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

ଆସ ଓଡ଼ି ଆେର େଲଖିବା, ପଢ଼ି ବା ଓ ପଢ଼ାଇବା

ପ!ତି-ାତା - ସ"ାଦକ

ଡା େଜାତି ପ!ସାଦ ପ*ନାୟକ
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‘ଆହାନ’ ଇ-ପତି! କାେର ପ$
ୂ  ତଃ େମୗଳି କ, अପ!କାଶି ତ େଲଖା
ଗୁଡ଼ିକ ହV େଲଖାର ମାନ ଏବଂ ଭାଷା ତଥା ଉପାେଦୟତା ଆଧାରେର
ଚୟନ କରାଯାଇଥାଏ େକୗଣସି େବନାମୀ େଲଖା ଉପେର ଆମର
େକୗଣସି କ[ବ / ଦାୟି ତ ରହି ବ ନାହV େଲଖାେର ଦି ଆଯାଇଥିବା
ସମ\ ତଥ ଏବଂ ବି ଚାର େଲଖକ,ର ସ"ୂ$ ନି ଜସ , ତାହା ଉପେର
ସ"ାଦକ କି ା ପ!କାଶକ, ସହମତି ରହି ବ େବାଲି େକୗଣସି ଲି ଖିତ
ନି ୟମ ନାହV ଯଦି ଓ ପ!େତକ େଲଖାକୁ ଭଲଭାବେର ପଢ଼ି ବା ଏବଂ
ବୁ ଝି ବାପେର ହV ପ!କାଶନ େହତୁ ନି ବା ଚନ କରାଯାଇଥାଏ ତଥାପି
େଲଖାର ଶତପ!ତିଶତ ସତତାର ଦାବୀ େକବଳ େଲଖକ,ର େକୗଣସି
େଲଖାକୁ େନଇ ଉଠି ଥିବା ବି ବାଦର ଉ[ରଦାୟି ତ େକବଳ େଲଖାର ମୂଳ
େଲଖକ,ର, ଏଥିେର ସ"ାଦକ କି ା ପତି! କାର େକୗଣସି ଉ[ରଦାୟି ତ
ରହି ବ ନାହV
ଏହି ପତି! କାର େକୗଣସି अଂଶ ବା େଲଖା ସ"ାଦକ, ଲି ଖିତ
अନୁ ମତି ବି ନା अନ େକୗଣସି ମାଧମ (ପତ! ପତି! କା / ଗଣମାଧମ /
ସାଦପତ!

ଇତାଦି )େର

ପ!କାଶି ତ

କରି ବା

अପରାଧ

େବାଲି

ଧରି ନିଆଯି ବ ପ!େତକ େଲଖା ଉପେର ସ"ୂ$ अଧି କାର େଲଖକ,ର
ରହି ବ,

େସ

ଚାହVେଲ

ତାହାକୁ

େଫସବୁ କ

ଏବଂ

ଟ ି ଟର

ଆଦି

ଗଣମାଧମେର କି ା अନ ମାଧମେର ପ!କାଶି ତ କରି ପାରି େବ
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ସୂଚୀପତ!
ସ"ାଦକ, କଲମରୁ

୮

ଡା େଜାତି ପ!ସାଦ ପ*ନାୟକ
ଆନcମଠ

୨୦

୨୪

୩୦

୩୫

୪୧

୪୪

୪୮

अଧାପି କା ରhିତା ପାତ!

ରାନୀମା’ର ରାrୀ

୮୧

अuୂତ ଘଟଣା

୮୩

अେଟାବାଲା ଓ ମଁୁ

୯୭

ମଁୁ କଣ ଆଉ ଶି ଶୁ ନୁ େହଁ ?

୧୦୦

ପରମିତା ମିଶ!
୫୫

ସmେଫଣୀ

୧୦୬

ସୁବଳ ମହାପାତ!

ସତବ! ତ ବାରିକ
ରdମp ଓ ନାଟକର ଜନCଜାତକ

୭୯

ରଶିC ତା ମହl

ନୃ ସି ଂହ ଚରଣ େବେହରା
େସୗcଯମୟୀ େବେହରା

େରଡ଼ ରିବନ୍ େଡ

ଡା ସୁବାସ ଚc! ରାଉତ

ସୁଧାଂଶୁ ଦି େବଦୀ
ଭି ନk ଏକ ପରିଚୟ

୭୬

ଜି େତc! କୁ ମାର କହଁର

ପ!ସନk କୁ ମାର ମାଦଳା
ଶୀତ ଓ ସରୀତା

ସ"କ ହୃଦୟର

अରବି c ଆଚାଯ

ରାଧାକାl ଦାଶ
ମnରାର अଭି ମାନ

୭୨

ବି େକଶ ସାହୁ

अଧାପି କା ସୁଲଗkା ମହାlି
अସମାm

अକଷCାତ
ବି ନୟ ମହାପାତ!

