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ଝରାଫୁଲ      ସ�ାତୀସିGତା ବାରିକ   ୨୮୯ 
ଧନ�ବାଦ      ରାମ ପ�ସାଦ ସିଂ    ୨୯୧ 
ଜୀବନର ନଉକାେର    ଦୁଷG| େବେହରା    ୨୯୨ 
ସ�କ�      अରୁଣ କୁମାର ଦ_   ୨୯୪ 
ନାରୀ       अେଲଖ େମେହର    ୨୯୫ 
ମହାବାହୁ      ବାସ|ୀଲତା େଜନା   ୨୯୭ 
ପାହା|ି ଖରାେବଳ    ପୁ�ାsଳୀ ପuା    ୨୯୯ 
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अନନ� ଏ ଭାରତବଷ�    ମଧୁସିGତା େସନାପତି   ୩୦୧ 
ସଂପକ�      ପ�ଶା| କୁମାର ମହା|ି   ୩୦୩ 
ଦୁଇ କବିତା ଧାର     ଆଶୁେତାଷ େମେହର   ୩୦୫ 
ବିକଶିତ ଭାରତ     ନିମ�ଳ ଚE�  ସ�ାଇଁ    ୩୦୬ 
ଫୁଟବଲ୍      ଶୁଭକା| ସାହୁ    ୩୦୮ 
େହ ମୃତୁ� ଆଜି ତୁେମ ଖାଲିହାତ ଯାअ ଶ�ୀମତି ସଂଯୁjା ମହାପାତ�   ୩୦୯ 
ଆମ ଗାଆଁ ବାଉରୀ ପଧାନ   ଡଃ ବିନୟ କୁମାର ପତି   ୩୧୧ 
ଫୁଲ       अନ| କୁମାର ସାହୁ   ୩୧୨ 
ଖୁବ ମଜା      କାହi �ଚରଣ ସାହୁ    ୩୧୩ 
ବଦଳିବ ଆମ ସମୟ    େରାଜାଲୀନ ପuା    ୩୧୪ 
ପିଲାଦିନ ସG �ତି     ରାମଚE�  ପ�ଧାନ    ୩୧୫ 
ମିଛ େପ�ମ      େସୗଭାଗ�ବତୀ ଗିରି   ୩୧୬ 
ମାଟିର ମଣିଷ     ଫିେରାଜ କୁମାର ପେଟଲ  ୩୧୭ 
େପ�ମର େକାଣାକ�     ପ�ଶା| କୁମାର ପ�ଧାନ   ୩୧୮ 
ଭିନi  ବିେଦ� ାହ     ସୁମନ କଲ�ାଣ ଦାଶ   ୩୧୯ 
ପରିବ_�ନ      କୃ�ଚE�  ଡାକୁଆ    ୩୨୦ 
ଆଶ,ାେର ଜୀବନ    ପବିତ�  ଦାସ     ୩୨୨ 
େସୖନିକ ମଁୁ ସୀମା|େଯା�ା   ହାସ�ମୟୀ ରାଜ    ୩୨୩ 
ତୁମ ଆଗମେନ     ସମ�ଜିତ ପାତ�     ୩୨୫ 
ହଁ ତୁେମ େମାର ବtୁ    gୀରସିtୁ ନାଏକ    ୩୨୬ 
ମଁୁ ଦାଦନ ଶ�ମିକ କହୁଛି    େଦବାଶିଷ ପଧାନ    ୩୨୮ 
ଆହ� ାନ      କୁମରଲାଲ ରଣା    ୩୩୦ 
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ଆହ� ାନ      ଶରତ କୁମାର ନାଏକ   ୩୩୧ 
ବୀର ସଂଗ�ାମୀ     ଲୀଳାମୟ ଶତପଥୀ   ୩୩୨ 
ନୂଆ ଏକ ସ�କ�     ବିଶ�ରsନ ଦାସ    ୩୩୩ 
ସ�କ�ର ପରିଭାଷା    ଭା:ର ଚE�  ଖuା   ୩୩୪ 
अବୁଝା ମନ      ସୁବ� ତ କୁମାର ଗିରି   ୩୩୫ 
ପୁଣି ବଷ�ା      ଦିଲିପ୍ କୁମାର ତି� ପାଠୀ   ୩୩୬ 
ଜୀବନସାଥୀ     ରାଜୁ କୁମାର ପାତ�    ୩୩୭ 
ଏଇ େମାର ପରିଚୟ    େନପାଳ କୁମାର େବେହରା  ୩୪୦ 
ତୁମ ହସେର     अଜୟ କୁମାର େଜନା   ୩୪୧ 
ଏଇ େମା ଉ�ଳ େଦଶ    अେଶାକ କୁମାର ପ�ଧାନ   ୩୪୩ 
କେରାନା      ଶମ{ଳା ସାହୁ    ୩୪୫ 
ଏଇତ ଜୀବନ     ପ�ଭାସିନୀ େସନାପତି   ୩୪୬ 
अଧୁରା େପ�ମ     ଶିଶିର କୁମାର ସାମଲ   ୩୪୭ 
ମମତାମୟୀ ମାଆ     େବଣୁଧର ସୁରୁଜାଳ   ୩୪୮ 
ବୀର ଜାତେକ ନାହZ ଡର ଭୟ   ଆଶିଷ େଜ�ାତିଷ    ୩୫୨ 
ବଷ�ା େହବାପେର     ପ�ଭାତ ବଳ     ୩୫୪ 
କର ପ�ଭୂ ଶ�ନାଦ    ମେନାରsନ ସୁରୁଜାଳ   ୩୫୬ 
ଚିତ�  କ}      େସୗମ�ରsନ େgତି   ୩୫୭ 
ଲୁହ       ପ!ୂ{ମା େଲ,ା    ୩୫୮ 
ଦୁନିଆର अଜବତା    େଜ�ାତିଶ�ୀ ପାଣିଗ�ାହୀ   ୩୬୦ 
ବଷ�ାଭିଜା ପି�ୟା     ରମାକା| େସଠ    ୩୬୨ 
ମହାନ େଯା�ା     ସG �ତିରsନ ବାରିକ   ୩୬୪ 
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ଝଡ଼ି ବରଷା      କୁମାର େଲାେକଶ୍    ୩୬୭ 
ବିଶ�ାସ      େଦେବE�  େସଠୀ    ୩୬୮ 
ତୁମ କଥା ଆଜି େବଶି ମେନପେଡ଼  ବାଲାଜୀ େସଠୀ    ୩୭୦ 
େମା ଜନG ଭୂମି     ଜିେତE�  ପାେu    ୩୭୧ 
ପାହାଡ଼ର ଶ�     ଦମୟ|ୀ େଜନା    ୩୭୩ 
ଚାzୁଡ଼ାଏ ନିଦ     ସୁବ� ତ ପାତ�      ୩୭୫ 
ମହାମାରୀ େବେଳ     ତପନ କୁମାର ସ�ାଇଁ   ୩୭୬ 
ତେତ କାହZକି େଖାଜୁଛି ମଁୁ?   େବୖଦ�ନାଥ ପuା    ୩୭୭ 
େହ େମାର ପି�ୟା ଚE�ମା    ଲିଟନ୍ କୁମାର େବେହରା  ୩୭୯ 
ଖୁସିର ଉଦ�ାନ     ସେରାଜିନୀ ମିଶ�    ୩୮୦ 
ଆଜି ବି ତୁେମ ସରକାର    ବିଶ�ଜିତ୍ ନାଥ    ୩୮୩ 
କାରଗିଲ୍ ବିଜୟ ଦିବସ    अଭୟ କୁu     ୩୮୫ 
ଏଇ ସମପ{ତ ଦିବସ    ଚି_ରsନ ବାରିକ   ୩୮୭ 
ଇE�ଧନୁ      ପୁ�ଲତା ସାହୁ    ୩୮୯ 
ପାଦ       େସୗମ�ରsନ ପାଲ   ୩୯୧ 
ତୁେମ େମାର ଜୀବନ ଜୀବିକା   କମଳ େଲାଚନ ମଲିB କ   ୩୯୨ 
ମଁୁ ଲତା      ଡଃ ମମତା ପି�ୟଦଶ{ନୀ ସାହୁ  ୩୯୩ 
େମା ଭାରତ      अଜୟ କୁମାର େବେହରା  ୩୯୪ 
ନEିେଘାଷ      अଜୟ କୁମାର ମହା|ି   ୩୯୫ 
ଶ�ାବଣୀ      ଦuାସୀ ପ�ଧାନ    ୩୯୬ 
କମ�       ବିଶ�ରsନ ବାରିକ   ୪୦୧ 
ସG �ତିର ସG ାରକ, ବିଜୟ ମହା|ି   ଛବିରାଣୀ ପତି    ୪୦୩ 
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ନାନାମୁନୀ, ନାନା ମତ    ନୂତନ କୁମାର େବେହରା  ୪୦୪ 
अସହାୟ ଭାରତୀ     ପ��ାଭାରତୀ ପାଣି    ୪୦୫ 
େକମିତି ଭୁଲିବି ମୁହZ    େରାହିତ େସଠୀ    ୪୦୭ 
ମହାକାଳ      ଶରତ କୁମାର ଦାସ   ୪୦୮ 
ରାgୀ       ଚିନG ୟ ଶୁଭ� ାଂଶୁ    ୪୧୧ 
ରାgୀ       ମେନାରsନ ମୁଦୁଲି   ୪୧୨ 
ରାgୀ       ସେbଦନା ମିଶ�    ୪୧୩ 
ସ�ାଥ�ପର ମଣିଷ     ବିଜୟଲgG ୀ େଭାଇ   ୪୧୪ 
ବିମଳ ସ�କ�ର ସାgୀ    अନାମ ଚରଣ ସାହୁ   ୪୧୫ 
ଫଳ ନୁେହଁ, କ_�ବ� ତୁମ ହାତେର  अନସୟୂା ପuା    ୪୧୬ 
ହାଟ ସଉଦା     ନାରାୟଣ ଚE�  େସନାପତି  ୪୧୯ 
ସ�ପi ସୁEରୀ      ସେ|ାଷ କୁମାର ନାୟକ   ୪୨୨ 
ଆହ� ାନ େଦଉଛି ରାgୀ    େଗୗରୀ ପuା    ୪୨୩ 
ରାgୀ ପେୂନଇଟା ଲାଗିଲା ଫିକା  ଶିଶିର କୁମାର ପuା   ୪୨୪ 
ଜୀବନ ବିEୁ      ମନG ଥ କୁମାର ଦେଳଇ   ୪୨୫ 
େକମିତି ବ�ିବି େତା ବିନା   ଚି_ରsନ େବେହରା   ୪୨୭ 
ଖାଇେଲ ଜାଣିବୁ     େସୗଭାଗ�ରsନ ମହାପାତ�   ୪୨୯ 
ଜୀବନ      ଆଶିଷ େବେହରା    ୪୩୦ 
ବିରହ      ସଯୂ��କା| ମଲିB କ    ୪୩୧ 
ଆକାଂgିତ ମୁହୂ_�     ଡଃ ମେନାରsନ ବିେଷାୟୀ  ୪୩୨ 
ସG �ତି ଓ ରୂପାଜହi      ଡା େସୗମ�ରsନ ମିଶ�   ୪୩୩ 
ବାପା       ରାେଜE�  େବାଡ଼କିଆ   ୪୩୪ 
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କବିର ସ�ାଧୀନତା     ଦୀପକ କୁମାର ଦାଶ   ୪୩୫ 
ତେମ ଆସିବ େବାଲି    ମୃତୁ�sୟ ପuା    ୪୩୬ 
ତୁେମ ଓ ମଁୁ      ସୀତାକା| ମହାପାତ�    ୪୩୭ 
ମାଆ       ଖେଗE�  ପାତ�     ୪୩୮ 
ମାଆ       ନିରsନ ସାହୁ    ୪୩୯ 
ମାଆ       ଚିତ� କିେଶାର ମାଝୀ   ୪୪୦ 
ସଂସାରର ଦୁ��ଶା     ଦିବ�ା| ପ*ନାୟକ   ୪୪୧ 
ବଳଦର अଭିଶାପ     ଲିମନ୍     ୪୪୨ 
େଚତା      ପରମାନE ରାଜହଂସ   ୪୪୩ 
ବାପା, ଉପେଦଶ    ଜଗଦୀଶ ସାହୁ    ୪୪୪ 
ନାରୀ       ଇତିଶ�ୀ ମଲିB କ    ୪୪୫ 
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କଳୁଷିତ ସମାଜ     ମୀନେକତନ େବାଡ଼କିଆ  ୪୫୧ 
େଧାକା      ଡbରୁଧର ଦାଶ    ୪୫୨ 
ନାୟିକା      अବିନାଶ ମାନସିଂ    ୪୫୪ 
ତୁେମ ପରେମଶ�ର     ଜୟ| କୁମାର ସାହୁ   ୪୫୬ 
ଚିରକାଳ ପ�କୃତି େକାଳେର   ଡା ନୀଳମାଧବ କର   ୪୫୮ 
अ|ିମ ସ�ାର     ଡଃ େଦବାଶିଷ ମହାପାତ�   ୪୫୯ 
ମାଆମାଟି କଥା     ଇଂ ବିଦ�ାଧର ପuା   ୪୬୧ 
ମହାବାହୁ      ଶିବଶ,ର ସାହୁ    ୪୬୩ 
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ମଁୁ ଜାେଣନା      ଲgGଣ ମହା|ି    ୪୭୯ 
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ତୁେମ अଛ େବାଲି     ପ�କାଶ କୁମାର ଚାE   ୪୮୬ 
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अଗ� ପEର     ଚE�େଶଖର େଗୗଡ଼   ୪୯୮ 
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ଚିତ� ପ*      ଡଃ କିେଶାର ମହା|ି   ୫୦୩ 
ପଲକର ସ�ପi     ସେରାଜ କୁମାର ସାହୁ   ୫୦୪ 
ବଷ�ା        ସଇରାତ୍ ସତ�ଜିତ   ୫୦୫ 
େଜ�ା�ା      ଆଭାsଳି ଶତପଥୀ   ୫୦୬ 
େହ ବtୁ ବିଦାୟ     ମsୁରାଣୀ ମିଶ�    ୫୦୮ 
ବଷ�ା       ସହେଦବ ପ�ଧାନ    ୫୧୧ 
ସାଥୀ ତୁମ ପାଇଁ     େସୗମ�ରsନ ପାତ�    ୫୧୪ 
ପିଲାଦିନ      େଚୖତନ� ପ�ସାଦ େମେହର  ୫୧୫ 
ବ!�ାଧାେର କେରାନା    େଜ�ା�ାମୟୀ ପେଲଇ   ୫୧୬ 
ସjିୂସୁଧା      ପ�େବାଧ ଚE�  ମୁଦ� ା   ୫୧୯ 
ଧଆୂଁ       ସନାତନ ମହାକୁଡ଼   ୫୨୨ 
ରାଧୁଆ ମାଧିଆ ଜୀବନଗାଥା   ସେ|ାଷ ପ*ନାୟକ   ୫୨୩ 
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ନୂଆଁଖାଇ      ନୀଳାbର ମହାନE   ୫୩୧ 
ନୂଆଁଖାଇ ତିହାର୍     େବଦବ�ାସ ମାଝୀ    ୫୩୨ 
ଆସ ଜଗାମା ଗଛ୍     େହମ| ଦାଶ    ୫୩୪ 
ମେନ ପଡୁେଛ େମାର୍ ଗଁା   ହୃଷିେକଶ ସାହୁ    ୫୩୫ 
ମୁନୁଷ୍ ଜୀବନ୍     ବିଶ�ନାଥ ଭୁଏ    ୫୩୬ 
ବଷ�ା       ପ�ସନi  ପ�ୟାସ ଭୁଏ   ୫୩୭ 
େତାର୍ ଲାଗି ମୁଇଁ ଛୁଆ    ସତ�ନାରାୟଣ ମିଶ�   ୫୩୮ 
ଟୁେକଲ୍ େଦଖା     gମାନିଧି ସାହୁ    ୫୩୯ 
ଏକ୍ ଲା      ଯୁବରାଜ କୁେଦଇ    ୫୪୨ 
ହିଟି ପଡୁଥିସି ମୁଇଁ     େଦବାଶିଷ ପଧାନ    ୫୪୩ 
ଝରି ଝରି ସରାବନ୍    अରୁଣ କୁଲିହା    ୫୪୫ 
େଭାଟ୍      अରୁଣ କୁଲିହା    ୫୪୬ 
େକେତଟା େ:ଚ୍ କବିତା   ପୁaମ୍ ଯୁଆଡ଼ି    ୫୪୭ 
ସପନ୍ ହଉ ପରୂଣ୍     ଥବିର ରଣା     ୫୪୯ 
ଆଶ�ମ୍ ଜୀବନ୍     अରୁଣ କୁମାର େଭାଇ   ୫୫୦ 
ନିଲି ଆକାଶର୍ ତେଲ    ମେନାରsନ ସୁରୁଜାଳ   ୫୫୩ 
ସମିଆଁର୍ କର୍ ’ପେନ    ମେନାଜ କୁ�ାର    ୫୫୫ 
ଆେର ବର୍ ଷା ଆ     ତି� େଲାଚନ୍ ବୁେଡ଼କ୍   ୫୫୭ 
େମାର୍ ଭାରତ୍ ମହାନ୍    ରମଣିକା| ସାହୁ    ୫୫୮ 
ଜୁହାର୍ ମା      ରାେଜଶ ରଥ    ୫୬୦ 
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ସ�ାଦକ, କଲମରୁସ�ାଦକ, କଲମରୁସ�ାଦକ, କଲମରୁସ�ାଦକ, କଲମରୁ............    
ନମ:ାର 

 ଆହ� ାନ ଇ-ପତି� କାର अଗ� ୨୦୨୦ ସଂ:ରଣକୁ ଆପଣ,ୁ ସ�ାଗତ 

ଜଣାଉଛି ବ_�ମାନର ପରି�ିତିକୁ ଆଖି ଆଗେର ରଖି ଆପଣ 

ସକୁଶେଳ ଥିେବ େବାଲି ପ�ାଥ�ନା କରୁଛି ଏବଂ ଆଶା କରୁଛି ଖୁବ୍ ଶୀଘ� 

କେରାନା ରୂପକ ଏହି କ� ଆମ ଜୀବନରୁ ଦୂେରଇ ଯାଉ ଆପଣ 

ସମa,ୁ अନୁେରାଧ ନିଜର ସୁରgା ନିେଜ ସୁନି�ିତ କରh अତି 

ଆବଶ�କ ନ େହେଲ ଘରୁ ବାହାରକୁ ଯାଆh ନାହZ ଘରୁ ବାହାରିେଲ 

ମୁହଁେର ମା:୍ ପିth ଏବଂ େକୗଣସି ବ�jି ବା ବaୁକୁ ଛୁअଁh ନାହZ 

ଯଦି ଆବଶ�କ ହୁଏ ତା େହେଲ ଛୁଇଁବା ପେର ସାନିଟାଇଜର୍ ବ�ବହାର 

କରh ଏବଂ ଘେର ପହ�ିବାପେର ତୁର| ହାତ ଧୁअh ଯଥା ସ�ବ 

ନିଜ ହାତ ମୁହଁ ଏବଂ ନାକେର ଲଗାh ନାହZ ଯଦି ଆପଣ,ୁ ସାମାନ� 

ଥuାଜ� ର ଭଳି େକୗଣସି ଲgଣ େଦଖାଯାଏ ତା େହେଲ ତୁର| ଡାjରୀ 

ପରାମଶ� ଗ�ହଣ କରh ଏବଂ ସେEହ େହଉଥିେଲ ନିଜର େକାଭିଡ୍ 

ପରୀgା କରାଇ ନିअh 

 ଭାରତ ବ_�ମାନ କେରାନା ସଂକ�ମଣ େହତୁ ବହୁତ ଦୁଃଖଦ ସମୟ 

େଦଇ ଗତି କରୁଛି େଦୖନିକ अେନକ େଲାକ କେରାନାେର ପ�ାଣ 
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ହରାଉଛ|ି ଓଡ଼ିଶାେର ବି अବ�ା ଖରାପ ଆଡ଼କୁ ଗତି କରୁଛି େଲାକ, ସେଚତନତା 

ହZ ଏହି େରାଗରୁ ଆମକୁ ମୁjି େଦଇ ପାରିବ ଖୁସିର ବିଷୟ କେରାନା ପ�ତିେରାଧ 

କରିବାପାଇଁ ଟୀକା ଋଷିଆ -ାରା ଆବି�ାର କରାଯାଇଛି ଭାରତର अେନକ ଔଷଧ 

ନିମ�ାଣକାରୀ ସଂ�ା ମଧ� ଟୀକା ପାଇଁ ଗେବଷଣା କରୁଛ|ି ଆେମ ଆଶା କରିବା ଶୀଘ� 

ଆମକୁ ସ�ୂ!� େଦଶୀ �ାନେକୗଶଳେର ନିମ{ତ ଟୀକା ପ�ା� େହବ 

 ଭାରତର ରାଜେନୖତିକ ଗତିବିଧି ଏବଂ ଜନ ସେଚତନତା ଏେବ ବହୁତ ମାତ� ାେର 

अଧିକ ରହିଛି ସାମାଜିକ ଗଣମାଧ�ମ, ଆବିଭ�ାବ େହତୁ େଲାକମାେନ ବିଭିନi  ଘଟଣା 

ବିଷୟେର ସେଚତନ େହଇ ପାରୁଛ|ି ବିଗତ ଦିନେର ବଲିଉଡ଼ର ଜେଣ अଭିେନତା 

ସୁଶା| ସିଂ ରାଜପୁତ, ମୃତୁ�ପେର େସାସିଆଲ୍ ମିଡ଼ିଆ େଯଉଁଭଳି ଭାବେର ପ�ତିକି�ୟାଶୀଳ 

େହାଇ ପଡ଼ିଛି, ଏଥିରୁ ଜଣାପଡୁଛି େଲାକମାେନ ସମାଜେର ବିଶାଳ ପରିବ_�ନ ଚାହୁଁଛ|ି 

ଏହାର ସଦ� ଉଦାହରଣ ବିଗତ ଦିନେର ହିEୀ ଚଳଚିତ�  ସଡକ ୨ ର େଟ�ଲର୍ ୟୁଟୁ�ବେର 

ପ�କାଶିତ େହବାପେର ଏହି ଚଳ�ିତ�  ସହ ସbtିତ अେନକ ବ�jିତ� ,ୁ ନାପସE କରି 

େଲାକମାେନ ଚଳ�ିତ� ର େଟ�ଲରକୁ ଖବର ମିଳିବା ଯାଏଁ ନେବ ଲg େଲାକ ୟୁଟୁ�ବେର 

अନଲାଇକ୍ (ନାପସE) କରି େରକଡ୍� ସୃ�ି କରିଛ|ି 

 ଗତ ସ�ାହେର अେଯାଧ�ାଠାେର ଭବ� ଶ�ୀରାମ, ମEିର ନିମ�ାଣ େହତୁ ଭି_ିପ�aର 

�ାପନ ଉ�ବ ପାଳିତ େହାଇଥିଲା ଭାରତର ପ�ଧାନମ�ୀ ଶ�ୀ ନେରE�  େମାଦୀ ଏହି 

ଉ�ବକୁ ଆନୁ.ାନିକ ଭାବେର ଆେୟାଜିତ କରିଥିେଲ ସମୁଦାୟ ହିEୁ ସ��ଦାୟ ପାଇଁ 

ଏହା ଏକ अତ�| ଖୁସିର ଖବର ଦୀଘ� ପା�ଶହ ବଷ� ଏଥିପାଇଁ ହିEୁମାେନ अେପgା 

କରିଥିେଲ ଏବଂ ଏହି ଉ�ବ ସହ ମEିର ପ�ତି.ାପାଇଁ ଭି_ି �ାପନ େହାଇଥିଲା ଆଶା 
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କରାଯାଉଛି, ଆଗାମୀ ତିନିବଷ�େର ଏହି ମEିର ସ�ୂ!� େହାଇଯିବ 

 ଚଳିତ ସଂ:ରଣ ସହ ଆେମ ଆର� କରୁଛୁ, ଆହ� ାନ ଗ}~��ା ପ�ତିେଯାଗିତା 

ବିଗତ ବଷ�ମାନ,େର ଏହିଭଳି ~��ାର ଆେୟାଜନ କରାଯାଇ अେନକ ଉଦୀୟମାନ 

ଗା}ିକ,ୁ ସୃ�ି କରିବାେର ଆହ� ାନ ଇ-ପତି� କା ଏକ ପ�ମୁଖ ଭୂମିକା ଗ�ହଣ କରିଥିଲା 

ଚଳିତ ସଂ:ରଣେର ଏହି ବଷ�ର ପ�ଥମ ଗ}~��ା ପ�ତିେଯାଗୀତାେର अଂଶ ଗ�ହଣ 

କରିଥିବା ସମa କାହାଣୀକୁ �ାନ ଦିଆଯାଇଛି ଏଥିେର अଂଶ ଗ�ହଣ କରିଥିବା अେନକ 

ପ�ତିେଯାଗୀ ପ�ତିେଯାଗିତାର ନିୟମକୁ ସଠିକ୍ ଭାବେର ଜାଣି ପାରିନଥିବା େହତୁ ଚଳିତ 

ମାସେର ସମa ପ�ତିେଯାଗୀ,ୁ अଂଶଗ�ହଣ ମାନପତ�  ଦିଆଯିବ, ଆଗାମୀ ସଂ:ରଣ ପାଇଁ 

ସଚୂନା ଏହି ପତି� କାେର ଦିଆଯାଇଛି, ଆଗାମୀ ମାସେର ପ�ତିେଯାଗୀ,ୁ ପ�ଥମ, ଦି� ତୀୟ ଓ 

ତୃତୀୟ �ାନ ପ�ଦାନ କରାଯାଇ ସ�ାନିତ କରାଯିବ 

 ଆଶା କରୁଛି, ଭଗବାନ ଶ�ୀଜଗନi ାଥ ଆମ ସମa,ୁ ସହାୟକ େହେବ 

ଓଡ଼ିଶାବାସୀ,ୁ କେରାନାର ପ�େକାପରୁ ରgା କରିେବ ଏହି ସଂ:ରଣ ଆପଣ,ୁ ବିଗତ 

ସଂ:ରଣ ପରି ଭଲ ଲାଗିବ 

 ଧନ�ବାଦ 

 

 

 ଡା େଜ�ାତି ପ�ସାଦ ପ*ନାୟକ 

 ପ�ତି.ାତା-ସ�ାଦକ, ଆହ� ାନ ଇ-ପତି� କା 
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କାହାଣୀ ବିଭାଗ 
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ସୁେନଲୀ ସିଂହ ସୁେନଲୀ ସିଂହ ସୁେନଲୀ ସିଂହ ସୁେନଲୀ ସିଂହ     
ମେନାମାଳିନ� ଓ अ|ିମ ସଂଘଷ� 

 ଜୟ ଆଉ ବିଜୟ ଭିତେର ଏେବ ଆଗଭଳିଆ ଭଲ ପଡୁନି। ଏକ 

ରାଜ�େର ଦୁଇ ରାଜା ରହିବା अସ�ବ। ଆଉ ତା ହZ େହଲା। 

 ଜୟ ଟିକିଏ ବଡ ଆଉ ବିଜୟ ସାମାନ� ସାନ। ଦୁହZ,ର ଆକାର ପ�ାୟ ସମାନ, 

ଶjିେର ମଧ� ସମାନ। ଦୁହZ,ର ଗ��ନେର ଗିର ପାହାଡ, ଗଛ ବୃg ସବୁ ଥରିଉେଠ । 

ଦୁେହଁ ସମାନ ଗତିେର େଦୗଡ|ି। େବକର େକଶର ମଧ� ଦୁହZ,ର ଗାଢା। ଦୁହZ, 

ଭିତେର ବାରିବାର କିଛି ନାହZ। 

 ସବୁକଥାେର ଜୟ ଆଗଭର େହାଇଯାଏ ଆଉ ବିଜୟ ଟିକିଏ ପଛେର। େସମିତି 

ଜୟର ଆଗୁଆ େହାଇକରିବା ଜନG ରୁ अଭ�ାସ। ବିଜୟ ଟିକିଏ ପଛୁଆ ରେହ। କିh ଏକଥା 

ନୁେହଁ ବିଜୟ କିଛି ପାରିବନି।  

 ବିଜୟକୁ ଆଜିକାଲି ଟିେକ ଖରାପ ଲାଗୁଛି। ଜୟ ସବୁକଥାେର ତାକୁ ପଛୁଆ ରଖୁଛି। 

ଆଗରୁ ଏମିତି ଘଟୁନଥିଲା। 

 ଜୟକୁ ଆଜିକାଲି ଟିକିଏ ଟିକିଏ କଥାେର ରାଗ ଆସୁଛି। େସ ବିଜୟକୁ େବେଳ 

େବେଳ ଗାେଢଇକରି अନାଏ। ଏମିତି କିଛି ବଷ�ତେଳ େସମାନ, ପିତା ଦୁଇଭାଇ,ୁ 

ଗାେଢଇକରି अନାଇଥିଲା। ବିନା କାରଣେର େସମାେନ ଦଳରୁ ବିତାଡିତ େହେଲ। 

େସମାେନ େକେତ କ� ସହିେଲ।  

अେଶାକ ବିଶ�ାଳ 
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 ଜୟକୁ ବିଜୟର ସବୁକଥା ଏେବ ଖରାପ ଲାଗୁଛି। େକେତଥର େସ ମୁହଁ 

ଛିଂଚାଡିଲାଣି। ଦା| େଦେଖଇଲାଣି। ବିଜୟ ତାର ସୀମାେର ରହୁ। ଥେର अେଧ ବିଜୟ 

ଆଡକୁ ପାେଦ ଦୁଇପାଦ େଖଦି ଯାଇଛି।  

 ବିଜୟ ମଧ� ଆଉ ଜୟକୁ ସହିବାକୁ ରାଜି ନୁେହଁ। େସ େକଉଁ ଗୁଣେର ଜୟଠାରୁ 

କମ। ସବୁ କଥାେର ଜୟକୁ ସହି େହବନାହZ। 

 ଶିକାରେର େସମାନ,ର ସମାନ अଧିକାର अଛି। ଆଗରୁ େସମାେନ ଏକାସମୟେର 

ସାz େହାଇ ଖାଉଥିେଲ। କିh ଆଜିକାଲି ଜୟ ଟିକିଏ ଗୁରୁଗୁରୁଉଛି।  

 ଏଇ ଦୁଇଦିନ ତେଳ ସଂt�ାେର ଦଳ ଏକ ସୁଆଦିଆ ନୀଳଗାଈ ଶିକାର କଲା। 

ନୀଳଗାଈଗୁଡାକ ଖାଇବକୁ ଭଲ ଲାଗ|ି। ଦଳର ସିଂହୀମାେନ ଶିକାର କେଲ। େସମାନ 

अବଶ� ସାହାଯ� କରିଛ|ି। ବଡ ନୀଳଗାଈ। ଏେତ ବଡ ନୀଳଗାଈକୁ ମୁଖ�ସିଂହୀ ପକାଇ 

ପାରିଲା ନାହZ। ଆଗଭଳି ଦଳ ନୀଳଗାଈ ମାରିବାକୁ ଛକି ରହିଥିଲା। େଶଷେର ଏକ ବଡ 

अuିରା ନୀଳଗାଈ େସମାନ, ଫାEେର ପଡିଲା। ସିଂହୀମାେନ ତାକୁ ତଡିେଲ। କିh 

ନୀଳଗାଈଟି ଖୁବ ଶjିଶାଳୀ ଥରଲା େସ ସହଜେର ହାର ମାନୁ ନଥିଲା। ଦଳର ସିଂହୀ ତା 

ପିଠି ଉପରକୁ େଡଇଁ ପଡିଲା। ପଠିକୁ କାମୁଡିନବାକୁ େଚ�ା କଲା। କିh ଏେତ ବଡ 

ଜୀବକୁ ସହଜେର କାମୁଡି ପକାଇ ପାରିଲା ନାହZ। ନୀଳଗାଈ ଖୁବ େଜାରେର ପଛେଗାଡ 

ଛାଟୁଥିଲା ଆଉ ଉପରକୁ ଲ  େଦଉଥିଲା। ଫଳେର ନୀଲଗାଈ ଉପରୁ ସିଂହୀ ପଡିଗଲା।  

 ନୀଳଗାଈ ଖୁବ େଜାରେର ପଛ େଗାଡ ଛାଟୁଥିଲା। େସଥିେଯାଗଁୁ େକଉଁ ସିଂହୀ ତା 

ଉପରକୁ ଲ  େଦଇପାରିେଲ ନାହZ। ନୀଳଗାଈ ଖସି ପଳାଇଥା|ା। ସବୁ ସିଂହୀମାେନ 

ସତକ� ଥିେଲ ଆଉ ତାକୁ ତଡୁଥିେଲ। କିh କିଛି ଲାଭ େହଉ ନଥିଲା। 
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 ଜୟ େସପେଟ ପାଖେର ଛପିଥିଲା। अନ� ଯାଗାେର ବିଜୟ ଛପିଥିଲା। ଭାଗ�କୁ 

ନୀଳଗାଈ ଜୟ ପାଖେଦଇ ପେଳଇ ଯାଉଥିଲା। ଜୟ ଖୁବ େଜାରେର ନୀଳଗାଈକୁ 

େଖଦିଲା। अ} ଦୂରରୁ ନୀଳଗାଈର ଗତିଠାରୁ ସିଂହର ଗତି अଧିକ େହାଇପାେର। େକଇ 

ପାଦ େଖଦି ଜୟ ନୀଳଗାଈ ଉପରକୁ େଡଇଁ ପଡିଲା। ତାର ନଖ ନୀଳଗାଈର ଆଗ 

କାtେର ଫୁଟି ଯାଇଥିଲା। କିଛି gଣେର ଜୟ ନୀଳଗାଈର େବକକୁ ଧରି େନଲା ଆଉ ତାକୁ 

ତେଳ ପକାଇ େଦଲା। ନୀଳଗାଈର େବକକୁ ଖୁବ େଜାରେର ଜୟ ଧରି ରଖିଥିଲା। 

ନୀଳଗାଈ ବହୁତ ଛାଟିପଟି େହଲା। କିh ଶjିଶାଳି ସିଂହ ତାର ତଂଟି ଛାଡିଲା ନାହZ।  

 ନୀଳଗାଈ ପଡି ଯିବାର େଦଖି ସବୁ ସିଂହ ଆଉ ସିଂହୀ ପାଖକୁ େଦୗଡି ଆସିେଲ। 

ଏେତବଡ ନୀଳଗାଈର େବକକୁ ଜୟ ଧରି ରଖିଥିଲା। ନୀଳଗାଈ ଖୁବ େଜାରେର ଛାଟିପିଟି 

େହଉଥିଲା।  ଜୟ ଖୁବ େଜାରେର ନୀଳଗାଈର ତଂଟିକୁ ଧରିଥାଏ କିh ନୀଳଗାଈର ପ�ାଣ 

ଛାଡୁ ନଥାଏ। ଏମିତି अବ�ା େଦଖି ବିଜୟ ଜୟକୁ ସାହାଯ� କରିବା ପାଇଁ ନୀଳଗାଈର 

େବକକୁ କାମୁଡିଲା। ଦୁଇ ପଟୁ କାମୁଡାେର ନୀଳଗାଈ ସାେz ସାେz ମରିଯିବ। 

 କିh ଜୟ ଏତିକିେର ରାଗିଗଲା। ନୀଳଗାଈକୁ ମାରିବା ପାଇଁ ବିଜୟର ଇkାକୁ ବୁଝି 

ପାରିଲା ନାହZ। ଜୟର ଆଖି ତରାଟି େହାଇଗଲା। ତାର ଦା| ସtିେଦଇ ଧାର ଧାର ରj 

େବାହି ଆସୁଥିଲା। ମୁହଁସାରା ରj। ଏ ସବୁ ନୀଳଗାଈର ରj। ଜୟର ନୁେହଁ। ଜୟ 

ମଧ� ଆହତ େହାଇ ନଥିଲା। ଏଣୁ ଜୟର ରାଗିବାର କାରଣ କଣ? 

 ଜୟ ଆଖି ତରାଟି ବିଜୟକୁ अନାଇଲା। ଯଦି ଜେଣ ଏକ ମହତ¡ପଣୂ � କାମ କରୁଛି 

େତେବ େସହି କାମ ସରିବାପଯ��| अନ�ମାେନ अେପgା କରିବା ଉଚିତ। ଏଥେର ବିଜୟର 

ଉପେର ପଡିବାର କିଛି ଆବଶ�କ ନାହZ।  
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 ଜୟକୁ ଲାଗିଲା ବିଜୟ ଆଜିକାଲି ନିଜକୁ ପ�ତିପାଦନ କରିବାକୁ ନିର|ର େଚ�ା 

ଚେଲଇଛି। ତାକୁ ଆସି ନୀଳଗାଈର େବକକୁ କାମୁଡିବାର କଣ ଆବଶ�କ अଛି। ନିେଜ ତ 

ମାରି ପାରିଲା ନାହZ। ଏେବ ଆସି ଭେଲଇ େହାଇ अନ�ମାନ, ଆଗେର ନିଜ ପତିଆରା 

ଜମାଉଛି। ନୀଳଗାଈ ବିଜୟ ପାଖେଦଇ େଦୗଡିଲାେବେଳ ବିଜୟ ଠିକ ସମୟେର ତା 

ଉପରକୁ କୁଦି ପାରିଲା ନାହZ। ଏେବ େସ ନୀଳଗାଈକୁ ଧରିଲା ପେର ନିଜର ପତିଆରା 

େଦେଖଇବାକୁ ତାର େବକ ଧରୁଛି।  

 େସ ଆଖି ତରାଟି ଟିେକ ଗୁରୁଗୁେରଇଲା। େସ କଥାଟା अବଶ� େକହି ଜାଣି ପାରିେଲ 

ନାହZ। େସ ରାଗେର ଦା|କୁ କାମୁଡିବାକୁ େଚ�ା କଲା। ନୀଳଗାଈର ତଂଟି କଣା 

େହାଇଗଲାଣି। େସଥିରୁ ପିଚକାରୀ ଭଳି ରj ବାହାରୁଥିଲା। େସ ରj ତାର ମୁହଁ ଆଖିକୁ 

ଓଦା କରି େଦଉଥିଲା। େସ ରାଗିକରି ମଧ� ନୀଳଗାଈକୁ ଛାଡିଲା ନାହZ। ଏକ ସିଂହ 

ଶିକାରକୁ ଛାଡି ପାେରନା। େଯେତ ରାଗିେଲ ମଧ� ଶିକାର େବକକୁ ଛାଡି ପାେରନା। ଜୟ 

ରାଗେର ପାଗଳ େହଉଥିେଲ ମଧ� ସିଂହ ସମାଜର ନିୟମ ପାଇଁ ନୀଳଗାଈକୁ ଛାଡିଲା 

ନାହZ। 

 ଏ ଭିତେର अନ�ମାେନ ପାଖକୁ ଆସିଗେଲ ଆଉ ସମେa ଶିକାରକୁ ମାରିବାେର 

ଲାଗିଗେଲ। କିଛି gଣେର ଶିକାରର ମୃତ� େହଲା। େଗାଡ ହଲିବା ବE େହଲା ପଯ��| 

ଜୟ େସମିତି ନୀଳଗାଈର ତଂଟିକୁ କାମୁଡି ଧରିଥିଲା।  

 ଜୟ ମନେର କିh ରାଗ କମି ନଥିଲା। ଶିକାର ମରିଗଲାପେର େସ ତାର ତଂଟିକୁ 

ଛାଡିେଦଲା। େସ ଖୁବ େଜାରେର ନିଃଶ¡ାସ େନଉଥିଲା। ଏେତ ଲbା ସମୟ ଆଂଟି 

ଧରିଥିବା େହତୁ ତାର ଶ¡ାସ ଫୁଲୁଥିଲା। ଦୁଇଟା ବିରାଟ ଶjି ବଳକଷା କଷି େହଉଥିେଲ 
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କିh କିଛି ହଲୁ ନଥିଲା ବା ଭାzୁ ନଥିଲା। ଏ ଯୁ�େର ଶjିର ବିରାଟ gୟ ହୁଏ, କିh କିଛି 

େଦଖାଯାଉନି।  

 େସ କିଛି ସମୟ ଧେକଇ େହଲା। 

 ବିଜୟ ବୀର ଦପ�େର ଆସି ତା ପାଖେର ଠିଆ େହାଇଗଲା। ଜୟ ବିଜୟ ଆଡକୁ 

अନାଇଲା। ଭୀରୁ, ନିବ�ଳ େକଉଁଠିକାର। अନ�କିଏ ଜିତିେଲ ତାକୁ ନିଜର ବିଜୟ । ଜୟକୁ 

ଘୃଣା ଆସୁଥିଲା। ଏମିତିଆ ସିଂହ ସହ ରହି ଲାଭ ନାହZ। କିh େସ ନିଜର ରାଗକୁ ହଠାତ୍ 

େଦେଖଇଲାନି। ତର ମୁହଁଟିେକ େଖାଲିଗଲା ଆଉ େଥାଡି କୁଂଚିତ େହାଇଗଲା। ଏମିତି 

କରିବାର अଥ� େହଉଛି –ମଖୂ� ଆଉ େଦେଖଇ ହୁअନା। ନିଜ �ାନେର ରୁହ, ପାଖକୁ ଆସି 

ବିରj କରନା। 

 ବିଜୟ ଜୟର ତରାଟୁଥରବା ଆଖର େଦଖି ଟିକିଏ ଆ�ଯ�� େହାଇଗଲା କିh ଜୟ 

ଭିତେର ଥିବା େକ� ାଧକୁ ବୁଝିପାରିଲା ନାହZ। ଜୟ ଶିକାରକୁ ଏେତ ସମୟ ତଂଟି ଝୁଣୁଥିବାରୁ 

ଥକି ଯାଇଛି। ଏଣୁ ଏମିତି ଦା| େଦଖଉଛି। ଆଉ କିଛି ସମୟ ପେର ଠିକ େହାଇଯିବ।  

 ଜୟ େବଶ କିଛି ସମୟ ଧେକଇ େହଲା। ସିଂହୀମାେନ ଶିକାରକୁ ଖାଇବାକୁ 

େଚ�ାକେଲ ନାହZ। ପ�ଥେମ ଦଳର ମୁଖ� ସିଂହ ଖାଇବ ତାପେର अନ�ମାେନ ଖାଇେବ। 

େଯେତ େଭାକ ଲାଗୁଥିେଲବି ଦଳର ମୁଖ�ସିଂହ ନଖାଇବା ପଯ��| अନ�ମାେନ ଖାଇ 

ପାରିେବ ନାହZ।  

 ବିଜୟ ମଧ� ଖାଇଲା ନାହZ। େସ ଜୟ ପାଖରୁ ଯାଇ ଶିକାର େବକକୁ ଚାଟିଲା। 

େସଠି ରj େସମିତି ଝରି ଆସୁଥିଲା। ତାଜା ମିଠା ରj। ଏମିତି ମିଠା ରj ପିଇବାକୁ ଭଲ 

ଲାେଗ। େସ ନୀଳଗାଈର େବକ ଚାଟିବାକୁ ଲାଗିଲା। େବାହୁଥିବା ସବୁ ରj ତାର ପାଟିକୁ 
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ଯାଉଥିଲା। ନୀଳଗାଈର ତଂଟି ଖୁବ ସଫା େହାଇଗଲା ଖାଲି ଦୁଇଟା ବଡ କଣା ଥିଲା। 

ନୀଳଗାଈର େଦହେର କିଛି ବଡ ଖuିଆ ନାହZ। ଲାଗୁଥିଲା େଯମିତି ନୀଳଗାଈ େସମିତି 

େଶାଇଛି। 

 ଏେଣ ଜୟର ନିଶ¡ାସ ଧିର େହାଇ ଆସିଲା। େସ େଦଖିଲା େବଳକୁ ଆଉ ଏକ ସିଂହ 

ଶିକାର ପାଖେର। େସ ଆଖିକୁ ବିଶ¡ାସ କରି ପାରିଲା ନାହZ। ଏମିତି ଦୁଃସାହାସ କିଏ 

ଦଳେର କଲା। ତାକୁ ସବୁ ଝାପସା େଦଖାଯାଉଥିଲା। ତାର ରାଗ ଚରମ ସୀମାକୁ 

ଯାଉଥିଲା। ଦଳ ଭିତେର ଏମିତି ବିଶୃ�ଳାକୁ ବରଦାa କରାଯାଇ ପାରିବନି।  

 ଜୟ ନିଜର କାtକୁ ଖୁବ େଜାରେର ହଲାଇେଦଲା। ଆଉ ନୀଳଗାଈର ତଂଟି ପାେଖ 

େଶାଇଥିବା ସିଂହ ଆଡକୁ ଖୁବ େଜାରେର େଖଦିଗଲା।  ତାକୁ କିଛି େଦଖା ଯାଉ ନଥିଲା ।  

 ବିଜୟ ଜୟକୁ ଏମିତି ମାଡି ଆସୁଥିବାର େଦଖି ଦୁଇପାଦ ପଛକୁ େଡଇଁପଡିଲା। ଜୟ 

ଏମିତି ବ�ବହାର କେରନି। କିh ଏମିତି କଣ ପାଇଁ ବ�ବହାର କରୁଛି? 

 ଜୟ ବିଜୟକୁ େଖଦିଲା ନାହZ। େସ ଶିକାର ପାଖେର ବସି ବହି ଆସୁଥିବା ରjକୁ 

ଚାଟିଲା।  

 େସପେଟ ବିଜୟ କିଛି ସମୟ ପାଇଁ ହତ ଚକିତ େହାଇଗଲା। କିh ନିଜକୁ ସ�ାଳି 

େନଲା। େସମାେନ ଦୁଇଭାଇ। ଏେତଦିନ ସାଥି େହାଇ ବଢିଛ|ି। ସାzେର ଶିକାର 

କରିଛ|ି, ଖାଇଛ|ି ଆଉ େଖଳିଛ|ି।  

 େସ କିଛି ପାଦ ଆେଗଇ ଆସିଲା। ଜୟ େସେତେବଳକୁ ରjଚାଟି ଶିକାରର ଚମଡା 

ଛିଡାଇଲାଣି। ନିଜର ଆଗଦା| ଆଉ ମଝି ଦା| ସାହାଯ��େର େସ ସହଜେର ଚମଡା 

ଛିଡାଉଥିଲା। ଚମଡା अଲଗା େହାଇଗଲା ପେର େସ ହରିଣକୁ କାt ପାଖରୁ ଖାଇବାକୁ 
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ଲାଗିଲା। 

 ବିଜୟ େସପେଟ ରହି ଶିକାର ପାଖେର େପେଟଇ ପଡି ପିଚାପଟୁ ଖାଇବାକୁ 

ଆର�କଲା। ଜୟ ବିଜୟକୁ ଖୁବ ଗାେଢଇକରି अନାଇଲା, ଏହି େଯମିତି ଜୟ ବିଜୟ 

ଉପେର ଆକ�ମଣ କରିବ। ବିଜୟକୁ ମାଡି ପଡୁଥିଲା। କିh େପଟେର େଭାକ। େସ ଜୟ 

ଆଡକୁ ନअନାଇ ଖାଇଚାଲିଲା। ଜୟକୁ ମଧ� ଖୁବ େଭାକ ଲାଗୁଥିଲା। େସ ବିଜୟକୁ ଆଉ 

ଧ�ାନ େଦଲା ନାହZ।  

 େସମାେନ ଆଗଭଳି ଏକାସାzେର ଖାଇ ଚାଲିେଲ। କିh ଆଜି ଜେଣ ଜଣକୁ ସହି 

ପାରୁ ନଥିଲା। େସମାନ, ମନେର କିଛି ଫାଟ ମନକୁ ମନ ତିଆରି େହାଇ ଯାଇଥିଲା। 

େସମାେନ ଗାେଢଇକରି ଜେଣ ଜଣକୁ अନାଉଥିେଲ। ହାଲକା ଗ��ନ କରୁଥିେଲ। 

େସମାନ, ଭିତେର କିh ରାଗ କୁହୁଳୁଥିଲା। ଦିେନ ବିେ£ାରଣ େହାଇଯାଇପାେର। 

 େସମାେନ ଖୁବ ଜଲଦି ଖାଇେନଲ। ପଲୂାପୁଳା କରି ମାଂସ ଛିuାଇକରି 

ଖାଇେଦଉଥିେଲ। ତାପେର ଶିଘ� ଶବ ପାଖରୁ ଚାଲିଗେଲ। ଏକ କୁଦ ଉପେର ଖାଲି ଯାଗା 

େଦଖି େଶାଇଗେଲ। ଜୟ ବିଜୟ ପାଖେର େଶାଇଲାନି। ଟିକିଏ ଦୂରେର େଶାଇଲା। ଏ 

ଭିତେର ସିଂହୀମାେନ ଣୀଳଗାଈର ଶବ ଉପେର ଝା�ି ପଡି ଖାଇବାକୁ ଲାଗିେଲ। ବହୁତ 

ଦିନର େଭାକ ପାଇଁ ମାଂସ ପଯ��ା� ଥିଲା।  

 ଜୟ ବିଜୟ, ମନ ଫଟା ଫଟି ଆର� େହାଇ ଯାଇଥିଲା। େସମାେନ ଆଗଭଳି 

ଜେଣ ଜଣକୁ ଛିଗୁଲାଉ ନଥିେଲ। େସମାନ, େକଶର ବି ଗାଢା େହାଇ ଆସୁଥିଲା। 

ଦୁଇଜଣ, େଦହେର अମାପ ଶjି। େସମାନ, ଗ��ନ ସହ ଆଉ କାହାର ଗଜ�ନ ସମାନ 

େହଉ ନଥିଲା।  
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 ଦଳେର େସମିତି ଶିକାର େହଉଥିଲା । େକେବ େକେବ ବିଜୟ ଆଗୁଆ ଚାଲିଗେଲ 

ଜୟ ରାଗ େଦଖାଉଥିଲା । ପ�ାୟ ତା ଆଡକୁ ମାଡି ଯାଉଥିଲା । ବିଜୟକୁ ଏମିତି ବ�ବହାର 

ଭଲ ଲାଗୁ ନଥିଲା । କିh େସ ସବୁକଥାେର କଜଳି କଲା ଭଳିଆସିଂହ ନୁେହଁ । ଟିକିଏ 

ଧିର �ିର । ଜୟ କିh କିଛି କଥାେର ସ�ାଳି ହୁଏନା । ବିଜୟକୁ ଜୟର ଏମିତି ସବୁଦିନିଆ 

ବ�ବହାର अସହ� େହାଇ ଉଠିଲା ।  

 ଏମିତି କିଛି ଦିନ ବିତିଗଲାଣି । ଜୟ ଟିକିଏ ଦୂରେର ଥିଲା । େସମାେନ ପାରିଧି 

ଦୁେହଁମିଶି କରିବାକୁ ଚାହୁଁ ନାହା|ି । କିh ପାରିଧିେର ତ ଯିବାକୁ େହବ । େଶଷଥର ପାଇଁ 

େସମାେନ ପାରିଧେର ବାହାରି ଯାଇଥିେଲ । େଫରୁ େଫରୁ କିଛି ଦିନ ଲାଗିଗଲା ।  

 ନିଜ ଦଳକୁ େଦଖି ବିଜୟ ଖୁବ ଆେମାଦିତ େହାଇଗଲା ।ଏପଯ��| ଜୟର अମାନିଆ 

ବ�ବହାର ତାକୁ ଖୁବ ଆଘାତ େଦଇଥିଲା । େସ ଦଳ ଆଡକୁ ଆଗୁଆ େଦୗଡିଗଲା । ଜୟ 

ପଛେର ଥିଲା । ସବୁ ସିଂହୀମାେନ ତାକୁ େଦଖି ଖୁସି େହାଇଗେଲ ଆଉ ତା େଦହେର ଘଷି 

େହେଲ ।  

 ଏକଥା ଜୟର ସହ� େହଲାନି । 

 ସବୁଠାରୁ ଶjିଶାଳୀ ସିଂହ ପ�ଥେମ ଦଳ ସହ ମିଶିବ ଆଉ ପେର ଦି¡ତୀୟ ସିଂହ 

ଆସିବ । ଏେବ ବିଜୟ ଜୟକୁ ନକହି ପ�ଥମେର ଦଳ ସହ େଦଖା କରିବାକୁ ଚାଲି ଯାଇଛି 

। ବିଜୟକୁ ଏକ ଶିgା େଦବାକୁ େହବ । 

 ଜୟ ଖୁବ େଜାରେର ରାଗିଯାଇଥିଲା । ତାର େବକର େକଶର ଠିଆ େହାଗଲା । 

ମୁu ସିଧା ରହିବାରୁ ଖୁବ ବଡ ।ଗୁଥିଲା କାt ମଧ� ଉଠିଗଲା । େସ ଖୁବ େଜାରେର ଦଳ 

ଆଡକୁ ଆେଗଇ ଆସିଲା । ତାକୁ େଦଖି ସିଂହୀମାେନ ପାଖକୁ ଆସିେଲ । କିh ତାର ଲg� 
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ସିଂହୀମାେନ ନଥିେଲ । େସ ବିଜୟ ଉପେର ଲg� ରଖିଥିଲା ବିଜୟ ଖୁସିେର ଦଳର ସବୁ 

ସିଂହୀ ଆଉ ଛୁଆ, ସହ ଘଷି େହଉଥିଲା । 

 େସ ଗ��ନ କରି ବିଜୟ ଆଡକୁ ତଡି ଆସିଲା । ବିଜୟ ଏମିତି अେବଳା ଗ��ନର 

କାରଣ ବୁଝି ପାରିଲାନି । କିh ଜୟର ଆକ�ମଣମୁଖା ମୁହଁ େଦଖି ତାର େକଶର ବି ଫୁଲି 

ଉଠିଲା । େସ େଦୗଡି ପଳାଇ ନଯାଇ ଠିଆ େହାଇ ରହିଲା । 

 େସମାନ, ଭିତେର ଖୁବ ଥାବା ଲଢାଇ ପ�ଥେମ େହାଇଗଲା । କାମୁଡିବା ଆଗରୁ 

ପ�ଥେମ ସିଂହମାେନ ଥାବା ଲେଢଇ କର|ି । ଜେଣ ଜଣ, ଶjିକୁ ଭଲ ଭାେବ ଆକଳନ 

କର|ି ।  

 ତା ପେର ଦୁଇ ଭାଇ, ମଧ�େର ବିରାଟ ଲେଢଇ େହାଇଗଲା । ଖୁବ କୁaା କୁaି 

ଆଉ କାମୁଡା କାମୁଡିର ଲେଢଇ । େଶଷେର େସମାେନ ନିଜର ଆୟୁଧ ଯଥା ନଖ ଆଉ 

ଦା|ର ବ�ବହାର କେଲ । କିh େସହି େଲଢଇ ଜୀବନ େନବାପାଇଁ ନଥିଲା । େସମାେନ 

अେନକ ଦିନ ଧରି ଦଳର େଦୖ¡ତ କତ�ା େହାଇ ରହିଥିେଲ । କିh ଏକ ପରିଧି ଭିତେର ଦୁଇ 

ସିଂହ,ର अେନକ ଦିନ ଧରି ରହିବା କ� । େସମାେନ ଏ ଭିତେର ଖୁବ ବଳଶାଳୀ େହାଇ 

ଯାଇଛ|ି । ଏଜାକୀ େକଉଁ ବି ସଂହ କୁ େସମାେନ ହରାଇ େଦଇ ପାର|ି । ଏେବ ଜେଣ 

ଜଣକର ପରିପରୂକ ନୁେହଁ । କହିବାକୁ ଗେଲ ଜଣ, ପାଖେର ଆଉ ଜଣ,ର 

ଆବଶ�କତା ନାହZ ।  

 ଏଣୁ େସମାନ,ର ଲଢାଇ େହାଇଗଲା । ଏ ଲଢାଇ ଡରାଇବାର ଲଢାଇ ଥିଲା । 

ସାନ ଭାଇ ବିଜୟ ହାରି ଚାଲି ଗଲା । 

 ବଡ ଭାଇ ଆଖିେର ବିଜୟର ଚିହi  ଆଉ ସାନଭାଇ ମୁu ନୁଆଇଁ େଦୗଡି ପଳାଇଲା । 
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ତାକୁ ଏ ଦଳ ଛାଡି ଚାଲି ଯିବାକୁ େହବ ।  

 ଆଉଥେର ଜୀବନ ଏକା େହାଇଗଲା ।  େଦହେର अମାପ ବଳ । ନିଜ ଭାଇ ଜୟ 

ପାଖେର ହାରିଗେଲ କଣ େହଲା ଗୀରର अେନକ ସିଂହ ତାଠାରୁ ସହଜେର ହାରି ଯିେବ ।  

 ଜୀବନ ଆଉଥେର ଆର� କରିବାକୁ େହବ । ବିଗତ ଦିନ କଥା ଭାବି କିଛି ଲାଭ 

ନାହZ । େସ ଆେଗଇ ଚାଲିଲା । ମନେର ଦୁଃଖ । କିh ଜୀବନ ଗଡି ଚାଲିବ । ଏେବ 

ଏକାକୀ ଏକ ସାମ�ାଜ� �ାପନ କରିବାକୁ ପଡିବ । 

 କିଛି ଦୂରେର ଏକ ସିଂହର ଗ��ନ ଶୁଣାଗଲା । ତାର ଗ��ନ ଭଳି ଗୁରୁ ଗ�ୀର ନୁେହଁ 

। କାହZ େସଥିେର ଗଛ ପତ�  ହଲି ଉଠୁନି । ନିଜର ସାମ�ାଜ� �ାପନା କରିବାର େବଳ 

େହାଇଗଲା । ତାହା େହବ ବିଜୟର ସାମ�ାଜ� । ତାର ଆଖି ଉ�¡ଳ େହାଇଗଲା । ପାଦ 

ଏେବ ଧପାଲି ପଡୁଥିଲା ।େସ ଗ��ନ କରୁଥିବା ସିଂହ ଆଡକୁ ବୀରଦପ�େର ଆେଗଇ ଗଲା 
।  
 

ସମା�- 

 

 

 

 ଏଥି ସହିତ ବିଗତ अେନକ ମାସଧରି ଧାରାବାହିକ ଭାବେର ପ�କାଶିତ େହାଇ 

ଆସୁଥିବା ସୁେନଲି ସିଂହ କାହାଣୀର ସମାପନ େହଲା ଆଗାମୀ ସଂ:ରଣେର ସ��ା, 

ରଚିତ ଆଉ ଏକ ଧାରାବାହିକ କାହାଣୀ ପଢ଼ିବାକୁ ପାଇେବ 
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ପଣତପଣତପଣତପଣତ    
 ସହରେର ଥିବା ନିଜ ଘରକୁ ଯିବା େବାଲି ମାକୁ ଡାକିେନଇ, 

ବୃ�ାଶ�ମେର ପହ�ିଲା ପ�ତାପ। ଆଗରୁ କଥାବା_�ା ସାରିଥିଲା ବୃ�ାଶ�ମ 

ସହ। ମାସକୁ ରହିବା ଖାଇବା ପାଇଁ ଟ,ା ପା�ହଜାର ଭଡା। ଭଲ 

ରୁମ, ଫ�ାନ, ଲାଇଟ, ଡାjର, ନସ�, େକୟାର େଟକର, ମେନାରsନ ପାଇଁ ଟିଭି, ବାହାେର 

ବସିବା ପାଇଁ େବ�, ବାହାେର ସୁEର ବଗିଚା, ସବୁକିଛି ଥିଲା େସ ବୃ�ାଶ�ମେର। ଖାଲି 

ଯାହା ଭଡା ଟିେକ अଧିକ। ହଉ ପେଛ, କିh ସବୁଦିନ ପାଇଁ ମା ପାଖରୁ ନିaାର ମିଳୁ। 

ବୟସ अଧିକ େହଇନି, କାମଦାମକୁ ପାରୁଛି, ଗଁାେର ରହିବାକୁ ଇkା ତାର। କିh ଗଁା ଜମି 

ନ ବିକିେଲ ଇଏମଆଇ ପଇସା କୁଆଡୁ େଦବ? ଏେବ ଏେବ ପଇଁଚାଳିସ ଲg ଖ�� କରି 

ଘରେଟ କିଣିଛି େସ େଲାନ େର। ଏେତ ପଇସା କୁଆଡୁ ଆସିବ? 

 ସହର ର ଚାକଚକ� ଭରା ଜୀବନ ଛାଡି େସ କଣ ଗଁା କୁ ଯିବ ନା ଗଁା େର ରହିବ?? 

ତାପେର ¤ୀ େକଉଁଠି ରେଖଇ େଦବ ମା କୁ?? େସ ତ ଶାଶୁ କୁ େଦଖିେଲ ଖେu ଦୂରକୁ 

ଡିଆଁ ମାେର, ଖବର ବୁଝିବ କଣ? ଏପେଟ ମା କୁ ଗଁା ଘରୁ अନ�ତ�  ନ େନେଲ, ଘର ଡିହ 

ବିକି�  େହାଇ ପାରିବ ନାହZ। ମା କଣ ରାଜି େହବ? େତଣୁ କେଳବେଳ ମା କୁ अନ�ତ�  େନଇ 

ଗଲା ପେର େସ ବିକି�  କରି ପାରିବ ଗଁା ଘର ଖuକ େବାଲି ଏେତ ଫEି ଫିକର। 

 ମା ସୁନୟନା, ବୃ�ାଶ�ମର ଫାଟକ ସାମiାେର ଥିବା ଫଳକ େଦଖି ଜାଣିପାରିେଲ 

େବାେଧ। ଆଖିରୁ ଧାରଧାର ଲୁହ େବାହି ପଡୁଥିେଲ ବି ପୁअ ଖରାପ େବାଲି ପାଟିରୁ ବାହାରୁ 

ସୁବଳ ମହାପାତ�  
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ନଥିଲା ତା,ର। ନିଜକୁ ନିେଜ େକାଶି ଚାଲିଥିେଲ। ସଂ:ାର େଦବାେର େକଉଁଠି କଣ 

ଉଣା ରହିଗଲା େବାଲି ନିଜକୁ ଧି¥ାରି ସ¡ାମୀ ସହେଦଵ ,ୁ gମା ମାଗୁଥିେଲ େସ। 

 େରଜି�ର େର ଦaଖତ କରି ଏକ ମୁହଁା େହାଇ ଚାଲି ଆସିେଲ ପ�ତାପ ବାବୁ। ମା କୁ 

ଆଖି େଟକି ଚାହZବାର ସତସାହାସ ଟିକକ ହେରଇ ସାରିଥିେଲ େସ। ମା ପାଇଁ ଓ ଗଁା ଘର 

ପାଇଁ ମନେର ଟିେକ ଟିେକ ଦୁଃଖ ଆସୁଥିେଲ ବି ¤ୀ , କଥା," େଦଖ, ଆଜି ଯାଉଛ, େସ 

ଜମି ବିକି�  କରି େଫରିବ, ନେହେଲ ରହିବ େସଇଠି। ମଁୁ ଆଉ େମା ପୁअ ଏଇଠି ରହିଯିବୁ। 

ପୁअ ପାଇଁ କାଲି ସକାଳ କୁ ଘର ଖେu ନଥିେଲ େସ ଚଳିବ େକମିତି??" ଭାବି ଭାବି ଦୁଃଖ 

ମିଶା ଡର େର ବସ ଧରିେଲ େସ। 

 ଦିନ ବାରଟା ବାଜିଲାଣି। ଆଜି ସt�ା େର ଜମି କିଣିବା ପାଇଁ େଲାକ ଆସିବ। କାଲି 

ସୁ�ା ଘର ର ସବୁ ଆସବାଵ ପତ�  ହେଟଇବାକୁ ପଡିବ। ସକାଳୁ ମା କୁ ଧରି ସହର 

ବାହାରିଥିେଲ େହେଲ ଖାଇବା କଥା ଭୁଲି ଯାଇଛ|ି େସ। ମା ବି ସକାଳୁ ଖାଇନି କିଛି। େହ 

ଭଗବାନ, େକଉଁଠି କଣ ଟିେକ ମା କୁ ଖାଇବାକୁ େଦଇ େଦଇଥିେଲ େହଇ ନଥା|ା? କିh 

ମା କୁ େକମିତି ଛାଡିେବ ବୃ�ାଶ�ମ େର େବାଲି ଚି|ା େର ଆଉ କିଛି ମେନ ନଥିଲା 

ତା,ର। ଯାହା େହଉ, ମା କିଛି କହିନି। ଭଲେର ଭଲେର, ସୁରୁଖୁରୁ େର କାମ 

େହଇଗଲା। ମା ଏେବ ବୃ�ାଶ�ମ େର, ବାକି କାମ ଆଜି ସାରି କାଲି ସୁ�ା େଫରିବାକୁ 

ପଡିବ ଘରକୁ। ଭାବି ଭାବି ବସ ଭିତେର େଶାଇ ପଡ଼ିଥିେଲ ପ�ତାପ ବାବୁ। କu¨ର ର 

ଡାକ େର ନିଦ ଭାzିଲା, ବସ ରୁ ଓେଲB ହି ଘର ମୁହଁା େହେଲ। 

 ଖାଇବା େବଳ ଗଡି ଗଲାଣି, ଦିନ ଆସି ତିନିଟା। େଭାକ େର େପଟ କଁ କଁ ଡାକ 

ଛାଡୁଥାଏ। େଦାକାନ ରୁ अuା ଦୁଇଟି ଧରି ଘରକୁ ପଶିେଲ େସ। େପାଷାକ ବଦଳି େଦଇ, 
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ଗାେଧଇ ଆସି ଡାକଛାଡିେଲ େସ,"ମା, ମା, ଖାଇବାକୁ ବାଢ଼ିଲୁ"। 

 ହଠାତ ନିଜ ଡାକେର ଚମକି ପଡିେଲ। ଆେର, ମା ତ େସଠି। ଚୁଲି ଲେଗଇ, अuା 

ଦୁଇଟି ଆମେଲଟ କରି, ହାuିରୁ ପଖାଳ ବାଢି ନିେଜ ନିେଜ ଖାଇେଲ। ଆଜି ଯାଏଁ ଭାତ 

ହାuି େକେବ ବି ଛୁଇଁ ନଥିେଲ େସ। ମା ର ହାତ ରtା ପଖାଳ ତା,ୁ ତିରିଶ ବଷ� ତଳକୁ 

େଠଲି େନଉଥିଲା। ଏଇ ଘେର େକେତ अଝଟ, େକେତ अଳି अଦ�ଳି କରିଛ|ି େସ। ସବୁ 

ସହିଛ|ି ତା, ବାପା ମା। ବାପା ତା,ର ଥିେଲ ଏକ अଫିସ େର େ�େନା। ସ¡} ସ�ୟ 

ଭିତେର ଜମି କିଣି ଏ ଘର ଖuିକ କରିଥିେଲ େସ। ପ�ତାପ ,ୁ ପାଠ ପଢ଼ାଉ ପଢ଼ାଉ ସବୁ 

ଟ,ା ସରି ଯାଉଥିଲା। େହେଲ ବି େକେବ ଦୁଃଖ େର ନଥିେଲ େସ। ମା ବି ସାଥ 

େଦଉଥିଲା ତା,ର। ମା, ବାପା ଏେବ ମେନ ପଡୁଥିେଲ ତା,ର। 

 अଧା ଖାଇ ଉଠିଗେଲ େସ। ମା ର େଶଜ ଉପେର ଗଡ ପଡ଼ େହଉ େହଉ ମା କଥା 

ଭାବୁଥିେଲ େସ। ଜୀବନ େର ବିଚାରୀ େକେତ କ� ସହି ମଣିଷ କଲା େମାେତ। ବାପା, 

େପଟରୁ କାଟି, ଏଇ ଘର ଖuିକ ତିଆରି କରିଥିେଲ। ପୁअ କୁ ବାହା କରୁ କରୁ େବାହୁ 

କହିଲା ସହର େର ରହିବ, ଗଁା େର ରହି ପାରିବନି। ବାହାଘର ର କିଛି ଦିନ ପେର େବାହୁ 

ଚାଲିଗଲା ସହର କୁ। ବାପା ଚାଲିେଲ ମଶାଣି କୁ। ବାପା ଗଲା ପେର, ଗଁା େର ମା, େସମିତି 

ରହିଲା ପେଛ େବାହୁ େକେବ ଶାଶୁ କୁ ଡାକିଲାନି କି ଶାଶୁ ଗଲାନି। ଆଉ ଆଜି? େସ 

ଘରକୁ ଯିବାକୁ ଡାକି ଆସିଛି େବାଲି େକେଡ ଶ��ା େର ବାହାରି ଥିଲା, େହେଲ ପହ�ିଲା 

ବୃ�ାଶ�ମ େର। 

 ନିଜକୁ ନିେଜ ବୁଝାଉଥିଲା ପ�ତାପ, କଣ ବି କରିଥା|ା େସ? େସପେଟ ଇଏମଆଇ 

େଦବାକୁ ପଇସା ଦରକାର ଥିଲା। େବାହୁ ତ ଶାଶୁ ସହ ଚଳି ପାରିବନି। ଏପେଟ ପ�ତାପ ର 
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ଏେତ ବି ବଡ ଚାକିରୀ ନୁେହଁ େଯ େସ ସବୁ ସ�ାଳି ପାରିବ ଏକାଥେର। େତଣୁ େଶଷ 

ନି�_ି େନଇଥିଲା େସ। େସଇଥିପାଇଁ ତ େଖାଜିଥିଲା ଭଲ ବୃ�ାଶ�ମ। ମା କୁ ଭଲ 

େଗାଟିଏ ବୃ�ାଶ�ମ େର ଛାଡି ଏ ଘର ଡିହ ଖuିକ ବିକି�  କରିବାକୁ ବସିଥିଲା େସ। 

 ପ�ାୟ ତିନିଘ©ା ପେର ନିଦ ଭାzିଲା ତାର। ସt�ା େହାଇ ଯାଇଥିେଲ ବି କିଣିବା 

େଲାକ ଆସି ନଥିଲା ଏଯାଏଁ। ଆଜି ଆଉ ଆସିବନି େବାେଧ। େତେବ କାଲି ଆସିବ, 

ସକାଳୁ। ଘରର ଆସବାଵପତ�  ସଜାଡି ବାକୁ ପଡିବ। ଆସବାବପତ�  କହିେଲ ମା ର ଏ 

େଛାଟ ସିଂଧୁକ େଗାେଟ, ତା'ର ବାସନ କୁସନ ଦୁଇଖu ସହ ଚାରିଟି ଲୁଗା। େସତିକି ଥିଲା 

ତା'ର ସbଳ। ସିtୁକ େଖାଲି େଗାେଟ ପେର େଗାେଟ ଜିନିଷ େଦଖି ଚାଲିଲା େସ। 

 ପା�ଶହ अଠର ଟ,ା, କିଛି କାଗଜ ପତ� , ମା ଆଉ ବାପା, ବାହାଘର େବଳର 

େଫାେଟା ସହ अଜା ଆଇ ଓ େଜେଜବାପା ଓ େଜେଜମା , େଫାେଟା ପାଇଲା େସ। 

କାଗଜ ଗୁଡିକ अଦରକାରୀ କି ଦରକାରୀ େଦଖିବାକୁ ଲାଗିଲା େସ। ବାପା, େଦଇଥିବା ଚିଠି 

େକଇଖuକୁ ସାଇତି ରଖିଥିଲା ମା। ଚିଠି ଗୁଡିକ େଗାେଟ ପେର େଗାେଟ େଖାଲି ପଢିବାକୁ 

ଲାଗିେଲ େସ.... 

୧. 

 େସiହ ର ମିନି, 

 େସiହ େନବ। ଏେତ ଦିନର अେପgା ଭାରି କ� େଦଉଛି। ଖୁବ ଶୀଘ� अଫିସ କାମ 

ସାରି ଘରକୁ େଫରିବି। ତିନିମାସ ବିତି ଗଲାଣି, ତୁମ କଥା ଭାରି ମେନ ପଡୁଛି। 

 .... 

 େହେଲ ଆମ ନିଜ ଗଁା ଛାଡି अନ� ଗଁା େର ଘର କରିବାକୁ ମଁୁ କାଇଁ ଠିକ େବାଲି 
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ଭାବୁନି। ମଁୁ ଜାଣୁଛି ପ�ତାପ ର ତୁେମ ସାବତ ମା। େହେଲ ତାକୁ ନିଜ ମା ଭଳି େସiହ େର 

ଲାଳନ ପାଳନ କରୁଛ। କାେଳ କିଏ ତା ଆଗେର ଏକଥା କହିେଦବ େସ ଡର େର ତୁେମ 

ଗଁା ଛାଡିବାକୁ ନି�_ି େନଇଛ। ଠିକ अଛି ତୁେମ ଯାହା ଭାବୁଛ, େସଇୟା କର... 

 .... 

 ଇତି ତୁମର ମଁୁ... 

୨. 

 େସiହର ମିନି, 

 ..... 

 ମଁୁ ଜାଣିଛି, ତୁେମ ଆଉ ଥେର ମା େହବାକୁ ଇଛୁକ ନଥିଲ, େହେଲ ବ�a ହୁअନି, 

ଆମର ଝିअ େହବ। ପ�ତାପ ତ अଛି, ତା ପିଠିକୁ ଝିअ ଟିଏ ଆସିେଲ ସମେa ଖୁସି େହେବ। 

 ..... 

 ଇତି ତୁମର ମଁୁ... 

୩. 

 େସiହ ର ମିନି, 

 ... 

 େଜାର କରି अନ� ଜାଗାେର ଘର ତିଆରି କେରଇଲ, ପଇସା ସବୁ େଲାନ ସୁଝିବାେର 

ଯାଉଛି। ଏ ମାସେର ଦରମା ମିଳିନି, େସପେଟ ଘର ଚଳିବା ପାଇଁ ପଇସା, ଘର କାମ ପାଇଁ 

ପଇସା, ପ�ତାପ ର ଖ��,ସବୁ େକମିତି କଣ େହବ ଭାବି ମୁu କାମ କରୁନି। ହଉ େଦଖିବା 

କଣ ହଉଛି। 
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 ... 

 ଇତି ତୁମର.. 

୪. 

 େସiହ ର ମିନି, 

 .... 

 ପଇସା ନଥିଲା େବାଲି ଆର ମାସେର ତୁମ ଗହଣା ବtା ପେକଇଲ। ପ�ତାପ ପାଇଁ 

ଏେବ ସାଇେକଲ ନ କିଣିଥିେଲ େହାଇ ନଥା|ା? ତୁମ ଯୁjି ବି କାଟିବାର ନଥିଲା। କହିଲ 

କଣ ନା , "େଗାଟିଏ େବାଲି ତ ପୁअ।" 

 ଥେର ଗଭ�ବତୀ େହଲ, େହେଲ ଆଉ ଜେଣ ଆସିେଲ କାେଳ ପ�ତାପ ପ�ତି ତୁମ େସiହ 

କମିଯିବ, େସ ଡର େର ନିେଜ ଯାଇ ଗଭ�ପାତ କେରଇ ଆସିଲ। କାରଣ ଶୁଣି ତୁମ ପ�ତି 

େସiହ ଓ ଭଲ ପାଇବା ଆହୁରି ବଢ଼ିଗଲା। 

 .... 

 ଇତି... 

୫. 

 େସiହ ର ମିନି, 

 .... 

 େଦଖ, ମଁୁ ବିବାହିତ। ¤ୀ, अଜଣା େରାଗେର ମରି ଯାଇଛି। ପ�ତାପ ନାମେର େମାର 

ବଷ�କର ପୁअଟିଏ अଛି। େମାର େ�େନା ଚାକିରୀ। ମଝିେର ମଝିେର ଚାରି, ଛअ ମାସ 

ପାଇଁ କ�ାନୀ କାମେର अନ� ବ� ା� अଫିସ କୁ ଯିବାକୁ ପେଡ। ମା ଆଉ ପାରୁନି, ଆଜି ଯାଏଁ 
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େସ ସବୁ ଦାୟିତ¡ େନଉଥିଲା। େତେବ ତୁେମ େମାେତ ବାହା େହାଇ ଆସିେଲ ତୁମକୁ ପୁअ ର 

ଦାୟିତ¡ େନବାକୁ ପଡିବ। ତୁମକୁ, ସାବତ ପୁअ ର ଧ�ାନ ରଖିବାକୁ ପଡିବ। େହେଲ ନିଜ 

ପୁअ କି ଝିअ େହଲା ପେର େଯମିତି ୟାକୁ ହତାଦର ନ କର, ଏତିକି ମଁୁ ଆଶା କରିବି। 

 .... 

 ଇତି... 

୬. 

 େସiହ ର ମିନି, 

 ... 

 ଘରଟି ପ�ତାପ ନଁା େର କଲ, କାଲି କୁ ସୁବିଧା अସୁବିଧା େହେଲ କିଏ ବୁଝିବ? ମଁୁ 

ଜାଣିଛି, ଆମ ପୁअ େକେବବି ଆମକୁ ହତାଦର କରିବନି, କିh ଘରଟି ତୁମ ନଁା େର ଥିେଲ ମଁୁ 

ନି�ି| େର ମରି ପାରିଥା|ି। ଏେବ ସିନା େସ ବାହା େହଇନି, ବାହା େହଲାପେର କଣ 

େହବ କିଏ ଜାଣିଛି? 

 ... 

 ଇତି.... 

୭. 

 େସi...ହ... ର ମି...ନି..., 

 ... 

 ଜା...ଣି....ଛ.... 

 ଆଖିରୁ ଲୁହ ବାହାରି अgର ସବୁ ଜାଲୁଜାଲୁଆ େଦଖା ଯାଉଥିେଲ, ଆଉ ପଢିବାକୁ 
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ଇkା ନଥିଲା ପ�ତାପ ର। ଥପ ଥପ େହାଇ ଲୁହ ଭାେବ ଖସି ପଡୁଥିଲା ତା ସ¡ାଥ� ର 

ବ¥ଳ। ଚିଠି ଗୁଡିକ ସିରିଆଲି ନ ଥିେଲ ବି ପୁରା ଘଟଣା େସ ବୁଝି ପାରୁଥିଲା। େଛାଟ 

େବଳର ସG �ତି ସବୁ ଆଖି ଆଗେର ଭାସି ବୁଲୁଥିେଲ। ନିଜ ଉପେର ଖୁବ ରାଗ ଆସୁଥିଲା 

ତାର। ଚିଠି ସବୁ ପଢି ବହୁତ ଗୁଡିଏ ପ�ଶi ର ଉ_ର ମିଳୁ ନଥିଲା ତାକୁ। େତେବ େସ 

ଏତିକି ଜାଣିଲା େଯ.... 

 -- ମଁୁ ପ�ତାପ, ସୁନୟନା , ସାବତ ପୁअ?? 

 େହେଲ ଏ ଜୀବନ କାଳ ଭିତେର େକେବବି ମା, ସାବତ ପୁअ ଭଳି ବ�ବହାର 

କରିନି। େଯଉଁ ମା, ସାବତ ପୁअ କୁ ନିଜ ପୁअ ଭଳି ପାଳିପାେର। ଗଁା େଲାକ କାେଳ କିଏ 

ପ�ତାପ କୁ କଣ କହିେଦେବ େବାଲି ଗଁା ଛାଡି अନ� ଜାଗାେର ଘର କରି ଜୀବନ ସାରା 

ରହିପାେର। ପଇସା ନଥିଲା େବେଳ,ଖେu ସାଇେକଲ ପାଇଁ ନିଜ ଗହଣା କୁ ବtା ପେକଇ 

େଦଇପାେର। କାେଳ ନିଜର ଛୁଆ ଆସିେଲ ସାବତ ପୁअ ହତାଦର େହବ, େସ ଚି|ା େର 

ଗଭ�ବତୀ େହବାକୁ ଇkା ପ�କାଶ ନ କରିପାେର ଆଉ ଗଭ� ରହିଲା ପେର ବି ଗଭ�ପାତ 

କେରଇ େଦଇ ପାେର, େସପରି ମା କୁ େସ ଆଜି ମାତ�  େକେତାଟି ପଇସା ପାଇଁ ଛାଡି 

ଆସିଛି ବୃ�ାଶ�ମ େର?? ଧିକ, ଶତ ଧିକ ଏଭଳି ପୁअକୁ। 

 ନିଜ ଉପେର ଭାରି ରାଗ ଆସୁଥିଲା ତାକୁ। ନିଜ ମା ତ ଛୁଆ, ପାଇଁ ସବୁ କେର, 

େହେଲ ସାବତ ମା? ଚାହZଥିେଲ ତାକୁ ହତାଦର କରି, ଖାଇବାକୁ ନେଦଇ, େକଉଁ ଏକ 

ମଲିୂଆ ଭଳି ଜୀବନ ବ�ିବାକୁ ବାଧ� କରି ପାରିଥା|ା। ଏଭଳି େଦବୀ ଜଣ,ୁ େସ ଆଜି 

େଫାପାଡ଼ି େଦଇ ଆସିଛି। ସବୁ କିଛି ଜାଣିଲା ପେର ବି କାହZକି େକଜାଣି ପେଦ କଥା କହି 

ନଥିଲା ମା। ବୃ�ାଶ�ମ ରୁ େଫରିଲା େବେଳ ମା ର କରୁଣ ଆଖି ଦୁଇଟି ବହୁତ କଥା କହି 
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ଯାଉଥିେଲ େହେଲ अ�ାନତା ପାଇଁ େସ କିଛି ବି ପଢି ପାରି ନଥିଲା.... 

 ଆଖିରୁ ଲୁହ େପାଛି ଘର ର ଚାରି ପଟକୁ ଚାହZଲା େସ। ଏଇ ଘେର େସ େଛାଟ ରୁ 

ବଡ େହଇଛି। ଆଜି ଯାଏଁ ବି ଘରକୁ ଆସିେଲ େଗାେଟ ବି କାମ କେରନି େସ। କୂअରୁ ପାଣି 

କାଢ଼ିବା, େରାେଷଇ କରିବା, ବାସନ ମାଜିବା ସହ ପ�ତାପ ଗାେଧଇବ େବାଲି ବି ମା ପାଣି 

କାଢି ରଖିଥାଏ। େହେଲ ପୁअ େହଇ, େସ କଲା କଣ?? 

 େମାବାଇଲ ବାହାର କରି whatsapp େର େଲଖିବାକୁ ଲାଗିଲା େସ। 

 "ମଁୁ ଗଁା ଘର ବିକି�  ନ କରିବାକୁ ନି�_ି େନଇଛି। ଆଜିଠୁ ମଁୁ ଏଇଠି ରହିବି, େମା ମା 

ସହ। େମା ପରି, କାଲି ସକାଳୁ ଯଦି ଆମ ପୁअ ଆମକୁ ବୃ�ାଶ�ମ େର ଛାେଡ, େସଠି ତୁେମ 

ଚଳି ପାରିବ ତ? େତଣୁ ତୁେମ ଯଦି େମା ପାେଖ ରହିବାକୁ ଇଛୁକ, େତେବ ପୁअ କୁ ଧରି 

ଏଠିକି ଆସ। ସହର େର ଥିବା ଘର ର ଇଏମଆଇ ମଁୁ ଓଭର ଟାଇମ କରି ସୁଝିବି। କିh 

େମା ଜୀବନ ଥିବା ଯାଏଁ ମଁୁ ଏ ଘର କି େମା ମା କାହାକୁ ବି ଛାଡି ପାରିବି ନାହZ".... 

 କହିବା ବାହୁଲ�...ପରଦିନ ସକାଳୁ ସକାଳୁ ସୁନୟନା , ପାଇଁ ଏକ ନୂତନ ସୁରୁଜ 

ଉଦୟ େହାଇଥିଲା, ମା ପୁअ ଦୁେହଁ େକାଳାେକାଳି େହାଇ େଫରୁଥିେଲ ଘରକୁ....ମା ର 

ପଣତ କାନି ଆଜି ଆହୁରି ଭଲ ବାସୁଥିଲା... 
 

 

 

ଖଲାରୀ, अନୁଗୁଳ, ଓଡିଶା 

୯୪୭୬୦୨୫୦୦ 

subal.mohapatra@gmail.com 
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ସହେଯାଗୀସହେଯାଗୀସହେଯାଗୀସହେଯାଗୀ    
 ନିଜର ଝିअର ବାହାଘର େହାଇ ପାରୁନଥିବା େଯାଗଁୁ ବହୁତ ମନ 
ଦୁଃଖେର ଥିଲା ରଶିG। ଆଉ ରଶିG  ତା’ସ¡ାମୀ,ୁ କହିଲା, େକଜାଣି ତା’ 
ଭାଗ�େର କ’ଣ େଲଖା େହାଇଛି? େଗାଟିଏ େକାଣେର ଭାଗ� ଠିଆ 
େହାଇ ଏହା ଶୁଣି କରି ବହୁତ େଜାେର� ହସିଲା। ତା’ ସ¡ାମୀ 
ବରପାତ� େଟ େଖାଜିବା ପାଇଁ ଏ ସହରରୁ େସ ସହରକୁ ଧାଉଁଥିେଲ। ଦିେନ ରଶିG  ରାଗେର 
ତା’ ସ¡ାମୀ,ୁ କହିଲା, ତୁେମ ନିେଜ ନେଖାଜି ଏ ପuିତମାନ,ର ସାହାଯ� କାହZକି 
େନଉଛ? ଆଉ େସମାେନ ଯାହା କହୁଛ|ି ତୁେମ େସଇଆ କରୁଛ। ଘେର ବସିେଲ କ’ଣ 
ବର ଆେପ ଆେପ ଆସି ପହ�ିଯିବ ଏହା ଶୁଣି େକାଣେର ଥିବା କମ� େହା େହା କରି 
ହସିବାକୁ ଲାଗିଲା। ମଁୁ ତ ଯାଉଛି ବର େଖାଜିବା ପାଇଁ େକଉଁଠି ଘରଦ¡ାର ଥିେଲ 
ପରିବାରେର ସଂ:ାର େଦଖିବାକୁ ମିଳୁନି ଆଉ ପାତ�  ଭଲ ମିଳୁଥିେଲ ତା,ର େସମିତି 
ଚଳନିୟ ଘରଦ¡ାର ଥାଏ। ବହୁତ େଖାଜା େଖାଜି କଲାପେର େଗାଟିଏ ଭଲ ବରପାତ�  
ମିଳିଲା। ପରିବାରେର ବହୁତ ସଂ:ାର ଥିଲା କିh େଗାଟିଏ अସୁବିଧା ଥିଲା େଯ ତା,ର 
ନିଜର ଘର ନଥିଲା େସମାେନ ଦୁଇ ବଖରା ଭଡାଘେର ରହୁଥିେଲ। ଏହା ଶୁଣି ଭାଗ� ତା’ର 
ବ�z ଦୃ�ି ଟିେକ କମ� ଉପେର ପକାଇଲା ।  
 ଋଶିG  ଏ କଥା ଶୁଣି ଟିକିଏ ଚି|ାେର ପଡିଗଲା। ଆଉ ତା’ ସ¡ାମୀ, ଆଡକୁ ଚାହZ 
କହିଲା ଆମ ଝିअ େସଠି ମିଳିମିଶି ରହି ପାରିବ? ତା,ର ଘରର େଯତିକି ରୁମ୍ ଆମ ଝିअର 
�ଡି ରୁମ୍ ସାେz ସମାନ । େକମିତି ଏମିତି େଛାଟିଆ ଜାଗାେର ଝିअ ରହିବ । ରଶିG  ଏସବୁ 
ଭାବି ଭାବି ଆହୁରି ଚି|ିତ େହବାକୁ ଲାଗିେଲ । ଏହି �ିତେର ଭାଗ� ଉପେର କମ� ଟିକିଏ 
ହସି େଦଲା ।  
   ତା’ ସ¡ାମୀ ମଧ� ଏହା କହିେଲ ମଁୁ ବି ଏହି କଥାକୁ ଭାବୁଛି େଯ ଆମ ଝିअ େସଠି 

ମେନାଜ କୁମାର 
େବେହରା 
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େକମିତି ଚଳିବ । ଯଦି କହିବ ମଁୁ ତା,ୁ ମନା କରିେଦଉଛି,ରଶିG  ଟିେକ ଭାବୁକ େହାଇ 
ତା’ସ¡ାମୀ ଆେଡ ଚାହZଲା ।  
   ଏହା ଶୁଣି ଭାଗ� କମ� ଉପେର ଟିେକ କୁଟିଳ ହସ ହସିେଦଲା। ଏହି ସମୟେର 
ପuିତ ମହାଶୟ ଆସି ପହ�ିଗେଲ ତା, ଘେର। ଆଉ କହିେଲ ଚି|ା କରନାହZ ଜଜମାନ! 
େମା ମତେର େସଠି ଆମ ଝିअ ଖୁସିେର ଆଉ ଶା|ିେର ରହିବ। ଏହା ଶୁଣି ଭାଗ� ଛାତି 
ଫାଡି କରି ଠିଆ େହାଇଗଲା।  
 ଋଶିG  ଭିତରୁ ଆସି ପuିତ,ୁ େଦଖି ପ�ଣାମ କଲା, ଆଉ କହିଲା ମଁୁ ଏେବ ଆପଣ, 
ପାଖକୁ େଫାନ୍ ଲେଗଇଥା|ି। ଆପଣ ଠିକ୍ ସମୟେର ଆସିଛ|ି। ରଶିGର ସ�ାମୀ ପuିତ 
ମହାଶୟ,ୁ କହିେଲ କୁଆେଡ କୁଆେଡ ଯାଇ ନେଖାଜିଛୁ ଝିअ ପାଇଁ େଗାେଟ ପ�aାବ ପାଇଁ। 
ଠିକ୍ ପାତ� େଟ ମିଳିେଲତ? କମ� ଶା|ିେର ବସିଥିେଲ। କିh ଭାଗ� େଜାେର� ହସି ଉଠିଲା। 
ଘରର େଗାଟିଏ େକାଣେର ଭାଗ� ଆଉ କମ� ଦୁେହଁ ଥିେଲ । ସ¡ାମୀ-¤ୀ,ର କଥାବା_�ା 
ଶୁଣିକରି ନିଜ ଭିତେର ପାଟି କରୁଥିେଲ । ପuିତ, ସ¡ର ଶୁଣି ଦୁେହଁ ଚୁପ୍ େହାଇଗେଲ ।  
 ପuିତ କହିେଲ ଆପଣ ଖାଲି ଏହି ସହର ଭିତେର େଖାଜୁଥିେଲ େତଣୁ ଭଲ ପାତ� ଟିଏ 
ମିଳୁ ନଥିଲା। ଏେବ ଆପଣ ବାହାରକୁ ଯାଇ େଖାଜିେଲ ଆଉ ଆପଣ,ୁ ଭଲ ପାତ� ଟିଏ 
ମିଳିଗଲା। ଭାଗ� େଯେତ ଭଲ େହଉ ନା’ କାହZକି କିh ବିନା କମ�େର େସ ମଲୂ�ହୀନ,ଆଉ 
କମ� େଯେତ କେଲ କ’ଣ େହବ ଭାଗ� ନଥିେଲ କିଛି ମିଳିବନି। ପuିତ ମହାଶୟ ଜାତକ 
େଦଖି କରି କହିେଲ ସ¡ାମୀ-¤ୀ ଦୁେହଁ କମ�ଶୀଳ ବ�jି अଟ|ି। ଆଉ ତା, ଜାତକ େଦଖି ମଁୁ 
କହୁଛି ଟିେକ ଭାଗ� ଉପେର ଭରସା ରଖ! େଦଖିବ ଘରରୁ ବzଳା େହବା ପାଇଁ େବଶୀ 
ସମୟ ଲାଗିବନି । ଏହା ଶୁଣି ଭାଗ� ଆଉ କମ� ଦୁେହଁ ଦୁହZ,ୁ ଖୁସିେର କୁେqଇ 
ପେକଇେଲ । 
 

 
୨୧୭,ୟୁନିଟ-୯(ଫB ାଟ), ବାୟାବାବା ମଠ େଲନ 

ଭୁବେନଶ¡ର-୨୨, େଫାନ-୭୯୭୮୮୩୦୬୧୧ 
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ସ�ପiସ�ପiସ�ପiସ�ପi    
 ଝିअଟିଏ ଜନG  ହୁଏ େଗାଟିଏ ଗରିବ ମଧ�ବି_ ପରିବାରେର 

େଯଉଁଠି ତାର ବାପା ଏକ କୃଷକ। ଝିअ ଧୀେର ଧୀେର ବଡ 

ହୁଏ ,ପିଲାେବେଳ ବହୁତ ସ୍ଵପi ଥାଏ ଏଇଟା ପିtିବି,େସଇଟା 

ପିtବି,ଏଇଟା ଖାଇବି,େସଇଟା ଖାଇବି ଏମିତି ବହୁତ ସ୍ଵପi ଥାଏ। େହେଲ ଭସା େମଘ 

ଭଳି ଭାସିଯାଏ ତାର ସ୍ଵପi। ପରିବାରର ପରି�ିତି  ନଜରେର ରଖି େସ ଚୁପ୍ ରେହ, 

େହେଲ ଗରିବ ବାପଟା ଉପେର କିଛିଟା ଆଶା ରଖିଥାଏ କାେଳ ତାର ସବୁ ଇkା ତାର 

ବାପା ପରୂଣ କରିେଦେବ। କିh ୫-୫ ଟା ପିଲା ଛୁଆ ମଧ�େର ସମa, ଖାଇବା ଠିକ୍ କରି 

େଦଇପାରୁନଥିବା ବାପା କାହାର ସ�ପi ପରୂଣ କରିବା ଆକାଶ ପାତାଳ ଫରକ୍।ଝିअ ର 

ଆଶା ଆଶାେର ରହିଗଲା,ଧୀେର ଧୀେର ତାର ଭାଇ ବଡ େହଲା, େରାଜଗାର କଲା। ତାର 

ସ୍ଵପi କୁ ତା ଭାଇ ପରୂଣ କରିବା ଆଶାେର ମେନାବଳ ଟିେକ ଦୃଢ଼ ରଖିଲା। କିh ଭାଇର 

ବାହାଘର ପେର େସ ଯାଇ ସହରେର ରହିଲା। େଶଷେର ଝିअଟିର ବାହାଘର େହାଇଗଲା, 

ମେନ ମେନ ଭାବୁଥାଏ େଯଉଁ ସ�ପiକୁ ତା ବାପା ଆଉ ଭାଇ ପରୂଣ କରିପାରିେଲ ନାହZ, 

େସଇ ସ�ପi କୁ ତାର ସ�ାମୀ ପରୂଣ କରିବାର gମତା ରହିଛି। 

 ତାର ସ�ାମୀ ଏକ ମଜୁରିଆ େହାଇଥିବାରୁ ଦିେନ କାମ କରୁଥିଲା ତା ଆଉ ଦିେନ 

ଘେର ରହୁଥିଲା।ଏମିତି ଭାବେର ଜୀବନ ବିତି ଚାଲିଲା। ଏକ ପୁତ�  ସ|ାନ ଜନG  ହୁଏ 

ଏହାର ଲାଳନ ପାଳନ କରି ତାକୁ ବଡ କଲା।ମାର େସ କରୁଣା େଚେହରାେର ଏେତ େସiହ 

ଆେଲାକ କୁମାର ସାହୁ 
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ଫୁଟି ଆେସ େଯପରିକି େପଟ ପୁରିଯାଏ ତାକୁ େଦଖିେଲ, ଦୁଃଖିନୀ ମାର ମନେର ଏେତ 

ସ୍ଵପi अଛି େଯ ତାହା ପରୂଣ େହାଇପାରିନି।ପିଲାଟି ଟା ମାର ସ୍ଵପi ବିଷୟେର ଧୀେର 

ଧୀେର ଜାଣିବାକୁ ପାଇଲା। ପୁअ ମାର ସ୍ଵପi କୁ ପୁରା କରିବା ପାଇଁ ଜିଦ୍ ଧେର। ପାଠ 

ପଢି ଚାକିରି अେନଶ୍ଵନେର ବାହାେର କିh ଚାକିରି େଗାେଟ ବି ମିେଲନି, ମେନ ମେନ 

ଭାବୁଥାଏ େମାେତ ମଣିଷ ଜନG  େଦଲ କଣ ପାଇଁ େଯ ଏକ ମାର ସ�ପiକୁ ପୁରା କରିବାର 

gମତା େମା ପାଖେର ନାହZ। ମା ଏପେଟ ଭଗବାନ, ନିକଟେର ପ�ାଥ�ନା କର|ି ପିଲାର 

ମଂଗଳ କାମନା କରି, େହେଲ େସ ମାର ମନ ବୁଝ|ିନି େସ ଠାକୁର।ସତେର କଣ ଏ 

ଦୁନିଆେର େକେବ କଣ କାହାର ଆଶା ପରୂଣ ହୁଏନାହZ ? ମାର ବୟସ ଗଡ଼ିବାେର 

ଲାଗିଥାଏ େରାଗେର ପୀଡିତ େହାଇ,ଆଖିେର ଆଖିଏ ଲୁହ ଧରି ,ମନେର େକେତ ସ୍ଵପi 

ଭରି ବ�ିଆସିଛି। 

 ବହୁତ ଦିନର େଚ�ା ପେର ଭଗବାନ୍ ତାର ଡାକ ଶୁଣିେଲ, ତା ପୁअର େଗାେଟ ଭଲ 

ଜାଗାେର ଚାକିରି େହଲା।ଧୀେର ଧୀେର େସ ମାର ସ୍ଵପi ପରୂଣ େହବାେର ଲାଗିଲା। 

 େଯଉଁ ଝିअ ର ସ�ପi ତା ବାପା,ଭାଇ ଓ ସ�ାମୀ ପରୂଣ କରିପାରିେଲନି େସ ମାର ସ୍ଵପi 

କୁ ତା ପୁअ ପରୂଣ କରିେଦଲା। 
 

 

 

 

ବିଧାରପୁର, ଗEିଆ, େଢ,ାନାଳ 

ଭ� ାମ�ଭାଷ : ୬୩୭୧୬୫୮୫୫୨ 
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ସନା ମାସନା ମାସନା ମାସନା ମା’’’’    
        େଖାଲା ଆକାଶ ଆଡ଼କୁ ଚାହZ ବସିଥାଏ ବୁଢ଼ୀଟିଏ।େଗାେଟ କଳା 

ଧଳା ସତୂା ଲୁଗା,ଚାରି ଆଡୁ ତାଳି ପଡିଛି।କାନି ପାେଖ େଗାେଟ 

ଗ²ି।ଲୁଗାର अଧା ଭାଗ େଦହେର ଆଉ अଧା ତା' ବସିବା ଆସନ 

େହଇଛି।ଲୁଗାକୁ େଦଖିେଲ ଲାଗିବ କାହZ େକେବଠୁ େକଜାଣି ସଫା େହଇ ନଥିବ।େକମିତି 

େଗାେଟ ଫୁରୁକୁଟିଆ ଗt ଲୁଗାରୁ ବାହାରି ନାକେର ବାଜିଲା gଣି ଉକାର ଉଠିଯିବା ପରି 

ଲାଗିବ।  

 ବୟସ ନେବ ପାଖାପାଖି େହବ।ପତଳା ଧୁଡୁ ଧୁଡୁ େଲାଚା େକାଚା ଚମ,ଚାରି ପା� 

ଖu ହାଡ଼ ଉପରୁ ମାଂସ ଗୁଡା ସେତକି ଓହଳି ପଡିଛି।େକାରଡ଼ିଆ ଆଖି ଦୁଇଟାର କଳା 

କଳା ଜାମୁେକାଳି ଭଳିଆ େଡାଳା ଦୁଇଟି େକହି େଯମିତି ଚି¥ଣ ପଥର ଉପେର େଥାଇ 

େଦଇଛି।अ©ା ବା,ି ଛାତି ଆସି ଆ²ୁ ପାେଖ ଲାଗିଲାଣି।ବାଡ଼ି ଖେu ନେହେଲ ଚାଖେu 

ପାଦ ପେକଇବା ମୁ:ିଲ।ନୁଆଁଣିଆ ଚାଳଘରର େଗାେଟ ପାଖ ଫନି ବାତ�ା ପେର ମାଟି 

ଛୁଇଁଛି,ଆଉ େଗାେଟ ପାଖ ବୁଢ଼ୀକୁ ଟିେକ ସାହାରା େଦବା ପାଇଁ अ©ା ଭିଡି ଛିଡା 

େହଇଛି।ତାରି ତେଳ ବୁଢ଼ୀ ଉଠା ବସା କେର।ଖରାବଷ�ା,ଶୀତ କାକରର ଏକ ମାତ�  ଛାତ 

ଖuକ େସଇଟି ବୁଢ଼ୀର। 

 ଦିନଥିଲା ସନା ମା' ନଁା େର ତାକୁ ସମେa ଜାଣୁଥିେଲ।ଭାତ ମୁେଠ ହଉ କି ପାଣି 

େଲାଟାଏ ହଉ,ସନା ମା' ଡାକିେଦେଲ ବୁଢ଼ୀ ଝଟପଟ େହଇ େଦଇେଦବ।େସମିତି ବି ନୁେହଁ 

ତପସି�ନୀ େବେହରା 
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'ସନା' ବୁଢ଼ୀର ବଡ଼ ପୁअ ଥିଲା କି ବୁଢ଼ୀର େଗାେଟ େବାଲି ପୁअ ଥିଲା। େହେଲ ବୁଢ଼ୀ ତା 

ମଝିଆ ପୁअ ସନାକୁ େବଶୀ ଭଲ ପାଉଥିଲା।ରାଜୁଆ ମା' କହି କିଏ ଡାକିେଲ େସ ପିଠି ପଛ 

କରି ଚାଲିଯାଏ,େଯମିତି େସ ତାକୁ େପାଷ�ପୁତ�  କରିେଦଇଛି।ଶୁେଣ ତ େକବଳ ସନା ମା' 

ଡାକ।ତା'ର ବି େକେତ କାରଣ अଛି।ପ�ଥେମ େଯେତେବେଳ ବଡ଼ପୁअ ରାଜୁଆ ଜନG  

େହଇଥିଲା ଭାରି େଗହB ାେର ବଢିଥିଲା େସ।ତାକୁ ଏେତ େସiହ ମିଳିଲା େଯ କାହାକୁ ଆଉ 

ମାନିଲାନି।ଯାହା ଜିଦ୍ କରୁଥିଲା ସବୁ ପରୂଣ େହଉଥିଲା।ବଡ଼ ଟିେକ ହଉ ହଉ ସବୁ 

ପ�କାର ନିଶାକୁ ପାଣି ଭଳିଆ ପିଇବା ଆର� କରିେଦଲା।ଫଳତଃ,ବୁଢା ବୁଢ଼ୀ ତାକୁ ବାଟକୁ 

ଆଣିବାକୁ ତା ହାତକୁ ଦି ହାତ କରିେଦେଲ।ଭାବିେଲ େସ          ବଦଳିଯିବ।କିh ଫଳ 

ଓଲଟା!!ନିଶା ଖାଇ ରାତି अଧେର ଘେର ଆସି ସବୁଦିନ ପାଟିତୁu କଲା।େଗାେଟ 

ରାତିେର ତାର ପ�ାଦୁଭ�ାବ ଏେତ ସୀମା ବାହାରକୁ ଚାଲିଗଲା େଯ ବୁଢା ରାଗିକି 

କହିେଦଲା,"-ତୁ ଯଦି ଏମିତି ନିଶା ଖାଇବୁ,ନିେଜ େରାଜଗାର କରି ଖା,େମା ପଇସାେର 

ନୁେହଁ।ଏ ଘର େମାର,େତାର ଏ େରାବାବ ଯା ବାହାେର େଦେଖଇବୁ"।ଦିେନ ସକାଳ 

ପହରୁ େସ ଘର ଦ¡ାର ଛାଡି ¤ୀ,ପିଲା,ୁ ଧରି ଗଁା ଛାଡି ଚାଲିଗଲା। 

 ସାନ ପୁअ ମନୁଆ ବି ବଡ଼ ଭାଇ ବାଟ ଧରିଲା।ଯଦିଓ ନିଶା ଖାଇ ନଥିଲା କିh 

ମୁuକୁ େଯମିତି ହାତ ପାଇଗଲା,େସ ନିଜ ଇkାେର ଝିअ େଗାେଟ ବାଛି 

ବାହାେହଇଗଲା।ବୁଢା ପଦୁଟିଏ େସଦିନ କଣ େଗାେଟ ଗାଳି େଦଲା େଯ ମନୁଆ େସଦିନ ଠୁ 

ଆଉ ଗଁା ମାଟି ମାଡିନି।ଦାେu ଦାେu ¤ୀକୁ ଧରି ଚାଲିଗଲା। 

 ମନୁଆ ଯିବାର ଆଠ ଦିନ ନପୁରୁଣୁ ବୁଢା ହୃଦଘାତେର ଆରପାରିକୁ ବାଟ 

କାଟିଲା।ବୁଢ଼ୀ ଆଉ ମଝିଆ ପୁअ ସନିଆ।ସନିଆ କିh େସ ଦୁଇଜଣ, ଠାରୁ ସ�ୂ!� 
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अଲଗା ଥିଲା।ଘରର ସବୁ अଭାବ,अସୁବିଧା ସହ େସ େବଶ ଭଲ ଭାବେର ପରିଚିତ 

ଥିଲା।ବୁଢ଼ୀ ବି ଜାଣିଥିଲା,ସନିଆ େକେବ ବି ତା' ଆର ଦୁଇ ଭାଇ, ଭଳି 

େହବନି।ବଡ଼ପୁअ େଜାର ଜବରଦaି ସବୁ କାମ କରୁଥିଲା ଆଉ ସାନ କିଛି ନପଚାରି ସବୁ 

କାମ କରୁଥିଲା କିh ବୁଢ଼ୀର ମଝିଆ ପୁअ େଛାଟେବଳୁ ସବୁେବେଳ ବୁଢ଼ାବୁଢ଼ୀ, କଥା ମାନି 

କାମ କରୁଥିଲା।େସଇଥିପାଇଁ ବୁଢ଼ୀକୁ ଯିଏ ସନାମା' ନଁା େର ଡାକିଦିଏ ବୁଢ଼ୀ ଦି େଚନା 

अଧିକ ଖୁସି େହଇଯାଏ।େସ ବି କହିବୁେଲ ସବୁଆେଡ,"େମା ସନିଆ ଭଳିଆ ପୁअ ଏ ଖu 

ମuଳେର ନାହଁା|ି।"  

 ବୁଢ଼ୀର ଛାତି ଆହୁରି ଦି ଇ� ଫୁଲିଗଲା େଯାଉଦିନ ସନିଆ ଆସି କହିଲା,-"େବାଉ 

େମାର ଚାକିରୀ େହଇଗଲା କଟକେର।ଏଥର ତୁ େମା ସହ କଟକ ଯିବୁ।ଆେମ େସଇଠି 

ରହିବା।" 

 ବୁଢ଼ୀ େସଦିନ ଫୁେଲଇ େହଇ କହୁଥିଲା,"ନାଇଁ ମ, ମଁୁ ଏଇ ଗଁାେର ଭଲ।ମଁୁ ତ 

ବରଡ଼ା ପତର,େକେତେବେଳ ଝଡ଼ିଯିବି।ଏଇ ଥର ମଗୁଶୁରକୁ େତାର ବାହାଘର କରି 

େଦବି।ତୁ େତା ¤ୀ କୁ େନଇ ରହିବୁ,ଏଇ ମଝିେର ମଝିେର ଟିେକ ବୁଲି ଆସିେଲ,େମାର 

େସତିକି ଖୁସି।"ବୁଢ଼ୀ ଠିକ୍ େଦଖିଛି ସନିଆ େସଦିନ ଟିେକ ଲାେଜଇକି ହସି େଦଇ 

ଚାଲିଗଲା। 

 ବୁଢ଼ୀ କହି ବୁଲୁଥିଲା ପଡିଶାଘର ନଖି ନାନୀକୁ,"ସନିଆ ଚିଠି େଦଇଛି,ଗଁା କୁ 

ଆସିବ।ଆସିେଲ ଏଥର ତା ହାତକୁ ଦି ହାତ କରିେଦେଲ,େମାର ଚି|ା ଯିବ।" 

 ରବିବାର ଦିନ ସକାଳଟାେର ସନିଆ ଆସି ହାଜର।ସାଥିେର େଗାେଟ ଝିअ।ସନିଆ 

ଆଗୁଆ ଯାଇ ବୁଢ଼ୀକୁ କହିେଦଲା," େବାଉ ଇଏ अନିତା,ଏଇ ଆମ ଗଁା ପାଖ ଆଇତିପୁର 
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ବା, ସାର୍ , ଝିअ।େଛାଟ େବଳୁ ଭଲ ପାଉଥିଲୁ ଦୁେହଁ।େହେଲ,େମା ଚାକିରୀ ପାଇଁ ମଁୁ 

ଟିେକ अଟକି ଥିଲି।ତା, ଘେର ଆମ ବାହାଘର ସରି ଯାଇଛି। େତାେତ ସର ପ�ାଇଜ େଦବି 

େବାଲି କହି ନଥିଲି।"  

 ବୁଢ଼ୀକୁ େଦଖି  अନିତା ଆ²ୁଭାzି ମୁuିଆେଟ ମାରିେଦଲା।ବୁଢ଼ୀର अଭିମାନ ଟିକକ 

ବାହାରି ଆସୁ ଆସୁ  अନିତାର ସଂ:ାରର ଧ¥ାେର ଭିତରକୁ ପଶିଗଲା େବାେଧ।ବୁଢ଼ୀ କିଛି 

କହିଲାନି। 

 "ହଉ,େମା କଥା ପେଛ ନ େହଲା ନାହZ,ନିଜ ପସE ହଉ ପେଛ,ଭଲ େବାହୂ ତ 

ଆଣିଛି"-ବୁଢ଼ୀ ଭାବୁଥିଲା। 

 ବୁଢ଼ୀ ସନିଆ ପାଇଁ ଚା' ଆଣି अସୁଆସୁ େକେତ ଟା ଶ� ତା' କାନେର ବାଜିଲା। 

 -େଦଖ ସାନୁ, ମଁୁ ଆଉ ଏଠି ରହିପାରିବିନି।ତୁେମ ଯାହା ଯାହା କହିଥିଲ।ମଁୁ ସବୁ 

ମାନିଲି।ତୁମ େବାଉ ପୁରୁଣାକାଳିଆ ସଂ:ାରକୁ ଧରିଛ|ି େବାଲି ତୁମ अନୁସାେର ସବୁ କାମ 

କଲି।େହେଲ,ଏେବ ମଁୁ ଏ ମାଟି େଗାବର ଲିପା ଘେର େଗାେଟ ମୁହୂ_� ବି ରହି ପାରିବିନି। 

 -ଓଃ अନୁ!େମାେତ ଟିେକ ବୁଝିବାକୁ େଚ�ା କର। 

 -"ପିBଜ,ଆଉ କିଛି ସମୟ ପାଇଁ ରୁହ।" 

 -ତୁମ ଘର ତ ଏଇଠି,ଆେମ ଚାଲି ଯିବାନି।ଏେତ ବ�a କାହZକି ହଉଛ..? 

 -େସମିତିେର େମାେତ ବି କଣ ଏ ଘର ଭଲ ଲାଗୁଛି କି!!େବାଉ ସହ ତୁମକୁ େଭଟ 

କେରଇ ବାକୁ ସିନା ଆଣିଥିଲି। 

 - େସମିତିେର ବି, ତୁମ ଘର ବି େମାେତ ଭଲ ଲାେଗନି।କିh ମଁୁ ତ ପୁଣି ତୁମ ଘେର 

ଘରଜ� ାଇଁ େହଇ ରହିଛି।େବାଉକୁ ମିଛେର କହିଛି ମଁୁ କଟକେର ଚାକିରୀ କରିଛି। 
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 ସନିଆର େଶଷ ପଦେର େଯାଡି ବୁଢ଼ୀ କହିେଦଲା-"ଭଲକଲୁ,ତୁ ବି େଶଷକୁ େତା ଭାଇ 

ମାନ, ପରି....!!! 

 -ଯାହାକୁ େନଇ ମଁୁ ଗବ� କରୁଥିଲି,ତୁ େମାର େସଇ ଗବ�କୁ ଭାzିେଦଲୁ।" 

 ଚାଲି ଯା' େମା ଘରୁ।େସ ଦୁଇଜଣ ଯାହା କେଲ େମା ସାମiାେର କେଲ କିh ତୁ ଭୁଲ୍ 

କରି ମିଛ ବି କହିଲୁ।(ବୁଢ଼ୀ ମୁuେର ହାତ େଦଇ ବସି ପଡ଼ିଲା) 

 ସନିଆ ପଦୁଟିଏ ଉଁ କି ଚୁଁ କହିଲାନି।ଆେଗ ଆେଗ अନିତା ପେଛ ପେଛ ସନିଆ 

ଦୁେହଁ ଚାଲିଗେଲ। 

 େସଇଦିନ ବୁଢ଼ୀର େଶଷ ଆଶା ଭରସା ଟିକକ ଦଳି ମକଚି େହଇ ପ�ାଣବାୟୁ 

ଛାଡଗଲା।ତା'ପରଠୁ ବୁଢ଼ୀ ବହୁତ କମ ସମୟ ଘରୁ ବାହାେର।ପିuାେର ବସି ନିଜ ସହ 

େଢର େବଳ ଯାଏ କଣ ସବୁ ଗେପ।େକହି କିଛି ପଚାରିେଲ ଖାଲି ବଲବଲ କରି ଚାେହଁ। 

 ବୁଢ଼ୀର ଏେବ ଏେବ େଦହର �ିତି ବିଗିଡିବାକୁ ଲାଗିଲାଣି।ଆଖିକୁ ଠିକ୍ େର 

ଦିଶୁନି।ହାତ ଥରୁଛି।ଲଗାତାର କାଶ େହଇ ,କାଶରୁ ରj ପଡୁଛି।ଆଉ େକହି ଯଦି ସନା 

ମା' େବାଲି ଡାକି ଦଉଛି,ତା ଖନିମାରି ଯାଉଥିବା अହରହ ଲାଳ ବାହାରୁଥିବା ପାଟିରୁ େସଇ 

ପଦକ ବାହାେର,- 

 "gୀର ଛାଡିେଲ କି କରିବ ମାଆ 

 ନଈ ପାରିେହେଲ କି କରିବ ନାଆ" 

 କିh ତା ଓଠର अ~� ଶ� ଭିତେର ~� ଭାବେର ପ�ତିଧ¡ନିତ େହଉଥିବା अ|ଃସ¡ର 

କହୁଥାଏ,"େମା ପୁअମାେନ େଫରିେବ,େକହି ନେହେଲ େମା ସନା ନି�ୟ େଫରିବ...।" 
େକE� ାପଡା, ଦୂରଭାଷ-୯୫୫୬୧୯୭୩୨୭ 
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କାଳି ଝିअକାଳି ଝିअକାଳି ଝିअକାଳି ଝିअ    
କଳାକୁ ବା©ିଛ କଳା ଠାକୁର େହ 

କବି େଲଖନୀ ମୁନେର 

େବୖ�ାନିକ କଳା ବି�ାନେର अଛି 

ନାରୀ କଳା ଦୁପରଁାେର। 

 ଆମ ସମାଜେର େଗାରା ସାବନା ରz ମଧ�େର ମୁ�ିେମୟ କାଳି ଥାଆ|ି। କିh 

କଳା ପୁअର େଯାଗ�ତା ବିଚାର କଲା େବେଳ କାଳୀ ଝିअର େଦହର ରzକୁ ପ�ାଧାନ� 

ଦିଆଯାଏ କାହZକି? ଆଦିବାସୀ ସଂପ�ଦାୟ ବା ଆଫି� କାର ନିେଗ�ା ସଂପ�ଦାୟେର କଳା ହZ 

କଳା । କାହZ େସଠାେର ତ େକହି େଗାରା େଚେହରା େଖାଜ|ି ନାହZ ? ସବୁ ଚିରାଚରିତ 

ଚି|ାଧାରାର ପ�ଭାବ। ଏହାର କଣ ପରିବ_�ନ େହବନି?  

 େମା ବଡ଼ େଦଇ କାଳି ଓରଫ ସୁକା|ି । େଦେହ ମେନ ତାର ଉ�ାମତା, 

ଚଳଚ�ଳତା। ବଚେନ ପ�ଗଲ୍ଭତା, କାମ ଦାମେର अଗ�ଣୀ। ପାଠପଢାେର :ୁଲେର 

ପ�ଥମ େହଉଥିଲା, େଖଳକୁଦେର ପ�ଥମ। ଗଁା େର କାହା ଘେର କିଛି ଆପଦ ବିପଦ ପଡିେଲ 

େସ ଆେଗ ଯାଇ ହୁଏ ହାଜର, अସହାୟ ବୁଢାବୁଢୀ,ର ମୁହଁେର େସ ଦିଏ ଆହାର। 

ଯାଉଣୁ ଆସୁଣୁ ପଚାେର ଗଁା ର ମଉସା ମାଉସୀ, अଜା ଆଈମାନ,ୁ - େକମିତି अଛ? ଏମିତି 

ଏକ ଝିअ ସଭି,ର ମନ କିଣି ନିଏ, େସଥିପାଇଁ େଲାେକ ଖୁସି ମଜାେର ଡାକ|ି – “ଆମ ଗଁା 

ସୁକା|ି,ବାୟାଣୀ”।  େକହି େକହି ସରାଗେର ଡାକ|ି, “ଆେଲା କାଳି” 

ଗଦାଧର ବଳ 
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 କାହZକି େକଜାଣି, େଯେତ ଗୁଡିଏ ବାହାଘର ପ�aାବ ଆେସ, ସମେa େଦଖ|ି ତାର 

େଦହର ରzକୁ ମୁହଁେର ଲାବଣ� ଓ ଲାଳିତ�େର ହସ ଫୁଟି ଉଠିେଲ ବି, େଲାେକ ଚାହା|ି 

େଗାରା କନିଆଁ   

 ଗଁା େଲାକ, ପାଖରୁ ଶୁଣିଛି ଦିେନ କାଳି େଦଇ ମEିର ଯାଇଥିଲା, ପାଖ ଆb ଗଛ 

ଡାଳରୁ େକାଇଲିର କୁହୁ ତାନ ଶୁଭିଲା ସମେa ମୁµ େହାଇ ଗଛ ଡାଳକୁ अନାଇ 

େକାଇଲିଟିକୁ େଖାଜିବାେର ଲାଗିେଲ ପଜୂାରୀ େଭାଗ େଖଚୁଡି ଥାଳିଟି ମuପେର ରଖି 

ପାଣି ଢାେଳ ଆଣିବାକୁ ଗଲା ହଠାତ୍ ୫/୬ ଟି କାଉ ଆସି େଖଚୁଡ଼ି ଥାଳି ଚାରିପେଟ େଘରି 

ବସିେଲ େଲାେକ ହାଆସୁ ହୁଊସୁ କହି କାଉ ଗୁଡାକୁ େଗାଡାଇ େଟକା ପଥର ଫିzିେଲ 

କାଳି େଦଇ ସବୁ େଦଖୁଥାଏ କହିଲା- "େହ ଶିବ ଠାକୁର, ବୁଝିଗଲି ତୁମ ସୃ�ିର ଲୀଳା 

କୁଆ ଓ େକାଇଲି ଦୁଇ ଜଣକୁ କଳା ରzେର ଗଢି ପଠାଇଲ େକାଇଲିକୁ େଦଲ ମଧୁର 

ତାନେର ଗାଇବାର କଳା େଲାେକ ତାର କୁହୁ କୁହୁ ତାନ ଶୁଣିବାକୁ ବ�ାକୁଳ, େତଣୁ 

େକାଇଲିକୁ କର|ି ଆଦର ମଁୁ ବି େକାଇଲି େହାଇ ଦୁନିଆକୁ ବ�ାକୁଳିତ କରି େଦବି 

େସଥିପାଇଁ ମନର େସୗEଯ��େବାଧ ତା ଗୁଣରୁ ଜାତ େହେଲ ତାହା अବିନ�ର ଶରୀରର 

ରzରୁ ଜାତ େସୗEଯ�� ଧାରଣା ଗୁଣ ବିନା अଳିକ, ନଶ¡ର, अସାର କାଳି ଝିअଟା ସତେର 

ଏେତ ବିେବକି ମଁୁ ପ�ଥମ େସଦିନ ଜାଣିଲି, େଯେତେବେଳ େମା ଭଉଣୀ ସୁକା|ିର ବ�ବହାର 

େଦଖି…..ନଖାଇ ନପିଇ େଗାଟା ଉପାସେର अେନଇଥାଏ େମାର :ୁଲ େଫରିବା ବାଟକୁ  

େମାର ନ ପହଁ�ିବା ଯାଏ ପାଣି େଟାେପ ବି ଛୁଇଁ ନଥାଏ େସ ଘରର ବଡ ଝିअ େସ 

ବାପା,ର अତି अଲିअଳି ରାଜେଜମା ସାମାନ� ୟୁ .ପି. :ୁଲ ମା�ର ଚାକିରିଟିଏେର ବି 

ବାପା ତା ବାହାଘରକୁ କିଛି ବି ଉଣା କରି ନ ଥିେଲ େଯୗତୁକ ବାବଦେର 
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 ପିଲା େବଳୁ େଦଖୁଛି େମା କାଳି େଦଇକୁ ନଁା ତାର ସିନା କାଳି ମାତ�  େସଇଟା ତାର 

ଡାକ ନଁା ଭଲ ନଁା ସୁକା|ି ମଁୁ ରାଜଧାନୀର ଏକ େବାଡ{z କେଲଜେର ଯୁj ଦୁଇର 

ବି�ାନର େଶଷ ବଷ�ର ଛାତ�  ଦି� ତୀୟ ବଷ� ଫାଇନାଲ ପରୀgା ସରିବା ପେର ଆସି ଗଁାେର 

ରହୁଛି ବାପା ଗଁା ପାଖ ପ�ାଥମିକ ବିଦ�ାଳୟର ପ�ଧାନ ଶିgକ ଚାକିରି ଆଉ ମାତ�  ଆଠ 

ମାସ ଆେମ ଦୁଇ ଭାଇ ଦୁଇ ଭଉଣୀ ବଡ ଭଉଣୀ ସୁକା|ି ଓରଫ କାଳି ଖୁବ େମଧାବୀ 

ଥିଲା ପଢିଲା େବେଳ ଶିgାେର ଡିଗ�ୀ ସମା�ି ପେର ଶିgକତା କରିବାକୁ ପ�aୁତ େହଉଥିବା 

େବେଳ ବାପା ତା ବାହାଘର କରି େଦଇଥିେଲ 

 ଶୁଣିଛି େସ କାଳି ଝିअଟିଏ େବାଲି ତାର ସ�ାମୀ ତାକୁ ଘରୁ ବାହାର କରିେଦଇଛି ଘରୁ 

ବାହାର କରିେଦବା ପେର ତା ସ�ାମୀ ଦି� ତୀୟ ବିବାହ ବି କରି େନଇଛି େସେବ ଠୁଁ କାଳି 

େଦଇ େମାର ଆମ ଘେର ରହୁଛି, ନିଜ ପ�େଚ.ାେର ସରକାରୀ ଚାକିରିଟିଏ ବି କରିଛି େସ 

ପାଖ ଗଁା :ୁଲର ଶିgୟତି�  अଛି ବାପା ବି अେନକ ଆେଡ ତାର ପ�aାବ ପେକଇେଲଣି 

ବାହାଘର ପାଇଁ ମାତ�  େସ ତ ଦି� ତୀୟ ବିବାହ ପାଇଁ ରାଜି େହଉନାହZ, ପୁଣି କାଳୀ ଝିअେଟ 

େବାଲି अେନକ ବି ପସE କରୁ ନାହା|ି ତା ପେର ଆଉ େଗାେଟ ଭଉଣୀ େସ ବି ବାହା 

େହାଇ ଯାଇଛି େମା ଉପେର ବଡ଼ ଭାଇ, अବିବାହିତ େମଧାବୀ ଛାତ�  େସ, ବେbେର 

ଇsିୟରିଂ ଚାକିରି କରିଛି ଦୀଘ� ଆଠ ଦଶ ବଷ� େହବ େମା ବଡ େଦଇ କାଳି ଓରଫ 

ସୁକା|ି ଆସି ଆମ ଘେର ରହୁଛି ବଡ ଭାଇର ବିବାହ ପ�aାବ ଚୁଡା| େହାଇ ଯାଇଛି 

ଆସ|ା ଏପି�ଲ ମାସ ୧୫ ତାରିଖ ତାର ବାହାଘର େତଣୁ ବାହାଘର ପାଇଁ ଘର ରz ଦିଆ 

ଯାଉଥାଏ ଘରର ସମa ଆସବାବ ପତ�  ବାହାର କରି ଦିଆ ଯାଇଥାଏ ଘେର ଥିବା 

ଗଡେରଜରୁ ସବୁ अଳିଆ କାଗଜ ପତ�  ବାହାର କରି େଫାପଡା ଯାଉଥାଏ େମା ବଡ େଦଇ 
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ଗଁା ମEିରକୁ ପଜୂା କରିବାକୁ ଯାଇଥାଏ ପ�ଚu ଶିବ ଭj ସିଏ ପ�ତି େସାମବାର ଶିବ 

ମEିର ଯାଇ ଶିବ ଲିzେର ଶେହ ଆଠ େବଲ ପତ�  ନ ଚେଢଇବା ଯାଏ ପାଣି େଟାେପ ବି 

ଛୁଏଁ ନି େସ ଘେର ନ ଥିବାରୁ ବାପା, ସହ ମିଶି ମଁୁ ସବୁ କାଗଜ ପତ�  ସଜାଡୁ ଥାଏ 

 େଦଖିଲି ତାର ସ�ାମୀ ତା,ର ଦି� ତୀୟ ¤ୀର ପୁअକୁ ସାଥିେର ଧରି ଆମ ଘେର 

ପହ�ିେଲ େଗାଟିଏ अନୁେରାଧ ଓ ଜିଦ େସ ଆଜି େମା କାଳି େଦଇକୁ ତା, ସହ 

େଫେରଇ େନେବ ବାପା ବଉ ନିରୁ_ର େସ େକବଳ ଯିବାର ନି�_ି କାଳୀେଦଈ 

ଉପେର ଗଡାଇ େଦେଲ େଦଇ ବି ଭାରି ସ�ାଭିମାନୀ 

“ଏେତ ଦିନ େହବ କୁଆେଡ ଥିଲ, ଆଜି କାହZକି ଆସିଲ” େବାଲି େଦଇ ପଚାରି ଥିଲା। 

 ତା ସ�ାମୀ,ର ଉ_ର ଥିଲା। 

 “େଦଖ ମଁୁ ତମ ପ�ତି अନ�ାୟ କରିଛି। ତମ ଗୁଣକୁ ନ ଚିହିi  େକବଳ ରୂପକୁ େଦଖି 

ତମ ଠାରୁ ଦୂେରଇ ଯାଇଥିଲି। ମାତ�  gଣିକ ଉେ_ଜନାର ବଶବ_�ୀ େହାଇ ତମଠାରୁ 

अେପgାକୃତ ସୁEରୀ ଝିअକୁ ବାହା ବି େହାଇଥିଲି। େସ େମାର ଦି� ତୀୟ ପତi ୀ େହାଇ 

ଯାଇଥିଲା। ତା ଠାରୁ ବି ଏ ପୁअଟି ଜନG  େହାଇଛି। ମାତ�  ମଁୁ କରିଥିବା ଭୂଲର ପରିଣାମ 

େମାେତ ହZ େଭାଗିବାକୁ ପଡୁଛି। େମା ଦି� ତୀୟ ପତi ୀ ନିଜ ରୂପକୁ େନଇ ଖୁବ ଗବ{ତ ଥିଲା। 

େମାେତ अେନକ ସମୟେର ଘୃଣା କରୁଥିଲା। େମା ବଉକୁ अେନକ ସମୟେର ଖରାପ 

ବ�ବହାର ବି କରୁଥିଲା। ମାତ�  ତାର ସମaକୁ ବ�ବହାରକୁ ମଁୁ ମୁu ପାତି ସହି ଯାଉଥିଲି 

େମାର ବିଧବା ମାଆ ତଥା େମାର ଏ ପୁअ ମୁହଁକୁ ଚାହZ। अେନକ ସମୟେର େସ କାହା ସହ 

େଫାନେର ଦୀଘ� ସମୟ ଧରି ଗେପ। ମଁୁ ପ�ତିବାଦ କେଲ େମାେତ ଡିଭସ�ର ଧମକ ଦିଏ। 

ସବୁ ମଥା ପାତି ସହିବା ପେର ବି ତାର ବ�ବହାରର ପରିବ_�ନ ନ େହାଇ ବରଂ ବଢି 
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ଚାଲିଥିଲା। ଆତG  ଗବ�େର ଜଜ�ରିତ େସ ତାର ଜେଣ ପୁରୁଷ ବtୁ ସହ କିଛିଦିନ ତେଳ େମା 

ଘର ଛାଡି ପଳାଇ ଯାଇଛି। ମଁୁ ଜାଣି ନ ଥିଲି ତାର ପବୂ� ଚରିତ�  ବିଷୟେର, ବରଂ ମଁୁ ତା 

ରୂପ େଯୗବନ ତଥା ମାୟା ଜାଲେର ଛEି େହାଇ ବିେମାହିତ େହାଇ ଯାଇଥିଲି। ମଁୁ େମା ଭୁଲ 

ପାଈଁ ଖୁବ अନୁତ�। େମାେତ gମା କରି ଦିअ। େମା ମାଆ, େଦହ ଭୀଷଣ अସୁ�। 

ତା,ର େରାଗ  ଶଯ�ା ନିକଟେର ତମର ଉପ�ିତ ନିହାତି ଜରୁରୀ” 

 अନଗ�ଳ ତା ସ�ାମୀ ନିଜର ଭୁଲ ସ�ୀକାର କରି ଚାଲିଥିେଲ 

 ମାତ�  େମା େଦଇ ତା, କଥାେର େରାକ ଲେଗଇ େgାଭ ଭରା କ²େର ଏତିକି 

କହିଥିଲା,   “ ମଁୁ ଯିବି ମାତ�  େଗାଟିଏ ସ_�େର। ” 

 “ମାେନ.... େଦଖ ଯାହାବି ସ_� ରଖୁଛ ରଖ। ମାତ�  େମା ମାଆର େଦହ अସୁ�...।  

ତମକୁ େମା ସହ ଯିବାକୁ େହବ। ମଁୁ ତମର ସମa ସ_�େର ରାଜି” 

 େକବଳ େଦଇ ଏତିକି କହିଥିଲା, “ତେମ ଯାअ! ମଁୁ ଯିବି, ମାତ�  ତେମ େମାେତ ତମ 

ଘେର अଟେକଇ ରଖିବାକୁ ପ�ୟାସ କରିବ ନାହZ” 

 େଦଇ କିh ତା, ସହ ନ ଯାଇ ଏକୁଟିଆ ତା ଶଶୁର ଘରକୁ ଯାଇଥିଲା ଓ େସହି ଦିନ 

ସt�ାେର ପୁଣି ଆମ ଘରକୁ େଫରି ଆସିଥିଲା ତାର କାରଣ ମଁୁ େକେବ ବି ତାକୁ ପଚାରି 

ନାହZ କିbା ଜାଣିବାକୁ େଚ.ା ବି କରିନି 

 ଆଜି ବଡ େଦଇର ହାତ େଲଖା ଚିଠି କିଛି ପାଇଲି ସୁEର ହaାgର ତାର ଘର 

अଳିଆ ସଫା େବେଳ ଲୁେଚଇ େନଇ େମା ପଢିବା େଟବୁଲ ଡ�ୟରେର ରଖି ଆସିଲି ପେର 

ପଢିବି େବାଲି ରz କାମ ସାରିବା େବଳକୁ ଆେମ ବାପା, ମା, ଭଉଣୀ, ଭାଇ ମିଶି ପୁଣି 

ଆସବାବ ପତ� କୁ ଯଥା �ାନେର ରାଖି େଦଲୁ ଖାଇ ସାରି ମନ େମାର ଲାଗୁ ନଥାଏ 
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େଦଇର ହାତ େଲଖା ଚିଠି ପଢିବା ପାଇଁ ଡ�ୟର ଟାଣି େଦଇର ହାତ େଲଖା କାଗଜ ଗୁଡିକ 

ଆଣି ପଢିବା ପାଇଁ େଦଖିଲି ସବୁ କାଗଜ ଗୁଡିକ େଦଇର ଚିଠି ଓ ତାହା ପୁଣି ତାର ସ�ାମୀକୁ 

ଆେଡ�ଶ କରାଯାଇଛି ତାହା ଭିତରୁ କିଛି ଏନଭଲପ େପା� କରା ଯାଇଥିେଲ ବି ଆେଡ� ସି 

ଏବେସ© ବା अନ� କିଛି କାରଣେର େଫରି ଆସିଛି ଲାଗୁଥିଲା ତା ସ�ାମୀ େବାଧହୁଏ 

ବାହାେର ଥିେଲ ଚିଠି ଗୁଡିକ େଫରି ଆସିଛି ମନ େହଲା େଗାେଟ ଦୁଇଟା  େଖାଲି ପଢିବା 

ପାଇଁ ପଢି ଚାଲିଲି 

 ପ�ଥମ ଚିଠିଟିେର େଦଇ େଲଖିଥାଏ  

 “ଆଜି ଆମର ବିବାହ ବାଷ{କ ତୁେମ ଭୁଲି ଯାଇଥିବ େହେଲ ମଁୁ ଭୁଲିନି େଯଉଁ 

କାମନା ଓ ଈ·ିତ ଆକାଂଖ�ା େନଇ ମଁୁ ହାତ ଧରି ତୁମ ପେଛ ପେଛ ଚାଲି ଯାଇଥିଲି ବଧ ୂ

େବଶେର, ଆେଡଇ େଦଇ ଗଲା ପେର ତୁମର କଣ ଭାବା|ର ସୃ.ି େହଇ ନ ଥିଲା? ମହ 

ମହ ମହକୁଥିବା ରାତି� େର ତୁମ ପଥ ଚାହZ अେପgା କରିଥିବା ତୁମ ପତi ୀ େକେତ େବେଳ 

ଘୁେମଇ ପଡିଥିଲା ତୁେମ ଆସିଲ, ପାଦ ଛୁଇଁବା ପାଇଁ ବଢାଇଥିବା ହାତ ଦୁଇଟିକୁ  

ଉଠାଇବା ପାଇଁ ଯାଉ ଯାଉ ହଠାତ अଟକି ଗଲ ତୁେମ ହଠାତ ବାସର କg ତ�ାଗ କରି 

ଚାଲି ଗଲ କଣ ଘଟିଲା ମଁୁ ଜାଣିବା ପବୂ�ରୁ ମଁୁ अ�� ମୁk{ତ ଭାେବ ଆଶ�ୟ େନଲି ଖଟର 

ବାଡା ପାଖେର େସହି ରାତିେର अଭିସାର ଆଶା େମାର ମୃତୁ� ବରଣ କଲା ପ�ତ�ାgାତର 

ପୀଡାେର ମଁୁ ଜାଣି ପାରିଲି ନାହZ େମାର ଭୁଲ କଣ ? 

 अ�ମzଳା ଦିନ ଏକା େଫରି ଆସିଲି ଆମ ଘରକୁ ଏଠି ଖବର ପାଇଲି ତେମ 

େଫରି ଯାଇଛ କାଯ�� େgତ� କୁ  ଆଜି ତୁେମ େମାର अନୁମତି େନବାକୁ ଆସିଥିଲ ଆଉ 

ଥେର ବିବାହ କରିବା ପାଇଁ କାରଣ ମଁୁ ତୁମକୁ ଛାଡପତ�  େଦଇ ନାହZ କହିଲ େଦଖି ତେମ 
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େମାେତ େକଉଁ ଦିନ ପତi ୀର ମଯ��ାଦା େଦଇଥିଲ ? ତୁମ େମା ଜୀବନର ପରିଭାଷା କଣ ? 

ତୁେମ େମାେତ ଛାଡି ଗଲା ପେର ମଁୁ ସବୁ ମୁହୁ_�େର ଜଳୁଛି, ପ�ତ�ାଖ�ାନର अଗିiେର ତା 

ପେର ବି ତୁେମ ଆହୁରି ଆସିଛ ଜାଳିବାକୁ!!! ନା େଦଖିବାକୁ ଆସିଛ ଏ କାଳି ଝିअଟା ଜଳି 

ଜଳି अzାର ପାଲଟିଛି କି ନାହZ ??? ମଁୁ अନ� ଝିअ ଠୁଁ େକଉଁ ଗୁଣେର କମ ନା ? େମାର ବି 

ତ େଦହ ମନ ହୃଦୟ େବାଲି େଗାେଟ अଛି ତାହା କଣ  କାଠପଥରେର ଗଢା? କାଳି ଝିअର 

କାମନା, ବାସନା, େପ�ମ, अନୁରାଗ, କଣ अନ�ମାନ, ଠାରୁ ଭିନi  ? କଳା େଦହେର କଣ 

େକାମଳତା, ଉଷGତା ନ ଥାଏ, ସ�ାମୀ େପ�ମ କଣ ତାର ଆବଶ�କତା ନଥାଏ ଥରଟିଏ ଯଦି 

ନଜର ଉେଠଇ େଦଖି ଥା|, େମା ଆଖିେର ତୁମ ପାଇଁ େପ�ମିଳ अଥଳ ସମୁଦ� , ପ�ତିଶ��ତି ଓ 

ବତୀଘରଟିଏ େଦଖି ପାରିଥା| ଜୀବନେର କଳ, କହି ଆେଡଇ େଦଇଥିବା କଳା ଦାଗଟି 

ଆଉ େକଇ ଦିନ ପେର अପସରି ଯିବ କିh ତାର ଛାଇ ମୃତୁ� ଯାଏ ତୁମକୁ ଛାଡିବ ନାହZ 

କାହZକି ନା ମଁୁ ତୁମକୁ .... ....ନା ଏ �ାନ ଏମିତି अପରୂଣୀୟ ରହୁ ...... ଏ �ାନ ଏମିତି 

अପରୂଣୀୟ ରହୁ ଘୃଣା େହଉ କି େପ�ମ, ଠିକ େମା ପରି କିଛି କଥା େମା ପାଇଁ େଲାପ 

ପାଇଯାଉ” 

 ଆଉ अଧିକ ପଢି ପାରିଲି ନାହZ अନ� ଏକ ଚିଠି େଖାଲି େଦଖିଲି େଲଖା ଥିଲା,  

 “େମାେତ ତମ ଘରକୁ େନବା ପାଇଁ ଆଜି ତେମ ତମ ପୁअକୁ ଧରି ଆସିଥିଲ ଦି� ତୀୟ 

ପତi ୀ ସୁEରୀ ଥିଲା, ତଫା େଗାରୀଟିଏ ବି କଣ ପାଇଁ େସ ତମକୁ ପ�ତ�ାଖ�ାନ କରି 

ଚାଲିଗଲା ଆଜି ଆସିଛ ସମାଜର अପନିEା ଭୟେର ନା େମାର ଦରମା ଟ,ା ତମକୁ 

ଏଠିକି ଟାଣି ଆଣିଥିଲା? ପ�ତ�ାgାତର େମାହର େନଇ େସଠାରୁ େଫରିଲା ପେର ଆଉ 

େକଉଁଥିପାଇଁ େସଠାକୁ େଫରିବି କିh ତୁେମ େମା ପାଖକୁ ବାରbାର େଫରିବ େସ ବ�ବ�ା 
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ମଁୁ କରିଛି େମା ତରଫରୁ ଏଇଟା ତୁମକୁ ଆଜୀବନ ଶାaି େକବଳ େସଇଥିପାଇଁ ମଁୁ 

ତୁମକୁ ଆଜି ପଯ��| ଛାଡପତ�  େଦଇନି ସ�ଇkାେର େମା अଧିକାର େଫେରଇ େନଇଛି 

କୁଆଁରୀ ମନର ସୁେକାମଳ ଆେବଗ ସବୁ ବ�ଥ� अଭିସାରର ହାତଡାେର ମୁu ପିତୁଥିଲା 

େବେଳ ହZ  େସ ନି�_ି େନଇଥିଲି ତେମ େମାେତ ଛାଡି େଦଲ େହେଲ ମଁୁ ତୁମକୁ 

ଛାଡିନି ବିବାହ ପ�aାବ ପଡିଲା ଦିନୁ ତୁେମ େମା ହୃଦୟର ଘର କରି ସାରିଥିଲ ତୁେମ 

େମାେତ ପତିi ତ� ରୁ ବ�ିତ କଲ  ମଁୁ ତୁମକୁ ବାtି ରଖିଛି େମା ମଥାର ସିEୁର ଓ ହାତର 

ଶ�ାେର ତୁମ ଫଟ େଦଖିଲା ପେର ମଁୁ ତୁମକୁ ହୃଦୟ େବଦୀେର ବସାଇ ଥିଲି େମା 

ଇଶ୍ଵର କରି େସ �ାନେର ତୁେମ ନାହଁ ତ େକହି ନାହZ ମଁୁ ଚାହZ ଥିେଲ ତୁମକୁ ଛାଡ 

ପତ�  େଦଇ ପାରି ଥାଆ|ି କାରଣ ମଁୁ ଚାକିରି କଲା ପେର େକହି ନା େକହି ଆେଗଇ 

ଆସିଥାେ| େମାେତ ପତi ୀର ଆସନେର ବସାଇବା ପାଇଁ ସମେa ତ ତମ ପରି ହୃଦୟ 

ହୀନ େହାଇ ନଥାେ| କିh ମଁୁ ଆଉ କାହାକୁ େମା ସ�ାମୀର ଆସନ େଦଇ ପାରିବି ନାହZ 

େସଥି ପାଇଁ ଦୁନିଆ ଆଖିରୁ ନିଜକୁ ବ�ାଇ ରଖିବା ପାଇଁ ତୁମ ନଁାେର ଶ�ା ସିEୁରକୁ 

ସୁରgା କବଚ ଭାେବ ବ�ବହାର କରି ଆସିଛି ଏହି अଦୃଶ� ବtନ େକେବ ବି ତୁମକୁ େମା 

ଠାରୁ ଦୂେରଇ େଦଇ ପାରିବ ନାହZ ହଁ, ତେମ ସଂସାରର କାେଳ ସବୁଠାରୁ  ସୁEରୀ ¤ୀଟିଏ 

ପାଇଥିଲା କଣ ପାଇଁ େସ ତମକୁ ଛାଡି ଚାଲିଗଲା? କିh େକେବ ବି ଏକା| ସମୟେର ଏହି 

କାଳି ଝିअଟି ତମର ମେନ ପଡି ଥିବ ନି�ିତ ତୁେମ କରିଥିବା अନ�ାୟ ତୁମକୁ େକେବ 

ମଧ� େମାେତ ଭୁଲିବାକୁ େଦବନି ତୁମକୁ ଛାଡିନି େବାଲି ତ ତମ ଘରର ଭଲ ମEେର 

ଉପ�ିତ େହବାର अଧିକାର ରଖିଛି ଏତକ ଉପ�ିତ ପାଇଁ ମଁୁ େମା ନିଜକୁ ତୁମ ଠାରୁ 

अଲଗା କରିପାରିବି ନାହZ  ହାୟ ... अବେଶାଶ ତଥାପି ମଁୁ ତୁମକୁ ...................XXXXX 
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 ତମର ପି�ୟ ସୁକା|ି।    

 ଚିଠି େବାଧ ହୁଏ ନାନୀ କମ ଦିନ ତେଳ େଲଖିଛି। ଚିଠି ସବୁ ଏେଣ େତେଣ 

ଉଡୁଥିଲା। ମଁୁ େଦଖିଲି କାଳି अପା ତା େପ�ମର ଧ�ଜା ଉେଡଇ ପରାଜିତ କରିସାରିଛି ତାର 

ସ_� ାକୁ। ସଂସାରକୁ ବା_�ା େଦଇଛି କାଳି ଝିअର ବି ମନ େବାଲି େଗାେଟ अଛି, ବିେବକ 

अଛି, େସ ସମାଜ ପାଇଁ େସତିକି ଆବଶ�କ େଯେତ अନ� ମାେନ ବି। କାଲୀ ଝିअର ମନ କି 

ବିେବକ ଆେଦୗ କଳା ନୁହଁ ବରଂ େଗାରା ଝିअ ଠୁଁ अଧିକ ସଫା। अଧିକ ପଢି ପାରିଲିନି। 

ବାପା େସପେଟ ଡାକ ଛାଡିେଲ ତା, ପାଖକୁ ଯିବା ପାଇଁ..... 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ଗଦାଧର ବଳ 

ଆଇନଜୀବୀ ,ଭଦ�କ, ୯୪୩୭୧୨୮୮୪୧ 



ଆହ� ାନ
 ଇ-ପତି� କ

ା 

ଆହ� ାନ ଇ-ପତି� କା, ପ�ଦଶ ବଷ�, अ�ମ ସଂଖ�ା, अଗ� ୨୦୨୦ Magazine Downloaded from www.aahwaan.com 

ଆହ� ାନ ଇ-ପତି� କା ସ�ୂ!� ନିଃଶୁ$ ବିତରଣ େହତୁ ଡା େଜ�ାତି ପ�ସାଦ ପ*ନାୟକ, -ାରା ପ�ତି.ିତ ଓ ପ�କାଶିତ    Aahwaan.com  Aahwaan.com  Aahwaan.com  Aahwaan.com     57 

ଚେକାର ଚେକାରୀ କଥାଚେକାର ଚେକାରୀ କଥାଚେକାର ଚେକାରୀ କଥାଚେକାର ଚେକାରୀ କଥା    
 ସ�କ�ର ପରିଭାଷା େକେବ େକେବ अବୁଝା େହଇଯାଏ, ଗୁଡାଏ 

अନାବନା ପ�ଶiେର ଛEିେହେଲ ସ�କ�େର ଭ*ା ପଡ଼ିଯାଏ େବାେଧ 

ଜୀବନର ଲbା ରାaା ଚାଲୁ ଚାଲୁ େକେବ େକାଉ େମାଡ଼େର େକହି 

ଜେଣ େଦଖାହୁଏ, अଜଣା ମଣିଷଟା ମନର ସାଧା କାନଭାସେର ଆ,ିେହଇ ରହିଯାଏ 

ଆଖି େଖାଲିେଲ କି ବE କେଲ ମନ ଖାଲି ତାକୁ େଦଖିବାକୁ ଚାେହଁ, ସ¡ପiମୟ ହୁଏ ଜୀବନ, 

‘ଏଇ େବାେଧ େପ�ମ’, େକେବ ଛଳଛଳ ନଈଟିଏ ତ ପୁଣି େକେବ ଭୟ,ର ସମୁଦ�  … ସବୁର 

ସାମiା କରିବାକୁ ହୁଏ, କିh େସଇ ମନର ମଣିଷଟି ବିନା ଜୀବନଶନୂ� ଲାେଗ େଯମିତି। 

ଏମିତି ଏକ ସ�କ�ର କାହାଣୀ…ଚେକାର-ଚେକାରି ର କଥା…….. 

 ସାରାରାତି ହେ�ଲର େସଇ ଛ’ଫୁଟିଆ ଖଟର େଗାେଟ େକାଣେର ପଡ଼ିରହିଥିଲା 

ଈEୁ , ଆଖିେର ଆଖିଏ ଲୁହ ଆଉ ଛାତିେର ଛାତିଏ େକାହ େନଇ … େଯେତ େଚ�ା କେଲ 

ବି େସ ଲୁହ ଝରିବା ବE େହଉନଥିଲା ,େସ ଲୁହକୁ ବାର ବାର େପାଛି େଯେତ ଆଖି ବE 

କେଲ ମଧ� ଦିଶିଯାଉଥିଲା अତୀତର େସଇ ମଧୁର ସG �ତିର ~� ଝଲକ। ଆଖି େଖାଲି 

େମାବାଇଲ େଦଖିଲା , ସମୟ ରାତି ଦୁଇଟା ବାଜି ତିରିଶ ମିନିଟ … ବାହାେର ବଷ�ା 

ଚାଲିଛି ,ଖୁବ अtାର ଏ ରାତି , େଖାଲା ଝରକା େଦଇ ମଝିେର ମଝିେର ଯାହା େସୗଦାମିନୀ 

ର ନୀଳ ଆେଲାକ अନାୟାସେର ପଶିଆସୁଛି gଣିକ ପାଇଁ  ,ସେତକି ଈEୁ ପାଇଁ ତା’ର ଭାରି 

ଦରଦ । ଦିନସାରା କିଛି ଖାଇନି ଇEୁ , ଦୁଇକପ ଚାହା ଛଡ଼ା , େକମିତି ଖାଇଥା|ା େଯ ! 

େସାନାଲି ସୁଚରିତା 
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ଯାହାକୁ ଦିନେର ତିନିଥର ମେନପେକଇବାକୁ ହୁଏ ଠିକ ସମୟେର ଖାଇବାକୁ ,େସ ଖାଇଛ|ି 

କି ନାଇଁ ଇEୁ ତ ଜାଣିନି , ଇEୁ କୁ ଖାଇବା ସମୟେର ଭିଡିଓ କଲ େର ନେଦଖିେଲ ଯାହାର 

ଖାଇବା ସମୟ ଶା|ିେର କେଟନି ,େସ ଦୁଇଦିନ େହବ ଶା|ିେର ଖାଇଛ|ି କି ନାଇଁ ଇEୁ 

ନିେଜ ଜାଣିନି । अଜାଣତେର ଇEୁ ହାତ େଯାଡ଼ିଲା ଠାକୁର, ଉେ�ଶ�େର ,”ଖାଇ ପିଇ 

ଶା|ି େର ଥାଆh ,ଭଲେର ରୁହh ,ତା,ର ସବୁ ଦୁଃଖ ମେତ େଦଇ ନିେଜ ଖୁସି େର 

ରୁହh “,ମେନମେନ ଏତିକି କହିଲା ଇEୁ । ଇEୁ ଭାବୁଥିଲା ତା’ର େସଇ ମନର ମଣିଷଟି 

ବିଷୟେର , ଜୀବନଠୁ अଧିକ ଭଲପାଉଥିବା ତା’ ଆକାଶ, ବିଷୟ େର। ଏକ अºୁତ 

ସଂେଯାଗେର ଆର� େହାଇଥିବା ସ�କ�ଟି େବସ ହସଖୁସିେର ଆେଗଇ ଚାଲିଥିଲା ,ସକାଳୁ 

ଉଠି ଗୁଡ େମା!{  କହିବାଠୁ େନଇ ରାତିେର ପର~ର ର ନିଃଶ¡ାସ ଶୁଣି େଶାଇବା ଯାଏଁ 

ଜୀବନ ଚିରାଚରିତ ଭାେବ ଗତି କରୁଥିଲା , ଡାjର ଆକାଶ ହ~ିଟାଲ ଡୁ�ଟି ରୁ ଫି�  େହବା 

ମାେତ�  ଇEୁକୁ କଲ କର|ି ଆଉ ଇEୁ ର ଜୀବନ ତ ଆକାଶମୟ େହାଇସାରିଥିଲା , ସବୁ 

କାମ ଆଉ ପାଠପଢ଼ା ଭିତେର ଆକାଶ, ର ହZ अେପgା କରୁଥିଲା , ଦୂରତା େକେବ 

େହେଲ େପ�ମକୁ େରାକି ପାରିନଥିଲା,ଭବିଷ�ତର ସ୍ଵପi େଦଖୁେଦଖୁ ଦୁେହଁ ଦୁହZ,ର 

େକେବଠୁ େହଇସାରିଥିେଲ ,ଡାjର ଆଭାସ େବଶି ନୀରବ ରୁହ|ି ,ତା,ପାଇଁ ଇEୁ 

ଜାଣିଶୁଣି ପ�ଗ»। ହୁଏ ,ତା, ନୀରବତା କୁ ବୁଝିବାକୁ ସବୁ େଚ�ା କେର ,ଆଉ ଡାjର 

ଆକାଶ ବି ଇEୁକୁ ଖୁବ ଭଲ ପାଆ|ି । େହେଲ େକାରନା େରାଗଟି ଆସିବା ଦିନଠୁ ଡାjର 

ହିସାବେର ଆକାଶ , ର କାମ ଖୁବ ବଢିଯାଇଥିଲା , େସ ବ�a ରୁହ|ି ,ତଥାପି ସକାଳର 

ଗୁଡ େମା!{  େମେସଜ ଆଉ ରାତି େର େଶାଇବାେବେଳ କଲ କରିବା େକେବ ବ�ତିକ�ମ 

େହଇନଥିଲା । େହେଲ ଏଇ ତିନିଚାରି ଦିନରୁ ଡାjର ଆକାଶ ଟିେକ ଟିେକ କଥାେର 
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ଚିଡୁଥିେଲ , ସବୁେବେଳ ଶା| ରହି ଇEୁକୁ େଗଲ୍ହା କରୁଥିବା ମଣିଷଟି କିଛି କଥା ଶୁଣିବାକୁ 

ପ�aୁତ ବି ନଥିେଲ , ଇEୁ େଚ�ା କରୁଥିଲା ପରି�ିତିକୁ ସହଜ କରିବାକୁ , अନଲାଇନ େର 

ଲୁେଡା େଖଳୁଥିେଲ େସମାେନ ,ଇEୁ ଗୀତ ଗାଉଥିଲା ଆକାଶ ,ୁ ଶୁଆଇବାକୁ ,କାହZକି ନା 

ଇEୁ ନିଜକୁ େକବଳ ଆକାଶ , ଆଖିେର େଦଖିଛି , ଆକାଶ, େପ�ମିକା ସହ େସ ତା,ର 

ଭଲବtୁଟିଏ ମଧ� । େହେଲ କିଛି ଦିନ ରୁ ବ�aତା କାଇଁ ବଢ଼ୁଥିଲା , େଦଖାେହବାର ପୁରା 

ନ’ ମାସ ଆଉ ସତର ଦିନ େହଇସାରିଥିଲା , େକାରନା ପରି�ିତି ପାଇଁ େକହି କାହା ପାଖକୁ 

ଯାଇଆସି ପାରୁନଥିେଲ ।ଇEୁ ଗଲା ଦୁଇ ଦିନ ରୁ େବଶିେବଶି ଝୁରୁଥିଲା ଆକାଶ ,ୁ ଆଉ 

ଡାjର ଆକାଶ ଏ କଥା ବୁଝh େବାଲି ରୀତା ଚାହୁଁଥିଲା, ରୀତା େସଦିନ ଖୁବ अଭିମାନ େର 

ମୁହଁ ଫୁେଲଇ ବସିଥିଲା , େଛାଟ ମନଟା େଖାଜୁଥିଲା ଆକାଶ ,ର ଦୁଇପଦ ମିଠା କଥା , 

ଆକାଶ ସକାଳୁ େଫାନ କେଲ , ଇEୁ ରୁଷି ଥାଏ ,େହେଲ ଇEୁ ଭିଡିଓ କଲ େର ନିେଜ କିଛି 

କହିବା ଆଗରୁ ଆକାଶ ବୁଝିଗେଲ େବାେଧ ,କହିେଲ ‘ ନିଜ ମୁଡ ଠିକ କର ଆଗ ,ଯଦି କିଛି 

ହଜିଯାଇଛି େଖାଜିସାର ,ପାଇଗେଲ ,ମନ ବୁଝିଯିବ .. ପେର କଥା େହବା’ ..ଆଉ େଫାନ 

କାଟିେଦେଲ ,ଇEୁ ନିଜ ଆଡୁ େଫାନ କଲା ,େହେଲ ଆକାଶ ଆଉ କଥା େହବାକୁ 

ଚାହZେଲନି । ଇEୁ ଚୁପ ରହିଲା ,ଦିନ ଯାଇ ସt�ା େହଲା ,ଆକାଶ େଫାନ କେଲନି 

ଆଉ ,ଇEୁ ନିଜ ଆଡୁ େଫାନ ଲେଗଇଲା ,ଆକାଶ ଶା| ଥିେଲ .. ଇEୁ ଦୁଇପଦ କଥା 

େହଇ ରଖିେଦଲା ,େରାଗୀ େଦଖୁଥିେଲ ଡାjର ଆକାଶ । ତଥାପି ଇEୁର ମନ ବିଚଳିତ 

ଥିଲା ,େସ ଆକାଶ , ଠୁ ଟିେକ ନରମପଣ ଚାହୁଁଥିଲା ,େବାେଧ େପ�ମିକାର अଧିକାର େନଇ 

। ରାତି ଦଶଟା କୁ ଆକାଶ କଲ କେଲ ,ଇEୁ ସହ ଖୁବ ସାଧାରଣ ଭାେବ କଥା େହେଲ 

ଆଉ ମ�ିଗେଲ େସାସିଆଲ ମିଡିଆ ଆଉ ଗୁଗୁଲ େର ନିଉଜ େଦଖିବାେର । ଇEୁ 
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ଚାହୁଁଥିଲା ଆକାଶ ଟିେକ ଇEୁ କୁ ଭଲ କରି େଦଖh,େକବଳ ଇEୁ ସହ ପା� ମିନିଟ 

अ|ତଃ ଗପ କରh । କିh ….. ଆକାଶ ତା, ଦୁନିଆ େର ଥିେଲ ,ନୀରବ ଆଉ େସଇ 

ବE ହୃଦୟର ମଣିଷ େଟ ଭଳି … ଇEୁ अଭିମାନ ଆଉ ରାଗ େର କାEି ପେକଇଲା ,ତଥାପି 

େସ ଇEୁକୁ କିଛି କହିେଲନି ,ଏେବ ଆକାଶ ରାଗିଗେଲ ,ଇEୁର ଏପ�କାେର ବ�ବହାର େର 

ଖୁବ ବିରj େହେଲ ,ଗାଳି ଖାଇଲା ଇEୁ ,ଆକାଶ େଫାନ କାଟିସାରିଥିେଲ ।… ନିଜକୁ 

ବୁେଝଇଲା ନିେଜ । େକାରନା ପେର ସମୟ ହିସାବ େର ସବୁ ଠିକ େହାଇଯିବ େବାଲି 

ନିଜକୁ ନିେଜ ଆଶ¡ାସନା େଦଲା ,ଆଉ ଖୁବ ଶୀଘ� ନିଜକୁ ସହଜ କଲା ,େଚ�ା କଲା ଆକାଶ 

, ସହ କଥା େହବାକୁ ସବୁ अଭିମାନ ରାଗ ଭୁଲି କି ……… 

 କିh … କିh ଏ କ’ଣ !!!!! ହ୍ଵାଟସ୍ଆପ େର ଇEୁ ବB କ େହଇସାରିଛି ,ଆକାଶ 

ତାକୁ େଫାନ େର ମଧ� ବB କ କରିସାରିଛ|ି , ଆକାଶ ,ୁ କିଛି କଥା ଭଲ ନଲାଗିେଲ 

अଯଥା ଯୁjି ଠୁ ଦୁେରଇ ରହିବାକୁ େସ ଏମିତି କର|ି ଇEୁ ଜାେଣ ,କିh ଏେତ ନିବିଡ଼ 

ସ�କ� େର ମତା|ର େହବା ସ¡ାଭାବିକ କଥା େହେଲ ମନା|ର ନେହଉ େବାଲି ଇEୁ 

ଚାେହଁ ,ଆଉ ମତପାଥ�କ� ପର~ର କୁ ଜାଣିବାର ସୁେଯାଗ େଦଇଥାଏ ,ଏମିତି େବାେଧ 

େକବଳ ଇEୁ ଭାେବ …. ବାସ , ତା’ପରଠୁ ଦୁଇ ଦିନ େହବ ଇEୁ ଏମିତି अବ�ାେର , 

କାରଣ େଖାଜୁଛି ତା’ ଭୁଲର ,ଏ ପରି�ିତି ର ,ପାଉନି । ଇEୁ ନିଜକୁ ଖୁବ ସୁରgିତ ଭାେବ 

ଆକାଶ , ପାଖେର ,କିh ଏମିତିେର ଇEୁ ନିଜକୁ ସ�ାଳିପାରୁନି । ଇEୁ େଗାେଟ ଦୃଢ଼ମନା 

ଝିअ େବାଲି ସମେa ଜାଣ|ି ,କିh ଆକାଶ, ପାେଖ େସ ନିଜକୁ ଏମିତି ହେଜଇସାରିଛି 

େଯ ,େସ ନିଜକୁ େକେବ େଖାଜିନି । େତଣୁ ହଠାତ ଏମିତି େଗାେଟ ଘଟଣା ପେର ଇEୁର 

ମାନସିକ अବ�ା ଭଲ ନାଇଁ, ଦୁଇ ଦିନରୁ େସ େକବଳ ଆକାଶ ,ୁ ଝୁରୁଛି,ତା’ର ଦିନ 
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ଆର� େହଉନି ଆକାଶ , ଗୁଡ େମା!{  େମେସଜ ବିନା …… ଖୁବ କାEିକାEି ଆଖି 

ଫୁଲିଯାଇଥାଏ ,ରୁମ ରୁ ବାହାେରନି ଇEୁ। ଖାଇବା େଶାଇବା ପ�ାୟ ଭୁଲିଯାଇଛି େସ । 

ଡାjର ଆକାଶ , ର ଜୀବନର ପ�ଥମ େ�େଥାେ:ାପ , େଯାଉଟା ଡାjର ଆକାଶ ଓଡିଶା 

ଛାଡିଲା େବେଳ େଦଇଯାଇଥିେଲ ଇEୁକୁ, ଭାରି ଯତi  େର ତାକୁ ସାଇତି ରଖିଥିଲା ,ଏେବ 

ଇEୁ ଧୀେର େଶଜ ରୁ ଉଠିଲା  ,ବ�ାଗ ଭିତରୁ ବାହାର କଲା େ�େଥା ….କ’ଣ ଭାବି ବହୁତ 

େଗଲ କରିପେକଇଲା େସଇଟାକୁ , ବୁକୁେର ଚାପି ଧରିଲା….ବିଚଳିତ ମନଟା ଥମ କରି 

ଚୁପ େହଇଗଲା େଯମିତି ….. ମେନପଡ଼ିଗଲା େସଇ ମୁହୂତ� େଯେବ ନିଜ ନାରୀତ�  ର ପ�ଥମ 

ଲ�ାକୁ ସେପ�େମ ସମପ{ େଦଇଥିଲା ଆକାଶ , ପାଦତେଳ ସବୁଦିନ ପାଇଁ,ଆଉ ଆକାଶ 

ତା’ଛାତି େର ମୁu ରଖି କଥାେଦଇଥିେଲ ସାରାଜୀବନ ଏକାଠି ଚାଲିବାର …େଭାର ଚାରିଟା 

େହଇସାରିଥିଲା , ବାହାେର ବଷ�ା ଛାଡିଯାଇଥିଲା ,ଇEୁର ଲୁହ ବE େହଇସାରିଥିଲା … 

େ�େଥାକୁ ଧରି ଧୀେର ଧୀେର ଆଖି ପଲକ େର ନିଦ ଭରୁଥିଲା … କାନ କୁ ଶୁଭୁଥିଲା ଖାଲି 

ଆକାଶ , େସ ମଧୁର अଥଚ ଗା�ୀଯ��ମୟ ସ୍ଵର ‘ ତେତ ଛାଡ଼ିକି କୁଆେଡ ଯିବି େଲା 

ମାମା’………….,ଇEୁ अେପgା କଲା ତା’ ଆକାଶ ,ୁ ,ଯାହା ଛାତିେର େଲାଟି ବାରବାର 

ନିଜକୁ ଭୁଲିଯିବ ,ଝରକା େସ ପାେଖ ସିEୁରା ଫାଟି ଆସୁଥିଲା ଆକାଶ େର , ଏ ପାେଖ ଇEୁ, 

ଡାjର ଆକାଶ , ହୃଦୟ େର ପୁଣିଥେର ଉଇଁ ଆସିବାର ବିଶ¡ାସ େର େଶାଇବାର ଉପକ�ମ 

କରୁଥିଲା….ଆଉ େସପେଟ ପାହା|ି ତାରା ଆକାଶର େକାଳରୁ ଆଖିମିଟିକା ମାରି ଦୁ�ାମୀ 

କରୁଥିଲା …..� 
 

ଇ-େମଲ –sucharita.jj16@gmail.com  



ଆହ� ାନ
 ଇ-ପତି� କ

ା 

ଆହ� ାନ ଇ-ପତି� କା, ପ�ଦଶ ବଷ�, अ�ମ ସଂଖ�ା, अଗ� ୨୦୨୦ Magazine Downloaded from www.aahwaan.com 

ଆହ� ାନ ଇ-ପତି� କା ସ�ୂ!� ନିଃଶୁ$ ବିତରଣ େହତୁ ଡା େଜ�ାତି ପ�ସାଦ ପ*ନାୟକ, -ାରା ପ�ତି.ିତ ଓ ପ�କାଶିତ    Aahwaan.com  Aahwaan.com  Aahwaan.com  Aahwaan.com     62 

ଗଁାେର ଡାjରବାବୁଗଁାେର ଡାjରବାବୁଗଁାେର ଡାjରବାବୁଗଁାେର ଡାjରବାବୁ    
 େସେତେବଳକୁ ଦଶମ େଶ�ଣୀେର अଧ�ୟନ କରୁଥାଏ | ଆମ 

ଗଁାେର ଜେଣ ମାତ�   ଡାjର ଥିେଲ | େସ େକବଳ ଆମର ନୁେହଁ, ଆମ 

ଗଁା ଯାକ ଏବଂ ଏହାର ଆଖପାଖେର ଥିବା ସମେa େଛାଟ େଛାଟ ଗଁାର 

େଲାକ,ର ଡାjର ଥିେଲ | ଜାତିେର େସ ବzାଳି େଲାକ | ଗଁା ମଝିେର ତା,ର ଘର ଓ 

ଘର ଆଗେର ତା, ନଁା ସହିତ ଏଲ୍.ଏମ୍ .ପି. - अଥ�ାତ୍; ‘ଲାଇେସନ୍ସିଏଟ୍ େମଡିକାଲ 

ପ�ା¨ିସନର’ େବାଲି େଲଖା େହାଇଥିଲା | ଡାjରବାବୁ ଜେଣ अତ�| ଭଦ�  ଓ େସiହୀ ବ�jି 

ଥିେଲ | ତା, ବ�ବହାର େଵଶ୍ ଉ�େକାଟୀର ଓ ପରିମାଜ{ତ ଥିଲା | ଖuି ଓଡିଆେର 

ତା, ବzାଳି ଭାଷା ଶୁଣିବାକୁ ଖୁଵ୍ ମିଠା ଓ ମନଛୁଆଁ ଲାଗୁଥିଲା | େବଶଭୁଷା अତ�| 

ସରଳ | ଧଳା ପ�ା© ସାଟ� ସହିତ ହାତେର େଗାଟିଏ େସାନାଟା ବ� ାuର ହାତଘ©ା | 

େବକେର ସଦାେବେଳ ଝୁଲୁଥାଏ େ�େଥାେ:ାପଟିଏ | ଡାjରବାବୁ, ବାହନ କହିେଲ, ଏକ 

ପୁରୁଣା ଗ�ୀନ୍ ମେଡଲ ଏଟଲାସ୍ ସାଇେକଲ | ହସ ହସ ମୁହଁେର ସାଇେକଲ ଚେଲଇ 

ଯାଉଥିବାେବେଳ ବାଟଯାକ େଲାକମାେନ ସ�ାନର ସହିତ ଡାjରବାବୁ, ପ�ତି ନମ:ାର 

ଜଣାଉଥିେଲ | େବେଳେବେଳ ସାଇେକଲ ଚେଲଇବା ସମୟେର ବାଲାନ୍ସ ରଖି ନପାରି 

ସାଇେକଲରୁ ଉତରିପଡି େଲାକ, ସହିତ ସୁଖଦୁଃଖ େହଉଥିେଲ | ଡାjରବାବୁ, ଘର ଓ 

କିB ନିକ୍ େଗାଟିଏ ଜାଗାେର | ଉପର ମହଲାେର େସ ଓ ତା, ପରିବାର ରହୁଥିବାେବେଳ 

ତଳ ମହଲାେର ତା,ର କିB ନିକ୍ | ପ�ତିଦିନ ସକାଳୁ ସକାଳୁ କିB ନିକ୍ େର ପାଖଆଖେର ଥିବା 

ସାଇ ପ�ସାଦ ସାହୁ 
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ଗଁା େଲାକମାନ,ର ଭିଡ ଜମୁଥିଲା | ଡାjରବାବୁ, କିB ନିକ୍ େର ଦୁଇ ଜଣ େଲାକ କାମ 

କରୁଥିେଲ | ଜେଣ ପିअନ ଓ ଆଉ ଜେଣ କ�ାଉuର | ପିअନର କାମ ସବୁଦିନ 

ଡାjରବାବୁ, ଘର ଓ କିB ନିକ୍ ସଫାସୁତୁରା କରିବା | କିh କ�ାଉuରବାବୁ ସକାଳୁ ଘରୁ 

ଆସିେଲ କାଉ©ର ରୁମ୍ େର ଥିବା କାଠ େଟବୁଲ୍ ଆଗେର �ୁଲଟିଏ ପେକଇ ବସୁଥିେଲ |  

ଔଷଧ େଦାକାନ ଭଳି େଟବୁଲ୍ ଉପେର ଧାଡି ଧାଡି େହାଇ ବିଭିନi  ରzର ଔଷଧ 

େବାତଲଗୁଡିକ ସବୁ ସେଜଇ େହାଇ ରହିଥାଏ | ଡାjରବାବୁ, ନିେଦ�ଶ अନୁଯାୟୀ ତିନି / 

ଚାରି େବାତଲରୁ ଔଷଧ ମିଶାଇ େଗାଟିଏ େଛାଟ ପBା�ିକ୍ ଡବାେର ଭ_{ କରାଯାଏ | େସହି 

ପBା�ିକ୍ ଡବା ଉପେର େଛାଟ କାଗଜର �ିକର ମାରି ଦିଆଯାଇଥାଏ ଓ େରାଗୀକୁ େସଥିରୁ 

ଦିନକୁ ଦାଗ अନୁସାେର େକେତ ପାନ ଖାଇବ ବୁେଝଇ ଦିଆଯାଇଥାଏ | ଔଷଧ ସହ 

ଡାjରବାବୁ, ଫିସ୍ ଥିଲା ମାତ�  ଦଶ ଟ,ା | ପାଖ ଆଖେର ଥିବା େଛାଟ େଛାଟ ଗଁାରୁ 

ଗରିବ େଲାକମାେନ ଡାjରବାବୁ, ପାଖକୁ ଆସୁଥିବା େବେଳ ଧନୀ େଲାକମାେନ 

ଡାjରବାବୁ,ୁ ତା, ଘରକୁ ଡାକୁଥିେଲ | ସବ�ସାଧାରଣ, ପାଇଁ ଉ�ି� ସମୟ 

अତିବାହିତ େହବା ପେର ଡାjରବାବୁ ତା, ପୁରୁଣା ଗ�ୀନ୍ ମେଡଲ ଏଟଲାସ୍ ସାଇେକଲ 

ଧରି ମୁuେର ଧଳା ରzର େଗାଟିଏ େଟାପି ଲେଗଇ େରାଗୀମାନ, ଭିଜିଟ୍ େର ବାହାରି 

ପଡ|ି | ଘେର େରାଗୀକୁ େଦଖିଲା ମାେତ�  େସ ପ�ଥେମ ବାମ ହାତର ମଣିବtକୁ ଧରି 

େଗାଟିଏ ରୁ ଦୁଇ ମିନିଟ୍ ପଯ��| ଆଖି ବE କରିେଦେବ | अ} କିଛି ସମୟ ପେର 

େ�େଥାସେକାପଟି ପୁରା ଛାତି ଉପେର ବୁେଲଇ ଆଣିଲା ପେର , େରାଗୀକୁ କିଛି 

ପଚରାଉଚୁରା କରିେବ ; ଗାଧୁଆପାଧୁଆ େକମିତି ,ଖା’ପିଆ କ’ଣ କରୁଛ , େଦହ େକମିତି 

ଲାଗୁଛି  ଇତ�ାଦି ଇତ�ାଦି | ଔଷଧ ନିୟମିତ ଖାଇବା ସହ ପରୂା ବିଶ�ାମ େନବା ପାଇଁ 
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ଡାjରବାବୁ େରାଗୀକୁ  ପରାମଶ� େଦେବ | େପ�ସକି�·ନ େବାଲି କିଛି ନ ଥାଏ | ଔଷଧ 

କହିେଲ େଗାେଟ କି ଦି’ଟା େଛାଟ ପ�ାେକଟ୍ ଓ ତା’ ସହିତ ନାଲି କି େନଳି ରzର ପାଣି 

ଶିଶିଟିଏ | ଘରକୁ ଆସିବା ପାଇଁ ଡାjରବାବୁ, ପାଉଣା ଥିଲା ପEର ଟ,ା | େଦଖh ; 

ପେୂବ� ଡାjର ଓ ଡାjରୀ ବ�ବ�ା େକେତ ସରଳ ଥିଲା | ବ_�ମାନ କୁଆେଡ ଗେଲ େସ 

ଡାjର, ଆଉ କୁଆେଡ ଗଲା େସ ଚିକିସ୍ସା ବ�ବ�ା | ଆଜିକାଲି ଟିେକ କ’ଣ େହେଲ 

େରାଗୀ ମାେନ ଧାଇଁ ଯାଉଛ|ି େ~ସିଆଲି�, ସୁପର େ~ସିଆଲି� ଓ େମଡିସିନ୍ 

େ~ସିଆଲି�ମାନ,  ପାଖକୁ | ଡାjର ଆଉ େରାଗୀର ଆଖି, ଜିଭ ଓ େଚେହରାକୁ େଦଖି 

େରାଗ ନି!�ୟ କରିପାରୁନାହା|ି | ସହରର ବିଭିନi  �ାନେର ଥିବା ବଡ ବଡ କିB ନିକ୍ 

ମାନ,େର ବିଭିନi  େଟ� କରି େରାଗୀ ଡାjରବାବୁ,ୁ େଦଖାକରିବା େବଳକୁ ତା’ର अଧା 

ଜୀବନ ଚାଲି ଯାଇଥାଏ | େରାଗୀ ଆଣିଥିବା େଟ� ରିେପାଟ�କୁ େଦଖିବାେର ଡାjରବାବୁ 

ଏେତ ବ�a ରହ|ି େଯ , େରାଗୀର ଶୁଖିଲା ମୁହଁକୁ  ଚାହZ  ଟିକିଏ ହସିେଦବାକୁ ବି ଫୁରସତ 

ନ ଥାଏ | େରାଗୀ ସହିତ କେଥାପକଥନର େକୗଣସି ଆବଶ�କତା ନ ଥାଏ | ସତେର 

େଯପରି ବୀଜ ଗଣିତର ଧାରା ଭଳି ; ତୁମର େଟ� ରିେପାଟ� େର ଏହା ବାହାରିଛି, अତଏବ 

ତୁେମ ଏହି  େମଡିସିନ୍ ଖାଇବ | ଡାjରବାବୁ ନ�ାୟେର େପ�ସକି�ପସନ େଲଖିେଦଇ େନ�୍ 

ଟ୍ କହି େଟବୁଲ ଉପେର ରଖାେହାଇ ଥିବା େବଲ୍ ଘ©ି ଟିକୁ ବଜାଇ େଦେବ | ଆପଣ,ର 

ଉପ�ିତି ତା,ୁ अସହ� ମେନ ହୁଏ | ଆପଣ ଆଉ ପେଦ ଦି’ ପଦ କଥା ଡାjରବାବୁ, 

ସହିତ େହବାକୁ ଚାହୁଁ ଥିେଲ ମଧ� ପରି�ିତି େଦଖି  ଆପଣ,ୁ ଉଠିବାକୁ ପଡିଥାଏ | ଡାjର 

अଛ|ି, େରାଗୀ अଛ|ି, କିh ଡାjର ଓ େରାଗୀ, ଭିତେର ଆଉ େସ ପବୂ� ଭଳି ଭାବ ନାହZ 

| ଡାjର, ପାଇଁ େରାଗୀ ଜେଣ ଗ�ାହକ େହାଇଗଲାଣି | ଗଁା େଲାେକ େରାଗ େହେଲ 
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ଶରୀର େଦଖାଇବାକୁ ଯାଇ ସହର ମାନ,େର ଠକାମୀର ଶିକାର େହବା ସହ େଗାଟିଏ 

କିB ନିକ୍ ରୁ ଆଉ େଗାଟିଏ କିB ନିକ୍ କୁ  ବୁଲି ନୟା| େହାଇପଡିେଲଣି | ବରଂ, େରାଗ 

ଥମିବାର ନଁା ଗt ନାହZ | ଏହି ସମୟେର ଆେମ ଯଦି ଡାjରୀ ଓ ଚିକିସ୍ସା ବ�ବ�ାେର 

କିଛି ପରିବ_�ନ ନ କରିପାରୁେଛ , େତେବ अସହାୟ େହାଇ ନ ପଡି ଆମ ଜୀବନ ଓ 

ଜୀବନେଶୖଳୀେର ଯଦି କିଛିଟା  ପରିବ_�ନ ଆଣିପାରେ|, େତେବ ହୁଏତ ଆଜିର ଡାjର, 

ଜsାଳରୁ अଧିକାଂଶେର ମୁjି ପାଇ ପାରେ| | କିh ଏ କଥା ଶୁଣିବାକୁ ବ_�ମାନ ଆଉ 

େକହି ପ�aୁତ ନାହା|ି |  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

(ସiାତେକା_ର ବାଣିଜ�) 

ଗzାଧର େମେହର ବିଶ¡ବିଦ�ାଳୟ , ସbଲପୁର 

ଭ� ାମ� ଭାଷ  – ୯୯୩୭୦୩୪୭୪୨ 
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କେqଇକେqଇକେqଇକେqଇ    
 ଦିନ ଥିଲା କୁ�ାର ଘର ମାଟି କେqଇ େର ପିଲାଏ େଖଳୁଥିେଲ, 
ମାଟିେର। ତା ପେର ଆସିଲା ଚିନାମାଟି କେqଇ, ତା ପେର ରବର୍ 
ପBା�ିକ େକେତ ରକମର ଭଳିକି ଭଳି କେqଇ। ଲିପୁନ କିଛି କେqଇ 
ଧରି େଖଳୁଥାଏ। ଠାକୁ ଆଇ ଆସି କହିଲା ଚାଲ୍ େଦଖିବା େତା ମାଇଁ କଣ ସବୁ ଆଣିଚି। 
କେqଇ େକେତେବେଳ େଖଳନା ହୁଏ ତ େକେତେବେଳ କାହା ପାଇଁ ଯ�ଣା ବି। ମିତା ର 
ଯ�ଣା ବି ଠିକ୍ ଥିଲା େସଇଦିନ। 
 ମିତା, ନୂଆ ବାହା େହାଇ ଆସିଥାଏ, ବହୁ ବାଧା ବିଘi ପେର, ମନର ମଣିଷ ଟାକୁ 
ପାଇଲା ପେର ଖୁସି ଥାଏ। ନୂଆ ଘର ବି ଚିହi ା ଚିହi ା, ଆପଣାର ଲାଗୁଥାଏ। ଘର ଭିତରକୁ 
ପଶି ଆସିେଲ ଆଇ ଶାଶ।ୂ  
- କଣ େଶାଇଥିଲୁ କି? 
- ନଁା େଶାଇନି, ବସିଥିଲି। 
- େତା ମା କଣ କେqଇ େଦଇନି? େସ କଣ ଜାଣିନି କେqଇ ନେଦେଲ ପିଲା ପିଲି 
େହବାେର अସୁବିଧା ହୁଏ? ତେମ ଯାହା କରୁଛ କର େମାର ବେଷ� ଭିତେର ପିଲା ଟିଏ 
ଦରକାର୍। 
 ଆଇ ଶାଶରୂ େରାକ୍ େଠାକ୍ କଥାର କି ଉ_ର େଦବା ଭାବି ପାରିଲାନି, ଏଇତ ସୁମିତ 
ଆସିେଲଣି, ସବୁ ସ�ାଳି େନେବ। କିଛି କହିେଲନି ହସି େଦଇ ପେଳଇେଲ। ସୁମିତ୍ ର 
ଏପରି ବ�ବହାର ଆଶା କରି ନଥିଲା ମିତା। 
 କିଛି କହିଲାନି ମିତା, ଚାହୁଁ ଚାହୁଁ ହଲB ା େହଲା ଘର ଯାକ, ସମେa ନାନା କଥା 

ସୁଦୀପ େରାହନ ବାଘ 
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କହିେଲ, ସୁମିତ୍ ବି ଆସି କହିେଲ ଆଉ ୪ ଟା ଦିନ, ଆେମ ପେଳଇବା, କାଇଁ ମନ ଦୁଃଖ 
କରୁଛ? ମିତା କୁ ଲାଗିଲା ସୁମିତ ବି କଣ ସମa, ସହ ସମାନ? େସ େମା ପାଇଁ ଏହାର 
ପ�ତିବାଦ କଲାନି କାହZକି? ଏଇଟା ସମିୂତ୍ ଠାରୁ ଆଶା କରୁନଥିଲା ମିତା। ହଉ ଛାଡ଼, େମା 
ଭାଗ�, ବାହା ତ େହଇ ସାରିଲିଣି। 
 ଆଉ ତିନି ଦିନ ଏମିତି ଗଲା, ମନ ଭଲ ଲାଗୁ ନଥାଏ ମିତା ର। ସାମାନ� କେqଇ 
ପାଇଁ େମାେତ ଏେତ କଥା ସୁେଣଇ େଦେଲ? ମଁୁ କଣ ବାଂଝ? େମାର କଣ ପିଲା ଛୁଆ 
େହବନି ଆମ ଘରୁ କେqଇ ଆସି ନାହZ େବାଲି? ଏଇଟା େକମିତିକା अt ବିଶ�ାସ?ଏମିତି 
ଭାବୁ ଭାବୁ ଲିପୁନ୍ କହିଲା ମାମଁୁ, େମାର େଗାେଟ ନୂଆ କେqଇ ଆଣିବୁ। ମାଇଁ କୁ କହ, 
ମିତା କୁ ଲାଗିଲା ସୁମିତ ଛିଗୁେଲଇ କହୁଚି େବାେଧ?  
 େବାଉ େକାଉଠି ଥିେଲ ଆସି କହିେଲ ଆଣି େଦ ତା ପାଇଁ, ମାମଁୁ ଟା େହଇଚୁ କେqଇ 
େଦଇ ପାରିବୁନି। ସୁମିତ୍ ସୁେଯାଗ ଟା ହାତ ଛଡ଼ା କରିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁ ନଥିଲା। 
-କାଇଁ କେqଇ ନେଦେଲ କଣ ଛୁअ◌ା େହବନି? 
-ଏଠି ଛୁଆ େହବା କଥା ଆସିଲା କଣ ପାଇଁ? 
-ତେମ ମାେନ ତ େନଇକି ଆସିଲା? 
-ଆେମ କଣ ଆଣିଲୁ? ଏଇଟା ପ�ଥା। ସମେa କର|ି। େତାେତ ଖରାପ୍ ଲାଗିଲା କି? 
- ଖରାପ୍ ଲାଗିବା ଟା, େତା ଠୁ େବଶୀ ଭଲ େର କିଏ ଜାଣିଚି? 
 ନୀରବ େହଇଗେଲ, ସୁମିତ� ା େଦବୀ, ସୁମିତ ଏମିତି କଣ କହିଗଲା? ପୁअ ହାତରୁ ଖସି 
େବାହୂ ର େହଇ ଗଲା କି? କଣ ପାଇଁ ଏମିତି କହିଲା? ରାତିେର, େଶାଇବାକୁ ଗଲା 
େବେଳ, अଭିଜିତ ପଚାରିେଲ, କଣ େବାହୂ ହଇରାଣ କରିଛି କି? ମୁହଁ ଟା ହାuି ଭଳି କାଇଁ 
କରିଚ?  
-ନାଇଁ, େସଇ କେqଇ କଥା, େବାହୂ କୁ କହିଲି େବାଲି ପୁअ େବାହୁ ପଟିଆ େହଇ େମାେତ 
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କହୁଚି।  
-କଣ କହିଲା କି ସୁମିତ? 
-କହିଲା ଏମିତି କହିେଲ ଖରାପ୍ ଲାେଗ କି ନାହZ, େମା ଠୁ େବଶୀ କିଏ ଜାଣିଚି? 
-ଠିକ୍ ତ କହିଛି◌ି, ତମଠୁ େବଶୀ କିଏ, ଜାଣିଚି, ନୂଆ େବାହୂକୁ ତା ବାପା ମା ବିରୁ� େର 
କହିେଲ, କି ପରିହାସ କେଲ େକେତ ଖରାପ୍ ଲାେଗ। ଲିପନୂ୍ ଆସିବା ଦିନରୁ ଭୁଲି ଗଲ 
େବାେଧ। ତେମ କେqଇ େଦଇ ନଥିଲ େବାଲି ତମ ଝିअ ର ଶାଶ ୂତମକୁ େକମିତି େରାକ୍ 
େଠାକ୍ ଶୁେଣ ଇ େଦଇ ଥିେଲ? ଭୁଲି ଗଲ େବାେଧ? 
-ଆେର ସତ କଥା, ସମୁଡ଼ିଆଣି େକେତ ଶୁଣାଇ ନଥିେଲ, "ଯଦି ବେଷ� ଭିତେର ପିଲା ଛୁଆ 
ନେହଲା, ତାହାେଲ, ଝିअ କୁ େନଇଯିବ।" ଜାଣି ଶୁଣି େକେତ ବଡ଼ ଭୁଲ୍ େଟ କରିେଦଲି। 
ଆସୁ ଆସୁ ଝିअ ଟାର ମନ ଖରାପ୍ କରିେଦଲି।  
-ମଁୁ ବି େସଇ କଥା ଭାବୁଥିଲି, ଶାଶ ୂଶାଶ,ୂ େକେବ ମା େହଇ ପାରିବନି। 
 अ� ମzଳା ଦିନ ଯିବି େବାଲି ଜିଦ୍ ଧରିଛି ସୁମିତ, ମଁୁ ଆଉ ଛୁଟି େନଇ ପାରିବି 
ନାହZ। ପୁअ େବାହୂ, अ� ମzୁଳା ସାରି ଘରକୁ େଫରି ଯିବାକୁ ଉଦ�ତ େହେଲ, ଗଲା 
େବେଳ, ମିତା କୁ ଡାକି କହିେଲ, ଭୁଲ୍ ବୁଝିବୁ ନାଇଁ, ଆଇ ବୁଢୀ େହଲାଣି, ତାର ଆଉ 
େକେତ କାଳ? କଥା ଧରିବୁନି, ଭଲେର ଚଳିବୁ। ତମର େଯେତେବେଳ ଇkା 
େସେତେବେଳ ପିଲାଟି କରିବ। କେqଇ େମାର ଦରକାର୍, ମିଛି ମିଛିକା ନୁେହଁ, େତା 
େକାଳର କେqଇ, େତା େବାଉ ନୁେହଁ, ତୁ ଦବୁ େମାେତ। ବୁଢ଼ୀ େହେଲ, େମା େଖଳନା ସିଏ 
େହବ। 
 ହଉ, ସୁମିତ ର ଖିଆ ପିଆ ଧ�ାନ ଦବୁ, ମିତା ର ମନେର ଶାଶ ୂଟା ମା ପଲତୁ ଥିଲା 
ଧିେର ଧିେର।                 ଭାରତୀୟ େ�ଟ୍ ବ�ା,, ଆ�ଳିକ ଶାଖା, ବ� ହG ାନଗର, ବ� ହG ପୁର 

ଇେମଲ୍ : sudeep.bagh@sbi.co.in / sudeeprohan@gmail.com 
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ପ�ତୀgାପ�ତୀgାପ�ତୀgାପ�ତୀgା    
( ସାହିତ� ମନର ଆଇନା , ସମାଜର ଦପ�ଣ । େମା ମନ अଗଣାେର 
ଭଉଁରୀ କାଟୁଥିବା େକଇପଦ କଥା….) 
 କାହZ େକେତ ବଷ�ର ପ�ତୀgା ପେର ଆମର ପି�ୟ ଭାରତ ଭୂମି 
ସ�ାଧୀନତାର ସ�ାଦ ଚାଖିଥିଲା। େକେତ େକେତ ମହାମାନବ ଆତG ାହୁତି େଦଇ ଆମ େଦଶକୁ 
ଶତ� � କବଳରୁ ମୁj କରି ଦୀଘ� ୭୪ ବଷ� ତେଳ अଗ� ମାସ ୧୫ ତାରିଖେର ଆମକୁ 
ସ�ାଧୀନତାର େଭଟି େଦଇଥିେଲ। େସହି ଦିନ ଠାରୁ ସ�ାଧୀନତା ଦିବସ ପ�େତ�କ 
ଭାରତୀୟ, ପାଇଁ ଏକ ଉ�ବର ଦିନ । ଆଜି ପୁଣି େସହି ଉ�ବର ଦିନ ଆସିଛି । ଆଜି 
ମଧ� ପ�ାଚୀ ଦିଗେର ଆଦିତ� अରୁଣ କିରଣ େତଜି ଦିଗବଳୟ ଉପରକୁ ଉଠିଗେଲଣି ।କିh 
ଆଜି ସମଗ� ଭାରତ ଭୂମିେର ନିରବତା ଛାଇଯାଇଛି । 
 ଏହି ବିଶାଳ ଗ�ୀରତା ଓ ନିରବତା ଯାହା ପାଇଁ ବି ହଉ ନା କାହZକି , ଏହା େଯ 
ସମଗ� ଭାରତ ବଷ�କୁ କାଳ ର କବଳେର କବଳିତ କରିେଦଇଛି ତାହା କହିେଲ अତୁ�jି 
େହବ ନାହZ । େକବଳ ପ�ତୀgା େକେବ ପୁଣି େସହି ନୂତନ ସଯୂ��ର अଭୁ�ଦୟ େହବ 
େକେବ ପୁଣି ଆେମ ସ�ାଧୀନ ବିହz ସଦୃଶ ବିଚରଣ କରିପାରିବା । େକଜାଣି ଏହି 
ପ�ତୀgାର अ| େକେବ । େହେଲ ଏକଥା ବି େସତିକି ସତ େଯ ଏହି ପ�ତୀgାର େଶଷ 
େକବଳ େସହିଦିନ ସ�ବ େଯଉଁ ଦିନ ଆେମ ସେଚତନ େହାଇ ନିଜକୁ ସୁରgା େଦବା ଓ 
େଦଶର ସୁରgା େର ସହାୟତାର ହାତ ବେ଼ଢଇବା । 
 ଦୀଘ� ୨୦୦ ଶହ ବଷ� ର ବିେଦଶୀ ଶାସନର କରୁଣ ଚିତ�  େଯପରି ହୃଦୟକୁ ଭାରକ� ା|  
କରିପକାଏ ଠିକ୍ େସହି ପରି ସବ�ବିଦିତ ମହାମାରୀ । ପ�େତ�କ ଭାରତୀୟ ଆଜି ମମ�ାହତ 

ଶୁଚିସିGତା େଗୗଡ଼ 
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। ମେନପଡୁଚି ଠିକ୍ େସହି ପରାଧୀନ େବଳର କଥା , େଯଉଁଠି େରାଜଗାର ଥିଲା େହେଲ 
ଖାଦ� ନଥିଲା, େଯଉଁଠି ଉÂାଦନ ତ ଥିଲା େହେଲ ଉପେଭାଗ ନଥିଲା , େଯଉଁଠି ଉପାଜ�ନ 
ଥିଲା େହେଲ େସୗଭାଗ� ନଥିଲା । ଆଜିର ୧୪୦ େକାଟି ଜନସଂଖ�ା ବିଶି� ଉନi ତ ଶିgା , 
ସଭ�ତା ପରିପୁ� ଭାରତ ପାଖେର ଠିକ୍ ବିପରୀତ अବ�ା ପରିଲgିତ େହଉଛି । ଆଜି 
ଏହି ଭାରତ ଭୂମିେର ପ�େତ�କ ଭାରତୀୟ ମୁjି अେପgାେର । 
 ମହାମାରୀ େକାରନା େଯ ସମa, अ©ା ଭାzି େଦଇଛି ତାହା ସତ । अଥ�ନୀତିକୁ 
େଯପରି େସ େଦାହଲାଇ େଦଇଛି । ସ�ାଧୀନତାର ପରବ_�ୀ ମୁହୂ_�େର ଭାରତ ନିଜର 
ରାଜନୀତି , अଥ�ନୀତି କୁ ସଡି ଆଣୁଥିବା ସମୟେର ଏପରି ଏକ ପରି�ିତି ବାaବିକ 
ସ୍ଵାଧୀନତା ପବୂ�ବ_�ୀ ମୁହୂ_� କୁ ମେନପକାଇ ଦଉଛି ।ସତେର ବିଚାର କରି େଦଖିେଲ 
େସହି ଦିନ ଆଉ ଆଜି ଦିନ ଭିତେର େସେତ अଧିକ ଫରକ୍ ନାହZ । ଆଜି ମଧ� अନାହାର 
ମୃତୁ� ବଢ଼ିଚାଲିଛି । ସମa ଉନi ତି େର ଯବନିକା ।  
 ଶିgା ବ�ବ�ା େକାରନା ପାଇଁ େଦାହଲି ଯାଇଛି । ଦୀଘ� ଦିନ ବିଦ�ାଳୟ, 
ମହାବିଦ�ାଳୟ ଆଦି ବE ରହିବା େହତୁ ଛାତ�  ଛାତ� ୀ, ଭବିଷ�ତ ସ,ଟେର ପଡ଼ିରହିଛି । 
ସ�ା�� ବ�ବ�ାେର ମଧ� अନ�ାନ� େରାଗୀ ମାନ,ୁ ଠିକ୍ ଭା େବ ଚିକି�ା ମିଳିପାରୁନାହZ । 
ସମa ସରକାରୀ କାଯ��ାଳୟ अଧା ବE अବ�ାେର अେ��କ କମ�ଚାରୀ,ୁ େନଇ ଚାଲିବା 
ଫଳେର अେନକ ସରକାରୀ କାଯ��େର ବାଧା ଉପୁଜିଛି ଫଳେର ସାଧାରଣ ଜନତା ନିରାଶ 
େହଉଛ|ି । ବିଭିନi  େବସରକାରୀ अନୁ.ାନ କିbା ବୃହତ୍ କ�ାନୀ ଗୁଡ଼ିକ ବE େହାଇ 
ରହିବା ଫଳେର କମ�ଚାରୀ, ଠାରୁ ଆର� କରି ମାଲିକ ମାେନ gତି ସହୁଚ|ି। ଏହା ସିଧା 
ସଳଖ େଦଶର अଥ�ନୀତି ଓ ମଜୁରୀ କରି ଚଳୁଥିବା ପରିବାର ଉପେର ପ�ଭାବ ପକାଇଛି । 
ଯାହା अତ�| ଚି|ାଜନକ ସମସ�ା ।େଯଉଁ େକେତାଟି େସବା ସଂ�ା େକାରନା ପାଇଁ 
ଜନସାଧାରଣ,ୁ ବ�ାଇ ରଖିବାକୁ ଦିବାନିଶି ପ�ୟାସ କରୁଛ|ି େସମାନ, ଜୀବନ ମଧ� 
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ସ,ଟେର । େଯେତ ସବୁ ପବ� ପବ�ାଣୀ ଆଜି ଫିକା ପଡ଼ିଛି। ସେତ େଯପରି ବାର ମାସେର 
େତର ପବ� ର େଦଶ ଓଡ଼ିଶା ଆଜି ଶ�ୀହୀନ ଦିଶୁଛି । ମାନବିକତା ମଧ� ବଳି ପଡିଗଲାଣି 
ଆଉ ଏହା ଯୁjିଯୁj େହାଇପାେର ମଧ� କାରଣ ଏହା ଏପରି ଏକ ମହାମାରୀ ଯାହା ~ଶ� 
ମାତ� େକ ବ�ାପିଥାଏ ଯାହାର ଫଳ ସ¡ରୂପ ଆଜି ବପା ଶବକୁ ମଧ� ପୁअର କାt ମିଳୁନି ।  
 ସତେର ଆଜି ଆେମ ପୁଣିଥେର ପରାଧୀନ , ଆେମ ଆଜି େସହି ୭୦ ବଷ� ପଛକୁ 
େଫରିଗେଲଣି । ପୁଣି େକେବ ଆେମ ସ�ାଧୀନ େହବା , ନିଜ ଘରୁ ନିେଜ ମୁକୁଳିବା , େସiହ 
ଶ��ାର େଡାର େର ବtା େହବା, େକେବ ନିଜ ନିଜ କମ� �ଳକୁ େଫରିବା, େକେବ 
ଭାଇଚାରା ବଜାୟ ରଖି ପବ� ପବ�ାଣୀ ପାଳିବା, େକେବ ସାରା ପରିବାର ଏକାଠି େହାଇ 
େଭାଜି ଭାତ କରିବା ଆଉ େକେବ ପୁଣି ଜୀବନକୁ ଉପେଭାଗ କରିବା । ଏହି ସବୁ ପ�ଶi 
େଯପରି କୁେହଳିକା ସୃ�ି କରୁଛି । େକେବ େସହି ମୁjିର ଦିନ ଆସିବ, ଆମ ପାଇଁ ଆମ 
େଦଶ ପାଇଁ, େକେବ େସହି ଶୁଭ ଶ� ବାଜିବ େଯେବ ପୁଣି ଥେର ଆମ େଦଶ ସ�ାବଲbୀ 
େହବ ଆଉ େକେବ େସହି ପୁଣ� ଦିନ ପୁଣି େଫରିବ େଯଉଁ ଦିନ ସମa ଭାରତୀୟ ମୁj 
ଆକାଶ ତେଳ ଭାରତୀୟ, େମଳେର ଆମ ତି� ରzା କୁ ଏକାଠି େହାଇ ସ�ାନ େଦବା । 
अ|ତଃ ଏହି ସ୍ଵାଧୀନତା ଦିବସ ପରି ଆଉ େକୗଣସି ସ୍ଵାଧୀନତା ଦିବସ ନ ଆସୁ 
େଯଉଁଦିନ େକୗଣସି ଭାରତୀୟ ଜାତୀୟ ପତାକାକୁ ମୁj ଭାବେର ପବନ ସହ ତାଳ େଦଇ 
ଫରଫର କରି ଉଡାଇ ସମa,ୁ ଏକ ର�ୁେର ବାtି ଏକତାର ମ�େର ଆବ� େହବାରୁ 
ବ�ିତ େହବ । େସହି ପ�ତିgାେର ଏହି ଭାରତୀୟ । 
 ଭାରତ ମାତା କୀ ଜୟ । 

ଶିgୟିତ� ୀ 
ସ. ନୂ. ଉ. ପ�ା. ବିଦ�ାଳୟ , ଲୁଚୁକିବାହାଲ୍ 

େଲାଇସିଂହା, ବଲାzୀର  



ଆହ� ାନ
 ଇ-ପତି� କ

ା 

ଆହ� ାନ ଇ-ପତି� କା, ପ�ଦଶ ବଷ�, अ�ମ ସଂଖ�ା, अଗ� ୨୦୨୦ Magazine Downloaded from www.aahwaan.com 

ଆହ� ାନ ଇ-ପତି� କା ସ�ୂ!� ନିଃଶୁ$ ବିତରଣ େହତୁ ଡା େଜ�ାତି ପ�ସାଦ ପ*ନାୟକ, -ାରା ପ�ତି.ିତ ଓ ପ�କାଶିତ    Aahwaan.com  Aahwaan.com  Aahwaan.com  Aahwaan.com     72 

ଚ�ଳାଚ�ଳାଚ�ଳାଚ�ଳା    
 ଘନ ଜzଲେର ବାସ କରୁଥିଲା େଗାଟିଏ ହାତୀ। ନଁା ଥିଲା 

ଚ�ଳା। ପ�କୃତିର େସ ମେନାରମ ପ�ାzଣେର େସ ତା'ର ବଡ଼ କୁଟୁb 

ସହ ସୁଖମୟ ଜୀବନ ବିତାଉଥିଲା। ବଣେର ତା, ସାzେର ବିଭିନi  

ପଶୁମାେନ ବି ରହୁଥିେଲ। ସୃ�ି କ_�ା େସମାନ,ୁ ହିଂସ� ପ�କୃତି େଦଇ ଗଢିଥିେଲ। େହେଲ 

େସମାେନ ନିଜ ନିଜ ଭିତେର ଥିବା ପଶୁତ¡ର ସୀମାକୁ ଉଲÃନ କରୁନଥିେଲ। ନିୟତିର 

ନୀତିକୁ अବମାନନା କରୁନଥିେଲ। େସଇଥିପାଇଁ େବାେଧ ଏକ ବୁଝାମଣାର ସହ ସମa 

ବନ�ପ�ାଣୀ ଶା|ିପ!ୂ� ଜୀବନ ବିତାଉଥେଲ ହାତୀ ପରିବାରର ସଦସ� ଥିେଲ ଆବାଳ 

ବୃ� ଜନିତା। ସବୁଠାରୁ ବୟ:ା ଥିଲା ତା'ର ଆଈ ଯାହାର ନୟନତାରା ଥିଲା ଚ�ଳା। 

ଚ�ଳାର ମନଟା ବହୁତ ଚ�ଳ ଥିଲା। େସଥିପାଇଁ େବାେଧ ତା ଆଈ ତା'ର ନଁା ଚ�ଳା 

ରଖିଥିଲା। ଚ�ଳାର ଚପଳାମିକୁ ତା ଆଈ ସବୁେବେଳ ଆକଟ କରୁଥାଏ। ସବୁେବେଳ 

ବାaବିକତାକୁ େବାଧ କରାଉଥାଏ।                                                    

 ସ�ତ�ତାର କବଚ ଓ ସ�ାଭିମାନର ଟୀକା ପିtି ଚ�ଳା ତା ପରିବାର ସହିତ ବଣର 

ପ�ତି ପ�ାzଣେର ବିଚରଣ କେର। ପାହାଡ଼ କଡର େସ ନଈଟା ତା'ର अତି ପି�ୟ ଥିଲା ପାଣି 

ପିଇବାକୁ ପୁରା ତା େଗା.ୀଟା ଯାକ ସାz େହଇ ଯାଆ|ି। ପାଣି ଭିତେର ପଶିଗେଲ ଆଉ 

ବାହାରିବାର ନଁା ନିଏନି। ପୁରା ପରିବାରକୁ ପାଣି ଭିତରକୁ ଟାଣି ନିଏ। େକେବ େକେବ  

ଚ�ଳା ତା ସାଥୀ ସାେଥ ଶୁq ଲେଢଇ ତ େକେବ ପାଣିେର ପିଚକାରୀ େଖଳି େପ�ମର 

ଆଭାsଳି ଶତପଥୀ 
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ମହକେର ପରିେବଶକୁ ମହକିତ କରିଦିଏ। ହଁ େସ ହାତୀ ପରିବାରର ସiାନଦୃଶ� ତ 

अବ!�ନୀୟ। ଝରଝର ଝରଣାର କଳକଳ ନାଦ ସାzକୁ ତା, କିରି କିରି ହସର ଧ¡ନିେର 

େଖଳିଉେଠ ଏକ अନୁପମ ସzୀତ। ଆଉ େସହି ସzୀତର ମkୂ�ନାେର ମkୂ{ତ ହୁअ|ି 

ସଂସାରର ସମa ପ�କୃତି େପ�ମୀ ମାେନ।  

 ତା େଯୗବନଦରିଆେର େପ�ମର ଲହଡ଼ି। େପ�ମବସ|ର ପ�ତିଟି ଦିନ ତା ପାଇଁ ଥିଲା 

ମଧୁସG �ତି। େହେଲ େସହିଦିନ ତାପାଇଁ ଥିଲା अବିସGରଣୀୟ, େଯେବ େସ ଜାଣିପାରିଲା େଯ 

େସ ମା େହବାକୁ ଯାଉଛି। ସbାଦଟି େଖଳିଗଲା ତା'ର େଗା.ୀେର। ପରିବାରର ସମa 

ସଦସ� ତାର ଯତi  େନବାକୁ ଲାଗିେଲ। େକବଳ ତା, ଜାତି ନୁେହଁ, ବଣର अନ� ଜାତିର 

ପଶୁମାେନ ଓ ବୃg ଜଗତ େସiହ ସହିନୁଭୂତିର ଜଳେର ତାକୁ ପBାବିତ କରିେଦେଲ। ତାର 

ଖାଇବାେର େବଶ ଯତi  ନିଆଯାଉଥିଲା। ବଣେର େଯଉଁ ଗଛର ଡ଼ାଳ ଓ ମଳୂକୁ େସ ଶୁq 

ବଢାଇଲା, ପରିବାରର अନ� ସଦସ� ମାେନ ତା ସହ ଭାଗ ନବସାଇ अନ� ଗଛଆଡକୁ   

ମଁୁହାଉଥିେଲ। ଗଭ�ବତୀ େବାଲି ତାର ବିେଶଷ ଯତi  ନିଆଯାଉଥିଲା। 

 ଦିନକର କଥା। େସiହ ଶ��ାର ଫୁଲ ନାଇ, ମନବୀଣାେର ପ�ଫୁଲB ର ରାଗ ଛEି, ନାଚି 

ନାଚି, ହସି ହସି େସ ବଣ ପ�ାzଣେର ବିଚରଣ କରୁଥିଲା। ମଧୁର ସ¡ପiେର େସ ସ¡ପiମନା 

େହଇଯାଇଥିଲା। ହଠାତ୍ େଗାଡ଼ଟି ଖସି ଯାଇଥିଲା େସ ଆବୁଡା ଖାବୁଡା ପଥରେଖାଲେର। 

ନିଜର ଭାର ସbରଣ ନକରି ପାରି ପଡ଼ିଗଲା ଏକ ଗାତ ଭିତେର। ଶୁq ହଲାଇ ମାତ�  

ଥରେଟ ରଡ଼ି େଦଇଥିଲା। 

 ରଡିଣୁଣି ତା େପ�ମୀ ପଛକୁ अନାଇ େଦଖିଲା ତା'ର अବ�ା। ବ�a େହାଇ ପୁରା ଗଜ 

ପରିବାରକୁ ଡାକି ଆଣୁଥିଲା। ପରିବାର ସମa ସଦସ� ଘନ ଘନ େଚ�ା କେଲ ତାକୁ  
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ମୁକୁେଳଇବା ପାଇଁ। ତା, ପ�େଚ�ାେର କି ଶjି ଥିଲା! େସ ପ�େଚ�ାେର ନଥିଲା େକବଳ 

ପି�ତିବtନର ସ�ାgର, େହେଲ ଥିଲା अମାପ ମମତା, ତ�ାଗ ଓ ପେରାପକାରର ଆେବଗ। 

େସ ଆେବଗର ଆେଲାଡନେର ତା'ର ପୀଡା କୁଆେଡ ଉଭାନ େହଇଗଲା। େକେତେବେଳ  

େସ ଗାତରୁ ମୁକୁଳି ଆସିଲା, ନିେଜ ବି ଜାଣିପାରିଲାନି। 

 ମୁକୁଳି ଆସିଲାପେର େଗା.ୀର ବେୟାେଜା.ା ଆଈ ତା'ର ଶୁqେର ଚ�ଳାର  କାନ 

େମାଡି କହିଲା "ଆେଲା େହ! ଏେବ ତୁ େତା ପିଲାଳିଆମି ଛାଡ଼। ସ¡ାଧୀନତାର ସଦୁପେଯାଗ 

କର। ତନୁ ସାzେର ମନକୁ ବି କାବୁେର ରଖ। ତୁ ଏେବ ଏକାନୁେହଁ। େତା ସାzେର अଛି 

ଆମର େସ ବଂଶଧର। ଦାୟିତ¡କୁ େବାଧକରି अଧିକ ଯତi ଶୀଳ େହଇଯା। ମେନରଖ 

ପ�େଲାଭନ ଠାରୁ ସଦା ଦୂରେର ରହିବୁ। ପ�େଲାଭନର ଏକ ନି�{� ମାପ କିbା ଧାରା 

ନଥାଏ। �ାନ କାଳ ପାତ�  ନଥାଇ େଯ େକୗଣସି ରୂପେର େସ ଆସିପାେର। ଖାଦ� ରୂପେର 

େହଉ, ବା ମମତା ରୂପେର, अବା ଚିରsୀବୀ େହାଇଯିବା ରୂପେର, ଏମିତିକି ମଣିଷ ଜନG  

ପାଇବାର କାମନା ରୂପେର ବି। "କଣ କହୁଛୁ ଆଈ ତୁ? ମଣିଷ ଜନG ... ପ�େଲାଭନ.. ମଁୁ 

କିଛି ବୁଝି ପାରୁନି।"  ଆଈର  େସ ଦାଶ�ନିକଭରା ଉପେଦଶଗୁଡା ଏ କାନେର ପଶି େସ 

କାେନ ବାହାରି ପଡ଼ିଲା। େହେଲ ସ¡ଯତi ର ଉପେଦଶଟା  ମନଛୁଆଁ େହଇଥିଲା। ମାତୃତ� ର 

କ_�ବ�କୁ େସ ଠିକ୍ ବୁଝି ପାରିଥିଲା।  

 ତା ମନ ପୁଲକିତ େହାଇଉଠିଲା ମମତାର ଆେବଗେର। ପ�ତି ମୁହୂ_�େର ମମତାର 

~ଶ�କୁ ଉପଲÄି କରିପାରୁଥିଲା। ମମତାର େସ ମଧୁରସ, ପ�ତି ପଶୁପgୀେର ବି େଦଖି 

ପାରୁଥିଲା। େସ ପାତିମା,ଡ ଆଉ ତା ଛୁଆର େଖଳକୁ େଯମିତି ନିହାରୁଥାଏ ତାକୁ ଶ� 

େଦଇେହବ ନାହZ। ପାତିମା,ଡଟା େକମିତି ଛୁଆକୁ େପଟେର ପୁରାଇ ଏଡାଳରୁ େସ 
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ଡାଳକୁ ଡିଆଁ ମାରୁଥିଲା। ଛୁଆଟା ଟିେକ କୁଁ କୁଁ େହେଲ ବସିପଡ଼ି gୀର ପିଆଇଦିଏ। ଛୁଆ  

gୀର ପିଇଲା େବେଳ, ତା ମୁuରୁ ଉକୁଣିତକ ଦୁହZ େଦଉଥାଏ। େସ ହରିଣୀଟା ତା ଛୁଆକୁ 

ଚାଟି ଚାଟି େଗଲ କରୁଥିବା େବେଳ ତା ମନେର  ମମତାର ଝୁଲଣ  ଝୁଲୁ ଥାଏ କି।  

 େସ ବାଘୁଣୀର ମାତୃ େପ�ମ अତି ବିରଳ। େଭାକିଲା େପଟେର ଦିନ ଦିନ ରାତି ରାତି 

ଲୁଚିକରି ଛକିଥାଏ ଶିକାରର ନିଶାେର। େଯମିତି ଶିକାରେଟ ପାଏ ,  ପାଟିଏ ମାଉଁସ ଭରି   

ଦଉେଡ ତା ଶାବକ ପାଖକୁ। ଆଗ ତାକୁ ଖୁଆଇଲା ପେର େଯାଉ ମାଉଁସ ବେଳ ତା ପାଟିକୁ 

ଯାଏ। ଚ�ଳା  େବଶ अନୁଭବ କେର େସ ମାଂସାହାରି ହିଂସ� ବାଘୁଣୀ ଭିତେର ବି  

ମମତାର େକାମଳ ପରଶ। ବିେଲଇ ରାଣୀ େହଟାବାଘ ହାବୁଡ଼ରୁ େଦୗଡ ମାରିଲାେବେଳ ତା 

ଛୁଆଟା କଥା  ଆଗ ଭାେବ। ଛୁଆ ର ତ©ି ଧରି ପାଟିେର ଝୁେଲଇ ଝୁେଲଇ ଦଉଡ଼ିଲା 

େବେଳ ଭାେବ ତା ଜୀବନ अେପgା ତା ଛୁଆ ଜୀବନ अଧିକ ମଲୂ�। ଆଉ େସ ନୀଳ ଗାଈ 

କଥା କଣ କହିବ। ତା କୁତୁକୁତୁଆ ବାଛୁରିଟା ଦୁଧ ଚୁଚୁମିବା େବେଳ  ମୁuିଆ ଉପେର 

ମୁuିଆ ମାରୁଥାଏ।େହେଲ  ନୀଳଗାଈ ଚିଡିବ କଣ ଓଲଟା ଖୁସିେର ମୁu ହେଲଇ 

େଦଉଥାଏ। 

 ବାଇଆ ଚେଢଇର ଛୁଆ ଯତi କୁ କିଏ अବା ସରିେହବ। େପଟେର अuାେଟ ପଶିଲାକି 

ନାହZ, ତା ଶ�ମ ଆର� କରିେଦଲା। ଏମିତି େସମିତିେର अuା େଦଇେଦବ େସ ? अuା 

େଦବା ପାଇଁ େଗାେଟ ଘରବି ବେନଇ ଦିଏ। ଏକ अେନାଖ ଘର।ତା କୁନି କୁନି ଥଂଟେର 

ଝାଟି, ମାଟି, ଘାସ, କାଠ ଛାଲକୁ େନଇ ଦିନ ଦିନ ଲାଗି ବସା ବାtି ଥାଏ ।େକେବଳ ତା 

ପିଲାଟି କିପରି ସୁରgିତ ରହିବ ତାର ଏକ ମାତ�  ଚି|ା। ମମତାେର ଗଢା ବାଇଆ 

ଚେଢ଼ଇର ବସା ଏମିତି ମାତୃତ¡ର ସୁଦୃଢ େଯ, ସ¡ୟଂ ପବନ େଦବତା ବି ତାକୁ ଉେଡଇ 
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େଦଇପାର|ିନି। ଆଉ ସ¡ଗ�ର ମହାନ ଯ�ୀ ବିଶ¡କମ�ା ବି ତାକୁ େଦଖି ଆଚମି�ତ 

େହଇଯାଆ|ି।  अuା ଫୁଟାଇ େଯମିତି ଛୁଆ  ଚZ  ଚZ  କରିଛ|ି, େକାଉଠୁ େକାେଶ ଦୂରରୁ 

ଫଳ, ମଳୂ, ଧାନ, ବୀଜ, େପାକେଯାଜ ଆଣି ଉଡି ଆେସ ତା ବସାକୁ। କअଁଳା ଛୁଆଗୁଡା,  

କୁନିକୁନି ଥ©େର ତା ଥ© ପୁେରଇ େଦବାେର ତା'ର େଯାଉ ଆନE ତାକୁ େଦଖିବାର 

କଥା। ଆଉ େସ େପାଡାମୁହଁା अଜଗର ସାପଟା େଯେତେବେଳ ତା अuା ଖାଇବାକୁ ଗଛେର 

ଲୁଚି ଲୁଚି ଆସୁଥାଏ େସ ସମୟେର ତା କୁନି ଶରୀରେର ସେତ େଯମିତି ମା ଦୁଗ�ା, ସବୁ 

ଶjି ଭରି ଯାଏକି ଆଉ। ଥଂଟେର େଫାଡି େଫାଡି େସ ତାକୁ େସଠାରୁ ବାହାର କରିବାକୁ 

अଦମ� େଚ�ା କରିଥାଏ। ତା ଶରୀରେର ପ�ାଣଥିବା ଯାଏଁ ହାର ମାେନନି। ତା ଛୁଆ 

େଡଣା େମଲି ଉଡାଣ ମାରିଲା େବେଳ ପଡିଯାଉଥିେବ। ଆଉ ମା ଥ©େର େଟକି ଆଣୁଥିବ।     

ମା'ର କି ସୁEର ପ�ଶିgଣ। ତା'ର େସ अନନ� ଦgତା ସାମନାେର ସଂସାରର ସମa ଗୁରୁ 

ସମାଜ ତା ପାଖେର ହାର ମାନିଯିେବ କି। 

 ଜୀବନ ଆକାଶେର ମାତୃତ� ର ଇE�ଧନୁ। ଜୀବନ ପୁaକର େଶ�. अଧ�ାୟ େସ 

ମାତୃତ� । �ାନ, ତ�ାଗ, ଶିgା, ଶjି ଓ ଭjିର ସମାେରାହର େସ अନନ� ପଯ�ାୟ। ଚ�ଳା 

ଭାଗ�େର ବି  ଥିଲା  େସ ବିେଶଷ ପଯ�ାୟେର ପାଦ ରଖିବାକୁ।  ଶୟନ ସପେନ ମାତୃତ� ର 

ମଧୁର ସ�ପi େଦଖୁଥିଲା। 

 ଭୃଣଟି ତା େପଟେର ଚE�କଳା ଭଳି ବଢିଚାଲିଲା। ତା ପାଇଁ େସଇଟା େକବଳ 

େଗାେଟ ଭ� �ଣ ନଥିଲା। ଥିଲା ସ�ୂ!�, ଆକୃତି ପାଇଥିବା ତା ଶିଶୁ, ଯାହାର ଖିଲି ଖିଲି ହସ 

ଶୁଣି ପାରୁଥିଲା। ଗୁଲୁ ଗୁଲୁ କଥାେର ଲଥା େଦଉଥିଲା। େଗାଇଠା ମାଡ଼ ଖାଇ ଖାଇ ତା   

ନଁା ବି େସ ରଖିେଦଲା ଚଗୁଲୁ। ଚଗୁଲୁର େଗାଇଠା ମାଡ଼େର କି ଆନE ତା'ର। େଯମିତିକି 
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ତା େଦହେର ମମତାର ବିଜୁଳି େଖଳିଗଲାକି। ଚଗୁଲୁର ପରିେପାଷଣ ହZ ତାର ଏକ ମାତ�  

ଚି|ା। ବଣଜzଲରୁ ଡାଳ ପତ�  ଖାଇଲା େବେଳ ତାକୁ େଯମିତି େବାଧ େହଉଥିଲା େସ 

ଖାଉନି ତା ଚଗୁଲୁ ପାଟିକୁ ଯାଉଛି। 

 ଆଉ େଗାେଟ ଦିନର କଥା। ଚ�ଳା ହାତୀେଗାଠ ସହ ଚରିବାକୁ ଗଲା। ଚରୁ ଚରୁ   

ଏମିତି େଗାେଟ ଜାଗାେର ପହ�ିଗଲା େଯମିତିକି ଏକ ନୂଆ ରାଇଜ। ଏକ ସୁସ�ିତ 

ଉପବନ। ତା, ବଣଠାରୁ େକେତ ଭିନi  େସ ଉପବନଟି। ସବୁଜ କିଆରୀ ଗୁଡ଼ିକ ଏକ 

ନି�{� ବଗ� େgତ� େର ଆବ�। ଧାନ, ମୁଗ, ବିରି ଇତ�ାଦି ଗଛ ଗୁଡ଼ିକ ନିଜନିଜ 

େକାଠରୀେର ଠିଆ େହାଇ ହାତ ହଲାଉଥା|ି। ସମେa ହୃ� ପୃ� ଆଉ ସମାନଭାବେର 

ବଢୁଥା|ି। େସ େgତକୁ େଦଖିେଲ ଲାଗୁଥାଏ କିଏ େଗାେଟ ଚରଖେର ନିଜ ହାତବୁଣା 

ସବୁଜ ଶାଢ଼ୀେଟ ପ�କୃତି ମାକୁ ପିେtଇ େଦଇଛିକି।  

 ଆb, କଦଳୀ, ସପୁରି ,ସେପଟା ଗଛର अଲଗା अଲଗା ଧାଡ଼ି। ସମାନ ଭାବେର ଧାଡି  

ଧାଡ଼ିଆ େgତକୁ େଦଖି ଚ�ଳା ଚକିତ େହାଇଗଲା। ଭାବିଲା ତା, ବଣେର ତ ଗଛଗୁଡାର 

େହାସ ରେହନି। େଯାଉଠି ଚାହZେଲ େସଇଠି ମାଡ଼ିେଲ। େଜାରଯାର ମଳୂକ ତାର। ବଡ଼ 

ଗଛ େଛାଟଗଛକୁ ଧ¥ା ମାରି  ଉପରକୁ ଉଠିେଲ। ଲତା ଯଦି ପାରିେଲ ତ ଗଛ କାtେର 

ଭରା େଦଇ ମାଡ଼ି ଚାଳିେଲ। ନେହେଲ ନାହZ। େଛାଟଗଛ ବଡ଼ଗଛ ଛାଇେର ସୁରୁଜ ଧାପ 

ନପାଇ େଚପା େହଇଗେଲ। କାହାର େବାଲ अବା ମାନେ|। ବାପା ନା ମା କିଏ अଛି ତା,ୁ 

ସଜାଡ଼ିବ । 

 ଏମିତି ଭାବୁ  ଭାବୁ ତା ଆଖିଟା ପଡ଼ିଗଲା ଏକ अºୁତ ଜୀବ ଉପେର। ଦୁଇ େଗାଡିଆ 

ଜୀବ। େକଇଟା ଦୁଇ େଗାଡ଼ିଆ ଜh େସ େgତେର କଣ କାମ କରୁଥିେଲ। 
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 ଆଖି ପଲକ ନମାରି ଆଈକୁ ହୁରି ଛାଡ଼ିଲା। "ଆଈ! ଆସିଲୁ େଦଖିଲୁ ଏଇଗୁଡା 

କିଏ? ଆଈ ପାଖକୁ ଟିେକ ଚାଲି ଆସି କହିଲା "ଆେଲା ... ଏମାେନ  ପା  େହେଲ ମଣିଷ।  

ଏଇ  ଭୂମିଟା ଈଶ¡ରଦ_  େହଇପାେର। େହେଲ େଯାଉ ତା'ର ଶସ� ଶ�ାମଳା ରୂପଟା ଏହି  

ମଣିଷ ଦ_ "। ମଣିଷ। େସ ଦିନ େଯାଉ ମଣିଷ ଜନG  କଥା କହୁଥିଲୁ େସଇ ମଣିଷ କି ?" 

