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 ‘ଆହ� ାନ’ ଇ-ପତି� କାେର ପ'ୂ�ତଃ େମୗଳିକ, अପ�କାଶିତ େଲଖା ଗୁଡ଼ିକ ହ] 
େଲଖାର ମାନ ଏବଂ ଭାଷା ତଥା ଉପାେଦୟତା ଆଧାରେର ଚୟନ କରାଯାଇଥାଏ 
େକୗଣସି େବନାମୀ େଲଖା ଉପେର ଆମର େକୗଣସି କb�ବ� / ଦାୟିତ�  ରହିବ 
ନାହ] େଲଖାେର ଦିଆଯାଇଥିବା ସମc ତଥ� ଏବଂ ବିଚାର େଲଖକ1ର ସ%ୂ'� 
ନିଜସ�, ତାହା ଉପେର ସ%ାଦକ କିdା ପ�କାଶକ1 ସହମତି ରହିବ େବାଲି େକୗଣସି 
ଲିଖିତ ନିୟମ ନାହ] ଯଦିଓ ପ�େତ�କ େଲଖାକୁ ଭଲଭାବେର ପଢ଼ିବା ଏବଂ 
ବୁଝିବାପେର ହ] ପ�କାଶନ େହତୁ ନିବ�ାଚନ କରାଯାଇଥାଏ ତଥାପି େଲଖାର 
ଶତପ�ତିଶତ ସତ�ତାର ଦାବୀ େକବଳ େଲଖକ1ର େକୗଣସି େଲଖାକୁ େନଇ 
ଉଠିଥିବା ବିବାଦର ଉbରଦାୟିତ�  େକବଳ େଲଖାର ମଳୂ େଲଖକ1ର, ଏଥିେର 
ସ%ାଦକ କିdା ପତି� କାର େକୗଣସି ଉbରଦାୟିତ�  ରହିବ ନାହ] 

 ଏହି ପତି� କାର େକୗଣସି अଂଶ ବା େଲଖା ସ%ାଦକ1 ଲିଖିତ अନୁମତି ବିନା 
अନ� େକୗଣସି ମାଧ�ମ (ପତ�  ପତି� କା / ଗଣମାଧ�ମ / ସdାଦପତ�  ଇତ�ାଦି)େର 
ପ�କାଶିତ କରିବା अପରାଧ େବାଲି ଧରିନିଆଯିବ ପ�େତ�କ େଲଖା ଉପେର 
ସ%ୂ'� अଧିକାର େଲଖକ1ର ରହିବ, େସ ଚାହ]େଲ ତାହାକୁ େଫସବୁକ ଏବଂ 
ଟି� ଟର ଆଦି ଗଣମାଧ�ମେର କିdା अନ� ମାଧ�ମେର ପ�କାଶିତ କରିପାରିେବ  

ପବିତ�  ସ�ାଧୀନତା ଦିବସ ଉପଲେi ଆହ� ାନର 
ସମc ପାଠକପାଠିକା1ୁ ହା�jକ अଭିନJନ 
ରiାବkନ, ଗହL ାପ'ୂ�ମୀ ଏବଂ ଗେଣଶ ପଜୂା 

ଉପଲେi ସମc1ୁ अଭିନJନ ଏବଂ ଶୁେଭlା 
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 େଯଉଁ ବkୁମାେନ ଏହି ପତି� କା ପାଇଁ େଲଖା ପଠାଉଛpି େସମାନ1ୁ ବିନୀତ 
अନୁେରାଧ, େସମାେନ େଧୖଯ��ର ସହ ପତି� କାର ପ�କାଶନକୁ अେପiା କରr 
ପତି� କା ପ�କାଶିତ େହବାପେର ପେର ଆହ� ାନ ଇ-ପତି� କାର େୱବ୍ସାଇଟ ଏବଂ 
ଆt�ଏଡ୍ ଆପ୍ 2ାରା ପତି� କାର ପ�କାଶନ ସdkୀୟ ସଚୂନା େପ�ରଣ କରାଯିବ  
 ପ�େତ�କ ମାସେର ଜେଣ େଲଖକ1 ସବ�ାଧିକ ଦୁଇଟି େଲଖା ହ] ପ�କାଶିତ 
େହବ େସଥିପାଇଁ େଲଖକ ନିେଜ ସ�ରଚିତ େକବଳ େଗାଟିଏ କିdା ଦୁଇଟି େଲଖା 
ହ] ପଠାr ଏକାଧିକ େଲଖା ପଠାଇେଲ, ପ�ଥେମ ମିଳିଥିବା େଲଖାକୁ ହ] ପ�କାଶନ 
େହତୁ ସ�ୀକାର କରାଯିବ େଲଖା ପାଇବା ପେର ଆେମ ଇେମଲ୍ 2ାରା 
ଜଣାଇଥାଉ, ତଥାପି ଯଦି ଆପଣ ଜାଣି ପାରpି ନାହ], େତେବ ଆମ ଇ-ପତି� କାର 
ଆt�ଏଡ୍ ଆପ୍  ଡାଉନେଲାଡ୍ କରି େସଠାେର ସଂଗୃହୀତ ଆେଲଖ� ପୃ3ାେର 
ଆଗାମୀ ସଂ@ରଣ ପାଇଁ ମିଳିଥିବା େଲଖା ତାଲିକା େଦଖି ପାରିେବ 
 ବାରdାର अନୁେରାଧ ସେb�  अେନକ ବkୁ େଲଖାଗୁଡ଼ିକୁ ଟାଇପ୍ କରି ପଠାଉ 
ନାହାpି, ଆଉ ଯଦି େସମାନ1ୁ अଧିକ ବାଧ� କରାଯାଏ, ଉଣାअଧିେକ େଲଖା 
ପଠାଉଥିବା ନେବ ପ�ତିଶତ େଲଖକ େଲଖା ପଠାଇବା ବJ କରିେଦେବ, କାରଣ 
େସମାନ1ୁ ଓଡ଼ିଆେର ଟାଇପ୍ କରି ଆେସନି େତଣୁ େଯମିତି ବି େହଉ ଏହି 
ପତି� କାକୁ ପ�େତ�କ ମାସେର ପ�କାଶନ କରିବା େମାର ଲi� େତଣୁ େମାର 
ବ�cବହୁଳ ଜୀବନଚଯ��ାେର ସୀମିତ ସମୟର ସଦୁପେଯାଗ କରିବା ଉେ�ଶ�େର 
ଏହି ପତି� କାକୁ ପ�କାଶିତ କରୁଛି ଏବଂ କରୁଥିବି ମଧ� ଆପଣ ମାନ1 ସହେଯାଗ 
ପାଇଁ ମଁୁ ଆପଣ1 ନିକଟେର ଋଣୀ 

    ଡା େଜ�ାତି ପ�ସାଦ ପ/ନାୟକଡା େଜ�ାତି ପ�ସାଦ ପ/ନାୟକଡା େଜ�ାତି ପ�ସାଦ ପ/ନାୟକଡା େଜ�ାତି ପ�ସାଦ ପ/ନାୟକ, , , , ସ%ାଦକସ%ାଦକସ%ାଦକସ%ାଦକ    

େଲଖକ ମାନ1 ପାଇଁ ସଚୂନାେଲଖକ ମାନ1 ପାଇଁ ସଚୂନାେଲଖକ ମାନ1 ପାଇଁ ସଚୂନାେଲଖକ ମାନ1 ପାଇଁ ସଚୂନା    

ଆହ� ାନ ଇ-ପତି� କାର ଆt�ଏଡ୍ ଆପ୍ ସ%ୂ'� ନିଃଶୁ) ଭାବେର ଆମ େୱବ୍ସାଇଟ୍ େର ଉପଲw अଛି 
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ସ%ାଦକୀୟ     ଡା େଜ�ାତି ପ�ସାଦ ପ/ନାୟକ  ୧୫ 
କାହାଣୀ ବିଭାଗ           ୩୩ 
ସୁେନଲୀ ସିଂହ    अେଶାକ ବିଶ�ାଳ     ୩୪ 
अବା{ିତର ହାତ    ସୁବଳ ମହାପାତ�      ୪୯ 
ମା, ମାଟି ଓ ମହାନଦୀ   ପ�ତିଭା ପି�ୟଦଶjନୀ    ୫୫ 
ସଫଳ ମଣିଷ    अନସୟୂା ପtା     ୬୧ 
ପବୂ� ଜନL      ବୁଲବୁଲ୍ ପାଣିଗ�ାହୀ    ୭୧ 
ବଜ�ପାତର ଆଘାତ   ଗଦାଧର ବଳ     ୭୫ 
ବିଶ�ାସ     େମୖେତ� ୟୀ କମିଳା     ୭୯ 
େସ ଦୁଇଜଣ    ପାରମିତା ଷଡ଼}ୀ     ୮୧ 
େଶଷ ସ%କ�ର ଚିଠି   ମହାସିLତା      ୮୩ 
ହଜିଗଲା ମାମଁୁଘର   ର~ିତ କୁମାର ପାଲ୍    ୮୪ 
ବାଘ      ଡଃ ସୁବାସ ମିଶ�     ୮୮ 
ଚାକିରୀଆ ପୁअେମାର   ମେହଶ�ର ସାହୁ     ୯୨ 
ସଂଘଷ�ମୟ ଏଇ ଜୀବନ   अବିନାଶ ପ�ଧାନ     ୧୦୭ 
ସkିକାଳ     ବିନୟ ମହାପାତ�      ୧୦୮ 
ମାଆ ନାହ] ଯାହାର   ସୁଷମା ପରିଜା     ୧୧୯ 
େକାରିୟର୍ ବୟ    କୃ�ଚJ�  ଡାକୁଆ     ୧୩୫ 
ଦି େଟାପା ଲୁହ    ନାରାୟଣ ଚJ�  େସନାପତି   ୧୩୮ 

ସଚୂୀପତ�ସଚୂୀପତ�ସଚୂୀପତ�ସଚୂୀପତ�     
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ନାରୀନୁେହଁ କିpା ମାଆ   େରାଜା ପtା     ୧୪୪ 
ଜୁଳୁକା     ସତ�ପ�କାଶ େସଠୀ    ୧୪୯ 
େସଦିନ ଥିଲା...    ପ'ୂ�ଚJ�  ରାଣା     ୧୫୪ 
ନିମ�ଳ େପ�ମର ସL �ତି   ପି�ୟ1ା ସାହୁ     ୧୫୭ 
ଲ�ା      ଲiLଣ କୁମାର େବେହରା   ୧୬୪ 
ଶ1ରର ପି�ୟା    ଦୀପକ ଷଡ଼}ୀ     ୧୬୮ 
ମନ अଗଣା     ସସିLତା ସାହୁ     ୧୭୦ 
ନିଃସ�ାଥ�ପର     ତି� େଲାଚନ ଦାସ     ୧୭୨ 
କିଛି ଲୁହ କଥାକେହ   ରାଜୀବ େଲାଚନ ସାହୁ    ୧୭୫ 
�ଟ୍ ଲାଇଟ୍    ଦୀପକ ଷଡ଼}ୀ     ୧୮୦ 
ପୁନରାବୃbି     ପାରମିତା ମିଶ�     ୧୮୭ 
େହଇଟି... ଶୁଣୁଛ...   େରାଜାଲିନ୍ ମିଶ�     ୧୯୧ 
ପ�ାୟତ ଇେଲ�ନ୍   ଇଂ ଭାଗିରଥୀ େସଠୀ    ୧୯୬ 
ଦୁଇଟି ଗ�     ସୁଧାଂଶୁ େଶଖର ଦି� େବଦୀ   ୨୦୪ 
େଲେହର     ଡଃ ପ�ଶାp ନାୟକ    ୨୦୬ 
ନାଲିସତୂା ଓ କଳାସତୂା ରହସ� ବାଲL ୀକି ନାୟକ     ୨୩୪ 
କବିତା ବିଭାଗ           ୨୩୯ 
ଗୁଡ଼ି ଓ ବିହ}    ସତ�ପ�କାଶ େସଠୀ    ୨୪୦ 
େଛାଟ ଆମ ଘର    ଧିେରJ�  ମଲିG କ     ୨୪୧ 
ପ�ଭାତ     अନିରୁ� େସନାପତି    ୨୪୨ 
ଭାଷା      ସୁଦଶ�ନ ସାହୁ     ୨୪୩ 
ଶନୂ�ତାେର ପ'ୂ�ତା   ନୀଲମ୍      ୨୪୪ 
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ରୁପି      ଦୀ�ିେଲଖା ମିଶ�     ୨୪୬ 
ଝଡ଼       ନୀଳକ� ସ�ାଇଁ     ୨୪୭ 
ମୁ�ିର ପଥ     ଶୁଭଲiL ୀ ଦାସ     ୨୪୮ 
େତା ପାଇଁ     ସିେ�ଶ�ର ତି� ପାଠୀ    ୨୫୦ 
ମଥା ନୁଆଇନି କଦା   ବି ନିରୁପମା      ୨୫୧ 
ତୁେମ ହ] ତ େସଇ    ଚିନL ୟ ବାରିକ     ୨୫୨ 
ସ%କ� ଏ ଜନମ ଜନମର  ଶୟନ ନାୟକ     ୨୫୫ 
ବାପା      ରାେଜJ�  ଗିରି     ୨୫୬ 
େମା ଓଡ଼ିଶା     ଶିଶୁପାଲ ସାମ�ଥ     ୨୫୭ 
ତୁେମ ଓ ମଁୁ     େଦବବ�ତ େଜନା     ୨୫୮ 
ଆେହ ପରଂବ�ହL     ରୀତା ସାମpରାୟ ମଲିG କ   ୨୫୯ 
ସଂ@ୃତି ଆମର ନ େହଉ ଉଜ  ସେpାଷ ପ/ନାୟକ    ୨୬୨ 
ଈଶ�ର     େଲାରୀ ସ�ାଇଁ     ୨୬୩ 
ନୀଳସ�ପ�ର ତୃ�ା    କtୁରୀ ଚରଣ ରାଉତ    ୨୬୪ 
ଭାଗ�      ରାମକୃ� ପାଣିଗ�ାହୀ    ୨୬୫ 
ସଜଫୁଟା ଫୁଲ    अଜୟ କୁମାର େବେହରା   ୨୬୭ 
ବିତିଥିବା ମୁହୂb�    ଶୁଭସିLତା େବେହରା    ୨୬୯ 
ରୂପସୀ ପି�ୟା    ପ�ଶାp କୁମାର ପଧାନ    ୨୭୦ 
ଜଗନ� ାଥ ଓ ରଥଯାତ   ହାସ�ମୟୀ ରାଜ     ୨୭୧ 
କବିଟିଏ     କୃ�ଚJ�  ଡାକୁଆ     ୨୭୩ 
ସତ�ର କବିତା    ଆଶୁେତାଷ େମେହର    ୨୭୪ 
ଆସ ଗଛ ଲଗାଇବା   अiୟ କୁମାର େବେହରା   ୨୭୫ 
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ସିJୁର      ସୁନିତା ବାରିକ     ୨୭୭ 
େଘନ ଆଲତୀକୁ    ଡି}ର ନାଏକ     ୨୭୯ 
ବାପା1ର ମନ    ଲତା େତେଜସ�ର     ୨୮୦ 
ସଂପକ�ର ସଂ�ା    ପ�ୀତିେରଖା ପରିଡ଼ା    ୨୮୨ 
ସରୂଜ ଓ କୁନା    ରଂଜୁଲତା େବେହରା    ୨୮୩ 
ଆଂଶ      ସୁଚିତ� ା ରଥ      ୨୮୫ 
ବିଚିତ�  ଦୁନିଆ    ପ�ଭାସ ଚJ�  େଟାଲଟିଆ    ୨୮୭ 
ଏକତା ହ] ବଳ    େପ�ମଲତା ସାହୁ     ୨୮୮ 
अpଯ��ାମୀ     ଡା ଗାୟତ� ୀ ସାହୁ     ୨୮୯ 
େଯାଗର ମହb�     େବୖଜୟpୀ ସାହୁ     ୨୯୦ 
େମା ମନର ମଣିଷ    େମାନାଲିସା ସ�ାଇଁ     ୨୯୨ 
ମାଦକତା     େବୖ�ବ େମେହର     ୨୯୪ 
ମନ େକାଉ ବୁେଝ    େକୗଶଲ�ା ପାଲିଆ    ୨୯୫ 
ଭୁଲିଯିବି अତୀତକୁ   ପ�ଣତି ମହାପାତ�      ୨୯୬ 
େହ ଆମ ଦାରୁ େଗାସାଇଁ  ଜୟp କୁମାର     ୨୯୭ 
ତୁମରି ହାତଧରି    ବାସpୀ ପରିଡ଼ା     ୨୯୮ 
ଇlା ହୁଏ     ରସିLତା ନାଥ     ୨୯୯ 
େବାଉ     ଧ��ବଚରଣ ମହାpି     ୩୦୦ 
अଭୁଲା ସL �ତି     ବିଶାଖା େଦବୀ     ୩୦୨ 
େଶ�3 େଯାଗଦାନ    ସୁକୃତୀ ମହାପାତ�      ୩୦୪ 
କିଛି ସL �ତି, େଶଷ ଚିଠି   ସି��ା ସାମpରାୟ     ୩୦୫ 
अପହ�     ଧିେରନ୍ ବାଗ୍     ୩୦୭ 
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ସL �ତି      ସରିତା ମହାpି     ୩୦୮ 
ଉଡ଼ା ଚେଢ଼ଇ    ସସିLତା ମହାପାତ�      ୩୧୦ 
େକାଣାକ�     ରୀତା अପରାଜିତା ମହାpି   ୩୧୧ 
ନାରୀ ନୁେହଁ ତୁ ନାରାୟଣୀ  ଶ�ିଦା ବିେଷାୟୀ     ୩୧୩ 
ଝରା େଶଫାଳୀ    ସାଧନା ପtା     ୩୧୪ 
ମାଟିର ମଣିଷ    କୁମୁଦିନୀ େବେହରା    ୩୧୬ 
ନିତି େଶଯପାେର ତୁମ ନଁାେର  ପ�ଦୀପ ବk      ୩୧୮ 
ବିରହର ଜ� ଳନ    अପjତା ରଣା     ୩୨୧ 
ଆଗରୁ ଆଉ ଏେବ   ନୂତନ କୁମାର େବେହରା   ୩୨୨ 
ଆତL ାର ହତ�ା    ଆଯ��ନ୍ ପ�ଧାନ     ୩୨୪ 
ବିଦ�ାଳୟ େଖାଲିଗଲା   अ1ିତା ପାଢ଼ୀ     ୩୨୫ 
ନଆସୁ େକୗଣସି େଫାନି   ମେହଶ�ର ସାହୁ     ୩୨୭ 
େଭାକ ଦିବସ    ପି�ୟଦଶjନୀ ମହାpି    ୩୨୯ 
ନିଜକୁ ନିେଜ ହ] ଠକିବ   ଶିଶିର କୁମାର ପtା    ୩୩୦ 
େମା ଗଁା     ସୀତାରାମ ଦାସ     ୩୩୧ 
अନାହାର ସତ ମହାଭାରତ  ଏମ୍ ବିଜୟ କୁମାର    ୩୩୨ 
ଝିअନୁେହଁ ଜମା େବାଝ   ଜୟଶ�ୀ ମହାରଣା     ୩୩୩ 
େମାର କିଛି େଦାଷ ନାହ]   ଟୁକୁନା ସାହୁ     ୩୩୪ 
ଆଉ କିଛି େଲାଡ଼ାନାହ]   େରାହିତ େସଠୀ     ୩୩୬ 
ସମୀiା     ଓଜସି�ନୀ ଶତପଥୀ    ୩୩୮ 
ପି�ୟା ଓ ପି�ୟତମା    ଡଃ ସୁବାସ ମିଶ�     ୩୪୨ 
ଭାବ ବିେନାଦିଆ    ଦୁଷLp କୁମାର ମିଶ�    ୩୪୪ 
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େମା କବିତା     ବିଦୁ�ତଲତା ତି� ପାଠୀ    ୩୪୬ 
ସ�ପ�      ତୁଷାରକାp ପ�ସାଦ    ୩୪୮ 
ଖାଲି େମା ପାଇଁ    ଲିପିନ୍ ରାଉତ     ୩୪୯ 
ଜନସଂଖ�ା     ନାରାୟଣ ଚJ�  େସନାପତି   ୩୫୦ 
ଉ�ଳର ମଣି    ସସିLତା ସାହୁ     ୩୫୩ 
ପିଲାଦିନ ସL �ତି ଝୁରିହୁଏ ନିତି  ଜଗବkୁ ସାହୁ     ୩୫୪ 
ଜଗାପାଇଁ ପେଦ    ପ�ଦୁ�ତ କୁମାର ମହାଖଡ଼ୂ   ୩୫୫ 
ବଷ�ାର ଇତିକଥା    ସସିLତା ମିଶ�      ୩୫୬ 
ନୀଳାଚଳ ନାଥ    ପ1ଜ କୁମାର ମାହାନା    ୩୫୭ 
ଜଗତର ନାଥ    ବିକାଶ ଚJ�  ଧୁ}ିଆ    ୩୫୮ 
ଦାରୁଦିअଁ     ହିରାବତୀ ପାତ�      ୩୫୯ 
ବିଶ�ାସ     ରଶିLତା ମହାp     ୩୬୦ 
ତୁମରି ଶ�ୀଚରେଣ    ରାମ ପ�ସାଦ ସିଂହ    ୩୬୧ 
ସ%ୂ'�ା     ଦୀପକ କୁମାର ଦାସ    ୩୬୨ 
अଦିନ ବଷ�ା     ସୁମିତ� ା ପୃ ି      ୩୬୩ 
ପାଇ ମଁୁ ପାଇନି କିଛି   ବJନା ନାୟକ     ୩୬୫ 
ଆ~ୁଳାଏ ଚାଉଳ    ଡଃ ସୁଜାତା ପି�ୟdଦା ପରିଡ଼ା   ୩୬୭ 
�ାନରାଣୀ     େଦବାଶିଷ ସାଗର     ୩୬୯ 
େବକାର     ରାେଜଶ କୁମାର ବାରିକ    ୩୭୦ 
କାହ]କି େକଜାେଣ    ସତ�ବ�ତ ସାହୁ     ୩୭୧ 
େମା ସୁନାଭଉଣୀ    ନରସିଂହ ପ�ସାଦ ଚରତି    ୩୭୨ 
କୀbjମଖୂ     ପ�ଭାତ କୁମାର ଆଚାଯ��    ୩୭୩ 
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େମୗସୁମୀ ତୁମକୁ ସ�ାଗତ   ଡଃ ଆେଲାକ କୁମାର ରାୟ   ୩୭୬ 
େଫସ୍ ଆପ୍     େଜ�ାତିର~ନ ମହାରଣା   ୩୭୭ 
ସକାଳର କଢ଼ି    ସୁଧାଂଶୁ େଶଖର େଜନା    ୩୭୯ 
ଆpରିକ ଏକ ପତ�    େସାନମ୍ ରାଉତ     ୩୮୦ 
ଦୁଲ�ଭ ସ�ପ�     ଚିbର~ନ ସାହୁ     ୩୮୨ 
ବାଳୁତ ବୀର    ନିେବଦିତା ମହାପାତ�     ୩୮୩ 
ଭାଗ� ଓ କମ�    ସସିLତା ସାହୁ     ୩୮୪ 
ଲେଟରୀ     ସେରାଜିନୀ ମିଶ�     ୩୮୬ 
ବରଷା େଗା!    ହେରରାମ ପtା     ୩୮୮ 
କବିତା     ପି�ୟ1ା ନାୟକ     ୩୮୯ 
ଏଇ ପବନେର    ସଯୂ��କାp େବେହରା    ୩୯୦ 
ସ�ପ�ର ଚଲାପେଥ    ଫାଲଗୁନୀ ଦାସ     ୩୯୨ 
େମୗସୁମୀ ଓ ଧରଣୀ   ଭାଗିରଥୀ ଯାନୀ     ୩୯୪ 
ଏମିତି ବିେତ ରାତି   ଶିବ ଶ1ର ସାହୁ     ୩୯୬ 
ଜୀବନ     ତି� େଲାଚନ ମହାପାତ�     ୩୯୮ 
ଶନୂ�ତାର ଭାଷା    ରବୀJ�ନାଥ ମହାରଣା    ୩୯୯ 
ସ�ପ�      ରିପୁନ୍ ଜୟ ମହାପାତ�     ୪୦୦ 
अଭିମାନ     େଦେବJ�ନାଥ େଦାର    ୪୦୧ 
େପ�ମ      ସ�ାଗତିନୀ ମହାପାତ�     ୪୦୨ 
ମା � , ମା � ାଣୀ ଓ େମାବାଇଲ୍  ରିଭୁ ଆଭୂଷଣ ପtା    ୪୦୩ 
ଭୁଲିଗଲି     ଡଃ �ାେନଶ�ର ମିଶ�    ୪୦୪ 
ମଁୁ ଭଲ अଛି    ବିଦ�ାଧର ମିଶ�     ୪୦୬ 
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ମୃତୁ�ପେର     ଦିଲG ୀପ ଚକ�ବb�ୀ     ୪୦୭ 
ଶାଶ�ର େପ�ମ    ଉମjଳା ଦାସ     ୪୦୮ 
କବି ଓ କବିତା    ପ�କାଶ ଚJ�  ପtା     ୪୦୯ 
ଶପଥ      ଯେଶାବp ପ/ନାୟକ    ୪୧୦ 
ନାରୀ      ଜୟp କୁମାର ସାହୁ    ୪୧୧ 
େଯାଗେର ଜୀବନ    େଗୗରୀ ପtା     ୪୧୨ 
େଶଫାଳୀ! ତୁମଓଠେର େମା କଥା अମିତ ନାରାୟଣ ଶତପଥୀ   ୪୧୩ 
ଗୁଡ଼ି      େଜ�ାତି ର~ନ ସାହୁ    ୪୧୫ 
କାହ]କି     ମେନାଜ କୁମାର େବେହରା   ୪୧୭ 
େଲଖୁଛି ମଁୁ ତୁମପାଇଁ   ମେନାର~ନ ମୁଦୁଲି    ୪୨୦ 
ନିରୁ�ି      ପି�ୟ1ା ସାହୁ     ୪୨୧ 
େଶଷକୁ ମୁନା ବୁଝିଲା   ପ�େମାଦ କୁମାର ପ�ଧାନ    ୪୨୨ 
େଯାଗ� ସpାନ    ସସିLତା ପ�ଧାନ     ୪୨୪ 
ସୁଧାଂଶୁର अେପiା   ସୁଧାଂଶୁ ମtଳ     ୪୨୫ 
ସୁଖୀ ଦା%ତ�    ରାେକଶ ସାହୁ     ୪୨୬ 
ସL �ତି      କାଳିଚରଣ ମହାରଣା    ୪୨୭ 
ଜୀବନ େସ�ାତ    ପବିତ�  ଦାସ      ୪୨୯ 
ରାମ ରାମାୟଣ ଚଉତିଶା  େଦବଦb ସୁନା     ୪୩୦ 
ହିତବାଣୀ     ପ�କାଶ ଚJ�  ମୁଦୁଲି    ୪୩୪ 
େହ ସଂଗ�ାମୀ    ଶଶା1 େଶଖର ପtା    ୪୩୫ 
ଝାଡ଼      ସଂଘମିତ� ା େବେହରା    ୪୪୦ 
େଦଶେପ�ମ     ଡdରୁଧର ପ/ନାୟକ    ୪୪୧ 
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ସ�ାନମtେପ ଜଗନ� ାଥ   ପ�ାଣବkୁ ପ�ଧାନ     ୪୪୩ 
ମାଆଟି େମାର    ଚJ�କାp େଜନା     ୪୪୪ 
ବଷ�ାରାଣୀ1 ଆଗମନ   ଶ�ୀରାଜେଶଖର ସି ଚିମା    ୪୪୬ 
ତୁେମ ଆସ ମା    ପୁ�ା~ଳୀ ପtା     ୪୪୮ 
ସ�ଭାବ     ନିରୁପମା ନାୟକ     ୪୪୯ 
ରଫ୍ ଖାତା     ସାଇସୁଦୀପ୍ ଦାସ     ୪୫୦ 
ସdଲପୁରୀ ବିଭାଗ          ୪୫୨ 
େମାର୍ କିଶାନ୍ ଭାଇ   ଶିଶୁପାଲ୍ ସାମ�ଥ     ୪୫୩ 
ବାଉରୀ     ନବୀନ ପଧାନ     ୪୫୪ 
େଫର୍ ବରଷାରାନୀ ଆସିେଛ  iମାନିଧି ସାହୁ     ୪୫୫ 
ବଷ�ା କହୁେଛ    ଈଶ�ର ଚJ�  ସାହୁ     ୪୫୬ 
ଦୁଃଖୀର ସୁଖ    କବି ପ�ସାଦ      ୪୫୮ 
ଶଲା ବୁଢ଼ା     ହରୀଶ ତାtି     ୪୫୯ 
ଚାଲ୍ ଧମ�ର ବାେଟ   ହରୀଶ ତାtି     ୪୬୦ 
ମଁାର अସିLତା କାବ�   ଏମ୍ ବିଜୟ କୁମାର    ୪୬୧ 
ମାହାପୁରୁେକ ଗୁହାରି   ସୁଧୀର ପtା     ୪୬୪ 
ଖରାଦିନ     ପ�େମାଦ କୁମାର େସଠ୍    ୪୬୮ 
ପରଜା     ସୁବାସଚJ�  ଭୁଏ     ୪୬୯ 
अବୁେଝନ୍     ମେନାଜ ମହାନJ     ୪୭୧ 
ବଏନା     େବଦବ�ାସ ମାଝୀ     ୪୭୩ 
ତମର ପେହଲ ଚିଠି   ତପନ କୁମାର ସାହୁ    ୪୭୪ 
ପ�ବk ବିଭାଗ           ୪୭୬ 
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ଆତL ହତ�ା     ମେନାଜ କୁମାର ପtା    ୪୭୭ 
ଜଗତହିତ େହତୁ ଭାଗବତ  ମନ� �ଭାଇ      ୪୮୧ 
ଜୀବନର େମୗଳିକ ଆବଶ�କତା ନୂତନ କୁମାର େବେହରା   ୪୮୩ 
ସା%� ତିକ ସମାଜେର ସାହିତ�  ସିେ�ଶ�ର ତି� ପାଠୀ    ୪୮୭ 
କାଗଜ     अ1ିତା ପାଢ଼ୀ     ୪୯୦ 
ସାହିତ� ଓ ସL ାଟ୍ �େଫାନ୍   ପ�ାଣବkୁ ପ�ଧାନ     ୪୯୩ 
ନାରୀ ଶ�ି - କାଯ��ବାହୀ ପୁରୁଷ କୃ� ଦାସ      ୪୯୮ 
ବିେଶଷ ସଚୂନା           ୫୦୧ 

ଆହ� ାନ ଇଆହ� ାନ ଇଆହ� ାନ ଇଆହ� ାନ ଇ----ପତି� କାର ଆଗାମୀ ପତି� କାର ଆଗାମୀ ପତି� କାର ଆଗାମୀ ପତି� କାର ଆଗାମୀ ((((େସେ�dର େସେ�dର େସେ�dର େସେ�dର ୨୦୧୯୨୦୧୯୨୦୧୯୨୦୧୯) ) ) ) ସଂ@ରଣ ସଂ@ରଣ ସଂ@ରଣ ସଂ@ରଣ 
ନିମେp େଲଖା ଗ�ହଣର େଶଷ ତାରିଖ ନିମେp େଲଖା ଗ�ହଣର େଶଷ ତାରିଖ ନିମେp େଲଖା ଗ�ହଣର େଶଷ ତାରିଖ ନିମେp େଲଖା ଗ�ହଣର େଶଷ ତାରିଖ : : : : ୩ ୩ ୩ ୩ େସେ�dର  େସେ�dର  େସେ�dର  େସେ�dର      
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 ଡା େଜ�ାତି ପ�ସାଦ ପ/ନାୟକ 

ସ%ାଦକ1 କଲମରୁସ%ାଦକ1 କଲମରୁସ%ାଦକ1 କଲମରୁସ%ାଦକ1 କଲମରୁ............    
ନମ@ାର 

 ଆହ� ାନ ଇ-ପତି� କାର अଗ ମାସର ସଂ@ରଣ ଆପଣ1ୁ ଉପହାର 

େଦଉଥିବା େବେଳ ବିଗତ ମାସେର ପତି� କା ସଂ@ରଣ अଣପ�କାଶିତ 

େହାଇ ରହିଥିବା ଦୁଃଖ ରହିଛି େକେତକ अନିବାଯ�� କାରଣ େହତୁ 

ପତି� କାର ପ�କାଶନ ସ�ବ େହାଇପାରିଲା ନାହ] ଆପଣମାେନ େଧୖଯ��ର 

ସହ ସବୁେବେଳ ଆହ� ାନ ଇ-ପତି� କାକୁ ସହେଯାଗ କରିଛpି, ଜୁଲାଇ ମାସ 

ପାଇଁ େଲଖା ପଠାଇଥିବା ସମc ଆେଲଖ� ଏହି ପତି� କାେର �ାନ 

ପାଇଛି ସବୁଠାରୁ ଖୁସିର ବିଷୟ ବkୁମାେନ अଗ  ମାସ ପାଇଁ ମଧ� 

େଲଖ ସବୁ ପଠାଇଛpି ଏବଂ େସମାେନ ବିଶ�ାସ ରଖିଛpି େଯ ଆହ� ାନ 

ନି�ୟ ଆସିବ ଏବଂ େସମାନ1 େଲଖା ନି�ୟ ପ�କାଶିତ େହବ 

ଆପଣ1 ବିଶ�ାସ େମାର ପୁ~ି ଚଳିତ ସଂ@ରଣେର େଦଶାତL େବାଧକ 

ଆେଲଖ� ପ�କାଶିତ କରିବାର ଇlା ଥିେଲ ସୁ�ା ଜୁଲାଇ ମାସର 

ସଂ@ରଣ ପ�କାଶିତ ନ େହବା େହତୁ ତାହା କରି େହଲାନାହ] କିr 

ଚଳିତ ମାସର अେନକ ଘଟଣାକ�ମ ସବ�ସାଧାରଣ1 ମନେର 

େଦଶେପ�ମର ବହି� କୁ ଆହୁରି अଧିକ ଦି�ୀମp କରିଥିବ ଏଥିେର ସେJହ 

ନାହ] ଦୀଘ� ସାତ ଦଶkିର अେପiା ପେର ଜା��କାଶL ୀରକୁ ଆନୁ3ାନିକ 
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ଭାବେର ଭାରତେର ସମିLଶ�ଣ କରିବାର େଯଉଁ ପ�ୟାସ େହଲା ତାହା େକବଳ ତ� �ଟିହୀନ 

ନଥିଲା, ତାହା ସମଗ� େଦଶକୁ ଏକତି� ତ କରିବାକୁ ଯେଥଷ୍ତ ଥିଲା ବହୁମତେର ଏହି 

ରାଜ�କୁ ଭାରତର ଏକ େକJ�ଶାସିତ अ�ଳ ଭାବେର ପରିଣତ କରିେଦଇ ଏଠାେର 

ଚାଲୁଥିବା ଆତ1ବାଦୀ କାଯ��କଳାପ ସେମତ ବିପଯ��c ଶାସନ ବ�ବ�ାକୁ ସୁଦୃଢ଼ କରିବା 

ସହ ଉନ� ତି କରିେହବ େବାଲି ସରକାର ଦୃଢ଼ ପ�ତିଶ��ତିବ�ତା େଦଖାଇଛpି ଆସr 

ଦୃ ିେଦବା ବିଗତ କିଛି ଦିନର ଘଟଣାବଳୀ ଉପେର 

ଜା��କାଶL ୀରରୁ ଧାରା ୩୭୦ ଉେlଦ େହଲା 

 अେନକ ବଷ�ରୁ ଏହାର ଦାବୀ େହାଇ ଆସୁଥିଲା ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାଟj ମଧ� 

ଏହାକୁ ନିଜର ନିବ�ାଚନୀ ଇcାହାରେର �ାନ େଦଇଥିଲା, କିr ଜା��କାଶL ୀରର 

ରାଜେନୖତିକ ଦଳମାେନ ଏହାକୁ େନଇ ବିେଜପିର ଆଭିମୁଖ�କୁ ସବୁେବେଳ ମିଛ ଓ 

ପ�େହଳିକାମୟ େବାଲି ପ�ଚାର କରି ଆସୁଥିେଲ ଗଣମାଧ�ମକୁ େଦଇଥିବା ସଚୂନାେର 

େଶଖ୍ अବଦୁଲG ା ଏବଂ େମହବୁବା ମୁଫତି କହିଥିେଲ େଯ େମାଦୀ ଦଶଥର ପ�ଧାନମ�ୀ 

େହେଲ ବି ଧାରା ୩୭୦କୁ ଛୁଇଁ ପାରିେବ ନାହ], ଯଦି େମାଦୀ ଏହି ଧାରା କିdା ୩୫-ଏ କୁ 

ଛୁଇଁବାକୁ ଚାହ]େବ ତ େସ ଧ�ଂସ େହାଇଯିେବ କିr ସମc କ�ନାଜ�ନାକୁ अpକରି 

ଚଳିତ ସରକାର ଚମ�ାର ଭାବେର ତ� �ଟିପ'ୂ� ପଦେiପ େନଇ ଧାରା ୩୭୦ର ଉେlଦ 

କରିବାେର ସiମ େହାଇଛpି अେନକ ରାଜେନୖତିକ ଦଳ ଏହାକୁ ବିେରାଧ କରୁଥିବା 

ସେb�  ଏହା ସଂସଦର ଉଭୟ ଗୃହ2ାରା अନୁେମାଦିତ େହାଇ ରା �ପତି1 2ାରା ପ�କାଶିତ 

େହାଇଛି 

 ସଚୂନାେଯାଗ� େଯ ବିଗତ କିଛିଦିନ ତେଳ ହଠାତ୍ ଏକ अପ�ତ�ାଶିତ ଘଟଣାବଳୀେର 
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ରା � ୀୟ ସୁରiା ଉପେଦ ା ଶ�ୀ अଜିତ୍ େଦାଭଲ1 କାଶL ୀର ଗcପେର ପେର ଘାଟିକୁ 

ଦଶହଜାର େସୖନ�ବଳ େପ�ରଣ କରାଯାଇଥିଲା ଏହାପେର अେନକ ପ�କାର 

କ�ନାଜ�ନା ଚାଲିଥିଲା ସଚୂନା ଦିଆଯାଇଥିଲା େଯ ପାକିcାନ ତରଫରୁ 

ତାଲିବାନ2ାରା ଆକ�ମଣ େହବାର ସ�ାବନାକୁ େଦଖି ଏଭଳି ପଦେiପ ନିଆଯାଇଛି 

ଏହାପେର ପୁଣି ୨୫ ହଜାର େସୖନ�ବଳ କାଶL ୀରକୁ ପଠାଗଲା କୁହାଗଲା अଗ  ପJର 

େବଳକୁ େକୗଣସି ପ�କାର ଦୁଘ�ଟଣାକୁ ଏଡ଼ାଇବା ପାଇଁ ଏହା କରାଯାଉଛି କିr 

ରାଜେନୖତିକ ଦଳମାେନ ସରକାର1 ଏହିଭଳି ପଦେiପ ବିେରାଧେର ସ�ର ଉେbାଳନ 

କରି କହିଥିେଲ େଯ ସରକାର अନାବଶ�କ ଭାବେର କାଶL ୀର ଘାଟିେର ଉେbଜନା ସୃ ି 

କରିଛpି ଏହା ପେର ପେର अମରନାଥ ଯାତ� ାକୁ ମଝିରୁ ହ] ବJ କରିଦିଆଯାଇ ସମc 

ଭ�1ୁ ଯଥାଶୀଘ� ନିଜ ରାଜ�କୁ େଫରିଯିବାକୁ ନିେ��ଶ ଜାରୀ କରାଗଲା ଏହି ସବୁ 

ଘଟଣାବଳୀକୁ େଦଖି େମେହବୁବା ମୁଫତି ଭିନ�  ଭିନ�  ସଭାେର ସରକାର1ୁ କାଶL ୀରେର 

େକୗଣସି ପ�କାର अପେଚ ା ନ କରିବା ପାଇଁ େଚତାଇେଲ ପେରାiେର ଧମକ 

େଦଇଥିେଲ େଯ ଯଦି ସରକାର କାଶL ୀରେର େକୗଣସି अପ�ତ�ାଶିତ ପଦେiପ ନିअpି ତା 

େହେଲ अଶାpି ବଢ଼ିବ ଏବଂ अରାଜକତା अସ�ାଳ େହାଇଯିବ 

 ଗତ ସ�ାହର େଶଷ େବଳକୁ ହଠାତ୍ କାଶL ୀର ବୁଲି ଆସିଥିବା ପଯ��ଟକ1ୁ 

େଫରିଯିବା ପାଇଁ ଇcହାର ଜାରୀ କରାଗଲା ଏବଂ େକହି କିଛି ବୁଝିବା ପବୂ�ରୁ ସମc 

ବିେରାଧୀଦଳ ଏବଂ ପାକିcାନ ସମଥ�କ ମାନ1ୁ ଗୃହବJୀ କରିଦିଆଗଲା ଏଥିେର 

େମେହବୁବା ମୁଫତି ସେମତ େଶଖ अବଦୁଲା, ଓମର୍ अବଦୁଲା अpଭ�ୁ � ଥିେଲ ଘାଟିର 

ସମc ଶିiାନୁ3ାନ, କାଯ��ାଳୟକୁ अନି�j  କାଳ ପାଇଁ ବJ କରି ଧାରା ୧୪୪ଲାଗୁ କରି 
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ଦିଆଗଲା େଫାନ, ଇ�େନ�ଟ୍ ଆଦି ବ�ବ�ା ବJ କରିଦିଆଗଲା ରବିବାର 

अପରାହ� େର ଏ ସବୁ େହବାପେର ସମେc ଆଶା କରୁଥିେଲ େଯ କାଶL ୀରକୁ େନଇ କିଛି 

େଗାଟାଏ ବଡ଼ ନି�bି େହାଇପାେର ଏଥିପାଇଁ ସଂସଦେର କଂେଗ�ସ ଦଳର ଗୁଲାମ୍ ନବୀ 

ଆଜାଦ୍ ପ�ଶ� କରିଥିେଲ  

 େସାମବାର ପ�ତୁ�ଷରୁ ଗୃହମ�ୀ अମିତ୍ ଶାହ ଏବଂ ପ�ଧାନମ�ୀ ଶ�ୀ େମାଦୀ1 

ତb� ାବଧାନେର अେନକ ଗୁରୁତ� ପ'ୂ�  ସଭା େହବାପେର ପବୂ�ାହ� େର ରାଜ�ସଭାେର 

ଗୃହମ�ୀ ଶ�ୀ अମିତ୍ ଶାହ ଧାରା ୩୭୦ ଉେlଦ ଲାଗି ସଂେଶାଧନ ପ�cାବ ଆଣିଥିେଲ 

େକହି अନୁମାନ କରିନଥିେଲ େଯ ଏମିତି ଏକ ପଦେiପ ନିଆଯାଇ ପାରିବ ବିେରାଧୀ1 

ହଟେଗାଳ ମଧ�େର ଗୃହମ�ୀ ଧାରା ୩୭୦ ବିେରାଧେର अେନକ ତଥ� ଉପ�ାପନ କରିବା 

ଏବଂ ସମc ଦଳ1 ମତ ଶୁଣିବା ପେର ମତଦାନ େହାଇଥିଲା ଏବଂ ଏହା ରାଜ�ସଭାେର 

ପାସ୍ େହାଇଯାଇଥିଲା ଏହାପେର େଲାକସଭାେର ଏହାକୁ େନଇ ହଟେଗାଳ େହବା ସେb�  

ବହୁମତେର ପାସ େହାଇଥିଲା 

 ଏହି ସଂେଶାଧନ ଫଳେର ଜା��କାଶL ୀରର ସ�ାୟbତା iୟ କରି ଏହାକୁ ଦୁଇ ଭାଗେର 

ବିଭାଜନ କରି ଦିଆଗଲା, ଜ��କଶL ୀର ଏବଂ ଲଦାଖ अ�ଳକୁ ଭିନ�  ଭିନ�  ଭାବେର େକJ�  

ଶାଶିତ अ�ଳ େବାଲି େଘାଷଣା କରାଗଲା ଯାହାଫଳେର ଏଠାେର ଲାଗୁ େହାଇଥିବା 

ଧାରା ୩୭୦ ଏବଂ ୩୫-ଏ ଆଉ କାଯ�� କରିବ ନାହ] ଏହି ରାଜ�େର ରହୁଥିବା 

ବ��ିମାନ1ର େଦୖ� ତ ନାଗରିକତା ର� େହବ, ଜ�� କାଶL ୀର ପାଇଁ अଲଗା ସମି�ଧାନର 

ସମା� େହବ, ସଂରiଣ ନିୟମ ଓ କଳାଧନ ନିେରାଧୀ ନିୟମ ଲାଗୁ େହବ, ସଚୂନା 

अଧିକାର କାନୁନ(ଆରଟିଆଇ) ଓ ସିଏଜି ପରି କାନୁନ ମଧ� ଲାଗୁ େହବ, ବାହାର ରାଜ�ର 
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େଲାକ1ୁ ମଧ� ଚାକିରି ମିଳିବ, େଦଶର େକୗଣସି ମଧ� ନାଗରିକ ଚାକିରି ପାଇ ପାରିେବ, 

ଆଥjକ ଜରୁରୀକାଳୀନ ମଧ� ଲାଗୁ େହାଇପାେର, ଧାରା ୩୭୦ ହଟିବା ପେର  ଏେବ 

େଦଶର େକୗଣସି ନାଗରିକ ମଧ� ଜ��-କାଶL ୀରେର ଜମି କିଣି ପାରିେବ, େସଠାେର 

ଭାରତୀୟ ଧ�ଜ ବଦଳେର अଲଗା ଧ�ଜ ରହିଥିଲା। କିr େସଠାେର ଏେବ େଗାଟିଏ 

ରା �ଧ�ଜ ରହିବ, अନ� ରାଜ� ପରି ଜ��-କାଶL ୀରେର ଲାଗୁ େହବ ପ�େତ�କ ଆଇନ, 

ସମି�ଧାନର ଧାରା ୩୫୬ ଲାଗୁ େହବ, ଏଠାେର ବିଧାନସଭାର କାଯ��କାଳ ୬ ବଷ� 

ପରିବେb� ୫ ବଷ� େହବ ଇତ�ାଦି 

 ଏହି ନି�bି ପେର ସମଗ� େଦଶେର ଏକ ଆନJର ପରିେବଶ େଦଖିବାକୁ ମିଳିଥିଲା 

ପ�ାୟ ସମc ରାଜ�େର େଲାକମାେନ ସରକାର1 ଏହି ନି�bିକୁ ସ�ାଗତ କରିଥିେଲ 

अେନକ ବଷ�ରୁ ଥିବା ଏକ ସମସ�ାକୁ ଏେତ ଶାpିପ'ୂ� ଭାବେର ସମାଧାନର ପଥ 

େଦଖାଇଥିବା େହତୁ ଗୃହମ�ୀ ଏବଂ ପ�ଧାନମ�ୀ1ୁ ଧନ�ବାଦ ଜଣାଉଥିେଲ अବଶ� 

ଏେବ ମଧ� କିଛି ରାଜେନୖତିକ ଦଳ ଏବଂ ବ��ି ଏହି କାଯ��ାନୁ3ାନର ପ�ଣାଳୀକୁ ପ�ଶ�ବାଚୀ 

କରି ସରକାର1 ସମାେଲାଚନା କରୁଛpି ଉପାୟ ଯାହା ବି େହଉନା କାହ]କି, ସମସ�ାର 

ସମାଧାନ ଆମର ଦାବୀ ଥିଲା ଯାହା ସଂପ'ୂ� େହାଇଛି େତଣୁ ଆେମ ଖୁସି େରାଗ 

େଯେତେବେଳ अେନକ ଦିନର େହାଇଯାଏ, ତାହା ଚିକି�ାେଯାଗ� ରେହ ନାହ] 

େସେତେବେଳ अେ�ାପଚାର କରିବାକୁ ଆବଶ�କ େହାଇଯାଏ, କାଶL ୀର ସମସ� ମଧ� 

େକୗଣସି ଦୁରାେରାଗ� ବ�ାଧିଠାରୁ अଲଗା ନଥିଲା େତଣୁ ସରକାର ଏହିଭଳି ଭାବେର 

ନି�bି େନବାକୁ ବାଧ� େହେଲ ଏହାକୁ କିଛି ବ��ି अସଂବିଧାନିକ େବାଲି ମଧ� ମତ 

େଦଉଛpି, କିr ଏଥିପାଇଁ ସଂସଦର ଉଭୟ ଗୃହେର ମତଦାନ ପ�କି�ୟା କରାଯାଇଛି େତଣୁ 



ଆହ� ାନ
 ଇ-ପତି� କ

ା 

ଆହ� ାନ ଇ-ପତି� କା, ଚତୁ��ଶ ବଷ�, ସ�ମ ସଂଖ�ା, ଜୁଲାଇ-अଗ  ୨୦୧୯ Magazine Downloaded from www.aahwaan.com 

ଆହ� ାନ ଇ-ପତି� କା ସ%ୂ'� ନିଃଶୁ) ବିତରଣ େହତୁ ଡା େଜ�ାତି ପ�ସାଦ ପ/ନାୟକ1 2ାରା ପ�ତି3ିତ ଓ ପ�କାଶିତ  | Aahwaan.com  Aahwaan.com  Aahwaan.com  Aahwaan.com  |  20 

अସଂବିଧାନିକ େବାଲି କହିବା ଉଚିତ େହବ ନାହ] ହଁ କାଶL ୀରର କିଛି େନତା1ୁ ଗୃହବJୀ 

କରାଯାଇଥିଲା ଏବଂ ପେର ବJୀ କରାଗଲା ତାହା ବିେରାଧେର େସମାେନ ବିେଷାଦଗାର 

କରିବା ସ�ାଭାବିକ କିr ତାହା କରାଯାଇନଥିେଲ ହୁଏତ େସଠାେର ଗୃହଯୁ� ଭଳି ସମସ�ା 

ସୃ ି େହାଇଥାpା କିdା ସାମାନ� ଜନମାନସ ହତାହତ େହବାର ସ�ାବନା ଥିଲା େବାଲି 

ସରକାର ମତ େଦଇଛpି 

ସୁଷମା ସ�ରାଜ1 ନିଧନ ଏକ अପରୂଣୀୟ iତି 

 େମାଦୀ ସରକାର1 ପ�ଥମ ଶାସନ କାଳେର େବୖେଦଶିକ ମ�ୀ ରହିଥିବା ସୁଷମା 

ସ�ରାଜ1 ଗତକାଲି ନିଧନ େହାଇଯାଇଛି େସ ଶତଷଠି ବଷ� ବୟସର ଥିେଲ ଏବଂ 

अେନକ ଦିନରୁ ହୃଦେରାଗେର ପୀଡ଼ିତ ଥିେଲ ଧାରା ୩୭୦ ବିଲୁ� େହବାର ପ�କି� ୟା 

ସମା� େହବାପେର େସ ପ�ଧାନମ�ୀ ଏବଂ ଗୃହମ�ୀ1ୁ अଭିନJନ ଜଣାଇ ଟି� ଟ୍ 

କରିବାପେର ସଂଧ�ା ନअଟା ସମୟେର ଛାତିେର ଯ�ଣା अନୁଭବ କରିଥିେଲ ଏବଂ ତା1ୁ 

ତୁରp ଭାରତୀୟ ଆୟୁବj�ାନ ସଂ�ାନେର ଭbj କରାଯାଇ ପା�ଜଣିଆ ବିେଶଷ�1 2ାରା 

ଚିକି�ା ବ�ବ�ା କରାଯାଇଥିଲା କିr େସ େଶଷ ନିଶ�ାସ ତ�ାଗ କରିଥିେଲ  

 ସୁଷମା ସ�ରାଜ1 iତିକୁ अପରୂଣୀअ େବାଲି ଦଳମତ ନିବjେଶଷେର ସମେc ମତ 

େଦଇଥିେଲ ତା1ର୍ अେp� ି ସମୟେର ସରକାରେର ଥିବା अେନକ ବରି3 େନତୃବୃJ 

ଉପ�ିତ ରହିବା ସହ अେନକ େକାହ ସ�ାଳିନପାରି କାJୁଥିବାର େଦଖିବାକୁ ମିଳିଥିଲା 

ସଚୂନାେଯାଗ� େଯ େସ ନିଜର କାଯ��କାଳେର ଏକ ଦi ରାଜେନୖତିକ ଭାବେର अେନକ 

ମାମଲାର ସମାଧାନ କରିଥିେଲ ବିେଦଶେର କ  େଭାଗୁଥିବା ଭାରତୀୟ1ୁ େଫରାଇ 

ଆଣିବାପାଇଁ େସ େଯଉଁ ବ�ବ�ା କରୁଥିେଲ ତାହା अବ'�ନୀୟ ଇରାନ େହଉ ବା ସାଉଦୀ 
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ଆରବ, ପାକିcାନ େହଉ अବା େଯ େକୗଣସି େଦଶ େଯଉଁଠି ବି ଭାରତୀୟ ମାେନ 

କ େର ଥିେଲ ଟି� ଟ୍ କରିେଦେଲ େସ ସମc ବ�ବ�ା କରି େସମାନ1ୁ େଦଶକୁ େଫରାଇ 

ଆଣିବା ପାଇଁ କ  କରୁଥିେଲ अେନକ ପରିବାର ଏଥିପାଇଁ ମମ�ାହତ େଯ ସୁଷମା ସ�ରାଜ 

ଆଉ େଫରିେବ ନାହ] 

 ବିେଜପିେର अଟଳ-ଆଡଭାନୀ ଯୁଗର ଉbର ଦାୟାଦ ଭାବେର େସ ଦୀଘ� ବଷ� ଧରି 

େଦଶର ରାଜନୀତିେର ଗୁରୁତ ପ'ୂ� ଭୂମିକା ତୁଲାଇ ଆସୁଥିେଲ। अତି अ� ବୟସରୁ 

ନିବ�ାଚନ ରାଜନୀତିେର ପାଦ ଥାପିଥିବା ସୁଷମା ସ୍ଵରାଜ ମାତ�  ୨୫ ବଷ� ବୟସେର 

ହରିଆନା ବିଧାନସଭାକୁ ନିବ�ାଚିତ େହବା ସହିତ ୨୭ ବଷ� ବୟସେର ହରିଆନା 

ମ�ୀମtଳେର େଯାଗ େଦଇଥିେଲ। େଲାକଦଳ େନତା େଚୗଧୁରୀ େଦବିଲାଲ1 

ମ�ୀମtଳେର େସ ଥିେଲ କନି3ତମ କ�ାବିେନଟ ମ�ୀ। ୧୯୯୦ ପରଠୁ ଜାତୀୟ 

ରାଜନୀତିେର ତା1ର ପ�ଭାବ ଓ ପ�ତି3ା ବଢି ଚାଲିଥିଲା। ୧୯୯୨ ବାବ� ୀ ମସଜିଦ 

ଭା}ିବା ଘଟଣା ପରଠାରୁ ବିେଜପିର େଯଉଁ ଉ£ାନ ପବ� ଆର� େହାଇଥିଲା େସଥିେର 

ସୁଷମା1ର ବିେଶଷ େଯାଗଦାନ ରହିଥିଲା। अଟଳ-ଆଡଭାନୀ ଓ େଯାଷୀ1 ପେର େଯଉଁ 

ତରୁଣ ବିେଜପି େନତାମାେନ ସବୁଠୁ ଆଗେର ରହିଥିେଲ, େସମାନ1 ମଧ�େର ସୁଷମା 

ଥିେଲ अନ�ତମ। ପ�େମାଦ ମହାଜନ, अରୁଣ େଜଟଲି, ରାଜନାଥ ସିଂ, େଭ1ୟା ନାଇଡୁ1 

ସମସାମୟିକ ସୁଷମା େସେତେବେଳ ନିଜର अଗ�ୀବଷ�ୀ ଭାଷଣ ଲାଗି େବଶ ପ�ସି� ଥିେଲ। 

 ବିେଜପିର େସ େବାଧହୁଏ ଏକମାତ�  େନତା ଥିେଲ ଯିଏ ଉଭୟ ଉbର ଓ ଦiିଣ 

ଭାରତରୁ ନିବ�ାଚନ ଲଢିଥିେଲ। କ'�ାଟକ, ଦିଲG ୀ, ହରିଆନା ଓ ମଧ� ପ�େଦଶରୁ େସ 

ନିବ�ାଚନ ଲଢିଛpି। ହରିଆନାରୁ ମ�ୀ ଭାବେର ରାଜେନୖତିକ ସଫଳତାର ସ୍ଵାଦ 
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ଚାଖିଥିବା ସୁଷମା ୧୯୯୬େର ମାତ�  ୧୩ ଦିନ ପାଇଁ ଗଠିତ अଟଳ ବିହାରୀ ବାଜପାୟୀ 

ମ�ୀମtଳେର ସଚୂନା ଓ ପ�ସାରଣ ମ�ୀ ଭାେବ ଶପଥ େନଇଥିେଲ। ୧୯୯୮ େର 

ପୁଣିଥେର ବାଜପାୟୀ ମ�ୀମtଳେର େସ ସଚୂନା ଓ ପ�ସାରଣ, େଟଲି େଯାଗାେଯାଗ ଓ  

ସ ା�� ବିଭାଗର ମ�ୀ ରହିଥିେଲ। ଦିଲG ୀର ପ�ଥମ ମହିଳା ମୁଖ�ମ�ୀ ଭାବେର େସ 

अେ¤ାବର ୧୯୯୮ େର अ� ସମୟ ଲାଗି ଦାୟିତ୍ଵ ନିବ�ାହ କରିଥିେଲ। ୨୦୦୯ ରୁ 

୨୦୧୪, ବିେଜପି େଯେତେବେଳ iମତାକୁ େଫରିବା ଲାଗି ସଂଘଷ� କରୁଥିଲା, େସହି 

ସମୟେର ସୁଷମା ବିେରାଧୀ ଦଳ େନତା ଭାବେର କାମ କରିଛpି। ୟୁପିଏ ସରକାରକୁ 

ସଫଳତାର ସହିତ େଘରିବାେର ତା1ର ବିଚiଣ ରାଜେନୖତିକ अନୁଭବ ପରବb�ୀ 

ସମୟେର ବିେଜପିକୁ iମତାସୀନ େହବାେର ସହାୟକ ରହିଥିଲା। 

 ୨୦୧୪େର ନେରJ�  େମାଦୀ ସରକାେର େସ େବୖେଦଶିକ ବ�ାପାର ବିଭାଗର ମ�ୀ 

ଭାବେର ପରୂା ପା� ବଷ� କାମ କରିଥିେଲ। ଏହି ସମୟେର ଜେଣ अତ�p ଉଦାରେଚତା, 

ସଂେବଦନଶୀଳ ଓ େସ�ହୀ ମ�ୀ ଭାବେର ତା1ର େଲାକପି�ୟତା ବଢି ଯାଇଥିଲା। ଟୁଇଟର 

ମାଧ�ମେର ବହୁ ଭାରତୀୟ1ର ଜରୁରୀ ସମସ�ାର ସମାଧାନ କରିବାେର େସ ଏକ ନୂଆ 

େରକଡ� ତିଆରି କରିଥିେଲ। ପାକିcାନେର ନିେଖାଜ େହାଇଯାଇଥିବା ଭାରତୀୟ ଭିନ� iମ 

ବାଳିକା ଗୀତାକୁ େଫରାଇ ଆଣିବା ଓ ତାକୁ ନିଜ ଭଳି ଦାୟିତ୍ଵ େନଇ  ତା ପରିବାର 

ପାଖେର ପହ�ାଇବାର ବିରଳ ମାନବୀୟ ଗୁଣ ତା1ୁ अଧିକ ସLରଣୀୟ କରି ରଖିବ। 

 ୧୪, େସେ�dର, ୧୯୫୩ େର ହରିଆନାର अdାଲାଠାେର ଜନL ଗ�ହଣ କରିଥିବା 

ସୁଷମା ସ୍ଵରାଜ ଓକିଲ ଭାବେର ତା1ର ବୃbିଗତ ଜୀବନ ଆର� କରିଥିେଲ। ତା1ର 

ସାଥି ସ୍ଵରାଜ େକୗଶଲ, ପରବb�ୀ ସମୟେର ତା1ର ଜୀବନ ସାଥି ମଧ� େହାଇଥିେଲ। 
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ମାନବୀୟ ସେdଦନା ଓ ରାଜେନୖତିକ ଶି ାଚାରକୁ ସବୁଠୁ अଧିକ ଗୁରୁତ୍ଵ େଦଉଥିବା 

ସୁଷମା1 ବିେୟାଗେର ଭାରତୀୟ ସାମାଜିକ ଜୀବନେର ଏକ ଶନୂ��ାନ ସୃ ି େହାଇଛି 

ନି�ୟ। 

ଧାରା ୩୭୦ ବିପiେର ସମଥ�ନ େଦଲା ବିେଜଡ଼ି 

 ରାଜ�ସଭାେର େଯେତେବେଳ ଗୃହମ�ୀ ଧାରା ୩୭୦ ଉେlଦ ପାଇଁ ଆହ� ାନ େଦଇ 

ସଂେଶାଧନ ପାଇଁ ପ�cାବ ଆଣିଥିେଲ େସେତେବେଳ ବିଜୁ ଜନତା ଦଳ ଏହାକୁ ସମଥ�ନ 

ଜଣାଇଥିଲା ଗୃହେର ବିେଜଡ଼ିର େନତା ପ�ସନ�  ଆଚାଯ�� ଏହାକୁ େନଇ ମତ େଦଇଥିେଲ 

େଯ ବିଜୁ ଜନତା ଦଳ ଏକ ଆ�ଳିକ ଦଳ େହାଇଥିବା ସେb�  ଭାରତୀୟତା ଏବଂ େଦଶପାଇଁ 

ସବୁେବେଳ ସକି�ୟ ଏବଂ ସକାରାତL କ ପଦେiପକୁ ସମଥ�ନ କରିବ 

ସମଗ� େଦଶେର ବନ�ାବି¥ାତ ଜାରୀ 

 ବିଗତ କିଛିଦିନ େହବ େଦଶବ�ାପୀ ବଷ�ା ବି¥ାତ ଫଳେର ଓଡ଼ିଶା ସେମତ अେନକ 

ରାଜ�େର ବନ�ା ଭଳି अବ�ା ସୃ ି େହବାେର ଲାଗିଛି ଓଡ଼ିଶା, ଆସାମ, ବିହାର, 

କ'�ାଟକ, ମହାରା �  ଆଦି ରାଜ� ମାନ1େର अବ�ା ସଂକଟାପ'� ରହିଛି अେନକ 

�ାନେର ଜନଧନ ହାନୀ େହବାର ଖବର ଆସିଛି ଓଡ଼ିଶାର अେନକ ଜିଲG ାେର ବb�ମାନ 

ବନ�ା ପରି�ିତି ଭୟାବହ ରହିଛି अେନକ �ାନେର ସଡ଼କ େଯାଗାେଯାଗ ବିlିନ�  

େହାଇଥିବା େବେଳ ଗଜପତି, କkମାଳ, ରାୟଗଡ଼ା, ମାଲକାନଗିରି ଆଦି ଜିଲG ାେର अବ�ା 

अସ�ାଳ େହବାକୁ ଲାଗିଛି 

 ଏହା2ାରା अେନକ �ାନେର ଚାଷପ�ତି ପ�ତିକୂଳ ପ�ଭାବ ପଡ଼ିବା ସ�ାବନା ରହିଛି 

େବାଲି ପରିେବଶବିଦ୍ ଏବଂ କୃଷି ବିେଶଷ�ମାେନ ମତ େଦଇଛpି 
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ଧାରା ୩୭୦ ପ�ତ�ାହାର ପେର ପାକିcାନ କିଂକb�ବ�ବିମୁଢ଼ 

 ଭାରତର अପ�ତ�ାଶିତ ଭାବେର ଧାରା ୩୭୦ ବିେlଦ କରିବା ଫଳେର କାଶL ୀରକୁ 

େନଇ ଛାୟା ଯୁ� ଚଳାଇଥିବା ପାକିcାନକୁ ଏକ ଶ� ଧ¦ା ଲାଗିଛି ସଚୂନାେଯାଗ� େଯ 

ଦୁଇ ସ�ାହ ପବୂ�ରୁ ପାକିcାନୀ ପ�ଧାନମ�ୀ ଇମ�ାନ୍ ଖାନ1 ଆେମରିକା ଗc ସମୟେର 

େଡାନାଲ୍ ଡ୍ ଟ�%୍ କହିଥିେଲ େଯ କାଶL ୀର ମାମଲାେର େସ ମଧ��ତା କରିବାକୁ ଇ�ୁକ 

अଛpି ଏବଂ ଏହାକୁ େନଇ ପାକିcାନୀ ପ�ଶାସନ ବହୁତ ଉ�ାହିତ େହାଇଥିେଲ ମଧ� କିr 

ଭାରତର ପଦେiପ େସମାନ1 ସମc ଧାରଣାକୁ ନ  କରିେଦଇଛି ବିଭିନ�  �ାନେର 

ଏହାକୁ େନଇ ବିେiାଭ ପ�ଦଶ�ନ େହଉଥିବା େବେଳ ପ�ଶାସନିକ cରେର ବାକଯୁ� ଆର� 

େହାଇଛି ଏବଂ ଭାରତ ବିେରାଧେର ଦୃ ାpମଳୂକ ପଦେiପ ନିଆଯାଇପାେର େବାଲି 

ପେରାiେର ଧମକ ବି ଦିଆଯାଉଛି 

 କିr ଦୁଭ�ାଗ�ର ବିଷୟ ପାକିcାନ ଏହି ମାମଲାକୁ େନଇ ସଂଯୁ�ରା �େର अଭିେଯାଗ 

ବାଢ଼ିବା କଥା କହୁଥିବା େବେଳ ସଂଯୁ�ରା �ର ମହାସଚିବ କିr ଏହି ମାମଲାେର କିଛି 

କହିବାକୁ ଏଡ଼ାଇ ଯାଇ ଉଭୟ ରା �  ଶାpି ରiା କରିବା କଥା କହିଛpି ପାକିcାନ 

ତରଫରୁ େଯାଗାେଯାଗ କରାଯିବା ସେb�  अନୁ�ନ ପଚିଶିଟି ରା �  େକୗଣସି ପ�ତିକି�ୟା 

େଦବାକୁ ଚାହ] ନାହାpି ଏବଂ ଆେମରିକା ସେମତ अେନକ ରା �  ଭାରତର ଏହି 

ପଦେiପକୁ ଏହାର अଭ�pରୀଣ ବ�ାପାର େବାଲି କହିଛpି 

ଆତ1ୀ ଆକ�ମଣ କରାଇବା ଧମକ େଦେଲ ଇମ�ାନଖାନ୍ 

 ଧାରା ୩୭୦ ବିେlଦ େହବାପେର ପାକିcାନର ସଂସଦର ଏକ ବିେଶଷ 

अଧିେବଶନେର ପ�ଧାନମ�ୀ ଇମ�ାନ ଖାନ ଭାରତ ବିେରାଧେର ବିଷ ଉଗାଳିଛpି ଭାଷଣ 
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ଛଳେର େସ କହିଛpି େଯ ଭାରତେର ଆତ1ବାଦୀ କାଯ��କଳାପ ବୃ�ି ପାଇବ ଏବଂ 

ପୁଲ୍ ୱାମା ଆକ�ମଣ ଭଳି ଘଟଣା ଆହୁରି ବୃ�ି ପାଇବ 

 େସ ଆହୁରି ମଧ� କହିଛpି େଯ ଏହା 2ାରା ପରମାଣୁ ଶ�ି ସ%ନ��  ଦୁଇ େଦଶ 

ମଧ�େର ଯୁ�ଭଳି ପରି�ିତି ସୃ ି େହଇଛି ଏବଂ ଏହା ଭୟ1ର ରୂପ େନଇପାେର 

 ଇମ�ାନ1 ଧମକ ସdଳିତ ଏହି ସବୁ ବାb�ା ଭାରତ ପiରୁ େକୗଣସି ମpବ� 

ଦିଆଯାଇ ନଥିେଲ ସୁ�ା ପାକିcାନୀ ଜନତା କିr େବଳ ହୁଁ ସାବଧାନ େହବାର 

େଦଖାଯାଇଛି ସଚୂନା ମିଳିଛି େଯ ପାକିcାନର େଲାକମାେନ ବ�ା1 ସାମନାେର ଲdା 

ଧାଡ଼ି ଲଗାଇ ବ�ା1େର ରଖିଥିବା ନିଜର ସମc अଥ� ବାହାର କରି େନଉଛpି ଯଦି 

ଭାରତ ସହ ଯୁ� ଭଳି अବ�ା ଉପୁେଜ ତା େହେଲ ସ�ବତଃ ପାକିcାନ ସରକାର ବ�ା1ର 

ସମc ଏକାଉ�୍ ବJ କରିେଦଇ େସଇ अଥ�େର ଯୁ� ଲଢ଼ିବାକୁ ମନ ବଳାଇ ପାରpି େବାଲି 

ଶୁଣାଯାଉଛି ସଚୂନାେଯାଗ� େଯ ଭାରତର ବାୟୁେସନା 2ାରା େହାଇଥିବା ସଜjକାଲ୍ 

 � ାଇକ୍ ପରଠାରୁ ପାକିcାନର अଥ�େନୖତିକ अବ�ା େଶାଚନୀୟ େହାଇପଡ଼ିଛି େକୗଣସି 

େଦଶ ପାକିcାନକୁ ଋଣ େଦବାକୁ ମନା କରୁଥିବା େବେଳ େଦଶ ଚଳାଇବା ପାଇଁ ଆବଶ�କ 

अଥ�ର େଘାର अଭାବ େଦଖାେଦଇଛି 

ଭାରତ ସହ କୂଟେନୖତିକ ସ%କ� ଛିନ�  କଲା ପାକିcାନ 

 ଭାରତ ସହ ସମc ପ�କାର କୂଟେନୖତିକ ଓ ବାଣିଜି୍ୟକ ସ%କ� ଛିନ�  କରିବାକୁ 

ପାକିcାନ ନି�bି େନଇଛି । ଏଥିସହ ଇସ୍ ଲାମାବାଦେର अବ�ାପିତ ଭାରତୀୟ ଉ§ାୟୁ� 

अଜୟ ବିସାରିଆ1ୁ ବହି¨ାର କରିଛି। ପାକିcାନ ପ�ଧାନମ�ୀ ଇମ�ାନ୍  ଖାନ୍ 1 

ଇସ୍ ଲାମାବାଦ�ିତ अଫିସ୍ େର ବୁଧବାର अନୁ3ିତ ଜାତୀୟ ସୁରiା କମିଟି (ଏନ୍ ଏସ୍ ସି) 
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େବୖଠକ ପେର ଏହି ପଦେiପ ନିଆଯାଇଛି । ଭାରତ ସମି�ଧାନର अନୁେlଦ ୩୭୦କୁ 

ଉେlଦ କରି ଜ��-କଶL ୀରକୁ ଦୁଇଟି େକJ�ଶାସିତ अ�ଳେର ପରିଣତ କରିବା ପ�ତିବାଦେର 

ପାକିcାନ ଏପରି କରିଥିବା ଏକ ବିବୃତିେର କୁହାଯାଇଛି । ଜ��-କଶL ୀରକୁ େନଇ ଭାରତର 

ସଦ� ପଦେiପ ପେର ପାକିcାନ ଛାନିଆ େହାଇଯାଇଛି। ଏଥିେଯାଗୁ ଭାରତେର ପୁଣି 

ପୁଲଓ�ାମା ଭଳି ଆକ�ମଣ େହବ େବାଲି ପ�ଧାନମ�ୀ ଇମ�ାନ୍  ମ}ଳବାର ଧମକ େଦଇ 

ଯୁ�ଭୟ େଦଖାଇଥିେଲ । ଏହାର ଦିନକ ପେର ଏନ୍ ଏସ୍ ସି େବୖଠକେର େସ अଧ�iତା 

କରିଛpି । ଏଥିେର େସଠାକାର ବହିବ��ାପାର ମ�ୀ, ସ�ରା �ମ�ୀ, ପ�ତିରiାମ�ୀ, କଶL ୀର 

ବ�ାପାରର ପରାମଶ�ଦାତା, ତିନି େସନା ମୁଖ�, ଆଇଏସ୍ ଆଇ ମୁଖ�1 ସେମତ अେନକ 

ପ�ଶାସନିକ ଓ ସାମରିକ अଧିକାରୀ ଉପ�ିତ ଥିେଲ। େବୖଠକେର କଶL ୀର ସ%କ�େର 

ଭାରତର ନି�bିକୁ ଏକତରଫା ଓ େବଆଇନ େବାଲି େସମାେନ अଭିହିତ କରିଥିେଲ । 

କଶL ୀରୀ1 ସମଥ�ନେର ପାକିcାନ अଗ  ୧୪େର ସ�ାଧୀନତା ଦିବସ ପାଳନ କରିବ। 

େସହିପରି ଭାରତର ସ�ାଧୀନତା ଦିବସ अଗ  ୧୫କୁ କଳାଦିବସ ଭାେବ ପାଳନ କରିବା 

ପାଇଁ ନି�bି ନିଆଯାଇଛି। ନୂଆଦିଲG ୀ ସହ ଦି ପiିକ ସମୀiା କରିବା ଏବଂ ଭାରତର 

ପଦେiପ େନଇ ଜାତିସଂଘ ସୁରiା ପରିଷଦେର ଆପbି ଉଠାଇବା ପାଇଁ ମଧ� ନି�bି 

େହାଇଥିବା କୁହାଯାଉଛି । ସୀମାେର େସନାକୁ ସତକ� ରହିବାକୁ ନିେ��ଶ ଦିଆଯାଇଛି । 

ଏହା ପବୂ�ରୁ ପାକିcାନ ପାଲ�ାେମ�ର ଜରୁରିକାଳୀନ ମିଳିତ अଧିେବଶନେର ଇମ�ାନ୍ 1 

ଘନି3 ସହେଯାଗୀ ତଥା ମ�ୀ ଫଓ�ାଦ୍  େଚୗଧ୍ ରୀ କହିଥିେଲ, ଭାରତୀୟ ରା � ଦୂତ ଏଠାେର 

କାହ]କି अଛpି ଏବଂ ଆମ ରା � ଦୂତ େସଠାେର କ’ଣ କରୁଛpି । ଆେମ କାହ]କି ଦୁଇେଦଶ 

ମଧ�େର କୂଟେନୖତିକ ସ%କ� ଛିନ�  ନ କରିବା । ଯଦି େକୗଣସି କୂଟନୀତି ନାହ] େତେବ 
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କୂଟନୀତି�1 ଉପେର କାହ]କି अଥ� ବ�ୟ କରିବା େବାଲି ପ�ଶ� କରିଥିେଲ । େସ ଭାରତୀୟ 

ଉ§ାୟୁ� अଜୟ ବିସାରିଆ1ୁ ଜେଣ ଭଲ ବ��ି ଭାେବ ପ�ଶଂସା କରିଥିବାେବେଳ ଭାରତ 

ସରକାର1 ପଦେiପକୁ ସମାେଲାଚନା କରିଥିେଲ । ଏହାର କିଛି ସମୟ ପେର ପାକିcାନ 

ଉ§ାୟୁ� अଜୟ1ୁ ବହି¨ାର କରିଥିବା େନଇ େସଠାକାର ବହିବ��ପାର ମ�ୀ ଶାହ 

େମହମୁଦ୍  କୁେରଶୀ େଘାଷଣା କରିଛpି । ଭାରତେର अବ�ାପିତ ପାକିcାନ ଉ§ାୟୁ� 

େମାଇନ୍ -ଉଲ୍ -ହକ୍ 1ୁ ନୂଆଦିଲG ୀରୁ ପ�ତ�ାହାର କରିେନଇଛି ଇସ୍ ଲାମାବାଦ। 

ପାକିcାନେର ଭାରତ ସମଥjତ େପା ର ଲାଗିଲା 

 ଭାରତେର ଧାରା ୩୭୦ ପ�ତ�ାହାର ପାଇଁ ଚ§�ା ଚାଲିଥିବା େବେଳ ରାଜ�ସଭାେର 

ଶିବେସନା ସାଂସଦ ସ~ୟ ରାଉତ େଦଇଥିବା ବୟାନ “ଏେବ କାଶL ୀରକୁ ଭାରତର 

ଗଣରାଜ�ର अଂଶ େବାଲି େଘାଷଣା କରିବା ପେର ଆେମ ପାକିcାନ अଧିକୃତ କାଶL ୀର 

ଏବଂ ପେର େବଲୁଚିcାନ ମଧ� େନବୁ” ମpବ� ଆଧାରେର ବିଳମି�ତ ସk�ାେର 

େକହିଜେଣ ଟି�ଟ୍ କରି ମହାଭାରତ େବାଲି େଲଖି ଏହି ସବୁ ମpବ� େପା ୍ କରିଥିେଲ, କିr 

ଆ�ଯ��ର ବିଷୟ ଏହାପରଦିନ ପାକିcାନର ପ�ମୁଖ ସହର ଇସଲାମାବାଦର ସଡ଼କ 

ଦୁଇପାଶ��େର ଏହି ସେJଶ ସdଳିତ େପା ରମାନ େଦଖିବାକୁ ମିଳିଥିଲା 

 ଜେନୖକ ପାକିcାନୀ अଧିବାସୀ1 େମାବାଇଲେର ନିଆଯାଇଥିବା ଛବିେର ଏହା �  

ଭାବେର େଦଖା େଦଇଛି अବଶ� ଏହା ପ�ସାର େହବାପେର �ାନୀୟ ପ�ଶାସନ ସମc 

େପା ରକୁ ବାହାର କରିବାପାଇଁ ତ¥ରତା େଦଖାଇଥିେଲ କିr ପାକିcାନେର ଭାରତ 

ସମଥ�ନେର େପା ର ଲାଗିବା ଭଳି ଘଟଣା ବାcବେର ଏକ ଆ�ଯ��ଜନକ େବାଲି अେନକ 

ମତ େଦଇଛpି 
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ଜା��କାଶL ୀର अଭ�pରୀଣ ମାମଲା ନୁେହଁ : କଂେଗ�ସ ସାଂସଦ 

 ଧାରା ୩୭୦ ମାମଲାର ଚ§�ା ସଂସଦେର ଚାଲୁଥିବା େବେଳ କଂେଗ�ସ ସାଂସଦ अଧିର 

ର~ନ େଚୗଧୁରୀ କହିଥିେଲ େଯ କାଶL ୀର ଭାରତର अଭ�pରୀଣ ମାମଲା ନୁେହଁ ଏହା 

ସଂଯୁ�ରା �େର ଏକ ବିବାଦା�ଦ अ�ଳ େହଇଥିବାରୁ ଏହାଉପେର ଭାରତ ସରକାର 

େକୗଣସି ପଦେiପ େନବା ଉଚିତ ନୁେହଁ ଏହାକୁ େନଇ अେନକ ବାକବିବାଦ େହାଇଥିଲା 

ଏବଂ କଂେଗ�ସ ଦଳର अେନକ ସଦସ� ମଧ� ଏହି ମାମଲାେର ନିରେପi ରହିବାକୁ ଉଚିତ 

ମେନ କରିଥିେଲ 

 ଧାରା ୩୭୦ ପ�ତ�ାହାର େହବାପେର अେନକ କଂେଗ�ସ େନତା ଏହାକୁ ସମଥ�ନ 

କରିଥିେଲ ସୁ�ା େଯଉଁଭଳି ଭାବେର ଏହା େହଲା ତାହାକୁ ନିJା କରିଛpି 

ଦୁଃସାହାସ କରନାହ], ପାକିcାନକୁ େଚତାଇଲା ଆେମରିକା 

 ଧାରା ୩୭୦ ପ�ତ�ାହାର େହଲାପେର अତ�p ଉତ�� େହାଇଥିବା ପାକିcାନକୁ 

ଆେମରିକା ପ�ଶାସନ ତରଫରୁ େକୗଣସି ପ�କାର ଦୁଃସାହାସ ନ କରିବାପାଇଁ ସେଚତନ 

କରାଯାଇଛି ନିୟ�ଣ େରଖାଉପେର େକୗଣସି ପ�କାର ଆତ1ବାଦୀ କାଯ��କଳାପକୁ 

ସହେଯାଗ କରିବାକୁ ମନା କରିଛି ଆେମରିକା ଏହା ସହିତ ନିଜ ଭୂମିେର ଥିବା 

ଆତ1ବାଦୀ ଶିବିର ଗୁଡ଼ିକ ଉପେର ଶ� କାଯ�� କରିବାପାଇଁ ମଧ� ନିେ��ଶ େଦଇଛି 

 ଆେମରିକା ହାଉସ୍ ଆଫାୟାସ୍� କମିଟିର େଚୟାରେମନ୍ ଏଲିଏଟ୍ ଏଲ୍ ଏେ}ଲ୍ ଏବଂ 

ସିେନଟର୍ ବବ୍ େମେନେtଜ୍ ମିଳିତ ବ�ବ�େର ଏହା କହିଛpି େସମାେନ ମତ 

େଦଇଛpି େଯ ଦୁନିଆର ସବ�ବୃହତ େଲାକତ� େହାଇଥିବା େହତୁ ଭାରତ ସ��ଖେର 

ନିଜର ସମc ନାଗରିକ1 ସୁରiା ଏବଂ ସମାନ अଧିକାରକୁ େପ�ା�ାହିତ କରିବାର ଦାୟିତ�  
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ରହିଛି ଏହିଭଳି ସମc1 ପାଇଁ ସବୁପ�କାରର ସ�ତ�ତା ସୁନି�ିତ କରିବା, ସଚୂନା 

ଉପଲw କରିବା ଏବଂ ଆଇନ ମୁତାବକ ସମାନ ସଂରiଣ େଦବାର ସୁେଯାଗ ରହିଛି 

 ଏହା ସେମତ ପାକିcାନକୁ ନିୟ�ଣ େରଖା ପାର କରାଇ ଆତ1ବାଦୀ କାଯ��କଳାପ 

ନ କରିବା ଏବଂ ଭାରତ ବିରୁ�େର େକୗଣସି କାଯ��ାନୁ3ାନ ନ କରିବାପାଇଁ େଚତାବନୀ ବି 

ଦିଆଯାଇଛି 

ସଫଳ ପ�େiପଣ େହଲା ଚJ�ଯାନ - ୨ 

 ଭାରତର ବହୁ ଆକାଂiିତ ଚJ�ଯାନ अଭିଯାନ ଜୁଲାଇ ୨୨ ତାରିଖ अପରାହ�  ୨ଟା 

୪୩ ମିନିଟେର ଆk�ପ�େଦଶର ଶ�ୀହରିେକାଟା ପ�େiପଣ �ଳରୁ ସଫଳତାର ସହ େପ�ରଣ 

କରାଯାଇଛି ସ%ୂ'� ଭାବେର େଦଶୀୟ �ାନେକୗଶଳେର ନିମjତ ଚJ�ଯାନ ଏହାର ଏକ 

ସ�ାହ ପବୂ�ରୁ େପ�ରଣ ପାଇଁ �ିର େହାଇଥିେଲ ସୁ�ା ଏହା େବୖଷୟିକ ତ� �ଟି େହତୁ େପ�ରଣ 

େହାଇ ପାରିନଥିଲା ୧୪୫ ମିଲିୟନ୍ ଡଲାର ବ�ୟେର ନିମjତ ଏହି ଚJ�ଯାନ ଚJ�ର ଦiିଣ 

େମରୁେର ପହ�ିବାକୁ अନୁ�ନ ଆଠ ସ�ାହ ସମୟ େନବ େବାଲି ଜଣାଯାଇଛି  

 ଏହାର ସଫଳତା ପେର ଭାରତ ପ�ା�ନ େସାଭିଏଟ୍ ୟୁନିअନ୍, ଆେମରିକା ଏବଂ ଚୀନ 

ପେର ଚତୁଥ� େଦଶ େହବ ଏଥିପାଇଁ ସରକାର ଏବଂ ପ�ଧାନମ�ୀ ଶ�ୀ ନେରJ�  େମାଦୀ 

ଭାରତୀୟ ମହାକାଶ ଗେବଷଣା ସଂ�ା (ଇେସ�ା)କୁ ଧନ�ବାଦ ଜଣାଇବା ସହିତ 

େଦଶବାସୀ1ୁ अଭିନJନ ଜଣାଇଛpି 

ତିନି ତଲାଖ୍ ବିଲ୍ ସଂସଦ 2ାରା େମାହର ପାଇଲା 

 ମୁସଲିମ୍ ସମାଜେର ପ�ଚଳିତ ତିନି ତଲାଖ ବ�ବ�ା ଯାହା 2ାରା ‘ତଲାଖ୍’ ଶ«କୁ 

ତିନିଥର କହିେଦେଲ ବିବାହ ବିେlଦ େହଉଥିଲା, ଏହି ବ�ବ�ା ବିେରାଧେର ସରକାର 
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ନିୟମ ପ�ଣୟନ କରିଛpି ଏବଂ ଏହି ସଂକ� ାpିୟ ବିଲ୍ ସଂସଦର अନୁେମାଦନ ପେର 

ରା �ପତି1 2ାରା ବି�ପିତ େହାଇଛି ବିନା ଯେଥ  କାରଣେର ଯଦି େକୗଣସି ବ��ି 

अନ�ାେୟାଚିତ ଭାବେର ତିନି ତଲାଖ ଦିअpି ତା େହେଲ ତା1ୁ ତିନିବଷ�ର ଦtବିଧାନ 

କରାଯିବ  

 ସଚୂନାେଯାଗ� େଯ ଏହି ବ�ବ�ା2ାରା अେନକ ମହିଳା अସହ� ଯ�ଣା େଭାଗ 

କରୁଥିେଲ ବିନା କାରଣେର ପୁରୁଷମାେନ ‘ତଲାଖ’ େଦବାର ଧମକ େଦଉଥିେଲ ଏବଂ 

ପ�ତ�iେର ନ େହେଲ ସୁ�ା ହ� ାଟ୍ ସଆପ୍ ଏବଂ ଚିଠି ବା ଇେମଲ୍ 2ାରା ମଧ� ତଲାଖ୍ େଦଇ 

ବିବାହକୁ ର� କରି େଦଉଥିେଲ ଏବଂ ଏହାପେର େସହି ମହିଳା ମାନ1 ଚଳିବା େହତୁ 

ବ�ବ�ା କରିବାପାଇଁ अସୁବିଧା େହଉଥିଲା 

େଦଶର ସେବ�ା§ େବସାମରିକ ସ�ାନ ଭାରତ ରତ�  ପ�ଦାନ କରାଯାଇଛି 

 ପବୂ�ତନ ରା �ପତି ପ�ଣବ ମୁଖାଜj1ୁ  େଦଶର ସେବ�ା§ େବସାମରିକ ସ�ାନ ଭାରତ 

ରତ�  ପ�ଦାନ କରାଯାଇଛି ।  ଆଜି ରା �ପତି ଭବନଠାେର अନୁ3ିତ ଏକ ସ ତ� ଉ�ବେର 

ରା �ପତି ରାମନାଥ େକାବିJ ତା1ୁ ଏହି ସ�ାନ ପ�ଦାନ କରିଛpି । ତା1 ସହ 

ସମାଜେସବୀ ନାନାଜୀ େଦଶମୁଖ ଓ ସଂଗୀତ� ଭୂେପନ ହଜାରିକା1ୁ ମଧ� ଭାରତ ରତ�  

ପ�ଦାନ କରାଯାଇଛି । ଏହି अବସରେର ପ�ଧାନମ�ୀ ନେରJ�  େମାଦୀ, ପ�ତିରiା ମ�ୀ 

ରାଜନାଥ ସିଂ,ଗୃହମ�ୀ अମିତ ଶାହା, अଥ�ମ�ୀ ନିମ�ଳା ସୀତାରମଣ ଉପ�ିତ ଥିେଲ । 

ଆସାମର ପ�ସି� ସଂ�ତ� ଭୁେପନ ହଜାରିକା1ୁ ଓ ସମାଜେସବୀ ନାନାଜୀ େଦଶମୁଖ1ୁ 

ମରେଣାbରଭାେବ ଏହି ସ�ାନ ପ�ଦାନ କରାଯାଇଛି । 

 ଏହି ତିନିଜଣ1ୁ ଭାରତ ରତ�  ପ�ଦାନ ସଂପକ�େର ଗତ ଜାନୁୟାରୀ ମାସେର େଘାଷଣା 
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କରାଯାଇଥିଲା । େତେବ ପ�ଣବ1ୁ ଭାରତ ରତ�  େଦବାକୁ େନଇ ସବୁଠାରୁ अଧିକ  ଚ§�ା 

େହାଇଥିଲା । 

କାଶL ୀରେର ବିନିେବଶ ପାଇଁ କ%ାନୀମାେନ ଆଗଭର  

 ଜ��କାଶL ୀରରୁ ଧାରା ୩୭୦ ଉେlଦ ପେର ଏେବ ଶି� ସମୃ�ିର ନୂଆ ଆଶା 

େଦଖାେଦଇଛି | କାରଣ କିଛି କ%ାନି ଏେବ ଜ��କାଶL ୀରେର ପୁ~ିନିେବଶ ପାଇଁ ଆଗ�ହ 

ପ�କାଶ କରିଛpି | େତେବ ଶି� େହେଲ ଏଠାକାର ଯୁବପିଢ଼ି ନିଯୁ�ିର ସୁେଯାଗ ପାଇେବ | 

ଯାହାକି ପେରାi ଭାେବ ଜ��କାଶL ୀରର ଉନ� ତିେର ସାହାଯ� କରିବ | ବb�ମାନ େକାଟକ 

ମହିJ� ା ବ�ା1 ପ�ଥମ କ%ାନି ଭାେବ ଆଗ�ହ ପ�କାଶ କରିଛି | ଏହାର अଧ�i ଉଦୟ 

େକାଟକ କହିଛpି େଯ ଜ��କାଶL ୀରକୁ ଆଥjକ ଭାେବ ସମୃ�ି କରାଇବାର ସମୟ ଆସିଛି | 

 ଏହି ରାଜ�େର ବିକାଶର ପ�ଚୁର ସ�ାବନା ଥିବା ସହ ପ�ତିଭା ଭରପରୂ େହାଇ 

ରହିଛpି | େସହିପରି ଦୁ� େiତ� େର ଭାରତର ସବୁଠାରୁ ବଡ କ%ାନୀ अମୁଲ ଇtିଆ 

ମଧ� କାଶL ୀରେର ପୁ~ିନିେବଶ ପାଇଁ ଆଗ�ହ େଦଖାଇଛି | अନ�ପେଟ େହଲେମଟ ନିମ�ାଣ 

କ%ନୀ  ିଲ ବାଡ଼� ମଧ� ଜ��କାଶL ୀରେର ଏକ ଶି� �ାପନ କରିବାର େଯାଜନା ଥିବାର 

କହିଛି | େହାେଟଲ ଭିbିକ କ%ାନୀ େଲମନ ଟି�  ମଧ� ଗୁଲମଗ� ଓ େସାନମଗ�େର େହାେଟଲ 

େଖାଲିବାକୁ େଯାଜନା ପ�cୁତ କରିଛି |ପବୂ�ରୁ ଜ��କାଶL ୀରେର େକାକାେକାଲା, େରଡିସନ, 

ଡାବର ଓ ବଜ�ର େପ�ସ େସମାନ1 ଶି� �ାପନ କରିସାରିଛpି | ଏଠାେର ସଚୂନା ଥାଉ 

କି ଜ��କାଶL ୀରେର ଯୁବପିଢି1 ପାଖେର ନିଯୁ�ି ସୁେଯାଗ ନ ଥିବାରୁ ବିଛିନ� ତାବାଦୀ 

େନତାମାେନ अଥ� େଲାଭ େଦଖାଇ ଭାରତ ବିେରାଧେର.େସମାନ1ୁ ବ�ବହାର କରୁଛpି | 

ଧାରା ୩୭୦ ହଟିଯିବା ପେର अେନକ ପ�ତିବkକ ସମା� େହାଇଯାଇଛି | 
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 ବିଗତ ମାସ ଭାରତର ଗଣତ�ର ଏକ ବ�cବହୁଳ ସମୟ ଥିଲା, ଚଳିତ ସରକାର 

ବେଜଟ୍ अଧିେବଶନେର ସବ�ାଧିକ ୩୫ଟି ବିେଧୟକ ପାସ୍ କରାଇ ନୂତନ କୀbjମାନ �ାପନ 

କରିଛpି ବିନା ଦି� ଧାେର अେନକ ନୂତନ ଏବଂ ପୁରାତନ ବିେଧୟକକୁ ପାସ୍ କରାଇବାେର 

ସରକାର1 ସଫଳତାକୁ େଦଖିେଲ େଦଶେର ଦୃତ ପରିବb�ନ େହବାକୁ େନଇ अେନେକ 

ଆଶାବାଦୀ େହାଇଛpି 

 ଗତକାଲି ସk�ାେର ପ�ଧାନମ�ୀ ଶ�ୀ େମାଦୀ େଦଶକୁ ସେdାଧିତ କରି ଧାରା ୩୭୦ର 

ଦୁ��ଭାବ ଏବଂ ନୂତନ ବ�ବ�ା2ାରା େକମିତି ଜା��କାଶL ୀରେର ଉନ� ତି େହବ ତଥା 

େଦଶେର ଶାpି �ାପନ େହବ େସହି ବିଷୟେର ବିଷଦ ଭାବେର ଜଣାଇଥିେଲ ଆଗରୁ 

େକୗଣସି ପ�ଧାନମ�ୀ ଏହିଭଳି ଭାବେର େଦଶକୁ ସେdାଧନ କରିବାର ଉଦାହରଣ ନାହ] 

 ଜୁଲାଇ ମାସର ସଂ@ରଣ ଏବଂ अଗ ମାସର ସଂ@ରଣକୁ ଏକତି� ତ କରି ଆମର 

ଏହି ବିେଶଷ ସଂ@ରଣ ଆଶା କରୁଛି ଆପଣମାନ1ୁ ଭଲ ଲାଗିବ ଆପଣ1 ସହେଯାଗ 

ବଜାୟ ରଖr ଆସr ଓଡ଼ିଆେର େଲଖିବା, ପଢ଼ିବା ଓ ପଢ଼ାଇବା 

 ଧନ�ବାଦ 

  

 ଡା େଜ�ାତି ପ�ସାଦ ପ/ନାୟକ 

 ପ�ତି3ାତା - ସ%ାଦକ, ଆହ� ାନ ଇ-ପତି� କା 
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କାହାଣୀ ବିଭାଗ 



ଆହ� ାନ
 ଇ-ପତି� କ

ା 

ଆହ� ାନ ଇ-ପତି� କା, ଚତୁ��ଶ ବଷ�, ସ�ମ ସଂଖ�ା, ଜୁଲାଇ-अଗ  ୨୦୧୯ Magazine Downloaded from www.aahwaan.com 

ଆହ� ାନ ଇ-ପତି� କା ସ%ୂ'� ନିଃଶୁ) ବିତରଣ େହତୁ ଡା େଜ�ାତି ପ�ସାଦ ପ/ନାୟକ1 2ାରା ପ�ତି3ିତ ଓ ପ�କାଶିତ  | Aahwaan.com  Aahwaan.com  Aahwaan.com  Aahwaan.com  |  34 

ସୁେନଲୀ ସିଂହ ସୁେନଲୀ ସିଂହ ସୁେନଲୀ ସିଂହ ସୁେନଲୀ ସିଂହ     
ରାଜ� ପାଇଁ େଚ ା ଓ ପରାଜୟ  

 ଦୁଇ ଭାଇ ଆେଗଇ ଚାଲିେଲ। େସମାେନ ଏମିତି ଏକ ଯାଗା 

େଖାଜୁଥିେଲ େଯଉଁଠି अନ� ସିଂହମାେନ ନଥିେବ। ଏମିତି ଯାଗା ପାଇବା 

କିଛି ସହଜ ନଥିଲା। ଆଜିକାଲି ସିଂହମାେନ ସବୁଆେଡ ବ�ା� େହାଇ ଯାଇଛpି। ଏଠି 

କୁଆେଡ ବି ସିଂହମାେନ ଦିଶୁ ନଥିେଲ। ଆଗେର ନୂଆ ଜମି, ଏଇଠି େହବ େସମାନ1 

ପ�ଥମ ରହିବା �ାନ। ଏଠି ସବୁଦିନ ଭଳିଆ େସମାନ1ୁ ନୂଆ ଯାଗା ଯିବାକୁ ପଡିବନି। 

 ସିଂହ ମାନ1ର ଏକ �ାନ अଧିକାର କରିବା ଆଉ େସହି �ାନ ଉପେର ଆଧିପତ� 

ଜାହିର କରିବା ଏକ ପ�ମୁଖ ଲiଣ। ଏଥିପାଇଁ ବହୁତ ଲେଢଇ ମଧ� ହୁଏ। ନିଜର 

अଧିକାର �ାନ ଚିହ� ଟ ପାଇଁ ସିଂହମାେନ ବିଭିନ�  ପ�କାର ଉପାୟ ଗ�ହଣ କରpି। अେନକ 

ସମୟେର ଗଛ ଗୁଡ଼ିକ ରା%ୁଡ଼pି ବା ନିଜର ମତୂ� କୁ ଗଛ ଏବଂ ପତ� େର ଛାଟpି। ସିଂହ 

ମାନ1ର ଘ�ାଣ ଶ�ି ସାଧାରଣତଃ ପ�ଖର। େଗାଟିଏ ସିଂହ ଆଉ େଗାଟିଏ ସିଂହର ଉପ�ିତି 

ସହଜେର ଜାଣିପାେର। ନୂଆ ସିଂହ अେନକ ସମୟେର ଏହି �ାନର ଥିବା ପୁରୁଣା ସିଂହର 

ଆଧିପତ�କୁ अସ ୀକାର କରିପାେର ଆଉ ତା ଠାରୁ େସହି �ାନ ଛଡାଇ େନବା ପାଇଁ ପ�ୟାସ 

କରିଥାଏ। େତଣୁ ଏମିତି ଆସୁଥିବା ନୂଆ ସିଂହମାନ1ୁ ଘଉେଡଇବା �ାନର अଧିପତି 

ସିଂହର ଏକ ମୁଖ� କାମ େହାଇଥାଏ। ଏଣୁ अଧିକାର ଜମାଇ ଥିବା ସିଂହ ସବୁେବେଳ 

ନିଜର �ାନର ପରିଧିେର ଘୁରି ବୁଲୁଥାଏ  

अେଶାକ ବିଶ�ାଳ 
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 ଏ ଜ}ଲେର अେନକ ସିଂହ ଦଳ େଖଳି େହାଇ अଛpି। ମଝିେର ମଝିେର କିଛି ଖାଲି 

ଯାଗା अଛି। ଏମିତି ଖାଲି ଯାଗାେର େସମାେନ ବୁଲୁଥିେଲ। ଏଠି ଖୁବ ଦୂର ପଯ��p ଖାଲି 

ଯାଗା ନଥାଏ। ମଝିେର ମଝିେର ଘାସୁଆ ବା अ� ଜ}ଲିଆ ଯାଗା ଥାଏ। ଏମିତିଆ 

ଯାଗାକୁ ସିଂହ ମାେନ ପସJ କରpି। େସମାେନ ବୁଲୁ ବୁଲୁ ହଠାତ୍ େସମାେନ ଏକ ଦଳକୁ 

େଦଖିେଲ। ଚାେରାଟି ସିଂହୀ ଆଉ ଦୁଇ ସିଂହ1ର ଦଳ। ଦଳାଧିପତି ଦୁଇ ସିଂହ ଖୁବ 

ଶ�ିଶାଳୀ ଲାଗୁଥିେଲ। େସମାେନ ପ�ଥେମ ଦଳ ପାଖକୁ ଯିେବ ବା ନ ଯିେବ କିଛି ଭାବି 

ପାରୁ ନଥିେଲ। େସମାେନ ଦୂରକୁ ଚାଲିଯାଇଥାେp। କିr ଭାଗ� େସମାନ1 ସାଥିେର 

ନଥିଲା।  

 ଜୟ ଚାଲ ପଳାଇବା – ବିଜୟ କହିଲା।  

 ବିଜୟଟା ଟିେକ ଡରୁଆ। ସବୁ କଥାେର ଶୀଘ� ପଛଘୁଂଚା ଦିଏ। ଜୟ କିr ରହିବା 

ପାଇଁ କହିଥାpା। କିଏ ଜାେଣ ଏହି ସିଂହମାେନ େସମାନ1 ସହ ଲଢାଇ ନକରି ପାରpି। 

େସମାନ1 ଦଳେର ତ ପୁଣି ଏକ ସିଂହୀ ଦିେନ ମିଶି ଯାଇଥିଲା। ଏକ ଦଳେର ରହିେଲ 

अେନକ ସୁବିଧା େହବ। େସ ଟିେକ େଦା େଦା ପାଂଚ େହଉଥିଲା।  

 େଚ ା କେଲ iତି କଣ?- ଜୟର ସ ର ଦବିଗଲା ଭଳି ଲାଗୁଥିଲା। କିr େସ ନିଜ 

ଭିତରର ସାହାସକୁ ଏକାଠି କରି କିଛି ଶ« କହି ପାରୁଥିଲା। ତାର ଛାତି ମଧ� େଜାରେର 

ପଡୁଥିଲା। ତାର ଭିତେର ଡରଥିଲା। େସ ଏମିତି କହି ନିଜକୁ ସାହାସ େଦବାକୁ 

ଚାହୁଁଥିଲା।  

 ଜୟ ଚାଲ ପଳାଇବା। – ବିଜୟ ଆଉ ଥେର କହିଲା।  ବିଜୟ ଦଳକୁ ଏକ ଧ�ାନେର 

अନାଉଥିଲା। ଦଳର ସଦସ� େକମିତି ନୃଶଂସ ଲାଗୁଛpି। କିଛି ଦୟା ମାୟା େଦେଖଇେବ 
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ନାହ]। ଏମିତିଆ ଦଳ ପାଖକୁ ଯିବା ବିପଦପଣୂ�।  

 ଏ ଦଳ ଆମକୁ ଗ�ହଣ କରିବ ନାହ]। ଦଳର ବଡ ସିଂହ1ୁ େଦଖୁନୁ। େସମାନ1 

ଆଖିେର େକମିତି େକ� ାଧ अଛି େଦଖୁନୁ- ବିଜୟ ସ ର iୀଣ େହାଇ ଯାଉଥିଲା। ତାର ଗଳା 

େକମିତି ଶୁଖିଲା େହାଇ ଯାଉଥିଲା। ଡରେର ଶରୀର ଥରିଯାଏ। େସ େଗାଡକୁ 

ପଛାଉଥିଲା। 

 ଜୟ ତଥାପି ସାହାସ ଛାଡି ନଥିଲା। କାେଳ ଏଠି ସାହାରା ମିଳିଯିବ। େସ ଦଳକୁ 

अନାଇ ରହିଲା। ଆଉ ତାର ଏମିତି अଟକି ଯିବା କିଛି ଭଲ େହଲାନାହ]।  

 ଜୟ ନିଜକୁ ସହାସ େଦବାକୁ ଚାହୁଁଥିଲା। ନିଜକୁ ସାହାସ େଦବାପାଇଁ ମନକୁ ମନ 

କିଛି କହିବା ବା ବା କିଛି ଚାଲିବା ଦରକାର। ଏଥିେର ମନ ଭିତରୁ ଡର ପ�ାୟ ଚାଲିଯାଏ। 

େତଣୁ େସ ଗୁଣୁ ଗୁଣୁ  େହଲା। 

 େସ ଦୁଇେଖାଜ ଆଗକୁ ପକାଇଲା। ସିଂହ ଦଳ ଏେବ ଭଲ ଭାବେର େଦଖା 

ଯାଉଥିଲା।  ଏ ଭିତେର ଦଳର ମୁଖିଆ ଦୁଇ ସିଂହ ଏ ତରୁଣ ଦୁଇ ସିଂହ1ୁ େଦଖିେନେଲ।  

ସିଂହମାନ1ର େଗାଟିଏ ନିୟମ। अନ� ପୁରୁଷ ସିଂହକୁ ଦଳ ପାଖେର ପୁରାଇ ଦିଆଯିବ 

ନାହ]। େତଣୁ େସହି ଶ�ିଶାଳୀ ସିଂହ ଦୁଇଜଣ ଏମାନ1 େଖଦି ଆସିେଲ ଆଉ ଯିବା ବାଟ 

ବJ କରିେଦେଲ। େସମାେନ ଦୁଇ ଦିଗରୁ ମାଡି ଆସୁଥାpି। ହଠାତ୍ ଏମାନ1ର କିଛି ବୁ�ି 

ଆସିଲା ନାହ]। ଦୁେହଁ ପଳାଇବାକୁ ଭାବୁଥିେଲ। କିr େସମାନ1ର ଏକଦମ ପାଖେର 

ଆକ�ମଣ କାରୀ ସିଂହ ଦୁେହଁ। ଏମାନ1ୁ ଏକ ପାଠ ପଢାଇବା ପାଇଁ େଯମିତି ପ�ତି�ା 

କରିଥିେଲ। ଏମାେନ କିଛି ଦୂର େଦୗଡି ପଳାଇେଲ କିr ଆକ�ମଣକାରୀ ସିଂହ ଦୁେହଁ 

ଏମାନ1ୁ ଧରିେନେଲ। େସମାେନ ମୁt ତଳକୁ କରି ନିଜର ଆନୁଗତ� େଦଖାଉଥିେଲ। 
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କିr अନ� ସିଂହ ଦୁେହଁ କିଛି ଶୁଣିେଲ ନାହ]। େସମାନ1ୁ ଦଳ ଭିତେର ପଶାଇ ଦିଆଯିବ 

ନାହ]।  

 ତାପେର ତୁମୁଳ ସଂଗ�ାମ ଆର� େହାଇଗଲା। େସ ବିଶାଳ ସିଂହ ଦୁେହଁ अତି ନିମ�ମ 

ଭଳି ଏମାନ1 ଆକ�ମଣ କରୁଥାpି ଆଉ ଏମାେନ ଏକ େଯା�ା ଭଳି ନିଜକୁ ରiା 

କରୁଥାpି। ବଡ ସିଂହମାେନ ଏମାନ1ୁ ଖୁବ େଜାରେର କାମୁଡୁଥାpି। େକେତେବେଳ ଗଳା 

ତ େକେତେବେଳ କାk ବା େଗାଡ। ଆଉ ନୂଆ ସିଂହ ଦୁଇଭାଇ  ଯୁ� ମଧ� କରି ପାରିେଲ 

ନାହ]। ଖୁବ ସହଜେର ହାର ମାନିଗେଲ ଆଉ ତେଳ ପଡି ଗଡିଗେଲ। େବେଳ େବେଳ 

େଗାଡ ଉପରକୁ କରି ନିଜର ପରାଜୟର େଘାଷଣା କରିେଦେଲ। କିr ମୁଖିଆ ସିଂହ ଦୁେହଁ 

ନେଛାଡବkା। େଯମିତି େହେଲ ଏହି ଦୁଇ ତରୁଣ1ୁ େଶଷ କରିେଦବାକୁ େହବ। େସମାେନ 

ଦୟା ନେଦଖାଇ କାମୁଡି ଚାଲିଥାpି। ତରୁଣ ଦୁେହଁ iତ ବିiତ େହାଇଗେଲଣି।  

 େସମାନ1 ସମପ�ଣ ପେର କିଛି ସାହାନୁଭୂତି ନଥିଲା ବା ଦୟା ନଥିଲା। େତଣୁ ଦୁଇ 

ତରୁଣ ପ�ାଣ ଧରି ଖୁବ େଜାରେର ପଳାୟନ କେଲ। ମୁଖିଆ ଦୁେହଁ ଏମାନ1ୁ େବଶ କିଛି 

ବାଟ େଖଦିେଲ। ମଝିେର ମଝିେର େସମାେନ ପାଖକୁ ଆସି କାମୁଡି େଦଉଥାpି। କିr 

େଶଷେର ଏ ଦୁେହଁ ପ�ାଣ େଘନି ପଳାୟନ କେଲ। ବହୁତ ଦୂର େଦୗଡି ଚାଲିଗେଲ। ପ�ାୟ 

ଖେtବାଟ େଦୗଡିଲାପେର ବଡ ସିଂହମାେନ ରହିଗେଲ।  

 େସମାେନ ଏକ ଗଛତେଳ ଠିଆ େହାଇଗେଲ। ପଥୁରିଆ ଯାଗା। କିଛି ଗଛବୃi 

ନଥିଲା। ଶୁଖିଲା ଟା}ରା ଭୂମି। ଏମିତିଆ ଯାଗାେର େସମାେନ ଠିଆେହାଇ ଶ ାସ 

େନଉଥିେଲ।  

 ଏମାେନ କିଛି ଶୁଣିେଲନି- ଜୟ ହତାଶ େହାଇ କହିଲା। ତାର ସ ର କାJ କାJ ଥିଲା। 
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େଗାଟିଏ ତରୁଣ ସିଂହ ଖାଲି ଦଳକୁ େଦଖିେଦଲା େବାଲି ଏେତ ଦt ମିଳିବା ଠିକ ନୁେହଁ। 

ତାକୁ ବହୁତ କାJ ଲାଗୁଥିଲା।  

 ଆେମ ତ ଯୁ� କରିବାକୁ ଆସିନଥିଲୁ। କିr େସମାେନ ଆମକୁ ଖୁବ ଦt େଦେଲ। 

େଦହସାରା କାମୁଡି େଦେଲ – ବିଜୟ କହୁଥିଲା। େସମାନ1 େଦହସାରା ଖtିଆ, ଚମଡା 

ଆଉ ବାଳେର େସମାନ1 ର� ଲାଗିଛି।  

 ଏେବ େଦହସାରା ଖtିଆ ଖାବରା। ଶରୀର ଲ1ା ଭଳି ଜଳୁଛି। ଖୁବ ଜ ାଳା। ଆଜି 

ମରଣ ମୁହଁରୁ ବଂଚିଛpି। େବଶଦୂରେର ଗଛ ଛାଇେର ବସି ଧେକଇ େହେଲ। େସମାନ1 

ଛାତି ପଡୁଥିଲା ଉଠୁଥିଲା। ଭାଗ�କୁ ଏହି ଯାଗା େକଉଁ ସିଂହର अଧିକାର ଭିତେର ନଥିଲା।  

ତା େହାଇଥିେଲ େସମାେନ ଆଉ ଏକ ଆକ�ମଣରର ଶିକାର େହାଇଥାେp। 

 ନିଃଶ ାସ କିଛି ସମୟ ପେର �ିର େହଲା। ନିଜ ନିଜର ଖtିଆକୁ ଜିଭେର ଚାଟିେଲ। 

ଏମିତି ଚାଟିବା ଦ ାର େସମାନ1 ଖtିଆର ଜ ାଳା ଟିକିଏ କମିଲା। ଚାଟିବାଦ ାରା େଦହର 

ଘା ସବୁ ଜଲଦି ଠିକ େହାଇଯାଏ। 

 େବଶ କିଛି ଦୂରେର ପାଣି ଥିଲା। େସମାେନ ଧିେର ପାଦେର ପାଣି ପାଖକୁ 

ଚାଲିଗେଲ। ଧେକଇ ଧେକଇ ଚାଲୁଥାpି। େଢାେକ ପାଣି ପିଇ ଧେକଇ େହଉଥାଆpି। 

ପାଣି ଭଲେର ବି ପିଇ ପାରୁ ନଥିେଲ। ମୁହଁ େଗାଡ ସବୁ ଖtିଆ। ପାଣି ପିଇବା ଛଡା କିଛି 

କରି ପାରୁ ନଥିେଲ। 

 ସଂଜ େହାଇ ଆସିଲା। ଆକାଶେର ଖtି ଜହ�  ଧିେର ଆସୁଥିଲା। अ� ଥtା ପବନ 

େବାହୁଥିଲା। ଆକାଶ େମଘ ଶନୂ� ଥିବା େହତୁ ତାରାସବୁ କଳା ଚାଦରେର ଭରି 

ଯାଇଥିେଲ। ବଡ ଝିଂଟିକା ମାନ େଜାରେର େବାେବଇ ଚାଲୁଥିେଲ। ଏହି ଝିଂଟିକା ନିଜର 
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େଡଣା େଡଣା ଘଷି ଖୁବ ଶ« କରpି। ଏକ ବଡ ପiୀ ଖୁବ େଜାରେର ଆକାଶେର ପ�ାୟ 

ଶ« ନକରି ଉଡିଗଲା ଆଉ ଏକ ବଡ ଜାମୁଗଛ ଢାଳେର ବସି ପଡିଲା। ମାଟିଆ ଫିସ 

ଆଉଲ ରାତିେର ମାଛ ଧରିେନଇ ପାେର। ସଂ%ୂଣ� ରାତି� ଚର ପiୀ। ଦିନେର ଏମାନ1 

ଉପ�ିତି ବାରି ହୁଏନି। ରାତିେର अନ�ମାେନ ପ�ାୟ କିଛି େଦଖି ପାରpି ନାହ] କିr ଏହି 

ରାତି� ଚର ପ�ାଣୀ ସବୁକିଛି ପ�ାୟ ଭଲ ଭାେବ େଦଖିନିଏ। େସମାେନ ଉପରକୁ ବି अନାଇ 

ପାରୁ ନଥିେଲ। 

 ଟିକିଏ ଦୂରେର ଝି1ଟିଏ ପାଦଚଲା ରାcାେର ଝଣ ଝଣ କରି ଚାଲୁଥିଲା। ଝି1କୁ 

ଶିକାର କରିବା ପାଇଁ େସମାନ1 େଦହେର ବଳ ନଥିଲା ବା ମନେର ଇଛା ମଧ� ନଥିଲା। 

ଧିେର ସବୁ ଶ« ମିେଳଇ ଯାଉଥିଲା। ରାତିେର େସମାେନ କିଛି କରି ପାରିେଲ ନାହ]। 

େଦହର ଜ ାଳାେର ଶରୀରେର ଉbାପ ଥିଲା। େସମାେନ ଡହଳ ବିକଳ େହଉଥିେଲ। 

ପାଖେର କିଛି ଖାଇବାକୁ ମଧ� ନଥିଲା। ରାତିର ଥtାେର ଧିେର ଧିେର େସମାନ1 

େଦହେର ବଳ େଫରୁଥିଲା। ଦୂରରୁ ଦଳାଧିପତି ସିଂହମାନ1ର ଗ��ନ ଶୁଭୁଥିଲା। ପାଖରୁ 

କିଛି ଗ��ନ ଆସୁ ନଥିଲା। େସମାନ1ର ଗ��ନ କରିବା ପାଇଁ ସାହାସ ବା ଶ�ି ନଥିଲା। 

ରାତି ସାରା େସମାନ1ୁ ସିଂହମାନ1ର ଆହ ାନ ମିଳୁଥିଲା।  

 ଦୁଇଭଇ अେନଇେଲ। ରାତି ଗଭୀର େହଲାଣି।  

 ଗଛେର ଏକ Raustic Protect Cat ରାତିେର ବୁଲୁଥିବା Cat ବିେଲଇ େଶ�ଣୀର 

ଶିକାରୀଟିଏ ଗଛେର ବସି ରହିଥିଲା। ଏହି ଜୀବ ଆଖିେର ଟ§� ଆେଲାକ ପଡିେଲ ଲାଗିବ 

େଯମିତି ଦୁଇଟି ବତୀ ଜଳୁଛି। ଲdା, େମାଟା ନାକର ଦୁଇପେଟ ବିରାଟ ଦୀପ ଭଳି 

ଆକୃତି। ତାର ହଳଦିଆ େଡାଳା ଆଲୁअେର ଲାଗିବ େଯମିତି େତଲେର ଭbj େହାଇଛି ଆଉ 
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ତା ମଝିେର ଏକ ସଳିତା ଜଳୁଛି। ତା ପିଠି ଟିକିଏ ବ1ି ଯାଇଥିଲା। ବିେଲଇଟି ଏକଦମ୍ 

ଜାକି ଜୁକି େହାଇବସିଥିଲା। ତାର ନଖ ସବୁ ଆ}ୁଠି ଭିତେର ଲୁଚି ଯାଇଥିଲା। େମାଟା 

େମାଟା ଆ}ୁଠି ଗୁଡିକ। ନରମ ପ¶ା ଗୁଡିକ ଗଛକୁ ଜାବୁଡି ଧରିଥିଲା। ପଛପେଟ ପତ�  

ସବୁ ଗାଢ ସବୁଜ। ତାର ଲdା ଳdା କାନ ଏପଟ େସପଟ େହାଉଥିଲା। ବିେଲଇର ପତଳା 

ଲdା କାନ। ତାର ନିଶ ଗୁଡିକ ତଳୁଆ େହାଇ ଆସିଲା। ମୁହଁଟି ମୁହଁର ତଳ ପାଖ ସାମାନ� 

ଧଳା। େବକଟି ସାମାନ� ଧଳା। େସ ତଳ ଜ}ଲକୁ ଖୁବ ସାବଧାନତାର ସହ ନିରୀiଣ 

କରୁଥିଲା ଏହା େଦହେର ଧଳା ର}ର ଛାପି ଛାପିକିଆ ସିଧା ସିଧା ଚିହ�। ନାକର ଉପେର 

କଳାର େରଖା ସବୁ କାନ ପାଖେଦଇ ପିଠି ଆଡକୁ ଲମି� ଯାଇଛି। େଦହର ର} ଧସୂରିଆ 

କଳା। େପଟର ର} ଧଳା। ତାର ବଡ ବଡ କାନ ଏପଟ େସପଟ େହଉଥିଲା। େଦହେର 

ସବୁଆେଡ େଛାଟ େଛାଟ େଲାମ ଭରିଯାଇଛି। ଏ ଜrଟି ଚାଲିବାେର ପ�ାୟ ଶ« କେର 

ନାହ]। ପାଦର ପ¶ା ତେଳ अତିମୁନିଆ ନଖ ସବୁ ଲୁଚି ରହିଛି। ଏହି ବିେଲଇର ଦାp 

ଗୁଡିକ अତି ମୁନିଆ, ଇେ~�ନ୍ ସିରିଂଜ୍ ଭଳି। ରାତି� ଚର େହତୁ ୟାକୁ େଦଖିବା अେନକ 

କ । େଦହର ର} ଜ}ଲ ର} ସହିତ ପ�ାୟ ମିଶିଯାଏ। ବିେଲଇଟି अେନକ ସମୟ 

ଗଛେର ବସି ରହିଲା। 

 ମଝିେର ମଝିେର େପଚାମାେନ ଉଡି ଯାଉଥିେଲ। ଆକାଶେର କିଛି ବାଦୁଡି ଥିେଲ। 

ଜ}ଲର अେନକ ରାତି� ଚର ଜୀବ। କିr େକହି େସମାନ1ୁ ଆକ�ମଣ କେଲନି।  

 ଜ}ଲ ଧେର ଧିେର ନିଃଶ« େହାଇ ଆସିଲା। ରାତି अେନକ େହଲାଣି। ଏ ଦୁଇ 

ଆହାତ ତରୁଣ ସିଂହ1ର ଆଖି ବJ େହାଇ ଆସୁଥିଲା। େସମାେନ ଏକ ଗଛ ତେଳ 

େପେଟଇ ପଡିଥିେଲ। େଦହ ଜ ାଳାେର େଭାକ ବି ମରି ଯାଇଥିଲା।  
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 अେନକ ସମୟ ପେର ସିJୂରା ଫିଟିଲା। େସମାନ1ୁ ଏେବ େଭାକ ଲାଗୁଥିଲା। 

େଦହେର ବହୁତ ପରାଶ। କିr ଶରୀରେର କିଛି ଶ�ି େଫରି ଆସିଲା ଭଳି ଲାଗୁଥିଲା। 

େସମାେନ ଜଳାଶ�ୟ ପାଖକୁ ଚାଲିଗେଲ। ବହୁତ ପାଣି ଥିଲା। ଦୁେହଁ େପେଟଇ ପଡି େପେଟ 

ପାଣି ପିଇେନେଲ। େଦହର ପରାଶ अେନକ କମି ଗଲାଣି।  

 ଜଳାଶ�ୟ ଭିତେର अେନକ େପଲିକାନ ଚେଢଇ ଭାସୁଥିେଲ। ସିଂହମାେନ 

େବେଳେବେଳ ପiୀ ଶିକାର କରpି। ମୟରୂ ଶିକାରର ଉଦାହରଣ ଆଗରୁ ତ अଛି। 

େସମିତି େବେଳେବେଳ ଭାସୁଥିବା ପiୀ ମଧ� ଶିକାର େହାଇଯାpି। ବଡ ସିଂହମାେନ ପiୀ 

ଶିକାର ପ�ାୟ କରpି ନାହ] କିr େଛାଟ ସିଂହମାେନ ଶିକାର କରିବା ପ�ବୃbି େହତୁ 

େବେଳେବେଳ ପiୀ ଶିକାର କରି ନିअpି।  

 େସମାେନ ଭାବୁଥିେଲ କଣ କରିେବ? େଦହେର ପ�ାୟଶ�ି ନଥିଲା। େତଣୁ େସମାେନ 

ଏେଣ େତେଣ अନାଇେଲ। କିଛି ସହଜ ଶିକାର ମିଳିେଲ େପଟ ପୁରାଇ େନେବ। ପେର 

ବଡ ଶିକାର େଦଖାଯିବ। େସମିତି କିଛି ଜୀବ େଦଖାଯାଉ ନଥିେଲ। ଏମିତି ଆଖି ବୁଲାଉ 

ବୁଲାଉ ପାଣିେର ଭାସୁଥିବା ପiୀମାନ1ୁ େଦଖିେଲ। ପାଣି ଭିତେର ପଶି ଶିକାର କରିବା 

ସିଂହମାନ1 ପେi अସ�ବ। କିr ଏ ପiୀମାେନ ଯଦି କୂଳ ପାଖକୁ ଆସିଯାअpି 

ତାେହେଲ େଗାଟିଏ ଦୁଇଟି କୁଦାେର େସମାନ1ୁ ଧରି େନଇ େହବ। େସମାେନ େମୗକାେର 

ଥିେଲ।   

 ଦୁଇଭାଇ ପାଣି ଧାରେର ମାଟିେର େପେଟଇ ପଡି अେପiା କରି ରହିେଲ। ତା1 

ଆଗେର अ� ଉ§ ଜଳୀୟ ଘାସ ଥିଲା। େସଠି ପାଣି କମ। ତାପେର ଟିକିଏ अଧିକ ପାଣି। 

ଯଦି ପiୀମାେନ େସହି ଘାସ ପଯ�p ଆସି ଯାଆpି େତେବ େସମାନ1 ଶିକାର କରିେହବ। 
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େପଲିକାନ୍ ଚେଢଇ ଗୁଡିକ ଜଳଭtାରେର ଭାସୁଥିେଲ। େସମାେନ ଖୁବ ସୁJର ବଡ 

ଚେଢଇ। ଧଳା େଗାଲାପୀ ର}ର େପଲିକାନ୍ ଚେଢଇ ଗୁଡିକ ସାଧାରଣତଃ ଜଳେର 

ଭାସpି ଆଉ ନିଜର ଖାଦ� ସଂଗ�ହ କରpି। ଭାସୁ ଭାସୁ େସମାେନ କୂଳ ଆଡକୁ ଚାଲି 

ଆସିେଲ। ଦୁଇ ଭାଇ ଆଖି ପଛୁଳାେକ େସମାନ1 �ାନରୁ �ି� } ଭଳି ଉଛୁଳି ପଡିେଲ। 

ଏକଦମ େପଲିକାନ ମାନ1 ଉପେର ପଡିେଲ। ନିଜ ଦାpେର େପଲିକାନରର େଡଣା 

ଧରିେନେଲ। େପଲିକାନ୍ ଚେଢଇ ନିଜକୁ ବଂଚାଇବାକୁ େଚ ା କଲା। କିr ଆଖି 

ପିଛୁଳାେକ ସିଂହ ତାକୁ ମାରିେଦଲା। େଦଖୁ େଦଖୁ ଚାେରାଟି େପଲିକାନ୍କୁ ସିଂହମାେନ 

ମାରିେଦେଲ। ଏେବ େପଲିକାନ୍ ମାେନ ବୁଝିପାରିେଲ ସିଂହମାେନ କିଛି ସାଧାରଣ ଜr 

ନୁହpି। େସମାେନ ଶିକାରୀ। ସମc1ୁ ମାରିେଦଇ ପାରpି। େସମାେନ ଛାଟି ପଟି େହାଇ 

କୂଳରୁ ଦୂରକୁ ଚାଲିଗେଲ।  

 ଦୁଇ ଭାଇ ମଲା େପଲିକାନ ଗୁଡାକୁ କୂଳକୁ ଟାଣି ଆଣିେଲ। ଏକଦମ ପାଣି ଧାରେର 

ଖାଇବାକୁ ଆର� କେଲ। अ� େକଇ ମିନିଟ ମଧ�େର େସମାନ1 େଭାଜନ େଶଷ 

େହଲା। େପଟ କିଛି ପୁରିଗଲା। େସମାେନ ତାପେର ଗଛ ଛାଇକୁ ଯାଇ େଶାଇ ରହିେଲ। 

େଦହେର କିଛି ଶ�ି ଆସିଲା। ପୀଡା अେନକ ଉଣା େହଲାଣି। କିr େସମାେନ अଳସୁଆ 

ପରି ପଡି ରହିଥିେଲ।  

 ଜଳାଶ�ୟ ଚାରିପାଖେର ମଧ� ସବୁେବେଳ ଜୀବନ ଆଉ ମରଣର ସମସ�ା ଲାଗି 

ରହିଛି। େକଉଁଠି ନା େକଉଁଠି ଶିକାରୀ ନିଜର iୁଧା େମଂଟାଇବା ପାଇଁ ଏକ ଦୁବ�ଳ ବା 

େବାକା ଶିକାରର ପ�ତୀiା  କରି ରହିଛି। ଆଉ ଜଳାଶୟ ଧାରେର अଳସୁଆ ଭାବେର 

ପଡିଥିବା କୁ�ୀରମାେନ अତି ବିପଦ୍ ଜନକ ଶିକାରୀ। େସମାନ1 କବଳରୁ ଖସି ଆସିବା 
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ଶିକାର ଖୁବ କମ୍। ସିଂହ ବା ବାଘ କବଳରୁ अେନକ ସମୟେର ଶିକାର ଖସି ଯାଇପାେର। 

କିr କୁ�ୀର କବଳରୁ ଖସି ଆସିବା ଦୃ ାp अତି ବିରଳ। ଏେକ ତ କାଦୁଆ ମାଟି। 

ତାପେର ଏମାନ1ର अତି ବିଶାଳ ମୁହଁ। ଏମାେନ ଶିକାରକୁ ପାଣି ଭିତରକୁ ଟାଣି ନିअpି। 

େସଠି �ଳଚର ପ�ାଣୀ ଉପାୟ ଶନୂ� େହାଇଯାଏ। 

 କାଦୁଆ ଜମିର ବା ଜଳାଶୟର କୁ�ୀର ଗୁଡିକ ଏପଟ େସପଟ ପଡି ରହିଥିେଲ। 

अନ� ଯାଗାର ପାଣି କୁ�ୀରମାନ1 ଠାରୁ ଏମାେନ କିଛି ଭିନ�  ନଥିେଲ। ଏ ଜଳାଶୟ 

କୁ�ୀର ଗୁଡିକ ଜଳାଶୟ ଧାରେର अ� କାଦୁଆ ଜମିେର ପଡି ରହି ଖରା ପୁଆpି। େସଦିନ 

େସ କୁ�ୀରଟି େସମିତି େପେଟଇ ପଡିଥିଲା। ତାର ପାଉଁଶିଆ କଳା େଦହର କିଛି अଂଶ 

ପାଣି ଭିତେର ଥିଲା। ମୁହଁଟି अ� େଖାଲି ଯାଇଥିଲା। ବହୁତ ଲdା ମୁହଁ ନୁେହଁ, େସଥିେର 

ଦାp ସବୁ ସେଜଇ େହାଇରହିଛି। ଲdା ଲdା ଦାp ଉପର େଥାବଣିରୁ ପାଟିର ତଳ ଆଡକୁ 

ବେ1ଇ େହଇ ଯାଇଛି। ଏ ଦାpମାନ ମାଂସକୁ ଗିଳିବାେର ସାହାଯ� କେର। ଆଗ 

େଥାବଣି ଆଡକୁ अେନକ अେନକ ଦାp। କରତର ଧାର ଭଳି ମାଢିେର ଲାଗି ରହିଛି।  

 ତାର ଆଖି ଗୁଡିକ ନି�ଳ େହାଇ ପାଣିକୁ अନାଇ ରହିଥିଲା। େଦହସାରା ଦାଗ। 

େଗାଧି ଚମଡ଼ା ଭଳିଆ ଚମଡା ଭଳି ଦାଗ। େସଥିରୁ କଂଟାମାନ ବାହାରି ଆସିଲା ଭଳିଆ 

ଜଣା ପଡୁଥାଏ। କୁ�ୀରର ମୁହଁଟି ପାଣି ଭିତେର अ� ବୁଡି ରହିଥିଲା। ଦାp ଗୁଡିକ ଭଲ 

ଭାବେର େଦଖାଯାଉଥିଲା। େମାଟା େବକଟି େଦହେର ଲାଗି ରହିଥିଲା। ଆଗ େଗାଡ ବୁଡି 

ଯାଇଥିଲା। ପଛ େଗାଡର ଆ}ୁଠିଗୁଡ଼ିକ େଦଖା ଯାଉଥିଲା। ଖୁବ୍ େମାଟା ଲା}ୁଳଟି 

ଶରୀରରୁ ବାହାରି ଆସି କାଦୁअେର ବୁଲିଯାଇଥିଲା। େସଥିେର େମାଟା କରତର ଧାର ଭଳି  

ଦାpମାନ ଲାଗି ରହିଥାଏ। କୁ�ୀରଟି ଆରାମେର େଶାଇରହି ଶିକାରକୁ ପ�ତୀiା 
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କରୁଥିଲା। ସାଧାରଣତଃ ଏମିତି ସବୁ ଜଳାଶୟେର ମାଛ କୁ�ୀରର ପ�ଧାନ ଖାଦ�। େକେବ 

େକମିତି ଜ}ଲୀ ପଶୁ କୁ�ୀରର ହାବୁଡେର ପଡିଯାଆpି। ଏମାେନ ପ�ାେୟ େଶାଇ ରୁହpି। 

ସମୟ ସୁେଯାଗ େଦଖି େଡଇଁ ଶିକାରକୁ ଧରି ନିअpି    

 େସ କୁ�ୀରଟି अେନକ ସମୟ ଧରି ମାଟି ଉପେର େଶାଇ ରହିଲା। ତାପେର ଧିେର 

ଧିେର ପାଣି ଆଡକୁ େଘାଷାରି େଘାଷାରି େହାଇ ଆସୁଥିଲା। କିଛି ବାଟ ଆସି ପୁଣି େପେଟଇ 

େହାଇ େଶାଇ ରହିଲା। ବb�ମାନ ତା ଶରୀରର अଧା अଂଶ ପାଣି ଭିତେର ଥିଲା। େସ 

େଥାବଣିଟି ମାଟି ଉେପର ରଖିଥାଏ। ଡାହଣ ପାଖ େଗାଡ ଦୁଇଟି ପାଣି ଭିତେର ପଶି 

ରହିଥାଏ। ଲାଂଜ ଲdା େହାଇ ପାଣି ଭିତେର ପଶି ରହିଥାଏ। ତାର ପ�ତିଫଳନ ସଫା 

ପାଣିରୁ େଦଖାଯାଉଥାଏ। କୁ�ୀରଟି ପ�ତିଫଳନ େହତୁ ଖୁବ୍ ବଡ ଲାଗୁଥିଲା। କୁ�ୀରର 

ଲା}ୁଡଟି ତ ସହଜେର ଖୁବ୍ ବଡ। େସଥିେର କିଏ େଯମିତି ଉପେର ମୁକୁଟ ତିଆରି 

କରିେଦଇ ଲଗାଇ େଦଇଛି।  

 କୁ�ୀରର ଆଖିଟି �ିର େହାଇ ପାଣିକୁ अନାଇ ରହିଥିଲା। ତାର ମୁହଁଟା ପାଣି ଆଡକୁ 

ବେ1ଇ ଯାଇଥିଲା। ଏେବ େସ େଥାବଣିଟା ବJ କରିେଦଇଥିଲା। କୁ�ୀର ପାଣି ଭିତେର 

ପଶିବାକୁ ପ�cୁତ। େସପେଟ ମାଟିେର କିଛି ଜୀବ ଜr ନଥିେଲ। ପାଖେର େକଉଁ ପiୀ 

ମଧ� ନ ଥିେଲ। କିଛିଟା ପଥର ଏପଟ େସପଟ େହାଇପଡିଥିଲା। କାଦୁअେର ଖାଲି  ଜିଆର 

େଖାଳିବାର ଚିହ�  ଛଡା କିଛି ଚିହ�  ନଥିଲା। ପାଣି ଭିତେର କିଛିଟା ଡାଳ ପତ�  ଏେଣ େତେଣ 

ପଡିଥିଲା। ପଚିଯାଉ ଥିବା ନାଲି ପତ�  ଗୁଡିକ अ� ପାଣିରୁ �  େଦଖାଯାଉଥିଲା।  

 େସପଟ ଜ}ଲେର ଠକ ଠକ ଶ« ଖୁବ େଜାରେର ଆସୁଥିଲା। କଠହଣା ଚେଢଇଟି 

ନିଜ ଥଂଟେର ଶୁଖିଲା କାଠକୁ େଖାଳୁଥିଲା। अ� ହଳଦିଆ, ଧଳା ର}ର େଲସର 
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େଫG ମ୍ ବ�ାକ କାଠହଣା ଚେଢଇଟିର ଆକାର େଛାଟ। ଖୁବ ଧାରୁଆ କଳା ଥଂଟ ମୁtରୁ 

ବାହାରି ଆସିଛି। ମୁt ଉପେର ଏକ ଲାଲ େଟାପୀ ପରି କିଛି ପର अଛି। ମାଟିେର ଚାଲିଲା 

ଭଳି ଚେଢଇଟି ଗଛ ଉପେର ସିଧା ଚାଲୁଥିଲା। ଏମିତି େକଉଁ ଚେଢଇ ସିଧା ଗଛ ଉପେର  

ଚାଲି ପାରpି ନାହ]। କିr ଚେଢଇଟି ସିଧା ଚାଲୁଥିଲା। ତାର ଖୁବ ମୁନିଆ ପଂଜା ଗଛକୁ 

ଶ� ଭାବେର ଜାବୁଡି ଧରିଥିଲା। 

 ଜଳାଶୟ ପଠାେର ଲdା ପତଳା ହଳଦିଆ ର}ର େଗାଡଥିବା ଲାପୱିଗ ପiୀ ଖୁବ 

େଜାରେର ଚାଲୁଥିଲା। ଏହି ପiୀ ମାଟି କାଦୁଆେର ଖୁବ ସହଜେର ଚାଲିପାେର। अନ� 

ମାନ1ର େଗାଡ ଦବିଯିବ କିr ଏହି ପiୀ ତାର େଗାଡର ଆକାର େହତୁ ସହଜେର କାଦୁଆ 

ଯାଗାେର ଚାଲିପାେର। 

 କୁ�ୀରର ଦୁନିଆେର କିଛି ବଡ ପଶୁ େଦଖା ଯାଉନଥିଲା। ଏମିତି ଜଳାଶୟ ମାନ1ୁ 

ପଶୁମାନ1ୁ ପାଣି ପିଇବା ପାଇଁ ଆସିବାକୁ ପେଡ। େଗାଳିଆ ପାଣି ଭିତେର କୁ�ୀରମାେନ 

ଲୁଚି ଥାଆpି ଆଉ अସାବଧାନ ପଶୁକୁ ପାଣିରୁ କୁଦା ମାରି ଧରିନିअpି।  

 ଦୁଇଭାଇ କୁ�ୀର ମାନ1ୁ େଦଖି ଆଉ ପାଣି ପାଖକୁ ଗେଲ ନାହ]। େସମାନ1 ଆଖି  

େସହି ବିପଦ୍ଜନକ କୁ�ୀରମାନ1 ଉପେର ଲାଗି ରହିଥିଲା। କୁ�ୀରମାନ1ୁ ସିଂହମାେନ 

େମାେଟ ଭଲ ପାଆpି ନାହ]। ସବୁେବେଳ େସମାନ1ୁ ଆେଡଇ ଚାଲpି। 

 େସମାନ1 ଆଖି ସବୁଆେଡ ବୁଲି ଯାଉଥିଲା। 

 ଉପେର ଏକ ଇଗଲ ଉଡୁଥିଲା। ତା ପଂଜାେର ଏକ ପiୀ ଲାଗି ରହିଥିଲା। େସ ଘୁରି 

ବୁଲି ଏକ ଗଛ ଡାଳେର ବସି ଟିକିଏ ବୁଲିପଡି अନାଇଲା। େସେତେବେଳକୁ େସ ଖୁବ୍ ଉ§ 

ଡାଳେର ବସିଥାଏ। ପବନ େଯାଗଁୁ ତା ମୁt ପଛପେଟ କିଛି ଗୁଡାଏ ପର ଉପରକୁ 
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ଉଡିଯାଇଥାଏ। ଲାଗୁଥାଏ ଠିକ୍ ମୁt ଉପେର ଏକ ଲdା ମୁକୁଟ। େକଉଁ ଏକ ଆଦିବାସୀର 

େକେତାଟି ଲdା ପରଥିବା ମୁକୁଟ। େସହି ପରଗୁଡିକ ତା େବକର अନ� ପର अେପiା ଖୁବ୍ 

ଲdାଥିଲା। ଚାେରାଟି ଲdା ପର, ତା ତଳକୁ େଛାଟ ପର। ଏ ହକ୍ ଇଗଲର େକମିତି ଏକ 

अଲଗା ରୂପ ଥିଲା। ତାର ମୁtଟା ଟିକିଏ ତଳୁଆ େହାଇଯାଇଥିଲା। ନାକ କହିେଲତ 

ଥଂଟର ଦୁଇଟି ପୁଡାେର ଥିବା ଦୁଇଟି କଣା। ଥଂଟର अଗଟା ଖୁବ୍ େଗାଜିଆ େହାଇ ତଳ 

ଲମି� ଯାଇଥିଲା ଏଇ ଖୁବ୍ ଟାଣ ଥଂଟ େଯାଗଁୁ ଇଗଲ୍ ଖୁବ୍ ସହଜେର ମାଂସ ଛଡାଇ 

େଦଇପାେର। ତାର ଆଖିଗୁଡିକ େଗାଲ େଗାଲ। ମୁହଁେର େକମିତି ଏକ ଆତତାୟୀର ଭାବ 

ଥିଲା ଇଗଲ୍ ଟିକୁ େଦଖିବା କିଛି ନରମ ପiୀ େବାଲି େମାେଟ ଭାବି ନିଆଯାଇ ନପାେର।  

ତାର ଲdା ନଖ ଡାଳକୁ ଖୁବ େଜାରେର ଧରି ରଖିଥିଲା। ଇଗଲର ପ¶ାର ନଖ ଗୁଡିକ  

ଖୁବ୍ ମୁନିଆ ଆଉ ଧାରୁଆ। ଇଗଲର େଗାଡେର ଖୁବ୍ ଶ�ି अଛି। ସହଜେର େସ ଶିକାରର 

ଶରୀରେର ପ¶ା ଫୁଟାଇ େଦଇପାେର। 

 କିଛି ସମୟ ବିତିଗଲା। ଏ ଭିତେର ହକ ଇଗଲ(Hawk Eagle) ନିଜର ଶିକାରକୁ 

ଖାଇ େଦଇଥାଏ। େସ ଡାଳରୁ ଉଡିଯାଇ ଆଉ ଏକ ଉ§ା ଡାଳେର ବସି ପଡିଲା। ତା 

ମୁtର େକେତାଟି ପର ସିଧା େହାଇ ଉଠି ଠିଆ େହାଇଯାଇଥିଲା। ଲାଗୁଥାଏ େସଠି େଯମିତି 

େକେତାଟି ପiୀର ମୁକୁଟ ଖ~ି େଦଇଛି। ପiୀଟି ମୁtଟି ଏପଟ େସପଟ କରି 

ବୁଲାଉଥିଲା। ତାର େବକର ଧଳା ପର ସବୁ ବଡ ସୁJର ଲାଗୁଥିଲା। ତା ଉପେର ଆଲୁअ 

ପଡିଥାଏ। ଆଖି अେନକ କଳା େଦଖାଯାଉଥିଲା। ପiୀଟି ଏକ ବ1ା େହାଇଯାଇଥିବା 

ଡାଳ ଉପେର ବସି ଏପଟ େସପଟ अନାଉଥିଲା। ପଛେର ଥିଲା ନୀଳ ଆକାଶ।  

 େସମାେନ ଏ ଭିତେର େବଶ କିଛି ସମୟ ଜଳାଶ�ୟ ଧାରେର କଟାଇେଲଣି। ଏଠି 



ଆହ� ାନ
 ଇ-ପତି� କ

ା 

ଆହ� ାନ ଇ-ପତି� କା, ଚତୁ��ଶ ବଷ�, ସ�ମ ସଂଖ�ା, ଜୁଲାଇ-अଗ  ୨୦୧୯ Magazine Downloaded from www.aahwaan.com 

ଆହ� ାନ ଇ-ପତି� କା ସ%ୂ'� ନିଃଶୁ) ବିତରଣ େହତୁ ଡା େଜ�ାତି ପ�ସାଦ ପ/ନାୟକ1 2ାରା ପ�ତି3ିତ ଓ ପ�କାଶିତ  | Aahwaan.com  Aahwaan.com  Aahwaan.com  Aahwaan.com  |  47 

ଆଖପାଖେର କିଛି ସିଂହ अଛpି। େସମାେନ େଚ ାକରି ଏହି ସିଂହମାନ1 ନଜରେର ଆସି 

ନାହାpି। ଆସିଥିେଲ ପୁଣି अଯଥାେର ଏକ ଯୁ� ଆର� େହାଇଥାଆpା। ଏମିତି ଯୁ�ପାଇଁ 

େସମାନ1 େଦହେର ଶ�ି ନାହ] ବା ଇlା ନାହ]। େତଣୁ େସମାନ1ୁ ଜଲଦି ଏ ଯାଗା ଛାଡି 

ଦୂରକୁ ଚାଲି ଯିବାକୁ ପଡିବ।  

 ଏକ ଲdା େମାଟା ଲାଲ େଗାଲାପୀ ଥଂଟ ଥିବା ମାଛର1ା ପiୀଟିଏ ଆସି ଏକ 

ଶୁଖିଲା ଡାଳେର ବସି ପଡିଲା। େଦହଟା ଗାଢ ବାଦାମୀ, ଉପର ପର ନୀଳ ଆଉ ଛାତି 

ଧଳା। ଶୁଖିଲା ଡାଳ ଭିତେର ପiୀଟି ବସି ପାଣିକୁ अନାଇ ରହିଥିଲା। ତାର େମାଟା ଆଉ 

अସ ାଭାବିକ ଭାେବ ଲdା ଥଂଟ େଖାଲିଯାଇଥିଲା। କିr ତାର ଆଖି ପାଣି ଉପେର �ିର 

ଥିଲା। େସ କିଛି ସମୟ ପେର ଉଡିଯାଇ ପାଣି ଉପେର ରହିଲା। ତାର େଡଣା ଖୁବ 

େଜାରେର ହଲୁଥିଲା ଆଉ େସଇଠି ଆକାଶେର ପ�ାୟ �ିର େହାଇ ଉଡୁଥିଲା। ଥଂଟ ତଳୁଆ 

େହାଇ ଯାଇଥିଲା। କିଛି ନାହ]। ତାପେର େସ ଆଉ ଏକ ଯାଗାକୁ ଯାଇ େସମିତି ପାଣି 

ଉପେର ଉଡିଲା ଆଉ ପୁଣିଥେର ପାଣିକୁ ଝାଂ% େଦଲା। ବ�ଥ� େଚ ା। ଥକିଯାଇ 

ପୁଣିଥେର ଆସି ଗଛ ଡାଳେର ବସିଗଲା। କିଛି ମିନିଟ ପେର ପୁଣି ଆଉ ଏକ ଯାଗାଯାଇ 

ପାଣି ଉପେର ଉଡିବାକୁ ଲାଗିଲା।  ଏକ େହଲିକ୍ପଟର �ିର େହାଇ ରହିଲା ଭଳି ପiୀଟି 

ଆକାଶେର ଥିଲା କିଛି ସମୟପେର ପାଣିକୁ ଖୁବ େଜାରେର ରେକଟ ଭଳି ଖସି ଆସିଲା 

ତାର ଶରୀର ପାୟ ପାଣିେର ବୁଡିଗଲା ଆଉ ପର iଣେର ଉଠି ଆସିଲା। ତାର ଥଂଟେର 

ଧଳା ରୂପା ର}ର େଛାଟ ମାଛଟିଏ ଛଟ ପଟ େହଉଥିଲା।  

 େସମାେନ अେନକ ସମୟ େସଇ ମାଛର1ା ପiୀକୁ अନାଇ ରହିେଲ। େକେତଥର 

େସ ପiୀଟି ପାଣି ଏପେର ଉଡିଥିଲା କିr ନିଜର େଚ ା ଛାଡି ନଥିଲା। େଶଷେର ତା 
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ଥଂଟେର ଏକ ମାଛ ଲାଗିଥିଲା। ଭାଗ�ଟା ଏଇ ଭଳି। ବିନା େଚ ାେର େକେବ ଭାଗ� 

େଖାେଲ ନାହ]। େସଥିପାଇଁ େଚ ାେର କିଛି କାମ କରାଯାଇ ପାରିବ ନାହ]। अବିରତ 

େଚ ା ପେର ଫଳ ମିଳିବ। ଦୁଇଭାଇ ଲdା ନିଃଶ ାସ େନେଲ   

 ଦୁଇଭା1 େଦହେର ଜୀବନ ଆସିଲାଣି। େଦହେର ଆଉ ପ�ାୟ ପରାଶ ନାହ]। 

େସମାେନ ଜୀବନ ଯାତ� ାେର ଆେଗଇ ଯାଇ ନିଜର ଭାଗ�ର ସଂkାନ କରିେବ। ଏେବ 

େସମାେନ ଦଳେର ରହୁଥିବା ସିଂହମାନ1 ବ�ବହାର ଜାଣିେଲଣି। ଏକୁଟିଆ ବୁଲୁଥିବା 

ସିଂହମାନ1 ପାଇଁ କାହାର ଟିକିଏ ଦରଦ ନାହ]। େସମାନ1ୁ େକହି ଦୟା କରିେବ ନାହ]।  

ନିଜର ଭାଗ�, ନିଜର ରାଜ� େସମାନ1ୁ େଯାଗାଡ କରିବାକୁ କରିବାକୁ ପଡିବ। େତେବ 

ଯାଇ େସମାେନ ଗୀର ଜ}ଲେର अଧିକ ଦିନ ପାଇଁ ବଂଚି ରହିେବ।  
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अବାଂଛିତର ହାତअବାଂଛିତର ହାତअବାଂଛିତର ହାତअବାଂଛିତର ହାତ    
 ଆଃ…ଭିତରୁ ଭିତରୁ ହୃଦୟଟା େକାରି େହଇଯାଉଥିଲା ତାର। 

ମଲାେବେଳ ହନୁ ବି ସତ କେହ, କିr େକମିତି କହିବ େସ? ଏେତ 

ବଷ�ରୁ ପାଳିଥିବା ଝିअଟି ତାର ନୁେହଁ େବାଲି। େକେବବି ତ େସ ତାକୁ 

अନ�ର ଛୁଆ େବାଲି ଭାବିନି। ନିଜର ପରିଚୟ େଦଇ ଦୁଇ ମାସରୁ ବତିଶ ବଷ�ର କଲା 

େସ। େକାେଳଇ କାେଖଇ ମଣିଷ କରି ଭଲ ଶିiା ଦୀiା େଦଇ ଇଂଜିନିअର କଲା। ଭଲ 

ଘେର ବାହା େଦଇ ହାତକୁ ଦି ହାତ କଲା। କିr ମରିବା ପବୂ�ରୁ ତ ତାକୁ କହିବାକୁ ପଡିବ। 

 ଶାpି େହେଲ ଥାଆpା, ଏ ଦୁଦjନେର କିଛି ବୁ�ି େଦଇ ପାରpା। କିr େସ ତ अସଲ, 

ଏକା ଛାଡି ଦୁଇ ବଷ� ତଳୁ ଚାଲିଗଲାଣି ଆର ପୁରକୁ। ଏେବ େସ ଝିअ ପାଖେର ଆଶି�ତ। 

େକୗଣସିଥିେର ଉଣା ରଖିନି େସ। ନିଜର ପୁअଟିଏ େହାଇଥିେଲ ବି ଏତିକି କରିଥାpା କି 

ନାହ] ସେJହ। ଶାpି ଗଲାେବେଳ କହି େଦଇଗଲା, “ନକହି ପାରିବ ଯଦି କାଗଜ ଖtକେର 

େଲଖି େଦଇଥିବ, ପେର େହେଲବି େସ ପଢିକି ଜାଣିବ।” ହରିଆ ଦାଶ େସତିକି ବି 

କରିଥିଲା, କାଗଜେର େଲଖି ତକିଆ ତେଳ ରଖିଥିଲା। କିr େଶଜ, ବଦଳୁ ବଦଳୁ େସ 

ଖtକ ବି କୁଆେଡ ଗଲା େଯ ଆଉ ମିଳିଲାନି। ଆଃ….କି କ …େକମିତି କହିବ େକମିତି 

କହିବ ଭାବୁ ଭାବୁ େଢାେଳଇ ପଡିଥିଲା ହରିଆ ଦାଶ। 

 ହେରକୃ� ଦାଶ, ଡାକ ନଁା ହରିଆ। େଯେବ ଡା�ର1 ପାଖରୁ ଶୁଣିଲା େସ ଆଉ 

ଶାpି, ଜୀବନେର େକେବ ବାପା ମା େହଇ ପାରିେବନି, େଗାଡ଼ତଳୁ ମାଟି ଖସି ଯାଇଥିଲା 

ସୁବଳ ମହାପାତ�  
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ତା1ର। ବାହାଘରର ତିନିବଷ� ପେର ବି ଛୁଆ ନ େହବାରୁ ଯାଇଥିେଲ ଡା�ର1ୁ 

େଦେଖଇବାକୁ। ଡା�ର ବାବୁ କଣ କଣ ସବୁ ପରୀiା କରି କହିେଲ, “ବାପା ମା େହବା ତୁମ 

ଭାଗ� େର ନାହ]”। ଶାpିର ଗଭ� ଧାରଣ iମତା ନଥିଲା । ବହୁତ କରି ବୁଝଇଲା ଶାpି, 

“ତୁମକୁ େମା ରାଣ, ଆଉ ଥେର ବାହା େହଇ ଯାअ। କିଛି ନେହେଲ ତୁମ ଛୁଆ େବାଲି ତ 

ତାକୁ କାେଖଇ େକାେଳଇ ପାରିବି”। କିଛି ଶୁଣି ନଥିଲା ହରିଆ। କଣ ପାଇଁ ଶୁଣିବ େସ? 

ଆଜି ଯଦି େଦାଷ ହରିଆର ଥାଆpା, େତେବ କଣ େସ ଏତିକି କଥା କହି ପାରିଥାpା ଶାpି 

କୁ? ନା….େତେବ େସ କାହ]କି ଶୁଣିବ? ନେହଉ ଛୁଆ। ବୁଢାବୁଢ଼ୀ ଦି ଜଣ କଣ େସମିତି 

ଚଳି ପାରିେବନି? ଏେବ ତ ଛୁଆ ମାେନ ପର ଲାଗିଲା ପରଠୁ େଦଶ ବାହାେର। ସବୁ 

ବୁଢାବୁଢ଼ୀ ପୁଣି ଚଳୁଛpି ନା ନାହ]?? େତେବ େସମାେନ ବି ବୁଢ଼ାବୁଢ଼ୀ େହେଲ ଚଳିଯିେବ 

େସମିତି। 

 କିr ଭାଗ�େର େବାେଧ କିଛି अଲଗା େଲଖାଥିଲା। ସବୁ ବିବାହ ବାଷjକୀେର 

अନାଥାଶ�ମ ଯାଆpି େସମାେନ। େସଥର ବି ଯାଇଥିେଲ। ମାେସ ପବୂ�ରୁ େକହିଜେଣ ସଦ� 

ଜନିL ତ ଝିअଟିଏକୁ ଆଣି ରଖିେଦଇ ଯାଇଥିଲା। ବାପା ମା କିଏ ଜଣାନାହ], କିଏ ଆଣି 

ଛାଡିଲା ଜଣାନାହ], ତଥାପି अନାଥାଶ�ମର ମାଲିକ, େସ ଝିअଟିକୁ ଆଶ�ା େଦେଲ। ହରିଆ ଓ 

ଶାpି େସଦିନ ତା1 ବିବାହ ବାଷjକୀେର अନାଥାଶ�ମେର ଥିବାେବେଳ, अେନକ ଦିନରୁ ବkୁ 

େହାଇଯାଇଥିବା କୃପାସିkୁ ବାବୁ ଝିअଟିକୁ ଆଣି େଟକିେଦେଲ ଶାpି େଦବୀ1 ହାତେର। 

େକାଟିନିଧି ମିଳି ଯାଇଥିଲା ଏ ଦି ଜଣ1ୁ। କିଛି ମାସ ପେର େସ ସହରରୁ ବଦଳି 

େହାଇଯାଇଥିଲା ହେରକୃ� ବାବୁ1ର। ଝିअଟିକୁ େକେବ ବି େସ अନ�ର ଝିअ ଭାବି 

ନାହାpି, େକାେଳଇ କାେଖଇ େଛାଟରୁ ବଡ କରିଛpି, କିr ଆଜି ଏ ବୟସେର ଝିअକୁ 
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କହିବାକୁ ପଡିବ, େସ ତା1 ଝିअ ନୁେହଁ େବାଲି। ତା ବାପା ମା କିଏ ଜଣା ନାହ]। େକମିତି 

କହିେବ ତାକୁ? 

 ଏେବ ଆଉ ବ�ିବ େବାଲି ଆଶା ନାହ]। ଦୁଇଦିନ େହଲା ଶାpି ଆସି ଡାକୁଛି, ତଥାପି 

ଜୀବ ଛାଡ଼ୁନି ହରିଆର, କି େସ ଯାଇ ପାରୁନି। ନିେଜ ଜାଣି ସାରିଲାଣି େସ, ଆଉ अ� 

ଦିନ। େବଶିେର େବଶି ଦୁଇଦିନ କି ଚାରିଦିନ ବ�ିବ େସ। େକେତେବେଳ େକଉଁକଥା, 

ନକହି ଯଦି ମରିଯାଏ, ମୁtେର େବାଝ ଧରି ମରିବ। େତଣୁ… 

 ବାପା, ବାପା, ଡାକେର ନିଦ ଭା}ିଲା ହରିଆର। ଝିअ ଖାଇବା ଧରିକି ଆସିଥିଲା। 

ଝିअ ହାତେର ଭରା େଦଇ ଉଠିଲା େସ।ଖଟେର ପିଠିପେଟ ତକିଆ େଦଇ ଆଉଜି ବସି, 

ଝିअର ହାତକୁ ଧରି କଣ କହିବ କହିବ େବାଲି ଥରିଗଲା ତା ଓଠ। େକାହଉଠା ଥରିଲା 

କ�େର କହିଲା ଝିअକୁ, “ବସ, େତାେତ ଆଜି େଗାେଟ କଥା କହିବି। କହି ସାରିେଲ ଯାଇ 

ଖାଇବି।” 

 ମୁହଁେର ପ�ଶ�ବାଚକ ଚିହ�  ଲେଗଇ ଚାହ] ରହିଲା ଝିअ। କଣ କହିବ ବାପା? ଆଗ 

ଖାଇଦିअ ତାପେର କଥା େହବା। “ନା, କହିସାେର ତା ପେର ଖାଇବି” େଜାର େଦଇ କହିଲା 

ହରିଆ। “ହଉ େତେବ,” କହି ମୁହଁକୁ ଚାହ] ରହିଲା ଝିअ। 

 ହରିଆ ଆର� କଲା, “ତୁ ଜାଣିଛୁ? ତୁ ଆମ ନିଜ ଝିअ ନୁହଁ। ଆେମ େତାେତ 

େଗାେଟ अନାଥାଶ�ମରୁ ଆଣିଥିଲୁ। ତୁ େସେତେବେଳ ମାତ�  ମାସକର ଛୁଆ, ଆମର 

ଛୁଆପିଲା େହେବନି େବାଲି ଡା�ର କହିଲା। େଗାେଟ अନାଥାଶ�ମକୁ ଆେମ ଯାଇଥାଉ, 

େସଠି କୃପାସିkୁ ବାବୁ େତାେତ ଆମ ହାତେର େଟକି େଦେଲ, ଆଉ େସେବଠୁ ତୁ ଆମ ଝିअ 

େହାଇ ରହିଲୁ। ମଁୁ ଜାଣିନିେର ମା, େତା ବାପା କିଏ, ମା କିଏ, କିଏ େତାେତ ଆଣି ଛାଡିଥିଲା 
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େସ अନାଥାଶ�ମେର। ଜାଣିନି କି ଜାଣିବାକୁ େଚ ା କରିନି। େସ ସହରରୁ ବଦଳି େହାଇ 

ଆସିବା ପେର େକେବ ବି େସ ସହର ଆେଡ ଆଉ ଯାଇନି। କାେଳ େତା ପ�କୃତ ବାପମା 

ଆସି େସଠି େଖାଜିଥିେବ, କାେଳ ତୁ ଆମ ପାଖେର अଛୁ େବାଲି ଜାଣି େତାେତ େନବାକୁ 

ଆସିେବ, କାେଳ ତୁ ଆମ ପାଖରୁ ଚାଲିଯିବୁ, େସ ଦ J  ଆଉ ଭୟେର ମଁୁ େକେବବି ଆଉ 

ଯାଇନି େସ ସହରକୁ। ଆଜି ଯାଏଁ େତାେତ ଏକଥା କହିନି େବାଲି େମାେତ iମା 

କରିେଦେର ମା, କହି ହରିଆ ଦାଶ କଇଁକଇଁ େହାଇ କାJି ଉଠିେଲ। 

 ଲୁହ ହାବୁକା ମାରି ବାହାରି ଆସୁଥିଲା ସୁନୟନା ଆଖିରୁ। େକେତବଡ କଥାଟିଏ ଆଜି 

କହିେଲ ବାପା। େହତୁ େହବାପରଠୁ େସ ଜାେଣ ହେରକୃ� ଦାଶ ତା ବାପା ଓ ଶାpି ଦାଶ 

ତା ମା। େହେଲ ବତିଶ ବଷ� ପେର ଆଜି କହୁଛpି େସ େମା ବାପା ନୁହpି େବାଲି? 

େଛାଟରୁ େସ େଦଖି ଆସିଛି ବାପା1 ଭଲ ପାଇବା, ମା’ର େସ�ହ। େଯେତବଡ଼ ଭୁଲ କେଲ 

ବି େକେବ େକହି ତା ଉପରକୁ ହାତ ଉେଠଇବା ତ ଦୂରର କଥା, କଡ଼ାକରି ପେଦ କହି 

ନାହାpି। େକେତ ଝିअ1 ସହ େସ କଳି ନ କରିଛି @ୁଲେର। େକେତ ଜଣ1 ସହ ମାଡ଼ ନ 

େହାଇଛି, େକେତ ଥର @ୁଲରୁ କଂେପGନ ଆସିଛି, କିr ସବୁଥର ବାପା ବୁଝାpି, ଆଉ ନ 

କରିବା ପାଇଁ अନୁେରାଧ କରpି। େକେତେକେତ ଦୁ ାମୀ େସ କେର, କିr ନା ବାପା, ନା 

ମା େକହି େକେବ ତାକୁ ଗାଳି ବି ଦିअpିନି। ଇଂଜିନିअରିଂ ପଢି ସାରି ଚାକିରି କଲା ପେର 

ଦିେନ ଘେର ଆସି କହିଲା, “ଏଇ ପିଲାକୁ ବାହା େହବି”। ଭାବିଥିଲା ଆଜି େହେଲ ବାପା ମା 

ଗାଳି କରିେବ, କିr ଖୁସି ଖୁସିେର ରାଜି େହାଇଯାଇଥିେଲ ବାପା ମା। େମା ଖୁସି ପାଇଁ ଗଁାର 

ଘର ଜମି ବିକି�  କରି େମାେତ ପାଠ ପେଢଇେଲ, ବାହା କେଲ, ଆଉ ଆଜି େମାେତ କହୁଛpି 

ମଁୁ ତା1 ଝିअ ନୁେହଁ େବାଲି? େକମିତି ରିଆ¤ କରିବ, କଣ ରିଆ¤ କରିବ, କଣ କହିବ 



ଆହ� ାନ
 ଇ-ପତି� କ

ା 

ଆହ� ାନ ଇ-ପତି� କା, ଚତୁ��ଶ ବଷ�, ସ�ମ ସଂଖ�ା, ଜୁଲାଇ-अଗ  ୨୦୧୯ Magazine Downloaded from www.aahwaan.com 

ଆହ� ାନ ଇ-ପତି� କା ସ%ୂ'� ନିଃଶୁ) ବିତରଣ େହତୁ ଡା େଜ�ାତି ପ�ସାଦ ପ/ନାୟକ1 2ାରା ପ�ତି3ିତ ଓ ପ�କାଶିତ  | Aahwaan.com  Aahwaan.com  Aahwaan.com  Aahwaan.com  |  53 

ବାପା1ୁ େବାଲି ଭାବି ପାରୁନଥିଲା େସ। ଥେର ତା1 ଉପେର ମିଛିମିଛିକା ରାଗିବ କି? 

