି ବ େବାଲି 
ଆସି ଲା ଦି େନ େସ ସ ପ େଦାଳି େର
अ{ଦବ ସାଜି େପମ ରସେର
ରେମଶ ଚs ସାହୁ

ଭା{ିଗଲା ନି ଦ େଖାଜି ଲି ପି ୟା
ସପନ ସରିଲା େହାଇଲା ମାୟା
ରାଜାେତାଟା ସାହି , ହି xିଳି କାଟୁ, ଗxାମ
ଓଡ଼ି ଶା : ୭୬୧୧୦୨
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କଳାଚାs
କଳାବାଦଲେର ହେସ ରୂପା ଚାs

େକାଟି ତାରାଫୁଲ ରୂପକୁ ଜି ଣି,

ହସୁଛି େମା କଳାଚାs ବଡ଼ଦାେy

େକାଟି ଭକତ- ମନକୁ କି ଣି। [୧]

ରୂେପଲି ଚାsେର କାଳି ମା ଲାଗିଚି

କାଳି ଆଟି େମାର ତି ପy କଳା,

ସବୁ ର{ େବାଳି ମୁହଁେର କାଳି ଆ

ଆଖି ଦୁ ଇକଲା ଚାs ଭଳି ଆ। [୨]
ପ$
ୂ  ଚାs ନି ତି eୟ େହାଇ ଆେସ
अମାବାସାଟିେର ଯାଏ େସ ଲୁ ଚି ,
କାଳି ଆ ଚାs େମା ନି ଇତି ହସୁଚି

େକାଟି ଚାs େଶାଭା ରୂେପ ବି ରାଜି । [୩]
େକାଟି କsପର େଶାଭା ଜି ଣି ହେସ
କାଳି ଆ ଚାs େମା ନି ଳାଚଳେର,

ବଳି ଆ ଭାଇ ତା ଦeିଣ ପାଶେର

ଚାs ମୁହW ହେସ ଭାଇ ସ{େର। [୪]

େକେଡ଼ ଭାଗ ଆଜି େଦେଖ କଳାଚାs
ସରଧା ବାଲି ର ରଥ ଉପେର,

ଧନ େମା ଜନମ ତୁ ମରି କୃ ପାରୁ

ମେନାରxନ ମୁଦୁଲି

କାଳି ଆ ଚାsକୁ ଦଶନ କେର। [୫]
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ଶନ
ୂ ତା
ନି /ୁର ହୁଏନି େକେବ ବି ଆକାଶ,
କି ଏ ଯଦି ଚାେହ କଟାଇବାକୁ େଖାଲା ଆକାଶ ତେଳ,
ଶାnି େର ନି ଜର ସାରା ଜୀବନ
ଆକାଶର େସହି ଶନ
ୂ ତା, େକେବ ବି େଦେଖନି
େକହି ଯଦି ଉଡ଼ି ଯାଏ ତା’ରି ଶନ
ୂ ତାେର
କୀଟପତ{ अବା ପeୀ
ପୁଣି ଉଡ଼ାଜାହାଜେର ମଣିଷ

ସଜୀବ ନି ଜୀ ବ ଆଦି କୁ ଧରି ରଖି ବାେର
ଯାହାର ସବୁ ଠୁ eମତା,
େସ अେଟ ଧରି ତୀ
ଆଉ ବାସ କରିବାକୁ ମନା କେରନାହW ନି ଜ େକାେଳ
ପୁଣି କାହା ଉପେର େକେବ କେରନି
ତା eମତାର ଜାହି ର
ଭାଗି ରଥୀ ଯାନୀ

ଯି ଏ ସମ] ଶrିର ଆଧାର,
ଜେଳ େଳ अବା अନେଳ
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ତା’ର ରଶିE ଢାଳି ବାକୁ େକେବ କୁ ିତ ହୁଏନି
େସ ସୂଯ େଦବ

ସୁଗl େହଉ କି ଦୁ ଗlକୁ ବାରଣ କେରନି
େକେବ ଚତୁ ଦେଗ ପବାହି ତ କରିବାକୁ ପବନ

ବି ଶାଳ ବୃ eଟିଏ େହାଇ ଦାନ କରି ବାକୁ
ପତ, ଫୁଲ, ଫଳ ଓ ଛାଇ,
eୁଦ ମxିଟିଏ अ-ୁ େରାଦଗମ େହାଇ ଜନE େନବାପାଇଁ
େଖାେଜ ନାହW େକେବ अତି ସୁsର ାନ

କଣ ପାଇଁ େଖାଜି ବୁ ଲି ବି ???
ସବୁ ଭଲ ଭଲ ଜି ନିଷ
ମଁୁ ଛାର ମଣିଷଟିଏ େହାଇ!!
େମାହମାୟାେର ଛsିେହାଇ !!
ଆଖି ଥାଉ ଥାଉ…..
अl େହାଇ ସ ାଥପର ଦୁ ନି ଆେର !!
ଏସବୁ ଶନ
ୂ ତା ମଁୁ ମଲାପେର !!
କlମାଳ, ଖଜୁ ରୀପଡା, ଦଳପଡା,
ଭାମଭାଷ:୯୪୩୮୦୨୬୮୪
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ପକୃ ତି ...
... ବି ସEୟ
ପକୃ ତି ର ଏ ବି ସEୟକୁ
େଦଖି ମଁୁ ହୁଏ ଚକି ତ
େକମି ତି କି ପରି କି ଏ େସ ଖxିଛି
ଆ¡ଯ ଏଇ ଜଗତ ... [୧]

ଦି ନପେର ରାତି , ରାତି ପେର ଦି ନ
ଋତୁ ପେର ଋତୁ ଆେସ
ବତି କମ କି ଛି ହୁଏନାହW ଏଠି
ଜୀବନ କେଟ ହରେଷ... [୨]

ଆକାଶରୁ ସୂଯ ବୁ ଣି ଦିଏ େତଜ
ଜାଗତ ସାରା ଜଗତ
ଚsର କି ରଣ ଲାଗଇ ଶୀତଳ
ନଥାଏ ତାହାର େତଜ ... [୩]
ପେମାଦ କୁ ମାର ପଧାନ

ବାୟୁ ସେ{ ଜଳ, େକେତ ଫଳମୂଳ
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ଆହାେର ନାହW अଭାବ
अମୂଲ ସ"ଦ ମୃ\ିକା ପାଇଁ କି
ବି ରହି अଛି ଜୀବ... [୪]

ଜଳଚକ ସେ{ अ{ାରକ ଚକ
ଯବeାରଜାନ ଚକ
େଗାଟିଏ କୁ ଛାଡ଼ି ରହି େହବନାହW
ଧନ ଏକ୍ ସୃିର ଚି ତ... [୫]

ତି ନି ଭାଗ ଜଳ, ଏକ ଭାଗ ଳ
ସବୁ ଠି ଜୀବଜଗତ
ବି ଶବିୟnା- अପବ
ୂ  ସଂେଯାଗ
ସବୁ ତ ତା-ଠୁ ଜାତ... [୬]

ବଇyା, अନୁ େଗାଳ, ଓଡ଼ି ଶା
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କୃ ଷକ ରrେର
ଧରି ଛି ଲ{ଳ

ହାତେର ପାଣ

େଦେହ ମାଟି େଗାଟାସାରା
ଖାଦ ତା ପଖାଳ

अମୃତ ସକାଳ

ସାeୀ अଛି ଏଇ ଧରା [୧]
ରକତ ନି ଗାଡ଼ି

ଜମି କୁ ସଜାଡ଼ି

େଦଇଥାଏ ଶସ ବି ି
ଶସ ଶାମଳା

ପକୃ ତି େମଖଳା

ମାଟି ସେ{ ସ ପ ସି [୨]
ହେସ ଏ ଧରିତୀ

ଆଖି ଚହଟାଇ

େଦଖା ତା ସବୁ ଜ େeତ
େଯେବ ଚାଷୀଭାଇ

ଯାଉଥାଏ ଗାଇ

ଏଥର ମି ଳିବ ଭାତ [୩]
ପାଇନାହW େକେବ

ପି ଠା କି ପଲଉ

eୀରି ଆରି ଶାର ସ ାଦ
େଶୖ ବାଳି ନୀ ସାହୁ

ଧନୀକ ମୁହଁେର

େଦଇଛି अଜାଡ଼ି

କରି ନାହW ପତି ବାଦ [୪]
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 ୁର ୀ
ନୁ େହଁ ସ ଗପ

ଦୁ ଃଖେର ତା’ ରାତି ପାେହ
ମୁଠାଏ अନ େର

ମନକୁ ବୁ ଝାଇ

ସବୁ କଷଣ େସ ସେହ[୫]
ଗରି ବ େଶାଷଣ

ନୀତି ଚାଲି ଥିବ

ତା’ କପାେଳ େକେବ ସୁଖ!
ବଡ଼ବଡ଼ି ଆ-ୁ

ଦାନା େଦଉଥିବ

େକେବ ସରି ବ ତା ଦୁ ଃଖ? [୬]
ଆଇନ କାନୁ ନ

େକେତ େଲଖାହୁଏ

ହୁअଇ ଶପଥ ପାଠ
କୁ qୀରକାsଣା

େକେତ େଯ କାsnି

େକେତ େଯ ଚାଲଇ ନାଟ [୭]
ଜଉମୁଦି ରେଖ

ଲଫାଫା ଭିତେର

ମି ଛ ହୁଏ ପତି ଶୃତି
ତଥାପି କୃ ଷକ

ଫସଲ ଫଳାଏ

ପଥର କରି ତା ଛାତି  [୮]
େମେଟାପଲି ଟାନ୍ େକାअପେରଟିଭ୍ ହାଉସି ଂ େସାସାଇଟି
ସି -ଏ, ପଟ୍ ନଂ - ୯୪
େକାଲକାତା, ପ¡ି ମବ{ ୭୦୦୧୦୫
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ଆେହ ଜଗନ ାଥ
ନାଥ େହ ନାଥ
ଆେହ ଜଗନ ାଥ
ମୁହW େଯ अନାଥ
ତୁ େମ େମାର ନାଥ ୧
अଗତି ର ଗତି
ଆେହ ଲeEୀପତି
ପଡ଼ି ଛି ଦୁ ଗତି
ଦି अ ସଦ୍ଗତି  ୨
ଦୁ ଃଖେର ମଁୁ େଦଖି
अେଟ ବଡ଼ ଦୁ ଃଖି
ଦୁ ହ େମାର ଶୁଣ
ଥରୁଟିଏ େଦଖି ୩
ପବ
ୂ  ଜନମର
ପବ
ୂ  ତପସାର
କବି ଶୀ ବୁ ଲୁ େବେହରା

ପବ
ୂ  କମଫଳ
େଭାଗୁଛି ପବ
ୂ ର
 ୪
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ମୁrିଦି अ େମାେତ
ଆେହ ମୁrିଦାତା
ମୁrକର ଆେଗ
ଦୁ ଃଖରୁ ବି ଧାତା ୫
େଶଷ ମି ନତି େମା’
ଶୁଣ େଶଷଥର
େଶଷ କରୁअଛି
େଘନ େମା ଜୁ ହାର ୬

ଗାମ : କପର
ୂ ନୂ ଆଗଁା, େପା : େଦବଭୂ ମି
ଭାୟା : ଗୁପଡ଼ା - ୭୬୧୧୧୫, ଗxାମ, ଓଡ଼ି ଶା
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ଏଇ ତ ଜୀବନ
ଜୀବନ ଏମି ତି ଏକ ମାୟାଜାଲ
େକେବ ଏଠି ସାଥି ସାେଜ ଫୁଲହାଟ,
େକେବ କ¢ା ଶି ଖାଏ େପମର ମୂଲ
େକେବ ନି ଃସଂଗ ଲାେଗ ଜୀବନ ବାଟ। [୧]
ଜୀବନ ବୁ ଢି ଆଣୀ ସୂତାର ଫାଶ
େକେବ େସ େଦଖାଏ ସୁେନଲୀ ସପନ,
େକେବ ଭରିଦି ଏ ହୃଦେୟ କଳୁ ଷ
େକେବ ତୁ ଟାଇ ଦି ଏ ସବୁ ବlନ। [୨]
ଏ ଜୀବନ अେପeାର ଗnାଘର
େକେବ ସରିଯାଏ ଆଶାର ଆୟୁଷ,
େକେବ ଦୂ ରାଏ ନି ରାଶାର अlାର

େକେବ େହାଇଯାଏ ଦୁ ଃଖର ବି ନାଶ। [୩]
ଏ ଜୀବନ ଏମି ତି ମି ଛ ନାଟକ
ନି େଜ ଜାେଣ ନାହW ନି ଜ अଭି ନୟ,
େକେବ େଖାଲି ଯାଏ ସତର ଫାଟକ
ଆରq ଆଗରୁ ବି ସେର ବି ଷୟ। [୪]
ବୁ ଝି ହୁ ଏ ନାହW ଏଇ ତ ଜୀବନ
େକେବ ଖୁସିେର ଝରିଯାଏ ଲୁ ହ,
ପି ୟ-ା ସାହୁ

େକେବ ଦୁ ଃଖ ସାେଜ ଛାତି ର ¥sନ
େକେବ ତୁ ଟିଯାଏ ସ"କର େମାହ। [୫]
ସାହାନି ୟାଜପୁର, କଟକ
ଓଡ଼ି ଶା
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ନୂ ତନ ଜୀବନ
େଦଖ ତୁ େମ, ମୁr ଭାବେର େଦଖ ଜୀବନକୁ
ଜୀବନ େଦଉଛି କ’ଣ ହତାସ, ଯdଣା, ଦୁ ଃଖ ଓ ଲହୁର ସଂଘଷ!
ଜୀବନ ନୁ େହଁ ତୁ ମ, ମାନସ ଛବି ର ସି ାn
ଜୀବନକୁ େଦଖୁଥାअ ସବୁ େବେଳ ଉନEr ଚି nନର ଉ େର
ଜୀବନ ନୁ େହଁ ବି ତୁ ମ,
ବି ଗତ ାନ, ପର"ରା ଓ ସକଳ ମାନବ अନୁ ଭୂ ତିର ସରଳ ବା ଜଟିଳ
ଦଶନ
ତୁ େମ, େଦଖିଛ ଜୀବନକୁ ଭଲକରି
ମଁୁ /ଦା, ଆସି ବା ଆଗରୁ
ତୁ ମରି ଜୀବନର େରାମା अତୀତ ଆଗରୁ
େକବଳ ତୁ େମ ହW ଜୀବନକୁ େଖାଜି ବାହାର କରି ପାରି ବ
ଦାଠାରୁ ଦୂ େରଇ ରହି अତୀତ-ବ\ମାନ-ଭବି ଷତରୁ
ଆସ ଜୀବନକୁ େଦଖିବା, ଚି ହ ି ବା
ନୂ ତନତାକୁ େଦଇ ପଶୟ,
େସୗମରxନ େଲ-ା

ଜୀବନର ସୁଦୀଘ ଚଲାପଥେର!!!
ପାଳଧୁଆପଲ ୀ, ବାଣପୁର, େଖାା
ଭାମଭାଷ : ୯୪୩୭୨୮୬୭୬୭
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ତମ अେପeାେର
କି ଏ ଜାେଣ େକେବ େହବ ଆଗମନ
ଧୁ ଧୁ ଗୀଷEର ଝାxିେର
ଶୀତଳତାର ମଧୁର ପରସ େନଇ...
अବା ଶୀତର କାକର ଭିଜା ରାତି େର
ପାଉଁଶ ତଳର ଉଷୁମ ଚାଦର େନଇ...
େହାଇପାେର ଦି ବାେଲାକେର ସବ ସଖେର
ନେଚତ୍ ଘମା अlାରେର
ତାରା ଆଉ ଚsମାର अପବ
ୂ  େଶାଭାେର...
େକେବ ଲାେଗ ସାଗରର ନୀଳ ନୀଳ
ଭଉଁରି େଖଳା ଶରୀରେର
ତ େକେବଲାେଗ ବାଲୁ କା ରାଶି େର
କାକ୍ଟସର କ¢କି ତ ଗାଲି ଚାେର...
ଆସି ପାର ତୁ େମ...
େଖାଲା ଆଖିେର ତମ ସ ପେର ବି େଭାର ସମୟେର
ପି ୟ-ା ପି ୟଦଶନୀ

अବା ମୁଦିତ ନୟନେର ତମ ସE ତି ଚାରଣେର...
ଆଜି ଆନsିତ, ଉଲ ସି ତ ଏକ ମାତ ସ ପେର...
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ଦୁ ଇ ନୟନବାରି , ତମ ପଦ ପଖାଳନ ପାଇଁ ଆତୁ ର
ମନେର ଆଜି ନାନା ଜାତି ର ସୁରଭି ପୁ
ତମ ଗl ପାଇଁ ମୁକୁଳି ତ
ହୃଦ ମsିେର ଆଜି
अପବ
ୂ  ବି ଜୟର ଧନି
ତମ ଆଲି {ନର ବହE ମୁହୂ\ର ସ ାଗତେର
ଆଜି ମଁୁ ଆକୁ ଳ
ଏତି କି ବି ନତି ତମ ପାେଶ
କର ତୃ  ଏ ତନୁ ମନ...
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ଚରେଣ ଶରଣ ମିଳୁ
ଆସ ଆସ ମହାପଭୁ ମନ ମsିେର େମାହର
ଦୟାକର, ଦୀନବlୁ ଆେହ କୃ ପା ପାରାବାର
ଘ¢ଘ¢ା େଭରି ତୁ ରୀ ଧବଦ ଆେବାରି
ପବି ତ କରିଛି େମା ମନ ଓଁକାର ଉଚାରି

अଶଜେଳ େଧାଇେଦବି ଚରଣ ତୁ qର
ହୃଦ ସି ଂହାସେନ ପଭୂ ଆସନ ତୁ ମର
ମdତd ଜଣାନାହW ମଁୁ ଚାର ପାମର
କି କରି ବି ଉପଚାର ସବୁ ସୃି ତ ତୁ ମର

ଜୟ ଜୟ ଜଗବlୁ ଭକତ ବାlବ
ତୁ q ଆଗମେନ େମାର ହୃଦ େରାମାିତ
େଦହ ନsିେଘାେଷ ତୁ େq େହାଇ ବି ରାଜି ତ
ସାରଥି ସାଜି ବି ତୁ େq େମା ଜୀବନ ପଥ
େଦବଦ\ କର

ସୁଖ ସଂପଦ ମଁୁ ମାଗୁନାହW ପଭୂ
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ମାଗିବିନି ସ ଳତା
ଦୁ ଃେଖ ସି ନା ଥିେଲ େଖାଜୁ ଥିବି ନି େତ
ତବ ସାନି େଧ େହ ସଖା

ଭୁ xିବାକୁ अନ ନଥିେଲ ନଥାଉ
ଶୁଣୁଥିବି ତୁ ମ କଥା
ତୁ ମ ନାମ ଗାଇ ତୁ qକୁ ମଁୁ ଧାୟୀ
ଗଡ଼ି ଯାଉ େମାର ମଥା

ପାଟପତନି େମା େଲାଡ଼ାନାହW ପଭୁ
କସା ଲଗା ଖେy ଥାଉ
ଆଖି ଲୁ ହ େପାଛି ଚକାେଡ଼ାଳା େଦଖି
ହାତ େମାର ଉଠି ଯାଉ

ପି ତାମାତା ବlୁ ତୁ େମ େମାର ପଭୁ
ତୁ େମ अଟ େମାର ଗୁରୁ
ଆତE ପଦୀପ େମା ଶରୀର ଛାଡ଼ି େଲ
ତୁ q ଚରେଣ ଶରଣ ମି ଳୁ
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ସାଥୀ
ଭାଗର କି ବି ଡ଼^ନା େଦଖ...
ସମୟ ତୁ ମକୁ
େମା ଠାରୁ अଲଗା କରି
ସେଜଇ େଦଲା
ଆଉ କାହା ପାଟରାଣୀ
ଭାବି ଥିଲି କରି ବ ସୁଖର ସଂସାର
ମଧୁମୟ େହବ ତୁ ମ ଦା"ତ ଜୀବନ
େହେଲ ଭାଗକୁ େଦାଷ େଦଇ କହୁଛ
ସୁଖ େମା ପାଇଁ ସାତ ସପନ
ଆଉ ଆଜି େମାେତ େଦଖ...
ତୁ ମକୁ ନ ପାଇବାର ଗାନି
ହେଜଇ େଦଇଥିବାର ଦୁ ଃଖ
ତୁ ମ अନୁ ପିତି ହW ସୃି କରିଛି
ହୃଦୟେର eତ,
ଆଜି ବି ପତି ଟି eଣ
ପତି ଟି ମୁହୂ\
अନି ଲ୍ ସାହୁ

ତୁ ମପାଇଁ ନୟନୁ ଝରୁଛି
अଜସ େଲାତକ
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କବି ତାେର ତେତ େଲଖୁଛି
ସ ପେର ତେତ େଦଖୁଛି େଦଖୁଛି
ଜହର େଜାÙାେର େଖାଜୁ ଛି ,
ବlୁ କି ବାlବୀ ଜାେଣନା ମଁୁ
କବି ତାେର ତେତ େଲଖୁଛି
ସବୁ େବେଳ ତେତ ବlୁ ମଁୁ ଭାବି ଛି
ଛାଡ଼ି େପମର କହର
କାହWକି େକଜାଣି ସବୁ େବେଳ ତୁ
ଲାଗୁଛୁ अତି ଆପଣାର
ଜାଣିପାରୁନାହW କାହWକି ଏମି ତି
ହୃଦେୟ କରିଛୁ ଘର,
ବୁ ଝି ପାରୁନାହW କି ଛି ଆଉ ମଁୁ
ରହୁଛୁ ଏଠି ତୁ ସxସକାଳ
କାହWକି େକଜାଣି େତା କଥା ଭାବି େଲ
କଥାେର ମଁୁ ହଜି ଯାଉଛି
ରାମ କଲତା

େସଥିପାଇଁ େବାେଧ େଭାକ, େଶାଷ, ନି ଦ
ପରେଦେଶ ଘର କରି ଛି
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ଜହର େଜାÙାପରି ଟାଣୁଛୁ ତୁ
େମା ପାଖୁ ଆଖିେମାର
ଚsନର ମହକ ପରି ଟାଣି େନଉଛୁ
ପବି ତ ହୃଦୟକୁ େମାର
କାହWକି େକଜାଣି ଜାେଣନା ମଁୁ
େତା ପତି अଲଗା ଲାଗୁଛି
ଏ ବlୁ ତ କି େପମ ଜାେଣନା ମଁୁ
ସବୁ େବେଳ ତେତ ଭାବୁ ଛି 
ନୀରବତାେର ଏକାକି ମଁୁ
ନାଆଁକୁ େତାର ଡାକୁ ଛି
ବlୁ କି ବାlବୀ ଜାେଣନା ମଁୁ
କବି ତାେର ତେତ େଲଖୁଛି

ପବ
ୂ ତ
 ନ ଛାତସଂସଦ ସଭାପତି
ରାେଜs ସ ୟଂଶାସି ତ ମହାବି ଦାଳୟ
ବଲା{ିର, ଓଡ଼ି ଶା
ଭାମଭାଷ : ୭୭୫୨୦୮୯୧୬୫
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ମୁକପeୀ
ମାଗିନଥିଲି ତେତ
ବୁ sାଏ ଜଳ କି ଦି ମୁଠା ଖାଦ
अସହ ଜାଡ଼େର ଖେy କନା
ବୁ ଜି ଯାଇଥିବା ଆଖି ପାଇଁ
ଖେy ଟ}
ମାଗିଥିଲି ଥରୁଟିଏ
ମଧୁଭରା ମାଆ ଡାକ
ପଛକୁ अନାଇ
ମି ଛେର ପେଛ କହି େଦଇଥାp
ଏ ମାଆ
ଭ{ା ପି yେର ପୁଣିଥେର ଦଉଡ଼ି ଥାnା ରr
ପୁଣିଥେର,
ପଣତେର େପାଛି େଦଇଥାnି େତା ପାଦର ପଘସି େଦଇଥାnି େତା
अେଶାକ କୁ ମାର ପଧାନ

ଥକି ଯାଇଥିବା େଗାଡ଼, ଦି ହାତ
େହେଲ
େମାର େସ େବଳ କାଇଁ

ଆହାନ ଇ-ପତି କା ସ"ୂ $ ନି ଃଶୁ' ବି ତରଣ େହତୁ ଡା େଜାତି ପସାଦ ପ,ନାୟକ- .ାରା ପତି /ି ତ ଓ ପକାଶି ତ | Aahwaan.com | 272

ଆହାନ ଇ-ପତି କା, ତେୟାଦଶ ବଷ, अମ ସଂଖା, अଗ ୨୦୧୮

Magazine Downloaded from www.aahwaan.com

ମଁୁ ତ ନାରୀ
अବଳା ମୁଖ  କାମକରା ଯd
ଠି କ୍ ଟା³ରଟିଏ ପେର
ଦି େଢାକ େତଲ େମା ଭାଗ
େମାେତ େକ କାଇଁ କହି ବ
ମାଆ େବାଲି ଥେର
ମଁୁ କଣ ତା-ଭଳି ପାଠୁ ଆ
କାେଳ େକ ତାକୁ କହି େଦବ
“ଏଇ େତା ମାଆ!”
ସାେହବ ମାନ- ପାଖେର କ’ଣ ଇ©ତ ରହି ବ
କ’ଣ ମୁyେଟକି ପାରି ବ?
େସ ଠି କ୍ କରିଛି
ମଁୁ ତ ମାଆ ଗଭରୁ ତା ଲାତ ସହି ଛି
ଏେବ କାଇଁ କହୁଛି
ମଁୁ ପରା ସବସଂହା ବସୁଧା
ଯି ଏ ନି ଜ ସ ାଥକୁ ଦମନକରି
ନି ଜ ପି ଲାକୁ େଟକି ଧରି ଛି
ଗିଧମାଲ, ସୁବ$ପୁର, ଓଡ଼ି ଶା
ଭାମଭାଷ : ୯୧୭୮୪୪୦୬୮୨
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ବlୁ ତ
ବlୁ ତ
ଲାେଗ େଯପରି ଦୁ ଇଟି अeର
ବୁ ଝି ବାକୁ େଲାଡ଼ା େସହି ପରି
ଦୁ ଇଟି ନି ବିଡ଼ ହୃଦୟ [୧]
ବlୁ ତ
କାହାପାଇଁ େକେବ ଝରାଏ ଲୁ ହ
କି ପରି ବlନ ଏହା
ସୃିର अତୁ ଟ ବି ସEୟ [୨]
ବlୁ ତ
अେଟ ଈଶର- େକଉଁ ବି ଡ଼^ନା
ଯାହାପାଇଁ ସମୟର ଆେବଗ
ମୁହୂ\କ ବିବାକୁ କେର ଆନମନା[୩]
ବlୁ ତ
ନୁ େହଁ େକଉଁ ଭୁ ଲ ବୁ ଝାମଣା
ଯାହାପାଇଁ ଆେମ େହଉ ଶତୃ
ନ ବୁ ଝି କରି ଚାଲୁ ଘୃଣା [୪]
ବlୁ ତ
ଜୟn କୁ ମାର ସାହୁ

େକେବ େଖାଜି େଲବି ମି ଳିନପାେର
ହଜି ବାକୁ େଦବନି େକେବ
ଯି ଏ ତୁ ମକୁ ଜି ତାଇବାକୁ ନି େଜ ହାେର[୫]
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अଭି ମାନୀ
ଆଜି କା ଘରଣୀ

ଭାରି अଭିମାନୀ

ଭୁ ଲ୍ ମାଗnି ନି ଜମା,
େଫସନ ଉପେର

ବହୁତ ଉ}େର

ନାହW ଫୁଲପ୍ କମା
ମଡ଼$ ଝି अ େସ

ବଢ଼ି ଛି ସରେସ

ଶି ାଚାର ଜଣାନାହW,
େଗାସାଇଁ ନାମକୁ

ପରେମଶରକୁ

अସେ-ାେଚ ଦି ଏ କହି 
ବି lିେଲ ମୁyଟା

ଖାଲି େଶାଇବାଟା

ରଗଡ଼ି ଦି अnି ପତି
ବି ଚରା େଗାେସଇଁ

କହି ନ ପାରଇ

ହୃଦେୟ ଫୁଟଇ ତାତି 
ସରମର ତ\

ନି ଜ ପୁରୁଷତ

ବଳି ଦିଏ ପତ ୀ ପାଇଁ,
ଆ\ତାଣ ଖୁଡ଼ଆ

ମରମ େବଦନା

ଶାnି ର କାମନା

ଭାଯା େକେବ ବୁ େଝନାହW
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ଗରବକୁ ଧରି

କି "ା ଯାଉअଛ ଭୁ ଲି ,
ପରି ବାର ହେସ

ତୁ ମରି ପରେଶ

ତୁ ମବି ନା ଯାଏ ଜଳି 
ଗଢ଼ି ଛି ନି ୟତି

େଦଇଛି ପୀରତି

ପ$
ୂ  କରି ସqାବନା,
େକେବ ତ ସାବି ତୀ

େକେବ ତ ଗାୟତ ୀ

ରୂେପ ତୁ େq ସଦା ଗଣା

ବ-ିଆ, ବୀରମହାରାଜପୁର, ସୁବ$ପୁର
୭୬୨୦୧୮, ଓଡ଼ି ଶା
ଭାମଭାଷ : ୯୪୩୯୧୪୦୮୧୪
ଇେମଲ୍ : akhurdia999@gmail.com
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ଏମିତି ଭାବନା େମାର
ଏମି ତି ଭାବନା େମାର
ପୀତି ର ଭ{ା କୁ ଟୀର
ତୁ େମ ଗଲାପେର ଫଗୁଣ ଆସି ନି
ଆଖିେର ଶାବଣ ଧାର

େକମି ତି ହୃଦୟ ତୁ ମର
ବୁ ଝି ପାରିଲନି
େମା ମନର କଥା
କରି େଦଲ େମାେତ ପର

अବୁ ଝା ମନ େମାହର
େଦେଖ ନି ତିଦିନ
अେନକ ସପନ
ଆବି ଳତା ହୃଦୟର
ସୁଶାn କୁ ମାର ଧଳ

କି ଏ େସ ରାଜକୁ ମାର
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େନଲା େଯ ଛଡ଼ାଇ
ତୁ ମକୁ େମା ଠାରୁ
अଧି କାର ନାହW େମାର

ହୃଦୟ ମsିେର ତୁ ମର
ଆଉ େକ େଦବତା
ସାଜି ଛି େଯ େସଠି
ଗଢ଼ି ଛି ପୀତି ପାଚୀର

ଦରଜ ଏ ହୃଦୟର
େଦଖି ପାରି ଲନି
ତହWର େବଦନା
ଭା{ିେଦଲ ବାଲି ଘର

ଭା{ିେଦଇ ବାଲି ଘର
ଚାଲି ଯାअ ତୁ େମ
ଆଉ େକଉଁଠାକୁ
ଛାଡ଼ି େଦଇ ହାତ େମାର
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ପୀତି ପଣୟୀେଗା େମାର
କି ଭୁ ଲ ଥିଲା
କହି ଦିअ ଥେର
ଏେତ ବଡ଼ ଶା]ି ଯା’ର