ପଚାରିଲା ଚ�ଳା । 

 ଆଈ କହିଲା" ହଁ  େସଇ ମଣିଷ। ବ�ହG େଦବ,ର  େଚୗରାअଶି େକାଟି ପ�ାଣୀ, ସୃ�ି 

ମଧ�ରୁ ଭିନi  ପ�ାଣୀ େହଉଛି ଏହି ମାନବ। ଏମାେନ େହେଲ ସୃ�ିର ସବ� େଶ�. ପ�ାଣୀ। 

ଏମାନ, ପରି  ଆମ ସବୁ ପ�ାଣୀ,ର  gୁଧା, ନିଦ� ା, େମୖଥୁନ, ପ�ାଣ अଛି। ଜନG ମୃତୁ� 

ଚକ�େର ଏମାେନ ମଧ� ଆମଭଳି ଗତି କର|ି। ଏମାନ, ଭଳି ଶରୀରେର ବ�ଥା ମଧ� 

अନ� ପ�ାଣୀ अନୁଭବ କର|ି। େହେଲ अନ� ସବୁ ପ�ାଣୀ, ଠାରୁ ଏମାେନ ଉ� କାହZକି   

अଟ|ି ଜାଣିଛୁ? କାହZକି ନା, ଏହି ବିେଶଷ ପ�ାଣୀ,ର ଏକ ବିେଶଷ ଗୁଣ अଛି। ତାହା 

େହଲା �ାନେକାଷ। ଏହି �ାନେକାଷ ଏମାନ,ୁ ଦିଏ ବିେଶଷ ଶjି। ଆଉ େସଇଟା େହଲା 

ବିେବକ ଶjି, ବିଚାର ଶjି। ଏହି ବିେବକ ଶjି ପ�େଭଦ କରି ପାେର ସତ�अସତ�ର, କମ�, 

अକମ�ର, ନ�ାୟ अନ�ାୟର। ଆଉ ପରି�ିତି अନୁଯାଇ େକାଉଟା ଠିକ ଓ େକାଉଟା ଭୁଲ, 

ତା'ର ବିଚାର ଏଇ ବିେବକ ଥିେଲ େହଇପାରିବ। ସଭ�ତା, ସଂ:ୃତି ଓ ସଂ:ାରର ଏମାେନ 

ମଳୂଧାରା। ମାନବିକତା ଏହି ମାନବ,ର अଳ,ାର। 

 "ଆେଲା ଆଈ ତୁ ଏେତ କଥା େକମିତି ଜାଣିଲୁ?" ଭାବମନା େହଇ ବୃ�ା ଆଈ ଟି अତି 

େସiହେର ଚ�ଳାର ପିଠିେର ଶୁqଟିକୁ ବୁଲାଇ ପାହାଡ ଆଡକୁ ହାତ ଠାରି େଦେଖଇଲା େସ 

ପାହାଡ େକାଳର ଗୁ ାକୁ। ଗୁ ା ଆଗେର ବିରାଟକାୟ ଓa ଗଛ। ଗଛମୁେଳ ମନୂୀଟିଏ 
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ବସି ତା, ଶିଷ�ମାନ,ୁ �ାନ ବା©|ି। ସବୁଦିନ  େସଇଠି ପାଠଶାଳା ଚାେଲ। 

 ଆଈ କହିଲା" ଦିନକର କଥା। ଯାଇଥିଲି ଚରିବାକୁ। ଠିକ୍ େସେତବଳକୁ ପାଠଶାଳା 

ଚାଲିଥିଲା।  ପାଖଗଛରୁ ମଁୁ ଡାଳ ଭାzି ଖାଉଥିଲି।      ଋଷି  ମହାତG ା, ସ¡ର   େମା  

କାନେର ବାଜିଲା।ତା, ବାଣୀେର କି ଶjି ଥିଲା େକଜାଣି ,  ମଁୁ  ତା, ପ�ବଚନକୁ ଟାଣି 

େହଇଗଲି। େସ ତା, ଶିଷ� ମାନ,ୁ କହିେଲ "ଆଜି ମଁୁ ଦଶ�ନ ଶା¤  ପଢ଼ାଇବାକୁ 

ଯାଉଛି। ଆଧ�ାତିG କ େଚତନା ବିଷୟେର ମଧ� କିଛି କହିବି।  ସgୂG  ବିଷୟ। ଟିେକ କ� 

େହଇପାେର ବୁଝିବାକୁ। ଧ�ାନ େଦଇ ଶୁଣ ଆଉ  ବୁଝିବାକୁ େଚ�ା କର।"  କି  ସୁEର 

ସହଜ କରି ବୁେଝଇ େଦଉଥିେଲ ମ। ତା,ରି ବାଣୀକୁ ତ ମଁୁ େତାେତ କହୁଛି।" 

 "ଆଉ  କଣ କହୁଥିେଲ ଆଈ "?  ଆଖି ତରାଟି ପଚାରିଲା ଚ�ଳା। "ହଉ ଶୁଣୁ ଆଉ 

କଣ କହୁଥିେଲ" । କହିଲା ଆଈ।" ପବୂ� ଜନG ର  କମ�ଫଳ अନୁଯାଇ  ପ�ାଣୀର ଜନG  

ନିଧ�ାରିତ ହୁଏ।    ମଣିଷ ଜନG  ଏକ େସୗଭାଗ�ପ!ୂ� ଜନG ।ଏହି ଜନG େର ହZ େମାg ପ�ା�ିର  

ସ�ାବନା अଛି। ଆତG �ାନର ଜି�ାସା   ଏହି ମଣିଷ, ପାଖେର अଛି । ଆତG �ାନର 

ଜି�ାସାେର ମଣିଷ ପହେ�  ଆଧ�ାତିG କତାର େସାପାନେର। େସ ଯାତ� ା अତି ସୁମଧୁର। 

େଯେତ ଆଗକୁ ଯାଉଥିବ  ମନର  ମଇଳା େସେତ  ସଫା େହଇ ଯାଉଥାଏ। 

 େଯେତ ମନେର ଭରି ରହିଥିବା ନକରାତG କର ମଇଳା ବାହାରୁ ଥାଏ େସେତ ମନ  

ସକାରାତG କେର  ଭରି ଉେଠ। ଚି_ ଶୁ�ି େହଉଥାଏ।  େଯେତ   ଚି_ ଶୁ�ି ହୁଏ,େସେତ 

ମନୁଷ�ତ¡ର ବିକାଶ ହୁଏ।ଚି_ଶୁ�ିର ଉ�ଳ ରଶିGେର अ�ାନ ରୂପକ अtାର  ମିଟିଯାଏ। 

�ାନର ଆେଲାକ ବୁ�ି ବିେବକକୁ ଆେଲାକିତ କେର।େସ ବୁଝି ପାେର ଜୀବନର ମୁଖ� 

ଉେ�ଶ�।େସ ବୁଝି ପାେର େମାg ପ�ା�ି ହZ  ମନୁଷ� ଜନG ର ଲg।" 
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 ଆଖି ମିଟି ମିଟି କରି ଚ�ଳା ପଚାରିଲା "େମାg ମାେନ?""ମଁୁ େତାେତ ବୁେଝଇ ତ 

ପାରିବିନି । େହେଲ େସ ମହଷ{ ଯାହା କହୁଥିେଲ ମଁୁ େତାେତ କହୁଛି। ଶୁଣୁ" ଆଈ ଉ_ର 

େଦଲା। 

  "ଜନG  ଆଉ ମୃତୁ�  ପ�ାଣୀର अବିରାମ ଚକ�।  ଜନG  ମୃତୁ� अବିେଛଦ ଚକ� ରୁ ଓହରି 

ଆସିବା ହZ  େମାgର ପରିଭାଷା। ମଣିଷ ଜୀବନ େର ସୁଖ ଦୁଃଖ ଲାଗିରହିଥାଏ।  େଗାଟିଏ 

େହଲା ଚକ ତ ଆରଟି  अଖ। ସୁଖ  ସାzକୁ ଦୁଃଖ ବି  gଣ�ାୟୀ।ସୁଖରୁ ମିେଳ ତୃ�ି। 

ଆଉ ଦୁଃଖ ରୁ अତୃ�ି। ତୃ�ି ରୁ अତୃ�ି ଆଉ अତୃ�ିରୁ ତୃ�ି େର ମଣିଷ ଘା©ି େହଉଥାଏ। 

େସଇ ଘ©ା ଚକଟା ଭଉଁରୀ ରୁ ମୁକୁଳିବାକୁ କହ|ି େମାg। 

 ଯିଏ ଆତG  େଚତନା ଉପେର ଚି|ା କର|ି  ତା'ର ବୁ�ି ବିେବକ ବିକଶିତ ହୁଏ। ଆଉ  

ନିଜ ବୁ�ି ବିେବକ  ଦ୍ଵାରା gଣ�ାୟୀ ଆଉ ଚିର�ାୟୀ ର ପ�େଭଦ ବୁଝିପାେର। ବୁଝିପାେର 

ନିତ� ଓ अନିତ�ର ପ�େଭଦ।େସ ବୁଝି ପାେର େଯ  ଆତG ା ହZ ଚିର�ାୟୀ।  େସଇ ଚିର�ାୟୀ 

ଆତG ା ସାzେର ସାgାତକାର ହZ େମାg ର अନ� ନାମ। 

  ଚି_ଶୁ�ି ଦ୍ଵାରା   ଆତG ଦପ�ଣ େର ଲାଗିଥିବା  ନକାରାତG କ ର ବହଳିଆ ଦାଗ ଗୁଡା 

ବାହାରି ଯାଏ।  ଆତG ଦପ�ଣ    ଉ�¡ଳେର ଚମକ ମାେର।େସ ଆତG ଦପ�ଣେର େସ 

ପରମତG ା,  ଛବିକୁ େଦେଖ।  ଆତG ାର ସ�ରୂପକୁ  େଦେଖ ଯାହା ସଦା ଆନE ମୟ - ସତ୍-

ଚି_-ଆନE। ସ�ିଦାନE।ପରମାତG େର ଆତG ାକୁ  ଆଉ ଆତG ାେର ପରମାତG ାକୁ 

େଦଖିବାେର କି ଆନE। େସ ପରମ ଆନEର ଆତG ା ପରା ପରମାନE। େସହି 

ପରମାନE,ୁ ପାଇବା   ତ ହZ େମାg। 

 "ବାସ୍ ବାସ୍। ଆଜି ଏତିକି ଥାଉ।ଆଉ େମା ମୁuେର କିଛି ପଶୁନି। େହେଲ ତୁ 
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େମାେତ ସବୁଦିନ େସହି ଋଷି,ରଏହି ବାଣୀ   ଶୁେଣଇବୁ।ଶୁଣି ଶୁଣି କି େମା ମୁuେର ଯଦି   

କିଛି ପଶିଲା ମଁୁ େସ କଥା ପ�ାsଳ ଭାେବ ବୁଝିପାରିବି।  

 "େହେଲ ଏେବ ମଁୁ େଗାେଟ କଥା ପଚାରୁଛି।  ତୁ କହ " କହିଲା ଚ�ଳା। 

 " ସବୁ ମଣିଷ,  ପାଖେର  କଣ ବିେବକ अଛି? 

 ଧମ�, अଧମ�, ନ�ାୟ अନ�ାୟ, ସତ� अସତ�ର ପ�େଭଦ କଣ ସବୁ ମଣିଷ 

କରିପାର|ି? 

 ମନୁଷ�ତା କଣ ସବୁ ମଣିଷ, अଳ,ାର? ମଣିଷ ଭିତେର ଜମା ବି ପଶୁତ¡ ନାହZ?

ପଶୁତ¡ ଆଉ ମଣିଷତ¡ର ମାପଦu କଣ? 

 ଆଈ ପାଟି େଖାଲୁଥିଲା କିଛି କହିବାକୁ।ତା ପାଟି େଖାଲିବା ପବୂ�ରୁ ଚ�ଳା ପୁଣି 

ପ�ଶiମୁଣିରୁ ବାହାରିକଲା ଆଉ ଦୁଇଚାରିଟା ପ�ଶiବାଣ।  

 ହଁ ତୁ େଯାଉ େମାg କଥା କହୁଥିଲୁ। େମାg ପ�ା�ି ପାଇଁ କଣ ମାନବ ଜନG  ନବାକୁ  ହZ 

ପଡିବ? ସବୁ ମଣିଷ କଣ ଆତG  �ାନ ପାଇବାକୁ  ଆଗ�ହ କର|ି"?  

 ପ�ଶiବାଣେର  ଜଜ�ରିତ େହଇଯାଇଥିଲା ତା ବେୟାେଜ�.ା ଆଈ।ପ�ଶi ଗୁଡ଼ିକତ 

େମୗଳିକ ଥିଲା।େହେଲ େସ   ପ�ଶiର ଉ_ର ତା ଆଈ ପାଖେର ନଥିଲା 

 ତା ଶୁqଟିକୁ ନାତୁଣୀ ଶୁqେର ଆଉଁସି ଆଣି କହିଲା  "େକେତ ପ�ଶi େତା ଭିତେର 

ରଖିଛୁ କହିଲୁ? େହେଲ  ମଁୁ କୁଆଡୁ ଆଣିବି େସ  ଉ_ର । କାରଣ େସଦିନ େସଇଠି ହZ 

ଋଷି,  ପ�ବଚନ ସରିଯାଇଥିଲା"। 

 ପୁଣି  ହସି ହସି କହିଲା ,"ଆମ  ହାତୀଗୁଡା, ପାଖେର ଯଦି  ବୁ�ି ,ବିେବକ ଥା|ା 

େତେବ ମଁୁ ନିତି ଦଉଡ଼ି ନଥା|ି  େସଇ ଋଷି, ପ�ବଚନ ଶୁଣିବାକୁ ?  ଆେମ େହେଲ ଗଜ 
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େସ ପାଠ ପଢି ଆମର କଣ େହବ?  ଆମର  େପଟ  ଭଲ ତା ଆେମ ଭଲ।େକାଉଠୁ ଭଲ 

ଖାଇବା ମିଳିବ େସଆେଡ ଚାଲ।  େସଇ େଗାେଟ अଧ�ାୟେର େମାର ପାଠ ଆର� ଆଉ 

େସଇଠି ଇତି। ତୁ ଯାହା ପଚାରୁଚୁ  ମଁୁ କୁଆେଡ଼ େସ ଉ_ର ପାଇବି?େତା  ଉ_ରତ େସ  

ମଣିଷ େଦଇ ପାରିେବ"।  

 ପୁଣି ଟାପରା କଲା ଭଳିଆ  କହିଲା " େତାର ଏେତ ପ�ଶi କଣ ପାଇଁ?  ତୁ କଣ ସିଧା 

ମଣିଷ େହଇଯିବୁ?  ତୁ କ'ଣ  ନିବ�ାଣଟା ପାଇଯିବୁ? ଛାେଡ େସ ମଣିଷ, କଥା। ଉ� 

ପ�ାଣୀ େସମାେନ।ଆେମ େଯାଉଠି अଛ|ି େସଇଠି ରହିବା। କାହZ ତରତର େହବା? 

େଯେତ ଯୁଗ ଲାଗୁଛି ଲାଗୁ େସ ଉଛ ପ�ାଣୀ ବନିବାକୁ। େପଟ ପୁେରଇ ଧାନ େକuା  

େଚାବା।ପାଟିେର ସପୁରିେଟ ପକା।"ଏମିତି ସବୁ କଥାଟା କହି ଆଈ  ପରିେବଶ କୁ ଟିେକ 

ହାଲୁକା  କରିେଦଲା 

 ମାତ�  ଚଂଚଳା   େସହି ପ�ଶi ଗୁଡ଼ିକର  ଓଜନ  ଧରି ମନକୁ ଓଜନିଆ କରି 

େଦଇଥିଲା। କାହZ େକଜାଣି  ମନୁଷ� ଜନG  ପାଇଁ ତା ମନେର ଇଛା ଜାଗରିତ 

େହଇଯାଉଥିଲା । ଆକଷ{ତ  େହଇଯାଇଥିଲା ବୁ�ି , �ାନ ବି�ାନେର ସଶ¤ ମାନବ,ୁ। 

ମାନବ,ର ମାନବିକତାକୁ।  

 ଆକଷ�ଣ अବା ପ�େଲାଭନ? ତା'ର अଥ� େକବଳ ସମୟ ହZ ବ�ାଖ�ା କରିପାରିବ। 

େହେଲ ମାନବିକତାର ସଂ�ାର ~�ୀକରଣ େହଇପାେର। େସiହ, େପ�ମ, ସହନଶୀଳତା,  

ଦୟା gମା ତ ମାନବିକତାର େମୗଳିକ ଗୁଣ। ନ�ାୟ, ଧମ� ତ ମାନବିକତାର ଆଧାର। 

େସହି ମାନବିକତାର अଳ,ାରେର अଳ,ୃତ େହଇଥିବା ମାନବ ହZ ନିବ�ାଣପ�ା�ିର ସୁେଯାଗ 

ପାଇଥାଏ। େସଇ ମାନବିକତାକୁ अନୁଭବ କରିବାକୁ ଚ�ଳାର ମନ ଦୀପ ଭଳି ଜଳି 
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ଉଠୁଥିଲା। 

 "ଚାେଲ ଘରକୁ ଯିବା  । େକେତ  େବଳୁ ଖାଇଲୁଣି"।ଆଈ ତା'ର ଶୁuେର ଚ�ଳାକୁ 

ଭିଡି େନଲା। 

 ଦିନ ଗଡି ଚାଲିଲା। େପଟେର ଥାଇ ଚଗୁଲୁ ବଢ଼ିଚାଲୁଥାଏ। ଚଗୁଲୁ େଯେତ ବଢୁଥାଏ 

ତା ମାତୃତ୍ଵର େମାହ  େସେତ ଜମାଟ ବାtୁ ଥାଏ।ତା େଗାଇଠାମାଡର େଜାର  ଦିନକୁ  

ଦିନ  ବଢୁଥାଏ। ଆଉ େସ ଏମିତି େବେହଲ େହଇଯାଇଥିଲା  େଯ ,ଦିେନ େଗାଇଠାମାଡ଼  

ନପଡ଼ିେଲ ସେତେଯମିତି ତା ନିଃଶ¡ାସ ବE େହଇଗଲା କି।   ତା ଖନି ଖନି କଥାକୁ କାେନଇ 

କାେନଇ ତା ଭାଷା ବି ବୁଝିଗଲାଣି ଏେବ। ଚ�ଳାର ଦୁନିଆ ତା ଚଗୁଲୁ ପାଖେର ସୀମିତ 

।ଚଗୁଲୁର ପରିେପାଷଣ ହଁ ତାର ଏକ ମାତ�  କାମ।  ପ�ତିଟି ଖାଦ� ତାର ଚଗୁଲୁ କୁ ସମପ{ତ 

ଥିଲା । ନିଜର  ଆଉ ରୁଚି अରୁଚି ନଥିଲା। ଚଗୁଲୁର ରୁଚି अରୁଚି ଭିତେର ତା'ର  ରୁଚି 

अରୁଚି ନିଲ{� େହଇଥିଲା। କअଁଳିଆ ପତ�   େଦଖି େଦଖି ଛିଡାଇଲା େବେଳ ଗଛକୁ 

କହୁଥିଲା " gମା କରେଦ  ଭଉଣୀ.. ମଁୁ େତା କअଁଳିଆ ପତ�  ଛିଡାଇ େଦଉଛି ।େମା ପାଇଁ 

ନୁେହଁ, େମା ଚଗଲା ପାଇଁ ମ।ତୁ ଏଇ ସରୁୂଜକୁ   ଚାହZେଦବୁ ପୁଣି ପତର କअଁଳିଯିବ । 

 େଖାଜି େଖାଜି ବଣରୁ େକାଉଠି  ଫଳଟିଏ େଦଖଲା ତାକୁ ଆଣିବାକୁ ଶୁq ବଢାଇଲା 

।ପାଟିେର ଶୁqଟିକୁ ପୁରାଇଲା ପେର ଶୁqଟିକୁ ଆଣିକି େପଟେର ଆଉଁସି େଦବାଟା  ତାର 

େଯମିତି  अଭ�ାସଗତ େବମାରି କି ଆଉ।  ଆଉଁସିବା େବେଳ ପଚାରିବାକୁ େକେବ ବି 

ଭୁେଲନି ଖାଇଲୁ ? ଭଲ ଲାଗିଲା ? " ତାର ଶୁq ପାଉଥିବା ବଣର ସବୁ ଫଳ ତା ଚଗୁଲୁକୁ 

ଚେଖଇ ସାରିଲାଣି ।ଦିନକର କଥା। େଗାେଟ ସପୁରୀେଟ  ଟାଣିଆଣି ପାଟିେର ପୁେରଇଲା  

। ସବୁଦିନ ପରି ଚଗୁଲୁକୁ ପଚାରିଲା "ବାବା ଖାଇଲୁ"? ସଂେଗ ସଂେଗ ଚଗୁଲୁ◌ୁ କହିଲା "ହଁ 
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ମା ବଢିଆ ଲାଗୁଚି ।ଏଇଟା କଣ ? ମଁୁ ଆଉ ଖାଇବି"।  ଚଗୁଲୁ  ପାଖରୁ ଏଇ କଥା ଶୁଣି 

ପୁରା ସପୁରୀ ଗଛକୁ ଲuା କରିେଦଲା।ଖାଲି େଗାେଟ ଗଛ ନୁେହଁ,  ପାଖ ଆଖେର ଦୁଇ 

ଚାରିଟା ଗଛ ଥିଲା ତାକୁ ବି ଲuା କରିେଦଲା । 

 ସପୁରୀ ଗଛଟି ନିଜର ଏହି अବ�ା େଦଖି ଚିଡିଗଲା। ଆଉ କହିଲା " ମଁୁ ବଣୁଆ 

ସପୁରୀ େବଶୀ ହାତ େମେଲଇ ପାରୁନି। େବେଳ େବେଳ ବଡ ଗଛ େମାେତ ଆଢୁଆଳ 

କରିେଦଉଛ|ି। ମଁୁ ଠିକ େସ ବି ଉେଧଇପାରୁନି। େସଥିେର  ବି େମାେତ ଲzଳା 

କରିେଦଲୁ ।େହେଲ ମଣିଷ ଗୁଡା େମାେତ ଖୁବ ଯତi  େନଇ ବେଢ଼ଇଥା|ି। ମଁୁ ଖୁବ 

ଆନEେର ବେଢ େସମାନ, ପାଖେର ।େହେଲ ମଣିଷ ମାନ, କିଆରୀେର ବଢୁଥିବା େମା 

ବଂଶଧର, ପାଖରୁ େଗାେଟ ସପୁରୀ ଛେଡ଼ଇ େଦଖିବୁତ  ଜାଣିବୁ ପ�େଲାଭନ ମାେନ 

କଣ  ?ସପୁରୀ ଗଛରୁ ଏମିତିକା େଗାେଟ କଥା ଶୁଣି   କହିଲା"ଏପେଟ କହୁଛୁ ମଣିଷ େତାର 

େକେତ ଯତi  େନଉଛ|ି େସପେଟ କହୁଛୁ କଣ ନା ପ�େଲାଭନ।େତାେତ ତ ମଁୁ ଲuା 

କରିେଦଲି , େସଥିପାଇଁ େତା ମୁu  ଠିକ୍ ନାହZ। େମା ମନ େର ଆଉ ଦ୍ଵE ପୁରାନା ।ତୁ 

ଏଠି ବସି ବକ ବକ କରୁଥ ମଁୁ ଚାଲିଲି ମଣିଷ, ପାଖକୁ।ସପୁରୀ ଗଛକୁ େଗାେଟ 

ସରୁଚାପୁଡ଼ା େଟ ପକାଇ ପଳାଇ ଆସିଲା। 

 େସ ବୁ�ିହୀନ ଗଜ ମନ ଚହଲି ଉଠିଲା। ମନୁଷ�ର ର ମନୁଷ�ତ¡ ଉପେର ଏ କି  

ଲାÅନା ? ଆଈ ଶୁେଣଇଥିବା କଥାଗୁଡିକତ ତା ମୁu େର େଖାଦି େହଇଯାଇଥିଲା । 

ମନୁଷ�ର ମନୁଷ�ତାକୁ ଉପଲÄି କରିବାକୁ ତା ମନ େଡଣା ଧରିଲା। ମାନବ ପ�ତି ତା 

ବିଶ¡ାସେର େଯାଉ  ଚାରା ବୁଣି ଥିଲା ତା େଦହେର େଦା ମୁହଁା ପତର କअଁଳି ଉଠିଲା।  

ମାନବ ପ�ତି ତା ବିଶ¡ାସ  ସୁଦୃଢ େହଇଯାଇଥିଲା। ଧୀେର ଧୀେର ପାଦ ପେକଇଲା େସଇ   
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େgତଆଡକୁ  , େଯଉଁଠି ତାକୁ  ତା ଆଈ ମଣିଷ,  ବିେବକ ବୁ�ି ବିଷୟେର ଗାଥା 

ଶୁେଣଇଥିଲା। 

 ବହୁତ ସଂଜତେର ଚାଲୁଥିଲା େସ। ତା ଚଗୁଲୁ େଦହେର ଟିେକ ଖେରାଚ ଆଣିବାକୁ 

ବି  ଚାହୁଁନଥିଲା। ମମତାର ଶଗଡ଼େର ଚଗୁଲୁକୁ ଝୁେଲଇ ଝୁେଲଇ େନବାର େସ କି अନୁପମ 

ଦୃଶ�।କବି କଲମରୁ ସ�ାହି  ସରି ଯିବ, କାଗଜେର ଫ�� ରହିବନି,ଭାଷା ପାଇଁ ଶ� 

କମିଯିବ  େସ ଦୃଶ�କୁ ବ!�ନା କରିବାକୁ ଗେଲ।ଚ�ଳା ଛଡ଼ା ଚଗୁଲୁର  କିରି କିରି ହସକୁ 

अବା ତା ଖନି ଖନି କଥାକୁ େକହି ଶୁଣି ପାରୁନଥିେଲ।ମଝିେର ମଝିେର ଚଗୁଲୁକୁ େଗଲ 

କରିବାକୁ ଶୁqଟାକୁ େପଟ େର ଲେଗଇେଦଉଥିଲା। 

 ଚଗୁଲୁ ପଚାରିଲା "ମା ଆେମ କୁଆେଡ଼ ଯାଉଛ|ି? େକେତ ବାଟ ଆଉ 

ରହିଲା?"ଚ�ଳା କହିଲା "ଆେମ ପରା ମଣିଷ ରାଇଜକୁ ଯାଉଛ|ି।ରହ  େକେତ କଣ 

ଖାଇବୁ।ସପୁରୀ ଉପେର ସପୁରୀ ଖାଇବୁ।ତା ସାzକୁ ଆହୁରି େକେତ ଫଳ 

ଖାଇବୁ।ମଣିଷ, ପାଖେର ବହୁତ ବୁ�ି अଛି ।େସମାେନ ପୁରା ପ�କୃତି ରାଣୀକୁ ଫୁଲ 

ଫଳେର ସେଜଇ ଦିअ|ି। ମଣିଷ, କଥା େତାେତ ଶୁେଣଇବି। ତା, ବିଚାର ବୁ�ି 

ବିଷୟେର ମଁୁ େତାେତ ଶିgା େଦବି।ଆଗ ଜନG େର ତୁ ଆଉ ବୁ�ିହୀନ ଗଜ ପରିବାରେର 

ଜନG  େହବୁନି।ଆଉ ଖାଲି ଗଛ ଡାଳ अେନଇ ବସିବୁନି। ଖାଇ ଖାଇ େପଟ 

ବେଢଇବୁନି।ମଣିଷ ଜନG  େନଇ ନୂଆ ନୂଆ କଥା ଆବି�ାର କରିବୁ । ବି�ାନ େକୖଶଳ 

ଶିଖିବୁ।   ନିଭ�ରଶୀଳ େହବା ସେz ସେz ଆମ ଭଳି ଜୀବ ଜh,ର ମzଳ କରିବୁ। । 

 ଚବୁଲୁ ସାzେର ଗପି ଗପି େଛାଟ ନଈଟା ପାରେହଇ େକେତବେଳ େସ ସବୁଜ େgତ 

ପାଖେର ପହ�ି ଗଲା େସ ନିେଜ ବି ଜାଣି ପଡ଼ିଲା ନାହZ।ପାଖେର ଦୁଇଟା ବଣୁଆ ଘୁଷୁରି 
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େକାଉଠି ଥିେଲ େକଜାଣି ଦଉଡ଼ି ଆସି ତା ବାଟ େଛକି େଦେଲ।ଫସଲ ଖାଇବାକୁ 

ଯାଉଛୁ ? अତି ସୁEର।  ମଣିଷ, ହାତ ଲାଗିକି  ଫସଲଗୁଡା  େମାେଟଇ େସାେଟଇ  

ଯାଇଛ|ି । ଯା େପଟ ଭାରି ଖା। ପୁଣି କ'ଣ ଭାବିଲା େକଜାଣି  ତା�ଲ� କ²େର  ତା 

ନାକ େଟକି େଟକି  କହିଲା  ଖା।ଖା। अଖା େଧାଉଥିବୁ।ଗୁଣ ଗାଉଥିବୁ। ଘୁଷୁରି କଥା ଶୁଣି 

ତାକୁ ଲାଗିଲା ଏଟା ର କଣ େଯାଗ�ତା अଛି େଯ େସ ମଣିଷ, ଉପେର ଲାÅନା 

େଦଉଛି।େବକାର ଟା େର ତା ମନ େର ଦ୍ଵE ଆଣୁଛି।   

 ଚ�ଳା କହିଲା "କଣ ବକୁଛୁ?"ଘୁଷୁରି  ଘୁଡୁ ଘୁଡୁ େହଇ କହିଲା"ସାବଧାନ! ଛଳିଆ 

ମଣିଷ ଗୁଡ଼ା,ର ସ�ାଥ�େର ବାଧା ଆସିେଲ େସ କାହାର ନୁହଁ|ି। େତା ପାଖେର ବଳ ଥିେଲ 

ମଣିଷ, ପାଖେର ଛଳ अଛି। ବଳିଆ ର ବଳ କୁଆେଡ଼ ହଜିଯିବ ଛଳିଆ , ଛଳ 

ଭିତେର।େସ ବଣୁଆ ଘୁଷୁରି କଥାଟା ଚ�ଳାକୁ େକମିତି େକମିତି ଲାଗିଲା।ନୀଚ ଜୀବ ତ 

ପୁଣି ଉ� ଜୀବ ବିଷୟେର ବିେଶÆଷଣ କରୁଛି। ଏଣୁ େତଣୁ କହି ତା ବାଟ େଘରୁଛି। ତା 

ଈଷ�ା ଆଉ େଲାଭଟା ପୁରା ଜଳ ଜଳ େହଇ େଦଖା ଯାଉଛି। ମୁରୁେକଇ େଦଇ  େgତରୁ 

େକେର ଧାନ େକuା ପୁେରଇଲା। ତା'ର ମେନ ପଡ଼ିଗଲା ଚଗୁଲୁ ପାଇଁ କିଛି ମିଠା ଫଳ 

େତାଳିବା ପାଇଁ।କଦଳୀ ଗଛେର ଧାଡ଼ି ଧାଡ଼ି କଦଳୀ କାtି ଝୁଲୁଥିଲା। ଶୁq ବେଢଇେଦଲା 

କାtି ଆଡ଼କୁ।  

 େgତ ମଝିେର ବାଉଁଶ େର ବtା ଛଣ କୁଟା ଛାତର  କୁଡିଆେଟ  ଥିଲା।େସଇ ଘେର 

ବସି ଦୁଇ ଚାରିଜଣ  େଲାକ ତାସ େଖଳୁଥିେଲ।ଆଉ ଦୁଇଜଣ  େମାବାଇଲେର କଣ  

େଦଖିକି ହସା ହସି େହଉଥିେଲ।ପୁଣି ଜେଣ େମାବାଇଲେର  େକେତ େବେଳ େଖତର 

ଫେଟା େନଉଥିଲା ତ େକେତେବେଳ  ତା େସÇି।ଚ�ଳାକୁ େଦଖି େଲାକଗୁଡା ଦଉଡ଼ି 
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ପେଳଇ  ଗେଲ। 

 ଚ�ଳା ଆଖି େଟେରଇ େଦଖିଲା ଗଛ ଆଢୁଆଳେର େଲାକ ଗୁଡା ଲୁଚି କି ବସିଛ|ି। 

େସ ମେନ ମେନ ଭାବିଲା ତା େମାଟା େଚେହରାକୁ େଦଖି େଲାକ ଗୁଡା ଡରିଗେଲ।କହିଲା 

"େମାେତ େଦଖି ଡରୁଛ କି? ମଁୁ ତୁମର କଣ କରିବି? ତୁେମ ପରା େମା ସାz। ପୁଣି େମା 

ପାଇଁ େକେତ ଖାଇବା ରଖିଛ। 

 େସ ଖୁସିେର ଆଉ ଦୁଇଚାରିଟା କଦଳୀ କାtି ଭାzି ପକାଇଲା ।ଆଉ  ଚଗୁଲୁକୁ 

କହିଲା େଦଖ ଚଗୁଲୁ େତା ପାଇଁ େକମିତି ଏ ମଣିଷଗୁଡା କଦଳୀ ବଣ ବନାଇଛ|ି। ଏହି 

ବୁ�ିଆ ମଣିଷଗୁଡା ଜାଣିଛ|ି େଯ ମଁୁ ଏକା ଖାଉନି ,େମା ସାzେର ତୁ ବି ଖାଉଚୁ। ଚ�ଳାକୁ 

ଲାଗିଲା େଯମିତି େସ ସ୍ଵପi  ରାଜ�ର  ନଈେର କରୁଣା ଓ ପେରାପକାରର େଲପ େନଇ 

ସiାନ କରୁଛି। 

 କିଛି ସମୟ ପେର ତା କାନେର େଲାକ ମାନ,ର ଫୁସୁରୁ ଫାସର ଶ� ଶୁଣା ଗଲା। 

ବଡ ଆଗ�ହ ର ସହ ତା, କଥାକୁ  କାେନଇଲା।େସମାେନ କହୁଥିେଲ " ହାତୀ ଆସିଛି, 

ସବୁକିଛି େଯାଗାଡ  େହଇଛି ତ, ପୁଣି ଆଉ େଗାେଟ ସ�ର ବି ତା କାନେର ବାଜି ଉଠୁଥିଲା, 

େମାବାଇଲ େକଉଁଠି ଭିଡିଓ କର। 

 କଦଳୀ ଗଛରୁ େଯମିତି ମୁହଁ େଫରାଇଛି େସମିତି ତା ନଜର ପଡିଗଲା  ଚଗୁଲୁର େସ 

ପି�ୟ ସପୁରୀ ପାଖେର। "ଆେର ବାଃ ! େକେତ ସପୁରୀ !  ମଣିଷମାେନ   ତା ପାଇଁ େସ 

ସପୁରୀଗୁଡ଼ା  ଖାଲି   େତାଳିକି ରଖିେଦଇଛ|ି କି ଆଉ। ଭାବିଲା  ଏଇ େଯାଗାଡ଼ କଥା 

େବାେଧ କହୁଥିେଲ।େକେତ ଭଲ ତା ଖାଇବାେର ଏେତ ଖୁସି େହଉଛ|ି େଯ ଭିଡିଓ େନବା 

ର ବ�ବ�ା କରିେଦେଲଣି। ଥିେଲ କି ସବୁ େଯାଗାଡ଼ େହଲା  ମନୁଷ�ତାର ~ଶ�ର 
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ପ�େଲାଭନ ତାକୁ   ବିେହ¡ାଳିତ କରିେଦଇଥିଲା"।  

 େଗାଟିଏ ସପୁରୀ ଖାଇ ଖୁସିେର ଶୁq ହଲାଇେଦଇଥିଲା। ତାପେର ଆଉ େଗାେଟ 

ସପୁରୀକୁ େଯମିତି ପାଟିେର ପୁରାଇଛି ହଠାତ୍ େଗାେଟ େଢା କରି ଶ� େହଲା। େଯମିତି 

େଗାେଟ ବିେÈାଟକେଟ  ବିେÈାରଣ େହଲା କି।  ଓଃ .... ଇଏ କଣ ତା ପାଟିେର ନିଆଁ 

ଲାଗିଗଲା। .କି କ�....।େଦହ ମୁu  ଜଳି ଉଠୁଥିଲା। ତାର ବୁ�ି ହଜିଗଲା ।େସ 

ଜାଣିପାରୁନଥିଲା କଣ େହାଉଛି। ନିଆଁର ଧାସ ତା ପାଟିରୁ ଯାଇ ଶରୀରର ସବୁଆେଡ 

ମାଡିଯାଇଥିଲା । ତାପେର ହୁତୁ ହୁତୁ େହାଇ ତା େଦହଟା ଜଳିଉଠିଲା । ତା େପଟ ପାଖକୁ 

େଯମିତି ନିଆଁ ଯାଇଛି, ଚଗୁଲୁ ଖୁବ୍ େଜାରେର ଚିେଲଇବାକୁ ଲାଗିଲା । ମାେଲା ମା  ତୁ 

େକାଇଠି अଛୁେଲା!! େଦହ ଜଳି ଯାଉଛି େମାେତ ବ�ା"।  

 ତା ନିଜ େପାଡ଼ାଜଳାର अସହନୀୟ ପୀଡ଼ାଠାରୁ ଚଗୁଲୁର ଚି�ାର ତା ପାଇଁ  ଥିଲା 

ମମ�hଦ । କିଛି ସମୟ ପାଇଁ େସ କିମ୍ କ_�ବ� ବିମଢୂ େହଇଯାଇଥିଲା। କୁଆଡୁ କଣ 

କରିବ ତାକୁ କିଛି ଜଣା ପଡନୁଥିଲା।େପାଡ଼ା େଦହ େଖାଜିଥିଲା  ପାଣି ମୁେE । ବିକଳ 

େହାଇ େସ ମଣିଷଗୁ଼ଡା, ଆେଡ ଚାହZଲା।ଏ କଣ େଦଖୁଛି ମଣିଷ ଗୁଡା ତାକୁ େଦଖି ହସୁ 

ଛ|ି। ତା ର ଏ  अବ�ାକୁ େଦଖି ମଜା େନଉଥିେଲ?ଆଉ େଗାେଟ େମାବାଇଲେର ଫେଟା 

ଉେଠାଉଥିଲା। ତା'ର ଏ ଯ�ଣାକୁ ଉପେଭାଗ କରୁଛ|ି? 

 େଠା େଠା  ହସ ସାzକୁ ବଡ ପାଟିେର େସମାେନ େଯାଉ କଥାବା_�ା େହଉଥିେଲ 

ତାହା ଶୁଣି େସ ନିବ�ାକ ଓ ବ�ଥିତ େହାଇଗଲା।ତା, ସ¡ର ,ଶ�  ଆଉ ମମ� ତାକୁ aÄ 

କରି େଦଲା।ବାରbାର ତା କାନେର େସ ଶ� ଗୁଡା   ବାଣ ପରି ବିtି େହଇ ଯାଉଥିଲା । 

େସମାେନ କଥା ବା_�ା େହଉଥିେଲ "ସପୁରୀ ଭିତେର ବାଣଟା ଠିକ୍ କାମେଦଲା । ଠିକ୍ 
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ହାତୀ ପାଟିେର ଫୁଟିଛି। ଆଉ ଦିେନ ଏଇ ଫସଲ ଖାଇବାକୁ ସାହସ କରିେବନି। ତା 

େଗା.ୀ ବି ଆଉ ଏଠି ମାଟି ମାଡିେବନି।....... ଭିଡିଓ କର....େହଇ  େଦଖ େଦଖ.... ହାତୀ 

େକମିତି ପାଗଳ ଭଳି ଘିରି ଘିରି  େହାଇ ବୁଲୁଛି ।ବାଣଟା ତା ପାଟିେର ଏମିତି ଫୁଟିଲା େଯ 

େସ େବାବାଇ ବି ପାରୁନି.... ହା ହା ହା,,"। 

 ଓଃ!! ତା,ର େସ  କେଥାପକଥନ େଯମିତି େପାଡ଼ା ଘା େର ଘିअ ଢ଼ାଳୁ ଥାଏ। ତା 

ବିଶ¡ାସେର ପ!ୂ� ାହୁତି ପଡ଼ିଗଲା । अ*ହାସ� ସାzକୁ େସ କ� �ର କଥାର  ତାକୁ ମମ�ାହତ 

କରି େଦଇଥିଲା। ତା େଦହର ପୀଡ଼ା ସାzକୁ ମଣିଷ, ଛଳ ମିଶି  ଏପରି ଏକ ଯ�ଣାର 

ନାଦ  େଖଳିଯାଉଥିଲା,େସଇ  ଧ¡ନିେର ପ�କୃତି ମା ମkୂ{ତ େହଇଗଲା।  

 ଧରିତ� ୀ ମା'ର ପାଟିରୁ ଖାଲି ଏହି ଶ� ବାହାରିଲା  "େହ ନାରାୟଣ...ନାରାୟଣ.. "� 

 ଜଳାଶୟର ଆଶ�ା  ତା ପାଇଁ अପରିହାଯ�� େହଇଯାଉଥିଲା।  ପାଖ ନଈ ଆଡକୁ 

େଦୗଡିଲା।ଜଳାଶୟ େଯେତ ନିକଟ େହଇ ଆସୁଥାଏ  ମଣିଷ, ସ¡ର େସେତ  अ~� େହଇ 

ଆସୁଥାଏ।େସ अ~� ସ¡ରର ମମ� ଲିପି ତା ହୃଦୟ ଶିଳାେର େଖାଦି େହଇଯାଉଥିଲା। 

 େସ अସହ� ଯ�ଣାକୁ େନଇ ନଈ ଭିତେର ପଶିଗଲା। ନଈର ପାଣି ଭିତେର 

ଶୁqଟାକୁ ପୁରାଇ ଠିଆ େହାଇ ରହିଗଲା ।ନଦୀର ଥuା ଜଳ ତା ଜଳା େଦହକୁ ଟିେକ 

ଉପଶମ କରିେଦଇଥିଲା େହେଲ ତା  ହୃଦୟର अଗିiଶିଖା ଦାଉଦାଉ େହାଇ ଜଳୁଥିଲା। 

ଚଗୁଲୁର ଯ�ଣାଜନିତ କାE, ଆଉ ତା ଶରୀରର ପ�ତିଟି अzର अସହ�ପୀଡା ଠାରୁ େସ 

ମଣିଷ, अ*ହାସ� କାହZ अଧିକ  ମମ�ାhଦ ଥିଲା  

 ଏେତ ବଡ ଛଳ , ଏେତ ବଡ ବିଶ¡ାସଘାତ ତା ବିଶ¡ାସେର ।େସ ବୁଝି ପାରିନଥିଲା ଏ 

ବିଶ¡ାସଘାତ କାହାକୁ ? ମନୁଷ�ତ¡କୁ ନା ପଶୁତ¡କୁ ? ଏହି ବିଶ¡ାସଘାତ କଣ ପଶୁତ¡ ଓ 
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ମନୁଷ�ତ୍ଵର  ସାମsସ� ଆଣିବାର ଏକ अଭିପ�ାୟ!!ମନୁଷ�ତ¡ ଓ ପଶୁତ୍ଵ  ଭିତେର କଣ 

କିଛି ବି  ପ�େଭଦ ନାହZ ? ଉ� ଜୀବ େହାଇ ଜନG  େନବା ଆଉ ନୀଚ ଜୀବ େହାଇ ଜନG  

େହବାେର କଣ କିଛି ବିେବକର ଫରକ ନାହZ ?  ହିଂସ�ତ¡ର  କଣ କିଛି ସୀମାେରଖା ନାହZ ? 

ଏମିତି କଣ ପରି�ିତି େହାଇପାେର େଯ ବିେବକ ପ�ା�ିମନୁଷ�ର ବିେବକଶନୂ� େହାଇଯାଏ 
।  
 ବାରbାର ମନ ବିେଶBଷଣ କରୁଥିଲା  ତା େଦାଷ େକାଉଠି ରହିଲା।େକାଉ अgମଣୀୟ 

େଦାଷ ର ଏମିତି କେଠାର ଦu?ହଁ ତାର େଦାଷ ମାତ�  ଏତିକି େଯ େସ ପ�େଲାଭିତ 

େହାଇଯାଇଥିଲା।େସ ବୁଝିପାରୁନଥିଲା େକାଉ  ପ�େଲାଭନ ପାଇଁ ତା'ର ଏ ଦୁ��ଶା। 

ପ�େଲାଭନ ମମତାର   ନା ମନୁଷ�ଠାରୁ କରୁଣା, େପ�ମ ପାଇବାର ପ�େଲାଭନ ? ନା 

ମନୁଷ�ଜନG  ପ�ା�ିର କାମନାର ପ�େଲାଭନ।ଏହି ପ�କାର ଦ¡E ପ�ତି-E ତା ମନଟାକୁ ବ�ାଧି 

ଗ�a କରି େଦଇ ଥିଲା।  

 ଆଖିରୁ ତା'ର अନବରତ अଶ�� ବାହାରୁ ଥିଲା । ତା अଶ��ର ବନ�ାେର େସ ନଦୀର 

ଧାରା ବି ତୀବ�  େହଇଯାଉଥିଲା । ଲାଗୁଥିଲା େଯମିତି ନଦୀ ତା ଧାରାକୁ ବଦଳାଇ େଦବ। 

ଆଉ ବନ�ା େହଇ େସ ମଣିଷ ସମାଜକୁ ଧ¡ଂସ ବିଧ¡ଂସ କରିେଦବ  େଯାଉ ସମାଜେର  

ବବ�ରତା ହZ ଧମ�ର अଂଗ । 

 କିh ଚ�ଳା ର अଶ�� ବନ�ା अହିଂସା େସାପାନେର ବହି ଯାଇଥିଲା। ତା अଶ��ର ପ�ତି 

ବୁE  ପ�ୟାସ କରୁଥିଲା ପାଇବାକୁ େସ ଉ_ର। अଶ�� ର ପ�ତି ବୁEା େଖାଜିଥଲା ତା ମନ 

ଭିତେର ଉ,ି ମାରୁଥିବା ଦ୍ଵE ପ�ତିଦ୍ଵEର ବୁଝାମଣା।େସହି ଦ୍ଵE ପ�ତିଦ୍ଵEର ବିଷୟ 

ଵaୁ ମନୁଷ� ,ବିେବକ ଓ ବିେଶଷ କରି ନିବ�ାଣ ଉପେର ଆଧାରିତ ଥିଲା। 
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 अସହନୀୟ  ପୀଡା ଆଉ ତା ଚଗୁଲୁର ବୁକୁଫଟା ଚି�ାର ସହ ତିନି ଦିନ ତିନି ରାତି 

େସ ନଦୀ େକାଡେର ଜାକି ଜୁକି େହଇ ଠିଆ େହଇଥଲା । ଦିନକୁ ଦିନ ତା େଦହେର अଗିiର 

ଧାସ େବଶି ବଢିବାକୁ ଳାଗିଲା। େଯମିତି େଯମିତି ଧାସ ବଢୁଥାଏ େସମିତି େସମିତି ତା 

ଚଗୁଲର ସ¡ର gୀଣ େହଇଯାଉଥିଲା।  

 ଏ କଣ େହଲା ଚଗୁଲୁ ର gୀଣ କାEଣା ବି ତାକୁ ଆଉ ଶୁଣା ଗଲାନି।ଚଗୁଲ ନୀରବ 

େହଇ ଯାଇଥିଲା।ସବୁଦିନ ପାଇଁ ନୀରବ।ସଂସାରର ଆେଲାକ େଦଖିବା ପବୂ�ରୁ ଗଭ� 

କାରାଗାରର अtାରେର ହଜିଗଲା।ମା'ର  ପଣତ କାନି ଧରି େଧାବାଇଆ ଗୀତ ଶୁଣିବା 

ପବୂ�ରୁ ଚରନିଦ� ାେର େଶାଇଗଲା।ଆକାର ପାଇବା ପବୂ�ରୁ ନିରାକାର େହଇଗଲା। 

ସଜୀବର ନିଃଶ¡ାସ ପାଇବା ପବୂ�ରୁ ନିଜ�ୀବର ପ�ଶ¡ାସ ଛାଡିେଦଲା। କ²ଶି}ୀ େହବା ପବୂ�ରୁ 

କ² ହରାଇ ବସିଲା।ଆଗମନର ସୁମଧୁର ସb��ନା ଗୀତ ପବୂ�ରୁ ବିଦାୟୀର ଦୁଃଖ ଭରା 

େବସୁରା ବାଦ� ବାଜିଥିଲା। 

 ଚ�ଳାର ସ¡}ଶjିେର अସହାୟ ଓ ବିଳାପର ଆେବଗ अଧିର େହଇଗଲା । ତା 

ଚାଗୁଳୁକୁ ବେ�ଇବା ତାର ଏକ ମାତ�  ଲg ଥିଲା। ତା ମମତା କାନି ଯଦି  ଜଳି େପାଡ଼ି ନ� 

େହଇଗଲା , ତା ଜୀବନେର ବ�ିବାେର ଆଉ କଣ ମଲୂ� । ତା ଭିତରର େଯା�ାଟା ତା 

ଚଗୁଲୁ ସାzର ନିହତ େହଇଗଲା।ସମa ସiାୟୁ aÄ େହଇଗଲା ।ପ�ାଣ ଧୀେର ଧୀେର 

ଶରୀରର ସବୁ अz ଠାରୁ ବିଦାୟ େନଉଥିଲା।ପ�ାଣ ଶରୀରକୁ ସଂପ!ୂ� ନିଜ�ୀବ କରି େଦଲା 

େବେଳ  ଏକ अºୁତ अନୁଭୂତିକୁ େସ अନୁଭବ କରିଥିଲା। 

 ଗଜବାହିନୀ ଲgG ୀ ତା ପାଖେର ସାgତ  ଦuାୟମାନ। ଜଗତର ଜନନୀ ନାରାୟଣୀ 

ତା, ମମତାର ଆ�ଳେର ଢା,ିେଦଉଥିେଲ। ଆଉ ତାକୁ କହୁଥିେଲ "କିଏ କେହ 
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ବବ�ରତାର  ଦu ନାହZ "? 

 ମହାଭାରତର େସହି ଚରିତ� ର ଦୃ�ା|  େଦଇଥିେଲ।   କୁଳ ଗୁରୁ େଦ� ାଣାଚାଯ��,  

ପୁତ�  अଶ¡�ମାର ଚରିତ� କୁ ଆେgପ କରିଥେଲ।ବବ�ରତା ,  ନୃଶଂସତା , अମାନୁଷିକତାର 

ସୀମା ଲଂଘନ କରିଥିଲା େସହିଦିନ େଯାଉଦିନ େସ ପାuବ କୂଳକୁ ଧ¡ଂସ କରିବାକୁ େଚ�ା 

କରିଥିଲା।  ପାuବ ବଧ ୂ अଭିମନୁ� ପତi ୀ ଉ_ରାର ଗଭ�େର ବଢ଼ୁଥିଲା ପାuବ ବଂଶର  

େଣଷ ସ|କ।ବବ�ର अଶ୍ଵÉାମା ବ� ହG ା¤କୁ ବରଦାନକୁ ସ¡ରୂପ ପାଇଥିଲା।ମାତ�  େସ 

ବ� ହG ା¤କୁ  ଦୁରୁପେଯାଗ କରିଥିଲା। ବ� ହG ା¤କୁ  ଉ_ରାର ଗଭ�େର ଛାଡି ଭୃଣକୁ ନ� 

କରିବା କୁ େଚ�ା କରିଥିଲା।  

 "ମଁୁ ପ�ଥମ ଥର ପାଇଁ  ଲg କଲି େମା ସଦା ସିGତହାସ� ପ�ଭୁ, ହସ gଣକ ପାଇଁ ବE 

େହାଇଯାଇଥିଲା । ତା, ମରୂଲୀେର  େଯମିତି ବିତୃ�ାର  ରାଗ ବାଜି ଉଠିଥିଲା”� 

କିh अଶ�ତ୍ ଥାମା ଜଘନ� ପାପର ଦu ମଧ� କେଠାର ଆଉ अgମଣୀୟ ଥିଲା�େସ ଦu 

ଥିଲା ମାନବ ସମାଜକୁ ଏକ ଶିgା  ଆଉ  ସତକ� ଥିଲା� ଭୃଣ ହତ�ା କରିଥିବା ପାପୀ କୁ 

ପ�ଭୁ ମୃତୁ�ଦu ବି େଦଇ ନଥିେଲ� ତାକୁ ~ଶ� କରିବାକୁ ସୁଦଶ�ନ ଚକ�  ବି ଘୃଣା କରିଥିଲା 

ପ�ଭୁ, ହାତରୁ  ମୃତୁ� ପାଇବାର େସୖାଭାଗ� ବି େସ ହରାଇ ବସିଥିଲା� �ତାର ଜୀବନ 

ଦାନ ,ଦାନ ନୁେହଁ ଏକ ଦu ଥିଲା"� ପ�ାତପ ,ଆତG ଗBାନିେର ଯୁଗ ଯୁଗ ଧରି ଦµିଭୂତ 

େହବାର ପରମ ଦu ଠାରୁ ଆଉ କ'ଣ ଦu अଧିକ ଥାଇପାେର?ଆତG ଗBାନି ଆଉ अତୃ� 

ଆତG ାର େବାଝ େବାହି ସଂସାରର ଏମୁuରୁ େସମୁuକୁ ବୁଲୁ ଥିବ�େହେଲ ତା ପାପଭାରକୁ 

େକହି କାt େଦେବ ନାହZ� ମୃତୁ�କୁ ବିକଳେର ହାତ ଧରି ଡାକୁ ଥିବ�େହେଲ ମୃତୁ� 

अ*ହାସ� କରି ତା ସମୀପରୁ ପଳାଉଥିବ � 
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 ନିବ�ାଣ ପ�ା�ି ର ଆଶାର ଦୀପେର ନିରାଶାର େଲଲିହାନ ଶିଖା ଜଳୁ ଥିବ� ମା ଜଗତ 

ଜନନୀ ଗଜବାହିନୀ ପୁଣି ଥେର ଚ�ଳା ମୁuେର ତା, ଆଶିଷର ଫୁଲଟିଏ ପକାଇ 

କହିଥିେଲ, "କିଏ କେହ ଉ� ଜୀବ ହZ େକବଳ ନିବ�ାଣ ପ�ା� କରିବ ?     ହଁ ନି�ିତ ରୂପେର 

ନିବ�ାଣ ପ�ା�ି ମଣିଷ ଜନG ର ସାଥ�କତା �େହେଲ ମନୁଷ�ତ¡ କୁ ହରାଇ ଥିବା ମନୁଷ�  

ନିବ�ାଣ କଦାପି ପାଇପାରିବନି "� 

 ଧିେର ଧିେର ଚ�ଳାର ପ�ାଣବାୟୁ ଗଜବାହିନୀ ମା', ଭିତେର ବିଲୀନ  େହଇଗଲା� 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
ଡ¨ର ଆଭାsଳି ଶତପଥୀ, ଗେବଷିକା 

ଇେମଲ୍ : avanjali@yahoo.co.uk 

ଭ� ାମ�ଭାଷ : ୯୮୮୪୧୩୪୯୮୧ 
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ସାବତ ମାସାବତ ମାସାବତ ମାସାବତ ମା    
 ଜେଣ ନାରୀର ସାବତ ମାର ଭୂମିକା ମଁୁ େଯେତଦୂର ମେନ 

ରଖିଛି, େଗାଟିଏ ଜିନିଷ ଯାହା ମଁୁ ସବ�ଦା ମା େହବାକୁ ଚାହୁଁଥିଲି େମାର 

ସି� ମାତା େହବାର ସ¡ପi ଥିଲା, େମା ପିଲାମାନ,ୁ େପ�ମ ଏବଂ େସiହ 

ପ�ଦାନ କରିବା ଏବଂ େସମାନ,ୁ େସହି ପ�କାରର ସ_�ମଳୂକ େପ�ମ େମାେତ େଫରାଇ 

ଆଣିବା ଦୁଭ�ାଗ�ବଶତଃ ତାହା େହବା ପାଇଁ ଉ�ି� ନୁେହଁ, ମେନେହଉଛି ଭଗବାନ େମା 

ପାଇଁ ଆଉ କିଛି ଗkିତ କରିଛ|ି, ଯାହା ମଁୁ ସ�ୂ!� ରୂେପ ପ�aୁତ ନଥିଲି ଏବଂ ତାହା ଏକ 

ସାବତ ମା,ର ଭୂମିକା ଥିଲା େଗାଟିଏ ପିଲାକୁ ବଂଚାଇବାେର ସାହାଯ� କରିବା ଯାହା 

ଜୀବିକା ଦୃ�ିରୁ ତୁମର ନୁେହଁ େସମାନ, ମଧ�ରୁ ତିେନାଟି ପାଇ କ}ନା କର ଜେଣ 

ସାବତ ମା ଭାବେର ମୁକାବିଲା କରିବା ପ�କୃତେର ଏକ କାଯ��, ପୁର:ାର ଏବଂ ଆହ� ାନର 

ପରିପ!ୂ� , ଏବଂ େସହି अେନକ ଆହ� ାନକୁ ବୁଝାମଣା ଆେପାଷା େପ�ମ ମାଧ�ମେର 

ମୁକାବିଲା କରିବାକୁ ପଡିବ 

 ସାବତ ମା େହବାେର େମାର ଦୁଃସାହସିକ କାଯ�� अେ¨ାବର ୨୯ ୨୦୦୫େର ଆର� 

େହାଇଥିଲା - େଯଉଁ ଦିନ ମଁୁ େମାର ସ¡ାମୀ,ୁ ବିବାହ କରିଥିଲି ଚାରିବଷ� ଧରି େସ ତା, 

ପବୂ� ପତi ୀ,ଠାରୁ ଛାଡପତ�  େହାଇଥିେଲ େଯେତେବେଳ ଆେମ େଶଷେର ବାtି 

େହାଇଥିଲୁ ୨୦୦୦େର େଯେତେବେଳ ମଁୁ ତା,ୁ େଭଟିଥିଲି େସ ତିନିବଷ� ଧରି ସiାତକ 

ଏବଂ ଏକାକୀ ବାପା ଥିେଲ  अବଶ� େସ ଏବଂ ତା, ପିଲାମାେନ ଏକାଠି ରହିବା ଏବଂ 

େଦେବE�  ସାମଲ 
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ଏକତ�  କାଯ�� କରିବା ପାଇଁ अଭ�a େହାଇଥିେଲ େତଣୁ ଫିଟ୍ େହବା େଚ�ା କରିବା ସହଜ 

ନଥିଲା - ବିେଶଷକରି ପିଲାମାନ, ପାଇଁ ଏବଂ େସମାନ, ସହିତ େସମାେନ ଶୀଘ� 

େମାେତ ଜଣାଇେଲ େଯ େସମାନ,ର ଜେଣ ମାତା अଛ|ି ଏବଂ अନ� ଜଣକୁ ପାଇବାକୁ 

େସମାେନ ଆଗ�ହୀ ନୁହଁ|ି 

  େଗାଟିଏ ଆହ� ାନ ଯାହା ଆମକୁ ଶୀଘ� ସମାଧାନ କରିବାକୁ ପଡୁଥିଲା ପିଲାମାେନ 

େମାେତ ଡାକିବାକୁ ଯାଉଛ|ି େଯେତେବେଳ ଆେମ ପ�ଥେମ େଭଟିଲୁ, େସମାେନ େମାେତ 

ମିସ୍ େଡଜି େବାଲି ଡାକିେଲ ଏବଂ ଏହା ଠିକ୍ ଥିଲା କାରଣ ଏହା ସ�ାନଜନକ ଥିଲା 

େସମାେନ ଜାଣି ନଥିେଲ େଯ େସମାନ, ବାପା ଏବଂ ମଁୁ ପ�କୃତେର ପର~ର ପ�ତି ଗ�ୀର 

ଏବଂ ମଁୁ େସମାନ, ସହିତ ପରିଚିତ େହବା ପଯ��| ବିବାହର ସ�ାବନା ବିଷୟେର 

କଥାବା_�ା କରୁଥିଲି (ଯାହା େମା ସ¡ାମୀ ଏବଂ ମଁୁ େଡଟିଂ ଆର� କରିବାର କିଛି ମାସ 

ପେର)  ଆେମ ବିବାହ ବtନେର ଆବ� େହବା ପବୂ�ରୁ, େମାର ମେନ अଛି ପିଲାମାନ,ୁ 

କହିଥିଲି େଯ େସମାେନ “ମିସ୍” ଛାଡି ଦିअh ଏବଂ େମାେତ େକବଳ େମାର ପ�ଥମ ନାମେର 

ଡାକh ତାହା ସରଳ ଥିଲା, ଏବଂ ଏେତ अନଔପଚାରିକ ଏବଂ ସଂଲଗi େହାଇନଥିଲା 

େସହି ସମୟେର ସବୁଠାରୁ କନି., ୯ ବଷ{ୟ େଦବ ଏବଂ ବୟ:, ୧୩ ବଷ{ୟ ହାଲି ଏହା 

ଏକ ଭଲ ଚି|ାଧାରା େବାଲି ଭାବିଥିେଲ ଏବଂ େକୗଣସି अସୁବିଧା ନକରି ତୁର| ପରିବ_�ନ 

କରିଥିେଲ अନ� ପେଟ ମଧ�ମ ପିଲା, ୧୦ ବଷ�ର ବାପି ପାଇଁ ଏହା ସହଜ ନଥିଲା ତା,ୁ 

ସବୁଠାରୁ କ�ଦାୟକ ସମୟ ଥିଲା କାରଣ େସ ଏହି ଧାରଣା ଛାଡିବାକୁ ପ�aୁତ ନଥିେଲ େଯ 

େବାଧହୁଏ ତା, ପିତାମାତା ଏକାଠି େହାଇଯିେବ ଥେର ବିବାହ ବtନେର ଆବ� େହବା 

େଘାଷଣା େହାଇ ବିବାହ େଯାଜନା ଚାଲିଥିଲା, େସ ଚାରିପାଖକୁ ଆସିଥିେଲ  ନୀଳ ରzରୁ 
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େସ େମାେତ େମାର ପ�ଥମ ନାମେର ଡାକିବା ଆର� କଲା 

 େଯେତେବେଳ େସମାନ, ବାପା ଏବଂ ମଁୁ ବିବାହ ପେର େସମାେନ େମାେତ କ’ଣ 

ଡାକିେବ େସ ବିଷୟେର କଥାବା_�ା େହଲା ମଁୁ େସମାନ,ୁ େଡଜି େବାଲି କହିବା ଜାରି 

ରଖିବାକୁ କହିଲି େମାେତ ଏପରି କିଛି ଡାକିବା ପାଇଁ ମଁୁ େସମାନ, ଉପେର େକୗଣସି 

ଚାପ ପକାଇବାକୁ ଚାହୁଁନଥିଲି ଯାହା େସମାନ,ୁ अସହଜ କରିବ अଭିଭାବକ ବିେଶଷ 

ମାେନ କୁହ|ି, “ଏକ ଘନି. ପାରିବାରିକ ପ�ତିଛବି ଉପ�ାପନ କରିବାକୁ େସମାନ,ର 

ଇkାେର ପିତାମାତା ଏବଂ अଭିଭାବକମାେନ अେନକ ସମୟେର ମା ଏବଂ ବାପା କିbା ମାମା 

ଏବଂ ପାପା କିbା ସିଧାସଳଖ ମା ଏବଂ ବାପା ଭଳି ସ�କ� ସ_�ାବଳୀକୁ ଆଗକୁ ବୁଝି|ି 

େସମାେନ ଏହା ମଧ� କହିଛ|ି େଯ ପିଲାମାନ, ପାଇଁ ଏହି ସ_�ାବଳୀ ଜୀବିକ 

ପିତାମାତା, ବଦଳ କିbା gତିର ପ�ତୀକ େହାଇପାେର ଏବଂ ପରିବାରକୁ ଏକୀକରଣ 

କରିବା ପରିବେ_� ଏହା ଏକ ପ�ତିବtକ ସୃ�ି କରିପାରିବ ଏହା ନି�ିତ ଭାବେର ନୁେହଁ 

ଯାହା ମଁୁ ଘଟିବାକୁ ଚାହୁଁଥିଲି େସମାନ,ୁ େମାର ପ�ଥମ ନାମେର ଡାକିବାକୁ ଜାରି 

ରଖିବାକୁ अନୁମତି େଦଇ, ଯାହା େସମାେନ ବ�ବହାର କରୁଥିେଲ ଏବଂ ସବୁଠାରୁ 

ଆରାମଦାୟକ ଥିେଲ, ବାବା, ଗଲ�େଫ� uରୁ ପତi ୀ ଏବଂ ସାବତ ମା’, �ାନା|ରଣ େସହି 

େgତ� େର ନିରବିହୀନ ଏବଂ ଯ�ଣାଦାୟକ ଥିଲା ମଁୁ ଜାେଣ ମଁୁ େସମାନ, ମା ନୁେହଁ, 

ଏବଂ ମଁୁ ଚାହୁଁଥିବା େଶଷ କଥା େହଉଛି େସମାନ, ମା’, ପ�ତି अବିଶ¡ାସୀ अନୁଭବ 

କରିବାର ଚାପ aରକୁ େଯାଡିବା କାରଣ ମଁୁ ବ_�ମାନ େସମାନ, ଜୀବନେର ଥିଲି 

 େସମାନ, ମା ବିଷୟେର କହିବାକୁ ଗେଲ ଆମ ଦୁହZ, ସ�କ� ଟିେକ ହଲଚଲ 

େହାଇଗଲା ମଁୁ ନି�ୟ କହିବି ଏହା ଏକ ଆହ� ାନ ଯାହା ମଁୁ ଭାବି ନଥିଲି େଯ େକେବ 
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ଶା|ିପ!ୂ� ସମାଧାନକୁ ଆସିବ, କିh ଏହା କିଛି ମାତ� ାେର अଛି ପ�ଥମ ଥର ଲିପୁ ଏବଂ ମଁୁ 

େଭଟିବା अଶୁଭ ଥିଲା େଯେତେବେଳ ମଁୁ ପାକ�େର ଜୁଲାଇ ୪ର ପିକନିକ୍ ପାଇଁ 

ପିଲାମାନ,ୁ େନବାକୁ ଯାଇଥିଲୁ େସେତେବେଳ େମାର ସ¡ାମୀ ଏବଂ ମଁୁ ତଥାପି େଡଟିଂ 

େମାଡେର ଥିଲୁ ମଁୁ ଯଥାସ�ବ ଆ|ରିକ େହବାକୁ େଚ�ା କଲି, କିh େସ ତାହା ପାଇେଲ 

ନାହZ  େସ େମାେତ ଶୀଘ� ଏବଂ ଥuା ନମ:ାର କେଲ, ଏବଂ ତା’ପେର େମା ସ¡ାମୀ ଏବଂ 

ତା, ପିଲାମାନ, ସହିତ କଥାବା_�ା କରିବାର ବ�ବସାୟ ବିଷୟେର ଗେଲ 

 େମାର ମେନ अଛି େମାର ଜେଣ ଗଲ�େଫ� u,ୁ କହିଥିଲି େଯ େମାେତ ଏେତ ଖରାପ 

ବ�ବହାର କରାଯାଇ ନଥିଲା ଏବଂ ଯଦି େସ େମାେତ େସହିଭଳି ବ�ବହାର କରିବାକୁ 

ଯାଉଛ|ି େତେବ ମଁୁ ସହଜେର ପ�ତିକି�ୟା କରିପାେର କିh େମା ଗଲ�େଫ� u ବ�ାଖ�ା 

କରିଛ|ି େଯ ଲିପୁ େବାଧହୁଏ କ’ଣ अନୁଭବ କରୁଛ|ି କାରଣ େସ େଯେତେବେଳ ତା, 

ପବୂ�ତନ ଗଲ�େଫ� u,ୁ େଭଟିଥିେଲ େସେତେବେଳ େସ ନିେଜ ସମାନ अନୁଭବ କରିଥିେଲ 

ଫଳସ¡ରୂପ େସ େମାେତ ସବ�ଦା ପିଲାମାନ,ର ଉ_ମ ଆଗ�ହକୁ ଆଗେର “ତୁମର େଛାଟ 

ପିଲାମାେନ ଜନG  ପିତାମାତା ଏବଂ ସାବତ ପିତାମାତା,ୁ ଏକ ଦଳ ଭାବେର କାଯ�� କରିବା 

ମଲୂ�ବାନ ଏବଂ ସାହାଯ�କାରୀ” ମଁୁ ଏହା ସତ� େବାଲି ପାଇଲି େଯେତେବେଳ େମାର 

ସାବତ ପିଲାମାେନ ପ�ଥେମ ଶୁଣିେଲ େଯ େସମାନ, ପିତାମାତା ଏବଂ ମଁୁ ପ�କୃତେର ଏକାଠି 

ବସି େସମାନ, ବିଷୟେର କଥାବା_�ା କଲି, ମଁୁ अନୁଭବ କଲି େଯ େସମାେନ ଚକିତ 

େହାଇଯାଇଛ|ି େମା ସ¡ାମୀ,ମତା,ର ପବୂ� ପତi ୀ ଏବଂ ମଁୁ ସବୁେବେଳ େଯାଗାେଯାଗର ଧାଡ଼ି 

େଖାଲା ରଖିବାକୁ େଚ�ା କେର  େଲଖକ ଆନ୍ ବଟ� କହିଛ|ି ଏହା େହଉଛି ସବୁଠାରୁ 

ଗୁରୁତ¡ପ!ୂ� ବିଷୟ େସ ଏହା ମଧ� କହିଛ|ି େଯ ଜୀବିକା ପିତାମାତା ଏବଂ ଜେଣ ସାବତ 
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ପିତାମାତା, ମଧ�େର େଯେତ ନାପସE େହଉନା କାହZକି “ସ�ାନର ସହିତ ରୁହ ଏବଂ 

ନିଜ ପିଲା, ଆଗେର େକୗଣସି ଶତ� �ତା କିbା ବିରjି େଦଖାh ନାହZ - ମା ଏବଂ ସାବତ 

ମା’, ପାଇଁ ବଡ଼ େହବା ଜରୁରୀ” 

 ବ_�ମାନ ଆେମ ସମେa ଏକ ପରିବାର ଭାବେର ବିଦ�ାଳୟର ନାଟକ ଏବଂ 

अନ�ାନ� କାଯ��କ�ମେର େଯାଗେଦଉ - େଯତିକି अସେ|ାଷ ବିନା ଆେମ ପରିବାର 

େହାଇପାରିବା “ଏକ ଶିଶୁର ଜନସାଧାରଣ ଇେଭ© ସମଗ� ପରିବାର ପାଇଁ ବtନ େହବା 

ପାଇଁ ଏକ ସୁେଯାଗ େହବା ଉଚିତ୍”  ମଁୁ ଭାବୁଛି ଥେର େମାର ସାବତ ପିଲାମାନ,ର ମା 

’ହୃଦୟzମ କେଲ େଯ ମଁୁ ତା, ପ�ତି ବିପଦ ନୁେହଁ ଏବଂ ତା,ୁ େକେବ ବଦଳାଯାଇ 

ପାରିବ ନାହZ, େସ େମା ପ�ତି କମ୍ ଇଷ�ାପରାୟଣ େହାଇଗେଲ ଏବଂ ବ_�ମାନ େସ ବtୁ 

ମଧ� େହାଇଗେଲ ତାହା ଆମ ସମa, ପାଇଁ ଏକ ସକାରାତG କ େହାଇଛି ପିଲାମାେନ 

ତା,ୁ ନିଜ ମା ପରି ଭଲ ପାଆ|ି ଏବଂ ସ�ାନ କର|ି, ଏବଂ େସମାେନ େମାେତ 

େସମାନ, ସାବତ ମା ପରି ସମାନ ଦିअ|ି “ଏକ ପିତାମାତା, ସହିତ ଏକ ସୁ� ସ�କ� 

ବଡାଇବା ପିଲାମାନ, ପାଇଁ ପ�କୃତେର ଭଲ” 

 ଆେମ ସମେa ଶୀଘ� ସହମତ େହଲୁ େଯ େଯେତେବେଳ अନୁଶାସନ ପ�ସz ଆେସ, 

ବାପା ଏବଂ ମା ତାହା ପରିଚାଳନା କରିେବ  अେନକ ସାବତ ମା ପରି, ବିରjି ଭୟେର ମୁଁ 

େସହି ଦାୟିତ¡  ଚାେହଁ ନାହZ अନ� ପେଟ, ମଁୁ अନୁଭବ କଲି େଯ େମା ସ¡ାମୀ अତ�ଧିକ 

ପଛେର ପଡ଼ିଯାଇଛ|ି ଏବଂ େସହି ବିଭାଗେର ଉନi ତି ଆଣିବା ଆବଶ�କ  ପଛେର ବସି 

କିଛି କହିବା େମା ପାଇଁ କ�କର ଥିଲା କିh ମଁୁ ଜାଣିଲି ଏହା ସେବ�ା_ମ अେଟ ସାବତ 

ମା’, ପାଇଁ ତା,ର ଦଶଟି ପିତାମାତା, ମଧ�ରୁ େଗାଟିଏେର “େଯେତେବେଳ ସାବତ 
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ପିଲାମାେନ अସଦାଚରଣ କର|ି, ପ�ଥେମ ପିଲାମାନ, अେପgା ଆପଣ, ସାଥୀ ଉପେର 

ଧ�ାନ ଦିअh  ତା,ୁ ଧୀେର ଧୀେର ଏବଂ ଶା| ଭାବେର ଜଣାh, େଯ ଆପଣ अନୁଭବ 

କରୁଛ|ି େଯ ତା, ପିଲାମାନ,ୁ ବୁଝିବାେର ଏବଂ ବିକାଶେର ସାହାଯ� କରିବାକୁ, ଏବଂ 

ନିଜକୁ ସୁରgିତ ଏବଂ ସୁରgିତ अନୁଭବ କରିବାକୁ େସ ତା,ର अଧିକାରକୁ ଦୃଢ କରିବା 

ଆବଶ�କ କର|ି ଯଦି େସ ଜେଣ ଶjିଶାଳୀ ପିତାମାତା େହବାକୁ ସgମ ନୁହଁ|ି େତେବ 

ତୁମର ଜୀବନ, ତା, ଜୀବନ, ଏବଂ ତୁମର ସାବତ ସ|ାନ, ଜୀବନ gତିଗ�a େହବ 

”ଏହା ଥିଲା ଏବଂ ତଥାପି ଏକ ~ଶ�କାତର ବିଷୟ ମଁୁ େମା ସ�ାମୀ, ଦୃ�ି ଆକଷ�ଣ 

କରିବାକୁ େଯେତ ଧୀେର ଧୀେର େଚ�ା କେର ନା କାହZକି, େସ ଏହାକୁ ଭଲ ଭାବେର 

ଗ�ହଣ କରୁଥିବା ପରି ମେନ େହଉନାହZ ଯଦିଓ ମଁୁ ତ�ାଗ କରୁନାହZ, କିbା ଏହି ପ�ସzେର 

େମାର ଭାବନା କିbା ଚି|ାଧାରା ବା©ିବାକୁ ପଛଘୁ�ା େଦଉନାହZ 

 େମାର ସାବତ ପିଲାମାନ, ମା ସହିତ ଏକ ଆ|ରିକ, କାଯ�� ସ�କ� ବିକାଶ 

କରିବାକୁ େଚ�ା କରିବାେବେଳ, ମଁୁ ମଧ� ପରିବାର ଗଠନେର େମାର �ାନ େଖାଜିବାକୁ 

େଚ�ା କରୁଥିଲି ମଁୁ ଜାେଣ େମା ସ�ାମୀ  େମାେତ ଭଲ ପାଆ|ି, କିh େମାର ସାମiା କରିବାକୁ 

େମାର କିଛି କଠିନ ସତ� ଥିଲା - େସ ପବୂ�ରୁ ବିବାହିତ ଥିେଲ ଏବଂ ତା,ର ସ|ାନ ଥିେଲ 

ମଁୁ ମଧ� ପବୂ�ରୁ ବିବାହ କରିଥିଲି କିh େକୗଣସି ପିଲା ନଥିେଲ େତଣୁ, େମା ସ�ାମୀ,ୁ 

େମାର ପବୂ�ପରି ବ�ବହାର କରିବାକୁ ପଡିବ ନାହZ େଯପରି ମଁୁ ତା, ସହିତ ମୁକାବିଲା 

କରିବି ବିaାରିତ ପାରିବାରିକ ପରି�ିତି ତା, ପରିବାର କିbା ତା, ପରିବାର ସହିତ 

ବାରbାର ଆସିଥାଏ, ଏବଂ େସହି ପରି�ିତିକୁ ନିୟ�ଣ କରିବା ପାଇଁ ବହୁତ ଧଯ�� ଏବଂ 

ବୁଝାମଣା ଆବଶ�କ େମାେତ अଧିକ ସାହାଯ� କରୁଥିବା ପରି ମେନ େହଉଛି ମେନ अଛି 
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େଯ ମଁୁ ବ_�ମାନ ତା, ପତi ୀ, ଏବଂ େମାର ମୁଖ� ଭୂମିକା େହଉଛି େମା ସ¡ାମୀ, ପତi ୀ 

େହବା ଏବଂ ସାଥୀକୁ ସାହାଯ� କରିବା ଏହା କରି ମଁୁ अନୁଭବ କେର େଯ ମଁୁ େମାର �ାନ 

ପାଇଛି 

 ଆେମ ଏକତ�  ବଢୁଛୁ ଏବଂ ପ�େତ�କ ଦିନ ଏକ ପରିବାର ଭାବେର ବtନ କରୁଛୁ, 

ଏବଂ ଏହି ପ�କି�ୟା ଆଗାମୀ ବଷ� ପଯ��| ଜାରି ରହିବ େଗାଟିଏ ଜିନିଷ ଯାହା ଆମକୁ 

କରିବାକୁ ପଡୁଥିଲା ଘର ନିୟମ ଆଣିବା ଯାହାକି ପରିବ_�ନ ଏବଂ ସୀମା �ିର କରିବା 

ସହିତ ଜଡିତ ଥିଲା ପ�ଥେମ, ମଁୁ ସବ�ଦା ଜେଣ ବାହାର େଲାକ ଭଳି अନୁଭବ କରୁଥିଲି, 

ଏବଂ ମଁୁ ଭାବୁଛି େମାର ନିଜ ଘେର କ’ଣ କରିବାକୁ କିbା କହିବାକୁ अନୁମତି ଦିଆଯାଇଛି 

ତାହା ଜାଣିବା ସହିତ ଏହାର अେନକ ସ�କ� अଛି ଥେର ଆେମ ଗୃହ ନିୟମ �ାପିତ କଲୁ 

ଯାହା ଆମ ସମa,ୁ ପାଳନ କରିବାକୁ ପଡିଲା, ନିୟମ ପାଳନ କରାଯାଉଛି କି ନାହZ ତାହା 

ଉପେର ଆଧାର କରି ମଁୁ େଶଷେର କହିବାକୁ ସgମ େହଲି  

 େଯେହତୁ େମାର ସାବତ ସ|ାନ ଏବଂ ମଁୁ ନିକଟତର େହାଇଛୁ, ଆେମ ଗୁଣାତG କ 

ସ�କ� ବିକାଶ କରିଛୁ ଏହି ତିନିଜଣ,ର ବହୁତ ଭିନi  ବ�jିତ¡ अଛି ଏବଂ େସହି अନୁଯାୟୀ 

ଚିକି�ା କରିବାକୁ ପଡିବ ପିତାମାତା ବିେଶଷ�ମାେନ କହିଛ|ି େଯ ଆପଣ, ସାବତ 

ସ|ାନମାନ, ସହିତ ସମୟ ଉପେଭାଗ କରିବା ଏକ ଆବଶ�କତା ବ_�ମାନ େଯେହତୁ 

େସମାେନ ସମେa କିେଶାର अଟ|ି, ମଁୁ ଉପେଭାଗ କରୁଥିବା ପ�େତ�କ, ସହିତ ସାz 

କରିବାର ଉପାୟ ପାଇଲି ପୁରାତନ ଏବଂ ମଁୁ ଏକାଠି ସପିଂ କରିବାକୁ ଯାଏ ଆମର 

ବୟସ େହତୁ େପାଷାକେର ଆମର ସ¡ାଦ ବହୁତ ଭିନi , କିh େସ େମା ମତକୁ ଗୁରୁତ¡ 

େଦଉଥିବା ପରି ମେନହୁଏ ଏବଂ େମାର ପରାମଶ� ପଚାର|ି େମାର ମଧ�ମ ସାବତ କନ�ା 
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ଏବଂ ମଁୁ େକବଳ କଥାବା_�ା କରିବାେର ବହୁତ ସମୟ ବିତାଇଥାଏ େସ େହଉଛ|ି ଯିଏ 

ବହୁତ ଧ�ାନ ଆବଶ�କ କର|ି, ଏବଂ ସବୁେବେଳ ତା, ମନେର କିଛି ଥାଏ ଯାହା 

ବିଷୟେର େସ ଆେଲାଚନା କରିବା ଆବଶ�କ କର|ି, େତଣୁ ମଁୁ େସହି ଶ�ବଣ କାନ ପ�ଦାନ 

କେର େମାର ସାବତ ପୁअ ସହଜ अେଟ େସ ବହୁତ ସୃଜନଶୀଳ ଏବଂ ନିବ�ାହୀ  

ବ_�ମାନ େସ ଗୀତ ଏବଂ େରପ୍ ଗୀତ େଲଖିବାେର ଲାଗିଛ|ି େସ େମାର ମତାମତ ଏବଂ 

ପରାମଶ� ସବୁେବେଳ ପଚାର|ି େସ ଯାହା େଲଖୁଛ|ି ଏବଂ େସ କାହZକି େଲଖୁଛ|ି 

େସଥିପାଇଁ ମଁୁ ଏକ ଆଗ�ହ େଦଖାଉଛି ଯାହା ଆମ ସ�କ�େର ସମa ପରିବ_�ନ ଆଣିଛି 

େମାର ସମଥ�ନ ପାଇଁ େସ େମାେତ ସବ�ଦା ଧନ�ବାଦ େଦଉଛ|ି ତୁମର ସାବତ 

ସ|ାନମାନ, ସହିତ ଭଲ ସ�କ� ରଖିବାକୁ େହେଲ ତୁମକୁ େସମାନ, ସହିତ କିଛି 

ଗୁଣାତG କ ସମୟ ବିତାଇବାକୁ ପଡିବ“େଯେହତୁ ଗୁଣାତG କ ସ�କ� େଗାଟିଏ ପେର େଗାଟିଏ 

ପାର~ରିକ ସ�କ�ରୁ ନିମ{ତ, େତଣୁ ତୁମର ପ�େତ�କ ସାବତ ସ|ାନ ସହିତ ବ�jିଗତ 

ସମୟ ବିତାh ସାଧାରଣ ଆଗ�ହ ଏବଂ କାଯ��କଳାପ େଖାଜ, େଯପରିକି ଏକ ହବି କିbା 

େଖଳ, େସମାନ, ସହିତ କରିବା ପାଇଁ ” ଏହା କିଛି ସମୟ େନଇଛି, କିh ଆେମ େକୗଣସି 

अତିରିj ଚାପ କିbା ଚାପ ବିନା ପର~ରକୁ ବୁଝା ଏବଂ ଗ�ହଣ କରୁ ଆେମ ଯାହା 

अନୁଭବ କରୁଛୁ, ଏବଂ ତାହା ଠିକ अଛି  “େପ�ମ େହଉଛି ଏକ ଭାବନା ଯାହା ବାଧ� 

େହାଇପାରିବ ନାହZ  ଯଦି ତୁେମ ତୁମର ସାବତ ପିଲାମାନ,ୁ ଭଲ ପାअ, ତାହା ଚମ�ାର 

अେଟ ଯଦି ଆପଣ ତାହା କର|ି ନାହZ, େଯପଯ��| ଆପଣ େସମାନ, ପ�ତି ଦୟା, ଦୟା 

ଏବଂ ସ�ାନ ପ�ଦାନ କର|ି, ତାହା ମଧ� ଗ�ହଣୀୟ अେଟ ତୁମଠାରୁ ଆଉ କମ୍ ଆଶା 

କରାଯିବା ଉଚିତ୍ ନୁେହଁ ”ମଁୁ ଏହା ସତ� େବାଲି ଜାଣିଲି   ଥେର ମଁୁ अନୁଭବ କଲି େଯ 
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େମାର ସେz ସେz େମାର ସାବତ ସ|ାନମାନ,ୁ ଭଲ ପାଇବା ଦରକାର ନାହZ, ଏବଂ 

େସମାେନ େମାେତ ତୁର| ଭଲ ପାଇବାକୁ ପଡ଼ିବ ନାହZ, ବtନ କରିବା ଆମ ପାଇଁ ସହଜ 

ଥିଲା ଆମକୁ େକବଳ ସୁEର, ଦୟାଳୁ ଏବଂ ପର~ର ପ�ତି ସ�ାନଜନକ ଥିଲା 

  ସାବତ ପରିବାରେର ସଠିକ୍ ପରିବାର ମିଶ�ଣ େଖାଜିବା ସେବ�ା_ମ ସମୟେର 

କ�ସାଧ� େହାଇପାେର ଦୂର କରିବାକୁ अେନକ ବାଧାବିଘi ଏବଂ ଭାବନାକୁ ବିଚାର 

କରିବାକୁ, କିh ଏହି ପରିବାର ଏକକ ଦୃଢ େହାଇପାେର ଏହା ବହୁତ କଠିନ ପରିଶ�ମ 

େନଇଛି କିh ଆେମ ବିଶ¡ାସ ଏବଂ ଉ_ମ େଯାଗାେଯାଗ ଦgତା ଉପେର ଆଧାରିତ ଏକ 

ଭି_ିପ�aର �ାପନ କରିଛୁ - ପର~ର ସହିତ ଶୁଣିବା ଏବଂ କଥାବା_�ା ଆେମ ଜାଣୁ େଯ 

ଆେମ “ସାଧାରଣ” କିbା “ପ�ଥମ” ପରିବାରଠାରୁ ଭିନi  - ଉଭୟ ଗଠନମଳୂକ ଏବଂ 

ଭାବପ�ବଣ 

 ଆେମ ଏକ ନୂତନ ପାରିବାରିକ ପର�ରା େନଇ ଆସିଛୁ ମାସେର ଥେର ଆେମ  

ପରିବାର ସମାେବଶ ପାଇଁ ଏକାଠି ହୁअ|ି ଏଥିେର େମା ସ¡ାମୀ, ତୁର| ପରିବାର (ତା, 

ମା, ଭାଇଭଉଣୀ ଏବଂ େସମାନ, ପରିବାର) अ|ଭ�ୁ j ଏହିଠାେର ଆେମ ସମେa ଏକାଠି 

େହାଇ ଏକ ଥାଳି କିbା ଦୁଇଟି ଆଣିଥାଉ ଏବଂ ଏକ ଭିନi  ଘେର ଖାଇବା ଘ!ୂ�ନ କରିଥାଉ 

ଏହା େହଉଛି ଗୁଣାତG କ ପାରିବାରିକ ସମୟ ଯାହାକୁ ଆେମ ଗୁରୁତ¡ େଦଇଥାଉ ଏବଂ 

କରିବାକୁ ଆଗ�ହୀ “ଏହି ସରଳ ରୁଟିନ୍ କିଛି �ିର, କିଛି ଉପେର ନିଭ�ର କରିବାକୁ, କିଛି“ 

ଏହି ପରିବାର ”କରିବାକୁ अନୁଭବ କେର େମାର ସାବତ ପିଲାମାେନ ସବୁେବେଳ 

ପଚାରୁଛ|ି ଏହି ମାସ େକେବ ଏବଂ େକଉଁଠାେର େସମାେନ ଏହାକୁ ସଂପ!ୂ� ଭଲ ପାଆ|ି, 

ଏବଂ ଏହା ଏପରି କିଛି ଯାହା ମଁୁ ଆସିବା ପବୂ�ରୁ େହାଇନଥିଲା େତଣୁ ଏହା ପ�କୃତେର 
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“अମର” ନୂତନ ପର�ରା ଏହି ସ��ସାରିତ ପରିବାର ଏକତା ଆମର ତୁର| ସାବତ 

ପରିବାର ପାଇଁ ଭଲ େପ�ମ, ଯତi  ଏବଂ ଚି|ା ଯାହା େଦଖାଯାଏ େଯେତେବେଳ ମଁୁ େମାର 

ଶାଶୁମାନ, ସହିତ କଥାବା_�ା କେର, ତାହା ମଧ� େମା ସାବତ ପିଲାମାନ, ସହିତ ଦୃଢ 

ସ�କ� �ାପନ କରିବାେର ସାହାଯ� କରିଛି 

 ପରିେଶଷେର, ଜେଣ ସାବତ ମା ଭାବେର ମୁକାବିଲା କରିବା ମା’, ଭୂମିକା ସହିତ 

ସମାନ ନୁେହଁ ଏହା େବେଳେବେଳ େଦଖାଯାଏ େଯ ତୁେମ ଏକ େରାଲର୍ େକା�ର୍ ରାଇଡ୍ 

େର अଛି ଯାହା େକେବ ବE ହୁଏ ନାହZ  ନିରାଶା, ଭୁଲ ବୁଝାମଣା, ଏବଂ ଆଘାତ ଯାହା 

େସହି ରଥଯାତ� ାର अଂଶ अେଟ, େବେଳେବେଳ ସହିବାକୁ ବହୁତ अଧିକ ସାବତ ମା ମାନ,ୁ 

ହାଲୁକା ଏବଂ ସତକ�ତାର ସହିତ ପାଦ େଦବାକୁ ପଡିବ ପ�େତ�କ ପରି�ିତି अଲଗା ଏବଂ 

ଏହାକୁ ନିଜ ପ�ତିେର ପରିଚାଳନା କରିବା ଆବଶ�କ ଗତ ବଷ� ମଧ�େର ଆମର ଉନi ତି 

ଘଟିଛି, ଏବଂ ମଁୁ ନି�ିତ େଯ ଆମର ଆହୁରି अେନକ କିଛି ରହିବ କିh ବ_�ମାନ ଆମର 

ଏକ ଦୃଢ ମଳୂଦୁଆ अଛି େଯଉଁଠାରୁ କାମ କରିବା ଆମକୁ େକବଳ ପ�େତ�କ ପ�ସzକୁ 

ଗ�ହଣ କରିବା ଏବଂ ସମାଧାନ କରିବା ଆବଶ�କ ଚାଲିଥିବା ଏହି କାଯ�� ଆମକୁ ମଲୂ�ବାନ 

ଶିgାଗୁଡ଼ିକୁ ସGରଣ କରାଇବାେର ଲାଗିବ - େଯପରି ବୁଝିବା ଏବଂ ଆେପାଷ ବୁଝାମଣା 

କରିବା - ଆମ ମଧ�େର अଧିକ ଶjିଶାଳୀ, अଧିକ େସiହପ!ୂ�  ଏବଂ ସଫଳ ସ�କ� ବିକାଶ 

କରିବାକୁ ଏକତ�  କାଯ�� କରି ଏବଂ ଆମର ମିଶି�ତ ସାବତ ପରିବାରେର ପର~ରର 

ଭୂମିକାକୁ ପ�ଶଂସା କରି, ଆେମ କିଛି ସାଧାରଣ �ିତିେର ପହ�ିଛୁ ଯାହା ଆମ ସମa, 

ପାଇଁ କାମ କରୁଥିବା ପରି ମେନହୁଏ 

 ଚ�ାେଲsଗୁଡିକ ପୁର:ାର ବିନା ଆସିନାହZ ଏବଂ େସହି ପୁର:ାର ମଧ�ରୁ େଗାଟିଏ 
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େମା ପାଇଁ ବହୁତ ବଡ ଥିଲା ଗତ ମା��େର େମାର ୫୦ ତମ ଜନG ଦିନ ପାଇଁ ଏକ ଉ�ବ 

ସମୟେର, େମାର ତିନି ସାବତ ସ|ାନ ଭୁବେନଶ�ର  ଏକାଠି ଠିଆ େହାଇଥିେଲ ଏବଂ ଆମ 

ପରିବାର ଏବଂ ବtୁମାନ,ୁ କହିଥିେଲ େଯ େସମାେନ େମାେତ ସାବତ ମା अେପgା अଧିକ 

ମା େବାଲି ଭାବ|ି ତାହା େମା କାନେର ସzୀତ ଥିଲା  େସମାେନ ସ�କାର କରିଛ|ି େଯ ମୁଁ 

େସମାନ, ଜୀବନେର ଏବଂ େସମାନ, ପିତା, ଜୀବନେର ଏକ ପରିବ_�ନ ଆଣିଛି  

େଯେତେବେଳ େସମାେନ କହିଥିେଲ େଯ େସମାେନ େମାେତ େକେତ ଭଲ ପାଆ|ି ଏବଂ 

ପ�ଶଂସା କର|ି, ଏହା େମା ଆଖିେର ଲୁହ ଆଣିେଦଲା  ପ�ଥମ ଥର ପାଇଁ, େମାେତ ଲାଗିଲା 

େଯ ମଁୁ ଜେଣ ସାବତ ମା ଭଳି କିଛି କରୁଛି 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

େଦେବE�  ସାମଲ  ୯୪୩୯୯୦୯୪୨୨, 

ନୂତନ ସରକାରୀ କେଲାନୀ ଭୁବେନଶ¡ର ୭୫୧୦୧୭� 
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ବିରହବିରହବିରହବିରହ    
 ଭଗବାନ େଯେତେବେଳ େଗାଟିଏ ମନୁଷ�କୁ ଜନମ େଦଇଥା|ି, 

େସେତେବେଳ େସ ମନୁଷ�କୁ େକେତକ ସାମୁହିକ ଗୁଣ େତଇଥା|ି 

େସଗୁଡିକ ଯଥା: ଭଲ ପାଇବା, ଘୃଣା କରିବା, େସiହ, ଆଦର ଇତ�ାଦି 

ଏସବୁ ଗୁଣ େହତୁ ମନୁଷ�କୁ ତା ଜୀବନେର େକେତାଟି अବ�ା େଦଇ ସମୟ अବଧି 

କାଟିବାକୁ ପେଡ଼ ଏହି अବ�ା ମଧ�ରୁ ପି�ୟଜନ, ସହ ମିଳନ ଓ େସମାନ, ଠାରୁ ବିରହ 

अନ�ତମ ମିଳନ ଯଦି ଜଣ, ଜୀବନେର ଆସିଛି େତେବ ବିରହ ବି ସୁନି�ିତ, କାରଣ 

ମନୁଷ� ମରଣଶୀଳ ମିଳନ ଆନEଦାୟକ କିh ବିରହ େଯେତେବେଳ ଆେସ ବିଷାଦର 

ଛାୟା େଖଳିଯାଏ ଚE�, ସହ ଚକ�ବାଜିର େକେବ ବି ମିଳନ େହାଇପାରିବନି ଏହା ଜାଣି 

ମଧ� େସ ଚE�,ୁ ଚାତକ ପରି ଚାହZ ରହିଥାଏ କଥାେର अଛି ଯଦି ମନୁଷ� ଜୀବନେର 

अେନକ ଖୁସି ଆେସ, େସ ଭଗବାନ,ୁ ଡାକିବା ଭୁଲିଯାଏ, େବାେଧ େସଥିପାଇଁ ଭଗବାନ 

ପ�ଥମ ମିଳନ ପେର ବିରହ ହZ କପାଳେର େଲଖିଥା|ି େଯ अ|ତଃ ବିରହ ପେର ମନୁଷ� 

ଭଗବାନ,ୁ ଡାକିବ 

 ମନୁଷ� ଖୁସିର ମୁହୂ_�କୁ अେନକ ଦିନ ମେନ ରେଖନି କିh ଜୀବନେର ଯଦି ବିରହ 

କିbା ବିଷାଦର ଛାୟା ବଷ�ାଛିଟା ପରି ହୃଦୟେର ପଡିଥାଏ, ତାହା ମରୁଭୂମିେର ବଷ�ା େହବା 

ଭଳି ସାରା ଜୀବନ ମେନ ରେହ େଯମିତି ଶୀତଋତୁ ପେର ବସ|ଋତୁ ଆେସ େସମିତି, 

େଯୗବନପ�ା�ି ସମୟେର ପ�ାୟ ଯୁବକ ଯୁବତୀମାେନ ଭଲପାଇ ବସ|ି େସମିତି ସମୟ 

େତଜସି�ନୀ ସାହୁ 
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ଆସିଥିଲା, ଦୁଇଜଣ େଗାଟିଏ କେଲଜ ଓ େଗାଟିଏ କB ାସେର ପଢୁଥିେଲ ଦୁଇ ଜଣ, 

ମଧ�େର ପ�ଥେମ ବtୁ ସ�କ� ଥିଲା େସ ଦୁଇ ଜଣ ପୁରା ଏକାପରି ଥିେଲ ସମa, 

ଜୀବନେର େଯମିତି ବାଲ�ାବ�ା ପେର େଯୗବନ ଆସିଥାଏ, େସମାନ,ୁ ମଧ� େପ�ମର ~ଶ� 

ଆସିଥିଲା େହେଲ ଦୁେହଁ ଏହି କଥାକୁ ପ�କାଶ କରିବାକୁ ଡରୁଥିେଲ, କାରଣ अସିତ 

ଭାବୁଥିଲା େଯ, ଯଦି ମଁୁ ପ�କାଶ କରିେଦଲି ହୁଏତ, େସ େମା ପାଖରୁ ଦୂେରଇ ଯିବ, ଠିକ ଏହି 

କଥା ପ�ୀତି ମଧ� ଭାବୁଥିଲା ଏହି କଥା ଭାବି େସମାେନ େସସବୁରୁ ଦୂେରଇ ରହୁଥିେଲ 

େଗାଟିଏ ଦିନ ପ�ୀତି କେଲଜ ଆସି ନଥିବା େଦଖି अସିତ ବହୁତ ବ�a େହାଇପଡିଲା ପେର 

େସ ପ�ୀତିର ସାz େନହାକୁ ପ�ୀତି ବିଷୟେର ପଚାରିଲା, ପ�ୀତିର େତହ ଖରାପ ଥିଲା େବାଲି 

େନହା କହିଲା 

 ରାମାୟଣେର ହନୁମାନ େଯମିତି ମାତାସୀତା ଓ ପ�ଭୁ ଶ�ୀ ରାମଚE�, ମିଳନର 

କାରଣ େହାଇଥିେଲ େସମିତି ଏହି କାହାଣୀେର େନହା, अସିତ ଓ ପ�ୀତି, ମଧ��ି ରୂେପ 

କାଯ�� କରିଛି େନହା ପ�ୀତିକୁ କହିଲା େଯ अସିତ େତା अସୁ�ତା ଖବର ଶୁଣି କିପରି 

ବିଚଳିତ େହାଇ ପଡ଼ିଥିଲା ଧିେର ଧିେର େନହା अସିତକୁ ପ�ୀତିର ଭାବନା ବିଷୟେର 

କହିଲା  

 ସବ�େଶଷେର େସ ଦୁଇଜଣ େଗାଟିଏ ସ�କ�େର େଯାଡି େହାଇଗେଲ ସମୟ କାହାକୁ 

अେପgା କେରନାହZ, ଏହା ଭିତେର ଦୁଇ ଜଣ,ର କେଲଜ ସରିଗଲା, ଏେବ अସିତ ମୁuକୁ 

ଚି|ା ଆସିଲା େଯ େସ କଣ କରିବ ଏମିତି ଯାହା-ାରା େସ ପ�ୀତିର ବାପାମାଆ,ୁ ତା’ ହାତ 

ମାଗି ପାରିବ ଓ ପେର ପ�ୀତିକୁ ଖୁସି ରଖି ପାରିବ  

 अସିତ େକମିତି ପ�ୀତିକୁ ଖୁସିେର ରଖିବ ଏହି କଥା ଭାବୁଥାଏ କାରଣ େସ ପ�ୀତିକୁ 
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ବହୁତ୍ ଭଲପାଏ ଆଉ େକୗଣସି ମୁହୁ_�େର ତାକୁ ହେରଇବାକୁ ଚାେହଁନି କିଛି ମାସପେର 

ତାକୁ ଓଡିଶା ବାହାେର କାମ କରିବାକୁ ପଡିଲା ପ�ୀତିକୁ ଦୂରେର ଥାଇ ସ�କ� ରଖିବା 

କ� ଲାଗୁଥିଲା ତଥାପି େସ ସବୁ ସହି ରହୁଥିଲା, କାରଣ େସ ତାର ମଧ� ସ¡ପନ ଥିଲା 

େଯ େସ अସିତକୁ କରିବ ଓ ଖୁସିେର ଖୁସିେର ତା ସହ ଜୀବନ ବିତାଇବ ଦୁଇ ବଷ� 

େହାଇଗଲାଣି ପ�ୀତି ଓ अସିତ୍ ପର~ରକୁ ସାମନାତର େଦଖିନାହା|ି अସିତ ପ�ୀତିକୁ 

ବହୁତ ମେନ ପକାଏ କିh, ଏେତ କାମ ଥାଏ କି େକେବ ଛୁଟି ମିେଳନି ଓଡିଶା ଆସିବାକୁ 

ମଝିେର ମଝିେର ମନର ତୃଷiା େମ©ାଇବା ପାଇଁ ଭିଡିଓ କଲ ହZ ଏକମାତ�  ସାହାରା ଥିଲା 

 अସିତର କ�ାନୀେର େଗାଟିଏ େନାଟିସ ଆସିଲା କି, “ଯିଏ ଏହି ସ�ାହେର ଭଲ କାମ 

କରିବ େସ अଧିକ ଓଡିଶାକୁ କିଛି କ�ାନୀ କାମେର ଯିବ” ଏହି େନାଟିସ ପଢି अଧିକରୁ 

अଧିକ ପରିଶ�ମ କରି ପ�ୀତିକୁ ଖାସ୍ େଦଖା କରିବ େବାଲି ପରିଶ�ମ କରି ଚାଲିଲା ସ�ାହ 

େଶଷେର अସିତକୁ ହZ ଓଡିଶା ଯିବାପାଇଁ अନୁମତି ମିଳିଗଲା େସ ବହୁତ ଉ�ାହିତ ଥିଲା 

ପ�ୀତିକୁ େଦଖାକରିବା ପାଇଁ, କିh ଏ ବିଷୟେର େସ ପ�ୀତିକୁ କହି ନଥିଲା 

 ଠିକ େସହି ସମୟେର କେଲଜ ସମୟର ସାz େନହାର କଲ ଆସିଲା ଓ େସ ତା 

ବାହାଘର ପାଇଁ ନିମ�ଣ େଦଲା, अସିତ ତାକୁ କହିଲା େଯ େସ ଓଡିଶା ଆସୁଛି େବାଲି ଏବଂ 

ଏ କଥା େଯମିତି ପ�ୀତି ନ ଜାେଣ ଓ େସ ତା'କୁ ଆ�ଯ��ଜନକ ଭାେବ େଦଖା କରିବାକୁ 

ଚାହୁଁଥିଲା େନହାର ବାହାଘରେର ପ�ୀତି ବି ଆସିଥାଏ अସିତ ତାକୁ ଲୁଚି ଲୁଚି େଦଖୁଥାଏ 

ଓ ହଠାତ ପ�ୀତିର ସାମନାକୁ ଆସିଗଲା 

 ପ�ୀତି କିଛି ସମୟ ଭାବିଲା େଯ ମଁୁ ସ¡ପନ, ପୁଣି ବାaବେର ହZ अସିତ ଆସିଛି ଜାଣି 

େସ ବି ବହୁତ ଖୁସି େହଲା, େନହା ବାହାଘରକୁ େସ ଦୁଇ ଜଣ अଧିକ ମଜା କରିଛ|ି 
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ଯାହା େହଉ अେପgାର अ| ଘଟିଛି, େଶଷେର अସିତ ଆସିଛି ଓ ଭିଡିଓ କଲ େଦଖା ଏେବ 

ବାaବିକ େଦଖାେର ପରିଣତ େହାଇଛି अସିତ କ�ାନୀର କାମ ସାରି ପ�ୀତିର ହାତ 

ମାଗିବାକୁ ଆସିଛି ଓ ପ�ୀତିର ବାପାମାଆ ମଧ� अସିତକୁ େଦଖି ପସE କରିଛ|ି ଏେବ 

ଦୁେହଁ ବହୁତ ଖୁସି, ପୁଣି ସମୟ ଆସିଲା अସିତ ତା, କ�ାନୀକୁ େଫରିଯିବ େବାଲି ଆଉ 

େସ ଏହିଥର ଯିବା ସମୟେର ପ�ୀତିକୁ କହିଛି େସ “ମଁୁ ବହୁତ ଶୀଘ� ଆସିବି ତୁେମ ବାହାଘର 

ପାଇଁ ପ�aୁତ କର” କିh ଏଥର ବାହାଘର ତା' ସ¡ପନର ରାଜ କୁମାର ସହ ହବାକୁ 

ଯାଉଥିଲା 

 ପ�ୀତି अସିତକୁ ଛାଡ଼ିେଦଇ ବାହାଘର ପ�aୁତି କରିବାପାଇଁ ଚାଲିଗଲା କୁହ|ି ଯଦି 

ଆେମ अଧିକ ଖୁସି େହଉେଛ ତା ପେର ଦୁଃଖ ଦୁଃଖ ସେz ସେz ଆସି ପହ�ିଯାଏ ଦୁଃଖ 

ଓ ସୁଖ େଗାଟିଏ ମୁଦ� ାର ଦୁଇ ପାଶ�� ପରି େହାଇଥାଏ अସିତ ଓଡିଶା ବାହାରକୁ ଯିବା 

ସମୟେର ବିମାନ ଦୁଘ�ଟଣା େହଲା େଯଉଁଥିେର େସ ଯାଉଥିଲା ଏ ଖବର ଶୁଣି ପ�ୀତିର 

ମୁu ଉପେର େଯମିତି ଦୁଃଖର ପାହାଡ଼ ଭାzି ପଡ଼ିଲା େଯମିତି ଚE�  ଚକ�କାକି ପgୀକୁ 

अେନଇ ବସିଥିଲା ଧିେର ଧିେର ଖାଈବା ପିଇବା ବE କରିେଦବାପେର ପ�ୀତି ପାଗଳୀ 

େହାଇଗଲା ଦୁଃଖ େଯେତେବେଳ ଆେସ େସ ତା’ର ବtୁବାtବ ସମa,ୁ େନଇକି ଆେସ, 

ଏଠି ବି େସଇଆ େହଲା ପ�ୀତିର ପରିବାର ସାzେର, ପ�ଥେମ अସିତ ଚାଲିଗଲା ଓ ତାକୁ 

ଝୁରି ଝୁରି ପରିବାରର ଏକମାତ�  ଝିअ ବି ପାଗଳୀ େହାଇଗଲା 
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अତୁଟ ଏ ବtନअତୁଟ ଏ ବtନअତୁଟ ଏ ବtନअତୁଟ ଏ ବtନ    
 ପବିତ�  ରାgୀ ପଣୂ{ମାେର ଭଉଣୀଟି ସବୁ କାମକୁ ପଛେର ପକାଇ 

ସअଳ ସअଳ ପ�aୁତ େହଇଯାଏ ତା'ର अତି ନିଜର ଭାଇଟିକୁ ରାgୀ 

ପିେtଇବାକୁ I ବିଶ¡ାସ ତାର ଏଇ େଯ ଭାଇ ସବୁ ବିପଦ ଆପଦେର 

ସହାୟ େହବ I ଏ ବିଶ¡ାସ େକଉଁ େକେତକାଳୁ ଚାଲି ଆସିଛି I  ଚାଲିଥିବ ବି  ଆଗକୁ ଆଗକୁ 

I ରାgୀ ପିtା ରସମଟି କଲ�ାଣୀ, ଘେର ଜାକଜମକେର ହୁଏ I   

 ନବଘନ ଏବଂ ଶକୁ|ଳା ଯାଆଁଳା I ଜନG େବେଳ ଗଁା ଧାଈ େଜମା ମାଉସୀ 

ନବଘନ,ର  ନାହୀ ଆେଗ କାଟିଥିବାରୁ େସ ବଡ ଆଉ ଶକୁ|ଳା ସାନ,େକଇ ମୁହୂତ� ପାଇଁ 

I ଯାଆଁଳା େହେଲବି ଦିହZ, ଭିତେର ଫରକ େବଶୀ I େକବଳ ଯାହା େଦଖିବାକୁ ଏକାପରି, 

େହେଲ ଭାଇଟି ତାର ଭାରି ଶା| ସ¡ଭାବର I ମା କଲ�ାଣୀ ଶକୁ|ଳାର अଧିକ ଦୁ�ାମୀେର 

ମଝିେର ମଝିେର ଚି|ିତ ଥାଆ|ି,କାେଳ ଝିअଟା ବଡ େହେଲ େବଶୀ अମାନିଆ େହଇ ଯିବନି  

ତ? ବଡ ଭାଇ ନବଘନ ସବୁେବେଳ ଶକୁ|ଳା ପାେଖ ପାେଖ ଥାଏ I ସାନଭଉଣୀ ପାଇଁ  

ଜିେ�ଦାରୀ ତାର ବି अଛିନା କିଛି! େସଇଥିପାଇଁ କଲ�ାଣୀ କିଛି ମାତ� ାେର ଆଶ�� ଥା|ି  

 କଲ�ାଣୀ ବାଡ଼ି अଗଣାେର ଲଗାଇଥିବା ପିଜୁଳି ଓ କାଗଜୀେଲb� ଗଛ ଦିଟା ବଡ 

େହଇ ଫୁଲ ଧରିେଲଣି ଏହା ଭିତେର I अତି ଯତi େର ବେଢ଼ଇଥିବା ଉପକାରିଆ ଗଛ  

ମାଲିକାଣୀ,ୁ ତା,ର ଋଣ ଶୁଝିବା ଉପେର I  

 ଗଡି ଚାଲିଥିବା ଦିନମାନ, ଭିତେର ନବଘନ ଆଉ ଶକୁ|ଳା  ଆଗକୁ ଯିବାେର କିଛି 

ସଂଜୀବ କୁମାର ଦାସ 
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ବି ତ� �ଟି କରିନାହା|ି I ଏକକ ମା, େହପାଜତେର କ� କଣ ଜାଣି ନପାରି େସମାେନ 

ନିଜକୁ ପ�ତି.ିତ କରି ପାରିଛ|ି I  ଈଶ¡ର, କୃପାରୁ ସବୁ କିଛି ପାଇଛ|ି ଦୁେହଁ I  ଘର 

ସଂସାର କରି ନିଜ ନିଜର କ_�ବ� େସମାେନ ଠିକ� Îେପ ପାଳନ କରିଆସିଛ|ି ମା 

ଶକୁ|ଳା, ପରି I  ଜୀବନର ବିଭିନi  େସାପାନ अତିକ�ମ େବେଳ अବଶ� େସମାନ,ୁ 

କେଠାର ପରି�ିତିର ସାମନା କରିବାକୁ ପଡିଛି I  ଦୁଃଖ ଜଂଜାଳ ଠୁ ଦୂରେର ରଖିଥିେଲ 

କଲ�ାଣୀ ତା,  ପୁअ ଝିअ,ୁ I  ମା’, ଇହଲୀଳା ସbରଣ ପେର ଭାଇ ଭଉଣୀ େକେତ େଯ 

କାEି ଥିେଲ !  ମା କଣ ସବୁଦିେନ ପାଖେର ରହିଥିେବ କି ? ଏମାନ, େହତୁ େହଲା ପେର 

ଦୁେହଁ କିh ମା’, ପାରିବା ପଣେର େବଶ କିଛି अନୁପ�ାଣିତ େହାଇଥିେଲ I ସବୁ େgତ� େର 

ମାପି ଚୁପି ଚାଲିବାର େକୗଶଳଟା େବାେଧ େସମାେନ अjିଆର କରିେନଇଥିେଲ  

େଯଉଁଥିପାଇଁ ବାପା ମା େହଇ ତା, ପିଲା ମାନ,ୁ ସଠିକ ଦିଶା େଦଇପାରିଥିେଲ I 

ଜନG କ_�ା, ଆଶୀବ�ାଦରୁ ପିଲାମାେନ ତ ଜୀବନେର େକେତ େଯ ମୁ:ିଲ କୁ ସାମନା 

କରିପାର|ି I  କଲ�ାଣୀ, ପିଲାମାେନ େସଥିରୁ ବାଦ ଯିେବ େକମିତି ? 

 ନବଘନ ଏବଂ ଶକୁ|ଳା ଗଁା ଛାଡି ନାହା|ି I  କାେଳ ପିଲାମାେନ ଭିଟାମାଟି ଛାଡି 

ଯିବାକୁ ମନ ବଳାଇେବ ,େସଇଥିପାଇଁ କଲ�ାଣୀ ତା, ନଁାେର ସବୁ ସ�_ି ସମାନ ଭାଗ 

କରି ଯାଇଛ|ି I ଭଲ ପାତ�  େଦଖି ପାଖ  ଗଁାେର ଦୁଇଜଣ,ୁ ବାହା ବି କେରଇ େଦଇଛ|ି I 

ଚାକିରୀ ଜୀବନେର ଭାଇ ଭଉଣୀ ନିଜ ନିଜର ପରିବାର ସହିତ ବାହାେର ରହିଥିେଲ ବି 

अବସେର ପେର ଗଁା ମାଟିର ମହକକୁ ଭୁଲି ନପାରି େଫରି ଆସିଛ|ି I କଲ�ାଣୀ, ଇkା 

ପୁରାଣ େହଇଚି I  

 ଶକୁ|ଳା, अତି ଆପଣାର ଗଁା ତା, ପେର େକେତ େଯ ବଦଳି ଯାଇଛି I ସରୁ 
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अଣଓସାରିଆ ଗଁା ଦାu ଏେବ େଚୗଡା   ଆଉ କଂକି�ଟ I  ରାaା ଉପେର ଇେଲ¨ି�କ ଖୁ©ରୁ 

ଏଲଇଡ଼ି ବଳବମାେନ ଝଲସୁ ଛ|ି I ଘେର ଘେର ଟିଭି,ଲାପେଟାପ,କାହZେର  େକେତ 

अତ�ାଧୁନିକ ଜିନିଷ ସG ାଟ� େଫାନ ଠୁ ଭଳିକି ଭଳି ଦରବମାନ I େକହି କିଛି େଲଖୁ ନାହା|ି I 

ସବୁ ଏଇ େଫାନ ଟିକକ କରୁଛି I  ସବୁ କିଛି ହାତ ପାହା|ାେର ମିଳିଯାଉଛି I  େଲାେକ 

ଭାରି ଖୁସି ଜଣାପଡୁଛ|ି I ସରକାର,ର େକେତେଯ େଯାଜନା I ଟ,ାକିଆ ଚାଉଳ ଠୁ 

ଆର� କରି େକେତ କअଣ I      

 ଭାଇ ଭଉଣୀ ଦୁଇଜଣ େକେବ କାହାକୁ ଛାଡି ପାରିନାହା|ି I ଦୁଃଖ ସୁଖେର ପାେଖ 

ପାେଖ ରହିଆସିଛ|ି I ନବଘନର ¤ୀ ବଡ  ଏକ   अପେରସନ େହବାେବେଳ ଶକୁ|ଳାର 

ଡାjର ସ¡ାମୀ େବଶ କିଛି ସହାୟତା କରିଥିେଲ I େସମିତି ଶକୁ|ଳାର ପୁअ େଦଶ ବାହାେର 

ପଢିବାକୁ ଗଲାେବେଳ ନବଘନ ପାରୁପଯ��| ସାହାଯ� ବି କରିଥିଲା I   େସମାନ,  

ପିଲାମାେନ ଏେବ  କଲ�ାଣୀ,  ତୃତୀୟ ପିଢ଼ିର  I ସÏେୱର କ�ାନୀେର ଚାକିରୀ କରି 

ଶକୁ|ଳା ର ପୁअ अସୀମ ଏଇଖିନା ଆେମରିକାେର I ନବଘନର େଗାଟିଏ େବାଲି ପୁअ  

ଆନE ବ�ା,େର ବଡ େପା�େର अଛି I ସୁଖର ସଂସାର େସମାନ,ର େମାଟାେମାଟି ଠିକ 

ଚାଲିଛି I 

 ଏବଷ� ରାgୀ ପାଇଁ େସମିତି କିଛି ଉନG ାଦନା ନାହZ I  କେରାନା ମହାମାରୀ େଯାଗଁୁ  

ଫିକା ପଡିଯାଇଛି ସବୁ କିଛି I अସୀମ ଜାେଣ ତା ମା ଶକୁ|ଳା ମାମୁ ନବଘନ,ୁ େକେତ 

ଭଲ ପାଆ|ି I  ଖାସ କରି ରାgୀ ଦିନଟା କୁ େସମାେନ େକବବି ଭୁଲି ପାର|ି ନାହZ I   

 ତାର ଇଛା ଥିଲା ଏଥର ଇuିଆ ଆସିେଲ ରାgୀ ପାର କରିଯିବ I କିh ମହାମାରୀ ଟା 

ସବୁଥିେର େବ�କ ଲେଗଇ େଦଇଛି I ନବଘନ,ର  ସବୁ ମେନ अଛି I  ରIଖି କଥା ପଡିେଲ 
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ତା,ର ପିଲାଦିନ କଥା ମେନ ପଡ଼ିଯାଏ I  अବସର ପେର ଏକା ଏକା େକେତ ବସିେବ ! 

କୁନି କୁନି ପିଲାମାନ,ୁ अେବୖତନିକ ଭାେବ ପଢ଼ିବାକୁ ମଝିେର ମଝିେର ଗଁା ପାଖ अରବିE 

ଆଶ�ମ ଯା|ି I  ଘେ© ଦୁଇ ଘ©ା ରହି େଫରିଲା େବଳକୁ ତା, େପଟ ପୁରିଯାଇଥାଏ I  

ଇଛା େହଉ ନଥାଏ ପିଲା, େମଳାରୁ ଆସିବାକୁ I ପିଲାଏ ବି େଜେଜ, ଆସିବାକୁ ତାକି 

ବସିଥା|ି I େକେତେବେଳ ସାମାନ� ଥuା ଜ¡ର େହେଲ ଖବରଟିଏ ପଠାଇ  ଦିअ|ି  

ଆଶ�ମକୁ I ଖବର ଶୁଣି ପିଲା, େକୗତୁହଳ ନିଆଁେର ପାଣି ପଡିଲା ଭଳି ଭୁଷ କରି ଉଭାନ 

େହଇଯାଏ I  େସମାେନ ବି ନବଘନ, ସ¡ା�� କଥା ଜାଣି ଭାzି ପଡ|ି I େଦହ ଭଲ 

େହଲାପେର ନବଘନ ପୁଣି ଥେର ପହଂଚିଗେଲ ପିଲା, ମନ କୁଂେଢ଼ େମାଟ େହାଇଯାଏ I 

ପତi ୀ,ୁ ନବଘନ େବେଳ େବେଳ କହ|ି ପିଲା, ସଂେଗ େମାର ଆଉ େଗାେଟ ସଂସାର 

ଆର� େହଇ ଯାଇଛି Iପତi ୀ ତା,ର ମୁରୁକି ହସି ଦିअ|ି I 

 ଭଣଜା अସୀମ େ�ଟସ ରୁ  ଆସୁ ପାରିନଥିବାରୁ ନବଘନ , ମନ ଭଲ ନଥାଏ I 

ରାgୀର   ଠିକ ଦିେନ ଆଗରୁ  ଶକୁ|ଳା ଏ କଥା ଜାଣିବା ପେର ଭାଇ,ୁ  ପ�aାବଟିଏ 

େଦେଲ I ଏହା ଆଗରୁ ଭାଉଜ ତା,ର ଭାଇ ନବଘନର ଆଶ�ମ ପିଲା, ପ�ତି अଗାଢ଼ େସiହ 

କଥା କହିେଦଇଥିେଲ I ରାgୀ ଆଗ ଦିନ ଶକୁ|ଳା େଫାନ କରି କହିେଲ,"ଭାଇ, ମୁ ଜାେଣ 

अସୀମ ଆସୁ ନାହZ େବାଲି ତୁମ ମନ ଭଲ ନାହZ I େଦଖୁଛ ତ କେରାନା ର ନାଟ ! ଟିେକଟ 

କରି ବି କ�ାନସଲ କଲା I ହଉ ଆରଥରକୁ ଆସିବନି ? ବ�a େହବା କ'ଣ ଦରକାର ? 

ତମ ପାଇଁ    ଭାରି ସୁEର ପ�aାବ ଟିଏ ,ଭାଇ I ତମ ଆଶ�ମ ର ପିଲା,ୁ େନଇ ରାgୀ 

ଉ�ବ େହବ  େହବ ଏଥର I େସଇ କୁନି କୁନି ପିଲାମାେନ ନିଜ ନିଜ ଭିତେର ରାgୀ 

ବାtିେବ I  ତେମ ମିଠାଈ ଖୁଆଇବ ସମa,ୁ I   ଭାରି ମଜା େହବ I  ନୁହଁ ?" ନବଘନ, 
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ମନକୁ  କଥାଟା ପାଇଲା I ଭଉଣୀର ପ�aାବେର ଏକାଥରେକ ରାଜି େହଇଗେଲ I  ଏେଣ 

ନବଘନର ପୁअ ଆନE ବାପା, ଖୁସି େଦଖି अସୀମ ସହିତ କଥା େହଲା I େସ ଦିେହଁ ଠିକ 

କେଲ େସମାେନ େଗାେଟ ସରପ�ାଇଜ େଦେବ I ବଜାରରୁ ତତgଣIତ ରାgୀ ଟିଏ େନଇ 

ଆସିଲା I ତI   େବାଉକୁ କାନ ପାଖେର   କହିଲା अସୀମ କହିଛି ଶକୁ|ଳା ପିଇସୀ ମା 

ବାପା, ହାତେର ରାgୀ ବାtିେବ I େଯେତ ଯାହା ହଉ ପେଛ ତI  ମାମୁ , ହାତେର ତI 

ବଉ ହZ ରାgୀ ବାtିବ I କେରାନା କୁ ଗୁଡ଼ ବାେୟ କରିବାକୁ େହବ I   ଆରଦିନ ସକାଳୁ 

ପିଲା ମାେନ ନବଘନ, ଘେର ହାଜର I   ସାନିଟାଇଜର େଦଇ ସବୁ ପିଲା, ହାତ 

େଧାଇେଦଲା ଆନE I    

 ସମେa ଖୁସି I ପିଲାମାନ,ୁ अଲଗା अଲଗା ଛଡା ଛଡା କରି  ଦୁଇ ଧାଡିେର ବସାଇ 

େଦଲା ଆନE I ସମa, ମୁହଁେର ମା: I ପୁअ ଧାଡ଼ିଏ,ଝିअ ଧାଡ଼ିଏ I ଝିअ, ହାତେର 

ରାgୀ I ପୁअ ଗୁଡାକ ବଲ  ବଲ କରି ଚାହZଛ|ି I େଜେଜ ,ୁ ଘଡ଼ିଏ ଘଡ଼ିଏ ଚାହୁଁ ଥା|ି I 

ଏଥର ନବଘନ ମ� ଟିଏ ପଢି ରାgୀ ବାtିବାକୁ ଇସାରା େଦେଲ I  କୁନି ଝିअଗୁଡାକ ସଂେଗ 

ସଂେଗ ରାgୀ ବାtିେଦେଲ ପୁअ, ହାତେର I ନବଘନ, ପତi ୀ ସିEୁର ଚାଉଳ ତଥା ଦୀପର  

ର ବ�ବ�ା କରିଥିେଲ I  ଭଉଣୀମାେନ ଭାଇମାନ,ୁ ସିEୁର ତିଳକ ଲଗାଇ ବEାପନା 

କରିେଦେଲ I ଶ� ହୁଳ ହୁଳି େର ଘର ଉଛୁଳି ପଡିଲା I ମିଠାଈ ପୁଡିଆ ନବଘନ, 

ହାତେର I ପିଲା, ନିଘା େସଇଠି  େଜ େଜ , ଉପେର I େହେଲ ଏ କଣ ? େଜ େଜ 

ମିଠାଈ ଖୁଆଉ ନାହା|ି କାହZକି ? କିଛି ନ କହି ଗୁମ େହାଇଯାଇଛ|ି େଯ! ପିଲା,ୁ ନିଶ� 

େଦଖି ନବଘନ ଟିକିଏ େଗେଲହି େହଇ  କହି ଉଠିେଲ ," େମା ରାgୀ ନାହZ ତ ,ମିେଠଇ 

ନାହZ " I अଡୁଆ କଥା I ସଭିଏ ସଭି,ୁ अନାଇଥା|ି I ତହୁଁ ଆନE େଯାଜନା ମୁତାବକ 
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ରାgୀ ଆଉ ବEାପନା ଜିନିଷ େନଇ ତI  ପିଇସୀ ମା ସହିତ ହାଜର େହଇଗଲା ଆଉ 

କହିଲା ," ସ ର ପ�ା ଇ ଜ....I  ପିଲାମାେନ  ତମ େଜ େଜ , ହାତେର ରାgୀ ବାtିେବ 

ତମର ଜେଣ  େଜେଜମା, ମାେନ େମା ପିଇସୀ I ଏଥର ଖୁସ ତେମ ସବୁ I "   

 ବିଧି ମୁତାବକ ସବୁ େହଲା I କରତାଳି ଏବଂ ପିଲା, ଗୀତେର ନବଘନ , ଘର ଓ 

େସ अଂଚଳ େସଦିନ ପ�କ�ିତ େହଇଯାଇଥିଲା I  ଶକୁ|ଳା ନବଘନ କୁ କହିଲା ," ଭାଇ, 

अºୁତ ଏ ପ�ଥା I ଏ ବtନ େକେତ अତୁଟ ସେତ I ବଉ ଥିେଲ ବEାପନା ଟା େକେତ 

ଖୁସିେର େଦଖିଥା|ା ! " ନବଘନ , ଆଖି ଦିଟା ଜାକି େହାଇଯାଉଥିେଲ I   ଉ�ବ େଶଷ 

େହବI ମାେତ�  ଆନE ତI େମାବାଇଲ େର େରକଡ� କରିଥିବା ୨୦୨୦ ର "ଆନE ଭବନର 

" ରାgୀ ପବ� କୁ अସୀମ ପାଖକୁ ପଠାଇ ଖୁବ ନାଚିଥିଲା I 

 ପିଲାମାନ,ୁ ବିଦା କଲାେବେଳ ନବଘନ, ପୁअ ବାପା ଓ  ପିଉସୀ ,ୁ ଏହା   

କହୁଥିବାର ଶୁଣିଥିେଲ ତା, ପତi ୀ ," ଏ अସୀମ-ଆନE ର ସୀମା  

 େକଉଁଠି !!!" 
 

 

 

 

 

ସିଡ଼ିଏ, 

କଟକ I 

୬୩୭୧୬୧୯୦୦୫ 
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ଉଦାରତାର ବଳଉଦାରତାର ବଳଉଦାରତାର ବଳଉଦାରତାର ବଳ    
           ଘ� अରଣ� ମଧ�େର अବ�ିତ ଏକ ସୁEର ଗଁା ଗଁାଟି 

ପ�ାକୃତିକ େସୗEଯ��େର ଭରା ପାଶ�¡େର େବାହିଯାଇଛି େଗାଟିଏ 

େଛାଟିଆ ନଈ େସହି ଗଁାେର ଏକ ବିଧବା ବୃ�ା ପୁअ ଦୀନବtୁ ସହ 

ରହୁଥାଏ ପୁअଟି ତା'ର କମ�ଠ ତା' ପାଇଁ ରାଜକୁମାର ସଦୃଶ� ଦୀନବtୁ ଚାଷ କାମ 

କରି ନିଜ ପରିବାର ଚଳାଏ 

 ରାଜୁତି ସମୟର କଥା ସକାଳୁ ସକାଳୁ ଚାଲିଯାଏ ଦୀନବtୁ ନିଜ କାମକୁ ସବୁଦିନ 

ପରି େସଦିନ ମଧ� େସ ଜzଲକୁ ବାହାରି ଯାଇଥିଲା େସଦିନ ରାଜକୁମାର ଧନୁବ{ଦ�ାେର  

अଭ�ାସରତ ଥା'|ି ହଠାତ୍ ତୀରଟିଏ ଆସି ଦୀନବtୁର ବgକୁ େଭଦ କଲା ଦୀନବtୁ 

ପାଟି ଫିଟାଇବାକୁ ମଧ� ବଳ ପାଇଲା ନାହZ ସବୁତକ अtାର େଦଖାଗଲା, ସେତ େଯମିତି 

କିଛି gଣ ପାଇଁ ଏ ଭୂମuଳଟି aÄ େହାଇଗଲା ନିମିଷେକ ଦୀନବtୁର ପ�ାଣ ଚାଲିଗଲା  

ନିଜ ପୁअର ମୃତୁ�ଖବର ପାଇ ବୁଢ଼ୀଟିର ପାଦତଳୁ ମାଟି ଖସିଗଲା ବହୁତ ପୀଡ଼ା ଓ 

େବଦନାର କବଳେର ବୁଢ଼ୀ ଗ�ାସିତ େହଲା କାEି କାEି ପୁअର ଶବକୁ େନଇ ରାଜା, 

ପାଖକୁ ଯାଇ ନିଜ ପୁअ ପାଇଁ ନ�ାୟଭିgା କଲା ରାଜାରାଜୁତି ସମୟେର ଆଇନ ବ�ବaା 

କେଠାର ଥିଲା, ତିେଳ ମାତ�  େକାହଳ େହଉ ନଥିଲା ହତ�ା ପରିବେ_� ଫାଶୀଦu ଦିଆ 

ଯାଉଥିଲା େଦାଷୀକୁ ତା'ର କୁକମ� अନୁଯାୟୀ ସମପରିମାଣର ଦu ମିଳୁଥିଲା ରାଜା 

ତା, ପୁअର କମ�େର ଚି|ିତ େହାଇଗେଲ  

ଭବାନୀ ଶ,ର 
ପେଟଲ 
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 େସହିଦିନ ରାଜା, ବିଚାରପତି ବୁଢ଼ୀ ଘରକୁ ଯାଇ ତାକୁ ସେ|ାଷଜନକ ନ�ାୟର 

ଫଳାଫଳ ପଚାରିେଲ, କାେଳ ବୁଢ଼ୀଟି ରାଜକୁମାରର ଜୀବନ ମାଗିେଦବ େଗାଟିଏ ଯୁବ 

ପୁअର ବିେୟାଗେର ମଁାଟିଏ େକେତ ଦୁଃଖପାଏ ତାହା ମଁାକୁ ହZ ଜଣା େତଣୁ ବୁଢ଼ୀ ଜଣକ 

ତା' ପୁअର ଜୀବନ ବଦଳେର अନ�ର ଜୀବନ ନ େନବାକୁ କହିଲା ଓ ଆଜୀବନ ତା'ର 

ଜୀବନଯାପନର ଦାୟିତ¡ ରାଜା େନେବ, େସ ଏହା ହZ ଚାହZଲା ପରଦିନ ନିଧ�ାରିତ 

ସମୟେର ସମେa ରାଜଦରବାରେର ଉପ�ିତ େହେଲ ବୁଢ଼ୀର ଇkା ମୁତାବକ, ରାଜା ଓ 

ରାଜକୁମାର ଦୁେହଁ ତା'ର ଶରଣାପନi  େହାଇ ଭୁଲସ¡ୀକାର କେଲ େସ ସମୟେର ରାଜା  

ଥିେଲ ସ�ାନର अଧିକାରୀ ତା', ଆେଦଶକୁ अgେର अgେର ପାଳନ କରା ଯାଉଥିଲା 

ତା,ୁ େକେବ ନତମaକ େହବାକୁ ପଡ଼ୁ ନଥିଲା କିh ଆଜି ନିଜ ପୁअର େଗାଟିଏ ଭୁଲ୍ 

େଯାଗଁୁ େସ gମାପ�ାଥ�ନା କେଲ ଓ ବୁଢ଼ୀଟିକୁ ନିଜ ମଁାଟିଏ ପରି ନିଜ ରାଜପ�ାସାଦେର �ାନ 

େଦଇ ତାର ଯତi  େନେଲ େସହିଦିନ ଠାରୁ ରାଜା,ର ହୃଦୟ ପରିବ_�ନ େହଲା 

 ପ�କୃତେର "ଉଦାରତା ହZ ମଣିଷର ମହତପଣିଆ"ର ପରିଚୟ अେଟ ଓ gମାଦ¡ାରା 

ମଣିଷ अନ�ର ହୃଦୟ ଜିଣିବାେର ବିଜୟଲାଭ ପାଇଥାଏ, ଯାହାକି ବତ�ମାନ ସମୟେର 

ମନୁଷ� ସମାଜ ପାଇଁ େଗାଟିଏ ବିରାଟ ଶିgା ର ଉଦାହରଣ ପାଲଟିଛି   
 

 

ସiାତେକା_ର ହିEୀ ବିଭାଗ ଛାତ� ,  

ରାେଜE�  ବିଶ�ବିଦ�ାଳୟ, ବଲାzୀର, 

୭୬୭୦୦୧ 

େମା-୮୨୪୯୦୪୭୦୭୮ 
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ପ�ଥମ େପ�ମପ�ଥମ େପ�ମପ�ଥମ େପ�ମପ�ଥମ େପ�ମ    
 अରୁଣ ଆଜି ବିଚଳିତ। ସଦାେବେଳ अନ�ମନ:। :ୁଲେର 

କାହା ସାେz େସେତ ମିଶାମିଶି କରୁନି। କB ାସର ପଛଧାଡ଼ିେର ବସି 

ସୁଧା ପେଟଲକୁ ମଝିେର ମଝିେର କେଣଇ କେଣଇ ଚାହୁଁଛି। ଶିgକ 

କ’ଣ ପଢ଼ଉଛ|ି କିଛି ମୁuେର ପରୂଉନି। ବଡ଼ନାନି अsନାକୁ ପ�ାେଣ ଭୟ। ସାନଭାଇ 

अରୁଣର ନବମ େଶ�ଣୀକୁ ବଡ଼ ଭଉଣୀ अsନାର ଦଶମ। ଆଗରୁ ଦୁେହଁ ସାz େହାଇ 

ଯିବାଆସିବା କରୁଥିେଲ, ଏଇ କିଛିଦିନ େହଲା अରୁଣ ପେଛଇକି :ୁଲରୁ ଘରକୁ େଫରୁଛି। 

ନାନୀ ଡାକିେଲ କହୁଛି ମଁୁ ଟିକିଏ େଖଳିକି ଆସିବି। ସୁଧା ପେଟଲ ଝିअ ଭିତେର ସବୁଠାରୁ 

ସୁEର, ବଢ଼ିଲା ସମୟେର ଝିअ ପିଲାଟା େବାଲି େଦହ ଟିକିଏ ଲାଗିଯାଇଛି େବାଲି ଗାଲଗୁଡ଼ା 

ପରିୂଲାପରିୂଲା େଦଖା ଯାଉଛି। କଥାେର ନାହZ ଝିअଗୁଡ଼ା ଗଛ ଭଳି ବଢ଼|ି, େଗାଟାଏ 

ଦିଇଟା ଫଳ ଧରିଗେଲ ବୁଢ଼ୀ େହାଇ ନଇଁ ଯାଆ|ି। अଂଟାଯାଏ ଚୁଟି, ଆଖିେର େଗାଟାଏ 

अଜବ ଆକଷ�ଣ अଛି। ଚାହZେଲ କଲିଜା ଛିେuଇ େଦଲା ପରି ଲାଗୁଛି।  

 ଦିେନ ସୁଧା अରୁଣକୁ ହZ ମୁରୁକି ହସଟିଏ ହସି ତଳକୁ ମୁହଁ େପାତିେଦଲା। େସହି 

ଦିନରୁ अରୁଣ ସୁଧା େଚେହରାକୁ ଭୁଲି ପାରୁନି। ପାଠସାଠେର ମନ ନାହZ। ହୃଦୟେର ଖାଲି 

ସୁଧା ସୁଧା ଜପ। :ୁଲ ଛୁଟି େହେଲ, ଆଗତୁରା ନାନୀ ଆସି ସାzେହାଇ ଘରକୁ 

େଫରିବାକୁ ଡାକୁଛି। କB ାସ ଭିତେର ଏେତ ଛୁଆ ଓ ଶିgକ। ଭଲେର େଦଖାସାgାତ େହାଇ 

କଥାବାତ�ା େହବାପାଇଁ ଟିକିଏ େହେଲ ସୁେଯାଗ ନାହZ। ରଫ୍ଖାତା ମଝି ପୃ.ାେର 

ପାନପତ� ଟିଏ କରି ତୀର ଚିହi  ଆ,ିଲା । େଛାଟ େଛାଟ अgର ନିଜର ପ�କୃତ अgରଠାରୁ 

ଇଂ ବିଦ�ାଧର ପuା 
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अଧିକ ସୁEର କରି ମେଠଇ ମେଠଇ େଲଖିଲା,  - ‘େସiହର ପି�ୟା, େସଦିନଠାରୁ ମଁୁ ତୁମକୁ 

ଭୁଲି ପାରୁନି । ଦିନେବେଳ ଯାହା ତାହା ରାତି େହେଲ ପଢ଼ାବହି େଖାଲିେଲ ତୁମ େଚେହରା 

ଜଳଜଳ େହାଇ ଦିଶୁଛି । ଭାବୁଛି ତୁମ ସାଥୀେର େକାଉଠି କିଛି ସମୟ କଥା େହେଲ 

େମାେତ ଭଲ ଲାଗ|ା । ଜଣକୁ େମାର ବହୁତ ଭୟ । ସିଏ ଜାଣିେଲ ଘେର ବାପା,ୁ କହି 

େମାେତ ମାଡ଼ ଖୁଆଇବ ।  ଏ’ ଚିଠିର ଉ_ର ବଗି ମଝିେର ଥିବା େବଲଗଛ ମେୂଳ 

ଚେକାେଲଟ୍ ଜରିେର ଗୁଡ଼ାଇ ପେକଇେଦେଲ, ମଁୁ େନଇ ପଢ଼ିବି । ଆଗକୁ ମଁୁ ବି େସମିତି 

େସଇ େବଲଗଛ ମେୂଳ ତୁମ ପାଇଁ ଚେକାେଲଟ୍ ଜରିେର ଚିଠି ଗୁେଡ଼ଇ ରଖି େଦଇ ଆସିବି 

। ଏକୁଟିଆ ଯାଇ ଆଣିବ । େକେବେହେଲ ଚିଠିେର େକହି କାହାର ନଁା େଲଖିବାନି । 

କାହାକୁ କହିବନି । (ଇତି) ତୁମର ପି�ୟ ।’ 

 େସଇ ଫ��ଟିକୁ ଚିରି ପରୀgା କପି ଆକାରର ବଢ଼ିଆ ଭାzିଭୁzି ବାହାରକୁ ଯିବା 

ଫାଟକ ପାଖେର ହାତେର ଧରି अରୁଣ :ୁଲ୍ ଛୁଟିେହବାକୁ अେପgା କଲା । :ୁଲ୍ ଛୁଟି 

େହବାର ପ�ଥମ ଦଶମିନିଟ୍ ଯାଏ ଫାଟକ ପାଖେର ବହୁତ ଭିଡ଼ । ସୁଧା ଆସିେଲ ତା’ 

ପାଖକୁ ଯାଇ ତା’ ହାତେର ଗୁsିେଦବ େବାଲି ଭାବି ଆଗେର େଦୗଡ଼ିକି ଯାଇ अରୁଣ ଫାଟକ 

ଖb ପାଖେର ଆଉଜି ଛିଡ଼ାେହଲା । କିଏ ପଛରୁ ଧକାଏ େଦଲାଣି ତ କିଏ କଡ଼ରୁ େଠଲି 

େଦଉଥା|ି । ସବୁ ସହି ସହି େକେତେବେଳ ସୁଧା ପେଟଲ୍ ଆସିବ ହZ ରହିଥାଏ । अତି 

ଉଦି� ଗiମନା େହତୁ ଭୟ ଲାଗୁଥାଏ । ମନେର ଦ¡E¡ ଉପୁଜୁଥାଏ । ଯଦି ମନାକଲା? ଯଦି 

ରାଗିକି ଚିେଲଇଲା କି ନାନୀକୁ କହିେଦଲା! ଏସବୁ ଭାବି ଭାବି ମାନସିକ अସhଳନ 

ବଢୁଥାଏ । ତଥାପି �ିର କଲା ଚିଠି େଦବ । ଯାହା େହବ ପଛେର େଦଖାଯିବ । ପ�ାର 

କନ�ା େହ େତା ଡନ�ା କ�ା? ସୁଧା ପେଟଲ୍ କB ାସରୁ ବାହାରିବା େଦଖି अରୁଣ ସୁଲଭ 

�ାନଟିଏ ନିଜ ପାଇଁ ପ¥ା କରିେନଲା । େଯାଗକୁ ଦଶମ େଶ�ଣୀର ଶିgକ କB ାସରୁ ବାହାରି 



ଆହ� ାନ
 ଇ-ପତି� କ

ା 

ଆହ� ାନ ଇ-ପତି� କା, ପ�ଦଶ ବଷ�, अ�ମ ସଂଖ�ା, अଗ� ୨୦୨୦ Magazine Downloaded from www.aahwaan.com 

ଆହ� ାନ ଇ-ପତି� କା ସ�ୂ!� ନିଃଶୁ$ ବିତରଣ େହତୁ ଡା େଜ�ାତି ପ�ସାଦ ପ*ନାୟକ, -ାରା ପ�ତି.ିତ ଓ ପ�କାଶିତ    Aahwaan.com  Aahwaan.com  Aahwaan.com  Aahwaan.com     119 

ନାହା|ି, ନାନୀ ଭିତେର ବସିଛି । ବହୁତ ପୁअ ଏବଂ ସୁଧା ପେଟଲ୍ ସହ ନବମ େଶ�ଣୀର 

ତିନିଜଣ ଆଉ अ�ମ େଶ�ଣୀର ଛअ ସାତ ଜଣ ଝିअ ଫାଟକ ସାମiାେର ପହଁଚି ଭିଡ଼େର 

ବାହାରକୁ ବାହାରିଲା େବଳକୁ अରୁଣ ସୁଧା ପଛରୁ ଘଷିେହାଇ ଆଗପଟକୁ ବାହାରିବା 

ଭିତେର ତା’ ହାତେର କାଗଜଟିକୁ ଧରାଇଲା । ସୁଧା ବି’ ମୁଠିକରି ଧରିେନଲା । ତା’ପେର 

େସଠାରୁ अରୁଣ ଆଖି ପିଛୁଳାେକ କୁଆେଡ଼ ଉଭାନ େହାଇଗଲା, େକହି ଜାଣ|ିନି । ଏଇସବୁ 

ସୁଧା ଛଡ଼ା अନ� ଦୁଇଟି ଝିअ େସଇଠି େଦଖିେଦେଲ । ଛୁଆ, ଭିତେର ଟୁପୁରୁଟାପର 

େହାଇ ଦୁଇ ତିନି ଦିନ ଭିତେର अsନା କାନକୁ କଥା ଗଲା । :ୁଲେର अsନା अରୁଣକୁ 

କିଛି ନ’କହି ସିଧା ଘେର ଆସି ମାଆକୁ କହିଲା – େତା’ ପୁअ େଗାଟାଏ ଝିअକୁ ଚିଠି େଦଇଛି 

। ତାକୁ ଆସିେଲ ପର - କ’ଣ ପାଇଁ େଦଇଛି? ମଁୁ ଆଜି ଏକଥା ବାପା,ୁ ନି�ିତ କହିବି । 

ପେଛପେଛ अରୁଣ ଆସି अsନାର ଏଇ େଶଷ ବାକ�ଟିକୁ  ଶୁଣିେନଲା, ଧୀେରଧୀେର ପଶି 

:ୁଲ୍ ବaାନିଟିକୁ କାÑ କଂଟାେର ଝୁଲାଇ ବାହାରିଲା େବଳକୁ ମା’ ହାଜର । 

- କିେର! କାହାକୁ ଚିଠି େଦଇଛୁ? 

- ଏଇଟା ପରୂା ମିଛ, ମଁୁ କାହାକୁ ବି ଚିଠିଫିଟି କିଛି େଦଇନି । ନାନୀକୁ କିଏ ମିଛ 

କହିଛି, ସିଏ ଆସି ଏଠି େତା’ ଆଗେର କହୁଛି । 

- ଠିକ୍ अଛି, ବାପା ଆସିେଲ ପିଠିେର େଗାପାଳି ବସିେଲ ସବୁ ସତ ବାହାରିବ । ଥା’ 

ଥା’, ବାପା अଫିସରୁ େଫରh” � 

 େଚାର ମୁହଁ ଟାଣ ପରି, ମାଆ ଆଗେର ଇଆଡୁ ସିଆଡୁ ଫୁଟାଣି େଦେଖଇ ଘରୁ 

ଲିଗଲା ସିନା କିh ପିେଳହି ପାଣି । ବାପା େଫର|ି ରାତି ସାତଟାେର । अଠଟା କି ସାେଢ଼ 

ଆଠଟା ଯାଏ ଟିଭି େଦଖି ରାତି�  େଭାଜନ ଖାଇ ନअଟାେର େଶାଇ ଯାଆ|ି । अରୁଣ 

ବାପା,ଠାରୁ ବଂଚିବା ପାଇଁ େସଦିନ ଦଶଟା ରାତିେର ଘରକୁ େଫରିଲା । ଆସି େଦଖୁଛି 
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ସମେa ହZଛ|ି, ଏ’ପଯ��| େକହି ଜେଣ ବି ଖାଇ ନାହା|ି । ବାପା ଚଢ଼ା ଗଳାେର ଡାକି 

ପରିେଲ, 

- ଏେତ େବଳଯାଏ କୁଆେଡ଼ ଯାଇଥିଲୁ । େତାେତ ରାତି ଜଣା ପଡୁନିକି? 

- ମେହଶ ଘେର अ, କଷୁଥିଲୁ । 

-  “ଚିଠି କାହାକୁ େଦଇଛୁ? ସତ ମାନି ଯା, କିଛି କହିବିନି, ନେଚତ୍ ମାରିମାରି ପିଠି 

ଫେଟଇେଦବି” � 

- ମଁୁ େଦଇନି କି ଚିଠି ଫିଟି କିଛି ଜାଣିନି � 

 अରୁଣ କଥା ମଝିେର ନାନୀ ଉପେର ପଡ଼ି କହିଲା – େତେବ େସ ଝିअ ଦୁଇଟା କ’ଣ 

ମିଛ କହିେଲ? େଶଷେର अରୁଣ, ବାପା �ିର କେଲ େଯ କାଲି ସୁଧାକୁ ଆମ ଘରକୁ ଡାକ 

। ଖିରି କର । ତାକୁ ମଁୁ କଥା େହବି, ସତ ମିଛ ସବୁ ଜଣା ପଡ଼ିଯିବ । अରୁଣର ମୁu କାମ 

କରୁ ନ’ଥାଏ, ରାତି ସାରା ନିଦ ନାହZ । :ୁଲ୍ ଛୁଟି େହବା ପେର ପିଠିେର େପାଖରୀ େଖାଳା 

େହବାଟା ଥୟ । ବାପା ବହୁତ ରାଗି । ଏ’ ଡାହାଣି ନାନୀ େଯାଗଁୁ ଜାଣ ଏେତ କଥା । 

େଦଖାଯାଉ କ’ଣ େହଉଛି । 

 :ୁଲ୍ ଛୁଟି େହବା ଘଂଟି ବାଜିଲା ପେର अରୁଣ ଛାତି ଧଡ଼ଧଡ଼ େହବା ଆର� େହଲା 

। अsନା ନବମ େଶ�ଣୀ ଗୃହକୁ ଆସି अରୁଣକୁ କହିଲା, ବାପା େତାେତ ଘେର अେପgା 

କରିଛ|ି । ଆଜି ସିଧାସିଧା ଘରକୁ ଯିବୁ । ତା’ପେର ସୁଧା ପେଟଲ୍ ପାଖକୁ ଯାଇ 

ଧୀେରଧୀେର କ’ଣ କ’ଣ କହିଲା । अsନା ଓ ସୁଧା ଦୁଇଜଣ :ୁଲରୁ ସାzେହାଇ अରୁଣ 

ଘରକୁ ଆସିେଲ । अରୁଣ ବାପା ଇସାରାେର अରୁଣର ମାଆକୁ କହିେଲ अsନା ଓ ସୁଧାକୁ 

େନଇକି େଶାଇବା ଘରକୁ ଆସ । େଶାଇବା ଘେର ପଛ ବାରuାକୁ େଗାଟିଏ ଝରକା ଥାଏ 

। କାଠ ଝରକା । କଡ଼େର ଫା, ସାzକୁ ଦୁଇ ତିନିଟା ଭअଁର କଣା ବି ରହିଥାଏ । अରୁଣ 
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ପଛ ବାରuାେର େସଇ ଝରକା କଣାେର କାନ େଯାଖି ଛିଡ଼ାେହଲା । କଲରାପତର ଭଳି 

େଗାଟାେଦହ ଥରୁଥାଏ । अରୁଣ ବାପା ସୁଧାକୁ ପାଖକୁ ଡାକି ପରିେଲ, – ‘ମାଆ! େତାେତ 

अରୁଣ େଗାଟାଏ ଚିଠି େଦଇଥିଲା କି?’ - ‘ମଉସା! ମଁୁ ଛୁଆ, ଭିଡ଼େର ଠିକ୍ କରି କାହାକୁ 

େଦଖି ପାରିନି । କିଏ ଜେଣ େମା’ ହାତେର ଗୁsି େଦଇ ପେଳଇଲା, ମଁୁ ଭଲେର ଜାଣି 

ପାରିଲିନି । ଏଇଟା େସ’ ଚିଠି । अରୁଣ ହaାgର ସାzେର ଟିେକଟିେକ େମଳ 

ଖାଉଥିବାରୁ ଛୁଆମାେନ େସଇ େଦଇଥାଇପାେର େବାଲି କହୁଛ|ି । ତା’ର अgର କିh 

ପରୂା ମିଶୁନି ।’- ‘ତୁ କ’ଣ କହୁଛୁ? ଏଇଟା ସିଏ େଦଇଥିବ? ନଁା ଆଉ କିଏ?’- ‘ମଁୁ ଠିକ୍ 

କହି ପାରିବିନି ମଉସା, ସିଏ େସମିତି ତ େମାେତ େକେବ ବି ଖରାପ କଥା କି अସଭ� 

ବ�ବହାର କରିନି’ � -’ଠିକ୍ अଛି, ଏେବ ଖିରି ଆଣ � ତୁ’ ଲିଯିବୁ ନା’ ମୁ :ୁଟେର� େନଇ 

ଛାଡିେଦବି?’ - ‘ନାଇଁ ମଉସା, ମଁୁ ଏକା ପେଳଇବି ।’ 

 अରୁଣ ଆଖି ଲାଲB ାଲ୍ କରି ବାଡିପଟୁ ଆସି କିଛି ନ’ ଜାଣିଥିଲା ପରି ମାଆକୁ ପରିଲା – 

କ’ଣ କହିଲା ସୁଧା? ମାଆ କିଛି କହିବା ପବୂ�ରୁ अsନା ଆସି କହିଲା- ଆଜି ପୁअ 

ବଂଚି◌ିଗଲୁ । ଆଉଥେର େସମିତିଆ କାମ କର େମାେତ ଚିହିi ବୁ । ମଁୁ େତାେତ ଭଲେର 

ଚିହିi ଛି, ମିେଛଇ ନbର ଓାନ୍ । ମା’ ବିରj େହବାରୁ ଭାଇ ଭଉଣୀ, ଯୁjି ତକ�େର ବିରାମ 

ଲାଗିଲା, କିh ସୁଧାର େକଇପଦ କଥା अରୁଣର ଘାତଚE�  େଦାଷ କାଟିେଦଲା । ପବୂ�ରୁ 

अରୁଣ ମେନମେନ ସୁଧାକୁ େଯତିକି ଭଲ ପାଉଥିଲା, ତାହା ଏେବ ଶେହ ଗୁଣ ବଢ଼ିଗଲା । 

अରୁଣକୁ ଶୟେନ, ସପେନ अବା ଜାଗରେଣ :ୁଲ୍ ଓ ଘର ପରିେବଶ ସୁଧାମୟ ପ�ତୀତ 

େହଲା । େଯଉଁଆେଡ଼ ହZଲା ସୁଧା ପେଟଲ୍ କିh ଆଉ ଚିଠି କଥା ଭାବିବାକୁ ସାହସ ନାହZ । 

ଚିଠିରୁ ଏେତ କାu େହଲା, ଆଉ େସମିତି ଭୁଲ୍ ଆଉ ଥେର େହବ? େମାେଟ ନୁେହଁ । 

 अsନା अରୁଣକୁ େଗାେଡ଼େଗାେଡ଼ ଜଗିଥାଏ । ଯିବା ଆସିବା ବାଟେର ରାaାକଡ଼ 
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ଝ,ାଳିଆ ବରଗଛଟିଏ अଛି । :ୁଲ୍ ଛୁଟି େହବା ମାେତ�  अରୁଣ େଦୗଡ଼ିେଦୗଡ଼ି ଆଗରୁ େସଇ 

ବରଗଛ େକନାେର ଚଢ଼ି ବେସ । अsନା ଆସିଲା େବେଳ ଛପି ଯାଉଛି, ସୁଧା ଆସିଲା 

େବେଳ ନିଜର ପରୂା େଚେହରା ଆଗପଟ ଡାଳକୁ ଆଣି ତାକୁ अଦୃଶ� େହବା ଯାଏ ହZ ରହୁଛି 

। ଏମିତି ଲିଥିବା େବେଳ ଦିେନ अsନା ସୁଧା ପଛେର ଆସୁଥିବାରୁ अରୁଣକୁ େସଇ 

ବରଗଛ ଆଗେକନାେର ବସି ସୁଧାକୁ ଏକା ଲୟେର ହZରହି କିଛି अzଭzି କରୁଥିବାର 

େଦଖିେଦଲା । ଗଛ ପାଖକୁ ଆସି ଗଛ ଉପରକୁ ହZଲା େବଳକୁ अରୁଣ ପଛପେଟ ଲୁଚିଥାଏ 

। େଜାରେର ତା’ ନଁା ଧରି ଡାକିବାରୁ, ଧୀେରଧୀେର ତଳକୁ ଓହB ାଇଲା । ନାନୀ ଆଗେର 

େଯେତ ବାଆଁେରଇ େହଲା, अsନା କିଛି ଶୁଣିଲାନି । ସବୁ େଦଖିଥିବା କଥା ଘେର ଆସି 

କହିଲା । ମାଆ ଗାଳି କେଲ, ରାତିେର ବାପା େଗାେଟ ଚଟକଣି ଗାଲେର କଷିକି େଦେଲ ।  

 େସଇ ଦିନଠାରୁ अsନା ସାzେର କଟି । ଦୁଇ ଜଣ, ଭିତେର କଥା ପରୂାପରିୂ ବE 

। ଦିେନ अରୁଣ ଜିଦ୍ ଧରି ବସିଲା ନାନୀ କି ଝିअପିଲା :ୁଲେର ପଢ଼ାअ, ନେହେଲ ମଁୁ େସଇ 

:ୁÒୁ ପଢ଼ିବାକୁ ଯିବିନି । ଏଇ ଜିେଦ�  ରାତିେର ଖାଡ଼ା ଉପାସ େଶାଇଲା । ସକାଳକୁ ମୁହଁ 

ପଶି ଯାଇଥାଏ । େଭାକେର େପଟ ଜଳୁଥିେଲ ବି ଜିଦ୍ ଛାଡୁ ନ’ଥାଏ । ‘ଆେର ନାନୀର 

ଦଶମ, ଆଉ अଳପ ଦିନେର ତା’ର ପି�େଟ� ପରୀgା ସରିେଲ ସରିଲା’- େବାଲି ମାଆ 

ବୁଝାଇେଲ । ଏଇ କଥାଟା ତା’ ମୁuେର ପଶିଲା । ଦୁଇମାସ ପେର ଦଶମ େଶ�ଣୀର 

ପି�େଟ� ପରୀgା । ତା’ପେର ସବୁ ଘେର ରହି େବାଡ� ପରୀgା ପାଇଁ ପ�aୁତ େହେବ, 

ଡାହାଣି ନାନୀ :ୁଲରୁ େଗଟ୍ଆଉଟ୍ େହେଲ ମଣିଷ ଟିେକ ଶା|ିେର ସୁଧା ସାzେର 

ମିଳାମିଶା କରି ପାରିବ । ମନକୁ ଏମିତି ବୁେଝଇେଦଇ ଖିଆପିଆ ସାରି :ୁଲ୍ ଗଲା । 

 ସ�ାହ ପେର କିଛି ପିଲା ବଗିର େବଲଗଛ ପାଖେର ବୁଲୁଥିେଲ । ଜେଣ େଦଖିଲା 

େବଲକଂଟାେର କିଏ େବଲଗଛ ବକଳେର େଖାଳିକି’ अରୁଣ ପBସ୍ ସୁଧା େଲଖିଛି । ଏକଥା 
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ଧୀେରଧୀେର अରୁଣର ନାନୀ अsନା କାନକୁ ଗଲା । ଓଲଟା େପାଲଟା କୁହାକୁହି େହବାରୁ 

ସୁଧା ସ�ାେହ :ୁÒୁ ଆସିଲାନି । ସୁଧାର ବାପା ଆସି େହଡମା�� ,ୁ अଭିେଯାଗ କେଲ । 

େଶ�ଣୀ ଶିgକ କହିେଲ अରୁଣ ନିେଜ େଲଖିଥିବ, ସିଏ ଟିକିଏ ବାଳୁzା अଛି । େହଡମାେ��  

ପରିବାରୁ अରୁଣ ମାନିଲାନି େବାଲି େବତବାଡ଼ିେର ରି ପାହାର ହାତେର ବସିଲା । ତା’ପର 

ଦିନ େଶ�ଣୀ ଶିgକ ପ�ଥମ ପିରିୟେଡ�  अଧା ସମୟ କାନଧରି େବଂଚ୍ ଉପେର ଛିଡ଼ା 

କେରଇେଲ । ଝିअ ପିଲାଗୁଡ଼ା ତାକୁ अେନଇ ହସୁଥା|ି । ଏେତ ସବୁ ପେର ବି’ अରୁଣ 

ସୁଧାକୁ ଭୁଲି ପାରୁ ନ’ଥାଏ । େଯେତ େବଶି ପ�ତିେରାଧ କରୁଥା|ି, ସୁଧା ସହ अତG ୀୟତା 

େସେତ अଧିକ େହଉଥାଏ । अରୁଣର ନୂଆ ନୂଆ ଟିକିଏ ଟିକିଏ ନାକ ତେଳ ନିଶରୁମ 

କअଁଳୁ ଥାଏ । େସେତେବେଳ େଶ�ଣୀଗୃହ େକାଣେର ପିଇବାପାଣି ପାଳିକରି ଝିअଛୁଆମାେନ 

ଭର|ି । ଦିେନ ସୁଧା ପେଟଲ୍ ବାÓିରୁ ମାଠିଆକୁ ନଇଁକି ପାଣି ଭରିବା େବେଳ अରୁଣ 

ତା’ର ଛାତିର अସମତଳ ଜାଗାକୁ ସାଟ�େର େବକ ପାଖେର ଥିବା ଫା, େଦଇ େଦଖି 

େଦଇଛି । େସହି ଦିନଠାରୁ ବାବୁ େବଶି ବାଇଆ । େସମିତି କିଛି େଯୗନ ଲାଳସା ମନେର 

ନାହZ, କିh କାହZକି େକଜାଣି ସୁଧା अରୁଣ ମୁuେର ସଦାେବଳ ପାଇଁ ବସା ବାtି ରହିଥାଏ । 

 ସୁEରଗଡ଼ର େକାଲିେୟରି କେଲାନିେର अରୁଣ ଓ ସୁଧା, ଦୁଇଜଣ, ବାପା,ୁ କ¡ାଟର 

ମିଳିଥାଏ । अରୁଣ ଘରଠାରୁ ସୁଧା ପେଟଲ୍ ଘର ଦୁଇ ମାଇଲ� � ବି କମ୍ । अରୁଣ େଯେତ 

େଚ�ା କରୁଥାଏ ସ�କ�ର ଗତି ବଢ଼ାଇବାକୁ, ସଦାେବେଳ ବିଫଳ େହଉଥାଏ । ଏମିତିେର 

ଆସିଲା ପି�େଟ� ପରୀgା । अରୁଣ ହZଛି ଦଶମ ପରୀgାଟି ସଇେଲ ନାନୀର :ୁଲ୍ ଯିବା 

ସରିବ । ଆଉ ସୁଧା ସାzେର ମିଳାମିଶା େହବାକୁ ତା’କୁ େକହି େରାକି ପାରିେବନି । େସହି 

ଶୁଭ अବସରଟି ଆସି ପହଁଚିଲା । ନାନୀର :ୁଲ ଯିବା ବE େହଲା । अରୁଣକୁ ଏେବ ସୁଧା 

ଟିେକଟିେକ ହZଲାଣି । अରୁଣ :ୁଲକୁ ଆଗପରି ଠିକ୍ ସମୟେର ଆସୁନି । ଜଲଦି ଆସି 
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ସୁଧାର ବାଟକୁ ହZ ରେହ । :ୁଲରୁ ଛୁଟି େହଲାେବେଳ ସୁଧା ପେଛପେଛ ଯାଏ । ସରସ¡ତୀ 

ପଜୂାଦିନ ସାଧା ପାନ ଖେu ବି’ अରୁଣ କିଣି ସୁଧାକୁ େଦଇ ସାରିଲାଣି । ସୁଧାକୁ େଯୗବନର 

ଫଗୁଣ ଏମିତି େଘରିଲାଣି େଯ େଦହମୁହଁର ରz ବଦଳିଗଲାଣି । :ୁଲ୍ ୟୁନିଫମ�ର ପତଳା 

ଚୁନୁରୀ ଜାଗାେର େଗାଟାଏ େବଡ୍ସିଟ୍ େମାଟାର ଦର ଛାତିେର ପେକଇ ଆସୁଛି । 

ଦୁଇଜଣ, ଭିତେର ଦୂରତା ଦିନୁଦିନ କମିବାେର ଲାଗିଛି । ପାଖ ହାଟେର ବୁଲିବୁଲି 

ଦୁଇଜଣଯାକ େକେତଥର ଆଇ:ି� ମ୍ ଖାଇେଲଣି । ଏମାନ, ଭିତେର ମଧୁର ସ�କ�କୁ କିଛି 

ସାzସାଥୀ େଦଖି ହିEୀ ଦିଦିକୁ ଜେଣଇେଲ । ହିEୀ ଦିଦି ସୁଧାକୁ ଡାକି ପରିବାରୁ ସୁଧା ସବୁ 

ସତ ମାନିଗଲା । େଶ�ଣୀ ଶିgକ ଓ େହଡG ାେ��  ଦୁଇ ଜଣ,ର ସ�କ�କୁ ଗୁରୁତର ସହ 

େନଇ ଦୁଇ अଭିଭାବକ,ୁ ଡକାଇ ପଠାଇେଲ । ସମa, ଉପ�ିତିେର अରୁଣକୁ ପରିବାରୁ 

କିଛି ମାନିଲାନି, ତାରି ସାମiାେର ସୁଧା ପେଟଲ୍ ସବୁ େଗାଟିେଗାଟି କରି ସତ ମାନି अରୁଣକୁ 

ଧରା ପେକଇେଦଲା । ଘେର େସଦିନ ରାତିେର अରୁଣ ପିଠି ଉପେର େକାରଣା େହଲା । 

 ପରଦିନ अରୁଣର ବାପା ଯାଇ ସୁଧାର ବାପା,ୁ ସାgାତ କେଲ । ଛୁଆ ଦୁଇଟା,ର 

ଭିତେର େଯଉଁ ସ�କ� ଗଢ଼ି ଉଠୁଛି, େସଥିେର ବିବ�ତ ବ�ତିବ�a େହାଇ अରୁଣ ବାପା େସ’ 

ଚିଠିକଥାଠାରୁ େବଲଗଛ ବକଳ େଖାଳା ସହ ଆହୁରି अେନକ अsନାଠାରୁ ଶୁଣିଥିବା 

କଥାକୁ ବିେଶଷଭାେବ ବ!�ନା କେଲ । ସୁଧା ପେଟଲର ବାପା ସବୁ ଶୁଣି ଦୀଘ� ନିଶ¡ାସଟିଏ 

ମାରି େମାେତ େକବଳ ମାସଟିଏ ସମୟ ଦିअh, ମଁୁ ଏହାର କିଛି ବେEାବa କରୁଛି େବାଲି 

କହି अରୁଣ ବାପା,ୁ ବିଦାୟ େଦେଲ । ଗଲାେବେଳ अରୁଣବାପା,ୁ ବିଚଳିତ େହବାର 

େଦଖି େମାେଟ ଆପଣ ବ�a ହୁअh ନାହZ, ମଁୁ ଏହାର ଉପାୟ ଭାବି ସାରିଲିଣି । ସବୁକିଛି 

ଠିକ୍ େହାଇଯିବ । ପରଦିନ ସୁଧାର ବାପା :ୁଲ୍ अଫିେସ� ଯାଇ ଦୁଇଘଂଟା ପାଖାପାଖି 

ବସିେଲ । ଏସବୁ େଦଖି अରୁଣ ମୁu ଘାଉଁରାଉ ଥାଏ । ନାନୀର :ୁଲ୍ ବE େହବା 
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ଦଶଦିନ େହଲାଣି । ଯାହା କିଛି ସ¡ପi େଦଖିଥିଲା, ଏ’ପଯ��| କିଛି ପରୂା େହଉନି । 

ସଦାେବେଳ େସଇ େଗାଟିଏ ଚି|ା ସୁଧା ସୁଧା ସୁଧା । େପ�ମେରାଗର ସବୁ ଲgଣ अରୁଣ 

ପାଖେର ~� େଦଖା ଗଲାଣି । ଲୁଲୁ ଝୁଂଟିବା, ମେନମେନ ହସିବା, କB ାେସ� ପଢ଼ା ଲିଥିବା 

େବେଳ अନ�ମନ: େହାଇ େଗାଟିଏ ଆେଡ଼ ଟ¨କି ଲେଗଇ ହZବା ଇତ�ାଦି ଇତ�ାଦି । 

 ଏତିକି େବେଳ ହଠାତ୍ ସୁଧା :ୁଲ� � ଗାଏବ୍ । ପରଦିନ ବି ଆସିଲାନି । ରିଦିନ ଯାଇ 

ପାଂଚଦିନ େହଲା । अରୁଣ ସୁଧାକୁ ନେଦଖି ଆଉ ସ�ାଳି ପାରୁନି । ସୁଧାଘର ପାଖକୁ 

ଯାଇ େଦଖିଲା ଫାଟକେର େଗାଟାଏ ବଡ଼ େକାଲପ ପଡ଼ିଛି । ପEର ଦିନ ଗଡ଼ିଗଲା, ସୁଧାର 

କିଛି େଟର୍ ପାଇଲାନି କି ସିଏ ଆଉ :ୁଲ୍ ଆସିଲାନି । େଖାଜ୍ଖବର େନଇ ଜାଣିପାରିଲା 

ସିଏ :ୁଲରୁ ଟିସି େନଇ ଯାଇଛି । ଦିେନ ସାଇେକଲ୍ େନଇ ସୁଧାର ବାପା, अଫି:ୁ ଯାଇ 

ବୁଝିଲା ତା,ର ଟ�ାନ୍ସଫର୍ େହାଇ ସାରଲାଣି । େସମାେନ ଆଉ େସଠାେର ନାହା|ି । 

ପ�ାୟ ପEର ଦିନ େହବ ପେଳଇଛ|ି । ତାଲେଚର୍ କିbା ରାୟଗଡ଼ା କୁଆେଡ଼ େକହି ଠିେକ�  

କହି ପାରୁ ନାହା|ି । अରୁଣ ହିସାବେର ଏସବୁ ନାଟର େଗାବ��ନ ଏବଂ ସବୁ अନି� 

ମଳୂେର ତା’ର ନିଜ ଦିଦି । କାEିକାEି କାନ ମୁuା ଆଉଁସି ଘରକୁ େଫରିଲା, େସହି 

ଦିନଠାରୁ अରୁଣ ସୁଧାକୁ େଖାଜିେଖାଜି ନୟା| େହଲାପେର େଯେତ ଭୁଲିବାକୁ େଚ�ା 

କରୁଛି ଜମାରୁ ସଫଳ େହାଇପାରୁନି । ବଡ଼ अଜବ େସ’ କିେଶାର ଜୀବନ ବିଦ�ାଳୟ 

ଦିନେର ପ�ଥମେପ�ମ ।  
  

ଖ- ୧୭/୧୫, ପଂଚଶଖା ନଗର, ଡୁମୁଡୁମା, ଖuଗିରି 
ଭୁବେନଶ¡ର-୭୫୧୦୧୯, େମାନଂ- ୯୪୩୯୧୨୮୦୫୦// 

bdpanda1@gmail.com 
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ପୁଣି ହସିଲା ପ�କୃତିପୁଣି ହସିଲା ପ�କୃତିପୁଣି ହସିଲା ପ�କୃତିପୁଣି ହସିଲା ପ�କୃତି............    
 େଭାର୍ େହାଇ ଆସୁଥାଏ କୁନା ଖୁବ୍ େଜାର୍ ନିଦେର 

େଶାଇଥାଏ ନିେଘାଡ ନିଦେର େସ ସ�ପi ଦୁନିଆେର ହଜି ଯାଇଥାଏ 

ସ�ପiେର େଦଖୁଥାଏ-ଏକ ସୁEର୍ ପ�ାକୃତିକ ଦୃଶ� େଯଉଁଠି ଚାରିଆଡ 

ସବୁଜିମାଭରା ସେତ େଯମିତି ପ�କୃତିରାଣୀ ଆଜି ସବୁଜ ରzର ଶାଢ଼ିେର ନିଜକୁ ସେଜଇ 

େନଇଛି ପହିଲି ସଯୂ��ର କିରଣ ଗଛ ଆଢୁଆଳରୁ େବଶ୍ ମନେଲାଭା ଦିଶୁଥାଏ କୁନା 

େସହି ଜzଲେର ପ�କୃତିର ଭରପୁର ଆନE େନଉଥାଏ ପୁଣି େଦଖିଲା ପାଖେର ଥିବା 

େପାଖରୀର ପାଣି କାଚେକEୁ ଭଳିଆ ଝଟକି ଉଠୁଛି। ପବୂ� ଭଳି अପରି�ାର େଦଖା ଯାଉ 

ନାହZ । ସକାଳ ସମୟର ବିଶୁ� ବାୟୁ ସ¡ା��ପ�ଦ ମେନ େହଉଥାଏ। ଏହିପରି େସ ଆଗକୁ 

ବଢ଼ି ଚାଲିଥାଏ। 

 କିଛି ବାଟ ଆଗକୁ ଯାଇ େଦେଖ ତ କଉତୁକିଆ ହରିଣ ଛୁଆଗୁଡିକ େଖଳେର 

ମାତିଛ|ି। ପgୀମାେନ କଳରବ କରି ଘରିୂ ବୁଲୁଚ|ି। ମେନମେନ କୁନା ଭାବୁଥାଏ, 

ପ�କୃତିର ଏେତ ସୁEର ଦୃଶ� କାହZ ମଁୁ ତ ଆଗରୁ େକେବ େଦଖି ନାହZ ! ଏହି ସମୟେର 

ତା’ର ନଜର ପଡିଲା ଏକାଠି େହାଇଥିବା କିଛି ପଶୁପgୀ, ଉପେର। େସମାନ, େମଳି 

ଚାଲିଥାଏ। େସମାେନ ପର~ର କଥା େହଉଥା|ି। େସମାନ, କଥା ଶୁଣିବାକୁ କୁନା 

େଗାଟିଏ ବଡ ପଥର ପଛେର ଲୁଚି ରହିଲା। େସଠାେର ହରିଣଟିଏ କହୁଥିଲା – 

ଭାଇମାେନ, କିଛିଦିନ େହବ ଜzଲେର ଭାରି ଶା| ବାତାବରଣ ରହିଛି। ମଁୁ ତ ମହା 

ଆନE େର େଖଳି ବୁଲୁଛି। ଗଛେର ବସିଥିବା କଜଳପାତି ଟି ସମଥ�ନ କରି କହିଲା – ହଁ ହଁ  

ଆରତୀ ପ*ନାୟକ 
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ହରିଣଭାଇ। ସତ କଥା କହିଛ। ଆମ ପgୀମାନ,ୁ ମଧ� ବାସହୀନ କରିବାକୁ କାହZ  

ଶିକାରୀମାେନ ଆସୁନାହା|ି। ଗଛ କାଟିବାର ଶ� ମଧ� ଆମକୁ ଆଉ ଭୟଭୀତ କରୁନାହZ 

। ଗଛର ପତ�  ସବୁ ଧଳିୂଧସୂର େହବା କମିଯାଇଛି। େସଇ େପାଖରିକୁ େଦଖୁନା,ପାଣି 

କିପରି କାଚ ପରି ସଫା ଦିଶୁଛି। ସbରଟିଏ କଜଳପାତିର କଥା ସହ ତାଳ ମିଶାଇ କହିଲା 

– ହଁ, େକାଳାହଳମୟ ପରିେବଶରୁ ଟିେକ ତ� ାହି ମିଳିଛି। अzାରକାମÆ ଭଳି ବିଷାjବାୟୁରୁ 

ମୁjି ମିଳିଛି। ସt�ା ନଇଁ ଆସିଲା େବଳକୁ ତାଜା अମÆଜାନଯୁj ଦଲକାଏ ପବନ ମନକୁ 

ହାଲକା କରି େଦଉଛି। େହେଲ କିଛିଦିନ େହବ ଏହି  ମଣିଷମାନ,ର େଦଖାନାହZ 

େକମିତି ?? େଠକୁଆଟିଏ ବୁଦାରୁ ଡିଆଁମାରି କହିଲା – ଭଲ େହଇଛି। ଏହି ଦୁଇେଗାଡିଆ 

ପ�ାଣୀଠାରୁ ଟିେକ ରgା ମିଳିଛି। ଏମାନ, ପାଇଁ ହZ  ଆେମ ଭୟେର ଜୀବନ କାଟୁ । 

ଏମାନ, अନୁପ�ିତି େଯମିତି ଜzଲେର ଖୁସି େଫରାଇ ଆଣିଛି। ହାତୀ ନିଜ ଶୁq ହଲାଇ 

କହିଲା – “ମଣିଷ, ନିଜ ସ¡ାଥ� େର अt େହାଇ ପ�କୃତି ଓ ପଶୁପgୀ, ଉପେର କିଭଳି 

अତ�ାଚାର କରୁଛି ତାହା ଜାଣି ପାରୁନାହZ । अଧିକ ଯାନବାହାନ ଚାଳନା ଓ କାରଖାନା 

େଯାଗଁୁ ବାୟୁେର अzାରକାମÆର ପରିମାଣ ବଢୁଛି। ମଇଳା, ଆବଜ�ନା ଓ ପଲିଥିନ୍ ଭଳି 

ଜିନିଷ ମାଟିର ଉବ�ର କମାଇ େଦଉଛି। କାରଖାନା ପାଣି ନଦୀେର ମିଶି ଜଳକୁ ଦୂଷିତ 

କରୁଛି। ଆଜି ଏମାନ, अନୁପ�ିତି େଯମିତି ଜzଲ କୁ ପୁଣି ସୁ� କରି େଦଇଛି। େହେଲ, 

ଏ ମଣିଷମାେନ  ହଠାତ୍ ଗେଲ କୁଆେଡ???  ଏମାନ, େଦଖା ମିଳୁନାହZ । 

 ଏହି ସମୟେର ଚତୁର ବିଲୁଆ ଗ�ୀର ସ¡ରେର କହିଲା – “ ଆେର ଭାଇମାେନ, 

ଜାଣିଛ ନା ନାହZ ! ମଁୁ ଶୁଣୁଥିଲି କୁଆେଡ ଏହି ମଣିଷମାନ,ୁ “କେରାନା” ନାମକ ଏକ 

ମହାମାରୀ ଆତ,ିତ କରି ପକାଇଛି। अେନକ ଏଥିେର ପ�ାଣ ବି ହେରଇେଲଣି। 

େଲାକମାେନ ଏଣିକି ଘରୁ ଆଉ ବାହାରୁନାହା|ି। ଘେର ଘେର ପରି�ାର ପରିkନi  ରହି 
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ସତକ�ତା अବଲbନ କରୁଛ|ି। ଆଉ କିଛି ଏହି ମହାମାରୀ ସହ ସଂଘଷ� କରୁଛ|ି।  

 ତୁେମ ଯାହା କୁହ ଭାଇମାେନ, େମାେତ ଏସବୁ ଶୁଣି ଭାରି ଦୁଃଖ ଲାଗିଲା। ମଣିଷ 

ଆମକୁ େକେତ କ� େଦେଲ ବି କିଛି ଉପକାର  ମଧ� କେର। ସମa, କଥାଶୁଣି 

େଶଷେର ପ�କୃତିରାଣୀ କହିଲା – ବିଲୁଆ ଭାଇ , ତୁମ କଥା ପରୂାପୁରି ସତ। ମଣିଷ ଆଉ 

ପ�କୃତି ପରା अzାअzୀ ଜଡିତ। େସମାେନ ମଧ� ଆମର ଭାଇବtୁ। େସମାନ, ଏଭଳି 

ଘଡ଼ିସtି ମୁହୂ_� କଥା ଜାଣି ମନ ଟା ଫିକା ପଡିଯାଉଛି। ଭଗବାନ କରh େସମାନ, 

ଜୀବନେର ପୁଣି ଖୁସି େଫରିଆସୁ। େସମାେନ ପୁଣି ହସି ଉଠh।  

 ହଠାତ୍ ବାରି ଘରୁ ମା ରଡ଼ି ଛାଡ଼ିେଲ, ଆେର କୁନା,େତାର କଣ ରାତି ପାହିନି କି, ୭ଟା 

ବାଜିଲାଣି ପରା,ଜଲଦି ଉଠ୍।୧୦ ଟା େର ସବୁ େଦାକାନ ବE େହଇଯିବ େଯ, ପରିବା ବି 

ଆଣିବୁ। ୭ଟା ବାଜିଲାଣି ପରା। ଝଟ୍ କିନା କୁନାର ନିଦ ଭାzିଗଲା। ଆଖି େଖାଲି େଦେଖ 

ତ ନିଜ ଖଟ ଉପେର ବସିଛି। ସ୍ଵପi େଦଖୁ ଥିଲା େବାଲି ମୁu ଆଉଁସିଲା। ଭାବିଲା- ସ�ପiଟି 

େକେଡ଼ ବିଚିତ�  ଥିଲା ସେତ ! ଆଉ ମନ� କଲା, ବିଚିତ�  େହେଲ ମଧ� ସ�ପiେର ବାaବତା 

ଥିଲା । ମଁୁ ଯାଇ ବାପା ମା ଓ ସାzସାଥୀ,ୁ ଜଣାଇବି। ଆଉ ସତକ� କରାଇବି। କହିବି 

େଯ ଆମ ବିନା ନୁହଁ ,ଆମ ସହ ପ�କୃତି ମୁହଁେର ହସ ଭରିବା। 

 େତେବ ସାzମାେନ କଣ ଭାବୁଛ|ି! କୁନାର ସ�ପiଟି େକେତ ବାaବିକ୍ ? 