ମେନାରhନ ମୁଦୁଲି
ବଦଳ ମi

୬୬

ଡ: ଲrCଣ ସାହୁ

ଦୀପକ ଷଡ଼dୀ
ମୁeାର ସfାନ

କମଜୀବି ଇଂ େଗାପାଳକୃ q େବେହରା

୫୮

ବୃ rର ବି ଳାପ

୧୧୪

ଶ!ୀମତି ବି ଜୟି ନୀ ପxା
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ଡି େସର ମାସର ଗz{|

ବଧୂ ବାରାdନା

ସୁବଳ ମହାପାତ!

୧୨୦

ଉଦୟନାଥ େଗୗଡ଼

ଉଦୟନାଥ େଗୗଡ଼

୧୩୨

ଶୀତୁ ଆ ସକାଳ

ବଲବl ସାହୁ (ବବଲୁ )

୧୩୫

ରୁ ଦ! ମାଧବ ସାହୁ

ସି ପ!ା ନମତା

୧୪୩

ଚି ଠି

अରବି c ଆଚାଯ

୧୫୩

ବି ଜୟ କୁ ମାର ପxା

ଜାନୁ ଆରୀ ଗz{|ା ପାଇଁ ସୂଚନା

୧୫୭

ନୂ ଆବଷା ଆେସ ଥେର

ପ!ତିେଯାଗୀତା

୧୫୮

େଭାଜରାଜ ମଲି କ
କାମୁକ ବି ଗ!ହ

ଶୁଭଶ!ୀ ସି ଂହ
अମ}ାନ ରାଜବାହାଦୁ ର, ସC ~ତିେର

୧୫୯

ରା\ା

୧୬୨

ବରୁ ଣ ଦାସ
ବଡ଼ପାପୀ
ରୁ ଦ! ରhନ େଶଜପଡ଼ା
ମଁୁ ଶି ଖିଗଲି
ପ!ତିଭା ପି!ୟଦଶନୀ
େର ହୃଦୟ
ବି େକଶ ସାହୁ
ପାପପଣ
ୂ ର ହି ସାବ
ଡା ସfାରାଣୀ ପାଣିଗ!ାହୀ
ବି ଜୟୀ ବୀର

୧୮୮

୧୯୧

୧୯୩

୧୯୭

ଓଁକାର ଦାଶ
ଲrCୀପଜ
ୂ ା (ଜାତି ପ!ଥା)

୧୭୦

୧୮୫

ଏମ୍. ବି ଜୟ କୁ ମାର
ବଷା

୧୬୮

୧୮୧

ଜଗୀବନ େସଠୀ
ଭାରତମାତା କହୁଛି

୧୬୬

୧୭୯

ଶୁଭାଶି ଷ ମହାରଣା
ଧରଣୀର ବି ଳାପ

୧୬୪

୧୭୮

ବି ନୟ ମହାପାତ!
ପୁअମାେନ ବି ଘରଛାଡ଼ି ଯାଆlି

୧୬୩

୧୭୫

ସି ପ!ା ନମତା
ରାତ!ୀ ଆଉ ଦୁ ଃଖ

ପ!େବାଧ ଚc! ମୁଦ!ା

୧୭୨

୧୯୮

ସେlାଷ ପ*ନାୟକ

अନାମ ଚରଣ ସାହୁ
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୧୯୯

ପ!ସନk କୁ ମାର ମାଦଳା
अବଳା କି ସବଳା

୨୦୨

୨୦୪

୨୦୫

୨୦୭

୨୦୮

୨୧୦

୨୧୨

୨୧୩

କାହk ଚରଣ ସାହୁ

୨୨୭

ଫାୟାର େ ସନ ଜ,ସନ୍

୨୩୦

େହ ବି ଦାୟୀ ବଷ

୨୩୨

ଜୀବନ

୨୩୪

ଯଦି ମଁୁ କେହ

୨୩୬

ରାଜଲrCୀ ମି ଶ!
୨୧୪

ବଧୁଲିର ସ ୟଂବର

୨୩୮

ସମି ତ ସତପ!କାଶ ମିଶ!