ଏେତ ବଡ କଥାକୁ ଜୀବନ ସାରା ମନ ଭିତେର ରଖି ଏେତ େସ�ହ େକମିତି େଦଇପାରୁଥିେଲ 

େବାଲି ପଚାରିବ କି? ମା ଗଲା ପେଛ େମାେତ କାହ]କି କହିକି ଗଲାନି େବାଲି ବାପା1ୁ 

ପଚାରିବ କି? କିଛି ଭାବି ପାରୁନଥିଲା ସୁନୟନା। 

 େବଶ କିଛି ସମୟ ଚୁପ ରହିଲା ପେର କହିଲା େସ, “ବାପା, ମଁୁ େକବଳ ଏତିକି ଜାେଣ, 

ତୁେମ ଦି ଜଣ େମା ବାପା ମା। ତେମ ଯାହା କହିେଲ ବି ମଁୁ ଏତିକି ଜାେଣ, େସ�ହ ମମତା 

େଦଇ ତୁେମ େମାେତ ପାଳିଛ। କୃ� ତ ପୁଣି ନJ େଦବକୀ1 ପାେଖ ସବୁଦିନ ପୁअ େହାଇ 

ରହିେଲ। େତଣୁ ମଁୁ ସବୁଦିନ ତୁମ ଝିअ ଥିଲି, अଛି, ରହିବି। ତୁେମ ଦି ଜଣ େମା ବାପା ମା, 

ମଁୁ ଏତିକି ଜାେଣ” ଏତିକି କହି ହରିଆ ଦାଶ େକାଳେର ମୁt ରଖି େଶାଇଗଲା େସ। 

 ସୁନୟନାର ମୁtକୁ େସ�ହେର ଆଉଁସି େଦଉେଦଉ ଆଖିରୁ ଠପ ଠପ ଲୁହ େବାହି 

ଯାଉଥିଲା ହେରକୃ� ବାବୁ1ର। ବାପା1 ଆଖିରୁ ଲୁହ େପାଛୁ େପାଛୁ ଆହୁରି କହି 

ଚାଲିଥିଲା ସୁନୟନା, “ତୁମ ମୁହଁରୁ ଏକଥା ଶୁଣିବାକୁ अେପiା କରିଥିଲି ବାପା; େହେଲ 

ବହୁତ ଆଗରୁ ଏକଥା ମଁୁ ଜାଣିସାରିଥିଲି । େସଦିନ ତୁମ ତକିଆ ତଳୁ ଚିଠି ପାଇଲା ପେର 

େମାର ବିଶ ାସ େହଉ ନଥିଲା ଏ କଥା। ସାେ} ସାେ} ତୁମ ଡାଇରି େଖାଜି ଚାଲିଲି, 

େଗାେଟ ଜାଗାେର ପାଇଲି େସ अନାଥାଶ�ମର ଠିକଣା ଓ େମାେତ ଘରକୁ ଆଣିଥିବା 

ତାରିଖ। ସତ�ାସତ� ଜାଣିବା ପାଇଁ େଫାନ କରି ବୁଝିଲି ଏ ବିଷୟେର, କିr େସମାେନ 

େକୗଣସି ତଥ� େଦବାକୁ ମନାକେଲ । ନିେଜ ଯାଇ ତୁମର ଆଉ ମାର େଫାେଟା 

େଦେଖଇଲା ପେର କୃପାସିkୁ ବାବୁ ସବୁ କହିେଲ। ଆହୁରି ବି କହିେଲ େଯ, େମା ପ�କୃତ 

ବାପା ମା ଆସିଥିେଲ େମାେତ େଖାଜିବା ପାଇଁ । ବିବାହ ପବୂ�ରୁ ଜନିL ତ ସpାନ େବାଲି 
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େମାେତ ଛାଡ଼ିେଦଇ ଯାଇଥିେଲ अନାଥାଶ�ମେର ଆଉ ବିବାହ ପେର େକୗଣସି ଛୁଆପିଲା ନ 

େହବାରୁ େସମାେନ ଆସିଥିେଲ େମାେତ େନବାପାଇଁ। ଏ ଘରର ଠିକଣା ଜାଣି ନଥିେଲ ବି 

ଗଁାର ଠିକଣା ରଖିଥିେଲ କୃପାସିkୁ ବାବୁ, କିr େସ ଜେଣଇ ନଥିେଲ ଆମ ଠିକଣା େମା 

ପ�କୃତ ବାପା ମା1ୁ। ମଁୁ ବହୁତ ପଚାରିବା ପେର େସ େମା ପ�କୃତ ବାପା ମା1 ଠିକଣା 

କହିେଲ େମାେତ। ମଁୁ େସଠିକି ବି ଯାଇଥିଲି, କିr େସମାେନ ରହୁନଥିେଲ େସଠି। ଖବର 

େନଇ ଜାଣିଲି ଏେବ େସମାେନ ରହୁଛpି ବୃ�ାଶ�ମେର। ମଁୁ ତା1ୁ ଏଠିକି ଆଣିବା ବ�ବ�ା 

ବି କରିଛି। ଦିେନ ଦୁଇଦିନ ଭିତେର େସମାେନ ଆସିଯିେବ ଏଠିକି। ଆଜି ମଁୁ ବହୁତ ଖୁସି 

େଯ େମାର ଚାରିଜଣ ବାପା ମା… 

 ସୁନୟନାର କଥାସବୁ ଶୁଣି ହରିଆର ଆଖି ଲୁହେର ଟଳମଳ େହଉଥିଲା । େସ 

ଭାବୁଥିଲା, ଆହାଃ େଯଉଁ ବାପ ମା ୟାକୁ अବାଂଛିତା େବାଲି ଭାବି ହାତ ଛାଡ଼ି େଦଇଥିେଲ, 

ଆଜି େସ अବାଂଛିତା େସଇମାନ1 ହାତ ଧରି ଭିଡ଼ିଆଣୁଛି ଠା’ େଦବାକୁ ।… अପବୂ� 

ଶାpିେର ହରିଆର ଆଖି ଏଥର ବୁଜି େହଇ ଆସୁଥିଲା । 

 
ଖଲାରୀ, अନୁେଗାଳ, ଓଡିଶା 

ଭ� ାମ�ଭାଷ : ୯୩୭୬୦୧୨୫୦୦  

subal.mohapatra@gmail.com 
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ମାମାମାମା, , , , ମାଟି ଓ ମହାନଦୀମାଟି ଓ ମହାନଦୀମାଟି ଓ ମହାନଦୀମାଟି ଓ ମହାନଦୀ    
 ଉଦୁଉଦିଆ ଦିପହେର ନଈକୂଳ ଓcଗଛ ଛାଇ ଓ ପବନ େଯଉଁ 

ଶୀତଳତା ଦିଏ ତା ଆଗେର େକାଉ ଏସି େଫସି ସମାନ େହେବନି। 

ସୁଲୁସୁଲିଆ ପବନ ସହିତ ଖଁା ଖଁା ନଦୀବk ସL �ତିେର ହଜିଯିବା ପାଇଁ 

अନୁକୂଳ ବାତାବରଣ। ଆଗେର ଦିଗp ବିcାରି ପ�ଲମି�ତ ସିକତା। ମଝିେର iିଣା}ୀ 

ମହାନଦୀ ନିଜକୁ େଘାଷାରି ଚାଲିଛି ସମୁଦ�  ମିଳନର अଭିସାର େନଇ। ଆଗରୁ ଖରାଦିେନ 

ନଦୀ ତଳବkରୁ ଲମି�ଥିବା ପଥର ପାହାଚ ଗୁଡାକୁ ମୁକୁଳା କରି ଖସିଯାଏ ସବା େଶଷ 

ପାହାଚ ଯାଏଁ। େଗାଡ଼ କାେଟ େସେବ ଗାେଧଇ ସାରି େଫରିବାେବେଳ। अଣତିରିସଟା 

ପାହାଚରୁ ପ�ାୟ ସେତଇଶି କି अେଠଇଶି ପାହାଚ ଚଢିବା େବଳକୁ ବିଶୁ ବିଚରା ଥକିଯାଏ। 

ଏଠୁ ଗେଲ ଆଗ ତଳବkେର ଘାଟ ମ}ଳା ମJିରେର ହାଜିରା େଦବ, ଖେt ଦୂର ଚାଲି 

ପଡିଆ ପେର ପଥର େଘାଷରା ଚଢି ଉପରବkେର ଠିଆ େହଲା େବଳକୁ ନିଶ ାସ େପଟରୁ 

ଆସି ଛାତିେର अଟକୁ ଥିବ। େସଠୁ ତଳ େଘାଷରା େଦଇ ଓେହGଇ ଗେଲ େଗାେଟ ବଡ଼ 

ନିଶ ାସ ମାେର ବିଶୁ। ତେଳ ପୁଣି ଗଁା ଠାକୁରାଣୀ ଷ3ୀ େଦବୀ1 ଆ�ାନ। େସଠି ଭାରି 

ଛାଇ ଆଉ ଥtା। େସଠା ବରଗଛ ମେୂଳ ବାପା ପାଣି ଢାଳpି, େସତିକି ସମୟ 

ଠାକୁରାଣୀ1ୁ ମୁtିଆ ମାରୁ ମାରୁ ମନହୁଏ ସିେମ� ଚାJିନୀ ଉପେର ଘଡ଼ିଏ 

େଶାଇପଡିବାକୁ। େହେଲ ବାପା ଡାକେଟ ପେକଇ ଧପ୍ ଧପ୍ ଘରକୁ ମାଡି ଚାଲpି ଆଉ ବିଶୁ 

ଦଉେଡ ତା1 ପଛେର। ଆ�ଯ�� ଲାେଗ ତାକୁ, ତାକୁ ଏେତ କ  େହଉଛି େହେଲ ବାପା 

େଗାେଟ ଗରା କାkେର ଆଉ େଗାେଟ ହାତେର ଧରି ନଦୀରୁ ଆସpି। ଦୁଇ ଠାକୁରାଣୀ1 

ପ�ତିଭା ପି�ୟଦଶjନୀ 

 



ଆହ� ାନ
 ଇ-ପତି� କ

ା 

ଆହ� ାନ ଇ-ପତି� କା, ଚତୁ��ଶ ବଷ�, ସ�ମ ସଂଖ�ା, ଜୁଲାଇ-अଗ  ୨୦୧୯ Magazine Downloaded from www.aahwaan.com 

ଆହ� ାନ ଇ-ପତି� କା ସ%ୂ'� ନିଃଶୁ) ବିତରଣ େହତୁ ଡା େଜ�ାତି ପ�ସାଦ ପ/ନାୟକ1 2ାରା ପ�ତି3ିତ ଓ ପ�କାଶିତ  | Aahwaan.com  Aahwaan.com  Aahwaan.com  Aahwaan.com  |  56 

ପାଖେର अଧା अଧା କରି ଗରାଏ ପାଣି ଢାଳି େଗାଟିଏ ଗରା େନଇ ଘରକୁ ଯିବା େବେଳ 

ତା1ୁ ଜମା ହାଲିଆ ଲାେଗନି େକମିତି ! ହଁ, େବାଉ ବି ତ କାଖେର ମୁtେର କରି ଦୁଇଟା 

ଗରା େର ନଈ ରୁ ପାଣି େବାହି ଆେଣ ସବୁଦିନ।  

 ଘେର ପହ�ି ତରତରେର ଖାଇେଦଇ @ୁଲ ବହାରିଯାଏ େସ। ପ�ାଥ�ନା ପବୂ�ରୁ 

ସେଫଇ କାମ ପାଳିକରି କରିବାକୁ ହୁଏ। େଶ�ଣୀ େକାଠରୀରୁ @ୁଲ ହତା, ସବୁ ସଫା 

କରିବାକୁ ହୁଏ ପିଲା1ୁ। ଉଦ�ାନ ପିରିୟଡ଼େର ଲେଗଇଥିବା ଗଛମାନ1 ଯତ�  େନବାକୁ 

ହୁଏ। @ୁଲ ପାେଚରୀକୁ ଲାଗି ଥିବା ବାଉଁଶ ବୁଦାଟା ସେଫଇ କାମ େବଶୀ କ ିଆ 

କରିପକାଏ। ପ�ାଥ�ନା ଆର� େହଲା ପେର ଯିଏ ପହ�ିବ ତାକୁ ବଡ଼ସାର1 अଫିସ 

ଆଗେର କାନଧରି ଆେ�ଇବାକୁ ପଡିବ। ରାcା କଡେର @ୁଲ। ଗଲା ଆସିଲା େଲାକ 

େଦଖିେବ, ଯିଏ ଆେ�ଇ ଥିବ ତା ଘେର ଖବର ପହ�ି ଯିବ। ଆଉ ଛୁଟି ପେର ଘରକୁ 

ଗେଲ ବାପା ଆସିବା ଯାଏ େବାଉ େଯତିକି ଗାଳି େଦଉଥିବ, ବାପା ଆସିେଲ େସ ଦାଇତ  

ବାପା1ୁ ହcାpର କରିେଦଇ େବାଉ ଚାଲିଯିବ ନଈକି। 

 ନଈ ସହିତ େକବଳ ବିଶୁଘର ନୁେହଁ, ସ%ୂ'� ଗଁାର ନିବିଡ ସ%କ�। ବିଶୁ ଓ ତାର 

କୁଟୁd େକୖବb�, େତଣୁ ନଦୀ ତା1 ପାଇଁ ଜୀବନଯାପନର ମାଧ�ମ। ବିଶୁ ବାପା କୃପାସିkୁ 

େବେହରା। ତା1 ପରିବାରର ଏକା ତିନିଖt ଡ}ା। ଦିନସାରା ବାପା ଓ ଦୁଇ ଦାଦା 

ଡ}ା ବୁହାpି। ଏପେଟ ବଡ଼ ହାଟବଜାର, ଡା�ରଖାନା, େପାଲିସ ଫାtି, ସିେନମା ହଲ 

ଆଉ େଯେତ ସରକାରୀ ଦ�ର। ନଦୀ େସପଟୁ େଲାକ ସବୁ କାମ ଲାଗି ଆସpି ଏପାଖକୁ। 

ତା1 ଗଁା ଘାଟେର େଦୖନିକ ଶହ ଶହ ଯାତ� ୀ ଯା ଆସ କରpି। ଖୁବ ଭଲ େରାଜଗାର ହୁଏ। 

 ସ�ାହକୁ ଥେର ବିଶୁବାପା େଛାଟ ଡ}ା େନଇ ମାଛ ଧରିବାକୁ ଯା’pି। ନଦୀ ଏପାରି 

େସପାରି ଦଶଖt ଗଁାେର କୁରୁପା େକଉଟର ନଁା ଡାକ। ଗଭjଣୀ ନଈେର ସାହସ କରି ନା 
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େମଲିେଦବା ଭଳି କଲିଜା ଥିଲା କୁରୁପାର। େଲାକଟା ବି େସମିତି େଦଖିବାକୁ। େଡ}ା 

େଦହ, ଚଉଡା ଛାତି, ଶ�ାମଳ ର} ଓ କୁ�ୁକୁ�ୀଆ େକଶ ଧାରି ବାପା1 େଚେହରା ମେନ 

ପଡିେଲ ବିଶୁକୁ ଲାେଗ ବାପା ତା’ର େକୗଣସି ସି�ପ�ାକଵାଲା ସିେନମା ହିେରା ଭଳି ଥିେଲ। 

ରୂପସୀ ମହାନଦୀ ଛାତିେର ନିଜ େପୗରୁଷର ଦପ� େନଇ ଠିଆ େହଉଥିବା େଲାକଟା େଯ 

ଖରାଦିନିଆ ନଈେର ଡ}ା ବୁଡି ସବୁଦିନ ଲାଗି ହଜିଯିବ, େସକଥା େକହିବି ବିଶ ାସ କରି 

ପାରିନଥିେଲ। େବୖଶାଖ ମାସ ସ~, ହଠାତ ଗଁା ସାରା ହୁଲୁcୁଲ େହଲା, “କୁରୁପା ଡ}ା 

ଭଉଁରୀେର ପଡି ଓଲଟି ଗଲା। ଘେ� େଖାଜା େଖାଜି ପେର କିଛି ମିଳୁନି। ଦମକଳ ବି 

ଆସିଲା। େହେଲ କିଛି ମିଳିଲାନି। ତିନିଦିନ ଯାଏ େବାଉ ସହିତ ବିଶୁ ଏଇ ଘାଟ ମ}ଳା1 

ଚାJିନୀେର ବାପା1 अେପiାେର ବସି ରହିଲା। େହେଲ ବାପା ଆସିେଲନି। ତିନିଦିନ 

ପେର ନରାଜରୁ ଛାଣି अଣାେହଲା ତା1 ଶବ। କାଠ ଭଳି େହଇଯାଇଥିବା େବାଉ ଧୁମ 

କରି ପଡିଗଲା େସଇଠି ବାପା1 ପାଖେର। ବିଶୁ େସେତେବେଳ ବିଏ ପଢୁଥାଏ। େବାଉକୁ 

ସ�ାଳି ଥିଲା େସ। ଏଇ ଧାେର ପାଣିେର କଣ େକହି ବୁଡିଯାଇପାେର !!!  

 ବାପା...... େବାଲି ଡାକି ହଠାତ ଚମକି ପଡିଲା ବିଶୁ। ଲାଗୁଥିଲା ଏଇ େଯମିତି ବାପା 

ଦୁଇଗରା ପାଣି ଧରି ଆସୁଛpି। ଘାଟ ମ}ଳା1 ମJିର ପାଖେର ପାଣି ଦୁଇଟା େଥାଇେଦଇ 

ଠିଆ େହେଲ। କହିେଲ, “ବିଶୁ! କଣ େଦଖୁଚୁେର? େଦଖ ଆଉ ଘାଟ ନାହ]। େହେଲ ଘାଟ 

ନାହ] େବାଲି େକେଡ ନାରଖାର କରିଛpି ଏ ଘାଟ, ଏ କୂଳ ଆଉ ଏ ନଈକୁ। ଏ ଠାକୁରାଣୀ 

ମJିର େଦେଖ େକେତ ମଦ େବାତଲ, ଚିଲମ ଆଉ ବିଡ଼ି ସିଗାେରଟ ଏଠି। ତୁ ତ ଜାଣିଛୁ 

ବାପ, ଏଇ ଠାକୁରାଣୀ1 अଭୟ ପାଇ ରାତି ରାତି ଘାଟ ଜଗି େଶାଉଥିଲୁ ଆେମ 

ଚାଳିଆେର। अଜଣା େଲାକ ବି अଧରାତିେର ନିଭ�ୟ ପାଉଥିଲା ମା’କୁ ଡାେକ ମାରିେଦଇ। 

େଯାଉ ପଡିଆେର େଗାରୁ ଗାଈ ଚରୁଥିେଲ େସ ଆଜି ଟା}ରା ଭୂଇଁ। ତୁ କିଛି କର ଏ ମା 
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ଠାକୁରାଣୀ, ନଈକୂଳ ମାଟି ଆଉ ଆମ ମହାନଦୀ ପାଇଁ।” ପାଣିଗରା ଧରି ଚାଲିଯାଉଥିେଲ 

ବାପା। 

 େସ ସ ପ�େର କି ସତ ସମୟେର ଠିଆ େହାଇଛି, େସକଥା ବୁଝି ପାରୁନଥିଲା ବିଶୁ। 

କିr ବାପା1 କଥାକୁ ଆେଦଶ େବାଲି ଭାବିେନଲା େସ ଆଉ ପ�ଣ କଲା ତା1 ଇlା ପ'ୂ� 

କରିବ େବାଲି। ମାଟି�କ େବେଳ ଭଲ ପଢୁଥିଲା େବାଲି େହଡ଼ସାର କହିେଲ ବିଶୁ ଲାଗି 

ସରକାରୀ ବୃbି ମିଳିଯିବ अନୁସଚିୂତ ଜାତି େକାଟାେର। େକାଟାେର ଭଲ କେଲଜେର 

ଆଗକୁ ପଢି ପାରିବ ବିଶୁ। ତହସିଲଦାର1ଠୁ ଜାତି ପ�ମାଣପତ�  ଖେt ଆଣିବାକୁ େହବ 

େକବଳ। ବାପା େସଇଠି େରାକେଠାକ ମନା କରିେଦେଲ। କହିେଲ, େମା ପୁअ ତା 

େଯାଗ�ତା େନଇ ପାଠ ପଢୁ, ବୃbି ପାଉ। େସଥିକି ନପାରିେଲ େମା ସା}େର ଆମ କୂଳ 

େବଉସା କରିବ। ଜାତି େଦେଖଇ କାହା ହାତେଟକା େନବନି କି अନ� େଯାଗ� ପିଲାର ହକ 

ମାରିବନି। ବିଶୁ ନିଜ େଯାଗ�ତା ବଳେର ଓଏସ୍ ପାଇଲା। ବିଡ଼ିଓ େହଲା। ଆଜି େସ ଗଁା 

ପିଲା1 ପାଇଁ ଆଦଶ�। ଏଇ କିଛି ଦିନ ତେଳ ବଦଳି େହାଇ ଆସିଛି ଏଠିକି। 

 ବାପା1 କଥାକୁ କାମେର ଲେଗଇବା ପାଇଁ अ�ା ଭିଡ଼ିେଲ ବିଡ଼ିଓ ବିଶ�ବkୁ 

େବେହରା। ବG କର ସବୁ ଗଁାେର ଏେବ କGବମାନ अଛି। କGବପିଲା1ୁ ଡାକି େବୖଠକ କେଲ। 

େଯାଜନା ପ�cୁତ କେଲ। ରଜ େବଳକୁ ଆର� େହଲା अଭିନବ ପ�ତିେଯାଗିତା। “ଆମ ଗଁା 

ନଈକୂଳ” ନଁାେର ଚାଲିଲା ନଦୀକୂଳ ପଡିଆେର ବୃi େରାପଣ ଓ अନ�ାନ� େସୗJଯ��କରଣ 

କାଯ��କ�ମ। ସବୁ କGବକୁ ମିଳିଲା ସମାନ अନୁଦାନ। ଯିଏ େସଇ अନୁଦାନେର ସବୁଠୁ େବଶି 

କାମ କରିବ, ତାକୁ ମିଳିବ ଲେi ଟ1ାର ପୁର@ାର। ସବୁ ଗଁାେର ଲାଗି ପଡିେଲ 

ଯୁବକମାେନ। ବିଶୁ ପାଖକୁ ଆସିେଲ ତା1 ଗଁା ପିଲା। ପଚାରିେଲ କିଛି ଉପାୟ। ବିଶୁ 

ବେତଇେଦେଲ अଭିନବ ଉପାୟ େକେତ, େସଥିେର କାମ ସା}କୁ ସ�ୟ ଓ ଉପାଜ�ନ ବି 
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େହଲା। େଛାଟ ପିଲା1 ହାତେର ଦିଆଗଲା ମ~ି ସଂଗ�ହ କାମ। ମହିଳା ମାେନ ସ ୟଂ 

ସହାୟକ େଗା3ୀ ଗଢି ଚାରା ପ�cୁତ କେଲ। ବର, ଓc, ଜାମୁ, ପଣସ, ଆd, କଦd ଭଳି 

ବଡ଼ ବଡ଼ ଗଛ ଲଗା େହଲା ଉପରବkର ଦୁଇପାଖ ଓ ପଡିଆେର। ତଳବk ପଡ଼ିଆେର 

ଲାଗିଲା େଗtୁ ତଳି। ବଳକା ଚାରା अନ� ଗଁା ପିଲା1ୁ ବିକି�  କରି େବଶ କିଛି ପଇସା 

ମିଳିଲା। ଗଁା ଯାକର େଗାବର ଆଉ ପରିବା େଚାପା, ଆଖୁ େଛଦା, ପଚା ଛଣ ଇତ�ାଦିରୁ 

ତିଆରି େହଲା ଖତ। େସ ଖତ ବି ଖୁବ ବିକି�  େହଲା ନିଜ ବ�ବହାର ପେର। ପାଳିକରି 

ପାଣି ଦିअpି ସମେc। ବଷ� େଶଷକୁ ପୁର@ାର ଦିଆଗଲା। ପାଇଲା ଵାଲା ଆଉ ନପାଇଲା 

ବାଲା କିr େସେତେବଳକୁ अଭ�c େହାଇସାରିଥାpି ଏ କାମେର। ତିନିବଷ� ଭିତେର 

ସବୁଜିମାେର ଭରପୁର େହାଇ ଉଠିଲା ନଈକୂଳ। ତଳ ପଡିଆର ଉବ�ର ମାଟିେର ଫୁଲ 

ଚାଷ ସା}କୁ ପନି ପରିବା ଖୁବ େହଉଛି ଏେବ। ଉପର ପଡିଆ ବଡ଼ ଗଛ ସବୁ େବଶ 

ଉେଧଇ ଗେଲଣି। ମଝିେର ମଝିେର ସିେମ� ପିtିମାନ ଗଢିଛpି ଗଁା େଲାେକ। ସହରି 

େଲାକ ଯାଗା େଖାଜି େଖାଜି ଆସୁଛpି ଶୀତଦିେନ ବଣେଭାଜି କରିବାକୁ। ନଈ ଏେବ ଆଗ 

अେପiା ଆଉ ଟିେକ ସ ା��ବତୀ ଦିଶୁଛି ଖରାଦିେନ। ସବୁଠୁ ବଡ଼କଥା, ଖରାଦିନିଆ ଧାର 

ବି ରହୁଛି େସଇ ୨୯ ପାହାଚଠୁ ଟିକିଏ ଆଗକୁ। 

 ତା1 େଦଖାେଦଖି ଆଉ େକେତ ନଦୀକୂଳିଆ अ�ଳ ଏ ପ�ଥାକୁ ଆପେଣଇେଲଣି। 

ଖୁବ ସ�ାନ, ପ�ତି3ା, ପୁର@ାର ଓ ପ�ସି�ି ପାଇେଲ ବିଶୁ ଓ ତା1 अ�ଳର େଲାକମାେନ। 

ଆଜି ଚିତାଲାଗି अମାବାସ�ା। ପିଲାଦିେନ େବାଉ ଚିତଉ ପିଠା େଦଇ ପଠାଏ ନଈ କୂେଳ 

ଠାକୁରାଣୀ1 ପାଖେର ଓ ନଈକୁ େଦବା ପାଇଁ। େସେତେବେଳ ଚିତଉ अମାସିଆ େବେଳ 

ନଈେର ପାଣି ଭbj ଥାଏ। ତଳ ବkେର अ� େକଇଟା ପାହାଚ ଓେହGଇ ଗେଲ ପାଣିକୁ 

ଖt ଖt ପିଠା ଛିେtଇ ପେକଇ ହୁଏ। େଗtା ଖା, େକାଚିଆ ଖା କହି ବିଶୁ ପିଠା ପାଣିକି 
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ପକାଏ। ଠାକୁରାଣୀ1 ପାଖେର ଥିବା अନ� ଘର ପିଠାକୁ ବି ପାଣିକି ପେକଇ ଦିଏ। େଢର 

ଦିନୁ ପାଣି ଦୂରେର ରହିବା େଯାଗଁୁ େକହି ଆସpିନି ପିଠା େନଇ। ଆଜି କିr ଆସିଛpି ଗଁା 

େଲାକ। ପିଲାଏ @ୁଲ ପେର େଖଳୁଛpି ନଈକୂଳ ପଡ଼ିଆେର। ସ~ ନଇଁ ଗଲାଣି 

େକେତେବେଳ ଜାଣିେହଲାନି। ବନ�ା ପାଣି ମାପ ଖୁ� କୁ ଆଉଜି ଢୁେଳଇ ପଡିଥିଲା ବିଶୁ। 

ହଠାତ ମଧୁର ଝୁଣା ବାସ�ାେର େମାହାବି  ସk�ା ଉପ�ିତ, ଟିକି ମJିର ଭିତରୁ ଘାଟ 

ମ}ଳା1 ରୁପା ଆଖି ଓ ଚିତା ଚିକମିକ ଦିଶୁଥାଏ iୀଣ ଦୀପଶିଖାର ଉ� ଳ ଆେଲାକେର। 

ଆଉ ଏପଟକୁ ବୁଲି େଦେଖତ, ବାପା ବସିଛpି ପ�ଶାp ମୁଦ� ାେର ସିLତହାସ� ପିkି। ବିଶୁ ନଇଁ 

ପଡ଼ିଲା ଆଶୀବ�ାଦ େନବାକୁ। ତୁ େମା କଥା ରଖିଲୁ ବାପ, ଏେବ ମଁୁ ଖୁବ ଖୁସି। ସୁଖି 

ହୁअ..... ଏତିକି କହି ନଦୀ ଆଡକୁ ଚାଲିଯାଉଥିେଲ ବାପା। ତା1ୁ अଟେକଇବାକୁ ଧାଇଁ 

ଯିବାେବେଳ ପଛରୁ ଗୁରୁଗ�ୀର ନାରୀକ�ଟିଏ ଆକଟ କରି अଟେକଇଲା “ରହିଯା ବିଶୁ, 

ବାପା ଯାଉ। ତୁ େକବଳ ବାପା କଥା ମାନି କମ� କର” ଚମକି ପଡି ବୁଲି େଦଖିଲା େବଳକୁ 

ମା ମ}ଳା1 ମJିର ଭିତରୁ ଉ¾ାସିତ େହଉଥିଲା ଏକ ବିଚିତ�  ଆଭାେର, ଆଉ େସପେଟ 

ପାଣି ଉପେର ଚାଲି ଚାଲି ବାପା ପହ�ି ଯାଇଥିେଲ ନଈ ମଝାମଝି। େସଠି ଚକ� ାକାର 

ଭଉଁରୀ ଭଳି ଘୁରି ଘୁରି ମିେଳଇଗଲା ତା1 ଛାୟା। ମାଟିରୁ ଟିେପ ମଥାେର େବାଳି, ମା 

ମ}ଳା ଓ ମହାନଦୀକୁ ଆଭୂମ ପ�ଣାମ କରି େଫରିବା ବାଟ ଧରିେଲ ବିଶୁ। ଏପେଟ 

ପହ�ିବା େବଳକୁ ଷ3ୀ ମାତା1 ମJିର ପ�ା}ଣେର ଆର� େହାଇସାରିଥାଏ ଚtୀ ପାଠ। 

ଝୁଣା, ଧପୂ ଓ ଗୁ¿ୁଳ ବାସ�ାେର Àୁb� େହଉଥିଲା ବାପା1 ଆଶୀବ�ାଦ ଲw ବିଶୁର 

ମନପ�ାଣ। 
ଲି1 େରାଡ଼, କଟକ 
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ସଫଳ ମଣିଷସଫଳ ମଣିଷସଫଳ ମଣିଷସଫଳ ମଣିଷ    
 ଯଦିଓ ସୁଖ, ଦୁଃଖଟା ନିହାତି ଆପଣାକୃତ, ତଥାପି ସଫଳ 

ମଣିଷମାେନ ନିଜର ସଫଳତାର ଧ�ଜା ସବୁଥିେର ଉଡ଼ାଇବାକୁ ଚାହାpି 

େଯ ସବୁେବେଳ ସଫଳ ମଣିଷ ମାେନ ହ] ସଫଳ ସତେର ଦୁନିଆେର 

ସଫଳ ମଣିଷମାେନ ହ] ତ ସୁଖୀ, କାରଣ ପରି�ିତି, ସମୟ, କହିବାକୁ ଗେଲ ଦୁନିଆ ମଧ� 

େସମାନ1 ହାତ ମୁଠାେର ଥାଏ ଚାହ]ଥିବା ଜିନିଷ େସମାେନ अନାୟାସେର ପାଇଥାଆpି 

ଜେଣ ସଫଳ ଓ ସୁଖୀ ମଣିଷର ଉଲG ାସେର ଉଦ୍ େବଳିତ େହାଇ ଉଠୁଥିେଲ 

ରାେମଶ�ରବାବୁ କଣ ଆଉ ମଣିଷର ଦରକାର? ସୁଖ, ଶାpି, ଟ1ା, ଘର, ଗାଡ଼ି? ସବୁ 

ତା1 ପାଖେର अଛି କାରଣ େସ ଜେଣ ସଫଳ ମଣିଷ, ଜେଣ ସୁଖୀ ମଣିଷ ଜୀବନେର 

ଯାହା ଇlା କରିଛpି, େଯମିତି ଇlା କରିଛpି, େସଇଟା େସ ପାଇସାରି ନିଜକୁ ବିରତ 

କରିଛpି ପରି�ିତିକୁ ତା1 ପାଖେର ହାରିବାକୁ ପଡ଼ିଛି, ସମୟକୁ ତା1 ପାଖେର ମୁt 

ନୁଆଇଁବାକୁ ପଡ଼ିଛି 

 ଏଇ ବେଷ� େହବ, େସ ପ�େଫସର ପଦବୀରୁ अବସର େନଇଛpି ଆଜି େସ ବହୁତ 

ଖୁସି କାରଣ େଗାଟିଏ େବାଲି ସpାନ, ତା1 ଝିअ ମିନୁର ବିବାହ େଯାଗ�ବର ସେ} 

କରିଛpି 

 ମିନୁର ବାହାଘର ବିଳd େହବାେଯାଗଁୁ େସ ଦ� ହରାଇବା ଭଳି अନୁଭବ କରୁଥିେଲ 

ମାତ�  ଭା}ି ପଡ଼ିନଥିେଲ ସବୁ ଜିନିଷକୁ ହାତ ମୁଠାକୁ ଆଣିବାର କାଇଦା ତା1ୁ ଜଣାଥିଲା, 

अନସୟୂା ପtା 

 



ଆହ� ାନ
 ଇ-ପତି� କ

ା 

ଆହ� ାନ ଇ-ପତି� କା, ଚତୁ��ଶ ବଷ�, ସ�ମ ସଂଖ�ା, ଜୁଲାଇ-अଗ  ୨୦୧୯ Magazine Downloaded from www.aahwaan.com 

ଆହ� ାନ ଇ-ପତି� କା ସ%ୂ'� ନିଃଶୁ) ବିତରଣ େହତୁ ଡା େଜ�ାତି ପ�ସାଦ ପ/ନାୟକ1 2ାରା ପ�ତି3ିତ ଓ ପ�କାଶିତ  | Aahwaan.com  Aahwaan.com  Aahwaan.com  Aahwaan.com  |  62 

ଜୀବନର ପ�ତିଟି ପାହାଚେର େସ ନିଜକୁ ବିଜୟମtିତ କରିଛpି, ଆଉ ଏଥିପାଇଁ େଯ େସ 

ହାରିଯିେବ ଏ କଥା अସ�ବ! କଣପାଇଁ ବି େସ ହାରିଯିେବ? କଣ ନଥିଲା ମିନୁର? 

ସୁJରୀ, ସୁଶିଳା, ଉ§ଶିiିତା ମିନୁ ଏକ ସରକାରୀ କେଲଜେର ପ�ଧ�ାପିକା ମିନୁ ପାଇଁ 

ରାେମଶ�ର ବାବୁ ବହୁତ େଖାଜିେଲ ବରପାତ�  ବkୁବାkବ, ସା}ସାଥୀ, ସାହିପେଡ଼ାଶୀ1ୁ 

ସଭି1ୁ କହି ରଖିଥିେଲ ଖୁବ୍ ଭଲ ଭଲ ପ�cାବ ମଧ� ଆସିଲା େହେଲ େକୗଣସିଟି ବି 

ରାେମଶ�ର ବାବୁ1 ମନ ମୁତାବକ େହଲାନି େସ ଚାହୁଁଥିେଲ ଭଲ ନୁେହଁ, ଖୁବ୍ ଭଲ 

ଜ� ାଇଁ ସୁଧୀର, ସୁଶୀଳ, ଆଦଶ�, �ାନୀ, ଉ§ ଶିiିତ ଜ� ାଇଁ କିr ଆଜିକାଲିର ଯୁଗେର ଏ 

ସବୁ ଏକାେବେଳ ମିଳୁଛି କାହ]? 

 େହେଲ େସ ଜିତି ଯାଇଛpି, ଏେତବଷ�ପେର େସ ଚାହୁଁଥିବା ସବୁ ଉପାଦାନେର ଗଢ଼ା 

େଗାେଟ ଜ� ାଇଁ ପାଇଛpି ଏଥିପାଇଁ େସ ଆହୁରି ଗବjତ େସ ତା1 ସା}ମାନ1 ଠାରୁ 

ଶୁଣିଛpି, କାହା ଜ� ାଇଁ अଧିକ େଯୗତୁକ ମାଗୁଥିଲା ତ କାହା ଜ� ାଇଁ ନିଶାେଖାର, କାହା ଜ� ାଇଁ 

अନ� େକଉଁ ଝିअ ସହ ସ%କ� ରଖୁଛି ତ କିଏ अଭଦ�  ଓ अଶି  अଥବା କାହାର ପରିବାର ହ] 

ଭଲନାହ] କିr ତା1 ଜ� ାଇଁ େସ ସବୁ ଦୃ ିରୁ ଉbମ ଭଦ� , ନମ� ବ�ବହାର, ମି  

କଥାବାb�ା, ସତ୍ ଚରିତ� ବାନ, େକବଳ େସତିକି ନୁେହଁ, ଖୁବ୍ ମାଜjତ ପରିବାର ମଧ� 

ତା1ର ମିନୁ େସଠି ଖୁବ୍ ଭଲେର ଚଳିବ ଏ କଥାଟି ଭାବି ତା1 ମନ ଆହୁରି 

ବିଜେୟାଲG ାସେର ଫୁଲି ଉଠିଲା ସାହିପଡ଼ିଶା1 ମୁହଁ ଏେବ ବJ େହାଇଗଲା କହୁଥିେଲ 

କ’ଣ ନା, “ମା’ଟା ଥିେଲ କଣ ଭାବିଥାpା, କରିଥାpା ବାପ ତା’ର ମନମାନି କରି ଝିअକୁ 

ଘେର ବେସଇ ବୁଢ଼ୀ କରିେଦବ ଏେତ ସୁJରୀ ଲiL ୀ ପ�ତିମା ପରି ଝିअ अଭିଆଡ଼ି େହାଇ 

ପଡ଼ିରହିବ” ସତେର ଏସବୁ ଶୁଣି େସେତେବେଳ ରାେମଶ�ର ବାବୁ1 ଦ� ଦୁବ�ଳ େହାଇ 
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ଯାଉଥିଲା “ତା’େହେଲ େସ କଣ ହାରିଯିେବ?” ପୁअ ମାନ1 ଆଡୁ ପ�cାବ ଖୁବ୍ କମ୍ 

ଭା}ୁଥିଲା କାରଣ ଝିअ ଚାକିରୀଆ, ସୁJରୀ, ବାପା ବି ପଇସାବାଲା, େଯୗତୁକ ନ ମାଗିେଲ 

ବି େଗାଟିଏ ପିଲା ତ’ ବାପ େଥାଡ଼ାଏ େଦବ କିr େଯେତ ଭଲ ପ�cାବ େହେଲ ବି 

ରାେମଶ�ର ବାବୁ1 ମନକୁ ପାଉନଥିଲା ସବୁ ଖବର ଟିକିନିଖି ବୁଝି େଶଷେର ଏମିତି 

େହଲା େକହି ଆଉ ପ�cାବ ଆଣିବାକୁ ମ}ିେଲ ନାହ] ମିନୁ ବି ଚିଡ଼ଚିଡ଼୍ େହଲା, ଏେତ 

େଲାକ1 ଆଗେର ନିଜକୁ କେÁଇପରି ଉପ�ାପିତ କରିବାକୁ େଯେତ ଗୁଣର अଧିକାରୀ 

େହେଲ, େଯେତ ସୁJର କହିେଲ ବି ବରପi େଲାକ ଆସିଲା େବେଳ ନିଜକୁ ଆହୁରି ସୁJର 

କରି ସେଜଇ େହବାକୁ ପେଡ଼, ହସ ନ ମାଡୁଥିେଲ ବି ଭୟକୁ େଘାେଡ଼ଇ ମୁହଁେର କୃତି� ମ ହସ 

ଫୁେଟଇବାକୁ ପେଡ଼ ମାପିଚୁପି କଥା କହିବାକୁ ପେଡ଼ ଧିେର ଧିେର ଚାଲିବାକୁ ପେଡ଼ 

କାେଳ ଏଇ ପ�cାବେର ସବୁ ଠିକ୍ ଠାକ୍ େହାଇଯିବ ପରୀiା େଶଷ େହବ ମାତ�  ନା, 

ସବୁଥିେର ହଁ ଥିେଲ ବି ରାେମଶ�ର ବାବୁ ହ] େକଁ କାଢ଼pି େସ ଥର ତ’ ସବୁ ଠିକ୍ 

େହାଇଯାଇଥିଲା, ପିଲାଟି ଭଲ, ଚାକିରୀଆ, କିr ପିଲାର ବାପା ଟିେକ ପିଆପିଇ କରpି 

େବାଲି େକଉଁଠୁ ଶୁଣିେଲ ତା1 ସା}ମାେନ େଯେତ ବୁଝାଇେଲ, “ଆେର ତା ବାପା 

ମିଲିଟାରୀେର ଥିଲା, କଣ େକେତେବେଳ ଟିେକ ପିଇ େଦଉଥିବ ତୁ ତ’, ତା ପୁअକୁ ଝିअ 

େଦବୁ ବାପଟା କଣ अଛି?” େହେଲ ନା େସ େରାକେଠାକ୍ ମନା କରିେଦେଲ କହିେଲ 

ମିନୁ, ନା ତା’ ବାପର େକୗଣସିଥିେର କମ अଛି େଯ ଏମିତି ପ�cାବେର ରାଜି େହବ? 

ମଦୁଆର ପୁअ, ଏେବ ନ ପିଉଥିେଲ ବି, ଭବିଷ�ତେର ପିଇବନି େବାଲି କିଏ କହିବ? େସ 

ଯା େହଉ ପ�cାବଟା ଭା}ିେଦଇ େସ ଖୁବ୍ ଧନ�ବାଦ େଦେଲ ଠାକୁର1ୁ ସାହିପଡ଼ିଶା ଖୁବ୍ 

ନିJିେଲ, ମିନୁ ବି କାJିଲା କହିଲା, “ବାପା ମଁୁ ଥକି ଗଲିଣି”  
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 ରାେମଶ�ର ବାବୁ ମନେର ଭାବିବାକୁ ଲାଗିେଲ, “କ’ଣ େସ ନିଜ ଝିअର ଶତ� �? ନା 

ଏଥର ଯାହାେହବ, ତାହା ତା’ ଭାଗ�େର ଥିବ େଯଉଁଠି େହେଲ ଏଥର ଠିକ୍ କରିେଦବି” 

ମଝିେର ବହୁତ ଦିନ ଗତ େହାଇଯାଇଥିଲା େକଉଁଆଡୁ ଆଉ କିଛି ଖବର ନଥିଲା ହଠାତ୍ 

ଦିେନ ତା1 ଦୂରର ବkୁଜେଣ ଏଇ ପ�cାବଟି ପଠାଇଥିେଲ ପିଲାଟି ତା1ର ସା}ର 

ଛାତ�  ପିଲାଟିର ବାପା ମା’1ୁ ତା1 ବkୁ ଭଲଭାବେର ଜାଣpି ତା1ର ଝିअଟିଏ ଓ 

ପୁअଟିଏ ଝିअଟିକୁ ବାହା େଦଇଛpି, ପୁअଟି ଏେବ ସରକାରୀ କେଲଜେର अଧ�ାପକ 

अଛି 

 ରାେମଶ�ର ବାବୁ1 ସା}, େଯ ଏହି ପ�cାବ ଆଣିଥିେଲ ତା1 ପାଖେର ପିଲାଟି 

ଡ¤େରଟ୍ କରୁଛି ଖୁବ୍ ମନକୁ ପାଇଲା ପ�cାବଟି ଭଲ େଲାକ1ର ସବୁେବେଳ ଭଲ 

ହୁଏ ଏେବ ଭାବୁଛpି, ମିନୁର ମା’ ଥିେଲ େକେତ ଖୁସି େହାଇଥା’pା 

 ମିନୁଟା ଛାଇପରି ଥିଲା ତା1ର ଖୁବ୍ େଗହG ା ଆଗରୁ ଦେt ଛାଡୁନଥିେଲ ତା’କୁ, 

ଏେବ ଘରଟା ଖଁା ଖଁା େଗାଡ଼ାଉଛି ସତେର େକେତ ବ�c େହଉଥିେଲ ତା ବାହାଘର ପାଇଁ, 

ଏେବ େକମିତି େସ ଦିନ କାଟିେବ, ତା ବିନା? ମିନୁର ମା’ ମଲାପେର ମିନୁ ହ], ରାେମଶ�ର 

ବାବୁ1 ମା ପରି ସବୁ ହାନିଲାଭ ଭଲମJ ବୁଝୁଥିଲା ତା1ର େଦଖାଶୁଣା କରୁଥିଲା, 

ଘରର ସବୁ କଥା ବୁଝୁଥିଲା 

 ଚା’ କରିବାକୁ େସ ପଜୂାରୀ ଦିନାକୁ ଡାକ ପକାଇେଲ େସେତେବଳୁ ମିନୁ ଘରୁ ଆସି 

ଏଠି ବସିଛpି, େଯ ବସିଛpି ଇଆଡୁ ସିଆଡୁ ଭାବି ଚାଲିଛpି ମିନୁର ଚତୁଥ�ୀ ଭାର େନଇ 

ତା ଶାଶୁଘରକୁ ଯାଇଥିେଲ 

 ଏ ଭିତେର ମିନୁ ବାହାଘରର ଚାରିଦିନ ବିତିଯାଇଛି अପରାହ�  ସମୟ, ଖବର 
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କାଗଜ ଧରି ରାେମଶ�ର ବାବୁ ବାଲେକାନିେର ବସି ପଢୁଥିେଲ େଗଟ୍ ବାହାେର େଗାେଟ 

अେଟା ଆସି ରହିଲା ଏ କଣ େସ େଦଖୁଛpି, ମିନୁ अେଟାରୁ ଓହG ାଉଛି ପୁଣି ଏକା! 

ଚଷମାକୁ େପାଛି ପୁଣିଥେର ଠିକେର ଲଗାଇେଲ ରାେମଶ�ର ବାବୁ େସ ଠିକ୍ େଦଖୁଛpି 

ତ? ତା1 ମନକୁ ପାପ ଛୁଇଁଲା େସ କଣ ତା’େହେଲ ଠକିଗେଲ? େସମାେନ କଣ 

ବାହାଘରର ଚାରିଦିନ ନ ଯାଉଣୁ େଯୗତୁକ ନିଯ��ାତନା େଦେଲ? ନା ଜ� ାଇଁ1 କିଛି ଦୁଗ�ୁଣ 

େଦଖି ମିନୁ ପଳାଇ ଆସିଲା? 

 ମିନୁ ତା1 ଛାତିେର େଲାଟିପଡ଼ି କାJି କାJି କହିଲା ବାପା ତେମ ଠକିଗଲ, ଆେମ 

ଠକି ଗେଲ େସ ମିନୁକୁ ସାp� ନା େଦଇ ଭିତରକୁ ଯିବାକୁ କହିେଲ ମିନୁ ଫୁଲି ଫୁଲି 

କାJୁଥିଲା 

 େସ ତ େକୗଣସିଥିେର अବେହଳା କରିନଥିେଲ, ନା େଦବାେନବାେର ନା 

େଭାଜିଭାତେର ବରଘର ପiରୁ କିଛି ଦାବୀ ନଥିଲା, ତଥାପି େସ ନାହ] ନଥିବା େଯୗତୁକ 

େଦଇଥିେଲ ଆଉ ବା କିଏ अଛି ତା1ର, ଆଗକୁ ନା ପଛକୁ, େସଇ ଏକା ମିନୁ ତା 

ନଁାେର ଜମି ଖtିଏ ବି େଲଖି େଦଇଥିେଲ ରାେମଶ�ର ବାବୁ ବାହାଘର େବେଳ, େଯମିତି 

ମିନୁକୁ ତା1ର େକହି ବାଉଳାେର ବି କିଛି କହି ପାରିବ ନାହ] ଗତ କାଲି ତ ଯାଇଥିେଲ 

ତା ଶାଶୁଘରକୁ କିଛି ସୁରାକ୍ ପାଇନଥିେଲ ମିନୁ ପାଖରୁ େତେବ କଣ ତା1 ସା} ତା1ୁ 

ଠକାମୀେର ପକାଇେଦେଲ? େଗାେଟ ମଦ�ପ, ଦୁ�ରିତ�  ପିଲାକୁ ମିନୁ ପାଇଁ ଠିକ୍ 

କରିେଦେଲ? 

 ବାହାଘର ପବୂ�ରୁ ପିଲାର ବାପାମା’ ମିନୁକୁ େଦଖି ରାଜି େହାଇଗେଲ, ଜ� ାଇଁ କହିେଲ, 

“ବାପା ମା ରାଜି ତ, ମଁୁ ରାଜି” େତେବ କଣ अସୁବିଧା େହଲା? 
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 ମିନୁ ଖାଇ ସାରି ତା ରୁମେର अଛି େସ ଚିpାେର ଏପଟ େସପଟ େହଉଛpି 

େଯତିକି ଚିpିତ େସ ମିନୁ ପାଇଁ, ମିନୁର ଭବିଷ�ତ ପାଇଁ ନୁେହଁ, େସତିକି େସ ଦୁଃଖେର ଭା}ି 

ପଡୁଛpି ନିଜର अପାରଗତାକୁ େନଇ ଏକ କ� �ର अ/ହାସ� ସବୁ ଆଡୁ ଆ}ୁଳି େଦଖାଇ 

ତା1ୁ େଘରି ଯାଉଛି ତା1 ଆଗେର ଏକ ସଫଳ ମଣିଷ ଖt ଖt େହାଇ 

ଭା}ିଯାଉଥିଲା 

 ନା େସ େକଶ୍ କରିେବ, କାହାକୁ ଛାଡ଼ିେବନି” େସ େଫାନ୍ ଘୁରାଇେଲ ମିନୁର 

ଶାଶୁଘରକୁ ପଚାରିେବ େକଉଁଥିେର ଉଣା ରହିଗଲା? ନା େସ େଫାନ୍ କରି ପାରିେଲ 

ନାହ] େଫାନ୍ ରଖିେଦେଲ ପୁଣି ଉଠାଇେଲ ପୁଣି ରଖିେଲ ତା1 ସା} ପାଖକୁ େଫାନ୍ 

ଲଗାଇ ପଚାରିେଲ, अନିେମଷ (ତା1 ଜ� ାଇଁ) ତା1 ପାଖେର अଛି କି? ଭାବିେଲ ତା1ୁ 

ପଚାରିେବ, अନିେମଷ କଣ ପାଇଥିେଲ େମା ଝିअକୁ ସୁଖୀ ରଖିଥାpା? ନା अନିେମଷ େସଠି 

ନଥିଲା ତା1 ସା}କୁ ପୁଣି ରାେମଶ�ର ବାବୁ अନିେମଷର ଗୁଣ ଚରିତ�  ଉପେର ବୁେଲଇ 

ବେ1ଇ ପଚାରିେଲ ଓ େଫାନ୍ ରଖିେଲ 

 ତା1ର ମେନ अଛି, ଏଇ କଥା ତା1 ସା} ପବୂ�ରୁ ମଧ� ତା1ୁ କହିଥିଲା େଯ, “ଯଦି 

ପୁअମାନ1 ସତୀତ�  ପରୀiା େହଉଥାpା, ତା’େହେଲ अନିେମଷ େସ ପରୀiାେର ପ�ଥମ 

େହବ, ରାେମଶ�ର ତୁ େସଥିପାଇଁ ଚିpା କରନା”  

 ଚାହ]େଲ ବି ନିଜ ଦୁ�ିpା ତା1ୁ କହି ପାରିେଲ ନାହ], ନିଜ ସା} ଆଗେର େସ ଆଜି 

କହି ପାରିେଲନି ମିନୁ ତା ଶାଶୁଘରୁ ଏକୁଟିଆ ପଳାଇ ଆସିଛି େସ ପୁଣି ବାହାଘରର ମାତ�  

ଚାରିଦିନ ପେର ଏମିତି ଚିpାେର ସk�ା େହଲା ମିନୁ ଉଠିଯାଇ ବାଲେକାନିେର ବସିଛି 

ରାେମଶ�ର ବାବୁ ଯାଇ େସଠି ଗୁମ୍ େହାଇ ଠିଆ େହେଲ ପଚାରିେବ ନା ନାହ]? ଭରସି 



ଆହ� ାନ
 ଇ-ପତି� କ

ା 

ଆହ� ାନ ଇ-ପତି� କା, ଚତୁ��ଶ ବଷ�, ସ�ମ ସଂଖ�ା, ଜୁଲାଇ-अଗ  ୨୦୧୯ Magazine Downloaded from www.aahwaan.com 

ଆହ� ାନ ଇ-ପତି� କା ସ%ୂ'� ନିଃଶୁ) ବିତରଣ େହତୁ ଡା େଜ�ାତି ପ�ସାଦ ପ/ନାୟକ1 2ାରା ପ�ତି3ିତ ଓ ପ�କାଶିତ  | Aahwaan.com  Aahwaan.com  Aahwaan.com  Aahwaan.com  |  67 

ପାରିେଲ ନାହ] ମିନୁର ଘରକୁ ଏମିତି अଚାନକ ପଳାଇ ଆସିବାର ସୁରାକ ଯଦି େସ 

ପାଆେp, କାହାକୁ ବି ଛାଡ଼େp ନାହ] ତା1ର ନାମିଦାମୀ ମହଲେର ଖୁବ୍ ନାମ ବି अଛି 

େସ ଜେଣ ଉ§ପ�ତି3ିତ ବ��ି, େହେଲ ତା1 ଝିअର ଜୀବନ, ତା ଖୁସି ଆଗେର େସ 

ବିବଶ ନା େସ ସାହାସ କରି ପାରିେଲନି ମିନୁକୁ ପଚାରିବାକୁ, େସ େଫରି ଆସିେଲ କାJି 

କାJି ମିନୁର ଆଖି ଫୁଲି ଯାଇଥିଲା ଏକ ଲi�େର ଆକାଶେର ନୀଡ଼ବାହୁଡ଼ା ପiୀ 

ଯୁଗଳକୁ ଚାହ] ରହିଥିଲା ସେତ େଯମିତି ତାର ନିଜ ନୀଡ଼କୁ େଫରିବାର ସବୁ ଆଶା େଶଷ 

େହାଇଯାଇଛି 

 କିଛି ପଚାରିେଲ, ମିନୁ ଆହୁରି କାJୁଛି, ଡରି ଡରି େସ ଆଉ ପଚାରୁନାହାpି ତା 

ଶାଶୁଘରୁ ବି କିଛି େଫାନ୍ ନାହ] େକ େକହି ଆସିନାହାpି ନା ମିନୁ କିଛି ଖାଉଥିଲା ନା 

େସ ନା େସ ଖବର କାଗଜ ପଢ଼ିପାରୁଥିେଲ ନା ସମାଚାର େଦଖୁଥିେଲ ଚାକର ଦୀନା 

ନିଜ କାମ ସାରି ଖାଇବାକୁ ଡାକିଲା ତା ଉପେର ସବୁ ଆେକ� ାଶ େଶଷ କରିେଦେଲ 

ରାେମଶ�ର ବାବୁ 

 ଜୀବନେର େବାଧହୁଏ ଏଇ ପ�ଥମ ଥର େସ ହାରିଛpି ଗଭୀର ଭାେବ ଭା}ି 

ପଡ଼ିଛpି ସଫଳତାର ଏେଭେର  ଚଢ଼ିଥିବା ମଣିଷକୁ େସ ଭୂଇଁେର େଲାଟିବାର 

େଦଖୁଛpି ଭାବିେଲ ମିନୁର ମା ଥିେଲ େହେଲ ମିନୁର ଦୁଃଖ ପଚାରି ବୁଝିଥାଆpା 

ବାପା1ୁ େସ ମନେଖାଲି କିଛି କହିପାରୁନି 

 େସାଫା ଉପେର ବସି, ଭାବି ଭାବି ରାେମଶ�ର ବାବୁ1 ଆଖି ଲାଗି ଯାଇଥିଲା, େସ 

ସ�ପ� େଦଖୁଛpି, ମିନୁ ପୁଣି ତା ଶାଶୁ ଘରକୁ େଫରି ଯାଉଛି, େସ ପୁଣି ଖୁସିେର ଫାଟି 

ପଡୁଛpି ହଠାତ୍ ବାପା ଶ«େର ନିଦ ଭା}ିଗଲା ସାମନାେର ଜ� ାଇଁ अନିେମଷ େସ 
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େକ� ାଧେର ଗଜj ଉଠିେଲ, “କଣ ଆଉ ବାକି ରହିଲା? ମିନୁକୁ େମାର ଜେଳଇ େପାଡ଼ି ମାରି 

ସାରିଲଣି ଭଲ େହଲା େସ େମା ପାଖକୁ େଫରି ଆସିଛି ତୁମ ମାନ1 ମୁଖା 

େଖାଲିଯାଇଛି ଆଉ କଣ େନବାକୁ ଆସିଛ? େମା ଆଖି ଆଗରୁ ଚାଲିଯାअ” अନିେମଷ 

ତା1 େଗାଡ଼ ଧରି ଆକୁଳ େହଉଥିଲା, “ବାପ ମଁୁ ମାନୁଛି ସବୁ ଭୁଲ ଆମର ମଁୁ ଜାଣିଛି ମିନୁ 

କି ଆପଣ େମାେତ େକେବ ବି iମା େଦେବ ନାହ], ତଥାପି ଥେର ମଁୁ ମିନୁକୁ େଦଖା 

କରିପାରିବି କି? େମାେତ ଥେର େଦଖା େହାଇ କଥା େହବାକୁ ସୁେଯାଗ ଦିअr” 

 ଖରାେବଳଠାରୁ ମିନୁ ଆସିବାପେର ରାେମଶ�ର ବାବୁ କଥାଟା କଣ ଠିକେର ନ ଜାଣି 

ଖାଲି ସrଳି େହଉଥିେଲ ଏେବ ଆଗେର େଦାଷୀକୁ େଦଖି ନିଜର ସବୁ ରାଗ ତା ଉପେର 

ଥtା କରିେଦେଲ ସିନା ପଚାରି ପାରିେଲନି ପ�କୃତ ଘଟଣାଟା କ’ଣ? ପରି�ିତି 

େଯେତେବେଳ अଣାୟତ େହାଇଯାଏ, ଏମିତି ହୁଏ ମଣିଷ ମରିବା ମାରିବାକୁ ନି�bି ନିଏ 

 ଟିେକ ପ�କୃତି� େହେଲ ରାେମଶ�ର ବାବୁ ଭାବିେଲ ସ�ାମୀ �ୀ1ୁ ମୁହଁାମୁହ] 

କଥାବାb�ା କରିବାକୁ େଦଇ ଘଟଣାର ସମାଧାନ କରିବାକୁ ସୁେଯାଗ େଦବା ଠିକ୍ େହବ 

ମିନୁ ତା ରୁମେର अଛି, କଥାବାb�ା େହଇସାର, ଆେମ ସା} େହାଇ ରାତ� ୀେଭାଜନ କରିବା, 

କହିେଲ ରାେମଶ�ର ବାବୁ 

 ମିନୁ ଆଖିର ଲୁହ ବାଧା ମାନୁନଥାଏ, अନିେମଷ ତା ପାଖେର ବସି ତାକୁ ବୁଝାଇବାକୁ 

େଚ ା କରୁଥାଏ “ମିନୁ ମଁୁ ଜାେଣ ମଁୁ େଦାଷୀ, େହେଲ େଦାଷ କରି େଦାଷ ସ�ୀକାର 

କରିବାର ସାହାସ ମଁୁ କରିପାରିଲି ବିବାହର ପ�ଥମ ରାତିେର ମଁୁ େମା ଜୀବନର ଏ 

ଘଟଣାଉ ତୁମ ଆଗେର ତ ଲୁଚାଇନି? ଦୁଘ�ଟଣା ପେର େଯେତେବେଳ ଡା�ର କହିେଲ, ମଁୁ 

ସବୁଦିନ ପାଇଁ ନପୁଂସକ େହାଇଯିବି, ମଁୁ େଯମିତି ଦୁଃଖ କରିନଥିଲି, ସବୁଠୁ େବଶୀ ଦୁଃଖ 
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େହାଇଥିଲା େମା ମା େଯେତେବେଳ େରାଗ ଶଯ�ାେର ପଡ଼ିଲା, ସବୁେବେଳ ଏଇ କଥା 

ଭାବିଭାବି େଗାଟିଏ ମାତ�  ପୁअକୁ ବାହାକରି ବଂଶ ରiାକରିବାର ସ�ପ� େକଉଁ ବାପାମା ନ 

େଦଖpି କହିଲ ମିନୁ? ମଁୁ ତ ସବୁଦିନ ଏକୁଟିଆ ରହିବି େବାଲି ଶପଥ େନଇଥିଲି, େହେଲ 

େରାଗିଣା ମା’ର ଜିଦ୍, ନାତିନାତୁଣୀ ନ େହେଲ ନାହ], େବାହୁ ମୁହଁଟିେକ େଦଖିେଲ େସ 

ଶାpିେର ମରିପାରିବ ମଁୁ କିଛି ଠିକ୍ କରି ପାରିଲି ନାହ] ମା’ର ଜିଦ୍ ଆଗେର ହାରିଗଲି 

ସାର (ରାେମଶ�ର ବାବୁ1 ସା}) େମାର ଏ େମଡ଼ିକାଲ୍ ରିେପାଟ୍� ବିଷୟେର କିଛି ଜାଣpି 

ନାହ] ତାଣ୍କୁ େକେବ େଦାଷ େଦବନି ମଁୁ ସାର1ୁ େଯେତଥର କହିବାକୁ େଚ ା କରିଛି, 

େମା ବାପା େମାେତ अଟକାଇଛpି େଗାେଟ କଥା କହିବି ମିନୁ, ମଁୁ ଜାେଣ ମଁୁ ତୁମକୁ ସpାନ 

ସୁଖ େଦଇ ପାରିବି ନାହ], େଗାେଟ �ୀ ପାଇଁ ଏହାଠାରୁ ବଳି ବଡ଼ ଦୁଃଖ ଆଉ କିଛି ନାହ] 

କିr ମଁୁ କଥା େଦଉଛି, ମଁୁ ସବୁଦିନ ତୁମର େଗାଟିଏ ଭଲ ବkୁ େହାଇ ରହିବି ମଁୁ ତୁମ 

ଉପେର ଏ ସମସ�ାର ସମାଧାନ କରିବାକୁ ଛାଡ଼ି େଦଉଛି ତୁମର ଯାହା ଉbର େହବ, ମଁୁ 

ତାକୁ ଖୁସିେର ମାନିେନବି” अନିେମଷ ନିରବେର ମିନୁର ଉbର अେପiାେର ରହିେଲ 

 अନିେମଷ1 ପରି ଦରଦୀ ବkୁଟିଏ ପାଇ ମିନୁର ଆଖି ଖୁସିେର ଛଳଛଳ 

େହାଇଗଲା “ଆେର ସେତ ତ, ସpାନ େଦଲାପରି ସ�ାମୀଟିଏ ମିଳିବା ଖୁବ୍ ସହଜ, କିr 

ମନ ବୁଝିପାରୁଥିବା ପରି ଦରଦୀ ବkୁ ମିଳିବା େଯ କ ” 

 “ଆେମ କଣ ଦୁେହଁ ଦୁହ]1ର ସୁଖଦୁଃଖକୁ ବା�ି ପାରିବା ନାହ] अନିେମଷ?” ବkୁତାର 

ହାତ ବଢ଼ାଇେଦଲା ମିନୁ ଲୁହ ଭରି ଆସିଲା अନିେମଷର ଆଖିେର “ସତେର ମିନୁ ତୁେମ 

ଖୁବ୍ ଭଲ, ମଁୁ ତୁମ ପାଖେର ଚିରଦିନ ଋଣୀ େହାଇ ରହିବି େମାର ଦୁବ�ଳତା ଜାଣି ବି 

େମାେତ ଏେତ ସହଜେର ଗ�ହଣ କରିେନଲ ତୁେମ ଯଦି ତୁମର ଏମିତି ଦୁବ�ଳତା ଥାଆpା, 
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ମଁୁ ଏେତ ସହଜେର ଏହାକୁ ଗ�ହଣ କରି େନଇଥାpି କି ନାହ] ମଁୁ ଜାେଣନା” କୃତକୃତ� 

ଆଖିର ଚାହାଣୀେର କହିଲା अନିେମଷ 

 ହଠାତ୍ ଗ�ୀର େହାଇଗଲା ମିନୁ କହିଲା, “ମଁୁ ବି ତୁମ ପାଖେର ସବୁଦିନ ଋଣୀ 

ରହିବି, ଯଦି ଏ କଥା ଆମ ଦୁହ]1 ଭିତେର ସୀମିତ ରେହ ଏ କଥା ମଁୁ ଦୁନିଆଠାରୁ ଗୁ� 

ରଖିବାକୁ ଚାହୁଁଛି, ଏମିତିକି େମା ବାପା1ଠାରୁ ମଧ� ତୁମକୁ େକହି ଦୁବ�ଳ କହୁ ଏ କଥା 

ମଁୁ େକେବ ସହି ପାରିବିନି ମଁୁ ବି ତୁମ ସହ କିଛି ଦୟା େଦଖାଇବା ବା ପରି�ିତି ସହ 

ସାଲିକ କରି ରହିବାକୁ ଚାହୁଁନି ତୁମ ଭଳି ସତ୍ ବkୁଟିଏ ପାଇ ମଁୁ ଖୁସି ଏଠି େକହି 

କାହାକୁ ଦୟା େଦଖାଇବା, ଋଣୀ ରଖିବାର ରହିଲା େକଉଁଠି େମାେତ iମା କରିଦିअ 

अନିେମଷ, ଘେର ଏେବ ବkୁବାkବ ଥିେଲ, େସମାେନ କଣ ଭାବୁଥିେବ େମା ବିଷୟେର? 

ତୁମ ବାପା ମା କଣ ଭାବିେବ େମା ବିଷୟେର? େମାର ହଠାତ୍ ଏମିତି ଚାଲି ଆସିବାର 

ନଥିଲା” 

 “ତୁେମ େମାେତ ବୁଝିଗଲ, ଆଉ େମାର କଣ ଦରକାର? ମଁୁ ସମc1ୁ ବୁେଝଇେଦବି 

େଯ, अଲିअଳି ଝିअ ମିନୁ ତ ବାପା1ୁ ଛାଡ଼ି ରହି ପାରିଲାନି େବାଲି ହଠାତ୍ ଚାଲି 

ଯାଇଥିଲା” କହିଲା अନିେମଷ 

 ଏକ ସଫଳ ସ�ାମୀ �ୀ ଆଉ ନିଜ ଭିତେର ଏକ ସଫଳ ବkୁତ� ର ସ%କ� େନଇ 

ପରଦିନ ସକାେଳ େସମାେନ ହସି ହସି ରାେମଶ�ର ବାବୁ1 ଘରୁ ବିଦାୟ େନେଲ 

ରାେମଶ�ର ବାବୁ ଘଟଣାର ମଳୂ ମଧ� ନ ଜାଣି ସବୁ କ�ନା ଜ�ନାର ପ'ୂ�େଛଦ ପକାଇ 

ଏକ ସଫଳ ମଣିଷର ଆତL ଗବ�େର ଆେମାଦିତ େହେଲ 

ଭ� ାମ�ଭାଷ : ୯୮୪୦୭୦୬୧୪୦ 
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ପବୂ�ଜନLପବୂ�ଜନLପବୂ�ଜନLପବୂ�ଜନL     
 କିଛି  ଦିନ େହବ ଭାରି ବ�c ବିବ�ତ ରହୁଥିଲା ସୁବ� ତ I କଣ 

କରିବ ନ କରିବ କିଛି �ିର କରିପାରୁ ନ ଥିଲା I ଥକି ସାରିଥିଲା େସ, ନା 

କାହାକୁ କିଛି କହିପାରୁ ଥିଲା ନା କହିେଲ େକହି ବିଶ ାସ କରିଥାpା I 

କିଛି ଦିନ େହଲା େଶାଇନି େସ ପ�କୃତେର େଶାଇ ପାରୁନି େସ, ଆଖି ବJକଲା iଣି ତାକୁ 

େସହି ସ�ପ� ବାରdାର େଦଖାଯାଉଛି I େସ ଜାଣି ପାରୁନି େସ ଯାହା େଦଖୁଛି ତାହା ସ�ପ� ନା 

ବାcବ I କିଛି ମାସ େହଲା େସ ଏମିତି େସଇ ଏକା ସ�ପ�କୁ େଦଖିଆସୁଛି I ପ�ଥେମ ପ�ଥେମ 

ଏହାକୁ େକବଳ ଏକ ସଂେଯାଗ ଭାବି େନଇ ଥିଲା େହେଲ ଏେବ େସ େସମିତି ଭାବି ପାରୁ 

ନଥିଲା I େସ ସ�ପ� କଥା ଭାବି ଭାବି ତାର ସ�ଭାବେର ବି ପରିବତ�ନ ଆସି ଯାଇଥିଲା, ହସ 

ଖୁସି ମଜାକ ମcି କରୁଥିବା ସୁବ� ତ ଏକଦମ ନିରବି ଯାଇଥିଲା େସ ମେନ ପେକଇଲା େସହି 

ଦିନକୁ େଯାଉ ଦିନ େସ ପ�ଥମ ଥର ପାଇଁ େସ ସ�ପ� େଦଖିଥିଲା I  

 ଆଜିବି ତାର ମେନ अଛି अଫିସ କାମେର େସ ବାହାରକୁ ଯାଇଥିଲା, େକାଉ ଏକ 

ନିପଟ ମଫସଲ ଗଁାକୁ ତଥ� ସଂଗ�ହ କରିବା ପାଇଁ, ଆଉ େଫରୁ େଫରୁ ଗଁାର େଶଷ 

ମୁtେର ଥିବା େସ ଦରଭ}ା ଘର ପାଖେର ତାର ପାଦ अକସL ାତ अଟକି ଯାଇଥିଲା, େସ 

ଚାହ] ତ ଥିଲା େସ ଘର ଭିତରୁ ଥେର ବୁଲି ଆସିବ େହେଲ ସମୟ अଭାବରୁ େସ େସଇଠୁ ହ] 

େଫରି ଆସିଥିଲା, ଆଉ େସଇ ଦିନ ରାତିରୁ େସ େଦଖି ଆସୁଛି େସଇ ସ�ପ� I ସ�ପ�ଟା 

େକୗଣସି ଏକ ଭୟ1ର ସିେନମାଠୁ କିଛି କମ ନଥିଲା, ସ�ପ�ର ଆର� େହଉଥିଲା ତାର 

େସଇ ଘରକୁ ବୁଲି ଚାହ]ବାରୁ, ଯ� ଚାଳିତ ଭାେବ େସ ଘର ଭିତରକୁ ପ�େବଶ କରୁଥାଏ, 

ବୁଲ୍ ବୁଲ୍ ପାଣିଗ�ାହୀ 
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ପ�ଥମ କରି ସିନା େସ ଗଁାକୁ ଯାଇଥିଲା ଆଉ େସ ଘରକୁ େଦଖିଥିଲା େହେଲ କାହ]କି 

େକଜାଣି େସ ଘରର ପ�େତ�କଟି େକାଣ अନୁେକାଣ ବିଷୟେର ତାକୁ �ାତ ଥିଲା, େସ ଘରର 

ପ�େତ�କଟି ରୁମକୁ ଗଲା ଆଉ େଯେତ େବେଳ େଶଷରୁମେର ପହଁଚିଲା େଯମିତି େସ ଆଉ 

ତା ନିଜ ଆୟbେର ହ] ରହି ନଥିଲା। େସ ରୁମଟି ଥିଲା େଗାେଟ େଛାଟ େବଡ଼ ରୁମ ଆଉ 

େସ ରୁମେର େଗାେଟ େଫାେଟା ଥିଲା I ବହୁତ ଧଳିୂେର ଜମିଯାଇ ଥିଲା େସ େଫାେଟା, ନିଜ 

ଉ�ୀପନାକୁ ଆୟb କରିନପାରି େସ ନିଜ ରୁମାଲେର େଫାେଟାଟିକୁ େପାଛିବାକୁ ଗଲା 

େବେଳ ପଛପଟୁ କାହାର ଡାକ ଶୁଭିଲା, େସଇଟା େମା ପୁअର େଫାେଟା, ଘରକୁ ଆସୁନି ତା 

ଧଳିୂ ଜମି ଯାଇଛି, ସଫା କରିବି କରିବି ଭାବୁଛି େହେଲ ବୁଢା େଲାକ ନା ଭୁଲି ଯାଉଛି, 

ତୁେମ ସହରୀ େଲାକ ଥାଉ ମଁୁ ଆଜି କରିେଦବି, ହଠାତ ଶ« ଶୁଣି ଟିେକ ପଛକୁ ବୁଲି 

ଚାହ]ଲା ସୁବ� ତ ଆଉ େଦଖିଲା ୮୦ ବଷ�ର ବୁଢାଟିଏ ତା ପଛେର ଠିଆ େହାଇଛି, େହେଲ 

ନିଜ अଜାଣତେର ହଠାତ ତା ମୁହଁରୁ ବାହାରି ଗଲା ହଉ ବାପା ଆଉ ହଠାତ ନିଦ 

ଭା}ିଗଲା ସୁବ� ତର, କାହାକୁ େସ ବାପା ସେdାଧନ କଲା ଆଉ କାହ]କି, େସ ତ େସ ବୃ�1ୁ 

ଚିହି� ନି କି ଜାଣିନି, ନା େକେବ ଆଗରୁ େସ ଗଁାକୁ ଯାଇଛି ନା େସ ଗଁା ସହ ତାର କିଛି ସ%କ� 

अଛି, ତଥାପି କାହ]କି େସ अନୁଭବ କଲା େଯ ତାକୁ େସ ଘର ବିଷୟେର ସବୁ କିଛି 

ଜଣାअଛି ଆଉ ସୁବ� ତର ଆଖିକୁ ନିଦ େହଲାନି, ନିଜ େବଡ଼ରୁମେର ଏପଟ େସପଟ େହଲା 

ଆଉ ଭାବିବାକୁ ଲାଗିଲା େସ ସ�ପ�ର ସତ�ତା ଚିpା କଲା ସୁବ� ତ ଏମିତି ତ େସ ବହୁତ 

ଗଁାକୁ ଯାଇଛି ଆଉ ବହୁତ େଲାକ1 ସହ ମିଶିଛି, େହେଲ େକେବ ତ ଏମିତି କିଛି ଘଟିନି, 

ତାେହେଲ ଆଜି କଣ ପାଇଁ? କିଏ େସ ବୃ�, ଗଁାେର ତା1ୁ େସ େଦଖିନି, େସେତେବେଳ 

େକାଉଠି ଥିେଲ େସ ବୃ�? ଏମିତି अେନକ ଚିpା କରି କରି େକେତ େବେଳ େସ େସାଫା 

ଉପେର େଶାଇ ପଡିଛି ନିେଜ ବି ଜାଣିନି ପ�ାୟ ମାେସ ପେର େହବ େସ େସଠୁ ଆସିବାର 
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ଆଉ ପ�ତି ରାତିେର େସ େସଇ ସ�ପ� ଆଉ େସ ବୃ�1ୁ େଦଖି ଆସୁଛି, େହେଲ ଜାଣିନି େସ 

ଧଳିୂ ଜମିଥିବା େଫାେଟାଟି କାହାର ଆଜି େସ ନି�ତି େନଲା ପୁଣି େସ ଗଁାକୁ ଯିବ ଆଉ 

ବୁଝିବ େସ ସ�ପ�ର ରହସ� ନିେରାଳାେର େସ ବହୁତ ଚିpାକଲା ଆଉ କିଛି କଥା ତାକୁ 

ମେନ ପଡିଲା, େଯେତେବେଳ େସ ତଥ� ସଂଗ�ହ କରିବାପାଇଁ େସ ଗଁାକୁ ଯାଇଥିଲା ଗଁାର 

କିଛି ବୃ� ତାକୁ अପଲକ ନୟନେର ଚାହ] ରହିଥିେଲ, କିଛି କହିନଥିେଲ ମଧ� େସମାନ1 

େସଇ ଚାହାଣିେର େକମିତି ଏକ अଲଗା ହ] ଭାବ ଥିଲା େସ ସବୁ କଥାକୁ ବିଚାର କଲା 

ଆଉ ଯିବା େବାଲି େଶଷ ନି�ତି େନଲା अଫିସରୁ ଛୁଟି େନଲା ଆଉ େସ ଗଁା ପାଇଁ ବସ୍ 

ଧରିଲା ଗଁାେର ପହଁଚିଲା େବଳକୁ ପ�ାୟ ଦିନ ୨ଟା ଆଉ କିଛି ନପଚାରି େସ ସିଧା େସ 

ଘର ପାଖକୁ ଗଲା, ଆଉ ଟିେକ ଏପାଖ େସପାଖେର ଆଖି ବୁେଲଇଲା, କାେଳ େସଇ ବୃ� 

ଏଇଠି େକାଉଠି ଥିେବ ଯାହାକୁ େସ ପ�ତି ରାତିେର ବାପା ଡାକି ଆସୁଛି େହେଲ େସ 

େସମିତି କାହାକୁ ବି ପାଇଲନି, ଭାବିଲା େସ ବୃ�ମାନ1ୁ ଯାଇକି ପଚାରିବ େହେଲ ପୁଣି 

ଭାବିଲା ସk�ା ୬ଟାେର େଶଷ ବସ ଆଗ ଘର ଭିତରଟା େଦଖି େଦଇକି ଆେସ, ତା’ପେର 

ପଚାରିବି। େସ ନିଜ ପାଦ ଆଗକୁ ବଢ଼ାଇଲା ଆଉ େସ କବାଟ ପାଖେର ପହଂଚିଗଲା। 

 अଜଣା ଭୟ ଆଉ अଜଣା ଉ�ାହ ଭିତେର େସ ଧିେର ଧିେର ଆଗକୁ ବଢି େସ ଘରର 

ମୁଖ� କବାଟ ପାଖେର ପହ�ିଗଲା। କିଛି େଗାେଟ ଚିpା କରି େସଇଠି ଟିେକ अଟକି ଗଲା 

ସୁବ� ତ। ମେନ ମେନ କହିଲା ଖାଲି େଗାେଟ ସ�ପ� େଦଖି କଣ କାହା ଘେର ପଶିବା ଉଚିତ୍ 

େହବ, ହୁଏତ େସ େସଇ ଘରକୁ େନଇ କିଛି अଧିକ ହ] ଚିpା କରୁଛି, ହୁଏତ େସଥିପାଇଁ େସ 

େସମିତି ସ�ପ� େଦଖୁଥିବ। ପଛକୁ ପାଦ େଫରାଇଲା ସୁବ� ତ। ଭାବିଲା େଫରିଯିବ, େହେଲ 

କାହ]କି େକଜାଣି େସ ଘର ଆଡକୁ େସ ଆକ�ଷିତ େହଉଥିଲା। େଫରାଇଲା େନଇଥିବା 

ପାଦକୁ ପୁଣିଥେର ଆଗକୁ ପକାଇଲା, ଆଉ ଦି� ତୀୟ ଥର ପାଇଁ ପହ�ିଲା େସ କବାଟ 
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ପାଖେର। ଆଉ ଥେର ଚାରିଆେଡ଼ ନଜର ବୁେଲଇଲା େହେଲ ଏଥର ବି ବିଫଳ, େସ ବୃ� 

େକାଉଠି ବି ନ ଥିେଲ। େଫରିବାେର ବିଳd େହବ ଭାବି େସ ଶୀଘ� ଘର େଖାଲିବା ନି�bି 

େନଲା। ନିତିଦିନର अଭ�ାସ ପରି ଦୁଆରବk ଉପେର ହାତ ବୁେଲଇଲା, ଆଉ ତାକୁ 

ଆ��ଯ� କଲା ଚାବି ଠିକ େସମିତି ଥିଲା େଯମିତି େସ ତା ନିଜ ଘେର ରେଖ। 

 ଗମ୍ ଗମ୍ େହାଇ ଝାଳ ବାହାରୁ ଥାଏ ତା ମୁହଁରୁ,  େସ ଖାଲି ଜାଣିବାକୁ ଚାହୁଁଥିଲା ତା 

ସ�ପ� ବାcବ ନା ଭ� ମ। କବାଟ େଖାଲି ଘର ଭିତରକୁ ଗଲା ସୁବ� ତ, ସବୁକିଛି ଠିକ େସମିତି 

ଥିଲା େଯମିତି େସ ତା ନିଜ ସ�ପ�େର େଦଖି ଆସିଛି। ନିଜକୁ ନିେଜ ବିଶ�ାସ କରି ପାରୁନଥିଲା 

େସ, ତା ନଜର େଖାଜୁଥିଲା େକବଳ େସ େଛାଟ େବଡ୍ ରୁମ୍ । ଧିେର ଧିେର ଆଗକୁ ଯାଇ 

ପ�େତ�କ ରୁମ୍ େଦଖି େଶଷେର ପହ�ିଲା େସଇ େବଡ୍ ରୁମ୍ େର। େସଠି େସ ସ�ପ�େର 

େଦଖିଥିବା ଫେଟା ତ ଥିଲା ଆଉ ତା ପାଖେର ଆଉ େଗାଟିଏ ଫେଟା ବି ଥିଲା। ଦୁଇଟି 

ଫେଟାେର ଧଳିୂ ଜମି ଯାଇଥିଲା, ନିଜ ରୁମାଲ କାଢି ପ�ଥମ ଫେଟା ସଫା କଲା, େସ 

ଫେଟାଟି ଥିଲା େସହି ବ��ି1ର ଯାହା1ୁ େସ ପ�ତି ରାତିେର ବାପା ସେdାଧିତ କରି 

ଆସୁଛି। ଆଉ ଦି� ତୀୟ ଫେଟାଟି େଦଖିବା ପେର େଯମିତି ତା ପାଦତଳ ମାଟି ଖସି 

ଯାଉଥିଲା। ଥମ୍ କରି ବସିଗଲା େସ। ନିଜକୁ ନିେଜ ବିଶ�ାସ କରି ପାରୁନଥିଲା େସ, ବି�ାନ 

ଆଉ ବିଶ�ାସ ଭିତେର ଛJି େହାଇଗଲା। କାରଣ େସ ଫେଟାଟି ଥିଲା ତା ନିଜର। ସୁବ� ତର 

ବୁଝିବାକୁ ଆଉ କିଛି ବାକି ରହିଲାନି, କାରଣ େସଇଟା ଥିଲା ତାର ପବୂଜନL । 

 

କଟକ 
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ବଜ�ପାତର ଆଘାତବଜ�ପାତର ଆଘାତବଜ�ପାତର ଆଘାତବଜ�ପାତର ଆଘାତ    
 ଦୂର ଦିଗବଳୟର ଭସା ବାଦଲଟା ଆକସିLକ ବିଜୁଳିର ରୁପାpରିତ 

େହାଇ ପଥିକ, ପଶୁପiୀ, ଜୀବନ ଭୟେର ବୃiରାଜି ତେଳ ଆଶ�ୟ 

େନଇଥିବା ନିରିହ ଜୀବଜr1 ଜୀବନ ବି େକେବ େକେବ େନଇ ଯାଏ, 

ତାହା ଜୀବଜr1ର କ�ନା ବହjଭୁତ େହାଇଥାଏ ବଜ�ପାତରୁ अ�େକ ବbj ଯାଇଥିବା 

ପ�ାଣୀଟି ତାର ଭୟବହତାକୁ େକବଳ ଉପଲwି କରିଥାଏ ମଣିଷର ବିପଦ େକେବ େକେବ 

ଆକାଶ ଫଟା ବାଦଲର ଆଗମନର ପୁବ�ରୁ ଝଡ େଯମିତି ପ�ାଣୀଜଗତକୁ ବାସହରା 

କରିଦିଏ, େସମିତି ଘଟଣା ଘଟିଛି ମାଳତୀ େଦବୀ1ର... 

 ମାଳତୀେଦବୀ ଜେଣ ପତିବ�ତା ମହିଳା, ସକାେଳ ବିଛଣା ଛାଡି ପ�ଥେମ ପତି େଦବ1 

ପାଦ ଛୁଇଁ ପ�ଣାମ କରpି, ପେର ସ�ାନ କରି ପ�ତ�ହ ମନଧ�ାନ େଦଇ ଠାକୁର ପୁଜା କରpି 

ପତି, ପିଲାମାେନ ମାଳତୀ େଦବୀ1 ଘ�ାନାଦ ଶ«େର ବିଛଣା ଛାଡpି ଏହା ତା1ର 

େଦୖନJିନ अଭ�ାସ, ପବ�ପବ�ାଣୀ ବ� ତପାଳନ ଦିନ ତ ଘରଟା ତା1ର େଦବ�ାନ ପାଲଟି 

ଯାଏ ଭଗବାନ ବି ମାଳତୀ େଦବୀ1 ଭ�ିେର अଭିଭୁତ େହାଇ ବି�ୁପୁର ଛାଡି େଯମିତି 

ମାଳତୀେଦବୀ1 ଘେର ଆସର ଜେମଇ େଦଇଛpି ନିଜର ପତି ହରିଶ ବାବୁ ଜିଲG ାପାଳ1 

କାଯ��ାଳୟର ବରି3 କିରାଣୀ ଭାେବ ୪ ବଷ� ତେଳ अବସର େନଇଛpି, ଦୁଇ ପୁअ କିେଶାର 

ଓ ନେରJ� େଯମିତି ରାମ ଲiLଣ େଯାଡି ଉ§ ଶିiିତ, ଶିiା ସମା� ପେର ଉଭୟ 

ସରକାରୀ ଚାକିରୀେର ଭୁବେନଶ�ରେର अବ�ାପିତ ଦୁଇ ଭାଇ ବିବାହିତ, ନେରJ�  ୨ ବଷ� 

ଗଦାଧର ବଳ 

 



ଆହ� ାନ
 ଇ-ପତି� କ

ା 

ଆହ� ାନ ଇ-ପତି� କା, ଚତୁ��ଶ ବଷ�, ସ�ମ ସଂଖ�ା, ଜୁଲାଇ-अଗ  ୨୦୧୯ Magazine Downloaded from www.aahwaan.com 

ଆହ� ାନ ଇ-ପତି� କା ସ%ୂ'� ନିଃଶୁ) ବିତରଣ େହତୁ ଡା େଜ�ାତି ପ�ସାଦ ପ/ନାୟକ1 2ାରା ପ�ତି3ିତ ଓ ପ�କାଶିତ  | Aahwaan.com  Aahwaan.com  Aahwaan.com  Aahwaan.com  |  76 

ତେଳ ଚାକିରିେର େଯାଗ େଦଇଛpି ଓ େସହି ବଷ� ବିବାହ ମଧ� କରିଛpି ନିଜ 

ପିତାମାତା1 ଇlାେର  

 କିେଶାର ୫ ବଷ� ତେଳ ବିବାହ କରିଛି, ୨ ବଷ�ର ପୁअର ବାପା େସ ବି ପରିବାର 

ସହମତିେର ବିବାହ କରିଛି ଉଭୟ ଭୁବେନଶ�ରେର अବ�ାପିତ ଥିେଲ ବି େସମାନ1 

ପତ� ୀମାେନ ପରିବାର ପିତାମାତା1 ସହ ବାେଲଶ�ର ସହରର ମଠସାହିେର ରହୁଛpି ପୁअ 

ଦୁଇଜଣ1ର େଗାଟିଏ ମତ ପିତାମାତା1 େସବାେର େସମାେନ ନିଜକୁ ନିେୟାଜିତ କରିr, 

ଉଭୟ1 ପତ� ୀମାେନ ବି େସମିତି ... 

 ଏମିତି ସୁଖ ଦୁଃଖ ମଧ�େର ହରିଶ ବାବୁ1 ପରିବାର ସୁରୁଖୁରୁେର କାଳାତିପାତ 

କରୁଥିବା େବେଳ ଗତ ୧୦ ତାରିଖେର ହରିଶ୍ ବାବୁ ହଠାତ୍ ଛାତିେର ଯ�ଣା अନୁଭବ 

କରିବାରୁ ପତ� ୀ େବାହୂ ମିଶି ବାେଲଶ�ରର ଜେଣ ଘେରାଇ ଡା�ର1 ପାଖକୁ େନଇ 

ଯାଇଥିେଲ! ତୁରp କଟକ ବଡ ଡା�ଖାନାକୁ େନଇଯିବାକୁ େସ ଉପେଦଶ େଦେଲ ତ 

ମାଳତୀ େଦବୀ ୨ ପୁअ1ୁ େଫାନେର େଯାଗାେଯାଗ କରିବାରୁ େସମାେନ ଆd�ଲାନ୍ସ 

େଯାେଗ ଭୁବେନଶ�ରକୁ େନଇ ଆସିବାକୁ ପରାମଶ� େଦେଲ ତଦନୁଯାୟୀ ତୁରp ହରିଶ 

ବାବୁ1ୁ ମାଳତୀ େଦବୀ ପୁअମାନ1 ଭରସାେର ଭୁବେନଶ�ର େନଇ ଯାଇଥିେଲ ବଡ ପୁअ 

କିେଶାରର ଜେଣ ବଂଧୁ ‘େକୟାର ହସପିଟାଲ’େର ହୃଦେରାଗ ବିେଶଷ� ଥିବାରୁ ତା1 

ଉପେଦଶେର େସଠାକୁ ହରିଶ ବାବୁ1ୁ ନିଆ ଯାଇଥିଲା  

 ପ�ାଥମିକ ଚିକି�ା ସମୟେର ଡା�ର ବାବୁ ତୁରp ଓପନ ହାଟ� ସଜ�ରୀ ପାଇଁ କହି 

ଆବଶ�କୀୟ ଟ1ା ଦାଖଲ ପାଇଁ ପରାମଶ� େଦଇ ଡା�ରୀ ଟିମ୍ ସହାୟତାେର अପେରସନ 

କରିଥିେଲ ଓ େସଠାେର ଆଇ.ସି.ୟୁ.େର ରଖି ୫/୬ ଦିନ ଚିକି�ାର ଉନ� ତି ପରିଲiିତ 
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େହବା ଯାଏ ରହିବାପାଇଁ ପରାମଶ� େଦଇଥିେଲ 

 ଆଜି ହରିଶ ବାବୁ ଡା�ରଖାନାରୁ ଡିସଚାଜ� େହବାର ଥିଲା େସଥିପାଇଁ 

ଡା�ରଖାନାେର ୨ ପୁअ ୨ େବାହୁ ସେମତ କିଛି ସଂପକjୟ ମଧ� େସମାନ1 ସହ 

ଡା�ରଖାନାେର ଉପ�ିତ अଛpି ମାତ�  ହଠାତ୍ ଜେନୖକ ଡା�ରବାବୁ ତୁରp ବଡପୁअ 

କିେଶାରକୁ ତା1 ଚ�ାdରକୁ ଡକାଇ ତା1 ବାପା1 अବ�ା ଗୁରୁbର ଥିବା କଥା କହିଥିେଲ 

ଓ େସ କିଡିନ ଜନିତ େରାଗେର ଗୁରୁbର ଭାେବ ପିଡିତ େବାଲି କହି ଏଥିପାଇଁ ଏକ ଜରୁରୀ 

अପେରସନର ଆବଶ�କତା ଥିବା ଓ େସ ପାଇଁ ପୁରା ଡା�ର ଟିମ୍ ସହିତ େସ 

େଓୗପଚାରିକତା ସାରି େଦଇଥିବାରୁ ଭଗବାନ1 ଉପେର ଭରସା ରଖିବା ପାଇଁ ଉପେଦଶ 

େଦଇ ସଂଗ ସଂେଗ अପେରସନ ଆର� କରିବାକୁ ଓ.ଟି ଭିତରକୁ ଚାଲି ଯାଇଥିେଲ 

 କିେଶାର ବାହାରକୁ ଆସି ପରିବାର େଲାକମାନ1 ନିକଟେର ସମc କଥା କହି 

ମାଆକୁ ନିକଟେର ଥିବା ଶିବ ମJିରେର अଖt ଦୀପଟିଏ ଜାଳି ପୁଜା§�ନା କରି ବାପା1 

ଜୀବନ ରiା କରିବା ପାଇଁ କହିବାରୁ ତର ତର େହାଇ ମାଳତୀ େଦବୀ ନିଜର ଇହ କାଳ 

ପରକାଳର େଦବତା1 ଜୀବନ ଭିiା ପାଇଁ ପାଖ ଶିବ ମJିରକୁ ଧାଇଁ ଯାଇଥିେଲ ମାଳତୀ 

େଦବୀ େସଠାେର ପାଖ େଦାକାନରୁ ଦୀପଟିଏ କିଣି ନିକଟ� ଶିବ ମJିରକୁ अଧିଆ ପଡିବା 

ପାଇଁ ବ�� ବିବ�ତ େହାଇ ଚାଲି ଚାଲି ଯାଉଥିବା ସମୟେର ଦୃତ ଗତିେର ୨ ଜଣ ଯୁବକ 

ପଛପଟୁ ଏକ ପଲସର େମାଟର ସାଇେକଲେର େହଲେମଟ ପିkି ଆସି ମାଳତୀ େଦବୀ1 

ସୁନା ମଂଗଳ ସୁତ� ଟିକୁ ଝା%ି େନଇ ଆଖି ପିଛୁଳାେକ େକଉଁଆେଡ ଉଭାନ େହାଇ 

ଯାଇଥିେଲ ତା1 ହାତରୁ ଘୃତପ'ୂ� ଦୀପଟି ଦୁବ�ଳ ସଳିତା ସହ କିଛି ଦୁରେର ଛିଟିକି ପଡି 

ଥିଲା ଓ ଭା}ି ଯାଇଥିଲା ମଧ� ବିକଳେର ମାଳତୀ େଦବୀ ଚି�ାର ଶୁଣି �ାନୀୟ କିଛି 
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େଲାକ ତା1 ପାଖକୁ ଯାଇ ସମେବଦନାର ସୁअ ଛୁଟାଇ ଚାଲିଥିେଲ, ଇତି ମଧ�େର 

େସମାନ1 ମଧ�ରୁ କିଛି ସହୃଦୟ ବ��ି େପାଲିସ ତଥା ଗଣମାଧ�ମ ପ�ତିନିଧିମାନ1ୁ ମଧ� 

ଡକାଇ େଦଇଥିେଲ ଭିତତ� c ମନ, ଭ}ା ହୃଦୟେର ମାଳତୀ େଦବୀ କଣ କରିେବ କଣ 

ନ କରିେବ ଭାବି ଜୀବନର େଦାଛକିେର ଛିଡା େହଉଥାpି, କିଛି ନି�bି େନବା ତ ଦୁରର 

କଥା େପାଲିସ ଉପେଦଶ େଦଉଥାଏ ତୁରp ଲିଖିତ अଭିେଯାଗ କରିବା ପେର ତଦp 

ଆର� କରିବ, ସାdାଦିକମାେନ ତା1 ମୁହଁ ପାଖେର ବୁମ ଲଗାଇ ପ�ତିକି�ୟା େନବାକୁ 

କ�ାେମରା ଚାଲୁ କରି ସାରିଥାpି େସ ପଟୁ ବଡ ପୁअ କିେଶାରର େଫାନ ଆସିଲା 

େମାବାଇଲ ଉଠାଇ େଫାନ ଧରିବା ପେର ବଡପୁअ କାJି କାJି କହୁଥାଏ, “େବାଉ େତା ସବୁ 

ପଜୂାପାଠ ବୃଥା େହାଇଗଲା, ତୁରp େଫରିଆ! ବାପା1 अପେରସନ ବିଫଳ େହାଇଛି 

ଡା�ରମାେନ ସବୁ େଚ ା କରି ମଧ� ବାପା1ୁ ବ�ାଇ ପାରିେଲ ନାହ]! अଣ ସୁଧିଆେର 

ଠାକୁର ମJିରେର ପୁଜା ପାଠ କରା ଯାଏନି, ଶୀଘ� େଫରି ଆ” 

 ଚାରିପଟ अkାର େହାଇ ଯାଇଥିଲା ମାଳତୀ େଦବୀ1ର ବଜ�ପାତେର େସ େଯମିତି 

iତା� େହାଇ ସାରିଥିେଲ େସେତ େବଳକୁ େସ अଜାଣତେର ମାଳତୀ େଦବୀ େଫାନ ଧରି 

ଥିବା अବ�ାେର ମlୂ�ା ଚାଲି ଯାଇ ତେଳ କଚାଡି େହାଇ ପଡିଥିେଲ େସହି ସମୟେର ସାନ 

ପୁअ ନେରଶ ମାଆ ପାଖେର ପହଁ�ି ସାରିଥିଲା େକହି କିଛି ବୁଝିବା ଆଗରୁ େବାଉକୁ ତା 

କାkେର ପକାଇ ଡା�ରଖାନା ଆଡକୁ େଦୗଡି େଦୗଡି ଯାଉଥିଲା...... 
 

ଆଇନଜିବୀ,ଭଦ� କ.୯୪୩୭୧୨୮୮୪୧ 
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ବିଶ�ାସବିଶ�ାସବିଶ�ାସବିଶ�ାସ    
 ଛାତି ଭିତରଟା େକାରି େହାଇଗଲା େଯେତେବେଳ ସୁଲଗ�ା 

ଶୁଣିେଲ ନିଜ ଝିअ ସୁରୁ ଠାରୁ କି ପି�ୟନ୍ସ େଗାେଟ अନ�ଜାତି ଝିअ 

ବିଧିକୁ ଭଲପାଇ ବାହାେହବା କଥା କହୁଛି। େଫାନେର ଏକଥା କହିବା 

େବେଳ ଭାଇ ଟିେକ ଭାବ ବିହ� ଳ େହଇଗଲା େସକଥା ସୁରୁ ଭଲ ଭାେବ ବୁଝିଗଲା। ତା 

ଭାଇ ପି�ୟନ୍ସ େଗାେଟ ବହୁରା � ୀୟ କ%ାନୀେର କାମ କେର। ବାପା1 ଆଗେର କଥା 

ପେକଇବ କିଏ ଏ େନଇ ଟିେକ ଦି� ଧାେର ପଡିଛି େସ। ମା’1 ମନର अବ�ା ବୁଝିବାକୁ ଆଉ 

ବାକି ରହିଲାନି। ପୁଣି କଥାର ଖିअ ଧରି କହିଲା ମା’ େସ ଝିअ ଭାଇ अଫିସେର ହ] କାମ 

କେର। ସୁଲଗ�ା ଠିକ ଧରିପାରିେଲ ଏଇ କିଛି ଦିନ େହଲା ପି�ୟନ୍ସର अନ�ମାନ@ତା ଆଉ 

ସବୁେବେଳ ବ�c ମନଭାବ। ଭଲ େହଲା କଥାଟା ଜଣାପଡ଼ିଗଲା। ଖାଲି ଜାତି ଠିକ ଥିେଲ 

କିଛି ନଥାpା। ଏ ବଂଶେର ପ�ଥମ ବାହାଘର। ଇସ ମାନମହତ ଆଉ ରହିବ? େକମିତି 

ସ ାମୀ ଦୟାନJ1 ସାମ�ାେର କଥାଟା କହିେବ। ଏେତ ପଜୂାଚ�ନା ବାରବ�ତ ପ�ଭୁ ଏଇ ଦିନ 

େଦଖିବାକୁ ଥିଲା। ସୁରୁ ହାତ ହେଲଇ କହିଲା େବାଉ କଣ ଏେତ ଭାବୁଛୁ। ଆଷାଢ଼ର ବଷ�ା 

ଆଉ ବନ�ା ଏକାେବେଳ ଉପଲwି େହଲା ସୁଲଗ�ା1ୁ। ନିଜ ବାକଶ�ି େଲାପ େହାଇଯିବା 

ପରି ଲାଗିଲା। ହଠାତ ଭୂମିକ% ଆ୍ସିବ। ସମୁଦ� େର ବଡ ବଡ ଲହଡି ଆସିବା ପରି 

ଲାଗିଲା। ଏମିତି େଗାେଟ ଦିନ ଆଉ ଏଭଳି କିଛି ଶୁଣିବା ଆଗରୁ ମରି ନଗଲି କାହ]କି। 

ଦୁନିଆ ଏପଟ େସପଟ େହବ ପରି ଲାଗୁଛି। ବାପା1 ପାଦ ଶ« ଶୁଣି ପାରିଲା ସୁରୁ। ଯା’ 

େମୖେତ� ୟୀ କମିଳା 
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େହେଲ େହବ ଆଉ ଲୁେଚଇ ଲାଭ କଣ। ପାଣି ଗିଲାସେଟ ଧରି ଆସିଲା ସୁରୁ। ମା କଥା 

ପଚାରିେଦେଲ ବାପା। ଘର ଭିତେର अଛି। ଯା ମା’କୁ ଟିେକ ଡାକି େଦ। ସୁଲଗ�ା ଆସିବାରୁ 

ଦୟାନJ କହିେଲ ଆଜି ପୁେରାହିତ ରାମନେରଶ େଦଖା େହଇଥିେଲ। ଭଲ ପ�cାବେଟ 

अଛି େବାଲି କହୁଥିେଲ। ଝିअଟି ଡିେପGାମା ସାରି ଏଇ କିଛି ମାସ େହବ କ%ାନୀ ଚାକିରୀ 

କରିଛି। 

 ମୁt ଭିତେର କିଛି ପଶୁନି ସୁଲଗ�ା1ର ଇଛା େହଉଛି େସଇଠି ବସି େଜାର 

େଜାରେର କାJି ମନକୁ ହାଲୁକା କରେp। ସୁରୁକୁ ଲାଗିଲା ବାପା1ୁ କହିବା ସମୟ 

ଆସିଯାଇଛି। ଧୀେର େସ କହିବା ଆର� କଲା ବାପା ଭାଇ େଗାେଟ ଝିअ ପସJ କରିଛି। 

 ଏଥର ଦୟାନJ ବୁଝି ପାରିେଲ ସୁଲଗ�ାର ନିରୁbର ରହିବାର କାରଣ। 

 ପ�ୀତନ୍ସର ବାହାଘରକୁ ୫ ବଷ� ପୁରିଲାଣି। ସୁଲଗ�ା ଆଜି ମଧ� ଚୁପ ରହିଛpି। 

ସାହି ପଡିଶା ସବୁ ଆେଡ େବାହୁର ପ�ଶଂସା। ବିଧି ଘରକୁ ଆସିବା ଦିନଠୁ ଏ ଘରର ନ�ା 

ବଦଳି ଯାଇଛି। ପ�ତି େକାଣେର ବିଧିର ହାତ ପରଶ ଲାଗି ସେତଜ େହାଇ ଉଠିଛି। ସୁଲଗ�ା 

ହାତରୁ କାମ ଛେଡଇ ବିଧି ନିଜ େବାହୁ ପଣିଆେର ଜିତିଯାଇଛି। ଆଜି ଏ ଘରର ସବୁ 

ଜିନିଷ ବିଧି ହାତ ଛୁଆଁ ମାଗୁଛି। ପରୂଣତାରୁ ସ%ୁଣ�ତା ଚାହ]ଥିବା ବିଧି ମା େହବାକୁ 

ଯାଉଛି। ସୁଲଗ�ା ଯଥା ସ�ବ େଚ ା କରୁଛpି େବାହୁକୁ ଖୁସି ରଖିବା ପାଇଁ। ଆକାଶରୁ 

ବାଦଲ ହେଟଇ ଏକ ନୂତନ ସକାଳର କିରଣକୁ ସାରା ପରିବାରର अେପiା। ଏ ବିଶ ାସ 

अତୁଟ। ନିଜ ଇlାକୁ ବିଶ ାସରୂପକ ଭଲ ପାଇବାର ସେଜଇ ବିଧି ସମc1 ମନଜିଣି 

ପାରିଛି ତା अଗଣାେର ତାରା ଭତj ଆକାଶ ଲମି�ଯାଇଛି ଦୂର ଦିଗବଳୟକୁ ସୁଲଗ�ା1 ପଣତ 

ଆଜି ପୁଣି ମାଆର ଆଶିଷ େଦବାକୁ ଉଦବିଗ�। ଆକାଶ ପୁଣି ହସୁଛି ମନେଖାଲା ହସ। 
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େସ ଦୁଇଜଣେସ ଦୁଇଜଣେସ ଦୁଇଜଣେସ ଦୁଇଜଣ    
ରାତିଟା ବାଡ଼ି କବାଟ େଖାଲି ଧିେରଧିେର ପଳାୟନ କରୁଥିଲା। େକୗଣସି 

ପ�କାର ପାଦଶ«କୁ ଲୁଚାଇ ଲୁଚାଇ ଚାଲୁଥିେଲ େସମାେନ। ଛାତ 

ଉପେର ପହ�ି ଗେଲ େସ ଦୁଇ ଜଣ। 

“ମଁୁ ତୁମ ପାଇଁ ଚJ� ଟିକୁ ଆଣି େଦବି। ଆଉ ତୁେମ ତାକୁ ତୁମ ତକିଆର ତେଳ ଲୁେଚଇ 

େଦଇ ରଖି େଦବ।” 

“ତା ପେର ତୁେମ କ'ଣ କରିବ?” 

“ମଁୁ ରାତି ସାରା ଖାଲି ଆକାଶକୁ ଚାହ] ଚାହ] ଚJ� ଟିର ଚିହ� କୁ େଖାଜୁଥିବି।” 

“ତୁେମ ତ ବଡ଼ ଦାଶ�ନିକ ପରି କଥା କହୁଛ” 

‘ହଁ’, େଗାେଟ ଶୁଖିଲା ହସ ହସିଲା ବିକାଶ। ପୁଣି ପଚାରିଲା, “କାଲି େକେତ େବେଳ ଘରୁ 

ବାହାରିବ?” ପ�ଶ�ଟି ପଚାରିଲା େବେଳ ତା ଶରୀର ଭିତେର ଥିବା େକଉଁ ଏକ େକାଠରୀଟି 

अkକାରେର ଭରିଗଲା। ଏଇ ଛାତ ଉପେର କିଛି ଚୁdକୀୟ ଶ�ି ଥିଲା େବାେଧ, 

େଯେତେବେଳ ବି ସମୟ ମିେଳ ଦୁଇ ଜଣ ଏଠାକୁ ଟାଣି େହାଇ ଆସିଥାpି। କିr କାଲି 

ଠାରୁ....  

ଦୁଇ ଜଣ ବସି ଥିେଲ, କାÄକୁ ଆଉଜି। 

“ସବୁ େବେଳ ଆମକୁ ଏଇ କାÄର ଆଶ�ୟ କାହ]କି େନବାକୁ ପେଡ? ଏଇ େଖାଲା ରାcାଟା 

କାହ]କି ଆଶ�ୟ େଦଇ ପାେରନା?” 

ପାରମିତା ଷଡ଼}ୀ 
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ବିକାଶକୁ ଲାଗୁଥିଲା େସ ଖାଲି ମନ, ଖାଲି ହୃଦୟ, ଖାଲି ହାତେର େଗାେଟ ଫା1ା ରାcାେର 

अଧରାତିେର ଏକୁଟିଆ ଠିଆ େହାଇଛି। କାଲି େଲାପା ଦିଲG ୀ ଚାଲିଯିବ। ତା ପେର.…. 

 କହିବାକୁ ଚାହୁଁ ଥିଲା ବିକାଶ, “େଲାପା ସମୟଟା େଯମିତି ବି େହଉ େଗାେଟ କାÄର 

ଆଶ�ୟ େନବାକୁ ପେଡ। ନିଜକୁ ଲୁଚାଇବାକୁ େହଉ କି ନିଜ ଭାରକୁ ଲଦିେଦବାକୁ େହଉ।” 

େହେଲ କହି ପାରିନଥିଲା। 

 େଲାପା ଭାବୁଥିଲା େସ ଦିଲG ୀ ଗଲା ପେର ବିକାଶ ଏକୁଟିଆ କିପରି ରହିବ? 

 “ଆଜି ଆକାଶଟା େକେତ େଖାଲା ଲାଗୁଛି ନା!” 

 “ସତେର କ'ଣ ଆକାଶଟା େଖାଲା...ନା.....ମ ... ଏଇଟା େଗାେଟ ପହରା େଦଉଥିବା 

କଳା ଚାଦର।” କହୁ କହୁ ଚୁପ୍ େହଇଗଲା ବିକାଶ। 

 େସ ଦୁଇ ଜଣ ନିଜ ନିଜ ଖାଲି ପଣ ଭିତେର ପହଁରି ଚାଲୁଥିେଲ। 

 “ଚାଲ ଯିବା। ପାହାpିଆ ପବୂ�ରୁ ତୁମକୁ ଘେର ଛାଡ଼ିେଦଇ େମାେତ ପୁଣି ପବୂ�ବତ୍ 

ଚୁପଚାପ୍ େଫରି ଆସିବାକୁ ପଡିବ।” ବିକାଶ େଲାପାର ହାତ ଉପେର ନିଜ ହାତ ରଖିଲା। 

ଦୁଇ ଜଣ ଉଠି ଆସିେଲ। ଛାତଟା ଭାବୁ ଥିଲା ଆକାଶଟା ଏେବ େବଶି ଖାଲି କି େସ। 

 ଚାେରାଟି ପାଦ ଆଗକୁ ଆଗକୁ ବଢୁଥିଲି। େସମାନ1ର ଦୁଇଟି ହାତ ବkା ଥିଲା ତ 

ଆର ଦୁଇଟି େଖାଲା। ଧିେର ଧିେର େସମାନ1 ପାଦ ତଳର ସଡ଼କଟା ଚାଲୁ ଥିଲା ଓ ମୁt 

ଉପେର ଆକାଶଟା ବିତି ଯାଉଥିଲା। 



ଆହ� ାନ
 ଇ-ପତି� କ

ା 

ଆହ� ାନ ଇ-ପତି� କା, ଚତୁ��ଶ ବଷ�, ସ�ମ ସଂଖ�ା, ଜୁଲାଇ-अଗ  ୨୦୧୯ Magazine Downloaded from www.aahwaan.com 

ଆହ� ାନ ଇ-ପତି� କା ସ%ୂ'� ନିଃଶୁ) ବିତରଣ େହତୁ ଡା େଜ�ାତି ପ�ସାଦ ପ/ନାୟକ1 2ାରା ପ�ତି3ିତ ଓ ପ�କାଶିତ  | Aahwaan.com  Aahwaan.com  Aahwaan.com  Aahwaan.com  |  83 

େଶଷ ସ%କ�ର ଚିଠିେଶଷ ସ%କ�ର ଚିଠିେଶଷ ସ%କ�ର ଚିଠିେଶଷ ସ%କ�ର ଚିଠି    
ଆଦିତ�, 
 ତୁମ ସହ ସବୁ ସ%କ�ର ପ'ୂ�େlଦ ପେର ଆଉ କ'ଣ ବାକି 
ରହିଲା େଯ, ମଁୁ ତୁମ ଜୀବନକୁ ପୁଣି େଫରି ଯିବାର ଆଶା ରଖିଥାpି। 
େକଜାଣି କାହ]କି ଚୁପ୍ ଚାପ୍ ବସି ଆଖିର ସବୁତକ ଲୁହ ନିଗାଡି େଦବାକୁ ଇlା େହଉଛି। 
ବାହାେର  ଆଷାଢର ପହିଲି ବଷ�ା। 
 ଚତୁ�jଗ େକାମଳ, ଶୀତଳ। ପବନେର ଭାସି ଆସୁଛି ଭିଜା ମାଟିର ମହମହ ବାସ�ା। 
ବସିଥିଲି ଝକ�ା ପାଖେର, ଭିଜୁଥିଲି ପବନ ଓ ବଷ�ାର ମିଠା ମହକେର। ଝରୁଥିଲା ବଷ�ା େମା 
ବାଲେକାନୀ ଛାତରୁ ଧାର ଧାର େହାଇ। ବଷ�ାର ମିଠା ମହକେର ଭାବୁଥିଲି ତମ େମା 
ସ%କ�ର ସଂ�ା। ବାହାେର ବଷ�ା। େମା ଭିତେର ପୃଥିବୀ ବଷ�ାସି�। ବାହାେର ଶୀତଳ 
ପବନ। େମା ଭିତେର କିr ଝଡର ତାtବ। ବାହାେର ନରମ ଆେଲାକ, अଥଚ େମା 
ଭିତେର ବହଳ अkକାର। େସହି अkକାରର ଭିତେର ମଁୁ ନିେଖାଜ୍, ନିଜ ଠାରୁ ନିେଜ, ନିଜ 
ଭିତରୁ ନିେଜ। 
 େମା ଲୁହକୁ, अସହାୟତାର ସ%କ�କୁ ସାଇତି ରଖିଛି େଯମିତି ଏ ଆଷାଢର ବଷ�ା। 
େମା ଦୁଃଖେର, େଶାକେର ବିବଶ େହାଇ ଝରି ପଡୁଛି ଟପ୍ ଟପ୍ େହାଇ। ଝଝ�ର୍ େହାଇ। 
ବାହାରର ବଷ�ା ହୁଏତ କମିଯିବ କିଛି ସମୟ ପେର। େହେଲ ମଁୁ? େମା ଲୁହ? େମା 
ସ%କ�ର ସଂ�ା, େମା ଯ�ଣାର अସମା� ପବ�? େକେବ ଥମିବ? େକେତ ଶତା«ୀ ପେର? 
େକେତ ଜନL ାpର ପେର। ଥେରତ କହିେଦଇ ଯାअ।। 

ମହାସିLତା 
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ହଜିଗଲା ମାମଁୁଘରହଜିଗଲା ମାମଁୁଘରହଜିଗଲା ମାମଁୁଘରହଜିଗଲା ମାମଁୁଘର    
 ପିଲାେବେଳ ମାମଁୁଘରକୁ ଯିବା ଶୁଣିେଦେଲ ମନଟା ଖୁସିେର 

ଉଛୁଳିପେଡ ମନେର ଆ1ି େହାଇଯାଏ ଦୁଇ ଦାtି ନାଲି ଟାଇଲ୍ ଘର 

ମଝିେର ବିରାଟ अଗଣା ଓ ଛାତିଏ ଉ§ା ଚଉରା େଗାେଟ ଦାtିେର 

ଠାକୁର ଘର, େଶାଇବା ଘର ଦି ବଖରା, ଚାଉଳ ଆଲମାରୀ ଘର, ହାtିଶାଳ ଆର 

ଦାtିେର ଧାନଘର ଦି ବଖରା, ଢି1ିଶାଳ ତାପେର ପୁଣି େରାେଷଇଘର ଖ~ା ପେର ଆଉ 

େଗାେଟ अଗଣା, ବାଡି अଗଣା ମଝିେର ପଣସ ଗଛ, ଡାଳିd ଗଛ, ମJାର ଗଛ 

ଦାtପେଟ ବିରାଟ ଗୁହାଳ ଘର ସାମନାେର ଦାtେର ବିରାଟ ଚଉତରା ଏକ 

ସ ପ�ପୁରୀର ଭ� ମ ସୃ ିକେର  

 ମାମଁୁଘର ଶଗଡ ଲାେଗ ଆମ ବାଡିପେଟ େବାଉ ସଜହୁଏ ବାପଘରକୁ ଯିବାକୁ 

ଆେମ ବି ସଜେହଉ େଗାଡ ତେଳ ଲାେଗନା  ଶଗଡେର ତାଟ ପଡିଥାଏ ତା ଉପେର 

ପାଲ ବkା େହାଇଥାଏ ଭିତେର ନଡା ପଡି ତା ଉପେର ସପ ଓ ତା ଉପେର ସତର~ି 

ପଡିଥାଏ ଧଳା ଧଳା ଚିେତ ଉ§ା ବଳଦ, ଟିପ ମାଇେଲ ର� ବାହାରିଯିବ, ମୁtେର 

କଉଡି ମାଳେର ଚଉଁରୀ ବkା ଓ େବକେର ପିତଳର ଘ�ି ଘାଗୁଡି ମାଳ, ଚାଲିଲା େବେଳ 

ମଧୁର ଶ« ସୃ ି କେର 

 ମାମଁୁଘର ଦୁଆେର ଶଗଡ ଲାଗୁ ଲାଗୁ ସାହି ପଡିଶା ଧାଇଁ ଆସpି କିଏ େକେତ 

ପ�କାେର ପଚାେର ମଢିମା ତା େବହାଡା ଦାp ଦୁଇ ଧାଡି େଦେଖଇ େହଁ େହଁ େହାଇ 

ର~ିତ୍ କୁମାର ପାଲ୍ 
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ହେସ ମଁୁ ଜାଣିପାେରନି େସ କାJୁଛି ନା ହସୁଛି େବେହରା ଘର ବୁଢୀ ଧାଇଁଆସି ଆମକୁ 

କୁÁାଇ ପକାଏ କାେଖଇ କୁେÁଇ ଘର ଭିତରକୁ େନଇଯାଏ 

 ଆଈର େସ େଗାରା ତକ ତକ ମୁହଁେର େଯମିତି ହଜାେର କୃ�ଚୂଡା ଫୁଟିଉଠpି 

अଜା ଚଉତରା ଉପରୁ ଉଠିଆସି अଗଣାର େଗାଟିଏ କଡକୁ ପିtା ଉପେର ପଡିଥିବା ଖଟେର 

ବସି  େବାଉକୁ ଆମ ଘରକଥା ପଚାରpି ଓ ତା ସେ} ସେ} ଆମକୁ େକେତ ଥ/ା ମଜା 

କରpି  

 ସk�ା େହେଲ ଘେର ରହି କାମ କରୁଥିବା େଲାକଟି ଡିବି, ଲ�ନ ସବୁ େପାଛି 

କିରାସିନି ପେକଇ ଜଳାଇଦିଏ ଘେର ସେତ େଯମିତି ଲiL ୀ ବିରାଜିଛpି ଆଃ କି େସ�ହ 

ସରାଗେର ଭbj ଘର ପୁରା ଖରା ଛୁଟିଟା ହ] େସଠି କେଟ 

 ରାତିେର अଗଣାେର ଖାଇବସିଲା େବେଳ ଉଷୁନାଭାତେର ଗୁଆଘିअ ସର ସର େହାଇ 

ପେଡ ମୁଗଡାଲି ସାଥୀେର େଚକା େଚକା ଆଳୁ ବାଇଗଣ ଭଜା େତାଟାରୁ ଆସିଥିବା 

ସବୁଠୁ ମିଠା ଆd କଟାହୁଏ ବାଃ ...ଖାଇବାଟା ଜମିଯାଏ ଏେବବି େସ ବାସ�ା େମାର 

ମେନ ପଡିଯାଏ େବେଳେବେଳ  

 ମାମଁୁ1 େଦହ ଖରାପ ଶୁଣିଲି ବହୁତ ଦିନ େହଲା ଯାଇନଥିଲି, େବାେଧ େକାଡିଏ 

ବଷ� େହବ ମନ ସ�ାଳିଲାନି, ଗାଡିଟା ବାହାରକରି ଗୁଡାଏ ମିଠା ଆଉ ଫଳ ମଳୂ ଧରି 

ଚାଲିଲି ମାମଁୁଘର ଗଁାଟା ଆମ ଗଁାଠୁ ଦଶ କିେଲାମିଟର େହବ ପ�ିମକୁ अପରାହ�ର 

ଗରମ ସଯୂ�� ମୁହଁକୁ ମାରୁଥାଏ ମାମଁୁଘର ଗଁା ଛକେର ପହ�ି ଟିେକ ନଜର େଦୗଡାଇଲି 

ଚାରିପଟକୁ ବସ୍  ାtେର ଥିବା େସ ତ� ୀନାଥ ଚାେJନି ଓ ଘ� ବରଗଛକୁ େଦଖିଲିନି 

ରାcା ଚଉଡା େହାଇ ତା ଗଭ�େର ତାକୁ ଲୀନ କରିେଦଇଛି ତା ପାଖେର ଥିବା ଭୁଜ 



ଆହ� ାନ
 ଇ-ପତି� କ

ା 

ଆହ� ାନ ଇ-ପତି� କା, ଚତୁ��ଶ ବଷ�, ସ�ମ ସଂଖ�ା, ଜୁଲାଇ-अଗ  ୨୦୧୯ Magazine Downloaded from www.aahwaan.com 

ଆହ� ାନ ଇ-ପତି� କା ସ%ୂ'� ନିଃଶୁ) ବିତରଣ େହତୁ ଡା େଜ�ାତି ପ�ସାଦ ପ/ନାୟକ1 2ାରା ପ�ତି3ିତ ଓ ପ�କାଶିତ  | Aahwaan.com  Aahwaan.com  Aahwaan.com  Aahwaan.com  |  86 

ଗୁଡିଆର େସ ବରା େଦାକାନ ବି ନାହ] ବଡ ବଡ ବିରି ବରା ଭିତେର ଗୁଡ ନଡିଆ 

େଗାଲମରିଚର ପୁର ଦିଆେହାଇ ବାଦାମ େତଲେର ଛଣା େହାଇଥିବା ବରା अେନକ ଥର 

ମାମଁୁ ଆଣpି ମଁୁ ଖାଇଛି ବହୁତ ଥର  

 ଛକଟା େଗାେଟ େଛାଟିଆ ବଜାର େହାଇଯାଇଛି େଗାେଟ େଦାକାନେର ପଚାରିଲି 

ଭୁଜ ଗୁଡିଆ କଥା େସ କହିଲା, “ବାବୁ! ତୁେମ େକମିତି ଜାଣିଲ ତାକୁ?” ମଁୁ େମା ପରିଚୟ 

େଦଲି େସ କହିଲା େଯ ତା’ର େଦହ ଖରାପ ତା’ ପୁअ େସଇ ଆଗେର ମିଠା େଦାକାନ 

େଦଇଛି ଆମ ଏଠାର ବରା ତ ବହୁତ ପ�ସି� େତଣୁ ଗୁଡିଏ େଦାକାନ େଖାଲିଲାଣି 

 ମାମଁୁଘର ସାଇ ଭିତରକୁ ଗାଡି ବୁେଲଇଲି ସାହିେର ଚାଳ କି ଟାଇଲ୍ ଘର େଗାେଟ 

ବି ନାହ] ସବୁଆେଡ ପ¦ାଘର ସାହି ମଝିେର ଥିବା ଟଗର ଗଛ, ଚ%ା ଗଛ େଗାେଟ ବି 

ନାହ] ସବୁ ସଫାେହାଇ ଦାt ସିେମ� େହାଇଯାଇଛି ମାମଁୁଘର ଦୁଆେର ପହ�ିଲି 

େକହି ନାହାpି ଚଉତରା ଉପେର ଗହଳି ନାହ] ଦାt ବି ଶୁନ୍ ଶାନି େଯଉଁ େକେତାଟି 

ମୁହଁ ଦିଶୁଥିଲା ସବୁ अଚିହ� ା ଥିଲା ଦାt ଦୁଆର ଚଢି ଘର ଭିତରକୁ ପଶିଲି ନା 

େଗାବରର ଗk ନାକେର ବାଜିଲା ନା ଗୁହାେଳ େଗାରୁ ଥିେଲ ବିରାଟ ବଡ ଗୁହାଳ 

ଖାଲିପଡିଛି େମା େଦଖିବାେର ତିନି ହଳ ବଳଦ ଓ ଚାରି ପା�ଟା ଗାଈଥିେଲ 

 ଗୁହାଳ ଟପି अଗଣାେର େଗାଡ େଦଲି ବଁା ପଟକୁ ଚାହ]ଲି ଏଠି ଠାକୁର ଘର 

ଦୁଆେର ଆଈର େଗାରା ଦକଦକ ମୁହଁଟା ନଜରେର ପଡିଲାନି ଡାହାଣ ପଟକୁ ଚାହ]ଲି 

ପିtା ଉପେର अଜା ବସୁଥିବା ଖଟଟା ତ ପଡିଛି ମାତ�  अଜା ନାହାpି 

 ମଁୁ ଜାଣିଛି अଜା ଆଈ ଆଉ େକେବବି େଫରିେବନି ତା1 ନାତିକୁ ହସି ହସି ଘର 

ଭିତରକୁ ପାେଛାଟି େନବାକୁ ମାମଁୁ1 େବାହୁ अଗଣାକୁ ବାହାରି ଆସି େମାେତ अଚିହ� ା 
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ପାଇ ପୁଣି ଘର ଭିତରକୁ ପଶିଗେଲ ଦଶବଷ�ର ପୁअଟି ଆସି ପଚାରିଲା... ଆପଣ କାହାକୁ 

େଖାଜୁଛpି?  ମଁୁ କିଛି ଉbର େଦବା ପବୂ�ରୁ ପାଟି ଶୁଣି ମାମଁୁ ବାହାରି ଆସିେଲ अଗଣାକୁ 

େମାେତ अେନକ ଦିନ ପେର େଦଖି ଖୁସିେର ତା1 ମୁହଁ ଝଲସି ଉଠିଲା ମଁୁ ନମ@ାର କଲି 

ମୁtନୁଆଁଇ େସ ପାଟିକରି କହିେଲ,“ବାଘମାରୀ ନାନୀ ପୁअ ଆସିଛି ତା ପାଇଁ ଜଳଖିଆ 

ସଜ କର ମଁୁ ଜାଣିଲି େବାହୁଟି ଉେ�ଶ�େର ତା1ର ଏ କଥା ମାଇଁ ପାଗଳୀ ବାଡିପଟ 

ଖ~ାେର ଥିେବ अଜା1ର ଛअ ଝିअେର େଗାଟିଏ ପୁअ ମଁୁ ବଡ ଆଡୁ ଦୁଇ ନdର ଝିअର 

ପୁअ  

 ମାମଁୁ1ୁ େଦହ କଥା ପଚାରିଲି ମଁୁ େନଇଥିବା ହଲj�୍ ଫଳ ମଳୂ ସବୁକୁ ଆଗ�ହର 

ସହ େଦଖିେଲ ମାତ�  କିଛି ଖାଇେଲନି େବାହୁଟି ଆସି ମୁtିଆ ମାଇଲା ଥtା ଗGାସ୍ ଟି 

େଟବୁଲ ଉପେର େଥାଇ ଓଢଣା ଟାଣି ଚାଲିଗଲା ମାମଁୁ1 ପୁअ ଘେର ନଥିଲା ମଁୁ ଥtା 

ପିଇସାରି ଉଠି ଠିଆେହଲି ପୁଣି ଥେର ଆସିବାର କଥାେଦଇ େଫରିଲି ଗଁାକୁ अତୀତର 

କଥାଗୁଡା ମେନପଡି ମନଟା େଗାେଳଇ ଘା�ି େହଲା  

 େମାେତ ଲାଗୁଥିଲା ସେତ େଯମିତି ମଁୁ ଆଉ େକଉଁଠିକି ଭୁଲ୍ େର ଚାଲିଆସିଛି ଇଏ 

କଣ େସଇ େମା ମାମଁୁଘର ଗଁା??? ବିସL �ତିର ଗଭ�ରୁ ଘଟଣା ଗୁଡିକ ଟାଣି ଓଟାରି ବାହାର 

କରିବାକୁ େଚ ାକରି େକବଳ ଦୀଘ�ଶ ାସ ହ] ଛାଡୁଥିଲି ମାମଁୁଘର ଗଁା’ଟା େମା ଆଗରୁ 

େଯମିତି ହଜିଯାଇଥିବାର ପ�ତ�ୟ େହଉଥିଲା |              

 
ବିେକସି, ମୁdାଇ 
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ବାଘବାଘବାଘବାଘ    
 ବାସନ ମଜ଼ା ଓ େରାେଷଇ ସାରି ଝରକା ଆେଡ ଚାହ] ରହିଛି 

ମୀନା ଏକ ଶନୂ� ଉଦାସ ଦୃ ିେର। ବାବୁଆଣୀ କାଲିଠୁ ବାପଘର 

ଯାଇଛpି େକେବ େଫରିେବ େକଜାଣି। ସଯୂ�� ବଡ଼ ବ}ା ପାହାଡ଼ 

ନାସିେର ଏକ ନାଲି ପିtୁଳାେଟ େହାଇ अଧା ମିେଳଇ ଗେଲଣି। ବାବୁ ଏଯାଏ େଫରି 

ନାହାpି। େସ େଯ ଘରକୁ ଯିବ! ବାବୁ ତ ପା�ଟା ପJରେର େଫରpି, ଆସି ଛ’ଟା 

େହଲାଣି। अସିଣ ମାସର କअଁଳିଆ ଶୀତ ଆନମନା କରୁଛି ତାକୁ। ରାତି କଥା ଭାବି ଭାବି 

େସ ପୁଲକିତ େହଉଛି। ରାତିେର ହାଲିଆ େହାଇ ସାନଭଉଣୀକୁ େକାଳେର ଧରି 

ବଖୁରିକିଆ ଘେର େଶାଇ ଥିଲାେବେଳ ପ�ାୟତଃ ତା ନିଦ ଭା}ିଯାଏ। ସକାଳୁ ସ~ ଯାଏ 

‘अଲiଣୀ, ବାରବୁଲି, ଛତରୀ, ଛୁଁଚିମୁହ]’ ଆଦି ବିେଶଷଣ େଦଇ ଗାଳି କରୁଥିବା ତା ରୁÆ 

ବାପା ଭାରି ସାକୁେଲଇ ତାର ମାଆକୁ ‘େମା େଗଲG ୀ, ସୁJରୀ, ଧନ’ ଆଦି କହିବାର େସ 

ଶୁେଣ। ତା’ପେର ମା’ର अନୁନୟ ବିନୟ କିଛି କାମ କେର ନି। ତା’ପେର ମା’ର କୁÄା, 

କାJ। କିଛି ଫରକ ପେଡ଼ନି ପାଉଚ ପିଇ ଆସିଥିବା ତା ବାପା ଉପେର। ଶରୀରେର ତା’ର 

େରାମା� େଦଖାଦିଏ, ଛାତି ଟାଣୁଆ ଲାେଗ, ତ�ି ଶୁଖି अଠା अଠା େହାଇଯାଏ। ପୁଣି ବାପା 

ପ�ତି ଘୃଣାେର अpର ଭରିଯାଏ। େଚଇଁଥିେଲ ବି େଶାଇବାର अଭିନୟ କେର। ରାତି 

ପାହିେଲ ଇlା ହୁଏନି ବାପାର ମୁହଁକୁ େଦଖିବାକୁ, ମା ସହ କଥା େହବାକୁ। 

 ମରିଯିବି, ମରିଯିବି କହି କାJୁଥିବା ତା’ର ମା’ କାହ] ତ ମରିନି, ବରଂ ପରୂା ସେତଜ 

ଡଃ ସୁବାସ ମିଶ� 
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अଛି, ସବୁ କାମ ଯଥାପବୂ� କରୁଛି େଯମିତି କି ଗତ ରାତି କିଛି ବି ଘଟିନି! ମୀନା ଭାେବ,ଏଇ 

କଣ ସ ାମୀ-�ୀ ସ%କ�! ତା’ସହ କଣ ଏଇମିତି ହ] ଘଟିବ!! ଶୀଥିଳ େହାଇଯାଏ ଶରୀର, 

ମରି ମରି ଯାଏ ମନ। 

 େଯଉଁଦିନ େସ ଘେର ରହିଲା, େକେତ କାJିଛି। ମା’କୁ କହିଲାରୁ ହସିଲା, “ଝିअ 

ଜନମ ଏଇଆ େଲା ମା। ତୁ ଏେବ ବଡ଼ େହଲୁ, ଘର େଯାଗ�ା, େଦଖି ଚାହ] ଚଳିବୁ, ଛାତିେର 

ଲୁଗା ରଖିବୁ, अtିରା େଦଖି ହସିବୁନି, କଥା ହବୁନି...” ଇତ�ାଦି ଇତ�ାଦି 

 େସେତେବେଳ େସ ନହକା ଥିଲା, ସମତଳ ଛାତିକୁ କାଠି ପରି ହାତ େଗାଡ଼। କିr 

କଣ େହଳା େକଜାଣି, ଏଇ ବରଷକ ଭିତେର ଛାତି ବହୁତ ଉ§ େହଲାଣି, ଗାଲ ପରିୂଲା 

ପରିୂଲା, ଦିହ େଗାରା େଗାରା ଓ ପିଚା ଓଜନିଆ ଲାଗିଲାଣି। େସ ଆ�ଯ�� ହୁଏ, ଘେର ଥିବା 

େଛାଟ ଆଇନାେର ନିଜକୁ ପରୂା େଦଖି ପାେରନି। େସଥିପାଇଁ ବାବୁ ବାବୁଆଣୀ ନ ଥିଲା 

େବେଳ େକଇ ମୁହୂb� କବାଟ ଝରକା କିଳି େସ ନିଜକୁ ବଡ଼ ଆଇନାେର େଦେଖ, ପୁଲକିତ 

ହୁଏ, ସ�ପ� େଦେଖ। ତା ସ ପ�ର ରାଜକୁମାରକୁ, ପiୀରାଜ େଘାଡା ଚଢ଼ି ଆସିବ, ତାକୁ େନଇ 

ରାଣୀ କରିବ। ଭୁଲିଯାଏ ବିଗତ ରାତିର କଥାକୁ। ଲୁଗାପଟା ସଜାଡି କବାଟ ଝରକା େଖାଲି 

ଦିଏ। ମେନ ପେଡ ବାବୁଆଣୀ1 ତାଗିଦା, “ଖବରଦାର, ସଯୂ�� अc ଆଗରୁ ଘରକୁ ଯିବୁ, 

ରବିବାର େବେଳ ଆସିବୁ, ଦି’ପହେର ପେଳଇବୁ।” େସ କଣ କରିବ େଯ! ଏଯାଏ ବାବୁ 

ଆସୁନାହାpି!! ଭାବୁ ଭାବୁ େକେତେବେଳ ବାବୁ ଆସି ତା କାkକୁ ହେଲଇ େଦେଲଣି, 

ତା’ର ନିଘା ନାହ]। ଚମକି ପଡ଼ିଲା ମୀନା। ସରମି ଗଲା। “ବାବୁ, ଏେତ େଡରି କଲ େଯ, 

େକମିତି ଘରକୁ ଯିବି?”  

“କାଇଁ,ରହି ଯାଉ ନୁ?” 
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“ନଁା, େବାଉ ରାଗିବ।” 

“େତେବ ଯା’ ଡର ଲାଗିବ ହଉ, ମଁୁ ଟିେକ େଫ� ସ୍ ହୁଏ, େନଇ ଛାଡିେଦବି।”  

“ନଁା, ବcିକି ତମ ସହ ଗେଲ ମା ରାଗିବ।” 

“େତେବ?” ଉbର ନଥିଲା ମୀନା ପାଖେର। 

ବାବୁ େଫ� ସ୍ େହାଇ େସାଫାେର ବସିଛpି, ମୀନା ଚା ଆଉ ପାଣି ଆଣି େଦଲା। ବାବୁ1 

ଫୁ}ୁଳା ଦିହକୁ େଦଖି ମୀନା ଭାବିଲା ତା ଗିରc ଏମିତି ହୁअpା ନି, ଚଉଡା ଛାତି, େଗାରା 

ଦିହ, କୁJିଲା କାJିଲା େଚେହରା! ଛିଃ! କି ଖରାପ ପାପ କଥା େସ ଭାବୁଛି! ସରମ ନାହ]। 

େବାଉ କଥା ମେନ ପଡ଼ିଲା, अtିରା ପିଲାକୁ ଚାହ]ବୁନି। 

ବାବୁ ଟିଭି େଦଖୁଛpି। 

 “ବାବୁ, ଖାଇବା ବାଢିବି?”  

 “ହଉ” -ବାବୁ କହିେଲ। ବାବୁ ଖାଇ ସରିବାପେର ମୀନା ଖାଇ ବାସନ େଧାଉଛି ବାବୁ 

ପଶି ଆସିେଲ ଓ କହିେଲ, “ଏ ଶୀତେର କାହ]କି େଧାଉଛୁ, ଥାଉ, ସକାେଳ େଧାଇେଲ 

ହବନି?”।ଏତିକି କହିବା ଭିତେର ତାକୁ ଗଭୀର ଭାେବ ଜାବୁଡ଼ି ଧରିେଲ। ବାବୁ ଏ କଣ 

କରୁଛ ବାବୁ, ଛାଡ। କିଛି ଲାଭ େହଲାନି। ଭାରି କାJିଲା ମୀନା, େକେତେବେଳ ତାକୁ ନିଦ 

ଆସିଛି େସ ଜାଣିନି। ହଠାତ େସ अନୁଭବ କଲା େଗାେଟ अଜଗର େଯପରି ତାର ସମଗ� 

ଶରୀରକୁ  କବଳିତ କରିଛି, ମୁକୁଳିବାର େଚ ା ବି କରି େହଉନି। ଭୀଷଣ ଯ�ଣା, ଦୁଃଖକୁ 

ଛାତିେର ଧରି ବଡ଼ି େଭାରରୁ ଉଠି ଘର ମୁହଁା େହଲା େସ। ବାପା େଶାଇଛି, ମା’ ଦାt 

ଦୁଆର ଓଳଉଛି, ଥମ ଥମ େହାଇ ମୀନା ମା ପାଖେର ପହଂଚିଗଲା। “ମା, ମଁୁ ଆଉ କାମ 

କରି ଯିବିନି, େତା ସହ ବଣକୁ ଯିବି କାଠ ପାଇଁ। େତା ସହ ବିଲ କାମ କରିବି।” ମା ମୁtକୁ 
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ଆଉଁସି କହିଲା, “ହଁ େଲା ମା, ସହର ଭଲ ନୁେହଁ, େସଠି ବାଘ अଛpି, ମଣିଷ ମାଉଁସ 

ଖାଆpି। ଜ}ଲ ଏେବ ଭଲ ନଁା ବାଘ, ନଁା ଭାଲୁ, କିଛି ନାହାpି। ସବୁ ସହରେର। ଏେବ 

ବୁଝିଲୁ, ମଁୁ କାହ]କି ମନା କରୁଥିଲି ପାଇଟି କରି ଯିବାକୁ?” ମା ଛାତିେର ମୁହଁ ଲୁେଚଇ 

କାJୁଥିଲା ମୀନା। ମା ପ�ତି ଦରଦେର ତା ମନ ଭରି ଯାଇଥିଲା। ବାପା ପ�ତି ଘୃଣା ବି ନ 

ଥିଲା। ତା ସ ପ�ର ରାଜକୁମାର କଥା େସ ପରୂା ପରିୂ ଭୁଲି ଯାଇଥିଲା। 
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ଚାକିରିଆ ପୁअେମାରଚାକିରିଆ ପୁअେମାରଚାକିରିଆ ପୁअେମାରଚାକିରିଆ ପୁअେମାର    
 ପବିତ�  ମନେର ତୁଳସୀ ଚଉରା ପାଖେର ବସି କାJୁଛpି େଗୗରୀ। 

अpରର େକାହ ଆେJାଳିତ ଓ ଉନL ାଦିତ କରୁअଛpି ସpାନଟିଏର 

କାମନା ପାଇଁ। ସpାନଟିଏ ପାଇଁ େକେତ ପଜୂା େକେତ ମାନସିକ 

କରିଆସୁଛpି େଗୗରୀ। ବିବାହର ଦଶ ବଷ� ପେରବି ସpାନ ସpତି େହାଇ ନଥିବାରୁ 

େଲାକ ମାନ1ର ଟାହି ଟପୁରା ଶୁଣି ଶୁଣି େଗୗରୀ ନିଜର ଜୀବନ ନିବ�ାହ କରିଆସୁଛpି। 

ସ ାମୀ ପେରସ ବାବୁ କିr अଲଗା ପ�କାରର େଲାକ। େଧୖଯ�� ସହିତ ଉଦାରତା ଗୁଣେର 

ପରିପ'ୂ� अଟpି ପେରସ ବାବୁ। େଗୗରୀକୁ ସାp ନା ଦିअpି ଓ କୁହpି, “ଗୁରୁ, କନ�ା ଓ 

ସpାନ ପରା ଭାଗ�ରୁ ପ�ା� େହାଇଥାଏ। ଆମ ଭାଗ�େର କଣ अଛି େସଇଟା ଈଶ ର 

ବିଚାର କରିେବ।  େହେଲ ଆମକୁ େଧୖଯ��ର ସହ अେପiା କରିବାକୁ ପଡିବ େଗୗରୀ” 

 ହାସ�ମୟୀ, ଲାସ�ମୟୀ, େସ�ହୀ ଓ ମମତାମୟୀ େଗୗରୀ କିr अବୁଝା अକୁହା େକାହକୁ 

ନିଜ ହୃଦୟେର ଚାପିଧରି ମୁt ହେଲଇ କୁହpି, “ହଁ, ଆମ ଭାଗ�, ଯାହା େହବାର ଥିବ 

ତାହା ଆମକୁ ମିଳିବ। େସଇ ପରମ ଦୟାଳୁ, ସବ�ବିଦ�ମାନ, ସବ��, ଚକ�ଧର1 ଲୀଳା 

କାହାକୁ अେଗାଚର। ଏଠି କିଏ ଦାମୀ େପାଷାକ ପିେk ତ କିଏ ଛିtା ଦଦରାକୁ େଗାେଟଇ 

ଧରି ନିଜର ଲଜ�ା ନିବାରଣ କରିଥାଏ। କିଏ ଦାମୀ ଗାଡି ଚଳାଏ ତ କିଏ ସାଇେକଲଟିଏ 

ପାଇଁ अiମ। କିଏ େଝାପଡି ଘେର ରୁେହ ତ କିଏ ଦଶ ମହଲା େକାଠା ଘେର ଶାpିେର 

ଜୀବନ ନିବ�ାହ କରିଥାଏ। େସଇ ପରଂବ�ହL  ଜଗନ� ାଥ1ର ଲୀଳା ଓ ମହିମା କିଏ ବା 

ମେହଶ�ର ସାହୁ 
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କହିପାରିବ। ଆମ ଭାଗ�େର ସpାନ ନ ଥିେଲ ଆେମ କଣ େଯ କରି ପାରିବା। ମଁୁ ତ ଦିନ 

ରାତି ତା1ରି ପାଦତେଳ ନିଜକୁ अପ�ଣ କରିଛpି। ଯାହା ଆମ ଭାଗ�େର ଥିବ ନି�ୟ 

ଘଟିବ।  

 େଗାଧଳିୂର ସମୟ ପ�ବାହିତ େହାଇ ଘ� ଘ�ାେର ଓ ଶÇ ନାଦେର ଉତ୍ଫୁଳିତ 

େହାଇ ଉଠିଛି ଜନବସତି। ଚତୁଃପାଶ� େର ଶାpିର ବାତାବରଣ। ସk�ାର ଆରତୀ ଓ 

ସk�ାବତୀ अପ�ଣ କରି େଗୗରୀେଦବୀ ଘର କାମେର ଧ�ାନ େଦବାକୁ अଗ�ସର େହଉଛpି। 

ଠିକ ଏହି ସମୟେର େଗୗରୀେଦବୀ1ର ଘନ ଘନ ବାpି େହବା ଆର� େହାଇ ଯାଇଥିଲା। 

େବେହାସ େହାଇ ଯାଇଥିେଲ େଗୗରୀେଦବୀ। ପେରସବାବୁ ଡା�ର ଡେକଇ ଚିକି�ା 

କେରଇଥିେଲ। ଡା�ର ସମc ପରୀiା କରି କହିେଲ ପେରସବାବୁ ଆପଣ ବାପା େହବାକୁ 

ଯାଉଛpି !!! 

 ପେରସବାବୁ ପାଗଳ େହାଇ ଯାଇଥିେଲ ଖୁସିେର। କଣ କରିେବ ଓ ନିଜର ଖୁସିକୁ 

କିପରି ବା�ିେବ ନିେଜ ବି ଭାବି ପାରୁନଥିେଲ ପେରସ ବାବୁ। ନାଚିେବ ନା ଗାଇେବ ନା 

ନିଜର ସା} ମାନ1ୁ େଫାନ କରି ଖୁସି ଖବର ଜେଣଇେବ ଭାବି ପାରୁନଥିେଲ। अତୀବ 

ଖୁସିେର େଧୖଯ��ହରା େହାଇଯାଇଥିେଲ ପେରସ ବାବୁ। ଗ�ୀଷL  ଋତୁର ଫଟା ମାଟି ଓ ଶୁ¨ 

ତରୁ ଲତା େଯମିତି ବଷ�ା ପାଇଁ ଆକାଂiାୟିତ େହାଇଥାpି ଏବଂ ବଷ�ାର ଜଳଧାରା ପାଇ 

ନିଜର ଆତL ତୃ�ି କରିଥାpି େସମିତି ପେରସ ବାବୁ ନିଜକୁ ସ�ାଳି ପାରିନଥିେଲ। ଖୁସିେର 

ପାଗଳ େହାଇ ନିଜର ହୃଦୟକୁ ଉନL ାଦିତ କରିଥିେଲ ପେରସ ବାବୁ। अଦିନିଆ ବଉଦ 

ଉଜାଡ଼ି େଦଇଥିଲା ହୃଦୟେର ତା1ର अେନକ ଖୁସିର ବଷ�ା। ବିେଭାର େହାଇଥିେଲ 

ଉନL ାଦିତ େହାଇ ଯାଇଥିେଲ ବାପାେହବାର ଖୁସିେର। େହ ଭାଗବାନ ସତେର ତେମ ଆମ 
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ଦୁଇଜଣ1 ଡାକ ଶୁଣି ପାରିଲ ପ�ଭୁ! ମଁୁ ତ ଭାବୁଥିଲି ତେମ କେଠାର, ପଥର, ହୃଦୟହୀନ, 

େହେଲ ଆଜି ଭାବୁଛି ପ�ଭୁ ତୁେମ ଦୟାର अବତାର, ତୁେମ अpଯ��ାମୀ, ତୁେମ ନାରାୟଣ, 

ତୁେମ अpରର ଡାକ ଶୁଣିପାର, ତୁେମ ମଣିଷର କମ� ଓ ଧମ� अନୁସାେର ଫଳ ପ�ା�ି କରାଇ 

ଥାअ।  

 “େଗୗରୀେଦବୀ ଆଜି ପେରସ ବାବୁ1 ପରିବାରେର ରାଣୀର ସିଂହାସନେର। 

ପରିବାରର ସମc ସଦସ� ଆଜି େଗୗରୀେଦବୀ1ୁ अେନକ अେନକ ସାp ନା, ଶାpି, ଆସ�ି 

େଦଉଥାpି। େକୗଣସି କାମେର େଗୗରୀ େଦବୀ1ୁ ହାତ ଲେଗଇବାକୁ ମନା। ସମc ଖୁସି ଓ 

ପ�ଶାpି ମଧ�େର େଗୗରୀ େଦବୀ1ୁ େଦବୀର �ାନ ଦିଆଯାଇଛି। େଗୗରୀ େଦବୀ ସକାଳର 

ନମ� କିରଣ ଠାରୁ ରାତି� ର େକାମଳତା ମଧ�େର ରାଣୀ ସୁଖେର ଧ�ାନ ଚଚ�ା ମଧ�େର ଦିନ 

अତିବାହିତ କରୁଥାpି। ଟିେକ ବି ଶରୀର ସମସ�ାେର ଧାଇଁ ଯାଆpି ପେରସ ବାବୁ ଡା�ର 

ବାବୁ1 ପାଖକୁ। ସମୟର ବଢ଼ିବା ମଧ�େର େଗୗରୀ େଦବୀ1ର ଗଭ� େବଦନା ବଢି ବଢି 

ଚାଲିଥାଏ। ଚଁାହୁ ଚଁାହୁ େଗୗରୀେଦବୀ1ର ପ�ସବ େବଦନା ଉପନୀତ େହଲା। 

ପରିବାରେର ସମc1 ମନ, ମୁନ ଓ େଚୖତନ� େଗୗରୀ େଦବୀ1 ଉପେର। ଶାଶୁ ଶଶୁର 

ଠାରୁ ଦିअର ଓ ନଣJ ସମେc େଗୗରୀ େଦବୀ1 ଚ§�ାେର। ଡା�ର ପ�ତ�କ ସ�ାହ ଆସି 

ଚିକି�ା କରି ଯାଉଥାpି। ସମେc କହୁଥାpି େଗୗରୀ େଦବୀ1ର େଗାଟିଏ ପୁअ େହବ। 

କାରଣ ଗଁା ଓ ପଡ଼ିଶାର �ୀ େଲାକ ମାେନ େକୗଣସି ଗଭ�ବତୀ1ର ଚାଲି, ଠାଣି, ଓ 

ଶରୀରକୁ ଲi� କରି େସମାେନ अJାଜ ଲେଗଇ କୁହpି ପୁअ େହବକି ଝିअ। ଘଟଣା 

କ�ମେର େଗୗରୀ େଦବୀ1ର ପ�ସବ େବଦନା ବଢି ଚାଲିଲା। ଡା�ରଖାନାକୁ ନିଆଯାଇଥିଲା 

ଆd�ଲାନ୍ସ େଯାେଗ। େସଠାେର କିଛି ସମୟ ମରଣାତL କ ପ�ସବ େବଦନାର अpେର 
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େଗୗରୀ େଦବୀ1ର େଗାେଟ ପୁअ େହାଇଥିଲା। ଡଉଲ ଡାଉଲ ଓ ଗୁଲୁଗୁଲିଆ େକାମଳମତି 

ଶିଶୁକୁ ପାଇ େଗୗରୀ େଦବୀ ଓ ପେରସ ବାବୁ ଖୁସି କହିେଲ ନ ସେର। େକେତ ମିଠା ପଣା 

ସହିତ ସଠିଘର ପୁଜା ଓ ଏକୁସିଆ ପଜୂା, ରୀତି ଓ ପର%ରାେର ସମା� କରାଯାଇଥିଲା। 

ଦୁଃଖୀ, ର1ି, ହୀନ, ଦରିଦ�  ଓ ଗରିବ େଭାଜନର ଆେୟାଜନ କରିଥିେଲ ପେରସ ବାବୁ 

ସମc अତିଥି, ଆଗrକ ଓ ଗୁରୁଜନ ମାେନ ଆଶୀବ�ାଦ अପ�ଣ କରିଥିେଲ।  

 ଜନL ର ଏେକାଇଶ ଦିନ ଠାରୁ ପୁअର ନାମ କରଣ ସହିତ ଭବିଷ�ତ ଆେଲାଚନା 

କରିଥିେଲ ନାମୀ ଦାମୀ େଜ�ାତିବjଦ। ନାମ ରଖାଯାଇଥିଲା ମେହଶ। ରାଶି କ�ମେର ତୁମ 

ପୁअ ଜେଣ ପ�ସି� ଡା�ର େହବ େବାଲି କହିଥିେଲ େଜ�ାତିବjଦ। ପୁअ ବଢିଚାଲିଲା। 

ମେହଶ'ର େକୗଣସି अଭାବ ରଖିନଥାpି ପେରସ ବାବୁ। ଟିେକ ବି କାJିବାକୁ ଦିअpି ନାହ] 

ପେରସ ବାବୁ ଓ େଗୗରୀ େଦବୀ। ଦିେନ ପେରସ ବାବୁ େକୗଣସି ଜରୁରୀ କାମେର 

ବାହାରକୁ ବାହାରିଥାpି। ଖାଇବାକୁ ପରସି େଦଇଥାpି େଗୗରୀ େଦବୀ। ଖାଇବା ସମୟେର 

ମେହଶ କାJିବାେର ଲାଗିଲା। ପେରସ ବାବୁ କହିେଲ, “େଗୗରୀ ଆଣିଲ ପୁअକୁ” 

“ତମର ବିଳd େହଉଛି କହୁଥିଲ ପରା” 

“େହେଲ େହଉ ମ, େମା ପୁअକୁ ଟିେକ ଧରିକି ଯିବି, ଆଣ ନା ଟିେକ” 

“ତେମ ଜାଣିଛ ପିଲା କାହ]କି କାJpି?” 

“ହଁ, ମଁୁ ଜାଣିନି! ବାପା େଯେତେବେଳ େକୗଣସି ଜରୁରୀ କାମେର ବାହାରକୁ ଯାଆpି 

େସେତେବେଳ ପିଲା କାJpି”  

“ହଉ ତା େହେଲ ତେମ ଧର ପେର େମାେତ କହିବନି” 

“ହଉ ଦିअ” 
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 ପେରସ ବାବୁ ଏତକ କହି ପୁअକୁ େନଇ େକାଳେର ବେସଇ େଦେଲ। େସ�ହ େପ�ମ ଓ 

ବା�ଲ� ମମତାର ବkନେର ବkା େହାଇ ଯାଇଥିଲା ମେହଶ। ବଢି ବଢି ଚାଲିଥିଲା। 

ବହୁତ ଶାp ସରଳ ମନ େନଇ ବଢୁଥାଏ ରାଜକୁମାର ଭଳି। େକୗଣସି ଦରବର अଭାବ 

ରଖି ନଥାpି ପେରସ ବାବୁ। ପୁअର ସମc ଇଛା ଓ ଆେବଗକୁ ବୁଝି ପାରୁଥାpି ପେରସ 

ବାବୁ। ମJିର ଓ ଉଦ�ାନକୁ ବୁେଲଇ ନିअpି େଗୗରୀ େଦବୀ ଓ ପେରସ ବାବୁ ପୁअ 

ମେହଶକୁ। ଯାହା ଖାଇବ ଓ େଯଉଁଠାକୁ ଯିବ ବୁେଲଇ ନିअpି ପାେଖ ପାେଖ ରହି। ଟିେକ 

ପଡିଗେଲ କି ଶରୀରେର iତ େହାଇଗେଲ ରାତି ରାତି କାJିଥାpି ଦୁଇଜଣ। ମେହଶର 

ନାମ େଲଖା ଯାଇଥିଲା ସହରର ନାମୀ ଦାମୀ ଇଂରାଜୀ ମାଧ�ମିକ ବିଦ�ାଳୟେର। ଯାହା 

ପଢ଼ିେଦେଲ ମେନ ରହିଯାଏ ମେହଶର। ତୁଳସୀ ଦୁଇ ପତ� ରୁ ବାସିଲା ପରି ମେହଶର 

ଧୀଶ�ି ଓ �ାନର ବିକାଶ େହାଇ ଉଠିଲା। ସବୁ େଶ�ଣୀେର ଶେହରୁ ଶେହ। ବିଦ�ାଳୟେର 

ସମc cରର ପୁର@ାର ଓ ଛାତ� ବୃbି ଆଦି ପାଇ ମେହଶ ଉbୀଣ� େହାଇ ଚାଲିଲା। 

ପେରସ ବାବୁ1ର ପାଦ ମାଟିେର ପଡୁ ନ ଥାଏ। ପୁअ ଦଶମ େଶ�ଣୀେର ଓଡ଼ିଶାେର ପ�ଥମ 

�ାନ ପାଇ ଭଲ ମହାବିଦ�ାଳୟେର ବି�ାନ ବିଭାଗେର ନାମ େଲଖାଇ ପଢି ଚାଲିଲା। 

ଏମିତିେର ବିଏସିେର ମଧ� ଓଡ଼ିଶାର ପ�ଥମ �ାନ। ଏମବିବିଏସେର ନାମ ଲିଖନ େହଲା  

ଓ ମେହଶର ପ�ବଳ େଚ ା ଓ ଉଦ�ମ ବଳେର ଏଥିେର ମଧ� ଓଡ଼ିଶାର ପ�ଥମ �ାନ। 

ସିଧା ସଳଖ ବାବୁ ପଦ େଯାଡି ଯାଇଥିଲା ମେହଶ ସହିତ। ମାଆ େଗୗରୀେଦବୀ ଓ ବାପା 

ପେରସ ବାବୁ ଆଜି ସମc ଆନJ ଓ ଖୁସିକୁ अpରେର अନୁଭବ କରୁଥାpି। ପୁअ ମେହଶ 

ଓଡ଼ିଶାର ବଡ଼ ଡା�ରଖାନାେର ଚାକରି ମ~ୁରୀ ଖବର ପାଇ ପରିବାରେର ସମc1 ମନ 

ଆନJେର ବିହ� ଳ େହାଇ ଉଠିଲା   



ଆହ� ାନ
 ଇ-ପତି� କ

ା 

ଆହ� ାନ ଇ-ପତି� କା, ଚତୁ��ଶ ବଷ�, ସ�ମ ସଂଖ�ା, ଜୁଲାଇ-अଗ  ୨୦୧୯ Magazine Downloaded from www.aahwaan.com 

ଆହ� ାନ ଇ-ପତି� କା ସ%ୂ'� ନିଃଶୁ) ବିତରଣ େହତୁ ଡା େଜ�ାତି ପ�ସାଦ ପ/ନାୟକ1 2ାରା ପ�ତି3ିତ ଓ ପ�କାଶିତ  | Aahwaan.com  Aahwaan.com  Aahwaan.com  Aahwaan.com  |  97 

 ଘରକୁ ସୁअ ଛୁଟି ଚାଲିଲା ବିବାହ ପ��ାବ ପାଇଁ। ନାମୀ ଦାମୀ େଲାକ ପ��ାବ େନଇ 

ପହ�ୁଥାpି ପେରସ ବାବୁ1ର ପାଖକୁ। ପେରସ ବାବୁ1ର ବିଳdେର ପୁअଟିଏ େହାଇଥିଲା 

େତଣୁ ପେରସ ବାବୁ ଓ େଗୗରୀ େଦବୀ ବୟ@ ଓ ବୟ@ା ବୃ� ଓ ବୃ�ା େହାଇ ଯାଇଥାpି। 

ଆଜି ପୁअ ମେହଶ ପାଇଁ ମିଳିଛି ସରକାରୀ ଘର ଓ େସଇଠି ମଧ� ରହିଛpି େଗୗରୀ େଦବୀ 

ଓ ପେରସ ବାବୁ। ପୁअର ବାହାଘର େହବ। ପେରସ ବାବୁ ପୁअର ମତ େନବାକୁ ଚାହ]େଲ 

େହେଲ ମେହଶ କହିେଦଲା ବାପା ମଁୁ ଲିଲିକୁ ଭଲ ପାଉଛି। ମଁୁ ଲିଲିକୁ ବିବାହ କରିବାକୁ 

ଚାେହଁ ନ େହେଲ ଲିଲି ଆତL ହତ�ା କରିେଦବ େବାଲି କହୁଛି। ତେମ ତା1 ବାପା ଓ 

ମାଆ1 ସହିତ କଥା ହୁअ। 

 ପେରସ ବାବୁ ଲିଲି କିଏ ପଚାରିବାରୁ ମେହଶ କହିଲା ବାପା ମଁୁ ତାକୁ ତିନି ବଷ� ଧରି 

ଭଲ ପାଉଛି। େସ କଟକ ସହରର ଏେମଲ1ର ଝିअ। େସ ବି ଜେଣ ଡା�ର। ପେରସ 

ବାବୁ ଚମକି ପଡିେଲ। ନାହ]େର ମେହଶ େସମାେନ ରାଜନୀତିଆ େଲାକ। ବଡେଲାକିଆ, 

ଆମକୁ ଖାତର କରିେବ ନାହ]େର। ମେହଶ କହିଲା ବାପା େସମାେନ େମାେତ ତିନି ବଷ� 

ଧରି ଜାଣିଛpି ଓ େସମାେନ େମାେତ ଜ ାଇଁ େବାଲି ସ ୀକାର କରିସାରିଛpି। ଆପଣ ଥେର 

େଦଖାକରr ନା ବାପା। ହଉ େଦଖା କରିବି କହି ପେରସ ବାବୁ 2Jେର ପଡି ଯାଇଥିେଲ। 

ରାଜନୀତିଆ1 ଦଶ�ନ ମିଳିବା କ । େସ େକଉଁଠି େଦଖା େହେବ ଓ େମା ସହିତ େକମିତି 

ବ�ବହାର କରିେବ ଭାବି ଭାବି ରାତିେର ନିଦ େହାଇ ନଥିଲା ପେରସ ବାବୁ1ର। ରାତି 

ପାହି ସକାଳ େହଲା। େଗୗରୀ େଦବୀ ମଧ� େସଇ କଥା କହୁଛpି ତେମ ଟିେକ ଯାଇ େଦଖା 

କରି ଆସ ଲିଲିର ବାପକୁ। େସମାେନ ରାଜି अଛpି ପରା। ପେରସ ବାବୁ1ର ଥାଏ ଶ�ାସ 

େରାଗ। ଥtା ସମୟ େଯାଗଁୁ अଧିକ ବଢିଯାଇଥାଏ ଶ�ାସ ତଥାପି ପେରସ ବାବୁ ଚାଲିେଲ 
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ଲିଲିର ବାପା1 ପାଖକୁ।  

 ସମୁଦି ସମୁଦି କହି କୁେÁଇ ପେକଇ ବହୁତ ଶ��ା ଓ ଚ§�ା କରିଥିେଲ ଏେମଲ ବାବୁ। 

ବିବାହ ପ�cାବ �ିର େହଲା। ଦୁଇ ପରିବାର ମଧ�େର ସ%କ� େଯାଡିବା ସହିତ ବିବାହ 

ସ%ୂ'� େହଲା। ବିବାହ ସରିଯିବା ପେର ପେରସ ବାବୁ ପୁअ ଓ େବାହୁ1 ସହିତ ସରକାରୀ 

ଘର କଟକ ପେଳଇ ଯାଇଥିେଲ। କାରଣ ଗଁାେର ପୁअ ପଢିବା ପାଇଁ ସମc ଜମି ବିକି�  

କରିେଦଇଥିେଲ ପେରସ ବାବୁ। ଘର ତଳି ଛଡା କିଛି ନ ଥାଏ ପାଖେର। 

 ଜମିଜମା ପୁअ ପାରିଲା ପେର କିଣି ପାରିବ କିr ଭଲ ପଢ଼ୁଥିବା ପୁअକୁ ପେଢଇ ମଣିଷ 

ପରି ମଣିଷଟିଏ କରିବା ବହୁତ କମ େଲାକ1 ଭାଗ�େର ଆସିଥାଏ। ଜମିଜମା ଓ ଧନ 

ସ%ଦ ହେରଇ ମଧ� ପେରସ ବାବୁ ଖୁସିଥିେଲ। ଗଁା ଠାରୁ ସହରେର କିଛି अଭାବ ନ 

ଥିଲା। ଏୟାର କtିସନର ଘର। ରହିବା ଖାଇବା ଠାରୁ ସବୁ କିଛି ସରକାର ବହନ 

କେର। अଭାବ କଣ େଯ!  

 ପେରସ ବାବୁ ଓ େଗୗରୀ େଦବୀ1ର କିଛିଦିନ ପୁअ େବାହୁ1 ସାଥିେର କଟି 

ଯାଇଥିଲା। ବହୁତ େସବା ଓ ଶୁଶ��ଷା ସହିତ ଦିନ କଟୁଥାଏ ପେରସ ବାବୁ ଓ େଗୗରୀ 

େଦବୀ1ର। ପେରସ ବାବୁ1ର ଶ�ାସ େରାଗ ବଢି ବଢି ଚାଲିଲା। ଧୀେର ଧୀେର अସୁ� 

େହବାକୁ ଲାଗିେଲ। ମେହଶ ମଧ� ବହୁତ େଚ ା କରୁଥାpି ଔଷଧ ମାଧ�ମେର। ଔଷଧ 

ଆଉ କାଟୁ କଲା ନାହ]। େଗୗରୀ େଦବୀ େମ�ା େମ�ା େଛପ ଓ ଖ1ାର କାଢି େଫାପାଡ଼ି 

େଦଉଥାpି। ଲିଲି ଆଜି କାଲି ବହୁତ ଘୃଣା କରୁଛି। େଯେତେବେଳ ଘରକୁ େଫରିବୁ ଖଁୁ 

ଖଁୁ .... ଔଷଧ ମଧ� କାଟୁ କରୁନାହ]। ଚାକର ବାକର ଘୃଣାେର ଘର ମାଟି ମାଡୁନାହଁାpି। 

େକବଳ ଏକୁଟିଆ େଗୗରୀ େଦବୀ େସବା ଶୁଶ��ଷାେର ନ�c କରିେଦଇଥାଏ। ଟିେକ ବି ଘୃଣା 
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ନ ଥାଏ। େହେଲ ଆଜି ଭଗବାନ ଏେତ ନି3ୁର୍ କାହ]କି େହାଇଗେଲ େକଜାଣି।  

 ଲିଲି ଆଜି କେଠାର ପାଲଟି ଯାଇଛି। ବୟସର ଘାତ ପ�ତିଘାତେର ପ�ତ�କ ମଣିଷ 

ଏମିତି ଦିେନ ନା ଦିେନ େହାଇଥାpି ଜାଣି ମଧ� ଡା�ର ଲିଲି ଏେତ କେଠାର େହାଇ ଯାଇଛି 

େଯ ରାଗେର ଥେର ଥେର କହିଦିଏ ଏେତ େଲାକ ମରୁଛpି ଡା�ର ଖାନାେର େହେଲ େୟ 

ବୁଢ଼ାବୁଢ଼ୀ1ୁ କଣ ଯମ େନବନି। ଏମିତି ଘା�ୁଥିେବ ଆମକୁ। ସା}ସାଥି େମା ଘରକୁ 

ଆସିବା ବJ କରିେଦେଲଣି। ଚାକର ବାକର େରାଗ େହବ କହି କାମ ଛାଡି ପେଳଇ 

ଯାଉଛpି।  

 ଆଜି ରବିବାର ମେହଶ ଓ ଲିଲିର ଛୁଟି अଛି। ଦୁେହଁ ଦୁହ]1 ଭିତେର କଣ ଏମିତି 

କଥା େହେଲ େକଜାଣି। ବହୁତ ଖୁସି ଓ ଶ��ାେର ଆସି େଗୗରୀ େଦବୀ ଓ ପେରସ ବାବୁ1ୁ 

କହିେଲ ବାପା ଓ ମାଆ ଆମର ଛୁଟି अଛି ଆଜି ଚାଲ ଟିେକ ମJିର ଆଉ ଉଦ�ାନ 

ବୁଲିଆସିବା। ନଈ ବଢିେର କୁଟା ବିଡାର ଆଶ�ା ଭଳି ବୃ� ଓ ବୃ�ା1ର ହୃଦୟକୁ ଟିକିଏ 

ଶାpି ମିଳିଥିଲା। ରାଜି େହାଇଥିେଲ ପୁअ େବାହୁ1 ସହ ବୁଲିଯିବାକୁ। ମJିର କି ଉଦ�ାନ 

ନ ଯାଇ ପେରସ ସିଧା ପହ�ି ଯାଇଥିଲା ବୃ�ାଶ�ମେର। ବାପା ମାଆ ଟିେକ ବିଶ�ାମ କର 

କହି େସଇଠାେର ଛାଡି େଦଇ ନି3ୁର୍ ଓ ପଥର ହୃଦୟର ପୁअ ମେହଶ ଓ ଲିଲି ପେଳଇ 

ଆସିଥିେଲ।  

 ପେରସ ବାବୁ अiମ अବ�ାେର, ପୁअ େକଉଁ ମJିର ଆଣିଛି େଗୗରୀ ଏଠି ତ େକବଳ 

ବୟ@ ଓ ବୟ@ା ମାନ1ର ଭିଡ ଓ କ�Jନ। େଗୗରୀ େଦବୀ ଠିକ ବୁଝି ଯାଇଥିଲା। 

ବୁେଝଇ େଦଇ କହିଲା ଏଇଟା େସଇ ମJିର େଯଉଁଠି ଡା�ର, ଇ~ିନିୟର, େପାଲିସ ଭଳି 

ସରକାରୀ ଚାକିରୀ କରି ଚଳୁଥିବା ଓ େମାଟା ଦରମା ସହିତ ଉପୁରୀ ପାଉଥିବା ପୁअର 
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ବାପା ଓ ମାଆ1 ପାଇଁ ମJିର। ଏଇଟା େସଇ ଉଦ�ାନ େଯଉଁ ପୁअକୁ ତାର ବାପା ଆଉ 

ମାଆ अତ�p ଭଲ ପାଇଥାpି, अତ�p େସ�ହ କରିଥାpି, अତ�p ଭରସା ରଖିଥାpି। 

ଜାଣିଛ ତେମ ପରା ବୁଢା ଆଉ ରୁଗୁଣା। ତେମ ପରା ଥରକେର ଆ~ୁଳାଏ େଛପ ଖ1ାର 

ବାହାର କରୁଛ। ସ ପ� େଦଖିଥିବା ବାପା ପରା ତେମ। ବିବାହର ଦଶ ବଷ� ପେର ତେମ 

ପରା ବାପା େହାଇଥିଲ। ମନା କରିବା ସେb  ପୁअର ପଢିବା ପାଇଁ ତେମ େମା ଗହଣା ଓ 

ଆମର ଥିବା ଦଶ ଏକର ଜମି ବିକିେଦଇଥିଲ।  

 ତେମ ପରା େସଇ ବାପା ଉଦ�ାନ ଓ ମJିରେର ପୁअକୁ ଚେଲଇବାକୁ ଦିअନାହ]। 

ତେମ ପରା େସଇ ବାପା ଯିଏ ସବୁେବେଳ ପୁअକୁ ଏମିତି ନଜରେର ରଖିଥାअ େଯ େକହି 

ଡାହାଣୀ, ଚିରିକୁଣୀ, ଭୁତ, େପ�ତ କି କାହାର ନଜର ନ ପଡ଼ୁ, େତଣୁ ଘରୁ ବାହାରକୁ ଛାଡ଼ 

ନାହ] କି େକହି ଧରିବାକୁ ମାଗିେଲ ବି ଧରିବାକୁ ଦିअନାହ]। 

 ପେରସ ବାବୁ କହିେଲ, “େୟ କଣ ଗପି ଯାଉଛ େଗୗରୀ! ସk�ା େହଇ ଆସିଲାଣି ପୁअ 

େକେତେବେଳ ଆସିବ କି? େୟ ବୁଢାବୁଢ଼ୀ ସବୁ ଏଠି କଣ କରୁଛpି!” ଠିକ ଏହି ସମୟେର 

ଜେଣ ବୟ@ ବ��ି ଆସି କହିଲା କଣ େହଇଛି ଭାଇ? ଭଉଣୀ େୟ ତମ ସ�ାମୀ କି?? ହଁ 

କହିଥିେଲ େଗୗରୀ େଦବୀ। ଆଜି ନୂଆ ଆସିଛ େବାେଧ। ଚାକିରିଆ ପୁअ େବାେଧ 

ତୁମମାନ1ର। ତମ ପୁअ େକଉଁ ଚାକିରୀ କରିଛି୍? ପ�ାୟ अଧିକ ଦରମା ସହିତ ପ�ାଇେଭଟ 

ଉପୁରୀ କରୁଥିବ। ହଁ ଭାଇ କହିଥିେଲ େଗୗରୀ େଦବୀ। ଭଉଣୀ ଆମ ଭାଗ�ତ ଖରାପ। 

େମା ପୁअ ବି ଜେଣ ସରକାରୀ अଫିସର। େମାର ବି ଏହି अବ�ା। ବୁଢା େଲାକଟା କଣ 

ଗପୁଛି କହି ରାଗିଯାଇଥିେଲ ପେରସ ବାବୁ। କହିେଲ େତା ପୁअ ଆଉ େମା ପୁअ ଭିତେର 

ଆକାଶ ଆଉ ପାତାଳ ପ�େଭଦ। େତା ପୁअ ଖରାପ େହଇପାେର କିr େମା ପୁअ ନୁେହଁ। 
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େମା ପୁअ ଆମକୁ ଏସି କାରେର ବୁେଲଇବାକୁ ଆଣିଛି ଆେମ ମJିର ଯିବୁ। ଉଦ�ାନ ଯିବୁ। 

କୁଆେଡ ଗଲା େକଜାଣି। ନି�ୟ ଆସିବ ..... 

