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‘ଆହାନ’ ଇ-ପତି କାେର ପ!
ୂ  ତଃ େମୗଳି କ, अପକାଶି ତ େଲଖା ଗୁଡ଼ିକ ହZ
େଲଖାର ମାନ ଏବଂ ଭାଷା ତଥା ଉପାେଦୟତା ଆଧାରେର ଚୟନ କରାଯାଇଥାଏ
େକୗଣସି େବନାମୀ େଲଖା ଉପେର ଆମର େକୗଣସି କ_ବ / ଦାୟି ତ ରହି ବ
ନାହZ େଲଖାେର ଦି ଆଯାଇଥି ବା ସମa ତଥ ଏବଂ ବି ଚାର େଲଖକ,ର ସୂ!
ନି ଜସ , ତାହା ଉପେର ସାଦକ କି bା ପକାଶକ, ସହମତି ରହି ବ େବାଲି େକୗଣସି
ଲିଖି ତ ନି ୟମ ନାହZ ଯଦି ଓ ପେତକ େଲଖାକୁ ଭଲଭାବେର ପଢ଼ି ବା ଏବଂ
ବୁ ଝି ବାପେର ହZ ପକାଶନ େହତୁ ନି ବା ଚନ କରାଯାଇଥାଏ ତଥାପି େଲଖାର
ଶତପତି ଶତ ସତତାର ଦାବୀ େକବଳ େଲଖକ,ର େକୗଣସି େଲଖାକୁ େନଇ
ଉଠି ଥିବା ବି ବାଦର ଉ_ରଦାୟି ତ େକବଳ େଲଖାର ମୂଳ େଲଖକ,ର, ଏଥିେର
ସାଦକ କି bା ପତି କାର େକୗଣସି ଉ_ରଦାୟି ତ ରହି ବ ନାହZ
ଏହି ପତି କାର େକୗଣସି अଂଶ ବା େଲଖା ସାଦକ, ଲି ଖିତ अନୁ ମତି ବି ନା
अନ େକୗଣସି ମାଧମ (ପତ ପତି କା / ଗଣମାଧମ / ସbାଦପତ ଇତାଦି )େର

ସୂ! अଧି କାର େଲଖକ,ର ରହି ବ, େସ ଚାହZେଲ ତାହାକୁ େଫସବୁ କ ଏବଂ
ଟ ି ଟର ଆଦି ଗଣମାଧମେର କି bା अନ ମାଧମେର ପକାଶି ତ କରିପାରିେବ

ତ
ିକ

ଉପଲେi ସମa ଓଡ଼ି ଶାବାସୀ,ୁ

ା

ସାଧୀନତାର अମୃତ ମେହାhବ

ଆ

ହ
ାନ

ଇ
-ପ

ହାjkକ अଭି ନEନ ଓ ଶୁେଭlା
ଆହାନ ଇ-ପତି କା ସୂ ! ନି ଃଶୁ$ ବି ତରଣ େହତୁ ଡା େଜାତି ପସାଦ ପ*ନାୟକ, -ାରା ପତି .ି ତ ଓ ପକାଶି ତ

Aahwaan.com

Listen to Odia Podcast on https://anchor.fm/aahwaan

ପକାଶି ତ କରିବା अପରାଧ େବାଲି ଧରିନି ଆଯି ବ ପେତକ େଲଖା ଉପେର

3

ଆହାନ ଇଇ-ପତି କା,
କା, ସାଦଶ ବଷ, अମ ସଂଖା,
ସଂଖା, अଗ ୨୦୨୨

Magazine Downloaded from www.aahwaan.com

ସୂଚୀପତ
ଡା େଜାତି ପସାଦ ପ*ନାୟକ

୯

କାହାଣୀ ବି ଭାଗ

୨୧
अେଶାକ ବି ଶାଳ

୨୨

ଲiGୀ ନାରାୟଣ ଓ ରସେଗାଲା

ନି ତରqନ ନE

୩୪

ଆେଲାଡ଼ନ

अମୃତ ନାରାୟଣ ଶତପଥୀ

୪୧

ରାiୀ ଭିଜି ଗଲା ଆଖି ଲୁ ହେର

ବାସsୀ ଲତା େଜନା

୪୫

ମାଛ େଝାଳ

ସେରାଜ କୁ ମାର ସାହୁ

୪୮

ବାପା

ସୁନEା ମହାsି

୫୦

ଏକ କେଲଜ ଝି अର अକୁ ହା କାହାଣୀ

କୁ q ବି ହାରୀ ସାହୁ

୫୨

ଦାତ ଜୀବନ

େସାନାଲି ଗଡ଼ନାୟକ

୫୮

େମ ମାସ, ରu ବରଫ ଆଉ କୁ ସୁମ अପା ଯେଶାଶୀ େବେହରା

୬୧

ସମୟର ଚକ ଯାଏ ଘୁରିଘୁରିକା

୬୮

ସୁଧାଂଶୁ େଶଖର ଦି େବଦୀ

୭୩
ଶି ବ ନାରାୟଣ ଦାଶ

୭୪

ମାତୃ aୁତି

 ଶୀ ମାୟାଧର ଦାଶ
ସ ଗତ

୭୭

ସ ପv

ମୃତୁqୟ ପାତ

୭୯

ଆ

ହ
ାନ

ଇ
-ପ

ସଲି ଳ (ଜଳ)

ା

କବି ତା ବି ଭାଗ

ଆହାନ ଇ-ପତି କା ସୂ ! ନି ଃଶୁ$ ବି ତରଣ େହତୁ ଡା େଜାତି ପସାଦ ପ*ନାୟକ, -ାରା ପତି .ି ତ ଓ ପକାଶି ତ

Listen to Odia Podcast on https://anchor.fm/aahwaan

ବାଘ ସାମାଜର ନୀଳ ଆେଲାକ-୨୪

ତ
ିକ

ସାଦକ, କଲମରୁ

Aahwaan.com

4

Magazine Downloaded from www.aahwaan.com

ବାଣୀ ବEନା

ନି ରqନ ସାହୁ

୮୩

ବୁ ଝି ଗଲି ଣି

ବି ନୟ ମହାପାତ

୮୪

ସାଥକ େହବ ଜୀବନ

ହେରରାମ ପxା

୮୫

ରାଜ ରାେଜଶର େବଶ

ପୁyାqଳୀ ପxା

୮୬

ବzୁ ତା

ଆଶୁେତାଷ େମେହର

୮୭

େଜେଜମା

अ{ନା ଆଚାଯ

୮୮

େକେତଦି ନ ମନ େଖଳି ବୁ େଖଳ

ତାରା ପସାଦ େଜନା

୯୦

କି ଏ ଆସୁଛି

ବି ଶଜିତ ନାଥ

୯୧

अସରାଏ ଲୁ ହ

ଧୀେରE କୁ ମାର ପଧାନ

୯୨

ସହର େଦଲାଣି ଗାଆଁକୁ ଗିଳି

ନୀଳମଣି ଚାE

୯୩

କାଗଜ ଡuା

ବୃ Eାବନ ପଧାନ

୯୪

ଆଜି ର ସମାଜ

अନs କୁ ମାର

୯୫

ନୁ Eୁ ରୀ ଶାଶୁ

ଶି ଶିର କୁ ମାର ପxା

୯୬

ଆଇନା

ହରପି ୟା ପାତ

୯୭

ଏଇଠି େଚରାପୁqି

ଦୀନବଂଧୁ େବଜ

୯୯

ଟିଣି ଟିଣି ଟିଣିକି ଟିଣା

ଦି ବାକର ନାୟକ

୧୦୧

କବି ର କବି ତା

ସି େ}ଶର ତି ପାଠୀ

୧୦୨

अତି ରୁ ଇତି

ବାସsୀ ଲତା େଜନା

୧୦୪

ଆହାନ ଇ-ପତି କା ସୂ ! ନି ଃଶୁ$ ବି ତରଣ େହତୁ ଡା େଜାତି ପସାଦ ପ*ନାୟକ, -ାରା ପତି .ି ତ ଓ ପକାଶି ତ

ା

୮୧

ଆ

ହ
ାନ

ଇ
-ପ

अମୃତ ନାରାୟଣ ଶତପଥୀ

Listen to Odia Podcast on https://anchor.fm/aahwaan

େଭାଟ ଭିiା

ତ
ିକ

ଆହାନ ଇଇ-ପତି କା,
କା, ସାଦଶ ବଷ, अମ ସଂଖା,
ସଂଖା, अଗ ୨୦୨୨

Aahwaan.com

5

Magazine Downloaded from www.aahwaan.com

ତୁ ମ ଆେଶ

େଜାତି ପଭା ରଥ

୧୦୭

ଧାରା ଶାବଣ

अମରନାଥ ବାରି କ

୧୦୮

େମଘ ଡଗର

ବାଲାଜୀ େସଠୀ

୧୦୯

ତୁ ମ अନୁ ପିତି

ଆଦରମଣି ପଧାନ

୧୧୧

ରସvାନ

ବାପି ନି ସି ଂ

୧୧୩

ପହି ଲି ଆଷାଢ଼ ବଷା ଛି ଟା

ଲiGୀଧର ସି ଂ

୧୧୪

ମି ଳିଯାଆsା କି େସହି

ପଶାs ବହGା

୧୧୫

ବାଜପiୀ

ବି ନୟାନE ବhସ

୧୧୬

ଆତGହତା କାହZକି!

ପ,ଜ କୁ ମାର ମuଳ

୧୧୭

ସହରର ମି ଜାଜ

ସିG ତା ପxା

୧୧୯

ତି େନାଟି ଏକପଦୀ

ସୁବତ କୁ ମାର ପଧାନ

୧୨୧

ଶାବଣୀ

ସତନାରାୟଣ ମି ଶ

୧୨୨

ଏେବ ବି ପାଉଛି ଭଲ

ଶାsନୁ କୁ ମାର ରାଉତ

୧୨୩

ରାiୀ, ରiା ଓ ମଁୁ

ଦି େନଶ େମେହର

୧୨୪

ଆମ ଗାଆଁ ମାଟି ମହୁଲଭଟା

କୁ ମରଲାଲ ରଣା

୧୨୫

अଦଭୂ ତ ସମୟ

ଭବାନୀ ଶ,ର ଦାଶ

୧୨୬

ଗୁରୁ ହZ ମuଳମୟ

ମେନାରqନ ସୁରୁଜାଳ

୧୨୭

ଆମ ତି ରuା

ରାେକଶ ମୁଦୁଲି

୧୨୮

ଆହାନ ଇ-ପତି କା ସୂ ! ନି ଃଶୁ$ ବି ତରଣ େହତୁ ଡା େଜାତି ପସାଦ ପ*ନାୟକ, -ାରା ପତି .ି ତ ଓ ପକାଶି ତ

ା

୧୦୬

ଆ

ହ
ାନ

ଇ
-ପ

ସେରାଜ କୁ ମାର ସାହୁ

Listen to Odia Podcast on https://anchor.fm/aahwaan

ଲନ

ତ
ିକ

ଆହାନ ଇଇ-ପତି କା,
କା, ସାଦଶ ବଷ, अମ ସଂଖା,
ସଂଖା, अଗ ୨୦୨୨

Aahwaan.com

6

Magazine Downloaded from www.aahwaan.com

ରାହୁଲ ଚE ଘେଡ଼ଇ

୧୩୦

େଦବଦାସୀ

କି ରଣ କୁ ମାର ମହାsି

୧୩୪

କହେଲା ମା’ ବସୁzରା

अହଲା ଦାଶ

୧୩୭

ଏଇ ଓଡ଼ି ଶା ବୁ କୁ େର

ନି କୁq କୁ ମାର େଘାଷ

୧୩୮

େପମ ପତାରଣା

ବି ଶଭୂଷଣ ତାxି

୧୪୦

ଆମ ଜୀବନ

ସାଇ ପସାଦ ସାହୁ

୧୪୧

अsି ମ ଇିତର ସzାନେର

ଆଦି ତ ମହାପାତ

୧୪୨

ଖାଦ େସvେହ ବzା ଖାଦକ

ରାଧାେମାହନ ପୁଜାହାରୀ

୧୪୪

ପ!
ୂ k ମାକqରି

अନସୂୟା ପxା

୧୪୭

ବାଲି ଘର ଓ ସାବି ତୀ

ପହB ାଦ ସାହୁ

୧୪୯

ସ ୀୟା

ଦxାସି ପଧାନ

୧୫୧

ସ ାଭିମାନ

ସୁପି ୟା ପxା

୧୫୩

ସଂବଲପୁରୀ ବି ଭାଗ

୧୫୪

ଛୁଆ ଦି ନ୍

ବି ଶନାଥ ଭୁ ଏ

୧୫୫

ମୁଇଁ ପାଠ୍ ପଢ଼ାମି

ପଗନ୍ କୁ ମାର ପାତ

୧୫୬

ଖଁଣ୍ ମଧୁର୍ କଥା ଦୁ ଇପଦ୍

ସେsାଷ କୁ ମାର अଦାବର

୧୫୮

ଇ
-ପ

ବି ଜୟ କୁ ମାର ସାହୁ

୧୬୦

ହ
ାନ

େକଜାଣି

ଆ

ଏ େକମି ତିଆ କୃ

୧୫୯

ତ
ିକ

ପବz ବି ଭାଗ
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ସତବାଦୀର ସଖା ପxିତ େଗାଦାବରୀଶ अiୟ କୁ ମାର ରାଉତ

୧୬୮

ଭାଷା ସୁରiାର अଗସାରଥୀ େଗୗରୀ ଶ,ର ରାୟ

अସି ତ ମହାsି

୧୭୩

ନାୟାଳୟ

ପ,ଜ କୁ ମାର ପାଣି ଗାହୀ

୧୭୮

ଜୀବନଯାତା

ଡଃ ମେନାରqନ ବି େଷାୟୀ

୧୮୫

ରାiୀ

ଆେଲାକ କୁ ମାର ସାହୁ

୧୮୮

ଆତGହତା

ମଧୁସG ି ତା ସାହୁ

୧୯୦

ଆମ ସ ାଧୀନତା

ତି ନାଥ ନEୀ

୧୯୪

କଶି ୀ ପବନଦୀପ୍ ରାଜନ୍

ରାମଚE ପଧାନ

୧୯୭

ମାତୃ ଭାଷା

ସୁନEା ମହାsି

୧୯୯

ତକି ଆ କହି ବା ରାତି ର େବଦନା

अନs କୁ ମାର

୨୦୧
୨୦୩

ବି େଶଷ ସୂଚନା
ଆପଣ ପଠାଇଥିବା ସମa ଆେଲଖ ଆମର ଏହି ପତି କାକୁ ସମୃ} କରିଥିବା େହତୁ
ଆପଣ,ୁ ଏକ ସ ୀକାର ତଥା ସାନ ପତ ଦି ଆଯାଉଛି  ଏଇ ପତ ଆପଣ ଆମ େୱବ
ସାଇଟ୍ରୁ ଡାଉନେଲାଡ୍ କରି ପାରିେବ ଜୁ ନ ଏବଂ ଜୁ ଲାଇ ମାସର ଆେଲଖ
ପଠାଇଥିବା

ବzୁ ମାନ,ୁ

अନୁ େରାଧ

େସମାେନ

ନି ଜ

ନି ଜ

ମାନପତ

ସାଇଟରୁ

ତ
ିକ

ା

ଡାଉନେଲାଡ୍ କରି ନି अ ଚଳି ତ ମାସର ମାନପତ ଆଉ ଦି େନ ଦୁ ଇଦି ନ ଭି ତେର
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ବି େଶଷ ସୂଚନା

ଇ
-ପ

ଉପାପନ କରାଯି ବ େସଇ ସbzୀୟ ସୂଚନା ଆମର ହାଟସ୍ଆପ୍ ଗପ୍ ଏବଂ େଟଲି ଗାମ୍

ଆ

ହ
ାନ

ଗପେର ମଧ ଜଣାଇ ଦି ଆଯି ବ େଯାଗଦି अ : ୯୦୪୦୯୮୫୪୬୩ , ୭୦୦୮୫୬୭୦୮୫
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ସାଦକ, କଲମରୁ...
ନମ:ାର
ଡା େଜାତି ପସାଦ
ପ*ନାୟକ

ଭାରତବଷର ଛअaରୀତମ ସ ାଧୀନତା ଦି ବସେର ସରକାର,
-ାରା ଆହାନ ଦି ଆଯାଇଥିବା ସ ାଧୀନତାର अମୃତ ମେହାhବ ଉପଲେi
ଆେମ ସମa ପାଠକପାଠି କା,ୁ ହାjkକ अଭିନEନ ଓ ଶୁେଭlା ଆସ
ଆେମ ସମେa ଏହି ଉhବେର ଉhାହର ସହ अଂଶଗହଣ କରି ବା ଏବଂ
ଆମ ଘେର ଜାତୀୟ ତି ରuା ପତାକା ଲଗାଇବା ନି ଜ ଘେର ତି ରuା
ପତାକାକୁ ସସାନ ଲଗାଇବା ସହ ଆମର େସାସି ଆଲ୍ େନଟୱକ୍
େପାଫାଇଲ୍ ଛବି େର ମଧ ତି ରuାକୁ ାନ େଦବା

େମାଦି , ଆହାନେର अନୁ ପାଣିତ େହାଇ ଆେମ ସମେa ପାୟ ନି ଜ
ଘେର

ତି ରuା

ପତାକା

ଲଗାଇବା

େଯାଜନା

କରୁଥିବା

େବେଳ

େସାସି ଆଲ ମି ଡିଆେର ମଧ ଆମ େପାଫାଇଲ୍ ଛବି େର ତି ରuା ାନ
େଦଇ ସାରିଛୁ। अବଶ ପଧାନମୀ ନ କହି ଥିେଲ ସୁ}ା ଆେମ ନି େଜ ବି
ଏତକ ପତି ବଷ କରି ଆସୁଛୁ। େକବଳ ଆେମ ନୁ େହଁ , ବରଂ ବି ଗତ ବଷ

ଇ
-ପ

ତ
ିକ

ା

ମାନ,େର ଆେମ ଏହି ଚଳଣି େଦଖି ଆସୁଛୁ। अବଶ ଓଡ଼ି ଆ ଭାଷାେର
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ଭାରତୀୟ ଗଣତର ପଧାନ େସବକ, ପଧାନମୀ ଶୀ ନେରE

ଆ

ହ
ାନ

କଥାଟିଏ अଛି , େଗାଠ ମାତି େଲ ଖxିଆ ମାେତ। ଏହି ନାୟେର अେନକ
ଆହାନ ଇ-ପତି କା ସୂ ! ନି ଃଶୁ$ ବି ତରଣ େହତୁ ଡା େଜାତି ପସାଦ ପ*ନାୟକ, -ାରା ପତି .ି ତ ଓ ପକାଶି ତ

Aahwaan.com

9

ଆହାନ ଇଇ-ପତି କା,
କା, ସାଦଶ ବଷ, अମ ସଂଖା,
ସଂଖା, अଗ ୨୦୨୨

Magazine Downloaded from www.aahwaan.com

ବି ମଧ ସମାନ ଭାବେର କାମ କରୁଛsି । େହେଲ ଏହା ଭୁ ଲ ତ ନୁ େହଁ !!! େଦଶ ପାଇଁ
ଭାବନା अନକୁ େଦଖି ବା ପେର ବି େହଉ ଯଦି ଜାଗତ େହଉଛି , ତାେହେଲ ଏହା ଭଲ
କଥା।
େଫସବୁ କେର କି  କି ଛି ବzୁ େପା କରି ଛsି େଯ ଏହା ସବୁ େଲାକ େଦଖାଣିଆ
ଜି ନିଷ। କଣ େପାଫାଇଲ୍ ଛବି େର ତି ରuା ଲଗାଇେଲ ହZ େମା େଦଶେପମ ପମାଣିତ
େହବ? ପକୃ ତ େଦଶେପମ ହୃଦୟେର ରହି ବା ଉଚି ତ୍ ଇତାଦି ଇତାଦି ।
େସମାେନ ଠି କ୍ କଥା କହୁଛsି । ପକୃ ତ େଦଶେପମ ଆମ ହୃଦୟେର ସବଦା ଜଳs
ଭାବେର ରହି ବା ଆବଶକ। େହେଲ େଯଉଁମାେନ ନି ଜ ଛବି େର ତି ରuା ଲଗାଇଛsି
େସମାନ, ହୃଦୟେର ନି ୟ େଦଶେପମ ଥିବ େବାଲି େମାେତ ମେନ ହୁଏ। अବଶ
େଯଉଁମାେନ ତି ରuା ଲଗାଇ ନାହାsି ଏବଂ ଏହା-ାରା େଦଶେପମ ପମାଣିତ ହୁଏ କି େବାଲି
ପଶv କରୁଛsି େସମାନ, ହୃଦୟେର କଣ अଛି େସମାେନ ଜାଣିଥିେବ।

ନାହZ। ଏବଂ େପାଫାଇଲ୍ ଛବି େର ତି ରuା ରହୁ କି ନ ରହୁ, ଆମ ସମa, ହୃଦୟେର
ଭାରତ ପାଇଁ େପମ ଭ_k େହାଇ ରହି ଛି, ଏଥିେର ତି େଳ େହେଲ ସେEହ ନାହZ ।
ତାେହେଲ, ଯଦି ଆେମ େପାଫାଇଲ୍ ଛବି େର ମଧ ତି ରuା କୁ ାନ େଦଇ େଦବା ତ
ଆମ େଦଶ େପମ କମ େହାଇଯି ବ ନାହZ । ଏହା ଆେମ େକୗଣସି ଲାଭର ବା େଲାଭର

ତ
ିକ

ା

ବଶବ_ୀ େହାଇ କରୁନାହଁୁ । ସମେa କରୁଛsି ଆେମ ବି କରୁଛୁ । ଏହା-ାରା ଆେମ
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ଆେମ ସମେa େଦଶେପମୀ ଏଥିପାଇଁ ଆମକୁ େକୗଣସି ସାଟkଫିେକଟ ଆବଶକ

ଇ
-ପ

ବି ଶାଳ ଭାରତବଷ େଦଶ ପତି ଆମର େସvହ, େପମ, ସାନ, ଓ ଦାୟି ତେବାଧ ରହି ଛି

ଆ

ହ
ାନ

େବାଲି ନି ଜକୁ ନି େଜ ଜଣାଉଛୁ । ଏହା -ାରା ଆେମ କାହାଠାରୁ अଧି କ େଦଶେପମୀ େବାଲି
ଆହାନ ଇ-ପତି କା ସୂ ! ନି ଃଶୁ$ ବି ତରଣ େହତୁ ଡା େଜାତି ପସାଦ ପ*ନାୟକ, -ାରା ପତି .ି ତ ଓ ପକାଶି ତ
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ପମାଣ କରି ବାକୁ ଚାହଁୁ ନାହଁୁ । ଆେମ ଚାହଁୁ ଛୁ ସମେa ଆମ ଭଳି େଦଶେପମ େର
ଉଦବୁ } ହୁअ । ଏହା ସାମାଜି କ ବବାେର ଆମ ଆା ଓ ବି ଶାସ ତଥା େଦଶ େପମକୁ
ଉଜାଗର କରୁ ।
େତଣୁ, ଯଦି ଆପଣ,ୁ ଇlା େହଉନାହZ ନି ଜ େପାଫାଇଲ୍ ଛବି େର ତି ରuା ରଖ
ନାହZ, କି  ଆମ ଭଳି େଯଉଁମାେନ ତି ରuାପତାକାକୁ ସାନ େଦଉଛsି େସମାନ,ୁ
ନି ରୁhାହି ତ କର ନାହZ ।
ବୁ }ିଜୀବୀ, ସାନଦ ବିତ ହି ସାବେର ଆପଣ, ସାନ ସବୁ େବେଳ ସମାଜେର
ରହୁ କି  ଆପଣ, କମ ଆପଣ,ୁ ସାମୁହିକ ଭାବେର अସାନି ତ କରି ବାକୁ େପରି ତ ନ
କରୁ । ଆପଣ, ପତି ଥିବା ସାନ ପବ
ୂ ବ
 ତ अiୁ! ରହି ବ ପାଇଁ ଆପଣ,ୁ ଉଦମ
କରି ବାକୁ ପଡ଼ି ବ । ଜନ ସମୂହର ହାjkକ ଇlାକୁ ସାନ େଦବାକୁ ପଡ଼ି ବ । ନେଚତ୍
ଆପଣ ନି ଜର ବିଥିବା ସାନ ଟିକକ ହରାଇେବ, ଏଥିେର ଆେଦୗ ସେEହ ନାହZ ।

ଦି ବସର अମୃତ ମେହାhବ ପାଳନ କରାଯାଉଥିବା अଗଣିତ ଭିଡ଼ି ଓ େଦଖିବାକୁ ମି ଳୁଛି 
ପେତକ ଗଁା ଓ ସହରେର ଶି ଶୁମାନ, ଠାରୁ ଆର କରି ବୃ }ମାନ, ପଯs ସମେa
େଦଶେପମେର ଓତେପାତ ଭାବେର ଜଡ଼ି ତ େହାଇ ଏହି ଉhବକୁ अତs ଉhାହ ଓ
ଉjୀପନାର ସହ ପାଳନ କରୁଥିବାର େଦଖିେଲ ମନ ପଫୁଲିB ତ େହାଇ ଯାଉଛି  ଏହି

ତ
ିକ

ା

ଉhବକୁ େନଇ ବି ଭିନv ପକାରର ନୂ ତନ ପରି େବଷଣ, ଗୀତ, କବି ତା, କଥା ଓ ସଭା
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ଗତ କାଲି ଠାରୁ ପାୟ अଧି କାଂଶ ଗଣମାଧମେର ଭାରତୀୟ ଗଣତର ସ ାଧୀନତା

ଇ
-ପ

ସମି ତିର ଆେୟାଜନ ବି େହଉଛି  ବaୁତଃ ଏହା ଏକ ସବଭାରତୀୟ aରେର ଆେୟାଜି ତ

ଆ

ହ
ାନ

େହଉଥିବା ଆମ େଦଶର ପଥମ ପକୃ ତ ସ ାଧୀନତା ଉhବ େବାଲି କହି େଲ अତୁ ି େହବ
ଆହାନ ଇ-ପତି କା ସୂ ! ନି ଃଶୁ$ ବି ତରଣ େହତୁ ଡା େଜାତି ପସାଦ ପ*ନାୟକ, -ାରା ପତି .ି ତ ଓ ପକାଶି ତ
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ନାହZ
ଆେମ ସମେa ଭାରତୀୟ ଆମର ଧମ ଭାରତୀୟତା ଜାତି ଧମ ନି ବkେଶଷେର
ଆେମ ସମେa ଏକ ସମି ଧାନର अଧୀନେର ସୁଖ ଓ ସ ାlEର ଜୀବନ ବି ତାଉେଛ ଆମ
ସମି ଧାନ ଆମକୁ अେନକ ସୁବିଧା ଓ अଧି କାର ପଦାନ କରୁଥିବା େବେଳ ଆମଠାରୁ କି ଛି
କ_ବ ମଧ ଦାବୀ କେର ଆେମ ସମେa ଆମର କ_ ବ ପାଳନ କରି ବା ପାଇଁ ମଧ
अନୁ ରୂପ ଭାବେର अଗସର େହବା େଯଉଁଭଳି ଭାବେର ଆେମ ଆମର अଧି କାର ପାଇଁ
अଗସର େହଉଛୁ
ଚଳି ତ ବଷ ଏକ ଉେଲB ଖନୀୟ ସଫଳତା ଭାରତୀୟ େଖଳ ଜଗତକୁ ମି ଳିଛି ସଦ
ସମାପି ତ ରାଜେଗା.ୀ କୀଡ଼ା }ାେର ଭାରତୀୟ अଂଶଗହଣକାରୀ ମାେନ ଉlସି ତ
ଭାବେର ସଫଳତା ପାଇ େଦଶକୁ ସାନି ତ କରି ଛsି  ବି େଶଷତଃ ମୁିଯୁ} ଏବଂ
ଭାେରା_ଳନ ଆଦି }ାେର ଭାରତର ଏକଚାଟିଆ अଧି କାର ରହି ଛି କହି େଲ अତୁ ି

ପେଚା କରି େଦଶପାଇଁ ସୁନାମ ଆଣିଥିବାରୁ ସମa କୀଡ଼ାବି ତ,ୁ ହାjkକ ସାନ ଓ
ଶୁେଭlା ଜଣାଉଛି  େଯଉଁମାେନ ପଦକ ପାଇନାହାsି , େସମାେନ ନି ରୁhାହି ତ ନ େହାଇ
ପୁନବାର ପାଇବାକୁ େଚା କର େବାଲି ପଧାନମୀ ଶୀ ନେରE େମାଦୀ ଆହାନ
େଦଇଛsି  େଖଳ ପତି }ାର ପେତକ େସାପାନେର ସମa ସଫଳ ପତି େଯାଗୀ,ୁ

ତ
ିକ

ା

ପଧାନମୀ ଶୀ େମାଦୀ ବିଗତ ଭାବେର ଶୁେଭlା ଜଣାଇବା ଏବଂ େସମାନ,
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େହବନାହZ ଭାରତୀୟ ଦଳେର ସାମି ଲ େହାଇଥିବା ସମa େଖଳାଳି ନି ଜର ପାରୁପଯs

ଇ
-ପ

ମେନାବଳକୁ ସମୃ} କରି ବାର ଉଦମକୁ ବି ଶବାପୀ ପଶଂସା କରାଯାଉଛି 

ଆ

ହ
ାନ

ଆମ ରାଜ ପାଇଁ अତs ଆନEର କଥା ଆମ ରାଜର ଜେଣ ମହି ଳା େନତୀ
ଆହାନ ଇ-ପତି କା ସୂ ! ନି ଃଶୁ$ ବି ତରଣ େହତୁ ଡା େଜାତି ପସାଦ ପ*ନାୟକ, -ାରା ପତି .ି ତ ଓ ପକାଶି ତ
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ବ_ମାନ ଆମ େଦଶର ସେବା{ ନାଗରି କର ସାନ ପାଇଛsି  ଭାରତର ପଥମ
ନାଗରି କ େହବାର େଗୗରବ ଓଡ଼ି ଆ ଝି अ ଶୀମତି େଦୗପଦୀ ମୁମୁ  ପାଇଛsି  ନି ବା ଚନେର
େସ ପାନ ରାଜନୀତି  ତଥା େବୖ େଦଶି କ ବାପାର ମୀ ଶୀ ଯେଶାବE ସି ହvା,ୁ ବି ପୁଳ
େଭାଟେର ହରାଇ ବି ଜୟୀ େହାଇଥିେଲ ବି ଗତ ଜୁ ଲାଇ ୨୫ ତାରି ଖେର ରାପତି
ଭବନେର ଆେୟାଜି ତ ଏବ ବ!ାଢ ଉhବେର େସ ଏହି ପଦବୀେର अଭିଶି  େହବାର
କାଯକମ ଆେୟାଜି ତ େହାଇଥିଲା େଦଶର ଦି ତୀୟ ମହି ଳା ରାପତି ତଥା ପଥମ
ଆଦି ବାସୀ ରାପତି େହବାର େଗୗରବ େସ ପାଇଛsି  ଉପରାପତି ଭାବେର ଶୀ
ୂ ପ ବ
ଜଗଦୀପ ଢ,ର ବି ଜୟୀ େହାଇଛsି  ଶୀମତି ମୁମ ,
ୂ ର
 ୁ ଓଡ଼ି ଶାରୁ ଶୀ ଭି ଭି ଗିରି
ମଧ ରାପତି େହାଇଥିେଲ
ଯଦି ଆଜି ଦି ନର କଥା ଆେମ କହି ବା, ତାେହେଲ େଯଉଁ ଶ ସବୁ ଠାରୁ अଧି କ
ଶୁଣିବାକୁ ମି ଳୁଛି ତାହା େହଉଛି , ବୟକ*୍ ବା ବି େରାଧ ବି େରାଧ କାହାର? ବି େରାଧ

କଣ ଆଉ େକୗଣସି କାମ ନାହZ, େଯ ଏକ ସାମାନ ଚଳ{ି ତକୁ ବି େରାଧ କରି ବା ପାଇଁ
ସମa ପକାର ପଦେiପ ନି ଆଯାଉଛି  ନି କଟ अତୀତେର ମୁିଲାଭ କରି ଥିବା ଏକ
ଚଳ{ି ତ୍ ‘ଲାଲ ସି ଂ ଚଢ୍ଢା’କୁ ପବଳ ବି େରାଧର ସାମନା କରି ବାକୁ ପଡ଼ି ଛି अଭିେନତା
अମୀର ଖାନ ପେଯାଜି ତ ଏବଂ अଭିନୀତ ଏହି ଚଳ{ି ତ ଏକ ପସି } ଇଂରାଜୀ ଚଳ{ି ତ

ତ
ିକ

ା

‘ଫେର୍ ଗ’ର କାହାଣୀର ଛାୟାେର ନି ମkତ େହାଇଛି  ଫେର୍ ଗ୍ ଚଳ{ି ତ ଏକ
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େହଉଛି ଏକ ଚଳ{ି ତର ଆଯର କଥା ଏେତ ବି ଶାଳ େଦଶେର ଜନ ସାଧାରଣ,ର

ଇ
-ପ

ବହୁତ େଲାକପି ୟ ଚଳ{ି ତ ଥିଲା ଯାହା अ:ାର ଭଳି ପୁର:ାର ପାଇଥିଲା େସଇ

ଆ

ହ
ାନ

ଚଳ{ି ତର ଭାରତୀୟକରଣ କରି ବାର ପେଚା କରି ଥିବା अଭିେନତା अମୀର ଖାନ ନି ଜର
ଆହାନ ଇ-ପତି କା ସୂ ! ନି ଃଶୁ$ ବି ତରଣ େହତୁ ଡା େଜାତି ପସାଦ ପ*ନାୟକ, -ାରା ପତି .ି ତ ଓ ପକାଶି ତ
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अତୀତର କି ଛି ବବ ଏବଂ ଚଳ{ି ତେର ସନାତନୀ ହି Eୁ ଧମର େଦବୀେଦବତା ତଥା
ପରରାକୁ ହୀନ କରି ଦଶାଇଥିବାର ଆେiପ କରି େଲାକମାେନ ଏହି ନବନି ମkତ
ଚଳ{ି ତକୁ ବି େରାଧ କରୁଥିବା କଥା ଜଣାଇଛsି 
अମୀର ଖାନ,ୁ େଲାକ ପରେଫନି ୍ ବା अତି ଉ{େକାଟୀର अଭିେନତା ଭାବେର
ଜାଣsି ଏବଂ ତା,ର ପାୟ अଧି କାଂଶ ଚଳ{ି ତ ସୁପର୍ ହି ଟ୍ େହବାର ନଜି ର ରହି ଛି କି 
ଦୁ ଃଖର ବି ଷୟ ‘ଲାଲ୍ ସି ଂ ଚଡ଼ଢ଼ା’ ଚଳ{ି ତ େସଇ ପକାରର େକୗଣସି ଯାଦୁ େଦଖାଇ
ପାରି ଲା ନାହZ ପାୟ ତି ନିଶହ େକାଟି ଟ,ାେର ନି ମkତ ଏହି ଚଳ{ି ତ, ବି ଗତ ତି ନି ଦି ନେର
ସମୁଦାୟ ତି ରିଶି େକାଟି ଟ,ାର ବବସାୟ କରି ପାରିଲା
ଉେଲB ଖେଯାଗ

େଯ

अଭିେନତା,ର

ଏକ

ଚଳ{ି ତ

‘ପି େକ’େର

େସ

ହି Eୁ

େଦବୀେଦବତା, अପମାନ କରି ଥିେଲ ଏହି ଚଳ{ି ତେର େସ କି ଏଟିଭ୍ ଫି ଡମ୍ ନଁାେର
अେନକ ଏଭଳି ଦୃ ଶର अବତାରଣା କରି ଥିେଲ ଯାହା ଫଳେର ଜେଣ ବି ଧାମkକ

କରି କହି ଥିେଲ େଯ ଯଦି ଆପଣ,ୁ ଭଲ ଲାଗୁନାହZ, ତା େହେଲ ଚଳ{ି ତକୁ େଦଖ ନାହZ
ଯାହା େଲାକ,ୁ

ବହୁତ ଆଘାତ େଦଇଥିଲା ଏବଂ େସହି

ପରି େପiୀେର ଚଳି ତ

ଚଳ{ି ତପାଇଁ ବି େରାଧାଭାସ ସୃି େହାଇଥିଲା ଏବଂ ଏହାର ବି େରାଧ ଏେତ ମାତାେର
େହାଇଛି େଯ େଗାଟିଏ ଫBପ୍ େହାଇଥିବା ଚଳ{ି ତ ମଧ ପଥମ ଦି ନେର अନୁ ନ ଏହାଠାରୁ

ତ
ିକ

ା

ଭଲ ବବସାୟ କରୁଥିବା େବେଳ ଏହି ଚଳ{ି ତ अତs େଶାଚନୀୟ ଭାବେର ଧରାଶାୟୀ
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ଭାବେର ଆହତ େହବ ହZ େହବ ଏହି ଚଳ{ି ତ ବି େରାଧେର ସେବା{ ନାୟାଳୟ ଶୁଣାଣି

ଇ
-ପ

େହାଇଛି  अଭିେନତା अମୀର ଖାନ ଏକ ସବସାଧାରଣ ଆେଲାଚନା ଚକେର अଂଶ ଗହଣ

ଆ

ହ
ାନ

କରି ଥିବା ସମୟେର କଥା ଛଳେର କହି ଥିେଲ େଯ ଭାରତେର अସହି ୁ ତା ବଢ଼ି ବାକୁ ଲାଗିଛି
ଆହାନ ଇ-ପତି କା ସୂ ! ନି ଃଶୁ$ ବି ତରଣ େହତୁ ଡା େଜାତି ପସାଦ ପ*ନାୟକ, -ାରା ପତି .ି ତ ଓ ପକାଶି ତ

Aahwaan.com

14

ଆହାନ ଇଇ-ପତି କା,
କା, ସାଦଶ ବଷ, अମ ସଂଖା,
ସଂଖା, अଗ ୨୦୨୨

Magazine Downloaded from www.aahwaan.com

ଏବଂ ଏଥିପାଇଁ େସ ନି ଜ ପରି ବାରର ସୁରiା ପାଇଁ ଚି sିତ ଏହି ଭଳି ମsବ ମଧ ତା,ୁ
େଦଶେପମୀ, ଦୃ ିେର ଏକ ନକାରାତGକ ଚରି ତ ଭାବେର ଉପାପି ତ କରିବାକୁ ଯେଥ
ଥିଲା ଏହି ସବୁ କାରଣରୁ େଲାକମାେନ अମୀର ଖାନ, ଚଳ{ି ତକୁ ବି େରାଧ କରିବାକୁ
ନି େବଦନ କରି ଥିେଲ
େକାଭିଡ଼ ମହାମାରୀ ସମୟେର ମୃତୁବରଣ କରିଥିବା ସୁଶାs ସି ଂ ରାଜପୁତ,
ହତାର ରହସ ବ_ମାନ ସୁ}ା अzାରେର ଥିବା େବେଳ ଏହାକୁ ଆତGହତା େବାଲି
ପାରିକ ଭାବେର ବ!ନା କରାଯାଉଥିେଲ ସୁ}ା ଏକ ବି ଶାଳ ବଗ ଏହାକୁ ହତାକାx
େବାଲି ବି ଚାର କରsି  ସୁଶାs ସି ଂ ମୃତୁବରଣ ପେର ପେର ସମୁଦାୟ ବଲି ଉଡ୍
ବି େରାଧେର ପବଳ ଜନମତ ସୃି େହବାକୁ ଲାଗିଥିଲା ପଥମତଃ େକାଭିଡ଼ େହତୁ ସି େନମା
ହଲ୍ ସବୁ ବE େହାଇଥିଲା ଆଉ ଏଇ ସମୟେର ବଲି ଉଡ଼କୁ ବି େରାଧ ଆର େହବାପେର,
େକାଭିଡ଼ ପରବ_k ସମୟେର ମୁିଲାଭ କରି ଥିବା ପାୟ ସମa ଚଳ{ି ତ अତs ନି ରୁhାହି ତ

ଛାଡ଼ି େଦେଲ ବାକି ସମa ହି Eି ଚଳ{ି ତ ଫBପ୍ େବାଲି ପମାଣିତ େହାଇଛsି  ଏହା ମାତ
ଏକ ସାବନା ନ େହାଇ ବରଂ ପବଳ ଜନମତ େବାଲି ଜାଣିବାକୁ େହବ ଧି େର ଧି େର
େଲାକ, ମନ ଚି ରାଚରି ତ ଚଳ{ି ତ ରୁ ଉଠି ବାକୁ ଲାଗିଲାଣି େଯେତେବେଳ ଦiିଣର
अେନକ ଚଳ{ି ତ ସବଭାରତୀୟ ତଥା ବି ଶaରୀୟ ପଦଶନ େଦଖାଉଛsି , େସେତେବେଳ

ତ
ିକ

ା

ହି Eୀ ଚଳ{ି ତେର େସହି ଏକା ପକାରର କଥାବaୁ, ବି ଶାଳ ବଗର ଧାମkକ ଆାକୁ ଆଘାତ
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କରି ବା ଭଳି ପଦଶନ କରି ଆସି ଛsି  କାଶGୀର ଫାଇଲସ୍ ଏବଂ ଭୁ ଲଭୁ ଲୟା ୨ କୁ

ଇ
-ପ

େଦବାଭଳି ସbାଦ, େଦଶକୁ अପମାନି ତ କରି ବାଭଳି କଥାବaୁ ଆଦି କୁ େନଇ ନି ମା ଣ

ଆ

ହ
ାନ

କରାଯାଉଛି  େତଣୁ ବଲି ଉଡ୍ ଏହାର ଔଜଲତା ଧି େର ଧି େର ହରାଇବାକୁ ବସି ଲାଣି
ଆହାନ ଇ-ପତି କା ସୂ ! ନି ଃଶୁ$ ବି ତରଣ େହତୁ ଡା େଜାତି ପସାଦ ପ*ନାୟକ, -ାରା ପତି .ି ତ ଓ ପକାଶି ତ
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ବି ଗତ ସାହର ଆଉ ଏକ ଉେଲB ଖନୀୟ ଘଟଣା େହଉଛି , ବି ହାର ରାଜେର ଶାସନ
କଳେର ବାପକ ପରି ବ_ନ ବି ହାରର ବ_ମାନର ମୁଖମୀ ଶୀ ନି ତିଶ କୁ ମାର ହଠାତ
अପତାଶି ତ ଭାବେର ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାଟk ସହ ନି ଜ ଦଳର अନୁ ବzନକୁ ବରଖାa
କରି େଦଇ ପୁଣି ଥେର ରାୀୟ ଜନତା ଦଳ ସହ େମ ସରକାର ଗଠନ କରି ଛsି 
अବଶ ଏଥିେର ଆଯ େହବାଭଳି େକୗଣସି କଥା ନାହZ, କାରଣ ଇତି ହାସକୁ ଲi କେଲ
ଜଣାଯାଏ େଯ ନି ତିଶ କୁ ମାର ପାୟତଃ ପତି ଦୁ ଇବଷ अsରେର ଏହି ଭଳି ଦଳ ବଦଳ
ରାଜନୀତି କରି ଥାsି  େସଇଥିପାଇଁ େସ ସ  ସମୟ ମଧେର ବି ହାରେର ଆଠଥର
ମୁଖମୀ ପଦବୀର ଶପଥ ଗହଣ କରି ସାରି ଛsି  ଭାଚାର କୁ ଆଧାର କରି ବି ଗତ
ସମୟେର ନି ତିଶ କୁ ମାର ଲାଲୁ ପସାଦ ଯାଦବ, ଆରେଜଡ଼ି ଠାରୁ ନି ଜକୁ ଦୂ େରଇ େଦଇ
ଭାଜପା ସମଥନେର ଶାସନ ଭାର ଗହଣ କରି ଥିେଲ େବାଧହୁଏ ଏଥିପାଇଁ କୁ ହାଯାଇଛି ,
େଯ ରାଜନୀତି େର େକହି ବି ଶତ ବା ମି ତ ନଥାsି  ଏଠି ପକୃ ତେର ଘଡ଼ି କୁ ଘଡ଼ି ରu

ବି ଶaରେର େଯଉଁ ସବୁ ଘଟଣା ଆମକୁ ଚି sିତ କରୁଛି େସଥି ମଧେର ଚୀନ ଓ
ତାଇବାନ୍ ପସu ପମୁଖ ତାଇବାନକୁ ଚୀନ ସରକାର ନି ଜର अଧୀନ େବାଲି ଧରି
େନଇଛsି  ଏବଂ ଏଥିପାଇଁ ଉଭୟ େଦଶ ମଧେର अଶାsି अେନକ ଦଶzିରୁ ଲାଗି
ରହି ଛି ବି ଗତ ଦି ନେର ଆେମରୀକା ସରକାର, ଜେଣ ବରି. ପଦବୀଧାରୀ ତାଇବାନ୍

ତ
ିକ

ା

ଭମଣେର ଆସି ବା ପରି େପiୀେର ଚୀନ ଏହାର ବି େରାଧ କରି ବା ସହ ତାଇବାନ୍ ଉପେର
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ବଦଳାଇବା େଲାକ ହZ େଦଖାଯାଆsି 

ଇ
-ପ

ଆକମଣ କରିବା ଭଳି ଧମକ େଦଇଥିଲା ଏବଂ ଏହି ମାମଲା ବ_ମାନ ଉେ_ଜନା

ଆ

ହ
ାନ

अବାେର ରହି ଛି, ସବତଃ ଉଗ ଆକମଣ ଭଳି अବା ନ ଆସି େଲ ସୁ}ା ଏହା -ାରା
ଆହାନ ଇ-ପତି କା ସୂ ! ନି ଃଶୁ$ ବି ତରଣ େହତୁ ଡା େଜାତି ପସାଦ ପ*ନାୟକ, -ାରା ପତି .ି ତ ଓ ପକାଶି ତ
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ସମଗ ଏସି ଆ ମହାେଦଶେର ପୁଣିଥେର ଯୁ}ର ବି ଭୀଷିକା େଦଖା ନ ଯି ବ େବାଲି କି ଏ
କହି ବ
अନ ଏକ ଘଟଣାେର ପସି } େଲଖକ ସଲମାନ ରସଦି , ଉପେର ମରଣାsକ
ଆକମଣ େହାଇଛି  ମୁbାଇେର ଜନିG ତ ଶୀ ରସଦି ବି ଗତ ଶତାିେର ଇସଲାମ ଧମର ଗ
ଉପେର

ଆଧାରିତ

ଏକ

ପୁaକ

‘ସାଟାନି କ୍

ଭେସସ୍’

େଲଖି,

अତs

ପସି }

େହାଇଯାଇଥିେଲ ଏହି ପୁaକେର ଲି ଖିତ ତଥ କି ଭଳି ଭମାତGକ ଏବଂ ଏହା କଦାପି
ଶାsି ର ଧମ ନୁ େହଁ େବାଲି େସ ବି ଶବାପୀ अେନକ େଦଶେର ତଥାତGକ କଥନ ଉପାପନ
କରି ଛsି  ବ_ମାନ ସମ ଦଶକେର ଥିବା ଶୀ ରସଦି , ଗତକାଲି ଆେମରି କାେର ଏକ
ବି ଶବିଦାଳୟେର ଉପିତ ଛାତଛାତୀ,ୁ ସେbାଧନ କରୁଥିବା ସମୟେର ଏକ ମୁସଲି ମ୍
ଯୁବକ ହଠାତ ମ ଉପରକୁ ଉଠି ଯାଇ ରସଦି , ଉପେର ମରଣାତGକ ଆକମଣ କରି ଥିଲା,
ଏଥିେର ଶୀ ରସଦି ଗୁରୁତର ଭାବେର ଆହତ େହବା ସହ ତା,ୁ ତୁ ରs େହଲି କର -ାରା
େବେଳ ଆତତାୟୀକୁ

ଗିରଫ କରାଯାଇଛି 

ଶୁଣାଯାଉଛି ରସଦୀ, अବା ବ_ମାନ ବି ଗୁରୁତର ରହି ଛି, ଏହି ଆକମଣେର େସ ନି ଜର
ଏକ ଆଖି ହରାଇଛsି 
अତୀତେର ଶୀ ରସଦି , ଲି ଖିତ ପୁaକ ବି େରାଧେର ଜନ अସେsାଷ େହବାଫଳେର
ଏହି ପୁaକକୁ ତାଳୀନ ଭାରତ ସରକାର ପତି ବzିତ କରିଥିେଲ ଏହି ଭଳି ବି ଶର ପାୟ

ତ
ିକ

ା

ପଚାଶରୁ अଧି କ ଇସଲାମ୍ ମାନତା ଥିବା େଦଶ ତା, ବି େରାଧେର ଫତୁ ଆ ଜାରି
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ଚି କିhା ବବାପାଇଁ ନି ଆଯାଇଥିବା

ଇ
-ପ

କରି ଥିେଲ ତା,ର ପୁaକକୁ େଯଉଁମାେନ ବି ଭିନv ଭାଷାେର अନୁ ବାଦ କରିଥିେଲ େସ

ଆ

ହ
ାନ

ସମa, ଉପେର ମଧ ଆକମଣ େହାଇଛି  ଜାପାନୀ ଭାଷାେର अନୁ ବାଦ କରିଥିବା
ଆହାନ ଇ-ପତି କା ସୂ ! ନି ଃଶୁ$ ବି ତରଣ େହତୁ ଡା େଜାତି ପସାଦ ପ*ନାୟକ, -ାରା ପତି .ି ତ ଓ ପକାଶି ତ
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େଲଖକ, ମୃତୁ ଘଟିଥିବା େବେଳ अେନେକ ଗୁରୁତର ଭାବେର ଆହତ େହାଇଛsି 
ଶୀଲ,ାର अବା ଗୁରୁତର ଥିବା େବେଳ ବ_ମାନ ଆମ ପେଡାଶୀ ପାକି aାନ େଦଇ
ଦି ଗେର

ଗତି

କରୁଥିବା

अନୁ ମାନ

କରାଯାଉଛି 

ଏଭଳି

ପରିିତି

ସବତଃ

ବuଳାେଦଶେର ମଧ େଦଖିବାକୁ ମି ଳିପାେର େବାଲି ଶୁଣାଯାଉଛି  ବି ଗତ ଦି ନେର
ବuଳାେଦଶେର େପେଟାଲି ୟମ ପଦାଥର ଦର ପଚାଶ ପତି ଶତ ପଯs ବୃ }ି କରାଯି ବା
ପେର େଦଶେର अଶାsି ର ବାତାବରଣ େଦଖାେଦଇଛି  େଦଶ ଗୃହଯୁ} ଭଳି अବାର
ସଖୀନ େହବାର ସମa ସାବନା େଦଖାଯାଉଥିବା େବେଳ, ଆଗାମୀ ଦି ନେର େଦଶ
େଦବାଳି ଆ ପରିିତି ର ସଖୀନ େହବ େବାଲି अଥନୀତି  ମାେନ ମତ େଦଇଛsି  ରୁଷ
ୟୁେକନ୍ ଯୁ} ପରି ିତି କୁ ବି େରାଧ କରୁଥିବା ୟୁେରାପି ଆନ୍ ୟୁନିୟନର େଦଶମାନ,ୁ ରୁଷ
ପାକୃ ତି କ ଗାସ େଯାଗାଇବା ବE କରି େଦବାପେର େସହି ସବୁ େଦଶ ମାନ,େର ମଧ
ଜାେଳଣୀ ପାଇଁ େପେଟାଲି ୟମ ପଦାଥ ମାନ,ର ଦାମ ପାଖାପାଖି ୨୭ ପତି ଶତ ବୃ }ି ପାଇ

ବି େବଚନା କରୁଥିେଲ ଏବଂ ଭାରତ ଭଳି ବି କାଶଶୀଳ େଦଶକୁ ବି ଶର ସମa ପରି େବଶ
ଜନି ତ ସମସାର ଗsାଘର େବାଲି କହି ଆସୁଥିେଲ େସମାେନ ଏେବ ନି େଜ େକାଇଲା
ବବହାର କରି ବାକୁ ବାଧ େହଉଛsି ଏବଂ ଏଥିପାଇଁ ବି ଶaରେର ଜଳବାୟୁ ପଦୁ ଷଣ ବୃ }ି
ପାଇବାକୁ ଲାଗିଛି ପରି େବଶ ନି ୟଣେର ଭାରତ ସରକାର ଉେଲB ଖନୀୟ େଯାଗଦାନ

ତ
ିକ

ା

େଦଇଥିବା େବେଳ ୟୁେରାପ୍ ଏବଂ ଆେମରି କା ଭଳି େଦଶ ଏେବ अଧି କ ପଦୁ ଷଣ ସୃି
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ସାରି ଲାଣି େଯଉଁ େଦଶମାେନ ଦି ନ ଥିଲା ନି ଜକୁ ବି ଶର ନି ୟsା ଏବଂ ହ_ାକା_ା େବାଲି

ଇ
-ପ

କରୁଥିବା ଜଣାଯାଉଛି 

ଆ

ହ
ାନ

ଆସsାକାଲି ଭାରତର ସ ାଧୀନତା ଦି ବସ ପୁଣିଥେର ଆେମ ଆମ େଦଶର
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ସ ାଧୀନତା ପାଇଁ ବଳି ଦାନ େଦଇଥିବା ସ ାଧୀନତା ସଂଗାମୀ ମାନ,ୁ ସG ରଣ କରି ବା ସହ
େସମାନ, ଜୟଗାନ କରି ବା େଯଉଁମାେନ େସ lାହୀନ ଭାବେର ଏହି େଦଶମାତୃ କା ପାଇଁ
ବି େଦଶୀ ଶି ସହ ଲଢ଼ି ଥିେଲ ଏବଂ ଆମକୁ अତs ମୂଲବାନ ସ ାଧୀନତା ଆଣିେଦଇଥିେଲ
େସଇ ସମa ସ ାଧୀନତା ସଂଗାମୀ,ୁ ଆହାନ ଇପତି କା ତଥା ଆହାନ ଓଡ଼ି ଆ ପରି ବାର
ତରଫରୁ ସଶ} ସାନ ଜଣାଉଛି 
ଆଶା କରୁଛି ଆହାନ ଇ-ପତି କାର ଚଳି ତ ସଂ:ରଣ ଆପଣ,ୁ ଭଲ ଲାଗିବ
ଆପଣ, ଭଲ ପାଇବା, ସହେଯାଗ ଏବଂ େସvହାଶୀବାଦ ଆହାନର ଉ_େରା_ର ଉନv ତି େର
ସହାୟକ େହବ
ସମa,ୁ ସ ାଧୀନତା ଦି ବସର अଭିନEନ ଓ ଶୁେଭlା
ଭାରତ ମାତାକି ଜୟ, ବେE ମାତରମ୍
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ପତି .ାତା, ସାଦକ, ଆହାନ ଇ-ପତି କା
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ଆମ ଓଡ଼ିଆ େପାଡ଼କା୍ ଚାେନଲ୍
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କାହାଣୀ ବିଭାଗ
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ଆମର ୟୁଟୁବ୍ ଚାେନଲକୁ ସବ୍:ାଇବ୍ କର
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ବାଘ ସାମାଜର ନୀଳ ଆେଲାକ - ୨୪
ଏଠି ବହୁତ ଗହୀର ପାଣି ନୁ େହଁ । ବାଘୁଣୀଟି ଧୀେର ଧୀେର
ଚାଲି ବାକୁ ଲାଗିଲା। ଆଗକୁ ଟିକିଏ अଧି କ ପାଣି କି  ତା’ର େଗାଡ
ପାଉଥିଲା। େସ ମୁxଟିକୁ ଟିକିଏ ଉପରକୁ କରି େଦଉଥିଲା। କାଦୁ अ
େଯାଗଁୁ ତା’ର ପ!
ୂ  ଆକୃ ତି କୁ ଜାଣିବାଟା କ। ମୁxଟି ଯାହା ଭଲ
अେଶାକ ବି ଶାଳ

ଭାବେର େଦଖାଯାଉଥିଲା। ବାଘୁଣୀଟି ଖୁବ୍ ସାବଧାନ ଥିଲା। ଏଣିକି
ଆଗକୁ ତା’କୁ େକହି ଲi ନକର। େସପେଟ ହରି ଣମାେନ କି ଛି
ବି ପଦର ଆଶ,ା କରୁଥିେଲ। େସମାନ, ଲbା େଗାଡ଼ଗୁଡ଼ିକ अିର
େହାଇ ଆଗପଛ େହଉଥିଲା। କି ଛି ଜଣ ଆଗକୁ େଦୗଡ଼ି ଯାଉଥିେଲ।

େଜାରେର େଦୗଡ଼ୁନଥିଲା। େସମାନ, ସରୁ େବକ ସବୁ ଆଗକୁ ଲମି
ଯାଇଥିଲା। ଆଉ େଗାଡ଼ ଗୁଡ଼ିକ ଖୁବ୍ ଜଲ୍ଦି ଆଗକୁ ବଢ଼ି ଯାଉଥିଲା।
ବାଘୁଣୀଟି େସପଯs ଭିତର ପାଣିେର ଥିଲା। କି ଛିଟି ହରିଣ ଡରି
अନ ଯାଗାେର ପାଣି

ଭିତରକୁ

ପଶି ଯାଇଥିେଲ। େସ ଯାଗାେର

େଜାରେର ପାଣି େବାହୁଥିଲା। େଗାଟିଏ ହରି ଣ କାଦୁ अ ଚଡ଼ା ଉପରକୁ
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ତ
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ା

ଉଠି ଆସି ଲା। େସ ବହୁତ ଡରୁଥିଲା। େକମି ତି େସ ଜuଲ ଭିତରକୁ
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ପେର ପେର ସମେa ଧୀର ଗତି େର ଆଗକୁ େଦୗଡ଼ି ଗେଲ। କି ଏ

ଆ

ହ
ାନ

ଜଲଦି ଚାଲି ବ। ଏ େଖାଲା ଚଡ଼ାଗୁଡ଼ା ବଡ଼ ବି ପଦନକ ଜାଗା। ଏଠି
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ବାଘ ସହଜେର ହରି ଣକୁ ଧରି େନଇପାେର। ଜuଲର ଭିତେର ବାଘକୁ େଦୗଡ଼ି ବାକୁ ସହଜ
େହବ ନାହZ। େତଣୁ ହରି ଣଟି ବଡ଼ ଚଳ େହଉଥିଲା। ତା’ର ପତଳା ଆଉ ଲbା େବକ
ରବର ଟାଣି ଲାଭଳି ଲମି ଯାଇଥିଲା। ପତଳା ମୁହଁଟି ଏକଦମ୍ ଆଗକୁ ଚାଲି ଯାଇଥିଲା।
ଚଳ େଗାଡ଼ଗୁଡ଼ିକ େକମି ତି ହରି ଣକୁ ଆଗକୁ େନଇଯି ବ େସଥିପାଇଁ ବa ଥିେଲ।
ହରି ଣଟି ଏକ େଖାଜେର ମାଟି ଉପରକୁ ଉଠି ଆସି ଲା। ତା’ପେର ଜuଲ ଭିତରକୁ ଜଲଦି
ଚାଲି ଗଲା। ଏେଣ ବାଘୁଣୀ ଟିକିଏ ଦୂ ରେର ଧୀେର ଧୀେର େସପଟ କୂଳେର ପହି
ଯାଇଥାଏ। କୂଳେର ନରମ କାଦୁ अ। େତଣୁ ବହୁତ ଧୀେର ଧୀେର େସ କାଦୁ अେର
ଚାଲୁ ଥାଏ। ତା’ର ଶରୀର ଏେବ ପାଣି ଉପରକୁ ଆସି ଗଲାଣି। ଏ ଭିତେର ହରି ଣମାେନ
େବାଧହୁଏ ବାଘୁଣୀର ଆସି ବାର କି ଛି अEାଜ କରି େନଇଥିେଲ। େତଣୁ ହରି ଣଗୁଡ଼ିକ
େଜାରେର େଦୗଡୁ ଥିେଲ। ଛାଇ अzାରେର ହରି ଣମାନ,ୁ ଭଲ େଦଖାଯାଏ ନାହZ। ବାଘକୁ
ତ ବହୁତ ଭଲ ଭାବେର େଦଖାଯାଏ। ବାଘୁଣୀ ଛପି ଛପି କି ଛିବାଟ ଚାଲି ଯାଇଥିଲା।

ଏପେଟ ଦୁ ଇଟି ଓଧ ପାଣିେର ପହଁ ରି ଟିକିଏ ଦୂ ରକୁ ଚାଲି ଯାଇଥିେଲ। େସମାେନ
ମଧ କୂଳେର अଧି କ ସମୟ ନରହି ଉପରକୁ ଆସି ଯାଇଥିେଲ। ପାଖେର ବାଘୁଣୀ ନାହZ
େତଣୁ େସମାେନ ବି ପଦମୁ। ଏେଣ ବାଘୁଣୀର ସୂ! ଲi େସହି ହରି ଣମାନ,
ଉପେର। ଏ ଭିତେର କି ଛି ସମୟ ବି ତିଗଲା। ବାଘୁଣୀଟି ଜuଲ ଭିତେର। ଆଉ

ତ
ିକ

ା

ହରି ଣମାେନ ଏପଟ େସପଟ େଦୗଡୁ େଦୗଡୁ ତା’ର ଛପି ବା ାନ ଜାଣିପାରି େଲନି । େଗାଟିଏ
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େସଇଠୁ ହରି ଣମାନ,ୁ େକମି ତି ସହଜେର ଧରି େନବ।
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ହରି ଣୀ ବାଘଣୀର ଏକଦମ୍ ମୁହଁ ପାଖକୁ ଆସି ଲା। ବାଘୁଣୀ ଦୁ ଇ େଖପାେର େସହି ହରି ଣୀକୁ
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ଧରି େନଲା। ବାଘ କାମୁଡ଼ାେର ବହୁତ ଶି। େସ େଜାରେର ହରିଣୀକୁ ମୁହଁେର ଧରି
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େନଇଥାଏ। ହରି ଣୀର େବକେର ବଡ଼ ବଡ଼ କଣା। କି ଛି ସମୟ ଧରି େନବା ପେର ହରି ଣୀ
ଶାସରୁ} େହାଇ ମୃତୁବରଣ କଲା। ତାପେର ବାଘୁଣୀ ଶି କାରକୁ ଏକ ସୁବିଧା ଯାଗାକୁ ଟାଣି
ଆଣିଲା ।
ଏହା ଭିତେର ବାଘୁଣୀର ଛୁଆମାେନ ପାଖକୁ ଆସି ଯାଇଥିେଲ। ଛୁଆଗୁଡିକ ଟିକିଏ
ବଡ଼ େହାଇ ଆସି େଲଣି । େସମାେନ ଆଉ ଲୁ ଚି ରହି ବାକୁ ଚାହଁୁ ନାହାsି । ମା’ ଆଉ ଛୁଆ
ମଲାହରି ଣୀର ପାଖେର କି ଛି ସମୟ ବସି ରହି େଲ। ଛୁଆ ଦୁ ଇଟି ମଲାହରି ଣୀକୁ ଟିକିଏ
କାମୁଡିେଲ ଆଉ ତା’ର ର ଚାଟିବାକୁ ଲାଗିେଲ। ମି ଠା ତାଜା ର େସମାନ,ୁ ବହୁତ
ଭଲ ଲାଗୁଥିଲା। ଏମି ତି ମା’ ପାଖେର ବସି ରହି ଛୁଆମାନ,ୁ ର ପି ଆଇବା ଶି ଖାଉଥିଲା।
କି ଛିସମୟ ପେର େସମାେନ ହରି ଣୀକୁ ଖାଇବା ଆର କେଲ। ପଥେମ ବାଘୁଣୀ ହରି ଣୀର
ଛାତି ପଟୁ କାମୁଡ଼ି ଧରି ଲା। େସଇଠି ଖxିଆ େହାଇଥାଏ େତଣୁ କି ଛି ମାଂସ େସଇଠୁ
ଖାଇେନଲା। ଛୁଆମାେନ େଯାଉଠୁ ପାରୁଥାsି େସଇଠୁ କାମୁଡି େଦଉଥାsି । ବାଘୁଣୀ