ଏମ୍. ବି ଜୟ କୁ ମାର
ଶୀତ

अତୀତ

ପ!ଶାl କୁ ମାର ନାଥ

ତପନ ଦୀrିତ
ମରୁ ଡ଼ି

୨୨୬

କା[ କ ପାଣିଗ!ାହୀ

ଆଶୁେତାଷ େମେହର
କହି େଦତୁ ରାମ୍ ରାମ୍

େସଇ କଥା

ରିଭୁ ଆଭୁ ଷଣ ପxା

େଜାତି ରାଦି ତ ପୁଝାରୀ
ମହ ମହ େତାର୍ ଗୁନ୍

୨୨୫

ମଧୁସC ି ତା ପ*ନାୟକ

ଜି େତc! କୁ ମାର କହଁର
କହି ବାପାଇଁ ତ ହୃଦୟର କଥା

ନବବଷ ଆସୁଛି େବାଲି

अରବି c ଆଚାଯ

ଡ: ସତନାରାୟଣ ମି ଶ!
ଓଡ଼ି ଆ ଭାଷା େମା େକେଡ଼ ସୁcର

୨୨୪

ସୁଦାମ େଗୗଡ଼

अନୁ ସୂୟା ମିଶ!
ଭଲପାଏ ଆଉ ପଚାରନି

କଇଁ
ଶୁଭକାl ସାହୁ

ହି ମାଂଶୁ େଶଖର ବାରିକ
ଥେର ଭାବି େଦଖ ତ

୨୨୧

ବଲବl ସାହୁ (ବବଲୁ )

ସୁସC ି ତା ମହାପାତ!
ଗୁରୁ

ଲdଳମୂନ

୨୧୯

େବାତଲ େଗାଟାଉଥି ବା ପି ଲା

୨୪୦

ଶସି fୁ ପୁେରାହି ତ
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୨୪୩

ତି ଳ ରାଉତ
କାଲି ତୁ େମ ଆସି ଥିଲ

୨୪୫

ସତଜି ତ
ନାତା

୨୪୭

ଫିେରାଜ କୁ ମାର ପେଟ
अତl ବି ଶ\

୨୪୯

େରାଜା ପxା
େଫରିବାଲାର ଜୀବନ

୨୫୦

େଦବସିC ତା େବେହରା
େଖାେଜ ମଁୁ ତୁ ମକୁ

୨୫୨

ସୁମିତ!ା ରାଉଳ
ବି ଚାର

୨୫୩

ମେନାରhନ ମୁଦୁଲି
କା[ କ ମାସ

୨୫୫

ମୀନାrୀ ଦାସ
ଶୀତ ପହpିଗଲା ପେର

୨୫୬

ବି ଜୟ କୁ ମାର େଜନା
ସୁସାଗତ ଆd ନବବଷ - ୨୦୧୮
ପ!େବାଧ ଚc! ମୁଦ!ା

୨୫୮

ଆd ନବବଷ  ୨୦୧୮
ଉପଲେr ଆହାନ ଓଡ଼ି ଆ
ପରିବାର ତରଫରୁ ସମ\
ପାଠକପାଠି କା, େଲଖକ
େଲଖିକା ଏବଂ ପୃ-େପାଷକ,ୁ
ନcନ

ହା କ अଭି ନcନ
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ସ"ାଦକ, କଲମରୁ...
େଜାତି ପ!ସାଦ ପ*ନାୟକ