 ଆଉ େଡରି ନକରି ଆସh- ସଭିଏଁ ଆଜିଠୁ ଶପଥ େନବା। ପ�କୃତିକୁ ସୁEର ଭାେବ 

ଗଢି େତାଳିବା। ଆମ ବିନା ନୁହଁ….ଆମ ସାଥିେର ପ�କୃତି ମୁହଁ େର ହସ ଫୁଟାଇବା I 
 

(ଶିgୟିତ� ୀ), େଭଜିପଦର ପ�ା.ବିଦ�ାଳୟ 
ବିଷମକଟକ, ରାୟଗଡା 
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ନି.ା ନି.ା ନି.ା ନି.ା : : : : େପ�ମର अନ�ଏକ ପରିଭାଷାେପ�ମର अନ�ଏକ ପରିଭାଷାେପ�ମର अନ�ଏକ ପରିଭାଷାେପ�ମର अନ�ଏକ ପରିଭାଷା    

 ପି�ୟା ଏବଂ ଆକାଶ େପ�ମର ମୁjାକାଶେର ଦିେନ ଉଡିବୁଲୁଥିେଲ 
| ଦୁେହଁ ଦୁହZ,ୁ ଦିେନ ନ େଦଖିେଲ ରହିପାରୁନଥିେଲ | ତା, େପ�ମକୁ 
ସଫଳ କରିବାକୁ ଯାଇ େସମାେନ ପରିବାର ବାରଣ ସେତ¡ ମEିରେର 
ବିବାହ କେଲ |ଆକାଶ େଗାଟିଏ େବାଲି ପୁअ ଥିଲା | ଝିअଟି ଉ�ଜାତିର େହାଇଥିବାରୁ 
ପୁअର ପରିବାର ତାକୁ ଆପେଣଇ ଥିେଲ |କିh ପି�ୟାର ପରିବାର ତାକୁ ପରିତ�ାଗ 
କରିେଦେଲ କାରଣ େସ ନୀ� ଜାତିର ପୁअ ସହ ବିବାହ କଲା େବାଲି | ତଥାପି ପି�ୟା ଏବଂ 
ଆକାଶ ନିଜର େବୖବାହିକ ଜୀବନେର େବଶଖୁସିେର ଥିେଲ | କିh ଦଇବର ବିଡbନା 
ଯାହା କିଏ ବା କ’ଣ କରିପାରିବ | ଆକାଶ ଇରାନେର ସଫଟେୱର ଇsିନିअର ଥିଲା | 
େଗାଟିଏ ମାସର ଛୁଟିେର ଆସି ପି�ୟା ସହିତ ବିବାହ କରିଛି | ପି�ୟାକୁ ସାଥିେର େନଇକି 
ଯିବା ପାଇଁ ତା’ର ପ�ବଳ ଇkା ଥିଲା,  କିh ଭିସା େହାଇ ପାରିଲା ନାହZ | େତଣୁ ବାଧ�� 
େହାଇ ପି�ୟାକୁ ନିଜ ଭିଟା ମାଟି ଚEନପୁର ଗଁା େର ତା ମା -ବାପା ଏବଂ ଭଉଣୀ ସହିତ 
ଛାଡିକି ଚାକିରୀେର େଯାଗ େଦବା ପାଇଁ ଚାଲିଗଲା |ଗଲା େବେଳ କଥା େଦଇ କି 
ଯାଇଥିଲା ତିନିମାସ ପେର ଆସିବ ଏବଂ ଭିସା ବେନଇ କି ଯିବା େବାଲି |କିଛି ଦିନ 
ପେରପି�ୟା ଜାଣିବାକୁ ପାଇଲା େଯ େସ ଗଭ�ବତୀ अଛି | ପି�ୟା ମନେର अେନକ ଆଶା ଓ 
ଆଶ,ା େଯ,  ତା’ର ପି�ୟର ମଣିଷ ସହିତ େସ ବିେଦଶକୁ ଯିବ ;ତା’ର ରzୀନ ସପନେର 
ଦୁେହଁ ହଜିଯିେବ | କିh କେରାନା ରୁପି ଭୁତାଣୁ େଯ ସମଗ� ବିଶ¡କୁ ଗ�ାସ କରିଚାଲିଛିଏବଂ 
େସ ନିେଜ ଗଭ�ବତୀ ତା’ ପ�ାଣ ପି�ୟ ଆକାଶ ସହିତ ଯାଇପାରିବ କି ନାହZ ସବୁେବେଳ 
ଚି|ାେର ବୁଡି ରହୁଛି |ସମଗ� ବିଶ¡ କେରାନା ଭୁତାଣୁେର ସଂକ�ମଣ େହାଇଥିବା େବେଲ 

ନିରୁପମା ପ�ଧାନ 

 



ଆହ� ାନ
 ଇ-ପତି� କ

ା 

ଆହ� ାନ ଇ-ପତି� କା, ପ�ଦଶ ବଷ�, अ�ମ ସଂଖ�ା, अଗ� ୨୦୨୦ Magazine Downloaded from www.aahwaan.com 

ଆହ� ାନ ଇ-ପତି� କା ସ�ୂ!� ନିଃଶୁ$ ବିତରଣ େହତୁ ଡା େଜ�ାତି ପ�ସାଦ ପ*ନାୟକ, -ାରା ପ�ତି.ିତ ଓ ପ�କାଶିତ    Aahwaan.com  Aahwaan.com  Aahwaan.com  Aahwaan.com     130 

ଇରାନ ମଧ� ବାଦପଡିନି | ତା’ର ମନର ମଣିଷ କଥା େଦଇ ଯାଇଥିେଲ ତାକୁ ତିନି ମାସ 
ପୁରିବାକୁअ}ଦିନ ବାକି अଛି କିhକେରାନା େଯାଗଁୁ ସବୁଆେଡ “ଲକ୍ଡାଉନ”େଟ�ନ 
ଏେରାପÆାନ ବାତିଲ |ଆକାଶ ଆସିବାକୁ ଚାହZେଲ ମଧ୍ଯ େକମିତି େଯ ଆସିବ | ଭାରତେର 
ମଧ୍ଯ କେରାନା କାୟା ବିaାର କରିସାରିଛି | ଆକାଶ ର ଘର କ!�ାଟକ ର େଗାଟିଏ 
ଗ�ାମେର |ଯଦିଓ େସହି ଗ�ାମ ସୁରgିତ अଛିଆକାଶ ରହୁଥିବା ଆପାଟେମ©େର କେରାନା 
ପଜିଟିଭ ବାହାରିଲାଣି | ଆକାଶ ଏହି ସବୁ କଥା ପି�ୟାକୁ କହୁନାହZ ଭୟଭୀତ େହବ େବାଲି 
| ପି�ୟା ସହିତ େଫାନ ଏବଂ ଭିଡ଼ିଓ କଲ ମଧ୍ଯ କମ୍ କରିେଦଲା| ଏପେଟ अa ବ�a 
େହଉଛି ଆକାଶକୁ େନଇ | ପି�ୟା େଫାନ କେଲ କହୁଛି,  “ୱାକ� ଫ� ମ େହାମ”अଫିସର କାମ 
ବହୁତ अଛି ପେର କଥା େହବି େବାଲି କହି କଥା େହଉନି | କିଛି ଦିନ ପେର ଆକାଶର 
େଫାନ ସ୍ଵିଚ अଫ୍ ଆସିଲା |ପି�ୟାର ଆଁଖିର  ଲୁହ ଆଁଖିେର ଶୁଖୁଛି | ପୁଣି ଗଭ�ବତୀ 
େହାଇଥିବା େଯାଗଁୁ ପ�ବଳ ବା|ି,  ଲକ ଡାଉନ େଯାଗଁୁ ଡ଼¨ର ପାଖକୁ ବି ଯାଇ ପାରୁନାହZ | 
ପି�ୟା ତା’ ମନର ଦୁଃଖକୁ କାହା ସହିତ ବା©ିବ, ତା’ପାଖେର ନା अଛି ତା ପରିବାର, ନା 
अଛି ତା’ର ପି�ୟର ମଣିଷ ଆକାଶ | େଶଷେର ଭଗବାନ ହZ େକବଳ ସାହା ଭରଷା କହି 
େକେତ ମାନସିକ କଲା ଠାକୁର, ଠାେର | େଶଷେର ଭଗବାନ ପି�ୟାର ଡାକ ଶୁଣିଛ|ି | 
ଦୀଘ� ଏକ ମାସ ପେର ଆକାଶ ପି�ୟା ସହିତ େଯାଗାେଯାଗ କଲା ଏବଂ ତା ‘ର  ସବୁ ଦୁଃଖ 
ବଖାଣିଲା | ଆକାଶ କେରାନାେର ଆକ� ା| ଥିଲା,  ପି�ୟା ଦୁଃଖେର ଭାzି ପଡିବ େବାଲି 
ଆକାଶ କି ଆକାଶର ପରିବାର େକହିେହେଲ ପି�ୟାକୁ କହୁନଥିେଲ |ଆକାଶ ସପଣୂ� ସୁ� 
େହାଇ ତା’ର ଘରକୁ େଫରିଆସିଲା | ପି�ୟାର ଭଲ ପାଇବା ଏବଂ ନି.ାର ସହିତ ପଜୂା 
अଚ�ନା େଯାଗଁୁ ଆଜି ପୁଣି ଥେର ପି�ୟା ଏବଂ ଆକାଶ ଏକାଠି େହାଇପାରିେଲ | 

 
କତରବଗା,ସbଲପୁର 
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ରହସ�ମୟ େଛାଟ ପରଦାରହସ�ମୟ େଛାଟ ପରଦାରହସ�ମୟ େଛାଟ ପରଦାରହସ�ମୟ େଛାଟ ପରଦା    
ପରୀ........|| 

 ନଁା ଟି ତାର ପରୀଦୀ�ା ଦାସ, ହଜାରୀ ଗଁା ହାଇ:ୁଲର ଦଶମ 

େଶ�ଣୀ ଛାତ� ୀ! ବାପାମା,ର େଗାଟିଏ େବାଲି େଗହିB  ଝିअ ଆଉ ଆଗକୁ 

ପଛକୁ େକହି ନାହZ ବାପା ତାର େପଷାେର ଜେଣ ଚାଷୀ ଓ ମାଆ ଗୃହିଣୀ ଏେତ ବଡ଼ 

ଦୁନିଆ ଭିତେର ତା,ର ଏଇ େଛାଟ ପରିବାରଟି ବାପା ଯାହା ଚାଷରୁ େରାଜଗାର କରି 

ଆେଣ େସଥିେର ପରୀର :ୁଲ ଖ�� ସହ ପରିବାରର अନ�ସବୁ ଗୁଜୁରାଣ ଖୁବ୍ ଭଲେର 

େମ©ି ଯାଏ 

 ପିଲାଟି ଦିନରୁ ପରୀର ନାଚ, ଗୀତ ଓ अଭିନୟେର ବହୁତ ରୁଚି, :ୁଲର ସବୁ ବାଷ{କ 

ଉ�ବ ଓ କ� ୀଡ଼ା ଉ�ବେର अତି ଆଗ�ହର ସହ େସ ସବୁେର अଂଶଗ�ହଣ କେର ତାକୁ ଏ 

ସବୁ ସହ ଦୂରଦଶ�ନ(ଟିଭି) େଦଖିବାକୁ ଭାରି ଭଲ ଲାେଗ, ଟିଭିେର ହିେରାଇନ ମାନ,ୁ 

େଦଖି େଦଖି କୁେହ ମାଆ ମାଆ ମଁୁ ବଡ଼ େହେଲ ଏମିତି ଟିଭିେର ନାଚିବି, अଭିନୟ କରିବି 

ଆଉ ତୁ େମାେତ ଏମିତି ଘେର ଟିଭିେର େଦଖିକି ଖୁସି ହବୁ ମଁୁ େଗାେଟ ହିେରାଇନ େହବି 

େଲା ମାଆ! େତା ଝିअ େଗାେଟ ହିେରାଇନ ହବ! େତାେତ ଆଉ ବାପା,ୁ ସମେa 

ହିେରାଇନର ବାପାମା େବାଲି ଜାଣିେବ ମାଆ ସବୁ ଶୁଣି ହସିେଦଇ କହିଲା ହଉ ହଉ ଯା 

ଆଗ ଦଶମ ପାସ କରିବା ପାଇଁ ପାଠ ପଢିେଦ ତା ପେର ଏେତ ସପନ େଦଖିବୁ ପରୀ 

ଚାଲିଗଲା ପଢିବାକୁ, କିଛି ଦିନ ପରିସୀମାେର ପରୀର ମାଟି�କ ପରୀgା େହଲା ଆଉ ପରୀ 

ଶୁଭସିGତା ପରିଡ଼ା 
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ଭଲ ନbର ରଖି ପାସ କଲା ତାପେର ପାଖ ଗଁା କେଲଜେର +୨ ଆଟ�ସେର ପାଠ 

ପଢିଲା  

 କେଲଜର ଦି� ତୀୟ ବଷ�େର, ତା, କେଲଜକୁ ଏକ ଟିଭି ଚ�ାେନଲରୁ କିଛି ସିେନମା 

ନିମ�ାତା ଆସି ଏକ ଇେଭ© ଆେୟାଜିତ କରିେଲ, େଯାଉଥିେର କି େସମାେନ କିଛି ଝିअ,ୁ 

ହିେରାଇନ ରୂେପ ଚୟନ କରିେବ ଏକଥା ପରୀ ଶୁଣି ବହୁତ ଖୁସି େହାଇଗଲା gଣକ 

ପାଇଁ େସ ଭାବିେନଲା େଯମିତି େସ ହିେରାଇନ େହଇଗଲା େବାଲି! ନିଜ ସ�ପiକୁ ପୁରା 

କରିବାକୁ େସ େସହି ଇେଭ©େର अଡିସନ୍ େଦଲା ଓ େସ अଡିସନ୍ ଜିତି ହିେରାଇନ ହବାକୁ 

ପାଠପଢା अଧା ଛାଡିେଦଇ ସହରକୁ ଚାଲିଆସିଲା ନୂଆ ନୂଆ ଜାଗା, ନୂଆ ନୂଆ େଲାକ, 

ବଡ ବଡ େକାଠା େଦଖି େସ ମେନ ମେନ ଭାରି ଖୁସି ହଉଥାଏ, କହ|ିନି କି େଯମିତି "ତା 

ମନେର ଖାଲି ଲଡୁ ଫୁଟୁଥାଏ" ପ�ଥେମ ତାକୁ ଚୟନ କରିଥିବା ନିମ�ାତା, -ାରା େଗାେଟ 

ଟିଭି ସିରିଆଲ୍ େର କାମ କରିବାକୁ ମିଳିଲା େସ ସିରିଆଲ୍ ଟି କିଛି ମାସ ଚାଲିଲା ପେର 

ବE େହାଇଗଲା ମଝିେର ମଝିେର ପରୀ କିଛି ଡାନ୍ସ େଶା’େର ବି ନାଚି େରାଜଗାର 

କରୁଥିଲା ଏମିତି ଏମିତି ଟିଭିର େଛାଟ ପରଦା ଦୁନିଆେର େଦଢ ବଷ� ବିତିଗଲା  

 ଦିେନ ସt�ାେର ପରୀ ତା ରୁମ୍ େର ବସି କଫି ପିଉଥାଏ, ତାର େଫାନ ରିଂ େହଲା, 

େସ କଫିକୁ େଟବୁଲ ଉପେର ରଖିେଦଇ େଫାନ ରିସିଭ କରିଲା େଫାନେର ଥିେଲ ୧୫ 

ଦିନ ତେଳ ପରୀ େଯଉଁ ରିୟଲିଟି େସାେର ଭାଗ େନଇଥିଲା ତାର ପ�ଡୁ�ସର େସ ପରୀକୁ 

ଏକ ବଡ ଫିଲG େର କାମ କରିବାକୁ अନୁମତି େଦବାକୁ େଫାନେର କହିେଲ! ପରୀ କିଛି ନ 

ବୁଝି ନ ସୁଝି ସେz ସେz ହଁ କହି ରାଜି େହାଇଗଲା ପରୀର अନୁମତି ପାଇ ପ�ଡୁ�ସର 

ଜଣକ ପରୀକୁ ଏକ ଠିକଣା େଦଇ, କହିେଲ େସଠାେର ତା’ପର ଦିନ ଟାଇମେର ପହ�ିଯିବା 
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କୁ ପରୀ ତା,ୁ ଆ�ା ସାର୍ କହି େଫାନ ରଖିେଦଲା ତା ପେର େଗାେଟ ମୁଚୁକୁEିଆ ହସ 

ହସି େଦଇ େଶାଇବାକୁ ଚାଲିଗଲା ତହZ ଆର ଦିନ ସକାଳୁ ସକାଳୁ ଉଠି ନିଜର ସବୁ କାମ 

ସାରି ବାହାରି ଗଲା ତାକୁ ମିଳିଥିବା ଠିକଣା ଜାଗାକୁ େସଠାେର ପହ�ିଲା ପେର ତାରା 

ପ�ଡୁ�ସର, ସହ ଉପ�ିତ ଥିବା କିଛି ମାନ�ଗଣ� ବ�jି ସହ େଦଖା େହଲା େସ ସମa,ୁ 

ସ�ାନ ପବୂ�କ ଏକ ନମ:ାର  କରିଲା ଏବଂ ପାଖେର ଥିବା େଚୗକି ଉପେର ବସି ସମa, 

ସହ କଥା େହବାକୁ ଲଗିଲା କିଛି ସମୟର ବା_�ାଳାପ अ|ରାଳେର ହଠାତ୍ ସବୁ ଆଡ 

अtାର େହାଇଗଲା ଏବଂ ୧୫ ମିନଟ୍ ପେର ପୁଣି ପୁନବ�ାର ଆେଲାକିତ େହାଇଗଲା ତା 

ପେର ଡିେର¨ର ସାର୍ , ପାଟିରୁ ଶୁଭିଲା 'ଆଛା ହଉ ପରୀ ତୁେମ ଏେବ ଯାअ ଆେମ 

ଫିଲG ର ଶୁଟିଂ ଆର� ପବୂ�ରୁ ତୁମକୁ ଜଣାଇବୁ' 

 ପରୀ ରୁମ୍ େର ଆସି ପହ�ିଲା ପେର େଦେଖତ! ହ� ାଟ୍ ସଆପ୍ େର ତାର କିଛି अଶÆୀଳ 

େଫାଟ ଭାଇରାଲ େହାଇଛି ପରୀ େସ ଫେଟାଗୁଡିକୁ େଦଖି ସେz ସେz େଫାନଟିକୁ 

ଦୂରକୁ ଫିzିେଦଲା ଓ ନିଜକୁ େଗାେଟ ରୁମ୍ େର ବE କରିେଦଲା ପରୀର ରୁମ୍ େର ଥିବା 

ବାtବୀ ଜଣ, ବହୁତ ଡାକିଲା କିh ପରୀ କବାଟ େଖାଲିଲା ନାହZ ଏଣୁ ବାtବୀ ଜଣକ 

ଡରିଯାଇ ପରୀ ମାଆବାପା,ୁ େଫାନ କରିେଦଲା ପରୀର ବାପାମାଆ କିଛି ସମୟ 

ଭିତେର ଆସି ପହଁଚିଗେଲ ଏବଂ ବହୁ ପ�େଚ�ାେର ପରୀର କବାଟ େଖାଲି େଦଖିେଲ ତ 

ପରୀ ନିଶାଗ�a अବ�ାେର ତେଳ ପଡ଼ିଛି ପରୀର ବାtବୀ ଜଣକ ସେz ସେz ଡ¨ର,ୁ 

ଡାକି ପରୀର କଣ େହାଇଛି େବାଲି ପଚାରିବାରୁ, ଡ¨ର କହିେଲ କି ପରୀକୁ ବହୁତ ହାଇ 

ପାବର୍ ର ନିଶା େମଡିସିନ ଦିଆ େହାଇଛି ଏବଂ ତାର ବଳା�ାର କରାଯାଇଛି ଡ¨ର 

କିଛି େମଡିସିନ େଦଇ ପରୀକୁ ବିଶ�ାମ ନବାକୁ କହିଗେଲ 
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 ଦୀଘ� ୮ ଘ©ା ପେର ପରୀ ଧୀେର ଧୀେର ଆଖି େଖାଲିଲା, ପାଖେର ଥିେଲ ତାର ବାପା 

ମାଆ ଓ ବାtବୀ ଜଣକ, େସମାନ,ୁ ପାଖେର େଦଖି ପରୀ କହିଲା ବାପା େମାର କଣ 

େହାଇଚି, ବାପା ତା ମୁuକୁ ଆଉଁସି େଦଇ କହିେଲ ନାଇଁ େଲା ମା କିଛି େହଇନି ତୁ ଟିେକ 

ବିଶ�ାମ କର େତା େଦହ ଟିେକ ଦୁବ�ଳ େହାଇପଡିଛି ୨ ଦିନପେର ପରୀ ଟିେକ ସୁ� 

अନୁଭବ କରିଲା ପେର ତାର କଣ େହାଇଥିଲା େବାଲି ସବୁ ଶୁଣିଲା ଏବଂ ଶୁଣିଲା ପେର 

ତାକୁ ତା ବାପା ପଚାରିେଲ ମା ଏ ସବୁ ଘଟଣା େକମିତି େହଲା ପରୀ ଧୀେର ଧୀେର ସବୁ 

ମେନ ପକାଇ କହିଲା, େସଦିନର କଥା େଯାଉଦିନ େସ ଡିେର¨ର, ସହ େଦଖା େହଲା 

ଡିେର¨ର, ପାଖେର େସ େକାଲ୍ ଡ୍ ଡି�,୍ ପିଇଥିଲା ଏବଂ ତା’ପେର ଲାଇଟ୍ ଚାଲିଯାଇଥିଲା 

େବାଲି କହିଲା ଲାଇଟ୍ ଆସିଲା ପେର େସ ପାଣି ପିଇ ଥିଲା ଓ ତାକୁ ଡିେର¨ର, 

ଡ� ାଇଭର୍ ଆଣି ରୁମ୍ େର ଛାଡି େଦଇଥିଲା  

 ଶାରୀରିକ अତ�ାଚାରର ଶିକାର େହାଇଥିବା ପରୀକୁ ବାପା ପୁଲିସ େ�ସନ େନଇ, 

ଡିେର¨ର ଓ ପ�ଡୁ�ସର, ବିପgେର ଏତଲା େଲଖିେଲ ପୁଲିସର କିଛି େଖାଳତାଡରୁ 

ଜଣା ପଡିଲା େଯ େସଦିନ ପରୀକୁ େକାଲ୍ ଡ୍ ଡି�,େର ନିଶା େମଡିସିନ ଦିଆଯାଇ ତାର 

ବଳା�ାର େହାଇଛି ଏବଂ ତା’ପର ଦିନ ପୁଣି ପାଣିେର ନିଶା େମଡିସିନ ଦିଆଯାଇଛି 

ସୁତରାଂ ପରୀ େସଦିନ ନିଶାେର େଗାେଟ ରାତି େସଠାେର ରହିଛି ଏବଂ ତାର ନିଶା ଛାଡ଼ିଲା 

ପେର ତାକୁ ପୁଣି ପାଣିେର ନିଶା ଦିଆଯାଇଛି େଯେତେବେଳ ପୁଲିସ ଡିେର¨ର ଓ 

ପ�ଡୁ�ସର, ବିରୁ�େର ଏତଲା େନଇ ତା,ୁ ହାଜତେର ପୁରାଇବାକୁ ଗେଲ, ଟ,ାର େମାହ 

େଦଖାଇ େସ ବଡ େଲାକମାେନ ପୁଲିସକୁ ବି କିଣି େନେଲ ଏପେଟ ଲ�ା अପମାନେର 

ବାପାମାଆ ଓ ଝିअ ଦୁଃଖେର ଭାzିପଡି ନିଜ ଗାଆଁ ,ୁ େଫରିଗେଲ 
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 ନିଜ ଜୀବନେର ଘଟିଥିବା ଘଟଣାକୁ ଭୁଲି ଆଗକୁ ନ ବଢିପାରିବାରୁ ପରୀ ଏେବ 

ପାଗଳୀ େହାଇ ଗଁା ସାରା ବୁଲୁଛି ବାପାମା ଦୁଇ ଜଣ ବା��କ�ର ଚାପ ଓ ଝିअର ଏପରି 

अବ�ା ସହି ନ ପାରି ଘେର ଶଯ�ାଶାୟୀ େହାଇ ପଡିରହିଛ|ି 

 ସତେର ଏ ଦୁନିଆଟା େକେଡ ନି.ୁର େହାଇଯାଉଛି ନା ଦିନକୁ ଦିନ ପରୀ! 

େଗାେଟ ସ�k ମନେନଇ ବ�ୁଥିବା ଗାଉଁଲି ଝିअଟି ଯିଏ ପ�ତିଦିନ େଛାଟପରଦାେର 

ଦୃଶ�ମାନ େହଉଥିବା ନାୟକ ନାୟିକାମାନ,ୁ େଦଖି ନିଜକୁ ନାୟିକା ରୂେପ େଦଖିବାକୁ ସ�ପi 

ସଜାଇଥିଲା କିh େସ କଣ ଜାଣିଥିଲା ଏଇ ପରଦା ଉପେର ହସୁଥିବା ଦୁନିଆଟାର ପଛ 

େଯ ଏେତ ଭୟ,ର େବାଲି! ଖାଲି ପରୀ ନୁହଁ ତା ପରି ବହୁ ଝିअ େବାଧହୁଏ ଏମିତି ଏଇ 

େଛାଟ ପରଦାର ଦୁନିଆେର ନିଜ ଜୀବନକୁ ଧଳିୂସାତ୍ କରିେଦଉଥିେବ ପ�କୃତେର 

ଏଇଟା  ଏେବ ଶୁଣିେଲ ଏକ ସତ� ବଚନ ପରି ମେନ ହୁଏ !!  



ଆହ� ାନ
 ଇ-ପତି� କ

ା 

ଆହ� ାନ ଇ-ପତି� କା, ପ�ଦଶ ବଷ�, अ�ମ ସଂଖ�ା, अଗ� ୨୦୨୦ Magazine Downloaded from www.aahwaan.com 

ଆହ� ାନ ଇ-ପତି� କା ସ�ୂ!� ନିଃଶୁ$ ବିତରଣ େହତୁ ଡା େଜ�ାତି ପ�ସାଦ ପ*ନାୟକ, -ାରା ପ�ତି.ିତ ଓ ପ�କାଶିତ    Aahwaan.com  Aahwaan.com  Aahwaan.com  Aahwaan.com     136 

ଭj ଓ ଭଗବାନଭj ଓ ଭଗବାନଭj ଓ ଭଗବାନଭj ଓ ଭଗବାନ    
 ନିତ�ାନE  ଜେଣ ବ� ାହG ଣ ପିଲା ଥିେଲ। େସମାେନ ସମୁଦାୟ ୩ 

ଭାଇ ଥିେଲ। େସ ୩ ଭାଇ, ମଧ�ରୁ ନିତ�ାନE ଥିେଲ ସବୁଠୁ ସାନ 

ଭାଇ।  େସମାେନ ପର~ରକୁ ବହୁତ ଭଲ ପାଆ|ି। ନିତ�ାନE,ର 

ବିବାହ େହାଇ ନଥାଏ। ନିତ�ାନE, ବାପା ଓ ମା ଚି|ା କେଲ େଯ, ସାନପୁअକୁ ବିବାହ 

କରିବା ପାଇଁ। ଏହିପରି କିଛିଦିନ ଗଲାପେର ନିତ�ାନE, ବାପା ନିତ�ାନE, ପାଇଁ 

ସୁEର କନ�ାକୁ ବିବାହ କରିବା ପାଇଁ ପ�aାବ େଦେଲ। ନିତ�ାନE ବାପା,ର େକୗଣସି 

କଥାକୁ अମାନ� କର|ି ନାହZ। ନିତ�ାନE େସ ବାହାଘରେର ରାଜିେହାଇଗେଲ। ବ� ାହG ଣ 

ଜାତିର ନୀତି अନୁସାେର ବାହାଘରର କାଯ�� ସ�!� େହାଇଗଲା। ବାହାଘରର କିଛି ଦିନ 

ପେର ନିତ�ାନEର ବାପା ଓ ମା ଦୁେହଁ ଚାଲିେଗେଲ। ଓଡ଼ିଆେର େଗାେଟ କଥା अଛି, 

େଯେତଭାଇ େସେତ ଘର, ଭାଇ େହଲା ଭଗାରୀ। ଏକ ପାରିବାରିକ ସମସ�ାକୁ େନଇ େସ 

୨ ଭାଇ ନିତ�ାନEକୁ ଘରୁ ବାହାର କରିେଦେଲ ନିତ�ାନE କିଛି ନକହି େସ ତା,ର  

ଧମ�ପତi ୀକୁ େନଇ ବହୁତ ଦୂରକୁ ଚାଲିଗେଲ। ଏକ ଜzଲ ପାଖେର େଛାଟ କୁଡ଼ିଆଟିଏ 

କରି ରହିେଲ। ନିତ�ାନE େସ ୨ଭାଇ,ଠୁ ସ�ୂ!� ଭିନi  ଥିେଲ। ନିତ�ାନE ଥିେଲ ଶା|, 

ସରଳ, ଧମ� ପରାୟଣ, ସତ�ବାଦୀ, ପରଉପକାରୀ, ବ� ାହG ଣଟିଏ। େକୗଣସି अତିଥି ତା, 

େଛାଟ କୁଡ଼ିଆକୁ ଆସିେଲ େସ अତିଥି,ର ସୁEର ଭାବେର अତିଥି, େସବା କେର। 

ପ�ତ�କ ଦିନ ଭିgା କରିବାକୁ ଯାଏ, ଯାହା ଆେଣ େସଥିେର ତା,ର gୁଦ�  ପରିବାର ଟି 

ପ�ତାପ କୁମାର 
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ଆନEେର ଚଳିଯାଏ। କିh ତା,ର େକୗଣସି ସ|ାନସ|ତି ନ ଥିବାରୁ ଚି|ାମଗi 

ରହୁଥିେଲ। ଏହିପରି କିଛିଦିନ ବିତିଗଲା ପେର ଭଗବାନ ତା,ର ଡାକ ଶୁଣିେଲ ତା, 

େକାଳେର ଏକ ସୁEର କୁନି ପୁअେଟ େଦେଲ। ପୁअଟି ଜନG  େହଲା ପେର ତା,ର ଖୁସି 

କହିେଲ ନ ସେର। ଏହିପରି ଭାବେର ଦିନକୁ ଦିନ ଖୁସିେର କଟୁଥାଏ। ଭଗବାନ ଉପେର 

ସବୁକିଛି ନିତ�ାନEର କାଯ��କଳାପ େଦଖୁଥା|ି।  

 ଦିନକର କଥା, ସ�ୟଂ ଭଗବାନ ନିତ�ାନEକୁ ପରୀgା କରିେବ େବାଲି ଏକ ବ� ାହG ଣ 

େବଶ େହାଇ ତା, କୁଡ଼ିଆେର ପ�େବଶ କେଲ। ଭଗବାନ କୁଡ଼ିଆେର ପହଁଚିେଲ ପେର, 

ଭଗବାନ କହିେଲ ମଁୁ ୩ ଦିନ େହବ କିଛି ଖାଇନାହZ। ମେତ ଯଦି କିଛି ଖାଇବାକୁ େଦବ 

ଭଗବାନ ତୁମର ମzଳ କରିେବ। ବ� ାହG ଣ ଏହା ଶୁଣି ତା, ଧମ�ପତi ୀକୁ କହିେଲ ଶୀଘ� 

अତିଥୀ,ୁ ଚ��ା କର। ଭଗବାନ କହିେଲ େଯ, ମଁୁ ଖାଇବା ପବୂ�ରୁ େମାର ୩ଟି ସ_� अଛି 

ଯଦି େସଥିେର ହଁ କହିେବ େତେବ ମଁୁ ଖାଇବି ନ େହେଲ ମଁୁ gୁଧାେର େଫରିଯିବି। ଭଗବାନ 

ପାଖରୁ ଏ କଥା ଶୁଣିଲା ପେର ବ� ାହG ଣ କହିେଲ ଆପଣ,ର ସବୁ ସ_�େର ମଁୁ ରାଜି अଛି। 

ଭଗବାନ କହିେଲ ତି� ବାର ସତ� କର। ବ� ାହG ଣ କହିେଲ ହଉ ଠିକ अଛି। ଭଗବାନ ତ 

ସ�ୟଂ अ|ଯ��ାମୀ। େସ କହିେଲ େଯ ତୁମର େଯଉଁ କୁନି ଶିଶୁଟିଏ େହାଇଛି ତାକୁ େରାେଷଇ 

କରିକି େଦବ। ଏହି କଥା ଶୁଣିଲାପେର ସ�ାମୀ ଏବଂ ¤ୀ, ମଧ�େର ଭାେଲଣି ପଡ଼ିଗଲା। 

େଯେତେବେଳ କହିସାରିଛ|ି ଆଉ କିଛି ଉପାୟ ନାହZ। େଶଷେର ହଁ ମାରିେଲ। ଭଗବାନ 

ଫୁଣି କହିେଲ ଖାଇଲା େବେଳ େକହି କାହାକୁ େଦଖିେବନି। ପଛକୁ ପଛ କରିକି ସମେa 

ବସିବା। କିଛି ସମୟେର େସହି େଛାଟ ଶିଶୁଟିକୁ ବ� ାହG ଣ କାଟିକି େରାେଷଇ କେଲ। 

େରାେଷଇ େହାଇଗଲା ପେର କଦଳୀପତ�  ଆଣି େଯମିତି ବ� ାହG ଣ କହିଥିେଲ େସମିତି ବସିେଲ  
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ପଛକୁ ପଛ କରି। ଭଗବାନ କହିେଲ ସମa,ୁ ସମାନ ଭାବେର ତରକାରୀ ପରଷିେବ। 

ଖାଇଲା େବେଳ େକହି କାହାକୁ େଦଖିେବ ନାହZ। ତାପେର ସମେa ବସିେଲ କିh େଯେତ 

େହେଲ ବି ମା' ମନ! ସିଏ ଆଉ ରହିପାରୁନାହା|ି ଖାଇବା ସମୟେର େସ ପଛକୁ ବୁଲି 

ଚାହିପଡିେଲ େଦଖିଲା େବଳକୁ େସ ବ� ାହG ଣ େଲାକଟି ନାହZ, ବ� ାହG ଣ େଲାକ ବସିଥିବା 

�ାନେର ତା'ର ଶିଶୁଟି େଖଳୁଛି। ଖାଦ� େସହିପରି ଭାବେର ସ�ୂ!� अଛି। ସ¡ାମୀ ଓ ¤ୀ 

ଏହି ଦୃଶ� େଦଖିଲା ପେର ନିଜକୁ ଆଉ ନିୟ�ଣ କରିପାରିେଲ ନାହZ। ସ�ୟଂ ଭଗବାନ 

ଆମର କୁଡ଼ିଆକୁ ଆସିଥିେଲ अଥଚ ଆେମ ଦୁେହଁ अଭାଗା ଜାଣିପାରିଲୁ ନାହZ। ଏହି gୁଦ�  

ଗ}ରୁ ଆେମ କ'ଣ ଶିଖିଲୁ?  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

ପ�ତାପ କୁମାର ( ବାzାେଲାର ) 

ଦୁରଭାଷା  -: +୯୧୮୫୫୩୭୧୪୪୮୦/+୯୧୮୬୧୮୭୩୯୭୪୦ 



ଆହ� ାନ
 ଇ-ପତି� କ

ା 

ଆହ� ାନ ଇ-ପତି� କା, ପ�ଦଶ ବଷ�, अ�ମ ସଂଖ�ା, अଗ� ୨୦୨୦ Magazine Downloaded from www.aahwaan.com 

ଆହ� ାନ ଇ-ପତି� କା ସ�ୂ!� ନିଃଶୁ$ ବିତରଣ େହତୁ ଡା େଜ�ାତି ପ�ସାଦ ପ*ନାୟକ, -ାରା ପ�ତି.ିତ ଓ ପ�କାଶିତ    Aahwaan.com  Aahwaan.com  Aahwaan.com  Aahwaan.com     139 

ଦାୟୀ କିଏଦାୟୀ କିଏଦାୟୀ କିଏଦାୟୀ କିଏ    
 େସଦିନ ଥିଲା ରାଧାअ�ମୀ େବାହୂ ଘରୁ ମିଠାଭାର ଆସିଲା 
ଗରିବ େହଇଥିବାରୁ େସମାେନ ୫-୬ ପ�କାର ମିଠା अ} अ} 
ଆଣିଥିେଲ 
 େସମାେନ ଯିବାପେର ଆର� େହଲା ଶାଶୁ,ର ପାଟି “େବାହୂ ! 
େତା ବାପଘର େଲାକ କାହାଘରକୁ ମିଠାଭାର ଆଣିଛ|ି ଜାଣିନାହା|ି କି? ଏେତ କମ୍ କ’ଣ 
ଆଣିଛ|ି? ଆେମ ଖାଇବା େକେତ, ସାହିପଡ଼ିଶାେର ବା©ିବା େକେତ? କअଣ େବାଲି 
ଭାବିଛ|ି କି ଆମକୁ େତା ବାପଘର େଲାକ?” ଏମିତି େକେତ କଥା ଶ�ଶୁର କାମେର ଯାଉ 
ଯାଉ କହିେଦଇ ଗେଲ, “ଯାହା ଆଣିଛ|ି େସଥିେର ସh� ହୁअ ପାଟି କରି ଲାଭ କ’ଣ?” 
ଶାଶୁ,ର ପାଟି କିh ଶୀଘ� ବE େହଲାନି ସt�ାେର ପୁअ ଆସିବା ପେର ତା ଆଗେର ବି 
େକେତ କଥା କହିେଲ ପୁअ ମାଆକୁ ଚୁପ୍ କରାଇେଲ 
 ରାତିେର ଖାଇସାରି େଶାଇବାକୁ ଯାଉ ଯାଉ େବାହୂ ପଚାରିଲା ସ�ାମୀ,ୁ, “େଲାେକ 
କହ|ି, ପୁରୁଷେକୖEି�କ ସମାଜେର ନାରୀ ସବୁେବେଳ ନିଯ��ାତିତ ସତେର କ’ଣ ନାରୀ 
ନିଯ��ାତନା ପାଇଁ େକବଳ ପୁରୁଷ ଦାୟୀ?” ସ�ାମୀ ଚାହZ ରହିଥିେଲ ¤ୀକୁ ¤ୀ ଆଖିର ଲୁହ 
େଦଖି ସ�ାମୀ, ଆଖିରୁ ବି ଦୁଇ େଟାପା ଲୁହ ଝରିପଡ଼ିଲା 
 

ଭୁବେନଶ�ର, ଓଡ଼ିଶା 
ଦୂରଭାଷ: ୭୫୪୦୯୦୬୪୫୬ 

ଇ-େମଲ: ca.ranjan.kumar@gmail.com 

ରsନ କୁମାର 
ପାଣିଗ�ାହୀ 
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େବୖରାଗୀେବୖରାଗୀେବୖରାଗୀେବୖରାଗୀ    
 େମା ଗାଆଁ ଛାଡି, ଖାସ ତୁମରି ପାଇଁ ମଁୁ ତୁମ ସହରକୁ ଧାଇଁ 

ଆସିଥିଲି । ତୁମ କମନୀୟ ରୂପର େମାହେର ମଁୁ େମା ଗାଆଁ ଭିଜାମାଟିର 

େସଇ ମିଠା ମିଠା ମହକକୁ ଭୁଲିଗଲି । େମାର ସରଳିଆ ଗାଉଁଲୀ ମନ 

ତୁମର ଛଳନାକୁ ତୁମର େପ�ମ ଭାବିେନଲା । ତୁମର େସ ଖିଲିଖିଲି ହସ, ତୁମ ଆଖିର 

ଚ�ଳତାେର ହଜିଗଲି, ବିନା କିଛି ଆଶାେର େମାର ମନ େମାର ହୃଦୟ ତୁମକୁ ସମପ{ େଦଲି 

। େହେଲ କିଏ ଜାଣିଥିଲା, ତୁମ ପାଇଁ େପ�ମ ଏକ େଖଳ ଥିଲା ! ତୁେମ େଖଳି ଜାଣିଥିଲ, 

େମା ମନକୁ େନଇ ଲୁଚକାଳି େଖଳିଲ । ଖୁବ୍ ଭଲ େଖଳିଲ, େଖଳନା ଭାzିବା ପଯ��| ତା 

ସହିତ ମନଭରି େଖଳିଲ, କିh େଖଳ ସରିଗଲା ଭାବି େଖଳ अଧାେର େଖଳନା େଫାପାଡି 

ଚାଲିଗଲ । େଖଳନା ଭାzିବା ଆଗରୁ େଫାପାଡି କିପରି ଚାଲି ଆସିଲ ? ତୁମ ପାଇଁ େପ�ମ 

େକବଳ ଟାଇମପାସ େଖଳଟିଏ ଥିଲା, ତୁେମ େପ�ମର ପ�ତିଦାନେର ଏ କଣ େଦଇ େଦଲ ? 

 ଆସିବା ଆଗରୁ ଥରଟିଏ ବି କହିଲନି େମା ପାଇଁ ତୁମ େପ�ମ, େପ�ମ ନଥିଲା । େପ�ମ 

ତୁମପାଇଁ  ପିଲାଦିନର ମିଛ ମିଛିକା କେqଇ େଖଳଥିଲା । ତୁେମ ଚାଲି ଆସିଲ, ତୁମ ବିନା 

ଜୀବନଟା ଶୁନ ଶାନ ନିଝାଟିଆ େହାଇଗଲା । ତୁମକୁ େଦଖିବା ପାଇଁ ଗାଆଁ ଛାଡି ସହର 

ଚାଲି ଆସିଲି । େସଦିନ ତୁମ ଘର ସାମiା ବତୀଖୁ©କୁ ଆଉଜି େସଇଠି େସମିତି ସାରା ରାତି 

ଠିଆେହାଇ ଚାହZ ରହିଥିଲି । ଭାବୁଥିଲି ତୁମ ପାଇଁ େମା ମନ େଯପରି ବ�ାକୁଳ େହଉଛି, 

ତୁମ ହୃଦୟେର ମଧ� େମା ପାଇଁ େସମିତି େପ�ମର ହିେଲB ାଳ ଉଠୁଥିବ । େପ�ମର ନିଆଁ 

ବିନୟ ମହାପାତ�  
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କୁଆେଡ ଦୁଇ ହୃଦୟେର ଏକାେବେଳ ଜଳିଉେଠ । ଦୁଇଟି ମନକୁ ଏକାେବେଳ ମତୁଆଲା 

କରିଦିଏ, ଏଇ ଟିକକ ଆଶାେର େମା ଆଖି ପଲକ ପକାଇବା ଭୂଲିଗଲା, ତୁମ ଘରର 

ବାଲେକାନୀେର େସମିତି अଟକି ରହିଥିଲା । 

 ସକାଳ େହଲା, ତୁେମ ତୁମ ବାଲେକାନୀର କବାଟ େଖାଲିଲ । େସଇଠି ଠିଆ େହାଇ 

अଳସ ଭାzିଲ, ଥେର ଆକାଶକୁ େଦଖିଲ, ଦୂର ଦିଗବଳୟେର ଉଇଁ ଆସୁଥିବା ନାଲିଆ 

ସଯୂ��କୁ େଦଖିଲ, ତାପେର ବହୁତ େଡରିେର ଥେର ତଳକୁ ଚାହZଲ । ତୁମ ନଜର େମା 

ଉପେର ପଡିଲା । ମଁୁ ଭାବୁଥିଲି ତୁେମ େମାେତ େଦଖି ଚମକି ପଡିବ, ଆ�ଯ�� େହାଇଯିବ, 

ବଡ ପାଟିକରି େମାେତ ପାଖକୁ ଡାକିବ। େହେଲ ତୁେମ ନିରବ ଥିଲ । େମାେତ େଦଖି 

ଟିେକ ହସିେଦଲ ସିନା, କିh ଥରଟିଏ ପଚାରିଲ ନାହZ, ମଁୁ େକେତେବେଳ ଆସିଲି, େସଇଠି 

ଠିଆ େହାଇ କଣ କରୁଛି । 

 କିଛି ନେଦଖିଲା ପରି ତୁେମ ଘର ଭିତରକୁ ଚାଲିଗଲ । େଯପରି କିଛି ସ�କ� ନଥିଲା, 

ତୁେମ େମାେତ ଚିହିi  ନଥିଲ । େସଠାେର େମାର ଉପ�ିତି ତୁମ ପାଇଁ ହୁଏତ େସମିତି କିଛି 

ବିେଶଷ ଘଟଣା ନଥିଲା । କବାଟ ବEକରି ତୁେମ ନିଜ କାମେର ଲାଗିଗଲ । ତୁେମ 

ଭୁଲିଗଲ, େକହି ଜେଣ ତୁମ ପାଇଁ ତେଳ ରାaା ଉପେର अେପgା କରି ଠିଆ େହାଇଛି। 

 ମଁୁ ଭାବୁଥିଲି ତୁେମ େପ�ମ ପାଗଳୀ ରାଧା ପରି ହୁଏତ ସୁଧବୁଧ ହରାଇ ଧାଇଁ ଆସିବ 

େମା ପାଖକୁ । ବତୀଖୁ©କୁ ଆଉଜି, ତ� ୀଭzି ଠାଣିେର ଠିଆ ଏଇ ଗାଉଁଲୀ େପ�ମିକକୁ 

କୁେqଇ ଧରିବ, ମଁୁ େକେତ େବେଳ ଆସିଲି େବାଲି ପଚାରିବ । େମା ବିନା ତୁମ ଜୀବନ 

ନିସz ଭାବଶନୂ� େହାଇଯାଇଛି କହିବ । େହେଲ େମା ଭାବନା େକବଳ ଭାବନାେର ହZ 

ରହିଗଲା । େବଳ ଉଛୁର ଯାଏ ମଁୁ  େସଇଠି अେପgା କଲିଥିଲି, କିh ତୁେମ ଆସିଲନି । 
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 େମା େପ�ମ ପାଇଁ ମଁୁ େମା ଗାଆଁ ଭୂଲିଗଲି, ଗାଆଁ ଛାଡିେଦଲି, ବାପା ମାଆ ଘର 

ପରିବାର ସବୁ ଭୂଲିଗଲି। େହେଲ ତୁେମ ତୁମ ସହର, ତୁମ ଆଭିଜାତ�, ତୁମ ପ�ାଚୁଯ��ଭରା 

ଉତୁz अ*ାଳିକା, ତୁମର ସ¡ପi ପାଇଁ େମା େପ�ମକୁ ଭୂଲିଗଲ । ଏେତ ସବୁ େଦଖି ବୁଝି କିଏ 

କଣ େପ�ମ କେର ? କହ|ି େପ�ମ କାେଳ अt, େପ�ମ अt ନୁେହଁ ବରଂ େପ�ମର ବଡ ବଡ 

ଦୁଇଟି ଆଖିଥାଏ, କିh ଆେବଗର େସଇ ଆଖିଝÕା କିରଣେର େପ�ମିକର ଆଖି ଜଳକା 

େହାଇଯାଏ । କିଛି େଦଖି ପାେରନା, କିଛି ବୁଝି ପାେରନା । ମଁୁ ଠିକ୍ େସମିତି अt 

େହାଇଯାଥିଲି, କପଟି ମାଲ�ାଣୀର କୁହୁକର ଇE�ଜାଲେର । 

 ମନ ଭାବୁଥିଲା ଆଖିର କଥା, ଆଖି ଭାବୁଥିଲା ମନର କଥା । ଆଖି ଭାବୁଥିଲା, 

େକମିତି ବୁେଝଇେଦବ ଏଇ ପାଗଳା ମନକୁ, ଆେର ପାଗଳା, ସବୁ ଆଖି େଦଖା ସତ ନଥାଏ, 

ସବୁ ସତ ବି ଆଖିକୁ ଦିେଶନା । ଥେର ଆଖିେର ଆଖି ମିଶିଗେଲ କାହାକୁ େପ�ମ 

େହାଇଯାଏନି । େତାେତ େଦଖିକି କିଏ ଥେର ହସି େଦଲା, ତା ମାେନ ନୁେହଁ େସ େତାେତ 

ତା ହୃଦୟ େଦଇେଦଲା । େପ�ମ ଏମିତି ହୁଏନା । େପ�ମ କିଛି କାମ ନୁେହଁ, େପ�ମ ଏକ 

ତପସ�ା  େପ�ମ େକବଳ ଏକ अନୁଭବ । େପ�ମର अନୁଭବ େକବଳ େପ�ମ କରି ହZ 

ଜାଣିହୁଏ  କିh ତୁେମତ େକେବ େପ�ମ କରି ହZ ନଥିଲ । ତୁେମ େକବଳ େପ�ମର େଖଳ 

େଖଳିଥିଲ, ସେତ େଯପରି େକଉଁ ନାଟକେର େପ�ମିକା ଭୂମିକେର କିଛି gଣର अଭିନୟ ଥିଲା 

ତୁମପାଇଁ ।  

 େପ�ମ େକମିତି ହୁଏ େସ କଥା େକହି ଜାଣିନି । େସ େକମିତି ଗଣିତ, କଣ ତାର 

ଫମ�ୁଲା େସ କଥା େକହି ଜାେଣନା । େପ�ମ େଦଖି ହୁଏନା, େପ�ମକୁ େଦେଖଇ ହୁଏନା, 

େକବଳ େପ�ମକରି େପ�ମକୁ अନୁଭବ କରାଯାଇ ପାେର । େହେଲ େମାର अବୁଝା ମନ, 
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ଭାରି ମନୁଆ, ତୁମ େପ�ମର ମରିଚିକାକୁ େଦଖି ପାଣି େବାଲି ଭାବିେନଲା । ମନ ଭାବୁଥିଲା 

ଆଖିର କଥା, ଆଖି ସବୁ େଦେଖ କାହZକି? େଦଖିକି ବିଶ¡ାସ କେର କାହZକି ? କାହZକି 

ଆଖିର ରାaା େଖାଲା ରହିଯାଏ । ହରିଣୀର ତିରଛା ନଜରର ତୀର ସିଧାଯାଇ ହୃଦୟକୁ 

ଘାୟଲ କାହZକି କେର । ଆଖି େଦଖାକୁ ସତ ମଣିବିନି ଯଦି େତେବ ଦୁନିଆଁ କାହZକି କେହ, 

"ଯାହା ନ େଦଖିବ େବନି ନୟେନ ବିଶ¡ାସ ଯିବନି ଗୁରୁ ବଚେନ" ! କଣ ସତ, କଣ ମିଛ, 

କିଏ କହିେଦବ େମାେତ । ମନ କହୁଥିଲା ତାର େସଇ ପ�ଥମ େଦଖା େପ�ମ ଥିଲା, େଯେବ 

ଆଖିେର ଆଖି ମିଶିଲା େସେତେବେଳ ହୃଦୟ ବୀଣାେର େଯଉଁ ଝ,ାର ଶୁଭିଥିଲା, େସଇତ 

େପ�ମ ଥିଲା । ତାର େସଇ ଲାଜୁକୀ ହସ ସେତ କହିଗଲା େସ େମାେତ େପ�ମ କେର । କିh 

ଏେତସବୁ ଘଟଣାକୁ େକବଳ େଗାଟିଏ ଘଟଣା େବାଲି ମାନିେନବାକୁ ମନ ପ�aୁତ ନଥିଲା । 

େପ�ମ େଗାଟାଏ ଘଟଣା अବା ଦୁଘ�ଟଣା କିଛି ବୁଝି ପାରୁନଥିଲା । 

 େପ�ମ ସେତ େଯମିତି େଗାଟାଏ ସେ�ାହନ, େଗାଟାଏ ସ¡ପi । ରାତି ପାହିଯାଏ, ସ¡ପi 

ଭାzିଯାଏ, ମନ କିh ସ¡ପiକୁ ସ¡ପi େବାଲି ମାନିେନଇ ପାେରନା । ସ¡ପiକୁ ସତ ମଣିନିଏ । 

େପ�ମ େଗାଟାଏ ମାୟା, ଆଉ ମନ େସଇ ମାୟା ମୃଗର ପେଛ ପେଛ अଣନିଶ¡ାସୀ େହାଇ 

ଧାଇଁ ବୁେଲ । ମାୟା ଭଲ ଲାେଗ, କିh ମାୟାରୁ ଖସି ଚାଲିଯିବା ପାଇଁ େବୖରାଗ� ବାରbାର 

ହାତଠାରି ଡାେକ । େପ�ମର ପ,େର ମନ େଯପରି ଫସି ଯାଇଛି । େଗାଟିଏ ହାତ ଧରି 

ମାୟା ଟାଣୁଛି अନ� ହାତଟିକୁ େବୖରାଗ� ଟାଣିଧରିଛି । େଗାେଟ ଦିଗେର ନିରାଶାର କଳା 

अtକାର, अନ� ଦିଗେର ଆଶାର ଉଜ� ଳ ଆେଲାକ । 

 ମନ ଯାହାକୁ େପ�ମ କରୁଛି, େସ ଏଇ ମନକୁ େପ�ମ କେର କି ନାହZ େକହି ଜାେଣନା, 

କିh ଯିଏ େମାେତ ଭଲପାଏ, େମାେତ ତାର ନିଭ�ୟ अଫୁର| େପ�ମାଲିzନେର ସାଉଁ©ି 
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େନବାପାଇଁ ବାହୁ ପଶାରି ବ�ାକୁଳ ଭାବେର अନାଇ ବସିଛି, ତାର ଆମ�ଣକୁ କିପରି 

ଆଣେଦଖା କରିେଦବି ? େବୖରାଗ�ର ହାତ ଛାଡି ମାୟାର ଘନ अtାରେର ଆଉଥେର 

କିପରି ବାଟବଣା େହାଇଯିବି ? अନୁରାଗ अେପgା େବୖରାଗ� ହZ େସ�ୟଂ । 

 େବୖରାଗ� ପଚାରିଲା, େପ�ମିକାର େପ�ମ ନପାଇ ତୁମକୁ ଦୁଃଖ ଲାଗୁନି ? 

 ମନ କହିଲା, େମାେତ କାହZକି ଦୁଃଖ ଲାଗିବ? ମଁୁ ଏମିତି ଜଣକୁ ହରାଇଲି, ଯିଏ 

େମାେତ େପ�ମ କରୁ ନଥିଲା । କିh େସ ତାର अଜାଣତେର ଏପରି ଜଣକୁ ହରାଇ ବସିଲା, 

ଯିଏ ତାକୁ ନିଜ ଜୀବନ ଠାରୁ ବି अଧିକ ଭଲ ପାଉଥିଲା, ଦୁଃଖ ତାକୁ ଲାଗିବା କଥା । 

େବୖରାଗୀବି ତ େପ�ମିକଟିଏ । େସ ପ�ଭୁ େପ�ମର अନୁରାଗୀ- େବୖରାଗୀ । 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ଭୁବେନଶ�ର 
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अତୀତର ପଦଚିହiअତୀତର ପଦଚିହiअତୀତର ପଦଚିହiअତୀତର ପଦଚିହi     
 ବିମଳ ସାେz ସାେz କବାଟ େଦଇେଦଲା ଭିତରୁ I କିh ଭିତେର 

�ିର େହାଇ ବସିପାରିଲାନି I ଝକ�ା େଖାଲି ବାହାରକୁ ଚାହZଲା I ଝକ�ା 

ପାଖ ଗଛର ପତ� ରୁ େସ ଯାଏ ପାଣି ପଡ଼ୁଥିଲା ଟପଟପ I ଶୀତଦିେନ ପୁଣି 

ବଷ�ା କ'ଣ ? ବିମଳ ଭାବିଲା I ଏମିତି ବଷ�ା େସ ଆଗରୁ େକେବ  େଦଖିନାହZ I ତାହାପୁଣି 

ଏଇ ହାଡ଼ଭzା ଶୀତ ଦିନେର ! ଘର ବାହାେର ଝଡ଼ର ରୂପ େଯତିକି ବଢ଼ୁଥାଏ ବିମଳ 

ମନେର ଝଡ଼ େସହିପରି ତୀବ�  େହାଇ ଉଠୁଥାଏ I ଭାବନାର अ|ରାଳ େସଦିନ ଗୁଡ଼ାକୁ େସ 

ମେନ ପକାଇ ଚାଲିଛି I ମାୟା.... ମାୟା... ଏ ମାୟା... କାହZକି ରାଗୁଛ ?ତୁେମ କ'ଣ ଜାଣିନ 

ତୁମ ଏ ଶୁଖିଲା ମୁହଁ, ହସ ବିହୀନ ଓଠ ମଁୁ େଦଖିପାେର ନାହZ I ତୁମକୁ ଏପରି େଦଖିେଲ େମା 

ହୃଦୟ ଶରୀର ବାହାରକୁ ବାହାରିଗଲା ପରି ଲାେଗ I କ'ଣ େହଇଛି କୁହନା..... 

 ତୁେମ କ'ଣ ସତେର ଜାଣିନ ମଁୁ କାହZକି ରାଗିଛି, ନା ଜାଣି ନଜାଣିବାର अଭିନୟ 

କରୁଛ ?େକେତଥର କହିଲିଣି ଆମ ସ�କ� ବିଷୟେର ଘେର କୁହ, ତୁେମ କହୁଛ ନାଇଁ 

ଆଉ କିଛି ଦିନ ଯାଉ.... େକେବ କହିବ ?ଏମିତି ନେହଉ ତୁେମ କହିବା େବଳକୁ ସବୁ େଶଷ 

େହାଇଯାଇଥିବ I େଦଖ ବିମଳ ତୁେମ ସିନା ପୁअ, ଘେର ତୁମପାଇଁ ବ�a େହେବନାହZ I କିh 

ମଁୁ...... 

 ବାପା, େଦହ ଖରାପ ବିଷୟେର ତ ତୁେମ ଜାଣିଛ, ଆଉ ମା' େସ ଚାହୁଁଛି େମାର 

ବାହାଘର ଜଲ୍ଦି କରିେଦବା ପାଇଁ I େକେତେବେଳ ଯଦି ଭଲ ପ�aାବଟାଏ ଆେସ 

ପ�ୀତିସୀମା ସ�ାଇଁ 
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େତେବ...... 

 କ'ଣ େତେବ ? ବିମଳ ପଚାରିଲା I ଏେବ ବିମଳ ଟିକିଏ ରାଗି ଯାଇଥିଲା I ମାୟା 

େକୗଣସି ପ�କାେର କଥା ବଦେଳଇ କହିଲା ଆମ ସ�କ� େକେତ ଦିନର କହିପାରିବ ? ମଁୁ 

ଜାେଣ ତୁେମ କହି ପାରିବନି I କାହZକି କହିପାରିବିନି ? ଦୁଇବଷ� େହଲା ମଁୁ ତୁମକୁ 

ଜାଣିଥିେଲ ମଧ�  ଏକବଷ� ଆଠ ମାସର ଆମ େପ�ମ  ସ�କ�  I ଆଉ କୁହତ େମାର ସବୁ 

କ'ଣ ପସE ଆଉ ନା ପସE I େଦଖିବା ତୁେମ ମେତ େକେତ ଜାଣିଛ, ମାୟା ପଚାରିଲା I 

ବିମଳ କହିଲା, େଦଖ ମାୟା ମଁୁ  ଏସବୁ କହିପାରିବି କିh ତୁମକୁ ବି କିଛି ପ�ଶi ପଚାରିବି, 

ଯଦି ରାଜି େହବ େତେବ ଉ_ର ପାଇବ I 

 ରାଜି अଛି ମହାଶୟ, ମାୟାଠାରୁ ଶୁଣି ବିମଳ କହିଚାଲିଲା ତୁେମ ତୁମ ବାପା ମା' ,ୁ 

ବହୁତ ଭଲପାअ I ତା, ଖୁସି ପାଇଁ କିଛିବି କରି ପାରିବ I ତୁେମ ମିଛ ଆଉ ମିଛ କହୁଥିବା 

େଲାକକୁ ଜମା ପସE କରନି I କଥାେଦଇ ନରଖିେଲ ବହୁତ ରାଗିଯାअ I ତୁେମ ବହୁତ 

ସ¡ାଭିମାନୀ I ଆଉ କିଛି କହିବା ଦରକାର ନାହZ, କହି ମାୟା ଚୁପ କେରଇେଦଲା I ବିମଳ 

କହିଲା ଏେବ ତୁମ ପାଳି, ମାୟା େକୗଣସି ମେତ ବାହାନା କରି େସ ସବୁ ପ�ଶiକୁ ଆେଡ଼ଇ 

େଦଲା I କହିଲା, ମଁୁ  ଆସୁଛି ଏଥର, ବହୁତ ସମୟ େହାଇଗଲାଣି I ଘେର ସମେa େମାେତ 

େଖାଜୁଥିେବ I ମାୟା ଘରକୁ େଫରି ଆସିଲା I ନିଜ କgେର ବସି ବସି ଭାବି ଚାଲିଛି 

ବିମଳର େସଇ ପ�ଶi ଯାହାକୁ େସ ଆଜି ବାହାନା କରି ଆେଡ଼ଇ େଦଇଛି I ବିମଳ େମାେତ 

ବହୁତ ଭଲ ପାଆ|ି I  େହେଲ ସବୁେବେଳ େସଇ େଗାଟାଏ ପ�ଶi ତା,ର, ମାୟା ତେମ େମା 

ପାଇଁ କିଛି ସମୟ अେପgା କରିବତ ? ଆମ ସ¡ପiର ମହଲ ଗଢ଼ିବା ପାଇଁ  କାଠିକୁଟା 

ନେଯାଗାअ ପେଛ େମା ସହ ଉଡ଼ିଉଡ଼ି କାଠିକୁଟା ସtାନର ପଥକୁ ସହଜ କରିେଦବ 
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ତ.......... 

 ମାଆ, ଡାକେର ମାୟା ସ�ପi ରାଇଜ ଛାଡ଼ି ବାaବତାକୁ େଫରି ଆସିଲା I ମାଆ େଯ 

ବିମଳ ବିଷୟେର ଜାଣ|ିନି େସ କଥା ନୁେହଁ, େସ ସବୁ ଜାଣି ମଧ� ନିରୁପାୟ I େସ ଚାହା|ି 

ଜୀବନର େମାଡ଼ ବଦଳି  ମାୟା ନିଃସହାୟ େହାଇଯିବା ପବୂ�ରୁ କୂଳେର ଲାଗିଯାଉ I ଏମିତି 

କିଛି ମାସ ବିତିଯାଇଛି I ମାୟା ବସି ବସି ଦିନ ଗଣୁଛି, କାହା|ି ବିମଳ ଛअମାସ ପାଇଁ 

କଥାେଦଇ େସ ବିେଦଶକୁ ଯାଇଥିେଲ I ଆଜିଯାଏ େଫରିେଲନି, ଏପେଟ ନିବ�tର ଦିନ 

ପାେଖଇ ଆସୁଛି I େସ କ'ଣ କରିବ କିଛି ବୁଝି ପାରୁନି l ନିଜ େପ�ମକୁ ହେଜଇବାର ସାହସ 

ତା ପାେଖ ନାହZ I ବିମଳ କ'ଣ େକାଉ ବିେଦଶିନୀ େପ�ମେର ପଡ଼ି ଯାଇଛ|ି କି ? େସ 

ନି�ୟ େଫରି ଆସିବା କଥା I େତେବ କ'ଣ  େସ ତା, ମାୟାକୁ ଭୁଲିଗେଲ ?ନା ! ଏମିତି 

େହାଇ ନପାେର I ମାୟାର ଗuେଦଶ େଦଇ ଆଖି କିଆରୀରୁ अଶ�� ଧାରା ଝରିବାକୁ ଲାଗିଲା 

I ଏେବ ମାୟାର ଦିନ ରାତି ସବୁ ସମାନ I େକେବ େସ ହସିବାର କି ଖୁସିେହବାର ଆଉ 

େକହି େଦଖିେଲନି I ବାପା ମାଆ ତା, କ_�ବ� କରିବାକୁ ଯାଇ ଶି}ପତି ବିକାଶ 

ପ*ନାୟକ, ସହ ମାୟାର ବିବାହ କରାଇେଦେଲ I 

 ବିବାହ େବଦିେର ମାୟାର କअଁଳ ମନଟି େପାଡ଼ି ଜଳି ଭସG  େହାଇଗଲା I ବାପା ମାଆ 

ଝିअର ଖୁସିପାଇଁ ଏେତବଡ଼ ସÖା| ପରିବାରେର ଝିअର ବିବାହ କରିେଦେଲ I କିh ମାୟା 

ମନେର କାଣିଚାଏ ବି ଖୁସି ନଥିଲା I େସ ମନ ଭିତରୁ େଯେତ ଦୁଖୀ ଥିେଲ ମଧ� ବାହାରକୁ 

େଦଖାଏ ନାହZ I େସ େକେବ ବିକାଶବାବୁ, ¤ୀ େହବାପାଇଁ ଚାେହଁନି I ବିକାଶ ପ*ନାୟକ 

ବହୁତ  ଭଲ ମଣିଷ I ମାୟାର ସୁଖପାଇଁ େସ ସବୁ କରିବାକୁ ରାଜି अଛ|ି, େସଥିପାଇଁ 

ମାୟାର ଇkା ବିରୁ�େର େକୗଣସି କାଯ�� କର|ି ନାହZ I ତା, ବିବାହକୁ ତିନିମାସ 
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େହାଇଯାଇଥିେଲ ମଧ� େସ ବିକାଶ ସହ ଭଲେର କଥା ପେଦ େହାଇନାହZ I କାରଣ େସ 

ଆଜି ବି ବିମଳକୁ अେପgା କରିଛି I अେନକ ବାହାନା କରି ବିକାଶଠୁ ଦୂେରଇ ରହିଛି I 

ମାୟା ଜାେଣ େସ ଆଉ ବିମଳର ଜୀବନ ସzିନୀ େହାଇପାରିବନି ତଥାପି କାହZକି ଏ 

अେପgା..... ?ନିେଜ ନିଜକୁ ପ�ଶi କେର, ଉ_ର ନପାଇ ଦୁଇେଟାପା ଲୁହ ଗଡ଼ାଇ ନିଜ 

କ_�ବ� ପଥେର अଗ�ସର ହୁଏ I 

 ଦିେନ ମାୟା ନିଜ କାଯ�� େଶଷକରି ଶୟନ କgକୁ େଫରି ଆସୁଆସୁ ବାହାରୁ ଲg� 

କରିଛି ଭିତେର ବିକାଶ ତାକୁ अେପgା କରିଛ|ି I କ'ଣ କରିବ ଭାବି ନପାରି େସ 

େଫରିଯିବା େବେଳ ପଛରୁ ଡାକ ଶୁଭିଛି ମାୟା... ମାୟା.... ଏ ମାୟା.... ଏଇ ଡାକେର ମାୟା 

ଚମକି ଉଠିଛି I ବିକାଶ ମାୟାକୁ ହେଲଇ େଦଇ ବାaବତାକୁ ଟାଣି ଆଣିଛ|ି I ମାୟା 

ତୁମସହ େମାର କିଛି କଥା अଛି I ମାୟା ଶୁଣିବାକୁ ନିଜକୁ ପ�aୁତ କରିେନଇଛି I ମାୟା 

ତୁମଠାରୁ ମଁୁ  ବହୁତ କିଛି ଆଶାକରି ଏ ବିବାହ ନି�_ି େନଇଥିଲି I  

 ଆଜିଯାଏ ତୁେମ େମା ¤ୀ େହାଇପାରିଛ ନା ମେତ ତୁମର ସ¡ାମୀ େବାଲି ଗ�ହଣ କରିଛ 

I ତଥାପି ଆେମ ସମାଜ ଆଖିେର ସ¡ାମୀ ¤ୀ I େମାର ଏ ସ�_ି, ପ�ତିପ_ି, ପ�ତି.ା ପାଇଁ 

ମେତ ଉ_ରାଧିକାରୀର ଆବଶ�କ अଛି I ଏଇ ବଂଶକୁ ଆଗକୁ େନବାପାଇଁ ମଁୁ େମା ବାପା 

ମାଆ,ୁ କଥା େଦଇଛି I କଥାେଦଇ ନରଖିବା େଲାକ अ|ତଃ ମଁୁ ନୁେହଁ I ତୁେମ ଏଥିପାଇଁ 

ନିଜକୁ ପ�aୁତ କରିନିअ I ମଁୁ ତୁମ ଇkାର ସ�ାନ କେର I ଆଉ େଗାଟିଏ ନିରାଟ ସତ� ମଁୁ 

େମା ସ¡ାଥ� ହାସଲ ପାଇଁ ତୁମକୁ ବିବାହ କରିଛି I ଏଥର ବିକାଶ କ²େର ଦୃଢ଼ତା ନଥିଲା I 

େସ େଦୖନ� ଭାେବ କହିେଲ ମଁୁ ଆଉ କିଛିଦିନ ପେର ତୁମ ପାଖେର ନଥିବି I େମା ପାେଖ 

ସବୁକିଛି अଛି କିh ଆୟୁଷ ଆଉ ନାହZ I କିଛି ସମୟ ପବୂ�ରୁ େଯାଉ ମଣିଷଟି ପାଇଁ ମାୟା 
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ମନେର ଘୃଣା କୁରୁଳି ଉଠୁଥିଲା, ଏେବ ସମେବଦନା େଦବାପାଇଁ େଧୖଯ�� ରହିଲା ନାହZ I ତା 

ପାଟିରୁ ଖାଲି ଏତିକି ବାହାରିଲା େହ ଭଗବାନ ମଁୁ କ'ଣ  େଦାଷ କରିଛି.. . େମା ଭାଗ�େର 

ଏେତ ଦୁଃଖ !!!ନିଜ अଜାଣତେର େସ ବିକାଶ ପାଇଁ ସହାନୁଭୂତି, ଆ|ରିକତା अନୁଭବ 

କଲା I 

 ମାୟା ଏେବ ବିକାଶର ଜୀବନ ପାଇଁ ଭଗବାନ, ନିକଟେର ପ�ାଥ�ନା କରୁଛି I ନିଜ 

ଆୟୁଷ ବଦଳେର ବିକାଶକୁ ବ�ାଇବାକୁ ମିନତି କରୁଛି I ବିକାଶର େଦଖାଶୁଣା ବହୁତ 

ଭଲେର କରୁଛି, େହେଲ ବିକାଶ ଆଉ େକେତଦିନ ବ�ିେବ ତାର ଠିକ୍ ନାହZ I ବିକାଶକୁ 

କ�ାନସର, େସ ପୁଣି ଲା� େ�ଜ I େଯାଉଠି ଡାjର ମାେନ ହାର ମାନିେନଇଛ|ି, ମାୟା 

ତା,ୁ େକମିତି ବଂେଚଇବ I ମାୟା ବିକାଶ ପାେଖପାେଖ ରହି ତା,ର ଯତi  େନଉଛି I ଏମିତି 

ସମୟେର େସ ବିକାଶ,ୁ ତା,ର ଖୁସି େଦବାପାଇଁ ନି�_ି େନଇଛି I 

 ମାୟାକୁ କଥାେଦଇ ଆସିଥିଲି ଛअ ମାସ ପେର େଫରିବି, େହେଲ ପାରିଲିନି I ସମୟ 

ଏେତ ନି.ୁର ସାଜିବ କିଏ ଜାଣିଛି ? ଆଜି ନିେଜ େଗାେଟ ପାଦ ଚାଲିବା ପାଇଁ अନ�ର 

ସାହାଯ� େଲାଡ଼ୁଛି I ମଁୁ ଠିକ୍ କରିଛି, ମାୟାକୁ େସଦିନ ସତକଥା ଜଣାଇ ନାହZ I ଆଜି େସ 

କାହାର  ¤ୀ ଆଉ କାହାର ମାଆ ରୂେପ ପରିଚିତ େହଉଥିବ I େସଦିନ ଆ�ିେଡ© ପେର 

ଯଦି ମଁୁ ତା ପାଖକୁ େଫରିଯାଇଥା|ି, େସ ମେତ ଗ�ହଣ କରିେନଇଥା|ା I ତା ଆଖିେର 

ଦୁନିଆ େଦେଖଇବାକୁ େଚ�ା 

 କରିଥା|ା I ଏମିତି ମଁୁ ବ�ି ପାରିନଥା|ି I େସଦିନ ଚାକିରୀ ପାଇବାର ଖୁସି ଆଉ 

ମାୟାକୁ  ପାଇବାର ନିଶା ମେତ ଏେତ ପାଗଳ କରିେଦଲା େଯ ଭଗବାନ ଏେତ ଖୁସି 

ସହିପାରିେଲନି I େମା ପାଇଁ ସାରା ଦୁନିଆ अtକାରମୟ େହାଇଗଲା I ସବୁଦିନ ପାଇଁ ମଁୁ  
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ଦୃ�ି ଶjି ହରାଇ ବସିଲି I େକେବ ଯଦି ମାୟା ସହ େଦଖାହୁଏ ହାତେଯାଡ଼ି କଥା ରଖିପାରି 

ନଥିବା େଯାଗୁ gମା ମାଗିେନବି I େସହି ସମୟେର କାହାର େଫାନ ଆସିଛି I େଫାନ ଜେଣ 

ଡାjର,ର, ବିମଳ ସହ େସ କିଛି କଥା େହଇଛ|ି I ବିମଳ େଫରିଛ|ି ନିଜ ଜନG ମାଟିକୁ I 

େସଠାେର ତା,ର ଆଖି अପେରସନ େହାଇଛି I ଆଖି अପେରସନ ପେର େସ ହ~ିଟାଲର 

ସବୁ ଡାjର,ୁ ପଚାରିଛ|ି କିଏ ତା,ୁ ଆଖି ଦାନ କରିଛି I ବଡ଼ବ�a ବିବ�ତ େହାଇ 

େଫରିବା ସମୟେର ନସ�ଟିଏ େଗାଟିଏ ଠିକଣା େଦଇ କହିଲା, ଏହି ଠିକଣାକୁ ଗେଲ ଆପଣ 

ସବୁ ଜାଣିପାରିେବ I ବିମଳ ମନେର अେନକ ପ�ଶi ଉ,ି ମାରୁଥାଏ I କିଏ େସ େଲାକ ଯିଏ 

େଦବଦୂତ ସାଜି େମା ଦୁନିଆକୁ ଆେଲାକିତ କରିଛ|ି I ଏମିତି ଭାବି େସ ଉj ଠିକଣାେର 

ପହଁଚିଲା I ଘର ଭିତରକୁ ପ�େବଶ କରୁ କରୁ େଦଖିଲା କିଛି େଲାକ ବାହାରି ଯାଉଛ|ି I 

ମନେର अେନକ ଶ,ାଥାଏ ବିମଳର, ଆଗକୁ ଯାଇ େଦଖିଲା ଚିଂହା ଏକ ମୁହଁ I ଏ କ'ଣ ?

ମାୟା.... ହାତେର ଶ�ା  ନାହZ, ମଥାେର ସିEୂର ନାହZ, େଦହେର ଧଳା ଶାଢ଼ୀ I ବିମଳ ନିଜ 

ଆଖିକୁ ବିଶ¡ାସ କରି ପାରିଲାନି I ସେତ େଯମିତି ତା' ମୁu ଉପେର ଆକାଶ ଛିଡ଼ି ପଡ଼ିଲା I 

ପାଦତଳୁ ମାଟି ଖସିଗଲା I େସ अଣନିଶ୍ଵାସୀ େହାଇ ଧାଇଁବାକୁ ଲାଗିଲା I ଆଗକୁ..... 

ଆଗକୁ ଧାଇଁଲା I ଆଉ ତାକୁ କିଛି अtାର ଦିଶୁନାହZ, ଏେବ ସବୁ ପରି�ାର I ସ¡k, ନିମ�ଳ I 

ଠିକ୍ କଳାହାuିଆ େମଘ अସରାଏ ବଷ�ୀଗେଲ େଯମିତି ଆକାଶ ନିମ�ଳ େଦଖାଯାଏ I ବିମଳ, 

ବଷ�ା ରାତି କିଛି ନମାନି ଆଗକୁ ଧାଇଁ ଚାଲିଲା I କହି ଚାଲିଥାଏ େଲାଡ଼ାନାହZ େମାର ଏ 

ଆଖି, େଯଉଁ ଆଖିେର........ 

  
ଆନEପୁର, େକEୁଝର 
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ନିଃସzତାନିଃସzତାନିଃସzତାନିଃସzତା    
 ବବିତା ରାଣୀ ଗଜ{ଉଠିଲା -ତୁମ େଦହ ପବିତ�  ନ େହବାଯାଏ, ତୁମ 

ଭାବନା ସ�k ନ େହବା ଯାଏ ଆଉ ହୃଦୟ ସମପ�ଣ ନ େହବା ଯାଏ ତୁମ 

ସହ ସହବାସେର େମାେତ ଶା|ି ମିଳିବନି। ନାରୀର ଭାବନା ଏକ 

େଦବୀର ଭାବନା ସହ ସମାନ। ସଂସାରୀକ ସbtେର େଯଉଁ अଶା|ିର 

ଘ!ୂ{ଝଡ ସୃ�ି ହୁଏ କମ୍ େସ କମ୍ ସାତ ଦିନରୁ ଏକ ମାସ ପଯ��| ସମୟ େନଇପାେର। 

ତାହା ତୁେମ ଏକ ନାରୀର ଶରୀର ଧାରଣ କରିଥିେଲ अନୁଭବ କରିପାରିଥାଆ|। अସୀତ 

ବାବୁ ତୁେମ ଜାଣିରଖିବା ଉଚିତ୍- ଦୀଘ�ପଥ अତିକ�ମ କରିଥିବା ଘଣୂ{iଝଡ �ଳ ଭାଗେର 

ଛୁଇଁଲା ମାେତ�  ଉଗ�ରୂପ ଧାରଣ କେର ଆଉ ତାuବଲୀଳା ରେଚ। ହଠାତ୍ େକେତଘ©ାେର 

ଆକାଶ ନିମ�ଳ େହାଇଯାଏନା। ପୃଥିବୀବାସୀ ସବୁ କ� େଭାଗିଲା ପରି ତୁମକୁ ବି 

େଭାଗିବାକୁ ପଡ଼ିପାେର। ପିଠିକୁ ପିଠି ଲାଗି େଶାଇଥିବା ସ�ାମୀ ଓ ¤ୀର ଯୁjିତକ� ଦୁଇଜଣକୁ 

ଏେତ ଦୂେରଇ େଦଇଛି, अସୀତ୍ ବାବୁ ନିଜକୁ ଥୁ©ା ଗଛ ପରି ନିଜକୁ अନୁଭବ କରୁଛ|ି। 

ନିଜର ଜନG ମାଟି, ଗଁା ମୁu େପାଲ ଉପେର ବସିଛ|ି ଏକା ଏକା। ପିଲା େବେଳ ଲଂଗଳା 

ଶରୀରେର ଏଇ େରଳତେଡ େକେତ େଯ ମଳତ�ାଗ କରିଛ|ି। େକେତ େଯ ଖଜୁରୀଡାଳ 

ଭାzି ଦା| ଘସିଛ|ି ଆଉ ସାହାଡା େକାଳି ଖାଇଛ|ି ଭୁଲିବାକୁ ଚାହZେଲ ବି ଭୁଲି େହଉନି। 

ବଷ�ାଦିେନ େସହି େପାଲରୁ ଗାଡ଼ିଆକୁ େଡଇଁ ପହଁରିଛ|ି, ପାଣିେର େଯେତଲହଡା ଆଉ 

ପ,ୁଆ ମu କରିଥିେଲ ବି େକହି ବାରଣ କରିବାକୁ ନ ଥିେଲ। ଡାଳକୁ ବାେଡଇ େଯେତ 

ଡା ରାେଜE�  
କୁମାର େବେହରା 
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ସୀମା କୟୀୟା ଖାଇଛ|ି କିଏ େକେବ ପ�ତିବାଦ କରିନି ବା େବାତାମ ନ ଥିବା ହାଫ 

ପ�ା©ଟୀ କାଢି ଫିzିେଦଇ େପାଖରୀେର ପଶିଯାଇଚି େକେବ ବି ଦୁଃଖ କରିନି। ଗଁା କୁକୁର 

ଗୁଡିକୁ େଯେତଥର ପିଟିେଲ ବି, କାନ େମାଡ଼ିେଲ ବି େକେବ ଦୂେରଇ ଯାଇନାହ|ି ବରଂ 

ଆହୁରି ପାେଖ ପାେଖ ଲାଗୁଥା|ି। ଆମ େପଟେର ରj ମାଂସ ହାଡ ଜୀ!� ପାଇଁ ଉ�ି� 

କୁକୁଡା ଗୁଡିକ କାହି,ି ଆମ ହାତରୁ ଖୁ�ି ଧାନ ଚାଉଳ ଖୁସିେର ଖାଉଛ|ି ବିଚିତ�  େହେଲବି 

ଭାବନା ପରିସର। େସଇ ଘାସ ଫୁଲ ସାନ ସାନ େଡ େର ଏପଟ େସପଟ େଦାହଳି 

େଖଳୁଛ|ି। େକେତେବେଳ ପ�ଜାପତି ତା େକେତେବେଳ ଫିରିzି ସହ ହସ କଥା 

େହଉଛ|ି। ହସୁଛ|ି। ଥଟା ତମାଶା କରୁଛ|ି। ଭ� ମର ଗୁଡିକ େଯେତ ଦୁ� େହେଲବି 

ପ�ତିବାଦର ସ�ର ଜମା ନାହZ ବରଂ ନିଜର କରି ଦୁଖ8 ସୁଖର ଭାଗୀଦାର େହଉଛ|ି। ମାତ�  

अସୀତ ବାବୁ �ାଣୁ େହାଇ ଆଜି ବସିଛ|ି। ମନେର ଖୁସିର ଚ�ଳ ନାହZ। ଓଠେର 

ଆନEର ହସ ନାହZ କି ପୁଲକିତ ଆଖିର ଛଳ ଛଳ ନାହZ। ନିଜକୁ ଜଳାsଳି େଦଇ 

ଗଢିଥିବା ସଂସାର, ଘର ପାରିବାର ତା ନିଜର େହାଇ ରହିନାହZ। ମନ ଭାରାକ� ା|, अନୁତ� 

ଭାବନା, अବଶ ଶରୀର ଜାଣି ପାରୁନି ସଯୂ�� ଢଳି ଢଳି ଯାଉଛି େବାଲି। ଜାଣିପାରୁନି େସହି 

ରାaାେର ନିଜର ପରିଚିତ ମୁହଁ, ନମ:ାର, ହାଏ, ବାଏ, ହାେଲା ଡାକ। ଜାଣିପାରୁନି 

ଯାଉଥିବା େଲାକ, ପାଦଶ�, ସାଇେକଲର ଝଣ ଝଣ ଆଉ ଯାନବାହାନର ଆବାଜ ବା 

ସତକ� କରୁଥିବା ହନ�ଶ�। ସୁଖ ସମୟେର ସାଥୀେହାଇ ରହିଥିବା ପରଝିअ କାହZ ପବୂ�କଥା 

ଜାଣିବ। ବାପା ମା େପ�ମ, ଭାଇ ଭଉଣୀ େସiହ ଆଉ अଡ଼ିଶା ପଡିଶା ଆଦର େଗୗରବ, 

ବtୁବାtବ, ପଚରା ସ,୍ଗଳାେର ତାର ଯାଏ ଆେସ କଣ? େବଦୀେର ସାତ େଘରା ବୁଲି 

ଶପଥ କରିଛ। ଆଜିଠୁ ତୁେମ େମାର ଆଉ ମଁୁ ତୁମର, ବାକି ଦୁନିଆକୁ ଗୁଳି ମାର। ବବୀତା 
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ରାଣୀ େସହି ସଯୂ�� ବଂଶୀ େଯଉଁଠି ନିଜ ସ�ାଥ� ଛଡା କାହାରିକୁ ଦୟା ଦାନଧମ�ର ପ�ଶi 

ଉଠାଏନି। େସ ବୁଝିଛି େଯେତଦିନ ପଯ��| ତୁେମ େମା ସ�ାମୀ ଠାରୁ ତାର େରାଜଗାର, 

ଟ,ା ପଇସା, ଧନ ରତi , େସiହ ଆଦର, ଆତG ୀୟତା, େବାହି େନଉଥିେଲ ବାସ୍ େସତିକି। 

ଏେବ ଆଉ େସ ତୁମର ନୁହଁ, ସ�ୁ!� େମାର। େମା ସଂସାରର ମଣିଷ, ଦୁଃଖ ସୁଖର ସାଥୀ। 

େମାର ତା ଉପେର େଯମିତି अଧିକାର, ତା ଶରୀର ଭିତର ବାହାର ଆଉ ଚତୁରପାଶ��େର 

अଧିକାର ବି େମାର। ମଁୁ ଆଜି ଉ_�, ନିଆଁ, ରାgସ, अସଭ� ଯାହା ଭାବୁଛ ଭାବ। େମା 

ଭଲ ପାଇଁ େମା ସଂସାର ପାଇଁ େମାେତ ଆଗକୁ ସାବଧନ େହବାକୁ େହବ । ଏପରିକି 

କେଠାର େହବାକୁ ପଡ଼ିେଲବି ପଛାଇବି ନାହZ । ସ�କ� ତ अଦୃଶ� , େମାେତ କିଛି ଫରକ 

ପଡ଼ିବ ନାହZ । ଦୁନିଆଁେର କିଏ ବା କାହାର ? ଭବିଷ�ତେର କିଏ ବା ଆସି ସାହାଯ� 

କରିବ ? ଏେବଠୁ କାହାର ଯତନ େନବାେର ନିଜ଼ଜୁ ଉଲଗi େହବାକୁ ଦରକାର ନାହZ । 

ସମେa ସ�ାଥ� ପର ଭାଇ େହଉ , ଭଉଣୀ େହଉ , ବା ସାzସାଥି , ବtୁବାtବ େହଉ । 

ବବୀତା ରାଗିବାର ବି ଯଥାଥ�ତା अଛି । ପ,ରୁ ଜାତ ପଦG ଫୁଲ ନିଜର ପ�ତିବାଦ , ନିଜର 

ସ�ାଥ� ତ�ାଗ କରି େକବଳ ଆକାଶକୁ ଚାହZ ରହିଥିବ । େଯେତ ଭ� ମର , ପ�ଜାପତି , 

ଫିରିzି ,େପାକେଜାକ ଝୁଣିେଲ ମଧ� ନିଦୁଶିୟା ପଣେର ନୀରବି ଯିବା ଆଉ େସଇ ପାଣିେର 

ବୁଡିମରି ପ,େର ମିଶିବା କଣ ସଂସାର ସାର ? କମେସ କମ୍ କେଲଜ୍ ବାରuା ମାଡ଼ିଛି । 

ଜାଣିଛି ଦିଆକୁ ଦିଆ , अଦିଆକୁ ଦୁଆର ଦିଆ । ସ୍ଵାମୀର ପଦ ପଦବୀର ମଯ��ଦାକୁ 

େଠାସ୍ ନ ପହ�ାଇବ ପାଇଁ େସ ବି ନୀରବି ରହିଛି । େକେତଦିନ ବା ରହିପାରିବ । ଦିେନ 

ନା ଦିେନ କହିବାକୁ ହZ ପଡ଼ିବ । अଗଧାଡ଼ିେର ହZ ଠିଆ େହବାକୁ ପଡ଼ିବ ଆଉ ଆzୁଳି 

ଉଠାଇ ପ�ତିେରାଧ କରିବାକୁ ହZ ପଡ଼ିବ । େସଥିପାଇଁ ତା ମୁu ବଥା ଓ େପଟ ମୁଡା 
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ବାରbାର ସହିବାକୁ ପଡୁଛି । ସବୁକଥା େପଟ ଓ ଛାତିେର ରଖି ତା ରାaା अବେରାଧ କରି 

ପାଟିେର ତାଲା ପକାଇଛି । ଗୁଳି , ତୀର ପରି ପାଟି ଥେର କହିେଦେଲ କଥା ଆଉ େଫରି 

ଆେସ ନାହZ ପରି ପରି�ିତି ଉପୁଜି ପାେର । ସଂପକ� ଛିନi  େହାଇପାେର । ପାରିବାର 

ଦୂେରଇ ଯାଇପାେର । ଏକା ଏକା େହାଇ ରହିବାର ସ�ାବନା अଧିକା । େସଥିପାଇଁ ନା 

କହି ପରୁଛି ନା ସହିପାରୁଛି । ରାତିେର ନିଦକୁ ହଜାଇ ଥରକୁ ଥର ଚାଉଁ ଚାଉଁ େହାଇ ଉଠି 

ଖଟେର ବସିବାକୁ ପଡୁଛି । ଗଭୀର ନିଦେର େଶାଇଥିବା ସ୍ଵାମୀର ଶୀତଳ ଶରୀରକୁ 

େବଡ ଲାଇଟ୍ େର ଝା·ା େଦଖି ଶା| େହଇଛି । େବେଳ େବେଳ କ अଁଳ ଘୁzୁଡି ଶ�େର 

ମଥା , ଓଠ , ଛାତି , େପଟ ଆଉ ଜÃ ଉପେର ନଜର ବୁଲାଇ ଆzୁଠି ଓ ପାଦ ପୟ�| 

अଗଣିତ ଚୁମା େଦଇ ଖୁସି େହଉଛି । ଭାବୁଛି ଦୁନିଆେର ଯାହାବି େହଉ ଏ େଲାକଟି େମା 

େକାଳେର ଶା|ିେର େଶାଇପାରୁଛି ମାେନ େସ େମାର , େମା ନିଜର , ଏକା| ଆପଣାର , 

ମନ ଓ ହୃଦୟର । େକଉଁ େକଉଁ ଆକଷ� ଜାଗାେର େଘାଡ଼ାଇ େହାଇରହିଥିବା 

ଟକ{ସ୍ ,ଟାୱାଲ୍ ବା ମୁହଁ େଖାଲା ଲୁzି ବାହର କରି ଏକାଥରେକ ସମଗ� ଶରୀରକୁ େଦଖି 

ଆେଳୗକୀକ अନୁଭବ କେର। େଯଉଁଥିେର କି ଦିନର ଚଳ×୍ଚଳେର େପଟ ଓ ମୁu ବଥା 

ସ�ୁଣ� अପସରିଯାଏ। ନବ ଉନG ାଦନାେର ସ�ଛଳ ଚି_େର ନିଜର ଶରୀରେର ସ୍ଵାମୀର 

ଶରୀରକୁ ସ�ୁଣ� ଆବରଣ କରିଦିଏ । କାହZ େକେତାଟି କଇଁ କଇଁ ଝ,ାରେର ନିଜକୁ 

ହଜାଇ ଭଗବାନ, ସାମ�ାଜ�େର ପ�େବଶ କେର । େଯଉଁଠି ଦୁଇଜଣ अଭିନi  , ଏକ , କିଏ 

ପୁରୁଷ କିଏ ¤ୀ ଜାଣିବ ମୁ:ୁଲ୍ । ସକାଳ ହୁଏ । अସୀତ ବାବୁ ସଂସାର କରି େକାଡିଏ 

ବଷ�େର ଉପନୀତ। ନିଜର अଧ�ବସାୟ ସାରି ପ�କୃତେର ସଂସାର ବିଷୟେର ବି ଜାଣିବାକୁ 

ପ�େଵଶ କେଲଣି । କିଛି ଶିଖିେଲଣି । େତଣୁ ଏପେଟ କହିେଲ କୁଳ କୁଟୁbକୁ ଲାଜ , 
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େସପେଟ କୁଳ ଭାସି ଯାଉଛି । ଲାଜ େହଉପେଛ କୁଳ ଭାସି ନ ଯାଉ ନୀତି ଆପନାଇ ଛ|ି 

। େତଣୁ ନୀରବ ନୀରବ ନୀରବ । ସଂସାର ଆଗରୁ gୁଧାେର କଟିଥିବା ପ�ାଣ କ�ାରିୟରକୁ 

ଆୟୁ� କରି େକେତ ନ ଯୁଝିଛି । େପଟେର ଓଦାକନା ପକାଇ େକେତ ଦିନ ରାତି ନ 

ସାରିଛି । େସଇ ମାଛ ଆଖିଆ ସାgୀ अଛି ଖାଲି ପାଦେର େକେତ ନ ବୁଲିଛି । େହେଲ ବି 

ମନେର ଦ୍ଵିଧା , ରାଗ , ହିଂସା ନ ଥିଲା । କାହାଠାରୁ ସାହାଯ� ନ ପାଇ ବରଂ ତାଡନା 

ପାଇଥିେଲ ବି ଘୃଣା , େଦ୍ଵଷ ସ�କ� ଭିତେର ପଶି ନାହZ । ତଥାପି ଦୁନିଆଁ େର ଜନG  କାହZ 

କି େହଲି ? େମା ଦ୍ଵାରା କଣ େହାଇପାରିବ ? ମଁୁ ଏକ अେଲାଡା ଆେଖାଜା ପ�ାଣୀଟିଏ 

େବାଲି ପ�ଶi ଆସିନାହZ। କିh ସଂସାର अଜ{ଲା ପେର ଘର , ଦ୍ଵାର ଗାଡି, ¤ୀ , ସ|ାନ , 

ସ�_ି , ଜମି , ବାଡ଼ି କଲାପେର କହିକି ଆେହତୁକ ଭାବନା ଆସୁଛି । -Eେର ପଡ଼ି ଏକା 

େହଉଛି ଆଉ କାହାକୁ ପଦୁଟିଏ ନ କହି अଜ{ତ କମ�ର ଫଳ େଭାଗିବାକୁ କହି ମୁuେର 

ହାତେଦଇ ଵସି ଯାଉଛି । ଏହା କଣ ଜୀବନର ଗତି ? ଏହା କଣ ପ�ାର� ? କାହାକୁ 

େଦାଷ ନ େଦଇ , େଦାଷ ନ କରି ସବୁ େଦାଷକୁ ମୁu େପାତି ସହି େନବାକୁ କାହZକି େଶ� ୟ 

ମଣୁଛି । ସମୁଦ� େର ଲହଡ଼ା ଉଠି ଆସିେଲ ମୁu େପାତି ବିପଦ ପରିେହଲା ପରି ନିଜକୁ 

ତିଆରି କରିବାକୁ ପଡୁଛି । ନା େସ ମନା କରିପାରିବନି କାହାକୁ ଘରକୁ ନ ଆସିବା ପାଇଁ , 

ନା େସ ମନାକରିପାରିବନି କାହାକୁ ଉଧାର େଦବା ପାଇଁ , ନା େସ ମନାକରିପାରିବନି 

अସମୟେର ଠିଆ େହାଇ ସାହାଯ� କରିବା ପାଇଁ , ନା େସ ମନାକରିପାରିବନି ସ�କ� ନ 

ରଖିବା ପାଇଁ । ତଥାପି େସ ପାଶାଣ ପରି ସମୁଦ� ର ଲହଡ଼ା ମାଡ଼ , ପବନର ଧ¥ା ,ଝଡ 

ବତାସ , ଘଡ ଘଡି ଓ ଶ�ର ସାମନା କରିବା ପାଇଁ ଆଡି େହାଇ ରହୁଛି। େସଥିରୁ ତା,ୁ 

କଣ ମିଳୁଛି ? ପ�ଶଂସା କଣ ତା େଦହେର ପ�ରିକି�ୟା ସୃ�ି କରୁଛି। ବାହା ବା କଣ ତା 
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ମନେର अସହ� େବାଧ୍ କରୁଛି ? ନା ଏ ସବୁ ଭାବ ତା ମନେର ଛଳନାର ଭାବ େନଇ 

ପ�େଲପ େହାଇଯାଇଛି। କଣ ଜୀବନର ମାନ ବଢାଇବା ପାଇଁ ଏ ସବୁ ଦରକାର ନୁେହଁ । 

अସୀତ୍ ବାବୁ ଭଲଭାେବ ଜାଣିଛ|ି କହିବା ଓ କରିବା ମଧ�େର ପାଥ�କ� ବହୁତ୍ । ଗରମ 

ପାଣିେର ଘର େପାଡ଼ିବାର େସ େକେବ େଦଖି ନାହା|ି କିଏ କଣ କହୁଛି େସ ବିଶ୍ଵାସ 

କର|ିନି । ଆଡ ଆଖିେର େଦଖ|ି । କିଏ କଣ କରିଛ|ି , ନିଜ अଧ�ବସାୟେର େକଉଁଠି 

ପହ�ିଛ|ି , େକଉଁ ଜାଗାେର अବ�ାନ କରିଛ|ି ତାହା ତା, ଗଣତିେର ଯାଏ। କହିବା 

େଗାେଟ ପ�କାର ଓ କରିବା अନ� ପ�କାର େସ अେନକକୁ େଦଖିଛ|ି । େକେବେହେଲ 

ଏମାନ, ପରତେର ଯିବାକୁ ପସE କର|ିନି। େସଥିପାଇଁ ଭଗିନୀଠୁ अଭିମାନ ଆମ ପାଇଁ 

କଣ କରିଛୁ ? ଭାଇ ଠୁ ତାଡନା େସ ତା ପାଇଁ अଜ�ନ କରିଛି କଣ ଆମ ପାଇଁ ? 

ବtୁବାtବ, ତାØଲ� େଯ ତାଳ ଗଛେର ପାଚିେଲ କାଉର କି ଲାଭ ଆଉ ସାz ସାଥୀ, 

ମତ ତା ଘେର େସ ବଡ଼ ଆମ ପାଇଁ ନୁହଁ । େକେତ କଣ । େଯେତେବେଳ अସୁବିଧା 

େହାଇଯାଏ , अସମୟ ପେଡ଼ ଭଗବାନ ଗଧର ପାଦ ଧରିଲା ପରି ତୁ ଏକା େମାର ଭାଇ , ତୁ 

ଏକା େମାର ପୁତୁରା , ତୁ ଏକା େମାର ଦାଦା ବtୁ , ସାz ଇତ�ାଦି ଇତ�ାଦି । େସମାେନ 

େଯ ମିତି ସବୁକଥା ଭୁଲି େଲାଡି ବସ|ି । ଏ ମଣିଷ ବି ସମାଜେର କିଛି କ_�ବ� अଛି େବାଲି 

ଯଥା କି�ିତ ସାହାଯ� ସହାନୁଭୂତି େଦଖାଇ ପାଖେର ଛିଡ଼ା େହବାକୁ ପଡ଼ିଥାଏ । ଯାହା 

େହେଲବି ମଣିଷ , ଲାଭେର ହZ ଭାବିଥାଏ । ପରିବ_�ନ ଦୁନିଆେର େକେତେବେଳ କାହାର 

ସାହାଯ� ଦରକାର ପଡ଼ିପାେର କିଏ କହିବ । ଆଜି ମେଲ କାଲି ଦୁଇଦିନ । ସବୁଛାଡ଼ି ଖାଲି 

ହାତେର ହZ ଯିବାକୁ େହବ ଦିେନ । ମିଛ ସଂସାରେର େମାହ ମାୟା ସହ ସାz କରି ଲାଭ 

ନାହZ । ନିଜକୁ ବୁଝାଇ ଶା| କରିବାକୁ ପଡ଼ିଥାଏ । अବିବାହିତ ସମୟେର େଯଉଁ ଆଦର 



ଆହ� ାନ
 ଇ-ପତି� କ

ା 

ଆହ� ାନ ଇ-ପତି� କା, ପ�ଦଶ ବଷ�, अ�ମ ସଂଖ�ା, अଗ� ୨୦୨୦ Magazine Downloaded from www.aahwaan.com 

ଆହ� ାନ ଇ-ପତି� କା ସ�ୂ!� ନିଃଶୁ$ ବିତରଣ େହତୁ ଡା େଜ�ାତି ପ�ସାଦ ପ*ନାୟକ, -ାରା ପ�ତି.ିତ ଓ ପ�କାଶିତ    Aahwaan.com  Aahwaan.com  Aahwaan.com  Aahwaan.com     157 

अଭ�ଥ�ନା ଆଉ କାହାଘେର େଦଖିବାକୁ ନାହZ । କାହା ଘେର ପଚାରୁଥିେଲ କୁଆେଡ 

ଯାଇଥିଲୁ ଘରକୁ ଆସୁନୁ କାହି,ି ? କିଏ ପଚାରୁଥିେଲ ଖାଇଲୁ ନା ନାହZ,,,,ଖାଇବୁ ଯା । 

ପୁଣି କିଏ ପଚାରୁଥିେଲ ଘେର ରୁହ ଆସୁ ଆସୁ ପଳାଉଛୁ । ତ ପୁଣି କିଏ େଭାଜି ଭାତ କରି 

ଖାଇବାକୁ ଆସିବାକୁ ବାଧ� କରୁଥିେଲ ।େଯଉଁଠିକି ଯାଓ ବା ଯାହାସହ କଥା ହୁअ ସମa, 

ମୁହେର ପ�ସନ , ନିଜର ଭାବ । ଆଜି ତାହା ନାହZ । ଖରାଦିନିଆ अଦିନିଆ େମଘପେର 

ଆକାଶ ନିମ�ଳ ପରି ବାହାଘର ପେର େଯପରି ଦୁନିଆଁ ପରିବ_�ନ େସପରି ଆଗ�ହ , 

ହସଖୁସି , ନିଜ଼ର୍ ତ¡ ଆଉ ନାହZ। ସଂସାର ଭିତେର ପଶିଲା ପେର ନା ସମୟ ମିଳୁଛି 

ସବୁଆେଡ ଟିେକ ବୁଲି ଆସିବାକୁ ନା ଭଲ ମE ପଚାରିବାକୁ । େତଣୁ ଯିଏେହେଲ 

ସହଜେର ଭବିପାରିବ ସ୍ଵାଥ�ବାଦୀ େହାଇଗଲା , କୃପଣ େହାଇଗଲା ବା ଗବ� ବଢିଗଲା ବା 

¤ୀ କଥାେର ପରିଚାଳିତ େହଉଛି । ନିଜକୁ ନିେଜ େକେବ ପଚାରି ବୁଝିପାରିେବନି େଯ େସ 

େକେତ ଥର अନ� ଘର କୁ ଯାଇଛନି�  ପଚାରି ବୁଝିବା ପାଇଁ । େତଣୁ ଆଜି ପ�ଶi କରିବାର 

େବଳ େଯ କାହZ କି େମା ଘରକୁ ଆସିବାକୁ ଆଗ�ହ ମଣୁନାହା|ି ? କଣ େମାର ଏ ଡାକିବାର 

अଭାବ? ନା େମା ବ�a ଚାକିରି େଯାଗୁ ଘେର ବହୁ ସମୟ ଆନୁପ�ିତି ନା େଭାଜି 

ଭାତ,ପବ� ପବ�ାଣୀ ପାଳନ କରିବାେର अବେହଳା। ପେରାg�େର ଘରଣୀ ଖୁସି େହବା 

ସ�ାଭାବିକ। ତାହାର କାରଣ ବି अେନକ । ହୁଏତ େଯଉଁ अସୁବିଧା ସମୟେର େକହି 

ସାହାଯ� କରିନାହା|ି । ସୁବିଧା अସୁବିଧାେର ପାଖେର ଠିଆ େହାଇ ନାହା|ି , େତଣୁ କରି 

କାହZକି େସମାନ,ୁ ଖିଆ ପିଆ େଦଇ ପଇସା ଖଚ� କରିବ। ନିଜ ଘେର ନ ରହି ତା, 

ଘେର ପଶି ଘ©ା ଘ©ା ଧରି ଗପି ସମୟ ସାରିବ । ତ,ର ଦୁଃଖ ସୁଖ ବୁଝିବ । ତା,ର 

ବୁହା ଦୁଆ କାମ କରିବ । ନିଜର ବା ନିଜ ଘରର କାମକୁ ପେର କରିବ କହି ଏଡ଼ାଇ େଦଇ 
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ଚାଲିଯିବା ନି�ୟ अସହ� । ନିଜ ଶରୀର , ନିଜ ¤ୀ ପିଲା କଥା ନ ବୁଝି ହାତରୁ ପଇସା 

ଖଚ� କରି अନ� ମାନ, କାମେର େଦୗଡ଼ିବା େକେତ ଗ�ହଣୀୟ । अେନକ ପ�ଶiର ସନG �ଖିନ 

େହବାକୁ ପେଡ଼ । ଏ ସବୁ ବି ପ�ମୁଖ କାରଣ େହାଇପାେର ଆଜି ନି8ସzତାେର ବ�ିବା 

ପାଇଁ। ନିଜ ମନର ଶ,ୀ!�ତା ଆଉ अତୀତର କିଛି ଘଟଣା ବହୁଳ ବି ଆଜି େଶାଇବା 

େଶଯେର ସୁନାମି ଆଣିଛି ବହୁଥର । ସାବତ ମାଆର କୁଟିଳତାେର ନିଜ ମାଆକୁ 

अଣେଦଖା , ଲା�୍ହନା ଆଉ ଗାଳିଗୁଲଜ ତା ମନେର େସମିତି ଜୀବିତ େହାଇ ରହିଛି । େସ 

अେz ନିଭାଇଥିବା ଏ ସ�କ�ର अସାମs�ସ�ତାକୁ ଆଜି अବିଶ�ାସର ପଥେର କଢାଇ 

େନଇଛି । େତଣୁ େସ ଆଜି କେଠାର ସେEହୀ ଆଉ ସଂହାର ପ�ତିମା अନ�ାୟ ଓ 

अତ�ାଚାର ବିେରାଧେର । ନିଜର ପିତା କରିବା କମ�କୁ g�ମା ନ େଦଇ ସମa ପୁରୁଷଯା 

ତିକୁ अବିଶ୍ଵାସର କାଠଗଡା େର ଠିଆ କରାଇଛି । ପୁअମାନ,ର ମନକୁ ତନ ତନ 

ପରିg�ା ନିେରg�ା କରି ପ�ଜାପତିର ବଂଶଧର ରୂପେର ତାଛଲ�କରିଛି ।ତାର କହିବା 

अନୁସାେର ସବୁ ପୁରୁଷ େସମିତି େସମାେନ ଖାଲି ଜାଣ|ି ଫୁଲଠୁ ଫୁଲ ବୁଲି ମହୁ େଶାଷିବା 

। େସମାେନ ପ�ତି ନାରୀକୁ ବ�ବହାରକରି ସାରିଲା ପେର ଫିzିେଦବାର ଜାଣିଛ|ି। 

କାହାକୁ ଆଦର ଦୁଖ ସୁଖେର ସାହାଯ� ଓ ପଚାରି ବୁଝି ,ମନକୁ ଜିଣି କିଛି କରିବ ତା, 

ମନେର ନ ଥାଏ । େତଣୁ େସମାେନ ଘୃଣାର ପାତ� । ପରେତ ବିଶ୍ଵାସ କରିବା ହZ ଭଲ । 

ଏହିଭଳି ପରି�ିତିେର ବହୁ ରାତ� ୀର ନିଦ ହଜ଼ିଯାଇଛି ଓ େଶଯ ବିନା ଘୁଣ�ୀବଳୟେର ବି 

ଉଡି ଉଯାଡି ଯାଇଛି । ଏପରି ମନ�ିତିକୁ େନଇ ପ�ତିରାତି ଏକ ବିଶଧର ସାପ ସହ 

େଶାଇବା ସହ अନୁଭବ ବି କରିଛ|ି अସୀତ୍ ବାବୁ । ଏ ପେଟ ସମାଜର ନିମ�ଳ ଭାବ 

େସପେଟ ଉଚପଦବୀ ପୁଣି ଘର ଭିତେର अେଗiୟଗିରୀ । ପଣା େବାଲି ପିଇ େହଉଛି ନା 
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ପାଣି େବାଲି ଫିzି େହଉଛି । ବେbଲଡୁ ଖାଇ ପ�ାଇବା ବହୁତ େହାଇଗଲାଣି । 

ସଂସାରେର ଆଉ କିଛି ଜାଣିବାର ନାହZ । ବାଧ�କ� ଦାଉରୁ ବ�ିବା ପାଇଁ ବୟସ ଥାଉ ଥାଉ 

ମରଣ େହାଇଯିବା ସୁନି�ଇତ କରୁଥାଏ अ|ମନ। କାହାକୁ କହିବା । ସମେa ହସିେବ । 

ବାଟ ଚଳାଇ େଦେବନି । ତଥାପି େରାଜଗାର ସମୟେର ସମa, ପାଦେର ପାଦ ମିଶାଇ 

ମୁହଁ େର ହସଫୁଟାଇ ହZ ବ�ିବାକୁ ପଡ଼ିଥାଏ,,,,,,,।  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ଚgୁ ବିେଶଷ� ବଡ େମଡିକାଲ ବ� ହG ପୁର 

େମାବାଇଲ୍ : ୯୬୬୮୧୮୧୫୨୮ 
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କାହZକି େଲଖୁଛ ଗଦ� କବିତାକାହZକି େଲଖୁଛ ଗଦ� କବିତାକାହZକି େଲଖୁଛ ଗଦ� କବିତାକାହZକି େଲଖୁଛ ଗଦ� କବିତା????    

 ଜାନୁଆରୀ ମାସ ପା� ତାରିଖ ମଧୁମୟ ସକାଳର ମାେହE�  

େବଳା। କବିର କଲମ କଳାେର କଳାେର ସzୀତର ମଧୁର ତାନେର 

ଦୁଲୁକି ଉଠୁଛି ପଦG େଲାଚନ ପାଠାଗାରର ଐତିହାସିକ କଳା ସାହିତ� 

ସଂ:ୃତି ମ�। ସରିଯାଇଛି ପ�ଥମ ପଯ��ାୟର अଭିନବ କବିତା ପଠନ, 

ସୁମଧୁର ସଂଗୀତ ପରିେବଷଣ, ମେନାରମ अଭିନୟ, ଆସି ପହ�ିଛି ସ�ାନ~ଦ ସb��ନା 

ସଭା, ପ�ତିଭା ପଜୂନ କାଯ��କ�ମ। ଜଣ ଜଣ କରି ଓଡ଼ିଶାର ଭିନi  ଭିନi  ଜିଲB ାରୁ ପଚିଶ ଜଣ 

କବି, अଭିେନତା ଓ ଶିgକ,ୁ ଆମ|ି� ତ କରି ପଜୂ� ପଜୂାର अପବୂ� ସb��ନା େଦଖି ଉଲB ସିତ 

େହଉଥା|ି ଶିgକ ନେରା_ମ ଶତପଥୀ। ମନେର ଉେ-ଗ ଓ ଉ�²ାମାନ େଦୗଡୁଥା|ି ମନ 

ପବନର େଘାଡା ପରି। କାରଣ ତା,ୁ ନିମ|ି� ତ କରାଯାଇଥିଲା ଏ ସଭାକୁ। ନେରା_ମ 

ବାବୁ, ମନେର ପ�ଶi ପେର ପ�ଶi ଉ,ି ମାରୁଥାଏ, ହୁଏତ ତା,ୁ ଏ ଉ�ବ ଉପେଭାଗ 

କରିବାକୁ ଡକାଯାଇଥିବ େବାଧହୁଏ। ସଂେଗ ସଂେଗ ଏକ ଧ¡ନି ଶୁଭିଲା ପରି ଲାଗିଲା, ଏ 

ବଷ�ର ସବ�େଶ�. କବି ସ�ାନ ପାଉଛ|ି କବି ସୁଶିgକ ନେରା_ମ ଶତପଥୀ। ତା,ୁ 

अନୁେରାଧ ମେହାଦୟ ମ�େର ପଦାପ�ଣ ହୁअh। ନେରା_ମ ବାବୁ ବିଶ¡ାସ କରିପାରୁ 

ନଥା|ି, ତା, କାନକୁ ଏ ଶ� ମିଛ ମିଛ ଲାଗୁଥାଏ, ବିଶ¡ାସ अବିଶ¡ାସର -E¡ମାେନ ତା,ୁ 

ବ�ତିବ�a ଓ ବିବ� ତ କରୁଥା|ି। ପାଖେର ଥିବା ଜେନୖକ ଭାଇ,ୁ ପଚାରିେଲ, ଭାଇ କାହା 

ନାମ ଡାକିେଲ କି?ଏ ବଷ�ର େଶ�. କବି ପ�ତିଭା ନେରା_ମ ଶତପଥୀ ମେହାଦୟ, ନାମ 

ନାରାୟଣ ଚE�  
େସନାପତି 
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େସ ପ�ତୁ�_ର ପାଇଥିେଲ। ସତେର େସ ମୁହୂ_�େର ତା, ମନ, ହୃଦୟ ଆଉ ଆତG ା 

ହିମାଳୟର ଶୀଷ�େର ସେତ अବା ଉପେବଶନ କରୁଛ|ି। ଆନE ବିେଭାର େହାଇ ଆଖି 

ପିଛୁଳାେକ ଛୁଟି ଗେଲ ମ�କୁ। ସେz ସେz ପାଠାଗାରର କମ�କ_�ା ଭାଇ ଭଉଣୀଗଣ 

ସାଦର ସ¡ାଗତ ସହ ପାେଛାଟି େନେଲ ମ�କୁ। ବିଶି� ସାହିତି�କ ପuିତ ସହ ମୁଖ� अତିଥି 

ଯାତ� ା ସମ�ାଟ େଦୖତାରୀ ପuା, अଭ�ଥ�ନା ତା,ୁ ଆନE ସାଗରେର ପହଁରାଇ 

େଦଉଥାଏ। କାtେର ଉ_ରୀୟ, ହାତେର ମାନପତ� , ପେକଟେର େଗାଲାପ କଢ଼ ସହ 

अତିଥି, ସ�ାନେର ତା, ଆଖି ଛଳଛଳ େହାଇଯାଉଥାଏ। अନୁ.ାନ अଧ�g 

ପଦG େଲାଚନ ମହାକୁଡ଼ ତା,ୁ କୁେqଇ ପକାଇ अଭ�ଥ�ନା କ�େମ କିଛି ମତ ରଖିବାକୁ 

କହିଥିେଲ। ନେରା_ମ ବାବୁ, ଉଦାର अଭିନEନ ସହ ଏ ସବୁର େଶ�ୟ ତା, 

େପ�ରଣାଦାୟୀ ମାଗ�ଦଶ�କ ଜେଣ ବିପBବୀ କବି, ନାମ କହିଥିେଲ ଯାହାକି ତା, ଉଦାରତା 

ଓ ମହାନତା ଦେଶ�ଇ େଦଇଥିଲା। 

 ଆଉ କ'ଣ ଖାଇେବ ନା ରହିେବ, ମନ ଭିତେର ଏତିକି ଉ�²ା ଥାଏ ଯିଏ ତା,ୁ ଆଜି 

ଏ ସ�ାନ େଦବାେର ଇtନ େଯାଗାଇଛ|ି େସହି ମହାନ୍ ଦିଗଦ� �ା,ୁ ଏ ସ�ାନ ପାଇଁ 

କୃତ�ତା �ାପନ କରିେବ ଓ ଏ ସ�ାନ ତା, ପାଦତେଳ ସମପ{ତ କରିେବ, େସହି କଥା ହZ 

ଭାବୁଥା|ି। 

 ତରବର େହାଇ ନିଜ ଉ�²ାକୁ ନିୟ�ଣ କରି ଚାଲିେଲ େରଲେୱ େ�ସନକୁ ଟିେକଟ 

କରିେବ ଓ ଶୀଘ� ଜଗତସିଂହପୁରେର ପହଁଚି େଦଖା କରିେବ ତା, ଗୁରୁ ମାଗ�ଦଶ�କ,ୁ। 

ଭିଡ଼ ଭିତରୁ ଟିେକଟ ଆଣି ପBାଟଫମ�େର ବସି ଆଉଥେର ମାନପତ� କୁ ପଢୁଥା|ି। କାହZକି 

ବା ପଢିେବନାହZ, ଏହା ତ ତା,ର ବହୁ ଦିନର ପ�ତୀgିତ ଦୁଲ�ଭ ସ�ାନ। ହଠାତ 
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େଟଲିେଫାନ ରିଂ େହଲା। ତାହା ଥିଲା ଦିଲB ୀେର ରହୁଥିବା ତା, ଭାଉଜ ସୁନୀତା,ର। 

ଭୟ ଓ ଆନE େଫ©ାେଫ©ି ଆେବଗର ମଝିେର ଦuାୟମାନ ସିଏ। କଣ େହଲା? ହଁ 

ଭାଉଜ କୁହh, ମଁୁ ଏେବ ଗଁାକୁ ଯିବାପାଇଁ ଟିେକଟ କାଟି अେପgା କରିଛି। କିଛି କାମ ଥିଲା 

କି? େମା ଭାଇ, ମୁନା, ମୁନୀ ସମେa ଭଲେର अଛ|ି ତ? ଭାଉଜ,ର ଥରା ଗଳା ଓ କାE 

ପରି ଲାଗୁଥିବା କ² ଧ¡ନି ତା,ୁ ବିଚଳିତ କରୁଥାଏ। ଜାଣିଲା ତା, ଭାଇ ଗାଡି ଆ�ିେଡ© 

େହାଇ େମଡିକାଲ୍ େର ଆଡ଼ମିଶନ େହାଇଛ|ି। ତା, ପାଖେର େସ अଛ|ି, େଛାଟ ପିଲା 

ଦୁଇଟିକୁ େନଇ। ଆଉ କ'ଣ ଯିେବ ଗଁାକୁ, ତା, ଏ ଖୁସିଟା ତ ନିମିଷେକ ମିେଳଇଗଲା। 

ଭାଇଟା ମରଣ ସହ ଲେ଼ଢଇ କରୁଛି। ବାପା ଚାଲିଗଲା ପେର ବାପାର େସiହ େଦଇ ସବୁ 

କଥା ବୁଝି ପାଠ ପେଢଇ ମଣିଷ କରିଛ|ି ତା,ୁ। ସଂେଗ ସଂେଗ ଟିେକଟ ଏ�େଚs କରି 

ଚାଲିେଲ ଦିଲB ୀ अଭିମୁେଖ। ଭାଇ, ଯତi  େନଉ େନଉ େସ ମାସ ବି ଚାଲିଗଲା। ଭାଇ 

ଭାଉଜ ପୁତୁରା ଝିଆରୀ ସମa,ୁ ତା, ସb��ନା ଘଟଣା ଓ ତା, ମାଗ�ଦଶ�କ, କଥା 

ଜେଣଇ େସଠାରୁ ବିଦାୟ େନଇ େଫରିେଲ ଗଁା अଭିମୁେଖ। 

 େଟ�ନ ଆଖି ପିଛୁଳାେକ ପହ�|ା ନାହZ। େକେତ େସ अେପgା କରିେବ। େଟ�ନେର 

ବସି ଏସବୁ ଭାବି େଖାଲିେଲ େସ େସହି ମାନପତ�  ଓ ମେନ ପକାଇେଲ ତା, अତୀତର ତା 

ସହ େବାଳା େକେତ ଖଟା ମିଠା, ହସ ଲୁହର ସାହିତି�କ ଘଟଣା ଦୁଘ�ଟଣା। କଣ େଗାଟାଏ 

ଭାବି ଦୀଘ�ଶ�ାସଟିଏ ପକାଇେଲ ଆଉ ସG �ତି ଫୁଲଚାzୁଡିରୁ େଖାଲିେଲ େସ अଭୁଲା अଲିଭା 

େଗାଲାପ-କ©ାମିଶା ସG �ତି। 

 କାଲିପରି ଲାଗୁଛି େସଦିନର କଥା। େକାଣାକ�ର ଏକ ସାହିତ� ସମିGଳନୀେର େସ 

େଯାଗେଦଇଥା|ି। ଚାଲିଥାଏ କବିତା ଆସର ପ�ତିେଯାଗିତାର। ତା, ନାମ ଡକାେହବାରୁ 
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େସ ଚାଲିେଲ କବିତା ପାଠ ଉେ�ଶ�େର। ଉ�ାହିତ କରୁଥା|ି ପ�େଦଶର ଭିନi  ଭିନi  

ଜିଲB ାରୁ ଆସିଥିବା ସାରସ¡ତ ପ�ତିଭାଗଣ। ସ�ାଷଣ ପେର ଆର� କେଲ କବିତା ପଠନ। 

ସୁEର େଶୖଳୀ ଭାବଭzୀେର ତା, ପଠନ ସମa,ୁ ଆେମାହିତ କରିଥିଲା। ଆେରାହ 

अବେରାହ ସହ अଭିନୟ ଭାବଭzୀ ବିେଶBଷଣାତG କ ଓ ଭିନi  ଭିନi  ରସର େବାଳା 

"େଫରିଆେର ଧରମା" ଶୀଷ�କ ସଭି, ତ�ୀକୁ ଥରାଇ େଦଇଥିଲା। କରତାଳିର  ତାେଳ 

ତାେଳ ତା,ୁ େଯମିତି କିଏ ସ�ାନ ଜଣାଇେଦଇ କହୁଥିଲା େସ ହZ ଆଜି କବିତା ଆସରେର 

ବିଜୟୀ େହେବ। ତା, ପାଶ�� ଆସନେର ବସି ଥିବା କବି କବୟିତ� ୀ, ପ�ଶଂସା ତା,ୁ 

ବିେମାହିତ କରିଥିଲା। ସରିଗଲା ଆସର, େକବଳ ରହିଲା ବିଜୟୀ, ନାମ େଘାଷଣା। 

ନେରା_ମ ବାବୁ ଭାବୁଥା|ି େସ ନି�ୟ ପ�ଥମ େହାଇଥିେବ। ଉ�²ା ଗୁଡିକ ସେତ େଯମିତି 

ତା,ୁ अaବ�a କରୁଥା|ି। େଶଷେର ତା, ଭାବନାର अ| େହଲା। ବିଜୟୀ 

ପ�ତିେଯାଗୀ, ନାମ େଘାଷଣା କରାଗଲା। େହେଲ କାହZ? ପ�ଥମରୁ ପ�ମ କ�ମ ଭିତେର 

େଯଉଁ ନାମ େଘାଷଣା କରାଗଲା େସଥିେର େସ ତ ନାହା|ି? ତା, ଆେବଗର େବଗ ଧୀର 

ମÑର େହାଇଗଲା। ମୁହଁେର ସେତ େଯମିତି ହସଟା ନୀରବ ପ�ାଥ�ନା କରୁଥାଏ। ଆଉ 

କାହାକୁ ଚାହZବା ତା, ପgେର େଶାଭନୀୟ ନ ଥିଲା। ଖାଲି ତା, କାନ ଶୁଣୁଥାଏ ବିଚାର 

ଠିକ୍ େହଲାନାହZ। ଯିଏ ପ�ଥମ େହବା କଥା େସ ଆେଦୗ େକୗଣସି କ�ମେର ରହିେଲ ନାହZ। 

ଏ ସାହିତ�େର ବି अନ�ାୟ। ତା, ମନ ଟିକିଏ ଓସାସ ଲାଗୁଥାଏ ଏ ସବୁ ଶୁଣି। େହେଲ 

ତା,ର ଭୁଲ୍ କ'ଣ ରହିଲା ଜାଣିବାକୁ େସ ମ� ଉପରକୁ ଗେଲ, ଆଉ ଭଦ�  ଭାବେର ତିନି 

ବିଚାରକ,ୁ କ'ଣ ପଚାରିେଲ। ତାପେର ମୁହୂେ_� େସଠାେର ନରହି अଖିଆ अପିଆ 

େଫରିଗେଲ ନିଜ ଗଁାକୁ। ଗଁାକୁ ଆଉ ଥାଏ ୫କିମି ରାaା। ରାaା କଡେର ଏକ अଶ¡É 
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ବୃg। ତା ମଳୂେର ନଥୄ କରି ବସିପିଡ଼ିେଲ। 

 ଖରାଦିନ। ଦµ େବୖଶାଖର ତାତି ସହ ତା, ହୃଦୟର ତାତି ତା,ୁ ପ�ତି ମୁହୂ_�େର 

ଜାଳି େଦଉଥାଏ। ହଠାତ୍ ଏକ ଗାଡି ଆସି ରହିଲା େସହି ଗଛ ପାଖେର। ଗାଡିରୁ ଓହB ାଇ 

ପଡିେଲ ଜେଣ ଭଦ�  ବ�jି। ନେରା_ମ ବାବୁ ତା,ୁ अଭିବାଦନ ଜଣାଇେଲ। ନେରା_ମ 

ବାବୁ, ମୁଖ ମuଳେର ବିଷାଦ ଛାୟା େଦଖି ତା,ୁ ଭଲ ଲାଗିଲା ନାହZ। ଡ� ାଇଭରକୁ 

କହିେଲ ତୁେମ ଯାअ, ମଁୁ ନେରା_ମ ବାବୁ, ସହ ଯାଉଛି। ବାବୁ ଆଗରୁ ତା,ୁ ଜାଣିଛ|ି। 

େଫାନେର େହଉ କି ସାgାତେର େହଉ େସ କିଛି ସାହିତ� କଥା ତା, ସହ ଆେଲାଚନା 

କର|ି। ନିଜ ଘରକୁ ଡାକିେନେଲ େସ। ଧୁଆ େଧାଇ କରି ଖାଇବାକୁ କହିେଲ। େହେଲ 

େଯଉଁ अସ�ାନର ସୁସ¡ାଦୁ େଭାଜନ େସ ମ�େର ପାଇଛ|ି ତାକୁ କ'ଣ ହଜମ କରିଛ|ି 

େସ? ବାବୁ କହିେଲ ଆେର କ'ଣ େହାଇଛି ଆେଲାଚନା କରିବା, ବୁଝିବା, େତେବ େଭାକିଲା 

କାହZକି ରହିବ? ବାବୁ ସାଧାରଣ ଲାଗୁଥିେଲ ବି ଜେଣ अସାଧାରଣ ପ�ତିଭା। ବ�jିତ¡ 

ସ�ନi  ବ�jି ଜେଣ େସ। ଉଡ଼ିଗଲା ଚେଢ଼ଇର ମନ କଥା ବି ବୁଝିପାର|ି। ବହୁତ ବଡ଼ 

अନୁଭବୀ। େତେବ େସ अନୁମାନ କରିେନେଲ ନେରା_ମ ବାବୁ,ୁ ବହୁତ ବାଧିଛି। ଘରୁ 

ଦହି ସରବତ ଗBାେସ ଆଣି େଦଇ अେପgା କରିବାକୁ କହିେଲ। ୧୦/୧୫ମିନିଟ ପେର ଧୁଆ 

େଧାଇ ସାରି ଓ େପାଷାକ ବଦଳାଇ ଆସିେଲ େସ। ଏଥର ନେରା_ମ ବାବୁ, ସହ 

ଆେଲାଚନା ଆର� କେଲ। ନେରା_ମ ବାବୁ अନୁେରାଧ କରି କହିେଲ, ଆ�ା େମା 

ଜାଣିବାେର ଆପଣ ଜେଣ ବହୁତ ବଡ କବି, େତେବ େମା କବିତାଟି ଆପଣ ଟିେକ ଶୁଣh। 

କବିତା ପାଠ କେଲ ଓ ବାବୁ ଶୁଣି ଖୁସି େହେଲ? ବାବୁ,ୁ ପଚାରିେଲ, ଆ�ା ଏ କବିତାେର 

କ'ଣ କିଛି ଭୁଲ अଛି? ବାବୁ କବିତାଟିକୁ ଦୁଇ ତିନିଥର ତନi  ତନi  କରି ପଢିେଲ ଓ କହିେଲ 
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अତି ଉ_ମ, ଭାବ ଭାଷା ସଂେଯାଜନା ପାଠ ସବୁ ଉ_ମ। େତେବ अସୁବିଧା କଣ? 

 ନେରା_ମ ବାବୁ େକଉଁଠିକୁ କାହZକି ଯାଇଥିେଲ ସମa ବୃ_ା| ଜଣାଇେଲ। ଆଉ 

ଏହି କବିତା କଣ ଗଦ� କବିତା ପଚାରିେଲ। ବାବୁ ପଚାରି ବୁଝିେଲ େଯ ଆସରେର ଥିବା 

ବିଚାରପତି ତିନିଜଣ ଏ କବିତାକୁ ତାkାଲ� କରିଛ|ି। େସ େଯେତେବେଳ ବିଚାରପତି,ୁ 

ପଚାରିେଲ େମା କବିତା ଓ କବିତା ପାଠେର କିଛି ଭୁଲ ରହିଲାକି ? 

 ଜେଣ ବିଚାରପତି କହିେଲ ଏହା ଏକ ଗଦ� କବିତା। 

 ଆଉ ଜେଣ କହିେଲ େଯଉଁ କବିତାେର ଛE ନାହZ ତାହା କବିତା ନୁହଁ। ଆପଣ ଏଣୁ 

େତଣୁ ଗାେରଇ େଦଇ ଏଠି େସଠି କମାେଦଇ େଲଖିେଦେଲ କ'ଣ େସ କବିତା େହାଇଯିବ। 

କବିତା କଣ ଚିହih, ବୁଝh, ତାପେର ପାଠ କରିେବ। 

 ତୃତୀୟ ଜଣ, କହିଥିେଲ େଯ ତା, କବିତା ଗ} କି ପ�ବt ପରି ଲାଗିଲା। 

 ଏସବୁ ଶୁଣି ବାବୁ ହସିେଦେଲ ଆଉ େସ ବିଚାରପତି, ନାମ ଶୁଣି ଆହୁରି ହସିେଲ। 

କହିେଲ ନେରା_ମ ବାବୁ ପ�ଥମ ବିଚାରପତି ଜେଣ କବିତା େଚାର, ତା, ଶିgାଗତ 

େଯାଗ�ତା କାହାକୁ अkପା ନାହZ। େସ େକବଳ ନିଜର ପ�ଚାର କର|ି। ସାହିତ�କୁ େସ 

ପାଖରୁ େଦଖିନାହା|ି। ଦି� ତୀୟ ଜଣକ ନିଜକୁ ଜେଣ େଶ�. ବ�z କବି େବାଲି ନାମ 

ପଛେର ଉପାଧି େଯାଡି अପପ�ଚାର କର|ି। ବ�ବହାର, ଆଚରଣ, ଭଦ� ତା ତା, ଘର ପାଖ 

ରାaା େଦଇ ଯାଇନାହZ। େସ ମଝିେର ମଝିେର ବ�z ଛାଡି କିଛି अବ�ଥ� େପ�ମ କବିତା 

େଲଖ|ି, ଯାହାର େକୗଣସି ବାaବତା କି ସଠିକତା ନ ଥାଏ। ଆଉ େଯଉଁ ତୃତୀୟ ଜଣକ 

କଥା କହିଲ େସ େହେଲ ଜେଣ ମଦ ଗେsଇ अଫିମ ଖିଆ େଲାକ। ତା,ର ପ�ବଳ ମଇଳା 

େଦାଷ अଛି, େସ େକବଳ ମହିଳା ମାନ,ୁ ପ�ଶଂସା କର|ି। ବାaବେର ତୁମ ଏ କବିତାକୁ 
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ଶୁଣି ବୁଝି ତା'ର ଭାବ ଭାଷା ଆସ�ାଦନ କରି ମଲୂ�ାୟନ କରିବାର gମତା ତା,ର ନାହZ। 

 ନେରା_ମ ବାବୁ କହିେଲ, ସତ କୁହh ଆ�ା, ଆପଣ େମାେତ ଆଶ¡ାସନା େଦଉ 

ନାହା|ି ତ। ମଁୁ ଚି|ା କରିଛି ଯଦି େମାର ଏ କବିତା ଗଦ� େହାଇଥାଏ ଓ ଏେଟ ଭୁଲ୍ 

େମାର ଥାଏ େତେବ ଆଜିଠାରୁ ମଁୁ କବିତା େଲଖିବାକୁ କଦାପି େଲଖନୀ ଧରିବି ନାହZ। 

 ବାବୁ କହିେଲ, ଆପଣ ଏକ ରୁଢୀ ଶୁଣିଥିେବ, େଚାର ସାzେର ମାନ ମାରି ଖପରାେର 

ଖାଇବା। ମଁୁ ଆେଦୗ ସା|¡ନା କି ଆଶ¡ାସନା େଦଉନି ଯାହା ସତ� ତାହାହZ କହୁଛି। 

 ନେରା_ମ ବାବୁ ପଚାରିେଲ, ଆ�ା ଏ ଗଦ� କବିତା କଣ? େମାର ଏହି କବିତା 

ଗୁଡିକ େକେତକ ସାହିତି�କ ଗଦ� କବିତା କହି अ*ହାସ� କାହZକି କର|ି। ସତେର ଏ କଣ 

ଗଦ� କବିତା? େମା ଶ,ା େମାଚନ କରh ଆ�ା। 

 ବାବୁ ହସିେଲ, କହିେଲ ନେରା_ମ ବାବୁ ଆପଣ େକେବ ଶୁଣିଛ|ି କି ମାଇ ଷq, କି 

अuିରା ଗାଈ? ନେରା_ମ ବାବୁ, ମୁହଁେର ସିGତ ହସଟା अମାବାସ�ା ରାତିେର ବିଜୁଳି 

ଆଲୁअ ପରି େଶାଭା ପାଇଲା। ଆେର ସାହିତ� ତ ଦୁଇ ଭାଗେର ବିଭj ତାହା ଗଦ� ଓ 

ପଦ�। ତÂେର େଯପରି ଗଦ� ଭିତେର ଗ}, ପ�ବt, ନିବt, ଉପନ�ାସ, ଏକା,ିକା, 

ନାଟକ, ରମ�ରଚନା... ଏହିପରି अ|ଭ�ୁ j ଠିକ୍ େସହିପରି ପଦ� ଭିତେର ଆମର କବିତା, 

ସଂଗୀତ, େଲାକଗୀତ.. ଏସବୁ ଆେସ। େତେବ ଗଦ� କବିତା କ'ଣ? ସତେର ଯିଏ 

ସାହିତ�ର अଥ�, ପ�କୃତି, ସ¡ରୂପ ଜାେଣନା, ଗଦ� ପଦ�ର ସଂ�ା କଣ ଆେଦୗ ଜାେଣନା େସ 

ହZ କେହ ଗଦ� କବିତା। କବିତା େହଉଛି ଭାବନାର ସ¡ତଃÈୁ_� Èୁରଣ ଯାହା ପ�ଶା|ିକୁ 

ସଂଗ�ହ କେର ଓ ମନର, अ|ରର, ହୃଦୟର େବଗକୁ ଉºୁତ କେର। ଏହା ଶ�ର ଧ¡ନିର 

ଏକ ପାର~ରିକ ପ�କି�ୟା। ଚି|ା, କ}ନା କିbା अେzନିଭା ଘଟଣାର ସ¡ପିiଳ ପରିପ�କାଶ। 
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ମରୁଭୂମିେର ସୃ�ିକେର ଶ�ାମ ଶସ�େgତ�  ଆଉ अମାବାସ�ାର େତାେଳ ଚାEିନୀର 

େଜ�ା�ା। ପ�କୃତେର ପ�କାର େଭଦେର ପଦ�କୁ ତିେନାଟି ତିେନାଟି େକାଠରୀେର ସ�ା 

ଯାଇଥାଏ ଯାହା ଗୀତି କବିତା, ବ!�ନାତG କ କବିତା ଓ अଭିନୟାତG କ କବିତା। ସାମଗି�କ 

ଭାେବ ଏସବୁକୁ ବିଭାଗିକରଣ କେଲ ଛEଯୁj ଓ ମୁjଛE ଏଇପରି ଦୁଇଟି ଭାଗେର ବିଭj 

କରିପାରିବା। 

 ଯାହାକୁ ପଢିେଲ କବିତା ଆଉ ଗାଇେଲ ଗୀତ ପରି ଲାେଗ େସଇ ପରା ଗୀତି 

କବିତା। ବାaବେର ଗୀତି କବିତା େହଉଛି ଭାଷାର ଶ�ୀେgତ�  ଆଉ ଭାବର ମଧୁ 

ବୃEାବନ। ବ!�ନାତG କ କବିତା ଆମର �ାନ େକାଷକୁ ବିaାରିତ କେର ଆଉ अଭିନୟାତG କ 

କବିତା ବାaବ ଜୀବନର ସ¡ାଦକୁ ଯାଚିକରି େଦଇଥାଏ। 

 ନେରା_ମ ବାବୁ, ମୁହଁେର ଖୁସିର ସେୂଯ��ାଦୟ େହଲାପରି ଲାଗୁଥାଏ। ତଥାପି 

ଛEଯୁj ଓ ମୁjଛE କବିତା ସbtେର ଆହୁରି ଜାଣିବାର ଆଭାସ େହଉଥାଏ। ବାବୁ 

ଜାଣିପାରି କହିେଲ ଛEେର अgର ସଂଖ�ା, ଯତିପାତ, ପଦ�ରୂପ ଉପେର ଗୁରୁତ¡ ଥାଏ। 

େହେଲ ଆଜିକାଲି େକେତକ  अକବି ନିଜକୁ ବଡ଼ କବି ଭାବି ଭାଷା ଭାବ ଉପେର ଗୁରୁତ¡ ନ 

େଦଇ *ରାaାେର େସ ଯାଉଥିଲା, କେଣଇ କେଣଇ ଚାହୁଁଥିଲା, େମା ପାଖକୁ େଦୗଡ଼ି 

ଆସିଲା... କିbା ମଁୁ ତୁମକୁ ଚିଠିେଟ େଦଲି... ତୁେମ ଆମ ଘରକୁ କାଲି ଆସିବ ବୁଲି... 

ଏହିପରି अ�� ଗଦ� ଥିବା अଶୁ� ଛE କବିତା େଲଖି ବହୁତ ବାହାଦୁରୀ ମାରୁଛ|ି େସମାେନ 

ତ ସ�ୂ!� अ�। अପର ପgେର ମୁjଛEେର ରାଗ ଓ ତାଳ ନ ଥିେଲ ବି ଏହା ଛEହୀନ 

ନୁେହଁ। ଏଥିେର अେନକ ଛE ଲୁଚିକରି ଥାଏ। ଏହା ଶୃ�ଳିତ ଆେରାହ अବେରାହକୁ 

ସ�ାନ ଦିଏ। ଏଥିେର ଆେବଗ, ସରାଗ, अନୁରାଗ ଓ ସେbଦନଶୀଳତା ଥାଏ। 
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 ନେରା_ମ ବାବୁ କହିେଲ ଆ�ା, ସତେର ଏ ଛEମୁj ଓ ମୁjଛE ଭିତରୁ େକଉଁଠି 

ଭଲ ଓ अଧିକ ଉପଯୁj? େକେତକ ସାହିତି�କ କାହZକି କହୁଛ|ି ଛEଯୁj କବିତା େକବଳ 

ପଦ�, अନ�ସବୁ ନୁହଁ? 

 ବାବୁ କହିେଲ ଦୁଇଟି ଯାକ ନିଜ ନିଜ ଜାଗାେର େଶ�.। ଯିଏ ଯାହାକୁ ଭଲପାଏ ତା 

ରୁଚି अନୁସାେର ତାକୁ େଶ�. ମେଣ। ଯାହାର ଦଖଲ େଯେତ କମ୍ ତାର ସ,ୁଚିତ ମନ, 

କବିତାର ବିaୃତି ଓ ବ�ା�ିକୁ ବୁଝି ସ�ାନ େଦଇପାେରନାହZ। େକେତକ अ} ଦଖଲଧାରୀ 

େକବଳ ପବୂ�ଜ, କଥା କହି ତା,ର ପଦିଏ ଦି� ପଦ ଗାଇ ତା, ପିଠିେର ଭରା େଦଇ 

ଉନi ତ ମହତ ଜିନିଷ ତଥ�କୁ ଗ�ହଣ କରିବାକୁ ନାରାଜ କାରଣ େସମାେନ ଉ� ମହାନ୍ 

ବିଶାଳର ଗୁରୁତ¡ ବୁଝିପାର|ି ନାହZ। େସମାେନ େକବଳ କବିତାକୁ କାEଣା, ରାଜଗୀତ, 

ଚଷାଗୀତ, େଘାଡାନାଚ, କୁଆଁପୁେନଇଁ ଗୀତ ଭିତେର ସିମୀତ ଓ ସ,ୁଚିତ କରି ରଖ|ି। 

େସମାେନ ଜାଣ|ି ନାହZ ସାହିତ� ଆଧୁନିକ ସମୟେର େକଉଁ ଉ� �ିତିେର ସgୂGତାେର 

ପହଂଚିଲାଣି। ଏହାହZ अକାଟ� ସତ� ଆମ ପବୂ�ଜ ସାହିତି�କ ଚିର ନମସ� କିh ଏହା ବି 

अସ�ୀକାର କରି ପାରିବାନି ଏେବ अେନକ ସାହିତି�କ ସାହିତ�ର ମହାକାଶ ଛୁଇଁେଲଣି। 

अବଶ�  ଛE କବିତା େହଲା ଜନG ରୁ ଚିର ସବୁଜ ମାତ�  ମୁj ଛE ମରୁଭୂମିକୁ କରିଥାଏ ଚିର 

ସବୁଜ। ମୁjଛE କବିତା ବୁଝିବା ପାଇଁ ପଯ��ା� �ାନ ନିତ�ା| ଆବଶ�କ। ପୁରାଣ 

ଯୁଗେର େଯଉଁ अମିତ� ାgର ଛEେର କବିତା ସୃ�ି େହଉଥିଲା ତାହା अତି ମେନାରମ। 

ଆଦିମ ଯୁଗର ଜୀ!� ଶୀ!� କୁଟୀର ଆଜି ନଭଶୁbୀ ପ�ାସାଦ େହେଲ ବି େଯମିତି ବାସ 

କରିବା ଉଭୟେର େମୗଳିକ ଠିକ୍ େସହିପରି ଭାଷା ସାହିତ�ର ଗେବଷଣା ଧୀେର ଧୀେର 

ବହୁତ ଗଭୀର ଗ�ୀର ଓ ଉ�_ରକୁ ଗଲାଣି େସହି ଏଭେର� ଶୃzର ନାମ ଯିଏ ଜାଣିନାହZ 
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େସ କିପରି ଏ ଶୃz ଜେଣ ଚଢିପାେର ବିଶ¡ାସ କର|ା ? 

 ତÂେର ସ�� ତି େକେତକ ବ�jି ମଜା ଖୁସି ଟାଇମ ପାଶ ନାମେର ନିଜର ସାହିତି�କ 

�ାନ ନ ଥାଇ ଗଣମାଧ�ମେର ନିଜ ନିକୃ� ଦgତାକୁ ଉ�ୃ� ପ�ମାଣିତ କରିବାକୁ ଯାଇ 

ପ�କୃତ ସାହିତି�କ ମାନ,ୁ अସ�ାନ କରୁଛ|ି େସଭଳି ବ�jି, କଥାେର ବ�ଥିତ େହବା କି 

ପ�ଶଂସାେର ଉତ୍ଠିତ େହବା ନିେବ�ାଧର ଏକ ଲgଣ। 

 ନେରା_ମ ବାବୁ କହିେଲ ଆ�ା ଛE କବିତାକୁ କଣ ମୁjଛE କରିେହବ? େମାେତ 

ଟିେକ ଶିେଖଇ ଦିअh ଆ�ା। 

  ବାବୁ କହିେଲ ନେରା_ମ ବାବୁ ବହୁତ ସୁEର ପ�ଶiଟିଏ କରିଛ|ି। ଏହି େଗାଟିଏ 

ଉଦାହରଣ ବୁଝାଇେଦବ ଛE ଓ ମୁj ଛE ମଧ�େର ପାଥ�କ� କ'ଣ ? 

 ଆକାଶ ଦିେଶ କି ସୁEର* 

 ତାହାକୁ ରଚିେଲ ଈଶ¡ର।"* 

 ଏ େହଲା ଛE କବିତା 

 ଏହାକୁ ମୁj ଛE କେଲ େମା ହିସାବେର େହବ... 

 େହ ଆକାଶ* 

 ସତେର ତୁ େକେଡ ସୁEର !* 

 ସ�ଛ ନିମ�ଳ େତା ରୂପ* 

 ସୁନୀଳ ବ!� କି अପରୂପ !* 

 େତାେତ ଆଦେର ଗଢିଛ|ି ପରା* 

 େମା ପ�ଭୁ ପରେମଶ¡ର*। 
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 କହିେଲ େଦଖି,ଏଥିେର କ'ଣ ଛE ନାହZ ?ଏହା ପରା ଛEର ଗ|ାଘର। 

 ଟିେକ ଲg� କରh ସୁEର ଆଉ ପରେମଶ¡ର,ରୂପ ଆଉ अପରୂପ।ଏହି ମୁj ଛEେର 

अଛି ଭାବ, ଭାଷା,ବ!�ନା, अଭିନୟ, ବ�ାକରଣ ସବୁକିଛି।ପାଠ କରି ଜାଣିେଲ ପାଠକର 

ତ�ୀ ଥରି ଉଠିବ।େହେଲ ଏସବୁ ଜେଣ अନଭି� ଜାଣ|ା କିପରି ? अବଶ� କବିତାର 

ଥିବା ନୀତି ନିୟମ ଆେମ ନି�ୟ ମାନିବା ଆବଶ�କ। 

 ନେରା_ମ ବାବୁ, ହୃଦୟ ପୁଲକିତ େହାଇଯାଉଥାଏ।ପୁନ� େସ ପ�ଶi କେଲ, ଆ�ା 

େକେତକ କବି କବିତାେର ଖରାପ ଭାଷା ପ�େୟାଗ କରି କହୁଛ|ି ଏହା ବ�z।ତା,ୁ 

ଗଠନମଳୂକ ଭାେବ େଲଖh କହିେଲ କହୁଛ|ି, ବଳେଦବ ରଥ କିପରି ବ�z େଲଖି 

କବିସଯୂ�� େହାଇଗେଲ? ସତେର ଏ ବିଷୟେର କିଛି କହିେବ କି? 

 ବାବୁ କହିେଲ,ସାହିତ� ବtୁ ସୃ�ି କେର, ଶତ� � ନୁହଁ।अଶBୀଳତାର अରଣ�େର ନ ଥାଏ 

କବିତା,ହିଂସ� ଭାବନାେର ନ ଥାଏ କବିତା,ନଗiତାେର ନ ଥାଏ କବିତା,ଆେgପେର ନ ଥାଏ 

କବିତା।ବଳେଦବ ରଥ,ର ବ�z ସାବ�ଜନୀନ ଥିଲା,େସଥିେର କାହାକୁ ଆେgପ ନ 

ଥିଲା,ଥିଲା େଛାଟ ଜୀବ େଛାଟ ଜିନିଷ ଗୁଣ ନଥାଇ ବଡ଼ େହବାର ବୃଥା ଆÈାଳନ କେଲ 

କିପରି ଉପହସିତ ହୁଏ,ଏକ अସାଧାରଣ ସେଚତନତା ଯାହା ଜଗେତ େକଵଳେର 

ବିଷଡଦଭାେବ ସୁ~�।ଜାତୀୟ କବି ବୀରକିେଶାର, ଭାଷାେର ଥିଲା ଉେ-ାଧନ, ନ ଥିଲା 

ହିଂସୁକ ଶ�ର ବ�ବହାର,କବି ଯଦୁମଣି, କବିତାେର ଥିଲା ବାaବ ବ�z,ରାଜା ଶୁଣି ଖୁସି 

େହାଇ ତା ଭିତରୁ ନୀତି ଉପେଦଶ ଛାଣି ଗ�ହଣ କରୁଥିେଲ।େହେଲ ଏେବ େକେତକ ନିଜକୁ 

ବ�z କବି କହି अଶÆୀଳ,अସାbାଧନିକ ଶ� ପ�େୟାଗ କରି ସ�ପରିଚୟ ଦିअ|ି େଯ େସମାେନ 

ସାହିତ� ଇତିହାସର ଜୟଚE�  କି ଜାହାzୀର ପରି କୂଳାzାର।େସମାନ,ର େକୗଣସି 
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ଶ�,ଵାକ� କି ପେଦ କଥାକୁ ଆେଦୗ କ!�ପାତ ନ କରିବା ସାଧୁର େମୗଳିକ କ_�ବ� େହବା 

ଉଚିତ। 

 କବି ହୁअh ବା େଲଖକ େସମାେନ ଜେଣ ଜେଣ ସାଧାରଣ ସÑ।ସୁ� ସମାଜ 

େସେତେବେଳ ଗଢା େହବ େଯେତେବେଳ ସÑ ଓ ଗ�Ñର अସଲ ସମନ¡ୟ 

ଘଟିବ।େଲାକଶ��ା େହେଲ ସାହିତ�ର ସି�ି ଘେଟ।କତାେର अଛି ପରା ରବି ଠାରୁ କବି 

ବହୁତ ଆଦରଣୀୟ। 

 େତେବ ସବୁଠୁ ବଡ଼ କଥାେହଲା ଆମର ସାହିତ� କୃତି ପାଇଁ ଲୟ ରଖିବା, ଭୟ 

ନୁହଁ।ଯାହାକୁ ପ�କୃତ ଦg େବାଲି ବିେବଚନା କରିବା ତା,ର ସମାେଲାଚନାକୁ ଚାଣକ� 

େଶÆାଜ କିbା ତା, ନୀତିବାଣୀକୁ ଗାtୀ,ର अମୃତବଚନ ମେନ କରିବା।େଯଉଁମାନ,ର 

अ|କରଣ अଶୁ�ି,ତା, କ�ାେମରାର ଛବିେର ଛାୟାକୁ ନ ଧରି ବା େସଭଳି  େଲାକ, 

ଗଦ�,ପଦ�ର କଦଯ�� କଦାକାର अେଯୗjିକ ବିେଶÆଷଣ ଓ ସମୀgା ଶୁଣିବା ଯାହା ନ��ମାେର 

େପାକ ସାଉଁଟିବା ତାହା।ତା अେପgା େସ �େଳ ଗାtୀ,ର ତିନି ମା,ଡ,ୁ ଗୁରୁ ମଣିବା 

ବହୁତ ଭଲ। 

 ନିଶା ଗରଜୁଥିବା କାଳ ରାତି� େର ହଠାତ କଳା ବାଦଲ ଫାଂକରୁ ପୁେନଇଁ ଜହiଟା 

ଆସି ମନେଖାଲା ହସିଲା ପରି ନେରା_ମ ବାବୁ, ହୃଦୟରୁ ଏକ ହସର ପ�ବଳ ଜୁଆର 

ଆସି ତା, ମୁଖମuଳକୁ ପ�ଫୁଲB ତାେର ଭିେଜଇେଦଲା।ତା, ଆଖିେର ବtା କଳା ପଟି 

ସେତ େଯମିତି ବାବୁ, ଦିବ��ାନ,ଆତG �ାନ ପ�ଦାନେର ଆେପ େଖାଲି ଗଲା।ଖୁସି ଗଦଗଦ 

େହାଇ ବାବୁ, ପାଦ ଛୁଇଁ ପ�ଣାମ ଜଣାଇେଲ।ମହାନତାର ପୁଣ�ତୀଥ� େସ ମହତ େଲାକ 

କ'ଣ େକଉଁ ପ�ତିଭାକୁ ପାଦ ଛୁଆଁଇ େଦଇଥାେ|।ସଂେଗ ସଂେଗ େକୗଣସି ଆବିଳତା ନ 
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ରଖି ସହୃଦେୟ ଆଲିzନ କେଲ।gଣିକ ସମୟ ଲାଗୁଥିଲା ମହାନ୍ ଭାରତୀୟ ସଂ:ୃତିର 

ଗୁରୁଶିଷ� ପର�ରାର ଏକ अପବୂ� ଝଲକ। ନେରା_ମ ବାବୁ, ଆଖିରୁ ବିଗଳିତ େହଲା 

େକଇେଟାପା ଆନEାଶ��।ନେରା_ମ ବାବୁ ଘେର ଖୁଆଇ ଓ ସାହିତ�େର େଲଖନୀ ଚାଳନା 

ପ�ଖର କରିବାକୁ ଆଶୀବ�ାଦ େଦଇ ବିଦାୟ େଦଇଥିେଲ ତା,ୁ।େସ ଆଉ େକହି ନୁହଁ  ତା, 

ଆଦଶ� ମାଗ�ଦଶ�କ ଓଡ଼ିଆ ମାଟିର ବରପୁତ�  ପ�ଖ�ାତ ବିପBବୀ କବି ରବି ସିଂ। 

 ଏତିକି ଭାବୁଭାବୁ ସକାଳ ୭ଟା।େଟ�ନ ପହଁଚିଲା େ�ସନେର। 

 ଘରକୁ ସअଳ ସअଳ ଆସି ସାରି େଦଇଥିେଲ ନିତ�କମ�। ମନେର ଉ,ି ମାରୁଥାଏ 

ତା, ଆଦଶ� ଗୁରୁ ମାଗ�ଦଶ�କ,ୁ କିପରି ଯଥାଶୀଘ� ଯାଇ େଦଖା କରିେବ।ମାଆ,ୁ ଭାଇ 

ଭାଉଜ ପୁତୁରା ଝିଆରୀ, କୁଶଳ ବା_�ା ବଖାଣିେଲ ଆଉ ବାହାରିପଡିେଲ ଗୁରୁ ଆଦଶ�,ୁ 

ସାgାତ କରି ପାଦଧଳିୂ ଟିେକ ଶୀଘ� େନବାକୁ। ମାଆ ବିଶ�ାମ େନବାକୁ କହୁଥିେଲ ବି ଏହା 

େମାର ଯଥାଶୀଘ� କରିବା ଆଵଶ�ଜ କହି ବାହାରିପଡିେଲ ସାଥିେର ଧରି ପାଇଥିବା 

ମାନପତ� । 

 େସଦିନ େଫବୃୟାରୀ ମାସ ଦୁଇ ତାରିଖ।ଶୀତର ପ�େକାପ େସଇମିତି ଆୟ_େର 

ରଖିଥାଏ ଧରଣୀ ମାଆ,ୁ।େକାହଲା ପବନ ମଝିେର ମଝିେର ଥରାଇେଦଉଥାଏ ତା 

ତନୁକୁ।ବାଡ଼ି ପାଚିଲା କଦଳୀ େକଇ େଫଣା ନିଜ ବ�ାଗେର େଦବାକୁ ତା, ମାଆ ଭୁଲି ନ 

ଥିେଲ।ନିଜ ବାଇକ ଧରି ଚାଲିେଲ ନେରା_ମ ବାବୁ।ଆଜି ତା, ମନ ମନ ପବନ େଘାଡା 

ପରି ଉଡୁଥାଏ।ଜୀବନର େଶ�. ଖୁସି ମୁହୂ_� ଆଉ ଖୁସିର ନିମ�ାତା, ଦଶ�ନର ମୁହୂ_�ମାନ 

ହାତ ଠାରି ତା,ୁ ଡାକୁଥାଏ ଆତG ାରୁ।ରାaାେର ଗାଡ଼ି ରଖି ବଜାରରୁ କିଛି अzୁର ଓ 

ଗୁରୁ, अତିପି�ୟ କମଳା େକଇଟା କିଣି ଓ ତା ସହ ପାଖ ମିଠା େଦାକାନରୁ କିଛି 
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େଛନାେପାଡ଼ ବ�ାଗେର ପୁରାଇ ଉଲB ସିତ ଭାେବ ଚାଲିେଲ ଗୁରୁ କବି ରବି ସିଂ , ଗ�ାମ 

अଭିମୁେଖ।ସତେର ଗୁରୁ ଏସବୁ ଶୁଣି େକେତ ଖୁସି ନ େହେବ।ତା, ପାଦ ତେଳ େସ 

ମାନପତ� କୁ ସମପ{ତ କଲାେବେଳ ଗୁରୁ ନିେ� ତା,ୁ ଛାଡିକୁ ଆଉେଜଇେନେବ।ଆଉ 

ଆଶୀବ�ାଦ େଦେବ, "अବଶି� ଜୀବନ େକବଳ ସଫଳତାର ସ¡ାଦ ଚାଖୁଥାअ କହି।" 

 ଭାବନା ରାଇଜେର ହଜୁ ହଜୁ େକେତେବେଳ େସଇ ପୁରୁଣା ମିତ�   କିbଦ|ୀ 

ମକୂସାgୀ अଶ¡É ବୃg ପାଖେର ପହଂଚିଗେଲ।ଗାଡିରୁ ଓହB ାଇପଡି ଶୁଣିେଲ ପାଖରୁ 

ଶୁଭୁଥିବା ରାମ ନାମ ସତ� େହ,ହରି ନାମ ସତ� େହ ଧ¡ନି।େକେତକ ଦରଦୀ ଆତG ୀୟ, 

अ|ଧ୍�ଵନି ତା, ଛାତିକୁ ଥରାଇେଦଉଥିଲା।अଚିହi ା अପରିଚିତ େକଉଁ ବ�jିର ଶବ 

ଯାଉଥିେଲ ବି ତା,ୁ କାହZକି ଲାଗୁଥିଲା େସ ଆଉ ତା, ସ�କ�ୀୟ ନୁହଁ ତ।ଧୀେର ଧୀେର 

େସମାେନ େସଠାରୁ ଦୂେରଇ ଗେଲ ଓ ରାମ ନାମ ସତ� େହ ଧ¡ନି କ�ମଶଃ gୀଣ 

େହାଇଗଲା।ନେରା_ମ ବାବୁ ଚାଲିେଲ ଗୁରୁ, ଗଁା ଭିତରକୁ।ବହୁଦିନ ତେଳ ଆସିଥିେଲ 

ବି ଭୁଲିଯାଇନାହଁା|ି େସଇ ମuପ ପାଖର ବଉଲ ଗଛ ପାଖର ଘର।େଯଉଁ ପାଠଶାଳାରୁ 

େସଦିନ େସ ପାଇଥିଲା ଜୀବନର ପ�ମୁଖ ପ�ଶiମାଳାର ଉପାେଦଉ ଉ_ର।ବଉଳ ଗଛମେୂଳ 

ଗାଡି ରଖି ଧରିଲା ମାନପତ�  ଆଉ ଏକ ହାତେର ଶରଧାେର ଆଣିଥିବା କିଛି 

ମିଠା,ଫଳମଳୂ।େସସବୁକୁ ଲୁେଚଇ ରଖିଥାଏ କାରଣ ଗୁରୁ ରବି ସିଂ ବଡ଼ ସ¡ାଭିମାନୀ 

।ଏସବୁ େଦଖିେଲ କହିେବ କାହZକି ଆଣିେଲ ଏସବୁ?ଦ¡ାର ନିକଟ େହେଲ।ଆ�ଯ�� 

ଲାଗିଲା େସ ଘର ଭିତରୁ ଭାସି ଆସୁଥିବା କରୁଣ କ�Eନ ଶୁଣି ।ହୁଏତ େଦଖିଥିବା ଶବ 

େସହି ବ�jି,ର ସ�କ�ୀୟ େହାଇଥିେବ।ଘରର କଲିଂ େବଲ୍ ଥେର ଟିପିେଦେଲ।େହେଲ 

େକହିବି ବାହାରିେଲ ନାହZ।ହୁଏତ କାE ଓ କଥାବା_�ା କଲିଂ େବଲ ଶ�କୁ ଶୁଣାଇ େଦଉ 
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ନଥିବ।ଆଉ ଥେର ମାରିେଲ।ଏଥର େକହି ଜେଣ ଦ¡ାର େଖାଲିେଲ।କହିେଲ କାହାକୁ 

େଖାଜୁଛ|ି ?  

 ନେରା_ମ ବାବୁ, ପାଟିରୁ ବାହାରି ପଡ଼ିଲା ସାର୍ ନାହଁା|ି କି? 

 ରବି ସାର୍? 

 େଭା େଭା େହାଇ କାE ଭିତରୁ ସ¡ରଟିଏ ତା,ୁ ଶୁଭିଲା,ନଁା େସ ଆଉ ଏ ଦୁନିଆଁେର 

ନାହଁା|ି।ଏହା କହି କବାଟ ବE କରି େସ ଚାଲିଗେଲ।ନେରା_ମ ବାବୁ, ଭରସାର 

ନିମ�ଳ ଆକାଶେର ଦୁଃଖର ଧମୂେକତୁ ଉଭାେହଲା।ତା, ଭାଷା ସାହିତ� େକନାଲକୁ େଯଉଁ 

ମୁଖ� ନଦୀ ଜଳ େଯାଗାଉଥିଲା ଆଜି େସ ନଦୀ ଶୁ� ମରୁଭୂମି ପାଲଟିଗଲା।ହାତେର ଧରି 

ଆଣିଥିବା ଫଳ ଓ ମିଠା ହାତରୁ ଆେପ ଆେପ ତେଳ ପଡ଼ିଗଲା।ଏକମୁହଁା େହାଇ କାEି 

କାEି େଫରିଆସିେଲ େସ �ାନରୁ ପୁଣି େସଇ अଶ¡É ବୃg ମଳୂକୁ।ମୁuେର ହାତେଦଇ କିଛି 

gଣ ବସି ପଡିେଲ େସ।ଆଖୁବୁଜି ଗୁରୁ,ୁ ଜଣାଇେଲ ଭjି ଶ��ାsଳୀ।ଆଉ େସଇ ଭିତରୁ 

ସେତ େଯମିତି ସିଏ ତା, ମୁuେର ହାତ ଆଉଁସି  ଆଶୀବ�ାଦ କରି ହସୁଥା|ି,ଆଉ କହୁଥା|ି 

ଏଇତ ସଫଳତା ଆର� େହଲା।ସାଧନା ଚାଲୁ ରଖିେବ।ଆଉ ଆଖି ଛଳ ଛଳ କରି ସେତ 

େଯମିତି କହୁଥିେଲ, ମଁୁ ତ ଆଉ ନାହZ, େହେଲ େକେବ ବି ଭାzି ପଡିେବନି ,ଯଦି ବି କିଏ 

କେହ, କାହZକି େଲଖୁଛ ଗଦ� କବିତା ? 

 
 

 

ଜ�ରା,େକEୁଝର* 
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ଏମିତି ବି ହୁଏଏମିତି ବି ହୁଏଏମିତି ବି ହୁଏଏମିତି ବି ହୁଏ    
 େସଦିନ ଡୁ�ଟି ସାରି ବସିଥାଏ େମା' ରୁମେର। ସt�ା ସମୟ।  

େଗାେଟ अଜଣା ନbରରୁ େଫାନ ଆସିଲା। ଜେଣ ଝିअ କରିଥିଲା 

େଫାନ । କହିଲା, ନମ:ାର । ଆପଣ ସତ�ବ�ତ ସାହୁ କହୁଛ|ି? ମଁୁ 

କହିଲି, ହଁ। େସ କହିଲା, ମଁୁ ମାଣିକ ସାହୁ(ଛଦG  ନାମ) କଟକ(ଛଦG  ସହର)ରୁ କହୁଛି। 

ଆପଣ, କବିତା 'ସାଆେ|' ସମାଜ ଖବରକାଗଜରୁ ପଢ଼ିଥିଲି। ବହୁତ ଭଲଲାଗିଲା 

କବିତାଟି। ଆପଣ, େଲଖା ମଧ� ନିୟମିତ ଆହ� ାନ ଇ-ପତି� କାେର ପ�କାଶ ପାଏ। ମଁୁ 

ପେଢ ସବୁ। ମଁୁ ଧନ�ବାଦ େଦଲି େମା' େଲଖା ପଢ଼ି େଫାନ୍ କରିଥିବାରୁ। ତାପେର ଝିअଟି 

କହିଲା, େମାେତ ଟିେକ ସାହାଯ� କରି ପାରିେବ? ମଁୁ କହିଲି କିପ�କାର ସାହାଯ� ପ�ଥେମ 

ଆପଣ କୁହh ତାପେର ମଁୁ ଚି|ା କରିବି େସ ବିଷୟେର। େସ କହିଲା, ଆପଣ, ଠିକଣାରୁ 

ଜାଣିଲି ଆପଣ, ଘର अହିୟାସ अ�ଳେର। େମାର ଜେଣ ସ�କ�ୀୟ ଭାଇ अହିୟାସ 

େପା� अଫିସେର ଚାକିରି କେର। अ ାନ ବାତ�ା ପେର େବେଳ େବେଳ ତା' େଫାନ୍ 

ଲାଗୁନି। େଯେବ ବି ରିz େହଉଛି େସ େଫାନ୍ ରିସିଭ୍ କରୁନି।  अ ାନ ଆପଣ, ଆେଡ଼ 

େବଶୀ gତି କରିଛି କି? ମଁୁ କହିଲି, ନା େବଶୀ କିଛି gତି େହାଇନି। अ} ଗଛ ଭାzିଛି। 

ଦିେନ ଦୁଇଦିନ ଭିତେର କେର© ବି ଆସିଗଲା। ଝିअଟି ବିଚଳିତ େହାଇ କହିଲା, େତେବ 

େସ େଫାନ୍ ଉଠାଉନି କାହZକି? େମାେତ ଭାରି ଦୁଃଖ ଲାଗୁଛି। ମନ ଥୟ ଧରୁନି। କ'ଣ 

େହଲା ତା'ର? େମା' ଉପେର ରାଗିଛି କି େସ? ଏମିତି କିଛି କହିଲା ପେର ମଁୁ କହିଲି, ହୁଏତ 

ସତ�ବ�ତ ସାହୁ 
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ତା, େମାବାଇଲ ଖରାପ େହାଇଥିବ ନେଚତ ହଜି ଯାଇଥିବ। ଝିअଟି କହିଲା, ମଁୁ ଭାବୁଛି 

େସ େମା' ଉପେର अଭିମାନ କରିଛି ନେଚତ ତା' ମନ ଖରାପ अଛି। ଏମିତି େହେଲ େସ 

କାହା େଫାନ୍ ଉଠାଏନି। ଏପରିକି अଜଣା ନbରରୁ େଫାନ୍ ଆସିେଲ ବି ଉଠାଏନି। 

अନଲାଇନ୍ ବି ଆେସନି। अନୁନୟ େହାଇ କହିଲା, ଆପଣ ଟିେକ େପା� अଫିସ ଯାଇ 

େଦଖା କରିପାରିେବ? ମଁୁ କହିଲି, ମଁୁ ବି ଚାକିରି କେର। େମାର ମଧ� ରବିବାର ଛୁଟି। ମଁୁ 

ଗଁାେର ରେହନି। ଶନିବାର ଘରକୁ ଯାଏ। େତଣୁ େଦଖା କରିବା କ�। ଝିअଟି ପୁଣି 

अନୁେରାଧ କରି କହିଲା, େସ ରହୁଥିବା ଭଡ଼ା ଘରର ଠିକଣା ଏବଂ ତା' େଫାନ୍ ନbର 

େଦଉଛି। ଆପଣ େଯମିତି େହଉ ତାକୁ ମିଶିବାକୁ େଚ�ା କରh। ମଁୁ ଆଶ�ାସନା େଦବାରୁ  

େସ େଫାନ୍ କାଟିଲା। ତା ପର ଦିନ ମଁୁ ଡୁ�ଟିେର ଥିବାେବେଳ ମଧ� େଫାନ୍ କଲା। ସାର୍, 

କଥା େହାଇଥିେଲ କି ତା' ସହ? ମଁୁ କହିଲି, େମାର ଡୁ�ଟି ସରିେଲ ସt�ାେର େଫାନ୍ 

ଲଗାଇବି। ଝିअଟିର ବ�ାକୁଳତା अନୁଭବ କରି ମନ� କଲି େଯମିତି େହଉ ତାକୁ ସାହାଯ� 

କରିବି। ଯଦି େଫାନ୍ ନଉଠାଏ େଦଖା କରିବି। 

 ସt�ାେର େଫାନ୍ ଲଗାଇଲି ଦୁଇ ଥର ରିz େହାଇ କଟିଲା। କିଛି ଉ_ର 

ମିଳିଲାନି। ଘ©ାଏ ପେର ପୁଣି େଫାନ୍ କଲି। ଏଥର ଉ_ର ମିଳିଲା- ହ�ାେଲ..।  ମଁୁ େମା' 

ପରିଚୟ େଦଇ କହିଲି, ଆପଣ ସତ� ମହା|ି(ଛଦG  ନାମ) କହୁଛ|ି? େସ କହିେଲ, ହଁ। 

ଆପଣ ମାଣିକ ସାହୁ,ୁ ଚିହିi ଛ|ି େବାଲି େମା' ପ�ଶiର ଉ_ରେର େସ କହିେଲ, ହଁ ସିଏ େମା' 

ଦିଦି। େତେବ ଆପଣ ତା, େଫାନ୍ ଉଠାଉ ନାହା|ି କାହZକି? ଜାଣିଛ|ି ଆପଣ, ସହିତ 

ଟିେକ କଥା ହବା ପାଇଁ େସ େକେତ ବ�a ଓ ବ�ାକୁଳିତ? ବଡ଼ ମନaାପେର अଛ|ି େସ। 

ହଁ, ଶୁଣ େମା' ସହିତ ତା, ସ�କ� ଜେଣ େଲଖକ ଏବଂ ପାଠକର। ମଁୁ ଗପ, କବିତା 
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େଲେଖ। େମା' େଲଖା ପଢି, ଠିକଣାରୁ ଆପଣ ଆମ अ�ଳେର अଛ|ି ଜାଣି େସ େମା' 

ପାଖକୁ େଫାନ୍ କରିଥିେଲ ଆପଣ,ୁ େଦଖା କରିବା ପାଇଁ। ଆପଣ ଥେର କଥା େହାଇ 

ଯାଆh ତା, ସହ। ତା, ମନ ହାଲୁକା େହାଇଯିବ। େସ କହିେଲ, ହଁ ମଁୁ ଆଜି କଥା 

େହବି। ତାପେର େଫାନ୍ କାଟିେଲ। କିଛି ସମୟ ପେର େଫାନ୍ ଆସିଲା ସେରାଜିନୀର। 

ଆ�ା, କଥା େହେଲକି ସତ� ସହ? ମଁୁ ହଁ' କହୁ କହୁ ତା, ପାଟିରୁ ବାହାରି ଆସିଲା, େସ 

ମା,ଡ଼ଟା ଭଲେର କଥା େହଲାତ ଆପଣ, ସହ? େମାେତ ଭାରି ଖୁସି ଲାଗିଲା ଝିअଟି 

ମୁହଁରୁ େସହି 'ମା,ଡ଼ଟା' ଶ� ଶୁଣି। େବାଧହୁଏ େସତିକି ଆତG ୀୟତା/ଆପଣାପଣ ନଥିେଲ 

େକହି ହଠାତ ମା,ଡ଼ ଶ� ଉ�ାରଣ କେରନି। ମଁୁ ବି ମଜାେର କହିଲି, ହଁ େସ ମା,ଡ଼ଟା 

ଆପଣ, ସହ କଥା େହବ େବାଲି କହିଛି। େଫାନେର ବି େଗାେଟ ଆଶ�aିକର ଶ� 

ଶୁଣିବାକୁ ପାଇଲି ଝିअଟି କ²ରୁ। 

 କିଛି ଦିନ ପେର ପୁଣି େଫାନ୍ ଆସିଲା ମାଣିକର। ଏଥର ଆ�ାରୁ ମଁୁ େହାଇଯାଇଥିଲି 

ଭାଇ। େସ କହିଲା, ଭାଇ ଜାଣିପାରୁଛ|ି ନା େମାେତ? ମାଣିକ କହୁଛି। ଜାଣିଛ|ି ଭାଇ, 

େସ ମା,ଡ଼ଟା େମା' ଉପେର ରାଗିଥିଲା। ମଁୁ କାହZକି अ ାନ ଦିନ ତାକୁ େଫାନ୍ କଲିନି 

େସଥିପାଇଁ। େସ ଘଡ଼ଘଡ଼ି ଓ ଝଡ଼/େତାଫାନକୁ ଡେର। ପ�କୃତେର ମଁୁ େସଦିନ ତାକୁ େଫାନ୍ 

କରିଥିଲି। େଫାନ୍ ଲାଗିଲାନି। ତା ପର ଦିନ ସୁଇଚ୍ अଫ୍ ଥିଲା। ତାପେର େଯେବବି 

େଫାନ୍ କେର େସହି ରାଗେର େସ ରିସିଭ୍ କେରନି। ଭାରି ଗପୁଡି ଝିअଟା। େମା' ସହିତ 

ତା'ର ଚିହi ା ଜଣା କିଛି ନଥିଲା। अଥଚ अତି ପରିଚିତ ମଣିଷଟିଏ ପରି େସ େମା' ସହିତ 

ଗପି ଚାଲିଲା େକାଡ଼ିଏ ପଚିଶ ମିନିଟ୍। ନିଜ କଥା, ସତ� କଥା, ପଢାପଢି କଥା, ଘର କଥା 

ସବୁ କହିଲା। ତା' ମନ ଭାzି ନପାରି ସବୁ ଶୁଣିଲି। େଶଷକୁ କହିଲା, ପିBଜ୍ ଭାଇ ଆଉ 
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ଥେର ସତ�କୁ େଫାନ୍ କରି କହିେଦେବ ମଁୁ େକେତ ବ�a ଥିଲି ତା' ଖବର ଜାଣିବା ପାଇଁ 

େଯମିତି ତା' ମନରୁ ସବୁ अଭିମାନ ଦୂର େହାଇଯିବ। େମା' ଠାରୁ ପ�ତିଶ��ତି ପାଇ େଫାନ୍ 

କାଟିଲା। ମଁୁ ପୁଣିଥେର ସତ� ସହିତ କଥା େହାଇ ସବୁକଥା କହିଲି ଓ ତାର अଭିମାନ ଦୂର 

କରିବାେର ସgମ େହଲି । 

 ଏେବ େସ ଭାଇ-ଭଉଣୀ ଦୁେହଁ ଭାରି ଖୁସି। ମଁୁ ବି ଖୁସି େଯେହତୁ େମା' -ାରା 

େସମାନ, ଭୁଲ୍ ବୁଝାମଣା ବା ମାନ-अଭିମାନ ଦୂର େହାଇଥିଲା। ମଁୁ ନୁେହଁ ବରଂ େମା' 

ସାହିତ� େସମାନ,ୁ ମିଶାଇ େଦଇଛି ଏକଥା अନୁଭବ କଲି। େବେଳ େବେଳ ମାଣିକ 

େଫାନ୍ କେର। େସ ଗପୁଡି ଝିअଟା ସହିତ କଥା େହବାକୁ ଭାରି ଭଲଲାେଗ। 

ହ� ାଟ୍ସଆପେର ଚାଟ୍ ବି କେର। େମା' ଠାରୁ େଢର ସାନ େସ ଦୁେହଁ। ଏେବ େସ ଭାଇ-

ଭଉଣୀ ଦୁେହଁ େମାର ବି ଭାଇ-ଭଉଣୀ ପାଲଟିଯାଇଛ|ି। 

 େଯେତେବେଳ େସ ଗପୁଡି ଝିअଟା କଥା ଭାେବ ଭାରି ଭଲଲାେଗ। ତା' ଆପଣାପଣ 

ପାଖେର ବtା ପଡିଗଲା ପରି ଲାେଗ। ମନ ମଧ�େର େଗାେଟ ଭାବନା ଆେସ ଜୀବନେର 

େବେଳ େବେଳ ଏମିତିବି ହୁଏ । 
 

 

 

ଶ�ୀ ସତ�ବ�ତ ସାହୁ 

ପଲB ାସାହି, କମାଳପୁର, 

अହିୟାସ, ଯାଜପୁର- ୭୫୫୦୩୬ 

େମା- ୯୩୩୮୧୬୫୬୧୯ 
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ରgା ବtନରgା ବtନରgା ବtନରgା ବtନ    
 "ଦୁନିଆ େର ଭାଇ ଭଉଣୀର ସ�କ� ଏକ ପବିତ�  ସ�କ�। ଭାଇ 

ସବୁେବେଳ ଭଉଣୀ ର ପାେଖ ପାେଖ ଥାଏ। ଭଉଣୀକୁ ଆତG ନିଭ�ରଶୀଳ 

କରି ଗଢ଼ିବାେର େହଉ अବା ଆତG ରgା କରିବା େହଉ, ଭାଇ ର 

ସବୁଠାରୁ अଧିକା अବଦାନ ଥାଏ। ସାଇେକଲ ଚେଲଇବା େବେଳ ହାତ ଛାଡ଼ି େଦବା େହଉ 

କିbା ନିଜ ଚକେଲଟ ରୁ ଭଉଣୀ ପାଇଁ କିଛି ରଖିବା ସବୁ େgତ�  େର ଭାଇ ନିଜ ଭଉଣୀ 

ସହିତ ଥାଏ। ଭଉଣୀର ବାହାଘର େର େଯେତ ଖୁସି ହୁଏ, େସତିକି ଦୁଃଖୀ ବି ହୁଏ 

ଭାଇଟିଏ। ଆଉ ଭଉଣୀ େହଉଛି ଭାଇ ର ଦମକଳ େକE�। ବାପା, ମାଡ଼ ରୁ ରgା େହଉ, 

:ୁଲ ର ଘର ପାଠ େହଉ କିbା େକୗଣସି ଝିअକୁ େପ�ମ ନିେବଦନ େହଉ, ଭଉଣୀ 

ସବୁେବେଳ ଭାଇ ର ସାହାଯ� ପାଇଁ ତÂର ଥାଏ। େମା ଭାଇ କୁ ପାଇ ମଁୁ ବହୁତ ଖୁସି। 

ଭଗବାନ , ପାଖେର ପ�ାଥ�ନା କରୁଛି େମା ଭାଇ କୁ ଘ© େଘାେଡ଼ଇ ରଖିଥାh।"  

 ଟିଭିେର ରgାବtନ ଉପଲେg େହଉଥିବା ଏକ କାଯ��କ�ମେର ଝିअଟିର ଭାଇ 

ସbtେର ଏହି ବ�ାଖ�ା ଶୁଣି ଟିେକ ମୁହଁ ଶୁେଖଇେଦଲା ଦିଶା। ୨୬ ବଷ� ବୟ:ା ଦିଶା ଏଇ 

ଭାଇ ପ�ସz କୁ େନଇ େବଶ ଭାବପ�ବଣ। ବାପା ମାଆ ,ର େଗାଟିଏ େବାଲି अଳିअଳି 

ଝିअ। ବହୁତ ଯତi େର ବଡ଼ କରିଛ|ି। କିh ଭାଇ ର अଭାବ ସବୁେବେଳ ରହି ଆସିଛି ତା 

ମନେର। ରାgୀ ପ!ୂ{ମା ଆସିେଲ େଯେତେବେଳ ତା ସାz ମାେନ ନିଜ ନିଜ ଭାଇ,ୁ ରାgୀ 

ବାt|ି, େସେତେବେଳ ଦିଶା ର ବି ମନ ହୁଏ ରାgୀ ବାtିବା ପାଇଁ। େକେତେବେଳ ପଡ଼ିଶା 

ଲିପ୍ ସା ଦାସ 
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ଘର ପୁअ, େକେତେବେଳ :ୁଲ ସାz,ୁ ରାgୀ ବାtି ଖୁସି ସିନା େହଇଯାଏ େସ କିh 

େସମାନ, ଠାରୁ ଭାଇ ର େସiହ ର अନୁଭବ େକେବ ପାଇପାେର ନାହZ।  

 ଭଗବାନ, ପାଖେର ତା'ର େକବଳ େଗାଟିଏ अଭିେଯାଗ ଥାଏ େଯ ତାକୁ କାହZକି 

ଭାଇଟିଏ େଦେଲନି ପ�ଭୁ। କିh ଭାଇ ବିନା ବ�ିବା ଶିଖିଯାଇଥିଲା େସ। ଦିଶା ଚାକିରୀ 

କରିଥାଏ ବାzାେଲାର ର େଗାଟିଏ କ�ାନୀ େର। େସଦିନ ଆପାଟ�େମ© ଲିÏ େର ତା 

ସହିତ େଦଖା େହେଲ ଜେଣ ଯୁବକ। େବାଧହୁଏ ନୂଆ ନୂଆ ଆସିଥା|ି େସ। ଦିଶା କୁ 

େଦଖି ସିGତହାସ� ଟିଏ େଦେଲ ଏବଂ କହିେଲ, "େହେଲା। ମଁୁ अଂଶୁ, ପୁରା ନାମ अଂଶୁମାନ। 

ଆଜିଠାରୁ ଏଇଠି ରହିବାକୁ ଆସିଛି। ଏଇଠି େଗାଟିଏ ଇେଭ© ମ�ାେନଜେମ© କ�ାନୀ 

େର ପବିB କ ରିେଲସନ अଫିସର अଛି। ଆଉ ଆପଣ?" ଦିଶା ଟିେକ ସମୟ अଟକି ନିଜ 

ପରିଚୟ େଦଲା ଆଉ ନିଜ କାମ ସbtେର କହିଲା। େସଦିନ େସତିକି କଥା େହାଇ ଦିଶା 

ବାହାରିଯାଇଥିଲା ନିଜ अଫିସ କୁ।   

 ଏେବ ପ�ାୟ ପ�ତିଦିନ ଦିଶା ଏବଂ अଂଶୁ େଦଖା ହୁअ|ି ପର~ର ସହିତ। ବିେଶଷ କିଛି 

କଥାବା_�ା ନାହZ କିh େକହି େକେବ କାହାକୁ अଣେଦଖା କରି ଚାଲି ଯାଆ|ି ନାହZ। ଦିଶା 

ବହୁତ େଚ�ା କରିଲା अଂଶୁମାନ ,ୁ େଫସବୁକ େର େଖାଜିବା ପାଇଁ, କିh େକୗଣସି 

ସଫଳତା ପାଇଲା ନାହZ। ତା ପେର େସ अଂଶୁମାନ କୁ େଫସବୁକ େର େଖାଜିବା ବE 

କରିେଦଇଥିଲା।  

 େଗାଟିଏ ଦିନର କଥା। ଦିଶା अଫିସ ରୁ ଆସିବା େବେଳ ଖୁବ େଜାର େର ବଷ�ା 

େହଉଥାଏ। ଦିଶା ବସ �ପ େର ବସ କୁ अେପgା କରିଥାଏ। ଏତିକି େବେଳ େଗାଟିଏ 

କାର ଆସି ଠିଆ େହଲା ତା ଆଗେର। ତା ପେର अଂଶୁ ତାକୁ ଈଶାରା େଦଲା କାର ଭିତେର 
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ଆସି ବସିବା ପାଇଁ। ଦିଶା େସଦିନ अଂଶୁ ସହିତ କାର େର ଆସିଲା ନିଜ ରୁମ କୁ। ବାଟେର 

ଆସିଲା େବେଳ ଉଭେୟ ପର~ର ର ଜୀବନ ଓ କାମ ବିଷୟେର କଥା େହାଇଥିେଲ ଏବଂ 

ଉଭୟ,ର େଫାନ ନbର ମଧ� ଆଦାନ ପ�ଦାନ କରିଥିେଲ।  

 ତା ପରଠାରୁ ଦିଶା ଆଉ अଂଶୁ ର ବtୁତ¡ ବଢ଼ିବାେର ଲାଗିଥିଲା। अଂଶୁ ମଧ� ଦିଶା 

ପରି ନିଜ ବାପା ମାଆ ,ର େଗାଟିଏ େବାଲି ପୁअ ଥିଲା ଏବଂ ତା ହୃଦୟେର ମଧ� ଭଉଣୀ 

ପାଇଁ େଗାଟିଏ ଶନୂ� �ାନ ରହିଥିଲା। ଉଭେୟ अଂଶୁ ଏବଂ ଦିଶା ପର~ରର ହୃଦୟେର 

ଥିବା େସଇ ଶନୂ� �ାନ କୁ ପରୂଣ କରୁଥିେଲ। ଦିଶାର େକୗଣସି ସାହାଯ� ଆବଶ�କ 

େହେଲ अଂଶୁ ତା ପାଖେର ଥାଏ ଆଉ अଂଶୁ କୁ କିଛି ଆବଶ�କ େହେଲ ଦିଶା ସବୁେବେଳ 

ତÂର ଥାଏ। ଯଦିଓ ଦିଶା अଂଶୁ କୁ ବିେଶଷ ସାହାଯ� କରିପାେର ନାହZ କିh अଂଶୁ ର 

ଦୁଃଖ, ସୁଖ ବା©ିବା ପାଇଁ ତା ପାେଖ ପାେଖ ଥାଏ।  

 अଂଶୁ ସବୁେବେଳ ଦିଶାର ପ�ତିଟି କାମ ଉପେର ନଜର ରଖୁଥାଏ। ଦିଶା କାହା ସହିତ 

ମିଶୁଛି, କାହା ପାଖକୁ ଯାଉଛି, କାହା ସହିତ କଥା େହଉଛି ସବୁ କିଛି। ଦିଶା ର େଛାଟ 

େଛାଟ ଭୁଲ ପାଇଁ ତାକୁ ଗାଳି ମଧ� କରୁଥାଏ। ଯଦି ଦିଶା କୁ େକହି ଖରାପ୍ ଆଖିେର 

େଦଖିବାର अଂଶୁ େଦେଖ େତେବ ତାକୁ ନି�ିତ ପାେନ ଚେଖଇ ଦିଏ।  

 କିh ଏ ସମାଜ ଉଭୟ, ସ�କ� କୁ ପବିତ�  ଦୃ�ି େର େଦଖିଲା ନାହZ। ସମେa ଦିଶା 

ଏବଂ अଂଶୁର ପଛେର ନାନା କୁ�ାରଟନା କରିେଲ। ଏ ସବୁ ଧୀେର ଧୀେର ଦିଶା ଏବଂ 

अଂଶୁ ର କାନ େର ପଡ଼ିଲା। ଏ ସବୁ ଶୁଣି ଦିଶା ବହୁତ ମନ ଦୁଃଖ କରିଲା। ତା ପେର ତାକୁ 

अଂଶୁ କହିଲା କି ରାgୀ ବାtି ତା, ଭାଇ ଭଉଣୀର ସ�କ� କୁ ସ¡ୀକୃତି େଦବା ପାଇଁ।  

 ଦିଶା अଂଶୁ କୁ କହିଲା, "ଭାଇ କଣ ଖାଲି ରj ସ�କ� େର ହୁଏ? ହୃଦୟର ସ�କ�ର 
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କଣ କିଛି ମଲୂ� ନାହZ? େକବଳ େଗାଟିଏ ରାgୀ ବାtି େଦେଲ କଣ ଏ କଥା ପ�ମାଣିତ 

େହାଇଯିବ େଯ ମଁୁ ତୁମ ଭଉଣୀ ଆଉ ତୁେମ େମା ଭାଇ? ଆମ ଉଭୟ,ର ଚି|ାଧାରା ର 

କଣ କିଛି अଥ� ନାହZ? ଏଇ ସମାଜର ଭୟେର େଲାକ ନିଜ େପ�ମିକ ହାତେର ରାgୀ ବାtି 

ତାକୁ ଭାଇ େବାଲି କହିେଦଉଛ|ି। ନିଜ ରjର ଭାଇ ରgକ େହବା ବଦଳେର ଭଉଣୀର 

ଇ�ତ ର ଭgକ ସାଜୁଛି। େକବଳ ସମାଜ ଆଖିେର ଧଳିୂ େଦବା ପାଇଁ ଯଦି ରାgୀ ର 

ଉºାବନ େହାଇଛି େତେବ ମଁୁ ତୁମକୁ ରାgୀ ବାtିବା ପାଇଁ ରାଜି। କିh ଏ ସବୁ କରି ମଁୁ େସ 

ପବିତ�  ରାgୀ ର अପମାନ କରିପାରିବି ନାହZ।"  

 ଏ ସବୁ ଶୁଣିବା ପେର अଂଶୁ କହିଲା, "ତୁମ ପରି େଗାଟିଏ ଝିअକୁ ନିଜ ଭଉଣୀ ରୂେପ 

ପାଇ ମଁୁ ଧନ�। ମଁୁ ଭଗବାନ, ପାଖେର କୃତ�ତା �ାପନ କରୁଛି େଯ େମା ଜୀବନେର 

ତୁମ ପରି ଜେଣ ଝିअକୁ େମା ଜୀବନେର ଆଣିେଲ। ଆଜି ହୁଏତ ତୁେମ ମେତ ରାgୀ ନ 

ବାtିପାର, କିh ଆଜି ମଁୁ ତୁମକୁ ରାgୀ ବାtିବି। ଏ ରାgୀ ଆମ ସ�କ�ର ସ¡ୀକୃତି ପାଇଁ 

ନୁେହଁ, େମାର ତୁମ ପ�ତି ଥିବା ଭଲ ପାଇବା, ସ�ାନ, େସiହ ର ପ�ତୀକ ଭାେବ ରହିବ। ଏ 

ରାgୀ ବାtି ମଁୁ ତୁମ ପାଖେର ପ�ତି�ା କରୁଛି କି ତୁମ ଜୀବନର େକୗଣସି ବାଧାବିଘi ତୁମକୁ 

ଏକା ସ��ଖୀନ େହବାର ସୁେଯାଗ େଦବି ନାହZ ମଁୁ। ସବୁେବେଳ ତୁମ ପାଖେର ରହିବି ତୁମ 

ଭାଇ େହାଇ।" 

 ସମାଜର କୁ�ାରଟନାକୁ ଖାତିର ନକରି େସଦିନ ଦୁଇଟି ପବିତ� ହୃଦୟ ବାtି 

େହାଇଯାଇଥିେଲ େସiହର ଏକ अନୁପମ ବtନେର, ରgା ବtନେର।  
ଡୁମୁଡୁମା ହାଉସିଂ େବାଡ୍� କେଲାନୀ, ଡୁମୁଡୁମା,  

ଭୁବେନଶ¡ର 
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କେରାନା କେରାନା କେରାନା କେରାନା : : : : ଏକ ପରିବ_�ନଏକ ପରିବ_�ନଏକ ପରିବ_�ନଏକ ପରିବ_�ନ    
 ରିତୁ अେନକ ଦିନ େହଲା ତା ମା'କୁ େଦଖିନି। ବାପା, ପାଖେର 

अଳି କେର,କାେE। ବାପା ବି ଆଉ କ'ଣ କରିେବ ! େଫାନ କରି 

ଶାଲିନୀ ସହ କଥା କେରଇ ଦିअ|ି। ରିତୁ କାEି କାEି କୁେହ," 

ମାଆ,ତୁେମ େକଉଁ ଦିନ ଡାjରଖାନାରୁ େଫରିବ? ଶାଲିନୀ ଝିअକୁ  ଆଶ¡ାସନା େଦଇ 

କୁେହ," ହଁ େର ମା'  େଫରି ଆସିବି ବହୁତ ଜଲଦି।ତୁ ବାପା, କଥା ମାନିବୁ, ହଇରାଣ 

କରିବୁନି,ଠିକ୍ ସମୟେର ଖାଇବୁ, ବାହାରକୁ ଯିବୁନି।ମଁୁ ଆଉ କିଛି  ଦିନ  ପେର  

ଯିବି।अେନକ ପ�କାର କଥା କହି ତାକୁ ଚୁପ୍ କେରଇଦିଏ ଶାଲିନୀ। 

 ଶାଲିନୀ େଗାେଟ ଡାjରଖାନାେର ନସ� अଛି।ରାତି ଡୁ�ଟି ଥିେଲ େସ ଦିନେର ଝିअ 

ସହ ସମୟ ବିତାଏ। ଆଉ ଦିନେର ଡୁ�ଟି ଥିେଲ ରାତିେର ସମୟ  ବିତାଏ। ପା� ବଷ�ର 

ଝିअ ରିତୁ।କିh ଏ କେରାନା ରୂପୀ ଭୟ,ର ମହାମାରୀ ଭାରତକୁ ଗ�ାସ କରି ଓଡିଶା 

ପହଁଚିବା ଠାରୁ ଶାଲିନୀକୁ େସଇ ଡାjଖାନାେର ରହିବାକୁ ପଡୁଛି। ସବୁେବେଳ େସଇ 

େଗାଟିଏ େରାଗର ନୂଆ ନୂଆ େରାଗୀ, ସହ ଶାଳିନୀର ମୁକାବିଲା ହୁଏ।ଖାଇବା ,ପିଇବା 

େଶାଇବା େଯମିତି ଏକପ�କାର ଭୁଲି ଯାଇଛି େସ। 

 କେରାନା ଏକ ମାରାତG କ ସଂକ� ାମକ େରାଗ। ସରକାର ପgରୁ ସମa 

ଗଣମାଧ�ମେର ଘନ ଘନ ସେଚତନତାର ବା_�ା। ସାମାଜିକ ଦୂରତା ବଜାଇ ରଖh। 

ବାରbାର ହାତ ଧୁअh। अଯଥା ବାହାରକୁ ଯାଆh ନାହZ।ପରିବାର ସହ ସମୟ 

ପି�ୟଦଶ{ନୀ ମହା|ି 
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ବିତାh।ଏ   ମହାମାରୀକୁ ସମେୂଳ ନାଶ କରିବାକୁ ଡାjର ତଥା ସମa ସ¡ା��କମ�ୀ 

ଯଥାସାଧ� ଉଦ�ମ କରିବାେର ଲାଗିଛ|ି। ଏଭଳି ଏକ ଭୟ,ର ପରି�ିତିେର େସ କିପରି 

ବା ଯିବ ଝିअକୁ େଦଖିବାକୁ! अେନକ ଦିନର ବ�ବଧାନେର ଝିअକୁ େଦଖିବାକୁ ଯଦି େସ 

ଯାଏ ତାର ମାତୃତ¡ ନି�ୟ ବt େଡଇଁବ।ଝିअକୁ େକାଳାଗ�ତ କରିବାର अଭିଳାଷ ଝିअକୁ 

େଦଖିବା ମାେତ�  ଉେଦ� କ େହବ।େସଥିପାଇଁ ଶାଲିନୀ ଚାେହଁନି ଝିअ ସହ େଭଟ 

େହବାପାଇଁ। 

 କେରାନା ୱାଡ�େର ରାତି କାଟିବା େବେଳ ଶାଲିନୀ 

 ବସି ଭାବୁଥାଏ ନୀ� ଜାତିେର ଜନG  େହାଇଥିବାରୁ अେନକ ତାକୁ ହୀନ ଦୃ�ିେର 

େଦଖ|ି। ତା' ଝିअ ରିତୁ अନ� ପିଲା, ସହ େଖଳିବାର େଦଖିେଲ ମଧ� अେନକ କଥା 

ଶୁଣା|ି ଆପାଟ�େମଂଟେର ରହୁଥିବା େଲାକମାେନ।ପିଲା େଲାକ େସ ବା କାହZ ବୁଝିବ 

େଲାକମାନ,ର ମାନସିକତା।କାEି କାEି ସବୁ କଥା େମା ଆଗେର କୁେହ। ମଁୁ ବି ବିଚାରି 

କଣ କହି ଆଶ¡ାସନା େଦବି ଜାଣିପାେରନି।  

 ଏେବ ଏହି କେରାନା େଯାଗୁ ସବୁଆଡ଼ ଲକ୍ ଡାଉନ୍ । େକହି ବାହାରକୁ 

ଯାଉନଥିେବ।ସମେa ନିଜ ନିଜ ଘେର ବEୀ। ପିଲା,ର େଖଳା ବୁଲା ବି ବE।ଯିଏ ଯାହା 

ଘେର ନିଜ ନିଜର ପରିବାର ସହ।ଏେବ େକହି ସୁେଯାଗ ପାଉନଥିେବ ରିତୁର କअଁଳ 

େକାମଳ ହୃଦୟକୁ ଆଘାତ କରିବାକୁ। େସ ଯାହା େହଉ ପ�େତ�କ ଦିନ ରିତୁ ର େସଇ 

अଭିେଯାଗ ଆଉ େଲାକମାନ,ର କଟୁକଥାରୁ ତ� ାହି ମିଳିଲା। 

 ଏହିଭଳି ଶାଲିନୀ ଭାବୁ ଭାବୁ େଫାନ ରିz େହଲା। ଆେର, ଏେତ ରାତିେର ରିତୁ 

ବାପା, େଫାନ। ବ�a ବିବ�ତ େହାଇ େଫାନ ରିସିଭ କରିବା ମାେତ�  େସପଟୁ ରିତୁର 
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ବିକଳ କ�Eନ।କାEି କାEି ରିତୁ କହୁଛି,"ମାଆ, ତୁେମ େକେବ ଆସିବ? େମାର ବହୁତ 

ମେନ ପଡୁଛି ତୁମ କଥା। କାଲି ଯଦି ନ ଆସ େତେବ ମଁୁ ଚାଲିଯିବି ଡାjରଖାନା।"  ଝିअର 

ବୁକୁଫଟା କାE ଶୁଣି ଶାଲିନୀ ନିଜକୁ ଆଉ ସ�ାଳି ପାରିଲାନି। " ହଁ,େର ମାଆ ମଁୁ କାଲି 

ନି�ୟ ଯିବି ତେତ େଦଖିବାକୁ। ଆଉ କିଛି କହିନପାରି େଫାନ ରଖିେଦଲା ଶାଲିନୀ। 

 ସକାଳ େହବାରୁ ଶାଲିନୀ ଡାjର,ୁ କହି  େଗାେଟ ଘ©ା ପାଇଁ ଘରକୁ ଯିବାକୁ 

अନୁମତି େନଇ ଗଲା।େସହି ୟୁନିଫମ�,େଗBାବସ୍, ମା: ପିtି ହZ ଯିବାକୁ ପଡିଲା 

ଶାଲିନୀକୁ।:ୁଟିେର ଆସୁଥିବା ସମୟେର ଶାଲିନୀକୁ େଲାକମାେନ ପୁ�ବୃ�ି କରୁଥା|ି। 

ଶାଲିନୀକୁ ବହୁତ ଖୁସି ଲାଗୁଥିଲା ହୀନ ଦୃ�ିେର େଦଖିଥିବା େଲାକମାନ,ର ପରିବ_�ନକୁ 

େଦଖି।ବାଲକୁନିେର ଠିଆ େହାଇଥିେଲ ରିତୁ ଆଉ ତା' ବାପା।  ଶାଲିନୀକୁ ଦୂରରୁ 

ଆସୁଥିବାର େଦଖି ରିତୁ ଧାଇଁଲା ବିÜିଂଗ ବାହାରକୁ। ପେଛ ପେଛ ଧାଇଁଥା|ି ରିତୁର 

ବାପା। ରିତୁ ତଳକୁ ଆସି ୱାଚମ�ାନକୁ େଗଟ୍ େଖାଲିବାକୁ କହିଲା କିh େସ େଖାଲିଲା 

ନାହZ। ରିତୁ େଗଟକୁ ଧରି ବହୁତ କାEିଲା।ରିତୁକୁ ପଛ ପାଖରୁ ଧରିଥା|ି ତା' ବାପା। 

େଗଟ୍ ବାହାେର ଶାଲିନୀ ପାଟିକରି କହୁଥାଏ," ନା, େଲା ମାଆ େମା ପାଖକୁ ଆେସନା ,ମେତ 

ଛୁଏଁନା।ବହୁତ ଜଲ୍ଦି ମଁୁ ଘର ଭିତରକୁ ଯିବି।କିh ଏ େରାଗ ଆଉ େମା ବୃ_ି ପାଇଁ କିଛି 

ଦିନ ତେତ େମା ଠାରୁ अଲଗା ରହିବାକୁ ପଡିବ। ଶାଲିନୀ ଆଖିର ତତଲା ଲୁହେର ମା: 

ଭିଜୁଥିଲା।ରିତୁର ବାପା ମଧ� ରିତୁକୁ अେନକ ବୁେଝଇେଲ। ସୁନା ଝିअ ରିତୁ ମଧ� ସବୁ 

ବୁଝିଗଲା ପରି ଶାଲିନୀ ଉେ�ଶ�େର ପବନେର ଚୁbନଟି ଆ,ିେଦଲା।ଶାଲିନୀ େଫରିଗଲା 

ତା' କମ��ଳକୁ। ରିତୁ ତା' ବାପା ପିଠିେର ଲାଉ େହାଇ ଚାଲିଗଲା ଘରକୁ। 

 କିh ରିତୁ ମନେର େଗାଟିଏ ପ�ଶi େଖଳୁଥିଲା। ପ�ଶiର ଉ_ର ଜାଣିବା ପାଇଁ େସ ତା' 
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ବାପା,ୁ ପଚାରିଲା," ବାପା, ଆଜି ଆମ ବିÜିଂଗ ଆଉ ପାଖ ବିÜିଂଗର ସବୁ अ,ଲ, ଆ©ି 

କ'ଣ ପାଇଁ ମାଆ ଉପରକୁ ଫୁଲ ଫିzୁଥିେଲ?େସମାେନ ତ ମା'କୁ ପସE କର|ିନି। ରିତୁର 

ବାପା ଟିକିଏ ହସି କହିେଲ," େତା ମାଆ କୁ ସମେa ଏେବ ବହୁତ ଭଲ ପାଉଛ|ି। େସ 

अେନକ େଲାକ,ୁ େସବା କରି କେରାନା ରୁ ଆେରାଗ� କରିଛି େସଥିପାଇଁ। " କଥା ନ 

ସରୁଣୁ ରିତୁ କହିଲା," ହଁ ବାପା ଠିକ୍ ତୁେମ େଯମିତି  अଳିଆ ଉେଠଇବା ଚାଚା, ସହ ମଁୁ 

କଥା ହୁଏ ଆଉ େସ ମେତ ଚକେଲଟ ଦିअ|ି େବାଲି ତା,ୁ ରାଗିକି अେନକ କଥା 

କୁହ।ମେତ େଜାର କରି ଘର ଭିତରକୁ େନଇ ଆସ। ଆଉ ଏଇ କିଛି ଦିନ ତେଳ ତା, 

ସହ ହସି ହସି କଥା େହାଇ ଶେହ ଟ,ିଆ େନାଟଟି ହାତକୁ ବେଢ଼ଇେଦଲ। ରିତୁର କଥା 

ଶୁଣି ତା' ବାପା ତାକୁ େକାଳକୁ ଟାଣି ଆଣି ସାମାନ� ହସି ମେନ ମେନ ଭାବୁଥା|ି ସତେର, 

ଏ କେରାନା େକେତ ପରିବ_�ନ ଆଣିେଦଲା! 

 
 

 

 

 

 

 

 

ପି�ୟଦଶ{ନୀ ମହା|ି(ଶିgୟିତ� ୀ) 

େଖା��ା 
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ହତଭାଗା ପୁअହତଭାଗା ପୁअହତଭାଗା ପୁअହତଭାଗା ପୁअ    
 ସବୁ ମା ବାପା ଚାହଁା|ି, େମା ପିଲା ମଣିଷ େହଉ ଭଲ ଚାକିରି 

କରୁ ଖୁସିେର ରହୁ, ଦିେନ େମା ବାପା ମା" ବି େଦଖିଥିେଲ ଏମିତି ସ¡ପi, 

ଲାଗି ପଢିଥିେଲ ଆମ ଭାଇ ଭଉଣୀ,ୁ ପାଠ ପଢାଇ ମଣିଷ କରିବାେର, 

ବାପା େମାର ଦିନ ମଜୁରିଆ ପର ବିଲେର ମଲୂ ଲାଗିେଲ, ଆମ ପରିବାରର ଗୁଜୁରାଣ 

େମେ©  

  ଯାହା ମଲୂ ଲାଗ|ି ଆମ ଭାଇ ଭଉଣୀ, ପାଠ ପଢାେର ଖ�� େହଇ ଯାଏ, ଆଉ 

ପରିବାର ବହୁତ କ�େର ଚେଳ, େବେଳ େବେଳ ଭାଇ ଭଉଣୀ ଖାଇସାରିଲା ପେର, ବାପା, 

ମା,", ପାଇଁ କିଛି ଖାଇବା ନ ଥାଏ, େଭାକ ଉପାସେର ବାପା, ମା" ରାତି କଟା|ି , େଯେତ 

କ� େହଉ ପେଛ, ଆମ ଭାଇ ଭଉଣୀ ଦୁହZ,ୁ େକେବ େକୗଣସିେର अବେହଳା କରି 

ନାହଁା|ି, ବାପା,ର ଏ ସବୁ କ� େଦଖି ଆେମ ଭାଇ ଭଉଣୀ ଚାହZେଲ ବି କିଛି କରି ପାରୁ 

ନ ଥାଉ, ଯାହା େହଉ, ବହୁତ କ�େର ମଁୁ ଦଶମ େଶ�ଣୀ ପରୀgା େଦଇ, ଭଲ ନbର ରଖି 

ପାସ କଲି, କେଲଜେର ପାଠ ପଢିବା ପାଇଁ ଇଛା ଥିେଲବି, अଥ� ସାଜୁଛି ବାଧକ, କାରଣ 

ବାପା, ପାେଖ େସତିକି ପୁsି ନଥାଏ, େମାେତ କେଲଜେର ପାଠ ପଢାଇବାକୁ, କିh 

ବାପା,ର ଏକା| ଜିଦ୍ େମାେତ କେଲଜେର ପାଠ ପଢାଇବାକୁ, କିh େମାର କେଲଜେର 

ପାଠ ପଢିବାକୁ ଇଛା ଥିେଲ ବି, ପରି�ିତି େମାେତ अଟକାଉଛି, କିh ବାପା, ଜିଦେର 

େଶଷେର କେଲଜେର ନାମ େଲଖାଇଲି,+୨ ପାଠ ପଢିଲି, ପାସ୍ ବି କଲି, +୨ ପରୀgା 

ସରିଲା େବଳକୁ େମା ସାନ ଭଉଣୀର ଦଶମ େଶ�ଣୀ ପରୀgା ସରିଲା, ବାପା ତାକୁ 

अନ| କୁମାର ସାହୁ 
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କେଲଜେର ପାଠ ପଢାଇବାକୁ ଜିଦ୍ ଧରିେଲ, କିh େମା ସାନ ଭଉଣୀ ବାପା, ଦୁଃଖ େଦଖି, 

ପାଠ ପଢିବାକୁ ମନା କଲା, ମଁୁ ବଡ ଭାଇ େହଇ ଭଉଣୀକୁ ପାଠ ପଢାଇବା ପାଇଁ ଇଛା 

ଥିେଲ ବି, 

 ମଁୁ କିh ନିରୁପାୟ, ଚାହZେଲ ବି କିଛି କରିପାରୁନି, ବାପା, ଦୁଃଖ ଆଉବି ମଁୁ େଦଖି 

ପାରୁନି, େଶଷେର ନି�_ି େନଲି, ବାହାରକୁ ଯାଇ ଚାକିରି କରିବି, େହେଲ ବାପା େମାେତ 

ଛାଡିବାକୁ ନାରାଜ, ବାପା ଚାହଁା|ି ସବୁ େବେଳ ମଁୁ ତା, ପାଖେର ରେହ, ଯାହା େହଉ 

ବହୁତ ବାଧା ବିଘi ସ¡େତ ମଁୁ +୩ ପରୀgା େଦଇ ପାସ କଲି, ତା ପେର ମଁୁ ଚାକିରି ପାଇଁ 

ବହୁତ ଆେଡ େଖାଜିଲି, େହେଲ ସବୁ ଆେଡ ମଁୁ ନିରାଷ େହଲି,େଶଷେର କରିବି କଣ ଚି|ା 

କଲି, େମାେତ କିଛି ଭଲ ଲାଗୁନି ଏମିତି ବାପା, ଦୁଃଖ ଆଉ, କାରଣ ବାପା ମଲୂ ଲାଗିବାକୁ 

ଆଉ ବୟସ ନାହZ, ତା ପେର ସାନ ଭଉଣୀ ମୁu ଉପେର ବାହା େହବାକୁ େହଇ ଗଲାଣି, 

କଣ କରିବି, ଏହା ଭାବି େମାର ଜେଣ ସାz ମୁbାଇେର ଚାକିରି କରିଥାଏ, ମଁୁ ତାକୁ େଫାନ 

କଲି, କହିଲି େମା ପାଇଁ ଚାକିରି େଗାେଟ େଦଖ, େସ କହିଲା ହଉ େଦଖିକି କହୁଛି, ମଁୁ ଏହି 

କଥା ବାପା ମା, ",ୁ ଜଣାଇଲି, କିh ବାପା, " ମା " େକହି ବାହାରକୁ ଛାଡିବାକୁ ରାଜି 

େହେଲ ନାହZ, ବହୁତ କ�େର ବୁଝା ସୁଝା କରି ରଖିଲି, ଦୁଇଦିନ ପେର ସାz େଫାନ କଲା 

କହିଲା ଯିବା ପାଇଁ, ଚାକିରି କରିବାକୁ, ବାପା, ଆଉ " ମା ଶୁଣି ଯିବା କଥା କାEି କାEି 

ଆଖିରୁ ଲୁହ ଶୁଖିଗଲା, ଯାହା େହଉ ବାପା, ମା, ଆଉ ସାନ ଭଉଣୀକୁ ବୁେଝଇ ବାେଝଇ 

ବାହାରିଲି, ସାz ପାଖକୁ ମୁbାଇ, ସାz ପାେଖ ଯାଇ ପହ�ିଲି, ସତ କିh ମନ ଥାଏ ଘେର 

ବାପା, ମା " ଆଉ େମା ଭଉଣୀ ପାଖେର, ସବୁ ପେର ବି ଛାତିକୁ ପଥର କରି, ଚାକିରି କଲି, 

ଘରକୁ ପଇସା ପେଠଇଲି ,ଘର ଚଳୁଥାଏ, ଠିକ୍ ଠାକ୍ େର, ବହୁତ ଖୁସି ଲାଗିଲା ବାପା ଆଉ 

ମଲୂ ଲାଗିବାକୁ ଗେଲନି,  
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 ଏମିତି ୧ ବଷ� ପେର ଭଉଣୀର ବାହାଘର ଲାଗିଲା, ବାହାଘର ମାେସ ଥାଏ, ମଁୁ ଯିବା 

ପାଇଁ ପ�aୁତ େହଲି, ଠିକ୍ ଏହି ସମୟେର ମହାମାରୀ େକାରନା ମାଡି ଆସିଲା, ଯାହାକି 

ବହୁତ ଭୟ,ର,ସବୁ ବE େହଇଗଲା ଯାନ ବାହନ, େକମିତି ଯିବି ମଁୁ ଚି|ାେର 

ପଡିଗଲି,ବାପା, ମା, " ଭଉଣୀ ବହୁତ ମନ ଦୁଃଖ କେଲ, ମଁୁ ବି ବହୁତ କାEିଲି, େମା ଭଉଣୀ 

ବାହାଘର େହବ, େହେଲ ମଁୁ ହତ ଭାଗା ଭାଇ ଯାଇ ପାରୁନି, ଏମିତି अସୁବିଧାେର, େଶଷେର 

ବାପା,ୁ ପଇସା ପେଠଇଲି, ଭଉଣୀ ବାହାଘର େଶଷେର େହଲା, ବହୁତ କାEି କାEି 

ରହିଲି,, ଭଉଣୀ ବାହା େହଇ ଶାଶୁ ଘର ଗଲା ଖୁସିେର ରହିଲା, େହେଲ ବାପା ଆଉ "ମା" 

ଘେର ଏକା େହଇ ଗେଲ, କିଏ ତା,ୁ େରାେଷଇ କରି ଖାଇବାକୁ େଦବ, ତା, େସବା କିଏ 

କରିବ, ଏହି କଥା ମଁୁ ଭାବି ଭାବି, ମଁୁ ବହୁତ ଚି|ାେର ପଡିଗଲି, ଇଛା ଥିେଲବି ଏ 

ମହାମାରୀ େକାରନା ବାଟ ବE କରିେଦଇଛି, "ମା" େମା କଥା ଭାବି ଭାବି , ଆଉ ଭଉଣୀ 

କଥା ଭାବି ହଟାତ୍ " ମା",ର େଦହା| େହଇଗଲା, ବାପା େମାେତ େଫାନ କରି କହିେଲ, ମଁୁ 

କାEି କାEି ମଁୁ ପାଗଳ ପରି େହଇ ଗଲି, ଇଛା େହଉଥିଲା ନିଜକୁ େସଇଠି ମାରିେଦବାକୁ,  

 କାରଣ ଏମିତି ମଁୁ ହତଭାଗା ପୁअେଟ ଭଉଣୀର ବାହାଘର େହଲା ଯାଇ େଦଖି 

ପାରିଲିନି, େଶଷେର େମା ଜନG  କଲା ମା ଆଜି ମରି େଶାଇଛି, ମଁୁ ଯାଇ େଶଷ ଥର ତା ମଁୁହ 

େଦଖି ପାରିବିନି କି କାEେର ଟିେକ େନଇ ପାରିବନି,ସବୁ ବାପା ମା ଚାହଁା|ି ପୁअ କିଛି 

େଦଉ ନ େଦଉ ମଲା ପେର ତ କାtେର ଟିେକ ମଶାଣୀ େନବ, େସତିକି ଟିେକବ ମଁୁ 

ହତଭାଗା ପୁअ କରି ପାରିଲିନି, ସବୁ ଆଜି ଉଜୁଡି ଗଲା ଏଇ େକାରନା ପାଇଁ, 
 

ପାଳିଆବିtା, ତିହିଡି,  
େଯାଗାେଯାଗ-୮୩୩୯୯୩୯୯୨୯ 
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ପ�ଥମ ଚିଠିପ�ଥମ ଚିଠିପ�ଥମ ଚିଠିପ�ଥମ ଚିଠି    
 େଧମାମଣିପୁର ଗଁା େର ଶେହ ପଚାଶରୁ ଶେହ ସାଠିଏ ପରିବାର 

ବାସ କର|ି। େସଇ ଗଁାେର ବାପା ମାଆ େଚଉଣ୍ତ ଶୁଭମ୍ ଦିେବଦକର 

, ଘର। ଦୁଃଖ ଓ ବ�ିବା ପାଇଁ अେନକ ଯ�ଣା ଭରିେଦଇଥିଲା 

ଜୀବନ େର। अନାଥ ଆଶ�ମେର ଦଶମ ପାସ୍ କରି କେଲଜ େର ସରକାର , ତରଫରୁ 

ନାମ େଲଖା େହାଇଗଲା।  

 ଛୁଟରୁ ଫୁଟିଲା ପରି ଫୁଟି ବାସୁଥିଲା। କବିତା େଲଖା େର ରୁଚି ରହିଥିଲା। ପତ�  ଓ 

ପତି� କା େର ପ�କାଶ ପାଉଥିଲା।  

 ନୂଆ ନୂଆ କେଲଜ ଯିବା ଓ ପଇସାର अଭାବ ଜୀବନେର ସାଉଟା ଲୁହ କହି 

େଦଉଥିଲା ଏ ଦୁଃଖ ତ ନୁହଁ ଦୁଃଖ ର ଲହୁ। ଭାzି ଜାଇ ଥିବା ମନ ଓ ସ�ପi ଟିକକ େଯମିତି 

ମରିଚିକା ପରି ଲାଗୁଥିଲା। ଶୁଭମ୍ ଜୀବନେର।  

 अଭାବ अନଟନ ଭିତେର ରୁଚି ରହିଥିଲା କବିତା େଲଖିବା େର। ନୂଆ କେଲଜ େର 

ନୂଆ ସାz , ସହିତ େଭଟ େହାଇଥିଲା।  

 େଜ�ାତି ସାମ|ରାୟ ନୂଆ କରି କେଲଜ ଆସୁଆସୁ ପ�ଥମ େଭଟ ଶୁଭମ୍ , ସହିତ। 

ଆଖିର ଆଖି ଏ ଚାହାଣି ମନ ମନର େଲଉଟା େପ�ମ ସେତ େଯପରି କହୁଥିଲା ତୁେମ 

େମାର।  

 େଜ�ାତି ପଚାରିଲା ତୁେମ ନାମ କଣ- 

ଦୁଷG| େବେହରା 
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ଶୁଭମ୍ 

େଜ�ାତି - ପୁରାନାମ କଣ? 