ପି ଚାପେଟ ନରମ ମାଂସ। େସଇଠୁ କି ଛି ମାଂସ ବାଘୁଣୀ ଖାଇବା ଆର କଲା।
ଛୁଆମାେନ ହରି ଣୀ ଶବର अନଯାଗାରୁ ଖାଇବା ଆର କେଲ। ଏମି ତି ଖାଇ ଖାଇ
େସମାନ,ର େପଟ ପର
ୂ ି ଗଲା।
େସମାେନ ମଢ଼ଠାରୁ ଟିକିଏ ଦୂ ରେର ବି ଶାମ େନଉଥିେଲ। ରାତି ଗଭୀର େହାଇ

ତ
ିକ

ା

ଯାଇଥିଲା। ଜuଲର େସାର୍ ଶ େଲାପ ପାଇଆସି ଲା। ବାଘମାେନ ମଧ ଗଭୀର
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ସାଧାରଣତଃ ଶି କାର ମାରି ବା ପେର ନରମ ମାଂସ େଦଖି ଖାଇବାକୁ ଆର କେର।

ଇ
-ପ

ରାତି େର ବି ଶାମ ନି अsି । ସମୟକେମ ରାତି अେନକ ବଢ଼ି ଯାଏ। ଏମି ତି େଦଖୁ େଦଖୁ

ଆ

ହ
ାନ

ସକାଳ େହଇଆସି ଲା। ସକାଳେର ଜuଲଟି ରାତି ର ଜuଲଠାରୁ अେନକ ଭିନv
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େହାଇଯାଏ। ସକାଳେର ଲାେଗ େଯମି ତି ଜuଲଟିକୁ େକହି ଚି ତକର ଭଲ ଭାବେର
କାନଭାସ ଉପେର ଆ,ୁ ଛି । ଉପେର ଲାଲ୍ ହଳଦି ଆ ସୂଯ କୁ ଏକ କଳା ହା¡ା
ଧଳାରuର କାନ୍ଭାସ୍ ଉପେର କି ଏ ଆ,ିେଦଇଛି । ପଛପଟଟା ହା¡ା ନୀଳ। ତଳୁ
ଜଳୀୟବାy ସବୁ ଉଠି ଏକ ଚାଦର ଭଳି ଘାସୁଆ ଜମି କୁ ଆଉ କାଦୁ ଆ ଚଡ଼ାକୁ େଘାେଡଇ
େଦଇଛି । କି ଛି ପଶୁପiୀ ଦି ଶୁନାହାsି । କି ଛିଦୂରେର ହୁଏତ କି ଛି ହରି ଣ ଛି ଡ଼ା
େହାଇଥିେବ। ବାଘମାେନ ଏ ଭିତେର େପଟ ଭରି ଖାଇ ଟିକିଏ ଦୂ ରେର ବି ଶାମ
େନଉଥିେଲ।
अେନକ ପକାରର ମାଛର,ା ଚେଢଇ ଜuଲେର ଥିେଲ। अ ଦୂ ରେର ଆଉ ଏକ
ମାଛର,ା ଚେଢଇ ଡାଳେର ବସି ରହି ଥିଲା। ଏ ସୁEରବନଟାେର େକେତ ପକାରର ମାଛ
ଧରୁଥିବା ଚେଢଇ अଛsି କହି େହବନି । କି ଏ ମାଟି ଉପେର ଶି କାର କଲାଣି ତ କି ଏ
ପାଣିେର। କି  କି ଏ ନା କି ଏ କି ଛି ନା କି ଛି ଶି କାର କରି ଚାଲି ଛି।

ପiୀଗୁଡା ସବୁ େବେଳ ଏକ ଉ{ ଏବଂ ଥୁା ଡାଳ ଉପେର ବସି ସବୁ ଆଡକୁ ନଜର
ରଖିଥାsି । ଏମାନ, ଦୃ ି ସବୁ ଆଡକୁ େଖଳି ଯିବ ଆଉ ସହଜେର ଉଡି ଶି କାରକୁ
ଧରି େହବ। ଏହି ଶି କାରୀ ପiୀମାେନ ସାଧାରଣତଃ ମଇଳା ରuର େହାଇଥାsି । ଖୁବ
ଉଳ ନେହବାର କାରଣ େହଉଛି େସମାନ, अବିତି ସହଜେର େକହି ଜାଣି ନାପାର।

ତ
ିକ

ା

ଦି ନ ଧି େର अେନକ ବଢି ଗଲା। ମଲା ହରି ଣର େପଟଟା ଫୁଲି ଆସି ଥିଲା। ମାଂସ
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େଗାଟିଏ ଶି କାରା ପiୀ ଏକ ଉ{ ଗଛ ଉପେର ବସି ରହି ଥିଲା। ଏ ଶି କାରୀ

ଇ
-ପ

ଆଉ ଏେତ ତାଜା ନଥିଲା। ଦି ନ ଟିକିଏ अଧି କା େହେଲ ମାଂସରୁ ବାସନା ବାହେର।

ଆ

ହ
ାନ

ଦୁ ଇଟି ବାରହାକୁ ମାଂସର ଗz ମି ଳିଗଲା। ବାହାମାେନ ସାଧାରଣତଃ ମାଂସୀଶୀ ନୁ ହଁ sି।
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କି  େକଉଁଠି କି ଛି ଶବ ମି ଳିଗେଲ ପାଟିଏ ଦି ପାଟି ଖାଇେଦଇଥାsି । ବଡ଼ ବାହାଟିଏ ତା’ର
େଥାବଣୀକୁ ଏପଟେସପଟ କରୁଥିଲା। କଳା ଆଖିଗୁଡ଼ିକ ଏକଦମ୍ ିର ଥିଲା। େସ
ନି ଶାସେର କି ଛି ଗz ବାରୁଥିଲା। ତା’ର ପି ଠିର େଲାମଗୁଡ଼ିକ ଠି ଆ େହାଇଯାଇଥିଲା। ଯଦି
ଶବ अଛି ନି ିତ ଭାବେର କି ଏ ଶି କାରୀ ପାଖେର ଲୁ ଚି ରହି ଥିବ। ବାରହାକୁ େସମାେନ
ମଧ ଶି କାର କରି େନଇପାରsି । େତଣୁ ଏ ଦୁ ଇଟି ବାହା ବଡ଼ ସାବଧାନ ଥିେଲ। େଦୗଡି
ପଳାଇବାକୁ ଏକଦମ୍ ପaୁତ େହାଇ ରହି ଥିେଲ। ଯଦି କି ଛି ଘଟିଯାଏ ସାେu ସାେu େଦୗଡ଼ି
ଚାଲି ଯିେବ। ଏମାନ, ନାକ ଖାଲି ଏପଟେସପଟ େହଉଥିଲା। ଏମାେନ ବହୁତ ଚଳ
ଥିେଲ କି  ପଳାଇଯି ବାକୁ ମନ େହଉନଥିଲା। ମାଂସର ଗzଟା ବଡ଼ ତୀବ। ଯଦି ପାଖେର
ଶି କାରୀ ଥାଆsା ଏେତେବଳକୁ ଏମାନ,ୁ ତଡ଼sା। ପାଖେର େକହି େଦଖା ଯାଉନାହାsି ।
େତଣୁ ସାମାନ େଚାକେଲ iତି କ’ଣ? େସମାେନ େଗାଟିଏ ଦୁ ଇଟି େଖାଜ ଆଗକୁ
େନଉଥିେଲ ପୁଣି ରହି ଯାଉଥିେଲ। ଭୂ ମିକୁ ଶୁ¢ୁଥିେଲ। ପୁଣି ମୁx ଉପରକୁ ଉେଠଇ

େହାଇଯାଇଛି । ପଛେର ହା¡ା ଜuଲ ଆଉ ତେଳ େପନ୍ସିଲ୍ ମୁଳ ଚାରି ଆେଡ।
ଜuଲେର ଏହି ବାହାଗୁଡ଼ିକ ବଡ଼ ସାବଧାନ ସହ ଆଗଉଥିେଲ। ଏେବ ହରିଣର
ଶବଟା େବଶୀ ଦୂ ର ନୁ ହଁ । ୨୦-୩୦ଫୁଟ ଦୂ ରେର। ବାହା ଦୁ ଇଟି,ର ଲାuୁଡ଼ େଜାେର
ହଲୁ ଥିଲା। େଗାଜି ଆ େଥାବଣୀ ଏକଦମ୍ ଜମି ସହ ସମାsରଳ ଭାବେର ରହି କି ଛି ଗzକୁ

ତ
ିକ

ା

ଶୁ¢ୁଥିଲା। ନା ଆଉ କି ଛି ଗz ଆସୁନି। େବାଧହୁଏ ଶି କାରୀ ପାଖେର ନାହZ। ଆଉ अନ
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ଶୁ¢ୁଥିେଲ। କଳା ଆଖିଦୁଇଟି େସହି ଶବକୁ େଦଖିେଲାଣି । ଶରୀରର ସବୁ େଲାମ ଛି ଡ଼ା

ଇ
-ପ

କି ଛି ଶ ଆସୁନଥଲା। ବାଘ ପାଖେର ଥିେଲ ଏେତେବଳକୁ ଏମାନ, ତଡି ସାରsାଣି।

ଆ

ହ
ାନ

େବାଧହୁଏ ବାଘ ଟିେକ ଦୂ ରେର अଛି । େକଉଁଠି ବି ଶାମ େନଉଛି । େସମାେନ ଏମି ତି ଜଗି
ଆହାନ ଇ-ପତି କା ସୂ ! ନି ଃଶୁ$ ବି ତରଣ େହତୁ ଡା େଜାତି ପସାଦ ପ*ନାୟକ, -ାରା ପତି .ି ତ ଓ ପକାଶି ତ
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ଆେଗଇ ହରିଣରଶବ ପାଖେର ଆସି ପହିଗେଲ। େସମାନ, େଗାଡ଼ ବହୁତ େଜାରେର
ଏପଟ େସପଟ େହଉଥିଲା େଯମି ତିକି େସମାେନ ନାଚୁ ଛsି । ନାକ ଭୂ ମିକୁ ଛୁଏଁ ବା ନ ଛୁଏଁ
କି  ଡର ଥିଲା ବହୁତ। ବାଘ ହଠାତ୍ ଆସି ପାେର। ଜuଲ ବି େଲଇତ ଏତବଡ଼ ଶି କାର
କରି ପାରି ବନି । ନି ିତ ଭାବେର ବାଘ େକଉଁଠି अଛି । େବଶୀ ଶବରୁ ଖିଆ େହାଇନାହZ।
ତା’ अଥ ବାଘ ଆଖପାଖେର अେପiା କରି ରହି ଛି େପଟ ଖାଲି େହେଲ ଆଉଥେର ଆସି ବ।
ବାଘମାେନ ଶି କାର କଲାପେର ସାଧାରଣତଃ ସାେu ସାେu ସବୁ ମାଂସକୁ ଖାଇପାରsି
ନାହZ। ଏେତ ମାଂସ ଖାଇବା ଦି େନ ବା ଦୁ ଇଦି ନ ବା अତି େବଶି େର ତି ନି ଦି ନ
ଚାଲି ପାେର।
ଏ ବାହା ଦୁ ଇଟି ହରି ଣର ପି ଚା ପାଖକୁ ଚାଲି ଗେଲ। ବାଘୁଣୀ େସଇଠୁ କି ଛି
ଖାଇଥିଲା। ଭଲ ଖxିଆ अଛି । େତଣୁ ଏମାନ,ୁ ଆଉ ଚମ ଚି ରିବାକୁ ପଡି ବ ନାହZ। ଏ
ବାହା ଦୁ ଇଟି ଖୁବ୍ ଜଲଦି ଖାଇବାକୁ ଲାଗିେଲ। େସମାନ,ର େଗାଜି ଆ େଥାବଣୀଟି ଲbା
ଟାଣିଆଣୁଥିଲା। କି 

ଏମାନ,ର ମୁହଁର ଆକାର େଛାଟ। ବହୁତ ଖାଇପାରି େବ ନାହZ ଏବଂ ମାଂସ ଛି xାଇବା
ଏମାନ, ପାଇଁ ଏେତ ସହଜ ନୁ େହଁ । େତଣୁ େଯତି କି ପାରୁଥିେଲ େସତି କି ଖାଇଯାଉଥିେଲ।
ଖାଇଲାେବେଳ େସମାନ,ର କାନ ପାରି େହାଇଥିଲା। େକଉଁଠି ଶ କି ଛି ଆସି େଲ େଦୗଡ଼ି
ପଳାଇେବ। ବଡମାଛି ଗୁଡ଼ିକ ଭଣ ଭଣ ଶ କରୁଥିେଲ। अନ ଶ ବାରି ବା ଭାରି କ।
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କି  ଟିକିଏ ଖାଇ, ଟିକିଏ ପଛକୁ ଆସି ପୁଣି ଟିକିଏ ଖାଇ, ଟିକିଏ ପଛକୁ ଆସି ଶ
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େହାଇଯାଉଥିଲା ଆଉ ଲbା ଦାsଗୁଡ଼ିକ ହରି ଣର ମାଂସକୁ

ଇ
-ପ

ବାରୁଥିେଲ। ଏମି ତି ଖାଉ ଖାଉ େସପଟୁ ସାମାନ ଭାରି ଶ ଆସି ଲା। ବାଘୁଣୀ େଗାଟିଏ

ଆ

ହ
ାନ

ବଡ଼ ବୁ ଦାତଳୁ ଏମାନ,ୁ ଲi କରି େନଲା। ଆଉ ଦୁ ଇ େଖାଜେର ଆଗକୁ ଆସି ଗଲା। ତା’
ଆହାନ ଇ-ପତି କା ସୂ ! ନି ଃଶୁ$ ବି ତରଣ େହତୁ ଡା େଜାତି ପସାଦ ପ*ନାୟକ, -ାରା ପତି .ି ତ ଓ ପକାଶି ତ
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ମୁହଁଟି ଭଲ ଭାବେର େଦଖାଯାଉଥିଲା। ଆେର ଏ ଦୁ  କି ଏ ଖାଇବାେର ଭାଗ କରୁଛି ?
େସ ଦୁ ଇ ତି ନିେଖାଜ ଆେଗଇଆସି ଲା। ବାହା ଦୁ ଇଟି ପାଣ ବି କଳେର େଦୗଡ଼ି ପଳାଇେଲ।
ବାଘୁଣୀର अନାଇବା ଭuୀଟି ବଡ଼ ଦଶନୀୟ ଥିଲା। କୁ ହାଯାଇପାେର େଯମି ତି ଏକ
ଭଦମହି ଳା ଜuଲର ଧାରରୁ अଥାତ ତା’ର ଘର ଦୁ ଆର ମୁହଁରୁ ରାaାକୁ अନାଇଛି ।
ମୁହଁେର େସମି ତି କି ଛି ରାଗ ନଥିଲା। େପଟଟା ଭରି ଯାଇଛି । ଟିକିଏ ଫୁଲି ଆସି ଛି। ତା’
ଖାଦଟା ଧି େର ହଜମ େହଉଛି । ମୁହଁଟା େଖାଲି ନି। ଦାsଟା େଦଖାଉନି ା ତା’ର କାନ
ଗୁଡ଼ିକ ଟିକିଏ ପାରି େହାଇଯାଇଛି । ବାଘୁଣୀ ବାହାକୁ ଏକ ଶି କାରୀ େବାଲି େକେବ
ଭାବି ବନି । େତଣୁ ଏ ବାହାଟା କି ଛି ମାଂସ ଖାଇଥିବ େବାଲି େକେବ େସ ଭାବୁ ନଥିଲା। ଏଇ
ଦୁ ଇଟା ସାଧାରଣ କEାମୂଳ ତାଡି ଖାଇବା ଜ। େଭାକେର େଖାଜୁ େଖାଜୁ ଏ ପାଖେର
ପହି ଯାଇଛsି । ବାଘୁଣୀ ମୁହଁେର ହସି ଫୁଟି ଉଠୁ ଥିଲା। ଛୁଆ ଦୁ ଇଟି ତା’ ପାଖେର ଆସି
ଛି ଡ଼ାେହାଇଗେଲ। େସମାେନ ତେଳ ବସି ଆଗକୁ अେନଇେଲ। ଏ ବାହା ଦୁ ଇଟି ପାଣ

ଏେବ ଜuଲଟା ପର
ୂ ା ଖାଲି । ବାଘୁଣୀଟି ଦି ’େଖାଜ ଆସି ଲା। ତା’ ମୁହଁଟା ଟିେକ
େଖାଲି ଗଲା। ତା’ ଖାଇବାେର କି ଛି ଖxିଆ େହାଇଥିବା ଜାଣିପାରି ଲା। ତା’ ଲbା ଦାs
ଗୁଡ଼ିକ ଏେବ ପରି£ାର େଦଖାଯାଉଥିଲା। ଜି ଭଟା ଗାଢ଼ ଲାଲ୍। ତା’ ମହଁ ଟା େଖାଲି
ଯାଇଥିଲା ଆଉ େସ ଟିେକ ଗଜନ କରୁଥିଲା। ସାମାନ ବି ରିର ଗଜନ। ମୁହଁର ନି ଶ

ତ
ିକ

ା

ଗୁଡ଼ିକ ପଛୁଆ େହାଇଆସି ଥିଲା। ଆଉ କାନ ଗୁଡ଼ିକ ଆଗୁଆ େହାଇ ଆସି ଥିଲା। ଯଦି
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ବି କଳେର ପଳାୟନ କରି ସାରଥିେଲ।
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ବାଘୁଣୀ ଏହି ସମୟେର ବାହାକୁ ପାଇଥାଆsା ତାହାେହେଲ ତା’କୁ ନି ିତ ଭାେବ ତଡ଼ି
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ମାରି ବାକୁ େଚା କରି ଥାଆsା। େସମାେନ େକଉଁଠି ଲୁ ଚି ଗେଲଣି। ମା’ ଆଉ ଦୁ ଇଛୁଆ
ଆହାନ ଇ-ପତି କା ସୂ ! ନି ଃଶୁ$ ବି ତରଣ େହତୁ ଡା େଜାତି ପସାଦ ପ*ନାୟକ, -ାରା ପତି .ି ତ ଓ ପକାଶି ତ

Aahwaan.com

28

ଆହାନ ଇଇ-ପତି କା,
କା, ସାଦଶ ବଷ, अମ ସଂଖା,
ସଂଖା, अଗ ୨୦୨୨

Magazine Downloaded from www.aahwaan.com

ଆେଗଇ ଆସି େଲ। ଶବଟା େସମି ତି ଖାଲି ପଡି ଛି। ଏଠି ଲୁ େଚଇବାର କି ଛି ଆବଶକତା
ନାହZ। କାରଣ ଜuଲେର ବାଘ ଶି କାରକୁ ଛଡାଇ େନବାଭଳି ଆଉ କି ଏ ଶି କାରୀ ତ
ନାହାsି । अନ ବଡ଼ ଜuଲେର େଗାଟିଏ ଶି କାରକୁ ଆଉ କି ଏ ଶି କାରୀ ଖାଇେଦଇପାେର।
ଏଠି ବାଘର अନ େକହି ପତି ଦEୀ ନାହାsି । େତଣୁ ଲୁ ଚାଇବାର ପାୟ ଆବଶକତା
ନାହZ।
ଛୁଆ ଦୁ ଇଜଣ ଆଗକୁ ଆସି େଲ ଆଉ େପେଟଇ ପଡ଼ି ଖାଇବାକୁ ଲାଗିେଲ। ମା’ ଟିେକ
ଦୂ ରେର ଛି ଡ଼ା େହାଇଥିଲା। ଛୁଆ ଦୁ ଇଟିର ଖାଇବା େଦଖି େସ ମଧ ଖାଇବାେର
ଲାଗିଗଲା। େସମାନ, ଉପେର ହା¡ା ସୂଯ କି ରଣ ପଡୁ ଥିଲା। ମୁହଁଟା େଯମି ତି
ଜଳୁ ଥିଲା। ମାଛି ଗୁଡ଼ିକ େସମାନ,ୁ ବଡ଼ ବି ର କରୁଥିେଲ। ଶବେର ସବୁ ଆେଡ଼ ମାଛି
ବସି ଯାଇଥିେଲ। ଭଣ ଭଣ କରି କାମୁଡୁଥିେଲ। କାନ ପାଖେର ଭଁ ଭଁ େହଉଥିେଲ।
ବାଘମାନ,ୁ ବହୁତ ବି ର ଲାଗୁଥିଲା। କି  େଯେତ ଜଲ୍ଦି ହୁଏ ବାଘୁଣୀଟି ଖାଇ

େଠଲାେଠଲି େହଉଥିେଲ। େସମାନ,ର େମାଟା ଥାବାଗୁଡ଼ିକ ଆରଜଣକୁ

ବାେଡ଼ଇ

େଦଉଥିଲା। ଜେଣ ଆଉ ଟିକିଏଭଲ ଯାଗା େଖାଜି ଖାଇବାକୁ େଚା କରୁଥିଲା। ସବୁ
ଛୁଆ,ର ସମାନ ଲiଣ। େଗାଟିଏ ଛୁଆ ଖାଉଥିବାେବେଳ ଆଉ େଗାଟିଏ ଛୁଆ ତା’ଠୁ କି ଛି
ଛେଡ଼ଇ ଖାଇବାକୁ େଚା କେର। ଆଉ ବାଘର ସମାଜେର ଏଇଟା ତ अତି ସାଧାରଣ
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ା

କଥା। ଆର ଛୁଆଟି ଭାେବ ଏ ଛୁଆଟି େବାେଧ ଭଲ ଖାଇଯାଉଛି େତଣୁ େଚା।
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େନଉଥିଲା। ଛୁଆ ଦୁ ଇଟି ଖାଇବା ସେuସେu ନି ଜ ଭି ତେର ଟିକିଏ କୁ aାକୁ aି ଆଉ

ଇ
-ପ

अନଛୁଆଟି ଟିେକ ତା’କୁ େଠଲି େଦଇ ତା’ ଯାଗାରୁ ଖାଇେନବା ପାଇଁ େଚା କଲା। େସ
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ାନ

ଛୁଆଟି ଆଉ େଠଲି ଲାନି , ଯାଗା ଛାଡି େଦଲା। ଏମି ତି େଖଳାେଖଳି କରି ଖାଇେନଇ
ଆହାନ ଇ-ପତି କା ସୂ ! ନି ଃଶୁ$ ବି ତରଣ େହତୁ ଡା େଜାତି ପସାଦ ପ*ନାୟକ, -ାରା ପତି .ି ତ ଓ ପକାଶି ତ
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େସମାନ, େପଟ ଭରିଗଲା। ବାଘୁଣୀ ବଡ଼ ଆଁ କଲା ଆଉ ତା’ର ଲbା ଜି ଭ ବାହାରି
ଆସି ଲା। େସ ଲାଲ୍ ଜି ଭେର ନି ଜର େଥାବଣି, ଓଠ ଆଦି କୁ ଭଲ ଭାବେର ଚାଟିେନଲା।
ତା’ର ଲାଲ୍ ଜି ଭ ବାରବାର େଖାଲି ଯାଉଥିଲା ଆଉ ବାଘୁଣୀଟି ନି ଜକୁ ଚାଟିବାେର ବa
ଥିଲା। ଏମି ତି କି ଛିସମୟ ଚାଟି ଚାଟି ତା’ର େଥାବଣୀକୁ ସଫାକରି େନଲା। ତା’ପେର ଏପଟ
େସପଟ अନାଇଲା। ତା’ର ମୁହଁଟା ଟିେକ େଖାଲି ଯାଇ ଦାs ଗୁଡ଼ିକ େଦଖାଯାଉଥିଲା। େସ
ସବୁ ଆଡକୁ अନାଇଲା। ନାଃ ପାଖେର େକହି ନାହାsି ।
ବାଘୁଣୀ ବଡ଼ ଆଶa େହାଇଗଲା। ଛୁଆମାେନ ଏ ଭି ତେର ଖାଇବାେର ବa
ଥିେଲ। େସମାନ,ର ନାକ ମୁହଁ ସବୁ ଠି ର ଲାଗିଥିଲା। ଧି େର େସମାନ, େପଟ
ଭରିଗଲା। େସମାେନ ଆଉ ନଖାଇ ନି ଜ ନି ଜ ଭିତେର େଠଲାେଠଲି ଆଉ ହା¡ା କାମୁଡ଼ା
କାମୁଡ଼ି େହଉଥିେଲ। େସମାନ,ର ମୁହଁରୁ ଲbା ଦାsମାନ ମଝି େର ମଝି େର ବାହାରି
ଆସୁଥିଲା। ଏଇଟା ଜେଣ ଜଣକୁ ଡରାଇବା ପାଇଁ। କି  େସମାେନ ରାଗେର କାମୁଡ଼ା

ତା’ର ଛୁଆଦୁ େହଁ କି ଛିସମୟ େଖଳି ବାେର ବa ରହି େଲ। ମଝି େର ମଝି େର ଏେଣେତେଣ
अନାଉଥାsି । ଆଉ େକତେବେଳ େକମି ତି ଆସି ମଢରୁ େଗାଟିଏ ଦୁ ଇଟା ପୁଳା ଖାଇ
େଦଉଥାsି ଆଉ ପୁଣି େଖଳୁ ଥାsି । ଏମି ତି େଖଳୁ େଖଳୁ କି ଛି ସମୟ ବି ତିଗଲା।
େସମାନ,ୁ େଶାଷ ଲାଗିଲା। ବାଘୁଣୀ େକଇେଖାଜ ଆସି ପାଣିଧାରେର େପେଟଇ

ତ
ିକ

ା

ପଡ଼ି ଲା ଆଉ ଚକ୍ ଚକ୍ କରି ପାଣି ପି ଇବାକୁ ଲାଗିଲା। ଏ ଲୁ ଣି ଆ ପାଣିକୁ ଏମାେନ ପି अsି ।
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କାମୁଡ଼ି େହଉନଥିେଲ। େସମାନ,ର ଆଖିଗୁଡ଼ିକ ଏପଟେସପଟ ବୁ ଲୁ ଥିଲା। ବାଘୁଣୀ ଆଉ

ଇ
-ପ

ମି ଠାପାଣି େଯ େକଉଁ ପାଖେର ନାହZ। ସମେa େପଟ ଭରି ଖାଇ େନଇଥିେଲ। ଶରୀର

ଆ

ହ
ାନ

ବି ଶାମ ଚାହଁୁ ଥିଲା। ବାଘୁଣୀ େଶାଇଗଲା ଆଉ ଦୁ ଇଛୁଆ ମା’ ପାଖେର ପାରି େହାଇ
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େଶାଇଗେଲ। ମଝି େର ବାଘୁଣୀ ଟିେକ ବୁ ଲି ଗଲା। ତା’ର ମୁxଟା ଉପରକୁ େହାଇ
ଯାଇଥିଲା। ଏମି ତି େଗାଡ଼କୁ େଟକି େଦଇ ବାଘୁଣୀର େଶାଇବାର अଭାସ ଥାଏ। େସ ପୁଣି
ମୁxଟା ତଳକୁ

େନଇଆସି ଲା। ଏମି ତି ବାଘୁଣୀ ଆଉ ଛୁଆ ୨ଟା ବହୁତ ସମୟ

େଶାଇରହି େଲ। ଶବେର ଏେବ ବି ବହୁତ ମାଂସ अଛି । ଏମାେନ ଆରାମେର ଆଉ ୧-୨ଦି ନ
ଖାଇପାରି େବ। ବ_ ମାନ ବି ଶାମର ଆବଶକ। ଛୁଆମାେନ ଏମି ତି ଖାଇ ଧୀେର ଧୀେର
ବଡ଼ େହାଇଯି େବ ଆଉ ମା’କୁ କି ଛିଦିନ ପେର ଛାଡ଼ି ଦୂ ରକୁ ଚାଲି ଯିେବ। ବାଘ ସମାଜର
ଏଇଆ ହି ନି ୟମ।
େସମାେନ अେନକ ସମୟ େଶାଇେଲ। ତାପେର ଛୁଆଦୁ େହଁ ଉଠି ଟିେକ େଗାଡି ଆ
େଗାଡି ଆଉ କାମୁଡାକାମୁଡି େହେଲ। େପଟ ଭରି ଯାଇଛି ଆଉ ଏେବ େଖଳି ବାର େବଳ।
େଗାଟିଏ ଛୁଆ ତେଳପଡି ଗେଲ ଆର ଛୁଆଟି ତା’ର େବକ ପାଖେର କାମୁଡିବାକୁ େଚା
କରୁଥାଏ। କି  େସ ଛୁଆ ନି ଜ େଗାଡେର ଆର ଛୁଆକୁ େଠଲି େଦଉଥାଏ। େକେବବି ନି ଜ

ଗଲାଣୀ। େସ अଳସୁଆ ଭଳି କି ଛି ସମୟ େଶାଇ ଛୁଆ,ୁ अନାଇ ରହି ଲା। ଛୁଆମାେନ
େଖଳ। େବକକୁ କାମୁଡିବା अଥ ଶି କାରର େବକ ଝୁଣି ମାରି ବା। ଛୁଆ ଗୁଡାକ
େଖଳି ବାେବେଳ େବେଳେବେଳ ମା ଉପେର ଚଢି ଯାଉଥାsି । କି  ମା େମାେଟ ବି ର
େହଉ ନଥାଏ। ତା’ର ଲାuୁଡଟା େବେଳ େବେଳ ମାଟିେର ପି ଟି େଦଉଥାଏ। ଛୁଆମାେନ

ଇ
-ପ

େମାଟା ଲାଲ ଜି ଭେର ଛୁଆ,ୁ ଭଲଭାବେର ଚାଟୁ ଥିଲା। ମା’ର େସvହ ସବୁ ଠି अଛି ।

ତ
ିକ

ା

ମା ଉପେର ଚଢି କୁ ଦି अେନକ ସମୟ େଖଳି େଲ। ମା ମଝି େର ମଝି େର ନି ଜର ଚଉଡା
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େବକକୁ ଆର ଛୁଆ ମୁହଁେର େଦବାକୁ େଦଉ ନଥାଏ। ମା’ର ଏେତ େବଳକୁ ନି ଦ ଭାuି

ଆ

ହ
ାନ

ଏଠି ଆଉ ଏକ ବଡ଼ ଶି iା अଛି ପାଣିେର ପହଁ ରିବା। େସ ଶି iାଟା ଛୁଆମାେନ ପାଇବା
ଆହାନ ଇ-ପତି କା ସୂ ! ନି ଃଶୁ$ ବି ତରଣ େହତୁ ଡା େଜାତି ପସାଦ ପ*ନାୟକ, -ାରା ପତି .ି ତ ଓ ପକାଶି ତ
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अତି ଆବଶକ। ସୁEରବନର ବାଘର ଜୀବନର ଏକ ବଡ଼ अଂଶ ପାଣି ପହଁ ରାେର ଯି ବ।
ବାଘୁଣୀ ଉଠି ଠି ଆେହଲା। ଛୁଆଗୁଡାକ ମା ଠି ଆେହବା େଦଖି ଆଉ ନେଖଳି ମା ପାଖେର
ଆସି ମାକୁ ଲାଗି ଠି ଆ େହାଇଗେଲ। ମା କି ଛି ନୂ ଆ ଦୁ ଃସାହାସି କ କାମ କରି ବ ଆଉ
େସମାେନ ଆରାମେର େଦଖିେବ। ମା ଧୀେରଧୀେର ପାଖେର ଥିବା ପାଣି ସି ଆରକୁ ଗଲା।
େମାେଟ େକାଡି ଏ ଫୁଟ ଚଉଡାର ନାଳ। େବଶି ପାଣି ନାହZ। େସ ପାଣିେର ପଶି ଲା। କି 
ଛୁଆମାେନ ପାଣିେର ପଶି େଲ ନାହZ। ମା େସମାନ,ୁ ଡାକି ଲା। ଛୁଆମାେନ କୁ ଁ କୁ ଁ
େହଉଥିେଲ। କି  େମାେଟ ପାଣିକୁ ଓହB ାଇେଲ ନାହZ। ବାଘୁଣୀ ଆରପାଖ ଚଡାେର ଥାଇ
ଛୁଆ,ୁ ଡାକୁ ଥିଲା। ତଥାପି ମଧ ଛୁଆମାେନ ପାଣିେର ପଶି େଲନି । େତଣୁ ବାଘୁଣୀ
ପାଣିେର ପଶି ଆଉଥେର ଛୁଆମାନ, ପଟକୁ ଆସି ଲା ଛୁଆମାେନ ମା ଆସି ବା େଦଖି ମାକୁ
ଲାଗି ଠି ଆ େହାଇଗେଲ। ବାଘୁଣୀ େଦହେର କାଦୁ अ ପାଣି େବାହି ଯାଉଥିଲା। େସ
ଦୁ ଇେଖାଜ ପାଣି ଆଡକୁ ଚାଲି ଲା। କି  କି ଛି ଲାଭ ନାହZ। ଛୁଆମାେନ େମାେଟ ଆସୁ

ପୁଣି ଉଠି ଗଲା। ଛୁଆଟି ଡରେର େଜାରେର େଗାଡ ହଲାଇବାକୁ ଲାଗିଲା। ଫଳେର
ବୁ ଡାଲାନି । େସ ଛୁଆକୁ ନବୁ ଡି ବାର େଦଖି ଆର ଛୁଆଟି ପାଣି ଆଡକୁ ଦୁ ଇ େଖାଜ
ପକାଇଲା। କି  ପାଣି ଧାରେର ଆସି ରହି ଗଲା। ବାଘୁଣୀ ଆଉ ବି ଳb ନକରି େସ ଛୁଆକୁ
ମଧ ପାଣିେର ପକାଇେଦଲା ଆଉ ନି େଜ ପାଣି ଭିତରକୁ େଡଇଁ ପଡି ଲା। ବ_ମାନ ମା

ତ
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ା

ଆଉ ଛୁଆଦୁ େହଁ ପାଣି ଭିତେର। ଛୁଆ ଦୁ େହଁ ବି କଳେର େଜାରେର େଗାଡ ହଲାଉଥାsି ।
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ନଥିେଲ। େସ େଶଷେର ଏକ ଛୁଆକୁ ମୁxେର ପାଣିକୁ େଠଲି େଦଲା। ଛୁଆଟି ପାଣିେର ବୁ ଡି

ଇ
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ମା ପାଖକୁ ଲାଗି ଆସୁଥାsି । ମା ଧି େର ପହଁ ରି ଆର କୂଳେର ପହଁ ିଗଲା। ଛୁଆ ଦୁ େହଁ

ଆ

ହ
ାନ

ମଧ କାଦୁ अେର ନସର ପସର େହାଇ ମା ପାଖେର କୂଳକୁ ଉଠି ଗେଲ। େସମାନ,ର ଏକ
ଆହାନ ଇ-ପତି କା ସୂ ! ନି ଃଶୁ$ ବି ତରଣ େହତୁ ଡା େଜାତି ପସାଦ ପ*ନାୟକ, -ାରା ପତି .ି ତ ଓ ପକାଶି ତ
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ବଡ଼ ଶି iା ଆର େହଲା। େସମାେନ ଆଗକୁ ପାଣିକୁ ଏେତ ଡରି େବନି । ମା ଆଉ ଛୁଆ
ଦୁ େହଁ େସମି ତି ପାଣି କାଦୁ अ େହାଇ ଆର ଜuଲକୁ ପଶି ଗେଲ। ଏେଣ ପଦାେର ଶି କାରଟା
ପଡି ଥିଲା। େସମାେନ କି ଛି େଖଳି କି ଛି ବୁ ଲି ପୁଣି ମଢ ପାଖକୁ େଫରି େବ। ଏେବ ବାରହାର
ଆସି ବା ସାବନା କମ।
ପାଓଲି ଏମି ତି अେନକ ସମୟ ନି ଜର େବାଟରୁ ବାଘୁଣୀ ଆଉ ତା’ର ଛୁଆ,
ଲୀଳେଖଳା ଆଉ ଶି iା ଗହଣ େଦଖୁଥିେଲ। ବାଘୁଣୀ କି bା ଜuଲର େକହି ଜୀବ ତା,ର
ଉପିତି କୁ ଲi କରି ପାରି େଲ ନାହZ। େସ ନି ଜକୁ ବଡ଼ ଭାଗବାନ ମାନୁ ଥିେଲ।
ଯାହାେହଉ େସ ଏକ ମହାବଳ ବାଘୁଣୀର ଶି iାଦାନ େଦବାର େଦଖିେଲ। ତା,ର ମନେର
ଖୁସି େଖଳି ବୁଲୁ ଥିଲା ।

କମଶଃ-

ଆ

ହ
ାନ

ଇ
-ପ

ତ
ିକ

ା
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ଲiGୀ ନାରାୟଣ ଓ ରସେଗାଲା
େଭାରୁ େଭାରୁ ଟାିରୁ ଓଲ୍ହାଇ ଘର େଗଟେର ଭିତର ପଟୁ
େଗାେଟ ବଡ଼ ତାଲା ପଡି ଥିବାର େଦଖି ଆଯ େହାଇଗେଲ ନାରାୟଣ
ବାବୁ । କାରଣ ଗତକାଲି ରାତି େର େଫାନ କରି ଧମପତv ୀ,ୁ ଜଣାଇ
େଦଇଥିେଲ େଯ ଆଜି େଭାରୁ େସ ଆସି ପହଁ ଚିେବ େବାଲି । ତାଲା କି ଏ
ନି ତ ରqନ ନE

ପକାଇଲା !!
େଗଟେର ଲାଗିଥିବା କଲି u େବଲ କାମ କରୁନି । ଓଃ, ମରାମତି
ପାଇଁ େକେତଥର ଏଇକଥା ତା,ୁ ମେନ ପକାଇ େଦଇଛsି ଲiGୀ।
େହେଲ େସ ଭୁ ଲି ଯାଇଛsି ।

ନଥିଲା। ଡାହାଣ ପଟ ପେଡାଶୀ ନାୟକ ବାବୁ , ¤ୀ ଦମୟsୀ େଦବୀ
ବାଲେକାନି େର ଠି ଆ େହାଇ ପଚାରି େଲ, “ଆପଣ, ପାଖେର ଡୁ ପିBେକଟ
ଚାବି ନାହZକି? ଲiGୀ କଣ ଜାେଣ ଆପଣ ଆଜି ଆସି େବ େବାଲି ? ଆଖି
ଲାଗିଯାଇଥିବ େବାେଧ। ଆସୁ ନାହାsି ଆମ ଘେର ଟିେକ ବସି ଯିେବ।
ଆଜି ମଁୁ ଓ ନାୟକ ବାବୁ ପୁରୀ ଯାଉଛୁ ନୀଳାଦି ବି େଜ, ଲiGୀ ନାରାୟଣ

ଇ
-ପ

ତ
ିକ

ା

େଭଟ େଦଖିବାକୁ । ଆପଣ ଦୁ େହଁ ଯି େବ କି ?”

ଆ

ହ
ାନ

ତା, ପାଖେର ଠି ଆ େହାଇଥିବା ନାୟକ ବାବୁ ହସି େଦଇ କହି େଲ,
ଆହାନ ଇ-ପତି କା ସୂ ! ନି ଃଶୁ$ ବି ତରଣ େହତୁ ଡା େଜାତି ପସାଦ ପ*ନାୟକ, -ାରା ପତି .ି ତ ଓ ପକାଶି ତ
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“େସମାେନ ଦୁ େହଁ ତ ଲiGୀ, ନାରାୟଣ, ଆଉ େଭଟ କଣ େଦଖିେବ?”
େଫଁ କି ନା ହସି ଦମୟsୀ କହି େଲ, “ଓଃ, ଆମ ଲiGୀ ତା’େହେଲ େସଥିପାଇଁ ଦୁ ଆର
କି ଳି େଦଇଛsି ?”
ଏ ମହି ଳା,ୁ ଜମା ପସE କରsି ନି ନାରାୟଣ ବାବୁ । ସବୁ େବେଳ ୟା କଥା ତା କଥା
ଗପି ଘେର କଳି କଜି ଆ ଲଗାଇବାେର ଓaାଦ ଏଇ ଦମୟsୀ େଦବୀ। ଓଠ ସାମvାକୁ
ବାହାରି ଥିବା ଦୁ ଇଟା ବଡ଼ େବେହଡା ଦାs ପାଇଁ ନାରାୟଣ ବାବୁ ୟା,ୁ ଦsାହାତୀ େବାଲି
କୁ ହsି ।
ମୁହଁେର ମି ଛ ହସ େଖଳାଇ ନାରାୟଣ ବାବୁ କହି େଲ, “ନା, ନା ଏଇନା କି ଏ େହେଲ
େଗଟ େଖାଲି େଦବ”
ମେନମେନ ଚି sା କେଲ, ଗୃହ ସହାୟକ ଭାେବ କାମ କରୁଥିବା ମାଧବ କଣ ଭୁ ଲେର
ତାଲା ପକାଇଛି ?

अଳସୁଆ େଶାଇଥିବ। େକେତ ସମୟ ଆଉ େସ ବାହାେର ଠି ଆ େହେବ? ଲiGୀ,ୁ େଫାନ
କରି ଉଠାଇେଲ େସ ଚି ଡିେବ। अଗତା ମାଧବ ଉେjଶେର ଚି ଡିଯାଇ ଡାକ ପକାଇେଲ
ନାରାୟଣ ବାବୁ ।
- ମାଧି ଆ, ମାଧି ଆ ......

ତ
ିକ

ା

ଧଡପଡ େହାଇ ମାଧବ ସାମvା କବାଟ େଖାଲି ବାହାରକୁ ଆସି ବାରୁ ବି ରିଭରା
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ତାକୁ େଫାନ ଲଗାଇେଲ ନାରାୟଣ ବାବୁ । େସପଟୁ କି ଛି ଉ_ର ନାହZ। ନି େ ଏ

ହ
ାନ
ଆ

କାହZକି ପେକଇଛୁ? ଚାବି କାହZ?”

ଇ
-ପ

ସରେର ନାରାୟଣ କହି େଲ, “େକେତ ସମୟ େହଲାଣି ମଁୁ ଡାକୁ ଛି ? ଏେଡ଼ ବଡ଼ ତାଲା

ଆହାନ ଇ-ପତି କା ସୂ ! ନି ଃଶୁ$ ବି ତରଣ େହତୁ ଡା େଜାତି ପସାଦ ପ*ନାୟକ, -ାରା ପତି .ି ତ ଓ ପକାଶି ତ
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ମାଧବ କାନ କୁ xାଇ କହି ଲା, “ଏ ତାଲା ମା ନି େଜ ପକାଇଛsି ଓ କାନି େର ଚାବି
ବାzିଛsି । କାଲି ରାତି େର କାହZକି େକଜାଣି ଆପଣ, ନଁା େନଇ ବହୁତ େଜାରେର
ରାଗୁଥିେଲ। ତାଲା ପେକଇେଲ, ବାବୁ େକମି ତି ଆସି େବ େବାଲି ମୁ ପଚାରି ବାରୁ କହୁଥିେଲ,
ବାବୁ େଗଟ େଡଇଁକି ଆସ। ଆପଣ ମା,ୁ ଟିେକ େଫାନ କର।”
ତା, ଉପେର ରାଗିଛsି ଲiGୀ!! ମେନ ମେନ ପମାଦ ଗଣି େଲ ନାରାୟଣ ବାବୁ ।
ବହୁତ େଜାରେର ବାଥରୁମ ଲାଗୁଥିଲା ତା,ୁ । ଲiGୀ ତା,ୁ େଲାକହସା କରାଇେବ ନା
କଣ ?
ମାଧବକୁ କହି େଲ, “ତୁ ଟିେକ ମାଆ,ୁ ଡାକି େଦ।”
ଏତି କି େବେଳ ବାମ ପାଖ ଘେର ଏକାକୀ ରହୁଥିବା ପେଡ଼ାଶୀନୀ ପୁyା, ସୁଲଳି ତ
ସରେର ବୁ ଲି ପଡି अନାଇେଲ ନାରାୟଣ ବାବୁ , “ଆେର, ଆପଣ,ୁ କଣ ପୁଣି ଭାଉଜ େଗଟ
ବE କରି ବାହାେର ଛି ଡ଼ା କରାଇ ଦx େଦଇଛsି ? ଆସ, ଏକାଠି କଫି ପି ଇବା।”

ସାମୀହରା ଏଇ ସୁEରୀ ମହି ଳା େଗାେଟ अଫିସେର କାମ କରsି । େହେଲ ଲiGୀ,ୁ
ଜମା ପସE ନୁ ହଁ sି ପୁyା। ମାଧି ଆକୁ ସାuେର ଧରି ଲiGୀ ଚୁ ପକି ନା ଆସି ତାଲା େଖାଲି ଲା
େବେଳ ନାରାୟଣ କହି େଲ, “ତେମ େଗଟେର ତାଲା କାହZକି ପକାଇଥିଲ? େମାେତ
େକେତେବଳୁ େଜାରେର ଟଏେଲଟ ଲାଗୁଛି।”

ତ
ିକ

ା

ତାଲା େଖାଲୁ େଖାଲୁ ଲiGୀ କହି େଲ, “ଆଛା, ତାଲା ପେକଇବି ନି? ଗୁxିଚା ଯାତା
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କଫି କଥା ଶୁଣି ଚମକି ପଡି େଲ ନାରାୟଣ ବାବୁ ।

ଇ
-ପ

ସରି ଲା ତୁ ମର ନା ଆଉ କୁ ଆେଡ ଯି ବ? अଫିସ କାମେର ତେମ େମାେତ ସାuେର ନେନଇ

ଆ

ହ
ାନ

େକାଏbାତୁ ର ଗଲ। କଣ ନା ଟାଇଟ ସି ଡୁଲ େଯାଗଁୁ ବୁ ଲି ବା ପାଇଁ ଜମା ଟାଇମ େହବନି ।
ଆହାନ ଇ-ପତି କା ସୂ ! ନି ଃଶୁ$ ବି ତରଣ େହତୁ ଡା େଜାତି ପସାଦ ପ*ନାୟକ, -ାରା ପତି .ି ତ ଓ ପକାଶି ତ

Aahwaan.com

36

ଆହାନ ଇଇ-ପତି କା,
କା, ସାଦଶ ବଷ, अମ ସଂଖା,
ସଂଖା, अଗ ୨୦୨୨

Magazine Downloaded from www.aahwaan.com

େହେଲ େସଠୁ େକମି ତି ଉଟି, କୁ ନୁ ର ଚାଲି ଗଲ? ଟଏେଲଟ ଯଦି ଲାଗୁଥିଲା, େତେବ କଫି
କଥା ଶୁଣି େକମି ତି େସ ମା,ିଡି ମୁହଁକୁ अନାଇଥିଲ?”
ଘର ଭିତରକୁ ଯାଉ ଯାଉ ନାରାୟଣ କହି େଲ, “ହଠାତ େପାଗାମ େହଲା, ସାuମାେନ
ବାଧ କେଲ।”
“ଆଛା, ବାଧ କେଲ? ତେମ କଣ େଛାଟ ପି ଲା େହାଇଛ? ସବୁ ଦି ନ େହାେଟଲେର
ମନଇଛା ବେଫ ଖି ଆ ଓ ତା ସହ େକକ, ମି ଠା! ତମର ସୁଗାର େକେତ େହାଇଛି େଟ
କରି ଛ? େସତି କିେର ମନ ଶାsି େହଲାନି େଯ ବାରେର ମଦ ପି ଇ ବାର ଗାଲମାନ, ସହ
ନାଚୁ ଥିଲ? ସେତ େଯମି ତି ଇE, େଦବ ସଭାେର ରା ଉବଶୀ, ସହ ନାଚ!”
ଚମକି ପଡି ନାରାୟଣ କହି େଲ, “କି ଏ ତମକୁ ଏସବୁ କଥା କହି ଛି?”
ରାଗିଯାଇ ଲiGୀ କହି େଲ, “ତମ ଜୁ ନି अର ବି ନୟ ତା ଇଂାଗାମେର େପା କରି ଛି।
େସ େମା େଫସବୁ କ େଫx ଲି େର अଛି । ରୁହ ତମ ମଜା ଛେଡାଉଛି ।”

ପଛପଟୁ ମାଧି ଆ କହି ଲା, “ବାବୁ କି  ବଢି ଆ ନାଚୁ ଥିେଲ”
ନାରାୟଣ, ଇଛା େହଉଥିଲା, ସତେର ଯଦି ତା, ହାତେର ସୁଦଶନଚକ ଥାଆsା,
େତେବ ଏଇନା ମାଧି ଆର ଓ ବି ନୟର ଶି ରେlଦ କରି ଥାେs େସ। ଦାs େଦଖାଉଛି
ମାଧି ଆ। ବାବୁ ଆଣୀ, ଆାଧୀନ।

ତ
ିକ

ା

¤ୀ,ୁ ଭୁ େଲଇବାକୁ ନାରାୟଣ ରସି କତା କରି କହି େଲ, “ସକାଳୁ ତୁ ମ ହାତ ଚା ଓ
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ନାରାୟଣ,ୁ ଆଉ ଟଏେଲଟ ଲାଗୁନଥିଲା।

ହ
ାନ
ଆ

अରୁଚି ମାରି ଛି। ଆଜି ଟିେକ ଭଲ ଜି ନିଷ ବନାअ।”

ଇ
-ପ

ଜଳଖିଆ କଥା ସବୁ ଦି ନ ଭାରି ମେନପଡୁ ଥିଲା। େସଠି ରାଗ ଓ ଖଟା ଖାଇ ଖାଇ ପାଟି

ଆହାନ ଇ-ପତି କା ସୂ ! ନି ଃଶୁ$ ବି ତରଣ େହତୁ ଡା େଜାତି ପସାଦ ପ*ନାୟକ, -ାରା ପତି .ି ତ ଓ ପକାଶି ତ
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“ମାଧି ଆ, ବାବୁ , ପାଇଁ ଯାହା ସବୁ ମଁୁ ବେନଇଛି ଜଲଦି ଆେଣ ଓ ଲ ପାଇଁ େତାେତ
କହି ଥିବା ପରିବା େଦାକାନରୁ େନଇଆେସ।”
ବସ କରି ସାମvାେର ଥୁଆ େହାଇଥିବା ଜି ନିଷ େଦଖି ଚମକି ପଡି େଲ ନାରାୟଣ ବାବୁ ।
ବାଗ ଧରି ମାଧି ଆ େଗଟ ପାଖେର ପହଁ ଚିଲା େବଳକୁ ଘର ଭିତରୁ ନାରାୟଣ ବାବୁ ,
ବି କଳ ସରେର "ନା, ନା... େମାେତ iମା କରି ଦିअ" ପାଟି ଶୁଭୁଥିଲା ଓ ତା ସହି ତ ଲiGୀ
େଦବୀ, "ମଁୁ କି ଛି ଶୁଣିବିନି " ଚି ାର ଶୁଭୁଥିଲା।
ଘେର କାମ କରୁଥିବା କାମବାଲୀ େହମା, େଗଟ ପାଖେର, ଧୀର ସରେର ମାଧି ଆକୁ
ପଚାରିଲା, “କି େର ପାଟି କାହZକି ଶୁଭୁଛି ?”
ଗୀର େହାଇ ମାଧି ଆ କହି ଲା, “ଏଇନା ଆମ ଘେର अଣସର ଉପଚାର ଚାଲି ଛି।”
େହମା କହି ଲା, “କି େର अଣସର ସରି , ଗୁxିଚା ବାହୁଡା ପରା ଗଲାଣି।”
ମୁରୁକି ହସି ମାଧି ଆ କହି ଲା, “ଆଜି ଲiGୀ ନାରାୟଣ େଭଟ ପରା। ବାବୁ ମା’,ୁ

ସୁଗାର ବଢି ଛି େବାଲି ମା େଟ କରି ଜାଣି ଏଇନା କଲରାପତ ଜୁ ସ ଓ ପସାରୁଣୀ ପତ
ଜsା ରୁଟି ସହ େମଥି ଚଟଣୀ ବାଢ଼ି ଛsି । ବାବୁ ,ୁ ଖାଲି ବାsି ଉଠାଉଛି । େହେଲ ମା
େକଉଁ ଛାଡି ବା େଲାକ ? େକାଏbାଟୁ ରରୁ ସି ଲକ ବା ପାଟ ଶାଢ଼ୀ େଗାେଟ ବି ଆଣିବାକୁ
ବାବୁ ଭୁ ଲି ଯାଇଛsି େବାଲି ଏଇନା ଖରାେବେଳ କଲରା ବି ରିଆନି ଓ ପି ତାଶାଗ ଭଜା ପାଇଁ

ତ
ିକ

ା

ଜି ନିଷ ବରାଦ କରିଛsି ମା। ସାେହ ଏଇନା େସଇ େମନୁ , ବି ଚରା ବାବୁ ।ଠାକୁ ର,
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ସାuେର ନେନଇ ବୁ ଲି ବାକୁ ଯାଇ ମଜା କରୁଥିେଲ େବାଲି ମା ରାଗିଥିେଲ। ପୁଣି ବାବୁ ,

ଇ
-ପ

अଣସର ସରି ଛି, ମଣିଷ ନାରାୟଣ, अଣସର ଆର।”

ଆ

ହ
ାନ

େହମା କହି ଲା, “ବାବୁ ପାେନ ପାଇଛsି । ଭଲ କରିଛsି ମା। େତେବ ବାବୁ ଏଇନା
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କଣ କରି େବ?”
ଦାs େଦଖାଇ ମାଧି ଆ କହି ଲା, “ଟିେକ अେପiା କର େଦଖିବୁ। ନାରାୟଣ,
ମାୟା।”
ଦୁ େହଁ େଦଖିେଲ ନାରାୟଣ ବାବୁ ଘରୁ ବାହାରି , କି ଛି ସମୟପେର ଗୁଡାଏ ପାେକଟ
ଧରି େଫରି େଲ। ମାଧି ଆ ଓ େହମା କବାଟ ସzିେର ଲୁ ଚି େଦଖୁଥେଲ, ନାରାୟଣ ବାବୁ
ଲiGୀ,ୁ େଗହB ାେର ଡାକି , େଟବୁ ଲ ଉପେର ପାେକଟରୁ ବାହାର କରୁଥିେଲ, ବି ଭିନv
ରସେଗାଲା। ସାେଲପୁର ରସେଗାଲା, ପାହାଳ ରସେଗାଲା, ଗୁଡ଼ ରସେଗାଲା, େବକଡ଼
ରସେଗାଲା ସହ ଆଉକି ଛି ପକାର ରସେଗାଲା ବି ଥିଲା।
“ଏେତ ସବୁ ରସେଗାଲା କାହାପାଇଁ?” ଲiGୀ ପଚାରୁଥିେଲ।
ସିG ତ ହସି ନାରାୟଣ ବାବୁ କହି େଲ, “ଆଜି ପରା ଠାକୁ ର, ନୀଳାଦି ବି ଜୟ ସହ
ଓଡ଼ି ଆ, ରସେଗାଲା ଦି ବସ। ଜଗନv ାଥ ଲiGୀ,ୁ ରସେଗାଲା ଖୁଆsି , ଆଉ ମଁୁ ତୁ ମକୁ

ତେମ ଭଲ ପାअ େବାଲି ସବୁ େଭରାଇଟି ଆଣିଛି। ତୁ ମକୁ ରସେଗାଲା ରାଣ, ଆଁ କଲ।”
ଲାେଜଇ ଯାଇ ଲiGୀ, ସ ାମୀ, ହାତରୁ ରସେଗାଲା ଖାଉଥିେଲ।
େହମା ଧୀର ସରେର କହି ଲା, “ଏେତ ରକମର ରସେଗାଲା ଆଣି, ବାବୁ େକେତ
େସvହେର ମି ଠା ଖୁଆଇ େଦଉଛsି , अଥଚ ମା େଗାେଟ ମି ଠାବି ବାବୁ , ପାଟିେର େଦଉ

ତ
ିକ

ା

ନାହାsି । ଯାହା କହ, ଭାରି ନି .ୁର ଆମ ମା।ରସେଗାଲା ତ େଦଖି ବାକୁ ଗେଲ
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ଖୁଆଇେଦବି । େମା ଭୁ ଲ iମା କର, ଆଗାମୀ ଟୁ ରେର ତୁ ମକୁ ସାuେର େନଇକି ଯି ବି।

ଇ
-ପ

ବାବୁ ,'ର।”

ଆ

ହ
ାନ

ଦୀଘନିଶାସ ଛାଡି ମାଧବ କହି ଲା, “ଲiGୀମାେନ ଜଗିଛsି େବାଲି ନାରାୟଣ ମାନ,
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େଦହ ଭଲ ରହୁଛି । ଟିଭିେର େଦଖି ଥିବୁ, ନୀଳାଦି ବି େଜ ଦି ନ ରଥରୁ ଓହB ାଇ ଜଗନv ାଥ
ଶୀମEିରେର ପେବଶ କରି ବା ପବ
ୂ ର
 ୁ ଲiGୀ ପରା ରାଗ, अଭିମାନେର ସି ଂହଦାର କବାଟ
କି ଳି ଦି अsି । ଆଜି ମା ବି ବାବୁ , ପାଇଁ ଫାଟକ ବE କରି େଦଇଥିେଲ।
ବି ଚରା ଜଗନv ାଥ,ୁ ରସେଗାଲା େଦଇ ଲiGୀ, ମାନଭqନ କରି ବାକୁ ହୁଏ। େତେବ,
େକେବ ଜଗନv ାଥ,ୁ , ଲiGୀ ରସେଗାଲା ଖୁଆଇଥିବାର କି ଏ େଦଖିଛି ନା ଶୁଣିଛି ? େସକଥା
ଛାଡ଼, ଜଗନv ାଥ, ଷାଠି ଏ ପଉଟି, ଛପନ େଭାଗେର ନାନା ରକମର ସୁସାଦୁ ମି ଠା अଛି ,
େହେଲ ରସେଗାଲା ନାହZ। େତଣୁ ରସେଗାଲା େକବଳ ମହାଲiGୀ,ର।”
େହମା ମୁରୁକି ହସି କହି ଲା, “ଲiGୀ କବାଟ ବE କରି େଦେଲ ନାରାୟଣମାେନ େକେତ
अସହାୟ?”
ସିG ତ ହସି ମାଧବ କହି ଲା, “ପୁରୀେର ସି ଂହଦାର ବE େହଲା େବାଲି , अନ ତି ନିଟା
ଦାର େଦଇ ଜଗନv ାଥ କାହZକି ଆସsି ନି ତା ମଁୁ ଜାଣିନି। େତେବ ସବୁ ନାରାୟଣ अସହାୟ

अବୁ ଝା ଆଖିେର अେନଇଥିଲା େହମା। ମାଧବ ନି ରବେର ଭାବୁ ଥିଲା, “ପୁyା ମାଡମ
, ଛାତ େହାଇ ଆମ ଛାତ େଦଇ ଘରକୁ ପଶି ବା ବାଟ ଆମ ବାବୁ ,ୁ ଜଣା। େତେବ ମା,ୁ
ରସେଗାଲା ଖୁଆଇବା ସୁନିିତ।”

ତ
ିକ

ା

ନି ତ ରqନ ନE
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ନୁ ହଁ sି।”

ଇ
-ପ

ଡି ଏଲ ଏ-୧୨., ବୀର ସୁେରE ସାଏ ନଗର, ଭୁ ବେନଶର

ଆ

ହ
ାନ

େମା-୯୪୩୭୧୭୮୪୨୪
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ଆେଲାଡ଼ନ
ଶୁଭସିG ତା ଚାହଁୁ ଥିଲା ଜଲଦି ରାେକଶ ସହି ତ ତାହାର ବାହାଘର
େହାଇଯାଉ। େକେତଦି ନ ଆଉ ବାହା ନ େହାଇ ଏକାଠି େଗାେଟ
ଫBାଟେର ରହୁଥିେବ। କି  ଶୁଭସିG ତାର କଥାକୁ ଗୁରୁତ େଦଉନଥିଲା
ରାେକଶ। ଏହା ହZ ସୃି କରି ଥିଲା ଦୁ ହZ, ସକେର ଆେଲାଡନ।
अମୃତ ନାରାୟଣ
ଶତପଥୀ

େପମ େଯ ଦୁ ହZ, ସକର ଭି_ିଭୂ ମି ଥିଲା ତାହା କହି ବା ଭୁ ଲ୍
େହାଇନପାେର କି  ଏହି ଆେଲାଡନ େପମର ଜୁ ଆରେର ଭ*ା ସୃିର
ମୂଳ କାରଣ େହାଇଥିଲା। େବେଳେବେଳ ବି ଚଳି ତ େହାଇ ପଡୁ ଥାଏ
ଶୁଭସିG ତା, ପକୃ ତେର ରାେକଶର ଉେjଶ ତା’ର େଗାଚର େହଉ

କେର େଯ େସ େସହି iଣି ରାେକଶକୁ ଭାବି ନିଏ ନି ଜର ଜୀବନସାଥୀ।
ସମାଜ ସଂ:ୃତି ଓ अନାନ ସମa ପରି ସୀମା अତି କମ କରି େବଶ୍
अsରu େହାଇଯାଏ ରାେକଶ ସହ କି  ପୁଣି େକେବ ଆେସ େସହି
କରାଳ ମୁହୂ_ ଯାହା ମନେର ଭୟ ସୃି କେର ଏବଂ ହୃଦୟେର ଭରିଦି ଏ
ଭିନv ଏକ ଆେଲାଡନ।

ଇ
-ପ

ତ
ିକ

ା

ରାେକଶ ଓ ଶୁଭସିG ତା ଦୁ େହଁ ଜନGରୁ अନାଥ। अନାଥାଶମର
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ନଥାଏ। େକେତେବେଳ ରାେକଶର ବବହାର ତା’କୁ ଏପରି ଆକୃ 

ଆ

ହ
ାନ

ଲାଳନ ପାଳନ ତା,ୁ ଏଡୁ ଟିଏରୁ ଏେଡଟିଏ କରିଛି , ବାଲକାଳେର ଥିବା
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ଦୁ ଇ ପି ୟ ସାଥୀ େଯ ଆଦ େଯୗବନର ଆକଷଣ େର ଆକଷkତ ତାହା ଜାଣିବାେର େକହି
ଭୁ ଲ୍ କରି ନାହZ। ସତେର ଦୁ େହଁ ଦୁ ହZ, ପତି ଏକ अଦୃ ଶ ରୁେର ବାzି େହାଇଥିେଲ।
ଏପରି କି ନି ଜ ନି ଜ ବୃ _ି େର େଯାଗ େହଲାପେର अନାଥାଶମ ଛାଡି ରହି ଥିେଲ ନି ଜର ଏକ
େଛାଟ ଫBାଟ୍ େର। ପଥେମ ତ ଖୁବ୍ ଖୁସିଥିେଲ ଦୁ େହଁ େହେଲ ପରବ_ୀ ସମୟେର ସୃି
େହଲା େସହି ଆେଲାଡନ ଶୁଭସିG ତାର ମନେର।
େସଦି ନ ହଠାତ୍ ପୁଣି େସହି ଦୁ ଃସ ପv େଦଖି ଉଠି ଗଲା ଶୁଭସିG ତା। େଦଖି ଲା ପାଖେର
େଶାଇଛି ଗାଢ଼ ନି ଦେର ରାେକଶ; ଦୁ ହZ, ବସନ ଇତaତଃ ଏଥିରୁ  अନୁ େମୟ ଦୁ ହZ,
ମଧେର ଶାରୀରି କ ମି ଳନ େହାଇ ସାରି ଛି, अବଶ ଏହା ନୂ ଆ ନୁ େହଁ , ଆଦ େଯୗବନର
େପମୀ ଯୁଗଳ େଗାଟିଏ ଘେର େଗାଟିଏ ଛାତ ତେଳ ରହି ଦୁ େହଁ ଦୁ ହZ,ୁ ନି ଜର ସବସ
ସମପkତ କରି େଦଇଛsି , କି  ପତି ମି ଳନ ପେର େସହି ଏକ ପକାରର ଦୁ ଃସ ପv ଶୁଭସିG ତାକୁ
ଆେଲାକି ତ କରି େଦଇଛି । େସ ସ ପvେର େଦଖୁଛି ନି ଜ ବାଲକାଳର ଛବି ପରି େଗାଟିଏ

ସହ େଯପରି ମାଡ଼ି ଆସୁଛି ଏକ ଘୂ!kଝଡ ଏବଂ ସ ପvେର ହZ ସବୁ କି ଛି ନ କରି େଦଉଛି ।
ସ ପvେର ହZ ଆଖି ବୁ ଜି େହାଇଯାଉଛି ଶୁଭସିG ତାର, ଆଖି େଖାଲି ଲା େବଳକୁ େଦଖାଯାଉଛି
ସବୁ କି ଛି ଶାs ଏବଂ ସାମvାେର େଦଖାଯାଉଛି ତା’ର ଚି ରପରିଚି ତ अନାଥାଶମ ଏପରି କି େସ
अନାଥାଶମର ଫଳକେର େଲଖାଥିବା ନାମ ଠି କଣା ମଧ ପlଦପ* ପରି ତା ଆଖି