ମାନସୀ େମା ମନର
ସମୟ ତ ଚାଲି ଯିବ
େପମ େମାର ରହି ଥିବ
ଚି ରnନ ହୃଦୟର

ଜୟnରା, ଦଶରଥପୁର, ଯାଜପୁର, ୭୫୫୦୦୭
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େଦାଷଯୁrା ଜହ
ବାପଘର ନା ଶାଶୁଘର
ମଝି ଦୁଆେର अଧାଫାଶୀ କନା...
େଯଉଁ ହାତଗିେର ଦୁ ଇମନ ବlା
କି ଏ ଜାେଣ! େସ ଦଉଡ଼ି
ସମାଜ अଗଣାେର େଗାଡ଼ ବାlିେଦବ
େଦାଷ କାହାର? କମର ନା ଭାଗର
ପ$
ୂ  ମାର େଦାଷଯୁr ଜହପରି
ଶୁଭବ ତେଳ अବଳା କନା
ଶତ ତାରା ଗେଣ େଖାେଜ ପଶ] ଆଶୟ
ଫଗୁଣକୁ अେନକ ବସି ଛି
େଫରି ଆସି ବ କି ଆଉ
ହଳଦି ର{ର ଫଗୁ େଦେହ େବାଳି େହାଇ
अନn ପଶବାଚୀ
ଭାଗକୁ ନି sିବ ନା କମକୁ ଆଦରି ବ
ଖାଲି ନି ଜକୁ କେହ ନି ଜ ଆତEକଥା
ସାnନା ଦି ଏ ଏକା ଏକା

େସ ବି ଧବା ନବ ବି ବାହି ତା

ମି ହିର ପyା

ଜୟପୁର, ଓଡ଼ି ଶା
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ନି ୟମ
ନି ୟମକୁ ଗଢ଼ି େକେଡ଼ ବୁ ି ବି େବକେର
ପବ
ୂ ପ
 ୁରୁଷ ଆମ କରି ଥିେଲ ରୁିମn;
ସମେ] ସମାନ ନି ୟମ ଆଗେର
ନୁ େହଁ େକହି ସାମn େକହି ବଳବn

ନି ୟମକୁ କି ଏ ମାନୁ ଛି ; କି ଏ ଭା{ୁଛି
ଯାହା ଆଗରୁ ସୁେର अେନକ अଛି
ତଥାପି ସଂେଶାଧନ ତାଳେର
ନି ୟମ ଆେର ଏକ ଆେର ଏକ େହଉଛି 

େବେଳ େବେଳ ପୁଣି ସବୁ ଜାଣିଶୁଣି
ପୁରୁଣା ନି ୟମକୁ ଗଢ଼ା େହଉଛି ନୂ ଆ ନଁାେର,
େଗାଟିଏ ନି ୟମକୁ ଦୁ ଇ ଖyେର
େକେତେବେଳ ଦୁ ଇଟିକୁ ପୁଣି ଏକକେର
ପଶାn କୁ ମାର ନାଥ

ବାମପାେଶ ଚାଲି ବା େଯ ନି ୟମ ରହି ଛି
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ତଥାପି ଡାହାେଣ ସବୁ ମାଡ଼ି ଚାଲnି
ନି ୟମ ତଳକୁ ପୁଣି ପରି ବ\ନୀୟ
ବାକେଟ େଯ େଲଖା अଛି େବାଲି କହnି 

ଏ ତ ଆଧୁନିକ ଯୁଗ ଗଣତdର ରା
ଖାତା ଖତି ଆନ ନି ୟେମ ସଭିଏଁ ବlା;
େଯେତ ଠକ ଠକି ଦୁ େହଁ ଏଠି ପଥଭ
ତଥାପି ଜନତା ପି ଠିେର ନି ୟମ ଚାଲି ଛି ଖୁsା

ରାତି ପାହି ଲାରୁ ଡାଇନାମି କ୍ ଫୁଏଲ୍ ପାଇସି ଂ ନି ୟେମ
େହଉଛି େପେଟାଲ୍ ଡି େଜଲ୍ ଦର अଧି କା
ପୁଣି अଚଳ ସବୁ େଯ ପୁରୁଣା ଟ-ା;
ସଭ ସ୍ ଚାଜ ନି ୟମ କହି ବା- କାଟୁ ଛି
ଚାଷୀ ଗରି ବର ଜନଧନ ଖାତାରୁ େକେତ ଟ-ା

ପଥେରାଧ କରି କାରଣ ପଚାେର ଜନତା
ପାଲାେମ¢େର ପୁଣି ବି େରାଧୀ େନତା;
अଦି େନ ସୁଧୁରିବ େଫରି ବ ପବ
ୂ  अବା
ପୁଣି ସବୁ ଶୁଣି ସରକାର କହnି ନି ୟମର କଥା
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ନି ୟମ େବାଝ େଯ େକବଳ ଜନତା େବାହୁଛି
ବୁ ଝି ନ ପାରି େଲ ବି େକାଉଠି ପଡୁ ଛି ଝୁ ¢ୁଛି ;
ତଥାପି अନୁ ଶାସି ତ ମଁୁ ନି ୟମ ଫାsେର
ଛାତି କୁ ପି ଟି ବୀର ଦପେର କହୁଛି 

ଗଢ଼ି ଲାବାଲା େଯ ଗଢ଼ି ଚାଲି ଛି
ନି ୟମ अନି ୟେମ େପଟ ଫୁଲୁ ଛି
କେମେ ଜନତା େବାହୁଛି ;
ପି ଠି କ େଯ अ¢ାକୁ ଗାସୁଛି
େକେତେବେଳ େଯ ଫାଟିବ अନି ¡ିତେର େସ ବିଛି

େଗାବି sପୁର, ଟା{ୀ, କଟକ - ୭୫୪୦୨୩
ଭାମଭାଷ : ୮୭୭୭୫୭୮୫୧୧
ଇେମଲ୍ : prsntanath@gmail.com
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ଜୀବନ ଯବନି କା ପବ
ୂ ର
 ୁ
ଆଜି अଛି ଆମ ପାେଖ ବଡ଼ ବଡ଼ ଘର
େଲାକ ନାହାnି େବଶୀ ପରିବାର େଛାଟ
ଆମ ପାେଖ अଛି अେନକ ସୁବିଧା
ତାକୁ କି p େଭାଗ କରି ବାକୁ
ଆମ ପାେଖ ନାହW ଆଉ େବଳ

ଆଜି अଛି ଆମ ପାେଖ ବି ଶବିଦାଳୟର
ମାଳ ମାଳ ଡି ଗୀ ପାିର ପମାଣ ମାନ
କି p अଭାବ ବହୁତ ସାଧାରଣ ାନ
ଆମର अଛି ବହୁତ ସୁାନ
କି p ବି ଚାର ଶrିେର ଆେମ अାନ

ଆଜି अଛnି ଆମ ପାେଖ
अତି ପବୀଣ ବି  ବrି- ସମାହାର
ଶୀ ରମI କାn ମିଶ କି p ବଢ଼ି ବଢ଼ି ଚାଲି ଛି

େଦୖ ନsିନ अସମାହି ତ ସମସାମାନ
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अଛି ଆମ ପାେଖ ଔଷଧ ଉନ ତମାନର
କି p କମି କମି ଚାଲି ଛି ଆେରାଗର ମାନ

ଆଜି अଛି अଥର ପାଚୁ ଯ
ହାତ େଖାଲି ଖ} କରି ପାରୁଛୁ ଆେମ
କି p ମନ େଖାଲି ହସି ପାରୁନାହଁୁ ଆେମ
ଖ} କରୁ अଧି କ କି p अଭାବ ସବୁ େବେଳ
ଆେମ କି ଣି ଥାଉ अଧି କ କି p ନି ରାନsେର
ଗାଡ଼ି ଚଳାଉ ଆେମ अତି eୀପ ଗତି େର
अତି ଶୀଘ ବଶୀଭୂ ତ େହଉ େକାଧେର
େଶାଇଥାଉ ଆେମ अତି ବି ଳ^ ରାତି େର
ଉଠି ଥାଉ ଆେମ अତn अଳସ ଭାବେର
ପଢ଼ି ବାକୁ େବଳନାହW
ସମୟ ସବୁ ଚାଲି ଯାଏ ଟି.ଭି େଦଖି ବାେର
ଆବଶକତା ପଡ଼ି ନଥାଏ େକେବ ପାଥନାେର

ଆଜି ଆେମ ନି ଜ ସ"\ିକୁ କରିଛୁ ବହୁ ଗୁଣିତ
କି p କମି ଯାଇଛି ଆମ ମୂଳ ଭୁ ତ ମାନବି କତାର ମୂଲ
ଆଜି ଆେମ अଯଥା କଥା କହୁ ବହୁ अଧି କ
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ନାହW ତି େଳ ସତତା ମି ଥା ବଡ଼ି ମା अଧି କ

ଆଜି ଆେମ ଉପାଜନର ପ½ା ଶି ଖି ଯାଇଛୁ
କି p ଶି ଖି ପାରି ଲୁ ନାହW ଜୀବନକୁ ବଂଚି ବାର
ବହୁବଷ ବଂଚି ବାକୁ କଲୁ ଆେମ ବାଟ ବାହାର
କି p ବି କଶି ତ େହଲା ନାହW ଜୀବନ ଆଭାର

ଆଜି अଛି ଆମ ପାେଖ ସୁଉ} ପାସାଦ
କି p ମାନସି କତା अତି ନି ମ ମାନର
अଛି ପାସାଦ ସଖେର ସୁପସ ମାଗ
अତି ସଂକୀ$ କି p ବି ଚାରଧାରା ଆମର

ଆେମ ଗହ ଗହInରକୁ ଯାଇ ବସତି ବାଂଧି ଲୁଣି
କି p ଘର ପାଖ ରା]ା ପାରି ପେଡାଶୀ अଜଣା
ଆେମ ବାହ ଜଗତକୁ ବି ଜୟ ପାି କରିପାରି ଛୁ
କି p अnରମନର ବି େଜତା େହାଇନାହଁୁ ଏ ଯାଏ
ଆେମ अଣୁକୁ ବି ଘଟନ କରି ପରମାଣୁ ସୃି କରିଛୁ
କି p अnରମନର ଘୃଣା ଓ ବି େ.ଷକୁ ବାlି ରଖି ଛୁ
ଆେମ େଲଖୁ अଧି କ ପଢ଼ି ଥାଉ କମ,
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େଯାଜନା अଧି କ ପ$
ୂ  ତା କି p କମ
ଆେମ େକବଳ ପଳାଇ ଯି ବାକୁ େହଉ अିର
କି p ଶrି ଆମର ନାହW େହାଇ ଯି ବାକୁ ିର

ଆଜି ଆେମ ସୃି କରି ଛୁ କ"ୁ ଟର ଆଉ େମାବାଇଲର
ଧରି ରଖି ବାକୁ अଧି କରୁ अଧି କ ବି ବରଣୀ ମାନ-ର
କି p अତି କମ ଆମର ଭାବନାର ଆଦାନ ପଦାନ
ଆେମ କାଯ କରୁ अଧି କ କି p ଗୁଣବ\ା अତି କମ
ଆଜି ଆେମ ଖାଉ ସହଳ ଖାଦ ଆଉ ପାନୀୟ
କି p େଶଷ ଜୀବନେର କାନ୍ସର अତି ଦୟନୀୟ
ଲ^ା ଲ^ା େଲାକ ସବୁ ବrି ଚରି ତ eୁଦ
ଲାଭ ଛୁଏଁ ଶି ଖରକୁ ପର¥ର ସ"କ କି p ରସାତଳ
अଧି କରୁ अଧି କ ଆରାମ କି p ସୁଖ କମ
अଧି କ ଖାଦ କି p ଖାଦସାର କମ
ଦୁ ଇ ପାଣୀ ଆୟ କି p अଧି କ ବି ବାହ ବି େଦ
अତି ସୁsର ଘର ସବୁ କି p େଗାେଟ େଗାେଟ ନ ନୀଡ଼

େତଣୁ େହ ବlୁ !
ଆଉ କି ଛି ରଖ ନାହW କରି ବାକୁ େକୗଣସି ନି g ଦି ନର
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କାରଣ ଏେବ ବଂଚୁ ଥିବା ପତି ଦିନ ଏକ ଏକ ନି g ଦି ନ
ଆହରଣ କର ାନ, େବଶୀ ପଢ଼ି ବାେର ଦି अ ଧାନ
ଘର अଗଣାେର ବସି ଦୃ ଶ ସବୁ କୁ ହୃଦୟ{ମ କର
କି ଛି ସମୟ ପାଇଁ अnରମନର ଆକାଂeା ଗୁଡ଼ିକୁ अଶୁଣା କର
ନି ଜ ପରି ବାର ସହି ତ, ନି ଜ ବlୁ - ସହି ତ
अଧି କରୁ अଧି କ ସମୟ अତି ବାହି ତ କର
ନି ଜ ପସsର ଆହାର ସବୁ କୁ କର ଭeଣ
ଭଲ ପାଉ ଥିବା ାନ ମାନ-ୁ କର ଭମଣ

ଜୀବନ ପତି eଣର ସମାହାର
ଜୀବନ ନୁ େହଁ ଖାଲି ବଂଚି ବାର ଆଧାର
ଜୀବନ अେଟ ଆନsର ଗnାଘର
ଯାହା अଛି ନି ଜ ପାେଖ ବବହାର କର
ନି ଜର େସହକୁ ବି ତରଣ କର ନି ରnର
ମୂଲ अଛି ଜୀବନେର ପତି ମୁହୂ\ର
ଜଣI ନାହW େକଉଁ ମୁହୂ\ କରିବ अnର
ପଡ଼ି ଯିବ ଯବନି କା ଜୀବନର!
ଭି.ଆଇ.ଏମ - .୨୬୮, େଶୖ ଳଶୀ ବି ହାର
ଭୂ ବେନଶର -୭୫୧୦୨୧ େମାବାଇଲ -୯୯୩୭୨୬୮୦୧୨
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ଖରାେବଳ
ମାଡ଼ି ଆସି ଲାଣି ‘ଖରାେବଳ’
ନୁ େହଁ ଦି ବସ କି ^ା ଛାଇ ଆଲୁ अର େଖଳ
ଏ ଖରାେବଳ ନି କ
ଆଉ ଜୀବନର ମଧାହ ସମୟ[୧]
ଚାରି ଆଡୁ ଚାପ ବଢ଼ି ଚାଲି ଛି
ମୁy ଉପେର ସୂଯ -ର ମାତyଭଳି
ପରି ବାରର େବାଝ, ପୁଣି ତା’ ଉପେର
ଭବି ଷତ ଭଳି ବି ରାଟ अପରାହ[୨]
ସବୁ ଏଠି ବଡ଼ ବି ପଦ ଭଳି
ଦyାୟମାନ ପତି ମୁହୂ\େର
େକଉଁଆେଡ଼ ପଳାୟନ କରି ବାକୁ େହବ
କି ଠି ଆ ଠି ଆ ାଣୁ ପାଲଟିବାକୁ ପଡ଼ି ବ
େସ ଏକ अମୀମାଂସି ତ ପଶଭଳି
ମନ ତେଳ ଉ-ିମାେର अହରହ [୩]
ପବି ତ ଦାସ

ଗେବଷକ, େରେଭନ୍ସା ବି ଶବିଦାଳୟ, କଟକ
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ନାରୀ ସୁରeା
ନାରୀମାଂସ ପାଇଁ

ଜାଳୁ अଛ ଜୁ ଇ

ନି ଲଜ
 କର ସମାଜ
ନି େଜ ବି ଜଳି ବ

କଳୁ ଷିତ େହାଇ

ଜୁ ଇ ଗ\ କରି ସଜ
କାମନା ଭୂ ତେର

अl େହାଇ ତୁ େମ

ଜାଣି ପାରୁନାହଁ ବୟସ
ଚାରି ବଷ ଶି ଶୁ

]ନପାନ େଯାଗା

କି ହୀନ ତୁ ମ ପୟାସ
ଘେର ଥିେଲ ତୁ ମ

ମାଆ ଆଉ ଭଗୀ

ଦୁ ମ କରn ନାହW,
ପୁରୁଷ ରୂପେର

କାପୁରୁଷ ଭୀରୁ

ନୀଚ ହୀନକମ କାହW?
ବଦଳି ଯାअେର

ହୀନକମ ମୁଢ଼

अଧମକୁ ଟିେକ ଡର
ମେହଶର ସାହୁ

େରାଗ େଶାକ େଯେବ

ଆସି ବ ତୁ ମକୁ

ଭାଗେଦାଷ େବାଲାକର
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ଦୁ ମର ଦy

େହାଇଥାnା ମୃତୁଦy
େତେବ ସି ନା େକହି

ଦୁ ମ ପବ
ୂ ର
 ୁ

େହଜି ଥାnା ନି ଜ ମୁy
ଆମ ଭାରତର

ସମି ଧାେନ ଆଜି

ନାରୀର ସୁରeା ନାହW
ସୂଯ ା] େହାଇେଲ

ଯାଇ ପାରି ବନି

ନାରୀ ଗୃହଛାଡ଼ି କାହW
ସ ାଧୀନ ଭାରତ

ଇଏ କି ସ ାଧୀନ

ଭାବି େଲ ଆସୁଛି ଲୁ ହ
ଶାସନ ଚାଲି ଛି

ନାରୀର ଧଷେଣ

ବାପା ମାଆ ଭାଇ େକାହ
ଚି nାେର ସବଦା

ପି ତାମାତା ଭାଇ

ବlୁ ସାହି ସେହାଦର
अଭିଆଡ଼ି ଝି अ

ନଜରେର େକହୁ

ନ ଆସୁ େଯ अତାଚାର
ବି ବାହ ବୟସ

ଆସି ଗେଲ େକହୁ

ପସେs ବି ବାହ କର
େଖଳନା ନ ଭାବି

ଝି अ अବା ପୁअ
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ହୀନ କେମ ରଖ ଡର
ଯୁବକ ଯୁବତୀ

ହୁअ ଉ}ମତି

କରନା ସମାଜ କଳୁ ଷ
ଆେମ ଭାରତର

ଦି ବାନ ସnାନ

ରଖି ବା ମାଟିର ଯଶ
ଯୁବକ ଯୁବତୀ

ସଜାଗ େହାଇେଲ

କାମାl ରହି ବ କି ଏ
ଶାସକର େଦାଷ

େଦଇ ହୁଏନାହW

ଜେଗନି ସଭି-ୁ ସି ଏ
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େତା ଚରେଣ ସମପତ
ଜୀବନ ଝରରୁ ଝରୁअଛି ମାଆ
େତା େଶାଣିତ ଝର ଝର,
େସ େଶାଣିତ େମାର अେ{ ବହୁअଛି
ସnାନ ମଁୁ େମା ମାଆର [କ]
ଯାଉ ପେଛ ଗେଲ ଏ ଜୀବନ େମାର
େମା ମାଆର େସବାପାଇଁ
ଏ ଶରୀେର ମାଆ େତା ନଁା େଲଖା
େମା ଜୀବ ସେତ େତା ପାଇଁ [ଖ]
େତା େସହ ଶରଧା ଥାଉ େମା ଉପେର
େମା ଭଲ ପାଇବା ଥାଉ
ଜୀବନ ଧାରାେର ପତି ମୁହୂ\େର
ସୁଖର ସ"କ ଥାଉ [ଗ]
େମାହରି ଜୀବନ େମାହରି ଶରୀର
େତା ଚରେଣ ସମପତ
ମାଆେଲା!
କରି ବୁନି େକେବ ପର ମେତ ତୁ ହି
ଏ ଜୀବେନ େମା ସୀମି ତ [ଘ]
ପ$
ୂ  ଚs ରଣା
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ସEତିଭି ଜା अତୀତ
ସE ତିଭିଜା अତୀତ... େହ अତୀତ ତୁ େମ
ମେନପେଡ଼ ଆଜି अତୀତର େସହି କଳାଧଳା ଦି ନ ଗୁଡ଼ିକ
ଆଜି ର ର{ୀନ ଦୁ ନି ଆ ଭିତେର, ହଜି ଯାଇଥିବା େସହି ପୁରୁଣା
ସE ତିଗୁଡ଼ିକ
ଭାରି ଇା ହୁଏ, େଖାଲି ଦି अnି କି , େସ ଚି ରାମଇଳା ବହି ଟିକୁ...
େଯଉଁ ବହି ର ପତି ଟି ପୃ/ା ଭିତେର, ସାଇତା େହାଇଛି େସ, ସ ଗୀ ୟ
ସମୟ ଗୁଡ଼ାକ
ଫgପେର ଫg ଓଲଟାଇ ଚାଲି ଛି ମଁୁ ପୃ/ାଗୁଡ଼ାକ...
େହେଲ କାହWକି େକଜାଣି େଯେତ େଲଉଟାଇେଲ ବି ...
ସରୁନାହW ପୃ/ାଗୁଡ଼ାକ!!!
ନି ଜକୁ ମଁୁ େଖାଜୁ ଛି , ଆଜି ନି ଜ ପାଖେର
ହଜାଇ େଦଲି କି ଆଜି ...
अଭାବି ମନକୁ େମାର ଭାବନା ରାଇଜର ସE ତି ଆକାଶେର
େହ अତୀତ ତୁ େମ, ଆଉଥେର ଆସn କି ...
ଚsକାn େଜନା

େକାଳାଇ ନି अnି ତୁ ମକୁ , अତି ଆପଣାର ପରି ..
ଛାଡ଼nି ନି ... ନା ଆଉ ଛାଡ଼ି ବିନି...
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େଚାରାଇ େନଇଛ ତୁ େମ, ବୟସର କୃ ଚୁ ଡ଼ାକୁ ...
ହଜାଇ େଦଇଛ, ତୁ େମ ଜୀବନର ଚାବି େପ½ାକୁ
ଭୁ ଲାଇ େଦଇଛ ତୁ େମ, ସE ରଣୀୟ ସମୟ ଗୁଡ଼ାକୁ ...
ଦୁ େରଇ େଦଇଛ ତୁ େମ... େମାେତ େମା... ସ ପର ଦୁ ନି ଆଠାରୁ...
େଯଉଁଠି ଥିଲା େମା, ମମତାମୟୀ ମା
କାଳର କବଳେର ନି େସି ତ, ହୃଦୟର ମାନସପଟେର अ-ିତ
େହାଇଯାଇଥିଲା ଯାହାର ଛବି ...
େସ େମା ଗଁା... ହଁ ା.... େମା ଗଁା...
ଯାହା ମାଟିର ବାସା... ଆଜି अଥୟ କରୁଛି େମାେତ...
ଯାହାର ପାଣି ପବନ... ଆଜି ବଥିତ କରୁଛି େମାେତ...
ଯାହାର ନଦୀପଠା... ଆଜି ହାତଠାରି ଡାକୁ ଛି େମାେତ...
ଆଉ କହୁଛି ... ଭୁ ଲି ଗଲକି େସ କାଗଜଗୁଡ଼ିକୁ...
େସ ମାଛଧରା ଦି ନଗୁଡ଼ିକୁ...
େସହି ଖରାେବଳ ଆ^େତାଳାକୁ ...
ତ... ପାରୁନି ମଁୁ ଆଉ... !!!
େହ अତୀତ ତୁ େମ... େଫରାଇ ଦି अ େମାେତ...
େମା କଳାଧଳା ଦି ନ ଗୁଡ଼ାକୁ ...
ଚାେହଁ ନା ମଁୁ ... ର{ୀନ ଦି ନ ସବୁ କୁ ...
େଦଇଦି अ େମାେତ େମା अତୀତକୁ
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ମନ ଆକାଶେର େମାର... େସ କାଗଜଗୁଡ଼ିକ...
ପୁଣି ଉଡ଼ାଇ ଦି अnି ...
ପୁଣି ହଜି ଯାଆnି େମା.. ମାଆର ଭଲପାଇବାର
େଛାଟିଆ କୁ ଡ଼ି ଆ ଭି ତେର
ପୁଣି େଡଇଁ ପଡ଼nି ... େମା ଗଁାର ବୁ କୁ କୁ 
େଫେରଇ ଦି अ େମାେତ...
େହ अତୀତ ତୁ େମ
େଫେରଇ ଦି अ...
େମା ସE ତିଭିଜା ପୁରୁଣା ଦି ନ ସବୁ କୁ 
ପୁରୁେଷା\ମପୁର, େପା: େଗାବବ]ା
ଫୁଲନଖରା, ଜି ଲା: କଟକ, ୭୫୪୦୦୧
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ନି /ୁର ନି ୟତି

ବଷବା ପାଇଁକି

ଶାବଣେର ପରା ତବ ଜନE
େତା ଜନE ଦି ବସ

ପାଳି ବା ପାଇଁକି

ଯାଇଥିେଲ ପରା ପପାଣ । (୧)
େକଉଁ େଦାେଷ अବା

କାହWକି ଏମି ତି

େରାଟି େକାେକଇ ସେଜଇଲୁ
ପତ ୀ ଠାରୁ ପତି

ମା’ଠାରୁ ପୁअ

େକମି ତି ଏମି ତି ଛେଡଇଲୁ ? (୨)
େକେତ ନି /ୁର

ନି ୟତି ର ରୀତି

େକାେଳଇଲା ତା-ୁ ରାତାରାତି
ମୃତୁର େଶଯେର

ଶୁଆଇ େଦଲାେର

େରାଟି ଶରୀର ପାଖାପାଖି । (୩)
ତବ ନାମ ଧାନ

ଥିଲା ଯା’ର ପାଣ

ଇପତି /ା ଯାହା- ନି ଶା
ଗ{ା ସୁନsି ନୀ ରୂ ପମା ଗୁରୁ

अକାଳ ବି େୟାଗ

କରିଲ େଯ େଯାଗ

େଦଲ ତା-ୁ କାଇଁ ଏଇ ଦଶା । (୪)
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ରହି ଛ ଏମି ତି

ସମାଜର ସୁଖଦୁ ଃଖ ପାଇଁ
େସଥିାଇଁ କ’ଣ

ଏମି ତି ରଚି ଲ

ଏଇ ଚତୁ ା-ୁ ସାେ{ େନଇ । (୫)
ଆଉ େକଇ ଘ¢ା

େହାଇଥିେଲ ଗତ

ବି ତିଯାଇଥାnା କାଳ ରାତି
ସତୀ अନସୂୟା

ପତି ପାଣ ପାଇଁ

େଗାେଟ ରାତି କେଲ ସାତରାତି । (୬)
କେରନା, ପାେରନା,

ଜାେଣନା ପରା ମା

ଜାତକେର ତୁ ମ େକେବ ନାହW
ଚାହWଥିେଲ କ’ଣ

ଚାରି ଇପାଣ

ପାରି ନଥାp ତୁ ରଖି େଦଇ । (୭)
ଲୀଳା ସ{ିନୀ

ଜଗତ ଜନନୀ

ଠାକୁ ର- ପରା ନାରୀରୂପ
େକଉଁ ବା ମହ\

ଉେgଶେର ତା-ୁ

ମୃତୁ ସାେ{ ତା- କଲ େଭଟ । (୮)
“ରାଧାସାମୀ” ନାେମ

ବି ପଦ ଟଳଇ

ତାଳ ହୁଏ ପରା ତି ଳ ପରି
ଏଇ ଉପହାର

ଥିଲା କି ମା’ େତାର
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ମୃତୁ େଦହ ତା- େନଲୁ େତାଳି । (୯)
ତୁ ସି ନା ତା-ୁ

ପାରି ଲୁନି ରଖି

ବିବାକୁ ଏଇ ଜୀବନେର
अମର ରହି େବ

ପତି ଟି ପାଣେର

ଝୁରୁଥିେବ ତା-ୁ ସh{େର । (୧୦)
ବ\ମାନ ଆଜି

ଘୁମରି କାsୁ ଛି

ହଜି ଯିବ କାେଳ େକଉଁ କାେଳ
ଇତି ହାସ କି p

କଥା ତ େଦଇଛି

ରଖି ବାକୁ ତା-ୁ ଛାତି ତେଳ....... । (୧୧)

ବାଲି ସୁଆଁ, ୟୁ.ଜି .ୟୁ.ପି . <ୁଲ୍
ମହାକାଳପଡ଼ା, େକsାପଡ଼ା, ଓଡ଼ି ଶା
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ତୁମ ହସ ଓ ରାଗ
ତୁ େମ ହସୁଥିେଲ

ଶୁଖିଲା େଗyୁ ବି

ମଲି ଫୁଲ ପରି ବାେସ
ତୁ େମ ରାଗିଗେଲ

ସଫା ଆକାଶଟା

େମଘୁଆ େମଘୁଆ ଦି େଶ
ତୁ େମ ହସୁଥିେଲ

ନି ଦାଘ ଖରାେର

ବେହ ମଳୟ ପବନ
ତୁ େମ ରାଗିଗେଲ

କାଳେବୖ ଶାଖିଟା

ଶି ହରାଇ ଦି ଏ ମନ
ତୁ େମ ହସୁଥିେଲ

ପାହାଡ଼ି ଝରଣା

କୁ ଳୁ କୁ ଳୁ େହାଇ ବେହ
ତୁ େମ ରାଗିଗେଲ

ଫୁେଲଇ ନଈଟା

ବlବାଡ଼ ଭା{ିଦି ଏ

ଜୀବେନsୁ େଜନା
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ନୀଳକ
ଦୁ ବାସା ମହଷ ଋଷି ମେଧ େଶ/
अଂଶ अବତାର अଟnି ଶୀକ
ମହାନ ପତାପୀ ମୁନି ମହାେକାପୀ
ପଣମnି ପେଦ ସବ େଦବା େଦବୀ II
ତି ଦି ବ ନି ବାେସ େହେଲ ଉପଗତ
ହେ] ଦି ବମାଳା ଚାରୁ ସୁେଶାଭିତ
ଶି ରି େଶୗଯ ସଉଭାଗ ପଦାୟି ନୀ
ତପ ବେଳ ପା େହାଇଥିେଲ ମୁନି II
ଆସି ଥିେଲ ମୁେଦ େଦେବ ଉପାୟନ
ଉଲ ସି ତ େହେବ ସହସ ନୟନ
ଉନE\ ବାସବ କଲା अପମାନ
କରି ମାଳା କରୀ ପଦେର ଦଳନ II
ଋଷୀକ େକାପନ େହଲା ପ©ଳନ
]f େଦବଗଣ ଦୁ େଲାକ କ"ନ
ହି ମାଂଶୁ େଶଖର ବାରି କ୍

େଦେଲ अଭିଶାପ ତପସୀ ଦୁ ବାସା
େହେଲ େତଜହୀନ େଦେବs ସହସା II
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ନାରାୟଣ ପାେଶ କରି େଲ ଗୁହାରି
ଉପାୟ ବତାअ କୃ ପା କରି ହରି
େଦେଲ ଉପେଦଶ େଗାଲକ ବି ହାରୀ
କରି ବାକୁ ସlି େଦବତା େଦବାରି II
ସମିE ଳି େତ କର ସମୁଦ ସ½ନ
ପାପତ େହାଇବ अମୃତ ସlାନ
େହାଇବ अମର କରି ସୁଧା ପାନ
ଦୁ ଃଖ ଯି ବ ସରି େହବ େତଜି ୟାନ II