ଶୁଭମ୍ ଦିେବଦ କର  

େଜ�ାତି - ଓଃ ଯିଏ କବିତା େଲଖ|ି? 

ଶୁଭମ୍-ହଁ 

 କଥା ସାରି ନିଜ ନିଜ କB ାସରୁମ୍ କୁ ଚାଲିଗେଲ। କB ାସରୁମ୍ େର ବସି ଶୁଭମ୍ ପ�ଥମ 

ଚିଠି େଲଖିେଲ 

       ପି�ୟା େଜ�ାତି  

 ପ�ଥେମ େଦଖିଲି ପ�ଥମ ଛବି 

 େଲଖୁଛି ମଁୁ ତୁମ ନାମକୁ ନୀତି 

 କଣ କହିବି ନିଳିମାଖି ଆଖି 

 େମାନ େମାର େନଉଛ 

 ତୁମ ପାଖକୁ ଟାଣି 

 ତନୁପାତଳି େଗା ପି�ୟା 

 ତୁମ େଦହ େଯୗବନ 

 ମନ େମାର ଲାଖିଯାଏ 

 ତୁମ ରୂପ ମଧୁବନ 

 ଆସ| ନି ଆମ 

 ଘର ଆେଡ ବୁଲି 
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 ଦିअ|ି ତୁମକୁ େମାର 

 େପ�ମ େର ଭିେଜଇ 

 ଶୁଭମ୍ ଚିଠିର କାଗଜକୁ ଭାzି େଜ�ାତି ପାଖକୁ ଫିzିଲା କିh େବ�େର ବାଜି ସାର, 

ପାଖେର ପଡିଲା। ସାର୍ େଖାଲି ପଢିେଲ େପ�ମର ଚିଠିଟି ଚାରିଆେଡ ଗୁsରିତ 

େହାଇଗଲା। େଜ�ାତି ଶୁଭମ୍ 

 ଶୁଭମ୍ ଓ େଜ�ାତି କB ାସରୁମ୍ ରୁ ବାହାରି ଚାଲିଗେଲ ଘରକୁ। େସହିଦିନଠାରୁ ଶୁଭମ୍ 

ଆଉ କେଲଜକୁ ଆସିଲା ନାହZ। େଜ�ାତିର େପ�ମ ଭରା ମନଟି େଯ ଶୁଭମ୍ କୁ େଖାଜୁଥିଲା। 

ଦିନ ରାତିର ଲୁଚକାଳିେର अେପgା କରି ଶୁଭମ୍ ଆଉ ଆସିେଲ ନାହZ।  

 େଜ�ାତି �ିର କଲା ଶୁଭମ୍ ର ଘରକୁ ଯିବାପାଇଁ। େଜ�ାତି େଧମାମଣିପୁର ଗଁାେର 

ପହ�ିଲା। ଗଁାର ଜେଣ େଲାକ,ୁ ପଚାରିଲା ଶୁଭମ୍ ଦିେବଦକର, ଘର େକଉଁଠି। 

େଲାକଟି କହିଲା ପାହାଡ ତେଳ େଯଉଁ ଭzା ଚାଳଘର େଦଖାଯାଉଛି େସ େହଉଛି ଶୁଭମ୍ 

ଦିେବଦ କର, ଘର।  

 େଜ�ାତି ଚାଲି ଚାଲି ଯାଇ ପାହାଡ ତଳ ଚାଳ ଘେର ପହ�ିେଲ। େଜ�ାତି େଦଖିେଲ 

ଘର ତାଟି ଭzା। ଚାଳ ଭzା, ଖୁ© ଭzା, ମାଟି ପିuା ବି ଭzା, ମାଟିର ମାଠିଆ ଟି 

ଭzା, ଗBାସ ଭzା, କବାଟ ବି ଭzା େଜ�ାତି କବାଟକୁ େଠଲି କବାଟର କଁ କଁ ଶ� ଶୁଣି 

ଘର ଭିତରକୁ ଗଲା େଦଖିେଲ ଶୁଭମ୍ େଚୗକିେର ବସି କବିତା େଲଖୁଛ|ି। େଜ�ାତି ଡାକିେଲ 

ଶୁଭମ୍।  

 ଶୁଭମ୍ େଜ�ାତିକୁ େଦଖି, ତୁେମ ଏଠି କି କଣ ପାଇଁ ଆସିଛ। େଜ�ାତି କହିଲା ତମ 

େପ�ମ େମାେତ ଏଠିକି ଟାଣି ଆଣିଛି ଶୁଭମ୍।  
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 ଶୁଭମ୍ କହିଲା େଜ�ାତି ତୁେମ ଏପରି ଛିଡା େହାଇ କଥା େହଉଥିବ ନା େଚୗକିେର 

ବସିବ। ବସିବା ପାଇଁ େଚୗକି ଦଉ ଦଉ େଚୗକି ର େଗାଡଟି ଖସି ପଡିଲା େଚୗକି ବି ଭzା।  

 େଜ�ାତି େଟବୁଲ୍ ଉପେର ହାତ ଦଉ ଦଉ େଟବୁଲ୍ ଖସିପଡିଲା। େଟବୁଲ୍ ବି ଭzା। 

ତେଳ ପଡିଯାଇଥିବା କଲମଟିକୁ େଗାଟାଇ େଜ�ାତି େଦଖିେଲ କଲମ ବି ଭzା।  

 ଛଳ ଛଳ ଆଖିର ଲୁହେର ଶୁଭମ୍ କହିେଲ େଜ�ାତି ତୁେମ ଚାଲିଯାअ। ଏ େଯ କବି 

କବିତା େଲଖୁଥିବା ଘର ଏଠି ସବୁ ଭzା। ମନଟା ଏପରି ଭାzି ଯାଇଛି େଯ େଯାଡିବା ବଡ 

କ�। ଭାzି ଯାଇଥିବା ମନ, ଘର, େପ�ମ, କଣ अଛି େଯ ତୁମକୁ େଦଇ ଖୁସି କରିବି।  

 େଜ�ାତି କହିଲା ଶୁଭମ୍ େଦଇଥିବା ମନ, େପ�ମ,  ଭାେzନି ଶୁଭମ୍। ତୁେମ େଯମିତି 

ଭzା ଚାଳଘର ରହିବ ମଁୁ ବି େସମିତି ଭzା ଚାଳଘେର ରହିବି। ତୁେମ େଯଉଁଠି ରହିବ 

ଶୁଭମ୍ ମଁୁ େସଇଠି ରହିବି। କାହZକି ନା ତୁମ େମାର ପ�ଥମ େପ�ମ, ପ�ଥମ ଚିଠି, େକମିତି 

ଭୁଲିବି ତୁମ ପ�ଥମ ଚିଠି ଚିଠି ଚିଠି ଚିଠି...........  
 

 

 

 

 

 

ରାେସାଳ-ମୁଣ୍ତିଆପଷି 

େଢ,ାନାଳ 

େମା ନଂ-୯୯୩୭୬୫୨୫୦୪ 
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ଚାେରାଟି अଣୁଗ}ଚାେରାଟି अଣୁଗ}ଚାେରାଟି अଣୁଗ}ଚାେରାଟି अଣୁଗ}    
।। ।। ।। ।। ଲକଡାଉନ ପେରଲକଡାଉନ ପେରଲକଡାଉନ ପେରଲକଡାଉନ ପେର..... ..... ..... ..... ।।।।।।।।    

 ବିଜୁଳୀ େପାକ ଭଳି ଝିଲମିଲ େହଉଥିବା ଦୀପର ପ�କାଶେର ବସି 

ରୁଟି ଖାଉ ଖାଉ ମାନୁ ତା ମା'କୁ ପଚାରିଲା, ମା' େମା ଜନG  େକେବ 

େହାଇଥିଲା? 

 ପୁअର ଏଭଳି ପ�ଶiେର ତାବାେର ପଡିଥିବା ରୁଟି अzାର ଭଳି େଦଖାଗଲା। ଚୁଲି 

ନିଆଁର ଧାସେର ମା'ର େଦହ େସ�ଦେର ଭରି ଯାଉଥାଏ। କ² ଶୁଖି ଯାଉଥାଏ। କରୁଣ 

ସ¡ରେର କହିଲା, କାହZକି? କିଏ େତାେତ ପଚାରିଲା? 

 ଆେର େସଇ ରାହୁଳ। ଯିଏ େମାଠାରୁ ଦୁଇବଷ� ସାନ େବାଲି କହିହୁଏ। ଏେତ ଲbା 

େହଇଛି େସଥିେର ପୁଣି କହୁଛି େମାଠାରୁ ଦୁଇବଷ� ସାନ। ମାନୁ ତା ମା'କୁ ଜଣାଇଲା। 

 ରୁଟିକୁ ଚିମୁଟାେର ଓଲେଟଇ ତା ମା' ପଚାରିଲା, ରାହୁଳ େକେବ ଜନG  େହାଇଛି 

େବାଲି କହୁଛି? 

 େସ ତ କହୁଥିଲା ଲକଡାଉନର େଗାେଟ ବଷ� ପେର ଜନG  େହାଇଛି। 

 ଲକଡାଉନ କଥା ଶୁଣି ମା'ର ହୃଦୟ କ�ି ଉଠିଲା। େସ ବ�ାକୁଳ େହାଇ କହିଲା, ତୁ 

ବି ତ ଲକଡାଉନର ୫ମାସ ପେର ଜନିG ଥିଲୁ। ତୁ େପଟେର ଥାଉ େତା ବାପା ଚାଲିଗେଲ।ମଁୁ 

ତ ଏେତ ପାଠ ଶାଠ ପଢିନି, ବାବୁ େଲାକମାେନ କହୁଥିେଲ ଉଡାଜାହାଜେର ବସି अନ� 

େଦଶରୁ କେରାନା ଭଳି ବଡ଼ େବମାରି ଆଣିଥିେଲ। େସେତେବେଳ ସରକାର ସାରା େଦଶକୁ 

ସୁଧାଂଶୁ େଶଖର 
ଦି� େବଦୀ 
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ବE କରିେଦଲା।ସବୁ କଳ କାରଖାନା,ବସ, େରଳ,ମଟର ଗାଡି ବE।େସଇେବେଳ େତା 

ବାପା ମୁbାଇେର ଥିେଲ।କାମ ନାହZ ପଇସା अଭାବରୁ ଖାଇବାକୁ ପାଇେଲନି।ଦିେନ େତା 

ବାପା ଓ ତା, ସାzମାେନ ମିଶି େରଳ ଧାରଣା ଉପେର ଚାଲି ଚାଲି ଗଁାକୁ 

େଫରୁଥା|ି।ସମେa ଆଗକୁ ଆଗକୁ ମାଡି ଚାଲି ଥା|ି ଗଁା ମାଟି ଓ ପରିବାର ପରିଜନ, 

େମାହେର।ହଠାତ ଖୁବ େବଗେର ଆସୁଥିବା ମାଲଗାଡି ସମa,ୁ ମାରିେଦଲା।େସମାନ, 

ମଧ�େର େତା ବାପା ବି....। 

 େସ ଆଉକିଛି କହିପାରିଲାନି।ତାବାେର ପଡିଥିବା ରୁଟି କୁହୁଳୁ ଥାଏ ତା ସହ ତା 

ମା'ର ହୃଦୟ।ଲୁଗାକାନିେର ଲୁହ େପାଛି େସ ତା ପୁअକୁ କହୁଥାଏ,ବାପାେର,େଯେତ କ� 

େହଉପେଛ ତୁ ଏଇ ଗଁାେର ରହିବୁ।ସହରକୁ ଯିବୁନି।ସହର ଆମମାନ, ପାଇଁ କାଳ 

େହାଇ ଯାଇଛି। 

।। ।। ।। ।। ଧନ�ବାଦ କେରାନା ଧନ�ବାଦ କେରାନା ଧନ�ବାଦ କେରାନା ଧନ�ବାଦ କେରାନା ।।।।।।।।    

 ଆକସିGକ ତା, ଶରୀର ତୁଳା ପରି ହାଲୁକା େହାଇ ଆକାଶ େର ଉଡିବାକୁ 

ଲାଗିଲା।େସ କିh ଭାରି ଭୟଭୀତ େହାଇ ପଡ଼ିଥା|ି।ଶୁଭ�  େମଘଖuକୁ ପାରିେହାଇ ନୀଳ 

ନଭେର ବିଚରଣ କରୁଥିବା ଜାଣି ଚକିତ େହେଲ େସ।ଆଖି ମଳି େଦଖିେଲ ଜେଣ କଳା 

ଭୁଶu ଭୀମକାୟ େଲାକ ତା,ୁ ଟାଣି ଟାଣି େନଉଛି। 

 ମନର େଧୖଯ�� ତା,ର ଭାzି ଚୁରମାର େହାଇଗଲା।ସହସା େସ ପଚାରିେଲ,େହ 

ମହାମହିମ! ଆପଣ କିଏ?େମାେତ େକଉଁଠିକୁ େନଉଛ|ି? 

 ଭୀମକାୟ େଲାକଟି ମୁହଁ େଫରାଇ ତା,ୁ େଗାଡ଼ରୁ ମୁuଯାଏ େଦଖିେନଲା ତାପେର 

କକ�ଶ କ²େର କହିଲା,ତୁ ଜାଣିନୁ ମଁୁ େହଉଛି ଯମରାଜା।େତାର ମୃତୁ� େହାଇସାରିବା 
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ପେର ମଁୁ େତାେତ ଯମପୁରକୁ େନଇଯାଉଛି।ପୃଥ¡ୀ େଲାକେର କେରାନା ମହାମାରୀ ଏେବ 

େମା କାଯ��କୁ ବହୁତ ବେଢ଼ଇ େଦଇଛି।ତୁ ମଧ� େସଇ ମହାମାରୀର ଶିକାର 

େହାଇଛୁ।ଶୀଘ� ଚାଲ ଆହୁରି अେନକ,ୁ ଆଣିବାକୁ େହବ। 

 େସ ମରି ଯାଇଛ|ି େବାଲି ଯମରାଜା, ନିକଟରୁ ଶୁଣି ଶିହରି ଉଠିେଲ।ପୁଣି ମନକୁ 

ଦୃଢ଼ କରି କହିେଲ,େହ ମୃତୁ�ରାଜ!େମାେତ େକବଳ ଥରୁଟିଏ େମା ପରିବାର,ୁ େଦଖିବା 

ପାଇଁ ଆ�ା ଦିअh। 

 ଯମରାଜା ତା, अନୁେରାଧ ଶୁଣି ଲାଲ ଲାଲ ଆଖି କାଢି କହିେଲ,ତୁମ ମନୁଷ� ଜାତି 

ଭାରି େଲାଭୀ।ମରିସାରିବା ପେର ବି ମାୟା େମାହକୁ ଛାଡି ପାରୁନାହଁ।ହଉ ଠିକअଛି,େମା 

ଦିବ� ଶjି ବଳେର ଏଇଠାରୁ େଦଖ। 

 ତାପେର େସ ଏକ ଜି�ାସା ଦୃ�ିେର ନିଜ ଘର ପରିବାରକୁ େଦଖିବାକୁ 

ଲାଗିେଲ।େସେତେବେଳ ତା, ମୃତ ଶରୀର ଦାu ବାହାେର अନାଥ ଭଳି ପଡି 

ରହିଥାଏ।ଚାରିପେଟ ମାଛି ଭଣ ଭଣ େହଉଥା|ି।ଗଳିର କୁକୁର େକେତାଟି ଏପଟ େସପଟ 

େହଉ ଥା|ି।ପତi ୀ ଓ ପିଲାମାେନ ଛାତ ଉପେର ଠିଆେହାଇ କାହାକୁ अେପgା କଲାଭଳି 

େକେବ ରାaାକୁ ତ େକେବ ତା, ମୃତ ଶରୀରକୁ େଦଖୁଥା|ି।ଗଳିେର ଥିବା 

ପେଡ଼ାଶୀମାେନ ମଧ� ଛାତ ଉପେର ଠିଆେହାଇ ତା, ମୃତ ଶରୀରକୁ େଦଖି ଫୁସ ଫୁସ 

କଥାେର କଣସବୁ ଆେଲାଚନା କରୁଥା|ି। 

 ନଗର ପାଳିକାର ଗାଡି ଆସୁଥିବାର ଶ� ଶୁଣି ସମେa अସ�aି अନୁଭବ କେଲ 

େବାେଧ।ଗାଡି ଆସି େଗଟ ନିକଟେର ଛିଡା େହଲା।ତା ମଧ�ରୁ ପିପିଟି କିଟ ପିtିଥବା 

୨ଜଣ କମ�ଚାରୀ ଓେହBଇ ତା, ମୃତ ଶରୀରକୁ ଟାଣିଆଣି अଳିଆ ଫିzିଲା ଭଳି ଗାଡି 
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ଡଲାକୁ ଫିzିେଦେଲ। 

 ଏଭଳି ଦୃଶ� େଦଖି ତା, ଆତG ା େକାହେର ବିଳାପ କରି ଉଠିଲା।ସାରା ଜୀବନ 

େଯଉଁମାନ, ପାଇଁ େସ ନିେଜ ଜେଣ ଘର େହାଇ ଯାଇଥିେଲ େଶଷେର.......।େସ ଆଉକିଛି 

ଭାବି ପାରିେଲନାହZ।େସେତେବଳକୁ ଯମରାଜା ତା,ୁ ଟାଣି ଟାଣି ଯମପୁରକୁ େନଇ 

ଯାଉଥା|ି। 

।। ।। ।। ।। ମାନ अପମାନ ମାନ अପମାନ ମାନ अପମାନ ମାନ अପମାନ ।।।।।।।।    

 େସଦିନ ଜେଣ ଚିତ� କର ବହୁତ ଖୁସି ଥାଆ|ି।ତା, ପତi ୀ ଏହାର କାରଣ 

ପଚାରିବାରୁ େସ କହିେଲ,ଆଜି େମା େପ©ିଂ ସହରର ବଡ଼ ପ�ଦଶନୀେର 

ଲାଗିଥିଲା।େପ©ିଂଟି ସବ�େଶ�. ଭାେବ ବିେବଚିତ େହାଇ ନିଲାମ େହାଇଛି। େମାେତ ବି 

ଆଜି अେନକ ଟ,ା ମିଳିଛି। 

 କାହZକି କଣ ଏମିତି ଥିଲାକି ତମ େପ©ିଂେର?ପତi ୀ ପୁଣିଥେର ଜି�ାସା କେଲ। 

 େସ େପ©ିଂଟି ବଡ଼ ଚମ�ାର େହାଇଛି।େସଥିେର ଥିବା ଶୀଷ�କଟି େହଉଛି ଜେଣ 

ନାରୀ ଶ�ମିକ ନିଜର ସବୁ େବାଝକୁ ମୁuେର ଲଦି ରାaାେର ଚାଲିଛି।ତା ପିଲାମାେନ ପଡି 

ହାବୁଡି ମା'ର ରାaାକୁ अନୁଶରଣ କରୁଛ|ି।ଏଭଳି ଏକ ବାaବିକ ଦୃଶ�କୁ େମା େପ©ିଂେର 

�ାନିତ କରିଛି।ଚିତ� କର ନିଜ ଗବ� ଓ େଗୗରବର ବଡିମା ବଖାଣିେଲ। 

 ଏଥିେରତ େସମିତି କିଛି ବିେଶଷତା ନାହZ। ଲକଡାଉନ ସମୟେର ଏହାଠାରୁ ଆହୁରି 

ଭୟ,ର ଦୁଘ�ଟଣା ଘଟିଛି।େକାଉଠି ମାଲଗାଡି ଧ¥ାେର ଶ�ମିକମାେନ ମରିଛ|ି,େକାଉଠି 

 େଭାକ ଓପାସେର ରାaାେର ଚାଲୁ ଚାଲୁ ଢ଼ଳି ପଡିଛ|ି,ଆଉ େକାଉଠି ସାଇେକଲେର 

େଫରୁଥିବା ଶ�ମିକମାନ,ୁ ଟ�କ ଏ�ିେଡ© କରିଛି।ଲକଡାଉନର ଦୁଃଖଦ ପରି�ିତିକୁ ପତi ୀ 



ଆହ� ାନ
 ଇ-ପତି� କ

ା 

ଆହ� ାନ ଇ-ପତି� କା, ପ�ଦଶ ବଷ�, अ�ମ ସଂଖ�ା, अଗ� ୨୦୨୦ Magazine Downloaded from www.aahwaan.com 

ଆହ� ାନ ଇ-ପତି� କା ସ�ୂ!� ନିଃଶୁ$ ବିତରଣ େହତୁ ଡା େଜ�ାତି ପ�ସାଦ ପ*ନାୟକ, -ାରା ପ�ତି.ିତ ଓ ପ�କାଶିତ    Aahwaan.com  Aahwaan.com  Aahwaan.com  Aahwaan.com     198 

ଜଣାଇେଲ। 

 ତୁେମ ଯାହା କହୁଛ ଠିକ।କିh ମଁୁ େସହି ¤ୀ ଓ ତା ପିଲା ମାନ,ର ଯ�ଣାକୁ ନିଜ 

େପ©ିଂେର ନିବିଡ଼ତାେର �ାନ େଦଇଛି।େସଇଥିପାଇଁ ତ େବଶୀ ଦାମେର ବିକି�  

େହଲା।ଆତG ଗବ�େର ଫୁଲି ଉଠୁଥା|ି ଚିତ� କର। 

 ଗରିବ ଶ�ମିକମାନ,ର ଯ�ଣାକୁ ନିଜ କାନଭାସେର ସେଜଇ, 

 ଭାଷଣେର ସଂେଯାଜନା କରି,େଲଖନୀେର େଲଖି ଧନ ଓ ଯଶ ହାସଲ 

କରିପାର,େହେଲ େକେବ ଥେର େସମାନ, ଦୁଃଖ ଯ�ଣାକୁ अନୁଭବ 

କରିପାରିଛ।ପାରିବନି କାରଣ ନିଜ ସ¡ାଥ�େର ସମେa अt।ପତi ୀ ନିେରାଳ ସତ କଥା 

ଜଣାଇେଲ। 

 ପତi ୀ,ଠାରୁ ଏଭଳି କଥା ଶୁଣି ଚିତ� କର aÄ ଚକିତ।ତା,ୁ ଜଣା ଯାଉଥାଏ 

ଉ�ବେର ସ�ାନିତ କରିବା ବଦଳେର 

 अେନେକ ତା,ୁ अପମାନିତ କରି େସଇ େଗାଟିଏ ପ�କାର ପ�ଶi ପଚାରୁଛ|ି। 

।। ।। ।। ।। ମା: କାଳ ମା: କାଳ ମା: କାଳ ମା: କାଳ ।।।।।।।।    

 ଏେବ ଧରିତ� ୀ ପୃ.େର ମା: କାଳ ଚାଲିଛି।ଘେର ଖାଇବାକୁ ଥାଉ ବା ନଥାଉ 

େହେଲ ମୁହଁେର ମା: ଲଗାଇବା ଜରୁରୀ େହାଇପଡିଛି।ମା: ଆଜି ଖୁସି ଓ ଶ�ୀହୀନକୁ 

ଏକାକାର କରି େଦଇଛି।େତେବ ମା: ପିtିଥିବା େଲାକଠାେର ସୁଖେର अଛି କି ଦୁଃଖେର 

अଛି କିଛିବି अନୁମାନ କରିେହଉନି।ଏହା ସତ ମା: କାଳେର ଆଉ େକହି େଛପ ପକାଇ 

ପାରିେବନି କିବା େକହି ଯଦି ଗାଳି େଦଉଥାଏ ତାେହେଲ ତାହା ଛାଣିେହାଇ ବାହାରିବ। 

 ଲକଡାଉନ େବେଳ ଘେର ରହିବାର ଦୁଃ~ରିଣାମ ଏମିତି େହଲା େଯ ଥେର ବିନୟ 
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ବାବୁ, ¤ୀ କହିେଲ,୨୪ ଘ©ା େସଇ େଗାଟିଏ େଚେହରାକୁ େଦଖି େଦଖି ମଣିଷ େଵାର 

େହାଇଗଲାଣି।େସଇଦିନଠାରୁ ବିନୟ ବାବୁ ପଣ କରିେନେଲ ଘେର ବି ମା: 

ଲେଗଇେବ।ଏପରିକି ସକାଳୁ ଉଠି ବାସି ମୁହଁ 

 େଧାଇବା ମଧ� ମା: ଲେଗଇ କେଲ। 

 ମା: କାଳେର ମୁହଁ ଲୁେଚଇ ଜିଇବା अଭିଶାପ ନୁେହଁ ପ�ତି ବଦଳେର 

ଡାକୁ,ଡ଼¨ର,କାu¨ର,ୁ ମଧ� ସମଦଶ�ୀ କରି େଦଇଛି।ସତେର ମା: କାଳ ଲିପ�ିକର 

ମହ_¡କୁ ବି େଶଷ କରି େଦଇଛି।ମା: ଆଜି ଶୃzାର ରସକୁ ଏକ ନୂଆ େମାଡ଼ 

େଦଇଛି।ଓଢଣା ବଦଳେର ମା: େସହି �ାନ ଗ�ହଣ କରିବ।ପଗଡ଼ି ଭଳି ପୁରୁଷ ମାନ,ର 

ପ�ତି.ା େହାଇଯିବ।ପୁରା ଦୁନିଆ ମା: ଲେଗଇ ଆେଗଇବ। 

 

 

 

 

 

 

 

 
ସଲ୍ ଟେଲକ, େକାଲକାତା 

email-s.dwibedy@rediffmail.com 
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ଗ����ା ବିଭାଗ 
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 ଏହି ପ�ତିେଯାଗୀତାେର अଂଶ ଗ�ହଣ କରିବା ନିମେ| ନିମiେର ଦିଆଯାଇଥିବା 

अନୁେkଦ(ପାରାଗ�ାଫ୍)କୁ अ|ଭ�ୂj କରି ଆପଣ ନିଜସ� ଗ} ରଚନା କରିେବ ଆପଣ, 

କାହାଣୀେର ଏହି अନୁେkଦ ନି�ୟ ଭାବେର ରହିଥିବ ଆପଣ ନିଜସ� ସୁବିଧା अନୁସାେର 

अନୁେkଦକୁ କାହାଣୀର ଆର�େର, ମଝିେର କିbା େଶଷେର ରଖି ପାରିେବ ଧ�ାନ 

ଦିअh, अନୁେkଦକୁ ବଦଳାଇ ପାରିେବ ନାହZ, କିbା ଏଠାେର ଦିଆଯାଇଥିବା େକୗଣସି 

ଶ�କୁ ପରିବ_�ନ କରି ପାରିେବ ନାହZ 

 ଆପଣ, ଲିଖିତ କାହାଣୀ (ଗ}) ମାଇେକ� ାସÏ୍ ୱାଡ୍� ଫାଇଲେର ଓଡ଼ିଆେର ଟାଇପ୍ 

କରି ଆମ ନିକଟକୁ େଶଷ ତାରିଖ ସୁ�ା ପଠାଇେବ କାହାଣୀ ସହିତ ନିଜର ଏକ 

ପାସେପାଟ୍� ସାଇଜର ଫେଟା ଏବଂ ଇେମଲ୍ ଠିକଣା େଲଖି ପଠାଇେବ 

 କୃତୀ ପ�ତିେଯାଗୀ,ୁ ମାନପତ�  େଦଇ ସ�ାନିତ କରାଯିବ ସମa,ୁ अଂଶଗ�ହଣ 

ମାନପତ�  ଦିଆଯିବ ଉପ�ାପିତ ସମa ଗ} ଆହ� ାନେର ପ�କାଶିତ େହବ 

+====================+ 

 େସମାେନ ବହୁତ ଖୁସିେର ଥିେଲ ରବି ଦିନମଜୁରିଆ ଭାବେର ଯାହା ବି 

ପାଉଥିଲା, େସଥିେର ଘର ଚଳିଯାଉଥିଲା ରାଧା ପରଘେର କାମ କରି କିଛି କିଛି 

अଥ� ପାଉଥିଲା ବାହାେହଇ ଚାରିବଷ� େହଇଗଲା, ଦିଲB ୀ ଭଳି ସହରେର େସ 

ଦୁେହଁ ଖୁସିେର ଥିେଲ ଯାହା अଭାବଥିଲା, ଘେର ପିଲାଟିଏ ନଥିଲା େତେଣ 

ଏହି ~��ା ପାଇଁ େଲଖା ଗ�ହଣର େଶଷ ତାରିଖ ଏହି ~��ା ପାଇଁ େଲଖା ଗ�ହଣର େଶଷ ତାରିଖ ଏହି ~��ା ପାଇଁ େଲଖା ଗ�ହଣର େଶଷ ତାରିଖ ଏହି ~��ା ପାଇଁ େଲଖା ଗ�ହଣର େଶଷ ତାରିଖ : : : : େସେßbର େସେßbର େସେßbର େସେßbର ୩୩୩୩, , , , ୨୦୨୦୨୦୨୦୨୦୨୦୨୦୨୦    

ଦି� ତୀୟ ଗ����ା ପ�ତିେଯାଗିତା ୨୦୨୦ 
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ଗଁାରୁ ବାପାମା’ ବାରbାର ପଚାରୁଥିେଲ, ପିଲାଝିଲା କିଛି କରିବନି କି? ରାଧାକୁ 

ପିଲା କଥା କହିେଲ େସ ଚିଡୁଥିଲା ଦୁଇପ�ଣୀ ଚଳିବା େବଳକୁ େକେତ କ� 

ଗଁାେର ବାପାେବାଉ େକମିତି ଜାଣିେବ? ପିଲାେଟ ଆସିେଲ ତା ପାଇଁ gୀରଡବା, 

ଔଷଧ, େଖଳନା ସବୁ କିଣିବା େକମିତି? ତାକୁ ରଖିବା େକାଉଠି? ରବି କହିଲା, 

“ତେମ ଗଁାକୁ ଚାଲିଯାअ ମଁୁ ଏଇଠି ରହି କାମ କରିବି ଗଁାେର ଘର अଛି, 

ଖ��ବା�� ବି କମ” ରାଧା କିh ରାଜି େହଉନଥିଲା େସ ଜାଣିଥିଲା, େସ ଗଁାକୁ 

ଚାଲିଗେଲ, ରବି ପୁଣିଥେର ସାzସାଥୀେର ମାତି ମଦପିଇ ସବୁ ଟ,ା ଉେଡ଼ଇ 

େଦବ 
+====================+ 

 ଚଳିତ ମାସର ଗ}~��ା ପାଇଁ ସମୁଦାୟ ଉେଣଇଶି ଜଣ अଂଶ ଗ�ହଣ କରିଥିେଲ 

ଏହା अତ�| ଖୁସିର ବିଷୟ କିh अେନକ ପ�ତିେଯାଗୀ ପ�ତିେଯାଗିତାର ନିୟମକୁ ଭଲ 

ଭାବେର ବୁଝି ପାରିନଥିେଲ େତଣୁ ଆେମ େଦଇଥିବା अନୁେkଦକୁ ନିଜ କାହାଣୀେର 

ସଠିକ୍ ଭାବେର अ|ଭ�ୂj କରି ପାରିନଥିେଲ ମେନ ରଖh, ଆପଣ,ୁ अନୁେkଦକୁ 

େଯମିତି ଦିଆଯାଇଛି ଠିକ୍ େସମିତି ହZ ନିଜ କାହାଣୀେର ରଖିେବ ଏହାକୁ ଭାଗ ଭାଗ କରି 

ପାରିେବ ନାହZ, କିbା େକୗଣସି �ାନ, ପାତ�  ବା ଚରିତ� ର ନାମ ବଦଳାଇ ପାରିେବ ନାହZ  

ଡା େଜ�ାତି ପ�ସାଦ ପ*ନାୟକଡା େଜ�ାତି ପ�ସାଦ ପ*ନାୟକଡା େଜ�ାତି ପ�ସାଦ ପ*ନାୟକଡା େଜ�ାତି ପ�ସାଦ ପ*ନାୟକ    

ପ�ତି.ାତା-ସ�ାଦକ, ଆହ� ାନ ଇ-ପତି� କା 
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ଆହା କଣ େହବ େସମାନ,ରଆହା କଣ େହବ େସମାନ,ରଆହା କଣ େହବ େସମାନ,ରଆହା କଣ େହବ େସମାନ,ର    
 ସକାଳୁ ଚାହା ଟିେକ ପିଉ ପିଉ, ଖବର କାଗଜ ଟାକୁ ଏପଟ 

େସପଟ କରି କଣ େଯମିତି େଖାଜୁଥିେଲ ରେମଶ ବାବୁ। ସଚିନ୍ ର 

େମେସଜ ଉପରକୁ ନଜର ତ ଗଲା। ଆେର ଆଜି ରାତି ୮ଟାେର ପ�ଧାନ 

ମ�ୀ େଦଶକୁ ଉଦେବାଧନ େଦେବ। ଟିେକ ଭୟ ପାଇ ଯାଇଥିେଲ ରେମଶ, ଆର ଥର ଭଳି 

ଏଥର ସଚିନ୍ କହିବନି ତ େମାର ୫୦,୦୦୦ ପୁରୁଣା ଟ,ା ଟିେକ ବ�ା,୍ େର ବଦେଳଇ 

ଦବୁ। 

 ନାଇଁ ନାଇଁ, ଏେବ ପରା େନାଟ୍ ବEୀ େହଇଥିଲା, ଆଉ କଣ େହବ?  

 ନା ଆଉ େକାଉ ବିଷୟେର ତାହାେଲ, ଗିଲଗିଟ୍ ବାÓି aାନ୍ କୁ अଧିକାର କୁ େନେବ? 

ନା ଜ�� େର ଆଉ କିଛି କରିେବ? ନା ଚାଇନା କୁ ଆକ�ମଣ? ନାଇଁ େସଇଟା େହଇ 

ନପାେର। କଣ େଯ କରିବ ମଣିଷ, ଏପେଟ ରାଜ�କୁ କେରାନା ସଂକ�ମଣ ଧୀେର ଧୀେର 

ଆସୁଛି। େଯେତ ଥାଳି ବାେଡଇେଲ କି ଦୀପ ଜାଳିେଲ କଣ କେରାନା ପେଳଇବ?  

 ଆଜି କଣ େସଇ ଖବର କାଗଜେର अଫିସ୍ େହବକି? ଯିବାର ନାହZ ନା କଣ? 

ପ�କୃତି� େହେଲ ରେମଶ ବାବୁ ପତi ୀ େସାମା , ଦକେର। ମ�ାେନେମ© ପେର 

େବସରକାରୀ ହ~ିଟାଲ୍ ର ମ�ାେନଜର ରେମଶ ବାବୁ, ଗାେଧଇ ଠାକୁର,ୁ ମୁuିଆ ମାରି 

ଖାଇବା େଟବୁଲ୍ ଉପେର ବସିପଡିେଲ ଟିଭି ଟା ଲେଗଇ େଦଇ। ସବୁ ଆେଡ େସଇ 

ତାଲାବE ଆଉ କେରାନା ପରିସଂଖ�ାନ ର ଖବର। କଣ ଟିେକ ଖାଇ ଉଠିଗେଲ। ବାହାରୁ 

ସୁଦୀପ େରାହନ୍ ବାଘ 
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କହିଗେଲ ପରିବା ସଉଦା ଲି� େମେସଜ କରିବାକୁ। ଗsାମ ପରି�ିତି ଯାହା େହଲାଣି, 

େକେତେବେଳ େଯ କଣ େହବ କହି ହଉନି। 

 "ଟିଂ ଟି ତିଟିଂ ", କଣ ଛାଡ଼ିେଲ କି ଭାବି ଦଉଡ଼ି ଯାଇ କବାଟ େଖାଲିଲା। ରିତୁ 

ଆସିଥିଲା, କେରାନା େହବା ଦିନଠୁ େସ ଆସିବା ବE୍। କାେଳ େସ ରହୁଥିବା ବaି ର 

ସଂକ�ମଣ ପାଇଁ ଏମାେନ ସଂକ� ମିତ େହେବ, େସଥିପାଇଁ େସ ଆସିବା ବାରଣ କରିଛ|ି 

େସାମା େଦବୀ।  

 ଦିଦି, ଦିଦି, ଡାକେର ଭାବନା ରାଇଜରୁ ଆସିେଲ େସାମା େଦବୀ। 

 - ମଁୁ ଗଭ� େହଇଚି। େମା େପଟେର ପିଲାଟିଏ अଛି। 

 - ଆେର ରିତୁ ଖୁସି ଖବର, ଆଉ େଦହ ପା ଭଲ अଛି ତ। 

 - ଭଲ अଛି ଦିଦି, ସିଏ ଭାରି ଯତi  ନଉଛ|ି, ଖବର ଶୁଣିବା ଦିନରୁ ତା, ମଦ ପିଆ 

ବE୍। 

 - ଭଲ େହଲା କହ କଣ କହିବୁ,  

 - େମା େଦହ ଟା େଦଖୁଚ, ବଳ ପାଉନି, ଡାjର କହିଛ|ି କଣ େଗାେଟ ଭିଟାମିନ 

ଖାଇବାକୁ, ପଇସା अଭାବ, ଟିେକ ପଇସା ସାହାଯ� କର|ନି? 

 - ହଁ, କହ େକେତ େନବୁ?  

 - ଦିଦି ୫୦୦ େଦଇଥା, କାମ କରି ସୁଝିେଦବି, ଏଇ ବାଡିପଡ଼ା କେରାନା ଟା ସରିେଲ 

ସବୁ ସୁଝିେଦବୀ। 

 - ଆେର ନାଇଁ, ସୁଝିବା ଦରକାର୍ ନାଇଁ, ୧୫୦୦ ଟ,ା ବେଢଇ େଦଇ କହିେଲ, 

ଏଇଟା େମା ତରଫରୁ ରଖ୍। ଦରକାର୍ େହେଲ କହିବୁ। 
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 - ଓଦା ଆଖିେର अେନଇ, ପାଦ ଛୁଇଁ ଜୁହାର େହଇ କହିଲା ଆସୁଛି ଦିଦି। 

 େସାମା େଦବୀ ଭାବୁଥିେଲ, ଯିଏ ଏେତ ବଷ� ଧରି ଏଇ ଘର ସଫା ରଖିଚି ତାକୁ 

ବସିବାକୁ କହି ପାରିଲିନି, ଯାଇଥିେଲ ବିେଶାଧକ ମାରିଥିେଲ େହଇଥା|ା। େକମିତି େଗାେଟ 

େଦାଷୀ େଦାଷୀ ଲାଗୁଥିଲା। େସାଫା ଉପେର ବସି ଟିଭି େଖାଲିେଲ, ନୀଉଜ ଚାେନଲ୍ ରୁ 

ଶୁଭୁଥିଲା, ଦିଲB ୀ େର ଗଭ�ବତୀ ପତi ୀ , ଧରି ଡାjରଖାନା ରୁ ଡାjରଖାନା ବୁଲିେଲ ସ�ାମୀ, 

ଚିକି�ା अଭାବରୁ ପ�ାଣ ହରାଇେଲ ପତi ୀ। ସାମାନ� କେରାନା ଲgଣ ପାଇଁ େକହି ଚିକି�ା 

କେଲ ନାହZ। ଓ େହା କି ଦୁଃଖ ଖବର, କାଇଁ ଟିଭି ଲଗାଉଥିଲି କହି ବE୍ କରିେଦେଲ 

େସାମା େଦବୀ। ଏମିତି ଭାବି ଦିନ ବିତି ସt�ା େହଲା। 

 ରେମଶ ବାବୁ ଆସି ପହଁଚିେଲ, ଲି� େର ଥିବା ସବୁ ଜିନିଷ ଆଣି। ଆଜି କାଇଁ 

େସାମା େଦବୀ ଟିେକ अଲଗା ଦୁନିଆ େର ଥିବା ଭଳି अନୁମାନ କରି ପାରୁଥିେଲ ରେମଶ 

ବାବୁ, ବିେଶାଧିତ ହଉ ହଉ ପଚାରିେଲ, କଣ େହଲା, େକାଉଠି ହଜି ଯାଇଛ? 

 ନାଇଁ, କିଛି ନାଇଁ, ତେମ ଗାେଧଇ ଆସ। ରେମଶ ବାବୁ ଭାବିଥିେଲ କହିେବ ନାହZ କି 

ଟାେୱଲ ଟା କାଇଁ ରଖିନ େବାଲି। ତଥାପି ପଚାରିେଲ, କଣ େହଇଚି? 

 -ଆଜି େଗାେଟ ସମାଚାର େଦଖିଲି, କେରାନା ଲgଣ ଥିବାରୁ େସ ବିନା ଚିକି�ା େର 

ଗଭ�ବତୀ ପ�ାଣ ହରାଇେଲ, ଲgଣ ଥିବାରୁ େକହି ଭତ{ କେଲ ନାହZ, କି ଚିକି�ା କେଲ 

ନାହZ।  

 -ହଉ, େସଇଟା ଦିଲB ୀ ଖବର, ତମର କଣ େହଲା? 

 -ନାଇଁ, ରିତୁ ଆସିଥିଲା, ପଇସା କିଛି େଦଲି। େସ ଗଭ�ବତୀ।  

 ଭାବୁଚି େସ ଗଲା େବଳୁ େଯ ତାର କଣ େହବ? ତା ଭଳି अେନକ ¤ୀ େଲାକ କଣ 



ଆହ� ାନ
 ଇ-ପତି� କ

ା 

ଆହ� ାନ ଇ-ପତି� କା, ପ�ଦଶ ବଷ�, अ�ମ ସଂଖ�ା, अଗ� ୨୦୨୦ Magazine Downloaded from www.aahwaan.com 

ଆହ� ାନ ଇ-ପତି� କା ସ�ୂ!� ନିଃଶୁ$ ବିତରଣ େହତୁ ଡା େଜ�ାତି ପ�ସାଦ ପ*ନାୟକ, -ାରା ପ�ତି.ିତ ଓ ପ�କାଶିତ    Aahwaan.com  Aahwaan.com  Aahwaan.com  Aahwaan.com     206 

କରିେବ? କେରାନା ପାଇଁ କଣ ଜନନୀ ସୁରgା େଯାଜନା ବE୍ କରିେଦେବ ସରକାର? 

"େସମାେନ କଣ କରିେବ?" ବିଚଳିତ େହଇ ପ�ଶi  କେଲ େସାମା େଦବୀ। ହାଲିଆ େହାଇ 

ହ~ିଟାଲ୍ ରୁ େଫରିଥିବା ରେମଶ ଚାହୁଁଥିଲା େକମିତି ଶୀଘ� େସ ଗାେଧାଇ ପକାଇବା ପେର 

କଣ ଟିେକ ଖାଇବ। ସକାଳ ୮ ଟା ରୁ ଯାଇଥିଲା େଯ, େଫରିଲା େବଳକୁ ଏଇ ସt�ା ସାେଢ଼ 

୪ ବାଜିଲାଣି। 

 ବିରj େହାଇ ରେମଶ ଚିଡି ଉଠିଲା ଆଉ କହିଲା "େସମାେନ ଯାହା କରିେବ 

େସମାେନ େସ କଥା ବୁଝିେବ। ତମକୁ ଏେତ ଚି|ା କାହZକି? େଲାକଟା ଦିନସାରା େକଉଁଠି 

ପାଣି େଟାେପ ପିଇଚି◌ି କି ନାଇଁ ପଚାରିବା ଦୂରର କଥା, ହାତକୁ ଗାମୁଛା ଟା ବେଢଇବା କୁ 

କ� େହଉଛି। ବାଇମୁuି କୁ ....." 

 େସାମା କିଛି କହିଲାନି, େଚୟାର ଉପେର ଆଣି ଟେୱଲ୍ େଥାଇ େଦଉ େଦଉ କହିଲା, 

" ଖାଇବା ସବୁ ଥuା େହଇ ଯାଇଛି, ଟିେକ अେପgା କର ଗରମ୍ କରିେଦବି।" 

 ରେମଶ ଗାମୁଛା େନଇ ଗାଧୁଆ ଘରକୁ ପଶି ଯାଉ ଯାଉ କହିଲା, "ଶୀଘ� କର। େମା 

େପଟ ଜଳିଲାଣି।" 

 େଯେବଠୁ କେରାନା େହଲାଣି, ରେମଶ ଆସି ଘେର ଖାଆ|ି। ଖାଇବା ଗରମ୍ କରୁ 

କରୁ େସାମା େଦବୀ ଭାବୁଥିେଲ, ଝିअଟା ଆମ ଘେର କାଇଁ େକାଉ ବଷ� ରୁ କାମ କରି 

ଆସୁଛି, ତା ପାଇଁ ଟିେକ ଚି|ା କରିବା କଣ ଖରାପ୍, ରେମଶ କଣ ପାଇଁ ବିରj େହେଲ? 

ହଉ ଛାଡ଼ ଯାହା ଭାଗ� େର ଯାହା େଲଖା େହଇଚି େସଇଆ େହବ। 

 ଗାେଧାଇ ସରି, ଖାଇ ବସିେଲ। ଖାଇବା ପେର େଯମିତି ଆତG ା ଶା|ି େହଲା ଭଳି 

ଲାଗିଲା। କÆ ା| ଶରୀର ଟାକୁ ଖଟ ଉପେର ଗେଡ଼ଇ େଦଇ ଭାବୁଥିେଲ, େବଶୀ ବିରj 
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େହଇନି ତ, େସାମା ରାଗିବନି ତ? ବ�a େହଇ ଡାjର ମହାପାତ�  ,ୁ େମେସଜ କେଲ, 

େମାର ଚିହi ା ଜେଣ େପ�ଗ୍ ନା© अଛ|ି, ଏଭଳି ମହାମାରୀ ସମୟେର େଯାଉଠି ସବୁ ଡାjର 

ଖାନା ବE୍ ହଉଚି, କଣ କରିବ? ଡାjର ମହାପାତ�  ହସି ହସି କହିେଲ ମାେନଜର୍ ବାବୁ, 

ଆପଣ କହିେଲ ଡାjର ଯାଇ ଘେର େଡଲି ଭରି କେରଇ ଆସିେବ। 

 କାମ ସାରି େସାମା େଦବୀ ଆସିେଲ େବଡ୍ ରୁମ୍ କୁ, ଟିେକ अଭିମାନ ଭରା ମନକୁ 

େନଇ ରେମଶ ବାବୁ ,ୁ କିଛି ନକହି େଗାେଟ କଣ କୁ ଗଡ଼ି ପଡିେଲ। ରେମଶ ବାବୁ ଟିେକ 

େସାମା ଆଡ଼କୁ ଆସି କହିେଲ, ବ�a ହୁअନି ମ, ଡାjର ମହାପାତ�  ,ୁ କହିେଲ େସ ଆସି 

ସାହାଯ� କରିେବ। अଭିମାନ ନଥିଲା ଆଉ, ଭାzି ଯାଇଥିଲା ଦୁଇପଦ କଥାେର। େହେଲ 

ମନେର ଉ,ି ମାରୁ ଥିଲା ଆଉ େଗାେଟ ପ�ଶi, ଯଦି ଡାjର ମହାପାତ�  କେରାନା େର 

ଆକ� ା| ହୁअ|ି? 
 

 

 

 

 

 

 

 

ଭାରତୀୟ େ�ଟ ବ�ା,, ଆ�ଳିକ ଶାଖା, ବ� ହG ାନଗର, ବ� ହG ପୁର 

ଇେମଲ୍ : sudeep.bagh@sbi.co.in / sudeeprohan@gmail.com 
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ଗୁରୁ ପ�ତିମଗୁରୁ ପ�ତିମଗୁରୁ ପ�ତିମଗୁରୁ ପ�ତିମ    
 ରାତି େଗାଟାଏ କି ଦି ଟା େହାଇଥିବ । अନୁପମା ଆଖିକୁ ନିଦ 

ଆସୁ ନ ଥାଏ । ଥର ଥର କରି ଘ©ା ଆେଡ ତା’ ନଜର अପଣାଛାଏଁ 

େକମିତି ଚାଲିଯାଏ େସ ଜାଣି ପାେରନି ।ସକାଳ େକେତେବେଳ 

େହବ ? ସାର, ବ�a ବିବ�ତ ମୁହଁ େଦଖିଲା ପରଠୁ अନୁପମା ମନେର अେନକ ପ�ଶi ! 

ଏଭଳି अବ�ାେର େସ ସାର,ୁ େକେବ େଦଖି ନ ଥିଲା । ସକାଳ େହେଲ ସାର,ୁ େସ 

େଦଖା କରିବ ।ମେନ ମେନ ଭାବୁଥାଏ ..ଓଃ ଏ ରାତି�  ଟା େକେତ ଲbା େକଜାଣି ..!! 

ଏମିତି ଭାବୁ ଭାବୁ अନୁପମା େକେତେବେଳ େଯ େଶାଇ ପଡିଥିବ େସ ଜାଣିନି । ହଠାତ 

ତାର କାନେର ପ�ତିଧ¡ନିତ େହଲା ଡ� ାଇଭରର ହ!�…। ସକାଳ ୧୦ଟା ବାଜି ଯାଇଥାଏ । 

ଡ� ାଇଭର अନୁପମାକୁ େନବାକୁ ଆସିଥାଏ । अନୁପମା ଚମକି ପଡି େଦଖିଲା— 

 “ଆେଲା ମା େଲା…୧୦ ଟା େହଇଗଲାଣି ..!!” କହି ଝାଡ଼ିଝୁଡ଼ି େହାଇ ଉ_ର େଦଲା 

ଟିେକ ସମୟ ରୁହ ମୁ ବାହାରୁଛି । 

 अଧ�ାପନା ଜୀବନର ୫ ବଷ� ପୁରିଛି । अନୁପମା କେଲଜେର ପାଠପଢ଼ାଇ ଆସିଲା 

ପେର ଘରର ଚ��ା କରିବା,େଲଖାେଲଖି କରିବା ଆଉ େକେବ େକମିତି ସ¡ାମୀ, ମନ ଜାଣି 

େରାେଷଇ କରିବାେର େକବଡ଼ ବି अବେହଳା କର|ି ନାହZ अନୁପମା । ଧନୀ ଘରର ଝିअ 

େହେଲ ବି ତା, ମନେର ଟିକିଏ ବି ଗବ� କି ଆତG ବଡିମା ନାହZ ।ଜେଣ ସାଧାରଣ ଘରର 

ଝିअ ଭଳି ନିରାଡ଼bର ଜୀବନଯାପନ ଆଉ େବଶଭୁଷାେର େବଶ ଖୁସି ପାଆ|ି अନୁପମା । 

େତାଷବ| େମେହର 
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ଏ ସବୁ ଗୁଣ ନିଜ ପିଲାେବଳ ଗୁରୁ ମଧୁମାେ��, ଠାରୁ ଶିଖିଛ|ି ଓ ତାକୁ अgେର अgେର 

ପାଳନ କରି ଆଜି ଜୀବନର ମାନଚିତ�  अ,ିଚାଲିଛ|ି । 

 ଏଇ କିଛି ଦିନ ତେଳ ମଧୁମାେ��, ସହିତ अନୁପମାର େଦଖା େହାଇଥିଲା 

ସbଲପୁରର େଗାଲ ବଜାର ଛକେର । अତି ଶ��ା ଓ ଭjି ସହ ପ�ଣିପାତ ଜଣାଇ अନୁପମା 

ସାର,ୁ ପଚାରିଥିେଲ- 

 “ ସାର େକମିତି अଛ|ି ?” 

 अନୁପମାକୁ େଦଖି ସାର, ଉଦାସ ଆଖିେର ହସର ଫଗୁ ଟିେକ େବାଲି େହାଇଗଲା 

େସଦିନ ।ମଧୁମାେ��  ହସ ହସ ମୁହଁେର କହିେଲ – “ ଭଲ अଛି େଲା ମା “ 

 ହଠାତ अନୁପମାର ମୁହଁ ଶୁଖିଗଲା ସାର, କଥା ଶୁଣି । ତାର ମେନ अଛି ସାର,ୁ 

େଭଟିେଲ ସାର ତାକୁ େକମିତି େମା ସୁନା ଲgG ୀ ପ�ତିମା କହି ଗାଲକୁ ଟିେକ ଚିମୁଡ଼ି େଦଇ 

अତି ଉ�ାହ ସହ େକେତ କଥା ପଚାରିପକାଉଥିେଲ ।ଆଜି କିh ସାର, ମୁହଁେର େସ ଭାବ 

ନାହZ । “କଣ େହାଇଛି ସାର,ର …!?” अନୁପମା ମନେର ପ�ଶi ବସା ବାtୁଥାଏ । 

 अନୁପମାର ଏକମାତ�  ପଥପ�ଦଶ�କବ ପିଲାଦିନ अବଧାନ େହଉଛ|ି ମଧୁସଦୂନ 

ପଢ଼ିଆରୀ । ଗଁା େଲାକ ତା,ୁ ଶ��ାେର ମଧୁମାେ��  େବାଲି ଡାକ|ି । ଗଁା ପ�ାଥମିକ 

:ୁଲେର ଶିgକ ଓ ପେର ପ�ଧାନ ଶିgକ େହଉ େହଉ ମଧୁମାେ��, ନଁା ଚାରିପା�ଖu ଗଁା 

ସେମତ �ାନୀୟ अଂଚଳ ବାହାେର ମଧ� େବଶ ସୁନାମ अଜ�ନ କରିସାରିଥିଲା । ନିରୀହ 

ସରଳ ଓ ମଧୁଭାଷୀ ମଧୁମାେ��  ଥିେଲ ଜେଣ ଛାତ� ବ�ଳ ଶିgକ । ତା, ସଂସାର କହିେଲ 

ତା, ¤ୀ ଓ େଗାଟିଏ ପୁअ ଆଉ େଗାଟିଏ ଝିअ । ¤ୀ ତା,ୁ ଛାଡି ଆରପାରିକୁ େକେବଠୁ 

ଚାଲିଗେଲଣି । ଗଁା ଭିଟାମାଟି ଛାଡି ଏେବ अବସର େନଇ ସbଲପୁରେର अବ�ାନ 
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କରୁଛ|ି ନିଜ ପିଲା,ୁ ପାଠପଢ଼ାଇ ମଣିଷ କରିବା ପାଇଁ । କିh ଜୀବନର ସବୁ 

ଦୁବ{ପାକେର ସାହସ ରଖି ହସହସ ମୁହଁେଟ ଆଜି କି�ା ଶୁଖି ଯାଇଛି ତାର ମାେନ अନୁପମା 

ବୁଝିପାରିନି ଏଯାଏ । 

 अନୁପମାର ମେନ ପଡିଯାଉଥାଏ ଗଁାେର ଥିଲାେବେଳ ସାର, ଝିअ ବବିତା ସହିତ 

अନୁପମା େକେତ ଲାଡ଼ େଗଲ େହଉଥିଲା । ଘ©ା ଘ©ା ଧରି ତା ସାଥିେର େବାହୁେଚାରୀ, 

ପୁଚି େଖଳୁଥିଲା । ପୁଣି ସାର, ବାଡ଼ିପଟରୁ ଆbେତାଳି ଲୁଣ ଲ,ା ସହ ଖାଇବାର ମଜା 

ଏଯାଏ ଭୁଲିନାହZ अନୁପମା ।ବବିତା ସାzେର ଥିେଲ େସ ଘର ଦ¡ାର ଭୁଲି ଯାଉଥିଲା । 

ନିଜ ଭଉଣୀଠୁ େବଶି ଭଲପାଉଥିଲା ବବିତାକୁ । ସାର ବି अତି ସରଗେର କହୁତଜିେଲ 

अନୁପମା େମାର୍ ଛାତ� ୀ ନୁେହଁ େମାର୍ ଆଉ େଗାଟିଏ ଝିअ । ସାର, ମୁଖରୁ ଏକଥା ଶୁଣି 

अନୁପମା ନିଜକୁ ଧନ� ମେନ କରୁଥିଲା । ବବିତା ସହ ବିତାଇଥିବା େସ अମୁଲ� ମୁହୂ_� 

ଆଉ अତୀତକୁ ଏେବ ବି अନୁପମା େଖାଜ|ି । ଏ ସବୁ ମନେର େରାମÑନ କରୁକରୁ 

अନୁପମା ପଚାରିେଲ- 

 “ବବିତା େକମିତି अଛି ସାର ? େସ ଆଉ େମାେତ ମେନ ରଖିଛି କି ନାହZ । ନା େସ 

େମାେତ ଭୁଲିଗଲାଣି ..!” 

 ମଧୁମାେ��, ମୁହଁରୁ ଉ_ର ଫିଟିପାରୁ ନ ଥାଏ େକମିତି େକଜାଣି । ଟିକିଏ ଏପଟ 

େସପଟ ଚାହZ କିଛି ଉ_ର େଦବାକୁ ଚାହZେଲ ନାହZ । ଯିବାକୁ ଉଦ�ତ େହଉ େହଉ କହିେଲ 

–“ ଘର ଆେଡ଼ ଆସିବୁ େଲା ମା ସମୟ ମିଳିେଲ । େଡରି େହଉଛି େଲା ମା ଘରକୁ ଟିେକ 

ଯିବାକୁ େହବ । ପେର େକେତେବେଳ କଥା େହବା ।“ କହି ବାଟ ଭାzି ଚାଲିଯା|ି 

ମଧୁମାେ��  ।  
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 ସାର, ଯିବା ପେର ପେର अନୁପମାର ପାଦ େସଇଠି ରହିଯାଇଥାଏ । ଆଉ ଆଗକୁ 

ଯିବାର ବଳ ପାଉ ନ ଥାଏ େଯପରି । ଆଖିେର ଭାରି ଆସୁଥାଏ अମାନିଆ अଭିମାନିନୀର 

अବୁଝା ଲୁହ । ହୁଏତ ଏ ଲୁହ ସାର ପ�ଶiର ଉ_ର େଦେଲ ନାହZ, େସଥିପାଇଁ ନୁେହଁ । 

ସାର, ଚି|ିତ ମାନସ ଆଉ अସହାୟ ଭାବଭzୀ अନୁପମା ଆଖିେର ଲୁହ ଭରିେଦଲା । 

ସାର, ପ�ତି ତାର େଯଉଁ अଚଳା ଭjି, अନୁରjି େବାଧ ହୁଏ ଆଜିର ସମାଜେର ଖୁବକମ 

େଦଖିବାକୁ ମିେଳ ଗୁରୁଶିଷ� ସ�କ�େର । ହାୟ, ବିଧାତା ଜାଣ|ି ଆଜି ପୁଣି ଏ କି ସମୟ 

…! 

 ଦି� ପହର େବଳ । ସାର, କଥା ରଖି अନୁପମା ଆସୁଥିଲା ସାର,ୁ େଦଖା କରିବାକୁ 

। ସାzେର ତା ହାତ ତିଆରି ରୁଟି ଆଉ gୀରି େନଇ । ସାର,ୁ ଖାଦ� ଟିଫିନ ବଢ଼ାଇ 

େଦଉ େଦଉ କହିଲା— 

 -“ଏଇଟା ଆପଣ, ପାଇଁ େଗାଟିଏ େଛାଟିଆ ଉପହାର ।“ 

 -“ େହଉ ମା ରଖିେଦ େଟବୁଲେର ।“ ଟିକିଏ ସିGତ ହସ ହସି କହିେଲ ମଧୁମାେ��  । 

 ଖାଦ� ଟିଫିନ ଟି େଟବୁଲେର ରଖି େଦଉ େଦଉ अନୁପମା ପ�ଶi କଲା—“କିଛିଦିନ 

େହଲା ଆପଣ ବିଚଳିତ ଜଣା ପଡୁଛ|ି । କଣ େହାଇଛି ଆପଣ,ର..!! ?” ସାର, 

ପାଟିରୁ ଯାହା କିଛି ଶୁଣିଲା େସଦିନ, अନୁପମାର ପାଦ ତଳୁ ମାଟି ଖସିଗଲା…। 

 ୪୦ ବଷ�ର ଶିgକତା ଭିତେର େଯଉଁମାନ,ୁ େସ ଆଜି ମଣିଷ କେଲ େସମାେନ ଆଜି 

ସାର,ୁ ମେନ ରଖh अବା ନ ରଖh ତା, ତିେଳ ମାତ�  ଦୁଃଖ ନାହZ । କିh ନିଜ ପୁअ 

ତା,ୁ ଭୁଲିଯାଇଛି େସଟା େହଉଛି ତା, ପାଇଁ ବଡ଼ ଦୁଃଖ । ପୁअକୁ ଡାjର କରିବାର 

ସ୍ଵପi େନଇ ଭୁବେନଶ¡ରେର ଛାଡ଼ି ଆସିଥିେଲ ପଢିବା ପାଇଁ ।େସଠି ରହି କଣ କରୁଥିଲା 
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େକଜାଣି ଝିअଟିକୁ େପ�ମ କରି ସୁରଟ ଯାଇ ସତୂାକଳ କାମ କରି ଏେବ େଫରି 

କ¡ାେର©ିନେର अଛି । ରିେପାଟ�ରୁ ଜଣା ପଡ଼ିଛି ତାର କେରାନା ପଜିଟିଭ ବାହାରିଛି । ଏହି 

ଘଟଣାର ୧୮ ଦିନ ପେର ଝିअ ବବିତା ଧଷ�ଣର ଶିକାର େହାଇ ହ~ିଟାଲେର ପୀଡ଼ିତା । 

େକଉଁଠି ଆଘାତ ପାଇ େଦହରୁ ବହୁତ ରj ଚାଲିଯାଇଛି । ପ�ତି ଘ©ାେର ତାକୁ ବB ଡ଼ 

ଦରକାର େହଉଛି । ତାର ଓ ପଜିଟିଭ ବଡ଼ ଗ��ପ । ହ~ିଟାଲ ବB �ଡ଼ ବ�ା,େର େସ ପ�କାର 

ବB ଡ଼ ନାହZ ଆଉ । अଂଶୁମାନ ବାବୁ କହୁଛ|ି ଆଜି ପାଇଁ େଯତିକି ବB �ଡ଼ ଦରକାର अେରs 

େହାଇଯିବ । କାଲି ପାଇଁ େଯାଗାଡ଼ କରh ନ େହେଲ ଝିअର ଜୀବନ ପ�ତି ବିପଦ । ମାତ�  

ଚାରି ପ�ତିଶତ ବB ଡ଼ अଛି େଦହେର । ନସ� କହିେଲ ଆଉ ଏମିତି ବୁଡ଼ ତ େଦଇ େହବନି 

ମାଗଣାେର ଆପଣ ବB �ଡ଼ ଏ�େଚs କରh । ନ େହେଲ କାଲି ପାଇଁ ବB �ଡ଼ ମିଳିବ ନାହZ । 

ବବିତା ସାର, ଜୀବନର େଶଷ ଆେଲାକ ଦୀପ । अନୁପମା ଏ ସବୁ ଶୁଣିବା ପେର ନିେଜ 

ବି କିଛି �ିର କରି ପାରୁ ନ ଥାଏ େସ କଣ କରିବ । ଆପଣାର ଆଉ ବବିତାର ଖୁସିେର 

ସାର, ଜୀବନ अବଲମି�ତ ଏ କଥା अନୁପମା ଛଡା କିଏ ବୁଝିବ େଯ …? 

 ତଥାପି ସାର,ୁ ଆଶ¡ାସନା େଦଇ अନୁପମା କହୁଥା|ି—” ଆପଣ ଚି|ା କରh ନାହZ। 

ସବୁ ସୁବିଧା େହାଇଯିବ । ଆପଣ ଟିକିଏ ଥୟ ରଖh ।“ 

 अନୁପମା, ସ¡ାମୀ अଂଶୁମାନ ଫାମ�ାସି� ଡାjର ଥିେଲ େସହି ହ~ିଟାଲେର େଯଉଁ 

ହ~ିଟାଲେର ବବିତା ଆଡ଼ମିଟ େହାଇଛ|ି । अନୁପମା ନିଜ ଭଲପାଇବାର ସବୁ ପରିଧି 

ଭିତେର अଂଶୁମାନ,ୁ େସ ବାtି ରଖିଛ|ି । ଜେଣ େରାଗୀ ପ�ତି अଂଶୁମାନ ଯାହା କ_�ବ� 

ତାହା ସୁଚାରୁରୂେପ ସ�ାଦନା କରିସାରିଛ|ି । ଏେଣ अନୁପମା ବି ସ¡ାମୀ,ୁ ଆଉ କଣ କହି 

ବବିତାର ସ¡ା�� ପ�ତି ସଜାଗ େହବାକୁ କହିେବ େସ ବି କିଛି ଭାବି ପାରୁନାହା|ି । ତଥାପି 
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ବB ଡ଼ ପାଇଁ ସ¡ାମୀ,ୁ କିଛି ସୁବିଧା କରିବା ପାଇଁ ଗୁହାରି କରିବା ଛଡା ଆଉ କଣ अଛି େଯ 

…! ? ବବିତା ପ�ତି अନୁପମାର ଭଲ ପାଇବା , ଗୁରୁ ପ�ତି ଭjି ଓ ଶ��ା ସ¡ରୂପ କିଛି ତ�ାଗ 

କରିବାର ଆଉ ସ¡ାମୀ ପ�ତି ନିଜ କ_�ବ�କୁ ସ�ାଳିବାର ତି� ଚକ�େର ଆଜି अନୁପମା 

ସାଜିଛ|ି अଭିମନୁ� । ଏମିତି ଏେନକ କଥା अନୁପମା, ମନେର ଘାରୁଥିଲା େବେଳ ହଠାତ 

ସାର ଓରସନ କର|ି- 

 -ମା େଗାେଟ କଥା ପଚାରିବି କହିବୁ ?” 

 - ପଚାରh” 

 - କାେଳ ଯଦି ବବିତାର କିଛି େହାଇଯାଏ େତେବ ତୁ େମା ଝିअ େହାଇ ରହିବୁ େଲା ମା 

। ଏ ଘରଟା ଭୁତ ମଶାଣି େହବା ଆଗରୁ ତୁ ତାକୁ େଦବତା, ଘରର ମଯ��ାଦା େଦଇ 

ପାରିବୁ କି ମା..?” ( ଆଖି ଛଳଛଳ େହାଇ ଯାଉଥାଏ ମଧୁମାେ��,) 

 - ଆପଣ ଏମିତି କାହZକି ଭାବୁଛ|ି । ମୁ ଥିବା ଯାଏ ବବିତାର କିଛି େହବନି ସାର । 

ଆପଣ ତୁନି ହୁअh “ ( ଆଶ¡ାସନା େଦଇ କହୁଥାଏ अନୁପମା) 

 ସାର, ଠାରୁ ବିଦାୟ େନଉ େନଉ अନୁପମା ଖାଲି ଏତିକି କହିଗଲା େଯ- “ଆପଣ 

ନି�ି| ଥାh । େମା ସ¡ାମୀ,ୁ କହି କିଛି େଗାେଟ ସୁବିଧା ନି�ୟ କେରଇବି ।“ अନୁପମାର 

ଏଇ ଦୁଇପଦ କଥା ମଧୁମାେ�� ,ୁ ଟିକିଏ ଆଶ¡aି େଦଇଥିଲା େଯମିତି । 

 ଦିନ अେଢଇଟା େହବ । ସ¡ାମୀ अଂଶୁମାନ ହସପିଟାଲରୁ ଘରକୁ େଫରିଥା|ି । 

अନୁପମା ଏେଣ अ�ିର । ବବିତା ଆଉ ସାର, अସହାୟତା ତାକୁ ବିଚଳିତ କରୁଥାଏ । 

 େହଇଟି ଶୁଣୁଛ । ଖାଇବାକୁ ବାଢ଼ େଭାକ େହଲାଣି ।“ – अଂଶୁମାନ ଡାକ 

ପକାଉଥା|ି । 
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 अନୁପମା େଚୟାରରୁ ଉଠିଯାଇ अଂଶୁମାନ ପାଖକୁ ଯାଇ ପଚର|ି- “ େକେତେବେଳ 

େଫରିଲ । ବବିତାର ସ¡ା�� େକମିତି अଛି ?” ( ଉ�²ା ସହ ପଚାର|ି अନୁପମା ) 

 -ଆମ ଆଡୁ ସବୁ ପ�କାର େଚ�ା ଚାଲିଛି । ବB �ଡ଼ ମିଳୁନାହZ । େତେଣ ଭଗବାନ ହZ 

ସାହା ଭରସା । କାଲି ଯାଏ ବB ଡ଼ ମିଳିଗେଲ ବବିତା ଭଲେହାଇଯିେବ । ଆଉ କଣ 

କରାଯାଇପାେର ? ବବିତାର ଭାଇର ବB ଡ଼ O+ କିh େସ ତ କେରାନା ସଂକ� ମିତ । ବB �ଡ଼ 

େଦଇ େହବନି । େହଉ ଯାହା େହବା କଥା େହବ । କାଲିକି େଦଖିବା । ତେମ ଖାଇବା 

େରଡି କର କହିଲି ପରା…!! 

 ସ¡ାମୀ, ମୁଖରୁ ଏ ପ�କାର ନିରାଶ ଵାକ� ଶୁଣି अନୁପମା ସ�ୂ!� ହତାଶ େହାଇବ 

ପଡିେଲ । अତି अସହାୟ କ²େର କହିେଲ— 

 - “ େତେବ େସମାେନ ଏେବ କଣ କରିେବ…!!?” 

 ହାଲିଆ େହାଇ ହସପିଟାଲରୁ େଫରିଥିବା अଂଶୁମାନ ଚାହୁଁଥିଲା େକମିତି ଶୀଘ� େସ 

ଗାେଧାଇ ପକାଇବ ଓ ପେର କଣ ଟିେକ ଖାଇବ । ସକାଳ ଆଠଟାରୁ ଯାଇଥିଲା େଯ 

େଫରିଲା େବଳକୁ ସt�ା ସାେଢ ଚାରିଟା ବାଜିଲାଣି । ବିରj େହାଇ ଚିଡି ଯାଇ अଂଶୁମାନ 

କହିଲା- 

 -“ େସମାେନ ଯାହା କରିେବ େସମାେନ େସ କଥା ବୁଝିେବ ତମକୁ ଏେତ ଚି|ା 

କାହZକି ? େଲାକଟା ଦିନ ସାରା ପାଣି େଟାେପ ପିଇଛି କି ନାଇଁ ପଚାରିବାର ତ ଦୂରର କଥା 

ହାତକୁ ଗାମୁଛା େଟ ବି ବେଢ଼ଇେଦବାଜୁ କ� େହଉଛି ବାଇମୁuିକୁ..” 

 अନୁପମା କିଛି କହିେଲନି । େଚୟାର ଉପେର ଆଣି ଗାମୁଛାେଟ େଥାଇ େଦଉ େଦଉ 

କହିଲା- 
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 -“ଖାଇବା ସବୁ ତ ଥuା େହାଇ ଯାଇଛି ।अେପgା କର ମୁ ଗରମ ଜାରି େନଇ 

ଆସୁଛି।“ 

 अଂଶୁମାନ ଗାମୁଛା େନଇ ଗାଧୁଆ ଘରକୁ ପଶି ଯାଉ ଯାଉ କହିଲା—"ଶୀଘ� କର । 

େମା େପଟ ଜଳିଲାଣି ।“ 

 ସ¡ାମୀକୁ ଖାଇବା େଦଇ अନୁପମା ଭାବୁଥାଏ-“ ଯଦି ରj ନ ମିେଳ େତେବ କଣ େହବ 

ବବିତାର..! ? ଭାବୁଥାଏ ନିେଜ ବB �ଡ଼ ଏ�େଚs କରି ପାରିବ କି ? କିh େସ ଜାଣ|ି 

ସ¡ାମୀ ତା,ୁ अନୁମତି େଦେବ ନାହZ । ପରପାଇଁ ଏେତ ବ�a େହବାେର େସ ଜମା ବ 

ସମଥ�ନ େନେବ ନାହZ । କିh अନୁପମା ଜାଣ|ି ବବିତା ତା, ପାଇଁ ପର ନୁହ|ି । ଏ କଥା 

ସ¡ାମୀ ଜାଣିେଲ ବି େସେତଟା ଗୁରୁତ¡ ଦିअ|ି ନାହZ । େଗାଟିଏ ନାରୀ ମନ ଆଉ େଗାେଟ 

ନାରୀ ପାଇଁ େକେବ ବି ଏେତ ନି.ୁର େହାଇ ପାରିବ ନାହZ ।ମଧୁମାେ��  ଆଉ ବବିତା ଖୁସି 

ପାଇଁ अନୁପମା ନିଜ ଜୀବନକୁ ବି ତ�ାଗ କରିେଦବାେର ପଛଘୁ�ା େଦେବ ନାହZ । ଏମିତି 

ମନମÑନ କରୁ କରୁ अଂଶୁମାନ ଖାଇସାରି ଟିେକ େର� େନବାକୁ ଯାଉ ଯାଉ अନୁପମାକୁ 

େଦଖି ଟିକିଏ ଗ�ୀର େହାଇଗେଲ ଆଉ କିଛି ସମୟ ଛିଡା େହାଇ ସେbଦନଶୀଳ କ²େର 

କହିେଲ- 

 -“ अନୁପମା କାଲି ହ~ିଟାଲ ଯାଇ अନୁପମାକୁ େଦଖି ଆସିବ । େସ ତମକୁ େଖାଜୁଛି 

।କିଏ ଜେଣ କାଲି କଣ େହବ …!?” 

 अଂଶୁମାନ, କଥା ଶୁଣି अନୁପମାର ଆଉ ଥୟ ରହିଲା ନାହZ । େସ ସଂେଗ ସେz 

ବହାରିପଡ|ି ହ~ିଟାଲ ଯିବା ପାଇଁ । ହ~ିଟାଲ ପହଂଚି େଦଖ|ି ମଧୁମାେ��  ଗାଲେର 

ହାତ େଦଇ ଚୁପ େହାଇ ବସି ରହିଛ|ି। ଚିକି�ା ସ�କ�େର ପଚାରୁ ପଚାରୁ ଜାଣିବାକୁ ପା|ି 
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ଆଉ अ} ମାତ�  ସମୟ अଛି ତା, ପାଖେର । अନୁପମା କିଛି ନ ବୁଝି ସାର,ୁ କହିଲା--- 

 -“ ଆପଣ େମା ଗୁରୁପ�ତିମ । ଆପଣ େମାେତ ଶjି ମୁjି ଶିgା ଦୀgା ସବୁ େଦଉଛ|ି 

। ଏଇ ଶିgାର କିଛି ମଲୂ� ନାହZ । ଯଦି ମୁ ଆପଣ,ୁ ଏଭଳି ସମୟେର ସହେଯାଗ କରି ନ 

ପାରୁଛି..! 

 - ତୁ କଣ କରି ପାରିବୁ େଲା ମା । ତୁ ଘରକୁ ଯା । ଈଶ¡ର ଥିେଲ େମା ଝିअକୁ ଭଲ 

କରିେଦେବ । 

 अନୁପମା କହିଲା—” ମୁ େମାର ବB �ଡ଼ ଏ�େଚs କରି ବବିତା ପାଇଁ ବB �ଡ଼ େଯାଗାଡ଼ 

କରି ପାରିବି ସାର । ଆପଣ େମାେତ अନୁମତି ଦିअh ।“ େସପେଟ ନସ� ଆସି ବାରbାର 

ପଚାରୁଥାଏ ବB �ଡ଼ ପାଇଁ କିଛି ସୁବିଧା କେଲବିକି ଆ�ା ? 

 ମଧୁମାେ��  ଉ_ର େଦଉଥା|ି—ନା” ( अସହାୟ ଭାେବ) 

 अନୁପମାର କଥା ଶୁଣି ମଧୁମାେ��  ଟିକିଏ ହସିେଲ ଆଉ କହିେଲ—ତେତ ଶିgା େଦଇ 

ମଁୁ େଦ� ାଣ େହବାକୁ ଚାେହଁ ନାହZ େଲା ମା । େତା େଦହରୁ ରj େନଇ େମା ଝିअକୁ 

ବ�ାଇବା ଭଳି ସ¡ାଥ�ପର ମୁ େହାଇ ପାରିବିନି । େତା ସଂସାର ଆଉ େତା ସ¡ାମୀ ପ�ତି 

େମାର अନ�ାୟ େହବ । େତା ସ¡ାମୀ ବବିତା ପାଇଁ ବହୁତ କିଛି କେଲ । େସ ମହାନ । ତୁ 

ବି ମହାନ େଲା । େଶଷେର ନିଜ ରj େଦଇ େମା ଝିअର ଜୀବନ ବ�ିଇବାକୁ ଧାଇଁ ଆସିଛୁ 

। େମାେତ ଲାଗୁଚି ଯଦି ବବିତା ଚାଲିଯାଏ ତୁ ହି େମାର ସବୁ ସ�ପi ପୁରା କରିବୁ େଲା ମା । 

ଆଉ ତୁ ରj େଦଇ େଦେଲ ବବିତା ବଂଚିଯିବ ଏହା ମୁ ଚାେହଁ କିh େତା ସଂସାର ଉଜାଡ଼ି 

ନୁେହଁ । େତା ସ¡ାମୀ ସମଥ�ନ େଦେଲ ଯାଇ ମୁ ଆଗକୁ ଭାବିବି େଲା ମା ।“ 

 ସାର, କଥାର କିଛି ତାÂଯ�� ବୁଝି ପାରୁଥିଲା अନୁପମା । କିh ସାର, ମହାନତା 
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ଆଗେର ତାର ମୁu ନଇଁ ଯାଉଥାଏ । େଗାଟିଏ ପେଟ ଝିअର ଜୀବନ ଆଉ େଗାେଟ ପେଟ 

େମା ସୁଖ ସଂସାରକୁ େଦଖି ସାର ଏେତ ବଡ଼ ବିଚାର ରଖିେବ େବାଲି अନୁପମା କ}ନା 

ସୁ�ା କରି ନ ଥିଲା । अନୁପମା କାEି କାEି କହିଲା— 

 ବବିତାକୁ ଟିେକ େଦଖିବି ସାର । ଚାଲh ଟିେକ ଯିବା …” 

 ମଧୁମାେ��  ହସିେଲ ଓ କହିେଲ – ବବିତାକୁ େଦଖି କଣ କରିବୁ େଲା ମା ।  

 କିh अନୁପମାର ମନମାନୁ ନ ଥାଏ େଛାଟ ପିଲା, ଭଳି କହୁଥାଏ—” ପିBଜ ସାର 

େମାେତ ଟିେକ େଦଖା କରାh ।“ 

 ମଧୁମାେ��  ଉ_ର େଦେଲ-“େହଉ ମା ତୁ ଆଉ କାEନା ମୁ ତେତ ରୁମନbର 

କହିେଦବି ତୁ େଦଖି ଆସିବୁ । କିh ମୁ ଏଠୁ ଗଲାପେର …।“ 

 କିଛି ସମୟ ପେର ମଧୁମାେ��  େସଠୁ ଚାଲିଯାଇଥା|ି । अନୁପମା ସାର େଦଇଥିବା 

ରୁମନbର ପାଖେର ଛିଡା େହାଇଥାଏ । କବାଟ େଖାଲିେଲ ଭିତରକୁ ଯିବ । ବାରbାର 

େସ ପେଟ अଂଶୁମାନ, େଫାନ ଆସୁଥାଏ । କିh अନୁପମା ଆଉ ରିସିଭ ଜରିବାର 

େମାଡ଼େର ନ ଥା|ି ।ତା, ଖାଲି େଗାଟିଏ ଇkା ବବିତାକୁ ଥେର େଦଖିବ । ପୁଣି େଫାନ 

ଆସିଲା । କିh अନୁପମା ରିସିଭ କେଲନି । ଦୀଘ� ୨ ଘ©ା ପେର କବାଟ େଖାଲିଲା ଆଉ 

अନୁପମା ରୁମ ଭିତରକୁ ଯାଇ ସାର କହିଥିବା େବଡ଼ ରୁମ ନbର ଆେଡ ଆଖି ପକା|ି ତା 

େସଠାେର େକୗଣସି େରାଗୀ ନ ଥିବା େଦଖ|ି । ନସ� ଆସି କହିେଲ ଏହି େବଡ଼ ନbରର 

େରାଗୀ, େକେବ ମୃତୁ� େହାଇ ସାରିଲାଣି । କିଛି ପିଲା ଆସି ତା,ୁ େନଇଗେଲଣି । 

 अନୁପମା ଭାବୁଥିଲା େଯଉଁ ଝିअଟି ଧଷ�ଣ େହାଇ ଏଠି ଛଟପଟ େହଉଥିଲା େସ ନ�ାୟ 

ତ ପାଇଲାନି ରj ବି ପାଇଲାନି ଆଉ େମା ଗୁରୁ ପ�ତିମ େମାେତ ଥରୁଟିଏ ତା,ୁ େଦଖିବାର 
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ସୁେଯାଗ କାହZକି େଦେଲ ନାହZ । अନୁପମା କାEି କାEି ହ~ିଟାଲରୁ େଫରୁ େଫରୁ ସାର,ୁ 

ବାହାେର େଦଖିଲା । ସାର ହାତେର େଗାେଟ ଖାତା ଧରି କିଛି େଗାେଟ େଲଖୁଥା|ି । 

अନୁପମା ଆସି ପଚାରିଲା— 

 ବବିତା ଚାଲିଗଲା କି ? ଆପଣ ଏଠି କଣ କରୁଛ|ି ?” େମାେତ ବବିତା ସହ େଦଖା 

କରାଇେବ େବାଲି କହିଥିେଲ ନା ?” 

 ମଧୁମାେ��  ହସିେଲ ଆଉ କହିେଲ—” ବବିତା େତାର କିଏ ? ତାକୁ କଣ ପାଇଁ 

େଖାଜୁଛୁ ? ଏଇଆ େଯ ତୁ ତାକୁ ପିଲାଟି ଦିନରୁ ଜାଣିଛୁ େବାଲି । ଏଇ ହ~ିଟାଲେର 

େକେତ େଯ ବବିତା ସମାଜର େଲାଲୁପତାର ଶିକାର େହାଇ ଜୀବନ ବିକଳେର ଛଟପଟ 

େହଉଛ|ି, େକେତ ବବିତାର ହସ ହସ ମୁହଁ ଏଠି ଚିରଦିନ ପାଇଁ ଚୁପ େହାଇ ଯାଇଛି । େସ 

କଥା େକେବ ଭାବିଛୁ । େସ ବବିତାକୁ େକେବ େଖାଜିଚୁ । େସମାେନ ବି ଆମ ବବିତା ପରି 

େଗାେଟ େଗାେଟ ଆଦଶ� ଶିgକ ଆଦଶ� ମଣିଷର ଝିअ । ତାକୁ ଥେର େଖାଜିବୁ ଯା…

େଯଉଁମାେନ କିଛି କାରଣ ନ ଥାଇ ବି ଏଠି ମରୁଛ|ି । ଆଉ େମା ଝିअକୁ ରj େଦଇେଦେଲ 

କଣ େହବ େଲା ମା େସ ରj େଶାଷିବାକୁ ତ ସମାଜେର ପିଶାଚର अଭାବ ନାହZ । େକେତ 

ରj େଦଇ ପାରିବୁ ?” 

 अନୁପମାକୁ ଆଉ କିଛି ବୁଝିବାର ବାକି ନ ଥିଲା । େସ ବୁଝିଯାଇଥିଲା ଗୁରୁ ପ�ତିମ, 

େଶଷ ନିେଦ�ଶ ବାଣୀ ଆଉ ସମାଜର ପ�କୃତ ଚାହାଣି । େସ ଖାଲି ଏତିକି ଭାବୁଥାଏ 

ବବିତାର ପୁନଜ�ନG  େକେବ େହବ ଏ ରgସରୂପୀ ସମାଜର अ| ପାଇଁ | 
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ସୁବିଧାବାଦୀସୁବିଧାବାଦୀସୁବିଧାବାଦୀସୁବିଧାବାଦୀ    
 “େସମାେନ ଏେବ କଣ କରିେବ?” ବିଚଳିତ େହାଇ େସାମା ପ�ଶi 

କଲା ହାଲିଆ େହାଇ ହସପିଟାଲରୁ େଫରିଥିବା ରେମଶ ଚାହୁଁଥିଲା 

େକମିତି ଶୀଘ� େସ ଗାେଧାଇ ପକାଇବା ପେର କଣ ଟିେକ ଖାଇବ 

ସକାଳ ଆଠଟାରୁ ଯାଇଥିଲା େଯ େଫରିବା େବଳକୁ ଏଇ ସt�ା ସାେଢ଼ ଚାରି ବାଜିଲାଣି 

 ବିରj େହାଇ ରେମଶ ଚିଡ଼ି ଉଠିଲା ଆଉ କହିଲା, “େସମାେନ ଯାହା କରିେବ, 

େସମାେନ େସ କଥା ବୁଝିେବ ତମକୁ ଏେତ ଚି|ା କାହZକି? େଲାକଟା ଦିନସାରା େକାଉଠି 

ପାଣିେଟାେପ ପିଇଛି କି ନାହZ ପଚାରିବା ତ ଦୂରର କଥା, ହାତକୁ ଗାମୁଛାଟାଏ ବି 

ବେଢ଼ଇବାକୁ କ� େହଉଛି ବାଇମୁuିକୁ....” 

 େସାମା କିଛି କହିଲାନି େଚୟାର ଉପେର ଆଣି ଟାେୱଲ୍ େଥାଇ େଦଉ େଦଉ 

କହିଲା, “ଖାଇବା ସବୁ ତ ଥuା େହାଇଯାଇଛି ଟିେକ अେପgା କର ଗରମ କରିେଦବି” 

 ରେମଶ ଗାମୁଛା େନଇ ଗାଧୁଆ ଘରକୁ ପଶି ଯାଉ ଯାଉ କହିଲା, “ଶୀଘ� କର, େମା 

େପଟ ଜଳିଲାଣି” 

 େସାମା େରାେଷଇ ଘରକୁ ଯାଇ ତରତର େହାଇ ସବୁ ଜିନିଷ ଗରମ କରିବାେର 

ଲାଗିଗଲା ରେମଶ ଟିକିଏ ବି େଭାକ ସ�ାଳି ପାେରନାହZ ଏମିତିେର ହସପିଟାଲେର କଣ 

ସବୁ ଘଟିଥିବ ତାହା ବି ଜଣାନାହZ, ସବୁ ତକ ରାଗ େସାମା ଉପେର ହZ ବାହାର କରିବ 

େତଣୁ େସ ଗାଧୁଆଘର ଭିତରୁ ବାହାରିବା ଭିତେର ଡାଇନିଂ େଟବୁଲ୍ ଉପେର େପBଟ୍ ସଜାଡ଼ି 

ସେbଦନା ମିଶ� 
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ସାରିଥିଲା େସାମା 

 ରେମଶ ନିଜର େପ©ସାଟ୍� ପିtି ଖାଇବା ପାଇଁ ଆସି ବସିଲା େସାମା ଓ େସ ଦୁେହଁ 

ଚୁପଚାପ ଖାଉଥା|ି ମଝିେର ମଝିେର େସାମା କେଣଇ କେଣଇ ଟିେକ ରେମଶ ମୁହଁକୁ 

ଚାହୁଁଥାଏ ଘଟଣା ବିଷୟେର ଜାଣିବାକୁ ତାର ପ�ବଳ ଆଗ�ହ କିh ରେମଶକୁ ଆଉ ଥେର 

ସିଧାେର ପଚାରିବାକୁ ତା’ର ସାହାର ନଥାଏ କଣ େହେଲ ଓଲଟା ସିଧା କଥା କହି େସ 

େସାମା ଉପେର ହZ ବଷ{ବ 

 କିଛି ସମୟପେର ରେମଶ ଖାଇବା ଭିତେର ମନକୁ ମନ କହିବାକୁ ଲାଗିଲା, 

“େକେତଥର ମଁୁ ମଉସା,ୁ ବୁେଝଇଛି ଟ,ା ପଇସା କାରବାର କଲାେବଳକୁ ଟିେକ 

ଭାବିଚି|ି କାମ କର ଯିଏ ଯାହା କହିଲା ତାର କଥାେର ବିଶ�ାସ କରିବାର ଏେବ ଫଳ କଣ 

େହଲା? କିଏ ଆସୁଛ|ି ତମ କଥା ବୁଝିବାକୁ? ଆେର ତମ ହାତେର ତ ଖଡ଼ା ଶିଝିବାର 

ନାହZ, ତୁେମ କାହZକି େସ ଚିଟଫu୍ ବିଜିେନସେର ପଶୁଥିଲ? ଏେବ ନାମ ନିअ” 

 “ମଉସା,ର ତା େହେଲ କଣ େହାଇଛି?” େସାମା ପଚାରିଲା 

 “କଣ େହଇଛି କିଏ ଜାେଣ? ମାଉସୀ, କହିବା କଥା େହଲା ମଉସା ଜଳଖିଆ 

ଖାଉଥିେଲ, ସାେz ସାେz ଛାତି କାଟୁଛି କହି ତେଳ ଗଳିପଡ଼ିେଲ ପାଖେର ତମର ପୁअ 

ନାହZ ଯାହା େରାଜଗାର କରିଥିଲ ସବୁ ଟ,ା ଏେବ ଚିଟଫuେର ଲଗାଇ େଦଲ ଟିକିଏ 

ଚି|ା କରି ସିନା କାମ କେଲ ହୁअ|ା ଥେର ହସପିଟାଲ ଗେଲ େକେତ କଣ କଣ େରାଗ 

ବାହାରିବ କିଏ ଜାେଣ ଯାହା ଡାjର କହିେବ ତୁମକୁ େସଇୟା ହZ କରିବାକୁ େହବ 

ପାଖେର ଖାଳି ରୁନି ଆଉ ଟୁନି ଥିେଲ େସମାେନ କଣ ସବୁ କଥା ବୁଝିପାରିେବ? ସବୁ 

ପାଇଁ ତ ଟ,ା ଦରକାର ନା!” ରେମଶ ଏତିକି କହି ହାତ େଧାଇବା ପାଇଁ ଗଲା 
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 “ମଉସା ତା େହେଲ ହସପିଟାଲେର ଆଉ େକେତ ଦିନ ରହିେବ? ତୁେମ ରାତିେର 

ଆଉ ଥେର ଯିବ କି? ଝିअ ଦିଇଟା ଏକୁଟିଆ ଥିେବ ମାଉସୀ, अବ�ା ବି କଣ ଥିବ?” 

େସାମା କହିଲା 

 “େମାେତ ଆଉ େବଶୀ କିଛି ଶିଖାନା କଣ କରିବା କଥା ମଁୁ ଜାଣିଛି ଏ ପ�କାର 

ସମୟେର ଯିଏ ପାଖକୁ ଯିବ ତାକୁ ଏଇଟା କରିେଦ େସଇଟା କରିେଦ େବାଲି ସମେa 

ସାହାଯ� ନଁାେର ସମୟ ଆଉ ପଇସା ବରବାଦ କରାଇେବ େମାର ଆଉ େସଇଠିକୁ 

ଯିବାର ନାହZ କି େସ ଝେମଲାେର ପଶିବାର ନାହZ େତାର ପାଖକୁ ଯଦି େସମାେନ େଫାନ 

କର|ି ତୁ ଜମାରୁ ଉେଠଇବୁ ନାହZ ଚାରିପା�ଦିନ ଯାଉ ଯାହା େହବାର अଛି େହଇଯାଉ 

ତା’ପେର େଦଖିବା, ତା, ଖବର େନବା ଏେବ ତା, ପାଖକୁ ଗେଲ ମାଉସୀ ମେନ 

ପକାଇ ପୁଣି େମାେତ ତା,ର ଦୁଇଲg ଟ,ା ମାଗିବ ମଉସା,ର ଯଦି କିଛି େହାଇଯାଏ 

ଚାରିଶହ କି ପା�ଶହ ଟ,ା େଦଇେଦେଲ ଆମ କାମ ସରିବ େସମାନ,ର ଯାହା अବ�ା 

अଛି କୁଆେଡ଼ ଯିେବ କଣ କରିେବ ତାର କିଛି ଠିକଣା ନାହZ ଆଉ ଟ,ା େଫରa କିଏ 

କରୁଛି? ଆଜି ସାzେର େନଇ ହସପିଟାଲେର ଆଡ଼ମିଟ୍ କରିେଦଲି େସଇଟା କଣ କମ 

କଥା େଯ ଆହୁରି କାମ କରିବି? ମଉସା,ୁ ସିନା ବିଜିେନସ୍ ଆେସନି, େମାେତ କିh ଠିକ୍ 

ବିଜିେନସ୍ ଆେସ” ରେମଶ अହ,ାର ସହ କହିେଦଇ ନିଜର ରୁମକୁ ଯାଇ ଟିଭି ଲଗାଇ 

ବସିଗଲା 

 ରେମଶର ସୁବିଧାବାଦୀ କଥା ଶୁଣି ନିରୁପାୟ େସାମା ଚୁପଚାପ୍ େରାେଷଇ ଘରକୁ 

ଚାଲିଗଲା 
 ସେbଦନା ମିଶ�, ଭୁବେନଶ�ର 
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ସG �ତିର ଲୁହସG �ତିର ଲୁହସG �ତିର ଲୁହସG �ତିର ଲୁହ    
 ସମୟ ପ�ାୟସକାଳ  ଆଠଟା,  ରେମଶ ଓ ତାର ସାz ଦୁଇ ଜଣ 

ନିଦରୁ ଉଠି େକୗଣସି ଏକ କଥା ଉପେର ଯୁjି ତକ� କରୁଥିବା େବେଳ 

ବାହାରୁ ଶୁଭିଲା ଆb�ଲାନ୍ସର ହୁ'ହୁ ଶ� l  ଯାହାକୁ ଶୁଣି ହଡ଼ ବଡ଼ 

େହାଇଗେଲ ରେମଶର ସାz ! ପେର ପେର ରେମଶକୁ ଏଠୁ ବିଦା କରିବାକୁ େଚ�ା ମଧ� 

କେଲ  l 

        ସକାଳର ସଯୂ�� ଧୀେର ଧୀେର େଯେତ ପ�ଖର ହବାକୁ ଲାଗୁଥିଲା ରେମଶ ମନ 

େସେତ ବ�ାକୁଳ େହାଇ ଉଠୁଥିଲା  ! େକମିତି ଏହି ବିପଦ ସମୟେର ତା ସାz ମାନ,ୁ 

ଛାଡି ଘରକୁ ଯିବ?  େଯେତ ଦିନ େହଲା ରହିେଲଣି ସମେa ସମa, ବିପଦେର ଭାଇ 

ଭାଇ ଭାବି ସହେଯାଗ କରିଛ|ି େହେଲ ଆଜି ଏଇ ବିପଦ େବଳାେର ମଁୁ  େକମିତି ବା 

ତୁମମାନ,ୁ  ଛାଡିକି ଯିବ?  ଏମିତି କାEି କାEି ରେମଶ େଯେତ େକାଉଥିେଲବି  ତା ସାଂଗ 

ମାେନ କିଛି ଶୁଣିବାକୁ अରାଜି େହବା ସହିତ  ଜବରଦa ରେମଶକୁ େଠଲି ବିଦାକରିବାକୁ 

ତÂର  େହାଇ ଉଠିେଲ l କାରଣ କିଛି ଦିନ େହବ ରେମଶର ସାz ଦୁଇଜଣ,ୁ କାଶ, ଥuା 

ଓ  ଛି, ହବାରୁ େସମାନ,ର ରj ନମୁନା ପରୀgାରୁ ଜଣା ପଡିଛି େଯ  େସମାେନ 

କେରାନା ଆକ� ା|େର ଆକ� ା|ିତ l େସଥିପାଇଁ ସରକାରୀ ଡାjରୀ  ଦଳ ଆb�ଲାନ୍ସ 

ମାଧ�ମେର କେରାନା ହ~ିଟାଲକୁ ନବା ପାଇଁ ଆସୁଛ|ି l କିh ରେମଶର  ରjନମୁନାର 

ଫଳ ଆସିନଥିବାରୁ େସଥିପାଇଁ ରେମଶକୁ ତା ସାz ମାେନ େସଠୁ ବିଦା କରିଦଉଛ|ି 

ସଯୂ��କା| ମଲିକ 
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ଗଁା,ୁ  

 ରେମଶର ମନେର अେନକ ଭାବନା, "ଆେମ େଗାଟିଏ ଜାଗାେର ରହୁଥିେଲ 

େସମାନ,ର ନମୁନା ପଜିଟିଭି ! କିh େମାର ଏଯାଏ ଆସିନି,  କଣ ହବ ? କଣ ନାଇଁ ? 

େହ ଭଗବାନ ତୁ ଏକା ଭରସା " ଏମିତି ଆଶା ଆଶ,ାେର ଭାବି ଭାବି ଘରକୁ ପଳିଆସିଲା 

ସତ େହେଲ ମନ ତାର ଠିକ୍ ନଥାଏ ! କିଛି ସମୟ ବିତିଲା ପେର ସବୁ କଥା ¤ୀ େସାମା 

ନିକଟେର ପ�କାଶ କରୁଥିବା େବେଳ ହଠାତ େଫାନ ଆସିଲା "ଆପଣ ରେମଶ ବାବୁ 

କଉଛ|ି ?   ହଁ ମୁ ହZ ରେମଶ ! ଆଛା ଶୁଣ ଆପଣ, ରj ନମୁନାର ଫଳ ଆସିଛି ! କିଛି 

େବaହବାର ନାଇଁ ଆପଣ,ର େନେଗଟିଭ ଆସିଛି !କିh ହ� ଆପଣ ଏଇ େକେତଦିନ 

େହାମକ୍ଵାେର©ାଇନେର ରହିେବ !ଏଉ  କାଲି ସକାଳୁ ଆସି ହ~ିଟାଲେର େଦଖା କରିବ" 

l ରିେପାଟ କଥା ଶୁଣି େସାମା अତ�| ଖୁସି େହାଇଗେଲ ! େହେଲ ରେମଶ ଦୁଇ ସାz, 

ପାଇଁ େବa େହଉଥିଲା l 

 ସକାଳ େହଲା ଖିଆ ପିଆ ନାଇଁ,ବାହାରିଗଲା ହ~ିଟାଲକୁ l ହ~ିଟାଲର �ାଫ ମାେନ 

ବ�a ଥିବାରୁ ରେମଶର କାମ ସରୁ ସରୁ ଟିେକ ବିଳb େହଲା l େସ ଯା'ବି େହଉ କାମ 

ସାରିକି ଘରକୁ େଫରିଲା ରେମଶ l େସାମା ରେମଶର ବାଟ ଚାହZ ବସିଥିଲା ! ରେମଶ ଆସୁ 

ଆସୁ; 

  "େସମାେନ କଣ କହିେଲ? ଯଦି େସମିତି କିଛି େହାଇଥା|ା େସମାେନ କଣ 

କରିଥାେ| ?  ଏମିତି ବିଚଳିତ େହାଇ େସାମା ପ�ଶi କରିବାକୁ ଲାଗିଲା l କିh ହାଲିଆ 

େହାଇ ହ~ିଟାଲରୁ େଫରିଥିବା ରେମଶ ଚାହୁଁଥିଲା, େକମିତି ଶୀଘ� େସ ଗାେଧାଇ 

ପକାଇବ ! ଓ ପେର କଣ ଦିଟା ଟିେକ ଖାଇବ l ସକାଳ ଆଠଟାରୁ େସ ଯାଇଥିଲା େଫରିଲା 
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େବଳକୁ ଏଇ ସt�ା ସାେଢ ଚାରି ବାଜିଲାଣି l ବିରj େହାଇ ରେମଶ ଚିଡି ଉଠିଲା ! ଆଉ 

କହିଲା "େସମାେନ ଯା କରିେବ େସମାେନ େସ କଥା ବୁଝିେବ, ତୁମକୁ अେତ ଚି|ା 

କାଇଁକି ? େଲାକଟା ଦିନ ସାରା  େକାଉଠୁ ପାଣି େଟାେପ ପିଇଛିକି ନାଇଁ ପଚାରିବା ତ' 

ଦୂରର କଥା ! ହାତକୁ ଗାମୁଛାଟାଏ ବି ବେଢଇବାକୁ କ� େହଉଛି ବାଇମୁuିକୁ.. "l 

 େସାମା ଆଉ କିଛି ନ କହି େଚୟାର ଉପେର ଟାେୱଲ େଥାଇ େଦଉ େଦଉ କହିଲା " 

ଖାଇବା ସବୁତ ଥuା େହାଇଯାଇଛି, ଟିେକ ଆେପgା କର ଗରମ କରିେଦବି l" 

 ତାପେର ରେମଶ ଗାମୁଛା ଟିକୁ େନଇ ଗାଧୁଆ ଘରକୁ ପଶି ଯାଉ ଯାଉ କହିଲା "ଶୀଘ� 

କର େମା େପଟ ଜଳିଲାଣି ", ହଁ ହଁ ମୁ କରୁଛି ତୁେମ ଜଲ୍ଦି ଆସ ଜଲ୍ଦି "ଏମିତି ବିଳିବିଳି 

େହାଇ କହି ଉଠିପଡ଼ିଲା େସାଇଥିବା ଖଟ ଉପରୁ େସାମା l ଆଉ ତେଳ ପାଦ ଦଉ ଦଉ 

ଚମକି ଉଠିଲା    ଫୁଲହାର ପଡ଼ିଥିବା ରେମଶର େଫାେଟା ପାଖେର ଖୁବ େଜାରେର 

ଜଳୁଥିବା ଦୀପ କୁ େଦଖି l ଆଉ େସତିକିେବେଳ ଓଠ ଭିଜିବାକୁ ଚାହୁଁଥିଲା ନୟନାରୁ ବହି 

ଯାଉଥିବା ରେମଶର ସG �ତିର ଲୁହେର  

 ହଁ ସG �ତିର ଲୁହେର ll 

 
 

 

 

ନାମ : ସଯୂ��କା| ମଲିକ, ଘ©ପଦା, େକE� ାପଡ଼ା  

ଇେମଲ : suryakantamanlik2014@gmail.com  
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େମା ନାତୁଣୀ ସବୁ ଜାଣିଛିେମା ନାତୁଣୀ ସବୁ ଜାଣିଛିେମା ନାତୁଣୀ ସବୁ ଜାଣିଛିେମା ନାତୁଣୀ ସବୁ ଜାଣିଛି    
 ଆେଲା ଏ ରୀତା! େତା ଇ:ୁଲୁ ନାଇ କିେଲା? େଦଖୁଛି ଖାଲି 

ଘେର ବସୁଛୁ। େବୖଶାଖ ଯାଇନି େସ ରଇଶୁଆ ସରକାର ଛୁଟି 

କରିେଦଲା? ଗଲା ଗଲା। ସବୁ ଗଲା। ସବୁ ପାଠ ଏେବ ଚୁଲିକି ଯିବ। 

ତୁ େଯମିତି େତା ବାପା େସମିତି। େଦଖୁଛି େସ ମିଶା ତାପି ଧରୁନି। ଖାଲି ଘେର ବସି 

େଗ ା ମାରୁଛି। େସ ଉଦuୀ ସୀତା! ହଁ େତା େବାଉ। େଗାଡ଼ ଉପେର େଗାଡ଼ ପେକଇ 

ଖାଲି େଥଇ େଥଇ େହାଇ ନାଚୁଛି। େଯମିତି ସ¡ଗ�ରୁ ତୁମ ପାଇଁ କାଳିଆ ପେଠଇ େଦବ 

अବଢ଼ା ପୁଡା ଖାଇବ। अେନଇ ଥା । 

 ହଁ େଯ େଜେଜମା ଟିେକ ଶୁଣୁ । ବିଶ¡େର କ'ଣ ଚାଲିଛି ଟିେକ ବୁଝ । ତାେହେଲ ତୁ 

ଟିେକ ଚୁପ ରହିବୁ ।  

 ଆଉ େମାେତ ବୁଝାନା। େତା ବାପା ରାମ। ବଜାରକୁ ଯାଉଛିେଯ ମୁହଁ େଘାେ଼ଡଇକି। 

ମଁୁ ଆଉ େଦଖୁନିନା କଣ? ଆସିେଲ ହାତ େଧାଇ ଘେର ପଶୁଛି। ବଡ଼ ରାଜାର ପୁअ ତ। 

ହାତେର ମଇଳା ପଶି ଯାଉଛି େଯମିତି ।  

 େତା ମା କାଲି ମୁହଁ େଘାେ଼ଡଇ gୀର ଆଣି ଯାଇଥିଲା। େମା ଆଖି ପଡ଼ି ଯାଇଛି। 

ହଠାତ କବାଟ େଖାଲିଲା େବଳକୁ କିଏ େବାଲି ବାଡ଼ି ବେଢ଼ଇ େଦଲି। ମୁହଁ େଖାଲିଲା େବାଲି 

ସିନା। ନେହେଲ ଖାଇଥାତା ।  

 ତୁ କୁଆେଡ଼ ଯିବୁ କିେଲା? ମଁୁହେର ବାtିଲୁଣି। ଘଇତା େଦଖିେଦବେଲା ମା। ମୁହଁ 

ବାପୁଜୀ କୁମାର ସାହୁ 
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େଘାେ଼ଡଇେଦ । ଆଜି କାଲିର ପିଲାକୁ ଆଉ  ପାରି େହବନି ।   

 ରୀତା େମଡ଼ିକାଲରୁ େଫରିଲା ।  

 େଜେଜମା ତା େଫରିବା ବାଟକୁ ଚାହZ ରହିଥିେଲ। ଦୁଆର ମଁୁହରୁ ଆର� 

କରିେଦେଲ । 

 ହଁ ହାତ େଧାଇପକା । େତା ବାପାରତ ସାବୁନ େଫକିଟିରି । ପଇସା ଖାଲି ଝରୁଛି । 

 ତୁ ଜାଣିନୁ େଜେଜମା । ଜାଣିେଲ ଏମିତି କୁହhନି । ଏେବ କେରାନା ଭୂତାଣୁ 

ବାହାରିଛି । ନେହେଲ ଆେମ କଣ ଘେର ବସୁଥିଲୁ ? ବାପା ପରା ଖରା ,ବଷ�ା ,ଶୀତ କାମ 

କର|ି । ମା ତା,ୁ ସାହାଯ� କେର । ମଁୁ ପାଠ ପେଢ଼ ।  

 ନାକ , ପାଟି ,ହାତ େଦଇ େସ ଭୂତାଣୁ େଦହେର ପହଁେଚ । ସବୁ ବୟସର େଲାକ, 

ପାଇଁ ଏହା gତି େହେଲ  ବୁଢା ବୁଢ଼ୀ ପାଇଁ ଟିେକ अଧିକା ବିପଦ । ମଣିଷରୁ ମଣିଷକୁ େଡଉଁ 

ଥିବାରୁ ସରକାର ସବୁ କାମ ବE କରି େଦଇଛ|ି । ଖାଲି ସାମାଜିକ ଦୂରତା ପାଇଁ । 

େବମାର ଠାରୁ େଲାକ,ୁ ବେ�ଇବା ପାଇଁ । ଡାjର , େପାଲିସ , ସ¡ା�� କମ�ୀ ,ସେଫଇ 

କମ�ଚାରି ଦିନରାତି ଲାଗିଛ|ି ।  ତୁ ଖାଲି ଘର ମଁୁହେର ବସି ଗାରୁଗାରୁ େହଉଛୁ ।   

 ସତ କହିବି ରୀତା । େମା ପାଇଁ ତ ସବୁଦିେନ ଲକ ଡାଉନ । ଖାଲି ତୁମକୁ ପାଖେର 

ପାଇ  େମାେତ  ଭାରି ଭଲ ଲାଗୁଛି । ଭିଡ଼ କअଁଳ ବୁଝିବା ପାଈଁ େସମିତି କହୁଥିଲି । େମା 

ପିଲା ମାନ,ୁ କେରାନା । ତାର ବଇଁଶ  ବୁେଡ଼ଇେଦବି । ଆଉ େମା ଦୁଆର ମାଡିବ 

ରଇଶୁଆ ।  

 ସମେa ଘେର କିଛିଦିନ ପାଇଁ ହଉ ମିଶିକି ରହିେଲ । 

  େଜେଜମା ଆଖିେର ଲୁହ ଖସି ଆସୁଥାଏ । େପାଛିେଦଇ କହିଲା , "ମଁୁ ସବୁ ଜାଣିଛି 
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। େସଥି ପାଇଁ ପରା ଘର ଜଗିଛି । କିଏ ତୁuି ନେଦଇ ଘରୁ ପଦାକୁ ଯିବ ତାର େଗାଡ଼ 

ଭାzିେଦବିନି । ଚିହିi େନ  େମାେତ । ହାତେର ସାବୁନୁ େଦବ ଘେର ପଶିବ । ଖାଲି ମଁୁ 

ପରୀgା କରୁଥିଲିନା । େଦଖିଲା େବଳକୁ ;  େମା ନାତୁଣୀ ସବୁ ଜାଣିଛି ।" 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

କୁEୁରା , େକାରାପୁଟ  

େଫାନ - ୬୩୭୦୬୧୪୯୦୧ 
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ସଉତୁଣୀସଉତୁଣୀସଉତୁଣୀସଉତୁଣୀ    
 ରେମଶ ନିଜ ଗଁା ମାଟି ଛାଡି ସହରେର େଗାଟିଏ ଲାଇେବ� ରୀେର 

କାମ କେର। େସ ମାସକୁ ଥେର ତା ଗଁା ମଧୁପୁରକୁ ଯାଏ। କିh େସ 

େସଠାେର େବଶି ଦିନ ରହିପାେର ନାହZ। କାରଣ େସ କାମ କରୁଥିବା 

ଲାଇେବ� ରୀକୁ ଆେସ ସୁନୀତା ପୁaକ ପଢିବା ପାଇଁ । ପ�ଥମ େଦଖାେର ଦୁେହଁ ଦୁହZ,ୁ ଭଲ 

ପାଇବସିେଲ । ସୁନୀତା अନାଥ ଥିଲା ଏଣୁକରି ରେମଶ ତା ଦୁଃଖ ସହିନପାରି ତାକୁ ଘେର 

ନଜେଣଇ ବିବାହ କରିେନଲା ଓ ସୁଖେର ସଂସାର କେଲ ।  

 କିଛିଦିନ ପେର ମା', अସୁ�ତା ଖବର ଶୁଣି ରେମଶ ସୁନୀତାକୁ ସହରେର ଏକୁଟିଆ 

ଛାଡି ଗଁାକୁ ଚାଲିଆସିଲା । ସୁନୀତା ମଧ� ରେମଶକୁ ଶୀଘ� ଚାଲିଆସିବାକୁ କହିଲା ।  

 ରେମଶ ଆସି େଦେଖ ତ ମା' ତାର େଶଷ ଶଯ�ାେର ମୃତୁ� ସହ ଲଢୁଛି। ଏବଂ 

ରେମଶ  ଆସିବା ପେର ତା ମା' ତାକୁ ମୁu ଛୁଆଁଇ ଶପଥ କରାଇେନେଲ େଯ ମଁୁ ମରିବା 

ଆଗରୁ େତା ବାହାଘର େଦଖିବାକୁ  ଚାହୁଁଛି । ଏବଂ େସ ବାଛିଥିବା ଗ�ାମର େଗାଟିଏ ଝିअ 

ମମତା ସହ ରେମଶର ବାହାଘର କରାଇେଦେଲ । ରେମଶ କିଛି ବୁଝିବା ଆଗରୁ ତା 

ବାହାଘର ସରିଯାଇଥାଏ । ଏବଂ କିଛି ଦିନ ପେର ମା' ମଧ� ଆଖି ବୁଜିେଦେଲ । 

ରେମଶ, ବାପା ଆଗରୁ ନଥିେଲ ଏଣୁକରି ଗ�ାମବାସୀମାେନ ରେମଶକୁ ଗଁାେର ରହି ଘର ଓ 

¤ୀ କଥା ବୁଝିେଲ ଭଲ େବାଲି ପରାମଶ� େଦେଲ । ଏଣୁ ଏହାକୁ  अମାନ� ନକରି ରେମଶ  

ସହରକୁ ଗଲା ନାହZ । ଗଁାେର ହZ ରହିଲା ।  

ଧରିତ� ୀ େଗୗଡ଼ 
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 ଏପେଟ ସୁନୀତା ବାର ବାର ଚିଠି େଲଖୁଥାଏ କିh କିଛି ପ�ତୁ�_ର ମିଳିଲା ନାହZ । 

ଏେବ ସୁନୀତା ନିଜର ଗଭ�ବତୀ କଥା େଲଖି ଚିଠି ପଠାଇଲା । ଏହି ଚିଠି ପାଇ ରେମଶ 

ମମତାକୁ ନିଜ ସହରୀ ସାzମାନ, ଦୁଘ�ଟଣା େହବା କଥା କହି ସହର ଯିବାକୁ 

ବାହାରିଗଲା । େସଠାେର ପହ�ି େସ ସୁନୀତାକୁ ହସପିଟାଲ୍ େନଲା ଓ େସଠାେର  େସ 

େଗାେଟ ଛୁଆଟିଏ ଜନG େଦେଲ। ଏବଂ ରେମଶ ନିଜର ସମa କଥା ସୁନୀତାକୁ କହିଲା । 

ସୁନୀତା କାEି କାEି କହିଲା ମେତ ବି ତମ ସହ ଗଁାକୁ େନଇଯାअ ମଁୁ ସୁଖ ଦୁଃଖେର 

େସଠାେର ରହିଯିବି । ମଁୁ ଏକୁଟିଆ ଏଠାେର ପାରୁନି କିh ରେମଶ ଗଁାେର ନିଜର ବଦନାମ୍ 

େହବା ଭାବି,ସୁନୀତାକୁ ବାହାନା େଦଇ, अପରାହi   େର  ଗଁାକୁ ଚାଲି ଆସିଲା ।  

 ରେମଶ ସହର ରୁ େଫରିବା gେଣ  ମମତା ବିଚଳିତ େହାଇ ପ�ଶi କଲା ତମ 

ସାzମାେନ କିପରି अଛ|ି, େସମାେନ ଏେବ କ'ଣ କରିେବ?   ହାଲିଆ େହାଇ 

ହସପିଟାଲରୁ େଫରିଥିବା ରେମଶ ଚାହୁଁଥିଲା େକମିତି ଶୀଘ� େସ ଗାେଧାଇ ପକାଇବା ପେର  

କଣ ଟିେକ ଖାଇବ । ସକାଳ ଆଠଟାରୁ ଯାଇଥିଲା େଯ େଫରିଲାେବଳକୁ ଏଇ ସt�ା 

ସାେଢ ଚାରି ବାଜିଲାଣି ।  

 ବିରj େହାଇ ରେମଶ ଚିଡି ଉଠିଲା ଆଉ କହିଲା,େସମାେନ ଯାହା କରିେବ 

େସମାେନ େସ କଥା ବୁଝିେବ । ତମକୁ ଏେତ ଚି|ା କାହZକି?େଲାକଟା ଦିନସାରା େକାଉଠି 

ପାଣିେଟାେପ ପିଇଛି କି ନାଇଁ ପଚାରିବା ତ ଦୁରର କଥା,ହାତକୁ ଗାମୁଛାଟାଏ ବି 

ବେଢଇବାକୁ କ� େହଉଛି । ବାଇମୁuିକୁ… 

 ମମତା କିଛି କହିଲାନି । େଚୟାର ଉପେର ଆଣି ଟାେୱଲ େଥାଇ େଦଉ େଡଉ 

କହିଲା," ଖାଇବା ସବୁ ତ ଥuା େହାଇଯାଇଛି, ଟିେକ अେପgାକର ଗରମ କରିେଦବି ।  
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ରେମଶ ଗାମୁଛା େନଇ ଗାଧୁଆଘରକୁ ପଶି ଯାଉ ଯାଉ କହିଲା,"ଶୀଘ� କର । େମା େପଟ 

ଜଳିଲାଣି" 

 ପ�େତ�କ ଦିନ ଭଳି ସୁନୀତା ଚିଠି େଲଖି ଚାଲୁଥାଏ । କିh ରେମଶ ସବୁକୁ  ପଢି  

ଧିେର ରହିଯାଏ । କିh େଗାେଟଦିନ ରେମଶ ନଥିବା େଯାଗଁୁ ଚିଠିବାଲା ମମତାକୁ ଚିଠି 

େଦଇ ଚାଲିଗଲା । ମମତା ଚିଠି େଖାଲି ଯାହା େଦଖିେଲ େସଥିେର େସ ଆ�ଯ�� 

େହାଇଗେଲ । େସ ଜାଣିବାକୁ ପାଇେଲ େଯ ତା, ସଉତୁଣୀ ଏେବ ବି  ତା,ୁ ଭରସା କରି 

େସ ସହରେର ଏକା|େର ଛଟପଟ େହଉଛି । େସ ଏହା ଜାଣି ସାରିଲା ପେର ରେମଶ,ୁ 

କିଛି କହିେଲନି । କାରଣ ରେମଶ, ବିନା ଇଛା अନୁସାେର ସବୁକିଛି େହାଇଯାଇଛି । 

ଏବଂ ରେମଶ ପ�ାୟ ମୁକ ଭଳି,ଚି|ାଗ�a ଜୀବନ କାଟୁଛ|ି ।  

 େସହି ଦିନ ରେମଶ ଘରକୁ େଫରି େଦଖିଲା  ମମତା ଘେର ନାହZ ।ସମୟ ପେର 

ସମୟ ଗଡି ଚାଲି ରାତି େହଲା। ରେମଶ ଗଁାର ସବୁଆେଡ େଖାଜି ଚାଲିଲା କିh ମମତାର 

ଖବର ମିଳିଲା ନାହZ । ରାତି ନअ ଟା ପେର କବାଟ ଠକ୍ ଠକ୍ ଶୁଭିଲା ରେମଶ େଖାଲି 

େଦେଖ ତ ମମତା,ସୁନୀତାର ହାତ ଧରି ଆଣି ଦୁଆେର ଠିଆ େହାଇଛି । ମମତା ଚିଠିେର 

ଥିବା ଠିକଣା ପଢି ସହରୁ ନିଜ ସଉତୁଣୀକୁ େନଇ ଆସିଛି । େସମାେନ ରେମଶକୁ ପ�ତି�ା 

କେଲ ଆେମ ଦୁଇ ସଉତୁଣୀ ନାହZ ଦୁଇ ଭଉଣୀ ଭଳି ରହିବୁ । ପରଦିନ ସକାଳୁ ରେମଶ 

ଗଁା ବାଲା, ସାମiାେର ସୁନୀତା ଓ ମମତା,ୁ ପୁଣି ବିବାହ କଲା ଏବଂ େସମାେନ  ଆଜୀବନ 

ଖୁସିେର ଜୀବନଯାପନ କେଲ । 
           ୯୬୬୮୧୧୦୧୬୭ 

           ବ� ହG ପୁର 
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अନୁତ�अନୁତ�अନୁତ�अନୁତ�    
 ଶ��ାପୁର ଗ�ାମର ମଖିୂଆ अଟ|ି ରମାକା|। ପତi ୀ ଓ ଦୁଇ ଝିअ,ୁ 

େନଇ ସଂସାର। ଆଜୀବନ େସ ଗ�ାମ ଓ ଗ�ାମବାସୀ, ନିମେ| କାଯ�� 

କରି ଆସିଛ|ି। ସମa, ଦୁଃଖ କ�େର ଠିଆ େହାଇଛ|ି। ଆଜି 

ତା,ୁ ପ�ାୟ ପ�ଷଠି ବୟସ କିh ତା, ଦୁଆରକୁ େକହି କିଛି ସାହାଯ� ପାଇଁ ଆସିେଲ ଖାଲି 

ହାତେର େଫେର ନାହZ।  

 ପ�ାୟ ତିରିଶି ବଷ� ପେୂବ� େସହି ଗ�ାମର େଗାଟିଏ अନାଥ ଶିଶୁ ରେମଶକୁ େସ ଆପଣାଇ 

େନଇଥିେଲ। ରମାକା|, ପରିବାର ରେମଶକୁ ଏେତ େସiହ େଦେଲ େଯ େସ େକେବ ତା 

ମୃତ ପିତାମାତା, କଥା ଭାବିନି। ରେମଶର ସବୁ ଦୁ�ାମି ସହିଛ|ି ରମାକା|। ଯାହା 

ଦରକାର ସବୁ ଆଣି अଜାଡ଼ି େଦଇଛ|ି। ରେମଶ ବଡ଼ େହବା ପେର, ବାବୁ,ର ବ�ବସାୟ 

ଓ ହିସାବ ନିକାଶ କାଯ�� ସ�ାେଳ। ରେମଶର ମE ପ�କୃତି େଯାଗଁୁ େସ ବାବୁ,ୁ ନ ଜଣାଇ 

ଟ,ା ପଇସା ଖâ� କେର, ଘରର େଛାଟ େମାଟ ଜିନିଷ େଚାରି କେର।  

 ରେମଶର ଏହି ସବୁ କାଯ�� ବାବୁ,ୁ ଜଣାପେଡ଼ अନ� ଚାକର ବା େରାେଷୟା, 

ଠାରୁ। ରେମଶକୁ ଠିକ୍ ରାaାକୁ ଆଣିବାକୁ, େସ ରେମଶର ବିବାହ ଠିକ୍ କେଲ ପାଖ ଗ�ାମର 

ଏକ ଝିअ େସାମା ସହ, େସାମା େଦଖିବାକୁ ସୁEର, ଶା|, ସରଳ, କ_�ବ�ପରାୟଣୀ। 

ବାହାଘର ପେର ରେମଶ, ବାବୁ,ୁ କହି ନିଜ ପାଇଁ ଏକ ନୂଆଁ େକାଠା ଗଢ଼ିେଦଲା ଏବଂ 

ଆବଶ�କ ଥିବା ସମa ସାମଗ�ୀ ମଗାଇ େନଲା। ରେମଶର ପ�କୃତି ଜାଣିବା ପେର େସାମା 

ବାଦଲ ମହାରଣା 
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ମଧ� ତାକୁ ପରିବ_�ନ କରିବାକୁ େଚ�ା କଲା। କିଛି ଲାଭ େହଲା ନାହZ। ରେମଶ ଦିନକୁ 

ଦିନ ଯାହାର ଖାଇ ବ�ୁଥିଲା ତାହାର ହZ ହାନି କରିବାକୁ େଚ�ା କଲା।  

 ଦିେନ ରେମଶ âି|ା କଲା େଯ ରମାକା| ବାବୁ, େକୗଣସି ପୁअ ନାହZ, ଯଦି 

ରମାକା|, ମୃତୁ� ହୁଏ, େତେବ ସବୁ ସ�ତି େମାର। ଏହା âି|ା କରି େସ ରମାକା|,ୁ 

ମାରିବାକୁ େâ�ା କଲା। େସ ବଜାରରୁ ବିଷ ଆଣି ରମାକା|,ୁ ମାରିବାକୁ ନି�ତି 

େନଲା। େସାମା ମଧ� କିଛି अଘଟଣର अନୁମାନ କରି ରେମଶକୁ ବୁଝାଇବାକୁ ଲାଗିଲା। 

େଗାେଟ ଦିନ ରେମଶ ନିଜ କାଯ��େର ସଫଳ ମଧ� େହଲା। େସ ରମାକା|, ସକାଳ 

ଜଳଖିଆେର ବିଷ ମିଶାଇେଦଲା। ରମାକା| ଖାଦ� ଖାଇବା ପେର अସୁ� େହାଇପଡ଼ିେଲ। 

େସ େବେହାସ୍ େହାଇଗେଲ। ରେମଶ  ମିଛ अଭିନୟ କରି ରମାକା|,ୁ ହସପିଟାଲ େନଲା 

ଏବଂ ରମାକା| ଓ ତା, ପରିବାରକୁ େସଠାେର ଛାଡି अପରାହi େର ଘରକୁ ଆସିଲା। 

 େସମାେନ ଏେବ କଣ କରିେବ?" ବିâଳିତ େହାଇ େସାମା ପ�ଶi କଲା। ହାଲିଆ 

େହାଇ ହସପିଟାଲରୁ େଫରିଥିବା ରେମଶ âାହୁଁଥିଲା େକମିତି ଶୀଘ� େସ ଗାେଧଇ ପକାଇବା 

ପେର କଣ ଟିେକ ଖାଇବ। ସକାଳ ଆଠଟାରୁ ଯାଇଥିଲା େଯ େଫରିଲା େବଳକୁ ଏଇ ସt�ା  

ସାେଢ଼ âାରି ବାଜିଲାଣି।  

 ବିରj େହାଇ ରେମଶ âିଡ଼ି ଉଠି କହିଲା, "େସମାେନ ଯାହା କରିେବ େସମାେନ େସ 

କଥା ବୁଝିେବ। ତମକୁ ଏେତ âି|ା କାହZକି? େଲାକଟା ଦିନସାରା େକାଉଠି ପାଣିେଟାେପ 

ପିଇଛି କି ନାଇଁ ପâାରିବା ତ ଦୂରର କଥା, ହାତକୁ ଗାମୁଛାଟାଏ ବି ବେଢ଼ଇବାକୁ କ� 

େହଉଛି। ବାଇମୁuିକୁ….. 

 େସାମା କିଛି କହିଲାନି। େâୟାର ଉପେର ଆଣି ଟାେୱଲ୍ େଥାଇ େଦଉ େଦଉ 
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କହିଲା, "ଖାଇବା ସବୁ ତ ଥuା େହାଇଯାଇଛି, ଟିେକ अେପgାକର ଗରମ କରିେଦବି।" 

 ରେମଶ ଗାମୁଛା େନଇ ଗାଧୁଆଘରକୁ ପଶି ଯାଉ ଯାଉ କହିଲା, "ଶୀଘ� କର । େମା 

େପଟ ଜଳିଲାଣି ।" 

 ରେମଶକୁ ଖାଇବାକୁ େଦଇ, େସାମା ଲୁâି ଯାଇ ଥାନାେର ପହଁ�ିଲା ଏବଂ 

ରମାକା|, ଘରୁ େâାରି ଓ ରମାକା| ବାବୁ, ଏହି अବ�ା ପାଇଁ ରେମଶ େଦାଷୀ େବାଲି 

ବଖାଣିଲା। ଏହି ଖବର ପାଇ େପାଲିସ୍ ରେମଶକୁ ଉେଠଇ ରମାକା|, ନିକଟକୁ େନଲା। 

ଡ଼ାjରମାେନ ଲାଗି ପଡ଼ି ରମାକା|,ୁ େହାସ୍ େର ଆଣି ସାରିଥିେଲ, ସମa ପି�ୟଜନ 

ତା,ର େସବା କରୁଥା|ି। େସଠାେର ସମେa ରେମଶକୁ େଦଖି ଧିକ୍ ଧିକ୍ କେଲ ରେମଶକୁ 

ଉ_ମ ଶାaି େଦବା ପାଇଁ େପାଲିସ୍ କୁ କହିେଲ କିh ରମାକା| ସମa,ୁ âାଲିଯିବାକୁ 

ପରାମଶ� େଦେଲ। ଏବଂ େପାଲିସ୍ କୁ ମଧ� ରେମଶକୁ ଛାଡିେଦବା ନିମେ| ପାଇଁ 

अନୁେରାଧ କେଲ। 

 ରେମଶ ରମାକା|, ପାଦତେଳ ପଡ଼ିଗଲା। େଭା େଭା େହାଇ କାEିବାକୁ ଲାଗିଲା। 

େସ କହିଲା ଆପଣ େକେତ ମହାନ୍ େମାର ସବୁ େଦାଷ ଜାଣି େମାେତ gମା କରିେଦେଲ। 

େମାେତ ଦୟାକରି ପୁଣି ଥେର gମା କରିଦିअh।  

 ରମାକା| କହିେଲ ତୁ ଆଗରୁ କରିଥିବା ସମa କାଯ�� ମଁୁ ଜାଣିଥିଲି, େତାର ସବୁ 

ଭୁଲକୁ ମଁୁ gମା କରି େଦଉଥିଲି ନିଜ ପୁअ ଭାବି। କିh ଆଜି େତାର େସହି େଲାଭ ଏେତ 

ବଢିଗଲା ତୁ େମା ଜୀବନ େନବାକୁ ପଛାଇଲୁନି। ଏଣୁ କରି ତୁ େମା ଆଖି ସାମiାରୁ 

ଚାଲିଯା। 

 ଏହା ଶୁଣି ରେମଶ ରମାକା|, âରଣେର େଶାଇ ପଡ଼ିଲା। gମା କରିେଦବା ପାଇଁ 



ଆହ� ାନ
 ଇ-ପତି� କ

ା 

ଆହ� ାନ ଇ-ପତି� କା, ପ�ଦଶ ବଷ�, अ�ମ ସଂଖ�ା, अଗ� ୨୦୨୦ Magazine Downloaded from www.aahwaan.com 

ଆହ� ାନ ଇ-ପତି� କା ସ�ୂ!� ନିଃଶୁ$ ବିତରଣ େହତୁ ଡା େଜ�ାତି ପ�ସାଦ ପ*ନାୟକ, -ାରା ପ�ତି.ିତ ଓ ପ�କାଶିତ    Aahwaan.com  Aahwaan.com  Aahwaan.com  Aahwaan.com     234 

ଆକୁଳ ନିେବଦନ କଲା। ଯଦି ଆପଣ gମା ନ କରିେବ େତେବ ମଁୁ େମା ଜୀବନ ହାରିବି 

େବାଲି ରେମଶ କହିଲା। ଏହା ଶୁଣି ରମାକା|, ହୃଦୟ ବିଘଳିତ େହଲା। େସ ରେମଶକୁ 

େକାଳ କରି କହିେଲ, ତୁ େମା ପୁअଟାେର ଧନ। ଆଜିଠାରୁ େସ େଲାଭ ଛାଡ଼ି ଏକ ନୂଆଁ 

ଜୀବନ ଆର� କର।  

 ଶୁଣାଯାଏ ରମାକା|, ପେର ରେମଶ ଗାଦି ସ�ାଳିâି ଆଉ ପତi ୀ େସାମା ସହ ମିଶି  

ଗ�ାମବାସୀ,ୁ ସାହାଯ� କରି ଆସୁଛି।            
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

        ୮୫୯୮୦୮୦୩୯୩ 

          ହାଉସିଂେବାଡ�, 

          ବ� ହG ପୁର , ଗsାମ 
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ପିପିଇ କିଟ୍ପିପିଇ କିଟ୍ପିପିଇ କିଟ୍ପିପିଇ କିଟ୍    
 ରେମଶ ଚE�  ମଲିB କ, େପଷାେର ଜେଣ ଜଣାଶୁଣା ସରକାରୀ 

ଓକିଲ। ସହର ଭିତେର ନିଜର ଦୁଇମହଲା ବିଶି� ବଡ଼ ଘରଟିଏ ଥିଲା 

ସତ କିh ରହିବାକୁ େକବଳ ତିେନାଟି ପ�ାଣୀ। େସ ଆଉ ତା ¤ୀ 

ବ�ତୀତ ତା, ଘେର କାମ କରୁଥିବା ବାଈମୁuି। େସାମାର େଦହ ଭୀଷଣ ଖରାପ ଥିଲା 

େତଣୁ अନବରତ େକହି ଜେଣ େଦଖାଶୁଣା କରିବା ପାଇଁ ଦରକାର ହଉଥିଲା। ସbଲପୁର 

େର ରହଣି େବେଳ େଗାେଟ ଗଁାରୁ अନାଥ ବାଈମୁuିକୁ ଆଣି ଘେର ରଖାଯାଇଥିଲା। 

େସଦିନ ଠାରୁ ବାଈମୁuି ଘରର अନ� ଏକ ସଦସ� ପାଲଟି ଯାଇଥିଲା। ତଥାବି ଘରଟା 

ନିଛାଟିଆ ମେନ ହୁଏ। େସଥିପାଇଁ ସ�ାମୀ ¤ୀ ଦୁେହଁ �ିର କରି, ତଳ ଘରଟିକୁ ଭଡ଼ାେର 

ଲେଗଇ େଦଇଥିେଲ। େସଇ ସହରକୁ ନୂଆ କରି ବଦଳି େହାଇ ଆସିଥିବା ଜେଣ ଗ�ାମ� 

ବ�ା, ମ�ାେନଜର କିେଶାର ଆଚାଯ�� ନିଜ ସପରିବାର ସହ େସଇ ଘେର ଆସି 

ରହୁଥିେଲ। ¤ୀ, ପୁअ, ଝିअ ବ�ତୀତ ନିଜ ବାପା ମାଆ ମଧ� ସାzେର ରହୁଥିେଲ। େବଶ୍ 

ହସ ଖୁସିେର ଦିନ କାଟୁଥାଆ|ି। ତା,ର अବସର ସମୟ ପାେଖଇ ଆସୁଥିଲା अତି 

େବଶୀେର ଆଉ ମାସ େକେତଟା ବାକିଥିବ। ପୁअଝିअ ମଧ� ବିବାହ େଯାଗ� େହାଇ 

ଯାଇଥିେଲ। ଘେର ବଢ଼ିଲା ଝିअ ଏବଂ ବିବାହ େଯାଗ� େବେରାଜଗାରିଆ ପୁअ ଥିେଲ େଯ 

େକହି ଚି|ାେର ଦିନ କାଟିବ, କିh କିେଶାର ବାବୁ,ୁ େଦଖିେଲ େସହିପରି େକେବ अନୁଭୂତ 

ହୁଏ ନାହZ। ସବୁ େବେଳ ହସ ହସ ମୁହଁେର ସମa, ସହ ମିଶିଯା|ି। କିେଶାର ବାବୁ,ୁ 

କେରାନା କାଳେର ମଧ� ବ�ା, ଯାଇ କାମ କରିବାକୁ ପଡ଼ୁଥିଲା। େସଠାେର େସ ସାମାଜିକ 

ପଲB ବୀ ଦାସ 
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ଦୂରତା ରgା କରି େଲାକ, ସହ ମିଳାମିଶା କରୁଥିେଲ ମଧ� ହଠାତ୍ ଦିେନ େସ ଜ� ରେର 

ଆକ� ା| େହେଲ। ଘେର ସମa,ୁ ସେEହ ହଉଥିଲା େତଣୁ େସ କେରାନା େଟ�୍ କରି 

ଜାଣିବାକୁ ପାଇଥିେଲ େଯ େସ କାେରାନା ଆକ� ା| େବାଲି। ପ�ଥେମ ଭାବିେଲ ଘେର ରହି 

ନିଜର ଚିକି�ା କରାଇବାକୁ କିh ନିଃଶ¡ାସ ପ�ଶ¡ାସେର କ� अନୁଭୂତ େହବାରୁ େସ 

ଡାjରଖାନାକୁ େଫାନ୍ କରି ଜଣାଇଥିେଲ ତା,ୁ େନଇଯିବାକୁ କିh େକହି ଆସି ତା,ୁ 

େନଇ ନଥିେଲ। େଶଷେର ଘର େଲାକ ଆb�ଲାନ୍ସକୁ େଫାନ୍ କରି ଡ଼କାଇଥିେଲ। 

  ଆb�ଲାନ୍ସ ଆସିଲା ସତ କିh ସାzେର କେରାନା େରାଗୀ,ୁ ନବାକୁ ମନା 

କରିେଦଲା। ବହୁତ କାକୁତିମିନତି େହାଇ ଆଚାଯ�� ବାବୁ, ପରିବାର ଘର ମାଲିକ 

ରେମଶକୁ ଜଣାଇଥିେଲ। ରେମଶ ବିଳb ନକରି ନିଜର ପି.ପି.ଇ କିଟ୍ ପିtି କିେଶାର 

ବାବୁ,ୁ ନିଜ ଦୁଇ ହାତେର େଟକି େନଇ ନିଜ ଗାଡ଼ିେର ବସାଇ, ହ~ିଟାଲ୍ अଭିମୁେଖ ଯାତ� ା 

କରିଥିଲା। େସଠି ବହୁତ କ�େର େବଡଟିଏ ମିଳିଥିଲା କିେଶାର ବାବୁ,ୁ। ସବୁ ବୁଝାସୁଝା 

କରି େଶଷେର ରେମଶ ଘରକୁ େଫରିଥିଲା। େଫରିବା ରାaାେର ¤ୀ େସାମା ପାଇଁ ମେନ 

ମେନ ବହୁତ ଗବ� କରୁଥିଲା ରେମଶ। ଯାହା ହଉ ଆଜି ¤ୀ, अନଲାଇନ୍ ଶପିଂ କାମେର 

ଆସିଗଲା। ପି ପି ଇ କୀଟ୍ ବିନା କେରାନା େରାଗୀ,ୁ ସାzେର ନବା ବହୁତ ବିପଦପ!ୂ�। 

ଖାଲିଟାେର ରେମଶ ଚିଡୁଥିଲା େସାମା ଉପେର, େସ ପି ପି ଇ କୀଟ୍ ମେଗଇ ଘେର ରଖିଥିଲା 

େବାଲି। ଘେର ପହଂଚିବା ଭିତେର େସାମାକୁ କିେଶାର ବାବୁ, କେରାନା ବିଷୟେର ତା, 

ଘର େଲାକ ସମେa ଜଣାଇ ସାରିଥା|ି। ରେମଶକୁ େଦଖୁ େଦଖୁ େସାମା ତା ପାଖକୁ େଦୗଡି 

ଆସିଲା; 

 “େସମାେନ ଏେବ କଣ କରିେବ?” ବିଚଳିତ େହାଇ େସାମା ପ�ଶiକଲା। ହାଲିଆ 

େହାଇ ହସପିଟାଲରୁ େଫରିଥିବା ରେମଶ ଚାହୁଁଥିଲା େକମିତି ଶୀଘ� େସ ଗାେଧାଇ ପକାଇବା 
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ପେର କଣ ଟିେକ ଖାଇବ। ସକାଳ ଆଠଟାରୁ ଯାଇଥିଲା େଯ େଫରିଲା େବଳକୁ ଏଇ ସt�ା 

ସାେଢ଼ ଚାରି ବାଜିଲାଣି। ବିରj େହାଇ ରେମଶ ଚିଡ଼ି ଉଠିଲା ଆଉ କହିଲା, “େସମାେନ 

ଯାହା କରିେବ େସମାେନ େସ କଥା ବୁଝିେବ। ତମକୁ ଏେତ ଚି|ା କାହZକି? େଲାକଟା 

ଦିନସାରା େକାଉଠି ପାଣିେଟାେପ ପିଇଛି କି ନାଇଁ ପଚାରିବା ତ ଦୂରର କଥା, ହାତକୁ 

ଗାମୁଛାଟାଏ ବି ବେଢ଼ଇବାକୁ କ� େହଉଛି। ବାଇମୁuିକୁ, ପାଣି େଗାେଟ ଗBାସ୍ ଆଣିବାକୁ 

କହି ନିଜ େମାବାଇଲ୍ ଆଉ ମନି ପସ�କୁ ସାନିଟାଇଜ୍ କରିବାକୁ ଲାଗିଲା।  

 େସାମା କିଛି କହିଲାନି। େଚୟାର ଉପେର ଆଣି ଟାେୱଲ୍ େଥାଇ େଦଉ େଦଉ 

କହିଲା, “ଖାଇବା ସବୁ ତ ଥuା େହଇଯାଇଛି, ଟିେକ अେପgାକର ଗରମ କରିେଦବି।”  

 ରେମଶ ଗାମୁଛା େନଇ ଗାଧୁଆଘରକୁ ପଶି ଯାଉ ଯାଉ କହିଲା, “ଶୀଘ� କର। େମା 

େପଟ ଜଳିଲାଣି।”  

 ଗାେଧଇ ସାରି, ଆସିବା େବଳକୁ େସାମା ଖାଇବା ବାଢ଼ିେଦଇ, ଖାଇବା ପାଖେର 

ଜଗିକରି ବସିଥାଏ। ରାେମଶର ଖାଇବା ସରିଆସିବା େବଳକୁ େସାମା ପୁଣି ପଚାରିଲା - 

କିଛି କହୁନ େଯ, େସମାେନ ଏେବ କଣ କରିେବ? ବାଇମୁuି ମଧ� ଖାଇବା ପାଖେର ଆସି 

ପଚାରି େଦଇଗଲା - ବାବୁ କିେଶାର ବାବୁ େକମିତି अଛ|ି? ରେମଶ ଖାଇବା ଥାଳିରୁ ମୁu 

ହେଟଇ ଦୁଇ ଜଣ,ୁ ଟିେକ ଭଲ କରି େଦଖି େନଇ କହିଲା- କିେଶାର ବାବୁ ଏେବ ଭଲ 

अଛ|ି ଆଉ ୧୫ଦିନ ପେର େସ ଘରକୁ ପୁଣିଥେର ସୁ� େହାଈ େଫରି ଆସିେବ। ଧନ�ବାଦ 

େସାମା ତୁମ ପି ପି ଇ କୀଟ୍ ଆଜି ବହୁତ କାମେର ଲାଗିଲା। େସାମା ଏେବ ଟିେକ ଆଶ¡aି 

अନୁଭବ କରୁଥିଲା । 
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ଭାବା|ରଭାବା|ରଭାବା|ରଭାବା|ର    
 ଭାବା|ର ସକାଳୁ ସକାଳୁ େଫାନ୍ ଆସିଲା, ବିନୟ ବାବୁ ଆଉ 

ନାହଁା|ି। କିଛି ଦିନ ଧରି କେରାନା' ମହାମାରୀ ସହିତ ସଂଗ�ାମ କରି 

େଶଷେର ସବୁଦିନ ପାଇଁ ଆଖି ବୁଜି େଦେଲ। ଆେର.. ଶୁଣୁଚ, ମେତ 

ଟିେକ ହ~ିଟାଲ ଯିବାକୁ େହବ। େହେଲ ତା,ୁ ଛୁଇଁବାକୁ କି ପାଖକୁ 

ଯିବାକୁ ତ େଦେବନି େବାଧହୁଏ କହିେଲ ସରିତା। ତଥାପି ଯିବାକୁ ତ ପଡ଼ିବ ନା। अଫିସର 

अନ� ସଦସ�ମାେନ ମଧ� ଆସିଥିେବ। ସାର୍ , अେ|�ି ପାଇଁ କିଛି େଗାେଟ ବ�ବ�ା 

କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଆଗରୁ ଥୁଆ େହଇଥିବା ଥuା ଚାହା ଆଉ ଦି'ଖu ବି:ୁଟ ଖାଇ ଜଲଦି 

ଜଲଦି ବାହାରି ପଡ଼ିେଲ ସୁେରଶ ବାବୁ। ଆସୁ ଆସୁ େମାର ଟିେକ େଡରି େହାଇପାେର, 

अେପgା କରିବନି ଖାଇ େନବ। ଯିବା ବାଟକୁ ଚାହZ ନୀରବେର କବାଟ ବE କେଲ 

ସରିତା। େରାେଷଇ ବାସ କି ଘରକାମ େର ଆେଦୗ ମନ ଲାଗୁନଥିଲା ତା,ର। େକେତ 

ଭଲ ମଣିଷ ଥିେଲ ବିନୟ ବାବୁ ସତେର। ନଁା ଟି େଯମିତି େଲାକ ଟି ବି େସମିତି। 

ପିଲାମାେନ େକହି େହେଲ ମଣିଷ େହଇନାହଁା|ି। अଧାବାଟେର अସହାୟ କରି ଛାଡ଼ି ଚାଲି 

ଗେଲ େସ। ¤ୀ ଓ ପିଲା, अବ�ା େଯ, କ'ଣ େହବ ତାହା ଭାବି ବ�a େହାଇ ପଡୁଥିେଲ 

ସରିତା। ବିନୟ ବାବୁ ଆ,ର ସିନିୟର୍ अଫିସର ଥିେଲ। ସମୟ अସମୟେର ସମa,ୁ 

अେନକ ସାହାଯ� କରିଛ|ି େସ। अତି ଭଦ� େଲାକ। ନିଜକୁ ପ�aୁତ କରିେନେଲ ସରିତା। 

କିଛି ଜଳଖିଆ ନ ଖାଇ ସ�ାମୀ ତା'ର ଚାଲିଗେଲ, ଆସୁ ଆସୁ େକେତ େଡରୀ େହବ କିଏ 

ଜାେଣ। ଏଥର େରାେଷଇେର ଲାଗିପଡିେଲ େସ। ସ�ାମୀ ତା'ର େଭାକିଲା େହାଇ 

ରୀତା ସାମ|ରାୟ 
ମଲିB କ 
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େଫରିଥିେବ। ଜଲଦି ଜଲଦି ଖାଦ� ପ�aୁତ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଆସିବା ପବୂ�ରୁ ସବୁ 

ସରିଥିବା ଦରକାର। ଦିନ ଦୁଇଟା ବାଜିଲା, େହେଲ ବାବୁ, େଦଖାନାହZ। ଖାଇବାକୁ 

ଆେଦୗ ଇkା ହଉନି ସରିତାର। ଆସh ... ସାzେହାଇ ଖାଇବା। ଥକାମାରୀ ବସି ପଡିେଲ 

େସ। େକଉଁଠୁ ଆସିଲା ଏ କେରାନା' ମହାମାରୀଟା େକଜାଣି? 'ଜୀବନ ପ�ବାହ'କୁ ପରୂା ଠପ୍ 

କରି େଦଲା ମହୁୂ_�କେର। ସମଗ� ବିଶ�କୁ ଗ�ାସ କରିଗଲା। ୟା' ସହିତ ମନ ଓ ହୃଦୟକୁ 

ସଂପ!ୂ� ଭାେବ କବଳିତ କଲା। େଟଲିଭିଜନ ଠାରୁ ଆର� କରି ସମa ଗଣମାଧ�ମେର 

େକବଳ ତାହାର ଚ��ା। ମହୁୂ_�କ ପାଇଁ ଭୁଲିବାର ସୁେଯାଗ ନାହZ। କିଏ ଜାଣିଥିଲା ଏମିତି 

େଗାେଟ ସମୟ ଆସିବ? ମନୁଷ� କିଂ କ_�ବ� ବିମୁଢ େହାଇପଡିବ। ପ�ତି ଦିନ ହଜାର 

ହଜାର େଲାକ ବଳି ପଡୁଛ|ି, କେରାନା' ମହାମାରୀର କରାଳ ମୁଖେର। େକେତ େଯ 

ଜୀବନ ସଂଗ�ାମ ଚଳାଇଛ|ି, ମୃତୁ� ଠାରୁ ଜୀବନକୁ ଛଡାଇବାର ନିର|ର ପ�ୟାସେର। 

 ଭୟେର ମନଟା ଭାରାକ� ା| େହାଇଉଠୁଛି ସଦାସବ�ଦା। ଲକ୍ଡାଉନେର ଜୀବନର 

ଧାରା अନ� ଏକ ନୂଆ େମାଡ଼ େଦଇ ଗତି କରୁଥିବା ସମୟେର, ଏହି ଗୃହବEୀ ଜୀବନ 

େବଶ୍ ଆକ² େହବାେର ଲାଗିଛି। େକେତେବେଳ େଯ, ମୃତୁ� ଧେସଇ ପଶିଆସିବ ଆମ 

अଗଣା ମଧ�କୁ କିଏ ଜାେଣ। ଦୂରେର ଥିବା ନିଜର ପି�ୟଜନ ମାନ,ୁ େଦଖିବାକୁ ମନ 

अଧିର େହାଇ ଉେଠ। େହେଲ ନିରୁପାୟ,ଘରୁ େଗାଡ଼ କାଢିେଲ ବାହାେର ବିପଦ। ଘେର 

ରହh, ସୁରgିତ ରହh। ସବୁେବେଳ ସବୁଆେଡ େକବଳ ଏହି ବା_�ା।ପିଲାଦିନର େସହି 

କବିତା ଟି ବାରbାର ମେନପେଡ।'ନିବ�ାସିତର ବିଳାପ' ର ଏକ ପଂjି__ "ଥାଆ|ା ଯଦି 

େମାର, ବିହz ପg, ଲଂଘି ଭୀଷଣ ଗିରି, ସମୁଦ�  ବg। େଦଖ|ି ପି�ୟଜନ,ମୁଖ କମଳ, 

ହୁअ|ା ଏ ସ|�,ପ�ାଣ ଶୀତଳ। କଳାପାଣି'େଭାଗୁଥିବା ଜେଣ ବEୀର ଆତG କଥା। ମନେର 

ଭୀଷଣ ଆଘାତ ଲାେଗ। ଭୁଲିବାକୁ େଯେତ େଚ�ା କେଲ ମଧ� ପାେରନି ସରିତା। ଭାରି 
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େକାମଳ ମନଟା ତାର। କାହା ଦୁଃଖ କ�, େସ ସହି ପାେରନା। ସତେର ଜୀବନ ଯାତ� ାେର 

ଯଦି 'ମାୟା'ର ଭୂମିକା ନଥା|ା, େତେବ ସମେa ପର~ର ଏମିତି ଛEାଛEି େହାଇ ଏକାଠି 

ରହିପାରି ନଥାେ|। ନୁେହଁ କି ?େମା ଘର,େମା ସ�ାମୀ,େମା ପିେଲ ଇତ�ାଦି। ଏହି 

େମା'ଶ�ଟି େହଉଛି 'ମାୟା', ଯାହାର େମାହେର ପଡ଼ି ମଣିଷ ବାtି େହାଇ ଛEି େହାଇଯାଏ। 

ଏଥିରୁ ମୁକୁଳିବା ଏେତ ସହଜ ନୁେହଁ। ଆତG ବିଶ�ାସ ହZ ଜୀବନର ମଳୂଦୁଆ अେଟ। ଯୁେଗ 

ଯୁେଗ ଧମ�ର ପ�ତି.ା ପାଇଁ ତୁେମ अବତାର େନଇଛ ପ�ଭୁ। ଏେବ ତୁମର ଏଇଟା 

"କେରାନା" अବତାର ନୁେହଁ ତ ଠାକୁେର? अଧମ�ର ବିନାଶ ପାଇଁ ଏ ମୃତୁ�ର ତାuବଲୀଳା 

ନୁେହଁ ତ? ସାରା ଜଗତ, ଆଜି ତ� a। ପ�ତି ମହୁୂ_�େର େସ अନୁଭବ କରୁଛି ନିଜର 

अସହାୟତାକୁ। ଆଉ େକେତ ଦିନ ଏମିତି ଏ ଦୁ�{ନର ସାମନା କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ, କିଏ 

ଜାେଣ? େଧୖଯ��ର ବt ଭାzିବାକୁ ବସିଲାଣି। ଆଉ େଡରି କରନା ପ�ଭୁ। ଦୁଇହାତ େଟକି 

େଦଲା ସରିତା, େସହି अେଲୗକିକ अଦୃଶ� ଶjି, ଉେ�ଶ�େର। େହ ପ�ଭୁ ପରଂବ�ହG ! 

ତୁେମ ହZ ଭରସା। ହୃଦୟକୁ ସରଳ ନି�ପଟ କରାଇ ପାରିେଲ ସବୁକିଛି ସରଳ ଓ ସହଜ 

େହାଇ ପାରିବ ଏହା େମାର ବିଶ�ାସ। ଈଶ�ର, ଠାେର ପ!ୂ� ଆ�ା ଥିବା ସେତ� , େକଜାଣି 

କାହZକି େବେଳେବେଳ ମାନସିକ ସhଳନ ଇତଃaତ େହଲାଭଳି ପ�ତୀୟମାନ ହୁଏ। େପ�ମ 

ଭjିେର ଈଶ�ର,ୁ ଆୟତ କରାଯାଇପାେର ଆଉ अସାଧ� ସାଧନ କରାଯାଇପାେର। ଆଉ 

େକେତ ପରୀgା େନବ ପ�ଭୁ। ଭଲ େହଉ अବା ମE ସବୁତ ତୁମରି ସ|ାନ। ଦୁ� 

ପିଲାଟିକୁ ମାଆ ତାର କ'ଣ େକେବ ତ�ାଗ କରିପାେର? ବାଟକୁ ଆଣିବା ପାଇଁ ତାକୁ ଶାସନ 

କେର ସିନା ନିଜ ଠାରୁ େକେବ ତାକୁ ଦୂେରଇ େଦଇ ପାେରନା। କେରାନା ସହିତ ଏଇ 

େକେତ ଗୁଡିଏ ଶ� େଯମିତି କି, ଲକ୍ଡାଉନ,ସଟ୍ଡାଉନ୍,କ� ାେରନ୍ଟାଇନ୍,େକାଭିଡ୍ ଇତ�ାଦି 

ଶୁଣି ଶୁଣି ଭାରି ବ�a ବିବ�ତ ଲାଗିଲାଣି।  
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 ଘ©ାକୁ ଚାହZଲା ସରିତା ଚାରିଟା ବାଜି ପEର ମିନିଟ୍। ଏେତ େବଳ େହଲାଣି 

କୁଆେଡ େଯ, ଗେଲ! େଭାକେର େପଟ ଜଳିଲାଣି, ସିଏ ବି କଣ ଖାଇଥିେବ କି ନାହZ। ଘର 

ଭିତେର ଏପାଖ େସପାଖ େହବାକୁ ଲାଗିଲା ସରିତା। ହଠାତ୍ କଲିଂେବଲ୍ ବାଜିଲା। 

ତରତର େହାଇ କବାଟ େଖାଲି େଦଲା। େଦଖିଲା ସୁେରଶ। __କ'ଣ ସବୁ କାମ ଭଲେର 

ଭଲେର େହଇଗଲା? __ନଁା.. ଆଜି ଆଉ େହଲା ଭଳି ଆଶା ନାହZ। __ଦୁନିଆଁ ଫମ�ାଲିଟି 

ପରୂଣ କରିବା ପାଇଁ ପଡିବ। __ 

 େସମାେନ ଏେବ କ'ଣ କରିେବ ? ବିଚଳିତ େହାଇ ସରିତା ପ�ଶi କଲା। ହାଲିଆ 

େହାଇ ହ~ିଟାଲରୁ େଫରିଥିବା ସୁେରଶ ଚାହୁଁଥିଲା େକମିତି ଶୀଘ� େସ ଗାେଧାଇ ପଡି,କଣ 

ଟିେକ ଖାଇବ। ସକାଳ ଆଠଟାରୁ ଯାଇଥିଲା େଯ, ସt�ା ସାେଢ଼ ଚାରିଟା ବାଜିଲାଣି। 

ବିରj େହାଇ ସୁେରଶ ଚିଡି ଉଠିଲା ଆଉ କହିଲା, େସମାେନ ଯାହା କରିେବ େସମାେନ 

େସକଥା ବୁଝିେବ। ତୁମକୁ ଏେତ ଚି|ା କାହZକି ?େଲାକଟା ଦିନସାରା େକାଉଠି ପାଣି 

େଟାପାଏ ପିଇଛି କି ନାହZ ପଚାରିବା ତ ଦୂରର କଥା, ହାତକୁ ଗାମୁଛାଟାଏ ବି ବେଢଇବାକୁ 

କ� େହଉଛି।ବାଇମୁuିକୁ"......  

 ସରିତା କିଛି କହିଲାନି। େଚୟାର ଉପେର ଗାମୁଛାଟା େଥାଇ େଦଉ େଦଉ କହିଲା," 

ଖାଇବା ସବୁତ ଥuା େହାଇଯାଇଛି , ଟିେକ अେପgାକର ଗରମ କରିେଦବି"।  

 ସୁେରଶ ଗାମୁଛା େନଇ ଗାଧୁଆ ଘରକୁ ପଶି ଯାଉ ଯାଉ କହିଲା , "ଶୀଘ� କର।େମା 

େପଟ ଜଳିଲାଣି। କିଛି ନ କହି ଖାଇବା ଗରମ କରିବାେର ଲାଗିପଡିଲା ସରିତା। 
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ମଣିଷପଣିଆମଣିଷପଣିଆମଣିଷପଣିଆମଣିଷପଣିଆ    
 ମଣିଷପଣିଆ ଟିଭିେର ଘନ ଘନ ନୁ�ଜ ମହାମାରୀ କେରାନାେର 

େକଉଁ ଜିଲB ାେର େକେତ ଆକ� ା|, େକେତ ଆେରାଗ� ଆଉ େକେତ ମୃତ� 

ବରଣ କରିେଲଣି। ସକାଳୁ ଟିଭି ଲଗାଇ େସାମା େଦଖୁଥିଲା ନୁ�ଜ। 

ଟିଭି ବE କରି ଦୀଘ� ନିଃଶ¡ାସଟିଏ ମାରି େସାମା ମେନ ମେନ ଭାବୁଥାଏ। ଏମିତି ପରି�ିତି 

ଆସିବ େବାଲି କିଏ େକେବ ଭାବିଥିବ କି ଭଲା!! େପାକ ମାଛି ପରି େଲାକ ମରୁଛ|ି। 

ସବୁଆେଡ ତାଲା ବE। ମଣିଷ େହାଇ ମଣିଷକୁ ସାହାଯ� କରିବାକୁ ବି ଡରୁଛ|ି। ଏଇ 

ଭୁତାଣୁ ସଂକ�ମଣ େରାଗ େଯାଗୁ ଜନଜୀବନ अaବ�a। अେନକ େଲାକ ଚାକିରିରୁ 

ଛେଟଇ। େରାଜଗାରର ବାଟ ବE। ପ�ାୟ ସବୁଆେଡ अନାହାର। ପ�ବାସୀ ଓଡ଼ିଆମାେନ 

ନିଜ ରାଜ�କୁ ଆଗମନ କରିେଲଣି। ଏଗୁଡା ପ�ତ�ହ ଟିଭିେର ଶୁଣି ଶୁଣି ଭାରି ଡର 

ଲାଗିଲାଣି ସତେର। କ'ଣ େଯ େହବ ଆଗକୁ ଭଗବାନ ହZ ଜାଣ|ି..।  

 ନୂଆ ନୂଆ ବାହାଘର େହାଇଥାଏ େସାମା ଆଉ ରେମଶର। ଶାଶୁଶଶୁର ଦୁେହଁ 

ନଣE, ଘରକୁ ବୁଲିବାକୁ ଯାଇ ଲକ୍ ଡାଉନେର ଫସି େସଇଠି अଛ|ି। ରେମଶ ଏକ 

ଡାjରଖାନାେର ଆକାଉ©ାଟ ଭାେବ କାମ କେର। େସଥିପାଇଁ େସାମାକୁ ଟିେକ ଡର 

ଲାେଗ। େସ ରେମଶକୁ ଯତi େର ଚଳିବାକୁ କୁେହ। ଡାjରଖାନାେର ବାରbାର ହାତକୁ 

ସାନିଟାଇଜ କରିବା, େଗBାବସ ପିtିବା, ମା: ବ�ବହାର କରିବାକୁ ମେନ ପେକଇଦିଏ। 

େସଦିନ ସକାଳ ଆଠଟାରୁ ରେମଶ ଡାjରଖାନାକୁ ଚାଲିଗଲା। େସାମା ଆଉ କରିବ ବା 

ପି�ୟଦଶ{ନୀ ମହା|ି 
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କଣ ଘେର ଏକୁଟିଆ। ନିଜର କାମ ସାରି ସବୁଦିନ ପରି ଟିଭି ଲେଗଇ ବସିଥିଲା। ହଠାତ 

ଆb�ଲାନ୍ସର ସାଇରନ୍ ଶ� ଶୁଣି େଗଟ ପାଖକୁ ଗଲା। ଆb�ଲାନ୍ସଟି ଲାଗିଲା ପଡିଶା 

ଘର ଆଗେର। େସାମା କିଛି ଭାବିବା ଆଗରୁ ପଡ଼ିଶାଘର ସt�ା अପା, ତା, ସ�ାମୀ ଏବଂ 

ଶାଶୁ ଆb�ଲାନ୍ସେର ବସି ଚାଲିଗେଲ।  

 ସେz ସେz କିଛି େଲାକ ଆସି ତା, ଘର ସାନିଟାଇଜ କରିେଲ। ତା,ର ତଳ 

ଉପର େହାଇ ଦୁଇଟି ପୁअ ବୟସ ପାଖାପାଖି ଦଶ ଆଉ ବାର ବଷ� େହବ। େସାମା ଭଳି 

ସମେa ନିଜ ନିଜ ଘର ଭିତେର ଥାଇ େଦଖୁଥା|ି ଏ ଦୃଶ�। େସାମା ଘର ଭିତରକୁ ଆସି 

ଥ¥ା ମାରି େସାଫା ଉପେର ବସିଲା। କିଛି ଦିନ ପବୂ�ରୁ ସt�ାअପା, ସ¡ାମୀ ଓଡ଼ିଆ 

ବାହାରୁ ଆସି ସଂଘେରାଧ େକE�େର ଥିେଲ। ଚଉଦ ଦିନ ପେର ମଧ� ତା,ର କିଛି ଲgଣ 

ଆସିନଥିଲା। କିh ପାଖାପାଖି ମାେସ ପେର ଲgଣ ଆସିବାରୁ ଘରର ସମେa େକାଭିଡ଼ 

େଟ� କରିଥିେଲ। ସt�ା अପା, ତା, ସ�ାମୀ ଆଉ ଶାଶୁ,ର ପେଜଟିଭ ଆସିଛି। ଛୁଆ 

ଦୁଇଟା,ର େବାଧ ହୁଏ େନେଗଟିଭ। ଛୁଆ ଦୁଇଟା,ର କଥା ମେନ ପଡିବା ପେର େସାମା 

ପୁଣି ଧାଇଁଲା େଗଟ ଆେଡ। ପିଲା ଦୁଇଟି ଘର ପିqାେର ମନ ଦୁଃଖ କରି ବସିଥିେଲ। 

ପଡିଶା ଘରୁ ପେଜଟିଭ ବାହାରିବାର େଦଖି ସମେa ନିଜ ନିଜ ଘର ସାନିଟାଇଜ କରିବାେର 

ବ�a।  

 ସt�ା ସାେଢ଼ ଚାରିଟାେର ରେମଶ ଡାjରଖାନାରୁ ଆସିଲା। ରେମଶକୁ ଜଣା ସବୁ 

ଆଜିର ଘଟଣା ବିଷୟେର। କାରଣ େସ କାମ କରୁଥିବା ହ~ିଟାଲେର େକାଭିଡ େସ©ର 

अଛି।  

 "େସମାେନ ଏେବ କଣ କରିେବ"? ବିଚଳିତ େହାଇ େସାମା ପ�ଶi କଲା। ହାଲିଆ 
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େହାଇ ହସପିଟାଲରୁ େଫରିଥିବା ରେମଶ ଚାହୁଁଥିଲା େକମିତି େସ ଶୀଘ� ଗାେଧାଇ 

ପେକଇବା ପେର କଣ ଟିେକ ଖାଇବ। ସକାଳ ଆଠଟାରୁ ଯାଇଥିଲା େଯ େଫରିଲା େବଳକୁ 

ସt�ା ସାେଢ଼ ଚାରି ବାଜିଲାଣି। ବିରj େହାଇ ରେମଶ ଚିଡି ଉଠିଲା ଆଉ କହିଲା," 

େସମାେନ ଯାହା କରିେବ େସମାେନ େସ କଥା ବୁଝିେବ। ତୁମକୁ ଏେତ ଚି|ା କାହZକି? 

େଲାକଟା ଦିନ ସାରା େକାଉଠି ପାଣିେଟାେପ ପିଇଛି କି ନାହZ ପଚାରିବା ତ ଦୂରର କଥା 

ହାତକୁ ଗାମୁଛାଟିଏ ବି ବେଢ଼ଇବାକୁ କ� ହଉଛି। ବାଇମୁuିକୁ..." େସାମା କିଛି କହିଲାନି। 

  େଚୟାର ଉପେର ଆଣି ଟାେୱଲ େଥାଇ େଦଉ େଦଉ କହିଲା," ଖାଇବା ସବୁ ତ ଥuା 

େହାଇଯାଇଛି। ଟିେକ अେପgାକର ଗରମ କରିେଦବି।" ରେମଶ ଗାମୁଛା େନଇ ଗାଧୁଆ 

ଘରକୁ ପଶି ଯାଉ ଯାଉ କହିଲା ," ଶୀଘ� କର। େମା େପଟ ଜଳିଲାଣି।"  

 ରେମଶ ଗାେଧାଇସାରି ଖାଇ ବିଶ�ାମ େନଲା। େସାମା ପୁଣି େଗଟ ପାଖକୁ ଗଲା। 

ପିଲା ଦୁଇଟି େସମିତି ଘର ବାହାର ପିqାେର ବସିଥା|ି। େସାମା େସ ଦୁଇଜଣ,ୁ ଡାକିଲା। 

ପିଲା ଦୁଇଟି,ୁ ପଚାରି ବୁଝିଲା କଣ ଖାଇଛ କି ନାହZ? ଭାରି କରୁଣ, ନିରୀହ ଚାହାଣୀେର 

ଚାହZ ପିଲା ଦୁଇଟି ସକାଳୁ ପାଉଁରୁଟି ଖାଇ अଛ|ି େବାଲି କହିେଲ। ହଁ, ଏ ସମୟେର େକଉଁ 

ସ�କ�ୀୟ ବି ସାହାଯ� କରିବାକୁ ଆସିପାରିେବନି। େସାମା अେପgା କରିବାକୁ କହି ଘର 

ଭିତରକୁ ଯାଇ ଗରମ କରିଥିବା ଖାଦ� ଆଣି ଦୁଇଜଣ,ୁ ବଢ଼ାଇେଦଲା। ପିଲା ଦୁଇଟି 

ଖାଇବା େନଇ ଘରକୁ ଗେଲ। ସt�ା ପ�ାୟ ସାତଟା େବଳକୁ ରେମଶକୁ ପିଲା ଦୁହZ, କଥା 

କହିଲା। କ'ଣ ଖାଇେବ େସମାେନ? େକମିତି ରହିେବ? ରେମଶ ବୁଝିପାରିଲା େସାମା 

ମନକଥା। ସt�ା अପା,ର ସ�ାମୀ, େଫାନ ନbର ରଖିଥିଲା ରେମଶ। େଫାନ କରି ଭଲ 

ମE ବୁଝିଲା େସମାନ,ର। େଶଷେର େସାମା ସt�ା अପା,ୁ କହିଲା, "ଯଦି अନୁମତି ମିେଳ 
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ତୁେମ ସବୁ ଆସିବା ପଯ��| ପିଲା ଦୁଇଟି ଆମ ଘେର ରୁହh। େସପଟୁ ସt�ା अପା େଛାଟ 

ପିଲା ପରି କାEି କାEି କହିେଲ" ଏଥିେର अନୁମତି କ'ଣ େନବା ଦରକାର? ଭାବିଥିଲି ତେତ 

େଫାନ କରି ପିଲା, ଦାୟିତ¡ େଦବି େବାଲି କିh ପେର ବିେବକ େମାର ମନା କରିଲା। 

େଯାଉଠି ନିଜ େଲାକ ଛୁଇଁବାକୁ ଡରୁଛ|ି। େସଠି ତେତ େକମିତି କହିଥା|ି। ଦିନସାରା 

ଆଜି ପିଲା, ଚି|ା ଲାଗୁଥିଲା। େମା ମନ କଥା ତୁ ଜାଣିପାରିଲୁ। ଆଜି ବି େତାରି ପରି 

କିଛି ମଣିଷ, ପାଖେର ମଣିଷ ପଣିଆ अଛି େବାଲି ସଂସାରଟା ଚାଲିଛି। ତୁ ନିଜର ନ 

େହାଇ ମଧ� େଯଉଁ ଉପକାର କରିଲୁ ତାହା ମଁୁ ସାତ ଜନG େର ବି ସୁଝିପାରିବିନି।" ସt�ା 

अପା,ୁ ଆଶ¡ାସନା େଦଇ େସାମା କହିଲା, "ହଉ अପା, ତୁେମ ଆଉ କାEନି ଜଲ୍ଦି ସୁ� 

େହାଇ େଫରିଆସ। ପିଲା, କଥା ଚି|ା କରନି। ତେମ ଆସିବା ପଯ��| ପିଲାମାେନ େମା 

ଦାୟିତ� ।” 
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କେରାନା ଭୟକେରାନା ଭୟକେରାନା ଭୟକେରାନା ଭୟ    
 ମହାମାରୀ କେରାନା ସାରା ବିଶ¡କୁ କବଳିତ କରି ରଖିଛି 

ସବୁଆେଡ ସଟଡାଉନ ଆଉ ଲକଡାଉନ। ବାହାରକୁ ବାହାରି 

େହଉନି। ଏମିତି ନିତ� ବ�ବହାର ଜିନିଷ କିଣିବାକୁ ମଧ� ନାେକଦମ 

େହବାକୁ ପଡୁଛି। ସମa, ମୁହଁେର େସହି େଗାଟିଏ କଥା େକେବ ଆଉ େକଉଁଦିନ 

କେରାନା ହଟିବ। ଏହାର ଟୀକା ବାହାର କରିବା ପାଇଁ ମଧ� ସବୁ େଦଶ ତÂର। ଆଜି 

କାଲି ହ~ିଟାଲ କଥା ନକହିବା ଭଲ। अେନକ ହ~ିଟାଲେର କେରାନା ଆକ� ା| ବାହାରୁ 

ଥିବାରୁ ହ~ିଟାଲ ଗୁଡିକ ମଧ� ସିଲ େହାଇଯାଉଛି। ହ~ିଟାଲ ବାହାେର ହZ ଜଣ,ୁ 

ବେସଇ େଦଉଛ|ି ସାନିଟାଇଜର ଆଉ େଟ�େରଚର େଚକ େମସିନ ଧେରଇ। ଜ� ର 

େହାଇଥିେଲ େସଇ ବାହାରୁ ହZ େସ ବିଦା କରି େଦଉଛ|ି। ଆେର ବାବା ଏ ସମୟେର 

ଡାjରଖାନାକୁ କିଏ କଣ ବୁଲିବା ପାଇଁ ଆସିବ। କି ଜ¡ର େହାଇଛି କଣ କରିଛି ତୁେମ ଟିେକ 

େଚକ କରିବନି? ସରକାର ବାରbାର କହୁଛ|ି ସବୁ ଥuା କି ଜର କେରାନା ନୁେହଁ। 

ତଥାପି... ଏମାନ,ୁ କିଏ ବୁଝାଇବ। ସକାଳୁ अେନକ ହ~ିଟାଲେର ବୁଲି ବୁଲି େଶଷେର 

େଗାେଟ ହ~ିଟାଲ ଚିକି�ା କରିବା ପାଇଁ ରାଜି େହଲା। ରେମଶ େଫାନ କରି ମଧ� ଏକଥା 

େସାମା,ୁ କହି ସାରିଥିଲା। େସମାନ,ୁ େସଠାେର ଛାଡି ରେମଶ ଆସି ଘେର ପହ�ୁ ପହ�ୁ; 

  “େସମାେନ ଏେବ କଣ କରିେବ?” ବିଚଳିତ େହାଇ େସାମା ପ�ଶiକଲା l ହାଲିଆ 

େହାଇ ହସପିଟାଲରୁ େଫରିଥିବା ରେମଶ ଚାହୁଁଥିଲା େକମିତି ଶୀଘ� େସ ଗାେଧାଇ ପକାଇବା 

ପ�ଶା| କୁମାର ନାଥ 
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ପେର କଣ ଟିେକ ଖାଇବ l ସକାଳ ଆଠଟାରୁ ଯାଇଥିଲା େଯ େଫରିଲା େବଳକୁ ଏଇ ସt�ା 

ସାେଢ଼ ଚାରି ବାଜିଲାଣି l ବିରj େହାଇ ରେମଶ ଚିଡ଼ି ଉଠିଲା ଆଉ କହିଲା, “େସମାେନ 

ଯାହା କରିେବ େସମାେନ େସ କଥା ବୁଝିେବ l ତମକୁ ଏେତ ଚି|ା କାହZକି? େଲାକଟା 

ଦିନସାରା େକାଉଠି ପାଣିେଟାେପ ପିଇଛି କି ନାଇଁ ପଚାରିବା ତ ଦୂରର କଥା, ହାତକୁ 

ଗାମୁଛାଟାଏ ବି ବେଢ଼ଇବାକୁ କ� େହଉଛି ବାଇମୁuିକୁ ...” େସାମା କିଛି କହିଲାନି l  

 େଚୟାର ଉପେର ଆଣି ଟାେୱଲ୍ େଥାଇ େଦଉ େଦଉ କହିଲା, “ଖାଇବା ସବୁ ତ ଥuା 

େହଇଯାଇଛି, ଟିେକ अେପgାକର ଗରମ କରିେଦବି l” ରେମଶ ଗାମୁଛା େନଇ 

ଗାଧୁଆଘରକୁ ପଶି ଯାଉ ଯାଉ କହିଲା, “ଶୀଘ� କର l େମା େପଟ ଜଳିଲାଣି l”  

 ରେମଶ ରାଗେର ଜଳୁଥାଏ l ସକାଳୁ ସକାଳୁ େସାମା କହିଲା, ମାନସ ଆଉ ତା' ¤ୀ 

ଦୁଇ ଜଣ,ୁ ଭୀଷଣ ଜର। ସବୁ ବtୁବାtବ ଚାଲିଗେଲଣି। ମା କୁଆଡୁ କଣ କରିେବ। 

ଆଜି େମାେତ େଫାନ କରି ମାନସ କାEୁଥିଲା, ତୁେମ ଟିେକ ଯାଇ େସମାନ,ୁ ହ~ିଟାଲେର 

େଦେଖଇ ଆସ|ନି। ରେମଶ କହିଲା ମଁୁ କହୁଛି ଏେବ ବାହାଘର କରନି। କି अେଜ�ଂଟ 

ଥିଲା ତୁମ ଭାଇର ବାହାଘର କରିବା। କହିଲ କଣ ନା ଲକଡାଉନେର ତ ପୁଣି ଏେତ 

ବାହାଘର େହଉଛି। ଏେତ ବାହାଘର େହଉଛି ତୁମକୁ େଦଖାଗଲା କିh ବାହାଘର େହବା 

ଦ¡ାରା େଲାକମାେନ ସାମାଜିକ ଦୂରତ¡ ଭୁଲି ଯାଉଛ|ି ଫଳେର अେନକ ପିେଜଟିଭ େକସ 

ବାହାରୁଛି େସସବୁ େଦଖା େହଉନି। ଜଣ, ପାଇଁ ଏଠି ସମa,ୁ ହଇରାଣ େହବାକୁ 

େହବାକୁ ପଡୁଛି। ରେମଶ ରାଗେର ସିନା ଏସବୁ କହିେଦଲା କିh ସକାଳୁ ସକାଳୁ 

ବାହାରିଗଲା ନିଜର ଶଶୁର ଘରକୁ। अଫିସ ବE ଥିବାରୁ ଏେବ ୱାକ� ଫ� ମ େହାମ ମାେନ 

ଘେର ରହି କାମ କରିବାର अନୁମତି ମିଳିଛି। ଦିନ େଗାଟାଏେର ଭିଡିଓ କନ୍ଫେରନ୍ସେର 
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ମିଟିz ମଧ� ଥିଲା। ଭାବିଥିଲା ଡାjର,ୁ େଦେଖଇ ଯେଥ� ସମୟ ପବୂ�ରୁ ଆସି ପହ�ି 

ଯିବ େବାଲି କିh େକୗଣସି ହ~ିଟାଲ େରାଗୀ େଦଖିବାକୁ ନାରାଜ। ସକାଳୁ ବୁଲି ବୁଲି 

ନୟା| େହାଇ ପଡିେଲଣି। अଫିସରୁ ବାରbାର େଫାନ ଆସୁଥାଏ େସଥିପାଇଁ େସ 

େମାବାଇଲ ମଧ� ସୁଇସ अଫ କରିେଦଲା। ଲକଡାଉନ େଯାଗଁୁ େହାେଟଲ ମଧ� େଖାଲା 

େହଉନି। େଯଉଁ େଗାେଟ େଗାେଟ େହାେଟଲ େଖାଲା େସଠି ଖାଇବା ପିଇବା ପାଇଁ ମଧ� 

ଡର ଲାଗୁଛି। ଉପାସ େଭାକେର ଦିନ କଟିଗଲାଣି। ବହୁତ ଆେଡ ବୁଲି ବୁଲି େଫଲ 

ମାରିବା ପେର େସ ତା'ର ସାz अେଶାକକୁ େଫାନ କରି ଜେଣଇଲା। ସାzମାନ, 

ମଧ�େର अେଶାକ ହZ ଏମିତି ଜେଣ ପିଲା କହିବା ମାେତ�  ସବୁ ସମସ�ାର ସମାଧାନ କରି 

େଦଇଥାଏ େସ। अେଶାକ ଡାjର, ସହିତ କଥା େହାଇ କୁ�େରାଫା� ହ~ିଟାଲକୁ ଯିବା 

ପାଇଁ କହିଲା। େସଠାକାର ଡାjର अେଶାକ ସାz ଥିେଲ। େଶଷେର ମାନସ ଓ ତା ¤ୀକୁ 

େନଇ େସଠାେର ଆଡ଼ମିଟ କରାଇ ପାଖ େଦାକାନରୁ କିଛି େବ�ଡ଼, କଦଳୀ ଓ ପାଣି େବାତଲ 

କିଣି େସମାନ,ୁ େଦଇ ଘରକୁ େଫରିଲା। େସମାନ,ୁ କହି ଆସିଥିଲା େଯ ମଁୁ ରାତିେର ପୁଣି 

ଆସିବି େବାଲି। ଆଉ ଡାjର, ସହିତ ପରାମଶ� ମଧ� କରିଥିଲା େସ। ଆଉ ଡାjର,ୁ 

ଡ଼ାଇେର¨ ପଚାରିଥିଲା େସମାନ, ପାଖେର କିଛି କେରାନା ଲgଣ ନାହZତ। ଆଜିକାଲି 

କାହାକୁ ବି ଭରଷା ନାହZ। ଏମିତିକି ନିଜ େଲାକମାନ,ୁ ମଧ�। େସମାନ,ୁ େସ ହZ ନିଜ 

କାରେର ଆଣିଥିଲା।  

 ଏପେଟ ଘେର ପହ�ୁ ପହ�ୁ େସାମା ଆର� କରିେଦଲା। ଆଉ ପଚାରିବା ମଧ� 

ସ¡ାଭିବିକ। କିh ସବୁ କଥାର େଗାଟାଏ ସୀମା ଥାଏ। ରେମଶ କଣ ନିେଜ ନିେଜ େସାମା, 

ପାଖେର ଏସବୁ କଥା କହିନଥାେ|। କିh ଘେର ପହ�ୁପହ�ୁ େସାମା ଆର� 
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କରିେଦଇଥିଲା। ମଣିଷ େଭାକ ଉପାସେର ରହିେଲ ହZ अଧିକ ରାଗ ଲାେଗ ଆଉ େସ 

ବିରjି ପ�କାଶ କରିଥାଏ। ଦିନମାେନ ଉପାସେର ରହିଥିବା ରେମଶ ବା େସଥିରୁ ବାଦ 

ପଡ଼ିଥା|ା େକମିତି। ଏପେଟ େଭାକ ଉପାସେର ରହିବା ସହିତ ଦିନ ତମାମ ତୁuି ପରି 

ମୁହଁେର ମା: ବାtି ରହିବା ବି କମ କ�ସାଧ� ନଥିଲା। ରେମଶ ସିନା ରାଗେର େସାମା, 

ଉପେର ବିରjି ପ�କାଶ କରିଥିଲା। କିh େସ ମଧ� ବୁଝି ପାରିଥିଲା େଯ ଏ ସମୟେର ଜେଣ 

ଭାଇର ଏମିତି େଦହ ଖରାପ େହେଲ ତାର ଭଉଣୀର अବ�ା କଣ ହୁଏ। ରେମଶ ମଧ� 

ଜାଣିଥିଲା େଯ େସ ସିନା ବ�aତା ଆଉ अସୁବିଧା େଯାଗଁୁ ଖାଇ ପାରିନଥିଲା େସାମା କିh 

ଦୁଃଖେର େସମାନ, କଥା ଭାବି ଭାବି କିଛି ଖାଇ ନଥିବ େବାଲି। ଗାେଧାଇ ସାରି ଆସିଲା 

େବଳକୁ ଖାଦ� ଗରମ େହାଇ ସାରିଥିଲା ।  

 େସାମା, ମୁହଁ କିh ଏକ ଧାନଉଁସା ହାuି ପରି େହାଇଯାଇଥିଲା। େସାମା ଖାଦ� 

ବାଢି େଦଲା। ରେମଶ ପଚାରିଲା ତୁେମ ଖାଇଛ.....? େସାମା କିଛି କହିଲାନି। ମାନସ 

ଆଉ अ,ିତା,ର କଣ େହାଇଛି େବାଲି ପଚାରିବାକୁ ଭାବି ମଧ� ପଚାରି ପାରୁନଥାଏ .... 

େକେବଳ େଗାଟିଏ କଥା ହZ ଶୁଣିବାକୁ ଚାହୁଁଥିଲା। ତା'ମନେର ଆସିଥିବା ସେEହକୁ େସ 

ଦୂର କରିବାକୁ ଚାହୁଁଥିଲା। କାହZକିନା ବ_�ମାନ େଯଉଁ ସମୟ କେରାନା େକେତେବେଳ ବି 

କାହାକୁ ଗ�ାସ କରିପାେର। ରେମଶ କହିଲା ବ�a ହୁअନି। ମାନସ ଆଉ अ,ିତା,ର 

େସମିତି କିଛି େହାଇନି ବାରbାର ଯିବା ଆସିବା କରିବା अେପgା ଆଜି େସଠାେର ରହିବାକୁ 

ଡାjର କହିେଲ। ଦିନ ତମାମ ଛୁଆ ଦୁଇଟା କିଛି ଖାଇ ନାହା|ି। ଭାବିଲି ଘରକୁ ଯାଇ 

କଣ ଦିଟା ଖାଇେଦଇ େସମାନ, ପାଇଁ କିଛି େନଇ ଆସିବି େବାଲି। ତୁେମ ଖାଇଦିअ। ମଁୁ 

ଟିେକ ବସ, ସହିତ କଥା େହାଇଯାଏ। ଆଜି ମିଟିzେର ନଥିଲି। େସ अେନକ ଥର କଲ 
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କରିଛ|ି। ତା,ୁ ଏ अସୁବିଧା ବିଷୟେର ନିହାତି अବଗତ କରାଇବାକୁ େହବ। େସାମା 

ଖାଇସାରି େସମାନ, ପାଇଁ ଖାଦ� ପ�aୁତ କରିବାକୁ ଯାଉଥିେଲ ହଠାତ ମାନସର େଫାନ 

ଆସିଲା କହିଲା ଦିଦି ଡାjର କହିେଲ ଆମର ଏଠାେର ରହିବା ଆଉ ଆବଶ�କ ନାହZ। 

ଆେମ ଘରକୁ ଯାଇ ପାରିବୁ। ଭାଇନା,ୁ କହିବ ଆସିବା ପାଇଁ। ଏଥର େସାମା, ମୁହଁେର 

ଟିେକ ହସ େଖଳିଗଲା। ରେମଶକୁ ଏକଥା କହିବାରୁ ରେମଶ କହିଲା ତୁେମ ତୁମ ମାମା,ୁ 

େଫାନ କରିଦିअ। ଆଜି େସମାନ,ୁ ମଁୁ ଆମ ଘରକୁ େନଇ ଆସିବି। େସାମାର ମୁହଁେର 

ଏକ ଖୁସିର ଝଲକ େଖଳିଗଲା। େସ ନିଜର ମାମା,ୁ େଫାନ ଲଗାଇଲା.....ଆଉ ରେମଶ 

ବାହାରି ଗଲା ହ~ିଟାଲ अଭିମୁେଖ.....। 
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ସହେଯାଗର ପ�ତିଫଳନ अଚିହi ାସହେଯାଗର ପ�ତିଫଳନ अଚିହi ାସହେଯାଗର ପ�ତିଫଳନ अଚିହi ାସହେଯାଗର ପ�ତିଫଳନ अଚିହi ା    

 ସହରର େଶଷକୁ ଫକୀରପୁର ଗଁାର ଆର�। ସହରର ପାଣି 

ପବନ अେ}ବହୁେତ ଗଁାକୁ ବାଜୁଥାଏ। ଗଁା ମୁuକୁ ଥାଏ 

ମହାବିଦ�ାଳୟଟିଏ। ସହରକୁ ଯିବା ତ अସ�ବ। ଗଁା ପାଖେର 

ମହାବିଦ�ାଳୟ अଛି େବାଲି କଁା ଭଁା ପିଲା ପଢିବାକୁ ଯାଆ|ି। ଫକୀରପୁର ଗଁା ପାଖକୁ ଲାଗି 

ମଦନପୁର। ଦୁଇ ଗଁାର ପିଲା େଯମିତି ଫକୀରପୁର ଉ� ବିଦ�ାଳୟେର ପଢୁଥିେଲ, େସମିତି 

ପଢିବାକୁ ବାହାରିେଲ ମହାବିଦ�ାଳୟକୁ। ପିଲାଦିନୁ ପରିଚିତ। େତଣୁ କିଛି अସୁବିଧା 

ହୁଏନି। ସାz ସାଥି େହାଇ ସବୁ କଥାକୁ ସରଳେର ସମାଧାନ କରିଦିअ|ି। 

ମହାବିଦ�ାଳୟର ସମa ଦିବସକୁ अତି ଆନEେର ପାଳନ କର|ି । ଧନୀ ଗରିବ କିଛି 

ନଥାଏ। କିଏ ଧନେର ସାହାଯ� କେର ତ କିଏ କାମେର। ଏମିତି ବିତି ଯାଏ ପାଠପଢା 

ଜୀବନ। େହେଲ େସହି ଭିତେର େକହି େକହି ଠିକ୍ କରିଥା|ି ଆଗାମୀ ଦିନ ପାଇଁ ସାଥୀ। 

କଥା େଦଇ ବିଦାୟ ନିअ|ି ମହାବିଦ�ାଳୟରୁ। େସଭଳି ଏକ ବ�ାଚ୍ ଥିଲା ଫକୀରପୁର 

ମହାବିଦ�ାଳୟେର। ସୁଶୀଳା, ରାେଜଶ, େସାମା, ରେମଶ, େଶାଭା, ସୁେରE�  - ଛअ ଜଣ 

ଏମିତି ସାz ଥିେଲ େଯ ଜେଣ ନଆସିେଲ ବି େଶ�ଣୀେର अଧ�ାପକ ପଚାର|ି "ତୁମ ଆର 

ସାz କୁଆେଡ ଗଲା?" କିh ରେମଶ ଆଉ େସାମା, ଭାବ ଟିେକ अଲଗା ସ�ଭାବର। 

ରେମଶ ଥିଲା ଗରିବ ଘରର। େହେଲ ଆଚରଣେର ଓ ପାଠପଢାେର ପ�ଥମ। େସାମା 

େସତିକି ନେହେଲ ବି ରୂପେର କମ୍ ନୁେହଁ। େସଥିପାଇଁ ରେମଶ ଟିେକ ଢଳିଯାଏ। ସୁେରE�  

ଲିମନ୍ 
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ଚାହZଥିେଲ ବିଲାତେର ପଢିପାରିଥା|ା।େହେଲ ସାzମାନ, ନିଶା ତାକୁ ଗଁାେର 

ରଖିେଦଲା।ଏେଣ ମନ ନିମ�ଳ ସିନା, ପାଠ ଦୁବ�ଳ। ସୁଶୀଳା, ରାେଜଶ ଆଉ େଶାଭା - 

େକହି କାହାକୁ କମ୍ ନୁହଁ|ି। ପରିଶ�ମ अନୁସାେର ସମେa ପାସ୍ କରିଗେଲ। ମାତ�  

ରେମଶର �ାନ ବହୁତ ଉ�େର।ସମେa ପଢାେର େଡାରୀ ବାtିବା ପାଇଁ ମନ କଲାେବେଳ 

ରେମଶର ମନ ବିଲାତି ପଢାେର।େହେଲ ସବୁରି ମଳୂେର ତ ଠନ୍ଠନ୍ େଗାପାଳ। ମନମାରି 

େଡାରୀ ବାtିବାକୁ ବାଧ�। ମନ କଥା ବୁଝିପାରିଲା ସୁେରE�।ବାପା,ୁ ବୁଝାଇ ସବୁ ବ�ବ�ା 

କରିେଦଲା। ଚାକିରୀ କେଲ ସବୁ େଫରାଇ େଦବାର ପ�ତିଶୃତି େଦଇ ରେମଶ ବାହାରିଗଲା 

ବିେଦଶକୁ। ଥରକୁ ଥର अଥ� େଯାଗାଡି ପଠାଉଥାଏ ସୁେରE� ........। େଫରିଲା େବଳକୁ 

अେନକ ପରିବ_�ନ ; ଯାହା ସବୁ େସାମାର ଚିଠିରୁ ପଢିଥିଲା।ସମେa ହାତକୁ ଦି'ହାତ....... 

େହେଲ େସାମା ଚାହZଥାଏ ରେମଶ ପଥ.......। ଦୁେହଁ ମଧ� ଦି'ହାତ େହାଇଗେଲ। େସହି 

ଉ�ବ ଥିଲା େବାେଧ ବ�aବହୁଳ ଜୀବନେର ଆନEଦାୟକ। କାଯ��ାଳୟର ଆରାମଦାୟୀ 

ଚାରି କାÑ,େଲାକ, ଆକୁଳ ପ�ାଥ�ନା ଏବଂ ପୁअର ପାଠେର अଧିକ ନbର ରେମଶର 

ଆଖିେର ଧୀେର ଧୀେର ଗବ�ର ପରଳ ପକାଇେଦଲା। କିh ଏପେଟ ସାzସାଥି, ସହ 

ଗପସପ, ପଜୂାପାଠ େସାମାକୁ ତିେଳ େହଁ ବଦଳାଇ ନଥିଲା। ସମୟ ଚକେର ଘରିୂ ଘରିୂ 

କିଏ, େକଉଁଠି, େକମିତି..... ତା'ର ଖବର େକବଳ େଟଲିେଫାନେର। ରେମଶ ଚାକିରୀ 

କରୁକରୁ ବଡ ବ�ବସାୟୀ େହଇଯାଇଛି।ବzଳା, ଗାଡି, ଧନର କଳନା ନାହZ। କଥାେର 

अଛି ଲgG ୀ ରହିେଲ ସରସ�ତୀ ନାହZ ; ସରସ�ତୀ ରହିେଲ ଲgG ୀ ନାହZ।ସୁେରEର ବାପା 

ଯାହା କରିଥିେଲ, ସୁେରE�  अମଳ ପାହିଗଲା। େହେଲ ଆଉ େଯତିକି ବଢାଇଥିଲା ଦୁଇ 

ପୁअ,ୁ अ©ିଲାନି।ନିଜ ରାaା ନିେଜ େଦଖିେନେଲ। େଯତିକି କରଜ କରିେଦଇ ଯାଇଥିେଲ 
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ବିରାଟ ଘରଟିକକ ବି ବ�ିଲାନି। ରାaାକଡର ଗଛ ମଳୂ ହZ ଦୁଇ ପ�ାଣୀ,ୁ ସାହା। 

ନଜରେର ପେର େଟଲିେଫାନ ଘର।ମନେର ଥାଏ କିଛି ନbର। ଆପଣାର ଭାବି 

ଲଗାଇେଦଲା। ଆତG ା ବିକଳେର ସବୁ ଘଟଣା କହି ସାହାଯ� ପାଇଁ କହିଲା େବଳକୁ େସପଟୁ 

ହାକିମଭzୀେର ଉ_ର ଆସିଲା " େହ..... କିଏ େଗାେଟ ପାଗଳ, ପରି ଗପୁଛି ? ସୁର କିଏ 

ମଁୁ ଜାଣିନି.....।" େଫାନ୍ଟି ହାତରୁ ଖସିପଡିଲା। େଫାନ୍ଟି କ'ଣ େହଇଛି କି ନାହZ, 

େଦାକାନୀ ଟ,ା କଥା କହି ବାହାର କରିେଦଲା।ଆତG ହରା େହାଇଗଲା । अଖିଆ େପଟକୁ 

ବଳ ନାହZ। "ରବି ବାପା......ରହିଯାअ....." କହିଲା େବଳକୁ ଗାଡି ପିଟି ପାର୍। अବ�ା 

ଗୁରୁତର। ରେମଶ ପ�ାତଃଭ� ମଣରୁ େଫରୁେଫରୁ େସାମା େଫାନ ଛାଡି ଲୁହ ଛଳଛଳ 

ଆଖିେର ପଠାଇେଦଲା ହ~ିଟାଲକୁ। ବାଟେର ଯାଉ ଯାଉ କାଯ��ାଳୟ ପଡିଲା।େଯଉଁ 

ସ�ାନ ସହ ଡକାଗଲା ନଯିବାଟା अନୁଚିତ େହବ। ହଁ ମ ତରତର େହବାର ବି କାରଣ 

ନାହZ। ଦିନ ୧୨ଟାେର ହ~ିଟାଲେର ପହ�ି ସ�ାନ କଥା ଭାବି अତି କ�େର େଗାଟିଏ 

େଚକ୍ େଦଇ େଫରି ଆସିଲା। “େସମାେନ ଏେବ କଣ କରିେବ?” ବିଚଳିତ େହାଇ େସାମା 

ପ�ଶiକଲା ହାଲିଆ େହାଇ ହସପିଟାଲରୁ େଫରିଥିବା ରେମଶ ଚାହୁଁଥିଲା େକମିତି ଶୀଘ� େସ 

ଗାେଧାଇ ପକାଇବା ପେର କଣ ଟିେକ ଖାଇବ ସକାଳ ଆଠଟାରୁ ଯାଇଥିଲା େଯ େଫରିଲା 

େବଳକୁ ଏଇ ସt�ା ସାେଢ଼ ଚାରି ବାଜିଲାଣି ବିରj େହାଇ ରେମଶ ଚିଡ଼ି ଉଠିଲା ଆଉ 

କହିଲା, “େସମାେନ ଯାହା କରିେବ େସମାେନ େସ କଥା ବୁଝିେବ ତମକୁ ଏେତ ଚି|ା 

କାହZକି? େଲାକଟା ଦିନସାରା େକାଉଠି ପାଣିେଟାେପ ପିଇଛି କି ନାଇଁ ପଚାରିବା ତ ଦୂରର 

କଥା, ହାତକୁ ଗାମୁଛାଟାଏ ବି ବେଢ଼ଇବାକୁ କ� େହଉଛି ବାଇମୁuିକୁ ...” େସାମା କିଛି 

କହିଲାନି େଚୟାର ଉପେର ଆଣି ଟାେୱଲ୍ େଥାଇ େଦଉ େଦଉ କହିଲା, “ଖାଇବା ସବୁ ତ 
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ଥuା େହଇଯାଇଛି, ଟିେକ अେପgାକର ଗରମ କରିେଦବି” ରେମଶ ଗାମୁଛା େନଇ 

ଗାଧୁଆଘରକୁ ପଶି ଯାଉ ଯାଉ କହିଲା, “ଶୀଘ� କର େମା େପଟ ଜଳିଲାଣି େମାେତ ପୁଣି 

ସାହୁବାବୁ,ୁ ନାତିର 21st day ପାଟ{କୁ ଯିବାର अଛି।" ରାତି ପ�ାୟ ୧୦.୩୦ । େଫାନେର 

େଶାଭାର େକାହଭରା କ²ରୁ ବାହାରି ଆସିଲା" ସୁର ଆଉ ନାହZେର......... ଏେତ 

ବଦଳିଗଲୁ....... ? ଏୟା କ'ଣ ଆମ ବtୁତା......... ଛି......." 
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ସ�କ�ର अ|ରାେଳସ�କ�ର अ|ରାେଳସ�କ�ର अ|ରାେଳସ�କ�ର अ|ରାେଳ    
 ସଂଘଷ� ମୟ ଜୀବନର ସମୟ ସହ ସମନ¡ୟ ରଖି ଚାଲିବା ସହଜ 

ନେହେଲ ମଧ� ସମୟ ହZ  ଆପଣା ଛାଏଁ ସବୁ ଶିେଖଇ ଦିଏ। ଝୁ©ି ପୁଣି 

ଉଠିବାର ସାହସ େଯାଗାଏ। ପଛକୁ ପଛକରି ଆଗକୁ ଚାଲିବାର ବାଟ 

େଦଖାଏ। ସମସ�ା ସହ ରହି ତା'ସମାଧାନ େଖାଜିବାକୁ ଶିଖାଇ ଦିଏ। ସମୟ େସ�ାତେର  

ତା ସହିତ ହZ ଚାଲିବାକୁ ହୁଏ େକେତ େକେତ ପ�ାକୃତିକ ବିପଯ��ୟ, ମହାମାରୀ ଏ ଧରାେର 

ଧେସଇ ପଶିେଲ ବି ହାର ମାନିନି ମଣିଷ ଭାzି ପଡିନି କେଳବେଳ େକୗଶେଳ େସଥିରୁ   

େସ ବାହାରିଛି ଯଦିଓ ପ�କୃତି େକେବ ଜାଣିଶୁଣି ଦୁବ{ପାକ ମହାମାରୀ ଭିଆଏନି ଏହା 

ପ�କୃତିର ପ�ତିକି�ୟା ମାତ�  ପ�କୃତିକୁ ଆେମ ଯାହା େଦଇଥାଉ େସ ଆମକୁ େସଇଆ ହZ 

େଫରାଏ ଏବଂ େଚେତଇ ଦିଏ ପ�କୃତି ବିେରାଧେର ଯିବାର ପରିଣାମ, ଯାହା ଏେବ ସାରା 

ବିଶ¡ ଜୁଝୁଛି ସବୁଥର ପରି ଏ ଦୁଃସମୟ ବି ଟଳିଯିବ ନି�ିତ। 

 ଏେବ କେରାନା ସାରା ବିଶ¡କୁ ନାେକଦମ କରି ସାରିଲାଣି େପାକମାଛି ପରି େଲାକ  

ମରୁଛ|ି କେରାନା ତାର କାୟା ଏମିତି ବିaାର କରୁଛି, େକହି ବି ତା କବଳରୁ ବ_{ବାର  

ଜୁ ନାହZ ଆବାଳବୃ�ବନିତା ସଭିଏଁ ତା କବଳେର अେନକ ପ�ାକୃତିକ ଦୁବ{ପାକ, 

ମହାମାରୀ ଆସିଛି ଯାଇଛି; େହେଲ ଏ କେରାନା ଏମିତି କଲବଲ କେର ଟିେକ अସାବଧାନ 

େହେଲ अସ�ାଳ ..! େକେତ େଯା�ା ନିଜ ଜୀବନକୁ ବଳି େଦଇସାରିେଲଣି ଏ ମହାମାରୀ 

ଏମିତି କାୟା ବିaାର କରୁଛି ସେତ େଯମିତି ତାର ଦୃଢ ସଂକ} େସ ପ�ତିଟି ବ�jିକୁ 

अେଶାକ କୁମାର 
େସଠୀ 
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ଛୁଇଁବ ଏ ଯୁ�େର ପ�ମୁଖ ଭୂମିକା ନିଭାଉ ଥିବା େଯା�ାମାେନ ଜୀବନକୁ ପାଣି ଛେଡଇ 

େସଥିେର ସାମିଲ 

 ରେମଶ ମଧ� ଜେଣ େଯା�ା ଏ ଯୁ�େର େପଶାେର ଜେଣ ଡାjର ରେମଶ ଆଜି 

କାଲି ଖୁବ୍ ବ�a ଓ ବିବ�ତ େହାଇପଡୁଛି ହବନି େକମିତି େଯ! ତା କ_�ବ� ପ�ତି ନି.ା, 

ଖୁବ୍ ଜଣାଶୁଣା କିh ବିବ� ତର କାରଣ ଆଉ କିଛି ବି େହାଇପାେର ଏେବ ପ�ାୟତଃ େସ  

େକାଭିଡ୍ େସଲେର ସମୟ ବିତାଉଛି କ_�ବ�ର ଆଉ େସମିତି କିଛି ସମୟ ସୀମାନାହZ 

ଦିନରାତି ଏେବ ଏକାକାର ଘେର େତେଣ େସାମା ଏକୁଟିଆ ରେମଶ ଏେଣ ଦିନ ଦିନ  

ଧରି ରହିଯାଏ େମଡିକାଲେର େଯେତେବେଳ ଗେଲ େସାମା ପଚାରି ବୁେଝ ଆମଳୂଚୂଳ 

ସା�� ତିକ अବ�ିତି, େକାରାନାେର ଯୁଝୁଥିବା େରାଗୀ ଏବଂ େସମାନ, ପରିବାର େଲାକ,ୁ  

େକାଠିଗଁାରୁ ବାଛE କେଲଣି ତ େକାଠି ନିଜ ଆତG ୀୟମାେନ ବି ଆଉ ମୁହଁ ବୁେଲଇ  

ଚାହୁଁନାହା|ି କିଏ ମରିଗେଲ; ଶବସ�ାର ଦୂେର ଥାଉ ପାଖତଡ଼ ମାଡୁନାହା|ି 

ମାନବିକତାର କି अବgୟ …! 