ତ
ିକ

ା

ଆଗେର ନାଚି ଉଠୁ ଛି ମୁହୂେ_ ମାତ ତା ପେର ନି ଦ ଭାuି ଯାଉଛି ହଠାତ୍ େଦହ ହାତ
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ସୁEର େଛାଟ ଝି अ ଖୁବ୍ ମନେଲାଭା ହସ ହସି େଖଳୁ ଛି େହେଲ ହଠାତ୍… କଳା ବାଦଲ

ହ
ାନ
ଆ

େହଉଛି ।

ଇ
-ପ

ଝାଳେର ବୁ ଡି ଯାଉଛି ମନେର ଭୟ ଉେଦକ େହବା ସହ ଭିନv ଏକ ଆେଲାଡନ ସୃି
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ରାେକଶକୁ ଥେର ଦୁ ଇଥର ଏହି ପସuେର କହି ଲାଣି ଶୁଭସିG ତା ଏବଂ ପେର ପେର
ବାହାେହବା ପାଇଁ ଜି ଦ୍ ବି କରି ଛି େହେଲ ରାେକଶ େସହି ଚି ରାଚରି ତ ଢuେର ହସି େଦଇ
କି ଛି ନା କି ଛି ବାହାନା କରି େଦଇଛି ଯଦାରା ବାରbାର ଆେଲାଡି ତ େହାଇଛି ଶୁଭସିG ତାର
ପାଣ। େହେଲ େସ ନାଚାର ରାେକଶକୁ ନି ଜର େଦହ ମନ ହୃଦୟ ସବସ େଦଲାପେର େସ
अନକି ଛି ଚି sା ବି କରି ପାରୁ ନାହZ, ଜୀବନର ପଥମ ଓ ପଧାନ ଲi ରଖିଛି ମନର ମଣିଷ
ସହ ପବି ତ अଗିv କୁ ସାiୀରଖି ବି ବାହର ବzନେର ଆବ} େହବାକୁ , କି  …. ରାେକଶ ଏ
ଯାଏଁ ତା' ପାଇଁ େହାଇ ରହି ଛି ଏକ ରହସମୟ ବିତ। ରାେକଶ ସହ अuାuୀ ଭାେବ
ପରି ଚିତ ଶୁଭସିG ତା ତା’ର ମନ ବହି ର ମଲାଟ ସୁ}ା େଖାଲି ପାରି ନି େକବଳ ଏହି ବି ବାହର
ପସuେର।
େସଦି ନ ପୁଣି ଥେର େସହି ଦୁ ଃସ ପv ଆସି ଲା ଆଉ ଏକ ମନ ମାନସେର େସ ଆଉ
େକହି ନଥିଲା ଥିଲା ରାେକଶର अବେଚତନ ମନର ପlଦପ*। େସହି ସ ପv अବି କଳ ଥିଲା

ଝି अର ନି ରିହ ସ ର। “ବାପା … ବାପା … ମଁୁ ବାପା ମା ଉଭୟ,ର ସ ତ ପରିଚୟ ଚାେହଁ ,
ଜନG ପବ
ୂ ର
 ୁ ବା ପେର େମାର ଏକ अଭିଭାବକ ବା अନାଦର ପରିଚୟ େନଇ ବିବାକୁ
ଆେଦୗ ଇlା ନାହZ ତୁ େମ ଯଥାଶୀଘ ସବ ମା କୁ ବି ବାହ କରି େମାେତ େମାର ସୂ!
ପରି ଚୟ ପଦାନ କର”

ତ
ିକ

ା

ହଠାତ୍ ନି ଦ ଭାuିଗଲା ରାେକଶର ସବତଃ ତା’ର ହୃଦୟ ବି ଆେଲାକି ତ
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ଶୁଭସିG ତାର ବ!kତ ସ ପv ପରି କି  ଭି ନv ଥିଲା େକବଳ ରାେକଶକୁ ଶୁଭିଲା େସହି କୁ ନି

ଇ
-ପ

େହାଇସାରି ଥିଲା ଭି ନv ଏକ ଆେଲାଡନେର ଉଠି େଦଖି ଲା ସକାଳର ସୁେନଲି ସୂଯ କି ରଣ

ଆ

ହ
ାନ

ଝରକା େଦଇ ଆସି ତା ମୁହଁ େର ପଡୁ ଛି  ପାଖେର େଦଖି ଲା ଶୁଭସିG ତା ନାହZ ଇତaତଃ
ଆହାନ ଇ-ପତି କା ସୂ ! ନି ଃଶୁ$ ବି ତରଣ େହତୁ ଡା େଜାତି ପସାଦ ପ*ନାୟକ, -ାରା ପତି .ି ତ ଓ ପକାଶି ତ
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ଦୃ ି ବୁ ଲାଇ େଦଖି ଲା େସ ଗାେଧାଇ ସାରି ଗାଧୁଆ ଘରୁ ଆସୁଛି, ହଠାତ୍ ମୁxକୁ ଧରି ପକାଇ
ପଡ଼ି ବାର ଉପକମ କରୁଥିଲା ଶୁଭସିG ତା ରାେକଶ ତୁ ରs ତାକୁ ଧରି ଆଣି େସାଫାେର
ବେସଇ େଦଇ ପଚାରି ଲା –“କ’ଣ େହଲା ଶୁଭସିG ତା …. ଚାଲ ଡାର ପାଖକୁ ଯି ବା”
ଡ଼ାରଖାନାେର ଡାର ପରୀiା କରି କହି େଲ – “अଭିନEନ ଆପଣ ଦୁ ହZ,ୁ ସsାନ
ସୁଖ ପା େହବାକୁ ଯାଉଛି ”। ରାେକଶ ସହଷ ବଦନେର ବାହାରି ଆସି ଲା ଶୁଭସିG ତା ସହ ,
ଶୁଭସିG ତା ଖୁସି ଥିେଲ ମଧ ମନ ଆେଲାଡି ତ େହଉଥିଲା ଭାବୁ ଥିଲା –“ରାେକଶ େକେବ
େମାେତ ବି ବାହ କରିବ?”
ଭାବନାେର ବାଧା େଦଇ ରାେକଶ କହି ଲା –“ଶୁଭସିG ତା ଚାଲ ଏହି ଦୁ ଇଦି ନ ପେର
ଥିବା ଭଲ ତି ଥିେର ଦୁ େହଁ େବୖ ଦିକ ରୀତି େର ମEିରେର ବି ବାହ କରିବା”। ଚକି ତ େହଲା
ଶୁଭସିG ତା କହି ଲା –“ରାେକଶ ତୁ େମ ଏ କଥା କି ପରି କହୁଛ ହଠାତ୍ ଏ ଶୁଭବୁ }ି କି ପରି
ଉଦୟ େହଲା”? ରାେକଶ ଏକ ନି ଶାସେର ସମa ସ ପv ବୃ _ାs ଶୁଭସିG ତାକୁ କହି େଦଲା।

ବଦନେର ଦୁ େହଁ ଘରକୁ େଫରୁଥିେଲ ଓ େସମାନ,ର ସମa ଆେଲାଡନ ଦୂ େରଇ
ଯାଇଥିଲା ମନମାନସରୁ ଭାବୁ ଥିେଲ େସହି ସ ପv ଗୁଡିକ ସତେର अଜନGା ସsାନର ପବି ତ
ହୃଦୟର ଭାବ ସହ अନାଥର ନାଥ ଈଶର,ର ଶୁଭ ସଦ୍ ବୁ }ି ଯାହା େସମାନ,ୁ

ତ
ିକ

ା

ନବପୁଲକେର ପୁଲକି ତ କରି ସଫଳତାର ରାaାେର ଚାଲି ବାର ରାହା େଦଖାଇଛି ।
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ଦୁ େହଁ େବଶ୍ ଖୁସି ଥିେଲ ଏବଂ ଭବି ଷତର ବି ବାହ ଓ ସsାନ ପାି କୁ େନଇ ସହଷ

ଇ
-ପ

ନୟାପଲB ୀ, ଆଇ. ଆର୍.ସି ଭି େଲଜ୍,

ଆ

ହ
ାନ

ଜୟେଦବ ବି ହାର, ଭୁ ବେନଶର।
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ହେର...
...
ରାiୀ ଭିଜିଗଲା ଆଖି ଲୁ ହେର
ନୀଳକପୁର ଗଁାର ମଧୁସଦ
ୂ ନ େବେହରା, ଘର l ମଧବି _
ପରି ବାରେର େସ ଖୁବ ଖୁସିେର ଥାଆsି l ତା,ର ଝି अ ଝରଣା ଓ ପୁअ
ପଶାs l ପି ଲା ଦୁ ଇଟି ଶାs ଶି , ଆାଧି କାରୀ l ହସ ଖୁସିର ପରି ବାର
ତା,ର l ଝି अ ଝରଣାକୁ ମାଟି କ ପାସ ପେର ଉ{ ଶି iା ପାଇଁ
ବାସsୀଲତା େଜନା

ଭୁ ବେନଶରେର ଛାଡି ଥିେଲ ତାର ମାମଁୁ , ଘେର l ମାମଁୁ ମାଇଁ अଜା
ଆଈ,ର େଗହB ା ଥିଲା େସ l ମାମଁୁ ଝି अ ସୁନିତା ଏକା େଶଣୀେର ପଢ଼sି ,
ଏକା ସାuେର କେଲଜ ଯାଆsି , ଖାଆsି , େଖଳsି େଶାअsି , ଘର କାମ
କରsି

l କି  ବି ଧାତା ଏେତ ଖୁସି ସହି ପାରି େଲ ନାହZ l ମହାମାରୀ

ଝରଣକୁ କେରାନା େହଲା l ୨୦୨୦ ମସି ହା େସେbର ମାସେର l ଘେର
ରହି ଝରଣା ଚି କିhା େହଉଥିଲା l େଦହ अଧି କ अସୁ େହବାରୁ ତାକୁ
ମାମଁୁ ମାଇଁ େସାମ ହିଟାଲେର ଭ_k କରାଇ ଭଉଣୀ ଭିେଣାଇ
ମଧୁସଦ
ୂ ାନ ଓ ରାଧା ରାଣୀକୁ ଖବର ପଠାଇେଲ l ଝରଣାର ପି ତା ମାତା
ଖବର ପାଇ ସେu ସେu ଯାଇ ପହଁ ଚିେଲ l େସାମ ହିଟାଲେର ଝରଣା
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ତ
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ା

ଏକ ମାସ ରହି ଚି କିhିତ େହଉ ଥିଲା l କି  କାଳ େହଲା ବି ଷମୟ l
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କେରାନା अକାଳ ଚଡକ ପକାଇଲା l ମାମଁୁ ଘେର ଥିବା ସମୟେର

ଆ

ହ
ାନ

ଝରଣା ସୁ େହାଇ ପାରି ଲା ନାହZ l େସ ଚାଲି ଗଲା ପର ପାରି କୁ l ପି ତା
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ମାତା, ଭାଇ, ଆତGୀୟ ମାନ,ୁ ଲୁ ହ ସାଗରେର ଭସାଇ େଦଇ l ପରି ବାରେର େଖଳି ଗଲା
ଦୁ ଃଖର ଛାୟା l
ଆଜି ରାiୀ ପ!
ୂ k ମା l ପଶାs ତାର ନାନୀ ଝରଣା କଥା ମେନ ପକାଇ କାEୁ ଛି l ମା
ଖାଇବାକୁ େଯେତ ଡାକି େଲ ବି େସ ଖାଉ ନାହZ l ଝରଣା ତାର ସାନ ଭାଇକୁ େଯଉଁ ରାiୀ
ପତି ବଷ ପି zାଏ, େସ ୪/୫ଦି ନ ପି zିବା ପେର ସାଇତି ରଖି ଥାଏ େଗାଟିଏ େଛାଟ
ବାେର ଆଜି େସଇ ରiୀକୁ େସ େଖାଲି େଦଖୁଛି l ଗତବଷ ରାiୀ ପଶାs ମନକୁ ପାଇ
ନ ଥିଲା େବାଲି େସ ତାର ନାନୀକୁ େକେତ କଥା କହି ଥିଲା l ନାନୀ l ତୁ ଏେତ କୃ ପଣ?
େମା ପାଇଁ ଭଲ ରାiୀଟିଏ ଆଣି ଲୁ ନାହZ l ମୁହଁ ଫୁଲାଇ ଥିଲା l ତାର ନାନୀ କହି ଥିଲା, ଏ
ବଷ ଚେଳଇ େଦେର l ଆସsା ବଷକୁ ସୁEର ରାiୀ େତା ପାଇଁ ଆଣିେଦବି l େତା ମନ
ପସEର l ସତ କହୁଛି େର l ତା ପେର େସ ରାiୀ ପି zିଥିଲା l ଆଜି ପଶାsର ତା ନାନୀ
କଥା ଭାରି ମେନ ପଡୁ ଛି l ନି ଜ ହାତକୁ େସ ବାରbାର େଦଖୁଛି l ପୁରୁଣା ରାiୀକୁ ବାରୁ

ରାiୀକୁ େକେତ େବେଳ ଛାତି େର ଚାପି ଧରୁଛି ତ, େକେତ େବେଳ अପଲକ ନୟନେର
अନାଇ ରହୁଛି l
ମା ରାଧା ରାଣୀ ଡାକି ଆସି େଲ ପୁअକୁ ଖାଇବାକୁ େଦବା ପାଇଁ l େଦଖିେଲ, ପୁअ ତାର
ନାନୀର ରାiୀକୁ େଦଖି କାEୁ ଛି l େସ ପୁअକୁ କୁ ାଇ ପକାଇ କାEିବାକୁ ଲାଗିେଲ l ବହୁତ

ତ
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ା

ବୁ ଝାଇେଲ l ନାନୀ ଏେବ अେଫରା ବାଟେର ପଥିକ l େସ ଭଗବାନ, ପାଖକୁ ଚାଲି
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କାଢି େଦଖୁଛି, କାEୁ ଛି , ଚୁ ମା େଦଉଛି l ତାର ଆଖି ଲୁ ହେର ରାiୀ ଗୁଡିକ ଭିଜି ଯାଇଛି l

ଇ
-ପ

ଯାଇଛି  ଆଉ େକେବ େଫରି ବନି େର l େସ ଆମ ଠାରୁ ବହୁ ଦୁ ରକୁ ଚାଲି ଯାଇଛି ସତ l

ଆ
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ଆମ ହୃଦୟେର େସ ସବୁ ଦି ନ ପାଇଁ ଜୀବି ତ େହାଇରହି ବ l େସ େଯଉଁଠି ଥିେଲ ବି େତାେତ
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େଦଖୁଥିବ l ତୁ ଯଦି କାEିବୁ , ମନ ଦୁ ଃଖ କରି ବୁ, େସ ବି କାEିବ l ତା ଆତGା େକେବ ବି ଶାsି
ପାଇବନି l େମା ସୁନା ପୁअଟା ପରା, ଚାଲ ଗାେଧାଇବୁ l ସୁନିତା େତା ପାଖକୁ ଦୁ ଇଟା ରାiୀ
ପଠାଇଛି l ତୁ ପି zିକି େତା ନାନୀକୁ େଦଖାଇ େଦବୁ l େତା ନାନୀ ପାଇଁ େଗାେଟ ଆଉ
ସୁନିତାର େଗାେଟ l ଚାଲ ବାବା! ତୁ ଆଜି ରାiୀ ନ ପି zିେଲ େତା ନାନୀ ମନ ଦୁ ଃଖ
କରି ବ ତୁ କଣ ଚାହଁୁ ଛୁ େତା ନାନୀ େତା ପରି ଆଜି ର ଦି ନେର କାEୁ ? ମନ ଦୁ ଃଖ କରୁ?
ପଶାs ମୁx ହଲାଇ ନାର ସଂେକତ େଦଲା l
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ଆ

ଗାzି ନଗର, େପା / ଜି ଲBା : ନବରuପୁର
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ମାଛ େଝାଳ
ଦି ପହରେର ଭାତ ବାଢି ଲା େବେଳ ସାନ ନାତୁ ଣୀକୁ େଜେଜ
ଶୁଣିଲା ଭଳି କହି େଲ, “ଟିେକ େଦଖିକି ବାଢେର ମାଆ? ଦି ନକୁ ଦି ନ
େବଳ ବୟସ ଗଲାଣି, ଶୁଖିଲା େପଟେର ଆଉ େଭାକ କୁ ଆଡୁ େହବ।
ଦି ନ ଥିଲା ଗୁxାଏ ଜାଗାେର ଦି ଗୁxା ବି ଖାଇକି ହଜମ କରି େଦଉଥିଲି,
ସେରାଜ କୁ ମାର
ସାହୁ

ଏେବ ଆଉ େସ େବଳ ନାହZ...। ପୁଣି ତେମ େଯାଉ ତୁ ଣ ତରକାରୀ
ରାzୁ ଛ ନଁା େମାେଟ ଆଉ ରୁଚୁ ନି , ପାଟିକୁ େନଉ େନଉ ବି ଷ ଭଳି
ଲାଗୁଛି।
େଜେଜ, କଥାେର େମାେଟ ଧାନ େଦଲାନି ରୁବି । ଏମି ତି କଥା

କେଲ ବି ସବୁ ଥିେର ନାପସE। ସବୁ େବେଳ ଆମି ଷ ଆଉ ଡାଲି ...।
େରାେଷଇ ଘରୁ ଶୁଣି ନ ଶୁଣିଲା ଭଳି ଥାଳି େର अଧ ଥାଳି ଏ ଗରମ
ଭାତ ସହ ବଡ େପଟି ମାଛ ଦି ପି ସ୍, ମାଛମୁxରୁ ଖେx, अଧ ଥାଳି ଆଏ
େଝାଳ ଭରି କରି େନଇ େଦଉ େଦଉ କହି ଲା "ଆଉ କଣ ଭଜାଭଜି େଦବି
ନା ନାହZ..?"
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େହଇଛି କି ...?”
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କାେର अାକୁ ସଳଖି େଜେଜ କହି େଲ, “ଆଜି କଣ ମାଛ ତୁ ଣ
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ତାର ନି ତିଦିନିଆ େହଇଗଲାଣି ଆଜି କାଲି । ସାଧା କି େବସର ଯାହା
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-"ହଁ "
-"ତା େହେଲ ଆଉ କଣ େହବ, େସଇତକ ତ କାଫି....
ଘାକ ପବ
ୂ ର
 ୁ େବାଉ େଧାଇ ଶୁଖାଇଥିବା କଂସା ବାସନତକ ଆଣିବାକୁ ବାଡି ପଟକୁ
ଚାଲି ଯାଇଥିଲା ରୁବି ।
ଦଶ ମି ନିଟ୍ ଯାଇନି େଜେଜ ପୁଣି ଖାଇବା ଜାଗାରୁ ଡାକ ପେକଇେଲ"ରୁବି ...ରୁବି ..।
କୁ ଆେଡ ଗଲୁ କି େର ମାଆ ...? ଆଉ ଦି ମୁଠା ଭାତ େଦଲୁ େଝାଳତକ ବଳି ଲା ତ....?
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ସେରାଜ କୁ ମାର ସାହୁ

ହ
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ଆଠଗଡ.କଟକ

ଆ

୯୩୪୮୫୭୫୨୨୪
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ବାପା
ଛାଇ ଛାଇ ନି ଦଟା ଟିେକ ବହଳ େହାଇ ଆସି ବା େବଳକୁ ଦୁ ଆେର
ଖଟ ଖଟ ଶ ସହି ତ େରବାେର େରବାେର ଡାକେର େଦୗଡ଼ି ଗଲି ।
କବାଟ ଫିଟାଇ େମା ବାପା,ୁ ତୃ ତୀୟ ରଜେର େଦଖି ଏେତ ଖୁସି
େହାଇଗଲି କହି ବାକୁ ଭାଷା ପାଉନି । ମୁxିଆଟିଏ ମାରି ପି ଠା ଖାଇବ
ସୁନEା ମହାsି

ଆସ ବାପା। ପାନ ବି ରଖି ଛି ଆସ ଆସ େଦଖିବ େମା ଘର, ମଁୁ ଏେବ
ଉପେର ରହୁଛି ପରା, ତୁ େମ ତ େଦଖିନ, ଆସ ଆସ।
ବାପା ବାରଣ କେଲ, ମାଆ ଉପରକୁ ମଁୁ ଯାଇପାରି ବି ନାହZ।
ବହୁତ କେର ଆସି ଛି ନାରଦ ମୁନି, ସuେର। ଝି अ ତା,ୁ ଜପ କେର

ରହି ବୁ ମାଆ। ଆଉ େଗାେଟ କଥା ତେତ କହି ବି େବାଲି ଆସି ଛି ମାଆ,
ଗତକାଲି ରଜ ସଂକାsେର ତୁ ମେତ ବହୁତ ମେନ ପକାଉଛୁ। ମଁୁ କି ମିତି
ଘର ସବୁ ବାହାରୁ ଚକ୍ ଖଡି େର ଗାର ପକାଏ, ସପ ଭୟ ନରହି ବା ପାଇଁ
ଆaିକ୍ ଆaିକ ଡ଼ାକି ଘର ବାହାର େକାଉଠି ଜାଗା ନଛାଡି ମୁxୁଳା
ବୁ ଲାଇବା ସହ ପୁଜା ପେର ପେର ସି Eୁର ଘି अେର େଗାେଳଇ ଚEନ
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ମେନପକାଉଥିଲୁ ନା??
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ସହି ତ ସବୁ -ାରେର ଓଁ େଲଖି ଜଳ ଦାନ କେର ଇତାଦି ସବୁ
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େଦଖିବୁ ଏ କଳି ଯୁଗେର ଘେର ଘେର କଳି ଭିତେର ବି ତୁ ଶାsି େର
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ହଁ ବାପା େହେଲ ତୁ େମ ଏେତସବୁ କଥା େକମି ତି ଜାଣିଲ?? ମଁୁ ପରା ପି ତୃପୁରୁଷ
େହାଇଗଲି ଣି ମାଆ, ମଁୁ ସବୁ ଜାେଣ, ଆଉ ଏକଥା ବି ଜାେଣ େଯ େତା େଦହ ମନ ଭଲ ରହୁ
ନଥିବାରୁ, କାମଦାମ, ପଜ
ୂ ା ପ}ତି , ଜଣାଣ େବାଲା ସବୁ ଥିେର େହଲା କରୁଛୁ, ଆଉ େଗାଟିଏ
କଥା ମାଆ, ଏେବ ତୁ ଆଗପରି ପେତକ ପି ତୃପୁରୁଷ, ନାମ େନଇ େଭାଗ ପଜ
ୂ ା କରୁନୁ ,
କରି ବୁ ମାଆ, ଭୂ ଳିବୁନି , େଦଖୁନୁ େତା ଆଈ େତା ନାତୁ ଣୀ େହାଇ େତା ଝି अ େକାଳକୁ
ଆସି ଛsି , ଆଉ ମଁୁ େତା ପୁअର ପୁअ େହାଇ ଆସି ବି ମାଆ। ତେମ ସତ କହୁଚ ବାପା କହି
ବାପା,ୁ କୁ େଇ ପକାଇଲା େବଳକୁ େସ ଘୁିଗେଲ। ମନ ଦୁ ଃଖେର କହି ଲି ମଁୁ ଆଉ
ପାରୁନି ବାପା, ସବୁ ପାରି ବୁ ମାଆ, ଧନsରୀ ମହାପଭୁ ,ୁ ପଜ
ୂ ାେର ସାମି ଲ କରି େନ,
େଦଖିବୁ ଭଲ େହଇଯି ବୁ।
ବାପା ବାପା କହି େଯେତ ଡାକି େଲ ବି , ଦୂ େରଇ ଯାଉଥିେଲ ବାପା। ନି ଦ ଭାuିଗଲା।
ଆସsା କାଲି ଦି अଁ ଗାଧୁଆ, ବାପା ଯାହା ସବୁ କହି ଗେଲ ସତ କି ମି ଛ ପରଖି ବାକୁ େମା

ସାାଂଗ ପଣିପାତ େହବାକୁ , କି ଆଯ ଆଜି ସକାଳୁ େଯେତ େଚା କେଲ ବି ସାାଂଗ
ପଣିପାତ କରି ପାରୁନଥିଲି, ଏେବ ବାପା, େଯାଗଁୁ େକବଳ, େହ ପଭୁ ଧନsରି , ରiା କର
ପଭୂ ଚରିବାହୁ ସବୁ ରି କହି ସq େନଇ ସି ଡ଼ି ଚଢ଼ୁଥିଲି ,ଆରାମେର ତୁ ଳସୀଚଉରା ମୂଳକୁ l
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ସାiୀେଗାପାଳ, ପୁରୀ
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ଏକ କେଲଜ ଝିअର अକୁ ହା କାହାଣୀ
ରୁଚି କା ମାେକଟର ରି ଲିଆନସ େଫଶରୁ େଫରିଲା େବଳକୁ ରଚି ତା
ସହ େଦଖା େହଇଗଲା ସୁକାsର। ହି ସାବେର ସୁକାs ତା ଦୂ ର
ସକୀୟ ମଉସା। ବହୁତ ଦି ନପେର େଦଖା େହାଇଯି ବାରୁ ଖୁସି
େହଇଗଲା ସୁକାs। ରଚି ତା ବି अ,ଲ କହି ନମ:ାର କଲା।
କୁ q ବି ହାରୀ ସାହୁ
ପଚାରିଲା - अ,ଲ ଆପଣ ଏ ପାଖାପାଖି ରହୁଛsି କି ?

ହଁ , ଏଇ ବରମୁxା ଗଁାେର ରହୁଛି । ପୁअ ପାଇେଭଟ ବା,େର
େଡପୁଟି ମାନଜର अଛି ।
ତୁ ହଠାତ୍ ଏଇଠି ? ସୁକାs କହି େଦଲା ଏକ ନି ଃଶାସେର

ପଢ଼ୁଛି। ଆଜି ରବି ବାର େହତୁ

େମା ସାu ସହ ରୁଚି କା

ମାେକଟ୍

ଆସି ଥିଲି। େମା ସାu େଡାଲ କିB ନି କ ଯାଇଛି । ଡଃ ମହାsି ସାର,
ସହ କନସଲଟ କରି େଫରି ବ। କାଲି େସାମବାର ପାଇଁ କଦଳୀ କି ଣୁଛି।
ଶି ବ ମEିରକୁ ଯାଇ ପଜ
ୂ ା କରି ବି। ଶାବଣ ମାସର େସାମବାେର ମଁୁ ଶି ବ
ମEିରକୁ ଯାଏ। ଆି ଭଲ अଛsି ?
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ଏମି ତି କାହZକି ପଚାରି ଲୁ ?

ା

अ,ଲ ଚାକି ରି अଛି ନା ସରି ଗଲାଣି ।
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ନାହZ अ,ଲ, େସମି ତି କି ଛି ନାହZ। େମା ବାପା ତ ଚାକି ରି କରି ନାହଁ ାsି ।
େଛାଟକାଟିଆ ବବସାୟ କରୁଛsି । ଯାହା କି ଛି

େରାଜଗାର କରୁଛsି , େମାେତ

ପଢ଼ଉଛsି । ସାନ ଭାଇ ଏ ବଷ କେଲଜେର ନଁା େଲେଖଇଛି ।
ଭଲ େହଲା। ତୁ ମ ବାପା ପାଠ ପେଢ଼ଇ ଚାଲି ଛsି । ସତେର ମଁୁ ବହୁତ ଖୁସି।
ଏ ପାଖାପାଖି ତ ରହୁଛୁ। ଆମ ଘରକୁ ସମୟ େଦଖି ଆ..
ସମୟ େହଉନି अ,ଲ। ସବୁ େବେଳ ପାଠପଢ଼ା। କିଟିଟିଭ ପାଇଁ ପି େପୟାର
କରୁଛି ।
କଥା ଛଳେର ସୁକାs ରଚି ତାର ଉଦାସ ମୁହଁକୁ ଚାହZ ନି ରବି ଗଲା କି ଛି iଣ। େଶତା
େଦଖାଯାଉଛି ।
ସୁକାs ପଚାରିଲା - େମସେର ଖିଆପି ଆ ଠି କ୍ ଠାକ୍ େହଉନି କି ? କାମ ଭିଡ ପଡୁ ଛି
କି ?

ନା, ତୁ କି ଛି ଲୁ େଚଇଲା ପରି ଜଣାପଡୁ ଛି । ତୁ ତ ପି ଲାେବେଳ ଭଲ ପଢାପଢି
କରୁଥିଲୁ। େଖଳୁ ଥିଲୁ। ବୁ ଲୁ ଥିଲୁ। େଗାଲଗାଲ ଚ େଚେହରା ଥିଲା। ଏେବ େଯମି ତି
େଦହେର ମାଉଁସ ନ ଥିଲା ପରି ଜଣାପଡୁ ଛି । ନି ହାତି କି ଛି ଚାପେର ରହୁଛୁ।
अ,ଲ େସମି ତି କି ଛି ନାହZ। କେଲଜେର ପାଦ େଦଲାପେର କାହZକି ଏ ପରି େବଶଟା
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କରି ବୁ। େଡରି େହାଇଯି ବ। େକେତେବେଳ ଘରକୁ ଗେଲ କଥାେହବା अ,ଲ।
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ଭଲ ଲାଗୁନି। अ,ଲ େମା ସାu ଆସି ଲାଣି। କାଲି ମEିରେର େଭାଗ ପାଇଁ କି ଣାକି ଣି
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ସୁକାs अବଶି  କାମ ସାରି େଫରି ଆସି ଲା ଘରକୁ ।
ଶାବଣର अଳସ अପରାହvେର ରଚି ତା ଘର େଖାଜି େଖାଜି ସୁକାs ଘେର ହାଜର
େହଲା। କଲି ଂେବଲେର ହାତ େଦଉ େଦଉ ସୁକାsର ସହଧମkଣୀ ସୁନୀ ଆସି ପଚାରିଲା କି ଏ? କାହାକୁ େଖାଜୁ ଛsି । ଚମକି ପଡ଼ି ଲା ରଚି ତା ।
ଆି କअଣ ଚି ହv ି ପାରୁନାହଁ ାsି । अବଶ ଦୀଘ ବଷ ତେଳ ଆି ସହ କଥା େହଇଥିଲି
ମଁୁ େଛାଟ ଥିଲି। ମନକୁ ମନ ଭାବି ଲା ରଚି ତା। ଏହି ସମୟେର ସୁକାs େଦାକାନ ସଉଦା
ଧରି େଫରି େଦଖି ଲା ଦାx ଦୁ ଆରେର ରଚି ତା ।
େକେତେବଳୁ ଆସି ଲୁ? ସୁନୀ ଇଏ ଆମ ରଚି ତା। ଚି ହv ି ପାରୁନ କअଣ। ରଚି ତା ବଡ଼
େହାଇ କେଲଜ ପଢି ଲାଣି େବାଲି ଚି ହv ି ପାରୁନ! ତାକୁ ଘର ଭି ତରକୁ ନି अ। ଦାx ଦୁ ଆରେର
ଠି ଆ କରି ଖାଲି ଗପୁଛ?
ଆ ଆ ରଚି ତା ଘର ଭିତରକୁ ଆ..

େଦେଲ ରଚି ତାକୁ । ଲାଜେର ମନା କଲା। ସୁକାs ଓ ସୁନୀ ବାଧ କେଲ ଖାଇବାକୁ ।
ରଚି ତା ଖାଉ ଖାଉ ପଚାରି ଲା - ଘେର କି ଏ ନାହାsି କି ? କାEି ପେକଇଲା ସୁନୀ। ହଁ
େତାअରି ପରି ଝି अଟିଏ ଥିଲା। କେଲଜ ଯାଉଥିଲା। ଭଲ ପାଠ ପଢୁ ଥିଲା। େସ କି 
ମନଦୁ ଃଖେର ରହୁଥିଲା ସବୁ େବେଳ। ତା ସାuମାେନ ମାନସି କ କ େଦଉଥିେଲ।

ତ
ିକ

ା

କେଲଜେର ବହି ଖାତା ଛେଡ଼ଇ େନଉଥିେଲ। ଶାରୀରି କ ନି ଯ ାତନା େଦଉଥିେଲ। ଆଉ
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ରଚି ତା ମନଖୁସିେର ଆି, େବଡ୍ ଉପେର ବସି ଗଲା। ସୁନୀ େଡରି ନ କରି ସvା

ଇ
-ପ

କେଲଜ ଗଲାନି । ଘେର ରହି ପାଠ ପଢି ଲା। େହେଲ କି େରାଗ ତା େଦହକୁ ଆସି ଲା େଯ

ଆ

ହ
ାନ

େଦହେର କ ରହି ଲା। ଫୁସଫୁସ ନ େହାଇଗଲା। ଡାର, ସହ ପରାମଶ କରି
ଆହାନ ଇ-ପତି କା ସୂ ! ନି ଃଶୁ$ ବି ତରଣ େହତୁ ଡା େଜାତି ପସାଦ ପ*ନାୟକ, -ାରା ପତି .ି ତ ଓ ପକାଶି ତ

Aahwaan.com

54

ଆହାନ ଇଇ-ପତି କା,
କା, ସାଦଶ ବଷ, अମ ସଂଖା,
ସଂଖା, अଗ ୨୦୨୨

Magazine Downloaded from www.aahwaan.com

ଚି କିhା କରାଗଲା। ଦୁ ଇଦି ନ େଭିେଲଟରେର ରହି ବାପେର ଆଖି ବୁ ଜି େଦଲା। େସଇଦି ନ
ଠୁ ମଁୁ ଆଉ େତା अ,ଲ ଭଲେର ରହି ପାରୁନୁ । େତା କଥା ଘେର କହୁଥିେଲ। ରଚି ତା
ଭଲପି ଲା। ଭଲପାଠ ପେଢ େବାଲି ।
ଶାରୀରି କ ନି ଯ ାତନା ଶୁଣି ଚମକି ପଡ଼ି ଲା ରଚି ତା। ଖାଉ ଖାଉ ତିେର ଲାଗିଗଲା
ମି କସ୍ଚର। କାଶ େହଲା। ପାଣି ପି ଇଲା। ସୁନୀ ପଚାରିଲା- ତିେର କି ଛି ଲାଗିଗଲା କି ।
ନା େତା େବାଉ ବାପା, କଥା ମେନପଡୁ ଛି ?
କି ଛି ସମୟ ନି ରବି ଗଲା ରଚି ତା ।
ମୁଠାଏ ଆଶାସନା େଦଇ ସୁନୀ କହି ଲା- ତୁ ତ ବହୁତ ଦି ନ େହଲା ଆମ ଘରକୁ
ଆସି ନୁ। ଘେର ସମେa ଭଲେର ଥିେବ ।
ଆେଲା ରଚି ତା େତା ମୁହଁ କି ଆଁ ଶୁଖିଲା ଦି ଶୁଛି? ପି ଲାେବେଳ ତ େମାଟାେସାଟା
ଦି ଶୁଥିଲୁ। ଏେବ କେଲଜେର ପଢି ଲୁଣି। ଟିେକ େଗାଲଗାଲ େଚେହରା େହବା କଥା! କି ଛି

ପଶv ଶୁଣିବା ଭିତେର ସବୁ

ସvା ଖାଇେଦଲା ରଚି ତା। ଜଣାପଡୁ ଥିଲା ତା

ଆଖିେକାଣେର ଦି େଟାପା ଲୁ ହ ଲୁ ଚି କି अଛି । ଛଟପଟ େହଉଛି ପଦାକୁ ବାହାରି ବାକୁ ।
ସାଳି ପାରି ଲାନି ରଚି ତା । କହି ବକୁ ବାଧେହଲା େସ ।
ହଁ ଆି, ମନ ଭଲ ନାହZ। ପାଠ ପଢି ଲାେବେଳ ଉପର ବାଚର ପି ଲାମାେନ ଡି ବ

ତ
ିକ

ା

କରୁଛsି । େକେତେବେଳ କି ଏ ବହି ଛେଡଇ େନଉଛsି । େକେତେବେଳ अସମୟେର ଆସି
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अସୁବିଧା େହଇଛି କି । ଟ,ା ପଇସା ଦରକାର କି ? ନା ଆଉ କି ଛି।

ଇ
-ପ

अଶାଳୀନ ବବହାର କରୁଛsି । अସାମାଜି କ କାମ କରି ବାକୁ ବାଧ କରୁଛsି । ବାରଣ

ଆ

ହ
ାନ

କେଲ ଗାଳି କରି େମା େଡସେର କାଳି େଫାପାଡି େଦଉଛsି । େମା େଦହେର ଘଷି େହଇ
ଆହାନ ଇ-ପତି କା ସୂ ! ନି ଃଶୁ$ ବି ତରଣ େହତୁ ଡା େଜାତି ପସାଦ ପ*ନାୟକ, -ାରା ପତି .ି ତ ଓ ପକାଶି ତ
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ଟାହି ଟାପରା କରୁଛsି । ଆଉ କअଣ କହି ବି, େମାେତ ଯାହା ଭଲ ଲାଗୁନି େସ କାମ
କରି ବାକୁ ବାଧ କରୁଛsି ।
ଆେଲା ରଚି ତା, େସଇଟା େକମି ତିକା କେଲଜ ବା। େସମାେନ ମଣିଷ ନା ପଶୁ!
େସମାନ,ର ଆଉ କି ଛି ଧEା ନାହZ! େତାର ପାଠପଢାେର ନି ଆଁ ଲେଗଇ େଦଉଛsି । େମା
ଝି अକୁ ବି କେଲଜ ପି ଲାମାେନ ହଇରାଣ କେଲ େବାଲି ମଁୁ ଆଉ େତା अ,ଲ େନଇଆସି ଲୁ।
ଝି अ େଯାଉଠି ରହି େଲ ବି ପାଠ ପଢି ବ। ତୁ ପି ନସି ପାଲ କି ଓାେଡନକୁ କହି େଦଉନୁ ।
ଡରୁଛୁ କାହZକି?
ପାେଦ ଆେଗଇେଲ ମାରି େଦବୁ େବାଲି ଧମକ େଦଉଛsି ।
ସୁଜାs କହି େଦଲା - ତା େବାଲି ତୁ ଚୁ ପ୍ ରହି ବା ଭଲ ନୁ ହଁ । ପାଟି ଫିେଟଇ କହି େଲ
ସି ନା େତା ପଛେର ସେପାଟ  ମି ଳିବ।
ହଁ େଯ अ,ଲ, େମା ପରି ଶାsଶି  ଝି अକୁ କି ଏ ସେପାଟ  କରି ବ। େମାର ପାଠ

ମୁx ପୁେରଇେଲ ଲାଭ କअଣ େହବ େଯ! ସମୟ ବରବାଦ୍ େହଇଯି ବ।
ନାରୀ ଶି ଆଜି କାଲି ଶିଶାଳୀ େହଲାଣି। अଥଚ ତୁ ଡରିଯାଉଛୁ େସମାନ, ସହ
ଯୁଝିବାକୁ । ନା, ଆଜି ଠୁ ମେନରଖ େଯେତ ବାଧା ଆସି େଲ ବି େତା ସାଭିମାନ ଉପେର ଯି ଏ
ଆuୁଠି ଉଠଉଛି ତାକୁ ଉଚି ତ୍ ଜବାବ େଦବୁ ...
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ା

ହଁ େଯ अ,ଲ, ମଁୁ ତ ଗରି ବ ଘରର ଝି अ। େମାର କି ଏ ସାହା ଭରସା अଛି େଯ! ଏଇ
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ଦରକାର। ପାଠପଢ଼ି अଫିସର େହବି । ବାପା େବାଉ,ର ନଁା ରଖିବି। ଏ ଝଗଡ଼ା ଭିତେର

ଇ
-ପ

ଦୁ ନି ଆେର ଭଲ ମଣିଷର ାନ ନାହZ। ଉପରକୁ ମୁx େଟକି ଚାଲି େଲ ବି ପଦ। ତଳମୁହଁା

ଆ

ହ
ାନ

େହେଲ ବି ବି ପଦ। େକମି ତି ଆଉ ଦି ବଷ ଯି ବ, ଭାବୁ ଛି । ବାପା ତ ଗାଉଁଲି େଲାକ।
ଆହାନ ଇ-ପତି କା ସୂ ! ନି ଃଶୁ$ ବି ତରଣ େହତୁ ଡା େଜାତି ପସାଦ ପ*ନାୟକ, -ାରା ପତି .ି ତ ଓ ପକାଶି ତ
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କେଲଜର ପି xା ମାଡି ନାହଁ ାsି । ଇqିନି ୟରି ଂ ପାଠ ବି ଷୟେର କଣ ବା ଜାଣିପାରି େବ।
ଆଉ ରାଗିଂ କଥା କହି େଲ େସ କଣ ବୁ ଝି ପାରି େବ। ମଁୁ ଭାବୁ ଛି ଯଦି େବଶୀ ରାଗZ ହୁଏ ମଁୁ
ତୁ ମର ସାହାଯ େନବି ।
ସାହାଯ କରି ବ ତ अ,ଲ !
ନି ୟ। େମାର ମହି ଳା କମି ଶନ अଫିସେର ଚି ହvା େଲାକ अଛsି । ଦରକାର େହେଲ
କମି ଶନେରଟ େପାଲି ସେର ଖବର େଦବା। ତୁ ଆେଦୖ ା ଡରିବୁ ନୁ । ପାଠପଢି ଯା...
ଖୁସି ଲାଗିଲା अ,ଲ। ଟିେକ ମୁରୁକି ମୁରୁକି ହସି ଲା। ମଁୁ ଏେବ ଘରକୁ ଯାଉଛି ।
ନା, ତୁ ଆଜି ଆମ ଘେର ରହି ବୁ। ସୁକାs ଓ ସୁନୀ ଏକ ସରେର କହି େଲ।
କି  େମାେତ ସକାଳୁ ସକାଳୁ େମା ବସାେର ଛାଡି େଦେବ
ହଁ ..
ରାତି ସାରା ବଷା । ଶାବଣ ମାସର େବu େବାବାଇବାର ବଷା ।

େହାଇଥିବା ଝି अର େଫାେଟା େଦଖି ଭାବୁ ଥିଲା - ତା ଜୀବନେର ଏମି ତି अଘଟଣ ଘଟିବ ନାହZ
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ଡି ନର ସାରି ଆି ପାଖେର େଶାଇବାକୁ ଗଲା ରଚି ତା । ତା ପବ
ୂ ର
 ୁ ଦାx ଘେର ଟuା
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ଦାତ ଜୀବନ
ସକାଳୁ ସକାଳୁ ଟିକିଏ ଭମଣେର ନଗେଲ ମନଟା ଶାsି ହୁअନି ,
ଦି ନ ସାରା େଦହ ବି ଫୁ_k ହୁअନି  େସଇଥି ପାଇଁ ସବୁ ଦି ନ ସକାଳୁ
ବାହାରି ଯାsି ରାେଜE ବାବୁ ଟିକିଏ ସକାଳ ଭମଣେର ଆଉ ସବୁ ଦି ନ
ଦୁ ଇ କପ ଚାହା ସହ ତା,ରି ବାଟକୁ अେପiା କରି ବସି ଥାsି ମୀରା
େସାନାଲି
ଗଡ଼ନାୟକ

ମାଡ଼ାମ େହେଲ ଆଜି ଏେତ େବେଳ େହଲାଣି, କୁ ଆେଡ ଗେଲ
ରାେଜE ବାବୁ अେପiା କରି କରି ଏପେଟ ଗୁରୁଗୁରୁ େହବା ଆର
େହଲାଣି ମାଡ଼ାମ,ର, “େଭାଳା େଲାକ ତ ଯଉଠି େହେଲ େଗାେଟ
अଟକି ଯାଇ ଗପୁଥିେବ, େନେହେଲ ଯଦି କି ଏ େଦଖା େହାଇଯାଇଥିବ

େମାେତ େଫାନେର ଟିକିଏ ଜେଣଇେଦେଲ ହବନି କି ?? ସି ଆେଡ ପୁଣି
େକେତ କାମ ସାରି କି ମଁୁ अଫିସ ଯି ବି ଥେର େହେଲ ବି େମା ଚି sା
ନାହZ, ଆଉ ଟିକିଏ ପେର େତାଫାନ ଭଳି ମାଡି ଆସି େବ… ଆଉ କହି େବ
ଶୀଘ ଖାଇବାକୁ ଦି अ େମାର କାମକୁ ଯି ବାକୁ ବି ଳb େହଲାଣି, ଆଉ ଯଦି
ଟିକିଏ ବି ଳb େହାଇଗଲା ତାେହେଲ ସଲା, ସାର ଏକାଥେର ନି ଜ ଗାଡି
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େନଇକି ଛୁ େହଇତ ଆସି େଲଣି….କି େହା ଆଜି କଣ ପାଇଁ ଏେତ
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ବାଟେର ତା ସହ ଚାହା ପି ଆ କାମ ସାରି େଦଇଥିେବ ତାେହେଲ
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ବି ଳb? କି ଛି ନ କହି ସି ଧା ପଶି ଯାଇଥିେଲ େରାେଷଇ ଘରକୁ , ଆଉ
ଆହାନ ଇ-ପତି କା ସୂ ! ନି ଃଶୁ$ ବି ତରଣ େହତୁ ଡା େଜାତି ପସାଦ ପ*ନାୟକ, -ାରା ପତି .ି ତ ଓ ପକାଶି ତ
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ନି େଜ ନି େଜ ଚାହା ତି ଆରି କରି ବାକୁ ଲାଗିେଲ ମୀରା ମାଡ଼ାମ ତା, ପେଛ ପେଛ
େଗାଡ଼ାଇ ଆସି ଥିେଲ, ତେମ କାହZକି ଆସି ଲ, ମଁୁ େନଇକି ଯାଉଛି ଚାଲ ନା ମୀରା! ବରଂ
ତେମ ଯାଇ ବସ ମଁୁ ଚାହା େନଇ ଯାଉଛି  ମୀରା ମାଡ଼ାମ ଭାବୁ ଥାsି ଆଜି ସୂଯ େକଉଁ
ଦି ଗେର ଉଦୟ େହାଇଛsି , ରାେଜE ବାବୁ ପୁଣି େମା ପାଇଁ ଚାହା ବନାଉଛି |
“ନି अ ଗରମ ଗରମ ଚାହା, ଆଉ ଚାହା ପି ଉ ପି ଉ ରାେଜE ବାବୁ କହି ଥିେଲ ଶୁଣ
ତେମ ଆଜି अଫିସ ଯି ବା ଦରକାର ନାହZ ଆେମ ଆଜି ପୁରା ଦି ନ ଉଭୟ ଉଭୟ, ସହ
ସମୟ ବି ତାଇବା ଏ କଣ! ଶୁଣୁଛsି ମୀରା େଦବି , ଲ,ାେର ପୁଣି ରାମ ନାମ ଜୀବନର
ଏେତ ବଷ ଯି ଏ କମେର ନି ଜକୁ ସମପk େଦଇଛsି ….. ଦି େନ େହେଲ ବି େମା ପାଇଁ ସମୟକୁ
ରାଜି କେରଇନାହାsି , ଥେର ବୁ ଲି ଚାହZ ନାହାsି ମଁୁ େକମି ତି अଛି ? ଖାଇଛି କି ନାହZ?ସି ଏ
ଆଜି େମା ସହ ସମୟ ବି ତାଇବାକୁ ଚାହାsି … अସବ!
ହଇ େହା ତମର ଆଜି କଣ େହାଇଛି , ତେମ ପୁଣି େମା ସହ! ହଁ ଏଥିେର अସୁବିଧା

ଜୀବନର େଯଉଁ ସମୟ ବାରବାଦ କରିେଦଇଛି , େସ ସମୟ ଆଜି ପାଇବାକୁ ଚାେହଁ , ଆଖି
ଲୁ ହେର ଜେକଇ ଆସି ଥିଲା ରାେଜE ବାବୁ ,ର େହଇଟି ସତ କୁ ହ କଣ େହାଇଛି
ତୁ ମର? ଜାଣିଛ ମୀରା ଆଜି ମଁୁ ଆଳୁ ଚପ େଦାକାନ ଆଗେର ଠି ଆ େହାଇଥିବା େବେଳ
ଜେଣ ବୁ ଢ଼ୀ େଦୗଡ଼ି ଆସି େମାେତ ଆଳୁ ଚପ ଖାଇବାକୁ ମାଗିଥିେଲ ଆଉ ମଁୁ ତା,ୁ େନଇକି
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ଦଶଟି ଆଳୁ ଚପ କି ଣିେଦଲି , ଆଉ େସଇଥିରୁ େସ େଗାଟାଏ ଆଳୁ ଚପ ତା, अିେର ଲୁ ଚାଇ
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ରହି ଲା େକଉଁଠି? ଆଉ ଥେର ଭାବି େଦଖ ରାେଜE ବାବୁ  ହଁ ମୀରା ତମ ବି ନା େମା
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େଦେଲ ତାପେର ମଁୁ ପଚାରି ଲି ମାଉସୀ ଏ କଣ? ତେମ ଆଳୁ ଚପ ଖାଇବ େବାଲି ମାଗିଲ
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ଆଉ ମଁୁ କି ଣିେଦଲି େହେଲ ତେମ େସଇଥିରୁ େଗାେଟ ଲୁ ଚାଇ େଦଲ ଏଇଟା ମଁୁ େମା ପାଇଁ
ଆହାନ ଇ-ପତି କା ସୂ ! ନି ଃଶୁ$ ବି ତରଣ େହତୁ ଡା େଜାତି ପସାଦ ପ*ନାୟକ, -ାରା ପତି .ି ତ ଓ ପକାଶି ତ

Aahwaan.com

59

ଆହାନ ଇଇ-ପତି କା,
କା, ସାଦଶ ବଷ, अମ ସଂଖା,
ସଂଖା, अଗ ୨୦୨୨

Magazine Downloaded from www.aahwaan.com

ନୁ ହଁ , େମା ବୁ ଢ଼ା ପାଇଁ େନଇଯାଉଛି  େସ କହୁଛି କୁ ଆେଡ ଯାଉଛୁ େମା ପାଇଁ ଆଳୁ ଚପ
ଟିକିଏ େନଇଆସନି ,
ଆଉ ଯଦି ମଁୁ ତାକୁ ଆଳୁ ଚପ ଦି ଏ ତାେହେଲ ପୁअ େବାହୂ କୁ ହsି ଝାଡା େହେଲ ତେମ
ବୁ ଝି ବ, େସଇଥିପାଇଁ ତମରି ପାଖେର ହାତ ପାତି ଛି େଯମି ତ େମା ପୁअ ନଜାଣିପାେର ଆଉ
ହଁ ବାପା ଠାକୁ ର,ୁ ଟିକିଏ ଡ଼ାକି ବ ବୁ ଢା ଶୀଘ ଚାଲି ଯାଉ ମଁୁ ସେu ସେu ପଚାରିଲି
ମାଉସୀ ଏ କଣ ତେମ େକମି ତିକା ¤ୀ, ତେମ ଚଁାହୁଛ ତମ ସାମୀ ଆଗ ଚାଲି ଯା, ତେମ
କଣ अହି ସୁଲଖନୀ େହବାକୁ ଚଁାହାନି , ଶ®ା ସି Eୁର େନଇ ଯି ବାକୁ ଚଁାହନି  ନା ବାପା ମଁୁ
ଆଗ ଚାଲି ଗେଲ ଏ ବୁ ଢ଼ାତା କୁ େକହି ପଚାରି େବନି , େସ େବଡ଼େର ପଡ଼ି ରହି ଝାଡା ପରି ସା
କରୁଛି କଉ େବାହୂ ତାର େସବା କରି େବନି , ତାକୁ ଏମି ତି କେର ଛାଡି େଦଇକି
अହି ସୁଲଖନୀ େହେଲ କଣ ପାଇବି , େସ ଭଗବାନ, ଦୟାରୁ ଭଲେର ଯାଉ େମା କଥା କି ଏ
ପଚାେର? େସଇଠି େମା ଆଖି େଖାଲି ଗଲା ମୀରା, ଆଜି ବି ଦାତ ଜୀବନର େପମ

ପାଇଁ କରି ଛ େହେଲ ମଁୁ େକୗଣସି କାମ ଆଳେର ତମକୁ ଭୁ ଲି ଯାଇଛି , େହେଲ ଆଜି ଠୁ କଥା
େଦଉଛି ବାକି ଜୀବନର ସମୟ ତମର ତେମ ସତ କହୁଛ! ହଁ େଲା େମା େଗଲB ୀ ସତ
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କହୁଛି , ଦୁ େହଁ ହସ ହସ ମଁୁ ହେର ଭିତରକୁ ଚାଲି ଯାଇଥିେଲ
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ବଂଚି ଛି, ଆଜି ବି ଜେଣ ଜଣ,ୁ ଏେତ ଭଲ ପାଇପାେର ଯାହା ତେମ ସବୁ େବେଳ େମା
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େମ ମାସ,
ମାସ, ରu ବରଫ ଆଉ କୁ ସୁମ अପା
େମ ମାସର ଉଦୁ ଉଦି ଆ ଦି ପହର। ଘେର ମା ଆଉ ଖୁଡି, ଏକା
ତାଗିଦ େଯ ଖରାେବେଳ େକହି େହେଲ ଆେମ ଘର ବାହାେର ପାଦ
େଦବୁ ନାହZ। େଯୗଥ ପରି ବାରେର ବଢ଼ି ଆସୁଥିବା ଆମ ପି ଲାମାନ,
ପାଇଁ ଏଇଟା େକୗଣସି ପରୀiାଠାରୁ କମ ନଥିଲା େଯ କବାଟ କି ଳି
ଯେଶାଶୀ େବେହରା ହେଟଇ, ଗଁାକୁ ଆସୁଥିବା ରu ବରଫବାଲା ପେଛ ପେଛ ଦେx ଯାଏଁ

େଦୗଡ଼ି ଯି ବା! ଠି କ େସମାେନ େଶାଉ େଶାଉ ଆମ ପି ଲା ମାନ, କାମ
ଆର େହାଇ ଯାଏ ।
ମା ମାେନ ଆମକୁ େଶାଇ େଦବା େବେଳ ଆେମ ଆଖି ବୁ ଜି

ବାହାେର ଆସି େମଳି େହବୁ । ଯଦି ଦୁ ଭାଗ ବଶତଃ େକଉଁ ଭାଇ କି
ଭଉଣୀ ନି ଜ ମାକୁ ଚକମା େଦଇ ପାରି ଲା ନାହZ, ତାେହେଲ କଥା
ସରି ଲା! अନ ମାେନ ଚାଲି ଯିେବ ତାକୁ ଏକଲା ଛାଡି େଦଇ। ବି ଚରା
ଯଦି ଓ अନ କାହା ନଁା କହି ବ ନାହZ,କାରଣ ମାଡ଼ ଖାଇବୁ ପେଛ ଆମ
ସାଥି ମାନଂକୁ ଧରା ପେକଇବୁ ନାହZ ର ବଚନ େଯଉଁ ଖାଇ ଥାଉ !
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ସଭିଏଁ େମଳି େହଲା ପେର ସି ଧା ଭxାର ଘର ଉପେର ସଭି,
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େଶାଇବାର ନାଟକ କଲା ପେର, ଚୁ ପଚାପ ନି ଜ ଆଉଜା କବାଟ େଖାଲି

ଇ
-ପ

ନଜର। େଜେଜମା ର ପାନ ବଟୁ ଆ କୁ ଆେଡଇ େଦଇ ସବୁ ଠାରୁ ବଡ଼
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ପି ଲା, ମାେନ ମଁୁ ଆଉ କୁ ସୁମ अପା ଗୀରା ଭିତରକୁ ଯାଉ ଚାଉଳ
ଆହାନ ଇ-ପତି କା ସୂ ! ନି ଃଶୁ$ ବି ତରଣ େହତୁ ଡା େଜାତି ପସାଦ ପ*ନାୟକ, -ାରା ପତି .ି ତ ଓ ପକାଶି ତ
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ଆଣିବା ପାଇଁ। ଲi େକବଳ େଗାଟାଏ,େସଇ ଚାଉଳ ବଦଳ େର ରu ବରଫ ଖେx
ପାଟିେର ବାଜି ବ େବାଲି ।
େବଶୀ ଚାଉଳ େନେଲ କାେଳ େକହି ଜାଣି େନବ, େସଥିପାଇଁ ମାତ ଦୁ ଇ ତାଟିଆ
ଚାଉଳ ଆେମ ଦୁ ଇ ଜଣ କାଢି ଆଣୁ ସଭି, ନଜର ଆଢୁ ଆଳେର। ତା ପେର ତାଟି
ଫିେଟଇ ମାଡି ଯାଉ ରu ବରଫ ଡାକି ଡାକି ଯାଉଥିବା ବି କି ବାଲା ପାଖକୁ ।
ତାକୁ ଦୁ ଇତାଟିଆ ଚାଉଳ େଦଇ ଦୁ ଇଟା ରu ବରଫ ମାେନ ଆଇସକି ମ୍ କି ଣି ଆଣୁ
ଆେମ। େସଇ ରu ବରଫରୁ ଟିେକ ଟିେକ ପାଇବା ପାଇଁ ଆମ ଭିତେର ଆର େହାଇ
ଯାଏ ମହାଯୁ}। ସଭି, ପାଟି େର ଟିେକ ଟିେକ ପଡି ଗେଲ ମନ ପୁରିଯାଏ। େସେତେବଳର
ଶaା ରu ବରଫକୁ ଦଶ ଜଣ, ମଧେର ବାି ଖାଇବାେର ମଜା ଆଜି ର ଦାମୀ
ଆଇସକି ମ୍ ଏକଲା ଖାଇବା େର କାହZ ?
ଆେମ ଭାଇ ଭଉଣୀ ମି େଶଇ େମାଟ ଉପେର ଦଶ ଜଣ। କୁ ସୁମ अପା ଆଉ ମଁୁ , ନି ଜ

ଝି अ। ବାସ ଆେମ ଦୁ ଇ ଜଣ ହZ ଆମ ଘେର ଦୁ ଇଟା ଏକଲା ଝି अ। अନ ସାନବାପା ମାେନ
ଚାଷ କରୁଥିବା େବେଳ ବାପା ଥିେଲ ମଧ ଇଂରାଜୀ ବି ଦାଳୟ ର ଜେଣ ଶି iକ ।
ଯଦି ଆେମ ସଭିଏଁ ରu ବରଫ ଖାଉଥିବା େବେଳ ବାପା, :ୁଲ ଛୁଟି େହାଇ
ଯାଇଥାଏ ଆଉ ଆେମ ହାବୁ େଡ ପଡି ଯାଇଛୁ ଯଦି , ତାେହେଲ ତା, େକାପରୁ ଆମକୁ
େରାେକ କି ଏ? କାରଣ ସବୁ ପି ଲା, ପାଇଁ :ୁଲ ଛୁଟି େହେଲ ବି , ଶି iକମାେନ :ୁଲ ଯି ବାକୁ

ତ
ିକ

ା

ବାଧ ଥିେଲ। ତା ପେର अପା ଆଉ େମା ଉପେର େହାଇ ଚାେଲ ପହାର। କାରଣ ଆେମ
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ଭଉଣୀ। ବାପା ସବୁ ଠାରୁ ବଡ଼। ତା, ପେର ସବୁ ସାନ ବାପା, େଗାେଟ ପୁअ େଗାେଟ

ଆହାନ ଇ-ପତି କା ସୂ ! ନି ଃଶୁ$ ବି ତରଣ େହତୁ ଡା େଜାତି ପସାଦ ପ*ନାୟକ, -ାରା ପତି .ି ତ ଓ ପକାଶି ତ

ଆ

ଆମ ଦୁ ହZ,ୁ ହZ ବାଡାsି ।

ହ
ାନ

ଇ
-ପ

ବଡ଼ अନ ମାେନ ସାନ। ଆେମ ଯାହା କରିବୁ , अନ ମାେନ େସୟା ଶି ଖିେବ କହି ବାପା
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ମଁୁ ସି ନା କାEି ପକାଏ, େହେଲ अପା େମା ଭାଗ ମାଡ଼ ତକ ବି ଖାଏ। କାରଣ अପା
େମାେତ ଭାରି ଭଲ ପାଏ। େସଥିପାଇଁ ବାପା େମାେତ ମାରୁଥିବା େବେଳ, अପା େବେଳ
େବେଳ ଜାଣି ଜାଣି ପଶି ଆେସ ଆଉ ମାଡରୁ अଧି କ ଭାଗ ତା ପି ଠିେର ଯାଇ ପେଡ ।
େସଦି ନ ବି ଠି କ ଏମି ତି େଗାେଟ ଖରାେବଳ ଥିଲା। अପା ଆମ ସଭି,ୁ େନଇ ରu
ବରଫ କି ଣିବାକୁ ଯାଇଥିଲା। େସେବ अପାର ନବମ, େମାର ଚତୁ ଥ େଶଣୀ। अନମାେନ
ତ ଆମ ଠାରୁ ଆହୁରି ସାନ। ନବମ େଶଣୀ େହତୁ अପାକୁ େବଶୀ ତାଗିଦ୍ କରୁଥିେଲ
ସଭିଏଁ। େହେଲ अପା େବଫିକର୍ ଥିଲା ।
ଆେମ ସଭିଏଁ ରu ବରଫ ଖାଉଥିବା େବେଳ ସବୁ ଠାରୁ ବଡ଼ ଭାଇ ଯି ଏ କହି ଲା,
“କୁ ସୁମ अପା, ତୁ ସବୁ େବେଳ କାହି ,ି ଦୁ ଇଟା ତାଟିଆ ଚାଉଳ ଆଣୁଛୁ? ଦଶଟା ଆଣୁନୁ।
େଯମି ତି ଆେମ ସଭି ଏଁ ମନ ଭରି େଗାେଟ େଗାେଟ ରu ବରଫ ଖାଇବୁ ।” अପା େକବଳ
ହସି ଦି ଏ ଆଉ କେହ, “ଆର ଥରକୁ ନି ହାତି ଆଣିବ।” େହେଲ अପାର ଆରଥର େକେବ

େକେବ େହେଲ େସ ରu ବରଫ ଖାଏ ନା। ଆମକୁ େଦଇ ଦି ଏ। ମଁୁ ତାକୁ ସବୁ େବେଳ
ପଚାରି ବାକୁ ଭାବି େଲ ବି ପଚାରି ପାେର ନା। ଓଲଟି ଖୁସି ହୁଏ େଯ, अପା ଭାଗ ବରଫ ବି
େମାେତ ମି ଳି ଯାଉଛି  େମାର अବା ଆପ_ି କଣ ରହି ବ ?
अପା :ୁଲ ଛାଡି କେଲଜ ଗଲା। େହେଲ ତାର ଆମ ପାଇଁ ରu ବରଫ କି ଣିବାକୁ
ଚାଉଳ ଲୁ େଚଇ ଆଣିବା ଗୁଣଟା ଗଲା ନାହZ। େସଦି ନ ବି अପା ଆମ ସହି ତ ଯାଉଥିଲା।

ତ
ିକ

ା

ହଟାତ ବରଫଵାଲା ପାଖେର େଗାେଟ अପା ବୟସର ପି ଲା ଠି ଆ େହାଇଥିଲା। अପା ଦୂ ରରୁ
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ହୁଏ ଆେମ ଜାଣୁନା! କି  ମଁୁ ସବୁ େବେଳ େଗାେଟ କଥା େଦଖିଛି अପା ଆମକୁ େଦଇ ନି େଜ