 ତେମ ଆଜି ନୂଆ ଆସିଛ େସଇଥିପାଇଁ ତମକୁ ରାଗ ଲାଗୁଛି। ତେମ ଏଇେନ 

ମJିରେର ନଁାହ କି ଉଦ�ାନେର ନଁାହ କି େକୗଣସି अେପiାଳୟେର ନଁାହ। ତେମ ପରା 

ବୃ�ାଶ�ମେର अଛ !!! 

 େୟ କଣ କହୁଛ ଭାଇ!! ମିଛ କହୁଛ େମା ପୁअ ଡା�ର େସ ଏମିତି କରି ପାରିବନି। 

େସ ନିେଜ େମାେତ କୁେହ ବାପା ଆଉ ମାଆ େଦବତା ସମାନ। େସମାନ1ର େସବା ପଜୂା 

ଆମର ଧମ�। ପେରସ ବାବୁ ବୃ� ଜଣ1ୁ ବହୁତ ଭ��ନା କେଲ। େହେଲ େଗୗରୀ େଦବୀ 

କହିେଲ େସ ସତ କହୁଛpି। ଆେମ ଏଇେନ ବୃ�ାଶ�ମେର अଛpି। ଆଉ ପୁअ େବାହୂ 

ଆସିେବନି କି ଆମକୁ େନେବ ନାହ]। ଆେମ ଦୁଇଜଣ ଏଇଠାେର ରହିବା। ଆମ ଭାଗ�େର 

ଯାହା ଥିଲା ଘଟିଲା। ପୁअ ଯଦି अପଢୁଆ େହାଇଥାଏ େସ अଧିକ ସୁଖ େଲାଭେର ବାପା 

ମାଆ1ୁ େବାଝ ଭାେବନାହ]। ତା ମଥାେର େକବଳ ପିତାଧମ� ମାତାଧମ� ଭଳି ଶ« 

ଭରିରହିଥାଏ। ସବୁେବେଳ ନିଜ ଭିଟା ମାଟିକୁ କାମୁଡି ପଡିଥାଏ। ବାପା ପାନ େଗାେଟ େଦ 

ଖାଇବି। ଟିେକ ଦୁ�ା େଦ ପାଟିେର ଜାକିବି କହି ବାପା ପୁअ ସା} େହାଇ ଗପସପ େହାଇ 

ବିଲେର ଚାଷକାମ କରିଥାpି। ବହୁତ ଗପସପ କରpି। ତେମ େଦଖୁନ ଆମ ଗଁାେର ରାମ 

ସାହୁ ଓ ତା1 ପୁअ ହରି େକମିତି ଦୁଇ ସା}ଭଳି। ଆମ ଜମିର ମଲିୂଆ ଥିଲା ରାମ ସାହୁ। 

େହେଲ ପୁअ ହରି େକେତ ଖଟୁଛି ବିଲେର। ଆମ ପାଖେର କାମ କରୁଥିଲା ମଲିୂଆ େହାଇ, 

େହେଲ ଆେମ ନିଜ ପୁअକୁ ପେଢଇବାକୁ ଜମି ବିକିେଲ ଆଉ ରାମ ସାହୁ ଓ ତା1 ପୁअ 

ଖଟିଣି କରି ଆମ ଜମିସବୁ କିଣି େନେଲ। ଏଇେନ େସମାନ1ର ଜୀବନ େଦଖ। ବାପା 
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ପୁअ େକେତ ଶାpିେର ଚଳୁଛpି। ଶୁଣୁଛ! ଆଗରୁ ତା1 ଉପେର ବହୁତ ଦୟା ଆେସ 

େହେଲ ଏେବ େମାେତ ତା1ର ଖୁସି େଦଖି ବହୁତ ଇଷ�ା େହଉଛି। ହରି ବିଡ଼ି ପିଏ, ପାନ 

ଖାଏ ଆଉ ବାପା ରାମ ସାହୁକୁ ମାଗୁଥିବ ବାପା ଟିେକ କରାଟିରୁ ଦୁ�ା ନାଶ େଦ, େକେତ 

ଖୁସିେର ରହୁଛି ରାମ ସାହୁ।  

 ତିନି ବଷ� ବିତିଗଲା ପୁअ େବାହୂ1ର େଦଖାନାହ]। େହେଲ ଦଇବର େପଷଣ। ଠିକ 

ବାଟେର ଥିେଲ ଦିହେର େକେବ କ�ା ବାେଜ ନାହ]। ପେରସ ବାବୁ1ର ଶରୀର ଟିେକ 

ଫୁbj େହବାେର ଲାଗିଛି। ଆଶ�ମର େସବାୟତ ମାନ1ର େସବା ଶୁଶ��ଷାେର ପେରସ ବାବୁ 

ଶ�ାସ େରାଗରୁ ମୁ� େହାଇ ଯାଇଛpି। କହିେଲ ସ%ୂଣ� ସୁ�। ଏେବ େସ ଏକ ନୂଆ ଜୀବନ 

ପାଇଛpି େବାଲି ଭାବୁଛpି। ତିନି ବଷ� ମଧ�େର ଏହି ଆଶ�ମ ଏକ ନୂଆ ଜୀବନର ସୃ ି 

କେରଇଛି। ଆଶ�ମର ଆଭାରୀ େହାଇ ରହିବି ଏମିତି ମେନ ମେନ ଭାବୁଥାଏ। ଠିକ ଏହି 

ସମୟେର ରାମ ସାହୁ ଓ ତା1 ପୁअ ହରି କଟକେର ରାମ ସାହୁ1 ପାଖେର ହାଜର। ରାମ 

ସାହୁ ଗଁାେର େବମାର ପଡ଼ିଥିେଲ େତଣୁ ପୁअ ହରି ନିଜ ଗଁା ଡା�ର ମେହଶ ପାଖକୁ 

ଆସିଥିେଲ ଚିକି�ା କେରଇବା ପାଇଁ। େହେଲ ମେହଶ ତା1ୁ ଡା�ର ଖାନାେର ନ େଦଖି 

ପ�ାଇେଭଟ ଭିଜିଟେର େଦଖି େକାଡିଏ ହଜାର ଟ1ା अସୁଲ କରିଛି। ତା ସହିତ ନିଜ ବାପା 

ମାଆ1ୁ ଆଶ�ମେର ଛାଡିବା ଓ ତିନି ବଷ� େହଲା େଦଖା ନ କରିବା ଖବର ରାମ ସାହୁ1ୁ 

େଦଇଛି ମେହଶ। ରାମ ସାହୁ ମେହଶ ଠାରୁ ଆଶ�ମ ନଁା ପଚାରି ପଚାରି ଆସି ପହ�ିଛି 

ଆଶ�ମେର। ଏେବ ରାମ ସାହୁ1ର ଓ ପୁअ ହରୀର ଜିଦ ତେମ ଗଁାକୁ ପେଳଇ ଚାଲ। 

ହରୀର ବହୁତ ଜିଦ କି େମାର ଆପଣ ବାପା ଓ ମାଆ େହାଇ ରହିେବ। ଚାଲr େମା �ୀ 

ତୁମର ଚାକରାଣୀ ଭଳି େସବା କରିବ। େଯଉଁ େଦବତା ଆମକୁ ଧନ ଧାନ� ବିକି�  କରି ନିଜ 
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ପୁअକୁ ମଣିଷ କଲା େସଇ େଦବତା1ର ଏମିତି अବ�ା ମଁୁ େଦଖି ପାରିବିନି। ଆପଣ େମା 

ସହିତ ନ ଗେଲ ମଁୁ ଏଇଠି ଆତL ହତ�ା କରେଦବି କହି ହରି ଗାମୁଛା କାଢି ଗଳାେର ଲେଗଇ 

େଦଲା।  

 େଗୗରୀ େଦବୀ ହସି ହସି କହିେଲ ବାବୁେର ଆେମ ଦୁେହଁ ତୁମ କଥା ୟା ପବୂ�ରୁ କଥା 

େହଉଥିଲୁ। ମଁୁ ଏଇକଥା କହିଲି ରାମ ସାହୁର ପୁअ ହରି ଭଳି ଭଗବାନ ସମc ବାପା 

ମାଆ1ୁ ପୁअ ଦିअr। ହଁ ଆେମ ଦୁଇଜଣ ଯିବୁ ଆମର ଭିଟା ମାଟିକୁ। ଦରକାର ନାହ] େସ 

ଚାକିରିଆ ପୁअର ମJିର ଉଦ�ାନ।  

 ଏେବ ଆନJେର ସମୟ अତିବାହିତ କରୁଛpି େଗୗରୀ େଦବୀ ଓ ପେରସ ବାବୁ। ମନ 

ଜାଣି ଚ§�ା ଓ ଯତ�  କରୁଛି ହରିର ପତ� ୀ ରାଧା।  ସ�ାନ, େଭାଜନ ଠାରୁ ପାଦ େସବା ପଯ��p 

ମନ ଜାଣି ରାଧା କରିଚାଲିଥାଏ। ଏମାେନ ପର େଲାକ ଓ ସାଧାରଣ ମଲିୂଆ ଥିେଲ 

ଆମର। ଧୀେର ଧୀେର अବଶ� ଜମିଜମା କିଣି େନଇଥିେଲ। େହେଲ ଆମକୁ ତ ଉଚିତ 

ମଲୂ� େଦଇ େନଇଛpି। ନଁା ନଁା ଏମାେନ ଧମ� ଓ अଧମ� ସହିତ ପାପ ଓ ପୁଣ� ଜାଣpି। 

ଏମିତି ଭାବି ହୁअpି ସଦା ସବ�ଦା ପେରସ ବାବୁ ଓ େଗୗରୀ େଦବୀ।  

.....ଏମିତି ପJର ବଷ� ବିତିଗଲା....... 

 ହଠାତ କଣ େହଲା େକଜାଣି ପେରସ ବାବୁ େଗୗରି େଦବୀ1ୁ କହୁଛpି। “ଆମ 

ମେହଶର ପୁअ କି ଝିअ େହଇଥିବ ନା ?” 

 େଗୗରୀ େଦବୀ, “ହଁ େହଇଥିବ ଆଉ ଗୁଲୁଗାଲିଆ େହଇଥିବ। ଛାଡ଼ ତା1 କଥା ଆଉ 

ମେନ ପକାअ ନାହ]।” 

 ହଠାତ ବାପା ବାପା େବାଲି ଶୁଣାଗଲା। ମାଆ ମାଆ େବାଲି ଶୁଣାଗଲା। ବାପା ମାଆ 
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ମଁୁ ମେହଶ ପରା ତମ ପୁअ। କଣ ଏମିତି अନାଉଛ। ବହୁତ କ େର ଆଶ�ମ ଆଉ 

ଆଶ�ମରୁ ଗଁା େକେତ େଖାଜି େଖାଜି ଆସିଲିଣି। େହେଲ ତେମ ଆସିକି ଏଇ ରାମ ସାହୁ 

ଘେର। ମଲିୂଆ ଥିଲା ପରା େୟ ଆମର। ମଁୁ ସବୁ ଜାଣିଛି ସବୁ ଏଇ ହରିର ପାଠ। େମା 

ବାପା ମାଆ କୁଆେଡ ଗେଲ କି କଣ କେଲ ତାର ଏେତ ସୁହାଗ କାହ]କି। ପଢିଲା େବଳୁ 

ୟାର େମା ଉପେର ହିଂସା। େମାେତ ନି§ା େଦଖାଇବା ପାଇଁ େୟ ସବୁ ଫାଶ� ଚେଳଇଛି। 

କଟକ ଯାଇଥିଲା ଭଲ କଲି ତା ବାପା1ୁ ତା ମାେନ କଣ େମାେତ ନୀଚ େଦେଖଇବା ପାଇଁ। 

କୁଆେଡ ଗଲା େସ ହରି। ବାପା ମାଆ ତେମ ଚାଲ ଆେମ କଟକ ପେଳଇଯିବା। ମଁୁ ଆଉ 

ଏମିତି କିଛି କରିବିନି ତମ ମନେର ଦୁଃଖ ଆସିବା ଭଳି କାମ। ଚାଲ ଆଉ େଗାେଟ ମିନିଟ 

ଏଠି ରୁହ ନାହ]।  

 େଗୗରୀ େଦବୀ, “ଆlା ଡା�ର ବାବୁ ଆଜି ଆପଣ1ର େୟ ବାପା ମାଆ ପାଇଁ ଏେତ 

ଦରଦୀ କାହ]କି ଶୁେଣ। ଡା�ର ବାବୁ1ର କଣ अଭାବ ପଡିଗଲା େଯ। ଓଃ ଆେମ ମରି 

ନଁାହୁ େସଇଥି ପାଇଁ କି ??” 

 ମେହଶ, “ନଁା ନଁା େମାର ଭୁଲ େହଇ ଯାଇଛି। ମଁୁ େମା ଭୁଲର ବହୁତ अନୁତାପ 

କରୁଛି। େୟ ବାପା! େୟ ମାଆ ଜାଣିଛୁ େଲା ମଁୁ ଏେବ ଯାଏ ବାପା େହଇନି େଲା!!! 

ଆଚାଯ�� ପtିତ େମାେତ ଧି¦ାର କରି କହିେଲ େଯକି ତମ ଦୁହ]1 ଉପେର ବାପା 

ମାଆ1ର ଆଶା, ସ ପ� ଓ େସବାର ବିଶ ାସ ଭା}ିଥିବାର अଭିଶାପ ପଡିଛି। େତଣୁ େମା 

ସହିତ ଚାଲ। ଆଉ ଜାଣିଛୁ େଲା ମାଆ ଲିଲିକୁ ପtିତ କହିଛpି ତମ ପାଦ ପାଣି େଦୖନିକ 

ଗାେଧାଇ ପିଇବାକୁ। ପାଦ େସବା କରିବାକୁ। ଏମିତି ବହୁତ ତପସ�ା କରିବାକୁ ଉପେଦଶ 

େଦଇଛpି େଲା ମାଆ” 
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 ପେରସ ବାବୁ, “େତା ଠାରୁ ଆମର ମଲିୂଆ ପୁअ ହରି ଭଲ। ତା �ୀ ଆମର େକମିତି 

େସବା କରpି ଟିେକ େଦଖ େଗାେଟ ଦିନ ଏଇଠି ରହିଯା”   

 ମେହଶ, “ନଁା ବାପା ବହୁତ କାମ େମାର ନିଜର ତିନିଟା ନସjଂେହାମ ଆଉ ମଁୁ ଦଶ 

ଜାଗା ଦୁଇ ଘ�ା େଲଖା ଯାଉଛି େରାଗୀ େଦଖିବାକୁ। ତା ସହିତ ବଡ଼ ଡ଼ା�ରଖାନାେର 

କାମ। ବଡ଼ ଡ଼ା�ରଖାନାକୁ ଦୁଇଦିନ ନ ଗେଲ ଚଳିବ େହେଲ ନିଜ अନୁ3ାନ ତ େଦଖିବାକୁ 

ପଡିବ। େମାର େଗାେଟ ଦିନେର ଦୁଇ ଲi ଟ1ା ଚାଲିଯିବ” 

 ପେରସ ବାବୁ, “ହା ହା ହା ହା ତୁ େମା ଚାକିରିଆ ପୁअ ହା ହା ହା.....। ତୁ अଥ� 

ପାଗଳ ସରକାର ଦରମା େଦଉଛି େହେଲ େସଠି େରାଗୀ ମରି ଯାଆr େହେଲ ନିଜ 

ଡା�ରଖାନା ଆଗ। େତାର ସpାନ କଣ ଦରକାର େଯ। ବାପା ମାଆ ଆଜି ସ ାଥ�େର 

େଲାଡ଼ା। ତୁ ମାରିେଦେଲ ମାରି େଦ େହେଲ ମଁୁ ଆଉ େତା ସହିତ ଜୀବିନି କି େତା ମାଆ ବି 

ଯିବ ନାହ]”  

 ମେହଶ, “ମଁୁ କଣ କେଲ ତେମ ଖୁସି େହବ କୁହ। ତମ ପାଇଁ କଣ କରିବି କୁହ। ମଁୁ 

କଣ ଆ�ୁକୁଡ଼ା େହବି େଲା ମାଆ। କୁହ ବାପା କଣ କରିବି” 

 ପେରସ ବାବୁ, “କଟକ ଛାଡି ଗଁାେର ରହିଯା। େମାର ସାହି ଭାଇ ଏଇଠି ସବୁ 

अଛpି। େମା େକାେକଇ ପଡିକି ରହିବ ନାହ]। େହେଲ ତୁ କଟକେର ଆମକୁ ମହାନଦୀେର 

େଫାପାଡ଼ି େଦବୁ େକେତ େବେଳ। ତୁ ଯଦି ଗଁାେର ରହିବୁ େତେବ ଆେମ ଖୁସି େହବୁ”  

 ମେହଶ, “ମଁୁ ଗଁାେର କରିବି କଣ ବାପା କଣ ବିଲେର ହଳ କରବି” 

 ପେରସ ବାବୁ, “ତୁ ଦରକାର ପଡ଼ିେଲ ହଳ କରିବୁ। ତଳି ପେକଇବୁ ଆଉ ଗଁା େଲାକ 

କଟକ ଯାଉଛpି େସମାନ1ୁ ତୁ ଏଇଠି ଚିକି�ା କରି ପାରିବୁ” 
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 ମେହଶ, “ଲିଲି ରାଜି େହବନି ବାପା। େସ ଆସିବନି! ମଁୁ କଣ କରିବି ବାପା କୁହ 

ନା” 

 ତୁ ପଳା େତା କମ� େନଇ ଓ ଧମ� େନଇ, ମଁୁ େମା ଜୀବନ ପଥ ବାଛି ସାରିଛି। େମା 

ଗଁା ଛାଡି ପାରିବିନି େକେବ େଦଖିଛୁ େତା େହତୁ ହବା ଠାରୁ େତାେତ ବୁେଲଇ େନଇ 

କୁଆେଡ ଛାଡି େଦବାର। 

 କିr ତୁ କଣ କଲୁ େମା ସହିତ ଓ େତା ମାଆ ସହିତ। ଏମିତି କରିବା େକଉଁ ନ�ାୟ 

ଥିଲା ତୁମ ପାଇଁ ଡା�ର ବାବୁ। ହଉ ଡା�ର ବାବୁ ତେମ ନିଜ ବାଟେର ନିେଜ ଯାअ ଓ ମଁୁ 

େମା ବାଟେର। େମା ବାଟ अଲଗା ଆଉ ଡା�ର ବାବୁ1ର ବାଟ अଲଗା। େମା ପୁअ 

ଚାକିରୀ କରିବ। େମା ପୁअ ଡା�ର େହବ। ଏମିତି ସ ପ� େମାର ସ�ପ�େର ରହିଗଲା। ଏେବ 

ଠାରୁ େତା ବାଟ अଲଗା ଆଉ େମା ବାଟ अଲଗା। ଆପଣ ଆସିପାରpି ଡା�ର ବାବୁ..... 

 ପେରସ ବାବୁ ନିଜ ବିଶ�ାମ କiକୁ ଚାଲିଯାଇଥିେଲ। ମେହଶ େଫରିଯାଇଥିଲା କଟକ 

ସହରକୁ। ନିଜର କମ� ପାଇଁ ସମୟ ଆସିେଲ iମା ମିେଳ ନାହ]। iମା େକବଳ େସଇ 

ମାନ1ୁ ମିେଳ ଯିଏ ତ�ାଗ କରିଥାଏ। କିr ମେହଶ ତ�ାଗ କରି ନ ଥିଲା ତାର େରାଜଗାର 

େiତ� । ଯଦି କରିଥାp ନି�ୟ ପିତା ମାତା1 ସାନିଧ� ଲାଭ କରିଥାpା। 
େଗାପୀବିkା, ବ� ାହL ଣ ଗଁା, 

ବାେଲଶ ର(ଭଦ�କ) 
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ସଂଘଷ�ମୟ ଏଇ ଜୀବନସଂଘଷ�ମୟ ଏଇ ଜୀବନସଂଘଷ�ମୟ ଏଇ ଜୀବନସଂଘଷ�ମୟ ଏଇ ଜୀବନ    
 ସବୁଦିନ ଭଳି ମୁନ� ା ସକାଳୁ ଉଠି ଟିଉସନ ଯିବାପାଇଁ ବାହାରିଲା 
ଆଉ ମା1ୁ ଖାଇବା ପାଇଁ ମାଗିଲା, ମା କହିେଲ ବାପା ଆଜି ମୁଢି 
େଚନାଚୁର ଖାଇକି ଚାଲିଯା ଘେର ଚିନି ସରିଯାଇଛି ତ ଆଜି ମଁୁ ସିେମଇ 
କରିନାହ], ମୁନ� ା ଟିେକ ମନ କ  କରିକି ଖାଇେଦଲା ଆଉ ଟିଉସନରୁ ଆସିକି େଦଖିଲା 
େବଳକୁ ମା େରାେଷଇ କରୁଛpି, ପଚାରିଲା ମା ଆଜି କଣ ତରକାରୀ ମା କହିେଲ ଆଜି 
ଡାଲି େହଇଛି, ମୁନ� ା କହିଲା ଆଜି ରବିବାରଟାେର ଆମିଷ ନ କରି ଡାଲି କଣ ପାଇଁ 
କରିଛ ମା ବୁେଝଇ େଦେଲ େଦଖ େତା ବାପା ଦରମା ପାଇନାହାpି ଆଜି ଟିେକ ଚେଳଇ 
େଦ ବହୁତ ରାଗିକି ଖାଇଲା ଆଉ ତା ପେର େଶାଇବାକୁ ଗଲା େସତିକି େବଳକୁ ଘେର 
ଲାଇନ ନଥାଏ ଆଉ ଖରା ଗରମେର ମୁନ� ା ବହୁତ ଚିଡି ଚିଡି େହଇ କହିଲା ମା ବାପା1ୁ 
କହୁନ ଘେର େଗାେଟ Inverter ଲେଗଇେବ ମଁୁ ଏେତ ଗରମେର େଶାଇପାରିବିନି... ପୁଣି ମା 
ଏଣୁ େତଣୁ କଥା କହି ମୁନ� ାକୁ ବୁେଝଇ େଦେଲ ଆଉ ମୁନ� ା େଶାଇପଡ଼ିଲା, େଶାଇକି ଉଠିଲା 
ପେର ମୁନ� ା ମା1ୁ ୨୦ ଟ1ା ମାଗିକି େନଲା ଆଉ କହିଲା ମଁୁ ଯାଉଛି ପାଖ େଦାକାନରୁ 
େଗାେଟ ଥtା ପିଇକି ଆେସ..... ଘରୁ ଯିବା ରାcାେର ହଟାତ ମୁନ� ା अଟକି ଗଲା ଆଉ 
େଦଖିଲା ଏଇ ଖରା ଗରମଟାେର େଗାେଟ �ୀ େଲାକ ତାର ଦୁଇଟି ପିଲା1ୁ ଧରି अଧା କାÄ  
ଉଠିଥିବା @ୁଲ ଘେର େଶାଇଛି ଆଉ ପାଖେର ବସିଥିବା ତାର ପିଲା ଦୁଇଟା ଶୁଖିଲା ମୁଢି 
ଖାଉଛpି... ଠିକ େସତିକି େବେଳ ମୁନ� ା ବୁଝିପାରିଲା େଯ ସିଏ ଏମାନ1 ଠାରୁ ବହୁତ 
ଭଲେର अଛି... ଆଉ କାJି କାJି ଘରକୁ ପେଳଇ ଗଲା ଆଉ ୨୦ ଟ1ା ମା’କୁ େଫେରଇ 
େଦଇ ମିଛେର କହିଲା ମା େଦାକାନ ବJ अଛି ତୁ ରଖିେଦ। 
 େସଦିନ ମୁନ� ା ବୁଝି ଯାଇଥିଲା କି ଜୀବନ େକେତ ସଂଘଷ� ମୟ  

अବିନାଶ ପ�ଧାନ 
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ସkିକାଳସkିକାଳସkିକାଳସkିକାଳ    
 ନାଉରିଆ କହିଲା, ଗ�ୁଲିଟା ଏଇଠି ରଖ, େସ ପାରିକୁ ଏ ସବୁ 

େନବାର अନୁମତି ନାହ]। ଏ ସବୁର ଆବଶ�କତା ବି େସଠି ପଡିବନି। 

ତୁମର ଏ ଗ�ୁଲିଟି ତୁମକୁ ଏପେଟ ଛାଡିେଦଇ ଯିବାକୁ େହବ। େଦଖୁନ 

ଏଡିକି ବକେଟ ନାଆ, େସଥିେର ତୁେମ ବସିଲା ପେର ଆଉକିଛି ଜାଗା ବଳୁଛି? େକମିତି 

େନଇକି ଯିବ ଏସବୁ? କଣ କଣ ସବୁ ସ%bି ବାkିଛ ଏଇ ଗ�ୁଲି ଭିତେର? ବହୁତ 

ଭାରିଥିଲା ପରି ଜଣାପଡୁଛି। ଆଗରୁ अେନକ ସମୟେର ତୁମ ଘର ରାcାେର ଗଲାେବେଳ 

େକେତଥର ମଁୁ ତୁମକୁ େଦଖିଛି, ସବୁେବେଳ କିଛିନା କିଛି କରୁଥାअ, ସବୁେବେଳ କାଯ��େର 

ବ�c ରହୁଥିଲ। ଏେତ ବ�c ରହୁଥିଲ େଯ ନିଜ ଘର ପରିବାର ବkୁବାkବ ମାନ1 ପାଇଁ 

ବି ଟିକିଏ ସମୟ ରହୁନଥିଲା ତୁମ ପାଖେର। କଣ ସବୁ ଏେତ କାମ କରୁଥିଲ, ଆଉ 

କାହ]କି? अଧିକ ଉପାଜ�ନ ପାଇଁ? ଜୀବନେର କଣ କଣ ସବୁ ଉପାଜ�ନ କଲ? 

 ଏକା ନିଶ ାସେର ଏେତ ସବୁ କଥା କହି ନାଉରୀଆ ନାଆର ମ} ଉପେର ଥକାମାରି 

ବସି ପଡିଲା। ଦିଗdର ଦାେଶ ଗ�ୁଲିଟା େସେତେବଳ ଯାଏ ମୁtେର େବାହି ଠିଆେହାଇ 

ନାଉରୀଆର ମଲୂ�ହୀନ ବାଚାଳତା ଶୁଣୁଥିେଲ। େସପାରିକୁ ଯିବାପାଇଁ ଏଇ େଗାଟିକ 

ନାଆ, ଆଉ ଏଇ େଗାଟିଏ ନାଉରୀ, ଆଉ େକୗଣସି अନ� ରାcା ନାହ], େସଇଥି ପାଇଁ 

ବିର� अନୁଭବ କରୁଥିେଲ ବି ନାଉରୀଆର ଏଇ ବିତtା କଥା ସବୁ ବରଦାc କରୁଥିେଲ। 

ଭାବୁଥିେଲ କିଛି େଦଇ େନଇ ନାଉରୀଆକୁ ପେଟଇ େନଇ ପାରିେଲ କାମ େହାଇଯିବ। 

ବିନୟ ମହାପାତ�  
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ସବୁତ ଆଣି ପାରିେଲନି କିr େଯତିକି ଆଣି ପାରିଛpି ତାକୁ ନିଜ ସା}େର େନଇକି 

ଯାଇପାରିେବ। ଗଳାକୁ ଟିକିଏ ନରମ କରି ଦିଗdର କହିେଲ, ଆେର ଭାଇ, ତୁେମତ ନାଆ 

ବାହିବା େଲାକ, ତୁେମ କଣ ଜାଣିବ ଧନ अଜ�ନ କରିବା େକେତ କ କର କାମ। ଦିନର 

ଚବିଶ ଘ�ା ବି କମ ପେଡ କାମ କରିବାକୁ। େସପାରିକୁ ଗେଲ ରାଜା1ୁ କହିବି ଦିନର 

ସମୟସୀମା ଆଉ ଦୁଇଚାରି ଘ�ା ବେଢଇ େଦେବ। ଏଠି ସିଧା ଆ}ୁଠିେର ଘିअ 

ବାହାେରନି େବାଲି େଲାକ1 ଉପେର େଜାର ଜୁଲମ କରିବାକୁ ହୁଏ। େଯତିକି କରି ପାରିଲି 

େସତିକି କଲି। ସିଧା ରାcାେର ବି ଧନ अଜ�ନ କରି ହୁଏନା, ସିଧା ରାcାେର ଯାହା ଧନ 

ମିେଳ େସଥିେର ଭଲେର ଦିମୁଠା ଭାତ ବି ଖାଇ ହୁଏନି। େତଣୁ ରାcା େଯମିତି େହଉ ପେଛ 

ଧନ अଜ�ନ ପାଇଁ ମଁୁ େକେବ ପେଛଇନି, ସତ अସତ୍, ଧମ� अଧମ� କଥା େକେବ ମନେର 

ଭାବିନି। ବହୁତ ଧନ अଜ�ନ କଲି, अମାପ ଧନ, ଜମି ବାଡି, ଆଲିଶାନ ରାଜପ�ସାଦ ପରି 

ଘର, ଗାଡି େଘାଡା ସବୁ କିଛି अଛି େମା ପାଖେର। ନାଉରୀଆ ଟିକିଏ ହସିଲା କହିଲା अଛି 

ନୁେହଁ, ଥିଲା ତୁମପାଖେର। ନାଉରୀଆ କଥାକୁ अଣଶୁଣା କରି ଦିଗdର କହିେଲ, ବୁଝିଲ 

ଏେତ ଗୁଡାଏ ସ%bି ତୁମ ଡ}ାେର େନଇ େହବନି, େସଇଥି ପାଇଁ अ� କିଛି ବଛା ବଛା 

ବହୁମଲୂ� ସଂପbି ସା}େର େନଇ ଯାଉଛି। ତୁେମ ଚାହ]େଲ, ତୁମକୁ ଏଥିରୁ କିଛି ବହୁମଲୂ� 

ସ%bି ମଁୁ େଦଇେଦବି। େମାେତ ଏ ସବୁ ସା}େର େନବାକୁ ଦିअ, ପିGଜ୍। 

 ନାଉରୀଆ ଟିେକ ହସିଲା। ପଚାରିଲା, ବହୁମଲୂ� ସ%bି? କଣ େସ ସବୁ ବcୁ? 

 ଦିଗdର କହିେଲ ଗ�ୁଲିଟା ନାଆ ଉପେର ରଖିବାକୁ अନୁମତି ଦିअ, ତାପେର ମଁୁ 

ଗ�ୁଲି େଖାଲି ତୁମକୁ ସବୁ େଦେଖଇ େଦବି, ତୁେମ ଯାହା େନବାକୁ ଚାହ]ବ ତୁମକୁ 

େଦଇେଦବି, ଲା� େବାଲି ଭାବିବନି, େସଇଟା ମଁୁ ତୁମକୁ ଖୁସିେର ଉପହାର େଦଇେଦବି। 
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ନାଉରୀଆ ଟିକିଏ ହସି କହିଲା ନାହ] ଆ�ା, ନାଆ ଉପେର ଆଉକିଛି ରଖିବାକୁ େମାେତ 

େମା ମାଲିକ अନୁମତି େଦଇନାହ]। େସ େକବଳ ତୁମକୁ େନଇଯିବା ପାଇଁ ନାଆ 

ପେଠଇଛpି। ତୁମ ଗ�ିଲିଟି େସଇ ତେଳ ରଖିକି େଖାଲ। 

 अଗତ�ା ଦିଗdର ବାବୁ କିଛି ଚାରା ନେଦଖି ଗ�ୁଲିଟି ତେଳ େଥାଇ ଚାରି ଦିଗକୁ 

ନିରୀiଣ କେଲ, େକହି େଦଖୁ ନାହ] ତ? ଦୂର ଦୂର ପଯ��p ଶୁନଶାନ, େକହି କୁଆେଡ 

ନାହ]। େକବଳ ସିଏ ନିେଜ, ଡ}ା ଏବଂ ନାଉରୀଆ ବ�ତୀତ ଆଉ େକହି ଦୃ ିକୁ ଆସୁନି, 

କାଉ େକାଇଲିର ରାବ ବି ଶୁଭୁନି। ବଡ ସpପ�ଣେର ଦିଗdର ନିଜ ଗ�ିଲି େଖାଲିେଲ। 

ସୁନା ରୂପା ହୀରା େମାତି ମାଣିକେର ଭରି ରହିଥିଲା ଗ�ିଲିଟି। ରତ�  ସବୁ ଚମକ୍ ଝକ୍ ମକ୍ 

କରୁଥାଏ। ଗ�ିଲିଟି େଖାଲି ସାରି ବଡ ଗବ�େର ଛାତି ଫୁେଲଇ କହିେଲ, େକେବ େଦଖିଥିଲ 

ଏେତ ମଲୂ�ବାନ ସ%bି? କୁହ, ତୁମର କଣ ଦରକାର, ଏଗୁଡିକ ସବୁ ବହୁମଲୂ� ରତ� , 

ଏକରୁ ଆେରକ ବଳି। ଏଥିରୁ େଗାଟିଏ ପାଇେଲ ତୁମକୁ ସାରା ଜୀବନ ଆଉ ନାଆ 

ବାହିବାର ଦରକାର ପଡିବନି। ତୁମର ବାକି ଜୀବନ ବଡ ଆରାମେର କଟିଯିବ। ଏଥିରୁ 

ତୁମର ଯାହା ଇlା ତୁେମ ନିअ, ଏବଂ େମାେତ ବାକି ସବୁ ସାଥିେର େନଇ ଯିବାକୁ ଦିअ। 

 ନାଉରୀଆ ଥେର ଗ�ିଲିର ରତ� ଗୁଡିକୁ ବଡ େବଖାତିରି ଭାେବ େଦଖିଲା, ଆଉଥେର 

ଦିଗdର ବାବୁ1 ମଁୁହକୁ ଚାହ] େହା େହା େହାଇ ହସି ଉଠିଲା। କହିଲା, ଏସବୁ ବcୁକୁ 

ତୁେମ ମଲୂ�ବାନ ସ%bି କହୁଛ? ଆଉ ଏଇସବୁ ତୁମ କଥନ अନୁଶାେର ମଲୂ�ବାନ 

ସ%bିକୁ ଏକାଠି କରିବା ପାଇଁ, ତୁେମ ତୁମର ମଲୂ�ବାନ ଜୀବନର अତିମଲୂ�ବାନ ସମୟ 

ସବୁ ନ  କରିେଦଲ? ଠିକ୍ अଛି, ତୁମକୁ ଯାହା ଠିକ୍ ଲାଗିଲା ତୁେମ କଲ। କିr, ତୁମର ଏ 

ମଲୂ�ବାନ ରତ�  ସବୁ େମାର କିଛି କାମର ଜିନିଷ ନୁେହଁ, େମା ପାଇଁ ଏସବୁର କିଛି 
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ମଲୂ�ନାହ]। ଛାଡ େସ ଯାହାେହଉ! ମେନକର, ମଁୁ ତୁମକୁ ଏ ସବୁ ସ%bି ସା}େର େନଇ 

ଯିବାକୁ अନୁମତି େଦଇେଦବି, ଏସବୁ ସାଥିେର େନଇ ତୁମକୁ େସଠି ପହ�ାଇବି େଦବି, କିr 

ତୁେମ େମାର େଗାଟିଏ ପ�ଶ�ର ଉbର ଦିअ, ଏସବୁ େନଇ, ତୁେମ େସଠି କରିବ କଣ? 

 ଦିଗdର ବାବୁ ନାଉରୀଆକୁ ବଡ ଉ�ୁକତାଭରା ନୟନେର ଚାହ] କହିେଲ, ତୁମକୁ 

ଲୁଚାଇେଲ ଆଉ ଲାଭ କଣ? େମା ପାଖକୁ ଆସ, ମଁୁ ତୁମ କାନେର ବଡ ଗୁମର କଥା 

କହିବି। କାେଳ ଆଉ କିଏ ଶୁଣିେଦବ େମାର ଏଇ େଗାପନ େଯାଜନା କଥା। ତୁେମ ଜାଣିନ, 

ଏ କ%ିେଟସନ ଯୁଗେର ବିଜିେନସ ସିକ�ଟସ େକେତ ଗହନ କଥା। ଏ କାନ କଥା ଆର 

କାନକୁ ଖବର େହବନି। ନାଉରୀଆ ଟିେକ ମୁଚୁକି ହସିଲା, କହିଲା େଦଖୁନ, ଆଖପାଖ ତ 

ଦୂରର କଥା, େଯାଜନ େଯାଜନ େକାଶ ଦୂର ପଯ��p ଜନ ମାନବ େକହି ନାହାpି। ଏଇଠି 

େକବଳ ତୁମ େମା ଛଡା ତୃତୀୟ େକହି ନାହ]। ଦିଗdର ଟିେକ ଆସ � େହେଲ। କହିେଲ 

ଆଜି ଯୁଗେର ଧନ ସବୁଠି ଦରକାର। ଧନ ନଥିେଲ େକହି ବି କାହାକୁ ବାସିମୁହଁେର 

ପଚାେର ନାହ]। ଆଉ, ମଁୁ ନୁଆ େଦଶ, ନୁଆ ଜାଗା ଯାଉଛି, ଏ େଦଶର କେରନ୍ସି େନାଟ 

ତ େସଠି ଚାଲିବନି, କିr ସୁନା, ରୂପା, ହୀରା, େମାତି ମାଣିକ ସବୁଠି ଚାଲିଯିବ। େତଣୁ 

େସଠି ଏ ସବୁ ବଦେଳଇ, ଜାଗାଖେt କିଣି ନିଜର ମହଲଟିଏ ତିଆରି କରିବି ତାପେର 

େଲାକ1ୁ ଟ1ା ପଇସା, ମଦ, ମାଂସ େଖାଇ େପଇ ଇେଲ�ନେର ଠିଆ େହାଇ ମ�ୀ 

ବନିଗେଲ ପୁଣି େଦଖିବ େମା କମାଲ, ଦିେନ ତୁମର େସ େଦଶେର ରାଜା ବି େହାଇଯାଇ 

ପାରିବି। 

 ଦିଗdର1 କଥା ଶୁଣି ନାଉରୀଆ ଖୁବ୍ େଜାରେର େହା େହା େହାଇ ହସି ଉଠିଲା 

ପାଗଳ1 ପରି, ହସି ହସି େବଦମ େହାଇଗଲା। ତାପେର ହସ ବJକରି ଟିେକ ଦମ୍ େନଇ 
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କହିଲା, ଆlା ଦିଗdର, ତୁେମ େଯଉଁ େଦଶକୁ ଯାଉଛ େସ େଦଶ ବିଷୟେର କିଛି ଜାଣିଛ? 

େମାେତ ଲାଗୁଛି ତୁେମ କିଛି ଜାଣିନ କି େକେବ କିଛି ଶୁଣିନ। ହଁ, ତୁେମ ତ ସାରା ଜୀବନ 

ଧନ अଜ�ନେର ବ�� ରହିଲ, ଏସବୁ �ାନ ପାଇଁ ତୁମ ପାଖେର ସମୟ େକଉଁଠି ଥିଲା। 

ଜାଣିନ ଯଦି ମଁୁ କହୁଛି ଶୁଣ। ତୁେମ େଯଉଁ େଦଶକୁ ଯାଉଛ େସ େଦଶେର ଦୁଇଟି ଜାଗା 

अଛି। େଗାଟିଏ େହଉଛି ସ ଗ�େଲାକ, ଆରଟି ନକ�େଲାକ। ତୁେମ ତା ମଧ�ରୁ େକଉଁ ଜାଗାକୁ 

ଯିବ େସକଥା େସଠି ପହ�ିଲା ପେର ତୁମକୁ ଜଣାଇ ଦିଆଯିବ। ଦି ତୀୟ କଥା, ତୁେମ େସଠି 

ପହ�ିଲା େବଳକୁ ତୁମର ଏ ଶରୀର େସଠି ନଥିବ। େସଠି କହାର ବି ଶରୀର ନାହ]। 

ଶରୀର ନାହ] ତ ନାମ ବି ନାହ]। ଶରୀର ନାହ], ତ େପାଶାକର ଆବଶ�କତା ନାହ], ଶରୀର 

ନାହ] ତ େଭାକ ବି ନାହ], େଶାଷ ବି ନାହ], କାମନା ନାହ]। କିଛି अନୁଭବ ବି ନାହ], ଶୀତ 

ଖରା ବଷ�ାର ଡର ନାହ], କାହା ସହିତ କାହାର କିଛି ସ%କ� ନାହ], େଲାଭ ନାହ], େପ�ମ, 

ଘୃଣା, ଇଷ�ା, ହିଂସା, ଦୟା, iମା, ମାୟା ମମତା କିଛିନାହ]। କିଛି ନାହ]ର େସ ସଂସାରେର 

େକବଳ अଛି ଆନJ, ପରମାନJ। ପାଇବା, ହରାଇବା କିଛି ନାହ] େସଠି। କିr 

अବେଶାଷ, େଗାଟିଏ ବଡ ଦୁଃଖର କଥା କଣ ଜାଣ? ପ�ଶି�ଳ ଆଖିେର ଦିଗdର ନାଉରୀଆ 

ମୁହଁକୁ ଚାହ] ରହ]େଲ। ନାଉରୀଆ ନିବjକାର ଭାେବ କହିଲା, ଦିଗdର, ତୁମକୁ ବଡ ଦୂଲ�ଭ 

ମଣିଷ ଜନL  ମିଳିଥିଲା। କିr ତୁେମ अସଲ ମଲୂ�ବାନ ସ%bି ଏକାଠି ନକରି େକବଳ ମାଟି 

େଗାଡି, ପଥର ଏକାଠି କରିବାେର ତୁମର ସାରା ଜୀବନ ବ�ଥ�େର ବିେତଇ େଦଲ। 

 ଦିଗdର ବଡ ନିରାଶ ନୟନେର ନାଉରୀଆ ମୁହଁକୁ ଚାହ] ପଚାରିେଲ, ଏସବୁ ସୁନା, 

ରୂପା ହୀରା, େମାତି, ମାଣିକ ଯଦି ମାଟି େଗାଡି ପଥର େତେବ अସଲ ମଲୂ�ବାନ ସ%bି 

ପୁଣି କାହାକୁ କହୁଛ ତୁେମ? ନାଉରୀଆ ଟିକିଏ ହସି କହିଲା, େକେବ େକଉଁ ଦୁଃଖି ମୁହଁେର 
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ଟିେକ ହସ େଦଲା େବେଳ େଯଉଁ ଆତL  ତୃ�ି ମିେଳ, େକଉଁ େଭାକିଲା େଲାକକୁ ମୁଠାଏ 

ଖାଇବାକୁ େଦଇ େଯଉଁ ଆଶୀବ�ାଦ ମିେଳ। େକଉଁ अସହାୟ ବ��ିକୁ ଟିେକ ସହାୟତା େଦଇ 

େଯଉଁ ଖୁସି, ନିଜର ଆତL ୀୟଜନ1 ସହିତ ଦୁଇ ଘଢି ସମୟ ବିେତଇବାର ଆନJ, 

ବkୁମାନ1ର ଶୁେଭlା, ଗୁରୁଜନମାନ1ୁ େସବା କରିବାେର େସମାନ1ର େଯଉଁ ଆଶିବ�ାଦ 

ମିେଳ, େଛାଟମାନ1ୁ େସ�ହ େପ�ମ େଦଇ େଯଉଁ ଆନJ ମିେଳ ଏବଂ େସମାନ1ର େଯଉଁ 

ଶ��ା ମିେଳ େସସବୁ େହଉଛି अସଲ ମଲୂ�ବାନ ସ%bି। କିr ତୁେମ େସସବୁ କାଣିଚାଏ ବି 

अଜ�ନ କରି ପାରିଲନି। ତୁେମ ସବୁ ଜିନିଷକୁ ପଇସାେର ତଉଲିକରି େଦଖିଲ। ଭାବିଲ ସବୁ 

କିଛି ପଇସା ବଦଳେର କିଣି େହାଇଯିବ। अବେଶାଷ ତୁେମ େଯଉଁ ସ%bି ଏକାଠି କଲ 

େସସବୁ ଆଜି ତୁମର କିଛି କାମେର ଆସିବନି। େସସବୁ ତୁେମ ସାଥିେର ବି େନଇକି ଯାଇ 

ପାରିବନାହ]। ଏେତ କ େର अଜ�ନ କରିଥିବା ତୁମର ଏ ସବୁ ସ%bି ଏଇଠି, ଏମିତି 

अନ�ର େଭାଗ ବିଳାଶ ପାଇଁ ତୁମକୁ ଛାଡିେଦଇ ଯିବାକୁ େହବ। ତୁମକୁ େଛାଟ େଗାଟିଏ 

ଗପ କହୁଛି ଶୁଣ, ମାଠିଆ ଆଉ ପଲମର କାହାଣୀ 

 अେନକ ଦିନ ତଳର କଥା, ଉଡ�  େଦଶେର େସାମନାଥ ନାମେର କୁ�ାରଟିଏ ଥିଲା। 

େସ ନିତି ମାଟିେର ବିଭିନ�  ପ�କାରର ପାତ�  ତିଆରି କେର। ମାଟିେର ପାଣି ପକାଇ ତାକୁ 

ନିଜ େଗାଡେର ଦଳି ଚକଟି ପାତ�  ତିଆରି ପାଇଁ ମାଟି ପ�cୁତ କେର, ତା ପେର େସଇ ମାଟି 

ପିtୁଳାକୁ ଚକେର ବୁଲାଇ ଆକାର ଦିଏ ପୁଣି େସଇ ଆକାର ଗୁଡିକୁ ପଟିପିଟି ଠିକ୍ 

ଆକାରର ବିଭିନ�  ବcୁ ହାtି, ମାଠିଆ କେଡଇ ପଲମ ଆଦି ତାଆରି କେର। ତାପେର 

େସଇ କ�ମାଟିର ପାତ�  ସବୁକୁ ନିଆଁ ଭାଟିେର େପାଡି ମଝଭୂତ କରିଦିଏ। 

 ନିେଜ ତିଆରି କରିଥିବା ପାତ�  ସବୁ େନଇ ବଜାରେର ବିକି�  କରିଦିଏ। ଦିେନ ଜେଣ 
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େସୗଦାଗର େସଇ ପାତ�  ମଧ�ରୁ େଗାଟିଏ ତାୱା (ପଲମ) ଆଉ େଗାଟିଏ ମାଠିଆ 

କିଣିେନେଲ। େସୗଦାଗର ପ�ତିଦିନ ମାଟି ମାଠିଆଟିେର ପାଣି ଭରିଦିअpି ଏବଂ 

େସୗଦାଗର1 ପତ� ୀ ପଲମଟି େନଇ ପିଠା କରିବା ପାଇଁ ଚୁଲିେର ବସାଇ ଦିଏ। ସବୁ ଦିନ 

ଏପରି ହୁଏ। ପ�ତିଦିନ ପାଣି ସରିବା ଆଗରୁ ମାଠିଆେର ପାଣି ଭରିଦିଆଯାଏ ଆଉ ପଲମକୁ 

ପିଠା କି େରାଟି େସକିବା ପାଇଁ ଚୁଲିେର ନିଆଁ ଉପେର ବେସଇ ଦିଆଯାଏ। ପିଠା େପାଡି 

ଯିବା ଆଗରୁ ପିଠାକୁ ବାହାର କରି ଦିଆଯାଏ ଦିେନ ପଲମ ଦୁଃଖି େହାଇ ମାଠିଆକୁ 

କହିଲା, ଭାଇ, ତୁେମ େକେତ ଭାଗ�ବାନ। େକହି ତୁମ େପଟ େକେବ ଖାଲି େହବାକୁ 

େଦଉନି। ତୁମ େପଟ ଖାଲି େହବା ଆଗରୁ େକହିନା େକହି ପୁଣି ଶିତଳ ଜଳେର ତୁମ େପଟ 

ଭରି େଦଉଛ। ତୁେମ ଦିନ ରାତି ଚବିଶ ପ�ହର ଶିତଳତା ଭିତେର ଜୀବନ କଟୁଛ। ତିଆରି 

େହଲାେବେଳ ଏେତ କ େର ଆକାର ପାଇଲି ଆଉ ନିଆଁ ଭାଟିେର ଜଳିଲି ଏବଂ ଆଜିବି 

ପ�ତିଦିନ ଚୁଲି ଉପେର ତିଳ ତିଳ ଜଳୁଛି। େମାେତ ସବୁେବେଳ ଗରମ ଚୁଲା ଉପେର 

ବେସଇ ଦିଆ ଯାଉଛି। େମାେତ ଖାଇବାକୁ ପିଠା େଦଉଛpି କିr ମଁୁ କିଛି ଖାଇବା ଆଗରୁ 

େସୗଦାଗର ପତ� ୀ େମା ଖାଦ� େମା ମୁହଁରୁ ବାହାର କରି େନଉଛି। ମଁୁ ପିଠା ତିଆରି କରୁଛି 

େହେଲ ସବୁଦିନ େଭାକିଲା ରହୁଛି। େମାର ଏେତ କ ସାଧ� ପରିଶ�ମର ଫଳ अନ�ମାେନ 

େଭାଗ କରୁଛpି। ସବୁ ଶୁଣିସାରିଲା ପେର ମାଠିଆ ପାଖେର ପଲମକୁ କହିବା ପାଇଁ କିଛି 

ସାp ନାବାଣୀ ଶୁଣାଇବାକୁ ନଥିଲା େତଣୁ େସ ଚୁପ ରହିଲା। 

 ଗପଟିକୁ ଏଇଠି େଶଷକରି ନାଉରୀଆ ଦିଗdରକୁ ପଚାରିଲା, ଏେବ କୁହ ଦିଗdର, 

କୁ�ାର ମାଠିଆ ଆଉ ପଲମକୁ ଏକା ପ�କାର ପ�ଣାଳୀେର ଗଢିଲା। ମାଟିକୁ ପାଦେର ଦଳି 

ଚକଟିଲା, ଚକେର ବୁଲାଇ ପୁଣି ଦୁହି1ୁ ଆକାରେଦଲା, ପିଟି ପିଟି ପଲମ ଆଉ ମାଠିଆ 
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ଗଢିଲା, ପୁଣି ନିଆଁ ଭାଟିେର େପାଡି ଦୁହି1ୁ ମଝଭୂତ କଲା। େହେଲ ମାଠିଆ ଆଉ ପଲମ 

ଦୁହି1ର ଭାଗ� େକେତ अଲଗା। ଜେଣ ଶାpିେର ଶିତଳତା ଭିତେର ଆରାମେର ଦିନ 

କାଟୁଛି, ଆଉଜେଣ ନିତି ନିତି ପୁଣି େସଇ ନିଆଁେର େପାଡୁଛି ଏବଂ େଭାକିଲା ବି ରହୁଛି। 

ପଲମ ମାଠିଆକୁ ତାର େଯଉଁ ଦୁଃଖ କାହାଣୀ ଶୁଣାଇଲା ତାର ଉbର ତୁମକୁ ଜଣାଥିେଲ 

କୁହ। 

 ଦିଗdର ଟିେକ ଭାବିଚିpି କହିେଲ, ଏ ସବୁ ତ ଭାଗ�ର ଫଳ, ପଲମ ଭାଗ�େର ନିତି 

ନିଆଁେର ଜଳି ବି େଭାକିଲା ରହିବା େଲଖା େହାଇଛି ଏବଂ ମାଠିଆ ଭାଗ� ବହୁତ ଭଲ ତା 

େପଟ ସବୁେବେଳ ଶୀତଳ ଜଳେର ଭରି ରହୁଛି। ଦିଗdର1 ଉbର ଶୁଣି ନାଉରୀ ଟିେକ 

ମୁଚୁକି ହସି କହିଲା, ନା' ଏସବୁ ଭାଗ�ର ଫଳ ନୁେହଁ। ଏ ସବୁ କମ�ର ଫଳ! ମଣିଷର କମ� 

ହ] ତାର ଭାଗ� େଲଖିଥାଏ। େଯପରି କମ� କରିବ ଭାଗ� େସହି ପରି ଫଳ େଦବ। ଏଇ 

େଦଖୁନ, ସବୁଦିନ ମାଠିଆେର ଜଳ ତ ଭରି ଦିଆଯାଉଛି, କିr ମାଠିଆ ତାର େଯତିକି 

ଆବଶ�କ େସତିକି ପିଇ ବାକି ପାଣିକୁ ନିେଲ�ାଭ, ନିବjକାର ଚିbେର ତୃଷାb� ମାନକୁ 

ପିଇବାକୁ େଦଇେଦଉଛି। ତିେଳ ବି କୃପଣତା େଦଖାଉ ନାହ], େତଣୁ ତା େପଟ ଖାଲି େହବା 

ପବୂ�ରୁ େସଥିେର ପୁଣି ପାଣି ଭରି ଦିଆଯାଉଛି, କିr ପଲମର अବ�ା ପୁରା ଓଲଟା, 

ପଲମର ପ�କୃତି ସବୁକିଛି ଆତL ସାତ କରିେନବା। ଯଦି ତା ଉପେର ପିଠାକୁ ଛାଡି ଦିଆଯାଏ 

େତେବ କଣ େହବ? ପଲମ ସ%ୂ'� ପିଠାକୁ ଆତL ସାତ କରି ଖାଇଯିବ (ଜାଳିେଦବ) କିଛି ବି 

ଛାଡିବନି କାହାପାଇଁ। େସଥିପାଇଁ ଠିକ୍ ସମୟେର ପିଠାକୁ ବାହାର କରି ନିଆଯାଏ, ଆଉ 

ପଲମ ନିତି ନିେଜ ଜେଳ କିr ତାର ପରିଶ�ମର ଫଳ େଭାଗକରି ପାେରନା, ତା ପରିଶ�ମର 

ଫଳ अନ�ମାେନ େଭାଗ କରpି। େସମିତି ତୁେମ ତୁମ ଜୀବନକୁ ପଲମଟିଏ ପରି 
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କରିେଦଲ। ଦିନରାତି କଠିନ ପରିଶ�ମ କଲ, अମାପ ଧନ ସ%bି अଜ�ନ କଲ, କିr ତୁମ 

ଶ�ମର ଫଳ अନ�ମାେନ େଭାଗକେଲ ଏବଂ ଆଜି ଯାହା କିଛି ବି ବଳିଛି େସସବୁ ତୁମର 

କିଛି କାଯ��େର ଆସିବନି। େସଇ ଧନ ସବୁ ଏଇଠି अନ�ମାନ1ର େଭାଗ ବିଳାଶ ପାଇଁ 

ଛାଡିେଦଇ ଯିବ। ଯଦି ତୁେମ ତୁମ ଜୀବନକୁ ମାଠିଆ ପରି କରିପାରି ଥାଆp, େତେବ 

ସାରା ଜୀବନ ସୁଖ େଭାଗି ଥାଆp ଏବଂ ଆଜି ତୁମ ପାଖେର अଜସ� अସଲ ମଲୂ�ବାନ 

ସ%bି ଜମା ଥାଆpା, ଯାହା ତୁମଠାରୁ େକହି ଛଡାଇ େନଇ ପାରି ନଥାpା, ଏବଂ େସ 

ସ%bି ଆର ପାରିେର ତୁମକୁ ସ ଗ�ସୁଖ େଦଇପାରି ଥାଆpା। ଏତିକି କହି ନାଉରୀଆ ଚୁପ୍ 

େହାଇଗଲା। 

 ନାଉରୀଆର କଥା ଶୁଣି ଦିଗdର ନିଜ ମଥାେର ହାତବାେଡଇ ତେଳ ଥକା ମାରି 

ବସିଗେଲ। କହିେଲ େହ ନାଉରୀଆ ଆପଣ ଠିକ୍ କହିେଲ। ମଣିଷ ତାର ଜୀବନେର 

ଭାଗ�ର ଫଳ ନୁେହଁ ନିଜ କମ�ର ଫଳ ହ] େଭାଗିଥାଏ। ଆପଣ େମାର ଆଖି 

େଖାଲିେଦେଲ। େହେଲ ମଁୁ ହତଭାଗା, ଆଜି ନିଜକୁ ସୁଧାରିବା ପାଇଁ େମା ପାଖେର ତିେଳ ବି 

ସମୟ ବଳକା ନାହ]। େହ ନାଉରୀଆ, େହ ପରମ ମହା�ାନୀ, ଆପଣ ଜେଣ ସାମାନ� 

ନାଉରୀଆ େହାଇ ନପାରpି। ଆପଣ ଦୟାକରି େମାେତ ନିଜ ପରିଚୟ ଦିअr, ଆପଣ 

କିଏ ? 

 ନାଉରୀଆ କହିଲା ସମେc ଭାବpି ମଁୁ ସମc1ର ପରମ ଶତ� �, ମଁୁ ବିକରାଳ ମୁହଁ 

େଦଖାଇ अ/ହାସ� କେର। ମଁୁ ସମc1ୁ େସମାନ1ର ପି�ୟଜନ1ୁ ଛେଡଇେନଇ 

େସମନ1ୁ ଦୁଃଖ ସାଗରେର ଭସାଇ ଦିଏ। କିr ଯିଏ ବି େମାେତ ଥେର େଦଖିଛି, ଯିଏ 

େମାେତ ଥେର ଜାଣିଛି, ସିଏ ତ େକେବ ବି େଫରି ଯାଇ ପାରିନି େତେବ ଏେତକଥା 
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ସମc1ୁ କିଏ କହିଲା। େହ ବkୁ, ମଁୁ ତୁମ ଜନL ଦିବସର ପ�ଥମ ଦିନରୁ ପ�ତି ମୁହୁb�େର ତୁମ 

ସାଥିେର अଛି। ତୁେମ େମାେତ େଦଖି ପାରୁନ, େକେବ େଦଖିବାକୁ ବି ଚାହୁଁନ। େକହି 

େମାେତ ଭଲ ପାଏନା। ଶୁଣା କଥାେର ବିଶ ାସ କରି ସମେc େମାେତ ସତେର େକେତ ଘୃଣା 

କରpି! ମଁୁ ତୁମ ପାଇଁ େଯପରି ଆସିଛି, ସମc1 ପାଇଁ ଦିେନ ନା ଦିେନ େସହିପରି ଠିକ୍ 

ସମୟେର ଆସିବି। ନା’ ସମୟର ଆଗରୁ ଆସିବି ନା’ ପଛେର, ମହୁୂb�କର ଫରକ ବି 

ରହିବନି। 

 ସମେc ଦିେନ େମା ସାଥିେର ଏଇ ଶନୂ�ତାର ସଂସାରକୁ ଆସିେବ। ଏଇ ଶନୂ�ତାର 

ସଂସାର ପରମ ଆନJେର ପରିପ'ୂ�। ନା’ ଏଠି କ  अଛି, ନା’ ଲୁହ’ ନା’ ହସର ଜୁଆର 

अଛି। ଆସ�ିର ବହୁ ଦୂରେର ନିରାସ�ର ଏଇ ଦୁନିଆ, ନା ଏଠି ସ%କ� ଥାଏ, ନା େକହି 

ବkୁ ନା େକହି ଶତ� �, ନା କିଛି ମାୟାର ବkନ ଥାଏ। ନିମ�ାୟା, ନିଲj�, अନାଶ�ର ଏଇ 

େମାର ସଂସାର। େଲାଭ ନାହ], ହିଂସା ନାହ], େପ�ମ ନାହ] କିdା ବିରହ ଜ�ଣା ବି ନାହ]। 

ଏଇଠି କାହାର ଶରୀର ନାହ], ରୂପ ନାହ], େଯୗବନ ନାହ], ବୟସର କିଛି ଫରକ ନାହ], କାମ 

କାମନାର ଜ ଳନ, iୁଧା, ତୃଷା େଲାଭ अଂହକାର କିଛିବି ନାହ]। ଏଇଠି ନା’ ଜନL  अଛି ନା’ 

ପୁଣି ଥେର ମୃତୁ�ର ଭୟ अଛି। କିଛି ନାହ]ର ଏଇ େମାର ଦୁନିଆ। ଏଇ ଶୁନ�ତାେର 

ନିରାନJ, ନିରାଶ� ନିଲj�ତାର ପରମାନJକୁ ସମେc କାହ]କି ଏେତ ଡରpି େକଜାଣି? ମଁୁ 

ସମc1ୁ ପରମ ଶାpି ପ�ଦାନ କରିଥାଏ, ସଂସାରର ସମc ଦୁଖ ଯ�ଣାରୁ ମୁ�ି 

େଦଇଥାଏ। ମଁୁ ଆଉ େକହି ନୁେହଁ, ମଁୁ ସମc ଜୀବ ଜଗତର ପରମ ମିତ�  'ମୃତୁ�'! 

 ଥେର େଦଖାେହଲା ପେର, ତୁେମ େମାର େହାଇଯିବ ଆଉ ମଁୁ ତୁମର େହାଇଯିବି। 

ଏବଂ ତୁମ, େମା ମଝିେର ଆଉ େକହି ବି ନଥିବ। େମା ନିବିଡ ବାହୁ ବkନରୁ ନା ତୁେମ 
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ଯାଇ ପାରିବ ନା ତୁେମ ଯିବାକୁ ଚାହ]ବ। େକବଳ ମଁୁ ହ] ସମc କ ରୁ ମୁ�ି, ସମc ମାୟା 

ବନkନରୁ ମୁ�ି େଦଇପାେର। 

 ଦିଗdର ହାତେଯାଡି ମୃତୁ�1ୁ ପ�ଣାମ କରି କହିେଲ, େହ ପରମ ମିତ� , େମାେତ ଯଦି 

ଆଉ ଥେର ମାନବ ଜନL  ମିେଳ ମଁୁ ମାଟିର ମାଠିଆଟିଏ ପରି େହବାକୁ କାୟା ମନ ବାକ�େର 

ସ%ୁ'� େଚ ାକରିବି। ମଁୁ ଆଜି େମାର ସମc ସ%bି ଏଇଠି ଛାଡି ରି� ହcେର ଆପଣ1 

ସହିତ ଯିବାପାଇଁ ପ�cୁତ। ଆପଣ େମାେତ ଆପଣ1ର ଶରଣେର ନିअr। ମୃତୁ� ନିଜର 

ବାହୁ ପଶାରୀ ଦିଗdର1ୁ ଆପଣାର ନିବିଡ ବାହୁବkନେର କୁେÁଇ ଧରିେଲ। (ଗ�ଟି 

େମା କବିତା "ମୃତୁ�"ର ଛାୟାେର ଲିଖିତ) । 

 
ପଟିଆ, ଭୂବେନଶ ର, ଓଡିଶା 
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ମାଆ ନାହ] ଯାହାରମାଆ ନାହ] ଯାହାରମାଆ ନାହ] ଯାହାରମାଆ ନାହ] ଯାହାର    
 କଟକ ଜିଲG ାର େଛାଟିଆ ଗଁାଟିଏ ବ� ାହL ଣ ସାଇେଲା। ସହର 

ତଳିଆ ଗଁାଟି ଖୁବ୍ ବଡ ନେହେଲ ବି ପା�ଶହ ପରିବାର ବାସ କରpି 

େସ ଗଁାେର। ଗଁା ମଝିେରେର अଛpି ସପେନଶ ର ମହାେଦବ, ଖୁବ 

ପ�ତ�i େଦବତା। ଗଁା ମୁtେର अଛpି ଗ�ାମେଦବତୀ ମା’ଭୁଆଷୁଣୀ। ବିରାଟ ଏକ ବରଗଛ 

ମେୂଳ େଛାଟ ଚାJିନୀଟିଏ, ତା’ରି ଉପେର ମାଆ1 ଆ�ାନ। ବର ଓହଳେର ଛାଇ 

େହାଇଛି �ାନଟି। େକଜାଣି େକଉଁ କାଳରୁ अଛି ଏଇ ବରଗଛଟି ଗଁା ମୁtେର,  ତା’ର 

ହିସାବ େକହି କହିପାରpି ନାହ], କିr ମାଆ ଭୂଆଷୁଣୀ େକମିତି ଆସି ଏଠି ପ�ତି3ିତ େହେଲ 

େସ ବିଷୟେର ନାନାଦି େଲାକ କଥା ଶୁଣିବାକୁ ମିେଳ। କୃ�ା ତା’ର େଜେଜମା’1 ପାଖରୁ 

ଶୁଣିଥିଲା କାେଳ ଜେଣ ସି� ସାଧକ ଜଗନ� ାଥ ଦଶ�ନ କରିବା ଲାଗି ଏଇ ବାଟ େଦଇ 

ପୁରୀଧାମ ଯିବାବାଟେର ତା1ର ଶରୀର ଖୁବ୍ अସୁ� େହାଇ ପଡିଲା, ଭୀଷଣ ଜ ରେର 

अେଚତ େହାଇ ଏଇ ବରଗଛ ମେୂଳ େସ ପଡି ରହିେଲ। ରାତିअଧେର ଜେଣ �ୀେଲାକ 

ଆସି ତା1ୁ ପାଣିଛାଟି ଉଠାଇେଲ, ତା1 େଦହ ମୁt ଆଉଁସିେଦଇ କହିେଲ, “େନ, େନ, 

ଏଇ େଭାଗ କଦଳୀଟି ଖାଇେଦ, େଦଖିବୁ ସକାଳକୁ େତାର ଶରୀର ସଂପ'ୂ� ଆେରାଗ� 

େହାଇଯିବ,  ତୁ ଖୁସିେର ମହାପ�ଭୁ1ୁ ଦଶ�ନ କରିବାକୁ ଯିବୁ” ନିଦ ମଳମଳ େହାଇ ସାଧୁ 

ଜଣକ େସଇ େଭାଗ କଦଳୀଟି ଖାଇେଦଇ ପୁଣି େଶାଇ ପଡିେଲ। ପରଦିନ ସକାଳୁ ଉଠି 

େଦଖିଲା େବଳକୁ ତା1ର ଶରୀର ସଂପ'ୂ� ଆେରାଗ� େହାଇଯାଇଛି। େସ ଉଠିପଡି 

ସୁଷମା ପରିଜା 
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ଚାରିଆଡକୁ ଆଖି ପକାଇ େଖାଜିଲି �ୀେଲାକ ଜଣ1ୁ। େହେଲ ପାଇେଲନି। େସଠି 

ଆଖପାଖେର ଗଁାଗtା ମଧ� କିଛି ନଥିଲା। ସାଧୁ ଆ�ଯ�� େହେଲ ଜନମାନବ ଶନୂ� ଏମିତି 

େଗାଟିଏ अପpରା ଯାଗାେର �ୀେଲାକଟି କୁଆଡୁ ଆସିଲା ଆଉ अଯାଚିତ ଭାବେର ତା1ର 

େସବା ଶୁଶ��ଷାକରି ତା1 େଦହ ଭଲ କରିେଦଲା। ତା1ର ହୃଦ୍ େବାଧ େହଲା େଯ ନି�ୟ 

େକୗଣସି ଐଶ ରିକ ଶ�ି अଛି ଏଇ ବରଗଛ ମଳୂେର ଯିଏ ତା1ର ଜୀବନ ରiା କରିଛି। 

େସଇଠୁ ସାଧୁଜଣକ ଆଉ ଜଗନ� ାଥ ଦଶ�ନ କରିବାକୁ ନ ଯାଇ ଆଖପାଖେର ଥିବା ଗଁାର 

କିଛି େଲାକ1ୁ ମଧ� ଡକାହକା କରି ସବୁ କଥା କହି ସାଥିେର ଧରି ଆସି େସଇ अପpରା 

ଯାଗାେର ପିtିଟିଏ ତିଆରି କରି େସଇ ବଣେଦବୀ1ୁ �ାପନା କରି ମା ଭୂଆଷୁଣୀ ନାମ 

େଦଇ ପଜୂା ଆରାଧନା କେଲ। େସଇଦିନ ଠାରୁ ମାଆ େସଇ ପିtିେର ପଜୂା ପାଇ 

ଆସୁଛpି। ସାଧୁ ମହାତL ା1ର େଦହାp େହାଇଗଲାଣି େକାଉ କାଳରୁ। େହେଲ 

ଗଁାେଲାକ1 ଭରସା ତୁଟିନି ମା’1 ଉପରୁ। ମା’1ର ପଜୂା§�ନା ଚାଲିଛି ଗ�ାମବାସୀ1 

2ାରା। ଗଁାର ପିଲାଠାରୁ ବୁଢାଯାଏଁ ସମେc େସଇ ଭୁଆଷୁଣୀ ମା’1ୁ ଡାକ ପକାpି ସବୁ 

ବିପଦ ଆପଦେର। 

 କୃ�ାର ମାଆ ମରିଗଲା ପେର େଲାକମାେନ ତାକୁ େକାେକଇେର ସେଜଇ, अହ� 

େଡ}ୁରା ବେଜଇ ବେଜଇ, କାkେର େବାହିେନଇ ଯାଇଥିେଲ ଏଇ ବାଟ େଦଇ ଗଁା 

ମଶାଣିକୁ। ପା�ବଷ�ର କୃ�ା େସେତେବେଳ ବୁଝିପାରି ନଥିଲା ତା’ ମାଆ କାହ]କି ଏମିତି 

ତେଳ େଶାଇ ରହିଛି,  ଡାକିେଲ ବି ଉଠୁନି,  ତା’ ବାପା ସଦାନJ କାହ]କି ଏମିତି ମୁt େପାତି 

କାJୁଛି, େକବଳ ଏତିକି ଜଣାଥିଲା େଯ ତା’ ମାଆ କାେଳ ଆଉ େମାେଟ େସ ନିଦରୁ 

ଉଠିବନି, ତା’ର ସାନ ଭଉଣୀଟିଏ ଜନL କରି େସ ମରିଯାଇଛି, ତା’ ସାଥିେର େସ ନାହି ନାଡ 
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ଲାଗିଥିବା ପିଲାଟି ମଧ� ମରି ଯାଇଛି। ମାଆ ଆଉ େକେବ ବି ଉଠିବନି କି ତା’କୁ 

େକାଳେର ବେସଇ େଗଲ କରିେବନି, ତା’ ଚୁଟି ବାkିେଦଇ ପାଉଡର କି ଟିକିଲି ଲେଗଇ 

“େମା ରାଣୀ” େବାଲି କହି ଛାତିେର ଚାପି ଧରିବନି, େସ ସବୁଦିନ ପାଇଁ ଚାଲି ଯାଇଛି 

ଆକାଶେର ତାରା େହବାଲାଗି, େସ େସଇଠି ରହି କୃ�ାକୁ େଦଖିବ କିr କୃ�ା ଆଉ 

େକେବବି ତା’କୁ େଦଖି ପାରିବନି। ତା’କୁ ଭାରି ରାଗ ଆସୁଥିଲା ଏଇ େଲାକମାନ1 

ଉପେର, ତା’ ବାପା1 ଉପେର, କାହ]କି େସଇ େଲାକମାନ1ୁ େସ କିଛି କହୁ ନାହଁାpି, 

େସମାେନ ଟଣାଓଟରା କରି ମାଆ1ୁ ଦୁଆର ମଝିେର ବେସଇ ନାନା ପ�କାେର ସଜବାଜ 

କରି, ନୂଆଲୁଗା ପିେkଇ େକାେକଇେର ଶୁଆଇ େନଇଗେଲ ଗଁା ମଶାଣିକୁ। ତା’ ବାପା 

ଆଗେର ଚାଲୁଥିେଲ ଖଇ କଉଡି ଆଉ ଖୁଚୁରା ପଇସା ବି�ି ବି�ି, ଗଁାର ପିଲାମାେନ 

ଧାଇଁଥିେଲ େସମାନ1 ପଛେର, େଗାଟାଏ ପ�ତିେଯାଗିତା ଲାଗିଲା ଭଳି େସଇ ଖୁଚୁରା 

ପଇସାକୁ େଗାେଟଇବା ଲାଗି। େସ ବି ଧାଇଁଥିେଲ େସମାନ1 ସହିତ, େହେଲ ଗଁାର କୁସୁମ 

େଦେଠଇ ତା’କୁ ଧରିପକାଇ ବାରଣ କରିଥିେଲ େସ ପଇସା ଉଠାଇବା ପାଇଁ। 

 େକାେଳଇ େନଇ ଦି ଆଖିରୁ ଲୁହେପାଛି େଦଇ ପାଖେର ବସାଇେଲ, କହିେଲ 

ଆଜିଠାରୁ ତୁ ମାଆେଛଉt େହଲୁ େଲା ଧନ, ଆଉ େତା ମାଆକୁ େଖାଜିବୁ ନାଇଁ। େତା 

ମାଆ ଆକାଶର ତାରା େହାଇଯାଇଛି। େସ ଆଉ ଏଠିକି ଆସି ପାରିବ ନାହ]। ଏେବ ତୁ 

େତା’ ବାପା1 ପାଖେର ହ] ରହିବୁ। େସ ଯାହା େଯମିତି ଚେଳଇେବ, ଚଳିବୁ, अଝଟ 

େହବୁନି, ସମୟ ବଡ ବଳବାନେଲା ଝିअ,  ତେତ ଆେପ ଆେପ ସବୁ ଶିଖାଇ େଦବ। କୃ�ା 

କିଛି ବୁଝିପାରୁ ନଥିଲା, ତା’ ମୁtେର କିଛି ପଶୁ ନଥିଲା, କ’ଣ କହୁଛି କୁସୁମ େଦେଠଇ, 

େତେବ େସ ତା1 ସ ରେର େଗାଟିଏ अେହତୁକ ଦୁଃଖର ଛାୟା अନୁଭବ କରି ପାରୁଥିଲା। 



ଆହ� ାନ
 ଇ-ପତି� କ

ା 

ଆହ� ାନ ଇ-ପତି� କା, ଚତୁ��ଶ ବଷ�, ସ�ମ ସଂଖ�ା, ଜୁଲାଇ-अଗ  ୨୦୧୯ Magazine Downloaded from www.aahwaan.com 

ଆହ� ାନ ଇ-ପତି� କା ସ%ୂ'� ନିଃଶୁ) ବିତରଣ େହତୁ ଡା େଜ�ାତି ପ�ସାଦ ପ/ନାୟକ1 2ାରା ପ�ତି3ିତ ଓ ପ�କାଶିତ  | Aahwaan.com  Aahwaan.com  Aahwaan.com  Aahwaan.com  |  122 

ଆଉ ଦି ଚାରିଜଣ ମାଇପି ମଧ� ଆସି େଯାଗ େଦଇଥିେଲ କୁସୁମ େଦେଠଇ1 ସାଥିେର, 

କୁହାକୁହି େହଉଥିେଲ, “ବିଚାରୀ କୃ�ାର ଭାଗ�ଟା ଖରାପ, ପିଲାଟି ଦିନରୁ ମା’କୁ ଖାଇଲା, 

େଭtିଆ ବାପଟା େକେତ ଦିନ ଏକା ଏକୁଟିଆ ଘର ଚେଳଇବ ଏଇ ବକେଟ ଝିअକୁ ଧରି। 

ହାତକୁ ଦିହାତ ନ େହେଲ ତା’ ଘର ଚଳିବ କିପରି? ବାପ ଝିअ ଦିଇଟା ଫୁେଟଇ ବି 

ଖାଇେବ େକମିତି? େକେଡ େଗଲବସରେର ଯମୁନା ବେଢଇଥିଲା ଝିअଟିକୁ ଆଉ ସାବତ 

ମାଆଟିଏ ଆସିେଲ କ’ଣ େହବ େକଜାଣି? ସବୁକଥା ଶୁଣି ଶୁଣି କୃ�ା ଡରି ଯାଉଥିଲା, େସ 

ଭାବୁଥିଲା ଆଗକୁ କିଛି ସାÌାତିକ ବିପଦ ଆସୁଛି, ଯାହା ତା’କୁ ଭୟଭୀତ କରି 

ପକାଉଥିଲା। େସ କୁସୁମ େଦେଠଇ1 ହାତକୁ ଛି�ାଡି େଦଇ େଦୗଡି େଦୗଡି ପେଳଇଗଲା 

େସଇ ଗଁାମୁtେର ଥିବା ମାଆ ଭୁଆଷୁଣୀ1 ପିtି ଉପରକୁ। ଆଜି ଯାଏ େସ େଦଖି 

ଆସୁଥିଲା ଗଁାେର ଯାହାର ଯାହା अସୁବିଧା େହେଲ ଏଇ ପିtି ଉପରକୁ ଆସି 

ମା’ଭୁଆଷୁଣୀ1ୁ ଗୁହାରି କରpି। ମା’ କୁଆେଡ ଭ�ର କ  ସହି ପାରpି ନାହ],  େସ ଯାହା 

େଯମିତି କରି ତା1ୁ ବିପଦରୁ ଉ�ାର କରpି,  େତଣୁ ନିଜର ଦୁଃଖ ମା’କୁ ଜେଣଇବା ଲାଗି 

େସ ଆଜି ଛୁଟି ଆସିଛି ମା’ ପାଖକୁ। ଦୁଇ ଆଖି ବJ କରି ହାତେଯାଡି ମା’1 ସାମନାେର 

ଠିଆ େହଲା କୃ�ା। କ’ଣ କହିବ ନ କହିବ କିଛି ତା’ମୁtେର ପଶିଲାନି,  ଖାଲି କହିଲା, 

“େମା ମାଆକୁ େଫେରଇେଦ ମା’, ତା’ ବିନା ମଁୁ ବ�ିପାରିବିନି” ଏତିକି କହି ନୀରବେର 

ମା’1 ମୁହଁକୁ ଚାହ]ରହିଲା, ତା’ଆଖିରୁ ଧାର ଧାର ଲୁହ େବାହି ଗାଲ ଉପର େଦଇ ଜାମା 

ଓଦା େହବାେର ଲାଗିଲା। େସମିତି କାJି କାJି େସଇଠି େଶାଇ ପଡିଲା େସ। 

 ଶବ ସ�ାର କରି ଘରକୁ େଫରି କୃ�ାକୁ େଖାଜିଲା ସଦାନJ। ଘେର, ବାହାେର, 

ଗୁହାଳେର, ଖଳାେର, ସବୁଆେଡ େଖାଜି ପକାଇଲା,  େକାଉଠି ନାହ] କୃ�ା। ମନକୁ ପାପ 
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ଛୁଇଁଲା, େକାଉଠି କିଛି अସୁବିଧା େହଲା କି?  ଝିअଟା ତା’ ମାଆକୁ ଧରି ଖୁବ୍  କାJିକାJି 

अଥୟ େହଉଥିଲା େସମାେନ ଶବ େନଇ ଶLଶାନକୁ ଗଲା େବଳକୁ। ଗଁାର �ୀେଲାକ ମାେନ 

ତା’କୁ ବୁଝାଶୁଝା କରୁଥିେଲ,  ସଦାନJ1ର ମେନ ପଡିଲା ତା1 େଲଖାେଯାଖାେର ଭାଉଜ 

ଲାଗିେବ କୁସୁମ ନୂଆ’ଉ, େସଇ େକାଳେର ଧରିଥିେଲ କୃ�ାକୁ। ତା’ପରଠାରୁ େସ ଆଉ 

ଧ�ାନେଦଇ ନାହଁାpି କୃ�ା ଉପେର। େଦୗଡିଗେଲ ସଦାନJ କୁସୁମ ନୂଆଉ1 ପାଖକୁ। 

ପଚରା ଉଚରା କରୁକରୁ ଜାଣିେଲ େଯ େସମାନ1 ହାତ ଛାଟିେଦଇ େସ ଧାଇଁ ପଳାଇଥିଲା 

ଗଁାମୁtେର ଥିବା ଭୁଆଷୁଣୀ ମା’1ର ପିtି ଆଡକୁ। େସତିକି େବଳୁ ଆଉ େକହି େଦଖି 

ନଥିେଲ ତା’କୁ। ଧଇଁସଇଁ େହାଇ ଧାଇଁେଲ ସଦାନJ ଗଁାମୁtେର ଥିବା ଭୁଆଷୁଣୀ ମା1 

ପିtିକୁ। େସଇଠି େଦଖିଲା େବଳକୁ ନିେcଜ େହାଇ ପଡିରହିଛି କୃ�ା। ହାଲେହାଳି କରି 

କାJି ଉଠିେଲ ସଦାନJ। େମା ଝିअର କ’ଣ େହଲା, କ’ଣ େହଲା େବାଲି େକାଳେର ଧରି 

ପାଣି ଛାଟି ସା ମ କେଲ। ତା1ର ପାଟିଶୁଣି ଗଁାର କିଛି େଲାକ ଆସି ରୁtେହେଲ 

େସଠାେର। ଧରାଧରି କରି କୃ�ାକୁ ଘରକୁ ଆଣି େସବାଶୁଶ��ଷା କରିବାର କିଛି ସମୟପେର 

େଚତା େଫରିଲା କୃ�ାର। େମା େବାଉ କୁଆେଡ ଗଲା, ତା’କୁ େଲାକମାେନ କାହ]କି 

େନଇଗେଲ କହି େବାବାଳି ଛାଡି ପୁଣି ମlୂ�ା େହାଇଗଲା େସ। ସଦାନJ କ’ଣ କରିେବ, 

େକମିତି ଝିअକୁ ଭଲ କରିେବ, କ’ଣ କହି ତା’କୁ ବୁେଝଇେବ କିଛି ଭାବି ପାରୁ ନଥାpି। 

ଝିअଟିକୁ େକାଳେର ଧରି କାJୁଥାଆpି। ସାହି ପଡିଶାଏ ଏକତି� ତ େହେଲ, ସଦାନJ1 

ଏମିତି अବ�ା େଦଖି ଆହାଃ ଚୁ ଚୁ କେଲ, ଗଁାର ମୁରବୀ େଶ�ଣୀୟ ବ��ିମାେନ କହିେଲ 

ମାଆକୁ ହେରଇ ଝିअଟା ଭା}ି ପଡିଛି। େଛାଟପିଲା,  ଏେତବଡ ଧ¦ା ସ�ାଳି ପାରୁନି। 

ସଦାନJ ତ କାମକାଜି େଲାକ, ଦିେନ କାମକୁ ନ ଗେଲ ହାtି ଚୁଲି ଉପରକୁ ଯିବନି, 
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େକମିତି ସ�ାଳିବ ସଂସାର। ବରଂ ପ�ଥା अନୁଯାୟୀ େସ ତା’ର �ୀର କି�ୟାକମ� 

ସରିଲାପେର ଦି ତୀୟ ବିବାହ କରୁ। ଆେମ ସବୁ ବୁଝାବୁଝି କରି ପାଖଆଖ ଗଁାରୁ ଝିअଟିଏ 

େଦଖି ତା’କୁ ହାତକୁ ଦିହାତ କରିେଦବା। �ୀେଲାକଟି ଆସିଗେଲ ସଦାନJର ଘର ଆଉ 

ତା’ ଝିअ ଉଭୟ1ୁ ରiଣାେବiଣ କରିବ। 

 ସଦାନJ ବି ଭାବି େଦଖିେଲ, କଥାଟି ଠିକ୍। ସିଏ ଏକୁଟିଆ େଲାକ କାମକୁ ଯିେବ ନା 

ଝିअକୁ ଧରି ଘେର ବସିେବ ? ଆଜିକାଲି େଯଉଁ ପରି�ିତି େଛାଟିଆ ଝିअଟିକୁ ମଧ� ଘେର 

ଏକା ଏକୁଟିଆ ଛାଡିେଦଇ ଯିବା ବିପ�ନକ। ବାହାରକୁ ନ ଗେଲ େସ ଖାଇେବ କ’ଣ,  

କୃ�ାକୁ ଖୁଆଇେବ କ’ଣ? ଘର ଚଳିବ େକମିତି? ଖଟିଖିଆ ଘେରତ କାkअଲଗୁଣି,  େପଟ 

अମାର। େକାଉ ବଳକା अଛି େଯ ବେଷ� ଛअ ମାେସ ଚଳିଯିେବ। ସବୁ ଆଡକୁ ଭାବିଚିpି 

େସ ଗଁା ମୁରବୀମାନ1ୁ ସ�ତି େଦେଲ ଦି ତୀୟ ବିବାହ ପାଇଁ। ଯମୁନା1 କି�ୟାକମ� 

ସରିଲାର ପା�ଦିନ ପେର ପାଖଗଁାର ଝରି ଖଟୁଆ1 ଝିअ ସୁେଲାଚନା ସହିତ ଗଁା ମJିରେର 

ଦି ତୀୟ ବିଭାଘର େହାଇଗଲା ସଦାନJ1ର। ସୁେଲାଚନା ବାପଘରୁ ଦାରୁଣ अଭାବ 

अନାଟନ ଭିତେର େପଷି େହାଇଥିଲା, ନିଜର ସାେତାଟି ସାନ ସାନ ଭାଇଭଉଣୀ ମାନ1ୁ 

ପାଳି େପାଷି ବେଢଇଥିଲା, େତଣୁ େସ ସମc1 କଥାମାନି କୃ�ାକୁ ନିଜର ଝିअ ଭାବେର 

ଆନJେର ଗ�ହଣ କରିେନଲା। ସଦାନJ ଦିନ ମଜୁରୀ ଲାଗି ଯାହା ଆଣୁଥିେଲ େସଥିେର 

ତିନି ପ�ାଣୀ କୁଟୁd ଖୁବ୍ଖୁସିେର ଚଳୁଥିେଲ। କୃ�ାକୁ େସ�ହ ଆଦରେର ଆପେଣଇ 

େନଇଥିଲା ସୁେଲାଚନା। ଧୀେର ଧୀେର ନିଜର ମାଆକୁ ଭୂଲି କୃ�ା ଆଦରି େନଇଥିଲା 

ସୁେଲାଚନାକୁ। ସଦାନJ ମାଆ ଝିअ1ର ଏମିତି େସ�ହଭାବ େଦଖି ମନେର ଖୁବ୍ଖୁସି 

େହଉଥିେଲ ଏବଂ ସୁେଲାଚନା ପ�ତି ତା1ର େସ�ହ ଭାବ ବଢି ବଢି ଚାଲିଥିଲା। 
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 କଥାେର अଛି ସବୁେବେଳ ସବୁ ସୁଖ ଦଇବ ସେହନା। କୃ�ାକୁ ଆଠବଷ� 

େହଲାେବଳକୁ ସୁେଲାଚନା ପୁତ�  ସpାନଟିଏ ଜନL  େଦଲା। ବାପା ସଦାନJ ଆଉ ମାଆ 

ସୁେଲାଚନା1ର ସବୁ େସ�ହ ଆଦର अଜାଡି େହାଇପଡିଲା ପୁअ ଉପେର। େକାମଳମତି 

ଶିଶୁ କୃ�ା ଭାବିଲା ବାପା ମାଆ ତା’କୁ ଆଉ ଆଗଭଳି ଭଲ ପାଉ ନାହଁାpି। କାରଣ 

ଦିନରାତି ଚବିଶିଘ�ା ମାଆ ସହିତ େଯାଡିେହାଇ ରହୁଥିବା କୃ�ାକୁ ଆଉ େସତିକି ସମୟ 

େଦଇ ପାରୁନଥିଲା ସୁେଲାଚନା। ସଦାନJ ବି ପୁअେହବା ପେର ଆଗଭଳି କାମରୁ ଆସି 

କୃ�ାକୁ ଧରି େଗଲ କରି ପକାଉ ନଥିଲା। େସ ଆଗ ପୁअକୁ ଧରି େଗଲ କରୁଥିଲା, ପୁअ 

ପାଇଁ ନୂଆ ନୂଆ େଖଳନା ସବୁ ଆଣୁଥିଲା। କୃ�ାର େଛାଟ ମୁtେର େକମିତି େଗାଟାଏ 

अଲଗା अସହି�ୁ ଭାବ ବସା ବାkୁଥିଲା ସାନ ପୁअଟି ବିରୁ�େର। ଏେବ େସ ଚାହ]େଲ ବି 

ତା’କୁ ପବୂ� େÍହଆଦର କରି ପାରୁ ନଥିଲା। ମେନମେନ ଭାବୁଥିଲା େସ ତା’ର ଶତ� � 

େବାଲି। अଯଥାଟାେର ଆସି ତା’ େସ�ହେର ଭାଗ ବସାଉଛି େବାଲି। ଦିନକୁ ଦିନ अଝଟିଆ 

େହାଇ ଉଠୁଥିଲା କୃ�ା। େକେବ େକେବ ଲୁଚିଲୁଚି କୁନିପୁअର େଖଳନା ସବୁ େନଇ ଭା}ି 

େଫାପାଡି େଦଉଥିଲା, ପୁअକୁ ଚୁମୁଟା ଚୁମୁଟି କରି େଦଉଥିଲା। ଆଉ ଧରା ପଡିଗଲା 

ବାପାମାଆ1 ଠାରୁ ମାଡ ବି ଖାଉଥିଲା। ମାଡ ଖାଇବା ପେର ଆହୁରି अଧିକ ରାଗ 

ଆସୁଥିଲା କୃ�ାର ମନେର। ନିଜ ମନର େକାହକୁ ଛାତି ଭିତେର ଚାପି ରଖି େସ ଘୃଣା 

କରିବା ଲାଗି ଆର� କରିଥିଲା ସାନଭାଇ ସେରାଜକୁ। କୃ�ାକୁ ଥେର ଦି ଥର 

ବୁେଝଇବାକୁ େଚ ା କରିଥିେଲ ସଦାନJ ଆଉ ସୁେଲାଚନା କିr କୃ�ାର ମନେର ବାkି 

ରହିଥିବା ଘୃଣା ବଢିବଢି ଚାଲିଥିଲା ସିନା କମିବାର ନଁା େନଉନଥିଲା। ଏେବ ସବୁ କଥାେର 

େସ ଜିଦ୍ ଧରୁଥିଲା,  ତା’ର ଏମିତି ଜିଦ୍ େଯାଗଁୁ ଖୁବ୍ ମାଡ ବି ଖାଉଥିଲା ସୁେଲାଚନାଠାରୁ। 
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ଧୀେର ଧୀେର ସୁେଲାଚନା ମଧ� ବିର� େହାଇ ଯାଉଥିଲା କୃ�ାର ଏମିତି ବ�ବହାରେର। 

ପ�େତ�କ ଦିନ କାମରୁ େଫରିବା େବଳକୁ ଘେର ଖିଟ ଖାଟ୍ ଲାଗିଥିବା େଦଖି ସଦାନJ 

େକେବ ସୁେଲାଚନା1 ଉପରକୁ ତ େକେବ କୃ�ା ଉପରକୁ ହାତ ଉେଠଇବାକୁ ପଛାଉ 

ନଥିଲା। ଏମିତିେର ବିତିଗଲା ତିନି ଚାରିବଷ�। 

 େସ ବଷ� େଦାଳ ପେୂନଇଁକୁ ସୁେଲାଚନାର ଗଁା ସଂପକ�େର ଭଉଣୀ ଜେଣ ଶକୁpଳା, 

ବହୁତ ଦିନପେର ତା1ର ପରିବାର ଧରି ଆସିଥିେଲ ଗଁାକୁ। େଖାଜାେଲାଡା କରି 

ସୁେଲାଚନାକୁ େଦଖିବାକୁ ଆସିେଲ ତା1 ଘରକୁ। ସ ାମୀ, �ୀ ଆଉ େଛାଟପୁअଟିଏ। ଖୁନବ୍ 

େସ�ହ ଶ��ାେର ବାkି ପେକଇେଲ ସଦାନJ1ର ପରିବାରକୁ। ତା1ର ଝିअ ନାହ] େବାଲି 

କୃ�ାକୁ େସ�ହ ଆଦରେର େପାତି ପକାଇେଲ। ବହୁତ ଦିନ େହବ ମାତୃ େସ�ହରୁ ବ�ିତ 

େହାଇ ରହିଥିବା କୃ�ା ବି ଖୁବ୍ ମିଳି ମିଶିଗଲା େସମାନ1 ସହିତ। 

 ସୁେଲାଚନାର ଭଉଣୀ ଶକୁpଳା ଆଉ ତା’ର ସ ାମୀ ଦିବାକର ଦୁଇଜଣ ଯାକ ଦେt 

େହେଲ ପାଖ ଛଡାକରୁ ନଥିେଲ କୃ�ାକୁ। ଶକୁpଳା େକେତେବେଳ ନୂଆ ରିବନ କିଣି ଆଣି 

ମୁt କୁtାଇ େବଣୀ ବାkି େଦଉଥିଲା ତ େକେତେବେଳ ନୂଆ ଚୁଡି,  େନଲ୍ ପଲିସ ଲେଗଇ 

ସଜବାଜ କରି େଦଉଥିଲା। ଦିବାକର େକେତେବେଳ ତା’କୁ ଚେକାେଲ୍ ଟିଏ ଆଣି 

େଦଉଥିଲା ତ େକେବ ସୁଆଦିଆ ବି@ୁଟ। କୃ�ାକୁ ଖୁବ୍ଭଲ ଲାଗୁଥିଲା। େଯଉଁ ସାତ 

ଆଠଦିନ େସମାେନ ତା1ଘେର ରହିେଲ କୃ�ା ଆଉ ତା1 ପାଖ ଛାଡିଲାନି। ଆଗ ଭଳି 

ଜିଦ କରୁନଥିଲା କି ସବୁ କଥାେର अମାନିଆଁ େହଉ ନଥିଲା। ତା’ର ଏମିତି ପରିବb�ନ 

େଦଖି ସୁେଲାଚନା କହୁଥିଲା ଶକୁpଳାକୁ, “ସିଏ ତେତ ଭଲ ଆଦରି ଗଲାଣିେଲା ନାନୀ, 

େନଇଯା ତା’କୁ ଝିअ କରି ରଖିବୁ, େତା’ର ତ ଝିअ ନାହ], ନନା1ର ତ ଭଲ େରାଜଗାର, 
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ପାଠଶାଠ ପେଢଇ ବାହାସାହା କରିେଦେବ, ଏଠି ଆମ ନିअ�ିଆ ଘେର ରହିେଲ କअଣ 

ପାଇବ େସ। @ୁଲ ଯିବାକୁ ହଜାେର ନଖରା କାଢି ନୟାp କରୁଛି ମେତ, ଟିକିଏ ପୁअକୁ 

ଧରିଥା କହିେଲ ଚୁମୁଟା ଚୁମୁଟି କରୁଛି ନେହେଲ େଠଲାେପଲା କରି ପକାଇ େଦଉଛି। 

ଭାରି ହଇରାଣ ହରକତ କଲାଣି ମେତ। ତା’ ବାପା ବି ବିଜାର େହଇ ଗେଲଣି ୟା’ର ର} 

ଢ} େଦଖି। ମାଆ କିଏ ମାଉସୀ କିଏ? େସ େତା ପାଖେର ରହିେଲ େମା ପାଖେର ରହିଲା 

ଭଳି” କିଛି ଉbର େଦଲାନି ଶକୁpଳା, ଖାଲି ମୁt ହେଲଇ ସ�ତି ଜଣାଇଲା। ଥେର 

ମୁt ଉଠାଇ ଚାହ]ଲା ପାଖେର େଖଳୁଥିବା କୃ�ାକୁ। ଆଠଦିନ ତଳର େସ ଉଦାସୀନତା 

ଆଉ ନାହ] ତା’ ପାଖେର। ଡଉଲଡାଉଲ େହାଇ କେÁଇେଟ ଭଳି ଦିଶୁଥିଲା କୃ�ା,  

ଏମାନ1 କଥାବାb�ା ଶୁଣି େସ ତାଳିମାରି ନାଚିଉଠିଲା, “ହଁ, ହଁ, ମଁୁ ମାଉସୀ ସା}େର ଯିବି,  

ବଢିଆ ମଜା େହବ, ମାଉସୀ େଗଲ କରିେବ, ମଉସା ଚେକାେଲଟ୍ େଦେବ, ଆଉ ତୁ, କି 

ବାପା, ମାରି ପାରିବନି ମେତ, ମଁୁ େସଇଠି କାହ� � ସା}େର େଖଳିବି, ତୁ ଏଇଠି ବାବୁଲାକୁ 

ଧରି ଏକା ରହିଥା” ରାତିେର ସଦାନJ କାମରୁ େଫରିବାରୁ ତା’କୁ ସବୁ କଥା କହିଲା 

ସୁେଲାଚନା। ପ�ଥମରୁ ନାହ], ନାହ] କରୁଥିେଲ ମଧ� ସୁେଲାଚନାର ବାରdାର େଦଖାଇଥିବା 

ପ�େଲାଭନେର େଶଷକୁ ରାଜି େହାଇଗଲା ସଦାନJ। କଥାେହଲା କୃ�ା ଯିବ ଶକୁpଳା 

ସହିତ ଝାନସୀ, େଯଉଁଠି ଦିବାକର ପାଇପ୍ ମି�ୀ ଭାବେର କାମକରି ରହି ଆସୁଛି ଦୀଘ�ଦିନ 

ଧରି। ପେର ସୁବିଧା ସୁେଯାଗ େଦଖି ସଦାନJ ପାଇଁ ମଧ� କାମଟିଏ ବୁଝାବୁଝି କରି ଖବର 

ପଠାଇେଲ, ଏଠୁ ସଦାନJ ସପରିବାର ଯିବ ଝାନସୀ। ଦୁଇଭଉଣୀ େସଇଠି ସାଥୀ େହାଇ 

ରହିେବ। ସବୁ ଦାୟିତ�  େନବ ଦିବାକର। େସେତଦିନ ଯାଏଁ କୃ�ା ଶକୁpଳାର ଝିअ େହାଇ 

ରହିବ, ତା1ରି ପାଖେର। କୃ�ାର ମନ ଭାରିଖୁସି,  େସ ବିେଦଶ ଯିବ ମାଉସୀ ସା}େର,  
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ଭଲ ଖାଇବା, ଭଲ ନାଇବ,  ଖୁସିେରରହିବ। 

 ଯିବା ଦିନ ସକାଳୁ ଗାଧୁଆପାଧୁଆ କରି ଆଗ ଧାଇଁଗଲା ଗଁାମୁtେର ଥିବା ଭୁଆଷୁଣୀ 

ମା’1ର ପିtି ଆଡକୁ। ମୁtିଆେଟ ମାରି ଜେଣଇ େଦଲା, “ମା’େଲା! ତୁ ତ ପିଲାେବଳୁ 

େମା’ ମାଆକୁ େନଇ ତାରା କରିେଦଲୁ, ଆଉ େଗାଟିଏ ଭଲ ମାଆ େଦଇଥିଲୁ େଯ େସ ତା’ର 

ପୁअ ଆସିବାରୁ ଖରାପ ମାଆ େହାଇଗଲା, ମେତ ବାପା ବି ଆଉ ଗେଲ କେଲନି େହେଲ 

ଏଇ େଯଉଁ ନୂଆ ମାଉସୀଟିକୁ େଦଇଛୁ ମେତ, ତା’କୁ ଆଉ ଖରାପ କରିବୁନି, େସ ମାଉସୀ 

ମେତ ଭାରି ଭଲପାଏ ଆଉ ମଉସା ବି ଖୁବ୍ େସ�ହ ଶ��ା କରpି,  ମଁୁ ତା1ରି ସାଥିେର 

ଯାଉଛି ରହିବା ପାଇଁ। ତୁ େସମାନ1ୁ ଭଲେର ରଖିେଲ େସମାନ1 ପାଖେର ମଁୁ ଭଲେର 

ରହିବି” ଖୁସି ମନେର ସମc1 ଠାରୁ ବିଦାୟ େନଇ ଚାଲିଗଲା କୃ�ା ଶକୁpଳା ସାଥିେର,  

ଆସିଲା େବେଳ ସଦାନJ ସାଥିେର ଆସିଥିଲା େ ସନ୍ ଯାଏଁ ବେଳଇ େଦବା ପାଇଁ। 

ଗାଡିେର ବସିଲା େବେଳ ବାପାର ଆଖି ଲୁହେର ଛଳ ଛଳ େହାଇ ଉଠୁଥିବା େଦଖି ତା’କୁ 

ଜାବୁଡି ଧରି େଗଲକରି ପେକଇଥିଲା କୃ�ା,  କହିଥିଲା, “କାହ]କି କାJୁଛ ବାପା!  ମଁୁ 

େମାେଟ ମାଉସୀ ପାଖେର अମାନିଆ େହବିନି କି ଜିଦ୍ କରିବିନି, ସୁନାପିଲା େହାଇ ରହିବି,  

ତେମ େଦଖିବନି, େମାେଟ ଦୁ ାମୀ କରିବିନି, ପାଠ ପଢିବି, ତେମ ମାଆକୁ େନଇ ଶୀଘ� 

ଆସିବ, ଆେମ ସମେc ପୁଣି ଏକାଠି ରହିବା” କଥା ସରିବା େବଳକୁ କୃ�ାର ନିଜ ଗଳାଟା 

ବି ଭାରି େହାଇ ଉଠୁଥିଲା। ତା’  ସାନ ସାନ ଆଖି ଦୁଇଟା ଲୁହେର ଭିଜି ସାରିଥିଲା। େଟ�ନ୍ 

ଚାଲିବାକୁ ଆର� କରିଥିଲା ତା’ର ଗpବ� ପଥେର। ଜୀବନେର ପ�ଥମ ଥର ପାଇଁ 

େଟ�ନ୍ େର ବସିଥିଲା କୃ�ା,  ଭାରି ଡର ଲାଗୁଥିଲା ତା’କୁ। ବଗି ହଲିେଲ ତା’କୁ ଲାଗୁଥିଲା କି 

େସ ପଡିଯିବ। େସଥିପାଇଁ େସ େଜାର୍ େଜାରେର ଭିଡି ଧରିଥିଲା ଶକୁpଳା ମାଉସୀକୁ। 
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ଧୀେର ଧୀେର ସହଜ େହାଇଥିଲା େସ। ମଝିେର ମଝିେର ମଉସା ଉଠିଯାଇ ବାଦାମ ଭଜା, 

କୁରକୁରି କିଣିଆଣି େଦଉଥିେଲ,  ଭାରି ଭଲ ଲାଗୁଥିଲା ତା’କୁ। ଖିଆ ପିଆ କରିକରି ଭୟ 

କଟିଯାଇଥିଲା କୃ�ାର। 

 ନିଦ ଲାଗିବାରୁ ନିଜ ପାଖେର ଶୁଆଇ ପେକଇେଲ ମାଉସୀ। ଦୁଇଦିନର ଯାତ� ା ପେର 

େସମାେନ େଟ�ନରୁ ଓହG ାଇଥିେଲ। ମଉସା अେଟାରି�ାଟିଏ ଡାକି ସାମାନ ପତ�  ଲଦାଲଦି 

କରିବା ପେର अେଟା ଡ� ାଇଭର ତା1ୁ େନଇ ଛାଡିେଦଲା େଗାଟିଏ ଘର ପାଖେର। 

ବାପାେର! େକେତ େଲାକ, େକେତ େଦାକାନ ବଜାର େସଠି। ଗଁା ବାହାେର େକେବ ବି 

ପାଦ ରଖି ନଥିବା କୃ�ାକୁ ଖାଲି ଯାଦୁକରୀ ଭଳିଆ ଲାଗୁଥାଏ। େସଠାେର ଯାଇ ଘରଟି 

ଭିତେର ଗାଧୁଆ ପାଧୁଆ କରି ଖିଆପିଆ କେଲ। ମାଉସୀ ଆଉ ପିଲାମାନ1ୁ ଛାଡି େଦଇ 

ମଉସା ବାହାରିଗେଲ ବାହାରକୁ। େଫରିେଲ ଯାଇ ରାତିେର। କୃ�ାୟା ଭିତେର ଦଶଥର 

ଖେt ମାଉସୀ1ୁ ପଚାରି ସାରିଥିଲା ମଉସା କୁଆେଡ ଗେଲ େବାଲି। ମାଉସୀ ଉbର 

େଦଉଥିଲା େସ କାମେର ଯାଇଛpି। 

 ଏମିତିେର ବିତିଗଲା ତିନି ଚାରିଦିନ। ଏଠି କିr କୃ�ାଘର ଭିତେର ଚୁଲG ୀଟିଏ େଦଖି 

ପାରୁ ନଥିଲା। ସକାେଳ, ଖରାେବେଳ, ସk�ାସମୟେର, ରାତିେର, ଚାରି େବଳାଯାକ 

ମଉସା ଜରିପୁଡିଆ ମାନ1େର ଖାଦ� ଆଣି ଆସୁଥିେଲ ଆଉ ମାଉସୀ େସମାନ1ୁ େସଇ 

ଘେର ହ] ଖାଇବାକୁ େଦଉଥିଲା। ସୁJର ସୁJର ସୁସ ାଦୁ ଖାଦ�। ଖୁବ୍ ଭଲ ଲାଗୁଥିଲା 

କୃ�ାକୁ,  େହେଲ େଗାଟିଏ କଥା ତା’କୁ अଡୁଆ ଲାଗୁଥିଲା େଯ ମାଉସୀ ନିେଜ ଘର 

ବାହାରକୁ ଯାଉ ନଥିଲା କି େସମାନ1ୁ ବି ଯିବାକୁ େଦଉ ନଥିଲା, କହୁଥିଲା, “ଏଠାେର ସବୁ 

ବଦମାସ େଲାକ अଛpି, େସମାେନ ପିଲାେଚାର, ଘରୁ ବାହାରିେଲ କିଏ କାେଳ ଧରି 
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େନଇଯିେବ, େସଇଥି ପାଇଁ ଘର ଭିତେର ଥିବୁ, େମାେଟ ବାହାରକୁ ଯିବୁନି। କୃ�ାର କିr 

ଭାରି ଇlା େସ ଟିକିଏ ବାହାେର ବୁଲି ଆସpା, ଗଁାେର ଥିଲାେବେଳ େକେତ ବୁଲୁଥିଲା ଘର 

ଘର, ସାହି ସାହି, ନଦୀକୂଳ, ଆdେତାଟା ସବୁଆେଡ, କିଛି ବାରଣ ନଥିଲା, େହେଲ ଏଠି 

ଘରଟିେର ବସି ବସି ବିର� ଲାଗିେଲ ମଧ� କିଛି ଉପାୟ ନାହ]। ମନକୁ ବୁେଝଇ ପୁଣି 

ଶକୁpଳା ମାଉସୀ ପାଖେର ବସି ଗପର ଗପର େହବାକୁ ଲାଗିଲା େସ। େସଦିନ ରାତିେର 

ମଉସା େଫରିେଲ ଟିକିଏ େଡରିକି। ମାଉସୀ ସା}େର କ’ଣ ସବୁ ଚୁପ୍ଚାପ କଥା େହେଲ, 

ଖାଇବା ଜିନିଷ ରଖିେଦଇ ପୁଣି ବାହାରିଗେଲ ବାହାରକୁ। ମାଉସୀ ସହିତ ଖିଆପିଆ ସାରି 

ବିଛଣାକୁ ଗଲା କୃ�ା। େକେତ ରାତି େହବ େକଜାଣି େଜାର୍ େଗାଟାଏ େହାହଲG ା ସହିତ 

େଲାକ ମାନ1ର େଦୗଡା ଧାପଡାର ଶ«େର ନିଦ ଭା}ିଗଲା କୃ�ାର। ଆଖି ମଳିମଳି 

ବିଛଣା ଉପେର ଧଡ୍କିନା ଉଠି ବସିଲା େସ। େଦଖିଲା, ଘରର କବାଟ େଖାଲା अଛି, 

ମଉସା ଧାଇଁଛpି ଆଗେର, ମାଉସୀ କାଖେର ପୁअଟିକୁ ଧରି ଘରୁ ବାହାରକୁ ଧାଉଁଛି, କୃ�ା 

ତରବର େହାଇ ଉଠିପଡି ଧାଇଁଲା ସିଆେଡ ତା1 ପଛେର। ତା’ର ମେନ େହଉଥିଲା େଯ 

ଏଠି େକାଉଠି କାହା ଘେର ନିଆଁ ଲାଗି ଯାଇଛି େବାଧହୁଏ, େସଥିପାଇଁ େଲାକମାେନ ନିଜର 

ପ�ାଣ ବ�ାଇବାକୁ ଧାଇଁ ପଳାଇ ଯାଉଛpି। େସ ବି ଧାଇଁଲା ଆଗକୁ ପ�ାଣମlୂ�ା, ମାଉସୀ, 

ମାଉସୀ, ଚି�ାର କରି କରି। େକେତ ସମୟ ଆଉ େକେତ ବାଟ େଯ େସ ଧାଇଁ ପଳାଇଥିଲା 

େସ କଥା କୃ�ାର ଖିଆଲ ନାହ]। େଦୗଡିେଦୗଡି ପାଦ ଦୁଇଟି କରି ପଡିଲାରୁ अଟକିଲା େସ। 

ଆଗକୁ ଚାହ]ଲା,  ମାଉସୀ େକାଉଠି ଦିଶୁନି, େସ’ତ ଘରୁ ବାହାରି ମାଉସୀ ପେଛପେଛ ହ] 

ଧାଇଁଥିଲା, ଏେବ ମାଉସୀ ଗଲା କୁଆେଡ? େଶାଷେର ତ�ି अଠାअଠା େହାଇ ଯାଉଥିଲା,  

ପାଦ ଦୁଇଟି ରାcାଉପେର ଲାଖି ଯାଇଥିଲା,  େଦହେର ଆଉ ବଳ ନଥିଲା ଚାଲିବାକୁ। 
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ପ�ାଣ ବିକଳେର େସ ଡାକ ପକାଇଲା, “ମାଉସୀ, ମାଉସୀ, ମାଉସୀ” ତା’ଆଖିେର अkାର 

େଘାଟିଗଲା,  େସଇଠି ଟଳି ପଡିଲା େସ। 

 ତା’ର େଚତନା େଫରିଲା େବଳକୁ ପରଦିନ ସକାଳ। ଆଖି ମିଟି ମିଟି କରି ଚାହ] 

େଦଖିଲା ତା’ଚାରିପେଟ େଲାକ ଗଦା େହାଇ ରହିଛpି, ଏଇଟା େକାଉ ଜାଗା? ମାଉସୀ 

କାଇଁ?  େବାଲି ହାଉଳି ଖାଇ କାJି ଉଠିଲା। େଲାକମାେନ ପର�ର ମଧ�େର କ’ଣ ସବୁ 

କଥାବାb�ା କରୁଥାଆpି େସ ବୁଝିପାରୁ ନଥାଏ। େସମାେନ େଯଉଁ ଭାଷାେର କଥାବାb�ା 

କରୁଥାଆpି ତା’ମୁtେର େସ ଗୁଡିକ ଢୁକୁ ନଥାଏ। ଇଆେଡ ସିଆେଡ अେନଇଲା ସିଏ, 

ମଉସା, ମାଉସୀ, କାହ� �, େକହି ଜେଣ େହେଲ ଦିଶୁନାହଁାpି, ଖୁବ୍ ଭୟ ଲାଗିଲା ତା’କୁ, 

କାରଣ େସଇମାନ1 ଛଡା ଏଠି ଆଉ େକହି ନାହଁାpି ତା’ର। ବିକଳେର େସ ଚି�ାର କରି 

ଉଠିଲା େମା ବାପା!ମାଆ! ମାଆ ଭୁଆଷୁଣୀ! ତା’ପାଟିରୁ ଓଡିଆ ଭାଷା ଶୁଣି ଭିଡ କାଟି 

ଜେଣ ବୟ@େଲାକ ତା’ ପାଖକୁ ଆସିେଲ, ତା’ର ମୁt ଆଉଁସି େଦଇ ଓଡିଆେର କହିେଲ 

ମାଆର, େତାର ଘର େକଉଁଠି? େଧାତି ପିkା େସଇ ବୁଢାେଲାକଟିକୁ େଦଖି ଆଉ ତା1 

ଆଶ ାସନା ଭରା କଥା ଶୁଣି େକହି ଆପଣାର େଲାକ ଭାବି ତା1ୁ କୁେÁଇ ପକାଇଲା କୃ�ା। 

କାJି କାJି କହିଲା, “अଜା! ମଁୁ ହଜିଯାଇଛି, ଶକୁpଳା ମାଉସୀ ଆଉ ଦିବାକର ମଉସା1 

ସାଥିେର ଗଁାରୁ ବୁଲି ଆସିଥିଲି ଝାନସୀ। ରାତିେର ଘେର ନିଆଁଲାଗି ଯାଇଥିଲା େବାଧହୁଏ, 

ସମେc େଦୗଡା େଦୗଡି କରି ଘରୁ ବାହାରି ପେଳଇେଲ ଆଉ ତା1 ପେଛ ପେଛ ମଁୁ। େସଇ 

ଭିତେର େକାଉଠି ହଜିଗଲି ମଁୁ। ମେତ ଟିକିଏ େମା ମାଉସୀ ପାଖେର ଛାଡିେଦବ अଜା। 

େସ ମେତ ବହୁତ େଖାଜୁଥିବ ଆଉ କାJୁଥିବ। ସବୁ ବୁଝି ପାରିଲା ଭଳି ମୁtହେଲଇେଲ 

ବୃ�ଜଣକ। କୃ�ାକୁ େକାେଳଇ େନଇ େସ କହିେଲ, “ତୁମର ନଁା କ’ଣ ମାଆ, ତୁମବାପା1 
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ନଁାକ’ଣ, ତୁମ ଗାଆଁର ନାଆଁ କହିପାରିବ? ଆlାଥାଉ, େସ ସବୁପେର କଥା େହବା, ଆଗ 

ତୁେମ ମୁହଁ ହାତ େଧାଇ କିଛି ଖାଇନିअ” ତା’କୁ େଗାଟିଏ କଡକୁ ବସାଇ େଦଇ ବି@ୁଟ 

ପ�ାେକଟ୍ ଟିଏ ଆଣିବା ପାଇଁ କାହାକୁ ଆେଦଶ େଦେଲ େସ। ନିେଜ ଯାଇ ପାଣି 

େବାତଲଟିଏ ଆଣି ବଢାଇେଦେଲ କୃ�ାହାତକୁ। ମୁହଁ ହାତ େଧାଇ ବି@ୁଟ ପ�ାେକଟ୍ ପୁରା 

ଖାଇ ସାରିବା ପେର ଟିକିଏ ସହଜ େହଲା କୃ�ା। ବୃ�ଜଣକ ପଚାରିେଲ, “ଆlା ମାଆ! 

ତୁେମ ଏଠାକୁ ଆସି ମାଉସୀ1 ସାଥିେର େଯଉଁ ଘେର ରହୁଥିଲ େସଇ ଘରଟି ମେତ ତୁେମ 

େଦଖାଇ େଦଇ ପାରିବ? ଆସ ଆେମ ସା} େହାଇଯିବା େସଠିକି” ଠିକ୍ ମେନ ନଥିେଲ ବି 

ଝାପସା ଝାପସା େହାଇ ମେନ ପଡୁଥିଲା କୃ�ାର अ� ଦିନ ତେଳ ରହିଥିବା ନୂଆଘରଟି, 

େହେଲ େସଠିକି େକମିତି ଯିବ େବାଲି ରାcା ଜଣା ନଥିଲା ତା’କୁ। େତଣୁ ଆଖି ଛଳଛଳ 

କରି ମୁt ହେଲଇ ମନାକଲା େସ, ଖାଲି ଏତିକି କହିଲା େସ ଘର ପାଖେର ପହ�ି ଗେଲ ମଁୁ 

ଚିହି�  ପାରିବି େସ ଘରକୁ। ବୃ� ଜଣକ ବିନା ବାକ� ବ�ୟେର ଆଗକୁ ପାଦ ବେଢଇେଲ 

କୃ�ାର ହାତଧରି। ଚାଲି ଚାଲି େଯଉଁ ଜାଗାେର ପହ�ିେଲ େସଇଟା ଥିଲା କୃ�ା ଶକୁpଳା 

ସାଥିେର ରହିଥିବା େସଇ ନୂଆ ଘରଟିର େଗଟ୍। 

 କୃ�ା ସିଧା କାJି କାJି ଘରକୁ ଏକ ମୁହଁା େହାଇ ଛୁଟିଲା। ଆସି େଦେଖ ତ ଘେର 

ତାଲା ପଡିଛି। କ’ଣ କରିବ ଭାବି ଘର ବାରtାେର ବସି ପଡିଲା। ମୁtଟାକୁ କାÄେର 

ଆଉଜି େଦଇ କ’ଣ ଭାବୁଥିଲା େକଜାଣି।  

 ଧୀେର ଧୀେର ଆେଗଇ ଯାଇ ବୃ� ଜଣକ ବସି ପଡିେଲ କୃ�ା ପାଖେର। ତା1ର 

ଆଉ ବୁଝିବାକୁ ବାକି ନଥିଲା କୃ�ାର अବ�ା। ତା’ମୁtେର ହାତରଖି ଆଉେଜଇ ଆଣିେଲ 

ନିଜର ଛାତି ଉପରକୁ। ନିଦାଘର ଘନ ଖରାେର ବରଫ ଖt ତରଳି ଗଲା ଭଳି ତରଳିଗଲା 
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କୃ�ା। େଭା େଭା ରଡିଛାଡି େଲାଟି ପଡିଲା ତା1ର ଛାତିେର। ବୃ�1 ଆଖିରୁ ଝରି 

ପଡିଲା ଦୁଇେଟାପା ତତଲା ଲୁହ। କୃ�ାକୁ ଛାତିେର ଯାକି େସ अେଟାରି�ାଟିଏ ଧରି 

ପୁନବ�ାର େଫରି ଆସିଥିେଲ େପାଲିସ୍େ ସନ୍, େଯଉଁଠାରୁ େସ େନଇକି ଯାଇଥିେଲ 

କୃ�ାକୁ। େସଠାେର ଥିବା େପାଲିସ अଫିସ1ୁ ସମc ବୃbାp ଜଣାଇ କୃ�ାକୁ ସାଥିେର ଧରି 

େନଇଗେଲ ମହାମାୟା ଶିଶୁ ସୁରiା ଗୃହକୁ। 

 ବୃ� ଜଣକ ଥିେଲ େଚୗଧୁରୀ ସ§ିଦାନJ ଦାସ୍, େସଠି କାର “ମହାମାୟା 

ଶିଶୁସୁରiାଗୃହ”ର େଚୟାରମ�ାନ୍। ଦୀଘ�ଦିନ ଧରି ଓଡିଶାରୁ ଯାଇ େସଠାେର ବସବାସ 

କରି ଜନେସବାେର ନିେୟାଜିତ କରିଥିେଲ ନିଜକୁ। ଜେଣ ସ§ା ଜନେସବକ ଭାବେର 

ଖୁବ୍ପ�ତି3ା ଥିଲା ତା1ର ସାରା ସହରେର। ଗତକାଲି େବଗୁସରାଇର ଏଇ 

“ନବେଜ�ାତିଲଜ୍”େର ରହୁଥିବା ଶିଶୁ ଚାଲାଣକାରୀ ଦଳ ଉପେର େପାଲିସ୍ େକଉଁ अଜଣା 

ସତୂ� ରୁ ଖବରପାଇ ରାତିअଧିଆ ଚଢଉ କରିଥିଲା, ଏବଂ େସଥିେର अେନକ େଦାଷୀ 

अkାରର ସୁେଯାଗ େନଇ ଖସି ଯାଇଥିେଲ ମଧ� ଆହୁରି अେନକକୁ କାବୁକରି େନଇଥିଲା 

େପାଲିସ୍। ଝାନସୀ ସହରରୁ ଯାଇ ଭିନ�  ଭିନ�  ସହର ଆଉ ଗଁାେର ବୁଲିବୁଲି ନିଜର ମଧୁର 

ଜାଲେର ଫସାଇ ଶିଶୁମାନ1ୁ ଭୁଲାଇ ଆଣି ଏଇଠି େବଗୁସରାଇର ଏଇ ନବେଜ�ାତି 

ଲଜେର ରଖି ଗ�ାହକମାନ1ୁ େଯାଗାେଯାଗ କରିବା ପେର ଶିଶୁମାନ1ୁ ବିକି�କରି େସମାନ1 

ପାଉଣା େନଇ େଫରିଯାଉଥିେଲ ଝାନସୀ। େସମାନ1 ଶୀକାର େବଶୀ େହଉଥିେଲ 

େକାମଳମତି, ନୀରିହା ବାଳିକାମାେନ, େଯଉଁମାନ1ୁ େସମାେନ ଚଢା ଦରେର ବିକି�  କରି 

େଦଉଥିେଲ ବୟ@ ବ��ିମାନ1ୁ େସମାନ1 ମେନାର~ନ ପାଇଁ। अେନକ ଦିନ ଧରି 

େପାଲିସ୍ ଏଇ ଦଳକୁ ଧରିବା ଲାଗି ଜାଲ ବିଛାଇ ରହିଥିେଲ ମଧ� ଗତକାଲି େସମାନ1ୁ 
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ଧରିବାେର ସଫଳ େହାଇ ପାରିଥିଲା। ବିହାର େପାଲିସର ଏହି ବଡ ଧରଣର ସଫଳତାେର 

ସାରା େଦଶ ପ�ଶଂସାେର ଶତମୁଖ େହାଇ ପଡିଥିଲା। 

 ବିହାର େପାଲିସ୍ ଦୁବ�ୃ b ମାନ1ୁ ଗିରଫ କରି ହାଜତକୁ ପଠାଇଥିଲା ଏବଂ 

େସମାନ1 କବଳରୁ ଉ�ାର କରିଥିବା ଶିଶୁମାନ1ୁ “ଶିଶୁସୁରiାଗୃହ”କୁ ହcାpର 

କରିଥିଲା। େପାଲିସର ଏଇ ସଫଳତାର କାହାଣୀ େଦଶର ପ�େତ�କ ମୁଖ� ସdାଦ ପତ� ର 

ଶିେରାନାମା ସାଜିଥିଲା। ଉ�ାର େହାଇଥିବା ଶିଶୁମାନ1 ଫେଟା ସହିତ अନୁେରାଧ 

କରାଯାଇଥିଲା अଭିଭାବକ ମାନ1ୁ ଉପଯୁ� ପ�ମାଣପତ�  େଦଇ ଶିଶୁମାନ1ୁ “ମହାମାୟା 

ଶିଶୁ ସୁରiା ଗୃହ”ର େଚୟାରମ�ାନ୍1 ପାଖରୁ ନିଜ ନିଜ ଘରକୁ େଫରାଇ େନବା ପାଇଁ। 
 

ଶାରଳା ଭବନ, େପାତାେପାଖରୀ, ନୂଆବଜାର, କଟକ-୭୫୩୦୦୪ 

ଭ� ାମ�ଭାଷ : ୯୩୩୭୨୭୨୪୭ 
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େକାରିୟର୍ ବୟେକାରିୟର୍ ବୟେକାରିୟର୍ ବୟେକାରିୟର୍ ବୟ    
 ଏଇ ନିକଟ अତୀତେର ମଁୁ ରାଜଧାନୀ ଭୁବେନଶ�ରରୁ ଗଁା େଫରି 

ଆସିଥାଏ। ଦିେନ ହଟାତ ଖଟ ଉପେର ବସି ଭାବୁଥାଏ ଏେବ କଣ 

କରିବି! େସତିକି େବଳକୁ କେର� ଚାଲିଯାଏ ଆଉ ହାତେର ପେଡ଼ 

େମାବାଇଲ େଫାନ। େମାବାଇଲେର अବା କଣ କରିବି ଏଇ େଫସବୁକ୍, ହ� ାଟ୍ ସାପ୍, ଗୁଗୁଲ୍, 

ଫିG ପ୍ କାଟ୍� ଏବଂ ତା ସା}କୁ ୟୁଟୁୟୁବ୍ ତ ଥାଏ। େସସବୁ ଘା�ୁ ଘା�ୁ ଆଖିେର ଆଖିଏ ନିଦ 

ମାଡ଼ି ଆେସ ଓ ଆଖି ଲାଗିଯାଏ। ଡାଟା अନ ଥାଇ କିଛି ସମୟ େଶାଇପେଡ ଏବଂ ହଟାତ 

େବାଉ ପାଖେର ଆସି ବେସ ଓ େମାେତ ନିଦରୁ ଉଠାଇ କିଛି ସମୟ ପେର ପଚାରିଥାଏ 

ରାଜଧାନୀରର ଚାଲିଚଳଣି କଥା, ମଁୁ ଆର�ରୁ ହ] ତ କୁେହ େସ ସବୁ ଛାେଡ ଆଉ अନ� 

େକଉଁ ବିଷୟ କହ, େବାଉ କୁେହ ଏଭଳି କହିବାର କାରଣ କଣ? େତେବ େସସବୁ କହିବାକୁ 

ଇଛା ନଥିେଲ ମଧ� କହିବାକୁ ବାଧ� ହୁଏ ଏବଂ କୁେହ ମଧ� େସ ହିଂସ� ମଣିଷର 

ମାୟାଜାଲର ଗୁମର କାହାଣୀ! 

 ଭୁବେନଶ�ର େକେବଳ ରାଜଧାନୀ ନୁେହଁ ବରଂ ମଣିଷ ତିଆରି କାରଖାନା।କାରଣ 

େସଠାେର ଶି� କଳକାରଖାନା अଫିସ୍ େକାଠାବାଡ଼ି ସା}କୁ ଦଲାଲ1 ସଂଖ�ା ବହୁତ 

अଧିକା ଓ ମାଳ ମାଳ ମଧ�। େସମାନ1 କଥା ଶୁଣି ମାନସିକତାେର ପରିବତ�ନ ଆସିବା 

ସୁନି�ିp, କାରଣ ଆ�ମାନ1 ଠାରୁ େସମାନ1 କଥା କହିବା ବାକ୍ ଚାତୁରୀ ସ%ୁ'� 

अଲଗା। ସମc କାଯ�� େଯମିତି େସମାନ1 2ାରା ସ�ବ େହାଇଯାଏ େବାଲି େସ କୁହpି। 

କୃ�ଚJ�  ଡାକୁଆ 
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ଛାଡ଼ େସ ସବୁ! ତାକୁ ଭାବି କିଛି ଲାଭ ନାହ] ବରଂ େସସବୁକୁ ଭୁଲି ବb�ମାନ ଜୀବନକୁ 

ଆପଣାଇବା ସହିତ ଭବିଷ�ତର କାଯ��ପÄା େଯାଜନା କେଲ ଏହା ଠାରୁ ଶେହଗୁଣା ଭଲ 

କିr ସଫଳ େହବା ବହୁ କାଠିକର ପାଠ େବାଲି अନୁଭବ ହୁଏ। ଏମିତି अେନକ କଥା କହି 

ମଁୁ େବାଉକୁ ବୁେଝଇ ଦିଏ ଆଉ େସ େମା ପାଖରୁ େସହି କଥା ଶୁଣି କୁେହ ଛାଡ଼ େସସବୁ ମଁୁ 

ଯାଉଛି େମାର अନ�ାନ� କାମ ବାକି अଛି। େବାଉ ଯିବାପେର ଆର� େହାଇଯାଏ 

େମାବାଇଲେର ୟୁଟିୟୁବ୍ ଆଉ ପୁଣି କିଛି ସମୟ ପେର ହାତ ପେଡ ଫିG ପ୍ କାଟ� ଉପେର। 

ଫିG ପ୍ କାଟ�େର େକେତ ଗୁଡାଏ ପ�ଡ଼¤ େଦଖିବା ପେର େଗାଟାଏ ବହି ବୁକ୍ କରିଦିଏ ଏବଂ 

େମାବାଇଲ ଚାଜ� ବସାଇ ଘର ବାହାରକୁ ଚାଲିଯାଏ। 

 ଦିେନ ଏମିତି ଘର ବାରtା ପାେଖ ବସିଥାଏ ହଟାତ େମେସଜ୍ ଆସିଲା େପେକଜ୍ 

େଡ଼ଲିଭରି ଟୁ େଡ! ହା ହା ଏଇ କଥାେର ଆ�ଯ�� େହବାର କଣ अଛି ଆପଣ ଭାବୁଛpି 

ନା? କାରଣ େପେକଜ୍ ପାଇବାେର ବିଳ� अଥ�ାତ अଡ�ର େଦବାର ବହୁ ଦିନ ବିତି 

ଯାଇଥିଲା। େସଇ େମେସଜ୍ ପଢ଼ି ମେନ ମେନ ସିLତ ହସ ଆଉ ବାରtାରୁ ଘରକୁ ଚାଲି 

ଯାଏ। ଏମିତି ପ�େତ�କ ଦିନ ଭଳି େଦୖନJିନ କାଯ�� ସ%ାଦନ କରସାରିବା ପେର ଟିଭି 

େଦଖୁଥାଏ ଓ େମାବାଇଲ ଚାଜ� ବସିଥାଏ। ଏକ ନୂଆ ନdରେର େଫାନକୁ କଲ ଆସିଥାଏ  

ମଁୁ - ହାେଲା କିଏ କହୁଥିେଲ? 

େସ - ଆ�ା ନମ@ାର, କିଏ କୃ� ଚJ�  ଡାକୁଆ କହୁଥିେଲ ? 

ମଁୁ - ହଁ ଆ�ା, କିଏ ଆପଣ1ୁ ଜାଣି ପାରିଲି ନାହ] ? 

େସ - େକାରିअର ବୟ ବୁଗୁଡ଼ାରୁ କହୁଥିଲି ଆ�ା 

ମଁୁ - ହଁ କୁହr କଣ େହଲା 
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େସ - ଆପଣ1 अଡ଼�ର ଆସିଛି ଆ�ା  

ମଁୁ - ହଁ ହଁ ଆପଣ େକଉଁଠି अଛpି  

େସ - ବସ୍  ାt ପାେଖ अଛି ଆ�ା  

ମଁୁ  - ଆପଣ ଟିକିଏ ଆଗକୁ ଆସr 

େସ - ହଉ ଆ�ା 

 ମଁୁ ଘର ଭିତରୁ ବାହାରି ଯାଇ ରାcା କଡ଼େର ଛିଡା େହାଇଥାଏ, େସ େମା ହାବଭାବକୁ 

େଦଖି େମା ପାଖେର ବାଇକ୍ ଲେଗଇ ଦିअpି ଏବଂ କୁହpି ଆପଣ କୃ� ଚJ�  ଡାକୁଆ। ମଁୁ 

କେହ ହଁ ଆ�ା। େସେତେବେଳକୁ େସ େମା अଡ଼�ର େମା ହାତେର େଦଇ अଡ଼�ର ଟ1ା 

ନିअpି। େସ ସମୟ େବଳକୁ େମାର ଜେଣ ବkୁ େସ େକାରିअର ବୟ ସେ} ଭଲ ମJ କଥା 

ହୁअpି ଓ କିଛି ସମୟ ପେର େସ ଚାଲିଯାଏ। 

 କିଛି ସମୟ ବ�ବଧାନ ପେର େମା ଗଁାର େସ ବkୁ ଜଣ1ୁ ପଚାେର େସହି େକାରିअର 

ବୟ ବିଷୟେର ଏବଂ ବkୁ ଜଣକ କୁହpି େସ େମା ସହପାଠୀ, ପÎସ୍ ଥ�ୀ ସରିବା ପେର କିଛି 

ନିଯୁ�ି ନ ମିଳିବାରୁ େସ ଏେବ େକାରିअର ବୟ ଆଉ େବସ୍ ଭଲେର अଛି େସ ବb�ମାନ। 

ମଁୁ କୁେହ ହଁ େସତିକି ହ] ଦରକାର ପ�କୃତେର ମଁୁ ଏସବୁ ପଚାରିବାର କାରଣ ତା1ର ଭାଷା 

ବ�ବହାର େମାେତ ବହୁତ ଭଲ ଲାଗିଲା ତ। ଆଗରୁ अେନକ अଡ଼�ର କରିଛି କିr ଏଭଳି 

ଭଦ�  ବ��ି ଜେଣ ପ�ଥେମ େଦଖିଲି ଏହି େସବାେର। 

 ସତେର େସ ଭାଇ ଜଣ1ର ଭାଷା ବ�ବହାର େବଶ ହୃଦୟ�ଶ�ୀ, କାହାପାଇଁ େସ 

କଣ େହାଇ ପାରpି କିr େମା ପାଇଁ େସ େବଶ ଭଲ। 
 କରଚୁଲି(ବୁଗୁଡ଼ା) ଗ~ାମ, ୭୬୧୧୪୩, ଓଡ଼ିଶା  
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ଦିଦିଦିଦି’’’’େଟାପା ଲୁହେଟାପା ଲୁହେଟାପା ଲୁହେଟାପା ଲୁହ    
 େସଦିନ କାହ]କି େକଜାଣି ବାପୁନ1ୁ ଉଦାସ ଉଦାସ ଲାଗୁଥିଲା। 

ନିତିଦିନର ପି�ୟ ହୁtା ବାଇକକୁ ଧରି ଚାଲିଲା ନିଜ କମ�ସଂ�ାନକୁ। 

ନିତିଦିନିଆ ଯାଆସ ବାଟଟା ଟିେକ ଖଁା ଖଁା ଲାଗୁଥିଲା ତାକୁ। େଭଟିଲା 

ନିତିଦିନିଆ େଭଟଘାଟ େହଉଥିବା ସାଇେକଲେର ଖୁସି ମି~ାସେର ମନ ପବନେର ଉଡି 

ଉଡ଼ି ଯାଉଥିବା ସୁJରୀ ତରୁଣୀ େକେତଟା1 ସହ। ଆ�ଯ��ର କଥା, ଆଜି େସମାନ1 

ମନେର ନିରସତା କାହ]କି? ପୁଣି ଆଜିବି.... ଏଇ େକେତଦିନ େହବ अନୁପ�ିତ ଥିଲା େସ... 

ମାେନ ତା ମନର ମାନସୀ ମିନୁ, ଯିଏ ତାକୁ େଦଖିେଲ ଉତ୍ଫୁଲିG ତ େହଉଥିଲା। ତା 

େଦଖାେଦଖି ତା ସାଥୀମାେନ ବି େକେତ ଉନL ାଦିନୀ ପ�ାୟ କୁରୁଳୁ ଥିେଲ। ବାପୁନ ଏଇ 

େକେତଦିନ େହବ ଲi� କରିଛି ମିନୁର ମନେର ସରସତା ନାହ], ତା ପ�ତି ପବୂ� ଆକଷ�ଣ ବି 

ନାହ]। ମେନ ମେନ ଭାବିଲା, ଜାଣତେର ତ େସ କିଛି େଦାଷ କରିନି... େହେଲ ମିନୁର ଏ 

ଆଚରଣ ଏମିତି େହବାର କାରଣ କଣ? 

 ଏଇମିତି ଭାବି ଭାବି ବାପୁନ ପହଁଚିଗଲା ତା अଫିସ ପାଖେର। ଠିକ୍ େସହି ପାଖେର 

େଦଖିଲା ସୀମା ଆଉ ରୀମା ଦୁଇଜଣ1ୁ। ଏମାେନ ମିନୁର ସ%କ�ୀୟ ଭଉଣୀ େହେବ, 

େଯଉଁମାନ1ୁ ଧରି ମିନୁ ଆସୁଥିଲା ତା अଫିସକୁ। େମଡ଼ିକାଲ ବିଭାଗେର ନୂଆ ଜଏନ 

କରିଥିବା ଡା�ର ବାପୁନ। େସଦିନ ମିନୁ ସହ େଦଖିଥିଲା ସୀମା ରୀମାକୁ। ମଝିେର ମଝିେର 

ସମୟ ସୁେଯାଗ େହେଲ େସ େସମାନ1ୁ ମିନୁ କଥା ପଚାରିଦିଏ। େସମାେନ ମଧ� ମିନୁର 

ନାରାୟଣ ଚJ�  
େସନାପତି 
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କଥା ଆେପ ଆେପ କହpି, ମିନୁ ପଚାରୁଥିଲା େବାଲି କହpି। କିr ଆହୁରି ଆ�ଯ�� 

ଲାଗିଲା ସୀମା ଓ ରୀମା ଦୁହି1 ମନେର ବି ସରସତା ନାହ] କି େସମାେନ ବି ହସି ହସି କିଛି 

କହୁନାହାpି। ପାଖ ବିଦ�ାଳୟେର ପଢ଼ୁଥିବା ଛୁଆ ଦୁେହଁ। ଭାରି ସରଳ ଓ ଭଲ 

ମି~ାସର। ଉ�ୁକ ମନଟା ତା1ର अସ�ାଳ େହାଇ ଉଠିଲା। େସ ଡା�ରଖାନା अଫିସ 

ପଛକୁ ନିଛାଟିଆ େଦଖି ଡାକି ପଚାରିଲା। େହେଲ ଆଗଭଳି ପିଲାମାେନ କିଛି କହିେଲ 

ନାହ]। ବହୁତ ପଚାରିବାରୁ ସୀମା କହିଲା େସ ପେଳଇଛି। ବାପୁନ ଭାବିଲା କୁଆେଡ 

ବkୁବାkବ ଘରକୁ ଯାଇଥିବ େବାେଧ। କୁଆେଡ ପେଳଇଲା ପଚାଇବାରୁ ରୀମା କହିଲା 

ଆ�ା, େସ େଗାେଟ ପିଲା ସା}େର ପଳାଇ ଯାଇଛି। ଏତିକି ଶୁଣିବା ମାେତ�  ବାପୁନର ପାଦ 

ତଳରୁ ମାଟି ଖସିଗଲା। ତା ସ ପ�ର ଶସ�େiତ� ଟା ସେତ େଯମିତି ବନ�ାଜଳେର ନ  

େହାଇଗଲା। କ'ଣ କରିବ, अpରର େକାହ ତାକୁ ପ�ତି ମୁହୂb�େର କJାଉଥାଏ। ମିନୁ ତାକୁ 

ଛାଡି େକମିତି କାହା ସାେଥ ଯାଇପାରିଲା? ମନେର 2J  अpଦ�� J  ଗୁଡାକ ପର�ର ଶୀତଳ 

ଯୁ� କରିବାକୁ ଲାଗି ବସିେଲ। ନିଜକୁ ଶତ ଧି¦ାର କରୁଥାଏ େସ। ଖାଇବ କଣ, ମିନୁ 

अବିଳେd େଯଉଁ ମିଠା ଖୁଆଇଲା ଆଉ ଜୀବନ ସାରା ତାର ଖାଇବା ଆବଶ�କ ପଡିବନି। 

େସଦିନ ଠାରୁ ରାତି ଦିନ ସବୁ ତା ପାଇଁ ସମାନ। ନିଃସ} ଜୀବନ ବିତାଉଥାଏ େସ। ମେନ 

ପକାଉଥାଏ ତାର ପ�ଥମ େଦଖା ମିନୁ ସହ େହାଇଥିଲା ଏକ େଟ�ନିଂେର। ସ ା�� ବିଭାଗ 

େଟ�ନିଂେର େସ ଥିଲା େଟ�ନର ଆଉ ମିନୁ ଥିଲା ଜେଣ ଚପଳମତୀ ପ�ଶିiାଥ�ୀ। ସେତ 

େଯମିତି ଜହ�  କଇଁର ଆକଷ�ଣେର ଆକଷjତ େହାଇଯାଇଥିେଲ େସ ଦୁେହଁ। ପ�ଥମ ଦିନର 

େଦଖା ଚାହଁା ଓ ଦି� ତୀୟ ଦିନର କେଥାପକଥନେର ଦୁେହଁ ଦୁହ]1ୁ େପ�ମର ଆକଷ�ଣେର ଛJି 

େହାଇଥାpି। ମଝିେର ମଝିେର ଏଇମିତି େଦଖାସାiାତ େମଡିକାଲେର। ଦିେନ ବାପୁନର 
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େମଡିକାଲକୁ ଆସିଥାଏ ମିନୁ। ଏଇମିତି କଥା େହଉ େହଉ ମଜାେର ବାପୁନ କହିଲା, 

େମାେତ ମେନ ରଖିବ ତ? ମିନୁ ଲାଜ ଲାଜେର କହିଥିଲା, ଆପଣ କଣ େମା ପରି 

ଗରିବଟାକୁ  ମେନ ରଖିେବ? 

 େସ ଭରସା କଣ େମା ଉପେର ନାହ]? ବାପୁନର ଉbର ଥିଲା। 

 େବେଳେବେଳ ବନ�ାର େସ�ାତ ବି ବାଟ ବଦଳାଏ, ଆପଣ1 େସ�ାତ ଦିଗ ବଦଳାଇବ 

ନାହ] ତ? ଥିଲା ମିନୁର ପ�ତୁ�bର। 

 ବାପୁନ ମୁରୁକି ହସିଥିଲା। 

 େଲାକ ଆସିବାରୁ ଆଉ କିଛି କହି ପାରି ନଥିଲା ବାପୁନ। ମିନୁ ବି ଚାଲି ଯାଇଥିଲା। 

େସହି ଦିନ ଠାରୁ କେଲଜ ଯିବା ରାcାେର ବାପୁନ େଦଖି ଖୁସି େହଉଥିଲା ତା ମନର 

ମାନସୀକୁ। ଆଉ ମିନୁର ମନ କୁଂେଢ଼ େମାଟ େହାଇ ଯାଉଥିଲା। େହେଲ ଆଜି... ଏ 

अବ�ା ??? 

 ଏସବୁ ପେର ବାପୁନ ଆଉ େକମିତି ବା ରହିଥାpା େସ अଂଚଳେର? େଦହରୁ ଆତL ା 

ଛାଡ଼ିଗଲା ପେର ଶରୀର କଣ ଜୀବିତ ରେହ? ତାର ଜୀବନ ତ ନିଜ�ୀବ ପରି। ଲାଗି ଲାଗି 

ଟ� ାନ୍ସଫର୍ କରି େନଲା ଜିଲG ା େହଡକ� ାଟର ଡା�ର ଖାନାକୁ। ଶୁ¨ ମନକୁ େନଇ 

କାଟୁଥାଏ ହାତଭାଗ� ଦିନ ଗୁଡିକୁ ସେତ େଯମିତି କ  ଯ�ଣାର ଭିଟା ମାଟିେର। ବାପୁନର 

ଏଭଳି अବ�ାକୁ ସହ� କରି ପାରୁ ନଥାpି ବାପା ମାଆ। ବହୁତ େଚ ା କରୁଥାpି ବିବାହ 

ବkନେର ଛJିବା ପାଇଁ େହେଲ ସବୁ ଉଦ�ମ ପt େହଉଥାଏ ବାପୁନର अନିଛାେର, ଆଉ 

େକେତଦିନ ଯାଉ କଥାେର। 

 େସଦିନ େମଡିକାଲେର ଡୁ�ଟି ସାରି ବାହାରିଲା େବଳକୁ େକହି ଜେଣ ଡାକିେଲ 
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ବାପୁନ ବାବୁ? ଚିହ� ା ଚିହ� ା ସ ର ଶୁଣି ପଛକୁ େଫରି ଯାହାକୁ େଦଖିଲା ତା ଆଖିକୁ ବିଶ�ାସ 

କରି ପାରିଲା ନାହ]। େସ अନ� େକହି ନୁହଁ, ତାର अତୀତର... अତି ନିଜର... େପ�ମ �Jନ, 

ହୃଦୟର ଆତL ା, ମିନୁ। 

 ମିନୁ ପଚାରିଲା, େକମିତି अଛpି ଆପଣ? 

 ଶରୀରରୁ ହୃତପିt अଲଗା େହାଇଗେଲ ଜେଣ େଯମିତି ରେହ, େସମିତି ମଁୁ ଖୁବ... 

ଭଲେର अଛି, ବାପୁନର ଉbର ଥିଲା। ତୁେମ ନି�ୟ ଖୁସିେର ଥିବ ମିନୁ। ବହୁତ 

ଭାଗ�ବତୀ ତୁ। ଏ? 

 ପରି�ିତିର ଝଡେର ଉଡି ଉଡି ପାହାଡ଼ ଗୁÏାେର ରହିେଲ ଜେଣ ନି�ୟ ଖୁସିେର 

ରହିପାରିବନା? ମିନୁ େକାହଭରା ଉbର େଦଇଥିଲା। 

 େହେଲ ମିନୁ ତୁେମ ଏଇଠି, ଏଭଳି अବ�ାେର? 

 ସ ାମୀ1ର େଗାେଟ ଆ�ିେଡ� େହାଇଥିଲା, ଦୁଇ ଦିନ େହଲା ଏଇ େମଡିକାଲେର 

अଛpି। ତା1ୁ ବିଶ�ାମ ଦରକାର କହିବାରୁ ମଁୁ ଏଠାେର अେପiା କରିଛି। 

 ବାପୁନର ମନ େକୗତୁହଳେର ଭରିଗଲା। େସ ଭାଗ�ବାନକୁ େଦଖିବାକୁ ତାର ଇlା 

େହଲା। ମିନୁ ସାଥିେର େମଡିକାଲର େସହି େବଡ଼କୁ ଯାଇ େଦଖିଲା। ନସ�1ୁ କହି ସବୁ 

ବ�ବ�ା କରାଇଲା। ଆମ ଆତL ୀୟ େଲାକ କହି ତା1ର ସ%ୂ'� ଯତ�  େନବାକୁ କମ�ଚାରୀ 

ମାନ1ୁ କହିଲା। ଦୁଇ ଦିନ େହଲା େସ अଫିସ କାମେର ବାହାରକୁ ଯାଇଥିଲା, େତଣୁ େସ 

ବା କିପରି ଜାଣିଥାେp। ଦୁେହଁ େଫରିେଲ େସହି େୱଟିଂ ରୁମକୁ। 

 େମା ଉପେର ଭରସା ରଖିପାରିଲ ନାହ] ନା ମିନୁ?  

 େମା ଆଶାର େସୗଧଟାକୁ ଭା}ି ଚୁରମାର କରିେଦଲ? ବାପୁନର ଦରଦୀ ମନର 
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ପରିଭାଷା ଥିଲା। 

 ମଁୁ ପରି�ିତିର ଦାସ। ବାମନ େହାଇ େକମିତି ବା ଚାJ ପାଇବାର अଭିÐା 

ରଖିଥାpି ? 

 େହେଲ େମା ଭଲପାଇବାେର କଣ ଛଳନା ଥିଲା? ବାପୁନର ପ�ଶ�େର ମିନୁ ଏତିକି 

କହିଥିଲା, କାହ] େକେବ କ'ଣ େମାେତ କହିଛpି ନଁା େମାେତ ଏ ଆଶ ାସନା େଦଇଛpି?

ଆପଣ ତ ସÑାp  ଘରର ପିଲା, ନିଜ �ୀ ପିଲା େନଇ େବଶ ଆରାମେର ଥିେବ ନି�ୟ ? 

 ଥେର ଧ¦ା ଖାଇଲା ପେର ଆଉ େଧାକା ଖାଇବାକୁ କଣ ଆମ�ଣ କରିବି?ଏେବବି 

ମଁୁ अେକଲା ଓ ଏଇମିତି ବି ଥିବି। 

 ବାପୁନର ଏଇ େକେତପଦ କଥାେର ମିନୁର ହୃଦୟ ଖିନ ଭିନ େହାଇଗଲା। ତା 

ଭୂଲର ପରିଣାମ ପାଇଁ ନିଜକୁ େଦାଷୀ ସାବ�c କରି अନୁତାପର ନିଆଁେର ନିଜକୁ ଦ� 

କରିେଦଲା। େଭା େଭା କାJି ବହୁ ଦିନରୁ ସାଇତା ପତ� କୁ େଭନିଟିରୁ ବାହାର କରି ବାପୁନ 

ହାତକୁ ବଢ଼ାଇେଦଲା। େସଇ ସL �ତିର କୁଟାଖିअକୁ ଧରି େକାହ ଭରା ହୃଦୟେର ଆସୁଛି କହି 

ବାପୁନ େଫରିଲା ଘରକୁ। ଘେର ତରବର େହାଇ ନିଜ ରୁମେର ଭିତରୁ କବାଟ ବJ କରି 

ପଢିପକାଇଲା ମିନୁର ହୃଦୟର ଭାଷା ଏକ ନିଶ�ାସେର। 

 ବାପୁନ ବାବୁ, 

 େମାେତ ଭୁଲ ବୁଝିେବ ନାହ]। ଏପଯ��p ଆପଣ1 ପାଖରୁ ଆଗାମୀ ସଚୂନା ପାଇଲି 

ନାହ]। ବାପ େଛଉt ମଁୁ, ମା େମାର େରାଗ ଶଯ�ାେର। ତା’ର ଏକାp ଜିଦ େସ େଦଖିବ 

େମା ବାହାଘର। ଆପଣ ଓ େମା ଚଳଣି ଆକାଶ ଓ ପାତାଳ ପରି। ଆପଣ1 ଘେର 

ଚାକରାଣୀ େହବାର େଯାଗ�ତା ବି େମା ପାଖେର ଥାଇ ନ ପାେର। ଆପଣ ଜେଣ ଡା�ର 
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ଆଉ ମଁୁ ଗରିବ କଣ ଦି अiର ପଢିଥିବା ସାଧାରଣ ଗାଉଁଲି ଝିअ। ମଁୁ ଆପଣ1ୁ ବହୁତ 

ବହୁତ ଭଲପାଏ କିr ଆପଣ ପାଆpି କି ନଁା ଜାେଣନା। କିr େମାେତ ଜୀବନଠୁ अଧିକ 

ଭଲ ପାଉଥିବା ଏଇ ମଫସଲି ପିଲାକୁ ବିବାହ କରିବାକୁ ଯାଉଛି। େସ ପୁଣି ଭିନ�  ଜାତିର। 

ସମାଜ େକେବ ବି ମାନିବ ନାହ]। େତଣୁ ମାଆର �ାତେର ତାକୁ େନଇ ମଁୁ େଛାଟିଆ 

ସଂସାର ଗଢିବାକୁ ଯାଉଛି। ଆପଣ1 ପରି ଆଭିଜାତ� ସ%ନ�  ବ��ିତ କୁ ପାଇବା େବାେଧ 

େମା ପରି ହତଭାଗିନୀର ଭାଗ�େର ନଥିଲା। େହେଲ ଆଶୀବ�ାଦ ଟିେକ େଦେବ। କାହ]କି 

ନା ଆପଣ େମା ମନର ପ�ଥମ ଭଗବାନ। ରହୁଛି। ଭୁଲ ଥିେଲ iମା େଦେବ। 

 ଇତି, 

 ଆପଣ1ର େକହିଜେଣ... ମିନୁ। 

 ଚିଠିଟି ପଢି ବାପୁନ ଚି�ାର କରି କାJିଲା। ନିଜ ମନର କଥା अପ�କାଶ� ରଖିଥିବାରୁ 

ନିଜକୁ େଦାଷୀ ମେନକଲା। ବାହାରକୁ ଯାଇ ମୁ� ଆକାଶକୁ ଚାହ]ଲା। ସେତ େଯମିତି 

ଆକାଶଟା ତା ଉପେର ଫାଟି ପଡୁଛି। ପାଖ ଗଛକୁ ଚାହ]ଲା। କେପାତ କେପାତି ଦୁେହଁ 

ଦୁହ]1ର ବିପରୀତ ଦିଗେର ଉଡ଼ିଗେଲ। ଆଖି ବୁଜି କିଛି ଭାବୁ ଭାବୁ ବାପୁନର ଆଖିରୁ ନ 

ବାହାରି ରହିପାରିଲାନି अମାନିଆ ଆଖିର अଭିମାନଭରା ‘ଦି େଟାପା ଲୁହ’ 
 

ଜ�ରା, େକJୁଝର, ଓଡ଼ିଶା 
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ନାରୀ ନୁେହଁ କିr ମାଆନାରୀ ନୁେହଁ କିr ମାଆନାରୀ ନୁେହଁ କିr ମାଆନାରୀ ନୁେହଁ କିr ମାଆ    
 ମାଆ କହିେଲ ସାଧାରଣତଃ ମନକୁ ଆେସ େଯ େସ ନି�ିp 

ଭାବେର େଗାେଟ �ୀ େଲାକ ବା ନାରୀଟିଏ େହଇଥିବ କାରଣ 

ସୃ ିକb�ା ବ� ହL ା1 ସୃ ିେର େକବଳ ଜେଣ ନାରୀ ହ], ମାଆ ନାମେର 

ନାମିତ େହଇପାରିବ େସ ନିଜ ସpାନକୁ ଦଶମାସ ଗଭ�େର ଧରିପାରିବ ଓ ଜନL  େଦଇ 

ନାରୀରୁ ମାଆେର ପରିଣତ େହଇପାରିବ ଜନL  ନେଦଇ ମଧ� ଜେଣ ନାରୀ अନ�ର 

ସpାନକୁ ପାଳି ନିଜକୁ ମାଆ େହବାର ପରିଚୟ େଦଇପାରିବ ଯିଏ ମମତା େଦଇପାରିବ 

େସ ମାଆ, ଯାହା େସ�ହେର ଛଳନା ନଥାଏ େସ ମାଆ, ଯିଏ ବିଶ ାସଘାତକତା କରିପାେରନି 

ନିଜ ସpାନ ସହିତ େସ ମାଆ, ଯିଏ ନିଜ ସpାନକୁ କ  େହଲାପରି େକୗଣସି କାଯ�� 

କରିପାେରନି େସ ମାଆ, ଯିଏ ସpାନର କ  ଓ ଯ�ଣାକୁ ନିଜ ଛାତିେର अନୁଭବ 

କରିପାେର େସ ମାଆ ପ�କୃତେର ମାଆ ତ ସିଏ ନା, ଯିଏ ସpାନର ପ�େତ�କଟି ଦୁଃଖ, 

ଛାତିତଳର ସବୁତକ ବୁକୁଫଟା ଚି�ାର, ଜୀବନେର ଏକା େହଇଜିବାର अସହାୟତା ଓ ମନ 

ତଳର ପ�େତ�କଟି अକୁହା େବଦନାକୁ ବିନା କିଛି କହିବା ପୁବ�ରୁ ବୁଝିଯାଏ ଏବଂ अନୁଭବ 

କରାଇଥାଏ େଯ େସ ସବୁେବେଳ ତା ସpାନ ପାଖେର अଛି, ସୁଖେର ଦୁଃଖେର , ଜୀବନର 

ପ�େତ�କଟି अଣେଦଖା ମୁହୂb�େର ମଧ� ବ�ହL ା1 ସୃ ିେର ଏହିସବୁକୁ ପରିପୃ  କରିଥାଏ 

ମାଆ େସ�ହମୟୀ, ମମତାମୟୀ ନାମେର େସ ନାମିତ କିr ଏ ସବୁ ଗୁଣ େକବଳ ଜେଣ 

ନାରୀ ହ] ପରିଧାନ କରି ପାରିବ, ତା ତ ନୁେହଁ ନା ଯଦି ଏ ସମc ଗୁଣ ଜେଣ ପୁରୁଷ 

ପାଖେର ଥିବ, ତା େହେଲ କଣ େସ ପୁରୁଷକୁ ମାଆ ର ଆଖ�ା ଦିଆଯାଇପାରିବନାହ] ? 

େରାଜା ପtା 
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େକବଳ ଲି}େଭଦ କଣ ତାର अpନjହିତ ବ��ିତ କୁ କୁଠାରଘାତ କରିବ ? ଜନL  ସିନା 

େଦଇପାରିବ ନାହ] ପୁରୁଷଟିଏ କାରଣ ନିୟତିର ବିପରିତ ଦିଗକୁ େସ ଯାଇ ପାରିବ ନାହ] କି 

ସୃ ିର ନିୟମକୁ େସ ଉଲଂଘନ କରିପାରିବ ନାହ] କିr ଯଦି େସଇ ପୁରୁଷ କାହାର 

ମନମJିରର ସିଂହାସନେର ମାଆର ଆସନ ପାଇଥାଏ, କାହାକୁ ମାଆ ପରି େସ�ହ, େପ�ମ ଓ 

ଭଲ ପାଇବା େଦଇଥାଏ, ମାଆର ସବୁ କb�ବ� ପାଳନ କରିଥାଏ ବିନା କିଛି ଦି� ଧାେର, 

ମାଆ ପରି ସବୁ अଳିअଦ�ଳିକୁ ସହିଯାଏ, ସବୁେବେଳ ଉଚିତ ମାଗ� େଦଖାଏ େତେବ େସଇ 

ପୁରୁଷରୂପୀ ନାରାୟଣ1ୁ କଣ ମାଆର ଆସନ େଦଇ େହବ ନାହ]? ଦୁନିଆଁ ହୁଏ ତ ମାଆର 

ପ�ତିରୂପେର େକବଳ ଜେଣ ନାରୀର ପ�ତିଛବିକୁ େଦଖୁଥାଇପାେର, େହେଲ ମଁୁ ଆଜି 

ମୁ�କ�େର କହିବି େଯ, “ହଁ, ଜେଣ ପୁରୁଷ ବି ସୃ ିକb�ା1 ନିୟମାନୁସାେର ଜନL  େଦବାର 

େଦବତ  अନୁଭବରୁ ବ�ିତ େହଇ ମଧ� ନିଜର ତ�ାଗ, ଭଲ ପାଇବା, େସ�ହ ଓ ନି¨ପଟତା 

ପାଇଁ କାହାର ହୃଦୟେର ମାତୃତ ର ଆସନେର ଉପେବଶନ କରି ପାରିବ” କଣ ଆଖ�ା 

େଦବି ମଁୁ େସଇ ପରମପୁରୁଷ1ୁ, କଣ ସେdାଧନ କରିବି ମଁୁ ତା1ୁ? ସ ାମୀ ରୂେପ ପାଇଥିବା 

େସହି ମହାନ अବତାରି ପୁରୁଷ1ୁ ମାଆ କହିବି ନI ଭଗିନୀ କହିବି, ସା} କହିବି ନା 

ସ}ିନୀ କହିବି? େକଉଁ ଆଖ�ା ତା1 ପାଇଁ େଲାଡ଼ା ଏପଯ��p ମଁୁ ବୁଝି ପାରୁନି | ନିଜ ମନ 

ତଳର अପଯ��ା� ଭୟ ପାଇଁ, ଲାଜକୁଳା ସ ଭାବ ପାଇଁ ଆଉ ଡରୁଆ ଗୁଣ ପାଇଁ अ/ହାସ�ର 

अ/ାଳିକା େଯେତେବେଳ େମା ଚାରିପାଖେର ମେତ ଶ�ାସରୁ� କରି ପକାଉଥିଲା, ଠିକ 

େସତିକି େବେଳ ମେତ ଆଶ ାସନା େଦଉଥିଲା େସଇ ମହାନ ପୁରୁଷ1ର ଆଶ ସନାଭରା 

କଥା େକଇ ପଦ ଆଉ अନୁଭବ କରାଉଥିବା ମାଆ ପରି ଆଜୀବନ ପାଖେର ଉପ�ିତିକୁ | 

େମାର ଭା}ି ଯାଉଥିବା ମନବଳକୁ ପ�ତି ମୁହୂତ�େର ନୂଆ ରୂପ େଦବା ପାଇଁ ତା1ର େସ 

ପ�େଚ ାକୁ ମଁୁ ସାଦର ପ�ଣିପାତ କରୁଛି | େସ ହ] ପ�ଥମ ବ��ି ଯିଏ ଭଲଭାବେର ପଢି 
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ପାରୁଥିେଲ େମାର ନି�ାପ ମନକୁ | ଆଉ ବୁଝି ପାରୁଥିେଲ େମାର अpରର େବଦନାକୁ | 

ଯାହା େକବଳ େଗାେଟ ମାଆ ହ] କରି ପାରିବ | ଖାସ େସଇଥିପାଇଁ େବାେଧ ନିରୀହ ଆଖି 

ଦୁଇଟି େମାର ପ�ତି ମୁହୂb�େର େଖାଜୁଥିଲା ଆଖି ସାମନାେର ତା1 ଉପ�ିତିକୁ, ଆଉ ଚାହ] 

ରହୁଥିଲା अକୂଳେର ତା1 ସେdଦନାକୁ | 

 ସମୟ ସମୟେର କିଛିଟା େଲାମହଷ�ଣକାରି ମୁହୂb�େର େଯେତେବେଳ କିଛି େଲାକ 

ଆଖିେର ମିଛର अkପୁଟୁଳି ବାkି ମେତ କରିଚାଲୁଥିେଲ ଈଷ�ା ଆଉ ମେତ େଠଲିେଦଉଥିେଲ 

ଦୁରକୁ, େଯେତେବେଳ ଘୃଣାର ପାହାଡ େମା ଉପେର ଲଦି େଦଉଥିେଲ ଆଉ ମଁୁ ବିକଳେର " 

ମେତ ବ�ାअ, ମେତ ବ�ାअ " େବାଲି ଚି�ାର କରୁଥିଲି, ଠିକ େସତିକି େବେଳ େସ େଦବତା 

ପରି ଆସି ସି�ନ କରିଥିେଲ କରୁଣାର େକଇ ବୁJା ଜଳ େମାର େସହି ଭୟଭୀତ 

େହାଇଯାଇଥିବା କରୁଣ ହୃଦୟେର | ଏହା ତ େକବଳ ଜେଣ ମାଆ ହ] କରି ପାରିବ | େମା 

ପାଇଁ େସ ଦୁନିଆ ସହିତ ଲେଢଇ କରୁଥିେଲ | େଯେତେବେଳ େମାର ନି¨ପଟ ଭଲ 

ପାଇବାକୁ େମାର କିଛିଟା ଆତL ୀୟ େଲାକମାେନ ଘୃଣାର ଚiୁେର େଦଖୁଥିେଲ, େମାର 

କୃତିତ କୁ,େମାର ପ�େତ�କଟି ସଫଳତାକୁ ଈଷ�ା କରି ମେତ ଏକ अଦରକାରୀ ବcୁ ଭଳି 

ବ�ବହାର କରିବାକୁ ଚାହୁଁଥିେଲ ଆଉ େମାର ପ�େତ�କଟି ମହତ ଉେଦଶ�କୁ େସମାେନ 

ଛଳନାେର ପରିଣତ କରୁଥିେଲ, େସେତେବେଳ अଣନିଶ ାସୀ େହାଇ ମଁୁ ଦୁଃଖ ଆଉ ଭୟେର 

ଛଟପଟ େହଉଥିଲି ଆଉ ନିଜ େଲାକମାନ1ର ସାହାରା ପାଇଁ ଚାତକ ପରି ଚାହ] 

ରହିଥିଲି , ଠିକ େସହି ସମୟେର ମୃତ ସଂଜୀବନୀ ପରି େସ ଆସି ମେତ ସୁରiା ବଳୟ 

ମଧ�େର ବାkି ରଖୁଥିେଲ | ଏହାତ େକବଳ ଜେଣ ମାଆ ହ] କରି ପାରିବ | ମାଆଟିଏ 

େଯମିତି ତାର ସpାନକୁ अତି େସ�ହେର ଖୁଆଇଦିଏ ଠିକ େସମିତି େସ ନିଜର अତି ପି�ୟ 

ଖାଦ�ଦ� ବ� ସବୁ ମେତ ଖୁଆଇ େଦଉଥିେଲ | ଏହାତ େକବଳ ମାଆ ହ] କରି ପାରିବ | ନିଜ 
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େଦହେର अପଯ��ା� ଥକା ଥାଇ ମଧ� େସ େମା ଥକା େମ�ାଇବା ପାଇଁ େମା ମଥାେର ହାତ 

ଥାପି ଥାପି ମେତ ସୁଆଉଥିେଲ | ଏହାତ େକବଳ ମାଆ ହ] କରି ପାରିବ | ନିଜର ସମc 

ମଲୂ�ବାନ ଖୁସିକୁ େସ େମା ପାଇଁ ତ�ାଗ କରି ଚାଲୁଥିେଲ | ଏସବୁ ତ େକବଳ ମାଆ ହ] 

କରି ପାରିବ | ନିେଜ େବମାରେର ପଡି ମଧ� େମା େଦହ ଖରାପେର ଯିଏ ରାତି ରାତି 

अନିଦ� ାେର କାଟି େମାର େସବା କରି ମେତ େରାଗମୁ� କରାଇବା ପାଇଁ ଆପ�ାେଣ େଚ ା 

କରି ଆସୁଥିେଲ, ଯିଏ ମେତ ପାଣି େଟାେପ ପିଆଇବାପାଇଁ େମା ପଛେର ପାଣି ଗିଲାସ ଧରି 

ଦଉଡୁଥିେଲ ଘର ସାରା େଯମିତିକି ମଁୁ ତା1ର େଗାେଟ କୁନି ଝିअ, େସ ମାଆ ନୁେହଁ ତ ଆଉ 

କିଏ ? େକେବ େକେବ ମଁୁ ରାତିେର ନଖାଇ ଉପାସେର େସାଇପଡ଼ିଥିେଲ ଯିଏ େପGଟ େର 

ଖାଦ� ବାଢି େସାଇଥିବା अବ�ାେର ମେତ ଖୁଆଇ ଦିअpି େସ ମାଆ ନୁେହଁ ତ ଆଉ କିଏ ? 