 ରେମଶ େଯେବଠୁ ଜାଣିଲା ମନୀଷାର ମାଆ ଏଥିେର ସଂକ� ମିତ ଓ େସ ଏଇ  

େମଡିକାଲେର େକାଭିଡ୍ ୱାଡ�େର अଛ|ି ମନୀଷା ବି ଆଜିକାଲି ଖୁବ ଉଦାସ ଉଦାସ  

ଲାଗୁଛି ରେମଶ ବୁଝିପାରୁଛି ମନୀଷାର ମାନସିକ अବ�ା େସ ମନୀଷାକୁ ସା|¡ନା  

େଦଉଛି, ତୁେମ ଏମିତି ଭାବପ�ବଣ େହେଲ େହବ! ମନୀଷା ଖୁବ ଶା| ଓ ସରଳ ଏ ବଷ�  

MBBSର ତୃତୀୟ ବଷ� ମନୀଷା ରେମଶକୁ ମା’, ପରିଚୟ କରିବାର अବ�ବହିତ ପବୂ�ରୁ 

ଉଭେୟ କିଛି ମୁହୁ_� ନିବ�ାକ, ପାଷାଣ ପରାେୟ �ାଣୁ ପାଲଟି ଗେଲ ହଠାତ ଚମକି ଗେଲ  

ଆପଣା ଆପଣ ମଧ�େର େସମାେନ ନିଶ�େର ସେତ େଯମିତି ଏକ କାଚର अ*ାଳିକା  
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ଭୁଶୁଡି ପଡୁଛି ସେତ େଯମିତି ବନିସୀେର ପାଣିରୁ ମାଛକୁ ମାଟି ଉପରକୁ ଛାଟି ଆଣୁଛି 

ଛଟପଟ ପରାେୟ ତା ଭିତରର ଆେଲାଡନ अତୀତ ସG �ତି େହାଇ କଡ଼ େଲଉଟାଉଛି 

ରେମଶ ଥ..ଥ..ମ..ମ େହାଇ େସଇଠୁ େକମିତି ମୁକୁଳିବ ବାଟ େଖାଜୁଥିଲା ନିଜ ଚାbରକୁ 

େଫରି େରେମଶ ଗୁମ୍ ମାରି ବସିଛି ତା' ମନ କିh େକଉଁ ଏକ ଗଭୀର କଥାକୁ ଉଖାରୁଛି 

ଦୀଘ� ନିଃଶ¡ାସଟିଏ ମାରି ମେନ ମେନ କହିଲା, "ମନୀଷା େତେବ अମିତା ଦିଦିର ଝିअ...!" 

େସଇେବଳୁ अମିତା ଦିଦିର େସ ଖୁବ ନିଘା ରଖୁଛି 

 अମିତା ଦିଦି େକାଭିଡ୍ ସହ ସଂଘଷ�ରତ, ମନୀଷା ସମାଜେର ତି.ି ରହିବାର ସଂଘଷ�, 

େସାମା ମାନସିକ ସଂଘଷ� ଭିତରକୁ ପଶିବା ପଶିବା େହଉଛି ଆଉ ରେମଶ ନିଜ ସହ ନିେଜ 

କସରତ କରୁଛି େସଥିରୁ ମୁକୁଳିବା ପାଇଁ अଜାଗା ଘା’ େଦଖି େହଉଛି ନା େଦେଖଇ 

େହଉଛି ରେମଶ େକେତ ଥର ସଭି, अେଗାଚରେର अମିତା ଦିଦି ପାଖକୁ ଯାଏ ପୁଣି 

େଫରିଆେସ କ�ାରମ୍ େଖଳର ନି£ଳ ରିବାଉu୍ ପରି ବ�ାକୁଳତା େବଳୁ େବଳୁ 

ବଢ଼ୁଥାଏ ଘନୀଭୂତ େହଉଥାଏ ପ�େହଳିକା अମିତା ଦିଦି ହZ ସବୁ ପ�ଶiର ଉ_ର ମନ 

अ�ିର ରେମଶର ନା େଭାକ ନା ନିଦ अଛି ଆଖିେର ଘେର େତେଣ େସାମା ଏକା, େଯମିତି 

େହେଲ ଯିବାକୁ େହବ ଘରକୁ ଘେର ନ ପଶୁଣୁ େସାମା ପଚାରିଲା କେରାନାର �ିତି ହଁ, 

କିଛି େକାଭିଡ଼ େଯା�ା ବି ସଂକ� ମିତ ଆଉ ତା, ପରିବାର ସଦସ� ମଧ� ଆଉ କିଛି 

ପଚାରନି ବିରjି େହାଇ କହିଲା ରେମଶ! 

 "େସମାେନ ଏେବ କଣ କରିେବ?" ବିଚଳିତ େହାଇ େସାମା ପ�ଶi କଲା ହାଲିଆ 

େହାଇ ହସପିଟାଲରୁ େଫରିଥିବା ରେମଶ ଚାହୁଁଥିଲା େକମିତି ଶୀଘ� େସ ଗାେଧାଇ ପକାଇବା 

ପେର କଣ ଟିେକ ଖାଇବା ସକାଳ ଆଠଟାରୁ ଯାଇଥିଲା େଯ େଫରିଲା େବଳକୁ ଏଇ 
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ସt�ା ସାେଢ ଚାରି ବାଜିଲାଣି 

 ବିରj େହାଇ ରେମଶ ଚିଡି ଉଠିଲା ଆଉ କହିଲା, "େସମାେନ ଯାହା କରିେବ 

େସମାେନ େସ କଥା ବୁଝିେବ ତମକୁ ଏେତ ଚି|ା କାହZକି? େଲାକଟା ଦିନସାରା େକାଉଠି 

ପାଣି େଟାେପ ପିଇଛି କି ନାହZ ପଚାରିବା ଦୂରର କଥା, ହାତକୁ ଗାମୁଛାଟାଏ ବି ବେଢଇବାକୁ 

କ� େହଉଛି ବାଇ ମୁuିକୁ .... " 

 େସାମା କିଛି କହିଲାନି େଚୟାର ଉପେର ଆଣି ଟାୱାଲ େଥାଇ େଦଉ େଦଉ 

କହିଲା, "ଖାଇବା ସବୁ ତ ଥuା େହାଇ ଯାଇଛି, ଟିେକ अେପgା କର ଗରମ କରିେଦବି 

ରେମଶ ଗାମୁଛା େନଇ ଗାଧୁଆ ଘରକୁ ପଶି ଯାଉ ଯାଉ କହିଲା ଶୀଘ� କର େମା େପଟ 

ଜଲିଲାଣି 

 େସମିତି ଏକ अବକାଶ ଜୁଟିନି ନିଜ ଭିତରର ଆେଲାଡନକୁ ପ�ଶମିତ କରିପାରିବ 

ରେମଶ 

 अତୀତର େସଇ ଘଟଣା ଧସି ପଶିବାକୁ ଉଦବିଗi ଏଇ ୨୦ ବଷ� ତଳର କଥା କି 

अଧିକ େହବ ରେମଶ େସେତେବେଳ କଟକେର ରହି େମଡିକାଲ ପାଇଁ ପ�aୁତ 

େହଉଥାଏ अମିତାଦିଦି ଥିେଲ ରେମଶର ପେଡାଶୀ େସ ଏକା େସଠି ଭଡ଼ାେର 

ରହୁଥିେଲ େସେତେବଳୁ अମିତା ଦିଦି ସହ ପରିଚୟ େସ େକୗଣସି ଏକ କେଲଜେର 

ପ�ାଣୀ ବି�ାନର अତିଥି अଧ�ାପିକା ଥା|ି ଖୁବ୍ ଶା| ଓ ସ¡} ଭାଷୀ ରାତି ପାହିେଲ ମୁହଁ 

ଚାହଁାଚାହZ କିh େକେବ କଥା ପେଦ ହୁअ|ି ନାହZ ନିଜକାମେର େସ ସବୁେବେଳ  

ବ�a  

 ନି�ିତ ଭାେବ ଜେଣ �ାନୀ ମହିଳା ଏବଂ ପେରାପକାରୀ େବାଲି େସଦିନ ରେମଶ 
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ଜାଣିଲା ଦିେନ ରେମଶର େଦହ ଖୁବ୍ अସୁ� ଥାଏ ନିେଜ ଉଠି ବସିପାରିବାକୁ ବଳ 

ନଥାଏ ବାହାରକୁ ବାହାରିବା ଦୂର କଥା ମୁହଁ ସs ଘେନଇ ଆସୁଥାଏ अମିତା ଦିଦି 

ଆସି ରେମଶର ଦୁଆର ମୁହଁେର, "େତା' େଦହ ଭଲ ନାହZ କିେର..! ଆଜି ସକାେଳ ତେତ 

େଦଖି ପାରିଲିନି ମେତ ଲାଗୁଥିଲା େଦହପା.. କି େସମିତି କିଛି..! ତା ପେର େସ ରେମଶର  

େସବାେର ଆଉ ତିେଳ ମାତ�  अବେହଳା କରି ନାହା|ି 

 ତା' ପରଠୁ ସବୁଦିନ ନେହେଲ ବି ପ�ାୟ ସମୟ େସ ରେମଶ ପାଇଁ େରାେଷଇ 

କରିେଦଇଥା|ି ରେମଶର ପରୀgା ପାେଖଇ ଆସୁଥାଏ େକାଚିଂରୁ ଆସି ପାଠ ପଢା ସହ 

େରାେଷଇ କରିବା ତା ପାଇଁ ବଡ଼ କ�କର େହଉଥାଏ ମଝିେର ମଝିେର अମିତା ଦିଦି ତା 

ପଢାପଢି କଥା ବି  ପଚାରି ବୁଝ|ି 

 ଏମିତି ଦିନକର କଥା େସଦିନ ମାଛି अtାର ଗଡିସାରିଥାଏ ବଷ�ା अସରାଏ େହାଇ 

ଛାଡ଼ି ଯାଇଥାଏ ଆଉ କିଛି ବାକିଥାଏ ତିେ|ଇ େଦବାପାଇଁ अନ�ଦିନ ଠାରୁ େସଦିନ 

अଲଗା ଥିଲା େବାଲି ସମୟର ପ�ତିgଣ ଶଗଡ ଗୁଳାରୁ ବାହାରି ଯିବାକୁ ଉଦ�ତ ପ�ାେୟ 

ଠିକ୍ ସମୟକୁ ଲାଇନ ବି ଚାଲିଯାଇଥାଏ ସମୟ अtାରର ଚାଦର େଘାଡ଼ି େହାଇଥାଏ 

अବା େଘାଡ଼ାଉଥାଏ ବାହାେର ଝି,ାରି ମାନ, ଶ� ରାହାଧରିଥାଏ େବz େକେତଟା ବି 

େସମାନ, ତାଳେର ରଡି ଛାଡୁଥା|ି ରେମଶ େସାଫାେର ବସିଥାଏ ତା ପାଖେର अମିତା 

ଦିଦି ବସିଥା|ି େସ ଆଜି କିh ଥିେଲ ଖୁବ ପ�ଗ» େକଜାଣି  କାହZକି ଏମିତି ପ�ଶiଟିଏ  

େସ ପଚାରିେଲ ଆଛା ରେମଶ! अtାର ଥାଏ ନା ଆଉକିଛି अtାରକୁ ମାଡି ବସିଥାଏ? 

ଏଇ େଯମିତି ଆେଲାକ ଥିେଲ अtାର ହଟିଯାଏ ନା ଆେଲାକ ତାକୁ କବଳିତ କରିବେସ? 

: ଦିଦି ଆପଣ ବି�ାନ ପଚାରୁଛ|ି ନା ଦଶ�ନ ? 
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: ମଁୁ ପଚାରିବାର अଥ� अtାର ସବୁେବେଳ ଥାଏ ନା ଆେଲାକ ? 

: ଦିଦି ଠଉରାଇ ପାରୁଛି କିh ଧରି ପାରୁନି େମା ମୁuେର କିଛି େଭଦ କରୁନି...! 

: ଆଛା, ହଉ ଛାଡ େସ କଥା, अtାର ସବୁେବେଳ ନିରବର ପ�ତୀକ | େସ ଥାଏ ; େସ ଥାଏ 

େବାଲି अନ�ମାେନ ନଥା|ି | ଏମିତି କି ଆେଲାକ ଥିେଲ ବି अtାର ଥାଏ | 

େତାର ପରୀgା େକେବ ହଉଛି ? ପ�ସz  ଏମିତି  ହଠାତ  ବଦଳି  ଗେଲ  ବି  ବଦଳିଲା   

ପରି  ଲାଗୁନଥିଲା  | ସେତ େଯମିତି ଏକ  ବଡ  ଜାହାଜ ହଠାତ େଛାଟ  ବୁଲାଣି ଧରୁଛି  |  

ଦିଦି, ସ¡ର ଗ�ୀର ଓ ଭାରି ଭାରି ଲାଗୁଥିଲା । େସ େମା ପାଖକୁ ଲାଗି ଆସିଥିେଲ େବାଲି 

ରେମଶ   अନୁଭବ  କରିପାରୁ ଥିଲା । େସେତେବେଳ  ନିଜ କଥା  ନିଜକୁ ଶୁଭୁନଥିଲା ; 

ହୁଏତ େସ କିଛି  ଉ�ାରଣ କରିଛି  କି  ନାହZ  େସ ନି�ିତ  ନୁହଁ  । ଦିଦି, ହାତର ~ଶ� 

ଥିଲା ଭିନi  । ରେମଶର  ରୁମ ମଳୂ ସବୁ  ଆହୁରି  ଜୀବ|  େହଉଥା|ି  | େସ ବିବଶେର 

େଛପ େଢାକୁଥାଏ । ଦିଦି, ଉଷG ନିଶ¡ାସ ରେମଶ େଦହେର अଜବ ଶିହରଣ େତାଳୁଥାଏ । 

ତା,ର ବାହୁ ବtନେର ରେମଶ େଗାଟାପଣ କବଳିତ । ଶତତ  େଚ�ା ସେ_¡ େସ ମୁକୁଳି 

ପାରୁନି ନା  ତା େଚ�ାେର  ଜୀବନ  ନାହZ … 

ଦିଦି ମେତ अସହଜ େବାଧ  େହଉଛି  ;ଏ ସବୁ ଠିକ୍ ନୁହଁ, ପାପ.. 

ପାପ..! ଟିେକ ମୁରୁକି ହସି ଦିଦି କହିେଲ ... 

ପାପ କଣ ? 

 ଯାହାର �ିତି, अନୁଭୂତି ଆଉ अବ�ିତି ଏକ ଶନୂ� କା}ନିକ ଶ� । अଥଚ ଯାହା 

ସଚରାଚର, ଆପାଦମaକ अନୁଭୂତ ପ�େତ�କ ଇEି�ୟ େର େସ ତା �ିତି ଜାହିର କରୁଛି । 

ତାକୁ ତୁେମ ଏକ କା}ନିକ ଆଖ�ା େଦଇ ଉେପgା କରୁଛ ନି�ୟ …! 
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 ଏ ସମୟ ଯାହା ଚାେହଁ ତା କଣ ପ�କୃତିର ବିେରାଧାଭାସ ନୁହଁ ? ବୁ�ି, ମନ ଓ 

ବିେବକ ଠାରୁ େବେଳ େବେଳ ଶରୀର ତା'ର   ଆବଶ�କତା ଖୁବ୍ େଲାଡିଥାଏ । 

େସେତେବେଳ େଦହ ଏକ ପରିେବଶ େଖାଜିନିଏ ତା' ଆପଣା ପଣେର । ସବ�ାz ଶରୀେର 

ଏଇ େଯା अପବୂ� ଆେଲାଡନର  ଶିହରଣ ପ�ତିଟି  अzେର ଧାଉଁଛି , ଏହା କଣ ତୁk ତୁମ 

େସ अଳୀକ ପରିଭାଷା ଆଗେର । ଯାହା ତୁମ ଆୟତେର ନାହZ େସ अଣାୟତ େସ�ାତ 

ଆଗେର ତୁମର ପ�େଚ�ା ଏକ ଶୁଖିଲା ପତ�  ପରି | ସତ�ତାର ଉପଲÄି କରି ବି ତୁେମ 

ଜାଣିଶୁଣି अବେହଳା କରି ଚାପି େଦବାକୁ ଚାହୁଁଛ ; ତୁେମ ପ�କୃତିର ବିେରାଧେର ଯାଉଛ 

ଏହା କଣ େତେବ ପାପ ନୁହଁ ? ଏହା ଆମ ଶରୀରର ଏକ େଜୖବିକ ଆକଷ�ଣ, ପ�କୃତିର 

ପରିପÑୀ ନୁହଁ | 

 ରେମଶ ନିବ�ାକ େହାଇ ଛିଡ଼ା େହାଇଥାଏ ସିନା ସବୁ କଥା କିh  ତୀର ଭଳି ବିtି 

ଯାଉଥାଏ ତା େଦହେର  | ପାଟିରୁ  କଥା େଲଉଟୁ  ନଥାଏ । 

: ଦିଦି, ହୁଏତ ଆପଣ, ବଳି. ଯୁjିକୁ ମଁୁ ସ��ଖୀନ େହାଇ ପାରୁନି ..! କିh ଗୀତେର 

ଯାହା  ଉେଲB ଖ अଛି .. 

:अ~� ହସ ସହ अମିତା ଦିଦି କହିେଲ ,ଯଦି ଗୀତା କଥା କହୁଛ େତେବ ଗୀତାର ସ��ା,ୁ 

ଜାଣିଥିବ ନି�ିତ ! େସ େଯା' ମାଧ�ମ େଦଇ ଏ ଧରାକୁ ଆସିଛ|ି େସ େତେବ େକଉଁ 

ପ�କାରର ପରିଭାଷା ! ଆଉ ଆଗକୁ େଯଉଁ ରାaା େଦଖାଇ େଦଇଛ|ି େସ କଣ ତୁମ 

ପରିଭାଷା ସହ ସାମsସ� ରଖୁନାହZ ?? अଜ�ୁ ନକୁ  ଯିଏ  ଗୀତାର  ମମ�  ବୁଝାଉଥିେଲ .. 

 ହଠାତ ତା,  କଥାେର  ବାଧା େଦଇ ରେମଶ କହିଲା .. 

: ତାହାର କିଛି କାରଣ ଥିଲା  ,ଏକ  ମହତ  ଉେ�ଶ�  ବି  ..! େସ  ସବୁ  ଈଶ¡ର,  
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ଇzିତେର  ହୁଏ .. 

: अେନକ ଦୃ�ା| अଛି ଉଖାରିେଲ अଧିକ gତାj େହବା ଯାହା ସାର େହବ | iଏକ ଲୟେର 

अମିତା ଦିଦି ରେମଶ କୁ ଚାହZ କହିେଦଇଗେଲ | 

 ରେମଶ େକାଉେବଳୁ େଗାଟା ପଣ ଧରାେଦଇସାରିଥିଲା   । ସେତ େଯମିତି ଜଳ|ା 

ଉçିରଣ | ପ�ଶମିତ େହବାକୁ ନା ଧରୁନି |  अେହତୁକ ଆକଷ�ଣ ତାକୁ ଆହୁରି ଆହୁରି 

େରାମା�ିତ କରୁଥାଏ । େସେତ େସେତ   ନିବିଡ଼ତର େହଉଥା|ି ପର~ର । େସ ସୁअେର 

ଭାସିଯିବାକୁ ଉଦଭିଗi । ଓଲଟା ସୁअେର ଯିବା ଏମିତି ସହଜ କଥା ନୁେହଁ । ଘନ 

अtାରେର ବି अମିତା ଦିଦି, ମୁହଁ  ଝଲସୁ ଥିଲା । ରେମଶର   ହାତ  ଦୁଇଟା  େକେତ  

େବେଳ  ତା,  େବକକୁ  ଛEି  ସାରିଥାଏ | 

: ଦିଦି  ଏ  अପବୂ�  ଶିହରଣ  ବି  ତା,ର  ସୃ�ି | ଯାହା ବି େହବାକୁ ଯାଉଛି ଏହା ବି 

ତା,ର ଇzିତ  |  ଠିକ  ନା ..! 

 ଉଷG ନିଶ¡ାସ ଆହୁରି ପ�ଖର େହଉଥାଏ  |  ଉଭେୟ  ହଜିଗେଲ   େକଉଁ  अଜଣା  

ଦୁନିଆେର … 

 ସବୁ अtାର ଆହୁରି ଗାଢ େହଉଥାଏ । 

 अମିତା ଦିଦି, ଘରୁ ରେମଶ େଗାଡ଼ କାଢିଛି କି ନାହZ । ହଠାତ୍ अଗଣାର ବତୀ  ଜଳି 

ଉଠିଲା | अtାର େସମିତି ଲୁଚିଥାଏ ଆଲୁअ ତେଳ | ସେତେଯମିତି ଆେଲାକ  ବି ସମଥ�ନ 

କରୁଥିଲା  । 

 ଆଉ ତା ପରଠୁ େକେବ ଥରେଟ ବି ତା, ଘରକୁ ଯାଇନି, ରେମଶ । ଆଉ ମୁହଁ 

େଟକି କଥାେହବା ଦୂେର ଥାଉ । ଯଦି ଥେର अେଧ େସ ତାକୁ  ଡାକିଛ|ି ଶୁଣି ନଶୁଣିଲାପରି 
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େସ ଚାଲିଯାଏ ।ପରୀgା ସମୟ ଏ ଭିତେର ପାେଖଇ ଆସିଥାଏ । अନ� ସହରକୁ ପରୀgା  

େଦବାକୁ େସ ଯାଇଥାଏ । େଫରି େଦଖିଲି अମିତା  ଦିଦି ଘର ଛାଡି अନ�ତ�  ଚାଲିଯାଇଛ|ି 

। ସବୁଠି ନିରାଶ େହଲା  ତା, ଠିକଣା େଖାଜିବାେର | 

 େସଦିନ କିh  अମିତା ଦିଦି, ସG �ତି  ଆପଣ  ଛାଏଁ  ଧସି  ପଶିଲା  |  ରେମଶ ବହୁତ 

େଖାଜିେହଲା ମେନ  ମେନ   । େସ େକେତ ଖୁସି େହାଇଥାେ| ରେମଶ ର  ଡାjରୀ 

ପରୀgାେର କୃତକାଯ�� େହାଇଥିବା ଖବରେର   !! ଦୁଇ ଦଶtି କି  ତା  ଠୁ  अଧିକା  େହବ  

ଏେତ  ଦିନ  ପେର େଭଟ | ତା ପୁଣି ଏ अବ�ାେର 

 अମିତା  ଦିଦି,  ସ¡ା��  ଏେବ  ସ,ଟାପ!�  | ରେମଶ  ଓ  अନ�  ସହେଯାଗୀ  

ଡାjର,  ଉଦ�ମ  ସେତ¡ ନିରାଶ େହବାକୁ ପଡିଛି | େସ ସବୁଦିନ ପାଇଁ ନିରବ 

େହଇଗେଲ | ରେମଶ ମନ ଭିତେର ଏକ ଗଭୀର gତ | ଭିତେର ଭିତେର ଛଟପଟ 

େହଉଛି | ମୁକୁଳି ପାରୁନି କାହZକି େକଜାଣି | େସ ଏେବ ପ�ଶi ର ପାହାଡ଼ ଉପେର ଛିଡା 

େହାଇଛି | ଭାସିଯାଉଥିବା େବେଳ କୁଟା ଖିଏଟିଏ ସାହା ଭରସା  ପରି ଏଇଠି େସଇଠି 

ସବୁଠି େଖାଜିବୁଲୁଛି  ଉ_ର | अତି ଦୟନୀୟ ଭାେବ ନିରାଶ େହବାକୁ ପଡୁଛି | ସତେର 

କଣ େସ ସ¡ାଥ�ପର େହଇଯାଇଛି ...!  େସଏେବ   ପ�ତି ମୁହୂ_�େର  ମରୁଛି | ଏହାର ନି�ସ� 

େଲାଡ଼ା ..! ଏମିତି େକେତ କଣ  ମେନ ମେନ  ଭାବି ଚାଲୁଛି ରେମଶ | 

 ମନୀଷା ବ�ତିେରକ ଏହାର ବିକ} ଉ_ର ଆଉ କିଛି ନଥାଇ ପାେର !  

 େହେଲ େସ ଏେବ େଯା ମାନସିକତାେର ତାକୁ ପଚାରିବା କଣ ଠିକ େହବ ! 

 ହଠାତ ମନୀଷା ପଶି ଆସୁଛି ରେମଶ ଚାbରକୁ | ସାର, ଆପଣ ଏେତ ବିବ�ତ ଜଣା 

ପଡୁଛ|ି େଯ ..! ଆପଣ, କ_�ବ�  ଆପଣ କରିଛ|ି ..! ସବୁ ଈଶ¡ର, ଇzିତ ..!! 
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 ରେମଶ ଚିହZକି ଉଠିଲା ସେତ अବା କିଏ ଉତୁରୁଥିବା ଭାତ ହାuିେର ପାଣି ଛିଟା 

ମାରିଲା ପରି  .. 

 ରେମଶ ତା ଉ�²ା ସbରଣ ନ କରିପାରି ପଚାରିଲା, " ଆଛା ମନୀଷା ତମ ଘେର 

ଆଉ କିଏ କିଏ अଛ|ି ମାେନ  ତୁମ ବାପା  କଣ କର|ି ? 

: ମଁୁ ବ_�ମାନ ଏକା, ମା ଚାଲି ଯିବା ପେର | ପିଲାେବଳୁ ମଁୁ ବାପା,ୁ େଦଖିନି େହେଲ ... 

 ମା କହୁଥିଲା େମା ବାପା ଜେଣ ଡାjର … 

 ତା' ପେର ମନୀଷା କଣ କହିଚାଲିଥାଏ େସଇେବଳୁ ରେମଶକୁ କିh ଆଉ କିଛି 

ଶୁଭୁନଥାଏ... 

 
 

 

 

 

 

अେଶାକ କୁମାର େସଠୀ 

ସୁଶୀଳାବତୀ ସରକାରୀ ମହିଳା ମହାବିଦ�ାଳୟ, 

େସ¨ର -୨,ରାଉରେକଲା 
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ଜୀବନର ମଲୂ�ାୟନଜୀବନର ମଲୂ�ାୟନଜୀବନର ମଲୂ�ାୟନଜୀବନର ମଲୂ�ାୟନ    
      ସୁEର ମନେଲାଭା ପରିେବଶେର େକାଠା ଘରଟି ନିଜକୁ ସୁସ�ିତ 

କରି ନିଜର ହସ ହସ ମୁଖେର ପବୂ� ଦିଗକୁ ଠିଆ େହାଇ ସମa,ୁ ନିଜ 

ରୂପେର  ମୁµ କରି ସେତ େଯପରି ତା' େକାଳକୁ ଡାକି େନଉଛି ଏପରି 

େକୗଣସି  ବ�jି ନାହZ େସ ଘର ବାଟ େଦଇ ଯାଇଛି ଆଉ ତା' ମନେର ଇଛା ଆସିନି ଟିେକ 

େସ ଘରର ପରେଶ ଯିବାକୁ ଆ�ା େସହି ଘରର ମାଲିକ େହଉଛ|ି ରାମ ଦାଶ, ବ� ାହG ଣ 

ସାଇ କୃ�ପୁର ଗ�ାମର ଜେଣ ବାସିEା ରାମ ଦାଶ, ପରିବାର କହିବାକୁ ଗେଲ ତା, 

ଧମ�ପତi ୀ, ବୁଢ଼ୀ ଶାଶୁମାଆ ଆଉ େଗାେଟ ପୁअ ରାହୁଲ ପରିବାରଟି ବହୁତ ଶିgିତ କିh 

ପୁअ ରାହୁଲ େଛାଟ େବଳୁ ଟିେକ ଜିଦିଆ ଘରର େଗାେଟ ପୁअ େବାଲି ରାହୁଲ ବାପା ମାଆ 

ବିେଶଷ କିଛି କୁହ|ିନି, ଭାବ|ି ବଡ଼ େହେଲ େସ ନିେଜ ନିେଜ ଠିକ େହାଇଯିବ ଏମିତି ବି 

େଗାେଟ େବାଲି ପୁअ ସବୁ ତ ତାହାରି ରାମ ଦାଶ େଗାେଟ ମହାବିଦ�ାଳୟେର अଧ�ାପକ, 

େତଣୁ େସ େଦଖିଛ|ି ପିଲା,ୁ େଛାଟ େବଳୁ ତାଗିଦ କେଲ େସମାେନ ଭୁଲ ବାଟ 

ଆପଣାଉଛ|ି ଆଉ ଏ ପେଟ ରାହୁଲ ମାଆ ବି କିଛି ରାହୁଲକୁ କୁହ|ିନି, କାରଣ େସ 

େଦଖିଛ|ି ତା, ନିଜ ଭାଇ କିପରି ବ�ବହାର କରିଛି ନିଜ ଜନG  କଲା ମାଆ ସହ.. 

ଯାହାଲାଗି ମାଆ ଆସି ଝିअ ଘେର | 

 ଏମିତି ସମୟ ଗଡ଼ି ଗଡ଼ି ଚାଲିଛି, ରାହୁଲ ଆସି ମହାବିଦ�ାଳୟେର अଧ�ୟନ 

କରିଲାଣି ରାହୁଲକୁ ଏେବ ଜଣା ପଡ଼ିଲାଣି ତାକୁ େକାଉଠି େକାଉ अଭିନୟ କରିବାକୁ 

ପଡିବ େସଥିଲାଗି ରାହୁଲ ଘେର ଏପରି ବ�ବହାର କେର  ଆଉ ସରଳ ଭାେବ କାଯ��ରତ 

ପ��ାଲୀନ ସାହୁ 
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କେର, େସସବୁ  େଦଖି ରାମ ଦାଶ ଏବଂ ତା, ପତi ୀ ବହୁତ ଖୁସି ହୁअ|ି, ମେନ ମେନ ଗବ� 

କରି କୁହ|ି  ସତେର ଆମ ମାନ, ସଂ:ାର ପରା ତା' ରj େର अଛି, େତଣୁ ଏମିତି 

ବ�ବହାର କରିବା ସ¡ାଭାବିକ ଆ�ା କଥାେର अଛି େଯାଉଁ ବାପା ମାଆ ନିଜ କ_�ବ� 

ଭୁଲିଯାଆ|ି ସ|ାନ େମାହେର ... ସ|ାନକୁ ଏକା ଛାଡି ଦିअ|ି ତା' ନିଜ ଜୀବନ େସ ନିେଜ 

ଗଢୁ େବାଲି, େତେବ େସ ଜମିେର େକେବ ବିହନ ଫେଳନି ବରଂ ଫେଳ ଖାଲି ବାଳୁzା 

କାରଣ ଧାନ ତ ବୁଣା େହାଇନି ବିହନ ଆସିବ େକାଉଠୁ ଏ ସବୁ କହିବାର ଯଥାଥ� ରାହୁଲ 

ଘରୁ ମିଛ ସତ କହି अେନକ ଟ,ା ନିଏ ଆଉ ତାକୁ ସବୁ ନିଶାଦ� ବ�େର ଉଡାଇ ଦିଏ 

|अେନକ ଥର େସ ଘରୁ େଚାରୀ କରିଛି, କିh ମାଆ ସବୁ ଜାଣ|ି, ପୁअ େମାହେର େସସବୁ 

କଥାକୁ ରାମ ଦାଶ ପାଖେର ଲୁଚାଇ ରଖ|ି |ଦିନକର ଘଟଣା ରାହୁଲ ଆସି ଦଶ ହଜାର 

ଟ,ା ମାଆକୁ ମାଗିଲା, ମାଆ କହିେଲ ଏେତ ଟ,ା େତାର କଣ େହବ... ଏେବ ପରା 

େନଇଥିଲୁ ନାମ େଲଖା ଲାଗି |ରାହୁଲ କହୁଛି ଓଃ ମା ତୁ କଣ ଜାଣିଛୁ ମହାବିଦ�ାଳୟ 

ବିଷୟେର, େମାର କାଲି ଜନG ଦିନ,  େତଣୁ ମଁୁ ସାz ମାନ,ୁ ଖାଇବାକୁ େଦବି |ପୁअ ପାଟିରୁ 

ଜନG  ଦିନ କଥା ଶୁଣି ସାେz ସାେz ରାହୁଲ ମାଆ ବଢ଼ାଇେଦେଲ ଦଶ ହଜାର ଟ,ା 

କାରଣ ବାହାର େଲାକ ମାନ, ପାଖେର ବଡ େଲାକର ପରିଚୟ େଦବାକୁ ଏମାନ,ୁ ଭଲ 

ଲାେଗ |େଯାଉ ଟ,ାକୁ େନଇ ରାହୁଲ  େସଇ ଦିନଠୁ ଜୁଆ ଏବଂ ବ� ାଉନ ସୁଗାର ଖିଆ 

ଆର�  ଗଲା.. ଯିଏ କି ବହୁତ ବିଷାj େଦହ ଲାଗି |ବାରbାର ଭିନi  ଭିନi  ଆଳ େଦେଖଇ 

ରାହୁଲ ଘରୁ ଟ,ା େନଇ ନିଶାେର ବୁଡି ରହିଲା  ଆଉ ଧୀେର ଧୀେର ଘରକୁ କମ ଯିବା 

ଆସିବା କଲା |ମାଆ ଏ ସବୁ େଦଖି ଦିେନ ସେtହେର ପଚାରିେଲ ହଇେର ରାହୁଲ ତୁ ଏ 

ମଝିେର ମଝିେର େକାଉଠି ରହୁଛୁ, ରାହୁଲ ହସି କହିଲା ମାଆ ମଁୁ କଣ େଛାଟ ପିଲା ହଜି 

ଯାଉଛି, ତା' ପେର ଏେବ ପରୀgା ପାେଖଇ ଆସିଲାଣି େତଣୁ ମଁୁ ସାz ଘେର ରହି ସାଥି 
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େହାଇ ପାଠ ପେଢ, ଏତିକି କହୁ କହୁ ରାହୁଲ ଖଁୁ ଖଁୁ େହଲା |ଏହା େଦଖି ରାହୁଲ ମାଆ 

କହିେଲ ମଁୁ େକେତ ଦିନ େହବ େଦଖୁଛି ତୁ ଏହିପରି ଖଁୁ ଖଁୁ େହଉଛୁ, େକେତଥର ବାପା,ୁ 

କହି ଡାjରଖାନେର ଟିେକଟ କଟା େହଉଛି.. େହେଲ ତୁ େସଠି ପହଂଚିବାର ନାହZ |ରାହୁଲ 

ଶୁଣି ବିରjି ଭାେବ କହିଲା, େଦଖ ମାଆ ମଁୁ ରାତି अନିଦ� ା େହାଇ ପାଠ ପଢୁଛି େବାଲି େପଟ 

ଗରମରୁ କାଶ ଟିେକ େହଉଛି... अଯଥାେର ମୁu ନିଜର ଖରାପ କରୁଛ ତା' ସହ େମା 

ନିଜର ମଧ� |ମାଆ ବି ପୁअର ବିରjି େଦଖି କିଛି ଟ,ା େଦଇ କହିେଲ ହଉ େନ େତା 

ଖ��..ବାହାେର ରହୁଛୁ େବେଳ େବେଳ େସଥିଲାଗି େଦଲି | 

 ଏମିତି ଦଶ ଦିନ अତିକ�ମ କରିଛି, ଥେର ରାହୁଲ ମହାବିଦ�ାଳୟ ଯାଇଛି େଯ ଯାଇଛି, 

ଘେର ସମେa ଟିେକ ବ�a କାରଣ େଗାେଟ ଦୁଇ ଦିନ େହେଲ अଲଗା କଥା, ପରh ପା� 

ଦିନ େହବ ରାହୁଲର େଦଖା ନାହZ ବହୁତ ବିଚଳିତ େହାଇ ସବୁ ସାz ମାନ,ୁ େଫାନ 

କରି ପଚାରିେଲ ରାହୁଲ ବିଷୟେର, କିh କିଛି ଫଳପ�ଦ ନାହZ ଘେର ପୁअର अ_ାପ_ା ନ 

ପାଇ ରାହୁଲ ମାଆ େଦୗଡ଼ି ଯାଇଛି ଭାଇର ସାହାଯ� େନବାକୁ ଆ�ା ଭାଇ ରେମଶ ଯିଏ 

ଭଲ ପାଇ େସାମାକୁ ବିବାହ କରି ବାହାେର ରୁେହ.. କାରଣ େସାମାର ଜାତି ନିମi େଶ�ଣୀର 

ଆଉ  ରେମଶ ଜାତିେର ଉ� ବ� ାହG ଣ |େସଥିଲାଗି ରେମଶ ମାଆ େବାହୁକୁ ଗ�ହଣ ନ କରି 

ଝିअ ପାେଖ ରହୁଛ|ି |ରାମ ଦାଶ ପରିବାର ଶିgିତ ସତ, କିh अହଂ, ବଡ଼ ପଣିଆ ବଡ଼ିମା 

େଯାଗଁୁ, େବଶୀ େକହି େଲାକ ତା,ୁ ଖାତିର କର|ିନି |କିh ରେମଶ ଭଉଣୀ ପାଖରୁ ସବୁ 

ଶୁଣି ଭଣଜାକୁ େଖାଜିବାକୁ ଗଲା, େଶଷେର େଗାେଟ ସାz କହିଲା ସିଏ ଏହି ଗଳିେର 

ଜଣ, ଘରକୁ ସବୁେବେଳ ଯାଏ, ଆପଣ େସମାନ,ୁ ପଚାରh...େସମାେନ କିଛି କହି 

ପାରିେବ |ରେମଶ ଆଉ ରାହୁଲ ମାଆ  ଗେଲ େସହି ଗଳିକୁ, େଦଖିେଲ ଗଳି ସାରା ଖାଲି 

ମଦୁଆ.. କିଏ ରାaାେର େଶାଇଛି ତ କିଏ ନାଳ ପାେଖ େଶାଇଛି, ଆଦି ଏମିତି କିଛି ରୂପେର 
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|ହଠାତ ଆଖି ପଡିଲା ରାହୁଲ ମାଆର  େସ ବରଗଛ ମେୂଳ େଯାଉଠି ରାହୁଲ ତେଳ େଶାଇ 

େଗାଟାସୁଦା ଥରୁଛି |ରାହୁଲ ମାଆ ରାହୁଲ ରାହୁଲ କହି େଦୗଡ଼ି ଗେଲ ଆଉ ସାେz ସାେz 

ତାକୁ ଡାjର ଖାନା େନଇଗେଲ ଏବଂ ଏ ପେଟ ରାମ ଦାଶକୁ ଡକାଇ ପଠାଇେଲ |ରେମଶ 

କହିଲା େଦଖିଲୁ ଦିଦି ତୁମ ମାନ, େବଶାସନ ଆଉ अt ଭଲ ପାଇବା େଯାଗଁୁ ପିଲାଟା 

ଆଜି ଏ ଦିଗେର ପାଦ ବେଢ଼ଇଛି, େତଣୁ ଏେବ କାEିେଲ କଣ େହବ |ଡାjର ବାବୁ 

ରାହୁଲକୁ େଦଖି କହିେଲ େଦଖh ଆ�ା ଆପଣ, ପୁअ ନିଶାଦ� ବ� ଖାଇ କୀଡୀନିକୁ ପୁରା 

ନ� କରିସାରିଲାଣି, ଯଦି ଆପଣ କୀଡୀନି େଡାନର େଯାଗାଡ଼ କରି ପାରିେବ...ମଁୁ େଚ�ା 

କରିବି ବ�ାଇବା ଲାଗି |ଏ ସବୁ ଶୁଣି ରାହୁଲ ମାଆ ଏବଂ ବାପା  କହିେଲ ଆ�ା ଡାjର 

ବାବୁ ଆମ  କୀଡୀନି େଗାେଟ େନଇ ଆମ  ପୁअକୁ ବ�ାଇ ଦିअ |ଡାjର କହିେଲ ଆ�ା 

େସମିତି କିପରି େହବ, େମାେତ ବହୁତ ପରୀgା କରିବାକୁ େହବ କାରଣ ଆପଣ, କୀଡୀନି 

ତା,ୁ ସେପାଟ� କରିବକି ନାହZ |ତଥାପି ଆସh ପରୀgା କରିେନବା, କାରଣ ସମୟ ଆମ 

ହାତେର ବହୁତ କମ |ସବୁ ପରୀgା ସରିଲା େବଳକୁ ତିନିଟା ବାଜିଲାଣି, ଡାjର କହିେଲ 

କାଲି ରିେପାଟ� ଆସିେଲ ମଁୁ ଯାହା ଆପଣ,ୁ କହି ପାରିବି |ଆଜି ଖାଲି ପିଲାଟିକୁ ସାଲାଇନ 

ଦିଆଯିବ କାରଣ େସ ଖାଦ� ନ ଖାଇ ବହୁତ ଦୁବ�ଳ େହାଇ ଯାଇଛ|ି |ଡାjର, ଠାରୁ ଶୁଣି 

ଏହି କଥା ରାହୁଲ ମାଆ ରେମଶକୁ କହିେଲ ତୁ ରେମଶ ଘରକୁ ଯାଆ, େସପେଟ ଗଭ�ବତୀ 

¤ୀ ଟା ଏକା अଛି |ରେମଶ ଭିେଣଇ  ଭଉଣୀ,ୁ ଖାଦ� େହାେଟଲରୁ ଆଣି େଦଲା, କହିଲା 

ତୁେମ ଖାଇେଦବ ଦୁଇ ଜଣ, ମଁୁ ଯାଉଛି ଘେର ଖାଇବି | 

 ରେମଶ ଆସି ଘେର ପହ�ିଛି ତ , “େସମାେନ ଏେବ କଣ କରିେବ?” ବିଚଳିତ େହାଇ 

େସାମା ପ�ଶiକଲା|ହାଲିଆ େହାଇ ହସପିଟାଲରୁ େଫରିଥିବା ରେମଶ ଚାହୁଁଥିଲା େକମିତି 

ଶୀଘ� େସ ଗାେଧାଇ ପକାଇବା ପେର କଣ ଟିେକ ଖାଇବ| ସକାଳ ଆଠଟାରୁ ଯାଇଥିଲା େଯ 
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େଫରିଲା େବଳକୁ ଏଇ ସt�ା ସାେଢ଼ ଚାରି ବାଜିଲାଣି|ବିରj େହାଇ ରେମଶ ଚିଡ଼ି ଉଠିଲା 

ଆଉ କହିଲା, “େସମାେନ ଯାହା କରିେବ େସମାେନ େସ କଥା ବୁଝିେବ, ତମକୁ ଏେତ ଚି|ା 

କାହZକି? େଲାକଟା ଦିନସାରା େକାଉଠି ପାଣିେଟାେପ ପିଇଛି କି ନାଇଁ ପଚାରିବା ତ ଦୂରର 

କଥା, ହାତକୁ ଗାମୁଛାଟାଏ ବି ବେଢ଼ଇବାକୁ କ� େହଉଛି ବାଇମୁuିକୁ ...”େସାମା କିଛି 

କହିଲାନି,  େଚୟାର ଉପରୁ  ଆଣି ଟାେୱଲ୍ େଥାଇ େଦଉ େଦଉ କହିଲା, “ଖାଇବା ସବୁ ତ 

ଥuା େହଇଯାଇଛି, ଟିେକ अେପgାକର ଗରମ କରିେଦବି”ରେମଶ ଗାମୁଛା େନଇ 

ଗାଧୁଆଘରକୁ ପଶି ଯାଉ ଯାଉ କହିଲା, “ଶୀଘ� କର! େମା େପଟ ଜଳିଲାଣି”.ତା'ପେର ଖାଇ 

ସାରି ରେମଶ ସବୁ କଥା େସାମାକୁ କହିଲା |େସାମା ଶୁଣିସାରି କହିଲା, କାଲି ତୁେମ ଡାjର 

ଖାନା ଗଲାେବେଳ େମାେତ ଟିେକ ସାଥିେର  େନଵ , ମଁୁ ବି େକେବ ଭଣଜା ମୁହଁ େଦଖିନି, 

ଏହା ଶୁଣି ରେମଶ କହିଲା ନା ନା ତୁେମ अସଜ େଲାକ େସଠିକି ଯିବା ଠିକ କଥା ନୁେହଁ 

|ତା'ପର ଦିନ ଡାjର ଖାନା ରେମଶ ସକାଳୁ ସକାଳୁ ଗଲା, େସଠି ଯାଇ େଦେଖ େଯ 

ରାହୁଲ େଯାଉ େବଡ଼େର ଥିଲା େସଠି ଆଉ ନାହZ, ସାେz ସାେz ରେମଶ େଦୗଡ଼ି ଗଲା 

କାଉ©ର ପାଖକୁ ଆଉ େସଠୁ ଜାଣିବାକୁ ପାଇଲା କାଲି ରାତିରୁ ରାହୁଲର ମରଣ ଖବର 

|ରେମଶକୁ ଲାଗୁଥାଏ ସେତ େଯପରି ପାଦ ତଳୁ ମାଟି ଖସି ପଡିଛି, ସାେz ସାେz ଧାଇଁଛି 

ଭଉଣୀ ଘରକୁ, େସଠି ଯାଇ େଦେଖ ନିଜ ମାଆ ନାତିର ମରଣ ଖବର ଶୁଣି େସ ବି େଶଷ 

ନିଶ¡ାସ ତ�ାଗ କରିଛି |ଦୁଇ ଦୁଇଟା େକାେକଇ ଆଉ ଭିେଣଇ ଭଉଣୀ, ପାଗଳାମି ରୂପ 

ରେମଶକୁ ଦୁଃଖେର ମମ�ାହତ କରି ପାଗଳ କରି େଦଉଥିଲା |ଶବ ସ�ାର ପେର ରେମଶ 

ଜାଣିବାକୁ ପାଇଲା ଭିେଣଇ ଭଉଣୀ ସତେର ପାଗଳ େହାଇ ଯାଇଛ|ି, େସଥିଲାଗି ସବୁ କମ� 

ସରିଲା ପେର େସାମା ରେମଶକୁ କହିଛି ଆେମ ଦିଦି ଭାଇ,ୁ ଆମ ଘରକୁ େନଇଯିବା ଆଉ 

େସଇଠି ଚିକି�ା କରାଇବା କାରଣ ଏ ଘେର ରହିେଲ ପାଗଳାମି ବଢିବ ପେଛ କମିବାର 
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ନାମ େନବନି |ରେମଶ େସାମା କଥା ମାନି ନିଜ ଘରକୁ ଭିେଣଇ ଭଉଣୀକୁ େନଇ ନିେଜ 

େସବା କରି ତା, ଚିକି�ା କରୁଛି |ଏ ପେଟ େଯାଉ ରାମ ଦାଶ ଘର େଦଖି ପାଦ अଟକି 

ଯାଉଥିଲା ସବୁ ବାେଟାଇ ମାନ,ର , ଏେବ େସଇ ଘରକୁ େଦଖିେଲ ଭୟ ଆସୁଛି  |େଲାକ 

ମାେନ କଥା େହଉଛ|ି ଏେତ ଧନ ଥାଇ ବି ରାମ ଦାଶ ନିଜର କି ପରିବାର କାହାର 

ଜୀବନକୁ ଠିକ ଭାେବ ମଲୂ�ାୟନ କରି ପାରିଲା ନାହZ |େସଥିଲାଗି ଏେତ ସୁEର ଘରଟି 

ଆଜି ଭୁତଖାନା େହାଇ ପଡିଛି | 

 ଏହି ଗ}ଟିର ମମ�, ଏପରି ଭାେବ େପ�ମ, अହଂ, େରାଷେର  େମାହ େହାଇ ନିଜ 

କ_�ବ� ଥିବା କାଯ��କୁ ଭୁଲh ନାହZ |କାରଣ େଯାଉ କାଯ�� େଯେତେବେଳ େହବା କଥା 

ଯଦି େସତିକି େବେଳ କରାଯିବ , େତେବ େସ କାଯ��ର ମଲୂ� ଦିେନ ନା ଦିେନ ତୁମ 

ଜୀବନର ମଲୂ�ାୟନ,ୁ ଗବ{ତ କରାଇବ, ହଁ ଏଇଟା ସତ କଥା କାଯ�� ପ!ୂ� କରିବା ଲାଗି 

ବିଘi ଆସିବ ସତ କିh ଆମକୁ ତାକୁ ସାମiା କରି ଆଗକୁ ବଢିବାକୁ େହବ |େତେବ ଯାଇ 

େଶାଭା ପାଇବ ଆମ ମୁେଖ କମ�ର ଫଳ ସବ�ଦା ମିଠା | 

 
 
 
 

 
 

 
ଜଗତସିଂହପୁର, ବାଲିକୁଦା  

ଇେମଲ :papamaaprangyalins@gmail.com  
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अକୁହା େବଦନାअକୁହା େବଦନାअକୁହା େବଦନାअକୁହା େବଦନା    
 ସବିତା ମାଉସୀ ଜେଣ ଧମ�ପରାୟଣ ମହିଳା ଥିେଲ, େସ ପଜୂା 

ପାଠ ଓ ଘେରାଇ କାଯ��େର ନିଜ ସମୟ अତିବାହିତ କରୁଥିେଲ। 

ପରିବାର କହିେଲ େସମାେନ ଦୁେହଁ ସ�ାମୀ ¤ୀ, ପୁअ ଆକାଶ ଓ ଝିअ 

ସୁମନ୍। େବଶ୍ ହସ ଖୁସିର ପରିବାର। ମଉସା କେଲ¨ର अଫିସ୍ େର କBକ� ଚାକିରିଟିଏ 

କରୁଥିେଲ। ସୁଃଖ ଦୁଃଖର ସଂସାରଟିଏ। େଗାଟିଏ େବାଲି ପୁअକୁ ବିେଦଶକୁ ପଠାଇବା 

ପାଇଁ ବାପା, ଇkା କମ୍ ଥିଲା େବେଳ, ମା କିh ସବୁେବେଳ ଠାକୁର, ପାଖେର ପୁअର 

ଭଲ ଡାjରୀ ପାଠ ସହ ବିେଦଶ ଗa କଥା କାମନା କରୁଥିେଲ। ବାପା କିh କହ|ି ପୁअ 

ଯାହା କରୁନା କାହZକି େକେବ ଘରଠୁ ଦୂର େର ନ ରହୁ ସବିତା। 

 ଆକାଶ ପିଲାେବେଳ ହZ ଜେଣ େମଧାବୀ ଛାତ�  ଥିଲା ପାଠ ସହ अନ� ସହେଶୗgିକ 

କାଯ��େର ମଧ� अତି ଧୁରtର ଥିଲା। ଏହା େଦଖି ମା ବହୁତ୍ ଖୁସି । ସୁମନ ବି ଆକାଶ 

ଠାରୁ େକୗଣସି ଗୁଣେର କମ୍ ନଥିଲା। ଆକାଶ ମା’, ମନ ଜିତିଥିବା ସହ ସୁମନ ବାପା,ର 

େଗହିB  ଥିଲା। ସମୟର ତାଳ ସହ ତାଳ େଦଇ ଚାଲୁ ଚାଲୁ ବୟସ ମଧ� :ୁଲ େବଳରୁ ଗଡି 

ଯାଇ କେଲଜ୍ ଯିବା ବୟସେର ପହ�ିଥିଲା। େମଡିକାଲ୍  ପ�େବଶିକା ପରୀgାେର ପାସ କରି 

ଆକାଶ ଭଲ ନbର ରଖିଲା ଓ ଡାjରୀ ମଧ� ପଢିଲା। ଏହି ସମୟେର ସୁମନର ବାହାଘର 

ଠିକ୍ େହାଇଯାଇଥାଏ। अତି ଧୁମ୍ ଧାମେର ଭଉଣୀର ବାହାଘର ସରିବା ପେର ଆକାଶ 

ବିେଦଶ ଯାଇ ଗେବଷଣା କରିବାେର ବ�a ଥାଏ। 

ଦମୟ|ୀ େଜନା 
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 ସବିତା ମାଉସୀ ଆଜି ବି ମEିର ଯାଉଛି ପୁअର ଖୁସି ପାଇଁ ଓ ଉନi ତି ପାଇଁ। େସ 

ଭାବୁଥାଏ ଠାକୁେର ମଁୁ ଯାହଁା ଚାହZଛି  ସବୁ ପାଇଁଛି । େକମିତି ଏକ ପ�ତିପ_ିଶାଳୀ ଧନାଢ 

ବ�jି, ଘେର ଆକାଶର ବାହାଘର େହଇଯାଇଥିେଲ ମଁୁ ଚିର ଉପକୃତ ହୁअ|ି। େଶଷେର 

େସ ଇଛା ବି ସ�ନi  େହାଇଛି। 

 ବିବାହ ପେର ଆକାଶ ତା'ର ¤ୀ କୁ େନଇ ବିେଦଶ ଚାଲିଗଲା। େସମାେନ  େସଠି 

ବଡ ଘରଟିଏ ବି କିଣିେଲ। ଏହା ଶୁଣି ସବିତା ମାଉସୀର ଛାତି କୁେu େମାଟ। ସାହି ପଡିଶା 

ସମaଂକୁ ଡାକି ଡାକି ପୁअର ପ�ଶଂସା କରୁଥାଏ। କିଛି ଦିନ ପେର ଧୀେର ଧୀେର େଫାନ୍ 

କଲ୍ ଆସିବା ବE େହାଇଗଲାଣି। ବାପା ବ�a େହାଇ େଯେତ େଫାନ କେଲବି ତା'ର 

େକୗଣସି ଉ_ର ମିଳିଲା ନାହZ। ସବିତା ମାଉସୀ ପାଟିେର ଲୁଗା େଦଇ ରାତିରାତି ଲୁଚିଲୁଚି 

କାେE ପୁअକୁ ମେନପକାଇ। ତଥାପି  ତା'ର ପୁତ� ପ�ୀତି େକେବବି ଊଣା େହାଇନି। 

 କିଛି ଦିନପେର େଗାଟାଏ ଦିନ ହଠାତ ମଉସା, େଦହ ବିଗିଡିବାକୁ ଲାଗିଲା। ସବିତା 

ସବିତା େବାଲି େଜାର ପାଟି କରି ଉଠିେଲ। ନିଶ¡ାସ େନବାେର େମାର अସୁବିଧା େହଉଛି 

େବାଲି ବାରbାର କହୁଥା|ି। ଉପାୟ ଶନୂ� ମାଉସୀ ଶୀଘ� େଦୗଡି ଯାଇ ପେଡାଶୀ ଘେର 

ରହୁଥିବା େସାମାକୁ ସବୁ ଜଣାଇେଲ। େସାମା ତା,ୁ େଧୖଯ��ର ସହ ନିଜକୁ ସ�ାଳିବାର 

ଆଶ¡ାସନା େଦଇ ନିଜ ସ�ାମୀ ରେମଶକୁ ସବୁକଥା କହିଲା। ରେମଶ ମଉସା,ୁ େନଇ ଶୀଘ� 

ହ~ିଟାଲ୍ େଦୗଡ଼ିେଲ। ତା, ପୁअ ଆକାଶକୁ ମଧ� େଫାନ କରି ଜଣାଇେଲ। ହ~ିଟାଲ୍ 

େର ଜଏନ୍ କରି ମଉସା,ୁ ICUେର ଭ_{ କରି କିଛି ଖାଇବା ପାଇଁ ଘରକୁ ଆସିେଲ। 

କବାଟେର ଶୁଣାଗଲା ଠକ୍ ଠକ୍ ଶ�। ବ�a  ବିବ�ତ େହାଇ ଘେର ଥିବା େସାମା କବାଟ 

େଖାଲିଲା, “େସମାେନ ଏେବ କଣ କରିେବ?” ବିଚଳିତ େହାଇ େସାମା ପ�ଶiକଲା ????? 
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ହାଲିଆ େହାଇ ହସପିଟାଲରୁ େଫରିଥିବା ରେମଶ ଚାହୁଁଥିଲା େକମିତି ଶୀଘ� େସ ଗାେଧାଇ 

ପକାଇବା ପେର କଣ ଟିେକ ଖାଇବ। ସକାଳ ଆଠଟାରୁ ଯାଇଥିଲା େଯ େଫରିଲା େବଳକୁ 

ଏଇ ସt�ା ସାେଢ଼ ଚାରି ବାଜିଲାଣି। 

 ବିରj େହାଇ ରେମଶ ଚିଡ଼ି ଉଠିଲା ଆଉ କହିଲା, “େସମାେନ ଯାହା କରିେବ 

େସମାେନ େସ କଥା ବୁଝିେବ। ତମକୁ ଏେତ ଚି|ା କାହZକି? େଲାକଟା ଦିନସାରା େକାଉଠି 

ପାଣିେଟାେପ ପିଇଛି କି ନାଇଁ ପଚାରିବା ତ ଦୂରର କଥା, ହାତକୁ ଗାମୁଛାଟାଏ ବି 

ବେଢ଼ଇବାକୁ କ� େହଉଛି। ବାଇମୁuିକୁ ...” 

 େସାମା କିଛି କହିଲାନି। େଚୟାର ଉପେର ଆଣି ଟାେୱଲ୍ େଥାଇ େଦଉ େଦଉ 

କହିଲା, “ଖାଇବା ସବୁ ତ ଥuା େହଇଯାଇଛି, ଟିେକ अେପgାକର ଗରମ କରିେଦବି।” 

 ରେମଶ ଗାମୁଛା େନଇ ଗାଧୁଆଘରକୁ ପଶି ଯାଉ ଯାଉ କହିଲା, “ଶୀଘ� କର। େମା 

େପଟ ଜଳିଲାଣି।” 

 
 

 

 

 

 

 

 

ଶିgୟିତ� ୀ, ବ� ହG ପୁର 
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କଥାଟି ସତକଥାଟି ସତକଥାଟି ସତକଥାଟି ସତ    
 ମଁୁ ଜେଣ ଶିgୟିତ� ୀ l ଘର ଠାରୁ :ୁଲର ଦୂରତା ୧୦ କି. ମି.  l ମଁୁ 

େମା ପରିବାର ସହିତ ରହି ଥାଏ l େମା ପରିବାରେର େମାର ସ¡ାମୀ, ଦୁଇ 

ପୁअ, ଶାଶୁ, ଶଶୁର ଏବଂ ଜେଣ ନଣE ରହ|ି  l ଶଶୁର अବସର ପ�ା�, 

ଶାଶୁ ଗୃହିଣୀ ଓ ନଣE କେଲଜେର ପାଠ ପଢ଼|ି  l ସ¡ାମୀ ଆE�  ପ�େଦଶେର େପାଲସ 

ବିଭାଗେର କାମ କର|ି  l ଆପଣ ମାେନତ ସମେa ଜାଣ|ି, ସାରା ବିଶ¡କୁ କେରାନା 

ଗ�ାସିଛି  l ମହାମାରୀ ରୂପକ କେରାନା ପ�ତି ହୃଦୟେର ଆତ, ସୃ�ି କରିଛି  l ଆମ େଦଶ 

େସଥିରୁ ବାଦ ଯାଇ ନାହZ  l ଓଡ଼ିଶାର ବିଭିନi  ଜିଲB ାେର ଲକ 

 ଡାଉନ ପିରିୟଡ଼  l େରଡ ଜୁନ ମଝିେର ମଝିେର ସଟଡାଉନ େହଉଛି l େମାର 

େକାଭିଡି -୧୯ ନିଜ :ୁଲ କେରନ©ାଇନ ଡୁ�ଟି ପଡିଛି l ସକାଳ ୭ଟାରୁ ଦିନ ଦୁଇଟା 

ପଯ��| l ମଁୁ ପ�ତି ଦିନ ସାେଢ ଚାରିଟାରୁ ଉଠି େମାର ନିତ� କମ� ସାରି ଜଳଖିଆ କରି େଦଇ 

:ୁଲକୁ ଚାଲିଯାଏଁ l ଡୁ�ଟି ସାରି ଘେର ପହ�ିଲା େବଳକୁ ପ�ାୟ ସାେଢ ଦୁଇଟା େହାଇ ଯାଇ 

ଥାଏ l :ୁଟିେର ଯିବା ଆସିବା କେର l ଘେର ଆସି େଦେଖ ଶାଶୁ ନଣE, ମୁହଁ ଫୁଲି ଯାଇ 

ଥାଏ l କରଣ : ମଧ�ାହi  େଭାଜନ ପାଇଁ ଶାଶୁ ମା ଓ ନଣE,ୁ େରାଷାଇ କରିବାକୁ ପଡି 

ଥାଏ l େବେଳ େବେଳ େସମାେନ ଖାଇ େଦଇ ସାରି ଥା|ି, ଆଉ େଯଉଁ ଦିନ ନ ଖାଇ ଥା|ି 

ମଁୁ ଆସି େଗାଡ଼ ହାତ ସାବୁନେର େଧାଇ, ଲୁଗା େଡଟଲେର େଧାଇ ଶୁଖାଇବା ପେର ଖାଇବା 

ପାଇଁ ବଢ଼ା ବଢି କେର  l େସେତ େବଳକୁ ସମୟ ପ�ାୟ अପରାହi  ତିନିଟା େହାଇ ଯାଇ ଥାଏ  

ବାସ|ୀଲତା େଜନା 
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l େକାଭିଡି ଡୁ�ଟି ପଡିବା ଠାରୁ େମାେତ ଶାଶୁ ମା, ଠାରୁ ସବୁ ଦିନ କିଛିନା କିଛି ଶୁଣିବାକୁ 

ପେଡ l ନଣE େରଖା କେହ ଭାଉଜ, ତୁେମ େକାଭିଡି ଡୁ�ଟି େକନେସଲ କରି େଦଉନ  l 

ସବୁ େବେଳ କାହZକି ଯାଉଛ  ?  ମା ବୁଢୀ େହେଲଣି, ତୁେମ ଜାଣି ପାରୁନ ?   

 ମଁୁ ନଣE େରଖାକୁ ସାନ ଭଉଣୀ ଭଳି ଭଲ ପାଏ  l ତାକୁ କହିଲି   େରଖା ! ଚାକିରୀ 

କରିଛି ପରା, େକମିତି ମନା କରିବି  ?  ସବୁ େଲଡି ଟିଚର,ୁ ଡୁ�ଟି ପଡିଛି  l ଯାହାର ପଡି 

ନାହZ, େସମାେନ अନ ଲାଇନ ଟିଚିzେର अଛ|ି  l େମାେତ େଯଉଁ ଦାୟିତ¡ ଦିଆଯାଇଛି, 

ତୁଲାଇବାକୁ ପଡ଼ିବନା   l ସମେa ଯଦି  େକାଭିଡି ଡୁ�ଟି ନ କରିବାକୁ କହିେବ , େତେବ 

ବହୁତ अସୁବିଧା େହବ  l ପ�ବାସୀ ଓଡ଼ିଆ,ୁ ଜଗିବ କିଏ ?  େସମାନ,ର ଭଲ ମE ବୁଝିବ 

କିଏ  ?  ତା,ର ଦାୟିତ¡ େନବ କିଏ  ?  କିଛି ଦିନର କଥା l ଟିେକ ଚେଳଇ ନିअ  l  

 ଏ କଥା ଶୁଣି ଶାଶୁ େମାର େଜାରେର ପାଟି କରିବାକୁ ଲାଗିେଲ  l ତୁ ସରକାର,ର 

ଭଲେର କାମ କରୁଥା, ଆେମ ମରୁ କି ବ�ୁ l େସଥିରୁ େତାର କଣ ଯାଉଛି  ?  ରେମଶର 

ବାପା ଜେଣ ସୁଗାର େପେସ©  l େସ କଣ ନ ଖାଇ ଏେତ େଡରି ପଯ��| ରହି ପାରିେବ  ?  

ଜଳଖିଆ ଟିେକ କରି େଦଇ ଯାଉଛୁ  l ବାକି କାମ କିଏ କରିବ  ?  େମାର କଣ ଦିନକୁ ଦିନ 

ବଳ ବୟସ ଆସୁଛି  l ସବୁ କାମ ତୁଲାଇ େନବାକୁ ?  

 ଏ କଥା ଶୁଣି େସ ଦିନ େମାେତ ବହୁତ କ� ଲାଗିଲା  l  

 ଆଖିରୁ େମାର ଟପ ଟପ ଲୁହ ଝରି ପଡ଼ୁ ଥିଲା  l େମା ମା, କଥା ବହୁତ ମେନ 

ପଡିଲା  l ମଁୁ ଯଦି ବାହା ନ େହାଇ ବାପ ଘେର ଥା|ି, େମା ମା େମାେତ ଏେବ ଭାତ ବlଢି 

େଦଇ ଥା|ା  l େମା ପାଇଁ ବ�a େହଉ ଥା|ା  l କିh ମଁୁ ଶାଶୁ ଘର ବହୁ  l ଝିअ େକମିତି 

େହାଇ ପାରିବି  l ଚି|ା ଆଉ ଦୁଃଖେର ଭରି ଯାଇଥିଲା େମା ହୃଦୟ  l ଖାଇବାକୁ ଇଛା 
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େହଉ ନ ଥାଏ  l ଚୁପ ଚାପ ମଁୁ େମା ରୁମର ଖଟ ଉପେର ବସି ଥାଏ  l ଏତିକି େବେଳ 

ଶଶୁର ଆସି କହିେଲ ମା, ସୁକା|ି  ! ଯା, ଖାଇ େଦବୁ ଯା  l ବସିଛୁ କାହZକି   l ବାପା,ୁ ହଁ 

େବାଲି କହିଲି   l 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
ବାସ|ୀ ଲତା େଜନା, ଗାtିନଗର, ନବରzପୁର, ପିନ େକାଡ଼ : ୭୬୪୦୫୯ 

ଇେମଲ୍ : basantijena67@gmail. Com  
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କେରାନାର ଭୟକେରାନାର ଭୟକେରାନାର ଭୟକେରାନାର ଭୟ    
 କହିବାକୁ ଗେଲ ସୃ�ିର ପରି�ିତି ଏେବ ସ,ଟାପନi । କେରାନାର 

ଭୟାବହତା, ଏକ अଦୃଶ� େଶାକର ଛାୟା େଯମିତି େଘରି ରହିଛି ଏ 

ଧରା ପୃ.କୁ ଚାରିଆେଡ ବାଜୁଚି କେରାନା େକାକୁଆ ଭୟର ଡିuିମ, 

ଚାଲିଗଲା ଆଷାଢ଼, ବାହା ତିଥି େହେଲ ଶୁଭିଲାନି ତୂରୀ ମହୁରୀର ସ¡ର, ଶୁଭିଲା ତ େକବଳ 

ମହାମାରୀ ବିଭୀଷିକାର ଗଜ�ନ ଆଉ ଗରିବ େଭାକିଲା େପଟେର ଆତ�ନାଦ, କିଏ କୁଆେଡ 

େଯ ଯାଉଛି ଖାଦ� अେନ¡ଷଣେର। ନା अଛି अଥ� ନା अଛି अଥ�ନୀତି। ଆଉ अଥ�ାଭାବରୁ 

ଆଗମନ େହଉଚି ମା ମାଟିକୁ ପ�ବାସୀମାନ,ର। ତନG େଧ� ପଳାଶପଡା ରେମଶର  ଶାଳକ 

ହରି େଫରିଛି ସୁରତରୁ ଏଇ ଗତ ପା� ଛअଦିନ େହବ, େସ ପୁଣି େକୗଣସି ଏକ ମାଲବାହୀ 

ଗାଡ଼ିେର, େକାେରାନାର ପ�ତିକାର ପାଇଁ ତ ସରକାର,ର ନିୟମାବଳୀ अନୁଯାୟୀ ପ�ବାସରୁ 

ଆସୁଥିବା େଲାକମାେନ ପ�ଥେମ ସzେରାଧ େକE�େର ରହିେବ, େହେଲ ହରି अମାନିଆ େସ 

ସବୁକୁ ଆେgପ ନ କରି ଲୁଚି ଲୁଚି ସିଧା ପହ�ିଛି ତା ଘର ନିମାପଡ଼ାେର ଯାହାକି ପଳାଶ 

ପଡା ଠାରୁ ୭-୮ କି,ମି ଦୂର େହବ, ରେମଶ ଟିେକ ଥିଲାବାଲା େଲାକ ଯାହା କିଛି ବି ଶଶୁର 

ଘେର ହୁଏ ସବୁ ତାକୁ ଜଣା|ି। ହରି ଆସିବାର କଥା ମଧ� େସ ଜାଣିଛି ଆଉ େସ କଥାକୁ 

େନଇ ଚିଡିଛି ମଧ�। ଆଉ ସଂଗେରାଧ େକE�କୁ ଯିବା ପାଇଁ କହିଛି। େହେଲ ହରି ତ 

अମାନିଆ, କିh ଗଁା େଲାକ,ୁ କିଏ ବା अଟେକଇ ପାରିବ, ସବୁ ହରି ଆସିବାକୁ େନଇ 

ଟୁପୁରୁ ତାପୁରୁ। ତନG ଧ�ରୁ କିଏ ବିନା ଶୁ$ େକାେରାନା ପsିକରଣ ବିଭାଗକୁ େଫାନ୍ 

ଲୀଳାମୟ ଶତପଥୀ 
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କରିେଦଇଛି। େସଦିନ ମzଳବାର ସକାଳ ପ�ାୟ ସାେ଼ଢ ସାତ। ରେମଶ ପାଖକୁ େଫାନ 

ଆସିଲା କି ଶଶୁରଘର ସବୁେଲାକ,ୁ ହ~ିଟାଲ୍ ନିଆଯାଇଛି। କାରଣ ବୁଝିବାରୁ 

ଜଣାପଡ଼ିଲା କି େକାେରାନା ପରୀgା ପାଇଁ। 'େସାମା' ଏଇ ରେମଶର ପତi ୀ େଯେତେବେଳ 

ଜାଣିଲା ଏ କଥା େସ କି ଆଉ ତ� ାହି େଦବ ରେମଶକୁ ସାେz ସାେz ଯିବାକୁ କହିଲା। 

ଆଉ ରେମଶ କିଂକ_�ବ�ବିମୁଢ଼ େହଇ ବାହାରିଗଲା ହ~ିଟାଲ୍ କୁ ଚାହା ଟିେକ ପିଇ େଦଇ 

 େସଠି ପହ�ି େଦେଖ ତା ଶଶୁର ଘର ସଭି,ର େକାେରାନା ପରୀgା ପାଇଁ ନମୁନା 

ନିଆ ସାରିଥିଲା। ଆଉ େସଠି େସମାନ,ୁ ପରୀgା ଫଳ ନ ବାହାରିବା ପଯ��|୍ ସମa,ୁ 

ରହିବାକୁ େହବ େବାଲି ଡାjରବାବୁ କହିେଲ। ରେମଶ ଆଉ କଣ କରିବ େସଠି 

େସମାନ,ର ରହିବା ଖାଇବା ବ�ବ�ା କରି େଫରୁ େଫରୁ ପ�ାୟ ଚାରିଟା ବାଜିଗଲାଣି 

ରାaାେର ଆସୁ ଆସୁ େସାମାକୁ େଫାନ କରି କହିେଦଲା େସ େଫରୁଛି ଘରକୁ େବାଲି ଆଉ 

ଭାବୁ ଥାଏ ଘେର ପହଂଚି ଗାେଧାଇ କଣ୍ ଦି’ଟା ଖାଇ େଦବି। େଭାକେର ତାର ସବ�ାz 

ଜଳୁଥାଏ। ଏପେଟ େସାମା ମେନମେନ ବିଚଳିତ େହଉଥାଏ, 'ଏ ତ ଆସିଗେଲ େସମାେନ 

େସଠି ଏକୁଟିଆ ଜାଣିନାହା|ି କିଛି'। େସଇ ସମୟେର ରେମଶ ଆସି ଘେର ପହଂଚିଗଲା। 

ଆଉ ହଠାତ 

 “େସମାେନ ଏେବ କଣ କରିେବ?” ବିଚଳିତ େହାଇ େସାମା ପ�ଶiକଲା ହାଲିଆ 

େହାଇ ହସପିଟାଲରୁ େଫରିଥିବା ରେମଶ ଚାହୁଁଥିଲା େକମିତି ଶୀଘ� େସ ଗାେଧାଇ ପକାଇବା 

ପେର କଣ ଟିେକ ଖାଇବ ସକାଳ ଆଠଟାରୁ ଯାଇଥିଲା େଯ େଫରିଲା େବଳକୁ ଏଇ ସt�ା 

ସାେଢ଼ ଚାରି ବାଜିଲାଣି 

 ବିରj େହାଇ ରେମଶ ଚିଡ଼ି ଉଠିଲା ଆଉ କହିଲା, “େସମାେନ ଯାହା କରିେବ 
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େସମାେନ େସ କଥା ବୁଝିେବ ତମକୁ ଏେତ ଚି|ା କାହZକି? େଲାକଟା ଦିନସାରା େକାଉଠି 

ପାଣିେଟାେପ ପିଇଛି କି ନାଇଁ ପଚାରିବା ତ ଦୂରର କଥା, ହାତକୁ ଗାମୁଛାଟାଏ ବି 

ବେଢ଼ଇବାକୁ କ� େହଉଛି ବାଇମୁuିକୁ ...” 

 େସାମା କିଛି କହିଲାନି େଚୟାର ଉପେର ଆଣି ଟାେୱଲ୍ େଥାଇ େଦଉ େଦଉ 

କହିଲା, “ଖାଇବା ସବୁ ତ ଥuା େହଇଯାଇଛି, ଟିେକ अେପgାକର ଗରମ କରିେଦବି” 

 ରେମଶ ଗାମୁଛା େନଇ ଗାଧୁଆଘରକୁ ପଶି ଯାଉ ଯାଉ କହିଲା, “ଶୀଘ� କର େମା 

େପଟ ଜଳିଲାଣି” 

 ରେମଶ ଗାେଧାଇ ସାରି ବସିପଡ଼ିଲା ଖାଇବାକୁ। ଆଉ େସାମା ଲାଗିପଡିଲା ତଦ| 

କାଯ��େର। ଟିକିନିକି ଖବର ବୁଝିଲା। ରେମଶ ମଧ� ବିରj ପ�କାଶ କଲାଣି ବାରbାର 

ଉ_ର େଦଇ େଦଇ କିh େସାମା କି ଛାେଡ ଲାଗିଥାଏ ରେମଶ ପଛେର େଯାକ ଭଳି। 

ସt�ା ପ�ାୟ ସାେ଼ଢ ଛअ େହବ େଫାନ ଆସିଲା କି ସମେa େକାେରାନା େନେଗଟିଭ 

अଛ|ି। ତା ପେର ରେମଶ ମନେର ଟିେକ ଆଶ¡aି ଆସିଲା ଆଉ େସାମା ମଧ� ଖୁସି 

େହଲା। କିh େସମାନ,ୁ ଚଉଦ ଦିନ ସଂଗେରାଧ େକE�େର ରହିବାକୁ େହଲା। ହରିର 

ଏହି ପ�କାରର ଭୁଲ୍ ପାଇଁ ସମa,ୁ ହଇରାଣ ହବାକୁ ପଡ଼ିଲା। ହଁ ଆ�ା ଏ ତ ଥିଲା ଗ} 

~��ା ପାଇଁ ଗ}ଟିଏ, କିh ସାରାଂଶ କହିବାକୁ ଗେଲ େକାେରାନା ମହାମାରୀକୁ ଆେମ ହZ 

େରାକି ପାରିବା। ଆମ ମାନ,ର େଛାଟ ପ�ୟାସେର। ଯଦି ଆେମ ସମେa ସତକ�ତା 

अବଲbନ କରିବା। ସରକାର, ନୀୟମାବଳିକୁ ମାନି ଚଳିବା। ଆେମ େକାେରାନା ସହିତ 

ଲଢି ପାରିବା। 

 ଗରିବ େପଟକୁ ଆହାର େଦଇ  
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ସତକ�,ସାବଧାନ େହାଇ 

ଯଦି ଚାଲିବା ଭଉଣୀ ଭାଇ 

ଏ େକାେରାନା ରହିବ ନାହZ ,  

ଏ େକାେରାନା ରହିବ ନାହZ 

 

                                           
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ନାମ: ଲୀଳାମୟ ଶତପଥି 

ଠିକଣା:- ଗ�ା- କାÑିସାହି, अରuୁଆ 

ବାସୁେଦବପୁର, ଭଦ� କ 

ପିନ ନ -୭୫୬୧୬୫ 

ଦୁରଭାଷ : ୮୯୧୭୩୮୫୭୨୪ 
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କବିତା ବିଭାଗ 
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अମରେଜ�ାତି କାବ� ସ�ୟbରअମରେଜ�ାତି କାବ� ସ�ୟbରअମରେଜ�ାତି କାବ� ସ�ୟbରअମରେଜ�ାତି କାବ� ସ�ୟbର    
ପବୂ� ପ�କାଶିତ ପେର... 

ପ�ଥମ ଛାE 

ପ�ଥମ अଧ�ାୟ (ଭାଗ “୨”) 

अଳୀକ ନୁହଁଇ ସତକୁ କହଇ 

ସାହିତ� ଜzଲ ପାଇଁ, 

अେନକ ରାଜ�ର ସାେଥ ତହୁଁ ବର 

ସଂପକ� ଆସି ମିଶଇ । 

अୟୁତ अୟୁତ ଜୀବ,ୁ ପ�ାପତ 

କରିବ ବନ ମଧ�େର, 

अେନକ େକବଳ ସିଂହ, ମହାବଳ, 

ଭାଲୁ, ହରିଣ, ସbେର । 

अତି gୁଦ� ଠାରୁ ବୃହଦାକାର ବି 

ହାତୀ, ଗuା, अଶ¡, ଚିତା, 

अsନା, ମୟରୂ, େକାଇଳି, ମକ�ଟ 

ପଶୁପgୀ, ପାଳିତା । 

अଗନା अଗନୀ अରଣ� अବନୀ 

େଦବଦ_ ସୁନା 

 

େକାଳେର େଶାଭିତ ଏହି, 

अଧିପତି େଯେତ ଆରାଧ� ସଂଗେତ 

ରg|ି ଏ ପ�ାଣ େଦଇ । 

अଗମ� ମଧ�େର ଭାଷାରାଜ ରାଜ� 

ରାଜଧାନୀର ମହଳ, 

अନଳ ପରାୟ ସଭି,ର ଭୟ 

ଲgଜନେର ଚହଳ । 

अଜସ� ସମୟ अଥ�େର ନିମ{ତ 

अତି� ବୃହଦାକାର, 

अେଭଦ� ପୁଣି ତ େଘରି ଚତୁଃଦିଗ 

ପ�aର େଗାଟି ପ�ାଚୀର । 

अଟନର ପାଇଁ ମୁଖ�ଦ¡ାର ଥାଇ 

ଶତେସୖନ� କମ�ରତ, 

अ�ାନ ବ�jିକୁ ଏଣୁ ପଶିବାକୁ 
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अଟକ କରିେବଶତ । 

अ*ାଳିକା ପୁଣି ପରaପରa 

ଦଶ ପରaେରଠିଆ, 

अତିରsିତ ଏ ଶୁକÆପଥରେର 

ନାଲିେନଳୀେକେତ ଥୁଆ । 

अତିଶjେବାଲିକାÑତାରଖାଲି 

ମସୃଣପଥର େଜାଡ଼, 

अମରରହିଛି अେନକବଷ�ରୁ 

अ*ାଳିକାଏହିବଡ଼ । 

अତିମାନୁଷ ଏ ମହଳବିହୁଏ 

ଶତ ଦାସଦାସୀଜହZ, 

अନବରତ େଯ ଏଠିକମ�ରତ 

ସୁEରଜୀବନ କହି । 

अ*ାଳିକାେଘରିରହିଛିେସପରି 

ବଗିଚାଚାରୁସବୁଜ, 

अେନକ ପ�କାରକୁସୁମ ଫଳର 

ସାମାହାରଚତୁଃଭୂଜ । 

अନୁପମ ପୁଣିେକେତକୁନିକୁନି 

ଜଳାସୟ ଏ ନିମ{ତ, 

अଦିନିଆ ପାଣିଲଭିବଏଇଠି 

अ} ଗଭିେରେଶାଭିତ । 

अ|ପୁରତ�ାଗି अଦୂରେରତିେଳ 

େଗାଟି अଛିସେରାବର, 

अନିଶେକବଳ ନିମ�ଳ ଏ ଜଳ 

ରାଜଗୃେହବ�ବହାର । 

अନିE�ପଥର ପଥେର ପ�ାଚୀର 

େଶାଭିତଶୁକÆବରେଣ, 

अନୁେମୟ ପୁଣି ପଦG  ନୀେଲାÂଳ 

କୁସୁମ ଫୁେଟକିରେଣ । 

अଶ¡ଶାଳଚାହZ अଶ¡ବହୁ ଥାଇ 

କୃ� ଶୁକÆେରବିଚିତ� , 

अ|ପୁର ପାଇଁସବ�େଶାଭା ପାଇ 

ସୁEର ଦୃଶ� ପବିତ�  । 

अ*ାଳିକାେଯେତସ�ିତସହିେତ 

ନअର େଶାଭିତକେର, 

अତିସାର ପୁଣି ପ�ଜାରାଜାଶୁଣି 

ଏକତ� ଛତ�  ନअେର । 

अଦି¡ତୀୟସର अଦ�େର ନअେର 
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େଶାଭିତକମଳ ଫୁଟି, 

अºୁତପଥର େଘରାେର ପ�ାଚୀର 

ନୀେଲାÂଳ ପୁଣିେକାଟି । 

अକଳୁସଜଳ ପୁରିଛିେକବଳ 

अକାତକାତଗଭିର, 

अ|ପୁର ଦାସୀ ପ�ଜା ଦୂରେଦଶୀ 

ମାନ,ସiାନଆଗାର । 

अଧ�ୟନ ପାଇଁେକେତଗୁରୁଗୃହ 

ଯୁବକ ଯୁବତୀମିଶି, 

अତ� ଶିgାଦିgାଲାଭକରିସାରି 

େସବକ େଯ ଦିବାନିଶି । 

अନିଶେକବଳ ଆଶ�େମ ଚ�ଳ 

ରହ|ିଶିଷ� ପuିତ, 

अନୀତବିଦ�ାରରହିଛିଭuାର 

ଏଣୁଏଠାେର ପ�ାପତ । 

अନୁପମଜାଣି ଆରାଧନା ମଣି 

ମEିରଶତେଶାଭିତ, 

अନୁନୟ ପାଇଁସବ�େସଠି ଯାଇ 

ଯହZ ପଜୂକ ପuିତ । 

अନୁ�ତସିଏସଭି,ରହୁଏ 

ଉ� ନୀଚହୀନ ଜାତି, 

अନୁମତିଲଭିମEିେର ପ�େବଶି 

ପଜୂକ ନିେଜସାଜ|ି । 

अେନକମEିରମଠଗିଜ�ାଘର 

ମସଜିତ� େହେବାଲି, 

अୟୁତେଲାକ,ଭିନi  ଧମ� ଏକ 

ରାଜ�େରସମତାେଖଲି । 

अପବିତ� େକହିହୁअ|ିନି ଯାଇ 

ଜେଣ अନ�ର ପଜୂାେର, 

अନିE� ଆନE ମଧ�େରସbt 

ଐକ�, ଭ� ାତୃତ¡ଏଠାେର । 

अଧିପତିବେଳକୃଷକଚାହZେଲ 

ସଭି,ସୁଖଜୀବନ, 

अନୁଭବିେବାଲି अ} କରଢାଳି 

କର|ିଜଳେସଚନ । 

अନୁେମୟବେଳଏଣୁ ତ ଜାଣିେଳ 

अଧିପତିଭାଷାରାଜ, 

अସୁବିଧାଜାଣିgମାଦାତାମଣି 
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ସଭି,ରେଗାଟି ପଜୂ� । 

अଧିପତିେକାେଳକନ�ାେଗାଟିେଖେଳ 

େଯୗବନ ସରୁଛିଜାଣି, 

अ|ପେୂର ନିଜସ¡ୟbରକାଯ�� 

କରିେବସଚୂନାଶୁଣି । 

अବନୀେରଟାଣି ଆଣିଛିରଜନୀ 

अtକାରସବ�ଦିଗ, 

अନୁସାରୀଗଣତÂର େଯ ଜାଣ 

ଦୀପକଜାଳିେବ ଆଗ । 

अଗଣାରଜେଳ ଦୀପକରବେଳ 

ଆେଲାକିତ ଏ କି�ିତ, 

अଦୂରେରଖାଳି ନିଜକରଢାଳି 

ତାରକାକରେଶାଭିତା(କ�ମଶଃ..) 
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ମେନପେଡ଼ ଆଜି େସହି ପିଲାଦିନମେନପେଡ଼ ଆଜି େସହି ପିଲାଦିନମେନପେଡ଼ ଆଜି େସହି ପିଲାଦିନମେନପେଡ଼ ଆଜି େସହି ପିଲାଦିନ    

ମେନ ପେଡ଼ ଆଜି େସହି ପିଲାଦିନ 
ଯାହା େକାଳେର ମଁୁ େନଲି େଯ ଜନମ  
ଯାହା ହାତ ଧରି େଦଖିଲି ଭୁବନ  
ମେନ ପେଡ ଆଜି େସହି ପିଲାଦିନ ।  
  
ଯାହା ଆଖି ଆେଗ କଟିଲା େସ ଦିନ  
ଯାହା ମମତାେର େହଲା େମା ପାଳନ  
ଯାହା ଆଦଶ�େର ଗଢିଲି ଜୀବନ  
ମେନ ପେଡ ଆଜି େସହି ପିଲାଦିନ ।  
  
ଯାହା ହାତ ଧରି କଲି ମଁୁ ଗମନ  
ଯାହା େବତ ଧରି େଖଳିଲା େମା ମନ  
अଧା େପଟ ଖାଇ  େଦଲା େଯ େଭାଜନ 
ମେନ ପେଡ ଆଜି େସହି ପିଲାଦିନ ।  
 
 
 
 

ପ�ଭାତ ମିଶ� 

 

େଲଖାଇଲା ଯିଏ ଧରି ଏହି  ତନ 
ଗୁରୁ େଯ ସାଜିଲା େଦଇ ସତ୍�ାନ  
ରj ଢାଳି ନିଜ କଲା େଯ ଗଠନ  
ମେନ ପେଡ ପୁଣି େସଇ ପିଲା ଦିନ ।  
 
ସୁଖ େଦଇ ଦୁଃଖ କଲା େଯ ବରଣ  
ନାନା अପବାଦ କଲା େସ ଗ�ହଣ  
ଦୁଖଃ ସହି ସୁଖ କଲା ଯିଏ ଦାନ  
ଭୁଲି େହଉନି  େସଇ ଆମ ପିଲାଦିନ ।  
  
ସଂଘଷ� ବିଷକୁ କଲା ଯିଏ ପାନ  
ସୁଖ अମୃତ କୁ କଲା େମାେତ ଦାନ  
ଦୁଇ ଟି ଜୀବନ କଲା େଯ ଗଠନ 
ମେନ ପେଡ ପୁଣି  େସହି ପିଲା ଦିନ ।    

 
ଇେମଲ – prabhat11499@gmail.com 
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ନୀଳ ଆକାଶନୀଳ ଆକାଶନୀଳ ଆକାଶନୀଳ ଆକାଶ    
ସେତ କି ହସୁଛି               କୁମୁଦ କମଳ 

             ନୀଳ ଆକାଶ କୁ ଚାହZ 

ସ¡k ନିରିମଳ                 ପୁ�ରିଣୀ ଜଳ 

               ସୁEର ଦିସଇ କଇଁ । 

 

କଇଁ ସିନା ଦୁେର           ନୀଳ ଆକାଶ ଠୁଁ 

                ରହିଛି ସ�କ ଦୃଢ଼ 

ପବନ େମାଡ଼େର           ଲହରୀ ପାଣିେର 

             ମାରୁଥାଏ େକେବ ବୁଡ଼ । 

 

ନୀଳ ଆକାଶ କୁ               କଇଁ ଛୁଇଁବାକୁ 

               ଝୁରୁଥାଏ ତାର ମନ 

େହେଲ ପାେର ନାହZ           ବିତିଯାଏ ପୁଣି 

           େକେତ ରାତି େକେତ ଦିନ । 

 

 

अମରନାଥ ବାରିକ 

 

 

 

ଚଷା ଭାଈ େଯେବ           ହଳ କରୁଥାଏ 

                 ବଳଦ ଦୁହZ,ୁ ଧରି 

ନ ଚାଲି ପାରିେଲ          ଟିେକ ରହିଗେଲ 

               ବାଡାଏ ପା�ାଣ ଧରି । 

 

ବଳଦ ଦୁଇଟି               ଥକି ପଡି ଗେଲ 

            ନୀଳ ଆକାଶ କୁ ଚାେହଁ 

କାହZକି ଗଢିଲ              ପଶୁ ଜଗତ େର 

             କହୁଛ|ି ମେନ ଦୁେହଁ। 

 
ଯାଜପୁର, ମzଳପୁର, କୟଁା 

୯୫୪୦୩୦୮୦୯୫ 
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କିଛି ଫୁଲକିଛି ଫୁଲକିଛି ଫୁଲକିଛି ଫୁଲ    
କିଛି ଫୁଲ ବାସ ମହାକାଏ ଏଠି 

କିଛି ଫୁଲ ଥାଏ ତାଜା 

କିଛି ଫୁଲ  େଶାଭା ବିଭୂ, ପାଖେର 

ଆଉ କିଛି ହୁଏ ସଜା । 

 

େମା ଜୀବନ  ଏକ ଏମିତିକା ଫୁଲ 

ନାହZତ ବାସନା ଏଠି 

ଛୁଇଁ ପାେରନାହZ ଠାକୁର ଚରଣ 

ଜାଗ ଯ� ବା େକାଉଠି । 

 

 

 

 

 

 

 

ପି�ୟଦଶ{ନୀ ମହାପାତ�  

 

 

 

ବ�ିବା ପାଇଁକି ସଂଗ�ାମ କେର 

ମେନ ମଁୁ ଗୁମୁରି ଗୁମୁରି 

ଏ ଆଖିରୁ ଲୁହ ନିତି ଝରୁଥାଏ 

ଭାଗ�କୁ ସୁମରି ସୁମରି । 

 

େକଉଁ ପାପ ପାଇଁ ପାଇଥିଲି ଏଇ 

 ନରକ ଯ�ଣା ଜୀବନ 

ଫୁଲ  ପରି  ମହାକାଇ ପାରୁନାହZ 

କାହZକି ମଁୁ େମାର ସପନ । 
ଜୟେଦବବିହାର  

େପାଲିସ କେଲାନି 

ଭୁବେନଶ¡ର 
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ଝରାଫୁଲଝରାଫୁଲଝରାଫୁଲଝରାଫୁଲ    
ଭାଗ�େର େମାର ନାହା|ି ହରି 

ଧରା େର ଆଜି ମଁୁ ପଡ଼ିଛି ଝରି 

ବଗିଚାେର େମାେତ େଦଖିଲା ମାଳି 

ବୁଝିଲା ନାହZ େସ େମାର अଳି 

ନିେଜ ମଁୁ ଜାଣିନି ନିଜର ମଲୂ�  

େଲାକ, ମତେର ମଁୁ ଝରାଫୁଲ ...........୧ 

 

େପ�ମ ଭରା ~ଶ� େଦଲା େପ�ମିକ 

ହସଖୁସି କଲା ସିଏ अେନକ 

ଯତi  େନବ େବାଲି ପ�ତିଶ��ତି େଦଲା 

ସମୟ େସ�ାତେର ସବୁ ଭୁଲିଗଲା 

ନିେଜ ମଁୁ ଜାଣିନି ନିଜର ମଲୂ� 

େଲାକ, ମତେର ମଁୁ ଝରାଫୁଲ ............୨ 

 

 

 

ସ�ାତୀସିGତା ବାରିକ 

 

 

େକେତେଯ ଚୁbନ େଦଲା ଭ� ମର 

ଲାଜେର ମଁୁ େହଉଥିଲି अଧିର 

ମଧୁର ପାେଶ େଯ ବtା ତା େଡାରୀ 

େକମିତି ଜାଣିବି କରୁଥିଲା େଚାରି 

ନିେଜ ମଁୁ ଜାଣିନି ନିଜର ମଲୂ� 

େଲାକ, ମତେର ମଁୁ ଝରାଫୁଲ...........୩ 

 

ରାତିେର ମୃତୁ� େଦଲା ମ�ଣା 

ପାଉଥିଲି ମଁୁ େଯ େକେତ ଯ�ଣା 

ସ�ାଥ�ୀବିଶ� େବାଲି କହିଲା ଯମ 

ପଚାରିେବ ନାହZ ନଥିେଲ କାମ 

ନିେଜ ମଁୁ ଜାଣିନି ନିଜର ମଲୂ�  

େଲାକ, ମତେର ମଁୁ ଝରାଫୁଲ .............୪ 
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ଉ_� ବାୟୁ େର ଝରିପେଡ अz 

अପସରି ଯାଏ ଜୀବନର ରz 

gେଣ ମଁୁ ଚି|ିତ gେଣ ମଁୁ ଆ�ଯ�� 

ନାହZ କ'ଣ କିଛି େମା ଜୀବେନ ଲg�? 

ନିେଜ ମଁୁ ଜାଣିନି ନିଜର ମଲୂ�  

େଲାକ, ମତେର ମଁୁ ଝରାଫୁଲ ।.............୫ 

 
ସ�ାତୀସିGତା ବାରିକ 

अନୁପଲା, ତିେ_�ାଲ, 

ଜଗତସିଂହପୁର, ୭୫୪୧୬୨ 

୭୭୩୫୦୫୦୪୬୬ 
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ଧନ�ବାଦଧନ�ବାଦଧନ�ବାଦଧନ�ବାଦ    
କାହZ କରିବି अଭିମାନ, 

ସବୁ ତ ପାଇଛି 

ମିଳିଛି ଏଇ ଦୁଲ�ଭ ଜୀବନ 

ତଥାପି କାହZ ପାଇବା ଆଶା ? 

 

अଜଣା ମୁହZ କି ରୂପ  

ଗତ ଜନେମ େମାର, 

କୃପା ତୁମରି ଆଦେର 

ଏଇ ମଣିଷ ଜନମ ପୁଣ�ର ।। 

 

ଧନ�ବାଦ ତୁମକୁ ଠାକୁେର 

अ|ର ସହ େକାଟି େକାଟି, 

ଧନ� େହାଇବ ଏଇ ଜୀବନ 

େଯେବ ତୁେu ତୁମ ନାମଟି ।। 

ରାମ ପ�ସାଦ ସିଂହ 
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ଜୀବନର ନଉକାେରଜୀବନର ନଉକାେରଜୀବନର ନଉକାେରଜୀବନର ନଉକାେର    
ଜୀବନ ନଉକାେର 

ଜୀବନ ଭାସୁଛି 

ଜୀବନର ଭାଗ� 

ନଉକାେର  

ଜୀବନର ଭାଗ� 

ବାସiା େଖାଜୁଛି 

ଜୀବନର ଭାଗ� 

ନଉକାେର  

ଜୀବନର ନଉକାେର 

ଜୀବନ ଜାତନା 

ଜୀବନେର ପାଏ 

ଜୀବନର ଭାଗ� 

ଜାତନାେର 

ଜୀବନର ସୁଃଖ 

ଦୁଃଖେର ଭରିଲ 

ଭରିଲ ଜୀବେନ ଦୁଃଖ 

ଦୁଷG| େବେହରା 

 

ଜୀବନର ନଉକାେର 

ମଣିଷ ଜୀବନେର 

େଦହ ହାଡ ମାଂସ 

ରjେର ଗଢିଲ 

ମଣିଷ ଜୀବେନ 

ଭରିଲ େଲାହ 

ଲୁହ ତ ଭରିଲ 

କ� ବି ଭରିଲ 

ଭରିଲ ଜୀବେନ ଦୁଃଖ 

ଜୀବନର ନଉକାେର 

ଦୁଃଖ ଭରି ତେମ     

େପ�ମ ଭରିଲ 

ଭରିଲ ଜୀବେନ ସୁଃଖ 

ଜୀବନ ନଉକା 
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ବାସiା େଖାଜୁଛି 

ଜୀବନର ନଉକାେର 

ଜୀବନର ବିEୁ 

େଶଷ ବିEୁ ଯାଏ 

େଖାଜି ବୁଲୁଛି 

ଜୀବନର ଆେଲାକ 

ଜୀବନର ଆେଲାକ 

ଲିଭିବା ଆଗରୁ 

ଜୀବନ ବ�ିବାକୁ 

ଇଛା ହୁଏ 

ଜୀବନର ନଉକାେର 

 
ଦୁଷG| େବେହରା 

ରାେସାଳ(ମୁuିଆପଷି)  

େଢ,ାନାଳ 

େମା ନଂ-୯୯୩୭୬୫୨୫୦୪ 
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ସ�କ�ସ�କ�ସ�କ�ସ�କ�    
ସ�କ�ର ପରିଭାଷା अେନକ  
अେନକ ମଧ�େର ପୁଣି अଟଇ ଏକ | 
ଗୁରୁ ଶିଷ� ସ�କ� େଯअଟଇ େଶ�.  
ପରିବାରର ସ�କ� अଟଇ अତୁଟ || 
ଗଢି େତାେଳ େକେତ େଯ େସ ଆଶା ଓ ଭରଷା  
ବୁଣି ଚାେଲ େସ ବାଇ ଚେଢଇର ବସା || 
ସ�କ� अଟଇ ଏକ ସୁgG  ସରୁ ସତୂା  
େକେବ ଛିେu ନାହZ େଯେବ ଥାଏ ମନୁଷ�ତା || 
ସାରା ସଂସାେର େଯେତ अଛ|ି ପ�ାଣୀ  
ସମେa ଚଳ|ି ଆଗକୁ ସ�କ� କୁ ମଣି || 
ସ�କ� କୁ ସଦା ଆେମ ମଣିବା ଈଶ¡ର  
ତାକୁ ପାେଥୟ କରି େହବା अଗ�ସର || 
ରଥ ରୂପକ ସଂସାେର अଟଇ େସ େଡାର,  
ତା ବିନା ଯାଇ ପାେରନା ଆଗକୁ ସଂସାର  || 

 
 
 

େଯାଗାେଯାଗ -7064808367 
ମାଣିଆବt,ବଡbା  କଟକ  

अରୁଣ କୁମାର ଦ_ 
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ନାରୀନାରୀନାରୀନାରୀ    
ରାଗ- ଧନାଶ�ୀ 

ଉÂ_ି କାରିଣୀ ଜନନୀ ଭଗିନୀ େପ�ମ େସiହମୟୀ ଜାୟା, 

େକେତେବେଳ କାଳୀ ରୂେପ ଦିअ ଦଳି ସବ� ସହା ମହାମାୟା। 

ନାରୀ ତୁେମ ମହାନ, 

ଉÉାନ ପ_ନ ର କାରଣ। 

େତା ପଣତ ତେଳ ସ�ଗ{ୟାନୁଭୂତି ଚି_ଥୟ ଉତ୍ଫୁଲିB େତ, 

ଧଳିୂ ଧଷୂରିତ ତନୁେର ଉନG ାଦ େପାଛି େଦଉ େଯେବ ହାେତ। 

ମାତା କରୁଣା ଧାମ, 

ବା�ଲ� େସiହ,େପ�ମ ନି�ାମ। 

ମେନପେଡ ଆଜ ବାଲ�କାଳ କଥା अଝଟ କ�Eନ େରାଳ, 

େତା େକାଳ ସରେଗ ଉଠାଇ ସରାେଗ କରୁ େକେତ ଲାଡ େଗଲ। 

ଶା| କରୁଣା ମ_ୂ{ , 

अେz ଭରୁଥିଲ େକେତ Èୁ_{। 

ଦୁହିତା ରୂପେର ନିଃସ�ାଥ� େସବାେର ଜିଣି ସବ� ମତିଗତି, 

ତୁଳସୀ ଚଉଁରାମେୂଳ ସଂsବତୀ ଜାଳି ମନାସୁ ପ�ଗତି। 

ଭଗିi  अମଲୂ ମଲୂ, 

अେଲଖ େମେହର 
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ହୃଦ अଗଣାର ଦାମୀ ଫୂଲ। 

ପିତୃକୁଳ ମଯ�ାଦା କରେର ଧରି େହେଲ କାହାଘର େବାହୁ 

କରୁଣା େସବାକୁ ପାେଥୟ କରିଣ ସମa, ମନ େମାହୁ 

ନାରୀ ଜଗତ ଜିତା, 

ଯୁେଗ ଯୁେଗ େସ अପରାଜିତା। 

ଦୁଗ�ତି ନାଶିନୀ କରୁଣା ଦାୟିନୀ େକେତେବେଳ ମହାକାଳୀ, 

ମହାଲgG ୀ ରୂେପ अ!� େଦଇ ମୁେଖ gୁଧା ତୃଷା େଦଉ ଦଳି। 

କରୁअଛି ନମନ, 

ରସା ରାଇଜର ଭଗବାନ। 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

           अେଲଖ େମେହର୍ ଯାଯାବର 

            େମା-୬୩୭୦୨୨୦୫୫୯ 
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ମହାବାହୁମହାବାହୁମହାବାହୁମହାବାହୁ    
ବିଶ¡ ବ� ହG ାuର ଆେହ अଧିପତି  

କି ଗୁଣ ଗାଇବି େତାର  

ଯାହା ମଁୁ େଦଖୁଛି ସବୁତ ତୁମର  

କିଛି ନାହZ ପରା େମାର   l୧l  

ତୁେମ ପରଂବ�ହG  ତୁେମ ସନାତନ  

ତୁେମ ହZ अଖିଳ ପତି  

ତୁେମ अଧିଶ¡ର େମା ମନ ମEିର  

ସତ� gମା ଦୟା ଶା|ି    l୨l  

େନଇେବଦ� େମାର କିଛି ନାହZ ପ�ଭୁ  

ବିକେଳ ପ�ାଥ�ନା କେର  

अ|େର ଭକତି ଭର ପୁର େମାର  

ମନ କଥା ବୁଝ ବାେର   l୩ 

 

 

 

 

ବାସ|ୀଲତା େଜନା 

 

 

 

ଦାସିଆର ଭjି େମା ପାଖେର ନାହZ  

ସାଲେବଗ ଭjି ନାହZ  

ବଳରାମ ଭjି ନାହZ େମା ପାଖେର  

କି େଦଇ ପଜିୂବି ମୁହZ     l୪l  

ଦିନ ଦୁଃଖି अେଟ େତା ଭବ ସଂସାେର  

ଶ�ୀେgତ�  ନ ପାେର ଯାଇ  

ଧପୂ ଦୀପ ଜାେଳ େତାର ନାମ ଧରି  

କରୁଣା କରିବ ସାଇଁ     l୫l  

ଚEନ ଘୁରୁଛି ଠାକୁର ଘରେର  

ବଢ଼ାଇଣ ନିअ ହାତ  

ଫୁଲ ତୁଳସୀେର ନିତି ସଜାଉଛି  

ମଁୁ ପରା େତାର ଭକତ     l୬l  
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ରାଗ ହିଂସା ଘୃଣା ଦୂର କରି ଦିअ  

ଜଗତ କଲ�ାଣ ପାଇ 

େପ�ମର ବାରତା ସଭି,ୁ େଦବି ମଁୁ  

େତାର ଗୁଣ ଗାଇ ଗାଇ    l୭l  

ମzଳ ମୟ େହ ମzଳ କାରକ  

अଧୀର ହୁଏ େମା ମନ  

େତା ସୁନା ସଂସାେର ଖୁସି ଭରି ଦିअ  

ଦୁଃଖ ହଟୁ ଚିର ଦିନ     l୮l  

ସମa, ପ�ାେଣ େପ�ମ ଭରି ଦିअ  

ମିଥ�ା ସ¡ାଥ� ଦୂର େହଉ  

ଏ ପଣୂ� ଜଗେତ ସ¡ଗ�ର ସୁଷମା  

େହଉ ଥାଉ ମହାବାହୁ     l୯l 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ସମa, ମନ ଏକ ମନ େହଉ  

ନିଃସ୍ଵାଥ�ର େସବା କରି  

େତାର ନାମ ଜପି ଦିନ ବିତି ଯାଉ  

ଏତିକି ସୁଦୟା ହରି     l୧୦l 

अଧମ ସ|ାେନ gମା କର ପ�ଭୁ  

ଆେଲାକର �ାନ େଦଇ  

ମନ ପ�ାଣ େମାର ତବ ଶ�ୀଚରେଣ  

େଦଇ अଛି ପରା େଥାଇ   l୧୧l 

ଆେହ ମହାବାହୁ ଆରାଧ� େଦବତା  

ଏତିକି କର କରୁଣା  

ଯିବ ଯିବା େବେଳ ଦରଶନ େଦଇ  

େଦବ େମା ମୁjି ପାଉଣା   l୧୨l 

 
ବାସ|ୀ ଲତା େଜନା, ଗାtିନଗର, ନବରzପୁର, 

ପିନ େକାଡ଼ : ୭୬୪୦୫୯ 
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ପାହା|ି ଖରାେବଳପାହା|ି ଖରାେବଳପାହା|ି ଖରାେବଳପାହା|ି ଖରାେବଳ    
େବେଳେବେଳ, େକେବ େକେବ 

ଭାତଖିଆ ଛାଇଛାଇଆ ନିଦେର 

ପାହା|ିଆ ଖରାେବେଳ 

ତୁେମ େବଶିେଜାେର ନୁହଁ, 

ଖୁବ୍ ଧୀେରଧୀେର अjିଆର କର  

ମୁଦିେହାଇଆସୁଥିବା ଆଖିପତା ଓ ଘୁେମଇ 

ପଡୁଥିବା େମା ଦୁଇ ଆଖି କୁ, 

ମଁୁ କିଛିମିଠା ମିଠା ଶêଶୁେଣ 

ସ¡ପi େର,ନା ସତେର! 

ଫରକ ଧରାପେଡନି 

ମନ ଠିକ୍ ଜାଣିପାେର, ବୁଝିପାେର ଫିସ୍ ଫିସ୍ 

କଥା  

ମନ ସହ ମନର ସଂପକ� େହାଇଛି ସାଇତା। 

 

 

 

ପୁ�ାsଳୀ ପuା 

 

 

  

ଏଠି ବି ଆଖି ବୁଜି େଦଖିପାେର  

କିଏ ଜେଣ ନିଜର ଚୁପିଚୁପି  

େଦଖୁଥାଏ ମେତ େପ�ମେର..! 

ଇଛା ସବୁ େବଗମତୀ ନଦୀ ସାେଜ, 

ମନ େଦହ ମାେଜ, ଚାେହଁ, 

ମେତ ଆଉ ଟିେକ ଜେଡଇ ଧର| କି! 

ଇସ୍ ....., ପରିତୃ�ି ର ହସ ତମ ମୁହଁ େର  

େମା ମୁହଁେର ବି। 

ତୁମ ନି�ୟ  ହସୁଛ । 

ଇଛା ମାେନ ଫଳବତି ହୁअ|ି 

େପ�ମ ଫୁଲ ପାଖୁଡା େମଲି େଖାଲି ଯାଏ , 

ଫୁଟୁଥାଏ, େମା ସ�ପi अଗଣାେର।। 
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ସଞାହୀନ ସେ_¡, ସ_ାହୀନ େହାଇବି 

ମଁୁ अzସz େଲାେଡ ଆହୁରି। 

ତୁେମ ନି�ୟ ଜାଣିଛ 

େସଇଥିପାଇଁ ତ ଏଯାଏ ଆେବାରି ବସିଛ । 

ସାzେହାଇ, ଏକାତG  େହବାର ମଜା ବି 

େନଉଛ। 

ତୁମ ଆଖି, ଆଖିପତା,ପାଟି,ଓଠ, 

ଦୃ�ି,ଦୁ�ାମୀ,ଆେବଗ,अନୁଭବ 

ସବୁ अମାନିଆ । 

अjିଆର ର ବାହାେର ନାଚୁଥା|ି। 

ଏେତ अଝଟିଆ ସାଜ|ି   

ପାହା|ି ଖରାେବେଳ ଟାେର। 

ତେମ ଆଗରୁ ଜାଣିଥିଲ କି! 

 

 

 

 

 

 

 

େସଇଥିପାଇଁ କି ସାzେର େନଇ ଆସିଛ 

େବପଥୁ ~Eନ, ପ�ଖର ନିଶ¡ାସ  

ଆଉପ�ଗାଢ ବିଶ¡ାସ। 

େଦଖ,ଖରାେବଳ ସରିସରି ଆସୁଛି 

ଖୁବ୍ େବଶୀ  ତାତି ନାହZ ଆଉ 

ଡ଼ର କି ଭିତି ବି ନାହZ ଆଉ। 

ନା େଦହେର ନା ବାହାେର। 

ଓଃ !ଏଇ କଣ େସ ଖରାେବଳର  

ମୁµ େମାହନ ମାୟା ! 

ଯିଏ ପାଲଟାଇ ଦିଏ କାୟା...! 

ଛE ଲୟର ତାଳ େନଇ  

ଜୀବନକୁ ସzୀତର ମଛୂ�ନାେର 

ପ�ା�ି ର କାମନାେର 

ଦଉଛି ସଜାଇ!! 

େଦଖ  ଏେବ ବି ପାଦ ଟଳମଳ 

ଯଦିଓ ,ଏେବ ଧୁଧୁ ପାହା|ି ଖରାେବଳ। 
ଆସି�ା© �ାଟି�ିକାଲ୍ अଫିସର 

ଯାଜପୁର 
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अନନ� ଏ ଭାରତବଷ�अନନ� ଏ ଭାରତବଷ�अନନ� ଏ ଭାରତବଷ�अନନ� ଏ ଭାରତବଷ�    
ମହାନ ଆମ ଏ ଭାରତବଷ� 
େଭଦ ଭାବର ନଥାଏ ଏଠି ବାସ 
ଆମ େଦଶର ମାଟି େଯ େକେତ ସରସ 
ତାହା ପ�ମାଣ କରିଛି ଆମ ଏ େଦଶ........!! 
 
ଭାରତ େଯ ସହନଶୀଳର ପ�ତିକଟିଏ 
ବିଶ¡ାସେର େସ ମହାନ, ଉଦାରତାର ଲିପିଟିଏ 
ଏ ତ ଭାରତମାତାର ମହାନତା 
େଯ ତ ଉଦାହରଣର ସୃ�ି ଟିଏ.........! 
 
ଆମ େଦଶର ବୀର ପୁରୁଷ 
ଆ,ି ଯାଇଛ|ି ନିଜ ରj େଟାପେର 
ଭାରତମାତା ର अେନକ ଯଶ 
ଏ ତ ଭାରତମାତାର ସ|ାନ େଯ ରଖିଛ|ି ଜାରି ନିଜ अଭ�ାସ.....!! 
 
ପୁରପଲB ୀ େର ଥାଏ ଏଠି 
ପାର�ରାର େସ अºୁତ ଗାନ 
ପିଠା ପଣାେର ପ!ୂ� ଆମ ଏ େଦଶ 

ମଧୁସିGତା େସନାପତି 
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ଏ ତ ଭାରତର अନନ� अବଦାନ..........!! 
 
ମିେଳ ନାହZ  ଏଠି େଭଦଭାବର  ମନବୃ_ି 
ଏଠି ପ�େତ�କ ନାଗରିକ ଭାରତ ର ଏକ अମଲୂ� ସ�_ି 
ନିସହୟ କୁ ମିେଳ ଏଠି ଆଶାର ସଦଗତି 
ଏଠି ଜାତି, ଧମ�,ବ!� େଶଷେର ଥେର ନାଗରିକତ� ର ନୀତି.........!! 
 
ଗଣତ� ନୀତିେର ସୃ�ି ଆମ ଏ େଦଶ 
ସାଉଁଟି ରଖିଛି େସ ନିଜର  अେନକ ଜଶ 
ଜନମୀଛ|ି ଏଠି େକେତ େଯ ମହାପୁରୁଷ 
େଯ େଦଇଛି ପ�େତ�କ gଣ, ଭାରତକୁ କରିବା ପାଇଁ ବିକାଶ............!! 
 
ମହାନ ଆମ ଏ ଭାରତବଷ� 
ଭୁଲ ନାହZ େକେବ ଭାରତମାତା ର ଆଶିଷ 
ସବ�ଦା ଆେମ ରଖି ଥअ ଭାରତମାତା ର ଯଶ 
େଚ�ିତ ରୁହ ସବ�ଦା, େଦଶକୁ କରିବା ପାଇଁ େବଶଷ ..........!! 
 
 
 

�ାନ- ଫୁଲନଖରା, କଟକ 

େଫାନ୍ ନଂ-୮୧୧୭୯୯୦୫୭୮ 
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ସଂପକ�ସଂପକ�ସଂପକ�ସଂପକ�    
ସ¡ାଥ�ପରତାର ଆଧୁନିକତା ଭିତେର  

ଖu ବିଖuିତ ଆଜି ସ�କ�ର ର�ୁ  

ନା अଛି ସଦଭାବନା, ନା अଛି କ_�ବ�ର େମାହ  

ପର~ର ଭଲ ପାଇବାକୁ କବର େଦଇ  

କଳୁଷିତ ସ�କ� ଭରିଛି ଆଜି ଆଖିେର ଆଖିଏ ଲୁହ...  

 

ନିଜ ରj ଆଜିପରା ନୁହଁଇ ନିଜର  

ଜନG କଲା ବାପାଟାକୁ ପୁତ�  କେର ପର  

ନିଜ େଦହୁ ରj େଦଇ ବଡ଼ କଲା ଯିଏ  

"ଡାକମୁନ୍ ସୀ" ସାଜି ପୁअ ଇଂଲିଶି ଭୁଷା ଦିଏ  

ଦଶମାସ ନିଜ अେ| ରଖିଥିଲା େଯଉଁ ମାଆ  

ପୁअ କେହ ଜାଗା ନାହZ, ବୃ�ାଶ�େମ ଯାଆ  

ପ�ଶi େମାର େହ ଶିgିତ ଆଧୁନିକ ନର  

େକଉଁ ନାମ ଦିଆଯିବ ଏଇ ରj ସ�କ�ର ??.....  

 

 

ପ�ଶା| କୁମାର 
ମହା|ି 
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अ©ି ଛୁରୀ ସାଜି ତ©ି କାେଟ ଆଜି ଭାଇ  

ନିଜ େଲାକ ନିଜ ପାଇଁ େଖାଳୁଛ|ି ଘାଇ  

ଭାଇ ସାେଜ ଭାଇ ପାଇଁ ଆଜି େଯ ବଇରୀ  

ସ�କ�ଟା ମଲୂ�ହୀନ େକହି ନୁେହଁ କାହାରି  

ଗୁରୁ ଶିଷ� ସ�କ� େଯ କଳୁଷିତ ଆଜି  

େଦଶପାଇଁ ପ�ାଣେଦବାକୁ ସଭିଏଁ अରାଜି  

ସ�କ� ର ପବିତ� ତା ଆଜି ଭୂଲୁ²ିତ  

େଦହସୁଖ ଲାଗି ହୁଏ େପ�ମ କଳ,ିତ....  

 

ସ�କ� ର ଗଭୀରତା ଆଜି ପାଣିଚିଆ  

ଭାଇ, ବtୁ, େସiହ, େପ�ମ େଲାକେଦଖାଣିଆ  

ସ¡ାଥ�ହୀନ ସ�କ� େଯ ରେହ ଚିର|ନ  

अତG ୀୟତା ଭରିଥିେଲ ହୁଏ ମଲୂ�ବାନ  

ବିଶ¡ାସ, ଭରସା ସାେଥ େପ�ମ େଯାଡିେଦଇ  

େସ ସ�କ�ର ସତୂାକୁ େକ ପାେରନା ଛିେuଇ  

ଚିର�ାୟୀ ରେହ ହୃଦନିଃସୃତ ସ�କ�  

ମଲୂ� ବୁଝି ମଲୂ� ଦିଏ ଉପଯୁj େଲାକ..... 
     

କାକଟପୁର, ପୁରୀ  
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ଦୁଇକବିତା ଧାରଦୁଇକବିତା ଧାରଦୁଇକବିତା ଧାରଦୁଇକବିତା ଧାର    
ପ�ଥମଧାର ---ଚିଠି େଲଖା 
ଚିଠି େଲଖିବାକୁ କଲମ ଡାଇରୀ 
କାଢି ମଁୁ ରଖିଲି ସିନା 
ଚିଠି େଲଖା େହେଲ େସଇଠି ସରିଲା 
ହୃଦୟ କରିଲା ମନା । 
ମନ ଭାzି ଯିଏ ପର କରି ଗଲା 
ଆପଣାର ରାହା ଧରି 
ସG �ତି ସବୁ େହଲା ଜଳି ଜଳି ଖାର 
ମେନ अବେଶାଷ ଭରି । 
अବେଶାଷ କିଆଁ କରିବି ତା'ପାଇଁ 
ଜୀବନ ଟା ସାତ ତାଳ 
ଗହିର ଭାବର ନିଥର ପାଣି େସ 
ହାର ମାନି ଥାଏ କାଳ । 
 
 
 
 
 

ଆଶୁେତାଷ େମେହର 

 

ଦି� ତୀୟଧାର-----ବାଟ 
ବାଟ କ'ଣ ରେଖ ବାେଟାଇ ଠିକଣା 
ପରିଚୟ ଦୁଇ ଧାଡି 
ପରଖି କି େଦେଖ େବଳ अେବଳେର 
ସG ତିର ଶାମୁକା କାଢି ? 
ଏଇ ବାେଟ ଗେଲ େଯେତ ରାହା ଧରି 
ନିଜର କାହାଣୀ େଲଖି 
କାହାର ବଳିଛି ସମୟ ହାତେର 
ତଉଲିବ ତା'େର େଦଖି । 
ସG �ତି କେର ନାହZ ଭାରି ଭାବ ଭରି 
ପଥକୁ ତ ବାଟ ବଣା 
अତି ଆପଣାର ସାଥୀ ଭାେବ ବାଟ 
େହଉଥାଏ ସଦା ଗଣା । 

୫୪ ଆୟ��ପଲB ୀ, କିଟଛକ,ପଟିଆ 
ଭୂବେନଶ�ର୭୫୧୦୨୪ 

ଦୂରଭାଷ ୯୪୩୭୦୮୫୩୯୬ 
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ବିକଶିତ ଭାରତବିକଶିତ ଭାରତବିକଶିତ ଭାରତବିକଶିତ ଭାରତ    
ଦିନ, ମାସ, ବଷ�  ବିତିେଯ ଗଲାଣି  

ତି� ରzା ଉଡିବା ପେର,  

ସ¡ାଧୀନ ଭାରତ ନାଗରିକ ଭାେବ  

ମନ ଉେଡ ସ¡ପiର ଧାେର || 

 

ସତ� େମବ ଜୟେତ େଦଶର ଆଦଶ�  

ସତ�ର ହୁଏ ଜୟ,  

ଜନ ଗଣ ମନ ବEନା କରିେଲ  

ମନ ପ�ାଣ ଆନEମୟ || 

 

ଶିgା ଦୀgା ଆଜି �ାନର ପରିଧି  

ଏଠି ବିକଶିତ ପାଠଶାଳା,  

ପାଠପଢା ସାେz ବୁ�ିର ବିହେz  

ଶିଖୁଛି अେନକ କଳା || 

 

 

ନିମ�ଳ ଚE�  ସ�ାଇଁ 

 

େକେତ େଯ ଉନi ତି अେନକ ପ�ଗତି  

ସଫଳତାର ପାଦ ଚି଼ହi ,  

ବି�ାନ ମହାନ ତାର ଜୟଗାନ  

ଆେଣ ବିଜୟର ସtାନ || 

 

ସହରରୁ ଗ�ାମ ନଗରରୁ ଧାମ  

ସବୁଠି ଜଳୁଛି ବିଜୁଳି ବତୀ,  

ଆେଲାକର ମାଳ େହାଇ ଜଳ ଜଳ  

ସମାନ େହଲାଣି ଦିନ ଆଉ ରାତି || 

 

ଗମନା ଗମନ େହଲାଣି ସୁଗମ  

ଗଁା କୁ ଲମି�ଛି କଂକି�ଟ ରାaା,  

�ାନ େକୗଶଳେର ବି�ାନ ବଳେର  

ମzଳ ଯାନେର କରୁଛି ଯାତ� ା || 
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େକେତ େକାଠା ବାଡ଼ି ଧାଡି କୁ ଧାଡି  

ମୁu େଟକି ଉଥିେଲଣି,  

ବିକାଶର ପେଥ େକେତ ଶି}ା�ଳ  

अଥ�ନୀତି ଗଡ଼ିେଲଣି || 

 

ଦୂରସଂଚାରର �ାନ ଗାରିମାେର  

ଆକାେଶ ଶ�ର ତରz,  

େକାଶ େକାଶ ଦୂରୁ ଦରିୟାେସପାରିରୁ  

ପି�ୟା ସାେz େପ�ମ ପ�ସz || 

 

ଚାରିକାÑ ଭିତେର ଆବ� अବଳା  

ଆଜି ପୁରୁଷ, ସମକg,  

କମ�େgତ�  ଠାରୁ ଚE�ପୃ� ଯାଏ  

ନାରୀଶjି ଆଭିମୁଖ� || 

 

 

 

 

 

 

 

 

ଓଲା ଠୁ ଉେବର େଫସବୁକ େକାହର  

େମାର ଡିଜିଟାଲ ସାz ସାଥି,  

ହ¡ାଟ୍ସସପ କଲ େର ପି�ୟତମା େମାର  

େଦଖାଉଛି ନାଲି ଆଖି || 

 

ଉନi ତିର ପେଥ େମା େଦଶ ଜଗେତ  

ସୁନାମ अଜ{ତ କରୁ,  

ମାଟିରୁ ପାଣି ପବନ ଆକାେଶ  

ସବୁଠି ବିଜୟ ପାଉ || 

 

ସବୁଠି ଉଡ଼ୁ ତି� ରzା ର ବାନା  

ଗାଈ ବିଜୟର ଗାନ,  

ରgକ ସାଜିବା ଭାରତ ମାତା ର  

ରଖିବା ତାହାର ମାନ || 
अନ|ପୁର, େସାର, ବାେଲଶ¡ର  

େମା : ୯୦୦୪୦୯୦୦୨୩ 
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ଫୁଟବଲ୍ଫୁଟବଲ୍ଫୁଟବଲ୍ଫୁଟବଲ୍    
ମଁୁ ଏେବ େଗାେଟ ଫୁଟବଲ 

େମାେତ େନଇ ତୁେମ େଖଳ 

ତୁମ ପାଖକୁ ଗେଲ ପାେଦ େଠଲ 

ସମାବ�ା କର|ି ଆର ଦଳ 

େମା କଥା ବୁଝିବାକୁ କାପେଖ अଛି େବଳ? 

ନିଜ ହରା-ଜିଣା େନଇ କର କଳିେଗାଳ 

କିଏ ଜିତ ବା ହାର େମାର କି ଯାଏ?? 

ତୁମ େଖଳ-େମା ପାଇଁ କାଳ! 

ନିଜର अହଂ,ବଡିମା ଓ ବଳ 

ପ�ଦଶ�ନ କରିବାକୁ ଚାହZଛ ସକଳ 

ଥରୁଟିଏ ଭାବିବାକୁ ନାହZ ତୁମ େବଳ 

ଏେତ ସଂଘାତ ସହିବାକୁ ଥିବକି େମା ବଳ! 

 

 

 

 

ଶୁଭକା| ସାହୁ 

 

 

 

େହେଲ ମେନ ରଖ अହ,ାରୀ ଦଳ! 

ସବ� ନିୟ|ା େଦଖ|ି ସକଳ 

ତା, ଠାଇଁ ଦିେନ େହବ େମା ପରି ଫୁଟ 

ବଲ୍ 

ତୁମ ରାଗ,େ-ଷ,ଘୃଣା, अହ,ାର 

ସବୁ अଚିେର େହାଇଯିବ େଗାଲ୍ 

େମା ପରି େସଦିନ ଭଜୁଥିବ ସକଳ 

େହ ଈଶ¡ର! େମାେତ ରgା କର ରgା କର। 

 
େଦଉଳପଲB ୀ, କଳb, େପାଲସରା, ଗsାମ। 

ପିନ୍: ୭୬୧୧୦୫ 

େମା: ୯୮୬୧୭୩୨୨୫୬ 
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େହ ମୃତୁ� ଆଜି ତୁେମ ଖାଲିହାତ ଯାअେହ ମୃତୁ� ଆଜି ତୁେମ ଖାଲିହାତ ଯାअେହ ମୃତୁ� ଆଜି ତୁେମ ଖାଲିହାତ ଯାअେହ ମୃତୁ� ଆଜି ତୁେମ ଖାଲିହାତ ଯାअ    

େହ ମୃତୁ� ! 

ଆଜି ତୁେମ େଫରି ଯାअ, 

ଆଉ ଦିେନ ଆସିବ, 

େମା ପି�ୟ ସେz 

େମାେତ ଆଉ କିଛି ଦିନ ରହିବାକୁ ଦିअ । 

କିଏ ଜାଣିଛି, 

ଏ ସମୟ ଆଉ ଆସିବ କି ନାହZ, 

େକେତ କଥା ବାକି अଛି, 

କହିବାକୁ ଶୁଣିବାକୁ, 

ସ¡ପi େକେତ ବାକି अଛି, 

ସାଥି େହାଇ େଦଖିବାକୁ, 

ପଥ ଥିଲା अେନକ ଦୂର, 

ସାେଥ ସାେଥ ଚାଲିବାକୁ । 

କିh, 

କିଏ ଜାଣିଥିଲା, ଏଇମିତି 

अଧା ବାେଟ ସz ତୁଟି ଯିବ ? 

ସଂଯୁjା ମହାପାତ�  

 

େହ ମୃତୁ� ସେତ େକେତ ନି�ୁର ତୁେମ, 

ବୁଝ ନାହZ ଆମ କଥା, 

ଆମ ନିବିଡତା, ଆମ अ|ର ବ�ଥା । 

େହ ମୃତୁ� ଏେତ अବୁଝା, 

अମାନିଆ ଆଉ ହୁअ ନାହZ, 

ଆଜି ତୁେମ ଖାଲିହାତ େଫରିଯାअ 

ପି�ୟ ସାେଥ କିଛିଟା ମୁହୁ_� କିବା 

ତୁେମ ପାରିବନି େଦଇ ? 

 

େହ ସମୟ ରହି ଯାअ ଥେର, 

େମା ପି�ୟ,ୁ ବୁଝାଇ େଦବି, 

ତା, ଆଖି ଲୁହ େପାଛିବାକୁ 

େମା ପଣତେଯ ଥିବ ନାହZ ଆଉ, 

ଲୁହ ନଢାଳିବାକୁ ଆଖିକୁ ତା,ର 
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ଟିକିଏ ବୁେଝଇ େଦବି । 

େଖଳ ଭାzି ଗଲି େବାଲି 

अଭିମାନ କରିେବନି େକେବ । 

େମାେତ ତ ଯିବାକୁ େହବ, 

ସz ଥିଲା ଏତିକି ସମୟ, 

କିଛି ପି�ତି, କିଛି ସG �ତି େଦଇଯିବି 

ପି�ୟତମ,ୁ, େପାଛି େନବି ଲୁହ, 

ଆଉ ଦିେନ ଆସିବ େହ ମୃତୁ� 

ଆଜି ତୁେମ ଖାଲି ହାତ ଯାअ । 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

ମାଫ�ତ- ବିନୟ ମହାପାତ� , ପଟିଆ, ଭୂବେନଶ�ର 
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ଆମ ଗାଆଁ ବାଉରୀ ପଧାନଆମ ଗାଆଁ ବାଉରୀ ପଧାନଆମ ଗାଆଁ ବାଉରୀ ପଧାନଆମ ଗାଆଁ ବାଉରୀ ପଧାନ    
ପିଜୁଳି େତାଳିବାକୁ 
ମଁୁ େଯେବ ଆ,ୁଡି ସଜାଡୁଥିଲି 
ଆମ ଗଁା ବାଉରୀ ପଧାନ 
ଟିକିଏ ହସି େଦଇ କହିଲା , 
"ବାବୁ, େସମିତି ହୁଏନା" । 
ମେନ ମେନ ଭାବୁଥିଲି, 
େସ ଜାଣିନି,ମଁୁ େଯ ପଢିଛି, 
ମା��  ,େହାବ୍ସ, ରୂେସା ଆଦି 
ମହାନ ଦାଶ�ନିକ ତ_¡, 
ଇତିହାସ, अଥ�ନୀତି, ମନaତ�  
ପଢିଛି अେନକ ରାଜନୀତି ଶା¤  - 
େହେଲ, ଆଜି ଆବି�ାର କଲି, 
ବାଉରୀର 
ସରଳତାର ଗା�ିରତା, 
ଆଉ ତାର ଗ�ିରତା ଭିତେର 
ଲୁଚିଥିବା ତାର ସରଳତାକୁ । 
ଗବ� ଗା�ିଯ��ର ମୁଖାତେଳ 
ଲୁଚି ରହିଥିବା େମା ଚରମ ମୁଖ�ତାକୁ । 

ବିନୟ କୁମାର ପତି 

 

େସ ଜୀବନକୁ ଜିଇଁଛି ଖୁବ୍ ନିକଟରୁ 
େସ ପଢିଛି 
ପ�କୃତିର ଜଟିଳ ସର�ନାକୁ, 
ଦରିଦ� ତା ର ମାନବୀୟ  ସେbଦନତାକୁ 
ବtୁର େସୗହାଦ��କୁ 
ଆଉ ସାହି ଭାଇ ଆତG ୀୟତାକୁ . 
େସ କହିଲା, 
"ବାବୁ, ପିଲାଦିେନ, 
ପ�ତିଥର କବାଡି େଖଳେର 
ମଁୁ ସିନା ଜିତି ଯାଉଥିଲି, 
େହେଲ ଜୀବନ ଯୁ�େର ତୁେମ ଜିତିଗଲ । 
େହେଲ, େସ ଜାଣିନି 
ମଁୁ କିh ଆଜି ଜିତିକି ବି ହାରିଗଲି 
ଆଉ େସ ହାରିକି ବି େମାେତ ଜିତିଗଲା ! 

 
ଡିଏନ୍ अ�ି ପାକ୍�, ଡୁମୁଡୁମା, ଭୁବେନଶ�ର, ୧୯ 
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ଫୁଲଫୁଲଫୁଲଫୁଲ    
ରାତିେର अtାେର ଫୁେଟ େଯ େସଇ,  

    ଦିନେର ସାରା ସଂସାରକୁ ଦିଏ ମହକାଇ,  

େକେତେବେଳ ଯାଏ ମEିରକୁ,  

     େକେତେବେଳ ଯାଏ ମଶାଣୀକୁ,  

ଯଣା  ନ ଥାଏ କାହାରିକୁ,  

େକେତେବେଳ େପ�ମି ମାନ, ହାତେର ,  

    େକେତେବେଳ ପୁଣି ପ�ଜାପତି ତା ଉପେର,  

ସମa,ୁ ହସ େଦଇ,  

      େଶଷେର  ନିେଜ ମଉଳଇ, 
 

 

 

 

 

 

अନ| କୁମାର ସାହୁ, ତିହିଡି, ଭଦ�କ,  

େଯାଗାେଯାଗ-୮୩୩୯୯୩୯୯୨୯ 

अନ| କୁମାର ସାହୁ 
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ଖୁବ ମଜାଖୁବ ମଜାଖୁବ ମଜାଖୁବ ମଜା    
ଏକାଏକା ବ�ିବା 

ସତେର ଖୁବ ମଜା 

େକେବ ନିେଜ ନିେଜ ହZ  

अଭିନୟ କରିବାକୁ ହୁଏ  

େକେବ େପ�ମିକ ତ  

ଆଉ େକେବ େପ�ମିକା ରୂେପ ! 

 

ନା ଥାଏ କାହା ଆଖିେର ଲୁହ 

ନା ଓଠରୁ ଉଛୁଳୁ ଥାଏ ଛାତିର େକାହ 

ବାସ୍! େଗାେଟ ଖୁସିେର 

ୟୁଟୁ�ବ ଭିଡିଓର େକେବ ବିରହ 

େକେବ େରାମା©ିକ ନିଶାେର 

ଏକାଏକା ହZ अେz ନିେଭଇବାକୁ ହୁଏ 

ସବୁ ! 

 

 

କାହi �ଚରଣ ସାହୁ 

 

 

 

 

 

 

େକେବ ଫ� ା, ଭିଡିଓ ହସାଏ 

େମାଟିେଭସନାଲ ଭିଡିଓ ନୂଆ ଏକ 

ଉ�ୀପନା  

अ|ରେର ଭରି େଦଇ ଆଖିରୁ  

ନିରାଶାର ଧାେର େସ�ାତ ଝେରଇ ଦିଏ 

ବାସ୍ ମଜା ହZ ତ ମଜା !! 

 
ପuକାମାଳ, ମ.ରାମପୁର, କଳାହାuି 

େମା: ୮୨୪୯୫୨୦୮୮୦ 
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ବଦଳିବ ଆମ ସମୟବଦଳିବ ଆମ ସମୟବଦଳିବ ଆମ ସମୟବଦଳିବ ଆମ ସମୟ    
ବିନା ଭକେତ ଗଲ  ମାଉସୀ ମା ଘର େବାଲି 
କରିନାହZ अଭିମାନ ଜମା 
ଆର ବରଷ କୁ ଜେମଇ େଦବା ଯାତରା 
 େକାଳାହଳ ପୁଣି େଦାକାନ 
 ବଜାର ଆସରା....... 
 
େଦଖାଗେଲ ନାହZ ତୁମ ସବୁ ଦାସ 
 ଟାଣିେଲ ନାହZ ତୁମ 
 ତାଳଧ¡ଜ,େଦବଦଳନ ଓ 
ନEିେଘାଷ  .... 
 
କର ନାହZ େହ ପ�ଭୁ अବେଶାଷ 
ତୁମ ଆଶିେଷ ଏ ମହାମାରୀ େହେଲ େଶଷ 
 ଆସ|ା  ଥରକୁ ପ!ୂ�  େହବ 
 ଆମର ତୁ�ର ଆଭିଳାଷ........ 
 
ଯାତରା ନାହZ, ଚହଳ ନାହZ,ଶବଦ ନାହZ 
 ତୁମ ଚକା ନୟେନ 
 ଥରୁଟିଏ ଦିअ ଚାହZ 
 ଚାଲିଯିବ ଏ ସ,ଟ 

େରାଜାଲୀନ ପuା 

 

 ଉେଭଇବ କେରାନା ର ଉÂାତ...... 
 
ଏ ଦୁ��ଶା େବଳ ଗେଲ ଟଳି 
 ବାଜିବ ଶ� ,ଶୁଭିବ ପୁଣି 
 ମା ମାଉସୀ , ହୁଳହୁଳି ....... 
 
କେରାନା ର େହବ ପରାଜୟ 
 ପର�ରା ର େହବ ବିଜୟ 
 ତୁମ ଆଶୀବ�ାଦ େଘନି 
 ସାହେସ ଆମ େହବ ବିଜୟ  ...... 
 
ନେହଉ ଏଥର େଭଟଘାଟ 
 ତୁମ ସାେଥ ଆମର 
           ବଦଳିବ ପରି�ିତି 
               ବଦଳିବ ଏଇ ସମୟ......... 

                                 
ପାରଳାେଖମୁuି,ଗଜପତି 
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ପିଲାଦିନ ସG �ତିପିଲାଦିନ ସG �ତିପିଲାଦିନ ସG �ତିପିଲାଦିନ ସG �ତି    
ପିଲାଦିନ ସG �ତି  ମେନ ପଡିଗେଲ  

ଆନମନା ହୁଏ ମନ 

େଯେତ ଭାବିେଲ ବି େଫେରନାହZ ଆଉ 

ପଛକଥା ପଛଦିନ  l 

अଛି ଏ ଆକାଶ  अଛି ତାଳବଣ  

ନାହZ େମା େସ ପିଲାେବେଳ  

ତଥାପି େଯେବ ମଁୁ ଯାଏ େତାଟାମାେଳ 

ମେନପେଡ ସାzେମଳ  l 

େକେତ ବୁଲୁଥିଲୁ େକାଳି ଖାଉଥିଲୁ  

ବଣ ପାହାଡକୁ ଯାଇ 

 

 

 

 

 

 

ରାମଚE�  ପ�ଧାନ 

 

 

ଥ*ାମଜା କରି  କଳି କରୁଥିଲୁ  

କେqଇ େଖଳକୁ େନଇ  l 

ସବୁ ମେନ अଛି  ଭୁଲିନି େସଦିନ  

ସG �ତିର େସ ଧଳିୂଘର  

ରଜେଦାଳି େଖଳ େମଳା ମଉଛବ  

ଥିଲା େମା ଭାରି ଆଦର  l 

େହ अତୀତ ତୁେମ  କାହZ ଚାଲିଗଲ  

େଫରିଆସ େଫରିଆସ  

ପିଲାଦିନ ସG �ତି  ମେନ ଭରି େଦଇ  

ମୁହଁେର େଖଳାअ ହସ  l 

 
ଶିgକ, ସା|ରାପଲB ୀ, ଗsାମ  

େମା :୯୮୬୧୬୩୮୭୩୬ 
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ମିଛ େପ�ମମିଛ େପ�ମମିଛ େପ�ମମିଛ େପ�ମ    
ଗରିବ ମଁୁ ଥିଲି ମିଛ େପ�ମ କରି 

 ଝିअ ଫେସଇଲି ବଡେଲାକିଆ 

େସଇଦିନ ଠାରୁ ସବୁଦିନ ପାଇଁ 

 ବଦଳିଗଲା ତ େମାର ହୁଲିଆ 

ସହରର ସବୁ ବ� ାେuଡ୍ େଦାକାେନ 

 ତା ସାେଥ ଯାଇ ମଁୁ ପାଦ ଥାପିଲି 

େପ�ମିକା ଟ,ାେର ମନ ଭରି କରି 

 େକେତ ନୂଆନୂଆ େଡ�ସ୍ କିଣିଲି 

ଆଜି ଏ େହାେଟଲ୍ କାଲି େର�ୁରା©୍ 

 ଖାଦ� ଖାଇଲି ମଁୁ େକେତ ବଢିଆ 

ଏମିତି अୟସ୍ କରିଲି ମଁୁ ସେତ 

 କରି ନ ଥିେଲ େମା ବଡବଡୁଆ 

 

 

 

 

େସୗଭାଗ�ବତୀ ଗିରି 

 

 

 

 

 

େବ�କଫା� ଠୁ ଆର� କରିକି 

 ଲ�୍ ସାଥିେର ପୁଣି ଡିନର 

କେଲଜ୍ ଫିସ୍ ଟ,ା ବି ଭରିଲା 

 ନ େହାଇ ତିେଳେହଁ ସିଏ କାତର 

ନିେଜ ଖ�� କଲି କିଛି ବେଳଇଲି 

 େଦଲି େନଇ ପୁଣି ଘରେଲାକ,ୁ 

ଏମିତି େପ�ମିକା ସମa,ୁ ମିଳୁ 

 ମୁuିଆ ମାରିଲି ମହାବାହୁ,ୁ 

 
ପ*ାମୁuାଇ, େକE� ାପଡା 
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ମାଟିର ମଣିଷମାଟିର ମଣିଷମାଟିର ମଣିଷମାଟିର ମଣିଷ    
ମାଟି ସାzେର ମାଟି େହାଇ 

ଉଲଗi େଦହେର  

େସ ସହିପେର  

ଖରା ବଷ�ା ଶୀତ 

ଦରଭzା ମାଟି କାÑ 

ଚାଳ ଛପର ଘରୁ ବାହାରି 

େସ ଗାଇ ପାେର 

େମଘ ର ସzୀତ । 

 

ନିଜ େପଟ ର େଭାକ କୁ ଜାଲି 

େସ ଜାଲି ପାେର  

अେନକ ଘରର ଚୁଲୀ 

ହାଡଭzା ପରିଶ�ମ େଦଇ 

ପଥର ର ସହରେର ବି 

 

 

ଫିେରାଜ କୁମାର 
ପେଟଲ 

 

େସ ଇଛି ପାେର 

ବାସ ମହମହ ମଲB ୀ । 

 

ମାଟି କୁ ଚEନ କରି 

କଂକି�ଟ ସଭ�ତାେର ଗାର େଦଇ 

େସ ଏକା େଲଖି ପାେର 

ତା ଦୁଭ�ାଗ�ର ଇତିହାସ 

ମାଲ ମାଲ  ବଡେଲାକ 

ବଡବାବୁ ର ଦୁନିଆଁ େର 

ମାଟି କୁ ମଁା କହୁଥିବା 

େସହି ଏକା ମାଟିର ମଣିଷ । 
अବନେକଲା,ସୁEରଗଡ଼-୧୯ 

अଧ�ାପକ ,ପ�ୟାସ ଡିଗ�ୀ କେଲଜ, ସୁEରଗଡ 

େମା-୯୭୭୭୬୩୨୩୩୦ 
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େପ�ମର େକାଣାକ�େପ�ମର େକାଣାକ�େପ�ମର େକାଣାକ�େପ�ମର େକାଣାକ�    
େପ�ମ  େକାଣାକ�େର  ଲାଗିଲା ଶିଉଳି 

େହାଇଗଲା ଜରାଜୀ!� 

ହୃଦୟରୁ େମାେତ ଫିzିେଦଇ େଯେବ 

ସାଜିଲ    ହୃଦୟହୀନ ।। 

ବାରଶ   ବେଢ଼ଇ   ଗଢ଼ିଥିେଲ   ସିନା 

େକାଣାକ� ସଯୂ�� ମEିର 

ଲହୁଲୁହ  ସାେଥ  ଏକା   େତାଳିଥିଲି 

େକାଣାକ�ଟିଏ େପ�ମର ।। 

ସାଇତିଥିଲି   େଗା   ପ�ତିମ_ୂ{   ତୁମ 

ଏ େଦହ େକାଣାରକେର 

ତୁମରି   ~ଶ�େର    ପ�ଥମ   କିରଣ 

ପଡୁଥିଲା େମା ଛାତିେର।। 

 

 

 

 

ପ�ଶା| କୁମାର 
ପ�ଧାନ  

 

ନିେଜ ସାଜି ତୁେମ କଳାପାହାଡ଼େଟ 

ରଚିଲ  ବିଲୟ   ସାଥି 

ଆବ� େକାଠରୀ ଭିତେର ଏକା ମଁୁ 

କାେଟ ଏେବ ଦିନରାତି।। 

କି ଲାଭ ପାଇଲ େଖଳିଲ େମା ସାେଥ 

େପ�ମ େଖଳ ଲୁଚକାଳି 

େଫରି ଚାହZଲନି େଦହସାରା େମାର 

ଛଳନାର ରzେବାଳି ।। 

gତାj  େହାଇ  ମଁୁ  ତଥାପି  ବ�ିଛି 

ସG �ତିକୁ  ସାଉଁଟି  ରଖି 

େଦହ  େଦଉଳକୁ   ନିତି  ଭିଜାଉଛି 

ଶ�ାବଣ ସାଜି ଏ ଆଖି।। 
ପ�ଶା| କୁମାର ପଧାନ, ବୁେରାମୁuା, 

ଗାଇସିଲାଟ, ବରଗଡ଼ 
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ଭିନi  ବିେଦ� ାହଭିନi  ବିେଦ� ାହଭିନi  ବିେଦ� ାହଭିନi  ବିେଦ� ାହ    
ଜାଣିଛି େମାର ବି अଧିକାର अଛି 

ଆବାସ ଗୃହେର 

ମାଗଣା ଶିgାେର 

ମାଗଣା ସ�ା��େର 

କିh ମଁୁ ବିେରାଧ କେରନି 

ଯଦିଓ ବ�ିତ ଏ ସବୁଥିେର। 

ଏହା ବି ଜାଣିଛି େଯ  

େମା ପରିଶ�ମର ମଲୂ� अଛି 

ନିଧ�ାରିତ ଓ ବାଧ�ତାମଳୂକ 

ମାତ�  େକେବ ଦାବି କରିନି 

କାରଣ ମଁୁ अେବାଧ ଶ�ମିକ। 

 

 

 

 

 

ସୁମନ କଲ�ାଣ ଦାଶ 

 

 

 

େହେଲ ବିେଦ� ାହ େକମିତି କରିବି 

େଯେତେବେଳ େମା ମାଲିକ ମଧ� 

ବିେଦ� ାହ କରୁଛି ମୁjି ପାଇଁ, 

େକେବ ସ�ା�� ପାଇଁ ତ 

େକେବ अଧିକ ଐଶ¡ଯ�� ପାଇଁ। 

ସମେa ବିେଦ� ାହି ଏଠି 

ଭିନi  ଭିନi  ଆଶା ପାଇଁ 

ମଁୁ କିh ଖୁସ୍ ଏଠି  

େମା ସୀମିତ ବିେଦ� ାହ ସହ 

ଓ ଏକ ଚି|ା ମୁj ନିଦ ପାଇଁ।। 
 ସୁମନ କଲ�ାଣ ଦାଶ 

କୁଚିପାଲି, ବରଗଡ଼ 
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ପରିବ_�ନପରିବ_�ନପରିବ_�ନପରିବ_�ନ    
ପୃଥିବୀଟା ଆଜି ଲୁହେର ଭିଜୁଚି 

କରିଥିେଲ କିଏ କାହZ ପାପ 

अଜଣା େରାଗେର- 

a� ଆଜି ମଣିଷ ସମାଜ  

ମହି ହୁଏ ଥରହର  

 

ପିଲା ଦିେନ ଶୁଣିଥିେଲ ଆେମ 

ପୃଥିବୀ gଣ gଣେକ ଆନ  

ଆଜି ତାହା ବିଶ¡ାସ େହଉଛି 

ଏ ସମୟ ତାuବ ରଚୁଚି େଦଖ  

 

 

 

 

 

 

କୃ�ଚE�  ଡାକୁଆ 

 

 

ଈଶ¡ର, ସୃ�ିେର  

ଈଶ¡ର ଗଢିଥିେଲ ଦିେନ ପୃଥିବୀ ପୃ�କୁ  

ସୁEର ସବୁଜମୟ 

ହିଂସ� ମଣିଷ ନାରଖାର କଲା  

ପୃଥିବୀ ପୃ�କୁ ଗଢିଲା  

ଦୁଗ�t ଆବଜ�ନା ପ�ଦୂଷିତମୟ   

 

ଆଗଭଳି ପୃଥିବୀ ପୃ�ଟା  

ଆଜି ଆଊ ନାହZ 

ବଦଳି ଗଲାଣି ରୂପ ରz ତାର 

େଶ�. ଯିବ େବାଲି ମଣିଷ ସମାଜ  

ଦିନ ଦି'ପହେର ବୃg ଲତା କାଟି 

ସୁEର ଭୂମିକୁ ଟାzରା କରୁଛି େଦଖ  
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ବୃg ଲତା ଆମ ଶତୃ ନୁେହଁ ଭାଇ 

େଦଉଛି େସ ବିନା ମେୂଲ अେନକ ସ�ଦ  

ବିନା କାରଣେର ତାକୁ ହତ�ା କରିବା ନାହZ 

ଆଜି ଆେମ ଚି_ ମେନ େନବା ଶପଥ 

 

ଜzଲ ଯିବ ଜh କଥା ନ'କହିେଲ ଭଲ 

େଭାଗୁଛ|ି ସିଏ ବୃg ଲତା ଭଳି ସମଦଶା  

अକାରେଣ ମୃତ ଘଟୁअଛି ତା, ଜୀବ| ଶରୀର 

ରାgସ ମଣିଷ ବନାଉଛି େଦଖ େଭାଜି ଭାତ ଆସର  

 

ଶୁ� ପବିତ� ତା ମେନ ଭାଇ  

ସଭିଏଁ ଟିେକ ବିଚରା କର  

ଆମ ପାଈଁ କ'ଣ ଭଲେହବ  

େବଳ ଥାଉ ଥାଉ  

ଏେବ ଉଦ�ମ ଆର� କର 

ହଁ ଏେବ ଉଦ�ମ ଆର� କର........!! 

 
କରଚୁଲି(ବୁଗୁଡ଼ା)ଗsାମ 

ପିନ୍ ୭୬୧୧୪୩ 
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ଆଶ,ାେର ଜୀବନଆଶ,ାେର ଜୀବନଆଶ,ାେର ଜୀବନଆଶ,ାେର ଜୀବନ    
କ'ଣ କରି ନ େଦଲା ଏ ସମୟ ! 
ଏଠି େସଠି ସବୁଠି, େଯଉଁଠି େଦଖ 
ଭୟେର ବାତାବରଣ ମଧ�େର 
ବ�ିବାକୁ ହୁଏ, ତମାମ ଜୀବନ ।।୧।। 
 
ଗଁା ଠୁ ସହର, ଆଉ ସହରଠୁ ଗଡ଼ଜାତ 
ଭଲ େଲାକ, ମEେଲାକ, ଧନୀ, ନି��ନ 
ସବୁ ଆଜି େଭାଗୁଛ|ି,ଜୁଝୁଛ|ି 
ବିଶ�ତମାମ, ମହାମାରୀ ଜ� ାଳା କେରାନାର 
।।୨।। 
 
ସବୁଠି ଲକଡାଉନ,ସଟଡାଉନ  
ତାଲାବEର େଘାଷଣା ଭିତେର ଚାଲିଛି 
େକାଭିଡ-୧୯ର ସଂକ�ମଣ, ଆକ� ା| 
ଆଉ ମୃତୁ�ର େଡଲି େଡଲି ହିସାବ 
।।୩।। 
 
େକଉଁଠି ବଢିଛି ତ, େକଉଁଠି କମିଛି 
ଲୁଚାଛପା ହାରଜିତେର, ପ�ତିଦିନ ଚାଲୁअଛି 
ରାଜ�େର, ନୂଆ ନୂଆ ଉପାୟେର 

ପବିତ�  ଦାସ 

 

ମହାମାରୀ କେରାନାର ନିୟ�ଣ ।।୪।। 
 
ତଥାପି ମନରୁ ହଟୁନାହZ, କି ଟଳୁନାହZ 
ଏଇ ପୃଥିବୀେର, ମହାବିପ_ିର ଗt; 
ଦିନୁଦିନ ବଢ଼ିଚାଲିଛି, ମନେର ଆତ, 
େଦହେର अବସାଦ ଆଉ ଭୟର ମିଶ�ଣ 
।।୫।। 
 
-E ଆଉ ଆଶ,ାେର,ଜୀଉଛ|ି  
ପୃଥିବୀର ସମଗ� ମନୁଷ�; 
ନା अଛି ଧନ ପ�ତି େଲାଭ,ନା अଛି େମାହ 
ମରିବାଟା ସାର ଏଠି; ବ�ିବା ରହସ� 
।।୬।। 

 
 

ଗେବଷକ,େରେଭନ୍ସା ବିଶ¡ବିଦ�ାଳୟ 
କଟକ 

େମା-୭୦୦୮୪୮୯୭୫୧ 
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େସୖନିକ ମୁଁ ସୀମା|େଯା�ାେସୖନିକ ମୁଁ ସୀମା|େଯା�ାେସୖନିକ ମୁଁ ସୀମା|େଯା�ାେସୖନିକ ମୁଁ ସୀମା|େଯା�ା    
େଦଶ ରgା ଲାଗି କରିଛି ମଁୁ ପଣ 

ମଁୁ ସୀମା| େସୖନିକ େଯା�ା 

କ_�ବ� େମା ପାଇଁ ସବୁଠାରୁ ବଡ 

ମାେନ ନାହZ େକେବ ବାଧା ।। 

 

େମା ମାଟି ମାଆର ସ�ାଭିମାନ  ରgା 

କରିବାକୁ  ଆଗଭର 

େସବାେର ଢାଳିଛି ଜୀବନକୁ ଯହZ 

ରହି ସଦା ଉଜାଗର ।। 

 

ଯବାନ ମଁୁ ବୀର ନୁଆଁଏନି  ଶିର 

ଶତ� � ଆଗେର େକେବ 

ମରିବା ମାରିବା ଧମ� େମାହର 

ହେଟନି  କା  ପରାଭେବ ।। 

 

 

ହାସ�ମୟୀ ରାଜ 

 

ଗୁଳି େଗାଳା ଆଉ ବtୁକ ମୁନକୁ 

କରିଛି ମଁୁ ଆପଣାର 

ଖରା ବଷ�ା ଶୀତ ଖାତିର କେରନା 

 ଥାଏ ସଦା ହୁସିଆର୍  ।। 

 

େମା େଦଶ େମା ପାଇଁ ପଣୂ� ତୀଥ�ଭୂମି 

ପଜୁୂଛି ସଦା अ|େର 

କରୁଛି ତାହାର ଚରଣ ବEନ 

େସବୁଛି ମଁୁ ନିର|େର.।। 

 

ନିଜ ସ�ାଥ� ପାଇଁ ଜୀବନ େମା ନୁେହଁ 

ଜାଗ�ତ ମଁୁ େଦଶପାଇଁ 

ତା ପାଇଁ ଯୁଝୂଛି ସୀମା|େର ରହି 

ଦିନ ନାହZ ରାତି ନାହZ  ।। 
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ଜୀବନକୁ େମାର େଲାଟାଇ େଦବି ମଁୁ 

ପି�ୟ ମାତୃଭୂମି ପାଇଁ 

ଶତ� �କୁ େରାଧିବି ଯଶ ରଖିଯିବି 

ଲgେର �ିର ରହି । 

 

ଏ ମାଟି େମା ପାଇଁ ସରଗଠୁ ବଢ 

ମଁୁ େଯା�ା େସୖନିକ ଚିର 

ପଛଘୁ�ା େମାର ଜତକେର ନାହZ 

ସୀମା| େମା ସହଚର ।। 

 

େମା େଦହର ଯଦି େଶଷ ରj ବିEୁ 

େତାେଳ ବିଜୟର ସ�ର 

େସଇ େହବ େମାର ପଣୂ� ପରିଚୟ 

ଯବାନ ମଁୁ  େଯା�ା ବୀର ।। 

 

ସହିଦ୍ ହୁଏ ମଁୁ ମାଆ ମାଟି ପାଇଁ 

ସାଥ�କ େହଉ  ଜୀବନ 

ଇତିହାସ େଲଖୁ ପ�ତି ରjବିEୁ 

କରୁ ଶତ� �କୁ ନିଧନ।। 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

*ଓରାଳି, ହାଟଡିହି, େକEୁଝର ।* 
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ତୁମ ଆଗମେନତୁମ ଆଗମେନତୁମ ଆଗମେନତୁମ ଆଗମେନ    
ତୁମ ଆଗମନେର  

ଧରା ଶ�ାମଳ ରଂେଗ ହୁଏ ସୁେଶାଭିତା, 

ପୁଣି ତୁମ अନୁପ�ିତିେର 

ମନ ହୁଏ ପରିତ�jା। 

ପତିତ ଉ�ାର ପାଇଁ  ତୁେମ 

ଶ�ୀମEିର ବାହାର ହୁअ 

 ନEିେଘାଷ ରେଥ ବସି 

ଭjକୁ ଦରଶନ ଦିअ। 

ତୁମ ଆଗମନେର 

ଚuାଳୁ ବ� ାହG ଣଯାଏ ହୁअ|ି ବ�ତିବ�a 

ଜଗତ ଜନ, ଉ�ାର  ପାଇଁ 

ପ�ଭୁ, ଆ�ା େହଉଥାଏ ମନ�। 

 

 

 

 

ସମ�ଜିତ ପାତ�  

 

 

 

 

ପ�ଭୁ ତୁମ ଆଗମନେର ଏ ପିuେର େଯ 

ପରାଣ ଆସିଲା 

ରଥଯାତ� ା ବE କଥା ଶୁଣି ଏ ଜୀବନ 

अଣନିଃଶ�ାସୀ େହାଇ ପଡିଲା 

ତଥାପି ଭକତ ମନକଥା ଜାଣି 

ଆସିଲ ତ ବଡ଼ଦାuକୁ, 

ବଡ଼ଦାuେର ପତିତପାବନ ରୂପ େଦଖି 

ଖୁସିେର ଆତG ହରା କଲ ଏ अ�ାନକୁ। 
ଗ�ାମ/େପା�-ଗଡିଆ 

ଜିଲB ା-ମୟରୂଭଂଜ 

ପିନ-୭୫୭୦୨୩ 



ଆହ� ାନ
 ଇ-ପତି� କ

ା 

ଆହ� ାନ ଇ-ପତି� କା, ପ�ଦଶ ବଷ�, अ�ମ ସଂଖ�ା, अଗ� ୨୦୨୦ Magazine Downloaded from www.aahwaan.com 

ଆହ� ାନ ଇ-ପତି� କା ସ�ୂ!� ନିଃଶୁ$ ବିତରଣ େହତୁ ଡା େଜ�ାତି ପ�ସାଦ ପ*ନାୟକ, -ାରା ପ�ତି.ିତ ଓ ପ�କାଶିତ    Aahwaan.com  Aahwaan.com  Aahwaan.com  Aahwaan.com     326 

ହଁ ତୁେମ େମାର ବtୁହଁ ତୁେମ େମାର ବtୁହଁ ତୁେମ େମାର ବtୁହଁ ତୁେମ େମାର ବtୁ    
େସହି ପାହା|ିଆ ସକାଳ           

ସଯୂ��ର ଆଗମନ ସମୟ ।       

ପ�ତିଦିନର େସହି ରାaା, 

େସହି ବରଗଛ , 

ଠିକ୍ େସହି ସମୟ । 

 

େସହି ଗଛମଳୂେର ଗାଲେର 

ହାତେଦଇ  ଚି|ାମଗiେର    

अନ�ମନ: େହାଇ ବସିଛି । 

 

ଚିରିz୍ ଚିରିz୍ ଶ�ର  

ସମାହାରେର, 

େଦଖିଲି ପgୀ ଟିଏ । 

 

ତାର େସହି ଦୁଇ ନୟନ 

ସେତ େଯମିତି େମାେତ अେନଇଛି । 

gୀରସିtୁ ନାଏକ 

 

ସତେର େଯମିତି କହୁଛି  

ଚି|ାକର ନହZ । 

ଯାହା େହଇଛି ଭଲ େହଇଛି , 

ଯାହା େହଉଛି ଭଲ େହଉଛି, 

ଆଉ ଆଗକୁ ଭଲ େହବ । 

 

ମାତ�  ଏତିକି କହୁଛି କମ�େର ଧ�ାନ ଦିअ 

ବtୁ, ଧ�ାନ ଦିअ । 

 

ସେତ अବା ତାର ଚିରିz୍ 

ଚିରିz୍ ଶ�େର କହୁଛି , 

େମାେତ ଚିହିi  ପାରୁନୁ 

ମଁୁ େତାର ପୁନଜ�ନG ର ବtୁ । 

ଚିରିz୍ ଚିରିz୍ ଶ�େର ପୁଣି େଚେତଇ  
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କହୁଛି , 

େତା କମ�ଫଳେର େତାରାaାେର । 

େମା କମ� ଫଳେର େମା ରାaାେର । 

 

ଚିରିz୍ ଚିରିz୍ ଶ� କରି  

ପୁଣି ନିଜ କମ�େର ଲି� େହାଇଛି । 

 

ବାaବେର ପgୀ ରୂପେର  

ତୁେମହି େମାର ବtୁ । 

 
 

 

 

 

 

  

+୨(କଳା)   

ଲଖିରାମ अଗ�ୱାଲ ଉ� ମାଧ�ମକ ବିଦ�ାଳୟ,  

େବେହରା, କଳାହାuି (ଓଡ଼ିଶା) 

ପିନ୍ - ୭୬୬୧୦୩ େମାବାଇଲ େନାbର୍ - ୮୨୬୦୩୪୮୫୬୨ 
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ମୁଁ ଦାଦନ ଶ�ମିକ କହୁଛିମୁଁ ଦାଦନ ଶ�ମିକ କହୁଛିମୁଁ ଦାଦନ ଶ�ମିକ କହୁଛିମୁଁ ଦାଦନ ଶ�ମିକ କହୁଛି    
୧. େଭାକିଲା େପଟେର ଲzଳା ପାଦେର ରାଜରାaାେର ମଁୁଚାଲିଛି ! 

ଆଖିର ଲୁହକୁ ଓଠେର ପିଇମଁୁ େମା େଭାକକୁ କବର େଦଇଛି !! 

 ମଁୁ ଦାଦନ ଶ�ମିକ କହୁଛି (୧) 

୨. େଯାଉ େଭାକ ମେତଦାଦନ କରିଲା େସ େଭାକ ଭିଟାମାଟିକୁ େଠଲୁଛି ! 

େଭାକ ଭୂେଗାଳେର ମଁୁ ବିaାରି ବିaାରି େପେଟ ପଇ|ରା ମାରୁଛି !! 

 ମଁୁ ଦାଦନ ଶ�ମିକ କହୁଛି (୨) 

୩. େକାରନା ଦୁ�ିନ अସହାୟ କରି ଜୀବିକା ଛଡାଇ େନଇଛି ! 

ନାଦୁଃଖ କମୁଛି ନା ବାଟସରୁଛି ଆଖି େମାବତୁରି କାEୁଛି !! 

 ମଁୁ ଦାଦନ ଶ�ମିକ କହୁଛି (୩) 

୪. ଆକାଶ କଇଁଆ ଚିଲିକା ମାଛ ସରକାରୀ େଯାଜନା ସାଜିଛି ! 

େରଳଗଡିେଲ  କି ଉଡ଼ାଜାହାଜ ଉଡିେଲ େମାକଥା ବା କିଏ ଭାବୁଛି !! 

 ମଁୁ ପରା ଦାଦନ ଶ�ମିକ କହୁଛି (୪) 

୫. େଭାକର ଭାରକୁ ଉଦରେର େବାହି କ�େର ଗ²ିଲି େବାହୁଛି ! 

କାହାକୁ କହିବି କିଏବା ଶୁଣିବ ଆଜି ଆହାେର ପାହାଡ ପଡିଛି !! 

 ମଁୁ ଦାଦନ ଶ�ମିକ କହୁଛି (୫) 

୬. େମା अସହାୟ ଚିତ�  ଟିଭିେର େଦଖିକି ଚୁଲି ମୁେହଁ ¤ୀ େମାର କାEୁଛି ! 

େଦବାଶିଷ ପଧାନ 
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ପାଣିପାଇଁ अଭିେଯାଗ କରିବାରୁ େମା ଚଉଦ ପୁରୁଷ ଦାଦନ େବାଲି ବିଡ଼ିଓ ମେତ କହୁଛି !! 

 ମଁୁ ଦାଦନ ଶ�ମିକ କହୁଛି (୬) 

୭. େମା ପାଇଁ େଯାଜନା େଯାଜନ ଦୂରେର ପାଦେମାର ବୁଝିସାରିଛି ! 

ଦରେପାଡା ଉେଠ ଲୁଣଭ_{ ଲୁହ ତଥାପି ଆଗକୁ ଚାଲିଛି !! 

 ମଁୁ ଦାଦନ ଶ�ମିକ କହୁଛି (୭) 

୮. ଜୀବନ ଜsାଳ ଜାଳିଜାଳି ମେତ ମନ େମା ନିରବି ଯାଇଛି ! 

େଖାଲା ଆକାଶେର ତାରକା େମଳେର ଜହi ବି ତାସଲ� କରୁଛି !! 

 ମଁୁ ଦାଦନ ଶ�ମିକ କହୁଛି (୮) 

୯. େକ େଦଖିଛ କୁହ ସୁନାର ଭାରତ ମଁୁ ରାଜରାaାେର ଭାରତ େଦଖୁଛି ! 

େକାରନା ଦୁ�ିନ ମଁୁେୟ ପ�ବାସୀ ଦାଦନ ଏଠିେମାକଥା କିଏ ବା ଶୁଣୁଛି !! 

 ଆ�ା ମଁୁ ପରା ଦାଦନ ଶ�ମିକ କହୁଛି (୯) 

 

 

 
      ଗ�ା/େପା-ରିନବଚନ 

      ବB କ-ଆଗଲପୁର 

      ଜିଲB ା-ବଲାzୀର 

     ପିନ୍-767022 

     େମାବାଇଲ-9178360631 
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ଆହ� ାନଆହ� ାନଆହ� ାନଆହ� ାନ    
କୁ�ାର ପୁअେର 
କଥାଟି   ଶୁଣେର 
େଦଉଛି େତାେତ ଆହ� ାନ। 
େତାର अଜା ଦାଦୀ 
ଥିେଲ କାରିଗର 
େଦଶକୁ କେଲ ସୁବ!�। 
କୁ�ହାuି ଗଢ଼ି 
େଦଉଛ|ି ସିନା 
ଛପନ େଭାଗ ତିअଣ। 
ଏହି େଭାେଗ ପ�ଭୂ 
ସେ|ାଷ ଲଭ|ି 
ହରି କୁ�ାର କଷଣ। 
େଦେଲ ସୁରେସନ 
ଚକ�  ମହାପ�ଭୁ 
କୁ�ାର ହାେତ अରପି। 
 
 
 

କୁମରଲାଲ ରଣା 

 

କୁରାଲ ଚକ�େଯ 
ନାମଟି ପାଇଲା 
କଳସ ଗଢ଼ିେଲ ଜପି। 
ଧନ� ମହାପ�ଭୁ 
ତୁମରି ଲୀଲାଟି 
ଜଗତେର ଲଭ ସାର। 
ତୁମ ବିନୁ ପ�ଭୂ 
େକ अଛି ଜଗେତ 
କହ େହବି ମଁୁ କାହାର। 
ଆହ� ାନ େଦଉଛି 
କୁ�ାର ବୃ_ିର 
କାଯ�� େବେଗ ସି�କର। 
େହଉ ଜଗତର 
େକୗଲିକ ବୃ_ିର ସଫଳ ସାର ସଂସାର। 

 ଗ�ାମ-ମହୁଆଭଟା ନୂଆପଡ଼ା 
 ଜିଲା-ନୂଆପଡ଼ା 
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ଆହ� ାନଆହ� ାନଆହ� ାନଆହ� ାନ    
ଆହ� ାନ େଦଉଛି         େଦଶ ମାତୃକା ଆଜି 

େହବାକୁ ବୀର େସୖନିକ, 
କରି ଶତ� � ଜୟ             ନ କରି ତିେଳ ଭୟ 

ରଖିବା େଦଶର େଟକ ।। 
 

ଆହ� ାନ େଦଉଛି             ସମୟ େଦବତା 
ଚାଇନା ବaୁ କର ବଜ�ନ, 

ସ�େଦଶୀ ବ�ବହାର       ବିେଦଶୀ ବହି�ାର 
ତୁେu ଥାଉ େଦଶର ଜୟଗାନ ।। 

 
ଆହ� ାନ େଦଉଛି      ଏକତାର ର�ୁ 

େହାଇ ସବୁ ଭାରତୀୟ ଏକ, 
ହାରିବ େକାେରାନା      ହଜିବ ତା ଠିକଣା 

ଆେମ ମାନିବା ସବୁ ନିୟମ ଯାକ ।। 
 
 
 
 

ଶରତ କୁମାର ନାଏକ 

 

ଆହ� ାନ େଦଉଛି           ମାନବିକତା ଆଜି 
ନାରୀ,ୁ ଦିअେର ସ�ାନ, 

ନୁେହଁ अବଳା େସ            ନୁେହଁ ଦୁବ�ଳା 
େଦବୀ ରୂେପ ଜାେଣ ଜଗତଜନ ।। 

 
ଆହ� ାନ  େଦଉଛି            କଲମରୂପୀ ଦୂତ 

अନ�ାୟ ବିରୁେ� କରିବାକୁ ବିପÆବ, 
ତା'ର ତୀì ମୁନ    କେର ଜଗତ୍ ପରିବ_�ନ 

ପ�କାଶି ହୃଦୟ ଭାବ ।। 
 

ଆହ¡ାନ ସବୁକୁ         ସ�ୀକାର କରି ଆେମ 
କରିବା ମzଳ କାଯ��, 

ଆସିବ େସ ଦିନ        ଜୀବନ େହବ gୀଣ 
ମୃତୁ�କୁ ନ ଥିବ େଧୖଯ�� । । 

 କଳାହାuି ବିଶ�ବିଦ�ାଳୟ୍ ଭବାନୀପାଟଣା, 
କଳାହାuି 
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ବୀର ସଂଗ�ାମୀବୀର ସଂଗ�ାମୀବୀର ସଂଗ�ାମୀବୀର ସଂଗ�ାମୀ    
େଗାଳା ବାରୁଦକୁ ନକରି ଭୟ 

 ସତ� अହିଂସା ମାେଗ� 
ନିଜ ଜୀବନକୁ ଉ�ଗ� କରି ହସି 

 ଚଢିେଲ ଫାଶୀ ଫାେE       (୧) 
 

ବିେgାଭ କରି ସହିଦ େହେଲ 
 ନୁଆଇଁ େଲ ନାହZ ମଥା 
ତିଳ ତିଳ କରି ରକତ ଢାଳି     

 ଆଣିଥିେଲ ସ�ାଧୀନତା        (୨) 
 

େକହି ନୁହଁ ଆମ ସ�ାଧୀନ ସଂଗ�ାମୀ, 
 ବୀର ଦପ�ର ପ�ତୀକ ଜାଣ 
ନିଭ�ୀକ ଭାେବ ବଳିଦାନ େଦଇ 

 େପଶିେଲ अହିଂସା ବାଣ         (୩) 
 

ଆଜିବି ଲେଢ ଆମ ଯବାନ, ସିଂହ ସମାନ 
 େବାଡ�ର ପାେଖ ଯାଇ 
ହିମ ବୀର େଯ ଆମ ଯବାନ 

 अଗିi େତଜ ସମାନ େସହି   (୪) 
 

ଲୀଳାମୟ ଶତପଥୀ 

 

 
 
 
 

ତି� ରzା ତେଳ ପ�ଣତି ଢାଳି 
 କାମନା କେର ଆଶିଷ 

ଗଢିେତାଳ େମାେତ ବୀର ଯବାନ 
 ରଖିବି େଦଶର ଯଶ         (୫) 

 
ଭାରତ ମା’ର େଗୗରବ ନେହବ ବଖାଣି 

 ନାହZ ଜମା ତାର େଶଷ 
ତାର ଗାରିମା ଆଜି ପ�ସାର ସବ�ତ�  

 କେର ନମନ ସାରା ବିଶ�         (୬) 
 

ଠିକଣା:- ଗ�ା- କାÑିସାହି, अରuୁଆ 
ବାସୁେଦବପୁର, ଭଦ� କ 

ପିନ ନ -୭୫୬୧୬୫ 
ଦୁରଭାଷ : ୮୯୧୭୩୮୫୭୨୪ 
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ନୂଆ ଏକ ସ�କ�ନୂଆ ଏକ ସ�କ�ନୂଆ ଏକ ସ�କ�ନୂଆ ଏକ ସ�କ�    
ସ�କ�ର ହଜାେର ଆଖି ଜାେଣ 

ଆକାଶ ପରି 

ସ�କ�ର ହଜାେର େଗାଡ ଜାେଣ 

ବରଗଛ ପରି 

ଦଦରା ପଣତ ଆମ ସ�କ�େର କିh 

ସିେଲଇବାକୁ ଆଉ ଶjି ନାହZ େମାର 

अବିଶ¡ାସ ଚାଦରେର ଢା,ି େହଇଛି ଯାହା 

ପରa ପରa କରି, 

ତମ ପ�ତିଶ��ତି ର ବହଳ େପଚ୍  

ଆଉ କାମ େଦବନି େବାେଧ ମଁୁ ଭାେବ । 

 

 

 

 

 

 

ବିଶ�ରsନ ଦାସ 

 

 

େଯାଗାଡ଼ କରିନିअ ଆଉ ହାେତ 

ନୁଆଁ ସ�କ�ର अଚିରା କନା 

ମଳୂରୁ ସଯେତi  ଭରିବ େପ�ମମୟ ଛୁଆଁ, 

ସାଇତି ରଖିବ  

ତମ ଓଠର କଉ अଦୃଶ� େକାଣେର, 

େଲଖିଦିअ 

ନୁଆଁ ଏକ ସ�କ�ର अୟମାର�ର ଗପ, 

େହେଲ ମେନ ରଖ 

େସ ଗପ ର ଶୀଷ�କେର ନ ରହିବା ଭଲ 

ଆମ ମଲା ସ�କ�ର କିଛିବି ଶ� ।। 

 
ଉଫୁଲା, ବୀରମହାରାଜପୁର, ସୁବ!�ପୁର 

େମା: ୯୭୭୮୧୧୫୯୦୪ 
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ସ�କ�ର ପରିଭାଷାସ�କ�ର ପରିଭାଷାସ�କ�ର ପରିଭାଷାସ�କ�ର ପରିଭାଷା    
ବtା େସତ अଦୃଶ� ର�ୁେର 
ହୁଏ ନାହZ କରି ତାକୁ ~ଶ�  
ଭାବନାର ଜୁଆର େଦଇ 
ପଢାଯାଏ ତାକୁ 
େସ ତ ପରା ହୃଦୟର ଭାଷା   ।୧। 
 
ପାଇ ତିjତା ଆଉ ମଧୁରତାର ପରଶ 
ବେଢ େସ ଆଗକୁ 
ଜୀବନର ଛEେର ଆେଣ େସ ବସ| 
ଶୁେଭ େକାଇଲିର କୁହୁ କୁହୁ ସ�ର 
ଆହା େସ अ|ଧ��ନିର କି ମଧୁର ତାନ ।୨।  
 
ବାtି େହାଇ େସ ବtନେର 
ମାନଭଂଗ ପାଇଁ ଚାହZଥାଏ ପି�ୟା  
ସେତ अବା ସ�ାଦ ଚାଖି ରସେଗାଲାର  
କର|ି ଉନG �j େସଇ ସ�କ�ର -ାର  
ଜଗତର ଠାକୁରାଣୀ  
ଜଗତର ନାଥ ଜଗନi ାଥ, ପାଇଁ  
େନୖସଗ{କତାର େସ�ାତେର ପ�ବାହିତ  
ତା'ର େସଇ କୁଳୁକୁଳୁ ନାଦ  

ଭା:ର ଚE�  ଖuା 

 

ମାନବୀୟ ଲୀଳାର ଠାଣି 
ଦିଏ ବାtି ହୃଦୟେର ବସା  
ଇkା ହୁଏ ରଖିବାକୁ ସାଇତି  
ସ�କ�ର ମଧୁର ସ�ାଦକୁ  
ଚିର ଦିନ ପାଇଁ        ।୩।  
 
ଭୁଲିଯାଇ ସବୁ ରାଗ େରାଷ  
ବtୁର ମାନ अଭିମାନ  
କରିଥାଏ ଭାବନାର ଉେଦ� କ  
େଫଲାଇ େଦଇ େସଇ ସ�ାଗତର ହାତ  
ଶୁଣିବାକୁ ବସ|ର ମଧୁର ସଂଗୀତ   
ଆପଣାଇ ଥାଏ ତାକୁ 
େକେତେବେଳ ପଢିଥାଏ 
ପି�ୟା ଆଖିର अକୁହା ଭାଷା  
ଯା ନାମ "ସ�କ�ର ପରିଭାଷା"         ।୪।  

 
େରାଡ ନଂ ୩, ଜଗନi ାଥ ନଗର  

ଭୂବେନଶ�ର (େମା) ୯୪୫୫୭୧୭୫୦୭ 
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अବୁଝା ମନअବୁଝା ମନअବୁଝା ମନअବୁଝା ମନ    
ନଈ ପାଣି େଶେଷ ନଈକି ଗଲା 

େତା ସିଲଟଟା ଶୁଖିଗଲା, 

େମା ମନ ସିଲଟ େତା' ସG �ତିେର ଭରା 

ଓଦାଥିଲା  ଓଦା ରହିଗଲା.......! 

 

େହଲା ବଷ�ା େହଲା ଘଡ଼ଘଡ଼ି 

ତଥାପି େତା' ରଥ ଗଲାେର ଗଡ଼ି, 

େମା ହାତେର ପରା ପଡ଼ିଥିଲା  େବଡି 

ପାରିଲିନି ଜଗା େତା ରଥ ଭିଡ଼ି........! 

 

 

 

 

 

 

 

ସୁବ� ତ କୁମାର ଗିରି 

 

 

 

ତୁ ଦାେu ବୁଲି ପାଇଗଲୁ ମଜା 

ମଁୁ  ଘରେକାେଣ ବସି ପାଉअଛି ମଜା, 

େତା ଓଠେର ହସ େମା ଓେଠ େତା ନାମ 

ଦୁଇ ଆଖି େମାର େଲାତକେର ଭିଜା........! 

 

ଏଇ ବରଷେର ନ େହଲା ନାହZ 

େତା ରୂପ ଭାବି ଗଲି ତୁନି େହାଇ, 

କରିବୁନି ଆର ବରେଷ ଏମିତି 

ମଁୁ େତା ଭj ସୁବ� ତ ଗିରି..........! 
କନି. ଶିgକ 

େମା - ୭୮୯୪୮୦୩୩୧୦ 

ତଳାପାତି, अଶନା, ମୟରୂଭs - ୭୫୭୦୩୩ 
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ପୁଣି ବଷ�ାପୁଣି ବଷ�ାପୁଣି ବଷ�ାପୁଣି ବଷ�ା    
ପୁଣି ବଷ�ା !  

କିଛି କୁହନି ଆଉ ,  

ମଁୁ  ଜାଣିଛି , 

�ିର ସମୁଦ� ର ଭିତିରି କଥା  

अନାବଶ�କ ନୀରବତାର 

अସଲ ପରିଚୟ ,ବୁଝିଛି  

ଧୀର ପାଣି କାହZକି ପଥର କାେଟ ? 

 

ତଥାପି ଯଦି, କହିବ କହିବ େବାଲି ଭାବୁଛ  

େତେବ କହିଦିअ , ହାÒା କର ନିଜକୁ  

ଢାଳି ଦିअ, ସାରା अକାଶଟା ର ବଷ�ା  

େଗାଟିଏ  gଣେର , 

କାଟି ଦିअ ସ�କ�ର ଖିअ ପଦିଏ ନା’ େର  । 

 

 

 

ଦିଲିପ୍ କୁମାର 
ତି� ପାଠୀ 

 

 

 

 

 

ଆଉ ପେଛଇ ପେଛଇ ଚାଲନି, 

ଏେବ ପଛ କରି େଦୗଡି ପାର ! 

ମିଶିଯାଇ ପାର ବଢୁଥିବା ଭିଡ ଭିତେର  

େମା କଥା ଭାବୁଛ କି ? ଭାବନି ! 

େମା अପଲକ ଦୃ�ି ତ େସଇମିତି ରହିଥିବ 

ତୁେମ ଧୀେର ଧୀେର अଦୃଶ� େହଇ, 

ବିEୁ ଟିଏ ହବାଯାଏ   । 
େଢ,ାନାଳ, ପଜ�z,କୁEନେଦଇପୁର ଶାସନ  

ଇ-େମଲ୍ ଠିକଣା:dkt.writer@gmail.com 

ଦୂରଭାଷ:୯୭୭୮୧୦୬୧୦୫/୯୯୧୬୦୬୫୮୬୬ 
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ଜୀବନ ସାଥୀଜୀବନ ସାଥୀଜୀବନ ସାଥୀଜୀବନ ସାଥୀ    
ତୁେମ ଜହi  ତାରା ଆଣିଦିअ େବାଲି 

           େକେବ ତ ଜିଦ୍ କରିନି 

              େହେଲ େଯେବ କାମରୁ େଫରିବ 

                   ମୁେହଁ ତୁମ ଖୁସିର ଫୁଆରା ଟିେକ 

                        ଭରିକି ଆସି ତ ପାରିବ  ।। 

 

ମନଭରି अହରହ େପ�ମ କରିବାକୁ 

      େକେବ ତ କହିନି ତୁମକୁ 

             େହେଲ ଥରୁଟିଏ େପ�ମ ତୀର 

             ହୃଦୟେର େମାର ମାରି ତ ପାରିବ  ।। 

 

  ତୁେମ େମାେତ ପସE କର େବାଲି 

         େକେବ ତ ବାଧ� କରିନି 

                େହେଲ କଣ ସବୁ ପସE କର  

                           ଥରୁଟିଏ ତ କହିପାରିବ  ।। 

 

 େମା ଭୁଲ ପାଇଁ ଦuିତ କରିବନି େବାଲି 

ରାଜୁ କୁମାର ପାତ�  

 



ଆହ� ାନ
 ଇ-ପତି� କ

ା 

ଆହ� ାନ ଇ-ପତି� କା, ପ�ଦଶ ବଷ�, अ�ମ ସଂଖ�ା, अଗ� ୨୦୨୦ Magazine Downloaded from www.aahwaan.com 

ଆହ� ାନ ଇ-ପତି� କା ସ�ୂ!� ନିଃଶୁ$ ବିତରଣ େହତୁ ଡା େଜ�ାତି ପ�ସାଦ ପ*ନାୟକ, -ାରା ପ�ତି.ିତ ଓ ପ�କାଶିତ    Aahwaan.com  Aahwaan.com  Aahwaan.com  Aahwaan.com     338 

             େକେବ ତ କହିନି 

                 ଦu େଦବା ଆଗରୁ  

              ଥେର େମା କଥା ତ ଶୁଣି ପାରିବ   ।। 

 

ଜନG  ଦିନେର େମାର 

        ଦାମୀ ଉପହାର ଦିअ େବାଲି 

              େକେବ ତ अଭିମାନ କରିନି 

                    େହେଲ ତୁମ େପ�ମ ସାଗରେର 

                       ଥରୁଟିଏ ତ ବୁେଡ଼ଇ ପାରିବ ।। 

 

ପ� ତାରକା େହାେଟଲ ର  

          ସୁସ¡ାଦୁ େଭାଜନ େଲାଡ଼ା େବାଲି 

                େକେବ ତ କହିନି 

                       େହେଲ ଭଲ ପାଇବାର  

                            ବାସି ପଖାଳ  ମୁେଠ 

                                 େଦଇ ତ ପାରିବ ।। 

 

କାମେର ସାହାଯ� କର େବାଲି 

       େକେବ ତ କହିନି       

           େହେଲ ଦିନସାରା କାମର ଯ�ଣା 
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                 अନୁଭବ ଟିେକ ତ କରିପାରିବ।। 

 

   େପ�ମଭରା ସେbାଧନେର ଡାକିବାକୁ 

            େମାେତ େକେବ ତ କହିନି 

                େହେଲ ଥରୁଟିଏ ହୃଦୟରୁ  

                   ଡାକି ତ  ପାରିବ ।। 

 

ତୁମର ସବୁ କଥା କହିବାକୁ 

        େକେବ ତ କହିନି 

              େହେଲ େମାର େକଉଁ କଥା  

                     ତୁମ ଛାତିେର ଦାଗ ଦିଏ  

                           ତାହା ତ  କହିପାରିବ।।  

 

େମା अ�ିକୁ ପବିତ�  ଗzା ଜଳେର 

     ବିସଜ�ନ କରିବାକୁ େକେବ ତ କହିନି 

           େହେଲ ସାତ ଜନG ର ସାଥି େହବାପାଇଁ 

                   ଥରୁଟିଏ ତ କଥା େଦଇ ପାରିବ।। 

                          
 

ଭରସୁଜା, ବଲାzୀର 
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ଏଇ େମାର ପରିଚୟଏଇ େମାର ପରିଚୟଏଇ େମାର ପରିଚୟଏଇ େମାର ପରିଚୟ    
େକହି! 
ପଚାର ନା ଆଉ  
ତେମ କ'ଣ କର େବାଲି, 
ମାଗନାହZ ପରିଚୟ େମାର, 
 
ପଚାର ନା, 
କ'ଣ କର? 
େକମିତି  କଟୁଛି ଦିନ? 
ସ�ପi ତବ କ'ଣ େବାଲି 
ମାର ନାହZ ପ�ଶiବାଣ? 
अଛ|ି କି େକହି ଆପଣାର 
େସକଥା ବି ପଚାରନା ଆଉ। 
 
ମଁୁ େଯ अ�� ପାଗଳଟାଏ 
ଭାବନାେର ବୁଡିରେହ 
 
 
 

େନପାଳ କୁମାର 
େବେହରା 

 

 
ସsରୁ ସକାଳ ଯାଏଁ 
ପୁଣି ସକାଳରୁ ସs। 
 
େଖାଲା ଡାଏରୀେର ଆ,ିବେସ 
ଯାହାସବୁ ଭାବନାର ଚିତ�  
କଲମର ସାହାରା େନଇ।। 
 
ବାସ୍ ! 
ଏଇତ େମାର ପରିଚୟ , 
ଏଇତ େମା ନିତ�କମ� 
େମା ସ�ପiବି ଏଇ 
ଇଏ ହZ ତ  
େମା ନିଜର 
ଆଉ ଆପଣାର।।।। 

ଭ� ାମ�ଭାଷ : ୮୧୪୪୧୮୧୫୯୫ 



ଆହ� ାନ
 ଇ-ପତି� କ

ା 

ଆହ� ାନ ଇ-ପତି� କା, ପ�ଦଶ ବଷ�, अ�ମ ସଂଖ�ା, अଗ� ୨୦୨୦ Magazine Downloaded from www.aahwaan.com 

ଆହ� ାନ ଇ-ପତି� କା ସ�ୂ!� ନିଃଶୁ$ ବିତରଣ େହତୁ ଡା େଜ�ାତି ପ�ସାଦ ପ*ନାୟକ, -ାରା ପ�ତି.ିତ ଓ ପ�କାଶିତ    Aahwaan.com  Aahwaan.com  Aahwaan.com  Aahwaan.com     341 

ତୁମ ହସେରତୁମ ହସେରତୁମ ହସେରତୁମ ହସେର    
ସଯୂ�� େସପାରି ମଲୂକର 

କାନ୍ ଭାସ୍ ଭିତେର 

େଖାଜୁଛି ମଁୁ , 

ତୁମର େସ ଇ·ିତ 

ହସ ଟିକକ। 

 

େସ ଖାଲି ହସ ନୁେହଁ, 

ତା'ଭିତେର ମଁୁ େମାର 

ସମୁଦ� ର େଶାଷକୁ  

ଶା| କରିପାେର, 

ଆଉ ପବନେର  

ଉେଡଇ ପାେର, 

େମା ଭିତେର ଥିବା 

ପାହାଡ଼ର ଦୁଃଖକୁ। 

 

େହେଲ ତା'ର େସ 

अଜୟ୍ କୁମାର େଜନା 

 

gଣପ�ଭା ପରି  

gଣିକ ଚମକ୍ େର 

ମଁୁ ବାରbାର gତାj ହୁଏ, 

ଆଉ େମା ହୃଦୟର 

ରzୀନ ଇଲାକାେର, 

କଳାେମଘି ବାଦଲଟା 

ସମୟର ଧଳିୂଝଡ଼ ସୃ�ିକେର। 

 

ଜାଣିଛ! 

ମଁୁ ଏେବ ନିେ�ସି ଇଲାକାର 

ବାସିବିଛଣାେର ପଡିରହିଛି, 

ତୁମ ହସେର ତଲB ୀନ େହବାପାଇଁ। 

 

ଏ କ'ଣ! 
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େଦହେର େମା 

େଗାଲାପୀ ଶିହରଣ! 

ସତେର! 

ସତେର କ'ଣ,ତୁେମ ଏେବ ହସିବ? 

 

େହ ପି�ୟା.... 

ତୁେମ ଥେର ହସି ଦିअ|ନି? 

ତୁମର େସ ହସେର.... 

ମଁୁ ଆ,ିଦିअ|ି 

ଜୀବନର अଧ�ଦµ ସ�ପi ସବୁକୁ 

େମା ରzୀନ ମାନସ ପଟେର, 

ଆଉ ତୁମକୁ 

ରzାୟିତ କରିଦିअ|ି 

ଆକାଶ ଆରପଟ ଇE�ଧନୁରୁ 

ଚିମୁେଟ େପ�ମର ରz େନଇ। 

 
 

ବଡ଼ର�ାସ, େକEୁଝର 

୬୩୭୨୨୬୦୪୭୯ 
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ଏଇ େମା ଉ�ଳେଦଶଏଇ େମା ଉ�ଳେଦଶଏଇ େମା ଉ�ଳେଦଶଏଇ େମା ଉ�ଳେଦଶ    
ଏଇ େମା ପି�ୟର ଉ�ଳ ପ�େଦଶ 

େଶୗଯ�� ବୀରତ� ର ଭୂମି 

ତା'ର ପାଦ ତେଳ େକାଟି ଓଡିଆ, 

ମଥା ଯାଏ ନିତି ନମି। 

ନଦନଦୀ ବନ ନିଘ� କାନନ 

ପାହାଡ ପବ�ତ େଘରା 

ସବୁଜ ସୁEର  ଶସ� ବୃg ରାଜି 

େଦଖି ମନ ହୁଏ ହରା। 

ମEିର ମାଳିନୀ  ଭା:ଯ�� େଖାଦିତ 

ପ�aର ପ�ତିମା େଦହ 

କୀ_{ ବିମuିତା  େସୗEଯ�� अzେର 

ଦିେଶ କାରିଗର ମୁହଁ। 

ବିହzର ଡାକ ଦ��ୁ ରର େଶାକ 

ଶୁଣି ଭୁେଲ ନିତ� ଦୁଃଖ 

ପଶୁପgୀ କୁଳ େପ�ମେର ପାଗଳ 

େହାଇ ଦ�|ି ସଦା ସୁଖ। 

अେଶାକ କୁମାର 
ପ�ଧାନ 

 

ଜଗନi ାଥ ନୀତି ସଂ:ୃତିକୁ େଘନି 

ବାର ମାେସ େତର ଯାତ 

େକେତ ପିଠାପଣା ପରବ ପସରା 

ମଜା େସ ପଖାଳ ଭାତ। 

ଏ ମାଟିର ପାଣି ପବନ େମା େଦେହ 

ଶକତି ଭରଛି େଦେହ 

ତାରି अବଦାେନ ବାtି େହାଇ ଆେମ 

ବଢିଛୁ ତାହାରି େସiେହ। 

ଓଡ଼ିଆ ଭାଷା େମା ଭାରି ମନ ଛୁଆଁ 

ମନକୁ ଲାଗଇ ହିତ 

ଜାତି ଧମ� ଭୁଲି ମାଟି ମାଆ ପାଇଁ 

ବସିଛୁ ତା ସାେଥ ମିତ। 

େମା ମାଟି ଧରମା େଗାପବtୁ େସବା 
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ବାଜି ରାଉତର ଦାନ 

େଦଶ େସବା ଗୀତି ହୃେଦ ଜଗାଇଛି 

ପ�ତି ଓଡ଼ିଆ, ମାନ। 

ପ�ୀତି େମୖତ� ୀ ପ!ୂ� େମା ମାଟିର କଥା 

ହୃଦେୟ ଭରିଛୁ ଆେମ 

ସ�ଗ�ୀୟ ଲାଗୁଛି େମା ଉ�ଳ ଭୂଇଁ 

କିଏ େହବ ତାହା ସେମ। 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ଶିgକ, େରାହିଗଁା, ଗsାମ 

େମା-୮୨୪୯୧୧୯୧୩୦ 
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କେରାନାକେରାନାକେରାନାକେରାନା    
ସମୟ ଆଣିଛି ଏଠି କେରାନାର ଝଡ, 

ଲୁହର ଓଜନ ଏଠି ଲୁହାଠାରୁ ବଡ 

ରକତ କହୁଛି ଏଠି ରକତକୁ ଝୁରି,  

ଏମନ କାEୁଛି ଆଜି ଗୁମୁରି ଗୁମୁରି 

େକମିତି ବଦଳିଗଲା ଜୀବନର େମାଡ, 

ସମୟ ଆଣିଛି ଏଠି କେରାନାର ଝଡ 

ଏମିତି େସ ମହାମାରୀ କାହାକୁ ନାହZ ଛାଡ, 

କେରନାହZ େଭଦଭାବ ଏ କେରାନାଝଡ  

କାଲି ଯିଏ ସାଥୀ ଥିଲା େମା ମନର ମିତ, 

େକମିତି ଛାଡିବି କୁହ ଆଜି ତାର ହାତ 

ସମୟ ହାତେର ପରା ଏ ସଂସାର େଡାର, 

େକମିତି ବଦଳିଗଲା ସମୟର େମାଡ 

 

 

 

 

ଶମ{ଳା ସାହୁ 

 

 

 

େକହି ନଛୁଇଁେବ ଏଠି କାହାରିକୁ ଆଜି 

ସଂସାର େଡାରେର ବtା ଜୀବନ ଆଜି 

େକମତି କହିବି ମଁୁ ଏ ଦୁଃଖର କାହାଣୀ, 

କେରାନାର ଭୟ େହାଇଛି ଆଜି ଭାରି 

ଏମିତି େସ ମହାମାରୀ ନାମ ତା କେରାନା, 

କାହାରିକୁ େଦେଖନାହZ, େକ ପର େକ 

ଆପାଣା 

ବିଶ�େର କେରାନା ରେଚଇଲା ତାuବଲୀଳା, 

ସେଚତନ ନେହେଲ ବୁଡିବ ମାନବ ସମାଜର 

େଭଳା | 
ଛାତ� ୀ, େରାଲାu ଫାମ�ାସୀ କେଲଜ, 

ବ� ହG ପୁର, ଓଡ଼ିଶା 
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ଏଇତ ଜୀବନଏଇତ ଜୀବନଏଇତ ଜୀବନଏଇତ ଜୀବନ    
କାହାରି ଜୀବନ ନୁେହଁ ଚିର�ାୟୀ 
ଧନୀ େହଉ ବା ଗରିବ.. 
अଭିନୟ େଶେଷ अେଫରା ରାଇେଜ 
ଦିେନ ତ ଯିବାକୁ େହବ ।(୧) 
 
अଧା ରହିଯିବ େଯେତ ସବୁ ସ¡ପi 
अଧା ରହିଯିବ ଆଶା.. 
ପgୀ ଉଡ଼ିଯିବ ସବୁ ଦିନ ପାଇଁ 
ଖାଲି ପଡ଼ିଥିବ ବସା ।(୨) 
 
ଦଶ, ବାର ଦିନ ପକାଇଣ ମନ 
ଝୁରିେବ ଆପଣା ଜେନ.. 
କିଛି ଦିନ ପେର ଭୁଲି ଯିେବ ସବୁ 
େକହି ରଖିେବନି ମେନ ।(୩) 
 
 
 
 

ପ�ଭାସିନୀ େସନାପତି 

 

 
ଜନମ, ମରଣ ଏଇତ ଜୀବନ 
ଆସିବା, ଯିବା ର େଖଳ.. 
अଳପ ଦିନର ଗଳପ ସରିେଲ 
ଡ଼ାକି େନବ ଦିେନ କାଳ ।(୪) 
 
ତଥାପି ବୁେଝନା ଏ अବୁଝା ମନ 
gଣିକ ସୁଖେର अt.. 
ଗଲା େବେଳ ସାେଥ କିଛି ବି େନବନି 
େବାହି େନେବ ଚାରି କାt ।(୫) 
 
ଜୁଇ ର ଖଟେର ଏଇ ଶରୀର ଟା 
େହାଇଯିବ ଦିେନ ଲୀନ.. 
ମାଟିର ଏ ଘଟ ମାଟିେର ମିଶିବ 
ରହିବନି କିଛି ଚିହi  ।(୬) 

ଭିzାରପୁର, େଖା��ା 
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अଧୁରା େପ�ମअଧୁରା େପ�ମअଧୁରା େପ�ମअଧୁରା େପ�ମ    
ଜୀବନ ଯୁ�େର        ହାରିମଁୁ ସାରିଛି 

ଜିତିବାକୁ ଇkା ଥାଇ, 

ସମୟ ସାଥୀେର      ବାଟ ଚାଲିବାକୁ 

ସାଥୀ େମାର େକହି ନାହZ ।। 

 

େପ�ମର ଫୁଲକୁ         ସଜାଇ ରଖିଛି 

ହୃଦୟ ଭିତର େଥାଇ, 

ବଣମଲB ୀ େସତ       अକାେଳ ଝଡୁଛି  

ସେତ ବାସ ହରା େହାଇ ।। 

 

ଫୁଟୁନାହZ ଆଉ         ମନ ଉପଵେନ 

େପ�ମର ପ�ୀତି ସୁମନ, 

ଶୁଭୁନାହZ ଆଉ           ଭ� ମରର ସ�ର 

ମଧୁମgୀ ର ଗୁsନ ।। 

 

 

ଶିଶିର କୁମାର ସାମଲ 

 

 

 

 

ହୃଦୟ କାEୁଛି           ଗୁମୁରି ଗୁମୁରି 

ନାହZ ଆଜି େପ�ମ ତାର, 

ସରଗ ରାଇେଜ      ଘର େତାଳିଥିଲା 

େହାଇଗଲା ଯାଯାବର ।। 

 

अଧା ରହିଗଲା       େପ�ମର କାହାଣୀ 

େହବନାହZ େକେବ ପରୂା, 

ଆର ଜନମକୁ         ବାକି ରହିଗଲା 

ସପନ େହଲା अଧୁରା ।। 

 
କ©ିପୁର, ଯାଜପୁର 
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ମମତାମୟୀ ମାଆମମତାମୟୀ ମାଆମମତାମୟୀ ମାଆମମତାମୟୀ ମାଆ    
ତ�ାଗର ମରୂତି , କରୁଣାବାରିଣୀ, 

ଜନG ଦାତ� ୀ ମାଆ ବା�ଲ�-ମମତାମୟୀ | 

ଜଗତେର େଶ�. ତାହାରି ସାଧନା 

ରjେଦଇ ଏ ଦୁନିଆକୁ ଗଢିଛି େସହି ।। (୧) 

 

ତା ଗଭ�ଗୃେହ अତି ସରାଗେର 

ଜୀବନ େହଲା େମା अୟମାର� । 

ତା ପଣତକାନୀ ସୁଶୀତଳ ଛାଇ 

ଚଳାପେଥ ଭରିେଦଲା େକେତ େସୗରଭ ।। (୨) 

 

ଆଖି ଲୁହ ଛିଂଚି ଖତ,ସାର େଦଇ 

େଛାଟ ଚାରାଟିକୁ ବଡ଼ ବୃg କରିଲା । 

କଂଚା, ପଥୁରିଆ ମଟାଳ ମାଟିକୁ 

ନିଜ ରj, ମାଂେସ ନୂତନ ଆକୃତି େଦଲା ।। (୩) 

 

ଥିଲି ସୁନାପୁअ ତା କୁଳନEନ 

େସେନେହ ଡାକୁଥିଲା ନୟନତାରା । 

େବଣୁଧର ସୁରୁଜାଳ 
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କହୁଥିଲା ତାର अସମେୟ ବୃ�ାକାେଳ 

ତାର अtରଳଉଡି େହବ ସାହାରା ।। (୪) 

 

ବଡ଼ अଫିସର େହାଇ, ସୁEରୀ ¤ୀ ପାଇଲି, 

ମାୟା ବtନେର ନିଜକୁ ହେଜଇ େଦଲି । 

¤ୀ ବ�ୟବରାଦେର ବ�a ରହି ପୁଣି 

ମାଆର ମମତା ସବୁ ଭୂଲି ମଁୁ ଗଲି ।। (୫) 

 

ଭୂଲିଗଲି େଭାକ ଉପାସେର ରହି ଯିଏ 

ଦିେନ େପଟ ପରୂା େମାେତ ଖୁଆଉଥିଲା । 

ସୁେଖ ନିଦ� ା ଯିବି େବାଲି ନିଜ େସଜ େଦଇ 

ନିତି ଓଦା େସଜେର େସ େଶାଉଥିଲା ।। (୬) 

 

ଆଜି େକାଟିପତି େହାଇ ମଁୁ ଗଲି, 

ମମତା ବtନ ଛାଡି ଆସିଲି । 

ପାଇଲି ବଂଗଲା, େପାଷା କୁକୁର 

ବୁ�ାଶ�ମ େହଲା େମା ମାଆର ଘର ।। (୭) 

 

େଦଇ ନାହZ େକେବ ସ|ାନର େସବା 

ତାର अସମେୟ ଦୁ�{େନ । 
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ମାଆ େବାଲି ଆଜି େକମିତି ଡାକିବି, 

ନିଜ କୁକମ� ପାଇଁ ନିEିତ େହଉଛି ମେନ ।। (୮) 

 

ସଂସାର ପଥେର ହାତ ଧରି େମାର 

ବାଟ ଚାଲିବା ଯିଏ ଶିେଖଇ ଥିଲା । 

ବଡ େହାଇ ଆଜି ତାକୁ ଭୂଲିଗଲି 

େକାମଳ ଓେଠ େଯ ଭାଷା ସଂଚରି ଥିଲା ।। (୯) 

 

ନିସ�ାଥ�ପର ତା'ର େସiହ ମମତା 

କାଯ�� ଯାର ସଦା ଭଲପାଇବା । 

ସରୂgାକବଚ अେଟ ତାର େପ�ମ 

କ©କିତ ପେଥ ପୁ� ବୃ�ି କରିବା ।। (୧୦) 

 

ମା' ପରି େଦବୀକୁ ଗୃହ-ମEୀରେର 

େଯଣୁ �ାନ ଟିେକ େଦଇପାରିଲି ନାହZ । 

ଦାନଧମ� କରି େକାଟି ଖଚ� କେଲ 

ମଁୁ ମଣିେଷ ଗଣନା େହାଇବି କାହZ ।। (୧୧) 

 

ତା' ସ�ପi ମହଳ ପରିପ!ୂ� େହଉ, 

ସଂକ} ନିअେହ ସ|ାନଗଣ । 
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ତା' ଚରଣ ତେଲ େଯାଡ଼ ହa େହାଇ 

ନିତି अରପିବା ଶ��ା ସୁମନ ।। (୧୨) 

 

ମାଆର ତୁଲନା ମାଆ ଏକା ସିନା 

ତାହାକୁ କିଏ ବା ସରି । 

ଦିନ ରାତି ବସି ତା'ର  ଗୁଣ ରାଶି  

ଭାଷିେଲ କି ଯିବ ସରି ।।  

 
         

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

େବଣୁଧର ସୁରୁଜାଳ 
େସାନପୁର, ସୁବ!�ପୁର 
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ବୀର ଜାତେକ ନାହZ ଡର ଭୟବୀର ଜାତେକ ନାହZ ଡର ଭୟବୀର ଜାତେକ ନାହZ ଡର ଭୟବୀର ଜାତେକ ନାହZ ଡର ଭୟ    
ଗୁଳି ବଷ�ୁଛି  ସୀମାେର ଆଜି gଣକୁ gଣ , 

 अଗିi େଖଲୁଛି  ନଗେର ପଲB ୀେର େସଥି ପାଇଁ  ଜଲୁଛି ବଣ,, 

ଯୁ�ଯାନେର ଆମର  ଯାଆ|ି େଯେତକ ସଇନ� , 

 ରj ଗରମ ଆମର ଆଗେର କେର େଯେବ ସତୃ ଜଘନ�,, 

ସୀମା େର ଥାଇ ଶତୃର ପଥକୁ ଲg କର|ି , 

 ଶତୃ ଆଗେର ବtୁକ ଧରି ଦେ� ଧରି ଉଭା ହୁअ|ି ,, 

ଚୀନ େଦଶ ଆମର ସୀମା କୁ ଲzି ଆସୁअଛି, 

 ସଇନ� ମାେନ ତାକୁ ମୁହ େତାଡା ଜବାବ େଦଇଛି,, 

ସଂଗ�ାମ ରେତ अଛ|ି  ଆମର ଯବାନ ବୀର , 

 ସୀମା େର ଆଜି ଭାରତ ମଁା ଗାନ କ�ି ଉଠୁଛି ଶ�ର ,, 

ସୀମା େର ଥାଇ ଏପଟ େସପଟ ଦୃ�ି ପକାଉଥା|ି ଦୂରକୁ ଦୂର , 

 ଗୀଷG  ,ବଷ�ା, ଶୀତ ସବୁ ସହ� କରୁଛ|ି ଆମରୀ ସଇନ� ବୀର,, 

ଶସ� ଶ�ାମଳ ପଲB ୀ ମାୟା ସବୁ କୁ ଛାଡିବାକୁ ପେଡ , 

 େଦଶ ପାଇଁ େସ ସତୃ ସେz ଜୀବନ ସହିତ ଲେଢ,, 

େଯେବ ଆସିବ ବୀର ଗ�ାମ କୁ ବରଷ କୁ ଥେର, 

 ଚାହZ ରହିଥାଆ|ି ବାଟକୁ ମା ବାପା ଭାଇ ଭଉଣୀ ଘେର,, 

ଆଶିଷ େଜ�ାତିଷ 
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ଆସିଛି ବଲି ଗଁା େଲାକ ଆମ ଘେର ସେବ ଭିଡ ହୁअ|ି  , 

 ମେତ େଦଖି ସମa,ର ମନ ଟିକିଏ ହୁअଇ ସା|ି,, 

ଗୁଲି ବାରୁଦ କଥା ସବୁ ପଚାର|ି , 

 ସୀମା କଥା କହିେଲ ସମେa ଡରି ଯାଇଥାଆ|ି,, 

େକେତ େଯ କହ|ି ସଖା ସେହାଦର, 

 ଗୁଲି  ବାରୁଦ ଫୁଟୁଥାଏ  ତେତ ନ ଲାେଗ ଡର,, 

ମଁୁ କହୁଥାଏ ଏକା ସାz ଥାଉ ସମେa ବୀର, 

 ଗୁଲି ଏ ପଟରୁ େସପଟରୁ ଆସୁଥାଏ ବାରbାର ,, 

େଯେତ ବୀର ଜାତେକ ନାହଁ ଡର ଭୟ 

 ସମେa ଆେମ ଭାରତୀୟ ଏଇଠି ଆମର ପରିଚୟ 

 

    

 
 

 

 

ଗ�ାମ- ଯୁବାେଖାଲ ,େପା-କଟାବାହାଲ, 

ବB କ- ଗାଇସିେଲଟ୍,ଜିଲB ା- ବରଗଡ, (ଓଡିଶା) 

ପିନ୍-୭୬୮୦୩୬ 

େମା-୭୬୮୩୮୭୦୬୪୮ 
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ବଷ�ା େହବାପେରବଷ�ା େହବାପେରବଷ�ା େହବାପେରବଷ�ା େହବାପେର    
ହଠାତ୍ କିଛି ସେ�ାହନି ଶ�ର  

ଚାପ ଗୁsରେଣ ମଁୁ ହତବାକ୍, 

େମା ଫ��ା ଝକ�ା ର ଦର ଆଉଜା କବାଟ 

ଫାେ,। 

ମୃଦୁ ମଧୁ ମିଶା अମୃତ େକଇ ବୁEା  

अ} अ} େହାଇ ଆ,ି େଦଲା  

େମା ଶିହରିତ ବୟସର ଜଖମୀ େଯୗବନକୁ, 

େମା ଉଦାସୀନତାର  

ଧସୂରିଆ କାନଭାସ ଉପେର। 

 

 

 

 

 

 

 

ପ�ଭାତ ବଳ 

 

 

 

େହେଲ ମଁୁ କିh ମୁଦି େଦଇ 

 େମା ଆଖି,ହୃଦୟ ଓ ଝକ�ା କୁ, 

େଲଉଟିବାର ଠିକ ପୁବ�ରୁ  

ପଥରୁ� କେଲ େମାେତ  

େମ�ାଏ େବଦରଦି ସମୀର, 

ଫୁଟାଇ େମା ଶୁ� େବୖଶାଖୀ ଶରୀେର  

ଶ�ାବଣର अ}gଣି ରjଜବା। 

େଦହ,ମନ ଆଉ ଝକ�ା  

ସମେa ତ ଭିଜିସାରିଥିେଲ अବାେଧ�। 

ପେରାgେର ମଁୁ ବି !  