ଇ
-ପ

ତାକୁ େଦଖି ଲା ମାେତ ଲାଜେର ଝାଉଁଳି ପଡି ଲା। ଆଉ ପାେଦ େହେଲ ଆଗକୁ ବଢି ଲା

ଆ

ହ
ାନ

ନାହZ। ମଁୁ ବି ଆଯ! ଏେବ ତ अପା ଆସୁଥିଲା େହେଲ କଣ େହଲା ହଠାତ ରହି ଗଲା?
ଆହାନ ଇ-ପତି କା ସୂ ! ନି ଃଶୁ$ ବି ତରଣ େହତୁ ଡା େଜାତି ପସାଦ ପ*ନାୟକ, -ାରା ପତି .ି ତ ଓ ପକାଶି ତ
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अପା େମା ହାତେର ଚାଉଳ ଗିନା ଧେରଇ େଦଇ କହି ଲା, “ଆଜି ତୁ ଯାଆ ରu
ବରଫ କି ଣି ସଭି , ଭିତେର ବାି େଦବୁ ।”
“େହେଲ अପା ତୁ ? ତୁ ଆସି ବୁନି କି ? ତୁ ଜାଣିନୁ କି ତୁ ନଥିେଲ ଏମାେନ ସଭିଏଁ
ବାଡ଼ି ଆ ପି ଟା େହେବ। େକହି ସମାନ ଭାେବ ପାଇେବ ନାହZ େବାଲି କଜି ଆ କରି େବ?”
“େଧତ, େତାେତ େଯତି କି କହି ଲି େସତି କି କରୁନୁ । ଯାଆ ରu ବରଫ ସରି ଯିବ
ନେହେଲ!”
ରu ବରଫ ସରି ଯିବ ଶୁଣି, ଆେମ ଧାଇଁଲୁ ତା ପେଛ ପେଛ। अପା କଦb ଗଛ
ଆଢୁ ଆଳେର ଥାଇ ଆମକୁ ଲୁ ଚି ଲୁ ଚି େଦଖୁଥାଏ। ଆେମ େଯେବ ରu ବରଫଵାଲା
ପାଖେର ପହଂଚି ଲୁ େସେବ େସଇଠି େଯଉଁ ପି ଲାଟା ଠି ଆ େହାଇଥିଲା ତା େଚେହରା େଦଖା
ଗଲା।
ସି ଏ ଆମ ଗଁାଆର ସାହି େର ରହୁଥିବା େପା ମାର, ପୁअ ଶାsନୁ ଭାଇ ଥିେଲ।

ଭାଇ अପାର ହZ କB ାସେମଟ ଥିେଲ। अପା ଆଉ େସ ଦୁ େହଁ ଆମ ଗଁା କେଲଜେର ହZ
ପଢୁ ଥିେଲ।
ମଁୁ ତା,ୁ କହି ଲି, “अପା ଆମକୁ ରu ବରଫ କି ଣି ଖାଇବାକୁ କହି ନି େଜ େସ ଗଛ
ପଛେର ଲୁ ଚି ଛି।” ଶାsନୁ ଭାଇ େମା କଥା ଶୁଣି ହସି େଦେଲ। େମା ମୁxକୁ ଆଉଁସି େଦଇ
କହି େଲ, “େକେତଟା ରu ବରଫ େନବାକୁ ଆସି ଛ ତୁ େମ ମାେନ”

ତ
ିକ

ା

“ଦୁ ଇଟା।” ମଁୁ କହି ଲି।

ଆହାନ ଇ-ପତି କା ସୂ ! ନି ଃଶୁ$ ବି ତରଣ େହତୁ ଡା େଜାତି ପସାଦ ପ*ନାୟକ, -ାରା ପତି .ି ତ ଓ ପକାଶି ତ

ଆ

ହ
ାନ

ଇ
-ପ

“ତୁ େମ ମାେନ ଦଶ ଜଣ େହଲଣି। ମାତ ଦୁ ଇଟା ରu ବରଫ?” ତା, ସରେର ହZ
ଆଯ ଭାବ ଭରି ରହି ଥିଲା।
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ଆମ ସଭି,ୁ େଦଖି ଶାsନୁ ଭାଇ ପଶv କେଲ, “କି େର ତୁ େମମାେନ ସବୁ କୁ ଆେଡ?” ଶାsନୁ
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“अପା ରu ବରଫ ଖାଏ ନା ଭାଇ।” ମଁୁ ଚଟାପଟ ଉ_ର େଦଲି ।
“କାଇଁ, େତା अପା କଣ େକାଉ अଲଗା ଗହର େଲାକ?” ହସି ହସି େସ କହି େଲ।
େସ ରu ବରଫଵାଲାକୁ କହି େଲ, ଆମ ସଭି,ୁ େଗାେଟ େଗାେଟ ରu ବରଫ େଦବା
ପାଇଁ। ଜୀବନେର ପଥମ କରି ପୁରା େଗାଟା ରu ବରଫ ପାଇ ଆେମ ସଭିଏଁ ଖୁସିେର
ଶାsନୁ ଭାଇ,ୁ େଘରି ଗଲୁ । ଭାଇ ବି ଆମ ଖୁସି େଦଖି ହସି େଦେଲ। େହେଲ ଏସବୁ ଗଛ
ପଛେର ଥାଇ େଦଖୁଥିବା େମା अପା କଣ ପାଇଁ ହସୁଥିଲା ମଁୁ ବୁ ଝି ପାରୁ ନଥିଲି !
ଆମ ରu ବରଫ ଖିଆ ସରିଲା ପେର, ଶାsନୁ ଭାଇ ଆହୁରି େଗାେଟ ରu ବରଫ
କି ଣି େଦଇ େମା ହାତେର େଦଇ କହି େଲ, “ଏଇଟା େନଇ େତା अପାକୁ େଦବୁ । ଆଉ କହି ବୁ
ଶାsନୁ ଭାଇ କହି େଲ ତା, ରାଣ ତୁ ଏ ରu ବରଫଟା ଖାଇ େଦ।”
ଶାsନୁ ଭାଇ େଯମି ତି କହି ଥିେଲ, ମଁୁ ଠି କ େସୟା କଲି । ରu ବରଫଟା େନଇ
अପାକୁ େଦଇ କହି ଲି, “ଶାsନୁ ଭାଇ କହି େଲ ଏଇଟା ନ ଖାଇେଲ ତା, ରାଣ।” ମଁୁ

ପୁରା ରu ବରଫ ପାଇବା ଆଶାଟା େମା ମନ େର ଜାଗି ଉଠି ଲା ।
େହେଲ େମାେତ ଆଯ କରି େଦଇ, अପା ତୁ ରs େମା ହାତରୁ େସ ରu ବରଫଟା
ଝାି େନଇ ପାଟିେର ପୁେରଇ େଦଲା। ମଁୁ ଆବାକାବା େହଇ अପାକୁ ଚାହZଥାଏ। େହେଲ
େସ ରu ବରଫ ଖାଇବାେର ବa ଥାଏ।
ଛି ..! अପାଟା େକେଡ େଲାଭିଟା। ଆଗରୁ ଖେx ରu ବରଫ ନଖାଇ େମାେତ

ତ
ିକ

ା

େଦଉଥିଲା। େହେଲ ଏେବ ପୁରା େଗାଟାଏ ରu ବରଫ ଏକା ଖାଇ େଦଲା େମାେତ ଟିେକ
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ଜାଣିଥିଲି अପା େକେବ େହେଲ ରu ବରଫ ଖାଇବ ନାହZ। େସଥିପାଇଁ ଆହୁରି େଗାେଟ

ଇ
-ପ

େହେଲ ନ େଦଇ? अପା ଜମା ଭଲ ନୁ େହଁ । ମଁୁ ମେନ ମେନ କହୁଥାଏ। େହେଲ େମା

ଆ

ହ
ାନ

ମନେର अପା ପାଇଁ ବି ଟିେକ ଦୁ ଃଖ େହଲା। କାରଣ ମଁୁ ଜାଣିଛି, अପା େମାେତ ଭଲ ପାଏ
ଆହାନ ଇ-ପତି କା ସୂ ! ନି ଃଶୁ$ ବି ତରଣ େହତୁ ଡା େଜାତି ପସାଦ ପ*ନାୟକ, -ାରା ପତି .ି ତ ଓ ପକାଶି ତ
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େବାଲି ତା ଭାଗ ରu ବରଫ ବି େମାେତ େଦଇ ଦି ଏ। େସଥିପାଇଁ ତ अପା ପାଇଁ ଜମାଟ
ବାzିଥିବା େମା ରାଗ ତୁ ରs ରu ବରଫ ପରି ତରଳି ଗଲା ।
ତା ପର ଠାରୁ ମଁୁ ଖାଲି ଠାକୁ ର,ୁ ଡାକୁ ଥାଏ ଏମି ତି ସବୁ ଦି େନ ଶାsନୁ ଭାଇ େଦଖା
ହୁअେs ନାହZ କି ! ସବୁ େବେଳ ସି ଏ ଆମ ସାହି ଆେଡ ଆସେs ନାହZ କି ! ଆମକୁ େଗାଟା
ରu ବରଫ ଖାଇବାକୁ ମି ଳsା? େକବଳ ମଁୁ କାହZକି ଆମ ବାନର େସନାର ସବୁ ଛୁଆ
ମାେନ େସୟା ଚାହଁୁ ଥିେଲ। ହୁଏତ ଭଗବାନ ବି ଟିେକ ଆମ ପତି ସ ଥିେଲ ନା କଣ,
େବେଳ େବେଳ ଶାsନୁ ଭାଇ େଭଟ େହାଇଯାଆsି ଠି କ ଏଇ ଦି ପହର େବଳେର। ଆଉ
ଆମ ହାତେର ଧେରଇ ଦି अsି େଗାଟା ରu ବରଫ। ହଁ , अବଶ େସଇ ତା, ରାଣ େଦଇ
େମା ହାତେର अପା ପାଇଁ େଗାେଟ ରu ବରଫ ପେଠଇବାକୁ ଭୁ ଲsି ନାହZ େସ। େହେଲ
अପା ସାମvାକୁ େସ େକେବ ଆସsି ନାହZ, କି अପା ବି େକେବ ତା, ସାମvାକୁ ଯାଏ ନା।
ସମୁଦରୁ ଳଭାଗ େଯତି କି ଦୂ ର େସତି କି ଦୂ ରତା ଥାଏ ତା, ମଝି େର। ବାସ ମଁୁ ତ

ତା ପରବଷ अପାର ଯୁ ଦୁ ଇ ପଢା ସରି ଗଲା। କି ଏ ଜେଣ ଆମର ଦୂ ର ସକୀୟ
अପାପାଇଁ େଗାେଟ ବାହାଘର ପaାବ େନଇ ଆସି ଥିେଲ। ପି ଲାଟା ଚାକି ରୀ କରିଥିଲା, ଭଲ
ଘର ଆଉ ଭଲ ପରି ବାର ବି । ସବୁ ଠାରୁ ବଡ଼ କଥା अପାର ରୂପ, ଗୁଣ, ଶି iା ସଂ:ାର
େଦଖି େସ ବି ନା େଯୗତୁ କେର ବି ଭାଘର ପାଇଁ ରାଜି େହାଇ ଯାଇଥିେଲ ।
ଏେତ ବଡ଼ ପରି ବାରର ସମa ଝି अମାନ, ବି ବାହ ପୁଣି ବାପା, अାୟୀ ଚାକି ରୀକୁ

ତ
ିକ

ା

ସାନବାପା ମାନ, ଚାଷ ବାସର େରାଜଗାରେର ଆେମ ସଭି,ୁ ଥିଲା େଥାଇଲା ଘେର
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େବଳାଭୂ ମି ପରି ଏକ ମାଧମ ସାଜି ଥାଏ !

ଇ
-ପ

େବଶୀ େବଶୀ ଜାନି େଯୗତୁ କ େଦଇ ବି ଦା କରିବା ମୁx ବଥାର କାମ ଥିଲା। େସଇ ଦୃ ିରୁ

ଆ

ହ
ାନ

ଏ ପaାବଟା ଖୁବ ଜଲଦି ଗୃହୀତ େହାଇଗଲା, अପାକୁ ନ ପଚାରି । अପାର କି ଭୂ ମିକା?
ଆହାନ ଇ-ପତି କା ସୂ ! ନି ଃଶୁ$ ବି ତରଣ େହତୁ ଡା େଜାତି ପସାଦ ପ*ନାୟକ, -ାରା ପତି .ି ତ ଓ ପକାଶି ତ
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ସଭି, ମତ ହZ ତା ପାଇଁ ନି !ୟ।
ଠି କ େମ ମାସ ସରୁ ସରୁ अପା େମାର େବାହୂ େବଶ ସାଜି ବାହା େହାଇ ଚାଲି ଗଲା
अନ କାହା ଘରକୁ । अପା ବି ନା ଘର ଖାଲି ଖାଲି ଲାଗୁଥାଏ। ତା ପର ବଷ ଆମ ସଭି,
ରu ବରଫ ଖିଆ ଚାଲି ଥାଏ େହେଲ େଗାଟା ନୁ େହଁ , ଖେx ଖେx ପୁଣି େସଇ ଦୁ ଇ ତାଟିଆ
ଚାଉଳ ବଦଳେର, अବଶ ଆମ ଭାଗେର ପରି ବ_ନ େହଲା ନାହZ, କାରଣ अପା େଯ ରu
ବରଫ ଖାଏ ନା, େହେଲ ଏେବ ଏକା ମଁୁ ହZ ରହି ଗଲି େସଇ ଦୁ ଇ ତାଟିଆ ଚାଉଳ ଆଣିବା
ପାଇଁ। अପା ବାହା େହଇଗଲା ଦି ନରୁ ମଁୁ ଶାsନୁ ଭାଇ,ୁ କାହZ ଆମ ସାହି େର ଆଉ େଦଖି
ନାହZ! ଆଉ େଯ େକେବ ଶାsନୁ ଭାଇ ଆସି େବ େସ ଆଶା ଆମର ସରି ଯାଇଥିଲା।
କାରଣ ମାସ ସରି ବାକୁ ଆସି ଲାଣି ତା, େଦଖା ନାହZ!
ଠି କ େମ େଶଷ େବଳକୁ अପା ଆସି ଥିଲା ଭାଇନା, ସହ ଆମ ଗଁା ବୁ ଲି । ନୂ ଆ ବାହା
େହାଇ େମା अପା କି ସୁEର ଦି ଶୁଥାଏ! ଏତି କି େବେଳ ଦାxରୁ ରu ବରଫଵାଲାର ପାଟି

“ସଭି, ପାଇଁ ବାି କି େଗାଟାଏ େଗାଟାଏ ରu ବରଫ ଆଣି ବୁ।”
“अପା େଲା, ତୁ ଖାଇବୁ ନାହZ?”
“ଛି ଛି , େସଗୁଡା କଣ ମଁୁ େକେବ ଖାଏ? ନାଇଁ ତୁ େମ ମାେନ ଖାअ। େମା ପାଇଁ
ଆଣିବୁ ନାହZ।”
“କଣ ଶାsନୁ ଭାଇ, ରାଣ େଦେଲ ବି ଖାଇବୁ ନାହZ?”

ତ
ିକ

ା

अପା ଆଖିରୁ ବହୁଥିବା अଦି ନିଆ ଶାବଣ, େମ ମାସର େସ ଉ_ अପରାହvକୁ
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ଶୁଣାଗଲା। अପା ତା ଭାନି ଟିରୁ ଟ,ା କାଢି େମା ହାତେର େଥାଇେଦଲା। ଆଉ କହି ଲା,

ଇ
-ପ

ଭିେଜଇ େଦଉଥାଏ ।

ଆ

ହ
ାନ

ଠି କଣା - କଟକ,ଓଡି ଶା, ପି ନ ନଂ - ୭୫୪୧୩୧, େଯାଗାେଯାଗ - ୬୩୭୨୬୦୦୯୦୭
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ସମୟର ଚକ ଯାଏ ଘୁରିଘୁରିକା
।। ୨୫ ଦୃ ଶ ।।
(ନାଥୁରାମ ରାଗେର ଟହଲ ମାରୁଥାଏ)
ନାଥୁ- େନା େନଭର ନାଠୁ ରାମ ଇxିଆକୁ ବାୟ ବାୟ କଡ଼ି ଟା କି କୁ
ଛାଲି ଯିବ। ଇଏସ, ଟା ଣ େହେଲ ଇxିଆନ ପି ପୁଲ େମାେଟ ଫିନି ଶ
ସୁଧାଂଶୁ େଶଖର
ଦି େବଦୀ

କଡ଼ି େଦେବ। ବଟ ଯି ବି େଖମି ଟି? େପାଲି ସର ନଜଡ଼ େମା ଉପେଡ
अଛି ।
(ନ_କୀର ଛଦG େବଶେର ଶାବଣୀକୁ ଧରି ବି କମ ପେବଶ କେର)
ବି କମ- ଗୁଡ଼ ଏଭିନି u ବସ।

କରି )
ବି କମ- ସି ଇଜ ଏ ି ଟ ଡାନ୍ସର। ଭାରତର अେନକ ପକାର ପଜାତି
ମଧରୁ ଏଇ ପଜାତି ର ଡାନ୍ସ ଥେର େଦଖି ନି अ ବସ ଏକାଥେର
ଆପଣ, ଆତGା ପଫୁଲିB ତ େହାଇଯି ବ।
ନାଥୁ- ଓଃ ରିଏଲୀ! ଓେକ ଓପନ ହାର େଫସ।

ତ
ିକ

ା

ବି କମ- ଏଥର ମୁxରୁ ଓଢଣୀ େଖାଲି େଦ ଲାଜବାsି ।

ଇ
-ପ

ଶାବଣୀ- (ମୁxରୁ ଓଢଣୀ େଖାେଲ)

ଆ

ହ
ାନ

ନାଥୁ- ଓଃ ବି ଉଟିଫୁଲ, େଭଡ଼ି େଭଡ଼ି ବି ଉଟିଫୁଲ। ବହୁଟ ସୁEଡ଼
ଆହାନ ଇ-ପତି କା ସୂ ! ନି ଃଶୁ$ ବି ତରଣ େହତୁ ଡା େଜାତି ପସାଦ ପ*ନାୟକ, -ାରା ପତି .ି ତ ଓ ପକାଶି ତ
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ନାଥୁ- ଗୁଡ଼ ଏଭିନି u! ଇଉ ବି କମ! ହୁ ଆର ଶି ? (ଶାବଣୀ ପତି ଇଶାରା
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ବଟରଫBାଇ।
ନାଠୁ ରାମ ଟା ଲାଇଫେଡ ଏମି ଟି ବଟରଫBାଇ େଡଖିନଠି ଲା।
ବି କମ- ଇଏସ ବସ ଇଏ ଆମ ଭାରତର ନାରୀ ଜାତି , ମଧେର ହାଇବି ଡ଼ ପଜାତି ।
ନାଥୁ- ହାଟ ହାଇବି ଡ଼?
ବି କମ- ମନେଲାଭା, ମନଜି ଣା, ମନକି ଣା ଏପରି କି ସବୁ ଗୁଣେର ଭରପୁର ଏଇ ପଜାତି ର
ନାରୀମାେନ।
ନାଥୁ- (ହସ) ନାଠୁ ରାମ ଟା ଲାଇଫେଡ ବହୁଟ ନାଡି କୁ ଏqୟ କଡ଼ି ଛି। ବଟ ଇଉ ଜୁ ଏଲ।
ନାଡି ମାନ® ଭିତେଡ ଇଉ ଆର େହେଲଓ। କମ, କମअନ ମାଇଁ ଡାଲk u। (ଶାବଣୀକୁ
ଧରି ବାକୁ ହାତ ପସାେର)
ଶାବଣୀ- ନା ବାବୁ ତୁ େମ େସମି ତି କୁ ହନା। ମଁୁ ଜେଣ ଗାଉଁଲି ଝି अ। ବୁ ଲି ବୁ ଲି ନାଟ
ତାମସା କରି ଯାହା େରାଜଗାର କେର ଘର ଚେଳ। ଘେର େମାର ରଗିଣା ମା' େମା ବାଟକୁ

ବି କମ- ଆେଲା ତୁ ଏମି ତି ଡରୁଛୁ କାହZକି? ବସ ଆମର ଭାରି ଦୟାଳୁ । ଥେର େତାେତ
ଚାଖିେନେଲ ସାରା ଜୀବନ ତୁ अଏସ କରି ବୁ।
ଶାବଣୀ-

େହଇଟି

ବାବୁ !

ତୁ

େମାେତ

କହି ଲୁ

ଚାକରି

କେରଇେଦବୁ ।

ଚାକି ରୀ

କେରଇେଦବା ବାହାନାେର ଏଇ ରାiସଟା ପାଖକୁ ଆଣି େମାେତ ନି ଲାମ କରୁଛୁ। େତା
ବି େବକ କଣ ଟିେକ ବାଧା େଦଲାନାହZ ଜେଣ अସହାୟ ନାରୀର ମାନ ମହତକୁ ପରେଦଶୀ

ତ
ିକ

ା

ଜାନୁ ଆର ପାେଖ ବି କି େଦବାକୁ ?

ଇ
-ପ

ବି କମ- େହଃ ଚୁ ପ ରହ! େମାେତ ଉପେଦଶ େଦଉଛି ! ତୁ େବାେଧ ଜାଣିନାହଁୁ ବି କମ

ଆ

ହ
ାନ

େହଉଛି ଜେଣ ନାରୀ ଦଲାଲ। େତା ଭଳି େକେତ େକେତ ପଜାତି ର ନାରୀ,ୁ ମେନଇ
ଆହାନ ଇ-ପତି କା ସୂ ! ନି ଃଶୁ$ ବି ତରଣ େହତୁ ଡା େଜାତି ପସାଦ ପ*ନାୟକ, -ାରା ପତି .ି ତ ଓ ପକାଶି ତ
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ଚାହZ ବସି ଥିବ।
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ଫେସଇ ଜାଲେର ଧରି େମାର ଏଇ ବସ, ନି କଟକୁ େନଇଆେସ। ତା ବଦଳେର େମାେତ
ମି େଳ अମାପ ଧନ।
ଶାବଣୀ- େତାହରି ଭଳି େସୖ ତାନମାନ, ପାଇଁ ଏ େଦଶର ନାରୀମାେନ ଆଜି अସୁରiିତ।
େତାହରି ଭଳି ଗୃହେଭଦି ବି ଭୀଷଣ ପାଇଁ ନାରୀମାେନ ରାaା ଘାଟେର ଚାଲି ପାରୁନାହାsି ।
ତୁ ଏ େଦଶର ଜେଣ अଦରକାରୀ ମଣିଷ।
ବି କମ- ତାମାେନ ତୁ େମାେତ अଭିଶାପ େଦଉଛୁ ନା ଗାଳି କରୁଛୁ? େତା अଭି ଶାପ େମା
ଉପେର ପଡି ବନି କି େତା ଗାଳି ଏଠି କି ଛି କାମ େଦବନି । ତା ପବ
ୂ ର
 ୁ େତାେତ ଏଠି ନାଚ
ତାମସା କରି େମା ବସ,ୁ ମସଗୁଲ କେରଇବାକୁ େହବ। ଚାଲ ନାଚଶାବଣୀ- ମଁୁ େତାର େବଠି ଆ ନୁ େହଁ େଯ େତା କହି ବା ମୁତାବକ ଏଇ ରାiସ ପାଖେର
ନାଚି ବି।
ବି କମ- େତାେତ ନାଚି ବାକୁ େହବ। ନାଚ (ଚାବୁ କ ପହାର କେର)

ବି କମ- ପୁଣି େସଇ अଝଟ େହଲୁ । େତାେତ କହୁଛି ନାଚ। (ପୁଣି ଚାବୁ କ ମାେର)(ଶାବଣୀ
ଗୀତର ତାେଳ ତାେଳ ନାଚି ବାକୁ ଲାେଗ)
(ନାଚ େଶଷ େହବା ପେର ଶାବଣୀ ନାଥୁରାମ ପେକଟରୁ ପି aଲ ବାହାର କରି ଦୁ ହZ,ୁ
େଦଖାଏ।)
(ନାଥୁରାମ ଓ ବି କମ ଭୟେର ହାତ ଉପରକୁ ଉେଠଇ ଠି ଆ ହୁअsି )

ତ
ିକ

ା

ବି କମ- ଏ ଫିuିେଦ ଫିuିେଦ େସଇଟା। ନଳୀରୁ ଗୁଳି ବାହାରି ଗେଲ ସବୁ େଶଷ
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ଶାବଣୀ- ନା ମଁୁ ନାଚି ପାରି ବିନି।

ଆହାନ ଇ-ପତି କା ସୂ ! ନି ଃଶୁ$ ବି ତରଣ େହତୁ ଡା େଜାତି ପସାଦ ପ*ନାୟକ, -ାରା ପତି .ି ତ ଓ ପକାଶି ତ

ହ
ାନ

ସୁନା ଭଉଣୀ! ବଡ଼ ବି ଚିତ ଜୀବ ତୁ । େକେତେବେଳ ପମି କା େକେତେବେଳ

ଆ

ଶାବଣୀ-

ଇ
-ପ

େହଇଯି ବ। େମା ସୁନା ଭଉଣୀ ପରା ଫିuିେଦ।
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ଭଉଣୀ ଆଉ େକେତେବେଳ ନି ଜର କାମନା ଚରି ତାଥ ପାଇଁ ଦଲାଲ ବି କମ ମୁହଁେର
ଭଉଣୀ ଶ େଶାଭା ପାଏନା। ବି େକୟାରଫୁଲ ମଁୁ ତୁ ମ ଦୁ ହZ,ୁ...(ଫାୟାର ସମୟେର
ବି କମ ଝା ମାରି ପି aଲ ଛେଡଇ ତେଳ ପକାଇଦି ଏ।ନାଥୁ ପି aଲ ତଳୁ ଉେଠଇନି ଏ।)
ନାଥୁ- ରାେ:ଲ, ଟୁ ହାମକୁ ମଡି ବୁ? ମଁୁ େଟାର ବଡ଼ି େର ଏମି ଟି େଛାଟ ମଡି ବି अଳ େଡଜ
ମେନ ଡହି ବ। ବି କମ ଟା ବଡି ରୁ େଡସ େଖାଲି େଦବି କମ- ଇଏସ ବସ(ଶାବଣୀର େଡସ େଖାଲି ବାକୁ ହାତ ବଢ଼ାଏ)
ଶାବଣୀ- ନା ବାବୁ ପିBଜ ତୁ େମାେତ ଛୁଇଁବାକୁ େଚା କରନା। ତା ନେହେଲ ଜଳି େପାଡି
ଧଂସ େହାଇଯି ବୁ।
ବି କମ- ଏ କଳି କାକେର ବି ସତୀ ନାରୀର अଭିଶାପ। (ପୁଣି ଧରି ବାକୁ ଆଗଉଥାଏ ସମି ତ
ପଛପଟୁ ଆସି ବି କମକୁ ଧକା ମାେର।)
ସମି ତ- ତୁ ମ ଦୁ ହି , େଖଳ ଖତମ। ଏଥର ମରି ବାକୁ ପaୁତ େହାଇଯାअ।(ପି aଲ େଦଖାଏ)

ସମି ତ- ଶି କାର ଯାହାର େହଉନା କାହZକି ଶି କାରୀ େଯେତେବେଳ ସଖେର ଶି କାର ତ
କରି ବ ନି ୟ।(ବି କମ ପତି ଫାୟାର କେର)
ବି କମ-ଆଃ (ଯଣାେର ମୃତୁ)
ନାଥୁ- ହୁ अର ଇଉ?
ସମି ତ- େତା ଯମ।

ତ
ିକ

ା

ଶାବଣୀ- ଯାହାକୁ ତୁ େମମାେନ ଦି ନ ରାତି େଖାଜୁ ଛ। ଯାହାକୁ ଧରି ବା ପାଇଁ େପାଲି ସ
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ଶାବଣୀ- ନା ସମି ତ ତୁ େମ େମାେତ େସ ପି aଲ ଦି अ। ଏ ଦୁ େହଁ େମା ଶି କାର।

ଆହାନ ଇ-ପତି କା ସୂ ! ନି ଃଶୁ$ ବି ତରଣ େହତୁ ଡା େଜାତି ପସାଦ ପ*ନାୟକ, -ାରା ପତି .ି ତ ଓ ପକାଶି ତ

ହ
ାନ
ଆ

 ାର ମାନ,ୁ ମଡର କଡ଼ି ଛ?
ନାଥୁ- ଓଃ ଟୁ େମ ଟାେହେଲ େମାର ପାଟନ

ଇ
-ପ

ଆଖିେର ନି ଦ ନାହZ ଆେମ ଦୁ େହଁ େସଇ ଆସାମୀ।
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ଶାବଣୀ- ତୁ ବି େମା ଟାେଗଟରୁ ବାହାରି ଯାଇନାହଁୁ ନାଥୁରାମ। େସମାନ, ଭଳି ଆଜି ତୁ
ବି ମରିବୁ । େତାର ଜୀବନ କାଳ େଶଷ େହାଇ ଆସି ଲାଣି ।
ସମି ତ- ବି େକୟାରଫୁଲ ନାଥୁରାମ ପେକଟେର ହାତ ପେୂ ରଇବାକୁ େଚା କେଲ େତା
ଛାତି େର େମା ପି aଲର ଗୁଳି ବି } େହବାକୁ େବଶୀ ସମୟ ଲାଗିବ ନାହZ।।
ନାଥୁ- େନା େନା ପିBଜ େହ° ମି ..ପିBଜ।
ଶାବଣୀ- ଠି କ ଏଇଭଳି କାକୁ ତି ମି ନତୀ େହାଇଥିେଲ େମା ବାପା। େହେଲ ତୁ େମ ଚାରି େହଁ
ତା,ୁ ଜୀବନରୁ ମାରି େଦଲ। େଗାେଟ ପରି ବାରକୁ ଭାuିରୁଜି ନ କରି େଦଲ। ଜେଣ
କअଁଳ ଶି ଶୁଠାରୁ ତା' ବାପା,ୁ ଛେଡ଼ଇେନଲ। ତଥାପି ତୁ ମମାନ, ମନ ବୁ ଝି ଲା ନାହZ
େଶଷେର ଏସ.ପି अମେରE େଚୗଧୁରୀ, ହାତ ଦୁ ଇଟା କାଟି अକମଣ ପuୁ କରି େଦଲ।
ଏେତପେର ମଧ େପାଲି ସ ତୁ ମାନ,ୁ ଧରି ପାରି ଲା ନାହZ। େସଥିପାଇଁ ଆେମ ଦୁ େହଁ
େଗାଟି େଗାଟି କରି ସଭି,ୁ େଶଷ କରି େଦଇଛୁ େକବଳ ବାକି ରହି ଛୁ ତୁ ।

ସମି ତ ହାତରୁ ପି aଲ ଖସି ପେଡ଼।)
ନାଥୁ- ରି ଲା- ରିଲା । ଟୁ େମ ଦୁ େହଁ ଭାବି ଠିଲ ନାଠୁ ରମକୁ ସG ାଶ କଡ଼ି େଦଵ। ବଟ
ରି େମbର ନାଠୁ ରାମ ଇଜ ନାଠୁ ରାମ। ବାୟ, ଗୁଡ଼ ବାୟ।(ନାଥୁରାମ
ପାନ କେର)
ଶାବଣୀ- ତୁ ମର କି ଛି େହାଇନାହZ ତ ସମି ତ। ଆେର ଏ କଣ ତୁ ମ ହାତରୁ ର ଝରୁଛି େଯ!

ତ
ିକ

ା

ଶୀଘ ହିଟାଲ ଚାଲି ଲ।(ଶାବଣୀ ସମି ତକୁ ଧରି ପାନ ସମେୟ)

ଇ
-ପ

( ମ अzାର)

ଆ

ହ
ାନ

କମଶଃ.............email- dwibedysudhansu@gmail.com
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କବିତା ବିଭାଗ

ା
ତ
ିକ

ଆ

ହ
ାନ

ଇ
-ପ

ଆମର ୟୁଟୁବ୍ ଚାେନଲକୁ ସବ୍:ାଇବ୍ କର
ଆହାନ ଇ-ପତି କା ସୂ ! ନି ଃଶୁ$ ବି ତରଣ େହତୁ ଡା େଜାତି ପସାଦ ପ*ନାୟକ, -ାରା ପତି .ି ତ ଓ ପକାଶି ତ

Listen to Odia Podcast on https://anchor.fm/aahwaan

https://www.youtube.com/DrJyotiPrasadPattnaik

Aahwaan.com

73

ଆହାନ ଇଇ-ପତି କା,
କା, ସାଦଶ ବଷ, अମ ସଂଖା,
ସଂଖା, अଗ ୨୦୨୨

Magazine Downloaded from www.aahwaan.com

ସଲିଳ (ଜଳ)
ଜଳ)
ତୁ େମ ଭାସି ବୁଲ କଳା େମଘ େହାଇ ନୀଳ ଆକାଶର େକାେଳ,
ବି ଜୁଳି ଚମେକ ଝରିପଡ ପୁଣି ଝଡି ବରଷାର ଧାେର I
ଘଡଘଡି ମାରି ଗଗନ କାଇ ଢାଳି ଯାअ अସରାଏ,

ଶି ବ ନାରାୟଣ
ଦାଶ

ତୁ ମରି ପରେଶ ଧରଣୀ ହସଇ ଗଛ ଲତା ହସୁଥାଏ I
ନଦୀ-ନାଳ େହାଇ ତୁ େମ େବାହି ଯାअ ସାଗେର ମି ଶିବା ପାଇଁ,
 ି ଣୀ େହାଇ ଝରିପଡ େଡଇଁ େଡଇଁ I
ପାହାଡର ଫା,ୁ ନି ଝର
େକେତେବେଳ ତୁ େମ ନି ଥର ନୀରବ, େକେତେବେଳ େସାତସି ନୀ,
ପରାଣ ଥରାଇ େକେତେବେଳ କର ଗୁରୁ ଗଜନ ଧନି I

ସୁଜଳା ତୁ େମ
ତୃ ଷିତ ପାେଣ ଜୀବନ ଦି अ,
ଧରାେର ଢାଳି ଧାରାର ବାରି ପଲେକ ତୁ େମ ଝଲକୁ ଥାअ I

ତ
ିକ

ା

ତୁ େମ କର ଲୀଳା ତି ବି ଧ ରୂପେର ଜଗତ କଲାଣ ପାଇଁ,

ଆ

ହ
ାନ

ଇ
-ପ

ବାରି ଧାରା अବା ତୁ ହି ନ ତୁ ଷାର, ସୂiG ବାyକଣା େହାଇ I
ହି ମାଦୀ ଶି ଖେର ତୁ େମ ରହି अଛ ତି ସୀମା ପାଚୀର େମଲି ,
ଆହାନ ଇ-ପତି କା ସୂ ! ନି ଃଶୁ$ ବି ତରଣ େହତୁ ଡା େଜାତି ପସାଦ ପ*ନାୟକ, -ାରା ପତି .ି ତ ଓ ପକାଶି ତ
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अେଭଦ ତୁ ମରି ପaର ତନୁ ଶତ,ୁ ଦି ଏ େଠଲି I
ତୁ େମ ବହି ଯାअ ସଜଳ ଧାରାେର େହାଇ ପୁଣି ମEାକି ନୀ,
େଧାଇଦି अ ଶତ କଳୁ ଷ କଳ, ପତି ତ-ପାବନ-ଜନି I
ବାyକଣା େହାଇ ତୁ େମ ଯାअ ଉଠି ଆକାଶେର େଖଳି ବୁ ଲ,
ବରଷାର ଧାରା ଧରାେର ଝରାଇ ପାଣକୁ ଶୀତଳ କର I

ଜୀବନୀ ତୁ େମ
ପାବନୀ ତୁ େମ
ପି ୟୁଷ ଧାରା ପ¸ାବନି େହାଇ,
ସିv ¹ ତୁ ମ ପରଶ ଛୁଇଁ ଧରଣୀ ପେର ଯାअ େଯ ବହି I

ଶସ ଶାମଳା ସବୁ ଜ େiତେର ଖୁସିର ଜୁ ଆର ବାହି I
ଫୁେଲ ଫୁେଲ ପୁଣି ହରରuୀ ରu ରuୀନ କର ମହୀ,
ଇEଧନୁ ର ସରେu ଦି ଗs ଯାअ ଛୁଇଁ I
ଗୀଷମ ତାପେର ତାତି ଉଠୁ ଥିେଲ ବି ଲ, ବାଡ଼ି , ବଣ ଭୂ ଇଁ,
ଧାରା ଶାବଣର ବରଷାେର ତୁ ମ, ଜଗତ ଉଠଇ େଚଇଁ I

ତ
ିକ

ା

ପଶୁ-ପiୀ अବା ଗଛ-ଲତା ପୁଣି ମଣିଷର ତୁ େମ ଆଶା,

ଆ

ହ
ାନ

ଇ
-ପ

ନି ଖିଳ ସୃି ସକଳ ପାଣର ନି ବାରଣ କର ତୃ ଷା I
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ଧସ
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ଲାସମୟୀ
ହାସମୟୀ
ସୁନୀଳ ତୁ ମ କାsି େନଇ,
ସାଗର, ମହାସାଗର େହାଇ ଆେବାରି अଛ ବି ଶ ଭୂ ଇଁ I

ତୁ େମ ଫୁାର ସାଗର ଗରେଭ ଊମk ଝqା ବାହି ,
ନଦୀର େସାତେର ଗଜନ କର ବନା ରାଗିଣୀ ଗାଈ I
ଶାs ସଲି ଳ କାsି େର ତୁ ମ ଜନ-ମନ ନି अ େମାହି ,
ପଳୟ,ରୀ ତାxବ ରଚି ଥରାअ ବି ଧରା ଭୂ ଇଁ I
ତୁ ମରି ବି ହୁେନ କି¸  ପରାଣ ତa ଜୀବନ ଧାରା,
ତୁ ମରି ବହୁେଳ ସୃି ବି ନାଶ ବa ମଣି ଷ ପରା I

ଜୀବନ अେs ଚି ତା-अି େଯ ତୁ ମ େସାେତ ଭାସି ଯାଏ I

ଆେଦ ତୁ େମ
अେs ତୁ େମ
ଜୀବନ ପେଥ ସଂଗୀ େହାଇ,

ଆ

ହ
ାନ

ଇ
-ପ

ତ
ିକ

ା

ଜୀବନ ସାେଥ, ଜୀବନ େସାେତ, ସଜଳ କର ଜୀବନ େଦଇ I
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ମାତୃaୁତି

ଶନ
ୂ  ମEିେର ମଁୁ େଯ ସzାନ ପରି ହରି
ପାତି ଛି ଆସନ ମା'େଗା ତବ ପଦ ପରେଶ
ଶୁନ ଏ ଥାଳ େମାର ପ!
ୂ  କର େଗା ମାଆ

 ଶୀ
ସ ଗତ

ମାୟାଧର ଦାଶ

ଚୂ! କରି େମା' େମାହ अiୟ ହରେଷ I
ସଜଡା ସଖ େମାର ଉଜୁ ଡି ଯାଇଛି ଆଜି
ଉ»ତ କାମନାର ମି ନାର ଯାଇଛି ଭାଜି
ହଜି ମଁୁ ଯାଇଛି େଖାଜି େଖାଜି ସବୁ ବରଜି
ପାଏନା ନି ଜକୁ ଆଜି अନୁ ରାେଗ ହରେଷ I

ବି େଟାଳ ସsାନ େତା'ର ବୁ ଝୁନା କି ଥେର ମାତ
अzାେର ବୁ ଲି ବୁ ଲି अz ମଁୁ ପଡ଼ି ଗଲି
ଉ}ାରି ଧର ମା’େଗା େତା' अଭୟ ଭରେସ I

ତ
ିକ

ା

ପଥହରା ପଥିକ ମଁୁ ବଥା େମା' ଯାଏ ବଢି

ଆ

ହ
ାନ

ଇ
-ପ

अନାଥ अରi ମା’େଗା ଆତୁ େର ଛାେଡ ରଡି
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କiପଥକୁ ଛାଡି ଲiପଥ ମଁୁ ହୁଡ଼ି
କରେଯାଡ଼ି ସମପkଲି ଏ ଜୀବନ େତା' ପାେଶ I
अ{ନା ପାଇଁ ମା'େଗା େମା'ପାେଶ କି ଛି ନାହZ
କq ଚରେଣ େତା'ର ଶରଣାଗତ ମୁହZ
େମା' ଥାଳ ଦି अ ମା' ଭରି ଦି ବ େଜାତି ସଂଚାରି
ପ!
ୂ  କେର ମଁୁ ପଜ
ୂ ା ଜନମର अବେଶେଷ I

ଆ

ହ
ାନ

ଇ
-ପ

ତ
ିକ

ା
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ସପv
ଆକାଶେର
अବି ର ବୁ ଣିବାର
ସପvେର
ପାଦେର ଘୁuୁରର
ଶି କୁଳି ପି zିନି ଏ ମୁ
ଶନ
ୂ ତା अsରu ହୁଏ
ଆଉ ମୁ ପାଦ କଚାେଡ
ଦି अଁ ଉଲB ସି ତ ହୁଏ କି ନା
କି  ଏଇଟା େଯ ଭାଗ
ସତଃ¼ୂ_ ବୁ ଝି ପାେର

ଲୁ ହର अଭaତାଠୁ
ଭାରି ନି .ୁର ଦି अଁର ମଉନତା
ତଥାପି ହାରମାେନନି
େମା ଦୃ ଢତା
ନି ତିଦିନ ଶୃuାର କରି
अଭିସାରୀକା ର େବଶେର
ଉପାପନା କେର
ପରି ଚୟାତGକ କି ୟା
କି 
ଦି अଁର ନି a½ତା
େମା େପମ ଯାଚନାକୁ

ତ
ିକ

ା

ରjି ସେଜଇ

ଆହାନ ଇ-ପତି କା ସୂ ! ନି ଃଶୁ$ ବି ତରଣ େହତୁ ଡା େଜାତି ପସାଦ ପ*ନାୟକ, -ାରା ପତି .ି ତ ଓ ପକାଶି ତ
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େଫାପାଡି ଦିଏ
ମଉଳା ଫୁଲର ଚାuୁଡାେର
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ନୂ ଆ ଫୁଲ
ନୂ ଆ अଭିସାରି କା
ପୁଣି ନୂ ଆ ଏକ
େପମ ନି େବଦନ
ଆଉ ପତାଖାନ ବି
ଏଥର ଶ ଭୁ ଲି ବାର ପାଳି
େମାର
େବାଉ କଥା ସବୁ ମି ଛଲାେଗ
ଏଠି ଦି अଁ ସହ ମଣି ଷକୁ
ବି ଖୁସିକରି ବାକୁ ହୁଏ
ପଣ
ୂ  ର ଆଶାେର
ଦି अଁ ସବୁ ଥର ପରି
ଚୁ ପ୍ ରେହ
ମୁ ଯାହା େଡଇଁପାେରନି

ା

େମାବାଇଲ - ୯୩୩୭୩୮୮୬୯୬,
୭୫୦୪୦୨୫୭୮୭

ଆ

ବୁ ଣିପାେରନି ଆକାଶେର अବି ର।

ପି ନ୍ -୭୫୬୦୨୬

ତ
ିକ

अବା

ଠି କଣା - ବାଲିଆପାଳ, ବାେଲଶର

ଇ
-ପ

ଫିେଟଇପାେରନି ପାଦରୁ ଶି କୁଳି

ହ
ାନ

ଏରୁxିବz
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େଭାଟ ଭିiା
ଆସ ଆସ େହ ଜନତା େବାଲsି ଏ େନତା
ନି ବା ଚନ ଆସୁअଛି ନି अ େଜାତା ଛତା ।
ବି ନେୟ ବEିଣ ବୃ }ବୃ }ା, ଚରଣ

अମୃତନାରାୟଣ
ଶତପଥୀ

େବନି ଭୁ େଜ ଧରି କରsି ତ ଆଲି uନ।(୧)
ମହାନେE ଯାଇ ପୁଣି ତା,ରି ଭବେନ
ଭୂ ମିପେର ବସି ଯାsି ପୁଣି ଚକାସେନ।
ଆଉ େଯେତ ଘରେଲାକ େସ ଘେର ଥାଆsି
ସମa,ୁ ପୁଣି ମି  ବଚନ କହsି ।(୨)

ମହାନେE େସଠି ପୁଣି ଖାଆsି ପଖାଳ।
କହି ଥାsି ଚି sା ଆହା କରନାହZ େକହି
ଆେମ ଥିେଲ େଲାଡ଼ା ନାହZ ବzୁ , ସଖା, ଭାଇ।(୩)
େଦଇ େକେତ ପତି ଶତି ପୁଣି େକେତ କଥା
େବେଳ େବେଳ ଛୁଇଁଥାsି େକେତକ, ମଥା

ତ
ିକ
ଇ
-ପ
ହ
ାନ
ଆ

ସରଳ େଲାକ, ମନ େନଇଥାsି କି ଣି।(୪)

ା

କହି ଣ ମଧୁର ଆଉ अମୃତର ବାଣୀ
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େବାଲି ଣ ଉନv ତ େହବ ରାaା, ସ ା, ଶି iା
ସମa,ୁ ଭିiୁ ସମ କରି େଭାଟ ଭିiା।
କହsି ସଭି ,ୁ କରି େଦବୁ ସବୁ ସୁବିଧା
କାହାର େକଉଁଠି େକେବ େହବନି अସୁବିଧା।(୫)
ତା, ପତି ଶତି ଫଳ େକେତ ମି ଛ ସତ
ନି ବା ଚନ ସରିଗେଲ ହୁअଇ ପତi।
େଯଉଁ େନତା ଭାଇ ବzୁ େବାଲି କହୁଥାଇ।
ଜି ତି ଗେଲ ଜନତା,ୁ େସ ନଚି ହvଇ।(୬)
େସଥିପାଇଁ ଜାଣି ଥାअ ସଭିଏଁ ଏହି କଥା
अେଟ ଏକ ଫEି ଫିକର ଏହି େଭାଟ ଭିiା
ହୃଦୟର ବି ଚାେର ସଠି କ ପାଥୀକୁ େଭାଟ ଦି अ

ଇ
-ପ

ତ
ିକ

ା
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ପସE ଯଦି ନୁ ହsି େକହି "NOTA" ଦବାଇ ଦି अ।(୭)

ଆ

ହ
ାନ

ଆଇ.ଆର୍.ସି ଭି େଲଜ୍ , ଜୟେଦବ ବି ହାର ଭୁ ବେନଶର।
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ବାଣୀ ବEନା
ତୁ େମ ଏେତ ବଡ଼ କବି ତା ମନ:
ଆଗରୁ ନ ଥିଲି ଜାଣି

ନି ରqନ ସାହୁ

ଏେବ ମଁୁ ଜାଣୁଛି େମା ପରି ବି ତୁ େମ
ଆରାଧନା କର ବାଣୀ ।

ତୁ ମ କଥା ଲାେଗ କବି ତା ପରି କା
ଏକଥା ଜାଣିଲି େଯେବ
ଧନ ମେନକଲି ନି ଜକୁ ନି େଜ ମଁୁ

େକମି ତି କହୁଛ େତେବ

େମା ରୁଚି ସାନ ପାଏ

ଏେବ ମଁୁ ଜାଣିଲି କବି ତାକୁ ତୁ େମ

େସଥିପାଇଁ ଏେବ େମାହରି େଲଖନୀ

ାନ ଦି अ ହୃେଦ ଆଣି ।

ତୁ ମରି ପଶଂସା ଗାଏ
ଆସ ସାଥି େହାଇ ବEନା କରି ବା
ବାକେଦବୀ ବୀଣାପାଣି ।
ନି ହଲ ପସାଦ, ଗଁଦିଆ ପାଟଣା

ଇ
-ପ

ତ
ିକ

ା

େଢ,ାନାଳ, ୭୫୯୦୧୬
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ଆଯ େହାଇଲି କବି ନ େହାଇକି

ଆ

ହ
ାନ

େମା : ୯୯୩୮୭୪୧୫୮୩
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ବୁ ଝି ଗଲିଣି
ବୁ ଝି ଗଲି ଣି ମଁୁ ଦୁ ନି ଆଁ ହାଟେର
ବାି େଦଲି େଯେତ

ମି ଛ କଥା ଟିଏ,
େମାେହ ବୁ ଡି ରହି ନି £ାମ ଥିଲା ମନ,
ମନ ଗହନେର ଶୁ କାମନା
ପାଇବାକୁ ପତି ଦାନ ।
େସେନହ ଜତନ ବାhଲ ମମତା
େଯେତ ଯାହା କଲି
େସ ସବୁ େଯ େମାର ଧରମ ଥିଲା,
େଦଇ अଛି େବାଲି ଭାବି ନାହZ ମେନ
େସ ସବୁ େଯ ତା, ପାପ ଥିଲା ।

ଜୀ! ହୃଦୟ ଶନ
ୂ  ହାତେର
अନାଇ ରହି ଛି ଆକାେଶ ଆଜି ,
ମି ଳିଲାନି େବାଲି େମା ଭାଗର େପମ
अଭିମାନ େକେବ କରି ନି କା'ପେର
ଜୀବନେର େକେବ ପଡି ନି ଭାuି ।
ବୁ ଝି ଗଲି ଣି ମଁୁ ଦୁ ନି ଆଁର େଯେତ
ନୁ ଆ ନୁ ଆ ରୀତି ନି ୟମ ନୀତି
ଶି ଖି ସାରିଲି ଣି ଭuା ହୃଦେୟ
ଏଇ ଦୁ ନି ଆଁେର
ନି ସ ମଣିଷ ଜି ଏଁ େକମି ତି ।

ପଟିଆ, ଭୂ ବେନଶର

ଆ

େପମ ଧନ ସି ନା ବାି େଦଇ ହୁଏ

ବାି େଦଲା ପେର,
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ଜାଗି ନାହZ େକେବ

ଆକାଶର ପରି ସବୁ କି ଛି େମାର

ା

ତଥାପି େକମି ତି କହି େଦବି ଆଜି

ତ
ିକ

ପତି ଦାନ କି ଛି ମି ଳିବ େବାଲି ।

େସେନହ ଟିକିଏ ମାଗି କି ହୁଏ ?

ଇ
-ପ

େଦଲା େବେଳ େକେବ ଭାବି ମଁୁ ନ ଥିଲି

ପତି ଦାେନ େକେବ କାହାକୁ େକମି ତି

ହ
ାନ

େସତି କି େମା ଭାେଗ ଆସି ବ ନାହZ,

ବି ନୟ ମହାପାତ
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 େହବ ଜୀବନ
ସାଥକ
େସବାଠାରୁ ବଡ଼ ଆଉ କି ଛି ଧମ
ନାହZ ଏ ସାରା ସଂସାେର ,

ହେରରାମ ପxା

େସବା ବେଳ ନର ଲେଭ ମହାପୁଣ
ନାହZ ସେEହ ଏଥିେର ।

ଗାzୀ, େଗାପବzୁ , ମଦର େଟେରସା,
ସ ବି େନାବାଭାେବ ,

ପି ତାମାତା,ର ପଦ େସବାଫେଳ
ପୁଣ ମି ଳଇ अେଶଷ ,

ଜନେସବା ପାଇଁ ଏଇ ମାନ,ର
ନାମ ରହି अଛି ଭେବ ।

ଗୁରୁ,ର େସବାକରି ଶି ଷଗଣ
ଆମରି ଆଗେର ଦୁ ଃଖ ଯଣାେର
ସଢ଼ୁଛsି େକେତଜନ ,
ନର ନାରାୟଣ େସବାର ମହ_
ଜାଣsି ମହତ ଜନ ,

ତା,ରି େସବାେର ଢାଳି ଦିअ ପାଣ
ସାଥକ େହବ ଜୀବନ ।

ଆରତ ଦୁ ଗତ ଜେନ େସବାକରି
କୀ_k ରଚsି ସୁଜନ ।

କୁ ଆଁସ, େମjା କାଟିଆଛକ, ଯାଜପୁର

ତ
ିକ

ା

अବସର ପା ପଧାନଶି iକ,
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ଲଭsି ସଂସାେର ଯଶ ।

ଇ
-ପ

ମଧୁପୁର ସରକାରୀ େନାଡାଲ ଉ{ ବି ଦାଳୟ

ଆ

ହ
ାନ

ସକ ‐୯୪୩୮୦୬୫୧୯୫
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ରାଜ ରାେଜଶର େବଶ
ଶୀଜଗନv ାଥ, ସୁନାର େବଶକୁ
େଦଖିବାର ଆଶା େନଇ

ପୁyାqଳୀ ପxା

ଭକତ ନୁ େହଁ ମଁୁ ତଥାପି ଆସି ଛି

ଆଭରଣ ଓଡି ଆଣି
ଚE ସୁଯ  କାନ ଉଜଳ ଦି ଶsି
ତଦୁ ପେର ଆଡ଼କାନି
ଘାଘଡା ମାଳି ତାବି ଜ ମାଳି ପୁଣି
କଦb ନାମର ମାଳି
ହରି ଡା ପରାଏ ମାଳି ଏକ ପୁଣି
ବାହାଡା ପରାଏ ମାଳି
ନାମ ପରା ବନମାଳି ।।
େସବତୀ ଫୁଲର ମାଳି ପି zିअଛ
ତି ଳକ ଚE अଳକା

େକେତ ପରକାର अଳ,ାର ପି zି
ରାଜ ରାେଜଶର େହାଇ
ଜଗତ ଜନ,ୁ େମାହି ତ କରଛ
ରେଥ ଦରଶନ େଦଇ
ତୁ େମ ସଭି , ପି ୟ େଗାେସଇଁ।।
େହ କଳା ସାଆs ଏମି ତି କରs
ତୁ େx ତୁ ମ ନାମ ଧରି
ବାହୁଡ଼ା ଯାତେର ବାହୁଡ଼ି ଯାଆsା
ପି xରୁ ପାଣ ବାହାରି
େମାହ ମାୟା େଶଷ କରି ।।

େଯାଜନା ସଂେଯାଜନା ବି ଭାଗ

ଆ

ହ
ାନ

ଓଡ଼ି ଶା ସରକାର
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ରାଜା େବଶ ଠାଣି ମାଣି।।

ହୁଏ ମଣିମା ମଣିମା ଡ଼କା।।

ା

ଶୀପୟର ଶୀଭୂ ଜ କି ରିଟ ସହ

େରୗପ ଶ® ତି ଖxିକା

ତ
ିକ

ମୁକତି ଲଭିବା ପାଇଁ।।

େଝାବାକୀ ସ! ଚକ ପି zିअଛ

ଇ
-ପ

ପୁଣ ଶୀ େiତକୁ ଧାଇଁ
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ବzୁ ତା
ବzୁ ତା ପବି ତ ମି ଠା ମି ଠା କଥା ଚEନ ମହକ ବାସ
ମନ ମି ଳିବାର ଜୀବନ କବି ତା ନ ପାଇ େଦବାର ଆଶ।

ଆଶୁେତାଷ

ସ ରେଗ ଦୁ ଲଭ ମରେତ ବହୁଳ ଭାବ ଚାଷବାସ ଏଠି

େମେହର

ବzୁ ଆକଷେଣ ମହକଇ ଧରା ସ ଗ  ପଲଟଇ ମାଟି।।
ବzୁ ତା େମାହନ କେର अକଷଣ ମନେର ଜଗାଏ ଭାବ
ଭାବବି େନାଦି ଆ ନି େଜ େଭାଗିଥିେଲ େସ ଭାବର अନୁ ଭବ।
ବzୁ ଆଣି ଥିଲା ଗରିବ ହାତର ରାଜପାସାଦକୁ ଖୁଦ
େଖାଲି ଥିେଲ ନି େଜ अନs ମହି ମା ପି ତି ଭରା ଜଉମୁଦ ।।

ଆଲୁ अ େଦଖାଏ अzାରେର ବାଟ ଜୀବେନ ନି ରାଟ ସତ।
ମଳୟ ବହି େଲ ବସs ହସଇ ପଳାଶେର ଭେର ରu
େକାଇଲି ର କୁ ହୁ ବଉଳ ସେର ପକୃ ତି ପି ରତି ସu।।
ବzୁ ତା ଶି ଖାଏ ମଣି ଷ ପଣିଆ ରକତ ରୁ େମାଟା ପାଣି

ତ
ିକ

ା

ବzୁ ଚି ତକର ଆ,ି ଦି ଏ ଛବି ହୃଦୟେର ଗାର ଟାଣି।।
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ସୂରୁଯ ବzୁ ତା ସକାଳ ର ସାେଥ ସq ବେସ ପୁଣି ମି ତ

ଇ
-ପ

୫୪, ଆୟପଲBୀ, କି ଟଛକ ପଟିଆ

ହ
ାନ

ଭୁ ବେନଶର ୭୫୧୦୨୪

ଆ

ଦୂ ରଭାଷ : ୯୪୩୭୦୮୫୩୯୬
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େଜେଜମା
ଗଦା ଗଦା େସvହ ଭଲ ପାଇବାକୁ
अସରsି ଢ଼ାଳୁ ଥାଏ,

अ{ନା ଆଚାଯ

େକାଳକୁ େକାେଳଇ ନି ଏ ।

ସେତକି ଖାଇଛି ସି ଏ ,

ରାଗ अଭିମାନ ସବୁ ତା ପାଖେର

ମୁହଁ େଧାଇ େଦଇ କାନି େର େପାଛଇ

େକେତ अଳି अର ଦଳି ,

ମୁxକୁ ଆଉଁସି ଦି ଏ ।

ତାର ଆଗ ପେଛ ନାଚି ନାଚି ବୁ େଲ

ପାଖେର ଶୁଆଇ କହୁଥାଏ େକେତ

ଦି ଏନା େକେବ େସ ପାଳି ।

ପରି ରାଇଜର ଗପ,

ପାଠପଢ଼ା ସାରି ଘରକୁ େଫରି େଲ

ନାଉ ଧୁଡୁକି କୁ ବୁ ଢି अସୁରୁଣୀ

ଆଖି େଖାେଜ ଖାଲି ତାକୁ ,

ପୁଣି େକେବ େବu ସାପ ।

େଗାରା ମୁେହଁ ତାର ହସର ଝଲକ

ମାମଁୁ ଘର ଗେଲ ମନ ଦୁ ଃଖକେର

ଥରୁଟିଏ େଦଖିବାକୁ ।

ଲାେଗ ନାହZ ତାକୁ ଭଲ ,

ଖୁଆଇ ଦି ଏ େସ େକାଳେର ବସାଇ

ମାଛି ମରି ଯିବ ମଁୁ ଗଲା ପେର

େଖାଲି େଦଇ ଗପ ମୁଣି,

କହି କି କରଇ େଗଲ ।

ନଖାଇଲା ଖାଦ ସବୁ ସରି ଯାଏ

ସାu ପରି େମାର ସବୁ କଥା ରେଖ

ତାର େସ ଗକୁ ଶୁଣି ।

ମା' ପରି ଭଲ ପାଏ ,

ଆ

ହ
ାନ

ଇ
-ପ

ତ
ିକ

ା

େପଟ େମା ପୁରିେଲ ଖୁସି ହୁଏ ଭାରି
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େବାଉ ଗାଳି େଦେଲ ବାପା ଗାଳି େଦେଲ
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ଭଲ ମE अବା ସୁଖ ଦୁ ଃଖ େମାର
ତା' ଆଗେର ମୁହZ କେହ,
ରଜ ଆସି ଗେଲ େପାଡପି ଠା େପାେଡ
ଘସି ନି ଆଁ ପେର ରଖି,
ନଡ଼ି ଆ ଲଡ଼ୁକୁ ଚି ନିର ଉଖୁଡ଼ା
ଲାଳ ଗେଡ଼ େମାର େଦଖି ।
ସାଗ େତାଳି ଯାଏ ପାଚି ଆ ଧରି ମଁୁ
େକେବ େଭxି ବାଇଗଣ,
େକେବ ସାେଥ ତାର ମqି େପାେତ ମୁହZ
େକେବ ସଫା କେର ବଣ ।
ସାu କରି େମାେତ ସାଥିେର ବୁ ଲାଏ

ଏକା େଯେବ ହୁଏ ମେନ ପଡ଼ି ଯାଏ
େମାର େସଇ ସବୁ କଥା ।
େଜେଜମା ପରି ବzୁ ଟିଏ େମାେତ
ମି ଳିେବନି ଆଉ କି ଏ ?

ତ
ିକ

ା

ବି ନା ସ ାଥେର େଯ େସେନହ କରି ବ

ହ
ାନ

ଇ
-ପ

अବି ଶାସନୀୟ ଇଏ ।

ଆ

ପୁେନ, ମହାରା
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େକେତଦି ନ ମନ େଖଳି ବୁ େଖଳ
େକେତ ଦି ନ ମନ େଖଳି ବୁ େଖଳ
ନ ଜାଣିଲା ପରି କାଟିବୁ େବଳ !
ଦି େନ ନାଇ ଦି େନ ପଡ଼ି ବୁ ଧEି
ଭାuି ଯି ବ େତାର ସ ାଥର ଫEି !
ପାଖେର ନ ଥିେବ ଆପଣା ଜନ
ଲୁ ହ େବାହି ଯିବ अଥାନ ଥାନ !
ମଥାକୁ େକାଡ଼ି ବୁ କାହZେର େକେତ

ଗଲା କଥା ଗଲା ଆସୁନି େଫରି
ଦରଜଟା ଲାେଗ ଛାତି କୁ େକାରି !
େମାହ ମାୟା ସବୁ କାରଣ େହଲା

iମାର ପାଇଁକି ନ ଥିବ େମଳ
ସାu େହାଇଥିଲୁ ପାମର ଖଳ !
େତାଠାରୁ ଲାଭକୁ ଚି ପୁଡ଼ି େଦଇ
େଗାଇଠା ମାରି େଲ ପଡ଼ି ଚୁ ଖାଇ !
ଯମର ଯଣା ଏଇଠି अଛି
ସବୁ େତା ଭାଗେର, ଛାଡ଼ି ନି କି ଛି !
ନି ତି ମରୁଥିବୁ ଜୀଇବୁ ନି ତି
ମନେର ଯାହା ତୁ େହାଇବୁ େଚତି !
େଖାଲି ବ ନାହZ େତା अଫିଟା ପାଟି
ହାରି ଗଲୁ ଆଜି ବାଜି ର େଗାଟି !

ତ
ିକ

ା

କାମି ନୀ କାନ ବି ହିତ ପାଲା !

େଜନା
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ଦୁ ନି ଆର ମାୟା ଭାବି ବୁ ସେତ !

ତାରା ପସାଦ

ହ
ାନ

ରାଜ ରଣପୁର, ଜି ଲBା- ନୟାଗଡ଼,

ଆ

ନି ଜକୁ ଭାବି ବୁ ସବୁ ଠୁ େଦାଷୀ !

ଇ
-ପ

ଦୁ ଃଖେର अଧୀର େହାଇବୁ େବଶି
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...
କି ଏ ଆସୁଛି...
ଶାବଣ ଆସି ଛି
ଋୁତୁ ବି େଫରି ଛି

ବି ଶଜିତ ନାଥ

େମୗସୁମୀ ବଷୁଛି

େସ ସନ ଫଗୁଣରୁ
अେପiା କରି ଛି େସ
ବାଦଲ ମି ଶା ଜହv ରାତି ର ବଷା
ଟିେକ ଟିେକ ଆେଲାକର ଫlା
ମି qିମି qି ହାତ ଗଣତି
ତାରାକା, ହସ
अଭିମାନି ନୀ େସୗଦାମି ନୀର
ଚମକ ଭରା େରାଷ।
କି  କାହZକି?

ମନର ରାଇଜକୁ ଆେସ
େକଉଁ अଜଣା ଜାଗାେର ବେସ
କି ଏ େସ?
େସ କଣ ତାର େସହି
ହଜି ଲା ଦି ନର ଫଗୁଣ
ଯାହାର ଆଗମନ େର ଆଜି
େହାଇଛି ଯୁଗାsର ମି ଳନ
ଜି ଲBା ଶି iା ଏବଂ ପଶି iଣ ପତି .ାନ େକEୁ ଝର,

ଉେଲB ାଳ, େକEୁ ଝର,

ଆ

ତା ମନେର ଆଜି

 ପରୀ ନା େସ अପସରୀ
ସ ଗର
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ତା ପାଇଁ କି ଏ ଆସୁଛି।

େପମର ଫରୁଆ ଧରି

ା

ସାତରu ଧରି ଚାହZ ରହି ଛି

କଣ େକହି ଜେଣ ଆସୁଛି କି !