ବଷ�ାେର ମୁt ,େଦହ ଓଦା େହଇଗେଲ ଯିଏ େଦୗଡ଼ି ଯାଇ ନିଜ ଗାମୁଛାେର େମାର ମୁt 

େପାଛିଦିअpି େସ ମାଆ ନୁେହଁ ତ ଆଉ କିଏ ? େମା ଆଖିେର ଵିJୁଏ ଲୁହ େଦଖିେଲ ଯିଏ 

अସରାଏ ଲୁହ ଢାଳpି େସ ମାଆ ନୁେହଁ ତ ଆଉ କିଏ ? ହ�ିଟାଲ େର ଚେକାେଲଟ କି 

କିଛି ନୂତନ ଖାଦ� ପଦାଥ� କିଏ अଫର କେଲ ଯିଏ ନିେଜ ନଖାଇ ପେକଟେର ପୁେରଇ େମା 

ପାଇଁ େନଇଆସpି େସ ମାଆ ନୁେହଁ ତ ଆଉ କିଏ ? େମା ପାଟିେର କି ତ�ିେର  ମାଛକ�ା 

ଫୁଟିଯିବା ଭୟେର ଯିଏ ମାଛରୁ କ�ା ଛେଡଇ ମେତ ଖୁଆଇ ଦିअpି େସ ମାଆ ନୁେହଁ ତ 

କିଏ ? େମା ହାତକୁ କ  େହବ େବାଲି ଯିଏ େମା ହାତରୁ अଇଁଠା ବାସନ ଛେଡଇ େନଇ 

ନିେଜ ମାଜି,େଧାଇ ପକାpି େସ ମାଆ ନୁେହଁ ତ ଆଉ କିଏ ? େମା ଶରୀର ଥକିଯିବ ଭାବି 

ଯିଏ େମା ପିkା ଲୁଗା ଚିପୁଡ଼ି ଶୁଖାଇ ଦିअpି େସ ମାଆ ନୁେହଁ ତ କିଏ ? ମଁୁ ଟିକିଏ ଝୁ�ି 

ପଡିେଲ ଯାହାର ହୃଦୟ ଥରିଯାଏ େସ ମାଆ ନୁେହଁ ତ କିଏ ? ଯାହା1 ମୁହଁ େଦଖିେଲ 

ମେତ େମା ମାଆର ମୁହଁ େଦଖାଯାଏ େସ ହ] ତ ମାଆ | ମୁହଁ अkାରୁ ଉଠି ଯିଏ େମାର ମୁt 



ଆହ� ାନ
 ଇ-ପତି� କ

ା 

ଆହ� ାନ ଇ-ପତି� କା, ଚତୁ��ଶ ବଷ�, ସ�ମ ସଂଖ�ା, ଜୁଲାଇ-अଗ  ୨୦୧୯ Magazine Downloaded from www.aahwaan.com 

ଆହ� ାନ ଇ-ପତି� କା ସ%ୂ'� ନିଃଶୁ) ବିତରଣ େହତୁ ଡା େଜ�ାତି ପ�ସାଦ ପ/ନାୟକ1 2ାରା ପ�ତି3ିତ ଓ ପ�କାଶିତ  | Aahwaan.com  Aahwaan.com  Aahwaan.com  Aahwaan.com  |  148 

ଆଉଁସି ଦିअpି, अkାର େହେଲ,ବଷ�ା ଆସିେଲ,ବିଜୁଳି ମାରିେଲ ଲୁଚିବାକୁ ଯାହା1ର େକାଳ 

େଖାେଜ ଭୟେର େସ ମାଆ ନୁେହଁ ତ କିଏ ? ଜୀବନର ସବୁ ଦୁଃଖ,ଯ�ଣା ,ଖୁସି ଯାହା 

ସାମ�ାେର କହିହୁଏ େସ ହ] ତ ମାଆ | ହଁ େସ ହ] େମା ମାଆ | ଦୁନିଆ ଆଖିେର, େମା 

ପରିବାର ଆଖିେର େସ େମା ସ ାମୀ କିr ପ�କୃତେର େସ ହ] େମାର ମାଆ | େମା ଜନL ଦାତ� ୀ 

ମାଆ ପରି େସ ବି अବିସLରଣୀୟ | େସ ବି ପଜୂନୀୟ | 

 ଯିଏ େମାର ଟିେକ ହସ ପାଇଁ ଈଶ ର1ୁ ଚିଠି େଲଖି ପାରpି, େଯେତେବେଳ େସ 

ଜାଣିଥାpିକି ଏହା ଏକ ପିଲାଳିଆମି ତଥାପି େକଉଁ ଏକ अଜଣା ବିଶ ାସେର େମାର ମ}ଳ 

କାମନା କରି ଈଶ ର1ୁ ଖt ଖt ଚିଠି େଲଖି ମJିରେର କିdା ଠାକୁର1 ପାଖେର ରଖି 

ଦିअpି, େସ ମାଆ ନୁହpି କି? ମାଆର ସଂ�ା ଆଉ କଣ? ମାଆର ପରିଭାଷା ତ ଏହା ହ] 

ନା ? ସpାନର ସଫଳତାେର ମାଆ େଯମିତି ଖୁସି अନୁଭବ କେର , ଠିକ େସମିତି େସ 

େମାର େଛାଟେଛାଟ ସଫଳତାେର ବି ବହୁତ ଖୁସି ହୁअpି, ମେତ େପ�ରଣା ଦିअpି ଆଗକୁ 

ବଢି଼ବା ପାଇଁ | ରାcାେର ଝୁ�ି ପଡିେଲ ମେତ ସାହାରା ଦିअpି | େମାର ସମc ପି�ୟ 

େଲାକ, ପି�ୟ ବcୁ, ପି�ୟ ପଦାଥ�ମାନ1ୁ େସ ଇlାପବୂ�କ ଗ�ହଣ କରି େନଇଥାpି ,ସ ଇlାେର 

େମାର ଖୁସିେର ଜଡିତ ଥିବା ସମc ଜିନିଷକୁ ସ ୀକାର କରpି | େସଇଥିପାଇଁ ତ େସ େମାର 

ନମସ� | ଶ«ସବୁ ମଧ� ବହୁତ କମ ପଡିବ ତା1ର ବଦାନ�ତାକୁ ପରିଚୟ େଦବା ପାଇଁ | 

ଆଜି େମା ଓଠେର ହସ େକବଳ େସଇ ମହାନ ବ��ିତ 1 ପାଇଁ | ପ�କୃତେର େସ ମହାନ 

ନା ମଁୁ ଭାଗ�ବାନ |  

 “ସବୁ ଜନମେର େମା ନଁା ଆଗରୁ ଲାଗୁଥାଉ ତୁମ ନଁା, ଏତିକି ଈଶ ର1 ନିକଟେର 

ପ�ାଥ�ନା”  
ପ'ୂ� ାନJ ଭବନ, େନତାଜୀ ନଗର, ମଧୁପାଟଣା, କଟକ- ୭୫ ୩୦୧୦, 
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ଜୁଳୁକାଜୁଳୁକାଜୁଳୁକାଜୁଳୁକା    
 ଭଗବାନ1ର अଜବ ସୃ ି – ଏ ମଣିଷ। କିଏ େଧାବ ଫରଫର 

େଗାରା ତ କିଏ ପୁଣି ବିଚିକିଟିଆ କଳା। କାହାର େପଟଟା अସ ାଭାବିକ 

ଭାେବ ଆଗକୁ ବଢି ଯାଇଛି ତ ପୁଣି କାହାର अpଃନଳୀ ସହ ଚିପିକି 

ଯାଇଛି। କିଏ ପୁଚୁକା ଗାଲୁଆ ତ କାହାର ଟିେକ ଖାଲୁଆ, େପାେଷ ଚାଉଳ ଧେର। କିଏ 

ଚJା େମାେଟ ବାଳ ନାହ] ତ ଆଉ କିଏ ଝାÏରା ମୁtିଆ, ରୁମି-ରୁମିକା, ଭାଲୁ-ଭାଲୁକା 

।େକହି େକହି ପୁଣି ଗ�ହଣ ଖtିଆ, େକÏା, କୁଜା, କଣା, ଜଡ଼ା, କାଲା, ହୁtା, ହାବା, 

େଗବା, ବା अkାର କଣା େହାଇଥା’pି। ଲୀଳାକାର1 ଉେ�ଶ୍ଯ – େଯେହତୁ ସୃ ିେର 

େବୖଚିତ�  ରଚିବା, ପ�େତ�କ ପର�ର ଠାରୁ ଏେତ ଭିନ� ୍ େଯ,ସହଜେର ବାରି େହାଇ ପଡ଼pି। 

 ଏହି ଭଳି େଗାେଟ ଚରିତ�  -କ�ାପଲG ୀର ଜୁଳୁକା। ପିଲାଟି େବଳୁ େସ ଟିକିଏ ହାବା-

େଗବା। ଆଖିଟା ତା’ର ଧଳା େବାଲି େଲାେକ ଜଳୁକା ଡାକpି। ପାଠ-ଶାଠ ଦି अiର 

ନାହ]। ନିହାତି ମଖୂ �ଟା। ବୁ�ି अକଲ େବାଲି କିଛି ନାହ], ଯିଏ ଯାହା ବୁଝାଇ େଦବ େସୟା। 

େସଇଥିେର ହଁ ଭେର। ବଡ଼ େହାଇଗଲାଣି, େହେଲ ପିଲା ବୁ�ି ଛାଡ଼ିନାହ]। ଖାଲି ବଲବଲ 

କରି ଚାହ] ରହିଥିବ, େବାକା ପରି ସବୁ େଦଖୁଥିବ। ପା� ପଦେର ପେଦ କେହ। ବିଗିଡ଼ି 

କହିେଲ େହଁ େହଁ େହାଇ ହସୁଥିବ। 

 ବାପା ଟା ତା’ର ଭାରି ଗେଞାଡ଼। ଗଞାେଖାର।ଛୁଆ ପିଲା1 ଜତ�  କ’ଣ ଜାେଣ 

ନାହ]। ସବୁ େବେଳ ଗ~ା ଟାଣି େଦଇ ପଶା େଖଳେର ମାତିଥାଏ। ଆେଗ ଯାଇ କାମ ଧJା 

ସତ�ପ�କାଶ େସଠୀ 
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କରୁଥିଲା, େହେଲ ଜୁଳୁକା ମଲୂ ଲଗିଲାଠୁଁ ଆଉ ହୁ1ୁନି କି ଉଠୁ ନାହ], ଏଠୁ କୁଟା େକେର 

େନଇ େସଠି ପକାଉ ନାହ]। ଭାରି େକାଢିଆ। ଛୁଆଟା ଯାହା ଦି ପଇସା ଆଣୁଛି ସବୁ ଗ~ା 

ଖାଇ ଉଡ଼ାଉଛି। ଜୁଳୁକା ମନା କରୁଥିଲା ବାହା େହବାକୁ। ଯବରଦcି ତା’ ଗଳାେର 

େଗାେଟ ଛJି େଦଲା। େବାହୂଟା ବି ଭାରି ନରମା। ଏେବ ଛୁଆ ପିଲା େଗାେଟ େଯାେଡ଼ 

େହେଲଣି। ଘେର ମାଆ �ୀ ଭାରି ବ�c। ବାପା ତ ଗେ~ାଡ଼, ପୁअ ତ ହାବା, ଛୁଆ ପିଲା1 

ଭବିଷ�ତ ପୁଣି େଦଖିେବ ନା… । 

 ଘେର ନିତି କଳି, ବାପା ସବୁ ପଇସା େନଇ ଗ~ା ପିଇ ଦିଏ।ଜୁଳୁକାଟା ପୁଣି 

େବାକାଟା ସବୁ କାମକୁ ପାେର ନାହ]। େକବଳ କାଠ କାଟିବା ଓ ଚିରିବା ପାଇଁ ସାଥୀ 

କଟାଳୀମାେନ, ଦୟାକରି, ତା’କୁ ସା}େର ନିअpି। େସଦିନ ଜୁଳୁକା କାମ କରିବାକୁ- ଦୂର 

ଗଁାକୁ ଯାଇଥିଲା। ଖାଇ ପିଇ ମଜୁରୀ ତିନି ଶହ। ସାତ ଦିନ ରହିଲା। ଟ1ା ହଜାେର ଦି 

ହଜାେର ଧରି ଆଇଲା। ମାଆ, �ୀ କହିେଲ – “ଆମକୁ େଦ, ଛୁଆ ପିଲା1 ପଢ଼ା ପାଇଁ ଖ§� 

େହବ।” େସ ନାଇଁ ନାଇଁ େହଲା। କହିଲା – ବାଆ ମାରିବ”। େବାଉ ଶିେଖଇ େଦଲା, 

କହିଲା – 

 ” ବଡ଼ ପିଲା େହଲୁଣି, ବାଆ ମାରିବ କ’ଣ କି େବ? ବୁ�ି अକଲ ସିନା ଥିେଲ େହବ? 

ତୁ କହିବୁ ମଁୁ କାଠ କାଟିବାକୁ ଯାଇଥିନି, ସୁନା େନାଟିଆେଟ ପାଇଛି। ନୁେଚଇକି ରଖିଛି 

େମାେତ ମାଇେନ େମାେଟ େଦବିନି। ଛୁଆ ପିଲା1 ପାଇଁ ରଖିବି, େତାେତ େଦେଲ ତୁ ଗ~ା 

ଖାଇ ଉେଡଇ େଦଉଛୁ” 

େସୟା କଲା ବାପା ପଇସା ମାଗିଲା, ନ େଦଲାରୁ ମାରି େଗାଡ଼ାଇଲା ଜୁଳୁକା ସୁନା 

େନାଟିଆ କଥା କହିଲା ଗ~ା ଛାଡ଼ି େଦେଲ, େନାଟିଆ େଦବାକୁ କହିଲା ବାଆ ଛାଡ଼ି 
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େଦଲା, ଆଉ ମାଇଲା ନାହ] ଏଣିକି େତଲା େତଲି କଲା କହିଲା -” ଆଣିକି େଦ, ମୁଁ ବିକିକି 

େତା ଛୁଆ ପିଲା1 ପାଇଁ ରଖିବି” । ଜୁଳୁକା ବହରିଲା ନାହ] େଦଖି ଦିେନ ଗ~ା ନିଶାେର 

ନିcୁକ ମାଇଲା। କହିଲା- ସୁନା େନାଟିଆଟା େଦ, େନାହିେଲ ପିଟି ପିଟି ଜୀବନୁ 

ମାରିେଦବି। ଯା’ େନାଟିଆଟା ଧରି ଆସିବୁ, ନେହେଲ ଘରକୁ ଆଉ େଫରିବୁନି। ” 

 ମାଆ, �ୀ କିଟିମିଟି କରି ଚାହ]ଥା’pି ସିନା େହେଲ ମାଡଗାଳି ଭୟେର କିଛି କହି ପାରୁ 

ନଥା’pି କି ପାଟି େଖାଲୁ ନଥା’pି। ଜୁଳୁକାଟା ଛାନିଆେର ଘରକୁ େଫରିଲା ନାହ]। ଡରେର 

@ୁଲ ପିtାେର େଶାଇ ପଡିଲା। ମାଆ, �ୀ କିr ରାତି ସାରା ଉଜାଗର େହାଇ ରହିେଲ। 

ଭାତ େଘାଡ଼ା େଘାଡି େହାଇ ରହିଲା। େମଘ ପବନ ରାତି। ବିଜୁଳୀ େଦଖାଇଣ ଘଡ଼ଘଡି 

ମାରି,ଭିbି ପ�cର େଦାହଲାଇ େଦଉଥାଏ। େଯାଗକୁ ଦଶା ଦିଆ ଡିବିରିବତୀଟା ବି ଲିଭି 

ଗଲା। ମୁହଁକୁ ମୁହଁ ଦିଶୁ ନଥାଏ। ଏକ अଜଣା ଆତ1େର ଚିb ଶିହରିତ େହଉଥାଏ। 

େଲାମମଳୂ ଟା1ୁରି ଉଠୁଥାଏ। େବାଉ ପିଲାଟା କ’ଣ ଭାବିଲା େକଜାଣି, “ମାଆେଲା” କହି 

ଶାଶୁ1ୁ କୁÁାଇ ଧରି କାJି ଉଠିଲା…. 

 େସେତେବଳକୁ ସୁନା େନାଟିଆଟା କଥା ଗଁା ସାରା ପ�ଘଟ େହାଇଗଲାଣି। କାହାରି 

କାହାରି ତା’ ଉପେର ମଧ� – ନଜର। ଜୁଳୁକାଟାକୁ ପଟାଇ ପାେଟଇ ହାେତଇବାକୁ େଚ ା 

କରୁଥା’pି। େସଦିନ େଯାଗକୁ ଦେଳ େଟାକା @ୁଲ ପାଖ ବରଗଛ ମେୂଳ େଭାଜି ଭାତ 

କରୁଥା’pି। ମଦ ନିଶାେର ଏକଦମ୍ ଚୁର୍। ଜୁଳୁକାକୁ େଦଖି ଦି ଖt ମାଂସ େଦେଲ, ଶିେଖଇ 

ବୁେଝଇ ଫୁଳପାଳ ବଣକୁ େନଇଗେଲ। ଦୁଇଟା ରଡ଼ ପଛପେଟ ଲୁଚାଇ ଧରିଥା’pି। ତା’କୁ 

କବେଲଇ ପଚାରିେଲ-“ସୁନା େନାଟିଆଟା େକଉଁଠି ରଖିଛୁ – କହ? ଆେମ େତା ବାଆକୁ 

କହିବୁନି। ବିକିକି େତାେତ अେଧ େଦବୁ, ଆଉ अେଧ ଆେମ ରଖିବୁ। ଜୁଳୁକା କହିଲା ନାହ] 
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କି ମ}ିଲା ନାହ]। େସ ହବାଟା, ଯାହା ଯିଏ ଥେର ବୁେଝଇ େଦଇଥିବ, େସୟା ମୁtେର 

ପଶିଥିବ, େତଣିକି ସତ େହଉ ବା ମିଛ େହଉ। କହିଲା -” େମା ଛୁଆ ବଡ଼ େହାଇ ଗେଲ 

େଖାଲିବି। କାହାକୁ େଦବିନି, ଏପରିକି ବାଆକୁ ବି ନୂେହଁ।” େବଶୀ ଫଟେରଇକି 

ପଚାରିଲାଠୁଁ ଜୁଳୁକାଟା ଖାଲି େଭଁ େଭଁ େହାଇ ରଡି ଛାଡ଼ିଲା। ହାଉଁ ହାଉଁ େହାଇ ୟାଡ଼ୁ 

ସିଆଡୁ କ’ଣ ବକିଲା। 

 ଏଥର େଟାକା1ର େକ� ାଧାନଳ ଯାଇ ପ�ମ ନiତ� େର। ଆଉ କିଏ ସ�ାେଳ? 

ରାଗିକି ଖÓା। େଜାହର୍ ଜବରଦcି କେଲ। ଧମକ ଚମକ ଆର� କରିେଦେଲ। ଜୁଳୁକା 

ରାଜି ନେହବାରୁ, ରଡ଼େର ଦି’ପାହାର ତା’ ମୁtକୁ େଦେଲ। େସଇଠି େସ ତେଳ ପଡ଼ିଗଲା। 

େଦଖିଲା େବଳକୁ, ସବୁ େଶଷ। ଧରା ପଡିଯିବା ଭୟେର अଖା ମୁଣିେର ପରୂାଇ, ପାଖ େଟ�ନ୍ 

ଲାଇନେର ଶୁଆଇ େଦେଲ। େଟ�ନ ଚାପିେଦଲା। ଘର େଲାେକ ଖବର ପାଇ ଧାଇଁେଲ। 

କାJି କୁÄି ରହିେଲ। କ�ମଶଃ ଦଶାହ ଯାଇ ଏକାଦଶାହ େହଲା। ଶୁ�ିକି�ୟା ଚାଲିଲା। 

ଶୁ�ିକି�ୟା ଦିନ ଜୁଳୁକାର ଆତL ା େହବ କି କ’ଣ ବା ଗୁ� ରହସ�ର ଉେନL ାଚନ େହଉ, ଜଣ 

ଜଣ କରି ପା� ସାତ ଜଣ1ୁ ସବାର୍ େହଲା। କହିଲା – “ଏମାେନ େମାେତ ପିଟିକି 

ମାରିେଦେଲ। େମାର େଚତା ବୁଡ଼ି ଯାଇଥାଏ। େଟ�ନ୍ ଲାଇନେର ଶୁଆଇେଦେଲ। େଟ�ନ୍ 

ଆସିଲା,େମାର େଚତା େଫରି ଆସୁଥାଏ। େହେଲ ବkାବkି େହାଇଥିବାରୁ, ମଁୁ ହଲି ପାରୁ 

ନଥାଏ କି ହୁଁ1ି ପାରୁନଥାଏ। ବିକଳେର ପଛକୁ ହାତ ଠାରି ଡାକିଲି। େହେଲ େକହି ଭଲା 

ଶୁଣେp, େହେଲ େକହି ଶୁଣିେଲ ନାହ]। ବରଂ ଭୂତ ଭୂତ େହାଇ ସମେc ଡିଆଁ ମାରି ପାର। 

ମଁୁ ଏକଦମ୍ ଏକଲା ।ଏଥର େଟ�ନ୍ େମାେତ କାଟି େଦଲା। ” 

 ଏଥର ଗଁା ମିଟିଣି େହଲା। େଲାକ ଜମା େହେଲ। ଖାଲି େହା େହା କଳରବ ଭିତେର 
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ଗ�ାମ� େବୖଠକ ଚାଲିଲା।ଗଁା େଟାକା1ର ପ�ଦୁଭ�ାବ ସିନା अଧିକା, େହେଲ ମିଟିଂେର 

ପୁରୁଖା1 ଦବଦବ଼୍ଙା ଟିେକ अଧିକା। ଆେଗ ପଚାରିେଲ, େଟାକାଏ ମାନିେଲ ନାହ]। ମାଡ 

େହଲାଠୁଁ, ସବୁ କହିେଲ ।ଗଁା’ର ଜେଣ ପୁରୁଖା କହିେଲ – “େକସ୍-ବାସ୍ କରି କ’ଣ େହବ, 

ଗରୀବ େଲାକଟା େକଉଁ ଲଢ଼ି ପାରିବ। ଖାଲି ଗଁାର ମଯ��ାଦା ଯିବ। ଗଁା କଥା ଗଁାେର ଚାପି 

େଦବା। ଯାହା େହବା କଥା ତ େହଲାଣି, େସ ଆଉ କ’ଣ େଫରିବ? ବରଂ େଗାେଟ କାମ 

କର, ଏମାେନ ଜମି ଦି’ପା’ତା’ ଛୁଆ ନଁା େର କରି ଦିअr।” 

 ସମେc ରାଜି େହେଲ, “ହଁ – ହଁା” ମାରିେଲ। େକସ୍ ଦିଆ େହଲାନାହ]। କିଛି ଦିନ 

ବିତିଗଲା। ତା’ମାଆ �ୀ ପୁଣି ନିଶାପ ଡାକିେଲ। ନ�ାୟ ଦରବାର ଚାଲିଲା। େହେଲ 

େସେତେବଳକୁ େଜାରିମାନା ଫା1ିବା ବାହାନାେର, େଦାଷୀତକ କଲିକତା ଚାଲିଯାଇଥା’pି। 

ନ�ାୟ ଦରବାର अଧା ପpାର େହାଇ ସବୁଦିନ ପାଇଁ ରହିଗଲା। 

 ଘରର ଏକମାତ�  େରାଜଗାରiମକୁ ହରାଇ ସମେc ଗୁମ୍ ସୁମ୍। ଖାଲି ପିଲା ଛୁଆ 

ଗୁଡ଼ାକ େଭାକେର ଆଉଟି ପଉଟି େହାଇ ଡହଳ ବିକଳ େହଉଥା’pି। ଘେର ଦିନ ଇଲା 

େକେତ େହବ, ଚୂଲି ଚାଉଳ ଜଳି ନାହ]। ମାଆ ମୁtେର ହାତ େଦଇ ଦାt ପିtାେର ବସି 

ପଡିଥାଏ। ମେନ ମେନ ଭାବୁଥାଏ -” ଏମିତି େଗାେଟ अେଧ अମଳୂକ ମିଛ କ’ଣ ସବୁ ନାସ୍ 

କରିପାେର? ” 

 ନିଜକୁ ଧି¦ାର କେର – “ମଁୁ ଯା’ ଝିଟି ନମରି ବ�ିଛି?” 



ଆହ� ାନ
 ଇ-ପତି� କ

ା 

ଆହ� ାନ ଇ-ପତି� କା, ଚତୁ��ଶ ବଷ�, ସ�ମ ସଂଖ�ା, ଜୁଲାଇ-अଗ  ୨୦୧୯ Magazine Downloaded from www.aahwaan.com 

ଆହ� ାନ ଇ-ପତି� କା ସ%ୂ'� ନିଃଶୁ) ବିତରଣ େହତୁ ଡା େଜ�ାତି ପ�ସାଦ ପ/ନାୟକ1 2ାରା ପ�ତି3ିତ ଓ ପ�କାଶିତ  | Aahwaan.com  Aahwaan.com  Aahwaan.com  Aahwaan.com  |  154 

େସଦିନ ଥିଲାେସଦିନ ଥିଲାେସଦିନ ଥିଲାେସଦିନ ଥିଲା............    
 େସଦିନ ଥିଲା ଗେଣଷ ଚତୁଥ�ୀର ପବୂ� ଦିନ, କେଲଜେର ସଜାସଜି 

ଖୁବ୍ ଧୁମ୍ ଧାମେର ଚାଲିଥାଏ, ଗେଣଶ1 ମbୂj  �ାପନ ପାଇଁ ଛାତ� ଛାତ� ୀ 

ମାନ1 ମୁଖେର ହସଖୁସିର ଲହରି l ଭଗବାନ ଗେଶଷ1 ମbୂjକୁ କିଏ 

ପୁ�େର ସଜ କରୁଥିେଲ ତ ଆଉ କିଏ ର}ୀନ୍ ଆେଲାକେର ସଜ କରୁଥାpି l େସହି 

ସମୟେର ଜୁେଲାଜି अନସ� ଡିପାଟ�େମ�େର ସଜାସଜି ପାଇଁ କିଛି ସାମଗ�ୀ ଆବଶ�କତା 

ପଡିଲା l ଜୁେଲାଜି अଧ�ାପକ ଆେଦଶ େଦେଲ ପିଲାମାନ1ୁ  ପାଖ ବଜାରକୁ ଯାଇ 

ଆବଶ�କ ସାମଗ�ୀ କିଣିବା ପାଇଁ l 

 ଚିନୁ େଦୗଡ଼ି ଆସି ପ'ୂ�କୁ କହିଲା, ପ'ୂ� େତା ସାଇକଲଟି େଦଲୁ, ପ'ୂ� ଚିନୁକୁ 

ସାଇେକଲ୍ ଚାବିେଦଲା ଆଉ କହିଲା ସାଇେକଲ୍  ାtରୁ ସାଇେକଲ୍ େନଇ ଆବଶ�କ 

ସାମଗ�ୀ କିଣି ଆଣିବା ପାଇଁ l େସପେଟ ଆଉ ଦୁଇ ସା} ପି�ୁ ଓ ସାନୁ ଆଉ ଏକ 

ସାଇେକଲ୍ ଜରିଆେର ଚିନୁ ସହ ସାଥି େହାଇ ବଜାରକୁ  ଆଗମନ କେଲ l ପାଖ ବଜାରେର 

ପହ�ିେଲ ସତ କିr େସମାନ1ୁ େକୗଣସି ସାମଗ�ୀ ମିଳିଲାନି ଓ େସମାେନ ବାଧ� େହାଇ 

ଟିେକ ଦୂର ଯାଇ ଚtିେଖାଲ ବଡ ମାେକ�ଟେର l ସାଇେକଲ୍ ରଖି ବୁଲା ଭାଇ ପଜୂା ସାମଗ�ୀ 

େଦାକାନକୁ ପ�େବଶ କେଲ l େସ େଦାକାନେର କାମ କରୁଥାଏ ଲିକୁ ଭାଇ, ଯିଏକି ପ'ୂ�ର 

ଗାଆଁ ପିଲା l ସମୟ ଗଡି ଚାଲିଥାଏ अkାର ମାଡି ଆସୁଥାଏ, ଚtିେଖାଲ ବଜାରେର 

ବୁଲୁଥାpି ସାଇକଲ୍ ଏବଂ ମଟର- ସାଇେକଲ୍ େଚାର l ଏ କଥା ଚିନୁ, ସାନୁ ଓ ପି�ୁକୁ ଜଣା 

ପ'ୂ�ଚJ�  ରାଣା 
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ନଥାଏ, ଚିନୁ େଦାକାନ ବାହାେର ସାଇେକଲ୍ ରଖି େଦାକାନ ଭିତରକୁ ପ�େବଶ କରିବା 

ପେର ସାଇକଲ୍ େଚାରଟି ଆସି ପ'ୂ�ର ସାଇେକଲ୍ ଚାବିକୁ ଧିେର ଧିେର ଭା}ି  

ସାଇେକଲକୁ େନଇ େଚାରଟି କାଇଁ େକାଉ अଜଣା ରାcାେର ଚାଲିଗଲା l 

 ଚିନୁ, ସାନୁ ଓ ପି�ୁ ପଜୂା ସାମଗ�ୀ େନଇ ବାହାରକୁ ଆସି େଦଖିେଲ କି ବାହାେର 

ସାଇେକଲ୍ ନାହ] , ସାଇେକଲ୍ ଚାବି ଚିନୁ ହାତେର ମନେର ଚିpା ପଡିଗଲା କ'ଣ କରିେବ 

ତିନିସା}, କିଛି ଉପାୟ ନ ପାଇ େଦାକାନ ବାଲାକୁ କହିେଲ ଲିକୁ ଭାଇ ବାହାେର େଗାେଟ 

ସାଇେକଲ୍ ରଖି ତୁମ େଦାକାନରୁ ଜିନିଷ କିଣୁଥିବା େବେଳ ସାଇେକÕି କିଏ େନଇଯାଇଛି l 

 ତିନି ସା}1 ମନେର ଦୁଃଖ l ପ'ୂ� ଥାଏ କେଲଜେର ଗେଣଶ1 ମbୂj �ାପନା ପାଇଁ , 

ସାଥିେର ଥାpି ଉପର େଶ�ଣୀର ବଡ ଭାଇ ଭଉଣୀ ମାେନ l 

 ତିନି ସା} ଆସି ଦୁଃଖେର କେଲଜେର ପହ�ିେଲ, ପଜୂା ସାମଗ�ୀ ଜେଣ ବଡ ଭଉଣୀ 

ଆସି ଚିନୁ ହାତରୁ େନେଲ, ଆଉ ଚିନୁକୁ ପଚାରିେଲ ଆେର ଚିନୁ କ'ଣ େହଇଛି ତମ 

ମାନ1ର ମନ ଦୁଃଖ କअଣ ପାଇଁ େଯ, ସାନୁ କହିବାକୁ ଲାଗିଲା ଦିଦି ପ'ୂ�  ସାଇେକଲ୍ 

ବଜାରରୁ େଚାରି େହଇଗଲା l ଦିଦି ଜଣ1 ସାନୁକୁ କହିେଲ ଆେର ମଜାକ୍ କରୁଛୁ l ପି�ୁ 

କହି ଉଠିଲା ନା ଦିଦି ସାନୁ ଯାହା କହୁଛି ତାହା ସତ l ଡିପାଟ�େମ� ବାରtାେର ପ'ୂ� ସଜା 

ସଜି କରୁଥାଏ, ଚିନୁ ଧିେର ଯାଇ ପ'ୂ�କୁ କହିଲା ଆେର ପ'ୂ� େତା ସାଇେକଲ୍ େଚାରି 

େହଇଗଲା l ପ'ୂ� ଚିନୁକୁ କହିଲା ତୁ ମଜାକ୍ କରୁଛୁ େମା ସହ, ଚିନୁ କହି ଉଠିଲା ନା ପ'ୂ� 

ମଁୁ ସତ କହୁଛି l ପ'ୂ� ଟିେକ ମନ ଦୁଃଖ କଲା , ଏହି ଖବର ଯାଇ ସା} ମାେନ ଜୁେଲାଜି 

अଧ�ାପକ1ୁ କହିେଲ ଘଟଣା ସବୁ, अଧ�ାପକ ପ'ୂ�କୁ ନିେ��ଶ େଦେଲ େପାଲିସ 

େ ଷନେର ଏଫ. ଆଇ. ଆର୍ ଦଜ� କରିବାକୁ l ପ'ୂ� ମନେର େକଜାଣି କ'ଣ ଭାବିଲା,  
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କେଲଜେର କାମ ସାରି ସା}ମାନ1 ସହ ଯାଉ ଯାଉ ସk�ା େହାଇଗଲା l ପ'ୂ�ର ମନ ବୁଝୁ 

ନଥାଏ, ପ'ୂ� ପୁଣି ଯାଇ ପହ�ିଲା ବୁଲା ଭାଇ ପଜୂା ସାମଗ�ୀ େଦାକାନେର l ପ'ୂ�ର ଗାଆଁ 

ପିଲା ଲିକୁ ଭାଇ, ପ'ୂ� ଯାଇ ପୁଣି ଲିକୁ ଭାଇକୁ ପୁରା ଘଟଣା କହିଲା, ଲିକୁ ଭାଇ ପ'ୂ�କୁ 

ସାହାଯ� କରିବାକୁ ଚାହ]ଲା ଓ ପ'ୂ� କାନେର ଲିକୁ ଭାଇ କହିଲା କି ତୁ େଗାେଟ ସାଇେକଲ୍ 

ଧରି ଘରକୁ ଯାଆ l କିr ପ'ୂ� ଲିକୁ ଭାଇ ମତେର ରାଜି େହଲା ନାହ] l 

 ପ'ୂ� ଲିକୁ ଭାଇ େମାବାଇଲ୍ େଯାେଗ ପ'ୂ� ନିଜ ଘରକୁ େଫାନ କରି ବାପା1ୁ କହିଲା 

କି ବାପା େମା ସାଇେକଲ୍ ଚtିେଖାଲ ବଜାରୁ େଚାରି େହଇଯାଇଛି l ବାପା ପ'ୂ�କୁ 

ପଚାରିେଲ,  ସାଇେକଲ୍ େକମିତି େଚାରିେହଲା, ପ'ୂ� ଗାଳି ନ ଶୁଣିବା ପାଇଁ ବାପା1ୁ 

କହିଲା ମଁୁ ସାଇେକଲ େନଇ ବଜାରକୁ ଆସିଥିଲି ପଜୂା ସାମଗ�ୀ କିଣିବାକୁ, ସାଇେକଲ୍ 

େଚାରି େହଇଗଲା l  

 ବାପା ପ'ୂ�କୁ କହିେଲ ତୁ ମନ ଦୁଃଖ ନ କରି ଘରକୁ ପେଳଇ ଆସ, ମଁୁ େଗାେଟ 

ସାଇେକଲ୍ କିଣିେଦବି l ପ'ୂ� ଏ କଥା ଶୁଣି ଟିେକ ମନେର ପରିବb�ନ ଆସିଲା ଓ ବସ୍ 

େଯାେଗ ପ'ୂ� ଘରକୁ ଆସିଲା l 
 

         ହାଟସିଂହାପୁର, ଯାଜପୁର  
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ନିମ�ଳ େପ�ମର ସL �ତିନିମ�ଳ େପ�ମର ସL �ତିନିମ�ଳ େପ�ମର ସL �ତିନିମ�ଳ େପ�ମର ସL �ତି    
 େପ�ମର ସ�ା େଖାଜୁ େଖାଜୁ ନିମ�ଳ ହାରିଯାଇଛି ଦୁନିଆେର। 

େପ�ମର ରାcା ସିନା ବkୁର କିr ମନ... ଖୁବ୍ ଦ� �ତ, େକେତେବେଳ 

କାହାକୁ କାହା ସହ େପ�ମ େହଇଯାଏ ତାହା େକବଳ େସଇ ସୃ ିକତ�ା1ୁ 

ଜଣା। େପ�ମେର ନା ଥାଏ ସ ାଥ� ନା ଥାଏ ସତ�, େସଇ ନିସ ାଥ�ପର େପ�ମକୁ ନିମ�ଳ ଆଜି ବି 

अେପiାରତ। अରଣ� ମଧ�େର ଚାତକ ପiୀଟି େଯପରି ଦିନ ଦିନ ଧରି अେପiା କରିଥାଏ 

ପହିଲି ଆଷାଢର ପହିଲି ବରଷା ବିJୁ େକେବ ଭୂମି3 େହବ େସଇ ବରଷା ବିJୁର ପରଷ 

ପାଇ େସ ନାଚି ଉଠିବ, ଠିକ୍ େସମିତି ନିମ�ଳ ଆଜି ବି ସL �ତିର େଫରିବା ବାଟକୁ 

ଚାହ]ରହିଥାଏ। ଖୁବ୍ ବ�ାକୁଳିତ ତାର ହୃଦକJର। କାସ୍.. ଥରେଟ ସL �ତି ଆସି ମୁt 

ପାଖେର ବସି େମା अଲରା େକଶ ଗୁଡାକୁ ସଜାଡି ଦିअpାନି। ନା ସL �ତି ତ ଆଜି ସL �ତି ପାଲଟି 

ଯାଇଛି, େସଇ ସL �ତିର ଫରୁଆକୁ ଦୂରକୁ ଫି}ିବାକୁ େଚ ା କେଲ କାହ]କି େକଜାଣି 

ବାରdାର ତାର ସL �ତି ଗୁଡା ଧେସଇ ପଶୁଥାଏ ଛାତି ତେଳ। ଆ�ାମା�ା ପରି�ିତି ସୃ ି 

କରୁଥାଏ।  

 ରାତି ୧୦ ରୁ अଧିକ େହଲାଣି େଶାଇବାକୁ େଚ ା କରୁଥାଏ ନିମ�ଳ। ଏ ବାଦୁଆ 

ନିଦର କଣ େହଇଛି େକଜାଣି ସL �ତି ଗଲା ଦିନୁ ଆଖିରୁ ସବୁତକ ନିଦ ଲୁଟି େନଇଛି। କଡ 

େଲଉଟାଇ େଲଉଟାଇ ନିଜ�ନ ରାତିର ନିଶ« ପ�ହର ଗୁଡାକୁ ବିେତଇବାକୁ େଚ ା 

କରୁଥାଏ। ହଠାତ୍ େଫାନ୍ ବାଜି ଉଠିଲା େଦେଖ ତ ଆକାଶ େଫାନ କରିଛି। ନିମ�ଳ, 

ଆକାଶ ଆଉ ସL �ତି ପିଲାଦିନର ସା} ।  

ପି�ୟ1ା ସାହୁ 
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 ନିମ�ଳ – ଏେତ ରାତିେର େମାେତ େଫାନ୍ କରିଲୁ େଯ?  

 ଆକାଶ – ଜାଣିଛୁ ସL �ତିର ବାହାଘର େହଉଛି, ଆସpାକାଲି। 

 େକୗଣସି କାରଣବଶତଃ େଫାନ୍ ଟି କଟିଗଲା।  

 ନିମ�ଳ ମÄର ମନର ପ/ଭୂମିେର ଗତିେରଖାଟି ଟାଣି େହଇଗଲା। ତା ବୁକୁ 

େଜାରେର �Jିତ େହବାକୁ ଲାଗିଲା। ପାଦ ତେଳ ଥିବା ମାଟି ଥରୁଥିଲା ନା ମାଟି ଉପେର 

ଥିବା ମଣିଷ ଥରୁଥିଲା ବୁଝାପଡୁ ନଥାଏ। ଆବ� େକାଠରୀ ଭିତେର अଣନିଶ ାସୀ 

େହାଇଯାଉଥାଏ। କବାଟ େଖାଲି ବାହାରକୁ ଆସିଲା।  

 ଆଷାଢ ମାସର ରାତି େମଘ ଢ1ା ଆକାଶ। ବଉଦ ଚାJ ଭିତେର ଳୁଚକାଳି େଖଳ 

ପରି ଝାÐା ଝାÐା ଜହ�ର େଜାଛନା ଭିତେର ହଜି ଯାଇଛି ନିମ�ଳ। अେନକ ପୁରୁଣା ସL �ତି 

अବଶ ମନ ଭିତେର ଗବ୍ ଗବ୍ େହାଇ ଫୁଟୁଥାଏ। ମନର ଗହନ କଥା ଗୁଡିକ କାହା 

ଆଗେର କହି ପାରୁଥାଏ ନା ଛାତି ତେଳ ଜମାଟ ବାkି ରଖି ପାରୁଥାଏ। ନିଜ अଜାଣତେର 

ମୁ�ା ପରି ଲୁହ ବୁJା ଗୁଡିକ ଝରିଯାଉ ଥାଏ ।  

 ବାରdାର ମନେର େଗାଟିଏ ପ�ଶ� ଉ1ି ମାରୁଥାଏ। କାହ]କି ସL �ତି କାହ]କି ତୁେମ 

େମାେତ ଘୃଣା କର। େକଉଁ ଖରାପ ଗୁଣର ଆବି¨ାର କରିଛ େମା ଭିତେର। ଏମିତି ସାରା 

ଜୀବନ ଏଇ େଗାଟିଏ ପ�ଶ�ର अଡୁଆ ସତୂାେର ଗୁେଡଇ ତୁେଡଇ େମାେତ କାହ]କି 

ବାkିେଦଲ। ହଁ ମଁୁ ତୁମକୁ ଭଲପାଏ। େପ�ମ ବଦଳେର େପ�ମ ନ ମିଳିଲା ନାହ] ବkୁତା ତ 

େଦଇ ପାରିଥାp। କିr ନା ତୁେମ ଏ କଣ କରିଲ ସL �ତି?  

 ଆଜି ବି अେନକ କଥା ତମ ପାଇଁ अଜଣା େହାଇ ରହିଛି। େସ ବଷ� ତୁମ ଜନL ଦିନେର 

କଣ ଉପହାର େଦବି ଭାବି େହଉଥାଏ। ଆକାଶର ମତ ଥାଏ ବଜାରରୁ ଦାମୀ ଉପହାର 

କିଣି ଆଣି ତୁମକୁ େଦବା ପାଇଁ ନା େମା ମନ ମାନିଲାନି, ବଜାରେର ବିକି�  େହଉଥିବା 
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ଉପହାର ଦାମୀ େହଇପାେର କିr େସଥିେର ଆତL ୀୟତା ନ ଥାଏ। େତଣୁ ଭାବିଲି ତୁମର 

ସୁJର ଚିତ�  ଆ1ି ଉପହାର େଦବି େବାଲି। ସାରା ରାତି ବିତିଗଲା, କାଗଜ ଚିରି ଚିରି ଖାତା 

ସରିଗଲା କିr ତୁମପରି अବିକଳ ସୁJରୀ ତରୁଣିର ଚିତ� ଟି ଆ1ି ପାରିଲିନି। ଖୁବ୍ ଦୁଃଖ 

ଲାଗୁଥାଏ। େଦହ ମନ अବଶ େହାଇଯାଇଥାଏ। େକେତେବେଳ େମା ଦୁଇ ଆଖି ମୁଦି 

େହଇଯାଇଥାଏ। ଝରକାର ବାଡ େଡଇଁ ଦଲକାଏ ଶୀତଳ ପବନ �ଶ� କରିଛି େମାେତ। 

ଛାଇ ନିଦ ଲାଗିଯାଇଛି। ତୁେମ ମୁt ପାଖେର ବସି କହୁଛ ... 

 ସତେର ନିମ�ଳ ତୁେମ ଏେତ ବୁଦୁ େବାଲି ମୁ ଜାଣିନଥିଲି। ଥରେଟ େମାେତ 

େଦଖିେଦେଲ କଟାସ ପରି ଚାହ] ରହିଥାअ अଥଚ େମା ଚିତ� େଟ ଆ1ି ପାରୁନା। ଏଇ 

େଦଖ ... େମା ନାକଟା ଏମିତି ନୁେହଁ ଟିେକ େଚପଟା, େମା େକଶ ଗୁଡା କହରା ର}ର 

ତୁେମ ତ କଳାହାtିଆ େମଘରୁ ସବୁତକ କଳା ର} ଆଣି େମା େକଶେର େବାଳି 

ସାରିଲଣି। େଧତ୍... ଆଉ ଥେର ଆ1। ମେନରଖ ଚିତ� େର ମେତ େବଶି ହେସଇବନି େମା 

େଗାଲାପି ଓଠେର ସିLତ ହସ ରଖିବ।  

 ଭା}ିଗଲା େମା ସପନ ପାହିଗଲା ରାତି, ତୁେମ କହିଥିବା ପରି अବିକଳ ଚିତ�  ଆ1ି 

େଦଲି ମଁୁ। ତୁମକୁ ସିନା େଦଇ ପାରିଲିନି େମା ମନ କଥା କହି ପାରିଲିନି େହେଲ ଆଜିବି 

ସାଇତି ରଖିଛି ମଁୁ।  

 ଇତି ମଧ�େର ରାତି ପାହି ସକାଳ େହବାକୁ ବସିଲାଣି। ନିମ�ଳର ମୁt ଭୀଷଣ ଯ�ଣା 

େଦଉଛି। େଚତାଶନୂ� େହାଇପଡିଛି ନିମ�ଳ। ଘର ମାଲିକ1 ସାହାଯ�େର ନିଜକୁ 

ଆବି¨ାର କରିଛି ଡା�ରଖାନାେର। ପାଖେର ବସିଛି ଆକାଶ କିଛି ବି କହୁନି।  

 ନିମ�ଳ - ଆେର ଆକାଶ ତୁ େକମିତି ଜାଣିଲୁ ? 

 ଆକାଶ- ଘରବାଲା ମଉସା େମାେତ େଫାନ୍ କରି ଜେଣଇେଲ । ହଉ ଚାଲ ଆେମ 
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ଏେବ ଗଁା କୁ ଯିବା ।  

 ନିମ�ଳ - ନା ମଁୁ ଏଇଠି ଠିକ୍ अଛି ।  

 ଆକାଶ – େଯଉଁ ସL �ତି ପାଇଁ ତୁ ନିଜ ମା େକାଳକୁ ପର କରି ଆସି ଦୂରେର ରହିଲୁ। 

ସL �ତିର ଘୃଣା ଚiୁଠାରୁ ନିଜକୁ ଦୂେରଇ ରହିଲୁ ଆଜି େସଇ ସL �ତି ଶାଶୁଘର ଯାଇ ସାରିଲାଣି। 

ଦୂର ପାହାଡ ଆଖିକୁ ସୁJର ଦିେଶ ଭାବି ତୁ ସିନା ତୁ ସିନା ସL �ତିର ନଜରରୁ ଦୂେରଇ ଆସିଲୁ 

କିr ସL �ତିର ମେନାଭାବ ଜମା ବି ବଦଳିଲାନି। ଛାଡ୍ େସ ପଛ କଥା ଏେବ ଆେମ ଗଁାକୁ 

େଫରିଯିବା।  

 ୪ ବଷ� ବିତିଗଲାଣି। ନିମ�ଳର େଦହ େବଳୁ େବଳ େଶାଚନୀୟ େହବାେର ଲାଗିଛି। 

ଆକାଶ ବାରdାର େଫାନ୍ କରି ବୁେଝ କଣ େହଇଛି େତାର, େଦହର ଯତ�  େନଉନୁ ତୁ ତ 

ଜାଣୁ ଚାକାରୀ ପାଇବା ପେର ମଁୁ ଆଉ େବଶୀ ସମୟ େଦଇପାରୁନି। ଶିiକତା ଜୀବନର 

ବ�cତା ତୁ ଜାଣୁ , ନିଜ େଦହର ଯତ�  େନବୁ।  

 ବନ େପାଡିଗେଲ ସିନା ସଭିଏଁ ଜାଣpି ମନ େପାଡିଗଲା ନା ନିଆଁ ବାହାେର ନା ଧଆୂଁ, 

େକହିବି ଜାଣି ପାରpିନି ନିମ�ଳର କଣ େହଇଛି। ବାରdାର େଦହ ଖରାପ େହଉଥାଏ ଘେର 

େରାଗିଣା ମା’େଟ, େକେତ ବା ଯତ�  େନବ େସ। ନିମ�ଳ ନିଜ କଥାକୁ ନିଜ ଭିତେର ଚାପି 

ରଖିଥାଏ।  

 ଦିେନ ନିମ�ଳର अବcା େଶାଚନୀୟ େହାଇପଡିଲା। ମା ତାକୁ େମଡିକାଲ 

େନଇଗେଲ। ପାଖେର ସାହା ଭରଷା େବାଲି େକହି ନାହ], ଡା�ର େମଡିସିନ୍ ର ଲdା 

ଚିଠାେଟ ଧେରଇ େଦେଲ କିଛି ବୁ�ି ଦିଶୁ ନ ଥାଏ। अନ� ଉପାୟ ନ ପାଇ ଆକାଶକୁ 

େଫାନ କରିେଲ ନିମ�ଳର ମା। ଖବର ପାଇ ଆକାଶ ଆସି ପହ�ିଲା, अେନକ ପରୀiା 

ନୀରିiା ପେର ଜଣା ପଡିଲା ନିମ�ଳ ର� କକ�ଟେର ଆକ� ାp। ଲା  େ ଜ୍ ଖୁବ୍ କମ 
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ସମୟ ହାତେର। 

 ଆକାଶ େସମିତି ବସି ରହିଛି ନିମ�ଳ ପାଖେର। ପିkା ଲୁଗାର କାନିକୁ ପାରି 

େଶାଇଛpି ଆକାଶର ମା। ଆକାଶ ତା1ୁ ସଠିକ୍ କଥା ଜେଣଇ ନଥାଏ। ଖୁବ୍ ଶୀଘ� ନିମ�ଳ 

ଭଲ େହାଇ ଘରକୁ େଫରିବ ଜାଣି ଟିେକ ବିଶ�ାମ େନଉଛpି। େଚତା େଫରି ଆସିଛି 

ନିମ�ଳର ଆକାଶକୁ କିଛି କହିବା ପାଇଁ େଚ ା କରିଛି।  

ଆକାଶ – େଦଖ୍ ନିମ�ଳ ତୁ ଖାଦ� ଖାଇ େମଡିସିନ୍ ନ ଖାଇବା ଯାଏଁ ମୁ କିଛି ଶୁଣିବିନି।  

ନିମ�ଳ- େଗାଟିଏ କଥା େଦଇ ପାରିବୁ ମେତ। 

ଆକାଶ- ହଉ କହ 

ନିମ�ଳ- ଥରଟିଏ .. ବାସ୍ ଥରଟିଏ ସL �ତି ସହ େଦଖା କେରଇେଦ, ଆଉ କିଛି ଦରକାର୍ ନାହ] 

େମାର।  

ଆକାଶ- ଭରଷା ରଖ ମଁୁ ନି�ିତ େତା ଇଛା ପରୂା କରିବି। ଆଗ ତୁ ଖାଇ େମଡିସିନ୍ 

ଖାଇେଦ।  

 ଔଷଧର ପ�ଭାବେର ନିଦ ଆସିଯାଇଛି ନିମ�ଳକୁ। ଆକାଶ ବାହାରି ଆସିଛି 

ଡା�ରଖାନା ବାହାରକୁ। ନିରାଶାର କଳାବାଦଲ େଘାଟିଯାଇଛି ତା ମନ ମଧ�େର। ଦିଲG ୀ 

ପରି ଏେତ ବଡ ସହର ଏଠି େକାଉଠି େଖାଜିବି ମଁୁ ସL �ତିକୁ। େକମିତି େଭଟ କେରଇବି 

ନିମ�ଳ ସହ। େହ ଭଗବାନ ମଁୁ କଣ େମା ସା}ର େଶଷ ଇଛା ପରୂା କରିପାରିବିନି? 

କାÄକୁ ଆଉଜି ଆକାଶକୁ ଚାହ] େକେତେବେଳ େଶାଇଯାଇଛି ଆକାଶ, ଧଁା ଧପଡର କÎ ାpି 

ଭିତେର ନିଦ େହାଇଯାଇଛି ତାକୁ। 

 ହଠାତ୍ କାହା ହାତର �ଶ�, ମୁtକୁ ହେଲଇ େଦଇ େହଇ... ତୁ ଆକାଶଟି। ଧଡପଡ 

େହାଇ ଉଠି ଠିଆେହଲା ଆକାଶ। ସାମ�ାେର ତନୁ ପାତଳୀ ସୁJରୀ ତରୁଣୀ, ସା}େର ଜେଣ 
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ମହିଳା। କିଛି iଣ ପାଇଁ ଆକାଶ ନିବ�ାକ୍ େହଇଗଲା। 

 ଚିହି�  ପାରୁନୁ ମଁୁ ପରା େତା ପିଲାଦିନର ସା} ସL �ତି। ଆକାଶ ବିଶ ାସ କରିପାରୁ 

ନଥାଏ। ସିJୂର ପିkି ନାରୀ େବଶେର ତୁ ଖୁବ୍ ସୁJରୀ ଦିଶୁଛୁ, େକମିତି ଚିହି�  ପାରିଥାpି। 

ଜାଣିଛୁ ଏେବ ତେତ ହ] େଖାଜିବାକୁ ଯାଇଥାpି, ଆଛା କହିଲୁ ତି ଏଠିକି କାହ]କି ଆସିଛୁ।  

ସL �ତି ପାଖେର ଥିବା ମହିଳା1ୁ ଚିେହ�ଇ େଦଇ କହିଲା, ଇଏ େମା ମା, ମଁୁ ଏେବ अpସତ ା। 

ମା1ୁ ସାଥିେର ଆଣି େଚକ୍अପ୍ ପାଇଁ ଆସିଛି।  

ଆକାଶ – େମାର େଗାଟିଏ अନୁେରାଧ ରଖିବୁ ? 

ସL �ତି – ହଁ କହ, କି अନୁେରାଧ  

ଆକାଶ – େମା ସାଥିେର ଆସ ।  

 ସL �ତି ବି ବିନା ପ�ଶ�େର ଆକାଶ ସହ େମଡିକାଲ ଭିତରକୁ ପ�େବଶ କରିଲା। େଦଖିଲା 

େବଡ୍ େର ଜେଣ ଗୁରୁତର େରାଗୀ ଚିକି�ିତ େହଉଛpି। ସL �ତି अବିଳେd ଚିହି�  ପେକଇଲା। 

अତି ଆେବଗେର କହିଲା ଆେର ନିମ�ଳ ତୁ ଏଠି। ନିମ�ଳ ସିLତ ହସ ହସି େଦଲା। ନା େସଇ 

ହସେର ଥିଲା ସରସତା, ନା ରୂପେର ଆକଷ�ଣ, ଆଗ ପରି ନିମ�ଳ ମୁଖେର େଜ�ାତି 

ନଥିଲା। ମୁtେର ଫୁରୁ ଫୁରୁ अଲରା େକଶ, େଖାଳା େଖାଳା ଆଖି କହୁଥିଲା ହୃଦୟର 

अେନକ ବ�ଥା। ଉଠି ବସିବାର ତାକତ ନଥିଲା, iୀଣ ସ ରେର କହିଲା ଆକାଶ ତୁ େମାର 

େଶଷ ଇଛା ପରୂା କରିେଦଲୁ େତା ପରି ସା}େଟ ପାଇ ମଁୁ ଧନ� େହଲି। ଆକାଶ କହିଲା ହଁ 

ସL �ତି ଆଜି ଆସିଛି କିr େପ�ମ ପାଇଁ ନୁେହଁ ମଣିଷ ପଣିଆ ପାଇଁ।  

 ସL �ତି ଏେତ ସବୁ କଥା ଜାଣିଲା ପେର ନିଜକୁ ଖୁବ୍ େଦାଷୀ ମେନକରୁଥାଏ। ନିଜର 

अpସତ ା ଖବର ନିମ�ଳକୁ ଜେଣଇ କହିଲା ବହି ଯାଇଥିବା ପାଣି େଯମିତି ଆଉ ପଛକୁ 

େଫରିପାେରନା ଠିକ୍ େସମିତି ମଁୁ େକେବବି ତୁମର େହଇ ପାରିବିନି କିr େମା ପିଲାର ନାମ 
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ନିମ�ଳ ରଖିବି। ତାରି ଭିତେର ତୁମକୁ ସବୁଦିନ େମା ପାଖେର अନୁଭବ କରୁଥିବି। ଏ କଥା 

ଶୁଣୁ ନିମ�ଳ ର ସବୁଦୁଃଖ ଦୂର େହଇଯାଉଥାଏ।  

 ତିନି ଜଣ ମିଶି ବିଗତ ଦିନର ସL �ତି ସବୁ ମେନ ପକାଉଥାpି ହଠାତ୍ ନିମ�ଳର କାଶ 

ଆର� େହଲା, କାଶରୁ ର� ବାpି, ନିେcଜ୍ େହଇଗଲା ନିମ�ଳ। ସL �ତି ତା େକାଳକୁ ଆଉଜି 

େନଲା। ଆକାଶ ଧାଇଁଗଲା ଡା�ର1 ପାଖକୁ। ଜଣାହ] ପଡିଲାନି େକେତେବେଳ ନିମ�ଳ 

ସL �ତିର େକାଳେର ମୁt ରଖି ସବୁଦିନ ପାଇଁ ଶାpିର ନିଦ� ାେର େଶାଇଗଲା।  

 ଏହାକୁ ହ] ତ କୁହpି ପ�କୃତ େପ�ମ। େପ�ମ ଯଦି ନିମ�ଳ ଶାଶ ତ ଥିବ ଦୂରତା େକେବବି 

ପ�ତିବkକ ସାଜିବନି। େପ�ମ  ଖାଲି େଟାପାଏ ସିJୂରେର ସୀମିତ େହାଇ ରେହ ନାହ]। 

େପ�ମ ସ ଗ�ୀୟ ,ଚିରpନ ସତ�। ନ େହେଲ ଆକାଶ କଣ ନିମ�ଳର େଶଷ ଇଛା ପରୂା 

କରିପାରିଥାpା। ଏହା ତ େକବଳ ଶାଶ ତ େପ�ମେର ସ�ବ।  

अେଢଇ अiର େସ େପ�ମ େବାଲି 

अଧାେର ରହିେଲ ରାଧା, 

ଆତL ା ସହ ଆତL କୁ ମିେଶଇ େଦଇ 

ସହିଗେଲ ସବୁ ବାଧା । 
 

ସାହାନିୟାଜ ପୁର, କଟକ 
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ଲ�ାଲ�ାଲ�ାଲ�ା    
 अନୀତା ସକାଳୁ ସକାଳୁ ଗାଆଁ େପାଖରୀେର ଗାେଧାଇ ସାରି 

ଘରକୁ େଫରି େଦଖିଲା ତା'ର ସ�ାମୀ କJପ� ଖଟ ଉପେର େଶାଇ ରହି 

ଚଳ§ିତ�  େଦଖିବାେର ବ�c अଛି। ଏହା େଦଖି େସ ନିଜର େକ� ାଧ 

ସ�ାଳି ନପାରି  ହାତେର ଧରିଥିବା ଲୁଗା ବାÕିଟିକୁ ଦୁଆର ସାମ�ାେର 

େଫାପାଡି େଦଇ କହିଲା, ମଁୁ ତୁମକୁ େଯେତେବେଳ ତ େଦଖୁଛି ତୁେମ େସଇ େଫାନଟାକୁ 

ଜାବୁଡି ଧରି ବସିଛ। ଖାଇବା, େଶାଇବା ସବୁ ଭୁଲିଯାଇ ଚବିଶ୍ ଘ�ା ଘସି େହଉଛ। କ'ଣ 

ମିଳୁଛି େସଇଠୁ? 

 େବାେଧ େକଉଁ ଝିअ କି ମାଇପି ତା' ଜାଲେର ତମକୁ ପକାଇ ସାରିଲାଣି। େମାେତ ତ 

ସେJହ େହଲାଣି ତୁମ ଚରିତ�  ଉପେର।  

 - ( କJପ� କହିଲା ) ଛି! ଛି! ମଁୁ େସମିତି ନୁେହଁ। େମାେତ ଆ�ଯ�� ଲାଗୁଛି, ତୁେମ 

େମା ଚରିତ� କୁ େକମିତି ସେJହ କରି ପାରୁଛ?   

 - ( अନିତା କହିଲା ) ସେJହ କାହ]କି କରିବିନି? ତୁେମତ ସବୁେବେଳ ନଗ� ଛବି 

େଦଖୁଛ, अଶÎୀଳ କଥା କହୁଛ, କଥା କଥାେର େମାେତ ରାଗୁଛ, ପିଟୁଛ, େମା ଭଉଣୀକୁ 

ରଖିବି େବାଲି କହୁଛ 

 େଫସବୁକେର ମଁୁ ତୁମକୁ अେନକ ଥର ତ େଦଖିଛି ତୁେମ େସଇଠି ଲାଇକ୍ ଆଉ 

କେମଂଟ୍ କରିଥାअ େଯଉଁଠାେର ତରୁଣୀଟିଏ େସ�ା, ପାଉଡର ମୁହଁେର େବାଳି ନଗ� - अଶÎୀଳ 

ଲiLଣ କୁମାର 
େବେହରା 
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ଛବିଟିଏ ଛାଡିଥାଏ । େକୗଣସି ଭଲ େଲଖା କି ନୀତିବାଣୀ ଉପେର ନିଜର ମତ େକେବ ତ 

ବ�� କରିନ କି ଲାଇକଟିଏ କରିନ ଆଜି ଯାଏଁ? ଝିअ ମାନ1 ଛବି ପଛେର ପଡି େଫାନ୍ 

ନdର ମାଗି କଥା ହୁअ େକେତ ଦୁ  ପ�କୃତିର ତୁେମ? ବାହାଘର ଛअ ବଷ� େହଇଗଲା 

ପେର ବି ତୁେମ ଜମା ବଦଳୁନ ତୁମର ବାହାରଟା ଚି¦ଣ, େହେଲ; ଭିତରଟା ପାପ-

ପ1େର ଭbj ମଁୁ କ'ଣ ତୁମକୁ ଚିହି� ନି? 

 ଚଳ§ିତ�  अଭିେନତ� ୀ େହଉ କି ସୁJରୀ ତରୁଣୀ, େସମାନ1 ନଗ� ଛବି େଦଖିେଲ ତୁେମ 

ପରା ନାଚି ଉଠ େସସବୁରୁ ତୁେମ କ'ଣ ପାअ, େକଜାଣି? ବିଧାତା ଜାଣୁଥିେବ 

 େମା ସହ ପେଦ କଥା େହେଲ ତୁମକୁ ରାଗ ଲାେଗ ଆଉ େକଉଁ ଝିअପିଲା ଯଦି 

ତୁମକୁ ରାତି अଧେର େଫାନ୍ କଲା, ତା' ସହ ଘ�ା ଘ�ା ଧରି - ହସି ହସି କଥା ହୁअ 

ତୁେମ େକେତ ରସିକିଆ ମଁୁ କ'ଣ ଜାଣିନି?  

 େଯେତେବେଳ ତ େଦଖୁଛି ରାଘବର େଭେଣଇ ମଦନ ସା}େର ସାହି ମtପେର ବସି 

ମଦ ପିଉଛ, ତାସ୍ - କାଠ୍ ପତି େଖଳୁଛ ମଦନ ତ େଗାେଟ ବାେଜ ଚରିତ� ର େଲାକ ପର 

ଝିअ େବାହୂ ଉପେର ସବୁେବେଳ ତା'ର ଖରାପ ନଜର େସମିତି କୁ�ିତ ଚରିତ�  େଲାକ 

ସହିତ ତୁେମ େକମିତି ସା} େହଉଛ? ତା' ସା}େର ମିଶି ତୁେମ ପୁରା ବବ�ାଦ େହଇ 

ସାରିଲଣି ଜାଣି ପାରୁନ କି?  

 େପାଖରୀେର ଆଜି ଗାେଧଇଲା େବେଳ ତମର େସ ସା} ମଦନ ଆd ଗଛ ମେୂଳ 

ଲୁଚି ରହି ରତନାର ମାଆ, ମଧୁ ମାଉସୀ, ମମତା अପା1ୁ େଦଖୁଥିଲା େଯେତେବେଳ 

େମାେତ େଦଖିଲା େସ େଦୗଡିକି ପେଳଇଲା ମମତା अପା କହିେଲ େତା ବର ବି ଗତ 

ମ}ଳବାର ୟା ସା}େର ମିଶି ଆମକୁ ଲୁଚି ଲୁଚି େଦଖୁଥିଲା ନିଜ ବରକୁ ଆଗ ସ�ାଳ 
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ନେହେଲ ଦିେନ ପେcଇବୁ େବାଲି େସମାେନ େମାେତ କହିେଲ 

 ଏକଥା ଶୁଣି ଲ�୍ଯାେର େମା ମୁt ତଳକୁ ନଇଁଗଲା ତୁେମ ଜାଣିନ କି େସମାେନ 

ସମେc ବିଧବା େବାଲି? ସବୁ ଜାଣିଶୁଣି ତୁମ ଇ�ତେର କଳ1 କାହ]କି ଲଗାଉଛ ତୁମକୁ 

ନିଜର ବର େବାଲି କହିବାକୁ େମାେତ ଘୃଣା ଲାଗୁଛି େସଦିନ କJପ� ସହିତ ଏମିତି କଳି 

ଝଗଡା େହାଇ କାJୁଥାଏ अନୀତା 

 ଛअ ବଷ� େହଇଗଲା ଛୁଆଟିଏ େଦଇ ପାରୁନି େବାଲି ତୁମ ଘର େଲାେକ ଏଣୁ େତଣୁ 

କଥା େମାେତ ଶୁଣାଉଛpି ତୁମ ମାଆ େମାେତ ଶୁେଣଇ କରି ଗତ କାଲି କହିେଲ ବାପ 

ଘେର ଭେ}ଇ ଥିବ, େହତିଲାଗି ଛୁଆ େହଉନି ମାମଁୁ ଘର, ମାଉସୀ ଘର, अପା ଘର ବୁଲି 

ବୁଲି ନୂଆ ନୂଆ ତୁଣ ସବୁ ଖାଇଥିବ ଯାହାକୁ ପାରି ତାହାକୁ ଖୁଆଇ ଥିବ, ନେହେଲ; ଛୁଆ 

ନାଇଁ େହଇତା  

 ଶାଶୁ ମାଆ1 ଠାରୁ ଏମିତି अସଭ� କଥା ଶୁଣି େମା ମୁହଁ ତଳକୁ େହଇଗଲା ଜେଣ 

ନାରୀ ଆଉଜେଣ ନାରୀକୁ ଏମିତି ବାଧିଲା ଭଳି କଥା କହିପାେର? ମଁୁ େକେବବି ଏମିତି 

ଶୁଣିବି େବାଲି ଜୀବନେର ଭାବି ନଥିଲି ଆଜି ମଁୁ ବହୁତ ପୀଡା अନୁଭବ କରୁଛି  

 ଗାଆଁ  େଲାକ1 ଠାରୁ ଆଉ ଶାଶୁ ମାଆ1 ଠାରୁ ଏଭଳି କଥା ଶୁଣି େମାେତ ଆଉ 

ଜମା ଭଲ ଲାଗୁନି ଏ ପରିବାର ପ�ତି େମାର େଯଉଁ ଭଲପାଇବା अଛି, ସ�ାନ अଛି ମଁୁ 

ତା'କୁ େକେବ ମଧ� iୁ'� େହବାକୁ େଦଇନି କି େଦବିନି ମଁୁ ସରଳ ବିଶ�ାସୀ େବାଲି ତୁମ 

ମାୟାଜାଲେର ପଡି ତୁମକୁ ବିବାହ କଲି େମା ସଂ@ାର ଏେତ ନି§ ନୁେହଁ ତୁେମ ଏେତ 

ତଳକୁ ଖସିଯିବ ମଁୁ େକେବ ସ�ପ�େର ସୁ�ା ଭାବି ନଥିଲି ତୁମ ପାଇଁ ଆଜି ମଁୁ ଲ�ିତ 

 ତୁେମ ତ ଏେତ ପାଠଶାଠ ପଢିଛ, ତୁମ ବkୁ ରାଘବ ସହ ମିଶି ଚାକିରିଟିଏ ପାଇଁ 
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େଚ ା କରୁନ ତୁେମ ଚାକିରି କେଲ ଘରଟା େହେଲ ଟିକିଏ ଭଲେର ଚଳpା 

 ଲ��ାେର ଆଉ ପେଦ ବି କଥା କJପ� କହି ନପାରି ଏକ ମୁହଁା େହାଇ ରାଘବ ପାଖକୁ 

ଗଲା କଥାବାb�ା େହାଇ ଦୁେହଁ ଚାକିରି ପାଇଁ ବା}ାେଲାର ଚାଲିଗେଲ 

 ବା}ାେଲାରେର ରାଘବ ଓ କJପ� ଏକ ନାମିଦାମୀ କ%ାନୀେର ଉ§ ପଦବୀେର 

ଚାକିରି ପାଇେଲ  

 ମାତ�  ପJର ଦିନ କ%ାନୀେର କାମ କରି ନିଜ ଘରକୁ େଫରି ଆସିଲା କJପ� ଘରକୁ 

େଫରିଲା େବେଳ ନିଜ େଫସବୁକ୍ ବାkବୀ ଏଲୀନା ସାହୁକୁ ଧରି ପଳାଇ ଆସିଲା 

ଗାଆଁେର ସମେc କJପ�, अନୀତା ଆଉ ଏଲୀନାର ହୀନ ଚ§�ା କେଲ, ନିJା ପା�ିେଲ, 

ଛअକୁ ନअ - ନअକୁ ଛअ କରି ମୁହଁେର କହିେଲ 

 େଲାକ ଲ�୍ଯା ସହି ନପାରି अନୀତା େଶଷେର ଆତL ହତ�ା କଲା । 

 

େପ�ମ ସମ�ାଟ ଲiLଣ କୁମାର େବେହରା ( ଯତି ) 
କବି କୁଟୀର  

ଦtାସିଂହା, ବାରେକାଟ  

େଦବଗଡ ( ଓଡିଶା )  

ପିନ୍- ୭୬୮୧୦୮ 

ଭ� ାମ�ଭାଷ- ୦୯୬୬୮୨୪୨୭୨୦ 



ଆହ� ାନ
 ଇ-ପତି� କ

ା 

ଆହ� ାନ ଇ-ପତି� କା, ଚତୁ��ଶ ବଷ�, ସ�ମ ସଂଖ�ା, ଜୁଲାଇ-अଗ  ୨୦୧୯ Magazine Downloaded from www.aahwaan.com 

ଆହ� ାନ ଇ-ପତି� କା ସ%ୂ'� ନିଃଶୁ) ବିତରଣ େହତୁ ଡା େଜ�ାତି ପ�ସାଦ ପ/ନାୟକ1 2ାରା ପ�ତି3ିତ ଓ ପ�କାଶିତ  | Aahwaan.com  Aahwaan.com  Aahwaan.com  Aahwaan.com  |  168 

ଶ1ରର ପି�ୟାଶ1ରର ପି�ୟାଶ1ରର ପି�ୟାଶ1ରର ପି�ୟା    
 ପ~ାବୀ ଢାବାକୁ ଶ1ର େସଦିନ ଖାଇବାକୁ ଯାଇଥାଏ। ସବୁଦିନ 

ଭିତେର ବସିଥିବା ପି�ୟାକୁ ଆଜି ତା େଟବଲ ଉପେର ବସିଥିବାର େଦଖି 

େସ ବହୁତ ଖୁସି େହାଇଗଲା। अବଶ� ପି�ୟାକୁ ରାତିେର େଦଖିବା ତା 

ପାଇଁ କିଛି ନୂଆ କଥା ନଥିଲା। କାରଣ ଢାବା େହାେଟଲ, େର ୁରା�୍ ଆଦି ଜାଗା ହ]  

ପି�ୟାର ବାସ�ାନ। ଏେତ ଦିନର ଯିବା ଆସିବା ଭିତେର ଶ1ର ତା େପ�ମେର ପଡି 

ଯାଇଥିଲା । ଥେର ଦୁଇଥର ଭାବର ଆଦାନପ�ଦାନ ଭିତେର ତା1 ଭିତେର ସୃ ି େହାଇ 

ସାରିଥିଲା अନାବିଳ େପ�ମ । ପ�ତିଦିନ ରାତିେର ତା ସହ ଘେ� ଦୁଇଘ�ା ନ ବିତାଇେଲ  

ଶ1ରର ମନ ପୁରା ପାଣିଚିଆ େହାଇଯାଏ । େସଦିନ ଶ1ରର ପି�ୟା ଲାଗୁଥିଲା ଏକଦମ୍ 

ନୂଆ ନୂଆ । େସଥିପାଇଁ ପି�ୟା ସହ ଟିେକ େବଶି ସମୟ ବିେତଇବା ପାଇଁ ତା’କୁ ଶ1ର 

ଲୁେଚଇ କି ଢାବା ବାହାରକୁ େଖାଲା ପଡିଆ ଆଡକୁ େନଇ ଆସିଲା । ଭାବିଥିଲା ତା ସହିତ 

େଖାଲା ପଡିଆେର ଟିେକ ମନ େଖାଲି ତାକୁ ଭଲ ପାଇବ ; କିr ତା ଭଳିଆ अେନକ େପ�ମୀ 

ଯୁଗଳ1ୁ େଦଖି େସ େସଠି ଆଉ େବଶି ସମୟ ରହି ପାରିଲା ନାହ] । ତା’ପେର େସଠୁ 

ଶ1ର ତା ପି�ୟାକୁ ଧରି ଚାଲିଲା ନଈ କୁଳକୁ ପଣୂ �ମୀ ଜହ�ର କିରଣେର ନଈ ପାଣି ସହିତ 

ପି�ୟା େଦହ ମଧ� ଚକଚକ କରୁଥାଏ । ଏେତ ରାତିେର ପି�ୟା ସହିତ ନଦୀ କୂଳେର ବସି  

କିଛି ମହୁୂb� ବିତାଇବା ଶ1ର ପାଇଁ ଥିଲା େଗାେଟ ନିଆରା अନୁଭୂତି । ତା’ର ପି�ୟତମର 

େଦହକୁ ଛୁଇଁ ଆସୁଥିବା ପ�େତ�କଟି ସୁଲସୁଲିଆ ପବନ ଶ1ରକୁ ବସp ମଳୟର ଛିଟା ପରି 

ଦୀପକ ଷଡ଼}ୀ 
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ଲାଗୁଥାଏ । ରାତି େଯେତ ବଢୁଥାଏ ଶ1ର ଓ ପି�ୟା ମଧ�େର ଦୂରତା େସେତ କମିକମି 

ଯାଉଥାଏ । ଧୀେର ଧୀେର ଶ1ର ପି�ୟାର ଓଠ ପାଖକୁ ଗଲା ଆଃ! କି ମିଠା ତା अଧରର 

ସ�ାଦ । ରାତିର ଗଭୀରତା େଯେତ େବଶି େହଉଥାଏ ପି�ୟା ଶ1ରକୁ େସେତ ତା ଓଠର 

�ଶ� େଦଇ ପାଗଳ କରୁଥାଏ ଆଉ ଭିଜାଉଥାଏ େପ�ମର ବଷ�ାେର । ଶ1ରର ଦୁ ାମି 

େଯେତେବେଳ ସୀମାପାର େହାଇଗଲା अବଶ େହାଇ େସ େଲାଟି ପଡିଲା ନଦୀର 

ବାଲିପଠାେର । େସଦିନର ରାତି ସିନା ସରି ଯାଇ ଥିଲା େହେଲ ଶ1ରର ପି�ୟା ସହିତ 

ନିଇତି ଦୁ ାମି କରିବାର ନିଶା ତା’କୁ ପାଗଳପ�ାୟ କରି େଦଇଥିଲା । 

 ଦିନ ଥିଲା ପି�ୟା ବିନା ଶ1ରକୁ ରାତିେର ନିଦ େହଉନଥିଲା । େହେଲ ଆଜି ଦୀଘ� 

ଦଶବଷ� ପେର ଶ1ର ତା ପି�ୟାକୁ ତା ଠାରୁ ଖୁବ୍ ଦୂର କୁ େଠଲି େଦଇଛି । ଏହା ଜାଣି କି 

ମଧ� େଯ ପି�ୟା ବିନା େସ ବ�ି ପାରିବ ନାହ] । ତା ପାଇଁ ଶ1ର ବରବାଦ୍ େହାଇ ଯାଇଛି 

। େକେତ ମିଛ କହିଛି ନିଜ େଲାକ1 ଆଗେର ପି�ୟାକୁ ଟିେକ ପାଇବା ପାଇଁ । ଆଜି 

ଦଶବଷ� ତଳର କଥାକୁ ମେନ ପେକଇ ଶ1ର ଲୁହ ଗେଡଇଚାଲିଛି । େସ ପି�ୟା ସହିତ 

ମିଶି େକେତ କଣ ହଜାଇ େଦଇଛି ତା’ର ହିସାବ ମଧ� ନାହ] । ନ  େହାଇଯାଇଛି ତା’ର 

ସବ�ା} ଶରୀର । ଏଇ ଧରାେର ଆଉ ମାତ�  କିଛିଦିନ ନ  େହାଇ ଯାଇଛି ତା’ର ସବ�ା} 

ଶରୀର ର अତିଥି େସ । ପି�ୟା କଥା ସିନା ସରିଗଲା େହେଲ ଶ1ରର ପି�ୟା କିଏ ଥିଲା ? 

ଆପଣ ମାେନ ଜାଣିବାକୁ ନି�ିତ ଉ�ୁକ ଥିେବ । ଶ1ରର ପି�ୟା ଥିଲା େଦଶୀ ମଦ 

େବାତଲ । 
अଧ�ାପକ, େରାଲାt୍ ଫାମ�ାସୀ କେଲଜ 

େଖାଡ଼ାସି}ି, ବ� ହL ପୁର ୭୬୦୦୧୦, ଓଡ଼ିଶା 
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ମନ अଗଣାମନ अଗଣାମନ अଗଣାମନ अଗଣା    
 ଆଜି ସକାଳୁ େମାର ଖୁବ୍ ଶୀଘ� ନିଦ ଭା}ିଗଲା େକମିତି 

ଭା}ିବନି କହିେଲ? ଆଜି େମାର ଜନL ଦିନ ପରା ଆଖି େଖାଲିକି 

ସାମ�ାେର େଦଖିଲି େମାର ପି�ୟ େରାଜା ଦିଦି ଓ ଘରର ପ�ାୟ ସମେc 

ଖଟ ଚାରିପାେଖ େଘରିକି ଠିଆ େହାଇଛpି ମଁୁ ଉଠିବା େଦଖି ସମେc ଏକା ସ}େର 

“ହ�ାପି ବାଥ୍� େଡ ଟୁ ୟୁ” ଗାଇ ଉଠିେଲ ଓ ଏକା ସା}େର ଚାରି ପା�ଟି େବଲୁନ୍ ଫୁେଟଇ 

େଦେଲ 

 ଏହାପେର େରାଜା ଦିଦି କହିେଲାଏ ଚାଲ ସମେc ପ�cୁତ େହାଇ ପାକ�କୁ ଯିବା େମା 

ମନେର ଏକା ସାେ} ପା�ଟି ପ�ଜାପତି ଉଡ଼ିବୁଲିେଲ ମେତ ବହୁତ ଖୁସି ଲାଗିଲା ଏେତ 

ଖୁସି େଯ େମାର ବ� ସ େହାଇନଥିବା ହଳଦିଆ ଦାp ଗୁଡ଼ିକ ବି ବାହାରକୁ ଆସି ଝଲମଲ 

କରୁଥିେଲ େଛାଟେବଳ କଥା ମେନ ପଡୁଥିଲା ବାପାମାଆ େମାର ସବୁ ଜନL ଦିନେର 

େସଇ ପାକ�କୁ େନଇକି ଯାଉଥିେଲ େସଇ ପାକ�େର ମୟୁର ଓ ହରିଣ अଛpି ମୟୁର ପୁରା 

ପୁଛ େଖାଲି ନାଚିଥାଏ େକେତ ସୁJର ଦିେଶ ନା! ମାଆ କୁେହ ବଷ�ା ଆସିେଲ ମୟୁର 

ନାେଚ େଯେତେବେଳ ମଁୁ େଦେଖ ମୟୁର ନାଚୁଥାଏ ମାଆକୁ ଆ�ଯ�� େହାଇ ଚାହ]େଲ 

କେହ, “ତୁ ବଷ�ା ପରା! େସଥିପାଇଁ େସ ନାଚୁଛି” ମଁୁ ଖୁସି େହାଇଯାଏ ମେତ ବି ଇlା 

ହୁଏ ତା ସହ ନାଚିବାକୁ, ହରିଣପରି ଦଉଡ଼ିବାକୁ ମନ अଗଣାେର ଖୁବ୍ ନାେଚ 

 େରାଜା ଦିଦି ମେତ ଟିେକ ହେଲଇ େଦଇ କହିେଲ, “ଚାଲ୍ ବଷ�ା, ଜଳଦି ପ�cୁତ 

ସସିLତା ସାହୁ 
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େହଇଯିବା” ଏହା କହି େମାେତ ସାହାରା େଦଇ ହି� ଲ୍ େଚୟାରେର ବେସଇ େଦେଲ ମଁୁ 

ଟିେକ ହସିେଦଲି ଦିଦି େମା ମୁtକୁ ଆଉଁସି େଦେଲ ଏଇଠି େରାଜା ଦିଦି ତ େମାର 

ମାଆ ଆେର େମା ହି� ଲ େଚୟାର୍ ବିଷୟେର ତ କିଛି କହିଲିନି େସ େହଲା େମାର 

ସବୁଠାରୁ ଭଲ ସା} ମଁୁ ଜନL ରୁ ଏମିତି କିଛି ଜିନ୍ ଗତ ତୃଟି ପାଇଁ େମାର ଚାଲିବା 

ଶୁଣିବାେର ଦୁବ�ଳ ଏଥିପାଇଁ ମଁୁ େକେବ ବି ମନ ଖରାପ କେରନି କୁହr ନା େମାର କି 

ବାପା ମାଆ1ର ଏଥିେର କିଛି ବି େଦାଷ अଛି କି? ମଁୁ କଣପାଇଁ ମନ ଖରାପ କରିବି? କଣ 

ପାଇଁ େମା ଚାରିପାଖେର ଥିବା ସୁJର ଜିନିଷକୁ ଉପେଭାଗ କାହ]କି କରିବି ନାହ]? େମାେତ 

ମିଳୁଥିବା େସ�ହକୁ ଉେପiା କରିବି କାହ]କି? ବାପାମାଆ େଯେତଦିନ ଥିେଲ େମାେତ ଖୁବ୍ 

େସ�ହେର ଭଲେର ରଖିଥିେଲ େକେବ ବି େମା ପାଇଁ ମନ ଖରାପ କରିବା େଦଖିନି େଶଷ 

ସମୟେର େମାେତ ଏଇ ଆଶ�ମେର ଛାଡ଼ିେଦେଲ କାରଣ େସମାେନ ଚାହୁଁନଥିେଲ ମଁୁ ଭାଇ 

ଉପେର େବାଝ େହାଇ ରୁେହ ଓ କ  ପାଏ ଏଇଠି େମାର କିଛି अସୁବିଧା ନାହ] ବହୁତ 

ଖୁସିେର अଛି ବାପା1ର ଇlା अନୁସାେର େମା ଜନL ଦିନେର ଆେମ ଏଇ ପାକ�କୁ ଆସୁ 

କଥା କହିଲା ଭିତେର ଆେମ ପାକ�େର ପହ�ି ସାରିଲୁଣି 

 ବାଃ ଦିଦି େକେତ ସୁJର େକକ୍ େଟ ଧରିଛpି େସଥିେର ଚାଳିଶି େଲଖାअଛି ମଁୁ 

ଆଉ ଦିଦି େଗାେଟ ବଷ� ବଡ଼ େହାଇଗଲି ମଁୁ ଯାଉଛି େକକ୍ କାଟିବି ଆପଣ ବି ଆସିେବ 

अେପiାେର ରହିଲି 

 
େଥେpଇପୁର, ବିରନରସିଂହପୁର, ପୁରୀ 
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ନିଃସ�ାଥ�ପରନିଃସ�ାଥ�ପରନିଃସ�ାଥ�ପରନିଃସ�ାଥ�ପର    
 ବହୁ ଦିନ ପେର ଗୁରୁେଦବ1 ଆଗମନର ଖବର ପାଇ ଶିଷ� 

ଜଣକ ଖୁସିେର ଉତ୍ଫୁଲିG ତ େହେଲ। ଗୁରୁେଦବ1ର ରହିବାପାଇଁ 

ଉbମ ବେJାବc ତଥା ଉ�ୃ  େଭାଜନର ବ�ବ�ା କରି େସ 

ଗୁରୁେଦବ1 ଶୁଭ ଆଗମନକୁ अେପiା କରି ରହିେଲ। ନି�j  ଦିନ ଗୁରୁେଦବ ଆସି 

ପହ�ିବା ମାେତ�  େସ ତା1ର ପାଦବJନା ପବୂ�କ ଯଥାବିଧି ସ�ାର କେଲ। କାେଳ 

ଗୁରୁେଦବ1 ଚ§�ାେର କିଛି ତୃଟି େହବ, େସଥିପାଇଁ ଶିଷ� ଜଣକ ଖୁବ୍ ସଜାଗ ରହିବା 

ସହିତ ସକାଳଠାରୁ ସk�ା ପଯ��p ଗୁରୁେଦବ1 ପାେଖ ପାେଖ ଛାଇ ଭଳି ଲାଗି ରହିଥାpି। 

ଏହା ଭିତେର ଦୁଇ ଚାରିଦିନ ବିତିଗଲା। କିr ଏହିସବୁ ଭିତେର ମଧ� ଶିଷ� ମହାଶୟ 

ନିଜର େକୗଳିକ କୃଷି କମ� ଯଥାବିଧି ଚାଲୁ ରଖି ଥାଆpି। ଗୁରୁେଦବ ମଧ� ଶିଷ�1 

ଆତିଥ�େର अତ�p ପ�ୀତ ଥାଆpି ଏବଂ ମଝିେର ମଝିେର ବିଭିନ�  ପ�ସ}ଉପେର ଶିଷ�1ୁ 

ଯେଥାଚିତ ପରାମଶ� େଦଉଥାpି। 

 ଏହା ଭିତେର େଗାଟିଏ ସ�ାହ ବିତିଗଲା। ଗୁରୁେଦବ ଲi� କେଲ େଯ ପ�ତିଦିନ କିଛି 

କିଛି େଲାକ ଶିଷ�1ୁ େଦଖା କରିବାକୁ ଆସୁଥାpି ଏବଂ େଛାଟ େଛାଟ ପୁଡିଆେର ଗୁଡା 

େହାଇଥିବା କିଛି ଜିନିଷ ଖୁବ୍ ଖୁସି ମନେର ତା1ଠାରୁ େନଇ ଯାଉଥାଆpି। ଆହୁରି ମଧ� 

େସ ଲi� କେଲ େଯ େସମାେନ ଏହି ଜିନିଷ ବିନିମୟେର େକୗଣସି अଥ� ପ�ଦାନ କରୁ 

ନଥାଆpି। ଗୁରୁେଦବ, ଶିଷ� ଜଣକର ବାଲ�ାବ�ାରୁ ତା’ର ଆଚାର, ବିଚାର ଓ ସ�ଭାବ 

ତି� େଲାଚନ ଦାସ 

 



ଆହ� ାନ
 ଇ-ପତି� କ

ା 

ଆହ� ାନ ଇ-ପତି� କା, ଚତୁ��ଶ ବଷ�, ସ�ମ ସଂଖ�ା, ଜୁଲାଇ-अଗ  ୨୦୧୯ Magazine Downloaded from www.aahwaan.com 

ଆହ� ାନ ଇ-ପତି� କା ସ%ୂ'� ନିଃଶୁ) ବିତରଣ େହତୁ ଡା େଜ�ାତି ପ�ସାଦ ପ/ନାୟକ1 2ାରା ପ�ତି3ିତ ଓ ପ�କାଶିତ  | Aahwaan.com  Aahwaan.com  Aahwaan.com  Aahwaan.com  |  173 

ସ%କ�େର ଖୁବ୍ ଭଲ ଭାବେର अବଗତ ଥିେଲ। ବିନା େକୗଣସି ପ�ତିଦାନେର କାହାକୁ କିଛି 

ଦାନ କରିବା ତା’ର ସ�ଭାବ ବିରୁ� ଥିଲା। ଗୁରୁେଦବ ଭାବିେଲ େଯ େବାଧହୁଏ  

ଇତିମଧ�େର ଶିଷ� ଜଣକର ବିଚାରେର ନି�ୟ କିଛି ପରିବb�ନ ଘଟିଛି। େଯଉଁ ଶିଷ�ଟିର 

କୃପଣ ପଣିଆ ତଥା अତ�p ଆତL େକୖJି�କ ବିଚାରର ପରିବb�ନ ପାଇଁ େସ ଶତବାର େଚ ା 

କରି ମଧ� େକୗଣସି ପରିବb�ନ ଆଣି ପାରି ନଥିେଲ, େସ େକମିତି ନିେଜ ମୁ� ହcେର ଦାନ 

କରି ପାରୁଛି? ଏଣୁ ଗୁରୁେଦବ ନିଜର ସେJହ େମାଚନ ପାଇଁ ଶିଷ�ଜଣକୁ ଦିେନ ଏ 

ବିଷୟେର ପଚାରିେଲ। ଗୁରୁେଦବ1 ଠାରୁ iମା ପ�ାଥ�ନା କରି ଶିଷ� ଜଣକ ଯାହା ବ'�ନା 

କେଲ, ତାହା ଏହି ପରି:- 

 “ବହୁ ପରୀiା ନିରୀiାପେର ମଁୁଏକ ଉନ� ତ କିସମର अଧିକ अମଳiମ ଶସ� 

ଉ¥ାଦନ କରିବାକୁ ସiମ େହାଇ ପାରିଛି। ଗତବଷ� ଏହି ଶସ� େରାପଣ କରି ମଁୁ ମଧ� 

ଖୁବ୍ ଲାଭବାନ େହାଇଛି। ଏଣୁ େମା ଶସ� େiତ� କୁ ଲାଗିଥିବା अନ� ଶସ� େiତ� େର ଖୁବ୍ 

କମ अମଳ କରିଥିବା ଚାଷୀମାେନ ଏଥିପାଇଁ ଈଷ�ା ପରାୟଣ େହବା ସ�ାଭାବିକ। ଏହାପେର 

େସମାେନ େମା ସହିତ ପ�ତିେଯାଗିତା କରି ଆସpା ବଷ� ନି�ୟ େସମାନ1 ଜମିେର अଧିକ 

अମଳ ପାଇଁ େକୗଣସି ନା େକୗଣସି ପÄା ଆପଣାଇେବ। ଚିରାଚରିତ ପ�ଥାେର ଆେମ ସବୁ 

ଗ�ାମବାସୀ େକବଳ େଜୖବିକ ପ�କି�ୟାେର ଖତସାର େଦଇ ଫସଲ କରୁଥିବା େହତୁ ପ�ାୟତଃ 

ଆମ ଶସ� େiତ�  କିଟଦ� ଂ  ହୁଏ ନାହ]। କିr ଏେବ ଏହି େଯଉଁ ପ�ତିେଯାଗିତା ଆର� 

େହବ, େସଥିେର େସମାେନ ରାସାୟନିକ ସାର ଓ ଔଷଧ ପ�େୟାଗର ପରିଣାମ ସ%କ�େର 

ଆେଦୗ ଚିpା ନକରି େକବଳ ନିଜର ଊ¥ାଦନ ବୃ�ି ପାଇଁ ତାହା ନି�ୟ ନିଜ େiତେର 

ପ�େୟାଗ କରିେବ।ଏହାଫଳେର ରାସାୟନିକ ସାର ଓ କୀଟନାଶକ ପ�ଭାବେର େସମାନ1 
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ଜମିକୁ ଆସୁଥିବା କୀଟମାେନ େସଠାରୁ ତଡି େହାଇ ଆସି େମା ଜମିର ଶସ�କୁ ନ  କରିେବ 

ଓ ମଁୁ ଭୀଷଣ ଭାେବ iତିଗ�c େହବି।ଏଣୁ ମଁୁ ସି�ାp କରିଛି େଯ େମା ବିହନର ନମୁନା 

ଗ�ାମବାସୀମାନ1ୁ କିଛି କିଛି ପରିମାଣେର େଦବି ଏବଂ େସମାନ1ୁ ଏହି ଶସ� ଉ¥ାଦନ 

କରିବାକୁ ଉ�ାହିତ କରିବି। ଏହା ଫଳେର େମା ଜମିର ଚତୁଃପାଶ��େର େଗାଟିଏ ପ�କାର 

ଚାଷ େହବାେଯାଗଁୁ େମାର କୃଷିେiତ�  ସ%ୂଣ� ସୁରiିତ ରହିବ। ଗୁରୁେଦବ! ଏହା ପବୂ�ରୁ ମଁୁ 

ପାଖ ପେଡାଶୀେର अତ�p अପାଂେ�ୟ ଓ ଗୁରୁତ� ହୀନ ମଣିଷଟିଏ ଥିଲି। ମାତ�  ଏେବ 

େମାର ଏହି ନିଃସ�ାଥ�ପର କାଯ�� ପାଇଁ ମଁୁ ଜେଣ ମାନ�ଗଣ� ବ��ି ପାଲଟି ଯାଇଛି” 

 ଗୁରୁେଦବ ମନେଯାଗ ସହକାେର ଶିଷ�ଟିର କଥା ଶୁଣୁଥାpି ଓ ମେନ ମେନ ତାର 

ବିଚାର ବୁ�ିର  ବିେଷÎଶଣ କରି ଆଚମି�ତ େହଉଥାpି। ନିଜର ସ�ାଥ� ରiା ପାଇଁ େସ अନ� 

ଆଗେର କିପରି ନିଃସ�ାଥ�ପର େହବାର अଭିନୟ କରୁଛି, ତାହା େଦଖି ଚମ�ୃତ େହଉଥାpି 

ମଧ�। 

 
 ୨୯-ଏ, କ�ନାଏରିଆ, ବି.େଜ.ବି ନଗର, ଭୁବେନଶ ର-୭୫୧୦୧୪ 
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କିଛି ଲୁହ କଥାକୁେହ କିଛି ଲୁହ କଥାକୁେହ କିଛି ଲୁହ କଥାକୁେହ କିଛି ଲୁହ କଥାକୁେହ     
 ଏଇ କିଛିଦିନ ତେଳ ଚାକିରିରୁ अବସର େନଲି। ଆଜି ନାତୁଣୀକୁ 

ଧରି ୩୦ବଷ� ପେର େମାର ଜନL ମାଟି ତଥା ଗଁା ଘରକୁ ଆସି ପହ�ିଛି। 

ମନର ଖୁସିକୁ ପ�କାଶ କରିବା ପାଇଁ ଭାଷା ନାହ]। ପିଲାଦିନର ସା} 

ନରୁ, ଜଟିଆ, ଚଗଲା, ଗଗନ େଯେତ ସବୁ ଗଁାେର अଛpି ସମc1 ସହିତ େଭଟଭାଟ ହବ 

ଆଉ ଆସରଟା ବି େବଶ ଜମିବ। ଗଁାକୁ ଆସିଲା େବେଳ ସବୁ ସା}ମାନ1 ପାଇଁ କିଛି ନା 

କିଛି ଲୁଗାପଟା, େଡ�ସ୍, ଚପଲ ଆଉ ମିଠାମିଠି େନଇକି ଆସିଥିଲି।  

 ସବୁଠୁ ବଡ଼ କଥା େହଲା େଯ େମା ପିଲା ଦିନର अpର} ସା} ଜଗନ� ାଥ ମାେନ 

ଜଗାକୁ  ଯାଇ ଆଗ େଦଖା କରିବି। ଗ�ାଜୁଏସନ ସରିଲା ପରଠୁ ତା ସହ େକେବ ବି େଦଖା 

େହଇନି। ମଁୁ ଚାଲି ଆସିଲି ଭୁବେନଶ ର, ଆଉ େସ ରହିଗଲା ସୁଦୂର େକାରାପୁଟର अଖ�ାତ 

ମଫସଲ ଆମ ଗଁାେର। ସା} େମାର େକମିତି अଛି, କଣ କରୁଛି, ତାର ପିଲାପିଲି ସବୁ କଣ 

କରୁଛpି ଇତ�ାଦି ଇତ�ାଦି ଜାଣିବାକୁ ମନେର अେନକ ଉ��ା।  

 େମାବାଇଲ୍ ଆଉ ଇଂଟରେନଟ ଭଲତ େମା ନାତୁଣୀ ଭଲ। ଗଁା ପାଣି ପବନ ତା 

େଦହେର ବାଜିନି। ଘର ଭିତେର େମାବାଇଲଟି ଧରି େସମିତି ପଡି ରହିଲା େସ। ମଁୁ 

ବାହାରିଲି େମା ଗଁା ବୁଲିବାକୁ। 

 କିଛି ବଦଳିନି େମା ଗଁା। େସଇ ଆd େତାଟା, େସଇ ବରଗଛ, େସଇ ନାଳ ଆଉ 

େସଇ ବିଲବଣ। ଖାଲି ଗଁାର ମଖୂ� ରାcାଟି ଯାହା ଦିେନ ମାଟି ଥିଲା ଏେବ ପିଚୁର ପତଳା 

ରାଜୀବ 
େଲାଚନ ସାହୁ 
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ଆcରଣେର ଢା1ି ନିଜକୁ ସହରିଆ େହବାପାଇଁ ଶତତ େଚ ା କରୁଥିଲା । 

 ଗଁା ଦାtକୁ ବାହାରିଛି କି ନାହ], କିଏ ଜେଣ ଡାକ ଛାଡିଲା, “ଆେର ରାଜୁ! ହଇେର 

ଚିହି�  ପାରୁଚୁ ଟି? ସା} ଇଆେଡ଼ अନା” 

 ସାମ�ାେର େଦଖିଲି େମା ସା} ଜଟିଆ ଆସୁଛି। େକମିତି ନଚିହି� ବି େଯ ତାକୁ! 

ଜଟିଆର େଦହର େଲାମଠୁ ମୁtର ଚୁଟି ସବୁକିଛି ପିଲା େବଳୁ ପାଚିଲା, ମାେନ ଧଳା େଦଖା 

ଯାଏ। ଏେତ ବଷ� ପେର ହଜିଲା ଦିନର ସା} ଜଣକୁ ପାଇକି ସତେର ବହୁତ ଶାpି 

ପାଉଥିଲି। ଦୁେହଁ ଦୁହ]1ୁ ଖୁସିେର ଜାବୁଡି ଧରିଲୁ। ଦୁଇ ଜଣ ବୁଢା େହଇ ସାରିଥିଲୁ 

େହେଲ ପିଲା ଦିନର େପାଖରୀ ଗାଧୁଆ, ମାଛ ଧରା, ବିଲରୁ ଆଖୁ େଚାରି ଆଦି ସବୁ 

େଯେତେବେଳ ଆଖି ଆେଗ ଜଳ ଜଳ େହଇ ନାଚି ଉଠିଲା େସେତେବେଳ ନିଜକୁ 

ଚାଟଶାଳୀର ପିଲା େବାଲି ଭାବି େନଇଥିଲୁ। 

 ସା} ମାନ1ୁ ଏକାଠି କରିବା ପାଇଁ ଆେମ ଦୁେହଁ ସମc1 ଘେର ବାଜିବା ପାଇଁ 

ଆଗକୁ ବଢି ଚାଲିଲୁ। ଜଟିଆ କହି ଚାଲିଥାଏ, ନବମ େଶ�ଣୀେର ପାଠେର େଡାରି ବkା 

େହଲା ପେର େକମିତି ଚାଷ କାମେର ମନେଦଲା, କିଛି ବଷ� ପେର ବାପା ତାର ଚାଲିଗେଲ, 

ଏେବ ଘେର ତାର ବୁଢ଼ୀ ମାଆ ଆଉ �ୀ ସହ ସାନ ଝିअ अଛି, ବଡ଼କୁ ବାହା େଦଇ 

ସାରିଲାଣି..ଇତ�ାଦି ଇତ�ାଦି। 

 କିଛି ବାଟ ଆସିଲା ପେର ଗଁା ନଳକୂअ ପାେଖ ଥିବା ଖପର ଘର ସାମ�ାେର ୮୦ ବଷ� 

ପାଖାପାଖି ହବ ଜେଣ ବୁଢ଼ୀ ବସି ଥିବାର େଦଖିଲି। କାହ]କି େକଜାଣି ବୁଢ଼ୀର ମଁୁହଟା ବହୁତ 

ଚିହ� ା ଚିହ� ା ଲାଗୁଥିଲା, େହେଲ ତା େଦହର ଶୁ¨ତା ଆଉ ମଁୁହର ମଳିନତା ଆଗେର େମା 

ସLରଣା ଶ�ି କାମ େଦଲାନି। 
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 “କଣ ମ ସା}! ଚିହି�  ପାରୁନୁ େୟ କିଏ? ଆେର େୟ ପରା ଆମ ଜଗନ� ାଥର େବାଉ! 

ମାେନ ସୁନିତା ମାଉସୀ!! େତାର ସବୁଠୁ ଭଲ ସା}ର ମାଆ!! ପିଲା େବେଳ ତୁ' ତ 

ସବୁେବେଳ ନିଜ ଘର ଛାଡି ଏଇ ଜଗା ଘେର ପଡି ରହୁଥିଲୁ। ଏ ବୁଢ଼ୀ ତେତ େକେତ େସ�ହ 

ଆଦର କରୁ ନଥିଲା?? ଜଗାକୁ ନଡାକି ତେତ ଆଗ ଖାଇବାକୁ ଦଉଥିଲା। କିଛି ମେନ 

ପଡିଲା?” ଜଟିଆ େମା ମଁୁହକୁ अେନଇ ପଚାରିଲା। ମଁୁ ଖାଲି ବଲବଲ କରି ତା ମଁୁହକୁ 

अେନଇଥିଲି। 

 ଜଟିଆ କହି ଚାଲିଲା… “ସବୁ ସମୟର େଖଳେର ସା}! ତୁ ଗଁା ଛାଡିବାର ଦୁଇ ବଷ� 

ପେର ପେର ଜାଗନାଥ େରଳବାଇ ବିଭାଗେର କଣ େଗାେଟ ଚାକିରୀ ପାଇଗଲା। ବାପ 

େଛଉt ପିଲାଟା ନିଜ େଗାଡ଼େର ଛିଡା େହଇଚି େଯେତେବେଳ ସୁନିତା ମାଉସୀର େଗାଡ 

ଖୁସିେର ତେଳ ଲାଗିଲାନି। ଘେର ଜଗାର ବଢ଼ିଲା ଭଉଣୀଟିଏ ଥିବା ସେb ବି ସୁନିତା 

ମାଉସୀ ନିଜ ମନ ପସJର ଝିअଟିଏ ବାଛି ସାରିଥିେଲ ଜଗାକୁ ବାହା କରିବା ପାଇଁ। େହେଲ 

କିଛି ମାସ ଗଲା ପେର ନିେଜ ଜଗା ଦିେନ ମାଉସୀକୁ କହିଲା େଯ ତା1 अଫିସେର େଗାେଟ 

ଝିअ अଛି ଆଉ ଦୁଇ ଜଣ ପର�ରକୁ ପସJ କରpି। ପୁअର ପସJ ନି�ୟ ଭଲ େହଇଥିବ 

ଭାବି ସୁନିତା ମାଉସୀ ବି ତା'ର ପ�cାବେର ହଁ ମାରି ବାହାଘରଟା ଶୀଘ� ସାରିେଦେଲ। ତା 

ପେର ଯାହା େହଲା କହନିେର ସା}! ସ ଗ� ଭଳି ଘରଟା ନକ� େହଇଗଲା। ବାହାଘରର 

କିଛି ମାସ ପେର ଜଗା �ୀ ସହ ତା ସରକାରୀ କ ାଟରେର ଯାଇ ରହିଲା। ଆଉ କହିଲା 

“େବାଉ େଯେବ େତା ଇଛା ହବ େଫାନ କରିେଦବୁ, ମଁୁ ଆସି େତାେତ େନଇଯିବି” ଛୁଟି 

େନଇକି ମଝିେର ମଝିେର ମଁୁ ଏଠିକି ଆସିବି। ଦିଦିର ବାହାଘରଟା େହଇଗେଲ ତୁ ଗଁା ଛାଡି 

ଆମ ସହ ରହିବୁ” ଏମିତି କହି େସ ଘର ଛାଡି �ୀକୁ ଧରି ପେଳଇଲା। ମଝିେର ମଝିେର 
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ଜଗା ଥେର अେଧ ଆସିକି ମାଆ, ଭଉଣୀକୁ େଦଖା କରିକି ଯାଉଥିଲା। ଏମିତି ବେଷ� ଖେt 

ଗଡ଼ିଗଲା। ତା ପେର ଜାଗା େକେବ ଗଁା ସୀମା ମାଡ଼ିନି। ଆେମ ଶୁଣିଲୁ େସ କୁଆେଡ 

ଚାକିରୀେର ବଦଳି େହଇକି ଓଡିଶା ବାହାେର େକାଉଠି �ୀ ପିଲା ଛୁଆ େନଇକି ରହୁଛି। 

ମାଆ ତା’ର ବ�ିଛି କି ମଲାଣି ଥେର ବି ଆସିକି ବୁଝିକି ଯାଇନି। ଭଉଣୀଟି ବୁଢ଼ୀ 

େହଇଗଲା ପଛେକ ସଂସାର ଗଢି ପାରିଲାନି। ଏେବ ତା ଭଉଣୀ ପରର ମଳୂ ଲାଗି ନିେଜ 

ବ�ିଛି ଆଉ ମାଉସୀକୁ ବି ବେ�ଇଛି। ବହୁତ ଦୁଃଖେର ସା}! ଛାଡ଼ େସ ହୃଦୟ କାJଣା 

କଥା। ତୁ ଯାଇକି ମାଉସୀକୁ ଟିେକ େଦଖା କରିେଦ। ତାକୁ ଭଲେର ଶୁଣାଯାଉନି କି େଦଖା 

ବି ଯାଉନି। ସବୁଦିନ ଏଇ अଗଣାେର ବସିକି ଆଖିରୁ ଲୁହ ଗେଡଇ ନିଜ ପୁअକୁ 

ବାହୁନୁଛି” 

 ସେତ କି ମଁୁ େଗାେଟ ଶୁଖିଲା କାଠ େହଇ ଯାଇଥିଲି େସେତେବେଳ! ଏ ସବୁ ଶୁଣିଲା 

ପେର େମା େଦହେର େବାେଧ ଜୀବନ ନଥିଲା। େଗାଡ ତଳୁ ସେତ ପୃଥିବୀଟା ଖସି ଖସି 

ଯାଉଛି କି? ଆଖିେର େକେତେବେଳ ପାଣି ଆସି ଯାଇଥିଲା ମଁ ଜାଣି ନଥିଲି। ସୁନିତା 

ମାଉସୀର ସାମ�ାକୁ ଯିବାକୁ େମାର ସତ୍ ସାହସ ନଥିଲା କି ତା1ୁ ଦୟା େଦେଖଇ 

ପିଲାେବଳର ତା1 େସ�ହ ମମତାେର କଳ1 େବାଳିବାକୁ େମାର ଆତL ା ଡ଼ାକିଲାନି 

 “ଏ ରାଜୁ!!” ଜଟିଆ େମାେତ ବଡ ପାଟିେର ଡାକିଲା। ମଁୁ େମା ନିଜ େଚତନାକୁ 

ଆସିଲି। “ନାଇଁେର ଜଟ, ମଁୁ ମାଉସୀ ପାଖକୁ ଯାଇ ପାରିବିନି। େମା େଦହଟା କିଛି ଭଲ 

ଲାଗୁନି। ଆଜି ମଁୁ ଭୁବେନଶ ର ପେଳଇ ଯାଉଛି। ପୁଣି େକେବ ଆସିବି। ଚାଲ େମାେତ 

ଛାଡିଦବୁ” 

 ଜଟିଆ କିଛି ନବୁଝିଲା ପରି େମାେତ अେନଇ ରହିଲା। ମଁୁ େଶଷ ଥର ପାଇଁ ସୁନିତା 
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ମାଉସୀର ମଁୁହକୁ େଦଖୁଥିଲି। ନିତି ଲୁହ ଢାଳି ଢାଳି ତା ଦୁଇ ଆଖି େକାଣରୁ ଗାଲ ପଯ��p 

ଲମି�ଥିବା କଳା ଦାଗକୁ େଦଖି �  ବୁଝି ପାରୁଥିଲି ତାର ଛାତି ତଳର ସାଇତା अକୁହା କଥା 

ଆଉ ଯାତନାକୁ। ରାcା ଉପେର ଥାଇ ତାକୁ ନଜେଣଇ ଭୂମି3 ପ�ଣାମଟିଏ କରି ମଁୁ ପଛକୁ 

େଫରିଲି। ତା ଆଖି ଲୁହର अକୁହା କଥା ସବୁ ବୁଝିବା ପାଇଁ େମାର େଧୖଯ�� ନଥିଲା। 

େଫରିଲା େବେଳ ଠାକୁର1ୁ ଡାକୁଥିଲି, “େହ ଜଗନ� ାଥ!! ଜୀବନେର େକେବବି େମାେତ 

େସ ଜଗନ� ାଥ ସହ େଭଟ କେରଇବନି। ଏତିକି ମିନତୀ..” 
 

 

ରାଜୀବ େଲାଚନ ସାହୁ  

ଗ�ାମ- ସାନଗଁା  

େପା- ଜିଲିtା  

ନରସିଂହପୁର, କଟକ- ୭୫୪୦୩୨ 

େମା- ୯୯୩୭୪୨୧୯୮୭ 
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�ଟ୍ ଲାଇଟ୍�ଟ୍ ଲାଇଟ୍�ଟ୍ ଲାଇଟ୍�ଟ୍ ଲାଇଟ୍    
ମଳୂ ବ}ଳା : ସତ�ଜିତ୍ ରାୟ 

ଓଡିଆ ଭାବାନୁବାଦ : ଦୀପକ ଷଡ}ୀ  

 [ େଲଖକ ପରିଚୟ : ସତ�ଜିତ୍ ରାୟ (୧୯୨୧ - ୧୯୯୨) ବ}ଳା 

ସାହିତ� ଓ ସିେନମା ଦୁନିଆେର ଜେଣ ବିରାଟ ବ��ିତ� । େସ ଥିେଲ ଏକାଧାରେର ଜେଣ 

ଔପନ�ାସିକ, ଗା�ିକ,ଚଳଚିତ�  ପ�େଯାଜକ, ନିେ��ଶକ, ଚିତ� କର ଓ କବି। େସ େଭଟି 

େଦଇଥିେଲ େଫଲୁ ଦା, ପ�େଫସର ଶ1ୁ1 ପରି ବ}ଳା ଉପନ�ାସର ଚିର ସବୁଜ 

अନୁସkାନ ମଳୂକ ଚରିତ� । ଯାହାକୁ େନଇ ଆଜି ମଧ� ବହୁ ଚଳ§ିତ�  ଓ ନାଟକ ମାନ 

ପ�cୁତ କରାଯାଇ ପାରୁଛି । ବ}ଳା ସାହିତ�ର ତା1ର अବଦାନ ପାଇଁ େସ ପାଇଛpି 

अଜସ� ସ�ାନ ଓ ପୁର@ାର େସଥିମଧ�ରୁ ବିଦ�ାସାଗର ପୁର@ାର ଓ ଆନJ ପୁର@ାର 

अନ�ତମ । ତା1 2ାରା ପ�େଯାଜିତ ଓ ନିେ��ଶିତ ୧୯୫୫ ର ବ}ଳା ସିେନମା ‘େପାେଥର 

ପା�ାଲି’ ୧୧ଟି अpଃରା � ୀୟ ପୁର@ାର ପାଇଥିଲା ଏବଂ କାନ୍ ସ ଫିଲL  େଫ ିଭାଲେର 

ମଧ� ପ�ଦଶjତ କରାଯାଇ ବହୁ ପ�ଶଂସାଭାଜନ େହାଇ ପାରିଥିଲା। ଏହି ଗ� ‘�ଟଲାଇଟ୍’ 

ଆନJ ପବିG ଶର 2ାରା ୧୯୮୧ ମସିହାେର ପ�କାଶିତ ‘ଗ� ୧୦୧’ ପୁcକର ଏକ iୁଦ� ଗ�।  

 େଛାଟନାଗପୁର अ�ଳର େନତରହାଟ୍ େହଉଛି େଗାଟିଏ େଛାଟିଆ ସହର। 

ଆେମମାେନ ସାଧାରଣତଃ ଦୂଗ�ାପଜୂାର ଛୁଟି କାଟିବା ପାଇଁ ଏଠିକି ପ�ାୟ ପ�ତିବଷ� 

ଆସିଥାଉ। ଏ ଜାଗାର ପ�କୃତିକ େଶାଭା ହ] ଆମକୁ ଏଠିକି ଆସିବାକୁ ବାଧ� କରିଥାଏ। 

ଦୀପକ ଷଡ଼}ୀ 
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ବାପା େନତରହାଟ୍ େର େଗାେଟ ଫାମ� ହାଉସ୍ କିଣି ରଖିଥିେଲ ଯାହାର କି େଦଖାଶୁଣା 

କରିବାର ଦାୟିତ�  େସଠିକାର ଜେଣ େଲାକକୁ େଦଇଥିେଲ। ସବୁବଷ�ର ଛୁଟିଠାରୁ ଏ ବଷ�ର 

ଛୁଟିଥିଲା ଟିେକ ନିଆରା। କାରଣ ଏଥର ପଜୂାଛୁଟି କାଟିବା ପାଇଁ ପ�ିମବ}ର େଲାକପି�ୟ 

अଭିେନତା अଂଶୁମାନ ଚାଟାଜ�ୀ ଆସିଥିେଲ େନତରହାଟ୍ କୁ େମା ସାନ ଭଉଣୀ ମୀରା ଥିଲା 

अଂଶୁମାନ ବାବୁ1ର ଜେଣ ବହୁତ ବଡ ଫ�ାନ୍। ସdାଦପତ� , ସିେନମା ପତି� କା ଓ  ବିଭିନ�  

ମାଗାଜିନ୍ ଗୁଡିକରୁ େସ अଂଶୁମାନର େଫାେଟା କାଟି କି ରଖିରଖି େସ ପ�ାୟ ୨/୩ ଟା 

ଡାଏରୀ ଭତj କରି ସାରିଥିଲା। େମାେତ ଯଦିଓ अଂଶୁମାନ ଏେତ ଭଲ ଲାଗୁ ନ ଥିଲା କିr 

ଆମ କେଲଜର େମାର ବହୁତ ବkୁ ତା ଭଳିଆ ଚୁଟିକୁ  ାଇଲେର ସଜାଉଥିେଲ, ତା’ରି 

ଭଳି ଟି ସାଟ� ଓ ପ�ା�୍ ପିkୁଥିେଲ। ଏମିତିକି ତା’କୁ ନକଲ କରିବାକୁ ଯାଇ ତା’ରି ଭଳି 

ଭାରୀ ସ�ରେର ତା’ର ମିମିକ� ୀ ମଧ� କରୁଥିେଲ। अଂଶୁମାନ, ଆେମ େଯଉଁଠି ରହୁଥିଲୁ େସଇ 

ପାଖାପାଖି େଗାେଟ େହାେଟଲେର ନିଜର ୩ ଜଣ େଚଲା1 ସହ ଆସି ରହୁଥିଲା। 

େହାେଟଲର ବାହାେର ତା’ର ନାମୀ ମସjଡିଜ୍ କାର୍ ରଖା େହାଇଥିଲା। ଯାହାକୁ କି ଖାଲି 

େଦଖିବାକୁ େହାେଟଲ ବାହାେର େଲାକମାନ1ର ଭିଡ ଜମୁଥିଲା। ଏ ସବୁ େଦଖି ବାପା 

େମାର କହିେଲ, “ଏେତ ବଡ  ାର୍ ଆମ ପାଖେର अଛpି ମଁୁ ଥେର ଯାଇ ତା1ୁ େଦଖା କରି 

ଆସpି କାରଣ ଏ ସବୁ କଲିକତା ସହରେର ତ େକେବବି ସ�ବ ହବନି” େମା ମା’ର ଇlା 

କିr ଏକଦମ अଲଗା ଥିଲା। େସ ମୀରାକୁ ଚାହ] କହିଲା, “ଆେଲା ତୁ ତ अଂଶୁମାନ 

ବିଷୟେର ସବୁବେଳ ସିେନମା ପତି� କାେର ପଢାପଢି କରୁ ତୁ କି ଜାଣୁ େସ କଣ ସବୁ 

ଖାଇବାକୁ ଭଲ ପାଏ?” ମୀରା ମା’ ଠାରୁ ଏ କଥା ଶୁଣି ପଣିକିଆ ମୁଖ� କଲା ଭଳିଆ ମା 

ଆଗେର ଗାଇ ଗଲା, “ମାଛ େବସର, ଆଳୁ େପାc, ଇଲିଶି ମାଛର େଝାଳ, ମସୁର ଡାଲି, 
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ଦହିଭାତ କିr अଂଶୁମାନ1ୁ ସବୁଠାରୁ େବଶୀ ଭଲ ଲାେଗ ଚାଇନିଜ୍” ମା’ ମୀରା କଥା 

ଶୁଣି େଗାେଟ ଦୀଘ�ଶ�ାସ ପେକଇଲା। ବାପା ସବୁ ବସି କି ଶୁଣୁ ଥାଆpି ଟିେକ ରହିଯାଇ 

କହିେଲ, “ହଁ ଡାକିେଲ େବାେଧ ଖାଇବାକୁ ଆସିବ अଂଶୁମାନ; କିr ତା ସା}େର େଯାଉ 

ତିନିଟା ମୁctା अଛpି େସମାେନ ଆସିେଲ ତ ମୁ@ିଲ” ପାଖେର ବସିଥିେଲ େମା ଶ1ର 

ମାମଁୁ ଯିଏ କି କଲିକତାର େଗାେଟ ନାମୀ ସdାଦପତ� େର ରିେପାଟ�ର ଭାେବ କାମ କରpି  

ତା1ର ବି ଇlା ଥିଲା अଂଶୁମାନ ଆମ ଘରକୁ ଆସୁ େବାଲି ଏଇ ବାହାନାେର େସ ତା’ର 

େଗାେଟ ଇ�ରଭିଉ ବି େନଇ ଯାଆେp େଯାଉଟାକି ରବିବାର ସଂଖ�ା ପାଇଁ େଗାେଟ ଭଲ 

ମସଲା େହାଇ ଯାଆpା। େସ କହି ଉଠିେଲ, “େଲାକଟା ବଷ�କୁ ୩୬୫ ଦିନ ସିେନମା 

ସୁଟି}୍ କରିବାେର ବ�c ରହୁଛି ପୁଣି ଏଇ ଛୁଟି ମେନଇବା ପାଇଁ ତା ପାଖେର ସମୟ 

ଆସୁଛି େକାଉଠୁ? େଯାଉଟାକି େଗାେଟ େମା ପାଇଁ ବଡ େ ାରି” ଶ1ର ମାମଁୁ ବ}ଳା 

ଫିଲL  ଜମା େଦଖpିନି। ତା1ର ପସJ ହଲିଉଡ୍, ଇଟାଲିୟାନ୍ ଜାପାନୀଜ୍ ଆଦି ସିେନମା । 

अଂଶୁମାନର େଗାେଟ ସୁପରହିଟ୍ ଫିଲL  “ବିନିଦ�  ରଜନୀ”କୁ େସ ମାତ�  ୧୦ ମିନିଟ୍ େର େଦଖି 

େଦଇ କହିଥିେଲ “େହ ଏ ବ}ାଳୀ ଗୁଡା ଜମା ସିେନମା କରି ଜାଣି ନାହଁାpି” ତା1 ଭଳି 

େଲାକ େଯ ବ}ଳା ସିେନମା  ାର୍ अଂଶୁମାନର ଇ�ରଭିଉ େନେବ ଶୁଣି େମାେତ ଟିେକ 

अଡୁଆ ଲାଗୁଥିଲା।  

 ଆମ ଘର ପାଖେର ଆଉ ଦୁଇ ତିନି ଜଣ ବ}ାଳୀ ପରିବାର ରହୁଥିେଲ। େସଥି 

ମଧ�ରୁ େଗାେପନ ବାବୁ ଥିେଲ ଏକଦମ ନିଆରା ମଣିଷ। ଭାରି ରସିକିଆ େଲାକ। ଆେମ 

େନତରହାଟ୍ ପହ�ିବାର କିଛି ଦିନ ପେର େସ ଆମ ଘରକୁ ଆସିେଲ। ବାପା ତା1ୁ ଡାକି 

ଆଣି ଘେର ବେସଇେଲ ମା’କୁ କହିେଲ ଚା’ କରି େନଇ ଆସିବାକୁ। ଚା’ ପିଉ ପିଉ ଶ1ର 
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ମାମଁୁ େଗାେପନ ବାବୁ1ୁ ପଚାରିେଲ, “ଆଉ େଗାେପନ ବାବୁ ଆପଣ ଜାଣିଛpି ନା ନାହ] 

ଆପଣ1 ଏରିୟାେର ବb�ମାନ  ାର ଆସି ଛୁଟି କଟାଉଛpି। ବ}ଳା ସିେନ ଜଗତର 

େଲାକ ପି�ୟ ହିେରା अଂଶୁମାନ ଚାଟାଜ�ୀ” ଏ କଥା ଶୁଣି େଗାେପନ ବାବୁ ଟିେକ ନାକ େଟକି 

କହିେଲ, “େହ ଛାଡ େହା େସ କି ହିେରା େସ ଯାହା କରୁଛି ସବୁ ପରଦା ଉପେର ଆଉ 

କ�ାେମରା ଆଗେର अସଲି ଜୀବନେର େସ ତ ଆମ ଭଳି େଗାେଟ ସାଧାରଣ ମଣିଷ ମାତ�  ହ] 

ନା, ମଁୁ କିr ଜେଣ अସଲି  ାର1ୁ ଆପଣ ମାନ1 ସହ େଦଖା କେରଇ େଦବି” ବାପା 

େମାର ଖୁବ ଆ�ଯ�� ସହକାେର େଗାେପନ ବାବୁ1ୁ अେନଇ କି କହିେଲ, “କଣ अସଲି 

 ାର? ବାପା1 ସହ ଆେମ ସମେc େଗାେପନ ବାବୁ1ୁ अେନଇ ଥାଉ େଯ େସ କାହା କଥା 

କହିେବ େବାଲି େଗାେପନ ବାବୁ ଚା’ ପିଉ ପିଉ କହିେଲ, “ହଁ अସଲ  ାର ଆଗ ଛକେର 

େଯାଉ ଗୀଜ�ା ଘର अଛି ତା’ରି ପଛ ପେଟ ଜେଣ େଲାକ ରୁହpି ତା1 ନା ହଉଛି କାଳୀ 

କିଂକର େଘାଷାଲ ବୟସ େକେତ ଜାଣpି େସ�ୁରି ଆଉ େଟ ନ୍ଟିସି� ମାେନ ୧୨୬ ବଷ�। 

କିr େଦଖିେଲ ଆପଣ କହିେବ େଯ ମାତ�  ୭୫/୮୦  ବଷ� େବାଲି ଏକଦମ ଯୁବ ସୁଲଭ 

େଚହରା” ଶ1ର ମାମଁୁ େଛପ େଢାକି କି ଆଖି ତରାଟି ପଚାରିେଲ “କଣ ୧୨୬ ବଷ�?” 

େଗାେପନ ବାବୁ କହିେଲ “କାଳୀ ବାବୁ1 ଜନL  ୧୮୫୬ ଆଉ ରବୀJ�  ନାଥ1 ଜନL  ୧୮୬୧ 

ମାେନ ରବୀJ�  ନାଥ1 ଠାରୁ କାଳୀ ବାବୁ ୫ ବଷ� ବଡ” ଏଥର ଆମ ସମc1 ମୁହଁ 

ଏକବାର ଚୁପ ଆଉ ଚା ପିଆ ବି ବJ। ପ�ାୟ ଦୁଇ ମିନିଟର ନୀରବତା ପେର ବାପା 

େଗାେପନ ବାବୁ1ୁ ପଚାରିେଲ, “ତା1 ବୟସ ୧୨୬ ବଷ� େବାଲି ଆପଣ େକମିତି ଜାଣିେଲ 

େସ କଣ ଆପଣ1ୁ େକେବ ତା1 ବୟସ ବିଷୟେର କହିଛpି?” େଗାେପନ ବାବୁ ପୁଣି 

କହିେଲ, “ନା ନା ଏମିତି ଥେର କଥା ଛଳେର େସ କହୁ କହୁ କହିେଦେଲ େଯ େମାର ବୟସ 
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୧୨୬ େବାଲି”    

 ଆେମ ସମେc ଜାଣିକି अବାକ େହଇ ଗଲୁ େଯ ଏମିତି ଜେଣ ଦୀଘ�ାୟୁ ପୁରୁଷ ଆମ 

अ�ଳେର अଛpି େବାଲି। ଶ1ର ମାମଁୁ କହିେଲ, “ଆେର ବାଃ ଏମିତିଆ େଲାକ1 

ଇ�ରଭିଉ ତ ନବାକୁ ହ] ପଡିବ ଏପରି େଲାକ1 ସୁ� ରହିବାର ରହସ� ସମc1 ପାଇଁ 

େଗାେଟ ଜାଣିବାର େଖାରାକ େଯାଗାଇବ” େସ ଯାହା େହଉ ଦିେନ େଗାେପନ ବାବୁ ଆମ 

ସମc1ୁ େନଇ କାଳୀ େଘାଷାଲ1 ଘରକୁ ଗେଲ। େଘାଷାଲ ବାବୁ ଘରୁ ବାହାରକୁ ଆସି 

ଆମକୁ ସ�ାଗତ ଜେଣଇେଲ ପ�କୃତେର େସ ୧୨୬ ବଷ� ବୟସର େବାଲି େକହି ବି କହି 

ପାରିେବନି। ପ�ାୟ ୬ ଫୁଟ୍ ଉ§ର ମଣିଷ। େଗାରା ର} ଚୁଟି ଗୁଡିକ अଧା ପାଚିଲା अଧା 

କଳା I ଶରୀରର ଚମ ଗୁଡିକ ବି େବଶୀ ଧୁଡଧୁଡ େହାଇନି। ଦୁଇ ପଟ କାନେର କିଛି 

ପାଚିଲା ଚୁଟି ଦାp ଗୁଡିକ ସଫା ଧଳା। ଆମକୁ େଦଖି ହସିହସି କହିେଲ, “ଆସr ଘର 

ଭିତରକୁ” ସମେc ଆେମ ଯାଇ ବସିଲୁ। ତା ପେର ବାପା ଶ1ର ମାମଁୁ1 ଆଡକୁ ହାତ 

େଦଖାଇ କହିେଲ, “ଏ େହଉଛି େମା ଶାଳକ ଶ1ର କଲିକତାର େଗାେଟ ବଡ 

ସdାଦପତ� େର ସାdାଦିକ अଛି। େସ ଚାହୁଁଛି ଆପଣ1ର େଗାେଟ ଇ�ରଭିଉ େନବା ପାଇଁ 

ଆପଣ1ର ଏଥିେର କିଛି ଆପbି ନାହ] ତ?” େଘାଷାଲ ବାବୁ ହସି ହସି କହିେଲ, “ଏଥିେର 

ଆପbି ନବାର କଣ अଛି। େମା ଭଳି ଜେଣ ଶତାୟୁ େଲାକ ଯଦି ମୃତୁ� େବଳକୁ ଟିେକ 

େଲାକେଲାଚନକୁ ଆସି ପାରୁଛି ଏ ତ ବଡ ଆନJର ବିଷୟ” ଏ କଥା ଶୁଣି ଶ1ର ମାମଁୁ   

ତା1 ବ�ାଗରୁ ଖାତା କଲମ ବାହର କରି େଲଖିବାକୁ ଉଦ�ତ େହେଲ। େଘାଷାଲ ବାବୁ 

କହି ଚାଲିେଲ, “େମା ଘର ମୁଶjଦାବାଦେର େସେତେବେଳ ଯିବାଆସିବା ପାଇଁ କିଛି ସୁବିଧା 

ନଥିଲା। ଡ}ା ସାହାଯ�େର ଯାହା ଆତଯାତ କରୁଥିଲୁ। ଆମର େସେତେବେଳ ଜମିଦାରୀ 
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ଥିଲା। @ୁଲକୁ ଯିବା ପାଇଁ ୧୨ କିେଲାମିଟର ଚାଲିଚାଲି ଯିବାକୁ ପଡୁଥିଲା। େମା ବାହାଘର 

େହାଇଥିଲା ୧୫ ବଷ� ବୟସେର ଆଉ େମା �ୀକୁ େହାଇଥିଲା ୧୨ ବଷ�। �ୀ ମରିବା ପ�ାୟ 

୪୦ ବଷ� େହାଇଗଲାଣି। ଦୁଇପୁअ ଥିେଲ େସମାେନ ବି ସମେc ଚାଲିଗେଲଣି ଖାଲି 

େଗାଟିଏ ନାତି अଛି କଲିକତାେର ଡା�ରୀ ପଢୁଛି।” ଶ1ର ମାମଁୁ ସବୁ କଥା ଖାତାେର 

େଲଖି ଚାଲିଛpି। ମାମଁୁ ପୁଣି ପଚାରିେଲ, “ଆପଣ େକେବ କଲିକତା ସହର ଯାଇଛpି?” 

େଘାଷାଲ ବାବୁ ହସିହସି କହିେଲ, “କଲିକତା ୟୁନିଭସjଟିେର ପଢିବା େବେଳ ମଁୁ ପାକ� � ୀେଟ� 

ରହୁଥିଲି। ଚାଲିଚାଲି ଯିବାକୁ ପଡୁଥିଲା ନ େହେଲ ହାତଟଣା ରି�ାେର। େସେତେବେଳ 

ଭଡା ମାତ�  ଦୁଇ अଣା” ମାମଁୁ ପୁଣି ପଚରିେଲ, “ଆପଣ1ର େକୗଣସି ପ�ସି� େଲାକ1 ସହ 

େସେତେବେଳ େଦଖା େହଇଛି କି?” େଘାଷାଲ ବାବୁ କହି ଉଠିେଲ ହଁ ଆେମ ପଢିବା 

େବେଳ ରବୀJ�  ନାଥ, ବିଦ�ାସାଗର ପ�ାୟ ସମେc ଇଉନିଭସjଟିକୁ ଆସିଛpି। ମଁୁ ତ 

ବିଦ�ାସାଗର1 ହାତ ଧରି ତା1ୁ େ ଜ୍ ଉପରକୁ େନଇଥିଲି” ମାମଁୁ ସବୁ େଲଖି 

େନଇଥିେଲ ତା1ର ଖାତାେର ଆହୁରି ବହୁତ କିଛି େରାମା�1ର କଥା ଯାହା ସବୁ ଘଟି 

ଥିଲା େଘାଷାଲ ବାବୁ1 ଜୀବନେର 

 େନତରହାଟ୍ ରୁ ଛୁଟି କାଟି ଆସିବାର କିଛି ଦିନପେର ହ] େଫାେଟା ସହିତ ପ�କାଶିତ 

େହଲା ଶତାୟୁ1 ଇ�ରଭିଉ ଶ1ର ମାମଁୁ1 ସହ ପ�ିମବ}ର ଏକ ବିଖ�ାତ ଖବର 

କାଗଜେର। ଯାହାକୁ ପଢି ବହୁତ ଖୁସି େହଇକି େଘାଷାଲ ବାବୁ ଆମ ସମc1ୁ ଖୁବ 

ଧନ�ବାଦ େଦେଲ ଖାସ୍ କରି ଶ1ର ମାମଁୁ1ୁ। କିଛିଦିନ ପେର ଥେର ମଁୁ ଲାଇେବ� ରୀେର 

ଏମିତି କିଛି ପୁରୁଣା ମଗାଜିନ୍ େଦଖୁ େଦଖୁ େମା ହାତେର ପେଡ େଗାେଟ ୧୯୨୧ ମସିହାର 

ନବର} ମଗାଜିନ୍। ପୃ3ା ଓଲଟାଇ େଦଖୁ େଦଖୁ େମା ନଜର ପେଡ େଗାେଟ କଳା ଧଳା 
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େଫାେଟା ଉପେର। େଫାେଟା ଉପେର େଲଖା अଛି ନାଟକ “ଶବରୀ”। ଆଉ ମୁଖ� ଭୂମିକା 

ରାମେର अଭିନୟ କରିଛpି କାଳୀ କିଂକର େଘାଷାଲ ଆଉ ଶବରୀ ଭୂମିକାେର अଛpି 

अରୁଣିମା େଘାଷାଲ। ମଁୁ େଫାେଟାଟାକୁ ଟିେକ ଭଲ କରି ନିରିେଖଇ େଦଖିଲି। ଆେର ଏ 

କଣ ଏ ତ େସଇ େନତରହାଟ୍ ର େଘାଷାଲ ବାବୁ। ମଁୁ ମଗାଜିନଟି ଧରି ସିଧାଗଲି ମାମଁୁ1 

ପାଖକୁ। ତା1ୁ େଦେଖଇ କହିଲି, “େଦଖିେଲ ତ ମାମଁୁ େସ କାଳୀ େଘାଷାଲ େକମିତି ଆମ 

ସମc1ୁ େବାକା ବେନଇ �ଟଲାଇଟଟା अଂଶୁମାନ ଠାରୁ ଦୂେରଇ େନଇ ନିଜ ଉପେର 

ପେକଇ େକମିତି ରାତାରାତି  ାର୍ ବନିଗଲା” ଶ1ର ମାମଁୁ ଖୁବ େଜାରେର ରାଗି ଯାଇ 

କହିେଲ, “ମଁୁ ତାର ପଦ�ାଫାଶ ଆମ ସdାଦ ପତ�  ଜରିଆେର କେରଇବି” ମଁୁ କିr ମାମଁୁ1ୁ 

ମନା କଲି କାରଣ ତା’ର ବୁ�ି ଓ କଥାଚାତୁରୀକୁ ମଁୁ ବି ମେନମେନ ସଲାମ କରୁଥିଲି।  
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ପୁନରାବୃbିପୁନରାବୃbିପୁନରାବୃbିପୁନରାବୃbି    
 ଖବରଦାର ଯଦି ବାହାରକୁ େଗାଡ କାଢିଚ ତ, ଚିହି� ବ ମେତ। 

ହାେର କିଛି ନକହିେଲ ତ ଏ େବଶି େହଉଛpି, ମଁୁ ଠିକ୍ ଚାରିଟାେର 

ଘରକୁ ଆସିବି େସେତ ପଯ��p ମଁୁ ଯାହା ଯାହା କାମ େଦଇଛି େସସବୁ 

େହଇ ଯାଇଥିବା ଦରକାର। ବୁଝିଲ। 

 କୁନାଲ ନିଜ କଥା ଶୁେଣଇ େଦଇଗଲା, ବାପା ନିର~ନ ମୁt ତଳକୁ େପାତି ପୁअର 

ପ�େତ�କଟି କଥା ଶୁଣି ଚାଲିଥିେଲ, ବିନା ପ�ତିବାଦେର। କବାଟର ଢପ କରି ଆବାଜରୁ 

କୁନାଲର अଫିସ ଚାଲିଯିବା ସୁନି�ିତ େହଲା। ହାତେର ଧରିଥିବା େମଡିସିନଟିକୁ ପାଟିେର 

ପେକଇ ପାଣି େଢାେକ ପିଇ ପେକଇେଲ ନିର~ନ। ଆଖିେର େକମିତି ଏକ ମଇଳା 

ପଡିଯାଇଥିବ ନି�ୟ, अଶ�� ସହ ଖସି ଆସିଲା େକେତ େସହି ପୁରୁଣା ଦିନ...... 

 ଦିନ ସାରା ଖଟି େକେତ ବି ହାଲିଆ ଲାଗୁ ବା େକେତ ବିଳd େହଉ କିr अଫିସରୁ 

େଫରୁ େଫରୁ କୁନା ସହ ଘ�ାଏ େଖେଳ ନି�ୟ କୁନାକୁ ବ�ାଟି} କରିବାକୁ ଭାରି ପସJ। 

ସାହିେର କି� େକଟ େଖଳେର ତାକୁ ସବୁେବେଳ ବ�ାଟି} ଦିअpିନି। ବଡ େଭାଳା ପୁअଟା, 

ପିଲା ଦିେନ ଆଖିକୁ ଟିେକ କମ୍ ଦିେଶ େବାଲି େଗାଲେଗାଲ କାଚର ଚଷମା ଖେt ପିେk। 

ସାମ�ାେର ଆସୁଥିବା ବଲଟିକୁ ଠିକେର େଦଖିପାେରନି ପୁଣି ସାହି ପିଲାମାେନ ତାର ଚଷମା 

େନଇ ବହୁତ ହଇରାଣ କରpି। କାJି କାJି ପୁअ େମାର େମାରି ଆସିବା ବାଟକୁ अେନଇ 

ବସିଥାଏ। ମଁୁ अଫିସ ପେର अନ� ବାବୁମାନ1 ସହ ଖଟି ନକରି @ୁଟର େପଲି ସିଧା ଘେର 

ପାରମିତା ମିଶ� 
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ହାଜର େସଥିପାଇଁ अଫିସର ସାଥି ମାେନ ବହୁ अସr  ଥିେଲ କିr ମଁୁ ବା କଣ କରpି 

अଫିସ ନସରୁଣୁ େମା ପୁअର ମୁହଁ େମା ଆଗେର ନାଚି ଉଠୁଥିଲା। ମା େଛଉt ଛୁଆ ଟା ନା 

େତଣୁ ମନ ଖାଲି େଗାେଳଇ ଘା�ି ହୁଏ। କୁନାକୁ ବ�ାଟିଂେର ବଡ ସଉକ କେହ ବାପା 

େଦଖିବ ମୁ େକମିତି ଛକା ମାରିବି। େତଣିକି ବଲ୍ େର ହିଟ େହଉ କି ନେହଉ, ସଂk�ାଯାଏ 

ବାପା ପୁअ ଖୁବ୍ େଖଳୁ ତାପେର େସଠୁ େଫରି ଢାବାରୁ ପୁअ ପସJର ପନିର ଆଉ ରୁଟି ଧରି 

ଘରକୁ େଫରୁ। ହଁ କୁନା ମାଆ ମାେନ େମା �ୀ ବହୁତ ଭଲ ପନିର ବନାଉଥିଲା ମେତ ତ 

ଚୁଲି ବି ଜାଳିବା ଆସୁ ନଥିଲା। େସ ଗଲା ପେର ଧୀେର ଧୀେର କିଛି ରkା ଶିଖିଲି େକେତ 

ସବୁେବେଳ ବାହାରୁ ଆଣିବୁ। ଘରକୁ ଆସି ପଢ଼ା ସାରି ଖଟ ଉପେର ପଡିଯାଉ ହଁ ଆଉ 

ତାପେର ଆର� ହୁଏ କୁନାର ଦିନ ଯାକର ରାମାୟଣ, ମଁୁ ହୁଁ ମାରୁମାରୁ େକେତେବେଳ ଆମ 

ଆଖି ଲାଗିଯାଏ ଆଉ ପୁଣି ଆର� େହାଇଯାଏ ନୁଆଁ ଦିନ। େମାର ମେନ अଛି େସଦିନ େମା 

अଫିସ େଫାନକୁ େଫାନ ଆସିଲା େମା କୁନାର କିଛି େହାଇ ଯାଇଛି। ହାତ େଗାଡ େମାର 

େଗାଟାପେଣ ଥରି ଉଠିଲା ମଁୁ ଜାଣିନି ମଁୁ େକମିତି େସଦିନ ଆଖି ପିଛୁଳାେକ ଘେର ପହ�ିଛି। 

ସାହିର ପିଲାମାେନ କୁନା େଦହେର ବିଛୁଆତି ପତ�  ଲଗାଇ େଦଇଥିେଲ। େମା ପୁअର 

अବ�ା େଦଖି େସଦିନ ମେତ ଏେତ अସହାୟ ଲାଗିଥିଲା େଯ ମଁୁ େସଦିନ ଆଜିଯାେକ ଭୁଲି 

ପାରୁନି। ରାଗିକି ତାକୁ କହିଥିଲି “ଖବରଦାର ଯଦି ବାହାରକୁ େଗାଡ କାଢିଚୁ ତ, ଚିହି� ବୁ 

ମେତ। ହାେର କିଛି ନକହିେଲ ଇଏ େବଶି େହଉଛି, ମଁୁ ଠିକ୍ ଚାରିଟାେର ଘରକୁ ଆସିବି 

େସେତ ପଯ��p @ୁଲର ସବୁ କାମ ସାରି ଖାଇ ଘେର ଧିେର ବସିଥିବୁ।” 

 ମୁt େପାତି େସମତି େମାର ସବୁ କଥା ଶୁେଣ େସ ବିନା ପ�ତିବାଦେର। अଫିସ୍ 

अଧାରୁ ଚାଲିଆସିଥିଲି େତଣୁ ପୁଣି େଦୗଡିଗଲି େଫରି। ଚାରିଟା ପେର େହାଇଯାଇଥିଲା। 
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ଘରକୁ େଫରିଲା େବଳକୁ େସମତି େସହି େଚୟାର ଉପେର अେପiା କରିକରି 

େଶାଇଯାଇଥିଲା େମା ପୁअ। େସଦିନ ମଁୁ ବୁଝିଯାଇଥିଲି କୁନାକୁ ଏମିତି ଘେର ବାkି ରଖିବା 

2ାରା େସ ଆଗକୁ ବଢି ପାରିବନି। କିଛି ସମୟ େମା ସହ ରାଗିକି କଥା େହଲାନି। 

ତାପେର େଯେତେବେଳ ମଁୁ ତାକୁ ତା ସା} ମାନ1 ସହ େଖଳିବାକୁ ହଁ କରିେଦଲି ତା ଖୁସି 

କହିେଲ ନସେର। 

 ଏେତ ଭାବନାେର େକେତ ସମୟ ଚାଲିଗଲାଣି। କୁନାଲ ଘରକୁ େଫରିଆସିଲା। 

ଚାରିଟା ବାଜି କିଛି अଧିକା ସମୟ େହାଇଗଲାଣି। କୁନାଲ ଦୁଆର ମୁହଁରୁ ଡାକ ଛାଡିଲା 

ବାପା ବାପା। ଯାହା ଯାହା କହିଥିଲି ସବୁ କରିଛ ତ। ନିର~ନ ରାଗିବା अଭିନୟ 

କରୁଥିେଲ। ଖାଇବା ଥାଳି, ଔଷଧ ବା� ସବୁ େଦଖି ସାରିଲା ପେର କୁନାଲ କହିଲା ଗୁଡ୍ 

ସବୁ ଖାଇଛ ଆଉ ବ�ାୟାମ ଦଶ ଥର େସଇଟା କରିଛ ତ? ନିର~ନ ସବୁ ଶୁଣି ନିଶୁଣିଲା 

ପରି ରହିଥିେଲ। କୁନାଲ କହିଲି ଆଛା ରାଗିଛ ତାହାେଲ ଠିକ୍ अଛି ବାବା ଚାଲ ଏେବ ଯିବା 

େଖଳିବାକୁ। ହାତେର ବଲ୍ ବ�ାଟ ଧରି ବାପା ପୁअ ପାକ�େର େଖଳିବାକୁ ଗେଲ। ନିର~ନ 

अଭିମାନ କରି କହିେଲ ମଁୁ େଖଳିବିନି। କୁନାଲ ବାବାକୁ ବୁଝାଇ କହିଲା ବାବା ତୁେମ ସିଢିରୁ 

ପଡି ଯାଇଥିେଲ କଣ େହଇଥାpା। ବିØିଂର ପିଲାମାେନ ତୁମ ସହ କିଛି କରିଥିେଲ। ମଁୁ ତ 

କହିଲି ନା ମଁୁ ତୁମ ସହ ସବୁଦିନ େଖଳିବି। ନିର~ନ କହିେଲ େସ କଥା ନୁେହଁ। ଆଉ 

ତାହାେଲ କୁନାଲ ପ�ଶି�ଲ ଆଖିେର ପଚାରିଲା। ନିର~ନ अନ� ଆେଡ ମୁହଁ ବୁଲାଇ କହିେଲ 

େସ ଝିअ ତେତ ବାହା େହବାକୁ ଏେତ ଥର କହିଲାଣି ତୁ ତାକୁ ହଁ କେଲ ଯାଇ ମଁୁ େଖଳିବି। 

କୁନାଲ ପିଲାଳିଆମୀ କରି କହିଲା ବାବା ତେମ େମା ଲାପଟପରୁ େମା େମେସଜ ପଢୁଚ! 

େକେତ ଖରାପ କଥା କହିଲ! ହଁ ତ? ବାପା ମଁୁ, ଚାଲ ଚାଲ ବଲ୍ ମାର୍ ତୁ, େଦଖ ମଁୁ 
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େକମିତି ଛକା ମାରିବି, କୁହpି ନିର~ନ। ବାପା1 ଆନJ अଶ�� େପାଛି ପେକଇଲା 

କୁନାଲ। 

 କୁହpି ଇତିହାସର ସବୁେବେଳ ପୁନରାବୃbି ହୁଏ। ଏେବ ନିର~ନ ବାବୁ1 ଆଖିକୁ 

ଆଉ ଠିକ୍ େର ଆସୁଥିବା ବଲ୍ ଟି ଦିେଶନି କିr କି� େକଟର ଭାରି ସଉକ। କୁନାଲ ବଲିଂ 

କେର। ୱିଲ େଚୟାର ଉପେର ବସି ନିର~ନ ଖାଲି ବ�ାଟିଂ କରpି। ବଲ୍ କୁ ହିଟ େହଉ 

କି ନେହଉ........  

 
ଭ� ାମ�ଭାଷ : ୯୩୩୭୫୭୩୮୮୬  
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େହଇଟିେହଇଟିେହଇଟିେହଇଟି... ... ... ... ଶୁଣୁଛଶୁଣୁଛଶୁଣୁଛଶୁଣୁଛ............    
 େରାେଷଇ ଘରୁ ଡାକ ପେକଇେଲ ମମତା। ହଁ   ହଁ  ଯାଉଛି କହି 

ଭିତରକୁ ପଶି ଆସିେଲ ସନାତନ ବାବୁ। ସ ାମୀ1 ହାତ େର ଲ� ବ� 

ଟା ଧେରଇ େଦଇ ମମତା କହିେଲ ନିअ ତୁମ ଲ� େରଡି। କିr ଆଜି 

ତୁମର ପି�ୟ ବାଇଗଣ ଭb�ା ଟା କରିନି ମଁୁ। ଘେର ବାଇଗଣ ନ ଥିଲା ତ େସଥିପାଇଁ କରି 

ପାରିଲିନି। ଚେଳଇ ଦବ ଆଜି େଗାେଟ ଦିନ। ହଉ କହି ଲ� ବ�ଟା ଧରି अଫିସ ବାହାରି 

ଗେଲ ସନାତନ ବାବୁ।  

 ସନାତନ ବାବୁ1ର ବାଇଗଣ ଭb�ାଟା ଭାରି ପି�ୟ। ଲ�େର େଯମିତି େହେଲ अତି 

ଯତ� େର ବାଇଗଣ ଭb�ା ତିଆରି କରି େଦଇଥାpି ମମତା। ବାଇଗଣ ଭb�ା ସହ ସନାତନ 

ବାବୁ1ର ସ%କ�ଟା अଫିସେର ବି ସମେc ଜାଣିଛpି।  

 ସବୁଦିନ अଫିସରୁ େଫରି ସନାତନ ବାବୁ ବସି ପଡpି ଡ�ଇଂ ରୁମେର। अେପiା 

କରpି ଚା କପ୍ କୁ। ତା ପେର ମମତା ଚା କପ୍ ଟିଏ ଧେରଇ େଦଇ ପାଖେର ବସି ପଡpି 

ସରାଗେର। ଆଉ ଦିନଯାକ ର ହାଲଚାଲ ପଚାରି ବୁଝpି। अଫିସେର ସନାତନ ବାବୁ ଦୁଇ 

ଜଣ ସହକମ�ୀ1 ସହ ମିଶିକି ଲ� କରpି। ସମେc ମମତା1 ହାତରkାର ବହୁତ ପ�ଶଂସା 

କରpି। େସତିକି ଶୁଣିବା ପାଇଁ ମମତା अେପiା କରି ରହିଥାpି ସk�ାପଯ��p। ଆଉ ସ�ାମୀ 

ଘରକୁ ଆସିବା ମାେତ�  ପାଖେର ବସି ପଡ଼ି ଭଲମJ ପଚାରି ବୁଝpି। ଭଲମJ ପଚାରିବାଟା 

ଖାଲି େଗାେଟ ବାହାନା ମାତ� , ମନଟା କିr ଥାଏ ପ�ଶଂସା ଶୁଣିବାେର। ସନାତନ ବାବୁ ବି 

େରାଜାଲିନ ମିଶ� 
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ମନ ଜାଣି ବହୁତ ପ�ଶଂସା କରpି। େବେଳେବେଳ ଟିେକ ଟିେକ ମିଛ ବି କହି ପକାpି। େସ 

ଜାଣିଛpି ପତ� ୀ1ୁ ଖୁସିେର ରଖିବା ପାଇଁ ଏ ମିଛ ପ�ଶଂସାଟା େହଉଛି ଏକ ବଢିଆ अ�। 

अ� ତ ନୁେହଁ ବ� ହL ା� କହିେଲ ବି ଚଳିବ। अତି ଆନJେର କାନ େଡରି ପ�ଶଂସା ଗୁଡାକ 

ପିଇ ଯାଆpି ମମତା ଆଉ ତା ପେର େରାେଷଇ ଘରକୁ ଯାଆpି ରାତି� େଭାଜନ ତିଆରି 

କରିବା ପାଇଁ । ଏଇଟା େଗାଟାଏ ନିତିଦିନିଆ ଘଟଣା।  

   ଆଜି କିr େସଇ ଚିରାଚରିତ ଘଟଣାେର ଟିେକ ବିଘ� ଘଟି ଯାଇଛି। अନ�ମନ@େର 

କିଛି ଭୁଲ କହିେଦଇଛpି ସନାତନ ବାବୁ। ଆଉ ଏଇ अନିlାକୃତ ତ� �ଟିକୁ େକମିତି 

ସୁଧାରିେବ ବାଟ ପାଉ ନାହଁାpି ସିଏ।  

 अଫିସରୁ ଆସି ଡ�ଇଂରୁମେର ବସି ପଡିେଲ ସନାତନ ବାବୁ। ସବୁଦିନ ପରି ମମତା 

ଆସି ଭଲମJ ପଚାରି ବୁଝିେଲ। କଥା ହଉହଉ ସନାତନ ବାବୁ କହି ପକାଇେଲ, ଜାଣିଲ 

ମମତା ଆଜି ପtା ବାବୁ1 �ୀ ବଢିଆ ଜହି�  ତରକାରୀ ବେନଇକି େଦଇଥିେଲ ମ। ତାକୁ 

ଖାଇ େମାେତ େମା େବାଉ ହାତରkା ମେନ ପଡିଗଲା। ଏ କଥା ଶୁଣି ମମତା1 ମୁହଁଟି 

ଶୁଖିଗଲାଣି କିr େସଥିକୁ ଆଉ ନଜର ନାହ] ସନାତନ ବାବୁ1ର। େସ ପୁଣି ଆର� କେଲ, 

ଆଜି ଦାସ ବାବୁ1 �ୀ ବି ବଢିଆ ବିରିୟାନି ବେନଇକି େଦଇଥିେଲ। ଆlା ତୁେମ ତ ତା1 

ସହ େଫାନେର ମଝିେର ମଝିେର କଥା ହଉଛ, ପଚାରିକି ବୁଝୁନ େସ େକମିତି ବିରିୟାନିଟା 

ବନଉଛpି। ମମତା େସେତେବଳକୁ େକ� ାଧେର ଜଳିେଲଣି ପୁରା। କିଛି କହି ପାରୁନାହାpି 

ଆଉ। ସନାତନ ବାବୁ ପୁଣି ଆର� କେଲ ଆଜି ତୁମ ବାଇଗଣ ଭb�ାର....... ବାସ୍ ଏତିକି 

କହିଛpି ବିେÀାରଣ ଘଟିଲା ମମତା1 ଭିତେର। ଆର� େହାଇଗଲା.... କାହ] େଗାେଟ 

ବାଇଗଣ ବାଇଗଣ ହଉଛ େହା ସକାଳୁ। ସବୁଦିନ ବାଇଗଣ ଭb�ା ଖାଇବ େବାଲି କଣ 
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େକାଉଠି େଲଖା େହଇଛି। ବାଇଗଣ େକଜି ଶେହ ଟ1ା ଟପିଲାଣି ତୁେମ ନ ଖାଇେଲ କଣ 

େବଦ अଶୁ� େହଇଯିବ। କାଲିଠାରୁ ପtା ବାବୁ1 �ୀକୁ କହିବ ତୁମକୁ ବାଇଗଣ ଭb�ା 

କରିକି ଦବ। ଏତିକି ଶୁେଣଇେଦଇ ଦୁମ୍ ଦୁମ୍ େହାଇ େରାେଷଇ ଘରକୁ ଚାଲିଗେଲ 

ମମତା।  

 ତା ପେର େହାସ ଆସିଲା ସନାତନ ବାବୁ1ର। େସ କହି ଆସୁଥିେଲ େଯ ଆଜି ତୁମ 

ବାଇଗଣ ଭb�ାର କିଛି ଆବଶ�କ ପଡିଲାନି। ବିନା ବାଇଗଣ ଭb�ାେର ବି ଆଜି ବଢିଆ 

ମଧ�ାହ�  େଭାଜନେଟ େହଇଛି। କିr अଧାବାକ�କୁ अଧାେର ରଖି ଚୁପ ରହିଗେଲ ସନାତନ 

ବାବୁ। ମେନ ମେନ ଭାବିେଲ ଏେବ ଏ ପରି�ିତିକୁ ସୁଧାରିେବ େକମିତି। କଣ କରିେବ 

ଭାବୁଛpି ବସିକି େରାେଷଇ ଘରୁ ଶୁଭିଲା ଦୁମ୍ ଦାମ୍ ଧଡ ଧାଡ଼ ବାସନକୁସନର ଶ«। କିଛି 

ସମୟ ପେର ପୁଣି ଶୁଣାଗଲା ମମତା1 ପାଟି, “ସକାଳୁ ମଣିଷ ମରିପଡି େକେତ ଯତ� େର 

ରାkି ବାଢି ଖାଇବାକୁ ଦଉଛି। ଆଉ ବାବୁ ଆମର ସk�ା େବଳକୁ ଘରକୁ େଫରି ପର 

ହାତରkାର ପ�ଶଂସା ଗାନ କରୁଛpି। େମାର ତ ଭାଗ� ଖରାପ କହିବି କାହାକୁ। େମା 

ଭାଗ�େର ତ ପ�ଶଂସା ନାହ]।” 

 ସନାତନ ବାବୁ ବିଚରା କିଂକb�ବ�ମୁଢ େହଇ ବସିଛpି। ମମତା ପୁଣି ଆଉଥେର 

ବଡ ପାଟିେର ସ ାମୀ1ୁ ଶୁଭିଲା ପରି କହିେଲ, ବୁଝିଲ ମାଗି ଆଣିଲା ତିअଣ ହାପୁଡ଼ାଏ। 

ଏମିତି ସବୁ ବାକ�ବାଣୀ ମାନ ଶୁେଣଇଶୁେଣଇ ପସ�ଟିଏ ହାତେର ଧରି ଡ�ଇଂ ରୁମକୁ 

ଆସିେଲ ମମତା। ସନାତନ ବାବୁ1ୁ କହିେଲ ମଁୁ ଯାଉଛି େମା ଭଉଣୀ ଘରକୁ। ଦୁଇ 

ତିନିଦିନ ରହିକି େଫରିବି। ସକାଳର ତରକାରୀ अଛି ଗରମକରି ଖାଇଦବ। କାଲି 

ହାତେର ରାkିକି अଫିସ େନଇଯିବ। େଫାନ କରି ଚିହ� ା अେଟାଵାଲାକୁ ଡାକି ଘରୁ ବାହାରି 
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ଗେଲ ମମତା। କିଛି ମେନ ପଡିଗଲା ପରି ପୁଣି ଦୁଆରମୁହଁରୁ େଫରିଆସି ସନାତନ 

ବାବୁ1ୁ କହିେଲ କାଲି ଯଦି ହାତେର ରାkି ନପାରିବ ତାେହେଲ ଦାସ ବାବୁ1 �ୀ1ୁ 

େଫାନ କରିଦିअ। େସ ତୁମପାଇଁ ବିରିୟାନି ପେଠଇେଦେବ। ତା ପେର ମମତା ବାହାରି 

ଗେଲ ମାତ�  ଦୁଇ କିେଲାମିଟର ଦୂରେର ରହୁଥିବା ନିଜ ଭଉଣୀ ଘରକୁ।  

 ସନାତନ ବାବୁ ଏକା ଏକା ବସି ଟିଭି େଦଖିେଲ। ତା ପେର ତରକାରୀ ଗରମ କରି 

େବ�ଡ଼ ସହ ଖାଇ େଶାଇବାକୁ ଗେଲ। େସପେଟ ମମତା1 ମନଟା ବି େଗାେଳଇଘା�ି 

ହଉଛି। ରାଗେର ତ ବାହାରି ଆସିଛpି। ସ�ାମୀ କଣ ଖାଇେଲ େକମିତି ଖାଇେଲ ଜାଣିବା 

ପାଇଁ ମନ ହଉଛି କିr େଫାନ କରି ପାରୁନାହାpି। 

 ଏପେଟ ସନାତନ ବାବୁ କଣ କରିେବ ଭାବିଭାବି ରାତି ପ�ାୟ ୧୧ ଟା େବଳକୁ େଫାନ 

କେଲ ମମତା1 ପାଖକୁ। େସପଟୁ ବିନା ଉପକ�ମେର ଗ�ୀର ସ ରେର ମମତା କହିେଲ, 

କଣ େହଲା? ସନାତନ ବାବୁ ଉbର େଦେଲ ନା କିଛି େହଇନି େଯ ତୁେମ େମାର କଥାଟା 

अଧା ଶୁଣିକି ରାଗିକି ପେଳଇଛ ତ ପୁରା କହିବା ପାଇଁ େଫାନ କରିଛି। ମଁୁ େସେତେବେଳ 

କହୁଥିଲି େଯ ପtାବାବୁ1 �ୀ ଆଜି ବଢିଆ ଜହି�  ତରକାରୀ ଆଉ ଦାସବାବୁ1 �ୀ ବଢିଆ 

ବିରିୟାନି ବେନଇକି େଦଇଥିେଲ। କିr ସମେc ଆଜି ଆେମ ତୁମ ବାଇଗଣ ଭb�ାକୁ 

ଝୁରୁଥିଲୁ। େକହି ଶାpିେର ଖାଇନୁ ଆଜି। अଫିସରୁ େଫରିଲା େବେଳ ଦାସବାବୁ େମାେତ 

କହିେଲ, ବୁଝିଲ ସନାତନ ବାବୁ ମାଡାମ1ୁ କହିେବ ଆଉ ଯାହା ଦିअr ନଦିअr ସବୁଦିନ 

ବାଇଗଣ ଭb�ାଟା ନିହାତି ଭାବେର େଦେବ। ନେହେଲ ଖାଇବାେର ମଜା ଆସୁନି। ଏକା 

ନିଃଶ�ାସେର ଏତିକ କ�ାମିଛ କହିଗେଲ ସନାତନ ବାବୁ ମମତା1ୁ।  

 ମମତା1 େକ� ାଧାଗି� ଉପେର େଯମିତି ପାଣି ବାÕିଏ କିଏ ଢାଳିେଦଲା। କଣ କହିେବ 
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ନ କହିେବ ହଉହଉ ସନାତନ ବାବୁ କହିେଲ ହଉ ମଁୁ ରହୁଛି। ଯାଉଛି େଶାଇବି। ସକାଳୁ 

ଜଲଦି ଉଠି ପୁଣି ହାତେର ରାkିବାର अଛି। ତୁେମ ଦୁଇ ତିନିଦିନ ରହି ଜଲଦି ପେଳଇ 

ଆସିବ।  

 ସକାଳୁ କଲିଂେବଲର ଶ«େର ନିଦ ଭା}ିଲା ସନାତନ ବାବୁ1ର। ଘ�ାକୁ ଚାହ] 

େଦଖିେଲ ୬:୩୦ ବାଜିଛି। ଏେତ ସକାଳୁ କିଏ େହାଇଥିବ ଭାବିଭାବି କବାଟ େଖାଲିଲା 

େବଳକୁ ଆଗେର ମମତା। େଗାଟାଏ ହାତେର ପସ� ଆଉ େଗାଟାଏ ହାତେର ଦୁଇତିନି 

କିେଲା ବାଇଗଣ ପଲିଥିନେର ଧରି ଠିଆ େହଇଛpି ସାମ�ାେର। ଆ�ଯ�� େହାଇ ଚାହ] 

ରହିେଲ ସନାତନ ବାବୁ। ମମତା କହିେଲ ସକାଳୁ ସକାଳୁ ଭୁତ େଦଖିଲା ପରି ଚାହ]ଛ 

କଣ। ଯାअ अଫିସ ପାଇଁ େରଡି ହୁअ। ମଁୁ ଯାଉଛି େରାେଷଇ କରିବି। େମାେତ ପୁଣି 

ବାଇଗଣ ଭb�ା ବେନଇବାର अଛି। ମମତା ପଶିଗେଲ େରାେଷଇ ଘରକୁ। ବ� ହL ା� ଠିକ 

ଜାଗାେର ବାଜିଛି ଜାଣି ଆଶ c େହେଲ ସନାତନ ବାବୁ ଆଉ ନିଜ ହସକୁ ନିୟ�ଣ କରିବା 

ପାଇଁ ପଶିଗେଲ ବାଥରୁମ େର। 

   
ଭି ଏସ ଏସ ନଗର, ଭୁବେନଶ�ର , ଓଡିଶା 
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ପ�ାୟତ ଇେଲ�ନପ�ାୟତ ଇେଲ�ନପ�ାୟତ ଇେଲ�ନପ�ାୟତ ଇେଲ�ନ    
 ସ~ ନଇଁ ଆସୁଥାଏ। ନେରାbମ ଘର ମୁହଁ େହାଇ ବାଇକିେର 

ଘରକୁ େଫରୁଥାଏ। ଆଉ ପା�-ଛअ କି.ମି ପେର ଗଁା ଆସିଯିବ। ହଠାତ୍ 

େଦଖିଲା ରାcା କଡ଼େର କିଛି େଲାକ ରୁt େହାଇଛpି। େସ ରାcା 

କଡ଼େର ବାଇକି ରଖି କ’ଣ େହାଇଛି େଦଖିବାକୁ ଗଲା। େସ ଏ କ’ଣ େଦଖୁଛି – ଇଏତ 

ତା1 ଗଁା ଟୁକୁନା। େକୗଣସି ଗାଡ଼ି ଆ�ିେଡ଼� କରିେଦଇଛି। େଚତା ହରାଇ ପଡ଼ିଛି, ମୁtରୁ 

ର� ଝରୁଛି। ଭିଡ଼ େଠଲି ଭିତରକୁ ଗଲା। କହିଲା – ଇଏ ଆମ ଗଁା ଟୁକୁନା। େଲାକମାେନ 

ତା’ ମୁହଁେର ପାଣି ଛାଟୁଥାpି। କିr କିଛି ଲାଭ େହଉନଥାଏ। ନେରାbମ ପାଟି କରି 

କହିଲା - େଡ଼ରି କାେଳ େହବନି, ତାକୁ ହ�ିଟାଲ୍ େନବାକୁ େହବ। ଶୀଘ� ଆd�ଲାନ୍ସ 

ଡ଼ାକିବା ପାଇଁ କହିଲା। ଆd�ଲାନ୍ସ ଆସିବା ପେର ଡ଼ା�ରଖାନା େନଇଗଲା। 

ହ�ିଟାଲ୍ େର ଆଡ଼ିମିସନ କରି ଡ଼ା�ର ସହିତ ପରାମଶ� କଲା। କିଛି ସମୟ ପେର 

ଟୁକୁନାର େଚତା େଫରିଲା। ଟୁକୁନା େଦଖିଲା ପାଖେର ନେରାbମ ବସିଛି। ନିଜ େଗାଡ଼ 

ଭା}ି ଯାଇଛି ଓ ମୁtେର ବ�ାେtଜ ବkା େହାଇଛି। ଟୁକୁନା ନେରାbମ ମୁହଁକୁ କରୁଣ 

ଦୃ ିେର अନାଇଲା। ନେରାbମ କହିଲା କିଛି ବ�c ହୁअନି। ବିେଶଷ କିଛି େହାଇନି। ମଁୁ 

ଡ଼ା�ର ସହିତ ପରାମଶ� କରିଛି ଖାଲି ତୁମର େଗାଡ଼ି ଟିେକ अସୁବିଧା େହାଇଛି। 

अପେରସନ୍ କେଲ ଠିକ୍ େହାଇଯିବ। ମଁୁ ତୁମ ଘରକୁ ଖବର ପେଠଇଛି। ତୁମ ଘରୁ କିଏ 

ଆସୁଥିେବ। ତୁମ ସା}ମାେନ, ବାପି, ସ~ୟ, अiୟ ଏମାେନ ବି ଆସୁଥିେବ। ଠିକ୍ 

ଇଂ ଭାଗିରଥୀ େସଠୀ 
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ଏତିକିେବେଳ ଟୁକୁନାର ବଡ଼ ଭାଇ ଆସି ପହ�ିଗେଲ। ଟୁକୁନାର ବଡ଼ଭାଇ ସୁେବାଧ 

ମହାpି। େବଶ ଭଦ�  ବ��ି ସାଧାସିଧା ଚଲଣି। ଜିଲG ାପାଳ1 अଫିସେର କିରାଣୀ ଚାକିରୀ 

କରpି। ବହୁତ େମଳାପି ଓ अମାୟିକ ବ��ି। େସ ନେରାbମକୁ ଟୁକୁନା େବଡ଼ ପାଖେର 

େଦଖି ଆ�ଯ�� େହାଇଗେଲ ଓ ତାକୁ କୁେÁଇ ପେକଇେଲ କହିେଲ - ନେରାbମ, ତୁେମ 

ଆଜି ନଥିେଲ ଟୁକୁନା ବ�ିନଥାpା। ମଁୁ ଶୁଣିଲି ତୁମକୁ ଟୁକୁନା ପାଇଁ ର� େଦବାକୁ 

ପଡ଼ିଲା। ନେରାbମ କହିଲା – ହଁ, ବଡ଼ ଭାଇ। ଡ଼ା�ର କହିେଲ – ଟୁକୁନାର अତ�ଧିକ 

ର�ସ�ାବ େହାଇଛି, େତଣୁ ର� ଜରୁରୀ। େକବଳ ମଁୁ ଟିେକ ର� େଦଇଛି ଓ ଟୁକୁନାକୁ 

ଏଠାେର ପହ�ାଇଛି। ନେରାbମର କଥା ଟୁକୁନା ବି ଶୁଣୁଥିଲା। ଟୁକୁନା ଆଖିରୁ େଯ 

େକେତେବେଳ ଲୁହ ଝରି ଆସିଥିଲା େସ ଜାଣିପାରି ନଥିଲା। ଏତିକିେବେଳ ଟୁକୁନା ଉପେର 

ନେରାbମର ଆଖି ପଡ଼ିଲା। ନେରାbମ କହିଲା – ଟୁକୁନା ତୁେମ କାJୁଚ କାହ]କି? ତୁମର 

କିଛି େହାଇନି। ସବୁ ଠିକ୍ େହାଇଯିବ ତୁେମ ଭଲ େହାଇ ଘରକୁ େଫରିବ। ଟୁକୁନାର 

ବଡ଼ଭାଇ ଉେ�ଶ�େର ନେରାbମ କହିଲା – “ଭାଇ ମଁୁ ଏେବ ଗଁାକୁ ଯାଉଛି। ଆପଣତ 

ଆସିେଲଣି, ଯଦି କିଛି अସୁବିଧା େହବ େମାେତ ଖବର େଦେବ। ଏହା କହି ନେରାbମ 

େସମାନ1ଠାରୁ ବିଦାୟ େନଇ ଚାଲିଆସିଲା। 

 ନେରାbମ ଆଉ େକହି ନୁେହଁ, େସ େହଉଛି ମଧୁପୁର ପ�ାୟତ ସରପ�। 

େଲାକମାନ1 ଭଲ-ମJ ସୁଖ ଦୁଃଖେର अ�ାଭିଡ଼ି ଆଗ ଠିଆହୁଏ। ସିଏ ତା’ ଗଁା ପ�ାୟତର 

େଛାଟ େଦବତାଟିଏ କହିେଲ अତୁ��ି େହବନାହ]। େଛାଟରୁ ବଡ଼ ପଯ��p ସମେc ତାକୁ 

ନିଜର ନିଜର ଲାଗpି। େଛାଟପିଲାମାେନ ନରିଭାଇ ନରିଭାଇ େବାଲି ପାଟି କଲାେବେଳ 

ତା ସମ ବୟ@ ଯୁବକମାେନ ତାକୁ ଆେର! ନରି ତୁ କୁଆେଡ଼ ଯାଉଛୁ େତା ସହିତ ବହୁତ 
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ଦିନ େହଲା େଦଖା େହାଇନି େବାଲି କୁହpି। ବଡ଼ମାେନ ଆେର! ପୁअ ନରିଆ! ଭଗବାନ 

େତାେତ େକାଟି ପରମାୟୁ ଦିअr େବାଲି କହି ଆଶୀବ�ାଦ ଢ଼ାଳି ଦିअpି। କିr ଏ ସବୁ 

ଭିତେର ବି ଏମିତି ମଣିଷମାନ1ର କିଛି ଶତ� �ଥାpି। େସମାନ1ର ଶିରୀ େଦଖିପାରpି ନାହ] 

କି ସହି ପାରpି ନାହ]। 

 ଗତ ପ�ାୟତ ଇେଲ�ନ ସମୟର ଘଟଣା। ଗଁା ପ�ାୟତ ଇେଲ�ନ ଆଉ କମ 

ଦିନଥାଏ। ତା ଗଁାର କିଛି ବୟ@ େଲାକ ଓ ମଧୁପୁର ଗଁାର ଆଉ କିଛି ଯୁବକମାେନ ନରିକୁ 

ସରପ� କରିବା ପାଇଁ �ିର କେଲ। ତାକୁ ଇେଲ�ନ ଲଢ଼ିବାକୁ କହିେଲ। କିr ପ�ଥେମ 

େସ ଲଢ଼ିବାକୁ ମନାକଲା ଓ ପେର ବୟ@ମାନ1ର କଥା କାଟିନପାରି ସରପ� ପାଇଁ 

ଇେଲ�ନେର ଠିଆେହଲା। ଟୁକୁନା ଜେଣ अ��ଶିiିତ ଯୁବକ କହିେଲ अତୁ��ି 

େହବନାହ]। ଡ଼ାକ ନଁା ଟୁକୁନା। େହେଲବି କାଗଜ କଲମେର ନଁା ତାର ପ�େବାଧ ମହାpି। 

ତିନିଥର ମାଟି�କ୍ ପରୀiା େଦବା ପେର ତୃତୀୟେଶ�ଣୀେର ମାଟି�କ୍ ଖtିକ ପାସ କରି 

କେଲଜେର ନଁା େଲଖାଇଲା। କେଲଜେର ଯୁ� ଦୁଇ ଦି’ ଦି’ ଥର େଫଲ େହବା ପେର ଠିକ୍ 

କଲା ଗଁାେର ରାଜନୀତି କରିବ। େତଣୁ ପ�ାୟତର କିଛି େବକାର अ�� ଶିiିତ ଯୁବକ1ୁ 

ଏକାଠି କରି, ସରପ� େହବା ପାଇଁ ଠିକ୍ କଲା। ଗଁା ଗଁା ବୁଲି େଲାକମାନ1ୁ ମତାଇଲା। 

େସ ତାର ସା}ମାନ1ୁ ଶିଖାଇ େଦଇଥିଲା େଯ, ସରପ� ପ�ାଥ�ୀ ପାଇଁ ଆଉ କାହାକୁ 

ପ�ାଥ�ୀପତ�  ଦାଖଲ କରିବାକୁ େଦେବ ନାହ]। ଯିଏ ସରପ� ପ�ାଥ�ୀ େହବ ତାକୁ ଜୀବନେର 

ମାରିେଦବାକୁ ଧମକ ଚମକ େଦେଲ। କିr ମଧୁପୁର ପ�ାୟତ େଲାକମାେନ ଚାହୁଁଥିେଲ 

ତା1 अ�ଳର ବିକାଶ। ଆଧିକାଂଶ େଲାେକ ନେରାbମକୁ ସରପ� ପ�ାଥ�ୀ ପାଇଁ अନୁେରାଧ 

କେଲ। କହିେଲ ଟୁକୁନା ସରପ� େହେଲ ତା1 अ�ଳର କିଛି ବିକାଶ େହଇପାରିବନାହ]। 
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ଏ ବଷ� ଆମ ଗଁା ନୂଆ ପ�ାୟତ ରୂେପ ସ ୀକୃତି ପାଇଛି। ନୂଆ ପ�ାୟତ ପାଇଁ ଜେଣ ଦi 

ସମାଜେସବୀ ସରପ� ଦରକାର। କିr ଟୁକୁନା ଚାହୁଁଥିଲା ନିଦ J�େର ନିବ�ାଚିତ େହବା 

ପାଇଁ। କାରଣ େସ ଜାେଣ ତାକୁ େକହି େଭାଟ େଦେବନାହ]। େତଣୁ ନେରାbମକୁ 

େଚତାବନୀ େଦଲା ପ�ାଥ�ୀ ନେହବା ପାଇଁ। ନେରାbମ ଟୁକୁନାକୁ ବୁଝାଇଲା କି, େସ 

ସରପ� େହବାକୁ ଚାହୁଁନାହ]। କିr ଗଁାର ବୟ@ େଲାେକ ତାକୁ ବାଧ� କରିଛpି। ତୁେମ 

ଯଦି େଲାକମାନ1ୁ ବୁେଝଇ ପାରିବ, ତୁେମ ପ�ାଥ�ୀ େହେଲ, େଲାକମାନ1 ପାଇଁ ଭଲ କାମ 

କରିବ। ମଁୁ ପ�ାଥ�ୀ େହବାକୁ ଚାହୁଁନି େବାଲି ସମc1ୁ ବୁଝାअ। ଟୁକୁନା ଏ କଥାଶୁଣି 

ନେରାbମ ସହିତ ଯୁ�ି କଲା ଓ କହିଲା ତୁେମ ପ�ାଥ�ୀପତ�  ଦାଖଲ କରିବ ନାହ]। ଆଉ 

ଯାହା ସବୁ ମଁୁ ବୁଝିବି। ଏତିକି େଚତାବନୀ େଦଇ ଚାଲିଗଲା। ପ�ାଥ�ୀପତ�  ଦାଖଲର େଶଷ 

ତାରିଖ ଦିନ, ଗଁା େଲାକ1 କଥା କାଟି ନପାରି, ନେରାbମ ସ ାଧୀନ ପ�ାଥ�ୀ ଭାେବ ପ�ାଥ�ୀପତ�  

ଦାଖଲ କରିେଦଲା। ଟୁକୁନା େଯେତେବେଳ ଏ ଖବର ପାଇଲା ପ�ତିେଶାଧ ପରାୟଣ 

େହାଇଉଠିଲା। େସ ଭାବିଲା ନେରାbମକୁ ପାେନ େଦେଲ େସ ପ�ାଥ�ୀପତ�  ପ�ତ�ାହାର 

କରିେନବ। 

ମୁହଁ ସ~ େବଳ .............. । ନେରାbମ ଗଁା ମୁt ଆd େତାଟାରାcାେର େଫରୁଥାଏ। 

କ§ା େମାରମ ଧଳିୂଧସୂର ରାcାେର ସାଇେକଲ ଚେଲଇ। ହଠାତ୍ ତା ସାଇେକଲଟି ଧ¦ା 

ଖାଇ ତେଳ ପଡ଼ିଗଲା। ଏତିକିେବେଳ ବାପି, ସ~ୟ ଓ अiୟ ସହିତ ଟୁକୁନା ଆସି ତାକୁ 

ପେକଇ େଦେଲ। ଦି ଚାରି ଚାପୁଡ଼ା ତା ଗାଲେର ମଧ� କଷି େଦେଲ। କହିେଲ - ପ�ାଥ�ୀପତ�  

ପ�ତ�ାହାର କରିେନବୁ, ନେଚତ୍ ଜୀବନେର ମାରିେଦବୁ। ନେରାbମ େସହି ଧଳିୂ ରାcାେର 

ମୁହଁମାଡ଼ି ତେଳ ପଡ଼ିଯାଇଥିଲା। ମୁହଁେର ଲାଗିଥିବା ଧଳିୂ େପାଛି ପାଛି ବଡ଼ କ େର ଠିଆ 
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େହଲା ନେରାbମ। ହସିଲା ଦାp େଦେଖଇ। ଧୁଳି ଆଉ ଲାଳ ମିଶା ମୁହଁେର ତା’ ଧଳା 

ଦାp ଗୁଡ଼ାକ ଚକଚକ େଦଖାେଦଲା। େସ ଭାରି କ େର �  କରିେଦଲା – ହଁ, ତୁେମ 

େମାେତ ମାରିପାରିବ, େହେଲ େକେବ ଜିତି ପାରିବନି .....। ..... େକେବ ନୁେହଁ। କହି◌ିବା 

ସହିତ ଦାp େଦେଖଇ ହସିଲା। ଟୁକୁନା ଓ ତା ସା}ମାେନ ପୁଣି େଠଲା େପଲା କରି ମାଡ଼ 

େଦବାକୁ ଉଦ�ମ େହବା ସମୟେର େଗାଟିଏ ଜିପ ଲାଇଟ େସଇ ଆଡ଼କୁ ଆସିବାର 

େଦଖିେଲ। େସମାେନ ହଠାତ୍ ଯିଏ ଯୁଆେଡ଼ େଦୗଡ଼ା େଦୗଡ଼ି କରି ପେଳଇଗେଲ। ଜିପ୍ ଟି 

ନେରାbମ ପାଖେର ଆସି अଟକି ଗଲା। ଜିପ୍ େର ଥିେଲ େସହି ଗଁାର ଜେଣ ମୁଖ�ବ��ି। 

ସହରକୁ ଯାଇଥିେଲ େକୗଣସି କାମେର । ନେରାbମର ଏଭଳି अବ�ା େଦଖି ପଚାରିେଲ  - 

ଏମାେନ କିଏ ସବୁ ତୁମ ସହିତ ଗtେଗାଳ କରୁଥିେଲ କି? ନେରାbମ କହିଲା - ନା! 