ମି ଳି େଦବାସୁର ମ½ି େଲ ସାଗର
ହଳାହଳ ବି ଷ େହାଇଲା ବାହାର
ଆତ-ିତ ସେବ ଜୀବନ ବି କଳ
ସE ରି େଲ ଭେବଶ େହାଇଣ ଆକୁ ଳ II
ସହସାe ଦୁ ଃଖ େଦଖି ବି ରୁପାe
ସଦେୟ ବି ରାଜ େହାଇେଲ ସଖ
ପାନ କେଲ ତହଁୁ ବି ଷ କାଳକୂଟ
ନୀଳ ବ$ େହଲା ସଦାଶି ବ କ II
ନୀଳକ ନାମ ବହି େଲ ଶ-ର
ଜୟ ଜୟକାର କେଲ େଦବାସୁର
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ବି ଷର ପଭାବ ପଚy अତn
ଦୁ ଃସହ ପୀଡନ ପା ଶି ତିକ II
ଆଣି ଗ{ା ଜଳ କରି େଲ ସି ନ
ଆଶ] େହାଇେଲ ବୃ ଷଭ ବାହନ
କାଳ େଯାେଗ ତାହା ଥିଲା ଶି ରାବଣ
ଭକତ କରnି ତାହାକୁ ସE ରଣ II
କାଉ଼ଡିଆ େହାଇ କରnି ଗମନ
ଶାବଣ ମାସେର ଶି ବ ସନି ଧାନ
ପାପ ନାଶି ହୁଏ ପୁଣ अରଜନ
ମନ<ାମ ସବ ହୁअଇ ପର
ୂ ଣ II

ବରି/ अଡ଼ି ଟ୍ अଧି କାରୀ
 ୍ ନଂ - ଟାଇପ୍ ୩, ୨୦୧
କାଟର
ନୁ ଆ ଏଜି କେଲାନୀ
ନୟାପଲ ୀ, ଭୁ ବେନଶର-୭୫୧୦୧୨
ଭାମଭାଷ : ୯୯୩୭୧୨୫୮୨୪
ଇେମଲ୍ : hsbarick1970@gmail.com
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େଦବି ନି अଗି ପରୀeା
ପାରିବି ନି େଡଇଁ ସାତ ଦରିଆକୁ
ତୁ ଯଦି କହି ବୁ େମାେତ
ପମାଣ େଦବାକୁ ଚାହଁୁ ନି ଜମାେଲା
ଭଲ ମଁୁ ପାଉଛି େକେତ।
େତା ପାଇଁ ନି ଆଁେର ଲ" େଦବି ନାହW
େତାେତ ପାଇବାକୁ ଯାଇ
କାହWକି ହାରିବି ଜୀବନ କହେଲା
େତାେତ ପି ୟା ଭଲ ପାଇ।
େପମଟା ନୁ ହଁ ଇ େଖଳଘର ପରି
କାହWକି େଖଳି ବି କହ
େପମ େଖଳ େଖଳି ଢାଳି ବିନି େକେବ
ଆଖିରୁ େମାହର ଲୁ ହ।
ବି ଶାସେର େତାେତ ଭଲ ମଁୁ ପାଉଛି
େପମେର ଜି ଣିଛି ମନ
େହେଲ ହାରିବି ନି ଜୀବନ େମାହର
अେଟ ତାହା ମୂଲବାନ।
କାହW େଦବି କହ अଗିପରୀeା ମଁୁ
େତାେତ ପାଇବାକୁ ଯାଇ
େପମ କରିବାକୁ ଇଛା କରି େକେବ
ଜୀବନ ହାରିବି ନାହW।
ପଶାn କୁ ମାର ନାଥ
ସୁsରପୁର, ଉ\ରକୂଳହାଟ୍, ପୀତି ପୁର, ଯାଜପୁର।
େମା - ୦୮୮୯୨୩୦୧୧୪୩
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ମଶାଣୀେର ଜଳୁ ଛୁ ଆେମ ଏକାଠି
ଆଜି ଏ ଓଡ଼ି ଶା ମମାହତ
ଭଦକ ଦୁ ଃଖିତ
ଚାଲି ଗଲୁ अଚାନକ
ଗଁାଦାy ଛକରୁ
ସକାଳର ଗ{ଶି ଉଳି
ଝଡ଼ି ଯିବା ପରି
ଟିକିପିଲାର
ଆxୁ ଳି ଫା-ରୁ ଦାy ଧଳ
ୂ ି
ଖସି ଯିବା ପରି ,
ଆମକୁ ପର କରି ,
େବାଉ ବାପା ଏକା କରି
ସବୁ ଦି ନ ପାଇଁ
ଶୁଭୁନାହW ଆଉ ଘର अଗଣାେର,
ଦାy ଦୁ ଆରେର, ବାଡ଼ି ପଟ
ସାଗର ନାୟକ

ଆଉ ଶୁଭୁନି
ବସା ଘରଟାେର େବାଉ, . . . ବାପା ଡାକ !
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େତା ବି ନୁ ଭରା ନଈେର
େବାେଝଇ ଡ{ାଟା ବୁ ଡ଼ି ଗଲା ପରି
ଡୁ ବି ଗଲା, ଆମ ସୁଖଦୁ ଃଖର ସଂସାର
ଶୁଖିଗଲା େସହ, ମମତା ଆଉ
ଆଶା, ଭରସାର ମହା ପାରବାର !

ଭା{ିଗଲା ଦq, େଧୖ ଯ , ସାହସ
େତା ବି ନୁ ଏ ସାଥପର ଦୁ ନି ଆଁେର
ସବୁ ଖାଲି ପର ଆଉ ସାତପର
ଜେଣନାହW େକହି େତା ପରି
ଏକାn ନି ଜର ! !

ଝୁରୁଛି ଭଦକ !!!!!
ଝୁରୁଛି ଭଦକ !!!!!
ଝୁରୁଛି ଭଦକ !!!!!
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अnଃସର
ଆଜି ବିବାକୁ ଇା େମାର ଥେର
ନି ଜ ଇାେର,
ଯଦି ବା ଚାଳି ଶି ଛୁଇଁଲାଣି
େହେଲ ମେନନାହW େମାର
େକେବ ବିଥିଲି ଦି ନଟିଏ
ସ ଇାେର

ଜନE ଉ\ାେର େଯେବ ଜାଣିଲି
ନି ଜକୁ , ଥିଲି ବାପାଭାଇ- ଆୟ\େର
େସମାେନ ପରା ଥିେଲ େମାର
ସୁରeା ଦାୟି ତେର

କअଁଳ ମନର ଇାସବୁ
ମାରି ମାରି ଜୀଇଁ ଚାଲି ଲି
ପୁାରାଣୀ ପେଟଲ କାେଳ କି ଏ କହି େଦବ,

“ଝି अ ପରା ତୁ ମ ଉଦyୀ”
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ଏଣୁ ରଖାେହଲି ରୁ.ାର ଆଢୁ ଆେଳ

ଭଲ ଝି अର ମାନପତ େନଇ
ଚାଲି ଲି ଏେବ ଭଲ େବାହୁର अଭିନୟେର
ଏେବ ତ ପତି ମୁହୂ\େର ଇା-ର
ମୃତୁଦy ହୁଏ, ନ େହେଲ
େହବି ମଁୁ େକମି ତି
ଦୁ ହି ତା, ଦୁ ଇ କୂଳକୁ ହି ତା

ସ ାମୀ, ଶଶୁର- େସବା
ତା- ଆଭିଜାତର
ସୁରeା ଦାୟି ତେର ମଁୁ
ଏଣୁ େମାର ପେତକ ଇାକୁ ବଳି େଦଇ
ମଁୁ କରିଚାେଲ अଭିନୟ ପତି ମୁହୂ\େର

ସହକାରୀ ଶି eୟି ତୀ,
ଏନ୍ଏସି ହାଇ<ୁଲ୍, େସ³ର-୧୮
ରାଉରେକଲା, ଓଡ଼ି ଶା
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କିଛି ଗାର...
ଗାର... ମେନ ପେଡ଼
ଶନ
ୂ ତାରୁ ମହାଶନ
ୂ  ଯାଏ
ସବ ଦି େଗ ବାେପ େକାଳାହଳ।
ପଭାତେର ଉଦି ତ ତପନ
ଭେମ େଯେବ ସअଳ ସअଳ। [୧]
େକହି ହସି ହସାnି ଏଇଠି
େକହି କାsି କsାnି ଏଇଠି ।
େକହି ହସି କsାଇ ଦି अnି
ପୁଣି କାsି ହସାଇ ଦି अnି । [୨]
କି ଏ ବୁ େଡ଼ ଭାବନା ରାଇେଜ
କି ଏ ଭାେଷ ଭାବନା ସବୁ କୁ ।
ଆଉେକହି ରଚନା କରଇ
କି ଏ ଗାଏ ଭାବନା ଗୀତକୁ । ୩]
ସମୟର ଦାସ େକହି େହାଇ
େବାଲକରା ହୁଏ ନି ଦs
 େର।
ଚି \ରxନ ସାହୁ

ଆଉ େକହି ଦୁ ଃସାଧ ମାଗକୁ
ଆପଣାଏ ସାଥ ପୁରଣେର। [୪]
କି ଏ ହାତ ପାେତ eୁଧା ପାଇଁ
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କି ଏ ଖାଇ ଖାଇ अନ ଫିେ{।
କି ଏ େଲାଟି ପେଡ eୁଧା ବେଳ
କି ଏ େଲାେଟ अଜୀ$ର ବେଳ। [୫]
କି ଏ ଘଟ ଛାେଡ अସମେୟ
କି ଏ ସମୟର ଆହାନେର।
କି ଏ ଚାେହଁ ସବୁ ଦି ନ ପାଇଁ
ଚରିବାକୁ ଆନs କାନେନ। [୬]
ପର
ୂ ାଣର ପରିଭାଷା ଏଠି
କାହାପାଇଁ अମୂଲ ସମାନ।
କାହା ପାଇଁ ଏଇଟି ବି ଷାr
ଭାେଷ ତାକୁ କାନି କ ାନ। [୭]
କି ଏ େଦେଖ ମାଧବକୁ ଏଠି
अତି ସୂeE ଧଳ
ୂ ି କଣି କାେର।
କି ଏ େଖାେଜ ନି ଜକୁ ଏଇଠି
ଭମି ଭେମ ସାରା ସଂସାରେର । [୮]
କି ଏ େଦେଖ ପେତକ ବ]ୁେର
ପରମାତEା ସ\ା ବି ରାଜି ତ।
କି ଏ ନି ଜ ହୃଦୟେର େଦେଖ
ଆତEା ରୂେପ ହରି ବି ରାଜି ତ। [୯]
କି ଏ କମ କେର ଫଳ ପାଇଁ
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କି ଏ କେର ଧମ ଉÕାଜ େନ।
ଯି ଏ କେର अନାଶr େହାଇ
ସି ଏ େଯାଗ େମାe ପାି ପାଇଁ। [୧୦]
କି ଏ ଯାଏ ମsିର େଦୖ ନିକ
କି ଏ କେମ େଦେଖ ଶୀହରୀ-ୁ ।
େକହି େକହି ମି ଥା ସୃି ଭାବି
ନା]ିକ େଯ େବାଲାଏ ନି ଜକୁ । [୧୧]
କି ଏ ଲେଭ ପରହି େତ ଖୁସି
କା'ର ପରସ ହରେଣ ତୃ ି।
କି ଏ ସବୁ ତୁ  ମେନ କେର
ସାଥ ପ\
ୂ  କାହାର ନି ୟତି । [୧୨]
କି ଛି କାଳି ସୃି କେର ପଦ
କି ଛି େବାଳି ହୁଏ ଚରିତେର।
ଆଉ କି ଛି କାଳି अଯଥାେର
େଲଖକର କର କଳା କେର। [୧୩]
କି ଛି ନୀର ତୃ ା ଦୂ ର କେର
କି ଛି ରେଚ ବି ନାଶ ତାyବ।
କି ଛି ବାୟୁ ଜୀବନର େସାତ
କି ଛି ଜୀବନର ବି ପରୀତ। [୧୪]
କି ଛି ଗାର ବାକ େଶଷକେର
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କି ଛି ହୃଦୟେର ରହି ଯାଏ।
କି ଛି ଗାର ଲÑିବା ପବ
ୂ ର
 ୁ
ରାମାୟଣ ମେନ ପଡି ଯାଏ। [୧୫]
କି ଛି ଶª ଶବଣ ମଧୁର
କ$ କି ଛି କେର ଆଲି {ନ।
କି ଛି କେ$ କେର ଆେଲାଡନ
କି ଛି କ$ କେର ବି ସଜନ। [୧୬]
କି ଛି ଦୃ ଶ ମନ ମୁ କେର
କି ଛି ଦୃ ଶ ବି େବକ ହରଇ।
େଯଉଁ ଦୃ ଶ ବି େବକ ହରଇ
ମହାପାପ ତହWରୁ ମି ଳଇ। [୧୭]
କି ଛି ଭଲ କି ଛି ମs ଏଠି
ନି ୟତି କରି ଛି ନି ଧା ରଣ।
ନି ୟତି କୁ େଯ କେର ସାନ
ତା'ର ସଦା ହୁଏ ଗୁଣ ଗାନ। [୧୮]

ସି {ିରି , ଆଳି , େକsାପଡା
ଭାମଭାଷ : ୭୩୭୭୬୭୮୭୩୮
ଇେମଲ୍ : schittaranjan93@gmail.com
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ବଷା ଏକ अଝଟ ଝିअର ନଁା
ବଷା.....
ବଷା ଏକ अଝଟ ଝି अର ନଁା
କି ଏ ତା ନି ଜର େସ ନି େଜ ବି ଜାେଣନା ।
ବଷା.....ରୂପ ନି ଏ ଆକସିE କ େପମର.....
ଛମ୍ ଛମ୍ ବଷଯାଏ, ଗାଆଁ ଦାy ବି ଲ
ଆଉ େମା ଘର अଗଣା ।
ବଷା ଏକ अଝଟ ଝି अର ନଁା ....
ବଷା .... େକେବ େସ अଶାଳୀନ,
ଉୁଳ, ପବଳ...
େକେବ ପୁଣି ଖୁବ୍ ଧି ର
ଖୁବ୍ ମି ଠା ଆଉ ଖୁବ୍ ଶୀଳ ।
ମଁୁ େଦେଖ ତାକୁ େମା ଝରକାର
ଆଢୁ ଆଳୁ
କାନପାତି ଶୁେଣ ତାର ପତି ଟି ପଶାସ...
ମାମା ବି େନାଦି ନୀ ସାହୁ

ମହକ ତା ବି ଂଛୁଥାଏ ଭରି ଯାଏ
ଏ େଦହେର ନବପାଣସ ।।
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ବଷା....େକେବ ଗୁମ୍ ମାରି ବସି ଥାଏ....
ଫୁଲ ବି ନା ନା େପମ ବି ନା ???
େକେତ ବଷଲା େକେତ ଭିେଜଇଲା,
କି ଛି ର େସ ହି ସାବ ରେଖନା ।
ବଷା ଏକ अଝଟ ଝି अର ନଁା...

ବାଣୀବି ହାର, ଭୁ ବେନଶର

ଆହାନ ଇ-ପତି କା ସ"ୂ $ ନି ଃଶୁ' ବି ତରଣ େହତୁ ଡା େଜାତି ପସାଦ ପ,ନାୟକ- .ାରା ପତି /ି ତ ଓ ପକାଶି ତ | Aahwaan.com | 314

ଆହାନ ଇ-ପତି କା, ତେୟାଦଶ ବଷ, अମ ସଂଖା, अଗ ୨୦୧୮

Magazine Downloaded from www.aahwaan.com

ରଥଯାତା
କାଉତ କଳା େକାଇଲି କଳା
କଳା କଜଳ ପାତି
ରଥ କୁ େଦଖ ଝୁଲି ଆସୁଛି
କଳା ବାମନ ହାତୀ।
ବଗ ତ ଧଳା ହଂସ ତ ଧଳା
ଧଳା େଗାଠ ର ଗାଈ
ସାଥିେର େଦଖ ଡାକି ନଉଛି
ସାେଥ ବଳି ଆ ଭାଇ।
ସୁନା ହଳଦୀ ଆ^ ହଳଦୀ
ସୁଭଦା ହଳଦୀ ମୁଖି
ଦୁ ଇ ଭାଇ- ସହ ଯାଉଛି
ମାଉସୀ ଘର େଦଖି ।
ମsାର ନାଲି ସି sୂର ନାଲି
ରାେଗ ଶୀ ମୁଖ ନାଲି
ସାଗର ପଧାନ

ଭାଇ ଭଉଣୀ ରଥେର ଗେଲ
ସାେଥ େନେଲନି େବାଲି ।
*ସାଗର ପଧାନ ,ଗଂଜାମ*
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େମୗସୁମୀର ଛି ଟା
େମୗସୁମୀର ଛି ଟା େପମର ଗଭୀରତା
େମୗସୁମୀ ତୁ େମ ଆଗୁଆପଣେର
ଚାଲି ଆସି ଲ କ ାn ବାଦଲର ଆଢୁ ଆଳେର
ଠକି େଦଲ କି ତୁ େମ େପମେର
ନ ବରଷି ଶୁଖିଲା ଭୂ ମି ରଖି ବାେର
େରାଷଣୀ ବାଜା ବା\ାେର ଭରା ବରଯାତୀର
ଆକାଶେର କଳାେମଘର ସବାରୀେର ବସି ଛି ବର
ସହରେର ହୁରି ପଡି ଛି ତୁ ମ ଖବର
ତୁ େମ ପୁଣି अପସs ଏ ଧରଣୀ କନାର
ଜାତକଟା ତ ରାଜେଯାଟକ ତୁ ମର ଥିଲା
େଯୗତୁ କେର କି ଛି ଘଡଘଡି ଓ ବି ଜୁଳି ର ପାଲା
ଭଲପାଏ େବାଲି ଛାତି ଚି ରି େଦଖାଏ ବାର^ାର
ପୀତି ର अମୃତେର ମତୁ ଆଲା ଭରମି ଯାଏ ହୃଦୟର
ଶୁଖିଲା ପାଗର ଲୁ ଚକାଳି ଖରା ସହ େବଳାେବଳି
େକେବ ଦୁ ଇଧାର ନୟନ ଭରା େକାହର ସଂଖାଂଳି
ଭିଜାଇ ଦି अ अଶ ଧାରେର ପଲ ବୀତ କର ପୃଥିବୀକୁ
ଡା ସlାରାଣୀ ପାଣି ଗାହୀ

ଏ େଦହଛୁଆଁ ବାକି ଥାଏ କି ଛି ପୁଣି ତୁ ମର ଆରବରଷକୁ
େଯୗବନର େପମ ପୁଣି ଥେର କୁ ହୁଡି ଆ ଭରି ଚାେହଁ ବାଟେର
अଝଟିଆ ଏ ବ]ତାର ସୁେଯାଗେର କି େଫରି ରହି ପାେର
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କି ଛି ଛି ଟା ମନକୁ ଭି ଜାଏ ସମୟେର ଥେର ଥେର
ଥରକେର େକେବ ଭିେଜନା ବି େeାଭ ବି eି ମନେର
ଲାଜକୁ ଳୀର େପମ अଥୟର ଧାରାେର
େକେବ ଆେବଗେର ତ େକେବ ଚଳ ମନେର
େଧାକା େଦଲ କି ପାଇଲ ଭଲପାଇବାେର
अତୀତ ହଜି ଗଲା ଧାରା ଶାବଣର ମଖମଲି अପରାହେର

अଚାନକ ଆସି ହଠାତ୍ ପହି ଆଳୟେର େବଦନାେର

ଶª ସବୁ ବଦଳି ଗଲା ଧୀେର ଧୀେର ଚାଲ୍ ବାଜି ପଶାେଖଳେର
अନୁ ରrିର अନୁ େରାଧ ଆସrିରୁ अଣାୟ\
ଏ େଯଉଁ ଗଭୀରତା अତଧି କ ମଦାଶr
ଝରି େଲ ବରଷା ଦି ନେର ଓଦା େହାଇ
େଗଟ୍ ସାମାେର ପୁରୁଣା ଥାକ ଥାକ ବହି
ପରି ଣତ ବୟସେର ବ]ତାର ପୃ/ାେର
ଏ अଧା ରହି ଲା େପମ ମନେର ଓ େଦହେର
ତୁ ମ ଛୁଆଁ େର ଜୀବନେର କି ଛିଟା ଖୁସି ମି ଳିଥାnା
ରହି ଗଲ अଧା ରା]ାେର କି अସୁବିଧା େହଲା
ତୁ େମ ସମ] ରୁଣ ଏଥରକ କଣ ଶୁଝାଇ ପାରି ବ
ତଥାପି ଆସି ବ େବାଲି ଖବର କାହWକି ପଠାଇବ
ବରି/ା ୀ ଓ ପସୂତୀ େରାଗ ବି େଶଷା
ବହEପୁର, ଓଡ଼ି ଶା
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ଭିଜା ଶାବଣ
ଏମି ତି ଥେର ଭିଜା ଶାବଣେର
ତମ ପାଦ ପଡ଼ି ଥିଲା ଆମ अଗଣାେର
ଶାବଣର ବଷା ପରି ପଡୁ ଥିଲା ଝରି
ତମ अମାନି ଆ ଓଠର େସ ହସ
ନାଲି ସାଧବ େବାହୁପରି ତମର େସ େବଶ
ବରଷାର ସାଥୀ ପବନ ବି ଜୁଳି ପରି
ତମ ସାେଥ ଥିେଲ ତମ ସହଚରୀ
ମନେର ସାଇତା କଥା ନା ତୁ େମ ପାରି ଥିଲ କହି
ଓଠ କଥା କହି ବାକୁ ଆଖି ତମ ଉଠୁ ଥିଲା େଡଇଁ
ଲାଜର ଭସା ବାଦଲ ଢା-ିଥିଲା ସହଚରୀପାଇଁ
अକୁ ହା େସ କଥା अକୁ ହା େସ ଭାଷା
େଯମି ତି ଶାବଣ ଆକାଶେର ଭରା ବାଦଲେର
ଲୁ ଚି ଥିଲା अnରର ଆଶା
େକେବ ଏକା ଆକଶଟା େହବ ଫା-ା
अଭି ମନୁ  େବେହରା ଏମି ତି କହି ବ େଖାଲି ନା ଥିବ ମନେର ଦକା...!
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ମାନମୟୀ େମୗସୁମୀ
ମାନମୟୀ େମୗସୁମୀ େଗା,
ସେତ ତୁ େମ େକେତ େଯ ମେନାଇ,
ସମୟ ପବ
ୂ ର
 ୁ ପହିଲ େଯେବ
େକହି କ'ଣ ପେଦअେଧ କହି େଦେଲ େବାଲି ,
ମନ ମାରି ମଉେନ ରହି ଲ...
ଆଦ ଆଷାଢ଼ େର ବି ିେଦଲ
ଡହ ଡହ ଗୀଷE ଜାଳା।
ତାହି ତାହି ଡାକି ଯି ବାରୁ ଶରଣ
ଛାଡି ତୁ େମ अଭିମାନ, େଫରିଲ ଧରାକୁ ...
େସଇଦି ନୁ ବଷୁଛ େଯ ବଷୁଛ...

ତୁ ମ ଆସି ବାେର,
अେନକ ଦି ନୁ ଧଳ
ୂ ି ଜମି
ପାyୁର ଦି ଶୁଥିବା ଏ ସହରଟା ଗାେଧାଇଲା।
ପତି ଭା ପି ୟଦଶନୀ

ଧସ
ୂ ର ଗଛ ସବୁ ପୁଣି ସବୁ ଜ ଦି ଶିେଲ।
ରା]ା ମଝି ଡି ଭାଇଡର େର
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ଭରିଗଲା ଛନ୍ ଛନ୍ ଘାସ,
अଚି ହା ବୁ ଦୁ ବୁ ଦି ଆ ତୃ ଣ େକେତ ରକମର।

ରି ଂ େରାଡ଼ ରୁ େବଲ୍ ଭି ୟୁ େଦଇ
ଲମି ଥିବା େସ ପଶ ସି କତା
କାଠେଯାଡ଼ି ର ଭମ ସୃିକେର...
ଜଳ ବେଳ ପ$
ୂ  ଗଭା େହାଇଯି ବା ପେର।
अବଶ େଗାଳି ଆ ପାଣିରୁ
ମୁy େଟକି ଥିବା କାଶତାyି ବୁ ଦା ସବୁ
େସ ମି ଥା ନଦୀର ସତ ଗଭୀରତା।
ତଥାପି ତୁ ମ ଆଗମନ...
ଭାରି ଭଲଲାେଗ େଗା େମୗସୁମୀ !!!

କହି ବି ଯଦି ...
ତୁ ମ अବି ଶାn ଧାରାେର ଭିଜି
<ୁଲ ଯାଉଥିବା ଛୁଆ ମାନନାକରୁ େବାହି ଲଣି େବାଲି ,
अବା କୁ ଢ଼ କୁ ଢ଼ ଆବଜନା କୁ
ଭିେଜଇ, ପେଚଇ, ଦୁ ଗl େର
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ଭରି େଦଲଣି ସାରା ସହରର ଶାସ,
ନgମା ପାଣିକୁ ଭ\ କରି ଛ
କାହା ଦି अଁ अବା ପାକ ଘେର,
ତୁ େମ ପୁଣି ରୁଷିଯିବ....
ଋଷିଯାଇ ଯଦି ତୁ େମ अଧି କ ବଷବ,
ଆଖି ତରାଟୀ ଠି ଆ େହବ ବନା !!
ଆଉ ଯଦି ମୁହଁେମାଡି େଫରି ଯିବ ତୁ େମ...
ଖW ଖW ହସି ମାଡି ଆସି ବ ଦୁ ଭ e !!

ମାନମୟୀ େଗା...
ଏ ସହରଟାକୁ ଶୀତେଳଇ
ଭାସି ଗେଲ ହୁअnାନି ,
ଚାଷୀର ବି ଲକୁ , ଫଟା ଭୂ ଇଁ କି ^ା
ଜଳତାସ ସହୁଥିବା େସହି
ବlୁ ର ଉପତକା କୁ ...
ଖାଲି ଥିବା ଜଳଭyାରକୁ ,
ଶୁନଦୀ କୁ ଭରି ଦିअn ଯଦି ,
ସୁଖି ହୁअnା ଜୀବନ...
ବଢ଼nା ତୁ ମର ସାନ !!!
ଆହାନ ଇ-ପତି କା ସ"ୂ $ ନି ଃଶୁ' ବି ତରଣ େହତୁ ଡା େଜାତି ପସାଦ ପ,ନାୟକ- .ାରା ପତି /ି ତ ଓ ପକାଶି ତ | Aahwaan.com | 321

ଆହାନ ଇ-ପତି କା, ତେୟାଦଶ ବଷ, अମ ସଂଖା, अଗ ୨୦୧୮

Magazine Downloaded from www.aahwaan.com

ମହାକବି େହବି ଭାରିଜା ମାଡ଼େର
ଭାରି ଜା େମାହର ଛାୁ ଣୀ ଧରି କି
ପଛରୁ େଦଲା ଦି ' ପାହାର
ଚମକି ପଡ଼ି କି କହି ଲି , ହଇେହ
େଦାଷ ମଁୁ କଲି କି କାହାର ?
ନି େରାଳାେର ବସି କବି ତା େଲଖୁଛି
ଧରି କି କାଗଜ କଲମ
କମର ପି ଠି େମା ଦରଜ ଜାଣିକି
ଘଷି େଦଲକି ଏ ମଲମ ?
ପାଣପି ୟା ତେଳ ଛାୁ ଣୀ େଥାଇକି
ହସି ହସି ଧୀେର େବାଇେଲ
ଘରଣୀ ମାଡ଼େର ମୂଖ  କାଳି ଦାସ
ମହାକବି ପରା େହାଇେଲ !
କବି େବାଲି ତୁ ମ ନାଆଁ ତ ଫିଟିନି
ମହାକବି େହବ େକମି ତି
ଶି ଶିର କୁ ମାର ପyା

କାଳି ଦାସ -ର କାହାଣୀ ପଢ଼ି କି
ପି ଟିଲି ତୁ ମକୁ ଏମି ତି ।
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କାଲି ଠୁ େଦଖିବ ମାଆ ସରସତୀ
କରୁଣା କଳସ अଜାଡ଼ି
ବ-ା ଥିବା ତୁ ମ କବି କପାଳକୁ
ଏକାଥେର େଦେବ ସଜାଡ଼ି ।
ଘରଟା ଭିତେର ବସି କି ,
କାହାକୁ କହି ବି ଲାଜେର ଏକଥା
ପି ଠି ଆଉଁସିଲି ବସି କି ।
----------------------------------କୁ ଆଁସ , େମରଦା କାଟିଆ , ଯାଜପୁର
ଆଳାପ- ୮୯୮୧୭୩୭୨୨୮
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ପଲକ,
ପଲକ,ଭାବ ଓ ବି ଶାସ
ପଲକ...
େତା ପଡ଼ି ବା ଆଗରୁ
ବାଟ ଓଗାଳୁ ଥାnି ସ ପିଳ ଜଳରାଶି
େଦଖିବାର ର ତୃ ା ଧାରେର ।
ମନଲାଖି ମୁହଁ େନଇ
େତା अ]ର{ େର
କି ଏ େଯ ଧେସଇ ପେଶ
अଜସ ସ ପ ର ଆଢ଼ୁଆଳ େର ।
अସତ ର ମଳି ନ ସଂଧା େର େଖାେଜ
ସତ ର ପୁଣ अନୁ ଭୁ ତି ,
ଭାବ ଓ ବି ଶାସ େଲଖିଯାଏ
େଫରି ବା ବାଟ େର
अଜଣା ରାଇଜ ର
ଲୁ ହ ଜକ ଜକ अଶଳ ଗୀତି ।
eୀରସି lୁ ବାଘ େତା ଉଠି ବା ପେର
अଭିମାନ କେର ଏକଲାପଣ,
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ଗଢ଼ି ଦି ଏ ଫଟା ହୃଦୟ ର
अଧୁଷିତ ଆକାର ।
ପି ପାସି ତ ପଳକ ଚାେହଁ
अପାେସାରା ସହର େର
ଲୁ ହ ସବୁ ଶୁଖି ଯି ବାର ।

ଗା/େପା-ବା-ିଘି ଡ଼
ଭାୟା- ଏସ୍. ରାମପୁର
ଜି ଲା- େସାନପୁର
ପି ନ୍-୭୬୭୦୪୫
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େହ କାଳି ଆ
ନାହW େଗାଡ ନାହW ହାତ,
ତଥାପି େତାହର ଆଗେର ପଛେର
ଶହ ଶହ େସବାୟତ |
କଳା ମଁୁ ହ କଳା ବଦନ,
େସ କଳା ମୁଖକୁ େଦଖିବା ପାଇଁକି
ମଣିଷ େଦେଖ ସପନ |
ଦାy େତାର ବଡ, ବଡ େତା େଦଉଳ,
େତାେତ ପରା ଟିେକ େଦଖିବା ପାଇଁକି
େସ ଦେy ଭକତ ଡହଳ ବି କଳ |
କଥାେର ତ अଛି ମନ ଯଦି ଗ{ା
ଗାଡ଼ି ଆ େତାହର ଗ{ାଜଳ,
ତଥାପି େତା ଦାେର
ଭକତ ଭିଡେର
ଶୁଭୁଥାଏ କି ଆଁ େକାଳାହଳ |
ସସିE ତା ସାହୁ

କି ମାୟା ରଚୁ ଛୁ, େମାହ ଲଗାଉଛୁ,
ସଭି-ୁ କରୁଛୁ ବାଇଆ,

ଆହାନ ଇ-ପତି କା ସ"ୂ $ ନି ଃଶୁ' ବି ତରଣ େହତୁ ଡା େଜାତି ପସାଦ ପ,ନାୟକ- .ାରା ପତି /ି ତ ଓ ପକାଶି ତ | Aahwaan.com | 326

ଆହାନ ଇ-ପତି କା, ତେୟାଦଶ ବଷ, अମ ସଂଖା, अଗ ୨୦୧୮

Magazine Downloaded from www.aahwaan.com

ଗୃହ ପରିତାଗି
ପକୃ ତି କୁ େଭଦି
େଭଟnି େତାେତେର କାଳି ଆ |
ଯାଦୁ କି ରଖିଛୁ େତାର ନୟନେର
ଖିଲି ଖି ଲି ନାଲି ହସେର,
ବି େମାହି ତ େହାnି କି ବା ନର ନାରୀ
ସେବ ଭୁ ଲnି ନି ଜ ମତି େର |
ବଡ ଠାକୁ ର ତୁ ସବବାପୀ ସ ାମୀ
अପାର େତାହର ମହି ମା,
େତାର କରୁଣା େର
େଲାକ- ମନରୁ
अପସରୁ ସବୁ େବଦନା |
ଖyିଆ ହାତେର
ବୁ ଲାଇ େଦ େର
ଖଡ଼ଗକୁ ଚଉଦି ଗ,
େଭଦ କରି ଯାଉ
ସବ ପାପ ସୀମା
ଉରି ଯାଉ ଏ ଜୀବ |
_ବାସନଗର,,ଯାଜପୁର
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କାଳି ଆ ଠାକୁ ର
ଭrି ଭାବେର ମଁୁ େଲଖୁଛି କବି ତା
କାଳି ଆ ଠାକୁ ର କଥା
ଆଜି ପରା େଘାଷଯାତା କାଳି ଆର
ମେନ େମା େହଉଛି ବଥା !!
ଯାଇକି ପାରି ବି ରଥଯାତକୁ
ଟାଣିବି ରଥର ଦଉଡ଼ି
ପାରି ବୁ ଯଦି ତୁ େନଇଯା େମାେତେର
ପକାଇ ଖଇ କଉଡ଼ି !!
ଚକା ଆଖି େତାର ବୁ ଜି କି େଦଇଛୁ
ଭକତ ଭାବେର ମଜି
ଏହି ସମାଜେର ପୁରୁଷ କାହWକି
ନାରୀକୁ ଲଗାଏ ବାଜି !!
ଦୁ ଃଖ ଯdଣା ଏ ଜୀବନ େମାହର
ସହି ପାରୁନାହW ଆଉ
ସୁଦଶନ ସାହୁ

ସୁଖର ଦରଜା େଖାଲି େଦେଲ ଟିେକ
ତୁ ତାଲା କାହି ପକାଉ !!
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କି ଲାଭ ପାଉଛି ରହି େତା ସଂସାେର
ଭାଗ େମା ସାଜି ଲା ଦାଉ
ଆଜି ମଁୁ ଯାଉଛି ଛାଡି େତା ସଂସାର
ଡାକି ବୁନି ପେଛ ଆଉ !!