ନମାର
ଆହାନ ଇ-ପତି! କାର ଡି େସର ମାସର ଇ-ସଂରଣ ଆପଣମାନ,ୁ

ଉପହାର

େଦଉଛି , ଏବଂ ଆଶା କରୁଛି ଆହାନର ପବ
ୂ  ସମ\ ସଂରଣ ପରି ଚଳି ତ ସଂରଣ ମଧ
ଆପଣ ମାନ,ୁ ଭଲ ଲାଗିବ ବି ଗତ କି ଛି ମାସ େହବ ଆହାନର କେଳବରେର अେହତୁ କ
ବୃ |ି ପରିଲrିତ େହାଇଛି  ଏହା ସ ାଗତେଯାଗ େହଉଥିବା େବେଳ ଜେଣ େଭଷଜ
ବି ାନର ଛାତ! େହତୁ ଏହି ପରି ତରାନି ତ ବୃ |ି ସ ାପାଇଁ ହାନୀକାରକ େବାଲି ମେନ କରି
ଚଳି ତ ମାସର ସଂରଣ ପାଇଁ ଆସି ଥିବା अେନକ େଲଖାକୁ େସଗୁଡ଼ିକର ମାନ ବା କାଲି ଟି
ଦୃ ି ରୁ ପ!କାଶନ ନ କରି ବା ପାଇଁ ନି [ି େନଇଛି , ଆଶା କରୁଛି ଆପଣମାେନ େମାର ଏହି
ନି [ିକୁ ସ ାଗତ କରି େବ ଯଥା ସବ ଭଲ ମାନର େଲଖା ହV ଆେମ ପ!କାଶ କରି ବାକୁ
ପ!େଚ ା କରିବା
ବ[ମାନ ଆପଣ,ର ଦାୟି ତ େହଉଛି ଏହି ପତି! କାକୁ ସୁଦୂରପ!ସାରୀ କରି ବାେର
ସହାୟତା କରି େବ ନି ଜ ବfୁ ଓ ପରି ଜନମାନ,ୁ ଆହାନ ବି ଷୟେର ଜଣା େସମାନ,ୁ
ଆହାନ ଇ-ପତି! କା ପଢ଼ି ବା ପାଇଁ େପ!ାାହନ କର େସଇଥିପାଇଁ ବି ଗତ ମାସରୁ ଆେମ
ପତି! କାକୁ େୱବ୍ସାଇଟେର ପ!କାଶନ ସହି ତ ହାଟ୍ସଆପ୍ ଏବଂ େଫସବୁ କେର ମଧ
ପ!କାଶି ତ କରି ଛୁ ଯାହାାରା ସହଜେର ସମେ\ ଏହି ପତି! କାକୁ अନମାନ, ପାଖକୁ
ପଠାଇ ପାରି େବ ଆପଣ ମଧ ପଠା ହାଟ୍ସଆପ୍ ଏବଂ େଫସବୁ କେର ଏହାକୁ ପଠାଇ
ପାରି େବ ନି ଜର ଗ!ପ୍ ମାନ,େର ଏହାକୁ ପଠାଇ ପାରି େବ ଆପଣ, अz ପରି ଶ!ମ
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ଆମର ଭାଷା ସାହି ତର ପ!ସାରେର अେନକ ସହାୟତା କରି ବ
ବଷ େଶଷ େହବାକୁ ଆସି ଲାଣି, ଆଉ କି ଛି ଦି ନପେର ଏକ ନୂ ତନ ବଷ ଆସି ବ ପୁଣି
ଉନCାଦନା ଆଶା ଓ ଆକାଂrାର ସୁअ ଛୁଟିବ ପର{ରକୁ ଶୁେଭାବା[ା ପଠାଇବାର
ପ!ତିେଯାଗୀତା ଆର େହବ ମନେର अେନକ ଭାବନା ସୃ ି େହବ, େକମି ତି ଭଲେର
ଭଲେର ବଷଟିଏ ବି ତିଯାଉ େବାଲି ହୃଦୟରୁ ପ!ାଥନା େହବ ଚାଲ ଏହି ବଷକୁ ବି ଦାୟ
େଦବା ପବ
ୂ ର
 ୁ ଚଳି ତ ମାସର ଏବଂ ସେବାପରି ବଷର କି ଛି ପ!ମୁଖ ଘଟଣାବଳୀ ଉପେର
ଦୃ ି ପାତ କରି ବା