େସମିତି କିଛି ନାହ]। ଟିକିଏ କଥା େହଉଥିଲୁ। େସ ବୁଝି ଯାଇଥିେଲ, ନେରାbମ ଏମିତି 

ପିଲା ଯିଏକି କାହାର अମ}ଳ ଓ अନି  ଚିpା କେରନି। ସବୁ ଲୁେଚଇ କହିବାକୁ ଚାହୁଁନି। 

େସ ନେରାbମ ସାଇେକଲକୁ ଜିପେର ଉେଠଇ ନେରାbମକୁ ପାଖ ସିଟେର ବେସଇ ଗଁାକୁ 

େଫରିେଲ। ତା ପର ଦିନ ଗଁା ମୁଖିଆ ଏକ ସଭା ଡ଼ାକିେଲ। ମୁଖିଆ କହିେଲ ଆମ ନୂଆ 

ପ�ାୟତ ପାଇଁ ନେରାbମ ହ] ଏକମାତ�  େଯାଗ� ବ��ି। ଯଦି େକହି ତା1 ବିରୁ�େର ପ�ାଥ�ୀ 

ହୁअpି କିଛି ଆପbି ନାହ]। କିr ଆପଣମାେନ, ନେରାbମକୁ ହ] େଭାଟେଦେବ। କାଲି ମଁୁ 

େମା ନିଜ ଆଖିେର େଦଖିଛି - ନେରାbମ ପ�ାଥ�ୀ ନ େହବା ପାଇଁ ତା’ ସହିତ କିଛି ବଦମାସ 

ଲଫ}ା େଟାକା ଗtେଗାଳ କରିଛpି। ଏ କଥା େଗାଟିଏ ଗଁାରୁ ଆଉ େଗାଟିଏ ଗଁାକୁ 

ମାଡ଼ିଗଲା। ପ�ାୟତର ସବୁ ଗଁାର େଲାେକ ଠିକ୍ କେଲ, ନେରାbମ ହ] ଉପଯୁ� ପ�ାଥ�ୀ। 

ତଥାପି ସବୁ େନତା1 ବଡ଼ ବଡ଼ ଆଖି େସମାନ1 ଦଳ ହ] ବିଜୟୀ େହଉ। ବଡ଼ ବଡ଼ 
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େନତାମାେନ ଗଁା ଗଁାେର େଡ଼ରା ପେକଇେଲଣି। ପ�ାୟତ େଭାଟ। ସବୁଆେଡ଼ ଉଠୁଛି 

ପଡ଼ୁଛି। ସରକାରୀ ଦଳ େହଉ କିdା ବିେରାଧୀ ଦଳ େହଉ, ଗଁା ପବନେର େସମାେନ 

ପଇସା ଉେଡ଼ଇ େଦବାକୁ ପଛଉ ନାହାpି। ମାଗଣାେର ମାଗଣାେର ଖାଇବା ପିଇବା 

ମିଳିଯାଉଛି। େଲାକମାନ1 ପାଖେର େନତାମାେନ ଭିଡ଼ ଜମାଉଛpି। େଗାଡ଼ ଭା}ି ଛିଡ଼ା 

େହଉଛpି। େଭାଟ ପାଇଁ େନହୁରା େହଉଛpି। େଯଉଁ େନତାମାେନ ପା�ବଷ� ତେଳ 

ଆସିଥିେଲ, େସହିମାନ1 ମୁହଁ ଆଜି ଗଁା ଦାtେର େଦଖିବାକୁ ମିଳୁଛି। ବଡ଼ ବଡ଼ ଗାଡ଼ି ଧରି 

ଗଁାକୁ ଆସୁଛpି। ସବୁଦୁଃଖ ଦୂର କରି େଦବ େବାଲି କହୁଛpି। େନତାମାେନ େଲାକ1 

ଆଗେର କୁ�ୀର କାJଣା କରୁଛpି। କିr ଗଁା େଲାେକ ବହୁତ ଚାଲାକ େହଇଗେଲଣି। 

େସମାେନ ଭଲ ଭାେବ ଜାଣpି, େଭାଟ ପରଦିନ ଠାରୁ କାଶିଆ କପିଳା େଭଟ ମିେଳନା। 

େନତାମାନ1 ଠାରୁ ଗଁା େଲାକମାେନ ଭରଷା ତୁେଟଇ େଦଇଛpି। କାହାର ମିଥ�ା 

ପ�ତିଶ��ତିେର େସମାେନ ପ�ଭାବିତ େହବାକୁ ପସJ କରୁନାହାpି। େସମାେନ େନତା1ୁ ଭଲ 

ଭାେବ ବୁଝିଗେଲଣି। ଏପରି ଘଡ଼ି ସkି ମୁହୁb�େର ନେରାbମ େକୗଣସି ଜାତୀୟ ଦଳରୁ 

ଟିେକଟଟିଏ ପାଇଲାନାହ]। ଟୁକୁନା ସରକାରୀ ଦଳରୁ ଟିେକଟ ପାଇଲା। କିଛି 

େଲାକମାନ1ର ଧାରଣା ସରକାରୀ ଦଳୀୟ ପ�ାଥ�ୀ ଜିତିେଲ ଉନ� ୟନ ମଳୂକ କାଯ�� କରିବ। 

ନେଚତ୍ अନ� ଦଳମାନକୁ ପଚାେର କିଏ? କିr ମଧୁପୁର ଗଁା େଲାେକ ବୁଝିପାରିଥିେଲ, 

ଟୁକୁନା ସରକାରୀ ଦଳର ପ�ାଥ�ୀ େହାଇଥିେଲ ବି େସ ଜେଣ अମାନୁଷିକ। ଗୁtା ବଦମାସି 

କରିଆସୁଛି। େସ ଗଁା ପାଇଁ େକୗଣସି କାମ କରିପାରିବ ନାହ]। େତଣୁ ନେରାbମକୁ ସ ାଧୀନ 

ପ�ାଥ�ୀଭାେବ ଠିଆ କେରଇ ଜୟଯୁ� କେରଇେବ। ଦରକାର ପଡ଼ିେଲ ଗଁା ପ�ାୟତର 

ଉନ� ତି ପାଇଁ ସମେc ଯାଇ ସରକାର1 ପାଖେର ଧାରଣାେର ବସିବ। अନଶନ କରିେବ। 
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କିr େସମାନ1ର ଉପଯୁ� େନତା ହ] ନେରାbମ। ଚାହୁଁ ଚାହୁଁ େଭାଟ ଦିନ ଆସିଗଲା। 

େଭାଟ ଦିଆ ସରିଗଲା। େଭାଟ ଗଣତି େବଳ ମଧୁପୁର ଗଁାର େଲାେକ ଚାତକ ପରି ଚାହ] 

ବସିଛpି େଭାଟର ଫଳାଫଳକୁ। ନେରାbମ ବିପୁଳ ପରିମାଣ େଭାଟେର ବିଜୟୀ େହଲା। 

ଗଁା େଲାକମାନ1 ଖୁସି କହିେଲ ନ ସେର। ବିରାଟ ପଟୁଆର କରି ନେରାbମକୁ ଗଁାରୁ ଗଁା 

ବୁେଲଇ ପରିଚିତ କେରଇ େଦେଲ। ନେରାbମ ପ�ତିଶ��ତି େଦଇ କହିଲା – ତା ଜୀବନର 

େଶଷ ର� ବୁJା ଗଁାର ଉନ� ତି ପାଇଁ ତ�ାଗ କରିବ ଓ ଗରିବମାନ1 େସବାେର ଜୀବନ 

ଉ�ଗ� କରିବ। େତଣୁ ସମc1 ଆଶୀବ�ାଦ ଭିiା କରୁଛି। 

 ଆଜି କିr ତାର ପ�ତିଦ Jୀ ଟୁକୁନା ହ�ିଟାଲ୍ େର, ନେରାbମ ନଥିେଲ ହୁଏତ 

ଟୁକୁନାର ଜୀବନ ପ�ଦୀପ ଲିଭି ଯାଇଥାpା। ଟୁକୁନା େଫରି ଆସିଛି ଗଁାକୁ। ସୁ� େହାଇ 

ଯାଇଛି। େସଦିନ ସk�ାେବେଳ ନେରାbମ ଘେର ଥାଏ। ଘର କବାଟ ଠକ ଠକ ଶୁଭିଲା। 

ଭିତରୁ ଥାଇ ନେରାbମ କହିଲା – ଭିତରକୁ  ଆସ, ଘର େଖାଲା अଛି। ଟୁକୁନା କବାଟ 

େଠଲି ଭିରକୁ ପଶିଲା। ନେରାbମ ପାଦତେଳ ସା ା} େହାଇ ପଡ଼ିଗଲା। କହିଲା – 

ଭାଇ! ତୁେମ ମହାନ। ତୁମ ମହନୀୟତାର ମହାନତାକୁ ଆଜି ମେମ� अନୁଭବ କରୁଛି। 

ତୁେମ େମାର ଜୀବନଦାbା। କିr ମଁୁ ପାମର ତୁମକୁ ଜୀବନେର ମାରିେଦବାର ଦୁବ�ାର 

ପ�ୟାସ କରିଥିଲି। ତୁେମ କ’ଣ, ଏ କୃତଘ� ସାନ ଭାଇଟା ପ�ତି ସଦୟ େହବନି। େଦବନି 

ତୁମ ବିଶାଳ ହୃଦୟେର ଟିକିଏ ଜାଗା। େଯଉଁ ଜାଗାଟିେର ଚିରେସ�ାତା iମାର ନିଝ�ରିଣୀ 

ବହୁଥିବ। ଆଉ େସଇ ନିଝ�ନୀ ଜଳେର ସ�ାନସାତା େହାଇ ମଁୁ ପରିବbjତ େହଉଥିବି ତୁମ 

ଆଦଶ�କୁ ମଥାେର ଲେଗଇ େଗାଟିଏ ସମାଜେସବୀ। େମାେତ iମା କରିଦିअ। େଯମିତି 

ଲାଗୁଥିଲା अବିରତ ବହୁଥିବା अନୁତାର अଶ��େର େଧାଇ େହଉଥିବା ନେରାbମର ପାଦ 
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ଦି’ଟା। ତଳୁ ଉେଠଇ ଆଣି, ପ�େବାଧନା େଦଲା। କହିଲା ଉଠ – ଉଠ। ଆଜି ତୁମର 

ପରିବb�ନ ଆସିଛି। ତୁେମ अନୁତାପ କରିଛ ତା’ ଠାରୁ ବଡ଼ ଦt କ’ଣ େହାଇପାେର? ମଁୁ 

ଜାେଣ ତୁେମ ଦିେନ େସଇ ପଥ अନୁସରଣ କରିବ ଯାହାକୁ ନିସ ାଥ� ଓ ତ�ାଗୀମାେନ ମାନବ 

କଲ�ାଣ ପାଇଁ अନୁସରଣ କରିଥିେଲ। ନେରାbମ ଆଖିେର अନୁତ� अଶ�� ଗୁଡ଼ାକ େବାହି 

ଯାଉଥିଲା। ନଇଁ ଆସୁଥିଲା ସ~ ....... େସଇ ସ~ର ମି~ି ମି~ି ଆେଲାକ ବbjକାେର 

ଝଲସି ଉଠୁଥିଲା ସତ୍ଗାମୀ ଓ ସତ�ବାଦୀ, କମ�ବୀର ନେରାbମର ମୁଖ ମtଳ । 

 
ବିଡ଼ିଏ କେଲାନୀ, ଚJ�େଶଖରପୁର, ଭୁବେନଶ ର-୧୬ 

େମା.ନଂ -୯୪୩୭୦୬୦୮୦୦ 
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ଦୁଇଟି ଗ�ଦୁଇଟି ଗ�ଦୁଇଟି ଗ�ଦୁଇଟି ଗ�    
ନିଜ ଭୁଲ 

 ବିକାଶ अଫିସରୁ େଫରି େଦେଖତ ତା’ ଛअ ବଷ�ର ପୁअ ରାଜୁ 

େମାବାଇଲେର ଆଖି ପୁେରଇ କଣ ସବୁ େଦଖୁଛି, େକେତ ଗ�ୀର 

େହାଇଯାଉଛି ତ ପୁଣି େକେବ ହସି ହସି େବଦମ େହଉଛି େସ 

େମାବାଇଲେର ଏମିତି ମ�ି ରହିଥାଏ େଯ ନିଜ ବାପାକୁ ବି ମୁହଁଉେଠଇ େଦଖୁନଥାଏ 

 ବିକାଶ ମୁtେର ପିତ ଚଢ଼ିଗଲା ପୁअ ହାତରୁ େମାବାଇଲ୍ ଛେଡ଼ଇ ଆଣି 

ଚଢ଼ାଗଳାେର କହିଲା, “କଣ େହଉଛି ଇେୟ? େଯେତେବେଳ େଦଖ େମାବାଇଲ୍ ଧରି ବସି 

ଯାଉଛୁ? ଏମିତି େମାବାଇଲ୍ େଦଖିେଲ େତା ଆଖି ଖରାପ େହାଇଯିବ ଯା - ଟିଉସନ୍ ପାଠ, 

@ୁଲ୍ ପାଠ କରିବୁ” 

 ପୁअଠାରୁ ଓହରି ଆସି �ୀକୁ ଡାକମାରି କହିଲା, “ବୁଝିଲ ତୁେମ େକେବ ବି ତା ପ�ତି 

ଧ�ାନ େଦଉନ ରାଜୁ େଯେତେବେଳ େମାବାଇଲ୍ େନଉଛି ତାକୁ ମନା କରୁନ କାହ]କି?” 

 ସ�ାମୀର ଗରମମିଜାଜ ଓ ନାଲି ଆଖିକୁ େଦଖି �ୀ ଚୁପ୍ େହାଇଗଲା ପୁअ 

ପାଠପଢ଼ାେର ବସିଗଲା ତା ପେର ବିକାଶ େପ�୍ସାଟ୍� ବଦଳାଇ େସାଫା ଉପେର ବସି 

େମାବାଇଲ୍ େର େନାଟିଫିେକସନ୍ େଚକ୍ କରିବାକୁ ଲାଗିପଡ଼ିଲା, େସତିକିେବେଳ ରାଜୁ 

େଦୗଡ଼ି ଆସି କହିଲା, “ଡାଡି, ପିGଜ୍ େଡା�୍ ସି େମାବାଇଲ୍! ତମ ଆଖି ଖରାପ େହଇଯିବ” 

 ପୁअର କଥା ଶୁଣି ବିକାଶ ଥେର ପୁअକୁ ପୁଣି ଥେର େମାବାଇଲକୁ େଦଖୁଥାଏ େସ 

ସୁଧାଂଶୁ େଶଖର 
ଦି� େବଦୀ 
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ଚିpା କରି ପାରୁନଥାଏ ରାଜୁକୁ କିଭଳି ଉbର େଦଇ ସr  କରିବ अଗତ�ା େସ 

େମାବାଇଲକୁ େଟବୁଲ୍ ଉପେର ରଖି ବୁକ୍ େସÚରୁ େଗାେଟ ବହି ଆଣି ଓଲେଟଇଲା 

 

ନିଶା 

 େଦହେର ସଫାସୁତରା ଆଇରନ ଦିଆ େପ�ସାଟ୍�, ଆଖିେର କଳା ଚଷମା, 

ପେକଟେର ପାନିଆ, ରୁମାଲ୍ ପୁଣି ନିଶାେର ଟଳମଳ ପାଦ, େବାଧହୁଏ କାହା େଭାଜିଭାତ 

ଖାଇବାକୁ ଯାଉଛି ମକରା, ରାcାଧାରେର ପାଦ ଦୁଇଟା ତା’ର ପଡ଼ିଉଠି ଆଗକୁ 

ଆଗଉଥଏ 

 ହଠାତ୍ ତା ସିJୁର ଆଖି ରାcା ଧାରେର ବସିଥିବା େମାଚି ଉପେର ପଡ଼ିଗଲା, 

ପିkିଥିବା ବୁଟ େଜାତା ଉପେର ଆଖି ଘୁେରଇଲା େସ, ଲdା ପାହୁt ପେକଇ ପହ�ିଗଲା 

ରାcା ଧାରେର ବସିଥିବା େମାଚି ନିକଟେର ବାଦଶାହ ପରି ହୁକୁମ୍ େଦବା ଶ«େର 

େମାଚିକୁ କହିଲା, “ଆେବ େନ େମା େଜାତାଟା ଜଳ୍ଦି ପଲିସ୍ କରିେଦ େଦଖ 

ଭଲଭାବେର କରିବୁ େଯମିତି ମୁହଁ େଦଖାଯିବ ମଁୁ େଗାେଟ େମେରଜ୍ ପାଟj ଏେଟt୍ 

କରିବାକୁ ଯିବି” 

 ମକରା ହୁକୁମ୍ ମାନି େମାଚି ତା େଜାତା ପଲିସ କରିେଦଲା େଜାତାେର ଚମକ 

ଆସିବା ପେର ପୁଣିଥେର ତା ଟଳମଳ ପାଦ ଆଗକୁ ବଢ଼ିଲା 

 ତା ପରଦିନ ସକାେଳ େସଇ ରାcାକଡ଼ େମାଚି1 ଗହଣେର ପଲିସ୍ ବା�ଧରି 

ଗ�ାହକ1ୁ अେପiାରତ ମକରା ଖଇନି ମଳୁଥିଲା 
ବି.ସି. - ୭୪, େସ¤ର - ୧, ସଲ୍ ଟେଲକ୍, େକାଲକାତା - ୬୪, ଭ� ାମ�ଭାଷ : ୯୬୮୧୩୭୩୫୧୨ 
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େଲେହରେଲେହରେଲେହରେଲେହର    
 ପtିେଚରୀ ସହରଟି ଭାରତ େଦଶେର ଖୁବ ପ�ସି� 

ବେ}ାପସାଗର କୂଳେର अବ�ିତ ଏହି େକJ�ଶାସିତ ପ�େଦଶଟି ଖୁବ 

ସÇୁଳିତ, ସଫା ସୁତୁରା, ପଣୂ �ରୂପେର ବିକଶିତ ଏବଂ ବିଗତ ସମୟେର 

ଫ� ାନ୍ସ େଦଶର अଧୀନେର ଥିବାରୁ, େସଠିକାର अଧିକାଂଶ ପୁରୁଣା ଇମାରତ ଗୁଡିକ େସହି 

େଦଶର ନିମ�ାଣ େଶୖଳୀକୁ ଏେବବି ପ�ଦଶ�ନ କରିଥାଏ ସହରର ପ�ସି� ହ�ିଟାଲ ଏବଂ 

େମଡିକାଲ କେଲଜ ‘ଜିପେମର’େର ନିଯୁ� ଥିେଲ ଜଣାଶୁଣା ଡା�ର େଜ-ଭାtୁଲା ଏବଂ 

ତା1ର ପତ� ୀ ଡା�ର ଏସ-ଭାtୁଲା 

 ଭାtୁଲା ପରିବାରଟି େଗାଟିଏ େଛାଟ ଓ ସୁJର ପରିବାରର ଉଦାହରଣ େସହି 

ପରିବାରର ଏକମାତ�  କନ�ା ଥିେଲ ‘େଲେହର’ େସ ଥିେଲ ମାତାପିତା1ର 

ଜୀବନେଜ�ାତି ବାଲ�କାଳରୁ अତି ଆଦର, େସ�ହ ଓ ମମତା ଦ ାରା ସି�ିତେହାଇ 

ବଢିଆସିଥିେଲ ସହରର ପ�ସି� ‘କାରେମଲ କନେଭ� @ୁଲ’େର ପାଠ ପଢ଼ୁଥିବା 

େଲେହର ଏକ ଆଧୁନିକ ସହରର ପ�ତିଭାବାନ କନ�ା ବିଦ�ାଳୟେର େଲେହର େକବଳ 

ନିଜର େସୗJଯ�� େହତୁ ପ�ସି� ନଥିେଲ, ଶିiାେର ମଧ� େସ ସେବ�ାbମ ଓ େଖଳକୁଦେର 

ସବୁସମୟେର ଭାଗ େନଉଥିେଲ େଲେହର ଏକ ସବ�ଗୁଣ ସ%ନ�  ଛାତ� ୀ ହିସାବେର ନିଜର 

ଚରିତ�  ଓ ଶିiାକୁ ଗଠନ କରିଥିେଲ ଡା�ର ମାତାପିତା ସାବ�ଜନିକ cରେର େଲେହର 

ବିଷୟେର ଖୁବ ପ�ଶଂସା ଶୁଣୁଥିେଲ ଏବଂ ନିଜର କନ�ାଉପେର ବହୁତ ଗବ� अନୁଭବ 

ଡଃ ପ�ଶାp ନାୟକ 
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କରୁଥିେଲ ବାଲ�କାଳରୁ େଲେହର1ୁ େକୗଣସି ସୀମାମଧ�େର ବାkି ରଖି ନଥିବାରୁ େସ 

ନିଜର ବିଚାରଧାରାକୁ ସ%ୂଣ� ସ ାଧୀନ ଭାବେର ପରିଚାଳନା କରୁଥିେଲ  

 କାରେମଲ @ୁଲରୁ ବାହାରି େଲେହର ଆସି ପହ�ିଥିେଲ େଦଶର ରାଜଧାନୀ ଦିଲG ୀ 

ସହରେର ପ�ସି� ଦିଲG ୀ ୟନିୂଭରସିଟିର ହନ୍ସରାଜ କେଲଜେର ‘ରାଜେନୖତିକ ବି�ାନ’ 

ବିଭାଗେର ପ�େବଶ କରିଥିେଲ ଛାତ� ାବାସେର ରହିବାର ସବୁପ�କାର ସୁବିଧା ଥିଲା ଦିଲG ୀ 

ସହରେଯ ଖୁବ ବିcୃତ, ଜନସଂଖ�ା େଯ ପtିେଚରୀ ସହର ତୁଳନାେର େକେତ ଗୁଣେର 

अଧିକ, ତାହା ଗୁଗୁଲ ପରି ସ§�ଇ~ିନ ମଧ� ସଠିକ ରୂପେର କହିପାରିବ ନାହ] ନୂଆ 

ଜାଗା, ନୂତନ ବkୁବାkବୀ ଏବଂ ନୂତନ ପରିେବଶ େଲେହରର ଜୀବନକୁ ଏକ ନୂଆ 

ଦିଗେର େପ�ରିତ କରିଥିେଲ େଲେହର ଏହିପ�କାର ପରିବb�ନକୁ େନଇ ଖୁବ ଖୁସିଥିେଲ 

ମାତାପିତା ମଝିେର ମଝିେର ଦିଲG ୀ ଆସି େଲେହର ସହିତ େଭଟ କରୁଥିେଲ ଏବଂ ସମc 

ପ�କାର ସାହାଯ� େଯାଗାଇ େଦଉଥିେଲ ତା’ଛଡା ପ~ାବ ରାଜ�ର अମି�ତସର ସହରର 

‘ସୁପରିନେଟେt� अଫ େପାଲିସ’ ଶ�ୀଯୁ� େକ-ଭାtୁଲା େଯ େଲେହର’1ର କକା, େତଣୁ 

େସ ମଧ� ଦିଲG ୀ ଆସିେଲ େଲେହରକୁ େଦଖାକରିବା ସହିତ ଆବଶ�କୀୟ ସବୁ ସାମଗ�ୀ 

େଯାଗାଇ େଦବାକୁ ଭୁଲୁନଥିେଲ 

 େଲେହର ନାମଟିର अଥ� େହଲା ଉମj, ସମୁଦ� େର ଉଠୁଥିବା ଲହଡି ନାମର 

ସାଥ�କତା ହିସାବେର େଲେହର ମଧ� ଖୁବ ଚ�ଳ,  ଜିJାଦିଲ,  ପ�ଫୁଲିG ତ ଓ େତଜମାନ 

ଚରିତ� ଧାରୀ େଯଉଁ �ାନେର େଯଉଁବି ସମୟେର େଲେହର'ର ଆବିଭ�ାବ ହୁଏ, େସହି 

�ାନେର େସହି ସମୟେର ଖୁସିର ଲହଡି େଖଳିଯାଏ ନିଜ ବିଭାଗର ସହପାଠୀମାନ1ୁ 

ଛାଡି େଲେହର କେଲଜେର अନ� ବିଭାଗଗୁଡିକେର ମଧ� ବହୁତ ଛାତ� ଛାତ� ୀ ମାନ1 
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ସହିତ ବkୁତ  େଯାଡ଼ିପାରିଥିେଲ େଲେହର ଭାtୁଲା ହନ୍ସରାଜ କେଲଜେର ଜେଣ अତି 

ପ�ସି� ଛାତ� ୀ କେଲଜର େକଉଁବି କାଯ��କ�ମ େହଉ,  େଯପରିକି ବାଷjକ ଉ�ବ,  ର�ଦାନ 

ଶିବିର,  ବାଷjକ କ� ୀଡା ପ�ତିେଯାଗିତା ଇତ�ାଦି,  ପ�େତ�କ �ାନେର ନିଜର ବkୁମtଳୀ 

ସହିତ େଲେହର ସଦା ବିଦ�ମାନ ସବୁପ�କାର କାଯ��କ�ମେର ଭାଗେନଇ ମଧ� େଲେହର 

ନିଜର ବିଭାଗୀୟ ଶିiାେର ଖୁବ ଦୃଢ଼ ପ�ଦଶ�ନ କରୁଥିେଲ େତଣୁ ମାତାପିତା କନ�ାର 

ସାବ�cରିକ ବିକାଶକୁ େନଇ ଖୁସି ପ�କାଶ କରିଥିେଲ  

 ଆଧୁନିକ ଯୁଗ ଓ ଆଧୁନିକ ସହର ଦିଲG ୀ, ଛାତ� ଛାତ� ୀମାନ1ୁ ମଧ� ବିଭିନ�  ଦିଗେର 

ଆକଷ�ଣ କରିଥାଏ େସଥିମଧ�ରୁ କିଛି ଆକଷ�ଣକାରୀ �ଳ ଥିଲା ପ�ସି� େରେcାରଁା, 

ବାର ଏବଂ କGବ ଆଥjକ cରେର ମଜବୁତ ଥିବା ଛାତ� ଛାତ� ୀମାେନ ଏପ�କାର �ାନେର 

ସମୟ ବିତାଇବାକୁ ପହ�ିଥାpି  େଲେହରତ ଆଥjକଦୃ3ିରୁ ବହୁତ ଉପର cରେର 

ଥିେଲ େସ ମଧ� ନିଜର ବkୁମtଳୀ ସହିତ େକେବ େକମିତି ପାଟj କରିବାପାଇଁ 

ଏହିପ�କାର �ାନକୁ ଆସୁଥିେଲ ଏହିପ�କାର �ାନେର ବହୁତ ହାଇକG ାସ େସାସାଇଟିର 

େଯାଗ� ଓ अେଯାଗ� ସpାନମାେନ ସବ�ଦା ବିଦ�ମାନ ଥାଆpି େତଣୁ ସୁJର କନ�ାଟି 

େଦଖିବାମାେତ�  ଏମାନ1ର ଆଚରଣେର ଖୁବ ପରିବb�ନ େହାଇଯାଏ ଏବଂ ଏମାେନ 

େକୗଣସି ବି ପ�କାରର ମାଧ�ମେର େସ କନ�ା ନିକଟେର ପହ�ିବାର ବାଟ 

େଖାଜିଚାଲିଥାpି  

 କେଲଜେର ଶିiାର ଚାପ, ଦିଲG ୀ ସହରର ଜନଗହଳୀ ଏବଂ ଟ� ାଫିକ େଲେହର ପରି 

ଜିJାଦିଲ ପିଲା1ୁ ମଧ� େବେଳେବେଳ କେଲଜର ପରିସର ମଧ�େର ସୀମିତ ରଖିଥିଲା 

େଦଖୁ େଦଖୁ େଲେହର େଯ ଶିiାର େଶଷବଷ�େର ପହ�ିେଲଣି,  େତଣୁକରି ପଢାପଢିେର 
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ଖୁବ ବ�c, अନ�ଦିଗେର ସମୟ ବିତାଇ ପାରୁନଥିେଲ େଶଷ ପରୀiା ସମା� 

େହବାପେର େଲେହର ସମc ବkୁବାkବୀମାନ1ୁ ବିଦାୟ େଦଇ ପtିେଚରୀ ଚାଲିଗେଲ 

ଦିଲG ୀ ସହରେର ବିଗତ ୩ବଷ� ରହିବା ପେର େଲେହର'1ର ବ��ିତ େର ଖୁବ ପରିବb�ନ 

ଆସିଥିଲା ମାତାପିତା1 ସହିତ େସ ଆେଲାଚନା କରିଚାଲିଥିେଲ କି ଆଗକୁ ରାଜେନୖତକ 

ବି�ାନେର ସ�ାତେକାbର ବିଭାଗେର ପଢିେବ ନା େସ ଏମବିଏ କରିେବ େଲେହର'ର 

‘ମାନବସ�ଳ ବିଭାଗ’େର ଏମବିଏ କରିବାର ଇlା େଦଖି ମାତାପିତା କିଛି ଆପbି 

କରିନଥିେଲ ଦିଲG ୀ ସହରେର ଏକ ପ�ସି� େବସରକାରୀ ଏମବିଏ ଶିiାନୁ3ାନେର 

େଲହର ନାମ େଲଖାଇେଲ ଖୁସିଖୁସି େଲେହର ପୁନବ�ାର ଆସି ପହଁଚିେଲ େସହି ଦିଲG ୀ 

ସହରେର ୨୦ ବଷ�ର େଲେହର ଦିଲG ୀ ଆସିବାର କିଛିଦିନ ପବୂ�ରୁ ନିଜର ଜନL ଦିନ 

ପାଳନ କରିଥିେଲ 

 େଲେହର ଭାtୁଲା,  ମାନବସ�ଳ ବିଭାଗେର ପ�ଥମଦିନରୁ ପ�ସି� ବଡ଼ବଡ଼ ଆଖି, 

ଲdା ବାଳ, ପତଳା ଶରୀର, ୫ଫୁଟ ୮ଇ� ଉ§ତା, ସୁପର ଶୁଭ�  ର}, େଲେହରର ଭବ� 

ଉପ�ିତି େଦଖି କେଲଜର େକୗଣସିବି ମହାଋଷି ନିଜର ତପସ�ା ଭ}କରିବାକୁ ପେଛଇେବ 

ନାହ] େଲେହର ବାହାର ଦୃ3ିରୁ ଖାଲି ସୁJର ନଥିେଲ, ଆpରିକ ଦୃ3ିେକାଣରୁ ମଧ� ଖୁବ 

ପେରାପକାରୀ ଏବଂ ଶୁ� ଚରିତ� ଯୁ� ଥିେଲ େସ ଖୁବ ଭଲଭାବେର ନିଜର ସୀମାକୁ 

ସବ�ଦା ନିୟ�ଣେର ରଖିଥିେଲ େଲେହର େସାସିଆଲ େମଡିଆ ଦ ାରା ନୂତନ ବkୁ ସ%କ� 

ସୃ ି କରିପାରୁଥିେଲ େଫସବୁକ େଲେହର'ର ଏକ ଜୀବନର ଧାରା ଥିଲା େସ ମଧ� 

ଜୀବନପ�ତି ଉ�ାହ ଭରପୁର ବ��ିତ  ଥିବାରୁ ବିଭିନ�  ପ�କାର �ାନ ପରିଭ� ମଣ କରିବାର 

ଖୁବ ସଉକିନ ଥିେଲ 
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 ଏମବିଏ ପାଠପଢ଼ାର ଚାପ ଆଉ େଲେହରକୁ େକୗଣସି ଦିଗେର ସମୟ ବିତାଇବାକୁ 

େଦଉନଥିଲା େଦଖୁେଦଖୁ ୨ବଷ�ର ଏମବିଏ'ର େଶଷ େସମି ର େହାଇଗଲା ଏବଂ 

େଲେହର ଖୁବ ଚିpାଯୁ� କଠିନ ପରିଶ�ମ, ଡର ଓ ଘବରାହଟର ସମୟ, ଦିନରାତି ପାଠ 

ହ] ପାଠ ସବୁଦିନ େଯ ଖୁବ ବ�c ଦିେନ କେଲଜେର ୫ଟି ବ�ାଖାନେର ଭାଗେନଇ 

େଲେହର ପଣୂ�ରୂେପ ଥକିଯାଇ ନିଜର ଛାତ� ାବାସକୁ େଫରିେଲ ନିଜ କiେର ପହ�ି 

ସ�ାନକରି େଫ� ସ େହବାପେର ନିଜର ବିଛଣାେର ହାଲିଆ େହାଇ ପଡିଗେଲ େଦଖୁେଦଖୁ 

େସ େଯ େକେତେବେଳ ନିଦ� ାଶ� କିଛି ସମୟପେର ଉଠିବାରୁ େଦଖିେଲେଯ ରାତିର ୯ଟା 

ବାଜିଲାଣି େଦୗଡ଼ିଯାଇ ଛାତ� ାବାସର କ�ା�ିନେର ରାତି� େଭାଜନ ପାଇଁ ବସିପଡ଼ିେଲ  

ତା1ର େଶ�3ବkୁ ଶ��ତି ମଧ� ତା1ରି अେପiାେର ବସିଥିେଲ ଦୁଇବkୁ େଯ ଏକାସେ} 

େଭାଜନ କରୁଥିେଲ ପରୀiାର ସମୟ ଆସୁଥିବାରୁ ରାତ� ୀର अkକାର ମଧ�େର 

ଛାତ� ୀମାେନ କଠିନ ପରିଶ�ମ କରି ପଢିଚାଲିଥିେଲ  େଲେହର ଏବଂ ଶ��ତି ମଧ� ନିଜ ନିଜ 

କiକୁ ଚାଲିଗେଲ ଏବଂ ପଢିବାେର ବ�c େହାଇଗେଲ କିଛିସମୟ ବିତିଗଲାପେର 

େଲେହର ନିଜର ଆଇ-ପ�ାଡ଼େର େଫସବୁକ, ଜିେମଲ,  ଟି ଟର,  ଇତ�ାଦି ସବୁକିଛି 

େଦଖିଚାଲିେଲ େଫସବୁକ େପଜେର ତା1ର କିଛି େନାଟିଫିେକସନ ଥିଲା,  କିଛି େମେସଜ 

ତ ଆଉ କିଛି େଫ� t ରିକୁଏ   େଲେହର ଆଗ�ହର ସହିତ େଫସବୁକର େଫ� t ରିକୁଏ  

େଦଖିେଲ େସମାନ1 ମଧ�ରୁ ଜେଣ ଥିେଲ ‘େସୗମିତ�  େମେହରା’, ଏକ ଲdା ଶୁ� 

ର}ଧାରୀ ଖୁବ ହ�ାtସମ ଯୁବକ ଯୁବକଟି ନାଇେକ ଟି-ସାଟ� ପିkିଥିେଲ, ହାତେର 

ଗୀଟାର ଧରି ସଂଗୀତ ସାଧନାର ରୂପେର ନିଜର େପ�ାଫାଇଲ ପିକ୍ଚର ରଖିଥିେଲ 

େଫସବୁକ େପଜ େଦଖିବାପେର ଜଣାପଡିଲା କି େସୗମିତ� , ଦିଲG ୀ ୟନିୂଭରସିଟିରୁ ଶିiା 
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ପ�ା�କରି ଦିଲG ୀ �ିତ ସÛେୱୟାର କ%ାନୀ ‘ଏଡିଏମେକ’େର ଇଂ~ିନିअର ଭାେବ 

କାଯ��ରତ ଥିେଲ  କିଛି ନଭାବି େଲେହର େଫ� t ରିକୁଏ ଟିକୁ ଗ�ହଣ କରିେନେଲ ୫ଟି 

ମିନିଟ ସମୟ ବ�ବଧାନେର େସୗମିତ�  ତରଫରୁ େମେସଜ ଆସିଗଲା କିଛି ସମୟ 

ପାଠପଢ଼ାର ଚାପରୁ ମୁକୁଳିଯାଇ େଲେହର ଉbର ମଧ� େଦଇଥିେଲ ଏବଂ ସାମାନ� 

ଚିଟଚାଟ ଆର� େହାଇଥିଲା ଏହାମଧ�େର େଯ अଧଘ�ା ବିତିଗଲାଣି େଲେହର ଘଡି 

େଦଖିବାପେର ବJ କରି ପାଠପଢ଼ିବାେର ଲାଗିଗେଲ | ଛାତ� ାବାସେର ଦୃଶ�ଟି ଖୁବ 

ଦଶ�ନୀୟ ଥିଲା  ପ�େତ�କ �ାନେର ଛାତ� ୀମାେନ ବସିଯାଇ ପଢିବାେର ବ�c,  କିଏ ବହି 

ଧରି ତ କିଏ ଲା�ପ ଧରି ତ ଆଉକିଏ ଆଇ-ପ�ାଡ଼ ଧରି ଖୁବ ମଗ� େଲେହର ମଧ� 

େସମାନ1 ମଧ�ରୁ ଜେଣ ଏହାମଧ�େର ଚାରିଘ�ା ସମୟ ବିତିଗଲାଣି  େଗାେଟ େଛାଟ 

ବିରତି େନଇ େଲେହର ପୁନବ�ାର େଫସବୁକେର ଲଗଇନ କରିଥିେଲ ବହୁତ ଜଣାଶୁଣା 

େଲାକମାେନ अନଲାଇନ ଥିେଲ ଏବଂ େସମାନ1 ମଧ�ରୁ ଜେଣ ଥିେଲ େସହି େସୗମିତ�   

େଲେହର'1ୁ अନଲାଇନ େଦଖି େସୗମିତ�  ସମୟ ନ3ନକରି େମେସଜ କରିଥିେଲ ‘ହାଇ,  

ଏପଯ��p ନିଦ� ାଶ� ନେହବାର କାରଣ କଣ?’ େଲେହର ମଧ� ତୁରp ଜବାବ େଦଇ 

େଲଖିଥିେଲକି ‘ପରୀiା େଯ ଏହି ମାସର େଶଷେର, େତଣୁ ପଢିବାେର ବ�c କିr ତୁେମ 

େଯ ଏେତ ରାତିଯାଏ କଣପାଇଁ अନିଦ� ା?’ ସମୟର ପଣୂ� ଉପେଯାଗ କରି େସୗମିତ�  ତୁରp 

ଉbର େଦଇଥିେଲ ‘ବିଛଣାେର ପଡି ପଡି... अଫିସେର େଯ ଖୁବ ବ�c ଦିନ ଥିଲା.... ମଁୁ େଯ 

େମାର ଚାକିରୀକୁ େନଇ ସr  ନୁେହଁ.... କିଛି ଭଲ ଚାକିରୀ ପାଇଁ େଚ3ା କରୁଛି...... ’  

ଏହିପରି ଭାବେର ଏକ େଦାcାନା କଥାବାb�ାର ସିଲସିଲା ଆର� େହାଇଥିଲା ନିଜ 

ନିଜର ସଉକ,  ପସJ,  ନାପସJ,  ପି�ୟ ଚଳଚିତ� ,  ସଂଗୀତ ଇତ�ାଦି ବିଷୟେର ବାb�ାଳାପ 
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େହାଇଥିଲା ଏହି ବାb�ାଳାପ ଦ ାରା େସମାେନ ପର�ରକୁ � ତାର ସହିତ 

ଜାଣିପାରିଥିେଲ େସ ଦୁହ]1 ମଧ�େର କିଛି ସମାନତା ଥିଲା ଏବଂ କିଛି अସମାନତା ମଧ�; 

େଯପରିକି େସମାେନ ନାଚ ଓ ଗୀତ  ପ�ତି ଆକଷjତ ଥିେଲ,  ସ}ୀତର ସଉକିନ ଥିେଲ,  

ଚଳଚିତ�  େଦଖିବାକୁ ଦୁେହଁ ବହୁତ ଭଲ ପାଆpି, ବିଭିନ�  �ାନ ଭ� ମଣ କରିବାକୁ ଭଲ 

ପାଆpି ପି�ୟ ଖାଦ� ହିସାବେର େଲେହର ଚାଇନିଜ ଖାଦ�କୁ ଭଲ ପାଉଥିେଲ ଏବଂ 

େସୗମିତ�  ଇଟାଲିଆନ ଖାଦ�କୁ ଭଲ ପାଉଥିେଲ େସୗମିତ�  ଏକ ରଚନାତL କ ବ��ି ଥିେଲ 

ଏବଂ ଚିତ� କଳାକୁ ଖୁବ ପସJ କରୁଥିେଲ କିr ପାରିବାରିକ ଖ�ାତିକୁ ବଜାୟ ରଖିବା 

ଉେ�ଶ� େହତୁ େସ ଚାକିରୀ କରିବାକୁ ବାଧ� େହାଇଥିେଲ କିଛିଦିନ ମଧ�େର େସ ଦୁେହଁ 

ପର�ର ସହିତ ଖୁବ େଖାଲା ଏବଂ � ତାର ସହିତ ବାb�ାଳାପ କରିପାରିଥିେଲ; େଯପରିକି 

ଗାଲ�େଫ� t,  ବୟେଫ� t,  େଡଟିଂ,  େଡ� ସିଂ,  େଚେହରା ଓ ଶାରୀରିକ େସୗJଯ�� ଇତ�ାଦି 

ଇତ�ାଦି େଫସବୁକ େପଜେର ଏପ�କାର ବାb�ାଳାପ ସାଧାରଣତଃ େଦଖିବାକୁ ମିେଳ 

କାରଣ ଦୁେହଁ ଆଭାସୀ ଦୁନିଆେର ବାସ କରିଥାpି, େତଣୁ ପ�ତ�i ପ�ଶ� କରିବାକୁ ଲ�ା 

ଆସିନଥାଏ ଧୀେର ଧୀେର ଏପ�କାର ଭଦ�  ଚିେଡ଼ଇବା େଲେହର'1ୁ ଭଲ ମଧ� ଲାଗିଥିଲା 

ଓ େସ ମଧ� ଏକ ମୁ� ବିହ} ରୂପେର େସୗମିତ� 'ର ପ~ୁରୀ ମଧ�କୁ ଉଡିଯାଇଥିେଲ  ସବୁ 

ରାତ� ୀେର େଡରି ପଯ��p ଚିଟଚାଟ ଚାଲିଥିଲା ଏହାମଧ�େର ପର�ରକୁ େସମାେନ 

େମାବାଇଲ ନdର ବିନିମୟ କରିଥିେଲ େପ�ମର ଆଭାସ େହଉଥାଏ ଏକଥା ଭାବି 

େଲେହର ଏକା ଏକା ମନମଧ�େର ଲାଜକୁଳୀ ଲତା ପରି ଲାେଜଇ େହାଇ ଯାଉଥିେଲ 

େପ�ମର ପ�ଥମ अଧ�ାୟେର ସମେc ପରିବତ�ନର अନୁଭବ କରିଥାpି ହଠାତ ଦୁନିଆେର 

ସବୁ ଜିନିଷ ଗୁଡିକ ସୁJର େଦଖାଯାଏ, ମନ ସବ�ଦା ପ�ଫୁଲିG ତ ରୁେହ, अଜଣା େଲାକ ନିଜର 
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ପରି ଲାେଗ, ମନ ମଧ�ରୁ େକ� ାଧ ଦୁେରଇ ଯାଇଥାଏ, ବ�ବହାରେର ଶାଳୀନତା ଓ 

ସୁJରତା ଦୃଶ�ମାନ େହାଇଥାଏ, ଏହିପ�କାର ବ'�ନା େଯ ବହୁତ େରାମା�ିକ 

ଉପନ�ାସେର େଦଖିବାକୁ ମିଳିଥାଏ େଲେହର'ର अନୁଭୂତି ମଧ� ଠିକ ଏହିପରି ଥିଲା 

ମେନ ମେନ େଲେହର ଗାଇ ଯାଉଥିେଲ; 

‘ପ�ଥମ େପ�ମର ପ�ଥମ ଚିଠି, େଲଖୁଛି अଳପ ଭାବୁଛି େବଶି...’ 

 अପରପiେର େସୗମିତ�  ବାବୁ1ର अବ�ା ମଧ� କିଛି ଭଲ ନଥିଲା େସ ହୁଏତ 

ପ�ଥମଥର େପ�ମାଶ� ନେହାଇ ପାରpି, କିr ନି�ିତ ଭାବେର ଦି ତୀୟ କି ତୃତୀୟବାର 

େଲେହର ଭଳି ସୁJର ଯୁବତୀ ସହିତ େପ�ମର ଆଭାସେର ବାkିେହାଇ ଚାଲିଥିେଲ  

ତା1ର ମନମଧ�େର ଝୁମି ଉଠିଥିଲା; 

 ‘ଏହି ଝୁମା ଝୁମା େଗାଲାପୀ େବଳାେର...  

 ସାଥି ଆମ ସL �ତି େନଇ ଆହୁରି ନିଜର େହାଇ ହଜିଯିବା ଆପଣା ଭିତେର..’ 

 ବାcବିକ ଜୀବନେର ସତ� େପ�ମର ଆଭାସ ଏକ अମଣିଷକୁ ମଧ� ଠିକରାcାକୁ 

ଆଣିେଦଇଥାଏ େପ�ମ ହ] ସତ�, େପ�ମ ହ] ସୁJର ଏବଂ ସତ�ମ ଶିବମ ସୁJରମ  

େପ�ମେର ଛଳନା ଓ ପ�ତାରଣାର େକୗଣସି �ାନ ନଥାଏ; େସ େକବଳ ନିଜର େପ�ମିକ କିdା 

େପ�ମିକାକୁ ସଦା ଖୁସିେର ରହିବାକୁ ହ] ଚାହ]ଥାଏ ଏକ ୨୨ବଷ�ର ସୁJର କନ�ାର 

ମନମଧ�େର େପ�ମର ତର} ଫୁଟିବା େଯ ସ ାଭାବିକ େତଣୁ େଲେହର'ର ମନମଧ�େର 

େପ�ମର ପ�ଥମ ଲହଡି ଆସିଥିଲା ଓ େସ ମଧ� ତା1ର ନାମକୁ ସାଥ�କ କରିଥିେଲ 

େସମାେନ ଦୁେହଁ ପର�ରକୁ େଭଟ କରିବାକୁ ଇlା ପ�କାଶ କରିଥିେଲ ଦିଲG ୀ ସହରର 

କନ� ଟ େପGସ �ିତ କାେଫ-କଫି-େଡ’େର େଭଟକରିବା ପାଇଁ ୧୫ अେପ�ଲ ୨୦୧୬ର ସk�ା 
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୫ଟା ସମୟ ନି��ାରିତ େହଲା ଏହାଥିଲା େଲେହର'1ର ପ�ଥମ େଡଟିଂ େସ ବହୁତ 

ଉ�ାହିତ ଏବଂ ଖୁସି ଥିେଲ ମନମଧ�େର ବହୁତ ପ�କାରର ପ�ଶ� ଉଠିଚାଲିଥିଲା, େଲେହର 

ଆଇନା ସ��ଖେର ବସି ୨ଘ�ା ସମୟ ବିତାଇ େଦଇଥିେଲ େଶଷେର େକଉଁ ବ� 

ପରିଧାନ କରିବାର ପ�େୟାଗ ମଧ�ରୁ ବାହାରି େଲେହର ନିଜ ମନପସJର ବ� ଧାରଣକରି 

ନିଜକୁ ପ'ୂ�ରୂପେର ଆଭୂଷଣ ସହିତ େସୗJଯ��ର ପ�ତିମbୂjେର ପରିବb�ନ କରି ‘ଉେବର 

ଟା�ି’େର ବସି କନ� ଟେପGସ �ିତ ‘କାେଫ-କଫି-େଡ’େର ପହ�ିଥିେଲ ବିଚାରା େସୗମିତ� ,  

େସହି �ାନେର ୨ଘ�ା ପବୂ�ରୁ ପହ�ି କଫି ପେର କଫି ପିଇବାକୁ ଲାଗିଥିେଲ  େସୗମିତ� '1 

ହାତେର େଗାେଟ ଲାଲର}ର େଗାଲାପେତାଡ଼ା; ଲାଲ େଗାଲାପ େଲେହର'ର ବହୁତ 

ପସJ େସ ବହୁତ ଆନJିତ अବ�ାେର ପର�ରକୁ ସ ାଗତ କରିଥିେଲ େଲେହର,  

େସୗମିତ� '1ର େରାମା�ିକ ଇସାରାକୁ େଦଖି ବହୁତ ସୁJର अନୁଭୂତିକୁ ମନମଧ�େର ଦବାଇ 

ରଖିଥିେଲ ପର�ରର ପ�ଶଂସା କରିବା ସହିତ େସମାେନ ନିଜ ମଧ�େର ଥିବା 

अସୁବିଧାଜନକ ଓ ଲ�ାଜନକ ଧାରଣାରୁ ବାହାରକୁ ଆସିବାର େଚ ା କରିଥିେଲ ଏହି 

ସମୟେର େୱଟର ଆସି ପଚାରିେଲ ‘ମାଡାମ ଏବଂ ସାର, େସ େସମାନ1ୁ ସାହାଯ� 

କରିପାରିେବ କି?’ ସଠିକ ସମୟେର ସଠିକ ଉbର େଦବାକୁ ଯାଇ େଲେହର େଗାେଟ 

‘ଫ� ାପୁଚିେନା ଓ ଚେକାେଲଟ ଚିପ କୁକି’ ଏବଂ େସୗମିତ�  େଗାେଟ ‘େକାØ କଫି ଓ ବାନାନା 

ମଫିନ’ର अଡ�ର େଦଇଥିେଲ କିଛିସମୟ ମଧ�େର େସମାେନ ପର�ର ସହିତ ଖୁବ 

ଆରାମେର ବାb�ାଳାପ କରିଚାଲିଥିେଲ େସଠାରୁ ବାହାରି େସ ଦୁେହଁ କନ� ଟ େପGସର 

ସପି}ମଲ ମଧ�େର ଚାଲିବାକୁ ଲାଗିେଲ ଏବଂ ନିଜର अସରpି ଭtାରରୁ ସବୁପ�କାର 

ଗ�ର ଆବାହନ କରି ଚାଲିଥିେଲ ସମୟର ସୁେଯାଗ େନଇ େସୗମିତ�  େଯ େଲେହର'1ର 
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ହାତକୁ ନିଜ ହାତେର ଧରିଥିେଲ ଏହାଥିଲା େଲେହର'1ର ଜୀବନେର େପ�ମର ପ�ଥମ 

�ଶ� େଲେହର ନିଜର ଶରୀରେର େଖଳିଯାଇଥିବା अନୁଭୂତିକୁ ଲୁଚାଇ ପାରିନଥିେଲ  

େସ ଦି� ଧା ମଧ�େର ହସିଥିେଲ ଏବଂ ଲାେଜଇ ଯାଇଥିେଲ ସମୟକୁ ହାତମୁଠାେର 

ଚାପିରଖି ଧୀେର ଧୀେର କନ� ଟେପGସରୁ ବାହାରି େଲେହର ଛାତ� ାବାସ ଆଡକୁ ଚାଲିବା 

ଆର� କରିଥିେଲ ଦିଲG ୀ ସହରର ଧଳିୂ ଓ ପ�ଦୁଷଣ େଲେହରକୁ ଦୂଷିତକରିବା ପବୂ�ରୁ 

େଲେହର ଉେବରଟା�ି ଡାକିଥିେଲ ଏବଂ େସ ଠିକ ଟା�ି ଭିତରକୁ ଯିବା ପବୂ�ରୁ େସୗମିତ�  

ଏକ ଚୁdନ ପାଇଁ ଆ�ା ମାଗିଥିେଲ େଲେହର ନିଜକୁ ସ�ାଳି ନପାରି ଏକମତ େହାଇ 

ଯାଇଥିେଲ ଏବଂ ଏହା ଥିଲା ତା1ର ଜୀବନେର େପ�ମର ଦି ତୀୟ �ଶ� ତାହାସହିତ 

ପ�ଥମ େଡଟିଂର अଭି�ତା େନଇ େଲେହର େଫରିଆସିଥିେଲ ଛାତ� ାବାସକୁ ରାତ� ୀର 

अkକାର ମଧ� େଲେହର'1ୁ େଶାଇବାକୁ େଦଇନଥିଲା େସହି ସଂଧ�ାର अନୁଭୂତିକୁ ମନ 

ମଧ�େର ଏେବବି अନୁଭବ କରି ଚାଲିଥିେଲ ଏବଂ େସପରି अବ�ା ମଧ� େସୗମିତ� '1ର 

େହାଇଥିଲା ମନମଧ�େର ଖାଲି ଭାସିଯାଉଥିଲା; 

‘ଉନେସ ଲାଗି େମାେହ େକୖସି ଲଗନେର, ସମଝ ନା ପାଉଁ କରୁଁ କ�ା ଯତନ େର...’ 

 ଦିନ ପେର ଦିନ ବିତି ଚାଲିଥିଲା ବାଷjକ ‘ଜବ େପGସେମ�’ର ସମୟ ପାେଖଇ 

ଆସିଲା ସବୁ ଛାତ� ଛାତ� ୀ ମାନ1 ମନେର ଚିpା ଓ ଆଶଂକା କେଲଜରୁ ଚାକିରୀ 

ପାଇଗେଲ ଚିpାଯାଏ; ନେହେଲ ଥେର କେଲଜରୁ ବାହାରକୁ ଗେଲ ଚାକିରୀ ପାଇବାପାଇଁ 

ଭାରତ େଦଶେର ବହୁତ ପ�ତିେଯାଗିତାର ସ��ଖୀନ େହବାକୁ ପଡିଥାଏ େତଣୁ ସମେc 

େଚ3ା କରିଥାpିକି କେଲଜର ବାଷjକ େପGସେମ� ପାଇଁ ଆସୁଥିବା କ%ାନୀ ଗୁଡିକେର 

ଚାକିରୀ ପାଇବାକୁ ଏବଷ� ମଧ� ବହୁତ ସÛେୱୟାର କ%ାନୀଗୁଡ଼ିକ ଆସିଥାpି  
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 େଲେହର ତା1ର ପ�ଥମ ଚାକିରୀ ଇ�ରଭିଉ ପାଇଁ ପଣୂ �ରୂପେର ପ�cୁତ ପି1 ଟମି-

ହିଲେଫୖଗର ଶାଟ� ଏବଂ ବG ାକ ଟ� ାଉଜର ପିkି ଆଇନା ସ��ଖେର ଭଲଭାବେର ପ�cୁତ 

େହବା ସମୟେର ଘନି3ବkୁ ଶ��ତି ଆସି ପହ�ିେଲ ଏବଂ ଦୁେହଁ କେଲଜର େପGସେମ� 

ବିଭାଗକୁ ଚାଲିଗେଲ େଲେହର'ର ପ�ଥମ ଇ�ରଭିଉ ଥିଲା ‘ଟିଡିପି ସÛେୱୟାର  

କ%ାନୀ’େର େଲେହର ଇ�ରଭିଉ କiମଧ�କୁ ପ�େବଶକଲା ମାତ� େକ ସାମ�ାେର 

ବସିଥିବା ବ��ିବିେଶଷ1ୁ ‘ଗୁଡ଼ମନj}’ କହି ସେdାଧିତ କରିଥିେଲ େଲେହର ଏକ ସL ାଟ�, 

ଶିiିତା ଏବଂ ଉ§େକାଟିର ଚିpାଧାରାଯୁ� ଛାତ� ୀ ଥିେଲ ୨୦ମିନିଟ ଧରି ଇ�ରଭିଉ 

ଚାଲିଲା େଲେହର ବାହାରକୁ ଆସିବାପେର ଭଲ ପ�ଦଶ�ନ କରିଥିବାରୁ ଖୁବ ଖୁସିଥିେଲ  

ଏହି ସମୟେର ‘ଆଇଏନସି ସÛେୱୟାର’ ସହିତ ଇ�ରଭିଉ େଶଷକରି ଶ��ତି ବାହାରକୁ 

ଆସିେଲ େସ ମଧ� ନିଜର ପ�ଦଶ�ନକୁ େନଇ ଖୁବ ଖୁସିଥିେଲ େଧୖଯ�� ଓ अେଧୖଯ�� 

ମଧ�େର େସହି ରାତି� ଟି ବିତିଗଲା ତାର ପରଦିନ ସକାଳେର ଇ�ରଭିଉର ଫଳାଫଳ 

େଘାଷଣା େହାଇଥିଲା େଯପରି ଆଶା ଥିଲା, େସହିପରି ଫଳାଫଳ ଆସିଥିଲା େଲେହର 

ତା1 ଜୀବନର ପ�ଥମ ଚାକିରୀ କରିବାପାଇଁ ‘ଟିଡିପି ସÛେୱୟାର’ର ପୁେନ अଫିସେର 

େପା ି} ପାଇଥିେଲ, େସହିପରି ଶୃତି ମଧ� ‘ଆଇଏନସି ସÛେୱୟାର’ର ପୁେନ �ିତ 

अଫିସେର ନିଯୁ�ି ପାଇଥିେଲ अନ� ବkୁବାkବୀମାେନ ବହୁତ ପରିମାଣେର ସଫଳ 

େହାଇଥିେଲ, େତଣୁ ଛାତ� ାବାସେର ଆନJର ମହଲ ସମେc ନିଜର ପରିବାର ଓ 

ବkୁମାନ1 ସହିତ େମାବାଇଲ େଫାନେର ଗପିବାେର ବ�c େଲେହର ନିଜର 

ମାତାପିତା1ୁ େଫାନକରି ଖୁସିର ଖବର ଜଣାଇଥିେଲ ଏବଂ େସମାେନ ମଧ� େଲେହରର 

ଏହିପ�କାର ପ�ଦଶ�ନ େହତୁ ବହୁତ ଖୁସି େହାଇଥିେଲ େଲେହର ଓ ଶ��ତି ନିଜନିଜର 
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ବkୁମାନ1 ସହିତ ସk�ା ସମୟେର ନିକଟ� ବଡ େହାେଟଲେର ଏକ ସୁJର ପାଟj 

େଦଇଥିେଲ େଲେହର ମଧ� େସୗମିତ� '1ୁ ନିମ�ଣ କରିଥିେଲ େସହି ସଂଧ�ାଟି ବହୁତ 

ହସ ଖୁସିର ସହିତ ବିତିଯାଇଥିଲା ଏବଂ ପାଠପଢ଼ାର ଚାପଠୁ ଦୁେରଇ ଚାକିରୀ ଜୀବନର 

ଚାପ ପାଇଁ ସମେc ନିଜକୁ ପ�cୁତ କରିଚାଲିଥିେଲ 

 କେଲଜେର େଶଷ ଦିନ, ବିଦାୟର ସମୟ, ପୁରା କେଲଜଟି ଖୁସି ଓ ଦୁଃଖ ମଧ�େର 

ଝୁଲୁଥିଲା ବkୁବାkବୀମାେନ ପର�ର ସହିତ ସ%କ� ରଖିେବ େବାଲି ପ�ତି�ା କରୁଥିେଲ 

ସମc1 ମୁଖମtଳେର ଏକ ଦୁଃଖର ପ�ତିଛବି ଥିଲା ଶିiକ, ଛାତ� ଛାତ� ୀ ସମେc 

ସମc1ଠାରୁ ବିଦାୟ େନଉଥିେଲ ମନମଧ�େର ଚାକିରୀ ଜୀବନ ଆର� କରିବାର 

ସ ପ�ଟି ଥିଲା, େତଣୁକରି अpର ମଧ�େର େସମାେନ େସଥିଲାଗି ଖୁସିଥିେଲ ଛାତ� ାବାସେର 

ରହୁଥିବା ସମୟେର ଖୁବ अଧିକ ଜିନିଷପତ�  ଜମା େହାଇ ଯାଇଥିଲା; େତଣୁ େସଗୁଡିକୁ 

ପtିେଚରୀ େନଇଯିବାକୁ ପଡିବ; ତାହା ଭାବି  େଲେହର ଫG ାଇଟେର ନଯାଇ େଟ�ନେର 

ଯିବାପାଇଁ ଚିpା କରିଥିେଲ ଏବଂ ‘ନିୟୁଦିଲG ୀ-ପtିେଚରୀ ଏ�େପ�ସ’େର ରିଜେଭ�ସନ 

କରିଥିେଲ େଟ�ନଟି ନିୟୁଦିଲG ୀ େ ସନରୁ ସk�ା ୧୧ଟା ୫୦ମିନିଟ ସମୟେର ପtିେଚରୀ 

अଭିମୁେଖ ଯାତ� ା ଆର� କରିବାରଥିଲା େସୗମିତ� '1ୁ େଭଟ କରିବା ପାଇଁ େଲେହର ପ�ାୟ 

୮ଟା ସୁଧା େ ସନେର ପହ�ିଥିେଲ େସମାେନ ନିଜମଧ�େର ସ%କ�କୁ ଆେଗଇ େନବାକୁ 

ପ�ତି�ା କରିଥିେଲ ଦୁେହଁ ପଣୂ �ମାତ� ାେର େଫସବୁକ ଉପେର ଭରଷା କରି ଦୁେରଇଯିବା 

ପବୂ�ରୁ େସୗମିତ�  ସମୟର ସୁେଯାଗ େନଇ େଲେହର'1ୁ ପ�େପାଜ କରିଥିେଲ ଓ େଲେହର 

ମଧ� କିଛି ନଭାବି ଉbରେର େସୗମିତ� '1ୁ ଏକ େପ�ମଭରା ଚୁdନ େଦଇ ‘ଦିଲଵାେଲ 

ଦୁଲହନୀୟା େଲ ଯାଏଁେଗ’ର ଚରିତ�  ପରି େଟ�ନ ଭିତରକୁ ଚାଲିଯାଇଥିେଲ ଏହାଥିଲା 
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େଲେହର'1ର ପ�ଥମ େପ�ମର ତୃତୀୟ �ଶ� ନିୟୁଦିଲG ୀ-ପtିେଚରୀ ଏ�େପ�ସ ଖୁବ ଦ� �ତ 

ଗତିେର ଗଜ�ନକରି ନିୟୁଦିଲG ୀ େ ସନ ଛାଡିଥିଲା 

 ପtିେଚରୀ ସହର, ଦିଲG ୀ ସହରଠୁ ୨୪୦୦ କିେଲାମିଟର ଦୂରତା, ଦ� �ତଗାମୀ େଟ�ନଟି 

ପରଦିନ ସk�ା ୭ଟା ସମୟେର ପtିେଚରୀ େ ସନେର ପହ�ିଲା ମାତାପିତା େସମାନ1 

ନୟନପିତୁଳା1ୁ େଦଖିବାକୁ େ ସନେର अେପiାରତ ଥିେଲ େଟ�ନଟି ରହିବାiଣି 

େଲେହର ବାହାରିଆସି ମାତାପିତା1ୁ କୁÁାଇ ପକାଇଥିେଲ ପର�ରଠୁ ଦୂରେର ରହି 

େସମାେନ ନିଜ ଝିअର अନୁପ�ିତିକୁ ବହୁତ କ ର ସହିତ ସହ� କରିଥିେଲ, େସହିପରି 

େଲେହର ମଧ� ଝିअର ଶିiା େଶଷ େହଲା ଏବଂ ଚାକିରୀ ଜୀବନ ଆର� େହବ 

େଲେହର ହାତେର ମାତ�  େଗାଟିଏ ମାସ ସମୟ, ତାପେର େସ ପୁେନ ସହରକୁ ଚାଲିଯିେବ  

ମାତାପିତା େଲେହର ପାଇଁ ସବୁପ�କାର ସପି} କରିଚାଲିଥିେଲ େଲେହର ନିଜକୁ 

ପ�େଫସନାଲ ରୂପେରଖ େଦବାକୁ ଯାଇ ଡିଜାଇନର କପଡା କିଣି ଚାଲିଥିେଲ; अନ�ପଟେର 

ମା’ତା1ର େଲେହର ପାଇଁ ଡିଜାଇନର େଜାତା, ବ� ାେtଡ ପରଫୁ�ମ ଇତ�ାଦି କିଣି 

ଚାଲିଥିେଲ ପିତା େଯ ପୁେନ ସହରର ମାରୁତି ଡିଲରକୁ େଫାନକରି େଲେହର ପାଇଁ ଏକ 

‘ସ�ୀÛ’ କାର ବୁକି} କରିସାରିଥିେଲ ଏବଂ େଲେହର ପୁେନ ସହର ପହ�ିବା ଦିନହ] ତା1ୁ 

ତା1ର ନୂତନ କାରଟି ଉପହାର ସ ରୂପ ମିଳିବାରଥିଲା ସ%କ�ୀୟ ଓ ସା}ମାନ1 

ମଧ�େର ରହି େଲେହର'ର ଏକମାସ ସମୟ ବହୁତ ଖୁସିେର ବିତିଗଲା େସଥିମଧ�େର, 

େସୗମିତ�  ସହିତ େଫାନ ଓ େଫସବୁକ ମାଧ�ମେର ବାb�ାଳାପ ସବ�ଦା ଚାଲିଥିଲା  ନାରୀହ] 

ନାରୀ ମନକୁ ଖୁବ ଭଲେର ବୁଝିପାେର ମା’ େଲେହର'ର ବ�ବହାରେର ପରିବb�ନକୁ 

ଲi� କରିଥିେଲ ମାତାପିତା େଲେହର'ର ବkୁ ଭଳି େତଣୁ େସମାେନ େଲେହର'କୁ 
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ସହରର ସବୁଠୁ ବଡ େରେcାରଁାକୁ ଡିନର ପାଇଁ େନଇଥିେଲ ଏବଂ କଥାପ�ସ}େର ସବୁ 

ଜାଣିପାରିଥିେଲ େଲେହର ଯଦି ତାର ସଠିକ ଜୀବନସାଥୀ ପାଇପାରିଛି, େସଥିେର 

େସମାେନ ବହୁତ ଖୁସି ଏହି ଖୁସିର ସମୟକୁ ସଦା ବାkିରଖିବା ପାଇଁ ମାତାପିତା 

େଲେହର'1ୁ ଏକ अତିସୁJର ‘ହୀରା ମୁଦି� କା’ ଉପହାର େଦଇଥିେଲ େଲେହର'ର ଖୁସିର 

ସୀମା ନଥିଲା େସ ଏପ�କାର ମାତାପିତା ପାଇ ନିଜକୁ ଧନ� ମେନକରୁଥିେଲ ମା କହି 

ଚାଲିଥିେଲ ‘ମା, ସବୁେବେଳ ନିଜର ଯତ�  େନବୁ, ଠିକ ଭାବେର ଖାଇବା ପିଇବା କରିବୁ” 

ଝିअଠୁ ପୁଣିଥେର ଦୂେରଇବାର କାରଣ େଯାଗୁ ଆଖି ଦୁଇଟି अଶ�� ବୁହାଇବାକୁ ଆର� 

କରିେଦେଲ େଲେହର କହି ଉଠିେଲ କି ଉପ�ିତ ଜନମtଳୀ େଦଖr,  ଜିପେମର'ର 

ପ�ସି� ଡା�ର ଏସ-ଭାtୁଲା କିପରି େଛାଟପିଲା1 ପରି କାJୁଛpି ଏହାଶୁଣି ମା, ବାପା ଓ 

େଲେହର ସମେc ହସିବାକୁ ଲାଗିେଲ 

 ମାତାପିତା େଲେହରକୁ ପୁେନ ସହରକୁ େନଇଗେଲ ପୁେନ ପହ�ିବା ପବୂ�ରୁ ମା 

ତା1ର ପୁେନ �ିତ ବkୁ1ର ସହାୟତାେର େଲେହର ପାଇଁ अଫିସର ପାଖାପାଖି अ�ଳେର 

ଏକ ସୁJର ହାଇ େପ�ାଫାଇଲ ହାଉସିଂ କେ%G�େର ଏକ ଡୁେପG� ଘର ଭଡା େନଇଥିେଲ 

ଏୟାରେପାଟ�ରୁ ସିଧା େସମାେନ େଲେହର1ୁ ତା1ର ନୂଆ ଘରକୁ େନଇଗେଲ 

ଗୃହପ�େବଶ କରିବା iଣି େଲେହର େଦଖିେଲ େଯ ଘରଟି ଫୁଲି ଫ'jସ ଏବଂ ଘର ଭିତରଟି 

ଖୁବ ସୁJର ଦିଶୁଥିଲା, ର}ର ସେ�ଳନ ବହୁତ ମନଲାଖି ଥିଲା େସ ଖୁବ ଖୁସି 

େହାଇଗେଲ; ମାତାପିତା ତା1ର ଖୁସିକୁ େଦଖି ନିେଜ ମଧ� ବହୁତ ଖୁସି େହାଇଗେଲ 

ବାସ, ଠିକ ୩୦ମିନିଟ ପେର ଘରର କଲି}େବଲ ବାଜିବାକୁ ଲାଗିଲା େଲେହର 

େଦୗଡ଼ିଯାଇ କବାଟ େଖାଲିେଦେଲ ଏବଂ ସ��ଖେର ଛିଡାେହାଇଥିବା ମାରୁତି କ%ାନୀର 
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ଡ� ାଇଭର ତା1ୁ ସ�ୀÛ କାରର ଚାବିଟି ଧେରଇେଦେଲ େଲେହର କିଛି ବୁଝିନପାରି 

ମାତାପିତା1 ଆଡକୁ େଦଖିେଲ ମା କହିେଲ ‘େନ ମା’ େଲେହର ପଚାରିେଲ ଏଇଟା 

ତା1ପାଇଁ,  ବାପା କହିେଲ ତୁ ହ] ସବ�ସ�; ତାେହେଲ ଏଇଟା ଆଉ କାହାପାଇଁ େଲେହର 

ଚାବିଟି ଧରି ମାତାପିତା1 ସହିତ ଘର ବାହାରକୁ ଆସିେଲ ଏବଂ ନାଲି ର}ର ସି�Û ଗାଡିଟି 

େସୗମିତ� '1ର ଲାଲ େଗାଲାପ େତାଡ଼ା ପରି ସୁJର ଦିଶୁଥିଲା ଗାଡିର ସବୁ କାଗଜପତ�  

ସଂଗ�ହ କଲାପେର େଲେହର ମାତାପିତା1ୁ ପୁେନ ସହର ଭ� ମଣ କରାଇବାକୁ 

େନଇଚାଲିେଲ,  ସମେc ମିଶି ଗାଇ ଚାଲିଥିେଲ; 

‘ଜ]େଦଗୀ ଏକ ସଫର େହ ସୁହାନା, ୟହଁା କାଲ କ�ା େହାଗା କିସେନ ଜାନା...... ’ 

 େଲେହର'ର ରହିବାର ସବୁ ବ�ବ�ା କରି ମାତାପିତା ପtିେଚରୀ େଫରିଆସିେଲ 

େଲେହର ନିଜର ଚାକିରୀ ଜୀବନକୁ େନଇ ଖୁବ ଉ�ାହିତ ଥିେଲ େଲେହର'ର ଘନି3 ବkୁ 

ଶ��ତି ମଧ� ପୁେନ ସହରେର ଚାକିରୀ ଆର� କେଲ କିr अଫିସଟି ସହରର ଭିନ� େକାଣେର 

ଥିବାରୁ େସ େଲେହର ଠାରୁ ଦୂରେର ରହୁଥିେଲ ସ�ାହର େଶଷେର ଦୁଇବkୁ ପ�ାୟ େଭଟ 

େହଉଥିେଲ 

 େଲେହର ଖୁବ ସL ାଟ� ଏବଂ ବୁ�ିଶାଳୀ ପ�ଥମ େଗାଟିଏ ମାସେର େସ କ%ାନୀର 

ମାନବସ�ଳ ବିଭାଗର ଚାହିଦା ବନିପାରିଥିେଲ ତା1ର ବୁ�ିମାନ ପ�cାବ ଗୁଡିକ 

ମାନବସ�ଳ ବିଭାଗଟିକୁ ଆହୁରି କମ�ଚାରୀମାନ1ର ନିକଟତମ କରିପାରିବ, ବିଭାଗୀୟ 

ମଖୂ� େଲେହର'1ର ଖୁବ ପ�ଶଂସା କରିଥିେଲ ୨୦୧୭ ନବବଷ�ଟି ପାେଖଇ ଆସୁଥିଲା  

ଟିଡିପି ସÛେୱୟାର କ%ାନୀର କା%ସେର ବହୁତ ବଡ ଉ�ବର ଆେୟାଜନ େହବାକୁ �ିର 

କରାଯାଇଥିଲା ଏବଂ େଲେହର େସ ସବୁ ବ�ବ�ାର ଦାୟିତ  ଗ�ହଣ କରିଥିେଲ େସ 
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େଫାନକରି ମାତାପିତା1ୁ ନବବଷ�ର ଶୁେଭlା ଜଣାଇଥିେଲ ଏବଂ େସୗମିତ� '1ୁ ମଧ� 

େଲେହର େଯେତବି ବ��ଥିେଲ ମଧ� ନିଜର ଦାୟିତ କୁ େକେବ ଭୁଲୁନଥିେଲ ଏବଂ ନିଜର 

ବkୁ ଓ େସୗଜନ�ମାନ1ୁ ଯେଥାଚିତ ସମୟ େଦଉଥିେଲ କ%ାନୀ କା%ସେର େହଉଥିବା 

ଉ�ବର ସବୁ ଆେୟାଜନ କରିଥିବାରୁ, େଲେହର େଯ େସହି ରାତ� ୀେର ଆକଷ�ଣର 

େକJ�ବିJୁ ପାଲଟି ଯାଇଥିେଲ ୧ଜାନୁୟାରୀ ୨୦୧୭ ଛୁଟିଦିନ ଥିଲା, େତଣୁ େଲେହର' 

େସୗମିତ� '1 ସହିତ ଖୁବ ଲdା ବାb�ାଳାପ କରିଥିେଲ ଶ��ତି ଆସିବାରୁ ଦୁଇବkୁ କିଛି ପି�ୟ 

େଭାଜନ ତିଆରି କରିବାର େଯାଜନା କରିଥିେଲ 

 ସମୟ ବହି ଚାଲିଥିଲା, ତାକୁ ବା କିଏ अଟକାଇ ପାରିବ େଦଖୁେଦଖୁ ୨୦୧୭ 

ମସିହାର ମା§�ମାସ ୧ ତାରିଖ ଆସି ପହ�ିଲା ମାତାପିତା, ବkୁବାkବୀ ଓ 

ସ%କ�ୀୟମାେନ ସମେc େଲେହର1ୁ ଜନL ଦିନର ଶୁେଭlା ଜେଣଇ ଚାଲିଥିେଲ 

अଫିସେର ପହ�ିବାପେର ହଠାତ ତା1ର ପୁରା ମାନବସ�ଳ ବିଭାଗଟି ଏକାସ ରେର ଗାଇ 

ଉଠିେଲ ‘ହାପି ବ�ାଥ�େଡ େଲେହର’ େଲେହର ଖୁସିେର ଗଦଗଦ େହାଇଗେଲ ଦିନଟି 

ବିତିଚାଲିଥିଲା େଲେହର अେପiା କରିଥିେଲ କି େସୗମିତ�  େକେବ େଫାନ କରିେବ 

େବାଲି ସk�ା େହଲା େଲେହର ଘେର ପହ�ି େଫ� ସ େହବାପେର େସାଫାେର ବସି ଟିଭି 

ରିେମାଟେର ଚ�ାେନଲଗୁଡିକୁ ଦବାଇ ଚାଲିଥିେଲ ଏବଂ େସୗମିତ�  େଫାନ ନ କରିଥିବାରୁ 

ମନେର େକ� ାଧ ବଢିବାକୁ ଲାଗିଥିଲା ହଠାତ କଲି}େବଲଟି ବାଜିବାକୁ ଲାଗିଲା ଏବଂ 

ବାଧ�ତାର ସହିତ େଲେହର ଆସି କବାଟ େଖାଲିେଲ ସ��ଖେର ଛିଡା େହାଇଥିେଲ 

େସୗମିତ�  େମେହରା ଏବଂ ହାତେର ଏକ ଲାଲେଗାଲାପ େତାଡ଼ା, େଗାେଟ ବଟଲ ସଂେପନ 

ଏବଂ େଗାେଟ ଗିÛପ�ାକ େଲେହର କିଛି କହିବା ପବୂ�ରୁ େସୗମିତ�  କହିଉଠିେଲ ‘ହାପି 
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ବାଥ�େଡ େବବି’ େଲେହର ଆଜି ଖୁସିର ଚରମସୀମାକୁ अନୁଭବ କରିଥିେଲ ଜନL ଦିନଟି 

ଠିକଭାବେର ପାଳନ େହବାପାଇଁ େସୗମିତ�  ଯଥାଶୀଘ� ସବୁପ�କାରର ବ�ବ�ାେର 

ଲାଗିଗେଲ ଖୁବ କମସମୟ अpରାଳେର ଚାଇନିଜ ଫୁଡ, ବ�ାଥ�େଡ େକକ ସବୁ ଆସି 

ପହ�ିଗେଲ େକକଟି କାଟି େଲେହର ଆଜି ଖୁସିର ଲହଡି ପରି ନାଚିଚାଲିଥିେଲ 

ଲାଇଟ୍ସ ଡିମ; େସୗମିତ�  ସଂେପନ ବଟଲରୁ ୨ଗGାସ ଡି� ଂ� ରଖି ନିଜର େମାବାଇଲ 

େଫାନେର ଥିବା ସେବ�ାbମ େରାମା�ିକ ଇଂଲିଶଗୀତଟି ‘ଲଭ ମି ଲାଇକ ୟୁ ଡୁ’ ଯାହାକି 

‘ଏଲି େଗାଲଡି}’ ଦ ାରା କ�ଦାନ େହାଇଥିଲା, ଚାଲୁ କରିେଦଇଥିେଲ ସk�ାକାଳଟି ଏକ 

େରାମା�ିକ ରାତ� ୀର ରୂପଧାରଣ କରିଚାଲିଥିଲା େଲେହର େସହି ଗିÛପ�ାକଟି େଖାଲି 

େଦଖିେଲ କି େସୗମିତ�  ତା1 ପାଇଁ େଗାେଟ ‘अଫ େସାଲଡର ବG ାକ କଲର ୱାନ ପିସ େଡ�ସ’ 

ଆଣିଥିେଲ ରାତି� ଟି ସବୁଦିଗରୁ େରାମା�ିକ େହାଇଚାଲିଲା ଜନL ଦିନ ଭଳି ଶୁଭ ଦିବସର 

ସk�ା, ଏକ ସୁJର ଯୁବତୀ, ଏକ ହ�ାtସମ ଯୁବକ, ଲାଲ େଗାଲାପ, ପି�ୟ ଖାଦ�, ସଂେପନ 

ଏବଂ ପୃ3ଭୂମିେର ବାଜୁଥିବା େରାମା�ିକ ଗୀତ; ସହଜେର କ�ନା କରାଯାଇପାେର 

ପରବb�ୀ ସମୟର ଘଟଣାବଳୀକୁ ପୁରୁଷ କି �ୀ, ଶିiିତ କି अଶିiିତ, ଧନୀ କି ଗରୀବ, 

କିଏବି େହାଇଥାଉ, ସମୟର ଗତି ତାର ପ�ଖର େସ�ାତେର ପରି�ିତି ହିସାବେର ସମc1ୁ 

ବହିେନଇ ଚାଲିଯାଏ ଏହାଥିଲା େଲେହର ଓ େସୗମିତ� ର ଚତୁଥ� ଏବଂ अpିମରୂପର �ଶ� 

ରାତ� ୀର अkକାର ସାiୀ େହାଇ ରହିଗଲା 

 ୨ମା§�ର ସକାଳ ଏକ ନୂଆ ସଯୂ�� େନଇ ଆସିଥିେଲ େସୗମିତ� କୁ େଦଖି ଲାେଜଇ 

ଲାେଜଇ େଲେହର ଉଠିଯାଇ अଫିସ ଯିବାକୁ ତୟାର େହାଇଥିେଲ େସହି ସମୟେର 

େସୗମିତ�  କହିଥିେଲକି େସ ‘ଏଡିଏମେକ ସÛେୱୟାର’ କ%ାନୀରୁ ଚାକିରୀ ଛାଡି ପୁେନ ଆସି 
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ଯାଇଛpି ଏବଂ େସ େଲେହର ସହିତ ରହି ଆଉ ଏକ ଭଲ ଚାକିରୀ େଖାଜିବାର ପ�େୟାଜନ 

କରୁଛpି େଲେହର ଏକଥା ଶୁଣି େଯ ବହୁତ ଆନJିତ 

 ୨ମାସ ସମୟ ବିତିଗଲାଣି େସୗମିତ�  ଏପଯ��p େକୗଣସି ଚାକିରୀ େଯାଗାଡ଼ କରିପାରି 

ନଥିେଲ ଧୀେର ଧୀେର େସୗମିତ�  େମେହରା'1ର ବ�ା1 ବାଲାନ୍ସ େଶଷ େହାଇ 

ଆସୁଥିଲା କିr େଲେହର ଭଳି ଝିअ େଯ ସବୁ ଘଟଣାକୁ ବୁଝିବାର ଶ�ି ରଖିଥିେଲ 

େସୗମିତ�  କହିବା ପବୂ�ରୁ େସ ତା1ର ବ�ା1 ଆକାଉ�କୁ ପଇସା ପଠାଇ େଦଉଥିେଲ 

କିଛି ସମୟ ବ�ତୀତ େହବାପେର େଲେହର ନିଜର ସବ�େଶ�3 ବkୁ ଶ��ତିର ସାହାଯ� 

େନବାକୁ �ିର କେଲ ଶ��ତି ‘ଆଇଏନସି ସÛେୱୟାର’େର ଥିବାରୁ େଚ3ାକରି େସୗମିତ� ର 

ଇ�ରଭିଉ େଯାଗାଡ଼ କରିପାରିେଲ ଯାହାଦ ାରା କି େସୗମିତ�  ଏକ ଖୁବ ଭଲ ଚାକିରୀ 

ପାଇପାରିେଲ ନୂତନ ଚାକିରୀର ପାଟj େଦବାକୁ େସ େଲେହର ଓ ଶ��ତିକୁ ସହରେର ଥିବା 

'ତାଜ େହାେଟଲ �ିତ ଲାଟିଚୁଡ଼ ବାଇ ତାଜ ଭିଭାpା େର�cୁରାp'କୁ ନିମ�ଣ କରିଥିେଲ 

ପାଟjଟି ଖୁବ ସୁJର ଥିଲା ଏବଂ େସ େଲେହର ଓ ଶ��ତିର ସାହାଯ� ପାଇଁ ଧନ�ବାଦ 

ଜଣାଇଥିେଲ 

 ନୂଆ ଚାକିରୀ ସହିତ ଦାୟିତ  ବଢିଗଲା କିଛିମାସ ବିତିଗଲା ପେର େସୗମିତ�  ଏେତ 

ବ�c ରହିବାକୁ ଲାଗିେଲ େଯ େସ ଆଉ େଲେହର ପ�ତି ଧ�ାନ େଦଇପାରୁ ନଥିେଲ ଏବଂ 

େସ େଲେହରକୁ अଣେଦଖା କରିବାକୁ ଆର� କେଲ େଲେହର ନିଜପiରୁ ସବ�ଦା େଚ3ା 

କରୁଥିେଲକି େସୗମିତ�  ସହିତ ହସଖୁସିେର ସମୟ ବିତାଇବାପାଇଁ, ତା1ର ସାହାଯ� 

କରିବାପାଇଁ ଏବଂ ଯଦି କିଛି अସୁବିଧା କିdା ଚାକିରୀ ସdkିତ ଚିpା ଇତ�ାଦି ଥାଏ, 

େଲେହର େସହି ସବୁକୁ ଦୂର କରିବାର ରାcା ମଧ� େଦଖାଇପାରିେବ କିr େସୗମିତ�  
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େଲେହରକୁ अଣେଦଖା କରିଚାଲିଥିେଲ ଏବଂ େଶଷେର େସ େଲେହର ସହିତ ଲଢ଼ିବାକୁ 

ମଧ� ଆର� କରିେଦେଲ ସମୟର ବିଡdନା ପରି�ିତି ଏେତ ଖରାପ େହାଇଗଲାକି 

େସୗମିତ� , େଲେହର'କୁ ଶାରୀରିକ ବ�ଥା ଏବଂ ମାନସିକ ବ�ଥା େଦଇଚାଲିେଲ ଦିେନ 

अଫିସରୁ େଫରିବାପେର େଲେହର େଦଖିେଲକି ଘରମଧ�େର କିଛି ପରିବb�ନ 

େହାଇଥିଲା େସୗମିତ�  ବ�ବହାର କରୁଥିବା ଆଲମାରୀଟି ଖାଲି ପଡିଥିଲା ଫି� ଜର 

େଡାରେର େଗାଟିଏ ହଳଦୀ ର}ର କାଗଜେର େଲଖାେହାଇଥିଲା ‘େଲେହର, ସବୁକିଛି 

ପାଇଁ ତୁମକୁ अେଶଷ ଧନ�ବାଦ ଏବଂ ଏଥିସହିତ ମଁୁ େସୗମିତ�  େମେହରା ଏହି ସ%କ�ରୁ 

ଓହରିଯାଉଛି’ ଏହି ଦୃଶ� େଦଖି େଲେହର ଆଚମି�ତ େହାଇଯାଇଥିେଲ ଏବଂ ଥକିପଡ଼ିଥିବା 

ପଥିକ ଭଳି େସାଫା ଉପେର ବସିପଡ଼ିେଲ ଏହା ତା1 ଜୀବନର ସବୁଠୁ କ ଦାୟକ 

ଆଘାତ ଥିଲା େଯଉଁ େଲେହର ଦିେନ ଏହି ସ%କ�କୁ େନଇ ଲହଡିପରି ନାଚି ଉଠୁଥିେଲ, 

ଆଜି େସହି େଲେହର ସମୁଦ� କୂଳର ଲହଡିପରି  କୂଳକୁହ] ପିଟିଚାଲିଛpି େକ� ାଧର अଗି�, 

ମନେର ସpାପ ଓ ଆଖିର अଶ�� ଛଡା େଲେହର ପାଖେର ଆଜି କିଛି ବି ସ%bି ନଥିଲା 

େସ ତା1ର ହୃଦୟ ଏବଂ ଲ�ାକୁ େସୗମିତ�  ପାଇଁ ଜଳା~ଳି େଦଇଥିେଲ ଏହି ସମୟେର 

େସ ଦୁନିଆର ସବୁଠୁ ଶ�ିହୀନ ଏବଂ ବିବଶ �ୀ, ଯାହାର ସବୁପ�କାରର ସାମଥ�� ଥାଇ 

ମଧ� अସହାୟ अବ�ାେର ଘରେକାଣର अkକାର ମଧ�େର ହଜିଯାଇଥିେଲ 

 େଲେହର'1ର ଚରିତ�  ଖୁବ ପରିବb�ନ େହାଇଗଲାଣି ତା1ର ମୁଖମtଳେର ହସ 

େକେବ ବି ଦିଶୁନଥିଲା अଫିସର ସାଥିମାେନ କିଛି ବୁଝିପାରୁ ନଥିେଲ, େସ େଯ ମାନସିକ 

ଦୁ�ିpାଜନିତ େରାଗର ଶୀକାର େହବାକୁ ଲାଗିେଲଣି ସ�ାହେର ଥେର ମଧ� େସ ନିଜର 

ମାତାପିତା1 େଫାନ କରୁନଥିେଲ ଶ��ତି େସହି ପୁେନ ସହରେର ରହୁଥିବାରୁ େସହ] 
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େଲେହର'ର ଏକମାତ�  ସାହାରା ଆଶାବାଦୀ େଲେହର ତଥାପି େସୗମିତ� କୁ ବୁଝାଇ 

େଫରାଇ ଆଣିବାକୁ େଚ3ାକରୁଥିେଲ, େଫାନ କରୁଥିେଲ କିr େସୗମିତ�  େଲେହର'ର 

େଫାନ ନdରକୁ ବG କ କରିେଦଇଥିେଲ ତା1ଠୁ ଦୂେରଇ ଯିବାହ] େଲେହର ପାଇଁ ଉଚିତ 

େବାଲି ବାରdାର ଜଣାଇଥିେଲ େଲେହର ହାତରୁ ତା1ର ସ ପ�ର ଦୁନିଆ ଓ ସ ପ�ର 

ରାଜକୁମାର ଦୁଇଜଣ ସବୁଦିନ ପାଇଁ ଦୂେରଇ ଯାଇଥିେଲ କୁହpିନା, ପ�କୃତ ବkୁ 

अସମୟେର ହ] ସାହାଯ� େହାଇଥାଏ अଫିସ ଯିବା ଆସିବାେର କ  େହେଲ ମଧ� ନିଜର 

ଘର ଛାଡି ଶ��ତି କିଛିଦିନ ପାଇଁ େଲେହର ପାଖେର ରହିେଲ ଶ��ତିର ପରାମଶ� ହିସାବେର 

େଲେହର'ର ମାତାପିତା ୨ସ�ାହ ପାଇଁ ପୁେନ ଆସିେଲ େଲେହର ସk�ା ସମୟେର 

अଫିସରୁ େଫରି ମାତାପିତା1ୁ େଦଖି େଭାେଭା ରଡିପକାଇ କାJିଚାଲିେଲ, ମାତାପିତା ମଧ� 

अସହାୟତା अନୁଭବ କରୁଥିେଲ େସମାେନ େକୗଣସି ପ�କାର େଲେହର'1ୁ ସାଧାରଣ 

ଜୀବନଧାରାକୁ େଫରାଇ ଆଣିବାକୁ େଚ3ା କରୁଥିେଲ 

 ପରି�ିତିର ଆମଳୂଚୂଳ ବିେଶÎଷଣ କରିଚାଲିଥିେଲ ଡା�ର େଜ-ଭାtୁଲା ଓ ଡା�ର 

ଏସ-ଭାtୁଲା; अଥ�ାତ ପିତା ଜନକ ଭାtୁଲା ଏବଂ ମାତା ସୁେନଇନା ଭାtୁଲା ସମୟକୁ 

ହଜାର ହଜାର ବଷ�ର ପବୂ�କୁ େନଇଚାଲr ରାମାୟଣ ସମୟେର ରାଜା ଜନକ ଓ ପତ� ୀ 

ସୁେନଇନା'1ର ଦି ତୀୟ କନ�ା ଥିେଲ ଉମjଲା ଆଜିର ସମୟେର େସହି ଭୂମିକାେର अଛpି 

େଲେହର, ଯାହାର अଥ� ମଧ� ଉମj ବା ଉମjଳା ଘନି3 ବାkବୀ ରୂପେର अଛpି ଶ��ତି,  

େଯକି ରାମାୟଣ ସମୟେର ଉମjଳା'1ର କକାଝିअ ଭଉଣୀ ଶ��ତିକିb�ୀ େସହି ସମୟର ଓ 

ବb�ମାନର ସାମାଜିକ ପରି�ିତିର ସମାନତାକୁ ଖୁବ ସୁiL  ଦୃ3ିେର େଦଖିବାକୁ େଚ3ା 

କରr େଦବୀ ସୀତା େଯକି ଉମjଳା'ର ବଡ ଭଉଣୀ ଥିେଲ,  ରାଜା ରାମ1 ସହିତ ୧୪ବଷ� 
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ବନବାସେର अେଯାଧ�ା ଛାଡି ଯାଇଥିେଲ େସହି ସମୟେର େସୗମିତ�  ଯାହାର अଥ� ସୁମିତ� ା 

ପୁତ� ,  ଲiLଣ ଭାତୃ େସବାକୁ ଜୀବନର ପରମ ଧମ� ମାନି ଉମjଳା'1ୁ ରାଜପ�ାସାଦେର ଛାଡି 

ରାମ ଓ ସୀତା'1 ସହିତ ବନବାସ କାଟିଥିେଲ अସହାୟ अବ�ାେର ରାଜପ�ାସାଦେର 

େସହି ସମୟେର ଉମjଳା अେପiିତ େହାଇ ଜୀବନର ୧୪ବଷ� ବିତାଇଥିେଲ ଏବଂ ଆଜିର 

ସମୟେର େଲେହର ନିଜର ଡୁେପG� ଆପାଟ�େମ� ମଧ�େର େସୗମିତ� '1ର ଚିର 

ବନବାସକୁ ଗ�ହଣ କରିବାକୁ ବାଧ� େହାଇଥିେଲ କୁହାଯାଏ କି 'ଇତିହାସ ନିଜକୁ 

ପୁନରୁ�ାର କରିଥାଏ',  ପରି�ିତି अଲଗା, ପରିେବଶ अଲଗା ଏବଂ अଭିନୟେର ମଧ� 

अଲଗା ବ��ିତ , ବ��ିତ େର ମଧ� ଆକାଶ ପାତାଳ ପାଥ�କ� କିr अତି ସାଧାରଣ ଦୃ3ିରୁ 

ସମାନତା େଦଖିେଲ ଜଣାପଡୁଥିଲା େଯ େସହି ପୁରାଣ ସମୟର ରାମାୟଣ େଯପରିକି 

ଭାtୁଲା ପରିବାରର ରାମାୟଣ େହାଇ େଫରିଆସିଥିଲା ରାମାୟଣେର ଉମjଳା'1ର ତ�ାଗ 

ଓ ସହନଶୀଳତା େଜ�ାତିମ�ୟ ଥିଲା, େସହି ମହାନ ଚରିତ� ରୁ ଆଜିର େଲେହର କିଛି ଶିiା 

ଗ�ହଣ କରିବା ଖୁବ ଜରୁରୀ, ତାହା अନୁକୂଳ େହଉ ବା ପ�ତିକୂଳ େହଉ | 

 ମା, ବାପା ଓ ଶ��ତିର ଉପ�ିତି ଧୀେର ଧୀେର େଲେହର'1ୁ ଜୀବନଧାରାର ରାcାକୁ 

େଫରାଇ ଆଣିବାେର ସାହାଯ� କରିଥିଲା େଲେହର ବ�ିବାକୁ ଚାହୁଁଥିେଲ, େସ ଆଗପରି 

େଖାଲା ଆକାଶେର ଉଡିବାକୁ ଚାହୁଁଥିେଲ େସ ସ�ପ� େଦଖିବାକୁ ଚାହୁଁଥିେଲ ଏବଂ େସହି 

ସ ପ�କୁ ପରିପଣୂ � କରିବାକୁ ଚାହୁଁଥିେଲ ଡା�ର ଜନକ, ସୁେନଇନା, ଶ��ତି ଏବଂ େଲେହର 

େଯ अନ�ାୟକୁ ସହିେବ ନାହ] େବାଲି ନିଜର ରଣନୀତି ତିଆରି କେଲ ପ�ଥମ ପଦେiପ 

ଥିଲାକି ଶ��ତି କିଛି ବି ଉପାୟେର େସୗମିତ� '1ୁ ‘ଆଇଏନସି ସÛେୱୟାର’ କ%ାନୀରୁ ବାହାର 

କରr କିr ଆଜିର େଲେହର ମଧ� ହୃଦୟେର ସ l ଏବଂ ସରଳ େତଣୁ େସ କାହାରି 
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େପଟେର ଲାତ ମାରିେବ ନାହ] େବାଲି ଶ��ତି1ୁ କହିଥିେଲ କିr େସୗମିତ� 'କୁ ଶିiାତ 

େଦବାକୁ େହବ ଆେଲାଚନାର ମଧ�ାଗତେର ହଠାତ ମା ସୁେନଇନା, ଡା�ର ଜନକ'1ର 

ସାନଭାଇ ଶ�ୀଯୁ� କୁଷଧ�ଜ ଭାtୁଲା ବିଷୟେର ବିଚାର କରିଥିେଲ େସ ପ~ାବ େପାଲିସ 

ବିଭାଗର 'ସୁପରିନେଟେt� अଫ େପାଲିସ' ହିସାବେର अମି�ତସର'େର କାଯ��ରତ ଥିେଲ 

େସ ୧୯୯୫ମସିହା ବ�ାଚର 'ଆଇ.ପି.ଏସ' अଫିସର ଥିେଲ ତା1ର େବୖବାହିକ ଜୀବନରୁ 

ଦୁଇଟି ପୁତ�  ଥିବାରୁ େସ େଲେହର'1ୁ ନିଜର ଝିअପରି ଭଲପାଉଥିେଲ अ1ଲ କୁଷଧ�ଜ 

ପ�ାୟ ପ�ତିଦିନ େଲେହର ସହିତ ପେଦ େହଉ ବରଂ, େଫାନେର କଥାେହଉଥିେଲ 

େଲେହର ମଧ� अ1ଲ'1ୁ ଖୁବ ଭଲପାଉଥିେଲ ଗତ କିଛିଦିନ େହଲାଣି, େସ େଲେହର 

ସହିତ କଥା େହାଇନାହାpି ତାଛଡା େଲେହର'ର ମାତାପିତା ପୁେନ ସହରକୁ ଯାଇଥିବାର 

ଶୁଣି େସ ବ�c େହାଇଥିେଲ ଏବଂ େଲେହର'ର େଦହ-ପା-ଭଲ-ମJ ବୁଝିବାପାଇଁ ବାରdାର 

େଫାନ କରୁଥିେଲ, କିr େଲେହର େଫାନ ଉଠାଉନଥିେଲ େଶଷକୁ ଥେର େଲେହର 

େଫାନ ଉଠାଇେଲ, କିଛି ନକହି େଯ ଖାଲି କାJିଚାଲିେଲ, େଫାନଟି ବାପା1 ହାତକୁ 

ବଢାଇେଦଇ େସ ଉପରମହଲା କiକୁ ଚାଲିଗେଲ ବଡ଼ଭାଇ1 ଠାରୁ ସବୁକିଛି ଖବର 

ଜାଣିବାପେର କୁଷଧ�ଜ କହିଥିେଲକି ‘େସୗମିତ� 1ୁ ଶିiାେଦବାର ରାcା ଏବଂ ଉପାୟ େସ 

ଖୁବ ଜଲ୍ଦି ନି��ାର କରିେଦେବ, େସଥିଲାଗି ଚିpା କରିବା ଦରକାର ନାହ], ବାସ ଆପଣ 

େଲେହରର ଧ�ାନ ରଖr’ 

 େସୗମିତ�  େମେହରା ରାଜ�ାନର ଏକ ଜଣାଶୁଣା ପରିବାରର ପୁତ�  ଆଥjକ ଓ 

ସାମାଜିକ ଦୃ ିେକାଣରୁ େଦଖିେଲ େସ ଏକ ରାଜେନୖତକ ପରିବାରକୁ ସdkିତ ଥିେଲ 

ପିତା ‘ଦଶରଥ େମେହରା’ ଜୟପୁର �ିତ ‘ୟନିୂଭରସିଟି अଫ ରାଜ�ାନେର ପ�େଫସର 
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ଥିେଲ ମାତା ଗୃହଲiL ୀ ଦଶରଥ େମେହରା'1ର ପିତା ଜୟପୁର ସଂସଦୀୟ अ�ଳରୁ 

ଦୁଇଥର େଲାକସଭାକୁ ଜୟଯୁ� େହାଇଥିେଲ ବୟସର ଚାପ ତା1ୁ अଟକାଇ 

େଦଇଥିଲା ପୁତ�  ଦଶରଥ େଯ ରାଜନୀତିେର ଇଛୁକ ନଥିେଲ କଥାେର अଛି େଯ କପ�ୁର 

ଉଡ଼ିଯାଏ ଆଉ କପଡା ପଡିରହିଥାଏ େଜେଜବାପା ରାଜନୀତିରୁ ଦୂେରଇଗେଲବି ନାତି 

େସୗମିତ�  ହୁକୂମ ଚଳାଇବା ବJ କରିନଥିେଲ ନିଜର କନେଭ� @ୁଲ ଶିiା ଓ ହ�ାtସମ୍ 

େଚେହରାକୁ अ� ଭାବେର ବ�ବହାର କରି େସ ସୁJର ଯୁବତୀମାନ1 ସହିତ େଖଳ 

କରିବାର େଚ ା କରୁଥିେଲ ଏବଂ େଲେହର ତା1ର ଦି ତୀୟ ଶୀକାର ଥିେଲ 

 ସବୁ ଖବର ଏକାଠି କରିବାପେର କୁଷଧ�ଜ अ1ଲ ପୁେନ ଆସି ପହ�ିଥିେଲ 

େଲେହର'ର �ିତି େଦଖି ଖୁବ ଦୁଃଖୀ େହାଇଥିେଲ ଏବଂ ଝିअକୁ ସାଧାରଣ ଜୀବନକୁ 

େଫରାଇ ଆଣିବା ପାଇଁ ବହୁତ େଚ ା କରିଥିେଲ | େସ ପୁେନ ସହରର େପାଲିସ ମଖୂ� 

अଧିକାରୀ1ୁ ବହୁତ ଭଲଭାବେର ଜାଣିଥିେଲ, େତଣୁ େସ ତା1ର ସାହାଯ� ଆଶା 

କରିଥିେଲ ଏହିପରି ଭାବେର ଆର� େହାଇଥିଲା ‘ଲiLଣ ଓ ଇJ�ଜିତ’ ମଧ�େର 

ଘମାେଘାଟ ସଂଘଷ� ରାମାୟଣ ସମୟେର ଉମjଳା'1 ସହାୟତା େହତୁ ଲiLଣ ଇJ�ଜିତ1 

ଉପେର ବିଜୟ ପ�ା� କରିଥିେଲ କିr ଆଜିର େଲେହର'ତ େସୗମିତ� '1ର ସହାୟତା 

କରିପାରିେବ ନାହ] େତଣୁ ଇJ�ଜିତର ଶ�ିବାଣ େକୗଣସି ଉପାୟେର େସୗମିତ� 1 ହୃଦୟକୁ 

अଗି�ର ଜ ାଳାେର ବଶୀଭୂତ କରିବ ହ] କରିବ 

 େସୗମିତ�  ନିଜର ଭଲ ଚାକିରୀ ଓ ଜୀବନକୁ ଖୁବ ସୁJର ଭାବେର ଉପେଭାଗ କରି 

ଚାଲିଥିେଲ ଜୀବନେର କମ�ର ଫଳ ପଣୂ�ରୂପେର ପ�େତ�କ ମନୁଷ�କୁ ମିଳିଥାଏ ମନୁଷ� 

ଯଦି ଭଲ କମ� କେର, ତାକୁ ପଣୂ�ରୂପୀ ଫଳ ମିଳିଥାଏ अଥବା ପାପରୂପୀ ହଠାତ ଦିେନ 
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ନିଜର ‘ରୟାଲ ଏନ୍ଫିଲଡ କG ାସିକ ୩୫୦’ ମେଡଲ େମାଟର ସାଇେକଲେର ଯାଉଥିଲା 

େବେଳ, ପୁେନ ସହରର ଟ�ାଫିକ େପାଲିସ େସୗମିତ� '1ୁ अତ�ଧିକ େବଗେର ଗାଡି 

ଚଳାଉଥିବା अଭିେଯାଗେର अଟକାଇଥିେଲ ଭାଗ�ର ବିଡdନା େପାଲିସ ଡ� ାଇଭିଂ 

ଲାଇେସନ୍ସ ମାଗିଲାରୁ େସୗମିତ�  ନିଜର ୱାେଲଟ େଖାଜି ଚାଲିଥିେଲ େସ ଭୁଲି ଯାଇଥିେଲ 

କି ତା1ର ଡ� ାଇଭିଂ ଲାଇେସନ୍ସଟି େକୗଣସି କାରଣ େହତୁ େଲେହର'ର ଆଲମାରୀ 

ମଧ�େର ରହି ଯାଇଥିଲା ବିନା ଲାଇେସନ୍ସେର ଗାଡି ଚଳାଇବା େଯାଗଁୁ େପାଲିସ 

ଗାଡ଼ିଟିକୁ ନିକଟତମ ଫାtିକୁ ଉଠାଇ େନଇଥିେଲ  ଏବଂ ଚାଲାଣ ଭରିବାକୁ େସଠିକୁ ଯିବାକୁ 

ଆେଦଶ େଦଇଥିେଲ अଫିସ ଠିକ ସମୟେର ପହ�ି ନପାରିବାରୁ ମ�ାେନଜର େସୗମିତ� '1ୁ 

ବାରdାର େଫାନ କରୁଥିେଲ କG ାଏ� ମିଟି}େର େସୗମିତ� 1ୁ େପ�େଜେ�ସନ େଦବାର 

ଥିଲା କିr େସ अଫିସ ନପହ�ିବାରୁ ମିଟି}କୁ �ଗିତ କରାଗଲା େସୗମିତ� 1ୁ ପ�ାୟ 

୩ଘ�ା ସମୟ ଲାଗିଗଲା, େସହି ଫାtିରୁ ବାହାରିବାେର अଫିସେର ପହ�ି ସବୁ ଘଟଣା 

ବ'�ନା କରିଲା ପେର, ମ�ାେନଜର ପରବb�ୀ ଗୁରୁବାର ଦିନ ୨ଟା ସମୟେର ମିଟି}ର 

ସମୟ �ିର କେଲ ଏହାଥିଲା େସୗମିତ� '1 ପାଇଁ ସୁବ'� ସୁେଯାଗ ଯଦି କG ାଏ� ତା1ର 

େପ�େଜେ�ସନ ଦ ାରା ଖୁସିେହାଇଯାଏ, ତାେହେଲ େସୗମିତ�  କG ାଏ�'ର ଲtନ अଫିସେର 

କାମ କରିବାକୁ ଯାଇପାରିେବ ଶ��ତି କିପରି ଭାବେର ଏହା ଜାଣିବାକୁ ପାଇଥିେଲ ଏବଂ 

କୁଷଧ�ଜ अ1ଲ1ୁ ଜଣାଇଥିେଲ; ଖବରଟି େଫରିଆସି ପହ�ିଥିଲା ପୁେନ େପାଲିସ ମଖୂ� 

अଧିକାରୀ1 ନିକଟେର ଡ� ାଇଭିଂ ଲାଇେସନ୍ସ ନଥିବାରୁ, ଏଥର ସାହାସ ନକରି, େସୗମିତ�  

ଗୁରୁବାରଦିନ ସକାଳ ୮ଟାେର ଉେବରଟା�ିେର अଫିସ ଯିବାର ଖବର ମିଳିଗଲା ଉେବର 

ଟା�ିଟି େସୗମିତ� '1ୁ େନଇ ‘ଆଇଏନସି ସÛେୱୟାର’ କ%ାନୀ अଭିମୁେଖ ଯାତ� ା 
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ଆର�କଲା, ନିକଟତମ ଟ�ାଫିକ ଜ1୍ସନେର ପହ�ି େଦେଖ କି ହଠାତ ଟ�ାଫିକ ସିଗ�ାଲ 

କାମ କରୁ ନଥିଲା; ବଡ ଆ�ଯ�� କଥା ପା�ଟି ମିନିଟ ମଧ�େର ସିଗ�ାଲ କାମକରିବା ବJ 

କରିେଦଲା େତଣୁ ବାଧ�େହାଇ ଡ� ାଇଭର େସହି ଜ1୍ସନେର ଗାଡିଟି େରାକିେଦେଲ, 

ପଛରୁ ଆସୁଥିବା େପାଲିସ ଗାଡି ଖୁବେଜାରେର ଧ¦ା େଦଲା େସୗମିତ�  ଟା�ିରୁ ବାହାରି 

ଡ� ାଇଭରକୁ ପଇସା େଦଇ ଯିବାେବେଳ େପାଲିସ ତା1ୁ अଟକାଇ େଦେଲ ଏବଂ ସାiୀ 

ପଡ଼ିବାକୁ ବାଧ�କେଲ ବହୁତ େନହୁରା େହବାପେର ପ�ାୟ ୩ଘ�ା ସମୟପେର େପାଲିସ 

ତା1ୁ ଯିବାକୁ େଦଇଥିେଲ ଏବଂ ଧଇଁସଇଁ େହାଇ େସ ଆସି ପହ�ିଥିେଲ ନିଜ अଫିସେର 

ଯାହାବି େହଉ, ମିଟି}ଟି େହାଇଥିଲା ଏବଂ େସୗମିତ�  େଯ ଭଲ େପ�େଜେ�ସନ 

େଦଇପାରିଥିେଲ କG ାଏ� ଖୁସିଥିେଲ ଏବଂ ତା1ୁ ଲtନ अଫିସ ଆସିବାକୁ ପ��ାବ 

େଦଇଥିେଲ ଖୁସିେର େସୗମିତ�  ପାଗଳ େହାଇଯାଉଥିେଲ ଏବଂ ମ�ାେନଜର ସହିତ ସk�ା 

ସମୟେର ଖୁବ ପାଟj କରିଥିେଲ 

 ଲtନ ଯିବାପାଇଁ େସୗମିତ� '1ର ଭିସା େହାଇଗଲା ଏହି ଖବର ମଧ� ଶ��ତିକୁ 

ଜଣାପଡିଥିଲା ଏବଂ ତା1ଦ ାରା େଲେହର1ୁ େଲେହର କିr େସଥିେର ମନ ନେଦଇ ନିଜ 

ଜୀବନକୁ ସୁଧାରିବାକୁ େଚ3ା କରୁଥିେଲ ହଠାତକରି େଲେହର'1ର େମାବାଇଲ 

େଫାନଟି ବାଜିବାକୁ ଲାଗିଲା ରାତ� ୀର ୯ଟା ସମୟ, अନ� ପiେର େସୗମିତ�  େସ 

େଲେହର1ୁ ଧନ�ବାଦ ଜଣାଇଥିେଲ କାରଣ ତା1ୁ ଚାକିରୀଟି େଲେହର'1 ସହାୟତାେର 

ହ] ମିଳିଥିଲା ଦି ତୀୟତଃ ତା1ର ଲtନ ଯିବା ସୁନି�ିତ େହାଇଗଲା େବାଲି କହିଥିେଲ 

କିr ତା1ର ସ ରେର େଲେହର ପ�ତି କରିଥିବା अନ�ାୟର ପ�ାୟ�ିତ ପାଇଁ କିଛି ବି ଝଲକ 

ନଥିଲା େଫାନଟି ଶାp େହବାପେର େଲେହର ନିଜକୁ ଶାp କରିବାକୁ େଚ3ା କରିଥିେଲ 
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କୁଷଧ�ଜ अ1ଲ େଯେତ େଚ3ାକେଲ ମଧ� େସୗମିତ� 1ୁ ଶିiା େଦଇପାରିନଥିେଲ 

 ଲtନ ଯିବାର ଦିନ ଆସିଗଲା ଏହାଥିଲା ୧ମା§� ୨୦୧୮, େଲେହର'ର ଜନL ଦିନ 

େଲେହର େଯ ନିଜର ଜନL ଦିନ ବି ଭୁଲିଯାଇଥିେଲ ୧ମା§� ୨୦୧୭ ରାତ� ୀେର ଭଲମJ 

ବିଚାର ନକରି ପାରି अତିଶୀଘ� େପ�ମେର ବିଶ ାସକରି େସ ତା1 ଜୀବନର ସମc ପୁ~ି 

ହରାଇଥିେଲ ଏହାମଧ�େର ଏକବଷ� ବିତିଗଲା େସ ଲାଲେଗାଲାପ, ସଂେପନ ବଟଲ 

ସବୁ େଯପରି େଲେହରକୁ ଭୁତପରି େଗାଡ଼ାଇ ଚାଲିଥିେଲ ଏବଂ େସ ଏହି ପୃଥିବୀର େକୗଣସି 

�ାନେର ନିଜର ଆଘାତ ଶରୀରକୁ ଲୁଚାଇ ପାରୁନଥିେଲ अପରପiେର ୧ମା§� ୨୦୧୮ 

େଯ େସୗମିତ� 1 ଜୀବନେର ସଫଳତାର ଦିବସ, କିr େସ ପଣୂ �ରୂପେର ଭୁଲିଯାଇଥିେଲ କି 

ଠିକ ୧ବଷ� ତେଳ େସ କାହାର ସବ�ସ� ଲୁଟିେନଇଥିେଲ େଲେହର ହୃଦୟରୁ ବହୁତ ସୁJର 

େହାଇଥିବାରୁ େସ େକେବ େସୗମିତ� 1ୁ ଦୁଃଖ େଦଇପାରିେବ ନାହ], ଏହା େସୗମିତ�  

ଭଲଭାବେର ଜାଣିଥିେଲ ଏବଂ ତାହାର ଫାଇଦା ଉଠାଉଥିେଲ 

 ସବୁଦିନ ପରି ୧ମା§� ୨୦୧୮ ଦିନ େଲେହର ଠିକ ସମୟେର अଫିସ ପହ�ିଥିେଲ 

କିଛି ତ ପରିବb�ନ େହାଇଥିଲା େବାଧହୁଏ ରାହୁ, େକତୁ ଏବଂ ଶନିଗ�ହ �ାନ 

ବଦଳାଇଥିେଲ ୧୨ମାସର ନିଦ� ାକୁ ଭ}କେଲ େଲେହର ଶ��ତିକୁ େଫାନକେଲ 

अସୁ�ତାର ବାହାନାକରି ଦୁଇବkୁ ନିଜ ନିଜର अଫିସରୁ ବାହାରିଗେଲ େସ ଦୁହ]1ର 

ଗpବ��ଳ ଥିଲା ପୁେନ ସହରର େପାଲିସ ମଖୂ� अଧିକାରୀ अଫିସ େସଠାେର ପହ�ି 

କୁଷଧ�ଜ अ1ଲ1ର େଫାନର ସହାୟତାେର ମଖୂ� अଧିକାରୀ1ୁ ତୁରp େଭଟକରିବାର 

ସୁେଯାଗ ପାଇପାରିଥିେଲ େଲେହର ଆଜି ନିଜ ହୃଦୟେର ଲୁଚାଇ ରଖିଥିବା ଦୁଃଖକୁ 

ନଦୀପରି ବହିବାକୁ େଦଇଥିେଲ; ସ%ୂଣ� ଘଟଣାବଳୀ ଶୁଣାଇଥିେଲ ମଖୂ�अଧିକାରୀ1ୁ 
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ସବୁକିଛି ଶୁଣିବାପେର ମଖୂ� अଧିକାରୀ ଏକମାତ�  ପ�ଶ� କରିଥିେଲ ତାହାଥିଲା ‘େଲେହର,  

ତୁେମ ଏପଯ��p ନିଜକୁ ଘୃଣା କରୁଛ କି?’ cw୍ େହାଇ ସମେc ରହିଗେଲ ଏବଂ 

ନିରବତାକୁ ଭ}କରି େଲେହର ଉbର େଦଇଥିେଲ ‘ହଁ’ | 

 ମୁଖ� अଧିକାରୀ ଆେଦଶ େଦଇଥିେଲ କି ତତiଣାତ ଶ�ୀଯୁ� େସୗମିତ�  େମେହରା'1 

ନାମେର ନାରୀ ନିଯ��ାତନାର ‘अନେବେଲବୁଲ ଆେର  ୱାେରଂଟ’ ଜାରି କରାଯାଉ ଏବଂ 

ଏହି ନିଯ��ାତନାର ଭୁ�େଭାଗୀ ନାରୀ ଥିେଲ େଲେହର ଏବଂ ସାiୀ ଥିେଲ ଶ��ତି 

ନିେ��ଶାନୁଯାୟୀ ୧୫ମିନିଟ ମଧ�େର େନାଟିସଟି ଜାରୀ କରାଯାଇଥିଲା ଏବଂ ତୁରp 

େଦଶର ପ�େତ�କ अpେଦ�ଶୀୟ ଏୟାରେପାଟ�କୁ ଫା� କରାଯାଇଥିଲା ଏବଂ ଏହି ଖବରଟି 

େଗାପନୀୟ ରଖାଯାଇଥିଲା କାରଣ ଏହା ଏକ ନାରୀର ସ�ାନ ଓ ଜୀବନ ସହିତ ଜଡିତ 

ଥିଲା  

 ମୁdାଇ अpେ��ଶୀୟ ଏୟାରେପାଟ�େର ପହ�ି େସୗମିତ�  ଇମିେଗ�ସନ ପାର 

କରିବାପାଇଁ ଲାଇନେର ଛିଡାେହାଇଥିେଲ ଖୁବ ଖୁସିର ସହିତ ଗୀତ ଗାଇ ଚାଲିଥିେଲ 

ତା1ର ନdର ଆସିବାରୁ େସ ନିଜର ପାସେପାଟ�,  ଟିେକଟ, ଭିସା ଇତ�ାଦି ଇମିେଗ�ସନ 

अଫିସର1ୁ େଦଇଥିେଲ ପାସେପାଟ�ଟି @ାନ କରିବା iଣି ହଠାତ अଫିସର'1ର କ%ୁଟର 

@� ୀନେର େଦଖାେଦଲା ‘अନେବେଲବୁଲ ଆେର  ୱାେରଂଟ’ ଏବଂ ତୁରp େଗାପନୀୟ 

ଭାବେର େସହି अଫିସର ଏୟାରେପାଟ� େପାଲିସକୁ ସଚୂନା େଦଇଥିେଲ େଦଖୁେଦଖୁ ୨ଟି 

ମିନିଟ ସମୟ ମଧ�େର େସୗମିତ� '1ୁ େପାଲିସ ଗାୟବ କରିେନଇଥିଲା ଘଟଣାକ�ମ ଏେତ 

ଶୀଘ� ଘଟିଗଲା େଯ େସୗମିତ�  କିଛି ବୁଝିପାରୁ ନଥିେଲ ବାରdାର ପ�ଶ�କରିବାରୁ େପାଲିସ 

ଉbର େଦଇଥିେଲ ‘େଗାପନୀୟ ବିଷୟ’ ରାତି� ଟି େପାଲିସ େ ସନେର ବିତାଇବା 
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ସମୟେର ଆଖିଆଗେର ନିଜର ସ ପ�ଗୁଡିକ ଧଳିୂସାତ େହବାର ଦୃଶ� ନାଚିଯାଉଥିଲା  

ଏଥିେର େଦାଷ କାହାର,  େସ ନିେଜ ବି ଠିକଭାବେର ବୁଝିବା ପରି�ିତିେର ନଥିେଲ 

 ପରବb�ୀ ଦିନ ମୁdାଇ େପାଲିସ ‘ଆଇଏନସି ସÛେୱୟାର’ କ%ାନୀକୁ େଫାନକରି 

ଘଟଣାର ବୃbାp ଶୁଣାଇଥିେଲ ଏବଂ େସୗମିତ� '1ର ଜୟପୁର �ିତ ପରିବାରକୁ ମଧ� 

ପରିବାରବଗ� ମୁdାଇେର ପହ�ି େସୗମିତ� '1ର େବଲ ପାଇଁ େଚ ାକେଲ ମଧ� େବଲ 

ମିଳୁନଥିଲା କାରଣ ମାମଲାଟି ନାରୀ ନିଯ�ାତନା ପରି ଦୁ¨ମ� ଥିଲା ତା’ଛଡା ରାଜ�ାନର 

ରାଜେନୖତିକ ଚାପ ମୁdାଇ ସହରେର କାମ କରୁନଥିଲା େକସଟି ମୁdାଇ ଉ§ 

ନ�ାୟାଳୟକୁ ପଠାଗଲା, ପ�ାୟ ୬ମାସ ଧରି ବିଚାରଧୀନ ରହିଥିଲା େଶଷେର ଉ§ 

ନ�ାୟାଳୟର ବିଚାରପତି ନାରୀର ସ�ାନକୁ ରiାକରି େଫୖସଲା ଶୁଣାଇଥିେଲ 

େଫୖସଲାଟି େସୗମିତ� '1ୁ ରାବଣପୁତ�  ଇJ�ଜିତର ଶ�ିଘାତ ପରି ଲାଗିଥିଲା ୧୪ବଷ� 

ପଯ��p କାରାଗାରେର ସୀମିତ ରହିବାକୁ ଆେଦଶ ମିଳିଥିଲା ଆଜିର େସୗମିତ�  ‘ଆକା 

ଲiLଣ’ ଆଜି ପୁେନ ସହରର ବିଖ�ାତ ‘େୟରୱାଡା େଜଲ’େର अଛpି ମୁନାଭାଇ'ଠୁ ଶିiା 

ଗ�ହଣକରି େସ ମଧ� େରଡ଼ିଓ ଜ¦ୀ ବନି ଇଂଲିଶ ଗୀତ ବଜାଇଚାଲିଛpି ‘ଲଭ ମି ଆଜ ୟୁ 

ଡୁ... ’| 

 
ଡା. ପ�ଶାp କୁମାର ନାୟକ  

ବ� �େନଇ  
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ନାଲିସତୂା ଓ କଳାସତୂା ରହସ�ନାଲିସତୂା ଓ କଳାସତୂା ରହସ�ନାଲିସତୂା ଓ କଳାସତୂା ରହସ�ନାଲିସତୂା ଓ କଳାସତୂା ରହସ�    
 ମଁୁ ପ�ାୟ ପ�ତିଦିନ ପ�ାତଃ ଭ� ମଣେର ଯାଏ l ନିକଟ� େପାଖରୀ 

ଚାରି ପାଖେର ଦୁଇ େଘରା ବୁଲି ସାରି େଗାଟିଏ �ାନେର ଶାରୀରିକ 

ବ�ୟାମ କେର l ମଁୁ ପାଦରୁ ମୁt ଯାଏଁ ପଯ��ାୟକ�େମ ସମc अବୟବର 

ବ�ାୟାମ କେର l  

 ଦିେନ ମଁୁ ବ�ାୟାମ କରୁଥିବା େବେଳ େଦଖିଲି ଜେଣ ଆଧୁନିକା ଯୁବତୀ ଚୁc ଟ�ାକି} 

ସୁଟ ପିkି ନିକଟ� େବ�େର ବସି େମାବାଇଲେର ଚାଟି} କରୁଥିଲା େମାର ବ�ାୟାମ 

କରୁଥିବା େଶୖଳୀ ହୁଏତ ତା1ୁ ପସJ େହାଇଥିଲା l େମାର ବ�ାୟାମ େଶଷ େହବା ପେର 

େସ ଉଠିପଡ଼ି େମାେତ ‘ନମେc अ1ଲ’ କହିଲା ମଁୁ ପ�ତି ନମ@ାର କଲି l େସ କହିଲା–

‘अ1ଲ ଆପଣ1ର ବ�ାୟାମ େଶୖଳୀ ବହୁତ ଭଲ l’ 

 ମଁୁ କହିଲି - ଧନ�ବାଦ l ତୁେମ ମଧ� ଏଠାେର ବସିବା अେପiା କିଛି ବ�ାୟାମ କର l 

େସ କହିଲା - ଆପଣ େମାେତ ଦୟାକରି ଏହି ସବୁ ବ�ାୟାମ ଶିଖାଇ େଦେବକି? ମଁୁ ତା1ୁ 

େସ ଦିନ ପୁଣି ଥେର ସବୁ ବ�ାୟାମ କରି େଦଖାଇ େଦଲି l  

 ଆମର ବାb�ାଳାପ ସହଜ େହବା ପେର, ମଁୁ ତା1ର ପରିଚୟ ଜାଣିବାକୁ ଚାହ]ଲି l େସ 

କହିଲା - ଆେମ ଉbରଭାରତରୁ ଆସି ବା}ାେଲାରେର ଗତ ଦୁଇ ବଷ� େହଲା अଛୁ l େମା 

ସ ାମୀ ଚାକିରି କରୁଛpି l ମଁୁ ମଧ� ଏମ.ବି.ଏ କରିଛି l ଚାକିରି େଖାଜୁଛି l େମା ନଁା 

ସରସ ତୀ..... (ଛଦL  ନାମ) l  

ବାଲL ୀକି ନାୟକ 
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 ମଁୁ ତା1 େଦହେର ହିJୁ ବିବାହିତା �ୀର େକୗଣସି ଚିହ�  େଦଖିଲି ନାହ] l େତଣୁ 

ପଚାରିେଦଲି - ତୁମକୁ େଦଖି ଜାଣି େହଲାନି େଯ ତୁେମ ବିବାହିତା �ୀ l େସ ଖୁବ ଦୃଢତାର 

ସହ କହିଲା– “ଆଜିକାଲି ଆଉ େସହି ରୂଢିବାଦୀ ପର%ରାକୁ ମାନିେଲ ଚଳି େହବକି 

अ1ଲ? ଯୁଗ ସହିତ ପାଦ ମିଳାଇ ନ ଚାଲିେଲ ତ ଆେମ ପଛେର ରହିଯିବା l” 

 ମଁୁ କହିଲି - ଠିକ କହୁଛ ! େହେଲ ଯଦି ଖରାପ ଭାବିବ ନାହ] େଗାଟିଏ କଥା 

ପଚାରିବି? େସ କହିଲା- ହଁ ପଚାରr l ମଁୁ ତା1ର ଡାହାଣ ହାତେର ବାkିଥିବା ନାଲି ସତୂା 

ଓ ଡାହାଣ ପାଦର େଗାଇଠି ଉପେର ବାkିଥିବା କଳା ସତୂା ପ�ତି ଲi� କରି ପଚାରିଲି - 

ଏଗୁଡିକ େକେବ ଠାରୁ ବାkିଛ? ଏହାଦ ାରା ତୁମର କ'ଣ ସବୁ ଫାଇଦା େହଉଛି?  

 େସ ବହୁତ ସହଜ ଗଳାେର କହିଲା–“େବେଳ େବେଳ ମJିରକୁ ଗେଲ ପଜୂାରୀ 

ହାତେର ନାଲି ସତୂା ବାkି ଦିअpି l କିr ବହୁତ େଚ ା କରି ମଧ� ଚାକିରିଟିଏ ମିଳୁ 

ନଥିବାରୁ, ଜେଣ େଜ�ାତିଷ1 ନିେ��ଶେର, େସ େଦଇଥିବା ଏହି କଳା ସତୂାଟି ଗତ ବେଷ� 

େହବ ବାkିଛି l ଫାଇଦା କ'ଣ େହଉଛି ଜାେଣନି କିr ବିଶ ାସ अଛି l” 

 େମାର େହତୁବାଦୀ ମନେର ଦୁ ାମୀ ବୁ�ି ପଶିଲା l ତା1ୁ କହିଲି –“ଠିକ କହିଛ l 

େହେଲ ମଁୁ ମଧ� େଜ�ାତିଷ ଶା� ପଢିଛି l େସଥିେର �ୀମାନ1ର ବାମ ହାତେର ଓ ବାମ 

େଗାଡ଼େର ଏସବୁ ବାkିେଲ େବଶୀ ଭଲ ଫଳ ମିେଳ େବାଲି େଲଖାअଛି l �ୀକୁ 'ବାମା}ୀ' 

େବାଲି କୁହାଯାଏ l େଜ�ାତିଷମାେନ �ୀ1 ବାମ ହc େଦଖି ଭୂତ ଭବିଷ�ତ କଥା କହିଥାpିl 

ହଉ ଆଜି ମଁୁ ଯାଉଛି l ମଁୁ ତୁମର ମ}ଳ କାମନା କରୁଛି ଶୀଘ� ଚାକିରି ମିଳିଯାଉ l 

 ତା’ପେର ମଁୁ ପ�ାୟ େଗାଟିଏ ସ�ାହ ପଯ��p କିଛି କାଯ��ବ�c େଯାଗଁୁ ପ�ାତଃ 

ଭ� ମଣେର ଯାଇ ପାରିଲି ନାହ] l ଦିେନ ଯାଇ େଦଖିଲି େସହି ଝିअଟି େସଇଠି ମଁୁ ଶିଖାଇ ଥିବା 
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ବ�ାୟାମ ଗୁଡିକ କରୁଛି l େମାେତ େଦଖି ଭାରି ଖୁସି େହାଇ ନମେc କଲା l ପଚାରିଲା –

“ଆପଣ1 େଦହ ସୁ� अଛି ତ अ1ଲ? ଆପଣ ବହୁତ ଦିନ େହଲା ଆସୁ ନଥିବାରୁ ମଁୁ 

ଚିpାେର ଥିଲି l” ମଁୁ କହିଲି –“ହଁ ଝିअ, ମଁୁ ଠିକ अଛି କିr କିଛି କାମ ପଡିଯିବାରୁ ଆସି 

ପାରୁନଥିଲି l” 

 େସ କହିଲା –“ମଁୁ ଆପଣ1ୁ ଧନ�ବାଦ େଦବାପାଇଁ ଗତ ତିନି ଦିନ େହଲା ଏଠାକୁ 

ଆସି अେପiା କରି କରି େଫରୁଛି l” 

 ମଁୁ ଟିକିଏ ଆ�ଯ�� େହାଇ ପଚାରିଲି –“କ'ଣ ପାଇଁ ଧନ�ବାଦ େଦବ?” 

 େସ କହିଲା –“ମଁୁ ଆପଣ1ର କଥା ମାନି ଏହି ସତୂାଗୁଡିକ େମାର ବାମ ହାତ ଓ 

ପାଦେର ବାkି େଦଲି l େସଥିପାଇଁ ଗତ ଚାରି ଦିନ ତେଳ େମାେତ େଗାଟିଏ ଭଲ ଚାକିରିଟିଏ 

ମିଳିଗଲା l ଆପଣ ସତେର ଜେଣ �ାନୀ ବ��ି l ଆପଣ1ୁ ପ�ଣାମ କରୁଛି l” 

 ମଁୁ େସେତେବେଳ ଖୁସି େହବି ନା ତା'ର େଭାଳାପଣ େଦଖି ଦୁଃଖ କରିବି ବୁଝି 

ପାରୁନଥିଲି ? ନିଜକୁ ସଂଯତ କରି କହିଲି –“ବହୁତ ଖୁସିର କଥା l ଏେବ ଟିକିଏ େଧୖଯ��ର 

ସହ େମା କଥା ଶୁଣ l  

 ମଁୁ ଜେଣ ନିରୀଶ ରବାଦୀ ଓ ମାନବବାଦୀ ବ��ି l ଭିbିହୀନ ବିଶ ାସ ଓ अେହତୁକ 

ଭୟରୁ ମଁୁ ବହୁତ ଦୂରେର ରହୁଛି l େବୖ�ାନିକ ଦୃ ିେକାଣରୁ ତକ�ସ}ତ ଭାେବ ପ�େତ�କ 

କଥାକୁ ବିେବଚନା କରି, ପେର ତାକୁ ବିଶ ାସ କେର l  

 ଏଇଠି ତୁମର ବିଶ ାସ ଓ ଜୀବନ େଶୖଳୀ ଉପେର ଆେମ ଆେଲାଚନା କରିବା l 

େଦଖ! ତୁେମ ଉ§ଶିiା ଲାଭ କରିଥିବାରୁ, ତୁମ ପରିବାର ଓ ସମାଜର କିଛି କିଛି 

ରୂଢିବାଦୀ ପର%ରାକୁ ଛାଡି, ଆଧୁନିକ ଜୀବନେଶୖଳୀକୁ ଆପେଣଇ େନଇଛ l ଏହା େହଉଛି 
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ତୁମର େବୖ�ାନିକ ଚିpନ l କିr େଜ�ାତିଷ ଶା� ବି�ାନ ସି� ବିଦ�ା ନୁେହଁ, ତଥାପି ତୁେମ 

ତାକୁ ବିଶ ାସ କରି ହାତେର,ପାଦେର ମ�ସି� ନାଲି ଓ କଳା ସତୂା ବାkିେଲ ନିଜର ମ}ଳ 

େହବ େବାଲି ଭାବୁଛ l େଯଉଁ ହାତେର ନାରୀର ଆଭୂଷଣ ସୁନା ଚୁଡ଼ି େଶାଭା ପାଉଥାpା, 

େସ ହାତେର ମଇଳା ନାଲି ସତୂା ଖେt ବାkି ବୁଲୁଛ l େଯଉଁ ପାଦେର ରୂପା ପାଉଁଜି େଶାଭା 

ପାଉଥାpା, େସଥିେର କଳା ସତୂାଟିଏ ବାkିଛ l ନିେଜ କୁହ - ତୁମର ଆଧୁନିକ ମ�ାଚି} 

େଡ�ସ ସହ ଏଗୁଡିକ କ'ଣ ମ�ାଚ କରୁଛି?  

 ତୁମର ବିଶ ାସକୁ ତୁେମ ନିେଜ ହ] ପରୀiା କର l ଗତ ବେଷ� େହଲା ତୁେମ େସହି 

େଜ�ାତିଷ1 କଥାକୁ ବିଶ ାସ କରୁଥିଲ l େମାର ଦୁଇ ପଦ କଥାେର ତୁମର ବିଶ ାସ ବଦଳି 

ଗଲା l କାରଣ ତୁମର ବିଶ ାସ ଏକ ଭିbିହୀନ ବିଶ ାସ ଥିଲା l ତା'ସହିତ ସଂେଯାଗ ବଶତଃ 

ତୁମକୁ ଚାକିରି ମିଳିଯିବାରୁ, େମା କଥା ହ] ଠିକ ଭାବି ବାମ ହାତ ଓ େଗାଡ଼େର ସତୂା ବାkି 

ରଖିବ l ପେର अେନକ ଥର अସଫଳ େହେଲ ମଧ� ଏହି ଘଟଣାକୁ ଉଦାହରଣ ରୂେପ କହି 

ବୁଲିବ l 

 ବb�ମାନ ତୁମର ଚାକିରି ପାଇବା କଥା ଭାବିବା l ତୁେମ ବହୁତ ଦିନରୁ ବିଭିନ�  

କ%ାନୀେର ନିଜର େଯାଗ�ତା ଓ ଶିiା ସାଟjଫିେକଟ ସହିତ ଆେବଦନକରିଥିଲ l ତୁମର 

େଯାଗ�ତାକୁ ଏହିକ%ାନୀ ଗ�ହଣ କରିଥିବାରୁ, ଚାରି ଦିନ ତେଳ ତୁମକୁ ଚାକିରି ମିଳିଗଲା l 

େସଥିପାଇଁ େମାର ଉପେଦଶ ବା ଏହି ସତୂାମାନ1ର େକୗଣସି ଭୂମିକା ନାହ] l ଏହା ଏକ 

ସଂେଯାଗ ମାତ�  l  

 ଝିअଟି ହଠାତ ଉଠିପଡ଼ି େମାର ପାଦ ଛୁଇଁ ପ�ଣାମ କରି କହିଲା –“अ1ଲ ଆଜି 

େମାର େଯମିତି ଏକ ନୂଆ ଜନL  େହଲା l ମଁୁ ଆଜିଠାରୁ ଆପଣ1ରେବୖ�ାନିକ ବିଚାର 
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ଧାରାକୁ ମାନିବି l”ଏତିକି କହି େସ ନିଜ ହାତ ଓ ପାଦରୁ ସତୂାଗୁଡିକ ଛିtାଇ ଫି}ି େଦଲା l  

 ମଁୁ ତା'ର ମୁt ଉପେର େସ�ହେର ହାତ ରଖି େକବଳ ଏତିକି କହିଲି –“ତୁେମ ସତେର 

ଜୀବନେର ବହୁତ ଉନ� ତି କରିବ ଝିअ l” 

 
ବା}ାେଲାର, କ'�ାଟକ 

ଭ� ାମ�ଭାଷ : ୯୪୮୨୦୧୬୨୬୦ 
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କବିତା ବିଭାଗ 
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ଗୁଡ଼ି ଓ ବିହ}ଗୁଡ଼ି ଓ ବିହ}ଗୁଡ଼ି ଓ ବିହ}ଗୁଡ଼ି ଓ ବିହ}    
ଗୁଡି ଉଡ଼ିେଲ ବି ସୁଉ§ ଆକାେଶ 

େଡାର ଥାଏ କାହା ହାେତ 

ପiୀ କିr ଉେଡ େଡଣା େଟକି ତା’ର 

ଘେୂର ନିଜ ଇlାମେତ।। 0 

େବକାରୀ ଜୀବନ ବଡ଼ ଦୁବjସହ 

ଜୀବନ ନଈ କି ଶୁେଖ 

ସ  ନିଭ�ରଶୀଳ ମଣିଷଟି କିr 

ରହିଥାଏ ସଦା ସୁେଖ।।  
 

ଉପ ସହକାରୀ ନିବkକ, ଭଦ�କ  

ଦୂରଭାଷା-୯୯୩୭୧୮୧୮୪୬  

ସତ�ପ�କାଶ୍ େସଠୀ 
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େଛାଟ ଆମ ଘରେଛାଟ ଆମ ଘରେଛାଟ ଆମ ଘରେଛାଟ ଆମ ଘର    
ମଧ�ବିb ପରିବାର  

େଛାଟ ଆମ ଘର, 

େସଇ ଘେର ରୁହp େମା  

ଜୀବp ଠାକୁର,, 

ସ~ ସକାେଳ ତା1ୁ ମଁୁ 

ପଜୂାକେର ନୀତି, 

ତା1 ଆଶୀବ�ାଦ ପାଇ 

ସଦାରୁେହ ଖୁସି,, 

ଭାରି େସ�ହ ଶ��ା ମେତ 

େଗହG ା ତ କରpି, 

ଧିେରJ�  ମଲିG କ 

 

ରାଗିରୁଷି ଗେଲ ସିଏ  

େକାେଳଇ ନିअpି,, 

ଯୁଆଡକୁ ଗେଲ ମନ 

ଥାଏ େମା ପାଖେର, 

ସବ�ଦା ଚାହାpି ପୁअ 

ଥାଉ େମା ସୁଖେର,, 

ଏମିତିକା ବାପା ମାଆ  

ମିଳିଛpି ମେତ, 

ନିଜଚିpା ନାହ] ଜମା  

େମା ଚିpା େଯେତ,, 

  
ନିଳକ�ପୁର ମ}ଳପୁର ଯାଜପୁର 
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ପ�ଭାତପ�ଭାତପ�ଭାତପ�ଭାତ    
ପiୀର  ପ�ମ  ତାନ   ପ�ଭାେତ  ସଂଗୀତ  ସମ  

ମମ ହୃଦ  େଦଶ  କେର   ସୁJର  ମ}ଳମୟ  

ନିଦ� ା  େତଜି  अବଧତୂ   ମନ  ଧ�ାେନ  अବ�ିତ  

ସଂସାର  ମାୟା  ଟି  କାହ]  ହୁଏ  अପସାରିତ  

ଦିଗବଳେୟ  ପ�Àୁଟିତ  େଲାହିତାଂଶୁ  अରୁଣିମା  

ନିଭୃତ  ମନ  ମJିେର  ଜେଳ  ଏକ  ଦୀପଶୀଖା  

 अkକାର  अରଣ�େର  �ାନ  ର  ମଶାଲ  ଜାଳି  

ସ୍ଵପ୍ଣହୀନ  ଆକାଶେର  अସୁମାରୀ  ଆଷାଦିଏ 

ଈଶ ରର  ଆଶୀବ�ାଦ  ଫୁଲ  େହାଇ  ଗୁଳL   ଡାେଳ 

अସିLତା  ର  ମୃଦୁହାସ�ଏ ଲାସ�ମୟି  େହାଇଉେଠ  

କମ�ର  ଆହ ାନେର  ମନୁଷ�ର  େଚତନା  େଯ  

କଳ କଳ  ନାଦ  କରି  ଲiପେଥ  ବହିଯାଏ  …….. 

 
ଆଇବିଏମ୍ କG ାଏ�୍ ଇେନ� ାେଭସନ୍ େସ�ର୍, େବ}ାଲୁରୁ 

ଇେମଲ୍  : senapati123anirudha@gmail.com 

ଭ� ାମ�ଭାଷ : ୮୯୧୭୯୫୫୬୯୯ 

अନିରୁ� େସନାପତି 
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ଭାଷାଭାଷାଭାଷାଭାଷା    
େତା ପବୂ� ପୁରୁଷ କରିଥିେଲ େକେତ େଯ ସଂଗ�ାମ  

ରଖିବାକୁ ପରା ଓଡିଆର ମାନ  

ସ�ାଧୀନ େହାଇଛୁ ଆଜି ଆେମେର 

କିr ପରାଧୀନ अଟୁତ ଭାଷାେର  

ପେୂବ� ଥିଲା ଏହାର ମାନ ଉ§େର 

ତୁ ଆଜି ରଖିଛୁ ତାହାକୁ ପଛେର  

େଭାଇ େଲଖିେଲ ଏ ଭାଷାେର 

ଏହାକୁ ପ�ଚାର କରିେଲ ବିଶ୍ଵେର 

ତୁ େଯେବ େହବୁ େଦଶାpର 

ଜାତ େହବ ହୃେଦ ଭାଷାର ଆଦର 

ଜନL  କାଳୁ ତୁହି ଏହାକୁ କହିଲୁ 

ସୁଦଶ�ନ ସାହୁ 

 

ଯୁବାକାେଳ ତୁହି କି%ା ତ�ାଗକଲୁ 

ଏହାକୁ କହିେଲ େହବୁକି ନିଉନ 

ତୁ ପରା अଟୁେର ତାହାରି ସpାନ 

କହୁ ପରା ତୁହି ନାନାଜାତି ଭାଷା  

ଏହା अେଟ ପରା େତାର ମାତୃଭାଷା 

ଜିହ� ା अେଟ ପରା େତାର ଏହି 

ଜିହ� ାକୁ େଛଦନ କେଲ କି ବାରତା ହୁअଇ ? 

ସ�ଭାଷା ସାଧେନ ଲଗାअ ମତି କି 

କି%ା ପଛଘୁ�ା ଦିअ ତାହାରି କତିକି ? 

େତା ପବୂ� ପୁରୁଷ1 ରଖ ତୁହିମାନ 

ଆଦର କରେର ମାତୃଭାଷାକୁ ପୁଣ। 
ଗ�ାମ- କାଳିଆହତା, ଡାକ- ଗା}ିେଯାଡି 

ଜିଲG ା- େଢ1ାନାଳ , ପିନ୍- ୭୫୯୦୨୬ 

େଫାନ୍-୯୦୭୮୪୭୪୯୨୬, ୭୦୦୮୫୯୯୮୨୯ 
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ଶନୂ�ତାେର ପ'ୂ�ତା ଶନୂ�ତାେର ପ'ୂ�ତା ଶନୂ�ତାେର ପ'ୂ�ତା ଶନୂ�ତାେର ପ'ୂ�ତା     
ଆେବଗ ସହରେର ବୁଲୁବୁଲୁ େଖାଜିବାର ପ�ୟାସର ଗଳିେର େକେବ ମଁୁ 

ପାଇଗଲି ତା’ର ପାଦ ଚିହ� ... 

 

ପଥ ହରା ନୁେହଁ ମୁ ତଥାପି କାହ]କି େକଜାଣି କରୁଥିଲି ଭିନ�  ଏକ ପଥର अନୁଶରଣ... 

ତଜ�ମାର ତରାଜୁେର ତଉଲିବାର ଥିଲା ପ�େଚ ା 

ବାcବତାର ଆଇନେର ଝା1ିଥେର େଦଖିଥିଲି ମଁୁ େସ ପୃ3ା... 

 

ଝାÐା ତାର ପ�ତିଟି अiର  

ବୁଝିବାେର େହଲି ବିଫଳ 

ଧାଇଁ ଯାଇଥିଲି େଯଉଁ ଚିହ�  ପେଛ େସ କି ଥିଲା ମିଛ ଜ~ାଳ?... 

 

ଏେବବି ଉ1ି ମାେର ପ�ଶ�ଟିଏ ମନେର 

ଏେବ ବି ଝଡ ଉେଠ ନୀତି ଦୁଇ ପ�ହେର 

ଏେବବି अଜାଡ଼ି େହାଇ ଯାଏ େସ�ହର ପସରା 

ଏେବ ବି ଗଢି ଉେଠ ଉଆସ େସ ନିଆରା... 

 

ନିଲମ୍ 
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ନିଜ�ନ ନୀରବତାର ନିହାଣ ମୁନେର େଖାଦି ଚାେଲ ମଁୁ ସL �ତିର ମbୂj 

ଆତୁର ଆେବଗ ଖିअେର ବାkିଚାେଲ अଦୃଶ� ତୃ�ି... 

 

କାହାର ଥିଲା େସ ଚିହ�  ପାଦର 

କିଏ େସ ଥିଲା अତି ଆପଣାର 

କାହ]କି ସାଜିଲା ସ�ପ�ର ସହର 

େକଉଁ କାରଣରୁ କରୁଥିଲି ମଁୁ अେନ ଷଣ  

କାହ]କି ସାଜିଲି ପ�ତୀiାର ଜାଗ�ତ ପ�ହରୀ ପ�ତିiଣ... 

 

େଦବ କି େକହି ଉbର 

ଶୁଣିବାକୁ ମନ ଆତୁର 

अଡୁଆ ସୁତାର ଖିअଟିଏକୁ କରି େକ ପାରିବ ନଜର... 

 

ପରିହାସ କେର ସମାେଲାଚନା ର ନଗ�ତା 

ତଥାପି ମଁୁ କାହ]କି ଉପଲwି କେର ଶନୂ�ତାେର ପ'ୂ�ତା... 