ଓଡ଼ି ଆ ବି ଭାଗ ଛାତ
ଏନ ସି ସୟଂଶାସି ତ ମହାବି ଦାଳୟ
ଯାଜପୁର
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ସୁକେମ  ଲଭିବୁ ସୁଖ
େଦହ ଥିେଲ ପୀଡା ଆସି ବେର ବାବୁ
ସହେଜ ସାଆେn ଦୁ ଃଖି
ସୁଖ ଆଉ ଦୁ ଃଖ ସବୁ କମଫଳ
ସୁ'କେମ ଲଭି ବୁ ସୁଖି..... [୧]
ଜୀବନ ପଥେର ବି ଘ ଆସି ଥାେର
ରଖିଥା ଭକତି ବxନ
ସୁ େହଇ ଏେବ ସାଆେn ଆସି େବ
ମାଗିେନବୁ ମନ<ାମ....[୨]
ହଟିଆ ଠାକୁ ର ହଟ ଭିଆଇବ
ସାବଧାନ ଟିେକ ଥିବୁ
ସୁ'ମେନ ସୁମନ କରି अରପଣ
ପୟେର ଶରଣ େନବୁ [୩]
ବି ଶାସକୁ ମୂଳ ଶାକୁ ସ^ଳ
କରି ନି େବଦନ ହବୁ
େଘନି େଲ ବି ନତୀ େସ ଜଗତ ପତି
ଭବନକୁ ତରି ଯିବୁ [୪]
ସୁଖ ନି ତି ଭୁ xୁ ଥିବୁ ....
ସେnାଷ ପ,ନାୟକ
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ସୁsର ଦି େଶ
ଆକାେଶ ସୁsର ରବି ଚାs ତାରା
ସୁପୁତ େଯପରି କୁ ଳକୁ ,
ନାତି ନାତୁ ଣୀତ ଦି ଶnି ସୁsର
अଜା ଆଈ-ର େକାଳକୁ ।
ମୁyେର ଓଢ଼ଣୀ ସି sୁରର ବି sୁ
ସୁsର କୁ ଳର ବଧକ
ୂ ୁ ,
ପରକୁ ଆପଣା କରି େଯ ବା¢ଇ
ସଦା ମମତାର ମଧୁକୁ ।
ମଧପ
ୂ ଗୁxନ ଫୁଲକୁ ସୁsର
େଯମି ତି ସାଧନା ଚାଟର ,
ଗଭାକୁ ସୁsର ରଜନୀ ଗlାେଲା
ପାଉxି େଯ େଶାଭା ପାଦର ।
ବାହEଣକୁ େଶାଭା ଚି ତା ଓ ପଇତା
ବହEକୁ ଚି ହଇ େଯେବ ,
ହେରରାମ ପyା

େନତା- ଭାଷଣ ଲାଗଇ ସୁsର
ଜନ େସବା କେଲ େତେବ ।
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ମୁଢ଼ିକୁ ନଡ଼ି ଆ ଲାଗଇ ବଢ଼ି ଆ
ପଖାଳକୁ ଶାଗ ଭଜା ,
ବୁ ଢ଼ା ପାେଶ ବୁ ଢ଼ୀ ଦି ଶଇ ସୁsର
େଦଖିବାକୁ ଲାେଗ ମଜା ।
-------------------------------------କୁ ଆଁସ , େମgାକାଟିଆ ଛକ ,
ଯାଜପୁର । ଦୂ ରଭାଷÜ୯୪୩୮୦୬୫୧୯୫
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ହୃଦୟ ଗହର ଶନ
ୂ ତା

ହୃଦୟ ଗହର ଶନ
ୂ ତା ସୃଜିଣ ଚାଲି ଗଲୁ େକଉଁ ଆେଡ

ପତି ମୁହୂ\େର ଭାେସ େତା ଶୀମୁଖ େତାହ କଥା ମେନପେଡ ।।

ପ$
ୂ  ଲାେଗ େମାେତ କାହW
ୂ  କୁ ଟୀରେର ବସି अଛି ମୁହW ଶନ

େତାହ ଉପିତି େଖାଜି େଲ ବା କାହଁୁ ଆସି କି ପାରି ବୁ ତୁ ହି ।।
अଥ अହମି କା ପ$
ୂ  କରି ମୁହW ଗଢ଼ି ଛି େଦଉଳ ସି ନା
ଦି अଁ ହୀନ େସହି ସଂସାର େଦଉଳ ଫା-ା ଫା-ା େତାହ ବି ନା ।।
ଧନ अଭିଜାତ ଗବକୁ ସାଉଁଟି ଭାବୁ ଥିଲି ସବୁ େମାର
ମୁହW अକି ନ ଆଜି କୁ ବୁ ଝୁଛି େତା ବି ନା ସବୁ अସାର ।।
େତାର େସ ଆକଟ େତା କାନି ପଣତ ଆଶା ବି ମି ଳଇ କାହW
ଆଜି ବସି ସେତ ଭାେବ ମଁୁ ଏ ସବୁ େବସାହାରାଟିଏ େହାଇ ।।
େସେନହ ଶରଧା େକେତ ପାଉଥିଲି ଲାଗଇ ସବୁ ସପନ
ରାଗ ଋଷ େବାଳା େସ େସେନହ ବି ନା ତୁ  ଲାେଗ ଏ ଜୀବନ ।।
ଜଗତଠାକୁ ର ଆେହ ଚକଧର ଏତି କି ମି ନତୀ େମାର
େସହି ପୁଣ ଆତEା େତାହ ପରଶେର ଲଭୁ ସ"ୂ$ ନି ]ାର ।।

ସହକାରୀ ଶି eକ, ରଣସି ଂହପୁର ଆଶମ ବି ଦାଳୟ
େଦବବତ େଜନା

କମରଦା, େଭାଗରାଇ, ବାେଲଶର
ଦୂ ରଭାଷ :9583138533
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ଦୁଇଟି ଝଲକ
(1)
।। ନୀରବତା ର ଶg ।।
ତୁ ମ ନୀରବତାେର
अେନକ ଭାବନା ର ନଈ
କଳକଳ ନାଦେର
ଶgେର ବଦଳି ଯାଏ ।।
ହୃଦୟର େକାଣअନୁ େକାଣ
ଆେsାଳି ତ କରୁ ଥାଏ
ମନକୁ କରିେଦଉଥାଏ ଉ}ାଟ ରୁ
ଆହୁରି ଉ}ାଟ ।।
(2)
।। ତୁ େମ ଆଉ ମଁୁ।।
ତୁ ମ ଚପଳ ଆଖି େର
ମଁୁ େଖାେଜ େମାର ଠି କଣା
ତୁ ମ ହୃଦୟ ସଂଦନ ବୀଣାେର
ମଁୁ ସେତ କି ହୁଏ ପଥ ବଣା ।।
ତୁ େମ ଛାଇ େହେଲ,ଶରୀର େମାର
ତୁ େମ ଗୀତର ସୁର,ଶg ଝଂକାର େମାର
ସ ପେର ତୁ େମ ନାଚ,ତାନ େମାର
େପମିକା େହାଇ ଠି ଆ ହୁअ,େପମ େମାର ।।
ଆଶୁେତାଷ େମେହର

୫୪ ଆୟପଲ ୀ, କି ଟଛକ,ପଟିଆ
ଭୂ ବେନଶର ୭୫୧୦୨୪, ଦୂ ରଭାଷ ୯୪୩୭୦୮୫୩୯୬
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ବେs...
ବେs... ବୁ sିେଦ...
େଦ... େର
ସ ାଧୀନ ଦି ବେସ
ସାଧାରଣତd ଦି ବସ
ପାଳନ କରp
େକହି ଆସୁଥିବା
ପି .ଏଚ୍.ଡ଼ି .ଟିକୁ
େସାଗାନ୍ ଜି sାବାଦ
ଶୁଣି ଆସୁଥିବା
अ अeର ବି ବଜ ତ
ପି ତା-ମାତା
ସାନ ଦି अnି
ତି ର{ା - ପତାକା
ସଂବି ଧାନ େଦଖିବା ଦୂ ର
ନଁା ଶୁଣିନଥିବା अେଲାକ
अନାହାେର ଝି ¢ୁ ପରି ବାର
ଏମ୍. ବି ଜୟ କୁ ମାର

େପାକ-ମାଛି ମରି ଥୁଆଁମାଳ
ଭ\ା अେପeାେର अଶୀବଷର

ଆହାନ ଇ-ପତି କା ସ"ୂ $ ନି ଃଶୁ' ବି ତରଣ େହତୁ ଡା େଜାତି ପସାଦ ପ,ନାୟକ- .ାରା ପତି /ି ତ ଓ ପକାଶି ତ | Aahwaan.com | 335

ଆହାନ ଇ-ପତି କା, ତେୟାଦଶ ବଷ, अମ ସଂଖା, अଗ ୨୦୧୮

Magazine Downloaded from www.aahwaan.com

ଲୁ ରୁଥୁରୁ ବୁ ଧୁନୀ
ଗୁନି-ମାନି -ଧନି -ଗିଆନି
ନି ଜର େକହି ନଥିବା
ଉକି ଆଁ ଝୁରି ମେର
ଇsିରାବାସ
ସବୁ େଯାଜନା ଏଠି
କେର ଉପହାସ
ଫୁଟପାଥେର ସଢୁ ଥିବା
ବି ାପି ତ ଜନତା
ବି କାଶ ପାଇଁ ବଳି
ବାର ଆଦି ବାସୀ ଗଣହତା
ଦି ଲୀରୁ ପଲି ପଯn
ଝି अ େହାଇଲା ବଳାାର
ପୁିହୀନ ମଣିଷର
ଶୁେଭ ହା अନ ୍ ଚି ତ୍କାର
ଶି eା-ସାମାଜି କ
अଥେନୖ ତିକ ପଛୁଆ
ସବା ତଳର ମଣିଷ
ଚାଷୀ ମୂଲିଆ
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ସେବ କହି ଆସୁଥିେଲ
अଗ ପsର, ଜାନୁ ଆରୀ ଛବି ଶି
ସ ାଧୀନର अଥ
ସାଧାରଣତd ମାେନ
ଆଇଟି ଛାତ ବୁ ଝି
ପାରି ଲା ନାହW
ମାଟି ଆକାଶ ଚାହW
ଭାରତ ମାନଚି ତ
କାନଭାସ େଦଖି ଚରି ତ
ବେs ବୁ sିେଦ ... େର
ସରି ଯାଏ ଗଣତd ପାଳନ
ଚେକାେଲଟ୍ ବି <ୁଟେର
ହୁଏ ଭାରତ ସ ାଧୀନ
ଦୂ ନୀ ତି ଜି sାବାଦର ଆÁାଳନପ$
ୂ 
ସ ାଧୀନ ଦି ବାସ ପ
ଗଣହତାତd
ତଥାପି କେହ ଜୟ-ଜନ-ଗଣ...

ଭୁ ବେନଶର, େଖାା, ଓଡ଼ି ଶା
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ବଷା
େଦଇ ଯାଇଥିଲ ପତି ଶୃତି ତୁ େମ
ଶୀଘ ଆସି ବି େବାଲି ,
ଦି ନ ସରି ସରି ବରଷ ସରିଲା
କଥା େବାେଧ ଗଲ ଭୁ ଲି 
ଚାତକ ସମ ଚାହW ରହି अଛି
ଆସି ବାର ତୁ ମ ପଥକୁ ,
ତୁ ମ ବି ଶାସେର ପଡ଼ି ରହି अଛି
ଭୁ ଲି ପାରୁନାହW ତୁ ମକୁ 
ଭରି ରହି ଛି ଛାତି େର େମାହର
ବି ରହର େକେତ େକାହ,
ବି ରହ ନି ଆଁେର ଛଟପଟ େହାଇ
ଢାଳୁ अଛି ସଦା ଲୁ ହ
ଆସି େଲ ତୁ ମର େକାମଳ ¥ଶେର
ଭିଜି ଯିବ ତନୁ ମନ
ଶୀ ଡ^ରୁ ଧର ବାଗ

ବି ରହର ବହି ଲି ଭିଯାଇ ପୁଣି
ସରିବ ନବ ପାଣ
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ପଲ ବି ତ େହବ ନବ ପଲ ବେର
ଏ ମନ ଧରଣୀ ରାଣୀ
ମନ ଉଲ ାସେର ରାଜ ଉଆସେର
ରଚି ବ ନୂ ଆ କାହାଣୀ
ପୁଲକି ତ େହାଇ ହଷ ଉଲ ାସେର
େଥଇ େଥଇ ନାଚୁ ଥିବି
ଆସ ତୁ େମ ଆସ ବି ଳ^ ନ କରି
ତୁ ମକୁ େକାେଳଇ େନବି 

ଆହାନ ଇ-ପତି କା ସ"ୂ $ ନି ଃଶୁ' ବି ତରଣ େହତୁ ଡା େଜାତି ପସାଦ ପ,ନାୟକ- .ାରା ପତି /ି ତ ଓ ପକାଶି ତ | Aahwaan.com | 339

ଆହାନ ଇ-ପତି କା, ତେୟାଦଶ ବଷ, अମ ସଂଖା, अଗ ୨୦୧୮

Magazine Downloaded from www.aahwaan.com

ନୂ ଆଖାଇ ଆଏଲା
ବଛେର ପୁରଲା, ସମି ଆ େକnା ବତେର ଗଲା,
େଦଖ୍େର ପୁତା, ନୂ ଆଖାଇ େଫର୍ ଘାଏ ଆଏଲା [୧]
ବି େଦେଶ ରେହେଲ ନ ଯାଇ େପା, ଝି ,
ମଁା, ବୁ ଆେକ େଦଖ, ଗଁା ନ େଯ ରେହେଲ ଏକଲା,
ନୂ ଆଖାଇ େକ ଛୁଆ ଆଏେଲ ବଲି ,
ଉସତ୍ େହଇକରି ଦି ନ୍ ଗନି ଗନି ଗଲା
େଦଖ୍େର ପୁତା, ନୂ ଆଖାଇ େଫର୍ ଘାଏ ଆଏଲା [୨]
ଇଟା କରତି କାଏଁ, େସଟା କରତି ,
ଭାବି ଭାବି େଦଖ୍ ତ ରାଏତ୍ ପାେହଲା,
ଘର୍ େକ अଏନ୍ କରି ଲି ପି, ପୁଛି
ଛୁଏ ଆଏେବ ବଲି ବାଟ୍ େଦଖି େଦଖି ଗଲା!
େଦଖ୍େର ପୁତା, ନୂ ଆଖାଇ େଫର୍ ଘାଏ ଆଏଲା [୩]
େକେତ ଯତେନ ମଁା ଛୁଆ-ର ଲାଗି
ପହ ପହନୁ ଚାଉଲ୍ କୁ ଟିକରି ଆନଲା
କଲାଣୀ ନs

अରସା ପି ଠା ସଁ େଗ, ପୁରୀ, ଖିରୀ
େକେଡ଼ ସଉେକ ମଁା ବେନଇ କରି ରଖଲା
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େଦଖ୍େର ପୁତା, ନୂ ଆଖାଇ େଫର୍ ଘାଏ ଆଏଲା [୪]
ଆମି ଲ୍ ତୁ ନ୍ ନ କରଡ଼ି ପେକଇ
ଭିନ୍ ଭିନ୍ ତୁ ନ୍ ଆର୍ େକେତ କାଣା ରାlଲା;
ଲଗନ େବଲାେକ େଦଖି େଦଖି କରି
ନୂ ଆଁ ଚାଉଲ୍ ମାହାପୁରୁ ନ େଭାଗ୍ ଲଗାଲା
େଦଖ୍େର ପୁତା, ନୂ ଆଖାଇ େଫର୍ ଘାଏ ଆଏଲା [୫]
ଛୁଆ-ର ଆଏବାର େକ ଟାକି ଟାକି
ମଁା, ବୁ ଆ-ର ମନ୍ ଛନକି ଛନକି ଗଲା,
ସଂଜ େହଲା, େହେଲ ନାଇଁ ଆଏେଲ େକହି
ମଁା, ବୁ ଆ-ର ଆଖି ନୁ ଲୁ ହୁ ଧାେର ବୁ ହି ଗଲା
େଦଖ୍େର ପୁତା, ନୂ ଆଖାଇ େଫର୍ ଘାଏ ଆଏଲା [୬]
େପା, ଝି ତ ଚାକି ରୀ କେଲ ବି େଦେଶ ଯାଏ,
େହେଲ ମଁା, ବୁ ଆର ମନର୍ କଥା କି ଏ ବୁ ଝଲା?
ଆକାେଶ ଉଡ଼େଲ େଡନା ଝାଡ଼ି କରି
ପଖି ବାଗିର୍ ତାର୍ ବାେଟ େସ ତ ଉଡ଼ି ଗଲା!
େଦଖ୍େର ପୁତା, ନୂ ଆଖାଇ େଫର୍ ଘାଏ ଆଏଲା
ନୂ ଆଖାଇ େଫର୍ ଘାଏ ଆଏଲା!! [୭]
ବୁ ଢ଼ାରଜା, ସ^ଲପୁର, ଓଡ଼ି ଶା
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ମନର୍ ମଏଲା
ମୁଡା ମୁଡା ସାବୁ ନ ମାଖେଲ ଦି େହଁ
ନାଇ େହଇ ପାେର ସଫା
ମନ ଭିତେର अେଛ ଖରସି ଚୁ େତ
ନାଇ ଫିକି ପାେର ରଫା ।

ହWସା अହଁ କାର ଲଟର ପଟର
ପହର ଚୁ ପୁରା କୁ ଟା
ଉପେର ଉପେର ଚି କନ ଚାକନ
ଭିତେର ତ ମନ ଫଟା ।

ମନର ମଏଲା ଛଡାବାର ଲାଗି
ନି ଲାେଗ ସାବୁ ନ େତଲ
ପାରବୁ ବଏେଲ ସଫା କରି ପକା
ଇହାଛି ନି अେଛ େବଲ ।
ରମଣୀରxନ ବି ଶାଲ

ସତ କଥା କହି ଟଁୁ ଣ ସଫା କର
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ଛାଡି େଦ ଗୁଡାଖୁ ପାନ
ଆଁଖି ନାଇ େଦଖ ତୁ ଇ ମାର ପି ଟ
ଗାଲି ନାଇ ଶୁନୁ କାନ ।

ହାତର ଲାଗି କର ଦାନ ପୁଇନ
ଗଛ ଜଗା ଦୁ ଇ ଧାଡି
ଏତକି କରେଲ ମନର ମଏଲା
ପଲାବା ତୁ ଲି ଆ ଚି ରି ।

ଉପର ବାହାଲ,ବଲା{ିର
େମା:୭୭୪୯୦୦୦୧୯୦
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ଜୀତି ହଁା ଲାଶ୍
ଶୁନତ
ଜନମ୍ େଦବାର୍ ଆେଘାନୁ
ମାରି େଦଉଛ େପେଟ
ଜନମ୍ େହଇ ଗେଲ
ଫିକି ଯାଉଛ ବାେଟ ଘାେଟ
କହତ କରି େଛଁ କାଏଁ େଦାଷ୍ ।
ଯଦି ଗରଭ୍ ଠାନୁ ବଁଚିଗନି
ଆରୁ ଆଶା ରେଚକ୍ ପାଇଗନି
अସମି ହାଥW କରୁଛ େଫନ୍ ହାନି
େହେତ ହତାଦର୍ କାଏଁେଯ
କରୁଛ େକଁକରି ଏେତ େରାଷ୍ ।
େମାର୍ ଭି ଲ ଇା अେଛ
େଯnା ଫୁଲ୍ ଗୁେଟ ଫୁଟିସି
ଆର୍ ତାର୍ ମହକ୍ ଛାଡି ଯାଏସି
କବି ପସାଦ

ମୁଇଁ ଭିଲ େହ ଫୁଲ୍ େଲେଖଁ େହତW
େହେଲ େମାର୍ ଗାଗର୍ ପେର
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େମଟାସି ତୁ ମର୍ ବାସନାର୍ େଶାଷ୍ ।
ବା]ବ୍ େର କାଣା ମୁଇଁ ବ]ୁ
ବଁଚିବାର୍ अଧି କାର୍ କାଣା ନାଇଁନ
ମୁନୁଷପନି ଆ ଚଷମା ପି lି
ଘାଏତ େଦଖ େମାର୍ ଦରଦ୍
େକଭୁ ନୁ ହଜି ଗଲାନ ଚଏଣ୍ ଠାନୁ ହସି ।
ହଁ ମୁଇଁ ଝି ଆଏଁ ତୁ ମର୍
ଆଏଜ୍ ବଁଚିବାର୍ କାେଯ ଜୁ ଝୁେଛଁ
େକନ୍ ଦୁ ଖୀଆରି ମାଆର୍ ଗେଭ
େକନ୍ ବାେଟ ଘାେଟ ଝାର୍ ଗଦାଥW
ହୁରୁଦ୍ କାsୁ େଛ ମୁହଁୁ େକ ଢାପି
ଡାrରଖାନାର୍ େକନ୍ କୁ ନାଥW
େହଇ କରି ଗୁେଟ ଜି ହWତା ଲାଶ୍ ।

ସଗଗୁଡା, ମyଳ, େବଲପଡା, ବଲା{ିର, ଓଡି ଶା
ପି ନ୍- ୭୬୭୦୨୬
େମାବାଇଲ୍- ୭୬୦୬୦୫୧୩୯୫
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ଆଗର େଲେଖ ପାର୍ ନାଇଁ େହବାର୍
ଇ ଥର େମାର ସବୁ େଫାେଟା ଥି
ତମର love ❤react ନାଇଁ େହବାର
େମାର ସବୁ romantic status
ଳୁ କାଚୁ ରା ତମେକ tag ନାଇଁ େହବାର
ଦୁ େହ ତ ନି ଜର ବାେଟ busy
ସତେକ ସତ ,ଆଜି କାଲି ଆରୁ
ଆଗର େଲେଖ #ପାର୍ ନାଇଁ େହବାର ।
#firoj
ତମର େମାର ଆଖି ମି ଶାମି ଶି ବାଲା
େସ ପେହଲା େଦଖା
ତମର ଲାଗି ଭାେବ ମହମହ
େମାର କବି ତା େଲଖା
ଘ¢ା ଘ¢ା video call େର
ତମର ବାsୀ reaction ର୍
ଫିେରାଜ କୁ ମାର ପେଟଲ

Screen short ଆର ନି ଆ ନାଇଁ େହବାର
ରାତି ରାତି ସାର ଝୁ ମରି ଝୁମରି
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େକେବ ନି କେହଲା ମନର अକୁ ହା କଥା
ଆର କାହାେକ କୁ ହା ନାଇଁ େହବାର
ସତେକ ସତ ,ଆଜି କାଲି ଆରୁ
ଆଗର େଲେଖ #ପାର୍ ନାଇଁ େହବାର ।
େଦଖୁନ େଦଖୁନ ଆମର
ନାତା ବଦଳି ଗଲା
'େଗା' ନୁ 'େହା', ଆରୁ
'ଆମର' ନୁ 'ତମର' ହଇଗଲା
ସତର୍ ଦୁ ନି ଆଁ େନ ତ
େପମ ବଡା ମହ{ା େହଲାନ
Social media ନ ବି
Online setting dating ପେର
Breakup ବେନ common େହଲାନ
ମନ େଟ େନଇ ମନ ଖୁଜେଲ
ସବୁ ଦି ନ ଲାଗି ମନ େଟ ମି ଲବା ବଲି
ଆର ବି ଶାସ ନାଇଁ େହବାର
ସତେକ ସତ ,ଆଜି କାଲି ଆରୁ
ଆଗର େଲେଖ #ପାର୍ ନାଇଁ େହବାର ।
#ଫିେରାଜ୍
ଆହାନ ଇ-ପତି କା ସ"ୂ $ ନି ଃଶୁ' ବି ତରଣ େହତୁ ଡା େଜାତି ପସାଦ ପ,ନାୟକ- .ାରା ପତି /ି ତ ଓ ପକାଶି ତ | Aahwaan.com | 347

ଆହାନ ଇ-ପତି କା, ତେୟାଦଶ ବଷ, अମ ସଂଖା, अଗ ୨୦୧୮

Magazine Downloaded from www.aahwaan.com

ଏେଖଇ ଘେଡ଼େକ ପଲଟିଗଲା େବଲ
ଗହ ନeତ କେଲ େରାସ୍
େବସକ୍ ଆେମ ପାେଖ अଛୁ ଁ
ଫିରବି ଦୁ ରି ଆ େକାସ୍ େକାସ୍
ଘେଡ଼ ଲାଗି ଖୁଜେଲ ତ
ବାେଟ ଘାେଟ ମି ଲେବ ସାଥୀ
ସପେନ ସେଜଇ େହଲା େଲେଖ
କି େହ #ୟାର ନାଇଁ େହବାର
ସତେକ ସତ, ଆଜି କାଲି ଆରୁ
ଆଗର େଲେଖ # ପାର୍ ନାଇଁ େହବାର ।
अବନେକଲା, ସୁsରଗଡ-୧୯
ଭାମଭାଷ : ୯୭୭୭୬୩୨୩୩୦
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ବଷା ତେମ ଆସ
ମୂଳ େଲଖା : ସୁଧାଂଶୁ େଶଖର ପାତ
अନୁ ବାଦ : େଜାତି ରାଦି ତ ପୁଝାରୀ

ବଷା ତେମ ଆସ
ଫୁଟ୍ପାଥ୍େର ଚହଲୁ ଥିବା
ପsର କି େଷାହଲ୍ ବଛର୍
ଜୁ ଆନ୍ ପାଖ୍େକ
ଗୁନ୍ଚି ମୂଷାର େସତୁ ବl୍ େଶାଷ୍ ଆନି
ଜୀବନେକ ମହାପୁରୁ ଶୀରାମ୍ ଭାବି
ତା’ର୍ େସବାଥି ନି ଜ୍େକ
େଶଷ କରି େଦମି ବଲି
ଟୁ ଣ୍ େମଲା କରି େଛ
ଜୀବନର୍ अସରା େଭାକ୍
ପାଏନ୍ ଥିେପକ୍ େନ
େଜାତି ରାଦି ତ ପୁଝାରୀ

େମଟାବା କାେଜ [୧]
ବଷା ତେମ ଆସ
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ଆକାଶର େଛନ୍ ଉପରୁ ଗଡ଼ି ଗଡ଼ି
ଖୁଟା ଗାଡ଼ି ଚାଲ୍କା ଘେର ରହୁଥିବା
ଗରି ବର୍ କପଟା ତଲ୍େକ
ଭୁ ଆେସନ୍ ଯାହାେକ ପେଘଇ
ରକତର୍ ଫୁଲଫୁଟା ଚୁ ଇଲ୍ମୁଡ଼ି େକ
ଗୁେଟ ପରେଦଶୀ କୁ ନୁ ଆଁ ଭାବି 

ବଷା ତେମ ଆସ
ଚାଷୀ ଧରି ଥିବା ଛାତୁ ରର୍
ଶି ଆଲ୍ ପେତ ଜମ
ଦୁ ଃଖର୍ ଧୁନ୍ ସି ର୍ଜି ନା େହସି
ତଥାପି ଚାଷୀ େନଇ କାେs - ହେସ
ତଥାପି ସେଭ ନୀରବ ରେହସନ୍ [୨]
ବଷା ତେମ ଆସ
ଜଗୁଆଲୀର୍ ଶୁଖ୍ଲା େଠ{ା ଭିତର୍େଦଇ
େହେଲ ଆସି େନଇପାେର ଘର ଘର ବଲି
ଧର
ୂ ୁ ଡାକ୍ ପେକଇ ଚାଲି ଯାଏସି
କି ଏ େର େଚାର୍? କି ଏ େର େଚାର୍?
ଲୁ ଟି େନଇଛ ମାଛ କି େକଁ’ ଟା
ଆହାନ ଇ-ପତି କା ସ"ୂ $ ନି ଃଶୁ' ବି ତରଣ େହତୁ ଡା େଜାତି ପସାଦ ପ,ନାୟକ- .ାରା ପତି /ି ତ ଓ ପକାଶି ତ | Aahwaan.com | 350

ଆହାନ ଇ-ପତି କା, ତେୟାଦଶ ବଷ, अମ ସଂଖା, अଗ ୨୦୧୮

Magazine Downloaded from www.aahwaan.com

ମହାଜନର୍ ଗଡ଼ି ଆଁ ବlଁୁ  [୩]
ବଷା ତେମ ଆସ
ବାଘର େହଁ ଟାଲ୍ ଶୁନି
ପରାନ୍ ବି କେଲ ଧଉଁଥିବା
ହରି ଣୀ ଆଖି ଉପରେକ
େକେତ ଧର
ୂ ୍େକ ଯି ବାେର?
କାଲର୍ ଉେଧ ପଡ଼ି
େଦଖୁ େଦଖୁ अଟକି ଗେଲ ଭି
ତେମ େନଇ ପଲାअ [୪]
ବଷା ତେମ ଆସ
ଏnା େମାର ଜୀବନର ବି ରାଟ ବାେଟ
ମୁଇଁ ଆରୁ େସnା ଯାତ୍ନା
େନଇ େଭାେଗଁ
ମନ୍େକ ବୁ େଝଇ ବୁ େଝଇ ଚାଲି ଥିମି [୫]

କୁ ଳି ଗଁା, ବଡ଼ମେହଶର, ଖଡ଼ି ଆଳ
ନୂ ଆପଡ଼ା ଜି ଲା, ଓଡ଼ି ଶା
ଭାମଭାଷ : ୯୯୩୭୧୫୩୦୦୩
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ମାଟି
ତେମ ଚି ହ ି ଛକି ମାଟିକୁ
ଶୁÑିଛ କି ତା’ ବାସାକୁ
ଚାହି ଛ କି ତା’ ସ ାଦକୁ
ବୁ ଝି ବାକୁ େଚା କରି ଛ କି
ତା’ ସୁଖ, ଦୁ ଃଖ ଓ ମନ କଥାକୁ ?
କହି ପାର - ହଃ...
ମାଟିର ପୁଣି ଦୁ ଃଖ, ସୁଖ କଣ େଯ!
ମାଟି ତ ମାଟି!
ସତେର ମାଟିର କ’ଣ अଛି େଯ!
ଜୀବନ ନା ଯdଣା, କି ଛି ନାହW
ତାକୁ େଖାଳି େଲ, ହାଣିେଲ, ତାଡ଼ି େଲ େକେବ
ଆଃ କେରନି େସ କି ଝରାଏନି ଲୁ ହ
େବାଧହୁଏ େସଥିପାଇଁ େକହି ବୁ ଝି ବାକୁ
େଚା କରnି ନି ତା ମନ କଥା
ସତବତ ସାହୁ

ମାଟିକୁ ବୁ ଝି ବାକୁ େହେଲ...
ମାଟି ସହ ମି ଶିବାକୁ େହବ
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ମାଟି ସହ ମାଟି େହବାକୁ େହବ
େତେବ ଯାଇ କହି େହବ ମାଟିର ବାସା, ସ ାଦ
ନ େହେଲ ଯି ଏ ନାହW ସି ଏ କହି ବ
ମାଟିର ରୂପ ମାଟିଆ
ମାଟିର ସ ାଦ ବି ମାଟିଆ
ତେମ ମାଟିକୁ ଚି ହ ବା ନ ଚି ହ
अଯାଚି ତ ଭାବେର େସ ଆପେଣଇ େନଇଛି ତମକୁ
ତମ ପାଇଁ ଖxିେଦଇଛି ଜୀବନ
ଖାଦ, ବ, ପାନୀୟ, ବାସଗୃହ ସବୁ କି ଛି
ତମ କୁ ନି ପାଦର ¥ଶଠୁ ତମ େଲୗହ
ଯdର ଖନନ ସବୁ ହସି ହସି ସହି େନଇଛି
ମୁେyଇ ଧରି ଛି ତମ ନଭ¡ୁ^ୀ अ,ାଳି କା ସବୁ 
ମxିେଟ ଆଶା ମାଗିେଲ େସ େଦଇ େଦଉଛି ଜୀବନ
ପାଳି େପାଷି ଠି ଆ କରାଇ େଦଉଛି ତା ବeେର
ଏେତ ପେର ବି ମାଟି ନି ଜୀ ବ!!