ଆେମ ସମେa ଏେବ ସମପ{ତ  

ଶିଶୁଟିଏ ପରି ବଷ�ାର ପହିଲି ପଣେତ। 
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ମାଟି ସହ ଆକାଶର ଘଟିସାରିଥିଲା ସbt, 

ନାକ ଓ ମନ अଘ�ାଣ କରୁଥିେଲ  

ପି�ୟାର ପ�ଖାଳିତ େକଶ, 

ଠିକ େଯମିତି ଭିଜା ମାଟିର ତାଜ଼ା ଗt। 

ବାରିପଟ ଗୁହାଳ ମଥାନ ଉହାଡୁ  

ଠାଏ କରି ପିଟିଲା ଘଡଘଡି, 

େସଠି ତୁମ ବୁକୁେର ଖସୁଥିଲା 

 ମିଳନର େପୗନପୁନଃ अତଡା। 

ମଁୁ ଏଠି େଖାସି େହଉଥିଲି ସାଜି ତୁମ ଗଭାର 

 अଦିନିଆ ଶ�ାବଣର କ}ିତ କୃ�ଚୂଡା। 

ଏଇ ଏେବ ଛିଟିକି ପଡିଲା 

 ଓଳାପାଣି େକଇ ବୁEା, 

ଠିକ େଯମିତି ତୁମ ଭିଜିଲା େକଶ ଓ େବଶରୁ 

 ଥପ୍ ଥପ୍ େହାଇ ଝରୁଥିଲା  

ଲାଜ ମିଶା େପ�ମ ବୁEା ବୁEା। 

 

 

 

 

 

 

 

 

ମଁୁ ଚିହZକି ଉଠିଲି  

ଦଲକାଏ ଶୀତୁଆ ପବନେର , 

େବାେଧ ବଷ�ା େଟାପା ସବୁ  

अଭିମାେନ କରିସାରିଥିେଲ ପ��ାନ  

େମା କ}ନାର ନକଲି ନକ�ରୁ, 

େମା ଠୁ େମା gୀଣ େଯୗବନକୁ ଲୁଟିେନବା 

ପେର। 

ଦାେu ଓଳାପାଣି ସବୁ  

ଗୁମୁରି ଗୁମରି କାଟୁଥିେଲ ସअୂ,  

ଭାସୁଥିେଲ ଶନୂେଫାଟକା। 

ଠିକ େଯମିତି ତୁମ ଓଠର ତାb�ଳ େଦଇ  

ଭାସୁଥିଲା ଆମ ମିଳନେର ମଧୁ ଲୁହ, 

େମା ଛାତିେର ହଜାେର ଛନକା 
କରଣେପାଖରି,ଭଦ�କ 

୯୭୭୬୬୬୮୦୭୩ 
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କର ପ�ଭୁ ଶ�ନାଦକର ପ�ଭୁ ଶ�ନାଦକର ପ�ଭୁ ଶ�ନାଦକର ପ�ଭୁ ଶ�ନାଦ    
େମଘ େମଦୁରିତ ତନୁ ପୁଲକିତ 

 ପ�ତିଟି ନିଶ�ାସ ଖେର 

 ନିକୁs କାନେନ େଦଖି ନବଘେନ 

େଯେହi   ଶିଖୀ ପୁk ଥେର।  

 ସେତକି କାଳିଆ ଭାବର େଭାଳିଆ  

ବେସଇ େଦଇଛ ହାଟ 

 ଉଜାଣି ଯମୁନା ଡାେକ କାହi ା କାହi ା 

ହଟିଆ ଲଗାଏ ନାଟ।  

ଆଖିର କଜ� େଳ େଗାପୀ େଖାଜିବୁେଲ 

ମନ ମତାଣିଆଁ େବଣୁ 

େହ ନଟ ନାଗର େଖାଜିବୁଲ ସର 

େଖାଜୁଛ ଭାବର େରଣୁ।  

ପାଇବ କି ଥେର ଏ କଳିଯୁଗ େର 

େଗାପିକା ଭାବ ତୁମର 

େସ ବଂଶୀ ସ�ନକୁ ନିେରଖି ତାହାକୁ 

କିଏ କରିଛି ନିଜର ? 

ମେନାରsନ 
ସୁରୁଜାଳ 

 

 

ନିଜ ପାଇଁ ଶୁଳ ସଜା ହୁଏ ଫୁଲ 

କଂସ ସାଜିଛି ମାନବ 

ତୁମ ନାମ ରସ ମଧୁର ପରଶ 

ପିଏଇ ଦିअ େକଶବ।  

ଭକତର ଡାକ ଶୁଣିଲ କି ଠିକ 

ଭj ଶନୂ� ବଡଦାu 

ନିଆରା ଦଶ�ନ ଆରତ ଭsନ 

ତୁମ ଆେଗ ସବୁ ପu।  

ତୁେମ ଥାଉ ଥାଉ ଆେହ ମହାବାହୁ 

କେରାନା ଉଡାଏ ନିଦ 

େପଶି ଦିअ ଚକ�  ନାଶ ଯାଉ ନକ�  

କର ପ�ଭୁ ଶ�ନାଦ।  
 अଇଁଲାପାଲି, ଧମା, ସbଲପୁର 
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ଚିତ�  କ}ଚିତ�  କ}ଚିତ�  କ}ଚିତ�  କ}    
ଫାଲଗୁନ ପ!ୂ{ମାର ସୁବ!� ତିଥିେର, 

ବତାୟନ ପାେଶ ପି�ୟା କାହା अେପgାେର..! 

େକେତ ଦିନ ତେଳ ଥେର 

େଦଖିଥିଲି ତାକୁ 

ମନ ଝୁରୁଥିଲା ତା'ର 

େଷାଡଷୀ ରୂପ େଦଖିବାକୁ 

େସହି ଘନ କୃ� େକଶ 

େସହି ଶୁଭ�  ସgୂG  ବାସ 

େଗାଲାପି अଧେର ପୁଣି 

ମୁରୁକି ମୁରୁକି ହସ 

 

 

 

 

 

 

େସୗମ�ରsନ େgତି 

 

 

 

 

 

 

ତା'ର ଲାଜୁଆ ଚାହାଣୀ 

ତା'ର ରାଜହଂସୀ ଠାଣି 

ହୃଦୟକୁ ସେତ େମାର 

େନଉଥିଲା କିଣି 

अtାର ପାହଚ େଡଇଁ ସଯୂ�� େଯେବ 

େମା ଘର କାÑେର େଲଖିଲା କବିତା 

େମା ମନର କାନଭାସେର ଆେପ ଆେପ 

ଆ,ିେହଲାପି�ୟା େତା ମୁହଁର ନୀଳଜହi  ନ�ା 
ସୁବ!�ପୁର, ଓଡ଼ିଶା 
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ଲୁହଲୁହଲୁହଲୁହ    
େକେତେବେଳ ଦୁଃଖ େର  

େକେତେବେଳ ସୁଖ େର 

ସାz େଦବାକୁ, 

େବାହି ଆେସ ଦୁଇ େଟାପା ଲୁହ । 

 

ତାର ବି अେନକ କାହାଣୀ  

अେନକ ଉପନ�ାସ 

अେନକ କବିତା  

अେନକ ଗିତି କବିତା अଛି । 

 

େକେତ େବେଳ ଆଖି କଣ୍ କୁ ଜେକଇ େହଇ ଆେସ 

େକେତେବେଳ ଆଖିେର ସୃ�ି େହଇ ଆଖିେର ହZ  ନିଜ େଥାମି ଯାଏ  

ଆଉ େକେତେବେଳ ବନ�ା ର ଧାର ପରି 

ଆଖିରୁ ଝରି ଆସି..... 

ଚୁବୁକ୍ ର ପାହାଡ କୁ अତିକ�ମ କରି 

େବାହି ଚାେଲ । 

ପ!ୂ{ମା େଲ,ା 
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େବେଳ େବେଳ ତାକୁ... 

ନିଜ ରୂପ ଲାବନ�ା େର ସମାହିତ କରିନିଏ ଓଠ,  

ଆଉ େବେଳ େବେଳ ଓଠ ର ମାୟା େର  

ନ ପଡି େବାହି ଚାେଲ ହୃଦୟ अଭିମୁେଖ 

ହୃଦୟ କୁ ~ଶ� କରି, 

ଟିେକ ସା|୍ଵନା େଦବା ପାଇଁ । 

 

େବେଳେବେଳ अtାର ରାତି େର  

ତକିଆ ଉପେର ନିଜ କୁ ଆତG ସାତ କରି ଦିଏ, 

ଆଉ େବେଳ େବେଳ ଯିବାର ପ�ମାଣ ସ¡ରୂପ  

ଆଖିର ଦୁଇ ଧାର  

ଛାପ ଛାଡି େଦଇ ଯାଏ। 

 

େକେତେବେଳ ତାକୁ ହାତ ପଛିନିଏ  

ଆଉ େକେତେବେଳ  

अଝାଟିଆ ପିଲା େଟ ପରି  

ଚି�ାର କରି 

େବାହି, ଚାଲିଯାଏ । 
ଆଇ. ଆଇ. ଟି, ଧାନବାଦ 
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ଦୁନିଆର अଜବତାଦୁନିଆର अଜବତାଦୁନିଆର अଜବତାଦୁନିଆର अଜବତା    
କିଏ ଉ�େର ତ କିଏ ନି�େର, 

କିଏ ଆଗେର ତ କିଏ ପଛେର, 

କିଏ ସୁଖେର ତ କିଏ ଦୁଃଖେର, 

ଦୁନିଆର अଜବତା ବୁଝାଯାଇ ନପାେର।(୧) 

 

ନଖାଇପାରି କିଏ ପକାଏ ଡ�ବିନ୍ େର, 

କାହା େପଟ, ବିକଳ gୁଧାତ� ନିଆଁ େର, 

କିଏ ଦିନ କାେଟ ଖୁସି ସଗ�ମ େର, 

କାହା ରାତି ପାେହ ଦୁଃଖର ଦାଦନ ମୁଖାେର, 

ଦୁନିଆର अଜବତା ବୁଝାଯାଇ ନପାେର।(୨) 

 

େସା ରୁମ୍ େର େପାଷାକ, କେqଇ େଦହେର, 

ରାaା କଡ଼େର କିଏ ଶୀତେର ଥେର, 

ବଷ�ାର ତ ଘନତାକୁ अଟକାଏ, କିଏ େରନେକାଟ େର, 

ତ,କାହା ଲୁହ ଲୁଚିଯାଏ अଛପର ଘେର, 

ଦୁନିଆର अଜବତା ବୁଝାଯାଇ ନ ପାେର।(୩) 

େଜ�ାତିଶ�ୀ ପାଣିଗ�ାହୀ 
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କାହା ଖରାଦିନ ବିେତ ଏ.ସି. ଆଉ ଥମ୍ସପ୍ େର, 

କାହା ପାଇଁ ତ�,ହୁଏ ତୃ�ି ଆbଗଛ ତେଳ, 

କିଏ ଲg ଲg ର ମାଲିକ, େଗାେଟ ଦaଖତ େର, 

ତ,କାହା ଦିନ ବିତିଯାଏ, ବିଲବାଡ଼ି अନୁଭୂତିେର, 

ଦୁନିଆର अଜବତା ବୁଝାଯାଇ ନପାେର। ( ୪) 

 

ଉ� ନି� ମେଧ� େଭଦଭାବ କେର, 

ଗରିବର ଗରିବିକୁ ପରିହାସ କେର, 

ଦୁଃଖୀର अସହାୟତା କୁ େଗାଇଠା ମାେର, 

ନିଜ ଖୁସି ପାଇଁ ଧନୀର େଗାଡ଼କୁ ଧେର, 

ଦୁନିଆର अଜବତା ବୁଝାଯାଇ ନପାେର। (୫) 

 

େନାଟ ଭାରିପେଡ ମEିର ଦାନ ବା�େର, 

ଭିକାରୀଟି ଭାରିପେଡ ନିEା,अପବାଦର ତେଳ, 

ଉ�ଲg� ଭାରିପେଡ ଲା�ତାର ତେଳ, 

ମନ କେହ,ସମାଜ ବଦଳି ଯାଆେର, 

ସତେର,ଦୁନିଆର अଜବତା ବୁଝାଯାଇ ନପାେର।(୬) 
ଗ�ା/େପା: अେ|ଇ, ବB କ୍: ମାଶ�ାଘାଇ, 

ଥାନା:ପାଟକୁରା, ଜିଲB ା: େକE� ାପଡ଼ା, େମା:୬୩୭୦୮୦୬୧୮୭ 
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ବଷ�ାଭିଜା ପି�ୟାବଷ�ାଭିଜା ପି�ୟାବଷ�ାଭିଜା ପି�ୟାବଷ�ାଭିଜା ପି�ୟା    
ପି�ୟା ତେମ ବଷ�ାେର ଭିଜୁଛ 

ନା ବଷ�ା ଭିଜଉଛି ତୁମକୁ ତା କାମନାର ~ଶ�େର 

ତା ରିମ୍ଝିମ୍ େଟାପା ଆଉ 

େବzର େକଁ କଟର ଶ�େର, 

କାେଳ ଲୁଟିେନବ ତୁମର ସମa େସୗEଯ�� 

ଆଉ ମୁµେହବ ଓଦାବ¤ ଆଢୁଳେର ଲୁଚିରହିଥିବା 

ତମ अ��ନଗi ଶରୀରକୁ େଦଖି, 

अକାରଣେର ତେମ ପାଲଟିଯିବ अ|ଃସ�ତା ନାରୀ◌ିଟିଏ 

କାେଳ ସମାଜ କହିବ ତୁମକୁ ନି�ପଟ କଳ,ିନୀେଟ, 

େଫରିଆସ ପି�ୟା 

ଏ ବ!ିଳ ଦିଗ୍ ବଳୟକୁ 

ମଁୁ ତୁମକୁ ଏଠି अେପgା କରିଛି 

ଜେଣ अଭିଶ� ଡିମିରିଫୁଲ ପରି। 

 

ମଁୁ େସଇ अଭିଶ� ଡିମିରିଫୁଲେଟ 

ଯିଏ अଦୃଶ� ହୁଏ ସକାଳର ପହିଲି ~ଶ�େର, 

ରମାକା| େସଠ 
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ବଣମଲିB  ପରି ବଣେର ଝରିଯାଏ 

ଏକ ଦୀଗହୀନ ଦୀଗ| अନୁେକାଣେର, 

ଆଉ अଭିଶ� େହାଇ ଭାସିଭାସି ଚାଲିଯାଏ 

ଭାଗ�ବୀ ନଦୀର ବଢିପାଣିେର। 

କାେଳ ତେମ େଫରିଆସିବ ସsବତୀ ନାରୀେହାଇ 

ଗଁା ତୁଠର େକଉଁ ଏକ ନିକା� ବନେର 

ତୁମ ସହ େହବେମାର ଗୁ�ପ�ଣୟ , 

ଏ अଭିଶ� ଜୀବନ େହବ ସାଥ�କ 

ମଁୁ अେପgା କରିଛି ପି�ୟା 

अେପgା କରିଛି।.           

 
 

 

 

 

 

ସiାତକେ_ାର ଷ. ବଷ�, ସାମ| ଚE�େଶଖର                                 

ସ�ୟଂଶାସିତ ମହାବିଦ�ାଳୟ ପୁରୀ,  

ପାରିେଦାବtା, ବସୁେଦବପୁର, ପୁରୀ  

େମା : ୮୨୪୯୮୦୪୬୭୬ 
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ମହାନ େଯା�ାମହାନ େଯା�ାମହାନ େଯା�ାମହାନ େଯା�ା    
ବିରି,େକାଳଥ,ଧାନ,ମୁଗ, 

 ଗରୀବର ଏେହଉଛି ପି�ୟ ସାଂଗ। 

ଦୁନିଆେର େସ ହZ ଭଲ, 

 ଯାହାପାେଖ ଥାଏ ମା'ରୁପି ବିଲ। 

ଦିନରାତ� କୁ ଭୁଲି କେର େସ ଫସଲ, 

 ସମାଜକୁ ବା©ିଥାଏ ଫୁଲ ହZ ଫୁଲ। 

ହାରିଯାଏ ତା'ପାେଖ ବଷ�ା, 

 େକେବ ନଥାଏ ତା'ମେନ ଈଷ�ା। 

 .......……(୧) 

କେର େସ ଶ�ମ ମାରି ଖuିକାସ, 

 ଜମିେର ପେଡ ଧରି ମାସ ମାସ। 

ପକାଏ ବିପେଦ ତାକୁ ପାଣିପାଗ, 

 ତଥାପି ନଡରି କେର ଶାଗ,ମୁଗ। 

अମଳ କେର େସ ଉଡ଼ାଇ ହଂସା, 

 େକେବ ଦୁଃଖ େଦଇଯାଏ ମଷୂା। 

ଭାରୀ ସ�ାଭିମାନୀ,କେହ ନାହZ ମାଗ, 

ସG �ତିରsନ ବାରିକ 

 

 ସବୁେବେଳ େବାେଲ ତୁେମ ଲାଗ 

ଲାଗ। 

 …………(୨) 

gତି ସେହ ସିନା ନଥାଏ ରାଗ, 

 କିh କପଟିଆ ଲଗାଏ ଦାଗ। 

ଯଦି ହୁଏ ବଷ�ା,ସବୁ ମୁଗ ଗଜା, 

 ସକ�ାର ଦିଏ ଚାଷୀକୁ ସ�ା। 

ସାହୁ, ମହାଜନର अଧିକ अମଳ, 

 ଚାଷୀ କରିଥାଏ କ� ପ�ବଳ। 

େନଇଥା|ି ସହରୀ,अଧିକ ମ�ା, 

 ଖାଇକି ଚାଷୀ ଦ� େବ� ପି�ା। 

 ……………………(୩) 

ତ�ାଗ େଦଇ ନିଜ ଖୁସିକୁ ଝାସ, 

 ଫଳାଇ ଥାଏ अନ� ମୁେହଁ ହସ। 



ଆହ� ାନ
 ଇ-ପତି� କ

ା 

ଆହ� ାନ ଇ-ପତି� କା, ପ�ଦଶ ବଷ�, अ�ମ ସଂଖ�ା, अଗ� ୨୦୨୦ Magazine Downloaded from www.aahwaan.com 

ଆହ� ାନ ଇ-ପତି� କା ସ�ୂ!� ନିଃଶୁ$ ବିତରଣ େହତୁ ଡା େଜ�ାତି ପ�ସାଦ ପ*ନାୟକ, -ାରା ପ�ତି.ିତ ଓ ପ�କାଶିତ    Aahwaan.com  Aahwaan.com  Aahwaan.com  Aahwaan.com     365 

ମୁେହଁ ତା େସBାଗାନ,େହ ଚାଲ,ଚାଲ... 

 କିଏ ବା େଦବ ତାହାରି ମଲୂ। 

 ………………(୪) 

ନଥାଏ ସମୟ ନାତିକୁ େଗଲ, 

 କିh ପରିଶ�ମୀ େଯାଗାଏ େତଲ। 

ନିକେଟ ନଥାଏ କୁଡିଆ କୁଶ, 

 ତଥାପି ହସାଏ ଦିଗ ଦଶ ଦଶ। 

 ………(୫) 

େଦଇ ପାରିବାନି ତା'ସହ ତାଳ, 

 କିh କଥାେହାଇଥାଉ େହଇ ମାଳ ମାଳ। 

ଗିଳିଥାଏ େସ ସବ�ଦା ନିଆଁ, 

 ହଁ େସଥିପାଇଁ ତ ହେସ ଦୁନିଆ। 

 …  ……(୬) 

ତଥାପି अମୀର କେହ ତାକୁ ମଳ, 

 କବିର ଆଗେର କିh, େସ ସବୁଠୁ ସବଳ। 

ନିଜର ଜୀବନ କରି ନିଆଦିଆ, 

 ଗଢିଥାଏ େସ ସୁନାର ଶୁଆ। 

ତା'ପାେଖ ନୁେହଁ ବଡ଼ ତା'ଛୁଆ, 

 ସବୁେବେଳ କେହ େମା ମାଟି ମା,େମା ମାଟି ମାଆ। 
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 .……(୭) 

ସ�ାଥ�ର ଦୁନିଆ ଦିଏ ତାକୁ ଲ�ା, 

 ସ�ାଥ�ପାଇଁ ମଧ� ପଡ଼ିଥାଏ େଖାଜା। 

ନଥାଏ ତା'ପାେଖ ସୁନାର କଂସା, 

 କେହତ! ବଳିଆ ମହାନ୍ ଚଷା,ମହାନ୍ ଚଷା। 

 ………(୮) 

 

 
 

 

 

 

 

ଗ�ାମ-अନୁପଲା, 

େପା.अ-अେ|ଇ, 

ବB କ-ତିେ_�ାଲ, 

ଗ�ା.ପ-ସାମ|ରାପୁର, 

ପିନ୍-୭୫୪୧୬୨ 

ଜିଲB ା-ଜଗତସିଂହପୁର, 

େମା-୬୩୭୦୮୦୬୧୮୭। 
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ଝଡ଼ି ବରଷାଝଡ଼ି ବରଷାଝଡ଼ି ବରଷାଝଡ଼ି ବରଷା    
େସଦିନର େସଇ ଝଡି ବରଷାେର  

 େଖାଜୁଥିଲି ପି�ୟା ତେତ  

ପାଇଲିନି ଚିହi  ମିଳିଲାନି କିଛି  

ବାଧିଲା େଲା ଭାରି େମାେତ,  

କଣ ପାଇଲୁ େଧାକା େଦଇ ସେତ 

 अଶା|ିେର ବ�ି ବ�ି 

ଆଜିବି େଖାଜୁଛି ପାଗଳ ପରିକା  

 ସମାଧି ପାଖେର ବସି,  

କଥା େଦଇଥିଲୁ ସାତ ଜନମକୁ  

 ରହିବା ଏକାଠି େହାଇ  

େକାଉଠୁ ଆସିଲା ଝଡ େତାଫାନ େଲା  

 ସବୁ କିଛି େନଲା େଧାଇ,  

 

 

 

 

କୁମାର େଲାେକଶ୍ 

 

ଆଖିେର ରହିଛି େପ�ମ ର ନିଶା େଲା 

 ଓଠେର େପ�ମର ଭାଷା  

अଧା ବାେଟ ପି�ୟା ଛାଡି ଚାଲିଗଲ  

 ଭାzି େଦଇ େମାର ଆଶା,  

େସଦିନୁ େଦଖିେଲ ଝଡି ବରଷାକୁ  

 ମନେର ଆଶଇ ଭୟ 

ରହିଛି ରହିବି ସମାଧି ପାଖେର  

 ହଉ ପେଛ ଝଡ ଥୟ, 

ଝଡ ନ ଥମିେଲ ମେନ ପଡିବ େଲା  

 ପୁରୁଣା ଦିନର କଥା  

ଭାବିଲା  େବଳକୁ ମନେର ଏସବୁ  

 ଘରିୂ ବୁେଲ େମାର ମଥା  । 
େଢ,ାନାଳ , େଗାରଡାପାଳ  

     ୭୯୮୧୩୧୦୭୧୯ 
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ବିଶ�ାସବିଶ�ାସବିଶ�ାସବିଶ�ାସ    
ପ�ଥମଥର େଦଖିଲି 

ସମାଜରୁ ଲି� 

ବିଶ¡ାସର ~ଶ� 

ଆଉ ଛୁଉଁନି କାହାକୁ 

େସ ଏେବ ପରଜୀବୀ 

ତା କ,ାଳେର 

ହୁତ ହୁତ୍ ବ�ାେ¨ରିଆ 

େଶୖବାଳର ଦୁଗ�t..।। 

ବାହାେର ଜୀବ|, 

ଭିତେର େକ� ାଧ 

ଆଉ अହଂକାରକୁ 

େନଇ ଖୁsା ଖୁsି।। 

 

 

 

 

େଦେବE�  େସଠୀ 

 

 

ଏଠି, 

ନାରୀର ପ�ତିଶ��ତି 

ଛଳନା ନା େର 

ମାଆର େପ�ମ 

ବଜାର ଘାଟେର 

ନିଶ¡ାସରୁ ବିଶ¡ାସକୁ 

କଲରା ପିତା 

ଥୁ ଥୁ ପରି ଲାଗୁଛି।। 

 

ତୁେମ କହୁନ 

େକଉଁ ବିଶ¡ାସ ଆଉ 

ଜନG ାଇବି ତୁମ 

ମନେର,ମaି�େର 
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ହୃତପିuେର,ଦି¡ଧାେର 

େସ ସବୁର କଣ 

ପରାମଶ�ଦାତା େକବଳ ମଁୁ! 

ହଁ ତୁମ ବିଶ¡ାସେର 

ହଜାର ହଜାର ନିଶ¡ାସ, 

େମା ପ�ଶ¡ାସକୁ ସୁଦୃଢ଼ କରି 

େଦଇପାରିବି ତୁମକୁ 

େମା ବିଶ¡ାସନୀୟ 

ସ¡ାଦ ପୁsିର ଦୁବ�ଳରୁ 

ସବଳ ମୁଠାଏକୁ।। 

 

ଠିକ, 

େଯମିତି ଉ�ଗ�ୀକୃତ 

େହଲା ପରି! 

 

 
ବଡ଼ର�ାସ,ହାଟଡ଼ିହୀ 

େକEୁଝର।। 

ଭ� ାମ�ଭାଷା-୭୦୭୭୫୪୭୯୭୨ 



ଆହ� ାନ
 ଇ-ପତି� କ

ା 

ଆହ� ାନ ଇ-ପତି� କା, ପ�ଦଶ ବଷ�, अ�ମ ସଂଖ�ା, अଗ� ୨୦୨୦ Magazine Downloaded from www.aahwaan.com 

ଆହ� ାନ ଇ-ପତି� କା ସ�ୂ!� ନିଃଶୁ$ ବିତରଣ େହତୁ ଡା େଜ�ାତି ପ�ସାଦ ପ*ନାୟକ, -ାରା ପ�ତି.ିତ ଓ ପ�କାଶିତ    Aahwaan.com  Aahwaan.com  Aahwaan.com  Aahwaan.com     370 

ତୁମ କଥା ଆଜି େବଶି ମେନପେଡ଼ତୁମ କଥା ଆଜି େବଶି ମେନପେଡ଼ତୁମ କଥା ଆଜି େବଶି ମେନପେଡ଼ତୁମ କଥା ଆଜି େବଶି ମେନପେଡ଼    

ବସ|ର ମୃଦୁ ମଳୟ ପବେନ 
 ଆb ବଉଳରୁ ମଧୁ ଝରିପେଡ଼ 
ମନର ନିଭୃତ େକାଠରୀ ଭିତେର 
 ତୁମ କଥା ଆଜି େବଶି ମେନପେଡ । 
ଜୀବନର ମରୁ େଚାରାବାଲି ପେଥ 
 ମନ େମାର अେଟ ତହୁଁ ପାÑଶାଳା 
ତୁେମ ଗଲାପେର ବାହୁନି କାEୁଛି 
 ସହି ପାରୁନାହZ अ|ରର ଜ¡ାଳା । 
ପାହା|ି କାକର ନିଦ ଭାେz େମାର 
 ଦୂରୁ ଶୁେଭ କାହା ପାଦ ରୁଣୁଝୁଣୁ 
କବାଟ େଖାେଲ ମଁୁ ତୁମ ପ�ତୀg�ାେର 
 ହେସ ଦୁବ�ାଦଳ ଶିଶିରର େରଣୁ । 
ହଳଦୀବସ| ଖuିଉେଡ ଡାେଳ 
 େକାଇଲି ଡାକୁଛି କରିବାକୁ ପି�ତୀ 
ବୁଲିଯାଏ େଯେବ ଆbେତାଟାମାଳ 
 ପବନେର େବାଳି ହୁଏ ତୁମ ସG �ତି । 
ନବ ପଲB ବୀତ ମହୁଲ ଡାଳରୁ 
 ବୃ|ଚୁ�ତ ଫୁଲ େଯେବ ଝରିପେଡ଼ 

ବାଲାଜୀ େସଠୀ 

 

ମନର ନିଭୃତ େକାଠରୀ ଭିତେର 
 ତୁମ କଥା ଆଜି େବଶି ମେନପେଡ । 
ଫଗୁଣ ପରେସ ମଳୟ ବାସିେଲ 
 ତନ, ମନ ବି� ମଦନର ଶେର 
େପ�ମ ପ�ଣୟିନୀ, ମନର ମାନସୀ 
 ପଦ ଚିହi  ଛାଡ଼ିଗଲ େମା ଛାତିେର । 
ଇE�ଧନୁ ରz ଆଣିଛି ଫଗୁଣ 
 ସରମେର ଜହi  େମଘ ତେଳ ଲୁଚି 
ବିରହ अନଳ ସହିହୁଏ ନାହZ 
 ନୀରବେର ଲୁହ ଯାଉଛି ଖସି । 
େଚାରା ଚଇତିର ଚାEିନୀ ରାତିେର 
 କଥା େଦଇଥିଲ ବସି େମାର େକାେଳ 
ଠକି େଦଇ ଗଲ େଫରିଲନି  ଆଉ 
    ତୁମ କଥା ଆଜି େବଶି ମେନପେଡ।। 

 
ଚିତ� େକାuା, ମାଲକାନଗିରି 
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େମା ଜନG ଭୂମିେମା ଜନG ଭୂମିେମା ଜନG ଭୂମିେମା ଜନG ଭୂମି    
ଜନନୀ ଗଭ�ରୁ ଜନମ େହାଇ ମଁୁ 

ପଡିଲି େକାେଳ ଯାହାର, 

ସ¡ଗ�ଠୁ ସୁEର ଚତୁ�{ଗ େଶାଭା  

େସ ତ ଜନG ଭୂମି େମାର  ।। 

 

ମେହାଦଧି ଯାର ଚରଣ ଯୁଗଳ 

େଧାଇଦିଏ ଧୀେର ବହି , 

ଯା େକାେଳ ବଢିଲି ମୁjଭାେବ ମୁହZ 

େସ େମା ପି�ୟ ଜନG ଭୂଇଁ  ।। 

 

ନଦନଦୀ ତାର ଗିରି,ବନ,ହ�ଦ 

େଶାଭାକେର ଦୁଇଗୁଣିତ, 

अଚଳ ବgରୁ ଝରି ନିଝ�ରଣୀ 

ଗାଏ ମଧୁର ସଂଗୀତ  ।। 

 

 

ଜିେତE�  ପାେu 

 

ତା େକାଳେର ଥାଇ ଜହi  ମଁୁ େଦଖିଛି 

ଦୂର ନୀଳ ଆକାଶର , 

ବିହzର ଗୀତ କେ!� ମଁୁ ଶୁଣିଛି 

ମୁµକର ସୁମଧୁର  ।। 

 

ସ¡ଗ�ୀୟ ସୁଷମା ଯା ଆଗେର ଫିକା 

ହିମଗିରି େଶାେଭ ଶିେର, 

େମା ଜନG ଭୂମିର ସରି େକହି ନୁହଁ 

ଏଇ ବିଶ¡ ବ� ହG uେର  ।। 

 

ଏ ଭୂମିେର ଦିେନ ଜନG  େନଇଥିେଲ 

େନେହରୁ,ସୁବାସ,ଗାtୀ , 

େଦଶ ସ¡।ଧିନତା ପାଇଁ ଲଢିଥିେଲ  

ମନେର ସାହସ ବାtି  ।। 
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େକେତ ଜାତି,ଧମ�,ବ!� ଥାଇ ଆେମ 

ବtା େଗାଟିଏ େଡାରିେର , 

ଗବ� କରି କେହ ଛାତିକୁ ଫୁଲାଇ  

ଜନG  େମାର ଭାରତେର  ।। 

 

ପ�ଥମ ବଷ�ାର ଜଳବିEୁ ପଡି 

ବାେସ େମାର ଜନG ଭୂଇଁ, 

ଶସ�େgେତ ସ¡!� ଫସଲ ଫଳାଏ 

େମା ଭୂଇଁର ଚାଷୀଭାଇ  ।। 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

େଯଉଁଠି ଥିେଲ ମଁୁ ଯାହା କରୁଥିେଲ 

ଝୁେର ଜନG ଭୂମି କଥା, 

ଜୁହାର କେର ମଁୁ अତି ସରାଗେର 

ତା ଚରେଣ ରଖି ମଥା  ।। 

 

ତାହାରି ସ|ାନ अଟୁଁ ଆେମ ସେବ� 

ନାହZ ତାର ପଟା|ର , 

ତା େଟକ ରଖିବା ପାଇଁ େହବ ଯଦି 

କାଟିେଦବା ଆମ ଶିର  ।। 
ବାଗଉଡାର, େବଲପଡା,ବଲାzିର 

େମା- ୬୩୭୦୯୭୯୬୪୧ 
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ପାହାଡ଼ର ଶ�ପାହାଡ଼ର ଶ�ପାହାଡ଼ର ଶ�ପାହାଡ଼ର ଶ�    
କଠିନ ଶିଳାେର ଆବୃତ 

େଦହ ତାର କ©କିତ.... 

       ଜzଲ ତା ବାସ �ାନ 

       ରହିଥାଏ ଚିର|ନ.... 

ସବୁଜ େଘରାେର ପ!ୂ� 

ଗଛ ଲତା ତରୁ ଡାେଳ.... 

       ଝରଣା ବହିଯାଏ 

       ତା' ବୁକୁ ତେଳ.... 

କୁଳୁ କୁଳୁ ନାଦ କରି 

ପ�ଚu ଶ� କେର.... 

       ସେତ େଯମିତି ଡାକୁଥାଏ 

       ପାଖକୁ ଟିେକ ଆସେର.... 

େକେତ ପଶୁ ପgୀ ମଣିଷ 

ଯାଆ|ି ତାର ନିକେଟ.... 

 ଧନ�ବାଦ ଜଣାଇ େଫର|ି 

 ନିଜ ନିଜ ବାେଟ.... 

ଦମୟ|ୀ େଜନା 

 

ବଷ�ାଦିେନ େମଘମାଳ 

ଘରିୂବୁଲ|ି ତା' ଶିଖେର.... 

       ସେତ େଯମିତି ଧଳା ଫୁଲ ଫୁଟିଛି 

       ଆଜି ତା େଦହେର.... 

ନିଜ�ୀବ େବାଲି ଭାବୁ ସିନା 

ସଜୀବ ଲାଗ|ି ସେତେର.... 

       अକୁହା ପଥର କଥା କହିଥାଏ 

       କ� େହେଲ ତା ଛାତିେର..... 

େକେତ େଯ ଶ� ଘରିୂବୁେଲ 

ଏଇ ଜzଲ ଭିତେର..... 

 ସେତ େଯମିତି େସ ଆଶ�ୟ େଦଇଛି 

 ନିଜ ସ|ାନକୁ ଗଭ�େର..... 

ସ�ାଥ� ମଣିଷ ଆଜି अt େହାଇ 

ପଥର ଭେz େବାମା ଫୁଟାଇ..... 
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 ଉନi ତି କରିବାକୁ ଚାହZ 

 अବନi ତିର ପେଥ ଚାଲିଛି ଆେଗଇ.... 

ସହସ� ଗଛକୁ କାଟି ପ�ତିଦିନ 

େବାଲାଏ େକାଟିପତି.... 

 ସହସ� ପଶୁପgୀ,ୁ କରି ଦହନ 

 େଟକି ଉ� अଟାଳିକା ନୀତି.... 

ହାଏେର ବିଧାତା 

େହଲୁକି ନି.ୁର ଆଜି.... 

 ସବୁଜୀବ ମେଧ� ସାର 

 ମଣିଷ ଜୀବନ 

 େବାଲାଉଥିବା ମଣିଷଟାକୁ 

 ବାଟ ବଣା କାହZ କରୁଛୁ ଆଜି.... 

 

 

 
 

 

 

ଶିgୟିତ� ୀ, ବ� ହG ପୁର୍, ଓଡ଼ିଶା 
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ଚାzୁଡ଼ିଏ ନିଦଚାzୁଡ଼ିଏ ନିଦଚାzୁଡ଼ିଏ ନିଦଚାzୁଡ଼ିଏ ନିଦ    
ବାକିअଛି 
କିଛି ସ¡ପi ପୁରା କରିବାକୁ 
ଚାzୁଡା଼ଏ ନିଦ େଦଇ 
କିଛି କହିସାରିଛି 
ଆଉ କିଛି ବାକିअଛି 
ଆଗାମୀ କାଲି ପାଇଁ 
କାଲିର ସG �ତିଗୁଡ଼ା 
ଆଉଟୁ ପାଉଟୁ େହଉଥା|ି 
େମା ମନ ଭିତେର 
ବାହାର କରି େଦେଖ ତ 
ତୁମ ସG �ତିଛଡ଼ା अନ� କିଛି ନୁେହଁ। 
ଆହୁରି ମଧ� ନିଜକୁ  
ଗଢିବାର େଯଉଁ अଭିଳାଷ 
କଲବଲ କରୁଥାଏ ମେତ 
ଇkା ତ ହୁଏ  
ତୁମ ସହ 
 
 

ସୁବ�ତ ପାତ�  

 

 
ବିେତଇଥିବା 
ସମୟକୁ 
ଲା� େଦଇ  
େଫେରଇ ଆଣ|ି  
ଏଇ ସମୟ ପାଖରୁ 
କିh ଏ ବଦଳୁଥିବା ସମୟ 
ପ�ତି ମୁହୂ_�େର अଲଗା କରୁଥାଏ  
ମେତ ତୁମଠୁ ଆଉ େମା ନିଜଠୁ 
ପରି�ିତିର ଚାପେର 
ଜଳି ଜଳି ପାଉଁଶ 
େହାଇସାରିଲିଣି 
େଦଖିଥିବା ସ¡ପiସବୁ  
ଧଳିୂସାତ େହାଇଗଲାଣି 
ଖାଲି ବାକି अଛି େଦଖିବାକୁ 
ନୂଆ ସକାଳର ନୂଆ ରୂପକୁ। 
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ମହାମାରୀ େବେଳମହାମାରୀ େବେଳମହାମାରୀ େବେଳମହାମାରୀ େବେଳ    
ରାଗିବୁନି େବାଉ କଥାେଟ କହିବି 
ବଜାର ଆସିବା ବାଟେର, 
େଦଖିଲି ଜଣିଏ ବୁଢା ମଉସାକୁ 
ଆମ ଗାଆଁ ପାଖ ହାଟେର । 
 
ନୁଖୁରା ମୁuେର େତଲ ବାଜି ନାହZ 
ଚିକିଟା ମଇଳା ଦିଶୁଛି, 
ତଥାପି ଶୁଖିଲା ମୁହଁେର ଯାହାକୁ 
େଦଖିେଲ କାହZକି ହସୁଛି ! 
 
ଆେମତ ସଭିଏଁ ସେଚତନ अଛୁ 
ବାହାର ଜିନିଷ ଖାଉନୁ, 
ଯିଏ େଦଉ ପେଛ ଧନକି ଦରବ 
କାହାରି ହାତରୁ ଛୁଉଁନୁ । 
 
ତାକୁ ବାବୁ ମାେନ ପଇସା ଦିअ|ି 
ଦିअ|ି ଖାଇବା ଦରବ, 
ତା'ପାଇଁ କିଛିତ ଫରକ ପେଡନି 
େଯମିତି ସେତତା ପରବ । 
 

ତପନ କୁମାର ସ�ାଇଁ 

 

 
 
କହିଲୁ ତାକୁଏ ମହାମାରୀ େବେଳ 
କିଏ ଆହା ପଦ କହିବ, 
ତାର'ଏ େଭାକିଲା େପଟ ପାଇଁ କିଏ 
ଭାତ ଥାଳି ଆଣି େଥାଇବ । 
 
େଦଇଥିଲୁ େଯଉଁ କିଣିବାକୁ େମାେତ 
ବାେଟ ଗଲାେବେଳ ପଇସା , 
କିଣି େଦଇअଛି ମୁଖାଓ ସାବୁନୁ 
ବ�ବହାର ପାଇଁ ମଉସା । 
 
େବାଉ ଶୁଣିସାରି କହିଲା ଧନେର 
ଭଲ କାମଟିଏ କରିଛୁ, 
ଦୁଃଖୀ େଲାକ େଦଖି ସାହାଯ� କରିବା 
ପାଇଁ ଏେତ କିଆଁ ଡରୁଛୁ । 

अଇବିଲି, ଜଗତସିଂହପୁର । 
େମା-୯୦୪୦୦୩୩୩୯୦  
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ତେତ କାହZକି େଖାଜୁଛି ମୁଁତେତ କାହZକି େଖାଜୁଛି ମୁଁତେତ କାହZକି େଖାଜୁଛି ମୁଁତେତ କାହZକି େଖାଜୁଛି ମୁଁ????    
ପାହା|ି ରାତିର ନିଦୁଆ ଆଖିର  

        ମିଠା ସପନ େଟ ତୁ  

ଶରତ ଋତୁର  ନୀଳ ଆକାଶେର  

        ଧଳା େମଘ ଖେu ତୁ  

ପାଇବାକୁ ତେତ ଭାରି ମନ ହୁଏ  

      ସେତ େକେତ ସୁEର ତୁ  

କହ କହ........... 

 ତେତ କାହZକି ଭାବୁଛି ମଁୁ 

ପାହା|ି ରାତିର........... ll  

 

 

 

 

 

 

 

େବୖଦ�ନାଥ ପuା 

 

 

 

 

 

 

େତା ରୁପକୁ େଯେବ ମନେର ଭାବୁଛି  

 େଲଖିବାକୁ ହୁଏ ମନ  

େତା କଥାକୁ ଭାବି ରାତିେର େଶାଇେଲ  

 େଦଖୁଛି ତେତ ସପନ  

କହିବାକୁ ତେତ ମନ କଥା େଯେତ 

 େକେତ ସୁେଯାଗ େଖାେଜ ମଁୁ  

କହ କହ..........  

 ତେତ କାହZକି େଖାଜୁଛି ମଁୁ  

ପାହା|ି ରାତିର............. ll  
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ମେତ ଲାେଗ ସେତ ଇE�ଧନୁ ଠାରୁ  

 େଚାରାଇ ତୁ ରz ତାର  

ତା ସାତରzେର ସଜାଇ େହଇ ତୁ  

 ଲାଗୁଛୁ ଏେତ ଏେତ ସୁEର  

ହସିେଦେଲ ତୁହି ବିଜୁଳି ଚହେଟ  

 ସେତ ବିଚିତ�  ବ!�ା ତୁ  

କହ କହ........  

 କାହZକି ଏମିତି ଲାଗୁଛୁ ତୁ  

ପାହା|ି ରାତିର...............ll  

େମା ସୁର ସାzେର ସୁର ମିଳାଉଛୁ  

 ସାଜି େମାର ସ¡ରବ!�ା  

େତା ପାଇଁ ଦିେନ ମଁୁ େପ�ମକୁ ଜିତିଵି  

 ଆେଗା େମା ବିଚିତ� ବ!�ା  

ପରି ରାଇଜର अକୁହା କାହାଣୀ  

 ବିଚିତ�  ଗ} ଟିଏ ତୁ  

କହ କହ...........  

 କାହZ ତେତ ପଢିବାକୁ େଖାେଜ ମଁୁ  

ପାହା|ି ରାତିର......... ll 
अବଦଲପୁର, ଯାଜପୁର , ଦୂରଭାଷ : ୯୪୩୯୮୫୪୧୯୯  
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େହ େମାର ପି�ୟା ଚE�ମାେହ େମାର ପି�ୟା ଚE�ମାେହ େମାର ପି�ୟା ଚE�ମାେହ େମାର ପି�ୟା ଚE�ମା    
େହ େମାର ପି�ୟା ଚE�ମା, 

କିଏ ବା କହୁଛି େସ 

ତୁମ େଦେହ ଲାଗିଛି କଳ,ର ଦାଗ , 

ତୁେମ ତ ଲାବନ�ର अଧିକାରୀ 

ସୁEରଠୁଆହୁରି ସୁEର , 

େସ ଲାଗି ତ ମଥାେର କଳା ଟୀକା 

େବାଧହୁଏ ଲାଗିଯିବ କାହା ନଜର .... ୧ 

ନା ନା , 

ବାଦଲ ତମକୁ େଦଇନି ଢା,ି ତା 

ଛାୟା ଚାଦେର 

ଲାଗୁଛି ଏମିତି ସେତ େଯମିତି 

ଲାଜର ଓଢଣୀ ଟାଣି 

ଚାହୁଁଛ େଚାରା ଚାହାଣି େର, 

 

 

 

ଲିଟନ୍ କୁମାର 
େବେହରା 

 

 

େଯେତେବେଳ ରାତି� ର अବନୀ ଆେଡଇ ଦିଏ 

ତୁମ େତଜସ¡ୀ େଜ�ା�ା, 

ମଳୟ ବା େର ଭାସିଆେସ 

େଗାେଟ अଜବ େପ�ମର ବାସiା , 

ଆଉ େସ ପବନର ~ଶ� ପାଇ 

େଦହେର େଖଳୀଯାଏ ଶିହରଣ... ୨ 

ଆଉ କାହZକି େକଜାଣି 

ମଁୁ ପାଗଳ, ପରି ହସିଉେଠ , 

ମେନମେନ କହିବାକୁ ଲାେଗ 

େହ ରୂପସୀ ତୁେମ ତ େସୗEଯ��ର ଗ|ାଘର 

େଜତେଦଖିେଲବି ମନ ଭରୁନି କାହZ , 

େମା କ�ିତ ହୃଦେୟ , ବିେମାହିତ ମନେର 

अଧୁରା େପ�ମ େମାର ତୁମ ପାଇଁ... ୩ 
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ଖୁସିର ଉଦ�ାନଖୁସିର ଉଦ�ାନଖୁସିର ଉଦ�ାନଖୁସିର ଉଦ�ାନ    
ଖୁସିର ଉଦ�ାନ ପାଇଁ 

େଖାଜୁଥିଲି ଶା|ିରୂପୀ ଚାରା 

 अନତି ଦୂରେର  ଥିଲା 

अନି� କରତା ସହ ପେରାପକାରିତା 

 ପାେଶ ମୁହZ କରିଲି ଗମନ 

ଧିେର େନଇ ପେରାପକାରିତା 

ମନର ମୁଣିେର ତାକୁ କରିଲି �ାପନ  ◌ା 

 

 ଆେଗ ପଦ କଲି ସଂଚାଳନ 

ସ�ାଥ�,ନିଃସ�ାଥ� ଦୁଇଚାରା ଆକଷ�େଣ 

ମ�ମୁµ କଲା ନିଃସ�ାଥ�ର ସେ�ାହନ 

 େନଇ ମୁହZ ନିଃସ�ାଥ� ଭାବକୁ 

ମନର ମୁଣିେର ତାକୁ କରିଲି �ାପନ  ◌ା 

 

 କିଛିବାଟ  ପୁଣି ଆେଗଇଲି 

 େଲାଭ ,ଦାନ ବିପରିତ ମୁେଖ 

ସେରାଜିନୀ ମିଶ� 

 

 अ,ୁର|ି ବୀଜର ପ�ଭାେବ 

 ଦାନ କିଣି େନଲା େମାର ମନ 

ମନର ମୁଣିେର ତାକୁ କରିଲି �ାପନ  ◌ା 

 

 ସ��େଖ ପଡିଲା 

ହିଂସା  अହିଂସାର  ଚାରା 

 अହିଂସାର ଗଠନଟି  

 କଲା ଆକଷ�ଣ 

ମନର ମୁଣିେର ତାକୁ କରିଲି �ାପନ  ◌ା 

 

 ବାମପେଟ ରାଗ ଶା|  

 अ,ୁର,ୁ େଦଖି 

ଧିେର ଧିେର କରିଲି ଗମନ 

ଶା|ର ସିiµତା ଛୁଇଁଗଲା େମାର  ପ�ାଣ 
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ମନର ମୁଣିେର ତାକୁ କରିଲି �ାପନ  ◌ା 

 

  ସରଳତା ,अଭିମାନ  

   କେଥାପକଥେନ 

ମ�ିଥିବା େଦଖି  ପାେଶଗଲି 

ସରଳର ନିବିଡତା ବାtିଲା ନୟନ 

ମନର ମୁଣିେର ତାକୁ କରିଲି �ାପନ  ◌ା 

 

  ପଛପଟୁ ଡାକେଦଲା  

   େମାହରୂପୀ ଚାରା 

ବୁଲିଟିେକ େଦଲି ମଁୁ अନାଇ 

ବିେବକ େମା କାେନ େଦଲା କହି 

ଯଦି େହବୁ େମାହ ର ନିକଟ 

ମାୟାର ଜାଲେର ପଡି 

   େହବୁ ଛଟପଟ 

ବିକେଳ ମଁୁ କରିଲି ଗମନ 

ମନର ମୁଣିେର ତାକୁ ନ କରି �ାପନ  ◌ା 

 

ଖୁସିର ଉଦ�ାେନ େପାତି 
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   ସମa ଚାରା,ୁ 

େତାଳିବାକୁ େଚ�ାକେର 

   ଶା|ିର  ସୁମନ 

ଭଜିବାକୁ େଚ�ାକେର  

    ଦୁଃଖବିନାଶନ 

ନିରାକାର ,ପରଂବ�ହG  ନିତ� ନିରsନ 

ଭjି ,ଶjି ,ମୁjି ଦାତା ପ�ଭୂ ନାରାୟଣ  ◌ା 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ଆେଲାକ ନଗର ,ଆbପୁଆ 

ବ� ହG ପୁର , ଗଂଜାମ 
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ଆଜି ବି ତୁେମ ସରକାରଆଜି ବି ତୁେମ ସରକାରଆଜି ବି ତୁେମ ସରକାରଆଜି ବି ତୁେମ ସରକାର    
କାହZକି ସରକାର କାହZକି 

 ତୁେମ ଏେତ ନି.ୁର, ଆଉ ନିମ�ମ, 

       ତୁେମ ଗଣତ�ର ରgକ 

 ନା ଦରିଆର ଜଳଦସୁ� 

 ତୁେମ ଜନ ମାନସର ଈଶ¡ର 

 ନା ନାଗରିକ, ପାଇଁ ଯମ ଫାସ 

"ମଁୁ କହୁଛି ଆଜି , "                           

ନଁା ତୁେମ କାହାରି ରgକ 

 ନଁା କାହାରି ଈଶ¡ର 

 ତୁେମ କାଳ ରୁପି ମୃତୁ� େସୗଦାଗର 

 କାରଣ!! 

ସାମ� ନାେମ ଶାସନ କରୁଛ 

 େହେଲ େବୖଷମ�ତା େର ସୃ�ି କର ଦzା 

 ଧନୀ ଲୁଟି େନଇ େଦଶ ଛାଡୁଛୁ 

 େଭାକିଲା ଦରିE�  ଏଠି ଆb ଟାକୁଆ ଧେର 

 ସ�kତା ନାମେର ଦୁEୁଭି ବଜାଉअଛ 

ବିଶ�ଜିତ୍ ନାଥ 
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 ଲg ଲg େକାଟି ଏଠି ଆପଣା ସ¡ାଥ�େର ଯାଏ            

 ପ�ଗତୀ ସzୀତ ନୀତି ଶୁଣାଉ अଛ 

 ପ�ଗତୀ କଣ ଚାଳ ଘର କୁେହ 

େଭାକ ଉପାସେର ଗରିବ ମରୁअଛି 

 ମିଛ ପ�ତିଶୃତି ଖାଲି ନିବ�ାଚନେର           

 ସ�ାଧୀନତାର େସBାଗାନ େଦଉअଛ 

 ନିଭ�ୀକତାର ପ�ମାଣ େଦଖାଉअଛ              

 େହେଲ ଦିନ ଦି ପ�ହର େର ନିଭ�ୟା କାେE 

 ନିଭ�ୟା ର ଲୁହ  ପ�ଳୟ ର ଉପନ�ାସ େଲେଖ         

 ବାଃ ବାଃ ସରକାର 

 େକେବ ଆଉ ସୁଧୁରିବ ତୁେମ 

 େକେବ ଆଉ ନିଲବ!� ଶୃଗାଳ ରୁ ସିଂହ େହବ, 

ଆଜିବି ତୁେମ ଗଣତ�ର କଳ, 

 ରjେସାଷୀ ମୁଦ� ା ରାgସ।।। 

        

 

 
ପତିତପାବନ ମହାବିଦ�ାଳୟର  ସାଇଁକୁଲ୍ ର େଶଷ ବଷ� ର ଛାତ� ,  ଗ�ାମ,- ଉେଲB ାଲ, 

େପା�୍_ବଳିବାରୁଆଁ,  ଘଷିପୁରା, େକEୁଝର,,, େଯାଗାେଯାଗ_୯୪୩୭୫୯୪୩୫୯.... 
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କାରଗିଲ୍ ବିଜୟଦିବସକାରଗିଲ୍ ବିଜୟଦିବସକାରଗିଲ୍ ବିଜୟଦିବସକାରଗିଲ୍ ବିଜୟଦିବସ    
ଯିଏ ଭାରତ ମାକୁ େଫେରଇଛି ତା ପୁତ�  

ଯିଏ ସାଜିଥିଲା େଦଶର ରgକ 

ସବୁକିଛି ଦାନ କରି ସାଜିଲା ଭିgୁକ 

ସିଏ ପରା ବୀର ପୁତ�  ବୀର େସୖନିକ 

ଯିଏ ନିଜ ପ�ାଣ େଦଇ ରଖିଗଲା ଯଶ 

ତା ପାଇଁ ପାଳିବା ଆେମ ବିଜୟ ଦିବସ 

 

ଯିଏ ଶୀତ କାକରକୁ କରିନାହZ ଭୟ 

ଯିଏ ନିଜ ଛାତି ତେଳ ଚାପିରଖି େକାହ 

ଯାର େଚ�ା ପାଇଁ ମିଳିଛି ଆମ ମାଟି 

ଯିଏ ଗୁଳିେଗାଳା ଆେଗ ପେତଇଛି ଛାତି 

ଯାର େଚ�ା ପାଇଁ ମାତୃଭୂମି ହେସ 

ମେନ ପକାଇବା ଏହି ବିଜୟ ଦିବେସ 

 

 

 

अଭୟ କୁu 

 

 

ଯିଏ ନିଜ ବଳିେଦଇ ଜିତାଇଲା େଦଶ 

ଯିଏ ହସି ହସି ନିେଜ େହଲା ନାଶ 

ଯିଏ ଶତ� �କୁ କରିଥିଲା କଲବଲ 

ତାଠୁ ଛେଡଇ େନବ କିଏ କାରଗିଲ 

ନିେଜ ସିନା ଗଲା ଚାଲି ରହିଲା ଏ େଦଶ 

ତା ପାଇଁ ପାଳିବା ଆେମ ବିଜୟ ଦିବସ 

 

ବରଫଗଦାେର ନିଜେଶଯ ସାଜିଥିଲା 

ନିଜ ଶରୀରରୁ ଲୁହଲହୁ େଦଇଥିଲା 

ପାକ ଆତ,ବାଦୀ ପାଇଁ ବଳି େହଲା 

ଜୀବନକୁ େଦଇ  େଦଶ ରgା କଲା  

େସହି ପ�ତିଦାେନ ଦିଏ ଆମ  

ତାସGରେଣ ପାଳ ସଭିଏଁବିଜୟ ଦିବସ 
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େପାଛିେହଲା େକେତ ନାରୀର ସିEୁର 

ଖସିଗଲା େଜ�ାତି ଭଉଣୀ ଆଖିର 

ବାପ ସଜାଡ଼ିଲା ପୁअର େକାେକଇ 

ମା କାେE କଇଁ କଇଁ ଛାତିକୁ ଫଟାଇ 

ପାକ୍ ପାରିଲା ନାହZ କାରଗିଲ େନଇ 

ଆମେସୖନ�ଆଣିେଦେଲଜୀବନେଦଇ 

ଉେଣଇଶ अେନଶ¡ତ ଜୁଲାଇ ଛବିଶ 

ପାଳିବା କାରଗିଲ ବିଜୟ  ଦିବସ । 

 
 

 

 

 

 

 

 

ସହକାରୀ ଶିgକ 

ମହିଷାପାଟ ଆଶ�ମ ବିଦ�ାଳୟ 

ସଦର  େଢ,ାନାଳ 
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ଏଇ ସମପ{ତ ଦିବସଏଇ ସମପ{ତ ଦିବସଏଇ ସମପ{ତ ଦିବସଏଇ ସମପ{ତ ଦିବସ    
ମହାବୀର,ର ମହାପ�ୟାଣେର  

 ତି� ରzା ଯାଇଛି ନଇଁ, 

ଶହଶହ ବୀର अନ| ନିଦ� ାେର  

 ଏଠି ଯାଇଛ|ି େଶାଇ । 

ଗୁଳିର ଭୀମେଭୖରବ ଧ�ନିେର 

 ଭେୟ ପ�କ�ିତ େହାଇ, 

a�ିତ େହାଇଛି କାରଗିଲ ଆଜି 

 a�ିତ ଭାରତ ଭୁଇଁ । 

ଶୁଖିଲା କ²େର ଉଲଗi ପାଦେର 

 ଜନନୀ ଆସଇ ଧାଇଁ, 

अେନକ ବୀର,ୁ ସିଏ ସମୟକୁ 

 େଦଇ ପଛେର ପକାଇ । 

ସିEୂର ଲିଭାଇ ସିÑିରୁ ତାହାର 

 ଆଉଜା ଦରଜା ଧରି, 

ବୀରzନା ବୁକୁ अଧିର େହାଇଛି 

 ପି�ୟ, ସG �ତିକୁ ଭରି । 

ଚି_ରsନ ବାରିକ 

 

ଭଗିନୀ ସାଜିଛି अଭାଗିନୀ ଆଜି 

 ରାgିକୁ ହାେତ ଧରିଛି, 

ଚିଡାଉ ଥିବା ତା' ଭାଇର ହାତଟି 

 େକଉଁଠି ହଜିଯାଇଛି। 

ସ|ାନ େଖାଜୁଛି ବାପା,ୁ ତାହାର 

 ଭାଇଟି େଖାଜୁଛି ଭାଇ , 

ବୃ� ବାପା ଗେବ� अଶ�� ନିଗିଡ଼ା|ି 

 ବା�ଲ� େପ�ମ େଦଖାଇ । 

ଖuଖu େହାଇ କଟିଯିବି ପେଛ 

 ଖେu େଗାଡ଼ି େଦବି ନାହZ, 

କହୁଥିବା ବୀର ଯାଇଛ|ି କଟି 

 ଆମ ମାଟି ମାଆ ପାଇଁ । 

ସଭିଏଁ ଗାअେର अମର ମ|ର 

 ଯବାନ ଭାଇ, ପାଇଁ, 
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ସ�ାନ େଦବାକୁ ବୀର,ୁ ଆମର 

 ଖାଲିପାେଦ ଆସ ଧାଇଁ । 

ସୀମିତ �ାନେର େଲଖି ମଁୁ ପାରୁନି 

 ବୀର, ବୀରତ�  ଗାଥା, 

ଖେଦ�ାତ ଜୀବଟି େକମ| ଚାହZବ 

 ସଯୂ��,ୁ ଉଠାଇ ମଥା । 

ବୀର ପ�ସବିନୀ େହ ବୀର ପାଳିନୀ 

 େକହି ନୁେହଁ ତୁମ ସମ, 

େସହି ମାଆ ପାେଦ ଛାର ମଣିଷ ମଁୁ 

 କେର ଶତତ ପ�ଣାମ । 

ହାତେର କୁସୁମ अ|ରୁ ସ�ାନ  

 ଧରିଣ ଆେଗଇ ଆସ, 

ସମପ{ େଦବାକୁ ବୀର,ୁ ଆମର 

 ଏଇ ବିଜୟ ଦିବସ । 

 
 

अନୁପଲା,अେ|ଇ, 

ଜଗତସିଂହପୁର 

େମା-୯୮୬୧୬୪୭୦୮୫ 
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ଇE�ଧନୁଇE�ଧନୁଇE�ଧନୁଇE�ଧନୁ    
ନୀଳାଭ ନୀଳିମା ଆକାଶର େକାେଳ 

କଳା ବାଦଲଟି ଭାେସ 

ଧରି ରଖିଛି ତା େଦେହ ଜଳବିEୁ 

ପାଣି େହାଇ ବରେଷ   || 

େଟାପି େଟାପି ବଷ�ା ଜଳ ଆକାରେର 

ଧରଣୀ ବୁକୁେର ପଡି 

ଶୀତଳ ସମୀେର  ତନୁ ମନ ପ�ାେଣ 

ପୁଲକ ପଡଇ ଝଡି    || 

ଫକଫକ େହାଇ େବz ରାଜା ଡିଏ 

ଆଜି ତାର ବାହାଘର 

େମଘ ବଜାଇବ େରାଷଣୀ ମାଦଳ 

ସାଜିବ େବzଟି ବର   || 

 

 

 

 

ପୁ�ଲତା ସାହୁ 

 

 

 

େବzୁଲୀ ନାନୀଟି ସାରୁ ବୁଦା ମେୂଳ 

କନିଆ ସାଜିଛି େଦଖ 

ମନ ଫୁଲାଣୀଆ  ଗୀତ ଗାଉअଛି 

ଯିବ େସ େବzର ପାଖ   || 

ଆକାେଶ ବିଜୁଳି ଚମକି ଯାଉଛି 

ପଡୁଛି ଆେଲାକ ମାଳା 

ଇE�ଧନୁ େଦେହ ସେଜଇ େହାଇଛି 

ସାତ ରz ବ!�ମାଳା   || 

ସାତ ରz ଭରି  ଆକାଶ ବୁକୁେର 

େଶାଭା ତାର ବିକାଶଇ 

େକେଡ ମନେଲାଭା ରୂପଟି ତାହାର 

ମନେର ରz ଭରଇ    || 
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ଇE�ର େଦବତା ବିଛାଡ଼ି ଦିअ|ି 

ଆକାେଶ ତା,ରି ଧନୁ 

ଦୂର େହାଇଯାଏ ହୃଦୟରୁ ଦୁଃଖ 

େଦଖି ତାର ରୂପ ତନୁ  || 

ଧନୁ ନୁେହଁ ସିଏ ବି�ାନର େଖଳ 

ଏ କଥା ରଖିଥା ମେନ 

ସଯୂ�� କିରଣରୁ ସାତ ରz ଆସି 

ପେଡ ଆକାଶର ବେନ   || 

ସାତ ରz ମିଶି ସାେଜ ଧଳା ରz 

ଶା|ି େମୖତ� ୀର ପ�ତୀକ 

ଶଶାଗରା ଏଇ ଧରଣୀ ବgେର 

େହାଇବା ସଭିଏଁ ଏକ   || 
 

 

 

 

ସହକାରୀ ଶିgୟିତ� ୀ 

ମକୁEପୁର ଉ ପ�ା  ବିଦ�ାଳୟ 

ଜଗତସିଂହପୁର 

େଫାନ ନbର -୯୬୫୮୫୫୩୦୭୪ 
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ପାଦପାଦପାଦପାଦ    
ଚପଲର ଛୁଆଁ ପାଇପାରିନାହZ ଧଳିୂେର ଚାଲୁଛି ପାଦ 
ଗୁମରର େପଡ଼ି େଖାଲିପାରିନାହZ ଗଳିେର ବୁଲୁଛି ପାଦ 
େଯାଉତୁକ େବାଝ େବାହିପାରିନାହZ ଜୁଇେର ଜଳୁଛି ପାଦ 
କରଜର ଭାର ସହିପାରିନାହZ ଶୁନ�େର ଝୁଲୁଛି ପାଦ  ।। 
 
କରମର ପାପ େଧାଇପାରିନାହZ ଗzାେର ବୁଡୁଛି ପାଦ 
ବିଫଳର ଗାର େପାଛିପାରିନାହZ ପାହାଡ଼ ଚଢୁଛି ପାଦ 
ସୁନାମର େମାହ ଛାଡିପାରିନାହZ ଆକାେଶ ଉଡୁଛି ପାଦ 
ପରିବାର ଦୁଃଖ େଦଖିପାରିନାହZ ସମର ଲଢୁଛି ପାଦ  ।। 
 
ବିରହର କଥା କହିପାରିନାହZ अଳତା ନାଉଛି ପାଦ 
ଜୀବନର ବାଟ େରାକିପାରିନାହZ ଦୁନିଆଁ େଦଖୁଛି ପାଦ 
ଦରଜର ଦାଗ ଭୁଲିପାରିନାହZ ଗଜଲ ଗାଉଛି ପାଦ 
ମରଣର ଭୟ ଭାzିପାରିନାହZ ଆେଗଇ ନଉଛି ପାଦ  ।। 
ଆପଣାର ଘର ମିଳିପାରିନାହZ ଠିକଣା େଖାଜୁଛି ପାଦ 
ସମୟର ଦାେୟ େଶାଇପାରିନାହZ କାହାଣୀ କହୁଛି ପାଦ  ।। 

ଗ�ାମ/େପା: - ବଡ଼େଶାଳ, ଥାନା - ଝାରେପାଖରିଆ, ଜିଲB ା - ମୟରୂଭs 
ପିନ - ୭୫୭୦୮୬, େମା- ୯୯୩୭୮୮୯୮୩୩ 

େସୗମ�ରsନ ପାଲ 
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ତୁେମ େମାର ଜୀବନ ଜୀବିକାତୁେମ େମାର ଜୀବନ ଜୀବିକାତୁେମ େମାର ଜୀବନ ଜୀବିକାତୁେମ େମାର ଜୀବନ ଜୀବିକା    
େକେବ ତୁେମ େମା ପାଇଁ କବି, ଆଉ େକେବ ପୁଣି କବିତା ,, 
େକେବ ହାତେଲଖାର ଦୁଇଧାଡ଼ି, ଆଉ େକେବ ପୁଣି ହୃଦୟର କଥା । 
 
େକେବ ତୁେମ େମା ପାଇଁ ସs, ଆଉ େକେବ ପୁଣି ସଳିତା ,, 
େକେବ ତୁମ ଆେଗ କେର ପ�ାଥ�ନା, ଆଉ େକେବ ପୁଣି ପାଏ ସା|� ନା । 
 
େକେବ ତୁେମ େମା ପାଇଁ ବEୀ, ଆଉ େକେବ ପୁଣି ବEିତା ,, 
େକେବ ତୁମଠାେର ହୁଏ ମଁୁ aÄ, ଆଉ େକେବ ପୁଣି େଖାେଜ ସୁEରତା । 
 
େକେବ ତୁେମ େମା ପାଇଁ ନାରୀ, ଆଉ େକେବ ପୁଣି ଜୀବନ ଗୀତା । 
େକେବ ତୁମଠାରୁ ଶିେଖ ବ�ିବାର ଭାଷା, ଆଉ େକେବ ପୁଣି ଗେଢ଼ ଜୀବନର ନୂଆ ରାaା। 
 
େକେବ ତୁେମ େମା ପାଇଁ ପାଠ, େକେବ ପୁଣି ପାଠିକା ,, 
େକେବ ତୁମଠାରୁ ଶିେଖ ସବୁକିଛି 
କାହZକିନା ତୁେମ େମା ପାଇଁ ଜୀବନ , 
ଆଉ ତୁେମ େମା ପାଇଁ ଜୀବିକା ।। 

ଗ�ାମ - ତାଳପଦା, େପା:- -ାରିକା, ଜିଲB ା - ବାେଲଶ�ର 
ପିନ୍ - ୭୫୬୦୪୪,ଦୂରଭାଷ - ୬୩୭୦୦୯୧୫୧୯ 

କମଳ େଲାଚନ 
ମଲିB କ 
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ମୁଁମୁଁମୁଁମୁଁ... ... ... ... ଲତାଲତାଲତାଲତା    
ମଁୁ ....... 

ଲତା ପରା 

ଦ� �ମ େହବାର କ}ନା  

କଦାପି  କରିନାହZ  । 

ହଁ ...... 

କିh େଯାଉ ଦ� �ମକୁ େଦଖିଲି 

ଲେଟଇବାର ସୁେଯାଗ 

ଜମା ବି ହାତରୁ  ଖେସନା । 

ଏ େପ�ମ  ଦୁନିଆ ବୁେଝନା  

ଯାବତୀୟ अତ�ାଚାର ସହି 

ମଳିଦଳି େହବାର ଭୟ ତେଳ 

ମୁu େଟକି ନିଏ 

ଧମ� ପାେଳ ତଥାପି 

େସiହ ର ଧାରା ଢାେଳ । 

ଟାହିଟାପରା  ଗୁଂଜରି ଉେଠ 

"ବିଟପୀ ମନ" ର ଆଖ�ା  

ମମତା ପି�ୟଦଶ{ନୀ 
ସାହୁ 

 

ଲୁହ ଢାେଳ ଶ�ାମଳିମା अ|ରାେଳ । 

ନରାଧମ େଠଲିଦିଏ अପ|ରା େକାେଳ 

ହସାଏ  ରସାଏ ମଜାଏ 

ନିତ�କାଳ କମ� ରତ ହୁଏ । 

କିଏ  ତୃ� ସାଧନ ସେଜଇ 

ହୃଦୟ କାର ପ�େବାଧ ପାଏ 

ତିଳ ତିଳ ଖu ଚୁ�ତ କରି େଦଇ। 

ହଁ  ହଁ  ହଁ  

ମଁୁ   ଲତା 

ଯା  ପାଇଁ   ଏ କବିତା 

ବିgି�   ତୁମର   ସକଳ ଚି|ା ।। 
ଓଡିଆ अଧ�ାପିକା, ସରକାରୀ ଏସ୍ ଏସ୍ ଡି, ଏଚ୍ 

ଏସ୍ ଏସ୍, ଯୁj ଦୁଇ ବି�ାନ ମହାବିଦ�ାଳୟ, 

ବାଲିଶ,ରା, ସୁEରଗଡ  
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େମା ଭାରତେମା ଭାରତେମା ଭାରତେମା ଭାରତ    
େକେଡ଼ ବିଶାଳ େଦଶ 
ଏ େମା ଭାରତ ଭୂଇଁ 
ତା ପରିକା େଦଶେଟ 
ସେତ ମିଳିବ କାହZ।୧। 
ବିଶ¡ ଦରବାେର ଯା 
�ାନ अେଟ अତୁଟ 
େକେଡ଼ ସୁEର ପୁଣି 
ଏଠି ଛତିଆ ମଠ।୨। 
ସାରା ସଂସାେର େଦଖ 
ଖ�ାତ େକାଣାକ� ପୁରୀ 
ସାgାତ େଦବତା େସ 
ଥା'|ି ହୃେଦ ସବୁରି।୩। 
ଭାଇ ଭାଇ ଆେମ େଯ 
ରହୁ ଏହି େଦଶେର 
ସୁ ବୁଝାମଣା ଥାଏ 
ସେତ ଆମ ଭିତେର।୪। 
େକେଡ଼ ବିଚିତ� ମୟ 
अେଟ େଦଶ ଆମର 

अଜୟ କୁମାର 
େବେହରା 

 

ସୁEର ଲାେଗ ପୁଣି 
ଆମ ପଜୂା ସଂ:ାର।୫। 
ହିଂସାବାଦ ନ ରଖି 
ଏଇ ମନ ମଧ�େର 
ବ�a ରହୁ ଆେମ େଯ 
ନିଜ ନିଜ କମ�େର।୬। 
ନବ ରବି କେର ତ 
େନଉ ଆେମ ଶପଥ 
ଚାଲିବା ବାଟ ସାେଥ 
ଧରି ଆପଣା ପଥ।୭। 
ପଛ ଘୁ�ା ନାହZଟି 
ନିଜ ନିଜ କମ�େର 
ଜୀବନ େଦବୁ ପେଛ 
ରହି ନିଜ ଧମ�େର।୮। 

େମାରଡ଼ା,ମୟରୂଭs। 
୯୭୭୬୦୨୫୪୫୮ 
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ନEିେଘାଷନEିେଘାଷନEିେଘାଷନEିେଘାଷ    
ପ�aୁତିର  ପବ� ପ�ାୟ େଶଷ 

ବଡ଼ଦାuେର ସ�ିତ ତିନି ରଥ 

ସବୁ ଚାଲିଛି ବ�ବ�ା ମୁତାବକ  

अଣସରେର ବ�a ଜଗନi ାଥ।। 

 

େକାଟ� ନିେ��ଶ अକସG ାତ 

ଚମକି ପଡ଼ିଲା େଦଶ ଦଶ 

ରଥ ଯାତ� ା େହବ ବE 

ଦାେu ଗଡିବନି ନEିେଘାଷ।। 

 

େନତା, ବିଶ�ାସ अଭାବ 

ଗୃହବEୀର ବଢିଲା ମିୟାଦ 

ବିଶ�ାସ ସ,ଟେର ଭj 

ପତିତପାବନ ଦଶ�ନ ବ�ିତ।। 

 

 

अଜୟ କୁମାର ମହା|ି 

 

ସଚରାଚର ବିଶ� ଯା’ର ସୃ�ି 

ହୁଏନା ତାର ଇkାପ_ୂ{ 

ଭjର ବିପଦ अପ�ମିତ 

ସାହାଯ� ପାଇଁ अସମ�ଥ।। 

 

କାହାକୁ କହିେବ ବା ଦୁଃଖ 

ସ଼ହିବା ଶjି ତା,ର अେଶଷ। 

େଲାକମୁଖେର  ଜଗନi ାଥ 

ସବ�ାେଗ� ଚ�{ତ ନାୟକ।। 

 

अଦୃଶ� ଶତୃ ସହ ଯୁ� 

ଚାେଲ ଜୀବିକା ପୁନ�ନାସ। 

ଭj, େଫର|ା ବିଶ�ାସ 

ଦାେu ଗଡିେଲ ନEିେଘାଷ।। 
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ଶ�ାବଣୀଶ�ାବଣୀଶ�ାବଣୀଶ�ାବଣୀ    
ମଁୁ ମାଟି ଲଗiା େହାଇ ଵି                     

ଆଜି ଶନୂ�ର ଶ�ାବଣୀ । 

ଏଠି ନାହZ ମାଟି'ର ମୃଦୁ ଗt , 

ନାହZ ପାହାଡ଼ର ଆଦର ଆଲିzନ !  

ନାହZ ଇE�ଧନୁର ରଂଗ -- 

ନା ସଦ� ରସସିj େଶାଭା  

ମନମୁµକର अପବୂ� ଶୀତଳ ଶିହରଣ ,  

ମୁଲାୟମ ପବନର अଫୁର| अନୁଭୂତି !! ୦୧ 

 

େହ ତୁେମ େମା ପି�ୟ ମାଟିର ନାୟକ ! 

ସବୁ କିସମ ଆଦର ଐଶ¡ଯ��ର ଉପେଭାjା । 

େମା ଶ�ାମଳିମା  

ଘନ େସୗରଭ अେz अେz  

କାହZ େସହି अºୁତ ସୃଜନ,  

ଚପଳାର ଚମକ ଚା�ଲ� ? 

ମାଟି ଛୁଆଁର ଦୁଲ�B ଭ ପରଶ। 

ଦuାସୀ ପ�ଧାନ 
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େମା ଶରୀରେର , ସରେଜ ନାହZ  ଆଜି କିଆଁ ; 

ବିଚିତ�  ଚିତ� ମୟତାର ଆେବଗିକ ଆକଷ�ଣ ? 

ଆେ, ନାହZ ଶjି ତରz , ବିଜୁଳିର ଝଲକ -- 

अେଲୗକିକ ଦିବ� ଦଶ�ନ, କାହZକି ?? 

ଖାଲି ଏଠି ଏପଟରୁ େସପଟକୁ , 

ବାଆ ବତାସର ଜଞାଳ , 

ଭାସି ଭାସି ଦିବା ନିଶି ଦହଗs--। 

ଏେବ ଶ�ାବଣୀ, ନା ତୁମ ମାଟିର, ନା ସ�ଗ�ର ।୦୨ 

 

ମଁୁ ଧରା ଓ ଧାରାର ଶ�ାବଣୀ-- 

ଏେବ କିh ଖରା ଓ ତାରାେର ଲାÅିତା । 

ଖୁବ୍ କ� ହୁଏ େମାେତ !  

ଝରିବାର ଆନEକୁ ଝୁରି ଝୁରି ; 

େସ अପବାଦର अନୁଭବକୁ  

ତୁେମ अବା ଜାଣିବା େକଉଁ ମେତ ? 

ତୁେମ ତ ଗୁରୁଗ�ୀର  େମୗନୀ  'ମାଟି' େପ�ମୀ  

ବିେଭାରିତ ପାଥ{ବ ପୁରୁଷ ଜେଣ।  , 

ନିଜ ସ�ଭାବେର 'ବିତରଣର' ଧରିତ� ୀ ସୁମ| । 

େମାର ଚରମ ପରିତୃ�ିେର ଆଶ�aିର ଦୀଘ� ନିଶ�ାସକୁ। 
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ଆକଳନ କରିପାରି ନାହଁ ସମୟର ସାt�ତାକୁ ।  

େକବଳ ଆନୁମାନିକତା ଆଶ�ାେର ଚାଲିଛି --- 

ସG ରି ସG ରି ଫି ବଷ�, ସ�ାବନାକୁ ଆେବାରି। 

େମା ଋତୁଚଯ�ା କ_�ବ� ପାଳନର ଦgତା , 

अତି ଓ ଇତିେର ଭାସିଯାଏ ;  

अମୃତ अନୁଭବ अପ�ଣର ଶ�ାବଣୀ େବାଲି ।୦୩ 

 

ଆଜି ତୁେମ ଭାବୁଛ,  

ମଁୁ ତୁମ ମାଟିକୁ େଠଲି େଦଇଛି --- 

ନିରାଶା ନିଜ�ଳା 'ସାହାରା'କୁ                     

ଖାଲିଶନୂ�ତାର ମରୀଚିକା ସାଗରକୁ ;                              

ଠକିେନବା ବାହାନାେର, 

ଏଠିକାର ଚାଟୁକଥାେର ହଜିଯାଇ ଏେବଏେବ।  

ତୁମ ନିରୀହ ନିେରାଳା अନ|ମୟତାର 

ସରଳ ଭଲପାଇବାକୁ ଦଳିେଦଇଛି 

ଏଠିର ଲାଳସା େଲାଭେର  

ପ�ତାରଣାର ଆନ ମନ:େର। ୦୪ 

                                 

ତୁମକୁ ନ ପାଇବାର େମା अ|ର ଯ�ଣା , 
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େଦହକୁ ତାତିେର ଜଳାଇ ଜୀଇଁଛି , अaବ�a ଜୀବନ । 

ତୁମ ମାଟିର ନରମ କअଁଳ ପରଶକୁ  

ଝୁରି ଝୁରି अହନ{ଶି 

େଦଖୁେଦଖୁ ଗଡିଯାଏ ଆୟୁଷ । 

ମାଟିକୁ େନଇ େମାର େକେତ େଯ ସ�ପi , 

ଆଶା,ବିଶ�ାସ ଓ ଶ��ାର ଭରସା अଟକିअଛି,  

ଆସିବି ଆସିବାେର ତୁେମ ବୁଝି ପାରନାହଁ । ୦୫ 

 

େମାର ବା େଦାଷ କଣ ?  

ଶନୂ� ଏ େଦାହଲାପଣେର । 

େହ ମାଟି ସମ�ାଟ ! 

ତୁେମ କିଛି କରେହେଲ , 

ପ�ତିବtକ अତିକ�ମଣୀୟ ସତୂ�  ଭେଲ । 

େମା ନିରୂତା ଜୀବନର ଉପଶମ ପାଇଁ,  

ତୁମ େପୗରୁଷ ଦ¡ାହିେର 

ହଟାଇ ନିअ ମାଟି ଓ େମା ମଝିେର ଥିବା 

ଶj ଉ_� ବାଡକୁ । 

ସ�ାଭାବିକ ସ�ାkE� ପ�ାକୃତିକ ପ�ତି.ାପନ/ 

ପହ�ିବାକୁ ତୁମ ସନିi ଧାନ । ୦୬ 
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ଏମିତିେର ଝରିପଡିବି େହେଲ,  

ସହେଜ ଧରା େଦଇ ଟପ୍ ଟପ୍ େହାଇ । 

अସରା अସରା ଢାଳିେଦଇ , 

ଆତG ତୃ�ିର अମୃତମୟ ଧାରା -- 

ଚରମ ଚର|ନୀ ପ�ତିବ�ତା ,  

ସବୁଜିମାକୁ ନାଇ । 

ତୁମ ଜଗତକୁ େଭାଗରୁ ଖୁସି अପ{ , 

ପ!ୂ� ାବରଣେର ସେଜଇ େଦଵି, 

ଗିରି କEରରୁ अ|େଦ�ଶ ପଯ��|-- 

ପୃ.ରୁ ଆଭ�|ରଣ ବିବିଧତାେର , 

ନିଜକୁ ଲେଟଇ େଦଇ , 

େସହି ଆଗ�ହ अଗଣାେର-- 

ତୁମରି ପବିତ�  େସବାେର ; 

ଏ ଶ�ାବଣୀର େଶଷ ଇkା -- 

ମଯ�ାଦାର ସ�ାନକୁ େନଇ।।୦୭ 
 

   ଶ�ୀଯୁj ଦuାସି ପ�ଧାନ, ସ�ାଦକ(ସାହିତ�) 

    ଉପା| ସାହିତ� ସାଂ:ୃତିକ େସବାସଂସଦ,  

                    ପାତ� ପୁର,ଗsାମ। 
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କମ�କମ�କମ�କମ�    
ଏ ମାଟିର େଦହ ଦିେନ ମାଟିେର ମିଶିବ, 

େଯଉଁ କମ� କରିଥିବା ତାହା ହZ ବଂଚିବ । 

 

ଜୀବକାେଳ ଭାଇ େମାର େଯଉଁ କି_�ୀ अରଜିବ, 

େଦହ ଛାଡି ଗଲାପେର ତା' ଏସଂସାେର ଗରଜିବ। 

 

େଯେବ ଦୁଃ� ଦାନବ ସଂସାେର କୁକରମ କରିବ, 

ଧରାପୃେ� ଜନିG  ଆବତାରୀ ତା'ର ସଂହାର ରଚିବ। 

 

େକେତ ରାେଜ� େକେତ ରାଜ� କାଳକ�େମ ମିଶିବ, 

େହେଲ ରାଜ�ର ରାଜା କି_�ୀ କାେଳକାେଳ ଗଜ{ବ। 

 

େଯେବ ଗ�ୀଷG ଦିେନ ଗ�ୀଷG  ବଷ�ାଦିେନ ବଷ�ା ଆସିବ, 

ପଶୁପgୀ, ପ�କୃତି ଆଉ ଆମ ଚାଷୀପୁअ ହସିବ, 

 

 

ବିଶ�ରsନ ବାରିକ 
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ସମୟ କରଇ ଧନୀ ପୁଣି େକେବ ଗରିବ, 

ଏ'ଜୀବ ଆସା ବାtଇ ଭଲ ଦିନ ଆସିବ । 

 

େଯେବ ଗିରି ବୁକୁ ଜଳର ଧାର ଗଡିବ, 

େଶେଷ େସ ଜଳ ଧାର ସାଗରେର ମିଶିବ। 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ଗ�ାମ : अନୁପଲା, େପା : अେ|ଇ, 

ଭାୟା : େକାଲର, ଥାନା : ତିେ_�ାଲ, 

ଜିଲB ା : ଜଗତସିଂହପୁର, ପିନ୍ : ୭୫୪୧୬୨ 

େମା : ୯୬୯୨୨୫୩୪୮୧ 

େମଲ୍ ଠିକଣା : b.rbarik93@gmail.com 
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ସG �ତିର ସG ାରକସG �ତିର ସG ାରକସG �ତିର ସG ାରକସG �ତିର ସG ାରକ, , , , ବିଜୟ ମହା|ିବିଜୟ ମହା|ିବିଜୟ ମହା|ିବିଜୟ ମହା|ି    
ଏକାଧାେର ଥିଲ େନତା,अଭିେନତା 

ନାଟ�କାର , ନିେ��ଶକ 

ହାସ�,ନାୟକ ଓ ଖଳନାୟକେର 

ବାtିଥିଲ ସ ଦଶ�କ ।। 

 

ସିେନ ଜଗତର ପ�ବାଦ ପୁରୁଷ 

େକE� ାପଡ଼ା ବରପୁତ�  

'ଜନG ଦାତା ' ନାମ ସ୍ଵ!�lେg େଲଖିଲ 

ଉଡ଼ାଇ 'ବିଜୟ' େନତ ।। 

 

'ଚିଲିକା ତୀେର' ଓ 'अଭିମାନ' ଠାରୁ 

'ଶାaି' , 'ଜଗାହାେତ ପଘା ' 

'ପୁअ େମାହର କଳା ଠାକୁର'  अବା 

' ତପସ�ା ' , 'ସହରୀ ବାଘ ' ।। 

 

 

ଛବିରାଣୀ ପତି 

 

 

 

ସହର ଜଳୁଛି ' , ' ଦଇବ ଦଉଡ଼ି ' 

ସାବିତ� ୀ ', ' ସୁନା ପsୁରୀ ' 

'ସାgୀ ରହିଲା େମା ଶ�ା ସିEୂର' ଓ 

'ମାଣିକ', 'ଭାଗ� ହାେତ େଡାରି ' ।। 

 

'େଗାପେର ବଢୁଛି କଳାକେହiଇ' େଯ' 

'अaରାଗ', ' ଦuା ବାଳୁzା' 

ମନ ପବନର ନଉକା ତୁମର 

ଗଲାଣି अେଦଖା ଗାଆଁ ।। 

 
ମଧ�ଶାସନ, ବିରିଡ଼ି, ଜଗତସିଂହପୁର  

େଫାନ୍ -୯୩୩୭୯୬୦୦୬୦ 
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ନାନା ମୁନୀ ନାନା ମତ ନାନା ମୁନୀ ନାନା ମତ ନାନା ମୁନୀ ନାନା ମତ ନାନା ମୁନୀ ନାନା ମତ 
େଯେବଠାରୁ ସୃ�ି େହାଇଛି ଏ ଜଗତ  
ଦିଆ ଚାଲିଛି ନାନା ମୁନି,ର ନାନା ମତ, 
େସ ମତେର କାହାର େକେତ ସତ  
ନ କେଲ अେz अନୁଭବ ଲାେଗ ବିପରୀତ।  
ପ�ତିଟି ଜୀବନ ଦୀପର ଜଳ|ା ଶିଖା  
ଜଳି ଜଳାଇବାର अନ�କୁ ଦିଏ ଶିgା, 
େକହି ବି କରି ପାେର ତାକୁ ଉେପgା  
अବା େକହି କରି ପାେର ପରୀgା।  
ଯିଏ େକେବ ଜଳି ନାହZ େଦବାକୁ ଆଲୁअ  
ତାର ମତ େହାଇ ପାେର ସତ,  
େହେଲ ପାେରନା अନ� ଦୀପକୁ ଜଳାଇ  
ବାହୁଲ� ତାର େଯେତ ମତାମତ।  
ଜୀବନ ଏକ ସାଧନାର अସୀମ େgତ�   
େଯତିକି ଯାହାର ସି�ି େସତିକି ବୁ�ି,  
अନୁଭୁତି अଭି�ତାରୁ ଦିଏ ଯା' ସି�ା|  
େସ ସବୁ ସମୀgା ନ କରି ପୁ�ାନୁପୁ�  
େଦେଲ ମ|ବ� ତାର କରି ଦିଏ ବିଭ� ା|।  
ପ�ତିଟି ମନର अଛି ଏକ ମାନସିକ aର  

ନୂତନ କୁମାର 
େବେହରା 

 

େସ aର ଯାଏଁ ନ ଯିବା ପଯ��|,  
ସଠିକେର କରିହୁଏ ନା ତାର ମଲୂ�ାୟନ  
ଲାେଗ अବାaବ ମିେଳନା କିଛି ଆଦି अ|।  
ସୃ�ିର ବିଧାନ ପ�ତିଟି अନନ� अଦି¡ତୀୟ  
ସମୟାନୁସାେର େହାଇଥାଏ ବିଦିତ,  
ପରବ_�ୀ ମୁହୂ_�େର ଲାେଗ अନୁଚିତ  
ରାତିର अtାର ପରି ସଯୂ�� ନଥିେଲ ଉଦିତ।  
ବିଭିନi ତା ମଧ�େର ଏକତାର ସମନ୍ଵୟ  
ବିେବକ ବିଚାର ବୁ�ିକୁ କେର ନିପୁଣ,  
ତ� �ଟି େଖାଜି ଚାଲିଥିେଲ ଆେସ ବିରjି  
ମାଜ{ତ ହୁଏ ନାହZ େକେବ ତାର ଆଚରଣ।  
ନାନା ମୁନି,ର ନାନା ମତ କରି ଗ�ହଣ  
ବିନିେଯାଗ କରି ହୁଏ ଯିଏ ଉପକୃତ,  
ଆେସ ତାର ପ!ୂ� ଭରସା अଟଳ ବିଶ�ାସ  
ହୁଏ ନାହZ କମ� ପଥରୁ େସ େକେବ ବିଚୁ�ତ।  

େକାହି, ଗଡ଼ିଆ, ମୟରୂଭs 
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अସହାୟ ଭାରତୀअସହାୟ ଭାରତୀअସହାୟ ଭାରତୀअସହାୟ ଭାରତୀ    
େକମିତି କହିବି ମଁୁ ମୁj େବାଲି 

अସୁମାରୀ ଲୁହ ନୟନୁ େଯ ଯାଉଛି ଝରି, 

କିଏ େଖେଳ ଟ,ା େର ପୁଣି କିଏ ଖାଏ ଗୁଳି 

େମା େଦହ ଭିଜାଇ ପୁଣି ନିରୀହ ରକତ ଝରାଇ। 

 

େକଉଁଠି େକାମଳ ଶିଶୁ ହାେତ ଲାେଗ 

ପରିବାର ସ�ାଳିବା ଦାୟିତ�  ର େଡାରି, 

ପୁଣି େକଉଁ ହାତ ବଡ଼ େଲାକ ର େବାଲି 

अନୀତି ଟ,ାେର କିେଣ अପରାଧ ଡାଏରୀ । 

 

ଆଜି ବି େମା ଝିअ ଏକା| େର ହୁଏ 

ମଣିଷ ରୂପୀ ପଶୁ, ଶିକାର, 

ଜଳିଯିବ କାେଳ େଯୗତୁକ ନିଆଁେର େବାଲି 

ଝିअ ଜନG  କୁ ଡର ଥାଏ ଗରିବ ମାଆ ର । 

 

ବୀର ପ�ସବିନୀ ମୁହZ ଆଦି କାଳୁ  

ପ��ାଭାରତୀ ପାଣି 
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େକେତ ବୁ�ିଜୀବି ଜନମ|ି େମା େକାଳେର, 

େହେଲ କିଛି ହୀନ ରାଜନୀତି ଦୃଢ଼ େହବ େବାଲି 

େକେତ ବୀରତ�  ଓ   ବୁ�ି ଆଜି अtାର େର । 

 

ଦିନ ଥିଲା ବିଶ୍ଵଗୁରୁ ରୂେପ ପରିଚିତ ଥିଲି 

ଆଜି ହଜି ଯାଇଛି ବିଶ୍ଵର େକାଉଁ େକାଣ େର, 

ବିେଦଶୀ ସହ ସମକg େବାଲାଇବି େବାଲି 

େମା ସଂ:ୃତି ଆଜି ହଜିଛି େମାହରି ଘେର । 

 

େଗାେଟ ଇ�୍ ଇuିଆ କ�ନୀ ବଦଳେର ଆଜି 

अସଂଖ� ବିେଦଶୀ କ�ାନୀ ବ�ବସାୟ କେର, 

ସମୟ ସହ ନିଜକୁ ବିକଶମୁଖୀ କରିବା େବାଲି 

ପୁଣି ପରାଧିନତା ଆଡକୁ ଯାଉନାହZ କିେର? 

 

ସ¡!� ପ�ସୁ ଭାରତ ପରିଚୟ େମାହରି 

ପୁଣି ସବୁ ସମେୟ ଶତ� � େଲାଲୁପ ନଜେର, 

ସଂ�ାହୀନ ଚରିତ�  ସମାଜର ନରନାରୀ େବାଲି 

ମଁୁ ଆଜି ବ�ିଛି ନିଜ अaିତ�  ନାଶ ଭୟେର। 
ରୂ·ା, ବାେଲଶ�ର 
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େକମିତି ଭୁଲିବି ମୁହZେକମିତି ଭୁଲିବି ମୁହZେକମିତି ଭୁଲିବି ମୁହZେକମିତି ଭୁଲିବି ମୁହZ    
ନିଶା ନୁେହଁ କି େପଶା ନୁେହଁ େମାର 

 ତଥାପି ସାହିତ� ପଛେର ଧାଏଁ, 

ଓଡ଼ିଶା େମାର ଜନG ଭୂଇଁ େବାଲି 

 ଓଡ଼ିଆ ଭାଷାକୁ ବି ଭଲପାଏ ।। 

 

ମାତୃଭୂମି ଆଉ ମାତୃଭାଷାକୁ  

 ଛାଡ଼ି େକେବ ରହି ପାରିବି ନାହZ, 

ଯାହା େକାେଳ ବଢ଼ି ମଣିଷ େହାଇଛି 

 ତାହାକୁ େକମିତି ଭୁଲିବି ମୁହZ ।। 

 

ନିଶା ନୁେହଁ କି େପଶା ନୁେହଁ େମାର 

 କବିତାକୁ ଭାେବ ଜୀବନ େବାଲି, 

େଯେବଠୁ େମା ସାେଥ େଭଟ େହଲା ସିଏ 

 ଧିେର ଧିେର େଲଖା ଆର� କଲି ।। 

 

 

େରାହିତ େସଠୀ 

 

 

 

ହୃଦୟ କାÑେର ଲାଖି ରହିअଛି  

 ଛାଡୁନାହZ େକେବ େମାହର ପାଶ, 

ବିଷାଦ ମନକୁ ଦୂରକରି େସତ 

 ବା©ିଦିଏ ପୁଣି େଚନାଏ ହସ।। 

 

ନୂଆ ଦୁନିଆକୁ େନଇଯାଏ େକେବ 

 ଭାବନା ସ�Eେନ ବସାଇ େମାେତ, 

ଶ� ଉଦ�ାନରୁ ଶ� କଳି େତାଳି 

 େଦଉଥାଏ ମେନ େପ�ରଣା େକେତ।। 

 
ଶିgକ, ଖଜୁରୀପଡ଼ା,କtମାଳ 

ଦୂରଭାଷ-୭୭୩୫୨୧୪୩୭୯ 
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ମହାକାଳମହାକାଳମହାକାଳମହାକାଳ    
େମା ଏକଲା ପଣର अମାନିଆ  

ଇତaତଃ ଇkାମାନ,ୁ ଲଦିେଦବି େବାଲି 

अtାର ବି ଲୁଚିଯାଏ ଦୃଶ� अଦୃଶ�େର, 

ଲଗାମହୀନ େଘାଡା ଭଳି ଧାଉଁଥା|ି  

अ~� ଛାଇ େକେତାେଗାଟି 

ଉ_ର େମରୁରୁ ଦgିଣ େମରୁ ଯାଏ । 

 

କ,ାଳର अଗ�ଳି ଭିତେର 

ଯୁ� କରୁଥା|ି अହରହ େକେତ अଶରୀରୀ  

ହାଡ-ମାଂସ-ମଗଜର  

ଏକ ଭିନi  ଆକଷ�ଣେର  । 

 

ପାହା|ା ରାତିର େମଂଚାଏ ଥuା ପବନକୁ 

େକାେଳଇ େନଇ ସ�ପiମାେନ ଲୁହ ଝାରୁଥା|ି 

ନିଶୀଥ ପ�ହେର ଦୃଶ�ମାନ 

କମନୀୟ ଚିତି� ତ େମାହକୁ ଛାତିେର ଜାବୁଡି 
। 

ଶରତ କୁମାର ଦାସ 

 

 

अୟୁତ ଦିନରୁ ବହିଯାଉଥିବା ନଈଟିଏ 

�ାଣୁ ପାଲଟି ଯାଏ gଣିକ ପାଇଁ , 

ଖାଲ ଢିପ ପଥର ସtିେର 

ମୁହଁ ଲୁଚାଇ ଚାହୁଁ ଥାଏ ଆକାଶକୁ 

ଖୁବ୍ ବିମଶ� େହାଇ  

ନା ଘୁ�ି ପାେର ଆଗକୁ ନା ପଛକୁ  । 

 

ହତବାକ ହୁଏ ମୁଠାଏ ଆୟୁଷ 

ଲାଲ୍ ଟହଟହ ଜିଭ କାେଢ ମହାକାଳ 

ଆଲିzନ କେର ସମଗ� ଛାଇକୁ 

କíା କେର ନୀଳ ସାଗରର େଢଉକୁ 

କअଁଳ ଫୁଲର େରଣୁକୁ । 
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ସୁସ�ିତ ସମa ଚି|ା ଓ େଚତନା 

ଭାବ ଓ ଭାବନା 

ରାଗ ଓ अନୁରାଗ 

ମkୂ{ତ ହୁअ|ି ଆଖି ପଲକେର 

କାଳରାତିର କଳା ମଚ୍ ମଚ୍  

କଳାଛାଇର ସୁଦୀଘ� ପରଦା ତେଳ । 

 

ସଂଚାରିଯାଏ ଶିରା ପ�ଶିରାେର 

अସମା� अବେସାସ 

ତୀବ�  अବିଶ�ାସ ଓ अସଂଯତ अ|ଦ�ାହ 

େପାଛିେହାଇଯାଏ ଐକା|ିକ ଆେବଗ ଓ ଆଗ�ହ 

କଡ େଲଉଟାଏ  ଜମାଟ ବtା  

ଲୁହ ଓ େକାହର ବିଷାj ନାଗସାପ । 

 

ପଚାରିବାକୁ ଇkା ହୁଏ ଜୀବନକୁ 

ଏତିକି ନା ଆଉ କିଛି ବାକି अଛି ଆଗକୁ  ? 

ଉ_ର ତ अପହଂଚ 

ବରଂ ଲମି� ଲମି� ଯାଏ अସହାୟତାର ଦୀଘ�ଶ�ାସ  

ପୁଣି,ଆତ,....ଉଦେବଗ ...ଉ�²ା..ତ� ାସ । 
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ଲ� ପ�ଦାନ କେର ସ|ପ�େଣ  

ସକଳ ପରିତୃ�ିର ଆତG ବିଶ�ାସ 

ହୁତୁହୁତୁ ଜଳୁଥିବା ଯ�ଣାର ଆେଗiୟଗିରିକୁ,  

କ�ିଉେଠ େଦହର ସବ�ାz अବୟବ 

ହଜିବାର.....ହଜାଇବାର ଭୟେର  

ମହାକାଳର ଆବ_� ମଧ�େର । 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ବଡବିଲ ମହାବିଦ�ାଳୟ, ବଡବିଲ  

ଜିଲB ା-େକEୁଝର  
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ରାgୀରାgୀରାgୀରାgୀ    
ବରଷଟା ସାରା ଲାଗ|ି ଝଗଡା 
ଟମ ଆu େଜରୀ ପରି, 
ନ େଦଖିେଲ gେଣ ଏେକ अପରକୁ 
େଖାଜ|ି ନିଃଶ�ାସ ପରି । 
 
ରିେମାଟ ପାଇଁ େଯ ଲାଗ|ି ଝଗଡା 
େଯମିତିକା ବିଶ¡ଯୁ�, 
ଆ�ୁଡା ରା�ୁଡା ବିଧା ଓ ଚାପୁଡ଼ା 
ନାମେର ମା,ଡ଼ ଗଧ । 
 
େଛାଟିଆ କଥାେର ଲାଗ|ି ଝଗଡା 
ପାତି ମା,ଡ଼, ପରି, 
ମାଡ଼ ବାଜିଗେଲ କ�Eନ ବଢ଼ଇ 
େଯନ େଟ�ନ ଛାେଡ଼ ହୁରି । 
 
 
 
 

ଚିନG ୟ ଶୁଭ� ାଂଶୁ 

 

ସବୁ ରାଗ ଋଷା ଉେଭଇଣ ଯାଏ 
ରgୀଟି ଆସିଲା ପେର, 
ରାgୀ େଯାେଡ ଭାଇ ଭଉଣୀ ସ�କ� 
ସରୁ ସରୁ ସତୂା ଧାେର । 
 
ଭଉଣୀେଟ ମାେଗ ସୁରgା ସାହସ 
ଜଗତ ଯାକର େଯେତ, 
ଭାଇ କହିଦିଏ ଠିଆ ହବ ସିଏ 
ଦରକାର ହବ େଯେବ । 
 
ସ�ାନ କରିବା ପ�ତି ଭଉଣୀ,ୁ 
ହଉେସ अନ� କାହାର, 
କେଲ ସ�ାନ େଯ ରଖିେବ ସଭିଏଁ 
ସ�ାନ ଭଉଣୀ,ର । 
ଗ�ାମ/େପା: - କୁଆମରା, ଥାନା - ଖୁ©ା, ମୟରୂଭs 
ପିନ - ୭୫୭୦୨୭, ଦୂରଭାଷ - ୯୭୭୬୦୫୦୬୬୭ 
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ରାgୀରାgୀରାgୀରାgୀ    
ସୁତାଖିଏ ପେଛ ବାtିେଦବି େନଇ 

ତୁମରି ହାତେର ଭାଇ, 

ନକଲି ଚାଇନା ରାgୀ କିଣିବିନି 

କହୁଛି ମଁୁ ରାଣେଦଇ 

 

ଆମରି ସୀମାେର ଚାଇନା ଲଢୁଛି 

ଆମ अଥ� ସବୁ େନଇ 

ଆମରି େସୖନିକ ଛାତି ରକତେର 

େହାଲି େଖଳ େହବନାହZ 

 

କାEୁଥିେବ େକେତ େମା ପରି ଭଉଣୀ 

ଭାଇକୁ ହେରଇ େଦଇ 

େସiହ ମମତାର ପବିତ�  ବtନ 

ଚାଇନା ରାgୀେର ନାହZ 

 

 

ମେନାରsନ ମୁଦୁଲି 

 

 

 

 

 

 

କିଣିବାନି ଆେମ ଚାଇନା ରାgୀ 

ସଭିଏଁ ଶପଥ େନଇ 

ସୁତାଖିଏ ପେଛ ବାtିେଦବୁ େନଇ 

ତୁମରି ହାତେର ଭାଇ 

 

ତୁମ ହୃଦୟେର ଜାଗା ମଁୁ େନଇଛି 

ସୁଭଦ� ା ଭଉଣୀ େହାଇ 

ସୁତାଖିଏ ପେଛ ବାtିେଦବି େନଇ 

ରାgୀ ପ!ୂ{ମାେର ଭାଇ 
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ରାgୀରାgୀରାgୀରାgୀ    
ଏଥର ପାଳିବା ନିଆରା ରାgୀ 

ସଭିଏଁ ରହିେବ ତାହାର ସାgୀ 

କେରାନା ସାଜିଛି ଏେବ ବଇରୀ 

େକମିତି ବାtିବା େସେନହ େଡାରି? 

 

ବଜାେର ନାହZ ରାgୀ ପସରା 

ଧାରା ଶିରାବେଣ ନାହZ ଭରସା 

ସବୁ ପରି�ିତି ଏେବ ଓଲଟା 

ମା:, ସାନିଟାଇଜରକୁ ଭରଷା 

 

 

 

 

 

 

 

ସେbଦନା ମିଶ� 

 

 

 

 

ଭାଇ, ପାଖକୁ ରାgୀ ପଠାଇ 

େସେନହ ଶରଧା ବାରତା େଦଇ 

ଆତG ସୁରgାର ବଚନ େନଇ 

अନଲାଇନେର ଥାଳି େଦବା ସେଜଇ 

 

ଆର ବରଷକୁ େହାଇବ େଭଟ 

ଦୂର େହବ ସରକାରୀ ଆକଟ 

ସରାେଗ ଭଉଣୀ େଦଖୁଛି ବାଟ 

ଟଳିବ େକେବ କେରାନା ସଂକଟ 
ସମି�ତ ଭିଲB ା, ଘାଟିକିଆ, 

ଭୁବେନଶ�ର 
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ସ�ାଥ�ପର ମଣିଷସ�ାଥ�ପର ମଣିଷସ�ାଥ�ପର ମଣିଷସ�ାଥ�ପର ମଣିଷ    
ସ¡ାଥ�କୁ ନିଜର କରି 

 ଆଜି ମଣିଷ ବ�ିଛି 

ଛଳନାର ଲୁହ ଗଡାଇ 

 ଦୁନିଆକୁ କିଣି େନଇଛି । 

 

ମନତ ତାର ଘୃଣାର ବଗିଚା 

 ବିଷାj ଫୁଲର ବଣ 

େକମିତି ଆସିବ ସୁଗt ମହକ 

 ବିଷେର ଭରା ତା ଶରୀର । 

 

 

 

 

 

 

 

ବିଜୟଲgG ୀ େଭାଇ 

 

 

ଇଷ�ା, अସୟୂାକୁ ସାଥି କରି 

 ଗଢିଛି ଏକ ମାୟା ନଗରୀ 

ସଂପକ�ର ଭାବନା ତା ମନେର ନାହZ 

ସ¡ାଥ�ପରତା ଗୁଣେର अନ�କୁ କ� ଦିअଇ। 

 

ସଂସାରେର ବ�ିବା ଭାଇ 

 ଆଉ େକେତ ଦିନ। 

ନିଜ େଦାଷ ଦୁବ�ଳତାକୁ ଲୁଚାଇ 

 ଦୁନିଆକୁ ବିଦ� Îପ କରି 

ମିଛ ମାୟା ଜାଲ ବିଛାଇ 

 ଏ ସ¡ାଥ�ପର ମଣିଷ ଆଜି । 

 
ନାହଳପୁର, କଟକ 
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ବିମଳ ସ�କ�ର ସାgୀବିମଳ ସ�କ�ର ସାgୀବିମଳ ସ�କ�ର ସାgୀବିମଳ ସ�କ�ର ସାgୀ    
ଭାଇପଥ ଚାହZ ଭଉଣୀ ରହିଛି 

ବିେଦେଶ ରହୁଛି ଭାଇ 

ପରିବାର ପାଇଁ ଦାଦନ ଖଟୁଛି 

ଦୁଃେଖ କାଳ କଟୁଥାଇ। 

ରାgୀପୁେନଇଁେର ଭାଇ, ହaେର 

ଇଛା େସ ବାtିବ ରାgୀ 

ସିEୂର କଲିକୁ ଚEନ ଟିପାଟି 

ଖୁସି େହବ ଥେର େଦଖି। 

କାମଧEା ନାହZ େରାଜଗାର କାହZ 

ତାଲା ପଡିअଛି କାମ 

ପେକଟ ଭାଇର େହଲାଣି ଶ�ୀହୀନ 

अପ!ୂ� ତା ମନ:ାମ। 

 

 

 

 

अନାମ ଚରଣ ସାହୁ 

 

େଫରିବାକୁ ଇଛା ଜନମ ମାଟିକୁ 

େହେଲ ପାରୁନାହZ େଫରି 

କେରାନା ଭୂତାଣୁ ଚତୁଦ{େଗ ମାତି 

ବିପେଦ ପକାଏ ଭାରି। 

ରgାସତୂ�  େଗାଟି ଭଉଣୀ ବାtିଣ 

କୁହ|ା କରିବୁ ରgା 

ଧନ ଦରବେର ନାହZ ଆଶା େମାର 

େସiହ ସୁଧା କେର ଭିgା। 

ଏତିକି ଶ�ବେଣ ଭାଇର ହୃଦୟ 

ଆନେE ଯାଆ|ା ଭରି 

ଭାଇ ଭଉଣୀର ବିମଳ ସ�କ� 

अମଳିନ ଯୁଗ ସରି। 
ବିଭୂତିପୁର, କାକଟପୁର,ପୁରୀ 

େମା-୯୯୩୭୨୧୦୨୬୦ 
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ଫଳ ନୁେହଁଫଳ ନୁେହଁଫଳ ନୁେହଁଫଳ ନୁେହଁ, , , , କ_�ବ� ତୁମ ହାତେରକ_�ବ� ତୁମ ହାତେରକ_�ବ� ତୁମ ହାତେରକ_�ବ� ତୁମ ହାତେର............    

ଆଜିଯାଏ ଆେମ ଖାଲି େଖାଜି ଆସିଛୁ,  

"ସୁଖ, ଶା|ି, ବିଶ¡ାସ, ପ�ଶଂସା, ସ�ାନ,  

ଭଲପାଇବା, ଦାୟୀତ¡େବାଧ, " 

ନିଜ ଠାରୁ ନୁେହଁ, अନ� ମାନ, ଠାରୁ l 

 

अେନକ ନିଜ ଦାୟିତ¡େବାଧର ଦ¡ାହି େଦଇଛୁ,  

ନୀତି ନିୟମର େଡzୁରା ପିଟିଛୁ,  

ସତ�କୁ ପ�ଣାମ କରିବାକୁ,  

ନିଜକୁ ଠିକ େବାଲି,  

ପ�ଚାର ପତ�  ବା©ିଛୁ  l 

େଦାଷୀକୁ ଦu େଦବାକୁ,  

ନିଜକୁ ଜୟୀ କରିବାକୁ,  

ଶା|ିର ଯୁ� କରିଛୁ  l 

 

 

 

अନସୟୂା ପuା 

 

ନିୟମ କୁେହ : 

ଯାହା କରିବ, ତାହା ପାଇବ,  

େକୗଣସି ପରିଶ�ମ ବୃଥା ଯାଏନି,  

ଯିଏ େଯତିକିର େଲାକ, ତାକୁ  େସତିକି 

ମିଳିବ,  

ସୁଖ ବା©ିେଲ ବେଢ,  

ଦୁଃଖ ବା©ିେଲ କେମ l 

 

ସବୁ କଣ ନିୟମ अନୁସାେର ହୁଏ?  

ହଁ ହୁଏ ! 

ନିଜ ଭାବନା अନୁସାେର ହZ ଫଳ ମିେଳ l 

ବିଶ¡ାସ ରଖ େଗାେଟ େଛାଟ ପିଲାର ମନ 

ପରି,  

ଉପରକୁ ଉଠାଇ ହାତ ଛାଡି େଦେଲବି େସ 
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ହସୁଥିବ,  

ନି�ୟ ତୁେମ ତାକୁ ଧରିବ,  

ତେଳ ପକାଇ େଦବନି l 

 

ମନ ତ ଏକ ସଫା କପଡା,  

ଏଥିେର େଯଉଁ ରz େଯମିତି ରzାଇବ  

େସମିତି ରzିଯିବ l 

 

ସୁଖ ଦୁଃଖ:  

ତୁମ ମନର अବ�ା,  

ତୁମ ଘେର अତିଥି ପରି,  

କାହାକୁ ଚିର ଦିନ ଘେର ରଖିବ,  

କାହାକୁ ତଡି଼ବ,  

ତୁମ ଉପେର ନିଭ�ର କେର l 

 

 

 

 

 

 

 

 

େକହିବି ସୁଖୀ ନୁହଁ|ି ଦୁନିଆେର,  

ପୁଳାଏ ଦୁଃଖକୁ ନିଜ ଭିତେର ଚାପିରଖି,  

ସଭିଏଁ ବ�ିବାର ପ�ୟାସ କରୁଛ|ି l 

ନିଜ ପାଇଁ ନିଜ ଦୁଃଖ ଖୁଵ ବଡ,  

କିଏବା, ତୁମ ଦୁଃଖ େନଇ ସୁଖ େଦବ?  

 

ସ¡ଗ� ନକ� ସବୁ ଏଠି,  

अଶା|ିେର ଜଳି ଜଳି ସୁଖକୁ େଖାଜିବା ହZ 

ନକ�,  

ସବୁ ପରି�ିତିେର �ିର ରହିବା ହZ ସ¡ଗ� l 

ସବୁ ଆମ ପାଖେର अଛି,  

ଆମ ହାତ ମୁଠାେର l 

ସତେର କଣ ସବୁ ଆମ ହାତ ମୁଠାେର?  

କିଛି ଜିନିଷ ଆେମ େଯେତ ଚାହZେଲବି,  

ଯତi  କେଲବି,  

ନିଜ अjିଆରେର ରଖିପାେରନି l 
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ସବୁେବେଳ ଆେମ,  

ନିଜକୁ ନୁେହଁ, अନ�କୁ ସୁଖୀ କରିବାକୁ,  

अନ�କୁ ନିଜ अନୁସାେର ବଦଳାଇବାକୁ,  

ଏମିତିକି अନ� ପାଇଁ ହZ ବ�ୁ l 

 

ଆଗକୁ କଣ େହବ ଆମକୁ ଜଣା ନାହZ,  

ବ_�ମାନର ବାaବତାକୁ ଗ�ହଣ କରି,  

ନିଜକୁ ବଦଳାଇ ପାରିେଲ,  

ଚିର ସୁଖ, ଶା|ି, ବିଶ¡ାସ, ପ�ଶଂସା, ସ�ାନ, 

ଭଲପାଇବା, ଦାୟୀତ¡େବାଧର ଧନ େକବଳ 

ହZ ତୁମର େହବ l 

 

େକେବ ଭୁଲନାହZ,  

ଫଳ ନୁେହଁ, କ_�ବ� ତୁମ ହାତେର l 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

କାଡ�ଗୁଡି, ବାzାେଲାର,  

୯୮୪୦୭୦୬୧୪୦ 
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ହାଟ ସଉଦାହାଟ ସଉଦାହାଟ ସଉଦାହାଟ ସଉଦା    
ହାଟ ସିନା ବେସ ସ�ାହକୁ ଥେର ଦୁଇଥର 

େହେଲ ସଂସାର ହାଟଟା ତ େଖାଲାଥାଏ ପ�ତି ମୁହୂ_� 

କରୁଥାଏ ଭଲ ମE ଲାଭ gତିର କିଣାବିକା କାରବାର 

ପାଳି ସୃ�ି ସ��ାର ମହ_¡ ଗୁରୁତ¡। 

 

େକଉଁ ଏକ अଜଣା ରାଇଜରୁ ହାତ ଧରି 

େମାେତ ଆଣି ମାଆ େକାେଳ ଛାଡିେଦେଲ େମା ବାପା 

କହିେଲ େଦଖ ଏ ସଂସାର ହାଟ 

କିଣି ଯା େତା ଆବଶ�କତା ସଉଦା 

ବାଲ�କାଳଟା କଟିଗଲା ଆନEେର 

କରି ମିଛି ମିଛିକା େଦାକାନର େଖଳ 

େକୖେଶାରବି ଆେବଗର ସ�ାରେର ପକାଇଲା 

ହସଖୁସିର ମାଳ 

ଆଉ अବଶି� ଜୀବନଟା ଲg� ପରୂଣ ଦିଗେର 

ସହିଲା ଘାତ ପ�ତିଘାତ 

େକେବ ସୁଖର ବିେଭାର ତ 

ନାରାୟଣ ଚE�  
େସନାପତି 
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ଦୁଃଖ େଫଡ଼ିବାକୁ େହଲା ଡହଳ ବିକଳ। 

 

େହତୁ େହବା ଦିନୁ େଦଖିଲି 

ଏଠି ଚାଲିଛି ଏକ ଆ�ଯ�� ଜନକ େବପାର 

gମତା ପ�ଶଂସା ପଦବୀ ପାଇଁ 

କିଏ ନିଜ ନିଜତ�  ବ�jିତ¡ ବିକି ସାଜିଲାଣି 

େଦଶେଦ� ାହୀ କ� ୀତଦାସ ଚାକର ତ 

େକ ବା କାହା ପ�ାଣର ସଉଦା କରି 

ସୁନା ସଂସାର କଲାଣି ନାରଖାର 

େସiହ ଶ��ା େପ�ମ ପ�ୀତି ସବୁ ବିକି� େହଲାଣି କୃତଘiର େଦାକାନେର 

ସାହାଯ� ସହାନୁଭୂତି ପଣ�ଦ� ବ� ମାନ ଏେତ ମଲୂ�ହୀନ େଯ 

େକହି ବି କିଣ|ି ନାହZ େମାଫତ 

ମହzା ପଡିଛି ହିଂସା େ-ଷ ଛE କପଟର ଜିନିଷଗୁଡ଼ାକ 

ମାଡ଼ ବସା ବସି େହାଇ କିଣୁଛି ମଣିଷ अଦିନିଆ ଛତୁ କି ଫୁଲେକାବି 

ସେତ କି ଆେଲାକ  ଚତୁପ�ାେଶ��  

ସାଲୁ ସାଲୁ େପାକେଜାକ। 

 

ସବୁଜ ପନିପରିବା ସବୁ କାEିେଲଣି ଆମିଷାଷୀ, ବହୁଳତା େଦଖି 

େଛଳି କୁକୁଡ଼ା ଗୁଡାକ ଟିକିଏ ଆଶ¡aି େହଲିଣି  
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ମଣିଷର ମଣିଷ ଖିଆ େଦଖି 

ବିଦ¡ାନ ସଂ:ାରୀ ପ�ତିଭାଧାରୀ ପୁअ ଗୁଡାକ 

ବିକି�  େହାଇ ଧରିେଲଣି କୁସଂ:ାରୀ ଝିअ, ହାତ 

ବ�ଭିଚାରୀ କୁେବର, େକଇଟା ଧନେର 

ସ�କ�ର ଦର ଏଠି ବହୁତ କମ 

ସତ� ନ�ାୟ ନି.ାମାନ କାEି ଡାକିେଲଣି ରାମ ରାମ 

େକବଳ अସଭ� ଇତର, ପ�ାଦୁଭ�ାବ  

ବଢ଼ାଇ େଦଉଛି ହାଟର ଦମ୍। 

 

ସଦ୍ ଗୁଣ ସଦାଚାର अଳ,ାର ସବୁ 

अେଲାଡା େହଲାଣି ଏ ହାଟେର 

ମଲୂ�ହୀନ ଆଭୂଷଣ େଦଖି 

େଲାଭାସj, ଫୁଲି ଉଠିଲାଣି ଛାତି  

ପାଇବାକୁ କମ୍ ଦାମେର 

ଜାେଣନା ମଁୁ ଲାଭ କଲି କି gତି 

େହେଲ େଯଉଁ ହାଟେର ସ¡ୟଂ ଭଗବାନ ପରିଚାଳକ 

ଶୁଣିବିନି अଧା ରହିଲା େମା ହାଟ ସଉଦା 

କରିବି କମ� ପାଳିବି ଧମ� 

ଏହି େମାର ଦୃଢ଼ ପ�ତିଶ��ତି                                                    ଜ�ରା,େକEୁଝର 
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ସ�ପi ସୁEରୀସ�ପi ସୁEରୀସ�ପi ସୁEରୀସ�ପi ସୁEରୀ    
ଆଖି ବୁଜିେଦେଲ ପାେଖଇ ଆେସ େସ 

ଆଖି େଖାଲିେଦେଲ ନାହZ, 

ଛୁଇଁବାକୁ େଯେବ ବଢ଼ାଏ ମଁୁ ହାତ 

ଚାଲିଯାଏ ଦୂେର ଧାଇଁ ; 

ମାନବୀ ନା ସିଏ ପରୀ, 

ନା ବିଧାତାର ହାେତ ଗଢା ମରୂତି େଟ 

ନା ଖାଲି ସ�ପi ସୁEରୀ? 

 

ଆଇନାେର େଯେବ େଦେଖ ନିଜ ମୁହଁ 

ଦିଶିଯାଏ ତାର ଛାଇ, 

ହସି ହସି େମାେତ ହାତ ଠାରି ଡାେକ 

ଚାଲିଯାଏ ଦୂେର ଧାଇଁ; 

ଝିअ ନା େସ अପସରୀ, 

ନା ଚିତ� କର ହାେତ अ,ା ଛବି େଗାେଟ 

ନା ଖାଲି ସ�ପi ସୁEରୀ। 

 

ସେ|ାଷ କୁମାର 
ନାୟକ 

 

 

 

 

 

ରାତି ଆକାଶେର ଜହi ରୁ ଓେହBଇ 

ଚୁପି ଚୁପି ଆେସ େସଇ, 

ନିଦ ଭାzିେଦଇ େପ�ମେର ଭିେଜଇ 

ଚାଲିଯାଏ ଦୂେର ଧାଇଁ ; 

ଚାEିନୀ ନା ରୂପା ଜରି 

ନା କବିର କଲେମ େଲଖା କବିତା େଟ 

ନା ଖାଲି ସ�ପi ସୁEରୀ। 

 
ବିଷମ କଟକ (ରାୟଗଡ଼ା) 

େମା - ୮୨୪୯୪୯୯୫୧୨ 
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ଆହ� ାନ େଦଉଛି ରାgୀଆହ� ାନ େଦଉଛି ରାgୀଆହ� ାନ େଦଉଛି ରାgୀଆହ� ାନ େଦଉଛି ରାgୀ    
ରାgୀ ଆଜି ଆସିଛିେର 
ବାtିବ େସେନହ େଡାେର।  
େସ, େସେନହ ପୁରାତନ 
ରହିବ େସ ଆଜୀବନ।  
ଭଉଣୀ ବାtିବ ରାgୀ 
ଭାଇ ରହିବ ତା'ସାଖି।  
ରହିଥାଉ ଏ ଵtନ  
ଆଜି ନୁେହଁ ସବୁଦିନ।  
େଦଖିବ ଦୁନିଆ ସାରା  
ରାgୀ ଆମ ପର�ରା।  
ପର�ରା ର ସୁରgା  
ପାଇଛୁ ଆେମ େର ଶିgା।  
ରାgୀ ବାtି ଭାଇ ହାେତ 
ଝିअ ରୁହ ମଜବୁେତ। 
ନିଜକୁ ସୁଦୃଢ଼ କର 
ମନ ଆଉ ବ�ବହାର।  
ନିଜ ହାେତ ରାgୀ ବାtି 
ରହିବନି ଆଉ କାEି।  

େଗୗରୀ ପuା 

 

अଜି ଏଇ ରାgୀ ଦିେନ 
ପଣ କର ଝିअ ମାେନ।  
ଏ ରgା ବtନ ମୃଲ 
ଝିअ ମାେନ କର ତୁଲ। 
ନିଜ ସନମାନ ନିେଜ 
ରଖିବାକୁ େହବା ସେଜ। 
ଭାଇ ଆସିବା ଆଗରୁ 
ମୁj େହବା କଳ, ରୁ।  
େଧୖଯ�� ର अସୀମ େଡାରୀ  
ସମୁଦ�  େହାଇବା ପାରି।  
ଆଜି ଏଇ ରାgୀ ଦିେନ 
ଦୃଢ ହୁअ ଝିअ ମାେନ।  
ରାgୀର ଆହ� ାନ ଏଇ 
ଝିअ ଲଢ ମାନ ପାଇଁ।  

ଜୟପୁର, େକାରାପୁଟ 
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ରାgୀ ପେୂନଇଁଟା ଲାଗିଲାଫିକାରାgୀ ପେୂନଇଁଟା ଲାଗିଲାଫିକାରାgୀ ପେୂନଇଁଟା ଲାଗିଲାଫିକାରାgୀ ପେୂନଇଁଟା ଲାଗିଲାଫିକା    
ଆସି ଚାଲିଗଲା ରାgୀ ପୁେନଇଁ ମଁୁ 

ଯାଇ ପାରିଲିନି ଭଉଣୀ ଘର 

କେରାନା ଆସିକି ସବୁ ସାରିେଦଲା 

ତାଆ ପାଇଁ ସିନା େହାଇଲି ପର ! 

ସବୁ ବରଷ େମା ଭଉଣୀ ଆସଇ 

ଶାଶଘୂରୁ ରାgୀ ବାtିବା ପାଇଁ 

ଆମ ଘରଠାରୁ ଦଶେକାଶ ଦୂର 

ଗାଡ଼ିର େସମିତି ସୁବିଧା ନାହZ । 

ତଥାପି େସ ଆେସ अେଟା ଭଡ଼ାକରି 

ଏଥର ଆସିନି କେରାନା ଡେର 

ସରକାର,ର ନିୟମ ମାନିକି 

ଏେବ ସବୁଆେମ ରହିଛୁ ଘେର । 

 

 

 

 

ଶିଶିର କୁମାର ପuା 

 

 

 

 

ବାରମାେସ େତର ପରବ ପାଳୁଛୁ 

ଏ ବରଷ କିh ମଳୂରୁ ଫିକା 

େକେତଦିନ ଯାଏ ଦହଗs େହବା 

େକେବ ଆସିବ ଏ କେରାନା ଟୀକା ? 

ଡାକତର ମାେନ ଲାଗିପଡିଛ|ି 

ଓଉଷଧ େବାେଧ ବାହାରି ଯିବ 

ଆଉ ସବୁେରାଗ ପରିକା ଇଏବି 

ଆମ ମାନ,ର େଦହେର ଥିବ । 

 
କୁଆଁସ , େମରଦା କାଟିଆ , ଯାଜପୁର 

ଆଳାପ:~୮୯୮୧୭୩୭୨୨୮ 
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ଜୀବନ ବିEୁଜୀବନ ବିEୁଜୀବନ ବିEୁଜୀବନ ବିEୁ    
ବିEୁଟିଏ ବଢ଼ି ବଢ଼ି  

ପ!ୂ�ତାର ଆେଲାକ େଦଖାଏ   

ନାରୀତ¡ର ମହା ଶନୂ�ତାେର , 

ସ�କ�ର ନିବିଡ଼ତା ପାଇଁ  

ପିତା, େସiହ ଆଗେର  

ନିअ© ପେଡ ଆକାଶ,  

ମାଆ, ମମତା ପାଖେର  

ନୁ�ନ ଲାେଗ ସମୁଦ� ର ଗଭୀରତା,  

ମାନବିକତାର ଆହ¡ାନେର  

ମଣିଷ ଗଢ଼ିପାେର ସ¡ଗ�   

େସ ପାଲଟିଯାଏ େଦବତା l 

 

 

 

 

 

ମନG ଥ କୁମାର 
ଦେଳଇ 

 

 

 

 

ଆକାଶେର ଝଟକିଲା ଭଳି  

େତଜିୟାନ ସଯୂ��,  

ସଧବା ମଥାେର ଝଟକୁଥାଏ  

ବିEୁଏ ସିEୁର,  

କୃ�ଚୂଡ଼ା ମୁହଁ ପରି  

ଏହି ନାଲି ସିEୁରରୁ ଲମି�ଯାଏ 

ହୃଦୟର ନାଲି ନାଲି ହସ,  

ସାgୀ ରଖି ବାୟୁ 

ସାgୀ ରଖି  अଗିi ଓ ବସୁଧା  

େସହି ହସ अଶ¡ େହାଇ   

ଟାଣୁଥାଏ ସଂସାରର ରଥ l 
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ବିEୁ ବିEୁ ତତଲା ଲୁହେର  

େଯଉଁ ନଈ େବାହିଥିଲା  

େସଥିେର ତରଳି ଯାଇଥିଲା ସୁବ!� ଲ,ା 

ଭାସିଗଲା େକୗରବ ସାମ�ାଜ�, 

ଲୁହର ପ�ଳୟ ବନ�ାେର  

କଚାଡି େହାଇ ମରିଥିଲା କଂସ  

ଲୁହର ଲୁହା ଶିକୁଳିେର  

ବtା ଆଜି अେନକ अସୁର l 

  

अନ�ର ବୁEାଏ ଲୁହ ବଦଳେର  

େଯଉଁ ମଦ, ମାଛ, ମାଂସ ପରଷାଯାଏ  

ତାହା ହଳାହଳ ବିଷ l 

ବିEୁ ବିEୁ ଝାଳ ବଦଳେର  

େଯଉଁ अନi  ମୁଠାଏ ମିେଳ  

ତାହାହZ ତ अମୃତ l 

 
 

 

ମ�ାେନଜର, ଜାତୀୟ ତାପଜ ଉଜ�ା େକE� , କଣିହା 
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େକମିତି ବ�ିବି େତା ବିନାେକମିତି ବ�ିବି େତା ବିନାେକମିତି ବ�ିବି େତା ବିନାେକମିତି ବ�ିବି େତା ବିନା    
ଚାଲି ଗଲୁ ପି�ୟା େମା ହୃଦୟ ଭାzି କଲିଜା ଥିଲୁ ତୁ େମାର । 

େମା ଭଲପାଇବା ମିଛ ଥିଲା କି େହଇ ଗଲୁ अନ� କାହାର ।। 

 

ନିସ�ାଥ� ମନେର ଭଲ ପାଉଥିଲି କରୁଥିଲି ତେତ ପଜୂା । 

କାଚ ଘର ଭାବି ସ�କ� ଭାzିଲୁ େଦଇ ଗଲୁ େମାେତ ସଜା ।। 

 

କହୁଥିଲୁ େମାେତ ଜୀବନ ସାଥୀ अଧା ବାେଟ କଲୁ ଏକା । 

ଛଳନା ଛୁରୀେର ଛାତି ଚିରିବାକୁ ମିଳିଗଲା ତେତ ମଉକା ।। 

 

େଯଉଁ ଆଖି ଦିେନ େତା େପ�ମକୁ େନଇ େଦଖିଥିଲା େକେତ ସପନ । 

ସପନ େମାର ଚୁନା େହଇଗଲା ଲୁହେର ଭିଜିଲା ନୟନ ।। 

 

େମା େପ�ମକୁ କାହାର ନଜର ଲାଗିଲା ସାଥୀ ଛାଡ଼ିଗଲା େମାେତ । 

େତା ବିନା ଧନ େକମିତି ବ�ିବି ଉ_ର େଦ ପି�ୟା େମାେତ ।। 

 

ହୃଦେୟ େତାର ବିଷ ଥିଲା େବାଲି ମଁୁ ବା େକମିତି ଜାଣିବି । 

ଚି_ରsନ େବେହରା 
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େମା େପ�ମ େମାେତ ଘୃଣା କଲା େବାଲି କାହାକୁ ଯାଇ କହିବି ।। 

 

ଦୁଃଖେର େକମିତି ବ�ିଛି େଲା ପି�ୟା  େଦଖିବାକୁ ଥେର ଆ । 

ହସି ହସି କରି େତା ନିଜ ହାତେର ବିଷ େମାେତ େଦଇ ଯା  ।। 

 

ନୂଆ େପ�ମୀ ସାେଥ ସାରା ଜୀବନ ପି�ୟା ହସେର ହସେର କାଟିବୁ । 

େମା ରାaାରୁ େଗାେଟ କ©ା ଗଲା େବାଲି ମଁୁ ମଲା ପେର ଭାବିବୁ ।। 

 

େତା ନିଜ ହାତେର େମା ସବୁ ସG �ତି କୁ େମା ସମାଧିେର େନଇ େଥାଇବୁ । 

ନୂଆ ସାଥୀର ହାତକୁ ଧରି ହସି ହସି ଚାଲି ଆସିବୁ ।। 

 

ଯାଉଛି େଲା ପି�ୟା େତା ଦୁନିଆ ଛାଡି  ବହୁତ ଖୁସିେର ରହିବୁ । 

େପ�ମ େର ଆମର ଯାହା ବି ଘଟିଛି ରାତିର ସ�ପi େବାଲି ଭାବିବୁ ।। 

 
ମାଝିସାହି, ବଘିଆପଡା,େବୗ� 

ଭ� ାମ�ଭାଷ : ୯୪୩୮୭୧୦୩୮୭ 
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ଖାଇେଲ ଜାଣିବୁଖାଇେଲ ଜାଣିବୁଖାଇେଲ ଜାଣିବୁଖାଇେଲ ଜାଣିବୁ    
ଓଡ଼ିଆମାଟିର  ଖାଇବା ସିଏ 
କିଏ େହବ ତା ସରି 
ଖାଇନି ଯିଏ ଜୀବନ ଯାକ 
େହଉଥିବ େସ ଝୁରି ।। 
 
ଖଜା ଭିତେର ରାଜା ସିଏ  
ପୁରୀ ସହର ଖଜା 
ଗଜା ଭିତେର ବାେଲଶ�ର 
ପ�ସି� େଛନା ଗଜା ।। 
 
େକEରାପଡା େସ ମନେଲାଭା   
ମିଠା େସ ରସାବଳି 
ବାରିପଦାର ମୁଢ଼ି ସାzକୁ 
େସ ମାଂସ ତରକାରୀ ।। 
 
ଜଗତସିଂହପୁରର େସଇ  
ଚିzୁଡ଼ି େଝାଳ କ,ଡା 
େଢ,ାନାଳର ବଡ ପ�ସି� 
ଘୁଗୁନି ବିରି ବରା ।। 
 

େସୗଭାଗ� ରsନ 
ମହାପାତ�  

 

 
 
ଦୁନିଆଁ ମେଧ� ନମିେଳ େସଇ 
ବଡ଼ି େକEୁଝରର  
ମନ୍ ଲାଖି ଯାଏସି ଚାଉଲ୍ 
ବରା ବଲାzୀର୍ ର ।। 
 
େଖାରଧା ମାଟି େସ େକାରାଖଇ   
ପାଲୁଆ ଲଡୁ ଭଦ� କ 
ଦୁନିଆ ମନ ହରଣ କେର 
ଦହିବରା କଟକ ।। 
 
ନଇଆଗଡ ର େଛନାେପାଡ଼ 
େଦବୁ ତୁ ମଁୁେହ େଯେବ 
ଓଡ଼ିଆ ମିଠା େକେତ ପ�ସି� 
ଜାଣିପାରିବୁ େସେବ ।। 

अଧ�ାପକ େସୗଭାଗ� ରsନ ମହାପାତ�   
ଟିଟିଲାଗଡ଼, ବଲାzୀର 
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ଜୀବନଜୀବନଜୀବନଜୀବନ    
ଜୀବନ େଗାଟିଏ ରzମ� अେଟ 

କଲା ଏଠି ପ�ଦଶ�ନ  

ଜୀବନ ନାଟକ ସରିେଲ େଯ ଆେମ 

ମିଶିଯିବା ମାଟି ଜାଣ 

ଏଇ ଦୁଇଦିନିଆ ମ� େର ଆେମ 

େଯେତ ଦିନ ରହିଥିବା 

ଚିରକାଳ ପାଇଁ ସୁଖ ବା©ି ଆେମ 

ଶରୀର କୁ ଛାଡିଯିବା 

ଭଲ କମ� ଯଦି କରିଥିବା ଆେମ 

ହୃଦେୟ ପାଇବା �ାନ  

ମE କମ� କରି ମୃତୁ� କୁ ଲଭିେଲ 

ପାଉଥିବା ଗାଲି ମାନ ।। 

 
 

 

 

 

ଆଶିଷ େବେହରା 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

କୁ�ାରୀ, ସାଇଁ|ଲା 

୭୩୨୭୦୨୮୪୯୭ 
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ବିରହବିରହବିରହବିରହ    
ତୁେମ  

ସଜ�ନତାର अ|େର ଢା,ି ଦିअ  

େବୖେଦହି ଭାବର अନୁଭବର  

ସଂଜୀବନୀ,  

ଚିର ମୁµ 

ତୁମ ପ�ଣୟର ପ�େଲାଭ,  

ପୁଣି,ନଇରାସ ଓ ବିଷମ  

ଆନEିତ, ପ,ିଳ 

ଜୀବନର ମୁହୁତ�େର ଭରିଦିअ  

େସୗଜନ� ପ�ୀତିୟତାର ~Eନ  

େଶଷେର  

ମଁୁ अେପgାର अ|େର  

େଖାଜିବୁେଲ ତୁମ ସG �ତିର ପ�ଖର  

େସ�ାତ ଭିତେର ତୁମକୁ l 

 

 

ସଯୂ��କା| ମଲିB କ 

 

 

 

 

 

ହୁ ହୁ େହାଇ ଜଳୁଥିବା  

अଗିiବି ନିରବ ପ�ାେୟ  

ତୁମ अ�ିର �ିତି ମେଧ�,  

କୁହୁଳୁ ଥାଏ, ଆଉ  

ଆେa ଆେa ଲିଭିବାକୁ େଚ�ାେରବି  

ମି�ୟମାଣ େହାଇ ଥକି ପେଡ 

अଧା अଧା ଓଠ ଭିଜା 

ସG �ତିର ଲୁହେର  

ହଁ ସG �ତିେର ଲୁହେର ll 
ଘ©ପଦା, େକE� ାପଡ଼ା  
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ଆକାଂgିତ ମୁହୂ_�ଆକାଂgିତ ମୁହୂ_�ଆକାଂgିତ ମୁହୂ_�ଆକାଂgିତ ମୁହୂ_�    
େକେବ ନ ଆସିବାକୁ 

ବାରbାର ତାଗିଦ୍ ପେର ବି 

େବେଳ େବେଳ େଫରିଆେସ 

େମା अତୀତ 

େଦଖିବାକୁ 

େକମିତି କାଟୁଛି ମଁୁ 

ବ_�ମାନର ମୁହୂ_� 

େହେଲ अତୀତ ଓ ବ_�ମାନର 

ଏ अଜବ େଖଳ ଭିତେର 

େକହି ଜିତ|ି ନାହZ 

ଲୁହ ଢାଳିବା ବ�ତୀତ 

େତଣୁ େମା अତୀତ 

ଏେବ ବ_�ମାନ ସହ 

ଚୁjି କରିଛି 

ଭବିଷ�ତେର ପାଇବାକୁ 

ଆକାଂgିତ ମୁହୂ_� 

ଡଃ ମେନାରsନ 
ବିେଷାୟୀ 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ସiାତେକା_ର ଓଡ଼ିଆ ବିଭାଗ 

ବ� ହG ପୁର ବିଶ�ବିଦ�ାଳୟ, ବ� ହG ପୁର 

ଭ� ାମ�ଭାଷ : ୮୮୯୫୧୪୧୭୨୭ 
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ସG �ତି ଓ ରୂପାଜହiସG �ତି ଓ ରୂପାଜହiସG �ତି ଓ ରୂପାଜହiସG �ତି ଓ ରୂପାଜହi     
ରୂପାଜହi  ଦିେନ େହାଇଥାଏ ସG �ତି 

ଯିଏ ବେଢ଼ ସିଏ ଛିେଡ଼ 

େରାକି ପାେରନାହZ ତାକୁ 

କୁମୁଦର ଉନG �j ପୀରତି 

 

ସG �ତି କିh ବାରବାର େଫେର 

ନିଭୃତ ପ�ଣୟ ନିଭାଇ 

ଆଉ ଏକ ବtନେର ଫସିବାକୁ 

ରସିବାକୁ ନିଭୃତେର 

 

 

 

 

 

 

 

ଡା େସୗମ�ରsନ 
ମିଶ� 

 

 

ସG �ତି ଉ,ିମାେର 

ଆଖିର ତତଲା ଲୁହେର 

ମୁjି େଖାଜି ବୁଲୁଥାଏ 

ଚିର|ନ ସମୟ ସୁअେର 

 

ଢିଲାକେଲ ହେଜଇବା ଭୟ 

ଜାବୁଡ଼ି ଧରିେଲ ଖସିଯିବା ଥୟ 

ମଝାମଝି ବାଟ ବି ତ ନାହZ 

ମୁj କରିେଦବାଟା ହZ େଶ�ୟ 

 
ମଧ�ଖuୀ, ଶ�ୀବଳେଦବ ଜୀଉ 

େକE� ାପଡ଼ା, ୭୫୪୨୧୨, ଓଡ଼ିଶା 

ଭ� ାମ�ଭାଷ : ୯୯୩୭୩୭୪୩୪୨ 

ଇେମଲ୍ : dr.srmishra@gmail.com 



ଆହ� ାନ
 ଇ-ପତି� କ

ା 

ଆହ� ାନ ଇ-ପତି� କା, ପ�ଦଶ ବଷ�, अ�ମ ସଂଖ�ା, अଗ� ୨୦୨୦ Magazine Downloaded from www.aahwaan.com 

ଆହ� ାନ ଇ-ପତି� କା ସ�ୂ!� ନିଃଶୁ$ ବିତରଣ େହତୁ ଡା େଜ�ାତି ପ�ସାଦ ପ*ନାୟକ, -ାରା ପ�ତି.ିତ ଓ ପ�କାଶିତ    Aahwaan.com  Aahwaan.com  Aahwaan.com  Aahwaan.com     434 

ବାପାବାପାବାପାବାପା    
ଦୁନିଆର ସବୁଠାରୁ ନିଃସ�ାଥ�ପର  

ପୃଥିବୀର ସବୁଠାରୁ ଦୟାବ| 

ଏ ଜଗତର ସବୁଠାରୁ gମାଶୀଳ 

ଧରିତ� ୀ ପରି ଯାହାର ହୃଦୟ 

େସ େହଉଛ|ି ବାପା... ୧ 

ନିଜ ସୁଖକୁ ବଳିଦାନ େଦଇ 

ଆମକୁ ସୁଖ େଦଇଥା|ି 

ନିେଜ ନ ହସି ଆମକୁ ହସା|ି 

ପରିବାର ପାଇଁ କିଛି ବି କର|ି 

େସ େହଉଛ|ି ବାପା... ୨ 

ଯୁଧି.ିର, ପରି ଦୟାବ| 

ବଶି., ପରି ବିଶାଳ ହୃଦୟ 

ଯାହା, ପାଇଁ ପରିବାର ହସିଉେଠ 

େସ ତ ଈଶ�ର, ଠୁ ବି ମହାନ 

େସ େହଉଛ|ି ବାପା... ୩ 

 

ରାେଜE�  େବାଡ଼କିଆ 

 

 

 

 

ପିଲାଟି ଦିନରୁ ହାତଧରି ଆମକୁ ଚାଲିବା 

ଶିଖାଇଛ|ି 

ଏ ପୃଥିବୀପୃ.କୁ ଆଣି ଏ ଦୁନିଆ 

େଦଖାଇଛ|ି 

ସତ�, ଧମ�, ନ�ାୟ ପଥେର ଚାଲିବା 

ଶିଖାଇଛ|ି 

अବାଟକୁ ଗେଲ ବାଟକୁ ଟାଣି ଆଣ|ି 

େସ େହଉଛ|ି ବାପା... ୪ 
ରାେଜE�  େବାଡ଼କିଆ 

+୩ ତୃତୀୟବଷ�, ଓଡ଼ିଆ ବିଭାଗ, 

ସରକାରୀ ସ�ୟଂଶାସିତ ମହାବିଦ�ାଳୟ, 

ଭବାନୀପାଟଣା 
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କବିର ସ�ାଧୀନତାକବିର ସ�ାଧୀନତାକବିର ସ�ାଧୀନତାକବିର ସ�ାଧୀନତା    
ମୁj ମଶାଣି ତେଳ 
ଶାଗୁଣାଟି ଥ©େର ଖୁ�ି ଖୁ�ି 
ମାଂସ ଖାଇବାର ଦୃଶ� େଦଖି 
ସ�ାଭିମାନୀ େମା େଚତନ ମେତ ଶj 
ଚଟକଣିଟିଏ େଦଇ ପଚାରିଲା 
ଆେର ମୁଖ�, ତୁ େକେତ ସ�ାଧୀନ ନିେଜ ବୁଝ! 
 
ଆଶାର େବୖତରଣୀକୁ ଏପାର େସପାର 
କରୁଥିବା େମା ହଂସ ହଠାତ କିଛି gଣ 
ନିବ�ାକ େହାଇ ରହିଗଲା 
ଏବଂ େମା ନଦୀ ଭିତେର ମୀନ-ୟ 
କଥାବା_�ା େହେଲ, 
ସ�ାଧୀନେଚତନାେର ବଶବ_{ େହାଇଥିବା 
ଜୀବଟି ବହୁତ ନିବ�ୁ �ିଆ ଓ କାପୁରୁଷ 
 
 
 
 

ଦୀପକ କୁମାର ଦାଶ 

 

 
ସ�ାଭିମାନର ଇ�ତ ଉପରକୁ 
ଆ� ଆସିବାପେର 
अେନକ ଚି�ାରକଲା େମା ମନ 
େଶଷେର ଥକିଯାଇ 
ଶବ ସହ ମନଇkା ଶନୂ�େର ଗପିଲା, 
ବହୁତ କିଛି ଗପିବାପେର 
ଶନୂ�ରୁ ଉ_ର ମିଳିଲା 
େହ କବି! ଆଜି ତୁମ अବ�ା ଠିକ୍ ଶବପରି 
େଯଉଁଠି अେନକ ଛ�ାଣ ତୁମକୁ gତାjକରି 
ଶବଭଳି ଝୁଣି ଝୁଣି ଖାଆ|ି 
ଆଉ ତୁେମ େସହି gତାj ସମୟକୁ 
ନିଜର େସୗଭାଗ�ଭାବି 
ଗବ�େର କୁହ ମଁୁ ସ�ାଧୀନ, 
େମା େଲଖା ସ�ାଧୀନ 

ଭ� ାମ�ଭାଷ : ୯୭୭୬୩୬୭୦୭୮ 
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ତେମ ଆସିବ େବାଲିତେମ ଆସିବ େବାଲିତେମ ଆସିବ େବାଲିତେମ ଆସିବ େବାଲି    
ତେମ ଆସିବ େବାଲି ପ�କୃତିକୁ କହିଛି 

ନୂତନ ରୂପେର ସେଜଇ େହବାକୁ, 

ବଷ�ାକୁ କହିଛି େମଘର ଆସରେର 

ତୁମକୁ ସ�ାଗତ କରିବାକୁ, 

ବସ|କୁ କହିଛି ଫୁଲର ଗାଲିଚା 

ତୁମର େକାମଳ ପାଦତେଳ ବିେଛଇ 

େଦବାକୁ, 

ଫଗୁଣକୁ କହିଛି ସାତରzେର 

ତୁମକୁ ରେzଇ େଦବାକୁ, 

େହେଲ ପ�ଜାପତିକୁ ମନା କରିଛି 

ତୁମକୁ ~ଶ� କରିବାକୁ 

 

 

 

 

 

ମୃତୁ�sୟ ପuା 

 

 

 

 

ଛୁଇଁେଦେଲ କାେଳ ତୁେମ 

ବଦଳିଯିବ କଢ଼ିରୁ ଫୁଲେର, 

ମନେର ଭୟଥାଏ 

ସବୁେବେଳ ସବୁ ମୁହୂ_�େର 

 

ତୁେମ ଆସ ତୁମ ବାaବତାରୁ 

େମା ସ�ପiକୁ ଓେହBଇ, 

ଭରିଦିअ େମା ହୃଦୟର ଶନୂ�ତାକୁ 

ତୁମ ପାଉଁଜିର ରୁଣୁଝୁଣୁ ଶ�େର, 

 ତୁେମ ଆସ ସ�ପiେର अବା ସତେର 

 ବାସ୍ େଗାଟିଏ ଥର 
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ତୁେମ ଓ ମଁୁତୁେମ ଓ ମଁୁତୁେମ ଓ ମଁୁତୁେମ ଓ ମଁୁ    
ତୁେମ ଦିଶୁଥିଲ  କାଶତuୀ ଫୁଲ 

ଉଲB ସିତ ପୁଲକିତ 

ମଁୁ େଦଖୁଥିଲି   ସୁEରୀ ସରଳ 

ଗଣିତର �ଳସତୂ�  

ତୁେମ ନାଚୁଥିଲ ଶରତ ଧାରାେର 

ସzୀତର ସାତସୁେର 

ମଁୁ ରଚୁଥିଲି  ସାହିତ� ଫ��େର 

ପୀରତିର ଗ|ାଘେର 

 

 

 

 

 

 

 

 

ସୀତାକା| ମହାପାତ�  

 

ତୁେମ ଉ�ାଟିଲ  ସ�ାଭିମାନୀ ମଥା 

ସାହିତ� ସତୂ� କୁ ଧରି 

ମଁୁ କଷୁଥିଲି   ବି�ାନର ଗାଥା 

ପଦାଥ� ବି�ାନୀ ପରି 

ତୁେମ ହସୁଥିଲ  ଶ�ାମଳ ଶଯ�ାେର 

ଚହଟାଇ ଦିବ�ବାସ 

ମଁୁ େଖାଜୁଥିଲି  ଜଟିଳ କାଯ��େର 

ସେଜଇ ସତୂ�  ସମାସ 

ତୁେମ ମାପୁଥିଲ ସ�କ� ଗଭୀର 

ସକଳ ଆପଣା କରି 

ମଁୁ ଜପୁଥିଲି  ତକ� ଜ�ାମିତିର 

କଳକୁ କ}ନା କରି 

 
ବା,ୀ, କଟକ 
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ମାଆମାଆମାଆମାଆ    
ସବୁ ଦୁଃଖକୁ କେର େଯ ନିଜର 

ନିଜ ସୁଖ ଭୁଲିଯାଇ 

ସାରା ଦୁନିଆେର ମହାନ୍ अେଟ େସ, 

ତା’ପରି ନାହZ େକହି 

ସମa,ୁ ସିଏ କରଇ ନିଜର 

େକହି ନାହZ ତାର ପର 

ସମa ପ�ାଣୀର अତି ଆପଣାର 

ଗଭୀର ହୃଦୟ ଯା’ର 

ଖରା େହଉଥିେଲ ଛାଇ େଦଇଥାଏ 

ତା ପଣତ କାନି ତେଳ 

ତା ଓଠୁଁ ସବ�ଦା ମଧୁ ଝରୁଥାଏ 

ଦିବାନିଶି ସବୁେବେଳ 

 

 

 

 

ଖେଗE�  ପାତ�  

 

ଭଗବାନଠାରୁ अତି େସ ଉ�େର 

େଦବତା ପଜୂ|ି ଯା’କୁ 

ତା ଆଶିଷ ପାଇଁ ସମଗ� ଜଗତ 

ଶିର ନତ କେର ତାକୁ 

େକାମଳ ହୃଦୟ ରହିଛି ଯାହାର 

ମେନ ଟିେକ ନାହZ ମାୟା 

ସମa,ୁ ସିଏ ବା©ି ଚାଲିअଛି 

େସiହ, େପ�ମ, gମା, ଦୟା 

ପୃଥିବୀଠାରୁ େସ ଗରୀୟାନ अେଟ 

ସବୁେବେଳ ହୁଏ ସାହା 

ଦୁନିଆ ଜାଣିଛି ସିଏତ ନିଜର 

ଆମ ଜନG ଦାତ� ୀ ମାଆ 
ସହକାରୀ ଶିgକ 

ଉ� ପ�ାଥମିକ ବିଦ�ାଳୟ, ନୁନହାଡ଼ 

େବଲପଡ଼ା, ବଲାzିର 



ଆହ� ାନ
 ଇ-ପତି� କ

ା 

ଆହ� ାନ ଇ-ପତି� କା, ପ�ଦଶ ବଷ�, अ�ମ ସଂଖ�ା, अଗ� ୨୦୨୦ Magazine Downloaded from www.aahwaan.com 

ଆହ� ାନ ଇ-ପତି� କା ସ�ୂ!� ନିଃଶୁ$ ବିତରଣ େହତୁ ଡା େଜ�ାତି ପ�ସାଦ ପ*ନାୟକ, -ାରା ପ�ତି.ିତ ଓ ପ�କାଶିତ    Aahwaan.com  Aahwaan.com  Aahwaan.com  Aahwaan.com     439 

ମାଆମାଆମାଆମାଆ    
ସାରା ଜଗତର ସଭି,ର ପି�ୟ 

ସବ�ଦା अଟଇ ମାଆ 

ମାଆର ଚରଣ ବEନା କରିବା 

ଯିଏ େଯଉଁଠାେର ଥାଆ 

 

ବିନା ମାଆେର ଏ ସଂସାର ସଜ�ନା 

େକମିତି େହାଇବ ତାହା 

ଜନମଦାତ� ୀ େସ କଲ�ାଣଦାତ� ୀ େସ 

ନି�ପେଟ କେର ଆହା 

ମା’ ହାତ ପରସା अମୃତ ଲାଗଇ 

େଯେତ ଯାହା ଯିଏ ଖାଆ 

 

 

 

 

 

ନିରsନ ସାହୁ 

 

 

 

 

 

ମାଆ ବିନା ସବ� ଜୀବନ अଧୁରା 

ମାଆ ଜୀବନର ରାହା 

ଜୀବନର ସବୁ ସ,ଟ କାଳେର 

ମାଆ େହାଇଥାଏ ସାହା 

େଯେତପାର େସେତ ନିମ�ଳ ମନେର 

ମାଆର ମହିମା ଗାଆ 

 
ନିହଲପ�ସାଦ, ଗEିଆପଟଣା 

େଢ,ାନାଳ, ୭୫୯୦୧୬ 

ଭ� ାମ�ଭାଷ : ୯୯୩୮୭୪୧୨୮୩ 
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ମାଆମାଆମାଆମାଆ    
ମାଆ େମା ସରଗର ତାରା ତା ବିନା 

ଜୀବନ अଧୁରା 

େଛାଟା ରୁ ବଡ଼ କରିଛି ଆମକୁ େସ  

ଆମ ଜୀବନର ଧାରା 

ଦଶମାସ ଗେଭ� ଧରି େଦଇଛି 

ଆମକୁ ଜନମ 

େକେତ କ� େକେତ ଯାତନା ସହି 

କରିଛି ଦୁଃଖକୁ ପତନ 

ମାଆ ଠାରୁ ଦୁନିଆେର ଆଉ 

ନାହZ େକହି ବଡ଼ 

େସiହ,ମମତାେର ବାtି ରେଖ େସ 

ତା ପାଖେର ସବୁ gୁଦ� ତର 

ଜୀବନର ସବୁ ଦୁଃଖକୁ କରିଛି 

ଏକା େସ ବହନ 

ମାଆ ଆମ ଜଗତେର  

ସବୁଠୁ େସ ମହାନ 

ଚିତ� କିେଶାର ମାଝୀ 

 

ମାଆ େବାଲି ଡାକିେଦେଲ ହୃଦେୟ 

ସିଂହରଣ ଭରିଯାଏ 

ଆକାଶରୁ ମାଟି ଯାଏଁ 

ପ�ତିଧ�ନି େଖଳିଯାଏ 

ଜୀବନର ଚଲାପେଥ ମାଆର 

ମମତା ଏକା ସାହାରା 

ଜଗତେର ତା େପ�ମେର ଭରି 

ରହିଛି େକେତ ନିଆରା 

ମାଆ ବିନା ଜୀବନ ଆମ 

ସବୁକିଛି अସାର 

ମାଆ ଆମ ରହୁଥାଉ 

ଚିରଦିନ େହାଇ େସ अମର 
ଯୁj ତିନି ପ�ଥମ ବଷ�( ଓଡ଼ିଆ ବିଭାଗ),ସବ� 

ମzଳା ଡିଗ�ୀ ମହାବିଦ�ାଳୟ,େଗାଲାମୁuା 
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ସଂସାରର ଦୁ��ଶାସଂସାରର ଦୁ��ଶାସଂସାରର ଦୁ��ଶାସଂସାରର ଦୁ��ଶା    
ଏ ଜୀବନଟା अେଟ ପାଣି େଫାଟକା 

ମୃତୁ�ପେର େହବ ଯମ ସହ େଦଖା 

ବ�ି ରହୁ ରହୁ କିଆଁ ଉପେଭାଗ ନ କରିବୁ 

ଝାଳବୁହା ଧନସବୁ ଏ କାzାଳୀ,ୁ େଦବୁ? 

 

ରାତି ପାହିେଲ ସଂସାରର କଳି 

ଧାର ନ ଶୁଝିେଲ େଲାେକ ଦିअ|ି ଗାଳି 

ଏ କି ଆନEହୀନ ଜୀବନ 

ଶା|ିଟିେକ ଲାଗି ଭେଜେର ଶ�ାମଘନ 

 

 

 

 

 

 

 

ଦିବ�ା| ପ*ନାୟକ 

 

ମୁେଠ ପଖାଳ ସେz କଂେସ େତାରାଣି 

ଧନ ସଂଚିଛୁ କିେର କିଣିବୁ ଧରଣୀ 

ଏ କି ମାୟାେର ତୁ ଛEିଛୁେର ବାୟା 

ମରଣକାେଳ େକହି େନାହିେବେର ସାହା 

 

େଯେତ ଧନ अରଜିେଲ ହୁअଇ ତେତ ଉଣା 

ଦୁନିଆର େଲାଭ, ମାୟା କରିଛିେର ବାଟବଣା 

ଏହା ହZ ସଂସାରର ଦୁ��ଶା 

ଏ ଦୁ��ଶା େଦଖି ତୁେu ନାହZ େମାର ଭାଷା 

 

ଶାଶୁ େବାହୁ,ର ନିତି ଝଗଡ଼ା 

ୟା, କଥାଯାକ ସବୁ अେଟ ମନଗଢ଼ା 

अଶା|ି ଜୀବନେର ଦିଶଇ ଏ ସବୁ ଲgଣ 

େମା gୁଦ�  କବିତାଟି ଜ� ଳ| ଉଦାହରଣ 
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ବଳଦର अଭିଶାପବଳଦର अଭିଶାପବଳଦର अଭିଶାପବଳଦର अଭିଶାପ    
ଗ�ହାଣୁ ଦିବସ, ୨୦୨୦ 

 

େକେବ େଦଖିଛ କି ବtୁ 

ହସ ପଛର ଲୁହକୁ? 

େକମିତି େଦଖିବ... 

େଦଖିନ ତ େକେବ ହସକୁ? 

ଏେଡ଼ ସ�ାଥ�ପର! 

ହିସାବ କର ପ�େତ�କ ଦାନା କଣିକାର... 

ବଳିେଲ ଦିअ ନ େହେଲ ନାହZ 

ବାସି େତାରାଣି କି अଇଁଠା େନଇ... 

 

 

 

 

 

 

ଲିମନ୍ 

 

 

 

 

 

କହିବାର ତ gମତା ନାହZ 

କାେଳ କିଛି ତୁମ ଦବୁକି ଖାଇ... 

ତୁuି ବାtି ବୁଲାअ 

ଶଗେଡ଼ ଶଗେଡ଼ ବୁହାअ... 

ସହିଛି... େଦଇନି अଭିଶାପ... 

କିh କିଏ େନବ କଲାକମ�ର ପ�େକାପ... 

ଆପଣା ମୁେହଁ ଆେପ େଦଇ ତୁuି... 

ବୁଲୁଛ କାେଳ େରାଗ େନବ ଭuି... 

ଦୟାଧମ� ରଖି ଡାକ ତ� ାହି ତ� ାହି... 

अକାଳୁ ବ�ାh ବtୁ ଭାବଗ�ାହୀ.... 
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େଚତାେଚତାେଚତାେଚତା    
ଆକୃତି ଆକେଷ� ବିକେଷ� ପ�କୃତି 

ପୁ�ଦ�ାେନ ଭ� େମ େଯେହi  ପ�ଜାପତି 

ପାଥ{ବ ପରେଶ ପଥଚୁ�ତ �ିତି 

େବଦବାକ� ନିେE େସହୁ ମୁଢ଼ମତି 

ମନର ମାଧୁଯ�� ଐଶ�ଯ�� ଚEନ 

ବିଲୁ� କରଇ ବିଭୁ ଚି|ାମାନ 

अ|ିମ ଆୟୁେର ଉେଦ ବୁ�ି�ାନ 

ପ�ାତାେପ ଜୀବ କରଇ କ�Eନ 

ପବୂ�କୃତ ଫେଳ େଭାେଗ ଦୁଃଖକ� 

ପ�ାରÄ ଆଣଇ ଜୀବେନ अରି� 

େବଦବିଧାନେର ପ�ା� ଏକା ଇ� 

अନୁଧ�ାନ ବେଳ ଲେଭ ମୁjି ଶି� 

 

 

 

 

ପରମାନE ରାଜହଂସ 

 

 

 

 

अନଗ�ଳ ବାରି ଦିअଇ ବଉଦ 

ଧରାପେର ତାହା ହୁଏ େଭଦାେଭଦ 

ବୁ�ି�ାନ ପ�ାଣ େଦଇଛି େସ ହୃଦ 

କିଏ େଲାେଡ଼ ପଣୂ� କିଏ ବା ସ�ଦ 

gଣିକ ଭzୁର ଉ�ାସନ ଯଶ 

ଦୁଗ�ମର ପଥ ଧମ� କେର ନାଶ, 

ଧମ�ାନୁବଲbୀ ହୁଏ ପ�ଭୂଦାସ 

କବଳିତ ସୃ�ି େବେଗ େହବ େଶଷ 

 
େଜ�ାତିଷାଚାଯ�� 

ଭ� ାମ�ଭାଷ : ୮୯୧୭୬୬୮୬୯୯ 
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ବାପା, ଉପେଦଶବାପା, ଉପେଦଶବାପା, ଉପେଦଶବାପା, ଉପେଦଶ    
େଯଉଁଦିନ ପୁअ ଖୁସିେର କହିଲା ଚାକିରୀ ପାଇଲି େବାଲି 

ସବୁ ତୁ ଖାଇବୁ ବି.ା ନ ଖାଇବୁ ବୁଝାଇ ତାକୁ କହିଲି 

ଶୁଣୁଥିଲା କାନେଖାଲି 

ସରକାର ଯାହା େଦେବ ତୁ ଚଳିବୁ ଆଶୀବ�ାଦ େତାେତ େଦବି 

ପରଧନକୁ ତୁ ବିଷଭଳି ଭାବି ଦୂେରଇ ରଖିବୁ ମନ 

ମନଠାରୁ ବଡ଼ ବିେବକ अଟଇ ଜାଣିଥାେର ବାପଧନ 

ଜୀବନଟା ଛକି ଶନୂ 

ମିଛେର କାହZକି ପାପଭାର େବାହି ଯିବୁ ଶମନଭୂବନ 

ଏେବ ଆସି ପୁअ କହୁଛି ବାପା େହ, ବହୁତ ଖୁସିେର अଛି 

ଦରମା ଟ,ାେର ଘର ଚଳାଇବା अସୁବିଧା ନାହZ କିଛି 

ଲା�କୁ ବିଷ ଭାବିଛି 

ତା’ଠାରୁ ଦୂେରଇ ଆନEେର ରହି ନିଜକୁ ଧନ� ମଣୁଛି 

 
 

 

ସଂଜପଡ଼ା, ହିେEାଳ, େଢ,ାନାଳ, ୭୫୬୧୨୮ 

ଭ� ାମ�ଭାଷ : ୯୦୭୮୧୮୫୨୧୨ 

ଜଗଦୀଶ ସାହୁ 
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ନାରୀନାରୀନାରୀନାରୀ    
ନାରୀ ଶବଦେର ଲୁଚି ରହିଛି ଆହା ଦୁନିଆର େକେତ କଥା 

ନାରୀ ନୁେହଁ ସିଏ ନାରାୟଣୀଟିଏ ସହିଯାଏ ସବୁ ବ�ଥା 

ମନେର ତାର अସୁମାରୀ ଆଶା େକେତ େଯ ସ�ପi ଆଖିେର 

ଜଗତ କଲ�ାେଣ ଜଳାsଳୀ ଦିଏ େଯେତ ଇkାଥାଏ ମନେର 

ପ�Èୁଟିତ ହୁଏ ପ�ତିଭା ତାହାର ଜଗତ ନ ପାେର ଜାଣି 

ସବୁ ଦୁଃଖ ସହି ଆପଣାଇ ନିଏ ଦୁନିଆକୁ ପାେର ଜିଣି 

ପରାଜୟ ତା’ର ଭାଗ�େର ନାହZ େତଣୁ େସ अପରାଜିତା 

ଜଗତକୁ ପାଳି ସୁଖେର ଚଳଇ େହାଇ େସ ଆମର ମାତା 

ବଣମଲB ୀ ପରି ଫୁଟି ଝଡ଼ିଯାଏ ଦିେନ େସ େସଇ ବଣେର 

ଉନi ତି ତା’ର େହାଇପାେର ନାହZ ମିଛ ମାୟା ଦୁନିଆେର 

ଆଖିରୁ ଝରାଇ ନୟନର ଧାରା କାEୁଥାଏ କଇଁ କଇଁ 

ଭାzିଯାଏ ନାହZ ଡରିଯାଏ ନାହିଂ ସତ�ର ବାଟକୁ ଚାହZ 

ନାରୀଟିଏ େଯେବ ହସିଦିଏ ଆହା ପୃଥିବୀ ହୁअଇ ଶା|ି 

ପ�କୃତି ନାଚଇ େଦଖି ନାରୀ ଖୁସି େଟକି ରୂପ େଶାଖାକା|ି 
 

 

ଖମିଗଁା, ଯାଜପୁର, ଓଡ଼ିଶା 

ଇତିଶ�ୀ ମଲିB କ 
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ତଥାପି ବ�ିବାର ଆଶା ରହିଛିତଥାପି ବ�ିବାର ଆଶା ରହିଛିତଥାପି ବ�ିବାର ଆଶା ରହିଛିତଥାପି ବ�ିବାର ଆଶା ରହିଛି    
ଦୁଇହଜାର ଉେଣଇଶି ଗଲା 

ଦିନମାସ ବଷ�କୁ ପାେଛାଟି େନଲା 

ସG �ତିର ଭuାର ଉପହାର ସ�ରୂପ ପ�ଦାନକଲା... 

େଦଖୁ େଦଖୁ ଦୁଇହଜାର େକାଡ଼ିଏ ଆସି ପହ�ିଗଲା 

ଶୁଭ ଓ ସୁଖ ବଷ� େହବେବାଲି ସମେa କହିେଲ 

ନାନା ଶୁେଭkା ନାନା ଆଶୀବ�ାଦ େପ�ରଣ କେଲ 

ଲାଗୁଥିଲା କିଛି ନୂତନତା ପେଛ ଆେଗଇଯିବ 

କିଏ ଜାଣିଥିଲା ମାନବତାର अପରୂଣୀୟ gତି ଘେଟଇ େଦବ 

େସ ଯାହାେହଉ, 

ତଥାପି ବ�ିବାର ଆଶା ରହିଛି 

ନୂତନତା ପେଛ ଆେଗଇ ଯିବାକୁ ଆହୁରି େପ�ରଣା ମିଳୁଛି  ୧ 

କେରାନା ଆସିଲା ବିପଦ ଘଟିଲା 

ଟିେକ अସାବଧାନ େଯାଗଁୁ ମହାମାରୀ ବିଶ�ବ�ାପୀ  

ଖିନଭିନ୍ କରି ଗ�ାସିଲା 

ମାନବ ସଭ�ତାକୁ अaବ�a କରି 

ବିପଦେର େନଇ େପ�ସିଲା 

ସେରାଜ କୁମାର 
ତରାଇ 
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େସ ଯାହା େହଉ, 

ତଥାପି ବ�ିବାର ଆଶା ରହିଛି 

ନୂତନତା ପେଛ ଆେଗଇ ଯିବାକୁ ଆହୁରି େପ�ରଣା ମିଳୁଛି  ୨ 

ବିଶ� अଥ�ନୀତି ଏେବ ମାEାବ�ାେର ଧିମା ଗତିେର ଚାଲିଛି 

େଲାେକ େରାଜଗାର ବୃ_ି ହେରଇ େବକାର େହାଇଣ ବୁଲୁଛି 

େରାଗ ଘରର କବାଟ ପାଖେର ନିତି ଖଟଖଟ କରୁଛି 

େରାଗର ଆଶ,ା ଦିନକୁ ଦିନ ବଢ଼ି ବଢ଼ି ଚାଲିଛି 

େକେତେବେଳ କ’ଣ େହାଇଯିବ, କିଏ ଜାଣିଛି 

େସ ଯାହା େହଉ, 

ତଥାପି ବ�ିବାର ଆଶା ରହିଛି 

ନୂତନତା ପେଛ ଆେଗଇ ଯିବାକୁ ଆହୁରି େପ�ରଣା ମିଳୁଛି  ୩ 

:ୁଲ, କେଲଜ ବE, ଶିgାନୁ.ାନ ଏେବ ସମa,ୁ ବାରଣ 

अନଲାଇନ୍ ପାଠପଢ଼ାର �ିତି ଆକାଶ ପୃଥିବୀ ସମାନ 

ନୂତନ ଭବିଷ�ତ କଥା କ’ଣ େହବ ଚି|ାେର ବିଦ�ାଥ�ୀଗଣ 

ସତେର ଭବିଷ�ତେର ଘଟିବ ସମସ�ା ଘନ ଘନ 

େସ ଯାହା େହଉ 

ତଥାପି ବ�ିବାର ଆଶା ରହିଛି 

ନୂତନତା ପେଛ ଆେଗଇ ଯିବାକୁ ଆହୁରି େପ�ରଣା ମିଳୁଛି  ୪ 

ପ�ତିେଷଧକ ଟୀକା େଖାଜିବାେର ସବୁ େଦଶ ଲାଗିପଡ଼ିଛି 
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अସ�ବକୁ ସ�ବ କରିବାେର ନିତି ପ�ୟାସ କରୁଛି 

ମା: ସାବୁନ୍, ଦୁଇ ଗଜର ଦୂରତା 

ଏେବ ରହିଛି ବହୁତ ଆବଶ�କତା 

େସ ଯାହା େହଉ 

ତଥାପି ବ�ିବାର ଆଶା ରହିଛି 

ନୂତନତା ପେଛ ଆେଗଇ ଯିବାକୁ ଆହୁରି େପ�ରଣା ମିଳୁଛି  ୫ 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

+୩ ଦି� ତୀୟ ବଷ�, ରାଜନୀତି ବି�ାନ 

େକE� ାପଡ଼ା ସ�ୟଂଶାସିତ ମହାବିଦ�ାଳୟ 
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େମା ଓଡ଼ିଶାେମା ଓଡ଼ିଶାେମା ଓଡ଼ିଶାେମା ଓଡ଼ିଶା    
ରାଜ�ର ମଧ�େର  ଓଡ଼ିଶା अଟଇ 

ସଭି, ମଧ�େର ସାର 

ସ�k ପରିେବଶ  ଜମି ଓ ଜzଲ 

अେଟ ତାର ଗଳାହାର 

େକାଣାକ� ମEିର  ନୀଳାଚଳ ଧାମ 

କଳାେର ତ ଭରପରୂ 

ଜଗତ ଠାକୁର  ଭାଇ ବଳରାମ 

ବିେଜଟି ନୀଳକEର 

ମହାନଦୀ, ଦୟା  ବ� ାହG ଣୀ, ଭାଗ�ବୀ 

ଧୁअ|ି ଯାହାର ପାଦ 

ମେହE�ତନୟା  ଆଉ ବଂଶଧାରା 

ଧନ� େହାଇଛି େମା ରାଜ� 

 

 

 

 

ରବୀE�ନାଥ 
ବାହିନୀପତି 

 

 

 

କଟକର ଲୁଗା  ପାରଳା ପାନିଆ 

ଧନ� ପିପିଲି ଚାEୁଆ 

ହାତବୁଣା ଲୁଗା  ତାରକସି କାମ 

େଦଖି ବିେଦଶୀ ବାଇଆ 

ଜzଲ ସାଥିେର  अଭୟାରଣ�େର 

ଜୀବଜh,ର େଖଳ 

ଜଳଭuାରେର  ପରିପ!ୂ� େହାଇ 

ରହିअଛି ପରା ଜଳ 

େକେତ େସ ସୁEର ରାଜ�ଟି अଟଇ 

ମାତୃଭାଷା େମା ମଧୁର 

ସଂ:ାର, ସଂ:ୃତି  କୀ_{ େଗୗରବେର 

ରାଜ� अନନ� ଆମର 



ଆହ� ାନ
 ଇ-ପତି� କ

ା 

ଆହ� ାନ ଇ-ପତି� କା, ପ�ଦଶ ବଷ�, अ�ମ ସଂଖ�ା, अଗ� ୨୦୨୦ Magazine Downloaded from www.aahwaan.com 

ଆହ� ାନ ଇ-ପତି� କା ସ�ୂ!� ନିଃଶୁ$ ବିତରଣ େହତୁ ଡା େଜ�ାତି ପ�ସାଦ ପ*ନାୟକ, -ାରା ପ�ତି.ିତ ଓ ପ�କାଶିତ    Aahwaan.com  Aahwaan.com  Aahwaan.com  Aahwaan.com     450 

ବିଜୟ, ସG �ତିେରବିଜୟ, ସG �ତିେରବିଜୟ, ସG �ତିେରବିଜୟ, ସG �ତିେର    
ଆେହ ମହାରଥୀ  ବୁଜିେଦଲ ଆଖି 

ସ� ଦଶକେର ତୁେମ 
ତୁମ ବିନା ଆଜି  अଭୁଲା ଏ ସG �ତି 

ରହିଗଲା ତୁମ ନାେମ ୧ 
ଚାରି ଦଶକର  େଦଇଥିବା ଦାନ 

ପାେଶାରି ପାରିବୁ କାହୁଁ 
ପ�ତି ଓଡ଼ିଆର  ହୃଦୟ ଆେବେଗ 

ତୁମ ସG �ତି ସଦା ରହୁ ୨ 
ପ�େତ�କ ଚରିତ�   अଭିନେୟ ତୁମ 

େଗାେଟଠାରୁ ଆନ ବଳି 
େପ�gାଳୟ କେ�  ତୁମ ଆଗମେନ 

ଶୁେଭ ଆନEର ତାଳି ୩ 
ପରପାେର ତୁମ  ଆତG ାର ସଦଗତି 

େହଉ େହ ମହାନାୟକ 
ଜୀବନ ଯୁ�େର  ଜିତିଗଲ ତୁେମ 

अମର ତୁମରି େଟକ ୪ 
େନଇ ପାରିବନି  େକହି ତୁମ �ାନ 

ସବୁଠୁ ତୁେମ ନିଆରା 
ଓଡ଼ିଆ ଜଗେତ  ଭରିଥିଲ େଜ�ାତି 

ତୁେମ ଏକା ଧ��ବତାରା ୫ 

ପ�କାଶ ଚE�  ପuା 

 

अtକାର ଆଜି  େସ ଆକାଶ ଦିେଶ 
ନାହZ ବିଜୟର େଜ�ାତି 

ପରପାେର ତୁେମ  ରୁହ ସଦା ଖୁସି 
ଏତିକି ଆମ ବିନତି ୬ 

ଈଶ�ର, ପାେଖ  ଜାଳି ଦୀପେଜ�ାତି 
େଲାତକର ଇtନେର 

ଉଡୁ ତୁମ ନାେମ  ବିଜୟର ବାନା 
ଗଳିକEି ପୁର ପୁେର ୭ 

ଓଡ଼ିଆ ମାଟିର  େହ ଲଢୁଆ ପୁअ 
ପଡିଲ େଶଷେର ଥକି 

अବେଶାଷ କିଛି  ରହିଗଲା ମେନ 
ସଭି, ହୃଦେୟ ବାକି 

 
 
 

ବି�ାନ ଶିgକ 
କଲ�ାଣପୁର, ଭୂଇଁପୁର, ପାଣିେକାଇଲି, ଯାଜପୁର 

ଭ� ାମ�ଭାଷ : ୮୨୪୯୪୯୯୦୭୪ 



ଆହ� ାନ
 ଇ-ପତି� କ

ା 

ଆହ� ାନ ଇ-ପତି� କା, ପ�ଦଶ ବଷ�, अ�ମ ସଂଖ�ା, अଗ� ୨୦୨୦ Magazine Downloaded from www.aahwaan.com 

ଆହ� ାନ ଇ-ପତି� କା ସ�ୂ!� ନିଃଶୁ$ ବିତରଣ େହତୁ ଡା େଜ�ାତି ପ�ସାଦ ପ*ନାୟକ, -ାରା ପ�ତି.ିତ ଓ ପ�କାଶିତ    Aahwaan.com  Aahwaan.com  Aahwaan.com  Aahwaan.com     451 

କଳୁଷିତ ସମାଜକଳୁଷିତ ସମାଜକଳୁଷିତ ସମାଜକଳୁଷିତ ସମାଜ    
ଦୂନ�ୀତି େବୖଷମ�  େହାଇଲା ନଗଣ� 

ଏ ତ ସମାଜ ସମସ�ା 

କନ�ାଜାତ େହତୁ  କଳ, ସମାେଜ 

କରୁଛ|ି ଭୃଣହତ�ା ୧ 

ନାରୀକୁ ସ�ାନ  ନାହZ ସ�ାଭିମାନ 

अନ�ାୟର ଗ|ାଘର 

େଯୗତୁକର େହତୁ  ପତିବ�ତା ନାରୀ 

ହୁଏ ଆଜି अତ�ାଚାର ୨ 

ତୁuେର ସ�ନ  ମେନ ସ�ାଥ�ପଣ 

କହୁଛ|ି ରାଜେନତା 

ଧନୀକକୁ ଧନ  ଗରୀବ େଶାଷଣ 

ଭୂଲିଗେଲ େନୖତିକତା ୩ 

 

 

 

 

ମୀନେକତନ 
େବାଡ଼କିଆ 

 

 

 

ସମାଜ ଶାସକ  ମନ ମୁତାବକ 

ଗଢ଼ିେଲ ସମାନ ନୀତି 

େଦାଷୀ କେର ଆଜି ନ�ାୟର ବିଚାର 

ନିେ��ାଷକୁ ମିେଳ ଫାଶୀ ୪ 

ମଣିଷ ଶବକୁ  ଛୁଇଁେଦେଲ ପାପ 

ପଶୁ ଶବ ଭେg ନିତି 

ରୀତିନୀତି ପ�ଥା   େହାଇଗଲା ବୃଥା 

ଏ କି ସାମାଜିକ ରୀତି? ୫ 

ମଦମାଂସ ନିଶା  େହାଇଗଲା େପଶା 

ବି_ଶାଳୀ ଜନ,ର 

ପିତୃମାତୃ େସବା  ଭୁଲିଗଲା ପୁତ�  

ଭୁଲିଗଲା ସୁସଂ:ାର ୬ 
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େଧାକାେଧାକାେଧାକାେଧାକା    
(ରାଗ - ରାମେକରୀ) 

ଏେତ ବଡ଼ ଏଇ ସଂସାେର କି�ା ଲାଗଇ ଏକା 

େପ�ମ ବଦଳେର େମାପାଇଁ ରଖିଥିଲ କି େଧାକା 

ହସ ଖୁସି ଭରା ସଂସାେର ପ�ାଣ ଲାଗୁଛି ବୃଥା 

ଶା|ି ଟିେକ ପାଇଁ େଖାଜୁଛି ଆଜି ମଁୁ ନିରବତା 

ଭାେବ େବେଳେବେଳ ଯାଆ|ି ଏଇ ଦୁନିଆଁ ଛାଡ଼ି 

ନିଜ ଆଖି ଲୁହ ସରିେତ ନିେଜ ଯାଉଛି ବୁଡି 

େକଉଁ େଦାଷ ପାଇଁ ଛଡ଼ାଇ େନଲ ଓଠରୁ ଖୁସି 

ଡେର ତୁମଛବି ହୃଦୟୁ ଲୁେହ ଯିବକି ଭାସି  

ସାଇତି ଥିଲି ମଁୁ ହୃଦେୟ ସାରାଜୀବନ ପାଇଁ 

ହୃଦୟ ଭାzିଣ ଜୀବନ କାଢ଼ିେନଲ କି�ାଇଁ  

େହାଇପାରିଲିନି ତୁମର ନିଜ ଜୀବନ େଦଇ 

ଭାବିଲି ସାଥୀେର ଜିଇଁବି ତୁେମ େଦଲ ଦୂେରଇ 

ନିଦ ହଜିଯାଏ ଆଖିରୁ ଝୁେର ତୁମକୁ ମନ 

ପଲକ ପେଡନି ଆଖିେର େଦେଖ ତୁମ ସପନ 

ଆଖିଆେଗ କିଏ ହସିେଲ େଦହ ଯାଏ େମା ଜଳି 

ଡbରୁଧର ଦାଶ 
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ଭଲକଥା କିଏ କହିେଲ ଲାେଗ ଥ*ା ଓ ଗାଳି 

ଜୀବେନ ତୁମଠୁ ଚାହZଲି ମାତ� ଟିକିଏ ଖୁସୀ 

ଖୁସୀ ବଦଳେର ସଂସାେର େମାେତ କରିଲ େଦାଷୀ 

େପ�ମ କରିଥିଲି ତୁମକୁ ଜମା ଛଳନା ନୁହଁ 

େମାେତ େଧାକା ଦିअ ସେତକି ତୁମ ନାହZ ହୃଦୟ 

ବାଧ�ମଁୁ କରୁନି ତୁମକୁ ଭଲ ପାଇବା ପାଇଁ 

େମାେତ ଭୁଲି ସୁେଖ ରହିବ ବୁଲି ଚାହZବ ନାହZ 

ଖୁସିେର ସଂସାର କରିବ ଆଉ େହବନି େଦଖା 

ଭାବିେନବି ଏଇ ଜୀବେନ େପ�ମ େହଇନି େଲଖା    
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ନାୟିକାନାୟିକାନାୟିକାନାୟିକା    
अଜଣା ଖୁସିର ~ଶ� 

େମା ଜୀବେନ ଛୁଇଁ ଥିଲା 

େଯେବ ତୁେମ ଆସିଥିଲ 

 

ସାଜିଥିଲ େମା ନିଃଶ¡ାସ 

ସାଜିଥିଲ େମା ବିଶ¡ାସ 

ସଯୂ��ପରି ସବୁ अtାରକୁ ଚିରି 

େମା ଦୁନିଆକୁ ଆେଲାକିତ କରିଥିଲ 

 

ଡର ତ ଥିଲା अେନକ 

େସ େକଉଁ अନିମ|ି� ତ ସମୟର 

अବା େହଉ ଭୟଟିଏ 

ତୁମକୁ gେଣ gେଣ ହରାଇ େଦବାର 

 

 

 

अବିନାଶ ମାନସିଂ 

 

 

 

 

 

େମା ସମiାେର ତୁମ ନୀରବତା 

େଦଖିଛି ତ अେନକ ଥର 

ବୁଝିବାକୁ େଚ�ା ତ କରିଛି 

େହେଲ େଯମିତି ହାରିଛି ବାରbାର 

 

ତୁେମ ଏେବ अେନକ ଦୂରେର 

ତଥାପି ତୁମ ଶ� ମଁୁ ସେତ ଶୁଣିପାେର 

ତୁମ ଇଲାକରୁ େମା ଇଲାକାକୁ 

ସଂେଯାଗ କରିଥିବା ନଈ ପରି 

ଲାେଗ ରହିअଛ େମାର ହZ ପାଖେର 



ଆହ� ାନ
 ଇ-ପତି� କ

ା 

ଆହ� ାନ ଇ-ପତି� କା, ପ�ଦଶ ବଷ�, अ�ମ ସଂଖ�ା, अଗ� ୨୦୨୦ Magazine Downloaded from www.aahwaan.com 

ଆହ� ାନ ଇ-ପତି� କା ସ�ୂ!� ନିଃଶୁ$ ବିତରଣ େହତୁ ଡା େଜ�ାତି ପ�ସାଦ ପ*ନାୟକ, -ାରା ପ�ତି.ିତ ଓ ପ�କାଶିତ    Aahwaan.com  Aahwaan.com  Aahwaan.com  Aahwaan.com     455 

 

ହଁ ସାହାରା ସାଜିଛି ଆଜି 

େମା ଲାଗି େକବଳ ତୁମ ଛବି 

ତଥାପି ପାରିବିନି େକେବ 

ତୁମ ପାଇଁ ମଁୁ ତୁମ ଆଖି ଲୁହ ସାଜି... 

 

ସ¡ପiେର ତ ସବୁଦିନ ଆସ 

େହେଲ ଜାଣିଛି ସତେର ଆଉ ଆସିବନି 

ରାତିର ଆୟୁଷ ସହ ସ�ପi ସରିଲା ପରି 

ତୁେମ ଆଉ େକେବ େଫରିବନି 

 

େମା ଜୀବନେର 

ତୁେମ ଥିଲ ରହିଥିବ 

େସ େହଉ ପେଛ ପେରାgେର 

ରହିଥିବ ଚିର େମା କବିତା ପୃ.ାେର    

ଆଉ ଜୀଇଁ ଥିବା ଯାଏଁ ଏଇ ହୃଦୟେର.... 
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ତୁେମ ପରେମଶ�ରତୁେମ ପରେମଶ�ରତୁେମ ପରେମଶ�ରତୁେମ ପରେମଶ�ର    
ତୁେମ अନ| अgର 

ତୁେମ ସତ� ଶିବ ସୁEର 

ତୁେମ ଆର� 

ତୁେମ  ବିନାଶ କ_�ା ଶିବ। 

ତୁେମ ନିରାକାୟ 

ତୁେମ ହZ ଆକାର 

ତୁେମ େଯାଗୀ 

ତୁେମ ତି� ଶଳୂ ଧାରୀ ଶ,ର। 

ତୁେମ େପ�ମ 

ତୁେମ ସ�ପi 

ତୁେମ ସଂସାର 

ଆଉ ତୁେମ ରgକ_�ା ହର ହର। 

 

 

 

 

ଜୟ| କୁମାର ସାହୁ 

 

 

 

ତୁେମ ନୀଳକ² 

ତୁେମ େକୖଳାସ ବାସି 

ତୁେମ ଆେଲାକର ଧାର 

ଆଉ ତୁେମ ହZ अtାର। 

ତୁେମ ତି� ଲାଚନ 

ତୁେମ ସତୀ ପତି 

ତୁେମ ମEିର ର ଜଡ ପଥର 

ଆଉ ତୁେମ ବାବା େବେଲଶ¡ର। 

ତୁେମ ମୃତ� ପେର ଧରିଥିବା ହାତ 

ତୁେମ ଜନG ର ପ�ଥମ ପ�ଶ୍ଵାସ 

ତୁେମ ଜଟାଧାରୀ 

ଆଉ ତୁେମ ପବିତ�  ଗzା ର ଧାର। 
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ତୁେମ କଳାକାର 

ତୁେମ ପୁଣି ଦଶ�କ 

ତୁେମ କଳ, अzାର 

ଆଉ ତୁେମ ପୁଣି ମେହଶ¡ର। 

ତୁେମ ଚାଲୁଥିବା ରାaା 

ତୁେମ ଛାୟା େଦଉଥିବା ଗଛ 

ତୁେମ ଭୂଲ୍ ଠିକ୍ ର अ|ର 

ଆଉ ତୁେମ ମନର अହ,ାର। 

ତୁେମ ବିଦ�ା 

ତୁେମ ପୁଣି ଚାରି େବଦ 

ତୁେମ ରୁଦ�  ଧବେଳଶ୍ଵର 

ଆଉ ତୁେମ अନ| ବ�ହG  ପ�ଭୁ ନିରାକାର। 

ତୁେମ ନିବ�ାଣ ରୁପ 

ତୁେମ କଳା ସାଧି ପୁରୁଷ 

ତୁେମ ପୁଣି ବିେଦ� ାହ ର अgର 

ଆଉ ତୁେମ ପ�ଭୁ ପରେମଶ�ର। 



ଆହ� ାନ
 ଇ-ପତି� କ

ା 

ଆହ� ାନ ଇ-ପତି� କା, ପ�ଦଶ ବଷ�, अ�ମ ସଂଖ�ା, अଗ� ୨୦୨୦ Magazine Downloaded from www.aahwaan.com 

ଆହ� ାନ ଇ-ପତି� କା ସ�ୂ!� ନିଃଶୁ$ ବିତରଣ େହତୁ ଡା େଜ�ାତି ପ�ସାଦ ପ*ନାୟକ, -ାରା ପ�ତି.ିତ ଓ ପ�କାଶିତ    Aahwaan.com  Aahwaan.com  Aahwaan.com  Aahwaan.com     458 

ଚିରକାଳ ପ�କୃତି େକାଳେରଚିରକାଳ ପ�କୃତି େକାଳେରଚିରକାଳ ପ�କୃତି େକାଳେରଚିରକାଳ ପ�କୃତି େକାଳେର    
ବରଷାେର ତି|ି  
ସବୁଜିଆ ଶାଢୀେଟ ଗୁେଡ଼ଇ  
ପାହାଡ଼ଟା ଠିଆ େହାଇଥିଲା  
ଆକାଶକୁ अେନଇ  
ତା େଦହରୁ ଗଡ଼ି ଗଡ଼ି  
ପାଣି ଆସି ଛୁଉଁଥିଲା, 
ଚମକ ଆଣୁଥିଲା  
େଦହେର ମନେର  
. 
ବଗ ସବୁ ଉଡ଼ୁଥିେଲ  
କଳା ଘୁମର ଆକାଶର ପରଦାେର  
କପାଳର ସାଜ ପରି  
କୁେହଳୀର ଛଟା ଟାଣି  
 . 
ଏ अଭିନବ ରୂପ ସ�ାରକୁ  
ଛାତିେର ଜାେବାଡ଼ି ଧରି  
ଗରବେର ଫାଟି ପଡୁଥିେଲ  
କିଆରୀ କିଆରୀ ପାଣିର  

ନୀଳମାଧବ କର 

 

ହଜାେର ଆରିଶି   
. 
ତା,ୁ ସବୁ ଥିରି ଥିରି  
େଦାହେଲଇ, ଶୀତ ଶୀତ ବାଆ  
�ାଣୁ_¡ ଭାzୁଥିଲା  
ମନ ଉଲୁସା ସ¡ପiେର  
ବିେଭାର କରୁଥିଲା ହୃଦକୁ  
. 
ସ¡ପi ସବୁ ସାକାର େହଇଯିବାର  
ବିଶ¡ାସ ଜଗାଉଥିଲା  
ପ�କୃତି, ଚିରକାଳ  
ଚିରାଚରିତ ଭାେବ 

 
 

ଓଲଭରହା�ଟନ, ୟୁେକ 
nmadhab@yahoo.com 
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अ|ିମ ସ�ାରअ|ିମ ସ�ାରअ|ିମ ସ�ାରअ|ିମ ସ�ାର    
େକେତ ଦିନ ଆଉ ଏମିତି 
କରୁଥିବ ଛଳନା, ଭାଇ, 
ବ� ହG ପୁର୍ କୁ ବୁହାନ୍ କରିଲ 
େକାେରାନାର ନଁା େନଇ ।। ୧ 
 
ଛଡାଇ େନଲ  
ପେକଟ୍ ରୁ अଥ�, ହାତରୁ କମ�  
ହୃଦୟ ରୁ ଦୟା ଓ ଧମ�  
ସବୁକିଛି କଢି େନଇ, 
ଭରିେଦଲ ହିଂସା, େଦ¡ଷ 
େକାେରାନାର ନଁା େନଇ ।।-୨ 
 
ନିମିେଷକ ମେଧ� 
କରିଲ ଦାuର ଭିକାରୀ 
େଭାକ ଉପାସେର ସଢାଇ, 
ଗଢିଲ ଜୀବ| ମଢର ପିରାମିଡ୍ 
େକାେରାନାର ନଁା େନଇ ।।-୩ 
 

େଦବାଶିଷ ମହାପାତ�  

 

ଏ ମାନବକୃତ େକାେରାନା କାଳେର  
ବିଶୁ� ଜଳ, �ଳ ଓ ବାୟୁ ମuଳର 
ଲାଭ କଣ ??? 
େରାଗୀ ମଣିଷର େସବା ପାଇଁ ନାହZ େକହି 
ଆହା େବାଲି ବାକୁ ନାହZ େକହି 
େକହି କୁଆେଡ ନାହZ େଗାେଟ 
ମୃତ େଲାକ କୁ େଦବାପାଇଁ କାt 
ସମେବଦନା ର ଦୁଇ ପଦ ନାହZ, 
ସତେର ବା ମିଛେର କାହZେର ବି 
କାଳ େକାେରାନାର ନଁା େନଇଁ।।-୪ 
 
ଯୁଗ ଯୁଗ ଧରି ସାଖି ଏଇ ଧରା 
େଯେତେବେଳ ବଢ଼ିଛି ପାପ 
େଖଳିଛି ବ�ଭିଚାର ର ପସରା 
ବଢିଛି କଂସ, ରାବଣ, ଜରାସt 
ଚuାେଶାକ, ଧନାନE ର अତ�ାଚାର 
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େସେତେବେଳ େଲାକ ସାଧାରଣ 
କେର ତାଂକ अ|ିମ ବିଚାର 
ମିେଳନାହZ ତା,ୁ ସGଶାନ ର ଭୁଇଁ, 
ହୁଏ ଯାହା ସିଏ, 
ଶ¡ାନ, ଶୃଗାଳ,ଚିଲ, ସାଗୁଣା ଆହାର, 
ନିଜ େଲାକ ମଧ� ଘୃଣା କେର 
େଦବା ପାଇଁ ମୁେଖ ତାର अ|ିମ ସ�ାର ।।-5 
 
କାହZକି ନା ମାନବିକତାର ଚିହi  
ହୃଦୟ ରୁ ଯାଇअଛି େଶଷ େହାଇ, 
େକବଳ କାଳ  େକାେରାନାର ନଁା େନଇ 
େକବଳ କାଳ େକାେରାନାର ନଁା େନଇ ।।-6 
+++++++++++++++++++++++ 
ସିରିଜ୍@େକାେରାନାର େମଜର୍ ଇେଫ¨-3. 
++++++++++++++++++++++++ 
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ମାଆମାଟି କଥାମାଆମାଟି କଥାମାଆମାଟି କଥାମାଆମାଟି କଥା    
ବିେଦଶୀ ଓଡିଆ, ପାଇଁ ସେEଶ   ମାଆମାଟି କଥା  
ଓଡିଶାବାସୀ େହ! ବିେଦଶ ମାଟିେର, ଶୁଣ ମାଆମାଟି କଥା 
ସତ ଜାଣିଗେଲ ଲୁହ ବାହାରିବ, ହୃଦୟେର େହବ ବ�ଥା -୦- 
ପ�ାୟ अପରାଧି େଲାକ ପ�ତିନିଧି, ସ¡ାଥ�କୁ କର|ି ଆଗ 
େଦଶଦଶ ପାଇଁ ତିେଳ ଚି|ାନାହZ, ଚଉକି ପାଇଁକି ବାଘ 
ଚଷାପୁअ ଦୁଃଖୀ େଚାରଖଂଟ ସୁଖି, େଦାଷୀପାଇଁ ନାହZ ଦu 
ସିବିଆଇ େଶାଇ ତଦ| କରଇ, ଗରିବ ଗଣୁଛି ତu 
ସ¡ାଧୀନତା ପେର ଆମ ରାଇଜେର, େବଶୀ ସ¡ାଥ�ବାଦୀ େନତା 
ରାଜ�ଚି|ା ଛାଡି ନିେଜ ଗଲା ବଢି, ଧନ gମତାେର ମଥା 
 ଓଡିଶାବାସୀ େହ! ବିେଦଶ ମାଟିେର, ଶୁଣ ମାଆମାଟି କଥା -୧- 
ଓଡିଶା ପ�ସି� େକ� ାମାଇଟ ପାଇଁ, ଭାରେତ �ାନ ପ�ଥମ 
ଲୁହାପଥରର ଉନi ତ ମାନେର. େକହି ନୁେହଁ ଆମ ସମ 
ଦୁଇ ତୃତୀୟାଂଶ ମାzାନିଜ ଆମ, ଓଡିଶା ଗରେଭ अଛି 
ପରମାଣୁ ଶjି ପାଇଁ ଉପେଯାଗୀ, ଗ�ାଫାଇଟ୍ ବି ମିଳୁଛି 
ପ�ିମ ଓଡିଶା ପାହାଡ ପବ�େତ, ବ�ାଇଟ୍ ଖଣି ଭରା 
ଚୀନାମାଟି अଭ�  ନିେକଲ ସାଥିେର अଛିକିଛି ହୀରାନୀଳା 
ଟ,ାେର ଉଳ ଦିଟ,ାେର ଡାଲି ପାଇକି ଖୁସି ଜନତା 
ଦୁନ�ୀତି ଖଜାନା ଆହାର େଯାଜନା, ମ�ୀ କାଟୁଛ|ି ଫିତା 

ଇଂ ବିଦ�ାଧର ପuା 
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ଓଡିଶାବାସୀ େହ! ବିେଦଶ ମାଟିେର, ଶୁଣ ମାଆମାଟି କଥା -୨- 
ନିବ�ାଚନ େବେଳ ମଦ ମାଂସ ଟ,ା, ବାଂଟିେଦେଲ ଗାଆଁ ଗuା 
ଛୁଆଠାରୁ ବୁଢା େନତା, ପଛେର, ବୁଲ|ି େହାଇକି େମqା 
ଦୁନ�i ୀତି ପାଇଁକି अନୁକୁଳ େଯେତ, େଯାଜନା ସବୁ େହଉଛି 
କାଳିଆେଯାଜନା अଧା ସରଗେର , ବଳିଆ ମୁu େଟକିଛି 
ମମତା ଆର� ହରି�E�  େଶଷ, େଲାକ ବୁ�ି ବାଟ ବଣା 
अମଲା ରାଇେଜ ଶାସନ କର|ି, अt ପେଛ େଲ କଣା 
ବୁ�ିଜୀବୀମାେନ अନ| ଶୟେନ, େଶାଷଣ କର|ି େନତା  
ରgକ େହାଇକି ଭgକ ସାଜିେଲ, କି ଲାଭ ପଟିକି ମଥା! 
ଓଡିଶାବାସୀ େହ! ବିେଦଶ ମାଟିେର, ଶୁଣ ମାଆମାଟି କଥା -୩- 
ଗୁମୁରି କାEୁଛି ବୀର ପ�ସବିନୀ, ପଣେତ ମୁହଁ ଲୁଇ 
େଯାଗାପୁअ ଯାକ ବିେଦଶକୁ େଟକ, ସ¡େଦେଶ ସୁେଯାଗ ନାହZ 
ସେତ କି ଏମିତି କାEୁଥିବ ମାଆ, କାଳ ଯାଉଥିବ ବିତି 
ସାହିତ� ମÑନ ଜାଗରଣ ବେଳ, ଉଠିପାେର ଆମ ଜାତି 
େକହି ରହିେବନି େଭାକ ଉପାସେର, ଦାଦନ ଯିେବନି ଜେଣ 
େବକାର ସମସ�ା ମଳୁୂ ମରିଯିବ, ବସିେବନି ଯୁବା gେଣ 
ଶି}େର ସମୃ� େହେଲ ଆମରାଜ�, ହZେବନି େକହି ଭ_ା 
ଦୁନିଆ କହିବ ଓଡିଶାର अଛି , ଆତG  ନିଭ�ର gମତା 
 ଓଡିଶାବାସୀ େହ! ବିେଦଶ ମାଟିେର, ଶୁଣ ମାଆମାଟି କଥା -୪-    

ଏମ୍. େଟକ୍. ସିଭିଲ, ଏଲ୍. ଏଲ୍. ବି. 
ଖ-୧୭/୧୫, ପïସଖା ନଗର, ଡ଼ୁମୁଡ଼ୁମା, ଭୁବେନଶ¡ର-୧୯ 

ଜି; େଖାଧ�ା, ଓଡ଼ିଶା, େମା-୯୪୩୯୧୨୮୦୫୦ 
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ମହାବାହୁମହାବାହୁମହାବାହୁମହାବାହୁ    
ସବୁକିଛି अଜାଡ଼ି େଦଲି 
େମାର େବାଲି ବିଶ¡ାସେର 
ସାଇତା ମଁୁ ନିେଜ ବି  
ବtା ପଡିଚି ତମ ଠି 
େଯେବ େମା ସ_ାକୁ ଆେବାରି େନଲା 
ତମ अଭୟ ମୁଦ� ା 
ମଁୁ ବିଲୀନ େହଇ ସାରିଛି ! 
ତଥାପି ପେତଇଛ ହାତ ହସିହସି 
ଆଉ କଣବା अଛି େଦବାକୁ 
େହ ନାଟୁଆ ନାଗର, 
ସବୁତ ତମର 
ସଚରାଚର ! 
 