ଗୁଜୁରାତ ନି ବା ଚନ ଏବଂ ରାହୁଲଗାfୀ
अେନକ କzନାଜzନା ପେର ଗୁଜୁରାତ ରାଜ ଆଜି ଏହାର ବି ଧାନସଭା ପାଇଁ
ନି ବା ଚନର ପ!ଥମ ପାଦେର ରାଜେର କି ଛି अpଳେର ମତଦାନ ଦି ଆଯାଇଛି  ଏହି
ନି ବା ଚନ ଉଭୟ କଂେଗ!ସ୍ ଏବଂ ବି େଜପି ପାଇଁ ସାନର ପ!ଶk େହାଇଛି  ବି ଭିନk ପ!କାରର
ପ!େଲାଭନ େଦଖାଇ େଭାଟରମାନ,ୁ ନି ଜ ଦଳ ପାଇଁ ମତଦାନ େଦବାପାଇଁ େକୗଣସି
ସୁେଯାଗ ହାତଛଡ଼ା କରିବାକୁ ଚାହଁୁ ନାହାlି  ସୁଚନାେଯାଗ େଯ ଏହି ନି ବା ଚନ ପାଇଁ
କଂେଗ!ସ ପାଟର ଉପାଧr ଶ!ୀ ରାହୁଲ ଗାfୀ अେନକ ଦି ନ େହବ ଗୁଜୁରାତେର ବସା
ବାfିଛlି ଏହା ସହ େସ ଜନମତ ସଂଗ!ହପାଇଁ ସବୁ ପ!କାର କାଯ କରି ବାପାଇଁ ଆଗଭର
େହାଇଛlି  ଦି େନ ମcିର ଯାଉଥିବା େଲାକମାେନ େସଠାେର ଝି अମାନ,ୁ ହଇରାଣ
କରି ବାକୁ ଯାଆlି େବାଲି କହି ଜନରବ ସୃ ି କରି ଥିବା ଗାfୀ ଏେବ ମcିରରୁ ମcିର ବୁ ଲି
ବୁ ଲି ପଜ
ୂ ା କରୁଛlି  ସବୁ ଠାରୁ ବଡ଼ ଖବର େହଉଛି େଯେତେବେଳ ଶ!ୀଗାfୀ େସାମନାଥ
ମcିର ଦଶନ ଯାଇଥିେଲ, େସହି ସମୟେର ମcିରର ଦ\ାେବଜେର ତା, ଦଳର ପ!ବeା
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ଶ!ୀ ଗାfୀ,ୁ अଣହି cୁ େବାଲି େଲଖି ଥିେଲ ଯାହାକୁ େନଇ अେନକ ରାଜେନୖ ତିକ ଚା
େହାଇଥିଲା ଏବଂ ଏହାପେର କି ଛି କଂେଗ!ସ ସଦସ ରାହୁଲ ଗାfୀ,ୁ େନୖ -ିକ ବା ପଇତା
ଧାରଣ କରି ଥିବା ବ! ାହCଣ େବାଲି କହି ଛlି  ଏହାକୁ େନଇ େଫସବୁ କ ଏବଂ ଟ ି ଟରେର
ବାକଯୁ| ଆର େହାଇଯାଇଥିଲା ରାହୁଲ ଗାfୀ,ୁ ଏଥିପାଇଁ अେନକ ସମାେଲାଚନାର
ଶରବ େହବାକୁ ପଡ଼ି ଥିଲା ଏଥିେର rୁ େହାଇ କି ଛି େଲାକ ମlବ େଦେଲ େଯ
ପ!ଧାନମiୀ ଶ!ୀ ନେରc! େମାଦୀ ଜେଣ ହି cୁ ନୁ ହlି  ଏହି ସବୁ ଆେରାପ ପ!ତାେରାପ
ପେର ବରି- କଂେଗ!ସ ସଦସ ମଣିଶ,ର ଆୟର अତl अଶାଳୀନ ଭାବେର ଭାରତର
ବ[ମାନ ପ!ଧାନମiୀ, ପାଇଁ अଶ!ାବ ଶର ବବହାର କରି କହି େଲ, “ତା, ଠାରୁ ନୀଚ
ବeି େସ େକେବ େଦଖିନାହାlି ” ଏହା ପେର ଏହାକୁ େନଇ କଂେଗ!ସର ଖୁବ୍ ନି cା
କରାଗଲା ଏବଂ େସଥିପାଇଁ କଂେଗ!ସ ଦଳ ବାଧେହାଇ ଆୟାର,ୁ କଂେଗ!ସ ଦଳରୁ
ବରଖା\ କରିଛlି 
ଗତକାଲି େଗାଟିଏ ରାଜେନୖ ତିକ ରାଲି େର ଭାଷଣ େଦଉଥିଲା େବେଳ ଏହି ବି ଷୟକୁ
େନଇ ପ!ଧାନମiୀ ଶ!ୀ େମାଦୀ କଂେଗ!ସ ଦଳ ାରା ତା, ପାଇଁ ବବହୃତ अେନକ
ଆେrପମୂଳକ ପଦର ହି ସାବ ସମେବତ ଜନତାକୁ େଦଇଥିେଲ
ସୂଚନାେଯାଗ େଯ ଆୟାର୍ ବାବୁ