ପଲ ାସାହି , କମାଳପୁର,
अହି ୟାସ, ଯାଜପୁର, ୭୫୫୦୩୬
ଭାମଭାଷ : ୯୩୩୮୧୬୫୬୧୯
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ଦୁଇ ଚିତପଟ
 େଦବତା
ସ େନେତ େଦଖ େହ ସ ଗର
କଳି କାଳ ଯୁଗ ମ\ର ବାରତା
अେହତୁ କ ବି \ ପାଇଁ େକ ରାଜନ
କରୁଛି ତୁ qର ସୃିର ଶାସନ
ଉ} अ,ାଳି କା, ସୁବ$ ଆସନ
ଭୁ େx ନି ତଦି େନ ନାନାଦି ବxନ
ଦି ବାନି ଶି କେଟ େଭାଗ ବି ଳାସେର
ପାଦତାର େକେବ ନଲାେଗ ମାଟିେର
ତୁ େମ ତ ଈଶର, ସୃିର କରତା

ନ ପାଏ ଗରି ବ ଗୁxିବାକୁ ମଥା
େଦଖିଥିବ ନି େ¡ ଏହି ଚି ତପଟ
େଭାକି ଲା ଥାଳି ର ରୁଟି ଦୁ ଇପଟ
େକମେn ତାହାର, ବାସଖଗ ତେଳ
ବାଭାବ ପୁଣି, ଲ©ା ନି ବାରେଣ
େବାେଲ ଜଗାଦାସ ନ େହାଇ ଉଦାସ
ଜପ ନି ରnର, େହାଇଣ ଉଲ ାସ
ନି େ¡ ଏକ ଦି େନ ସାଇଁ କୃ ପାବେଳ
ଜଗଜୀବନ େସଠୀ

ଲଭି ବ ସ ଗୀ ୟ ଶାnି ପତି eେଣ
ଦୁ ଃଖ ଚି nାକୁ େହ କରp ପହାର
େସହି ପଦEପାେଦ, ନି ¡ିn ବି ହର
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ପଣୟ ବୀଣା
ପଦEାସେନ ଆରq କରିଲ ନି ଜ ମୃଦୁ ହ]େର ବୀଣାବାଦନ,
अେଲୗକି କ ନାଦ ଶୁଣିେହଲା ହୃଦୟ ତାରେର ¥sନ [୧]
ସଂ¥ଶ କରିଲା ବୀଣା ତାରକୁ ତୁ ମ ମୃଦୁଳ अ{ୁି,
ଉେ\ଜି ତ ସସରର ଶୃÀଳି ତ ଗତି କରି ଲ ସୃି [୨]
 ଝରସମ अଗସର େହଲା ସୁମଧୁର ସୋହନ ରାଗ,
अବି ରାମ ନି ମଳ
ଆକୃ  େହାଇ ଉପକମ େହଲା ତୁ ମପାଇଁ େମା अନୁ ରାଗ[୩]
ପଣୟ ବୀଣାରୁ ଶାବ େହଲାଣି ସୁରମ ସଂଗୀତ,
ହଷତ କରିଛ େଦଇ ସରସ{ମ ପାରି ଜାତ [୪]
ବୀଣା ପେୟାଗେର ସବଦା ତୁ େମ ଜୟଶୀ,
ଏହି ସଂେଯାଗେର ସାହାଯ କରୁଛnି ବାଣୀଶୀ [୫]
ନି ଜ ବୀଣାରୁ ସୃି କରିଲ ମଧୁର ପରି ମଳ ଗୀତ,
ତୁ ମ ଲୟବ ସୁଗମ ସଂଗୀତ ଦାରା ମଁୁ େହଲି ବଶୀଭୂ ତ ୬]
ସାହି ପାରୁନି ତୁ ମ େମୗନ,
େକେବ ଶାବ େହବ ତୁ ମର େପମଗାନ [୭]
ଶୀରାଜେଶଖର ସି 'ଚି ମା'

େନତ େଦଖୁଛି ତୁ ମର अଭିନବ ସମଳ-ୃ ତ ରୂପ,
ତୁ ମ େସୗsଯ अପାର अପରୂପ [୮]
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ମନର େପମକଥା କହି ବାକୁ ତÕର େଯ अଧର,
ତୁ ମ ପତି ପୀତି ଯାହାର ଆଧାର [୯]
େକମି ତି କରି ବି ଜୀବନେର ସେ^ାଧନ,
ଚକାେଡ଼ାଳା- ଆଶୀଷରୁ ସୁନି¡ିତ େହଉ ଆମ ପବି ତବlନ [୧୦]
େମାହନ ବୀଣା ତର{ସମ ତୁ ମ ମଧୁରବାଣୀ,
ତୁ ମକୁ ଆଶୀବାଦ େଦଇଛnି ଶୀବାଣୀ [୧୧]
ସ ୀକାର କରିଲ େହବାକୁ େମା ଜୀବନ ସ{ିନୀ,
ନୂ ତନ ଦି ଶା ମି ଳିଲା େହଲ େଯେବ େମା अା{ିନୀ[୧୨]
ସବଦା ଶୁଣିବାକୁ ମି ଳିଲା ତୁ ମ ମାନସ ବୀଣାର ଦି ବବାଣୀ,
ଯାହାର ତନEୟ ତର{ େମା ପାଇଁ ସଦା ଆକାଶବାଣୀର अମୃତବାଣୀ [୧୩]
ପଣୟବୀଣାରୁ େହଲ େମାର ମଲି କା,
ଆମ ଉଭୟ- ଜୀବନେର ଭରି ଯାଉ ମଧୁମୟ ମଧୁଲିକା
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ଧଷତା ଝିअକୁ ଜବାବ ଦି अ
ସମେବଦନାେର େକାଟିଏ ତୁ yରୁ
ଆହା ପଦ ଆେସ ଛୁଟି
େହ ପୁରୁଷ ତୁ ମ ଭିତରୁ େକହି େମା
ଇ©ତକୁ େନଲା ଲୁ ଟି
ଝୁଣି ଝୁଣି ସି ଏ ମାଂସକୁ ଖାଇଲା
ନି ଜକୁ ସେଜଇ ବାଘ
ଜହ ନେହାଇ ବି ଯୁଗ ଯୁଗ ପାଇଁ
େମା େଦେହ ଲାଗିଲା ଦାଗ
ପଶୁପେଣ ତୁ େମ କାମନା ନି ଆଁେର
ଖାअନି କାହାକୁ ଜାଳି
ନହେଲ ଏ ନାରୀ ବାଧେହବ ପୁଣି
ସାଜି ବାକୁ ଚyୀ କାଳୀ
ାଣୁ ଚଉଷଠି େଯାଗିନୀ ମାେନ ବି
ଭୁ ଲି ଯିେବ ଦୟା ମାୟା
ସୀମାେରଖା

େକଉଁ ପୁରୁଷକୁ ମି ଳିେବନି ଆଉ
ଜନନୀ ଭଗିନୀ ଜାୟା
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ବି ଶାସ

ବି ଶାସେର ହାତ ଧରି େନବି ଯଦି , ବି ଶାସ ଭା{ିବୁ ନାହW,

ବି ଶାସ ଭା{ିେଲ କାsି ଉେଠ ଛାତି , ଦି ନ ରାତି କାହW ପାଇଁ ।।
ବି ଶାସକୁ ଥେର ମନେର ଭରି େଲ, ଠକି ଦିଏ େକେବ େକହି ,
ବି ଶାସ ବି ନା ଆଗକୁ ବଢ଼ି େଲ, ଲe ପାଇବୁ ନି ତୁ ହି ।।
ବି ଶାସ ରଖିେଲ ମନେର ବେସ, ଆେଲାକି ତ ସବୁ ଦି ନ,
ବି ଶାସ ରହି େଲ ମନ ବି ହେସ, ପୁଲକି ତ ହୁଏ ମନ ।।
ବି ଶାସେର ଈଶର ବି ରାଜnି େଯେବ, ପାେଖ ଉhାହି ତ ଜନ,
ବି ଶାସେର ଯଦି ବି ଷ ମି େଶ େକେବ, ସବୁ େହଇଯାଏ ଶନ
ୂ ।।

ପଛି େକାଟ ( ଯାଜପୁର ), ଓଡ଼ି ଶା

ଶୁଭମ କୁ ମାର ଧଳ
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ପରିଚୟ
ଆଶାେର କଟୁ ଥିବ ରାତି
ଆଶ-ାେର ବି ତୁଥିବ ଦି ନ
ରାହା ଧରି େଲ ବି ପଦ
ମା’କୁ ବି କଳେର ଚାହWେଲ ବାପ
ଗୁxି େଦଉଥିବ ମା’
ଛୁଆ ମୁେହଁ ]ନ
ମୁଦିେଦଇ ପଲକକୁ
ସଂଘଷ କରୁଥିବ ଛୁଆ
ଶୁଖିଲା ଥନରୁ ଟାଣି ବାକୁ eୀର
େସ କାହଁୁ ବୁ ଝି ବ
ବଡ଼ ମଣିଷ- ସଂଘଷ
ମୁେଠ ମାଟିପାଇଁ
ମଥା ପେର ଥିେଲ ପେଛ अନn ଆକାଶ
ତେଳ ମୁr ପାରାବାର
ଡା େସୗମରxନ ମି ଶ

ବଡ଼ ମଣିଷ-ର
ଏଇ ବଡ଼ ପଣିଆର ଲେଢ଼ଇ
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କାେଳ କାେଳ ଉଜାଡ଼ି ଛି େକାମଳ େଶୖ ଶବ
ନି ାପ ଆଖିରୁ ନି ଦ ଛଡ଼ାଇଛି
ସ ପ ବୁ ଡ଼ାଇଛି
ମା’ େକାଳେର ଥାଇ ବି ଛୁଆ
ସଂଘଷ କରି ଛି
ନି ଜ ପରି ଚୟ େଖାଜି ଛି

ମଧଖyୀ, ଶୀ ବଳେଦବଜୀୟୁ
େକsାପଡ଼ା, ୭୫୪୨୧୨
ଭାମଭାଷ : ୯୯୩୭୩୭୪୩୪୨
ଇେମଲ୍ : dr.srmishra@gmail.com
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ତି ନୟନ
ମୂଳ ବ{ଳା ରଚନା : ତୀଥ-ର ଦାଶ ପୁରକାୟ]
ଓଡ଼ି ଆ ଭାଷାnର : ସନାତନ ମହାକୁ ଡ଼
ଭଲପାଇବା ତୃ ତୀୟ ଚeୁଭଳି ଜାଗି अଛି
ତା’ ଚeୁେର ନି ଦ ନାଇଁ, ମୃଣEୟଶି ୀର अବଥ ତୁ ଳୀେର
କପାଳର ଟିକିଏ ଉପେର ଆ-ିଛnି , ଭୃ -ସlିେର ନୁ େହଁ ,
େତଣୁ ଦୁ ଇ ଆଖି ଯାହା େଦେଖ,
ଚାରିଦି େଗ ଯାହା ଯାହା ଦୁ ଇ ଆଖିେର ପେଡ଼
େସ ସବୁ କି ଛି ନୁ ହଁ
ତା’ର କି ଛି ଉ େର ଶନ
ୂ କୁ ଚାହW ରହି ଛି ତି ନୟନ
େସ ଭାେବ ସାରାରାତି ଶଯାପାେଶ ଜଗିବେସ ଭଲପାଇବା
େଦହ ଆଉ ମନ େସେତeଣ ନି ¡ିେn ଶୁअnି ,
ପାେଶ େଫେର, ସହଯାତୀ, ଦୁ ଜନ ଦୁ ଇଦି େଗ
ଭଲ ପାଇବା ଦୁ ହW- ପାେଶ ନାହW
କି ଛି ଟା ଉପେର
ବି ନିଦ ଚeୁଭଳି ଜଗିଥାଏ ସାରାରାତି
ତୃ ତୀୟ ନୟନ
ସନାତନ ମହାକୁ ଡ଼

ଗା/େପା : େବରୁ ଆଁବାରୀ, ୭୫୨୦୮୨
ଜି ଲା:ନୟାଗଡ଼, ଓଡ଼ି ଶା, ଭାମଭାଷ : ୦୯୩୩୯୬୧୦୧୬୮
ଇେମଲ୍ : sanmahakud@gmail.com
େୱବ୍ସାଇଟ୍ : www.sanatanmahakud.in
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େକଇପଦ େଶଷକଥା
ଆଉ ପଚାରନା େମାେତ
ପବ
ୂ ଜ
 - ଶାସନ ବବା
ପଲଂବି ତ େଶୖ ଶବ ଓ
େଯୗବନ ର କଥା...
ପଥର ଛାତି େର େତାଳି ଥିବା
अଧା ଭଂଗା ଘର ପରି
ଦୁ ନି ଆର ବଡ଼ଦାେy
ମଁୁ ଏେବ ବି ହି ନ]ା ।

ସnାନ ଜନEର ସୁଖଦ କନା
अପବ
ୂ  ଶି ହରଣ
େଗାପନ ମମତା..
େଖାଜି ବା େବଳକୁ ନି ଭୟ ଆଶୟ
େମା ଛାତି କୁ ଖୁବ୍ ହାେଣ
eୀେରାଦି ନୀ େବେହରା (ସ ପା)

<ୁଲ େଫରnା ଝି अର
କି ଛି ନି ରବତା ।
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अପାିର अ{ାର ଭି ତେର ଜଳି
ଆଜି ଯାହାକି ଛି େଲଖିବାର ଥିଲା
ନି ଃସ{ତାର କେଠାର ପରଶ
ଭା{ିେଦଲା ମନ...
ବି ଶାସ େର ଭସE ୀଭୂ ତ
अnି ମ ସପନ ..
ସତେର େକେତ अ¥ ଆଜି
ପଡି ଥିବା ନି ଜ ପାଦ ଚି ହ ।

ବାରଣର ତି ନି ଗାର
ଆଉ ଜମା ପକାନା ଲeEଣ...
ମଁୁ ପରା ଯୁେଗ ଯୁେଗ ମଣିଷର
ଆଦି ମ ବାସନା ..
ପୃଥିବୀ ଆରqରୁ ତ ନି ଜ ସହ
କରି େନଇଛି ଚୁ rି
ଏଇ େମାର अବୁ ଝା ଜୀବନ
େମା अସହାୟତାର ପତୀeିତ ସାeୀ
"କ ାn अପରାହ "
ଭୁ ବେନଶର
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ପତ ୀପାଇଁ ଦୁ ଇଟି अନୁ ଦି ତ କବି ତା
(୧)
ମୂଲ ହି sୀ-କୁ ମାର କ$

େମା अେପeା
େବଶ୍ ଭଲେର ଜାେଣ
ରୁଟି କରୁଥିବା େମା ୀ
eୁଧାର ବାକରଣ
ତୃ ାର ବ$ମାଳା।

ହାଟ ଯି ବାେବେଳ
େଯେବ ସଜାଏ ତାର ଆଂଗୁଳି
ତଜମା କେର ଲୁ ହା ଓ ନି ଆଁର
ସଂପକକୁ।

ଶି ରିଶ କୁ ମାର

ଛୁଆଏ ଘରକୁ େଫରି େଲ
ବହୁତ ଖୁସି ହୁଏ

ଆହାନ ଇ-ପତି କା ସ"ୂ $ ନି ଃଶୁ' ବି ତରଣ େହତୁ ଡା େଜାତି ପସାଦ ପ,ନାୟକ- .ାରା ପତି /ି ତ ଓ ପକାଶି ତ | Aahwaan.com | 364

ଆହାନ ଇ-ପତି କା, ତେୟାଦଶ ବଷ, अମ ସଂଖା, अଗ ୨୦୧୮

Magazine Downloaded from www.aahwaan.com

େସମାେନ ନ ଦି अp ପାଧାନ ପେଛ
ଲାଗି ପେଡ଼ ତା- ଚ}ାେର।

େରାେଷଇ ଘେର େଯେବ
ବାସନ କୁ ଶନ ମାେନ ଭଜନ କୀ\ନ କରnି
େସ ଏକଦମ୍ ଧାଏଁ
ତା-ୁ ବୁ େଝଇବାକୁ ଚୁ ପ୍ ରହି ବାକୁ ।

ଫୁଲ ବଗିଚାେର ପାଣିେଦଲା େବେଳ
େସ ମାେଗ ଟିକିଏ ସବୁ ଜି ମା
ପସାରି ବାକୁ ପାଦ
ଫୁେଟଇବାକୁ ଭାବର ଫୁଲ
େରାପି ବାକୁ ସଂପକର ତୁ ଲସୀ ଗଛେଟ।
(୨)
ମୂଲ ହି sୀ-ବି ମେଲଶ ତି ପାଠୀ

େସ ବାସନ ଏମି ତି ମାେଜ
େଯମି ତି ମାଜୁ ଛି अତୀତରୁ
ବ\ମାନ ପଯn
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େପାଛି େଦଉଛି
ପର] ପର] अଳlୁ ।

ଚାେଲ େଯମି ତି
ପବନ ବେହ
ଜେଳ େଯମି ତି ନି ଆଁ
अେପeାେର ଥାଏ ତା'ଭାଗର
ଆକାଶର
େଯମି ତି ବଷାକୁ ବାଟ ଜେଗ
ନି ଦାେଘ ପୀଡି ଼ତ
ବି ରହି ତ େeତ।

ହେସ ଏମି ତି
ଜେଣ ମାଡ଼ ଖାଇ ହସୁଛି
କାେs େଯମି ତି अଦି ନ ବଷା
େବେଳ େବେଳ ମେନ ପକାଏ
ତାର ପି ଲାଲି ଆ ସ ପ,ବାଟ ବଣା ଭବି ଷତ
ପୁଣି କି ଳିଦିଏ ସE ତି କବାଟ।
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ସକାଳୁ ,ସxର ଥÂାପଣେର
ନି ଝୁମ ରାତି ର ସହେର
ଏକା ଏକା ଗେପ
ନି ଜ ସହ।

ଛୁଇଁ ଯାଉଥିବା ସମୟର ଏକାକୀ ପରଦା
ପଥମ େପମପତର ପବି ତ ଶªାବଳୀ
େଯେବ ମେନ ପେଡ଼
ରାତି ପାହାଡ଼ ଦି ନ ମରୁଭୂ ମି ପରି ମେନ ହୁଏ
କି p େସ ସହି ଯାଏ ସବୁ ପୃଥିବୀ ପରି।

କୁ ଶେମଲ, ଝାରସୁଗୁଡ଼ା
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ପବ ବିଭାଗ
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अନଧି କୃତ अନୁ ପେବଶ ଓ ଭାରତ
ବି ଗତ ଦି ନେର େକs ସରକାର- .ାରା ଆସାମ ରାଜେର
େହାଇଥିବା ଏନ୍ଆର୍ସି କାଯକମେର अନୁ ନ ଚାଳି ଶି ଲe ବାସି sା
अନଧି କୃତ ଭାବେର ଆସାମେର ରହି ଆସୁଥିବା କଥା ଜଣାପଡ଼ି ବାପେର
ଏହାକୁ େନଇ ରାଜନୀତି ତୀବ େହାଇଛି  ପଥମତଃ ପ¡ି ମବ{ର
ମୁଖମdୀ ସୁଶୀ ମମତା ବାନାଜୀ ଏହାକୁ େନଇ ତୀବ ପତି କି ୟା ଦଶାଇ
କହି ଛnି େଯ ଯଦି େସହି ଚାଳି ଶି ଲe େଲାକ-ୁ ବି ତାଡ଼ି ତ କରାଯାଏ
େତେବ େଦଶେର ଗୃହଯୁର ଆଶଂକା ରହି ଛି ଏହା େକୗଣସି େଛାଟ
କଥା ନୁ େହଁ  ଚାଳି ଶି ଲe अନୁ ପେବଶକାରୀ ଏକ େଛାଟ ସଂଖା ବି
ନୁ େହଁ  ଚି nା କରି େଦଖp େସହି ଚାଳି ଶି ଲe େଲାକ ଭାରତେର
अନଧି କୃତ ଭାବେର ପେବଶ କରି ବା ସହ ଆମ ସରକାର- .ାରା
ଦି ଆଯାଉଥିବା ସମ] ସୁବିଧା ସୁେଯାଗକୁ अନାୟାସେର ବବହାର କରି
ଆସୁଛnି ଏବଂ େସମାେନ େସଠାକାର ନାଗରି କ ମାନ- ମଧେର ଏମି ତି
ଭାବେର ମି ଶି ଯାଇଛnି େଯ େସମାନ-ୁ ଠାବ କରି ବା ଏକ କକର
ବାପାର ଥିଲା େହେଲ ଏ ସମସା ଆଜି ର ନୁ େହଁ  ବି ଂଶ ଶତାªୀର
ଡା େଜାତି ପସାଦ ପ,ନାୟକ

େଶଷାରୁ ହW ଭାରତ ସଂଲଗ ବ{ଳାେଦଶରୁ େସଠାକାର ବାସି sାମାେନ
अଧି କ ସୁବିଧା ସୁେଯାଗର ଆଶାେନଇ ସୀମାେର अନୁ ପେବଶ କରି
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ଆସୁଛnି  ଆସାମ ସେମତ ପାୟ ସମ] ଉ\ରପବ
ୂ  ରାଜେର େସମାନ- ସଂଖା
ଆଶାତୀତ ଭାବେର ଦି ନକୁ ଦି ନ ବୃ ି ପାଉଛି  ଦୁ ଭାଗର କଥା ଏହି ବି ଷୟ ଆମ
ସରକାରମାେନ ବି ଗତ ସତୁ ରୀ ଦଶକରୁ ଜାଣିବା ସେ\ େକୗଣସି ସରକାର େସମାନ-ୁ
େଦଶରୁ ବାହାର କରି ବା ଭଳି େକୗଣସି ପଦେeପ ଏ ପଯn େନଇ ନାହାnି  ଏପରି
କାହWକି େହାଇଛି ତାହା ବୁ ଝି ବା अସqବ ବି ନୁ େହଁ 
ପଥମତଃ अନୁ ପେବଶକାରୀମାେନ अଧି କାଂଶ ମୁସଲମାନ ଧମାବଲ^ୀ ଏବଂ ଆମ
େଦଶର ପତି /ାପର ଠାରୁ ସଂଖାଲଘୁ ତୁ ୀକରଣ ରାଜନୀତି େହତୁ େକହି ବି େସମାନ-ୁ
ଛୁଇଁ ନାହାnି  କାରଣ ମୁସଲମାନ୍ ମାନ-ୁ ଆଜି ପଯn ସମ] ରାଜେନୖ ତିକ ଦଳ ନି ଜର
େଭାଟ୍ ବା- ଭାବେର ବବହାର କରି ଆସି ଛnି  ଧାମକ ସ ାବଲ^ନଶୀଳ ଏବଂ
ସ ାଧୀନତା ନଁାେର େସମାନ- ସମ] ବି ଶାସ ଓ अlବି ଶାସକୁ େକହି ବଦଳାଇବାକୁ େଚା
କରି ନଥିେଲ ତି ନି ତଲାଖ, ହଲାଲା ଆଦି ପଥା अନାଦି କାଳରୁ ଚାଲି ଆସୁଥିେଲ ସୁା
େକହି ତାହା ବs କରି ବା ଭଳି ସାହାସ େଦଖାଇନଥିେଲ ମୁସଲମାନ ମହି ଳାମାେନ
ଏଥିପାଇଁ अକଥନୀୟ अତାଚାରର ଶୀକାର େହଉଥିବା ପରି େପeୀେର ସାଂପତି କ େକs
ସରକାର ଦୃ ଢ଼ ଭାବେର ଏହି ସବୁ ପଥାକୁ ବି େରାଧ କରି ସୁପି ମ େକାଟ୍ ପଯn ଯି ବା
अେନକ-ୁ ଦୁ ଃଖିତ କରି ଥିଲା ଏବଂ ଏହାକୁ େସମାେନ େକs ସରକାର- ମୁସଲମାନ
ବି େ.ଷ ନୀତି େବାଲି ଜଣାଇବାକୁ ପାଣପେଣ େଚା କରି ଥିେଲ, କି p ଆଜି ର ଯୁଗେର
ଗଣମାଧମ ଓ ସାମାଜି କ ଗଣମାଧମର ପଚାର ପସାର େହତୁ ସମେ] ଏହି ସବୁ
ବି ଷୟେର ଜାଣିବାକୁ ପାଇେଲ
ବ\ମାନ