ତମର େଗାଟିଏ ଡାକ 
ଏେତ ଆତG ହରା କରିେଦଉଛି େଯ 
ମଁୁ ବାହାରି ପଡୁଛି अଥୟ େହଇ, 
ଆନମନା େହଇ , 
ପଥ ନ ପଚାରି 

ଶିବଶ,ର ସାହୁ 

 

 
ସବୁେବେଳ ମେନ େହଉଛି; 
ତେମ ହZ ତାରାଟିଏ େହଇ 
ବାଟ କେଢଇ ନବ, अtାରେର 
ଛାଇପରି ସାଥୀ େହଇ 
େଘାେଡଇ ରଖିବ, ସବୁ କ©ାଝଟାରୁ 
 
ସବୁକିଛି ସହିେନବି 
ତମ ଉପଦ� ବ ଓ ତଥାaୁପଣ 
ତମ ପୁରୁଷପଣିଆ ଓ ପରୀgା 
ବିଶ¡ାସ, अବିଶ¡ାସର ଚଉହଦି େଡଇଁ 
ମଁୁ ମାନି େନବି ତମକୁ 
ସମପ{ େଦଇ େମା ପାରିବାପଣ 
ବଳକା ଆୟୁଷର gମା ମାଗିେନବି 

ସଂପକ�: େରଳସଦନ, ଭୁବେନଶ¡ର 
@୯୪୩୭୫୮୪୫୮୯ / ୮୪୫୫୮୮୫୨୧୯ 
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ନାରୀ ମଁୁନାରୀ ମଁୁନାରୀ ମଁୁନାରୀ ମଁୁ    
ନାରୀ ମଁୁ 

େଛାଟ ଏକ କବିତା ପରି 

ଖୁବ୍ କମ୍ ଶ� ସଂେଯାଜନା େର 

କହିଯାଏ अେନକ କାହାଣୀ... 

ନାରୀ ମଁୁ 

ଚ�ଳ ଏକ ଝରଣା ପରି 

ଉÂ_ି େମା ଭୁଲି ପାେର ନାହZ 

ଲg� ପଥେର ଧାଉଁ ଥାଏ ମୁହZ..... 

ନାରୀ ମଁୁ 

 

ଧରା ଗଭ� ରୁ େକେତ ଉ_ାପ 

ଆଉ ଚାପ ର ସ��ଖୀନ େହାଇ 

ପଥର ରୁ ହୀରା ବେନ ମୁହZ..... 

 

 

 

ନିେବଦିତା େଜନା 

 

 

 

 अେନକ ଦି¡ଧା अଛି...କିh ସଠିକ୍ ମଁୁ 

अେନକ अସ�ୂ!�ତା ...କିh ସ�ୂ!� ମଁୁ 

अେନକ ନିରାଶା ର ବାଦଲ...କିh ଆଶା ର 

ଆେଲାକ ମଁୁ..... 

ଜନG ଦାତ� ୀ ମଁୁ 

ନାରୀ ସୁରgା ପାଇଁ ପ�ତିଶ��ତବ� ମଁୁ... 

ନାରୀ ମଁୁ 

 

ସବ�ଂସହା ରୁ ଜ¡ାଳାମୁଖୀ ର  

ଉଲକା ମଁୁ.... 

ପ�ଗତି ର ପଥ େର  

ନିଜର ପ�ତି-Eୀ ମଁୁ......... 
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ଆମ ଭାରତବଷ�ଆମ ଭାରତବଷ�ଆମ ଭାରତବଷ�ଆମ ଭାରତବଷ�    
ସ�ାଧୀନ ଭାରତ ବଷ�ର 

 ପରାଧୀନ ପ�ଜା ଆେମ 

ବିେଦଶୀ େପାଷାକ ବିେଦଶୀ ଯ�ର 

 ବ�ବହାର କରି ସାରା େଦଶ ଆଜି ଝୁେମ 

ସ�ାଧୀନତାର ସୁବ!�  ଜୟ|ୀ 

 ପରୂଣ କରିଛି ଏ ଭାରତ ବଷ� 

ପଚାଶ ବରଷ ପେର ମଧ� ଏ େଦେଶ 

 େମ©ିପାରିନାହZ ହିEୁ ମୁସଲିମର େ-ଷ 

ଆଧୁନିକତାର ~ଶ�ପାଇ ଦିଗହରା  

 େହାଇଛି ଆମର ଏ େଦଶ 

ସ��ଦାୟିକତାର ନିମ�ମ ପ�ହାରେର 

 େଯାଡି େହାଇଛି େକେତ କ� ଆଉ େକBଶ 

ପେଡାଶୀ ରା��ର ଗୁଳିମାଡେର 

 ପଡିଛି େକେତ ଯବାନର ରjଛିଟା 

ହଟିଯାଇନି ରଣଭୂମିରୁ େସ ସହିଦ 

 େହାଇଛି ପୁଣି େଦଖାଇ ନିଜ ପରାକା.ା 

ଦୀପକ ଷଡ଼zୀ 
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ଧମ� ନାମେର ଚାେଲ ଏଠି େକେତ 

 ବାବାମାତା,ର କଳାକାରନାମା 

ଗଣମାଧ�ମ ଓ ସbାଦପତ�  େର 

 ଏମାେନ େହାଇଥା|ି ଶିେରାନାମା 

ବି�ାନ ଓ ପ�ଯୁjି େgତ� େର କରିଛି 

 ଏ େଦଶ ବହୁ अଗ�ଗତି 

ରୁଗଣ ମାନସିକତାର ପରିଚୟ େଦଇ 

 େଦଶବାସୀ କର|ି େଦଶର ବହୁ gତି 

ଯାହା େହଉ ପେଛ ଏ େଦଶ ଆମର 

 ଆେମ କହୁ ସଦା ଜୟଜବାନ ଜୟକିଶାନ 

ରହିଥିଲା, ରହିଛି ଓ ରହିଥିବ ମଧ� 

 ଆମ ଏ ଭାରତବଷ� ଚିରକାଳ ପାଇଁ ମହାନ  

 

 

 

 

 

 

अଧ�ାପକ, େରାଲାu ଫାମ�ାସୀ କେଲଜ, 

ବ� ହG ପୁର, ଓଡ଼ିଶା 
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େଶଷ ଥରେଶଷ ଥରେଶଷ ଥରେଶଷ ଥର    
ଜନG  ମାଟି ଛାଡି କାହZ େକେତ ଦୂର 

ଆସିଛି ସୁଦୂର ଚାଲି 

ଥିେଲ େଯେତ ଦୂେର େତାର ପାଦ ଧଳିୂ 

େହଉଛି େମା ମୁେu େବାଳି 

 

ମେନ ପେଡ ଆଜି ପିଲାଦିନ କଥା 

ଜମାରୁ ପାରୁନି ଭୁଲି 

ସାz ସାଥି େମେଳ େଖଳୁ ଥିଲୁ େଖଳ 

େସ ସମୟ ଗଲା ଚାଲି 

 

 

 

 

 

 

 

ଆଶିଷ କୁମାର 
ବାରିକ 

 

 

 

 

ଦୂେର ଥାଇ ତେତ କରୁଛି ଗୁହାରି 

େଘନ ବାେର ନିେବଦନ 

ସତ କହୁଛି େଲା अବୁଝା ପିu େମା 

ସାେଥ ରହିବାକୁ ମନ 

 

ମାନୁଛି େତା ପ�ତି अନ�ାୟ କରିଛି 

ପରିଲି ଆଜି ତ ବୁଝି 

େଶଷ ଥର ପାଇଁ ଆସିଛି େତା ପାଖ 

gମାର ପାତ�  ମଁୁ ସାଜି 
ସିହିନୀ, େବଲପଡା, ବଲାzିର  

୯୯୩୮୩୩୦୮୭୪/ ୯୪୩୮୦୫୧୭୮୬ 
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ସାଧବେବାହୁସାଧବେବାହୁସାଧବେବାହୁସାଧବେବାହୁ    
ନାଲି ଟୁକୁଟୁକୁ ସାଧବ େବାହୂ 
େକେଡ଼ ମନେଲାଭା ଦିଶଇ, 
ବରଷା ଋତୁେର ଧରା ପୃ.କୁ େସ 
କୁନିକୁନି ପାେଦ ଆସଇ 
 
ସବୁଜ ବନାନୀ ପୃଥିବୀ ବgେର 
ଠୁକୁଠୁକୁ ପାେଦ ଚାଲୁ ଆନେE, 
େଦଖିେଦେଲ େତା ସୁEର ରୂପ କୁ 
ପିଲାଏ ଧର|ି ପାରମାନେE 
 
କୁନି ପିଲା,ର ତୁ अତି ପି�ୟ 
अଟୁ ତୁହି ତା, ପରମ ସଖି, 
େଘନି ଯାଆ|ି େଲା ଘରକୁ ତା, 
ହାତ ପାପୁଲି େର ସାଇତି ରଖି 
 
ଭାରି ଚି¥ଣିଆ ଶରୀର େତାର 
ମଖମଲୀ ଓଢଣୀ ନାଲି ରzର, 
ତୁଳା ପରି ତୁହି ନରମି ଥାଉ, 

ରାଧାେମାହନ 
ପଜୂାହାରୀ 

 

 
ସରମିଲତା େମା ଗଜମୁକୁତା େଲା 
ଛୁଇଁ େଦେଲ େତାେତ ସରମି ଯାଉ 
 
ବରଷକୁ ଥେର େଦଖଇ େତାେତ 
ମେନ ପେଡ଼ ପିଲାଦିନ େମା େମାେତ, 
ସାଧବପୁअ ର ସିEୂର େନଇ 
େବାଳି େହାଇअଛୁ ହୃଦୟ େଦଇ 
 
ଦଶ�ନ େଦଇ ତୁ କରିଛୁ ଋଣୀ 
େଦଖା େହବ ଆର ବରେଷ ପୁଣି, 
କଳୁଷ ସମାଜ ର ନ ପଡୁ ଦୃ�ି 
ପ�କୃତି ର ତୁ େଯ ସୁEର ସୃ�ି 

ଗ�ାମ : ଲaଲା, ବB କ : ଉଲୁuା  
ଜିଲB ା : େସାନପୁର 

େମାବାଇଲ ନbର : ୮୯୧୭୪୧୬୮୫୨ 
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ଲକ୍ ଲକ୍ ଲକ୍ ଲକ୍ ଡାଉନେର ଝିअେଦଖାଡାଉନେର ଝିअେଦଖାଡାଉନେର ଝିअେଦଖାଡାଉନେର ଝିअେଦଖା    
େଦଖିବାକୁ ଯାଇଥିଲି ମଁୁ େଗାଟିଏ ଝିअ । 

କାଟି�ନା ପରି ସୁEର ତାର ମୁହଁ ।।୧।। 

ପରିବାର େଲାେକ କହିେଲ କାଟି�ନା ପରି ସୁEରୀ । 

ମା: ଭିତରୁ ସତ କି ମିଛ ପାରିଲିନି ବାରି ।।୨।। 

ଲକଡାଉନୁେର ଦରକାର େହଲାନି କାର । 

ବୁେଲଟ ପରି अଛି ପରା ସାଇେକଲ େମାର ।।୩।। 

କହିେଲ ପଚାର ଝିअକୁ କରିଦିअ ଇନିକ¡ାରି । 

ପେର କିh କହିବନି ପାରିଲିନି ପଚାରି ।।୪।। 

କଣ ପଚାରିବି ଏ ତ ପ�ଥମ ଝିअ େଦଖା । 

ଆଗରୁ େଟ�ନିଂ େଦଇଥିଲା େମାର ସଖା ।।୫।। 

କହିଲି ଦରକାର ନାହZ େମାର ସୁEର ମୁହଁ । 

େଖାଜୁअଛି ମଁୁ େଗାେଟ ପାେଠାଇ ଝିअ ।।୬।। 

ଖାଇବାକୁ େଦଲା ହାତ ତିଆରି ପିଠା । 

ଗୀତ ଗାଇ କଥା କହିଲା ମିଠା ମିଠା ।।୭।। 

ଖାଇବାକୁ ଦରକାର େମାେତ ନିତି ନାନା କିସମ । 

ସାଥିେର ରହିବକି ପରି�ିତି ହଉ େଯେତ ବିଷମ ।।୮।। 

ଏସ ଶ�ୀମନ୍ 
ନାରାୟଣ ପାତ�  
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କଣ ନବ େଯୗତୁକ ଜ� ାଇଁ ପୁअ ଭାବିକି କୁହ । 

ଆମର ବି କିଛି ଜାଣିବାର अଛି ଧଯ�� ଧରି ରୁହ ।।୯।। 

ମାଗିଲି କାର୍ ସହ େପେଟ�ାଲ ଟ,ା ବି ଦିअ । 

ନ େହେଲ େଯୗତୁକ େନବା ପାଇଁ େମାର ଇଛା ନୁହଁ ।।୧୦।। 

ଖାଲି ଗାଡ଼ି େନେଲ ତମ ଝିअକୁ ପାରିବିନି ବୁଲାଇ । 

େପେଟ�ାଲ େରଟ୍ େଯମିତି ହବନି େତଲ ପକାଇ ।।୧୧।। 

ପଚାରିେଲ ସହରେର କି କାମ ତୁେମ କରୁଛ । 

ନା ଆଜି ବି ବାପା ପଇସାେର ବସି ଖାଉଛ ।।୧୨।। 

ପ�ାଇେଭଟ୍ ଚାକିରିଆ ମଁୁ ଆୟ ଟିେକ କମ୍ । 

େପଟକୁ ପିଠିକୁ ଦରମା ପୁରା ସମାନ୍ ।।୧୩।। 

ସରକାରୀ ଚାକିରୀ ନୁହଁଇ ଏେତ ସହଜ । 

ପ�ାଇେଭଟେର ସh� େମାର ମଗଜ ।।୧୪।। 

କୁହ କୁହ अଛି େକେତଟା ଘର ଜମିବାଡି । 

େଦଇପାରିବକି ଝିअକୁ ଜନG ଦିନେର ସୁନା ଚୁଡି ।।୧୫।। 

ହନିମୁନୁେର ନବକି ତାକୁ ଫେରନ ଟୁର । 

ଏହି ସ_� ପାଇଁ ତୁେମ ନ େହବ ନି.ୁର ।।୧୬।। 

ସ¡} ଆୟେର ପରିବାର ଚଳାଏ ମୁହZ । 

ଏେତ ସ¡ପiକୁ ରାତି େମାର କାହZ ।।୧୭।। 

ପାରିବିନି ଏେତ ଖ�� ତମ ଝିअ ପାଇଁ । 
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gମା କର ବାେଟବାେଟ ଯାଉअଛି ମୁହZ ।।୧୮।। 

େବସରକାରୀେର ଦରମା େବଶୀ କାହZ । 

ଚାକିରୀ ଆଜି अଛି କାଲିକି ନାହZ ।।୧୯।। 

ଆମ ଝିअ ବାହା େହବ େକାଟିପତି ଘେର । 

ଏକୁଟିଆ ସ¡ାମୀ ସହ ରହିବ ଆପାଟ�େମଂଟେର ।।୨୦।। 

ଶାଶୁ ଶ¡ଶୁର ଜsାଳ ପାରିବନି େସ ସହି । 

अଡ�ର େଦବାକୁ େସବା କରିବାକୁ କହିେବନି େକହି ।।୨୧।। 

ଭାଗ�େର ଥିେଲ େସମିତି ପୁअ ନି�ିତ ମିଳିବ । 

ମେନପକାଇ େଭାଜି ଖାଇବାକୁ େମାେତ ଡାକିବ ।।୨୨।। 

ପୃଥିବୀ ଛାଡି ଆଜି େଲାକ ଚE�େର କିଣିେଲଣି ଜାଗା । 

ମଁୁ କିh ପରିବିନି କରି ଏକଥା େହବିନି अଭାଗା ।।୨୩।। 

ଝିअ େଖାଜା अଭିଯାନ ପ�ଥମରୁ େହଲା ଚୁରମାର । 

ଜାଣିେଦଲି ଜୀବନେର େକେତ ଔକାତ େମାର ।।୨୪।। 

େସଟା ହZ ପ�ଥମ େଶଷ ଝିअ େଦଖା େମା ପାଇଁ । 

ଭାଇ, େମାର ଆଉ ବିବାହ କରିବାର ନାହZ ।।୨୫।। 

 

 
 

ବଡଗଡ, ଗsାମ  
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ତଫାତ ଏତିକିତଫାତ ଏତିକିତଫାତ ଏତିକିତଫାତ ଏତିକି    
େବେଳେବେଳ ପଚରାଯାଇଥିବା ପ�ଶiର ଉ_ର ଏମିତି ବି ହୁଏ I 

କିଛି ବୁଝିେହଉଥିବା େବେଳ ଆଉ କିଛିର ସାର ଓଲଟା ପୁରାପୁରି I 

କାଚ ବୟମେର अଧା ପାଣି ରଖି ପ�ଶi କରିଥିଲି ତୁମକୁ  

" କଣ େଦଖୁଛ ,କହିଲ େଦଖି ?" 

ଗଁା ମା��, କଡା ପ�ଶi ଭାବି ତେମ େତେବ ଡ଼ରିଗଲ େଚନାଏ, 

ଆଉ ନିଜକୁ ସଜାଡି େନଇ ‘ହୁଁ ‘ଟିଏ କରି अେନଇ େଦଲ I 

"କଣ,….अଧା ଖାଲି, ଆଉ अେଧ�କ ପାଣି ,अଧିକ କଣ ?" 

"ଉପରକୁ ନୁେହଁ, ତଳକୁ ନିଘା କର, େଦଖ ନିରିେଖଇ, ବୟମଟା ପରା ଭରିଛି अେଧ " I   

"ମାେନ ?.... କଥା ଆଗଭଳି, ଯାହା ମଁୁ େଦଖିଲି, ଯାହା ମଁୁ କହିଲି" I 

ଆମ ଛ'  ବରଷର କାହi I ନାତିଆ ଭଳି େଦଇଥିଲ ଉ_ର ତେମ I   

ସବୁ ଠିକ କହି ତେମ େସଦିନ େମା ପରୀgାେର କିh  ଉ_ୀଣ� େହଇ ନଥିଲ I  

ଏମିତି ପ�ଶi ପଚାରିଥିଲି ମାପିବାକୁ ତମ ମନ କଥାର ଉ�ତା I   

अଧା अଧାେର ଜୀବନ ଚକ ଗଡିବ  େକମିତି ? 

ଖାଲି ଖାଲିେର କିଛି ବି ଚେଳନି I ଏମିତି କିଛି କହିଥିଲ ତେମ େସଦିନ I 

अଧା ଥାଇ କଣ ସh� େହବାନି ?  

ପାେଶ ଯାଇ କରିଥିଲି ପ�ଶi I 

ସଂଜୀବ ଦାସ 
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େଯୗଥ ପରିବାରର ଜୁଆଳି ଏେବ ଆମ କାtେର 

ଯିବାକୁ େହବ ଆଗକୁ ସଭି,ୁ େନଇ 

ମେନ ହୁଏ ଆେମ ବଦଳି ଯାଇେଛ ଟିେକ  

ଆଗକୁ ବଢିବାର ପ�ୟାସେବେଳ ଝୁଂଟି ଯାଉଛ|ି କି ଆେମ ! 

ନ ପାରିବାର अସହାୟତା ପଛକୁ ଭିଡି  େନଉअଛି   अବା  ! 

 େଦଇ େଦେଲ ସରିଯିବନି ,ନିେଜ ଜୀଇଁ अନ�କୁ ତ ସାେz େନବାକୁ େହବ I   

କହିଥିଲି କିଛି କଥା ଏଇମିତି ତମକୁ I  

  

ମନର େକଉଁ େକାଣରୁ ଖିअଟିଏ ଟାଣି କହିପାର  

ଏେତ ଜଂଜାଳ ଭିତେର ବୁଡିଯିବାର ମାେନ କିଛି ହୁଏନା I   

ସବୁ େଦଇ ହାତ େଟକି େଦବାର ନା अଛି ବଳ  ନା अଛି ବୟସ I  

ଆଉ ଦାନ କରି ବୀରର େଶ�ୟ େନବାେର ମନ କି ବେଳ ! 

େସଇଥିପାଇଁ େବାଧହୁଏ ହାତ ଝାଡିେଦେଲ େନଇେହବ ମନଭରି ନିଶ¡ାସ I  

କଥାେର ତମର ସ�ତ େହବିନି େକେବ େଯଣୁ 

अଧା ଭିତରୁ କିଛି अଧା ଚାଲିଗେଲ ମିେଳ େଯଉଁ ଉଲB ାସ  

େକବଳ ବିେଭାର ହୃଦୟ ଟିକକ ବାରିପାେର ତାର  अନନ�  ଉଛାସ I  

ରିj�ାନ ରହିେବକି କାଳ କାଳକୁ ! 

ବୟମର ପାଣି ଯାହା ପ�ତୀକର ଚିହi   

େକଉଁ ଛଟକେର अଧା େହାଇଥିବା ଜାଗାଟି େହାଇଯିବ ସଂପ!ୂ� ,ପରିପ!ୂ� , 
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କିଏ ବା ଜାଣିଚି ! 

ତଫାତ ଏତିକି ଆେମ େଦଖୁଥିବା ବୟମଟି ନୁେହଁ ଚଂଚଳ 

�ିତପ�� ସନ�ାସୀ ପରି ସଂେକତ ଦିଏ ଯାହା  

ଖାଲିଥିବା अେଧ�କଟି ପୁରିଯିବ ନିେ�  

ଯଦି େଦଖ ନିମ{େଶଷ ନୟନେର ,େପାଛିେଦଇ ମÆାନ ଶରୀରରୁ  

ସବୁ अନାବନା ଧସୂରିତ अତି. ଭାବନା I   

 
ସଂଜୀବ ଦାସ 

କଟକ 
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ପୁ�ପୁର ରମଣୀପୁ�ପୁର ରମଣୀପୁ�ପୁର ରମଣୀପୁ�ପୁର ରମଣୀ    
ପୁ� ବିଭୂଷିତ ପୁ�େର ପରିୂତ, ପୁ�ପୁେର ତାର ଘର  

ପୁ�ମାଳ େଘନି େବନି ହେa ତାର, ବରେଣ ପ�ଭୁ ପୟର  

ପୁ� ସ�ା ତା, ଶ�ାମଳ େକଶଟି, ଲାେଗ ଚିଲିକାର ଜଳ  

ପୁ� ମାଳ େଗାଟି ଲାଗଇ େଯସେନ, ମୁjା, ମଣି ଓ ପ�ବାଳ  

ପୁଣ� େସ ଭୂମିେର ଜନମିଛି ସେତ, ପୁଣ� ମନଟିଏ େନଇ  

ପଜୂାଫୁଲ ପରି ସେତଜ ମନଟି, ମନ ଉଲB ାେସ ଭରଇ  

ପ�ଭାତ ଆକାେଶ ରବି ଉଦୟେର, େଯମ| ରୂପ ମହୀର  

ପୁଣ�ମୟୀ େସ ରମଣୀର ମୁଖ, ଲାଗଇ େସେତ ମଧୁର  

ପୁଣ�ବତୀ େଗା ପଦG ାବତୀ େଜମା, ନୀଳା�ଳଧାମ ରାଣୀ  

ପୁଣ�ତୀଥ� ତୀେର ସ�ପiର ସାଗେର, ଉଭାେହେଲ େବଣୁପାଣି  

ପ�ଫୁଲିB ତ ଚି_ ମନ ଉତ୍ଫୁଲିତ, ନରପତି ପାେଶ ଯାଇ  

ପବୂ� ରାତି�  ସ�ପi ସମa ବୃ_ା|, ଦାରୁ ବ� ହG  କଥା କହି  

ପଣୂ�ଭରା ମାଟି ସାଗର କୂଳେର, ସମୁଦ�  ଲହଡି େଖେଳ  

ପରାକ�ମୀ ବୀର ଇE�ଦୁ�ମi େସ, ମEିର କାଯ��ାରମି�େଲ  

ପରୁୂବ େଗୗରବ ଉ�ଳ ଆଦ�, ଡିuିମ ମନେର ବାେଜ  

ପବୂ� ପୁରୁଷ, କୃତିତ� ର ଗାଥା, ଏ ମନ ମଧ�େର ଜାେଗ  

ଲିଟୁ ନାୟକ 
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ପବୂ� କୀ_{ମାନ अଜ{ଛ|ି େଯେତ, େସ अେଟ ଉ�ଳମାନ  

ପୁରୁେଷା_ମ, ରତi  ସିଂହାସନ, ଚାରିଧାମେର ମହାନ  

ପୁରୀେର ବିେଜ େସ ଜଗତର ନାଥ, ଦୀନ, ଦୁଃଖି,ର ସଖା  

ପଜୂା��ନା ବିନା ହୃଦୟ ଭକେତ, ଭj,ୁ ଦିअ|ି େଦଖା  

ପୁରାଣ େପାଥି େଯ େକେତ ଜନଗାଥା, ପ�ଭୁ, ନାମେର େଲଖା  

ପୁଣି ସାଲେବଗ ଦାସିଆ ବାଉରୀ, ପାଇଥିେଲ ତା, େଦଖା 

ପୁରୁଷ ଉ_ମ େସ ପୁରୁେଷା_ମ, ଭକତ ଜନ ନାଉରି  

ପବୂ�ାଜ{ତ ପାପ अ| କେଲ ପ�ଭୁ, ପାପରୁ କର|ି ପାରି 

ପୁେ� ବେE ତବ ପୟେର େହ ନାଥ, ଭବ ସାଗରୁ କର େହ ମୁjି  

ପୁ�ାsଳି अପ{ ତୁମରି ଚରେଣ, ସG �ତି କରୁଥିବି ନିତି  
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ରି�ାବାଲାରି�ାବାଲାରି�ାବାଲାରି�ାବାଲା    
ଗରିବ ଗଣନାେର େସ ଗଣନୀୟ 

 ଜୀବନ ଉଲB ାସ ଭରା 

ଯାତ� ୀ, କାଯ��ରତ ମଣି ନିଜକୁ 

 ନୁେହଁ େସ ସବ�ହରା।। 

 

ମୁଠାଏ ଭରଣାଦାତା ସାଜି ନିେଜ 

 ଥାଏ େସ କାଯ��େର ରତ 

ଠାକୁେର ବିକଳାz ତାକୁ ନକରି 

 ମନ ତାର ପ�ଫୁଲିB ତ।। 

 

କମ�ଠମୟ କାଯ�� ରତେର ମ�ି 

 ନାମ ତାର ରି�ାବାଲା 

 

 

 

 

ବଷ�ାରାଣୀ ବିଶ�ାଳ 

 

 

ସsସକାଳ ଦି� ପ�ହର ବ�aତା 

 ଦୁଇ ଟ,ା େସ ମଲିୂଆ।। 

 

ରି�ା ଟାଣି େସ େକାଠରତା ମଧ�େର 

 ଦିଏ ହସ ପରିବାରକୁ 

ସୁଖ ଶା|ିମୟ ଜୀବନ ଠୁ ମଧ� 

 କି େଲାଡ଼ା अନ� କାଯ��କୁ।। 

 

ଖରା,ବଷ�ା, ଶୀତ ନକରି ଖାତିର 

 ସଭିଏଁ ତା ପି�ୟ ସାଥି 

କରୁଣା କର ପ�ଭୁ ଦିଏ ଟିେକ ବଳ 

 େହବ ସମa, ସାରଥୀ।। 
କଳାହାuି ଭବାନୀପାଟଣା(ଉଦୟପୁର) 
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ପବିତ�  ଭାରତ ଭୂଇଁପବିତ�  ଭାରତ ଭୂଇଁପବିତ�  ଭାରତ ଭୂଇଁପବିତ�  ଭାରତ ଭୂଇଁ    
ସୁଜଳା ସୁଫଳା ଶସ� ଶ�ାମଳା… 
ଚିର ହାସ�ମୟୀ ଜହZ… 
ଆନ େକହି ନୁହଁ 
େସହି अେଟ େମା ପବିତ�  ଭାରତ ଭୂଇଁ…।
(୧) 
 
ଦିଗ| ବିaାରୀ ଯା ‘ର କି_�ୀରାଜି… 
ମେମ� ମେମ� କେହ ବିରzନା  ସାଜି 
ଉଠ େହ ସ|ାନ… ଧର େହ  କମାଣ 
 ଗୁଂଜୁ ପୁଣି ବୀରଧ¡ନି ଆଜି 
ଇତିହାସ अେଟ ସାgୀ ଯା ର ତହZ.. 
ଆନ େକହି ନୁହଁ େସହି अେଟ େମାର 
ବୀର ପ�ସବିନୀ ପବିତ�  ଭାରତ ଭୂଇଁ   । (୨) 
 
 
 
 
 

ଆରତୀ ପ*ନାୟକ 

 

अେନକ  ଫୁଲ ର ମାଳଟିଏ  ପରି 
ଭିନi  ଜାତି ଧେମ� ସବୁ ଗୁÑା ଏକା ପରି.. 
ମEିର, ମସଜିଦ୍, ଗୀଜ�ା ଘରେର 
ଇଶ୍ଵର ପଜୂ|ି ଏଠି ସବୁରି ହୃଦେର… 
ଭାଇଚାରା ର ବାରତା ବିେଶ¡ ଭେର ଜହZ… 
ଆନ େକହି ନୁହଁ େସହି अେଟ େମାର 
ମହାନ ଭାରତ ଭୂଇଁ ।(୩) 
 
ଗେବ� ଆଜି ମୁହZ କେର ଉ� ଶିର… 
ଲଭିଛି ଜନମ ମାଟି େର ତାହାର 
ରଖିବି ତା ଯଶ… ରଖିବି ତା ଟ େଟକ 
ଦୃେଢ କେର ଏ ଶପଥ ମୁହZ… 
ଆନ େକହି ନୁହଁ େସହି अେଟ େମାର 
ଚିର ବEନୀୟା ପବିତ�  ଭାରତ ଭୂଇଁ। (୪) 

(ଶିgୟିତ� ୀ )  
େଭଜିପଦର ପ�ା ବିଦ�ାଳୟ, ବିଷମକଟକ  
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ମୁଁ ଜାେଣନାମୁଁ ଜାେଣନାମୁଁ ଜାେଣନାମୁଁ ଜାେଣନା    
ଜାେଣନା ମଁୁ କବିତାର अଥ�, 

ଜାେଣନା ମଁୁ ~Eନର अଥ� 

େକବଳ େଲଖି ଚାଲିଛି 

େମା ଜୀବନର 

କିଛି ବାaବ अନୁଭୂତି..... 

ଜାେଣନା ମଁୁ କବି ର अଥ�, 

ଜାେଣନା ମଁୁ େଲଖକ ର अଥ� 

କିh ସମୟ, 

େମାେତ ଉପନୀତ କଲା 

କୁଷୁମ ମuିତ ଏକ ରମ� �ାନେର, 

େଯଉଁଠି େଦଖିଥିଲି 

ଲାବଣ�ମୟୀ େମା ପ�ୀୟାକୁ..... 

 

 

 

 

ଲgGଣ ମହା|ି 

 

 

େସେବଠୁ େଲଖୁଛି କବିତା, 

ଗାଉଛି ଗୀତ, େମା ପ�ୀୟା ପାଇଁ..... 

କଲମ ମୁନେର, ହୃଦୟ କାÑେର 

େଲଖି ଚାଲିଛି ହୃଦୟର अଭୁଲା ସG �ତି..... 

ଚାହZ ନଥିଲି ମଁୁ  

କବି େହବାକୁ, କବିତା େଲଖିବାକୁ 

କିh, ସମୟ ସअୂେର 

ଭାସି ଯାଇଛି ମଁୁ अେନକ ଦୂର..... 

ଆଉ େଫରି ପାରୁନି 

େକବଳ େଲଖି ଚାଲିଛି, 

ଜାେଣନା ମଁୁ , ଜାେଣନା କାହZକି..... 
େସୗରୀପାଲି, ଖଟଖଟିଆ, େବୗ�, ୭୬୨୦୩୦      

ଭ� ାମ�ଭାଷ : ୬୩୭୧୪୫୦୮୩୪ 
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ଶ�ାବଣର ଶ�ାବଣୀଶ�ାବଣର ଶ�ାବଣୀଶ�ାବଣର ଶ�ାବଣୀଶ�ାବଣର ଶ�ାବଣୀ    
ଶ�ାବଣେର ........ 

େମା ବିଗତ ଶ�ାବଣ  

େମା अତୀତ ଶ�ାବଣ  

ଆସିବାର अଛି ତୁ ଆସିବୁ  

ତୁ ଆସିେଲ ଆ  

ମନା ନାହZ କିh ମେନ ପେକଇବୁ ନାହZ 

ଶ�ାବଣର େସ ଶ�ାବଣୀ କଥା 

ବଷ�ା ଭିଜା ଓଦା ଆଖିପତା 

ଦିେନ େମାେତ ନୀରବେର କହିଥିଲା େକେତ 

କଥା 

 

 

 

 

 

 

अଭିମନୁ� େବେହରା 

 

 

ବିଜୁଳିର ଚମକେର ଡରି ଯିଏ  

େମା ଛାତିେର ରଖିଥିଲା ମଥା 

େସ ମଥାେର ସିEୁର ଲାଗିଗଲା ପେର  

େସ ମଥାେର ଓଢଣି ସଜ େହଲା ପେର  

ମଁୁ ଏମିତି ଏକା ଏକା ....... େତାେତ ସାgୀ 

ରଖିଛି 

ଶ�ାବଣେର କହ ଥେର େଦାଷ ଏଠି କାହାର  

େତାର ନା ଶ�ାବଣୀର ନା େମା 

ଭାଗ�ର .........  

 
अଧ�g – ମାଇଁ ପBାେନଟ୍ ପବିB କ୍ :ୁଲ 

ସ¡ାମପାଟଣା,େକEୁଝର 

େମା - ୯୯୩୮୮୧୬୦୬୯ 
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ଯ�ଣାଯ�ଣାଯ�ଣାଯ�ଣା    
ତୁେମ କୁହ ଜୀବନଟା ମାନିନୀ ଝରଣା 

ପଥୁରିଆ ପଥ ତାର ପଥେରାଧ କରାଇ ପାେରନା 

କୁଳୁ କୁଳୁ ଗୀତସୁେର କ_�ବ� କରଇ 

କଷଣର ଯ�ଣାକୁ ସୁେର ତା’ର ଗାଇ 

ବ�ଥିତ େସ ପ�ଣୟିନୀ ଯାଏ କାେନ କହି 

ବିଜୟିନୀ େସ�ାତସି�ନୀ ହାରିଯାଇନାହZ 

 

ତନG ୟ କବି 
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େଗା କେରାନା େଗାେଗା କେରାନା େଗାେଗା କେରାନା େଗାେଗା କେରାନା େଗା    
କେରାନା ନାଚୁଛି ତାuବ ଲୀଳା 

ଦୁ� ରାgସ େଯ ସାଜି 

ମାନବ ସମାଜ ଚି�ାର କରୁଛି 

ରgା କର ପ�ଭୁ ଆଜି । 

କି ନାରୀ ପୁରୁଷ କି ବୃ� ବାଳକ 

ଦୟା ମାୟା ତାର ନାହZ 

ଭୟଭୀତ ସବୁ ବ�ି ରହିବାକୁ 

ପାଆ|ି ନାହZ େଯ ତ� ାହି ।  

େକଉଁଠୁ ଆସିଲା ଏମିତି ଦାନବ 

ଯିବାକୁ େସ କୁ²ା କେର 

ବି�ାନଭି_ିକ ଗେବଷଣା ସବୁ 

କିବା ଘଉେଡଇ ପାେର । 

ଏେତ ଶjିଶାଳୀ େକମିତି ବନିଲୁ 

କି ଖାଦ� ଖାଇଛୁ ଆେର 

ଚିପା ନାକିଆ ଆଉ େପାତା ଆଖିଆଟା 

େତାେତ ଆକଟ ନ କେର । 

ସୁଧାଂଶୁ େମାହନ 
ସାହୁ 

 

 

 

ବିଶ� ବ� ହG ାuକୁ ସବୁ ତ ଗ�ାଷିଲୁ 

େପଟ ଭରୁ ନାହZ େତାର 

ପଳାୟନ କର ଏ ଭୂମି ପୃ.ରୁ 

ଆସୁଛି େତା ଉପଚାର । 

ଲଢି ନ ପାରିବ ଏ ଛାର ମଣିଷ 

ମେନ ରଖ ନାହZ ଦି¡ଧା 

ମଣିଷ ସହିତ ଇଶ�ର अଛ|ି 

ନ େଦଇ ପାରିବୁ ବାଧା । 

ଚାଇନା େଦଶରୁ ଆସିଛୁ ତୁ ପରା 

ଚାଇନାକୁ େଫରି ଯାଆ 

ଭାରତବାସୀ,ୁ େକ� ାଧାନି¡ତ କେଲ 

େହେବ ନାହZ େକହି ସାହା । 
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େଗା କେରାନା େଗା  ହୁ,ାରେର 

ଆେମ ତଡି େଦବୁ େତାେତ 

ଏଇଟା ଭାରତ ଚାଇନା ନୁେହଁ େର 

େମାଦି अଛ|ି ଆମ ସାେଥ । 

ଜି ପୀz େସତ ଛE କପଟିଆ 

ହିଂସାେଦ¡ଷେର ଭରା ତା ମନ 

ବିପଦ େବେଳ େଯ ବିପରୀତ ବୁ�ି 

ସାଥି ତାର ଦିଏ ପାକିaାନ । 

ନି�ୟ କେରାନା ଧ�ଂସ ପାଇଯିବୁ 

େଯେତ ଶୀଘ� ଏଠୁ ପଳା 

ଜଗତକୁ ପରା ଉ�ାର କରିବ 

େଦଖୁଛି େମା ଚକାେଡାଳା । 

 

 

 

 

 
ବି ଏଚ ଇ ଏଲ, ହାଇଦ� ାବାଦ  

େମାବାଇଲ - ୮୯୧୯୫୦୩୪୧୧ 
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େଶଷ ପ�ଣାମେଶଷ ପ�ଣାମେଶଷ ପ�ଣାମେଶଷ ପ�ଣାମ    
ନାହZ ପରିଚୟ ନାହZ ଠିକଣା 

अନାଥାଶ�ମ େମାର अଗଣା   || 

ବାପା ମା େସiହ ପାଇନି େକେବ 

ପଣତ କାନିେର ଲୁହ େପାଛି ନି େକେବ   || 

କିଏ େସ ଇଶ�ର କରୁଛି ଜୁହାର  

ଚାଲିବା ଶିଖିଲି ଧରି ହାତ କୁ ତାହାର   || 

ଓେଠ ଦାନା େଦଇ ରଖିଲା ଜୀବନ 

େମା ପାଇଁ ସାଜିଲା େଦବତା ସମାନ   || 

ପାଠ ପଢି େଯେବ ମଣିଷ ମଁୁ େହଲି  

େତା ଆଶିବ�ାଦୁ ମା େସୖନିକ ସାଜିଲି   || 

େକେଡ ଭାଗ�ବାନ ନିଜ କୁ ମଣିଲି  

େତା ପଣତ ଛୁଆଁ େଯେବ ପାଇଲି   || 

ଧନ� େହାଇଗଲା ଜୀବନ େମାର  

ମାଟି ମା େହଲା େମାର ନିଜର   || 

 

 

अଲିଭା ସାହୁ 

 

େଦହରୁ ରକତ ନିଗିଡ଼ି ଯାଉ  

େମା ଭାରତ ମା ଭଲେର ଥାଉ   || 

ଜୀବନ ଯୁ�େର ଜିତିଲି  େକେତ  

େଗାଳା ବାରୁଦେର ଛାତି େମା ଫାେଟ   || 

େକାେଳଇ େନବୁ ମା େକାଳକୁ େତାର 

ଭାବିେନବୁ ମା ମଁୁ ସ|ାନ େତାର  || 

ପଣତ କାନିେର େତାର େଘାେଡ଼ଇ େଦବୁ  

ଲୁହ ଦୁଇ ଧାର େକେବ ନ ଢାଳିବୁ  || 

अନାଥ େବାଲି େକେବ ନଭାବିବୁ 

ଭାରତ ମାଟି େର ପୁଣି ଜନମ େଦବୁ   || 

ବିଦାୟ େନଉଛି ମା ଗାଇ େତା ନାମ  

अନାଥ ର େନବୁ େଶଷ ପ�ଣାମ  || 
ତିରୁଚିରାପଲିB  ତାମିଲନାଡୁ  

(ଆନEପୁର ଓଡିଶା) 
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ସt�ାତାରାସt�ାତାରାସt�ାତାରାସt�ାତାରା    
ତୁେମ ଆସିଥିଲ ସଂଧ�ାତାରା େହାଇ 

ଚିକ୍ ମିକ୍ ଆଲୁअ େଦଇ 

ତୁମ ସ�ପi େଜ�ା�ାେର ଭିେଜଇ େଦଲ 

କିଛି gଣ େହେଲମଧ� अଫୁର|ି ଆନE ଭରିେଦଲ 

 

ତୁମ ଝିକମିକ େଚେହରାକୁ େଶଫାଳିର ବାସiା 

ବିେଭାର େହଉଥିଲା ମନଟା େମ©ୁଥିଲା ତୃ�ା 

 

କିଏ ଜାେଣ କାହZକି ତୁେମ ହଠାତ୍ ଲୁଚିଗଲ, 

ପୁଳାପୁଳା अtାର ଫିzି, ଏ ମନ ଆକାଶରୁ ସବୁଦିନ ପାଇଁ ଲିଭିଗଲ 

 

ଆଜିବି େଖାଜୁଛି ତୁମକୁ େଶଫାଳିର ବାସiାେର େସହି ସt�ାେବଳକୁ, 

ସେତ अବା ଚାଲିଗଲ ଆଉ େଫରିବନି, ମାୟାମୃଗ ସାଜି େକଉଁ ଏକ ଗହନ ବନକୁ 
 

 

 

अରଡ଼ିଛକ, ଭଦ�କ, ଓଡ଼ିଶା 

ସତ�ସୁEର ରାଉତ 
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ତୁେମ अଛ େବାଲିତୁେମ अଛ େବାଲିତୁେମ अଛ େବାଲିତୁେମ अଛ େବାଲି    
ତୁେମ अଛ େବାଲି ପଳାଶ ପିଠିେର 

ଛବି ଆେ, ତାର ଜହi  

ତୁେମ अଛ େବାଲି ତୁଠସାରା ଖାଲି 

କୁଆଁରୀ, ପାଦଚିହi  

 

ତୁେମ अଛ େବାଲି ମାଟି ଦପ�ଣେର 

ଆକାେଶ େଦେଖ ତା ମୁହଁ 

ତୁେମ अଛ େବାଲି ବିନା ମଳୟେର 

ବଉଳ ବାେସ େମା େଦହ 

ତୁେମ अଛ େବାଲି ଗzଶିଉଳିଟି 

ଲାେଗ କାହZ ଆଜି ଭିନi  

 

 

 

 

 

ପ�କାଶ କୁମାର ଚାE 

 

 

 

 

 

 

ତୁେମ अଛ େବାଲି ଫଗୁଣ ଶ�ାବଣ 

ହୁअ|ି ତ େକାଳାେକାଳି 

ତୁେମ अଛ େବାଲି କା�ନ େଖଳୁଛି 

अଦିେନ ରzର େହାଲି 

ତୁେମ अଛ େବାଲି ରବି ଆେସ ନିତି 

କରିକି ବାରୁଣୀ ସiାନ 

 
ଜୟପୁରଶାସନ, ପିପିଲି, ପୁରୀ 

ଭ� ାମ�ଭାଷ : ୯୮୫୩୩୫୪୯୩୮ 



ଆହ� ାନ
 ଇ-ପତି� କ

ା 

ଆହ� ାନ ଇ-ପତି� କା, ପ�ଦଶ ବଷ�, अ�ମ ସଂଖ�ା, अଗ� ୨୦୨୦ Magazine Downloaded from www.aahwaan.com 

ଆହ� ାନ ଇ-ପତି� କା ସ�ୂ!� ନିଃଶୁ$ ବିତରଣ େହତୁ ଡା େଜ�ାତି ପ�ସାଦ ପ*ନାୟକ, -ାରା ପ�ତି.ିତ ଓ ପ�କାଶିତ    Aahwaan.com  Aahwaan.com  Aahwaan.com  Aahwaan.com     487 

ବିଦ�ାଳୟର ପ�ଥମଦିନବିଦ�ାଳୟର ପ�ଥମଦିନବିଦ�ାଳୟର ପ�ଥମଦିନବିଦ�ାଳୟର ପ�ଥମଦିନ    
ସt�ା ସମୟରୁ େହଲି ଘରୁ ବାହାର 

ବସେର ବସିଲି େହଇ अ�ିର 

ନିଦ ଲାଗୁନାହZ, ଆଖିେର େମାର 

ରାaାର ଉଭୟ ପାଶ��କୁ େଦଖି ଲାଗୁଚି ଡର 

ଏହି ଭୟ,ର अରଣ� ଭିତେର 

ଗାଡ଼ିଟି ଚାଲିଥାଏ ଧିେର ଧିେର 

ଆସିଗଲା ନିଦ ଏହି ସମୟେର 

େଶାଇଗଲି ମଁୁ ନିରବେର ସିଟ୍ ଉପେର 

େଖାଲି େଦଲି େଯେବ ଆଖି େମାହର 

େଦଖିଲି ବ� ହG ପୁର ସହର 

େସହିଠୁ ବାହାରିଲି ଛତ� ପୁର 

ଧରି େଗାେଟ େକନ୍ ଟର 

ବାଏପାସେର ଓହB ାଇ ଚାରିଆେଡ଼ େଦଲି 

अନାଇଁ 

ଗାଡ଼ି ମଟର କିଛି େଦଖାନାହZ 

କ�େର େଗାଟିଏ ବସ ଗାଡ଼ି ପାଇ 

େସବକା| ନE 

 

ହୁ�ା ଛେକ ଗଲି ଓେହBଇ 

ଧରିଲି େଗାେଟ େକନ୍ ଟର 

େମା ରାaାେର େହଲି ବାହାର 

ଓହB ାଇଲି ଯାଇ କୁଶପଲିB  

େସଇଠୁ ଗଲି ମଁୁ ଚାଲି ଚାଲି 

ପାହାଡ଼ ଜzଲ େଦଖି 

ମନ େହଲା अ�ିର 

ମେନ ମେନ ଭାବିଲି 

ଏ କି େଲଖାଥିଲା ଭାଗ�େର େମାର 

ବିଦ�ାଳୟକୁ ପହ�ି େଦଲି अନାଇଁ 

ଧିେର ଧିେର େମା ମୁu ଗଲା ଘୁରି 

ଲାଗିଲା ମେତ ସାତ ନଇ େତର ଦରିଆ 

େଡଇଁ ଆସିଲା ପରି 
ବtପାଲି, ବଲାzିର, ଓଡ଼ିଶା 
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ଲୁହଲୁହଲୁହଲୁହ    
ଲୁହ ଥେର ଝରିଥିଲା 

ତୁମରି ଆଖିେର 

ଲୁହ ଆଜି ଝେର ପୁଣି 

େମା ଆଖି େକାଣେର 

 

ଫରକ୍ अେନକ ଆମ 

ଦୁହZ, ଭିତେର 

ଫରକ କାହZ ନ େହବ 

ଏ ଲୁହ ଭିତେର 

େଯାଉ ଲୁହ ଝରିଥିଲା 

େମା ପାଇଁ ସାଥିେର 

ଭିଜା ଆଖି କେହ 

ମିଛ ଆଜିର ଲୁହେର 

 

 

 

େବବିସିGତା କର 

 

 

 

 

 

 

 

େପ�ମର ବଜାେର 

ଆଜି ଲୁହ ଲାେଗ ଶaା 

େତା ପାଇଁ ମଁୁ ଭୁଲିଥିଲି 

େମା ଜୀବନ ରାaା 

ଆଜି େତାର ଏଇ ଲୁହ 

େମା ହୃଦୟ କିଣି 

ବିକିେଦଲା କାହା ପାେଖ 

ସବୁ ଜାଣିଶୁଣି... 
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ଗେଣଷ ବEନାଗେଣଷ ବEନାଗେଣଷ ବEନାଗେଣଷ ବEନା    
ଜୟ ଗଜାନନ  ପାବ�ତୀ ନEନ 

ଏକଦ| ଦୟାମୟ 
ତବ ଶୁଭାଶିେଷ  ପ�ଦୀପେର ହେସ 

�ାନବହି ମଖୂ �ଗu 
ଆେହ अପ!�ା ସତୂ... 

ନିତି େବାଲଇ ତୁ�ରି ଗୀତ ୧ 
େହୖମବତୀ अଂେଶ  କୃ_ିବାସ ବଂେଶ 

ଜନମ ଲଭିଲ େକାେଳ 
ଚତୁଃହaଧାରୀ  େଦୖତ�,ୁ ସଂହାରୀ 

gୀତିରgା ତୁ�ବେଳ 
େହଲ ବିଘiରାଜନ... 

ସବ�ବିପ_ି କଲ ଦମନ ୨ 
ମାତା, ଆ�ାେର  ବାସ ଜଗିବାେର 

ପିତା,ୁ କଲ ବାରଣ 
ଫଳରୂେପ ନିେଜ  ବାରଣ ମaେକ 

େହଲ େଯ अବତାରଣ 
ଆେହ ବିଘiନାଶନ... 

େଘନ ଆ� ଭjି ଦିअ �ାନ ୩ 

gମାନିଧି ସାହୁ 

 

 
 
 

ଆେହ ବିନାୟକ  ମଥାେର ତିଳକ 
ବାହାନ ମଷିୂକରାଜ 

ବିଚଳିତ ମନ   ସା_ି� କ 
େଭାଜେନ 

ଆହାର େହାଇଛି ସଜ 
ତୁ� ଲb ଉଦର... 

େତଣୁ ନାମ ତବ ଲେbାଦର ୪ 
ଗେଣଷ ନାମେର  ଗଣାଧିପ ନାେମ 

अବତୀ!� अଚଳାେର 
ଭାଦ� ବ ମାସେର  ଚତୁଥ�ୀର ବାେର 

ତୁ�ରି ଆଶିଷ ଝେର 
ଆଶ�ା ତୁ� ପୟର... 

ବୁ�ିଦିअ ଜଣାଣ ଆ�ର ୫ 
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ପ�ଶi ପ�ଶi ପ�ଶi ପ�ଶi ----    ସେEହସେEହସେEହସେEହ    
ନିଜକୁ ଛଳନା କରି ଭଲ ପାଇବାକୁ  
ବୟସର ଭୂଲ ଆଖ�ା େଦଇ  
ମନକୁ ସଂକୁଚିତ କରିବାେର  
ଭଲା କି ଲାଭ ପାअ ତୁେମ ? 
 
େସ ବିରହ େଲାତକ ଧାରାକୁ  
ଟଳଟଳ ଆଖି ପରଦା ପଛେର  
େକେତ ଦିନ ଆଉ ଏମିତି  
अଟକାଇ ରଖି ପାରିବ ? 
 
ପରିତ�j अତୀତକୁ ଖzାଳି, 
gୁଦ�  ମନ େନୗକାଟିକୁ  
अଶା| ସମୁଦ�  ଝଡ ଭିତରକୁ େଠଲି  
ଭଲା ତୁମ ହୃଦୟକୁ ସେ|ାଷ ମିେଳ କି ? 
 
 
 
 

ସେ|ାଷ କୁମାର 
ବାରିକ 

 

 
अଯଥା अଭିମାନର अବଧି  
େଶଷ େହବା ପେର ମଧ� ଯଦି  
ମନେର କିଛି ପ�ଶi-ସେEହ ଥାଏ  
ତାେହେଲ ନିଃସେ,ାଚ ପଚାରୁନ କାହZକି ? 
 
ଖାଲି अକାରେଣ ସG �ତି ପୃ.ାର କିଛି  
ପାଦ ଚିହi କୁ ଆଗ ପଛ କରି  
େଭୗତିକ ପରିବ_�ନ କରିବା  
ବତ�ମାନ ପାଇଁ ସ�ବ କି ? 
 
ତାେହେଲ, ଏ ନି.ୁର अସହନୀୟ  
ନିରବ ଯ�ଣାର अଭିଶାପ  
ତୁେମ କାହା ପାଇଁ ଦିअ ଆଜି ?   

ଦୁଗ�ାନଗର, ଝାରସୁଗୁଡ଼ା 
ଓଡ଼ିଶାଭ� ାମ�ଭାଷ : ୮୦୧୮୦୧୨୭୩୯ 
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ବ�ା,୍ କମ�ଚାରୀବ�ା,୍ କମ�ଚାରୀବ�ା,୍ କମ�ଚାରୀବ�ା,୍ କମ�ଚାରୀ    
େପଷା ଓ ନିଶା ତ ମାନବ ଜୀବେନ ମୁଦ� ାର ଦୁଇଟି ପାଶ�� 

େପଷା କରିବାଟା ନିଶାପରି ସେତ ମେନ ଦିଏ େକେତ ହଷ� ୧ 

ସଂସାର ମଧ�େର ବ�ିବାର ଲାଗି େପଷା अେଟ अନିବାଯ�� 

ଭିନi  ଭିନi  େପଷା କରିଥାଏ ସେବ� ନିଜ ଲg� ରଖି ଧାଯ�� ୨ 

କିଏ କେର ସରକାରୀ େପଷା ପୁଣି କିଏ ବା େବସରକାରୀ 

ସେବ� କିh ନିଜ େପଷା ପ�ତି ପୁଣି ଲଗା|ି େପ�ମର େଡାରୀ  ୩ 

ମନ ଖୁସିକରି କମ� କେଲ ପୁଣି ମିଳଇ ପରମତୃ�ି 

େଲାକ,ର େସବା ମହାପଣୂ� अେଟ ମନେର ମିଳଇ ଶା|ି ୪ 

ସବୁ କମ�ପରି ବ�ା, କମ�ଚାରୀ କରିଥାଏ ନିଜ କମ� 

େଦଶର ପ�ଗତି ପଥେର େସ ପୁଣି ନିଭାଏ ନିଜର ଧମ� ୫ 

ଗ�ାମ ଗ�ାମା|େର ପାହାଡ଼ ମଧ�େର अବା ପବ�ତ ଶିଖେର 

ଗ�ାହକ େସବାେର ନିବୃ_ ରହି, ରେହ ଜନମାନସେର ୬ 

ଗ�ାହକ େସବାେର ବ�ା, କମ�ଚାରୀ ରହିଥାଏ ତ ସଜାଗ 

ସବୁ ପ�କାରର େସବା ତ େଯାଗାଇ ମନେର ପାଏ ସେ|ାଷ ୭ 

କେରାନା ଡରେର ସାରା ବିଶ� ଆଜି ଗୃହମେଧ� େଯେବ ବEୀ 

ବ�ା, କମ�ଚାରୀ अତ�| ତÂର ଆଶୁ େସବାେଦବା ଲାଗି ୮ 

ପ୍�ସନi  କୁମାର ବଳ 
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ଜନ ସାଧାରଣ ଜୀବିକା ଯାଇଛି ଏହି ଘଡ଼ିସtି gେଣ 

ଗରୀବ ଜନତା ଗୃେହ ଆଜି ବEୀ ଜୀବିକାର ପ�ତିଦାେନ ୯ 

ବିଚାରା ମଣିଷ ବ�ିବ କିପରି କିଛି େରାଜଗାର ନାହZ 

ସରକାରୀ ସାହାଯ� ତ ଏକ ରାaା ଜୀବନ ବ�ିବା ପାଇଁ ୧୦ 

ସାହାଯ� ତ େଯେତ ସ�} େହଉପେଛ ରାହା ଏହି ମୁହୂ_�େର 

ସିଧା ସଳଖ ତ ଗ�ାହକର ନାେମ ଜମା େହାଇ ଯାଇଥାଏ ୧୧ 

େସଥିପାଇଁ ପରା ପ�ତି ଶାଖା ଆେଗ ଲbା ଲbା ଲାେଗ ଧାଡ଼ି 

ସାମାଜିକ ଦୂରତାକୁ ଭୂଲିଯାଇ ଗ�ାହକ ଆସ|ି ମାଡ଼ି ୧୨ 

‘अନi  ଚି|ା ଚମ�ାରଃ’ ଯାହାପାଇଁ ସୁରgା କଥା ନ ଭାେବ 

ବିଚାରା ବ�ା,ର କମ�ଚାରୀଟିର ସୁରgା କିଏ ପଚାେର? ୧୩ 

େସବା େଦବା ଯା’ର ଜୀବନର ବ�ତ, ଚାକିରୀର ମଳୂ ଲg� 

େଯେତ େସବା େଦେଲ ଗ�ାହକ ବୁେଝନା, ଆଶା ହୁଏନାହZ ପ!ୂ� ୧୪ 

ରj ମାଂସଧାରୀ ମାନବ ଜାତିର ଆଶାର ତ अ| ନାହZ 

କିବା କରିପାେର ବ�ା, କମ�ଚାରୀ ଖାଲି େଚ�ା କରିଥାଇ ୧୫ 

ବ�ବସାୟ ଲg� ଏେତ ଉ�ଥାଏ ପରୂଣ କରିବା କ� 

ବଦଳେର ପୁଣି ଚି|ା କରି କରି ହୁଏ ସ�ା�� େକେତ ନ� ୧୬ 

ପା� ବରଷେର ଦରମା ବଢ଼ିବା ପ�ଥା ପୁଣି ରହିଥାଏ 

େକେତ ରj େଦଇ, ସଂଗ�ାମ କରି ନ�ାଯ� ଦାବୀ ବି ନ ପାଏ ୧୭ 

ସରକାର,ର ସବୁ ଲg�ପୁଣି ଜନତାର େସବାପାଇଁ 
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ବ�ା, ହZ ମାଧ�ମ ସବୁ କିଛି ପୁଣି ଲାଗୁ କରିବାର ପାଇଁ ୧୮ 

ଏେତ କାମ ସବୁ କରଇ େସମାେନ ଏହି ବିପଯ��ୟ କାେଳ 

େକେବ େକହି କିh ଏହି କାମ ପାଇଁ ପ�ଶଂସା କରିନଥାଏ ୧୯ 

େକେବ କା’ର ଯଦି ମୃତୁ� େହାଇଯାଏ, େସବା େଦବା अ|ରାେଳ 

କେରାନା େଯା�ାର ମୁକୁଟ ପାଏନା, ସଂସାର ଉଜୁଡ଼ିଯାଏ ୨୦ 

େହେଲ ମଁୁ କହିବି, ସବୁ ଚାକିରୀଠୁ ବ�ା, ଚାକିରୀ ହZ ପଣୂ� 

ଜନେସବା କରି ସବୁ କମ�ଚାରୀ ଜୀବନକୁ କର ଧନ� ୨୧ 

ସାବାସ, ବାହାବା ଦରକାର ନାହZ, େକଉଁ ସରକାର ଠାରୁ 

ଗ�ାହକ ସେ|ାଷ ସେବ�ାପରି ସେତ ମେନ ଉ,ି ମାରୁଥାଉ ୨୨ 

 
 

 

 

 

 

 

 

ଉପ-ମହାପ�ବtକ 

ପsାବ ନ�ାସନାଲ୍ ବ�ା, 

େକାଲକାତା 
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ବୃgବୃgବୃgବୃg    
ବୃg ହZ ଜୀବନ  କରିବା େରାପଣ 

ଆସ େହ ବାଳକଗଣ, 

ଭାଇ ଓ ଭଉଣୀ  ନାଚି ଗୀତଗାଇ 

କରିଣ ଆନE ମନ 

ଆମ ବିଦ�ାଳେୟ  ଲଗାଇ ଗରେବ 

ପାଇବା େଯ अମÆଜାନ 

ଇତର ଠୁ ପ�ାଣୀ  ପାଇ ଶୁ� ବାୟୁ 

ସ�k ଜୀବନ ପବନ 

ଆଜି େଛାଟ ଚାରା କାଲି ହZ ପସରା 

ଶାଖା ପ�ଶାଖା େଯ ହେସ 

ପତ�  ପୁ� ଫଳ  ହସର ଜୁଆର 

ଏଇତ ସଂସାର ଭାେଷ 

ଏ ଜୀବ ବ�ହG ାu  ଆତେପ ପ�ଚu 

ଶୀତଳ ସମାେର ଶା| 

ପଥିକ ପଥେର  ସୁଶା|ି ଜୀବେନ 

ଲଭଇ ଲାଘବ କB ା| 

ଭjବtୁ ବିଶ�ାଳ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ଘସିଏନ୍, ପାଟନାଗଡ଼, ବଲାzିର 

ଭ� ାମ�ଭାଷ : ୯୩୪୮୯୫୧୮୯୫ 



ଆହ� ାନ
 ଇ-ପତି� କ

ା 

ଆହ� ାନ ଇ-ପତି� କା, ପ�ଦଶ ବଷ�, अ�ମ ସଂଖ�ା, अଗ� ୨୦୨୦ Magazine Downloaded from www.aahwaan.com 

ଆହ� ାନ ଇ-ପତି� କା ସ�ୂ!� ନିଃଶୁ$ ବିତରଣ େହତୁ ଡା େଜ�ାତି ପ�ସାଦ ପ*ନାୟକ, -ାରା ପ�ତି.ିତ ଓ ପ�କାଶିତ    Aahwaan.com  Aahwaan.com  Aahwaan.com  Aahwaan.com     495 

କୂଳକୂଳକୂଳକୂଳ    
अନାମ େତା ନାମ  

ନାମ କାଳିଆ  

अରୂପ େତା ରୂପ  

ରୂପ କାଳିଆ  

ନାମ ରୂପ ରସ ଗt େତାର ବଢିଆ   

ଗାଳି ମଁୁ କରିଛି  

ଗୁହାରି କରୁଛି  

ନାହZ ଚାଳ କୂଳ  

ଆଶ�ା େତାର କୂଳ  

େଯଉଁ କୁେଳ ଲଗା  

ନିଳାଚଳ अବା ସୁEରାଚଳ   

 

 

 

 

 

ସୁବାସ ଚE�  ମୁଦୁଲି 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

अବସରପ�ା� ବରି. ପ�େୟାଗଶାଳା ପ�ାଯୁjିକ  

ଜ଼ିଲB ା ମୁଖ� ଚିକି�ାଳୟ , ସbଲପୁର  

େମା - ୯୪୩୭୭୮୧୦୫୪ 
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ସzେରାଧ େକE�ର ସG �ତିସzେରାଧ େକE�ର ସG �ତିସzେରାଧ େକE�ର ସG �ତିସzେରାଧ େକE�ର ସG �ତି    
ସzେରାଧ େକE�  ନୁେହଁ 

େସ ତ େଜଲ ଖାନା, 

ଦିନ ରାତି େକମିତି କେଟ 

ତାହା ମଁୁ ଜାେଣନା । 

ଦିନ ପେର ଦିନ ଗଣୁଥାଏ 

େଗାଟିଏ େକାଠରୀ ଭିତେର ବସି, 

େକମିତି ଯିବ େଯ ଚଉଦ ଦିନ 

ତାହା ଭାବୁଥାଏ ବସି। 

ପ�ଥମ ଦିନ ର अଚିହi ା अଜଣା େଚେହରା 

େକମିତି ଲାେଗ  େଯ अତି ନିଜର, 

ଚାରି ପା� ଦିନ ରହଣି ଭିତେର 

ତାହା ବି ମଁୁ ଜାେଣନା । 

ଘର େଲାକ , ବ�aତା 

ସାz ସାଥି , ଚି|ା, 

ସମa, ମନ େର େଗାଟିଏ ପ�ଶi ? 

େକମିତି କଟୁଛି େମା ଦିନ ! 

େକୖଳାଶ ଚE�  ସାହୁ 

 

 

େମାର କିh ଦିନ କଟିଯାଏ 

େଗାେଟ େସଜ େର, 

ଗଁା ସzେରାଧ େକE�  େର 

ଘର ସଂସାର ଆଉ ସାz ସାଥି, 

କଥା ଭାବି ଭାବି ଦିନ କଟିଯାଏ 

ତାହା ମଁୁ ଜାଣିପାେରନା। 

ଏହାରି ଭିତେର କେରାନା ର ଭୟ, 

ମନ ରୁ ଯାଏ ଚାଲି 

ଘରକୁ ଯିବା ର ଖୁସି 

ତାହା ବି ଜାଣିପାେରନା। 

ତାହା ବି ଜାଣିପାେରନା 

ତାହା ବି ଜାଣିପାେରନା……. 
େବଳବାହାଳି, େକEୁଝର 
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ହଜିଲା ଶ�ାବଣହଜିଲା ଶ�ାବଣହଜିଲା ଶ�ାବଣହଜିଲା ଶ�ାବଣ    
େଟାପି େଟାପି ଜଳ ବୁEା ତ ପେଡ ନାହZ ଝରି  

ଧାରା ଶ�ାବଣ ସେତ ମନୁ ଯିବକି ପାେସାରି । 

ବଇଶାଖ ଗଲା , େଜ�. ବି ତ ଗଲାଣି ସରି 

ଆସିବ ଆଷାଢ େବାଲି ଆଶାେହଲା ସ�ରି 

ବରଷିବ ଜଳରାଶି ତୃ�ି ଲଭିବ ଧରା  

ଶ�ାବଣେର ବହିଯିବ ବାରି ଧାରାକୁ ଧାରା । 

ଚାହୁଁ ଚାହୁଁ ଆସି ଉପନି� ତ େହଲା ଭାଦ� ବ  

ମିଳିଲାନି ଟିେକ ଜଳ ପ�ାଣୀଏ ପ�କ�ିତ । 

ବଦଳିଲା ପାଣିପାଗ ବଦଳିବ ଜୀବନ  

ଭଳିକି ଭଳି ରେz ଧରା େହବ ମଗନ । 

 

 

 

 

 

 

ଶୁଚିସିGତା େଗୗଡ଼ 

 

 

 

ବଷ�ା ଋତୁେର ନାନା କୀଟ ହୁअ|ି ଉÂନ 

େଦଖିବାକୁ େସୗEଯ�� ସ�ଦ ମନ ଉkନi  । 

େବzଫୁଲା , ପ�ଜାପତି ଓ ସାଧବ େବାହୁଟି 

ସଜାअ|ି ପୃଥ�ୀକୁ ନିଜ େସiହ େପ�ମ ବା©ି । 

ଗଁା ଦାu ମuି ହୁଏ କାଗଜ ଡzାେର 

ଧରଣୀ ହସିଉେଠ ନାନା ଶସ�ର ସ�ାେର । 

େଦଖିବାକୁ ଶିରୀ ମେନ ଇE� ୀୟ, େମଳଣ 

ଆଷାଢ଼ ଗଲା ପୁଣି ହଜିଲା କି ଶ�ାବଣ । 

 
ଶିgୟିତ� ୀ 

ସ. ନୂ. ଉ. ପ�ା. ବି. ଲୁଚୁକିବାହଲ 

େଲାଇସିଂହା, ବଲାzୀର    
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अଗ� ପEରअଗ� ପEରअଗ� ପEରअଗ� ପEର    
अଠର ଶହ ମସିହାର କଥା 
େଗାରା ସାେହବ ମାେନ ଭାରତକୁ ପାତି ଆସିେଲ ମଥା । 
ଭାରତକୁ ଆସିଥିେଲ କରିବା ପାଇଁ ବାଣିଜ� େବପାର 
ମଉକା େଦଖି ଛଡ଼ାଇ େନେଲ ଆମ ଶାସନ ଭାର । 
ହୀରା, ନୀଳା , େମାତି, ମାଣିକ� ଆଉ େଯେତ ରତi   
ଲୁଟିେନଇ ଛାଡିଗେଲ କରି େଦଶକୁ ଉଲଗi । 
କେଲ େଯେତ अତ�ାଚାର ଆଉ େକେତ େଶାଷଣ 
ମହାପୁରୁଷ ମାେନ େଦଖି ରାଗେର ଜଜ�ରିତ େହେଲ ଭୀଷଣ । 
େଗାପବtୁ, ସୁବାଷ ଚE�  େବାଷ ଓ ବଲB ଭ ଆଚାଯ��  
ନିଜ ଦgତା ବଳେର େଗାରା,ୁ କରିେଲ ଆ�ଯ�� । 
ମହାତG ା ଗାtୀ େଯ ଆମ ଜାତିର ପିତା 
ତା,ରି ଆେEାଳନ ସହ� ନକରିପାରି େଗାରାଏ ପିଟିେଲ ମଥା । 
େଶଷେର अସହ� େହାଇ ଛିuାଇେଲ େକଶ 
ସାତ ନଦୀ ସାତ ସମୁଦ�  େଡଇଁ ଚାଲିଗେଲ ନିଜ େଦଶ । 
ଉେଣଇଶ ସତଚାଳିଶି  ମସିହା େଯ ଥିଲା  
अଗ� ପEର ତାରିଖ େଯ େହାଇଥିଲା । 
ସମଗ� ଭାରତ ବଷ� ଉଠଇ ପଡ଼ଇ 
ଗବ� େର ଭାରତୀୟ ଛାତି ଫୁଲି ଉଠଇ । 
 

ଦଶମ େଶ�ଣୀ, ବୀରମହାରାଜପୁର, େସାନପୁର 

ଚE�େଶଖର େଗୗଡ଼ 
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अଳିଟିଏ ପ�ଭୂअଳିଟିଏ ପ�ଭୂअଳିଟିଏ ପ�ଭୂअଳିଟିଏ ପ�ଭୂ    
ଆେହ ପ�ଭୁ ଚକାନୟନ  

କାହZକି ରହିଛ ଏେତ ମଉନ । 

   କେରାନାର ଲୀଳା େଦଖି କି ପାରୁନ? 

   ସାରା ବିଶ�ଟାକୁ କରୁଛି ଦମନ । 

ଧୀେର ଧୀେର ବଢି ଚାେଲ ତା ପ�େକାପ, 

େପାକମାଛି ପରି ମରୁଛ|ି େଲାକ । 

   ମାୟାରୂପୀ ଭୂତାଣୁଟି ଯାହାକୁ ଗ�ାସୁଛି 

   କି ଦୟନୀୟ अବ�ା ତାର େଯ େହଉଛି! 

ମରିପଡିଥିେଲ ପଚାରୁନାହା|ି , 

ପରିବାର େଲାେକ େକହି ନ ଆସ|ି । 

   କି ଦଷା େହଲା ଏ ମଣିଷର ଆଜି , 

   ମାନବିକତାର ମଲୂ�େବାଧ ଗଲାଣି ହଜି। 

ଏମିତି କଣ ପାପ କମ୍ ଥିଲା ପ�ଭୁ? 

ତା ଉପେର ପୁଣି କେରାନାର ଦାଉ! 

   କଳିର କରାଳ ତାuବ େକେତ େଯ ସହିବୁ, 

   କାEି କାEି ଆଖିରୁ ଲୁହ ଶୁଖିଯାଏ ସବୁ । 

ସେରାଜିନୀ ଦାସ 
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ଭକତର କଥା କଣ ମେନ ପଡୁନାହZ?  

ଆଉ େକେତ ଦିନ ରହିବ ମହଁୂ ଲୁଚାଇ? 

   କାହାକୁ अେପgା କରି ବସିଛ, 

   ଚକା େଡାଳା କାହZ େବାଲାଇଛ? 

ସବୁ େଦଖି ଶୁଣି ନୀରେବ ବସିଛ, 

ଚାରିପେଟ ହାହାକାର େକମିତି ସହୁଛ ? 

   ଆସ ପ�ଭୁ ଧରାପୃଷକୁ ଓହB ାଇ , 

   ଶ� ଚକ�  ଗଦା ପଦG  ହେa େନଇ । 

ବିନାଶ କର େହ କେରାନାର ଭୟ, 

ତମ ମାନବସମାଜର େହଉ ଜୟ । 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

କ}¥ମ, ତାମିଲନାଡୁ 
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ଚାଷୀଭାଇଚାଷୀଭାଇଚାଷୀଭାଇଚାଷୀଭାଇ    
ଚାଷୀ अଛି ଯାହାର, 

େକେଡ ସୁଖ ତାହାର । 

େଦବତା,ଠୁ କମ୍ ନୁେହଁ, 

ଦିଏ ସଭି,ୁ ଆହାର। 

 

 େଦଶର ବୀର େଯା�ା ଟି ସିଏ 

 ତା ପାଇଁ ସାରା ସଂସାର ଯିଏ, 

 ଭୁଲ ନାହZ ତାକୁ େକହି  

 େସ ପରା ଆମ ଚାଷୀ ଭାଇ।  

 

ସକାଳୁ ପହରୁ ହଳ େନଇଯାଏ, 

େତାରାଣି ମୁEିଏ ପି , 

ସଭି, ମୁହଁେର ହସ ଭରିଦିଏ 

ଦାନା ମୁହଁେର େଦଇ । 

 

 

ଆେଲାକ କୁମାର 
ସାହୁ 

 

 

 

 

 

 ସପେନ ରାଇଜ ଭରା ତାର ମନ 

 ଚାଳ ଘେର ତାର େଦଖାଯାଏ ଜହi  , 

 ଭୁଲ ନାହZ ତାକୁ େକହି 

 େସ ପରା ଆମ ଚାଷୀ ଭାଇ । 

 

ମୁuେର ପଗଡ଼ି ହାତେର ବାଡି 

ଡଗ ଡଗ କରି ଯାଉଛି ମାଡି , 

ହାତେର ଲzଳ କ©ିକି ଧରି 

ଜମିେର ଚଷୁଛି ହଳ ଧରି । 
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 ବାସି ପଖାଳ କୁ ଆb�ଲ ଖଟାେର 

 ପରିୂଯାଏ ତାର େପଟ , 

 ଦିନରାତି ପୁଣି କରୁଥାଏ େସ 

 ମଣିଷ ପାଇଁକି ନାଟ ।            

 

ଖରା,ବରଷାେର ଖଟିଥାଏ େସ 

େଦହକୁ କରି ପଥର, 

ସଭି, ମୁହଁେର େଦବାପାଇଁ 

ମୁଠିଏ ଆହାର। 

 

 ଚାଳ ଛପରାେର ରେହ ତାର 

 େଛାଟ ପରିବାର, 

 ବରଷା ରାତିେର ରହିଥାଏ  

 ନୀତି େସ ଉଜାଗର। 

 

େରାଗେପାକେର ଫସଲ ମେର ତା 

ଦିଏ ମୁuେର ହାତ, 

ଓଳିଏ ଖାଇେଲ, ଓଳିଏ ଉପାସ 

ପାଏ ନାହZ ମୁେଠ ଭାତ । 

 

 ଫସଲ ନ� େର ଭାzିପେଡ େସ 

 େହେଲ େକେବ ହାେର ନାହZ, 

 ଦୁନିଆେର େକେବ ଏମିତି େଲାକକୁ 

 େକଉଁଠି େଦଖିଛ ଭାଇ ? 

 

େସ ପରା ଆମରି ଚାଷୀ ଭାଇ। 

ପିtାଇପାେରନି ଭଲ ବ¤ଟିଏ ¤ୀ, ପିଲାକୁ , 

अମଳ ଟ,ା ସବୁ େଦଇଦିଏ ସାହୁକାରକୁ । 

ଋଣ କରଜେର ବୁଡି ରହିଥାଏ 

 

 ସମa,ୁ ଖୁସି େଦଇ, 

 ଏପରି େଲାକ,ୁ କିଏେସ ଜାଣିଛ 

 େସ ପରା ଆମ ଚାଷୀ ଭାଇ। 

ମାଟିର ମଣିଷ, ମାଟି ସେz ମାଟି େହାଇ 

େକେବ अଣେଦଖା କର ନାହZ ତାକୁ ଭାଇ । 
 

ବିଧାରପୁର, ଗEିଆ, େଢ,ାନାଳ 

ଭ� ାମ�ଭାଷ : ୬୩୭୧୬୫୮୫୫୨ 
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ଚିତ� ପ*ଚିତ� ପ*ଚିତ� ପ*ଚିତ� ପ*    
ତୁ କେଲB ାଳିନୀ ପଣୂ�େତାୟା... 

अସୀମ ଆେଲାକର ବ!{ଳ ଉଦ୍ ଭାସ 

ଜୀବନର ମରିଚୀକା ପେଥ 

ତୁ ସେତ अ|ହୀନ େଶାଷ... 

ସଂପକ�ର ଆଉ ବିଶ�ାସର ତୁ ଲୟ ଓ ବିଲୟ 

ପାହାଣ େକଦାର ଧୁନର ତୁ ବିସGୟ अନୁପମ 

ରାଗ 

ପଥଶ�ା| ପଥିକର अପହ� ଦୂର 

ଦିଗବଳୟ 

େକେବ ବଷ�ଣମୁଖୀ ସଂଜର 

ତୁ କୃ�କାୟ େମଘ 

ବଂଶୀର ଧନୂଟିଏ ଶୀତଳ େଜ�ା�ାେର 

ତୁ ସେତ େଚନାଏ ରାଧା େପ�ମଭାବ, 

 

 

 

କିେଶାର ମହା|ି 

 

 

ମାଟିର ବାସiା ପରି ବିେଭାରିତ ମନ େତାର 

େକେତେବେଳ ଫାଜିଲ େମୗସୁମୀ 

େକେତେବେଳ ମଧୁମାଳତୀ ମଳୟ... 

ତାପିତ ନିଦାଘ େଶେଷ ତୁ 

ଐଦାଯ�� ପ�ାକୃତ 

ଆଶାର ଆଆେଶ ତୁ ଇE�ଧନୁର ଚିତି� ତ 

ଚିତ� ପଟ 

ସମୁଦ� ର ନୀଳ ଉମ{ମାଳା ତୁ 

ତୁ ଲାଗୁ ସେତ େଯମିତି 

ବିସGୟ ପ�ଗ» ସମୟ... 

 
ଇ/୫୦, େସ¨ର ୭, ସିଡ଼ିଏ, କଟକ 

ଭ� ାମ�ଭାଷ : ୯୪୩୭୭୨୮୪୭୫ 
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ପଲକର ସ�ପiପଲକର ସ�ପiପଲକର ସ�ପiପଲକର ସ�ପi    
ତୁେମ ଆସିବାର ବାହାନାେର ଆଣିଥିଲ 

େମ�ାଏ ଶୀତଳ ~ଶ� 

ପ�ଚu େରୗଦ� ତାପେର ବି 

ଥୁ©ାଗଛେର କअଁଳି ଯାଇଥିଲା ସବୁଜପତ�  

ବହିଥିଲା ମଳୟର ସୁअ 

ଶୀତଠାରୁ େଢର अଧିକ 

ମିଠା ମିଠା ଶୀହରଣର ବଷ�ାେଟାପା 

 

ପଲକର ସ�ପi ଆଖି ଧାରେଦଇ 

ଛୁଇଁଯାଇଥିଲା ହୃଦୟକୁ 

େଖାଜୁଥିଲା ସାତସୁରର ଝ,ାର 

ଉଷGତା ଭରି ଯାଇଥିଲା अେପgାେର 

କାÑ ବି ଆ,ୁଥିଲା ତମର ଗଭାସ�ିତ 

େକଶର କମନୀୟ ପ�ତିବିb 

 

 

ସେରାଜ କୁମାର ସାହୁ 

 

 

 

 

 

 

ସ�ପi େହଉ କି ବାaବ 

ସୁସ�ିତ ରzୀନ ଫୁଲର େଶଯେର 

अେପgାରତ ପgୀ ସାଜି 

ସାଉଁଟୁଥିଲି ତାରାେମଳିେର ଜହi ଟିର 

େରାମା�କର अନୁଭବ 

େସ ନୀଡ େହଉ କି 

େମଘାkନi  ଆକାଶର gୀଣ ଆଲୁअ 

 
ଆଠଗଡ଼, କଟକ 
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ବଷ�ାବଷ�ାବଷ�ାବଷ�ା    
ବଷ�ା! ବଷ�ା! ଚାରିଆେଡ଼ ବଷ�ା!  
ନିଦାଘର ବୁକୁ ତେଳ େରୗଦ� ର ବଷ�ା 
ଫଗୁଣର ପହିଲି ~ଶ�େର ପ�ୀତିର ବଷ�ା 
ଶୀତର ଚଦର ତେଳ ପ�ଣୟର ବଷ�ା 
ମଁୁ ଏଠି ଭିେଜ! ଆଉ ତୁେମ େସଠି! 
ବଷ�ା ଏଠି େହେଲ ବନ�ା େସଠି! 
 
ତୁମ ଓଠ ~ଶ�େର  
अ,ୁରିତ ହୁଏ ଭାବନା ସବୁ  
େକହି କିଛି ଜାଣିବା ପବୂ�ରୁ େହାଇଯାଏ  
େପ�ମ ପ�ଣୟର ମହାଦ� �ମ  
 
ତୁେମ ଦୂର ଦିଗ|ରୁ ଉଡି ଆସି  
ବସା ବାtି ଦିअ େମା ମନ ଡାଳେର  
େଯେତ ଚାହZେଲ ବି ଦୂେରଇ ପାେରନା  
ଆଜି ଭାରି ମୁ:ିଲ୍ େମା ଜିଇଁବା  
ତୁମ ବିନା!!  
 

ସଇରାତ୍ ସତ�ଜିତ 

 

େସ େପ�ମ ପBାବିତ ଦିନ ଗୁଡାକ  
ଭାରି ଆଜି ମେନ ପେଡ  
େମୗସୁମୀ େମଘ ଇE�ଧନୁର ସାତ ରz  
ଆଜି କାଇଁ ନୁଖୁରା ଲାେଗ  
କଳା ବାଦଲର ବହେଳ କଳା ତେଳ  
ଲୁଚି ଯାଏ ଆମ ସ�କ�ର ସଯୂ��  
ଭୁଲ୍ କଲି ଭାବି େପ�ମ   
ନିମ�ାଲ� – ମହାଘ�� ! 
 
ପ�ତାରଣା अ|ରାେଳ କାହZକି ମଁୁ େପ�ମକୁ 
େଖାଜିଲି  
ଭାବୁଚି ମଁୁ କାହZକି େସ ବଷ�ାେର ଭିଜିଲି!  

 
 

अଧ�ାପକ, ଫୁଲବାଣୀ 
େମା : ୭୦୦୮୨୦୪୩୬ 
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େଜ�ା�ାେଜ�ା�ାେଜ�ା�ାେଜ�ା�ା    
ଜହiର ଶjି-ଭjି, ତନୁ-ମନ ଭାବ -अନୁଭବ, 

अaିତ�  ତ ତୁେମ େଜ�ାସiା  ।    

ଆେଗା େଶ¡ତସିiµା, ଶୁଭ� ସିGତା, ଶଶା,ସଜନୀ !  

ତୁେମ ତ େସ ଶୁଭ� ାଂଶୁର ସ¡kତା, ଶୁଭ� ତା 

ତୁେମ ପୁଣି ଭରି ଦିअ ତା େଦେହ ସୁEରତା। 

 

~େଶ� -ପ�ତି~େଶ�, ବିେb ପ�ତିବିେb ଥାଏ େଯେବ ନିବିଡତା, 

ନାମ ରୂପ େନଇ ଜେନG  ପ!ୂ{ମା, 

ପାଇ ପବିତ� ତା, 

ଧରା ବେg  ଶୀତଳତା, 

ପ�ଣେୟ ଉଷGତା , 

ରଜନୀ ଉ��େଳ ସ�ିତା, 

କୁମୁଦିନୀ େଯୗବେନ ଲ�ିତା, 

େସୗଯ�� ବୀଯ�� ଔଷଧୀୟ ତରୁ ପ�ସନi ତା, 

ପ�ୀତିସiାତା ସାଗରିକା ହୁଏ ଉେ_ଜିତା 

ଭୁଲି ସରିତାର ଆଲିzନ  ଆେବଗତା। 

ଆଭାsଳି ଶତପଥୀ 
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ଚାEିନୀ େଗା ! ଚାଳିକା  ତୁେମ  ଚE�ମାର , 

ଭାବଭzୀ, अz ରz ସକଳ କଳାର , 

ଏକ ପେg ମିଳନ ତ 

ପେର େଯ ବିରହ  , 

ଏକ ପେg  ଆେଲାକ ତ 

ତାପେର अtାର, 

ବିରହେର ମିଳନର କାମନା ତ, 

ମିଳନେର ଆସନi  ବିରହ େବଦନା, 

କାହୁଁ ବୁେଝ  େସ ଶଶଧର 

ଏ ଜୀବନଚକ�  ର ସତ�ତା । 

 

 

 

 

 

 
ଡ¨ର ଆଭାsଳି ଶତପଥୀ, ଗେବଷିକା 

ଇେମଲ୍ : avanjali@yahoo.co.uk 

ଭ� ାମ�ଭାଷ : ୯୮୮୪୧୩୪୯୮୧ 
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େହ ବtୁ ବିଦାୟେହ ବtୁ ବିଦାୟେହ ବtୁ ବିଦାୟେହ ବtୁ ବିଦାୟ    
ଆମରିେର ବଷ�ା 

େପାଟ{େକା ତେଳ ଆଶା ଆଉ ନିରାଶାର ଲୁଚକାଳି େଖଳ 

ଥାକ ଥାକ କB ା|ିର ଗ²ିଲି 

ଭzାରୁଜା ସ�କ�ର ଭାଷା 

େବେଳ େବେଳ ଦିଶିଯାଉଛି େବଦନାେର ଝଲମଲ ସଯୂ�� 

ପବନେର ଆଉ କିଛି େବସୁରା ସଂଳାପ 

ଆଶ�ାସନାର ପ�େଲପ 

ହାରଜିତ୍ ଧଁାଧଉଡ଼ େଖଳ ପଶାପାଲିର ଗାଲିଚା 

ନିଜକୁ ବାଜି ଲଗାଇ େକଉଁ अtମୁହାଣୀ ଛକେର 

ଆତG ୀୟ ସ�ଜନ ବtୁ ପରିଜନ, େମଳେର 

ହଁ ନାହZର ଆେଲାଡ଼ନ अକୁହା ~Eନ 

େହ ଠାକୁେର ମାଗୁଣି ଶୁଣେମାର 

କାଳପୁରୁଷର େଲାମଶ ହାତେର ଭାzିଯାଉଛି ଘର 

ଧ�a ବିଧ�a ଲାଗୁଛି ଜୀବନ 

ସରି ସରି ଆସୁଛି ଦିପାଳୀରୁ େତଲ 

ଝାଉଁଳି ଯାଉଛି ମନ ଉପବନ 

ମsୁରାଣୀ ମିଶ� 
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ଆମ୍ ରିେର ତୁହାକୁ ତୁହା ବଷ�ା 

େଶାଷି େନଉଛି ଜୀବନର ନିଶ�ାସକୁ 

ମୁଠା ମୁଠା ବିଶ�ାସକୁ ହେଜଇ େଦଉଛି 

ବାଲି େଦଉଳେଟ ଗଢୁଛି ମଁୁ ନିଜପାଇଁ 

କାେଳ କିଛି ଘଟିଯିବ ଆଚମି�ତ 

ଯମୁନାେର ଉଜାଣି ବହିବ 

ଭzାଘର େଯାଡ଼ି େହାଇଯିବ 

କିଛି ବି ଘଟୁନି 

ହାତ ବେଢ଼ଇେଲ ଘୁ�ିଯାଉଛି ପଦG  

ମିଳୁନାହZ ସବୁଜ ସେ,ତ 

ଲିଭିଯାଉଛି ସବୁ ସ�ାବନାର ମୁହୂ_� 

ସରି ସରି ଯାଉଛି ସବୁ ସ�ପiର ମଧୁର ଗୁsନ 

ଆମ୍ ରିର ବଷ�ା େଧାଇେଦଉଛି ସବୁ ସୁଖ ସିEୁରର ଦାଗ 

ଛଡ଼ାଇ େନଉଛି ଫୁଲରୁ ପରାଗ 

ସବୁ ତ�ାଗ अନୁରାଗ 

ମିଛ ମିଛ ଲାଗୁଛି ତୁଳସୀaବକ ଧuାମାଳ ମାନସିକ େଭାଗ 

େଫରି ଚାହୁଁଛି ଜୀବନ ନିଜକୁ ଓଲଟା ରାaାେର 

େମାହମାୟା ସଂସାରର କୁହୁଡ଼ି େଘରେର 

ଏେବ ସବୁ ଶନୂ�ତାର ଧସୂର ପ�ା|ର, ସ�ଗ�-ାର ସୀମା|େର 
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ଡାଆଣିଆ ଖରା ଲିଭିଯାଉଛି ମEିର ଚୂଡ଼ାେର 

େଭଟି େଦଉଛି କୁଢ଼କୁଢ଼ ଦୁଃଖର ଦaାେବଜ 

ନି.ୁର ସମୟ 

େହ ବtୁ ବିଦାୟ, େହ ବtୁ ବିଦାୟ 

 
ହାଇଦ� ାବାଦ, େତେଲzାନା 

ଭ� ାମ�ଭାଷ : ୭୩୮୧୨୬୫୭୬୯ 
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ବଷ�ାବଷ�ାବଷ�ାବଷ�ା    
ରାଗ: - େଚାଖି 

ତୁହିମା ଜନମ ଭୂମି – ବୃେ_ 

 

 

ଆଷାଢ ଶ�ାବଣ ମାସ  ବଷ�ା ପାଇଁ େସ ବିେଶଷ 

अହନ{ଶି ବଷ�ା ହୁଏ େଯ ଚଉଦିଶ 

ଆକାେଶ େମଘ ଗରଜ  ବିଜୁଳି ସାzକୁ ବଜ�  

ଏହି ଦୃଶ� େଦଖି କେ� ଜନମାନସ 

ନଈ ନାଳ େପାଖରୀ ବt 

ଜଳମଗi େହାଇ କେର अତି ଉନG ାଦ ।୧ । 

 

ରାaାଘାଟ ଜଳପ!ୂ�  ପେଥ ପଥୀକ ବିଷ!� 

ଯାନବାହନ ଗମେନ ହତାଶ ମନ 

gୁଧାେର ବାଛୁରି ଗାଇ  େgତେର ଘାସ ନ ପାଇ 

ଛାଡ|ି େଯ ହbାରଡ଼ି ବିକଳ େହାଇ 

ଦିନ ମଜୁରିଆ ଶ�ମିକ 

ସହେଦବ ପ�ଧାନ 
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କାମରୁ ବ�ିତ େହାଇ ସହଈ େଭାକ  ।୨ ।  

 

େgତେର କୃଷକଭାଇ ମନେର ଉଲB ାସ େହାଇ 

ମ�ିଯାଏ  କୃଷିକେମ� ସଂzୀତ ଗାଇ 

ସାେz ଥାଏ ତା ଘରଣୀ ମୁuେର ହାେତ ଓଢ଼ଣୀ 

ହୁଳହୁଳି େଦଇ ପରା େରାପଇ େନଇ 

ନିେଜ େଭାକ କ�କୁ ସହି 

ଜଗତକୁ ଖାଦ� ବ¤ ଦ�|ି େଯାଗାଇ  ।୩ । 

େଦଖ ପବ�ତ ଉପର ପୁk ବିaାରୀ ମୟୁର 

େମଘ େଦଖି ନାେଚ େହାଇ ହଷ� ବିେଭାର 

ସsେର େବz େବzୁଲି ଛାଡ|ି େକ କା େବାବାଳି 

େଯେହi  ମଦ�ପ ନିଶାେର ଦିअ|ି ଗାଳି 

ସରୀସୃପ କୀଟ अବର 

ବୁଲୁଥା|ି ଏେଣେତେଣ ହରାଇ ଘର  ।୪ । 

 

େବେଳେବେଳ ବନ�ାଜଳ  ଉଲÃିଣ ନଦୀକୂଳ 

ମାଡ଼ିଯାଏ  अତିେବେଗ ଗ�ାମ ସହର 

ପଶୁପgୀ  ହ|ସ|  ଧନଜନ gତିଗ�a 

ବିଧାତାର େଖଳ ଏହି अତି ନି.ୁର 
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ଭିକାରୀ େଯ ଦୁଃଖ ଆଦରି 

ଉପବାେସ ମେର ଭିgା ନ କରି ପାରି  ।୫ । 

 

ଛତୁ େଯ ଛତର ପ�ାେୟ  ଧରାପୃେ� େଶାଭାପାଏ 

ନାଲିରେz ବୁଲୁଥାଏ ସାଧବେବାହୂ 

ଡ଼ାହୁକ େଯ କୁ�ାଟୁଆ  ବଣି କାକ ଶାରୀ ଶୁଆ 

ଡ଼ାେଳ ବସି େଯେତ କ� କହିବା େନାହୁ 

ଏଇ �ିତି ବରଷା ଦିେନ 

ଚି_ ଥାଉ ସଦା ଜଗନi ାଥ ଚରେଣ  ।୬ । 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

ସୁବ!�ପୁର, ଜରଡ଼ାଗଡ,ଗsାମ 
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ସାଥୀ ତୁମପାଇଁସାଥୀ ତୁମପାଇଁସାଥୀ ତୁମପାଇଁସାଥୀ ତୁମପାଇଁ    
ମଁୁ େଯ ସାଗରର ସଫା ଜଳ 

ତେମ ପାହାଡି ଝରଣା ନଈ 

େକେତ େଯ ସପନ ମିଛ େହାଇଗଲା 

େଟାପାଏ ସିtୁର ପାଇଁ 

ମଁୁ େଯ ସାଗରର ସଫା ଜଳ 

ତେମ ପାହାଡି ଝରଣା ନଈ, ଝରଣା ନଈ, 

ଝରଣା ନଈ। 

 

ଫୁଲ ମାଗିଥିଲି ଦିେନ 

ତେମ କାନନ େଦଇେଦଲ 

ଏମିତି େକମିତି ପି�ୟା 

ମେତ ଭଲ ପାଇଲ 

ତମ େପ�ମ ପାଗଳ େମା 

େମାର େସହି ପ�ୀତି ପାଇଁ 

ମଁୁ େଯ ସାଗରର ସଫା ଜଳ 

ତେମ ପାହାଡି ଝରଣା ନଈ, ଝରଣା ନଈ, 

େସୗମ�ରsନ ପାତ�  

 

ଝରଣା ନଈ। 

 

ଭୁଲି ପାରିବିନି ପି�ୟା 

େସ ଫଗୁଣ ମଧୁ ରାତି 

େକମିତି ଭୁଲିବି ସେତ 

ଆମ େସ अଭୁଲା ସG �ତି 

ଜଳୁଛି ମଁୁ ତୁମ ପାଇଁ 

ଜଳୁଥିବି ଦିନ ରାତି 

ମଁୁ େଯ ସାଗରର ସଫା ଜଳ 

ତେମ ପାହାଡି ଝରଣା ନଈ, ଝରଣା ନଈ, 

ଝରଣା ନଈ। 
 

 

ଗ�ାମ/େପା�: ଖଡିअz 

ଜିଲB ା: ଯାଜପୁର (୭୫୫୦୪୯) 
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ପିଲାଦିନପିଲାଦିନପିଲାଦିନପିଲାଦିନ    
କାହZ େସଇ ଦିନ...  

ଦିନ ଦଶଟା େର :ୁଲ ଆଗମନ  

ସt�ା ଚାରିଟାେର ଘର ପ��ାନ  

େସଇ ହାପ୍  ପ�ା©  ପିtା ପିଲା ଦିନ, 

ନ ଥାଏ କିଛି ଚି|ା କି  ଧ�ାନ  

େଖାଲା ପଡ଼ିଆର ବିହz ମନ      | 

 

କାହZ େସଇ ଦିନ...  

ବହି ବaାନି ଫିzି ପଡିଆ େର େରଳ  

ହାତ ତିଆରି ବ�ାଟ୍ େର କି� େକଟ୍ େଖଳ, 

ଲୁଚ କାଳି େଖେଳ अହରହ ସାଥି େମଳ  

ସଯୂ��ାa ପେର ଯାଇ ଘେର ସାମିଲ  

ଘେର ପହଂଚୁ ପହଂଚୁ େଖାେଜ ମା େକାଳ 

 

କାହZ େସଇ ଦିନ...  

େପଶା, ପଇସାେର ନ ଥାଏ ବିଚାର  

େଚୖତନ� ପ�ସାଦ 
େମେହର 

 

 

ଜଣା ପେଡ଼ନି କଣ େସଇ, ଗବ� अହଂକାର  

େସiହ, ଶ��ା େଖାେଜ ଚଂଚଳ ମନ େମାର 

େଜେଜ ମା ର ରାଜା ରାଣୀ ଗପ ସ�ାର    

ସବୁଦିନ ସt�ା ତା ପାେଖ  ଆସର     | 

 

ଦିନ ପେର ଦିନ ଗଲା ବିତି  

ପିଲା ଦିନ ସବୁ େହାଇଗଲା ସG �ତି  

ଜୀବନର େଶ�. अତୀତର  ଗତି  

ମେନପେଡ ବିନା ତାଳ, ଲୟର ଗୀତି    |   

କାହZ େସ अଭୁଲା ଦିନ... 

 କାହZ େସ ପିଲା ଦିନ ...      
ସିଂହନପୁର, ପଦG ପୁର  

େମା : ୮୨୪୯୧୧୫୬୬୩   
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ବ!�ାଧାେର କେରାନାବ!�ାଧାେର କେରାନାବ!�ାଧାେର କେରାନାବ!�ାଧାେର କେରାନା    
अ- अକାଳ ମରଣ କାହୁଁ ଗଲା ଆସି 

ଭୟେର କ�ିତ ସାରା ବିଶ¡ବାସୀ। 

ଆ – ଆଇଲା କେରାନା ଚାଇନା ପିଚାଶୀ 

ବିକଟ ରୂପ ତା ରକତ ପିପାସୀ । 

ଇ- ଇଗଲ ଭଳିଆ ଝା�ି ପେର ସେତ 

ବିଚାେର ନା କାହା ଆୟୁଷ ବା େକେତ  

ଈ- ଈଶ¡ର ହZ ଏକା ବ�ିବାର ସାହା  

ନାହZ ଆଉ େକହି କହିବାକୁ ଆହା। 

ଉ- ଉÂାତେର ତାର अସହ� ମାନବ 

କାହୁଁ ବା ଆସିଲା େକାଭିଡ୍ ଦାନବ। 

ଊ - ଉÂ_ି େହାଇଛି ଚାଇନା ମାଟିେର 

େକାଶ େକାଶ ମାଡ଼ିଚାେଲ ପବନେର। 

ଋ - ଋତୁ ପେର ଋତୁ ମାସ ପେର ମାସ 

ମାନବ କେର ତା ନି£ଳ ପ�ୟାସ। 

ଏ - ଏଡ଼ିବାକୁ ତା’ର ପ�ାଦୁଭ�ାବ ମାନ 

କେରାନା ଆେଗ େସ ଝି©ିକା ସମାନ। 

େଜ�ା�ାମୟୀ ପେଲଇ 

 

ଐ - ଐଶ¡ଯ�� ସୁଖ ତା େହାଇଛି ଲୁ²ିତ  

ପ�କୃତି -ାରା କି େହାଇଛି ଶାପିତ? 

ଓ - ଓହିB  ଆସିଛି କି ସେତ ମହାକାଳ 

େଫରa କରିବ ଆମ କମ�ଫଳ  

ଔି - ଔଚିତ� କମ�ର ବା©ିେଦବ ଫଳ  

ସେତ କି କେରାନା ରୁଦ�  ମହlକାଳ। 

କ - କଲିଜା ଥରୁଛି ରଡ଼ିେର ତାହାର  

ଡରି କି ଘରୁ େକ ନ ହୁଏ ବାହାର। 

ଖ - ଖଟଖଟ କେର ଦାu ଦରଜାେର 

ସେତ अବା ମୃତୁ� ଜଗିଛି ପିuାେର। 

ଗ - ଗେt ଆଜି ଶବ ନ େହାଇ ସ�ାର 

ପୁअ ଛୁଏଁ ନାହZ ଶବକୁ ବାପର। 

ଘ - େଘାର ଗଜ�ନ ପୁଲିସୀ ବାବୁର 

ଘରୁ ପଦାକୁ େକ େନାହିବ ବାହାର। 
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ଚ - ଚକଚକ୍ କେର ବଜାର ଘାଟ 

ସତ େହଲା अବା ସ�kଭାରତ। 

ଛ - ଛୁଟି ପେର ଛୁଟି ବଢିଲା ଦିନ 

ଲକ ଡାଉନ କୁ ସଟ ଡାଉନ। 

ଜ - ଜୀବନ ଜୀବିକା ସବୁ ଘାଇଲା 

େଭାକ ଉପାସେର ଜୀବନ ଗଲା। 

ଝ - ଝଡିଗଲା ସବୁ ରzୀନ ଆଶା 

କେରାନା ସାଜିଲା କୁହୁଡ଼ିବଷ�ା। 

ଟ - ଟ,ାପଇସା ବା ମିଳିବ କାହZ? 

ପୃଥିବୀ ସାଜିଛି ମଶାଣି ଭୂଇଁ। 

ଠ - ଠକାମୀ ଜାଲେର ନିେଜ ମଣିଷ 

ପ�କୃତି କି ସେତ େହଲା େବୖରସ। 

ଡ - ଡରି ଡରି ବେ� ପ�ତି ମୁହୂ_�  

େହଇଯିବ କାେଳ କେରାନକ� ା|। 

ଢ - ଢା,ୁଁଣି ଢା,ୁଁଚି ତୁଁuେର ତାର 

ହାେତ ମାେର ନିତି ସାନିଟାଇଜର। 

ତ - ତଟ� ମଣିଷ େଖାଜୁଛି ବାଟ 

େଦଖି ପ�କୃତିର ଏ ହାଟନାଟ। 

ଥ - ଥରଥର କେର ନୂଆ ପ�ୟାସ 

କି अେ¤ େହାଇବ େକାଭିଡ୍ ନାଶ? 

ଦ - ଦu ମହାକାଳୀ ଯା’କୁ ଡରିଲା  

ରଜ େଦାଳି ଯହZ ଫିକା ପଡିଲା। 

ଧ - ଧମ�କମ� �େଳ ତାଲା ଝୁଲିଲା 

ହାଏ େର ଦଇବ ଇଏ କି କଲା? 

ନ - ନିତି ହୁଏ େତଲ ଲୁଣ େଯାଜନା 

ବା©ିଦିଏ ଖାଦ� ନବୀନ ନନା। 

ପ - ପଜୂା ପବ� ଗଲା ସବୁ ମିେଳଇ 

ଦୁଃଖେର ବସିଚି କାଉଁରୀ ଭାଇ। 

ଫ - ଫୁେଲଇ ଭଉଣୀ ହୁଏ ସେକଇ 

ଫିକା ପଡିଗଲା ରାgୀ ପେୂନଇ। 

ବ - େବୖଦିକ ରୀତି େଯ ଉେଭଇଗଲା  

ଭିଡିଓେର ଭାଇ ବିବାହ କଲା। 

ଭ - ଭାରତବାସୀ େଯ ଭାରି ସାହସୀ 

ସ�େଦଶୀ ସାଜିେଲ ଛାଡି ବିେଦଶୀ। 

ମ - େମାଦୀ ଜୀ ଦିअ|ି ଉଦେବାଧନ 

ଜନତା କଫ�ୁ �କୁ ସଭିଏଁ ମାନ  

ଯ - ଯ�ଣାେର ସେଢ ଆଜି ପ�ବାସୀ 

ସରକାର ଗେଢ଼ େଯାଜନା ରାଶି  
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ର - ରାଜନୀତିେର ବି କେରାନା ଚାଷ 

କା'ର ସବ�ନାଶ କାହାର େପୗଷ। 

ଳ - ଲbା ଲbା ଲେb େବକାର ଧାଡ଼ି 

ବିଶ¡ अଥ�ନୀତି ଯାଏ ଭୁଷୁଡ଼ି। 

ବ - ବଦଳି ଯାଇଚି ବ�ିବା ମାନ 

ଭିଟାମାଟି ଦିଏ ନୂଆ ଜୀବନ। 

ଶ - ଶିgା ବ�ବ�ା େଯ ହୁଗୁଳି ଗଲା  

अନ୍ ଲାଇନ୍ ଶିgା ରାହା ମିଳିଲା। 

ଷ - ଷଡଯ� କେର କେରାନା େକାଭିଡ୍ 

େକଉଁ ମୁହୂ_�େର ଆସିବ ମାଡି। 

ସ- ସବ�ଦା ରହ ତୁ ଜାଗ�ତ େହାଇ 

ସାହି ପେଡ଼ାଶୀଠୁ ରହ ଦୂେରଇ। 

ହ - ହାତ ମିଳାଇେଲ େହାଇବ େରାଗ 

ନମ:ାର କେଲ ପ�ାଣ ବ�ିବ। 

g - gଣେଟ େହାଇେଲ अସାବଧାନ 

ହେରଇବା ବହୁମଲୂ� ଜୀବନ। 

ଲ - ଲzିବୁନି ଘର ଲgGଣ େରଖା 

କେରାନା ଠୁଁ େତେବ ପାଇବୁ ରgା। 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

ବାଣତb�, େବଲଗୁ²ା, ଗsାମ  
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ସjିୂସୁଧାସjିୂସୁଧାସjିୂସୁଧାସjିୂସୁଧା    
କି ସୁEର ସେତ अତି ମେନାହର, ଏହି େଯ ବିଶ�ବ� ହG ାu 

ବିଧାତା, ସୃ�ି अତୀବ ବିଚିତ� , ଲାଗଇ ପରମାନE ୧ 

ବିଶାଳ ପୃଥ�ୀ େଯ ବିଭାuର ସମ, ଗଗନ अେଟ ପିଧାନ 

ଦହନ ଶjିର ଆଧାର େଯ ସଯୂ��, ଦିବାରାତି�  େଯ ଇtନ ୨ 

ମାସ-ଋତୁ ଦୁେହଁ ଚଟୁ ସମ କାଯ��, କର|ି ପରିଘଟନ 

କାଳ େଯ ପାଚକ ରୂପେର ପ�ାଣୀ,ୁ, ସଦା କରଇ ରtନ ୩ 

अନିତ� अଟଇ ଏହି ସଂସାରଟା, ଏହା अେଟ ସତ�ବା_�ା 

ଆପଣାକୁ ନର ଚିରsିବୀ କେହ, ଏ ବଡ଼ ଆ�ଯ�� କଥା ୪ 

ସମୟ େସ�ାତେର ସମa ପ�ାଣୀ େଯ, ଯାଆ|ି ଯମ ସଦନ 

ତଥାପି ମନୁଷ� अମର େହବାକୁ, ବଳାଇଥାଏ େଯ ମନ ୫ 

ସଂସାେର େସ ନର अେଟ ମହାସୁଖି, ଶାକ-ତuୂଳ େଯ ଖାଏ 

अପ�ବାସୀ େହାଇ ଆପଣା କୂଟୀେର, ଋଣୀ େଯ େହାଇନଥାଏ ୬ 

େବଦ-ଧମ�ଶା¤-ପୁରାଣ ବାକ� େଯ, ମନିୂ-ଋଷି, ବଚନ 

ବିବାଦୀୟ अେଟ ସମa ପ�ମାଣ, ପ�ଶa େଯ ମହାଜନ ୭ 

ମହାଜନ େଯଉଁ ନୀତି ଆଦଶ�େର, ହୁअଇ अନୁପ�ାଣିତ 

େସହି ସନG ାଗ�ଟି ସଦା େଧ�ୟ େହଉ, ଯାହା େହାଇଛି ଦଶ{ତ ୮ 

ପ�େବାଧ ଚE�  ମୁଦ� ା 
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କାଳର କବେଳ ସେବ� କବଳିତ, ଏହା अେଟ ଧ��ବସତ� 

େକଉଁ ଶjିଶାଳୀ ତାକୁ େରାକିବାକୁ, ନୁେହଁ କଦାପି ସମଥ� ୯ 

ସମୟ ର�ୁେର ଆବ� େଯ ପ�ାଣୀ, େଭାଗୁଥା|ି ସୁଖ-ଦୁଃଖ 

କୃତକମ� ଫଳ अବଶ� େଭାjବ�, ନ େହାଇ କଦା ବିମୁଖ ୧୦ 

େଶ�. ଜନG  अେଟ ମାନବ ଜୀବନ, ମ_��େର ତାହା ଦୁଲ�ଭ 

�ାନାଜ�ନ କରି ହୁअଇ େସ େଶ�., ବିଦ�ା ପୁଣି ସୁଦୁଲ�ଭ ୧୧ 

ଉ� କୂେଳ ଜନG  अେଟ େଦୖବାୟତ, େପୗରୁଷତ�  ମଦାଧୀନ 

ଏପରି ଭାବନା କରିଣ ମନୁଷ�, अଜ{ଥାଏ ଯଶ-ମାନ ୧୨ 

ବ�jିର ପୁରୁଷ ପଣିଆଟି अେଟ, ଦୟା-େସiହ-ଉପକାର 

ସତ�-ଧମ�ପେଥ ଚେଳ େଯଉଁ ନର, ସିଏ ମାନବେର ସାର ୧୩ 

ଜଗେତ େକବଳ କମ� ହZ ଈଶ�ର, ଏହା େଯ ଶା¤ ପ�ମାଣ 

କମ� ବିନା ନର ହୁଏ ହତଶୀରି, ନ ଲେଭ ଖ�ାତି-ସ�ାନ ୧୪ 

अକୃତ କମ�ଟି ସଦା ପରିହାଯ��, ଯଦି ଚାଲିଯାଏ ପ�ାଣ 

କ_�ବ�କୁ େକେବ ତ�ାଗ ନ କରିବା, ତାହା ଧମ� ସନାତନ ୧୫ 

ମହାତG ାମାନ, ଏକତ�  ଭାବନା, କମ�-ମନ ଓ ବଚନ 

ସ�କୀୟ ଧମ�େର ରହିଣ अଟଳ, କର|ି ସ�ମ� ମାନ ୧୬ 

ମନେର ଚି|ିତ କାଯ��କୁ କଦାପି, ବଚେନ ପ�କାଶ ନ କର 

अନ� -ାରା େସହି ଲgିତ କାଯ��ର, ନ ହୁଏ େକେବ ସଫଳ ୧୭ 

େଧୖଯ��-ବୁ�ି ପୁଣି ଉ�ାହ-ସାହାସ, ଶjି ଆଉ ପରାକ�ମ 
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େଯଉଁଠାେର ଷଡ଼ଗୁଣ ରହିଥାଏ, େଦବ ହୁअ|ି ପ�ସନi  ୧୮ 

େଯଉଁଠାଏ ନାରୀମାନ,ୁ ସବ�ଦା, କରାଯାଏ ସୁସ�ାନ 

ସକଳ େଦବତା ସେଦୖବ େସଠାେର, କରିଥା|ି େଯ ଭ� ମଣ ୧୯ 

अହିଂସା େଯ अେଟ ପରମଧରମ, अହିଂସା େଯ େଶ�. ତପ 

ପରମ ସତ�ଟି अଟଇ अହିଂସା, ଧମ�ର େସ ପରିମାନ ୨୦ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ସା,ୁଡ଼ା, ଗsାମ, ଓଡ଼ିଶା 

ଭ� ାମ�ଭାଷ : ୭୮୯୪୯୧୬୧୩୧ 
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ଧଆୂଁଧଆୂଁଧଆୂଁଧଆୂଁ    
ନିଆଁ अଛି େବାଲି ତ ଧଆୂଁ 

ମନ अଛି  େବାଲି ତ ଇkା 

ଇkା ପହଁେର 

ଧଆୂଁର ବୁକୁେର 

ସିଗାେରଟର ପ�ତିଟି େଢାକେର 

ଜାଳିଚାେଲ ନିଜ ଆୟୁରୁ କିଛି କିଛି   । 

 

ଧମୂପାନ ସ¡ା�� ପାଇଁ gତିକାରକ 

େସ ପଢ଼ିପାେର 

କାରଣ େସ ପାଠୁଆ, 

ସବୁ ଜାଣି 

ନିଜକୁ ନିେଜ ଜାେଳ 

ପ�ତି ମୁ୍ହୂତ�େର 

ମହମବତୀଟିଏ ଭଳି   । 

 

 

ସନାତନ ମହାକୁଡ଼ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
େବରୁଆଁବାରୀ, ୭୫୨୦୮୨ 

ଜିଲB ା:ନୟାଗଡ଼, ଓଡିଶା।   

ଦୂରଭାଷ: ୯୩୩୯୬୧୦୧୬୮ 

ଇେମଲ୍: sanmahakud@gmail.com 
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ରାଧୁଆ ମାଧିଆ ଜୀବନଗାଥାରାଧୁଆ ମାଧିଆ ଜୀବନଗାଥାରାଧୁଆ ମାଧିଆ ଜୀବନଗାଥାରାଧୁଆ ମାଧିଆ ଜୀବନଗାଥା    
ରାଧୁଆ ମାଧିଆ ପିଲାେବଳୁ ସାଥି  

ପାଠେର ଶାଠେର ଦୁେହଁ  ଏକାଠି  

ଉ� ଶିgା ପେର ଜୀବନ ଜୀବିକା  

ଦୁହZ,ୁ କରିଛି ଆଜି अଲଗା  ।। 

 

ରାଧୁଆର ନାହZ  अଥ� अଭାବ  

ସମାଜେର ତା'ର ଖ�ାତି अେନକ  

ରାଜଧାନୀ ତୀେର େପଶାକୁ େତାଳି 

ଖୁସିେର ବିତାଏ ଜୀବନ େଶୖଳୀ ।। 

 

ରାଧୁଆର ଆଜି ସ�ାନ ସହେର  

ପ�ତି.ିତ ସିଏ ସାହିତ�ର -ାେର 

ପତି� କାେର େଲଖା ପ�କାଶିତ ତାର 

ସାହିତ� ସଂସଦ अଛି େଗାେଟ ତା'ର 

 

 

ସେ|ାଷ ପ*ନାୟକ 

 

 

 

 

ମାଧିଆଟା ତାର ପିଲାଦିନ ସାଥି  

ତା'ର ବି ରହିଛି  ସାହିତ� କୃତୀ 

େଲଖିଲାଣି େକେତ ଭଳି ଭଳିକା 

ଗଁା ଦାu େଶାଭା େଦଶ ସମସ�ା 

 

ସାଉ©ିଛି ସିଏ ପ�ଶଂସା େକେତ 

ମାନପତ�  କିh ନାହZ ତା' ହାେତ  

अଭାବୀ ଜୀବେନ ଗରିବ ଟିଏ  

ମାନପତ�  କାହୁଁ କିଣିବ ସିଏ .... ! 

     
ଗsାମ । ଭ� ାମ�ଭାଷ : ୭୯୪୨୫୯୦୦  
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ବାପୁ, ବାଣୀ ସବୁ ଭୁଲିଗେଲଣିବାପୁ, ବାଣୀ ସବୁ ଭୁଲିଗେଲଣିବାପୁ, ବାଣୀ ସବୁ ଭୁଲିଗେଲଣିବାପୁ, ବାଣୀ ସବୁ ଭୁଲିଗେଲଣି    
ରାମ ରାଜ� ତୁମ अଧୁରା ରହିଲା 

 େଦଖି ଯାअ ବାପୁ ଥେର, 

ସ�ାଧୀନ ଭାରତ ପରାଧୀନ ଭଳି 

 ନିତି ଲାଗୁଛି ଏଠାେର ।।୧।। 

କାଟି ପିt କୁଟି ଖାअ ତୁମ ବାଣୀ 

 ସବୁ ଏଠି ଭୁଲିେଲଣି , 

ନୂତନ ଯୁଗର ଚିରା ବସନକୁ 

 େଫସନ୍ େର ପିtିେଲଣି ।।୨।। 

अ�� ଲଗi ଭଳି ସେବ� ଲାଗୁଛ|ି 

 ଏହା କଣ ହିEୁ ଧମ� , 

ମଦର ପ�େକାପ ବଢ଼ିଣ ଲାଗିଛି 

 ତା ସେz ଗଣ ଦୁ�ମ� ।।୩।। 

 

 

 

 

ସେରାଜ କୁମାର 
େଜନା 

 

 

 

 

ଆଜିବି ଲାଗୁଛି ଇଂେରଜ ସଦୃଶ 

 େହଉେଛ ଆେମ େଶାଷଣ , 

ମିଥ�ା ପ�ତିଶୃତି େଦଇ େନତାଗଣ 

 କର|ି ଏଠି ଲୁ²ନ ।।୪।। 

ଭୁଲିଗେଲ ସବୁ अହିଂସାର ଧମ� 

 ତିନି ମକ�ଟର କଥା , 

ଦୂେର ଥାଇ ସବୁ େଦଖୁଥାअ ବାପୁ 

 ତୁେମ ବା ଜାତିର ପିତା ।।୫।। 
 

ଦରଦୀ କବି - ସେରାଜ କୁମାର େଜନା 

ବାଲିଝରୀ, ନରସିଂହପୁର, କଟକ 

େମା -୯୩୪୮୭୮୩୭୯୧,୮୦୧୮୫୨୬୫୩୬ 
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ବାଇ ଚେଢ଼ଇ ଓ ପି�ୁଡ଼ି ଭାଇବାଇ ଚେଢ଼ଇ ଓ ପି�ୁଡ଼ି ଭାଇବାଇ ଚେଢ଼ଇ ଓ ପି�ୁଡ଼ି ଭାଇବାଇ ଚେଢ଼ଇ ଓ ପି�ୁଡ଼ି ଭାଇ    
ଆକାେଶ େମଘ ମାଳମାଳ 

ଆସିଲା େଘାର ବଷ�ାକାଳ 

ଗରଜି ବରଷୁଛି ତ ପ�ବଳ ॥୧॥ 

 

ଏକାକୀ ମାଆ ବାଇ ଚେଢଇ 

କअଁଳା ଛୁଆ ଦୁଇଟିକୁ େନଇ 

अେନକ କେ� ମେ� ଚଳଇ ॥୨॥ 

  

ତାଳଗେଛ ଘର କରି ରୁହଇ 

ପବନ ମାରିେଲ ସାଇଁ ସାଇଁ 

ମନେର ବଡ ତାଟକା ପଶଇ ॥୩॥ 

 

ବରଷା ଜମା ଥମିଲା ନାହZ 

ଖୁଦ କଣାେଟ ଜମାରୁ ନାହZ  

ଖାଇବା ଏେଣ ମିଳଇ ନାହZ  ॥୪॥ 

 

ପିଲାଏ େଭାକେର ଛଟପଟ 

ପଜୂା ପାଣିଗ�ାହୀ 

 

କର|ି ମା ପାେଶ ହୁରି ହାଟ 

ରଡିକି ଗଡିଣ ଏପଟେସପଟ ॥୫॥ 

 

ମାଆ ପgୀ ମନ ଭାରି କ�  

ଦିେଶ ନାହZ ଜମା ବୁ�ି ବାଟ 

ଓଦାେର ଥରୁଛି ପାଦରୁ ଥ©  ॥୬॥ 

 

ଆଧାର େଯାଗାଡ େନାହିଲା 

େପାକ େଯାକ ବି ନମିଳିଲା  

କିବୁ�ି କରିବ େସ େବାଇଲା ॥୭॥ 

 

ମନେର ଏକ ଉପାୟ କେର  

ଋଣ େନବାକୁ �ିରଟି କେର 

ପହ�ି ପି�ୁଡି ଭାଇ ପାଖେର ॥୮॥ 
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ମଢି ପି�ୁଡି ବକସ ନଦିଏ 

अଲଟି ହଜାେର କଥାକୁେହ 

ଗେବ� େକେତ େଦଖଇ ହୁଏ ॥୯॥ 

 

ଚେଢଇ ମନ ବିaାପ କଲା 

ଦୁଃଖେର ବସାକୁ େଫରିଲା 

अନ� ବ�ବaାେର ଲାଗିଲା ॥୧୦॥ 

 

ଏମିତି େକେତ ଦିନ ଗଲା 

ପ�ୁଡି ପାଳି ଏଥୁ ଆସିଲା  

ତାକୁ େଘାର ବିପଦ ପଡିଲା ॥୧୧॥ 

 

ପି�ୁଡି ଭାେସ ଜଳ େସ�ାେତ 

ପଡିଣ ମରଣ ମୁହଁେର ସେତ 

ଚି|ାକରଇ ବ�ିବ େକମେ| ॥୧୨॥ 

 

ଚେଢଇ େଦେଖ ପି�ୁଡି ଭାଇ 

ଜୀବନ ବିପଦ ପଡିଚି କାହZ 

ଆଗ କଥାକୁ ନଧରିଣ େସଇ ॥୧୩॥ 

 

ସअଳ ଗଲା ବାଇଚେଢଇ  

ପ�ଖର େସ�ାତକୁତ अନାଇ 

ପତ�  ଟିଏ େଦଲା େଥାଇ ॥୧୪॥ 

 

ସହେଜ ପି�ୁଡି ପତର ଚଢି 

ଜୀବନ ବ�ିଲା େସଇ ଘଡି 

ବଡ ବିପଦ ଗଲା େଯ ଛାଡି ॥୧୫॥ 

 

ଏଥିରୁ ଶିgା ଟିଏ ମିଳଇ 

େଦଇ ଥିେଲ ନିେ� ପାଇ 

ରୁଇ ଥିେଲ ସଶ�କୁ ଦାଇ ॥୧୬॥ 

 

େହାଇଣ ସାz ସାହି ଭାଇ 

अସମୟେର ହାତ ବଢାଇ  

ବିପଦ ଯିବ ଡରିକି ଦୂେରଇ  ॥୧୭॥ 

 
ଓଡିଶା ଆଦଶ� ବିଦ�ାଳୟ  

ସିେ�ଶ�ର ଦିଗପହuି, ଗsାମ  
ଦୂରାଭାଷ-: ୭୮୯୪୫୮୦୫୦୧ 
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ଗାଇବୁ ପ�ଗତି ଗୀତଗାଇବୁ ପ�ଗତି ଗୀତଗାଇବୁ ପ�ଗତି ଗୀତଗାଇବୁ ପ�ଗତି ଗୀତ    
ଶିଶୁଟିଏ ଆେମ ହୀରାଟିଏ ଆେମ 

ଗାଇବୁ ପ�ଗତି ଗୀତ 

ଏେଦଶ ଜାତିର େକାଣअନୁେକାେଣ 

କରିବୁ ସଭି, ହିତ । 

ମନପ�ାଣ େଦଇ ପଢିବୁ ଯତେନ 

ଗଢିବୁ ସୁନାର େଦଶ 

ପଡିବୁ ଉଠିବୁ ଜୀବେନ ତଥାପି 

ଚମକିବ ଆମ େବଶ । 

େହବୁନାହZ ଆେମ ଶ�ମିକ କଦାପି 

ଖଟିବୁନି ପର ଘେର 

ଦୁଃଖକେ� ସିନା ବ�ିବୁ ଜୀବେନ 

ପାତିବୁନି ହାତ ଥେର । 

 

 

 

 

ଶରତ ଚE�  ଜାଲି 

 

 

 

अt ଇଲାକାର अtବିଶ¡ାସକୁ 

ସମେୂଳ କରିବୁ ନାଶ 

ଶିgାର ମହକ ବିତରିବୁ ଆେମ 

ମହକିବ ଚଉପାଶ । 

ହସିହସାଇବୁ ଏ ସାରା ଦୁନିଆ 

କରି ଦୀନଜନ େସବା 

ଦିନ ବିେତଇବୁ ପରମ ଆନେE 

ବିଶ¡ େଦଖି େହବ କାବା । 

ପରିେବଶ ପ�ତି ରଖିବୁ ମମତା 

େହାଇବୁ ପ�କୃତିବtୁ 

ପରି�ାର,ପରିkନତା ଦିଗେର 

ଢାଳିବୁ େସେନହ ମଧୁ । 
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ସତ�ପେଥ ଧମ� ପଥେର ଚାଲିବୁ 

ଆସୁ ଝଡଝsା େଯେତ 

अନ�ାୟ ସାଥିେର ଲେଢଇ କରିବୁ 

ମାରିବୁ ଶତ� �କୁ ହାେତ । 

େଶାଷଣ,କଷଣ ଦୂର କରିବାକୁ 

କରିअଛୁ ସେବ� ପଣ 

ହାରିବାର ନାହZ ଲଲାଟ ଲିଖେନ 

ନିଭ�େୟ କରିବୁ ରଣ । 

ମରିବା ଆଗରୁ ଯଶ,କୀ_{ ସବୁ 

ସାଉଁ©ିବୁ ହୃଦୟେର 

ଧୃବ,ପ�ହଲB ାଦ,ଧରମାର ରj 

ବହୁअଛି ଏ େଦହେର । 

ସୁନାପିଲା େହାଇ ସୁନାର ଫସଲ 

େଭଟିେଦବୁ ଖୁସିଚିେ_ 

କି ଦିନ କି ରାତି ଜନG ଭୂମି ପ�ୀତି 

ଝରୁଥିବ ପ�ାଣପେଥ । 
ଶିgକ 

ପଥରା, ଖଲିB େକାଟ, ଗଂଜାମ,  

େମା-୭୮୭୩୯୧୭୬୫୧ 
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ସଂବଲପୁରୀ 

ବିଭାଗ 
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ଗଁअଲିଆଗଁअଲିଆଗଁअଲିଆଗଁअଲିଆ    
 ମାଖନୁ ପଧାନ ଗଁାର୍ ପିଲା ଆଏ ଗଁା ଗଁअଲିର୍ େଲାକ୍ ସହରର୍ 

ଚାଲି ଚଲନ୍ ନାଇଁ ଜାନିପାେର େଯ, ତାେକ ଟିେକ अକଲିଆ ଲାଗ୍ ସି 

େହତିର୍ ଲାଗି ସହର୍ େକ ଗେଲ େଯନ୍ ଟା ବି େଦଖ୍ େଲ ଧୁତୁମ୍ ବାଗିର୍ 

େହଉଥିସି େକାଟ�, କେଚରୀ, ବଡ୍ ବଡ୍ ଶିgାନୁ.ାନ, ଡାjରଖାନା ଆର୍ ଥାନା, 

ସବୁଠାେନ ବୁପ୍ ରା ହଏରାନ୍ େହସି ଗାଡି ମଟରର୍ ଭଡା ହଉ କି ଆର୍ କାନା ଘିନା ବିକା 

େହେଲ ଠେକ ପଡ୍ ସି ଗଁା ଗଁअଲିର୍ େଲାକ୍ େକ ଯଦି ଜାନ୍ ଲା ଶୁନ୍ ଲା େଲାକ୍ ସାହାଯ୍ 

କର୍ େତ େବେଲ େସମାେନ ହଏରାନ୍ େହେତ ନାଇଁ ବଲି ଥେର ଥେର ଭାବ୍ ସି େକେତ 

େଲାକର୍ ମୁେହଁ ଶୁନ୍ ବାର୍ େକ ମିଲ୍ ସି ଆର୍ େକେତ େଲାକ କେହସନ୍ ବି ଗଁअଲିଆ ଆଉ 

କାଏଁ େର? ଗଁअଲିଆ ବଏେଲ ତାକର୍ ଲାଗି ଭକୁଆ ନାଇଁ େହେଲ େବଡା ଆଏ ସହରର୍ 

େଲାକ୍ େଯନ୍ ତା ସହରିଆ େସନ୍ ତା ଗଁାର େଲାକ୍ ଗଁअଲିଆ ଗଁअଲିଆ େବେଲ ଭକୁଆ କି 

େବଡା ନୁେହ େସ େକେତ େଲାକ୍ अଛନ୍ େଯନ୍ ମାେନ ଟିେକ ଭୁଲ୍ େଦଖ୍ େଲ ସେz 

ସେz କହି େନସନ୍, ଗଁअଲିଆ ବୁଧି अେଛ କାଏଁ େହା? ଆଜିକାଲି ଗଁାର୍ ପିଲା ଟୁେକଲ୍ 

ମାେନ ସହରଥି ପଢି କରି ଶିgିତ୍ େହେଲ େଯ, ନିଜର୍ ଗଁାର୍ ମଁା/ବୁଢୀ ମଁା ମାନ୍ କୁ ଗଁअଲିଆ 

ବଲି କରି କହିେନଉଛନ୍ ଇଥି ନୁ ଆର୍ ଲାଜର୍ କଥା କାଣା େହଇପାର୍ ବା ଇ କଥାେକ 

ଭାବି ଭାବି ମାଖନୁ େକ ରାତି ଝୁମ୍ ରା ନାଇଁ ପେଡ  
ସିେtେକଲା , ବଲାzୀର, ଭ� ାମ� ଭାଷ  – ୯୯୩୭୦୩୪୭୪୨ 

ସାଇ ପ�ସାଦ ସାହୁ 

 



ଆହ� ାନ
 ଇ-ପତି� କ

ା 

ଆହ� ାନ ଇ-ପତି� କା, ପ�ଦଶ ବଷ�, अ�ମ ସଂଖ�ା, अଗ� ୨୦୨୦ Magazine Downloaded from www.aahwaan.com 

ଆହ� ାନ ଇ-ପତି� କା ସ�ୂ!� ନିଃଶୁ$ ବିତରଣ େହତୁ ଡା େଜ�ାତି ପ�ସାଦ ପ*ନାୟକ, -ାରା ପ�ତି.ିତ ଓ ପ�କାଶିତ    Aahwaan.com  Aahwaan.com  Aahwaan.com  Aahwaan.com     531 

ନୂଆଁଖାଇନୂଆଁଖାଇନୂଆଁଖାଇନୂଆଁଖାଇ    
(ଓଡିଶାର୍ ସବ୍ େକ େମାର ନୂଆଁଖାଇ ଜୁହାର୍ ) 

ଆଏଲା ଆଏଜ୍ ନୂଆଁଖାଇ 
ଦୁଲ୍ କି ଯିବା ଗଁା ଭୂଇଁ 
ହସୁେଚ ମଁା ସମେଲଇସିରି 
ଛୁଆ ପୁତାେକ ତାର୍ େଦଖିକରି 
 
ପ�ିମ୍ ଉଡିଶାର ଗରବ୍ େଗୖାରବ୍ 
ନୂଆଁଖାଇ େକ ପାଇ 
ରାଗ୍ ରିସିମି ଭୂଲି କରି 
ଆଏସନ୍ ସବୁ େଧଇଁ 
 
ନୂଆ ଧାନର୍ ନୂଆଁ ଚିହିରା 
ମା'ର ଗୁଡିେନ େଭାଗ 
େହଟା ଖାଇକରି ଆମର ମନର୍ 
ମିଟି ଯାଏସି େଭାକ୍ 
 
ମିଶା ମୁସି ଠୁେଲ ଠୁେଲ 
ଧzରା ଧାzିରି ଜାନି 

ନୀଳାbର ମହାନE 

 

କହୁ ଥିସନ୍ ବଡ୍ ବଡକା୍ େକ 
ନୂଆଁଖାଇ ଜୁହାର ବଲି 
 
ସମଲପୁରୀ ତାେଲ ତାେଲ 
ଡାଲ୍ ଖାଇର୍ ମଜା 
ଧzରା ବୁଡା ନାଚୁ ଥିସନ୍ 
ବୁଲି ପରା ପରା  
 
ନୂଆଁଖାଇର୍ ବାସି ବେଡ ମଜା 
ଆଏବ ସେତ େଦଖି 
ନୂଆଁଖାଇର୍ ମଜା େପଇ  
ମାତି ଯିବ େଭଇ 

 
 

ଗ�ାମ - ଆbଗୁଡା ବÆକ - େଗାଲାମୁuା  
ଜିଲB ା - କଳାହାuି େମା - ୯୩୪୪୨୦୪୫୦୯ 
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ନୂଆଁଖାଇ ତିହାର୍ନୂଆଁଖାଇ ତିହାର୍ନୂଆଁଖାଇ ତିହାର୍ନୂଆଁଖାଇ ତିହାର୍    
ନୂଆଁଖାଇ ତିହାର୍ ଆଜି 

ନୂଆଁଖାଈ ତିହାର୍ 

େଛାଟ୍ ମାନ୍ କୁ େସiହ ଆଉ 

ବଡ୍ ମାନ୍ କୁ ଜୁହାର୍ ୧ 

ଭୁେଦା ମାେସ ତ ନିସାନ୍ ତାସା 

ବାଜି ଯାଏସି େଢାଲ୍ 

ନୂଆଁଖାଇ ଆସ୍ େଲ ସେଭଁ 

ଘେର େହସନ୍ େଠାଲ୍ ୨ 

ପହ ପହନୁ ନୂଆଁଧାନ୍ େଯ 

ଘେର େଦସି ଝାକର୍ 

ନୂଆଁଖାଇ େକ ନୂଆଁଚରା 

ଖାଏସୁ ଗଁା ଯାକର୍ ୩ 

 

 

 

 

େବଦବ�ାସ ମାଝୀ 

 

 

 

ନୂଆଁଖାଇର୍ ନୂଆଁଚରା ଖାଇ 

ପୁରି ଯାଏସି େପଟ୍ 

ଖାଇ ସାଏେଲ ନୂଆଁଚରା 

େହସୁ ସେଭଁ ତ େଭଟ୍ ୪ 

େଛାଟ୍ କୁ େଦଇ ଆଶିରବାଦ୍  

ବଡ଼କୁ କରୁ ଜୁହାର୍ 

ସବୁଠାନୁ େଯ अଲଗା ଆମର 

ନୂଆଁଖାଇ ତିହାର୍ ୫ 

େକନ୍ ଠାେନ କା ହାଣିପିଟାନି 

େକନ୍ େଯ ବାଡ଼ି େଖଲ୍ 

ତାସ୍ େଖଲର୍ ଯମକ୍ ପେଡ଼ 

େହଇ ବସୁଥିେଲ େବଲ୍ ୬ 
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େବଲ୍ ବୁଡ଼ାେକ ଗାଆଁର ସେଭଁ 

ଗୁେଟ ନ େଭଟ୍ ଘାଟ୍ 

କିଏ ପିtିେଥ ନୂଆଁ ଧତିୂ, କିଏ 

ସbଲପୁରୀ ପାଟ୍ ୭ 

େଢାଲ୍, ମୁହୁରି, ତାସା ବାଜେଲ 

ଗର୍ ଜି ଯାଏସି ଖୁଲି, 

ନୂଆଁଖାଇର୍ େସ େଭଟ୍ ଘାଟ୍ 

ନାଇ ହୁଏ େଯ ଭୁଲି ୮ 

ଗୁେଟ ଡୁେର ବାtି ରଖିେଛ 

ଆମର୍ ଇ ତିହାର୍ 

େଛାଟ୍ ମାନ୍ କୁ େସiହ ଆଉ 

ବଡ଼୍ ମାନକୁ ଜୁହାର୍ ୯ 

 
 

 

 

 

 

 

କୁଚିପାଲି, ବରଗଡ଼, ଓଡ଼ିଶା 
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ଆସ ଜଗାମା ଗଛ୍ଆସ ଜଗାମା ଗଛ୍ଆସ ଜଗାମା ଗଛ୍ଆସ ଜଗାମା ଗଛ୍    
ଶରାବନ୍ ମାେସ ଟାଏଁ ଟାଏଁ ଖରା 
ଝଉଥZ ଯଉଛୁଁ ସିଝି, 
କାଏଁ ଯୁଗ୍ େହଲା ଇ କରମ୍ େହଲା 
ନାଇଁ ପାରୁଛୁଁ େହା ବୁଝି? 
 
ଚାସ୍ ବାସ୍ େହଲା ଗଜା ମର୍'ଡି େହା 
ଚସା ଭୁଗୁେଛ ତ ଦସା, 
ଚାତକ୍ େଲେଖନ୍ ବାଦଲ୍ େକ େଦଖି 
ତଥାପି ବାtୁେଛ ଆସା। 
 
ଜଁଗଲ୍ ଆଏତ ମଁଗଲ୍ ଆମର୍ 
ତାହାେକ ଦଉଛ କାଟି, 
ଧର୍'ସା ବନାଥି ଭରସା କଟୁେଛ 
ହୁରୁଦ୍ ଯଉେଛ ଫାଟି। 
 
ଆର୍ ନାଇଁ ଭାଲ ଆଗେକ ଚାଲ େହା 
ସବୁେକ ପେକଇ ପଛ୍, 
 

େହମ| ଦାଶ 

 

ଆସ ଭାଏ ଦଦା କକା ବବା ବଡି 
ଜଗାମା ଗୁେଟ େହା ଗଛ୍। 
 
ବନ୍ ମେହାଛବ୍ ପାଲମା ସେଭ େହା 
ଗଛ୍ ଗୁେଟ ଗୁେଟ ଗାଡି, 
ଗଛର୍ ପିଛାଥZ ବଛେର ପେତ େହା 
ନାଇଁ ଯଉଁ ଆେମ ଛାଡି। 
 
େତେହଁରୁ ସିନାେହା ବଡ୍ େହଇ ଗଛ୍ 
େଦବା ଛାଏଁ, ଫଲ୍, ଫୁଲ୍, 
ରେଝା ରେଝା କିନା ବରସା େକଁଚବା 
ହଁସୁଥିମା ମୁଲ୍ ମୁଲ୍। 

ଆଶୁକବି େହମ| ଦାଶ 
ସଂପାଦକ 'ନିଷାନ୍' 
ତୁଷୁରା, ବଲାzିର 

େମା-୯୯୩୭୬୮୮୫୫୧ 
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ମେନ ପଡୁେଛ େମାର୍ ଗଁାମେନ ପଡୁେଛ େମାର୍ ଗଁାମେନ ପଡୁେଛ େମାର୍ ଗଁାମେନ ପଡୁେଛ େମାର୍ ଗଁା    
ମେନ ପଡ୍ ସି େସ େଛାଟ୍ ଗଁାେଟ 

େଯନ୍ ଟା ଆଏ ସରଗ୍ 

େଛାଟ୍ େଟ ଘେର ରହି ଥିେଲ ଭି 

ଆଏଜ୍ ଲାେଗ ଗରବ୍ 

ବୁଢି ଆଇର୍ କଥାନି କୁହା 

ଲାଗୁଥିଲା େଯନ୍ ମଜା 

କାହZ ପାଏବୁ ଏଡ୍ କି ସୁଖ୍ 

େହେଲବି ମ�ୀ ରଜା 

ବୁଢା अଜାର୍ କାହାଲି ପିଆ 

ମଁା ହାତର୍ ତୁନ୍ ରtା 

େସାର୍ ଲାେଗ ଗଁାର୍ େଲାକ୍ େଯନ୍ 

ଭାେବଁ େହଇଥିଲା ବtା 

 

 

 

 

 

ହୃଷିେକଶ ସାହୁ 

 

େଖଲି କୁଦି ଆଏଲା େବଲ୍ େକ 

ବୁଆ ହଉ ଥିଲା ରାଗ୍ 

ରିସ୍ ମି େହଇ କେହ ଆମ୍ କୁ 

ଯାଆତୁଇ ଘରୁ ଭାଗ୍ 

କିଏ କର୍ ବା ଲାଡ୍ େଗଲ୍ େର 

କିଏ େଦସି ଆରୁ ଗାଲି 

ସମିୟଁା ଭିତ୍ େର ସବୁ ହଜି 

େସାର୍ ରହି ଗଲା ଖାଲି 

ଏେଡ ସ�ାଥ�ପର୍ େହଲଁା ଏଜ୍ 

ଜନମ୍ ମାଏଟ୍ ଭୁଲି 

ନୁେହେସ ଆେମ ଗअଁଲି ପିଲା 

କେହସୁ ସହରି ବଲି 

କେହସୁ ସହରି ବଲି 
ତାେuାଲ୍ , େସାେହଲା , ବରଗଡ଼ 

          ୬୩୭୨୩୭୧୬୬୩ 
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ମୁନୁଷ୍ ଜୀବନ୍ମୁନୁଷ୍ ଜୀବନ୍ମୁନୁଷ୍ ଜୀବନ୍ମୁନୁଷ୍ ଜୀବନ୍    
ସମିଆଁର୍ ଲହଡ଼ାଥି 

ମୁନୁଷ୍ ଜୀବନ୍ ଟା  

ଉହୁଲି ଉହୁଲି ଯଉେଛ,  

ଦୁନିଆଁର୍ ଭିଡ଼୍ ଭିତେର  

ସୁଖର୍ ଜୀବନ୍ ଟା 

ହଜି ହଜି ଯଉେଛ..... । 

 

ହଁକାରର୍ ଜୁଏ ଥି 

ସଂପକ�ର୍ ଡୁରୀ ଟା 

ଜଲି ଜଲି ଯଉେଛ,  

େଧାକାର୍ ନଏଦ୍ ଥି 

ବିଶ�ାସର୍ ଡଂଗା ଟା 

ବୁଡ଼ି ବୁଡ଼ି ଯଉେଛ...... ।  

 

 

 

ବିଶ�ନାଥ୍ ଭୁଏ 

 

 

 

 

 

 

 

ମଶିନର୍ କୁହୁଲା ଥି  

ଉଗ୍'ବୁେଗଇ କରି  

ବାଟ୍ େଯେତ ଭୁଲି ଯଉେଛ,  

ଫିର୍ ଭି ମୁନୁଷ୍ କହୁେଛ 

ଠିକ୍ ବାଟର୍ ବଢ଼୍'ତି ଦିେଗ  

ଉପର୍ େକ େସ ଚଢ଼ୁେଛ.....!  
େକଶାଇପାଲି, ଭଟଲି  

ଜିଲB ା - ବରଗଡ଼, େମା-୯୬୬୮୮୭୮୫୮୮  
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ବଷ�ାବଷ�ାବଷ�ାବଷ�ା    
अଶାଡ଼ ମାସର ଝଁେକର ପାନି 
ଭୁଇଁେକ ଆଏେଲ ଉତୁରି, 
େକଁ କଟେର ସ�ାଗତ୍ କଲା ଧରତୀ 
ନାଚି େଡଗି େସରନା କୁତୁରି । 
 
େଧାପ୍ ଫରଫର କୁେରଫୁଲ ଫୁଟି 
ଧରତୀ ଦିେଶ ଉବାଗର୍, 
ତାର ମହକନ୍ ଚହେଟ ଚାରହିକୁତି 
ଘେର ହଁସି ଖୁସିର ଲହର୍ । 
 
ଶୁଖା ନଏଦ୍ ଗରଭ୍ ଉଠଲା ଉଛୁଲି 
ଖୁସିର ଲୁହୁ ଦୁଇ ଧାେର, 
ଉସତ୍ ଆନେନ ସରଗ୍ ସମାନ ଘର୍ 
ମଡ଼ା ପିଠା ପୁେର ପୁେର । 
 
ସାଗୁଆ ଧରତୀ େଦଖ୍ ଚାରହିକୁତି 
ଧୁକାଥି ମାେର ସଁାପ ଲହରି, 
କୁେର ଚଁପା ମଲି ଟଗର୍ ଫୁେଲ 
ଚEନ अଁତର୍ ବାସ କହଁରି । 
 

ପ�ସନi  ପ�ୟାସ ଭୁଏ 

 

 
ନୁଆଁ ଆଶାର୍ ଗଜା ମନ ଭିତେର 
ପିଲେକଇ ଧେର ନୁଆଁ ପତର୍, 
ହଲ୍ କରି େଖେତ ଆଁଖିର ସପନ୍ 
ବୁେନ ମାଏଟେକ େଦଖି ବତର୍ । 
 
ଗଜାନୁ ପତର, ପତରନୁ ଗଛ୍ 
ଗଛନୁ ଧେର ଫୁ୍ଲ୍ ଫଲ୍, 
ଜତନ୍ କେଲ ଯାଇ ମିେଲ ରତନ୍ 
ଫଲଟା େହବା ଭଲ୍ । 
 
ଭାବ୍ अେଛ ବଲି ମାଏଟ୍ ଆକାଶର୍ 
ବାଟ ଚାଲୁଛନ୍ ମିେଲଇ ତାଲ୍, 
ରାଗ ରସମି ସାଂେଗ ଭାବ୍ ଦିଆ ନିଆ 
େକେଭ ନାଇଁ ହଏ ତାକର୍ କାଲ୍ । 

 
ପ�ଧାନପାଲି, ସbଲପୁର  
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େତାର୍ ଲାଗି ମୁଇଁ ଛୁଆେତାର୍ ଲାଗି ମୁଇଁ ଛୁଆେତାର୍ ଲାଗି ମୁଇଁ ଛୁଆେତାର୍ ଲାଗି ମୁଇଁ ଛୁଆ    
ମା େଗା ମା େତାର୍ ଠାେନ ମୁଇଁ  

 ସବୁ ଦିନର୍ ଲାଗି ଛୁଆ , 

ହାତ େକ ଦି ହାତ କଲା ଉତୁରୁ  ବି 

 ମେତ କରୁଥିସୁ ଆହା େଗା ମା ,  

 େତାର ଠାେନ ମଁୁଇ ସବୁଦିନର୍ ....... 

ବୁହାଲୁ ତ ଗୁେଟ ଘରର୍ ଜsାଲ୍  

ସମାଲମି ତାେକ  ଥିମି େଯେତ କାଲ୍  

 ଛାତି େକ କରିେଛଏଁ   ଟାନ୍ େଗା ମା ! 

 ସମାଲି ରଖସି  ପିଲାଛୁଆ  

ମୁଇ ବି ତ ଗୁେଟ ମା େଗା ମା! ହାରି ନାଇଁ 

ଦିଏଁ ହିଆ 

 

ଦୁଃେଖ ସୁେଖ େମାର୍ ଘର ଚଲସି 

 अପଦ ବିପଦ ସାମନା େହସି  

କବାର ବୁତା ସବୁ କସ{ଇଁ 

େସନ ମମତାର ସାଜି ମତୂ{ । 

ସତ�ନାରାୟଣ ମିଶ� 

 

 ବେନ ନୁେହ େତାର ଝି େବାଲି କରି  

 ନାଇଁ ପେକଁ େତାର୍ ନଁା େଗା ମା ....... 

 

ଝି ଜନମ ତ ପର ଘରେକ  

ଦଇବ ବିଧାତା େଲଖି ରଖିେଛ  

 ମେତ ବିହା େଦଇ ଧରମ୍ କଲୁ 

 କନିଆଁ ଦାନ ର୍ ଫଲ୍ ପାଏଲୁ  

ଦୁହିତା ପେର େଗା ଦୁହି କୁଲ ର୍ ହିତା  

 ଶିେଖଇ େଦଇଛୁ ମାଆଁ ,  

େତାର ଠାେନ ମୁଇ ସବୁ ଦିନର୍ ଲାଗି ଛୁଆ 
 

 

 

ସିଂେଧେକଲା, ବଲାzିର, ଓଡ଼ିଶା 

ଭ� ାମ�ଭାଷ :  ୯୫୮୩୬୦୫୯୧୫ 
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ଟୁେକଲ୍ େଦଖାଟୁେକଲ୍ େଦଖାଟୁେକଲ୍ େଦଖାଟୁେକଲ୍ େଦଖା    
େଭଣିଆ ପୁଓର୍ ସମିୟା େଦଖି 

ଭାବେଲ ମାଆ ବୁଆ 

ଘରେକ େଚହZ ଭୁଆେସନ୍'େଟ େହେଲ 

େହତା ଆମକୁ ସାହା.. 

 

ବୁଆର୍ ସଏେତ ମାମୁ,ପିଇସା 

ଛୁଟେଲ ଟୁେକଲ୍ େଦଖି 

ଗୁଡୁଁ ମୁଡତକ୍ ନିଘା ନଜର୍ 

େଦଖୁଛନ୍ ତାଖି ତାଖି.. 

 

ଗୁେଟ ଗଁା େନ ପସନ୍ ନାଇଁ େହେଲ 

କୁଦେଲ अଲଗା ଠାନ୍ 

ନୁରି ବସେଲ ସୁEରି ଟୁେକଲ୍ ସାେz 

ଚାଳି ଚଳନ୍ ସନମାନ୍.. 

 

 

gମାନିଧି ସାହୁ 

 

ବାବୁର୍ ମନଟା ପଦିG ନୀ,ହଂସିନୀ 

ଦରକାର୍ େହ|ା ଟୁେକଲ୍ 

ଶଂ�ିନୀ,ଚିତ� ାଣୀ ଗୁନ୍ ନାଇଥିେଲ 

ସବୁ େହଇଯିବା େଫଲ୍.. 

 

େକନ େଦଁଖେଲ ବାzରି ବୁଠି 

େକନ େଡzୁଡି ଲହ 

ଲମରି ନାକିେକ କାଳି ଭୁସକି 

କାଣା କରେବ ବହ.. 

 

େକନ୍ ଠାେନ ଦଁାତରି,ଲମରି ମୁହZ 

େକନ େଖରପିଗୁଡି 

େକନ ସୁEରି ମାଗୁର୍ ଗୁରି େହେଲ 

େକନ୍ ଠାେନ ବୁଚିମୁଡି.. 
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ଟୁେକଲ୍ ଖୁଜାଥି େଧଇଁ େଧଇଁକରି 

ଫଟଫଟିର୍ ନାଇନ େହଜା 

େପେଟ�ାଲ୍ ଖଏରଚା ବାଧସି;େହେଲ 

ମିଳସି ଟିଫିନ୍ ଖଜା.. 

 

ପାଠ୍ ଟିେକ ଯଦି ପଢିେଛ ବୁଇ 

ଟୁେକଲ୍ ଘରର୍ ଦାବି 

କାଣା କରୁଛନ୍ ବାବୁ ଆମର୍ 

ଚାକିରିଆ ଆନ୍ କି ଚାଷୀ.. 

 

େଲଟି�z୍,ବାଥରୁମ୍ ପେହଲା ପଚରାସନ୍ 

अେଛ କିନି ବଲି ଘେରଁ 

ନାଇନ ବଏେଲଁ ଝି ର୍ ଗୁଲଗୁଲା 

ଯିବାର୍ ଲାଗି ଧରସା ତେରଁ.. 

 

 

 

 

 

ନିଜର୍ ନୁ ବଡ୍'ଘର୍ ଜିବାର୍ ଟା ଭୁଲ୍ 

ବାଆନିସନ୍ େଯେତ େତେତ 

େଛାଟ୍ ଘର୍ ପେଛ ଟୁେକଲ୍ ନୁେକା ଥିେଲ 

ଆଏ େକେତନିେକେତ.. 

 

ମନେକ ପାଏଲା ଭଲ୍ ବୁଇେଟ 

କିେହ ନାଇହନ୍ ତାର୍ ସରି 

େଯ|ା ଖୁଜୁଥିେଲ ଚାହ{ ଗୁନଟା 

ସବୁ ରହିେଛ ଭରି.. 

 

ବୁଆର୍ ପେର କୁଦଲା ପୁଓ 

େସ©୍ ପଉଡର୍ ମାଖି 

ବୁଆର୍ ପସନ୍ ଟା ଏକଦମ୍ ବଢିଆ 

ଖୁସ୍ େହଇଗଲା େଦଖି.. 

 

ଦୁଇ ପୁରିଆ ଠାଟ୍,କୁଚକୁଚିଆ ବାଳ୍ 

ପଦମ୍ ଫୁଲିଆ ମୁହୁଁ 

କଥାଥି ତାର୍ ଝରି ପଡୁଥିଲା 

ପଏରଛା ଖା©ି ମହୁ.. 
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ଦୁହି ଘରର୍ ମନେକ ପାଏଲା 

ହୁେହ କେଲ ହଁ ହଁା 

କାଗଜ୍ ଖଁଣ୍ ଥି େଲଖି େଦଲା ବୁଇ 

ଜନମ୍ କରମ୍ ନଁା ଗଁା.. 

 

ସୁେଝଇ ବଏେଲ ରାଜ୍ ଜୁଟକ୍ ଆଏ 

କରେଲ ଲଗନ୍ ପାଗନ୍ 

ଘରେକ ଆନେଲ ନୂଆଁ ଭୁଆେସନ୍ 

କରି ବିହା ବରପନ୍.. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

େକେତ େଦଖବ େଫର୍ କଟାବଛା ଇଥି 

କରସନ୍ େଲାକ୍ େକେତ 

ପଶୁଠାନୁ ହୀନ୍ ଛିଟିଆ ବୁଧିଥZ 

ନିଲଜ୍ ଆନ୍ ଇ ମୁନୁଷ୍ ଜାେତ.. 

 

ନିଜର୍ ପସନ୍'ଟା ନାଇଁ ମିେଳ ଜଲଦି 

କପାେଲ ନାଇଁଥିେଲ େଲଖା 

ଖୁଜୁଥିବାର୍ ତକ୍ ଉaାର୍ ନାଇନ େଯହZ 

େସଟା ଆଏ "ଟୁେକଲ୍ େଦଖା".. 

 
gମାନିଧି ସାହୁ(ପରିgିତ୍)...  

ଜାମପାଲି, େମଲଛାମୁuା, ବରଗଡ଼ 
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ଏକ୍ ଏକ୍ ଏକ୍ ଏକ୍ ଲାଲାଲାଲା    
ତୁଇ ବି ଏକ୍ ଲା ମୁଇଁ ବି ଏକ୍ ଲା 
ଆେମ ସେଭ अଉଁ ଏକ୍ ଲା , 
କାମ୍ କବାେର ଲଏ ରଖିଥିମା 
ନାଇଁ େହଇକରି େଭକ୍ ଲା  ॥ 
ଆଇଛୁଁ ଏକ୍ ଲା ଯିମା ବି ଏକ୍ ଲା 
ଏକ୍ ଲା ପନ୍ ଟା ସାର୍ , 
ଏକ୍ ଲା େହଇ ବି ସବୁ କରି େହସି 
ନାଇଁ ମାନ୍ େଲ ହାର୍  ॥ 
କରମ୍ ଫଲ୍ େକ ଏକ୍ ଲା ଭୁଗ୍ ବୁ 
ଇଟା େହଇେଛ େଲଖା , 
ପାପ୍ ପୁଇନ୍ େତାର୍ ହିସାବ୍ କର୍ ବାର୍ େକ 
ଉପ୍ େର ତେତ ଏକ୍ ଲା ଝେନ େଦବା େଦଖା 
॥ 
େତାର୍ ଚାରି କୁତି େକତ୍ ନି େଲାକ୍ अଛନ୍  
ଏକ୍ ଲା ନିଜ୍ େକ ନାଇଁ ଭାବ୍ , 
ବିପଦ୍ େବଲାେକ ସେଭ ହାେତ ପାେତ େଦଇ 
କରି େଦେବ ସବୁ ଥାବ୍  ॥ 
 

ଯୁବରାଜ କୁେଦଇ 

 

ପାପ୍ କରୁଥିେଲ ସର୍ ସି ଇଜତ୍  
ତେତ କିଏ ଯଦି େଦଖ୍ ଲା , 
ନାଇଁ अଟ୍ କିବୁ ଜିବନର୍ ବାେଟ  
କିଏ େକେଭ ଯଦି େଛଁକ୍ ଲା ॥ 
ଏକ୍ ଲା କରିେଛ କିଏ କାଣା େଯ 
େଲଖି ବସ୍ େଲ ଭାଇ , 
ତାକର୍ କଥାଟା ଲମି ଲମି ଯାଇ 
େହଇ ଯିବା ଗୁେଟ ବହି  ॥ 
ଏକ୍ ଲା ଜିବ୍ େନ ଥିସି ଭଲ୍ अସାର୍  
ଚଲି ଜାନ୍ େଲ େହଲା , 
ଏକ୍ ଲା ରହି କରି ବୁତ୍ ରି େଦେଲ େହା 
ବୁଡି ଯାଏସି େଭଲା  ॥ 

 
ଗ�ା/େପା‐ ଇଛାପୁର, ଥା‐ ଡୁzୁରିପାଲି 

ଜି‐ େସାନପୁର, େମା‐୭୯୭୮୭୧୯୫୬୩‐

୯୯୩୮୮୧୩୭୦୬ 
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ହିଟି ପଡୁଥିସି ମୁଇଁହିଟି ପଡୁଥିସି ମୁଇଁହିଟି ପଡୁଥିସି ମୁଇଁହିଟି ପଡୁଥିସି ମୁଇଁ    
୧. ଦୁଇ ବଛର୍ ତକ ଚାକିରିେନଇ କହିେଦେଲ ସକ�ାର୍ ! 

ଇନୁଇଆଡ୍ େକ ପାଠ ପଢାବାର୍ କାଏଁେଜ ସିେନ ଦକ�ାର !! 

୨. ଥିସଥିସ ଆରୁ ତେମେହା ସକ�ାର୍ ଫଏସଲା କର୍ ସ अଜବ ! 

ସୁନିକରିସେଭ ହିଆହାରି େଦସନ୍ ବିଚାରଆଏ ତମର ଗଜବ!! 

୩. େଯନ୍ ଟା କରୁଛ ଠିକ୍ େସ କରେହା ନାେହେଲ ଜନ୍ ତା ଉଠୁେବ ମାତି ! 

ଥେର ଜାଗିଗେଲ ଜନ୍ ତା ଜନାଦ�ନ୍ ବୁେଡଇେଦେବ ତମରଗତି !! 

୪. ଚୁଟିଛୁ ବଳୁଛ ସବୁଆେଡତେମ ମଦ୍ ଭାଟି अେଛଖୁଲା! 

ବE କରିେଦଲ :ୁଲ କେଲଜ ସବୁ ପାଠପଡା ଗୁଲ୍ ଗୁଲା !! 

୫. अନ୍ ଲାଇନ୍ ଥି ପାଠପଡ ବଲି ଆମ୍ କୁ େଦଲନଘାଟି ! 

ବଡ଼ଫୁନ୍ େଯନଛୁଆର୍ ଘେରନାଇଁ େସନାଇଁ ପାର୍ ବାର୍ େଦଖି !! 

୬. ସେଭପଢ଼େବ ସେଭବଢ଼େବ ଇଟା କାଏଁକିଏ େନଇଁ ଜାନି ! 

ଖାଏବାର୍ ଲାଗି ଯାର୍ ଘେର ମୁେଠେନଇଁ ଫୁନ୍ ପାର୍ ବା କାଏଁେସ ଘିନି !! 

୭. ଏସି କୁଆଟେର ବସିକରି ଯଦି ବନାବ ଶିgାର୍ ନିତି ! 

ସବୁେଯାଜନା େଫଲ୍ ମାର୍ ବା ତଲ୍ ମୁହଁାତାରଗତି !! 

୮. ରାଏତ୍ ସର୍ ତା ଉସିଂE�! େହଇ େଖଳିଦଉଛ କୁମ୍ ନା ! 

ସଖାଲ୍ ପୁହାେକ ହିଟାଲାେବେଲ ପେଠଝୁରି ନାଇଁ ଲାଗିେଛ ବେଢ଼ ଧମ୍ ନା !! 

୯. ଫିଲ୍ େକ ଘାଏ ଉତ୍ ରି େଦଖ ସକ�ାର୍ େକେତସତ୍ େକେତମିଚ୍! 

େଦବାଶିଷ ପଧାନ 
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ପାଏନ୍ ବାଗିର୍ େଜନ୍ ପଇସା ଖଚ�ା େହଇଜଉେଛ ଛିସ୍ !! 

୧୦. ଏେଭଘାଏ େଫର୍ କହିଥିଲ ତେମ ମଦ୍ ଯିବା ଘର୍ ଘର୍ ! 

ଥାକିଫୁକି କରି ପିଇେବ ମଦୁଏ ଦିନ୍ େକ ଥର୍ େକ ଥର୍ !! 

୧୧. ଯିଏଜହ ମଦ୍ ବିକିବା ପେର ପୁର:ାର୍ ପାଏବା ସିଏ ! 

ସୁନ୍ େଲ ଲାଗୁେଛ ମାହା ମୁ:ିଲ ଇଟା େକ|ା େହା ନିଏ !! 

୧୨. ରାଏେଜ ନାଇଁ କମନ୍ େବକାରୀ ଆଉର୍ ଇହାେଦ ଦଉଛବେଢ଼ଇ ! 

ପିଲା ଟୁେକଲ୍ କର୍ ଚାକିରି ଆସ୍ ତେମତ େନେଲନ ଛେଡଇ !! 

୧୩. ତାକର୍ ମଁା ବୁଆ ପାଠପେଡଇ ଥିେଲ ଜମିବାଡି ବtାପେକଇ ! 

ରzୀନ୍ ସପନର୍ ସୁଆଦ୍ ଚାଖିଥିେତ ମାଏଁକି େଦଲନ ଝୁେକଇ !! 

୧୪. ରାତିର୍ ସପନ ସାଏଁକରି ଭାେz ସକାଲ୍ ଗେଲ ପାହି ! 

େସସପନ୍ େକ ଝୁରୁଥିସି ମନ୍ କାହାେକ ନାଇଁ ହୁଏ କହି !! 

୧୫. ଗଁା ମାଏଟ୍ ଛାଡିେକେତ େଲାକ୍ େଫର୍ ଖଟି ଯଉଛନ ଦାଦନ୍ ! 

ହାତ୍ େଗାଡ଼ ହେରଇ େସନ େସମାେନ େଭାେଭା େହଇ କାEନ୍ !! 

୧୬. େରାଜ୍ ଗାର୍ ଯଦି ଜୁେଗଇ ନାଇଁ ପାର ଜଲ୍ ଦି ଛାଡ େହା କୁର୍ ଚି ! 

ବଢ଼ା ଦୁର୍ ବଳିଆ ସକ�ାର୍ ତେମ ପାଏନ୍ ଛେଡଇକରି ତମ୍ କୁ ଦଉଛୁ ମୁର୍ ଛି !! 

୧୭. ସବୁକଥାେକ େଦଖି ସୁନିକରି ବୁ�ି ଯାଏସି େମାର୍ ଗୁଇଁ ! 

େସାଜ୍ େସାଜ୍ ସେତ ଘାଏେକ ଛନ୍ େକ ହିଟିପଡୁଥିସି ମୁଇଁ !! 
 

ଗ�ା/େପା-ରିନବଚନ, ବB କ-ଆଗଲପୁର,  
ଜିଲB ା-ବଲାzୀର, ପିନ୍- ୭୬୭୦୨୨, େମାବାଇଲ-୯୧୭୮୩୬୦୬୩୧ 
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ଝରି ଝରି ସରାବନଝରି ଝରି ସରାବନଝରି ଝରି ସରାବନଝରି ଝରି ସରାବନ    
ଝରି ସରାବେନ ଝେକର ସମିଏ  

      ଗଦ୍ ଗଦ୍ ବେହ ଝାଲ୍  

ଚଷା ବୁପରାର ଝୁମରା ହଜିେଛ  

      ଡୁଲି ଫାଟି େହଲା ଫାଲ୍  

      ଇଟା େହଲା କାଏଁ କାଲ୍  

   ପରକୁତି ସବୁ ବଦଳି ଗଲାନ 

       କଲିେକ ଲାଗଲା ଜାଲ୍ ।। 

 

ଯୁଗ େଶଷ କଥା ପୁରାେନ ଶୁନିଛୁଁ  

     ଗୁେଟ ପେର ଗୁେଟ ଆେସ  

ପ�ଲୟ େହଉକି ମହାମାରି େହଉ  

      ଭଗବାନ ପେକ ଫାେସ  

      ପାପି ଦୁନିଆର ନାେସ  

ପାପିର ସାେz ସବୁ େଲାକମାେନ ଭି  

       ଦୁଃଖର ସାଗେର ଭାେସ ।। 

 

अରୁଣ କୁଲିହା 

 

 

 

 

 

ସୁଖ୍ େର ସମିଆ ବିେତାଉ ଥିେଲଭି  

        ଦୁଃଖର ଭି େନବୁ ମଜା  

ଭଗବାନ ନଁାେକ ଟୁଁେଡ ଧରୁଥିେଲ  

         ବାଧା ବି ସୁଖର ଖଜା 

         ନାଇଁମିେଲ କିଛି ସଜା  

ଇଯୁେଗ ଜନ୍ େମ ଭଲ କରିଥିେଲ  

        ଆର ଜେନG  େହବୁ ଗଜା ।। 

 
ଉଲୁuା 

ସୁବଣ�ପୁର ୯୬୬୮୩୮୯୬୦୬ 
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େଭାଟ୍େଭାଟ୍େଭାଟ୍େଭାଟ୍    
େଭାଟ ଦିନା ଦୁକ କକା ବବା 
ସଂକର୍ ସେz େଲତାେଘତା ।। 
ଭିତିରିଆ ସାରି ସବୁ େପଳିକରି 
ବଳୁ अଛ ଆେମ େନତା  ।। 
ଗଁା େକ ଆମର କାମ୍ େଟ େଦଇକି 
ସରପ� କରୁେଛ ନାଟ୍  ।। 
ପଲB ୀ ସଭାନ ମାଟ୍ ବୁହା େଲଖା େଲ 
ବହାରୁେଚ ପାହାଚ୍। ।। 
େସଟା  କାବ�ା େକ ମାଡ଼ ମ��ନ 
ଗଁା ସବୁ କୁଜି େନତା। ।। 
େଜନ ବେt ପାନ୍ ନାଇ ନ 
େସନ େହବା   ପାହାଚ୍। ।। 
ଦସ୍ ଟା ଘାେଟ ଗୁେଟ ପାହାଚ 
େକନ୍ ଘାଟ୍  କବ�ା େର ଠିକାଦାର୍ 
େଫାନ୍ କରି अଥା େହଳାନ। ।। 
ନାଇ େହବାର ସମାଧାନ 
ସରପ� ବଳୁେଚ େଜନ େନ େହଉେଚ େହଉ 
ଆମର ପିସି ଭାଗ ଟା ପଟି ଥାଉ। ।।                    ଉଲୁuା, ସୁବଣ�ପୁର ୯୬୬୮୩୮୯୬୦୬ 

अରୁଣ କୁଲିହା 
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େକେତଟା େ:ଚ୍ କବିତାେକେତଟା େ:ଚ୍ କବିତାେକେତଟା େ:ଚ୍ କବିତାେକେତଟା େ:ଚ୍ କବିତା    
     (୧) 

ଆସ ଆସ 

ଆର୍ ଆର୍ ଆସ 

ବହୁତ ଖାଲି अେଛ 

ଦୁଖ ଆସ୍ ସୁଖ ବି ଆସ !! 

 

          (୨) 

ଯଦି ବିର୍ ବାହାନ୍ ଚଢ଼ିେଛ 

ମେତ ଥେର ମ|ିରି ଦିअ, 

  

ମୁଇଁ ଗର୍'ରା ପେଟ େହଇ ରେହମି 

ତମର କାବୁଥି 

अଁଠିପହର । 

 

 

 

ପୁaମ୍ ଯୁଆଡ଼ି 

 

 

 

        (୩) 

ତନ୍ ବୁଢା େହଲା ବଲି 

କାଏଁ କଥା େଟ  

ମନ୍'େଟ ଲସଲସଉ ଥାଉ 

କअଁଲି ପତର୍ ବାଗିର, 

ହୁରୁଦ୍ ଖଲ ଖଲଉ ଥାଉ 

ମଧୁର୍ ଝରନ୍ ବାଗିର । 

          (୪) 

ଲE୍ ଫE୍'ର ସଁସାର୍ ବଲି 

ଜାନିଛ କିନି 

ସତ୍ ଥି ଚଲମା ଯଦି 

ମEିର ମସଜିଦ କାଏଁ କାେମ େହା । 
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ସତ୍ କହି ସତୀ େହଇେଦଖ େତା...... 

ପରାବୁଲା ଗsାେକ ପେର 

ଏେଭ େଖାବ୍ अପରେତ  

ସାଏଁକାରର୍ ଉଜନ୍ କମିେଛ ବଲି । 

            (୫) 

ଆସିପାର ମନାନାଇଁ, 

ନାଇଁ ଭାବ େଯ ଏକଲାପନ ଥି 

ବନାଲହ ମାଡ଼ିେଦମି । 

 

େମାର େଖାଜ ମରନ୍ ସୁEରୀ ସଂେଗ 

ଗୁେଟ େଯା�ାର କାନା ଥିସି େଯ ? ? 

ସମିଆ ସାେz ଯୁଝି ଯୁଝି  

ମରନ୍ େକ ଫୁଲମାଲ କରି  

ଉେଲଇ େହବାର୍ ଜୁନୁନ୍ ଏଖା  

ତାର୍ ଜିତାପଟ୍ !! 
 

 

ଭୁତିବାହାଲ,ଗାଇସିଲାଟ,ବରଗଡ଼ 
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ସପନ୍ ହଉ ପରୂଣ୍ସପନ୍ ହଉ ପରୂଣ୍ସପନ୍ ହଉ ପରୂଣ୍ସପନ୍ ହଉ ପରୂଣ୍    
ବାପ୍ ମେତ ସୁର�ି କରେଲ  

 ମଁା ଧରଲା ଯେଠ 

ମzଲ୍ ବିଧାତାର୍ ଦୟାବେଲ 

 ପଡଲି ମୁଇଁ ମରେତ । 

େକେତ ଦୁଃଖ କ�୍ ସହି କିନା 

 ଚଁାଟିେକ କେଲ ହାତୀ 

ଆଁଖିର୍ ଝୁମରା େପଟର୍ େଭାକ୍ 

 େକେତ କଥା ଗଲା ବିତି । 

ଶିଖାେଲ ଚଢାେଲ ବାପ୍ ମଁାର୍ ନଁା 

 ଇ କଥା କରି ସୁରତା 

େମାର ଜୀବନର ମzଲ୍ ଲାଗି 

 ଭରେଲ �ାନ ସଲତା । 

େଗାଡ଼ େକ ପ ଏଁରୀ ବାଛିନିଛି କରି 

 କରି େଦେଲ ଜୁଡିଜାଟ୍ 

ଇହାେଦ େସ ଦୁଇ ଆମର୍ ଉପେର 

 ରଖିଛନ୍ େକେତ ଆଶ୍ । 

ଥବିର ରଣା 

 

େହତିର୍ ଲାଗି ଆମର୍ ଗୁେସନ୍ େକ କେହଁସି  

ଇ ଦୁଇ ମରୂତି ପାେଖ ଚାଏର୍ ଧାମ୍ 

 ତରି ଯିମୁ େସବା କରି  

ଜୀअଁତ୍ େଦବତା ଆଏଁଖ୍ ସାମନାେନ 

 ଇଟା ଆମର୍ ସରଗ୍ ପୁରି । 

ଆଶିବ�ାଦ କର ଜଗତ କରତା େହା! 

 ତମର୍ ପାେଖ ମାଗଁୁ ଶରଣ୍ 

ତାକର୍ େସବାଥି ଆମର୍ ଦିନ୍ ବିତୁ  

 ସପନ୍ ହ ଉ ପରୂଣ୍ ।। 

 
 

 

ମଖନାମୁuା , ପାଇକମାଳ 

ବରଗଡ଼, ଓଡ଼ିଶା 

େମା -୯୭୭୭୭୦୭୧୧୨ 
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ଆଶ�ମ୍ ଜୀବନ୍ଆଶ�ମ୍ ଜୀବନ୍ଆଶ�ମ୍ ଜୀବନ୍ଆଶ�ମ୍ ଜୀବନ୍    
ଆଶ�ମ୍ ଜୀବନ୍ ଥି ଉଜୁଗ୍ େହସି  

 अକଲ ଉହାଟର୍ ମୁଲ୍ 

ପରିବାର ଠାନୁ अଧିକା ଜିନିଷ୍ ଟା 

 ଶିଖାସି ଆମକୁ :ୁଲ୍ 

ଚାରିହି ଆଡୁ କୁେଷ ବାଟୁ 

 ସେଭ େଲଖାସନ୍ ନଁା 

କାହାରିର୍ ମୁେହଁ ଡୁଏ ପାଏନ୍ ନି 

 ଲାଗୁଥିସନ୍ ନୁଆଁ ନୁଆଁ 

ମା ବୁଆ ମାେନ କହି ଯାଇଥିସନ୍  

 ଲଏ କରି ପାଠ୍ ପଢବୁ 

ଗାଲି ଝଗର୍ ତୁଇ ନାଇ େହବୁ ପୁତା 

 ସମକିରର୍ ସାେz ମିଶିଗୁଲି କରି ରେହବୁ 

ଖାଏଦ୍ ପିtନ୍ ସବୁ େଦେବ  

 अଏନ୍ ମଜ଼ା େହଇ ରେହବୁ 

ଆ�ା ଦିଦିର୍ କଥା େକ େର ବୁଆ  

 ମାନିଗୁନି କରି ଚଲବୁ 

ନୁନିG ,ମିରଚା, ଉଇଲ୍ ମଗା ହଁଡ଼ା ମଜା 

अରୁଣ କୁମାର େଭାଇ 
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 ସବୁ େକ ଲାଗସି େସାର୍  

ମଁୁହୁଁ କାନ୍ ସବୁ ଶୁଖି ଯାଇଥିବା  

 େହଜା ନି ଥାଏ େତାର୍ 

ଧିରତାବାର୍ ଲାଗି ପଡସି େର ବାବୁ 

 େସ ୨ଥରିଆ ଖାଆନା େକ 

େସାର୍ ଲାେଗ େସ ସକାଳୁ େବଳବୁେଡ଼ 

 ୩ ଥରିଆ ପାରଥନା େକ େଫର୍ 

କୃଷି ଘ©ା ବାଜଲା ବଏେଲ  

 କାେନ ପିଟି େହସି କୃଷି ଆ�ାର୍ ଡକରା 

ଯିେବ ଆର୍ େକନ୍ େକ  

 ଆେପ ଧରା ପଡ଼େବ କଧରିଆ 

ନିୟମ ସବୁ ମାନବାର୍ େକ ପଡ଼ସି 

 ନିଜର ଆଏେତ ନି ହଏ କିE� ା ମଲB ା 

ବାକି ଟା ତୁଇ ଶିଖ୍ ନି ଶିଖ୍ 

 ବାଏଜତ୍ ଶିଖବୁ "ଶୃ�ଳା" 

କାନ େଡରି କରି ଟାକିଥିବୁ  

 କେତେବେଲ େସ ଖାଇ ଘ©ା ଟା ବାଜବା 

ଆଲମାଲ୍ ଯଦି ବାଜି ଗଲା ବଏେଲ 

 େସ ଥାଳି ଗିନା ବଜା କିଏ ସୁନବା 

ଘରୁ େଯେଭ େଦଖି ଆଏେବ  
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 ଜାତରା ଟାକର୍ ଉସତ୍ େକତନିେକେତ 

ଟଁକା ୧୦ ଟା ଧେରଇ େଦେବ  

 େଫର୍ ଗଲା େଯ ମାେସ अେଧ 

ମୁନୁଷ୍ ବନା କାରଖାନା ବଲି  

 କେହସନ୍ ସତ୍ େକ ସତ୍ 

ମ�ୀ,େନତା अମଲା, अଫିସର୍  

 ବାହାରୁଛନ୍ ଜଜ୍ ବଜ୍ 

ପାଠ୍ ସାଠ୍ ପଢ଼ା ସରଲା ଉତାରୁ 

 େଯନ୍ ଦିେନ :ୁଲ୍ ଛାଡବୁ 

େହେକଇ େହେକଇ େଯନତା କେଲ ବି 

 ୨ अଛରା େହେଲ କାEବୁ 

ବାର ବଛର୍ ପେର ସାz ବାଏ ସାେz 

 େଯେଭ ପଡିଯିବୁ େଭଟ୍ 

ଦାଢ଼ି େମଛା ଠାଟ୍ ବାଟ୍ େଦଖି  

 ବୁଡିଯିବା େହତ୍ େଚତ୍ 

େଯେତେବେଳ େସାର୍ କରବୁ ଆଶ�ାମ ର କଥା 

 ମୁେଡ଼ ହାତ୍ େଦବୁ କିEରି ଯିବା େତାର୍ ମଥା 
 

ଧଉଁରାଦାଦର୍, ରାମପୁର, ବଲାzୀର 
 ଫୁନ୍ ନମର୍- ୯୯୩୮୧୩୨୩୪୫ 
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ନିଲି ଆକାଶର୍ ତେଲନିଲି ଆକାଶର୍ ତେଲନିଲି ଆକାଶର୍ ତେଲନିଲି ଆକାଶର୍ ତେଲ    
ସମିଆଁ ବହଁକି କିନଦ� �େଛ ଚକା 

ନାଇଁ ଥେକ ବୁପରା ବୁହୁେଛ ଧୁକା 

େକେଭଁ ନାଇଁହନ୍ अଥା 

ଧରତି ମାଆଁ ଭିଲ ବୁେଲ କିନେଦ�  

ଯୁଗ ଯୁଗର ଇ କଥା। (୧)  

 

ସତ ତିରତିଆ ଦୁଆପର କଲି 

ଯୁଗ ପେରଁ ଯୁଗ ସମକର ପାଲି 

ରହିେଛ ଗା ଇତିହାସ 

ସମିଆଁ ଚକରି କିEିରି କିEିରି 

ଆଇେଛ ଆମର ପାସ। (୨)  

 

 

 

 

 

ମେନାରsନ ସୁରୁଜାଳ 

 

 

 

 

ଉପେର ଆକାଶ ତେଲ ସମଦର  

ଫୁଲ ଫଲ ଗଛ େକେଡ ଉବାଗର 

ସୁରୁଜ ଚEର ତାରା 

ବନ ପରବତ ଚେର ଚିରଗୁନ 

ଲହକା ସାଗୁଆ େଘରା। (୩)  

 

ପଶୁ ଯଁତୁ େପାକ ମୁନୁସ ମାକର 

େଖତ ଖଲା ନାଲ ଧରସା ଡଗର 

ସଭୁେକ େବଉଁତି େଘରି 

ଗୁେଟ ଛତ ତେଲ ସେଭ ଲୁଡୁଁପଁୁଡୁ 

ଧରିେଛ ଆବରି କରି। (୪)  
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ସାରୁ ପତର ତେଲ େବz େଯନତା  

ନିଲି ଆକାଶ ତେଲ ଆେମ େହନତା 

ଖୁଲା अେଛ ନିଲି ଛତା 

ବଁେଚଇ ରଖଁୁ ଇ ସାଗୁଆ ସଁସାର  

େହଇ ଇ ବାରିର ବତା। (୫)  

 

ବିଧାତା େଦଇେଛ ଆମକୁଁ କରମ 

କରି ଯାଉଁ ଆେମ ମୁନୁସ ଧରମ 

ଆମର ଗୁେଟ ଧରତି 

ନିଲି ଆକାଶ ତେଲ ରେହମା ସେଭ 

ତାର ବନାଲା ପୁରଥି। (୬)  

 
 

 

 

 

 

 

ମେନାରsନ ସୁରୁଜାଲ  

अଇଁଲାପାଲି ଧମା ସbଲପୁର 
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ସମିଆଁର୍ କର୍ ସମିଆଁର୍ କର୍ ସମିଆଁର୍ କର୍ ସମିଆଁର୍ କର୍ ’’’’ପେନପେନପେନପେନ    
ସମିଆଁର୍ କର୍'ପେନ  

ସୁର୍'ତା 

େସ ହୁଜ୍'ହୁଜିଆ ସଜା 

ଛେନେକ ବାରଟା କଥା  

ଆର ଘଡିେକ ଖଣ୍ ଖିର୍'ସା ।। 

 

ଧୁର୍'କୁଟା 

େଯନ୍ ଟା େକ େସଟା 

ବଁକା େଲs୍ େକଁ ଛାଟ୍ େହତା  

ଇଆଡ୍ ସିଆଡ୍ ହଟ୍ ହଟା ।। 

ମା'ବୁଆର୍ ଟୁଣ୍ ଫୁଟ୍'େଲ 

ହାତ୍ ଉଠ୍'େଲ  

अଜାଆଈର୍ ଚେକଲ୍ ପିଠା  

ଚୁପ୍'କୁଚୁପା କୁଟ୍ କୁଟା  ।। 

 

 

ମେନାଜ କୁ�ାର 

 

 

ସମିଆଁର୍ କର୍'ପେନ 

େସାର୍ ପଡ୍'ସି 

େହ ବକ୍ ବକ୍ କअଁଲି କଥା  

ଶୁନ୍'ଲା ଲୁକର୍ ମୁଡ୍ ବଥା 

ପଚ୍'ରା ଉଚ୍'ରା ଗଦା ଗଦା 

ଗୁଟ୍ ଗୁଟ୍ କରି ଖଣ୍ ମିଠା 

ମାଆବୁଆ େମାର୍ ଉ_ର୍ ଦାତା ।। 

 

ଜାନି ଜାନି  କରି ଘିଚାରପ୍'ଟା 

ତେତ କମ୍ ମେତ ଜହ ମିଲ୍'ତା 

ନିେଜ କମ୍ ବୁେହନ୍ अଧା 

ଭାଏ  େକ अଧା  

ଲାଡର୍ େଗଲର୍ କଡା କଥା  
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େହବା ବଲି ବୁ�ି େବଏଶା 

କହି ଆନୁଥିବା ବଡ୍'ଖା ଦଦା ।। 

 

ସମିଆଁର୍ କର୍'ପେନ 

େହତୁ େହସି  

ମନ୍ କୁ ମନ୍ ବୁଲା କିE� ା  

ବଡ୍'ଖା ଲୁକର୍ େଭାେବା ଡରା  

ଡରି ଡରି କରି ଭମ୍'କା ଚମ୍'କା 

େସାର୍ କରି କରି ଲାଗ୍'ସି ହଁସା ।। 

 

େକେତ େଖଳ୍'କୁଦ୍ ଉତ୍'କା େଡଗା  

େଖଳ୍'କୁଦ୍ ସଂେଗ ସାଂଗ୍ ସର୍'ସା 

ଘିଚାରପ୍ 'ଟା ଖିଜା ବିର୍'ଝା  

ମଜା ମଜା କହ ଗୁର୍'ଦୁ ମଜା ।। 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ପାଠ୍ ପଢା ସାଂଗ୍ ବହିବaା  

କାଏଁ ଶୀତ୍ ଖରା ପାଏନ୍ ବଷ�ା  

ଫିଦିନ୍ େଲଖା ପଢା ସଂେଗ ଦଶ୍ ପଏସା  

ମଷୂାବୁଢାର୍ ଚନା ପାପଡ୍ ତା'ର୍ ଫୁଫ୍'ଲା 

ହଁସା 

ସମିଆଁର୍ କର୍'ପେନ  

େସାର୍ ଲାଗ୍'ସି  

ଛେନ ଦୁଖ୍ ଛେନ ଲାଗ୍'ସି ହଁସା  ।। 

 
ସାନ ଫାସଡ  

ବଲାzୀର  

େମା : ୭୦୦୮୬୯୪୩୪ 
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ଆେର ବର୍ ଆେର ବର୍ ଆେର ବର୍ ଆେର ବର୍ ଷା ଆଷା ଆଷା ଆଷା ଆ    
ଆ େର ବର୍ ଷା ଆ ନ ଚାଲି ଆ 

କାଏଁ େଯ ରହିଛୁ ଗା ଦୁରିଆ, 

େତାର୍ ବିେନ ଲାେଗ ଶୁନ୍ ଶାନ୍ 

ଲାଗୁେଛ େଫର୍ େକେତ अଡ଼ୁଆ || 

 

େକନୁ अଛୁ ମୁହୁଁ େକ ଫୁେଲଇ 

ନାଇଁ ପାଏବାର୍ େତାର୍ ପତା, 

ଡାକି ଡାକି ଟଁଟି ଚିଆଁଲା ନ 

ଲାେଗ େଫର୍ େକେତ अଥା ବିତା || 

 

ଶରାବେନ ମୁଡ଼୍ ଫଟା ଖରା  

ପାଏନ୍ େକ ଲାଗୁେଛ ଗା ନୁରା, 

ପାନିର୍ ବିେନ େଶାଷ୍ ନି େମେଟ  

ନି ଯାଏ େଫର୍ ଟୁଁଡ଼୍ େକ ଚରା || 

 

 

ତି� େଲାଚନ୍ ବୁେଡ଼କ 

 

 

 

ମାଏଟ୍ ଯାଉେଛ ଚଡ଼୍ କି ଗା 

ଢୁଡ଼ା ନଲିଆ ଗଲା ନ ଶୁଖି, 

େବz୍ ରଡୁେଛ ଆକୁେଲ େଫର୍ 

ଟିେଠଇ ରେଡ ଗା ତେତ େଦଖି || 

 

ନାଇଁ କର୍ ଆର୍ ଗୁଲ୍ ଗୁଲା 

ହଁସି େଖଲି କରି ଥେର ଯାଆ, 

ଖଦ୍ ଖଦାେତଲ୍ ପୁଥ{ ହଁସୁ 

ଦିସ୍ ବା େଫର୍ ଘାଏ ସାଗୁଆ || 

 
ଗଇନପୁରା,ଧମା 

ସbଲପୁର 
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େମାର୍ ଭାରତ୍ ମହାନ୍େମାର୍ ଭାରତ୍ ମହାନ୍େମାର୍ ଭାରତ୍ ମହାନ୍େମାର୍ ଭାରତ୍ ମହାନ୍    
ଆେମ ସେଭଁ ଭାରତ୍ ବାସି, ଭାରତ୍ ଆମର୍ ମଁା 

ଆେମ ସେଭଁ ମିଲିମିଶି ରଖ୍ ମା ତାର୍ ନଁା 

अଲଗ୍ अଲଗ୍  ଖାନା, ପିtନା, अଲଗ୍  ଚାଲିଚଲନ୍ 

ଫିର୍ ବି ଆେମ ଗୁେଟ ଜୀବନ୍, ମଜବୁତ୍ ଆମର୍ ଭାବର୍ ବଂଧନ୍ 

ଭାରତ େମାର୍ ମହାନ୍, ଭାରତ୍ େମାର୍ ମହାନ୍। 

 

ଆମର୍ ନାରା ଜୟ ଜବାନ୍, ଜୟ କିସାନ୍ 

ଭିନ୍ ତା  ଭିତ୍ େର ଏକ୍ ତା,  ଆଏ ଆମର୍ ପଏଚାନ୍ 

ନାଇ ମାଡିଦଉ ଆମର୍ ସିମାନା, ଚୀନ୍ ହଉ କି ପାକିaାନ୍ 

ଏକଜୁଟ୍ େହଇ ଲଢ୍ ମା ଆେମ, ରଖ୍ ମା ଭାରତ୍ ମା ର୍ ମାନ୍ 

ଫର୍ ଫର୍ େହଇ ଉଡୁଥିବା ତାର୍ ବିଜୟ ବାନା, କରୁଥିମା ଗୁଣଗାନ୍ 

ଭାରତ୍ େମାର୍ ମହାନ, ଭାରତ୍ େମାର୍ ମହାନ୍। 

 

ଜବାନ୍ ଭାଇ ପହଁରା ଦଉେଛ ସିମାନାେନ, ଜୀବନ୍ େକ କରି ପନ୍ 

ଛାତିେଡରି ଠିଆ େହଇେଛ ନାଇନ ଗୁଲି େକ ଡର୍ 

ମା ର୍ େସବାଲାଗି ହାେତ ଧରିେଛ ବtୁକ୍, ଛାଡିେଛ ଘର୍ ଦୁ ଆର୍ 

ରମଣୀକା| ସାହୁ 
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େସ େଚତିଥିସି ବଲି ,ଆେମ ସୁଇପାର୍ ସୁ ନାଇଥାଏ ଆମର୍  ଡର୍ 

ଏନ୍ ତା ବୀର୍ ମାନ୍ କର୍ ଲାଗି େଦଶ େହଇପାରିେଛ ମହାନ୍ 

 ଭାରତ୍ େମାର୍ ମହାନ୍, ଭାରତ୍ େମାର୍  ମହାନ୍। 

 

ଚାସିଭାଇ ଦାନା ଦଉେଛ େଦସ୍ େକ, ନିେଜ ପିଇ ବାସି ଥିର୍ 

ସରାବନର୍ ଝେକର୍ ହଉ କି ଭୁେଦାର୍ ଖରା ,ନାଇନ ଟିେକ ବି ଖାତିର୍ 

ଲଟ୍ କି ଥିସି ଚାସ୍ କାମ୍ ଥି, ଛିଡିଜିବାର୍ ତକ୍ ଜୀବନ୍ େଡାର୍ 

େଖତର୍ କାେଦା ଥି ଘାଟିସାନି େହଇ କାେଦା େହଇଗଲାନ ତାର୍ ଜୀବନ୍ 

ଫିର୍ ବି ଖଟୁଥିସି ରାଏତ୍ ଦିନ୍, େଦମିବଲି  େଦସ୍ େକ ମୁେଠ अରନ୍ 

ଗରବ୍ ଥି କେହସି ମଁୁଇ  ଭାରତ୍ େମାର୍ ମହାନ୍, ଭାରତ୍ େମାର୍  ମହାନ୍। 

 

                    
 

 

 

 

 

କତରବଗା 

ସbଲପୁର 

େମାବାଇଲ : ୯୪୩୭୭୩୬୬୧୮ 
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ଜୁହାର୍ ମାଜୁହାର୍ ମାଜୁହାର୍ ମାଜୁହାର୍ ମା    
ସbଲପୁରୀ ସମେଲଇ ମଁା ଜୁହାର େଗା ତେତ 

େତାର ଆଶିଷ ଲାଗି ଧାଇଁ ଆସିଛି ମଁା ଦୂରେଦଶରୁ େକେତ 

େତାର ସଁାେଗ ଉଦିଆଁ ବିଲର ଭାବଟା ଟିେକ ରହୁ 

ସକାଲୁ ସକାଲୁ ଫୁଟ୍ ଲା ଫୁଲ୍ ଟା ତୁମ୍ େହ କହଁର୍ େଦଉ 

େମାର୍ ପାେଖ ସିନା କିଛି ନାଇଁନ େଦବାର ଲାଗି ତେତ 

େହେଲ ଭକ୍ ତି ଟିେକ अଜାଡ଼ି େଦବି ମଁା ପାଦତେଳ ଟିେକ 

ସକାଲ୍ ହଉ େତାର୍ ଆଶିେଷ ଶୁଭ େହଉ େମା ଦିନ 

ଚଲାବାେଟ େମା ବଷ�ା େହଉ େଯେତ अଛି ମଁା ଖୁସି 

ଦୁଃଖର୍ ଦିନ ନାଇଁ େଦଖ ମଁା ସବୁଦିନ େହଉ ସୁଖୀ 

େତାର୍ ଛୁଆ ଗୁେଟ ଆଏଁ େଗା ମଁା ନାଇଁ ଯିବୁ େକେବ ମେତ ଭୁଲି 

ମନ ଭିତରୁ ଜୁହାର୍ େଗାେଟ କରୁେଛ ମଁା ତୁଇଁ େମାର ସବୁକିଛି 

ଦୁଃଖ୍ ସୁଖ୍ େବେଳ ସାହା େହାଇଥିବୁ ଢାପି େତାର୍ ପନତକାନି 

 
 

 

 

ଗଣିତ ଶିgକ, ଆ:ା, ଗsାମ 

ରାେଜଶ ରଥ 
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ପ�ବ  ବିଭାଗ 
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କବିତାେର ସ�ାଧୀନତାକବିତାେର ସ�ାଧୀନତାକବିତାେର ସ�ାଧୀନତାକବିତାେର ସ�ାଧୀନତା, , , , େଦଶେପ�ମେଦଶେପ�ମେଦଶେପ�ମେଦଶେପ�ମ    

 ଆେମ ଭାରତୀୟ, ଭାରତ ଆମର ମାଆ। ଆେମ ସ¡ାଧୀନ 

େଦଶର ସ|ାନ। ଭାରତ ସ¡ାଧୀନତା ଲାଭ କଲା ପେର ସମa 

ଭାରତୀୟ, ଏହିଭଳି ଭାବନା ଯୁjିଯୁj। 

 ଆମ ହାତପାହା|ାେର अଗ� ପEର। ଆମ େଦଶକୁ ମୁjି େଦବାେର, अସୀମ 

ସାହସର ସହ ଲଢ଼ିଥିବା ଶହୀଦମାନ,ର ସG �ତିଚାରଣର ଦିବସ। େସମାନ,ର ଉ�ଗ�ୀକୃତ 

ପ�ୟାସ, अବିରତ ପରିଶ�ମ, अକୁ² ତ�ାଗ ବାaବିକ ଆମପାଇଁ अଭୁଲା ମୁହୂତ�। ଆେମ 

ସ¡ାଧୀନତା ପାଇଛୁ େକବଳ ପବୂ�ସରୂୀ, େଯାଗଁୁ। 

 ଭାରତର ସ¡ାଧୀନତା ଆେEାଳନେର ଓଡ଼ିଶାର ଭୁମିକା अଦି¡ତୀୟ। ଭାରତର ପ�ଥମ 

ସ¡ାଧୀନତା ସଂଗ�ାମ ପାଇକ ବିେଦ� ାହ ଓ ପେରପେର ସିପାହୀ ବିେଦ� ାହର ସତୂ� ପାତ 

ଭାରତର ସ¡ାଧୀନତା ଆେEାଳନକୁ ଆହୁରି ଘନୀଭୂତ କରିବାକୁ ଲାଗିଲା। ଇଂେରଜମାନ,ୁ 

ପରାହତ କରି ଓଡ଼ିଶାମାଟିକୁ ଶାସନମୁj କରିବାେର େନଇଥିବା ଆେEାଳନତG କ ଭୂମିକା 

ପ�କୃତେର କାଳଜୟୀ। ପାଇକପୁअ ସ¡ାଭିମାନୀ। ହାରିବାର ସ¡ପi େଦଖିନି। ବି� ଟିଶର 

େଲାମହଷ�ଣକାରୀ ଦୃଶ�େର େସ ମୁହ�ମାନ ନୁେହଁ। अବିଚଳିତ ଢzେର ତଲବାର, ଖuା 

ଚଳାଇ ବି� ଟିଶ ଶାସନକୁ अଣାୟତ କରିପାରିଛି। େଖା��ାର ପବୂ�ତନ ବିଧାୟକ ତଥା ବିପÆବୀ 

କବି ଡଃ ଦିଲB ୀପ ଶ�ୀଚEନ େଲଖିଛ|ି- 

 ‘ପାଇକ ପୁअର ଢାଲ ତଲବାର କଳ, ଲାଗିବ ନାହZ 

 ଏେବ ବି ଜାଗିଛି େଖାରଧା ପାଇକ ମୁjି ସଂଗ�ାମ ପାଇଁ । ’ 

କୁs ବିହାରୀ ସାହୁ 
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 (େସୖାଜନ�-ଜାତୀୟ ସାମରିକ ପର�ରା ଓ ସଂ:ୃତି ମେହା�ବ ର ସGରଣିକା-େଶୖାଯ��) 

 ଏହି କବିତାରୁ ~� େଯ ଓଡ଼ିଆ ପାଇକ ବୀର ନିଜ ସ¡ାଭିମାନକୁ ହେରଇ ନାହZ। େସ 

ଆପଣା ଜନG ମାଟିର ସୁରgା ପାଇଁ ସଦା ସଦାସବ�ଦା ନିଜକୁ ବଳିଦାନ େଦବାକୁ ଆେଗଇ 

ଆସୁଥିେଲ। େସଥିପାଇଁ ତ ଓଡ଼ିଆ ପାଇକ ବୀର ସବୁେବେଳ ମହୀୟାନ ଓ ସମa,ର 

ପ�ଶଂସାର ପାତ� । 

 अେନକ େଦଶେପ�ମୀ ଓଡ଼ିଆ କବି ନିଜର ଶାଣିତ େଲଖନୀମୁନେର ନିଜ अନୁଭବର 

େଦଶାତG େବାଧକ କବିତା ରଚନା କରିଥିେଲ। କବିତାର ବିପÆବାତG କ େଚତନା ମନପ�ାଣେର 

ଜାଗରଣ ସୃ�ି କରିଥିଲା। ଯାହାଫଳେର ତାହା ସମୟାନୁକ�େମ କାଳଜୟୀ 

େହାଇପାରିଥିଲା।   

 ଜାତୀୟ କବି ବୀରକିେଶାର ଦାସ, କବିତାଗୁଡ଼ିକ अ|ରଭିତେର ଗୁଣୁଗୁଣୁଇେଲ 

େଦହ ଶିେତଇ ଯାଏ ଆପଣାଛାଏଁ। କାରଣ େସ କବି,ର ଓଜସି¡ନୀ କବିତାର ଧାରା ଏେବ 

ବି ଓଡ଼ିଆବାସୀ, ହୃଦୟେର अନୁରଣିତ ହୁଏ। ପରାଧୀନତାର ଦୁଃଖଦ ସମୟେର େସ 

କବିତାେର ବିପÆବର ସୁअ ଛୁେଟଇଥିେଲ। ନିମiଲିଖିତ େକେତାଟି ପଦ ମେନପକାଇଦିଏ 

େଗାରା ସିପାହୀର ଶାସନ କଥା – 

 ସାରା ଭାରତେର ହା.. ହା.. କାର ଆେମ ପକାଇେଦବୁ 

 େଗାରା ଶାସନକୁ ଏ ପାରି େସ ପାରି ନଚାଇ େଦବୁ ।  

 

 େଦଶ ପୀରତି ବଡ଼ ଗହନ କଥା 

 ମଧୁର ମଧୁର ଆକାଶରୁ ଦୂର 

 ମରଣରୁ ବଳି ପରାଣବ�ଥା ।   
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 ଆଧୁନିକ ଓଡ଼ିଶାର ନିମ�ାତା, अନ�ତମ ସ¡ାଧୀନତା ସଂଗ�ାମୀ ଏବଂ ଉକ�ଳର ବରପୁତ�  

ଉକ�ଳେଗୖାରବ ମଧୁସଦୂନ ଦାସ ସ¡ତ� ଉକ�ଳପ�େଦଶ ଗଠନର ପୁେରାଧା ତଥା ଉକ�ଳ 

ସମିGଳନୀର ପ�ତି.ାତା ଭାେବ ନିଜକୁ ପରିଚୟ େଦଇଥିେଲ । େଦଶ ଓ ଜାତିର ଉନi ତି 

ନିମେ| ତା, ପ�ାଣ ବିଳପି ଉଢୁଥିଲା । େଦଶବାସୀ, ପାଇଁ  େଲଖିଥିେଲ - 

 ‘ଉଠେର ଉଠେର ଉକ�ଳ ସ|ାନ ଉଠିବୁ ତୁ େକେତ ଦିେନ, 

 ପରୁୂବ େଗୗରବ, ପରୁୂବ ମହିମା ପଡୁନାହZ କିେର ମେନ ।’  

 କବି ସ�ି ରାଉତରା ଓଡ଼ିଆ କାବ� ସାହିତ�ର ଦିଗଦଶ�କ। ଆଧୁନିକ କବିତାେର 

ନୂଆ ଧାରା ତିଆରି କରିଛ|ି । କବିତାଗୁଡ଼ିକ ସାବଳୀଳ ଓ ସାମାଜିକ ପରିେପ�gୀେର ଚିର 

ସବୁଜ । ବିଭିନi  କବିତାେର େବୖପÆବିକ ଚି|ାଧାରାକୁ ସାମିଲ କରି ବି� ଟିଶ ଶାସନେର ନିଆଁ 

ଲେଗଇଛ|ି । େସ ‘ବାଜିରାଉତ’  କବିତାେର ବାଜିରାଉତକୁ ଜେଣ ସାହସୀ,େଦଶେପ�ମୀ 

େବାଲି ବ!�ନା କରି  େଲଖିଛ|ି-  

 ନୁେହଁ ବtୁ ନୁେହଁ ଏ ସଳିତା, 

 ଏ େଦଶ ତିମିର ତେଳ ଏ अଲିଭା ମୁକତି ସଳିତା । । 

 କା|କବି ଲgG ୀକା| ମହାପାତ�  ସ¡ାଧୀନତା ଆEାଳନର ଏକ ଚ�{ତ ନଁା  । ‘ବେE 

ଉକ�ଳ ଜନନୀ ’କବିତା ରଚନା କରି ଉକ�ଳ ଜନନୀ ପ�ତି ନିଜର ଭjିଭାବ ପ�ଦଶ�ନ 

କରିଥିେଲ । ନିମi କବିତାେର ଜାତିେପ�ମ Èଲିz ସହଜେର ବାରିେହାଇପେଡ଼ । 

 अରି େଫରିନାହZ ଯୁ� ସରିନାହZ 

 ଆସ େମା ଶିବିେର ଆସ ଭାଇ 

 ହିମାଚେଳ ଶିେର ଶବଦ ଶୁଭଇ 

 ଡର ନାହZ ଆଉ େଡରି ନାହZ   ।         
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 अବିଭj ସbଲପୁର ଜିଲB ାର ବରପାଲି ଗ�ାମେର ଜନG ଗ�ହଣ କରିଥିବା ସ¡ଭାବକବି 

ଗzାଧର େମେହର ନିଜର କାବି�କ ମହିମାେର ମହିମାନି¡ତ। ଓଡ଼ିଆ ଭାଷା ପ�ତି େଯତିକି 

ସେ�ାହିତ, ଜାତୀୟତାେର ବି େସତିକି अନୁରj। କବିତାର ପ�ତିଟି ଛେE ଛେE 

ଉେ-ାଧନୀ ସ¡ର ଝ,ୃତ େହାଇଛି ।  

 ‘ଉଠ ଭାଇ ଉଠ ନବୀନ ଆେଲାେକ 

 େଶାଇଥିେଲ ଚାହZ ହସୁଥିେବ େଲାେକ 

 ଶୁଭକମ� ପେଥ ହୁअ अଗ�ସର      

 ଚgୁ ମିଳିବାକୁ ନାହZ अବସର ।’  

 ଜାତୀୟ କବି ବାଂଛାନିଧି ମହା|ି କିେଶାର अବ�ାରୁ ଭଦ� କ ଜିଲB ାର ଇରମ 

ଗ�ାମବାସୀ,ର ଦୁଃଖ-ଦୁ��ଶା, ଜନG ମାଟିର ହାହାକାରମୟ ଚିତ�  େଦଖି ବ�ଥିତ 

େହାଇପଡ଼ିଥିେଲ  । ଯାତ� ା, ଥିଏଟର, ସଭା ସମିତିେର ନିେଜ ଗୀତ େଲଖି ସୁEର ସୁଲଳିତ 

ଢzେର ଗାୟନ କରୁଥିେଲ । ମହତG ାଗାtୀ, ଦ¡ାରା अନୁପ�ାଣୀତ େହାଇ ଜାତୀୟ ଜାଗରଣ 

ଏବଂ ସ¡ାଧୀନତା ସଂଗ�ାମର ମହନୀୟତାକୁ अନୁଭବ କରିପାରିଥିେଲ । ୧୯୩୦ ମସିହାେର  

ଲବଣ ସତ�ାଗ�ହେର ଭାଗ େନଇଥିେଲ । କଟକେର अନୁ.ିତ ନିଖିଳ େନତା ସମିGଳନୀେର 

କବି ଏକ ଯୁଗା|କାରୀ କବିତାଟିଏ ଗାଇ ସମa,ୁ େଚେତଇେଦଇଥିେଲ – 

 କହ େକଉଁ ଜାତି ପାଇଁଛି ମୁକତି 

 କରି ହୁରି ହାରି ଗୁହାରୀ, 

 ପାଇଛି େକ ସୁଖ ଲିଭାଇଛି ଦୁଃଖ 

 ମାଗି ମାଗି ପଥ ଭିକାରି  ।  

 ଓଡ଼ିଶାର େଗୖାରବମୟ ଇତିହାସ, ଓଡ଼ିଆର ମାନମଯ�ାଦା gୁ!� 
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େହାଇଯାଉଥିବାେବେଳ ପuିତ େଗାଦାବରୀଶ ମହାପାତ�  ‘ଉଠ କ,ାଳ ’ କବିତା ରଚନା 

କରିଥିେଲ ଏବଂ ସମଗ�  ଓଡ଼ିଆବାସୀ,ୁ  ଓଡ଼ିଶାର ହୃତ େଗୖ÷◌ାରବକୁ େଫରାଇ 

ଆଣିବାକୁ ଆହ¡ାନ େଦଇଥିେଲ ।     

 ‘ଦୁଗ�ମ ଗିରି ଦୁଗ� ପ�ାଚୀର ଜୀ!� ଦୁଆେର ବସି, 

 ଡାେକ ତା|ି� କ ମ� ସାଧେନ ଜାଗ�ତ ପୁରବାସୀ । 

 ପୃଥ¡ୀ ବିଦାରି ବାରବାଟୀ ମଢା ଉଠ ଉଠ ଚଂଚଳ 

 େଖା��ାର ଶତ ସ��ାର କର ଶିର ଉନi ତ ଭର 

 ଉଠ କ,ାଳ ଛିଡୁ ଶୃ�ଳ ଜାଗ ଦୁବ�ଳ ଆଜି 

 ଉଠୁ ଗତ େଗୖାରବ, ହୃତ େଗୗରବ, ମୃତ େଗୖାରବ ରାଜି ।’  

 ନାରୀକବି କୁ|ଳା କୁମାରୀ ସାବତ ସ¡ାଧୀନତା ଆEାଳନେର ଇଂେରଜୀମାନ, 

ବିଦ� Îପ ଶୁଣିଛ|ି । ଓଡ଼ିଆ େଦଶେପ�ମୀର ଦୁଃଖ କାହାଣୀ ଶୁଣି କାତର େହାଇଛ|ି । 

ସରଳ, ତରଳ ମା’ ମନ କାEିଉଠିଛି ।  େସ େଲଖିଛ|ି- 

 ‘ପଖାଳ ଗuାକୁ ଟିେପ ନାହZ ଲୁଣ, ବାହୁନିବା କିସ ଶାସନର ଗୁଣ 

 अପବୂ� ରଚନା ଶାସନ ପ�ଣାଳୀ, େତତି� ଶେକାଟି ଯା’ କବେଳ କାzାଳୀ ।’ 

 ରଣପୁର ମାଟିର ସୁେଯାଗ� ସ|ାନ ଶହୀଦ ଦିବାକର ପରିଡ଼ା ଭାରତୀୟ ସ¡ାଧୀନତା 

ସଂଗ�ାମ ତଥା ଗଡଜାତ ଆେEାଳନେର ପ�ମୁଖ ଭୂମିକା େନଇଥିେଲ । ଓଡ଼ିଆ ସଂ:ୃତି, 

ଜନସାଧାରଣ, ପ�ତି ଶ��ା ଏପରିକି ମାତୃଭୁମି ପ�ତି େମାହ, ମାୟାକୁ ସାଉଁଟୁ ଥିେଲ । 

ବି� ଟିଶ ବାହିନୀକୁ ପରାହତ କରି େଦଶ ସ¡ାଧୀନ କରିବା ହZ ତା,ର ଏକମାତ�  ଲg� ଥିଲା । 

ନିଜ ଜୀବନକୁ ପାଣି ଛେଡଇ େଦଶମାତୃକାର େସବାେର ବ�ତୀ େହାଇଥିେଲ ।  େସ 

େଲଖିଥିବା ଏକ କବିତାର କିୟଦଂଶ େହଲା- 
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 ‘ସ¡ାଧୀନ ରଖିେବ ଜନମଭୂଇଁକି 

 ଚିର ଦିନ ପାଇଁ ତି� ରzାକୁ େଟକି 

 ପ!ୂ� େହବ ସେତ ଦିବାକର ଆଶା 

 ସୁଜଳା, ସୁଫଳା, ସମୃ� ଓଡ଼ିଶା ।’  

 ଓଡ଼ିଶା ସ¡ାଧୀନ ଲାଭ କଲା । ସୁଜଳା ସୁଫଳା  ଓଡ଼ିଶା ମାଟିେର ଜନିG ତ ବୀର ଶହିଦ 

ଦିବାକର ପରିଡାର ଆଶା ପ!ୂ� େହାଇଗଲା ।  

 କବିମାନ, କଲମମୁନ ସବୁେବେଳ ଗତିଶୀଳ । େଯ େକୗଣସି ମୁହୂତ�େର େସ 

କବିତାଟିଏ ରଚନା କରି ଆତG ତୃ�ି ପାଏ। େସହିଭଳି ଜେଣ ସ¡ାଧୀନେଚତା ପ�ଥିତଯଶା ଶିଶୁ 

ସାହିତି�କ ତଥା ଗେବଷକ ଡଃ ଦିଗରାଜ ବ�ହG ା। କବି ଗଣତ�ର ପ�କୃତ ଦାୟାଦ ଭାବେର 

ଭାରତର ସ¡ାଧୀନତାକୁ ମଳୂମ� କରି ନିଜର ସ¡ାଭିମାନ, ଐତିହ�କୁ ବଜାୟ ରଖିଛ|ି।  

ଗବ�େର ଛାତି ଫୁେଲଇ େଲଖିଛ|ି  କବିତା ‘ଜୟ େମା ଭାରତ େଦଶ’ 

 ସ¡ଧୀନତା ଆମ ମଳୂତ�    

 ଜୀବନର ଧମ� ଗଣତ� 

 ଗଣତ�ର ଜାଗ�ତ ପ�ହରୀ ଆେମ ସବୁ ଭାରତୀୟ 

 ସଂ:ୃତି ଆମର ଚିର ଉନi ତ ଐତିହ� ନମନୀୟ  । (୧) 

 ସ¡ାଧୀନତା ଆମ ବୁ� ଗାtୀ 

 ସ¡ାଧୀନତା ଆମ ଜୟହିE୍ 

 ସ¡ାଧୀନତା ଆମ ଗୁରୁ ଗଉରବ ଆେମ ସବୁ ଭାରତୀୟ 

 ବିଶ¡ ଇତିହାେସ ଆେମ ସଂଭ� ମ ଉନi ତ ନମନୀୟ  । (୨) 

 ଶିଶୁ ସାହିତି�େର  ରାମକୃ� ନE, ନାମ ଘେର ଘେର ପରିଚିତ। ସରଳ, ତରଳ, 
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ସାବଳୀଳ ଭାଷାେର କବିତା ରଚନା କରି ସମa, ମନ ଜିଣିପାରିଛ|ି। ନିଜକୁ ଭାବିଛ|ି 

ସ¡ାଧୀନ େଦଶେର ପ�କୃ� ଦାୟାଦ। ଓଡ଼ିଆ େବାଲି ସୁEର ଭାବନାଟିଏ ତା, ମନ ଭିତେର 

ଉ,ି ମାରିଛି।  ତା,ର କବିତା  ସଂକଳନ ‘ଝୁମୁକା ’ ର ‘ଓଡ଼ିଶା େମାର  େଦଶ ’ େର 

େଲଖିଛ|ି- 

 ‘ଏଇ େଦଶର ପାଣି ପବେନ ଶରୀର େହଲା ଗଢା 

 ଏଇ େଦଶର ଚାଟଶାଳୀେର ଶିଖିଲୁ ପାଠ ପଢ଼ା । 

 ଏଇ େଦଶର େସବାେର ଆମ ଜୀବନ େହଉ େଶଷ, 

 ଓଡ଼ିଆ ଆେମ, ଓଡ଼ିଆ ଆେମ, ଓଡ଼ିଶା ଆମ େଦଶ ।’ 

 ଶିଶୁ କବିତାର ବେରଣ� ସ��ା ପuିତ ଉେପE�  ତି� ପାଠୀ େକାମଳମତି ଶିଶୁମାନ, 

ମନେର େଦଶପ�ତି ବୀରତ¡ ଭାବ ଜାଗ�ତ କରାଇବା ସେz ସେz ସମର କଳାେର 

ପାରଦଶ{ତା େଦଖାଇବାର ସୁେଯାଗ ତିଆରି କରିଛ|ି । ନିଜ କବିତା ସଂକଳନ େଦଶ ଓ 

ଦଶ େର �ାନିତ କବିତା ‘େମା ଭାଇଟି ଓଡ଼ିଆ ’ େର େଲଖିଛ|ି- 

 ‘ େମା ଭାଇଟି ଓଡ଼ିଆ ଥିଲାେର ଦିେନ ଓଡ଼ିଆ 

 ମଣୁଥିଲା େସ ରଣଭୂଇଁକୁ ପିଲା, େଖଳ ପଡ଼ିଆ । 

 ବୀରମଦେର ଗାଇଲା ଗୀତ େଯେବ େମା ଭାଇ ଫୁଲାଇ ଛାତି 

 ଥରାଇେଦଲା େକାଟି अରାତି କରାଇ ହଡ଼ବଡ଼ିଆ  ।’ 

 ମାସିକ ଶିଶୁ ଓ କିେଶାର ପତି� କାର ସଂପାଦିକା ତଥା ସୁସାହିତି�କା अନସୟୂା ଚମକ� ାର 

ଢzେର କବିତା େଲଖିପାର|ି । ଏପରିକି ସ¡ାଧୀନ ଭାରତର ସ|ାନ େବାଲି ଗବ� କରି 

ଓଡ଼ିଶା ମାଟିେର ଜନG  େହାଇ ନିଜ ଜୀବନକୁ ସାଥ�କ ମଣ|ି । ମାଟି ଓ ପାଣି-ପବନକୁ ଭଲ 

ପାଉଥିବା କବୀଟିଏ ନିଜ କବିତାେର ଓଡ଼ିଶା ଗଁା ର ସୁEର ଚିତ� ଟିଏ ଆ,ିଛ|ି । ଭାବ 
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ମsୁଳ ଶ� ଭିତେର େସ ତା,ର କବିତା ‘ଆେମ ସବୁ ବଢ଼ିଆ’ େର ଉପ�ାପନା କରିଛ|ି 

ଏଇଭଳି  - 

 ପ!ୂ�ମୀ ରାତିେର େଯେବ ଆକାଶେର ଚାE ଉଏଁ 

 ପଲB ୀବାଳା େଚଇଁଉେଠ କଇଁକୁ ଜଗାଇଥାଏ । 

 େଜାଛନାର ରୁଣୁଝୁଣୁ ଭରିଦିଏ ପୁଲକ 

 ଇଏ ତ େକବଳ ଆମ ଓଡ଼ିଶାର ମହକ । 

 XX xx XX xx XX 

 ବରଷାର ଝରଝର ଝରଣାର ପାଣିେର 

 ପାହାଡ଼ କEେର ଶୁେଭ େବଦମ� ବାଣୀେର 

 ମଧୁ ସମୀରଣ ଗାଏ ଓଡ଼ିଆ, ଗରିମା 

 ଇଏ ତ ଆମର ଏକା ଓଡ଼ିଶାର ମହିମା ।  

 କବିମାେନ ଚିର ସବୁଜ। ସ¡ାଧୀନ େଦଶର ସ|ାନ େହାଇ ବରି. ଶିଶୁ ସାହିତି�କ  

ରଘୁନEନ ମହାପାତ�  କବିତାେର ସ¡ାଧୀନତାକୁ ଉ� ଆସନ େଦଇଛ|ି । ନିଜର अଭିଳଷିତ 

ଇଛାକୁ ବ�j କରିଛ|ି ‘ଆେମ ସ¡ାଧୀନ’ କବିତାେର ।  

 ସ¡ାଧୀନ େଦଶର ସ|ାନ ଆମେର  

 ମନ େଖାଲି କଥା କହିପାରୁ 

 ନିରବେର ପୁଣି ସହିପାରୁ 

 ସହି ପୁଣି ସବୁ ଭୁଲିପାରୁ 

 ଆେମ ବtୁତାର ହାତ େମଲିପାରୁ ।  

 େଦଶର ଗବ� ଓ େଗୖାରବ ତି� ରzା ପତାକା ଆକାଶେର ଉଡ଼ାଇଲା େବେଳ 
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ମେନପଡ଼ିଯାଏ ପାଠ� ପୁaକର କବିତାଟିଏ- 

 ବଜାେର ବଜା ବାଇଦ ବଜା, 

 ଚଉଦିଗ ଆଜି ସଜାେର ସଜା । 

 େକେତ ନୂଆ ଆଶା ଆନE ଆଣି, 

 अଗ� ପEର ଆସିଛି ପୁଣି । 

 ଏହି ଦିନ ଆେମ ସ¡ାଧୀନ େହଲୁ, 

 ବିେଦଶୀ ହାତରୁ ଶାସନ େନଲୁ । 

 ଆେମ ଚଳାଉଛୁ େଦଶ ଆମରି, 

 ଆମରି ନାଆେର ଆେମ ନାଉରି । 

 ଏଇ ପତାକାକୁ କର ସଲାମ, 

 ଉଡ଼ାअ ଏହାକୁ େଦଶ ତମାମ । 

 ଆପଣମାେନ ଟିକିଏ ଭାବିେଲ- ସତେର ସ¡ାଧୀନତାର ସ¡ପi େଦଖୁଥିବା 

ମହାମନୀଷୀମାେନ େକେତ ମହାନ୍ ! ନିଜର अଦମ� ସାହାସ, େଧୖଯ��, କମ�କୁଶଳତା, 

ଏକାଗ�ତା, ପାରିଲାପଣିଆେର ହେଜଇେଦଇ ‘अସୀ ଠାରୁ ମସୀ ବଡ଼’ ର ପରିଚୟ 

େଦଇପାରିଥିେଲ । ସାଂସାରିକ େମାହମାୟାକୁ ଏଡ଼ାଇ ପି�ୟ ମାତୃକାର ସ�ାନକୁ ଉ�େର 

ରଖିବାକୁ ସତତ ପ�ୟାସ ଜାରିରଖିଥିେଲ । ଶାଣିତ କାବ�କବିତାେର ବି� ଟିଶବାହିନୀକୁ 

ପରାa କରି ସ¡ାଧୀନତାର ସ¡ାଦ ଚାଖିଥିେଲ  । 

 େତଣୁ କହିବାକୁ ଗେଲ, ସ¡ାଧୀନତାର ବୀଜମ�େର ନିଜକୁ ନିମ�ିତ କରି अେନକ 

ଓଡ଼ିଆ କବି ସୁEରତମ କବିତା େଲଖିଛ|ି ଯାହାକି ଚିରକାଳ ବଂଚିରହିଛି ସାହିତ� 

ପୃଥିବୀେର ।  ଏ ପ�ବtଟି ଉପ�ାପନା କଲାେବେଳ େସମାନ,ର ନାମ ଓ କବିତା 
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ସନିi େବଶିତ େହାଇପାରି ନ ଥିେଲ ବି ମଁୁ େସମାନ,ୁ ପ�ଣାମ କରୁଛି । େସମାେନ େମାର 

ଚିର ନମସ� । େସମାନ, କବିତାକୁ େଶ�ୟ େଦଉଛି କାରଣ େସ କବିତାଗୁଡ଼ିକ େମା ପାଇଁ 

େପ�ରଣାର ଉ� । େଯଉଁ କବିମାେନ େସମାନ,ର ଚିର ସବୁଜ ସୃ�ିକୁ େମା ପାଖେର 

ପହଂେଚଇପାରିଛ|ି େସମାନ, ନିକଟେର ଚିର ଋଣୀ ।  

 ଭାରତବଷ� ସ¡ାଧୀନତା ଲାଭ କରିଛି। ଚାରିଆେଡ଼ ତି� ରzା ପତାକା ଫରଫର େହାଇ 

ଉଡ଼ୁଛି  ପବୂ�ସରୂୀ, ବଳିଦାନକୁ ସ�ାନ ଜେଣଇ। ହଁ, ଏେବ ଆସିଛି ସ¡ାଧୀନତାଦିବସ 

ଚିରାଚରିତ ଢzେର। ମାତ�  କେରାନାେର ଆଁ େର ସମଗ� ଭାରତ ଭୂଖu । େକାଟି େକାଟି 

ଆବାଳ ବୃ� ବନିତା କେରାନା ଭୂତାଣୁର अଚାନକ ସଂକ�ମଣେର ଭୟଭୀତ। ବିେଶଷ କରି 

ସାମାଜିକ ଦୂରତା ଏକ ପ�ତିବtକ ରୂେପ ଠିଆ େହାଇଛି ସାମଗି�କ ଭାେବ। ଜାତୀୟ 

ସଂଗୀତ େଯମିତି ଉପହାସିତ େହାଇଯାଇଛି ଆେପ ଆେପ । ଏମିତି ଏକ ଭୟାନକ ପରି�ିତି 

ଆମ ପାଖେର ଉପ�ିତ େଯ, େସଥିରୁ ମୁକୁଳିବା ସହଜସାଧ� ନୁେହଁ । ଶିgାଳୟ, 

କାଯ��ାଳୟ, ନ�ାୟାଳୟ ଏପରିକି ବିଭିନi  ସଂ�ାମାନ,େର କେରାନା ଭୁତାଣୁର େଗାପନ 

ସଂକ�ମଣ ମନେର ଆଶା ଓ ଆଶ,ା ଭରୁଛି  େକବଳ ମାନସିକତାର ସହ ଏହି ସ¡ାଧୀନତା 

ଦିବସକୁ ପାଳନ କରିବାକୁ ପଡ଼ୁଛି । ଗଳିକEିେର ବି କେରାନାର ଭୟ । ସzେରାଧେର 

ମଣିଷ अହରହ ଜଳୁଛି । ସତେର  ଏ अଗ� ପEର ଆଜିର ଏ ଦିନେର କ’ଣ ସୁଖ 

େଦଇଛି ! 