େମାଦୀ, ବି ଷୟେର କହି ବା ପେର ଏକ

rମାପ!ାଥନା କରି ଥିେଲ ସୁ|ା ତାହା ସ ୀକାଯ ନୁ େହଁ େବାଲି େମାଦୀ, ପସc କରୁଥିବା
େଲାକମାେନ କହି ଛlି  ଏହି ସବୁ ଭି ତେର ଆଜି ଗୁଜୁରାତେର ପ!ାଥମି କ ପଯାୟର
ମତଦାନ େହାଇଯାଇଛି  େଦଖାଯାଉ ଏହି ନି ବା ଚନେର େକଉଁ ଦଳ ସଂଖା ଗରି-ତା
ପାଉଛlି 
ଆୟାର କଂେଗ!ସର ବରି- େନତା ଭାବେର अେନକ ସମୟେର ଖବରେର ରହି ଛlି 
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େମାଦୀ ଭାରତର ପ!ଧାନମiୀ େହବାପେର େସ ପାକି \ାନ ଗ\ କରୁଥିବା କାଳେର େସହି
େଦଶର ଗଣମାଧମ ାରା ଆେୟାଜି ତ ଏକ କାଯକ! ମକୁ ସୋଧି ତ କରୁଥିବା େବେଳ
ପାକି \ାନ ଗଣମାଧମ, ପ!ଶk, “ଭାରତ ଓ ପାକି \ାନ ଭିତେର ସf େକମି ତି
ସୁଧୁରିବ?”ର ଉ[ରେର େସ ନି ଭୀକ ଭାବେର କହି ଥିେଲ େମାଦୀ,ୁ ହେଟଇ ଆମ
(କଂେଗ!ସ)କୁ ଆଣ ସf ସୁଧୁରିବ
ସାମାଜି କ ଗଣମାଧମେର ପ!ସାରି ତ ଏକ ସାଦେର କୁ ହାଯାଇଛି େଯ ଆୟାର
କାେଲ

ନି ଜର

ଚାକି ରୀ

କାଳେର

ପାକି \ାନେର

अବାନ

କରୁଥିବା

ସମୟେର

ଆେବା*ାବାଦେର ନି ଜ ଧମ ପରି ବ[ ନ କରି ଦି ତୀୟ ବି ବାହ କରି ଥିେଲ ଏବଂ ତା,ର
ସlାନ ଏେବ େସଠାେର ରହୁଛlି  ଏହାର ସତାସତ ଆେମ ତ କହି ପାରି ବୁ ନାହV, କି 
ଏହି ସବୁ ଘଟଣାରୁ ତା,ର ପାକି \ାନପାଇଁ ଥିବା अଭି ପ!ାୟରୁ ସେcହ ଜାତ େହବା
ସ ାଭାବି କ