ଆସି ବା

अନଧି କୃତ

अନୁ ପେବଶକାରୀ

ସମସା

ଉପେର
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अନୁ ପେବଶକାରୀମାେନ ାନୀୟ अଧି ବାସୀ- ପାଇଁ ପଜୂ ଜ ସମ] ସୁବିଧା ସୁେଯାଗେର
ଭାଗିଦାର େହବା .ାରା େଦଶର ସ^ଳ ପଯା େହବନାହW ଏହା ବା]ବି କ ଚି nାର
ବି ଷୟ ଚାଳି ଶି ଲe େକବଳ ଆସାମେର अଛnି  ମେନ କରp ପେତକ ବrିର
େଦୖ ନିକ ଜୀବି କାଖ} अନୁ ନ ପଚାଶଟ-ା େହେଲ ଏହି ସବୁ େଲାକ- ପାଇଁ େଦୖ ନିକ
ଦୁ ଇେକାଟି ଓ ମାସକୁ ଷାଠି ଏ େକାଟି ଟ-ା ଖ} େହଉଛି  ବଷକୁ ସାତଶହ େକାଟି ଟ-ାର
ସ^ଳ େସମାେନ ବବହାର କରୁଛnି  ସତୁ ରି ଦଶକରୁ େସମାେନ ଏଠାେର अଛnି ,
ଏହାର अଥ ବି ଗତ ଚାଳି ଶି ବଷେର େସମାେନ अନୁ ନ ତି ନିହଜାର େକାଟିରୁ अଧି କ ସ^ଳ
ବବହାର କରିଛnି  ଏହା ଏକ ସାମାନ ଆକଳନ ମାତ, ପକୃ ତ ଖ} ଏହାଠାରୁ େଢର୍
अଧି କ େହାଇଥିବ ଏଥିେର ଦି ମତ ନାହW ଏହି ସମ] अଥ ଆମ େଦଶର ଜନତା- ପାଇଁ
ଖ} େହାଇ ପାରି ଥାnା
ଦି ତୀୟତଃ अେନକ ମତ ଦି अnି େଯ େଦଶ ଭିତେର ବି ତ ଭି ନ ରାଜରୁ େଲାକମାେନ
अନ ରାଜକୁ ଯାଉଛnି ଏବଂ େସଠାକାର େଲାକ- ଜୀବି କା ଛଡ଼ାଇ େନଉଛnି  ଆମ
େଦଶର େଲାକମାେନ ବି େଦଶ ବି ଯାଉଛnି  େସମାନ-ୁ ତ େକହି ବାହାରି ଯି ବାକୁ ବାଧ
କରୁନାହW ଏହି େeତେର ଆେମ େକବଳ ବୁ ଝି ବାକୁ େହବ େଯ ବି େଦଶ ଯାଉଥିବା
ବrିମାେନ େସହି ସବୁ େଦଶର ଆବଶକତାକୁ ଆଖି ଆଗେର ରଖି ବି ଭିନ ସଂା.ାରା
କୁ ଶଳୀ ମାନବସଂସାଧନ ଭାବେର ରାନୀ େହାଇଥାnି  େସମାେନ େସହି େଦଶକୁ ଯାଇ
େସହି େଦଶର ଉନ ତି ସାଧନେର ସହାୟକ େହାଇଥାnି  କି p ଭାରତ ଭିତରକୁ ପେବଶ
କରି ଥିବା ଏହି ସବୁ अନୁ ପେବଶକାରୀ େକବଳ ଆମ ସଂସାଧନକୁ ନ କରି ବା ସହି ତ
ସାମାଜି କ େସୗହାକୁ ନ କରି ବାକୁ ଲାଗିଛnି  ବି ଗତ अେନକ ଦଶlୀ ଧରି ଆସାମ
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ଏବଂ ଉଣାअଧି କ अଧି କାଂଶ ଉ\ରପବ
ୂ  ରାଜେର େହଇଥିବା अିରତା ପାଇଁ ଏହି
अନୁ ପେବଶକାରୀ-ୁ େଦାଷୀ ଭାବେର ଦଶାଯାଇଛି  େଯଉଁଥି ପାଇଁ େରାହି {ା ମୁସଲମାନ
ମାନ-ୁ ବହEେଦଶ ଛାଡ଼ି ବା ପାଇଁ ବାଧ କରାଯାଇଥିଲା ଏବଂ ବ{ଳାେଦଶ ମଧ
େସମାନ-ୁ ଶରଣ େଦବାକୁ ମନା କରିେଦଇଥିଲା ତାହା ସମେ] ଜାଣିଛnି  ଦୁ ଭାଗର
ବି ଷୟ ଆମର େଦଶର କି ଛି ରାଜେନୖ ତିକ ବrିତ େସହି ଭଳି ନୃ ଶଂସ ସ"ଦାୟର ହି େତୖ ଷୀ
େବାଲାଇ େସମାନ-ୁ େଦଶେର ାୟୀତ େଦବା ସପeେର ମnବ େଦଉଛnି  ଏହା
େସମାେନ େକବଳ ମୁସଲମାନ ମାନ-ୁ ସp କରି ବା ଉେgଶ େନଇ କରୁଛnି େବାଲି
କୁ ହାଯାଉଛି 
ତୃ ତୀୟତଃ, ଦୁ ଭାଗର ବି ଷୟ ଏହା େଯ ବି ଗତ ଶତାªୀେର େଯେତେବେଳ କାଶEୀର
ଉପତାକାେର ଉଗବାଦୀ କାଯକଳାପର ଆରq େହାଇଥିଲା ଏବଂ ପାଲe କାଶEୀର
ପyିତ- ପରି ବାର अସହାୟ ଭାବେର ନି ଜ ଘର.ାର ଛାଡ଼ି ବାକୁ ବାଧ େହାଇଥିେଲ,
େସମାନ-

ଦୁ ଃଖ

अନୁ ପେବଶକାରୀ-ୁ

ଓ

ଦୁ gଶା

କାହାକୁ

େଦଖା

େଦଇନଥିଲା,

ସ ାଗତ କରି ବାପାଇଁ େଯଉଁମାେନ ଆଗକୁ

ଏେବ

अନଧି କୃତ

ଆସୁଛnି

େସମାେନ

େସେତେବେଳ କାହWକି ନି ିୟ େହାଇଯାଇଥିେଲ ତାହା ସେsହ ସୃି କରୁଛି 
 ରାଜୀବ ଗାlୀ अନୁ ପେବଶକୁ ଏକ
ଚତୁ ଥତଃ, ଉେଣଇଶ ପାअଶୀ ମସି ହାେର ସ ଗତ
ସମସ େବାଲି େଘାଷଣା କରି େସମାନ-ୁ

ଚି ହଟ କରି ବି ଦାୟ କରାଯି ବ େବାଲି

କହି ଥିେଲ ଏହା ପବ
ୂ ର
 ୁ ଇsିରା ଗାlୀ ମଧ ଏକ ସାeାତକାରେର େରାକେଠାକ୍
କହି ଥିେଲ େଯ ଭାରତର୍ ସ^ଳ ଉପେର େକବଳ ଭାରତୀୟ- अଧି କାର अଛି 
अନୁ ପେବଶକାରୀ-ୁ ଯି ବାକୁ ପଡ଼ି ବ ଉେଣଇଶ ପାନେବ ମସି ହାେର ତାଳୀନ ସାଂସଦ
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ସୁଶୀ ମମତା ବାନାଜୀ अନୁ ପେବଶକାରୀ-ୁ େଦଶରୁ କାହWକି ବି ତାଡ଼ି ତ କରାଯି ବ ନାହW,
େବାଲି କହି ଉପବାଚ¥ତି - ଉପେର ଚି ଠା େଫାପାଡ଼ି େଦଇଥିେଲ ଏବଂ ଏହା େସହି
ସମୟେର ଏକ ଉେଲ ଖନୀୟ ଘଟଣା ଥିଲା ବି ଗତ ଶତାªୀେର अେନକ ସରକାର ଏହି
ସମସା ବି ଷୟେର ଚି nା ବr କରି ଥିେଲ ସୁା େକହି ସଠି କ ପଦେeପ େନଇନଥିେଲ
େତଣୁ ଦି ନକୁ ଦି ନ ସମସା ବଢ଼ି ଚାଳି ଥିଲା
ପମତଃ, କୁ ହାଯାଉଛି ଆସାମେର େଦଖାଯାଇଥିବା ଚାଳି ଶି ଲe ସଂଖା ମାତ ଏକ
ଉଦାହରଣ, ପ¡ି ମ ବ{େର ପାଖାପାଖି ଦୁ ଇେକାଟି अନୁ ପେବଶକାରୀ अଛnି , ଓଡ଼ି ଶା
ସେମତ

ପେୂ ବା\ର

ରାଜମାନ-େର

ମଧ

େସମାନ-

ସଂଖା

अଧି କ

େବାଲି

ଜଣାଯାଇଛି  େସମାେନ ଆମ େଦଶ ଭିତେର ଏମି ତି ପେବଶ କରି ସାରି ଛnି େଯ
େସମାନ-ୁ ବାଛି ବାହାର କରି ବା अସqବ େହାଇଗଲାଣି अେନକ ବrି ନି ଜ ପାଇଁ
ରାସନ କାଡ଼, ପାନ୍ କାଡ୍ ଓ ଆଧାର କାଡ଼ କରି ବା ସହ ଘର.ାର କରି ରହି େଲଣି 
ଷ/ତଃ, ଉପେରାr ସମ] ରାଜେର ସଂଗଠି ତ अଧି କାଂଶ अପରାଧେର ଏହି ସବୁ
अନୁ ପେବଶକାରୀ- ନାମ ଉଣାअଧି କ ସବୁ ଠି ଆସୁଛି ହତା, ଧଷଣ, ରାହାଜାନୀ
ଇତାଦି अେନକ ମାମଲାେର ବ{ଳାେଦଶୀ- ସଂପୃrି ଚି nାର ବି ଷୟ େହାଇଛି  େସଇଥି
ପାଇଁ େସମାନ-ୁ େଦଶରୁ ବାହାର କରିବାକୁ େକsସରକାର- ପଦେeପ ସ ାଗତେଯାଗ
ପଦେeପ େବାଲି ଆେମ ମେନକରୁ
େଯଉଁ ସବୁ ରାଜେନୖ ତିକ ଦଳ ଏହି ମାମଲାେର ହ]େeପ କରୁଛnି ବା ନି ଜର
ପତି କି ୟା େଦଖାଉଛnି େସମାେନ େକବଳ ରାଜେନୖ ତିକ ଲାଭ ପାଇଁ ଏହି अନଧି କୃତ
ଜନସଂଖାକୁ ବବହାର କରି ବାକୁ ଚାହଁୁ ଛnି  ବ\ମାନ ପ¡ି ମବ{େର ଜାତି ଆଣ ଓ
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ଧାମକ ଦ{ା ସଂଖା अେହତୁ କ ଭାବେର ବୃ ି ପାଇଛି ଏବଂ ଗଣମାଧମର ନି ିୟତା
ସେ\ ସାମାଜି କ ଗଣମାଧମ .ାରା ଏହାର ବାପକ ପଚାର େହାଇଛି  ବି ଗତଦି ନେର
अେନକ ହତାକାyେର ଧମକୁ େନଇ ଗyେଗାଳରୁ େହାଇଛି  ପ¡ି ମବ{ ସରକାରମୁସଲମାନ ତୁ ିକରଣ ନୀତି େଯାଗଁୁ अେନକ ହି sୁ ପବପବାଣୀ ଉପେର ପତି ବl ଲାଗିଥିବା
ସମେ] ଜାଣnି  ଏହି ପରି ପରି ିତି େର ଯଦି ପ¡ି ମବ{େର ଏନଆରସି ହୁଏ େତେବ
ଶାସକ ତୃ ଣମୂଳ କଂେଗସର ିତି େଦାଦୁ ଲମାନ अବାକୁ ଆସି ଯାଇପାେର ଏହା अତn
ଚି nାର ବି ଷୟ େଦଖୁ େଦଖୁ ଦୁ ଇହଜାର ଉେଣଇଶି ପାେଖଇ ଆସି ଲାଣି  ଏବଂ ସମେ]
ଜାଣିଛnି େଯ ଭାରତର ପଧାନମdୀ ଆସନ ପାଇଁ ମମତା ବାନାଜୀ ମଧ ଇା ପକଟ
କରି ସାରି ଛnି  େତଣୁ େସ ଏହି

ସମୟେର ନି ଜ ରାଜେର ଏନଆରସି

କରାଇ

େଦେବନାହW ଯଦି ହୁଏ େତେବ ଗୃହଯୁ େହବ େବାଲି ଜଣାଇ େସ ସ ତଃ ନି ଜ ଗରି ମା
ଦଶାଇ ସାରି େଲଣି  େଦଖାଯାଉ ଆଗକୁ କଣ େହଉଛି 
ବ\ମାନ ପଶ ଉଠୁ ଛି , ଏହି େଯଉଁ ଚାଳି ଶି ଲe େଲାକ-ୁ ଚି ହଟ କରାଯାଇଛି
େସମାେନ କରି େବ କଣ? େସମାନ-ୁ

ଭାରତରୁ ବି ଦାୟ କରି େଦେଲ ବ{ଳାେଦଶ

େସମାନ-ୁ ସ ୀକାର କରି ବ କି ? େଯଉଁମାେନ ଦୁ ଇ ବା ତି ନିଦଶlି ତେଳ େଦଶ ଛାଡ଼ି
ଆସି ଥିେଲ େସମାେନ ଏେବ େସଠାେର ରହି େବ େକମି ତି? େସମାନ- ଚି nା କରି ବା ନା
ନି ଜ ଘେର େଯଉଁ ନି ଆଁ କୁ ହୁଳୁ ଛି ତା କଥା ଚି nା କରି ବା? ଆଗକୁ ଏହି ସଂଖା ନି ¡ୟ
ଭାବେର ବୃ ି ପାଇବ େସମି ତିେର ବି ଏହି େଦଶେର ଗରି ବ ଓ ଗରି ବୀ ଚି ରସହଚର
େସହି ପରି अବାେର ଆମ େଦଶର ଜନତାକୁ ସଂସାଧନର अଭାବ େହଉଥି ବା େବେଳ
अନୁ ପେବଶକାରୀ-ୁ ରଖି େସମାନ-ୁ ସ^ଳ ଓ ସାଧନ େଯାଗାଇବା ବୁ ିମାନର କାଯ
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ନାହW ଯଦି େରାହି {ା ଓ ବ{ଳାେଦଶୀ अନୁ ପେବଶକାରୀ-ୁ ରହି ବାର अଧି କାର କଥା
ଉେଠ ତା େହେଲ କାଶEୀର ଉପତାକାେର ପyିତ ମାନ-ୁ ପୁନଃବସତି ାପନ କରି
େସମାନ-ୁ ସାନର ସହ ରଖାଇବା ଦାୟି ତ ମଧ ସରକାର େନବା ଉଚି ତ ଏଥିେର
ସମ] ରାଜେନୖ ତିକ ଦଳ ସହାୟତା କରି ବାକୁ େହବ େକବଳ େଯ େରାହି {ା ଓ
ମୁସଲମାନ ମାନ- ପାଇଁ ହW ଲେଢ଼ଇ କରି ବାକୁ ଆେଗଇ ଆସୁଥିବା ବrିମାେନ େଦଶର କି
ଉନ ତି

କରି େବ

ତାହା

ସାଧାରଣ

ଜନତା

ଭଲେର

ଜାଣି

ସାରି େଲଣି

େତଣୁ

अନୁ ପେବଶକାରୀ- ସମଥନ କରି ବା ବs କରି େସମାନ-ୁ ଯଥାଶୀଘ େଦଶ ଛାଡ଼ି
ଯି ବାପାଇଁ କୁ ହାଯାଉ

ବୀମା ନଗର, ବହEପୁର
୭୬୦୦୧୦, ଓଡ଼ି ଶା
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ଭଗବାନ ଦ\ାେତୟ- ୨୪ ଗୁରୁ
ଭଗବାନ ଦ\ାେତୟ ୨୪ ଜଣ-ୁ ଗୁରୁ ଭାବେର ଗହଣ କରି ଥିେଲ। େସ
ବତାଇଛnି େଯ, ଯାହାଠାରୁ ମଧ ଆମକୁ କି ଛି ଶି ଖିବାକୁ ମି େଳ, ତାହା
ଶି eା କରି ବା ପାଇଁ ଯତ ବାନ େହବା ଉଚି ତ। େସ ଗୁରୁ େବାଲି ମାନି
ଜୀବନର ବହୁମୂଲ ତ\ ଶି ଖିଥିବା ୨୪ଗୁରୁ- ମଧେର ମାନବ, ପଶୁ,
ପeୀ, କୀଟ ପତ{ ଏବଂ େଭୗତି କ ବ]ୁମାନ ସାମି ଲ अଛnି । ଏଠାେର
େସହି ୨୪ ଗୁରୁ ଏବଂ ତା-ଠାରୁ ମି ଳିଥିବା ଶି eା ସ^lେର ସଂeିେର
ଆେଲାଚନା

କରିବା।

ଏହି

ସମ]

ବି ଷୟ

ଶୀମଦ

ଭାଗବତ

ମହାପୁରାଣର ଏକାଦଶ <sେର ବ$ତ अଛି । ଦ\ାେତୟ-ୁ େସଠାେର
'अବଧୁତ' େବାଲି କୁ ହାଯାଇଛି ।
(୧) - ସୂଯ
ଭଗବାନ ଦ\ାେତୟ ସୂଯ -ଠାରୁ ଶି ଖିଥିେଲ େଯ, େଯଭଳି ସୂଯ
ଏକ େହାଇଥିେଲ ମଧ ଭିନ

ଭିନ

ମାଧମେର अଲଗା अଲଗା

େଦଖାଯାଆnି । ଠି କ୍ େସମି ତି ଆତEା ମଧ ଏକ, ଯାହା ଆମକୁ ଭିନ ଭିନ
ରୂପେର େଦଖାଯାଏ।
ପତି ଭା ପି ୟଦଶନୀ

(୨) - ଚsମା
ଆମର ଆତEା ଲାଭ-eତି ଠାରୁ ଉ େର। ଠି କ୍ େଯମି ତି ଚsମାର
eୟ-ବୃ ି अନୁ ସାେର ତା େଜାÙାର ଔ©ଲ ଓ ଶୀତଳତା ବି େଶଷ
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ପଭାବି ତ ହୁଏନାହW, ବରଂ ସବଥା ଏକପକାର ରେହ। େସହି ଭଳି ଆତEା ମଧ େକୗଣସି
ଲାଭ-eତି େଦଖି ପରି ବ\ତ ହୁଏନାହW।
(୩) - ପୃଥିବୀ
ପୃଥିବୀ ମାତାଠାରୁ ଆେମ ସହନଶୀଳତା ଓ ପେରାପକାରର ଭାବନା ଶି eା
କରି ପାରି ବା। ମନୁ ଷ ପୃଥିବୀ ଉପେର अେନକ ଆଘାତ କେର। ଉÕାତ କେର। ଖନନ
କାଯ କେର। କି p ଧରି ତୀ ମାତା ସମ] ଆଘାତ ସହନ କରnି ଓ ପେରାପକାର ଭାବନା
ରଖି ଖାଦାନ ଉପୁଯାଇ ଜୀବନ ପତି ପାଳନ କରnି ।
(୪) - ଆକାଶ
ଆକାଶ ଭଳି ସମ] େଦଶ (ାନ), ପରିିତି ଓ କାଳ (ସମୟ)େର େମାହ
(attachment) ଠାରୁ ଦୂ େରଇ ରହି ବା ଉଚି ତ।
(୫) - ବାୟୁ
ଭଗବାନ ଦ\ାେତୟ- अନୁ ସାେର, େଯପରି ଭଲ ବା ଖରାପ ାନେର ପବାହି ତ
େହଉଥିେଲ ମଧ ବାୟୁର ମୂଳ ସ ରୂପ ସ  ରହି ଥାଏ। େସହି ପରି , ଆେମ ମାେନ ସ©ନ ବା
ଦୁ ଜନ- ସେ{ ରହି େଲ ମଧ ନି ଜସ ସୁଗୁଣ ପରିତାଗ କରି ବା अନୁ ଚି ତ।
(୬) - अଗି
ଜୀବନେର େଯଭଳି ପରି ିତି ଆସି ବ, ତଦନୁ ସାେର ନି ଜକୁ ଖାପ ଖୁଆଇେନବା ଗୁଣ
अଗି ଠାରୁ ଶି ଖିଥିେଲ ଦ\ା ଭଗବାନ।
(୭) - ଜଳ
ଭଗବାନ ଦ\ାେତୟ ଜଳଠାରୁ ସଦା ପବି ତ ରହି ବା ଶି ଖିଥିେଲ।
(୮) - ସମୁଦ
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େଯପରି ସମୁଦ େଢଉ ଜୁ ଆର ଭ,ା ସେ\ ସବଦା ଗତି ଶୀଳ ରହି ଥାଏ, େସମି ତି
ଜୀବନେର ଉ}-ନୀ} ସମୟ ଆସୁଥିେଲ ସୁା ଆେମ ନି ରnର ଖୁସି ଏବଂ କମ ଚଳ
ରହି ବା ଉଚି ତ।
(୯) - ଶି ଶୁ
ଶି ଶୁମାେନ େଯମି ତି ସବଦା ଚି nାମୁr ଓ ପସନ ଚି \ ରୁହnି , େସହି ଭଳି ଆେମମାେନ
ମଧ ସଦା ପସନ ରହି ବାକୁ େଚା କରି ବା ଉଚି ତ।
(୧୦) - କୁ ମାରୀ କନା
ଦ\ା ଭଗବାନ ଥେର ଧାନ କୁ ଟୁ ଥିବା କୁ ମାରୀ କନାଟିଏ େଦଖିେଲ। ଧାନ କୁ ଟିବା
ସମୟେର ତା' ହାତର ଚୁ ଡି ଖୁବ୍ ଶª କରୁଥାଏ। ବାହାେର ବସି ଥିବା अତି ଥିମାନ-ୁ ଏହି
ଶª ବି ରr କରୁଥିଲା। ଶªକୁ କମ୍ କରି ବା ପାଇଁ କନାଟି ପଥେମ କି ଛି ଚୁ ଡି କାଢି େଦଲା,
ତଥାପି ଶª ନ କମି ବାରୁ ମାତ ପଟିଏ େଲଖାଏଁ ଚୁ ଡି ରଖି ବାକି ତକ ବାହାର କରିେଦଲା ଓ
ବି ନା ଶªେର ଧାନ କୁ ଟିବାକୁ ଲାଗିଲା। ଆେମ ମାେନ ମଧ େଗାଟିଏ େଲଖାଏଁ ଚୁ ଡି ଭଳି
ଏକାnେର ନି ରବ ରହି ଆଗକୁ ବଢି ବା ପାଇଁ ପୟାସ କରିବା ଉଚି ତ।
(୧୧) - ଶର ତି ଆରି କରୁଥିବା ବrି
ଦ\ାେତୟ ଏପରି ଜେଣ ଶର ତି ଆରି କରୁଥିବା ବrିକୁ େଦଖିେଲ, ଯି ଏ ତୀର
ତି ଆରି କାଯେର ଏେତ ମଗ ରହି ଥିଲା େଯ, ତା ପାଖେଦଇ ରାଜା- ପଟୁ ଆର ଯି ବା ମଧ
ତାକୁ ଜଣାପଡି ଲା ନାହW କି ^ା ତା'ର ଧାନଭ{ େହଲାନାହW। େତଣୁ ଆମକୁ ମଧ अଭାସ
ଓ େବୖ ରାଗ ବଳେର ମନକୁ କାବୁ କରିବାକୁ େହବ।
(୧୨) - ପି {ଳା େବଶା
ପି {ଳା ନାମୀ େବଶା ଧନୀକ ଗାହକ अେପeାେର अନ ଗାହକ-ୁ େଫରାଇ ସାରା
ଆହାନ ଇ-ପତି କା ସ"ୂ $ ନି ଃଶୁ' ବି ତରଣ େହତୁ ଡା େଜାତି ପସାଦ ପ,ନାୟକ- .ାରା ପତି /ି ତ ଓ ପକାଶି ତ | Aahwaan.com | 378

ଆହାନ ଇ-ପତି କା, ତେୟାଦଶ ବଷ, अମ ସଂଖା, अଗ ୨୦୧୮

Magazine Downloaded from www.aahwaan.com

ରାତି अନି ଦାେର ବି ତାଇଲା। େସହି ବି ନିଦ ନି ଶି ତା ମନେର େବୖ ରାଗର ଭାବ ଉେଦକ
କରାଇଲା ଏବଂ େସ ବୁ ଝି ପାରି ଲା, ପକୃ ତ ସୁଖ अଥପାିେର ନାହW। ବରଂ ପରମାତEାଧାନେର ମି େଳ। ଏହି ସତ ହୃଦୟ{ମ କରି ବା ପେର େସ ପତି ରାତି ସୁଖନି ଦା ଗଲା।
अତଏବ ପି {ଳା ଠାରୁ ଦ\ାେତୟ ଶି ଖିଥିେଲ େଯ ଆେମ େକବଳ अଥ ସବସ େଧୟ େନଇ
ବିବା ଉଚି ତ ନୁ େହଁ ।
(୧୩) - ହାତୀ
ହାତୀଟିଏ ହ]ିନୀ ସ"କେର ଆସି ବା ମାେତ ତା ପତି ଆସr େହାଇ ମ\ ହୁଏ।
େତଣୁ ହାତୀଠାରୁ ଶି ଖିବାକୁ େହବ େଯ, ତପସ ୀ ପୁରୁଷ ଓ ସନାସୀମାେନ ନାରୀଠାରୁ
ଦୂ େରଇ ରହି ବା ଉଚି ତ।
(୧୪) - ସାପ
ଭଗବାନ ଦ\ାେତୟ ସାପଠାରୁ ଶି eା କରି ଥିେଲ େଯ, ଜେଣ ସନାସୀ ଏକାକୀ
ଜୀବନ ବତି ତ କରି ବା ଉଚି ତ। େଗାଟିଏ ାନେର ାଣୁ ନରହି ଭିନ ଭି ନ ାନକୁ
ପବାସେର ଯାଇ ନି େଜ ଆହରଣ କରି ଥି ବା ାନ ବା¢ିବା ଉଚି ତ।
(୧୫) - ମୃଗ
ମୃଗଟିଏ ନି ଜ ଡି ଆଁକୁଦା ଓ ମଉଜମ]ିେର ଏେତ େବଶୀ ହଜି ଯାଏ, ଯାହା ଫଳେର
ତାକୁ ନି ଜ ଚାରି ପାଖେର ଥିବା ହି ଂସଜp- ଉପିତି ର ଆଭାସ ସହେଜ ହୁଏନାହW ଏବଂ
େସ

େସମାନ-

ଶି କାର

େହାଇ

ପାଣହରାଏ।

ଏଥିରୁ

ଜୀବନେର

ଏହି

ଶି eା

ନି ଆଯାଇପାେର, ସୁଖ ସେqାଗେର ମ©ି ଆେମ ମାେନ ଦାୟି ତହୀନ ଏବଂ अମନଶୀଳ
େହବାନାହW।
(୧୬) - अଜଗର
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ଯାହାବି ମି ଳିବ ଖୁସି ଖୁସି ତାକୁ ସ ୀକାର କରି ବା ଆମର ଧମ ହବା ଉଚି ତ ତଥା
ଆେମ ଜୀବନେର ପରମ ସେnାଷୀ େହବା ଉଚି ତ େବାଲି ଦ\ା ଭଗବାନ अଜଗର ଠାରୁ
ଶି ଖିଥିେଲ।
(୧୭) - କେପାତ
କେପାତ ଦ"\ି ପାର¥ରି କ େପମେର ବୁ ଡି ସଂସାର େମାହେର ଆବି  ଥିେଲ।
େତଣୁ ନି ଜ ସnାନ ମାନ-ୁ ବାଧ ଜାଲେର ପଡି ଥିବା େଦଖି େମାହପାଶ େଯାଗଁୁ ନି େଜ
େସ ାେର ଯାଇ ଜାଲେର ପଡି େଲ। ଏହି ଘଟଣା େଦଖି ଦ\ାେତୟ କେପାତ ଜୀବନରୁ
ଶି eାକେଲ େଯ, କାହାରି ପତି अତଧି କ େସହ ଓ अନୁ ରାଗ ଦୁ ଃଖର କାରଣ େହାଇଥାଏ।
(୧୮) - କୁ ରର ପeୀ
ଏହି ପeୀଟି ନି େଜ ସଂଗହ କରି ଥିବା ମାଂସ ଟୁ କୁଡାକୁ ଥ¢େର ଚାପି ଧରି ଥାଏ।
अନ ବଳବାନ ପeୀ ମାେନ ତା ଠାରୁ େସହି ମାଂସ ଖyକ ଛଡାଇେନବା ପାଇଁ ପୟାସ କରି
ତାକୁ ବତି ବ] କରି ପକାnି । ଥ¢ରୁ ମାଂସ ଖyକ ଛାଡି େଦବା ପେରହW କୁ ରର ପeୀକୁ
ଶାnି ମି େଳ। ଏହି ପeୀଠାରୁ ଆେମ ଶି ଖିବା ଉଚି ତ େଯ, ବ]ୁକୁ ପାଖେର ଜାବୁ ଡି ରଖିବାର
ମାନସି କତା ପରି ହାର କରି ବା େଶୟ<ର।
(୧୯) - ମାଛ
େଯଭଳି ମାଛଟିଏ ବନି ଶୀକ¢ା अଗେର ଲାଗିଥିବା ସାମାନ ଖାଦ େଲାଭେର ଯାଇ
ଆପଣା ପାଣ ହରାଏ, େସହି ଭଳି ଆେମ ମାେନ ମଧ ରସନା ଲାଳସାକୁ अଧି କ ମହ\
େଦବା अନୁ ଚି ତ। ଆେମ ଏପରି େଭାଜନ ଗହଣ କରି ବା ଉଚି ତ ଯାହା ସ ାପେe
ହି ତକର େହାଇଥାଏ।
(୨୦) - ବୁ ଢି ଆଣୀ
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େସ ବୁ ଢି ଆଣୀ ଠାରୁ ଶି ଖିଥିେଲ େଯ, ଭଗବାନ ମାୟାଜାଲ ସୃି କରnି ଆଉ ସମୟ
ଆସି େଲ ତାକୁ ନି େଜ ହW ନ କରିଦି अnି , େଯମି ତି ବୁ ଢି ଆଣୀ ଟିଏ ନି େଜ ଜାଲବୁ େଣ,
ତହWେର ବି ଚରଣ କେର ଓ େଶଷେର ନି େଜ ଜାଲଟିକୁ ଗିଳିଦିଏ। ଭଗବାନ ମଧ େସହି ଭଳି
ମାୟାରୁ ସଂସାର ରଚନା କରnି ଓ େଶଷେର ନି େଜହW କାଳ ଗଭେର ତାକୁ ନ
କରି ଦିअnି ।
(୨୧) - ଭअଁର
ଭअଁର େଯପରି अଲଗା अଲଗା ଫୁଲରୁ ପରାଗ ଗହଣ କରି ଥାଏ, ଠି କ୍ େସମି ତି,
ଆେମ ମଧ େଯଉଁଠି ାନାମୃତ ପାଇବା, ତାକୁ ସଂଗହ କରି େନବା ଉଚି ତ।
(୨୨) - ଭୃ {ୀ କୀଟ
ଏହି କୀଟ ଠାରୁ େସ ଶି ଖିଥିେଲ, ଭଲ େହଉ ବା ମs, ଆେମ େଯପରି ଚି nନେର
ମେନାନି େବଶ କରି ବା, ଆମ ମନ େସହି ପରି େହାଇଯି ବ।
(୨୩) - ମହୁମାଛି
ମହୁମାଛି ମାେନ ତା- େଫଣାେର ମହୁ ଠୁ ଳ କରି ରଖnି , ଯାହାକୁ ପରବ\ ସମୟେର
ମଣିଷ କାଢି ନିଏ। ଏଥିରୁ ଆେମ ଶି eା କରିବା ଉଚି ତ େଯ ଆବଶକତା ଠାରୁ अଧି କ
ସ"ଦ ଠୁ ଳ କରିବା अନାବଶକ। େଲାଭ ପରି ତାଗ କରିବା।
(୨୪) - ପତ{
ପତ{ଟିଏ अଗି ଶିଖା ପତି ଆକଷତ େହାଇ ମୃତୁବରଣ କେର। ତା ଠାରୁ ଶି ଖିବା
ଉଚି ତ େଯ, ର{-ରୂପର ଆକଷଣ ଏବଂ ମି ଥା େମାହଜାଲେର ଘା¢ିେହବା ଠି କ୍ ନୁ େହଁ ।
ପଟ ନଂ - ୫, ଶrି ନଗର
ଲି -େରାଡ଼ , କଟକ - ୧୨
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ସକାରାତEକ ଚିnାଧାରା
ବି ଭିନ ପରିିତି େର, ସୁଖେର, ଦୁ ଃଖେର ନି ଜର ଦୃ ିଭ{ୀ କୁ ଠି କ
ରଖି ପାରି େଲ ମାନବ ଜୀବନ ଉନ ତ ହୁଏ ବି ଭିନ ପକାର ଆପଦ
ବି ପଦେର ନି ଜକୁ ିର ରଖିବା କ କର ହୁଏ େସଥିପାଇଁ ସାଧନା
କରି ବାକୁ ହୁଏ ମହାତEାମାେନ ବତାଇଥିବା ମାଗକୁ अନୁ ସରଣ କରିବାକୁ
ହୁଏ ମହାତEାମାନ- ମାଗ अନୁ ସରଣ କେଲ େସଥିରୁ अେନକ
ମୂଲବାନ ସୂତ ସବୁ ର ପାିହୁଏ େସହି ସୂତ ସବୁ ର ପାଳନ କେଲ
ମନୁ ଷ ଦୁ ଃଖ, ଦୁ େଯାଗ, ସ-ଟ ଏବଂ अଶାnି ରୁ ିର ଚି \େର ଉନEr
େହାଇ ପାେର ସବୁ ପକାର ଶାnି ର ଆଧାର େହଲା ସକାରାତEକ
ଚି nାଧାରା ସକାରାତEକ ଚି nାଧାରାର ବି କାଶ ନି ମେn ଆମକୁ ବି ଭିନ
ମହାପୁରୁଷ