 
        

ହାଇଦ� ାବାଦ, େତେଲ}ାନା 
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ରୁପିରୁପିରୁପିରୁପି    
ସତ� ଯୁଗେର େଯ ବଡ 

ଥିଲା େକବଳ ତପି 

2ାପର ଯୁଗେର େଯ ବଡ 

ଥିେଲ େକବଳ େଗାପୀ 

େତ� ତୟା ଯୁଗେର େଯ ବଡ 

ଥିେଲ ଆମ ରାମ1 କପି 

େହେଲ ଆଜ ଏ କଳିଯୁେଗ 

ବଡ ଖାଲି ରୁପି..ରୁପି..ରୁପି ॥ 

 
ବ� ହL ପୁର 

ଦି�ୀେଲଖା ମିଶ� 
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ଝଡ଼ଝଡ଼ଝଡ଼ଝଡ଼    
ଭୁଲିଯିବା ପାଇଁ 

େଯେତ अନୁେରାଧ 

କରିଥିଲ ସଖୀ ମେନ ରହିଛି 

େସହି ଦିନଠାରୁ 

ଆଜିଯାଏ ପି�ୟା 

ଜିअpା ଶବେଟ େହଇ ସାରିଛି । 

ନୀଳକ� ସ�ାଇଁ 

 

ଲiLଣେରଖାର 

ବାରଣର ଗାର 

େଯେବଠୁଁ ଟାଣିଲ େମା ଚଲାପେଥ 

େସେବଠାରୁ ମୁହ] 

କ�ାର ଦଂଶନ 

ନିରବେର ଖାଲି ସହୁଛି େକେତ । 

ନିେଜ େହଇଗଲି 

ଆଈ ମା କାହାଣୀ  

ଯାଦୁକର ମିଛ କୁହୁକ େପଡ଼ି 

ତୁେମ ତ ସାଜିଲ 

ମୃଗତୃ�ା ପେଥ 

କୁହୁକିନୀ ଝଡ଼ ମାୟା କୁହୁଡ଼ି । 
ଭୁବେନଶ�ର 

େମା.୯୭୭୮୩୭୬୩୧୩ 
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ମୁ�ିର ପଥମୁ�ିର ପଥମୁ�ିର ପଥମୁ�ିର ପଥ    
ଏ କି अେଲୗକିକ अ¾ୁତ ଶିହରଣ, 

ମନ ପiୀ ହୁଏ ଆଶାୟୀ, 

କରିବାକୁ ତା1ର ଭାବମୟ ଦଶ�ନ। 

 

ଲୀଳାମୟ अpଯ��ାମୀ ସିଏ, 

ଭ� ଭାବ ଜାଣି, ଛାଡି଼ ରତ� ସିଂହାସନ, 

ରଥାରୂଢ଼ ବାମନାବତାେର େଦଉଛpି ଦଶ�ନ। 

 

େକାଟି ବ� ହL ାt ଶିେରାମଣି,  

େଜ�3 ଭ� ାତା ସେ} େଘନି अଲିअଳ ଭଉଣୀ, 

ଆଗମେନ ଉତ୍-ଫୁଲିG ତା ମାଉସୀମା' ଶ�ୀଗୁtିଚା ରାଣୀ। 

 

ମାତା ଲiL ୀ ବିହ� ଳିତ ବିରହ अଗି�େର, 

େକଉଁ େଦାେଷ ଦt ଦିअ ତା1ୁ ଛାଡ଼ି ଏକାpେର, 

ବାହୁଡ଼ିବା ପଥ ଚାହ] ବସିଛpି ସିଂହଦ ାେର। 

 

ଶୁଭଲiL ୀ ଦାସ 
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ପ�ାଣବଲG ଭ ମାଧବ ମଧୁସଦୂନ, 

ବାହୁଡ଼ି ଆସୁଛpି େଶଷ କରି ଯାତ� ା ନବଦିନ, 

ରସେଗାଲା େଭଟି େଦଇ କରିେବ ପ�ାଣପି�ୟା1 ମାନଭ~ନ। 

 

େହ ଜଗତର ନାଥ ଶ�ୀ ଜଗନ� ାଥ, 

ଲୀଳାମୟ ପୁରୁେଷାbମ ବିରାଜ ବିଶଥ, 

ତୁମ ପାେଦ ଭ�ି କଳିଯୁେଗ ଏକମାତ�   

ମୁ�ିର ପଥ। 
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େତା ପାଇଁେତା ପାଇଁେତା ପାଇଁେତା ପାଇଁ    
ସପନ ରାଇେଜ ଫୁେଲଇ ଫୁଲତୁ 

େଖାଜୁଛି େଖାଜିବି େକବଳ ତେତ ମଁୁ  

ମନର ମJିେର  େଦବୀ ତୁ ସାଜିଚୁ 

ଏଇେମା ହୃଦେୟ େକେବଠୁ ହଜିଛୁ 

 

ସବୁଠୁ ନିଆରା ଝିअେଟ ତୁ େବାଲି 

ହଜିଲା େମାମନ େତା େପ�େମ ପଡିଲି  

େତାପାଇଁ ପାଗଳ େହଲିଣି େଯେବଠୁ 

ହେଜଇ େଦଇଛି ଏଇେମା ମନକୁ 

 

ସପନ ରାଇେଜ ଫୁେଲଇ ଫୁଲତୁ 

େଖାଜୁଛି େଖାଜିବି େକବଳ ତେତ ମଁୁ - - - - - 

- - 

ସିେ�ଶ�ର ତି� ପାଠୀ 

 

 

ଏଇେତା ଆଖିେର ଯାଇଛି ଲାଖିେର 

େଯେବଠୁେତାଓନଁା େଲଖିଛି ଛାତିେର 

େତାକଥା େତା ଗୀତ ଭୁଲିମଁୁ ପାରୁନି 

ସମୟ ସରୁଛି ଭାବନା ସରୁନି । 

 

େଯାଗ�କି अେଯାଗ� 

 େତାପାଇଁ ସେତମଁୁ 

ଧରିତୁ ମାପିେଦ େପ�ମର ତରାଜୁ 

ସପନ ରାଇେଜ ଫୁେଲଇ ଫୁଲ ତୁ 

େଖାଜୁଛି େଖାଜିବି େକବଳ ତେତ ମଁୁ 
 

େଖାରଧା 

୮୦୧୮୬୪୬୭୦୪ 
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ମଥା ନୁଆଇନି କଦାମଥା ନୁଆଇନି କଦାମଥା ନୁଆଇନି କଦାମଥା ନୁଆଇନି କଦା    
ଏଇ େଦଶ େମାର ସୁନାଠାରୁ ବଳି 

କିଏ େହବ ତା'ର ସରି , 

ଧଳିୂ-ମାଟିେର ଯା'େକାେଣ अନୁେକାେଣ 

ମମତା ରହିଛି ଭରି । ୧ 

ଗ}ା,େଗାଦାବରୀ,ନମ�ଦା,କାେବରୀ 

अଟpି ଯା' ଗଳାହାର , 

ଗିରିରାଜ ତା'ର ମଥାର ମୁକୁଟ 

ଚରଣ ଧୁଏ ସାଗର । ୨ 

ସବୁଜ ବନାନୀ ବସନ ତାହାର 

ଗରଭେର ହୀରା-େମାତି , 

ବାରବାର ଆସି ଲୁ�ନକାରୀଏ 

େନଇଛpି େକେତ ଲୁଟି । ୩ 

ବି. ନିରୁପମା 

 

ଭୀରୁ କାପୁରୁଷ ଦଳ େଯେତବାର 

କୁଚକ� ାp କରିଛpି , 

ଏ ମାଟି ମାଆର ବୀର-ବୀରା}ନା 

ତା' ସ�ାନ ରଖିଛpି । ୪ 

ଧମ�,ରୀତି,ନୀତି,ସଭ�ତା,ସଂ@ୃତି 

ଉ�ଷ� ତାହାର ସଦା , 

ଡରିଯାଇ େକେବ ବଇରୀ ଆେଗ େସ 

ମଥା ନୁଆଇନି କଦା । ୫ 

ଯୁେଗ ଯୁେଗ େସ ତ ବିଶ ର ଆଦଶ� 

ଶ�ିଦାୟୀ-ଶାpିମୟୀ , 

େକାଟିଏ ପ�ଣାମ ଜଣାଉଛୁ-େଯେତ 

ତା' ସpାନ ପଦ ଧ�ାୟୀ । ୬ 
 

ମାମୁରିଆ, େଛtିପଦା,अନୁେଗାଳ । 
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ତୁେମ ହ] ତ େସଇତୁେମ ହ] ତ େସଇତୁେମ ହ] ତ େସଇତୁେମ ହ] ତ େସଇ!!!!    
କାହାପାଇଁ ସେଜଇ ବସିବି ଆକାଶର ବ�ା� 

 ନୀଳିମାକୁ अସଜଡ଼ା अଜଣା େକାହକୁ ଧରି 

େମା ଛଳନାର ବଳୟ ଭିତେର, 

 ଭାଗ�କୁ ମୁ� ମଣି େପ�ମେର ଜଳି ଜଳି ସରିଯିବା ପାଇଁ।। 

 

ମନର କାଦୁअ ଝକ�ାକୁ େକମିତି ମଁୁ ବୁେଝଇବି 

 ନି�ଳା ଭୂମି ଉପେର େପ�ମର अବ��କୁ ଗୁହାରି କରି, 

ସ ପ� ର ସୁଡୁକ ଭିତେର ଲୀନ େହାଇଯିବା ପାଇଁ 

 େମା େପ�ମର ଗୁହାରି କରି 

ମହଣ ମହଣ अନିlାକୁ ମହମେର ଧରି।। 

 

ଭାଗ� େବାଲି ଯାହାଥିଲା! 

 ତାହା ଏେବ ବୁଢ଼ିଆଣି ଜାଲ ପରି ଗୁେଡ଼ଇ 

େହାଇ ପଡିଛି ଚାଳରୁ ଚଟାଣ ପଯ��p अପବାଦର 

 ସିକୁଳି ଭିତେର ମୁt ମାଡି ଆକାଶର ଫଟା ବାଦଲକୁ ଚାହ], 

अସମୟେର ନିରୁ�ି  ବ�ଥାକୁ ସହି ସିJୁରର ସିJୁକ ଭିତେର।। 

ଚିନL ୟ ବାରିକ 
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େକମିତି ବୁେଝଇବି ନୟନର ନିରୁତା ଇlା ମାନ1ୁ 

 ତଳି ପାଦେର ଛବିଆ1ି ତୁନି େହାଇ अହଂକାରି ଜୁଆର ର 

  अସହ� ଯ�ଣା ସହି,                                     

ଆଖି ତଳର କ�ମଶଃ अkାରକୁ ଛୁଇଁବା ପାଇଁ 

 ଧଆୂଁର ନିଃଶ�ାସ ଭିତରୁ ବାହାରି  

  ଛାତିେର େତାଳି ଧରି ତୁମ ମଁୁହର ଛବି କୁ।। 

 

ଛାଇର େଲଉଟାଣି େବଳେର େକମିତି ମଁୁ 

 େଗାଧଳିୂ ସମୟକୁ ଚାହ] ବେସ ପାଣିେର ଗାର ଟାଣି 

େଶାଷର େଶଷ ପ�ହରେର େମାହ େହାଇ  

 अଣନିଃଶ�ାସୀ ପଣେର ଝାଉଁବନ ଆଡ଼କୁ अନିଶାକରି 

  ମହତିର ପ'ୂ� ତାକୁ ପାଇବା ପାଇଁ 

େଯାଜନ ତାର ଦୂରେର ଫୁଟି ଥିବା ଫୁଲକୁ କଢି ସେଜଇ।। 

 

अେବଳେର େକେତଥର ଆଖି ମିଟି ମିଟି କରି 

 अkାର ରାତି� ର ଆଲୁअ ସାଜି ଗୁରୁtି ବୁଲିବି,  

  ତୁମ ନାଭି �ଳର କcୁରୀ ସୁରଭି କୁ  

ପାଇବା ପାଇଁ, ନାବିକର େନୗକା ସାଜି ନଈେର 

 ପାହୁଲାଏ ମାରି ଦiିଣ ମଁୁହା େହାଇ 
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େଢଉର ଢଳ ଢଳ ନୃତ� ରାଜିେର େଥଇ େଥଇ ନାଚି ନାଚି 

 ତୁମ େପ�ମର ବ�ସା�� କୁ େମା ଛାତି ଭିତେର ପାଇବା ପାଇଁ 

  ପାପୁଲିକୁ େଯାଡ଼ି ସpପ�ଣେର।। 

 

ଏମିତି େକେତଦିନ अ ସଜଡା େହାଇ  

 ସଜାଡି ବସିବି ଭାଗ� େରଖାର ଭବି ତବ�କୁ,  

ଖିଆଲି ପଣେର,ସାରାଜୀବନ ତୁମକୁ ପାଇବା ପାଇଁ  

 େମା ନିଜ ଭିତେର।। 

 
ବ� ାହL ଣଡ଼ିହି,ବାଲିକୁଦା,ଜଗତସିଂହପୁର। 

ଦୂରଭାଷା-୬୩୭୦୩୫୨୦୮୪। 
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ସ%କ� ଏ ଜନମ ଜନମରସ%କ� ଏ ଜନମ ଜନମରସ%କ� ଏ ଜନମ ଜନମରସ%କ� ଏ ଜନମ ଜନମର    
େପ�ମ ଏକ अନୁଭୂତି 

 ହସର ଲୁହର, 

ବା େପ�ମ ଏକ ପ�ତିଶୃତି 

 ନି3ାର...ତ�ାଗର ! 

େପ�ମ ଏକ अନୁଭବ 

 ସ�ଗ�ର ନକ�ର, 

ବା େପ�ମ ଏକ ଭିbିଭୂମି 

 ଆଶା ଭରଷାର ! 

େପ�ମ ଏକ ବଳିଦାନ 

 ମନର... ପ�ାଣର ! 

େପ�ମ ଏକ ଯ�ଆହୂତି 

 ର�ର... ଲୁହର ! 

ଶୟନ ନାୟକ 

 

େପ�ମ ନୁେହଁ କାମନା, 

 େପ�ମ ନୁେହଁ ବାସନା 

େସ ପବିତ�  ବkନ  

 ହୃଦୟ ସାେଥ ହୃଦୟର 

େକେବ ହସର ଫଗୁଣ, 

 େକେବ ଲୁହର ଶ�ାବଣ ! 

େକେବ ହାରିଯାଏ ମନ 

 େକେବହାରିଯାଏପ�ାଣ!                                        

େପ�ମ ନୁେହଁ  ବିଜୟ 

 େପ�ମ ନୁେହଁ  ପରାଜୟ  

ସ%କ� ଏ ଜନମ ଜନମର  

 
ଭ~ନଗର,ଗ~ାମ  

ଭ� ାମ�ଭାଷ : ୯୯୩୮୮୦୨୭୦୨ 
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ବାପାବାପାବାପାବାପା    
ବାପା! େବେଳ େବେଳ ଇlା ହୁଏ  

ହାତ ବୁେଲଇ ପରଖିବାକୁ  

अୟୁତ ଓଜନକୁ ଆୟତ କରୁଥିବା 

ତୁମର େସଇ ଟାଣ ଛାତିକୁ   ।। ୧ 

ସଂସାର ଯାକର ଦୁଃଖ-ଯ�ଣାକୁ 

େକମିତି ଲୁେଚଇ ରଖ େଯ ! 

ବୁଢ଼ୀ अସୁରୁଣୀର େଖାଳପା ପରି , 

ଏକ ପ�ବୀଣ अଭିେନତା ପରି 

ତୁେମ-ବି େବେଳେବେଳ େମକପ ନିअ 

େସତା ମୁହଁଟି ଉପେର  

ପରେc ହସର ର} େଲପି ।। ୨ 

ରାେଜJ�  ଗିରି 

 

ବାପା ! େବେଳେବେଳ ଇlା ହୁଏ 

ମନଭରି ଶୁÌି ଚାଲିବାକୁ  

ଲୁହ ଲହୁକୁ େପାଛିଥିବା 

ତୁମର େସଇ ଲାଲି ଗାମୁଛାକୁ ।। ୩ 

େମା अଳି ଟିକକ ପରୂଣ ପାଇଁ 

େମା ଭବିଷ�ତର ସ�ପ� େଦଖି 

ନିଜ ସୁଖସବୁକୁ ଫାଶି ଟେ}ଇ ଦିअ 

ଆଲମାରିର କ�ା େଦହେର  

ଠିକ୍ , ତୁମ ଧଳା ପାଇଜାମା ପରି ।। ୪ 

ବାପା ! େବେଳ େବେଳ ଇlା ହୁଏ  

କାନ େଡରି ଶୁଣିବାକୁ  

କଷଣମାନଂକୁ ହଜମ କରିଥିବା 

ତୁମ େପଟ ଭିତରର ଶ« ଗୁଡ଼ିକୁ   ।। ୫ 
େଭାଗରାଇ,ବାେଲଶ ର, ୭୮୭୩୫୭୦୯୩୮ 
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େମା ଓଡ଼ିଶାେମା ଓଡ଼ିଶାେମା ଓଡ଼ିଶାେମା ଓଡ଼ିଶା    
ଏହି େମା ଓଡିଶା  
              ସୁJର ଓଡିଶା 
ଫୁଲଫଳ ପ'ୂ�  
              ପ�କୃତିର ବସା। 
ବିଶାଳ ସମୁଦ�  
               ସବୁଜ ବନାନୀ 
ଉ§ ପରବତ 
              ତୁ ହ] ମା ଜନନୀ। 
େତା ବେi ଭରିଛି 
               अପାର ସଂପଦ 
ଲi ଲi ପ�ାଣୀ 
              ଚିbେର ଆନJ। 
ଏହି େତା ମାଟି 
              ଏହି େତା ପବନ 
ଭରିଛି ପରାେଣ 
               ପାଇଛି ଜୀବନ। 
ନୀଳ ଆକାଶର  
               ସଯୂ�� ଚJ�  ତାରା 
अବିରାେମ ଢାେଳ 
              ରଜତ ଶୁଭ�  ଧାରା।       

ଶିଶୁପାଲ ସାମ�ଥ 

 

େତା େଦେହ ଆଜି 
              େଖଳି େଖଳି ମୁହ] 
ଜୀବେନ ଭରି 
              ପରାଣ େଦବି େଥାଇ। 
ନାହ] େତା ପରି 
               ଆଉ ସରସ ଭୂମି 
େଶ�3 अଟୁ ତୁ      
               େମା ଜନମ ଭୂମି। 
େକାଳେର ରହି 
             ଫୁଲଫଳ ଖାଇ 
ଗାଇବି ଏ ଗୀତ 
             େତାର ମରଣ ନାହ]। 

 
ଗ�ାମ/େପା -କୁେ�ା, ଭାୟା-ଭୁ�ା 
ଜିଲG ା-ବରଗଡ଼, ପିନ୍-୭୬୮୦୪୫ 

ଇେମଲ:sishupalsamrath5@gmail.com 
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ତୁେମ ଓ ମଁୁତୁେମ ଓ ମଁୁତୁେମ ଓ ମଁୁତୁେମ ଓ ମଁୁ    
ତୁେମ ଓ ମଁୁ 

ତୁେମ ସୀମାହୀନ ଭାବ 

ମଁୁ iୁଦ�  ପଂ�ିଟିଏ 

ତୁେମ अସୀମ ସାଗର 

 ମଁୁ iୁଦ�  ଝରଟିଏ ।। 

  

ତୁେମ କ�ନାର େଶୖ÷◌ାଧ 

 ମଁୁ ସL � �ତିେରଣୁବାଲି 

ତୁେମ ସ ଗ� ପାରିଜାତ 

ମଁୁ େଯ ଛାର ବଣମଲG ୀ ।। 

େଦବବ�ତ େଜନା 

 

ତୁେମ ମୁ� ପୁcକେଟ 

ମଁୁ େଯ ତାର ଫ�� 

ତୁେମ ସL � �ତିର ଆଗାର 

ମଁୁ େଯ अସଂପଣୂ� ଶ« ।। 

 

ତୁେମ େମା ଜୀବନ ତରୀ 

ମଁୁ େଯ ସ ୀକୃତ ନାବିକ 

ତୁମ अcିତ ର ବିନା 

ମଁୁ େଯ ନିସ  ଭାବୁକ ।। 

 
ଶିiକ, ରଣସିଂହପୁର ଆଶ�ମ ବିଦ�ାଳୟ 

କମ��ା, େଭାଗରାଇ, ବାେଲଶ ର, 

ଦୂରଭାଷ :୯୫୮୩୧୩୮୫୩୩ 
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ଆେହ ପରଂବ� ହLଆେହ ପରଂବ� ହLଆେହ ପରଂବ� ହLଆେହ ପରଂବ� ହL     
କିଏ କେହ ପ�ଭୁ ନିରାକାର େବାଲି, ସବୁ ଆକାରର ସମାହାର, 

କିଏ କେହ ତୁେମ କଳା ଶ�ୀମୁଖ େହ, ତୁେମ େଯ ର}ର ସ� ାକାର । 

 

ତୁେମ େଯ ରଥେର, ତୁେମ େଯ ପଥେର, ତୁେମ ହୃଦୟେର, ତୁେମ ଜଗତେର। 

ତୁେମ ସiୂL  ,ତୁେମ �ୁଳ, ତୁେମ ସ�l ତୁେମ ଶୁଭ� । ତୁେମ ସକାଳର କअଁଳିଆ ଖରା 

ତୁେମ େଯ ପ�ଚt େରୗଦ� । 

ତୁେମ େଯ ସଂଧ�ାର ଡାହାଣୀଆ ଖରା, 

ତୁେମ ତ ରାତି� ର अkକାର । 

ତୁେମ ସୁJର ପୁଣି କଦାକାର, 

ସବୁ ଆକାରେର ତୁେମ ସାକାର। 

ତୁେମ ସତ� ତୁେମ ଶିବ, 

ତୁେମ ବ� ହL , ତୁେମ ଚିରpନ। 

ତୁେମ େଯ ସୃ ିର ପ�ତି अନୁେକାେଣ, 

ତୁେମ େମା अpେର ପୁଣି ସ��ଖେର । 

ତୁେମ ସବ�ବ�ାପୀ ତୁେମ अବିନାଶୀ, 

ତୁେମ େମା ମୁଖର ଓଁକାର। 

ରୀତା ସାମpରାୟ 
ମଲିG କ 
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ତୁେମ ଭାବନାେର ତୁେମ େଚତନାେର, 

ତୁେମ େମା ଓଠର,ହସଧାର। 

ତୁେମ େମା େକାହେର, ତୁେମ େମା ଲୁହେର 

ତୁେମ ଆନJେର, ତୁେମ ବିଷାଦେର 

ତୁେମ ଜାଗ�ତେର ପୁଣି ନିଦ� ାେର। 

ତୁମରି ଇ}ିେତ ସୃ ିର ଆର� 

ତୁମରି ଆେଦେଶ ବିଲୟ। 

ତୁେମ ଇଶ୍ଵର,ସାରା ବିଶ୍ଵର, 

ତୁେମ ପଯ��ା� ସାରା ସୃ ିର 

 

ନୁହଁ ନିରାକାର,ଆେହ ପରଂବ�ହL , 

ତୁେମ ସାକାର, ସାରା ଚରାଚର। 

ସକଳ ଘଟେର ତୁେମ ପ�ତ�iେର 

ତୁେମ ରୂପେର ର}ର ରୂପାpର। 

ତୁେମ ଭ�ିେର, ତୁେମ ଶ�ିେର ତୁେମ ଶାpିେର ପୁଣି ମୁ�ିେର 

ତୁେମ େଜ�ାସ�ାେର ତୁେମ ଆକାଶେର, 

ତୁେମ ଗkେର ତୁେମ ପବନେର 

ପୁଣି ମଧୁର ସ�ରର ସୁରକାର। 
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ମଁୁ େଯ ମୁଢମତି, େଖାଜିବୁେଲ ନିତି 

ଜାେଣନା ପ�ଭୁେହ ତୁେମ େମା अpେର। 

ଏ ଦୁଇ ନୟନ ଯାହା ସବୁ େଦେଖ 

ସବୁତ ତୁମରି ସମାହାର। 

ତୁେମ ପାଷାଣେର, ତୁେମ ଶନୂ�ତାେର 

ତୁେମ ଜୀବpେର ପୁଣି ମୃତୁ�େର 

ତୁେମ ସକଳ ଘଟେର ନାରାୟଣ, ନାହ] ପ�ଭୁେହ ତୁମରି ପଟାpର। 

 

ରୀତା ସାମpରାୟ ମଲିG କ 
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ସଂ@ୃତି ଆମର ନ େହଉ ଉଜସଂ@ୃତି ଆମର ନ େହଉ ଉଜସଂ@ୃତି ଆମର ନ େହଉ ଉଜସଂ@ୃତି ଆମର ନ େହଉ ଉଜ    
ବନc अଛି େଯ' ଡାକpା ଗଜ 

େମାବାଇଲ ଆଜି କେର େସ କାଯ��  

ଆଗଭଳି ଆଉ ନାହ] ମାଧୁଯ�� 

ଚୁଲି େପାଡା ପିଠା େହଲା अକାଯ��  ।। 

 

ପାଦପ ବିହୀେନ ସରୁୂଯ େତଜ  

ବିଗାଡି େଦଉଛି କୁଆଁରୀ ସଜ 

ବିେଦଶରୁ ଭାଇ େଫରୁନି ଆଜ  

ଛୁଟି ମିଳିବାଟା ନୁେହଁ ସହଜ  ।। 

 

ନଣJ ଭାଉଜ ପଡୁନି ଆଜ  

ସା}େମଳ େହଲା ସ�ାଥ�ର ବୀଜ  

ସେpାଷ ପ/ନାୟକ 

 

ପାଟଶାଢୀ ଏେବ ପୁରୁଣା ଚିଜ 

ଝିନ ବସନେର ଦିେଶ ଉରଜ  ।। 

 

ଗାଆଁଟା େହଇଛି  ସହରୀ ସଜ 

କୁଜିେନତା ବୁେଣ ସ�ାଥ�ର ବୀଜ  

ମାଧିଆ ନିଧିଆ ରସିକ ରାଜ  

ନାତି େଖାଜୁନାହ] େଜଜକୁ ଆଜ  ।। 

 

ସଂ@ାର ସଂ@ୃତି  ପରବ ରଜ  

अପସଂ@ୃତିେର ହୁଏ ମଉଜ  

େବଳହୁଁ ବିେବକି ଏକଥା େହଜ  

ସଂ@ୃତି ଆମର ନେହଉ ଉଜ ।। 

 
େବଗୁନିଆପଡା ବÎକ୍, ତିରିଡା, ଗ~ାମ  । 
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ଈଶ�ରଈଶ�ରଈଶ�ରଈଶ�ର    
ସଭିଏଁ କୁହpି ଈଶ ର ମହାନ  

ରଚିଛpି ସୃ ିଟାକୁ 

େହେଲ େସ ଈଶ ର େକଉଁ କାରିଗର 

ବାକି अଛି ବୁଝିବାକୁ ।। 

 

ପ�କୃତ ଈଶ ର ଆଜି ହତାଦାର 

େବୖକୁ� ସୃ ି େର ତା'ର 

ଧନ� େସ ସpାନ ମାୟା ପେଛ ଧାଇଁ 

ପାଲଟpି ଯାଯାବର ।। 

େଲାରୀ ସ�ାଇଁ 

 

 

 

 

େକଉଁ ଈଶ ର 1 ସkାନ କରୁଛ 

ଦି ତୀୟ ଈଶ ର ନାcି 

ନିଜ ଘେର ରଖି ଚଉଦବ� ହL ାt  

ବୁଲ କାଶୀ-ବାରଣାସୀ ।। 

 

ଈଶ ର -ଫିଶ ର େକହିତ ନାହାpି 

ପ�ଥମ ଈଶ ର ବାପା 

େସଇହ] अଟpି ଆମ ପ�ଥମ ପୁରୁଷ 

ଆମ େଛାଟ ସୃ ି ରଚୟତା ।। 

 
ପୁରୀ, ଓଡ଼ିଶା 
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ନୀଳସ�ପ�ର ତୃ�ାନୀଳସ�ପ�ର ତୃ�ାନୀଳସ�ପ�ର ତୃ�ାନୀଳସ�ପ�ର ତୃ�ା    
ସ ପ� ସେ} େଯେବ ହୁଏ େକାଳାେକାଳି 

ମେନ ପେଡ ତୁମ କଥା  

ମନ ସରସୀେର ତୁମ ପ�ୀତି ପଦL  

ଫୁଟି େଦଇଥାଏ ବ�ଥା।  

େଦହ ସାରା େମାର ଛJି େହଇଯାଏ 

ଦୁବ�ଳତା ନିରିମୁଳି 

ସL �ତି ର ଶବ1ୁ କାkେର େବାହି ମଁୁ  

ଯାଉଥାଏ େପାଡି ଜଳି।  

ଝାଉଁଳା ମନଟା ସL �ତି ର ଜଳେର 

ତିrଥାଏ ସାରା ରାତି  

େକାହର କାକର ଝରି ଝରି ଆସି 

ଭିଜାଇ ଦିଏ େମା ଛାତି।  

ତୁମ ନୀଳ ଆଖି େମା ଆଖି ସପନ 

ତୃ�ା ମରୁ ମରୀଚିକା  

ତୁମ ନୀଳ ବିଷ ଦଂଶନକୁ ଆଜି 

ସହୁଛି ମଁୁ ଏକା ଏକା। 

କtୁରୀ ଚରଣ 
ରାଉତ 
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ଭାଗ�ଭାଗ�ଭାଗ�ଭାଗ�    
ଚାହ]ଥିଲି ମଁୁ ଦିେନ ବଡେଲାକ େହବି, 

ସଂସାର ଦୁଃଖକୁ ମଁୁହି ଦୁରକରି େଦବି । 

  

ଭାଗ� େଯ େଖଳିଲା େଖଳ... 

େହଲି ମଁୁହି ହତ ଭାଗା.... 

 

କାହାକୁ କହିବି କହ କାଳିଆେର କାଳିଆ ? 

 

ଏ ସଂସାେର ବ�ି ମଁୁହି କିସ ବା କରିବି, 

ସଂସାର ତ�ାଗ କରି କି ତପସ ୀ େହାଇବି । 

 

ଏ ତ ଯୁଗ ମାୟା ଘାରିଲାେର େମାେତ, 

ଉ�ାର କରେର ତୁହି ଚାହ] अଛି େତାେତ । 

 

ଚାହ]ଥିଲି ବଡ େହେଲ ଡା�ର ମଁୁ େହବି, 

ଦୁଃଖି1ୁ େସବା କରିଣ େତା ଚରଣ ପାଇବି। 

ରାମକୃ� ପାଣିଗ�ାହୀ 

 

ଏ ସଂସାରକୁ ମଁୁହି ଏକ ସୁେତ�  େଯ ବkିବି, 

ସଂସାର ଯାକର ଦୁଃଖ ଦୂର କରି େଦବି । 

 

ଚାହ]ଲୁନି ତୁହି ତାହା, କଲୁ ଏେତ ବଡ ମାୟା, 

କାହାକୁ କହିବି କହ ତୁହି େର ଭରସା । 

 

ବୁ�ି ଜାଣିବା ଠାରୁ ଦୁଃଖ େଯ େଭାଗିଲି, 

ଦୁଃଖକୁ ଆଦରି ମଁୁହି ବିଦ�ା ଆର�ିଲି । 

 

ଏକ ଷ3 ବଷ� ପେର ସୁଖ େଦଲୁ େମାେତ, 

ପୁଣି ତାହା େଘନିଗଲୁ ଆଉ ଷ3 ବରେଷ। 

 

ସମc ଆଶାକୁ େମାର ଦଳି ତୁେର ଚାଲିଗଲୁ, 

अସହାୟ କରିଗଲୁ େମାେତ ଏକା ଏକା, 



ଆହ� ାନ
 ଇ-ପତି� କ

ା 

ଆହ� ାନ ଇ-ପତି� କା, ଚତୁ��ଶ ବଷ�, ସ�ମ ସଂଖ�ା, ଜୁଲାଇ-अଗ  ୨୦୧୯ Magazine Downloaded from www.aahwaan.com 

ଆହ� ାନ ଇ-ପତି� କା ସ%ୂ'� ନିଃଶୁ) ବିତରଣ େହତୁ ଡା େଜ�ାତି ପ�ସାଦ ପ/ନାୟକ1 2ାରା ପ�ତି3ିତ ଓ ପ�କାଶିତ  | Aahwaan.com  Aahwaan.com  Aahwaan.com  Aahwaan.com  |  266 

ଚାହ] ରହିଲି କାଳିଆ ତୁହିେର ଭରସା । 

 

େଲଖିନାହ] ଜୀବନର ଏକ अଂଶେର, 

ଆଉ ଏକ अଂଶ େଲଖିବାକୁ ଶ�ି ନାହ] େମାେର । 

 

ଭାବୁअଛି ଜାଣିଥିବୁ ମନେର େଯ ତୁହି, 

ଆଉ ବ'�ନା କରିବା ଉଚିତ ନୁହଇ । 

 

ଆଶ�ା କଲି ମୁହଁ େତାେତ, ତାର अବା ମାର େମାେତ, 

ତାହା େଯ େତାହର ଦୟା, େତାର ଇଛାେର କର ତାହା । 

 

େଦାଷ ଥିେଲ   iମାକର ବାେର େଯ େମାେତ ଉ�ାର, 

ଏତିକି କହିବି ମଁୁହି अଧମ ବଳକେର, 

େଦାଷ ନ ଧରିବୁ ଚିେb ତୁହି କାଳିଆେର ! 

 
ରାମକୃ� ପାଣିଗ�ାହୀ 

अଧ�ାପକ, ଗୀତମ୍ ବିଶ�ବିଦ�ାଳୟ୍ 

ବିଶାଖପାଟଣା, ଆk�ପ�େଦଶ, ପିନ୍ - ୫୩୦୦୪୫ 
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ସଜ ଫୁଟାଫୁଲସଜ ଫୁଟାଫୁଲସଜ ଫୁଟାଫୁଲସଜ ଫୁଟାଫୁଲ    
ସଜ ଫୁଟା ଫୁଲ ପରି 

 େମା ପି�ୟାର ମୁହଁ 

େକାଟିଏେର ବି େଗାଟିଏ 

 ତା ପରି େକ ନୁହଁ....୧ 

 

ଝିଲି ମିଲି ଶାଢ଼ୀ ପିkି 

 ଆେସ େଯେବ ସିଏ 

ଟିପା ଟିପା ଚJନେର 

 ମହକୁ େସ ଥାଏ....୨ 

 

ଖିଲି ଖିଲି ହସେର େସ 

 ମନ ମହି ନିଏ 

ମିଠା ମିଠା କଥାେର େସ 

 ଆପଣାର ହୁଏ....୩ 

अଜୟ କୁମାର 
େବେହରା 

 

ଚୁପି ଚୁପି ଆସି ସିଏ 

 େକେତ କଥା କେହ 

ନିଜର େସ ଦୁଃଖ ଭୁଲି 

 ସୁଖ ବା�ୁ ଥାଏ....୪ 

 

ପରକୁ ଆପଣା କରି 

 ବାkି ପାେର ସିଏ 

ଆଖି ଲୁହ ନିେଜ ପିଇ 

 େସେଯ ହସୁ ଥାଏ....୫ 

 

अନ�ର ଦୁଃଖେର ସିଏ 

 ଭାରି ଦୁଃଖୀ ହୁଏ 

ଯାହାକୁ େଯମିତି େଲାଡ଼ା 

 ନିତି ଯାଚି ଦିଏ....୬ 
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ରୂପ,ଗୁଣ ସବୁଥିେର 

 ଭରପୁର ସିଏ 

ଏମିତିକା େକହି ନାହ] 

 ବାଛି େଦବ ଯିଏ....୭ 

 

ତାକୁ ମଁୁ େଯ ଭଲ ପାଏ 

 େମା ଜୀବନ ପେଥ 

େଯେତ ସୁେଖ अବା ଦୁଃେଖ 

 ଥିବ େମାର ସାେଥ....୮ 
 

अଜୟ କୁମାର େବେହରା 

େମାରଡ଼ା, ମୟରୂଭ~।। 
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ବିତିଥିବା ମୁହୂb�ବିତିଥିବା ମୁହୂb�ବିତିଥିବା ମୁହୂb�ବିତିଥିବା ମୁହୂb�    
ତୁମ ସହ ମିଳାମିଶା अ�ଦିନର 

ଭରି ରହିଥିଲା େକେତ ରାଗ ରୁଷା 

ପୁଣି ମୁହଁ ଫଟାଫଟି 

ଦୁେହଁ ଦୁହ]1ୁ େନଇ 2J 

ଆଉ ଭୁଲ୍ ବୁଝାବଣା... 

ତୁେମ ଏଠୁ ଗଲାପେର 

େକଜାଣି ଏ ଆଖି େକେବ େଭଟିବ 

େସ ଭାବନା ଦିବା ସ�ପ�... 

ତଥାପି ସଖୀ, 

ରହିଲା ଶୁଭ କାମନା 

ତୁମ ଜୀବନକୁ େନଇ, 

ପୁଣି, ତୁମ ଖୁସିର ମୁହୂb�କୁ େନଇ 

ଆଉ, ଭବିଷ�ତକୁ େନଇ... 

ଚାହୁଁ ଚାହୁଁ ସରିଗଲା ଦିନ 

ଶୁଭସିLତା େବେହରା 

 

ଚାହୁଁ ଚାହୁଁ ପାହିଗଲା ରାତି, 

ତଥାପି ରହିଲା ସପନ ବାକି.... 

ତୁେମ ଧାଇଁ ଆସିଥିଲ 

ଚିଲିକା ହ�ଦରୁ 

ଆଉ, ମଁୁ ବିରଜା େiତ� ରୁ, 

ଦୁେହଁ ମିଶି ଏକାଠିେହେଲ अଭିଶ� 

ମାଟିେର.... 

ଜାଣିନି ତୁେମ କ'ଣ ହେରଇଲ ସଖୀ, 

ମଁୁ କିr ହେରଇେଦଲି ହୀରା, ଲୀଳା, 

ମାଣିକଠୁ େଢର୍ ମଲୂ�ର ଜେଣ ଆପଣାର 

ମଣିଷକୁ..   

 
ଶୁଭସିLତା େବେହରା 

େଜନାପୁର, ଯାଜପୁର 
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ରୂପସୀ ପି�ୟାରୂପସୀ ପି�ୟାରୂପସୀ ପି�ୟାରୂପସୀ ପି�ୟା    
ଆଷାଢ଼  େମଘରୁ  ଝରି  ପଡୁଥିବ 

େଟାପା େଟାପା ବଷ�ାବିJୁ 

ଭିଜୁଥିବା ଆେମ ଯୁଗଳ ବJୀେର 

ସେତକିବା   ନଦୀସିkୁ ।। 

ମୁ�ା  ସାଜୁଥିବ ବରଷାର  ଛିଟା 

ତୁମ େଦହ ପରଶେର 

ଇJ�େଦବ1ର ଇଷ�ା େହଉଥିବ 

ତୁମ ରୂପ ଲାବଣ�େର ।। 

ଇJ�ଧନୁ  ଆସି  ଲୁଚି ଯାଉଥିବ 

େଦଖି ତୁମ େସୗJଯ��କୁ 

अଭିେଯାଗ ସିଏ କରୁଥିବ ଯାଇ 

ସରଗର    େଦବତା1ୁ ।। 

ପ�ଶାp କୁମାର 
ପଧାନ 

 

ଭିଜାମାଟି ବାସ�ା ଫିକା ପଡୁଥିବ 

ତୁମ େଦହ ସୁଗkେର 

ମଳିନ  ପଡିବ  ବିଜୁଳି  ଚମକ 

ତୁମର େସ ଔ�ଲ�େର ।। 

ସ ଗ�ରୁ ଓେହGଇ ଆସିବ ଉବ�ଶୀ 

ରୂପ  ତୁମ  େଦଖିବାକୁ 

अସହାୟ େହାଇ େଫରିଯିବ ସିଏ 

ଇJ�1ର   ମହଲକୁ  ।। 

େକଉଁ ତପସ�ାର ପୁଣ�ଫଳ େଯାଗଁୁ 

ପାଇअଛି େଗା ତୁମକୁ 

ଲାଗୁଛି  େଯମିତି  ଧରି   ରଖିअଛି 

ପାପୁଲିେର ମଁୁ ଜହ� କୁ ।। 

 
ଗ�ାମ - ବୁେରାମୁtା, ଜିଲG ା -ବରଗଡ 
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ଜଗନ� ାଥ ଓ ରଥଯାତଜଗନ� ାଥ ଓ ରଥଯାତଜଗନ� ାଥ ଓ ରଥଯାତଜଗନ� ାଥ ଓ ରଥଯାତ    
କିଏ କେହ 

ବିଶ�ର ବkୁ ତୁେମ  

ପୁରୁଷଉbମ,  

କିଏ କେହ ଚକାେଡ଼ାଳା 

ଜଗତର ନାଥ 

ତୁେମ ପରମ୍ ବ� ହL  । 

ତୁମକୁ େନଇ କ'ଣ 

େଲଖିହୁଏ କବିତା ??? 

ଏ ସାଧାରଣ अiର େକଇଟା 

େକମିତି ବଣ�ନା କରିବ 

ସୀମାହୀନ ବ୍ଯା�ି ତୁମ 

ରୂପ अନୁପମ  । 

ଯିଏ ନିରାକାର 

ତା1ୁ େକମିତି  

େଦବି େଯ ଆକାର ???  

ଏହା ନିେ� अପେଚ ା  

ହାସ�ମୟୀ ରାଜ୍ 

 

ଭାଷା अସମଥ�  

କରିବାକୁ ବ��  

ହୃଦୟର अନୁଭବ  

ତୁେମ େଯ अବ�� अସୀମ ।  

ତୁମ ଚକାେଡ଼ାଳା ଭିତେର େଯ  

େକେତ ଆକଷ�ଣ  

େକେତ େଯ କୁହୁକ ପଣ  

ଚାହ]େଦେଲ େଧାଇଯାଏ  

ସବୁ ଦୁଃଖ अବସାଦ 2J  

अଶାpି अେପ�ମ  ।  

ତମକୁ କିଛିବି ମାଗିବାକୁ 

େଲଉେଟନା ଜିଭ  

ଭାେବ............  

କ'ଣ ବା अଜଣା ତୁମକୁ  ???  
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अେନକ୍ ଥର ଯାଇଚି ଦୁଆର  

େହେଲ କିଛି ମାଗିବାକୁ  

ବେଳ ନାହ] ମନ,  

କେହ.............  

ତୁମ ଇlା ପ'ୂ� େହଉ  

ମଁୁ େଯ ନିମିb ମାତର  

�ଳୂ େଦେହ ତୁେମ ସiୂLତମ ।  

ବିଶ�େର ମହାନ୍  

ତୁମ ରଥ ଯାତ  

େଦଖି ଯାଏ ସତ  

ଏହା ତ େଲୗକିକ  

େହେଲ -  

ଏ ହୃଦୟ ରଥେର ତ  

ତୁେମ ସବୁେବେଳ अଛ  

अହରହ େଦଖୁଛି େମା  

ତୃତୀୟ ନୟନ  

ତା ଭିତେର ଭରୁଥାଏ ଜୀବନର  

ଧମ� अଥ� କାମ େମାi େପ�ମ ।  

ମଢୂ ଏ ମାନବ  

ସଉଦା େଯ କେର ତୁମ ନାେମ  

ନି3ୁର ନିମ�ମ  

ଶ�ୀମJିେର ଘଟାଉଛି  

େକେତ अଘଟଣ  

େହ ବିଶ� େମାହନ !!! 

अବୁଝା ସpାନ ଭାବି 

ନିଜ ଗୁେଣ iମ ।  

କବିତା ଏ ନୁେହଁ, 

ହୃଦୟର ସ�ର  

अନୁଭବ ସାଗରରୁ  

ବିJୁଏ ମାତର  

ତୁମ େଘାଷଯାତ� ା ଆସୁଥାଉ  

ବାର ବାର  

ନୀଳଚେକ�  ବାନା ତୁମ  

ଉଡୁ ନିରpର  ।।  

        
ହାସ�ମୟୀ ରାଜ୍ (ଶିiୟିତ� ୀ)  

        ଓରାଳି, ହାଟଡିହି, େକJୁଝର  ।। 



ଆହ� ାନ
 ଇ-ପତି� କ

ା 

ଆହ� ାନ ଇ-ପତି� କା, ଚତୁ��ଶ ବଷ�, ସ�ମ ସଂଖ�ା, ଜୁଲାଇ-अଗ  ୨୦୧୯ Magazine Downloaded from www.aahwaan.com 

ଆହ� ାନ ଇ-ପତି� କା ସ%ୂ'� ନିଃଶୁ) ବିତରଣ େହତୁ ଡା େଜ�ାତି ପ�ସାଦ ପ/ନାୟକ1 2ାରା ପ�ତି3ିତ ଓ ପ�କାଶିତ  | Aahwaan.com  Aahwaan.com  Aahwaan.com  Aahwaan.com  |  273 

କବିଟିଏକବିଟିଏକବିଟିଏକବିଟିଏ    
କବି ଟିଏ େହବା  
ନୁେହଁ ତ ସହଜ  
କବିର ଭାବନା  
ବହୁତ କିଛି... ୧ 
କାହାଣୀ  
ଆର�ରୁ େଶଷ  
େକମିତି ସାରିବ 
ମେନ ଭାଳୁଥାଏ 
ଦୁନିଆ କଥା  
ଏେକଲା ବସି... ୨ 
କବିଟିଏ ସଦା  
अନୁତାେପ ମେର 
ଯ�ଣାକୁ ନିଜର କରି... ୩ 

କୃ�ଚJ�  ଡାକୁଆ 

 

କବିର ଭାବନା  
ବୁଝିବା େଲାକ ତ 
ସହେଜ ଜାେଣ 
କବିର ଭାବନା  
ବହୁତ ବଢିଆ େବାଲି... ୪ 
କବି ଟିଏ ଜାେଣ  
େକମିତି  
अନୁତାେପ ମେର 
ତା ଠାରୁ ଦରଦୀ  
େକହି ନୁେହଁ େବାଲି... ୫ 
କବିର ମନଟା  
ସଦା ଘୁରି ବୁେଲ 
ମନ ରାଇଜେର 
ସ ଗ� ରାଇଜ 
ଠାରୁ ବୃହତ େବାଲି  !! ...୬ 
 

କରଚୁଲି(ବୁଗୁଡ଼ା), ଗ~ାମ, ୭୬୧୧୪୩ 
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ସତ�ର କବିତାସତ�ର କବିତାସତ�ର କବିତାସତ�ର କବିତା    
ଦୀପର ଆଲୁଏ अଂଧକାର ହେଟ 

ବାଟ ଫିଟିଯାଏ ସଫା 

କବିତା େସମିତି ସତ�ର ସkାେନ 

େକେବ ପେଡ ନାହ] ଫିକା ।। 

କବି କଲମରୁ ବିପGବର ସୁର 

ସମାେଜ ବାରତା ଯାଏ 

କଳଂକିତ ସବୁ अଂkାର अଧ�ାୟ 

ମିଟାଇ େଯ ସିଏ ଧାଏଁ ।। 

ନିଆଁେର ଆଉଟା ସୁନା ଦଉ ଦାଉ 

କବିତା ସତ�କୁ ଭାେଳ 

ଆଶୁେତାଷ େମେହର 

 

କବିର ବାରତା ସମାଜ ପଖାେଳ 

ସତ�ର ସଂଧାନ ମିେଳ ।। 

କବିତା ଶକତି ଛୁରିକା ଠୁଁ ବଳି 

ବିପGବ ର ମଳୂାଧାେର 

अସତ� କୁ କାଟି ସମେୂଳ ବିନାେଶ 

ବଂJୀ କେର କାରାଗାେର ।। 

କବିତା ସତ�ର ଜୟ ଗାନ କେର 

କାଳଜୟୀ ଯୁେଗ ଯୁେଗ 

ସତ� ବି ଝଟେକ अବିରତ ରେହ 

କବିତା ର ଆଗ ଭାେଗ ।। 
 

୫୪, ଆଯ��ପଲG ୀ, କିଟ୍ ଛକ, ପଟିଆ 

ଭୂବେନଶ�ର ୭୫୧୦୨୪ 

ଦୂରଭାଷ  ୯୪୩୭୦୮୫୩୯୬  
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ଆସ ଗଛ ଲଗାଇବାଆସ ଗଛ ଲଗାଇବାଆସ ଗଛ ଲଗାଇବାଆସ ଗଛ ଲଗାଇବା    
େବୖଶାେଖ ବରଷା ଆଷାଢେର ଖରା 

େପୗଷ ମାେସ ବେହ ଝାଳ, 

େକେବ େକାଉଁ ଋତୁ ଜଣାପେଡ ନାହ] 

ଏମିତି ଆସୁଛି େବଳ ।୧। 

 

େବଳୁ ସାବଧାନ ନେହେଲ ସଭିଏଁ 

ଆସିବ ଦୁଃଖର ଦିନ, 

ମନୁଷ�ର କଲା କମ� ଫଳ ପାଇଁ 

େହବଦିେନ ହୀନିମାନ ।୨। 

 

ବୃi କାଟି ସଫା କରିେଲ ଜ}ଲ 

େତାଳି ଗେଲ େକାଠା ବାଡି, 

ରାcାଘାଟ ପୁଣି ତିଆରି କରିେଲ 

ଜନ ସଂଖ�ା ଗଲା ବଢି ।୩। 

अiୟ କୁମାର 
େବେହରା 

 

 

ମିଳିବନି ବୃେi ଫୁଲ ଫଳ କିଛି 

ଖାଦ�ର अଭାବ େହବ, 

େରାଗୀର ଔଷଧ ପ�cୁତି ପାଇଁ ବି 

େଚର ମଳୂ ନ ମିଳିବ ।୪। 

 

अ}ାରକାମÎର ପ�ସାର େହାଇବ 

अମÎଜାନ ହ� ାସ େହବ, 

ଜୀବ ଜଗତର ଚାରି ଦିଗପଟୁ 

ତ� ାହି ତ� ାହି ଶୁଭୁଥିବ ।୫। 

 

ସରୁୂଜ େତଜେର କାJିବ ଧରଣୀ 

ଯାତନା अେନକ ପାଇ, 
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ବୃ ିବିନା ଜଳାଶୟ ଶୁଖିଯିବ 

ଶୁଖିବ ଝରଣା ନଈ ।୬। 

 

ଶିiା ଉନ� ତିର ଗବ�େର ମାନବ 

अେନକ କରଇ ନାଟ, 

େକେତ େiପଣା� ପରିiା କରୁଛି 

ସାଗରକୁ େଦଇ କ  ।୭। 

 

କ  ପୁଣି ଦିଏ କଳକାରଖାନା 

ବିଷା� ଧଆୂଁ ଓ ଜଳ, 

ବିଷେଧାନ କରି ଛାଡିଥିେଲ ସିନା 

ନେହବ ପ�କୃତି କାଳ ।୮। 

 

ଧରଣୀ ରାଣୀ ପାେରନାହ] ସହି 

ନୟନୁ ଝେର େଲାତକ, 

େରୗଦ�  ଓ ବାତ�ାେର ମାନବକୁ ଦିଏ 

ସୁରiା ପାଇଁ ସଂେକତ ।୯। 

 

ଏଇ ସମସ�ାର ସମାଧାନ ପାଇଁ 

ସଭିଏଁ ସଜାଗ େହବା, 

ବୃiଟି ଆମର ଜୀବକୁ ଜୀବନ 

କଥାଟି ମେନ ରଖିବା ।୧୦। 

 

ସବୁଜ ସୁJର ଆମ ପରିେବଶ 

ଜ}ଲ ରiା କରିବା, 

ମନ ହୃଦୟେର ଶପଥ କରିଣ 

ଆସ ଗଛ ଲଗାଇବା ।୧୧। 

 
େକJୁଡିହା ବଡସାହି ମୟରୂଭଂଜ 

ଭ� ାମ�ଭାଷ:-୯୩୪୮୮୧୯୯୧୭ 
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ସିJୁରସିJୁରସିJୁରସିJୁର    
ଲ�ା ନାରୀର ଗହଣା 

େହେଲ େଟାପାଏ ସିJୂର 

ତାକୁ କରିଦିଏ ଆହୁରି ଲ�ାବତୀ 

ଥେର ସୀମpେର ସିJୁର ଲାଗିଗଲା ପେର 

େସ ଝିअରୁ ପାଲଟିଯାଏ କାହାର ସୀମpୀନି 

ପ�ସାଧନ ସାମଗ�ୀ ଠୁ ଆର� କରି 

ଭାରୀ ଗହଣାେର 

ନାରୀ ନିଜକୁ େଯେତ ସେଜଇେଲବି 

େଟାପାଏ ସିJୂର ବିନା  

େସ ସଜ ଲାେଗ अସ ଂପ'ୂ� 

ବିନା ଗହଣାେର ହୁଏତ  

ନାରୀଟିଏ ଚଳିଯାଇପାେର 

କିr ସିJୁର ବିନା ନୁେହଁ 

ସିJୂର ନାଇ ନାରୀ ଲାେଗ अନ ନ�ା ରୂପସୀ 

ଦାମୀ ଗହଣା ସବୁ ଫିକାପଡିଯାଏ 

େଟାପାଏ ସିJୂର ଆଗେର 

ସୁନିତା ବାରିକ 

 

ସୁନା, ରୂପା, ହୀରା ଗହଣାର ଦାମ୍  

ବଢିଯାଇପାେର େହେଲ 

ଆଜିବି ବଜାରେର ଟ 1ାକର ସିJୂର  

ମାଗିେଲ ସହଜେର ମିଳିଯାଇପାେର 

ଯାହାର ଦାମ୍ େକହି େକେବ  

ତ ଉଲି ପାରିେବନି 

ସଭି1 ଭାଗ�େର ଦାମୀ ଗହଣା  

କିଣିବାର iମତା ନଥାଇ ପାେର 

କିr ସ�ାମୀ େସାହାଗିନୀ େହାଇ 

ମଥାେର ସିJୂର ଜଳୁଥାଉ  

ଦାଉ ଦାଉ େହାଇ 

ପ�ତିଟି େସାହାଗିନୀର अpିମ ଇଛା 

अହ� ରାଣୀ ସାଜି େସ 

କରିବ ତା ଜୀବନର େଶଷ ଯାତ� ା 
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ନାଲି ଶÇା ଆଉ ନାଲି ସିJୂର େର 

େଶଷ ସମୟେର ବି େସ ଦିଶୁଥିବ 

ରୂପବତୀ ଆଉ  अନିJ� ସୁJରୀ  

ଆଃ! କି ଭାଗ� ସେତ େସ ସିJୂରର  

ଯାହାର େଟାପାଏ �ଶ�େର 

ନାରୀଟିଏ େହାଇ ଯାଏ ସ�ୟଂ ସଂ%ୂ'�ା 

ଆଉ ଜୀବନବ�ାପି କରୁଥାଏ 

ସିJୂରର ମ}ଳକାମନା।। 

 

ଦiିଣ କାଳୀ େରାଡ଼ 

େଢ1ାନାଳ,୭୫୯୦୦୧ 
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େଘନ ଆଳତୀକୁେଘନ ଆଳତୀକୁେଘନ ଆଳତୀକୁେଘନ ଆଳତୀକୁ    
ସରସ�ତୀ େଦବୀ ମାେଗ ତୁେମ ବୀଣାପାଣି 

ସ1ଟ େମା ଦୂରକର ଆେହ ନାରାୟଣୀ । 

ସpକ ମଁୁ ନୁେହଁ ମାେଗା ତୁେମ କୃପାମୟୀ 

ସଂଯମିତ ବୃ�ି ଦିअ ଆେହ ବିଦ�ାମୟୀ । 

ସ�ରଣ କରି ମାେଗା ପେଶ ଶରଣେର  

ସbମ ବିଦ�ାଦିଆ ସରଳ ଭାଷାେର । 

ßଳନ କର େଦବୀ େମାର କୁଟବୁ�ି  

�ିର ମେନ ପାେ� ସବୁ କେମ� ହୁଏ ବାkି । 

ଶୁକGବେ� େଶାଭାୟିତ କ'�େର କୁtଳ 

ସକଳ ଶାେ� ବିଦ�ାଦାତ� ୀ କରpି ମ}ଳ । 

ସୁଧିଜନ ନୁେହଁ ମାେଗା अଟଇ େଯ ମଢୂ 

ସୁଧାକରି ବଷj ଦିअ �ାନର େମା କୁt । 

ଡି}ର ନାଏକ 

 

ସpପ ପରିସୀମା ମେଧ� ବିଶାଳ ସାଗର  

ସରସ�ତୀ େଦବୀ ମା କୃପା େଯ अପାର । 

େସୗଭାଗ�େର ନାହ] କିଛି କରୁଛି ବJନା 

େସୗମ� େହେଲ ହୁअ େଦବୀ ଏହା େମା ଭାବନା । 

େcାତ�  ଜପି ଜପି ଖାଲି କରୁଛି ମଁୁ ପଜୂା  

ସଂେଶାଧନ କର େଦବୀ େହାଇ ତୁେମ ଉଭା। 

େସ�ହ ମେନ ଜାଲୁଛି ଧପୂ,ଦୀପ ଝୁଣା  

ଶ��ାେର କରୁअଛି ତୁମ ଆରାଧନା । 

ସ�cୀ େମାେତ ଦିअ ମାେଗା ପଶୁଛି ଶରଣ 

ସ�'� େମାେତ େଲାଡା ନାହ] ମଁୁ ନୁେହଁ କୃପଣ। 

ସଂସାରେର ବିଦ�ାଥିେଲ ସ�ବ େଯ ସବୁ  

ସରଣି େମା ପ'ୂ�କର େଘନ ଆଲତୀକୁ । 
 

କନାଗଁା, ଧମ�ଗଡ, କଳାହାtି  

+୩ ଦି� ତୀୟ ବଷ� (ଓଡିଆ ବିଭାଗ) ସରକାରୀ ସ�ୟଂଶାସିତ 

ମହାବିଦ�ାଳୟ, ଭବାନୀପାଟଣା । 
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ବାପା1ର ମନବାପା1ର ମନବାପା1ର ମନବାପା1ର ମନ    
ସଯୂ��ାcର ପବୂ�, 

ସk�ାର ଛାୟା ତେଳ 

ସାମାନ� ମଣିଷ 

ଢ଼ିଲା ପଡିଲା ଶରୀରେର 

ବୃ� କାୟା େନଇ 

ହାଥେର କାଠର ସାହାରା, 

ବୁଝି ଯାଉଥିଲା ଜୀବନର 

ଦୀପକ ତଳର अkକାରେର,  

ଆେଲାକର ଏକ अଶାର କିରଣ 

େନଇ ଚାଲି ଆସୁଛି। 

ଲତା େତେଜସ�ର 

 

 

ହାଡ଼ େଦହେର ମାଂସର 

କିଛି ଚିହ�  ନାହ], 

अ�ାେର େଗାଟାଏ ମାତ�  ଗାମୁଛା  

ରାcା ଉପେର ଠିଆ େହାଇ 

ନିେcଜ ଆଖିେର 

ପୁअର ରାcା େଦଖୁଛି 

ଭାବୁଛି ପୁअ ଆସିବ, 

ମାଆଟି ଖଟିଆ ଉପେର ପଡିଛି 

ଆଖିେର ତାର ଆଶା ବାkିଛି  

ଆଖି ମୁଦିଲା ପବୂ�ରୁ ପୁअଟି ଆସିଯାଏ  

ତାର ହାତର ପାଣି ପିଇକରି ତରିଯିବି। 

ସୁଖା କ1ର ରାcା େର अଚାନକ  

ବସଟିଏ ଆସିବାର ଶ« େହଲା 
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ବସଟି ଆସିଲା ଆଉ ଚାଲିଗଲା,  

କିr ପୁअର ଛାୟା ନାହ], 

अkାର ଗାଢ଼ େହଉଛି 

अମାବାସ�ା େଘରୁअଛି 

ଆସpା ଦିନର ଏକ ନୂତନ 

ସଯୂ�� ଉଦୟ ପାଇଁ କିr  

ମାଆଟିର ସଯୂ�� ଉଦୟ େକେବ େହବ 

ଏଇ ଚିpାେର େଗାଡ଼ ତାର  

ଘର ଆେଡ ମୁଡ଼ିଗଲା।  

 

©ଲତା େତେଜଶ ର 'େରଣୁକା' 
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ସଂପକ�ର ସଂ�ାସଂପକ�ର ସଂ�ାସଂପକ�ର ସଂ�ାସଂପକ�ର ସଂ�ା    
ସ%କ� େକେବବkା େରଶମୀ େଡାରିେର 

ତ େକେବ ବJୀ अବିଶ�ାସର କାରାଗାେର, 

ସ%କ� 

ଆଦି अp ନ ଥାଏ ତ ତା'ର 

ହୃଦୟର କିଆରିେର 

 ମନର ମ~ି ବୁଣି 

େସ�ହର ପିଡ଼ିଆ େଦଇ 

ବିଶ ାସର ଜଳ ଢାଳି 

ସ%କ� ବଢ଼ି ଚାେଲ। 

ତଥାପି 

ପ�ୀତିେରଖା ପରିଡ଼ା  

 

अବେଶାଷ ରହିଯାଏ 

େଯେବ ଫିକା ପେଡ ଏ ସବୁର 

େସେତେବେଳ ତୁମ ବିନା 

ଏ ସବୁର ମାେନ କିଛି ହୁଏନା 

େମାେତ ଲାେଗ ତୁେମ େମାର 

ମାତା ପିତା ସଖା ସେହାଦର 

ଯଦି ଭାେବ ସମପ�ଣର 

 ସ%କ� 

  ରୁପନିଏ ସ�ଗ�ୀୟ େପ�ମର ।। 

 
ଜରଡା, अନୁଗୁଳ 
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ସରୁୂଜ ଓ କୁନାସରୁୂଜ ଓ କୁନାସରୁୂଜ ଓ କୁନାସରୁୂଜ ଓ କୁନା    
ସରୂଜ ଭାଇ େର ସରୁୂଜ ଭାଇ 

ଏେତ ରାଗ ରୁଷା କରୁଛୁ କାହ]   । 

କହୁଥିଲୁ ଦିେନ ରହିଛୁ ତୁହି 

ଜୀବଜଗତର କଲ୍ଯାଣ ପାଇଁ     । 

ଗ�ୀଷମ ଋତୁ େତାର ଭାରି ପି�ୟ  

େସପାଇଁକି େଦଖାଉ ଏେତ ଭୟ  । 

କାହ]କି େତାअର  ଏେତ ପ�େକାପ 

ସେତ ଲାେଗ େମାେତ ପକାଉ େତାପ   । 

େତାର ସିନା ବଳ ଖରା ଦିନେର 

ବଷ�ା  ଆସିଲାଣି ଧରାଧାମେର          । 

ରହିଛୁ କାହ] ତୁ ଏଇଠି ଆଉ 

ଜଳ ପାଇଁ ସବୁଠି ହାଉଯାଉ            । 

ନରମି ଯାଆ ଶୁଣି େମା ଗୁହାରି  

ଆଶ�cି ଲଭିେଲ ନର ଓ ନାରୀ         । 

ରଂଜୁଲତା େବେହରା 

 

ଫାଟି ଫାଟି ଭୂଇଁ ଆଁ କରିଲାଣି  

ଚାଷୀ ଭାଇନା ହତାଶ େହଲାଣି         । 

ପଦାକୁ  ଜମା ହଉନି ବାହାରି  

ଘେର ରହି ମନ ଲାଗୁଛି ଭାରି       । 

ପଢା ସାଥୀ ସା} େହାଇନି େଭଟ 

@ୁଲ୍ ବିନା ଆଉ ନାହ]େର ବାଟ    । 

େତାରି ଲାଗି ପରା  ଛୁଟି ବଢୁଛି  

ପଢା େହବ େକେବ କହ ତୁ ବୁଝି   । 

ବୁଝୁ ନାହୁଁ ଜମା କରୁଛୁ ଜିଦି 

ଜଗତ ମରିବା କରୁଛୁ  ଫJି      । 

ଆସିବ େମୗସୁମୀ ଛାଡିେଦ ବାଟ 

ଦୂେରଇ ଯିବ େଯେତ ସବୁ ଘାଟ    । 

ସରୁୂଜ ଏଥର ଉଠି କହିଲା  

କି େଦାଷ େମାହର କହିଲୁ ଭଲା    । 
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ରାଗରୁଷା େମାର ନାହ]େର କିଛି  

େଯମିତି ଥିଲି ମଁୁ େସମିତି अଛି      । 

ଭୂଲ୍ କରି ତୁେମ େଦାଷ େଦଉଛ  

ମାନବ ଜାତି କଷଣ େଭାଗୁଛ        । 

ଏେତ ସରି ବି ଫିଟୁ ନାହ] ଆଖି  

ସାଧନ ଜିନିେଷ ଯାଇଛ ଲାଖି        । 

ଶୁଣିବୁ ଯଦି େମା େଛାଟ କଥାଟି 

ସବୁ କଷଣ ଦୂର େହାଇବଟି           । 

େଗାଟିଏ େଗାଟିଏ େକାଟିଏ ପିଲା  

ଲଗାଇ ଗଛ ଯତ�  ନିअ ଭଲା      । 

ଏତିକି କରିେଲ ଜାଣିବୁ ତୁହି 

କାହାର କି େଦାଷ େକଉଁଠି ଥାଇ     । 

ଲାେଜ କୁନା ମୁହଁ ଫିକା ପଡିଲା 

ନି�ୟ କଥା ରଖିବି କହିଲା           । 
ରଂଜୁଲତା େବେହରା  

ଭଂଜନଗର 
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ଆଂଶଆଂଶଆଂଶଆଂଶ    
େକେବ େକମିତି ଲତାକୁ 

ର~ା େଦଲାେବେଳ 

अରମାକୁ ଓପାଡିଲା େବେଳ 

ଆଦରେର ଧଳିୂ ଧସୂ 

େପାଛି େନଲାେବେଳ 

ଟପ୍ କରି ଗଳିଯାଏ ଆଂଶଟାଏ । 

 

अଯଥାକୁ ଯଥାଥ� କରି 

ଚମ ତେଳ ଲୁଚି ଯାଇ  

ବଡ ବାଗେର  

ତାର ତୀâତାର ବାହାଦୁରୀେର 

େସ େଦଇ ଚାେଲ ପୀଡା  

ଚାଇଁ ଚାଇଁ ବିକଳ ଯ�ଣା । 

ସୁଚିତ� ା ରଥ 

 

 

ଠିକ୍  େସମିତି 

ସ%କ�ର ଡାଳପତ� 1ୁ 

ସଜାଡୁ ସଜାଡୁ, େମାର 

ଛାତିେର ବି ଗଳିଯାଏ ଆଂଶ । 

 

କାହ] ଜାଣି ଜାଣି ତ 

ଭା}ି େଦଇନି ଡାଳଖେt 

अେଲାଡ଼ା କରି ଫି}ି େଦଇନି 

ଡ ବିନେର ଭାବ-ନାବର ମଲୂକୁ 

ଏଡିଯାଇନି ଆ�ାର ଗୀତିକୁ 

 अବିଶ�ାସେର ! 
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ବରଂ ଆେବଗର େଘରା େଦଇ 

ଆଦରର ସ~ିବନୀେର 

େସ�ହ େସାହାଗ 

ଭଲପାଇବାର ପୁ ିେର 

ବେଢଇଛି  ଗଜାରୁ ଗtି େହବାଯାଏଁ  

ସ%କ�କୁ  !! 

 

ତଥାପି କାହ]କି ଛାତି େଭାେଗ 

ଏ ଆଂଶର ପୀଡନ 

େଯଉଁଥିେର iତା� େମାର 

ସବୁ ପ�ତ�ୟ, ପ�ତ�ାଶା, 

ଆଶା, ଆକାଂiା ଆଉ अଭିଳାଷା ! 

 

ଓଃ! ହେଟଇଦିअ ତ  

େସହି ର�iରା ଆଂଶଟା 

ମଁୁ ପୁଣି ଥେର ଆଉଁଶି େଦବି 

େମା ପି�ୟ ଡାଳ ପତ�  ଫୁଲ1ୁ 

ଭିେଜଇ େଦବି ପ�ୀତିର େମୗସୁମୀେର 

େଦଖିବ, ତା'ର ସୁJରତା ,ତା'ର ମହକ 

େକମିତି ବ�ାପିଯିବ ଦିଗ୍-ବଳୟକୁ । 

 
   © ସୁଚିତ� ା ରଥ, ପୁରୀ 
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ବିଚିତ�  ଦୁନିଆବିଚିତ�  ଦୁନିଆବିଚିତ�  ଦୁନିଆବିଚିତ�  ଦୁନିଆ    
ଜୀବନର ଏଇ ର}ମ�େର 

अଭିେନତା ଆେମ ସାଜିେଛ 

େକେତେବେଳ େକଉଁ ଚରିତ� େର  

अଭିନୟ କରି ଚାଲିେଛ। 

ସ%କ� କୁ ଆଜି ଭୁଲିଯାଇ 

ଗବ�େଗୗରବେର ବ�ୁେଛ 

େବଳକାଳ ସରିଗେଲ 

ଦିେନ ମଶାଣିକୁ ସବୁ ଯାଉେଛ। 

ବୁ�ି ହେଜଇ ମଣିଷ ଏଠି  

ନିଜକୁ ସବ�� ମଣୁଛି 

ମାଆ ବାପା1ୁ ହତାଦର କରି 

ପଶୁଟିକୁ ଘେର ପାଳୁଛି। 

ବାଃ େତା ମଣିଷ ପଣିଆ 

ଯାହା ପାଇଁ ତୁ ଦୁନିଆ େଦଖିଛୁ 

ତାକୁ କରିେଦଉ अଚିହ� ା। 

ସତେର ବଡ଼ ବିଚିତ�  ଏ ଦୁନିଆ..... 

ପ�ଭାସ ଚJ�  
େଟାଲଟିଆ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
ଚ�ରାମୁtା, େଗାଲାମୁtା, କଳାହାtି 

+୩ େଶଷ ବଷ�  କଳା (ଓଡ଼ିଆ ବିଭାଗ) 

ରାୟଗଡ଼ା ସ�ୟଂଶାସିତ ମହାବିଦ�ାଳୟ, 

ରାୟଗଡ଼ା। 
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ଏକତା ହ] ବଳଏକତା ହ] ବଳଏକତା ହ] ବଳଏକତା ହ] ବଳ    
ହନୁ अଜାଟି ବଡ ଚତୁର 

 ଭାରି ଗରବ ତା'ର , 

ହୀନ ଦୃ ିେର େଦେଖ ସଭି1ୁ 

 ଭାେବ ମୁହ] ଇଶ�ର  । 

ଥିଲା େଗାଟିଏ କେପାତୀଟିଏ 

 ବାkଇ ବସା ଡାେଳ, 

େସ ବସା ପେର अtା େସ ଦିଏ  

 ହନୁ ଜାଣିଲା ବେଳ । 

କପଟ ପା� ପା�ିଲା କପି 

 ସବୁ ଭା}ିଲା ଯାଇ, 

କେପାତୀ କାେJ अତି ବିକେଳ  

 େଦଖିଲା ଶୁଆ ଭାଇ । 

କେପାତୀ अତି କାତର େହାଇ 

 ସବୁ ବଖାଣି େଦଲା, 

ହନୁକୁ ପାେନ ଚଖାଇବାକୁ 

 ଶୁଆ ପ�ତି�ା କଲା । 

େପ�ମଲତା ସାହୁ 

 

ଡାକରା େହଲା ସବୁ ପiୀ1ୁ 

 ଏକତା ବାଣି େଦଇ , 

ଉଚିତ ଶିiା େଦେବ ପାପୀକୁ 

 ଆଉ ଛାଡିେବ ନାହ] । 

ଆେଗଇ ଗେଲ ହନୁ ପାଖକୁ 

 ସବୁ ବିହେଗ ମିଳି , 

ଖୁ%ିେଲ ତା'ର ସାରା େଦହକୁ 

 ପରାଣ ଗଲା ଚାଲି । 

"ଏକତା ସିନା अଟଇ ବଳ 

 ଗରବ କେର ଯିଏ, 

ହନୁ ପରିକା ଦଶା ଲଭିବ 

 ନ ଥିେବ ସଖା କିଏ  । 
େପ�ମଲତା ସାହୁ(ମିତା) 

େବୗ�,କkମାଳ 
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अpଯ��ାମୀअpଯ��ାମୀअpଯ��ାମୀअpଯ��ାମୀ    
अpରର କଥା ବୁଝିପାରୁ େବାଲି 

ତୁ େହଲୁ अpଯ��ାମୀ 

ଦୁଃଖକୁ ହରଣ କରିପାରୁ େବାଲି, 

ତୁ େହଲୁ ଦୁଃଖହାରୀ 

େକେତ ଗାଳି ମଁୁ େଦଉଛି େତାେତ 

ସବୁ ତ ସହିଛୁ  ତୁହ] 

ପାଟି େଖାଲି େକେବ କହୁ ନାହୁଁ କିଛି 

େତା ପାେଖ କି ଉbର ନାହ]? 

ମନ ତ  େମାହର କାଚର अ◌ାଇନା ପରି 

ଭା}ି େଦଲୁ ସବୁ ସ�ପ� 

େଯା ଡାଳ ଧରିଲି େସ ଡାଳ ଭ}ିଲୁ 

ଚଲା ପାେଦ େମାର କ�ା ବିଛାଇଲୁ 

େମା ଆଖିେର େଲାତକ ଝରାଇ 

କି अବା ସୁଖ ପାଇଲୁ? 

ସବୁ ଥାଇ େମାେତ ହିନିମାନ କଲୁ 

କହବାେର ତୁ କି କୀbj अରଜିଲୁ? 

ଡା ଗାୟତ� ୀ ସାହୁ 

 

अkାର ଭିତେର ଯାଇଛି ମଁୁ ହଜି 

ପାଉନି ଆେଲାକ େକେତ େଖାଜିେଖାଜି 

ମJିର ଭିତେର ବସିअଛୁ ତୁହ] 

ବଡପଣ କିଆଁ େଦଖାଇ ଆଜି 

େତା ନାେମ ନିତି ପ�ଦୀପ ଜାଳୁଛି 

େତା ପାେଦ ମଥାକୁ ପାତି 

େଡରି କେଲ ସବୁ ସରିଯିବ େମାର 

ନିJା ନ େହବ କାଳିଆହାତୀ 

େତା ଠାରୁ ବଡ अଛି ଆଉ କା ଶକତି 

ତୁ ପରା अଟୁ ସ�ୟଂ େଜ�ାତି 

ଚଲା ପଥ େମାର କୁସୁମିତ କରି 

ଜଳାअ ନିବ�ାଣ େଜ�ାତି 
ଭ� ାମ�ଭାଷ : ୯୯୩୭୬୦୮୭୭୨ 
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େଯାଗର ମହb�େଯାଗର ମହb�େଯାଗର ମହb�େଯାଗର ମହb�     
ସ�ା�ହ] ବ��ିର अମଲୂ� ସ%ଦ 

ସ�ା�ର ସୁରiା ପାଇଁ 

େଯାଗ, ପ�ାଣାୟମ କରିେଲ ଜୀବେନ 

ନୀେରାଗ ରହିବ େହାଇ। 

 

अ ା}େଯାଗ अନୁସରଣେର 

ସୁ�, ନୀରାମୟ ରହି 

ରୁଗଣ ସ�ା�ର ନରକ ଯ�ଣା 

ଜୀବେନ େଭାଗିବ ନାହ]। 

 

ଯମ, ନିୟମ, ଆସନ, ପ�ାଣାୟାମ 

ପ�ତ�ାହାର ଧାରଣାଟି 

ଧ�ାନ ଓ ସମାଧି େଯାଗଶିiାକ�ମ 

ନୀେରାଗର ସାଧନାଟି। 

େବୖଜୟpୀ ସାହୁ 

 

ଶାରୀରିକ, ମାନସିକ, ଆଧ�ାତିL କ 

cରର ବିକାଶ େହାଇ 

ପ�ାଣୀକ, ଆତL ୀକ, େସବନାତL କର 

ମାଗ�ଟି ଦିଏ େଚତାଇ। 

 

ଶରୀର ଓ ମନ ମେଧ� ସମନ� ୟ 

ଭାବରଖି କାଯ��କେର 

ସୁ� ଶରୀର ସୁ�ମନ ଗଢି 

ସ�ା�ର ସ%ଦ ଭେର । 

 

ମାଂସେପଶୀ ଦୃଢ େହାଇଥାଏ ପୁଣି 

ଭଲର� ସ�ାଳନ 

ଆନJ, ଶାpି, ସେpାଷ ମିଳଇ 

ଖୁସିଥାଏ ସଦାମନ  । 
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େଶୗଯ��, ବୀଯ��, ପ�ତିଭାର अଧିକାରୀ 

େହାଇଥାଏ ସ�ା�ବାନ 

େଦଶ, ଜାତି ମୁଖ ଉଜ� ଳ କରpି 

େଦଶଟି ହୁଏ ମହାନ। 

 

ସେବ�ଆସ ଆେମ କରିବାଟି େଯାଗ 

ସ�ା�ବାନ େହବାପାଇଁ 

େଦଶର ସପନ ସାକାର କରିବା 

ବିେଶ� ସୁ�େଦଶ େହାଇ  । 

 
ନରସିଂହପୁର, ଶ�ୀରାମନଗର, 

ପିପିଲି,ପୁରୀ  
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େମା ମନର ମଣିଷେମା ମନର ମଣିଷେମା ମନର ମଣିଷେମା ମନର ମଣିଷ    
େଯଉଁଠି େଘରିଥିବ େମା ଉପେର 

ସଭି1ର ସେJହର ଆତ1 

େସଇଠି େକବଳ ଥିବ 

େଗାଟିଏ ବିଶ�ାସ 

ସିଏ େମା ମନର ମଣିଷ l 

 

େଯଉଁଠି ଘୃଣାର अ}ୁଳି ନିେ��ଶେର 

ମଁୁ େହାଇପଡିଥିବି अେଲାଡିତ 

େସଇଠି େକବଳ ଥିବ 

ଭଲ ପାଇବାର େଗାଟିଏ ପରସ 

ସିଏ େମା ମନର ମଣିଷ l 

 

େମାନାଲିସା ସ�ାଇଁ 

 

ମରୀଚିକାର ଉb� ମରୁ ବାଲିେର 

ମଁୁ ଧାଉଁଥିବା େବେଳ 

େସଇଠି େକବଳ ଦିଶୁଥିବ 

େଗାଟିଏ ନବ ଦିଗp 

ସିଏ େମା ମନର ମଣିଷ l 

 

अସତ�ର ପ1ିଳ ମାନସିକତାେର ମଁୁ ସଢୁ 

ଥିବାେବେଳ 

େସଇଠି ପ�କଟିତ େହାଇଥିବ 

ସତ�ର अପବୂ� ଆେଲାକ 

ସିଏ େମା ମନ ର ମଣିଷ l 

 

େଯେତେବେଳ ମଉଳି ଯାଇଥିବ 

େମାର ଏଇ ସଜ ଫୁଟା ଚାJ ମୁହଁ 
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େସଇଠି ଜେଣ ହ] େକବଳ 

ଭରିେଦବ 

େମା ଓଠେର ମିଠା ହସ 

ସିଏ େମା ମନର ମଣିଷ l 

 

ତା ପାଇଁ ସାଜି ପାେର 

ମଳୟ େଘରା ବସp 

ଆଉ ସୁରଭିତ େଗାଲାପ 

ହସି ହସି ଲିଭାଇ ପାେର ଏ ଜୀବନ 

ଦୀପ 

ସିଏ େମା ମନର ମଣିଷ l 

 
େମାନାଲିସା ସ ାଇଁ   

େକJ� ାପଡା, ଓଡ଼ିଶା 
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ମାଦକତାମାଦକତାମାଦକତାମାଦକତା    
ଭअଁର ଜାଣିଛି ଫୁଲର ମାଦକତା, 

କଇଁ ଜାଣିଛି େଜ�ାସ�ାର ମାଦକତା, 

େପ�ମି ଜାଣିଛି ପି�ୟାର ମାଦକତା, 

କବି ଜାଣିଛି କବିତାର ମାଦକତା । 

 

ସେତ େଯମିତି.... 

ପ�ତୀiାର अp ହୁଏ ମିଳନେର, 

େସମିତି... 

ମାଦକତା ଚରେମ ମଧୁ ପାନେର | 

 

େକେତେବଳୁ अେପiିତ େପ�ୟସୀ, 

େକେବ ଆସିବ େଗା ସାଥି, 

ଥେର ଦିअ ତୁେମ କହି.... 

अେପiାର अp ନାହ], 

ଏଠି େପ�ମର ମାଦକତାେର, 

ବିରେହ अଶ�� ଯାଏ ବହି । 

େବୖ�ବ େମେହର 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ଗtାବାହାଲି 

ନୂଆପଡା 
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ମନ େକାଉ ବୁେଝମନ େକାଉ ବୁେଝମନ େକାଉ ବୁେଝମନ େକାଉ ବୁେଝ    
ଶନୂ�ତା ଭିତେର େଖାେଜ 

 େସ ପରିପ'ୂ�ତାକୁ 

େସ ମୁକାବିଲା କରିବ ତ 

 ଏ ବିପଯ��ୟକୁ! 

ସ�ପ� େଦଖିଥିଲା  

 କିr, ଉେଭଇ ଯାଇଛି ତା ଜୀବନରୁ 

ସକାଳର କୁହୁଡିପରି 

 ଏେବ ସାମ�ା କରୁଛି ନି3ୁର ସତ�କୁ ।  

ସତ� ନି3ୁର େହେଲ ବି ସତ  

 ସ�ପ� ପରି ମିଛ ନୁହଁ  

ସ�ପ� ମିଛ େହେଲ ବି  

 ମନ ବୁେଝନା?  

େଖାଜି ବୁେଲ ବାପା1 ଆଶୀବ�ାଦ  

 େଦହରୁ ଧଳିୂ ଝାଡିେଦଉଥିବା 

ମା'ର ପଣତକାନି 

 େକାଉ ପଛେର ରହିଗଲାଣି  

େକୗଶଲ�ା ପାଲିଆ 

 

ଫୁଲଫୁଟା େଶୖଶବ ଓ ତାରଣ� 

 ଜହ�  ଆଉ ବସp  

ଏେବ ଠିଆେହାଇଛି ସିଏ  

 ହାହାକାର ମୟ  

ପୃଥିବୀ ପୃ3େର  

 ମନକୁ ବୁେଝଇବାକୁ େଚ ା କେର  

ଜୀବନ ଏମିତି  

 େକେତେବେଳ ଫୁଲଫୁଟା  

अଶିଣର ସକାଳ ତ  

 େକେତେବଳ େବୖଶାଖର  

ଦ� ଖରାେବେଳ.... । 

 
େବୗ�, ଓଡ଼ିଶା 
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ଭୁଲିଯିବି अତୀତକୁଭୁଲିଯିବି अତୀତକୁଭୁଲିଯିବି अତୀତକୁଭୁଲିଯିବି अତୀତକୁ    
ମେତ ଭାରି କ ଦିଏ େମାର 

େସଇ अତୀତ, 

େଦଉଥିଲା େକେତ ଆନJ 

ଥିଲା ଖୁସିର ମହୁୂb�। 

ପ�ଜାପତି ଠାରୁ ଥିଲି ଆହୁରି 

ମଁୁ ସ୍ଵାଧୀନ ଓ ର}ୀନ, 

ନୀଳ ଆକାଶେର େଡଣା ଝାଡି 

ଉଡି ବୁଲୁଥିଲି ଲi�ହୀନ। 

ଭୁଲୁଥିଲି ମାୟା ମୃଗର  

ସୁJର ରୂପେର, 

ଭାସିଯାଇ ଥିଲି ମିଛ 

ମରୀଚିକା ପଛେର। 

ପ�ଣତି ମହାପାତ�  

 

ଭାବିବିନି ଆଉ अତୀତକୁ େମାର 

ଭାବୁଛି ମଁୁ ଭୁଲିଯିବି, 

अତୀତର େସହି iତା� ମହୁୂb� 

ସ%କ�ରୁ ସନ�ାସ େନବି। 

ନୂଆ କରି ଉଡିବି ମଁୁ ନୂଆକରି  

ଗଢିବି େମା ଦୁନିଆଁ, 

ନ ଥିବ େସଠାେର ଛଳ କପଟ 

କି ଇJ�  ଜାଲର ମାୟା। 

ଦୂେରଇ ଯିବି ଆଜି ଠୁ अତୀତର 

अଭୁଲା ସL �ତିର ପଥ, 

ନୂଆ ରାଇଜ ନୂଆ ସ%କ�େର 

ବ�ିବି ମଁୁ  

ବାହିେନବି େମା ଜୀବନ ରଥ। 
ବାେଲଶ�ର, ଓଡ଼ିଶା 
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େହ ଆମ ଦାରୁେଗାସାଇଁେହ ଆମ ଦାରୁେଗାସାଇଁେହ ଆମ ଦାରୁେଗାସାଇଁେହ ଆମ ଦାରୁେଗାସାଇଁ    
अମାନିଆ େହାଇ ଶେହ ଆଠ ଗରା  

ପାଣିେର ପଡ଼ିଲୁ ଗାେଧାଇ।  

େତାେତ େହଲା ଜ ର ଭକତ अ�ିର  

େତାର ଦରଶନ ପାଇଁ।  

अଣସରେର ରହିଲୁ ଯାଇ। 

େତା ବିନା େତା ଭ� ଦେt କି ମୁହୂେb�  

ନେଦଖି ପାେରନା ରହି।। 

 

େକେଡ ଚଗଲା ତୁ କଳା କେହ�ଇ େର 

କାହା କଥା ତୁ ଶୁଣିଲୁ ନାହ]। 

ବଡ଼ ଭାଇର ଆକଟ ଭଉଣୀର अଳି 

େଦଲୁ ପାଦେର ଆେଡଇ। 

अସୁ� ତୁ ଗଲୁ େହାଇ। 

ରତ� ସିଂହାସନ େହାଇଗଲା ଶନୂ� 

େକବଳ େତାହରି ପାଇଁ।। 

ଜୟp କୁମାର 

 

 

 

 

 

େତା ଭକତ େଯେତ କରpି େରାଦନ 

କେ'� େତାର ପେଡ ନାହ]। 

କେ'� ପଡିେଲ ବି ଶୁଣିବା अବ�ା 

ଏେବ ଜମା େତାର ନାହ]। 

େହ ଆମ ଦାରୁ େଗାସାଇଁ। 

ଦାରୁବ� ହL  େହାଇ ଏ ଜଗେତ ସିନା 

ଲୀଳା କରୁଛୁ େର ତୁହି।। 

 

ଜୟ ପ�ଭୁ ଶ�ୀ ଜଗନ� ାଥ। 
ଚର%ା। ଭଦ�କ। 
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ତୁମରି ହାତଧରିତୁମରି ହାତଧରିତୁମରି ହାତଧରିତୁମରି ହାତଧରି    
େମା ଲାଜକୁ ତୁମର େରାଷ 

େମା ରୂପକୁ ତୁମର େବଶ 

କିଏ କାହାକୁ ସରି... 

ଜୀବନ ପେଥ ଚାଲିବି ଏେବ 

ତୁମରି ହାତ ଧରି......(୧) 

କାଗଜ ଡ}ା ଭସାଇ େଦଲି 

ବଷ�ା ପାଣିର ସୁअେର 

ଝିପିଝିପିକା ବଷ�ା  .. ପୁଣି 

ପବନ ବେହ ଧୀେର......(୨) 

ବାସpୀ ପରିଡ଼ା 

 

 

अଜଣା ଜଣା..अଚିହ� ା ଚିହ� ା 

େକହି କାହାର ନୁେହଁ 

ତୁେମ େମାହର ମଁୁ ତୁମର 

ହାତ ଧରିେଲ ଦୁେହଁ......(୩) 

ତୁମକୁ ଲାଜ କରିଲି େବାଲି 

େମାଠି ତୁମ େରାଷ 

ରୂପକୁ େମାର ଜାଳି ଜାଳିକି 

କରିବି ତୁମକୁ େବଶ 

କିଏ କାହାକୁ ସରି.... 

ଜୀବନ ପେଥ ଚାଲିବି ଏେବ 

ତୁମରି ହାତ ଧରି..............(୪) 
   

ନବୀ ମୁdାଇ, ମହାରା �  
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ଇlା ହୁଏଇlା ହୁଏଇlା ହୁଏଇlା ହୁଏ    
େକେବ େକମିତି ଇlା ହୁଏ 

ସକାଳର କअଁଳ ଖରାେର  

 େଖେଳଇଦିअpି,,,,, 

ତୁମ ସହ ବିତିଥିବା 

 ଭିଜା ମୁହୂb�ମାନ1ୁ 

କାେଳ େସମାେନ ଆପଣାର  

 ପୁନରାବୃbି କରିେବ,,, 

ଆଉ େକେବ ଇlା ହୁଏ 

େମା अବଶି  ଆୟୁଷର 

େକJ�ବିJୁ ତୁେମ ହୁअp 

ରସିLତା ନାଥ 

 

 ତୁମ ବିକିରଣ େର 

ବାକି ବସp ସବୁ ର} େବାଳିେଦେବ 

ଇlା ହୁଏ ତୁେମ ଆସp 

 ସ~ ସାଥିେର,,,, 

ଇଷ�ାେର ରାତି ଦୀଘ�ଶ�ାସ ପେକଇବ 

 ସ�ପ� ସେତ ପାଗଳ େହବ 

 ତୁେମ ରହିଯାଆp,,, 

ଆଷାଢ଼ର ଆଦ� ବିJୁ େହାଇ 

ଶ�ାବଣ େଶଷେର ତୁେମ ବରଷିବ 

 ପ�ୀତିର ପଥ େଦଇ 

ମନ ମୟରୂୀ େଯ ଆନମନା େହାଇ 

 ଛJ ଭୁଲିବ,,,,, 

 
ପିରାହାଟ, ଭଦ�କ 
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େବାଉେବାଉେବାଉେବାଉ    
ବାଟ ଚାଲୁ ଚାଲୁ ଝୁ�ି ପଡ଼ି ଗେଲ 

ମୁt େଦେଲ ଟିେକ ଘୁେରଇ  

େବାଉ େବାଉ େବାଲି ଡାକି େଦଉ ଆେମ 

ଦୁଃଖ ଯାଏ ଆମ ଦୂେରଇ  !!! 

ବିପେଦ ଆପେଦ ଛାଇ ପରି ଥାଉ 

ପାେଖ ପାେଖ ରହୁ ଜଗିକି 

େତା ଆୟୁଷ େଦଇ , ଆମ ପାଇଁ ପରା 

ଠାକୁର ଠୁଁ ଆଣୁ ମାଗିକି  !!! 

ନିସ ାଥ� େସବାେର ବିଶ ାସ କରି ତୁ 

ଆପେଣଇ େନଉ ଦୁଃଖକୁ  

ଜଣା अଜଣାେର  ଦୁଃଖ ସବୁ ଭୁଲୁ  

ଚାହ] େଦଇ ଆମ ମୁଖକୁ  !!! 

ଧ��ବ ଚରଣ 
ମହାpି 

 

 

 

ବାର ମାେସ େତର ପରବ ପାଳୁ ତୁ  

ଖରା ବଷ�ା ଶୀତ ସହିକି  

େଭାକ ଉପାସେର କାଟି େଦଉ ଦିନ 

ପାଣି  େଢ଼ାେକ ଖାଲି ପିଇକି  !!! 

ସଂସାର ଜଂ~ାଳ ସ�ାଳି େନଉଛୁ 

ପଥର ପଡ଼ିେଲ ସହୁଛୁ 

ମନ ଦୁଃଖ ଥିେଲ ପଚାରିେଲ େତାେତ 

କିଛି େହାଇ ନାହ] କହୁଛୁ !!! 

ନିେଜ କ  ସହି ପାଳି େପାଷି ଆଜି  

ଆକାେଶ େଦଲୁ ତୁ ଉେଡଇ 

େତା ଭଲ ପାଇବା ଆଗେର ଦୁନିଆ 

ପାରିବନି କହି ବେଢଇ !!! 
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ଦୁନିଆ ବୁକୁେର ମାଆର ମମତା 

ସୀମାହୀନ ନୀଳ ସାଗର 

ମାଆ ଆଶୀବ�ାେଦ ହସୁअଛୁ ଆଜି 

ହସୁଛି ଆମରି ସଂସାର  !!! 

ବାପା େବାଉ ଭାଇ ଭଉଣୀର େସ�ହ  

ସବୁ ତ େଦଉଛୁ अଜାଡି  

େତା ଭ�ି ଆଗେର ଆମ ଏ ସଂସାର  

ପାରି ନାହ] େକହି ଉଜାଡ଼ି !!! 

ଜନL  ଜନL  ପାଇଁ ଆେମ େତା େକାଳେର 

ଜନମି ଜନମି ଆସିବୁ 

ଏତିକି କରୁଣା କରିବୁ ମାଆ େଲା 

େକାଳେର େତାହର ହସିବୁ !!! 

 
ଗ�ା: ଚକର ପୁର , େପା : େଗୗଡ଼ େଗାପ 

ଥାନା : ମାହା}ା , ଜି : କଟକ  

େମା : ୯୬୧୧୨୦୦୫୩୩ 
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अଭୁଲା ସL �ତିअଭୁଲା ସL �ତିअଭୁଲା ସL �ତିअଭୁଲା ସL �ତି    
ଭାରି ମେନପେଡ େମା ପିଲା ଦିନର 

 ହଜିଲା अଭୁଲା ସL �ତି 
େମା ଗାଆଁ ମାଟିର ସବୁଜିମା େଶାଭା  

ମେନପେଡ ନିତି ନିତି ମେନପେଡ ଆଜି ପିଲା ଦିନକଥା 
ସେଢଇର ଧଳିୂ େଖଳ 

अତୀତ େଗୗରବ ସା} ସାଥୀ େମଳ 
େବାହୂ େଚାରି ଡୁଡୁ େଖଳ 

ସା} େହାଇ ଦିେନ କରୁଥିଲୁ ମଜା 
କେÁଇର ବାହାଘର 

େଖଳଣା ପାଲି1ି ସବାରୀକୁ େନଇ 
େଭାଜି ଭାତର ଆସର 

ଖୁଦୁରକୁଣି ଓ ଜହି�  ଓଷା ବ�ତ 
ଶାରଦୀୟ ଦୂଗ�ାପଜୂା 

କୁମାର ପ'ୂjମା େଜାଛନାେର ଭିଜି  
େନଉଥିଲୁ େକେତ ମଜା 

ଫୁଲ ବଉଳ େବଣୀ ଗୀତ ସାେଥ 
ଜହ� କୁ ଆ~ୁଳି େଦଇ 

କବାଟ କଣେର ଚାJ ଦିଆନିଆ 

ବିଶାଖା େଦବୀ 
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ମନ କଥା କୁହାକୁହି 
େଦାଳ ଉ�ବେର େହାଲି ପରବେର 

ର} େବାଳା େବାଳି େହାଇ 
େବଶି ମଜା ଦିଏ ରଜ େଦାଳି େଖଳ 

ରଜ େଦାଳି ଗୀତ ଗାଇ 
ସା} େହାଇ େଯେବ ପାଠ ପଢି ଯାଉ 

ଭଲ ଲାେଗ ବିଦ�ାଳୟ 
ଭାରି ଭଲ ଲାେଗ େମାର ପିତ� ାଳୟ 

ସେତ ପରା େଦବାଳୟ 
ପିତା ମାତା େସ�ହ ଭାଇ ଭଉଣୀ1  

 ମମତା ଆଦର ପ�ୀତି 
ସବୁରି ପରାଣ ହୁଏ ପୁଲକିତ 

ସୁେଖ କେଟ ଦିନ ରାତି 
ଯାଇଛି ସୁଦିନ ଆସିଛି ଦୁ�jନ 

ଚିpା ଭାବନାେର ମନ 
ଉଜାଣି ସୁअେର ଭାସିଯାଇअଛି 

अତୀତ ର େସହି ଦିନ 
କମ�େiତ�  େମାର अେଟ ବିଦ�ାଳୟ 

ଦିନ ବିେତ ଶିଶୁ େମେଳ 
ଶିଶୁ ଓେଠ େଦେଖअେନକ କ�ନା 

अଭୁଲା ସL �ତି କୁ ଭୁେଲ |  ସାiୀେଗାପାଳ 
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େଶ�3 େଯାଗଦାନେଶ�3 େଯାଗଦାନେଶ�3 େଯାଗଦାନେଶ�3 େଯାଗଦାନ    
अରି ତା1ର ନାହାpି େବାଲି ନାମ अଟଇ ତା1ର ନାରୀ 
�ାନ ଓ ବି�ାନ ପ�ତିଟି େiତ� େର अେଟ େସ ଭାରି ଚାତୁରୀ 
ଇତିହାସ,ଶା� ପ�ତିମୁହୂb�େର ଗୁଣ ଗାଉଥାଏ ତାରି 
ତା �ଶ�ୀପାଇେଲ ନରକ iଣେକ ପାଲେଟ ସରଗପୁରୀ 
େସେନହସରଧା ଦୟାiମା ଭାବ ରହିଚି ତା ହୃେଦଭରି 
ତାର ନିଦାକେଲ ଲiL ୀଛଡା େହାଇ ରହିବ ଭାଗ�ଆଦରି 
ବିେଶ� ଏମିତି କିଛି କାମନାହ] ଯାହା ନ କରି ପାରିବ ନାରୀ 
ତଥାପି ସାମାେଜ अବଳା ଦୁବ�ଳା େବାଲି କିଆଁ ପେଡହୁରି 
କୁରାଢ଼ି ନୁେହ କାଠ ନିେଜ ନିଜକୁ କାଟିବାର ନ�ାୟପରି 
ନାରୀର ଶତୃ ପୁରୁଷ ନୁେହ ନିେଜ େହାଇଥାଏ ପରା ନାରୀ 
େକଉଁଠାେର ଶାଶୁ େଯୗତୁକ ପାଇଁ େବାହୂକୁ ଦିअଇ ମାରି 
େବାହୂ େକଉଁଠି ଶାଶୁ ଶ ଶୁର1ୁ ଦିଏ ଘରୁବାହାର କରି 
ଶାଢ଼ି ପିkାେଶୖଳୀ ଆଜିର ନାରୀ ମନରୁ ଗଲାଣିପାେସାରି 
େପାଷାକକାଟି ହାତ, େପଟ େଦଖାଇ ବୁଲିବାକୁ ମନତାରି 
ପା�ାତ� ପେଛ ଧାଇଁଧାଇଁକା ଭାସିଗେଲଣି େସ ପୁରାପୁରି 
ଆମ ସଭ�ତା ସଂ@ୃତି ମାହାତL � େବାେଧ ମେନନାହ] ତା1ରି 
େଯେବ ନାରୀ ସେଚତନେହବ ସବୁ ଘଟଣାକୁ ବୁଝିପାରି 
ସୁJରସମାଜ ଗଠନେର େହବ େଶ�3 େଯାଗଦାନ ତାରି 

 
ବା1ୀ, ପାଟପୁର 

ସୁକୃତୀ ମହାପାତ�  
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କିଛି ସL �ତିକିଛି ସL �ତିକିଛି ସL �ତିକିଛି ସL �ତି, , , , େଶଷଚିଠିେଶଷଚିଠିେଶଷଚିଠିେଶଷଚିଠି    
େଶଷ ପାହାେଚ ବସି ଭାେବ ମଁୁ କିଛି 

େଲଖା େମାର େଶଷ ଚିଠି 

ଶ��ା, େପ�ମ, ବିଶ ାେସ େଖାଲିବ ପ�ଭୁ 

अଛି ଦୁଃଖ କିଛି ସL �ତି । 

 

अଭୂଲା अନୁଭୁତି iତ ଯ�ଣା 

ଭଲ, ମJ ,ପ�ତାରଣା  

ବ�ିବାର ର}ଲାେଗ ଫିକା ଫିକା 

ଏ  ମନ ଭ}ା ଆଇନା । 

ସି��ା ସାମpରାୟ 

 

ହାରି ମଁୁ ଯାଇଛି ଜୀବନ ସଂଗ�ାେମ 

ତି� ଗୁଣ ର�ୁେର ବkା  

ଆଶା ନିରାଶାର ଭାବ ସେରାବେର 

ଶତଦଳ ପେଦL  ଛJା । 

 

ନିଦ� ା ଯାଏ େଯେବ अସୁମାରୀ ସ ପ� 

ସ ାଭିମାନ ତୁମ ପାଇଁ  

ଜୀବନ ଉଦ�ାେନ ବସp ନଥିଲା 

ନିଦାଘ ଦିନ େମା ସାଇଁ । 

 

ଶୟେନ, ସପେନ ବିଶ ାସର ମେନ 

ରଖିଥିଲି ଭାବ େପ�ମ  

ଚପଳ ସମେୟ କରିଥିଲି େଦାଷ 

କ  େଭାେଗ ପ�ତିଦିନ । 
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ଶ��ା ହଜି ଯାଏ ବିଶ ାସ େକାଳେର 

ଆପଣାର େକହି ନାହ]  

େମା ଜୀବନ ଗାଥା ହୃଦୟର କଥା 

େଲଖାେର େଦଲି ଜଣାଇ । 

 

କିଛି ସL �ତିେନଇ େଲେଖ େଶଷଚିଠି 

ଗୁହାରି କରିଣ ମୁହ]     

ଆତL  ବିଶ ାେସ ପ�ଭୁ େଖାଲିବ ଚିଠି 

େଶଷ ମାଗୁଣି ତୁମ ପାଇଁ । 
       

ଚୁନଭାଟି, େଗାପାଳ ଗଁା, ବାେଲଶ ର। 

ଭ� ାମ�ଭାଷ : ୭୯୭୮୭୦୯୩୬୬ 
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अପହ�अପହ�अପହ�अପହ�    
କିବା େଲଖିବି ତମ ପାଇଁ 

ଥରିଉେଠ କଲମ ମୁନ 

ଝରଝର ଝରି ଯାଏ କାଳି 

ତିpିଯାଏ ସାଦା କାଗଜ 

ଶ« ସବୁ ଏପଟ େସପଟ 

କାହାକୁ େଗାଟାଇବି  

ଶ«କୁ ନା ତମକୁ ? 

ଇlା ହୁଏ ତମକୁ େଗାଟାଇ 

ଗଢିବି ଏକ ନୂଆ ଶ« 

ଧିେରନ ବାଗ 

 

 

 

 

କିr ତେମ 

ଛାଇ ଆଲୁअେର େଖଳ 

ପେଛ ଧାଏଁ ଧରିବାକୁ  

ପାେରନା, 

ତେମ ଚାଲିଯାअ ଖୁବ୍ ଦୂରକୁ 

ଶହ ଶହ ଲi ଲi େଯାଜନ 

େଯାଉଠି େକେବ ମଁୁ 

ଇlା ଥାଇ ପହ�ି ପାେରନା ।।। 

 
େଗୗଡରମା, କୁଳିअଣା, ମୟରୂଭ~ 

େମା-୮୯୧୭୨୬୨୫୨୫,୯୬୯୨୧୮୮୦୮୧ 
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ସL �ତିସL �ତିସL �ତିସL �ତି    
ବିଗତ  ସL �ତିଟି େଫରି  ତ ଆେସନା 

 ପାେଖ ସଦା ରହିଥାଏ 

େଗାଟି େଗାଟି କରି ମେନ ପକାଇ େସ 

 ସୁଖ ଶାpି େଦଉ ଥାଏ। 

 

ସୁଖେର ଦୁଃଖେର ସାଥୀ େସ ଆମର 

 େକେବ ଲୁହ େହାଇ ଝେର 

େଚନାଏ ହସ କୁ ଓଠେର  େଦଇ େସ 

 ଉପକାର ଆମ କେର। 

 

ସାଇତା ସL �ତି କୁ ରତନ ପରିକା 

 ହୃଦୟେର ସାଇତିବା 

ଜୀବନ ଯ�ଣା କମି କମି  ଯିବ 

 ସଭି1ୁ ଦୃ ାp  େଦବା। 

ସରିତା ମହାpି 

 

 

 

 

 

 

ଏମିତି ଘଟଣା ଘଟଇ ଜୀବେନ 

 ଭୁଲି େକେବ ହୁଏ ନାହ] 

ତଥାପି ଆମକୁ ବ�ିବାକୁ ହୁଏ 

 ସL �ତିଟିକୁ ସାେଥ େନଇ। 

 

ନିଃସ} ଜୀବେନ ସାଥୀ ଆମ ସିଏ 

 ଛାଇ ପରି ରହି ଥାଏ 

ଫଗୁେଣ अବିର େଦେହ େବାଳି େଦଇ 

 ଆନJ ଆମକୁ ଦିଏ। 
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ଶ�ାବଣେର ପୁଣି ବରଷା ସାଜି େସ 

 େଦହକୁ ଭିଜାଉ ଥାଏ 

ସାଥୀ ଜୀବନର अକୁହା କଥାକୁ 

 କାେନ କାେନ କହୁଥାଏ। 

 

ସକାଳରୁ ସଂଜ ସମc ଘଟଣା 

 ତା ପାଖେର ଠୁଳ ଥାଏ 

ସLରଣ ଶ�ି ଟି ପ�ଖର  ତାହାର 

 େକେବ େସ ଭୁଲି ନ ଯାଏ। 

 

େପ�ମର ଆଳାପ  ବିରହ େବଦନା 

 ସବୁ  ଆମକୁ େଦଖାଏ 

ମାନ अଭିମାନ ରାଗ େରାଷ ସବୁ 

 ଡାଇରୀ େର େଲଖିଥାଏ। 

 

ଆଗକୁ ଆଗକୁ ବଢିବା ପାଇଁ େସ 

 େପ�ରଣା ଆମକୁ ଦିଏ 

अତୀତ ସL �ତି ଟି ହରାଇବା ଯଦି 

 ବ�ିବା  ସହଜ ନୁେହଁ। 

 

ଯାନି ଯାତ� ା अବା େମଳା ମେହା�ବ 

 ବାର ମାେସ େତର ପବ� 

ସବୁକୁ େନଇ େସ ମାଳ ଗୁÄି ଥାଏ 

 ତଥାପି ନ ଥାଏ ଗବ�। 

 

ଜୀବନ ଦୀପଟି େଯ ଦିନ ଲିଭିବ 

     अଭିନୟ ତା ସରିବ 

ଛାଇ ସିନା ଆମ ପାଖ ଛାଡି େଦବ 

      ଜୁଇ ସହ େସ ଜଳିବ। 

 
ଶିiୟିତ� ୀ, ବାଲିଆପାଳ 

ବାେଲଶ�ର, ଓଡ଼ିଶା 
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ଉଡ଼ା ଚେଢ଼ଇଉଡ଼ା ଚେଢ଼ଇଉଡ଼ା ଚେଢ଼ଇଉଡ଼ା ଚେଢ଼ଇ    
ଚେଢଇ ଗାଏ େନାହୁଲି ଗୀତ ବସାେର ଝୁଲି ଝୁଲି । 
ବାଇଆ ବସା ବା' ଭରସା ଆଗକୁ ନିଏ େଠଲି ।। 
ଶ� ଚଂଚୁ ଆହତ କେର େଡଣା ତା' ଝାଡି ଝାଡି । 
ଦ� �ତ ପବନ ଶାp େହେଲ ଆକାେଶ ଯିବ ଉଡି ।। 
ଆସୁଛି େଯେବ ବସାକୁ େଫରି ହସ ହସ ମନ େନଇ । 
ସରିେଲ ତା'ର ସବୁ ଆଧାର ବାଟ େଖାଜି ଚାଲିଯାଇ ।। 
ଗହନ ବନ ଜାଲକୁ କାଟି େକେତ ନାଟ େକେତ ଛଇ । 
େଦଖାଏ ଉଡି େଡଣାକୁ େମଲି ସଭି1ୁ କରଇ ବାଈ ।। 
ଯିବା ଆସିବା ଉଡିବା େବେଳ େକେତ ପର ଦିଏ ଝାଡି । 
ଛିtିେଲ ପର କେରନା ଦକ ନୂଆ ଯାଏ କअଁଳି ।। 
ଏମିତି େଖଳ େଖଳେର କାଳ ଜାଲ ବୁଣି ହୁଏ ଠିଆ । 
ଥ¦ା ଚେଢ େବାକା ହୁଏ େଦଖି ଖାଦ�ର ମାଠିଆ ।। 
େସକାେଳ କାଳ ବସାଇ ଫାସ ଫସାଇ ନିଏ ଦୁେର । 
େଫରି ଆସିବ ବସାକୁ ତା'ର ପଖୀ ଭାେବ ମନେର ।। 
ଏମିତି ଭାବ अଭାବ େଖଳ ଚାଲିଚି ଯୁଗରୁ ଯୁଗ । 
ରହିନି ପଖୀ ରହିନି ବସା ରହିନି ତା'ର ର} ।। 
 

୨୪୫, ଲି}ରାଜ ନଗର, ପୁରୁଣା ଭୂବେନଶ�ର 

ସସିLତା ମହାପାତ�  
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େକାଣାକ�େକାଣାକ�େକାଣାକ�େକାଣାକ�    
େକାଣାକ� େଦଖିେଲ ତୁେମ େଦଖ अପବୂ� ହାତର �ଶ� େର ଗଢ଼ା ସୁJର 

କାରୁକାଯ�� ଭରା ସଯୂ�� ମJିର 

ତାର ପ�ତି ଟି କଳା କୃତୀ େର ତୁେମ ହଜିଯାअ 

ତୁେମ ଆତL  -ବିେଭାର ହୁअ 

େହେଲ ଏ ସଯୂ�� ମJିର େଦଖିେଲ ମେତ ମହାରାଜା ଲା}ୁଳା ନରସିଂହ 

େଦବ ନୁେହଁ ବରଂ ବାର ଶହ ବେଢ଼ଇ ମେନପଡ଼pି 

ନିଜ �ୀ, ପିଲା ଘର 2ାର ଛାଡି  

ମନେର अେନକ ଯଂତ� ଣା, ଛାତିେର अେନକ ଦୀଘ� ଶ�ାସ େନଇ 

ପାଷାଣ େଦହେର ଜୀବନ େଦଇଛpି େସମାେନ 

ରାଜା1 ଆେଦଶେର ଲାଗିପଡିଛpି ପ�ାଣପେଣ 

ହାତେର ଧରି ନିହାଣ ହାତୁଡି ଧରି େମତ� �ୟ ବନେର 

ମJିର ନିମ�ାଣ କରିଥିେଲ अବିକଳ ରଥ ପରି 

େକାଣାକ� ମJିର ର ସୁJରତା େଦଖି ଏ ସାରା ଜଗତ ହତଚକିତ ହୁଏ 

ଜଗତ େଦେଖ େଗାଟିଏ ରାଜlର ଜୟ 

ମି�ୀ-କାରିଗରର ଲୁହ ର ବିJୁ 

ପିଇଯାଏ ଲୁଣିଆ ମହାସିkୁ 

ରୀତା अପରାଜିତା 
ମହାpି 
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ମJିର ଚୂଡ଼ା ନିମ�ାଣ କରି 

ନିଜ ଜାତିର ମାନ ରଖିବା ପାଇଁ 

ଓଡ଼ିଆ ପୁअ ଧରମା ଜୀବନ ଦିଏ 

ବାର ଶହ ବେଢ଼ଇ ପାଇଁ ତ�ାଗ କରିଥିବା ବାପା ହୃଦୟ ର ହାହାକାର 

ଶୁଣିଛ େକେବ କାନ ପାତି??? 

ମା अpର ର ଆକୁଳ େବଦନା 

ଥରlଇନି କାହାର ଛାତି 

େକାଣାକ� ଆମ ଜାତିର ମୁକ ସାiୀ 

ତାର ପ�ତିଟି ପଥର କଥା କୁେହ 

ଜୀବନ ଯଂତ� ଣା କଥା, ବିରହ େବଦନା ର କଥା। 

େକାଣାକ� େଦଖିେଲ େସଇ ମହାନ ତ�ାଗୀମାନ1 ପାଇଁ େମା ଆଖିରୁ ଲୁହ ଝରିଯାଏ।  

 
ପGଟ ନ- (୮୩  -ସି), ଆମ�ପଲG ୀ, ଭୁବେନଶ ର -୨୧  

େମା -୯୩୩୮୫୮୪୮୫୭ 
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ନାରୀ ନୁେହଁ ତୁ ନାରାୟଣୀନାରୀ ନୁେହଁ ତୁ ନାରାୟଣୀନାରୀ ନୁେହଁ ତୁ ନାରାୟଣୀନାରୀ ନୁେହଁ ତୁ ନାରାୟଣୀ    
ନାରୀ ନୁେହଁ ମାଟି ମାଆଟି ଗରିମା 

ପୃଥିବୀ ଠାରୁ ଗଭୀର 

େକେତ अଳି େକେତ अରଦଳି ସହି 

େଵାହିଛି ଗୃହର ଭାର। 

େସହି अନୁପାେତ ସ�ାନ ମିଳୀେଲ 

ପ�ାଣ େହବ ପଲG ବିତ 

ଲତା ପାଇ ଆଶ�ା अଜାଚିତ 

େଯାଗାଇବ ଫୁଲ ଫଳ। 

ନାରୀ ଜୀବନଟା ଲତାର ସଦୃଶ� 

ଚାହ] ରହି ଥାଇ ଆଶ�ା 

ଆଶ�ା େଯେବ ତାକୁ ମିଳିବ ସବ�ଦା 

ସୃ ିର କରିବ ରiା। 

ନାରୀ ନୁେହଁ େସତ ସ�ୟଂ ନାରାୟଣୀ 

ସଦା ମ}ଳ କାରିଣୀ 

ତାର ବିନା େକେବ ଆଶ�ା ନ ମିଳଇ 

ତାହୃଦ େକାଳଧରଣୀ। 

ଶ�ିଦା ବିେଷାୟୀ 

 

ପିତା କୂଳ ପତି କୂଳର େଗୖାରବ 

େସୗJଯ�� ଶିiା ସୁରiା 

ଗରିୟସୀ ନାରୀ ନୁହଁଇ अଇରି 

ଦୁଇ କୂଳକୁ େସ ହିତା। 

ଆଧନିୂକା େନାହି ତପସି�ନୀ େହାଇ 

ସତ� ଧମ� ରiା କରି 

ଶିiାଲାଭ କରି େବଦ अଧ�ାୟେର 

େହବା ମଦାଳସା ପରି। 

ଗାଗj, ସୀତା ଭଦ� ା अନୁସୟା ଶଚି 

अହଲ�ା ଶବ�ା ଶାଶ�ତୀ 

ଦମୟpୀ କୁpୀ ସୁଲଭା ସାବିତ� ୀ 

ପରି େହବା େବଦ ସତୀ। 
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ଝରା େଶଫାଳୀଝରା େଶଫାଳୀଝରା େଶଫାଳୀଝରା େଶଫାଳୀ    
ଭୂପତିତ ଝରା ଫୁଲ, 

 େହ ପି�ୟ େଶଫାଳି,,,,,,!! 

କିଆଁ ଏେତ ତରତର,, 

 

ସକାଳର ଆଗମନି  

 ଏଯାଏଁ େହାଇନି, 

ବାକି अଛି କିଛି  

 ରାତି�  ତ ସରିନି,,,,! 

 

ପ�ଭାତ अଛି ବହୁ ଦୂେର 

 କି%ା ହୁअ ଭୁ-ପତିତ 

ସମୟର େସ�ାେତ ଭାସି,, 

 େହାଇ अବଲୁ�ିତ,,  

ସାଧନା ପtା 

 

ନ ଯାअ --ନ ଯାअ-- 

 ଟିେକ ରହିଯାअ-- 

ବିଦାୟଟା ଆସିନାହ] ପରା,,! 

 

ଆର� ତ େହାଇନାହ] କିଛି 

 ରାତି�  ଯାଇ ନାହ] ସରି,, 

ସ} େହାଇଯିବା ବହୂ ପଥ-- 

 ରହିଛି ଆହୁରି,, 

 

େହ େମା ପି�ୟା,,! 

 ଯାअ ନାହ] େଫରି  , 

ରାତି� ର କାମନା- 

 େହାଇନାହ] ପୁରି,,,,,, 

କୁହ ତୁେମ, କୁହ,,, 
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 େକେତ ଦିନ अବା अଛି 

ଆୟୁଷ ଆମରି,,,!! 

ଜୀବନଟା ଆନJମୟ ଏକ 

େକାକିଳର କୁହୁ,, 

ମାଟିର ମହକ ଏ ପାଥjବ ଜଗତ,,, 

 େଲାଭ େନଇ ଧାଉଁ ଆେମ, 

       ମୃତୁ� ନିକଟକୁ,,, 

ଧରି अବଶି  ଆୟୁ, 

 ଚରିତାଥ� କରିବା ଆମ  

ସୁ� କାମନାକୁ,, 

େହ,, ଜଡ  ନିଜ�ୀବ େଶଫାଳି...!! 

କିଛି ନୁେହଁ ଚିର�ାୟୀ, 

 iଣ�ାୟୀ ଏଇ ଧରା ବୁକୁ,, 

 

ଆସ କରିବା ପୁରଣ,  

 ନିଃେଶଷ େହବା ଆଗୁ   

ଆମ େଶଷ ଇlାକୁ,, 

 

ଜୀବନର ଛJ ହଜିଯାଏ 

 ସମୟ ନଦୀ ତୀେର,, 

େନଇ ନୂତନ ଆଶା- ଜଳବିJୁ, 

ଆେସ ଗ�ୀଷLର ଆକାଶ, 

 ସକାଳ ଶିଶିର ପରି ଲିଭିଯାଏ, 

ଜୀବନର ପ'ୂ�ତାର ଇJୁ,,,,! 

 

ସବୁ କିଛି ଲିଭି ଯାଏ,ହଜିଯାଏ 

 ସମୟ େସ�ାତେର, 

ଆସ ,,,,,ଆସ  ଆଜି ହଜିଯିବା 

 ପ�ୀତିର େଢଉେର,,,!!ã  

 
ଭୁବେନଶ ର* 
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ମାଟିର ମଣିଷମାଟିର ମଣିଷମାଟିର ମଣିଷମାଟିର ମଣିଷ    
ମାଟିେର ଗଢା ମଁୁ ମାଟିର ମଣିଷ 

 ମାଟିେର େହାଇବି ଲୀନ 

अଳିକ ଜୀବେନ ଗବ� ଦ� େମାର 

 କିବା अଛି ପ�େୟାଜନ l 

 

ଘାସ ଫୁଲର ଏ iଣିକ ସୁଖେର 

 େଖାେଜ ତୁମ अନୁଗ�ହ 

अରଚନl େଘନ अରେପ ଚରେଣ 

 ଆେହ ପ�ଭୁ ଦୟାମୟ l 

 

କୁମୁଦିନୀ େବେହରା 

 

େମା ମନର ସୁ� ବୀଣାେର େହ ପ�ଭୁ 

 ତୁେମ େମା ମଧୁ ଝ1lର 

ହଜିବାକୁ ଚାେହଁ ତୁମ େପ�ମ ଗୁେଣ 

 ଝରାअ େପ�ମ ନିଝ�ର l 

 

ଏ ଘନ अkାେର ପାପ ସାଗରେର 

 ଭାସୁ अଛି  ମନ ଘର  

अନ�ାୟ, अନୀତି, ଦୁନ�ୀତିକୁ େଦଖି 

 अଣାୟତ େନତ�  େମାର l 

 

ବିରହ ବିଶାେଦ ନୟନରୁ େମାର 

 ଝରି ଯାଏ ଲୁହ ଧାର 

େହ ପରାଣ ବkୁ େମା େଲାତକ ବିJୁ 

 େହଉ ସୁଗ�ାହ� ତୁମର l 
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େପ�ମ ଭରା େସହି  ମଧୁର ଗୁ~ନ 

 ଶୁଣାअ କ'� େର େମାର 

ଶନୂ� ହୃଦୟକୁ   ପ'ୂ� କର ଆସି 

 ଏହି ନିେବଦନ େମାର l 

 

ଫଳବତୀ ବୃi    କରିଦିअ ପ�ଭୁ 

 ଉ�ୀପନା ମେନ େଦଇ 

ପ�ାଣୀ ମ}ଳlେଥ� ଲlଗି ଯିବି ମୁହ] 

 େଶଷ ର� ବିJୁ େଦଇ l 

 
େଛtିପଦା,अନୁଗୁଳ 
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ନିତି େଶଯପାେର ତୁମ ନଁାେରନିତି େଶଯପାେର ତୁମ ନଁାେରନିତି େଶଯପାେର ତୁମ ନଁାେରନିତି େଶଯପାେର ତୁମ ନଁାେର    
େହ ମମତା!!!!!!!!!!!,  

ପୃଥିବୀ େକେଡ ଭୟ1ର ନା?  

ମଁୁ ବି ତା ଠାରୁ अଧିକ 

ତୁେମ अଖ ଆଉ ଚକ ପରି 

अହରହ ଘୁରି ବୁଲୁଛ 

େମା ଚାରିପେଟ 

ମଁୁ କିr ଓଲଟା। 

 

ଆକାଶ ଛାତିେର କଳା ବାଦଲ 

ଖେt ଲଟେକଇଲା ପରି 

ମଁୁ  ତୁମ ମନ ଆକାଶେର ସିନା କୁଆଁ ତାରା ଟିଏ ସାଜି ବସା ବାkିଛି 

େହେଲ ଉåା ପିt ପରି  

ମଁୁ ଖେt ଦର अ}ାର ନିଆଁ 

ଯାହାକୁ ଛୁଇଁେଲ େଫାଟକା େହଇଯିବ ନେଚତ  

ପାଣି ଢାଳି ଲିେଭଇବାକୁ ଇlା କେଲ 

କଳା ଦର େପାଡା ପାଉଁଶ ଭଳି 

ପ�ଦୀପ ବk 
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େକଉଁ ଏକ ପାଖେର ପଡି ରହିଥିବ। 

 

ସତ କହିଲ ମମତା .... 

ସମୟ ବ�ବଧାନେର ତୁେମ 

େମାେତ ଓ େମା ହୃଦୟ ପୃ3ାକୁ 

େକେତ ଥର ପଢିଛ  ? 

ହଁ ନି�ିତ ପଢିଥିବ 

କିr ପଢିବା ଟା ତୁମ ପାଇଁ େବାକାମୀ । 

କାରଣ ତୁମ ହଳଦୀ ର}ର 

ବଦମାସ େଚେହରା େମାେତ େକେବ ସ ାଗତ େଯାଗ� କରି ଟାଣି େନଇନି 

କି? 

େକାମଳ କିରଣ ଭାବି ନିଜକୁ େକେବ େତଜିୟାନ ମେନ କରିନି। 

 

ଆଇନା ଆଗେର ତୁମ ସିJୁର 

େଟାପାଟା ତୁମକୁ ସିନା 

ଠକି େଦଇଛି 

କିr  ମଁୁ େକେବ 

ତୁମ ମିଛ ମାୟା ଜାଲେର 

ଛJିେହାଇନି କି? 
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ବିେଭାର େହାଇ ତୁମ ଆଡକୁ 

ଆକୃ  େହାଇନି। 

 

ତଥାପି ମମତା 

ତୁେମ ସକାଳ େହେଲ କୁହ 

ନିତି େଶଯ ପେର ତୁମ ନଁାେର। 

ମଁୁ ତୁମର େସ अ◌ାତL ୀୟତାେର େପ�ମକୁ 

ସାକାର ରୂପ େଦବା ବଦଳେର 

କେହ ଛାଡ଼.... 

େସ ଫାଜିଲାମି ଡାଇଲଗ ବାଜି। 

ଏତକ କହୁ କହୁ 

ତୁମ ଆଖିର ଆଖିଏ अସୁମାରୀ ସ ପ�ର ଲହରୀ 

ଆଖି ଛଳ ଛଳ କରି କୁହ 

ମଁୁ ସିନା ପଢିପାେରନି 

ସବୁ ପେରବି େସହି େଗାଟିଏ କଥା 

କହିେଦଇ ଚାଲିଯାअ 

ନିତି େଶଯ ପାେର ତୁମ ନଁାେର।। 
ଭଦ� କ, ବାସୁେଦବପୁର, ରାଜଘରେପାଖରୀ, ସାନମଛୁଆଘାଇ 

ଭ� ାମ�ଭାଷା-୮୦୭୨୭୮୩୨୨୦।।  
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ବିରହର ଜ� ଳନବିରହର ଜ� ଳନବିରହର ଜ� ଳନବିରହର ଜ� ଳନ    
ବିରହ ଜ� ଳନ େକେତ େଯ अସହ� 

 େକମିତି ଜାଣିବ ତୁେମ? 

ବିରହ ବହି� େର ଜଳୁଥିବା ଜଣ 

 ଜାଣୁଥିବ ପ�ତିiେଣ। 

अସହାୟ ମନ ଚି�ାର କରୁଛି 

 ନିଃଶ« ସଂଗୀତ ରଚି, 

ତନୁ ମନ ସବୁ ଏକାକାର େହଇ 

 ପ�ାଣ ଛାଡ଼ିବି ଛାଡ଼ିବି େହଉଛି। 

ଆଖି ଥାଇ अk େହାଇଛି ମୁହ] େଗା 

 ତୁେମ ଛାଡ଼ି ଗଲା ଦିନୁ, 

ଶ�ୀକୃ� ବିରେହ अkୁଣୀ େହାଇଛି 

 ରାଇର ଆଖି େଯଣୁ। 

अପjତା ରାଣା 

 

 

 

ଶ�ାସ ଛାଡ଼ି ଗେଲ ପରାଣ େଯପରି 

 ଛଟପଟ ହୁଏ ଖାଲି 

ବାରିକୁ ଛାଡ଼ିକି ମୀନ େଯ ବ�ୁଛି 

 ଖାଲି େଯ କ�ନା ଭଳି। 

େଯେତ ଦୂେର ତୁେମ ରହିଥିେଲ ଆେଗା 

 ପାେଶ ପାେଶ େମାର ଥାअ, 

ପତର େଯଭଳି େଯଉଁଠି ଥିେଲ ବି 

 ଠିକଣା େଗାେଟ ପାଦପ। 

େଯୖାବନର େମାର ତୁେମ ହ] ଭୂଷଣ 

 ତୁେମ େମାର ପରିଚୟ, 

ଠିକଣା ବିନା କି ରହିଥାଏ େକେବ 

 ଗଢ଼ା େହାଇଥିବା ନअର। 
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ଆଗରୁ ଆଉ ଏେବଆଗରୁ ଆଉ ଏେବଆଗରୁ ଆଉ ଏେବଆଗରୁ ଆଉ ଏେବ    
ଯୁଗ ବଦେଳ ନା ଆେପ ଆେପ 

ଆେମ ବଦଳାଇ ଥାଉଁ  

ଆମ ଆବଶ�କତା ରୂେପ। 

ସମାଜର ଗତାନୁଗତିକ ପର%ରା  

ରୁଚି ନୀତିେର ଫରକ୍ େହେଲ  

ସଭିଏଁ କହୁ ନିଜ ନିଜ अଭିମେତ,  

ଯୁଗ ବଦଳି ଗଲା  

ରiଣଶୀଳତାକୁ ଜାବୁଡି ଧରିବା େକେତ।  

ଯାହା ଆଜି अଛି ତା'େଯ କାଲିକୁ ରହିବ  

ଏ କଥା ସବୁେବେଳ ନୁ଼ହଁଇ ସ�ବ।  

ପରିେବଶ ପରି�ିତି ବଦଳାଏ କିଛି  

ଆଉ ଶିiା ଦୀiା ସଂ@ାର,  

अ�ାନତା ଆତL ସ�ାଥ� ବଦଳାଇ  

ପାେରନା େକେବ କିଛି  

ଯା' ସମାଜ ପାଇଁ अେଟ अବାpର ।  

ଆଗରୁ ଥିଲା ଏକକ ପରିବାର  

ନୂତନ କୁମାର 
େବେହରା 

 

ଏେବ ତ େଛାଟ େଛାଟ ନିଜ ଆପଣାର,  

ଆଗରୁ ଥିଲା ଘର ସବୁ ନଡ଼ା ଛପର  

ଏେବ ସବୁ ପ¦ାେକାଠା ଘର।  

ଗାଆଁେର ଥିଲା ଯାହା ଯାହା ସୁବିଧା  

ଏେବ ଉପୁେଜ ଖାଲି ବାଧା,  

ସହରେର ମିେଳ ସବୁ ଯା' ହୁଏ େଖାଜା 

କିଛିର ନାହ] अସୁବିଧା।  

ମନେର ରଖି ଏଇ ମାନସିକତା  

ମଣିଷ େଦଖାଏ ତାର ପାରଦଶjତା,  

ପାଶ�� ପ�ତିକି�ୟାେର ଆସୁ ବରଂ  

ସମାଜେର ଶତ ଶତ ବିଘ�ତା।  

କଂକି�ଟ ଚଟାଣ ଗଢାହୁଏ େଯତିକ ମଜଭୁତ  

ହୃଦୟର ଭାବ ହୁଗୁଳା ହୁଏ େସତିକି  
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େହାଇ ଆେସ अ¾ୁତ। 

ର�ର ସଂ%କ�େର ବି ସ�ାଥ� ବାେk ବସା  

ନିଜ େଲାକ ଉପେର ରେହନା ଭରସା।  

ତା1 ପ�ତି ନ େହାଇ ଉଦାର  

अନ�ମାନ1 ପରି ହୁଏ ନି3ୁର।  

ଏ କି ଯୁଗ ପରିବb�ନର ଧାରା  

ଯାହା ନିରିହ ସରଳ ମଣିଷ1  

ଜୀବନର ସ�ପ�କୁ ରଖିଦିଏ अଧୁରା ? 

 
େକାହି, ଗଡ଼ିଆ, ମୟରୂଭ~  
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ଆତL ାର ହତ�ାଆତL ାର ହତ�ାଆତL ାର ହତ�ାଆତL ାର ହତ�ା    
ଭଗ� େସହି ପାÄଶାଳl େମା ଆତL ାର ମୁଖ ସାiୀ 
अପଲକ ନୟନର େଲାତକର ଧାର ଆଜି ପ�ଭୂତେର ଲୀନ 
ସବୁ ପ�ତୀiାର अp ପେର  
େସ ନିଦାଘ ରାତିର ଆକୁଳ ଚି�ାର 
େସ अସଜଡ଼ା ଶ« ସବୁ େମା ଜୀବନ ବହି ପୃ3ାେର  
अେଦଖା ପୃ3ା େହାଇ ରହିଗଲା ଚିରଦିନ ପାଇଁ ! 
ମଁୁ ସିନା ଚିର ନିଦ� ାେର େସାଇଯାଇଛି ସତ 
ତଥାପି େମା ଆତL ାକୁ ହତ�ା କରିଚାଲିଛpି 
ଏ ନରରୂପୀ ପୀପାସୁ ମାେନ.। 
ଆଜି ମଁୁ ବହୁତ ଖୁସି, ଏ ସମାଜଠୁ ବହୁଦୂେର 
କିr अpରର अେଗ�ୟଗିରିଟା ଟକ ମକ୍ େହାଇଫୁେଟ ! 
ଦୁନିଆକୁ େଦଖିବା ପବୂ�ରୁ ମଁୁ ଆଜି ସ�ଗ�ଧାମୀ 
ମେତ ଆଉଥେର ବ�ିବାକୁ ଦିअ େମା ଦୁନିଆେର|| 
ମଁୁ କଣ ଏ' ମାତୃଭୂମିର ଝିअ ନଥିଲି 
ମଁୁ କଣ ଆପଣ1 ଭଉଣୀ ନୁେହଁ 
କିr ସମାଜ ପିପାସୁମାନ1 ଆଖିେର 
ମଁୁ  ପାଲଟି ଗଲି େସମାନ1 iୁଧାର େଭାକ।। 
ଆଜି ମଁୁ ନାହ] ଦୁନିଆେର ସତ କିr 
େମା ଆତL ା ଆଜି କାJୁଚି अହ ରହ। 

ଆଯ��ନ୍ ପ�ଧାନ 

 



ଆହ� ାନ
 ଇ-ପତି� କ

ା 

ଆହ� ାନ ଇ-ପତି� କା, ଚତୁ��ଶ ବଷ�, ସ�ମ ସଂଖ�ା, ଜୁଲାଇ-अଗ  ୨୦୧୯ Magazine Downloaded from www.aahwaan.com 

ଆହ� ାନ ଇ-ପତି� କା ସ%ୂ'� ନିଃଶୁ) ବିତରଣ େହତୁ ଡା େଜ�ାତି ପ�ସାଦ ପ/ନାୟକ1 2ାରା ପ�ତି3ିତ ଓ ପ�କାଶିତ  | Aahwaan.com  Aahwaan.com  Aahwaan.com  Aahwaan.com  |  325 

ବିଦ�ାଳୟ େଖାଲିଗଲାବିଦ�ାଳୟ େଖାଲିଗଲାବିଦ�ାଳୟ େଖାଲିଗଲାବିଦ�ାଳୟ େଖାଲିଗଲା    
ଭାଇ ଭଉଣୀଏ,       ଛାଡ଼ିଣ अଳସ, 

        ବହି ବcାନୀକୁ ଧରି । 

ଚାଲ ବିଦ�ାଳୟ,   ନେହାଇଣ ଦୁ , 

       ଗ�ୀଷମ ଯାଇଛି ସରି ।। 

ରଜ ଗଲା ଚାଲି,    ଗଲା ସ1ରାpି, 

       ଲିଭିଛି ଝା~ିର ନିଆଁ । 

କାଳ େବୖଶାଖୀର,  ଭୀମ ଭୟ1ର, 

      ବିଜୁଳି େତାଫାନି ବାଆ ।। 

ଆସିଗଲା ଏେବ,   ନୂତନ େଶ�ଣୀର, 

       ନୂତନ ପୁcକ ମାଳା । 

ବୁଝି ନ ପାରିେଲ,     ଗୁରୁ1ୁ ପଚାର, 

       ନ କର ପାଠେର େହଳା ।। 

अ1ିତା ପାଢ଼ୀ 

 

 

 

ଭୟ ନ କରିଣ,     ଯୁ�ି ତକ� ମେଧ�, 

       କରିବା �ାନ अଜ�ନ । 

ଗଣିତ ସାହିତ�,     କିବା ସାମାଜିକ, 

      େହଉ अବା େସ ବି�ାନ ।। 

େକୗଣସି ବିଷୟ,     ସହଜ ନ ଭାବି, 

        ସବୁଥିେର େଦବା ଲୟ । 

ଲୟ ରଖିଥିେଲ,    ନ ଆସଇ କଦା, 

        ପାଠେର ନିଜକୁ ଭୟ ।। 

ବିଦ�ା अରଜନ,     ଛାତ� ର ଜୀବନ, 

        ଛାତ�  ଛାତ� ୀ ଭବିଷ�ତ । 

ଶୁଭକୁ ବିଚାରି,     अଶୁଭକୁ ତ�ାଗୀ, 

        କରିବା ସମାଜ ହିତ ।। 
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अଭିଭାବକ1,         अଥ� अପଚୟ, 

        �ାନୀ ନକରଇ କଦା । 

େଯେତ କ  ଆସୁ,ପିତା ମାତା ପାଇଁ, 

         ମ}ଳ କରpି ସଦା ।। 

ବହି ଖାତା ସାେଥ, କଲମ େପାଷାକ, 

          ସବ� ସଉକିନ ଦବ� । 

ବାପାମାଆ ପରା େକେତ ପରିଶ�େମ, 

        େଯାଗାଇ ଦିअpି ସବ� ।। 

ନିେଜ ଛିtା ଗୁÄା,  ପିkି ପେକଇଣ, 

        ସpାେନ ଦିअpି ନୂଆ । 

ନିଜ େପଟ େଭାକ,ନିଜ େପେଟମାରି, 

        ସରବ ରଖpି ଥୁଆ ।। 

େହାଇ ଆଗଭର,    ଭାଇ ଭଉଣୀଏ, 

        ନିଜକୁ କର ପ�cୁତ । 

ନୂଆ େଶ�ଣୀ ପାଇଁ, େହାଇବ ସଜାଗ, 

       ପଢିବା େହାଇଣ ମିତ ।। 
ବାପା: ର~ନ କୁମାର ପାଢୀ 

େଜନିଥ ଇଂରାଜୀ ମାଧ�ମିକ ବିଦ�ାଳୟ,, ଗଗନ ବାବୁ ଛକ, ଏଡ଼ତାଳ,ଭଦ� କ 



ଆହ� ାନ
 ଇ-ପତି� କ

ା 

ଆହ� ାନ ଇ-ପତି� କା, ଚତୁ��ଶ ବଷ�, ସ�ମ ସଂଖ�ା, ଜୁଲାଇ-अଗ  ୨୦୧୯ Magazine Downloaded from www.aahwaan.com 

ଆହ� ାନ ଇ-ପତି� କା ସ%ୂ'� ନିଃଶୁ) ବିତରଣ େହତୁ ଡା େଜ�ାତି ପ�ସାଦ ପ/ନାୟକ1 2ାରା ପ�ତି3ିତ ଓ ପ�କାଶିତ  | Aahwaan.com  Aahwaan.com  Aahwaan.com  Aahwaan.com  |  327 

ନ ଆସୁ େକୗଣସି ଫନିନ ଆସୁ େକୗଣସି ଫନିନ ଆସୁ େକୗଣସି ଫନିନ ଆସୁ େକୗଣସି ଫନି    
ଉb� ସମୀର,      ହାଲୁକା େହାଇଣ, 

     େହାଇଥାଏ ଉ���  ମୁଖୀ ।  

�ାନ ପରୂଣକୁ,       େବାହି ଆସିଥାଏ, 

      େଦଖାଇ ସମୀର ଆଖି ।। 

ଧରି ଉଗ� େବଶ,      ମାଡି ମାଡି ଆସ, 

       େନଇ ଏକ ନବ ନାମ । 

ବାଂଲାେଦଶ େଦଲା, େଫାନି ନାମ ତୁମ, 

      ପ�େବଶୀଲ ପୁରୀ ଧାମ ।। 

କ�ା�, ହୁଡୁ ହୁଡୁ,     ତିତଲି ବି ଗେଲ, 

      ପ�ଳୟ ରଚାଇ େକେତ । 

ଆମ ଓଡିଶାକୁ,        ତୁମରି ପ�େକାେପ, 

      ଧ ଂସ କରି ଯାअ େଯେତ ।। 

େଫାନି अଥ� େଫଣା,    अତି ଭୟ1ର, 

       ଗ�ାସ କରି ଜଳ �ଳ । 

अଶାp କରାअ,         ବାୟୁ ମtଳକୁ, 

       ଜୀବ ମtଳର କାଳ ।। 

ମେହଶ�ର ସାହୁ 

 

ବୃହତ ଉ¾ିଦ,         ହୁଏ ଧରା ସାୟୀ, 

     ଉଡି ଯାଏ େକେତ ଚାଳ ।। 

ଧନୀ ରୁେହ ସିନା,  େକାଠା ପ¦ା ଘେର, 

     ହp ସpେର ଗରିବ । 

ଝାଟି ମାଟି ଘର,         ଭୁଶୁଡି ପଡ଼ଇ, 

     ମୃତୁ� ସେ} ଲଢୁ ଥିବ ।। 

ତଵ ବିଭୀଷିକା,      ଶ�ୀେiତ�  ପୁରୀରୁ, 

      ଆର� କରିଲ େଫାନି । 

ତଵ अଭିମାେନ,         ବିପଯ�ୟ �ିତି, 

      କରିଦିୟ ହିନୀ ମାନି ।। 

ଆସ କିଆଁ ତୁେମ,    ଉଗ�, ହିଂଶ� େହାଇ, 

     ଲଜ�ା ନାହ] ତଵ ମୁେଖ । 

ସତ ଧି¦ାର ମଁୁ,         କରୁ अଛି ତଵ, 

       ରଖ ଜଗତକୁ ଦୁଃେଖ ।। 
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ଆମରି ଓଡିଶା,         ତୁମ ପାଇଁ କାଳ, 

       ବାତ�ାେର ଆେମ ଗରିବ । 

େଦଶ ବାସୀ ସଦା,     ଗରୀବର ଦଯ��ା, 

      ତୁମ ପାଇଁ େଦଉଥିବ ।। 

ବାତ�ା अେଟ କାଳ,     ଓଡ଼ିଶାର ପାଇଁ, 

      ଉଠିବାକୁ ଦିଏ ନାଈଁ । 

ଟିକିଏ ଉଠିେଲ,        ଭା}ି ଦିଏ ବାସ, 

     ଆସ କିଆଁ ଆମ ପାଇଁ ।। 

େଲାଡ଼ା ନାହ] ଆମ,       ତୁମ ନିମ�ଣ, 

     ଆସ ନାହ] ତୁେମ କଦା । 

ହିଂସ� अତ�ାଚାରୀ,      ପାଏନା ଆଦର, 

     କ�ା େହାଇଥାଏ ସଦା ।। 

ତମ ମୁଖ ଶିରି,         ଚାହ]ବାକୁ ଆେମ, 

     ହୃଦୟରୁ ଘୃଣା କରୁ । 

ବାତ�ା େଫାନି ତୁେମ,    अଶାpିର ଗ�ହ, 

    ବିଦା ହୁअ େମା ମାଟିରୁ ।। 

ମେହଶ ର ସାହୁ(େଗାପୀବିkା) 

ବ� ାହL ଣ ଗଁା, ବାେଲଶ�ର(ଭଦ� କ) 
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େଭାକ ଦିବସେଭାକ ଦିବସେଭାକ ଦିବସେଭାକ ଦିବସ    
ବ��ି ବିେଶଷ1 ମରିବା ପେର  

କାJpି ସଭିଏଁ.. 

େହେଲ େକହି ଜେଣ ମରିବା ପେର 

କାJpିନି କିଏ.. 

କିଏ ସିଏ...?? 

େପଟେର େଯେବ ନିଆଁ ଲାେଗ ତାକୁ  

େଭାକ ନଁା ଦିଆଯାଏ... 

 

अପଣାpି अେନକ ପÄା େପଟର 

େଭାକକୁ ମାରିବା ପାଇଁ.. 

अତ�ଧିକ େଭାକ ଆଖି ଦରଜା  

େଦଇ ଲୁହ େହାଇ ଆେସ ବହି... 

ହାତ ଦୁଇଟି ଆେପ ଆେପ ବଢିଯାଏ 

ଆଗକୁ କିଛି ଖାଦ� ଆଶାେର... 

ନେଚତ େଖାଜୁଥାଏ ଡ ବିନ ଥିବା  

କୁଢ଼ କୁଢ଼ अଳିଆ ଗଦାେର... 

ପି�ୟଦଶjନୀ 
ମହାpି 

 

 

 

 

 

 

ମିଳିଗେଲ କିଛି अଇଁଠା ,େପାକ 

ସାଲୁସାଲୁ ଖାଦ� ମିଳିଯାଏ ଆତL ତୃ�ି.... 

अବଶ େଦହ ଆଉ ନିେcଜ ଆଖିକୁ ମିଳିଯାଏ  

କିଛି iଣ ପାଇଁ ଶ�ି..... 

ମରିଯାଏ େପଟର େଭାକ ଓେଠ େଖେଳ  

ଚିମୁଟାଏ ହସ... 

ପୁଣି ଜୀବନ ସହ ଯୁଝିବାକୁ ହୁଏ 

अେପiାେର ଥାଏ ଆଉ ଏକ େଭାକ ଦିବସ... 
ଭୁବେନଶ ର, ଭ� ାମ�ଭାଷ: ୯୩୩୭୫୧୫୮୫୩ 
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ନିଜକୁ ନିେଜ ହ] ଠକିବନିଜକୁ ନିେଜ ହ] ଠକିବନିଜକୁ ନିେଜ ହ] ଠକିବନିଜକୁ ନିେଜ ହ] ଠକିବ    
ବାପା କି ମାଆର ଆଖିରୁ ଦୁଃଖେର 

ଲୁହ ଯଦି େଟାେପ ଝରିବ 

େଯେତ ପଜୂାପାଠ ଧରମ କେଲବି 

अପରାଧ କିr ବରିବ । 

ସବୁ ଦିअଁ ଆଉ େଦବତା1ୁ ପେଛ 

ପଜୂାକର ବୁଲି ବୁଲିକି 

ବାପା ମାଆ ଆଖି ଲୁହେର ତୁମର 

ପଣୂ� ସବୁ ଯିବ ଚୁଲୀକି । 

ଏକଥା ମନେର ରଖିବ 

ଚଳpି ଠାକୁର ହତାଦର େହେଲ 

ନିଜକୁ ନିେଜହ] ଠକିବ । 

 
କୁଆଁସ, େମରଦା କାଟିଆ, ଯାଜପୁର 

ଆଳାପ-୮୯୮୧୭୩୭୨୨୮ 

ଶିଶିର କୁମାର ପtା 
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େମା ଗଁାେମା ଗଁାେମା ଗଁାେମା ଗଁା    
अଛି େସଇ ଗଁା अଛି େସ େଗାଧଳିୂ अଛି େସ ଗାଧୁଆ ତୁଠ 
ଭୁଆସୁଣି ଆଉ ନଦୀକୁ ଆସୁନି, େଫରୁନାହ] ଗାଈ େଗାଠ। 
अଛି େସ ଗହୀର अଛି େସଇ ବିଲ अଛି େସଇ ବରଗଛ 
ଚାଷୀଭାଇ ଆଜି ଦାଦନ ଖଟୁଛି, େହଉନାହ] ଚାଷବାସ। 
अଛି େସଇ ବଣ अଛି େସଇ ବୁଦା अଛି େସ ବରେକାଳି 
ଗଁା ଝିअ ଏେବ अଳତା ପିkୁନି, ଝୁଲୁ ନାହ] ରଜ େଦାଳି। 
अଛି େସ ବସp, अଛି େସ ମଳୟ अଛି େସଇ ମୁହଁ ସ~ 
େକାକିଳର କୁହୁ ଶୁଭୁ ନାହ] ଆଉ, ନାହ] ଆଉ ଆମ�କୁ~। 
अଛି େସ େଦାଳ अଛି େସ େମଳଣ अଛି େସଇ େଭାଗଡାଲା 
ହରିବଂଶ ଆଉ ପଢା େହଉନାହ], େହଉ ନାହ] ବାଦିପାଲା। 
अଛି େସଇ अଜା अଛି େସ ଆଇ अଛି େସ ବଂକୁଲି ବାଡ଼ି 
ନାତି େଟାକା ଏେବ ସହେର ରହୁଛି, ଫିଟୁ ନାହ] ଗପେପଡି। 
अଛି େସ କଦd अଛି େସ ଯମୁନା अଛି ତାର ନୀଳ ଜଳ 
ଗଁା େପାଖରୀଟା ଦଳେର ଭରିଛି, ଫୁଟୁ ନାହ] ଶତଦଳ। 
अଛି अଛି େବାଲି ସବୁ ଭରି अଛି, ନାହ] ଖାଲି ଆତL ୀୟତା 
ସମେc ଆଜି ଆତL ସ ାେଥ� ବ�c, ଚାରିଆେଡ ନୀରବତା। 
ଆସ େହ ଭାଇ ଆସ େହ ବkୁ, କାJୁଛି େତା ମାଟି ମା 
ତାହାରି ଛାତିେର ଚାଲି ଶିଖିଥିଲୁ, ଥେର େଦଖି େଦଇ ଯା। 

ସୀତାରାମ୍ ଦାସ 
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अନାହାର ସତ ମହାଭାରତअନାହାର ସତ ମହାଭାରତअନାହାର ସତ ମହାଭାରତअନାହାର ସତ ମହାଭାରତ    
କୁେପାଷଣ ଆଜି ବିେଶ� ଚ§jତ 

अନାହାର ସତ ମହାଭାରତ 

ଝି�ୁ ପରିବାର अନାହାରେର 

अକାଳ ମରଣ କାନଭାସେର 

ନଗଡା ପୃ ିହୀନ କଥା କହ 

କି ମଁା ଓ ଶିଶୁର େଭାକିଲା େଦହ 

ଖାଇବା ନ ପାଇ ଆd େକାଇଲି 

ଚହଳ ପେଡ଼ େଭାକ ହୁଳା ହୁଳି 

ସେବ� ଆହାର ଦିଏ ହସି ହସି 

େପଟେର େଭାକ ବିଷ ପିଏ ଚାଷି 

େଭାକ କାନଭାସ ଚିତ�  ବିଚିତ�  

କଥା କହିେଲ ଗାଥା  କାଳ ରାତ�  

ଦାନ ମାଝୀ କାେk  ବୁହିଲା ଶବ 

ଆଉ କି ପ�ମାଣ େଦବାକୁ େହବ 

ଛୁଆ ବିକ� ୀ, ପୁ~ି େକବିେକ ଜିଲG ା 

ବିଶ� ଚ§jତ େତେହଲିକା କଲା 

ଏମ୍ ବିଜୟ କୁମାର 

 

अନାହାର େତଆଶି େକାଟି େଲାକ 

ଷାଠିଏ ଲi ଗରିବ1 େଭାକ 

େଲଖି କି େହବ ସକଳ ବୃbାp? 

େକେବ େହବ ଭୁକମରୀର अp 

ନାମରୁପେର ହ] ପରିବb�ନ 

ଭୁକମରୀ, अନାହାର, କୁେପାଷଣ 

अନାହାର ସତ ମହାଭାରତ 

ଦଶାର ଦିଶା ରଚ ମୁ�ି ପଥ 

କୁେପାଷଣ ଆଜି ବିଶ� ଚ§jତ 

अନାହାର ସତ ମହାଭାରତ 
 

ଉbରା ,ଶ�ୀରାମ କେଲାନୀ 

ରାମ ମJିର ପାଖ 

ପୁବା ଶାସନ ଭୁବେନଶ�ର-୦୨ 
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ଝିअନୁେହଁ ଜମା େବାଝଝିअନୁେହଁ ଜମା େବାଝଝିअନୁେହଁ ଜମା େବାଝଝିअନୁେହଁ ଜମା େବାଝ    
ହଟାଇ ଦିअ ମନରୁ ଶ1ା 

        ଝିअ ନୁେହଁ ଜମା େବାଝ 

େକାେଳଇ ନିअ େସେନେହ ତାକୁ 

         अpରରୁ ତାକୁ ପଜୂ । ୧ 

ପୁअ1 ପରି ଝିअ ଆମରି 

         ସବ�ଗୁେଣ ପରିପ'ୂ�  

ଘାସ କଟାରୁ େଘାଡା ଚଢ଼ିବା 

         ଦiତାକୁ ତା1 ଚିହ�  । ୨ 

ଲiL ୀ1 ରୂପ ପ�ତିଟି ଝିअ 

         ହସଖୁସି ଭରିଦିଏ 

ମାଆକୁ ତା'ର ଘର କାମେର 

         ସହେଯାଗ କରିଥାଏ । ୩ 

ଟିକି ଝିअଟି ହୁअଇ ବଡ଼ 

           ସାଜିଥାଏ କୁଳବଧ ୂ

ପରିବାରକୁ ବାkି ରଖଇ 

          ଢାଳି େସ�ହ ପ�ୀତି ମଧୁ । ୪ 

ଜୟଶ�ୀ ମହାରଣା 

 

ପତ� ୀ ରୂପେର କb�ବ� କେର 

       ସୁେଖ ଦୁଃେଖ େହାଇ ଭାଗୀ 

ନୀତି,ସଂ@ାର ପଥେର ଚାେଲ 

        ସମାଜକୁ ସିଏ ଜଗି । ୫ 

ନାରୀ ଜନମ ସାଥ�କ ତା'ର 

           ମାଆ ରୂେପ େହେଲ ଉଭା 

अମଲୂ� ସେତ ମମତା ତା'ର 

           ସpାନର କେର େସବା । ୬ 

ଜନL ରୁ ମୃତୁ� ତାହାରି ତ�ାଗ 

           अକଳନ अସରpି 

ସମପj ଦିଏ ହୃଦୟ ପ�ାଣ 

        अନ� ଖୁସି ପାଇଁ ନିତି । ୭ 
ବାଣପୁର, େଖା��ା, ଓଡ଼ିଶା 
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େମାର କିଛି େଦାଷନାହ]େମାର କିଛି େଦାଷନାହ]େମାର କିଛି େଦାଷନାହ]େମାର କିଛି େଦାଷନାହ]    
କିଛି େଲାକ ଭୁଲି ଗେଲ  

          ପାେଖ ଧନ ନାହ] କହି  

              କିଛି େଲାକ ଭୁଲି ଗେଲ  

                     େମା ଶରୀର ର} ପାଇଁ ।  

 

କିଛି େଲାକ ଗାଳି େଦେଲ 

             अଳସୁଆ େବାଲି କହି  

                   ଆଉ କିଛି ଛାଡ଼ି ଗେଲ  

                         େମାର ଦୁଃଖ େଦଖି େନଇ । 

 

େଦଖାଇେଲ କିଛି େଲାକ  

            अେନକ ସପନ େମାେତ  

                   ବୁଝିେଲନି େକହି େହେଲ  

                         ରହିଛି କଷେଣ େକେତ ।  

 

 

ଟୁକୁନା ସାହୁ 
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େକହି େକହି ଭୁଲି ଗେଲ  

        ସମୟକୁ େଦଇ େଦାଷ   

                ଆଉ କିଛି ଚାଲି ଗେଲ  

                     କହି େମାେତ େକେତ ମିଛ । 

 

ଦୁଃଖ େମାର େଦଇ ନାହ]  

        କାହାକୁ େକେବ ଉଧାର  

                କାହ]କି ଦୁନିଆଁ େମାେତ  

                      ଭାେବ ଆଜି ସ ାଥ�ପର ।  

 
ଟୁକୁନା ସାହୁ  

ସାpରା ପଲG ୀ  

ଗ~ାମ 
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ଆଉକିଛି େଲାଡ଼ା ନାହ]ଆଉକିଛି େଲାଡ଼ା ନାହ]ଆଉକିଛି େଲାଡ଼ା ନାହ]ଆଉକିଛି େଲାଡ଼ା ନାହ]    
ଜୀବନ ସଳିତା ସରି ସରି ଆେସ 

ପ�ତୀiାର अp ନାହ] 

େଦଖିବାକୁ ଭାରି ଇlା ହୁଏ େତାେତ 

ଆସୁ ନାହଁ ବାେର କାହ]...? 

 

େତାର ଚକାଆଖି ନାଲିଆ अଧର 

େହ ଜଗନ� ାଥ ଚିb େମା अଧିର । 

ଶÇ ଚକ�  ଗଦା ପଦL  ହେc ଧରି 

ଦରଶନ ଦିअ େଗାଲକ ବିହାରୀ 

अେପiାେର अଛି ରହି......(୧) 

 

ତୁେମ ପରା ପ�ଭୁ ଜଗତ ପାଳକ 

ନୀଳାଚଳ ବାସୀ ବ� ହL ାt ନାୟକ । 

ତୁମ ଶ�ୀପୟେର କୁସୁମ-अ~ଳି 

ନୟନୁ େଲାତକ େଦଉअଛି ଢାଳି 

ସିଂହ ଦୁଆରେର ଥାଇ......(୨) 

େରାହିତ େସଠୀ 

 

 

 

 

େକେତ ଆଶା େନଇ ଆସିଛି ଠାକୁେର 

େଦଖିବି େବାଲି ମଁୁ ଏ ଦୁଇ ଆଖିେର । 

ବାଇଶି ପାହାଚ ଚଢ଼ି ଚଢ଼ି ଯିବି 

କଳପ ବଟେର େଡାରୀକୁ ବାkିବି 

ଶ�ୀମJିର େନତ ଚାହ]......(୩) 

 

େଭାକ ଯଦି ଲାେଗ ଆନJ ବଜାେର 

अବଢ଼ା ଖାଇବି ମହା ଆନJେର । 

ଟ1 େତାରାଣିେର ତୃ�ା େମ�ାଇବି 

ନାମ ଗାଇ େତାର େବଢ଼ାେର ବୁଲିବି 

ସବୁ ଦୁଃଖ ଭୁଲିଯାଇ.......(୪) 
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େଶଷ ଇlା େମାର ଏତିକି କାଳିଆ 

ଡାକ ଶୁଣି ଥେର ପାଖକୁ ଚାଲିଆ । 

ଜୀବନର ଦୀପ ଲିଭିବା ଆଗରୁ 

କରୁଣାରୁ େତାର ବିJୁଟିଏ ଝରୁ 

ଆଉ କିଛି େଲାଡ଼ା ନାହ]......(୫) 
              
 

େରାହିତ େସଠୀ 

ଦୁତିେମtି, ଖଜୁରୀପଡା, କkମାଳ 

ଦୂରଭାଷ-୯୪୩୮୦୭୩୯୩୦ 



ଆହ� ାନ
 ଇ-ପତି� କ

ା 

ଆହ� ାନ ଇ-ପତି� କା, ଚତୁ��ଶ ବଷ�, ସ�ମ ସଂଖ�ା, ଜୁଲାଇ-अଗ  ୨୦୧୯ Magazine Downloaded from www.aahwaan.com 

ଆହ� ାନ ଇ-ପତି� କା ସ%ୂ'� ନିଃଶୁ) ବିତରଣ େହତୁ ଡା େଜ�ାତି ପ�ସାଦ ପ/ନାୟକ1 2ାରା ପ�ତି3ିତ ଓ ପ�କାଶିତ  | Aahwaan.com  Aahwaan.com  Aahwaan.com  Aahwaan.com  |  338 

ସମୀiାସମୀiାସମୀiାସମୀiା    
अହଂକାର, ସ�ାଭିମାନ, ମଯ��ାଦା अcିତ�  
ଆଜି ବି ବୁଝି ପାରିନାହ] ଏ ସବୁ ଶ« ର ଶ«ାଥ� 
ବୁଝିଵି ବା େକମିତି, �ାନ କାଳ ପାତ�  େଦଖି 
ଶ« ର ଚକ� ବୁ�ହ ଭିତେର ଛJାଛJି େହଇ 
ଏ ଶ« ର अଥ� ବଦଳିଥାଏ ମୁହୂb� ମହୁୂb� 
 
ଗୁଲୁଗୁଲିଆ େଛାଟ ପିଲା ଟିଏ ଥିଲି 
ପ�ାୟ ସଭି1 ର अଲିअଳି 
ସରଗର ପରୀ अଥବା ରାଜକୁମାରୀ 
ପାକୁଆ ପାଟିେର ହସ ହସ ମୁହଁେର 
େମା େଜଜି କେହ " ଇଏ ଆମ ସାiାତ ଲiL ୀ ଠାକୁରାଣୀ' 
 
ନୀରିହ, ନି�ାପ େଛାଟ ଶିଶୁ ଟିଏ ଥିଲି 
କିr େମା अcିତ�  ନିଃସେJହ ଖୁବ୍ ବଡ଼ ଥିଲ। 
ସମୟ କ�େମ କିେଶାରୀ େହଲି 
ଜୀବନର  ଲi� ପାଇଲି 
ମନେର अସୀମ ବିଶ ାସ ଥିଲା 
ବ�ିବା ର ଲାଳସା ଥିଲା 

ଓଜସି�ନୀ ଶତପଥୀ 
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ଲଢିବା ର ଇଛା, ଜିତିବା ର ଜିଦ୍ ଥିଲା 
େମା अcିତ�  େର ପ�ଶ�ବାଚୀ ନ ଥିଲା 
ସାରା ଆକାଶ େମା ହାତ ମୁଠାେର ଥିଲା 
 
େମା ସା} ସାଥି ପି�ୟ ପରିଜନ 
ପିତା ମାତା ଗୁରୁ୍ଜନ 
ସଭିଏଁ େମା ପ�ତିଭାକୁ େପ�ା�ାହନ େଦେଲ 
େମା ବ��ିତ୍ଵ ର ବିକାଶ େର ସହଭାଗୀ େହେଲ 
େମା ଉ� ଳ ଭବିଷ�ତ ପାଇଁ ଶୁଭ ମନାସିେଲ 
 
ଧୀେର ଧୀେର ସମୟ ଗଡି ଚାଲିଲା 
अଳସ  କ अଳ, ସପନ ଭାଂଗିବା କୁ ଲାଗିଲା  
ପ�ଣୟ ର ପ�ଥମ �ଶ� େର 
େକାଇଲି ର କୁହୁତାନ େର 
ଫୁଲ ର ସୁଗk େର 
ଚJ�ମା ରାତିର ଶୀତଳତା େର 
ନଦୀ ର କୁଳୁକୁଳୁ ନାଦେର 
ପୁଲକିତ, କୁସୁମିତ େହଲା େମା ଜୀବନ 
ବିଧି ର ବିଧାନ େର େହଲି ମଁୁ ପରିଣୀତା 
ଏକ ନୂତନ अଧ�ାୟ ର ଶୁଭାର� େହଲା। 
ଝିअ ରୁ �ୀ େହବାର ସମୟ ଆସିଲା 
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କାେନ କାେନ ସଭିଏଁ କହିେଲ " ବାସ୍ ବହୁତ େହଲା' 
େଗଲବସର ର ସମୟ ସରିଲା 
ଏଥର ନିଜକୁ ହେରଇଵା ଶିଖ 
ଭୁଲ ନ କରି ଭୁଲ ମାଗିଵା ଶିଖ 
ନିଜକୁ ଭୁଲି ବାକି ସମc  କୁ ମେନରଖ 
ନିଜକୁ ଜାଳି अନ� ମାନ1ୁ ଆେଲାକିତ କରିଵା ଶିଖ 
ସମc1 ସହାୟତା କରି ନିଜକୁ अସହାୟ ଭାବ 
ସମc1ୁ ସଶ� ସବଳ  କରି ସାରିବା ପେର 
ନିଜକୁ ଦୁବ�ଳ  ମେନକର, ସବ �ସହା,ସମପjତା ହୁअ। 
 
େଯାଉ ଦିନ ମା େହଲି 
େସଦିନ ପୁଣି ଥେର ନିଜ କୁ େଫରି ପାଇଲି 
ତା'ର ଗୁଲୁଗୁଲୁ କଥା େମା ମନ କିଣିେନଲା 
େମା अcିତ�  କୁ ପୁନଃ ଜାଗ�ତ କଲା 
ମେନ େହଲା ସାରା ସଂସାର ର ଚାବିକାଠି अଛି େମା ହାତେର 
ପୁରା ଦୁନିଆ ଚାଲୁଛି େମା ଇଂଗିତ େର, अନୁମତି େର 
ବିନା ଦି� ଧାେର େର ତା'ର ସବୁ ସତ� ମାନିେନଲି 
अଖt ମାତୃତ୍ଵ ର ଦାୟିତ୍ଵ ତୁଲାଇ 
ଖୁବ୍ ଗବ�ାନ� ୀତ ମେନ କରୁଥିଲି 
ସେତ अବା ଏକ अଖt ସାମ�ାଜ� ର ଏକାକୀ अଧିକାରୀ ଥିଲି 
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େମା ଧନ ପ�ତି ଟି କଥା େର ମେତ େଖାଜୁଥିଲା, ମେତ େଲାଡୁଥିଲା 
ବିନା ପରାମଶ�େର, ବିନା अନୁମତିେର ପାେଦ ଘୁ�ୁ ନ ଥିଲା 
 
େସଦିନ, ମାଆ ର अcିତ� , अହଂକାର, ମଯ��ାଦା ବୁଝି ପାରିଥିଲି 
ଏକ ବିଶାଳ ହୃଦୟ , अତୁଲ� ମମତା ର େବାଝ ମୁtାଇ ଥଲି 
 
ଵୟସ ଓ ସମୟ ସମାpରାଳ ଗତି େର  ତ ମାଡ଼ି ଚାଲିେଲ 
ସମୟ ପୁଣି ଚକ� ାp କଲା 
" ଉଡିଗଲା ପiୀ େସ େଯ ଆଊ ନ େଫରିଲା 
ସାତ ସମୁଦ�  ପାର େହାଇ ନିଜ ବସା ବାkିଲା" 
ଆଜି ଜୀବନ ର େଶଷ ପଯ��ାୟେର 
ବା��କ� ର ଆଲି}ନ େର 
ମଁୁ ଆତL ସମୀiା କରୁଛି 
ଏକ ଦୀଘ� ନିଶ�ାସ େନଇ 
ମଁୁ ଆଇନାେର ନିଜ କୁ େଦଖୁଚି 
ମଁୁ  ଦିଇ ଧାଡ଼ି ଗୀତ ଗାଉଚି 
"ଆସିଛି ଏକା ଯିବି ମଁୁ ଏକା ଏକା େହାଇ" 
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ପି�ୟା ଓ ପି�ୟତମାପି�ୟା ଓ ପି�ୟତମାପି�ୟା ଓ ପି�ୟତମାପି�ୟା ଓ ପି�ୟତମା    
ବହୁ ପ�ତୀiାର अp ଘଟାଇ 

ଆଜି ଆସିअଛ ତୁେମ େଗା ପି�ୟ, ସpାପିତ ପ�ାେଣ  

ପ�ୀତିଧାରା ସି�ି ବ�ିବାର ରାହା େଦଖାଇ ଦିअ। 

 

ବାରdାର କିଆଁ ତୁେମ କ� େଦଇ 

ଠିକଣା ସମେୟ ଆସୁନ କୁହ, 

ଜାଣିବାକୁ ତୁେମ ଚାହୁଁଚ କି ପି�େୟ, 

ସହିପାେର କି ନଁା ତୁମ ବିରହ? 

 

ତୁମ ବିରହର ଜ� ାଳା େଯ अସହ� 

େସ ହୃେଦ ବହୁତ ଯାତନା ଦିଏ, 

ତୁମ ମିଳନର ମଧୁକୁେ~ ଆଜି 

ଆନମନା େଦଖ େକମିତି ହୁଏ। 

 

ବିରହର ଜ� ାଳା ସେହ େବାଲି ସିନା 

ମିଳନ ପବ�ଟି ଏେଡ଼ ମଧୁର, 

ଡଃ ସୁବାସ ମିଶ� 
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ସଦା ପାେଶଥିେଲ ଜାଣି କି ପାରpା 

ମଧୁରର ସ ାଦ ଏଇ ବିଧରୂ! 

 

ତୁେମ ଆସିअଛ େବାଲି ସିନା ହୃେଦ ବାଜିଉେଠ ଆଜି େପ�ମର ବୀଣା, 

ପ�ତିଟି ତ�ୀେର କ%ନ ଜଗାଇ 

କି ଶ��ତିମଧୁର ତାର ମlୂ�ନା! 