ରାହୁଲ ଗାfୀ, ପାଟ अଧr ପଦବୀପାଇଁ ନି ବା ଚନ
अେନକ ବଷର ଦାବୀପେର ଚଳି ତ ବଷ କଂେଗ!ସ ଦଳେର ଏକ ବୃ ହତ ପରିବ[ନ
େହବାକୁ ଯାଉଛି  ଏହି ପରିବ[ନ ଆର େହାଇଗଲାଣି  अେନକ ବଷ अଧrା
ପଦବୀେର ରହି ବାପେର ଶ!ୀମତି େସାନି ଆ ଗାfୀ ଚଳି ତ ମାସର ଉେଣଇଶି ତାରିଖେର
ଆନୁ -ାନି କ ଭାବେର अଧrପଦ ରାହୁଲ ଗାfୀ,ୁ ପ!ଦାନ କରି େବ େବାଲି କୁ ହାଯାଇଛି 
ଏହାକୁ େନଇ अେନକ ବରି - କଂେଗ!ସ େନତା ମତ େଦଇଛlି େଯ େଯମି ତି ରାଜତiେର
ବାପା अେl ପୁअ ରାଜା ହୁଏ େସହି ପରି େସାନି ଆ, ପେର ରାହୁଲ ହV अଧr େହେବ
ଏହାକୁ େନଇ अେନକ ବd ସାମାଜି କ ଗଣମାଧମେର ପ!ସାର େହାଇଥିଲା କଂେଗ!ସ
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େନତା ମଣିଶ,ର ଆୟାର କହି ଥିେଲ େଯ େମାଗଲ ଶାସନ ସମୟେର େଯମି ତି ବାପା,
अେl ପୁअମାେନ ଶାସନ କରି ଥିେଲ େସମି ତି ରାହୁଲ ଗାfୀ ମଧ କରି େବ ଏହାକୁ େନଇ
ବି େଜପି ତରଫରୁ ରାହୁଲ ଗାfୀ, ନି ବା ଚନ ପ!କ! ି ୟାକୁ େମାଗଲୀ ଶାସନ େବାଲି ଆେrପ
କରାଯାଇଥିଲା
େସ ଯା େହଉ, କଂେଗ!ସ ଦଳେର ଗଣତiକୁ ସାନ ଦି ଆଯାଏ େବାଲି ଦଶାଇ
ଆନୁ -ାନି କ ଭାବେର ରାହୁଲ ଗାfୀ ନି ଜକୁ अଧr ପଦବୀ ପାଇଁ ଦାବୀଦାର େବାଲି କହି
ପ!ାଥୀପତ! ଦାଖଲ କରି ଛlି , ଏହାପେର ନି ବା ଚନ େହବ ଏବଂ େସ ନି ଦ cେର
ନି ବା ଚି ତ

େହେବ ଏବଂ ଉେଣଇଶି ତାରି ଖେର େସ अଧr ଭାବେର ନି ବା ଚି ତ େହେବ ଯଦି
ସମେ\ ଜାଣିଛlି େଯ େସ ହV େହେବ ତା େହେଲ ଏହି ନି ବା ଚନ ନାଟକ କାହVକି କରୁଛlି
େକଜାଣି?

ବ! ାହCଣୀ ନଦୀେର ଦି ତୀୟ େସତୁ ନି ମା ଣ ପାଇଁ ରାଜନୀତି
ବ! ାହCଣୀ ନଦୀେର ଦି ତୀୟ େସତୁ ନି ମା ଣ ପ!ସd େନଇ ସୁcରଗଡ଼ର ବରି - ବି େଜଡି
େନତା

ମdଳା

କି ସାନ,

େନତୃ ତେର

ଏକ

ପ!ତିନିଧିମxଳି

ପ*ନାୟକ,ୁ େଭଟିବା ପେର ରାଜେର ‘େସତୁ ’ ରାଜନୀତି

ମୁଖମiୀ

ନବୀନ

େଜାର ଧରିଛି  ମୁଖମiୀ

ନବୀନ ପ*ନାୟକ ଏହି ପ!ସdେର େକc! କୁ ଚି ଠି େଳଖିବା ପେର ଏହାର ଜବାବ େଦଇଛlି
ସଡ଼କ ପରି ବହନ ମiୀ ନି ତିନ୍ ଗଡକରୀ
ଶ!ୀ ଗଡ଼କରି ମୁଖମiୀ ନବୀନ ପ*ନାୟକ,ୁ େଖାଲା ଚାେଲh େଦଇ କହି ଛlି , ଜମି
अଧି ଗ!ହଣେର ବି ଳ େଯାଗଁୁ େସତୁ ନି ମା ଣ କାଯ ବି ଳମି ତ େହଉଛି  ବ! ାହCଣୀ େସତୁ
ନି ମା ଣ ପାଇଁ ରାଜ ସରକାର, ଜdଲ ବି ଭାଗରୁ अନୁ ମତି ମି ଳିନାହV ମୁଖମiୀ ଶ!ୀ
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ପ*ନାୟକ ବeିଗତଭାେବ ହ\େrପ କରି ଜdଲ अନୁ ମତି ର ବବା କର ଜdଲ
अନୁ ମତି ମି ଳିବାର ମାତ! ୭ ଦି ନ ଭିତେର କାମ ଆର କରାଯି ବ ଏପରି କହି ଶ!ୀ
ଗଡକରୀ ବ! ାହCଣ ନଦୀ ଦି ତୀୟ େସତୁ ପ!ସdକୁ ଏକ େରାଚକ େମାଡ଼େର ପହpାଇଛlି 
ଗଡକରୀ ତା, ଚି ଠିେର ଉେଲ ଖ କରି ଛlି େଯ େବୖ ଧାନି କ अନୁ ମତି ମି ଳି ନ ଥିବାରୁ
େକବଳ ବ! ହCଣୀ େସତୁ ନୁ େହଁ ଆହୁରି ୩ଟି େସତୁ କାମ ଆେଗଇ ପାରୁ ନାହV ବା\ବତାକୁ
अନୁ ଧାନ ନ କରି ଜାତୀୟ ରାଜପଥ କ[ୃ ପr, େଯାଗଁୁ କାମେର ବି ଳ େନଇ ମୁଖମiୀ
ଶ!ୀ ପ*ନାୟକ େଯଉଁ ଚି ଠି େଲଖି ଛlି ତାହା ତା,ୁ ବି ସC ି ତ କରିଛି େବାଲି ଶ!ୀ ଗଡ଼କରୀ
ଜବାବେର କହି ଛlି 
ସୂଚନାେଯାଗ