ମାନ-

କାଯକଳାପରୁ

ଶି eା

ଆହରଣ

କରି ବାକୁ

େହାଇଥାଏ
ଆେମ ଦୁ ଇଟି ଉଦାହରଣରୁ ସକାରାତEକ ଚି nାଧାରା ସ^lେର
ଆେଲାଚନା କରିବା :ପଥମ ଉଦାହରଣ : ଥେର ଜେଣ ବୃ  େଲାକ अପର ଜଣ-ୁ
ଶୀ ରମା କାn ମି ଶ

ସାହାଯ କରି ବା େବେଳ ତା-ର େଗାଡ଼ ଭା{ିଗଲା ବୃ  ଜଣ- ଥିେଲ
ବଦରାଗି ପକୃ ତି ର େତଣୁ େସ କ ସମୟେର ନି ଜକୁ ବି ଭିନ ପକାର
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ନକରାତEକ ଚି nାଧାରାେର ଆହୁରି କ ପହାଇବାକୁ େଚା କେଲ େଯପରି େସ ଦୁ ଃଖ
ପକାଶ କରି କହି େଲ - “େମାର ଭାଗ ଖରାପ, ମଁୁ କାହWକି ପରର ଉପକାର କରିବାକୁ
ଯାଉଥିଲି? ତା’ଫଳେର ଆଜି ଏ କ େଭାଗ କଲି  ଭଗବାନ ଏପରି ନି gୟୀ େଯ େମା
ଭଳି ପେରାପକାରୀ େଲାକର େଗାଡ଼ ଭା{ିେଦେଲ କଳି ଯୁଗେର अଧମର ବି ଜୟ ହୁଏ
ଆଉ ଧମର ଏ ପକାର ଦୁ ଃଖ ହୁଏ ଯି ଏ ପରର ମ{ଳ କଲା ଭଗବାନ ତାକୁ ହW ଶା]ି
େଦଉଛnି  ଭଗବାନ-ର ବି ବି ଚାର ନାହW ଆଉ ମଣିଷ କଥା କଣ କହି ବା?” ବୃ ବrି
ଏହି େଯଉଁ କଥାଗୁଡ଼ିକ କହି େଲ ତାହା ତା-ର ମନର ଭାବାେବଗ ଗୁଡ଼ିକର ପରି ପକାଶ
କି p ଏହି କଥାଟିକୁ ଟିକିଏ ବଦଳାଇ କହି ଥିେଲ ଏପରି ଶୁଣା ଯାଇଥାnା - “ପରେମଶରअସୀମ ଦୟା, ମଁୁ ପେରାପକାର କରିବାକୁ ଯାଇଥିଲି େବାଲି ଠାକୁ େର ମେତ अେକ ରeା
କରି େଦେଲ; େକବଳ ମାତ େମା େଗାଡ଼ଟି ଭା{ିଗଲା ନ େହେଲ ଆହୁରି କି ଛି ଭୟ-ର
େହାଇଥାnା କି ଛି ବଡ଼ ବି ପଯୟ େହାଇଥାnା ପରେମଶର- ସତ୍ କାଯ କରି ଥିବା
େହତୁ େସ ମେତ େକେତ ବଡ଼ ବି ପଦରୁ ରeା କେଲ”
ଉପେରାr େଗାଟିଏ ଘଟଣାେର ଦୁ ଇ ପକାର ଭାବନା ଦି ଆ ଯାଇअଛି  ପଥମଟି େହଲା
ନକାରାତEକ ଯାହା ଫଳେର କ େବଶୀ ହୁଏ ଆଉ ଦି ତୀୟଟି େହଲା ସକାରାତEକ
ଯାହାଦାରା କ ସମୟେର ମଧ ଆନs ମି େଳ, ସକାରାତEକ ଚି nାଧାରା ସବୁ େବେଳ
ଜୀବନକୁ ସୁଖ ଆଉ ଶାnି େର ଚଳାଇବାକୁ ସeମ ହୁଏ ଦୃ ିେକାଣ ବଦଳି ଗେଲ ଜୀବନ
ଉନ ତ ଦି ଗକୁ ଗତି କେର ନି ମେର ସକାରାତEକ ଚି nାଧାରା ଉପେର ଆଉ େଗାଟିଏ
ଉଦାହରଣ େଦବା :େକୗଣସି ଏକ ଗାମେର ଜେଣ ପହି ଲମାନ ଆଉ ଜେଣ ଇଟାଭାଟିର ଶମି କ ରହୁ ଥିେଲ
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ପହି ଲମାନ ଦି ନଯାକ ପରି ଶମ କରି ନି ଜର अ{ େସୗ/ବ ବଜାୟ ରଖିବା ପାଇଁ େଚା
କରୁଥିେଲ ଆଉ େସଥିେର ସଫଳ ମଧ େହଉଥିେଲ େସ ସଦା ସବଦା ପଫୁଲ
ରହୁଥିେଲ େଲାକମାେନ ତା- ସା{ ସୁଖ ପାଇବାପାଇଁ ଲାଳାୟି ତ ରହୁଥିେଲ ଆର
ଜଣକ ଇଟାଭାଟିର ଶମି କ ନି ଜକୁ अତn ଦୀନ ହୀନ ଆଉ ନଗଣ ମେନ କରୁଥିେଲ େସ
ସବୁ େବେଳ ସବୁ କଥାେର ନକାରାତEକ ଚି nା କରୁଥିେଲ ଫଳେର ତା-ର ପତି କଥାେର
अସେnାଷର अଗି ମାଡ଼ି ଆସୁଥିଲା େତଣୁ ପାଖ ପେଡ଼ାଶୀ େକହି ତା- ପାଖ ମାଡୁ
ନଥିେଲ ତା- ସହି ତ କଥାବା\ା କରି େକହି ବି ଆନsିତ େହଉ ନଥିେଲ କାରଣ େସ
ନି େଜ ବି େକେବ ସୁଖ ଶାnି େର ରହୁ ନଥିେଲ ଥେର ଗଁାକୁ ଜେଣ ମହାତEା ଆସି େଲ େସ
ଗଁାର ସବୁ େଲାକ- ସହି ତ ମି ଶିେଲ ତା’ପେର େସ ନି ¡ିତ କେଲ ଗାମର ସବୁ ଠାରୁ ସୁଖୀ
େଲାକ େସହି ପହି ଲମାନ ସହି ତ କଥାବା\ା କରି ବା ପାଇଁ ଆଉ େସହି ଗାମର ସବୁ ଠାରୁ
ଦୁ ଃଖୀ େଲାକ େସହି ଇଟାଭାଟିର ଶମି କ ସହି ତ ମଧ କଥାବା\ା କରି ବା ପାଇଁ ିର
କେଲ େସ ଜାଣିବାକୁ ଚାହWେଲ ଏକା ମାଟି, ପାଣି, ପବନ ଆଉ େଭାଜନ ଗହଣ କରୁଥିେଲ
ମଧ ଦୁ ଇ େଲାକ ଦୁ ଇ ପକାରର କାହWକି େହାଇ ଯାଉଛnି ?
େସ ଆଗ ପହି ଲମାନକୁ ତା- ପାଖକୁ ଡାକି େଲ, ପାଖେର ବସାଇେଲ ଓ ପଚାରି େଲ ତୁ େମ
କଣ ଖାଇ ଏେତ ସୁsର ଶରୀର ଗଠନ କରି ଛ ଏବଂ େକମି ତି ଏେତ ପଫୁଲ ରହି ପାରୁଛ?
ପହି ଲମାନ ତା-ୁ କହି େଲ - “ଆା ମଁୁ ପତି ଦିନ ଚଣାକୁ େମାର ମୁଖ ଖାଦ ରୂପେର ଗହଣ
କେର; କାରଣ ଚଣା ଏକ ପୁିକର ଖାଦ ଏହି ଚଣାକୁ ଖାଇ େଘାଡ଼ା अଶ ଶrି ବହନ
କରୁଛି ଏବଂ अନାନ ଭାରବାହୀ ଜୀବ- ଠାରୁ ଉନ ତତର କାଯ କରି ବା ପାଇଁ ସeମ
େହଉଛି  େସହି ଚଣାକୁ ଖାଇ ପତି ଦିନ ମଁୁ ବାୟାମ କରି ଏ ପକାର ସୁsର ଶରୀର ଗଠନ
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କରି ଛି େମା ଶରୀର ସୁ ଥିବାରୁ େମା ମନ ମଧ ସୁ अଛି ଏବଂ ମଁୁ ପତି ଦିନ ଆହୁରି
େବଶୀ ବାୟାମ କରି ବା ପାଇଁ େଚା କରୁଛି ”
ତା ପେର ମହାତEା ଜଣ- େସହି ଇଟାଭାଟିର ଶମି କ-ୁ ନି ଜ ପାଖେର ଡାକି କରି
ବସାଇେଲ ଶମି କ ଜଣ- ସବୁ େବେଳ ଚି nାଗ ଏବଂ ଦୁ ଃଖିତ ରହୁଥିେଲ ତା-ର
ଶରୀର ମଧ अତn eୀଣ ଥିଲା ତା-ୁ ମହାତEା େସହି ପଶ ପଚାରି େଲ େଯ ତୁ େମ କଣ
ଖାଉଛ ଏବଂ କାହWକି ସବୁ େବେଳ ଦୁ ଃଖ କେର ରହୁଛ? ଶମି କ ଜଣ- अତି କାକୁ ତି
ମି ନତୀ େହାଇ କହି ଲା - “ଆା ମଁୁ ବହୁତ କମ େରାଜଗାର କେର ଫଳେର େକୗଣସି ଭଲ
ଜି ନିଷ ଖାଇ ନପIରି ସବୁ ଠାରୁ ଶ]ା ଜି ନିଷ ଚଣା ଖାଏ ଖାଲି ଚଣା ଖାଇବା ଫଳେର ମଁୁ
ବି େଶଷ କାମ କରି ପାେରନାହW ମଁୁ ଧି େର ଧି େର ଦୂ ବଳ
 େହାଇ ଯାଉଛି  ପତି ଦିନ ଇଟା
ତି ଆରି ସଂଖା କମି ଯିବା ଫଳେର େମାର େରାଜଗାର ମଧ କମି ଯାଉଛି ଯାହା ଫଳେର
ମେତ ପରି ବାର ପତି େପାଷଣେର କ େହଉଛି , ଯାହା ପରବ\ ୀ କାଳେର େମା ଚି nାକୁ
ଆହୁରି ବଢ଼ାଇ େଦଉଛି  ଚି nା ଫଳେର େମାର ଶରୀର ଆହୁରି ଦୁ ବଳ େହାଇଯାଉଛି 
ଚି nା େଯାଗଁୁ େମାର େକେବବି ମାନସି କ ଶାnି ରହି ପାରୁନାହW”
ପହି ଲମାନ ଆଉ ଶମି କର କଥା ଶୁଣି ସାରି ବା ପେର ମହାତEା ଜଣ- ସବୁ ଗାମବାସୀ-ୁ
ଏକ ସା{େର ଡକାଇେଲ ଆଉ ଗାମେର େଗାଟିଏ ସଭା କେଲ େସ ସବୁ େଲାକ ମାନ-ୁ
କହି େଲ , ଭାଇମାେନ ଆଜି ମଁୁ ଆପଣ ମାନ-ୁ େଗାଟିଏ ମଜା କଥା କହି ବି ଏ ଗାମର
ସବୁ ଠାରୁ ସୁଖୀ େଲାକ ପହି ଲମାନ ଆଉ ସବୁ ଠାରୁ ଦୁ ଖୀ େଲାକ ଇଟାଭାଟିର ଶମି କ ଦି େହଁ
ଚଣାକୁ ହW େସମାନ-ର ଖାଦ ଭାବେର ଗହଣ କରnି  କି p ଜେଣ ଚଣା ଖାଇ ପସନ
େହଲା େବଳକୁ ଆଉ ଜେଣ ଚଣା ଖାଇ अତn ଦୁ ଃଖିତ େହଉଛି  ପହି ଲମାନ ଜଣଆହାନ ଇ-ପତି କା ସ"ୂ $ ନି ଃଶୁ' ବି ତରଣ େହତୁ ଡା େଜାତି ପସାଦ ପ,ନାୟକ- .ାରା ପତି /ି ତ ଓ ପକାଶି ତ | Aahwaan.com | 385
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ଚଣାକୁ अଶ ଶrି ଭାବେର ଖାଇ ହଜମ କରି ପତି ଦିନ େବଶୀ ଭାର ଉେ\ାଳନ କରି ବାକୁ
ପୟାସ କରୁअଛି  କି p ଶମି କ ଜଣ- େସହି ଚଣାକୁ ସବୁ ଠାରୁ ନି କୃ ଏବଂ କମ ଦାମର
ଜି ନିଷ ଭାବେର ଗହଣ କରୁ अଛି ଫଳେର େସ ଚଣାକୁ ଠି କ ଭାବେର ହଜମ କରି
ପାରୁନାହW ଆଉ ଦି ନ ପେର ଦି ନ ତାର ଶରୀର eୀଣ େହାଇ ଯାଉअଛି  ଏହା ଦାରା ତା’ର
କାମ କରି ବାର eମତା ଦି ନକୁ ଦି ନ କମି ଯାଉଛି 
ତା’ପେର ମହାତEା ଜଣ- ସବୁ ଗାମବାସୀମାନ-ୁ କହି େଲ, େଦଖp ଦି େହଁ େସହି ଏକା
ଖାଦ ଚଣାକୁ ଖାଉଛnି  ଜେଣ अଥାତ ପହି ଲମାନ ସକାରାତEକ ଚି nା କରି ଚଣାକୁ ଖାଉ
ଥିବାରୁ ତା-ର ଶରୀର ଏବଂ ମନ ଉଭୟ ଭଲ ରହୁଛି  अଥଚ ଆଉ ଜେଣ अଥାତ ଶମି କ
ଜଣକ େସହି ଖାଦ ମାେନ ଚଣାକୁ ଖାଉଛି ନକାରାତEକ ଭାବେର େସ ଭାବୁ ଛି େଯେହତୁ
ତା ପାଖେର अଥ ନ ଥିବାରୁ ବାଧ େହାଇ େସ ସବୁ ଠାରୁ ଶ]ା ଜି ନିଷ ଖାଉଛି , େତଣୁ ତା’ର
ମାନସି କ ବି କାର; ଶାରୀରି କ ବି କାରର ମଧ କାରଣ େହଉଛି 
ଏହାହW େହଉଛି ସାକାରାତEକ ଆଉ ନକାରାତEକ ଚି nା ମଧେର ପେଭଦ ସାକାରାତEକ
ଚି nା ଫଳେର ଆମର ଦୃ ିଭ{ି ବଦଳି ଯାଏ ଭାବନା ବଦଳି ଯାଏ ଆମର ଆଚରଣ
ବଦଳି ଯାଏ ଆେମ ନି ଜ ମନେର ଆନs अନୁ ଭବ କରୁ, ଫଳେର ଶରୀର ମଧ ଭଲ
ରେହ େତଣୁ କରି ସଦା ସବଦା ସକାରାତEକ ଚି nାଧାରାେର ବୃ ି କରି ବାକୁ େହବ
ସକାରାତEକ ଦୃ ିଭ{ୀ ଦାରା ମଣିଷର ନି ଜସ ଆନs ବଢ଼ି ବା ସହି ତ ତା’ର ବrିତେର
ମଧ ଯେଥ ଉନ ତି େହାଇଥାଏ ଏହି ପରି େପeୀେର ନି ମେର ସାମୀ ବି େବକାନsସ"କେର ଆେଲାଚନା କରି ବା :ସାମୀ ବି େବକାନs ଆେମରି କାେର ବି ଶ ଧମସଭାେର अେଦୖ ତବାଦ ସ"କେର ବାଖା
ଆହାନ ଇ-ପତି କା ସ"ୂ $ ନି ଃଶୁ' ବି ତରଣ େହତୁ ଡା େଜାତି ପସାଦ ପ,ନାୟକ- .ାରା ପତି /ି ତ ଓ ପକାଶି ତ | Aahwaan.com | 386

ଆହାନ ଇ-ପତି କା, ତେୟାଦଶ ବଷ, अମ ସଂଖା, अଗ ୨୦୧୮

Magazine Downloaded from www.aahwaan.com

କରି ସମଗ ଉପିତ ଜନତା-ୁ ମୁ କରି େଦଇଥିେଲ ଆେମରି କାର ଭାଇଭଉଣୀମାେନ
ତା-ର ସାରଗଭକ ଭାଷଣେର अତn ଚମୃତ େହାଇଥିେଲ େସୗମ ଦଶନ େଗୖରିକ
ବସନ ବି େବକାନs-ର ଶାରୀରି କ େଶାଭା ଏବଂ ମାନସି କ ଗଭୀରତାକୁ अନୁ ଭବ କରି
ତା-ର अସଂଖ ଭr ସୃି େହାଇଥିେଲ ସାମି ଜୀ-ର ସୁଖାତି ଚତୁ ଦଗେର ବାପୀ
ଯାଇଥିଲା ସାମି ଜୀ-ର ଗୁରୁତ ଏପରି अପରି ସୀମ ଭାବେର ବଢ଼ି ବାର େଦଖି େସଠାେର
ଉପିତ ଥିବା अନାନ ଧମଗୁରୁମାେନ ବି ଚଳି ତ େହେଲ ଏବଂ ଏହାକୁ ପତି ହତ କରି ବା
ପାଇଁ ଚି nାକେଲ ସାମୀଜୀ अେଦୖ ତବାଦ ସ^lେର ାନ ବି ତରଣ କରୁଥିେଲ अନାନ
ଧମଗୁରୁମାେନ ଚି nା କେଲ अେଦୖ ତବାଦୀ ମାେନ େକାଧ କରnି ନାହW, ଆେମ ଏପରି
ପରି ିତି ସୃି କରିବା େଯପରି ଏହି ଭାରତୀୟ ସାମୀ अପମାନି ତ େବାଧ କରି େକାଧାନି ତ
େହେବ ଏବଂ ଯାହାଦାରା େସ अଜ ଥିବା ଯଶ କମି ଯିବ େସମାେନ ସାମି ଜୀ-ୁ େଗାଟିଏ
ସୁsର ପାଠାଗାର ପରି ଦଶନ କରି ବାକୁ େନଇଗେଲ େସମାେନ ଜାଣି ଶୁଣି ଭାରତୀୟ ଧମ
ଗ½ େବଦାnକୁ ସଂସାରର ସମ] अନାନ ଧମଗ½ ତେଳ ରଖି ଥିେଲ େସମାନ-ର
ଉେgଶ ଥିଲା ସାମୀ ବି େବକାନs ଭାରତୀୟ ଧମଗ½କୁ ସବୁ ଠାରୁ ତେଳ ାନି ତ
କରି ଥିବା େହତୁ େକାଧ ପକାଶ କରି େବ ପା¡ାତ ଧମଗୁରୁମାେନ अେପeା କରି ଥାnି େଯ
ସାମୀଜୀ ଗ½ାଗାର େଦଖି ସାରି ବା ପେର କି ପକାର ପତି କି ୟା ପକାଶ କରି େବ େବାଲି 
କି p ସମ]-ୁ ଚକି ତ କରି ମଧୁର, ବି ମଳ ହାସେରଖା ସାମୀଜୀ- ମୁଖ ମyଳକୁ ଆହୁରି
େତେଜାଦୀ କଲା ପର ମୁହୂ\େର ସାମୀ ବି େବକାନs ସମ]-ୁ ସଚକି ତ କରି
ପାଣେଖାଲା ହସ ହସି େଲ ଏବଂ କହି େଲ - “ଆପଣ ମାେନ ବହୁତ ଭଲ କାମ କରି ଛnି 
ଭାରତର ଧମ ଗ½କୁ ସବା ତେଳ ରଖି ଭି\ିଭୁ ମି କୁ ସୁଦୃଢ କରି ଛnି  ଭାରତର ଆଧାତିE କ
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ଦଶନର ମୂଳଦୁ ଆ ଉପେର େଯେତ ବଡ଼ ପାସାଦ ନି ମା ଣ କେଲ ମଧ ତାହା ଦୃ ଢ଼
େହାଇରହି ବ, କାରଣ ଭି\ିଭୂ ମି ଖୁବ ମଜଭୁ ତ” ଏହାହW େହଲା ସକାରାତEକ ଦୃ ିଭ{ୀର
ଏକ अନନ ଉଦାହରଣ
େତଣୁ ସବଦା ସକାରାତEକ ଚି nାଧାରାର ବି କାଶ କରି ବା ପେତକ-ର େଧୟ େହବ
ଉଚି ତ ଏ ଦି ଗେର ନି ରnର ପୟାସ କେଲ ସମ]-ର ଜୀବନେର ଉନ ତି େହବ ସୁଖ
ଶାnି ବଢ଼ି ବ ଏବଂ ବrିତେର ବି କାଶ େହବ

ଭି.ଆଇ.ଏମ - .୨୬୮
େଶୖ ଳଶୀ ବି ହାର
ଭୂ ବେନଶର -୭୫୧୦୨୧
େମାବାଇଲ -୯୯୩୭୨୬୮୦୧୨
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କାଲିର ଚିnା : କନା ଓ ଛଳନା
ଆଜି ର ବ] ଜୀବନେର ସମେ] ଚଳଚଳ ଓ ବତି ବ]
ଜୀବନ ଏକ ଦଉଡ଼ ଭଳି  ପତe ଭାେବ अବା ପେରାe ଭାେବ ଆେମ
ଆସnା ନବପୀଢ଼ି କୁ ଏହା ଶି eା େଦଉେଛ ଆଜି

ଏହି

ସମଗ

ମାନବଜାତି କୁ ଯଦପି ପଚରାଯାଏ, “ଏେତ ବ], ଏେତ େଦୗଡ଼ କ’ଣ
ପାଇଁ?” େତେବ ପତି େଲାଭେର େସମାେନ କହି େବ େଯ, ଆସnା କାଲି ର
ଉ©ଳତା ଓ ପରପୀଢ଼ି ର ସୁଖ, ସ ାs ପାଇଁ ହW ଆଜି ଆେମ
ଚଳଚଳ ପେତକ ନାଗରି କ ଆଜି ଏହର ପସାଦ ଓ अଭାବ ପାଇଁ
ନି ଜକୁ ନି େୟାଜି ତ କରି େଦଇଛି  ଖୁବ୍ କମ ଚି nାଶୀଳ ବrି ଏହାକୁ
ଚି nାକରି ଆ¡ଯେବାଧ କରnି 
କଥାେର अଛି , “ଆଜି ର ସ ଳତା ଉପେର ଭବି ଷ ନି ଭର”
ଆଜି ର ଦି ନେର ମଣି ଷ ମାନ-ର େଗାଟିଏ େଦାଷତଟି େହଉଛି , େକୗଣସି
ଏକ ଉ\ମ ବା\ାକୁ ବୁ ଝି ବା ଶୁଣିବା, କି p ତାକୁ େଦୖ ନsିନ ଜୀବନେର
ସାମି ଲ୍ କରି ବାେର ପଛଘୁା େଦବା ସମ] ମୁଖପତେର “ଭବି ଷତର
ଚି nା ଓ ଚ}ା” ପରp ଏହାର अnରର ଗଭୀରତାକୁ ମାପି େଲ
ଜାଣିପାରି ବା େଯ େଯଉଁ ଭବି ଷ ଆଜି ର ମାନଦy ଉପେର ପରି କିତ
ତାହା ଏକ ବଥ ‘କନା’ ଓ ‘ଛଳନା’ ପତି ଦିନର ସ^ାଦପତ,
କୃ  କୁ ମାର ଦାସ

ଟିଭିେର ଆେମ େଦଖୁ ଏହି େଦଶର ବହୁ ରାଜେନତା, अଭି େନତା ବହୁ
ନାମୀଦାମୀ ବrିମାେନ अଗଣିତ ନି ରୀହ ଜନସାଧାରଣ-ୁ ବଳି େଦଇ
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େକାଟି େକାଟି ଲୁ ିତ ଟ-ା ବି େଦଶେର ସୟ କରି ଛnି , େକବଳ ନି ଜ ପରପୀଢ଼ି ର
ସ ାଥପାଇଁ ଏକ ସାଧାରଣ ନାଗରି କ େହଉ अବା ପତି /ିତ ବrି ସଦାସବଦା ନି ଜ
ଆଗାମୀ ପୀଢ଼ି କୁ ସୁଖର ସମୁଦେର ବୁ େଡ଼ଇ େଦବା ପାଇଁ ପେଚା କରିଚାଲି ଛnି 
େସଥିପାଇଁ େସମାେନ अେନକ अତାଚାର, अନାୟ, ଏପରି କି ନି ରୀହକୁ ଲୁ ନ କରି ନି ଜ
େଦଶେର କଳାକନା ବୁ ଲାଇ ବି େଦଶେର କଳାଧନ ସୟ କରି ବାେର ବ] अେନକ
ଦୃ ିରୁ ଖରାପ େହେଲ ମଧ ନି ଜ ସ ାଥପାଇଁ ଏହା ଠି କ୍! ସଂସାରେର ଏହି କାରଣରୁ ବି ଷର
କଳାଛାୟା ସମାଜକୁ ଆବୃ \ କରି ସାରିଲାଣି ଏ ସବୁ ର କାରଣ ପଥମତଃ ଉ}]ରେର
େଦଶେସବୀ ସାଜି ଥିବା େନତା, अଫିସର, ନାମି ଦାମୀ ବrିଗଣ କି ପକାର କୀଡ଼ା ରଚନା
କରnି  ତାହା ସାଧାରଣ ଜନତା- ପେe अସqବ ଦି ତୀୟତଃ ସବସାଧାରଣ ନି ଜର
ହି ତ ଓ ସ ାଥପାଇଁ ନି ଜ ନି ଜ କମେର ଲି  ଦି ତୀୟତଃ ଦୁ ନି ଆେର ବହୁ ାନୀ, ଗୁଣି, ବrି
ସବୁ ଜାଣିପାରnି , ତଥର ଗୁଢ଼ ରହସକୁ ମାପି ପାରnି , କି p େକୗଣସି ଋଣେର अବା
ଭୟେର େଲାକେଲାଚନକୁ ଆସି ବା ପାଇଁ अସମଥ ¥ରୂେପ ଏହି କାରଣରୁ अନାୟ,
अତାଚାରର ରହସ ସମାଜେର ପକାଶି ତ େହବାପାଇଁ ଦୀଘ ସମୟ ବି ତିଯାଏ ପୁନଃ
अନାୟର ବି ଷ କମି ବା ପରି ବେ\ ବଢ଼ି ଚାେଲ ଏହି ବି ଷ େସ ପଯn କଢ଼ି ଚାଲି ବ, େଯ
ପଯn ପେତକ ବrି ନି ଜ ସ ାଥ ଦୃ ିକୁ ପରି ତାଗ କରି ଏକ ସମସାମୁହିକ ଦୃ ିେର
ସଂସାରକୁ େଦଖିଛି େଟାପାଏ ବି ଷେର अମୃତ ପଡ଼ି େଲ, अବା अମୃତେର ବି ଷଟିଏ ପଡ଼ି େଲ,
ତାହା ବି ଷର ରୂପ ନି ଏ
ବ\ମାନ ଚି nା କରି ବାର ସମୟ େଯ, ଆଜି ର ବି ଷଭରା ସଂସାରେର ଆଗାମୀ
ପୀଢ଼ି ପାଇଁ अମୃତର ଧାରାଟିଏ, କି ପରି ଉେନEାଚନ କରି ପାରି ବ? ଏଥିରୁ ¥ େଯ
ଭବି ଷତର ଚି nା ଏକ अବା]ବି କ କନା
େମା ଧମେର ଉେଲ ଖ अଛି , ‘ବସୁେଧୖ ବ କୁ ଟୁ ^କଂ’ अଥାତ ସାରାଜଗତ ଭାଇଚାରାର
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ପଥେର ପରିଚାଳି ତ େହବା ଉଚି ତ; େତେବ ଏକ ସୁsର ଭବି ଷଭରା ପୃଥିବୀଟିଏ ଗଢ଼ି
ଉଠି ବ କି p ଏହା ସମସାମୁହିକ େଚତନା ବି ନା अସqବ ‘ବସୁେଧୖ ବ କୁ ଟୁ ^କଂ’ର अଥ
େକବଳ ଭାଇଚାରାେର ସି ମୀତ ନୁ େହଁ  ବା]ବି କ अଥେର ପରି ବାରର େକୗଣସି ବrି ଯଦି
ଖରାପ କମେର ଲି  ରୁେହ ତା’ର କୁ ପଭାବ ସମ] ସଦସକୁ େଭାଗିବାକୁ ପେଡ଼
ଉନ ତି ର େସାପାନେର ଚଢ଼ି ବାପାଇଁ ବି କଶି ତ ଚୀନ ଆେମରିକା ନି ଜର ସ ାଥସାଧନ ପାଇଁ
ପରି େବଶକୁ ନ କରୁଛnି , େତେବ େଗାବାଲ୍ ୱାମଂର ପଭାବ ପତି ଟି ମଣିଷ େଭାଗକେର
ବାକି ରହି ଲା ଭାଇଚାରାର ଶାnି ବା\ା,ଆଜି ଗୁଡ଼ାଏ ସଂଗଠନେର ଆେମରି କା, ଚୀନ,
ପାକି ]ାନ, ରୁଷ୍, ଆଦି ରାଶାnି ର ମାଗେର अଗସର େହବାପାଇଁ ଶପଥ ନି अnି ଓ ଶାnି ର
ବା\ା ମଧ ଦି अnି  କି p କି ଛିeଣ ପାଇଁ ଚି nା କରାଯାଉ, େଯ େଯଉଁ ଶrିଶାଳୀ
ରାମାେନ ପରମାଣୁ େବାମା, ହାଇେଡାେଜନ୍ େବାମା ଭଳି ବି ନାଶକାରୀ, ଧଂସକାରୀ अ
ତି ଆରି କରnି , େସମାନ-ଠାରୁ ଶାnି ର ଭାବାଥ କି ପରି ଆଶା କରାଯାଇ ପାରିବ
“ଶାnି ର ପରି େବଶେର ପତି .sିତାର ବି ନାଶକାରୀ अ କାହWକି ଓ କି ପରି ଆବଶକ?”
ଶାnି ର ବା\ା େକବଳ ଛଳନା
ଆଜି ର ସଂସାରେର ବାହି କ ଓ ଆnରି କ ପରି େବଶ କଳୁ ଷିତ ଏେବ ପତହ
ସବୁ ଠାେର େଦଖିବାକୁ ମି େଳ, ‘େସଭ୍ ଲାଇଫ୍, େସଭ୍ ଏନଜ , େସଭ୍ ଫେର୍, େସଭ୍
ୱାଟର୍, େସଭ୍ ଆଥ୍, େସଭ୍ ଆନି ମାଲ୍, େସଭ୍ अଏଲ୍... ଇତାଦି  ଯଦି ସଂସାରର ସମ]
ବୃ ହ\ର ଉପାଦାନ ଆଜି େସଭ୍ ପାଇଁ ଚି ାର କରnି , େତେବ ଭବି ଷତର ଚି nା କି ପରି
ବା]ବ? ଏହା କନା ନା ଛଳନା!!!
ଇଟାମାଟି, ନୟାଗଡ଼, ଓଡ଼ି ଶା
ଇେମଲ୍ : krushnadas000@gmail.com
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ସମଲପୁରର୍ ଶୀତଲ ଷ/ୀ
ଉପକମ : ମୁନୁଷ୍ େଗାେଟ ସାମାଜି କ ପାଣୀ ଆଏ ଇ ଜଗତ୍ େନ
ବସା େହଇକରି अେଛ କାହW େକେତ ଯୁଗୁନ୍ ପରକୃ ତି ର୍ ରାନୀ େକ
ଭଲ୍ ପାଇ ଆସି େଛ ତା’ର୍ ସେ{ ସେ{ ଇ ଜଗତ୍ େନ େଦବା େଦବୀ
ମାେନ अଛନ୍, େସମାନ୍ କୁ ଆନs୍ େଦବାର୍ କାେଯ, ଖୁସି କରବାର୍
କାେଯ, େଲାକ୍ ମାନକର୍ ମନ୍ ଭିତେର ଆଧାତିE କ୍ ଭାବନା ଭରବାର୍
କାେଯ ଆମର ମହାନ୍ ସଂ<ୃତି େକ ଉାର କରବା କାେଯ ଆମର ସମାଜ
ଥି ଭିନ୍ ଭିନ୍ ସମି ଆ େନ ଭିନ୍ ଭିନ୍ େଦବା େଦବୀେକ ପଜ
ୂ ା ପାଠ୍
କରି ଥିସନ୍ ଆର୍ ଇ ପଜ
ୂ ା ପାଠେକ ଜାକ ଜମକ୍ େନ ପାଲନ୍ କେଲ
ଇତାେକ ଯାନି ଯାତରା କେହସନ ମହାନ୍ େଲାକ୍ ସଂ<ୃତି େଲାକ୍
ଉବ୍ ତଥା ଆମର୍ ରାଏଜର୍ ପର"ରା ତଥା ଜଗନ ାଥ ସଂ<ୃତି ର ଇ
େଗାେଟ ପତୀକ୍ ଭାେବ ଦୁ ନି ଆର୍ ସେଭ େଲାକ୍ େନଇ ଜାନି ବଲି କଥା
େନଇ
ଶୀତଳଷ/ୀର୍ େପୗରାଣି କ ଭି \ିଭୂ ମି :
ଆଗ୍ କାଳ୍ର ଋଷି ମହାଋଷି ମାେନ େକେତ େକେବ ପୁରାନ୍ େଲଖି
ଶୀ ଡ଼^ରୁ ଧର ବାଗ