 

େସଇ ମlୂ�ନାେର ହଜିବୁେଲ ଆଜି  

େଖାେଜ ପି�ୟତମା େମା କାହ]ଗଲା, 

अ/ହାସ� କରି ଭୁବନ କ%ାଇ 

ଦୁଃଖ େମାେତ ଏେତ ଦିअନା ଭଲ। 
 

ଶିମିଳିପଡା, अନୁଗୁଳ। 
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ଭାବ ବିେନାଦିଆଭାବ ବିେନାଦିଆଭାବ ବିେନାଦିଆଭାବ ବିେନାଦିଆ    
ରସା-ସୁତ -ପତି ସାରସପଦ ଚିpି ମାନସ  

ଚିppି ସତତ ଯାହାେର ଶିବ ଶାରଦା େଶଷ ।୧। 

କଳି अଘ ଛାଗ ବିନାେଶ ବର ବ�ାଘ� ଯା ଓଜ  

ସୁ�ାନୀ ର~ନ अ�ତା କରି ଧ ଂସୀ ପାରୀJ�  ।୨। 

ଘେଟ ଘେଟ ରେମ ଉ§ାେଟ  ଚାଟ ଦଶରଥର  

କଟି ତେଟ ସୁପୀତପଟ ଜଟା ମୁକୁଟ ଶିର ।୩। 

अପ�କଟ ଲୀଳା ପ�କଟ ଧମ� ରାଜ� �ାପନ  

ଦୁ¨ତ ଜନ1 ବିନାଶ ସÄ ପରି ପାଳନ ।୪। 

ମୁମiୂୁ ଇ  କାମି କାମ ରାଶି ପରିପରୂଣ 

अେଥ� ନିଗ�ୁଣ ବ� ହL  ଧରା ଧାେମ େହେଲ ଉ¥ନ� ।୫। 

ଚରଣ େରଣୁ ଯା ପରେଶ ନାରୀ ରାଣ ପାଷାଣ 

ବିଭୀଷଣ ଶରଣ ରଖି କରିେଲ ଲ1 ରାଣ ।୬। 

େଯାଗମାୟା ଜନକା-ତL ଜା େସେବ ପଦ ସେରାଜ 

ସୃଜି ମାୟା ବପୁ େମାହିତ କେଲ ବିଶ�ବା ତL ଜ ।୭। 

ସୃ ି �ିତି ପ�ଳୟ କb�� ୀ ସ ରୂପା ମହାଶ�ି  

ଦୁବ�ାର କବ�ୁ ର ଦଳେନ ପ�କାଶି ନାରୀମbୂj  ।୮। 

ଦୁଷLp କୁମାର 
ମିଶ� (ଟୁକୁ) 
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ପବିତ�  ପତିବ�ତା ଧମ� ଭେବ କରି ପ�କାଶ  

ସଧମ�ୀଣ ଗଣ ଉେ�ଶ� �ାପିଗେଲ ଆଦଶ� ।୯। 

ସକଳ ବଳଧାମା ନବଲୀଳା अେଥ� अବଳା 

अଚଳା ଦୁଲାଳୀ ରୂପେର  ପ�କଟିତ ମିଥିଳା ।୧୦। 

ଛାୟାମbୂ�ୀ ରୂେପ ବହି� େର ଯାର ପତ} ବତ 

ଝାସ େଦଇ ବଇ ଶ�ବଣ େହାଇଲା ଦଗଧିଭୁତ ।୧୧। 

ଲୀଳା ସହଚରୀ अେଶଷ ଜେନL  ଲୀଳାମୟର 

अହ ନjଶ ଚିେp ମାନେସ କ~ପୟେର ତାର ।୧୨। 

ଭାବ ବିେନାଦିଆ ଭକତ ବkୁ ଭ� ଜୀବନ 

ରାମ ପଦ ଚିpି କରଇ ଟୁକୁ ପଦ ରଚନ ।୧୩। 
ପ�ଧାନ ଶିiକ 

ଓରି}ା, ବାଲିସାହି, ମଠକରେଗାଳା 

େଢ1ାନାଳ 
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େମା କବିତାେମା କବିତାେମା କବିତାେମା କବିତା    
@ୁଲ ମାଗାଜିନ୍ େର କବିତା େଲଖିଲି,  

େଦଖି ମାଆ େମାର ବହୁତ ଖୁସି।  

ଭାବିଲି ମେନ ମଁୁ େଲଖିବି କବିତା,  

େହଉ ଦିନ अବା ରାତିେର ବସି।।  

 

ଭାଇ େମା କହିଲା କିଛି ଆେସନି େତାେତ,  

କପି କରି ତୁ େଲଖିଛୁ।  

ମାଆ କିr କେହ ସୁନା ଝିअ ତୁ େମା,  

କାହ] ତା କଥା ଶୁଣୁଛୁ।।  

 

ବାପା କହିଥିେଲ ପଢି େମା େଲଖା,  

ମାଆେର ଆଜି ମଁୁ ବହୁତ ଖୁସି।  

େମା ଝିअର ଏେତ ଭଲ ଗୁଣ अଛି,  

କବିତା ଏମିତି େଲଖ ତୁ ବସି।।  

ବିଦୁ�ତଲତା ତି� ପାଠୀ 

 

ଖୁସି ମଁୁ ବହୁତ େହଇଛି ସତ,  

କିr ଭାଇ କଥା ସତ।  

अନ�ର େଲଖାକୁ କପି କରି କାହ],  

ଖୁସି ଲାଗୁନାହ] େମାେତ ତ।।  

 

ନନା େଲଖା େଦଖି ମଁୁେହ ହାତ େଦଲା,  

କହିଲା ମଁୁ େବଶୀ ଖୁସି।  

ସିଏ ବି କିଛି କବିତା େଲଖିଥିଲା,  

ଶୁେଣଇଲା େମାେତ ବସି।।  

 

େମା ସାନ ଭଉଣୀ अଭିନୟ କେର,  

ଟିଭିରୁ ଡ� ାମା େଦଖି।  

ଆମ ଘେର ସବୁ ଖୁସି େହଉଥିେଲ,  

ପ�ତିଭା ଆମର େଦଖି।।  
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ସମୟ ବଢିଲା ଆେମ ବଡ େହଲୁ,  

ସମେc ବ�c ଆଜି।  

ବଷ�େକ ଥରୁେଟ ଯଦି େଦଖା ହୁଏ,  

ସବୁ ନିଜ େଫାନ୍ େର ବିଜି।।  

 

ଭାଇ ଭଉଣୀର େସେନହ ବkନ,  

ରାiୀେର ବି େସÚି ଖାଲି।  

ଦୁନିଆ ଆଗେର େଦଖାଇ େହବାତ,  

ସେତ ସାର ଆଜି କାଲି।।  

 

ବହୁତ ଦିନ ପେର େଲଖିଲି କବିତା,  

ନିଜ अନୁଭୂତି ଭାବି।  

ଭାଇ ମଁୁ ଏଇଟା କପି କରିନାହ],  

ରାଣ ଖାଇ କହିେଦବି।।  

 

ପୁରୁଣା ଦିନ ପୁରୁଣା ସL �ତି,  

େଫରିବନି େକେବ େସ' ତ।  

ବାପା ଜାଣି ତୁେମ ଖୁସି େହବ ଆଜି,  

ତୁମ କଥା େହଲା ସତ।।        ଇlାପୁର, ଯାଜପୁର 
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ସ�ପ�ସ�ପ�ସ�ପ�ସ�ପ�    
େକ କୁେହ ଆଖିେର ଜନL ,  

       େସ ରାତିକ ପାଇଁ।  

ଜୀବନର ଲi�ପଥ,  

        ପାେର ବଦଳାଇ।। ୧ 

ଶୟନ େଶଯେର ତୁମ,  

       ଆଖି େଦେଖ ଯାହା।  

ବାcବେର ସପନର,  

       ରୂପ ନୁେହଁ ତାହା।। ୨ 

ବିନା େଶେଯ ସ�ପ� ଯାର,  

       ସାଇତା ଆଖିେର।  

ନିଦ େକେବ ଆେସ ନାହ],  

       ରାତିର େଶଯେର।। ୩ 

ତୁଷାରକାp ପ�ସାଦ 

 

କାହା ପାଇଁ ସପନ ତ,  

      ରାହା ବ�ିବାର।  

ସପନ ଯାହାର ନାହ],  

      ନିଜ�ୀବ ଶରୀର।। ୪ 

ସ�ପ� ପାଇଁ ସଂସାରେର,  

       ହୁଏ ଆବି¨ାର।  

ପରୂଣ ଯାହାର ସ�ପ�,  

       ପାଏ ପୁର@ାର।। ୫ 

ବିଫଳତା ପଥ େରାେଧ,  

       ସଫଳତା ମାଗ�।  

ପ�ୟାସ ନୀଶୁଣୀ ଯାର,  

      ସ�ପ� ଚେଢ ସ�ଗ�।। ୬ 
 

ବରୀ, ଯାଜପୁର, େମା - ୯୮୫୩୦୯୨୬୩୦ 
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ଖାଲି େମା ପାଇଁଖାଲି େମା ପାଇଁଖାଲି େମା ପାଇଁଖାଲି େମା ପାଇଁ    
ଆଖି ପାଏ ନାହ] ଦୂରକୁ 
େଫରିବାର ବାଟ ମେନ ନାହ] 
ଲେi େଯାଜନ ପଯ��p  
ସବୁ କିଛି ଶୁନ୍ ଶାନ୍ 
 
ଶ�ିନାହ] େମା େଦହ େର 
ଧୀେର ଧୀେର ତରଳୁଛି ମହମ ର େଡଣା ଟି 
ଆଉ କିଛି iଣ ର अେପiା 
େଘାଟି ଆସିବ अkକାର 
ଖସିପଡିବ अେ��କ ଶରୀର ଟି େମାର 
ମୁହଁ ମାଡ଼ି ଭୂଇଁ ଉପେର 
 
ଶୁଭିଲାଣି ଘ�ୁଆର ଘ� ନାଦ 
ଗଗନର ଶନୂ�ତାେର  
େକଉଁ ଦିଗରୁ  
ଭାସିଆେସ ସୁଗkିତ  
ପୁ�ର ବାସ�ା ସବୁ 
 
 
 

ଲିପିନ୍ ରାଉତ 

 

 
ଏେବ ତ େଫରିଆସ 
ବିଳd େହାଇନାହ] କିଛି 
 
ତୁମ ଆସିବା େନଇ  
େଦଖ ସେଜଇଛି अଗଣାକୁ 
ଦୀପର ଜ ାଳାେର 
ବି�ିେଦଇଛି  ସାତର}କୁ 
େମା ସବ�ା}େର 
 
ଆସ, 
ଆସ ଏେବ ତ ଆସ 
ସବୁ अଭିମାନକୁ अତୀତେର ଫି}ିେଦଇ 
ରହିଯାअ କିଛି iଣ ଖାଲି େମା ପାଇଁ ,  
େମା ପାଇଁ ।। 

 
ମଦନପୁର, େକJୁଝର, େମା: ୭୦୦୮୯୮୦୧୯୬ 
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ଜନସଂଖ�ାଜନସଂଖ�ାଜନସଂଖ�ାଜନସଂଖ�ା    
ମନେର େଯେବ ଉ1ିମାେର ଏକ ପ�ଶ� 

ମାନବ ଜନL ଟା ସତେର କଣ ହିତକର? 

ବିେଶÎଷଣ ଓ ସଂେଶÎଷଣ େଖଳpି ଲୁଚକାଳି େଖଳ 

ଦ J  ଓ େକୗତୁହଳ କଇଁଛ େବକ ସମ କରpି ଯାଆସ 

େକହି ଜେଣ ସହାସ� ବଦନେର  

�ାନ ଭtାରର ଟିପାଖାତାକୁ ତନ�  ତନ�  କରି େଖାେଜ 

ଭାବ ବିହ� ଳେର କେହ... 

ଏ ମଣିଷ ପରା ସ� ା1 େଶ�3 ସୃ ି 

େସ ପରା ବି�ାନୀ ବିଶ କମ�ା 

େସ ପରା ମାୟାପୁରୀର ବିଶୁ ମହାରଣା 

ଯାହାର ହାତର अନୁପମ �ଶ� ସୃ ି କେର ଐଶ ଯ��ର ହିମାଳୟ 

ଯାହାର ବୁ�ିର ଛୁଆଁ ନିମ�ାଣ କେର अତ�ାଧୁନିକତାର अ/ାଳିକା 

ତା ବିନା ସୃ ି ପରା अସ�ବ 

ସ�'� ପରା ଚୂ'� 

ତାହା କଣ ସତେର ପ�କାଶ� ??? 

 

ନାରାୟଣ ଚJ�  
େସନାପତି 
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 ଆଉ େକେବ ହୃଦୟାଟା କେହ 

ସତେର ଏ ମାନବଟା କି अହିତକାରୀ !!! 

େକେବ ବା ସାେଜ କୂଳା}ାର ତ  

େକେବ अସାମାଜିକ अସଭ� 

ବାଛି ବାଛି ଆଦରିନିଏ ଚାକଚକ� ବିଳାସର ମ� 

ଭୁଲିଯାଏ अେବାଲକରାର କାହାଣୀ 

"ବସି ଖାଇେଲ ପରା ନଈବାଲି ସେର" 

ସାେଜ ଉସମାବିନ 

କେର ଧ c ବିଧ c ଏ ପୃଥିବୀକୁ 

ପ�କ%ିତ କେର ମାନବର ପ�ାଣ 

�ଂଦାଏ ନିରୀହ1 ହୃତପିt 

ଶୁ¨ କେର ଆଶାର ଆମାଜାନ 

ଆ1ିଦିଏ ଶLସାନର ମାନଚିତ�  

ସଭି1 अpରାତL ାେର ଉ�ୀପନାେର !!! 

 

 अ�ାନର  ଜନସଂଖ�ା ବୃ�ି  

କେର ରୁÆ ଆଉ ଜରାଜୀ'� 

ଜନସଂଖ�ାର ବଳ ବି ନିରାଶ କେର ଶତ� �ର ମାନସିକତା 

େମୗଳିକ ଆବଶ�କତା ହରାଇଥାଏ େମାଳିକତ  
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େସ�ହ ମମତା ଗୁଡାକ ସାଜpି अେଲାଡା ଆେଖାଜା 

ଆତL ୀୟତା ମାେନ ଲୁଚି କାJpି ଧେକଇ ଧେକଇ 

େଖାଜି ସମାଧାନର ସି�ାp... 

ଜନବିରଳବି ପିkାଏ ଭିiୁକର ଗଣାେବଶ 

ନିଃସpାନ ମଆଟା अଶ��ଧାରେର ଗାେଧାଇଦିଏ ସ ପ�ର ସpାନକୁ 

କିଂକb�ବ�ବିମୁଢର ପାଦେଦେଶ ସଭି1 ସଂକ� 

ବି�ାନର ଉ§ଚିpାଧାରା ଘଉଡାଏ अ�ାନର ନିଶା 

ଧୀେର କେହ ଜନସଂଖ�ା ସମାଧାନ ମାେନ ନୁହଁ ଭ� �ଣହତ�ା 

 େକବଳ ପରା ସଂଯମ ଓ ସେଚତନତାର କअଁଳ ଛୁଆଁ। 

 
ଜ�ରା, େକJୁଝର  
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ଉ�ଳର ମଣିଉ�ଳର ମଣିଉ�ଳର ମଣିଉ�ଳର ମଣି    
ବିରଳ ବିସLୟ ତୁେମ ବିଶି  ବରି3 , 

ଓଡ଼ିଶାର ମଣି ତୁେମ अଟ େଯ ଉ�ୃ  II 

ନାମ େଗାପବkୁ େଯଣୁ ଦୀନ ଦୁଖୀ ବkୁ, 

କୃପାରୁ କରି ନ ଉଣା ଆେହ କୃପାସିkୁ II 

ଓଡ଼ିଶାର ଗଉରବ ଓଡ଼ିଶାର କିb�ୀ , 

ତୁେମ କବି ଦାଶ�ନିକ େହ ସମାଜେସଵୀ II 

ସୁଆେtାର ହୀରା ତୁେମ ଓଡ଼ିଶାର ରତ� , 

ତୁମ ପାଇଁ ଜାତି ଆମ ପାଉଛି  ସ�ାନ   II 

ସ୍ଵ'�ମୟୀ େଦୖତାରୀ1 ସୁେଯାଗ� ସpାନ, 

ତୁମ ପାଇଁ ଏ ଓଡିଶା ହୁଏ ଧନ� ଧନ� II 

ତୁେମ ଏକ अବଦାନ ତୁେମ ଆଶୀବ�ାଦ, 

ତୁମକୁ ପାଇ ଏଇ  ମାଟି ହୁଏ ଗଦଗଦ II 

ସସିLତା ସାହୁ 

 

ସମାଜର ପ�ତି3ାତା ଆେହ ରାଜେନତା , 

ତୁମ ନାମ ଶୁଣି ଆମ ନଇଁ ଯାଏ ମଥା II 

ସମାଜ ମ}ଳ ତୁମ କମ� ଆଉ ଧମ� , 

ତୁମକୁ େନଇ ଏ ରାଜ� अଟଇ ମହାନ II 

ବିଶ େର ପ�ସି� ତୁେମ ଆେହ ପ�ାବkିକ, 

ତୁେମ अଟ अନୁପମ େଶ�3 ଆେଲୗକିକ II 

ସବ�ଗୁଣକାରୀ  ତୁେମ ପଜୂ� ବୀରବର, 

ତୁେମ ତ ଉ�ଳ ତାରା ଆମ ଓଡ଼ିଶାର II  

େହ ପtିତ ତୁେମ ଆମ ପରିଚୟ अଟ 

ତୁମ ତ�ାଗ ବେଳ ତୁେମ अଟ େହ ବିରାଟ  II 

ଆଶିଷ ଦିअ େହ �ାନୀ ଚାଲୁ ସୁପଥେର, 

ଦିନ କଟି ଯାଉ ଆମ ସମାଜ େସବାେର II 
 

ନାଶିକ, ମହାରା � ୍ 
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ପିଲାଦିନ ସL �ତି ଝୁରିହୁଏ ନିତିପିଲାଦିନ ସL �ତି ଝୁରିହୁଏ ନିତିପିଲାଦିନ ସL �ତି ଝୁରିହୁଏ ନିତିପିଲାଦିନ ସL �ତି ଝୁରିହୁଏ ନିତି    
ମେନ ପେଡ ଆଜି େସଇ ପିଲା େବଳ 

        ନଈ  ତଡ  ବିଲ  କଥା 

ସା} ସାଥୀ େହାଇ ଯାଉଥାଉ ଧାଇଁ 

       େଡଇଁ େକେତ କ�ା ଲତା 

 

କାଦୁअ  ଜମିେର  ଧାନ ବିେଲ ପଶି 

        କ1ଡା  ଧରିବା  ମଜା 

ଡାବା ଟିଣ ସାେଥ ସା} ସାଥୀ େହାଇ 

       ବାଜାଉ େତଳୁଗୁ ବାଜା 

 

 

 

 

 

 

 

ଜଗବkୁ ସାହୁ 

 

 

ବରଷା  ଆସିେଲ  ଓଲି ତେଲ ବସି 

         ଭସାଉ କାଗଜ ଡ}ା 

ମେନ ପଡିଗେଲ େସଇ ପିଲା େବଳ 

         ଆଖି ପଡି ଯାଏ ର}ା 

 

 

େଫରିବନି ଆଉ େସଇ ପିଲା େବଳ 

        ଯାହାତ ଯାଇଛି ଚାଲି 

ଶୁଭ ସକାଳର େଘନ େମା ଶୁେଭlା 

         କହୁଛି ହୃଦୟ େଖାଲି 

 
େପ�ମ୍ କବି ଜଗବkୁ ସାହୁ 

              ଛ�ାଣିଆ ପଲG ୀ ( ଗ~ାମ ) 
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ଜଗାପାଇଁ ପେଦଜଗାପାଇଁ ପେଦଜଗାପାଇଁ ପେଦଜଗାପାଇଁ ପେଦ    
ଭକତ ଭାବେର ବkା ତୁ ଜଗାେର 
କରୁଣାେର ଭରା ସିkୁ 
ଜଗତର ଦୁଃଖ େଫଡୁ ନିରpର 
ନାମ େତାର ଜଗବkୁ ।। 
ସଂ@ୃତି ନିଆରା େତାର ପର%ରା 
େଦଖି ଲାେଗ ଆଚମି ତ 
ସିkୁ େହାଇ ମିଶୁ ବିJୁ ସହିତେର 
अପବୂ� ଗୁtିଚା ଯାତ ।। 
ଭଦ� ା ଭଦ�  ସହ ମାଉସୀ ଘରକୁ 
ଯାତ� ା କରୁତୁ ହରେଷ 
ମହାଲiL ୀ1ର ନJିେଘାଷ ଭ}ା 
େହରା ପ�ମୀ ଦିବେସ ।। 
ନୀଳାଦି�  ବିେଜେର ଲiL ୀ ଠାକୁରାଣୀ 
ପୁଣି ଓଗାଳିେବ ବାେଟ 
ମାନ ଭ~ନ ତୁ କରୁେର କାଳିଆ 
ରସେଗାଲା େଦଇ ହାେତ ।। 
ବାcବ ଦୁନିଆଁ ପରି ଆଚମି�ତ 
ଲାେଗ େତାର କାରବାର 
 
 

ପ�ଦୁ�ତ କୁମାର 
ମହାକୁଡ଼ 

 

ଭାଇ ଭଉଣୀ1 େସ�ହ େଦଖିେଦେଲ 
ଭଉଣୀ1ୁ ଆେସ ଜ� ର ।। 
अ  ପାଟବଂଶୀ େଦବତା ଦାନବ 
େଗାପୀ େଗାପାଳ1 ଦୁଃଖ 
େକମିତି ବୁଝୁଛୁ କାଳିଆ ସୁନାେର 
ଛପନ େକାଟି1 ଡାକ ।। 
ନିଜ େଲାକବାଣୀ ହୃଦ ଦିଏ ହାଣି 
ମେନ ଲାେଗ ଭାରି ବ�ଥା 
େକମିତି ବୁଝୁଛୁ ଜଗାକାଳିଆେର 
ବିଶ�ବ� ହL ାtର କଥା ।। 
ମାନବୀୟ ଲୀଳା କରୁଥା ଜଗାେର 
ତୁ ପରା ଜଗତ ନାଥ 
ଦୁେର ଥାଇ ଡାେକ अଧମ ଭକତ 
କେର େକାଟି ଦtବତ ।। 
 

ପ�ଦୁ�୍ତ କୁମାର ମହାଖୁଡ଼ 
କ�ାପାଳ, େଢ1ାନାଳ 
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ବଷ�ାର ଇତିକଥାବଷ�ାର ଇତିକଥାବଷ�ାର ଇତିକଥାବଷ�ାର ଇତିକଥା    
ପହିଲି ବଷ�ାେର, ପଚାରିଲ  

ବଷ�ା େକେବ ଭିଜିଛ ବଷ�ାେର  

अନୁଭବିଛ ତାକୁ  

ହଁ ଭିଜିଛି  

ବାହାେର ଆଉ  ଭିତେର  

ଝରା ବଷ�ାେର, ଭରା अpେର  

अସରା अସରା କରି  

ଢାଳି ଚାେଲ  

ଛୁଏଁ େମାର ତାଳୁରୁ ତଳିପା  

ମଇଲମ ସେତ େଯନେହ  

ଜଳା େପାଡା େମାର iତ ପେର 

ଉପୁଜାଇ ଥିଲା ଯା ସରୁୂଜ  

ଚରମ େକାପେର  

ଋତୁ ଟିଏ େଲାଡ଼ା  

ପାଇବାକୁ ଶାpି  

ଓଃ ଶାpି  

ସସିLତା ମିଶ� 

 

ଭରି ଭରି अpରାକାଶଟା  

अସରା अସରା କରି  

ବେହ ଧାର ଧାର  

ନିଗିଡାଇ ଦୁଃଖ େଯେତ  

ସଫା ଦୁେଶ ଆଖି  

ଭିତରଟା ପୁରା ଓଦା  

ବଷ�ା ଏଠି ବଷ� ସାରା  

ଭିଜିଛି  

େସ ପାଇଁ ଜୀଇଁଛି  

ମଁୁ ନୁେହଁ ଏ ତ  

ପ�େତ�କ ବଷ�ାର ଇତି କଥା  
अଧ�ାପିକା ସସିLତା ମିଶ�  

ମହାନଦୀ ବିହାର ମହିଳା ମହା ବିଦ�ାଳୟ  

ଦୂରଭାଷ: ୯୦୭୮୫୭୯୬୧୨ 
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ନୀଳାଚଳ ନାଥନୀଳାଚଳ ନାଥନୀଳାଚଳ ନାଥନୀଳାଚଳ ନାଥ    
ନୀଳାଦି� ବିହାରୀ ନିଳାଚେଳ ନାଥ, 

 ଉଡଇ ପତିତ ବାନା । 

ଭ� ମନ ଆଜି ଟାଣି େହଇଯାଏ, 

 େଦଖିେବ କାଳିଆ ସୁନା ।। 

ରତ�  ସିଂହାସନୁ ବାହାରିଣ ତୁେମ, 

 େଦଖାେଦଇअଛ ଆଜି । 

ପତିତ ଜନ1ୁ ଉ�ାରିବା ପାଇଁ, 

 ବଡ ଦାେt ଠିଆ େହାଇ ।। 

ଭାଇ ଭଉଣୀକୁ ସା}େର ଧରୀଣ, 

 ବୁଲି ବାହାରଛ ତୁେମ । 

ମାଉସୀ ତୁମର अେପiାେର ଆଜି, 

 ସାଦେର ସ�ାଗତ କେର ।। 

 

 

 

 

ପ1ଜ ମାହାନା 

 

ନJିେଘାେଷ ବିେଜ ଜଗତରନାଥ, 

 ତାଳଧ�େଜ ବଳରାମ । 

ସୁଭଦ� ା1 ପାଇଁ େଦବେଦାଳନେର, 

 ଯାଆpି ମାଉସୀ ଘର ।। 

େଦଖି ତିନି ରୂପ ଭକତ ଜନର, 

 ମାତ}ିନୀ ସତ ପ�ାେୟ । 

अଧିର ହୁअpି େକାଳାଗ�ତ ପାଇଁ, 

 ବାହାକୁ ନିଜର େମଲି ।। 

ଉ�ାର କରେହ ଜନ ମାନସକୁ, 

 ଭରିଦିअ ମେନ ଖୁସି । 

ଭକତ ମନେର ଦିअନାହ] ଦୁଃଖ, 

 ହସ ଭରିଦିअ ଆସି ।। 
ପ1ଜ କୁମାର ମାହାନା 

ମୟୁରଭ~ । 
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ଜଗତର ନାଥଜଗତର ନାଥଜଗତର ନାଥଜଗତର ନାଥ    
अଧମ ମନର ପ�ଣାମ େଘନିବ, 
 କେର ଜଗନ� ାଥ ନମ । 
ଜଗତରନାଥ େହ ବିଶ� ବିଧାତା, 
 ଏତିକି ମାଗୁଣି େମାର ।। 
ଭାଇ ଭଉଣୀକୁ ସା}େର ଧରୀଣ, 
 ବୁଲି ବାହାରିଛ ତୁେମ । 
େଦଖିବା ପାଇଁ ତ ଏ ଭକତ, 
 କୃbାଥ� ହୁअଇ ମେନ । 
ତୁମ अ}ଲାଗି କରିବାକୁ �ଶ�, 
 अଧିର ହୁअଇ ସେତ ।। 
ପତିତ ପାବନ େହ ଚକା ନୟନ, 
 ପତିତ ଜନ1ୁ ସଦା । 
ଉ�ାରିବା ପାଇଁ ଜଗତବାସୀ1ୁ, 
 େମେଲଇଛ ଚଉବାହା ।। 
ଭାବର ଠାକୁର ଭାେବ ତୁେମ ବkା, 
 ଭ� ପାଇଁ ସଦା ମନ । 
ବଳରାମ ଦାସ ସାଲେବଗ ପାଇଁ, 
 अଟକିଲା ନJିେଘାଷ ।। 

ବିକାଶ୍ ଚJ�  
ଧୁ}ିଆ 

 

େକେତ ଆଶା େନଇ ଛୁଟିଆସି अଛି, 
 େଦଖିବାକୁ କେଳବର । 
ପାମର ବିକାଶ କେର अଜି ନମ, 
 ଦିअ ପ�ଭୁ ଦରଶନ ।। 
େମା କଳୁଷ ରାଜି େଯେତअଛି େମାର, 
 ଆଜି ସବୁ େଧାଇଯିବ । 
େତା ଚକା ନୟନ େଦଖିେଦେଲ ଥେର, 
 ପଣୂ� େହବ େମାର ପ�ାଣ ।। 
अଧମ ଦୀନର ଦୁଃଖ ବୁଝେବାଲି, 
 ଦୀନବkୁ େବାଲାଉଛ । 
ଦୁଃଖୀ ଜୀବନକୁ ଦୂର କରିେଦଇ, 
 ପଦାେଶ�ୟ େମାେତ ଦିअ ।। 

 
 

ବିକାଶ ଚJ�  ଧୁ}ିଆ 
ଶୁଳିଆପଦା,ମୟୁରଭ~ । 
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ଦାରୁଦିअଁଦାରୁଦିअଁଦାରୁଦିअଁଦାରୁଦିअଁ    
ସୁ-ସୁ କେର ବିଶାଳ ସମୁଦ� , 

 ଘିରି ଘିରି କେର ଚକ । 

ଝିପି ଝିପି ଧାରା ବରଷା ବରେଷ, 

 ଭ� ପାେଶ ଜଗନ� ାଥ ।। 

ବାହାରିଛ ପ�ଭୁ ମାଉସୀ ଘରକୁ, 

 ସାଥିେର ଭଉଣୀ ଭାଇ । 

अେପiାେର ରତ ମାଉସୀ ତୁମର, 

 ତୁମକୁ େଦଖିବା ପାଇଁ ।। 

ହଲି ହଲି ଯାअ ଭକତ େମଳେର, 

 ରଥାରୁଢ ଜଗନ� ାଥ । 

କିଏ ଡାେକ ଜଗା କାଳିଆ େହ, 

 କିଏ ଡାେକ ଦାରୁଦିअଁ ।। 

ତୁମ ବଡଦାେt ନାହ] େଭଦଭାବ, 

 ଜାତି ବ' ଧମ� ଏକ । 

କାହାକୁ ତୁେମ େହ ନ ଭାବ ପର, 

 ସଭି1ୁ େଦଖୁଛ ଏକ ।। 

ହିରାବତୀ ପାତ�  

 

ତୁମ ନJିେଘାଷ ଟାଣିବା ପାଇଁ କି, 

 ସୁଦୂରୁ ଯାଇଛି ମାଡି । 

େସଇ ସୁେଯାଗରୁ ବ�ିତ କରନି, 

 ଦିअ ହାେତ େମା ଦଉଡି ।। 

ଦାସିଆ ବାଉରୀ ନଡିଆ ଧରିଲ, 

 େଦଖାଇଲ ପ�ଭୁ ପଣ । 

ତୁମ ପ�ଭୁ ପଣ େଦଖାअ ଆଜି େହ, 

 अଧମକୁ େଦଖାଦିअ ।। 

ନାଲି अଧରେର ଖିଲି ଖିଲି ହସ, 

 େଦଖିବି ତୁମକୁ ଆଜି । 

ଚଉବାହା େମଲି ଭ� ଗହଣେର, 

 ଡାକୁअଛ ହାତଠାରି ।। 
 

ନଳଗଜା,ମୟୁରଭ~ । 
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ବିଶ�ାସବିଶ�ାସବିଶ�ାସବିଶ�ାସ    
ବିଶ�ାସ ଝରାଏ अମୃତର ଝର 

ଜାେଣ ନାହ] ମଁୁ ଠିକଣା ତାହାର 

ଏମିତିକା ବkୁ अେଟ େସ ବିଶ�ାସ  

ଦୂେରଥିେଲ ବି ଆସିଥାଏ ପାଶ । 

iଣିକେର ହୁଏ େସ अତି ନିଜର  

ନ ବୁଝିେଲ ତାକୁ ହୁଏ ସାତ ପର  

ବିଶ�ାସ ଜନL ାଏ ସାତ ଜନମର ମିତ�  

ହାରିେଲ ବିଶ�ାସ ଶତ� � ମିଳpି ସବ�ତ�  । 

ବିଶ�ାସେର ଦିअ ନାହ] କଦାଚନ ବିଷ  

କର ନାହ] ଦୁନିଆକୁ ଏମିତିକା ନାଶ । 

ହୁଏ ନାହ] କିଣା ବିକା ବିଶ�ାସର ଭାବ  

ଏ ଭାବକୁ ଦେଳ ନାହ] କାପୁର ପ�ଭାବ । 

 

 

 

 

ରଶିLତା ମହାp 

 

ବିଶ�ାସ ଗଢିଦିଏ ସ�ପ�ର ନअର 

ପୁଣି େକେବ େତାଳିଦିଏ େବଦନାର ଘର । 

ବିଶ�ାସ ଆଣଇ ବ�ିବାର ମାଦକତା  

ଆସିଗେଲ अବିଶ�ାସ ଜେନL  ନି3ୁରତା । 

ଆକାଶ ବିନା େଯମିତି ଜହ�  अେଟ ହୀନ  

ବିଶ�ାସ େସମିତି अଟଇ ଜୀବନ । 

ସଯୂ��ଥିେଲ ନିେ� ପଦL  ପ�Àୁଟିତ େହବ । 

ଭରଷା ଥିେଲ ବିଶ�ାସ ନି�ୟ ଜନିL ବ । 

ଦିନ ଥିେଲ ତାର ସାଥି େହଉଛି େଯ ରାତି 

ଜୀବନର ବିଶ�ାସ େସମିତି ପୀରତି । 

  ବିଶ�ାସକୁ େନଇ େଖଳନାହ] େଖଳ  

ଜୀବନଟାକୁ କରନାହ] ବିଶ�ାସ କା}ାଳ । 

 
େବତନଟୀ, ମୟରୂଭ~ 
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ତୁମରି ଶ�ୀଚରେଣତୁମରି ଶ�ୀଚରେଣତୁମରି ଶ�ୀଚରେଣତୁମରି ଶ�ୀଚରେଣ    
େକମିତି ଡାକିବି ତୁମକୁ ତୁtେର  

ମାୟା ବାkୁଛି ସଂସାେର,  

ଦୁଃଖର ସାଗର େଖଳୁଛି ଜୀବେନ  

ଲୁହ ଲୁଚୁଛି ଆଖିେର || 

 

अଜଣା ଏଇ ଜୀବନ ରହସ�  

ରହିଯାଏ େସ େଗାପନ,  

େସ�ହର ଆଦର ତୁେମ ମହାପ�ଭୁ  

ତୁମକୁ େଖାେଜ ଏ ମନ || 

 

ଯାଉଛି ତୁମରି ପୁଣ� ଶ�ୀଚରେଣ  

େଲାଭ ଆଶା େହଲା ଦୂର,  

ଏଇ ଜନL ର ପାଉଣା େହଲା ଉଣା  

ଶୁଣିେବ କଳାଠାକୁର || 

 
ସୁକରପଡ଼ା, କଟକ  

ରାମପ�ସାଦ ସିଂହ 
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ସ%ୂ'�ାସ%ୂ'�ାସ%ୂ'�ାସ%ୂ'�ା    
େମୗସୁମୀର ପ�ଥମ ବଷ�ା ବb�ମାନ ସ�ାଗତ ରାଗେର ତଲG ୀନ 

ଆକାଶରୁ ପଡୁଥିବା ଜଳ େରଣୁଗୁଡ଼ିକ ପୁ�ଭଳି ସ�ିତ େହାଇ ହାତଠାରି ଡାକୁଛpି 

େକଉଁ ଏକ ନୁତନ ନଗରୀକୁ.... 

ପବନ ବି ପୁରା ମସଗୁଲ ମ}ଳ ଗୀତେର ଆପଣ ଦୁହି1ୁ େଦଖିବା ପାଇଁ େସହି ଦିବ� େବଶେର ! 

 

ବହୁ ସୁଦୀଘ� ମୁହ�ୁ b� अତିକ�ମ କଲାପେର 

ପ�କୃତି- ପୁରୁଷ ମିଳନର ଦିବ� ଆନJେର ସମେc ଆଜି ବିେଭାର । 

 

େହାମ ନିଆଁର ପବିତ�  अଗି�କୁ ସାଖି ରଖି 

ନାୟକ, ନାୟିକା ଜୀବନର ପରିପ'ୂ�ତା ପାଇଁ ସ1�ବ� । 

 

ବହୁ अଛିÁା ଗଣିତର ଜଟିଳ ସମାଧାନର ପୃ3ାକୁ େନଇ 

ଜୀବନ ପୁcିକାର ଏକ ନୁତନ अଧ�ାୟ ଆର� । 

ଚିମୁଟାଏ ସିJୂରର ପବିତ�  ବିଶ�ାସେର ସାରା ଜୀବନ ସମ�ପଣ କରିବା ପାଇଁ ନାୟିକା ଆଜି ପ'ୂ�  ପ�cୁତ 

େପ�ମ ନଗରୀର ପ�ୀତି ନअଁର ସବୁ ଆଶୀଷ ସାଉଁଟି ଆପଣ ଦୁହ]1ୁ ସ�ାଗତ କରୁଛି  

ଗଢିବାକୁ ନୁଆଁ ସଂସାର । 

ଆଉ ଇସାରା େଦଉଛି ହଜିଯିବାକୁ େପ�ମ ନଗରୀେର ଚିର ଦିନ ପାଇଁ  

ଲଭିବାକୁ ପୁ'�ନତାର ଦିବ�ାନJ । 

ଦୂରଭାଷ- ୯୭୭୬୩୬୭୦୭୮ 

ଦୀପକ କୁମାର ଦାସ 
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अଦିନ ବଷ�ାअଦିନ ବଷ�ାअଦିନ ବଷ�ାअଦିନ ବଷ�ା    
ବଷ�ା ତୁ अଦିନେର କାଇଁ ଆସୁଛୁ 

ଦିନ ନାହ] ରାତି ନାହ] अେବଳେର ଖାଲି ବଷ�ୁଛୁ। 

 

ବୁଝିକି ପାରୁନୁ େଛାଟ ଚେଢଇ ମନର କଥା 

େତାରି ପାଇଁକି ପାଉଛି େସ ବହୁ ବ�ଥା। 

 

ଗତ ଝଡେତାଫାନେର ବସା ତାର ଭା}ିଯାଇଛି 

ଜଳେର େତାର ଓଦାେହାଇ ସିଏ େଡଣା ଖାଲି ତାର ଝାଡୁଛି। 

 

କୁଆେଡ ଯିବେସ େକଉଁଠି ରହିବ ଜାଣି ପାରୁନାହ] ଜମା 

ବଷ�ାେଲା ତେତ େସ କରିବନି େକେବ iମା। 

 

ଭିଜା େଦହ ତାର ତି3ିକି ପାରୁଛି 

େସ ଖାଲି କିଚିରି ମିଚିରି ରାବୁଛି। 

 

ବଷ�ା ତୁ ଯା େବେଗ ଭେଲ ଛାଡି 

ସୁମିତ� ା ପୃ ି 
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କାଠିକୁଟା ସଂଗ�ହ କରି େସ ନୂଆ ବସା େଦଉ ଗଢି। 

 

ନିରୀହ ପiୀେଟ ତେତ ପାରୁନାହ] କିଛି କହି 

ଟିକିେଦହ ତାର ଥରୁଛି ଖାଲି େସ ପାରୁନାହ] ଆଉ ସହି। 

 

େଯେତକ  େଦେଲତାକୁ େତା ମନ କିବା ବୁଝୁଛି 

େତା ସାେଥ େସ ଏକା ଲେଢଈ କରିବ େବାଲି ଭାବିଛି। 

 

ତାର ଦୁଃଖ ତୁ େକେବ ବୁଝିତ ପାରିବୁ ନାହ]  

ଏ ସବୁ ଘଟିଛି େତା अଦିନିଆ ବଷ�ାପାଈଁ। 

 
ସୁମିତ� ା ପୃ ି,ପ�ାକଗେବଷିକା 

ବ� ହL ପୁର ବିଶ�ବିଦ�ାଳୟ। 

ଠିକଣା-ଗ�ାମ-ମାଣପୁର,େପା -ଚଟୁଆ, 

ଥାନା-କୁଜ},ଜିଲG ା-ଜଗତସିଂହପୁର 

ପିନ୍-୭୫୪୧୪୧,େଫାନ୍-୯୫୮୩୭୫୭୮୬୮ 
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ପାଇ ମଁୁ ପାଇନି କିଛିପାଇ ମଁୁ ପାଇନି କିଛିପାଇ ମଁୁ ପାଇନି କିଛିପାଇ ମଁୁ ପାଇନି କିଛି    
ଏ େକଉଁ ରାଇଜ ଏଠି  

ହସିବାକୁ ମନା େମାେତ 

କାJିବାକୁ ମନା 

ଏଠି ମନ େଖାଲି  

ପେଦ କଥା କହିବାକୁ ମନା 

ଏଠି ନିତି ବସp ଆେସ  

ମଳୟ ପବନ େନଇ େହେଲ 

େକାଇଲିର କୁହୁତାନ େମାେତ ଶୁଣିବାକୁ ମନା 

ଏଠି ଫୁଲର ହାଟ ବେସ 

େହେଲ ଫୁଲର ବାସ�ା କୁ  

େମାେତ  

କଳନା କରିବା ମନା 

େଶାଇ ଯାଏ ନିତି ଏଠି 

ହଂସୁଲି େଶଯେର େହେଲ 

ର}ୀନ୍ ସପନ େଯେତ 

େମାେତ େଦଖିବାକୁ ମନା 

ବJନା ନାୟକ 

 

ଏ େକଉଁ ରାଇଜ ଏଠି ...... 

ନିତି ନିତି ଚାେଲ ଏଠି  

େଚାରି , ନାରୀ,ବ�ଭିଚାର 

େହେଲ େମାେତ ପ�ତିବାଦ 

କରିବାକୁ ମନା 

ଏଠି ନିତି ସତ�ର  

अପଳାପ ହୁଏ 

େହେଲ ସତ େକେବ 

ପ�କାଶ ପାଏନା 

ଏଠାକୁ ବି ତୁେମ ଆସ 

अଜସ� अଜସ� କାମନା େନଇ 

େହେଲ ତୁମ �ଶ� अନୁଭବ 

କରିବା େମାେତ ମନା 

ଏେକଉଁ ରାଇଜ ଏଠି ...... 
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ପ�େତ�ହ ଜାଗର ଜାେଳ 

ସିନା ଏଠି େହେଲ େମାେତ 

ମହାଦୀପ େଦଖିବାକୁ ମନା 

ଏଠି ନିତି ଶରତ ଆେସ 

ମଥାେର କାଶତtି ର  

ଓଢଣୀ େଦଇ େହେଲ 

କୁଆଁର ପୁେନଇଁର ଜହ�   

େମାେତ େଦଖିବାକୁ ମନା 

ପରୀiା ର ସାମ�ା ସିନା  

କେର ନିତି ଏଠି 

େହେଲ େମାେତ ଫଳାଫଳ 

ଜାଣିବାକୁ ମନା 

ଏ େକଉଁ ରାଇଜ ଏଠି...... 

ନିତି ଏଠି ନିଦ ଭାେ}  

ପାହାpି ପ�ହେର  

େହେଲ େମାେତ  

କୁଆଁ ତାରା େଦଖିବାକୁ ମନା 

अpତଃ अେନକ1 ପାଇଁ 

ଏଠି ମଁୁ ଏକ अଭିଶ� ଏବଂ 

अପାଂେ�ୟ ଆେଲାଚନା 

କହିବାକୁ अେନକ ଥିେଲବି 

ଶୁଣିବାକୁ ଜେଣ ନାହ] 

େସ କଥା କହି ହୁଏନା ... 

ଏ େକଉଁ ରାଇଜ ଏଠି  

ହସିବାକୁ ମନା େମାେତ 

କାJିବାକୁ ମନା 

ଏଠି ମନେଖାଲି ପେଦ କଥା 

କହିବାକୁ ମନା ............ 
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ଆ~ୁଳାଏ ଚାଉଳଆ~ୁଳାଏ ଚାଉଳଆ~ୁଳାଏ ଚାଉଳଆ~ୁଳାଏ ଚାଉଳ    
ବାପା1 ନାଲି ଗାମୁଛା 

ମୁtେର େଦଇ 

ତୁ େଖଳୁଥିଲୁ େବାହୁ େବାହୁକା 

ତିନିେଟଳା अସଜଡ଼ା ମାଟିର 

ଚୁଲିକରି... 

ନଡ଼ିଆ ସେଢ଼ଇେର ରାkି, 

ଦାt अଗଣା ମJାର ଗଛର 

ପତରେର 

ପରଶି େଦଉଥିଲୁ ମିଛି ମିଛିକା 

ଧଳିୂ ମାଟିର ଭାତ ତିअଣ 

େତା କअଁଳ ଛନଛନ େଶୖଶବର 

 

 

 

 

 

ଡଃ ସୁଜାତା 
ପି�ୟdଦା ପରିଡ଼ା 

 

अବୁଝା अେଦଖା 

ସପନର େଲାକମାନ1 ପାଇଁ 

େତା ନାଲି ଗୁଲୁଗୁଲୁ 

ଓଠେର ଝରି ପଡୁଥିଲା 

େକେତ अବୁଝା ଫିସ୍ ଫିସ୍ କଥା 

େକଉଁ अ�ାତ अଦୃ  ମାନ1 ପାଇଁ 

େବାଉର କୁହୁକ ମୁଣି 

ଟିଣବା� େଖାଲିଲା େବଳକୁ 

ତୁ କାJି ଗଡ଼ି ଯାଉଥିଲୁ 

େବାଉର କୁଆଁର ପୁେନଇ 

ପାଟ ପିkି େବାହୁ େହବାପାଇଁ 

ଆଜି ପରc ପରc 

ମମତାେର ଭିଜାଇ 
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େବାଉ େତାେତ ପିkାଇଛି 

ସତ ସତିକା ମଖମଲିG  ପାଟ 

ସୁନାଜରି ଲଗା ପାଟ ଓଢ଼ଣୀେର 

ବାପା ଥାପି େଦଇଛpି 

ଆକାେଶ ଉଦାରତା; 

ନିଖୁଣ କରି ସଜାଡୁଛpି 

ତା1 ର�ମାଂସର 

ସଯତ�  ପିତୁଳାକୁ 

ହୃଦୟରୁ ର� ନିଗାଡ଼ି 

େତା ଆଂଜୁଳାେର ଭରି େଦଇଛpି 

ଏ ଘରର...ଏ ମାଟିର... 

ଆଂଜୁଳାଏ ଚାଉଳ -  

अସରpି େସେନହ ସରାେଗ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

େତାର ଛଳ ଛଳ ଆଖି 

େକାହ ଆଉ ସପନର 

ଭୀତି ଆଉ ପ�ୀତିର 

ମିଶି�ତ େବଦନା ଭିତେର 

अ�  अÀୁଟ -  

େତା ମିଛି ମିଛିକା େବାହୁେଖଳ 

ଧଳିୂ ମାଟିର ଭାତ ତିअଣ 

ରଂଗୀନ ପ�ଜାପତିର 

ଫଡ଼ ଫଡ଼ େଡଣା 

େବୖଶାଖୀର େଗାଧଳିୂେର 

cw େହଲାପରି 
ଉପ-ନିେ��ଶିକା, ପରିସଂଖ�ାନ 

କୃଷି ଓ କୃଷକ ସଶ�ିକରଣ ବିଭାଗ 

ଓଡିଶା 
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�ାନରାଣୀ�ାନରାଣୀ�ାନରାଣୀ�ାନରାଣୀ    
ତୁେମ ହ] େମାର େସ �ାନରାଣୀ , 

େଦଇଛ ହୃେଦ अମୃତ ବାଣୀ ।୧ 

ତୁମ ଦଶ�େନ େମାର ହୃଦୟ , 

ଖtିଲା ପାପ – �ାନ ଉଦୟ ।୨ 

ମcେକ ତୁମ �ାନର ଗଭା , 

ଓଠେର ଝେର ଗଂଗାର ଧାରା ।୩ 

ହc ଆେଦେଶ ଗଢ଼ା ଜୀବନ , 

ସି� ହୁअpି ବିଦ�ାଥ�ୀ ଗଣ ।୪ 

କି ଭାଗ� େମାର ଥିଲା େଯ ସେତ , 

ପାଇଲି �ାନ ତୁମ ଆେଦେଶ ।୫ 

େହ �ାନମୟୀ ବିଦ�ା ଦାୟିନୀ , 

ତୁେମ େମା ହୃଦୟ �ାନରାଣୀ ।୬ 

ଶାpିର େଢଉ ତୁମ ମନେର , 

କୃପା ରହିଥାଉ େମା ଉପେର ।୭ 

अ ମ – ନବମ – ଦଶମେର , 

�ାନ ପାଇअଛି ତୁମ ଠାେର ।୮ 

େଦବାଶିଷ ସାଗର 

 

�ାନ ନୁେହଁ ବkା ସୀମା ମେଧ� , 

ତୁମ �ାନ େବାେଲ ଜୟ ମିେଲ ।୯ 

ନାମ େଗୖାରବ କମ�େର ସିନା , 

େଗୖାରବ ତୁମ ନାମେର େଦଖା ।୧୦ 

ଆବିଭ�ାବ େହତୁ ପନୂ� ଗଢ଼ା , 

ଜନL ରୁ ପବିତ�  ନାମ ଆଭା ।୧୧ 

अଧମ – ପାମିର – ମୁଖ� ମୁହଁ , 

ନ ଜାଣି କିଛି େଦଉଛି କହି ।୧୨ 

iମାଦାୟିନୀ େଗା ପନୂ�ାବତୀ , 

iମା େଦବ ଥିେଲ ପେଦ ତ� �ଟି ।୧୩ 
 

ବଡ଼ନୂଆଁପାଲି (ଡୁ}ୁରିପାଲି) , 

ସୁବ'�ପୁର 

େମା.ନଂ- ୯୯୩୮୮୪୪୯୫୭ 
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େବକାରେବକାରେବକାରେବକାର    
୫ ଟ1ାର ଡାଲମା ଭାତ 

 ୧ ଟ1ାର ଚାଉଳ 

ବାପା କରିଛpି ଇJିରା ଆବାସ 

 େରସନ କାଡ� େବାଉର   । 

ଉ�ଳା େଯାଜନା ଗ�ାସ୍ ମିଳିଛି  

 ୫୦୦ ଟ1ା େଜେଜର 

କାଳିଆେର ମଁୁ ଫମ� ଭରିଛି 

 ଏଇଠୁ କରୁଛି ଜୁହାର  । 

ସବୁ ସରକାର େବକାର  

 କେର ନାହ] କାମ କାହାର 

ସ�ାହକୁ ଥେର ଚିେକନ୍ େହେଲ  

 ଜମିଯାଆpା ଆହାର ।। 
 

ରାେଜଶ କୁମାର ବାରିକ  

େଦେବJ�  ପୁର, अଭଣା ,ବାେଲଶ�ର  

୭୫୬୦୫୧, େମା: ୯୯୯୮୬୨୨୩୩୬ 

ରାେଜଶ କୁମାର 
ବାରିକ 
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କାହ]କି େକଜାେଣକାହ]କି େକଜାେଣକାହ]କି େକଜାେଣକାହ]କି େକଜାେଣ    
େବେଳେବେଳ ତମ କଥା ଭାରି ମେନପେଡ 
କାହ]କି େକଜାେଣ..କାହ]କି େକଜାେଣ...(୦) 
 
अଳି େଯେବ କଳି କାେନ ଗୁଣୁ ଗୁଣୁ ଗାଏ 
େମା' ମନେର ତମ ପାଇଁ କିଛି କିଛି ହୁଏ 
ତମର େସ ଟଣା ଆଖି ବଦନ ପ'ୂjମା ଶଶୀ ନାେଚ ଆଖି େକାେଣ... 
କାହ]କି େକଜାେଣ...(୧) 
 
ବଷ�ା େଯେବ ଧରଣୀକୁ ଦିଏ ପ�ୀତି ଛୁଆଁ 
ମେନପେଡ ତମର େସ ଲାଜ ହସ ଛାଆଁ 
ତମର ଆପଣାପଣ ମିଠା ମିଠା अଭିମାନ ହୃଦୟକୁ ଟାେଣ... 
କାହ]କି େକଜାେଣ...(୨) 
 
େବେଳେବେଳ ତମକଥା ଭାରି ମେନପେଡ 
କାହ]କି େକଜାେଣ..କାହ]କି େକଜାେଣ...(୦) 
 

ଶ�ୀ ସତ�ବ�ତ ସାହୁ 
ପଲG ାସାହି, କମାଳପୁର, 

अହିୟାସ, ଯାଜପୁର-୭୫୫୦୩୬ 
େମା-୯୩୩୮୧୬୫୬୧୯ 

ସତ�ବ�ତ ସାହୁ 
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େମା ସୁନାଭଉଣୀେମା ସୁନାଭଉଣୀେମା ସୁନାଭଉଣୀେମା ସୁନାଭଉଣୀ    
ନଥିଲା ଜୀବେନ iଣିକ ମୁହୂb�  

ଦୁଃଖ ଭେର କାଟିବାକୁ , 

ବିଭୂ କୃପାରୁ ମଁୁ ଲଭିଲି ଆନJ  

ଶାpି ସୁେଖ ବ�ିବାକୁ । 

 

ଏହି ସଂସାରେର ଖେଦ�ାତ ପରାଏ 

ବୁଲୁଥିଲି କାହ] ମୁହ] , 

କି ପୁଣ� ଫଳରୁ ପାଇଛି ଆଜି ମଁୁ  

ସୁନା ଭଉଣୀ େମା ପାଇଁ  ! 

 

ସୁଖେର ସୁଖୀ େସ େମା ଦୁଃଖେର ଦୁଃଖୀ  

ଚାଲୁଥାଇ େମାର ସାେଥ , 

ଆନJ କୁସୁମ ବିଛାଇ ଦିଏ େସ 

େମା ଚଲା କ�କ ପେଥ । 

 

 

ନରସିଂହ 
ପ�ସାଦ ଚରତି 

 

 

ନାେମ ତାର େପ�ମ  କି ବ'j ବି ମୁହ] 

ସୁJରତା ପରିପ'ୂ� , 

ରୂପ ମଧ� ତାର अଟଇ େଯସନ 

ସ�ଗ�ୀୟ େଦବତୀ ସମ । 

 

େମା ସୁନା ଭଉଣୀ ଆନJେର ରହୁ 

ଉ��ଳ େହଉ ଜୀବନ,  

େମା ଆୟୁଷ େଘନି  ଶତାୟୁ େହଉ େସ 

କ  ନ ଲଭୁ େକ iଣ । 

     
େକ ସୀତାପୁର, ପାରଳାେଖମୁtି 

ଗଜପତି , ଓଡିଶା  

୮୧୧୪୯୦୭୫୯୧ 
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କୀbjମଖୂକୀbjମଖୂକୀbjମଖୂକୀbjମଖୂ    
ସାଆେp   ! 

ନିଜକୁ ଇ ନିେଜ ଗିଳିବା ଛଡା 

ଆଉ େକଉଁ ପÄା ବାଛିଥାpି ;କୁହ ? 

 

"अନ�  ବିହୁେନ ହଂସା ହାନି"େବାଲି 

ଗିଳିଚାଲିଛି ନିଜକୁ, 

ତମ ହାତେଟକା ଜନ ଆହାରକୁ, 

ଆଖିେର ଛପାଇ ଆଖିଏ ଲୁହ ।। 

 

ପ~ରା େପଡିେର ଲୁେଚଇ ଲୁେଚଇ 

ଯାବତୀୟ ସାଂସାରିକ େକାହ 

ମିଛେର ସିନା ,ତମ ସାମ�ାେର 

କରୁଥାଏ ସୁଖର अଭିନୟ ।। 

 

 

 

ପ�ଭାତ କୁମାର 
ଆଚାଯ�� 

 

ସାଆେp  ! 

େକଉଁ ଭାନୁମତୀର େମାହେର ଧାଡିେର 

ଏ େମା ଠିଆେବଶ ଜାେଣନା 

ସବୁରି अଲi�େର େପାଛି ଚାଲିଥାଏ 

େମା ଝାଳମୁହଁ। ।। 

 

ମହ ମହ େସାରିଷ ଫୁଲର େiତ 

ଗହ ଗହ ସୁନାର ଭବିଷ�ତ 

ଉଜୁଡାଇଛି ତମ ପାଇଁ 

େମାର େବାଲି ଥିବା... 

ମତ अଭିମତ ଟିପ ଦcଖତ 

େପାଷ େପାଷ ଝାଳ, ର�, େରତ  

ଖଣି ପାଣି ମାଟିମଣି ତb� , ସବୁତ 
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ଲୁଟିବାକୁ େଦଇଛି ବିଶ�ାସେର । 

ଭାବୁଛି; 

ତୁlା େଗାେଟ କାଚକା�ନ ମାୟାେର  

ବଶୀଭୂତ,ବିକା ଭ}ା କଲି େମାର 

େଦହ -ରସ -େମାହ -ଲୟ     !! 

 

ଏେବ, 

ଟ1ାକେର ଦିअ କି ପା� ଟ1ା ନିअ 

ଆନ କାହ] ବା ଶରଣ, 

ତୁମ ଛତ�  ବିନା     ! 

 

ଲାଗି ଖାଇବାର ଭାଗ�େନଇଜନିL ଥିଲି 

ନିେଜ ନିଜର ବିଧାତା େହବାକୁ , 

େହେଲ,ସରଳତାର ସୁେଯାଗ େର 

ମାଖିେଦଲ େମା ଆଖିପଲକେର 

ପ�ଭ�ନାର अ~ନ େଯ'- 

ମାଗି ଖାଇବା ଇ अନନ� :େଯାଉଠୁ, 

ପାଉନାହ] େଫରିବାର ବିକ� ଉପାୟ ।। 

 

ଜାେଣ ;େଭାକରୁ ଇ ଜନL  େମାର 

େଭାକେର ମରଣ 

ତମକୁ" ମହାେଦୖବ "କରିବାକୁ 

େବାଧହୁଏ,େମା ପରି ଭୂତଗଣ ଜନL  

ଆବାହନ,ସଂ�ାପନ,ଆସନ ପାଦାସନ, 

ସନି� ଧାନ,ସନି� େରାଧନ ,ସକଳୀକରଣ ପେର 

ଭୂମି3 ପ�ଣାମ ଇ େଶଷତମ କମ� 

ତମ କଲ�ାଣ ଯ�େର ସବ�ତb�  ସ�ାହା 

ଶିର ଶିଖା େଦହ ପ�ାଣ-ସଂଜୀବନ 

ତମ  ଛାମୁେରସଂପ'ୂ� अବଗୁ�ନ ବିନା 

କିଛି अଛି କି अନ� ଉପାୟ ?? 

 

ହଁ,ଦୁଃଖ କିଛି ନାହ] । 

କଥା ଏତକି େଯ- 

ଜନL  େହଲି କିଛି କାରଣ ନ ଥାଇ 

େଫରିବି ବି ବାଜଣା ନ େଦଇ । 

ସବୁ ସ�ାଧୀନତା ସେb�  

େଖାଲି ପାରୁନି ପାଟି 

ଦାବୀ ଜହେରଇ ପାରୁନି 
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େମାର ଆବଶ�କ अନାବଶ�କ କୁ 

ଲi� ସାi� ପ�ତi�କୁ 

ଜୀବନକୁ ଡୀବନ ପରି ଜୀଇଁବାର ଉପକ�ମକୁ 
।। 
 

ସାଆେp ! 

କହିବ କି,ଆଉ େକେତ କାଳ 

ସାଧିବାକୁ େହବ 

ନିଜକୁ ନିେଜ ଗିଳିବାର ହଠେଯାଗ, 

ତମ ସ�ଗ�2ାେର ବସିବାକୁ େହବ 

କୀbjମଖୂ ପରି କରି କରି ଆତL ଦାହ   !! 

 
ଏଲ୍.ଆଇ. ସି.କେଲାନୀ 

ପ�ଥମ ଗଳି 

ଭ~ନଗର 

ଜି:ଗ~ାମ, ୭୬୧୧୨୬  

େମା : ୯୪୩୭୨୯୫୬୨୭ 
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େମୗସୁମୀ ତୁମକୁ ସ�ାଗତେମୗସୁମୀ ତୁମକୁ ସ�ାଗତେମୗସୁମୀ ତୁମକୁ ସ�ାଗତେମୗସୁମୀ ତୁମକୁ ସ�ାଗତ    
ଗ�ୀଷLअେp ତୁେମ ଆସିବା ନି�ିp 

େସଥିପାଇଁ ଆେମ େନାହୁଁ ଚିpିତ ୧ 

େଲାକଚାର ଦୃ ିରୁ କରୁଛୁ ସ ାଗତ 

ଆସ ତୁମ ପାଇଁ ଶୁଭାେବଳା ଆଗତ ୨ 

ଗ�ୀଷLର ବିଧବା ମାଟି ଛାହ]ଛି ତୁମକୁ 

ତା ସଂତ� ପ�ାେଣ େରାପିବ ଇlାକୁ ୩ 

ନବ କିେଶାରୀ ପରି ଆଉ ଛଳନା ନକର 

ଗଛବୃi ପ�ାଣୀ1 ଆଶା େହଉ ସାକାର ୪ 

େଷାଡ଼ଶୀ ରୂେପ ପ�କୃତି େଶାଭା ପାଉ 

ଜନମନୁ େବୖଶାଖ ତି� ସL �ତି ଲିଭିଯାଉ ୫ 

ଆକାେଶ କଳା ବାଦଲ େଖଳ େଖେଳ 

ଚାପଳା ତହ]େର େରାଷକରିନିେଜ ଜେଳ ୬ 

ନବ କିଶଳେୟ ସ�ିତ ତରୁଲତା ସମହୂ 

ତୁମକୁ କରpି ସ ାଗତ ଆନମନା ନହୁअ ୭ 

ପଚର ପଚର ଦାt ରାcା ଘାଟ େଗାହିରୀ 

ବିଲେର ଦିଶିଲାଣି ଶାଗୁଆ ଧାନର ଶିରୀ ୮ 

ଡଃ ଆେଲାକ 
କୁମାର ରାୟ 

 

େମୗସୁମୀ ତୁମ ସାନିଧ� ପାଇଁ େତାଟା ଭୂଇଁ 

େକେବଠୁଁ ଚାହ]ଛି ଶୁ¨ େଦେହ ବଳନାହ] ୯ 

ଶୁଖିଲା ନଈର ଆଖିେର ଆଶାର େରାଷଣୀ 

ଖାସ ତୁମପାଇଁ ସେଜଇଛି ବାଲୁକା େବଣୀ 

୧୦ 

ଗଁା ମୁt େପାଖରିହୁଡ଼ାେର େଯାଡ଼ି ବଣି 

ତୁମପାଇଁ କ� ୀଡ଼ାରତ ଆସୁଛ େବାଲି ଜାଣି 

୧୧ 

ଆସ ଝିପିଝିପି ବରଷାର ପହୁଡ ପକାଇ 

େମୗସୁମୀ ତୁେମ ଆମ ଭରଷା ଜଗାଇ ୧୨ 

 
େକJ� ାପଡା । ୯୪୩୭୦୬୮୦୦୩ 
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େଫସ୍ ଆପ୍େଫସ୍ ଆପ୍େଫସ୍ ଆପ୍େଫସ୍ ଆପ୍    
ବୁଢ଼ାବୁଢୀ େହେଲ       େକମିତି ଦିଶିବ 

       ଚାଲିଛି କ%ିଟିସନ l 

େପGଏ େ ାअର ର     େଫଏସ ଆଆପ୍ 

       େଦଖାଏ ବୃ� ବଦନ l 

       ଖୁସି େର ଉଛୁେଳ ମନ, 

େଫଏସ ବୁଉକୁ         ଇନି � ା ଗ�ାଆମ 

       େସଇ ଇେମଜ େର ପ'ୂ� l 

ମଜା େଦଖିବାକୁ       ଦୀପିକା ଫଟ କୁ  

       େସଥିେର କରିଲି ବୁଢୀ l 

ତଥାପି ତ ସିଏ          ସୁJରୀ ଦିଶିଲା  

       ଦାp, ଚୁଟି ନାଇଁ ଝଡ଼ି l 

       େଯମିତି ଫୁଟpା କଢ଼ି,  

ଆଖି ପଡିଗେଲ       ଫଟ ଟା ଉପେର  

       अେନଇବ ଦୁଇ ଘଡି l 

ଏପରି ଫଟ ର           ପି�ଇ�ି ନିକାଲି  

       ଡାଇରୀ େର େଦଲି ରଖି l 

େଜ�ାତିର~ନ 
ମହାରଣା 

 

େକମିତି େକଜାଣି       ଘରଣୀ ଆମର  

       େସଇଟା କୁ େଦେଲ େଦଖି l 

       ପଛ ଆଡୁ ଚିପି ଶ1ି,  

ପଚାରିେଲ କହ          ଏ ମାଇପି କିଏ  

       େନାହିେଲ ଉଡ଼ିବ େଥାପି l 

ଭୟେର ପାଟିରୁ          ବାହରି ପଡିଲା  

       ସିଏ ଥିଲା ଗାଲ� େଫ� t l 

ଏେବ ଆଉ େମାର      ରିେଲସନ ନାହ]  

       ବାହାଘର ପେର ଏt l 

       େବକ କରି େମାର େବt,  

ୱାଟସ୍ ଆପ୍ େର        ବାପ ପାଖୁ ତାର  

       େମେସଜ୍ କରିଲା େସt୍ l 
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ନ କହୁଣୁ ଉଠି              ହନୁମp ପରି  

       ଆସିେଲ ତା ବାପା ଭାଇ l 

ନ ବୁଝି ନ ସୁଝି         ପିଠିେର େମାअର 

       ଦୁଲୁଦୁଲୁ େଦେଲ େଥାଇ l 

       ଲୁ}ି େର କରିଲି ଦୁଇ,  

ଚତୁଃମ�ୁଖୀ ମାଡ       ଖାଇ େମାର ଦିହ  

       ଡାକ େଦଲା ତ� ାହି ତ� ାହି l 

ଇେଲାେବାଉ କିେଲା  ମରି ମଁୁ ଗଲି େଲା  

       ବିକେଳ ଛାଡ଼ିଲି ରଡି l 

ପଡ଼ିଶା ଘର ରୁ           ଦଉଡି ଆସିେଲ  

       ଦାମ ନନା େବାଉ ଖୁଡୀ l 

       ତା1 ଠାରୁ େନେଲ ଭିଡି,  

ଏ�ଟ�ା ମାରିଟାଲ୍  ଆେଫୟାର୍ େଦାେଷ  

       cିରୀ ରୁଷିଗଲା ଛାଡି l 

 
ସିଠାଳ, ନିଆଳି, କଟକ, ୭୫୪୨୯୪ 

େଯାଗାେଯାଗ : ୯୯୩୮୮୫୭୪୪୮ 
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ସକାଳର କଢ଼ିସକାଳର କଢ଼ିସକାଳର କଢ଼ିସକାଳର କଢ଼ି    
କଢ଼ି ଟିଏ ମଁୁ େମାେତ େସମିତି  ଛୁअଁନା 

ଫୁଟିବା ଆଗରୁ େମାେତ ଏମିତି େଦଖନା 

େମା େଦବ1 ପାଦ ଥେର ଛୁଇଁବାକୁ ଦିअ ନା 

କଢ଼ି ଟିଏ ମଁୁ େମା େଦେହ ହାତ ଲଗାନା.।। 

 

                   ଇlା अଛି ମହକିବି ଏ ସାରା ଦୁନିଆ 

                    ଜଗତକୁ ଜିଣି ଯିବି ରଖି େଦଶ ନଁା... 

                   ଇଶ ର1 ପାଦ ଧରି କରୁଛି ମଁୁ ପାଥ�ନା 

                  କଢ଼ିଟିଏ ମଁୁ, ନ ଦିअ ଏେତ ଯାତନା.. ।। 

 

ସୁଧାଂଶୁ େଶଖର େଜନା 

ସୁଧାଂଶୁ େଶଖର 
େଜନା 
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ଆpରିକ ଏକ ପତ�ଆpରିକ ଏକ ପତ�ଆpରିକ ଏକ ପତ�ଆpରିକ ଏକ ପତ�     
େମୗସୁମୀ େଗା, 
ବହୁ ଦୂରୁ ଧାଇଁ ଆସିଛି , 
ମଁୁ େଯ, 
ଧରା ରାଇଜ ର ଦୂତ, 
େଘନ େମାର ପ�ଣାମ ଆpରିକ, 
ଓ ଆpରିକ ଏକ ପତ� ।। 
ତୁେମ अନୁରାେଗ अଭିନJିp। 
ପ�େବଶିବ େମା ରାଇେଜ, 
େନଇ अପବୂ� ସ�ାର, 
େନଇ ଜଳ େରଣୁ ଶତ ଶତ। 
ତୁମ ପାଇଁ ଆpରିକ ଏକ ପତ� , 
ସେବ� ବିକଳ अେପiାରତ। 
େମଦିନୀ, ତଟିନୀ, ବିଟପ, 
ନିରpର କ�ନାସ�ୂତ। 
େକେବ ଆସିବ େସ ଶୁଭ ମୁହୂb�, 
ତୁମ ପ�ଣେୟ ଜଳଦ ଉଛ୍ଵାସିତ, 
अବତରିବ ଧରା ପେର, 
େନଇ ବିJୁ ବିJୁ ଜଳ ଶୁଭ� । 

େସାନମ୍ ରାଉତ 

 

ନିଶି ଦିବେସ ନ ସୀମିତ, 
अେକGେଶ ବରଷିବ अବିରତ। 
ସବ�ାେଗ� େମଦିନୀ ଉ��ିତ, 
ବ'� ଶ�ାମେଳ अଭିଷି�। 
ଗୁରୁନାଦ ନେଭ ଉ§ାରିତ, 
ଧରାକାଶ , ଦିଗ ପ�କ%ିତ। 
େମୗସୁମୀ!! 
ତୁମ  ସ�ାବିତ ଆଗମେନ, 
ଆଶା କ�ନା ପ�ସତୂ ମାତ� , 
କିr ଆଶ ାସନା ଏକ ସତ। 
 
େମଦିନୀ ଶ�ାମଳି େଶାଭିବ, 
ତଟିନୀ ଉଛୁଳି ଲÌିବ, 
କअଁଳି ନରମ ପତେର 
ଶାଖା ପ�ଶାଖା ବିଟପ େମଲିବ। 
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ତୃଷିତ ତରୁ ପଲG ବ ମାଳ, 
ଗହଳ କାନନ ଧଷୂରିତ, 
ସେତ अବ ବୁଢ଼ୀ ମା ପାଚିଲା େକଶ। 
अତି ସpପ�େଣ , 
ମେନ ଚାପି ରଖିଛି ତା' ଦୁଃଖ। 
 
ରବି େରାେଷ େମଦିନୀ ଉb�, 
ତଥାପି ପାଳୁଛି ଆମକୁ 
ସହି ଗ�ୀଷL  ଦହନ। 
ଦାରୁଣ ନିଦାେଘ ପୀଡିତ େମଦିନୀ, 
ତୁମ ପରଶ େମାେହ अେପiାରତ। 
ପଖାଳିବ ତାର ଧଳିୂ ଧଷୂରିତ େକଶ, 
େସ ସାଜିବ ତରୁଣୀ, 
ପରିୂ ଉଠିବ ତା ରୁÆ େଯୗବନ, 
अେ} ନାଇବ େସ ଭିଜାମାଟି ବାସ। 
େସ iେଣ iେଣ େରାମାଂଚିତ, 
କରି େରାମÄନ, 
ତାର ପବୂ� େବଶ ପୁରାତନ। 
ଆହା! କି ଦୃଶ� ସ�ାର!! 
ଘନ ବରଷିବ ଘନଘନ। {ଘନ-େମଘ} 
 

େକେବ ତୁେମ ଟପ ଟପ ଜଳ େଟାପା, 
େକେବ ନଭ ରାଇଜୁ ଧରବେi ଝରୁଥିବା, 
ରିମ୍ ଝିମ୍  ସୁର ବାରିଧାରା, 
େକେବ ଝର ଝର ନାଦ ଗିରି ଉହାଡୁ, 
େକେବ କଚଡା କଚଡା ବଷ�ା। 
େମୗସୁମୀ ,ତୁେମ ମଧୁରଭାଷୀନୀ, 
ରୂେପ ତୁମ ବିେଭାର େମଦିନୀ, 
ଏକା ତୁେମ ହ] ତାର ଆଶ�ା।।। 
ଏକ ତୁେମ ହ] ତାର ଆଶ�ା।।। 
ଇତି  
ଧରା ରାଇଜର ଦୂତ 
 
େଫରି ଆସି େଦଖିଲି, 
            େମା ଧରା ମାଟି ଭିଜା ଭିଜା, 
ପତ�  ନାଇଛି ଜଳ ଛିଟା ଛିଟା, 
             ଚାରିଆେଡ େମୗସୁମୀ ମହକ, 
ଧନ� ତୁେମ େଗା େମୗସୁମୀ!! 
              ରଖିଲ ଏ ଛାର ଦୂତ କଥା । 
 

େସାନମ ରାଉତ, େ଼ଢ1ାନାଳ। 
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ଦୁଲ�ଭ ସ�ପ�ଦୁଲ�ଭ ସ�ପ�ଦୁଲ�ଭ ସ�ପ�ଦୁଲ�ଭ ସ�ପ�    
ପ�ତିଶ��ତି େଦଇ ଆଖି ମୁଦିଥିଲ 

ଶ�ାବଣେର ବଷ�ା େହଇ େଫରିବାକୁ 

ଫଗୁଣର ଫଗୁ ରେ} ଝରିବାକୁ 

େଶଷଥର ଓଠ େଖାଲି କହିଥିଲ।। 

 

େମା ଯ�ଣା େମା ଦୁଃଖେର ତୁେମ ଥିଲ 

ତୁେମହ]ତ ବା�ୁଥିଲ ନିଜ ସହ 

ଆଜି ଏକା ଏକା ସବୁ ସେହ ମୁହ] 

ତୁେମ େଯେବ ଆଖିମୁଦି ଚାଲିଗଲ।। 

  

ନିଶୀଥେର ପଡିରୁେହ ଆଖି େମଲି 

ତାରା ଗେଣ ତୁମ ଛବି ଆ1ି ଆ1ି 

କାେଳ ତୁେମ େଦଖା େହବ ପୁଣିଥେର 

ଏ କଥା ମଁୁ ଦିନ ରାତି ଭାେବ ଖାଲି।। 

 

 

ଚିbର~ନ ସାହୁ 

 

 

 

ମଁୁ ପଥିକ େସ ପଥର େହଇଗଲି 

େଯ �ାନରୁ ଲi �ଳ ଦିେଶ ନାହ] 

अଗ�ସର ଆଜି କାହା ପିଛା କରି 

अପଥେର अସମେୟ ଫସିଗଲି।। 

 

ମାତ�  ଜାେଣ େକହି ଜେଣ ବାହୁ େମଲି 

ଡାେକ େମାେତ କରିବାକୁ ଆଲି}ନ 

ଜାେଣନା ମଁୁ ନିଶୀେଥ କି ଦି� ପହେର 

ଦୁଲ�ଭ ସ�ପ� େଦଖୁଛି ଆଖି େଖାଲି।। 

 
ସି}ିରି, ଆଳି, େକJ� ାପଡା 

୭୩୭୭୬୭୮୭୩୮ 
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ବାଳୁତ ବୀରବାଳୁତ ବୀରବାଳୁତ ବୀରବାଳୁତ ବୀର    
ବୀରେଭାଗ�ା େମାର ବସୁkରା େକାେଳ 

େକେତ େଯ ବୀରପୁତ�  ଜନମି ଥିେଲ 

େଦଇେଦେଲ ନିଜ ପ�ାଣ ବଳିଦାନ 

କରିବାକୁ ଏହି େଦଶକୁ ସ�ାଧିନ॥ ୧ 

ବାର ବରଷର େସ ବାଳୁତ ବୀର 

ବାଜି ରାଉତ ନାମ अେଟ ତାହାର 

େଢ1ାନାଳ ଜିଲG ା ନୀଳକ� ପୁର 

ବ� ାହL ଣୀ ନଦୀ କୂେଳ ତାହାରି ଘର॥ ୨ 

ସିପାହୀ ସାଜି େସ ପ�ଜାମଣ୍ତଳର 

ବିେଦ� ାହୀ ପ�ଜା1ୁ କରୁଥିେଲ ପାର 

ଆଶ1ା କରିଣ େଗାରା ସରକାର  

ଆସିେଲ କରିବାକୁ ଦମନ ତାହାର॥ ୩ 

େଦେଲ େସ ଆେଦଶ କରିଦିअ ପାର 

ଯିବାକୁ अଛି ତ ଗଡଜାତ ପୁର 

ମାନିଲାନି େସତ ଆେଦଶ ଶତ� �ର 

ନ ଡରିଲା ଶୁଣି ଧମକ ତା1ର॥ ୪ 

ନିେବଦିତା 
ମହାପାତ�  

 

ଦୃଢ ଭାେବ ରହି ବଚନେର �ିର 

ବୀରଦେପ� େଦଲା ତା1ୁ େଯ ଉbର 

ଫିଟାଇବି ନାହ] ନଉକା ଘାଟର 

େଦବିନି ମଉକା ଗ�ାେମ ପଶିବାର॥ ୫ 

ଉତ�� େହାଇ ଇଂେରଜ ସରକାର 

ଗୁଳି ବଷ�ଣ କରିେଲ ତା ଉପର 

ରiା କରିବାକୁ ସାଥି ସହଚର 

ଢାଳି େଦଇଥିଲା ନିଜର ରୁଧିର। ୬ 

ଟଳି ପଡିଲା େସ ପାଥjବ ଶରୀର 

ଲିଭିଗଲା ସଳିତା ତା ଜୀବନର 

ସ�'�ାiେର ଲିପିବ� େହାଇଗଲା 

अମର ଶହିଦ େସ ମାଟି ମାଆର॥ ୭ 
ମୁକୁJ ମିଶ� ନଗର,ପୁରୀ॥ 
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ଭାଗ� ଓ କମ�ଭାଗ� ଓ କମ�ଭାଗ� ଓ କମ�ଭାଗ� ଓ କମ�    
ଭାଗ� ଓ କମ� ମଧ�େର ବଡ଼ କିଏ?  

େଲାକ ମେତ େଯମp କମ�  

େସମp ଫଳ....  

ଭାଗ� େର ଏଥିେର ହାତ ନାହ]..... ! 

 

କିr ମଁୁ ପଚାରୁଛି ....   

େବେଳେବେଳ  

ହାଡ ଭ}ା ପରିଶ�ମୀ କିଆଁ ଧନୀ ହୁଏନା?  

େଯାଗ�ତା ଥାଇ କିଆଁ ଜେଣ ସଫଳ ହୁଏନା?  

କମ�ଠ କୃଷକ ର କିଆଁ ଭଲ ଫସଲ ହୁଏନା?  

ଧନ ଧାନ� ପ�ତିପତ� �ାେନ କିଆଁ ସpାନର ସୁଖ ମିେଳନା?  

ଚାକଚକ� ସହର ମେଧ� କିଆଁ  

ମାନସିକ ଶାpି ମିେଳନା?  

 

ଭାଗ� କୁ କମ� ସହ ତଉଲା ଚାଲିଛି,  

କମ� େଯେବ ତାର ବାହୁବଳ େଦଖାଉଛି  

ସସିLତା ସାହୁ 
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ଆଖି ପଲେକ ଭାଗ� ସବୁ ଉଜୁଡାଇ େଦଉଛି.....  

 

ଆତL ବିଶ ାସ ର ଦ ାହି େଦଇ କମ� ନିଜର ଗତି ବଢାଇବା େବେଳ,  

ଭାଗ� ନିଜର अ/ହାସ� ଛେଳ କମ� ର ବାଟ ଓଗାଳୁଛି.......   

 

ଆଜି କମ� iତା�..    

अଭିଶ�....  

ର�ା�......  

େଶାଷିତ.......  

ମୁମ�ୁଷ अବ�ାେର ଚି�ାରୁଛି ଆଜି 

ହକ ପାଇଁ େଖାେଜ ବାଟ,  

ହକ ପାଇଁ େଖାେଜ ବାଟ l  

                    
 -ସସିLତା ସାହୁ, ଯାଜପୁର  
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ଲେଟରୀଲେଟରୀଲେଟରୀଲେଟରୀ    
ଲେଟରୀ ଫୁଟିଲା ଦଶ େକାଟି ଟ1ା 

 କୁେÁ େମାଟ ସ ାମୀ ମନ  

ପତ� ୀ1ୁ କହିେଲ ଚିଠା କରିଦିअ 

 ଯାହା ଇଛା ତୁମ ମନ 

ବହୁତ ଚିpିଣ ପତ� ୀ େଲଖିେଦେଲ 

 ମାତ�  ଦଶଟି ଜିନିଷ 

ଦଶଟିରୁ ମାତ�  େଗାେଟ ମିଳିଗେଲ 

 େହାଇଯିବି ମୁହ] େତାଷ 

ଭୂବେନଶ�ରକୁ ଗେଲ ସ�ାମୀେଦବ 

 େନଇ ପତ� ୀ1ର ଚିଠା 

ଦଶଟିରୁ ତହ] େଗାେଟ ନ ପାଇେଲ 

 ମନ ପଡିଗଲା ଫିକା 

ରାଜଧାନୀ ଛାଡି ଗେଲ େକାଲକାତା 

 ତହ] ବି ପାଇେଲ ନାହ] 

େକାଲକାତାରୁ େସ ଚାଲିେଲ େଚନ� ାଇ 

 ଜିନିଷ େଖାଜିବା ପାଇଁ 

ସେରାଜିନୀ ମିଶ� 

 

େଚେନ� ଇ ମୁdାଇ େଶେଷ ନୂଆଦିଲG ୀ 

 େଖାଜି ନିରାଶ େହାଇେଲ 

ପତ� ୀ1ର ଇlା ପରୂଣ କରିବା 

 ପାଇଁକି ବିେଦଶ ଗେଲ 

ଆେମରିକା ଠାରୁ अେ �� ଲିଆ ଯାଏଁ 

 ବୁଲି ବୁଲି େଖାଜି େଖାଜି 

ନିରାଶେହାଇେଲ ଚିଠା ଚିରିେଦେଲ 

 ବସିଗେଲ  ଆଖିବୁଜି 

ଦୁଃଖଭରା ମେନ ବିଷାଦ ବଦେନ 

 ପହ�ିେଲ ପତ� ୀପାଶ 

iମା କରିଦିअ େଗାଟିଏ ଜିନିେଷ 

 କରି ପାରିଲିନି େତାଷ 

ଦଶ େକାଟି ଟ1ା ପାଇ ମଧ� ତୁେମ 

 ମାତ�  େଗାଟିଏ ଜିନିଷ 
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ଆଣି ପାରିଲନି iମା ମାଗୁअଛ 

 ଆସି ତୁେମ େମାର ପାଶ 

େସ�ହ, ଶାpି, ଖୁସି, ଘ�ାଏ ସମୟ 

 ବୁ�ି, �ାନ, େଭାକ, ନିଦ 

ନ�ାୟ ଓ ଚରିତ�   ବିନା ଆଉ କିଛି 

 ମାଗି ନ ଥିଲି ମୁହ] ତ! 

 

େଗାଟିଏ ଜିନିଷ ନ ମିଳିଲା ଯଦି 

 ଦଶ େକାଟି ମଲୂ� ହୀନ 

ଟ1ା ଠାରୁ ଶାpି  ଖୁସି ଓ ଆନJ 

 अେଟ ବହୁ ମଲୂ�ବାନ 

 

ସ�� ିର କରତା  ଜଗତ ପାଳକ 

 ନିେ� ତା1 ଭtାରେର 

ରଖିଥିେବ େଦେବ ଡାକିବାଟି ଯଦି 

 ତା1ୁ ପ'ୂ� ବିଶ�ାସେର 
ଶିiୟିତ� ୀ, େଗାପୀନାଥ ପୁର ନୂଆସାହି 

ବାଲୁଗଁା, େଖା��ା 
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ବରଷା େଗାବରଷା େଗାବରଷା େଗାବରଷା େଗା!!!!    
ବରଷା େଗା ! ତୁେମ େକଉଁ अଭିମାେନ ‐ 

 ଦୂେର ରହିअଛ अବା କାହ] ? 

ଶ�ାବଣୀ ମାୟାେର ନୂପୁରର ଧ�ନି ‐ 

 କିବା ଆଜି ଜମା ଶୁଭୁନାହ] ? 

େସଦିନ େକମିତି କଥା େଦଇଥିଲ ‐ 

 ହାତ ପେର ହାତ େଥାଇ , 

ଆସିବାକୁ େମଘରାଇଜୁ ଓହG ାଇ ‐ 

 ଇJ�ଧନୁ ସାେଥ େନଇ ॥ 

ତୁମରି ସାନିଧ� ପାଇବା ଆଶାେର ‐ 

 େଖାେଜ କାହ] ବେନ ଉପବେନ , 

େପ�ମବାରି ସି�ି ଶୀତଳ କରିବ ‐ 

 ସp� େମାର ଏ ଶୁ¨ପ�ାେଣ ॥ 

 

 

 

 

ହେରରାମ ପtା 

 

େଦଖିଯାअ ଥେର ତୁମ ହାତଗଢ଼ା ‐ 

 ଉପବନ ଆଜି ମରୁଭୂମି , 

ତ� ହୃୄୄଦୟ ପ�ାଣବp କର 

 ନୃତ� ଛେJ ଆସ ଝୁମିଝୁମି ॥ 

େମଘ ପାଲି1ିେର ସରଗ ରାଇଜୁ ‐ 

 ଆସ ଥେର େମାର ଉପବେନ ! 

ବଧଲିୂ ଓଠର ନରମ ପରେଶ ‐ 

 ମଧୁ ସି�ିଦିअ େମାର ପ�ାେଣ ! 

 

 

अବସର ପ�ା� ପ�ଧାନଶିiକ, 

ମଧୁପୁର ସରକାରୀ ଉ§ ବିଦ�ାଳୟ  

କୁଆଁସ , େମ��ା କାଟିଆ ଛକ , 

ଯାଜପୁର । 

ଦୂରଭାଷ ‐ ୯୪୩୮୦୬୫୧୯୫ 



ଆହ� ାନ
 ଇ-ପତି� କ

ା 

ଆହ� ାନ ଇ-ପତି� କା, ଚତୁ��ଶ ବଷ�, ସ�ମ ସଂଖ�ା, ଜୁଲାଇ-अଗ  ୨୦୧୯ Magazine Downloaded from www.aahwaan.com 

ଆହ� ାନ ଇ-ପତି� କା ସ%ୂ'� ନିଃଶୁ) ବିତରଣ େହତୁ ଡା େଜ�ାତି ପ�ସାଦ ପ/ନାୟକ1 2ାରା ପ�ତି3ିତ ଓ ପ�କାଶିତ  | Aahwaan.com  Aahwaan.com  Aahwaan.com  Aahwaan.com  |  389 

କବିତାକବିତାକବିତାକବିତା    
େମାର େଲଖା ମାନସୀର ଜନନୀ 

ତୁେମ 

ଆଦ�ା େସ�ାତା ଚିରpନୀ 

ତୁେମ ହ] ସବ�ସଂହା ଦୁଃଖ ଲାଘବକାରିଣୀ 

ତୁମରି େପ�ମର ଶ« 

ମହୁଲି ମଦଠାରୁ ଆହୁରି ଗ�ୀର 

ସାନି� ଧ� ପାଇବା ନିମେp କବିମନ 

ହୁଏ ସଦା ଆତୁର 

ତୁେମ େମା େପ�ମର େପ�ମିକପ�ବର 

େପ�ମ ଚୁdନେର ଚୁମି�ତ େହବାପାଇଁ 

ରହିଛି େକେତ ରାତି ଉଜାଗର 

ତୁେମ ଆସ ସାଥୀ ଗଭୀର ରାତ� ୀର ଶ« 

ଗୁ~ରେଣ 

େକେବ ଆସ ବଷ�ାର ରିମଝିମ୍ ଶ« 

ପରିସେର 

 

ପି�ୟ1ା ନାୟକ 

 

 

 

 

ମତୁଆଲା େପ�ମିକ ସାଜି 

ଶ«, अiର, ମାତ� ାର ବ'�ର ମିଶ�େଣ 

ଆସ ସାଥୀ ସକାଳର ପହିଲି କିରେଣ 

ଶୀତୁଆ େଜ�ାÍାର �ଶ�େର ଆସି ତୁେମ 

ଛବି ଆ1ି ଚାଲିଯାअ େମା ମନର ସାଦା 

କାଗଜେର 

ତୁେମ େମାର କବିତା 

େସୗJଯ��ମରୀ ନାରୀ 

େସୗJଯ��େର ମୁ� େହାଇ 

େହାଇଚି ତୁମ େପ�ମର ପଜୂାରିଣୀ 
ଗ�ାମ : ଆବଲପୁର, େତଇତିପୁର, ପୁରୀ 
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ଏଇ ପବନେରଏଇ ପବନେରଏଇ ପବନେରଏଇ ପବନେର    
ପବନେର କ’ଣ ସ�ର ଥାଏ? 

େବାକିଟା କିେର! 

ପବନ ପରା ଗୀତ ଗାଏ 

ଛାତ ଉପେର ଏକୁଟିଆ ବସିଲାେବେଳ ତୁମ ସ�ର ଶୁେଭ 

ଛାଇ ନିଦେର ତୁମ ଶ«େର ଚାଉଁକିନା ନିଦ ଭାେ} 

अkାର ରାତିେର ଏକା ଚାଲୁଥିବା େବେଳ 

ତୁମ ସ�ର କ’ଣ, ତୁେମ ଥାअ ପାଖେର ପାଖେର 

 

ପବନେର କ’ଣ ବାସ�ା ଥାଏ? 

କି ଦୁ  ପିଲା! 

ପବନ ପରା ମହକୁ ଥାଏ 

ଗାଧୁଆ ପରର ତୁମ େଦହ ବାସ�ାେର େମା ନିଦ ଭାେ} 

ତୁେମ ସ~ବତୀ େଦେଲ ତାର ମହକ ମଁୁ ଏଠି ପାଏ 

ତୁମ େରାେଷଇର ଛୁ1େର େମା େପଟ अଧା ପୁରିଯାଏ 

 

ପବନ କ’ଣ ଛୁଇଁପାେର? 

ସଯୂ��କାp େବେହରା 
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କି ବାେଜ ପିଲା! 

ପବନେର ପରା ଜୀବନ ଥାଏ 

अନ�ମନ@ତା ଭା}ିଯାଏ ତୁମ ଛୁଆଁେର 

େମାହାବି  ହୁଏ ମଁୁ ତୁମ ଚୁମାେର 

ଶୀଥିଳ ପଡ଼ିଥିବା ଜୀବନେର ତୁମ ପରଶେର ପୁଣି ଜୀଇଁ ଉେଠ 

କି ରାତି କି ଦିନ 

ସବୁେବେଳ ତୁମ ଛୁଆଁକୁ, ମଁୁ अନୁଭବ କରୁଥାଏ 

 

ଥେର ଭାବିଛ େଦଖି; 

ଏ ପବନ ନଥିେଲ କ’ଣ ହୁअpା? 

ପବନ अଛି େବାଲି ତ ଦୁଇ ହଜାର କିେଲାମିଟର 

ଦୂରେର ଥାଇ ମଧ� ତୁମ ସ�ର, ତୁମ ବାସ�ା 

ତୁମ ଛୁଆଁ ପାଇପାେର 

ନେଚତ୍, ମଁୁ େକମିତି ବ�ିବି କହିଲ; 

କୁହନା 

 
େଦଉଳିଗ�ାେମଶ�ର, ଜଗତସିଂହପୁର 

ଭ� ାମ�ଭାଷ : ୦୮୧୦୧୨୧୦୯୮୧ 
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ସ�ପ�ର ଚଲାପେଥସ�ପ�ର ଚଲାପେଥସ�ପ�ର ଚଲାପେଥସ�ପ�ର ଚଲାପେଥ    
ସ�ପ�ର ଏଇ ଚଲାପେଥ 

େକେତ େଯ କ , େକେତ େଯ ଦୁଃଖ 

ତଥାପି ତା’ର ପ'ୂ�ତା ପାଇଁ 

ମନେର େକେତ अଜଣା ସୁଖ 

 

ସ�ପ�ର ଏଇ େଚାରାବାଲିେର 

ଚାଲି ଚାଲି ମଁୁ ଗଲିଣି ଥକି 

ତଥାପି ସୁଖ ମରୀଚିକାଟି 

କେହ କିଛି ବାଟ ରହିଛି ବାକି 

 

ବ�ିତ ସୁଖ ପାଇବା ପାଇଁ 

ମନର େଘାଡ଼ା େଦୗଡୁଥାଇ 

େଦୗଡୁ େଦୗଡୁ ଥକି େସ ଯାଇ 

ଭାେବ ଏ ବାଟର େଶଷ କି ନାହ] 

 

ମନର େଘାଡ଼ା ନି�ଳ େହାଇ 

ଫାଲ୍ ଗୁନୀ ଦାସ 

 

ଚାତକପରି ରହିଛି ଚାହ] 

ଭାବୁଛି ସ�ପ�ର ବାରିଧାରାଟି 

ବରଷିବ କି iଣିକପାଇଁ 

 

iଣିକ େସଇ ବରଷାଧାେର 

ଭିଜି ମଁୁ ଯିବି iଣିକ ପାଇଁ 

ବଷ� ବଷ�ର ତୃଷାb� ମନ 

ସାଥ�କ େହବ ତା’ ସ�ଶ� ପାଇ 

 

अତିକ� ାp ହୁଏ ସମୟ ନଈ 

ସ�ପ�ର ବାରି ବରେଷ ନାହ] 

ସୁଖର �ଶ� ପାଇବା ପାଇଁ 

ମନର ଆଶା ଆଜି ଯାଇଛି ନଇଁ 
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ମନର କଥା ମନେର ଚାପି 

ଥକାମନ ଆଜି ଯାଇଛି େଶାଇ 

ଭାବୁଛି ସ�ପ� ବାରିଧାରାଟି 

ସ�ପ�େର ଆସି ଦବକି ଛୁଇଁ 

 

ବି�ାନ ଶିiୟିତ� ୀ, 

ସରସ�ତୀ ଶିଶୁ ବିଦ�ାମJିର, ଗଜପତି ନଗର 

ବ�ହL ପୁର, ଓଡ଼ିଶା, ୭୬୦୦୧୦ 
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େମୗସୁମୀ ଓ ଧରଣୀେମୗସୁମୀ ଓ ଧରଣୀେମୗସୁମୀ ଓ ଧରଣୀେମୗସୁମୀ ଓ ଧରଣୀ    
େମୗସୁମୀ େଗା ତୁେମ େକେତ ଦୂେର अଛ 

ଆସ େମା ପାଶକୁ େଫରି 

କାହ] େକେତକାଳୁ अେପiାେର अଛି 

ବାଟ ଚାହ] େଧୖଯ�� ଧରି 

ନିଦାଘ ତାତିକୁ ନ କରି ଖାତର 

ବାkି ମନେର ସହସା 

ବାଦଲକୁ ଫାଡ଼ି ଆସ ହସି ହସି 

ତାଳି अମୃତ ବରଷା 

ତେମ େଯେବ ଆସି େମାେତ �ଶ�କର 

ସି� ହୁଏ େମା ଶରୀର 

େମାର ଏ ବiରୁ ସୁଗk ମହେକ 

ଚତୁଃଦjଗ ଗଁା ସହର 

 

 

 

 

ଭାଗିରଥୀ ଯାନୀ 

 

 

 

ତମକୁ ମଁୁ େକେତ ଭଲ ପାଏ େବାଲି 

ଜାଣିଛି ସାରା ଜଗତ 

ଆହୁରି ଜାଣିଛି ତେମ େମା ଜୀବନ 

କର େଗା ସଭି1ୁ ପ�ୀତ 

େମୗସୁମୀ େଗା ତମ अମୃତ ବରଷା 

ଶୁ¨ହୃେଦ େଦଲା ପ�ାଣ 

ନବ ପଲG ବିତ ଶୁ¨ ତରୁତୃଣ 

ପାଇେଲ ନୂଆ ଜୀବନ 

ଆସିଥିଲି ଥିେଲ ଆସୁअଛି ଏେବ 

ଆସୁଥିବି ତବ ପାଶ 

ପ�ୀତିର ବରଷା ପାଇ େମା ପରଶ 

ମନେଖାଲି ଟିେକ ହସ 
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ତମରି ପରେଶ ସୁେଶାଭିତ ଆଜି 

ଏ ବiର ପୃ3 େଦଶ 

ଚାଷୀ ପୁअ ଆଜି ମହା ଆନJିତ 

ପାଇ ତମରି ସେJଶ 

ମନ ଧ�ାନ େଦଇ କୃଷିକାଯ��କରି 

ପାଇଥାଏ ଉପହାର 

ସଂସାରର ଚକ ଗଡ଼ାଇ େନବ େସ 

ସଭି1ୁ େଦଇ ଆହାର 

େବଳକାଳ େଦଖି ନି�ୟ ଆସିବ 

ଏ କଥା ତ ଜଣାଥିବ 

କିr ତୁମ ପାେଶ ଏତିକି ମିନତି 

ତେମ ଶୀଘ� ଆସୁଥିବ 

ଏଇ େମା ଜୀବେନ ତେମ ଆସୁଥାअ 

ଜୀବନର ପେଥ ପେଥ 

ପ�କୃତିର ସୃ ି ତବ ନାମ ଗାଇ 

ବ�ିଥାଉ ଉଲG ସିେତ 

 

 

 

 

 

 

 

ପାଇ ତବ ପ�ୀତି ନିଦାଘର ତାତି 

ପୃ3 େଦଶୁ େହଲା ଶନୂ� 

ମନକଥା ଜାଣି ଢାଳିେଦଲ ପ�ୀତି 

ଲଭିଲ अେନକ ପଣୂ� 

ତବ ଉପ�ିତି େମାେତ ଦିଏ ଶାpି 

ଏ କଥା ତ ତୁେମ ଜାଣ 

ବିଳd ନ କରି ଶୀଘ� ଆସୁଥିବ 

ତୁମକୁ ରହିଲା ରାଣ 

ମନକଥା ଜାଣି େଫରି ଆସ େବାଲି 

ତୁମକୁ ପାଇଛି ଭଲ 

ତେମ ତ ଆସିେଲ ଜାଣୁଛି ଜଗତ 

ତେମ ହ] ଜେଣ अସଲ 
ରାମଚJ�  ପ�ାଣବkୁ େନାଡ଼ାଲ ବିଦ�ାପୀଠ 

ରାସ}, ଗଣିଆ, ନୟାଗଡ଼, ଓଡ଼ିଶା 

ଭ� ାମ�ଭାଷ : ୯୪୩୮୦୨୬୮୪୮ 
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ଏମିତି ବିେତ ରାତିଏମିତି ବିେତ ରାତିଏମିତି ବିେତ ରାତିଏମିତି ବିେତ ରାତି    
ଲାଗୁଛି, କିଏ େଗାେଟ ଘୁରିବୁଲୁଛି 

ସାରା େକାଠରୀ! 

େକାଉ େଗାେଟ अ�  ଶ«, ଧୀର ପଦପାତ 

ଏଇଠି େସଇଠି 

ଭା}ିଯିବ अଧାଗଢ଼ା ନିଦ 

ସାରା ଶରୀରେର ପୁଲକ - କାହା େଗାେଟ ହାତ ଛୁଆଁର 

ଆଲୁअ ଜାଣି େଦେଖ ତ, େଲାଚାେକାଚା 

ଆଉ अବ�ବ�ିତ ପାଖ ପଲ1 

କିଏ େଗାେଟ अଶରୀରି 

ସେତ अବା େଡଇଁ ଯାଉଛି - ଝକ�ା ଫା1େର!! 

େକମିତି େଗାେଟ ଆନମନା ଭାବ 

ଉ§ାଟିତ ରାତି ବଢୁଥିବା େବେଳ 

େଖାଲି େହାଇଯାଏ ସL �ତିର ଗୁମର 

@ୁଲ େବଳର अପାକଳ େପ�ମ, େଜେଜ1 ପାନଖିଆ ହସ 

ବାପା1 अସହାୟତା 

अବା େବାଉର ପୁରୁଣା କାଶ! 

ଶିବଶ1ର ସାହୁ 
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କିଏ େକାଉଠି ପ~ୁରୀ ଫିେଟଇ 

ଉଡ଼ିଗେଲ ତ 

ଶୁଖିଲା କିଆରି ପରି ମନ -  

ନୂଆଁ अ}ବାସ େନଇ କିଏ ସେଜଇ େହଲା ତ’ 

େଡଣା ଝାଡୁଛି କିଆଁ ଇଷ��ାପଣ? 

ଏମିତି ବିେତ ରାତି -  

ଗଁା ସ~ର ମାଛ अkାର ପରି 

କିଛି अେଲାଡ଼ାପଣ, କିଛି ଷଡ଼ଯ� 

ଆଉ େମା େଦହର ବୟସ ବି ଖୁJବୁJ 

େକାଉ ଏକ ଭିନ�  ଇଲାକାେର 

ଆଉ େବଶୀ ପଚାରନା -  

ହୁଏତ େପଢ଼ି େଖାଲି ବାହାରି ଆସିବ ଗୁମର 
 

ସହକାରୀ ଯ�ୀ (େରଳପଥ) 

ପ�ଧାନ ମୁଖ�ଯ�ୀ1 କାଯ��ାଳୟ, ନଥ�ବG କ, େରଳସଦନ 

ପବୂ�ତଟ େରଳବାଇ, ଭୁବେନଶ�ର - ୧୭ 

ଭ� ାମ�ଭାଷ : ୯୪୩୭୫୮୪୫୮୯ 
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ଜୀବନଜୀବନଜୀବନଜୀବନ    
ନିତିବୁେଣ ନିତି ହାେଣ 
ମେ� ଦାହ ଓ ଦହେନ 
ନିତି କୁଟି ନିତି ଖାଏ 
ନୀତି ପ�ୀତି ରଚୁଥାଏ 
ଛଳନାସି� ପାବ�େଣ... 
 
ନି¨ପଟ ନି¨ଳ1 
କୁଟ କପଟ କଳ1 
ଉbାରି େଦଇ େସ ପିେk 
ବିେମାହିତ ହୁଏ ଗେk 
ପାପକୁ କରିଣ େବାକ 
 
ଚିଜ କିସ ନ�ାୟ ପଣୂ� 
ନ ଜାଣଇ अp ଆଦ� 
ମାେର ମେର କେର ନାଶ 
ପରି�ିତି କେର ବଶ 
ବିଚିତ�  ସେତ ରହସ�... 

ଜଗତସିଂହପୁର 

ତି� େଲାଚନ 
ମହାପାତ�  
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ଶନୂ�ତାର ଭାଷାଶନୂ�ତାର ଭାଷାଶନୂ�ତାର ଭାଷାଶନୂ�ତାର ଭାଷା    
अଭୂଲା ମୁହୂb� 

ସL �ତିଟିଏ େନଇ 

ମଣିଷଟିଏ ତ ବେ� 

ଶନୂ�ତାର ଭାଷା 

କାହ]କି େକଜାଣି 

ଏଇ ହୃଦୟେର ଲୁେଚ? 

 

କିଏ ଜେଣ ଏଠି 

କାହା अେପiାେର 

ନିଜ ହୃଦୟକୁ ଜାେଳ, 

େହେଲ ଜାେଣନାହ] 

ପ�ତିଶ��ତି େଦଇ 

ହୃଦୟକୁ େନଇ େଖେଳ 

 

 

 

ରବୀJ�ନାଥ 
ମହାରଣା 

 

ଚତୁ�jେଗ ଶୁେଭ 

ଶନୂ�ତାର ଭାଷା 

ଭା}ିେଦଇ ନୀରବତା 

ଆପଣାର େଲାକ 

ବୁଝିଲାନି ସିନା 

ଏଇ ହୃଦୟର ବ�ଥା 

 

ନୀରବ ମନେର 

େଯତିକି ଯାତନା 

ଲୁଚାଇ ରଖିଛି ମୁହ] 

ଭାେବ େଖାଲିେଦବି 

ସାଇତା ଗୁମାନ 

ଯଦି ସିଏ େଦବ ଚାହ] 
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ସ�ପ�ସ�ପ�ସ�ପ�ସ�ପ�    
ହଠାତ୍ ନିଦ ଭା}ିଗଲା 

ଚାରିଆଡୁ ଥେର ନଜର ବୁଲାଇ େଦଖିଲି 

ଆେର ଏ କି କଥା କୁଆେଡ଼ ଗଲା 

ଏଇ ଟିକିଏ ତେଳ ତ ତାକୁ େଦଖିଥିଲି 

ଜାଣି ପାରୁନାହାpି ଏ େମା ସପନ ଥିଲା 

ଏେଡ଼ ମାୟାବୀ ହଠାତ୍ ଚାଲିଗଲୁ 

େକେବ ଆସିଲା ଜାେଣନା କିr 

ଗଲାପେର ଏେତ ଶନୂ�ତା ଭରିେଦଲୁ 

ଆେର ଏେବ ଜାଣିଲି ଏ ତ ସପନ 

ସମେc କୁହpି ଏ ସତ ହୁଏନା 

ସତେର କଣ ଏ ସତ ହୁଏ ନା 

ଖାସ୍ େମା ପାଇଁ ସତ ହୁअpିନି 

ସବୁଦିନ ତୁମକୁ େଦଖpି େହ େମାର ସ�ପ�... 

 
ବାମେଦଇପୁର, ଯାଜପୁର, ଓଡ଼ିଶା 

ରିପୁନ୍ ଜୟ 
ମହାପାତ�  
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अଭିମାନअଭିମାନअଭିମାନअଭିମାନ    
େହ କଳାଠାକୁର ଜଗତ ଈଶ�ର 

ଜାଣpି ସଭିଏଁ ନର 

କାହାକୁ େଦଇଛ ପାଟ ପୀତାdର 

କାହା ପାଇଁ େକାଠାଘର 

େମା ଝାଟି କୁଡ଼ିଆ ମାଟି ପେଡ଼ ଝଡ଼ି 

ଆସିେଲ ଝଡ଼ବତାସ 

ଗୁହାରି କେଲ ବି ମିେଳନାହ] େମାେତ 

େଗାଟିଏ ଇJିରା ଆବାସ 

ରାସନ କାଆଡ଼ କାଳିଆର ଟ1ା 

କି अବା ବା��କ�ଭbା 

ଝା%ି େନଉଛpି ଧନଶାଳୀ େଲାେକ 

 

 

 

 

 

େଦେବJ�ନାଥ 
େଦାର 

 

େଦଇ ନିରୀହ1ୁ େଧାକା 

ଫାଇଲି ପଛେର ପିଇସି ନ େଦେଲ 

ହୁଏନାହ] କିଛି କାମ 

ଗରିବ ବାପୁଡ଼ା ମରି ପଡ଼ିଥିେଲ 

ହୃେଦନାହ] ଦୟାଧମ� 

ଏହା କରିେଦବୁ ତାହା କରିେଦବୁ 

ଗରୀବି ହଟାଇ େଦବୁ 

େଭାଟ୍ ସରିଗେଲ େଦଖା ନ ଦିअpି 

େନତା କି ହାକିମ ବାବୁ 

ଏଣୁ କରି ପ�ଭୁ ଦିअ େମାେତ କିଛି 

ତୁମ ପ�ତି अଭିମାନ 

େକେତ ମଁୁ ଡାକୁଛି ତୁମ ସିଂହ2ାେର 

ମଥାପିଟି ନିତିଦିନ 
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େପ�ମେପ�ମେପ�ମେପ�ମ    
େହ ସାଥୀ! 

ହୃଦୟର େବଳାଭୂମି ଉପେର 

ତବ ସL �ତିର ପାଦ ଚିହ� କୁ 

ଏ अମାନିଆ अଶ��ର ଲହରିଟା 

ଲିଭାଇ ପାରୁନି 

କାହ]କି??? 

େଯ ଭା}ିପାରୁଛି अେନକ ଦ�କୁ 

ସ�ପ�ର ବାଲିଘରକୁ 

କାହ]କି??? 

ଆତL ାେର अମର 

ତବ ସL �ତି 

ଭୁଲି ପାେରନା ତୁମକୁ 

ପ�ାଣ କି ଆଜି ବି 

ତୁମକୁ େପ�ମକେର!!! 
अବିଧି, ଆନJପୁର (ପାକନପୁର) 

ଜଗତସିଂହପୁର, ଓଡ଼ିଶା 

ସ�ାଗତିନୀ 
ମହାପାତ�  
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ମା �ମା �ମା �ମା � , , , , ମା � ାଣୀ ଓ େମାବାଇଲ୍ମା � ାଣୀ ଓ େମାବାଇଲ୍ମା � ାଣୀ ଓ େମାବାଇଲ୍ମା � ାଣୀ ଓ େମାବାଇଲ୍    
ଏସ୍-ଆଇ କୁହpି ଏେବ 
ହ� ାଟସ୍ ଆପେର ପଠାअ ପ�ମାଣ 
ହ� ାଟସ୍ ଆପେର ହ] ଛୁଟି, େସଥିେର ହ] େନାଟିସ୍ 
ସକଳତୀଥ� ଏେବ େମାବାଇଲ୍ ଚରଣ 
 
ବାପା, ରାcାକଡ଼ @ୁଲ୍ ମା �  
ଦିନେର େଫସବୁକ୍, ରାତିେର ନିଦ 
ପୁअ ବା}ାଲୁରୁେର ଇଂଜିନିୟର 
ରାତିେର େଫସବୁକ୍, ଦିନେର ମଦ 
 
ପିଲା କୁହpି ଏେବ ‘अ’ ମାେନ अନଲାଇନ୍ 
‘ଇ’ ମାେନ ଇ�ରେନଟ୍ 
‘ଆ’ ମାେନ ଆଇ-େଫାନ୍ 
ମା � ାଣୀ ଭିଡ଼ିଓ କଲେର କରpି େସୟାର୍ 
ଭାଉଜ ନଣJ େଟନ୍ ସନ୍ 
 
अନ୍ ଲାଇନ ଡାଟା ସବୁ ଭୁଲ୍ 
ସୀତା ପାଲଟିଛି ଗୀତା 
ମାଲାମାଲ୍ େହଲା ଡାଟା ଏନ୍ ଟି�  କିରାଣୀ 
େଗାଟିଏ ଫମ�କୁ ୫୦ ଟ1ା 

ରିଭୁ ଆଭୂଷଣ 
ପtା 
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ଭୂଲିଗଲିଭୂଲିଗଲିଭୂଲିଗଲିଭୂଲିଗଲି    
େସ େମା େପ�ମିକା 

େସ େମା କବିତା 

େସ େମା ଉନL ାଦ 

େସ େମା ସ�ପ� 

ତା ବିନା ମଁୁ ବିପନ�  

 

କାଲି ରାତିେର ଏକ ନିେରାଳା େବଳାେର 

ଆସିଥିଲା େକାଠରୀକୁ େମାର 

ନିଭ�ୟେର େପାଷାକ େଖାଲିଲି ତାହାର 

ଶରୀରଟା େଧାବ ଫର୍ ଫର୍ 

ମୁtେର ଦାଉ ଦାଉ ଦିଶୁଥିଲା 

େଟାପିଟିଏ ହଳଦୀ ର}ର 

 

ଆଲି}ନ କଲି 

ଚୁମା େଦଲି 

ତା େଦହେର ନିଆଁ ବୁହାଇଲି 

ଡଃ �ାେନଶ�ର ମିଶ� 

 

ଚୁdନ ଓ ଆଲି}ନେର 

ନିେଜ ଉେbଜିତ େହଲି 

କବିତା େଲଖିଲି ମିଳନ ବିରହ 

ଭାବାpର, ମନ ଉ§ାଟନ 

 

କିଛି ସମୟ ପେର ତା େଦହରୁ ତାତି 

ଚାଲିଗଲା 

େମା ମନ ପୁରା ମାନିନଥାଏ 

ରାଗ ବିର�ିେର ପାଦେର ଦଳିଚକଟି 

ଆସ୍ େଟ�ର ନକ�କୁ ଫି}ିେଦଲି 

କାଲି ସକାଳୁ ତା ମୁହଁ ଚାହ]ବିନି, ଛୁଇଁବିନି 

ମେନ ମେନ ଶପଥ କରିଲି 

 

ସକାଳୁ ଉଠି େଦଖିଲି 
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େମା ତକିଆ କଡ଼କୁ ଲାଇଟରକୁ କୁÁାଇ 

େଶାଇଛି ଉଇଲ୍ ସ, ଚାରମିନାର ଚାଦର ଭିତେର 

କअଁେଳଇ େଗହG େର ଡାକିଲି ‘େଫG କ୍’ ଆ 

ପୁଣି ତା େପ�ମ ଫାଶେର ବାkି େହାଇଗଲି 

ତା େପ�ମର ଧଆୂଁ ଉଡ଼ାଇଲି 

ବkୁବାkବ1 ଉପେଦଶ 

अ��ା}ିନୀ1ର ରାଗ ଋଷା अଭିମାନ 

ଡା�ର1 କ�ାନ୍ ସର୍ େଘାଷଣା ସାବଧାନ 

ସବୁ ଭୁଲି ଯାଇଥିଲି 

 

େକାଲକାତା 
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ମୁଁ ଭଲ अଛିମୁଁ ଭଲ अଛିମୁଁ ଭଲ अଛିମୁଁ ଭଲ अଛି    
େମା ବିରୁ�େର େମା ସାହିପଡ଼ିଶା ବkୁବାkବ ଓ 

ଚିହ� ା ପରିଚିତ େଲାକମାେନ କରିଛpି ବିେଦ� ାହ େଘାଷଣା 

ମଁୁ କାେଳ ଖିଆଲିଆ ମନ େନଇ 

ଭଦ� ାମୀର େଖାଳପା ତଳୁ 

ତା1 ସ�ାନର େଗtୁ ଉପାଡ଼ିଛି 

େସମାେନ ଭାବpି ସ�ାନଟା अଧିକାର 

ଈଶ�ର1 ଦାନ, ବିନା କମ�େର 

ଆେପ ଆେପ अଜାଡ଼ି େହାଇପେଡ଼ 

ତା1ୁ ତ अଜଣା କମ� ସ�ାନକୁ ଓଟାରି ଆେଣ 

ଏତିକି େହେଲ ତୁେମ 

କାଚ ଡା1ୁଣୀ େଦଇ ଭାବୁଛpି ଦିଶୁଛpି 

ଚାଲୁଣୀ ଛୁ�ି କୁହା ନୀତି ଛାଡ଼ 

ତୁେମ ସବୁ େଫରିଯାअ 

ମଁୁ ଭଲ अଛି 
 

ଚେtଶ�ର, ଯାଜପୁର, ଓଡ଼ିଶା 

ବିଦ�ାଧର ମିଶ� 
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ମୃତୁ�ପେରମୃତୁ�ପେରମୃତୁ�ପେରମୃତୁ�ପେର    
ମଁୁ ମରିଗଲାପେର ନିଜକୁ ଏକ 
ସୁଦୀଘ� କୃ�ବ'� ତମସାlାଦିତ ପଥ 
େଦଇ ଯିବା ସମୟେର େସପଟୁ ଆସୁଥିବା 
ଏକ ଶୀତଳ ଉ��ଳ ଆେଲାକ ଉଦ୍ ଭାସିତ େହଉଥିଲା 
ନିଜର ପାଥjବ ଶରୀରକୁ ପୃଥିବୀଠାରୁ ସଂପ'ୂ� 
ବିେlଦ ସହିତ କ  ଯ�ଣାରୁ ବିମୁ� େହାଇ 
ନିଜକୁ ଖୁବ୍ ହାଲୁକା अନୁଭବ କଲି ନିଜର ଆତL ୀୟ 
ସ�ଜନ, ବkୁବାkବମାନ1 ଆpରିକତା 
େକେତ ଗଭୀର ଓ ଗହନ, ତାହା ଜାଣିପାରିଲି 
 
ଚିକି�କ ଓ ଆତL ୀୟମାେନ ପୁଣି ମେତ 
େମା ଶରୀର ମଧ�କୁ େଫରାଇ ଆଣିବାକୁ େଚ ିତ 
ମଁୁ ଆଉ େମା ବଜ��ବcୁ ଶରୀରକୁ 
େଫରିବାକୁ ଆଶା ପ�କାଶ କଲିନାହ] 
େମା ପବୂ�ଜମାେନ େମାେତ ସା}େର 
େନଇ ଯିବାକୁ ଚାହ]େଲ ଓ ମଁୁ 
ସ�l ଆତL ା ପରମାତL ା1 ପାଖକୁ 
ଲୀନ େହାଇ ରହିଗଲି ଚିରଦିନପାଇଁ 
 

ମାଣିଖd, ବାେଲଶ�ର 

ଦିଲG ୀପ ଚକ�ବb�ୀ 
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ଶାଶ�ତ େପ�ମଶାଶ�ତ େପ�ମଶାଶ�ତ େପ�ମଶାଶ�ତ େପ�ମ    
ତୁମରି େଜ�ାÍାେର ଉଲG ସିତ ମଁୁ େଯ 

େଲାଡ଼ା ନାହ] ତୁମ ଛୁଆଁ 

ଦୁନିଆଁ େଦଖିବ ଦୂେର ଦୂେର ଥାଇ 

ଆମ ପ�ୀତି ଦିଆନିଆ 

ମଁୁ ଭିଜୁଥିବି ତୁମ େଜାଛନାେର 

ସର ଜେଳ ଝୁଲି ଝୁଲି 

ତୁେମ େଦଖୁଥିବ ବିଦ� ନୟେନ 

ବାଦଲ ଫା1େର େଡାଲି 

ତୁମରି େଜ�ାÍାେର ଭିଜି ତନୁେମାର 

ଏେତ େଯ ପବିତ�  ହୁଏ 

 

 

 

 

 

 

ଉମjଳା ଦାସ 

 

 

 

 

 

ଭାବନା କେରନି ମJିରକୁ अବା 

ଶLଶାନକୁ ମଁୁ େଯ ଯାଏ 

ପଚାରିବିନି ମଁୁ ତୁମ େଦେହ अଛି 

କାହା କଳ1 ଠିକଣା 

ଦୁନିଆର େମାହ ନ ଛୁଏଁ ଆମକୁ 

अନନ� ଆମର େପ�ମ 

ଏଇ ଆମ ଭାଗ� େଖାଜିକି ପାଇେଛ 

େପ�ମ ସତ� ଚିରpନ 

 
େଗାକୁଳପୁର, କଟକ 
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କବି ଓ କବିତାକବି ଓ କବିତାକବି ଓ କବିତାକବି ଓ କବିତା    
ଭାବନା ରାଇେଜ ବୁଡ଼ି ଯାଇଥିଲି 

ଭୁଲିଯାଇଥିଲି କିଏ 

ମନ ଆକାଶେର ଉ1ି ମାରୁଥିଲା 

ମନଛୁଆଁ େଲଖାଟିଏ 

ଶ«ଗୁଡ଼ା ଆସି ଖ~ି େହାଇଗେଲ 

ପାଖକୁ ପାଖ େସ ନିେଜ 

କଲମ ମନୂେର ଆଉଁସି େଦଇ ମଁୁ 

େଲଖିଲି କବିତାଟିଏ 

କବିପ�ାଣ େମାର େଚଇଁ େଶାଇଥିଲା 

ନିେଘାଡ଼ ନିଦେର ସେତ 

ନିଦ ଭା}ିଗଲା େସ ଜାଗ�ତ େହଲା 

େଲଖନୀ ଧରିଲି ହାେତ 

ସୁଦୂରପ�ସାରୀ ଭାବନା ରାଇେଜ 

ବୁଡୁଥିଲି ଉଠୁଥିଲି 

ସେତ କି େଫନିଳ ସମୁଦ�  ଗଭ�େର 

ମେନ ମେନ ଭାସୁଥିଲି 

ପ�କାଶ ଚJ�  ପtା 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
ବି�ାନ ଶିiକ 

କଲ�ାଣପୁର, ଭୂଇଁପୁର, ଯାଜପୁର 

ଭ� ାମ�ଭାଷ : ୮୭୬୩୫୨୫୫୩୫ 
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ଶପଥଶପଥଶପଥଶପଥ    
ନାହ] େମାର େସନା 

ନୁେହଁ େସନାପତି 

ନୁେହଁ ମଁୁ ସବ�ସାଚୀ 

ଓଡ଼ିଆ ମାଟିର ଓଡ଼ିଆ ପୁअ ମଁୁ 

ନୁେହଁ ଧରମା କି ବାଜି ୧ 

ଆଖିେର अଛି େମା अସରpି ସ�ପ� 

ହୃଦୟେର ପ�ଶ�-ନିଆଁ 

ସବୁକିଛି ଥାଇ ମାଟି ମା’ର େମା 

ପଣତଟି ଫଟା କିଆଁ? ୨ 

େଭାଟ୍ अେ� କରି ଜନତା େଶାଷଣ 

ଭt େବାଲାଏ ସତ�ବାଦୀ 

ବଣ ମଲୂକର ସରଳ ମଣିଷ 

ସାଜିଛି କାହ]କି ଆତ1ବାଦୀ? ୩ 

ରତ� ଗଭ�ା ଏଇ ଜନନୀ ଗଭ�ରୁ 

ରତ�  କି’ ଗଲାଣି ସରି? 

େଦଖିବାକୁ କାହ] ମିଳୁନି ମଣିଷ 

ଯେଶାବp 
ପ/ନାୟକ 

 

ଗାkୀ େଗାପବkୁ ପରି? ୪ 

ଜାତି - ଧମ� - ବ'� ନାେମ ହୁଏ ରଣ 

ହୁଏ ର�ର େହାରି େଖଳା 

କୁଆେଡ଼ ଗଲା େସ ମଣିଷପଣିଆ 

ଭାଇଚାରା ପଣୂ�େମଳା? ୫ 

ଥରିଯାଏ େଦହ େଦଖୁଛି େଯେବ ମଁୁ 

अନ�ାୟ -अନୀତି - େଖଳ 

େଧାକାବାଜି - େଚାରି - ଧଷ�ଣ - ହରଣ 

ତ�ିକଟା େଯେତ ଖଳ ୬ 

େସପାଇଁ ଲଢ଼ିବି କରିଛି ଶପଥ 

କଲମ କାଳିକୁ େନଇ 

ଗୁଳି ପେଛ ବାଜୁ ଛାତିେର େମାହର 

ମରଣକୁ ଭୟ ନାହ] ୭ 
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ନାରୀନାରୀନାରୀନାରୀ    
କଳ1ିନି ନୁେହଁ 

କିr ଦୁନିଆ ତା ନଁାେର େବାେଳ କଳ1 

ମାୟାବିନୀ ନୁହଁ 

କିr ଦୁନିଆ ତା େପ�ମେର କୁେହ ଛଳନା 

अଶ��ଧାରୀ ନୁେହଁ 

କିr ଦୁନିଆ ତା ଆଖିେର କୁେହ ଲୁହ 

େସ ତ ବାଗ୍ ବିଜୟୀ 

େସ ତ େପ�ମର ମାେନ 

େସ ତ ସମୁଦ� ରୂପୀ ହୃଦୟ 

େସ ତ ପ�ାତାପର ଭୂମି 

େସ ତ अବେଚତନାର ବାରି 

େସ େହଉଛି ନାରୀ 

 

 

 

 

ଜୟp କୁମାର ସାହୁ 

 

 

 

ବିେବକ ଶନୂ�ା ନୁେହଁ 

କିr ଦୁନିଆ ତାକୁ କେହ ବିେବକଶନୂ� 

ପାଦର ଧୁଳିପରି ନୁେହଁ 

କିr ଦୁନିଆ ନିଜ ସ�ାଥ�ପାଇଁ କେର ପାଦର 

ଧୁଳି 

େସ ତ ନରରୂପୀ ଦୂଗ�ା 

େସ ତ ସତୀରୂପୀ ସୀତା 

େସ ତ ବିଶ�ାସର େରଖା 

େସ ତ ଆର�ର ରାcା 

େସ ତ ପ�ତୁ�ଷ ରୂପୀ अଗ�ୀ 

େସ ତ ସାତର}େର ବ'jତ ସୁJରୀ 

େସ େହଉଛି ନାରୀ 
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େଯାଗେର ଜୀବନ େଯାଗେର ଜୀବନ େଯାଗେର ଜୀବନ େଯାଗେର ଜୀବନ     
ବହୁ ପୁରାତନ, ଆେମ ସନାତନ 
अନାଦି ପ�ାଚୀନ, ଭାରତ ମହାନ 
ଜପତପ ଏ ଭାରତ ଭୂଇଁ 
କେହ ଭାରତ ଭୂଇଁ 
ତପ ଆଚରଣ, ଆମ ଋଷିଗଣ 
ତ� େଯ ସାଧନ, ମ� ବିଚiଣ 
େରାଗବ�ାଧି ଦୂେରଇବା ପାଇଁ 
କେହ ଭାରତ ଭୂଇଁ 
େଯାଗ ପ�ତିଦିନ, ସୁ� ରେହ ମନ 
ସୁଖ ଆଗମନ, ବେଢ଼ ବୁ�ି�ାନ 
େଯାଗ କର େରାଗ ଦୂରପାଇଁ 
କେହ ଭାରତ ଭୂଇଁ 
ବଜ� , ସୁଶାସନ, ପଦL  ତାଡ଼ାସନ 
ବୃi, ଶବାସନ, ବୀରଭଦ� ାସନ 
େକେତ େଯ ଆସନ ଆମ ପାଇଁ 
କେହ ଭାରତ ଭୂଇଁ 
ବ�ାୟାମ, ଆସନ, େଯାଗର ମିଶ�ଣ 
ହୁଏ ଆଗମନ, ସୁଖର ଜୀବନ 

େଗୗରୀ ପtା 

 

ଏ ବାରତା ଆଜି ଆମ ପାଇଁ 
କେହ ଭାରତ ଭୂଇଁ 
େଯାଗର ଦଶ�ନ କରଇ ଆହ� ାନ 
େଯାଗ अବଦାନ, ସୁJର ଜୀବନ 
ସୁଖ ଜୀବନଟି ଆେସ େନଇ 
କେହ ଭାରତ ଭୂଇଁ 
କର अନୁଧ�ାନ, େଯାଗେର ଜୀବନ 
ନିମ�ଳ ଚିpନ, ହୁଏ ସ�l ମନ 
େଯାଗକୁ ନିअେର ଆପେଣଇ 
କେହ ଭାରତ ଭୂଇଁ 
କରି ମଲୂ�ାୟନ, ବିଶ�ବାସୀଗଣ 
େଯାଗେର ମନନ, କେଲ ନିମଗନ 
ସୁ�, ସ�l ଜୀବନଟି ପାଇଁ 
କେହ ଭାରତ ଭୂଇଁ 

ଜୟପୁର, ଓଡ଼ିଶା 
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େଶଫାଳୀେଶଫାଳୀେଶଫାଳୀେଶଫାଳୀ! ! ! ! ତୁମ ଓଠେର େମା କଥାତୁମ ଓଠେର େମା କଥାତୁମ ଓଠେର େମା କଥାତୁମ ଓଠେର େମା କଥା    

େପÄାେପÄା ସ�ପ� ତୁମ ବୁକୁେର ଥିଲା 

େଫ�ା-େଫ�ି ଭିତେର ସୀମାେରଖା ଭୁଲି ଯାଇଥିଲି 

ସାହସ କରିଲି ତୁମକୁ अpର} ସଜାଇବାକୁ 

ତା ପାଇଁ େଲାଡ଼ା ନଥିଲା ତୁମ ଛୁଆଁର ମାୟାଭରା ତୂଳୀ 

େମା େଦହର େକାମଳତାକୁ ତନ�  -ତନ�  କରି ଯା� କରିବାକୁ 

ବଜାରର କିଛି େକାହକୁ ନିଜ ଭିତେର ଭରି 

ବିଷବୃi ସାଜିବା ମଣିଷ ନଥିଲ ତୁେମ 

ହଁ, ମଁୁ ପରା ଭୁଲି ଯାଇଥିଲି 

ନିଜକୁ ତୁମ ଉପେର ଆଶି�ତା ଲତା ଭାବୁଥିଲି 

ପ�ତିବ�ତାର େକା3 କରୁ ଭଲଲାଗିବାର ସମାପବb�କ କାଢ଼ି େନବାକୁ ଚାହୁଁନଥିଲି ମଁୁ 

ବ~ାରା ମାଟି, ପରିବ� ାଜକ ରାତି ଚିହ� ା-ଚିହ� ା ଧଳିୂ 

ସବୁ ଭଲଲାେଗ େମାେତ, ଠିକ୍ କାହାଭଳି େଗାେଟ 

ତୁମକୁ ଶ«ାpରେର େସଥିପାଇଁ ତ େଖାଜିବାକୁ େଚ ାକେର 

େମା େଦହର ତାତିକୁ ରାତିର ଭ� ମର ଆଦରି େନବାକୁ ଆେସନି 

ରାତିର ଚୁdନ ପରି ମଁୁ ଖୁବ ପରିଚିତାନା ତୁମ ପାଖେର 

ତଥାପି କାହ]କି େକଜାଣି ଦି� ଧା ଲାେଗ 

अମିତ ନାରାୟଣ 
ଶତପଥୀ 

 



ଆହ� ାନ
 ଇ-ପତି� କ

ା 

ଆହ� ାନ ଇ-ପତି� କା, ଚତୁ��ଶ ବଷ�, ସ�ମ ସଂଖ�ା, ଜୁଲାଇ-अଗ  ୨୦୧୯ Magazine Downloaded from www.aahwaan.com 

ଆହ� ାନ ଇ-ପତି� କା ସ%ୂ'� ନିଃଶୁ) ବିତରଣ େହତୁ ଡା େଜ�ାତି ପ�ସାଦ ପ/ନାୟକ1 2ାରା ପ�ତି3ିତ ଓ ପ�କାଶିତ  | Aahwaan.com  Aahwaan.com  Aahwaan.com  Aahwaan.com  |  414 

ତୁମ ଓଠେର େମା କଥା ଶୁଣିବାକୁ? 

ହଁ, ଶୀତର ଓଠ ଫଟାଠାରୁ ବି େସ ଦାଉ अଧିକ 

ମଁୁ ଜାଣିଛି 

ବi ଜଣ1ୁ, ମୁt ଉପରର େକଶ ଉପେଭାଗ କରିବାକୁ ଜଣ1ୁ 

ହcର େମାହ-�ଶ� ଜଣ1ୁ 

ଛାତିର ନିଆଁ ଜଣ1ୁ 

ତା'ର ଦୂର ଧୁଆଁ ଜଣ1ୁ 

ଖt-ଖt କରି ବା�ିବାକୁ ଏ ଶରୀର ଭାରି କ  

ବk ଜୁଆର େରାକିବା ଭାରି ଦୁ¨ର 

ମଁୁ ଧନ� େତଣୁ 

iୁଦ�  ଶରୀରେର ଏଇ ଭାବୁଥିଲି 

अନ�ମନ@ ଭାବେର େମା େଦହେର ପଶି 

ତୁମ ଓଠ େମା କଥା କହିେଦେଲ 

ତୁମକୁ ଶାpି ମିଳpା କି..? 

ଓଠ ମିଶାଇବା ଆଗକୁ ବି ବହୁତ କିଛି अଛି.. 

ମନୁଷ� ତାର ଜଠରରୁ ଶୁଣିଛି। 
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ଗୁଡ଼ିଗୁଡ଼ିଗୁଡ଼ିଗୁଡ଼ି    
ଜୀବନ ଛଳନା ମରଣ ଯ�ଣା 

ମଝିେର ନିଶ�ାସ ବାkିଛି େଡାରୀ 

େସ େଡାରୀ ଭିଡୁଛି ସଂସାର ବିkାଣୀ 

ସମୟ ଲେଟଇ ହାତେର ଧରି॥ 

 

େକେବ ଲେଟଇରୁ ସତୂା ଦି'ଖିअ 

ସୁଖରୁ େପସିଏ େଦଉଛି ଛାଡି 

େସହି ଦି'ଖିअ ସତୂା ପାଇଗେଲ 

ଜୀବନ ଗୁଡିଟା ଯାଉଛି ମାଡି॥ 

 

ସଂସାର ଗଗେନ ଜୀବନର ଗୁଡି 

ଉଡିବୁେଲ ସେତ ଯିବ େସ ମାଡି 

ଦୂର ଆକାଶର େମଘମାଳା ଟପି 

ମରଣ ଗୁଡିକୁ ପଛେର ଛାଡି॥ 

 

େଯେବ ଲେଟଇର ସତୂା ଖିअଟିକୁ 

େଜ�ାତିର~ନ ସାହୁ 

 

ଭିଡଇ ବିkାଣୀ ହାତେର ତାର 

ଜୀବନର ଗୁଡି ଖସଇ ତଳକୁ 

ଉପେର ଥାଏ ତା' ଦୁଃଖର ଭାର॥ 

 

େଯେତ େଯେତ ଭିେଡ ନିଶ�ାସ େଡାରୀକୁ 

ଫଡ ଫଡ ଡାେକ ଜୀବନ ଗୁଡି 

ସମୟ ଲେଟଇ ହାତେର ଯାହାର 

ଜାେଣ େସ େକତିକି ପାରିବ ଉଡି॥ 

 

େକେବ ସୁଖ ପୁଣି େକେତେବେଳ ଦୁଃଖ 

ଛାଡଇ ଟାଣଇ ସତୂା ଖିअକୁ 

ଉପରକୁ ଗେଲ େଦଖିନ ପାରଇ 

ଜୀବନ ଗୁଡିଟା ତା ବିkାଣୀକୁ॥ 
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େଯେତେଯେତ ଖେସ ଜୀବନର ଗୁଡି 

ତଳକୁ ତଳକୁ ପାେର େସ େଦଖି 

ନିଶ�ାସର େଡାରୀ କଟି ସାରିଲାଣି 

କାଟିଛି ବିkାଣୀ ହାେତ କଇଁଛି॥ 

 

ଖସି ପଡୁଥାଏ ଜୀବନର ଗୁଡି 

अନୁତ� ସିଏ ବିେlଦ େଦଖି 

ମରଣ ଗୁଡିଟା ଧୀେର ନେଭ ଉେଡ 

ଦୁଃଖ ବାଦଲରୁ अଶ�� ସାଉଁଟି॥ 

 

jrs.2013rediffmail@gmail.com 

୮୮୯୫୧୫୩୫୫ 
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କାହ]କିକାହ]କିକାହ]କିକାହ]କି    
ଝଡ-ବଷ�ା େତାଫନର 

ମଡ ମଡ ଶ«, 

ବିଜୁଳିର ଥରିଉଠା 

ପ�କ%ିତ ହୃଉଦୟର କi 

କାଇଁ େମାେତ ଟିକିଏବି େହେଲ 

େଦଇପାରୁନଥିଲା ଭୟର ଆଭସ  

 

ସୁଲୁ ସୁଲୁ ରତି� अଧର ପବନେର 

ଦୂର ଦିଗpେରଭାସିବୁେଲ 

अଦୃଶ� ନରୀର ଆଧା अ1ା ଛବି, 

ମନଭିତେର ସ�ରଣ କରୁନଥିଲା 

କାଇଁ ଭୟକୁତ ଆବାହନି  

 

ତ କହ]କି ଆଜି, 

ଏେତ ଭୟ? 

ମନହୃଦୟର ମ� ଉପେର, 

ମେନାଜ କୁମାର 
େବେହରା 

 

କିଏ ଜେଣ अଭିନୟ କେର, 

ରାତି� ର अସ~ତ ସ�ପ� ଇଲକେର  

 

କାହ]କି ? 

କାହ]କି େମା ହୃଦୟର ମାଂସଳ ପିtଟି 

ଜାକି ଜୁକି ଥରି ଉେଥ 

ରାତି�  अଧେର ଚିଲାମାରି  

 

କାହ]କି? 

ବ�c ବହୁଳତା अବ�ାେର 

ମcି¨ର ସିର ପ�ସିରା ଗୁଡିକ 

ଫୁଲିଉଠpି, 

ଧଇଁ-ସଇଁ େହାଇ, କାହ]କି ? 
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ତମରି ସ�ର େଯେବ 

ସiୂL  ପରଦ ଉପେର ଗୁଣୁ ଗୁଣୁ େହାଇ ବାେଜ, 

କାହ]କି? 

ହସିଉେଠ, େସଇ ଭୟଳୁ ମାଂସଳ ପିtଟି, 

ସ�ଗ� ପୁରୀେର ଘରିୂବୁଲିଲା ପରି 

େସ କାହ]କି ମ�ମୁ� େହାଇ 

ମିଶିଯାଏ େସଇ ସ�ରର 

ସ� ବ'j  ଓଢଣା ଭିତେର ହଜିଯିବା ପାଇଁ 

 

କାହ]କି? 

ସିkୁ ଲÌିବାକୁ ଇlା କେର, 

ସାତ ତାଳର ଶାମୁକାକୁ ପାଇବାକୁ ଇlା ରେଖ 

କାହ]କି, 

ଭୟ େସଠି ହଜି ଯାଏ 

ନିଜ ପାଦ ଚିହ� କୁ ହଜାଇ 

 

କାହିକି? 

େସ ପ�ିମେର ଡୁବାଳି ମାରୁଥିବା ସଯୂ��କୁ େଦଖି ହସୁଥାଏ, 
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େବାେଧ କିଛି अଶା, କିଛି ସ�ପ�, କିଛି ପ�ତିସL �ତି େନଇ 

େଫରିବାକୁ ବ�ଗ�, ଉ�ାମbା ମେନ ତା’ର 

େସ’ବି ହସି ଚାହ]ରେହ 

ଆସpା କାଲିର ସୁଯ��କୁ  

 

କାହ]କି ନା’ 

ନୂତନ ଆଶା ନୂତନ ଆକାଂiାର ସ�ାର 

ଫୁଲ ମଂଦିରାର ସବାରୀ ଚଢି 

ନୂତନ ସକାଳର ଆବହନ କରି 

େଫରିବ, ପୁଣି ହେସଇବ 

ପୁଣି ପ�ତିସL �ତିବ� େହାଇ  

 

 

 
अଧ�ାପକ, ଓଡ଼ିଆ ବିଭାଗ 

ପି.ଏସ୍.ଏସ୍.େଜ ଡିଗ�ୀ ମହାବିଦ�ାଳୟ 

ବअଁରପାଳ, अନୁେଗାଳ 

େମା-୭୩୭୭୪୪୯୬୫୪  
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େଲଖୁଛି ମୁଁ ତୁମପାଇଁେଲଖୁଛି ମୁଁ ତୁମପାଇଁେଲଖୁଛି ମୁଁ ତୁମପାଇଁେଲଖୁଛି ମୁଁ ତୁମପାଇଁ    
ଲାଗୁଥିଲା ଭୟ କଲମକୁ ଧରି କିଛି େଗାେଟ େଲଖିବାକୁ, 
ଥରୁଥିଲା ହାତ ଚିpାକରି କିଛି ତୁମପାଇଁ େଲଖିବାକୁ। 
अଜଣା େମା ପାଇଁ ପରିଚୟ ତୁମ ଠିକଣାେର େଲଖିବାକୁ, 
େକମିତି ଆସିଲ ପ�ଜାପତି େହାଇ ଉପବେନ ଉଡ଼ିବାକୁ। 
ର} େବାଳିେଦଲ ସ�ର} େଦଇ ମନ ଉପବେନ େମାର, 
ଇJ�ଧନୁର େତାରଣ ଆ1ିଲ ମନ ଆକଶେର େମାର। 
ବିଜୁଳି ଚପଳ ପରି େମା ମନେର ଝଲସି ଆସିଲ ତୁେମ 
ମୟରୂୀ ଠାଣିେର ଚପଳ ଆଖିେର କଥା କହିଥିଲ ତୁେମ। 
ପ'ୂjମା ଚାJେର ଦାଗ ସିନା ଥିଲା ତୁେମ ଥିଲ ରୂପାଜହ� , 
ରୂପେର ତୁମର ତୁଳନା ନ ପାଇ ବାଛିେନଲା ଏଇ ମନ। 
ସପନେର ଆସି ମନମJିରେର ବାଛିେନଲ େଯଉଁ�ାନ, 
ଲିଭିଲାନି ଦାଗ अଲିଭା अiେର ରହିଥିବ ସବୁଦିନ। 
ଚାJର ଶୀତଳ ଲାଗୁଥିଲା େମାେତ अମାବାସ�ା अkକାେର, 
ଚJନ ମହକ ବାସୁଥିଲା େମାେତ ମଳୟ ବହିେଲ ଥେର। 
ତୁମ ରୂପ େମାର ଭାଷା ସୃ ିକେର ହୃଦୟ ଶନୂ�ଗହ� େର, 
ତୁମ ମୃଦୁହସ ପ�ତିଧ�ନି ହୁଏ େମା ମନ ବୀଣାର ସ�େର। 
େମାର ପରିଚୟ ତୁମପାେଖ ନାହ] अ�ାତ ମଁୁ ତୁମପାଇଁ, 
ତଥାପି େଲଖୁଛି ଜୀବନ କବିତା େକବଳ ତୁମରି ପାଇଁ। 
ଝରିଯିବି ଦିେନ ଶୁ¨ ଫୁଲ େହାଇ ସୁଗk ମହକ େଦଇ, 
ତଥାପି େଲଖିବି ଜୀବନ କବିତା େକବଳ ତୁମକୁ େନଇ …। 

ମେନାର~ନ 
ମୁଦୁଲି 
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ନିରୁ�ି ନିରୁ�ି ନିରୁ�ି ନିରୁ�ି     
େହଇ.... 
ତୁେମ େକଉଁଠି ନିରୁ�j  େହଇଗଲ 
ତୁମକୁ େଖାଜୁଛି ଆଜି 
ଗଁାର ଗଳିକJି ରାcାେର, ଆd େତାଟାେର, 
ବୁଢାବରଗଛ ମtପ ତେଳ, 
ନଈକୂେଳ,ପାହାଡର ଆରପେଟ 
କାହ] େକଉଁଠି ତ ଦିଶୁନ ତୁେମ । 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ପି�ୟ1ା ସାହୁ 

 

ଜଣାନାହ] କି ଶୁଣାନାହ] 
ହଠାତ ଚାଲିଯାଇ କଣ ଠିକ୍ କରିଲ ତୁେମ ? 
ଜାଣିଛ... ମଁୁ ବଂଚିଛି 
ଜଳବିହୁେନ ମୀନ ପରି, 
ଚାJବିନା କୁମୁଦିନି ପରି, 
ବରଷାବିନା ଚାତକ ପରି 
ଜାଣି ପାରୁନ ନା ଜାଣିକି ବିଳୁଚିଛ ତୁେମ । 
 
ସତେର କଣ ତୁମ ପାଖେର ପହ�ି ପାରୁନି 
େମା ବିରହୀ ପ�ାଣର ବ�ାକୁଳେବଦନା 
କାହ]କି କରିଲ େମା ସାେଥ ଏମିତି ଛଳନା 
ଆସ... େଫରିଆସ ତୁେମ 
ତୁମକୁ ପାଇେଲ ହ] ତ େଖଳିଯିବ 
େମା ମନେର ଉନL ାଦନା । 

ସାହାନିଆଜ ପୁର, କଟକ 
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େଶଷକୁ ମୁନା ବୁଝିଲାେଶଷକୁ ମୁନା ବୁଝିଲାେଶଷକୁ ମୁନା ବୁଝିଲାେଶଷକୁ ମୁନା ବୁଝିଲା    
ମୁନା ବାହାରିଲା ମଉସା ଘରକୁ 

ଛୁଟି अଛି ଟିେକ ବୁଲି ଆସିବ 

ସକାଳୁ ସକାଳୁ ସଜବାଜ େହଲା 

ପହ�ିବା କାେଳ େଡରି େହାଇବ ୧ 

 

େମାଟର ସାଇେକଲ୍ ଚଢ଼ିକରି ଯିବ 

ମନେର ଆନJ େଯ अସୁମାରି 

ବାପା କହିଛpି ନୁଆ ଚଲଉଛୁ 

ଧିେର ଧିେର ଯାଇ ଆସିବୁ େଫରି ୨ 

 

ବାହାରିଲା େବେଳ ମା କହିଥିଲା 

େହଲେମଟ୍ ପିkି ଯା’େର ଧନ 

ବିନା େହଲ୍ େମଟ୍ ଚଳାpିନି ବାପା 

ଜାଣpି େସ ମଲୂ�ବାନ ଜୀବନ ୩ 

 

 

ପ�େମାଦ କୁମାର 
ପ�ଧାନ 

 

େହଲ୍ େମଟ୍ ପିkି ଗାଡ଼ି ଚଳାଇେଲ 

 ାଇଲ୍ ତାହାର ରହିବ ନାହ] 

ମୁନା ରାଗିକରି କହିଲା ମାଆକୁ 

ସକାଳୁ େମା ମୁt ଖାଆ ତୁ ନାହ] ୪ 

 

अମାନିଆ େହାଇ ଚାଲିଗଲା ମୁନା 

ଆଖିେର ଆଖିଏ ଭରି ସପନ 

अନ�ମନ@େର ବାେଟ ଦୁଘ�ଟଣା 

ଭାଗ�ଥିଲା ବ�ିଗଲା ଜୀବନ ୫ 

 

େଚତାଶନୂ� େହାଇ ପଡ଼ିଥିଲା ସିଏ 

ଡା�ରଖାନାର ଶଯ�ା ଉପେର 

ବାପା ମା ସାେ} ବkୁବାkବ ବି 
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ବସି କାJୁଥିେଲ ମୁt ପାଖେର ୬ 

 

େଚତା େଫରିବାରୁ ମା’କୁ କୁେÁଇ 

କାJି କାJି ଭୁଲ୍ କଲା ସ�ୀକାର 

अମାନିଆ େହାଇ ପିkିନି େହଲ୍ େମଟ୍ 

ଏଇଥର iମା େମାେତ ତୁ କର ୭ 

 

ଏଇଭଳି ଭୁଲ େହବନାହ] େକେବ 

ପାଇअଛି ଶିiା अମାନିଆର 

 ାଇଲ୍ ଠାରୁ ଜୀବନ ମଲୂ�ବାନ 

ବୁଝିବାକୁ ବାକି ନାହ] େମାହର ୮ 

 
ସହକାରୀ ଶିiକ 

ସରକାରୀ ଉ§ ପ�ାଥମିକ ବିଦ�ାଳୟ 

ବଡ଼ହୁଲା, अନୁଗୁଳ, ଓଡ଼ିଶା 
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େଯାଗ� ସpାନେଯାଗ� ସpାନେଯାଗ� ସpାନେଯାଗ� ସpାନ    
ଶ�ାମଳ ପଲG ୀ ଭୂଇଁେର 

ଜନମିଛି ମୁହ] 

ଗଁା ପଲG ୀ େସୗJଯ��କୁ 

ଭୁଲି ଯିବିନାହ] ୧ 

ନାନା ଜାତି ଶସ� ମୁହ] 

अମଳ କରଇ 

େଦଶ ଜନତା1 ମୁେଖ 

ଆନJ ଭରଇ ୨ 

ହାତେର ଲ}ଳ େମାର 

ମୁtେର ଟୁପୁର 

ଖରା ବରଷାକୁ ଜମା 

କେରନି ଖାତର  ୩ 

େଦଶର କୃଷି ସdଳ 

ଲ}ଳ ମନୂେର 

 

 

ସସିLତା ପ�ଧାନ 

 

 

ନିରାଶ କେରନି େକେବ 

କାହାକୁ ମନେର ୪ 

ଫସଲ अମଳ କାେଳ 

ଖୁସିେର ବିେଭାର, 

ମହାଲiL ୀ େଦବୀ1ର 

ପଜୂଇ ପୟର ୫  

ଏଇ ଜନମଭୂଇଁର 

ମଁୁ େଯାଗ� ସpାନ 

ଖାଦ� ମଁୁ େଯାଗାଇଥାଏ 

େଦଇ ଶ�ମଦାନ ୬ 
ସହକାରୀ ଶିiୟିତ� ୀ 

ସରକାରୀ ଉ§ ପ�ାଥମିକ ବିଦ�ାଳୟ 

ବଡ଼ହୁଲା, अନୁଗୁଳ, ଓଡ଼ିଶା 
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ସୁଧାଂଶୁର अେପiାସୁଧାଂଶୁର अେପiାସୁଧାଂଶୁର अେପiାସୁଧାଂଶୁର अେପiା    
କାହାର अେପiା ଥିଲା 

େଭଟିବାର ଉନL ାଦନା ଥିଲା 

ମନେଖାଲି କାJିବାର 

अେନକ ଇlା ଥିଲା... 

କାହାକୁ େଦଖିେଦଇ 

ହସିବାର ବହୁତ ଥିଲା 

ତା’ର ପଦୁଟିଏ କଥାେର 

େକବଳ ସେpାଷ ଥିଲା 

 

 

 

 

 

 

 

 

ସୁଧାଂଶୁ ମtଳ 

 

େମାେତ କାହାର अେପiା ଥିଲା 

କହିବାକୁ ତ अେନକ କିଛି ଥିଲା 

ଥରୁଟିଏ ମନଭରି େଦଖିବାର ଥିଲା! 

 

େହେଲ ବୁଝିବାର ଭୁଲ କରିବନି 

େମାର ନା କିଛି ମାଗିବାର ଥିଲା 

ନା ହସି କରିବାର ପାଗଳାମି ଥିଲା 

ଏଇଟା େମାର େକବଳ ଭଲ ପାଇବା ଥିଲା! 

 

େମାେତ କାହାର अେପiା ଥିଲା 

େହେଲ ଛୁଟି ସରିଗଲା 

େକବଳ अେପiା अେପiାେର ରହିଗଲା! 

 

ତମର େସଇ अେପiାର ସାଥୀ ସୁଧାଂଶୁ 
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ସୁଖୀ ଦା%ତ�ସୁଖୀ ଦା%ତ�ସୁଖୀ ଦା%ତ�ସୁଖୀ ଦା%ତ�    
ବିରଳ ଏ ପୃଥିବୀ ବିରଳ ତା’ର ସୃ ି 

ନାରୀ ପୁରୁଷେର େଭଦଭାଦ କେରନି ତା’ର ପୁ ି 

ଜେଣ अଟଇ अନ�ର अନୁରୂପ ଛବି 

ପ'ୂ�ତାର ପରିପ�କାଶ अେଟ େସ ଭେବ 

ନା ଧନ ନା ଘର अବା େବୖଭବେର ପରିପ'ୂ� 

କରାଇ ପାରିବନି େକେବ ଦୁହ]1ୁ ସ%ୂ'� 

ପବିତ�  ବkନର େସ अଟଇ େସ ପ�ତୀକ 

ପରିଭାଷା ବୁଝିବାକୁ ଦରକାର ବିେବକ 

ଶରୀର अଲଗା କିr ମନ ତ अଭିନ�  

ପ�ତିଟି େକାଷିକାେର ଥାଏ େସ ପରିପ'ୂ� 

ବିJୁଏ ବିJୁଏ ଲୁହେର ଥାଏ ତା’ର ସL �ତି 

ନା ଥାଏ ତା’ର େକେବ ଆଦି ନା ଇତି 

େକ କରି ପାରିବ େପ�ମର ଆର�ର ପରିକ�ନା 

�Jନ ବି କରିପାେରନି ତା’ର ତୁଳନା 

ସୁଖି ଦା%ତ�ର ଇଏ ହ] ଚାବିକାଠି 

କରି ପାରିବ େସ ସାରା ଦୁନିଆକୁ ଏକାଠି 

ରାେକଶ ସାହୁ 

 



ଆହ� ାନ
 ଇ-ପତି� କ

ା 

ଆହ� ାନ ଇ-ପତି� କା, ଚତୁ��ଶ ବଷ�, ସ�ମ ସଂଖ�ା, ଜୁଲାଇ-अଗ  ୨୦୧୯ Magazine Downloaded from www.aahwaan.com 

ଆହ� ାନ ଇ-ପତି� କା ସ%ୂ'� ନିଃଶୁ) ବିତରଣ େହତୁ ଡା େଜ�ାତି ପ�ସାଦ ପ/ନାୟକ1 2ାରା ପ�ତି3ିତ ଓ ପ�କାଶିତ  | Aahwaan.com  Aahwaan.com  Aahwaan.com  Aahwaan.com  |  427 

ସL �ତିସL �ତିସL �ତିସL �ତି    
ସL �ତି... ଏକ अଭୁଲା ରାତିର ଶୀତଳ େଜ�ାÍାଟିଏ 

ସL �ତି... େସ େଯ, ପାହାpି ସକାଳ କୁହୁଡ଼ି ଶୀତଟିଏ 

ସL �ତି... େସ େଯ ଯୁଇର ନିଆଁର ପାଉଁଶ ଧୁଳିଟିଏ 

ସL �ତି... ଏକ ପହିଲି ବସp ମଳୟ ସମୀରଟିଏ 

ସL �ତିର ପାହାଚ େଡଇଁ 

ସL �ତିକୁ ଭୁଲାଇ େନଇ 

ବ�ିବାଟା ଏକ अଭିଶ�, अଭିଶ�, अଭିଶ�େର... 

ସL �ତି... େକେବ ପଣତକାନିର ଛାଇ ଆଲୁअର େସ�ହ 

ସL �ତି... େକେବ ମାଆର ଓଠର अମୃତ ଗୀତର େମାହ 

ସL �ତି... େସ େଯ, अkାରୀ ନିଶିର अଭୂଲା ସ�ପ�ଟିଏ 

ସL �ତି... େସ ତ ଝଡ଼ ବତାସର ଉଡ଼pା ଚେଢ଼ଇଟିଏ 

ସL �ତିର ଦରଜା େଡଇଁ 

ସL �ତିକୁ ଧରିବା ପାଇଁ 

ଭାବିବାଟା ଏକ अଭିଶ�, अଭିଶ�, अଭିଶ�େର... 

ସL �ତି... େସ ତ अଲିଭା ଚିଠିର अକୁହା अiରଟିଏ 

ସL �ତି... େସ ତ अେଦଖା ଫେଟାର ଚିହ� ା ଚିହ� ା ରୂପଟିଏ 

କାଳିଚରଣ 
ମହାରଣା 
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ସL �ତି... େସ େଯ ବହିଯାଇଥିବା ନଈର ସୁअଟିଏ 

ସL �ତି... େସ େଯ, ଥୁ�ା ବରଗଛ ଛାଇର ସକାଳଟିଏ 

ସL �ତିର ପାଖୁଡ଼ା ଧରି 

ସL �ତିକୁ ଏକାଠି କରି 

ଗାଇବାଟା ଏକ अଭିଶ�, अଭିଶ�, अଭିଶ�େର.... 

 
ଶିiକ, ବbjନୀ, େସାଡ଼କ, େପାଲସରା 

ଗ~ାମ ଜିଲG ା, ଓଡ଼ିଶା 

ଭ� ାମ�ଭାଷ : ୮୨୪୯୨୪୫୦୯୦ 
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ଜୀବନେସ�ାତଜୀବନେସ�ାତଜୀବନେସ�ାତଜୀବନେସ�ାତ    
େସ�ାତ ପରି ଏଇ ଜୀବନ 

ଚଳଚ�ଳ କୁଳୁକୁଳୁ ଧାେର ନଈେଟ ପରି 

େକଉଁ अନାଦି କାଳରୁ ଜୀବନେସ�ାତ 

ଧାଉଁଛି अନବରତ 

ସମୁଦ� କୁ ଛୁଇଁବାର ନିଶାେର 

ବାେଟଘାେଟ ନଈକୁ େଭଟିବାକୁ ହୁଏ 

ମଝିେର ମଝିେର ପ�ତିବkକ 

ସଦା ତ¥ର ନଈଟି ପରି 

ଏଇ ମଣିଷ ସୁଖର ପେଛ ପେଛ 

ଧାଇଁଛି ଦିନ ତମାମ 

 

 

 

 

 

 

ପବିତ�  ଦାସ 

 

 

 

ରାତିର ସ�ପ�େର ମସଗୁଲ େହାଇ 

ପାଦ ପେର ପାଦ ବଢ଼ାଏ 

େସ ଆଗକୁ ପ�ତି ମୁହୂb�େର 

ଜୀବନକୁ ସରସମୟ କରିବାର ନିଶାେର 

ଭୁଲିଯାଏ େସ େଭାକ େଶାଷ 

ବାଧାବିଘ� ଭଳି େକେତ अବେଶାଷ 

ତଥାପି ନାହ] ଦିରୁ�ି କି ବିର�ି 

ଧାଉଁଛି ଜୀବନେସ�ାତ अବିରତ 

ମହାନିବ�ାଣ ଲi�େର ଆଗକୁ ଆଗକୁ 
ଗେବଷକ 

େରେଭନ୍ ସା ବିଶ�ବିଦ�ାଳୟ 

କଟକ, ଓଡ଼ିଶା 
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ରାମ ରାମାୟଣ ଚଉତିଶାରାମ ରାମାୟଣ ଚଉତିଶାରାମ ରାମାୟଣ ଚଉତିଶାରାମ ରାମାୟଣ ଚଉତିଶା    
େଲା କବିତା ! ମେତ ସତ ତେତ ମିଥ�ା 

(େଘାଷା) 

କରମେର ମେର ରମ� ବା अମେର 

ରାମ ରାମାୟଣ କଥା, 

କବି କାମ� କେମ� ଉପଇJ�  େପ�େମ 

ରହି ରଚିଳି ଏ ତଥା । 

ଖଗପତି ପତି େଗାେଲାକ େଲାକେର 

େଲାକ1 ଜାଣୀ େବଦନା, 

ଖଳ ଦାନବ1 ତାରଣ ମରେଣ 

ପରୂଣ ରଣ କାମନା । 

ଗଣକ ଗଣନା ଗଣିକା ଜରତା 

ନଜର ତା ଋଷ�ଶୃ}, 

ଗଗନ ଈତିେର ଇତି େହାମ ପେର 

ତପ ତାପେର ଭ} େଯ । 

େଘନି େଲାମପାଦ ପାଦ ପାଦପେର 

ଜୀବନ ଜୀବନ ପେର, 

େଦବଦb ସୁନା 

 

ଘନାଘନା ନେଭ ଲଭିେଳ ନୀରେବ 

ଦୁଇ ଦୂହିତା ଦାନେର । 

ଉଇଁ ଦଶରଥ ରେଥ ମେନାରଥ 

ପରୂଣ ଋଷି ପଜୂାେର, 

ଉଆସ ଆଶେର ଆଶିଷ େଶଷେର 

ଚୁ�ତ ଏ ଆହା ଆହାେର । 

ଚକ� ାp अpେର ଭiିେଲ ତାପେର 

ତପ ଚତୁଃëାଳ େହଲା, 

ଚକ�ପାଣି େଘନି ପାଣିେର େଯ ରାଣୀ 

େକାଶଳ ସୁତା େକୗଶଳ�ା । 

ଛାମୁ1 ଛାମୁେର େକୖେକୟୀ େମୗନେର 

ଲଭିେଲ ଭରତ ତଥା, 

ଛଇଳ ଲiLଣ ସାଥିେର ଶତୃଘ� 

ଲଭି ଆନJ ସୁମିତ� ା । 
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ଜାଣକି ଜାନକୀ ଜନକ ଜନକ 

ଈଶ ଆଶିଷ ଇଷେର, 

ଜନମ ସିJୂକ ସିkୂର କୂଳେର 

କୁଳ ଉ� ଳ ତାପେର । 

ଝଷର େଶଷେର ଜୀବନ ବନେର 

ନବୀନ ଜୀବନ ଯଥା, 

ଝଷ ଏ େଶଷେର ଜୀବନ େସ ସେର 

ଲଭpି ଲଭିେଲ ତଥା । 

�ାନୀ ବିଶ ାମିତ�  �ାେତ �ାପନେର 

ନୃପତି1 େବନି ପୁତ� , 

େନଇ େଯ ତାଡ଼କୀ ସୁବାହୁ ବଇରୀ 

ମାରି େଯ ମାରିଚ ସତୂ�  । 

ଟଳିଥିେଲ ତେଳ अହଲ�ା ଜୀଇଁେଲ 

ପଥର ରୂେପ ପଥେର, 

ଟହଲି ଝି1ିେଲ ତାପେର ଜୀଇଁେଲ 

ରାମ ପୟର �ଶ�େର । 

ଠଉରି ନାଉରୀ ପୟର ଚାତୁରୀ 

କରି େଧାଇେଳ ପିଇେଲ, 

ଠଣେର ତରଣି କାpେର ତରଣୀ 

କନକ ରୂେପ ପାଇେଳ । 

ଡିtିେମ ଜନକ ଜାନକୀ କନକ 

ଚାହ] ବର ସ ୟdେର, 

ଡାକରାେର କେର େକାଦt ଭ}େର 

ବିବାହ ରାମ ସ}େର । 

ଢଣ ଭା}ି ଢମ ପଶ�ୁ ତାମତମ 

ଉେମ ପୁରୁଷମ, 

ଢାଲୁକୁ अଇେଲ ଆଶିଷ ଲଭିେଲ 

ମିଳେନ ବିଳୀନ ଢମ । 

ନୃପତି ନିେୟାଗ େଯାଗର େଯାଗେର 

ମÄରା େକୖେକୟୀ ଧ�ାୟି, 

ନେରଶ ପାଶେର ଦୁଇ ବର ପେର 

ନିରଂଶ କରିେଲ ଯାଇ । 

ତାପିତ ପିତାର ତାରକ ତା1ର 

ରାମ ଆଜି ବନ ଯିେବ, 

ତୁେଳ ଦି ତୀୟେର ଭରତ େଯାଗେର 

ନିେୟାଗ ନେରଶ ଥିେବ । 

ଥୟ ଥରକେର ପିअର ପୟେର 

ଢଲି କରିେଳ ପ�ଣାମ, 
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େଥାଇ େଦଇ ସବ� ସୁବ� ଭୂଷଣ 

େଯାଗୀ ରୂପେର ବିରାମ । 

ଦୁରାଶା ପାଶେର ନେରଶ େଶଷେର 

ହାରି ଚଉଦ ବରଷ, 

ଦୂର କରି ପେର କୁମର େଶାକେର 

ଜୀବନ ତହ]େର େଶଷ । 

ଧନୁଧରି अେ} କାpାନୁଜା ସେ} 

ଚିତ� କୁଟ ଉଟଜେର, 

ଧkି ଭରତ େଯ ମିଳିେଲ େଶାକେର 

ଲଭିେଲ କଠଉ କେର । 

ନାଶି ବିରାୟୁଧ ବୀର ଯୁ� ସାଧ 

ବ� ହL ା� ଲଭିେଲ କେର, 

ନ ମଳିନ ଲଭି ଚଲିେଲ ମିଲିେଲ 

ନାଶିେଳ ନାଶିକା ଶେର । 

ପୀଡ଼ିତ ପୀଡ଼ାେର ଲiLଣ େକାପେର 

ସପୂ�ଣଖା ଉପସମ, 

ପାତକୀ ରାବଣ ମରିଚ େପ�ରଣ 

ସୁବ'� ସାର} ଭ� ମ । 

ଫJେର ମJେର ଜାନକୀ अ}େର 

ଦଶାନନ କର �ଶ�, 

ଫଡ଼ଫଡ଼ କରି ଖଗ ଖଡ଼ଗେର 

ଆଘାେତ ଜୀବିତ ବଶ� । 

ବିରହି ବିହାରୀ ଶ�ୀହାରି ଶ�ୀହରୀ 

ଖଗ ରi ସେJସେର, 

ବିହିର ବିହିତ ହିତେର ବ�ଥିତ 

ରi େଦଶ ଭ� ମଣେର । 

େଭାଜନ ସୁଫେଲ ଭାଗ�ଫଳ ଫେଳ 

ଶବରୀ ଶ�ୀହରୀ ପାେଦ, 

େଭାଗୀେଳ େଶାକେର ଚକ�ବାକ ପେର 

ପାବନି ମୁଖ ଆହÎ ାେଦ । 

ମିହିର କୁମର ସେ} କରି ମିତ�  

େଭଦିେଳ ବିଶାଳ ଶାଳ, 

ମକ�ଟକୁ ମାରି େଦେଳ ମେJାଦରୀ 

ମାଲ�ବେp ବଷ�ା କାଳ । 

େଯାେଥ ହନୁମp ବଲG ଭ ଉଦp 

େଶାେକ अେଶାକ ବଣେର, 

ଯମଜ ମ�ିେଲ େସତୁ ସିkୂ ଝେଳ 

ବାନର େସନା ସ}େର । 
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ରଘୁନାଥ ଧ�ାୟି ପାବନି େଯ ଯାଇ 

अନେଳ ଲ1ା ଦହନ, 

ରାବଣକୁ ରଣ ବାରଣେର ଭାଇ 

ତଡ଼ି ସମର ବରଣ । 

ଲ�ିତେର ଯାଇ ରାମ ନାମ ଧ�ାୟି 

ବିଭିଷଣ େହେଲ ମିତ, 

ଲ1ାପତି ସୁତ ସାେଥ କୁ�କ'� 

ସମେର ସଶ�େମ ମୃତ । 

ବେଳ ଇJ�ଜିତ ଜିତି େଦେଳ iତ 

ଆହତ ଏଣୁ ଲiLଣ, 

ବାଇେଲ ଯାଇ ପାବନି अନାଇ 

ଗkମା��ନ ଗମନ । 

ଶ1ିେଳ ଶକେଳ ପୁରୁଜିତ ବଳୀ 

ବଳୀ ରାବଣ ମରଣ, 

ଶଠ ବିଭିଷଣ ବଢାଇ କଷଣ 

ନାଭିେର ଚଳାଇ ବାଣ । 

ଷଡ଼ଜ� କରି ଭାତୃ ତ ବଇରୀ 

ମେJାଦରୀ ସୁJରୀ, 

ଶ�ୀଲ1ା ଲଭିେଲ ନୃପତି ସାଜିେଳ 

ଆନJ ନାଦ ସବୁରି । 

ସୀତାକାp ସୀତା ଜାଳି କାpା କାpି 

ପରଖି ରଖିେଲ ଯିଏ, 

ସତୀ1ୁ अନାଇ ପନୂବ�ାର କାହ] 

ଦtିେଳ ଦୂରାଇ ସିଏ । 

ହବନେର ଚାହ] ସୁବ'� ରମଇ 

ସତୀ1 ସL �ତିେର କାହ], 

ହଷjତ ମୁଖେର ରଖିେଲ ପାଖେର 

ମୁରତିେର ସତୀ ଚାହ] । 

iମିେବ େହା ନାଥ କବି ତା କବିତା 

iଣ କାେଳ iିପ� କେଳ, 

iଣଜନL ା ଚାହ] ହିତେର ଭିତେର 

ଭୀତେର अ� େଲଖିେଲ । 
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ହିତବାଣୀହିତବାଣୀହିତବାଣୀହିତବାଣୀ    
ନିମ�ଳ ହୃଦୟ ଯାହାର 
ବଢ଼ଇ ଆଦର ତାହାର 
ଭିତେର ହିଂସା େ2ଷ େନଇ 
ଉପେର ମିଠା କଥା କହି 
ଏପରି ମଣିଷକୁ େକହି 
ତ� �ଟିେର ବିଶ�ାସିବ ନାହ] 
ଏପରି ମଣିଷ ପାଖରୁ 
ତ� ାହିପାଇବ ଥାଇ ଦୂରୁ 
ବ�ିବା ପାଇଁ ଖାଦ� ଖାଇ 
େସ ଖାେଦ� ଶରୀର ବ�ଇ 
େଲାଭେର କରିେଲ ଭiଣ 
ଲଭିବ अେନକ କଷଣ 
େଲାଭ ସ�ାଦଠୁ ରହି ଦୂର 
କରିବ ସାbି� କ ଆହାର 
କାଳ କାଳକୁ ବ�ିଥାଇ 
େସ ର�ମାଂସ ମ�ା େହାଇ 
 
 

ପ�କାଶଚJ�  ମୁଦୁଲି 

 

କମ�େର ତାହା ଲାଗିଥାଏ 
ପର ଜନL ର ପଣୂ� ପାଏ 
ମଣିଷ ଏହା ଜାଣିଶୁଣି 
ନମାେନ ପ�କୃତିର ବାଣୀ 
ଆସ େହ କୁଟୁd େସାଦର 
ମଣିଷ ଜାତିଭାଇ େମାର 
ଈଶ�ର ବିଶ�ାସୀ େହାଇବା 
ଧମ�କୁ अନାଇ ବ�ିବା 
େସ�ହ ମମତା ହସ ଖୁସି 
ଦୁଃଖ ବିପଦ େନବା ବା�ି 
ଈଶ�ର अଟpି ତାହାର 
ନିମ�ଳ ହୃଦୟ ଯାହାର 
ଭଣଇ ପ�କାଶ ପାମର 
ଏ ବାକ� େନାହିବ अସାର 

ସହକାରୀ ଶିiକ, ରାୟଗଡ଼ା 
ଓଡ଼ିଶା 
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େହ ସଂଗ�ାମୀେହ ସଂଗ�ାମୀେହ ସଂଗ�ାମୀେହ ସଂଗ�ାମୀ    
ଆଜି କାହ] ମେନ ପେଡ, ତୁମର େସ ବଦନ 

ରାଗ ମିଶା େକ� ାଧ ମିଶା ଥିଲା େକେତ ଦହନ, 

ଜଳୁଥିଲା ମଖୂ ତୁମ अଗ�ୀଶିଖା ପରି 

अହିଂସାର ବାb�ାବହ ଚଉଦିଗ ସରି, 

କରିଛ ପରୂଣ ତୁେମ ନିଜ ସଂକ�ର 

େହ ସଂଗ�ାମୀ ତୁମକୁ େକାଟି ନମ@ାର !।୧। 

କହୁଥିଲ ପାେଖ ଡାକି ବୀରତ� ର ଗାଥା 

ନଇଁ ନାହୁଁ ମଥା ଆେମ େଯେତ େହେଲ ବ�ଥା, 

ଏକରୁ अେନକ େହାଇ ସଭା କଲୁ ବସି 

अନ�ାୟର ବିଭିସିଖା େଦବୁ ଆେମ ନାସି, 

କରିଲୁ ନି�ତି ଆେମ ବଜ�  ପ�ତି�ାର 

େହ ସଂଗ�ାମୀ ତୁମକୁ େକାଟି ନମ@ାର !।୨। 

ଲୁଚିଛପି େଦଖା େହଉ ନ ଜଣାଇ କାହାକୁ 

ସଭି1ର ସ�ର ଥିଲା ଝାସ େଦେବ ନିଆଁକୁ, 

ଡରିବାନି କାହାକୁ େଯ େଫରିବାନି ପଛକୁ 

ପ�ତିଦ Jୀ ବାb�ାବହ େଦବା ଆେମ ସଭି1ୁ, 

ଶଶା1 େଶଖର 
ପtା 
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ଫିରି}ି ଶାସେନ ଥିଲା ବହୁ अତ�ାଚାର 

େହ ସଂଗ�ାମୀ ତୁମକୁ େକାଟି ନମ@ାର !।୩। 

ଶାସନର ଭାର ଥିଲା ସିପାହୀ1 ହାତେର 

ବିେଦ� ାହର ସ�ର ଉେଠ ସବୁ ଗଁା ଛକେର, 

ନିେ� କିଛି କରିବାର େଯାଜନା େଯ କଲୁ 

अଭିନବ ଉପାୟକୁ କାେନ କାେନ େଦଲୁ, 

େଗାରା ସିପାହୀ1 କିଛି ଥିେଲ ଚାଟୁକାର 

େହ ସଂଗ�ାମୀ ତୁମକୁ େକାଟି ନମ@ାର !।୪। 

ଯାହା େହବ େଦଖା େହବ ଭୁଲିବାନି ବଚନ 

ଜଣା ନାହ] କିଏ େକେବ ପାଇବ କି ଜୀବନ, 

ଫିରି}ୀ1 ସଭା ଚାେଲ ଥାନା େଘରି ଭିତେର 

ଚାଳ ଘର ମାଟି କାÄ ଦିଏ େକେତ ବାb�ାେର, 

ବିନାଶ କରିବା ଆେମ ନ େହାଇ अଧିର 

େହ ସଂଗ�ାମୀ ତୁମକୁ େକାଟି ନମ@ାର !।୫। 

େସପେଟ କାଟିଲୁ ଆେମ େଯାଗାେଯାଗ ତାର   

ଆମ ବାb�ା ନ ଜାଣr େଗାରା ସରକାର, 

ଏପେଟ ଭା}ିଲୁ ମିଶି କାଠ େପାଲ େଗାଟି 

ଇଂେରଜ1 େଘାଡ଼ା ଗାଡ଼ି ନ ପହ�ୁ ଏଠି, 

େଶଷ ଥର ପାଇଁ ସବୁ େହଲୁ ଏକାକାର 
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େହ ସଂଗ�ାମୀ ତୁମକୁ େକାଟି ନମ@ାର !।୬। 

େସେତେବେଳ ଚାଲୁଥିଲା ବିଶ�ଯୁ� ବାହାେର 

ଆଲୁअକୁ ମନା ଥିଲା ଜାଳିବାକୁ ପଦାେର, 

ତଥାପି ଧରିଲୁ ହାେତ ମଶାଲର ବହ� ୀ 

ମେୂଖ ଥିଲା ସଭି1ର ସ�ାଧିନତା ଧ�ନୀ, 

ଧୀେର ଧୀେର ବଢିଗଲା ଏକତାର ସ ର 

େହ ସଂଗ�ାମୀ ତୁମକୁ େକାଟି ନମ@ାର !।୭। 

ଇlା ଥିଲା ଗଁା ବୁଲି ବଜାରକୁ ଯିବୁ 

ଥାନା ପରିକ�ମା ସାରି ଘର ବାହୁଡ଼ିବୁ, 

ଥାନା ଫାଟକେର ଥିେଲ ନାଲି ପଗଡ଼ିଆ 

ଛାଡିେଲନି ଭିତରକୁ େଦଖାଇେଲ ମୁଖିଆ, 

େବତ ବାଡ଼ି ସାହାଯ�େର ପିଟିଗେଲ ପାହାର  

େହ ସଂଗ�ାମୀ ତୁମକୁ େକାଟି ନମ@ାର !।୮। 

ରକତର ଛିଟା େଦଖି ରାଗି ଗେଲ ସବୁ 

ତୀବ�  େହଲା ବିେରାଧତା ନ  କରି େଦବୁ, 

ଆେଗଇ ଚାଲିଲୁ ମିଶି ନ ଡରି କାହାକୁ 

ଥାନା ଭିତେର ପଶିଣ ଜାଳି େଦଲୁ ଘରକୁ, 

ଦଉଡ଼ିେଲ ସିପାହୀ େଯ ଶୁଭୁଥିଲା ଚି�ାର 

େହ ସଂଗ�ାମୀ ତୁମକୁ େକାଟି ନମ@ାର !।୯। 
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ଚଉଦିେଗ େଖଳି ଗଲା େପାଡ଼ି ଗଲା ଥାନା 

ଭtାରିେପାଖରୀ ଠାେର ସଂଗ�ାମୀ1 ବାନା, 

iିପ� େବେଗ ଭଦ� କରୁ ଆସିେଲ ସିପାହୀ 

ଲୁଚିଗଲୁ ଆେମ ସବୁ ନିଜ ଘେର ଯାଇ, 

କହିେଦେଲ ଚାଟୁକାର ନଁା ସବୁ ଆମର 

େହ ସଂଗ�ାମୀ ତୁମକୁ େକାଟି ନମ@ାର !।୧୦। 

ଶିକୁଳିେର ବkା େହାଇ ଚାଲିଚାଲି ଗଲୁ 

ଭିଟା ମାଟି ଛାଡ଼ିବାରୁ ନମ@ାର େହଲୁ, 

ସଭି1 ଆଖିେର ଥିଲା େଗାଟିଏ ସପନ 

େକେବ େହବା ମୁ�ି ଆଉ େକେବ େହବା ସ�ାଧିନ, 

କାJୁଥିେଲ ପରିବାର ଶୁଭୁଥିଲା ସ�ର 

େହ ସଂଗ�ାମୀ ତୁମକୁ େକାଟି ନମ@ାର !।୧୧। 

ରହିଗଲୁ ଆେମ ଯାଇ େଜଲ କାÄ ପଛେର 

अkାରିଆ େକାଠରିଟା ଖଁାଖଁା ଲାେଗେର, 

ହାତେରଯା ଥିଲା ତା1 େବତ ଗଢା ବାଡ଼ି 

ମନ ଇlା ପିଟି ଗେଲ ଶୁଭିଲାନି ରଡ଼ି, 

ଚାବୁକର ମାଡ଼ ଖାଇ େଦହ ଆମ ପଥର 

େହ ସଂଗ�ାମୀ ତୁମକୁ େକାଟି ନମ@ାର !।୧୨। 

ଆଉ କି ପାରିବୁ ଶୁଣି କହେର କହ� ାଇଁ 
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ଏତ ଥିଲା େତା େଜେଜର କରୁଣ କାହାଣୀ 

ଜାଣି ଥିଲି କାJିବୁତୁ ଶୁଣି େମାର କଥା 

ନ କହିେଲ ଖାଉଛୁ ତୁ ସବୁେବଳ ମଥା 

ଆଜି ଆେମ ନାଗରିକ ସ�ାଧିନ ଭାରତର 

େହ ସଂଗ�ାମୀ ତୁମକୁ େକାଟି ନମ@ାର !।୧୩। 

 
ଶଶା1 େଶଖର ପtା  

ଉbରବାଡ଼, ଭtାରୀ େପାଖରି, ଭଦ�କ 

େମା : ୯୯୩୭୧୨୬୮୦୪ 
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ଝାଡ଼ଝାଡ଼ଝାଡ଼ଝାଡ଼    
अkାରେର େଖାଜି ବୁଲୁଥାଏ 

ତାରା: େମଘୁଆ ଆକାଶେର 

ପୁଣି ସରୁୂଜ, ନିଭୃତ େକାଠରୀେର 

େଖାଜୁଥାଏ ଏ ମନ 

अଭୁଲା େପ�ମ ୧ 

अପାେଶାରା अସଜଡ଼ା ମନ 

ମେଧ� େଚଇଁଉେଠ େପ�ମର 

ତର}: ଛିନ�  ହୁଏ ଶୀକର 

ପ�ତିବିେd େଶାଭାପାଏ 

ଏକଇ ପୁରୁଷ ୨ 

କୁହୁକ ରାଇେଜ ରାଜକୁମାରର 

ପiୀରାଜ େଘାଡ଼ା ଚଢ଼ା 

ଶ«ହୀନ; ଉଡ଼pା ରୂପକାର 

େଘନିଯାଏ ଘନ ଜ}େଲ 

अଳିକ ଏ ସଂସାର ୩ 

ସଂଘମିତ� ା େବେହରା 

 

ତଥାପି ଏ ସପନ େଦଖି 

ଥିବା ସଜିଲ ନୁେହଁ େଯ 

ବାcବ; ଭୟ1ର ଝି1ାରୀର 

ଶବେଦ ପ�ତିiଣ 

ହୁଏ ନିଯ��ାତିତ ୪ 

ଏଠି ନିରବେର ଆେସ ଷଡ଼ଋତୁ 

ଆସ�ାଦ; ସ�ାଦହୀନ iଣ- 

ଭ}ୁର ଦିବସ ରାତିର ଗତି 

अପରିଚିତ ମନର ପୁରୁଷ 

ଆଉ ନିଃସ}ତାର ସ�ର ୫ 

 
ସହକାରୀ अଧ�ାପିକା, ଓଡ଼ିଆ ବିଭାଗ 

େରେଭନ୍ ସା ବିଶ�ବିଦ�ାଳୟ, କଟକ 
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େଦଶେପ�ମେଦଶେପ�ମେଦଶେପ�ମେଦଶେପ�ମ    
ବାନାdର! 