ତ
ିକ

ଇEଧନୁ ଟିଏ

ଆଜି େହାଇଛି अs

ଇ
-ପ

େସହି ଶାବଣ େର

अେନକ ଦି ନର अେପiା

ହ
ାନ

ଭିଜା ମାଟି ବାସୁଛି

 ପାରିଜାତ
ଫୁେଟ ସ ଗର
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अସରାଏ ଲୁ ହ
ଜହv ଚାଲି ଗଲା ଶାବଣ ସqେର
େଜାଛନା ତା ବୁ ଣିେଦଇ।

ଧୀେରE କୁ ମାର
ପଧାନ

ଜୀବନରୁ େମାର ତୁ ପୁେନଇଁ ଚାE
ଯାଇଛୁ ଉଆଁସ େଦଇ।
କଟିଯାଏ ରାତି ଉଜାଗର େହାଇ
ସG Âତି ଦୀପ ଜାଳି େଦଇ
ଝି ,ାରିର ଗୀତ େମା ଶନ
ୂ  ସuୀତ

େକେବ େକେବ ଲୁ ହ ନି ଆଁ ବି ଲଗାଏ

अସରା ବରଷା ରାତି ଜଡସଡ

ଜେଳ ହୁତୁ ହୁତୁ େହାଇ।

କି ଏ ଭିେଜ କାହାପାଇଁ

ବରଷାେର ଭିଜି ନି ଜକୁ ଠେକ ମଁୁ

େମାଲୁ ହେର ମୁହZ ନି ଜକୁ ଭିଜାଏ

ଲୁ ହକୁ ଲୁ ଚାଇ େଦଇ ।

େତାକଥା ମେନପେକଇ।

େକେବ କାେE ପୁଣି େଠାअ େଠାअ େହାଇ
େକେବ ହେସ କଇଁକଇଁ,
ନି ତି ଜେଳ ମେର ବେ ପୁଣି ଉେଠ

ଇ
-ପ

ତ
ିକ

ା

ନି ଜକୁ ବୁ େଝଇ େଦଇ।

ଆ

ହ
ାନ

ହାଇଦାବାଦ
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ସହର େଦଲାଣି ଗାଆଁକୁ ଗିଳି
ଆେଗ ଥିଲା ଗାଆଁ ପାେଖ େତାଟା ବି ଲମାଳ
ନଡ଼ି ଆ ଖଜୁ ରୀ କୀଆ ବର ଆb ତାଳ।

ନୀଳମଣି ଚାE

ବୁ ଲୁ ଥିେଲ ବଗବଣି ଚରୁଥିେଲ ଗାଈ
େସ ଗାଆଁକୁ ଯି ବାେବେଳ ଗାଡ଼ି अଟେକଇ

ଦି ଶୁଥିଲା ବହୁଦୂ ରୁ ଗାଆଁ ଚାଳଘର

ପଚାରିଲି ରାaା ଟିେକ ଦି अ େହ ବେତଇ।

ଗଁା ମଶାଣି ନାଆଁ ଶୁଣି ଲାଗୁଥିଲା ଡର।

େଲାକଟିଏ କହି େଦଲା "ଏଇଟା େସ ଗାଆଁ

କଚା ସଡ଼କ ତ ଲମି ଥିଲା ଗାଆଁ ଯାଏ

ପର
ୂ ାପର
ୂ ି ବଦଳି ଛି ଖାଲି ଛାଡ଼ି ନାଆଁ।"

ଖାଲଖମା ରହି ଥିଲା ବାେଟ ଠାଏ ଠାଏ ।

ଭାବୁ ଥିଲି ଆସି ଥିଲି ଦଶ ବଷ ତେଳ

କେମ ଚାଳଘର ଭାuି ଗଢ଼ାେହଲା େକାଠା

ଏସବୁ ତ ନ ଥିଲାେର କାହZ େସେତେବେଳ।

ଧୀେରଧୀେର କମି ଗଲା େiତବାଡ଼ି େତାଟା। ଏଇ େକେତ ବରଷେର ଯାଇଛି ଓଲଟି
କଚା ରାaା ପି ଚୁେହଲା ଚାଲି ଲାେର ଗାଡ଼ି

ପୁରୁଣାରୁ ଯାଇଛି େସ ନୂ ଆଟି ପାଲଟି।

କଳକାରଖାନା େକାଠା ଗଲା ଧୀେର ମାଡ଼ି । ପଗତି ନାମେର ଏଠି ଚାେଲ ଭuାଗଢା
ଭଳି ଭଳି େଦାକାନ ତ ଯାଇଥିଲା େଖାଲି

ଶaାନାହଁ ଚାଷ ଜମି ଦାମ୍ ଭାରି ଚଢ଼ା।

ତ
ିକ

ଇ
-ପ

ବୁ ଲି ମଜା ମାରୁଥିେଲ अମୁ अନୁ अବୁ ।

ସହର େଦଲାଣି ତା'କୁ ଆସି ଧୀେର ଗିଳି।

୨୭, ମ ମାେନାର, େଗାଠପାଟଣା

ହ
ାନ

ସହରର ସୁବିଧାଟି ମି ଳୁଥିଲା ସବୁ

ା

ତା'କୁ େଦଖି େକ ଭାବି ବ ଇଏ ଗାଆଁ େବାଲି । ଗାଆଁ ଆଉ ରହି ନାହZ ଗାଆଁଟିଏ ଭଳି

ଆ

ଭୁ ବେନଶର-୨୯.େମା:୯୫୮୩୨୦୨୩୫୭
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କାଗଜ ଡuା
ଖୁବ୍ ମେନ ପେଡ଼ େସଇ
ପି ଲାଦି ନର କଥା

ବୃ Eାବନ ପଧାନ

କାଗଜଡuା ତି ଆରି କରି
ବାପା େହାଇ ଯାଉଥାsି अଥା ।
ତଥାପି େସ କାଗଜ ଡuା
ତି ଆରି ପାଇଁ କରୁଥିଲୁ अଳି
ଭାଇ ଭଉଣୀ ଭିତେର
ତା ପାଇଁ ଲାଗୁଥିଲା କଲି ।

ନଦୀ ଠାରୁ ମହାନଦୀ କୂଳେର
ବୁ ଲି ବୁ ଲି ଲାଗିଯିବ अବା
ନୀଳସାଗର େଦଇ ମହାସାଗରେର।
କାଗଜ ଡuା ଟି ଠି କ୍ େସପରି अଛି
ସେତ अବା େସଇ ଦି ନ ଯାଇଛି ହଜି

ତ
ିକ
ଇ
-ପ
ହ
ାନ

ବାଉଲସି ଂହା, ଭଟଲି, ବରଗଡ଼

ଆ

ଭସାଏ କାଗଜ ଡuା ଭିଜି ଭିଜି ।

ା

େସଇ କଥା ଭାବି ଭାବି
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କାହା କାଗଜଡuା ଆଗ ପହିବ
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ଆଜି ର ସମାଜ
େପଟ ପାଇଁ ଦାନା ମି ଳୁ ନାହZ ଏଠି
ପି zିବାକୁ କନା ମି ଳୁ ନାହZ ,

େକମି ତି କହି ବି େକମି ତି କହି ବି
କହି େଲ େହାଇବ ବଡ େପାଥି
ନାୟ ବଦଳେର अନାୟ ମି ଳୁଛି
ତୁ x େଖାଲି େଲ ହବ ଏଠି େଦାଷୀ

ସବୁ ଏଠି େହଉଛି ଜାଲି ଆତି ,
କହି ବ କାହାକୁ ଶୁଣିବ କି ଏ ଏଠି
ଏ ତ କଳି ଯୁଗର ରୀତି ନୀତି
ହାତ ବାzି େପାଲି ସ୍ ବେସ
ବଡ ବଡି ଆ, ଆେଦଶେର
ଗରି ବ ନାୟ ପାଇଁ ଆଜି

ଗରି ବ ବସି ବସି ନି ତି ଉପବାସ ମେର
ସହରାଟା ସାରା ଭି ଡ ଚାେଲ
େଦହର

େବପାର

ପାଇଁ

ଏଠି

अzକାେର
ନାଟକ ପରି ଚାଲି ଛି ଆଜି ର ସମାଜ
ତୁ x େଖାଲି ବାକୁ ନାହଁ ାsି େକହି ଏଠି ,
ସବୁ ଜେଣ ଜେଣ ଏଠି अଭିେନତା ସାଜି
अଭିନୟ କରsି ସଭିଏଁ ସବୁ େଦଖି,
ସବୁ ର ଦି େନ ହବ ହି ସାବ କି ତାବ
ବଡ େଦଉଳର ମହାପଭୁ , ପାେଖ,
ଧମର େହବ ଦି େନ ବି ଜୟ ନି ିତ
अଧମ ସାେଥ େକହି ପାେଖ ନ ଥିେବ,

ଇ
-ପ

େକାଟ  କେଚରୀ ଯାଇ ମେର,

ଆ

ହ
ାନ

ତି ହିଡି, ଭଦକ, େଯାଗାେଯାଗ- ୮୩୩୯୯୩୯୯୨୯
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ଖତ ଖାଇ ଗଲାଣି ମଣିଷ ପଣିଆ

ପରି ବା ହାଟେର ନାହZ େବପାର

ା

େଶାଇବାକୁ ଜାଗା ଟିେକ ନାହZ,

ତ
ିକ

अଳି ଆ ଗଦାରୁ ଖୁି ଖାଉଛି ମଣିଷ

अନs କୁ ମାର
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ନୁEୁ ରୀ ଶାଶୁ
ନୁ Eୁ ରୀ ଶାଶ ୂ େମା ଏଡ଼ି କି ସି ଆଣି
ମେତ େସ ଶି େଖଇ ବୁ େଝଇ

ଶି ଶିର କୁ ମାର
ପxା

ମାଆକୁ अଲଗା କରିବ େକମି ତି
କି ରାଗ ଜାେଣନା ଶୁେଝଇ ।

ସି ଏ अଛି େମାଓ ପାଖେର

ଭାବି ମୁx େଗାଳ ମାଳି ଆ

େକମି ତି अଲଗା ରଖି ବି େକାଉଠି

ଲୁ ଗାେଟକି ୟା,ୁ ଦରକାର େସକି

ମଣିଷ େହଲି ଯା' କାଖେର ?

େଦଇଯି ବ କାଠ ଫାଳି ଆ ।

ବାହା େହଉ େହଉ ଶାଶ ୂ ଏଠି ଆସି

ଏଭଳି ଶାଶ,
ୂ ୁ କାହZକି େକଜାଣି

କଳି ବୀଜ ବୁ ଣି େଦଲାଣି

ଆମପାଇଁ ପଭୁ ଗଢ଼ି େଲ

ଭାରି ଯା େମାହର େମା କଥା ନମାନି

ପି _ ଚଢ଼ି ଯାଏ ମୁxକୁ ଏକଥା

ଆଉ େଯ କାହାର େହଲାଣି ।

ଖବରକାଗଜୁ ପଢ଼ି େଲ ।

ଇ
-ପ

ତ
ିକ

ା

କି ଭଳି ମqିରୁ ଜନମ େକଜାଣି
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ବାପା ମରି ଛsି ଦି ' ବରଷ େହଲା

ହ
ାନ

କୁ ଆଁସ, େମରଦା କାଟିଆ, ଯାଜପୁର

ଆ

ଆଳାପ:~୮୯୮୧୭୩୭୨୨୮
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ଆଇନା
ଚୁ ଲବୁ ଲି

ଝି अଟିଏ

ମଁୁ

େଗାେଟ

କାଚର

ଆଇନା

ହରପି ୟା ପାତ

ଆଖିେର େମାର ଆଖିଏ ସ ପv

ନି ଜର ରୂପ େସାEଯକୁ ବ!ନା କରି ବି

ବାaବତା ହୁଏ ଏ ଆନମନା ,

ପାରୁନି

େଯେବ ଆଇନାେର ନି ଜକୁ େଦେଖ

କାହିv କZ ନା, ତୁ ମର ପତି ଛବି ଆ,ି ଆେସ

ନି ଜର ଛବି ନୁ ହଁ େଦେଖ ତାର ପତି ଛବି ,

େସହି ପତି ବିb େହାଇ। ।

ମନର ପଶv अେସ
ସବୁ େବେଳ ମେନ ପେଢ

େଦେଖ ତାର ପତି ଛବି ?

ପଶv ପଚାେର ନି ଜକୁ
କାହZକି ଏମି ତି େହଲା, ଜାଣି ମଁୁ ପାେରନା
ପଶv ବାଚି ଟି ଉ,ି ମାେର

େଯେବ େତା ଆେଗ ହୁଏ ଠି ଆ ,

ହାତେଦଇ ଧରି ଥିଲ ତୁ େମ

ପକୃ ତି ର ରୂପ ପକୃ ତି ର ରାଣୀ ସହ

କାହZ ହାତ ଛାଢି ଗଲ

ମଁୁ ନି ଜକୁ ବାzିେଦଇ

अzାରେର ବାଟ େଖାଜୁ ଛି ମଁୁ ଆଜି ,

େତା ସାେଥ କେର ବା_ାଳାପ ।

କାହZ େହଲା େମା ସାେଥ

ତ
ିକ
ଇ
-ପ
ହ
ାନ
ଆ

ଏମି ତି ଏକ ପତାରଣା ।

ା

ନି େଜ ସୁEର େବାଲି ବହୁତ ଗବ କେର
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ଜୀବନ ଦି ଛକି େର
ଦୁ ଇଟି ରାaା,
ତୁ େମ ପଥ େହେଲ ମଁୁ ପଥିକ
ତୁ େମ େମା ରୂପ େହେଲ ମଁୁ ତୁ ମ ପତି ବିb
ମଁୁ ବାaବ େହେଲ ତୁ େମ େମା ଆଇନା ।।

ତ
ିକ

ା
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ମଧୁସୁଦନପୁର, अଁରପାଳ, ୭୫୬୧୧୬

ଇ
-ପ

ଭଦକ, ଓଡ଼ି ଶା

ଆ

ହ
ାନ

୬୩୭୦୪୬୬୬୯୦
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ଏଇଠି େଚରାପୁqି
େଛଚି େଛଚି େବହାଲ େହଉଥିଲା ମଣିଷ
ଖାଲ ଖମା ରାaାେର ,

ଦୀନବଂଧୁ େବଜ

ଗାଡି ସାଇେକଲ ବି େହଇ ଯାଉଥିେଲ
ଭିତରରୁ अaବa ।
ଉଠାପକା ରାaାପେର ଭାବୁ ଥିଲା ଯାତୀ
େସ ମରୁଭୂ ମିେର ଓଟର ସବାରୀ ...
ଏେବ ଶାବଣ! ରାaା ବି ମହମ ପରି ନରମ ...
अବି ଶାsି ବଷା େଛଚି ଚାଲି ଛି

ଚାରଣା अଠଣା ଟ,ିକି ଆ
ପାଟ,ିଆ ଦଶଟ,ିଆ ପରି ଜାମୁେକାଳି େଠାପା
ତରଳାଇ େଦଉଛି ମାଟି ଓ େମାରମ ,,,
ବରଷାର ଧାରା अବି ରତ ମାରିବାକୁ େଦଉନି ନି ଶାସ
ବରଷି ଚାଲି ଛି ଦି ନରାତି

ତ
ିକ
ଇ
-ପ
ହ
ାନ
ଆ

େବuୁଲି ନାନୀ େହଇଯାଇଛି ବି ର

ା

ସଢ଼ ସଢ ଓଦାେର ନି ଗିଡି ପଡ଼ୁଛି ଆକାଶରୁ ପାଣି
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ଝି ିକା ବି ଘେର ବସି ପଡୁ ଛି ଗେଣଶ, େaାତ
ବଷା ଏମି ତି େହେଲ େହବ େଚରାପୁqି,
अବି ରତ ବଷା ସହି ତ ପବନର ଗତି ଆନମନା
ମଣିଷ େହଉଛି ଭିତରରୁ ଧୁzି....।
ଶାଥ ଖାତାରୁ ଶ ଲି ଭି ଗଲାଣି ବଷପାଣି ଖାଇ
ବହି ଚି ତ ଭିତରୁ େହଉଛି ରୁzି ,
ତଳି अଳର ମଣିଷ ହୃଦୟରୁ େଦଉଛି କାzି......
ତୃ ଣ ଜଦି ଜୀବ, ପାଦ ପୀଡାେର ବଂଚି ଛି
ମଣିଷ ସମସା ଭିତେର ଥିବ େସମି ତି ମୁxେଟକି ।

ଆ

ହ
ାନ

ଇ
-ପ

ତ
ିକ

ା
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ଟିଣି ଟିଣି ଟିଣିକି ଟିଣା
ଟିଣି ଟିଣି ଟିଣିକି ଟିଣା
ସକାଳ େହେଲ ଚାଉଳ କି ଣା

ଦି ବାକର ନାୟକ

ବାକି କରି କି ଖାଉଛୁ େକେତ
ପକୁ ଡ଼ି ରାଗ ଚଣା (୦)

କରି େଲ କାମ ବୁ ଝି ବି ଚାରି
େଫରି ଆସି ବ େତା ସୁଖ ଶି ରୀ

ଖରା ତରାେର କାମ କରୁଛୁ

ସାହି ପଡ଼ି ଶା ଭଲ ପାଇେବ

ମୁxର ଝାଳ ତୁ େx ମାରୁଛୁ

େତାେତ କି ନାହZ ଜଣା..

ସଂଜେର ମୂଲ ପଡ଼ି େଲ ହାେତ

ଟିଣି ଟିଣି ଟିଣିକି ଟିଣା (୩)

ଟିଣି ଟିଣି ଟିଣିକି ଟିଣା (୧)

ଜନମ େହଲୁ ମଣିଷ େହାଇ
ମଣିଷ ପଣ ଥିେଲ େର ଭାଇ
ପା ଜଣେର ଭଲ ମEେର

ଘେର ହୁअsି ସାଲୁ ରୁବାଲୁ

େହାଇବୁ ସି ନା ଗଣା..

ନି ଜ ସଂସାର-ଡuାେର ନି େଜ

ଟିଣି ଟିଣି ଟିଣିକି ଟିଣା (୪)

ତ
ିକ

ଇ
-ପ

ଗqାମ, େମା-୯୯୩୮୬ ୧୯୯୮୧

ଆ

ଟିଣି ଟିଣି ଟିଣିକି ଟିଣା (୨)

ପାଟପୁର, କନି ସି-୭୬୧ ୦୦୮

ହ
ାନ

କରି େଦଲୁ ତୁ କଣା..

ା

ଡଜେନ ପି ଲା अରଜି େଦଲୁ

Listen to Odia Podcast on https://anchor.fm/aahwaan
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କବି ର କବି ତା
କବି ଭାବନାେର ଭାଷାକୁ ସଜାେଡ
ଶବେଦ ଶବଦ ଖqି

ସି େ}ଶର ତି ପାଠୀ

େସଇ କବି ତାରୁ ବାରି େହାଇପେଡ

ଜୀବନ ଯଣା ଭୁ ଲ୍ ବୁ ଝାମଣା

କାକର ବରଷା ଝାqି ।

ବି ଦା ବୃ _ି େପଟ ନାଟ

ଶି ଶୁଟିଏ େହାଇ ଚପଳାମୀେର େସ

ଖqିଦି ଏ କଥା ଏମୁxୁ େସମୁx
ମଣିଷ ଜୀବନ ବାଟ ।

ପି ଲାେବଳ କଥା କେହ
ଈଶର ପକୃ ତି ମାଆ ଆଉ ମାଟି

େକୖ େଶାର ମେନ ପକାଏ ।

ପଥା ପରରା େନଇ
ଢ଼ି ,ିଶାଳ ଠାରୁ େଢ,ାନାଳ ଯାଏଁ

ଯଉବନ ତି ଥି େସଇ ଜହv ରାତି

କାଗେଜ ଦି ଏ ଗାେରଇ ।

େକେତ ଲୁ ହ ଯାଏ ଝରି ।

ମଶାଣୀ ତା େଶଷ ଘର

ଆ

ନି ଜର ବି ହୁଏ ପର ।

ହ
ାନ

େଦଖ େଦଖ କବି କଲମ କହୁଛି

ତ
ିକ

ବଢି େଲ ବୟସ କେମେଯ ଆୟୁଷ

ଇ
-ପ

ବି ରହର ବଥା କେହ ତା କଲେମ

ା

ଫଗୁଣେର ଦି ଏ ଭରି
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ଚାହଁୁ ଚାହଁୁ େକେବ ଦି ନ ସରି ଯାଏ
ଆସି ଯାଏ େଶଷ ରାତି
अଗଣିତ େସଇ ଦରଜକୁ େନଇ
ନୀରବି ଯାଏ ଏ ଛାତି ।

େକେବେସ ହସାଏ େକେବେସ କEାଏ
ଜୀବନର କଥା କେହ
କବି ର ଦରଦ କାହଁୁ େସ ବୁ ଝି ବ
କବି ତା ପେଢନି ଯି ଏ ।

ଇ
-ପ

ତ
ିକ

ା
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अତି ରୁ ଇତି
अତି େସvହ ପୀତି ତି .ି ରେହ ନାହZ
ଆଖି ଲୁ ହ ଭରି ଦି ଏ

ବାସsୀଲତା
େଜନା

ବି ଶାସେର ଯଦି ଗରଳ ମି ଳଇ
ହୃେଦ େକାହ ଭରି ଯାଏ l୧l
ବାhଲ ମମତା अତି ରି େହେଲ
ପି ଲାକୁ ବି ଗାଡି ଦି ଏ

ମାଟି ଘର କା ବହଳ ଲି ପିେଲ
ଫାଟି ଫାଟି ଯାଇ ଥାଏ

अନୁ ଶାସନର େକାହଳ େହାଇେଲ

ସବୁ ଦି େନ ନାହZ ଚାEିନୀର ରାତି

କଠି ନ ଯଦି ବା ହୁଏ l୨l

ଏକ ପi अମା ହୁଏ l୪l

ସାଥ ଯଦି ଲୁ ଚି ଥାଏ
ସକର େଡାର ଦି େନ ଛି ଡି ଯାଏ
अତି ରୁ ଇତି େସ ହୁଏ l୩l

ଗିରିଷମ ଦାଉ େମିବା ପାଇଁକି
େଲb ପଣା କରାଯାଏ
େଲbଟିକୁ ଯଦି अତି ଚି ପୁଡ଼ିବ
ପି ତା େହାଇଣ େସ ଥାଏ l୫l
अସତ ପଥେର ଧନ अରଜି େଲ
ହୁଉ - ହୁଉ ବଢୁ ଥାଏ

ତ
ିକ
ଇ
-ପ

ହ
ାନ

ଆ

ଯଶ ଖାତି ଇତି ହୁଏ l୬l

ା

अଳପ ଦି ନେର ଧନ ନ ହୁଏ
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ନ କହି ବା େଲାକ ପେଦ କହି ଥାଏ
ନି Eାର ପାତ େସ ହୁଏ
ଠକାମୀ ଭxାମୀ ତି ି ରେହ ନାହZ
ଦି େନ େଶଷ େହାଇ ଯାଏ l୭l
ବାଉଁଶ ବଢି େଲ େଡuା େହାଇ ଥାଏ
ବାଉଁଶ ଫୁଲି େଲ ମେର

ମି ଥା ଗବ କରି କଉରବ ଧଂୂ ସ

େବଲୁ ନ୍ େର ବାୟୁ अଧି କ ଭରି େଲ

अତି ରୁ ଇତି େସ େହଲା

ଗବ अହଂକାର କାହାରି ରହି ନି
ଏହି ମ_ ମxଳେର
ଗବ କରି ବଳି ପାତାେଳ ପଶି ଲା

ମହି ଷା ରାବଣ ଗବ अହଂକାର

ଶତତା ବଢ଼ଇ ଭଲା l୧୧l
अତି ବଡ କଥା କହନି ବଉଳ
ଦି େନ େଲାଟିବୁ ଭୂ ଇଁେର
ସାଲି ଳତା ରiା କରି ପାରୁ ଥିେଲ
ପଶଂସା ସବ ମୁଖେର l୧୨l

ଦି େନ ଚୂ! େହାଇ ଥିଲା

ନୀତି ନି ୟମେର ସlତା ପଣେର

अସତ ଉପେର ସତର ବି ଜୟ

ନି ଜ କମ କରି ଯାअ

ଧମର ାପନା େହଲା l୧୦l

ବଡ଼ ପଣ କହି ତୁ ଛ ହୁअ ନାହZ
l୧୩l

ଇ
-ପ

ତ
ିକ

ସବୁ ରି, ପି ୟ ହୁअ

ଆ

ହ
ାନ

ଗାzୀନଗର, ଜି ଲBା : ନବରuପୁର
ଆହାନ ଇ-ପତି କା ସୂ ! ନି ଃଶୁ$ ବି ତରଣ େହତୁ ଡା େଜାତି ପସାଦ ପ*ନାୟକ, -ାରା ପତି .ି ତ ଓ ପକାଶି ତ

Listen to Odia Podcast on https://anchor.fm/aahwaan

ତି ପାଦ ଭୂ ମି େଦବାେର l୯l

ପତି େଶାଧ ନି ଆଁ ହୃଦେୟ ଜଳି େଲ

ା

ଫାଟି ଯାଇ ଶ କେର l ୮l
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ଲନ
ସ l ନି ରିମଳ କାଚର େଦହେର
ଝଲସି ଉଠଇ ବତୀ

ସେରାଜ କୁ ମାର
ସାହୁ

अଳପ ବହୁତ ଜେଳ େସହି ପୁଣି
େଦହକୁ ତାର ରହି ଥାଏ େଘରି

ଡରି ଯାଏ ନାହZ ଝଡ ବତାସକୁ

ଛEା ଛEି େହାଇ ତାର

ଥିରି ଥିରି େହାଇ ଜେଳ

ସରୁେମାଟା अବା ବହଳ ପାତେର

अzାର ହଟାଇ େଦଖାଏ ଆେଲାକ

ସାଜି ନି ତି ପଟୁ ଆର।

ଉଳ ଶି ଖାର ବେଳ।

ଘରକା अବା ଦୁ ଆର ମୁହଁେର

ପବନର େବଗ ବଢି େଲ େଯେତବି

ସି ପାହୀ ପରି କା ଜେଗ

ସହେଜ ଯାଏନା ହାରି

େଚାରଖ अବା ପେଡାଶି ଆସି େଲ

ନି ସାଥ େସବାେର ବି ତାଏ ଜୀବନ

ନଜର ପେଡ ତା ଆେଗ।

େକହି ନୁ େହଁ ତାହା ପରି ।

ଉଜାଗର ରହି ସାରାରାତି ସି ଏ
ନି ଜର କ_ବ କେର
ତା ପରି କା େକହି କମଠ ସେ{ାଟ

ଇ
-ପ

ତ
ିକ

ା

ନାହZ ଏଇ ସମାଜେର।

ହ
ାନ

ଆଠଗଡ଼.କଟକ

ଆ

୯୩୪୮୫୭୫୨୨୪
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ତୁମ ଆେଶ
ତୁ େମ ଯଦି େକେବ ମୁହଁେମାଡି େନବ
ବୃ ଥା अଭିମାନ କରି ,

ତୁ େମ େଖାଜୁ ଥିବ େମାର ଉପିତି
ମଁୁ ପବେନ ମି ଳାଇ ଯି ବି !!

ନା ବି ଳପି ବ େମା ସG ତିେର,
ନି େରଖି େଦଖିେଲ େମା ମୁହଁ େଦଖି ବ
ଦୂ ର ତାରକା େମଳେର !!
େକାହ ଲୁ ହ ଢାଳି େଯେତ େଲାଭାଇେଲ
ଆସି ବିନି ଜମା େଫରି ,

अଦି ନ ବଷାରୁ େମା ଛୁଆଁ ପାଇବ
ଭୁ ଲି ବନି ଭିଜି ବାକୁ ,
ମାଘର ଯାଡ଼େର କୁ ହୁଡି ପହଁ ରି ଆସି ବ
େମାେତ େଦଖା କରିବାକୁ !!
ଶରୀରଟା ସି ନା अଦୃ ଶ େହାଇବ
ମନ ଥିବ ତୁ ମ ପାେଶ,
ପୁନଃ ଜନମକୁ ଜଗି ରହି ଥିବି
ତୁ ମ ସu ସୁଖ ଆେଶ

ଆର ଜନମକୁ ସାଥୀ ତୁ ମଲାଗି

ଠି କଣା-ଦୁ ବାଇ

+971 54 323 7500

ଆ

ଥିବି ମଁୁ अେପiା କରି !!

!!
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ଉ{ ସ େର ଡାକି ଥକି ଯି ବ େହେଲ

େଗାଲାପୀ େଗାଲାପ ବାସ !!

ା

ମଁୁ ଯାଇ େଶାଇଯି ବି,

ସG ତିର ଲଫାପା ଭି ତେର ସାଇତା

ତ
ିକ

ପୃଥିବୀ େକାଳେର ନି ିs ନି ଦାେର

ପାଇବ େମାହର ଶ,

ଇ
-ପ

ଆମ େପମକୁ ପାେଥୟ କରି !!

େସ ପୀତି ଉପହାର େଯେବ େହ େଦଖିବ

ହ
ାନ

अେଫରା ବାଟେର ଆେଗଇ ଯି ବି ମଁୁ

େଜାତି ପଭା ରଥ
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ଧାରା ଶାବଣ
ଧରା ଶି ରାବଣ ମାସ
େହଉଛି ବରଷା ଝି ପିରି ଝି ପିରି
ଗଛ ଲଗାଇବା ଆସ ।
ବି ଲେର ଛନକା ଘାସ
ଖୁଆଇବା ଆଣି ଗାଈ ବାଛୁରୀ,ୁ
େହାଇେବ ଦୁ େହଁ ହରଷ ।
ସୁମନ ଭରିଛି ରସ
କରsି ସଂଗହ କ,ି ପଜାପତି

େମଘୁଆ ଦି େଶ ଆକାଶ
ଆହାକି ସୁEର ପକୃ ତି ରାଣୀର
ମେନାମୁ¹କର େବଶ ।

ହର ପାରବତୀ ରାସ
ଲୀଳା କରୁଛsି େକୖ ଳାସ ପବେତ
ନଭେଦେଶ ପରକାଶ ।
ମନେର ରଖି ବି ଶାସ
ପଜ
ୂ ି ବା ଶି ବ,ୁ ଦୁ ଦୁ ରା ଜଳେର
ଶ,ର େଦେବ ଆଶି ଷ ।
କି ଏ େସ େହବ ସରସ
କହୁଛି କାନନ ବୃ iଲତା ରାଜି
ସରି ବ ଶାବଣ ମାସ ।
ବରଷେକ ବାର ମାସ
ସବୁ ମାସଠାରୁ ବଳି ମହୀୟାନ

ା

ଧାରା ଶି ରାବଣ ମାସ ।

ଇ
-ପ

ତ
ିକ

କୟଁା, ମuଳପୁର, ଦଶରଥପୁର, ଯାଜପୁର
ଓଡ଼ି ଶା, ପି ନ୍ ନଂ - ୭୫୫୦୧୧

ଆ

ହ
ାନ

୯୫୪୦୩୦୮୦୯୫ (ନୂ ଆଦି ଲBୀ)
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अମରନାଥ ବାରିକ
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େମଘ ଡଗର
ଯାଆେର େମଘ ତୁ ଯାଆ,,,
ସପନ େଦଶର େମା ପି ୟାର ଘର,

ବାଲାଜୀ େସଠୀ

अଗଣା ଭିେଜଇ ଆ',,,।୦।
ଝରକା େସପାେଖ ଓଦା ପଲକେର
ଚାହZଥିବ, ତାକୁ େଦବୁ ବାରତା
କହି ବୁ ବୁ ଝାଇ अzାର େଘାଟିେଲ
େଦହରୁ ଛାଇ କି ହୁଏ अଲଗା (!)
ତା ବି ନା ତା ସG Âତି େମାର
ଯାଆେର େମଘ ତୁ ଯାଆ,,, ।୧।
ରହି ରହି ଟିେକ ବରଷୁଥିବୁ ତୁ
ଭିେଜଇବୁ अ ତାର ଓଢଣୀ
େସ ଓଢଣୀ ତେଳ ଲୁ ଚି ଛି ଚEମା

ହୃଦେୟ ବତାସ ଝଡ଼
ବି ରହ ବାଆ,,,
ଯାଆେର େମଘ ତୁ ଯାଆ,,, ।୨।
ଭିେଜଇବୁ ନାହZ ତା अuର କି ଛି
ଭିଜି ବା ଆଗରୁ ଭିଜି ସାରି ଛି
ଇEଧନୁ େଦଖି ତାଜା େହବ ସG Âତି
ଘଡଘଡି ଶୁଣି ଥରିବ ଛାତି

ତ
ିକ

ା

ଭିଜା ମନ ମାଟି ତଳୁ

ଇ
-ପ

ଉଠି ବ ଧଆ
ୂ ଁ,,,,,

ଆ

ହ
ାନ

ଯାଆ େର େମଘ ତୁ ଯାଆ,,, ।୩।
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ବିବା ରାହା,,,

ପୀତି ରାଇଜର ରାଜ ଦୁ ଲB ଣୀ
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ତା ମନ ବୁ ଝି ବା ନୁ ହଁ ଇ ସହଜ
ଭାରି अଭିମାନୀ େପମି କା େମାର
ମନ ମାନି ଥିେଲ अଭି ସାରି କା େସ
ମନ ଉଣା େହେଲ ନୁ େହଁ କାହାର
ଆଖି ଲୁ ହେର ଜି ଣିବ
ସାରା ଦୁ ନି ଆ,,,
ଯାଆ େର େମଘ ତୁ ଯାଆ,,, ।୪।
ସପନ େଦଶକୁ ଆଖି େମା ପାଉନି
େବଡି ପଡି ଛି େମା ହାତ େଗାଡ଼ର
ଫୁଲ ସଵାରୀକୁ ପଠାଇ ପାରୁନି
ବାରତା େନଉଛୁ "େମଘ ଡଗର"
ବାହୁଡ଼ି ଆ',,,,
ଯାଆ େର େମଘ ତୁ ଯାଆ
ସପନ େଦଶର େମା ପି ୟାର ଘର

ଇ
-ପ

ତ
ିକ

ା

अଗଣା ଭିେଜଇ ଆ',,, ।୫।
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ବାହୁଡା ବାରତା ଧରି

ଆ

ହ
ାନ

ଚି ତେକାxା, ମାଲକାନଗି ରି
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ତୁମ अନୁପିତି
अସରsି ଦୁ ଃଖର ପାହାଡ଼
ଲଦି େହଇ ପଡୁ ଛି

ଆଦରମଣି ପଧାନ

େମା ନରମ ଛାତି େର,
ତୁ ମ अନୁ ପିତି େର,,,,,,,,।

କ ଯଣା ହତାଶା ଭାବର

ଏ ଆଖି ର अମାନି ଆ ଲୁ ହ,

ହଜାେର ପଶv ଆଉ ପଶvବାଚୀ

ହୃଦୟ ବି ଚି ରି ପଡୁ ଛି

ଥକି ପଡୁ ଛି ମଁୁ େସମାନ,ୁ

ହାତ େଗାଡ଼େର ଆଜି

ସାମvା କରି କରି ,,,

ସକର େବଢ଼ି ପଡି ଛି

ତୁ ମ अନୁ ପିତି େର,,,,,

ତୁ ମ अନୁ ପିତି େର,,,,,
ଇଛା ହୁଏ ଟିେକ େଭଟିବାକୁ
ତୁ ମକୁ , ଆଉ ତୁ ମ େପମକୁ

ା

ସାହସ ଜୁ େଟଇ ସଜ ହୁଏ

ଆ

ହ
ାନ

ଇ
-ପ

ତ
ିକ

ନି ଜ ମାନସି କ aରେର
ତୁ ମ अନୁ ପିତି େର,,,,,
ଆହାନ ଇ-ପତି କା ସୂ ! ନି ଃଶୁ$ ବି ତରଣ େହତୁ ଡା େଜାତି ପସାଦ ପ*ନାୟକ, -ାରା ପତି .ି ତ ଓ ପକାଶି ତ

Listen to Odia Podcast on https://anchor.fm/aahwaan

େକେବ ବି େବାଲ ମାନୁ ନି

Aahwaan.com

111

ଆହାନ ଇଇ-ପତି କା,
କା, ସାଦଶ ବଷ, अମ ସଂଖା,
ସଂଖା, अଗ ୨୦୨୨

Magazine Downloaded from www.aahwaan.com

ପତାରି ତ େପମି କା ଟିଏ ପରି
ପତି ଥର େଫରି ବାକୁ ହୁଏ
େମା ମନର ଶୁନ ଇଲାକାକୁ
ସାଥିେର େନଇ,,,

ନି ହାତି ଆପଣାର ଭାେବ େବାଲି

ତୁ ମ अନୁ ପିତି କୁ,,,,

ସବୁ ସୁଖ ଦୁ ଃଖ କହି ଦିଏ େଖାଲି
ଏଇ ଦୁ ନି ଆର ସବୁ ଠୁ ନି ଜର

ତୁ େମ अଛ,,,,ଏଇ ଦୁ ନି ଆର

ସବୁ ଠୁ ଭଲ ଆଉ ସୁEର େବାଲି

ପବି ତତା ର ପାଣି ପବନେର

ମଁୁ ତୁ ମକୁ ଭଲ ପାଇଲି ,,,,

ପୃଥିବୀର ପହି ଲି କି ରଣ େର

ତୁ ମ अନୁ ପିତ େର

େପମର ଗuା ଜଳେର

ଏେତ କ ପାଇବି ଜାଣି ନ ଥିଲି,,,,

ମଁୁ ତୁ ମକୁ अନୁ ଭବ କେର
ବିବା ଶି େଖଇଲ

ତୁ ମ अନୁ ପିତି େର,,,,

େମା ହସେର ତେମ ହସି ଲ
େମା ଦୁ ଃଖ େର ଦୁ ଃଖି େହାଇ
େକେତ ଲୁ ହ ବି ଝରାଇଲ
ତେମ ବି କଣ ସତେର,,,,

ତ
ିକ

ା

େମା अନୁ ପିତେର,,,,

ଇ
-ପ

େମାେତ େଖାଜୁ ଥିଲ,,,,

ଆ

ହ
ାନ

ଚାEବାଲି, ଭଦକ
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ରସvାନ
େବାଲମନ ପଶା େଗାଟିକୁ ଚେଳଇ
ପାାଳି ବ¤ ହରିଲ

େଦୗପଦୀର ପଣ ଥିଲା
ଏକଥା ବି େହଲା ଦୁ  ନାଶ େହଲା
ରୁଧି େର େକଶ େଧାଇଲା ।

ଉପୁଜି ବଢ଼ାsି କାୟା
ହାରsି ଜୀବନ ହାରିକି େଯୖ ାବନ
କି ଭଳି େତାର ଏ ମାୟା ।
ନି ରୀଗଣ ଜାଗ ବାଘ େବେଶ ଛାଗ
କୁ ୀର କାEଣା କାEି

ତପଣ କେର ରୁଧି େର
ଗୁହାରି କରୁଛି अ¤ ଧରି ଏେବ
ବାହାର େମ¸ଛ ସଂହାେର ।
େଦଖାअ େଗା ଏେବ ଚxମୁx େବଶ
ଦି अ େଗା ରଣ ହୁ,ାର
ସମୟ ଆସି ଛି ନାଶି ବାକୁ ଦୁ 
अସହ ଏ अତାଚାର ।
ସvାତେକା_ର अଥଶା¤ ବି ଭାଗ ଛାତ
ଫକୀରେମାହନ ବି ଶବି ଦାଳୟ ,
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ଆଜି ବି अେନକ ପି ପାସୁ ରାiସ

ରାiସ ମାରି ଛି ସvାହାନ କରୁଛି

ା

ଦୁ ଃଶାସନ ରେ େକଶ ପଖାଳି ବି

ତା କାମ ରୁେର ବାzି ।

ତ
ିକ

େକାଟି ବେ¤ ରiା କଲ ।

ନ କେର େକେତ ସରଳ ଜୀବନ

ବାସବି ହାର ,ବାେଲଶର

ଇ
-ପ

अsଯାମୀ ଡାକ ଆକୁ େଳ ଶୁଣିଣ

ବାପି ନି ସି ଂ

ଆ

ହ
ାନ

ଦୂ ରଭାଷ : ୯୯୩୭୮୨୦୮୩୧
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ପହି ଲି ଆଷାଢ଼ ବଷା ଛି ଟା
ତମ କଥା ମେନ ପେକଇଦି ଏ ପହି ଲି ଆଷାଢ଼ ବଷା ଛି ଟା
େପମି କାପଣ ବଖାେଣ ତମର ପହି ଲି ଆଷାଢ଼ ବଷା ଛି ଟା

ଲiGୀଧର ସି ଂ

ଛତାତେଳ ଓଦାେହାଇ କି अଧା ବାଟସାରା ଖାଲି ଥ*ା ମଜା
ପାଣି ଛଟା ମେନ ପେକଇଦି ଏ ପହି ଲି ଆଷାଢ଼ ବଷା ଛି ଟା
ଦି ହମନ ଓଦାେହଇ କି େପମ ରାତି ସାରା ହାଇ ଚମକା ନି ଦ
ଓଦା ସG Âତି ମେନ ପେକଇଦି ଏ ପହି ଲି ଆଷାଢ଼ ବଷା ଛି ଟା
ଝକା େସପେଟ ବଷାପେଡ ଝରି ଝକା ଏପେଟ ହଉଛି ଝୁ ରି
ହଜି ଲା େପମ କାହାଣୀ ବଖାେଣ ପହି ଲି ଆଷାଢ଼ ବଷା ଛି ଟା

ତ
ିକ

ା

େମାକଥା ମେନ ପେଡ କି ଛୁଇଁେଲ ପହି ଲି ଆଷାଢ଼ ବଷା ଛି ଟା
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ସG Âତି ତମର ରଖିଛି ସାଇତି ଏ 'ଲiGୀଧର' ଯତନ କରି

ଇ
-ପ

अଁଳାପାଳ, ଗରଡି ହି, ବାେଲଶର

ଆ

ହ
ାନ

୬୩୭୦୦୨୬୮୦୫
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ମିଳିଯାଆsା କି େସହି
େଖାଜି ବୁ ଲୁ ଥାଏ ମଁୁ ଗହନ ବନେର ଗଭୀର ମନେର
ମି ଳି ଯାଆsା କି େସହି ପୁରୁଣା ସG Âତି ସାଇତି ରଖsି ପାଖେର।

ପଶାs ବହGା

ଆଜି ବି ଝରୁଛି ଲୁ ହ ଲୁ େଚଇବି େବାଲି ପାେରନା ଲୁ େଚଇ
େକଜାଣି କାହZକି େଯେତ ବୁ ଝାଇେଲ ବୁ େଝନା ଏ ଆଖି ଦୁ ଇ।

ବୁ େଝନା ଏ ମନ ସେହ ନାହZ ଏ ମନ ପାଗଳ କରିଦି ଏ େସଦି ନର କଥା
େଯଉଁଠି ଥିଲା େସ ଥିଲି ମଁୁ ସାiୀ अଟsି େସହି ବନ ଆଉ ଲତା।

କି ମିତି ଜାଣିବି ତା ପାଖକୁ ଯି ବି ନା ଯି ବିନି ମେନ ମେନ ମଁୁ ଭାବୁ ଛି ।

ଧଯର ସି ମା ଗଲାଣି ଟପି କି ମିତି କହି ବି କାହାକୁ
ଲାଜବି ଲାଗୁଛି ମନର େବଦନା

ଇ
-ପ

ତ
ିକ

ା

କହି ବାକୁ କାହାକୁ ।

ଆ

ହ
ାନ

ପଲାଶପୁର, େଖା}ା
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ବାଜପiୀ
ଏକା ଏକା ଉେଡ ଉ{ ଆକାଶେର iୁଦ ପiୀ ସାଥୀ ଛାଡି ,
ତୀÅ ଦୃ ି ଧରି ଲi େଭେଦ ପୁଣି ଶି କାର ପଛେର ପଡି ।

ବି ନୟାନE
ବhସ

ମୃତ ଜୀବ େକେବ ନ କେର ଭiଣ ଜୀअsାକୁ ଧରି ଖାଏ,
ଝଡ଼ ଆସି ଗେଲ अତି ଉେଚ ଉେଡ କାହZ ଖାତି ର ନ ଥାଏ।
ନୀଡ଼େର ନରେଖ େକାମଳ ଘାସ େସ କକି ତ ଶଯା ତାର,
ଏହି ପା େଗାଟି ସଦଗୁଣ ବାଜ ପiୀଠାରୁ ଶି ଖିବାର।

ଲi ିର କରି ହାସଲ କରି ବା ବିବା େଯ ସEିହାନୁ ।
अତୀତକୁ ଛାଡି ବ_ ମାନ ସଦ ଆେବାରି ବା ଦiତାେର,
ସମସା ଆସି େଲ ସଖୀନ େହବା अା ଭିଡି ତା ଆଗେର।

ତ
ିକ

ା

ସହେଜ ମି ଳିବା େକାମଳ ଆରାମ ସଦା ଦୁ ଃଖର କାରଣ,

ଆ

ହ
ାନ

ଇ
-ପ

ବି େବକ ବୁ }ିର ଆତGଶି ବେଳ ବିବା ସଂସାେର ଜାଣ।
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ଆତGହତା କାହZକି !
ସମୟ ଚକେର ଜୀବନର ଯାତା େକମି ତି ରହି ବ ିର,
ଉÆାନ, ପତନ, ସୁଖ ପେର ଦୁ ଃଖ अନୁ ଭବ େହବ ଚି ର।
ଦୁ ଃଖ ବି ନାକି ସୁଖର ମହତ ପାରି ବକି େକହି ବୁ ଝି ,

ପ,ଜ କୁ ମାର
ମuଳ

ଯଣା ପର
ୂ ି େଲ ଆନE େଭାଗିବ ଜି ତି ଯି ବୁ ସବୁ ବାଜି ।
ଜୀବନ ଥିେଲ ସମସା ବି ଥିବ ମୃତୁ ନୁ େହଁ ତାର ନି ୟତି ,
କମବୀର ସାଜି ସମାଧାନ କର ଆତGହତା କର କାହZକି!
ଜୀବନ େତାହର ଦୁ ଲଭ अଟଇ ବହୁ ତପସାର ଫଳ,
ନ ହାରି ଏହାକୁ ଜୀଇଁବାକୁ େହବ େଦହେର େଗାଟାଇ ବଳ।
େକମି ତି ଯି ବୁ अନାଥ କରି ତା,ୁ ତୁ ଟାଇ ସଭି, ସପନ।
ବିବା ପାଇଁ ସ¢ଷ ଜରୁରୀ ପେଛ ମି ଳୁ େଯଉଁ ପରି ଣତି ,
କମ ବୀର ସାଜି ସମାଧାନ କର ଆତGହତା କର କାହZକି !
ଜନନୀ େତାହର ଧରି ଥିଲା ଗଭେର େତାର ସବୁ ଯଣାକୁ ସହି ,

ତ
ିକ

ହ
ାନ
ଆ

ସବୁ ସହି ଯାଇ ସୁଖ ବାୁଥାsି ନି େଜ ପେଛ ଲୁ ହ ପି अsି ।

ଇ
-ପ

ଭାବି ଛୁ କି େକେବ ତ ପି ତା, େବଦନା ତଥାପି େସ ଥକି ନାହଁ ାsି ,

ା

େତାର ସମସା କି େସ ଯଣାଠାରୁ अସହ ଆତGଦାହ କରୁ ତା,ୁ ଲୁ ହ େଦଇ।

ଆହାନ ଇ-ପତି କା ସୂ ! ନି ଃଶୁ$ ବି ତରଣ େହତୁ ଡା େଜାତି ପସାଦ ପ*ନାୟକ, -ାରା ପତି .ି ତ ଓ ପକାଶି ତ
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ଆତGହତା अେଟ କାପୁରୁଷ ଲiଣ େଯ ସମସାକୁ ଡରି କରsି ,
କମବୀର ସାଜି ସମାଧାନ କର ଆତGହତା କର କାହZକି !
େପମି ଛାଡ଼ି ଗଲା, अଥ ହରିଗଲା ଏତ ପୁଣି ମି ଳିଯିବ,
ପାଇଥିବା କାୟା େଫରିବକି ଆଉ ଥେର ଯଦି ଶବ େହବ।
ଆସି ଥିଲୁ କି ଜନG ସାେଥ େନଇ ଆଜି ହେରଇକି ଭାuିପଡ଼ୁ,
କମ ବଳେର ପୁଣି ପା େହବ ଏ ସମୟଟା ଚାଲି ଯାଉ।
ନି ଜକୁ କାହZକି ଦୁ ବଳ ଭାବି ଏ ନି Eନୀୟ ପା େନଉ ବାଛି ,
କମବୀର ସାଜି ସମାଧାନ କର ଆତGହତା କର କାହZକି!
ସମସା ସରି ବ ଭାବି ସି ନା େକହି ନି ଏ ଏ ଚରମ ନି y_ି,
େହେଲ ଚି sା କରିଛ କି ପରି ବାର େଭାେଗ େକଉଁ ଦୟନୀୟ ିତି ।
େପରଣାର େଜାତି ହୃଦୟେର ଜାଳି ପାଦପକା ଲi ପାଇବାକୁ ।
କି ଏ ରହି ଯାଏ କି ଏ ଛାଡ଼ି ଯାଏ କEନର ନାହZ ପେୟାଜନ,

ତ
ିକ

ା

କମ ଯଦି େତାର ନି £ପଟ ଥିବ ମି ଳିବ ନି ିତ ତ ଲ½ ସାନ।
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ଯଦି ନି ରାଶାର ବାଦଲ ଢା,ି େଦଇଛି ଆଶାର ନୂ ଆ କି ରଣକୁ ,

ଇ
-ପ

ବଡ଼ପାହି , େଭାଗରାଇ, ବାେଲଶର।

ଆ

ହ
ାନ

ଦୂ ରଭାଷ- ୭୭୪୯୯୩୬୬୮୧
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ସହରର ମିଜାଜ
ଦି େନ ସହରର ମି ଜାଜ
ବି ଗିଡ଼ି ଗଲା

ସିG ତା ପxା

ଭାବି ଲା ,
ଆଜି अଠଚାଳି ଶ ଡି ଗୀ ତାତି େର
ସି େଝଇବି ସହରବାସୀ,ୁ ।
अପରାହvେର ଡାକି ଆଣିଲା
ଯି ଏ େଯଉଁଠି ପାରି େଲ

ବଷା ବି ନି }ୁ ମ େଛଚି ଲା

ନି ଜ ନି ଜକୁ

ଘର, ବାଲେକାନି , କାର,

ଆଡଜ୍ କରି େନେଲ

େସନ୍....

େସଦି ନ ଗଁାରୁ

ଯି ଏ େଯଉଁଠି ପାରି େଲ

ସହରକୁ ଆସି ଥିବା େଲାକ

ଆଉଜି ଗେଲ

ଖାଲି ଯାହା ଡହଡହ ଖରାେର ସି ଝିେଲ

ଗଁାକୁ େଫରୁଥିବା ବସ୍

ସହର ରାଗିଗଲା ।

ଖାଲି ଯାହା

ା

କଳାହାxିଆ େମଘକୁ

ଆ

ହ
ାନ

ଇ
-ପ

ତ
ିକ

ଚାରି ଘା ଫସି ରହି ଲା
ସହର ରାଗିଗଲା ।
ଆହାନ ଇ-ପତି କା ସୂ ! ନି ଃଶୁ$ ବି ତରଣ େହତୁ ଡା େଜାତି ପସାଦ ପ*ନାୟକ, -ାରା ପତି .ି ତ ଓ ପକାଶି ତ

Listen to Odia Podcast on https://anchor.fm/aahwaan

ଏସି , କୁ ଲର, ପ®ା

Aahwaan.com

119

ଆହାନ ଇଇ-ପତି କା,
କା, ସାଦଶ ବଷ, अମ ସଂଖା,
ସଂଖା, अଗ ୨୦୨୨

Magazine Downloaded from www.aahwaan.com

ଦି େନ ସହର
ପୁଣି ଡାକି ଆଣିଲା
ହାଡ଼ଭuା ଶୀତକୁ
ଗାଡ଼ି , ମଟର, ଧଳ
ୂ ି ଧଆ
ୂ ଁେ ର
ଶୀତ ଖxିଆ ଖାବରା େହଲା
ଆଉ ରାତି େଦଖି
ସହର ବାହାେର
ଗଁା େଲାକ, ଉପେର ସବାର େହାଇଗଲା ।
ଚି କ୍ ଚି କ୍ ରାaାଘାଟ,େଦାକାନ ବଜାର
ସପି u ମଲ

ସହରକୁ ଖାତି ର କେଲନି

ସବୁ କି ଛି େହାଇଗଲା

ସହର ରାଗିଗଲା

ଏେବ ଗଁା ଖୁସି

ଆଉ ଗଁା ମୁହଁା େହଲା

ସହରବି ଖୁସି

ଗଁାର ସବୁ ଆେଡ଼

ଗଁା ଆଉ ସହରକୁ େବଶି ଯାଉନି

େକାଠାବାଡ଼ି , ବସ୍, ଟକ୍

ବରଂ ସହର ଚାଲି ଆସୁଛି
ଗଁା ଭିତରକୁ ।

ତ
ିକ

ା

ପାଇକପଡ଼ାପାଟଣା
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ସହରି ଆ ଆଉ

ଇ
-ପ

ନରସି ଂହପୁର, ଜି କଟକ

ଆ

ହ
ାନ

େଫାନ୍ ନbର ୯୮୬୧୪୮୧୯୨୧
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ତି େନାଟି ଏକପଦୀ
ଶାବଣୀ
'''''''''''''''''''''''''''''''''

ସୁବତ କୁ ମାର
ପଧାନ

ମନ ସି Eୁକେର ଲୁ ଚାଇ ରଖିକି
େଗାପନ ଠି କଣା ତାର
ନି ରିମାଖୀ ଝି अ ଶାବଣୀ ସୁEରୀ
ଭିଜୁ ଥାଏ ବାର ବାର।

ତୁ ମ ଗଁା

"""""""""""""""""""""""""""""

"""""""""""""""""""

ତୁ ମ ଗଁା େପାଖରୀ କଇଁ ଭୃ ଣ ଧରି

କାଦୁ ପଚ ପଚ ତୁ ମ ଗଁା ରାaା

ସାଜୁ अଛି ମହା ସତୀ
ମେନ ପଡି ଯାଏ ପୁରୁଣା ଦି ନର
ପଣୟର ମି ଠା ଗୀତି ।

ପାଟ ବି ଲ ବନ େଯେତ
ଆପଣା ଆପଣା ଲାେଗ ତୁ ମ ଗଁା
ଆନମନା କେର େମାେତ ।

ତ
ିକ

ା

େଗାପୀବଲB ଭପୁର, େକାଶଳା
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ତୁ ମ ଗଁା େପାଖରୀ

ହ
ାନ

ଇ
-ପ

अନୁ େଗାଳ, ୭୫୯୧୩୦

ଆ

େମା - ୯୮୬୧୯୭୦୪୧୮
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ଶାବଣୀ
ବଡ଼ अଝଟିଆ अଭିମାନି ନୀ
େଯେତ ବୁ ଝାଇେଲ ଜମା ବୁ େଝନି

ସତନାରାୟଣ
ମି ଶ

अବି ରତ ଝେର ଆଖି ରୁ ପାଣି
ବାହୁନି କାEୁ ଛି ଶାବଣୀ ।
ମଥାେର ଥିେଲ ବି େମଘ ଓଢଣୀ
ପି ୟ ଆଷାଢ଼ ତା ଯାଇଛି ଚାଲି

ନାକେର ବି ଜୁଳି ହୀରା ବସୁଣି

ପାରୁନି ପି ୟକୁ ମନରୁ ଭୁ ଲି

ସାତ ରଂଗୀ ପାଟ ଇE ସାୟକ

ଏଗାର ମାସର ବି େlଦ ପତୀiା

ଜମା ତାକୁ ଭଲ ଲାଗୁନି
ବାହୁନି କାEୁ ଛି ଶାବଣୀ ।

ବାହୁନି କାEୁ ଛି ଶାବଣୀ ।
ଝି ,ାରୀ ବଇଁଶୀ ମୂ{ନା ସୁର
େବu ହୁଳହୁଳି େକଁ କଟର
େମଘ ଘଡ଼ ଘଡି େତଲି uି ବାଜା
ମନକୁ ମେନଇ ପାରୁନି

ଆ

ହ
ାନ

ଇ
-ପ

ତ
ିକ

ା

ବାହୁନି କାEୁ ଛି ଶାବଣୀ ।
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ଏେବ ବି ପାଉଛି ଭଲ
ପଶv କେର ଆଜି େସ ଦୂ ର ଜହvକୁ
କି ଏ ହବ େତା ପରି ...

ଶାsନୁ କୁ ମାର
ରାଉତ

େତା େଦେହ କଳ, େମା ମେନ ତୁ अଛୁ
ବୁ ଛି ତେତ ମଁୁ ଝୁ ରି.....!!

ମନ ଉପବେନ େକେତେଯ ତଟିନୀ
अେଲଖା ଗପକୁ ସାଉଁଟି ରଖିଛି

ଝଡି ଗେଲ ତୁ ମ ପାଇଁ

ଏ ଜଜରିତ ହୃଦୟେର

अବ ଯଣା ଯଣାେର ରେହ

 ନି yାପ ଥିଲା ମନ େମାର
ନି ମଳ

ପାରି ଲିନି େକେବ କହି ......!!!!!

ସପନେର ତେତ େଦଖୁଛି ମଁୁ ନି ତି
କରୁଛି େକେତ େଯ େଗଲ

ଗଲାଣି କବର େହାଇ

ଏ କାୟା ଜୀବେନ ତୁ ଥିଲୁ अଛୁ

ପାଶାଳାର େସ େକାଠରୀ ଭିତେର

ଏେବ ବି ପାଉଛି ଭଲ

ଆଜି ବି ରହି ଛି ଚାହZ.....!!!!

ତେତ ଏେବବି ପାଉଛି ଭଲ ......!!!!!

ତ
ିକ

ା

ଭାବନା ରାଇେଜ ଥିଲୁ अଳ,ାର
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ଆଜି କଳ,ିତ କାହାଠାେର......!!!

ହ
ାନ

ଇ
-ପ

ପାଟରuା,ଯାଜପୁର

ଆ

୯୮୬୧୭୫୬୧୯୮
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ରାiୀ,
ରାiୀ, ରiା ଓ ମଁୁ
ଥେର ଥେର ଭାେବ ,
େକେବ େକେବ ଦୁ ଶାସନ ସାଜି

ଦି େନଶ େମେହର

େଶଷେର ଜଗନv ାଥ ସାଜି

ଜଳs ଉଦାହରଣ।

ହାତେର ପୁଣି ରାiୀ ବାzିବି ,

अେନକ ନି ରୀହ ନି yାପ

ପୁଣି ମaି: ଭି ତେର

କଳ,ହୀନ କଳି କା ମାନ,ୁ

अେନକ,ୁ ଉଲଗv କଲାପେର

iତ ବି iତ କରି ତା, ହୃଦୟକୁ ଭାuି

ଆଜି ରiା ବzନ େର

ଚୁ ର୍ ମାର୍ କରି େଦଲା ପେର

ନି ଜ ଚରି ତକୁ iଣିକ ପାଇଁ

ଆଜି ଭଉଣୀ ର ସୁନା ଭାଇେଟ ସାଜି

ବଦେଳଇ େଦବି ।

ହାତେର ପବି ତ ସକର ପବି ତ ବzନ

ହଁ ଚରି ତ!