ଯାଇଛନ୍ ଆର୍ େସ ପୁରାନ୍ ଶା अନ୍ସାେର ଶୀତଳଷ/ୀ ଯାତରା େକ
ବଡ଼ା ଦି ନୁନ୍ ପାଳନ କରାଯାଉେଛ ମହାେଯାଗୀ ଶି ବ ମାପୁରୁ ଆର୍ ଶrି
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ସ ରୂପିଣୀ ଆରାଧା େଦବୀ ମାଆ ପାବତୀ-ର୍ ବି ହା ବsନା ଉବ୍ ଆକାେର ପାଳନ୍
କରାଯାଏସି  ତାହାେକ କେହସଁ ନ ଶୀତଳଷ/ୀ ଯାତରା
ଜଗତ୍ େନ େଯେତେବେଳ ପାପର୍ ସୀମା ବଢ଼ି ଯାଏସି , େହତ୍ କି େବେଲ ମାପୁରୁ ଭିନ୍
ଭିନ୍ ସମି ଆ ଥି ଭିନ୍ ଭିନ୍ ରୂପ୍ ଥି अବତାର୍ େହସନ୍ ମାପୁରୁ अବତାର ଧାରଣ କରସନ୍
ଆର୍ ବି କଥା अେଛ େଯ ପୁରାନ୍ ଥି େଯ ମହାନ୍ ପତାପି ତାରକା अସୁର୍ େଦବତା ମାନକର୍
ଉପେର अତାଚାର କରୁଥିସି ତାହାେକ ହତା କରି ବା ଲାଗି ଶି ବ୍ ମାପୁରୁ ସାେ{ ପାବତୀ
େଦବୀର୍ ବି ହା େହବାର ଜରୂରୀ ଥିଲା େସମାନ-ର୍ ଜନିE ତ୍ ସnାନ୍ କା\େକୟ୍ ଯି ଏ କି
ତାରକା अସୁରେକ ମାରି କରି େଦବତା ମାନ-ର ଉାର କରେବ ଆର୍ ବି କି ^ଦnୀ
ମାନ अେଛ େଯ ଦe କନା ସତୀେକ ହରାଇବାକୁ ଶି ବ ମାପୁରୁ ଉଗ ରୂପ ଧାରଣ
କରି ଥିେଲ ମାପୁରୁ ଶି ବ ଭଗବାନ ଉଗ ରୂପ ଲାଗି ସାରା ଜଗତ ଲାଲ ଗରଗର େହଇ
ଜଳୁ ଥିବା ଜୁ ଏର୍ ବଲ୍ େଲେଖଁ ନ ଦି ଶୁଥିଲା େସ ରୂପ େକ ଶାn୍ କରବାେକ ଆର୍
ଚାରିଦି ଗ୍ େକ ଶୀତଳ କରବା ଲାଗି ଶି ବ ମାପୁରୁ ସେନ ହି ମାଳୟ ନsିନୀ େଦବୀ ପାବତୀ
ସେନ ବି ହା କରାେହଲା ଆଉ େସ ସକାେଶ େଜଠ୍ ମାସର୍ ଶୁକ ଷ/ୀ ତି ଥି େନ ଦୁ ଇ
ଝନର୍ ବି ହାବsନା ଉବ୍ ଆକାେର ପାଳନ େହଲା
ଶୀତଳଷ/ୀର ପର"ରା ଓ ଐତି ହ :
ଦୀଘ ଚତୁ ଥ ଶତାªୀଠାନୁ ଶୀତଳଷ/ୀ ଯାତା େକ ଆମର୍ ପବ
ୂ ପ
 ୁରୁଷା ପାଳନ କରି
ଆସୁଛନ୍ ବି େଶଷ କରି ଆମର୍ ପ¡ି ମ୍ ଉଡ଼ି ଶା େନ ସମଲପୁର, ବରଗଡ଼, ବଲା{ୀର,
େସାନପୁର अଳ େନ ଇ ଯାତରା େକ ବଡ଼ା ଜମକ୍ େନ ପାଳନ୍ କରାଯାଏସି 
ଉhବ ପାଳନର ବି ଧି :
ଆହାନ ଇ-ପତି କା ସ"ୂ $ ନି ଃଶୁ' ବି ତରଣ େହତୁ ଡା େଜାତି ପସାଦ ପ,ନାୟକ- .ାରା ପତି /ି ତ ଓ ପକାଶି ତ | Aahwaan.com | 393

ଆହାନ ଇ-ପତି କା, ତେୟାଦଶ ବଷ, अମ ସଂଖା, अଗ ୨୦୧୮

Magazine Downloaded from www.aahwaan.com

କାଏଁ ଧନୀ କାଏଁ ଗରୀବ, କାଏଁ ପି ଲା କାଏଁ ବୁ ଢ଼ା ସେଭ େଲାକ୍ େଗାେଟ ମା’ର ଛୁଆ
େହnା ସବ୍କର ମନ୍ େକ ମି େଶ କରି ଇ ଯାତରା େକ ସମଲପୁର ସହର୍େନ ବଡ଼ା ଧୁମ୍ଧାମ୍
େନ ପାଳନ୍ କରସନ୍ େଜଠ୍ ମାସର୍ ଦୁ ତି ଆ ନୁ अମୀ ତି ଥି ତକ୍ ଉବ୍ ଚାଲ୍ ସି 
ଉବ ମାନବାେକ େଯତି କି ବବା କରବାେକ ପଡ଼ସି ତାହା କମି ଟି ନି ାରି ତ କରସି 
େଦବତ େନ ମାନବତ ଭାବନା ରଖି ରୀତି ନୀତି अନୁ ଯାୟୀ ଶି ବ ଆଉ ପାବତୀ-ର୍ ବି ହା
କରାଯାଏସି  ଉବ୍ େକ ପାଳନ୍ କରାେହସି  ବର୍ ଘର୍ କନି ଆ ଟୁ େକଲ୍ ଘର୍ ବି ଚୟନ
କରାେହସି  ଆଉ େବୖ ଦିକ ରୀତି େର ବି ବାହ କରାଯାଏସି  ଇତାେକ ପୁେରାହି ତମାେନ
ପରି ଚାଲନା କରସନ୍ ବଜାଗଜା କରିକରି କନି ଆ ଟୁ େକଲ୍ ଘର େକ ବାରାତି ଯାଏସନ୍
େଶାଭାଯାତା କରି ଗଁା ପରି କମା କରସନ ବାଟ ବରଣ, ପଥମ ବରଣ, ପି ତାଘ, ହ]ଗି,
ପଗାହୀ ବsାପନା ଭଳି ଭିନ୍ ଭିନ୍ କାମ କାଜ୍ କରାଯାଏସି  ବର୍ କନା ଟୁ େକଲ୍ ଧରି
େଫରସନ କନା ଟୁ େକଲ୍ ଘର ନି ଜର ଶrି अନୁ ଯାୟୀ ଯାନି େଯୗତୁ କ ବି େଦସନ୍ ଇ
ପରକାର୍ େନ ଶୀତଳଷ/ୀ ଯାତରା େକ ଧୁମ୍ ଧାମ୍ େର ପାଳନ କରାଯାଏସି  ଇ ଉବ୍
େକ େଦଖେଲ େଯnା ଲାଗସି େଯ ସେତ କି ସରଗ୍ ପୁରୁନ୍ ମହାପୁରୁ ମରତ୍ ପୁେର ଉତରି
ଆଇଛନ୍ ଆଉ ପାବତୀ ମାତା ସେନ ତା-ର ବି ହା ବ\ନ କରା ହଉେଛ
ପ¡ି ମ ଓଡ଼ି ଶାେର ଶୀତଳଷ/ୀ :
ଆେମ ସାଧାରଣ େଲାକ୍ େଯnା ବି ହା ବsନା େକ ସମାଜର୍ ଚାଲି ଚଲନୀ ହି ସାବ
େନ କରସନ୍ ଠି କ୍ େହnା ମାପୁରୁ ବି ହା ବି େହnା େବୖ ଦିକ ରୀତି େର अନୁ /ିତ େହସି 
ପ¡ି ମ ଓଡ଼ି ଶାର୍ ସମଲପୁର୍ େନ େଗାେଟ अଲଗା କି ସମ୍ େନ ଇ ଉବ୍ େକ ସେଭ େଲାକ୍
ମି ଲିକୁଲି କରି ନାନା ଢେ{ ପାଳନ୍ କରସନ୍ ଇ ଉବ୍ େକ ପାଳନ୍ କରବା େଗାେଟ ମାସ
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अଗରୁ ତାର ସବୁ ବବା କମି ଟି ସାହାଜା େନ ପ]ୁତ କରସନ୍ ସମଲପୁର ସହର୍ ର
ମୁଦିପଡ଼ାର ବାବା ଶୀ ଶୀ ଜାେଗଶର ବାବା, ଝାଡୁ ଆପଡ଼ାର ଶୀ ଶୀ େଲାକନାଥ େଦବ୍,
ନsପଡ଼ାର୍ ଶୀ ଶୀ ବାଲୁ େକଶର ମହାେଦବ୍ ବାବା-ର୍ ବି ବାହ ଉବ୍ କରାଯାଏସି  େଜଠ୍
ମାସର୍ ଦୁ ତି ଆନୁ अମୀ ତି ଥି ତକ୍ ଉବ୍ ଚାଲ୍ ସି 
अeୟ ତୃ ତୀୟା ଦି ନ େନ ଥାଳୀ ଉଠା ବି ଧିର କାଯକମ କରାଯାଏସି  କନା
ଟୁ େକଲ୍ ଘର ବି ଚୟନ କରାେହସି  କନା ଟୁ େକଲ୍ ଘର ନି ଜର ଶrି अନୁ ଯାୟୀ ଯାନି
େଯୗତୁ କ ବି େଦସନ୍ ପଁଚମୀ ତି ଥିେର ଶି ବ୍ ମାପୃେକ ଜଳ अଭିେଷକ କରାଯାଏସି  ମାପୃ
େକ େଗାରସ୍ େନ ଗୁଧାସନ୍ ଷ/ୀ ତି ଥି େନ ମାପୁରୁ େଜ ସଜାଗଜା କରି େଢାଲ୍ କୀ\ନ୍,
ବଜାଗଜା, ଘଁଟ୍ ଶଂଖ୍ ଫୁକି କରି ସହର୍ ପରି କମା କରସନ୍ ସେଭ େଲାକ୍ ନାଚି ତୂ ଗି କରି
ବରାତି ଯାଏସନ୍, କନା ଟୁ େକଲ୍ ଘର େକ େଲାକ୍ ମାନକର୍ ମନରଂଜନ୍ କାେଯ ଠାନ୍
ଠାନ୍ େନ ଭିନ୍ ଭିନ୍ ନାଚ୍ ଗାନା ବଜାଗଜା, ଘୁମୁରା ନାଚ୍, ବାଇ ନାଚ୍, ବାଘ୍ ନାଚ୍, େଘାଡ଼ା
ନାଚ୍, अେକା ଭଳି ଆ ଭିନ୍ ଭିନ୍ କି ସମର୍ କାଯକମମାନ କରାଯାଏସି  େଲାକମାେନ
ହଜାର୍ ହଜାର୍ ସଂଖା େନ ଠୁ ଲ୍ େହାଇକରି ଇ ଯାତରା େକ ହାଏ ସୁକୁମ୍ ଉପେଭାଗ୍
କରୁଥିସନ୍ ଏତକି େଲାକ୍ େକ ସqାଲ୍ ବାର୍ ଲାଗି ପଶାସନ ବତା େତାେଡ଼ ଧି ଆନ୍
ଲେଗଇଥିସି ଶାnି ଶୃÀଳା ରeା ଲାଗି ଚାରି ଦି ଗ୍ େକ ପୁଲିସ୍ ଛାଇ େହଉଥିସି େଢାଲ୍
କୀ\ନ୍ େନ ସହର୍ ଦୁ ଲକି ଯାଉଥିସି ସମଲପୁରେକ ସେଭ ଘରେକ କୁ ନି ଆ ଆଇଥିସନ୍
କାଘର୍ ବି କୁ ନି ଆର୍ ଶୁଇନ୍ ନାଇଁ େଲାକ୍ ସଂ<ୃତି େକ ବଜାୟ ରଖି ବା ଲାଗି, ମହାନ
ପର"ରା େକ ବରକସ୍ କରବା ଲାଗି ସାରା ସହର ଭି ଡ଼ି େହଇଥିସି େଲାକ-ର ମନେର
ଟିେକ ବି ଦୁ ଃଖ୍ ନାଇ ଥାଏ ତା-ର୍ ମନ୍ ଏେତ ଉସତ୍ େଯ କଥା କେହେଲ େନଇ ସେର
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ଉhବର ଉପାେଦୟତା :
େଯେତ ବି ତି ଆର୍ ବାର୍ ଆମର ମୁନୁଷ୍ ସମାଜ୍ େନ ପାଳନ େହଇ ତା’ର ପେଛ
େଗାେଟ ବଡ଼ ଭାରୀ ଉପାେଦୟ କଥା ଲୁ କି କରି ରହି ଥିସି େହnି ଶୀତଳଷ/ୀ ଯାତାର୍ ବି
अେନକ ଉପାେଦୟ କଥା ରହି େଛ ଯୁଗ୍ ଯୁଗ୍ ଧରି କରି ଚାଲି ଆସୁଥିବା ଇ ମହାନ୍
ପର"ରା େକ ବଜାୟ ରଖବାଟା ଆର୍ ପୀଢ଼ି ପେର ପୀଢ଼ି େକ ଇ ପର"ରା ସଂ<ୃତି େକ
ଧରି କରି ଚାଲବା ଟା ଶି ଖଉେଛ ଆତEୀୟ ସ ଜନ ମାନକର୍ अପବ
ୂ  ମି ଳନ୍ େହଉଥିସି
େଲାକ୍ ମାେନ ସବୁ କମ ଜଁଜାଳ େନ ବୁ ଡ଼ି କରି ବଛର୍ େକ ଥେର ସବୁ ଦୁ ଃଖ୍ େକ ପାଶରି
କରି ଇ ଉବ୍ େନ ମାତି ଯାଏସନ୍ ମାପୁରୁେକ ପଜ
ୂ ାପାଠ କରି କରି ନି ଜର ମ{ଲ୍ କାେଯ
ଗୁହାରୀ କରସନ୍ ଇp କରି କରି ଦି ନ୍ ବି ତି ଯାଏସି ଜାଣି ନି ହୁଏ ଆର୍ ସମଲପୁରର୍
ଶୀତଳ ଷ/ୀ ସରି ଯାଏସି 

ଗା : ଚପି ଆ, ବ କ୍ : େଗାଲାମୁyା, ଜି ଲା : କଳାହାyି
ଭାମଭାଷ : ୯୧୭୮୨୨୫୭୬୪
ଇେମଲ୍ : dambarudhar11@gmail.com
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କବି ଟିଏ ଭାବଦି ଏ
 ିଣୀ େସାତର କୁ ଳୁ କୁ ଳୁ ନାଦ ସହି ତ
କୁ ସୁମର ବାସା, ବଣର ନି ଝର
ପଶୁପeୀ-ର ସମାଗମ ମଧେର େକାଇଲି ର ସୁମଧୁର ସ ର ସେତ
େଯପରି ପକୃ ତି ର ବଶବ\ୀ ହୁଏ। ଜୀବନର ପତି ଟି ମୁହୁ\େର ଆେସ
ଭାବନାଟିଏ। େସହି ଭାବନା ମଧେର ମଣିଷ େଖାଳି ବୁେଲ ଦି ’ପଦ
କବି ତାର ଧାଡି । େସ କବି ତାଟି ଉୃ ତ େହବା ମାେତ କବି अତି
ପଫୁଲ ତା ମନେର ପଦଟିେର ମ©ି ଯାଇଥାଏ ଏବଂ କବି -ୁ େବଶ୍
ଆନs ମି େଳ। ପରବ\ୀ ସମୟେର େସହି କବି ତାଶୀ अଧୟନ କରିବା
eଣି अେନକ େଲାକ- ମନେର ପଶ, ଦି ଗଦଶନ ଓ ଉhାହ ଜାଗରଣ
ହୁଏ। ମାତ କବି ତାର ପତି ଟି अଂଶ କବି - ମନେର ଭାବ .ାରା ଆଦୃ ତ
େହାଇଥାଏ।
ପଥେମ ଭାବ, ପେର କି ଛି କବି ତାଂଶ ଏବଂ େଶଷେର ରୂପନି ଏ
କବି ତା। କବି ତାକୁ ସରସ, ସୁsର ଓ ଋିମn କରି ବା ପାଇଁ କବି
େଯାଡି ଦିଏ अଳ-ାର। ନି ଜର କବି ତ ବଳେର ସମାଜକୁ ଦି ଏ अେନକ
ତଥ, ଆଶା ଓ ଆକାଂeା େଶଷେର ନି ଜର କୃ ତି ତ ଜଗତକୁ ଉhଗ
eମାନି ଧି ସାହୁ

କରି େଦଇ ପରମାତEା- ଚରଣ ଯୁଗଳେର ସମପତ େହାଇ ଜୀବନର
ସାଫଲ ପାଇଥାଏ ।
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େସହି ପରି ଆେମ ମଧ ଚାହWେଲ ଜୀବନେର अେନକ ସE ତି େଦଇପାରି ବା ଆମର
ଆଗାମୀ ଦୁ ନି ଆକୁ ;ଯାହା ଫଳେର ଆମର ମଧ ଚରି ତ ଏକ ସୁsର କାହାଣୀର ରୂପ
େନଇପାରି ବ ।େଯପରି ନାଟକେର ଜେଣ अଭିେନତା ବା अଭିେନତୀ ସୁsର ଚରି ତ େନଇ
ଦଶକମାନ- ମନ କି ଣିଥାnି ,ଠି କ୍ େସହି ପରି ଭାେବ ଆେମ ମଧ ଚାହWେଲ ଆମ କୃ ତି ତ
ବଳେର ନି ¡ିତତାର ସହି ତ କି ଛି ଦି ଗଦଶନ େଦଇପାରିବା ଏଥିେର କି ଛି ସେsହ ନାହW ।

ଜାମପାଲି , ସାେଲପାଲି , େମଲଛାମୁyା, ବରଗଡ଼
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େବଦାnର ବାଣୀ
ଇ¢ରନାସନାଲ୍ େବଦାn େସାସାଇଟି
ଏକ ଆnଜାତୀୟ ]ରର ଆଧାତିE କ
ସଂଗଠନ ଯାହା ଭାରତର କଲି କତା,
େଗୗହାଟୀ,

ମଥୁରା

ଶୀେଷତଧାମ

ପୁରୀ

ସହି ତ

ବୃ lାବନ,
ପୃଥିବୀର

ନାନା େଦଶେର ଆଧାତିE କତାର ବା\ା
େବଦ, ଉପନି ଷଦ, ଭଜନ, ସତସ{ ଓ
ଧାନ .ାରା ପସାର କରିବାକୁ ଲାଗିଛି
ଏହାର ପାଣ ପତି /ାତା ଶୀଭଗବାନ’ବାଣୀ ସବୁ ବ{ଳା, अସମୀୟା, ହି sୀ,
ଇଂରାଜୀ

ଏବଂ

अେନକ

ବି େଦଶୀ

ଭାଷାେର ପକାଶି ତ େହାଇଛି  ଓଡ଼ି ଆ
ଭାଷାଭାଷୀ ଭrମାନ- ପାଇଁ ‘େବଦାnର
ବାଣୀ’ ଏକ ଉ\ମ ଏବଂ अନନ ପୟାସ ବି ଭିନ ସତ୍ସ{େର ପଦ\ ଶୀଭଗବାନମୂଲବାନ ବାଣୀ, େନୖ ତିକ ବା\ା ତଥା ଉପେଦଶ ସବୁ अତି ସରଳ ଓ ସାବଲୀଳ ଭାଷାେର
ପଦ\ େହାଇଛି  ଯାହା ପେତକ ଓଡ଼ି ଆ ପାଣକୁ ନି ¡ୟ ଛୁଇଁବ ଏହି ପୁ]ିକାଟି

ଆକାରେର େଛାଟ େହାଇଥିେଲ େହଁ େନୖ ତିକତା ଏବଂ ଆଧାତିE କତା ଦୃ ିରୁ ଖୁବ୍ ଉ}

େକାଟୀର ବା\ା ବହନ କେର ପୁ]ିକାଟିର अନୁ ବାଦ କାଯ ସନାତନ ମହାକୁ ଡ଼ ସ"ାଦନ
କରି ଥିବା େବେଳ ପୁରୀ ନୀଳମାଧବଠାେର ଇ¢ର୍ନାସନାଲ୍ େବଦାn େସାସାଇଟିର ଶାଖା
ଉଦଘାଟନ अବସରେର ଏହା ଉେନEାଚି ତ େହାଇଛି 
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ବି େଶଷ ସୂଚନା
ଆହାନ ଇ-ପତି କାର ଆଗାମୀ ସଂ<ରଣ : େସେ^ର ୨୦୧୮
େଲଖା ପଠାଇବାର େଶଷ ତାରି ଖ : ୩ େସେ^ର ୨୦୧୮
େଲଖା ପଠାଇବା ସମୟେର ଇେମଲ୍େର ସବ୍େଜ³୍ େଲଖିେବ :
Your name (ଆପଣ(ଆପଣ- ନାମ)
ନାମ) : September 2018
େଲଖା ଗୁଡ଼ିକ ଯଦି ଓଡ଼ି ଆେର ଟାଇପ୍ କରି ୱାଡ଼ ଫାଇଲେର ପଠାଇେବ ତା େହେଲ
ଆମକୁ ପୁଣିଥେର େସହି ସବୁ େଲଖା ଟାଇପ୍ କରିବାକୁ ପଡ଼ି ବ ନାହW ହାତ େଲଖାକୁ
ଫେଟା ଉଠାଇ କି ^ା <ାନ୍ କରି ଇେମଲ୍ ଆଟାଚ୍େମ¢୍ ଭାବେର ପଠାଇେବ ହ]େଲଖା
ସୁsର ଓ ପଠନେଯାଗ େହବା अନି ବାଯ, ନେଚତ ଯଦି ପକାଶନେର େକୗଣସି ତଟି ରେହ
େସଥିପାଇଁ ସ"ାଦକ ଦାୟୀ ରହି େବ ନାହW
ଯଦି ଗ ବା କାହାଣୀ କି ^ା ପବl ପଠାଉଛnି େତେବ ଧାନ ଦି अp, ପେତକ ଶª
ମଧେର େକବଳ େଗାଟିଏ ଖାଲି ାନ ଛାଡ଼ି େବ, କମା, ପ$
ୂ  େଛଦ, ଯୁrାeର ଆଦି
ବାକରଣ ତଟି ପତି ସାବଧାନ ରହି ଟାଇପ୍ କରି େବ ବାକରଣଗତ ତଟି ପାଇଁ
ପକାଶନେର अେହତୁ କ ବି ଳ^ ହୁଏ େତଣୁ ଯଦି ସqବ େହଉଛି ଆପଣ- ନି କଟେର
ଥିବା େକହି ଓଡ଼ି ଆ ବlୁ - .ାରା ନି ଜ େଲଖାକୁ ସଠି କ ଭାବେର ପରୀeା କରି ନି अp
େଲଖା ସହି ତ ନି ଜର େଗାଟିଏ ପାସେପାଟ୍ ଫେଟା (ଯଦି ନାହW, େତେବ ଭଲ
େଦଖାଯାଉଥିବା ସୁsର ଫେଟାଟିଏ) ସହି ତ ନି ଜର ଠି କଣା େଲଖି ପଠାଇେବ
ଆମର େଲଖା ସଂଗହ ଇେମଲ୍ :

aahwaan@gmail.com
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ବି େଶଷ ସୂଚନା

ଦୟାକରି ପେତକ ମାସର ସଂ<ରଣ ନି ମେn େକବଳ େଗାଟିଏ ବା ଦୁ ଇଟି
େଲଖା ହW ପଠାp କି ଛି ବlୁ ଏକାଧିକ େଲଖା ପଠାଇ ଆମକୁ ଚି nାେର ପକାଇ
େଦଉଛnି  ଆେମ େସ ମଧରୁ ଚୟନ କରିବାକୁ अସୁବିଧାର ସଖୀନ େହଉଛୁ
ସୂଚନାେଯାଗ େଯ କି ଛି ବlୁ ବି ଗତ ମାସେର अନୁ ନ ଦଶରୁ अଧି କ କବି ତା
ପଠାଇଛnି  ଏହା.ାରା ଆମ ଇେମଲ୍ ବ ଭ\ େହଉଛି ଏବଂ ସ"ାଦନା
କାଯେର ବାଧା ସୃି େହଉଛି 
ବାର^ାର अନୁ େରାଧ ସେ\ अେନକ ବlୁ ଟାଇପ୍ ନ କରି େଲଖା
ପଠାଉଛnି  ଏହା ଫଳେର ଆମକୁ ସ"ାଦନା ପବ
ୂ ର
 ୁ अନୁ ନ अାଧିକ ପୃ/ା
ନି େଜ ଟାଇପ୍ କରିବାକୁ ପଡୁ ଛି ଏବଂ ଏଥି ପାଇଁ ପତି କା ପକାଶନେର ବି ଳ^ େଦଖା
େଦଉଛି  ଦୟାକରି ନି ଜସ େଲଖା ଟାଇପ୍ କରି ମାଇେକାସã୍ ୱାଡ୍ ଫାଇଲେର
ପଠାp ଯଦି ଟାଇପ୍ କରି ପାରୁ ନାହାnି ତା େହେଲ अନ ଉପାୟ କରp
ପି ଡ଼ିଏଫ୍ ଫାଇଲେର ପଠାଉଥି ବା େଲଖାକୁ ୱାଡ୍ ଫାଇଲେର ପଠାp
ହାଟ୍ସଆପ୍େର େଲଖା ପଠାp ନାହW ଏହା ସ ୀକାଯ େହବନାହW େକବଳ
ଇେମଲ୍ .ାରା ହW େଲଖା ପଠାp

ପତି କାେର ଥିବା ବାକରଣଗତ ତଟି ପାଇଁ ସ"ାଦକ eମାପାଥୀ 
ଆମ ଇେମଲ୍ ଠି କଣା :

aahwaan@gmail.com

ଆହାନ ଇ-ପତି କା ସ"ୂ $ ନି ଃଶୁ' ବି ତରଣ େହତୁ ଡା େଜାତି ପସାଦ ପ,ନାୟକ- .ାରା ପତି /ି ତ ଓ ପକାଶି ତ | Aahwaan.com | 401

ଆହାନ ଇ-ପତି କା, ତେୟାଦଶ ବଷ, अମ ସଂଖା, अଗ ୨୦୧୮

Magazine Downloaded from www.aahwaan.com

େଯଉଁ ବlୁ ମାନ-ର େଲଖା ଚଳି ତ ସଂ<ରଣେର
ାନ ପାଇପାରି ନାହW, େସମାେନ ହେତାhାହି ତ ହୁअp
ନାହW ପୁଣିଥେର ନି ଜ େଲଖାକୁ ଇେମଲ୍ .ାରା ଆମ
ନି କଟକୁ ପଠାp ଆହାନ ପତି ମାସେର ପକାଶି ତ
ହୁଏ ଯଦି ଆପଣ- େଲଖାକୁ ବି ନା अେପeାେର
ପକାଶି ତ କରି ବାକୁ ଚାହଁୁ ଛnି େତେବ ଗୁଗୁଲ୍ େପ
ୋରରୁ ‘Odia Sahitya’ ଆପ୍ ଡାଉନେଲାଡ୍ କରି
େମାବାଇଲ୍େର ଇନ୍ାଲ୍ କରp ଏବଂ େଯ େକୗଣସି
ସମୟେର େଲଖା ପକାଶି ତ କରp
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