େକବଳ ପତାକା ଉଡାଇବା ନୁେହଁ “अଗ  ପJର”!  

କ  ଲw ସ ାଧୀନତାର ସL �ତିେର 

ଗାkୀ, େଗାପବkୁ, ଲାଲ୍-ବାଲ୍-ପାଲ୍, 

ଖୁଦିରାମ, ବାଜିରାଉତ, ସୁେରJ�  ସାଏ, 

ରଘୁ ଦିବାକର, େନତାଜୀ ସୁଭାଷ, 

ଭଗତ ସିଂହ, ବିସ�ାମୁtା, ଲiLଣ ନାୟକ, 

ତାpିଆ େଟାେପ, ମ}ଳ ପାେt,  

ରାଣୀ ଲiL ୀବାଈ, ସେରାଜିନୀ ନାଇଡୁ 

ବୀର ସାବରକର,ଦାଦାଭାଇ ନାେରାଜୀ, 

ସ��ାର ବଲG ଭ ଭାଇ ପେଟଲ, ରାେଜJ�  ପ�ସାଦ, 

େମୗଲାନା अବଦୁଲ୍ କାଲାମ ଆଜାଦ, ରାଣା ପ�ତାପ, 

ଟିପୁ ସୁଲତାନ୍, ଚJ�  େଶଖର ଆଜାଦ୍, 

ମହ�ଦ ଇକ� ାଲ୍, ଉ�ାମ ସିଂହ, ବିେନାବା ଭାେବ, 

ଛତ� ପତି ଶିବାଜୀ, ସ ାମୀ ବିେବକାନJ, େଗାପାଳକୃ� 

େଗାଖେଲ, ଆଚାଯ�� କୃପାଳିନୀ, ଖାନ୍ अବଦୁଲ୍ ଗଫୁର ଖାନ୍, ବାବୁ କୁअଁର ସିଂହ, ଚକ�ବତ�ୀ 

ଡdରୁଧର 
ପ/ନାୟକ 
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ରାଜେଗାପାଲାଚାରୀ, ଭୀମରାଓ अେdଦକର, 

ସବ�ପଲG ୀ ରାଧାକି��ନ୍, ମଦନଲାଲ ଧି}ରା, 

ଜୟପ�କାଶ ନାରାୟଣ ପ�ଭୃତି1ୁ 

ମେନପକାଇବାର अବସର- “अଗ  ପJର”◌ା 

 

ବାନାdର! 

େକେତ େଦଶଭ�1 ର� ଓ ବଳିଦାନେର 

ଆେମ େଯଉଁ ସ ାଧୀନତା ପାଇଛୁ 

ତା1ୁ ତ ମେନପକା, ହୃଦୟେର ଧର୍, 

କୃତ�ତାର ଲୁହ େଟାେପ ଢାଳି 

ମୁtେନାଇଁ ତା1ୁ ସଲାମ କର୍, 

ତା1 अବଦାନକୁ ସ ୀକାର କର୍, 

ତାେହେଲ ହ] ମଯ��ାଦା ରହିବ 

“अଗ  ପJର” ପାଳନର ।। 
 

ସାହିତ�ାୟନ, େକାପେରଟିଭ୍ କେଲାନୀ-୨ୟ ଗଳି, 

ଡାକ/ଜିଲG ା-ରାୟଗଡ-୭୬୫୦୦୧ 

ଭ� ାମ�ଭାଷ-୯୪୩୮୬୧୦୮୧୧ 
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ସ�ାନମtେପ ଜଗନ� ାଥସ�ାନମtେପ ଜଗନ� ାଥସ�ାନମtେପ ଜଗନ� ାଥସ�ାନମtେପ ଜଗନ� ାଥ    
ଜଗତର ନାଥ ପ�ଭୂ ଜଗନ� ାଥ 

ଭକତ ଭାବେର ବkା 

େସଥିପାଇଁ ପରା ଛପନ ପଉଟି 

ନୀତି େହାଇଥାଏ ରkା 

ଭ�ଭାେବ ବkା େଯଣୁ େସ କାଳିଆ 

ଭ� ହୃଦୟ ବିଳାସୀ 

ପ'ୂ�କେର ମେନା@ାମ ଭ�1ର 

ସବୁ ସହିଯାଏ ହସି 

ପ�ାଣବkୁ ପ�ଧାନ 

 

କି କରିବ ତା’ର ଥtା କି କାକର 

अବା ଗ�ୀଷL  ବଷ�ା ପାଣି 

ସକଳ ଜଗତ ସ� ା େସହି ନାଥ 

ସକଳ ହୃଦୟ ଜାଣି 

େସ ତ ବିଶ�ପିତା ଜଗତର ନାଥ 

अେଟ ପୁଣି ନିରାକାର 

ଆବ� କିପରି କରିବ େଯ କୁହ 

ଏହି ଶ�ୀମJିର ଛାର 

େସଥିପାଇଁ ଆଜି ସ�ାନେବଦୀ ପେର 

ଉଭା େସ ଜଗତ ନାଥ 

ମୁ�ାକାଶ ତେଳ ଶୁଣିବା ପାଇଁକି 

ଭ� ଜନ1ର ଡାକ 
କିେ}ାଳ, ଭୁବନ 

ଭ� ାମ�ଭାଷ : ୯୬୬୮୫୫୪୬୪୯ 
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ମାଆଟି େମାରମାଆଟି େମାରମାଆଟି େମାରମାଆଟି େମାର    
ମାଆଟି େମାର, ମାଆଟି େମାର 

େକେଡ଼ ସୁJର ନାଆଁଟି ତାର 

ଭାେବ ନାହ] ଯିଏ ଆପଣା ପର 

ପୃଥିବୀଠୁ ବଡ଼ ନାଆଁଟି ତାର 

ମାଆଟି େମାର, ମାଆଟି େମାର... 

ତା’ରି େକାେଳ ଜନମ େମାର 

େସେନହ େଦଲା କଲା ନିଜର 

େକେତ ଦୁଃଖ ସହି ଛାତିେର ତାର 

ହୃଦେୟ େଦଲା େମା ସୁଖ अପାର 

ମାଆଟି େମାର, ମାଆଟି େମାର... 

ଗଢ଼ିଥିଲା ସିଏ ଜୀବନ େମାର 

କରିଥିଲା େମାେତ େଛାଟରୁ ବଡ଼ 

ବିପେଦ ଆପେଦ ସାହା େମାହର 

ନାଆଁଟି ଯାହାର େକେଡ଼ ମଧୁର 

ମାଆଟି େମାର, ମାଆଟି େମାର... 

ଜ� ରେର ପଡ଼ଇ ମୁହ]ଟି େଯେବ 

ଚJ�କାp େଜନା 

 

ନିଦ ଆେସନାହ] ତାକୁେର େକେବ 

ମାନସିକ କରି ଠାକୁର ପାେସ 

ଭଲ େହବାପାଇଁ ଶୁଭ ଆଶିେଷ 

ମାଆଟି େମାର, ମାଆଟି େମାର... 

େଭାକ ଉପାସେର ରହିଟି ଯିଏ 

ଖୁଆଇ ଦିଏ େମାେତେର ସିଏ 

ତା ହାତ ପରଷା େସେନହ ଭରା 

ବିଷ ବି ଲାଗଇ अମୃତ ପରା 

ମାଆଟି େମାର, ମାଆଟି େମାର... 

ଆଖିର ଲୁହକୁ ପାଟିେର ପିଇ 

ମନର ଦୁଃଖକୁ ଛାତିେର େନଇ 

ମଣିଷ କରିଛି ଯିଏେର େମାେତ 

ତା’ଠାରୁ ବଡ଼ ଆଉ କିଏ ଜଗେତ? 

ମାଆଟି େମାର, ମାଆଟି େମାର... 
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ତା’ର େସହି ଗାଳି ଆକଟ 

ମେନ ଦିଏ ନାହ] େକେବେର କ  

େସେନହ େବାଳା ହୃଦୟ ତା’ର 

ବୁହାଏ ହୃଦେୟ ଶାpିର ଧାର 

ମାଆଟି େମାର, ମାଆଟି େମାର... 

ଦୂରେର ଥାଉ କି ପାଖେର େମାର 

ହୃଦେୟ କରିଛି େମାର େସ ଘର 

ସରଗଠୁ ବଡ଼ ହୃଦୟ ଯା’ର 

ପୃଥିବୀ ପରି େସ ପୁଣି ଉଦାର 

ମାଆଟି େମାର, ମାଆଟି େମାର... 

ଜନମ ଲଭି ତା’ରି େକାେଳ 

ତା ଗୁଣ ଗାଥାକୁ ଆଜି ମଁୁ ଭାେଳ 

ପିtେର ପ�ାନ େମା େଦଲାେର ଯିଏ 

ଭୁଲିବି େକମିତି ତାକୁେର କାେଳ 

ମାଆଟି େମାର, ମାଆଟି େମାର... 

ତା’ରି େସବାେର ଯାଉ େମା ପ�ାଣ 

ତା ଗୁଣ ଗାଇବି ସାରା ଜୀବନ 

ଦୁଃଖ େଦବିନାହ] ମନେର ତା’ର 

ସିଏ ପରା अେଟ ଜୀବନ େମାର 

ମାଆଟି େମାର, ମାଆଟି େମାର... 

ମାଆଟି େମାର, ମାଆଟି େମାର,  

ମମତାେର ବkା େସେନହ େଡାର 

ତା ଚରଣ ଧୁଳି ପାଦୁକ େମାର 

ପାନ କରୁଥିବି ମଁୁ ନିରpର 

ମାଆଟି େମାର, ମାଆଟି େମାର... 

ଜୀବେନ ଆସୁ େଯେତେର ଦୁଃଖ 

ତା ନାମ ଧରି ପାଇବି ସୁଖ 

ସଂସାର ସାଗେର ନାଆଟି େମାର 

ମାଆଟି େମାର, ମାଆଟି େମାର... 

ମାଆଟି େମାର, ମାଆଟି େମାର... 

 

ପୁରୁେଷାbମ ପୁର, ଫୁଲନଖରା, କଟକ 
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ବଷ�ାରାଣୀ1 ଆଗମନବଷ�ାରାଣୀ1 ଆଗମନବଷ�ାରାଣୀ1 ଆଗମନବଷ�ାରାଣୀ1 ଆଗମନ    
େଦଖିଲୁ େଯ ସଯୂ��1 ପ�ଚt େରୗଦ� ରୂପ, 

अସହନୀୟ େହଲାଣି ତା1 ଉ¥ାତ ଉbାପ,  

ପ�ାଥ�ନା କରୁଛି େଦଖିବାକୁ ତା1ର ଶାp ସ ରୂପ, 

ସଯୂ��ବିd ସଂସାର ପାଇଁ ସ ୟଂ ଏକକ େଜ�ାତି ସ ରୂପ।୧। 

 

ଗ�ୀଷL  ଉ¥ାତର ଏହା କି ପ�ଚt ପରି�ିତି, 

ଉbାପ ଉ¥ୀଡନରୁ अ�ିର େହଲାଣି ମତିଗତି,  

େମୗସୁମୀ ବାୟୁରୁ ସମାଧାନ ପାଇବ ଦୁ��ମ� �ିତି,  

ଗାଉଛୁ ଏେବ ବଷ�ାରାଣୀ1 ପାଇଁ ଭ�ିଗୀତି।୨। 

 

ଋଷିଥିବା ବଷ�ାରାଣୀ1ୁ େକମିତି େଯ ବୁେଝଇବୁ, 

ତା1 କରୁଣା ବିJୁ ବିନା େକମିତି ଆେମ ବ�ିବୁ,  

ମହାନଦୀ ବ� ାହL ଣୀ ତର}ିଣୀେର େକମିତି ପାଣି ଆଣିବୁ, 

ମଣିଷର ଆଶା େବୖତରଣୀ େବାଲି ସଦା ଭାବିବୁ।୩। 

 

ଆସ ମଁା ଆସ ବଷ�ାରାଣୀ,  

ଶ�ୀରାଜେଶଖର 
ସି ‘ଚିମା’ 
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ଦିअ ମଁା ଦିअ अପାର ପାଣି, 

ଘନାଘନର ବିJୁବିJୁ େହଉଛି ମହିତ େମାହିତ ମଣି,  

ଲାବଣ� ଲାସ� ସହ ଶୁଣିବୁ ତୁମର ମଧୁର ବାଣୀ।୪। 

 

ଝିପିଝିପି ବଷ�ାର େହଲା ଆଗମନ,  

ଝୁମି ଝୁମି ଉଡିଲା ସମc1 ମନ,  

ବଷ�ାରାଣୀ ରୁଣୁଝୁଣୁ େହାଇ ନାଚିେଲ ଛନ ଛନ,  

ପ�ତି ବଷ�ାବିJୁ ଶୁଭିଲା େଯମିତି ଘୁଂଘୁରୁର ଖନ ଖନ।୫। 

 

ବଷ�ାରାଣୀ କରିେଲ ଲାସ� ଆର�, 

େବଜା ଗତିେର ଧାରାପାତ େହଲା ପ�ାର�, 

ଭା}ିେଲ ପ�ଚt ଉଷLର ଦ�, 

େହଲା ଶୀତଳ େବଳର ସମାର�।୬। 
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ତୁେମ ଆସ ମାତୁେମ ଆସ ମାତୁେମ ଆସ ମାତୁେମ ଆସ ମା    
ମା, ତୁମକୁ ଆବାହନ କରିବାର 
ସାହସ ଯୁେଟଇ ପାରୁନି । 
କାରଣ ତୁମକୁ ଆବାହନ କରିବାର  
ମ� କି  ତ� ମଁୁ ଶିଖିନି । 
କିr େମା अpରାତL ା ଚାେହଁ 
ତୁେମ ଆସ "ମା" 
ବିନା ମ�େର ,ବିନା ତ�େର  
ବିନା େମଢେର,ବିନା ବାଜାେର 
ଆଉ ବିନା େରାଷଣୀ େର । 
ମଁୁ େଦଖିଛି,ତୁେମ ଆସିେଲ 
ଦୁନିଆ ବଦଳିଯାଏ 
ବଦଳିଯାଏ େଧାବିସାହୁ େଦାକାନ 
ମକରା ପାନ େକବିନ୍ 
ସତିଆ େଡ�ସ୍ ସପ୍, 
କମଳି ଚା ଜଳଖିଆ େଦାକାନ 
ଲୁଚାଣିଆ ମଦ କାଉ�ର , 
ଘୁÌୁରା େଭରାଇଟି ଆଉ ଆମ ଛକର ରୂପ 
ଲାବଣ�। 

ପୁ�ା~ଳୀ ପtା 

 

ମା,ତେମ ଏମାନ1 ପାଇଁ ଆସ? 
ଆସିପୁଣି ଚାଲି ଯାअ କାହ] େଯ। 
ଖିଲି ଖିଲି ହସୁଥିବା କୁନା ଆମ  ରହିଯାଏ 
ଚୁପ୍ େହାଇ , 
ପଜୂାେର କିଣିଥିବା ଭ}ା େଖଳଣାକୁ େନଇ। 
କିr ମଁୁ ଜାଣି ପାରୁନି  
ତୁମ ଯିବାଆସିବାର  ର େବଳା । 
େବାଧହୁଏ ମେତ ଘା�ିବା ଛାଡିନି ଏ 
ସଂସାରର େମଳା। 
ଏେବବି ଗଲାସନ ପଜୂାର କରଜ େମାର 
ସୁଝିବା ସରିନି। 
ଏକଥା ବିଶ ାସ ହୁଏନି ! 
ମା ତୁେମ ଥେର ଆସpନି? 

 
ଆସି ା�  ାଟି ିକାଲ୍ अଫିସର 

ଯାଜପୁର, ଓଡ଼ିଶା 
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ସ�ଭାବସ�ଭାବସ�ଭାବସ�ଭାବ    
ମଖୂ� ଗପୁଥାଏ କଥା अସରା 

�ାନୀ ରୁେହ ନିରବ 

ବ�ଥ� େର ଯୁ�ି କେର अ�ାନୀ  

�ାନ ର ସୀମିତ ଶ«  

େକ� ାଧ କରି େକହି  ମନ ର କଥା କୁ 

େଦଇଥାଏ ତାର ଭାବ 

ଶାp ରହି େକହି अଶାp େବଳା େର  

ସ§ି ଥାଏ ତା ସ ଭାବ  

କଥା अସରା େଯ ଏହି 'ପଦ' ଟି ର  

ଶ« ର ହୁଏ अଭାବ 

ନିରୁପମା ନାୟକ 

 

କହି କହି େକହି �ାନୀ ହୁଏ ନାହ]  

ଶୁଣିେଲ �ାନ ର ଲାଭ  

ବ�c ଚିb େହେଲ କG ାp ମିଳିଥାଏ 

ଧୀର ଚିେb ନ ଥାଏ େiାଭ  

ମନ ର କ�ନା ବଦଳାଏ ଛବି  

अଶୁଭ ବି ଲାେଗ ଶୁଭ  

अପ'ୂ� ପାତ�  କୁ ପୁଣ� ମଣିେନେଲ 

ଲାେଗନି କିଛି ଦୁଲ�ଭ  

ଜୀବନ ସଂଘଷ� अତି କ କର  

ବାଟ ଟି ନୁେହ ସୁଲଭ  

 ସତ� ବଚନ େଯ କହିଛpି େକହି 

ମାଟିେର ମିଶିବ ପାଥjବ ଶବ  

अp अpରାେଳ ରହିଯାଏ ଯାହା  

େସଇଟି ତୁମ 'ସ ଭାବ' 
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ରଫ୍ ଖାତାରଫ୍ ଖାତାରଫ୍ ଖାତାରଫ୍ ଖାତା    
ଜୀବନର େନୖକ ଲିପି-ପୁcିକା1ୁ କି अବା ଫରକ ପେଡ଼? 

'ଡ଼ିଗ�ୀ-ପଦ' ପେର ବିଭ� ମ ସଦୃଶ ପ�େତ�କଟି ସ} ଛାେଡ଼। 

अ1କଷା ପେର ବଳିପଡ଼ିଥିବା କାଗଜ-ଫ�� ର କେଣ, 

ଉଦାb अେନକ ମହତ୍ ଆକାଂiା  'ରଫ୍-ଖାତା' ହ] ଜାେଣ। 

ସାହିତ�, ସଂ@ୃତ, ଭୂେଗାଳ, ବି�ାନ, ଟିପା େହାଇ ରେହ ତହ], 

ଇତିହାସ, ଆଉ ଇଂରାଜୀ ପାଠ ର अଭାବ ବି ରେହ ନାହ]। 

େଯେବ େଯେବ େକହି େଲଖୁ େଲଖୁ କିଛି ଭୁଲ-ଭଟକା କେର, 

ରଫ-ଖାତା ଟି ଛଟପଟ ହୁଏ କଟାକଟି ଯ�ଣା େର। 

अ1ା ବ1ା କରି ଶନୂ ଦୁଇ େଗାଟି ଆେପ େହାଇଗେଲ ଆ1ି, 

ଦିଶଇ େଯପରି କଳା କେଳବର କାଳିଆ ର ଚକା ଆଖି। 

ବାଳୁତ କାଳ େର 'ଛକି-ଶନୂ-େଖଳ', 'କାଟ�ୁନ ହିେରା' 1 ଚିତ� , 

େକୖେଶାର ଆସିେଲ ଶରୀର ଭୂେଗାଳ, େପ�ମ ଇତିହାସ ମାତ� । 

କା�ନିକ େକେତ ନାୟିକା ନାୟକ अ1ିତ ହୁअpି ଯହ], 

ପାଠ ସେ} ସେ} ଶାଠ ବି େଖାଜିେଲ अଭାବ ଦିଶିବ କାହ]? 

ଭାବନା ଭିତେର ମନ ଓ ମcି¨ େହାଇ ଗେଲ ଯଦି ଛJି, 

ଲୁେଚଇ ଲୁେଚଇ େକେତ େଯ କବିତା େଲଖା େହାଇଯାଏ ଫାJି। 

ସାଇସୁଦୀପ୍ ଦାସ 
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ପେର ପେର ହୁଏ ତରୁଣ ଜୀବନ ଲାଭ iତି अ1 କଷା, 

ଭାଗେଶଷ ପୁଣି ଶନୂ ପଡିଗେଲ ମନ ର ବଡ଼ ଦୁ��ଶା। 

"ପ�େତ�କ ଦୁ ାମି, ପ�ତି େଗାଟି ବ�} ସହ� କରିଯାଏ" କହି, 

ନିଜ�ୀବ େସ 'ରଫ୍-ଖାତା' ଟି େକେବେହଁ ପ�ତିବାଦ କରି ନାହ]। 
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ସଂବଲପୁରୀ 

ବିଭାଗ 
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େମାର୍ କିଶାନ୍ ଭାଇେମାର୍ କିଶାନ୍ ଭାଇେମାର୍ କିଶାନ୍ ଭାଇେମାର୍ କିଶାନ୍ ଭାଇ    
अkାର୍ ଘିଟଘିଟ୍ କରି ଧୁକା ପବନ୍ ମାରଲା 
େରତ୍ ଭର୍ େପନ୍ ମାରି ମାରି ବନ୍ କଁଟା ଭରଲା। 
ଝୁଲଝୁଲ୍ େଯpା େହଲା କି, ଜିଏ େଯpା ଉଠଲା 
ଯାହାର୍ କାେମ ସିଏ, ଚାଷୀ ତାର୍ କାେମ ଲାଗଲା । 
େଦଖି େନଲା େiତ୍ େକ େଯ େପନ୍ ଭରିେଛ କୁେତ 
ଉେଷାକଷା ସାର୍ ସୁପର୍ ଘିନି ଘେର ରଖଲା  େସେତ। 
େପନ୍ େହେଲ ଚାଷୀ ମାଏଟ୍ େକ ବନାସି ସୁନା 
ଦୁନିଆର େପଟ୍ ପୁଷି ନିଜର େପଟେକ ରଖସି ଛିନା। 
ତାର୍ ଦୁଖ୍ େକ ବୁଝବାର୍ େଲଖ୍  ନାଇ େକଁ ସରକାର୍ 
କେମଇ କେମଇ ମରବା ପେଛ େସ ବଡା ଇମାନଦାର୍। 
ହଲ୍ ବଲଦ୍ ଲ}ଲ୍ ସବୁଦିନର ତାର୍ ଗୁେଟ ସା} 
େiତର୍ ଲାଗି କିଷାନ୍ ଆଉ େଦଶର୍ ଲାଗି ଯବାନ୍। 
ଖରା ବରଷା ଶୀତ୍ କଁାକର  ନାଇ ନ କିଛି ଡର୍ 
ଦୁଖ୍ ସୁଖ୍ କରି କମାସି ଧାନ୍ ମୁଗ୍ ତିହିରା ମଟର୍। 
ସେଭ ଆଏଜ୍ ଚାଷୀର୍ ଲାଗି ଟିେକ ଲଢମା ଲେଢଇ 
ଇନସୁେରନ୍ସ, େବାନସ୍ ପଇସା ତାହେକ େଦମା ଧେରଇ। 

ଗ�ାମ-କୁେ�ା, ଭାୟା- ଭୁ�ା, ଜିଲG ା- ବରଗଡ଼ 
ପିନ୍-୭୬୮୦୪୫ 

ଶିଶୁପାଲ ସାମ�ଥ 
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ବାଉରୀବାଉରୀବାଉରୀବାଉରୀ    
ଜନମ୍ େହଲା ପେର ମାଆଁମରିଗଲା 

 ବାପା େହଲା ଉଁଝା ବିହା  

ଆଶ�ମ ଇ@ୁେଲ ପାଆଠ୍ ପଢୁଥିଲି  

 ବିଧାତା ନି େହଲା ସାହା  || 

ଇ@ୁଲର୍ ମାଆ ର୍ ଖରାପ୍ ନଜର୍ କଲା 

 କେହେଲ ତ ପିଟାମରା 

ସହି ନାଇଁ ପାରି ମା ରର୍ अତ�ାଚାର୍ 

 ଚିେp ଖାଏମି ମହରା  || 

ନअ କିଲାସ୍ ଠାନୁ ପାଆଠ୍ ଛାଡ଼ି େଦଲି  

 େହାଇଥିଲି ଗରଭ୍ ବତୀ 

ଜନମ୍ େହଲା ପେରଛୁଆ ମରି ଗଲା 

 େହାଇଗଲି ମହାନ୍ ସତୀ || 

ନବୀନ ପଧାନ 

 

ବିହା େହଲ] ପେଛ ମଦୁଆ ଗୁେଟେକ 

 େସ ତ େବଶୀ ବଇମାନ୍ 

େଯୗତୁକ୍ ନାଇଁ ବଲି ଘରୁ ତଡ଼ି େଦଲା 

 କଲା ମେତ अସ�ାନ୍ || 

େସ ଦିନ୍ ଠାନୁ ମୁଇଁ ପେଲଇ ଆସିେଛଁ 

 ନୁେହଁ େସ ମୁଇଁ ବାଉରୀ 

ବାଉରୀ ର अଭିନୟ ନାଇଁ କେଲଁ 

 ଲୁକର୍ ଲାେଜ ଯିମି ମରି  || 

ବାଉରୀ ସାଜିେଛଁ ନୁଖୁରା ଦିଶୁେଛଁ  

 େଦଉअେଛଁ  अଭିଶାପ୍ 

େଯନ୍ େଲାअକ୍ ମାେନ ଜୀବେନ େଖଲିଛନ୍ 

 ପଡ୍ ବା ତାକୁଁ େମାର ନୀଶାସ୍ ||  
 

ଜଗନ� ାଥ ଉ§ ବିଦ�ାଳୟ, ବାବୁଫାସଡ଼ 
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େଫର୍ ବରଷାରାନୀ ଆସିେଛେଫର୍ ବରଷାରାନୀ ଆସିେଛେଫର୍ ବରଷାରାନୀ ଆସିେଛେଫର୍ ବରଷାରାନୀ ଆସିେଛ    
େଦଖ କଲାେମଘ୍ ଢାବି ଆନଲାନ 

ସୁଲସୁଲିଆ ପବନ୍ ବେହଲାନ  

େମଘ୍ ଦୁଲଦୁେଲଇ ରଡୁେଛ 

େଫର୍ ବରଷାରାନୀ ଆସିେଛ.. 

 

ସୁଲ�ାମାରି ବଡା କରୁଥିଲା ଖରା 

ପାଏନ୍'େକ ଗୁରଦୁ ଲାଗଲା ନୁରା 

ଆମର୍ ବିନତି ଇJର୍ ବୁଝିେଛ 

େଫର୍ ବରଷାରାନୀ ଆସିେଛ.. 

 

େଖତ୍ ଖଲା େହଲା ସାଗୁଆ ପତର୍ 

ମହୁଲ୍ ବୁେରଇ ପତରା ଡ}ର 

ଚାର୍'ହି ଦିେଗ ପାଏନ୍ ନରଦୁେଛ  

େଫର୍ ବରଷାରାନୀ ଆସିେଛ.. 

iମାନିଧି ସାହୁ 

 

 

ପରିୂଗଲା େଯେତ ବନ୍ କଁଟା ମୁଡା 

ସବୁ ଡୁଲି ମାନେକ ପାଏନ୍ ଢୁଡାଢୁଡା 

େବ}ଟି ନାନିର୍ ଡାକ୍ ସୁଭୁେଛ 

େଫର୍ ବରଷାରାନୀ ଫିରିେଛ.. 

 

ଚାଷୀ କୁଦଲା ନିଜର୍ େଖତ୍ ଖଲା 

ଇ@ୁଲ୍ ମାେନ ବି େହଲାନ ଖୁଲା 

अଫିସ୍ ମାନେକ ଗହଲି ଲାଗୁେଛ 

େଫର୍ ବରଷାରାନୀ ଆସିେଛ.. 
 

iମାନିଧି ସାହୁ(ପରିiିତ୍) 

ଜାମପାଲି,ସାେଲପାଲି,େମଲଛାମୁtା,ବରଗଡ଼ 

୭୦୭୭୦୫୯୩୪୯ 
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ବଷ�ା କହୁେଛବଷ�ା କହୁେଛବଷ�ା କହୁେଛବଷ�ା କହୁେଛ    
େକେନ ଲୁକିଛ ନାଇ ଆଉଛ ଆେଗା ବଷ�ା ରାନୀ 

अଷାଢ ଯାଇ ସରାବନ୍ େହଲା ନାଇ ବଷ�ୁଛ ପାନି। ।୧। 

ଚାଷୀ ତମ୍ କୁ ବାଟ୍ େଦଖୁଛନ୍ େକେଭ ଆଏବ େଫରି 

ରୁଷା ଫୁଲା ଆର୍ ନାଇ କର ବଷj ଦିअ ବାରି। ।୨। 

ଇJ�େଦବ1ୁ କରୁଛୁ ପଜୂା ଆର୍ େଡରି କର ନାଇ 

ତମର୍ ବିନା ମର େବ ସେବ ଡହକ୍ ବିକଳ୍ େହଇ। ।୩। 

ବଷ�ା କହୁେଛ େକpି ଜିମି ମର୍ କାଏଁ ଆଏତ୍ କହ 

ଗଛର୍ ଲାଗି ବଷ�ା େହସି ଇଟା ସେବ ଜାନିଥ। ।୪। 

େଯେତ କେହେଲ ନାଇ ମାନୁଛ ଗଛ୍ କାଟି କଲ ପଦା 

ଜ}ଲ୍ କାଟି ବେସଇ େଦଲ କାରଖାନା ହୁଦା ହୁଦା । ।୫। 

ତେମ ନି ମରବ ମରବା କିଏ ମେତ କାଏଁ ଦଉଛ େଦାଷ୍ 

ପାଏନ୍ ପବନ୍ ଆର କିଛି ନି ପ ଉଡ଼୍ ବା ତମର େହାସ୍ । ।୬। 

ଯାହାତ କଲ ଗଛ୍ କାଟ୍ ଲ ଇେଛନ୍ ଶପଥ୍ ନିअ 

ଗୁେଟ େଲାକ୍ େକ ଗୁେଟ ଗଛ୍ ଜଲ୍ ଦି ଯେଗଇ ଦିअ । ।୭। 

ଇଟାନ ସମିଆଁ ଗଛ୍ ଲଗାବାର େର~େର ମିଳୁେଛ ଚାରା  

ଗଁା ଚାରିପାେଖ ଜ}ଲ୍ କର ପାଏବ ପାନିର ଧାରା । ।୮। 

ଈଶ�ର ଚJ�  ସାହୁ 
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ଠିକ୍ େବଲା େର ବଷ�ା େହବା ଚାଷ୍ ନାଇ ହୁଏ iତି 

ପାଏନ୍ ପବନ୍ ପାଏବ ସବୁ ନାଇ ଚିଏଁ ଖରା ତାତି । ।୯। 

ସୁଧ୍ ରି ଯାअ ସେବ ଭାଇ ନାଇଁ କାଟ ଗଛ୍ ନିତି 

ଇଥିର ଲାଗି ଧରତି ମାତା କାJୁେଛ ଦିନ ରାତି । ।୧୦। 

ଏତ୍ କି କହି ଘଡ଼୍ ଘେଡଇ ଆଏେଲ ବଷ�ା ରାନୀ  

ରେଝା ରେଝା ଗଜj ଘୁମୁରି ବଷj େଦେଲ ପାନି। ।୧୧। 

କଳା କଳା େହଇ ବାଦଳ୍ ଘୁଟିେଛ େଘାଟ୍ କରିେଛ େମଘ୍ 

ଚକ୍ ଚକ୍ େହଇ ବିଜ୍ ଳି ମାରୁେଛ ଭtାର କେନ େଦଖ୍। ।୧୨। 

େବ} ରଡୁେଛ େକଏଁ କଟର ଝି1ାରୀ ଝିଂ ଝିଂ 

ବଷ�ା ହଉେଛ ତୁହାେକ ତୁହା ପବନ୍ ମାରି ସିଇଁ। ।୧୩। 

ଉଷତ୍ ମେନ ଚଷା େଖେତ ଚାଷ୍ କରୁେଛ 

ଘଡ଼୍ ଘଡି େକ େବ} ରଡି େକ ମୟରୂ ନାଚୁେଛ । ।୧୪। 

ଗଛ୍ ନାଇ କାଟୁଁ ଜାନ୍ ଲା ଆେମ ଚାଲ ଶପଥ୍ େନମା 

ଆମର ମ}ଳ୍ ଲାଗି ସେଭ ଗଛ୍ ଗୁେଟ ଲଗାମା । ।୧୫। 
 

ଶ�ୀ ଇଶ�ର ଚJ�  ସାହୁ , ଏମ୍.ଏ. ବି.ଇଡି, ଏଲ୍.ଏଲ୍.ବି 

ଗ�ାମ- ପଲସାେଗାରା, େପା.अ.- ବାଘିଆବାହାଲ, 

ଜି- େବୗ�, େମା- ୯୧୭୮୩୮୨୮୫୬ 
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ଦୁଃଖୀର୍ ସୁଖ୍ଦୁଃଖୀର୍ ସୁଖ୍ଦୁଃଖୀର୍ ସୁଖ୍ଦୁଃଖୀର୍ ସୁଖ୍    
େଦଖିଛୁ କାଏଁ 

ଦୁଖିର୍ ଦୁଖ୍ 

ସୁଖି େକ ସିନା ଦୁଖ୍ ଟା ଦୁଖାସି 

ଦୁଖ୍ ଦୁଖ୍ ବଲି ପାପିଲି େହସି 

ଦୁଖିର୍ ତ ସଁାଗରଜୁଲି  ଦୁଖ୍ 

େସ କାଏଁେଯ େହବା ଦୁଖ୍ ଠାନୁ ବିମୁଖ୍ । 

େକେଭ ଶୁନିଛୁ କାଏଁ 

ଦୁଖି ନିଜ୍ େକ ଦୁଖିବଲି କେହବାର୍ ଟା 

ସୁଖ୍ କାଣା େଯ େସ ନାଇଁ ଜାନି ସତ୍ 

େହେଲ େସ ନାଇଁ ନିଲାମ୍ କେର  

କବି ପ�ସାଦ 

 

ପଁାଚ୍ ଠାେନ ତାର୍ ମହତ୍ 

ବୁହାସି ଗହଦ୍ ଘମ୍ ଘମ୍ 

ଖାଏସି ମୁେଠ କରି ପରିଶ�ମ୍  

ନି ମାେର କାର୍ େପଟର୍ ନୁ 

କମାସି ତାର୍ କରମ୍ ନୁ 

ଖାଏସି ଗରେସ ପଉ କି ମୁେଠ 

ଘର୍ ପରିବାର୍ େକ ଧରି 

େହେତ େହେଲ ତା'େକ  

ଜହ ସରଗ୍ ସୁଖ୍ ନୁ । 
 

ସଗjଗୁଡା, ମtଳ, େବଲପଡା, ବଲା}ୀର 

େମାବାଇଲ - ୭୬୦୬୦୫୧୩୯୫ 
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ଶଲା ବୁଢ଼ାଶଲା ବୁଢ଼ାଶଲା ବୁଢ଼ାଶଲା ବୁଢ଼ା    
ଇ ବୁଢ଼ା ତେତ ଖୁଏଇେଛ ପିଏଇେଛ 

େଖେଲଇ େଛ ତାର୍ କୂେଲ 

ପାଚିଗଲା ଫଲ୍ ଝଡ଼ିଯିବା କାଏଲ୍ 

ମୁହୁଁମୁଡୁ ଏନ୍ ତା େବେଲ । 

କାହାର୍ ଲାଗି ତୁଇ ଦୁନିଆଁ େଦଖିଛୁ 

ପଚ୍ ରା ଟିେକ େତାର୍ ମନ୍ େକ 

ନିେଯ ଭୁେକ ରହି ତେତ ଖୁଏଇେଛ 

ଭୁଲିଗଲୁ େସ ଦିନ୍ େକ । 

ହରୀଶ ତାtି 

 

ତାର୍ କମାଲା ଧନ୍ ସ%ଦ୍ 

ବସଲୁ ମଟର୍ ଗାଡ଼ି 

ଭାବିଥିଲା ତେତ ସାହାରା େହବୁ 

ଧରାଲୁ ବାଉଁଶ୍ ବାଡ଼ି । 

ଖାଏଲା ପିଇଲା କି ଭୁେକ ରେହଲା 

ନାଇଁ ପଚ୍ ରାଲୁ ଦିେନ 

ଜ] ଥାଉନ୍ ଥାଉନ୍ ମରି ଗଲାନ 

ତୁଇ ରହିଛୁ ଭିେନ । 

ମନ୍ େକ ବୁେଝଇ ତୁମ୍ ପର୍ ଲା 

ଜାନିଶୁନି େହଲା େବଡ଼ା  

ଜନମ୍ େଦଇ ତେତ କାଏଁ େଦାଷ୍ କଲା 

କହୁଛୁ ଶଲା ବୁଢ଼ା । 
ସାେଲପାଲି , ଗଜବk , ସୁବ'�ପୁର 

େମା-୮୦୧୮୪୦୫୨୮୭ 
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ଚାଲ୍ ଧମ�ର୍ ବାେଟଚାଲ୍ ଧମ�ର୍ ବାେଟଚାଲ୍ ଧମ�ର୍ ବାେଟଚାଲ୍ ଧମ�ର୍ ବାେଟ    
ସରି ଯଉେଛ ସମ]ଆ େଦଖ୍ 

ବୁଡି ଯଉେଛ େବଳ୍ 

ପଡି େଯଇଛୁ ମାୟାର୍ ଜାେଲ 

େହଉଛୁ ଲାଡ୍ େଗଲ୍ । 

ଭୁଲି େଯଇଛୁ ଆସ୍ ବା ମରନ୍ 

ବୁହିେନବା ଦିେନ ଯମ୍ 

ସୁଖର୍ ସଁସାର୍ େହବା ଛାଖ�ାର୍  

ଭା}ିଯିବା ସବୁ ସପନ୍ । 

ହରୀଶ ତାtି 

 

େଯେଭ େହଲୁ ଜନମ୍ କାJିଥିଲୁ େକେତ 

ହଁସୁଥିେଲ ବଁାକି େଲାକ୍ 

ମାୟାର୍ ଜାେଲ ପଡ଼ି ସବୁଗଲୁ ଭୁଲି 

ଘଁାଟ୍ ଲା ପାପର୍ େଭାକ୍ । 

କାଏଲ୍ କାଏଲ୍ େବାଲି ଦିନ୍ େଦଲୁ ସାରି 

ନାଇ ଭଜ୍ ଲୁ ହରି 

ଧନ୍ ଯଉବନ୍ େଦଖୁଛୁ ସପନ୍ 

ସବୁ ଯିବା ଦିେନ ସରି । 

େଲାଭ୍ େମାହମାୟା ନାଇଁକର୍ ଆରୁ 

ନାଇଁ ଘଁାଟିହ ପାେପ 

ସମିଆ अେଛ ଛାଡ଼୍ ପାପ୍ କାମ୍  

ଚାଲ୍ ଧମ�ର୍ ବାେଟ । 
ସାେଲପାଲି , ଗଜବk , ସୁବ'�ପୁର 

େମା-୮୦୧୮୪୦୫୨୮୭ 
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ମଁାର अସିLତା କାବ�ମଁାର अସିLତା କାବ�ମଁାର अସିLତା କାବ�ମଁାର अସିLତା କାବ�    
ମଁା େଗା ମା େସହ�ମୟୀ ମମତାର ଝରନ ଝରାଇ 

ମଁା େଗା ମାନବିକା ତରପାେଦ କରୁେଛ ସରଣ 

ଆଶjବାଦ େଦ ମା ମେତ େସ�ହଥୁ କରି ଆଲି}ନ 

ମା ମମତାର େକାଲ  ଗରଭଧାରି ମା ପଥରସିଲ 

ମଁା ଦୟାମୟୀ ସୁକଲ�ାଣୀ ମଁା ସେଭ ତର ପୁअ 

ମଁା େଗା ଜଗତଜନନୀ ସାନତି ମୁକତି େଦହ 

ମଁା ର ମମତା େସ�ହଶରଧା ଦୟା େପ�ମ ଶାpି 

ମାନବିକତା अହ]ସା େପ�ମେର अଛି ମାନବ ମୁ�ି 

 

େପଟନୁ ଜନମ େଯେବ କअଁଳିଦିେହ ପଦାଘାତ 

ପ�କୃତି େକାେଳ େଶାଆଏ କରୁଣା ଝରାଏ ହାତ 

ମଁା ର ରକତ ଇଦିେହ ଛିରେକ ଛିର  ବହୁେଛ 

େସ�ହ ଗଗାଂଜଳ ଜାହାର ଦୟା ଥି ଝରୁେଛ 

ମାଟିର ପୁତଲା କअଁଳିଆ ଶିଶୁ अତି ଦୁବ�ଳ 

ମଁାର ଆଦର ଯେତ�  ଧିେର ଧିେର ହୁଏ ସବଳ 

ମଁା ମାଟି ଜନମମାଏଟ ନାଇ କରି େଦବୁ ପର 

ଏମ୍ ବିଜୟ କୁମାର 
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ମଁା ବଲି ତେତ ଶରଧାେନ ଡାକୁେଛ ମଁା ମଗଂଳ 

 

ମାନ ମହତ ଇଜତ ଲାଗି ଢାପିଥାଉ ପଣତକାନି 

ଗୁଣ ହୁଏ ସବୁ ହୁରଗୁନି ଜଏ ମଁା ଜଗତର ରାନୀ 

ଶିଶୁ େହାଇ େଖାେଜ ପ�ାଣଭରା େପ�ମ େତାକୁେଳ 

अନpେପ�ମ ହୃଦୟ ର� େଦଇ ସୁଖପାअ ମୁେଳ 

ଗରଭଧାରି ଦୁଖ ଗରଭଧାରି ମଁା ହି ଜାନସି 

ଦରଦ କାଣା ଜାନବାେକ ବାେଝନ ମାେହଜି 

ମଗଂଳ ଲାଗି େଯେବ ମଁାେସ�ହଶାସେନ ଦିଏ ଦt 

ଭବିଷ�ତ ବିଚାର କେରନାଇ ଯିଏ ତ େସ�ହଭt 

 

ମଁା ର अସିLତା କାବ� େଲଖବାର ଆରମଭ କବି 

ମଁା କେହଜୁଲୁମକାହାଣି ଶୁଦ� ର ଆଲାମ େବତାବି 

ମଁା କହିଗଲା ଆଶୁରକତ ଝରାଇ ସପେନ ପୁଓ 

ବିେହାସେନ ନାଇ ଶୁअ ପୁତା अଭି ଜାଗ ଜାଓ 

ମା ହାଡ଼କଂକାଳ ଧରି ଆେଘଠିଆ ରୁପଭୟକାରି 

ଜିବନ ନୁେହଁେସ ମୁନସ ଯହି ଜିଉେଛ ମଲା ପରି 

ମଁାର ଆଶଁୁ ବନ�ା େହଉେଛ ଭିଜୁେଛ ପଣତ 

ମାନବ ଜାତିର ମଁା  େଗା କହ ସକଳ ବୃbାp 
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ମଁାର अସିLତା ଭାଗିଂ ଯାଇେଛ ଆଶା ଭରସା 

ବିଶ ାସ ହଜିେଛ ଆଖଁୁେଦଖୁେଛ अେବବସତା 

ମାନବ ଜାତି ଏକ ସମାନ ରକତେନ ଗଢା 

ସ୍ଵାଧିନ  ମଣିଷ ଫିର କାଏେଜ अk ନିଗୁଢା 

ମଁାର ଆଶଁୁ ଝରୁେଛ ହୃଦୟ କାJୁେଛ ସବୁଦିନ 

କଥା ଓ ଗାଥା କହିବାକୁ େତା ସେପ� ଦରଶନ 

ମଧୁର ଭାଷୀ ମରିସାରିଛି अମରୁତ ଭାଷା 

ଜାଣି ଜାଣି ଉପେଭାଗ କରୁଛ ଦୁଦ�ଶା 

 

ଏମ୍ ବିଜୟ କୁମାର 
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ମାହାପୁରୁେକ ଗୁହାରିମାହାପୁରୁେକ ଗୁହାରିମାହାପୁରୁେକ ଗୁହାରିମାହାପୁରୁେକ ଗୁହାରି    
ସାରା ଜଗତର୍ ଯୁଧ୍ଯା ମାହାପୁରୁ ତେମ ପେର 

ରେହସ େକେଡଁ ଠାେଟବାେଟଁ 

ତମକୁଁ ଭରଷା କରି କାJୁଥିମୁ ହୁଗ�ୁନି ହୁଗ�ୁନି  

େକନ୍ଠାେନ ବସିକରି ତରାପେଟଁ 

ଜଗା ଜଗା ବଲି ବାଏତି3ିଆ ହଇଯିମିେକଁ 

ଛାଡି ନିଜର କୁଟୁମ୍ ପୁଷା କାମବୁତା 

େଢଁଟୁତକ୍ େଗଫି ଫୁେକ�ଇ ଫୁେକ�ଇ ଶୁଇଛ 

େକନ ଶୁନି ପାବ�େକଁ ଆମର୍ କଥା  

ମାହାପୁରୁ ବେତଇ ଦିअ କିଛି ବୁ�ି  

କରମ୍ କୁଢିଆ ହଇ ବସିଥିମି ପେଛ େହେଲଁ 

ଲୁେକ କହୁଥିେବ ପାଇେଛ ସି�ି।୧ 

 

ଦଦରା ଧୁତିେକ େକେତଦିନ୍ ପିkି ପାମj  

ଫି ଦିନ ଯଉେଛ ଦକj ଦକj 

ତମର ଜୁହ� ା ଲୁଗା କିଏ େନଇ ଯାଏସନ୍ 

ସମୁJେରଁ େଦସ କାଏଁ ଫିକି 

ସୁଧୀର ପtା 
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ତମର୍ ବାଗିର୍ ଯଦି ନୂଆଁ କପଡା ପିkେଲଁ 

ଲୁେକ ବଲେବ ମେତ ଟି}ାଲୀ 

ବାରମାେସଁ େତର ଯାତରା େଦଖୁଥିେଲଁ  

ମାଏଝୀ ଭିଲ୍ ଦଉଥିବା ଗାଲି 

ଲଖ]ମାତାେକ ପେଟଇ ରଖିଛ ବେନ 

ରଥ୍ ଯାତରା ଦିନ ଗୁେଟ ଭୁଲ୍ କଲ ବଲି 

ଲଖ] ମାଠ�ାନୁ ମିଲବା ବେନ ପାେନ।୨ 

 

ଗୁେଟକଥା ଖାଲି ଖୁଲୀ କହ ମେତ ପଭ�ୁ   

ଆମର୍ ଇ ଉଡିଶାର୍ ଲୁେକ  

ଜୀବନ୍ ଛଡା କାଏଡ୍ କାମ୍ କରି ଭିଲ୍ 

କାଏଁେଯ ମରୁଛନ୍ ହେମ�ଶା ଭୁେଖଁ 

ଏକG ା ପେର ତେମ ଦଁତି େଦସ ପ�ଭୁ 

ତିନ୍ େକାର୍ ପଉଟି ଛପନ୍ େଭାଗ୍  

ତମର୍ अଏଁଠା ଚାଟି ପାସìୁ ଆେମ ସେଭ 

େକେଭଁ କାହାେକ ନାଇଁ ହୁଏ େରାଗ୍ 

େଫଭjଲ୍ ତମର୍ ଦଉଳର୍ ଆେଗଁ ବସି  

ରାଏତ୍ ଦିନ୍ ପଡି ରହିଛନ୍ େକେତ ବଡ୍ ରୁଗି 

ତାକର୍ େସବା କିଏ କବ�ା େସେନ୍କ ଆସି।୩ 
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ତମର୍ ଭଗତ୍ ବଲି ଯାହାେକ ଜାନିଛୁଁ 

େସ ବୁେପ� ହଉଛନ୍ ଦଉଳର୍ ପଁଡା 

ମାହାପୁରୁର୍ କଥାନି ତାକର୍ ଟୁଣୁ ନିଶୁନି 

ହାେତଁ ଧରିଥିସନ୍ େବତର୍ ଡଁଡା 

ମୁେଡଁ ପାହାେର ପାଏେଲଁ ପାପ୍ ଛାଡି ଯାଏସି 

ବନିଯାଏସଁୁ ବେଡ ପୁଣ�ବାନ୍ 

ପଁଡାର୍ ମୁେଡଁ େକେଭଁ କିଏ ପିଟୁେଛ େକଁ 

କାହାର ଦମ୍ अେଛ େଦବା ଧିଆନ୍  

ତମର୍ ଦୟାନୁ ବନିଗେଲ େକାଟିପତି 

ଆମର୍ ପାପ୍ ପଭ�ୁ  କାଏଁେଯ ନିଛାେଡ େକେଭଁ 

କମିହଁା େଲାକ୍ କରୁଛୁଁ ବଲି ଦୁଃଖ ଭୁତି।୪ 

 

ତମର୍ ଦଉଳ୍ େକ ବୁkୁଁ ହେଲଇ ପକାଲା  

ଇ ଚିେପା ଗେରଲ୍ ଗୁେଟ େକନୁଆସି  

େକେତଦିନ୍ ଲୁକର୍ ଚୁଇଲ୍ ନିଜଲ] ପାଲ�ା 

ଝଁେକର୍ ଥି ଭ}ାଘେରଁ ରେହେଲ ବସି 

ଏpା अଡ୍ଚେନ ଦୟା ନିକଲ ପଭ�ୁ  ଥେର 

ତମର୍ ଟି}ାଲୀପନ୍ ଟିେକ ଛାଡି 
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ନାଇଁତ ଲୁକର୍ ଭରଷା ଉଡିଯିବା ତମଠ�ାନୁ 

ଶୁଇଥିେବ ଘେରଁ ପେଛଁ ମୁହୁଁମାଡି  

ତମର୍ ଖଏ§�ା ବାଏ§�ା ଟିେକ କର ଉନା 

ହଁାଡିହଁାଡି ଭାତ୍ ଖାଏବାଟ�ା କାଏଁ ବେନ 

ଖାଲି େଗଫି ଚାଲ ଥେରେକ ତିନ୍ ଦନା। 

 

ସୁଧୀର ପtା 
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ଖରାଦିନଖରାଦିନଖରାଦିନଖରାଦିନ    
ଆଏଲା ଖରା ତତଲା ଧରା 

ଧୁକା ତୁଫାନ୍ ସାେ} ଧରି 

ସୁଖୁଲା ନଏଦ୍ ବk େକନାଲ 

ଛଟକି ଗେଲନ ଝୁରି 

 

େଧାବ ଫରଫର ମଲି, ପଦମ୍ ଫୁଲ 

ଇ ଦିେନ ଜହ ଫୁଟସି 

ହୁରହୁରିଆ ଧୁକାେଟ େହେଲ 

ତାର ମହକ ଚାରିଆେଡ଼ ଛୁଟସି 

 

ସୁଆଦ ଲାଗସି ଦହି ପଖାଲ 

ତୁଡ଼େକ ଭଲ ରୁଚୁସି 

ଶାଗ ଖରଡ଼ା, ବରି ଫୁଲା, କେଦଲ୍ ଭଜା 

ନୁନ୍ ମିରଚା, ପାଚଲା ଆମେକ ଖୁଜସି 

ପ�େମାଦ କୁମାର 
େସଠ୍ 

 

 

ଆମ, ଲିଚୁ, ଡାଲିମ୍, ସପୁରୀ, ପନସ୍ 

ଇ ଦିେନ ଜହ ମିଲସି 

କୁେସର୍ ପନା, େଲd� ସରବତ ଆଉର୍ 

େଘାେଲ ଦହିେକ ଇlା ଲାଗସି 

 

ରାମ ନअମୀ, ପନା ସଂକ� ାpି, अଖି ତୃତୀୟା 

ସାବିତ� ୀ ଉଆସ ତିହାର ପଡ଼ସି 

ମହାେଦବ ବାବା1ର ବିହାଘର ସରେଲ 

ଧରାଟା ଶୀତଲ େହସି 

 
ଜିଲG ା ମୁଖ� ଚିକି�ାଧୀକାରୀ କାଯ��ାଳୟ  

ସdଲପୁର 
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ପରଜାପରଜାପରଜାପରଜା    
ସୁକବାସି ଚାସି ସମକୁ ଆଦରି  

 ଦଉଥିେଲ ଉ§ା ଦରଜା  

ରାମ ରାଏଜର୍ ନଁା ରହିେଛ  

 ସୁେଖ ଥିେଲବଲି ପରଜା ୧  

ଜଜବଜ୍ ଧନ ଜାହାେକ େଜେତ  

 ଦୁକାଲ୍ ନାଇଥାଇ अଢି଼ଆ  

ସଏେବ ସଏେବ ଦିନ ଗଁୁଜରି େଜ  

 େପଟପୁସି େକେଡ ବଢ଼ିଆ ୨  

ଜଂତୁ ଚେରଇ ଭିତେରଁ ମୁନୁସ୍  

 ଭାବ୍ ବାେk େକେଡ ମଜା  

ପରହର୍ ଦିହର୍ ସିକାର୍ ଲାଲେସ  

 ନଇଁ ମିେଲ ମରନ୍ ସଜା ୩  

କରମ୍ କିରିଆ କେହଲା କଥାେକ  

 ତୁରତି କରନ୍ ବିସ ାସ୍  

ବିସ ାସଘାତ୍ ଛାଡ଼ି ନିେୟ କରନ୍  

 ପଡ଼ିଜିବା ବଲି ନିସାସ୍ ୪  

ଗୁଣି �ାନି ବଡ଼ ଧନି ମାନି  

ସୁବାସଚJ�  ଭୁଏ 

 

ଦୟା ଭାବ୍ ରଖନ୍ େହଇ ସିଆନି  

 ମୁନୁସପନ୍ ଆଏ ତାକର୍ ବେଢ଼  

େଛାଟେଲାକ୍ ଜଂତୁ ଚେରଇ ପସୁକୁଁ  

 େକେଭନାଇ ପିଟନ୍ अେଡ଼ବାେଡ଼ ୫  

ସୁଖ ବତେରଁ ଦିନ ଚଲୁଥିଲା  

ହ]ସା अହଁକାର୍ ପୁଡି ଜଲୁଥିଲା  

       ଛାଡ଼ି ଢୁଡାଚୁପରାର୍ ଗରଜା  

ଇହାେଦ ସୁଖ ସାpି ଗରଜ୍ ପେଡ  

 ସବୁଥିର୍ ଲାଗି କେର କରଜା ୬  

ଇହାେଦର୍ ପରଜା କରମ୍ ଛଡା େହଲା  

 େବଜା ବୁଡ଼ି ଉେଡ଼ େହଜା  

ମୁଡ଼ର୍ ଉପେର ମୁେଡଁ ରଜାର୍ କମାନି  

 ପରଜା େହଉେଛ େଗଜା  ୭  

ନିଏ अନିଏ ଇନୁ ବିକିଭଁାଜି େହଲା  
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 ବଡ଼ଲୁକର୍ ଉେଡ଼ ଧଜା  

ଧନଜନ୍ ବେଲ ଇନୁ ସତିଆ େହବୁ  

 ମନ କେଲ ବଜାବୁ ବଜା  ୮  

ମତଲବିପେନ ଭାବ୍ ବିକିେହଲା ଇନୁ  

 ଟ1ା ପଏସା ଥି େଖଜା େଖଜା  

େଲତାଗୁତା ଛାଡ଼ अଚିନହାର୍ େଲାକ୍ ଭି  

 ଭାବ୍ ବାେk େହେଲ ରଜା ୯  

ଦାଗି ଦୁଇମୁଡିଆ ଜାହାେକ େଜେତ  

ଠକ୍ ଭt अନିଏ େକଥନି େକେତ  

 ଭାବ୍ ବିସ ାସ୍ େଦେଲ ହେଜଇ  

ନିତିନିୟମ୍ କଣାକୁନା ଭଏଁରା େହଇ  

 ଦୁରବଲିଆ ଲାଗି ରେଖ ଖଁଣା ପେଜଇ 

 ୧୦  

ଦୟା ଧରମ୍ ଟା ଭରମ୍ େହଲା ନ  

ଜିବନ୍ କାJି ଆଁଖଲ୍ ଝରଲା ନ  

 େକ କରବା ଆଉ ଦୟା  

େତଲିଆ ମୁେଡଁ େତଲ ଲେଗଇ ରଜା  

 ଚାଟି ଖାନ୍ ପିସି ଖଜା  ୧୧  

େବଉସା ବୁଡା଼ଲ अଦରବା କରଲ  

ମାଫି ବଁାଟି େଦସ୍ େକ ଚଲାଲ  

 ତାେମ େନଇ ମାେନ େଦଇ  

ଦୁେଖ ପରଜା େହଲା େକଁପା କୁଜା  

 କାJିମେର ଦାଦନ୍ େଜଇ  ୧୨  

ଛାଡ଼େଲ ମୁଲ୍ କୁଲ୍ େବଉସା  

ଲଖତିଆ େହଇ ଚାସି ଛାଡ଼ଲା ଚସା  

 େଦଖି େଦଖି ରଜାର୍ ଠାଟ୍  

ମାଫି ନାଇ ବଁାଟ ମାପ୍ କରିକରି  

 ପରଜା େଲେଖ ଦିअ ପାଟ୍ ୧୩  

େସ ପାଟ୍ ଟା କାମ୍ ଧJା ଆଏ  

 ବାହା ଜ}ଲ୍ ଟିେକ ଚଲ୍ ବା  

ନିଜର ଗୁେଡ଼ ନିେଜ ଠିଆ େହେଲ  

 ଆେପ ଥୁତନା ଚଲ୍ ବା  ୧୪  

ନିତିନିୟମ୍ େକ ବଜର୍ କର ରଜା  

 ବଡ଼ବଡ଼କି ରାଜ୍ ନସବା  

ଭାବ୍ ବିସ ାସ୍ େଲେଖ ପିଲ୍ ଗଜା  

 ପରଜାର୍ ମନୁ ହଁସବା  ୧୫ 
 

अଧ�ାପକ  

ଡୁ}ୁରିପାଲି ମହାବିଦ�ାଲୟ, ସୁବ'�ପୁର  

ଧାେ}ର,ବରଗଡ  
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अବୁେଝନ୍ अବୁେଝନ୍ अବୁେଝନ୍ अବୁେଝନ୍     
ଶୁନେର େଗେହGଇ        ନାଇଁ ହ'ଫୁେଲଇ  

ପତିବ�ତା ନାରୀ ହଇ, 

ଛାଡ୍ ଋଷାଫୁଲା          େପ�ମ୍ ରସଗୁଲା  

ପିତj ରସ୍ େଦ'ଚେଖଇ । 

ଆଜି अେଛଁ ମୁଇଁ   େର! ପ�ାଣର ସହି  

ଭାବର୍ ସାଗେର ଭଁାସି, 

ପତା େମାର୍ େକେନ�       ଭୁଲିେଛଁେର ଇେନ  

ଭାବର୍ ପିbjେନ ରସି । 

ମୁଇଁତ ଗା! ଗୁେଟ           ଦୁନିଆଁର୍ ହଁାେଟ  

ହଁାଟୁଆ ଦୁଇ अନାର୍, 

େଯେଭଁ ଦୁଇअନା           ସରିଯିବା ସୁନା  

ଛାଡିେଦମି ଇ' ସଂସାର୍ । 

େତେଭଁ ତୁଇ ଧନ!          କରି ଦୁଃଖ ମନ  

ଯମେକ େଦବୁେର ନିJା, 

ଯମ୍ କାଏଁ କବ�ା            ଯାହା ନୀତି ଥିବା  

େସବିତ ନୀତିେନ ବkା । 

ମେନାଜ ମହାନJ 

 

ରୀତି, ନୀତି ଭାେବ        ଛୁଆ,ବୁଢା,ଯୁେବ  

ଯାହାର୍ ସମିଆଁ େହବା, 

କମ�ର୍ ଫଳ୍ େଦଖି       ଧ�ାେନ ମାପି ଯୁଖି  

ଡଗରେକ ଆ�ା େଦବା । 

ଆଏେବ ଡଗର୍           େହଇ ହର୍ ବର୍  

ତୁbj େନଇଯିେବ ବୁହି, 

ନାଟ୍ ମtପ୍ େନ          ନାଟ୍ ସରିଯିବା  

ନାଇଁ ବୁଝି ପାରନ୍ େକହି । 

ଆେର ପ�ାଣଧନ!         ବୁଝା େତାର ମନ  

ନାଇଁ ହ'ତୁଇ अବୁଝା, 

ତୁଇ େମାର୍ ରାନୀ      େର! େଗହG ା ଶୟନୀ  

ମୁଇଁ ପେର େତାର୍ ରଜା । 

କାଏଁେଯ ରାଗୁଛୁ              ମୁହୁଁ ଫୁଲଉଛୁ  

କଥା ଟିେକ େମାର୍ ମାନ୍,  
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ମୁଇଁ ଥିବା ପେତ           ଇ'ସାରା ଜଗେତ  

ପାଏବୁ ତୁଇ ସ�ାନ୍ । 

ମୁଇଁ ମଲାପେର           କୁହjଆ ସଂସାେର  

େହଇଯିବୁ ତୁଇ ଏକG ା, 

ଏକG ା େହବୁ ଯଦି          ଦୁଃେଖ େହଇ ସାଧି  

ସଂସାେର େଦଖବୁ ପାଲା । 

ଟପା ମାରି ତେତ       କେହେବେର େକେତ  

ରାଆଁଣୀ, ଘଏଁତା ଖାଇ, 

କଥା ଶୁନିକରି           ଆଁଖୁ ଆଁସୁ ଝରି  

ଜ]େତ ଜ]େତ ଯିବୁ ମରି । 

େତେଭଁ େସାର୍ କବ�ୁ         େମାର୍ କଥା ସବୁ 

ଠିକ୍ କେହେଲ ଗୁସିଆଁ, 

ତାପି� ନିନ େବାଲି        ମାରି ଟପା ଗୁଲି   

ଏେତ କେହ ଇ ଦୁନିଆଁ । 

ଯଦି ତାେପ� ଥିେତ        ନାଇଁ ଶୁpି ଏେତ  

ହାଡ୍ ଭ}ା ନାମ୍ ଭାଷା, 

ଲାଖ୍ ଚୁରି େମାର୍         ଭା}ି ଗଲା େବାଲି  

ଆଜ୍ ଭୁଗୁେଛଁ ଇ ଦଶା । 

କାହାେକ କେହମି       କିଏ ଶୁନ� ା ଆରୁ  

ପଡିଗନି ମୁହୁଁ ମାଡି, 

ଚାହj ହାତ୍,େଗାଡ୍      ବସିଗଲା େମାର୍  

ମେନାଜ ଗେଲେଯ ଛାଡି । 
 

ବାଗେଯାର, ସଇଁpଲା, ବଲା}ିର  

େମା - ୮୦୧୮୦୮୯୩୩୫ 
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ବଏନାବଏନାବଏନାବଏନା    
ନିେଜ ନିଜ୍ େକ ମାର୍ ବାର୍ େକ 

ମୁନୁଷ୍ କରୁେଛ ୟୁଜ୍ ନା, 

ନିେଜ ମର୍ େବ ମାଆଁେକ ମାରି 

ବୁଧି େଦଇଛନ୍ ବଏନା 

 

ବନାେଲ ଘର୍ ଗଛେକ କାଟି 

ବସାେଲ କାରଖାନା 

କମଁାେତ ଖାଲି ଟ1ା ଗୁର୍ ଦୁ 

ଉଡ଼ାେତ ଖାଲି ବାନା 

 

ନିେଜ ନିଜ୍ କୁ ମାରି େହଉଛୁ 

କାହାେକ େନଇ େସ अଜନା 

ଯାନି କରି ମୁନୁଷ୍ ତଥାପି 

ବୁଧିେକ େଦଇେଛ ବଏନା 

େବଦବ�ାସ ମାଝୀ 

 

 

ତଗ୍ ଲି ଯିବା ସବୁ ବରଫ୍ 

ବୁଡ଼ି ମର୍ ମା ପାନି 

ନିେଜ ନିଜ୍ େକ ମାରି େହଉଛୁ 

ସବୁ କଥାେକ ଜାନି 

 

ମଏଲା େହଲା େପନ୍ ପବନ୍ 

ମୁନୁଷ୍ ହୁଏ ତନାବନା 

ସବୁ ମୁନୁଷ୍ ଦୁଃଖେକ ଡାଖି 

ବୁଧି େଦଇଛନ୍ ବଏନା 

ମିଳିମିଶି କରି ଆସ ସେଭ 

ଜଗାମା ପେର ଗଛ୍ 

ପୁର୍ ଥିବୀ େକ ସଫାରଖି 

ଦୁଃଖ୍ କରିେଦମା ପଛ୍ 
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ତମର ପେହଲ ଚିଠିତମର ପେହଲ ଚିଠିତମର ପେହଲ ଚିଠିତମର ପେହଲ ଚିଠି    
ତମର ହାତ େଲଖା ଚିଠିେକ  

ହାେତ ମର ଧରେଲ   

ହାଲକା କ%ନେଟ  

ହେଲଇ େଦସି  

ଇ ମର  

ମାଏଟ ପାଏନ ର େଦେହେକ   ll  

ତପନ କୁମାର ସାହୁ 

 

 

 

 

ସବୁ अiର ମାନକୁ  

ହାତଥି େମାର  

ଛୁଇଁେଲ ଥେର  

େଯନତା ଛାତିଥି େମାର  

ମୁଇଁ େଦଖସି  

ଆଖିର ପାଏନଥି  

ତମର ମୁହୁଁ  

ସେତ େଯନତା  

ଗହକିଥି ଶରାବନ  

ବରଷି ଯାଏସି  

େମାର ଆଖିର ନୁ  ll  
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ତମର ହାତ େଲଖା अiରେକ  

ପଢସି  ଆକୁଳ ବ�ାକୁଳ େହଇ  

ନାଇଁ ଦିେଶ अiର  

ଆଖିର ଝାପସା ଝାପସା ସମୀୟା  

ହଜସି ଝୁମୁରା  

ଫୁଟସି େସେନହର ଫୁଲ  

ତମର ଓଠ େକ ଝୁରି ଝୁରି  ll   

ପେହଲ ଚିଠିର ଉbରଟା ବି  

ଏpା ଘମଘେମଇ  

ଝାଳ ବୁହାସି  

େଲଖି ନାହ] ହୁଏ ଧାେଡ  

ଥର ଥେରଇ ଯାଏସି ହାତ  

ଲିଭି ଯାଏସି ଡ଼ିବରି  

ଝାକ ମେକଇ ଭା}ସି ସପନ  

ମିଛ କି ସତ କି ମୁଇଁ  

େଚତି େଦଖୁଥିସି ସପନ ll  

 
ଟକାରୁମାଲ, ରି~ା, କଳାହାtି  

ଭ� ାମ�ଭାଷ : ୭୩୨୮୦୦୧୫୭୫ 
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ପ�ବ� ବିଭାଗ 
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ଆତL ହତ�ାଆତL ହତ�ାଆତL ହତ�ାଆତL ହତ�ା    
 ସ%� ତି ରାଜ�େର ଆତL ହତ�ା ଶ«କୁ େନଇ ଖୁବ୍ ଚ§�ା ଚାଲୁଛି 

େତେବ ବିେଶଷ କରି ଚାଷୀମାନ1ର ଆତL ହତ�ା ବିଷୟେର ଖବର 

କାଗଜ ଗୁଡ଼ିକେର अେନକ େଲଖା ପ�କାଶ ପାଉଛି। ଚାଷୀମାେନ 

ସମସ�ା ଜଜ�ରିତ େହାଇ ଆତL ହତ�ାର ପÄାକୁ अନୁସରଣ କରୁଛpି କି ଚାଷର iୟiତି 

େନଇ ନିଜର ଜୀବନକୁ ମରଣ ମୁହଁକୁ େଠଲି େଦଉଛpି ଏହାକୁ େନଇ ଏେବ ଖୁବ୍ 

ରାଜନୀତି ଚାଲିଛି। ବିଧାନସଭାେର ବିେରାଧୀଦଳ ଓ ଶାସକ ଦଳ ମଧ�େର ତୁମ ୀ 

େତାଫାନ୍ େହଉଛି। େହେଲ ଏକ �ାୟୀ ସମାଧାନର ପÄା ନି��ାରଣ େହାଇପାରୁନାହ]। 

 ଓଡ଼ିଶା ଏକ କୃଷି ପ�ଧାନ ରାଜ�। ଓଡ଼ିଶାର अଧିବାସୀମାେନ ପ�ାୟ ଚାଷ ଉପେର 

ନିଭ�ରଶୀଳ। ଓଡ଼ିଶାର ଚାଷୀମାେନ ଉନ� ତ କୃଷି ଉ¥ାଦନ ପ�ତି अବଲମ ନ କେଲ ମଧ� 

ପ�ାକୃତିକ ବିପଯ��ୟେର କୃଷକର େମରୁଦt ଭା}ି ଯାଉଛି। ବନ�ା, ବାତ�ା, ମରୁଡ଼ି ଆଦି 

ଓଡ଼ିଶାର କୃଷକମାନ1 ମନେର ଭୟ ଓ ଆତ1 େଖଳାଇ େଦଇଛି। ହଜାର ହଜାର ଟ1ା 

ମାଟିକୁ େଫାପାଡ଼ି ଥିବା ଚାଷୀର ଭରସା ପାଉନାହ] ପାଣିପାଗ ଉପେର। ଫଳେର ସମସ�ା 

ବାcବ ରୂପ େନଲା େବେଳ ଚାଷୀ अେଧୖଯ�� େହାଇପଡୁଛି। େନତା, ମ�ୀମାେନ 

ଚାଷୀମାନ1ର ଆତL ହତ�ାକୁ େନଇ େଯଉଁ ମpବ�ମାନ େଦଉଛpି ତାହା ଚାଷୀକୂଳ ପ�ତି 

अତି ଲ��ାଜନକ, अେଶାଭନୀୟ ତଥା अମାନବୀୟ ପରି ମେନେହଉଛି। 

 ଚାଷୀମାେନ अମର ଲଡୁ ଖାଇେଲ ମରିେବ ନାହ]। ଯଦିଓ ଏ ପ�କାର ବିଚାର 

ମେନାଜ କୁମାର 
ପtା 
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ବିମଷ�ହୀନ ମpବ� ମ�ୀ େଦଇପାରୁଛpି େତେବ େସ अମର ଲଡୁ ପ�cାବ ସରକାର1ୁ 

େଦଇ ନାହାpି କାହ]କି? ମାନନୀୟା ମ�ୀ ମେହାଦୟା ମଧ� ନି�ୟ େକୗଣସି ନା େକୗଣସି 

ଚାଷୀର ସ%କ�ୀୟା େହାଇଥିେବ। େତେବ ବରି3 ମ�ୀ ତଥା ଜେଣ ଉ§େକାଟୀର ବ��ିତ  

କହିଛpି ଚାଷୀମାେନ ଆତL ହତ�ା କରpି ନାହ]। େକେତ ଦୂର ଏହି ମpବ� ଯଥାଥ� ତାହା 

ଓଡ଼ିଶାବାସୀ ନି�ୟ ଜାଣିପାରୁଥିେବ। େତେବ କଥାେହଲା ଆତL ହତ�ାେର ଚାଷୀ ମରୁ 

अଥବା େଯେକୗଣସି ଘେରାଇ ସମସ�ାକୁ ସାମନା କରି ନ ପାରି ମରଣ ପÄାକୁ ଆପେଣଇ 

େନଉ ତାହା ମୃତୁ� अେଟ। େଯଉଁ ରାଜ�େର ସମସ�ାକୁ ସମାଧାନ କରିପାରୁ ନଥିବା 

ମଣିଷମାେନ ଆତL ହତ�ା କରpି। ସମସ�ା ଜଜ�ରିତ ମଣିଷମାନ1 ପାଇଁ ଆହା ପେଦ 

କହିବାକୁ େକହି ନଥାpି। ଜୀବନକୁ ଘୃଣା କରୁଥିବା ମଣିଷମାନ1ୁ େବାଧ େଦବାପାଇଁ 

େକହି ଆେଗଇ ଆସpି ନାହ] େସଠି େଗାଟାଏ ପ�ଗତି ଚାଲିଛି େବାଲି େକମିତି ଆେମ 

କହିପାରିବା?? େକମିତି ସୁଶାସନର ଡିtିମ ସରକାର ପିଟpି ତାହା େକେବ ଭାବି ହୁଏନା। 

 ଚାଷକାମ, କୃଷକ ଆତL ହତ�ା, େନତା ଓ ମ�ୀମାନ1ର ମpବ� ତଥା 

ବିଧାନସଭାେର ହ/େଗାଳ ସବୁ ଭିନ�  ଭିନ�  କଥା। ଚାଷୀ, ଶାଗ, ପଖାଳ ଗେt ଖାଇ ହଳ 

ଲ}ଳ ଧରି ଆେଗଇ ଯାଏ େiତକୁ। ଖରା, ବଷ�ା, ବାତ�ା, ବିଜୁଳି, ଘଡ଼ଘଡ଼ି, େସୗରାଘାତ 

କିଛିକୁ ବି ତା’ର ଖାତିର ନ ଥାଏ। ର�କୁ ପାଣି କରି େସ ହିଡ଼ ହାେଣ। ଜମିେର ସୁନା 

ଫଳାଏ। ଫସଲ ଉଜୁଡ଼ିଗଲା ତ ପ�ାଣଟା ତା’ର କାJି ଉେଠ। େହେଲ ରାଜଧାନୀେର 

ଶାସନ ଚାେଲ। ଶୀତତାପ ନିୟpି� ତ େକାଠରୀମାନ1େର େବୖଠକ ବେସ। ଭାଷଣ ବାଜି 

ଚାେଲ, ତକ�ବିତକ� ବି ଚାେଲ। ମିଡ଼ିଆ ଖବର େଲେଖ ଫେଟା ଉଠାଏ। अଧିକାରୀମାେନ 

େଯାଜନା କାଯ��କାରୀ କରିବାକୁ ନିେ��ଶାନାମା େଲଖାହୁଏ। େହେଲ କିଏ ବା ପେହ� 
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ଚାଷୀ ପାଖେର? କିଏ ବା େଦେଖ ତା ଉଜୁଡ଼ା େiତକୁ କିଏ ବା ବୁେଝ ତା’ अpରର 

ବ�ଥାକୁ?? ଚାଷୀଟିଏ ତଳ ପାହାଚର ମଣିଷ େବାଲି ତା’ର ସମସ�ା ପ�ତି େକହି ଦୃ ି 

ପକାଏନା। ସରଳ ଚାଷୀଟିଏ ପ�ତିବାଦ କରିପାେର ନାହ] େବାଲି ତା’ର ସ ାଥ� ବାଟ ମାରଣା 

ହୁଏ। 

 ଆଜି ରାଜ�େର ଚାଷୀମାନ1ର ସମସ�ା ଦିନକୁ ଦିନ ଉ�ଟ େହବାେର ଲାଗିଛି। 

ପ�ାକୃତିକ ବିପଯ��ୟ େଗାଟିଏ ପେର ଦାଉ ସାଧିବା େବେଳ अନ�ପେଟ ଚାଷର ଉ¥ାଦିତ 

ଦ� ବ�କୁ ଉଚିତ୍ ମଲୂ�େର ବିକି�  କରିପାରୁନାହ]। େତଣୁ ଓଡ଼ିଶାର ଚାଷୀ ସଦାସବ�ଦା 

ଚିpାଶୀଳ ରହୁଛି। ସରକାରୀcରେର ଚାଷୀ ଓ ଚାଷର ଉନ� ତିପାଇଁ अେନକ େଯାଜନାମାନ 

ଗଢ଼ାଯାଉଛି େହେଲ େଯାଜନା ଗୁଡ଼ିକର ସଫଳ କାଯ��କାରୀ େହାଇପାରୁନାହ]। 

ଚାଷୀମାନ1ୁ େଯ ସରକାର ଖାଲି ଋଣ େଯାଗାଇ େଦେଲ େଯ ଚାଷୀର ଉନ� ତି ସହିତ 

ଚାଷର ଉନ� ତି େହବ ତାହା େକେବ ଠିକ୍ ନୁେହଁ। ଋଣ ଶୁଝି ପାରୁନଥିବା ଚାଷୀପାଇଁ 

ସରକାର ଆଉ କି ଆଶା ଭରସା େଯାଗାଇ େଦଇପାରିେବ ତାହା ହୁଏ ତ ଏକ ଆେଲାଚନାର 

ବିଷୟ େହାଇପାେର ନି�ୟ। 

 ଏେବ ଆତL ହତ�ା ଉପେର ସମ�କ୍ ଆେଲାଚନା କରାଯାଇପାେର। ଆତL ହତ�ା ପ�ବଣ 

ମଣିଷମାେନ କାହ]କି ଜୀବନ ପ�ତି ବିମୁଖ େହାଇଉଠୁଛpି ତାହା େଗାଟିଏ ସମାଜ ହ] େକବଳ 

ବୁଝିପାରିବ। ସରକାରୀ cରେର େଯେତ ଆେଲାଚନା େହେଲ ମଧ� ତଥା ବିେରାଧୀ ଦଳ 

େଯେତ ରଡ଼ି କେଲ ମଧ� ମଣିଷର ଆତL ହତ�ା ନି�bିକୁ େରାକିବାର ନିଯ��ାସ କିଛି ବାହାରି 

ପାରିବ ନାହ]। ସମାଜର ମଣିଷମାେନ ଯଦି ସମସ�ା ଜଜ�ରିତ ମଣିଷମାନ1ୁ ସାହାଯ�, 

ସହେଯାଗ, ସାହାସ ତଥା େଧୖଯ�� େଯାଗାଇ େଦଇ ନ ପାରିେବ େସଠି ଆତL ହତ�ା େକେବ ବି 
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ବJ େହାଇପାରିବ ନାହ]। ଦିନକୁ ଦିନ ମଣିଷର ଆବଶ�କତା ବଢ଼ିବାେର ଲାଗିଛି। 

ଆବଶ�କତା ପରୂଣ େହାଇ ନ ପାରିେଲ ମଣିଷର ମନେର ଆଜି ବ�cତା ସୃ ି େହଉଛି। 

େମାହଗ�c ମଣିଷ ପାପ କରିବାକୁ ପଛାଏ ନାହ]। ଆତL ହତ�ା ବି ଏକ ପାପ େହାଇପାେର। 

ପରିେବଶ ଉପେର ପ�ଭାବ ପକାଏ। େଶଷେର ଏପରି ପରି�ିତି ସୃ ିହୁଏ ଯାହାଦ ାରା ମଣିଷ 

କିଛି ନା କିଛି ଭୁଲ୍ କରିବାକୁ ପାଦ ବଢ଼ାଏ। ପରିବାରେର ବ�c ବିବ�ତ ମଣିଷକୁ ଯଦି 

ପରିବାରବଗ� ନ ବୁଝାଇ ନ ପାରିେବ ସମାଜ ଯଦି ସାହାରା ନ େହବ େତେବ େସଠି 

ସରକାର ବା କ’ଣ କରିପାରିେବ???? େତଣୁ ଆତL ହତ�ା ଏକ ସାମାଜିକ ସମସ�ା େହାଇ 

ସମାଜର iତି ସାଧନ କଲା େବେଳ ଏହା ଏକ ରା � ୀୟ ସମସ�ା ଭାେବ େଦଶର ପ�ଗତିକୁ 

ବାଧା େଦଇଥାଏ। 

 
अଡା,ବାେଲଶ ର, ଓଡ଼ିଶା 

ଭ� ାମ�ଭାଷ : ୯୩୪୦୦୪୫୩୩୫ 
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ଜଗତହିତ େହତୁ ଭାଗବତଜଗତହିତ େହତୁ ଭାଗବତଜଗତହିତ େହତୁ ଭାଗବତଜଗତହିତ େହତୁ ଭାଗବତ    
ଓଡ଼ିଆ ଭାଗବତ ମହିମା 

 ଦିେନ ସମc1ୁ ଗୁଆ ଘିअ, ଭାତ, ଡାଲି, ବାଇଗଣ, ଜହି�  େପାଡା, 

ଶାଗ ଭଜା ଆଦି ଖାଇବାକୁ ମିଳୁଥିଲା ସମେc ନିେରାଗ ରହୁଥିେଲ 

ଆଜି ଘେର ଘେର େରାଗୀ ଆମ େନତା ଓ ଆମ ବାବାଜୀ ବ� ାହL ଣ, ଗୁରୁ ଗୁରୁଜନମାନ1ୁ 

ଏହାର କାରଣ କଣ, ପଚାରିେଲ େସମାେନ ଆମ1ୁ ଖି1ାରି େଗାଡ଼ାଉଛpି ମଁୁ େମା ନିଜ 

କଥା ଜଣାଉଛି େକାଟି େକାଟି କଳି}ବାସୀ ଯଦି କା}ାଳ ହୁअpି, ନିଶାେପ�ମୀ ହୁअpି, 

ଆତL ଘାତୀ ହୁअpି ମଁୁ େସମାନ1 ସହିତ ଦୁଃଖ ଯ�ଣା େଭାଗିବି େବାଲି କିଛି ନିୟମ ନାହ] 

ମଁୁ ସତ� अହିଂସାକୁ େମାର ଧମ�ଭାେବ ମାନି େନଇଛି ସତ� अହିଂସା ମାେଗ� ଜୀବନ 

ଆନେJ କଟିଥାଏ ପ�କୃତି ପରମାତL ା1 କୃପା ମିଳିଥାଏ ଜୀବନ ପରମଶାpିେର 

କଟିଥାଏ ଏଣୁ ଆଜି େକାଟି େକାଟି କଳି}ବାସୀ କଣ ଭାବୁଛpି, କଣ ଖାଉଛpି, କଣ 

କରୁଛpି ମଁୁ େସ ସବୁ େଦଖି ବିଚଳିତ ବା ପ�ଭାବିତ ହୁଏ ନାହ] େମା ବିଚାରେର କମ� 

अନୁସାେର ଫଳ ମିେଳ ପାଠପଢିବା, ପ�ାଥ�ନା କରିବା, ମJିର ଯିବା, ଦୀପ ଲଗାଇବା, ଘ� 

ବାେଡ଼ଇବା, ହରିେବାଲ ହୁଳହୁଳି େଦବା, ମାଳି ଗଡ଼ାଇବା, ଚିତାକାଟି ବୁଲିବା ଆଦିକୁ ମଁୁ 

କାମେର ଗେଣ ନାହ] େଯଉଁ କାମ କେଲ ଧନ ଓ ଯଶ ମିେଳ ମଁୁ େସ ସବୁ କାମକୁ କାମ 

େବାଲି କହୁଛି ମଁୁ ଜାଣି ବା ନଜାଣି ନିଜର ଶ�ି-ସମୟ-ସdଳକୁ କାହ]କି ନ  କରିବି? 

େକାଟି େକାଟି କଳି}ବାସୀ କପଟିଆ ରାଜେନତା, ଧମ� େନତା ଓ େଲାଭୀ େବପାରୀ1ର 

ମନ� � ଭାଇ 
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ଭଡାଟିଆ ଗୁtା ବା େଗାଲାମ େହେବ େବାଲି ମଁୁ େଯ ଜେଣ େଗାଲାମ େବଠିଆ େହବି ତାହା 

अସ�ବ ମରିବାକୁ ମଁୁ ଆସିଛି ଏଣୁ େଗାଲାମ େବଠିଆ ପରବୁ�ିଆ େହାଇ କାହ]କି ଜୀବନ 

କାଟିବି ଓ ଦୁଃଖ ଯ�ଣା େଭାଗିବି 

 େଖାଲା କଥା: ଓଲା, େବାକା, େବହିସାବି, ଭୟାଳୁ, अ�ବୁ�ିଆ - େଗାଲାମ େବଠିଆ 

ମାେନ ଏଠାେର ସବୁ ପ�କାର ଦୁଃଖ ଯ�ଣା େଭାଗିଥାpି ଇଶ ର ବିେରାଧୀ, अଘରୁଆମାେନ 

ଏଠି େଭାଗୀ-େରାଗୀ-ଦାଗି େହାଇ ନକ� ଦt େଭାଗିଥାpି ମଁୁ କାହ]କି ବିଚଳିତ େହବି? ପୁଣି 

ବୁଢା କାେଳ? ଆଜିର ଯୁବ ପିଢ଼ୀ କଣ ଖାଇେବ? କଣ ପିkିେବ? କିପରି େରାଗ-କରଜ-

ଶତ� � ଆଦି ଦୁଃଖରୁ ମୁ� ରହିେବ େସମାନ1ୁ କିଏ ଜଣାଇବ?       

 ଓଡିଶାବାସୀ1ର ହିତ ପାଇଁ କିଏ େସ ଠିକା େନଇଛpି? ହଁ ମଁୁ ଆସିଥିଲି 

ଓଡ଼ିଶାେର ଜନL  େହାଇଥିଲି ଓଡିଶାବାସୀ1 ପାଇଁ କଣ କଲି କଣ ପାଇଲି ତାହା ମଁୁ 

ବୁଝିଲି ଏେବ ବିଦାୟ ସମୟ ଏଣୁ ସମc1ୁ କରୁଛି ନମ@ାର ନିଜ ସୁରiା ନିେଜ କର 

େବାଲି ନିେବଦନ କରୁଛି ଓଡ଼ିଆ ଭାଗବତ ବୁଝି ଜୀବନ କାଟିେଲ ଜୀବନ ଶାpିେର 

କେଟ ସତ ମିଛ ଜାଣିହୁଏ ମଁୁ େଯଉଁଦିନ ଓଡ଼ିଆ ଭାଗବତ ବୁଝିଗଲି େସଇଦିନ 

େଗାଲାମରୁ, ଦୁଃଖରୁ ମୁ� େହାଇଗଲି ସତ� ନିେଜ ପରୀiା କରr   

 
ମନ� �ଭାଇ 
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ଜୀବନର େମୗଳିକ ଆବଶ�କତାଜୀବନର େମୗଳିକ ଆବଶ�କତାଜୀବନର େମୗଳିକ ଆବଶ�କତାଜୀବନର େମୗଳିକ ଆବଶ�କତା    

ଜୀବନର େମୗଳିକ ଆବଶ�କତା ଓ ତାର ସୁବିନିେଯାଗ 

ଜୀବନ ବହୁମୁଖୀ ପ�ତିଭାର ଏକ ଉ�। ପ�କୃତିର अନୁକୂଳ 

ବାତାବରଣେର ତାହା ତ� ରାନି� ତ ହୁଏ, ପ�ତିକୂଳ ପରିେବଶ ପରି�ିତିେର 

ବାଧାପ�ା� େହାଇଥାଏ। ସୃ ିର अୟଂ ଆର�ରୁ ଏ ପ�କିୟାର କ�ମ ବାରdାର ହୁଏ 

ପୁନରାବୃbି। ଜୀବନୀଶ�ିର ନି��ାରିତ ସୀମାେରଖା ମଧ�େର ଏହାର ଗତି ପ�ଗତି। 

ମାତୃଗଭ�ରୁ ସ�ାରିତ େହାଇ ଜଗତର ଆେଲାକକୁ ଆସି କେର ତାର ଆତL ବିକାଶ। ମାନବ 

ସଭ�ତାର କ�ମବ��ମାନ ରୁଚି ନୀତି ଆଦଶ� ପର%ରା ସଂ@ୃତିେର ପ�ଭାବିତ େହାଇ େସ 

अନୁସରଣ କେର, अନୁକରଣ କେର। େଖାେଜ ନିଜ ଜୀବନର अବଲdନ। ଶ�ମ ସାଧନାକୁ 

ନିଜର ବ�ତ ଭାବି କେର ତାର ଆତL  ସଂ@ାର। अpନjହିତ ପ�ତିଭାର ବିକାଶ ସେ} ସେ} 

ନିଜର ବ��ିତ� କୁ କେର ପରିପୁ ।  

 ସମୟ େସ�ାତେର ଧାବମାନ ଜୀବନତରୀ ସମସ�ାର େଢଉ अତିକ�ମ କରି ଚାଲିଥାଏ 

ଆଗକୁ ଆେଗଇ ଆେଗଇ। ଗତିଶୀଳ ଜୀବନ ଯାତ� ାର ପ�ତି ମୁହୂb�େର େଲାଡା ହୁଏ କିଛି 

ନା କିଛି ପାଥjବ ବିଭବ। ଯାହା ତାର ଆବଶ�କତା। ବାଲ�, େକୖେଶାର, ଯୁବ, େପ�ୗଢ଼ ଓ 

ବୃ� अବ�ା ପଯ��p ମନ ଗହନେର ଉ1ି ମାରୁଥାଏ अସରpି ଇlା, ଆକାଂiା। ଆଶାର 

ପରିପକ  ଫଳକୁ ସଫଳତା ଭାବେର ପାଇ ସr  ହୁଏ। 

 ପ�େତ�କ ବ��ି ବିେଶଷ1 ଆବଶ�କତା ମଧ�େର ସମାନତା େଯତିକି େବୖଷମ�ତା 

ନୂତନ କୁମାର 
େବେହରା 
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ମଧ� େସତିକି। ଜାତି, ଧମ�, ବ'�, ଲି}, ସାମାଜିକ cର, ଆଥjକ अବ�ାକୁ େନଇ ତାର 

ଆବଶ�କତା ପରୂଣ କରି ଚାେଲ। ବ��ି େଯଉଁ ବଗ� ବା cର େହାଇଥାଉ ନା କାହ]କି, 

ଜୀବନ ଧାରଣ କରିବା ପାଇଁ େମୗଳିକ ଆବଶ�କତା ଏକାp अପରିହାଯ��। ଯାହା ଖାଦ�, 

ବ�, ପାନୀୟ ଓ ବାସଗୃହ अେଟ। ଏ ସବୁ ତାର ସମc1 ପାଇଁ अତ�ାବଶ�କ। ପ�କୃତି 

େକାଳରୁ ବିଶୁ� ବାୟୁ, ଆେଲାକ, ଉbାପ ଓ ଖାଦ� ପାନୀୟ ସବୁକିଛି େସ ପାଇଥାଏ। ସୁ� 

ସୁJର ଜୀବନ ଯାପନ ପାଇଁ ପ�କୃତି ଉପେର ହ] ଜୀବଜଗତ ନିଭ�ରଶୀଳ େହାଇଥାଏ।  

 ଆଜିର ସଭ� ଶିiତ ସମାଜେର ମଣିଷ ନିଜ ନିଜ ଆବଶ�କତାକୁ ପରୂଣ କରିବା 

ପାଇଁ ଯାହା ଯାହା ଉପାୟ अବଲdନ କରୁଛି େସଥିେର ପ�କୃତି ନାନା ଭାବେର iତବିiତ 

େହାଇ ପ�ଦୂଷିତ େହଉଛି। ବି�ାନ, କାରିଗରୀ ପ�ଯୁ�ି, ଶି�ାୟନ ଆଦି ବହୁ େiତ� େର ତାର 

ଆବଶ�କତାକୁ େନଇ ଯାହା କରୁଛି, ପ�ତ�i ଓ ପେରାiଭାେବ ତାର କୁପ�ଭାବ େଭାଗିବାକୁ 

ପଡୁଛି। ପ�କୃତି ତାର ଭାରସାମ� ରiା କରି ପାରୁନାହ]। ପ�ତିକାର ପ�ତିେରାଧର େଯଉଁ 

ବ�ବ�ା ହୁଏ େସଥିେର ତାର ସଂପ'ୂ� ସମାଧାନ େହାଇପାରୁ ନାହ]।  

 ଆଜିର ଯୁଗେର ପ�େତ�କ ମଣିଷ ଚାହଁାpି ବିଳାସପ'ୂ� ଜୀବନ। ପ�େତ�େକ ଐଶ�ଯ�� 

ଓ ପ�ାଚୁଯ��ତାେର ବ�ିବାକୁ ଚାହଁାpି। ମନୁଷ� ଜୀବନେର ସବୁକିଛିର ଆବଶ�କତା ଥାଇ 

ପାେର, ମାତ�  ନିଜ ପରିେବଶ ପରି�ିତିକୁ ବିଚାର ନ କରି ତା ପଛେର अଣନିଶ�ାସୀ େହାଇ 

ଧାଇଁବା କଣ ଯଥାଥ�ତା ? ସାମନ� ଛୁ�ିଟିଏ ଠାରୁ େବ�ାମଯାନ ପଯ��p ସବୁର ଆବଶ�ତା 

अଛି। େସସବୁ ଆବଶ�କତା ମଧ�େର େକଉଁଠି ତାର ସବ�ାେଗ�� ଆବଶ�କ ଏ କଥା अେନକ 

ସମୟର �ଳ ବିେଶଷେର ବହୁ ବ�ତିକ�ମ େହଉଛି। ଉଦାହରଣ ସ�ରୂପ ମରୁଭୂମିେର ସୁନା 

ମଲୂ� ଠାରୁ ପାନୀୟ ଜଳ େଯପରି अଧିକ ଗୁରୁତ�  ପ'ୂ� ମଲୂ�ବାନ। େସମିତି �ାନ କାଳ 
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ପାତ�  ବିେଶଷେର ଆବଶ�କତା ଭିନ�  ଭିନ�  ଥିେଲ ସୁ�ା େସଦିଗେର अେନେକ ଆେଦୗ 

ବିଚାର କରpି ନାହ]। େଯଉଁଠିକୁ ଆେମ ସାଇେକଲେର ଯାଇ ପାରିବା େସଠି େଲାଡୁ ମଟର 

ବାଇକ୍, କାର୍ ଆଦି। ଦୁଇ ତିନି ହଳ େପାଷାକ ଆମର ଆବଶ�କତା ପରୂଣ କରିପାେର 

ମାତ�  ଆେମ ଚାହୁଁ ତିରିଶ ହଳ େପାଷାକ ନୂଆ ନୂଆ ଡିଜାଇନ୍ ର। େଗାଟାଏ ମହଲା ଆମ 

ପରିବାର ପାଇଁ ଯେଥ  େହେଲ ମଧ� ଭିନ�  ଭିନ�  �ାନେର ବହୁତଳ ବିଶି  अ/ାଳିକା 

ଆେମ ନିମ�ାଣ କରିଚାଲିଛୁ। ଏଥି ପାଇଁ େଯଉଁ अଥ�ର ଆବଶ�କତା अଛି ତାହା କଣ 

ପ�େତ�େକ ନିଜ ଶ�ମ ଓ ସତ୍ ଉପାୟର  

େରାଜଗାର କରୁଛpି କି ? ଏହାଦ୍ଵାରା ସମାଜେର अନ�ାୟ अନୀତି ଦୁନ�ୀତି ଭ�  ାଚାର 

ବ�ାପୁ ନାହ] କି ? अଧିକ �ାନ अଧିକାର କରି କଳ କାରଖାନା, ବାସଗୃହ ନିମ�ାଣ 2ାରା 

ପ�କୃତି अବiୟ େହଉ ନାହ] କି ? 

 ଏ ସବୁ ସମୀiା କେର ଆେମ ନି�ିତ ଭାେବ ହୃଦୟ}ମ କରିପାରିବା େଯ ନିଜ ନିଜ 

ପ�ଗତି ବା ବିକାଶ ପାଇଁ ଆେମ େକେତ ମାତ� ାେର ପ�କୃତିର ଧ�ଂସ କରୁଛୁ। ଆଜିର ପଜୂା 

ପାବ�ଣ, ବିବାହ ଉ�ବ ତଥା ବିଭିନ�  ସାମାଜିକ अନୁ3ାନ ଓ ସାଂ@ୃତିକ କାଯ��କ�ମ େର 

େଯଉଁ ଶ« ପ�ଦୂଷଣ, ଆେଲାକ ପ�ଦୂଷଣ କରୁଛୁ ତାହା େକେତ ଭୟାଭୟ ? ଏ ସବୁ କଣ 

ଆମର अନିବାଯ�� ଆବଶ�କତା ? 

 ଏ ଯୁଗ େହାଇପାେର ପ�ତି2Jିତାର, ମାତ�  ତାହା ଆଦଶ� େiତ� େର େହବା ବିେଧୟ। 

ନିଜ ନିଜ ଆତL  अହଂକାର, ପଦ ମଯ��ଦା ଓ iମତାର अପବ�ବହାର କରି ନୁେହଁ। 

 ଆବଶ�କତା ସ%କ�େର ଯିଏ େଯେତ ସେଚତନତା େହଉନା କାହ]କି କଥାେର 

େଯତିକି କାଯ��େର େସତିକି େହାଇପାରୁ ନାହ]। େଯ ପଯ��p ବାcବ କାଯ��େର ଶତ 
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ପ�ତିଶତ ପ�ତିଫଳନ ନ େହାଇଛି େସ ପଯ��p ଏ ସେଚତନତା, ସେଚତନତା ନୁେହଁ। ଏହା 

େକବଳ ମାତ�  ଏକ ପ�ବ�ନା। ନିଜ ସାେଥ ସମହୂ ଜୀବନର ବିପଦକୁ ହ] ଆମ�ଣ କରି 

କରି ଚାଲିଥିବୁ। ପ�କୃତି ତାର ଭାରସାମ� ରiା କରିବାକୁ ନା ନା ବିପଯ��ୟ ଘଟାଇ 

ଚାଲିଥିବ। ନୀରବେର କିଂକb�ବ�ବିମୁଢ େହାଇ ଆେମ େକବଳ ଆଖିରୁ ଝରାଇ 

ଚାଲିଥିବୁଁ। ତାର ଆଉ କିଛି ସମାଧାନ ପÄା ନାହ]।  
          େକାହି, ଗଡ଼ିଆ, ମୟରୂଭ~ 
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ସା%� ତିକ ସମାଜେର ସାହିତ�ସା%� ତିକ ସମାଜେର ସାହିତ�ସା%� ତିକ ସମାଜେର ସାହିତ�ସା%� ତିକ ସମାଜେର ସାହିତ�    
ସା%� ତିକ ସମାଜେର ସାହିତ�ର �ିତି 

 ସାହିତ� େହଉଛି ସମାଜର ଦପ�ଣ। ସାହିତି� ସମାଜକୁ ପ�ଭାବିତ 

କେର। ସମାଜର ପ�ତିଛବିକୁ ସାହିତ�େର ଉପଲwି କରିହୁଏ। ଯୁଗ 

ସହିତ ତାଳ େଦଇ ସାହିତ�େର ମଧ� अେନକ ପରିବb�ନ ଆେସ।  अେନକ େଲାକ କଳା,  

ପୁcକ ଏବଂ ଗଣମାଧ�ମଦ ାରା ସାହିତ�ର ପ�ଚାର ପ�ସାର ହୁଏ। ଆମ ଓଡ଼ିଆ ସାହିତ�କୁ 

େଦଖିେଲ ଶାରଳା ଯୁଗଠୁ ଆର� କରି अତ�ାଧୁନିକ ଯୁଗେର ଆେମ ପହ�ି ସାରିେଛ। 

 ଏେବ ଓଡ଼ିଆ ଭାଷାର ପ�ଚାର ପ�ସାର ପାଇଁ अେନକ ପତ� ପତି� କା ପ�କାଶ ପାଉଛି। 

େଦୖନିକ ସା�ାହିକ ମାସିକ ସdାଦପତ� େର ସାହିତି�ଚ§�ା ପାଇଁ େକେତାଟି ପୃ3ା ମଧ� 

ରହୁଛି। ତା ସହିତ ଇେମଲ ଟୁଇଟର େଫସବୁକ ହ� ାଟ୍ସଆପ ଏମିତି अେନକ ସାମାଜିକ 

ଗଣମାଧ�ମେର ବହୁଳ ମାତ� ାେର ସାହିତ�ର ପ�ଚାର ପ�ସାର େହଉଛି ବହୁ ସଭାସମିତିର 

ଭୂମିକାକୁ ମଧ� ଏଡାଇ ଦିଆଯାଇ ନପାେର। 

 କିr ପାଠକ େଲଖକ ପ�କାଶକ େଲାକକଳାର ପ�ଚାର ପ�ସାର କରୁଥିବା ବ��ିମାନ1 

ମନେର ଉଠୁଥିବା अେନକ ପ�ଶ�ର ଉbର େଦବାକୁ େକହି ରାଜି ନୁହଁ। 

 ପାଠକର ମତ େଯ ଆଗ ଭଳି ଆଉ ସାହିତି� ସୃ ି ସହଜ ଆଉ େବାଧଗମ� େହାଇ 

ପାରୁନାହ]। ସାହିତ�େର अଶGୀଳତାର ପ�େୟାଗ ବି अରୁଚିକର ମେନେହଉଛି। ତା’ଛଡା 

େଯଉଁ େକେତାଟି ପତ� ପତି� କା ଓଡିଶା ବଜାରେର ଉପଲw େହଉଛି ଗୁଡାଏ ପତି� କାର ମଲୂ� 

ମାତ� ାଧିକ ରହୁଛି। ଇ�ରେନଟ ଯୁଗର ପ�ାଦୁଭ�ାବ େଯାଗଁୁ ପିଲାଠାରୁ ବୁଢା ପଯ��p ସମେc 

ସିେ�ଶ�ର ତି� ପାଠୀ 
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େଯ ଟିଭି ଆଉ େମାବାଇଲେର ବହୁତ ସମୟ ବ�c ରହୁଛpି ଏହି କଟୁ ସତ�କୁ ଏଡାଇ 

ଦିଆଯାଇ ନପାେର। 

 ଯଦି ଆେମ େଲଖକମାନ1ୁ େଦଖିବା ଏଠି େଲଖକମାେନ ବହୁ େଗା3ୀେର ବିଭ�। 

ଏଠି କବିଟିଏ ଗା�ିକକୁ ଚିହି� ନି ପ�ାବkିକ ନାଟ�କାର ଔପନ�ାସିକ ମାନ1 ଭିତେର 

ପର�ର ଭଲପାଇବା ସାହିତି� ଚ§�ା କରିବାର ଦୃଶ� େଦଖିବା କ�େମ କ�େମ ବିରଳ େହାଇ 

ଯାଉଛି। ଏଠି अେନକ ବ�} େଲଖୁଥିବା କବି अନ�ମାନ1ୁ େଗାେଟ अଲଗା ଦୃ ିେର 

େଦଖpି। ଆଉ ଏଠି କିଏ େମ�ାଏ अମିତ� liର କବିତା େଲେଖତ ଆଉ କିଏ ଗୀତିକାର 

ଗୀତିକବିର ପରିଚୟ େନଇ ନିଜକୁ ବହୁତ ବଡ଼ ମେନକେର। ଏଠି କବିମାନ1 ଭିତେର 

ପ�କାର େଭଦ ସୃ ିହୁଏ। ପ�ତ�ହ େଫସବୁକ ହ� ାଟ୍ସଆପେର େମେସଜ ଯୁ�ଠୁ କେମ� 

ଯୁ� ଚାଲିଥାଏ। ଆଉ ପଇସାେଦଇ ମାନପତ�  ହାେତଇବା ଖୁସାମତେର ରାତାରାତି 

ବଡକବି େହଇଯିବାର ସ ପ� ଉଣା अଧିେକ अେନକ1 ପାଖେର େଯ େଦଖାଯାଏ ଏହି ସତ�କୁ 

ଏଡାଇ ଦିଆଯାଇ ନପାେର। 

 ପ�କାଶକର अେନକ ଗୁରୁ ଦାୟିତ  ରହିଥାଏ ଯାହାକି ସାହିତ�ର ପ�ଚାର ପ�ସାର 

କରିବାେର ସହାୟକ ହୁଏ। କିr अଥ� ସବ�ସ� ପ�କାଶକ ପାଖେର ସାହିତି� େଯ ମଲୂ�ହୀନ 

ଏଥିେର ସେJହ ନାହ]। ପ�କାଶକ ବି ଜେଣ ସାହିତି�େପ�ମୀ ସାହିତ�lନୁରାଗୀ େହବା ଉଚିତ 

ନୁେହଁକି। ପ�କାଶକର अେନକ अଭିେଯାଗ ଏେତ ବହି ଛାପିେଲ କିଣିବ କିଏ ଓଡ଼ିଶାେର 

ଓଡ଼ିଆ ବହି ବି ବିକି�  େହବା ନି�j  ସଂଖ�ାେର ସୀମିତ। କବିଟିଏ କି େଲଖକଟିଏ ଯଦି ନିଜ 

ହାତରୁ ପଇସା ଖ§�କରି ବହି ଛାପିପାରିବ ଆେମ କିଛି ପାରିଶ�ମିକ େନଇ ତାର ପ�ଚାର 

ପ�ସାର କରିେଦବୁ । 

 େଲାକକଳା ମାଧ�ମେର ସାହିତ�ର ପ�ଚାର ପ�ସାରକୁ ଏଡାଇ ଦିଆଯାଇ ନପାେର। 
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େହେଲ ଏେବ ତା’ର �ିତି କିଭଳି अଛି ସମc1ୁ ଉଣା अଧିେକ ଜଣା। 

 ବାକି ରହିଲା ସାମାଜିକ ଗଣମାଧ�ମ ଇେମଲ, ୟୁଟୁ�ବ୍ , ଟୁଇଟର, େଫସବୁକ 

ହ� ାଟ୍ସଆପ ଲାଇକ ଟିକଟକ ସବୁଥିେର ଉଣା अଧିେକ ସାହିତ�ର ପ�ଚାର ପ�ସାର େହଉଛି 

ଏଥିେର ସେJହ ନାହ] କିr ଗୁଡାଏ अରୁଚିକର अଶÎୀଳ ଦି अଥ�େବାଧକ ସାହିତି� ସୃ ି 

ସମc1ୁ ପଥ ଭ�   କରୁଛି ଏଥିପ�ତି ସମେc ସେଚତନ େହବା ଉଚିତ। अେନକ େଲଖା 

େଚାରି େହଉଛି। ବଜାରେର ପ�ତିେଯାଗୀତା ମେନାବୃତିେର ଆେଗଇ ଚାଲିଥିବା  

େମାବାଇଲ େସବା ବିନା ମଲୂ� କିdା अତିକମ ମଲୂ�େର ଇ�େନ�ଟ େସବା ଉପଲw 

େହବାପେର ଏଠି अେନକ କବି ବାହାରି ପଡିଛpି ଯାହାକୁ ଧାଡି ସଳଖି କବିତା େଲଖି 

ଆେସନି। ଗୁଡାଏ ସାହିତି�ଭିbିକ ସÌ ଗଠନକରି ମୁଖ� ପରିଚାଳକ ସାଜିଛpି  

େଯଉଁମାନ1ୁ ସାହିତ�ର ସ अiର ଜଣାନାହ]। ନଁା, ପବୂ�ରୁ ଡ¤ର ପ�େଫସର ଲାଗିଥିେଲ 

अବା ଗୁଡାଏ ଟ1ା ପଇସାର ମାଲିକ େହାଇଥିେଲ ଏଠି ବଡ କବି ବଡ ଗୀତିକାର େହବାେର 

କିଛି अସୁବିଧା ନାହ]। ଏଠି ବଡ଼କବି1 ଆନୁଗତ� େହାଇଗେଲ କିdା ସୁJର ରୂପ 

େଯୗବନର अଧିକାରୀ କବୟିତ� ୀଟିଏ େହାଇ अେନକ ବଡ଼ବଡ଼ିଆ1 କଥାେର ଉଠବସ 

େହାଇପାରିେଲ ରାତାରାତି କିଛି େଲାକ ପି�ୟତା ସାଉଁଟି େହବ ଏହା ନିଃସେJହ। 

 େଶଷେର ଏତିକି କୁହାଯାଇ ପାେର ସମc େଲଖକ ପ�କାଶକ ପାଠକ ମାନ1 ମନେର 

େସଇ अମୃତମୟ ସାହିତି�ପ�ୀତି ଜାଗ�ତ େହାଇପାରିେଲ ଆମ ସାହିତ�ାକାଶରୁ अେନକ କଳା 

ବାଦଲ ଆେପ ଆେପ ହଟିଯିବା ସହିତ ଇJ�ଧନୁର ସାତ ର} େଯ ବିଛୁରିତ େହବ ଏଥିେର 

ତିେଳ ମାତ�  ସେJହ ନାହ]। 
 

କବିର ଘର, କୁtିେଲା େକର} େଖାରଧା, ୭୫୨୦୫୭, ୭୦୦୮୩୧୫୦୪୦ 
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କାଗଜକାଗଜକାଗଜକାଗଜ    
 େଲଖକ ଓ େଲଖିକା1ର କଲମର ମୁନ େଖାଜିଥାଏ କାଗଜ 

ଖtିଏ ଖବର ଛାପିବା ପାଇଁ ଦରକାର ପଡ଼ିଥାଏ ଗଦା ଗଦା କାଗଜ! 

ଛାତ�  ହୁअr କି ଛାତ� ୀ ସମc1ର କାଗଜର ଆବଶ�କତା ରହିଛି। 

କହିବାକୁ ଗେଲ ଖtିଏ କାଗଜ ହ] ମଣିଷର ଭାଗ� ଓ େଭାଗ ପାଇଁ ଆବଶ�କତା ପରିଲiିତ 

େହାଇଥାଏ। କାଗଜଟିଏ ଛପା କାରଖାନାରୁ अଥ�, ପୁcକ, ଖବର କାଗଜ, ପ�ମାଣ ପତ�  ଭଳି 

ନିତ� ଆବଶ�କୀୟ ବcୁେର ପରିଗଣିତ େହାଇଥାଏ। େଲଖିବା ପାଇଁ କଲମର ପ�େୟାଜନ 

େଯତିକି େହାଇଥାଏ, ତା ପାଇଁ କାଗଜ ମଧ� େସତିକି ଆବଶ�କ େହାଇଥାଏ। େମାଟେର 

କହିବାକୁ ଗେଲ କାଗଜ େହଉଛି ଜୀବ ଓ ଜୀବନର ମଳୂ अ}।  

 ପୁରାତନ କାଳର େଲାେକ କାଗଜର अଥ�କୁ ମନର ଭାଷା ଭାେବ ବୁଝିଥିେଲ। 

େସମାେନ କାଗଜ ବଦଳେର ଗଛର ପତ� କୁ ବ�ବହାର କରୁଥିେଲ। େସ ତାଳପତ�  େହଉ କି 

େଭାଜପତ� , ଆଗକାଳର ମଣିଷ ନିଜର ମନର ଓ ହୃଦୟର ଭାଷାକୁ ଚିତ�  ଓ ଛବି 

ମାଧ�ମେର େଲଖି ରଖୁଥିେଲ ଏହି ପତ�  ଗୁଡିକେର। ଯାହାକି ଆେମ େପାଥି କହି ପଜୂ� 

ବିେବଚିତ କରିଥାpି।  

 ବିଦ�ାଳୟେର ପିଲାମାେନ କାଗଜକୁ ନିଜର ଗଣିତ, ସାହିତ�, ଇଂରାଜୀ ଆଦି ପାଠ� 

ପୁcକର ପ�େଶ�ାbର କାଯ��େର ବ�ବହାର କରୁଛpି। କିଛି ପିଲା ନିଜର େଲଖାକୁ କାଗଜର 

ସୀମିତା}େର ପରି�ୁଟିତ କରି अନ� अଂଶ ଗୁଡିକୁ ବଜ��ବcୁ ସଦୃଶ ନ  କରିଥାpି। 

କହିବାକୁ ଗେଲ କାଗଜର ମଲୂ� ଛାତ� , ଶିiକ ଓ अଭିଭାବକ ବୁଝିବା ସହ ଉପଲwି କରିବା 

अ1ିତା ପାଢ଼ୀ 
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ଆବଶ�କ। ହଁ ସତେର କାଗଜ ଖtିକର ମଲୂ� ଧନୀ େଶ�ଣୀର େଲାକ1 ପାଇଁ ନିମ� ତୁl 

ଓ ସାମାନ� େହାଇପାେର! ଧନୀେଶ�ଣୀର େଲାକମାେନ ନିଜ ଘେର ପଢ଼ୁଥିବା ପିଲା1 ପାଇଁ 

ଗଦା ଗଦା କାଗଜର ହୁ1ା ବସାଇ ପାରpି େହେଲ ତାର ମଲୂ� ଓ ତାର ମାନ ପରିେବଶ 

ପାଇଁ अତ�p ଗୁରୁତ ପ'ୂ�। 

 େମା କହିବାର अଥ� େହଲା, “କାଗଜ କୁଆେଡ ଗଛରୁ ତିଆରି େହଇଥାଏ” ମଁୁ ବହିରୁ 

ପଢ଼ିଛି ଓ ଶିiକମାନ1 ଠାରୁ ଶୁଣିଛି େହେଲ ଗଛରୁ େକମିତି ତିଆରି ହୁଏ ଓ କାଗଜ 

କାରଖାନାେର କାଗଜ େକମିତି ଏେତ ଧଳା ର}ର େହାଇ ବାହାରି ଥାଏ େମାର ଆେଦୗ  

�ାନ ନାହ] କି ଏଥିେର ମଁୁ ଆେଦୗ अ� ନୁେହଁ। କିr ମଁୁ ଶୁଣିଥିବା ଓ ପଢିଥିବା କଥା ଆେଦୗ 

ମିଥ�ା େହାଇ ନ ପାେର। କାରଣ ମିଥ�ା କହିବା अଭ�ାସ େମାର ନାହ]। ଜେଣ େଲଖିକା 

ହିସାବେର ମଁୁ ସମାଜେର ପଢ଼ୁଥିବା େମାର େଛାଟବଡ଼ ଭାଇଭଉଣୀ ମାନ1ୁ ସେଚତନ 

କରିବାକୁ ଚାେହଁ କି କାଗଜର ମଲୂ� ନିମ� େହାଇପାେର କିr ଆେମ ତାର ସଦ୍ ବିନିେଯାଗ 

କରିବା ଆବଶ�। େକୗଣସି କାଗଜ ଖtର ଆଗ ଓ ପଛ େଲଖିବା ଆବଶ�କ।  

 ମଁୁ ଏତିକି କହିବାକୁ ଚାେହଁ କି ଯଦି କାଗଜ ତିଆରିେର ଗଛର ଆବଶ�କତା ରହିଛି ଓ 

ବହୁଳ ବ�ବହାର େଯାଗଁୁ ଉ¾ିଦ ଜଗତ ହ� ାସ ପାଇବାେର ଲାଗିଛି, େତେବ ଆମକୁ କାଗଜର 

ସଦବିନିେଯାଗ କରିବା ଆବଶ�କ।  

 ସମc ମନୁଷ� ସମାଜକୁ େମାର ନିେବଦନ ଦୟାକରି କାଗଜ ନ  କରr ନାହ]। 

େକୗଣସି କାଗଜ ଖtର ସ%ୂଣ� ପାଶ� କୁ ଲିଖନେର ବ�ବହାର କରr। ମଁୁ ବି ଆଗରୁ ନିଜ 

ଖାତାର କାଗଜ ଚିରି ଡ଼}ା ଫୁଲ ଆଦି ତିଆରି କରୁଥିଲି। େଯେତେବେଳ ଜାଣିଲି ଖେt 

କାଗଜ ପାଇଁ େଗାଟିଏ ଗଛର କିଛି अଂଶ ବ�ବହାର େହଉଛି, େସଇଠାରୁ େମାର ମନେର 

େଚତନା ଶ�ି ଜାଗ�ତ େହାଇଥିଲା। େଚ ା କରିଥିଲି अiର େଛାଟ ଓ ସୁJର କରିବା 
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ସହିତ ପ�େଶ�ାbର ପାଇଁ ସବ�ନିମ� ଆବଶ�କ କାଗଜ ବ�ବହାର କରିବି। ତା ସହିତ 

େକୗଣସି अବୁଝା ପାଠକୁ ଶିiକ1ୁ ପଚାରି କରିବି େହେଲ अଯଥା ଭିନ� bର େଲଖି କଟା କଟି 

କରି କାଗଜ ନ  କରିବି ନାହ]। 

 େହେଲ ଥେର ଥେର େମା ମନେର ପ�ଶ� ଆେସ କଣ ଏହି କାଗଜ ମାଟି, ପବନ, 

ସଯୂ��ାେଲାକ ଆଦି अନ� ପ�ାକୃତିକ ବcୁରୁ ତିଆରି େହାଇ ପାରpା ନାହ] କି? େହେଲ େମା 

ପ�ଶ�ର ଉbର େମା ମନ ମଧ�େର ରହିଯାଏ। ମଁୁ ତ ଗେବଷଣାଗାରେର ଥିବା େବୖ�ାନିକ 

ନୁେହଁ କି େମା ନିଜର ନିଜତ�  ପାଇଁ ପାଖେର ଉପକରଣ ଓ ସାମଗ�ୀ ଭରପୁର ରହିନାହ] 

େଯ! ହଁ େଯେତେବେଳ େମା ନିଜର ନିଜତ�  ଓ ଗେବଷଣାର ପ�କ� ନିଜସ  ଦାୟିତ  ଓ 

ପରାକା3ା ମଧ�େର ରହିବ ନି�ୟ ମଁୁ ଏହା ଉପେର ଗୁରୁତ  େଦବି 

 ଜାପାନ ଭଳି େଦଶ ମାନ1େର େଲାେକ େଗାଟିଏ ବଷ�ର ପାଠ�କ�ମ ସରିଗଲା ପେର 

େସହି ବହିକୁ अନ� ବଷ� ପାଇଁ ରଖା ଯାଇଥାଏ। େହେଲ ଆମ େଦଶେର ଏହି ବଷ�ର ବହି 

ଆର ବଷ�କୁ ବଦଳି। ବଦଳି େହଉକି ନାହ] ପିଲାମାେନ ନିଜର େଗାଟିଏ ବହିକୁ େଗାଟିଏ 

ବଷ� କଣ େଗାଟିଏ ମାସ ବି ଚଳିବାକୁ େଦଉନାହାpି। େମା ନିଜ ସାନ ଭାଇ(ଗୁଡୁ)ର अବ�ା 

େସମିତି। େସ େଗାେଟ ମାସ ଭିତେର ନିଜ ବହିକୁ ଖt ଖt କରିେଦଇଥାଏ। ଏମିତିେର 

ଛାତ� ଛାତ� ୀମାେନ େକମିତି ଯତ� ଶୀଳ େହବା ଦରକାର େସଥିପାଇଁ ଶିiକ ଓ अଭିଭାବକ 

ଗରୁତ ାେରାପ କରିବା ଆବଶ�କ। କାଗଜର ବ�ବହାର କମିେଲ କି ନ  କମିେଲ ଗଛ କମ 

କଟା ଯିବ ଓ ଆମ ଏହି ସୁଜଳା, ସୁଫଳା ଓ ଶସ�ଶ�ାମଳା ଧରିତି� ର ସବୁଜିମା ବୃ�ି 

େହବାେର ଲାଗିବ ଓ ପରିେବଶ ପ�ଦୁଷଣ, ବନ�ା, ବାତ�ା ଆଦିକୁ େରାକା ଯାଇପାରିବ 

େବାଲି ଆଶା କରୁଛି। ଜୟ ଜଗନ� ାଥ 
େଜନିଥ ଇଂରାଜୀ ମାଧ�ମିକ ବିଦ�ାଳୟ, ଗଗନ ବାବୁ ଛକ, ଏଡ଼ତାଳ, ଭଦ� କ 
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ସାହିତ� ଓ ସL ାଟ୍ �ସାହିତ� ଓ ସL ାଟ୍ �ସାହିତ� ଓ ସL ାଟ୍ �ସାହିତ� ଓ ସL ାଟ୍ �େଫାନେଫାନେଫାନେଫାନ    
 ସାହିତ�! ସହିତସ� ଭାବ ସାହିତ�! ସହୃଦୟର ଭାବ ସାହିତ�! 

ଏଇ ସାହିତ� କାଲି ଥିଲା, ଆଜି अଛି ଏବଂ ଆଗକୁ ରହିବ ମଧ� 

େହେଲ ଯୁଗ अନୁସାେର, ସମୟ अନୁସାେର ଆଉ ପରିବb�ନଶୀଳ 

ମନୁଷ�ର ପ�କୃତି ଓ ପ�ବୃbି अନୁସାେର ବଦଳୁଛି ତା’ର ରୂପେରଖ ପତ� ପୁ�େର ସୁସ�ିତା 

ନବେଯୗବନା କବିତା କାମିନୀ ଆଜି େହାଇଛି କୁ�ିତ କଦାକାର ଆଉ ଉଲଗ�ାପ�ାୟ 

 ହଁ ସାହିତ� େସେତେବେଳ ଦୃଶ�ମାନ, ଶ�ାବ�ମାନ ଓ �ଶ�ମାନ ଥିଲା ଶିଶୁ ଜନL ର 

ପ�ାଗ୍ ବ�ା ପ�ସବ େବଦନା ହ] ସାହିତ� ଶିଶୁଟି ଝୁ�ି ପଡ଼ିବା ସLୟେର ମା’ େକାେଳଇ 

େନବାର ମମତା ହ] ସାହିତ� େପ�ମିକାର େପ�ମିକ ପ�ତି ପ�ୀତି ଆଉ अଭିମାନ ହ] ସାହିତ� 

ବସpେର ଗଛଡ଼ାଳେର ବସିଥିବା େକାକିଳର କୁହୁତାନ ହ] ସାହିତ� ନିଘ� अରଣ�େର 

iୁଧାb� ସିଂହକୁ ଡରି ଧାବମାନ ହରିଣର ଭୟ ହ] ସାହିତ� ଏଇ ସାହିତ� ବାcବେର 

େକେତ ସରସ ଓ ସୁJର ସେତ! 

 ପୁଣି ଯୁଗ ବଦଳିଲା, ବଦଳିଲା ସାହିତ�ର ରୂପେରଖ ଜନL େହେଲ ଆଦିକବି1 ପରି 

ମହାନ ଯୁଗସ� � ା ନିଘ� अରଣ�ର ଡାଳପତ� , ମା’ ପଣତେର ନିଜର ରୂପକୁ ଲୁଚାଉଥିବା 

ସାହିତ�କୁ ପିkାଇବା ପାଇଁ ବ� ଜନସାଧାରଣ1 ସ��ଖେର ଉପ�ାପନା କରିବାପାଇଁ 

ସାହିତ�ର ରୂପକୁ 

 େଯଉଁଥିପାଇଁ କି େସମାେନ ବ�ବହାର କେଲ ତାଳପତ�  ଓ ଭୁଜ�ପତ�  ପରି ବ� ସମହୂ 

ପ�ାଣବkୁ ପ�ଧାନ 
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ଓ େସହି ବ�କୁ ପରିଧାନ କରି କାହ] େକେତକାଳ ପଯ��p ସାହିତ� ତା’ର ରୂପକୁ କଲା 

ପରିପ�କାଶ ଏବଂ ତ�ାଳୀକ ସଭ�ତା ଓ ସଂ@ୃତିର ପରିଚାୟିକା ଭାବେର ଜନସମାଜ 

ଆଗେର ମୁt େଟକିଲା ସାହିତ� 

 େହେଲ ଏଇ ବ�ଟିର अ�ିତ�  ଆଉ େବଶିକାଳ ରହିଲା ନାହ], ନ ରହିବା ସ�ାଭାବିକ 

ମଧ� କାରଣ ଏଠି ପ�ତି ମୁହୂb�େର ସମୟ ବଦଳୁଛି, ଯୁଗ ବଦଳୁଛି ଓ ମନୁଷ�ର ଚିpନ, 

अନୁଶୀଳନ ମଧ� ବଦଳୁଛି ଆଉ ବଦଳୁଛି ତା’ର ଦୃ ିଭ}ୀ େଯଉଁଥି ପାଇଁକି େସ 

ସାହିତ�ର ତାଳପତ�  ନିମjତ ବ�କୁ ଆଦିମ ବ� ଭାବେର ପରିଗଣନା କରି ଆଉ ଏକ 

ନୂତନ ଓ ଆଧୁନିକ ବ�େର କଲା ତାକୁ ଆଭୁଷିତ େଯଉଁ ବ� ଥିଲା ଖଦଡ଼ କାଗଜ ଓ 

କାଳି ଦୁଆତ ଏଇ ଖଦଡ଼ କାଗଜ େଲଖନୀର କାଳିେର େଦଲା ଚିତ� ବିଚିତ�  ଏଇ ବ�କୁ 

ପରିଧାନ କରି ସାହିତ� ପୁଣି ନିଜର ରୂପ ପ�ଦଶ�ନ କଲା ଏଇ ସମାଜ ଆଗେର अବଶ� 

ଏହି ସମୟେର େବୖଦୁ�ତିକ ଯ� ମାଧ�ମେର ମଧ� ପ�କାଶିତ େହଲା ସାହିତ� ଆଉ ଏେବ 

ମଧ� େହଉଛି େହେଲ ତଥାପି ପରିବb�ନ ତ ପ�କୃତିର ନିୟମ ନା େକମିତି ବା ବାଦ୍ 

ପଡ଼ିବ ସାହିତ� େସଥିରୁ ସାହିତ� ପୁଣି ଆଧୁନିକରୁ େହବାକୁ ଚାହ]ଲା अତ�ାଧୁନିକା 

अବଶ� ସାହିତ� ଚାହ]ଲା କହିେଲ କଥାଟି ଭୁଲ େହାଇଯିବ ବରଂ ଆେମ ଚାହ]େଲ 

ସାହିତ� ରୂପେର ଆଣିବାକୁ ପରିବb�ନ 

 େଯଉଁଥିପାଇଁ ଏକ ନୂତନ �ାନେକୗଶଳେର अpଃସାରଶନୂ� ବ�େର ସାହିତ�କୁ 

କେଲ ବିଭୂଷିତ େଯଉଁ ବ�େର ଆବୃତା େହାଇ ଏକ अ��ନଗ�ା ତରୂଣୀ ସଦୃଶ ସାହିତ� 

ନିଜକୁ ଉପ�ାପନ କରିବାକୁ ବସିଲା ସମାଜର ବଡ଼ଦାtେର अବଶ� ଆଜିର ଏହି 

अତ�ାଧୁନିକ ଯାpି� କ ମଣିଷ ଆଖିେର ସାହିତ�ର ଏହି ବ�ଟି େବଶ୍ ଆକଷ�କ ଓ ମେନାରମ 
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ଦିଶିଲା ଏପରି ଦିଶିବା ମଧ� କିଛି अସ�ାଭାବିକ କଥା ନୁେହଁ କାରଣ ନୂତନ �ାନ 

େକୗଶଳ ଭାବନାର अହମିକାର ପରଦା ଢା1ି ଯାଇଛି କଳାବାଦଲ େହାଇ ଭାବୁକର 

ଭାବମୟ ଆଖି ଦୁଇଟିେର ହୁଏତ ଆପଣ ମାନ1 ମନେର ପ�ଶ� ଆସୁଥାଇ ପାେର କି, 

“ସାହିତ�ର ଏଇ ନୂତନ ବ�ଟି କ’ଣ? ଏହି ବ�ଟି ଆଉ କିଛି ନୁେହଁ, ତାହା େହଉଛି ସL ାଟ୍� 

େଫାନ୍ ସL ାଟ୍� େଫାନ୍! ସL ାଟ୍� େଫାନ୍ କିପରି େହାଇପାେର ସାହିତ�ର ବ�? ହଁ ଆଜିର 

ସL ାଟ୍� ଯୁଗେର ସାହିତ�ର ବ� େହଉଛି ସL ାଟ୍� େଫାନ୍ ଏହି ବ�ଟି ଉପେରା� ସମc ବ� 

ଗୁଡ଼ିକରୁ ଭିନ� , अନନ� ଓ ଯାଦୁକାରୀ ତୁଲ� ଯାହାର ମାୟାଜାଲେର ପଡ଼ି ସାହିତ� ଆଜି 

ମମ�ାହତ  

 ଯଦିଓ ସାହିତ�ର ବିବ'� ରୂପଟି ମମ�ାହତ କରୁଛି େକେତାଟି ହାତଗଣତି 

ସାହିତ�ାନୁରାଗୀ1ୁ େହେଲ ସମଗ� ବିଶ� ସମାଜକୁ ନୁେହଁ କାରଣ ସମେc ଏହି ସL ାଟ୍� 

େଫାନ୍ େମାହେର ନିଜକୁ, ନିଜର ଚିpନ ଶ�ିକୁ, ଦୃ ିଭ}ୀ ଓ ଭାବକୁ େଦଇଛpି 

ଜଳା~ଳୀ अ�କୁ ଭୂମା ମେନକରି ଧାଉଁଛpି ନିଜକୁ ବିକିବା ପାଇଁ ତା ପାଖେର 

ସL ାଟ�େଫାନ୍ ର ବJୀଶାଳାେର ନିଜକୁ ବkା ପକାଇ େକବଳ ମଣିଷତ� ର େଚାପାକୁ ଧରି अତ�  

ତତ�  ବୁଲୁଛpି अpଃସାର ଶନୂ� େହାଇ ଥେର େକହି ଭାବିଛpି? େଯଉଁ ଯ�କୁ େନଇ 

ଆେମ କୁଶଳୀ ଓ ବୁ�ିମାନ େବାଲି ମେନ କରୁେଛ, େସ ଯ�ର ଭୟାବହତା! ଚାଲr ଆେମ 

ପୁଣିଟିେକ େଫରିବା େସଇ ଆଦିମ ଯୁଗକୁ େଯଉଁ ଯୁଗେର ନଥିଲା ଏଇ ଯ� ଆଉ 

ଆତL ବଡ଼ିମାର େମାହ 

 େସଦିନ ତି� କାଳ ସ�ାନ ସାରି େଫରୁଥିଲା ଋଷିପ�ାଣ ଆଦିକବି ବାଲL ୀକି ମାଗ�େର 

େଦଖିେଲ ପତି ବିରହିତା େକ� ୗ�ପiୀକୁ ଯାହାର ସ�ାମୀକୁ ବ� କରିଥିଲା ଏକ ନି3ୁର 
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ବ�ାଧ ପତି ବିରହେର �ୀ ପiୀଟି କରୁଛି ଆକୁଳ ବିଳାପ େଯଉଁ ବିଳାପର ଶ�ି ଏେତ 

अଧିକ ଥିଲା େଯ, େମାହମାୟା ସଂସାରରୁ ବହୁ ଦୂରେର ଥିବା ସଂଯମୀ ହୃଦୟଧାରୀ 

ଋଷିପ�ାଣକୁ କରିଥିଲା ବ�ାକୁଳିତ ଫଳତଃ େକ� ାଧାଗି� Àୁରିତ େହଲାଲାଗି ଋଷି କ�ରୁ 

ଏବଂ ବଷjଗଲା अଭିଶାପର ବଷ�ା େସହି ଶିକାରୀ ଉପେର ଯଥା ;  

 ମା ନିଶାଦ ପ�ତି3ାଂତ� ମାଗମଶାଶ�ତୀ ସମା 

 ଯତ୍ େକ� ୗ�ମିଥୁନେଦକମ୍ ବଧ୍ କାମ େମାହିତମ୍ 

 ଆଉ ଏଇ अଭିଶାପରୁ ସୃ ି େହଲା ସାହିତ� ମୁନୀବର ବାଲL ୀକି େହେଲ ଆଦିକବି 

ଏବଂ େସ ରଚନା କରିଥିବା ବାକ� େହଲା ଆଦିକାବ� ‘ରାମାୟଣ’ େଯଉଁ କାବ�ର ଆଦି 

େଶÎାକ େହଉଛି ଏହି अଭିଶାପ ମଳୂକ େସÎାକଟି ଏବଂ ସମଗ� ବିଶ� ସାହିତ� ଆଜି ଏଇ 

ଆଦିକାବ�ର ଋଣୀ 

 େସେତେବେଳ କ’ଣ ଥିଲା ଏଇ ଯ�? ନା ଥିଲା ଏେତ ପ�କାର ସୁବିଧା ସୁେଯାଗ 

ପ�ତି ମୁହୂb�େର ବିଭିନ�  ଘାତପ�ତିଘାତର ଶିକାର େହବାକୁ ପଡୁଥିଲା ମାତ�  ଏେତ ସବୁ 

ପ�କୂଳ ପରି�ିତିେର ମଧ� ରଚନା େହାଇ ପାରୁଥିଲା ତାଳପତ�  ଓ ଭୂଜ�ପତ�  େଦହେର 

ରାମାୟଣ ଓ ମହାଭାରତ ପରି ମହାକାବ� ସମହୂ େହେଲ ଆଜି! ଏେତ ସୁବିଧା ସୁେଯାଗ 

ଓ �ାନେକୗଶଳର ବ�ବହାର ସେb�  କାହ] େଦଖି େହଉନାହ] ଏକ ମହାକାବ�କୁ! 

 କାରଣ ଏହି ଯ� ସହିତ ରହି ଆେମ ମଧ� ପାଲଟି ଯାଇେଛ ଯ� ଖାଲି ଆେମ 

ନୁେହଁ ବରଂ ଆମର ଚିpନ, ଦୃ ିଭ}ୀ ଓ ଭାବନା ଆଜି ଏେବ ଯ� କବଳିତ ଯାହା 

ଫଳେର ଆମର ଭାବନା େହାଇଛି ସ1ୁଚିତ ଚିpନ େହାଇଛି ସୀମିତ ଏବଂ ଏକ 

ଦୂରଦଶ�ୀ େହାଇଛି ଆମର ଦୃ ିଭ}ୀ େତଣୁ ଏଇ ସL ାଟ୍� େଫାନ୍ େଯାେଗ ଯଦି କାହାପାଖକୁ 
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ସେJଶ େପ�ରଣ କରିବାକୁ ହୁଏ, େତେବ ଆେମ ବିଭିନ�  ମେନାଭାବ ପ�କାଶ କରି 

‘ଇେମାଜୀ’କୁ ବ�ବହାର କରି ବ�� କରୁେଛ ଆମର ମେନାଭାବକୁ ଏଇ େହଉଛି ଆଜିର 

ପୁ}ୁଳା ସାହିତ� ସାହିତ� ଆଜି େକେତାଟି अiର େହାଇ ଭାସିବୁଲୁଛି ସL ାଟ୍ �େଫାନ୍ 

େଦହେର 

 େହେଲ ଆେମ କ’ଣ ଉ�ାର କରିପାରିବାନି, ଆମର େସ େଗୗରବମୟ ସାହିତ�କୁ! 

ଆଉ ତା’ର ହୃତ ସ�ାନକୁ ଏେତ ସବୁ ନୂତନ �ାନେକୗଶଳକୁ ବ�ବହାର କରି ପୁଣି କ’ଣ 

ବୃ�ି କରିପାରିବାନି ଆମର ସାହିତ�ର କେଳବରକୁ! ପୁଣି କ’ଣ ତାକୁ ପା/ବ� ପରିଧାନ 

କରାଇ ତା’ର ସୁJର ରୂପକୁ ପ�ଦଶ�ନ କରିପାରିବାନି ବିଶ� ର}ମ�େର ସL ାଟ୍� ଫ� େର iୁଦ�  

ବିଶ�କୁ େଦଖିବା ଛାଡ଼ି अpଃଚ�iୁକୁ ଉେନL ାଚନ କରି େଦଖିବା ଆସ ଏଇ अନp ବ�ହL ାtକୁ 

ଆମ iୁଦ�  ଚିpାଧାରାକୁ ଆେମ ପୁଣି କରିବା ବୃହbର ଏବଂ ଉନ� ତ ଓ ଜୀ�ାସୁ 

ମେନାଭାବକୁ ପୁଣି କରିେବ ଉ�ୀବିତ ପୁଣି ଏଇ ସL ାଟ୍� େଫାନର ମାୟାଜାଲରୁ ମୁକୁଳି 

େଦଖିବା ଆମର ସୁJର ବିଶ�କୁ ଯଦିଓ ଏହି େମାହରୁ ମୁକୁଳିବା ଏେତ ସହଜ ନୁେହଁ, 

अସାଧ� ମଧ� ନୁେହଁ 
କିେ}ାଳ, ଭୂବନ, ଓଡ଼ିଶା 

ଭ� ାମ�ଭାଷ : ୯୬୬୮୫୫୪୬୪୯ 
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ନାରୀଶ�ି ନାରୀଶ�ି ନାରୀଶ�ି ନାରୀଶ�ି ----    କାଯ��ବାହୀ ପୁରୁଷକାଯ��ବାହୀ ପୁରୁଷକାଯ��ବାହୀ ପୁରୁଷକାଯ��ବାହୀ ପୁରୁଷ    
 ସଂସାର ଓ ସbାର ଦୁଇ अଭିନ�  अ} ନାରୀ ଓ ପୁରୁଷ ବି�ାନ 

ଓ ଆଧ�ାତିL କର ସମହୂ ସମସାମୟିକ ଦୃ ି େକାଣାନୁସାେର, କାଯ�� ଓ 

ଶ�ିର ପରିପରୂକ ଓ ପରିପକ୍�ତା ସ%କ�େର ସମେc ଜାଣpି ବିଗତ 

ଶତା�ୀ ମଧ�େର ଏହାର ପାର%ରିକ େସ�ାତକୁ େଦଖି ଆସିେଛ, ଯାହା अଥ�ବିହୀନ ରୂେପ 

अଦୃଶ� ରହିଥିଲା, अବା ଆେମ ଏହା ଜାଣିବାକୁ େଚ ାରତ ନଥିେଲ ବb�ମାନ ବି�ାନର 

ଗେବଷଣା ଓ ଆଧ�ାତିL କତାର କିଂଚିତ ପୁନେରା�ାର ଦ ାରା  ଏବଂ କିଛି ମହାନ ବ��ି1 

ବ�ବ� ହ]  ପର%ରାର ପ�କୃତ ତଥ�କୁ ସମାଜ ନିକଟେର ଉପ�ାପନା କେର କିr 

ଆେ� ବିବb�ନର େଯଉଁ ପ�ଜ ଳିତ ଶିଖର ଉପେର ଛିଡା େହାଇେଛ େସଠାେର 

ପୁନରାବୃbିର ଧାରା अସ�ବ ଓ अଶିiିତ ମେନ ହୁଏ 

 ଯୁଗ ଯୁଗ ଧରି େଦଖି ଆସିେଛ, ନାରୀ ସବ�ଦା ପୁରୁଷର ପଦେସବା ଓ ଗୃହର ପ�ତିଟି 

ସଦସ�ର େସବାେର ନିଜକୁ ନିେୟାଜିତ କରିଆସିଛି ଆଜିର ସମାଜେର ନାରୀ ଏହି 

ପର%ରାକୁ ଏକ ଦୁ��ଶାର ରୂପେଦଇ କହିଚାେଲ େଯ, “ନାରୀ େକବଳ କ’ଣ ଚାରିକାÄ 

ଭିତେର ଏହି କାମ କରିବା ପାଇଁ ସୃ ି?” ଏହି ଯୁ�ିଯୁ� ପ�ଶ� ପଚାରିବା ମଧ� ସ ାଭାବିକ 

େଯେତେବେଳ ସମାଜର କb�ବ� ନାରୀପ�ତି ଏେତ अବେହଳିତ, ନାରୀର ସ ରେର 

ପ�ତିବାଦର ଶ« ସୃ ି େହବ ସ ାଭାବିକ 

 େଯେତ ଉପରୁ ଖସିବ ପୀଡ଼ା େସେତ अଧିକ େହବ ଭାରତର ପର%ରା, ଐତିହ�, 

ସଂ@ୃତି, ଏକଦା ମାନବତାରୁ ଉପରକୁ ଉଠି ଭଗବତ୍ କୃପା ସହ େଯାଡ଼ି େହବାର କଳା ଓ 

କୃ� ଦାସ 
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ସତ�ତାର ପ�ମାଣ अତି ସହଜ ଓ ନିଖୁଣତା ସହ, ହିJୁଧମ� ସାରା ସଂସାରକୁ ଶିiା 

େଦଇଛି ବି�ାନ ମଧ� ଏହି ପଦେସବାର ସତ�ତା ପ�ମାଣ ଦିଏ ଗେବଷକମାେନ ମଧ� 

କହpି ନାରୀ ହcର େକାଷିକା ଓ ପୁରୁଷ ପାଦର େକାଷିକା ସଂ�ଶ�େର ଆସିେଲ ଶ�ିର 

ସଂଚାର ହୁଏ କାରଣ ଯାହା େହଉ, ଏହି ପ�କି�ୟାକୁ ଆଜି ନୀ§ଚiୁେର େଦଖାଯାଏ 

 ଆଜି ସମୟ ବଦଳିଯାଇଛି, ଓଡ଼ିଶାର ପ�ତି ଜିଲG ାେର ପ�ତି ସହରର ଦୁଇ ପାଶ� େର ବଡ଼ 

ବଡ଼ ବ�ାନରେର ଉେଲG ଖ କରାଯାଇଛି, “ନାରୀକୁ ଇ�ତ ଓ ସ�ାନ େକେବ ମିଳିବ?” ଏହି 

ଉ�ିରୁ ସମାଜର ନିମ� ଚିpାଶ�ି ପ�ତିଫଳିତ ହୁଏ, ଆେମ କଦାପି କହିପାରିବ ନାହ] େଯ, 

ନାରୀକୁ ସ�ାନ ଓ ଇ�ତ େକେବ େଦବା? ସବ�ଦା ମିଳିବାର ଆଶା ଉପେର ସମାଜର 

ସି�ାp ନି��ାରିତ ଜଣାନାହ] ଏ ସମାଜ େକେବ ଆଉ େକେତଦିନ ପଯ��p ମିଳିବାର ଆଶା 

ପରିବେb� େଚ ା କରି ପାଇବାର ସି�ାpକୁ ଆପେଣଇବ 

 ମୁନିଋଷୀମାେନ କନ�ାକୁ ରତ�  ରୂେପ ସମାଜକୁ ଦାନ କରିଛpି ଆଜି ମୁନିଋଷି1 

ତଥ�କୁ େହୟ�ାନ କରି ଆେମ ବହୁତ ମହାନ କମ�ରୁ ନିଜକୁ ଦୂର କରିସାରିେଲଣି ଏକ 

ଶ�ି  ହ]  କାଯ��କରିବାର iମତାକୁ ବେଢଇବାେର ସାହାଯ� କେର େସହି ଶ�ିର େସ�ାତ 

ସୁଚାରୁରୂେପ ପରିଚାଳନ କରାଗେଲ କାଯ�� ମଧ� ସୁଚାରୁରୂେପ ନିବ�ାହ େହାଇଥାଏ  

ପ�ତିଟି ପରିବାରେର ସମc ସଦସ� କିପରିଭାେବ ନିଜ େଦୖନଦିନ ଜୀବନେର ଭଲ ସ ା�� 

ସହ  ନିଜ କମ�କୁ ଉbମ ମାଗ�େର କରିପାରିେବ, ତାହାର ଭାର େକବଳ ନାରୀ @k 

ଉପେର ନ�c ମହଷjମାେନ ଏହି ସíୁଣ ସବୁ ନାରୀ ପiେର ପାଇତଥିବାରୁ, ଏକ 

ପାର%ରିକ ଢ}େର ତାହା ଚାଲିଆସୁଛି ଏହା ହ] ବାcବ ସତ�    

 ଆଜି ନାରୀ ବ�ାୟାମ ଠାରୁ କାଯ��ାଳୟ ପଯ��p ସବୁକିଛି କରିପାରୁଛି ଆଜି ସମୟ 

ବଦଳିଛି, କିr ମୁନିଋଷି1 ରଚିତ କାଯ��କଳାପ ସବୁ େସଇ ସମୟେର ଶାରୀରିକ ଓ 
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ମାନସିକକୁ ସୃଦୁଢ କରିବା ନିମେp ରଚିତ ଥିଲା ତାକୁ अଦରକାରୀ, ବ�ଭିଚାର ଭାବି 

ପ�ଶ� କରିବା ଠିକ ନୁେହଁ 

 େମା େଦଶ ଭାରତ କୃଷିେiତ�  ପାଇଁ ପ�ସି� ଏଠାେର ୭୦ ଭାଗ େଲାକ 

ଚାଷକରpି ଚାଷୀ ଭାଇର ବଳିଦାନକୁ ସମେc ଜାଣୁ େସହି ବଳିଦାନର ପ�ତିବଦଳେର 

ଆେମ ତା1ୁ अନ� ଦାତା େବାଲି କହୁ ମନେର ବହୁବାର ଏକ ପ�ଶ� ଉ1ିମାେର େଯ, ଯଦି 

अନ�  ତିଆରି କରୁଥିବା ଚାଷୀ ଭଗବାନ ସଦୃଶ, େତେବ େସହି अନ� କୁ େଯଉଁ ନାରୀ  

ଖାଇବାେଯାଗ� କେର ଏବଂ iୁଧାକୁ ଶାp କେର, ଏହି ସମାଜ ତାକୁ अନ� ଦାତ� ୀ ରୂେପ ପଜୂା 

କରିବାର ପଛୁଆ କାହ]କି?   

 ଆଜି ନାରୀ ପ�ତିଟି େiତ� େର ଉପଲw, ସବୁ ପ�କାର କାଯ�� ମଧ� କରିବାେର 

ସiମ ଏକ ଦୃ ିରୁ େଦଖିେଲ ଏକ ଗୃହିଣୀ କାଯ�� େବାଧହୁଏ ସବୁ କାଯ��ରୁ ଉ§େର 

ମୁନିଋଷି1ୁ େବାଧ ହୁଏ, ଜାଣିପାରିଥିେଲ େଯ ନାରୀ ସବୁ କରିପାେର, ଏକ ଗୃହ େଯଉଁଠାରୁ 

ଭବିଷ� ଓ ଆସpା କାଲିର ନାଗରିକ ଜନL  ନିଏ ତାକୁ ଠିକ ଉପାୟେର ଗଢି େତାଳିବା ଏକ 

ଉ§bର କାଯ�� ଯାହାର କ�ନା କରିବା ସାଧାରଣ ନାଗରିକ ନିକଟେର अସ�ବ 

 ନାରୀର ପଦେସବା େହଉ अବା ଗୃହିଣୀ କମ�, େସସବୁ ଭବିଷ�ର ସମାଜକୁ ସୃଦୁଢ 

ନିମେp କରାଯାଇଥିଲା ଏହି କମ�କୁ ଏକ ଗୁରୁ ଦାୟିତ  ରୁେପ ନ�c କରାଯାଉଥିଲା, କିr 

ଧୀେର ଧୀେର ସମାଜ ଏହାକୁ ବାଧ�ତାମଳୂକ କରିେଦଲା, ପେର ଏହା ଏକ ପର%ରା ରୂେପ  

ଆଗକୁ ବଢିଚାଲିଲା ପରିଣାମସ ରୂପ, ସମାଜର अଗ�ଗତି  ନିମେp ମନିୂଋଷି1ର ବଳିଦାନ 

ଆଜି ନାରୀ ସମାଜର େiାଭର ଶିକାର େହାଇଛି    
ଇଟାମାଟି, ନୟାଗଡ 
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ବିେଶଷ ସଚୂନାବିେଶଷ ସଚୂନାବିେଶଷ ସଚୂନାବିେଶଷ ସଚୂନା    
 ଦୟାକରି ପ�େତ�କ ମାସର ସଂ@ରଣ ନିମେp େକବଳ େଗାଟିଏ ବା ଦୁଇଟି େଲଖା ହ] 
ପଠାr କିଛି ବkୁ ଏକାଧିକ େଲଖା ପଠାଇ ଆମକୁ ଚିpାେର ପକାଇ େଦଉଛpି ଆେମ 
େସ ମଧ�ରୁ ଚୟନ କରିବାକୁ अସୁବିଧାର ସ��ଖୀନ େହଉଛୁ ସଚୂନାେଯାଗ� େଯ କିଛି 
ବkୁ ବିଗତ ମାସେର अନୁ�ନ ଦଶରୁ अଧିକ କବିତା ପଠାଇଛpି ଏହା2ାରା ଆମ ଇେମଲ୍ 
ବ� ଭbj େହଉଛି ଏବଂ ସ%ାଦନା କାଯ��େର ବାଧା ସୃ ି େହଉଛି 
 ବାରdାର अନୁେରାଧ ସେb�  अେନକ ବkୁ ଟାଇପ୍ ନ କରି େଲଖା ପଠାଉଛpି ଏହା 
ଫଳେର ଆମକୁ ସ%ାଦନା ପବୂ�ରୁ अନୁ�ନ अ��ାଧିକ ପୃ3ା ନିେଜ ଟାଇପ୍ କରିବାକୁ ପଡୁଛି 
ଏବଂ ଏଥିପାଇଁ ପତି� କା ପ�କାଶନେର ବିଳd େଦଖା େଦଉଛି ଦୟାକରି ନିଜସ� େଲଖା 
ଟାଇପ୍ କରି ମାଇେକ� ାସÛ୍ ୱାଡ୍� ଫାଇଲେର ପଠାr ଯଦି ଟାଇପ୍ କରି ପାରୁନାହାpି ତା 
େହେଲ अନ� ଉପାୟ କରr ପିଡ଼ିଏଫ୍ ଫାଇଲେର ପଠାଉଥିବା େଲଖାକୁ ୱାଡ୍� 
ଫାଇଲେର ପଠାr 
 ହ� ାଟ୍ ସଆପ୍ େର େଲଖା ପଠାr ନାହ] ଏହା ସ�ୀକାଯ�� େହବନାହ] େକବଳ ଇେମଲ୍ 
2ାରା ହ] େଲଖା ପଠାr ଆହ� ାନ ଇ-ପତି� କାର ଆt�ଏଡ୍ ଆପ୍ ଡାଉନେଲାଡ୍ କରr 

ପତି� କାେର ଥିବା ବ�ାକରଣଗତ ତ� �ଟି ପାଇଁ ସ%ାଦକ iମାପ�ାଥ�ୀପତି� କାେର ଥିବା ବ�ାକରଣଗତ ତ� �ଟି ପାଇଁ ସ%ାଦକ iମାପ�ାଥ�ୀପତି� କାେର ଥିବା ବ�ାକରଣଗତ ତ� �ଟି ପାଇଁ ସ%ାଦକ iମାପ�ାଥ�ୀପତି� କାେର ଥିବା ବ�ାକରଣଗତ ତ� �ଟି ପାଇଁ ସ%ାଦକ iମାପ�ାଥ�ୀ    

ଆମ ଇେମଲ୍ ଠିକଣା :  

aahwaan@gmail.comaahwaan@gmail.comaahwaan@gmail.comaahwaan@gmail.com 
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ବିେଶଷ ସଚୂନାବିେଶଷ ସଚୂନାବିେଶଷ ସଚୂନାବିେଶଷ ସଚୂନା    
ଆହ� ାନ ଇ-ପତି� କାର ଆଗାମୀ ସଂ@ରଣ : େସେ�dର ୨୦୧୯ 

େଲଖା ପଠାଇବାର େଶଷ ତାରିଖ : ୩ େସେ�dର ୨୦୧୯ 

େଲଖା ପଠାଇବା ସମୟେର ଇେମଲ୍ େର ସବ୍ େଜ¤୍ େଲଖିେବ : 

Your name (Your name (Your name (Your name (ଆପଣ1 ନାମଆପଣ1 ନାମଆପଣ1 ନାମଆପଣ1 ନାମ) : September 2019 ) : September 2019 ) : September 2019 ) : September 2019     

 େଲଖା ଗୁଡ଼ିକ ଯଦି ଓଡ଼ିଆେର ଟାଇପ୍ କରି ୱାଡ଼� ଫାଇଲେର ପଠାଇେବ ତା େହେଲ 

ଆମକୁ ପୁଣିଥେର େସହି ସବୁ େଲଖା ଟାଇପ୍ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ ନାହ] ହାତ େଲଖାକୁ 

ଫେଟା ଉଠାଇ କିdା @ାନ୍ କରି ଇେମଲ୍ ଆଟାଚ୍ େମ�୍ ଭାବେର ପଠାଇେବ ହcେଲଖା 

ସୁJର ଓ ପଠନେଯାଗ� େହବା अନିବାଯ��, ନେଚତ ଯଦି ପ�କାଶନେର େକୗଣସି ତ� �ଟି ରେହ 

େସଥିପାଇଁ ସ%ାଦକ ଦାୟୀ ରହିେବ ନାହ] 

 ଯଦି ଗ� ବା କାହାଣୀ କିdା ପ�ବk ପଠାଉଛpି େତେବ ଧ�ାନ ଦିअr, ପ�େତ�କ ଶ« 

ମଧ�େର େକବଳ େଗାଟିଏ ଖାଲି �ାନ ଛାଡ଼ିେବ, କମା, ପ'ୂ�େଛଦ, ଯୁ�ାiର ଆଦି 

ବ�ାକରଣ ତ� �ଟି ପ�ତି ସାବଧାନ ରହି ଟାଇପ୍ କରିେବ ବ�ାକରଣଗତ ତ� �ଟି ପାଇଁ 

ପ�କାଶନେର अେହତୁକ ବିଳd ହୁଏ େତଣୁ ଯଦି ସ�ବ େହଉଛି ଆପଣ1 ନିକଟେର 

ଥିବା େକହି ଓଡ଼ିଆ ବkୁ1 2ାରା ନିଜ େଲଖାକୁ ସଠିକ ଭାବେର ପରୀiା କରି ନିअr 

 େଲଖା ସହିତ ନିଜର େଗାଟିଏ ପାସେପାଟ୍� ଫେଟା (ଯଦି ନାହ], େତେବ ଭଲ 

େଦଖାଯାଉଥିବା ସୁJର ଫେଟାଟିଏ) ସହିତ ନିଜର ଠିକଣା େଲଖି ପଠାଇେବ 

 ଆମର େଲଖା ସଂଗ�ହ ଇେମଲ୍ : aahwaan@gmail.comaahwaan@gmail.comaahwaan@gmail.comaahwaan@gmail.com 