ବାzି େହବାକୁ ଯାଉଛି ,

ମଁୁ ବା େଗାେଟ ପୁରୁଷ,

ସତେର େକେତ ଚରିତବାନ ମଁୁ

ଚରି ତ କଣ େଲାଡ଼ା େମାର।

େକେତ ସl , େକେତ ପବି ତ ମଁୁ

ମାଲ କହୁଥିବା ଏହି ଓଠ

ସତେର େକେଡବଡ ନି ଲଜ
 େଟ ମଁୁ ।

ହ
ାନ

ପଳାସ, କଳାହାxି।

ଆ

ହାତେର ରାiୀ ବାzି ସରିଲା ପେର

ା

ପତି ଶୃତି େଦବା ଏକ ଲା ର

ତ
ିକ

ମଉେଳଇ େଦଲା ପେର

ଇ
-ପ

ରାiୀ ବଦଳେର ରiା କରି ବାର
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ଆମ ଗାଆଁମାଟି ମହୁଲଭଟା
ଆମ ମାଟି ମା

ମହୁଲଭଟା

ଗାଆଁ ଦି ଶଇ ସୁEର
ଲେ,ଶି ରୀ ମା

କୁ ମରଲାଲ ରଣା

ଇ େଦବତୀ

ଭାଗ ରଚି ଛି ସଂସାର
ନୂ ଆପଡାର

ପାଶେର େଶାଭା

େଘରି अଛି ରାଜପଥ
ମାଟିରୁ ଗଢି

କୁ ାର କୁ 

େଦଖାଇଦି अsି ବାଟ
ଦୁ ନି ଆ ଭରି

ମାଟିର କି ସମ ସାଜି
ଗଠନ କେର

ଉବର ମାଟି

ଇ
-ପ

ତ
ିକ

ା

ବି ରି ସାରୁ ମୁଗ अଜk 
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କଲପି अଛି

ଆ

ହ
ାନ

ମହୁଆଭଟା, ନୂ ଆପଡା
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अଦଭୁତ ସମୟ
ସ ସମେୟ ଚାଲି ବି ମଁୁ ବହୁଦୂ ର,
ସେଫଣି ପରି ଏଜି ବନ େମାର

ଭବାନୀ ଶ,ର
ଦାଶ

ଆଜି କ¸ ାs ମଁୁ ହି ତଥାପି ଥକି ନି,
अମୃତ ଚାହଁୁ ଛି ଲiେଳ େମାର।
କକି ତ େବାଲି ଡରି ମଁୁ ଯାଇନି ,
ଜାଣିଛି ଏ ଜୀବନ ପଥ ଶୄuମାଳ
अଞେନୟ ସାଜି ଲ¢ିବି ମଁୁ ତାକୁ ,
େଯେତ ଥାଉ अବା ଝଡ କଷଣକାଳ।

ପ!
ୂ ି ମା ସମେୟ େଦଖାsି अତୀତ
अମାବାସା କାେଳ ଆଲୁ अ ଲି ଭାଇ,
ଦୁ ର େହାଇଥାsି ଆତGୀୟ ସେମତ।

ପି ତାମାତା, ପଣ
ୂ  ତପ ବେଳ
ଏ ଧରାପୄେ. େଦାହଲB ା ହୄଦେୟ,
ବଂଚି ବି ମଁୁ ପଣ
ୂ  କମ ବେଳ।
अଧି ରତା अବା ବାଧି ଆସୁ େଯେତ,
अିରତାକୁ କରି ବି ମଁୁ ଜୟ
ଏ ମହୀମxେଳ ସମୟ ସରି େଲ,
ଲୀନେହବି ନାଥ ନ କରି ଭୟ।

ତ
ିକ

ା

ଠି କଣା-େଗୗରାେଦଇପୁର, େକାଦଳା, ଗଞାମ
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ମଣିଷ ପକୃ ତି େଯ अତି अଦଭୂ ତ,

ସଂସାର ମାୟାେର ଜନମି ଛ ମଁୁ ହି ,

ହ
ାନ

ଇ
-ପ

ଓଡି ଶା, ୭୬୧୦୩୨

ଆ

୯୦୧୯୮୯୬୭୯୬
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ଗୁରୁ ହZ ମuଳମୟ
ଗୁରୁ ହZ ସବତ ଶୁ} େଜାତି ମୟ
ଗୁରୁ େଦେହ ନାରାୟଣ

ମେନାରqନ
ସୁରୁଜାଳ

ଗୁରୁ ତାଣକ_ା ସଚରାଚରେର
ଗୁରୁ ମuଳ କାରଣ।

ଗୁରୁ ମାତା ପି ତା ସଖା ସେହାଦର
ଗୁରୁ ସବିତି ପଳୟ ଉÉ_ି

ଗୁରୁ ମ ତ ଯ ଭି ସି }ି

ଗୁରୁ ସୟଂ ଭଗବାନ

ଗୁରୁଟି ସକଳ ଜାଣ।

ଗୁରୁ ନାମ ଠୁ ଳ ଭର ସbଳ
ଗୁରୁ ଜଗତ ଜୀବନ l

ଗୁରୁ ହZ ହାଲୁ କା ପୁଣି ଓଜନି ଆ
ଗୁରୁ ନି ରାକାର େତଣୁ

େସହି ନାମ େଗାଟି अେs ସୁଧା ସାର

ଗୁରୁ ସବସାର ନି େବଦ ପୁରୁଷ

ଭଜି େଲ ତୁ ଟଇ ଭୟ

ଗୁରୁ अଣୁ ପରମାଣୁ l

ଗୁରୁ ଭଗବାନ अଭି ନv ନୁ ହsି

ଇ
-ପ

ତ
ିକ

ା

ଗୁରୁହZ ମuଳମୟ l

ଆ

ହ
ାନ

ଆଇଁଲାପାଲି, ଧମା, ସbଲପୁର
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ଆମ ତି ରuା
ଆମ ତି ରuା....
ତି ନି ରuେର େସ େହାଇଛି ରuା ।
ପଥମ ରu େଯ ହୁଏ ନାରuୀ

ରାେକଶ ମୁଦୁଲି

ବଳି ଦାନର ପତୀକ େସ ଦି ଏ ସୂଚାଇ ।
ମେନ ଭରିଦି ଏ େସ अେନକ ସାହସ
ନି ଃସ ାଥ ଭାବନା ମେନ କେର ପେବଶ ।
ଦି ତୀୟ ରu େଯ अଟଇ ଧଳା

େଶଷେର ରହି ଲା ସବୁ ଜ ରu
ବି ଶାସ, ଉବରତା ଓ ସମୃ}ି ଦଶାଏ ତୃ ତୀୟ ରu ।
ମଧ ଭାେଗ अବିତ ଚକ अେଟ अେଶାକ ଚକ

ତ
ିକ

ା

େସ ଚକକୁ କହୁ ଆେମ ଧରମ ଚକ ।

ଆ

ହ
ାନ

ଇ
-ପ

କରୁଥିଲୁ ଗବ କରୁअଛୁ ଗବ ସଦା କରୁଥିବୁ ଗବ ଆେମ
ତି ରuାକୁ ଧରି ଭାରତ ମାଟିକୁ ମାରୁଥିବୁ ମaକେର ଆେମ ।
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अହି ଂସା अ¤କୁ କରି ପେୟାଗ ବି େଦଶୀ ଶତକୁ କରି ବୁ ବି ତାଡି ତ
ଶାsି ର ମାଗକୁ ଗଢି େଦବୁ ଆେମ अରାଜକତାକୁ କରି ନି ପାତ ।
ଲi େହବ ଆମ ନାରୀ ସନମାନ ନାରୀ ପଗତି
ନି ରାପେଦ ନାରୀ ଭମଣ କରି ବ ଦି ନ େହଉ ବା ରାତି ।
ହତାଲୁ ନ ସୀମା ବି ବାଦ ସବୁ କରିବୁ ଦୂ ର
ଭାuି େଦବୁ ଧନୀ ଗରି ବ ଓ ଜାତି ଧମ ପାଚୀର ।
ଚତୁ jkେଗ ଭାରତମାତାର େହବ ପସାରିତ
ନବ କିତ ନୂ ଆ ଆେଲାକ େହବ ଉଳିତ ।

ସାରା ବି ଶେର ଭାରତର ାନ ଉେ{ ରହି ବ ।
ଜାତୀୟ ସଂଗୀତ କରି ବା ଗାନ ତାଳ, ଲୟେର
ଆମ ତି ରuା ଉଡ଼ି ବ ଦି ଲBୀ ଠାରୁ ଗଁାର ଭି ଟା ମାଟିେର ।

ତ
ିକ

ା

ତି ରuା ଉଡ଼ୁଛି େହାଇ ଫରଫର ଜଣାଇ େଦଉଛି ଶାsି ର ପତୀକ

ଆ

ହ
ାନ

ଇ
-ପ

ଭାରତ େଦଶରୁ ଦୁ  ବଦମାସ େଲାକ କରି ବା ନି ପାତ ।
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ବzୁ
Part-1
ଜନG େହାଇ ନଥିେଲ େସ ଏକା ସାଥିେର
କି  ବzୁ ତ ବzା େହାଇଯାଇଥିଲା େସହି ମୁହ_େର

ରାହୁଲ ଚE
ଘେଡ଼ଇ

ଜଣାବି ନଥିଲା ବzୁ େହେବ େବାଲି ଜନG ଜନGକୁ
ବସି ଆେଲାଚନା କରୁଥିେଲ େସଇ ପି ଲାଦି ନ ସG ତିକୁ ।

ପି ଲା ଦି ନର ଲୁ ଚକାଳି େଖଳ ଆଉ ତା
ସହ ପୁଣି େକେତ କଳି ଝଗଡାର େକାଳାହଳ

େଖଳ େଖଳୁ ଥିେଲ େବାଲି କୁ ହsି ଆଜି ବି େସ ସବୁ अଭୁ ଲା ଦି ନ ।

େଖଳି ବା ପାଇଁ ପାଠ ପଢ଼ି ବାର ବାହାନା କରି
ଲୁ ଚି ଆସୁଥିେଲ ସାu ସାଥୀ େହାଇ ଘରୁ ବାହାରି
ପ, କାଦୁ अେର େଦହକୁ କରି ସରି ସରି

ତ
ିକ

ା

।

ଆ

ହ
ାନ

ଇ
-ପ

ଘରକୁ େଫରୁଥିେଲ ଭାରି ଡ଼ରି ଡ଼ରି

ଆହାନ ଇ-ପତି କା ସୂ ! ନି ଃଶୁ$ ବି ତରଣ େହତୁ ଡା େଜାତି ପସାଦ ପ*ନାୟକ, -ାରା ପତି .ି ତ ଓ ପକାଶି ତ
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ଏକ ସାuେର ପଥମ ଥର ଭୁ ଲ କରି
କୁ ହsି ମଁୁ କରି ନି ମଁୁ କରି ନି େସ କହି ଲା େବାଲି
ସଂଜ ବୁ ଡ଼େର ଭୂ ତ ଗପ ଶୁଣି
ରାତି େର େଶାଇଲା େବେଳ ନି ଦେର ବି ଳି ବି ଳାsି ଭାରି

।

Part-2
ଯାଆsି ଏକା ସାuେର ଚାଟଶାଳୀ ପାଠ ପଢ଼ି ବାକୁ
ବାହାନା କରି ଆସsି (ଏକ, ଦୁ ଇ) କହି ଆb େଚାରି କରି ବାକୁ
େଯେବ ଆସsି େଡରି କରି ଚାଟଶାଳୀକୁ
ଗୁରୁଜୀ ଜଗି ବସି ଥାଆsି େବତ ପାହାର େଦବାକୁ

।

ପରଦି ନ କୁ ହsି ଆଜି ଯି ବୁ ନାହZ ପାଠ ପଢି ବାକୁ
େଯେବ ମି ଳିଯାଏ ଦୁ ଇ ତି ନି ଟ,ା ଖ{ କରି ବାକୁ
ପୁଣି ବାହାରି ଯାଆsି ପାଠ ପଢି ବାକୁ

।

ତ
ିକ

ା

େକେବ ହସsି ତ େକେବ କାEsି

ଆ

ହ
ାନ

ଇ
-ପ

ଜୀବନଠୁ େବଶୀ େସମାେନ ନି ଜ ବzୁ ତକୁ ଭଲ ପାଆsି
ଚଗଲା ବୟସେର ଗxେଗାଳ ସହି ତ ଝଗଡା କରsି
ଆହାନ ଇ-ପତି କା ସୂ ! ନି ଃଶୁ$ ବି ତରଣ େହତୁ ଡା େଜାତି ପସାଦ ପ*ନାୟକ, -ାରା ପତି .ି ତ ଓ ପକାଶି ତ
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ଦେଳ ଦେଳ େହାଇ ବzୁ ବzୁ େବାଲାଇ ଚାଳsି

।

ଚଗଲା ବୟସେର କରୁଥିେଲ ଭାରୀ ଦୁ ାମୀ
େଚାରି କରି ଆଣୁଥିେଲ ବାପା, ପେକଟରୁ ଟେ,,ଆେଠଣୀ
ନଟଖଟିଆ ବୟସ େବାହି ଯାଏ ମନ ପାଣି ପବନ ପରି
ସାଇେକଲର ପଛେର ବସି କୁ ହsି ଗଛ ଚାଲୁ ଛି ଚାଲୁ ଛି େବାଲି ।

ଇ
-ପ

ତ
ିକ

ା
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ରାହୁଲ ଚE େଘାେ଼ଡଇ

ହ
ାନ

ଦାxମୁକୁEପୁର, ପି ପିଲି, ପୁରୀ

ଆ

୮୪୫୫୯୫୯୫୯୯
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େଦବଦାସୀ
େଥାପା େଥାପା ଉଷୁମ ର ଯେଥ
େମା ମଥାେର ତୁ ମ ପରି ଚୟର ସ ାiର ପାଇଁ
ଚେକାର ସହ ଚEମାର ସକ

କି ରଣ କୁ ମାର
ମହାsି

ସମa,ୁ ଜେଣଇେଦବାପାଇଁ
ଆଉ ତୁ ମର ଏ ତଥାକଥିତ
ସମାଜେର ସ ୀକୃ ତି େଲାଡ଼ି ବା ପାଇଁ
କି  ହୁଏତ ମଁୁ ତାହା ଚାେହଁ ନା ॥
ସବୁ ବଷା କଣ ଇEଧନୁ ସଜk ପାେର ?
ଆqୁ ଳା ଆqୁ ଳା ରu ସାଉଁଟି
ତୁ ମ ହୃଦୟ अଗଣାେର ବି ିେଦବାରୁ େମାେତ କି ଏ अବା େରାକି ବ ?
ଗମ୍ ଗମ୍ ଝାଳର ଗuାେର ଗାେଧାଇବା
େମା ପାଇଁ େଦହସୁହା େହଲାଣି
ଶରୀରର ପତି ଟି अuପେର

ତ
ିକ

ା

ଭିନv ଏକ କାଳି େର ତୁ ମ ହaାiର  ଫୁଟିଉଠୁ ଛି

ଆ

ହ
ାନ

ଇ
-ପ

ଶି ରାପଶି ରା ସବୁ ବି ଚିତ ମୁଦା େର ନୃ ତରତ
େମାହ ରୂପୀ ମଦି ରା େର ବୁ ଡି ରହି ବା
ଆହାନ ଇ-ପତି କା ସୂ ! ନି ଃଶୁ$ ବି ତରଣ େହତୁ ଡା େଜାତି ପସାଦ ପ*ନାୟକ, -ାରା ପତି .ି ତ ଓ ପକାଶି ତ
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ତ अଭିନୟ ମାତ
ଆଖିେର ଆଜି ବି अସୁମାରୀ ସ ପv
अଥୟ ଉମk ଭଳି अଥଳ ସାଗର େର ବି ନା ଆଶାେର
ତଲB ୀନ େହାଇଯି ବା ପାଇଁ ॥
ପତି ଟି ରାତି ର ଆସର େର
ଏ ଆଖି ଖାଲି ଜଣ,ୁ ହZ ତ େଖାେଜ
ଯାହା अତର ର ବାସvାେର ହୃତEନ ବଢି ଼ ବଢ଼ି ଯାଏ
ରାତି େର ଯାହାକୁ ଛୁଇଁେଦବା ପେର
ବି ଭା େହାମର अଗିv ଠୁ ବଳି ହୁତୁ ହୁତୁ ଜେଳ
ହୃଦୟେର ଜଳୁ ଥିବା େପମର ଶୁ}ପତ
ୂ ହୁତାଶନ
ଯାହା େମାେତ ପତି iେଣ ପବି ତ କେର
ଆଉ େମାେତ ଯାେସନୀ ର ପରିଚୟ ଦି ଏ ॥
େପମ ପାଇଁ ପରିଚୟ େଯ ଜରୁରୀ
ମଁୁ ଭାେବନା
ଶ ମାତେକ େଯ ଚରି ତ ବଦଳି ଯାଏ

ତ
ିକ

ା

ମଁୁ ମାେନନା

ଆ

ହ
ାନ

ଇ
-ପ

ଶରୀରକୁ ଛୁଇଁବା ତ ଭାରି ସହଜ
କି  ଆତGାକୁ କଣ ସହଜେର ଶ କରି ହୁଏ ?
ଆହାନ ଇ-ପତି କା ସୂ ! ନି ଃଶୁ$ ବି ତରଣ େହତୁ ଡା େଜାତି ପସାଦ ପ*ନାୟକ, -ାରା ପତି .ି ତ ଓ ପକାଶି ତ
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ଆଉ େଯ ଆତGାକୁ अନାୟାସ େର ଛୁଇଁ ଚାଲି ଯାଏ
ତା' ପତv ୀ अବା େପମି କା େହବା अେପiା
ତା' ହୃଦୟ ଆସର େର
ବାରାuନା େହବାକୁ ମଁୁ ପସE କେର
କାରଣ
ଦି େଟାପା ଲୁ ହ େବେଳ େବେଳ ସି Eୂର ଠୁ ଭାରୀ ହୁଏ
ନୁ ପର
ୂ ର ରୁଣଝୁଣ୍ ଶ ଶ®ା ଠୁ अଧି କ ହୁଏ
େବନାମୀ ସକ େବଦପାଠ ଠୁ ବଳି ପବି ତ ହୁଏ
ସବୁ ସକର ନାମ ତ ନଥାଏ
ଖାଲି अନୁ ଭବ ଥାଏ
ଆଉ େସ अନୁ ଭବ େବେଳ େବେଳ
ଉଆଁସ ରାତି େର ଜହv କୁ େଦଖାଏ
ଆଉ
େଦବଦାସୀ କୁ େଦବୀ କରି ଦିଏ ॥

ତ
ିକ

ା

େପରକ :- କି ରଣ କୁ ମାର ମହାsି

Listen to Odia Podcast on https://anchor.fm/aahwaan

ଈଶର,ୁ ବି େପମେର ପକାଏ

ଇ
-ପ

ଓ.ପ.େସ-୧ , େଡପୁଟି କେଲÏର , ଗଜପତି

ଆ

ହ
ାନ

େମା-୮୧୪୪୪୧୦୫୭୯
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କହେଲା ମା’
ମା’ ବସୁzରା
ଜନକ ଜନନୀ ପାେଶ େକେତ ଏ ଜୀବେନ ଋଣୀ,
ଜନGଜନGାsେର ତା,ୁ ଆଉ କି ପାଇବି ପୁଣି ।

अହଲା ଦାଶ

ମା' ପୃଥିବୀ ବସୁzରା େକେତ େତାର ପାେଶ ଋଣୀ,
ନ ଜାେଣ େତା ସାେଥ େଭଟ େହବ କି ନ େହବ ପୁଣି ।
ବେi େତାର ନାଚି କୁ ଦି ଆଣି ଛି ଯାତନା େଘାର,
ସହି ଛୁ େସେନହ ଭେର अଳି अଦଳି ତୁ େମାର ।
ବାଳୁ ତ କାଳେର କାେଳ ଲାଗିବ େମା ପାେଦ ପାସ,
ଶୀ अuେର ଆେବାରି ଲୁ େକାମଳ ଶାମଳ ଘାସ ।

ସାu ସାଥୀ େଦଲୁ େମାେତ େଦଲୁ େମା ଭଉଣୀ ଭାଇ ।
ସାଥୀ େଦଲୁ ସuୀ େଦଲୁ , େଦଲୁ େକେତ ଫୁଲ ଫଳ,
େଦଇଛୁ ସାଧବ େବାହୁ, େଦଇଛୁ ବର ଓହଳ ।
େତା ଆକାେଶ ରqାଇଛୁ, େକେତ ରେu ଇEଧନୁ ,
ଶୁଣାଇଲୁ ଶୁ£ କାେନ, େକେତ ସ ନ େତାର ବନୁ ।

ତ
ିକ
ଇ
-ପ
ହ
ାନ
ଆ

ରଖାଇଲୁ ପଲB ୀ କୁ େq, କରି େମା କୁ ଟୀର ଘର ।

ା

ଚଖାଇଲୁ ଶୁ£ କେ ଝରଣାର ସୁଧା ଝର,
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େକେତ ଧଳ
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ବି ଦା େଦଲୁ , ବୁ }ି େଦଲୁ , େଦଲୁ ପାଣ ସାଥୀ ପାେଶ ,
ମତାଇଲୁ େକେତ କାଳ େମାେତ ଯଉବନ ରାେସ ।
ନୟନ ପତି ମା େମାର ନାଚି େଖଳି ଗୀତ ଗାଇ,
ପାେଣ େଦେଲ ଉନGାଦନା େମାହନ ମୂରଲୀ ବାଇ ।
ଆଜି ସବୁ ଛାଡି େଦଇ େଯେବ ମଁୁ ପଡି ବି େଶାଇ,
ଏ ପାଖର ସୁଖ ଦୁ ଃଖ ସବୁ େସ ପାଖେର େଥାଇ ।
ାତି ବzୁ ଦୁ ଇଦx କାEି, େମାେତ ଯି େବ ଭୁ ଲି ,
ତୁ ହି ସି ନା େଶେଷ େକାେଳ ଜାଳି ବୁ େମା ଚି ତାଚୁ ଲୀ ।
ପଚାେର େତାେତ ମଁୁ ଆଜି କହେଲା ମା' ବସୁzରା
ଏ ସଂସାେର କି ଏ ଏହା , ବେର ଏେତ େସvହ ବରି ।

ଆ

ହ
ାନ

ଇ
-ପ

ତ
ିକ

ା
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ଏଇ ଓଡ଼ିଶା ବୁ କୁ େର
କଳାେର ନି ପୁଣ

ଯଶକୀତkମାନ

ଓଡି ଆ ଆମ ସଂ:ୃତି
କାଳି ଆର ଘର

ନି କୁq କୁ ମାର
େଘାଷ

ସୁରୁଜ ମEିର

େକାଣାରକ କଳାକୀତk ।।
ଚତୁ ଧାେମ ପୁରୀ

େଗାବ}ନ ପୀଠ

ନି ଳାନE ସରସ ତୀ
ମଠ ମେଧ ମଠ

अେଟ ସବେଶ.

ଶୀମEିେର ଆାପତି ।।
ଭୁ ବେନଶରେର

ମEିରେର ଲି uରାଜ
ଖାରେବଳ ସG Âତି

ଖxଗିରି ନାେମ

ଦି େଶ କଳାକୀତk ବୀଜ ।।

ରାଜରାଣୀ ପୀଠ

େକଦାର େଗୗରୀ ମEିର
ନEନକାନନ

ପଶୁପiୀ ଘର

ସାତେକାଶି ଆ କୁ ୀର ।।
ଦାରି uବାଡି ତ

ଓଡି ଶା କାଶGୀର

ପକୃ ତି କୂଳକୁ େମାେହ
ସି ମିଳିପାଳେର

ବାଘ ବି ଚରେଣ

ମୁ ଆକାଶ େଯ କେହ ।।
କଟକ ନଗର

ଯା'ର ଇତି ହାସ

କେହ ବାରବାଟୀ ଦୁ ଗ

ତ
ିକ

ା

ପୃ.ାେର ମି ଶିଲା

ଆ

ହ
ାନ

ରାଇବଣି ଆର ଗଡ ।।

ଇ
-ପ

େସଇ ଇତି ହାସ
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ଏ ଉଦୟଗିରି
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ରାଇବଣିଆର

ଦି ଶିଯାଏ ଭଗvaୁପ
अାତ ବାସେର

ପାxବ କାହାଣୀ

ବଖାଣିଯାଏ ତା' ରୂପ ।।
େଖାରଧା ଗଡର

ଲାଲ ର ମାଟି

ନାେଶ ଚxାେଶାକ ପାପ
ଧମାେଶାକ ବାଣୀ

ଜଗେତ କୁ ହଇ

ଏ ଶାsି ଧଉଳି aୁପ ।।
ମEିର ଭା£ଯ

ପକୃ ତି େସୗEଯ

ଆସାଦେନ ଆେସ େଲାକ
ନୃ ତ, ଗୀତ େମଳା

େଦଖି ପାଣଭେର

ଚି ଲିକା, अଂଶୁପା

ହଦ ନାେମ ଦୁ ଇ

ଓଡି ଶା ବୁ କୁ େର ଦି େଶ
ଏକ ଲୁ ଣା ଏକ

ମଧୁର ଲାଗଇ

ଏ ବି ଶବାସୀ, ପାେଣ ।।

ତ
ିକ

ା

ସା-ମାଧବପୁର, େପା-ଲiGଣନାଥ, ଥାନା-ଜେଳଶର,
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ଶତ ଶତ ପଯଟକ ।।

ଇ
-ପ

ଜି ଲBା-ବାେଲଶର, ଓଡି ଶା, ୭୫୬୦୩୨

ଆ

ହ
ାନ

ଭାମଭାଷ : ୮୧୪୪୮୫୧୦୪୫ / ହାଟ୍ସାପ୍ : ୮୦୯୩୬୩୦୭୫୬
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େପମ ପତାରଣା
େପମ ପତାରଣା ଆହା କି େବଦନା
ଭରି େଦଲୁ େମାର ଏହି ଜୀବେନ

ବି ଶଭୂଷଣ ତାxି

ନଥିଲା ଫୁଲ ପତି ଆଶ

ଆସି ତୁ କଲୁ ଜାତ

अଜଣା ବାେଟ ନଇଁର ସମୁଦ ସzାନ
ଚି ହvାମେଧ अଚି ହvା େତା େଚେହରା
ମରୁ ହୃଦୟକୁ କଲା ଶସ ଶାମଳା
େତଣୁ ହଜି ଲା ଏ ମନ େତାରି େପେମ

ପାଇଲି

େପରଣା
କି ା ନି ରାସା ବାଣିେର ହାଣୁଛୁ େମା ଦୁ ଇ
େଡଣା ।

େଦଢ଼ଗଁା, ସି େzେକଲା, ବଲାuୀର

୭୬୭୦୩୫

ଆ

କି ା ନି ରାଶା अନଳ ଢାଳି ଲୁ େମା ସପେନ।

େତା େନଇ ସସି zୁ ଲ¢ିବାକୁ

ା

अକୁ ହା େସ କଇଁଜହv େପମ

ସେରାଣପୁy େକାକି ଳ ଭାଷିନୀ
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ନାaି କଲୁ କହ ତୁ କି କାରେଣ ।

ଆେଗା ଚEମୁଖି ବାଳସୂଯ ବଦନୀ

ତ
ିକ

େତଣୁ ପaାବ ରଖି ଲି େତା ସନିv ଧାେନ

ସମାେଲାଚନା କଲି ଭି अଥେର

ଇ
-ପ

ଚହଟିଲା େମା अsର ଯାକ

ପଥମ େଦଖା ଗୁରୁଶି ଷ େମେଳ

ହ
ାନ

େତା ଗୁଣ ଚରି ତ ବାସ
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ଆମ ଜୀବନ
ଆମ ପରି େବଶ ଆମ ଜୀବନ
ତା' ସୁରiା ଆେମ କରି ବା ଆଗ ,

ସାଇ ପସାଦ ସାହୁ

େକେବ େହେଲ ଗଛ କାଟିବା ନାହZ
ସମa,ୁ ଏକଥା େଦବା ବୁ େଝଇ |

ବନମେହାhବ ଆେମ ପାଳି ବା

ନ ମାନି ବ ଯି ଏ େଦବାେର ସଜା

ଗଛଟିଏ ଆଣି ଲେଗଇ େଦବା,

ବୃ i ତ ଆମର ପରମ ମି ତ

ଘର ଓ ବାହାେର ଗଛ ଲଗାଇ

ତା' ସହି ତ ଆେମ ସଦା ଜଡି ତ |

ପକୃ ତି ର େଶାଭା େଦବା ବଢାଇ |

େସ େଶାଭାେର ଆମ ମନ ଭରି ବ
ସବୁ अବସାଦ ଦୂ େରଇ ଯି ବ,
ନି େରାଗ ଜୀବନ କରି ଯାପନ

ଇ
-ପ

ତ
ିକ

ା

ସୁଖେର କାଟିବା ଆମରି ଦି ନ |
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ବୃ i େଦବତା,ୁ କରି ବା ପଜ
ୂ ା

ଆ

ହ
ାନ

ସି େzେକଲା , ବଲାuୀର
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अsିମ ଇିତର ସzାନେର
ଜୀବନ ଚାେଲ ଠି କ୍. କାଘା ପରି ,
କାଳଚକ ଘା ବେଢ, େବଳ ଯାଏ ସରି।

ଆଦି ତ ମହାପାତ

କାଳଚକ େପେଶ ଏଠି ଜୀବନର ଚକି ,
େସ ଚକି େର େପଶି ହୁଏ, ମଣିଷ ନି ଇତି ।
ମଣିଷ ଚାେହଁ ସଦା ସୁଖର ଜୀବନ,
ତଥାପି େସ ସୁଖ େକେବ ନୁ େହଁ ତା’ अଧୀନ।
େକେବେକେବ ଭାେବ େଯ, େସ ଜୀବନ ହାରି ବ,
ଜୀବନ ହାରି େଲ କି େସ ସୁଖ ବା ମି ଳିବ ?

ତା ପାଇଁ ଏଠି अଛି अେନକ ବାଟ ରହି ।
अଛି ପୁଣି ଏଠି ଜୀବନ ଜୀଇଁବାର ବାଟ,
େସ ବାେଟ ଚାଲି େଲ, ସୁଖ अବଶ ମି ଳିବ ସuାତ।
ଜୀବନ ବେହ, ସେତ अବା ଏକ अକୁ ଳା ନଈ,
ଜୀବନ ଜୀଇଁ ଏ ନଈ ପାର େହବାକୁ ହZ ଥାଇ।

ତ
ିକ
ଇ
-ପ
ହ
ାନ
ଆ

ନାମ अେଟ ଯାହାର “େମାiଦ ଡuା”

ା

ଏ ନଈର ଘାେଟ ବzା େଗାେଟ େଛାଟ ଡuା,
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ଏ ଡuାେର ଜେଣ େତେବ ହZ ପାର େହବ,
େଯେବ େସ ଶାsି ର ପେଥ अଗସର େହବ।
ଶାsି ର ପଥ ଠି କ୍ ଏକ ଧମପଥ ପରି ,
ପେଥ ପେଥ ରହି अଛି େକେତ अବା अରି।
अରି େବାଲି େକେବ େହେଲ ନଡରି ତାହାକୁ ,
ହରି, ନାମ ଜପି ଜପି ସାମvା କେର ତାକୁ ।
େଯେବ ଏ अରି ତା’ଠୁ ପରାଜି ତ େହବ,
ଶାsି ର ପଥ େସ ନି େ େଖାଜି ହZ ପାଇବ।
ପୁଣି େସ ଶାsି ର ପେଥ अଗସର େହବ,
ମଶାଲ ସାଜି ସଭZ,ୁ େସ ମାଗ େଦଖାଇବ।
େସ ମାଗର अେs अs ଘଟାଇ ତା’ ଜୀବନ,

ତ
ିକ

ା
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ଯହZଠାେର अବିତ ତା’ର ଈିତ େମାi-ାନ।

ଇ
-ପ

ଗାମଶୀ କେଲାନି , େକEୁ ଝରଗଡ, େକEୁ ଝର, ୭୫୮୦୦୧

ଆ

ହ
ାନ

େଫାନ୍- ୭୩୭୭୭୩୯୫୦୫
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ଖାଦ େସvେହ ବzା ଖାଦକ
ଆଫି କାର ତୃ ଣଭୂ ମି ସାଭାନv ାେର
େକେତ େଯ ଘଟଣା ଘେଟ,

ରାଧା େମାହନ

ଖାଦ ଓ ଖାଦକ ମେଧ ଘେଟ ଥେର

ପଜ
ୂ ାହାରୀ

ବି ଚିତ ଘଟଣା େଗାେଟ l (୧)
अସହ ଗୀଷେମ ଖରା େବେଳ ଦି େନ
ସି ଂହୀ ତା' ଛୁଆକୁ ଧରି ,
ବାହାରି ଲା ସି ଏ ପାଣି अେନଷେଣ
ଉhାହ ତା' ମେନ ଭରି l (୨)

େବେଗ ଯାଉଥିେଲ ଧାଇଁ,
କି  ଆେଖପାେଖ ନ ପାଇଲା ସି ଂହୀ
ଜଳାଶୟ େଗାେଟ କାହZ l (୩)

ଭୂ ମି ଯାଉଥିଲା ତାତି ,
େସ ତାତି अସେହ ସି ଂହ ଶାବକର
ଥରି ଉଠୁ ଥିଲା ଛାତି l (୪)
କ ପାଇ ଭୂ ମି ପେର ସି ଂହଛୁଆ
ପାରି ଲାନି ଆଉ ଚାଲି ,
ସି ଂହୀ ଲi କଲା େଫାଟକା େହାଇ ତା'
ପାଦ ପଡ଼ି ଲାଣି ନାଲି l (୫)
ଦୂ େର ଥାଇ ଦsାହାତୀ ଟିଏ ଏହି

ଇ
-ପ

ଆ

ପାଣପେଣ ଡ଼ରୁଥିଲା l (୬)

ହ
ାନ

ଆସି ବାକୁ କି  ସି ଂହୀ ସଖକୁ

ତ
ିକ

ା

ଦୃ ଶ ଲi କରୁଥିଲା,
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ତଥାପି କାହZକି େକଜାଣି େସ ମନୁ
ଡ଼ରଭୟ ସବୁ ଛାଡ଼ି ,
ସି ଂହଛୁଆ କ େଦଖି ନ ପାରି େସ

ସି ଂହଛୁଆ ପାଇଁ ବଢ଼ାଇେଦଲା େସ

ସହସା ଆସି ଲା ମାଡ଼ି l (୭)

ଶରଧାେର ତା' ଶୁକୁ ,
େଟକି ଆଣି ତା'କୁ ଧରି ଲା ଯତେନ

ସି ଂହୀ େଦଖି ତା'କୁ ଗଜନ ଛାଡ଼ି ଲା

ଆଉଁସିେଦଲା ମୁxକୁ l (୧୧)

ତା' ପାଖକୁ ଗଲା ଧାଇଁ,
ଦsା କବଳରୁ ଜଗିଲା ତା' ନି ଜ

ଦsାହାତୀ ର ଏ ଆଚରଣ େଦଖି

ଛୁଆ ପାଣ ରiା ପାଇଁ l (୮)

ସି ଂହୀ ହୃଦ ତରଳି ଲା,
ଖାଦ-ଖାଦକ ର ସକ େସଇଠି

କି  େସ ଛୁଆକୁ ଚାହଁୁ ଥାଏ ଦsା

ବzୁ ତାେର ବଦଳି ଲା l (୧୨)

େସvହୀ ମାଆ ଟିଏ ପରି ,
ଖରାେର अତି . େହାଇ ବାରbାର

ଆଖିରୁ ପଡ଼ି ଲା ଝରି l (୯)

ସି ଂହୀ ଥକି ପଡ଼ୁଥିଲା,
ତଥାପି ବି ଦsା ସାେଥ ସାଥୀ େହାଇ

ଦୁ jଶା େଦଖି େସ କअଁଳା ଛୁଆର

ଆଗକୁ େସ ବଢ଼ୁଥିଲା l (୧୩)

ଦsା ଭାେବ ଡ଼ରି-ଡ଼ରି ,
ସହସା େଦଖି ଲା ସି ଂହୀ ଗାଡ଼ି ଆେଟ

ଛୁଆଟି ଯି ବ କି ମରି ? (୧୦)

अନତି ଦୂ ରେର ଥାଇ,

ଇ
-ପ

ଆ

ପାଣିର ସzାନ ପାଇ l (୧୪)

ହ
ାନ

ଖୁସିେର େସ େହଲା अତି ଆତGହରା

ତ
ିକ

ା

ତାତି ଲା ମାଟିେର ଛଟପଟ େହାଇ
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ଧନବାଦ େଦଲା ସି ଂହୀ େସ ଦsାକୁ
ତା' େଦହେର େହାଇ ଘସି ,
ସାଳି ନ ପାରି େବେଗ ଧାଇଁଯାଇ
ଗାଡ଼ି ଆେର ଗଲା ପଶି l (୧୫)
ଏମାେନ ବି େସvହ-ଶ}ା ଟିେକ ପାଇଁ
ଖୁସି େହଲା ଦsା ଶାବକକୁ ତେଳ

ବି କଳ ହୁअsି अତି ,

ଯତେନ ଓହB ାଇ େଦଇ,

କି  ଆମ େଦେହ ତି େଳ ଦୟା-iମା

अତି ଆଦରେର େଥାଇେଦଲା ଯାଇ

ନାହZ ଏ ଜୀବ, ପତି l (୧୮)

ତା' ମାଆ ପାଖେର େନଇ l (୧୬)
ପଶୁ-ପiୀ-କୀଟ अଟsି ସରେବ
ପକୃ ତି ର ଉପାଦାନ,

ହି ଂସ ଜ ରୂେପ ଗଣା,

ତା,ୁ ରiା କରି ବଢ଼ାଇବା ଆସ

ତା,ରି ବି େଗାେଟ ମନ ଥାଏ େବାଲି

ଆଜି ପକୃ ତି ର ମାନ l (୧୯)

ଆମକୁ ନାହZ କି ଜଣା ? (୧୭)
ଏ ଜୀବ, ପତି ଉଦାର ଭାବନା
ରଖି ବାେର ଯଦି ଆେମ,
ଆମରି ବି ନାଶ କାେଳ ଏ ପାଣୀଏ

ତ
ିକ

ା

ଆସି େବ େର ଦି େନ କାେମ l (୨୦)
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େସvହୀ େହାଇ ସୁ}ା ଆଜି ବି ଏ ଜୀେବ

ଇ
-ପ

अଧାପକ

ଆ

ହ
ାନ

ଓଡ଼ି ଶା ଆଦଶ ବି ଦାଳୟ, ତାଳେଚର
ଆହାନ ଇ-ପତି କା ସୂ ! ନି ଃଶୁ$ ବି ତରଣ େହତୁ ଡା େଜାତି ପସାଦ ପ*ନାୟକ, -ାରା ପତି .ି ତ ଓ ପକାଶି ତ

Aahwaan.com

146

ଆହାନ ଇଇ-ପତି କା,
କା, ସାଦଶ ବଷ, अମ ସଂଖା,
ସଂଖା, अଗ ୨୦୨୨

Magazine Downloaded from www.aahwaan.com

ପ!
ୂ k ମାକqରି
ପ!
ୂ k ମାକqରି ଢାଳି ଦି अ ତୁ େମ ମୁ¹ ଶୀତଳ ତEା
ମାଟିର ଛାତି ରୁ ଡହଡହ ତାତି ଲୁ ଟିେନଇ
ଢାଳି ଦି अ ମଧୁiରି ପୀତି ଝରା ଫୁଲ େହାଇ

अନସୂୟା ପxା

ନୀରବ ମୂଛନ
 ା େକାଟି ପାେଣ ଭରି େଦଇ।
ନୀଳ ଆକାଶରୁ େବାହି ଆସ େହାଇ ମEାକି ନୀ
ପକୃ ତି ପୁରୀେର େଖଳି ଯାअ ଚି ରି ଛାତି ହାସମୟୀ
ତି ମିର ବି ଦାରି ଉୀବି ତ କର ନି ଥର େଦହେର Eନ ଭରି
ବାକୁ ଳି ତ ମନ ତନି ମାେର ମୁ¹ ଭାବ ପଂିଧରି ।

ଏକ େପମସି  ଶର ସେbଦନା ପାଇ
ପ!
ୂ k ମାକqରି ତୁ ମ ମଧୁର ଶେର
ହସି ଉେଠ ମାଟି ଭରିଯାଏ अେବଳାେର ତାତି ।

ତ
ିକ

ା

ଲାେଗ ଭାରି ଭାବ ଭରା अସରsି ରାaା

ଆ

ହ
ାନ

ଇ
-ପ

ଚାେଲ େଯେବ ତୁ ମ ହାତ ଧରି
େକଉଁ ବି ଧାତାର अପବ
ୂ  କୁ େହଳି
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ତୁ ମ େଦେହ େଦଇଛି େଯ ଭରି ।
ପ!
ୂ k ମାକqରି େଗା ତୁ େମ अବି କ
ତୁ ମ ଛୁଆଁ ତି ଆେର अନନ ଯାଦୁ ଗରି
େଜାÐା ଭିଜା ଏକ ଚହଟ ଚାର ସୁଗzିତ ରାତି
ଚି sା େଚତନାର Eିତ ତାରୁଣ ତାତି ।
ପ!
ୂ k ମାକqରି ତୁ େମ अଳସ କନା ପରି
ସୋହନ ଭରା ତୃ

ା ତଟେର ଆqୁ ଳାଏ ଦି अ ତୃ ି

ତୁ େମ କୁ ମୁଦିନୀ ସsାପି ତ अେପiାର ପଣ
ୂ ା ହୁତି
ସଫଳ ସ ପvର ନି ରୁତା େପମର ମଧୁଗୀତି ।

ଧସ
ୂ ର ଦି ଗsେର अa ସୂଯ ର ମ¸ାନ ପହରେର ଆସ
େଛାଟ େଛାଟ ପାଦ ଥାପି ବEନୀୟ ସzା ସଳି ତାେର
ମହାଘ କରିଦି अ ତମସାର ଛାତି }ାେର
େଲଖି ଦିअ ଆବାହନୀ େଶ¸ାକ ସାବନାେର

ତ
ିକ

ା

ଭରିଦି अ ସ ପvାସ କେଲB ାଳ ଆଶାେର।
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ପ!
ୂ k ମାକqରି ତୁ େମ ଆେଲାଡନ ଭରା ମନର ନି ବିଡ ଆେଶBଷ

ଇ
-ପ

ବୁ ଲା, ସbଲପୁର, ୭୬୮୦୧୮

ଆ

ହ
ାନ

ଭାମଭାଷ : ୯୪୩୯୨୧୧୯୭୧
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ବାଲିଘର ଓ ସାବି ତୀ
ମି ଛ ବାଲି ଘର େତାଳି ଛି अେନକ ଥର
ମେନ ନାହZ ସତସତି କା ତରu ଆସି

ଗଢି େତାଳି ଛି ଆଜି ସତସତି କା ବାଲି ଘର
େହେଲ ଏକା ଏକା କି ମୂଲ ଏଠି ବିବାର।
ସ ପvେର ମଁୁ ପତି iେଣ େଦେଖ
ପତି iେଣ ତୁ ମ ଦରଦୀ ଓଠେର
କଥା େହବାକୁ ମନ ଯାଏ ଲାଖି।
ତୁ ମ େସହି େପମଭରା ପୀତି ପ¸ତ ବାଣୀ
େମା ମନକୁ େକେବଠୁ େନଇଛି େସ କି ଣି।
ଆଉ େକେତ iଣ अେପiା କରାଇବ ତୁ େମ
ଏେତ ବଡ ମି ଛ ଦୁ ନି ଆର ପତାରି ତ

ମୟର
ୂ ଚEିକା କଳାଜାଇ ଚି ହvଟା
େକଉଁଠି अଛି େମା ଭିତେର।
ସବୁ ସତ ଗୁଡାକ ଛEା ଛEି େହାଇ
େମା ଭିତେର ବସା ବାzିଥିବା େବେଳ
କି ଛି ମି ଛ ତୁ େମ କୁ ଢା,ି େଦଇଥିଲା
ତୁ ମ ମି ଛ ଆଚଂଳେର,
ଯାହାପାଇଁ ତୁ େମ ବି ଶାସରୁ ଦୂ େରଇ
ଜୀଇ ଥିଲ अବି ଶାସର କାଚଘେର।
ଶୁଣି ଶୁଣାଇଥିବା କଥାେର ସତତା ନଥାଏ,
ଆଖି େଦଖୁଥିବା ଛବି ପତି ଛବି େର
ନି lକ ସତ ଛପି ରହି ଥାଏ।

ହ
ାନ

କରି ଯିବ ନାହZ ତ େମାେତ ???

ତୁ େମ ହZ ଜାଣିଛ

ଆ

“ସବୁ ମଣିଷ ଗୁଡାକ ବି େଦଶେର अମଣିଷ
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ତୁ ମ ସଜଳ କଜଳ ଭରା ଆଖି

କାରଣ, େମା “ମାଆ” ପେର େବାଧହୁଏ

ା

ଏଇ ତ ଥିଲା ଦୃ ଢ ସଂକ,

ସତସତି କା ସେଫଦ ଗାଲି ଚା ଉପେର;

ତ
ିକ

“ଭାuିଯି ବି ପେଛ ନଇଁବି ନାହZ”

ମି ଛି ମି ଛିକା अzାରଟା ଓହଳି ପଡି ଛି ଆଜି

ଇ
-ପ

େଧାଇ େନଇଛି େକେତଥର ।

ପହB ାଦ ସାହୁ
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ନୁ ହsି
ସବୁ अମଣିଷ ଗୁଡାକ େଦଶେର ବି ମଣିଷ ନୁ ହsି ।“
“ଟିକିଏ ବି ଶ େଯମି ତି अମୃତ ଭାxକୁ ବି ଶମୟ କରିଦି ଏ
ଟିକିଏ ସେEହ ବି ସୂ! ଜୀବନକୁ अzକାର କରିଦି ଏ।“
ସତ ଆଉ ମି ଛର -ାହି େଦଇ ବିବା अେପiା
ବରଂ େସହି ପକୃ ତ ସତର େକାଳେର ଚି ର ନି ଦା େଶୟ,
କି  ତା ଠାରୁ अଧି କ ସତ - "ଆତGାହୁତି ମହାପାପ"
େସହି ସତକୁ ପାେଥୟ କରି ବିଛି ମଁୁ
ତୁ ମର ସତବାନ ନ େହେଲ ବି …….
ତୁ ମକୁ ସାବି ତୀ ରୂେପ େଦଖି ବାକୁ ।

ଆ

ହ
ାନ

ଇ
-ପ

ତ
ିକ

ା
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ସୀୟା
ନାଲି ଓେଠ ଝରା ଶ

ମି ଠା ନୀଳ ବzୁ ତାର

ଫୁଲର େସୗରଭ ଆଭା

ମକୁ ଳି ତ ଗହନେର

ମନସି ନୀ ବଂଶୀ ସ ନ

ଶି ହରଣ ଗୁqନେର ।୦୧

କଥାର ଉମk ମାଳା

ସୁବିaାର ସେରାବେର

କବି ତାର ଭାବ ଧାରା

ସୁବିନାସ अଳ,ାେର ।

ରୂପ ଯୁ अବୟବ

ବି ଛୁରି ତ ଆଲୁ अର

ହୀରକ ଖଚି ତ ପଭା

ଘନ ଘ अzାରର ।୦୨

ବି ଧୁର ପାଣର ପାଣ

iଣପଭ ଜୀବନର

ଧମନୀର େସାତ ତୁ େମ

ଶତରuୀ େଶାଣିତର ।

ନୀଡେଫରା ବି ହuମ

ସାୟଂ ସq ଆଳତୀେର

ଘ ଧନି ତାେଳ ତାେଳ

ଭଜନ ଲାଳି ତ ସୁେର।୦୩

ଦxାସି ପଧାନ

ହ
ାନ

ପାପପ!
ୂ  ଶରୀରର

ଆ

ପୁଣେତାୟା ମEାକି ନୀ

ଇ
-ପ

ତ
ିକ

ା

ହସ େଖାଲା ହୃଦୟର
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ଗzେର ସୁଗz ତୁ େମ
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ଦୁ ଃଖାକୁ ଳ ବଳୟର।

ପ!
ୂ  ଇEୁ େଶାଭା କାsି

େଜାÐାୟି ତ ରଜନୀେର

ପ¼ୁଟିତ କୁ ମୁଦିନୀ

ଶାରଦୀୟ ପଭାତେର ।୦୪

ସରାତୀତ ଧନି ତୁ େମ

अ,ାବ,ା ନଈ ଧାେର

ବzୁ ତାର ବz େଡଇଁ

ସୀୟା ତୁ ମ ଗୁଣ ଝୁେର । 00

ତ
ିକ

ା
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ସାହି ତ ସାଦକ,

ଇ
-ପ

ଉପାs ସାହି ତ େସବା ସଂସଦ, ପାତପୁର, ଗqାମ ।

ଆ

ହ
ାନ

ଭାମଭାଷ : ୮୬୬୦୧୯୪୯୬୭
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ସାଭି ମାନ
ଯାହାର ସାନ ଧରି ବୁ େଲ ମୁହZ
ଯାହାର ଗରେବ ହୁଏ ମଁୁ ଖୁସି

ସୁପି ୟା ପxା

ଯାହା ପାଇଁ େମାର अମାପ ଶରଧା
ସି ଏ େମା ଆକାେଶ ସରଗ ଶଶୀ
େଯଉଁଠି ନଥାଏ ତାହାର ସାନ
େସଇଠି ହୁଏ ମଁୁ अ अାନ
େଯମି ତି ମାଟିକୁ ଚାହZଛି ଆକାଶ
େଯମି ତି ଆେଲାକ ପକାେଶ ଦି ନ

ସଜାଇ ରଖି ଛି େଦଖି େବ ସେବ
ମୁx େଟକି ବାଟ ଚାଲୁ ଛି ସଂସାେର

ହ
ାନ

ଇ
-ପ

ତ
ିକ

ା

ସ ାଭିମାନ େମାହ କେହ ଗରେବ
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ସୁEର େଦହକୁ अଜସ ାନେର

ଆ

ମହି ପାଳ, େକEାପଡ଼ା
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ସଂବଲପୁରୀ
ବିଭାଗ

ା
ତ
ିକ

ଆ

ହ
ାନ

ଇ
-ପ

ଆମର ୟୁଟୁବ୍ ଚାେନଲକୁ ସବ୍:ାଇବ୍ କର
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ଛୁଆଦି ନ୍

ଛୁଆଦି ନର୍ େସ ସମି ଆଁ
ଫିରି ତ େନ ଆେସ ନ

ବି ଶନାଥ ଭୁ ଏ

େଯsା ଦି ନ୍ ଥିଲା େଯ
ଭୁ ଲି ଭି ତ େନ ହଏନ....!
ଆମ୍ ବୁ େରଇର୍ ଆମ୍ ଖୁଆ
ଇଆେଦ ଭି େଶାର୍ େହସି ନ
ଚୁ ରାବାର୍ ଗୁେଟ अଲ୍'ଗା ମଜା
େଗଲ୍ ଖାଏେଲ ଖଉଥିସଁୁ ନ....!

ପାଏନ୍ ତ ଗୁନ୍'ଦାଲ୍ ହଉଥିଲା ନ
ବଡ଼୍ ବଡ଼୍'ଖାନୁ ଗାଏଲ୍ ଖାଏବାର୍ ଟା
ମଜା ସେଥ ଲାଗୁଥିଲା ନ....!
ସକାଲୁ େବଲ୍'ବୁ ଡାତକ୍
େଖଲ୍ େଖଲ୍ ଥି ଚାଲୁ ଥିଲା ନ

ତ
ିକ

ଇ
-ପ

େକଶାଇପାଲି, ଭଟଲି

ହ
ାନ

ଜି ଲBା - ବରଗଡ଼, େମା - ୯୬୬୮୮୭୮୫୮୮

ଆ

େକେଡ଼ ଉଷେତ ଉଡୁ ଥିଲା ନ....!

ା

ସୁଆଧି ନ୍ େଡନା ଲେଗଇ ମନ୍
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ମୁଇଁ ପାଠ୍ ପଢାମି
ଚି କନ୍ ଚାକନ୍ ସେଫଦ୍ ଲୁ ଗା
ହାେତ ନୂ ଆ ଘଡି ,

ପଗନ୍ କୁ ମାର
ପାତ

ରାଜା ଦାଦାର୍ ପେଛ ବସି ପଡି େଛଁ
ଗାଡି ଯାଉଥିଲା ଗଡି ।

ନୂ ଆଁ ନୂ ଆଁ େମାର୍ ସହର୍ ବୁ ଲା
ବେନ ଲାଗୁଥିଲା ଖୁସି,
କାଣା େହଲା େସ ଦଇବ୍ ସାଜଲା

କୁ ଦି ଆଇେଲ େମାର୍ ପାସ୍,
ଗୁଡ୍ ଧରି କି କାEି ପକାେଲ

ଗାଡ଼ି ଗେଡଇଁ ଦୁ ହି ଜନ୍ ଯାକ

କେହେଲ ପଢମୁ ପାଠ୍ ।

ପୁହୁି େଗେରଜ୍ ପାେଖ,
କାର୍ ନାଇଁ ଥାଇ ହାତ୍,

ଇ
-ପ

କାEି କାEି େମାେତ ମୁଡ଼ିଆ ମାଇେଲ

ା

ବୁ ଲୁ ଥZଲୁ ଆେଖ ପାେଖ ।

କାର୍ ଆଂଖ୍ ନାଇଁ କାର୍ େଗାଡ୍ ନାଇଁ

ତ
ିକ

ଗାଡ଼ି େଦଇକି େଗେରଜ୍ ବାଲାେକ

ଆ

ହ
ାନ

ଛାଡି ନାଇଁ େଦେଲ ବାଟ୍ ।
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ଗାଡି ଗଲା ଆମର୍ ନସି ।

େକେନ ଥିେଲ େଯ ପି ଲା ଗୁରୁେଦ
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ଏେତ ଦୁ ଃଖ୍ କ୍ େଦଖ୍ ଲା ଉତାରୁ
"ଆହା" ଲାଗଲା େମାର୍ ମେନ,
କହି ଲି ମୁଇଁ େହଉେର ପି େଲ
ପାଠ୍ ପଢ଼ାମି ଦି େନ ।

ଆଖZ ଖୁଲି କରି େଦଖଲା େବଳେକ
େକହି ନାଇଁ େମାର୍ ଆେଗ,

ମେନ ଭାବଲି ମାର୍ େହବି

ରାଜା ଶୁଇେଛ େଡବି ରି ପେଟ

ପଢାମି ଛୁଆେକ ପାଠ୍,

ପ®ା ବୁ ଲୁ େଛ ଆର ପାେଖ ।

ପାଠ୍ ପଢ଼ି କି ପି ଲା ମାନ୍ କର୍
ଖୁଲବା ଜୀବନ୍ ର ବାଟ୍ ।

ଭାବ୍ ଲି େମାେତ ସପନ୍ ଥି
ସକାଲୁ ଉଠି ଭାବଲି ମୁଇଁ

ଗୁରୁ अଧି କାର୍ ସବୁ େଲାକ୍ େକ

ଯାହା େହଇଗେଲ େହଉ,

ନାଇ ମି େଲ ମହୀ ତେଲ ।

ଯାହା ଘଟିଗଲା ଇ ଘଟନା
େକେଭ ନାଇଁ ଭୁ େଲଁ ଆଉ

ତ
ିକ

ା

େକେଭ ନାଇଁ ଭୁ େଲଁ ଆଉ ।।
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ମାହାପୁରୁ କେହେଲ,

ଇ
-ପ

େବୗ}, ୭୬୨୦୧୫

ଆ

ହ
ାନ

praganpatra55@yahoo.com
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ଖଁଣ୍ ମଧୁର୍ କଥା ଦୁ ଇପଦ୍
ଛୁଆେବଲୁ ଁ େତାର୍ ଛୁଆେକ ଯଧ୍ରି
େଦଉଥିବୁ ନ ନି Eା

ସେsାଷ କୁ ମାର

ବଡ୍ େହେଲ ତାେକ େସସ୍େଲା େଦଖି

अଦାବର

ସେଭ ମାର୍େବ ବି ଧା ।୧।
ଛୁଆର୍ ଆେଘ ଗାଲି ମାର୍ େହେଲ

ହୀନ୍ ଆଁଖି େଦଖୁଥୁେଲ ଛୁଆେକ
ଜି ଇଁ ଖାଇ ଆରୁ ନାଇଁ ପାେର େସ
ଦି ନ୍ ଗୁଆଁବା କାEି କାEି ।୩।
ଛୁଆେବଲୁ ଁ ତାେକ ପର୍ଶଁସା କେଲ
େହଇଯି ବା ନ େସ ଖୁସ୍
ବଡ୍ େହେଲ େସ ଗୁଣବାନ୍ େହଇ
େହବା ଗୁେଟ ଭଲ୍ ମୁନୁଷ୍ ।୪।

ନି େ ଭାଇ େହଇଯି ବା ।୫।
ଛୁଆର୍ ଭଲ୍କାମ୍ ସବୁ େକ ଯଧ୍ରି
ଗୁରୁଜନ୍ କର୍େବ ସି କାର୍
ନି ଜର୍ ସନ୍ମାନ୍େକ େବଉଁେତ ରଖ୍ବା
ନାଇଁହୁଏ େକେଭଁ େବକାର୍ ।୬।
େସନ୍େହା ସନ୍ମାନ୍ ପାଉଥୁେଲ ଛୁଆ
ଗାନି ସି ଆନି କଁର୍ ଠାନୁ
େସ ଭି ସମ୍କୁ େସନ୍େହା ସଁ େସ େଦବା
ପାସି ରି ନାଇଁ ପାର ମନୁ ।୭।

ଆ

ହ
ାନ

ଠି କଣା:- ବୀରମହାରାଜପୁର, ସୁବ!ପୁର
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ଡର୍ହା େହଇଯି ବା ଜଲ୍ଦି

ବଡ୍ େହେଲ େସ ନାୟବାନ୍ ମୁନୁଷ୍

ା

ନାଇଁ ପାରୁ ଆର୍ ସାଲି ।୨।

ଛୁଆ ଦି ନୁ ପାଉଥିବା

ତ
ିକ

ବଏସ୍ ବଢ୍େଲ େସ ବନ୍ବା ଗୁxା

ନି େୟ अନି େୟ ବି ଚାର୍ ଯଧ୍ରି େସ

ଇ
-ପ

ନି େ େସ ଶି ଖ୍ବା ଗାଲି

158

ଆହାନ ଇଇ-ପତି କା,
କା, ସାଦଶ ବଷ, अମ ସଂଖା,
ସଂଖା, अଗ ୨୦୨୨

Magazine Downloaded from www.aahwaan.com

ପବ ବିଭାଗ

ା
ତ
ିକ

ଆ

ହ
ାନ

ଇ
-ପ

ଆମର ୟୁଟୁବ୍ ଚାେନଲକୁ ସବ୍:ାଇବ୍ କର
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େକଜାଣି!

ଏ େକମିତିଆ କୃ
ଚି sାମଣି ପଳୟ ସଦGସୁକବୃ i
ଲiାବୃ େତଷୁ ସୁରଭୀରଭି ପାଳୟsମ
ଲiGୀସହସଶତସଂଭମ େସବମାନଂ

େଗାବି E ଆଦି ପୁରୁଷ ତମହ ଭଜାମି ॥ ( ବହG ସଂହି ତା ୫ – ୨୯ )
ବି ଜୟ କୁ ମାର ସାହୁ

ମଁୁ ଆଦି ପୁରୁଷ ପଥମ ସା ଶୀେଗାବି E,ର ଭଜନ କରୁଛି । େଯ
କି ଚି sାମଣି ନି ମkତ ଧାମେର ଲi ଲi କବୃ i -ାରା ପରି େବିତ
େହାଇ େଗାଚାରଣ କରୁଛsି ଏବଂ ସମa,ର ମେନାକାମନା ପ!
ୂ 
କରୁअଛsି । େସ ସବଦା ଶତ ସହସ ଲiGୀେଦବୀ, -ାରା अତଧି କ

େସ

େଗାବି E

କି ଏ?

େସ

ନEନEନ,

ଯେଶାଦାନEନ,

େଦବକୀନEନ, ବାସୁେଦବସୁତ, ମୁରଲୀମେନାହର, ରାଧାମେନାହର,
େଗାପୀହୃଦଚEନ, େଯାଗୀଜନରqନ, ଭଚେକାରଚE, ବହGାଶ,ର
େସବମାନ, କଂସନି ସଦ
ୂ ନ, ନବନୀତେଚାର, େସ ପୁଣି ମୟର
ୂ ଚୂଳିଆ,
କଦbମୂଳିଆ, ପୀତଦୁ କୁ ଳି ଆ ଏବଂ -ାରି କାଧୀଶ, ମଥୁେରଶ, ବେଜଶ।

ା
ତ
ିକ
ଇ
-ପ

......................କୃ

........................କୃ । अବତରି ତ

ଆ

କୃ

।

ହ
ାନ

େସ ପୁରୁେଷା_ମ ଭଗବାନ ଶୀକୃ
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ଜୀବନର ପରି ସୀମା। କାରୁଣରସ, ମାଧୁଯ ରସ ତା, ଜୀବନେର ସବୁ ରସର ସମାଗମ।
ରେସା େବୖ ଶଃ। ନୟନାରବି Eରୁ, ମୁଖାରବି Eରୁ, ପାଦାରବି Eରୁ ଝରି ପେଡ େକବଳ
अମୃତ। ପ!
ୂ  ପୁରୁଷ ଶୀକୃ

। ତା, ଜୀବନକୁ ସି ଂହାବେଲାକନ କେଲ େଦଖିବାକୁ ପାଇବା

ତା,ର ହୃଦୟ ଏେତ େକାମଳ ପୁଣି ଏେତ ଆଦ, ନମନୀୟ।
ମନୁ ଷ ଧମ ଓ ଈଶର,ୁ ଭୟ କରୁନଥିବାରୁ ବହୁତ ଦୁ ଃଖ ପାଏ। ଜୀବ ମରି ବା
ସମୟେର अତି ବି କଳ ହୁଏ। ଯମଦୂ ତ,ୁ େଗାଡରୁ ମୁx ପଯs अବେଲାକନ କେର। େଯ
ପଯs ପାଦରୁ ମୁx ପଯs ପାଣ ଯାଏ ନାହZ, େସ ପଯs ଯମଦୂ ତମାେନ ତାକୁ ଲାତ
ମାରୁଥାsି । େସେତେବେଳ ତା’ର ମେନପେଡ େହ ପଭୁ ତୁ େମ ଆଧାର ଆଉ ମଁୁ ନି ରାଧାର।
ଭିମତୀ ମୀରା କହୁअଛsି – ଯାହା, ମaକେର ମୟର
ୂ ଚୂଳ େସହି ଗିରିଧାରୀ
େଗାପାଲ େମାର ପତି ଆଉ େକହି ନୁ ହଁ sି। ପି ତାମାତା, ଭାଇବzୁ େକହି ଆପଣାର ନୁ ହଁ sି।
ମଁୁ କୁ ଳ ମଯାଦା ପରି ତାଗ କରି अଛି । େମାର କି ଏ କ’ଣ କରି ବ? ସାଧୁମାନ, ପାଖେର

-୨ବ_ମାନ େସ ଲତାଟି ବଢି ଛି ଏବଂ େସଥିେର अେନକ ଫଳ ଧରି ଛି। ମଁୁ ଭିକୁ ବୁ ଝି
ଏବଂ ଜଗତକୁ େଦଖି ମୁ¹ େହାଇପଡି ଛି। େହ ଗିରିଧର କୃ

ଏହି ମୀରା ଦାସୀକି ପରି ତାଣ

କର ।

ତ
ିକ

ା

େଗାପୀମାେନ କହୁअଛsି – ପତି େହଉଛsି େଦହର ସ ାମୀ। ଏହି ଶରୀରର େକହି
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ବସି ବସି େଲାକଲଜା ହରାଇଛି । अଶ ଜଳ ସି ଂଚନ କରି େପମ ଲତା ବୃ }ି କରିअଛି ।

ହ
ାନ
ଆ

ନାହଁ ାsି କି ପି ତା ନାହଁ ାsି ।

ଇ
-ପ

ପତି ଥାଇପାରsି । ଏହି ଶରୀରର େକହି ପି ତାମାତା ଥାଇପାରsି କି  ଆତGାର େକହି ପତି

ଆହାନ ଇ-ପତି କା ସୂ ! ନି ଃଶୁ$ ବି ତରଣ େହତୁ ଡା େଜାତି ପସାଦ ପ*ନାୟକ, -ାରା ପତି .ି ତ ଓ ପକାଶି ତ
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େତା ପାଦପଦG ଆେ ପାଇ। କାହZକି ଯି ବୁ ଭାବଗାହୀ॥
େତାହର ପାଇଁ ଦାେମାଦର। ଛାଡି ଲୁ ସୁତ ପତି ଘର॥
ତୁ େଯ ସକଳ ପାଣୀ,ର। େଦହ ଜୀବନର ଠାକୁ ର॥
େଯ ପାଣୀ େତାହେର ଭଜଇ। ତାହାର ଜନG ବଧ ନାହZ॥
अେନକ ପଣ
ୂ  କରିଥିେଲ। େତା ନାମ ଧରି अsକାେଳ॥
अଭୟ ବାେହG େଯ ପଶsି ॥ ଆର ନାହZ ମେନ ଭାsି ॥
ଆଉ କି େଗାପପୁର ଯି ବୁ। ପତି ତନୟ ଆେବାରି ବୁ॥
ଆର େତେଣ ନାହZ ଆଶା। େତା ନାମ କରି ଛୁ ଭରସା॥
ଆତGାର ଧମ େହଉଛି ପରମାତGା,ୁ ପା େହବା। ଆତGା ¤ୀ ନୁ େହଁ କି ପୁରୁଷ
ନୁ େହଁ । ପତି , େସବା କରିବା ¤ୀର ଧମ କି  େଯ, ¤ୀ ନୁ େହଁ େସ କାହାର େସବା
କରି ବ? अଥାତ ଶୁ} େଚତନ କାହାର ବା େସବା କରିବ? ଶରୀରର ଧମ େହଉଛି

େଦଉअଛsି । କି  ଆତGଧମ କାହାକୁ କୁ ହsି ତାହା କହୁନାହଁ ାsି ତ? ଶୁ} େଚତନ ଆତGା
ପରମାତGାକୁ

ଛାଡି

ଜୀବ

କୁ ଆେଡ?

ଆେମ

ଯି ବୁ

କୁ ଆେଡ?