 ଆଜି अଗ� ପEର ଆସିଛି । ପୁରପଲB ୀଠୁ ଆର� କରି ସହର- ସବୁଠି ଚାରିଆେଡ଼ 

ସ¡ାଧୀନତାର ତି� ରzା ପତାକା ଉଡ଼ୁଛି ଫରଫର େହାଇ । ପ�େତ�କ ସ¡ାଧୀନ ମଣିଷ 

ଖୁସିେର ବିେଭାର । ପବୂ�ସରୂୀ, ମହନୀୟତାକୁ ସGରଣ କରି ଜୟଜୟକାର କରୁଛି ।  

 ଏମିତି ଏକ ପରିେବଶେର ମଁୁ ଜାତୀୟ ପତାକାକୁ ଚାହୁଁଛି। ସ¡ାଧୀନତା କଥା ଭାବୁଛି 
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। ଆଉ କବିତାେର ଭାବବିେଭାର େହାଇ  ମଁୁ େମାର କବିତାଟିଏ ବାଢ଼ିେଦଉଛି -    

 ‘େହ ପି�ୟ େମାର ତି� ରzା ପତାକା, 

 ଆଜି ପଣୂ� अଗ� ପEେର 

 ପବନେର ଉଡୁଥାअ ଫରଫର େହାଇ 

 ତୁମ ପାେଦ ଜଣାଉଛି ନିଲ{�େର େକାଟି ନମସG ାର  

 ଏକତାର ଗୀତ ଗାଇଗାଇ ..◌ା  

 େହ ପି�ୟ ସ¡ାଧୀନ ପ�ତିଭାଧର, 

 େଲଖନୀେର ବିପୁଳ କାବ�ପ�ତିଭା 

 ମାଟିରୁ ଆକାଶ ଯାଏଁ େହାଇअଛି ବ�ା�ି 

 ଶାଣିତ ଶ�ର ଝ,ାର 

 େମା ସରଳ ମନ-ପ�ାେଣ ଆଣିअଛି ଦୀ�ି ।’ 
 

 
 

 
 
 

 
 

ଏଲ୍.ଆଇ.ଜି-୧୫ ନୟାପଲB ୀ ବ� ୀଟ୍ କେଲାନୀ 
ଭୁବେନଶ¡ର ୭୫୧୦୧୨ (୯୪୩୭୯୨୯୮୭୯) 
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ରgାବtନ ଉ�ବରgାବtନ ଉ�ବରgାବtନ ଉ�ବରgାବtନ ଉ�ବ    
ଉ�ଳର େଗୗରବମୟ ପବ�ଉ�ଳର େଗୗରବମୟ ପବ�ଉ�ଳର େଗୗରବମୟ ପବ�ଉ�ଳର େଗୗରବମୟ ପବ�----ରgା ବtନ ଉ�ବ ରgା ବtନ ଉ�ବ ରgା ବtନ ଉ�ବ ରgା ବtନ ଉ�ବ     

 ବାର ମାସେର ବାରେଗାଟି ପ!ୂ{ମା ଉ�ଳର ସଂ:ୃତିମୟ ପୃ.କୁ 

ମହିମାମୟ ତଥା େଗୗରବମୟ କରିଥାଏ। ଯଥା:- 

 ଆଷାଢ଼ ମାସର ଗୁରୁପ!ୂ{ମା ବା ବ�ାସପ!ୂ{ମା, ଶ�ାବଣ ମାସର 

ରାgୀ ପ!ୂ{ମା, ଭାଦ� ବମାସର ଇE�ଉ�ବ ପ!ୂ{ମା, ଆଶି¡ନମାସର କୁମାର ପ!ୂ{ମା, 

କା_{କମାସର ରାସ ପ!ୂ{ମା, ମାଗ�ଶୀର ମାସର ପuୁ ପ!ୂ{ ମା, େପୗଷ ମାସର अଭିେଷକ 

ପ!ୂ{ମା, ମାଘମାସର अଗିiଉ�ବ ପ!ୂ{ମା, ଫାóୁନମାସର େଦାଳ ପ!ୂ{ମା, େଚୖତ� ମାସର ମଧୁ 

ପ!ୂ{ମା, େବୖଶାଖମାସର ଚEନ ପ!ୂ{ମା ଓ େଜ�.ମାସର ସiାନ ପ!ୂ{ମା ଇତ�ାଦି।  

 ଏଥି ମଧ�ରୁ ରାgୀ ପ!ୂ{ମା अନ�ତମ। ଏହାକୁ ଗହG ା ପ!ୂ{ମା ବା ଗହG ାଡିଆଁ ପ!ୂ{ମା 

େବାଲି ମଧ� କୁହାଯାଏ। ଏହି ତିଥିେର ଶ�ୀ ବଳଭଦ� , ଜନG  ମଧ� ପ�ତିପାଳନ କରାଯାଏ। 

ପୁରାଣ କିbଦ|ୀ अନୁଯାଇ େରାହିଣୀ ନାମକ ଏକ ଗାଈ ଗଭ�ାବ�ାେର ଥିବା ସମୟେର 

େସହି ଗଭ�କୁ େନଇ େରାହିଣୀ ନgତ�  ଯିଏକି ବାସୁେଦବ,ର अନ� ଏକ ପତi ୀ ତା, 

ଗଭ�େର ଛାଡ଼ି ଦିଆଯାଇଥିଲା ଏବଂ େସହି ଗଭିରୁ ଜନG  େହେଲ ବଳେଦବ। େରାହିଣୀ, 

ଗଭ� ଠାରୁ ବଳଭଦ�  ସ�ୂତ େହାଇଥିବାରୁ ତା,ର ନାମ "େରାହିେଣୟ"। େତଣୁ ଏହି ତିଥି 

ବଳଭଦ�  ଜନG  ରୂେପ ପରିଚିତ। ବଳଭଦ�  େହଉଛ|ି କୃଷି ଓ କୃଷକର ପ�ତୀକ। େତଣୁ ଏହି 

ତିଥିଟି କୃଷକମାନ, ପାଇଁ ଆନE ଉଲB ାସରର ପବ�। ଧାନ ବିଲେର ନବ� ଫସଲ େଦଖି 

କୃଷକ ଆନEିତ ହୁଏ। 

େସୗଭାଗ�ରsନ 
ମହାପାତ�  
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 ଏହି ଦିନେର ଗ�ାମ ଶିବ ମEିରେର ମୃ_ିକାେର ଏକ ଷq ତିଆରି କରାଯାଇ େଛାଟ 

ବାଛୁରୀକୁ ଡିଆଁଯାଏ, େତଣୁ ଏହି ପବ�ର ନାମ ଗ�ାଡିଆଁ ପବ�। ଆମ ସଂ:ୃତିେର ଆମ 

ମଯ��ାଦାେର ଆମ ମହନୀୟ େସବା ପଜୂା ଭିତେର ଆେମ ଗାଈମାନ,ୁ ମାନ�ବର �ାନ 

େଦଇେଛ। େଗା େହଉଛି ଆମ ସାଂ:ୃତିକ ଇଲାକାର ଏକ ମାନନୀୟ ପ�ତିଭା। େତଣୁ 

ବ�ାସ ବ� ାହG ଣ ଓ ଗାଈକୁ େଗାଟିଏ ସମାନ ନିକିତିେର ବସାଇଛ|ି। େତଣୁ ସଂ:ୃତ ସାହିତ� 

ପ�ମାଣ ଦିଏ -: 

"ନେମା ବ� ହG େଣ� େଦବାୟ  
େଗା ବ� ାହG ଣ� ହିତାୟ ଚ  

ଜଗ�ିତାୟ କୃ�ାୟ 
େଗାବିEାୟ ନେମାନମଃ।।" 

 ଧରାଧାତ� ୀ ଧରିତ� ୀେର େସେତେବେଳ ଭଗବାନ ନିରାକାରରୁ ନରାକାର ମାଧବରୁ 

ମାନବ ଜନା��ନରୁ ଜନତା ନାରାୟଣରୁ ନର अବତାର ଧାରଣ କର|ି େଯେତେବେଳ 

अନ�ାୟ अନୀତି ତାର କାୟା ବିaାର କରି ସ�ନମାନ,ୁ ପୀଡା ଦିଏ। ଠିକ୍ େସମିତି 

େଗାକୁଳର ରgା ନିମେ| ଏହି ପ!ୂ{ ମାଦିନ ଶ�ୀ ସି� ବଳେଦବଜୀଉ ଜନG  ଗ�ହଣ 

କରିଥିେଲ। େସ େହଉଛ|ି ଷqର ପ�ତୀକ। େତଣୁ ଏହି अବସରେର େଗାମାନ,ୁ ପୁର 

ପଲB ୀେର ପଜୂା ମଧ� କରାଯାଏ। 

 ଏହି ଦିନଟି ମଧ� ରgାବtନ ଉ�ବ ବା ରାgୀ ପ!ୂ{ମା ଭାବେର େବଶ୍ ପ�ସି�। 

ରାgୀ ପ!ୂ{ମା ମୁଖ�ତଃ ଏକ ହିEୁ ପବ�। ଏହି ପବ� ଉଭୟ ଭାଇ ଓ ଭଉଣୀ, ମଧ�େର 

ବtୁତ୍ଵକୁ ଦୃଢ କରିଥାଏ । ଏହିଦିନ ଭଉଣୀ ଭାଇ ହାତେର ରାgୀ ବାtିଥାଏ ଓ ତା’ର 

ଉ�୍ଵଳ ଭବିଷ�ତ ପାଇଁ ପ�ାଥ�ନା କରି-ଥାଏ । ବଦଳେର ଭାଇ ତା’ର ଭଉଣୀକୁ ରgା 
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କରିବାର ସଂକ} େନଇଥାଏ । ଏହି ପବ� ଶ�ାବଣ ମାସର ପ!ୂ{ମା ଦିନ ପାଳନ 

କରାଯାଇଥାଏ । 

 େତେବ अନ� ରାଜ� ଗୁଡିକେର ଏହି ଶ�ାବଣ ପ!ୂ{ମାର ପବ� अନ� ରୀତିେର ପାଳିତ 

େହାଇଆସୁଛି । ଗୁଜୁରାଟ, ମହାରା�� , େଗାଆ, କ!�ାଟକ ଆଦି �ାନେର ଶ�ାବଣ ପ!ୂ{ମା 

‘ନାରିେକଳ ପ!ୂ{ମା’ ଭାେବ ପାଳିତ େହାଇଥାଏ । ଏହି ଦିନ ଜଳ େଦବତା ବରୁଣ,ୁ 

ନାରିେକଳ ପ�ଦାନ କରାଯାଇଥାଏ । ସାଧାରଣତଃ ଏହା ଉପକୂଳବ_�ୀ अ�ଳ େଯଉଁମାେନ 

ନିଜ ଗୁଜୁରାଣ େମ©ାଇବା ପାଇଁ ସମୁଦ�  ଉପେର ନିଭ�ର କର|ି େସଇ �ାନମାନ,େର 

ପାଳିତ େହାଇଥାଏ । ଉ_ର ଭାରତେର ଏହି ପବ� ‘କାଜିର ପ!ୂ{ମା’ ନାମେର ଜଣାଶୁଣା । 

ଉ_ରପ�େଦଶ, ମଧ�ପ�େଦଶ ଓ ଛତିଶଗଡର େକେତକ �ାନେର ମଧ� ଏହି ପବ� ପାଳିତ 

େହାଇଥାଏ । ଦgିଣ ଭାରତେର ଏହି ତିଥିକୁ ‘अବନୀ अୱିକମ’ ନାମେର ମଧ� ପାଳନ 

କରାଯାଇଥାଏ । ଏହାକୁ ଓଡିଶାର ବ� ାହG ଣ ଶାସନେର ‘ଶ�ାବଣୀ େବଦଉପକମ�’ ମଧ� 

କୁହାଯାଏ ।ରାgୀ ପ!ୂ{ମା େକବଳ ଏକ ପବ� ନୁେହଁ, ଏହା ଭାଇ ଓ ଭଉଣୀ ମଧ�େର ଥିବା 

ପବିତ�  ସ�କ�କୁ अଧିକ ମଜଭୁତ କରିଥାଏ । ହିEୁ ଧମ�େର ରାgୀ ପ!ୂ{ମାକୁ ମଧ� ଗହG ା 

ପ!ୂ{ମା କୁହାଯାଇଥାଏ । ଯାହାକୁ ସାରା େଦଶେର ବଡ ଧୁମଧାମ୍ ଓ ଆନE ଉଲB ାସର ସହ 

ପାଳନ କରାଯାଇଥାଏ ।ଏହିଦିନ ଭଉଣୀ ଭାଇର ହାତେର ରାgୀ ବାtିବା ସହ ତା’ର 

ଉଜ¡ଳ ଭବିଷ�ତ କାମନା କରିଥାଏ । ଏହା ବଦଳେର ଭାଇ ତା’ର अଲିअଳ ଭଉଣୀକୁ କିଛି 

ଉପହାର େଭଟି େଦବା ସହ ତା’ର ସୁରgା କରିବା ଲାଗି ପ�ତି�ା େଦଇଥାଏ । ଏହି ପବ�କୁ 

େକବଳ ହିEୁ ତା’ ନୁେହଁ अନ� ଧମ�ାବଲbୀ ବ�jିମାେନ ମଧ� ପାଳନ କରିଥା|ି ।ହିEୁ 

କ�ାେଲuର अନୁଯାୟୀ ରାgୀ ପ!ୂ{ମା ପ�ତିବଷ� ଶ�ାବଣ ମାସ ଶୁକBପg ପ!ୂ{ମାେର ପାଳନ 

କରାଯାଇଥାଏ। 
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 ଭାଇ-ଭଉଣୀର ଏକ ପବିତ�  ସ�କ� ରାgୀ ପ!ୂ{ମା । ଏହି ବtନ ଭାଇ-ଭଉଣୀ 

ମଧ�େର ଭଲପାଇବା ଏବଂ ସ�ାନ ବିaାର କରିବା ପାଇଁ ପାଳନ କରାଯାଇଥାଏ। ଏହି 

ଦିନ ଭଉଣୀ ଭାଇ ହାତେର ରାgୀ ବାtିବା ପେର ଭାଇ ସାରା ଜୀବନ ଭଉଣୀ ରgା କରିବ 

େବାଲି ଶପଥ େନଇଥାଏ।େତଣୁ ପ�କୃତେର ରାgୀ ପ!ୂ{ମାର अaିତ�  अତିବ 

ମହ_ର।ପ�ାଚୀନ ଯୁଗରୁ ରgା ବtନର ପର�ରା ରହିଆସିଛି। କାରଣ ପ�ାଚୀନ କାଳେର 

େଦବତା ଏବଂ ରାgାସମାନ, ମଧ�େର ଯୁ� ଲାଗିବା ସମୟେର ରାgାସମାନ,ୁ ରgା 

କରିବା ପାଇଁ ଇE� ାଣୀ ନିଜ ପତି ଇE�, ହାତେର ଭଗବାନ ବି�ୁ େଦଇଥିବା ଏକ ଢାଗାକୁ 

ବାtି େଦଇଥିେଲ। 

 अନ� ଏକ ଶା¤ମତ अନୁଯାୟୀ ରାgସମାେନ ଯୁ�େର ବିଜୟ େହାଇ ସ�ଗ�କୁ ନିଜର 

अjିଆର କରିେଦଇଥିେଲ। କିh ଏହା େଦଖି ଭଗବାନ ଇE�  ଖୁସି ନଥିେଲ। େତଣୁ େସ 

ଏେନଇ ଗୁରୁ ବୃହ~ତି ନିକଟେର अଭିେଯାଗ କରିଥିେଲ। କିh ଗୁରୁ ବୃହ~ତି େସହି 

ସମୟେର ଏକ ରgା ସୁତ�  ତିଆରି କରି ଇE�,ୁ  ପିtିବା ପାଇଁ ଉପେଦଶ େଦଇଥିେଲ। 

 ରgା ବtନର ପର�ରା ମହାଭାରତେର ମଧ� େଦଖିବାକୁ ମିଳିଥାଏ। ଉେଲB ଖ 

ରହିଛି ମହାଭାରତେର ଶ�ୀକୃ� अତ�ାଚାରୀ ଶିଶୁପାଳକୁ ବଧ କରିବା େବେଳ ତା, ହାତ 

କଟିଯାଇଥିଲା । ଫଳେର େଦ� ୗପଦୀ ନିଜ ପିtା ଶାଢୀ ଚିରି ତା, ଆzୁଠିେର ଗୁଡାଇ ରj 

ଶ�ାବ ବE କରିଥିେଲ । େଯେତେବେଳ େକୗରବ ମାେନ କୁରୁସଭାେର େଦ� ୗପଦୀ,ୁ 

ବିବସନା କରୁଥିେଲ େସେତେବେଳ ଶ�ୀକୃ� ବ¤ ଦାନ କରି ତା, ସ�ାନ ରgା 

କରିଥିେଲ। 

 ଭାଇ ପେର ସବୁଠାରୁ ସମପ�ଣର ମହତ¡ପ!ୂ� କାହାଣୀ େହଉଛି ସମ�ାଟ ହିମାୟୁ,ର, 

ଯିଏ ନିଜ େସନା, ସହ େମୱାଡ ଯାଇଥିେଲ। େସହି ସମୟେର େସଠାେର ଶାସନ 



ଆହ� ାନ
 ଇ-ପତି� କ

ା 

ଆହ� ାନ ଇ-ପତି� କା, ପ�ଦଶ ବଷ�, अ�ମ ସଂଖ�ା, अଗ� ୨୦୨୦ Magazine Downloaded from www.aahwaan.com 

ଆହ� ାନ ଇ-ପତି� କା ସ�ୂ!� ନିଃଶୁ$ ବିତରଣ େହତୁ ଡା େଜ�ାତି ପ�ସାଦ ପ*ନାୟକ, -ାରା ପ�ତି.ିତ ଓ ପ�କାଶିତ    Aahwaan.com  Aahwaan.com  Aahwaan.com  Aahwaan.com     577 

କରୁଥିବା ରାଣୀ କ!�ାବତୀ ତା,ର ସାହାଯ� ଭିgା କରିଥିେଲ। େମୱାଡେର ବାହାଦୂର 

ଶାହ -ାରା ଦୁଇ ଥର ଆକ�ମଣ କରାଯାଇଥିଲା ଏବଂ ଆଶାର କିରଣ ରୂେପ େସମାେନ 

ହିମାୟୁ, ନିକଟକୁ ଏକ ପତ�  ପଠାଇ ରାgୀ ମାଗିଥିେଲ। େସହିସମୟେର ସମ�ାଟ ଏକ 

େସୗନ� अଭିଯାନ ମଧ�େର ରହିଥିେଲ ମଧ� ସବୁ କିଛି ଛାଡି ରgା କରିବା ପାଇଁ ଚାଲି 

ଯାଇଥିେଲ। 

 ରାgୀ ସିକEର ଦି େଗ�ଟ,ର ମଧ� ଜୀବନ ବ�ାଇଥିଲା। େଯେତେବେଳ େସ 

ଭାରତ ଉପେର ଆକ�ମଣ କରିଥିେଲ, େସହି ସମୟେର ତା, ପତi ୀ େରା�ାନା କେଟାଚ 

ରାଜା େପାରସ, ନିକଟକୁ ରାgୀ ପଠାଇଥିେଲ ଏବଂ େସ ତା, ପତି, ରgା କରିବା ପାଇଁ 

ମଧ� ଶପଥ େନଇଥିେଲ। ଏହି କାରଣରୁ ଯୁ� େgତ� େର େସ ସିକt,ୁ ମାରିବା ସମୟେର 

ରାgୀ େଦଖି  ତା,ୁ ଛାଡି େଦଇଥିେଲ। 

 ଖ�ୀ�ପବୂ� ୩୦୦ ବଷ� ତେଳ ମାସିେଡାନିଆର ସମ�ାଟ ଆେଲକଜାuାର ପ�ଥମଥର 

ପାଇଁ ଭାରତର ରାଜା ପୁରୁ, ଠାରୁ ପରାa େହାଇଥିେଲ ।ଏତଦଦ୍ଵାରା 

ଆେଲକଜାuାର, ପତi ୀ ପୁରୁ, ନିକଟକୁ ଏହିରାgୀ େପ�ରଣ କରିଥିେଲ।ଯାହାଦ¡ାରା ପୁରୁ 

ମାସିେଡାନିଆର ରାଣୀ,ୁ ନିଜ ଭଗିନୀ ରୂପେର ସ୍ଵୀକାର କରିଥିେଲ। 

 ପୁରାଣେର अଛି ବଳିରାଜା ସ�ପାତାଳ ର ରାଜାେହବା ପେର ନିଜ ପଣୂ� ବଳେର 

ବାମନରୂପୀ ନାରାୟଣ ,ୁ ନିଜ ଦ¡ାର େଦଶେର ଜଗୁଆଳି କରି ରଖିଥିେଲ। ଭଗବାନ ବି�ୁ 

ମଧ� େବୖକୁ² ତ�ାଗ କରି ତା, ରାଜପ�ସାଦେର अବ�ାନ କରିଥିେଲ । ଭଗବାନ ଚାହୁଁ 

ନଥିେଲ ତା, ଉପେର କିଛି ବିପଦ ଆସୁ । ଏହା କିh ମାତା ଲgG ୀ,ୁ ପସE ଆସିନଥିଲା 

। େତଣୁ େସ ବ� ାହG ଣୀ େବଶେର ବଳି,   ରାଜନଗର େର ରହିବାକୁ ଚାହZେଲ। ବଳି ,ର 

¤ୀ େହେଲ ବିt�ାବଳୀ ମାତା ରତi ାଵଳୀ।େକୗଣସି ଭଉଣୀ ତା,ର ନ ଥିଲା। େତଣୁ େସ 
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େସହି ବ� ାହG ଣୀ କନ�ା କୁ ନିଜର ଭଉଣୀ ରୂେପ ରଖିେଲ।ପରବ_�ୀ କାଳେର େସହି 

ବ� ାହG ଣୀକନ�ା ବଳି ହାତେର ରାgୀ ବାtି ତା,ୁ अନୁେରାଧ କରିଥିେଲ େଯ େସ େସହି 

େଗଡା ଵ� ାହG ଣ ,ୁ ବିବାହ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛ|ି । ଏଥିେର ବଳି ସହମତ େହାଇ ରାgୀ 

ପାଉଣା ଭାବେର ବାମନ , ସହ ତା,ର ଵିଵାହ କରାଇଥିେଲ। ଵିଵାହ ପେର େସ 

ଵ� ାହG ଣୀ କନ�ା ଓ ବାମନ , ଲgG ୀନାରାୟଣ ସ¡ରୂପ ଦଶ�ନ କରି କୃତାଥ� େହାଇଥିେଲ। ଓ 

ନାରାୟଣ ରୂପୀ ବାମନ ,ୁ ନିଜ ବଚନ ରୁ ମୁj କରାଇ େବୖକୁ² ପ��ାନ ପାଇଁ अନୁମତି 

େଦଇଥିେଲ। ବଳି ,ର ଏହି କାଳଜୟୀ ଭjି କୁ ଆଜି ମଧ�  ରାgୀ ବାtିବା ସମୟେର 

ସG �ତିଚାରଣ କରାଯାଇ କୁହାଯାଏ।  

"େଯନ ବ� ବଳିରାଜା ଦାନଵିE�  ମହାସୁର  
େତନ ତ¡ମ अପି ବଦ� ାମି ରgମାଂ ଚଲମାଚଲ।।" 

 ଏହା ଥିଲା େପୗରାଣିକ ଏବଂ ଐତିହାସିକ କଥା । ରାgୀ ପ!ୂ{ମା ଭାରତ ବଷ�େର 

ପାଳିତ େହଉଥିେଲ ମଧ� ଏହା ଓଡିଶାର ଏକ ପ�ମୁଖ ପବ� । ଏହି ପ!ୂ{ମାେର ଭଗବାନ 

ବଳଭଦ� ,ର ଜନG  । ଶ�ାବଣର ଆର�େର ଏହି ପବ� ପ�େତ�କ ପୁରପଲB ୀେର ଆେଲାଡନ 

ସୃ�ି କରିଥାଏ । ଏହିଦିନଟି ଭାଇ ଓ ଭଉଣୀ ମାନ, ନିମେ| ଏକ ପବିତ�  ଦିନ । 

ଏହିଦିନ ଭଗିନୀ ନିଜ ଭାଇ ହାତେର ରାgୀ ବାtି ତା’ର ଯଶ ମନାସୁଥିବା େବେଳ ଭାଇ 

ତା’ର ପ�ତିଟି କ_�ବ� ସଚୂାରୁ ରୂେପ ପାଳନ କରିବାର ପ�ତିଶ�Îତି ବ� େହାଇଥାଏ । 

େଯେତଦୂରେର ଥିେଲ ମଧ� ଏହି ଦିନ ଭାଇ ଓ ଭଉଣୀ ମାନ,ର ସାgାତ େହାଇଥାଏ । 

ପୁରପଲB ୀେର ଏହାର ଚିତ�  ନିଆରା । ଏହିଦିନ ଘେର ପିଠାପଣା ଆଦି ବ�sନ ପ�aୁତ 

କରାଯାଇଥାଏ । ଯାହାକୁ େସବନ କରି ସମେa ଖୁସିେର ଦିନ କାଟିଥା|ି। 

 ଓଡ଼ିଶାକୁ ଦgିଣ-ପ�ିମ େମୗସୁମୀ ବାୟୁର ଆଗମନ ଫଳେର ଓଡ଼ିଶାବାସୀ ତÂର 
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େହାଇ ପଡ଼|ି କୃଷିକାଯ�� କରିବା ପାଇଁ । ସାଧାରଣତଃ କମ�ଜsାଳ ପରିେବଶ ମଧ�େର 

ଉ�ଳୀୟମାେନ ମହାଆଡ଼bର ଓ ମଯ��ାଦାର ସହ ପାଳିଥା|ି ବହୁ ପବ�ପବ�ାଣି ଓ ଯାନିଯାତ� ା 

। େସଥିପାଇଁ ଆମର ଏହି ଓଡ଼ିଶା ସଂ:ୃତି ସମୃ� ରାଜ� ଭାେବ ମହିମାମuିତ । ଓଡ଼ିଶା 

ଏକ କୃଷି ପ�ଧାନ ରାଜ� ଦୃ�ିରୁ ଏଠାେର କୃଷିଭି_ିକ ବା କୃଷି ସbtୀୟ ପବ�ପବ�ାଣି ପାଳନ 

େହବା ସ୍ଵାଭାବିକ । ଏତଦ୍ ବ�ତୀତ େଦବେଦବୀ, ବିଷୟେର େଲାକ ବିଶ¡ାସ ଓ 

ପର�ରାଗତ ଭାେବ ପବ�ପବ�ାଣି ମହାସମାେରାହେର अନୁ.ିତ େହାଇଥାଏ। 

 ଆମ ସଂ:ୃତିେର ପ�ଚଳିତ ପବ�ପବ�ାଣି ଓ ଓଷାବ�ତ ଗୁଡ଼ିକ ମଧ�ରୁ अଧିକାଂଶ  ତିଥି 

ଓ ବାରକୁ େକE�କରି େହାଇଥାଏ । ତିଥିମାନ, ମଧ�େର अମାବାସ�ା, ପ!ୂ{ମା, ଏକାଦଶୀ, 

ସଂକ� ା|ି ଓ ଚତୁ��ଶୀ ପ�ଧାନ । ପ�ାୟତଃ ପ�େତ�କ अମାବାସ�ା େଗାଟିଏ େଗାଟିଏ ପବ�ଦିନ 

। ଏହି अମାବାସ�ା ମଧ�େର ମହାଳୟା अମାବାସ�ା, ଦୀପାବଳୀ अମାବାସ�ା, ସ�ପୁରୀ 

अମାବାସ�ା, ଜାଗର अମାବାସ�ା, ଚିତାଲାଗି अମାବାସ�ା ପ�ଧାନ । େସହିପରି ପ!ୂ{ମା କଥା 

ବିଚାର କେଲ େପୗଷ ପ!ୂ{ମା, କା_{କ ପ!ୂ{ମା, େବୖଶାଖ ପ!ୂ{ମା, େଦବସiାନ ପ!ୂ{ମା, 

अଗିଲାଗି ପ!ୂ{ମା, େଦାଳ ପ!ୂ{ମା, କୁମାର ପ!ୂ{ମା, ଇEୁ ପ!ୂ{ମା ଇତ�ାଦି େଗାଟିଏ େଗାଟିଏ 

ପବିତ�  ଦିନ େହାଇଥିବାେବେଳ ଠିକ୍ େସହିପରି ଏକ ପବିତ�  ଦିବସ େହଉଛି ଗହG ା ପ!ୂ{ମା 

ବା ରାgୀ ପ!ୂ{ମା । ଉj ଦିବସଟି ତିେନାଟି କାରଣ େଯାଗଁୁ ସନାତନ ଧମ�େର ପବିତ� ତା 

ବହନ କରିପାରିଛି । ପ�ଥମତଃ, ଗହG ା ପ!ୂ{ମାେର ପ�େତ�କ ଭଗiୀ ତା’ର ଭାଇକୁ ଶ��ାର 

ସହିତ ରାgୀ ପିtାଇଥାଏ । ଦି¡ତୀୟତଃ, ଭଗବାନ ଶ�ୀବି�ୁ, अ�ମ अବତାର ଯାହାକି 

ଶ�ୀବଳରାମ, ଜନG  ଦିବସ ରୂେପ ପରିଗଣିତ େହାଇଥାଏ । େସ ମାତା େରାହିଣି, ଗଭ�ରୁ 

ଜନG ଲାଭ କରିଥିେଲ ଓ ତା,ୁ କୃଷିର େଦବତା ରୂେପ ଗ�ହଣ କରାଯାଏ । अ|ିମ କାରଣଟି 

େହଉଛି ଶ�ାବଣ ମାସର ଶୁକÆପg ଦଶମୀଠାରୁ ଭାଦ�  ମାସର କୃ�ପg ପ�ତିପଦା ପଯ��| 
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ଶ�ୀଜଗନi ାଥ, ପବିତ�  ଝୁଲଣଯାତ� ା अନୁ.ିତ ହୁଏ । େକବଳ ଶ�ୀମEିର ବା ଶ�ୀେgତ� େର 

ନୁେହଁ, ସମଗ� ଉ�ଳେର ଏହା ପ�ଚଳିତ । େତଣୁ ରାgୀ ପ!ୂ{ମା ଏହି ସମୟ ସୀମା ମଧ�େର 

ପଡୁଥିବାରୁ ସ�ବତଃ େଲାକାଚାରେର ଶ�ାବଣ ମାସର ପ!ୂ{ମାକୁ ମଧ� ଝୁଲଣ ପ!ୂ{ମା 

କହିବା ସମୀଚୀନ ମେନହୁଏ । 

 ସନାତନ ଧମ�େର ରgାବtନ ଦିନ େଗାପଜୂା ପ�ଚଳନ अଛି । ଏହି ଦିନ ପ�େତ�କ, 

ଘେର ଘେର ଗାଈ, ବଳଦ ପ�ଭୃତି ପଜୂା अ��ନା େହବା ବିେଧ ନିହିତ । ସ�ବତଃ ଏହି 

କାରଣରୁ ଶ�ାବଣ ପ!ୂ{ମାକୁ ଗହG ା ପ!ୂ{ମା କହିବା अସzତ ନୁେହଁ ବରଂ अଧିକ  ଯୁjିଯୁj । 

େଗାମାତା,ୁ କାହZକି େଗା-अ�ମୀ ବା ଶୁକÆ  अ�ମୀ, ଫାଲ୍ ଗୁନ ପ!ୂ{ମା ବା େଦାଳ ପ!ୂ{ମା 

ବ�ତୀତ ଶ�ାବଣ ପ!ୂ{ମା ବା ବଳେଦବ ମହାପ�ଭୁ, ଜନG  ତିଥ ଦିନ େଗା-ପଜୂା ଓ 

ଉପାସନାର ବିଧ ପ�ଚଳିତ । ଏହି ଦିନ ଗାଈେଗାରୁମାନ,ୁ ପୁ�ମାଳେର ସଜିତ କରାଇ 

ତା’ର ମaକେର ସିEୂର ଚEନାଦି ଲଗାଇ ବିଭିନi  େଭାଜ� ପଦାଥ�ମାନ ଖାଇବାକୁ ଦିଆଯାଏ 

। ଏହା ବିେଶଷତଃ େଗାପାଳ ପରିବାରେର ବିମତ ଭାେବ ପାଳନ କରାଯାଏ । ବଳେଦବ 

ମଧ� େଗାପାଳ ଜାତିେର ଜନିG ତ େହାଇଥିେଲ । ତା,ୁ ଉ�ଳୀୟମାେନ କୃଷିର େଦବତା 

ଭାେବ ଗ�ହଣ କରିଥା|ି ଏବଂ ତା,ର ଆୟୁଧ ମଧ� ଲzଳ ଓ ମଷୂଳ ରୂେପ ଦୁଇ ହaେର 

େଶାଭା ପାଇଥାଏ । 

 ଏହି ପବ� ଶ�ାବଣ ପ!ୂ{ମା ଦିନ ପାଳନ କରାଯାଇଥାଏ । ଶ�ାବଣ ମାସର ପ�ତି 

େସାମବାର ଶିବ ମEିରେର ଜଳଲାଗି ସହ  ପ!ୂ{ମାେର ଏହି ପବ� ବହୁତ ଆଡ଼bର ସହିତ 

ପାଳିତ େହଇଥାଏ ।  

 ଉ_ରଭାରତେର ଏହି ପବ� କାଜରି ପ!ୂ{ମା ଭାେବ ଜଣାଶୁଣା । ଭଲ ଫସଲ 

ଉÂାଦନ ପାଇଁ ଏହି ଦିନ େଦବୀ,ୁ ପଜୂା କରାଯାଇଥାଏ । ଉ_ର ପ�େଦଶ, ମଧ� ପ�େଦଶ 
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ଓ ଛତିଶଗଡ଼ର େକେତକ �ାନେର ଏହା ପାଳିତ େହଇଥାଏ । େତେବ ଦgିଣ ଭାରତେର 

ଏହି ତିଥିକୁ अବନୀ अୱି*ମ୍ ରୂେପ ପାଳନ କରାଯାଇଥାଏ । अନ� ରାଜ�ମାନ,େର ଏହି 

ଶ�ାବଣ ପ!ୂ{ମାର ପବ� ଭିନi  ରୀତିେର ପାଳିତ େହଇଆସୁଛି । ଗୁଜରାଟ, ମହାରା�� , 

େଗାଆ, କ!�ାଟକ ଆଦି �ାନେର ଶ�ାବଣ ପ!ୂ{ମାକୁ ନାରିେକଳ ପ!ୂ{ମା ଭାେବ ପାଳିତ 

େହଇଥାଏ । ଏହି ଦିନ ସମଦୂ�  େଦବତା ବରୁଣ,ୁ ନାରିେକଳ ବା ନଡ଼ିଆ ପ�ଦାନ 

କରାଯାଏ।ବଳଭଦ� ,ୁ ସ�ାନ ଜଣାଇ ଏହିଦିନ େଗାମାତା,ୁ ପଜୂା କରାଯାଏ । 

େସମାନ,ୁ ଗାେଧାଇ ଦିଆଯାଇ ତା, ଶିzେର ରାଖୀ ବାtିବା ଏବଂ ପିଠା ଖାଇବାକୁ 

େଦବାର ପର�ରା ରହିଛି । ବ� ାହG ଣମାେନ ଏହି ଦିନ ମhରା ପଇତା ମଧ� ପ�ଦାନ 

କରିଥା|ି, ଏହି ପଇତା ପିtିେଲ ବ�ହG ରାgସ କବଳରୁ ମୁjି ମିେଳ େବାଲି ମଧ� ବିଶ୍ଵାସ 

ରହିଛି। 

 ରାgୀ ପ!ୂ{ମା ବା ଗହG ା ପ!ୂ{ମା।ମୁଖ�ତଃ ଏକ ହିEୁ ପବ� ଯାହା ଭାରତେର ଓ 

ଭାରତବାସୀ, ଦ୍ଵାରା ପାଳନ କରାଯାଏ । ଏହି ପବ� ଭାଇ ଓ ଭଉଣୀ, ମଧ�େର 

ବtୁତ୍ଵକୁ ଦୃଢ଼ କରିଥାଏ । ଏହି ଦିନ ଭଉଣୀ ଭାଇ ହାତେର ରାgୀ ବାtିଥାଏ ଓ ତାର 

ଉ�୍ଵଳ ଭବିଷ�ତ ପାଇଁ ପ�ାଥ�ନା କରିଥାଏ, ବଦଳେର ଭାଇ ତାର ଭଉଣୀକୁ ରgା 

କରିବାର ସଂକ} େନଇଥାଏ ।ଏହି ପବ� ଶ�ାବଣ ମାସର ପ!ୂ�ମୀ ଦିନ ପାଳନ 

କରାଯାଇଥାଏ ।େତେବ अନ� ରାଜ�ମାନ,େର ଏହି ଶ�ାବଣ ପ!ୂ{ମାର ପବ� ଭିନi  

ରୀତିେର ପାଳିତ େହଇଆସୁଛି । ଗୁଜରାଟ, ମହାରା�� , େଗାଆ, କ!�ାଟକ ଆଦି �ାନେର 

ଶ�ାବଣ ପ!ୂ{ମା ନାରିେକଳ ପ!ୂ{ମା ଭାେବ ପାଳିତ େହଇଥାଏ । ଏହି ଦିନ ସମଦୂ�  େଦବତା 

ବରୁଣ,ୁ ନାରିେକଳ ବା ନଡ଼ିଆ ପ�ଦାନ କରାଯାଏ । ଉପକୂଳବ_�ୀ अ�ଳ, ବିେଶଷ କରି 

େଯଉଁମାେନ ନିଜର ଗୁଜରାଣ େମ©ାଇବା ପାଇଁ ସମୁଦ�  ଉପେର ନିଭ�ର କରିଥା|ି େସମା, 
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ପାଇଁ ଏହି ପବ� ଯେଥ� ମହ_୍ଵ ରେଖ । ଗୁଜରାଟେର ଏହି ଦିନ ପବିେତ� ାପନ ମଧ� 

ପାଳିତ େହାଇଥାଏ । ଶ�ାବଣର ପ�ତି େସାମବାର ଶିବ ମEିରେର ଜଳଲାଗି ସହ ପ!ୂ�ମୀେର 

ଏହି ପବ� ବହୁତ ଆଡ଼bର ସହିତ ପାଳିତ େହଇଥାଏ । ଉ_ରଭାରତେର ଏହି ପବ� କାଜରି 

ପ!ୂ{ମା ଭାେବ ଜଣାଶୁଣା। ଭଲ ଫସଲ ଉÂାଦନ ପାଇଁ ଏହି ଦିନ େଦବୀ,ୁ ପଜୂା 

କରାଯାଇଥାଏ । େତେବ ଏହା ସବୁ �ାନେର ନୁେହଁ, �ାନୀୟ ଭାେବ ପାଳିତ େହାଇଥାଏ । 

ଉ_ର ପ�େଦଶ, ମଧ� ପ�େଦଶ ଓ ଛତିଶଗଡ଼ର େକେତକ �ାନେର ଏହା ପାଳିତ େହଇଥାଏ 

। େତେବ ଦgିଣ ଭାରତେର ଏହି ତିଥିକୁ अବନୀ अୱି*ମ୍ ପାଳନ କରାଯାଇଥାଏ । 

ଏହାକୁ ଓଡ଼ିଶାର ବ� ାହG ଣଶାସନେର ଶ�ାବଣୀ େବଦଉପାକମ� ମଧ� କୁହାଯାଏ । 

ବ� ାହG ଣମାେନ ଏହିଦିନ ପବିତ�  ବୁଡ଼ ପକାଇ େଶBାକ ଉ�ାରଣ ସହ ଯେ�ାପବୀତ ଧାରଣ 

କରିଥା|ି । ବ� ାହG ଣ, ଦ୍ଵାରା କରାଯାଉଥିବା ଉ�ବକୁ ବ� ହG ୟ� ମଧ� କୁହାଯାଏ। 

 ପବିତ�  ରାgୀ ପ!ୂ{ମା। ଭାଇ-ଭଉଣୀ, ମଧ�େର ପବିତ�  ବtନର ପ�ତୀକ େହଉଛି 

ଏହି ରାgୀ । ପିଲାଠୁ ବୟ:, ପଯ��| ସମa, ମନେର ଉ�ାହ । ଏଥିପାଇଁ ଗଁାରୁ 

ସହର ସବୁଠି ଉ�ବମୁଖର ପରିେବଶ ।ସାରା େଦଶେର ହସଖୁସି ଓ ଆନE ଉଲB ାସେର 

ପାଳିତ ହୁଏ ରାgୀ ପ!ୂ{ମା। ଆଜି ଶ�ୀବଳଭଦ� , ଜନG  ତିଥିେର ଶ�ୀମEିରେର ସ¡ତ� 

ରୀତିନିତି अନୁ.ିତ େହବ। ଆଜି ସୁଦଶ�ନ ମହାପ�ଭୁ ଚଉଦଳେର ବିେଜ େହାଇ ମାକ�u 

ପୁ�ରଣୀେର ବିେଜ କରିେବ। ମୁଖ�ତଃ ଏହା ଏକ ହିEୁ ପବ� ଯାହା ଭାରତେର ଓ 

ଭାରତବାସୀ, ଦ୍ଵାରା ପାଳନ କରାଯାଏ । ଏହି ଦିନ ଭଉଣୀ ଭାଇ ହାତେର ରାgୀ 

ବାtିଥାଏ ଓ ତାର ଉ�୍ଵଳ ଭବିଷ�ତ ପାଇଁ ପ�ାଥ�ନା କରିଥାଏ, ବଦଳେର ଭାଇ ତାର 

ଭଉଣୀକୁ ରgା କରିବାର ସଂକ} େନଇଥାଏ ।ବ� ାହG ଣମାେନ ଏହି ଦିନ ମhରା ପଇତା 

ମଧ� ପ�ଦାନ କରିଥା|ି, ଏହି ପଇତା ପିtିେଲ ବ�ହG ରାgସ କବଳରୁ ମୁjି ମିେଳ େବାଲି 
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ମଧ� ବିଶ¡ାସ ରହିଛି ।ଶ�ାବଣ ମାସେର ଶୁକÆ  ପg ଦଶମୀଠାରୁ ଭାଦ� ବ ପ�ତିପଦ ପଯ��| 

୭ଦିନ ଏହି ଝୁଲଣ ଯାତ� ା ପବ� ପାଳନ କରାଯାଏ । ଭଗବାନ କୃ� ଏବଂ ରାଧା ଏହି ବଷ�ା 

ଋତୁେର େଦାଳି େଖଳି ଆନE େନଇଥା|ି । ରାଧା କୃ�,ୁ ଝୁଲଣେର ସଜାଯାଇ େଦାଳି 

େଖଳା ଯାଇଥାଏ। 

 ରାgୀ ପ!ୂ{ମା ଏମିତି ଏକ ପବ� ଯାହାର अେପgା ସବୁ ଭାଇ ଭଉଣୀ କର|ି। ଏହି 

ଦିନ ଭଉଣୀ, ଭାଇ ହାତେର ରାgୀ ବାtିଥାଏ।ପ�ତି ବଷ� ସମଗ� ଭାରତେର ଏହି ପବ� 

େବଶ ଧୁମ୍ ଧାମ୍ େର ପାଳନ କରାଯାଏ। ଭାଇ ଭଉଣୀ, େପ�ମର ପ�ତୀକ ବା ସାgୀ େହଉଛି 

ରାgୀ ପ!ୂ{ମା।ଏହି ଦିନ ମଧ� ଭଗବାନ ବଳରାମ, ଜନG ଦିନ ।  ରାgୀ ପ!ୂ{ମାେର 

ଭଉଣୀ ନିଜ ଭାଇ ହାତେର ରାgୀ ବାtିବା ସମୟେର ଭାଇର अଧିକ ଆୟୁ ପାଇଁ ପଜୂା 

କରିଥାଏ। ଏହା ସହ ଭଉଣୀ ଭାଇର ଉ��ଳ ଭବିଷ�ତ ପାଇଁ ମଧ� ପ�ାଥ�ନା କରିଥାଏ। 

अପରପgେର ଭାଇ ନିଜ ଭଉଣୀକୁ ସବୁେବେଳ ରgା କରିବା ସହ ସବୁ ସମସ�ାରୁ ଉ�ାର 

କରିବା ପାଇଁ ସଂକ} େନଇଥାଏ। 

 
 
 
 

 
 

 
अଧ�ାପକ େସୗଭାଗ� ରsନ ମହାପାତ�   

ଟିଟିଲାଗଡ, ବଲାzୀର  
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ବିaାରବାଦ ଉପେର ବିକାଶବାଦ ଭାରିବିaାରବାଦ ଉପେର ବିକାଶବାଦ ଭାରିବିaାରବାଦ ଉପେର ବିକାଶବାଦ ଭାରିବିaାରବାଦ ଉପେର ବିକାଶବାଦ ଭାରି    

 ବହୁତ ଦିନତେଳ େକଉଁ ଏକ ଟିଭି ଧାରାବାହିକରୁ କାହାଣୀଟିଏ 

ମେନପେଡ େଯ େଗାଟିଏ ରାଜ�ର ରାଜା, ଜୀବନରgା କରିଥିବା 

ଜେନୖକ ପ�ଜା ପରଶୁକୁ ରାଜା ପୁର:ାର େଦବାକୁ ହZେଲ। କଟୁଆଳ 

ହାତେର େସହି ପରଶୁକୁ ଡକାଇ ତା’ର ମନବାଂଛା ବିଷୟେର अବଗତ େହାଇ 

ଜାଣିପାରିେଲ େଯ ସିଏ ପୁର:ାର ବାବଦକୁ କିଛି ଜମି ଆଶାକରୁଛି। ରାଜା ଖୁସିେହାଇ 

କହିେଲ, ‘କାଲିପ�ଭାତେର ତୁେମ ରାଜପ�ାସାଦକୁ ଆସ। ରାଜପ�ାସାଦର ଦୁଆରବt ଛୁଇଁ 

ଠିକ୍ ସେୂଯ��ାଦୟ ସମୟେର ବାହାରିଯିବ। ତୁେମ େଯଉଁସବୁ ଜମିରିପେଟ ବୁଲି ଠିକ୍ 

ସଯୂ��ାaର ମୁହୂେ_� ପବୂ�ରୁ େଫରିଆସି େସହି ରାଜପ�ାସାଦର ଦୁଆରବt ଛୁଇଁେଦବ, େସ 

ସମaଜମି ତୁମର େହାଇଯିବ।’ େଲାକଟି ଆନEେର ବିେଭାର େହାଇଗଲା। ଘରକୁ େଫରି 

ପରଶୁ ରାତିପାହିବାକୁ अେପgା କଲା। ରାତିସାରା अନିଦ� ା ଓ ଉ�ାହ େହତୁ ପରଶୁର 

ବଳକମି ଶରୀର ଦୁବ�ଳ ଲାଗିଲା। କିh ରାଜା, ନିେ��ଶାନୁସାେର ସେୂଯ��ାଦୟ अଧଘଂଟା 

ପବୂ�ରୁ ରାଜପ�ାସାଦେର ହାଜର େହଲା। ମନେର अଭିଳାଷ अେନକ, ଆଶା अସୁମାରୀ। 

ଆଜିର ସt�ାେର ସିଏ େହବ ଜମିଦାର। କାଲିର ସେୂଯ��ାଦୟ ସହ ତା’ର ଭାେଗ�ାଦୟ 

େହବ। ଆେବ ପରଶୁ ଯାେବ ପରଶୁ ଆଉ େକହି କହିବାକୁ ସାହସ କରିେବନି। 

अତିକମେର ପଚାଶ ଏକରରୁ ଷାଠିଏ ଏକର ସ�_ି ଚାରିପେଟ ସିଏ ନି�ିତ ଭାବେର 

ବୁଲିଆସିବ। ଏେତବଡ ଜମିଦାର େହଲାପେର ସମa, ମୁହଁରୁ ବାହାରିବ ବାବୁ 

ଇଂ ବିଦ�ାଧର ପuା 
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ପରଶୁରାମ୍। ଜମିଦାର େହଲା ପେର ଭଳିଭଳି ରzେବରz େପାଷାକ ପିtିବ। ଯାହା 

ଇkା ତାହା କିଣି ଖାଇବ। େଦଶବିେଦଶ ତୀଥ�କରି ସବୁ ଦଶ�ନୀୟ �ାନ ବୁଲିବ। 

ଚାକରବାକର ରଖି अେୟସେର କାଳାତିପାତ କରିବ। ପବୂ�ଦିଗେର ସିEୁରା ଫାଟିଲା 

େବଳକୁ ରାଜପ�ାସାଦର ଦୁଆରବtେର ହାତଛୁଆଁଇ ରଖିଲା। ସରୁୂଜଉଇଁବା ମାେତ�  

େଦୗଡିବ। ରାଜା, ନିେ��ଶେର ଆରgୀମାେନ ପରଶୁର ପେଛପେଛ େଦୗଡିବା ପାଇଁ  

ପ�aୁତ ରହିେଲ। େସ ଶୁଭସମୟ ଆସିଲା। ପରଶୁ ଆେଗଆେଗ େଦୗଡିଲା, ପେଛପେଛ 

ରାଜା, େଲାକ। ସଯୂ��ମାହାପ�� ମୁuଉପେର େହଲାରୁ ଭାବିଲା अଧାସମୟ ଆଗକୁ 

ଆସିଲିଣି, ଏେବ େଫରିବାକୁ େହବ। କିh ଟିକିଏ ଆଗେର ବିରାଟବଡ ଜଳାଶୟ। ଭାବିଲା 

ଏହି ଜଳାଶୟଟି େମା’ଜମିର ଜଳେସଚନର କାମେର ଆସିବ। ଏଇଟା ତ ନିହାତି 

ଦରକାର। େଫରିଲାେବେଳ ଟିକିଏ େଜାରେର େଦୗଡିେଲ ପହଁଚିଯିବ। 

 େଲାଭ ସbରଣ କରିନପାରି େସ ଜଳାଶୟ ଚାରିପେଟ ବୁଲୁବୁଲୁ अପରାହi  ଦୁଇଟା 

େହାଇଗଲା। ପରଶୁ େଦୗଡିେଦୗଡି ଧଇଁସଇଁ େହବାକୁ ଲାଗିଲା। ଆରgୀମାେନ କB ା| େହାଇ 

ପଡିେଲ। अଶ¡ାେରାହୀମାେନ अଧାରାaାେର ସକାଳୁ ଆସିଥିବା ଆରgୀମାନ,ୁ ବିଶ�ାମ 

କରିବାକୁ କହି ପରଶୁର ପେଛପେଛ अନୁଗମନ କେଲ। ଦିଗବଳୟର अ} ଉପରକୁ ସଯୂ�� 

ଥିବାେବେଳ ପରଶୁ େଦଖିଲା ରାଜପ�ାସାଦ ଆଉରି ଆଗକୁ ଚାରିେକାଷ ବାଟ अଛି। ପାଦ 

ଚଳୁନାହZ। ଶରୀର ବଳଶନୂ�। ସେୂଯ��ାଦୟରୁ ଏପଯ��| अଧିକ ଜମି अଧିଗ�ହଣ 

କରିବାପାଇଁ ଘଡିଏ ବି ବିଶ�ାମ କରିନି କି ଖାଦ�ପାନୀୟ କିଛି ପାଟିେର େଦଇନି। ତଥାପି 

ହାରିଲାନି। ବହୁତ କ�େର ତିନିେକାଷ अତିକ�ମ କଲାପେର େଗାେଟ ଖାଲେରପଡି 

ଆ²ୁଗ²ି ଛିuିଗଲା। ଘୁଷୁରିଘୁଷୁରି अଧାେକାଷ ଯିବାପେର େବେହାସ େହାଇଗଲା। 



ଆହ� ାନ
 ଇ-ପତି� କ

ା 

ଆହ� ାନ ଇ-ପତି� କା, ପ�ଦଶ ବଷ�, अ�ମ ସଂଖ�ା, अଗ� ୨୦୨୦ Magazine Downloaded from www.aahwaan.com 

ଆହ� ାନ ଇ-ପତି� କା ସ�ୂ!� ନିଃଶୁ$ ବିତରଣ େହତୁ ଡା େଜ�ାତି ପ�ସାଦ ପ*ନାୟକ, -ାରା ପ�ତି.ିତ ଓ ପ�କାଶିତ    Aahwaan.com  Aahwaan.com  Aahwaan.com  Aahwaan.com     586 

ପେଛପେଛ ଆସୁଥିବା अଶ¡ାେରାହୀମାେନ ମୁହଁେର ପାଣିଛିଂଚିବାରୁ ପରଶୁର େଚତା 

େଫରିଲା। ସେzସେz ପ�ିମ ଦିଗକୁ ହZ ପୁଣି େଦୗଡିଲା। ସଯୂ�� ବୁଡିବାକୁ अ}ବାକି 

ଥାଏ। ସଯୂ��କୁ ଚାହZଚାହZ େଦୗଡିବା େବେଳ େଗାଟିଏ ପଥର ଝୁଂଟି ପୁଣିଥେର ପଡିଗଲା େଯ 

ଆଉ ଉଠିପାରିଲାନି। େସହିଠାରୁ ରାଜପ�ାସାଦର େସହି ଦୁଆରବt ମାତ�  ପଚାଶଫୁଟ 

ଭିତେର। ସାରା ଶରୀରେର gତେହାଇ ରj େବାହୁଥାଏ। ତା’ର େସ’ସବୁକୁ ତିେଳମାତ�  

ଖାତିର ନଥାଏ। ଗତରାତିର अନିଦ� ା, ଦିନଯାକ ବିଶ�ାମ ନାହZ କି ଖିଆପିଆ ନାହZ। 

ଘୁଷୁରିଘୁଷୁରି ରାaାଉପେର େକାଡିଏଫୁଟ अତିକ�ମ କଲାପେର ପ�ଚୁର ରjସ�ାବ େହତୁ 

ରାଜପ�ାସାଦର େସହି ଦୁଆରବt ଆଡକୁ ହାତ ଲbାଇ ଆଖି ବୁଜିେଦଲା। େସହିଠାେର 

ପରଶୁର ପ�ାଣବାୟୁ ଉଡିଗଲା। ମାତ�  ଦଶଫୁଟ ଦୂରତା ପାଇଁ େସ ସବୁତକ ଜମି ହେରଇବା 

ସେzସେz ନିଜପ�ାଣର ବି ଆହୁତି େଦବାକୁ େହଲା। ପ�ାୟ ବିaାରବାଦୀ ଚି|ାଧାରା 

ରଖୁଥିବା େଲାକମାନ,ୁ କି େଦଶମାନ,ୁ ଏହି ଫଳ େଭାଗିବାକୁ ହୁଏେବାଲି ନିଃସେEହେର 

କୁହାଯାଇପାେର। ଏକବିଂଶ ଶତା�ୀର ବିଶ¡ ବିaାରବାଦୀ,ର ନୁେହଁ ବରଂ 

ବିକାଶବାଦୀ, ସପgେର େହବାଭଳି अନୁମାନ କରାଯାଏ। 

 ଏେବ ଚୀନର ବିaାରବାଦୀ ମେନାଭାବ େଯାଗଁୁ ଭାରତ ସହିତ ଗୁରୁତର ମତେଭଦ 

ସୃ�ି େହାଇଛି। ଭାରତର ସୀମା ସମସ�ା କହିେଲ ମୁଖ�ତଃ ଚୀନ୍ ସମସ�ା। ଚୀନ୍ଠାରୁ 

ଭିତିରିଆ ସମଥ�ନ ପାଇ ଉ_ର-ପ�ିମ ଦିଗେର ପାକି�ାନ ଭାରତ ସହିତ ବାରbାର 

ସିଜ୍ଫାୟାର୍ ଉଲB Ãନ କରିବାେର ଲାଗିଛି। ଚୀନ ଓ ଭାରତ ଉଭେୟ ପୃଥିବୀର ପ�ାଚୀନ 

ସଭ�ରା��। ପର~ର ପେଡାଶୀ ଥିବାେହତୁ ଧାମ{କ, ସାଂ:ୃତିକ, अଥ�େନୖତିକ ଓ 

ରାଜେନୖତିକ ସ�କ� ପୁରାକାଳରୁ अଛି। ଦିେନ ବୁ�େଦବ, ବାଣୀ ପୁରା ଏସିଆ 
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ମହାେଦଶକୁ ବାଟ େଦଖାଉଥିଲା। ସତ� ଓ अହିଂସାର ପଜୂାରୀ ବୁ�,ର ରାaାେର ଚୀନ୍ 

ଚାଲୁଚାଲୁ ହଠାତ୍ ବ�ତିକ�ମ େଦଖାେଦଇଛି। अ�ାଦଶ ଶତା�ୀର ପ�ାର�େର 

ସାମ�ାଜ�ବାଦ ପ�ଭାବରୁ ଉଭେୟ ଚୀନ ଓ ଭାରତ ନିଜକୁ ମୁj ରଖିବାକୁ ନି�ୟ 

କରିଥେଲ। ୧୯୩୭େର ଚୀନ୍ ଓ ଜାପାନ ଭିତେର ଯୁ�େହବା ସମୟେର ଚୀନ୍ପ�ତି ଭାରତ 

ସହାନୁଭୁତି େଦଖାଇ ଜାପାନୀଦ� ବ� ବଜ�ନ କରିବାପାଇଁ ନି�_ି େନଇଥିଲା। ଏହାପେର 

ଚ�ାz କାଇେଶକ୍ ୧୯୪୨େର ଭାରତଭ� ମଣେର ଆସି ଆମ ସ¡ାଧୀନତା ସଂଗ�ାମକୁ ସମଥ�ନ 

ଜଣାଇଥିେଲ। ଚୀନକୁ ଜାତିସଂଘର ସଭ� େଶ�ଣୀଭୁj କରିବାକୁ ଭାରତର ତ�ାଳୀନ 

ପ�ଧାନମ�ୀ,ର अଗ�ଣୀ ଭୁମିକା ଥିଲା, େଯଉଁ ଶjିବଳେର ଚୀନ ପାକି�ାନକୁ ସାହାଯ� 

କରିବାକୁ ଯାଇ ଆଜି ଭାରତକୁ अଡୁଆେର ପକାଉଛି। ସୀମାବିବାଦର अୟଂଆର� ତି�ତ 

ରାଜ�ରୁ। ହିମାଳୟର ଉପରିଭାଗେର ଏହି େଛାଟିଆ ତି�ତ ରାଜ� अବ�ିତ। ଚୀନ 

ସାzେର ୧୯୧୧ ମସିହାେର ସ¡ାଧୀନ େହାଇଥିଲା। ଚୀନର ସଦାସବ�ଦା ନିଜର 

ସାବ�େଭୗମତ¡ ତି�ତ ଉପେର ଜାହିର କରିବାେର ଇkା। କିh ତି�ତବାସୀ,ର 

ସବୁେବେଳ ସ¡ାଧୀନ ରହିବାପାଇଁ ମନ। ତି�ତର େଲାକମାେନ ଦଲାଇଲାମା,ୁ ତା,ର 

ଶାସନମୁଖ� ରୂେପ ମାନ|ି। ଚୀନ୍ ତି�ତକୁ ନିଜସାଥିେର ମିଶାଇେଦବାର ମନସାରଖି 

ଦଲାଇଲାମା,ୁ ବହୁବାର ନିଯ��ାତନା େଦଇଛ|ି। ୧୭୦୬େର ତ�ାଳୀନ ଦଲାଇଲାମା,ୁ 

ମୃତୁ�ଦu େଦଇଥିଲା। ଚୀନ୍ଭୟେର ଦଲାଇଲାମା ଭାରତେର ସସ�ାେନ ରାଜଶରଣାଥ�ୀ 

ପରି अେନକ ବଷ� ବିତାଇଛ|ି। ତି�ତ ଉପେର ଏେବ ବି ଚୀନର େଲାଲୁପଦୃ�ି अଛି ଏବଂ 

ଚୀନର ଏହି ବିaାରବାଦୀ ରାaାେର ଭାରତ କଂଟା େହଉଥିବାରୁ ଚୀନ ଭାରତ ସହ 

ଶତ� �ପରି ଆଚରଣ କରୁଛି। 
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 ୧୯୧୪ ମସିହାେର ବି� ଟିଶ ପ�ତିନିଧି ମ�ାକେମାହନ୍, अଧ�gତାେର ସିମଲାଠାେର 

ଭାରତ-ଚୀନ-ତି�ତ ପ�ତିନିଧିମାନ,ୁ େନଇ ଏକ ସମିGଳନୀର ଆେୟାଜନ େହାଇ ଭାରତ ଓ 

ଚୀନ ସୀମାେରଖା ନି!�ୟ କରାଯାଇଥିଲା ଯାହାକୁ ସଦାେବେଳ ଭାରତ ମାନ�ତା 

େଦଇଆସିଛି। କିh ଚୀନ୍ ଏହାକୁ ଆେଦୗ ମାେନନି। ଏହା ସୀମା  ବିବାଦର ଦି¡ତୀୟ 

କାରଣ। ୧୯୬୨େର ହଠାତ୍ ଚୀନ୍ अରୁଣାଚଳପ�େଦଶ अଂଚଳେର େସୖନ� ମୁତୟନକରି 

अତକ{ତ ଯୁ�େଘାଷଣା କରିବାେବେଳ ଭାରତ ପ�aୁତ ନଥିବାରୁ अେନକ अଂଚଳ 

ଚୀନେସନା କବଳକୁ ଚାଲିଗଲା। ଚୀନ ଭାରତ ସହ ଛଳକପଟର ଆଶ�ୟ େନଇ ହିEୀ-

ଚୀନ ଭାଇଭାଇ କହି ବହୁତ अଂଚଳ ଦଖଲ କରିେନଲା। ଏବକାର ରାଜନୀତି ବିେଶଷ� 

ମାେନ କୁହ|ି େଯ ଏଥିପାଇଁ ପ�କୃତେର ଦାୟୀ ତ�ାଳୀନ ପ�ଧାନମ�ୀ, କିh େସେତେବେଳ 

ତା,ର ଦବଦବା ଆଗେର େକହି ଜେଣ ବି ସତ� କହିବାକୁ ସାହସ କରି ପାରୁନଥିେଲ। 

େତଣୁ ଭାରତର ଏହି ଯୁ�େର ପରାa ଏବଂ ଚୀନର अତିକ�ମଣ ସହ अେନକ ଭାରତୀୟ 

अଂଚଳକୁ ଦଖଲ କରିବାର େଦାଷ ମୁେuଇେଲ ତ�ାଳୀନ ରgାମ�ୀ କୃ� େମନନ୍। ତା’,ୁ 

ପେରାgେର କମୁ�ନି� ପ�ୀତିର ପୃ.େପାଷକ େବାଲି ପରିଚିତ କରାଇ ସବ�ସାଧାରଣେର 

ନିEିତ କରାଗଲା। ଭାରତର ଉ_ର-ପ�ିମ ସୀମା|େର अବ�ିତ ସିଆ-ଚୀନ अଂଚଳ ବି 

ସୀମା ବିବାଦର ତୃତୀୟ କଡି। ୧୯୬୨ ଯୁ�ପେର ଚୀନ୍ ଏହାକୁ ଚାଲାକକରି ପାକି�ାନକୁ 

େଦଇେଦଇଛି, କିh ନିଜ ଆୟ_େର ରଖିଲାପରି ରଖିଛି। ଏହି ବାଟେଦଇ ଚୀନ୍ ଓ 

ପାକି�ାନର ଗମନାଗମନ ପଥ ଏବଂ ସଡକ ପରିବହନ ବ�ବ�ା ଚାଲିଛି, ଯାହାକି ସାମରିକ 

ଦୃ�ିେକାଣରୁ ଭାରତ ପାଇଁ अତ�| ଗୁରୁତ¡ପ!ୂ�। ଭାରତର କିଛି ତୁzେନତା,ର ଚାଇନା 

ପ�ୀତି ଆଗେର ମାତୃଭୁମିର େପ�ମ କମ ପଡିବାରୁ େସ ସଂସଦେର କହିଥିେଲ, ‘अକସାଇ-
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ଚୀନେର ଦୁବଘାସ ବି କअଁଳୁନି, ଚୀନ୍ େନଉ।’ ଭାରତର अକସାଇ-ଚୀନ୍ ଉପେର ନ�ାଯ�� 

अଧିକାର ଥାଇମଧ� ଚୀନ ଜବରଦaି अଧିକାର କରି ଏପଯ��| ତା अଧିନେର ରଖିଛି।  

 ଏେବ अେନକକିଛି ପୁରୁଣାତଥ� ଧିେର ଧିେର େଲାକେଲାଚନକୁ ଆସୁଛି। େକବଳ 

ମାତ�  େଗାଟିଏ ପରିବାର ବିେଦଶରୁ ଭାରତ ଆସି ତିନିଭାଇ, ସh�ିକରଣ ପାଇଁ अଖu 

ଭାରତକୁ ଭାଗ ଭାଗ କରାଯାଇ ଧାରା୩୭୦ ଓ ୩୫(କ) ଭଳି େକେତକ ନିୟମମାନ ତିଆରି 

କରାଯାଇଥିଲା। ଏେବ ଗଲୱାନ ଘାଟିେର କ’ଣ ବାସୁମତି ଚାଉଳ ଚାଷ େହଉଛି? 

େଯଉଁଦଳର େନତା ଦିେନ ଘାସ କअଁଳୁନଥିବା କହି अକସାଇ-ଚୀନ ଛାଡିେଦେଲ େସମାେନ 

ଯଦି ଆଜି gମତାେର ଥାଆେ| େତେବ ଚୀନ ଗଲୱାନ୍ ଘାଟି ଦଖଲକରି ସାର|ାଣି। 

ଭାଗ�ଭଲ ଭାରତବାସୀ େସମାନ,ୁ ଭଲେର ଚିହିi  gମତା ବାହାେର ରଖିଛ|ି। େଯଉଁ 

ଦଳର ତିନିପୁରୁଷ, ମୁଖିଆ, ନଁାେର ୧୯୬୨େର ଚୀନ୍ସହ ଭିତିରିଆ ସଲାସୁତୁରା, 

େଦଶେର ଜରୁରୀକାଳୀନ ପରି�ିତି େଘାଷଣା ଓ େବାଫସ� ପରି ସାÃାତିକ େଦଶେଦ� ାହ 

अଭିେଯାଗମାନ ରହିଛି େସମାେନ ଏ अସମୟେର ବାରbାର ପ�ମାଣମାଗି େସନାର 

ମେନାବଳ ଭାzିବା ସହ ମା ଭାରତୀ ବିରୁ�େର ଚୀନ୍କୁ ସାହାଯ� କରିବାଛଡା अନ�କିଛି 

କରୁନାହା|ି। ଏହି ଘଡିସtି ମୁହୂ_�େର ସମa ରାଜେନୖତିକ ଦଳ ସରକାର, ସପgେର 

ଯିବାେବେଳ େଗାଟିଏ ଦଳ କାହZକି ସବୁଥିେର ପ�ମାଣ େଖାଜୁଛି? ଏଥିେର ବୁ�ିଜୀବୀ 

ମନେମାହନ ସିଂ, ପି. ଚିଦାbରମ୍ ଓ ଶଶିଥରୁର୍ ଶ�ୀପାଳିଆ ମାନ,ପରି ସ¡ରମିଶାଣ ବି 

अତ�| ନିEନୀୟ। େସମାେନ ଭାବୁଛ|ି ପ�ଧାନମ�ୀ େମାଦୀ, ମାନସ�ାନ gତି 

କରିବାକୁ ଏସବୁ କରୁଛ|ି, କିh ପ�କୃତେର ବିଶ¡ ସମୁଦାୟେର ଭାରତର �ିତି ବହୁତ ଦୁବ�ଳ 

େହଉଛି। ଗଣମାଧ�ମମାନ,ୁ अନୁେରାଧ ଏଭଳି ଟୁକୁେଡ ଟୁକୁେଡ ଗ�ାzର ଟି�ଟର 
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ଆକାଉଁଟ୍ ସେEଶକୁ ଗୁରୁତ¡େଦଇ ସମୟ अପଚୟ କରିବା ପରିବେ_� अନ� କିଛି 

ମେନାରsନଧମ�ୀ ଧାରାବାହିକ ପ�ସାରଣ କେଲ ଜନସାଧାରଣ ଉପକୃତ ହୁअେ|। 

 ପ�କୃତେର ସ¡ାଧୀନତାର ଦୁଇବଷ� ପବୂ�ରୁ ଏବଂ ଦୁଇବଷ� ପେର ଯଦି ଭାରତୀୟ 

େଦଶେପ�ମୀ, ମୃତୁ�ସଂଖ�ା େଯାଡାଯାଏ େତେବ ତିରିଶ ଲg ଉପେର େହବ। ଆuାମାନ୍ 

ନିେକାବରର େସଲୁଲାର୍ େଜଲ୍ ଯିଏ େଦଖିଛି, ସିଏ ଭାରତୀୟ େଦଶେପ�ମୀ, ତ�ାଗ 

ସହଜେର ବୁଝିପାରିବ। କିh ଆମ ଇତିହାସ କୁେହ ବିନା ରjପାତେର ଆେମ ସ¡ାଧୀନତା 

ହାସଲ କରିେଛ। େସହିପରି େକେତ ମିଛକଥା ଆେମ ପଢୁେଛ, ‘ସାବରମତିକି ସÑ ତୁେନ 

କରଦିୟା କମାଲ୍। େଦ ଦି ହେମ ଆଜାଦି ବିନା ଖô ବିନା ଢାଲ୍।’ ନିକଟେର ବରି. 

ଓକିଲ ମେହଶ େଜଠାମାଳିନୀ, ଚୀନ୍ ଓ କଂେଗ�ସଦଳର ସ�କ� ବିଷୟେର अନୁସtାନ 

େହବା ଆବଶ�କ अଛି େବାଲି ଦାବୀ ଏେବ ସ�ୂ!� ଯଥାଥ� ମେନହୁଏ। େଦଶେଦ� ାହୀ 

ମାନ, ପାଇଁ କେଠାର ନୂତନ ଏକ ନିୟମ ସୃ�ି କରିବାର ମଧ� ସମୟ ଆସିଛି। ଏପରି 

େହେଲ ଆମର ବିେରାଧୀଦଳର େନତା ତୁu େଖାଲିଲା ପବୂ�ରୁ ମୁu ଖ�� କରିେବ। 

ନେହେଲ ପgୀ ପାଇଖାନା କଲାଭଳି ତଳ ଉପର କିଛି େଦଖିବାର ନାହZ ଯାହା ପାଟିକୁ 

ଆସିଲା ବକିେଦେଲ ଚଳିବ! ଗଣତ�େର ଏହା କ’ଣ କଥାକହିବାର ସ¡ାଧୀନତା! ପେଡାଶୀ 

ଶତ� �େଦଶର ମୁଖିଆ ତା’, କଥାକୁ ଜାତିସଂଘେର କହି ଭାରତକୁ अଡୁଆେର ପକାଇେଲ ବି 

ତା’,ର କିଛି ଚି|ା କରିବାର ନାହZ। ଏସବୁ ଭୁଲପାଇଁ କିଛି ଶାaି ରହିବା ଦରକାର। 

ଏେବ ଇତିହାସର ପ�େତ�କ କଡିକୁ ଆେଲାଚନା ପଯ��ାେଲାଚନା କରି ସଂେଶାଧନ କରିବାର 

ବି ସମୟ ଆସିଛି। ଭାରତବାସୀ ପ�କୃତ ସତ�ଜାଣିେଲ ବହୁତ ଉପକୃତ େହେବ। ନେହେଲ 

ଗଣତ�ର ସୁବିଧା ଆଢୁଆଳେର ଆମରି ଭିତରୁ କିଛି ଘରଢି,ି କୁ�ୀର ସାଜି 
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ବିaାରବାଦୀ, କଥା ଆମ େଲାକମାନ, ମଧ�େର ପ�ଚାରପ�ସାର କରି ଆମ 

ଭାରତମାତାକୁ ବିଶ¡ ଦରବାରେର ନିEିତ କରିବାକୁ ଏମିତି अେନକ ସୁେଯାଗ ପାଇେବ। ଏ 

ସବୁର ପୁନରାବୃ_ି ନେହାଇ ଆଶୁ ସମା�ି େହବା ବାଂଛନୀୟ।  ଭାରତ ଏେବ କେରାନା 

ମହାମାରି ସାzେର ଲଢିଲଢି େବଦମ୍ େହଲାେବଳକୁ କେରାନାର ଜନG ଦାତା େଚୖନା 

ସୀମାବିବାଦେର ଯୁ�ଭଳି �ିତି ଉÂନi  କରୁଛି। ଏତିକିେବଳକୁ ଆମର ଚିରଶତ� � ଜା�� 

କାଶିGରୀେର ଆତ, େଖଳାଇବା େଯାଜନା ସହ ମଝିେରମଝିେର ସୀମାେର ସିଜ୍ଫାୟାର 

ଉଲB ଂଘନ କରି ଗୁଳିବଷ�ଣ କରୁଛି। ବିକାଶବାଦର ଚାଦର ତେଳ ଭାରତ ଶା|ିର ନିଶ¡ାସ 

ମାରିବାକୁ େଖାଜିଲାେବେଳ ବିaାରବାଦୀ ଚୀନ୍ ଭାରତକୁ अ�ିର କରିବା େଯାଜନାେର 

ଲାଗିପଡିଛି। କିh ଏଥର ଆମେସନା େଯଉଁପରି ମୁହଁେତାଡ ଜବାବେଦଇଛି ଏବଂ 

ପ�ଧାନମ�ୀ େମାଦୀ,ର ଲାଦାଖ େଲହ ଗa ଆଦିେର ଚୀନ୍ ଭୟଭୀତ େହାଇ ପଛଘୁଂଚା 

େଦଇଛି ସତ କିh ଆମକୁ ସଦାସବ�ଦା ସଜାଗ ରହିବାକୁ େହବ। ଆଉ େକେବ ବି ଚୀନ୍କୁ 

ବିଶ¡ାସ କରିବା अନୁଚିତ୍। ଚୀନର ଏପରି ନରମା ବ�ବହାରକୁ ଭାରତର ଏକ ବିରାଟ 

କୁଟେନୖତିକ ବିଜୟେବାଲି ବିଶ¡ର ବୁ�ିଜୀବୀମାେନ କହୁଛ|ି ଏବଂ ଚୀନ୍ ଭଲଭାବେର 

ଜାଣିଗଲା େଯ ଆଜିର ନୂଆ ଭାରତ ୧୯୬୨ର ଭାରତଠାରୁ ସ�ୂ!� ଭିନi । ୫୯ଟି ଆପ୍କୁ 

ନିଷି� କରି ଭାରତ ସରକାର ଚୀନ୍କୁ କଡା ଚୁେନୗତି େଦଲାପେର ବିଶ¡ର अେନକ 

ସମୃ�ରା��ମାେନ ଭାରତର ଏହି ପଦେgପକୁ ସ¡ାଗତ କରିଛ|ି। େତଣୁ ଆଜି ବିaାରବାଦ 

ଉପେର ବିକାଶବାଦ ଭାରି େବାଲି ~� େହାଇଯାଇଛି।     
 ବି.େଟକ୍. ସିଭିଲ୍, ଏମ୍.େଟକ୍.(ପରିେବଶ), ଏଲ୍ଏଲି�  

ଏଲ୍-୧୭/୧୫, ପଂଚଶଖା ନଗର, ଡ଼ୁମୁଡ଼ୁମା, ଖuଗିରି, ଭୁବେନଶ¡ର-୭୫୧୦୧୯, 

େମା- ୯୪୩୯୧୨୮୦୫୦ / ୭୯୭୮୦୧୯୦୮୧, bdpanda1@gmail.com 
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ଭୟଭୟଭୟଭୟ    
ଧନ/ଜୀବନ ବିପନi  ଓ ସାମାଜିକ ଦୁନ�ାମ ମଧ�େର  

ମୁଖ�ତଃ ମଣିଷର ସମa ଭୟ େକE� ୀଭୂତ, 

ଯାହା ମାନସିକ ଦୁବ�ଳତା କିbା अ�ାନ ଜନିତ ନିେବ�ାଧତାରୁ ସୃ�ି ! 

ନିଧ�ନ, ଶୃଜନ, ସେଚତନ ସବ�ଦା ନିଭ{କ େହାଇଥା|ି !! 

 ଚରାଚର ଜୀବଜଗତର ସମa ପ�ାଣୀ, ମନେର ଭୟ ରହିଥାଏ ଯାହା ଏକ ପ�କୃତି 

ପ�ଦ_ ଗୁଣ। ମଣିଷ ବ�ତୀତ अନ� ସମa ପ�ାଣୀ, ପାଖେର ଧନ କିbା ସାମାଜିକ 

ସ�ାନର େକୗଣସି ସ�ା ନଥିବାେବେଳ େସମାେନ େକବଳ ନିଜ ଜୀବନ ବିପନi ତା ପ�ତି 

ସେଚତନ ରହିଥା'|ି। େସହିଭଳି ମଣିଷ ମଧ� େସହି ଦୁଇଟି ବିଷୟ ବ�ତୀତ ସବୁଠାରୁ 

अଧିକ ଭୟ କରୁଥା'|ି ଜୀବନ ବିପନi ତାକୁ, ଯାହା ସ�ୂ!� ଭାେବ ଏକ ପ�ାକୃତିକ ଗୁଣ। 

अଥ�ାତ ପ�ାୟତଃ କହିବାକୁ ଗେଲ ସଂସାରର ସମa ପ�ାଣୀ ଏବଂ ମଣିଷ ସାÃାତିକ ଭୟ 

କରିଥା'|ି େକବଳ ନିଜ ଜୀବନକୁ। େହେଲ େକୗଣସି ବାହ� େରାଗ ପ�ତି ସେଚତନ ରହିବା 

ପାଇଁ ମଣିଷ ପାଖେର େଯଉଁ �ାନ अଛି ତାହା अନ�ାନ� ପ�ାଣୀଜଗତେର େଦଖିବାକୁ 

ମିଳୁନାହZ, ଯଦ¡ାରା େସମାେନ अେନକ ସମୟେର ବିଭିନi  େରାଗେର ପୀଡିତ େହାଇ 

ମରିଯାଉଥିବା େଦଖିବାକୁ ମିଳୁଥିବାେବେଳ କାହାର ଆକ�ମଣର ଶିକାର େହାଇ ଜୀବନକୁ 

ପ�ତିରgା କରିବାେର େସମାେନ ମଣିଷଠାରୁ ଯେଥ� ସେଚତନ ଯାହା ମଣିଷ, ପାଖେର 

gୀଣ ମାତ� ାେର େଦଖିବାକୁ ମିଳିବ । େତଣୁ ମଣିଷ ସମାଜେର ସୁରgା ବ�ବ�ା କରାଯାଇ 

ବାହ� ଆକ�ମଣ ଜନିତ ଦାଉରୁ ରgା କରିବା ପାଇଁ ସାଧାରଣ ନିରାପ_ା ବ�ବ�ା 

ପ,ଜ କୁମାର 
ପାଣିଗ�ାହୀ 
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କରାଯାଇଥିବା େହତୁ ଆକ�ମଣ ଜନିତ ଜୀବନବିପନi ତା ଖୁବ କମ େଦଖିବାକୁ ମିଳୁଛି । 

କିh ନିଜ ପ�ତିେରାଧକ gମତା କିbା ବାହ� ଜୀବାଣୁ ଜନିତ େରାଗାକ� ା| େହବାରୁ ନିେଜହZ 

ସତକ� ନରହିେଲ ସାମାଜିକ ବ�ବ�ା ତାହାର ସମାଧାନ ପାଇଁ ଚିକି�ା ବ�ବ�ା ରଖିଥିେଲ 

ମଧ� ସ�ୂ!� ରୂେପ ନି�ିତତା ନଥାଏ ଜୀବନ େନୗକା େକଉଁ ଦିଗକୁ ଯିବ ?! अଥ�ାତ 

େରାଗ ସଂକ�ମଣ ଦାଉରୁ ନିଜକୁ ରgା କରିବା ଦାଇତ¡ ସ�ୂ!�ଭାେବ ବ�jିଗତ ବିର 

ଉପେର ନିଭ�ର । अସେଚତନ ନିେବ�ାଧ ବିେଶଷ କରି େକୗଣସି ବିଷୟକୁ ଗେବଷଣାତG କ 

ଭାେବ ପରୀgଣ କରି ପୁ�ାନୁପୁ� अନୁଧ�ାନ କରିପାରିବାଭଳି gମତା ନଥାଇ अନ�କୁ 

अନୁସରଣ, अନୁକରଣ କରିଲିବା ଉପେର ନିଭ�ର କରୁଥିବା ମଣିଷ अେନକ ସମୟେର 

ବ�ାପକ अସୁବିଧାର ସ��ଖୀନ େହାଇଥା'|ି ! ଆେଲାଚ� ବିଷୟଟିେର ଭୟ ଏବଂ अେହତୁକ 

ଭୟ ଉପେର ଦୃ�ିପାତ କରି ମଣିଷ ମନର ଶ,ା ଜନିତ ଭୟକୁ ତଜ�ମା କେଲ ଜାଣିେହବ 

େଯ.............. 

 େକୗଣସି ବା अେନକ ସମୟେର ମଣିଷ ନିଜ ବୁଝିବା gମତା ବହିଭ�ୂତ ବିଷୟକୁ େନଇ 

अେହତୁକ ଭୟର ସ��ଖୀନ େହଉଥିବା ଏକ ସାଧାରଣ କଥା ! ଉଦାହରଣ ସ¡ରୂପ ଭୁତ ! 

ଆଜିଯାଏ ଭୁତ େକହି େଦଖିନାହା|ି ! କିଛି େଲାକ ଭୁତ େଦଖିଥିବା ଦାବିକରି ସମାଜକୁ 

େଯଉଁ ବିଭ� ା|ିକର ତଥ� ପ�ଦାନ କର|ି ବା ଭୁତର କାରୁକାଯ�� / gମତା ବିଷୟେର 

େଯଉଁଭଳି ବ!�ନା କରିଥା'|ି େସସବୁ ଶୁଣିେଲ ଶରୀରର େଲାମ ଟା,ୁରୀ ଉେଠ ! ଆଉ 

ନିେଜ େଦଖିେଲ ଯାହାେହବ ଭାବନା ବହିଭ�ୁ ତ ବିଷୟ ! େତଣୁ ପ�ାୟତଃ ସମa ମଣିଷ ଭୁତ 

ପ�ତି ଏକରକମ अେହତୁକ ଭୟେର ରହୁଥିବା अସ¡ୀକାର କରିେହବ ନାହZ । େହେଲ ଭୁତକୁ 

ନିେଜ େଦଖିଥିବା ଦାବିକରୁଥିବା ମଣିଷ ଗୁଡିକ ବାaବିକ ଭୁତ େଦଖି ତାହାର ବ!�ନା 

କରିଥା'|ି ନା େସମାନ, ଉେଦଶ� ଭିନi  େସସବୁକୁ ଗେବଷଣାତG କ �ାନ ନଥିବା ମଣିଷ 
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अନୁଶୀଳନ କରିବାେର अସାମଥ�� େହତୁ ଏକ अେହତୁକ ଭ� ା|ିକର ପରି�ିତିେର ଭୟ 

କରିଥା'|ି । अନ� ପgେର କହିବାକୁ ଗେଲ ଭୁତ େଦଖିଥିବା ଦାବି କରୁଥିବା ମଣିଷ ଗୁଡିକୁ 

ଦୁଇ ଭାଗେର ବିଭj କରାଯାଇପାେର ।  େଗାଟିଏ େଗା.ୀ ଭୁତ କାହାକୁ କୁହାଯାଏ, ଭୁତ 

ଦିେଶ େକମିତି ଏବଂ ତାହାର ବାaବ ସତ�ାସତ� କ'ଣ ଇତ�ାଦି ନଜାଣିପାରି େସମାେନ 

େଦଖିଥିବା େକୗଣସି ଦୃଶ�ମାନ, अଦୃଶ� ମାନସର ଆକାରକୁ ଭୁତ େବାଲି ଭାବି ତାହାର 

ପ�େକାପ ଗୁଡିକ ବିଷୟେର ବ!�ନା କରିଥା'|ି ଯାହା ଜନମାନସକୁ ଥରହର କରିଦିଏ । 

ଭୁତ େଦଖିନଥିବା ସାଧାରଣ ମଣିଷ େସସବୁ ବ!�ନା ଗୁଡିକ ଶୁଣି ଏେତ ଭୟଭୀତ 

େହାଇଥା'|ିେଯ େକୗଣସି କାରଣରୁ େସମାନ,ୁ ଭୁତ ନଦିସୁ େବଲି ବିଭିନi  ଉପାୟ 

अବଲbନ କରିଥା'|ି ଯାହା େସମାନ, ମନମାନସକୁ ଶjି େଯାଗାଇଥାଏ । अନ� ଏକ 

େଗା.ୀ ଭୁତ ନେଦଖି ମଧ� ଭୁତର ବ!�ନା ଏେତ ସାÃାତିକ ରୂପେର କରିଥା'|ି ଯାହା ଭୁତ 

େଦଖିଥିବା ମଣିଷ, ଠାରୁ ମଧ� ଆହୁରି କେଠାର େହାଇଥାଏ । େସହିମାେନ ମଣିଷ 

ସମାଜେର ନିଜର କେପାଳକ}ିତ କିbା ପ�ାେୟାଜିତ ବିରଧାରାକୁ େନଇ େଯଉଁ ଭୁତର ଭୟ 

ସୃ�ି କରିଥା'|ି େସମାନ, ଉେଦଶ�କୁ ନବୁଝି अ�ାନ, ନିେବ�ଧ ମଣିଷ ଏେତମାତ� ାେର 

ଭୟଭୀତ େହାଇଥା'|ିେଯ ତାହାର ସତ�ାସତ� କହିବାକୁ ଗେଲ େକବଳ ଚପଲେର ମାରିବା 

ଛଡା ଆଉ କିଛି ବିର ଆସିବନାହZ େସମାନ, ମନକୁ । େତଣୁ େଚତନାଶୀଳ ମଣିଷମାନ, 

ସେଚତନତା େସହି ଭ� ା|ିକର ତଥ�କୁ କାଟୁ ନକରି ପ�ାୟତଃ ସମାଜେର ସମେa ଭୁତ ପ�ତି 

ଏକ ରକମ अେହତୁକ ଭୟେର ଜୁଡୁବୁଡୁ େହଉଥିବା ସ¡ୀକାର େଯାଗ� ।            

 अନୁରୂପ अେନକ କଥାକୁ େନଇ ଆମ େଦଶର ଧମ�ଭୀରୁ, ପ�ାଣଭୀରୁ ମଣିଷ ମାନ,ୁ 

େକୗଣସି अଦୃଶ� अେଲୗକିକ କଥା କହି  ଭୟଭୀତ କରାଇବା अତ�| ସହଜ । କାରଣ 

ଆମେଦଶର ଶିgିତ, अଶିgିତ ପ�ାୟ ସମେa ନିଜର ସୃଜନଶୀଳତା ନଥାଇ ମାନସିକ 
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ଦୁବ�ଳତା କିbା अ�ାନ ଜନିତ ନିେବ�ାଧତା କାରଣରୁ ବିଭିନi  ବିଭ� ା|ିକର, अତାକ{କ 

अେଲୗକିକ ବିଷୟ ପ�ତି ନିଦ¡E� ଭୟାବହ ବିଶ¡ାସ ଭାବନା ରଖିଥା|ି, ଯାହା େସମାନ, 

େଶଷ ନି�_ିେର ପରିଣତ େହାଇଥାଏ । ତାକ{କ अନୁଭୂତି କାହାର େହେଲ ନଥିବା 

ପ�ାୟତଃ େଦଖିବାକୁ ମିଳୁଛି ଆମ ଚତୁପ�ାଶ¡େର� । ପୁଣି େକୗଣସି ତାକ{କ ପରିେବଶେର 

ସାଧାରଣ େଲାକ ବିଚଳିତ, େକ� ାଧାନି¡ତ େହାଇ େସହି ଭି_ିହୀନ अେଲୗକିକ अବା|ର 

ଭୟାବହ କଥାଗୁଡ଼ିକୁ ପରିତ�ାଗ କରିବା ପାଇଁ ଆେଦୗ ରାଜି ନୁହ|ି । େସମାନ, ଦ¡ାରା 

େସସବୁର ସତ�ାସତ� अନୁସtାନ अସ�ବ େବାଲି ଭାବି ପବୂ�କାଳରୁ େହଉ କିbା 

ବ_�ମାନର େକୗଣସି ଚତୁର େକେଳ,ାରୀ େଗା.ୀ, ଦ¡ାରା ଯାହା କୁହାଯାଉଛି ତାହାହZ 

ଠିକ େବାଲି ଭାବି ମାନିେନବା ଆମେଦଶ େଲାକ, ଏକପ�କାର ଜିନଗତ ଚରିତ�  କହିେଲ 

अତୁ�jି େହବନାହZ । େତଣୁ େସହି ବିରଧାରାକୁ େନଇ ପ�ାୟତଃ ସମେa ସବୁଦିେନ अେନକ 

କଥାେର ଠକିେହଉଥିବା େଦଖିବାକୁ ମିଳିବ ଯାହା अନ�ାନ� େଦଶ ମାନ,େର ନଥିବ । 

अତଏବ ଆମେଦଶ େଲାକ,ୁ ଠକି ଯାହା କରିବାର अଛି ଏମିତି କିଛି अଦୃଶ�, अେଲୗକିକ 

ବିରଧାରାେର ସନିi େବଶିତ କରାଇେଦେଲ ଯେଥ� ଯାହା କିଛି ଚତୁର େଗା.ୀ ସବୁେବେଳ 

କରି अେନକ ଲାଭ ଉଠାଇଥା'|ି ସମa, ପାଖରୁ ।   

 କହିବାକୁ ଗେଲ େକୗଣସି अଦୃଶ�, अବୁଝା କଥାକୁ ନିଦ¡E�େର ଗ�ହଣ କରିବା ପବୂ�ରୁ 

େସହିକଥାର ସତ�ାସତ� ଜାଣିବା ପାଇଁ େଚ�ା ନକରି ସାଦେର ଗ�ହଣ କରିେନେଲ 

େକୗଣସି େgତ� େର ମଧ� ନିଜର ଲାଭ ନଥାଇ अେନକଦିଗରୁ gତିେର ପଡ଼ିବାର ସ�ାବନା 

ଥାଏ । େଯେକୗଣସି ବିଷୟକୁ ମମ�କୁ ନିଆଯିବା ପବୂ�ରୁ ବିଭିନi  ତାକ{କ ମତବାଦକୁ 

ଆଧାରକରି ବାaବତାର ପ�ମାଣ ମିଳିେଲହZ ଗ�ହଣ କରାଯିବା କଥା, ଯାହା ଆେମ କରୁନାହୁଁ 

। ସେଚତନ ମଣିଷ କିh ସବୁେବେଳ ତାକ{କ ମତବାଦ ଉପେର ଆଧାରିତ ତଥ� ଗ�ହଣ 
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କରି अେଯୗjିକ କଥାକୁ ପ�ତ�ାଖ�ାନ କରିଥା|ି, ଯାହା େସମାନ, ଜୀବନେଶୖଳୀକୁ 

କୁଠାରଘାତ କରିବାେର ସgମ େହାଇନଥାଏ ! େତଣୁ ଜୀବନର ପ�େତ�କ ସମୟେର 

ସବୁକଥାେର अt ବିଶ¡ାସ ରଖି ମାନିେନଇ अଜସ� gତିେର ପଡୁଥିବା ଜୀବନଧାରାକୁ 

ବଦଳାଇ ପ�ତି ସମୟେର / େgତ� େର ସେଚତନ େହବାକୁ େଚ�ା କରାଗେଲ ନିଜର 

େଚତନା�ାନ ଉଦୟ ପବୂ�କ ସାମାଜିକ ମzଳ ଦିଗେର ଲାଗିପାରିବ େବାଲି ଆମ ବିରେର 

ଆପଣ, ମତାମତ େଦେବ େବାଲି ଆଶା.....! 

 ନିଧ�ନ େକୗଣସି କାରଣରୁ ଧନ gତି ପାଇଁ ଭୟ ରଖିନଥା'|ି । अନୁରୂପ ଯିଏ 

େକୗଣସି अକ_�ବ�, अସାମାଜିକ, अମାନବୀୟ କମ�େର ଲି� ନଥାଏ ତାହାର େକୗଣସି 

ସାମାଜିକ ସ�ାନ gୁ!� େହବା ଭୟ ନଥାଏ ! େହେଲ ମୃତୁ� ଭୟ କାହାକୁ ଛାେଡନି ! 

କାରଣ ମୃତୁ� କାହାକୁ କହି अସିନଥାଏ ! େତଣୁ ସମେa ପ�ାୟ ମୃତୁ�କୁ ଭୟ କରୁଥିବା ଏକ 

ନିେରାଳା ସତ� ! अନକ ଦୁଘ�ଟଣା ଜନିତ ମୃତୁ� େହବା କାହା ହାତର କିbା �ାତଶୀଳ 

କଥା ନୁେହଁ । କିh ବିଭିନi  ସତୂ� ରୁ ସଚୂନା େଦଇଆସୁଥିବା ମୃତୁ�କୁ ସହଜେର ନିୟ�ଣ 

କରାଯାଇପାେର । ଏବଂ େସହି ପରି�ିତିକୁ ନିୟ�ଣ କରିପାରିବା ସମa, ପgେର ସ�ବ 

େହାଇନଥାଏ, େସମାନ, ନିେବ�ଧତା କାରଣରୁ । ସୃଜନ କିh ନିଜର ବିରଶୀଳ 

ମାନସମÑନ କରି ସଚିୂତ ମୃତୁ�କୁ ଜୟ କରିପାର|ି । अ�ାନ ବିଭିନi  ସଚିୂତ ମୃତୁ� ପ�ତି 

ଗଭୀର େଶାକାକୁଳ ପରି�ିତି େହତୁ अନ�କୁ अନୁକରଣ କରିବା କିbା ବିଶ¡ାସ କରି अେନକ 

अନାବଶ�କ ଉପାୟ अବଲbନ କରିଥା'|ି ଯାହା ସବୁେବେଳ ସତ� ଉପେର ଆଧାରିତ 

େହାଇଥାଏ କି ନାହZ, ଏକ अେଲୗକିକ ବିଷୟ ! ତଥାପି ବୁଡ଼ିଯାଉଥିବା ଜୀବନ କୁଟାଖିअକୁ 

ଆଶ�ା କଲାଭଳି अେହତୁକ अବିରିତ ଭାେବ ଗ�ହଣ କରିେନଇଥା'|ି ସବୁକଥା େକବଳ 

ବିଶ¡ାସେର ! େହେଲ େସହି ବିଶ¡ାସ ପଛର ରହସ� ଜାଣିବା ଏବଂ ଚକ� ବୁ�ହ ପାରକରିବା 
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େସମାନ, ପgେର ସ�ବ ନଥିବା େବେଳ ଜୀବନ ଯିବା ଆଶ,ା ଠାରୁ େକେତେଯ gତିେର 

ପଡ଼ିଥା'|ି େସମାନ, �ାତ, କ}ନା  ବହିଭ�ୁ ତ େହାଇଥାଏ ! େତଣୁ େଯେକୗଣସି ବିଷୟକୁ 

କାହZକି ଓ େକମିତିର କାରଣ ନଜାଣି ନିଦ¡E�େର ଗ�ହଣ କରିବା ବିଶ¡ାସ अt !   

 େଶଷେର ସମa,ୁ ଆମର अନୁେରାଧ ଜୀବନେର କାହାର େକୗଣସି କଥାକୁ 

अtଭାେବ ଗ�ହଣ କରି ବିଶ¡ାସ ନକରି ତାକ{କ अନୁଶୀଳନ କରି କଥାଟିର ସତ�ାସତ� 

ଜାଣିବା ପାଇଁ େଚ�ା କଲାପେର ଯଦି ତାହା ଶତପ�ତିଶତ ସତ� ସାବ�a େହେଲହZ ତାକୁ 

ଗ�ହଣ କରh । ବିଶ¡ାସେର େକୗଣସି ମତବାଦକୁ ଗ�ହଣ କରh ନାହZ । ସତ�କୁ ଜାଣିବା 

କଥାକୁ ବିଶ¡ାସ େବାଲି କୁହାଯାଏନାହZ ! ବିଶ¡ାସ ଶ�ର अଥ� େକବଳ अtତ¡ ପାଖେରହZ 

ଉପେଯାଗ େହାଇଥାଏ । ଯାହା ସତ� ତାକୁ ଗ�ହଣ କରାଯିବା ପ�କି�ୟାକୁ ବିଶ¡ାସ େବାଲି 

କୁହାଯାଏନାହZ ! େତଣୁ ବିଶ¡ାସ କେଲ ବିଷ ମିଳିବା ନି�ିତ ! କାରଣ ଆଜି ଦିନେର 

ସଂସାରର ପ�ାୟତଃ ସବୁ ମଣିଷ ବିଶ¡ାସେଯାଗ� ନୁହଁ|ି, ଯାହା ପ�ାଚୀନ ସମୟେର ଥିଲା ! 

ବିଶ¡ାସ କିପରି अt ତାହାରି ଉପେର ପରବ_�ୀ ଆେଲଖ�େର ବିେଶÆଷଣାତG କ ତଥ� 

ଦିଆଯିବ । ଆପଣ, ମତାମତ କିbା ଜି�ାସା ଜଣାଇେବ େବାଲି अନୁେରାଧ ପବୂ�କ 

ରହିଲି......   
 

 
 
 

େସାସିଆଲ େଫାରୁମ (ଭାରତ) 
ଛତ� ପୁର, ଗଂଜାମ । 

ଦୂରଭାଷ-୯୪୩୭୩୨୪୯୧୭. 
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ଆେମ େକେତ ସ�ାଧୀନଆେମ େକେତ ସ�ାଧୀନଆେମ େକେତ ସ�ାଧୀନଆେମ େକେତ ସ�ାଧୀନ????    
 ମଁୁ ଭାରତୀୟ, ଭାଇଚାରାର ସୁବାସିତ ସୁଗtେର ବିଶ¡କୁ 

ମହେକଇଥିବା ଏ ମହାନ େଦଶ ଭାରତବଷ�ର ମଁୁ अଧିବାସୀ, 

ଧମ�ନିରେପgତାକୁ େମୗଳିକତା େଦଇ ନିଜର ଏକ ସ¡ତ� ପରିଚୟ ସୃ�ି 

କରିଥିବା ବିଶ¡ର अନନ� େଦଶ ଭାରତବଷ�ର ମଁୁ अଧିବାସୀ, ଯାହାର ସ�ଭାବ ଶା| ଆଉ 

ଯାହାର ମ� अହିଂସା अେଟ, अହିଂସା ପରମ ଧମ� ଏହାକୁ ପାେଥୟ କରି େଯଉଁ େଦଶ ତା 

ଭାତୃତ¡କୁ ବଜାୟ ରଖି ଆେଗଇ ଚାଲିଛି େସ େଦଶର अଧିବାସୀ ମଁୁ 

 "ବସୁେଧୖବ କୁଟୁbକମ୍ " अଥ�ାତ ସମଗ� ବିଶ�କୁ ନିଜର ପରିବାର ଭାବିେନଇଥିବା ଏଇ 

ମହାନ ଚି|ାଧାରାେର ମ�ମୁଗଧିତ ଏଇ ଭାରତ ବଷ�ର ମଁୁ अଧିବାସୀ अେଟ, େଯଉଁ େଦଶରୁ 

ଦିେନ ମହାନ ସଭ�ତାର ଆର� େହାଇଥିଲା, ସାମାଜିକ ବିଧିବ�ବ�ାର अ,ୁେରାଦଗମ 

େହାଇଥିଲା େସଇ େଦଶର अଧିବାସୀ ମଁୁ, ଏଥିପାଇଁ ମଁୁ ଗବ{ତ, କାରଣ େମା େଦଶ େମା 

अଭିମାନ, େଯଉଁ େଦଶେର ସ¡ଗ�ର େଦବାେଦବୀ ବି ଜନG  େନବା ପାଇଁ ଇଛୁକ େସଇ ମହାନ 

ଐତିହାସିକ ସ�!� େଦଶର ବାସିEା ମଁୁ 

 ସ�ଣ�ଗଭ�ା ଏ अମଲୂ� େଦଶ ଉପରେର अତୀତେର ବହୁତ ଆତତାୟୀ, େଲାଲୁପ ଦୃ�ି 

ପଡିଛି, ଖଜଣାେର ପରିପଣୂ � ତାହାଏ ବିରାଟ ସାମ�ାଜ�େର अେନକ ବିେଦଶୀ,ର ସ¡ାଥ� 

ଜନିତ ଢାଲ ମାଡ଼େର ଖିନଭିନ େହାଇଛି, ପ�ଥେମ अ�ାତ ସାମ�ା�ି ଏବଂ ପେର େମାଗଲ 

ଆଉ ତା ପେର ଇଂେରଜ ସାମ�ାଜ� ନିଜର େକାଷାଗାର ପ!ୂ�  କରି େନଇଛ|ି ତଥାପି େମା 

ସେରାଜ ପରିଡ଼ା 
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େଦଶର अaିତ¡ ଏେବ ବି ଚକମକ କରୁଛି ଦୁଲ�ଭ ହୀରା ଭଳି, େକହି ଜେଣ କହିଥିେଲ 

"ଯାହା ନାହZ ଭାରେତ ତାହା ନାହZ ଜଗେତ" अଥ�ାତ ଯାହା ଭାରତେର ନାହZ ତାହା ହୁଏ ତ 

ଏ ମ_��େର ନାହZ ଖାସ ଏଇଥି ପାଇଁ ହୁଏ ତ ବିେଦଶୀ,ର ଆମିଷ ଦା|େର କାହୁଁ 

େକେତବାର ଏ ମାଟିର ସ�ତିକୁ ଝୁଣିଛି େହେଲ ତଥାପି ଏ େଦଶ ହସୁଛି। େତେବ ସବୁର 

अ| ଘଟି ଆମ େଦଶ ପାଇଛି ଗଣତା|ି� କ ଶାସନ ବ�ବ�ା, ଏହି ଗଣତ� ଯିଏ େଲାକ,ୁ 

ଶାସନ କେର େସ ପୁଣି େଲାକମାନ, ଦ¡ାରା, ଏହା ଏେତ ସହଜେର େହାଇନଥିଲା 

ଏଥିପାଇଁ େକେତବେଳ ରjର ନଦୀ ବହିଛି ତ େକେତେବେଳ ବାରୁଦର ପାହାଡ଼ ଧ¡ଂସ 

େହାଇଛି, େକେତେବେଳ, ନି.ୁର ଇଂେରଜ େସନାର अସୀମିତ େବତ ଆଉ ଚାବୁକ 

ପାହାରେର େଲାକ, ପିଠି ଫାଟିଛି, କାହାକୁ ଫାଶୀ ଦିଆଯାଇଛି ତ ପୁଣି କିଏ ଜନସ¡ାଥ�ର 

େବୖପBବୀ, ପରିବ_�ନ ଆଣି ସମୟ େସ�ାତେର ନିଜର ଠିକଣା ହେଜଇଛି, ପରିେଶଷେର 

କିଛି ମୁ�ିେମୟ େଲାକ, ଚଣକ� ନୀତିେର ଇଂେରଜ େସନା ବାଧ� େହାଇଛ|ି ଏ େଦଶ 

ଛାଡିବାକୁ 

 େତେବ ୧୯୪୭ମସିହା अଗ� ମାସ ୧୫ ଆଉ ଆଜି ୨୦୨୦ 

 ୨୦୨୦ର अଗ� ୧୫ ଆେମ ଆଜି ପାଳନ କରୁେଛ ସ¡ତ�ତା ଦିବସ ବା ୭୪ ତମ 

ସ¡ାଧୀନତା ଦିବସ, अଥ�ନୀତି ଏବଂ ରାଜନୀତି ମଧ�େର ଆଜି ଆମ ଭାରତ ଶିgାର ଚରମ 

ସୀମାେର ବି ପହଂଚି ସାରିଛି, ନୂତନ ଆବି�ାର ଆଉ ଉºାବନ ମଧ�େର େମା େଦଶ 

ଭାରତ ଆଜି ପ�ମୁଖ ଶjିଶାଳୀ େଦଶମାନ, ମଧ�େର अନ�ତମ, ଆଜି ଶତ� �କୁ ଡର ନାହZ, 

େଭାକକୁ େହଳା ନାହZ, କାହାର ଚାପ ନାହZ ଆେମ ଏକ େଖାଲା ଆକାଶର ମୁj ବିହz ପରି 

ଏ େଦଶେର अେଛ, େସଥିପାଇଁ ତ ଆଜିର ଏହି ସ¡ାଧୀନତା ଦିବସେର ଆେମ ଆମ ଜାତିର 
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େଶ�� ଝuା ଉଡାଉେଛ ଆଉ ଗାଉେଛ "ବେE ମାତାରମ" 

 େହେଲ କିଛି କିଛି ଏମିତି ବ�ତିକ�ମ ଆମକୁ େକାଉଠିନା େକାଉଠି ଭାବିବାକୁ ବାଧ� 

କରିଥାଏ, ପ�ଶi କରିବାକୁ ବାଧ� କରିଥାଏ, ଉ_ର ପାଇବାକୁ ଇଛା କରିଥାଏ େସଇ ପ�ଶiଟି 

େହଲା "ସତେର କଣ ଆେମ ସ¡ାଧୀନ? ସତେର କଣ ଆେମ ଆମର ନଗରିକତା ପରିପ�କାଶ 

ଆଉ ପ�ଦଶ�ନେର ସ¡ାଧୀନତା ପାଇଛୁ?” ଆସh କିଛି ଦିଗ ପ�ତି ଆେଲାଚନା କରିବା 

 ଯଦି ଆେମ ସ¡ାଧୀନ େତେବ ରାତି अଧେର, ଝିअଟିଏ ପଦାକୁ ଗେଲ ବାପା ମାଆ,ର 

ଚି|ା ବେଢ କାହZକି? अନ�ାୟ ବିେରାଧେର ସ¡ର ଉେଠଇେଲ ସ¡ରକୁ ନରମ କରିବାକୁ 

ବାଧ� କରାଯାଏ କାହZକି? ଶିgା ସ¡ା��ଭଳି େମୗଳିକ ବ�ବ�ାରୁ ଆଜିବି କଣ ପାଇଁ ଗରିବ, 

ନିରୀହ େଲାକଟି ବଂଚିତ େହଉଛି, େଦଶକୁ ଖାଦ� େଦଉଥିବା କୃଷକଟି ଆଜି ବି କଣ ପାଇଁ 

େଭାକେର ରହୁଛି କଣ ପାଇଁ ଆତG ହତ�ା କରିବାକୁ ବାଧ� େହଉଛି, େଦଶର ପ�ଗତିେର ଗୁରୁ 

ଦାୟିତ¡ ବହନ କରୁଥିବା ଶ�ମିକଟି ଆଜିବି କଣ ପାଇଁ ଦିଓଳି, ଦିମୁଠା ଖାଇବାକୁ ପାଉନି, 

କଣ ପାଇଁ अଜବ अଜବ ଆଉ अନାବଶ�କ ଟ�ା�େର ଗରିବ ଆଉ ନିମi େଶ�ଣୀ 

େଲାକମାେନ ଛEି େହଉଛ|ି? ଆଜିବି ବହୁତ ଗଁାକୁ ରାaା ନାହZ, ଆଜି ବି ବହୁତ ଗଁାେର 

ରାତିେର ଡିବିରି अବା ଲ²ନ ଜଳୁଥାଏ, ଏଭକି ହଜାେର କାରଣ अଛି 

 ସରକାର ତ ପ�ତିବଷ� ଆଥ{କ ବେଜଟ ତିଆରି କରୁଛ|ି ତଥାପି ଏ େଦଶେର କିଛି 

େଲାକ ଜରାଜୀ!� अବ�ାେର କଣ ପାଇଁ ଏଥିପାଇଁ ଆେମ ହZ ଦାୟୀ ହଁ ଆେମ କାରଣ 

ଆେମ ଟିଭି ଫିଲG େର େକୗଣସି େଟ�େଜଡି ସିନ େଦଖି ଲୁହ ଗେଦଇଦଉେଛ ସିନା अସଲେର 

କାହାକୁ ସାହାଯ� କରିବାକୁ ଆମ ପାଖେର ସମୟ ନାହZ, अନ�ାୟ अନୀତିକୁ ସେତ େଯମିତି 

ଆେମ କାଠଚଷମା ପିtି େଦଖୁେଛ ନିଜର ସ¡ାଥ� ପାଇଁ ଆେମ ଆଜି ଏକା|େର ସମୟ 
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କାଟୁେଛ, କୁଜି େନତା, ହାତବାରିସୀ ସାଜୁେଚ କଣ ଏଇଥି ପାଇଁ? 

 କଣ ଏଇ କଥା ଆମକୁ ଗାtୀ ଶିେଖଇଛ|ି, କଣ ଏହା ପାଇଁ ଆମ େନତାଜୀ ଜୀବନକୁ 

ଉ�ାଗ� କରିଥିେଲ କଣ ଏହା ପାଇଁ ଭଗତ ସିଂହ ଫାଶୀ ପାଇଥିେଲ କଣ ଏଇଥିପାଇଁ 

ଖୁଦୀରାମ ଜୀବନ େଦଇଥିେଲ, ଆେମ ଭାରତବାସୀ ଆମ େଦଶ ହZ ଆମ अଭିମାନ ଏ 

େଦବତାର ମାଟିକୁ ଆେମ ସ�ାନ ଜଣାଇ ଆେମ ଆମର େଦଶ ପ�ତି କତ�ବ�କୁ ନିେଭଇବା 

ଦରକାର ତା ପେର ହZ ଆେମ ନିଜକୁ ସ¡ାଧୀନ ଭାବିବା ଆଉ  ହିEୁaାନର ପ�େତ�କ ବ�jି 

ନିଜକୁ ସ¡ାଧୀନ ଭାବିବ, ମନେର ଏକ ସମୟେର ଆସୁଥିବା ଲgାଧିକ ବାକ�ରୁ ଏହା େମା 

େକଇପଦ କଥା ଭୁଲ ଥିେଲ gମା େଦେବ 

 ଜୟ ହିE, ଜୟ ଭାରତ ମାତା, ଜୟ ଶ�ୀ ରାମ, ଜୟ ଜଗନi ାଥ 
 

 

 

 

 

 

 

 

ସେରାଜ ପରିଡା, 

ଦାuମୁକୁEପୁର ,ପିପିଲି,ପୁରୀ 

sarojparida631@gmail.com 
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ଲକ୍ ଡାଉନ୍ ଲକ୍ ଡାଉନ୍ ଲକ୍ ଡାଉନ୍ ଲକ୍ ଡାଉନ୍ : : : : ଆତG ସମୀgାର େବଳଆତG ସମୀgାର େବଳଆତG ସମୀgାର େବଳଆତG ସମୀgାର େବଳ    

""""ଲକଡାଉନଲକଡାଉନଲକଡାଉନଲକଡାଉନ" " " " ଭାରତୀୟ ଯୁବା, ପାଇଁ ଆତG ସମୀgାର େବଳ ଭାରତୀୟ ଯୁବା, ପାଇଁ ଆତG ସମୀgାର େବଳ ଭାରତୀୟ ଯୁବା, ପାଇଁ ଆତG ସମୀgାର େବଳ ଭାରତୀୟ ଯୁବା, ପାଇଁ ଆତG ସମୀgାର େବଳ !!!!    

 େକାଭିଡ-୧୯ର ମାରାତG କ ପ�େକାପେର ସାରା ବିଶ¡ ହ|ସ| 

େହଉଛି, ଏବଂ ଏହାର ପ�େକାପେର ଭାରତର अବ�ା अତ�| ଖରାପ 

ଜୁଲାଇ ମାସର ଦି� ତୀୟ ସ�ାହ େବଳକୁ େଦଶେର କେରାନା ଦ¡ାରା େଦୖନିକ ପ�ାୟ ୨୫୦୦୦ 

େଲାକ ଆକ� ା| େହଉଛ|ି ଏହା େଦଶପାଇଁ अତ�| ଚି|ାଜନକ ବିଷୟ ଏହି ସମୟେର 

େଦଶେର ପ�ାୟ ୧୫େକାଟି ଜନତା ନିଜର କମ�ସଂ�ାନ ହେରଇଛ|ି ଏହା ସହ ମୁଖ�ତଃ 

େଦଶର gୁଦ�  ଶି} ପ�ଭାବିତ େହଇଛି  

 ଚାଇନା, ଯୁjରା��  ଆେମରିକା, ରୁଷିଆ ଭଳି େଦଶର अଥ�ନୀତି ବହୁତ ତଳକୁ 

ଖସିବାକୁ ଲାଗିଛି ଆମ େଦଶର अଥ�ନୀତି ମଧ� ଶି}ଭି_ିକ ଉÂାଦନ େgତ� େର ତଳକୁ 

ଖସିଛି କିh ସାମୁହିକ अଥ�ନୀତିର ଭାର େଦଶର କୃଷି ସ�ାଳି ରଖିଛି  

 ବିଗତ କିଛି ଦଶକେର େଦଶର କୃଷିେର େବୖପÆବିକ ପରିବ_�ନ ଆସିଥିେଲ ସୁ�ା अନ� 

ବିକଶିତ ରା��  ତୁଳନାେର ଆମ କୃଷି େସେତମାତ� ାେର ପରିବ_�ନ େହାଇନାହZ, ଯାହା 

अତ�| ଚି|ାଜନକ ଏହାର ମୁଖ� କାରଣ େହଉଛି ପାର�ରିକ ପ�ଣାଳୀ  

 ବ_�ମାନ କେରାନାର �ିତି ଠିକ େହବାପାଇଁ अଧିକ ସମୟ ଆବଶ�କ, ଏହା ମଧ�େର 

କମ�ନିଯୁjି ହରାଇଥିବା ଯୁବା, ପାଇଁ ନୂତନ କମ�ନିଯୁjି ପାଇବା କାଠିକର ପାଠ େତଣୁ 

ସମa ଯୁବେଗା.ୀ,ୁ ବ�jିଗତ, ସାମୁହିକ ଏବଂ େଦଶର ଆଥ�ନୀତିକ �ିତିେର ସୁଧାର 

େଦବଦ_ ସ�ାଇଁ 
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ଆଣିବାକୁ େହେଲ ସିଧାସଳଖ କୃଷିେର କିbା କୃଷିଭି_ିକ ଶି}େର ନିେୟାଜିତ େହବା 

ଆବଶ�କ  

 ବ_�ମାନ ଭାରତ ସରକାର ଏବଂ ବିଭିନi  ରାଜ�ର ସରକାର ନୂତନ ଭାେବ େକାଭିଡ 

ପ�ାେକଜ େଘାଷଣା କରିଛ|ି ଯାହା ଫଳେର अତି ସ¡} ପ�ତିଶତ ସୁଧ େଦଇ ବିଭିନi  

ବ�ା,ରୁ ଋଣ ଆଣି ନିଜର ନୂତନ କମ�ସଂ�ାନ େଖାଲିପାରିେବ  

 େଦଶର ଯୁବେଗା.ୀ ନିଜର ପୁରାତନ ବୃ_ିକୁ ଆପେଣଇ େନବାେର ସଂେକାଚ 

ନକରି, ପାର�ରିକ ପ�ତି ବଦଳେର ନୂତନ ପ�ତି ସହ କୃଷିକାଯ�� କେଲ, ଆଥ{କ 

ମାEାବaା ଦୁେରଇ ପାରିବା ଏବଂ କୃଷିଭି_ିକ ଶି} �ାପନ କରି ନିଜ ସହ अନ� ମାନ, 

ଆଥ{କ ପରି�ିତିେର ପରିବ_�ନ ଆଣି "ଆତG ନିଭ�ର ଭାରତ" ଗଠନ କରିବାେର ସgମ 

େହାଇପାରିବା  

                                              

 

 

 
େଦବଦ_ ସ¡ାଇଁ  

ଯୁj-୩, ତୃତୀୟ ବଷ�, 

ଓଡ଼ିଆ ଭାଷା ସାହିତ� ବିଭାଗ  

ଆସିକା ବି�ାନ ମହାବିଦ�ାଳୟ  

ଦୂରଭାଷ - ୭୩୭୭୬୭୫୦୦୨ 
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ଈଶ�ର ଆରାଧନାଈଶ�ର ଆରାଧନାଈଶ�ର ଆରାଧନାଈଶ�ର ଆରାଧନା    
 କମ� ବହୁଳ ମାନବ ଜୀବନ। ସଦାସବ�ଦା ବ�a ବିବ�ତ । ସ�ାଥ� 

ସାଧନ, अଥ� ଉପାଜ�ନ ତଥା େଗୗରବ अଜ�ନ ସକାେଶ କି ଦିନ କି ରାତି 

ମାନସିକ ଓ ଶାରୀରିକ କB ା|ିକୁ େବଖାତିର କରି ମଣିଷ େଦୗଡ଼ିଛି କାମ 

ପଛେର। କାଯ��ଟି ସତ୍ ହଉ କି अସତ୍ େସ ପ�ତି ପରୁବାଏ ନାହZ। କି|, ତା ମାଧ�ମେର 

କାମନା ବାସନା ଚରିତାଥ� େହଇପାରିେଲ ଯେଥ� । େତେବ କାମନାର କଣ୍ ସୀମା ଥାଏ! 

ମଣିଷ ଏଇଥିପାଇଁ ତ ଖାଇବା ପିଇବା ଭୁଲି େବେଳେବେଳ ନିଜକୁ ବି ଭୁଲି ଯାଏ। େସ ଆଉ 

ଭଗବାନ ଭଗବତୀ,ୁ ମେନ ପକାଇବ େକେତେବେଳ?  

 େକବଳ ଦୁଃଖ ଆଉ अସୁବିଧା େବେଳ ହୁଏତ େସ ପ�ଭୁ,ୁ ସGରଣ କେର କ� ଲାଘବ 

ପାଇଁ। ଆ�ା ପ�କଟ କେର ନିଜକୁ ଆୟ_ କରିବା ପାଇଁ, କିh େସ ସମୟ ଟିକକ 

ଚାଲିଗେଲ, "ଯଥା ପବୂ�ମ୍ ତଥା ପରମ୍”। ମଣିଷର ଏଇ ଖିଆଲି ମନକୁ େକମିତି ଭଗବତ 

ଚି|ନ ପ�ତିନିେବଶ କରାଯିବ, ଆକଷ{ତ କରାଯିବ େସ ଉେ�ଶ� େନଇ ଆେମ େଦଖୁଥିବା 

ମEିର ଗୀଜ�ା ମସଜିଦ ଆଦି ଆରାଧନା ପୀଠ ସବୁ ନିମ{ତ। ଯଦ¡ାରା ମଣିଷ ସମୟ ବାହାର 

କରି ଏସବୁ �ଳେର ପଜୂା ଆରାଧନା କରି ଈଶ¡ର,ୁ କିଛି ସମୟ ଲାଗି ସGରଣ କରୁଛି। 

ଭjି ପ�ଦଶ�ନ କରୁଛି। ଈଶ¡ର ଉପ�ିତି अaିତ¡କୁ ଉପଲÄି କରି ମନେର ସ�ତଃ େରାମା� 

अନୁଭବ କରୁଛି। अ�ିର ମନ ଶା| ଶୀତଳ ପରିେବଶେର �ିର େହାଇ ଶ�ଧା ସ�ାନ 

ଜାଗ�ତ େହଉଛି। 

ସତ�ନାରାୟଣ ମିଶ� 
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 େକବଳ େସତିକି ନୁହଁ। କାଯ��ବ�aତା ଭିତେର ଥାଇବି ଯଦି ଦୂରରୁ ମEିର ଚୁଡା 

ଦୃ�ି େଗାଚର ହୁଏ। ସ�ତଃ ହାତଟା ଉଠିଯାଇଥାଏ ପ�ଭୁ , ଉେ�ଶ�େର ପ�ଣାମ 

କରିବାକୁ। ଉପଲÄି ହୁଏ େଯମିତି ଦୁବ�ଳ अବଶ ଶରୀରେର ଉଜ�ାର ପ�େବଶ ବାହାେର 

ସଯୂ��, ଆେଲାକ। କିh ଘରକୁ अtାର କରି େଯମିତି ରାତିର अନୁଭବ କରିହୁଏ, େସମିତି 

ଈଶ¡ର ସବ�ତ�  ଥିେଲ ବି ତା,ୁଏକ ସୀମିତ �ାନେର अବ�ିତ କରି ତା, ଉପ�ିତିକୁ 

ଉପଲÄି କରାଯାଏ। ଘେର ବି ନାନା ରୂପର ବିଗ�ହ,ୁ ପଜୂା କରାଯାଏ। 

 अଧୁନା ଆେମ େଯେତ ସବୁ ଉପାସନା ପୀଠକୁ େଦଖୁ େସ ସବୁ ଜାଗାେର ପଜୂାଚ�ନା 

ଚାଲିଛି ସତ କିh, ସତ କହିବାକୁ ଗେଲ କିଛି େଲାକ, ମନେର େସେତଟା ଭjି ଭାବ ରହୁ 

ନାହZ। କିଛି ଆସ|ି ନିଜ ନିଜ �ାଟସ େସା ପାଇଁ। କିଏ ଆେସ ବୁଲିବା ପାଇଁ ତ କିଏ 

ଆେସ ତା କଥା େଦଇଥିବା େପ�ମିକା କୁ େଦଖିବା ପାଇଁ। ଏସବୁ କଣ ପ�କୃତ ଭjି ଭାବ ନା 

ଦିअଁ ଦଶ�ନ? ମନେର ଭjି ନଥାଇ ଭj ସାଜିେଲ ହୁଏତ େଲାକ ଠକିଯିେବ କିh ଈଶ�ର,ୁ 

ଠକିେହବ ନାହZ। ସିଏ ଜାଣ|ି ତା, ପ�କୃତ ଭj କିଏ! େସଥିପାଇଁ ତ ଶ�ୀବିଷi� ନାରଦ,ୁ 

କହିଛ|ି "ନା अହଂ ତି.ାମି େବୖକୁେ² େଯାଗିନାମ୍ ହୃଦେୟ ନ ଚ, ମତ ଭj ଜତ�  ଗାୟେ| 

ତତ�  ତି.ାମି ନାରଦ"!  

 
 

ସତ�ନାରାୟଣ ମିଶ�  

ସିଂେଧେକଲା, ବଲାzୀର  

େମା ୯୫୮୩୬୦୫୯୧୫ 
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ଗବ� ଓ अହଂକାରଗବ� ଓ अହଂକାରଗବ� ଓ अହଂକାରଗବ� ଓ अହଂକାର    
 ଆଜିବି ଏ ଇତିହାସ ଓ ଶା¤ ସାgୀ अଛି,  େଯଉଁଠି କି େଦଖିଛି 
କାହZ କାହZ େଲାକ, ଗବ� ଓ अହଂକାର | ଜାଣି ପାେରନା ବହୁତ ବହୁତ 
ଶjିଶାଳୀ,  ଉ�ପଦ�,  ବ�jି କାହZକି अହଂକାର ପ�ଦଶ�ନ କର|ି | 
ମେନ ହୁଏ େସଦିନ ର ମହାଭାରତ କଥା କ!� अଜ�ୁ ନ, ଦ¡ାରା ନିହତ େହବା ପେର अଜ�ୁ ନ 
ଶ�ୀକୃ� , ଆଗେର ଯୁjି ବାଢ଼ିଥିେଲ କି େସ ସବୁଠାରୁ େଶ�. େଯା�ା ମାତ�  ଶ�ୀକୃ� , 
ଉ_ର େଦଇଥିେଲ କି "ନା " ବାaବିକ କ!� ଥିେଲ େଶ�. େଯା�ା କାରଣ କ!� , ଶରେର 
ଏେତ ଶjି ଥିଲା େଯ ବ� ହG ାu କ_�ା,  ତି� େଲାକ� ନାଥ ଶ�ୀକୃ� , ରଥ अଥ�ାତ अଜ�ୁ ନ , 
ରଥ କୁ ମଧ� ପଛ କୁ ଘୁ�ାଇ େଦଇ ପାରିଥିଲା, ମାତ�  କ!� , ମୃତୁ� ର କାରଣ ଥିଲା 
अଧମ� ବାଟ େର ଯିବା ଓ अଭିଶାପ |  अଜ�ୁ ନ , अହଂକାର ଭାzି ଯାଇଥିଲା.| 
 अହଂକାର ଓ ଗବ� gଣ�ାୟୀ |  େଯେବ େଯେବ ଉ� େର ଥିବ अହଂକାର ଭାବନା 
ଥିବ ଆଉ େଯଉଁ ଦିନ େସ ପଦ ରୁ ଖସି ଯିବ େସଦିନ େଲାେକ ଘୃଣା କରିେବ କାରଣ ପବୂ�ରୁ 
ଥିବା ତୁମର େସ ଗବ� ଓ अହଂକାର ରୂପକ କାଯ�� ପାଇଁ ଜୀବନ ସାରା ଦୁଃଖେର ଚଳିବାଟା 
ସୁନି�ିତ ଏଥିେର ଦୁ�ମତ ନାହZ | 
 ଏଇ ଶସ� ଶ�ାମଳା ପୃଥିବୀେର ଏେତ ଏେତ ସୁEର ଫୁଲ,  ବୃg  अଛି,  ମାତ�  େସ 
େକେବ ନିଜର େସୗEଯ��ତା ପାଇଁ ଗବ� କରିନି | ଏଇ अହଂକାର ମଣିଷ କୁ େକେବ ବି ବିଶ¡ 
େର ପରିଚୟ େଦଇ ପାରିବ ନାହZ | ତ ଗବ� ଓ अହଂକାର  କଣ ପାଇଁ..... 
             

ମାଣିଆବt, ୭୦୬୪୮୦୮୩୬୭ 

अରୁଣ କୁମାର ଦ_ 
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ଆଜିର ଶାସନ ବ�ବ�ାଆଜିର ଶାସନ ବ�ବ�ାଆଜିର ଶାସନ ବ�ବ�ାଆଜିର ଶାସନ ବ�ବ�ା    
 ଶାସନ ନିୟ|ି� ତ ହୁଏ ଶାସନକ_�ା, -ାରା। ଜନସାଧାରଣ ତା, 

ବହୁ ମଲୂ� ସରଳ ଭାଷାେର କହିେଲ ତା, ବିଶ¡ାସେର ବାଛ|ି ଶାସନ 

ମୁଖ�,ୁ ଆଉ େସ ଶାସନ ମୁଖ� ଛିଡା ହୁଏ अସଂଖ� େଲାକ, ପାଇଁ। 

େତଣୁ ମୁଖ� େହଉଛି ଗଣ ବା ଜନତା ତା ପେର ଆେସ ଗଣ -ାରା ବଛାଯାଇଥିବା ମୁଖ� ବା 

ମୁଖିଆ। ଯଦି ଗଣ -ାରା ବା ଜନସାଧାରଣ -ାରା ଶାସନ ମୁଖିଆ ନିୟ|ି� ତ େହଉଛି ତା 

େହେଲ େସମାନ, �ର ଭିନi  କଣ ପାଇଁ? େଲାକମାନ, ପାଇଁ େସ ଯଦି ରାଜଗାଦିେର 

ବସିଛି େତେବ େଲାକମାେନ କଣ ତା ପାଦ ତେଳ ବସିବାକୁ ବାଧ�! େସ ଶାସକ ବୁଝିବା 

ଉଚିତ୍ କି େଯଉଁ ମାନ, ପାଇଁ େସ ଆଜି ରାଜସିଂହାସନେର ବସିଛି େସହିମାେନ ତା 

ଉପେର ନିଜର ଆଉ ନିଜ ଆତG ୀୟମାନ, ସୁଖସୁବିଧାକୁ ନ�a କରିେଦଇଛି। େପୗରାଣିକ 

ରାମରାଜ�ର ସବୁଠାେର ଉଦାହରଣ ଦିଆଯାଏ। ମଯ��ାଦା ପୁରୁେଷା_ମ ଶ�ୀରାମଚE� , ନିଜ 

ପ�ଜାମାନ, ପାଇଁ ଥିେଲ ଉ_ମ ଶାସକର ଚିର|ନ ସାg�। ମହାଭାରତର ପିତାମହ ଭୀଷG  

ସରଶଯ�ାେର ଧମ� ରାଜା ଯୁଧି.ିର,ୁ ଉ_ମ ଶାସକର କ_�ବ� ବିଷୟେର ବୁଝାଇଥିେଲ। 

ଆେମ ସବୁ େସହି ମହାେବଦ, କାବ� ପୁରାଣରୁ କଣ ବା ତୁଳନା କରିପାରିବା। େସସବୁ 

ଏେବ କହିବାକୁ ଗେଲ େଗାଟିଏ ସ�ପi ଛଡ଼ା କିଛିବି ନୁେହଁ। अଧମ�, ମିଥ�ା ପ�ତିଶୃତି, 

ପାପାଚାର, ଲୁ²ନ ଆହୁରୀ େକେତ କଣ ଦିନକୁ ଦିନ ବଢ଼ିବାେର ଲାଗିଛି। ଶୁଣିବାକୁ େକହି 

ନାହା|ି ଆଉ ଯିଏ ଶୁଣୁଛି େସ କାନେର ତୁଳା େମuାଏ ଖୁ�ି ଶୁଣିବାର अଭିନୟ କରି 

ପି. ପୁରବୀ ମହା|ି 
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େଲାକ,ୁ ନାନା ରକମର ଠକୁଛି। ଯଦି ଶୁଣିବାକୁ େକହିଥାେ| ତାେହେଲ ରାaା କଡ଼େର 

େଯଉଁସବୁ ଚି�ାର ଶୁଭୁଛି ଆଉ ରାତ� ୀअtାରେର େସ େକାହଭରା ଚି�ାରକୁ ଲିେଭଇଦିଆ 

ଯାଉଛି େସମାେନ ସବୁ କିଏ। େସମାେନ କଣ େସହି ଜନତା ବା ଗଣ ନୁହ|ି େଯ ନିଜ 

ରାଜା अଥ�ାତ୍ ଶାସକ,ୁ ଚୟନ କରିଛି ନିଜ ସୁରgାପାଇଁ। ଆଜି ବିପଦେର ପଡି ଡାକିେଲ 

େସହି ଶାସନକତ�ାମାେନ ଆସିେବ ନି�ି|, ଖାଲି ଏକୁଟିଆ ଆସିେବନି ଆସିେବ ମିଡ଼ିଆ,ୁ 

ସାzେର ଧରି। ଏସବୁ ପ�ମାଣ ରଖିବ କିଏ, େତଣୁ ଏସବୁ ପ�ମାଣ ରୁେହ ମିଡ଼ିଆ 

ମାଧ�ମେର େଦଖୁଥିବା ସାଧାରଣ େଲାକ, ମାନସିକ ଜଗତେର। େଗାଟିଏ େନତା 

ପାଖେର अସ�ବ କିଛି ନଥାଏ େସ େଲାକମାନ, ପାଇଁ अସ�ବକୁ ଯଥାସ�ବ 

କରିେଦଇପାେର କିh ଆଜି ବିଡbନା  

ଏକ ଶାସନେର ଆଜି ବtା ପଡ଼ିଛି                       

ଜନ ସମାଜ ଲୁହ ଧାଳୁଛି । 

ରାଜା ର େଯାଗ�ତା ମାପିବା ପାଇଁ 

ପଇସାର େଖଳ ଉ,ି ମାରୁଛି । 

 
ନାମ - ପି. ପୁରବୀ ମହା|ି 

ବଣାଇଁଗଡ଼ , ସୁEରଗଡ଼ 
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ଜେଣ अଜାତଶତ� �, ମହାପ��ାନଜେଣ अଜାତଶତ� �, ମହାପ��ାନଜେଣ अଜାତଶତ� �, ମହାପ��ାନଜେଣ अଜାତଶତ� �, ମହାପ��ାନ    

୨୦୨୦ ମସିହା ଜୁଲାଇ ୨୬ ତାରିଖ ଦିନ ଭାରତ ମାତା ତା'ର ଜେଣ 

अଜାତଶତ� �,ୁ ହରାଇଲା। େଯ କି' "ସରଳ ମହାତG ା" ରୂେପ ପରିଚିତ 

ଥିେଲ। େସ େହଉଛ|ି ପଜୂ� ଶ�ୀ ଟି େମାହନ। ଯାହା, ଜନG  ୧୯୪୯ 

ମସିହା अେପ�ଲ ୩ ତାରିଖ ଦିନ ରାଜ�ାନର ବିକାନିରଠାେର େହାଇଥିଲା। ପରିବାରର 

ସମa ସଦସ� ରା�� ୀୟ ସ¡ୟଂ େସବକ ସଂଘ(RSS) ପ�ତି ସମପ{ତ ଥିବାରୁ େସ ବାଲ�ବ�ାରୁ 

ଏଥିପ�ତି ଆକୃ� େହାଇଥିେଲ। ନିଜର ସiାତକ ଶିgା ସମା�ପେର ପ�ଥେମ ସଂଘେର ସକି�ୟ 

େଯାଗଦାନ କରିଥିେଲ ଏବଂ ପେର ଏକନାଥ ରାନାେଡ, ସଂପକ�େର ଆସି ବିେବକାନE 

େକE� , କନ�ାକୁମାରୀର ଆଜୀବନ ସଦସ�ତା ଲାଭ କରିଥିେଲ। େଯଉଁଠି ତା,ର ପରିଚୟ 

େହାଇଥିଲା ନାସାରୁ େଫର|ା େବୖ�ାନିକ ତଥା େଯାଗ ଗୁରୁ ଡଃ ଏଚ୍ ଆର ନାେଗE�, 

ସହିତ। ଏହାଥିଲା ତା, ଜୀବନର ବିଶାଳ ପରିବତ�ନ। ଦୁେହଁ ମିଳିତଭାବେର 

ବାzାେଲାରଠାେର ବିେବକାନE େଯାଗ अନୁସtାନ ସଂ�ାନର �ାପନା କରିଥିେଲ। ଏହି 

କାଯ��କାଳ अବସରେର ସୁଭଦ� ା େଦବୀ, ସହ ସାgାତ େହାଇଥିଲା, େଯ କି ଜୀବନ ସାଥୀ 

ରୂେପ ନିଜକୁ ଶ�ୀ ଟି େମାହନ,ୁ ଉ�ଗ� କରିଥିେଲ । 

 ଦୁହZ,ର ତ�ାଗମୟ ଓ େଯାଗ ଜୀବନ ବିେବକାନE େଯାଗ अନୁସtାନ ସଂ�ାନର 

ମୁଖ� କାଯ��ାଳୟ ପ�ଶା|ି କୁଟୀରମ୍ ର ରୂପ େଦଇଥିଲା। େଯଉଁଠି େମାହନଜୀ ନିଜର 

ସଂପ!ୂ� ଜୀବନ େଯାଗ ଶା¤ର ପ�ସାର ଓ ଆଧ�ାତିG କ ସାଧନାେର ମଗi କରିଥିେଲ। ଯାହା 

ସନାତନ ମହାକୁଡ଼ 
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ବ_�ମାନ ସ¡ାମୀ ବିେବକାନE େଯାଗ अନୁସtାନ ସଂ�ାନ (ଡିମଡ୍ ବିଶ�ବିଦ�ାଳୟ) ରୂପ 

େନଇଛି । 

 ଶ�ୀ ଟି େମାହନ ନିଜର ଆଧ�ାତିG କ ଜୀବନ କାଳମଧ�େର କିଛି ସମୟ ଗୁଜୁରାଟର 

ଗାtୀନଗରଠାେର अବ�ିତ ସମଦଶ�ନ ଆଶ�ମେର ନିଜ ଗୁରୁମା ସମାତG ାନE, ସାନିଧ�େର 

अତିବାହିତ କରିଥିେଲ। େମାହନଜୀ ନିଜର ଶା| ସ¡ଭାବ, ହସ ହସ ମୁହଁ ଓ ସରଳ ଗୁଣ 

-ାରା ସମa, ମନ ହୃଦୟକୁ ଜିଣି ପାରୁଥିେଲ। ଏଥିପାଇଁ ତା,ୁ େକହି େକହି 'अଜାତଶତ� �' 

େବାଲି କହିଥା|ି। କାରଣ ଜେଣ ଏଭଳି ବ�jିତ¡ର କିଏ ବା ଶତ� � େହାଇପାେର? େକବଳ 

ଏତିକି ନୁେହଁ, େସ ନିଜର ଜୀବନକାଳ ମଧ�େର ସ¡ାମୀ ଦୟାନE ସରସ�ତୀ, ସ¡ାମୀ 

ବିଶାରଦାନE, ସ¡ାମୀନୀ ସଦାନEଜୀ ଏବଂ ପ�େଫସର୍ ସତ� ନାରାୟଣ ଶା¤ୀ ଆଦି 

ମହାପୁରୁଷ, ସଂ~ଶ�େର ଆସିଥିେଲ। ଏମାେନ ହZ ଥିେଲ ତା, ଆଧ�ାତିG କ ସାଧନାର ମଳୂ 

ଉ�। େମାହନଜୀ, ସରଳ ସୁଲଭ ଗୁଣ ଓ अନାବିଳ ବ�ବହାର ପାଇଁ ସ¡ାମୀନୀ ତା,ୁ ' 

ସରଳ ମହାତG ା' େବାଲି କହୁଥିେଲ।  

 େମାହନଜୀ ଜେଣ ଗୁରୁ ତଥା େଯାଗ ପ�ଶିgକ ଭାବେର ହଜାର ହଜାର ଶିgକ, 

ମାଗ�ଦଶ�କ ଥିେଲ। କ� ୀଡା େଯାଗ, ସରଳୀକୃତ େଯାଗ ଶା¤ ଯଥା- ପତsଳୀ େଯାଗସତୂ� , 

ହଠେଯାଗ ପ�ଦୀପିକା, େଘରu ସଂହିତା, ରାଜେଯାଗ ଆଦିକୁ େସ अତି ସରଳ ଓ ପ�ାsଳ 

ଭାେବ ବ�ାଖ�ାନ କରୁଥିେଲ। ଭାରତ ସହିତ ୟୁେରାପ ଓ ଆଫି� କା ଆଦି अେନକ େଦଶେର 

ମଧ� ତା, ପ�ଶିgିତ ବହୁତ ଶିଷ� ଶିଷ�ା अଧୁନା କତ�ବ�ରତ । 

 ଜୀବନର େଶଷ ପଯ��| େସ अେଦୖତ େବଦା|ର ଭାଗବତ ଚଚ�ାେର अତିବାହିତ 

କରିଥିେଲ। ଯୁବାବ�ାେର ବାzାେଲାର ସହରରୁ ପ�ଶା|ି କୁଟୀରମ୍କୁ (ପ�ାୟ ୩୦  
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କିେଲାମିଟର) अେନକ ଥର ପାଦେର ଚାଲି ଚାଲି ଆସିଥିବା େସହି କମ�ବୀର, ତ�ାଗୀ,  

ସରଳ ମହାତG ା ଓ अଜାତଶତ� � ଆଜି ଆମମାନ,ୁ ଛାଡି ଇହଲୀଳା ତ�ାଗ କରିଛ|ି। 

ତା,ର ଆବତ�ମାନେର ବିେବକାନE େଯାଗ अନୁସtାନ ସଂ�ାନ ଓ अଗଣିତ େଯାଗ  

ଶିgାଥ�ୀ, ମନେର େଯଉଁ ଶନୂ�ତା ସୃ�ି କରି ଯାଇଛ|ି, ତାହା अପରୂଣୀୟ ରହିବ। ଈଶ¡ର 

ତା,ର अମର ଆତG ାକୁ ଚିର  ଶା|ି ପ�ଦାନ କରh । 
 

େବରୁଆଁବାରୀ ୭୫୨୦୮୨ 

ଜିଲB ା:ନୟାଗଡ଼, ଓଡିଶା।   

ଦୂରଭାଷ: ୯୩୩୯୬୧୦୧୬୮ 

ଇେମଲ୍: sanmahakud@gmail.com 
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ଆେମ େକେତ ସେଚତନଆେମ େକେତ ସେଚତନଆେମ େକେତ ସେଚତନଆେମ େକେତ ସେଚତନ????    
 ବ_�ମାନ ସମୟେର ଯଦି େକହି ମେତ େକବଳ େଗାଟିଏ ଶ�େର 

କିଛି ସେଚତନତା ବା_�ା େଦବା ପାଇଁ କୁେହ ମଁୁ କହିବି ବୃgେରାପଣ l 

ବୃgେରାପଣ ପାଇଁ ଏେବ ଜzଲ ବିଭାଗ, अନ୍ଯ େକେତକ ବିଭାଗ 

ସହିତ କିଛି ସେଚତନ ଜନ ସାଧାରଣ अତି ତÂର େହାଇଉଠିଛ|ି l ବୃgେରାପଣ ବିଷୟେର 

अତି ଉପାେଦୟ େଲଖାମାନ ବି ଆଜିକାଲି ସbାଦପତ� ର ପୃ.ା ମuନ କରୁଛି l କିh 

अଧିକାଂଶ େଲାକ, ପାଇଁ ଏ ବୃgେରାପଣ ଶ�ଟି ଏକ ମଲୂ�ହୀନ ଶ� l ସବୁବଷ� ପରି 

ଏବଷ� ଏ ମହାମାରୀ ମଧ�େର ବି ୭୧ତମ ବନମେହା�ବ ପାଳନ କରାଗଲା l 

ବନମେହା�ବେର ବୃgେରାପଣ ସହିତ अେନକ अଥ�ବ�ୟ କରି ଚାରାବ©ନ ମଧ� 

କରାଗଲା l କିଛି ପ�କୃତିେପ�ମୀ ଓ େସ¡kାେସବୀ ସzଠନମାେନ ସହେଯାଗର ହାତ ବଢାଇ 

ବୃgେରାପଣ କାଯ��କ�ମକୁ ବହୁ ମାତ� ାେର ଆେଗଇ େନେଲ l କିh ବନମେହା�ବ ପାଳନ 

କରି େକବଳ ଚାରାେରାପଣ କରିେଦେଲ ତ େହବନି l ଗଛଟିଏ େହଉଛି ଶିଶୁଟିଏ l ତାକୁ ବି 

ଶିଶୁବତ୍ ପାଳିବାକୁ ପଡିବ l େସ ଚାରାଟି େଚର ବିaାର କରି ବ�ି ରହିଲା କି ନାହZ 

େସଥିପ�ତି ବି ଧ�ାନ ରଖିବାକୁ ପଡିବ l ଏକା ପ�କାରର ବୃgେରାପଣ କେଲ େଜୖବବିବିଧତା 

ମଧ� ହ� ାସ ପାଏ l େତଣୁ ଏକ ନି�{� अ�ଳେର େକଉଁ ପ�କାରର ବୃgେରାପଣ କରାଯିବ 

େସ ପ�ତି ସମେa ଧ�ାନ େଦବା ଉଚିତ୍ l େରାପଣେଯାଗ� ବୃgମାନ, ମଧ�େର 

ଆb,ପଣସ,ବର, अଶ¡É,ଶାଳ,ପିଆଶାଳ,ଶାଗୁଆନ ଥିବାେବେଳ अନ� ସମa ପ�କାର ବୃg 

େରାପଣ କରାଯାଇପାେର l ଦିନକୁ ଦିନ ବି�ାନର ଉନi ତି ଘଟି ଚାଲିଛି l କିh ମଣିଷ ବ�ି 

େସୗଭାଗ�ବତୀ ଗିରି 
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ରହିବା ପାଇଁ ବୃgେରାପଣର ମହ_¡କୁ ଏେବ ବି अଧିକାଂଶ େଲାକ ବୁଝି ନାହା|ି l ବାରbାର 

ବୃgେରାପଣର ବା_�ା ଦିଆଗେଲ ମଧ� େଲାେକ େସଥିପ�ତି ବିେଶଷ ଧ�ାନ େଦଉ ନାହଁା|ି l 

ସମେa ଥେର ଭାବି େଦଖିେଲ, ଏମିତି ମା: ଲେଗଇ ବୁଲିବାକୁ ପଡିବ େବାଲି କ'ଣ ଆେମ 

ଆଗରୁ ଜାଣି ନଥିେଲ ନା ଜାଣିକି ବି ସୁଖସ¡ାkE�କୁ ବଳି େଦଇପାରୁ ନଥିେଲ ? ବି�ାନ 

अଗ�ଗତି କରି ଚାଲିଛି େବାଲି ଡିuିମ ପିଟିବାେର ବ�a ଥିେଲ ଆେମମାେନ l ଆଉ ଏେବ 

ଆେମ ଜାଣିସାରିେଛ ଆଗକୁ ଆମକୁ ସାzେର अମÆଜାନ ଥଳି ଧରି ବୁଲିବାକୁ ପଡିବ l 

ତଥାପି ଆେମ େସଥିପ�ତି ଦୃ�ି େଦଉ ନାହା|ି l ଆଗରୁ ନ ବୁଝିଛୁ ନାହZ l अ|ତ: ଏେବ 

ଆେମ ବୁଝିଯିବା ନା ଆହୁରି अବୁଝା ରହି ଆମ ଉ_ରପିଢୀକୁ ମୃତୁ�ଗହ¡ରକୁ େଠଲି 

େଦଇଯିବା ? ଯଦି ଆେମ ଆମ ଉ_ରପିଢୀ ପାଇଁ ଟିକିଏ ବି ଚି|ାଶୀଳ ତାେହେଲ େଗାଟିଏ 

େଲାକ अତି କମ୍ େର େଗାଟିଏ ଗଛ ଲଗାଇବା अତି ଜରୁରୀ l  

 ବୃgେରାପଣ ଠାରୁ ଆହୁରି ଗୁରୁତ¡ପ!ୂ�  େହଉଛି ପୁରୁଣା ବୃgର ସୁରgା l  ଯଦିଓ ବୃg 

ଓ ବନ~ତି ଗୁଡିକର अପାର ମହ_¡କୁ ଦୁଇ ଧାଡିେର ବ!�ନା କରିବା ଆେଦୗ ସ�ବ 

ନୁେହଁ,ତଥାପି ଏହାର ମହ_¡କୁ ପଛକୁ େଠଲି େଦଇ ନିଜର ସ¡ାଥ� ପରୂଣ ପାଇଁ अନାୟାସେର 

ଗଛକଟା ଚାଲିଛି l େତଣୁ ଏହାର ସଂଖ�ା ଦିନକୁ ଦିନ ହ� ାସ ପାଇବାେର ଲାଗିଛି l ଯୁଗଯୁଗ 

ଧରି ଜୀବଜଗତକୁ େସବା େଯାେଗଇ େଦଇ ଆସୁଥିବା ଜzଲ ସ�ଦ ଏେବ ଦୁ��ଶାର 

ସ��ଖୀନ l ବୃgେଛଦନର ଏହି ପ�କି�ୟା ମଣିଷକୁ େଜାର୍ ଜବରଦa୍ କରି ବିପଯ�ୟ ଭିତରକୁ 

େଠଲି େଦଇଛି l ବି�ାନ ଆଜି अତି ବିଳାସପ!ୂ� କୃତି� ମ ପରିେବଶ ସୃ�ି କରିବା ସହିତ 

अzାରକାମÆର ଗାଢତା ବେଢଇବାେର ଲାଗିଛି l अେନକ ସମୟେର ଶି} ସଂ�ା ଗୁଡିକୁ 

କ�ାମାଲ୍ େଯାଗାଇବା ପାଇଁ ଖଣିଜପଦାଥ� ଉେ_ାଳନ କରାଯାଇ ଶହଶହ ବଷ�ର ପୁରୁଣା 

ବୃgକୁ ବଳି ପକାଯାଉଛି l ବୃgେଛଦନ ସମa ପ�କାର ପରିେବଶୀୟ ବିଶୃ�ଳାକୁ ଜନG  
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େଦଉଛି l ବୃgହାନି େହେଲ େଯଉଁ ମଖୂ� ବିପଦ ଗୁଡିକ ଆକ�ମଣ କର|ି େସମାେନ େହେଲ 

- ବନ�ା,ବାତ�ା,ମରୁଡି,ତାପମାତ� ା ବୃ�ି ଇତ�ାଦି l ୨୦୧୯ ମସିହା େମ ମାସେର େହାଇଥିବା 

ଫନି ବାତ�ାେର ବ�ାପକ ବୃgହାନି ଘଟିଥିବା େବେଳ ଏବଷ� अ ାନ୍ ପୁଣି ବହୁମାତ� ାେର 

ବୃgହାନି ଘଟାଇ ସାରିଛି l ଏହି ବୃgହାନିର ଫଳ ସ¡ରୂପ ମଣିଷ अେନକ ବିକଟ ସମସ�ାର 

ସ��ଖୀନ େହଉଛି l ଜzଲ ସ�ଦକୁ ଧନର ମାତ� ା ବିଚାରିେଲ ଆେମ ଏେବ ଖୁବ୍ ଗରିବ l 

ଯଦିଓ ଏେବ କିଛିଟା ଜzଲ अଛି କିh ଉଚିତ୍ ଘନତ¡ ହିସାବେର ବୃg ନାହZ l େବୖ�ାନିକ, 

ମତେର ଭୂଭାଗର ଏକ ତୃତୀୟାଂଶ �ାନେର ଜzଲ ରହିବା ଉଚିତ୍ l କିh ଏକ ରିେପାଟ� 

अନୁସାେର ୨୦୦୯ ରୁ ୨୦୧୭ ମଧ�େର ଓଡିଶାେର ଜzଲର ଆୟତନ ମାତ�  ୨୪୯୦ ବଗ� 

କିେଲାମିଟର ବୃ�ି ପାଇଛି l କାରଣ ପ�ାକୃତିକ ଜzଲ ସୃ�ି ବହୁତ୍ ସମୟସାେପg l 

ପ�ାକୃତିକ ଜzଲ ସୃ�ି କରିବା ପାଇଁ ଶହଶହ ବଷ� ସମୟ ଲାଗିଥାଏ l େତଣୁ  ବୃgେରାପଣ 

େଯତିକି ଦରକାରୀ,ଜzଲ ସ�ଦକୁ େବଆଇନ୍ ଜzଲ କଟାଳୀ, ଠାରୁ ରgା କରିବା ବି 

େସତିକି ଦରକାରୀ l ଏେବ େଯଉଁ ପରିମାଣେର ଆଖିବୁଜା ବୃgେଛଦନ ଚାଲିଛି େସହି 

अନୁପାତେର ଚାଲିେଲ ପୃଥିବୀପୃ.େର ମଣିଷ ବ�ି ରହିବା ବି ଏକପ�କାର अସ�ବ 

େହାଇପଡିବ l  

 ବୃg େଯାଗଁୁ ମୃ_ିକା ସଂରgଣ େହାଇଥାଏ l  ବୃgେରାପଣ ଠାରୁ अଧିକ ଗୁରୁତ¡ପ!ୂ� 

େହଉଛି ପ�ାକୃତିକ ଜzଲର ସୁରgା l ଜzଲ ହ� ାସ ପାଇବା ଦ¡ାରା ଜzଲ  ପରିସଂ�ାର 

gତି ଘେଟ l ଜzଲ ହ� ାସ େଯାଗଁୁ େକେତକ ପ�ାଣୀ ବିଲୁ� େହାଇ ଯାଇଥିବା େବେଳ अନ� 

େକେତକ ପ�ାଣୀ ଲୁ�ପ�ାୟ l  ଜzଲ ସ�ଦର ସୁରgା ପାଇଁ ଆମେଦଶେର ୧୯୨୭ 

ମସିହାେର ଜzଲ ଆଇନ୍ ଓ ୧୯୮୮ ମସିହାେର ଜାତୀୟ ଜzଲ ନୀତି ପ�ଣୟନ 

କରାଯାଇଛି l କିh େକୗଣସି ଆଇନ୍ କୁ ଭ� �େgପ ନକରି େବଆଇନ୍ ଗଛକଟା ଚାଲିଛି l 
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ଏକଥା େବେଳେବେଳ ଜzଲ ବିଭାଗ अଧିକାରୀ, ପାଖେର ମଧ� ପହ�ି ପାରୁନି l ଏେବ 

ବି अେନକ େଲାକ,ର ଧାରଣା େଯ ଜzଲ େକବଳ ସରକାର,ର l େସ ବିଷୟେର 

ସରକାର ଚି|ା କରିେବ l କିh େଲାକମାେନ ସେଚତନ େହବା ଆବଶ�କ l ଜzଲ ସୁରgା 

ବିଷୟେର ଜନସେଚତନତା ସୃ�ି କରିବା ମଧ� ନିହାତି ଦରକାର l ଜzଲ ସ�ଦର ବୃ�ି 

ପାଇଁ ଜzଲ ବିଭାଗ �ାନୀୟ ଜନତାମାନ,ର ସାହାଯ� େନବା ଉଚିତ୍ l କାରଣ 

ଓଡିଶାେର ପ�ାୟ ଦଶହଜାର ରୁ अଧିକ ଜନେଗା.ୀ ଜzଲକୁ ସୁରgା ଦିअ|ି l ଜzଲ 

ସୁରgା ଦିଗେର ଜzଲ ବିଭାଗ କମ�ଚାରୀ,ଠୁ अଧିକ ତÂର �ାନୀୟ ଜନସାଧାରଣ ଥା'|ି 

l େସମାେନ ଜzଲର ଜଗାରଖା ଦାୟିତ¡ ସ�ାଦନ କରିବା ସହିତ େବନିୟମ ଜzଲକଟା 

ବିଷୟେର ଜzଲ अଧିକାରୀ,ୁ ସଚୂନା େଦବା ଜରୁରୀ l ସରକାର ବୃgେରାପଣ ଉପେର 

ଧ�ାନ େଦବା ସହିତ ପ�ାକୃତିକ ଜzଲର ସୁରgା ପାଇଁ ଯତi ଶୀଳ େହେଲ अେନକ 

ସମସ�ାର ସମାଧାନ େହାଇପାର|ା l 

 ବୃgେରାପଣ କରିବା ଓ ପୁରୁଣା ବୃgକୁ ସୁରgା ପ�ଦାନ କରିବା ପ�େତୖକ 

ଜନସାଧାରଣ,ର ଏକ ଗୁରୁ ଦାୟିତ¡ l ବୃgକୁ ପରିବାରର ଏକ अz ଭାେବ ବିେବଚନା 

କରି େସମାନ,ର ଯତi  େନବା ନିହାତି ଦରକାର l ଏକଥା ସGରଣ ରଖିବା ଉଚିତ୍ େଯ ଯଦି 

ବୃg ନ ରେହ ତାହାେଲ ଆମ ମାନ,ର अaିତ¡ ମଧ� କିଛି ନାହZ l ଆେମ ନିେଜ ମେନ 

ରଖିବା ଉଚିତ୍ େଯ ବୃg ବି ଆମ ପରିବାରର ଜେଣ ସଦସ� l େତଣୁ ସମେa କିଛିକିଛି 

ବୃgେରାପଣ କରି ତାକୁ ଶିଶୁବତ୍ ବଢାଇେଲ ଆମ ଉ_ରପୀଢିକୁ ଏକ ନି�ିତ ମୃତୁ�ମଖୂରୁ 

ବ�ାଇ ପାରିବା l  
ପ*ାମୁuାଇ 
େକE� ାପଡା 
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ରାଜୀବ ରତi  ଗାtୀରାଜୀବ ରତi  ଗାtୀରାଜୀବ ରତi  ଗାtୀରାଜୀବ ରତi  ଗାtୀ    
ରାଜୀବ ରତi  ଗାtୀ, ଜନG  ବାଷ{କ अବସରେର ରାଜୀବ ରତi  ଗାtୀ, ଜନG  ବାଷ{କ अବସରେର ରାଜୀବ ରତi  ଗାtୀ, ଜନG  ବାଷ{କ अବସରେର ରାଜୀବ ରତi  ଗାtୀ, ଜନG  ବାଷ{କ अବସରେର  

 ଗାtୀ ରାଜନୀତିକ ଶjିଶାଳୀ େନେହରୁ ଗାtୀ ପରିବାରର 

ଥିେଲ ଯାହା ଭାରତୀୟ ଜାତୀୟ କଂେଗ�ସ ଦଳ ସହ ଜଡିତ ଥିଲା  

ତା,ର ପିଲାଦିନର अଧିକାଂଶ ସମୟ ପାଇଁ ତା, ମାତା ଦାଦା ଜବାହରଲାଲ େନେହରୁ 

ପ�ଧାନମ�ୀ ଥିେଲ ଗାtୀ ବି� େଟନର କେଲଜେର ପଢୁଥିେଲ େସ ୧୯୬୬ ମସିହାେର 

ଭାରତକୁ େଫରିଥିେଲ ଏବଂ ରା�� ାୟ_ ଇuିଆନ୍ ଏୟାରଲାଇନ୍ସ ପାଇଁ ଜେଣ େପସାଦାର 

ପାଇଲଟ୍ େହାଇଥିେଲ ୧୯୬୮ ମସିହାେର େସ େସାନିଆ ଗାtୀ,ୁ ବିବାହ କରିଥିେଲ 

ଏହି ଦ�ତି ନିଜ ସ|ାନ ରାହୁଲ ଗାtୀ ଏବଂ ପି�ୟ,ା ଗାtୀ ଭଦ� ା, ସହ ଏକ ଘେରାଇ 

ଜୀବନ �ିର େହାଇଥିେଲ ତା, ମା ଇEିରା ଗାtୀ ପ�ଧାନମ�ୀ ଏବଂ ଭାଇ ସsୟ ଗାtୀ 

ଜେଣ ସାଂସଦ ଥିେଲ; ଏହା ସେ_�  ରାଜୀବ ଗାtୀ ନୀତିନିୟମେର ଥିେଲ ୧୯୮୦େର 

ବିମାନ ଦୁଘ�ଟଣାେର ସsୟ, ମୃତୁ� ପେର ଗାtୀ अନିkା ସେ_�  ଇEିରା, ନିେ��ଶେର 

ରାଜନୀତିେର ପ�େବଶ କରିଥିେଲ ପରବ_�ୀ ବଷ� େସ ଆେମଥୀ ଭାଇ, ସଂସଦୀୟ 

ଆସନ ଜିତି େଲାକସଭାର ସଦସ� େହାଇଥିେଲ ଭାରତ ସଂସଦର ନିମi ଗୃହ  

ରାଜନୀତର ଏକ अଂଶ ଭାବେର ରାଜୀବ,ୁ କଂେଗ�ସ ଦଳର ସାଧାରଣ ସ�ାଦକ ଭାବେର 

ନିଯୁj କରାଯାଇଥିଲା ଏବଂ ୧୯୮୨ ଏସିଆନ େଗମ୍ସର ଆେୟାଜନ କରିବାେର ତା,ୁ 

ଗୁରୁତ¡ପ!ୂ� ଦାୟିତ¡ ଦିଆଯାଇଥିଲା 

େଦେବE�  ସାମଲ 
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 ୩୧ अେ¨ାବର ୧୯୮୪ ଦିନ ସକାେଳ ତା, ମା,ୁ ଜେଣ अzରgୀ ହତ�ା 

କରିଥିେଲ; େସହିଦିନ ଗାtୀ,ୁ ପ�ଧାନମ�ୀ ଭାବେର ନିଯୁj କରାଯାଇଥିଲା ଆଗାମୀ 

କିଛିଦିନ ମଧ�େର ତା, େନତୃତ¡ ପରୀgା କରାଯାଇଥିଲା େଯେହତୁ ସଂଗଠିତ 

ମାଓବାଦୀମାେନ ଶିଖ ସ��ଦାୟ ବିରୁ�େର ଦzା କରିଥିେଲ ଯାହାଫଳେର ଦିଲB ୀେର ଶିଖ 

ବିେରାଧୀ ଦzା େହାଇଥିଲା େସହି ଡିେସbର ମାସେର କଂେଗ�ସ ଦଳ ସବ�ବୃହତ 

େଲାକସଭା ସଂଖ�ାଗରି.ତା ହାସଲ କରି ୫୪୨ଟି ମଧ�ରୁ ୪୧୧ଟି ଆସନ ଜିତିଥିଲା  

େବାଧହୁଏ ସବୁଠାରୁ ବଡ ସ,ଟ େହଲା େଭାପାଳ ବିପଯ��ୟ, େବାଫସ� ଦୁନ�ୀତି ଏବଂ  

अହ�ଦ ଖାନ ବନାମ ଶାହା ବାେନା େବଗମ୍ ୧୯୮୮େର, େସ ମାଲଦ¡ୀପେର େହାଇଥିବା 

ପୁଲୱାମା ଆକ�ମଣକୁ ଓଲଟାଇ େପBାଟ୍ ଭଳି ସ�ାସବାଦୀ ତାମିଲ େଗା.ୀକୁ ବିେରାଧ କରି 

୧୯୮୭େର ଶ�ୀଲ,ାକୁ ଶା|ି ରgାକାରୀ େସନ� ପଠାଇଥିେଲ ୧୯୮୭ ମଧ�ଭାଗେର, 

େବାଫସ� ଦୁନ�ୀତି ତା, ଦୁନ�ୀତିମୁj ଭାବମ_ୂ{କୁ ନ� କରିେଦଲା ଏବଂ ୧୯୮୯ 

ନିବ�ାଚନେର ତା, ଦଳ ପାଇଁ ଏକ ବଡ଼ ପରାଜୟ ଘଟିଲା 

 ରାଜୀବ ଗାtୀ ୨୦ अଗ� ୧୯୪୪େର ବେbେର ଜନG  ଗ�ହଣ କରିଥିେଲ ତା, ମା 

ଇEିରା ଗାtୀ ପିତା ଫିେରାଜ ଗାtୀ ୧୯୫୧ ମସିହାେର ରାଜୀବ ଏବଂ ସsୟ,ୁ ଶିବ 

ନିେକତନ ବିଦ�ାଳୟେର ଭ_{ କରାଯାଇଥିଲା, େଯଉଁଠାେର ଶିgକମାେନ କହିଥିେଲ େଯ 

ରାଜୀବ ଲ�ାଜନକ ଏବଂ अ|ନ{ହିତ ଥିେଲ ଏବଂ ଚିତ�  ଆ,ିବା ଏବଂ ଚିତ�  ଆ,ିବାେର 

େସ ବହୁତ ଉପେଭାଗ କରୁଥିେଲ ତା,ୁ ୧୯୫୪ ମସିହାେର େୱଲହମ୍ ବାଳକ ବିଦ�ାଳୟ, 

େଦହରାଡୁନ୍ ଏବଂ ଡନ୍ :ୁଲେର ଭ_{ କରାଯାଇଥିଲା, େଯଉଁଠାେର ଦୁଇ ବଷ� ପେର 

ସsୟ ତା, ସହ େଯାଗ େଦଇଥିେଲ ୧୯୬୧ ମସିହାେର ରାଜୀବ,ୁ ଏ-aର अଧ�ୟନ 
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ପାଇଁ ଲuନ ଯାଇଥିଲା ରାଜୀବ ସି¡ଜରଲ�ାuର ଏକ ଆ|ଜ�ାତୀୟ େବାଡ{ଂ :ୁଲର 

ଇେକାଲ୍ ଡି’ହୁ�ମାନିେଟ अଧ�ୟନ କରିଥିେଲ ୧୯୬୨ରୁ ୧୯୬୫ ପଯ��| େସ େକମି��ଜ�  

ଟି� ନିଟି କେଲଜେର ଇsିନିୟରିଂ ପଢିଥିେଲ, କିh ଡିଗ�ୀ ହାସଲ କରିନଥିେଲ ୧୯୬୬ 

ମସିହାେର େସ ଇେ�ରିଆଲ୍ କେଲଜ ଲuନେର େମକାନିକାଲ୍ ଇsିନିୟରିଂେର ପାଠ�କ�ମ 

ଆର� କରିଥିେଲ, କିh ତାହା େଶଷ କରିନଥିେଲ ଗାtୀ ପ�କୃତେର ଯେଥ� ପରିଶ�ମୀ 

ନଥିେଲ, କାରଣ େସ ପେର ଏ କଥାକୁ ସ¡ୀକାର କରିଛ|ି  

 ୧୯୬୬ ମସିହାେର ତା, ମା ପ�ଧାନମ�ୀ େହବାପେର ଗାtୀ ଭାରତ େଫରିଥିେଲ  

େସ ଦିଲB ୀଯାଇ ଫB ାଇz କBବର ସଦସ� େହାଇଥିେଲ େଯଉଁଠାେର ତା,ୁ ପାଇଲଟ 

ଭାବେର ତାଲିମ ଦିଆଯାଇଥିଲା ୧୯୭୦େର େସ ଏୟାରଇuିଆ ଦ¡ାରା ପାଇଲଟ୍ ଭାବେର 

ନିଯୁj େହାଇଥିେଲ; ସsୟ, ପରି େସ ରାଜନୀତିେର େଯାଗେଦବାକୁ େକୗଣସି ପ�କାର  

ଆଗ�ହ େଦଖାଇ ନଥିେଲ ୧୯୬୮ ମସିହାେର ତିନିବଷ�ର େପ�ମସ�କ� ପେର େସାନିଆ 

ଗାtୀ,ୁ ବିଭା କରିଥିେଲ େସମାନ,ର ପ�ଥମ ସ|ାନ, ରାହୁଲ ଗାtୀ ୧୯୭୦େର 

ଜନG ଗ�ହଣ କରିଥିେଲ ୧୯୭୨ ମସିହାେର ଏହି ଦ�ତି,ର ଝିअ ପି�ୟ,ା ଗାtୀ ଯିଏ 

େରାବଟ� ଭଦ� ା,ୁ ବିବାହ କରିଥିେଲ ରାଜୀବ ଗାtୀ, େଶଷ ସାଧାରଣ ସଭା ୨୧ମଇ 

୧୯୯୧େର, ମାଡ� ାସ (ବ_�ମାନର େଚନi ାଇ) ଠାରୁ ପ�ାୟ ୪୦କିେଲାମିଟର ଦୂରେର ଥିବା 

ଶ�ୀେପରୁb�ଦୁର ଠାେର େହାଇଥିଲା, େଯଉଁଠାେର େସ ଶ�ୀପୁରୁମୁଦୁର େଲାକସଭା କଂେଗ�ସ 

ପ�ାଥ�ୀ ପାଇଁ ପ�ଚାର କରୁଥିବା ସମୟେର ତା,ୁ ହତ�ା କରାଯାଇଥିଲା  ରାତି ୧୦:୧୦ େର 

ଜେଣ ମହିଳା େତାେମାଜି ରାଜାରତନାମ୍ ସବ�ସାଧାରଣେର ଗାtୀ, ନିକଟକୁ ଯାଇ ତା,ୁ 

अଭିବାଦନ ଜଣାଇେଲ ତା’ପେର େସ ତା, ପାଦକୁ ଛୁଇଁବା ପାଇଁ ଆେ²ଇେଲ ଏବଂ 
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ତା, େପାଷାକ ତେଳ ୭୦୦g  RDX ବିେÈାରକ ସାମଗ�ୀ ଥିବା ଏକ େବÓ ବିେÈାରଣ 

କେଲ 

 ଦିଲB ୀର ଭୀର ଭୁମି, େଯଉଁଠାେର ରାଜୀବ ଗାtୀ,ୁ ଶବଦାହ କରାଯାଇଥିଲା ଏହି 

ବିେÈାରଣେର ଗାtୀ, ରାଜାରତନାମ୍ ଏବଂ अନ� ୧୪ ଜଣ,ର ମୃତୁ� ଘଟିଥିଲା  ଏହି 

ହତ�ାକାuକୁ ଜେଣ ୨୧ ବଷ� ବୟ: �ାନୀୟ ଫେଟାଗ�ାଫର କାବୁ କରିଥିେଲ, ଯାହାର 

କ�ାେମରା ଏବଂ ଚଳ�ିତ�  ଉj �ାନରୁ ମିଳିଥିଲା  ଏହି ବିେÈାରଣେର ହରିବାବୁ ନାମକ 

କ�ାେମରାମ�ାନ,ର ମୃତୁ� ଘଟିଥିଲା କିh କ�ାେମରା अgୁ!� ରହିଥିଲା େପା�ମଟ�ମ 

ଏବଂ ଶବ ବ�ବେkଦ ପାଇଁ ଗାtୀ, अ�ିର ଶରୀରକୁ ନୂଆଦିଲB ୀର अଲ ଇuିଆ 

ଇନ�ିଚୁ�ଟ अଫ େମଡିକାଲ ସାଇନ୍ସକୁ ପଠାଯାଇଥିଲା 

 ୨୪ ମଇ ୧୯୯୧େର ଗାtୀ, ପାଇଁ ଏକ ରାଜ� ସମାଧି अନୁ.ିତ େହାଇଥିଲା; ଏହା 

ସିଧାପ�ସାରଣ େହାଇଥିଲା ଏବଂ ୬୦ରୁ अଧିକ େଦଶର ମାନ�ଗଣ� ବ�jି େଯାଗ 

େଦଇଥିେଲ  ଯମୁନାନଦୀ କୂଳେର ଥିବା ତା, ମାତା ଇEିରା ଗାtୀ, ଭାଇ ସsୟ ଗାtୀ 

ଏବଂ ଦାଦା ଜବାହରଲାଲ େନେହରୁ, ଶ��ାଳୁ ନିକଟେର େଭର ଭୁମିେର ତା,ୁ ଶବଦାହ 

କରାଯାଇଥିଲା ୧୯୯୧ ମସିହାେର ଭାରତ ସରକାର ଗାtୀ,ୁ େଦଶର ସେବ�ା� ନାଗରିକ 

ପୁର:ାର ପ�ଦାନ କରିଥିେଲ 

 ତା, ମୃତୁ� ପରଠାରୁ, ୨୧ ମଇକୁ ଭାରତେର ଆତ,ବାଦ ବିେରାଧୀ ଦିବସ ଭାେବ 

େଘାଷଣା କରାଯାଇଛି 
େଦେବE�  ସାମଲ ୯୪୩୯୯୦୯୪୨୨, 

ନୂତନ ସରକାରୀ କେଲାନୀ ଭୁବେନଶ¡ର ୭୫୧୦୧୭ 



ଆହ� ାନ
 ଇ-ପତି� କ

ା 

ଆହ� ାନ ଇ-ପତି� କା, ପ�ଦଶ ବଷ�, अ�ମ ସଂଖ�ା, अଗ� ୨୦୨୦ Magazine Downloaded from www.aahwaan.com 

ଆହ� ାନ ଇ-ପତି� କା ସ�ୂ!� ନିଃଶୁ$ ବିତରଣ େହତୁ ଡା େଜ�ାତି ପ�ସାଦ ପ*ନାୟକ, -ାରା ପ�ତି.ିତ ଓ ପ�କାଶିତ    Aahwaan.com  Aahwaan.com  Aahwaan.com  Aahwaan.com     620 

ଶିgକ େଦଶର େମରୁଦuଶିgକ େଦଶର େମରୁଦuଶିgକ େଦଶର େମରୁଦuଶିgକ େଦଶର େମରୁଦu    
 ସମୟଥିଲା ଦିେନ ଶିgାଥ�ୀମାେନ ଆଗ�ହର ସହିତ େଖଳକୁଦ, 
େମୗଜ ମaିକରି ପାଠପଢ଼ିବାର େଯଉଁ ସୁେଯାଗ ପାଉଥିେଲ 
ଶିgାେକE�େର ତାହା ବ_�ମାନ ପରି�ିତିେର େସମାନ, ପାଇଁ ବାଧା 
ଉପୁଜାଇଛି। େସମାେନ ବ_�ମାନ ଘେର ବସି ଦୂରଦଶ�ନ, େମାବାଇଲ ଏମିତି ବିଭିନi  
ପ�କାରର ଦୃଶ�ଶ�ାବ� ଉପକରଣର ବ�ବହାର କରି ପଢୁଛ|ି। ଯାହା େକେତକ ପିଲା,ୁ 
ମଧ� ପଥଭ� � କରୁଛି।  
 େଯଉଁ ବାପାମାଆ ଦୁଇଓଳି ଖାଇବାପାଇଁ େସମାନ,ୁ ଦିନମଜୁରିଆ ଭାେବ କାମ 
କରିବାକୁ ପଡିଥାଏ ଆଜି େସହି ବାପାମାଆ ନିଜର ସ|ାନମାନ, ପାଠ ପାଇଁ ଆେu� ାଏଡ଼୍ 
େମାବାଇଲ୍ କିଣିବାକୁ ବାଧ� େହଉଛ|ି ନେଚତ ନିଜ ପରିବାରେର अଶା|ି ସୃ�ି େହଉଛି। 
େକବଳ କଣ େମାବାଇଲ୍ କିଣିେଦେଲ କଥା ସରିଯାଉଛି! େସଥିେର ପୁଣି ମାସକୁ ଦୁଇଶହ 
ଟ,ା ଖ�� କରିବାକୁ ପଡୁଛି, ଯଦ¡ାରା ତା,ର ପରି�ିତି अତି େଶାଚନୀୟ େହାଇପଡୁଛି। 
ଆଜିର ଏହି अନଲାଇନ ଶିgା ପ�ତିଟି େକବଳ ଶିgକେକୖEି�କ ପÑା େହଉଥିବା େହତୁ 
ଶିgାଥ�ୀମାନ,ୁ ମଧ� ବୁଝିବାକୁ ଓ ନିଜର ସମସ�ାର ସମାଧାନ କରିବାକୁ ତା, ପ�ତି 
ବାଧକ ସାଜିଛି । 
 ଜେଣ ଶିgକ ସବ�ଦା ଶିgାଥ�ୀମାନ,ର ଭଲ ହZ ଚାହZଥା|ି। େସମାେନ 
େକେବେହେଲ େକୗଣସି ଶିgାଥ�ୀ, ମଧ�େର ପାତରअ|ର ଭାବନା ରଖିନଥା|ି। କାରଣ 
ଶିgାଥ�ୀ, ଭବିଷ�ତ ତା,ରି ହାତେର ନ�a ଥାଏ, ଶିgାଥ�ୀ େହଉଛ|ି େଦଶର 
ଭବିଷ�ତ। େତଣୁ େସମାେନ େକୗଣସି ଶିgାଥ�ୀ,ୁ ପଛେର ରହିବାକୁ େଦଇନଥା|ି। 

अଜିତ ପଧାନ 
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େସମାେନ ଶିgାଥ�ୀ କିପରି ସହଜ ଓ ସରଳ ମାଧ�ମେର ଶିଖିପାରିେବ େସଥିପ�ତି ସବ�ଦା 
େଚ�ିତ ଥାଆ|ି। େସଥିପାଇଁ ଶିgକ ସମାଜକୁ ଏହି ମାଧ�ମେର ଶିgାଦାନ କରିବାକୁ 
ପସE ଲାଗୁନଥିେଲ ମଧ� େସମାେନ କିh ବାଧ� ବାଧକତାେର अନଲାଇନ୍ ମାଧ�ମେର 
ଶିgାଦାନ କରୁଛ|ି। 
 େଯେତେବେଳ ଜେଣ ଶିgକ େଶ�ଣୀେର ଶିgାଦାନ କରିଥା|ି, େକେତକ ଶିgାଥ�ୀ 
ବୁଝିପାରିଲା େବେଳ ଆଉ େକେତକ ଶିgାଥ�ୀ ବୁଝିବାକୁ अସମଥ� େହାଇଥା|ି। େସହି 
ସମୟେର ଶିgକ ଜଣକ अେନକ ବିକ} େନଇ ତା,ୁ ବୁଝାଇଥା|ି। କିh अନଲାଇନ୍ 
ମାଧ�ମେର େଯେତେବେଳ ଶିgକଜଣକ ଶିgାଦାନ କରୁଛ|ି, କଣ ସମେa େସଠି 
अଂଶଗ�ହଣ କରୁଛ|ି? ନା, अେନକ ଶିgାଥ�ୀ େସଥିରୁ ବ�ିତ େହଉଛ|ି। କାରଣ ହୁଏତ 
େସମାନ, ପାଖେର େମାବାଇଲ ନ ଥାଇପାେର, େନଟୱାକ�ର ସମସ�ା ମଧ� ଥାଇପାେର 
ଏମିତି ଆହୁରି अେନକ। ତଥାପି େସହି ଶିgକ,ୁ ଶିgାଦାନ କରିବାକୁ ପଡିଥାଏ। େତେବ 
ଏଠାେର େମା ମନେର ପ�ଶi ଉେଠ େସହି ଶିgାଥ�ୀ,ର ପରବ_�ୀ ସମୟ କଣ େହବ? 
େସମାେନ ପଢିେବ େକମିତି? ଏମିତି ଆହୁରି अେନକ। ଶିgାକୁ ସହଜ ଓ ସରଳ 
କରିବାପାଇଁ ଜେଣ ଶିgକ ଶିgାଥ�ୀ,ୁ େନଇ अେନକ ସ¡ପi େଦଖିଥା|ି। େସମାନ, ପାଇଁ 
ନିଜ ଦରମାରୁ ଖ�� କରି अେନକ ଉପକରଣ ତା,ୁ େଯାଗାଇଥା|ି। ତଥାପି ଆଜି ସରକାର 
ଶିgକ ସମାଜକୁ अଣେଦଖା କରୁଛ|ି ଯଦ¡ାରା ଶିgକମାନ, ମେନାବଳ ଭାzିପଡୁଛି। 
ଏହା ସମେa ଜାଣିଛ|ି େଯ ଯଦି ଶିgକ ସମାଜ ଦୁବ�ଳ େହାଇପେଡ ତାେହେଲ େଦଶର 
अବ�ା କଣ େହବ ତାହା ଚି|ା କରିପାରୁଥିେବ, େତଣୁ େସମାନ,ୁ େହୟ ମେନ କରିବା 
ଉଚିତ୍ ନୁେହଁ। କାରଣ େସମାେନ େଦଶର େମରୁଦu।  

अଜିତ ପଧାନ, କଳାପଥର 
ସୁବ!�ପୁର ୮୦୧୮୧୭୭୧୧୪ 
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ବିେଶଷ ସଚୂନାବିେଶଷ ସଚୂନାବିେଶଷ ସଚୂନାବିେଶଷ ସଚୂନା    
ଆହ� ାନ ଇ-ପତି� କାର ଆଗାମୀ ସଂ:ରଣ : େସେßbର ୨୦୨୦ 

େଲଖା ପଠାଇବାର େଶଷ ତାରିଖ : ୩ େସେßbର ୨୦୨୦ 

େଲଖା ପଠାଇବା ସମୟେର ଇେମଲ୍ େର ସବ୍ େଜ ୍̈ େଲଖିେବ : 

Your name (Your name (Your name (Your name (ଆପଣ, ନାମଆପଣ, ନାମଆପଣ, ନାମଆପଣ, ନାମ) : September 2020 ) : September 2020 ) : September 2020 ) : September 2020     

 େଲଖା ଗୁଡ଼ିକ ଯଦି ଓଡ଼ିଆେର ଟାଇପ୍ କରି ୱାଡ଼� ଫାଇଲେର ପଠାଇେବ ତା େହେଲ 

ଆମକୁ ପୁଣିଥେର େସହି ସବୁ େଲଖା ଟାଇପ୍ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ ନାହZ ହାତ େଲଖାକୁ 

ଫେଟା ଉଠାଇ କିbା :ାନ୍ କରି ଇେମଲ୍ ଆଟାଚ୍ େମ©୍ ଭାବେର ପଠାଇେବ ହaେଲଖା 

ସୁEର ଓ ପଠନେଯାଗ� େହବା अନିବାଯ��, ନେଚତ ଯଦି ପ�କାଶନେର େକୗଣସି ତ� �ଟି ରେହ 

େସଥିପାଇଁ ସ�ାଦକ ଦାୟୀ ରହିେବ ନାହZ 

 ଯଦି ଗ} ବା କାହାଣୀ କିbା ପ�ବt ପଠାଉଛ|ି େତେବ ଧ�ାନ ଦିअh, ପ�େତ�କ ଶ� 

ମଧ�େର େକବଳ େଗାଟିଏ ଖାଲି �ାନ ଛାଡ଼ିେବ, କମା, ପ!ୂ�େଛଦ, ଯୁjାgର ଆଦି 

ବ�ାକରଣ ତ� �ଟି ପ�ତି ସାବଧାନ ରହି ଟାଇପ୍ କରିେବ ବ�ାକରଣଗତ ତ� �ଟି ପାଇଁ 

ପ�କାଶନେର अେହତୁକ ବିଳb ହୁଏ େତଣୁ ଯଦି ସ�ବ େହଉଛି ଆପଣ, ନିକଟେର 

ଥିବା େକହି ଓଡ଼ିଆ ବtୁ, -ାରା ନିଜ େଲଖାକୁ ସଠିକ ଭାବେର ପରୀgା କରି ନିअh 

 େଲଖା ସହିତ ନିଜର େଗାଟିଏ ପାସେପାଟ୍� ଫେଟା (ଯଦି ନାହZ, େତେବ ଭଲ 

େଦଖାଯାଉଥିବା ସୁEର ଫେଟାଟିଏ) ସହିତ ନିଜର ଠିକଣା େଲଖି ପଠାଇେବ 

 ଆମର େଲଖା ସଂଗ�ହ ଇେମଲ୍ : aahwaan@gmail.comaahwaan@gmail.comaahwaan@gmail.comaahwaan@gmail.com 
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ବିେଶଷ ସଚୂନାବିେଶଷ ସଚୂନାବିେଶଷ ସଚୂନାବିେଶଷ ସଚୂନା    
 ଦୟାକରି ପ�େତ�କ ମାସର ସଂ:ରଣ ନିମେ| େକବଳ େଗାଟିଏ ବା ଦୁଇଟି େଲଖା ହZ 
ପଠାh େଯେକୗଣସି ବିଭାଗେର େକବଳ େଗାଟିଏ େଲଖା ହZ ପ�କାଶିତ େହବ କିଛି ବtୁ 
ଏକାଧିକ େଲଖା ପଠାଇ ଆମକୁ ଚି|ାେର ପକାଇ େଦଉଛ|ି ଆେମ େସ ମଧ�ରୁ ଚୟନ 
କରିବାକୁ अସୁବିଧାର ସ��ଖୀନ େହଉଛୁ ଏହା-ାରା ଆମ ଇେମଲ୍ ବ� ଭ_{ େହଉଛି 
ଏବଂ ସ�ାଦନା କାଯ��େର ବାଧା ସୃ�ି େହଉଛି 
 ବାରbାର अନୁେରାଧ ସେ_�  अେନକ ବtୁ ଟାଇପ୍ ନ କରି େଲଖା ପଠାଉଛ|ି ଏହା 
ଫଳେର ଆମକୁ ସ�ାଦନା ପବୂ�ରୁ अନୁ�ନ अ��ାଧିକ ପୃ.ା ନିେଜ ଟାଇପ୍ କରିବାକୁ ପଡୁଛି 
ଏବଂ ଏଥିପାଇଁ ପତି� କା ପ�କାଶନେର ବିଳb େଦଖା େଦଉଛି ଦୟାକରି ନିଜସ� େଲଖା 
ଟାଇପ୍ କରି ମାଇେକ� ାସÏ୍ ୱାଡ୍� ଫାଇଲେର ପଠାh ଯଦି ଟାଇପ୍ କରି ପାରୁନାହା|ି ତା 
େହେଲ अନ� ଉପାୟ କରh ପିଡ଼ିଏଫ୍ ଫାଇଲେର ପଠାଉଥିବା େଲଖାକୁ ୱାଡ୍� 
ଫାଇଲେର ପଠାh 
 ହ� ାଟ୍ ସଆପ୍ େର େଲଖା ପଠାh ନାହZ ଏହା ସ�ୀକାଯ�� େହବନାହZ େକବଳ ଇେମଲ୍ 
-ାରା ହZ େଲଖା ପଠାh ଆହ� ାନ ଇ-ପତି� କାର ଆu�ଏଡ୍ ଆପ୍ ଡାଉନେଲାଡ୍ କରh 

ପତି� କାେର ଥିବା ବ�ାକରଣଗତ ତ� �ଟି ପାଇଁ ସ�ାଦକ gମାପ�ାଥ�ୀପତି� କାେର ଥିବା ବ�ାକରଣଗତ ତ� �ଟି ପାଇଁ ସ�ାଦକ gମାପ�ାଥ�ୀପତି� କାେର ଥିବା ବ�ାକରଣଗତ ତ� �ଟି ପାଇଁ ସ�ାଦକ gମାପ�ାଥ�ୀପତି� କାେର ଥିବା ବ�ାକରଣଗତ ତ� �ଟି ପାଇଁ ସ�ାଦକ gମାପ�ାଥ�ୀ    

ଆମ ଇେମଲ୍ ଠିକଣା :  

aahwaan@gmail.comaahwaan@gmail.comaahwaan@gmail.comaahwaan@gmail.com 
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