ଆେମ

ଆପଣ,

ଚରଣାରବି Eେର ରହି ବୁ ।
କୃ ,ର ପେତକ କଥା, ପେତକ ଲୀଳା ଶବଣ ଉପବାସୀ କ! ଲାଗି ବତ ପାବଣ

ତ
ିକ

ା

ସରୂପ ଏବଂ ଏହା େକୗଣସି ପକାରର ବି କୃତି ନଥାଏ ଏବଂ ଏପରି ଲୀଳା ଶବଣ ସଂସାରର
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अଲଗା। ଆତGାର ଧମ େହଉଛି अଲଗା। ପଭୁ ! ଆପଣ େଦହ ଧମର ସମa ଉପେଦଶ

ଇ
-ପ

ଦୁ ଃଖ ନି ବୃ_ିର କାରଣ । ଭଗବତ ଗୀତାେର ବ!kତ अଛି – “ଯଷGାତiରମତୀେତା

ଆ

ହ
ାନ

ହମiରାଦପି େଚାତମଃ । अେତା ସିG େଲାେକ େବେଦ ଚ ପଥିତଃ ପୁରୁେଷା_ମଃ ॥“ (ଗୀତା
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୧୫ – ୧୮ )
ଭ ପହB ାଦ,ୁ ଭଗବାନ କହି େଲ ପି ୟପୁତ! ତୁ ମର ବୟସ ଖୁବ କମ। ତୁ ମର ଏହି
େକାମଳ ଓ ସୁକୁମାର ଶରୀର ଉପେର ତୁ ମର କେଠାର ହୃଦୟ ପି ତା,ର अସହ ଦାରୁଣ
अତାଚାର ଏକ अÒୁ ତପବ
ୂ  ଘଟଣା। ଏ ପକାର अତାଚାର ପବ
ୂ ର
 ୁ େକେବ େହେଲ ମଁୁ
େଦଖିନାହZ। ଏଣୁ ତୁ ମକୁ ରiା କରି ବା ପାଇଁ େମାର ଆସି ବାେର ଯଦି ବି ଳb େହାଇଥାଏ
େତେବ େମାେତ iମାକର। “େକB ଦ ବପୁଃ ବୟଃ ସୁକୁମାର େମତତ। େକୖ ତାଃ ପମ_ କୃ ତ
ଦାରୁଣ

ଯାତନାେa॥ ଆେଲାଚି ତ ବି ଷୟ େମତଦÒୂତ ପବ
ୂ ଂ iମ ବମu ଯଦି େମ ସମ

େୟ ବି ଳbଃ॥
କୃ

.......କୃ

.... କୃ । ଏ େକମି ତି ବି ସGୟ େଯ କୃ

ବEୀ ଶାଳାେର ଆବି ଭାବ

େହେଲ। ମାତା େଦବକୀ, ବସୁେଦବ,ୁ ଚତୁ ଭୁ ଜ ରୂପ ଦଶନ କରାଇେଲ। ଲୁ ହାର
ଶୃ®ଳରୁ ମୁ େହେଲ। େଘାର अzକାର ରାତି େର ବଷାେର ଭିଜି ଭିଜି ଯମୁନା ନଦୀ ପାର
,ୁ େନଇ ଯାତା କେଲ। ଆହା ଭଗବାନ େସଠାେର

ଯେଶାଦା, େକାଳ ମxନ କେଲ। ଶି ଶୁ କାଳେର ପୁତନା ରାiସୀକୁ ମାରି େଲ। अଘା,
ବକା, ଶକଟା, ଚାଣୁର ଇତାଦି अସୁର ମାନ,ୁ ହତାକେଲ। ନକଲି ଭଗବାନ େପୗxକକୁ
ବି ନାଶ କେଲ। ଜରାସzକୁ ବି ନାଶ କରି ଶତାଧି କ ରାଜାମାନ,ୁ ବEୀଶାଳାରୁ ମୁ ବି
କେଲ। ଏପରି କି ପରି େଶଷେର ନି ଜର କୁ ଟୁ bମାନ,ୁ ପରିତାଗ କରି ଶି ଆରି ଲତା ତେଳ

ତ
ିକ

ା

ଶୟନ କରିବା अବାେର ଜରାଶବର -ାରା ଶରବି } େହଲ ।

ଇ
-ପ

-୩-

ଆ

ହ
ାନ

ମହାମାନୀ ଦୁ େଯାଧନ ଭୀମକୁ ବି ଷ େଦଇ ମାରି ବାର ଚକାsରୁ ତା,ୁ ବାଇବା,
ଆହାନ ଇ-ପତି କା ସୂ ! ନି ଃଶୁ$ ବି ତରଣ େହତୁ ଡା େଜାତି ପସାଦ ପ*ନାୟକ, -ାରା ପତି .ି ତ ଓ ପକାଶି ତ
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ଲାiାଗୃହରୁ ପାxବମାନ,ୁ ରiା କରିବା, କୁ ରୁ ରାଜସଭାେର କୁ ଳବଧ ୂ େଦୗପଦୀର ମାନ
ରiା କରି ବା, ମହାଭାରତ ଯୁ}େର अଜୁ ନ, ସାରଥି େହବା ଏବଂ ଯୁ} େiତେର ମଧମ
ପାxବକୁ ସମଗ ବି ଶ ପାଇଁ ଗୀତା ାନ ପଦାନ କରି ବା, ଧମ ଯୁ}େର ବି ଜୟ ପେର
ମହାରାଜ ଯୁଧି.ିର,ର ରାଜାଭିେଷକ କରି ବା, ରାଜସୂୟ ଯେର अଇଁଠା ପତ ଉଠାଇବା
ଆଦି କୃ

,ର େଗାଟିଏ େଗାଟିଏ ଚରିତ। ସମଗ ବହGାxର ସ ାମୀ ଭଗବାନ ଶୀକୃ

,

ପiେର ଏହା ହZ ତ ସବ ।
ଆଜି अତାଧୁନିକ େଭୗତି କ ଜଗତେର ଏଭଳି େକଉଁ ସମାଟ अଛି େଯ अଇଁଠା ପତ
ଉଠାଇବ। ମଣିଷ େକବଳ ଆ}ା କରି ଜାେଣ। अଭିମାନ କରି ଜାେଣ। iମତା ଜାହି ର
କରି ଜାେଣ। କ°ନା ବି ଳାସୀ ମଣିଷ ଧନ, ଜୀବନ, େଯୗବନର ପାଚୀର ଉପେର
ଦxାୟମାନ େହାଇ ଚି ାର କରି ଜାେଣ। ମଁୁ ସବେଶ. େମାଠାରୁ େକହି କ’ଣ अଧି କ
ପାରି ବାର ମଣିଷ अଛି େଯ। େଦଖାଯାଉଛି ବି ଶର ଏଭଳି ଶାସକ ସମଗ ବି ଶକୁ ନି ଜ ବୃ }ା
େଚା କରି େଗାଟାଏ ପେର େଗାଟାଏ ପାଚୀନ ସଭତାକୁ

अତାଧୁନିକ अ¤ ସାହାଯେର ଧଳ
ୂ ି ସାତ କରି େଦଉअଛି । ସମଗ ଜଗତବାସୀ ପତି ବାଦ ନ
କରି ତା’ର େଗାଡାଣିଆ େହବାେର ନି ଜକୁ ସ,ୁ ଚି ତ ମେନ କରୁନାହZ। ପାଚୀନ କାଳର
अେନକ ଶାସକ ଏପରି ବବର କାଯ କରି iମା ପାଇନାହଁ ାsି । ତା’ର ନଜି ର ମଧ अଛି ।
ପୁରାଣ ଇତି ହାସକୁ ଯଦି अବେଲାକନ କରାଯାଏ େତେବ अବଶ अେନକ ଉଦାହରଣ

ତ
ିକ

ା

ମି ଳିବ। ହି ରଣକଶି ପୁ, ହି ରଣାi, ରାବଣ, କଂସ, ଦୁ େଯାଧନ, ବୃ ତାସୁର, ଜରାସz,
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अuୁଳି େର ରଖିବାକୁ

ଇ
-ପ

ଶି ଶୁପାଳ, ମହି ଷାସୁର ପରି अେନକ େଟେରାରି ି ମାନ,ର େଶାଚନୀୟ ମୃତୁ େହାଇଛି ।

ଆ

ହ
ାନ

ତା,ର अହଂକାରର ପାଚୀର ଧଂସ େହାଇଯାଇଛି । ଏମାେନ ସମେa ଭଗବାନ,ୁ
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ତି ର:ାର କରି ଥିେଲ ତା, ସହି ତ ଯୁ} ବି କରି ଥିେଲ। ପରିମାଣତଃ େସମାନ,ର ବି ନାଶ
େହଲା । “ଧମ ସଂାପନାଥାୟ ସବାବି ଯୁେଗ ଯୁେଗ .............”
େସ େକମି ତିକା କୃ

େକଜାଣି େଗାପାuନା ମାନ,ର ବ¤ େଚାରାଇେନେଲ।

ବେଜ ବସs ନବନୀତ େଚୗରଂ। େଗାପାuନାନାଂ ଚ ଦୁ କୂଳ େଚୗରଂ ॥
अେନକ ଜନGାଜk ତ ପାପ େଚୗରଂ। େଚୗରାଗ ଗଣଂ ପୁରୁଷ ନାମାମି ॥
େଷାଳସହସ େଗାପୀମାନ, ସହି ତ ଯମୁନା କୂଳେର ରାସକି ଡା କେଲ । େସ ରସ
ସାଗର, ନଟ ନାଗର।
େଗାବି E ବି ଚାରsି ମେନ। ଆଜି ରମି ବା ବୃ Eାବେନ ॥
अନs େଯାଗମାୟା କରି । େଷାଳସହସ ରୂପ ଧରି ॥
େଗାପୀେକ େଗାବି E େଗାଟିଏ। ସ େଗ େଦଖsି େଦବତାଏ ॥
େଗାପୀମାେନ କହି େଲ –

େତାହର ପାଇଁ ଦାେମାଦର । ଛାଡି ଲୁ ସୁତ ପତି ଘର ॥
େତାହର ରୂପ ହୃେଦ ଗୁଣି । ବହGାେx େଯେତକ ତରୁଣୀ ॥
େକ େଦହ ଧରି ବ ନି ଭେର । ଶୁଣିଲା ନାହZ ତି ନି ପୁେର ॥ ( ଭାଗବତ )
 ବହG, େସ अୁ ନ,ର ସଖା। ସେଖତି ମତା ପସଭଂ
େସ ଉ}ବ,ର ଉପାସ ନି ଗୁଣ

ା

େହ ଯାଦବ େହ ସେଖତି । अଜାନତା ମହି ମାନଂ ତେବଦଂ – ମୟା

ତ
ିକ

ଯଦୁ ଂ – େହ କୃ

ଆ

ହ
ାନ

ଇ
-ପ

ପମାଦାତ ପଣେୟନ ବାପି ॥ ( ଗୀତା ) अଜୁ ନ ଭଗବାନ,ର ବି ଶରୂପ ଦଶନ କଲାପେର
େକେତ କ’ଣ କହି ଗେଲ ।
ଆହାନ ଇ-ପତି କା ସୂ ! ନି ଃଶୁ$ ବି ତରଣ େହତୁ ଡା େଜାତି ପସାଦ ପ*ନାୟକ, -ାରା ପତି .ି ତ ଓ ପକାଶି ତ
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ତମiରଂ ପରମଂ େବଦି ତବଂ – ତମସ ବି ଶ୍ସ ପରଂ ନି ଧାନମ । ତମବୟଃ
ଶାଶତଧମେଗାା – ସନାତନaଂ ପୁରୁେଷା ମେତା େମ ॥
ସୁଦାମା,ର ବାଲବzୁ , ନE ବାବା,ର େଗଲ ବସରି ଆ କାହvା, ଜରାସz ଆଦି
ରାiସ ମାନ, ନି ମିs ମହାକାଳ अଟsି । ଏପରି େକେତ ଚରି ତ ତା,ର। ତା,ର
अଭିନୟ ସତେର अÒୁ ତ, ଚମାର अେଟ। ତା,ର ସହସ ବାହୁ, ସହସ ମaକ। “ସହସ
ଶୀଷା ପୁରୁଷ”। େସ ସଚରାଚର ବହGାxର अଧୀଶର अଟsି ।
-୪େସ କୃ

େହଉअଛsି ସମa େଲାକର ପି ତା, ପପି ତାମହ ଓ ସମa,ର ପଜ
ୂ ।

େସହି ପରମ ପଜ
ୂ ନୀୟ ଠାକୁ ର ଶୀକୃ

,ୁ ପାଇବାର ଉପାୟ କ’ଣ? ଭାଗବତ କହୁअଛsି ;

ନ ହି ସାଧନ ସଂପତା ହରି aୁଷତି କସଚି ତ।
ଭାନାଂ େଦୖ ନେମବି କଂ ହରି େତାଷଣ ସାଧନମ॥

ଭାବ। ମଣିଷ େଯ ପଯs ହୃଦୟର ସହି ତ ଦୀନ ନ େହାଇଛି େସ ପଯs ଈଶର,ର ପି ୟ
େହାଇପାରି ବ ନାହZ। େଶଷେର अଜୁ ନ କହି େଲ େହ ଭଗବନ! ମଁୁ ତୁ ମ ସଖ ଭାଗରୁ,
ତୁ ମ ପାାତ ଭାଗରୁ, ତୁ ମ ଦiିଣ ଭାଗରୁ ଏବଂ ତୁ ମ ବାମ ଭାଗରୁ ବାରbାର ନମ:ାର
ନମଃ

ପୁରaାଦଥ

ପୃ.ତେa

ନେମା

aୁ

େତ

ସବତ

ଏବ

ସବ।

ତ
ିକ

अନsବୀଯାମି ତବି କମaଂ – ସବଂ ସମାେପvାଷି ତେତା ସି ସବଃ ॥ (ଗୀତା ୧୧ / ୪୦ )

ା

କରୁअଛି ।

ଇ
-ପ

େହ କୃ ! େହ ଭଗବାନ! ଆପଣ ସବବାପକ, ସବିତ ଏବଂ ସବଶିମାନ।

ଆ

ହ
ାନ

ଆପଣ अଛsି େବାଲି ମଁୁ अଛି । ଆପଣ ନି ରାକାର, ନି ରqନ, अବ अଟsି । ଆପଣ
ଆହାନ ଇ-ପତି କା ସୂ ! ନି ଃଶୁ$ ବି ତରଣ େହତୁ ଡା େଜାତି ପସାଦ ପ*ନାୟକ, -ାରା ପତି .ି ତ ଓ ପକାଶି ତ
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 ,
ହି ରଣଗଭ େହାଇ ଥିବାରୁ ସମa ବି ଶ୍ ଆପଣ, ଗଭ ଭି ତେର। ଆପଣ ସଗୁଣ, ନି ଗୁଣ
ପରାÉର ଭଗବାନ अଟsି । େହ କୃ ପାଳୁ ! ଭଗବାନ ସମa ଜୀବମାନ,ର ଆପଣ
େହଉअଛsି ପାଳନକ_ା। ସମa ସଚରାଚର ପାଣୀମାେନ ଆପଣ,ୁ ଆଶା କରି ଏ
ଜଗତେର ବିରହି अଛsି । ଆପଣ କାଳର କାଳ अଟsି । ମହାକାଳ ପତି ସମୟେର
ଆପଣ,ୁ ବି ନୀତ ଭାବେର ପାଥନା କରି ଜୀବମାନ,ୁ େସମାନ,ର କୃ ତକମ अନୁ ଯାୟୀ
ଦxବି ଧାନ କରି ଥାsି । ଉପନି ଷଦେର ବ!ନା କରାଯାଇअଛି ଆପଣ ପୁରୁଷ ନୁ ହଁ sି କି ¤ୀ
ନୁ ହଁ sି କି କ¸ ୀବ ଳି u ନୁ ହଁ sି। ଆପଣ,ୁ अେପୗରୁେଷୟ େବାଲି କୁ ହାଯାଇଛି । କି  ଆପଣ
ଭମାନ,ର ଚି _ବି େନାଦନ ନି ମିs अବତାର ଗହଣ କରି ସ କୀୟ ଲୀଳା ମାଧମେର
ଭମାନ,ୁ ଆନE େଦବା ସେu ସେu ନି େଜ ମଧ ଆନE ଲାଭ କରିଥାsି ।
େହ ପୁରୁଷ େଶ.! ଆପଣ ପୁରୁେଷା_ମ अଟsି । ଆପଣ ଏ ବି ଶବାସୀ,ୁ ନି ଭର
ପତି ଶତି ଏବଂ ସତ ପବ
ୂ କ
 କହି अଛsି – େଯଉଁ ଜୀବମାେନ େମାର अ{ନା, ବEନା ଏବଂ

अତି ପି ୟ। େହ ଭଗବାନ! ତୁ େମ ଗୁରୁ,ର ଗୁରୁ, ତୁ େମ ପି ତୃପୁରୁଷମାନ,ର ପପି ତାମହ
अଟ। େହ ନାଥ! ମଁୁ ଏତି କି ମାତ ନି େବଦନ କରୁअଛି େମାେତ ଆପଣ,ର ସେବା_ମ
େବୖ ବମାନ,ର ସତସu ମି ଳୁ। େଯଉଁ େଲାକମାେନ ତୁ ମର ମାୟାଧୀନ େହାଇ ଶରୀର,

ତ
ିକ

ା

ଘର, ¤ୀ, ପୁତାଦି ,ର ଆସ େହାଇଥାsି େସମାନ, ସu େମାେତ କଦାପି ଦି अ ନାହZ।
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େମାର ପାବନ ଲୀଳାକୁ ଶବଣ, କୀ_ନ, ମନନ ଓ ନି ଧିଧାସନ କରି ଥାsି େସମାେନ େମାର

ଇ
-ପ

ବି ଜୟ କୁ ମାର ସାହୁ , ବି ଜିେଗାଳ

ଆ

ହ
ାନ

େମା – ୮୭୬୩୧୪୮୬୨୩
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ପxିତ େଗାଦାବରୀଶ
ସତବାଦୀର ସଖା-ପxିତ େଗାଦାବରୀଶ
ସଭତାର ସୂଯ ାଦୟଠାରୁ େକେତ ମହାମନି ଷୀ, ାନୀ, କବି ,
ଭାବୁ କ, ରସି କ, ମହାପୁରୁଷ ଏହି େସୗEଯମୟୀ ଉଳର ପେମାଦ
ଉଦାନ,ୁ ଆେଲାକି ତ କରି ସତ, ଦୟା, iମା ଓ ଶାsି ର ଆଦଶକୁ
अiୟ କୁ ମାର
ରାଉତ

ଦୀିମs କରି ଛsି । େସମାନ, ମଧରୁ ସତବାଦୀର ସଖା ପxିତ
େଗାଦାବରୀଶ ମି ଶ अନତମ। ୧୮୮୬ ମସି ହା अେÏାବର ୨୬ ତାରି ଖ
କା_kକ ଦୀପାବଳୀ अମାବାସା ଦି ନ ପୁରୀ ଜି ଲBାର ବାଣପୁର ନି କଟ
ଶୀନି ବାସପୁର ଶାସନେର ଜନGଗହଣ

କରି ଥିେଲ। ତା,ର ପି ତା

ତୀଥଯାତା ପେର ପୁତଲାଭ େହାଇଥିବାରୁ ପି ତାମାତା େଗାଦାବରୀ ମି ଶ
ନାମ ରଖିଥିେଲ। ମାତ ଭ କବି ମଧସ
ୂ ୁଦନ େଗାଦାବରୀ ବାଳି କା
ନାମକୁ

ବାଳକ

ନାମ

େଗାଦାବରୀଶ

ମି ଶ

ରଖି ଥିେଲ।

ପxିତ

େଗାଦାବରୀଶ :ୁଲେର ପାଠ ପଢୁ ଥିବା େବଳୁ ¤ୀ େଲାକ, ଭଳି
ମୁxେର ଚୁ ଟି ରଖି ବା ଓ କାନେର େନାଳି ପି zିବା ତା,ର ଥିଲା

ତ
ିକ

ା

अଭାସ।

ଇ
-ପ

େଗାଦାବରୀଶ,ର ଶି iା ଗଁା ଚାଟଶାଳୀର अବଧାନ ଗିରିଧର

ଆ

ହ
ାନ

ମହାsି , ପାଖେର ଆର େହାଇଥିଲା। ଉ{ ପାଥମି କ ପରି iା ପବ
ୂ ର
 ୁ
ଆହାନ ଇ-ପତି କା ସୂ ! ନି ଃଶୁ$ ବି ତରଣ େହତୁ ଡା େଜାତି ପସାଦ ପ*ନାୟକ, -ାରା ପତି .ି ତ ଓ ପକାଶି ତ
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ତା,ର ବି ବାହ ସନv େହାଇଗଲା। ବାଣପୁରେର ମଧ ଓଡି ଆ ପଢି େସ ଦି ତୀୟ
େଶଣୀେର ପାସ କରି ବାରୁ ବୃ ତି ମି ଳିଲାନାହZ। େତଣୁ ପାଠପଢା ବE େହାଇଗଲା।
ଚxୀପଜ
ୂ ା, ଗuାକ େବୖ ଦିକ କମକାx ଇତାଦି ଶି iା କେଲ। ପି ତା, अନୁ ପିତେର
ଠାକୁ ର ପଜ
ୂ ାଭାର ତା, ଉପେର ପଡି ବାରୁ େସ ଠାକୁ ର,ୁ ଖଟୁ ଳିରୁ ଉଠାଇ ଆଣି ଭାତେର
ମୁହଁ ମାଡି େଦଇଥିେଲ। େସ ଜେଣ ସଂ:ାରି ନୀତି ବାନ୍ ବାହGଣଟି େହାଇପାରି େଲ ନାହZ।
ପଇତା ଛି xାଇ ଆମି ଷ େଭାଜନ କରୁଥିେଲ। େତଣୁ ଗଁା େଲାେକ େଗାଦାବରି ଶ,ୁ
କଳାପାହାଡ ନାମେର ଡାକି େଲ। ପି ତା ଲି uରାଜ ମି ଶ, अଭିଳାସ ଥିଲା ପୁअ େଗାଟିଏ
ଓକି ଲ େହବ। େତଣୁ େସ ନି ଜର େପୖ ତୃକ ଜମି ରୁ କି ଛି अଂଶ ବି କି କରି ପୁରୀ ଜି ଲBା
:ୁଲେର ପାଠ ପଢି େଲ। अମ େଶଣୀ ବାଷkକ ପରୀiାେର ଦି ତୀୟ ାନ ରଖି ପାଶ
କରି ଥିବାରୁ ରାମକୃ

େବାଷ ମାସି କ ୫ ଟ,ା ବୃ _ି ପାଇବାର ବବା କରି େଦେଲ।

େଗାଦାବରୀଶ ଦଶମ େଶଣୀେର ପଢି ଲା େବେଳ ଶଶି ଭୂଷଣ ରାୟ େଚୗଧୁରୀ ସହି ତ ପରି ଚିତ

ପଥମ ଥର େଦଖାେହଲା। େସ ଶଶି ଦା, ମାଧମେର େଗାପବzୁ ,ର ନି କଟତର
େହେଲ। େଗାପବzୁ , େସlାେସବକ ବାହି ନୀେର େଗାଦାବରୀଶ କାଯ କେଲ।
େଗାଦାବରୀଶ, ପି zା ଲୁ ଗା ଥିଲା ମାତ ଖxିଏ। େସ ଲୁ ଗାଟିକୁ ଛୁଟିଦିନେର ଝରକା
େଦଇ େଧାବାକୁ ସଫା କରି ବାକୁ ଦି अsି ଓ ନି େଜ ଲୁ ଗା ପାଇବା ପଯs କବାଟ କି ଳି ଘେର
ରୁହsି । ପି ତା,ର ହଇଜାେର ମୃତୁ ଖବର ପାଇ ଘେର ପହଚି ଂବା ପର ମୁହୂତେ
 ର ତା,

ବାବୁ , ପାଚଂ ଟ,ା ବୃ _ିରୁ

ଇ
-ପ

ଭଉଣୀ,ୁ ଛାଡି ପୁଣି େଫରି ଗେଲ ପାଠ ପଢି ବାକୁ । ରାମକୃ

ତ
ିକ

ା

େବାଉ ମଧ ହଇଜାେର େଦହତାଗ କେଲ। ଘେର अzୁ ଣୀ ବୁ ଢୀ ମା ଓ ଆଠ ବଷର
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େହାଇଥିଲା। ପୁରୀ ବଡଦାxେର ବି େଦଶୀ ଲୁ ଗା େପାଡା ସମୟେର େଗାପବzୁ , ସହି ତ

ଆ

ହ
ାନ

ଟ,ାଟିଏ ବଳକା କରି ଘରକୁ ପଠାଉଥିେଲ। ୧୯୦୬ ମସି ହାେର ପେବଶି କା ପରି iାେର
ଆହାନ ଇ-ପତି କା ସୂ ! ନି ଃଶୁ$ ବି ତରଣ େହତୁ ଡା େଜାତି ପସାଦ ପ*ନାୟକ, -ାରା ପତି .ି ତ ଓ ପକାଶି ତ
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ଦି ତୀୟ େଶଣୀେର ପାଶ କରି ଦଶଟ,ା ବୃ ତି ପାଇେଲ। ଏହି ବୃ _ି ପଇସାେର କେଲଜେର
ନାମ େଲଖାଇ ଚEେମାହନ ବାବୁ , ବସାେର ରହି େଲ ଓ ଖାଇେଲ। ତା ବଦଳେର ତା,
ଦୁ ଇ ପୁअ,ୁ ପାଠ ପଢାଇେଲ।
୧୯୦୭ ମସି ହାେର ଆଳି अଚଂଳେର ବନା ବି ପନv ମାନ,ୁ ସାହାଯ କାଯ କରି
େଫରି ବା େବଳକୁ େସ ଜରେର ଆକାs େହେଲ। ଜର ଭଲ େହବାର କି ଛି ଦି ନ अsରେର
ତା,ର ସାନଭଉଣୀ ଉପଯୁ ପଥ ଓ ଔଷଧ ନପାଇ अତି କେର ମୃତୁ ବରଣ
କରି ଥିଲା। ବାଣପୁର अଚଂଳେର କେଲଜ ପଢୁ ଆ ଯୁବକ ଭାବେର ‘ଭଗବତୀ ପସାଦି ନୀ’
ସମି ତିଟିଏ ଗଠନ କରି ସରକାରୀ अଫିସରମାନ, କୁ -ଆଚରଣ ସକେର ଆେଲାଚନା
କରି ବାରୁ ତା,ୁ ମି ଛ କାଠ େଚାରି अଭିେଯାଗେର ଫସାଇ ଦି ଆଗଲା। େଗାଦାବରୀଶ
ଉପର अଫିସରମାନ,ୁ ଜଣାଇବାରୁ ତଦs େହଲା। ତଦs ପେର ବାଣପୁରର ସବୁ
ସରକାରୀ अଫିସରମାନ,ୁ ବଦଳି କରାଗଲା। େସ ପାଉଥିବା ଦଶ ଟ,ା ବୃ _ିର ପା

ଦଶନଶା¤ୀେର अନସ େନଇ ପାଠପଢି େଲ। କି  ତା,ୁ ୧୦ ଟ,ା ବୃ ତି ଖ{ ପାଇଁ ନअ
େହଲା। ଘର ଖ{ ପାଇଁ ଆଉ ଟ,ା ପଠାଇ ପାରି େଲ ନାହZ। କଟକେର ତରୁଣ ଉଳ
ସଂଘ ଗଠନ କରାଗଲା। େଗାଦାବରୀଶ ତାହାର ସାଦକ ଭାବେର କାଯ କେଲ। ଏହି
अନୁ .ାନ ତରଫରୁ େଗାଦାବରୀଶ େସକିୟର,ର ଏକ ଇଂେରଜୀ ନାଟକେର अଭିନୟ
କରୁଥିେଲ। ତା, अଭିନୟେର ଖୁସି େହାଇ ଇଂେରଜୀ अଧାପକ େଗାଦାବରୀଶ,ୁ ଗୃହ

ତ
ିକ

ା

ଶି iକ ଭାବେର ନି ଯୁି େଦଇଥିେଲ। ବି .ଏ ପାସ ପେର େଗାଦାବରୀଶ ଓକି ଲାତି ପଢି ବା
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ଟ,ା ତା, ¤ୀ ଓ ମା’, ପାଇଁ ପଠାଉଥିେଲ। ଏଫ୍.ଏ ପାସ୍ କରି େଗାଦାବରୀଶ

ଇ
-ପ

ଲାଗି ମାସି କ ୩୦ ଟ,ିଆ ବୃ _ି ପାଇ କଲି କତାେର ଓକି ଲାତି ପଢି ବା ସେu ସେu ଏମ୍.ଏ

ଆ

ହ
ାନ

ପାଠ ପଢି େଲ। େଗାଦାବରୀଶ େଯଉଁ ଦି ନ କଲି କତା ପଢି ବାକୁ ବାହାରି ଥିେଲ, େସ ଦି ନ
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େରଳ େସନେର ପାୟ ପାହଜାର େଲାକ ତା,ୁ ବି ଦାୟ ସb}ନା େଦଇଥିେଲ।
କଲି କତାେର ଶଶି ଦା ଓ ନି ଳକ ଥିବାରୁ େଗାଦାବରୀଶ,ର େସଠାେର ଚଳି ବାେର କି ଛି
अସୁବିଧା େହଉନଥିଲା ।
ଏମ୍.ଏ.େର ତୃ ତୀୟ େଶଣୀ େହାଇଥିବାରୁ େସ ବହୁତ ମନ ଦୁ ଃଖ କରି ଥିେଲ।
କଲି କତାର ମୂକବଧି ର ବି ଦାଳୟେର ସହକାରୀ ପଧାନ ଶୀiକ ସହି ତ ବି େଦଶେର ଶି iା
ସୁେଯାଗ ଦଲି ଲେର ଦaଖତ କରି ବା ପବ
ୂ ର
 ୁ େସ େଗାପବzୁ , अନୁ ମତି େଲାଡି ଥିେଲ।
ଦୀଘ ୩୦୦ ମାଇଲ ଦୂ ରରୁ େଗାପବzୁ େଲଖିଥିେଲ େଗାଦାବରୀଶ ତେମ କଲି କତା ମୂକ
ବଧି ର ବି ଦାଳୟେର ଶି iକ େହବାକୁ ଯାଉଛ। ଏେଣ ଓଡ଼ି ଶାର ଲi ଲi ମୂକ ବଧି ର,
କଥା କଣ ଭୁ ଲି ଗଲ। ତା,ର ଦଲି ଲେର ଦaଖତ କରିବା େସତି କେର ରହି ଗଲା। ଆଇନ
ପାଠ େଶଷ କରି ପxିତ େଗାପବzୁ ,ର ଆହାନେର େଗାଦାବରୀଶ େସ ସମୟର ସାମାଜି କ
ଆବଶକତାକୁ ଲi କରି ସି ଧା ଆସି ସତବାଦୀ ବନବି ଦାଳୟେର ୧୯୧୩ ମସି ହାେର

ପେର େସ କଲି କତା ଆସି ଶି iକ େଟନି ଂ େନେଲ। େସଠାେର ‘ପୁରୁେଷାତମ’ ନାଟକ
ରଚନା କରି ପକାଶ କରି ଥିେଲ। େସ ଖxିଏ ଇଂେରଜୀ କବି ତା ବହି ସଂକଳନ କରି ଥିେଲ।
ମଧୁବାବୁ ଓ େଗାପବzୁ ଦାସ, େନତୃ ତେର ସତ ଓଡି ଶା ପେଦଶ ଗଠନ ପାଇଁ
ଉଦମ ଚାଲି ଥିଲା। ଏହି କାଯେର େଗାଦାବରୀଶ କାମ କରି ବା ପଇଁ ୧୯୧୯ ମସି ହାେର
ଆେଗଇ ଆସି ସି ଂହଭୂ ମିେର ଥିବା େଲାକ, ମଧେର ଓଡି ଆ ପୀତି ଓ ଜାତୀୟତାବାଦ

ତ
ିକ

ା

ଜନGାଇଥିେଲ। ଓଡି ଆ ଭାଷ ଓ ଶି iାର ପସାର ପାଇଁ ଚକଧରପୁରେର ଏକ ଓଡି ଆ
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େଯାଗ େଦଇଥିେଲ। େସଠାେର େସ ୩୦ ଟ,ା େବତନ ପାଇେଲ। ତି ନି ବଷ ଶି iକତା

ଇ
-ପ

ହାଇ:ୁଲ େଗାଦାବରୀଶ ଆର କରିଥିେଲ। ସି ଂହଭୂ ମି କାଯ ଛାଡି େଗାଦାବରୀଶ

ଆ

ହ
ାନ

ଜନGାନ ବାଣପୁରକୁ ଚାଲି ଆସି େଲ। େସଠାେର ଶି ର ଉନv ତି ପାଇଁ ଭୁ ବନାନE ଦାସ,
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ମଜୁ ମଦାର ଓ େଗାଦାବରି ଶ ମି ଶି ଏକ ‘ଜାତୀୟ ଶି  ସଦନ’ ନାମେର अନୁ .ାନ ଗଠନ
କରି ଥିଲ। େଗାଦାବରୀଶ ସହକାରୀ େରଜି ର ହି ରିଦାସ ରାୟ, ସହାୟତାେର ଦୁ ଇଟି
ସମବାୟ ସମି ତି ଓ େଗାଟିଏ ସମବାୟ ବା, ବାଣପୁରଠାେର ଆର କରି ଥିେଲ ।
େଗାଦାବରି ଶ ୧୯୪୧ ମସି ହାରୁ ୧୯୪୪ ମସି ହା ପଯs ପାରଳା ମହାରାଜ, ମୀ
ମxଳେର ମୀ ଥିେଲ। ପାରଳା ମହାରାଜ ଓ େଗାଦାବରିଶ, ପେଚାେର ଓଡି ଶାେର
ଉଳ ବି ଶବି ଦାଳୟ ୧୯୪୩ ମସି ହା ନେଭbର ୨୭ ତାରି ଖେର ାପନ େହାଇଥିଲା।
୧୯୫୨ ମସି ହାେର ବାଣପୁରର କୃ ପସାଦ ନି ବା ଚନ ମxଳୀରୁ େଗାଦାବରିଶ ନି ବା ଚି ତ
େହାଇ ଓଡି ଶା ବି ଧାନସଭାର ସଭେହେଲ। େସ ଥିେଲ ଜେଣ ସମାଜ ସଂ:ାରକ ଓ
ସୁସାହି ତିକ େଗାଦାବରୀଶ ତା, ଜୀବନକାଳେର ଗୁଡି ଏ ଉପାେଦୟ ପୁaକ ରଚନା
କରି ଥିେଲ। ତ,ର ‘କାଳି ଜାଈ’ କବି ତା େବଶ େଲାକପି ୟ। େସ କି ଛିଦିନ ସମାଜର
ସାଦକ଼ ଥିେଲ। ବି ହାର ଓଡି ଶା କାଉନସି ଲର ସଭ େହାଇଥିେଲ ।
ବି ଟିଶ

ସରକାର,ର

ବି ରୁ}ାଚରଣ

କରି

୭ଥର

େଜଲଦx

େଭାଗିଥିେଲ। ସବେମାଟ ୧୧ ବଷ େସ େଜଲ ଦxେର ଦxିତ େହାଇଥିେଲ। ୧୯୫୬
ମସି ହା ଜୁ ଲାଇ ୨୬ ତାରି ଖେର ହଠାତ୍ ଇହଧାମ ତାଗ କରି େସ ଚାଲି ଗେଲ अମର
ପୁରକୁ । ଓଡି ଆ ମାଟି, ଓଡି ଆ ଭାଷା ଓ ଓଡି ଆ େଲାକ,ୁ ଆଲୁ କ େଦଖାଇ ନି େଜ ଲି ଭି
ଯାଇଥିେଲ। ଓଡି ଆ ମାଟି ହରାଇଥିଲା ଏକ ମହାନ ପxିତ, ଶି iାବି ତ, କବି ଓ େଲଖକ ।
ପାରାଦୀପଗଡ, କୁ ଜu, ଜଗତସି ଂହପୁର

ଆ

ହ
ାନ

ଇ
-ପ

ତ
ିକ

ା

େମା-୯୯୩୭୬୯୧୪୭୫
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େଗାଦାବରି ଶ
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େଗୗରୀଶ,ର ରାୟ
ଭାଷା ସୁରiାର अଗସାରଥି େଗୗରୀଶ,ର ରାୟ

"େହ େଗୗରୀଶ,ର ଧନ ତୁ ମର ସାହସ,
ଦୀପିକା େଲଖୁଛ ବସି ତି ରିଶ ବରଷ।
ନ ମାନି ବି ପଦ ବାଧା, ନ ଚାହZ ନି ଜକୁ
अସି ତ ମହାsି

ମନ ପାଣ ସମରପି ପାଳି ଛ ବତକୁ ।
େଦଖି େଦଖି େଢର ଦି ନ ଜାଣିଛି ବି େଶଷ,
अଟ ତୁ େ ଜେଣ Man of Business."- ବାସକବି ଫକୀରେମାହନ
ଆଧୁନିକ ଓଡ଼ି ଶାର ନି ମା ଣକ_ା ତଥା ଓଡି ଆ ଭାଷା ଏବଂ

'ଓଡି ଆ ବାअ' ଆେEାଳନର େନତୃ ତ େନଇଥିବା ମହାନ ଏବଂ
େଲାକପି ୟ ବି ଥିେଲ କମବୀର େଗୗରୀ ଶ,ର ରାୟ। ଓଡି ଆ
ଭାଷାର ସଂରiଣ ତଥା ସଂରiଣେର ତା,ର अବଦାନ अତୁ ଳନୀୟ।
େସ ପବ
ୂ  ବuଳାର ଏକ ଜମି ଦାର ପରି ବାରେର ୧୩ ଜୁ ଲାଇ ୧୮୩୮
େର ଜନG ଗହଣ କରି ଥିେଲ. ଏହା େସହି ସମୟ ଥିଲା, େଯେତେବେଳ

ତ
ିକ

ା

ଉପକୂଳବ_ୀ अଳେର ବuାଳୀ, ପି ମେର ହି Eୀ ଏବଂ ଦiିଣ
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ସାହି ତର ଜେଣ ରiକ ତଥା ଉନବି ଂଶ ଶତାୀର େଶଷ ଭାଗେର

ଇ
-ପ

ଓଡ଼ି ଶାର େତଲୁ ଗୁ ଦାରା ଓଡି ଆ ବି େରାଧୀ ଆେEାଳନ ପେଦଶକୁ ଥରାଇ

ଆ

ହ
ାନ

େଦଇଥିଲା, ଯାହା େଶଷେର ବି ଫଳ େହାଇଥିଲା ଏବଂ ଓଡି ଆକୁ
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ଦି ଆଯାଇଥିଲା ଏହାର ନି jk ାନ େସ ଓଡି ଶାେର ମୁଦଣ ଏବଂ ପକାଶନ ଶି  ସହି ତ
ସମବାୟ ଆେEାଳନର ଜନକ
ଏବଂ ୧୮୬୬

ଥିେଲ। େସ କଟକ ପି ିଂ କାନୀ ପତି .ା କରି ଥିେଲ

ମସି ହାେର ସାାହି କ ଭାବେର ମୁଦି ତ େହାଇଥିବା ପଥମ ଓଡି ଆ

ଖବରକାଗଜ ଉଳ ଦୀପି କା,ୁ ସାଦନା କରି ଥିେଲ। ଓଡ଼ି ଶାର ସାମାଜି କ-ରାଜେନୖ ତିକ
ଜୀବନେର ଜାତୀୟତାବାଦ ବୃ }ି େହତୁ ଉଳ ଦୀପି କା ଜନGଗହଣ କରି ଥିଲା। ଆଧୁନିକ
ସାଂ:ୃତି କ, ସାମାଜି କ ଓ ରାଜେନୖ ତିକ ଜୀବନର ବି ଶa ବା_ାବହ େହଉଛି ସbାଦପତ
ଏବଂ

ପତି କାସମୂହ।

ଜାତୀୟ

ଜୀବନର

ବି ଚିତ

ପାଣପବାହ

ସbାଦପତ

ରୂପୀ

ଜଳାଧାରେର ସମିG ଳି ତ ହୁअsି । ପତି କା ଓ ସbାଦପତ ସମୂହ ରାଜକୀୟ ଶି ନି କଟେର
ଜନମତର ପଖାପକ। ପୁଣି ଶାସନ ବି ଧାନର ବାଣୀ ଜନସାଧାରଣେର ଏହା -ାରା
ପଚାରି ତ ହୁଏ। େସଇଥିପାଇଁ ଏମାେନ ସମାଜର ଦପଣ ତଥା अପରି ହାଯ अଂଗ ବି େଶଷ।
ଜୀବନଧମୀ ଆଭିମୁଖର ସାଥକ ପକାଶଭୂ ମି େଯେତେବେଳ ଏହି ପତି କା ଓ ସbାଦପତ

ପରି ପକାଶ ଘଟିଥିଲା କଟକରୁ ପକାଶି ତ ଉଳଦୀପି କା ଓ ବାେଲଶରର ସbାଦବାହି କା
ପତି କା ମାଧମେର। ଏକ ପiେର ଓଡ଼ି ଆ ଭାଷା ବି େଲାପ ପାଇଁ ଆେEାଳନେର
ଉଳହି େତୖ ଷିଣୀ ଓ କଟକ ାର ଏବଂ अନ ପiେର ଭାଷା ବାअ ଆେEାଳନେର ଉଳ
ଦୀପି କା ଓ ସbାଦବାହି କା ପତi ସଂଗାମେର अବତୀ! େହାଇଥିେଲ । ଭାଷା ବି େଲାପ
ଆେEାଳନ କାଳେର ଓଡ଼ି ଆ ଭାଷାର ସ କୀୟତା ପତି ପାଦନ, େଦଶୀୟ ଭାଷାର ଉନv ତି

ତ
ିକ

ା

କାମନା ସହ ଓଡ଼ି ଆ ଭାଷା ବି ଦାଳୟ ଓ କେଲଜେର ପଚଳନ, ଓଡ଼ି ଶାରୁ ବuଭାଷା
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ସମୂହ, ଓଡ଼ି ଶା େସଥିରୁ ବାଦ ପଡsା େକମି ତି? ଓଡ଼ି ଶାେର ଏହି ଜୀବନଧମୀ ଆଭିମୁଖର

ଇ
-ପ

ଉେଛଦ ପାଇଁ େସଦି ନ ସbାଦ ପତି କା ଉଳ ଦୀପି କା ମାଧମେର ସି ଂହରଡି ଼ େଦଇଥିେଲ

ଆ

ହ
ାନ

ପୁରୁଷସି ଂହ ଉଳପାଣ ଶୀ େଗୗରୀଶ,ର ରାୟ। ଏହି ସି ଂହରଡ଼ି େସଦି ନ ଓଡ଼ି ଶା ଶାସନ
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ଦାୟି ତେର ଥିବା ବି ଟିଶ ଶାସକ ତଥା अଣଓଡ଼ି ଆ अମଲାତର ଆାନ େଦାହଲାଇ
େଦଇଥିଲା। େସ ସେ{ାଟତା ଏବଂ ବଳି ଦାନର ଜୀବନ ବି ତାଇଥିେଲ। ୧୮୪୮ ମସି ହାେର
ତା,ର ପାଥମି କ ଶି iା ସମା କରି ବା ପେର, େସ କଟକକୁ ଏକ ଗାମ ବି ଦାଳୟ ଏବଂ
ପାସୀ ପାଇଁ କଟକ ଆସି ଥିେଲ କଟକ ବି ଦାଳୟେର अଧୟନ କେଲ, ଯାହା ବ_ମାନ
େରେଭନ୍ସା କେଲଜି ଏଟ୍ :ୁଲ୍। ୧୮୫୫ ମସି ହାେର ଜୁ ନି अରସି ପ୍ :ଲାରସି ପ୍ ପାଇଥିେଲ
୧୮୫୬ ମସି ହାେର କେଲଜ ଶି iା ପାଇଁ

ହୁଗୁଳୀକୁ ଯାଇଥିେଲ ଗତାଗତ ବବା

ନଥିବାରୁ କି ଛି ଦୂ ର ଚାଲି ଚାଲି ଏବଂ ବାକି ରାaା ବଳଦଗାଡ଼ି େର ଯାଇ ୨୨ ଦି ନେର
େସଠାେର ପହି ଥିେଲ ୧୮୫୮େର ଇଂରାଜୀେର ଦiତା ପମାଣପତ ପାଇେଲ ଏବଂ
ବାେଲଶରେର ଜେଣ ଶି iକ ଭାବେର ନି ଯୁି ପାଇେଲ ତା,ର ଛାତ

ଓଡ଼ି ଶାେର

ଶତାୀର ତି ନିଜଣ ମହାନ ବି ରାଧନାଥ ରାୟ, େବୖ କୁ ନାଥ େଦ ଏବଂ ମଧୁସଦ
ୂ ନ
ଦାସ ଥିେଲ। ୧୮୫୯େର େସ

କଟକ ଆସି ଥିେଲ, ମନି अଡର ଏେଜ ଭାବେର

ପଥମ ସଂଗଠନ ଭାେବ େସ ୟu େମନ ଆେସାସି ଏସନ ପତି .ା କରି ଥିେଲ ୧୮୬୪େର
ସହେଯାଗୀ ଭି_ିେର କଟକ ପି ିଂ କାନୀ ଗଠନ କେଲ ଏବଂ ୧୮୬୫ ପତି .ାତା ସଦସ
େହାଇଥିେଲ ୧୮୬୬େର ଦୁ ଭk iେର ପୀଡି ତ େଲାକ,ୁ ଉ}ାର କରିବା ପାଇଁ େସ lାେସବୀ
ଦଳ ଗଠନ କରି ଥିେଲ ଏବଂ ସରକାର,ୁ ସG ାରକପତ ଦାଖଲ କରି ଥିେଲ େକବଳ େସତି କି
ନୁ େହଁ ଓଡ଼ି ଶାେର ଜଳେସଚନ, େଯାଗାେଯାଗ ଏବଂ େରଳ ସୁବିଧା ସୁଦୃଢ। କରି ବା ପାଇଁ

ତ
ିକ

ା

ସରକାର, ଉପେର ଚାପ ପକାଇଥିେଲ ଉଳ ଦୀପି କାେର ଦୁ ଭk iର ଦୁ ଃଖଦ କାହାଣୀ
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କମି ସନର, କାଯାଳୟେର େଯାଗ େଦଇଥିେଲ। ସାବଜନି କ ଜୀବନ ଆର କରି ଥିବା

ଇ
-ପ

ପକାଶ କରି ଥିେଲ ଉଳ ଦୀପି କାର ପତି .ାତା-ସାଦକ-ପି ର୍-ମାେନଜର ଭାବେର

ଆ

ହ
ାନ

େଗୗରୀଶ,ର ପକୃ ତେର ଓଡ଼ି ଶାେର ଆଧୁନିକ ନବଜାଗରଣ ଯୁଗ ଆର କରି ଥିେଲ।
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ପୁରାଣ ପକାଶନ କାନୀର ପତି .ାତା-ପରି ଚାଳକ ଭାେବ ୧୮୬୭ ମସି ହାେର ଓଡି ଆ
ମହାଭାରତ, ରାମାୟଣ, ପୁରାଣ ଇତାଦି ପକାଶ କରୁଥିବା ଏକ ସମବାୟ ସଂା ବି କଶି ତ
କରି ଥିେଲ। ପତି .ାତା-ସଚି ବ, ଉଳ ଭାେସାଦଦୀପି ନି ସଭା ଭାବେର - େସ ଓଡ଼ି ଶାର
ଭାଷା ଏବଂ ସାହି ତ ଉପେର अମୂଲ କାଯ କରି ଥିେଲ। ସବଭାରତୀୟ ବବହାର ପାଇଁ
ଓଡି ଆ ପାu ପକାଶି ତ କରି ଥିେଲ ୧୮୬୮ ମସି ହାେର, ଓଡି ଆ ବାअ ଆେEାଳନ
େଗୗରୀଶ,ର, େନତୃ ତେର େହାଇଥିଲା ଏବଂ ଓଡି ଆ ଭାଷାର ସୁରiା ଏବଂ ସଂରiଣ
ପାଇଁ େସ କାଯ କରି ଥିେଲ ଏବଂ ଓଡ଼ି ଆ ଭାଷାକୁ ତାର ସାନ ମି ଳିଥିଲା ୧୮୬୯
ମସି ହାେର ଉଳ ଉଲB ାସି ନୀ ସଭା, ଏକ ସାମାଜି କ, ସାଂ:ୃତି କ ତଥା ରାଜେନୖ ତିକ
ସଂଗଠନର ପତି .ାତା େହାଇଥିେଲ। ୧୮୭୦ ମସି ହାେର େସ ବେହGା ସମାଜେର େଯାଗ
େଦଇଥିେଲ ଏବଂ ଏହାର ସଚି ବ େହାଇଥିେଲ। ୧୮୭୨ ମସି ହାେର େସ କଟକ ଜି ଲBା ଜଜ୍
େକାଟେ ର अନୁ ବାଦକ ଭାବେର େଯାଗ େଦଇଥିେଲ। କଟକ କେଲଜ (ବ_ମାନ

ସବସାଧାରଣ ସଂଗହ ଥିଲା। ୧୮୭୪େର ଓଡି ଆ ଭାଷାର ପୃଥକ ଏକକ ପମାଣ କରି ବାକୁ
ଜନ୍ ବି ମ୍ସ,ୁ ବି ଭିନv ପୁaକ ଉପାପନ କରି ଥିେଲ ଯାହାଦାରା େସ ବୁ ଝି ଥିେଲ େଯ ଓଡ଼ି ଆ
ଭାଷା

େକେତ

ମହତପ!
ୂ 

୧୮୮୨େର

ଓଡ଼ି ଶାସଭାକୁ

ଉଳସଭା

ବା

ଉଳ

ଆେସାସି ଏସନ୍ ଭାବେର ନାମି ତ କରାଗଲା | େସ ୧୯୧୫ ପଯs ଆେସାସି ଏସନର ସଚି ବ
ଥିେଲ, ଏହା ଓଡି ଆ ଭାଷା େiତର ଏକୀକରଣ, ଓଡ଼ି ଶାର ଏକ ପୃଥକ ପେଦଶ ଗଠନ, ଲୁ ଣ

ତ
ିକ

ା

ଆଇନ ରj କରି ବା, ମୁନି ସିପାଲି ଟି ଏବଂ ଜି ଲBା େବାଡ ପରି ାନୀୟ ସୟଂଶାସନ ପବ_ନ
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େରେଭନ୍ସା କେଲଜ) ପତି .ା ପାଇଁ େସ ୩୦,୦୦୦ ଟ,ା ଜମା କରାଇଥିେଲ ଏହା ଏକ

ଇ
-ପ

ପାଇଁ କାଯ କରି ଥିଲା ୧୮୮୬େର ଭାରତୀୟ ଜାତୀୟ କଂେଗସ ସହି ତ ଉଳ ସଭାର

ଆ

ହ
ାନ

ମି ଶଣ େହାଇଥିଲା ଏବଂ ୧୮୮୭େର ମାଡାସେର କଂେଗସ अଧି େବଶନେର େସ େଯାଗ
ଆହାନ ଇ-ପତି କା ସୂ ! ନି ଃଶୁ$ ବି ତରଣ େହତୁ ଡା େଜାତି ପସାଦ ପ*ନାୟକ, -ାରା ପତି .ି ତ ଓ ପକାଶି ତ
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େଦଇଥିେଲ ୧୮୯୯େର ରାଜାଭିେଷକ ଲାଇେବରୀର ପତି .ାତା ସଦସ େହାଇଥିେଲ
୧୯୦୧ ମସି ହାେର ପି ଏମ ପରି ସରେର ଏକ ହେଲ ପତି .ା କରି ଥିେଲ ପରବ_ ୀ
ସମୟେର ଏକାେଡମୀ ଏହାର ନାମ େଗୗରୀଶ,ର ଛାତାବାସ ରଖି ଥିେଲ ୧୯୦୩
ମସି ହାେର ଉଳ ସାହି ତ ସମାଜ, ରାଜର ଏକ ପମୁଖ ସାହି ତ ଏବଂ ସାଂ:ୃତି କ
ସଂଗଠନ ଗଠନ କରାଗଲା ଏବଂ ରଘୁବଂଶକୁ େଗୗରୀଶ,ର ଓଡି ଆେର अନୁ ବାଦ
କରି ଥିେଲ ଏବଂ ଏହି ପରି ସାହି ତ ରଚନା କରି ଥିେଲ। ମଧୁସଦ
ୂ ନ ଦାସ, ଦାରା ପତି .ିତ
ଉଳ ସମିG ଳନୀେର େଗୗରୀଶ,ର େଯାଗ େଦଇଥିେଲ ଏବଂ ଜୀବନର େଶଷ ପଯs
େସଠାେର ସକି ୟ ଭାବେର କାଯ କରି ଥିେଲ କମବୀର େଗୗରୀଶ,ର ଏ ଜାତି ର ଭାଷା
ସୁରiା, ସାଂ:ୃତି କ अଭୁ ଥାନ, ଓଡ଼ି ଆ େବାଲି ନି ଜର ପରିଚୟ ଦି ଆଇବା ପାଇଁ େଯଉଁଭଳି
ଭାେବ ସଂଗାମ କରିଛsି , ତାହା ଯୁଗ ଯୁଗ ଧରି ଓଡ଼ି ଶା ଇତି ହାସର ପୃ.ା ମxନ କରୁଥିବ
ଉଳ अiରେର। େସ ଥିେଲ ପୁରୁଷସି ଂହ, କମବୀର। େସ ହZ अଗପୁେରାଧା, ପଥମ

ବୀର ସsାନ,ର କମମୟ ଜୀବନର अବସାନ ଘଟିଥିଲା ୧୯୧୭ ମସି ହା ମା{ ମାସ ୧୭
ତାରି ଖେର ।ଏହି ମହାପୁରୁଷ,ୁ ବି ଟିଶ ସରକାର, ତରଫରୁ ୧୯୧୬ ମସି ହାେର ମି ଳିଥିଲା
#ରାୟବାହାଦୂ ର ଉପାଧି । ଓଡ଼ି ଶାର ଏଇ ବି zାଣି,ୁ ଶ}ାqଳି ।

ତ
ିକ

ା

अସି ତ ମହାsି
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ସାbାଦି କ, ପକାଶକ ଏବଂ ଆମ ଭାଷାେର ଉଳପାଣ କମବୀର େଗୗରୀଶ,ର। ଏହି

ଇ
-ପ

ସୁଜନପୁର , ଯାଜପୁର

ଆ

ହ
ାନ

୯୩୪୮୭୬୮୮୧୨
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ନାୟାଳୟ
ତଥ ଉପେର ଆଧାରି ତ ବି ଚାର କରି େଦାଷୀକୁ ଶାaି,
ନି େଦାଷକୁ ନାୟ ପଦାନ କରାଯି ବା ଲi ରଖି ସଂାପି ତ
ନାୟାଳୟର ପକୃ ତ ଏବଂ अେଲୗକି କ ବାaବତା କ'ଣ ?
ପ,ଜ କୁ ମାର
ପାଣିଗାହୀ

ଭାରତୀୟ ନାୟୀକ ବବା େକବଳ ଉ{ / ଉ{_ମ ନାୟାଳୟ
ମଧେର ପରି ସର ଭୁ  ନୁ େହଁ ! ଆମ େଦଶର अେନକ ସରକାରୀ
କାଯାଳୟେର ନି େୟାଜି ତ ବି ଭିନv ପଦ अଧି କାରୀ ଳବି େଶଷକୁ େନଇ
ଜେଣ ଜେଣ ବି ଚାରପତି ଭାେବ ନି େୟାଜି ତ େହାଇଥା'sି ! େସମାେନ

େଦଖାଗେଲ ଉ{/ଉ{_ମ ନାୟାଳୟର ଆଶୟ େନଇ େଲାକ,ୁ ନି ଜର
ନାୟ ଭିiା କରି ବା ବବା अତs ମମଶୀ। କାରଣ ଯଦି ଜେଣ
ନାୟାଦାତା ପକୃ ତ ନାୟ େଦବାେର अiମ ପମାଣିତ ହୁअsି ତାେହେଲ
ତା,ୁ ଜେଣ ନାୟଦାତା/ନାୟାଧୀଶ ଭାେବ ନି େୟାଜି ତ କରାଯି ବା अଥ
କ'ଣ ଆମ ବୁ ଝି ବା iମତା ବହି ଭୁ ତ? ଆଉ ଜେଣ ବି ଯଦି ନି ମv

ଇ
-ପ

ତ
ିକ

ା

ନାୟାଳୟେର ଉପଯୁ ନାୟ ପାଇପାରୁନାହZ ତାେହେଲ େସ ଉ{/

Listen to Odia Podcast on https://anchor.fm/aahwaan

ନି ଜନି ଜ iମତା ପରି ସରଭୁ  ନାୟ ପଦାନେର ବି ଚୁତି /ବତି କମ

ଆ

ହ
ାନ

ଉ{_ମ ନାୟାଳୟେର ନାୟ ପାଇବା ଆଶା େକେତ ଏବଂ ଏହି
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ବବା କାହZକି/କି ପରି େହାଇଥାଏ? ଆମ ତଳୁ ଉପର ପଯs ଥିବା ନାୟି କ ବବାେର
କ'ଣ ପକୃ ତ ନାୟ ମି ଳିଥାଏ ନି େଦାଷକୁ ? ନା େକେତକ େiତେର ତାହାର ବତି କମ
େଦଖାଯାଏ? ଏମି ତି अସୀମ ପଶv ସୃି ହୁଏ ମନେର ଯାହାର ଉ_ର େଦବାେର ସୃ 
ନାୟାଳୟ/ନାୟାଧୀଶ ମଧ ନି ବା କ? ଆଉ ସାଧାରଣ େଲାେକ ଏହି ବି ଟିଶ ନି ୟମେର
ପରି ଚାଳି ତ ନାୟି କ ବବାକୁ ବୁ ଝି ଛsି େକେତ େଯ, ନି ଜର ନି େjାଶକୁ ସାବa କରି
ନାୟ ପାଇଁ ନି ଜର ବି ଶାସ ରଖିପାରି େବ? अେନକ ପଶvକୁ େନଇ କି ଛି ତଜମା କରି ବି ଚାର
କରି େଦଖିେଲ ମନକୁ ଆେସ କି ........
ଆେମ ଭାରତୀୟ ଭାେବ ଜନG େହାଇ ଆମ େଦଶର ସଂ:ାର, ସଂ:ୃତି କୁ େକେବ
େହେଲ େକହି ପତାଖାନ କରି ପାରି ବା ନାହZ। ଆମ େଦଶର अେନକ ନାୟ ପ}ତି ଥିଲା
ଯାହା ସବୁ ବ_ମାନ କାଯiମ ନଥାଇ େକବଳ ବି ଟିଶର ନକଲ ଲି ଖିତ ସମି ଧାନ ଏବଂ
ଆଇନ ଗୁଡିକ ମାଧମେର ଭାରତର ବବା ଚାଲୁ ଥିବା ସମେa ଜାଣsି । ଏହାର

ନାୟାଳୟେର ଭାରତୀୟ ଭାଷାେର ଲି ଖିତ ଦଲି ଲ, ଦaାେବଜ ଗହଣୀୟ ହୁଏ ନାହZ!
େକବଳ ବି ଟିଶ ଭାଷାେର େଲଖାଯାଇଥିବା ଦଲି ଲ, ଦaାେବଜ ଗହଣ କରାଯାଇ ଭାରତୀୟ
ନାଗରି କ,ୁ ନାୟ ପଦାନ କରାଯି ବା ବବା ମଧେର ଜେଣ ସାଧାରଣ ନାଗରି କ ଯାହା
ବୁ ଝୁଥିବ ଏବଂ େସଗୁଡିକୁ ତଜମା କରି ଯାହା ଉ_ର ପଦାନ କରି ବାେର ସମଥ େହବ

ତ
ିକ

ା

େସସବୁ ସହେଜ अନୁ େମୟ! अଧି କ ଇଂେଗଜ଼ ବତୀତ େକେତକ େରାମାନ ଏବଂ ପାସk
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େଗାଟିଏ अତି ସାଧାରଣ ଉଦାହରଣ ଏହା େହାଇପାେର େଯ ଆମ େଦଶର ସେବା{

ଇ
-ପ

ଭାଷାର ମଧ ପେୟାଗ େହାଇଥାଏ ଆମ ନାୟାଳୟେର ଯାହା ସାଧାରଣ େଲାକ, ବୁ ଝି ବା

ଆ

ହ
ାନ

iମତା ବହି ଭୁ ତ କ'ଣ ସୃ  ଆଇନଜୀବୀମାେନ ମଧ େବେଳ େବେଳ ବୁ ଝି ବାକୁ କକର
ଆହାନ ଇ-ପତି କା ସୂ ! ନି ଃଶୁ$ ବି ତରଣ େହତୁ ଡା େଜାତି ପସାଦ ପ*ନାୟକ, -ାରା ପତି .ି ତ ଓ ପକାଶି ତ
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େହାଇଥାଏ! ଆଉ ଏହି ବାବାେର ସାଧାରଣ େଲାକ,ୁ ନାୟ େଦବାପାଇଁ ମଧିତା
କରୁଥିବା ଓକି ଲ (ଆଇନଜୀବୀ) ମାନ, ବି ଷୟେର ସାଧାରଣ େଲାକ, ବିଗତ अନୁ ଭୂ ତି
ଯାହା.....!!
ପାଚୀନ ଭାରତୀୟ ନାୟୀକ ପ}ତି େର ଜେଣ େଦାଷୀ ଖସି ଯାଇ ନି େଦାଶକୁ
ଦxବି ଧାନ କରାଯି ବା अତୀବ ବି ରଳ ଥିଲା। କାରଣ େକୗଣସି ଘଟଣା/ଦୁ ଘଟଣାର,
ବି ଚାରପତି , ଠାରୁ ଆର କରି ରାଜା, ମହାରାଜା, ଦାରା କରାଯାଉଥିଲା ଯାହା
ପେୟାଗାତGକ ତଥ ଏବଂ ତତ ଉପେର ଆଧାର କରି େଗାଟିଏ ଥରେର ନି y_ି ନି ଆ
ଯାଉଥିଲା। ପୁଣି େସହି ନି y_ିେର ବତି କମ େଦଖି ବାକୁ ମି ଳୁନଥିଲା। ନାୟାଧୀଶ ନି ଜର
ସାଭିମାନ/େଗୗରବ ରiା କରି େକେତକ େiତେର ନି େଜ ଭୁ ଲ କରୁଥିବା କଥାକୁ ସୀକାର
କରୁଥିେଲ। ନାୟେବେଳ अଭିଯୁ ନାୟାଧୀଶ, ଆାକୁ ଶି େରାଧାଯ କରି ଯଥା ସବ
ଶାaିକୁ ଗହଣ କରିବାକୁ ବାଧ େହଉଥିେଲ। अନଥା କେଠାର ଦx େଭାଗିବାକୁ ପଡୁ ଥିଲା

ନାୟାଧୀଶ, ଉପେର ପଗାଢ଼ अନୁ େରାି ଏବଂ ବି ଶାସ ରହି ଥିଲା। ସେବା{ େiତେର
େଦାଷୀ,ୁ ଦx ଏବଂ ନି େjାଷ,ୁ ନାୟ ନି ିତ ଭାେବ ମି ଳୁଥିଲା ଯାହା ବ_ମାନ अତs
ବି ରଳ େଦଖିବାକୁ ମି ଳୁଛି । କାରଣ କ'ଣ ଏବଂ େକଉଁ अଭାବନୀୟତା କାରଣରୁ ଏମି ତି
େହଉଛି ବି ଚାର କରିବା.......!

ତ
ିକ

ା

अନୁ ନ ୩୦-୪୦ େକାଟି େଲାକ,ୁ iମତା ପରି ସରଭୁ  କରି ଶାସନ କରି ବା ପାଇଁ
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ଯାହା ଳ ବି େଶଷେର ମୃତୁଦx ମଧ େହଉଥିଲା। କି ’ େକୗଣସି ମେତ େଲାକ, େସହି

ଇ
-ପ

ଲi ଲi ବି ଟିଶ ଆସି ନଥିେଲ। େକେତକ ହାତଗଣତି ବି ଟିଶ ଦୂ ତ ଆମ େଦଶେର

ଆ

ହ
ାନ

ନି େୟାଜି ତ ଥାଇ ଆମ େଦଶର କି ଛି େଲାଭାଶ ଭାଚାରୀ, େଦଶେଦାହୀ,ୁ କରାୟତ
ଆହାନ ଇ-ପତି କା ସୂ ! ନି ଃଶୁ$ ବି ତରଣ େହତୁ ଡା େଜାତି ପସାଦ ପ*ନାୟକ, -ାରା ପତି .ି ତ ଓ ପକାଶି ତ
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କରି ଆମ ପବ
ୂ ଜ
 ,ୁ ଶାସନ ପରି ସର ଭୁ  କରି ରଖି େସମାନ,ୁ େଶାଷଣ, अତାଚାର କରି
ଜୀବନ ହsସs କରୁଥିେଲ େସମାେନ ମି ଳିମିଶି! େକୗଣସି କାରଣବଶତଃ अସହି ୁ ତାର
ସର ଉେ_ାଳନକାରୀ,ୁ ଦxବି ଧାନ କରି ବା ଏବଂ େସମାନ, ଚାଟୁ କାର,ୁ ମି ଥା ନାୟ
ପଦାନ କରିବା େଦଖାଇ ସାଧାରଣ େଲାକ,ୁ ଭxିବା ପାଇଁ େସମାନ, ଦାରା ବାପକ
ଆଇନ ପଚଳନ କରାଯାଇଥିଲା, ଯାହାର ସା ପାiିକ କେଠାର ଏବଂ ପାiିକ ନମନୀୟ
ଭାେବ ଦଶାଯାଉଥିଲା ଯାହା ଏପଯs ଆମ େଦଶେର ପଚଳି ତ ଏକ अମାନବୀୟ ଆଇନ
କହି େଲ अତୁ ି େହବନାହZ! େସହି ପାiିକ କେଠାର ଏବଂ ପାiିକ ନମନୀୟ ନୀତି କୁ ଧରି
େସମାେନ अସୀମ अନାୟ अତାଚାର କରି ବାେର ସiମ େହଉଥିେଲ େସହି ସମୟେର
ଯାହା ଏପଯs ଆମକୁ ଛାଡ଼ି ନାହZ! େସମାନ, କବଳରୁ ଆମ େଦଶ ବଂଚି ତ େହାଇଛି
ସତ କି ’ େଦଶବାସୀ େକୗଣସି ମେତ ରiା ପାଇନାହାsି ! କାରଣ େସମାନ, ପରବ_ ୀ
େଯଉଁସବୁ ଶାସନ ଭାରପା ମଣିଷ େଦଶେର କାଯ କରି ଆସୁଛsି , େସହି ବି ଟିଶ ନୀତି କୁ

କରି ରଖିବାେର ଯେଥ ସହାୟକ େସହି ବି ଟିଶ ଆଇନ ଗୁଡିକୁ ପରି ବ_ନ କରାଯି ବା
ଲi ରଖିନାହାsି , ରଖିେବ अବା କାହଁୁ ?! ସାଧାରଣ େଲାେକ, ଆମ େଦଶବାସୀ ଯଥା
ପବ
ୂ ଂ ତଥା ପରଂ अବାେର ରହି ସମେୟାେପାେଯାଗୀ ଶାସନ ବବାର ମି ଥା
କୁ େହଳି କାେର ନି ଜକୁ ଜଡି ତ କରି ପତାରି ତ େହଉଥିବା ସୂ! ସୀକାଯ! ଆଉ ଏହି

ତ
ିକ

ା

ସାମି ଧାନି କ ବବା ସହି ତ अଂଗୀକାରବ} ନାୟି କ ବବାେଯ େସହି ବି ଟିଶ ମାନ,
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ଆଦରି ଯେଥ ସାଥ ହାସଲ କରି ବା ଦି ଗେର ସମଥ ତଥା ସାଧାରଣ େଲାକ,ୁ ପତାରି ତ

ଇ
-ପ

ପତାରଣାପ!
ୂ  , ଛଳନାତGକ ନି ୟାମକ ଗୁଡିକୁ अsରଣୀୟ କରି େଲାକ, େସବାେର

ଆ

ହ
ାନ

ନି େୟାଜି ତ େହଉଛି ତାହା େକହି अସୀକାର କରି ପାରି େବ ନାହZ! ଆମ ସଂ:ୃତି ର ନାୟୀକ
ଆହାନ ଇ-ପତି କା ସୂ ! ନି ଃଶୁ$ ବି ତରଣ େହତୁ ଡା େଜାତି ପସାଦ ପ*ନାୟକ, -ାରା ପତି .ି ତ ଓ ପକାଶି ତ
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ବବା ଯାହା ଥିଲା ବି ଟିଶ ମାନ, ଦାରା ପଣୟନ ଆଜି ର ଏହି ବବା ମଧେର
ପାଥକ କ'ଣ ବି ଚାର କରି ବା...........
ସତ ସବୁ େବେଳ ଶାଶତ, ଚି ରsନ! ସତର अମଳି ନତାକୁ अସୀକାର କରି ବା अଥ
ନି ଜକୁ ନି େଜ ଦxିତ, ପତାରି ତ କରି ନି ଜର ମାନବି କତାକୁ ହତା କରି ବା! େତଣୁ ନାୟୀକ
ବବାେର ସତକୁ ନାୟ େଦବା ପାଇଁ ଉଦମରତ ନାୟାଧୀଶ େକେବେହେଲ ପାଶ
ପରି ବ_ନ କି bା ପାiିକ ବି ଚାର କରି ବା ଲi ରଖିବା अଥ ନାୟୀକ ବବାକୁ ହତା
କରି ବା ସହି ତ ସମାନ େହାଇଥାଏ େବାଲି ବି ଚାର ଆମର। ବି ଟିଶ େସହି ପାiିକ କେଠାର
ଏବଂ ପାiିକ ନମନୀୟ ଆଇନ ସାହାଯେର ସବୁ େବେଳ େସମାନ, ସହଚର ମାନ,ୁ
अେନୖ ତିକ ନାୟ ପଦାନ କରାଯି ବା ଲi ରଖି ଏହି ବଷ ବଷ ଧରି ବି ଚାରାଧୀନ ବବା
ଲାଗୁ କରି ଥିେଲ ଯାହା ସାହାଯେର ପମାଣ ନ କରିବା ପାଇଁ ଯେଥ ସମୟ ମି ଳିବା
ସାuକୁ ଘଟଣାର ସତାସତ ଭୁ ଲି ଯାଇ ସମୟ ସାେପi ଯୁି ବଢ଼ି ବାେର ଯେଥ ସହାୟକ

ପଦଶନ କରାଯି ବାେର ସି }ହa େହଉअଛି । ବଷ ବଷ ଧରି ବି ଭିନv ମାମଲା ବି ଚାରାଧୀନ
ରଖାଯାଉଥିବା େହତୁ ପକୃ ତ ଘଟଣାକୁ କରାୟତ କରାଯି ବା ପରି ବେ_ େଦାଷୀକୁ ନି େଦାଷ
ସାବa କରାଯି ବାେର ଯେଥ ସୁବିଧା ମି ଳୁଛି ଯାହା ବି ଟିଶ ଆଇନର ମୂଳ ଲi ଥିଲା।
େତଣୁ କହି ବାକୁ ଗେଲ େକବଳ ମି ଥାକୁ ସତେର ପରିଣତ କରିବା ପାଇଁ ନାୟୀକ

ତ
ିକ

ା

ବବା ଯେଥ ସାହାଯ କରୁଥିବା େବେଳ ସତର अs କରି ବା ଏହି ନାୟୀକ
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େହଉଥିଲା ଯାହା अଦାବଧି ଆମ େଦଶେର ବଳବ_ର ରହି େସହି अମାନବୀୟ ବି ଚାର

ଇ
-ପ

ବବାର ମୂଳ ଲi ଭଳି अନୁ ଭବ ହୁଏ ଆଜି ସମୟେର ଯାହା େସହି ବି ଟିଶମାନ, ମୂଳ

ଆ

ହ
ାନ

ମ ରହି ଥିଲା! କାରଣ େସମାେନ େସହି ଆଇନ ବଳେର ସାଧାରଣ େଲାକ,ୁ ପତାରି ତ
ଆହାନ ଇ-ପତି କା ସୂ ! ନି ଃଶୁ$ ବି ତରଣ େହତୁ ଡା େଜାତି ପସାଦ ପ*ନାୟକ, -ାରା ପତି .ି ତ ଓ ପକାଶି ତ
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କରି କେଠାର ଶାସନ ବବା ମଧେର ନି ଜର ଶାସନ ପଚଳନ କରୁଥିେଲ !
ସତ େକେବ ଲୁ ଚି ରେହନା େବାଲି ଆମ ଉିଟି କଣ ବାaବେର ମମହୀନ? ନା’!
ଏହା ସତେଯ, ସତ େକେବ ଲୁ ଚି ରେହନା। କାରଣ ସତ ସବୁ େବେଳ ଶାଶତ ଏବଂ
ଚି ରsନ। କି  ମି ଥକୁ ସତେର ପରି ଣତ କରି ନି ଆଯାଉଥିବା ନି y_ି େସହି ବି ଟିଶ
ମାନ, ନାୟ ଭଳି େହାଇପାେର। ଆଉ େସମାନ, ନାୟ ବବାର ମୂଳ ଆଧାର
େହଉଛି ମି ଥାକୁ ସତେର ପରି ଣତ କରି ବା! ବି ଚାରାଳୟ/ନାୟାଳୟ ସହି ତ अସଂଖ
ଆଇନ/କାନୁ ନ ପଚଳନ କରାଯି ବାର अଥ େହଉଛି େକବଳ ମି ଥାକୁ ସତ େବାଲି ସାବa
କରାଯି ବା ଯାହା ଏକ ତାକkକ ଯୁି ମାତ! କାରଣ ପକୃ ତ ନାୟ ପାଇଁ ତକ ନୁ େହଁ ତଥ,
ତତର ଆବଶକତା ରହି ଥାଏ ଯାହା େକବଳ ମି ଥା ଆଉ ସତ ଏହି ଦୁ ଇଟି ଯୁି ମଧେର
ସୀମି ତ। େସହି ମି ଥା ଏବଂ ସତକୁ ଉେନGାଚନ କରାଯି ବା ଲi ରଖାଗେଲ अଜସ
ଆଇନ, କାନୁ ନର େକୗଣସି ଆବଶକତା ନଥାଇ େକବଳ ପେୟାଗାତGକ अନୁ ଶୀଳନ ଏବଂ

ଏବଂ େସମାନ, ମaି£ ବି ଚଳନ କରି ସତକୁ ମି ଥା, ମି ଥକୁ ସତେର ପରି ଣତ କରି ବା
ପାଇଁ େଯଉଁସବୁ ହଜାର ହଜାର ଆଇନ ତି ଆରି କରି ଥିେଲ େସଗୁଡିକ ବାaବ, ସତ ଏବଂ
ମାନବୀୟ ବି ଚାରଧାରା ସନv ନୁ େହଁ କି ଭାରତୀୟ ସଂ:ୃତି , ସଂ:ାର ଉପେର ଆଧାରି ତ
ନୁ େହଁ ! େତଣୁ େସମାନ, ଦାରା ପଚଳି ତ ଏହି ଆଇନେର ଜେଣ ମି ଥାବାଦୀ େକବଳ

ତ
ିକ

ା

ଭାଗିଦାରୀତା କରି ନି ଜକୁ ମୁକୁଳାଇବା ପାଇଁ େଚା କରି ବା ଛଡା ଯଦି େକୗଣସି
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ଉେନGାଚନର ଆବଶକତା ରହି ଥାଏ। ବି ଟିଶ ସାଧାରଣ େଲାକ,ୁ ଭୁ ଆଁ ବୁ ଲାଇବା ପାଇଁ

ଇ
-ପ

ସତବାଦୀ ଏହି ଆଇନର ଆଶୟ ନି ଏ ତାେହେଲ େସହି ବି ପାଇଁ ତାହା ଏକ अଭିଶ

ଆ

ହ
ାନ

ଦx ଭଳି େହବାଛଡା ଆଉ କି ଛି ନୁ େହଁ ! କାରଣ ସତକୁ ପମାଣ କରି ଉପାପନ କରି ବା
ଆହାନ ଇ-ପତି କା ସୂ ! ନି ଃଶୁ$ ବି ତରଣ େହତୁ ଡା େଜାତି ପସାଦ ପ*ନାୟକ, -ାରା ପତି .ି ତ ଓ ପକାଶି ତ
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अନୁ ସzାନକାରୀ,

ଉପେଯାଗୀତା

ଯେଥ

अଧି କ

ରହି ଥାଏ। अନୁ ସzାନ କରି ସତ, ମି ଥାର ଉେନGାଚନ େହବା ପେର ନାୟ େଦବା ପାଇଁ
େକୗଣସି अସୁବିଧା ହୁଏନାହZ ଯାହା େକେତକ ଜଟିଳ ନି ୟାମକ ମଧେର ପାଳି ତ େହାଇଥାଏ
ଏହି ବି ଟିଶ ଆଇନ ମାଧମେର ଯାହା େସମାନ,ୁ ଯେଥ ସହାୟକ େହଉଥିଲା। ଆଉ
େସହି ଆଇନ ପଚଳନ କରି ଆେମ अଦାବଧି ନି ଜକୁ ସାଧୀନ ରାର ନାଗରି କ େବାଲି
କହୁଥିବା େକେତ େଯୗିକ ବି ଚାରେଯାଗ! ସତବାଦୀ, ପାଇଁ ଏହି ନାୟୀକ ବବା
ଏକ अେଲୗକି କ ାନ ଭଳି ବି େବଚି ତ େହଉଥିବା େବେଳ ମି ଥାଚାରୀ, େଦଶେଦାହୀ,
ଭାଚାରୀ,ୁ ସୁରiା େଯାଗାଇେଦଇ େସମାନ, ଆତGରiା କବଚ ଭଳି ଦxାୟମାନ ଏହି
ବି ଟିଶ ବବାେର ପି ଢ଼ିକୁ ପି ଢ଼ି ପଚଳି ତ େହାଇ ଆସୁଥିବା अମାନବୀୟ ଆଇନ, କାନୁ ନ
ବବାର अs େକେବ.....?!!
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ା

େସାସି ଆଲ େଫାରମ (ଭାରତ)
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ପ,ଜ କୁ ମାର ପାଣିଗାହୀ ।

ଇ
-ପ

ଛତପୁର, ଗଂଜାମ.

ଆ

ହ
ାନ

ଦୂ ରଭାଷ.: ୯୪୩୭୩୨୪୯୧୭.
ଆହାନ ଇ-ପତି କା ସୂ ! ନି ଃଶୁ$ ବି ତରଣ େହତୁ ଡା େଜାତି ପସାଦ ପ*ନାୟକ, -ାରା ପତି .ି ତ ଓ ପକାଶି ତ
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ଜୀବନଯାତା
ଏ ବି ଶାଳ ପୃଥିବୀେର ମନୁ ଷ ମୁ ଭାବେର ଜନGନି ଏ। ଜନG
ପରବ_ ୀ ସମୟ ଠାରୁ ବି ଭିନv ଭାବେର ତା’ର ପସାରଣର ମାଗ अବରୁ}
େହାଇଉେଠ। କୁ ହାଯାଏ ମନୁ ଷ େଯଉଁ ବEୀଶାଳାେର अବରୁ}; ତା’ର
ସମa ଦାର ଉନG ରହି ଥାଏ। କି  ଏଇ ଦାର େଦଇ अନ େଗାଟିଏ
ଡଃ ମେନାରqନ
ବି େଷାୟୀ

ପରି ସରକୁ

ଗଲାେବେଳ

ତାହା

ମେନହୁଏ;

େଯପରି

अନ

ଏକ

ବEୀଶାଳାର ପେବଶ ଦାର। ବି ଭିନv ସମୟେର ବି ଭିନv ପରି େପiୀେର
ବିର ସlE ପରି ପକାଶ अବରୁ} େହାଇଥିବା ଭଳି ମେନହୁଏ। କି 
ଏସବୁ

ସେ_ ବିବାର େମାହ ମନୁ ଷକୁ ଜେଡ଼ଇ ରେଖ। ସବୁ

ରହି ଥାଏ। ଯଥାଥେର କହି ବାକୁ ଗେଲ ମନୁ ଷ େହଉଛି ନି େଜ ସବୁ
ଦୁ ଃଖର କାରଣ। ମନୁ ଷ ସମାଜ ଗେଢ଼; ନି ତି, ନି ୟମ ଓ ଆଦଶର ଦାହି
େଦଇ ଆପଣା ନି ମେs ଏକ ଆଦଶ ତି ଆରି କରି ଥାଏ। ଦୁ ବାର ମନର
ଆହାନେର ଏହାକୁ ଭାuିବାକୁ େଚା କେର। ନି େଜ ହZ ପାପ ପୁଣର
ମଧବି Eୁେର େପxୁଲମ୍ ଭଳି ଏପଟ େସପଟ ହୁଏ। ନି ଜର ବି ତା/

ଇ
-ପ

ତ
ିକ

ା

अତା ବି ଶ ପବାହରୁ କି ଛି ବି ପରି ବ_ ନ ଆଣିବାର ସମଥ ହୁଏନାହZ।
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ପତି କୂଳତା ଭିତେର ଜି ଇଁବାର ଦୁ ବାର ବାସନା अନାହତ େହାଇ

ଆ

ହ
ାନ

କାରଣ କାଳ ଓ େସାତ କାହାକୁ अେପiା କେରନାହZ। ସମୟର
ଆହାନ ଇ-ପତି କା ସୂ ! ନି ଃଶୁ$ ବି ତରଣ େହତୁ ଡା େଜାତି ପସାଦ ପ*ନାୟକ, -ାରା ପତି .ି ତ ଓ ପକାଶି ତ
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ଧାରାେର ଉତ୍ଥାନ ପତନ େଦଇ ଗତି କରୁଥିବା ମନୁ ଷ ତା’ର ଚତୁ jkଗର ପରି ବ_ନକୁ
अନୁ ଭବ କେର। ଦଶନ ଓ ତ_ର ନି ବିଡ଼ ପରି ସରେର ତାକୁ ପରଖି ବାକୁ େଚା କେର।
ଏ ପରି େପiୀେର କହି ରେଖ ଭାରତୀୟ ଦୃ ିେକାଣେର ଜୀବନ େହଉଛି ଏକ
ରuମ। ବି ଶନି अsା, ନି େjଶେର ସମa,ୁ ଏଠାେର ଆପଣା ଆପଣାର अଭିନୟ
ପଦଶନ କରି ବାକୁ ପଡ଼ି ଥାଏ। ଏହି ରuମେର ବି ଭିନv ଭୂ ମିକାେର अଭିନୟ କଲାେବେଳ
अେନକ ସମୟେର ନି ଜର ିତି ଭୁ ଲି ଯାଏ ମନୁ ଷ। ଗଭୀର ତନGୟତାେର ଆେପ ହZ ଘାରି
ହୁଏ। ଏ େମାହରୁ ମୁି ପାଇବା ହZ େହଉଛି ଜୀବନର ଲi। କି  ଏଠାେର କହି ରେଖ
ସନାତନ ଆଯ ପରରାେର ମନୁ ଷ ଜନG ଓ ମୃତୁକୁ ଜୀବନର ଆର ଓ େଶଷ
ଭାବେର ଗହଣ କରି ନାହZ। ପୁଣି େସ ଜି ଉଁଥିବା ଜୀବନ ତା’ର ସବୁ କି ଛି ନୁ େହଁ । େସ
ସମକାଳେର େକବଳ ବେ ନାହZ। अତୀତର କମଫଳ େଯମି ତି अନୁ ରଣି ତ େହଉଥାଏ
ସମଗ ଜୀବନ। ପୁଣି ଆଗାମୀ ଜନG ନି ମେs କି ଛି ସିତ କରି ରଖିବାର ବଗତା ତାକୁ

ଜୀବନ କାଟିବାକୁ ପେଡ଼। ଏହି ପରି ଏକ ଆେବଗର ସମାହାର େହଉଛି ମନୁ ଷ ଜୀବନ।
େତଣୁ ତ କୁ ହାଯାଏ ଜୀବନର ଗତି ବଡ଼ େବୖ ଚିତମୟ। ଏହି ସତକୁ ବୁ ଝି ବା ପାଇଁ ଯୁେଗ
ଯୁେଗ ମାନବ େଖାଜି ଛି ବି ଭିନv ପଥ। କି  ଜୀବନର ସୀମି ତ ପରି ଧି ଭିତେର ହୁଏତ ସବ
େହାଇପାରି ନାହZ ଏହାର ସମାଧାନ।

ତ
ିକ

ା

ପରି େଶଷେର େକବଳ ଏତି କି କହି ବି ମାନବ ଜୀବନ େହଉଛି ଏକ अେନଷା। ଏ
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ଉଦଗୀମ କେର; ସତେର କ’ଣ ପୁନଜନG ସତ? ପୁଣି अତୀତର କମଫଳ େନଇ ବାକି ଥିବା

ଇ
-ପ

अେନଷାର ଧାରା ଗଡ଼ି ଆସି ଛି अବାରି ତ ଭାବେର କାଳ କାଳ ଧରି। ବି ଶ ପଦiଣ ପେର

ଆ

ହ
ାନ

अsରୀi ଯାତା ସାରି ସେତ େଯମି ତି ମେନ େହାଇଛି ସବୁ अେନଷା ବୃ ଥା। ଏ ପି x ହZ ତ
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ବହGାx। ଏଇଠି ନି ତ ବୃ Eାବନ। େସାଽହଂର ସର ନି ନାଦି ତ ହୁଏ ସଚରାଚର। ଜଗତ
ରେହ ମନର ମୂଳେର। େତଣୁ ତ ଦୃ ଶମାନ ଜଗତ େହଉଛି ମନର ଏକ ରୂପାsରଣ।
ଚି _ବୃ _ିର ପତି ଫଳନ େନଇ ଦି ଗି ଦିଗ େଖଳି ଯାଏ ଭାବନାର ତରu। ସବୁ ସପv, ସବୁ
ବି ଶାସ, ସବୁ ଆଶାସନା, ସବୁ ପାି ଓ अପାି େବଦନା ତି ଆରି ହୁଏ ଆେପ ଆେପ ଏବଂ
ନି ିନv ମଧ ହୁଏ ।

ତ
ିକ

ା
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ସvାତେକା_ର ଓଡ଼ି ଆ ବି ଭାଗ,

ଇ
-ପ

ବହGପୁର ବି ଶବି ଦାଳୟ

ଆ

ହ
ାନ

ସଂପକ: ୮୮୯୫୧୪୧୭୨୭
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ରାiୀ
ରiା ବzନ:ରiା କରିବ ।
iମା କରି ବ ।
ବzନମୁ କରି ବ ।
ଆେଲାକ କୁ ମାର
ସାହୁ

ଧାନ ରଖିବ।
ନ ଭୁ ଲି ବ ।
ଏ ବzନ େହଉଛି ଭାଇଭଉଣୀର ପବି ତ ସକର ବzନ।
ସୁତାଖିअଟିଏ ସାiୀ ରହି ଥାଏ ସାରା ଜୀବନ, ଭାଇଭଉଣୀର अତୁ ଟ

ମାନ, अଭିମାନ ଲାଗି ରହି ଥାଏ ତଥାପି ତା ଭିତେର ଭଲପାଇବା ଲୁ ଚି
ରହି ଥାଏ। ଦୁ ହZ, ଭିତେର ଝଗଡ଼ା ହୁଏ, ପୁଣି ଦୂ େରଇ ଗେଲ ଝୁ ରsି ।
ଭାଇ ରାiୀର ମାନ ରଖି ବା ପାଇଁ ତାକୁ ସାରା ଜୀବନ ତାର ଛାଇ
ଭଳି ପାେଖ ପାେଖ ରହୁଥାଏ, ଭାଇ ପାଖେର ଥିେଲ ଭଉଣୀ ବି ପଦେର
ପେଡନି , ସାହସ ହାେରନି , କାହାକୁ ଡେରନି । ଭଉଣୀ ଧପ
ୂ , ଦୀପ, ଫୁଲ

ଆ

ହ
ାନ

ବାzିବ, ଆଉ ତା ଠାରୁ କି ଛି ଆଶା ରଖିଥାଏ ପାଉଣା ପାଇବ।

ଇ
-ପ

ତ
ିକ

ା

ଧରି ଚାହZ ରହି ଥାଏ େସ ଶୁଭ ମୁହୂ_କୁ େକମି ତି ଭାଇର ହାତେର ରାiୀ
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େପମର ଏ େହଉଛି ମୁକସାiୀ। ଭାଇଭଉଣୀ ଭି ତେର ରାଗ, ଋଷା,
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ଭାଇ େଯେତ ଦୁ ଃଖେର ରହୁନା କାହZକି ଭଉଣୀକୁ େକେବ ଦୁ ଃଖେର ରେଖ ନାହZ।
ତାର ଆଖପାଖେର ଛାଇ ଭଳି ରହି ଥାଏ। େଯଉଁ ମାନ,ର ଭାଇ କି bା ଭଉଣୀ ନଥିେବ
େସମାେନ ବହୁତ୍ ଦୁ ଃଖ अନୁ ଭବ କରୁଥିେବ। ଏହି ସକ ସାରା ଜୀବନ ପବି ତ େହଇ
ରହି ଥାଉ।
ଏ ବzନ େହଉଛି ସକର ବzନ।
ଏ ବzନ େହଉଛି େସvହର ବzନ।
ଏ ବzନ େହଉଛି ଦୃ ଢ଼ ବି ଶାସ ର ବzନ।
ଏ ବzନ େହଉଛି ଭଉଣୀକୁ ସୁରiା େଦବାର ବzନ।
ପବି ତ ରiା ବzନର ଶୁେଭlା ଓ ଶୁଭକାମନା।

ତ
ିକ

ା
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ବି ଧାରପୁର, ଗEି ଆ, େଢ,ାନାଳ

ଇ
-ପ

୭୫୯୦୧୬, ଓଡ଼ି ଶା

ଆ

ହ
ାନ

୬୩୭୧୬୬୫୮୫୫୨
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ଆତGହତା
ଆତGାକୁ ବାଧି େଲ ହZ ଆତGହତା କରି ଥାsି ।
ପଥମତଃ--ଆତGହତା अଭିେଯାଗ ସଂଖା ଦୂ ର କରିବାର ଏହା ଏକ iୁଦ ମ
अେଟ। ଯାହା -ାରା
ମଧୁସG ି ତା ସାହୁ

ସହଜେର େରାକି ପାରି ବାେର ସାଥକ େହାଇ

ପାରି ବା। କାରଣ େକବଳ େପମ ନୁ ହଁ , ନି ରାକରଣ ହZ େପମର
ଯଥାଥତା। େପମକୁ ଆଧାର କରି ନୂ ତନ ଉଦମ ଓ ପଦେiପ अେଟ।
अଭିନବ ପୟାସ ହZ ଚରମପୀ।।
ଏକ ସରଳ ମନର ମାନବ ପେଲାଭିତ ହୁଏ ପକୃ ତ େପମ

ବୁ ଝାମଣା, ନି ଃସାଥପର, ନି £ପଟ ନି ରହଂକାରୀ, ନି £ଳ,, ନି ବିଡ଼,
ଘନି ., ସେbଦନଶୀଳ, ଉଦାରଭାବ, େପରଣା ଭାବ ଇତାଦି ଚାେହଁ ।।
େପମ ଏକ ବି ସGୟ ଜାଦୁ ଗର अେଟ, ଯାହା ଫଳେର େଯ େକୗଣସି
अସବପର କାଯ ସହଜେର ସବ ନି ିତ ହୁଏ। अସାଧ କାଯ
ସାଧି ତ ହୁଏ। କଥାେର अଛି , "େପାଥି ପୁରାଣ ପଢ଼ି ାନୀ ପxିତ ନୁ େହଁ ,

ହ
ାନ
ଆ

ତଥକୁ ବୁ ଝାଏ।
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ତ
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ା

େକବଳ अେଢଇ अiର େପମ ପଢ଼ି ପxିତ ହୁଏ" େପମ ମାେନ ସମa
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ପାଇବାକୁ । େସହି େପମ େଯଉଁଠାରୁ େବଶି ମି ଠାକଥା ପେଦ, ଆଶାସନା,
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ଚାେହଁ ଶାରିରୀକ, ମାନସି କ, ଆଧାତିG କ, େଦୖ ବିକ, ପାକୃ ତି କ ତଥା ବି ଭିନv େiତେର
ସଫଳତା ହାସଲ କରି ପାରି ବା। େପମେର ପତି ବିb,ପତି ¼ୃହା, ପି ତି ରqନ ଝଲସୀ
ଉେଠ।
େମା ମତେର, ଆତGହତା କରୁଥିବା ବି, ପାଖେର ଭିନv ଭିନv କାରଣ ଥାଇପାେର
କି  େସ େଯଉଁ अsି ମ ପଦେiପ ଉଠାଇବା ସମୟେର ସମa ଉପାୟ ଭାବି ବା ପେର
ନି ରୁପାୟ, ନି ରୁ_ର, ନି ରୁhାହ, ପାତାପ, अନୁ ତାପ, ହତାସ, ପଥଭ େହାଇ ନି ଜ
ବହୁମୂଲ ଜୀବନକୁ ନ କରି ବାକୁ ଆେଗଇ ଥାଏ।
ପାୟତଃ ୧୨ବଷ ବୟସରୁ ଏହି େରାଗ ଟି ଆକମଣ କରି ବା ଆର ହୁଏ।
ଶନ
ୂ ତା, ପଥହରା ମାନସି କ ଭାରାକାs େହାଇ अସଃହାୟ େହାଇ ବି ରହି ବା
ଆଶାକୁ ନ କରିଦି ଏ। ଏହି ମାନସି କ ଚାପେର ରହୁଥିବା ବି େଚତନା, ଭାବନା
ହରାଇଦି ଏ। ନୂ ତନ ଉନGାଦ ଆଶାର ଆେଲାକ େଦଖାଇ ବୁ ଝାଇ େକହି ଜେଣ ନି ଭୟ ଭାବ,

ଏହି ବି ଷମ ଯଣାରୁ ମୁ କରି ପାରି ଥାେs।
ଭୟଭୀତ ଜୀବନେର ସାହାଯ ନି ିତ ଆବଶକ। अsହୀନ ଆେବଗପ!
ୂ 
ନି ଃସେEହ ଛଳନାହୀନ େପମ ହZ ଆତGହତା େରାଗର ନି ବାରକ, ନି ରାକରଣ ଔଷଧ
अେଟ। କାରଣ ଯାହା ମଧ ରହୁ ଯଦି ଏହାର ଉ}ାର କରି ବା अସମଥ େହବା େତେବ

ତ
ିକ

ା

େଦଶର ଉ_ମ ନାଗରି କ,ୁ ହରାଇ ପାରି ବା। କେଠାର, େକାଧୀ, ନି .ୁର, ରୁଢି ବାଦୀ
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ଆଶାସନା େଦେଲ ଆଗକୁ ବଢ଼ି ବାେର ସାହସ, େଧୖ ଯ , େପରଣା, ଶାsନା େଦବା -ାରା

ଇ
-ପ

ଆେଦୗ କରsି ନାହZ।

ଆ

ହ
ାନ

ସରଳ ଦୂ ବଳ
 ଉପେର ସବଳର अତାଚାର। ଆତGହତା ପରି ଜରାଜୀ! େରାଗକୁ
ଆହାନ ଇ-ପତି କା ସୂ ! ନି ଃଶୁ$ ବି ତରଣ େହତୁ ଡା େଜାତି ପସାଦ ପ*ନାୟକ, -ାରା ପତି .ି ତ ଓ ପକାଶି ତ
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अଟକାଇବାେର େପମ ହZ େଶ. ଗୁରୁ ଓ ସାଧନ ।।
ଦି ତୀୟତଃ-େଯେତେବେଳ ଆତGହତା କରି ବାକୁ ଉଦମ ସମୟେର ଭାବନା ଶିକୁ ପାଧାନ
ସୁଦୃଢ଼ କରି ଭଗବତ େପମୀ େହାଇ ଈଶର, ବି ସG ି ତ ସୃି ରଚନା କରି ଥିବା ପମୁଖ
ଉପାଦାନକୁ ସG ରଣ କରି ତା,ରି ସରନାକୁ ଦି ବ अନୁ ଭବ କରି ବା -ାରା ଆମର ଆତG
ଚି sନ ପରି ପକାଶ େହବା ସହ ମେନାବଳ ଦୃ ଢ େହବ।
ସୃି ରଚନାର ଗୁଣ ଓ ମହାନତାକୁ ଆେମ ଦି ଗ୍ ଦଶନ େଦଇ ପାରି େଲ ଆମ ଭିତେର
ଲୁ ଚି ରହି ଥିବା ପତି ଭାକୁ ଜାଣିପାରି ବା ଫଳେର ଆତGାନ େଚତନା ଆସି ଗେଲ ଆତGହତା
କରି ବାକୁ ଉଦମ ବି ଫଳ େହାଇପାରିବ। ଆମକୁ ସ ୟ୍ଂ ଭଗବାନ ସୃି କରି ଏକ
ମହ_ପ!
ୂ  କାରଣ ସକାେଶ ପତି ଦିନ ପରୀiା କରି ଥାsି ।ଯି ଏ େଯେତ କ ସହି ବ ସି ଏ
େସେତ ପଜ
ୂ ା ପାଇବ। ସରଳ ମାନ, ପାଖେର ଭଗବାନ ବି ରାଜି ତ ରହି ଦୃ ଢ ସାହାସ

ସମପଣ ଯଦି ଈଶର, ପାଖେର କରି େଦବା,େତେବ ନି ିତ କାଯ ସି } େହବ।
ଉଦାହରଣ ସରୂପ---ଥେର ଦୁ ଇଟି ପଥର େଗାଟିଏ ାନେର ଥିଲା। ଶି ୀଟିଏ ଆସି େସହି ମଧରୁ
େଗାଟିଏ ପଥରକୁ ବାଛି େନଇ ଚାଲି ଗଲା। େସ େନଇଥିବା ପଥରକୁ ନି ଖୁଣ ଭାବେର ମୂ_k

େଦେଲ। ଏହା ପେର ଦୁ ଇଟି ପଥର

ଇ
-ପ

ପଥରଟି ଆଣି ମEିର ନି ମା ଣ ରାaାେର ପକାଇ

ତ
ିକ

ା

ତି ଆରି ପେର ମEିର ପତି .ା କରି ତାକୁ ାପନ କରି େଦେଲ। ଏଥି ଉ_ାରୁ େସହି
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େଦଇଥାsି । ଆଗକୁ ବଢ଼ି ବାେର ସାମଥ େଦଇ ଲୁ Øାୟି ତ ପତି ଭା ସାମvା କରାଇଥାsି ।

ଆ

ହ
ାନ

ପରର ମଧେର କଥା େହେଲ େଯ, େତାେତ େମାେତ ପୃଥକ୍ ରୂେପ ବବହାର କରି ଏହା
ଆହାନ ଇ-ପତି କା ସୂ ! ନି ଃଶୁ$ ବି ତରଣ େହତୁ ଡା େଜାତି ପସାଦ ପ*ନାୟକ, -ାରା ପତି .ି ତ ଓ ପକାଶି ତ
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ପମାଣିତ କରି େଦଇଛsି , େଯେତ ସହ କରି ବ େସେତ ସୁEର ରୂେପ ମୂ_k େହାଇ ପଜ
ୂ ା
ପାଇବ। ଏଣୁ ସହକରି

ସମa ଭାବନାକୁ ଈଶର ବି ଶାସେର ସମପଣ କରି ବା ସହି ତ

ଧନବାଦ अପଣ କରି ଥିେଲ ଆମର ଆତG ପକାଶ େହାଇଯାଏ ଓ ସତ୍ ମାଗ ପରି ଦଶନ
କରାଇଥାsି । ଆତGାର ପତି ଭାକୁ ଜାଣି ଆତGହତା କରି ବାକୁ ଉଦମ ବି ଫଳ େହାଇ
ପାରି ବ। ଈଶର ବି ଶାସର ପମାଣ ସହଜ ମି ଳିଯିବ।।
// କରି କରାଉ ଥାଉ ତୁ ହି ,
େତା ବି ନୁ अନ ଗତି ନାହZ।।//

ଇ
-ପ

ତ
ିକ

ା

ବହGପୁର, ଜି ଲBା-ଗqାମ ,
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ବହGା ନଗର ପଥମ ଗଳି ,

ଆ

ହ
ାନ

ଓଡ଼ି ଶା, ୯୩୪୮୨୮୫୪୧୬
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ଆମ ସାଧିନତା
ସ ାଧି ନତା ଦି ବସ, ଆେମ ଆଜି ଏଇ ାନେର ସ ାଧୀନ ଭାବେର
ବସବାସ କରି ବା ପାଇଁ ଆେମ ଇଂେରଜ ସରକାର ସହି ତ ସଂଗାମ
କରୁଥିଲୁ। େକେତ ପରାଜୟ େକେତ ବEୀକୁ ଖାତି ର ନକରି େସଇ
ଭାରତ ମାଆର ବୀର ପୁତ ମହାପୁରୁଷ ମାେନ ଲେଢଇ କରୁଥିେଲ ।
ତି ନାଥ ନEୀ

ଭାରତୀୟ ଜନତା ମଧ अେନକ ଶହି ଦ େହାଇଛsି । ଯଦି ଏହି
ଭାରତ ସ ାଧୀନତାର ଇତି ହାସ ପୃ.ାଟି ଓଲଟାଇ େଦବା େତେବ अେନକ
ମହାପୁରୁଷମାେନ अେନକ ପକାରର ଆେEାଳନ କରି ଥିେଲ। ମହାତGା
ଗାzୀ, ଠାରୁ ଆର କରି େନତାଜୀ ସୁବାଷ ଚE େବାଷ, ପଯs ।

ଆେମ ପାଠ କରୁଛୁ। ତା, ସାହାସି କ କାଯପାକୁ ମଧ ଆମ
ନି ତିଦିନିଆ

ଜୀବନଯାତାେର

ବବହାର

କରୁଛୁ।

ଆଜି

ଆେମ

ସ ାଧୀନତା ଦି ବସର (ପBାଟିନମ୍ ଜୟsୀ) ୭୫ ତମ ଉhବ ପାଳନ କରୁେଛ
ତତ୍ ପେର ମଧ ଆେମ ସ ାଧୀନ େନାହଁୁ ଆଜି ମଧ ଆେମ ସୁ !
ଭାେବ ସ ାଧୀନତା ଉପେଭାଗ କରି ପାରୁ ନାହଁୁ ।

ଇ
-ପ

ତ
ିକ

ା

ଜେଣ अନ ଜଣକୁ ହତା କରି େଦଉଛି । ରାaାର ଗଲାେବେଳ

Listen to Odia Podcast on https://anchor.fm/aahwaan

ଆଜି େସଇ ମାନ,ୁ ଆେମ ମେନରଖି ଛୁ। ତା,ର ବୀରତର ଗାଥା

ଆ

ହ
ାନ

ଲୁ ଟ୍ ଡକାୟତି ଭଳି ଘଟଣା ଘଟୁ ଛି। ଏ ସୃିର ଜନନୀ ମାଆ ପରି
ଆହାନ ଇ-ପତି କା ସୂ ! ନି ଃଶୁ$ ବି ତରଣ େହତୁ ଡା େଜାତି ପସାଦ ପ*ନାୟକ, -ାରା ପତି .ି ତ ଓ ପକାଶି ତ
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ନାରୀଟିଏ ବାଟେର ସୁ ! ସୁରiିତ ଭାବେର ଚଲାବୁ ଲା କରି ପାରୁ ନାହZ ।
ସ ାଧି ନତା ସଂଗାମ ଆମ ଭାରତର ଏକ ବଡ଼ ସଂଗାମ। େଯଉଁଥିେର अେନକ
ସାଧାରଣ ଜନତା ମଧ ଶହି ଦ େହାଇଥିେଲ। ସଂଗାମର ଇତି ହାସ ପୃ.ାଟି ଓଲଟାଇ େଦଇ
େଦଖିେଲ ଆମ ଆଖି ରୁ ଛଳ ଛଳ େହାଇ ଲୁ ହ ଝରୁଥାଏ। େସଇ ମହାପୁରୁଷମାେନ अେନକ
ପକାରର ଆେEାଳନ ପାଇଁ ସଂଗାମ କରୁଥିେଲ ।
େସଇ ମହାପୁରୁଷ ମାେନ अେନକ ପକାରର ଆେEାଳନ ବି ଭିନv ାନେର ବି ଭିନv
ସମୟେର କରି ଛsି ଓ େସଇ ଇଂେରଜ ମାନ,ୁ ଚଢି ବା ପାଇଁ अଧି କ ସମୟେର କାରାଦx
ମଧ େଭାଗ କରିଛsି ।
ମହାତGା ଗାzୀ :ତା,ର ପେତକଟି ଆେEାଳନେର େସ େକବଳ ନି ଜର ନୁ େହଁ ସାରା ଭାରତେର
ଜନସାଧାରଣ ପାଇଁ େସ ଲାଗି ରହି ଥାsି । ତା,ର ଦୃ ଢ଼ ପତି ବାଦ ଓ ଆେEାଳନ ପାଇଁ

ବାଗେର ଇଂେରଜ ସରକାର, ବବେରାଚି ତ କାx ପାଇଁ େସ ଏହି ଉପାଧି ତାଗ
କରି ଥିେଲ। ଜନସାଧାରଣ, ମଧେର ନୂ ତନ େଦଶେପମ ସୃି କରି ବା ପାଇଁ େସ
ଭାରତୀୟ ଜାତୀୟ କଂେଗସ ନାମକ ଏକ ରାଜେନୖ ତିକ ଦଳ ଗଠନ କରି ଥିେଲ। ତା,ର
ଏହି ପରି अେନକ କଥା ରହି ଛି ଯାହାକି ଆଜି ପରି ପକାଶ କରି ବା ସବ ନୁ େହଁ ।

ତ
ିକ

ା

ରବି E ନାଥ ଠାକୁ ର:-

ଇ
-ପ

େସ ଜେଣ ବି ଶି କବି । େତଣୁ ମଧ ଇଂେରଜ ସରକାର ଏକ ଉପାଧି େଦଇଥିେଲ,

ଆ

ହ
ାନ

ତାହା େହଲା ନାଇଟ ଉପାଧି । େସ ମଧ ଜାଲି ଆନାୱାଲାବାଗେର ଇଂେରଜ ମାନ,
ଆହାନ ଇ-ପତି କା ସୂ ! ନି ଃଶୁ$ ବି ତରଣ େହତୁ ଡା େଜାତି ପସାଦ ପ*ନାୟକ, -ାରା ପତି .ି ତ ଓ ପକାଶି ତ
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ବବେରାଚି ତ କାx ପାଇଁ ନାଇଟ୍ ଉପାଧି ତାଗ କରି ଥିେଲ ।
ସjାର ବଲB ଭଭାଇ ପେଟଲ :େସ ଜେଣ ବି ଶି ସ ାଧି ନତା ସଂଗାମୀ ଥିେଲ। େସ ମଧ ସ ାଧୀନତାର ସ ାଦ ଚାଖିବା
ପାଇଁ ଆେEାଳନ କରି ଥିେଲ ତା,ର ବଳି . କାଯପାଇଁ ଆଜି େସ ଆମ ଭାରତର
େଲୗହମାନବ ଭାବେର ପରି ଚିତ ।
େସଇ ସ ାଧି ନତାର ସ ାଦ ଚାଖି ବା ପାଇଁ େକବଳ ଏଇ ମହାପୁରୁଷମାେନ ନୁ ହsି େସ
ସମୟର ଜନସାଧାରଣ ମଧ ଆେEାଳନେର ଜଡି ତ ଏବଂ ସହି ଦ ମଧ େହାଇଛsି । ତାରି
ଭିତେର େଛାଟ ପୁअ ବାର ବଷର ପୁअ ବାଜି ରାଉତ ମଧ ରହି ଛି ।
ବାଜି ରାଉତ :େଛାଟ ପି ଲାେଟ େହାଇ ମଧ େସ ଏ ଇଂେରଜ ସରକାର, ବବେରାଚି ତ କାx
ବି ଷୟେର େସ ବି େଶଷ ଭାବେର अବଗତ ଥିଲା। ନି ଜ ଗଁ ାର ସୁରiା ପାଇଁ େସ ଇଂେରଜ

ଦୁ ଇଶହ ବଷ ଧରି ଇଂେରଜମାନ, ଶାସନ ସହ ସଭିଏଁ ଲେଢଇ କରି ସଭିଏଁ
ସ ାଧି ନତାର ସ ାଦ ଚାଖିଥିେଲ। ଯାହାର କି ଆଜି ଆେମ ୭୫ ତମ ସ ାଧି ନତା ଦି ବସ
ପ¸ାଟିନମ ଜୟsୀ ପାଳନ କରୁେଛ।।
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ମାନ, ଗୁଳିେର ପାଣ ହରାଇଥିଲା ।
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େଦଉଳୀପୁଘା, ଜେଳଶର, ବାେଲଶର
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କଶିୀ ପବନଦୀପ ରାଜନ୍
ଭାରତୀୟ ସଂଗୀତ ଜଗତେର ପୱନ୍ ରାଜନ୍ ଏକ ସୁନାମଧନ
ପlଦପ* ଗାୟକ l ସଂଗୀତର ସୁମଧୁର ଯାଦୁ େର େସ अଗଣିତ
େଶାତା,ୁ ନି ଜର ପଶଂସକ କରି େଦଇଛsି l େସ ୧୯୯୬ ମସି ହା ଜୁ ଲାଇ
୨୭ ତାରିଖେର ଉ_ରାଖxର ଚାୱତେର ଏକ ସାଧାରଣ ମଧବି _
ରାମଚE ପଧାନ

ପରି ବାରେର ଜନG ଗହଣ କରିଥିେଲ l ତା, ପି ତା, ନାମ ସୁେରଶ
ରାଜନ ଓ ମାତା, ନାମ ସରେଜାର ରାଜନ l ତା,ର ଦୁ ଇ ଭଉଣୀ
ଜେଣ େଜାତି ଦୀପ୍ ରାଜନ ଆଉ ଜେଣ ଚାEିନୀ ରାଜନ l ତା, ଡାକ
ନାମ ପୱନ l ପି ଲାଟିେବଳୁ ସଂଗୀତର ଛାପ ତା, ଉପେର ପଡି ଥିଲା

େଛାଟ େବଳୁ ପୱନ ସଂଗୀତେର ରୁଚି ରଖୁଥିବାରୁ ତା, ପି ତା ତା,ୁ
େଦଢ଼ ବଷ ବୟସେର ଏକ ତବଲା ଉପହାର େଦଇଥିେଲ ଏବଂ अେଢଇ
ବଷ ବୟସେର ତା,ୁ ଉ_ରାଖxର ସବ କନି . ତବଲା ବାଦକ
ପୁର:ାର ମି ଳିଥିଲା l ମାତ ଚାରି ବଷ ବୟସେର ପୱନଦୀପ୍ ନି ଜ
ବାପା, ଠାରୁ ଗୀତ ଶି ଖିବା ଆର କରି େଦଇଥିେଲ l ତା' ପରଠୁ ଆଉ
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କାରଣ ପୱନ, ପି ତା, ଦାଦା ଓ ଭଉଣୀ ଆଗ ଧାଡ଼ି ର ଗାୟକ ଥିେଲ l
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ଯାଦୁ େଦଖାଇଛsି l ପୱନ୍ ରାଜନ୍ ଚାୱତ ିତ ୟୁନିଭସkଟି ସି ନିअର
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େସକxାରୀ :ୁଲରୁ :ୁଲଶି iା ସମାପନ କରି େନୖ ନିତାଲର କୁ ମାଉନ୍ ୟୁନିେଭସkଟିରୁ ସvାତକ
ପାସ୍ କରି ଥିେଲ l
ସବୁ େବେଳ ସଂଗୀତେର ମଜି ରହୁଥିବା ପୱନଦୀପ୍ ରାଜନ୍ ୨୦୧୪ ମସି ହାେର
ଚxିଗଡ଼ ଆସି ନି ଜର େଗାେଟ ମୁଜି କାଲ୍ ବାx ଆର କରି ଥିେଲ ଯାହାର ନାମ 'ରୟତ୍' l
େସହି ବାxେର ତା, ସହ ପରାଶ େରାରୀଆଲ, ପୱନ ଭ* ଓ ବି ଶାs ନାଗା ସହ
କଳାକାର ଭାେବ କାଯ କରୁଥିେଲ l ୨୦୧୪ ମସି ହାେର ପୱନ୍ ରାଜନ୍ ନି ଜ କର
ସୁଲଳି ତ ଯାଦୁ େର ବି ଚାରକ ମxଳୀ,ୁ ବି େମାହି ତ କରି "ଭଏସ୍ अଫ୍ ଇxିଆ"ର ବି େଜତା
ସାଜି ଥିେଲ l ପୁର:ାର ସରୂପ ତା,ୁ ୫୦ଲi ଟ,ା, େଗାେଟ ମାରୁତି ସୁଜୁକି ଆଲେଟା କାର
ଏବଂ ଏକ ମୁଜି କାଲ କାନୀର କାÏ ପାଇଥିେଲ l ଏହା ପେର େସ 'େରାମି ଓ ବୁ େଲଟ'
ଫିଲGେର ଗୀତ ଗାଇବାର ସୁେଯାଗ ପାଇଥିେଲ ଯାହା େଶାତା, ମହଲେର ଖୁବ ପଶଂସା
ସାଉଁଟି ଥିଲା l ଜେଣ ସଂଗୀତ ନି େjଶକ ହି ସାବେର େସ "ଶୀ" ମୁଭିେର ପଥେମ ଗୀତ

ପେଯାଜି ତ "ଇxିଆନ୍ ଆଇଡଲ୍ ସି ଜନ-୧୨େର ପତି େଯାଗୀ ସାଜି ସଭି,ୁ ଚକି ତ କରି ବା
ସହ ବି େଜତା ବନି ଥିେଲ l ଯାହାର ଫଳସରୂପ ସୁପସି } ଗାୟକ ପୱନଦୀପ୍ ରାଜନ,ୁ
ଉ_ରାଖx ମୁଖମୀ ଶୀଯୁ ପୁyକ ସି ଂହ ଧାମୀ କଳା, ସଂଗୀତ ଓ ପଯଟନର ବାx
ଆbାସାଡ଼ାର (ରାଦୂ ତ) ଭାେବ େଘାଷଣା କରି ଥିେଲ l ବାaବେର

ଭାରତୀୟ ସଂଗୀତ
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ଗାଇଥିେଲ ଖାଲି େସତି କି ନୁ େହଁ , ପୱନ୍ ରାଜନ୍ ୨୦୨୦-୨୧ ବଷ ପାଇଁ େସାନୀ ଟିଭି
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ଶି iକ, ସାsରାପଲBୀ,ଗqାମ, େମା: ୯୮୬୧୬୩୮୭୩୬
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ମାତୃଭାଷା
ବହୁତ ଦି ନ ପେର ଦି ଲBୀରୁ ଆସି ଥିବା ବzୁ ନାକ େଟକୁ ଥିେଲ, ଆମ
େଛାଟ କି  ଆଧାତିG କ ଓ ଶାsି ପି ୟ अଳକୁ େଦଖି । ସହି ପାରି ଲିନି
େମା େଛାଟ ସହରର अମଯାଦା, ତ କହି ଲି ଖୁବ ଶୀଘ, ଏଠାେର ଓଡ଼ି ଆ
ବି ଶବି ଦାଳୟ େହଇଛି ତ ଆମ ଏ େଛାଟ ଆଧାତିG କ ପ!
ୂ  ଜାଗାଟିର
ସୁନEା ମହାsି

ନି ୟ ମହ_ ବଢି ଯିବ। ତଥାପି ତା, ନାକେଟକା ତଥା ଓଡି ଆ କି ଏ
ପଢ଼ି ବ ଶୁଣି ଆମ ବାବୁ , କଥା ବେଇ, अଥାତ ମନ ରଖି କହୁଥାsି , କି ଏ
ପଢ଼ି ବ, ଖାଲି ଷ ଆଉ ବୁ ଲା ଜ, ଆÙା ଳୀ ପାଲଟିବା ସାର
େହବ। ମଁୁ ନି ରୁ_ର ରହି ଲି।

ଉପହାର ସ ରୂପ ପଦାନ କଲି ଓ ବି ଭିନv ାନରୁ ମଯାଦା ହି ସାବେର
ପାଇଥିବା ଗାମୁଛା ଖxିଏ େଦଇ କହି ଲି, ଏହାକୁ ସାଧାରଣ ଗାମୁଛା
େବାଲି ଭାବି େବନି , ଏହା ଏକ ସାନ, ଓଡ଼ି ଆ ଭାଷାର अଗଗତି
କରି ଥିବା େଯାଗଁୁ ମି ଳୁଛି େକେବ େକେବ। େସ କହୁଥିେଲ ନି ୟ
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େକାଉ େଲଖାଟି ଖୁବ ଭଲ େହଇଛି େବାଲି ମଧ ପଶଂସା କରୁଥିେଲ।
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ନି ୟ। ତା ପେର ମେତ ମି ଳିଥିବା ସb}ନା ସବୁ ପଢ଼ି ଖୁସି େହେଲ।
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ପୁअ େବାହୁ େସଇ ଦି ଲBୀେର ରହୁଛsି ଜାଣି ଖୁସି େହବା ସହ ଏେତ
ଆହାନ ଇ-ପତି କା ସୂ ! ନି ଃଶୁ$ ବି ତରଣ େହତୁ ଡା େଜାତି ପସାଦ ପ*ନାୟକ, -ାରା ପତି .ି ତ ଓ ପକାଶି ତ
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ବଡ ଘର କରି ଛsି କି ଏ ରହି ବ େବାଲି ଦୁ ଃଖ ପକାଶ କରି ବା ସହ, େବାହୁର କଳାକୃ ତି ଯଥା
େପିଂ ଗୁଡ଼ିକ େଦଖି ଖୁବ ଖୁସି େହାଇ ଶାଶୁ େବାହୁ, ଖୁବ୍ ପତି ଭା अଛି କହି , େମାର
େପପରେର ବାହାରିଥିବା େଗାେଟ ଦି ଟା ଗ କବି ତା ପଢ଼ି ବି େଭାର େହାଇ ପଶଂସା କେଲ,
ତ ମଁୁ କହି ଲି େସହି ମାତୃ ଭାଷା ଓଡି ଆ ପାଇଁ ଏସବୁ । େସ େଯେବ ପଚାରୁଥିେଲ, ପତି ଭା
ସହ ଓଡ଼ି ଆ ଭାଷାର କଣ ସକ, ମଁୁ ବେହ ହସି ଲି, ଆଉ ସବୁ ପତି ଭା େଯ ମାତୃ ଭାଷାରୁ
ଉÉ_ି େବାଲି ବୁ ଝାଇବାକୁ େଚା କରି କହି ଥିଲି, େଦଖିେବ, ଆରଥର ଆପଣ ଆସି ଲା
େବଳକୁ ଓଡ଼ି ଆ ବି ଶବି ଦାଳୟ ପାଇଁ ଏ ାନର ଗୁରୁ_ େକେତ ବଢ଼ି ଯାଇଥିବ। ମେତ ଖାଲି
ଆପଣ, ଗାଡ଼ି େର ଟିେକ ବୁ ଲାଇ ଆଣି େବ, ହସି ହସି ବି ଦାୟ େନଉଥିବା ବzୁ କହୁଥିେଲ
ନି ୟ ନି ୟ।
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ସାiୀେଗାପାଳ, ପୁରୀ

ଆ

ହ
ାନ

୭୦୦୮୯୪୨୨୧୫
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ତକିଆ କହି ବ ରାତି ର େବଦନା
ମଣିଷ ଜୀବନ ଦୁ ଇ ଦି ନ, ଆଜି अଛି ତ କାଲି ନାହZ ଏ ଧରାକୁ
େକବଳ अେଢଇ ଦି ନର अତି ଥି ସାଜି ଆସି ଛି ପୁଣି େକେତ େବେଳ
େଫରି ଯିବ କି ଏ ବା କହି ବ! ତଥାପି େସହି अେଢଇ ଦି ନ ଭି ତେର ନି ଜର
ଲi ସପv ପୁରା କରି ଟିେକ ଶାsି େର ନି ଶାସ ମାରି ବା ପାଇଁ ଚାେହଁ
अନs କୁ ମାର

େହେଲ ଏ ସଂସାରେର କଣ ସତେର ଶାsି अଛି ? େକବଳ ମନକୁ
ବୁ ଝାଇବା ପାଇଁ ସବୁ େବେଳ ଟିେକ ବି ଶାମ ନି ଏ ମଣିଷ ଏ ସଂସାର
ଜqାଳ ଏମି ତି ମଣି ଷକୁ ଗାସ କରି ଗଲାଣି ମଣିଷ ଶାsି େର ନି ଶାସ
ମାରି ବା ସବ ନୁ ହଁ , ଏେତ ଚି sା ଆଉ େରାଗ ବାଧି ବଢି ଗଲାଣି ଏ
ସମାଜେର ବିବା କ ସାଧ ମଣି ଷ ଟ,ା ଆଉ ନି ଜର ପରିଚୟ
ଚି sା, ଜାଣିନି ଏହି ଚି sା େବେଳ େବେଳ ମଣିଷକୁ ଚି ତା ପାଖେର
ପହାଇ ଦି ଏ, ମଣି ଷ ଦି ନ ଯାକର ପରି ଶମ ସାରି ରାତି େର ଶନ
ୂ ଶାନ
अzକାର େକାଠରୀକୁ ଯାଏ ଟିେକ ଶାsି େର ଆଖି ବୁ ଜି ଶାsି େର
େଶାଇବା ପାଇଁ, େହେଲ େବେଳ େବେଳ ଏମି ତି ସମୟ ଆେସ ତାହା
ବହୁତ କ କହି ବା, େବେଳ େବେଳ ନି ଦା ଗଲା ପେର ହଠାତ ନି ଦା
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ଭଗv େହଇଯାଏ, ତା ପେର अେନକ େଚା ପେର ବି ଏ ଆଖିକୁ ନି ଦ
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ପାଇଁ ଧାଆଁଦଉଡ ଭିତେର ନି ଜକୁ ଭୁ ଲି ଯାଉଛି ସବୁ େବେଳ अେନକ
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ଆେସନି େକବଳ ମୁxକୁ ନାନାଦି ଚି sା ଆେସ, େଯଉଁ ଚି sା ରାତି ଯାକ
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ଏ ମଣିଷକୁ ଶୁଆଇ ଦି ଏନି େକବଳ ଯଣା େଦଇଥାଏ, ଶନ
ୂ ଶାନ
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अzକାର େକାଠରୀ ଭିତେର ତକି ଆ ଉପେର ମଥା ରଖି ବାରbାର କଡ େଲଉଟାଇ ମନେର
अେନକ ପଶv ଆଉ अେନକ ଚି sା କରି କରି ରାତି ଧୀେର ଧୀେର ଗଡି ଯାଏ, େବେଳ େବେଳ
ଆଖିର ଲୁ ହ ବହି ଆସି ଠପ ଠପ େହଇ ତକି ଆେର ପଡି ସାରା ତକି ଆ ଭିେଜ, କି  ଏ
ଆଖିକୁ ନି ଦ ଆେସ ନାହZ, अେନକ ଶାରୀରି କ ଯଣା ଆଉ ମାନସି କ ଯଣା ରାତି ଯାକ
अନୁ ଭବ ହୁଏ ଏବଂ ଏ କ¸ ାs ଶରୀରରଟା ରାତି ର अzକାର ଭିତେର ଛଟପଟ ହୁଏ, ନା
ପାଖେର କି ଏ ଥାଏ ନା କାହାକୁ କହି ହୁଏ, ବାସ ଛଟପଟ େହବା ଛଡା अନ ରାaା ନ
ଥାଏ, େକବଳ ଭଗବାନ,ୁ ସG ରଣ କରି ଦୁ ଃଖେର ମନ ଭାuି ଯାଏ, ଏ ଦୁ ଃଖ କାହାକୁ କହି
ହୁଏନି କି ସହି ହୁଏନି , େକବଳ ନି ଜ ଭି ତେର ଜଳି ଜଳି ମରି ବାକୁ ହୁଏ, କାହାକୁ କହି ବ ଏ
କଥା ରାତି େର ନି ଦ େହଉନି ସମେa अନ अଥେର େନଇ େଲାକ ହସା କରି େବ, େକହି
ଦରଦୀର େବଦନା ବୁ ଝି େବ ନାହZ, ଏମି ତି ଜୀअsା ଶବ ପରି ଏ କଡ େସ କଡ େହଇ େହଇ
ଶୁଖିଲାେର ମାଛ ପରି ଛଟପଟ ଯଣା ସହ କରି ରାତି କେଟଇବାକୁ ଦି େନ ଦି େନ ପେଡ,
େବେଳ େବେଳ ଏେତ ଚି sା ଆଉ ଯଣା ହୁଏ ଆତGହତା କରି େଦବାକୁ ଇଛା ହୁଏ, କି 
ନା କାହାକୁ କହି ପାେର ନା ସହି ପାେର େକବଳ ତକି ଆ ସବୁ ମୁକସାiୀ ଥାଏ, ଆଉ ଏ
अzକାର େକାଠରୀ ଭିତରର ସବୁ େବଦନା େସହି ହZ ଜାଣି ଥାଏ, ଆଉ େକହି ନୁ ହଁ , ସତେର
ରାତି େର ଏମି ତି ନି ଦ ନ େହବା ଏମି ତି ରାତି ସାରା ଛଟପଟ େହବା अେନକ କଦାୟକ,
ସତେର ମଣିଷ ଜୀବନେର ଶାsି ନାହZ େକେତ େବେଳ ମଧ େକବଳ ଚି sା ଚି sା,
ମାନସି କ ଚି sା ତ ଶାରି ରୀକ ପୀଡା ତ େକେତ େବେଳ ମାନ ହାନି , ଏ ସବୁ ଭିତେର ମଣିଷ
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ଭାuି ପେଡ ଆଉ ନି ରାଶ େହଇ ଯାଏ, ଆଉ ଭଗବାନ,ୁ ପଶv କେର ସତେର କଣ ପଭୁ
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ପୁଣି କି ଛି କଥା ଭାବି ପଛକୁ େଫରି ଆସି ବାକୁ ହୁଏ, ଏ ଦୁ ଃଖ ସବୁ ଠାରୁ ମଣିଷର ବଡ ଦୁ ଃଖ
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ମଣିଷ ଜୀବନ ଏେତ କ?
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ବି େଶଷ ସୂଚନା
ଆହାନ ଇ-ପତି କାର ଆଗାମୀ ସଂ:ରଣ : େସେbର ୨୦୨୨
େଲଖା ପଠାଇବାର େଶଷ ତାରି ଖ : ୩ େସେbର ୨୦୨୨
ଆହାନ ଇ-ପତି କାେର ପକାଶନ େହତୁ ଆପଣ, େଲଖା ଗୁଡ଼ିକ ଓଡ଼ି ଆେର ଟାଇପ୍
କରି ୱାଡ଼ ଫାଇଲେର ପଠାଇେବ ହାତେଲଖା ଗହଣୀୟ େହବନାହZ ଜାଣିଛି ଟାଇପ୍
କରି ବା ଭାରି କସାଧ, କି  େସତି କି ପରି ମାଣର କ େମାେତ ବି କରି ବାକୁ ହୁଏ
ଆପଣ େଗାଟିଏ ଆେଲଖ ଟାଇପ୍ କରି ବାକୁ କ अନୁ ଭବ କରୁଛsି , ଏଠି ଶତାଧି କ
ଆେଲଖ ପହୁ ଛି, ସବୁ ଗୁଡ଼ିକ ଟାଇପ୍ କରି ବା अସବ
ଯଦି ଗ ବା କାହାଣୀ କି bା ପବz ପଠାଉଛsି େତେବ ଧାନ ଦି अ, ପେତକ ଶ
ମଧେର େକବଳ େଗାଟିଏ ଖାଲି ାନ ଛାଡ଼ି େବ, କମା, ପ!
ୂ  େଛଦ, ଯୁାiର ଆଦି

ପକାଶନେର अେହତୁ କ ବି ଳb ହୁଏ େତଣୁ ଯଦି ସବ େହଉଛି ଆପଣ, ନି କଟେର
ଥିବା େକହି ଓଡ଼ି ଆ ବzୁ , -ାରା ନି ଜ େଲଖାକୁ ସଠି କ ଭାବେର ପରୀiା କରି ନି अ
େଲଖା ସହି ତ ନି ଜର େଗାଟିଏ ପାସେପାଟ୍ ଫେଟା (ଯଦି ନାହZ, େତେବ ଭଲ
େଦଖାଯାଉଥିବା ସୁEର ଫେଟାଟିଏ) ସହି ତ ନି ଜର ଠି କଣା େଲଖି ପଠାଇେବ
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aahwaan@gmail.com
ଆ

ଆମର େଲଖା ସଂଗହ ଇେମଲ୍ :
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େଲଖି େଦଉଛsି , ଏଥିପତି ସତକ ରହି େବ େଲଖା େମେସଜ୍ ବ୍େର ହZ ପଠାଇେବ

ା

अେନକ ବzୁ େଲଖା ପଠାଇବା େବେଳ େଲଖାକୁ ଇେମଲ୍ର ସବେଜÏ୍ ଲାଇନ୍େର
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ବି େଶଷ ସୂଚନା

ଦୟାକରି ପେତକ ମାସର ସଂ:ରଣ ନି ମେs େକବଳ େଗାଟିଏ ବା ଦୁ ଇଟି େଲଖା ହZ
ପଠା େଯେକୗଣସି ବି ଭାଗେର େକବଳ େଗାଟିଏ େଲଖା ହZ ପକାଶି ତ େହବ କି ଛି ବzୁ
ଏକାଧି କ େଲଖା ପଠାଇ ଆମକୁ ଚି sାେର ପକାଇ େଦଉଛsି  ଆେମ େସ ମଧରୁ ଚୟନ
କରି ବାକୁ अସୁବିଧାର ସଖୀନ େହଉଛୁ ଏହା-ାରା ଆମ ଇେମଲ୍ ବ ଭ_k େହଉଛି
ଏବଂ ସାଦନା କାଯେର ବାଧା ସୃି େହଉଛି 
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ଏକାଧି କ େଲଖା ଆମ ଇେମଲ୍ ଠି କଣାେର େପରଣ କରୁଛsି େସମାନ, अବଗତି ନି ମେs
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ହାଟ୍ସଆପ୍େର େଲଖା ପଠା ନାହZ ଏହା ସ ୀକାଯ େହବନାହZ େକବଳ ଇେମଲ୍
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କି bା Microsoft Word File େର ହZ ପଠା

ଇ
-ପ

ତ
ିକ

ଆହାନେର ପକାଶି ତ କଥାବaୁ ସେମତ अେନକ ଉପାେଦୟ କଥା ଶୁଣିପାରି େବ

ା

ଆହାନ ଇ-ପତି କାର ଓଡ଼ି ଆ େପାଡ୍କା୍ େସବା ଏେବ ଉପଲ½ ଏଥିେର ଆପଣ

ଆ

ହ
ାନ

https://anchor.fm/aahwaan
ଆହାନ ଇ-ପତି କା ସୂ ! ନି ଃଶୁ$ ବି ତରଣ େହତୁ ଡା େଜାତି ପସାଦ ପ*ନାୟକ, -ାରା ପତି .ି ତ ଓ ପକାଶି ତ

Aahwaan.com

Listen to Odia Podcast on https://anchor.fm/aahwaan

:ାନ୍ େହାଇଥିବା ଛବି ଏବଂ ଟାଇପ୍ େହାଇଥିବା ପି ଡ଼ିଏଫ୍

205