େଯ ଗତ

ସmାହେର

ଶ!ୀ କି ସାନ,

େନତୃ ତେର ଆସି ଥିବା

ପ!ତିନିଧିମxଳି ,ୁ ପ!ତିଶ!ତି େଦଇ ମୁଖମiୀ ପ*ନାୟକ କହି ଥିେଲ େଯ େକc! ସରକାର,ୁ
ଏହି ପ!ସdେର ଆଉ ଥେର ଚି ଠି େଲଖାଯି ବ ଯଦି େକc! ନ କେର ରାଜ ସରକାର ନି ଜ
ଖେର ବ! ାହCଣୀ ନଦୀ ଉପେର ଦି ତୀୟ େସତୁ

ନି ମା ଣ କରି େବ ମୁଖମiୀ ଶ!ୀ

ପ*ନାୟକ, ଏଭଳି ପ!ତିଶ!ତିର ଜବାବ େଦଇ େକc! ପରି ବହନ ମiୀ ଆଉ ପାେଦ
ଆେଗଇ ଯାଇ କହି ଛlି , ବ! ାହCଣୀ ଉପେର ଦୁ ଇ େଲନ୍ ନୁ େହଁ ୬ େଲନ୍ ବି ଶି

େସତୁ ନ ମାଣ

କରାଯି ବ
ଉେଲ ଖେଯାଗ, ବ! ାହCଣୀ ଉପେର ଦି ତୀୟ େସତୁ ନି ମା ଣ େନଇ ବି େଜଡି -ବି େଜପି
ମୁହଁାମୁହV େହାଇଛlି  ଏହି େସତୁ ପ!ସdେର ରାଉରେକଲା ବି ଧାୟକ ତଥା ବି େଜପି
େନତା ଦି ଲୀ ରାୟ େକc! ମiୀ ଓ ବି େଜପି େକc! ୀୟ େନତୃ ତ ନି କଟେର अଭିମାନ କରି ବା
ସହି ତ ଏ େନଇ ଗତ ମାସେର େକc! ପରିବହନ ମiୀ ଶ!ୀ ଗଡ଼କରି ,ୁ ଚି ଠି େଲଖିଥିେଲ
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ଦାନ ମାଝୀ କି ଣିଲା େମାଟର ବାଇକ
ଚଳି ତ ବଷ ଆରେର ଓଡ଼ି ଶାର େଯଉଁ ଖବର ସମ\, ଦୃ ି ଆକଷଣ କରି ଥିଲା,
ତାହା ଥିଲା ଜେଣ ଗରୀବ ଆଦି ବାସୀ ବeି ନି ଜ ୀର ଶବକୁ କାfେର େବାହି େବାହି
ବାର କି େଲାମି ଟର ବାଟ ଯାଇଥିଲା ଏହାର ଫେଟା ଓ ଭିଡ଼ି ଓ ସାମାଜି କ ଏବଂ
ରା ! ୀୟ\ରର ଗଣମାଧମେର ଚହଳ ପକାଇ େଦଇଥିଲା ଏହା ଫଳେର ରାଜେର
ରାଜେନୖ ତିକ କାଦୁ अଫିdା ବି େହଲା ସ ା ବି ଭାଗକୁ େଦାଷୀ େବାଲି କୁ ହାଗଲା
ଦାନମାଝି ଘଟଣା ପେର अେନକ ଖବର କାଗଜେର କି ଏ େଦାଳାେର ଶବ େନଉଥିବା ଛବି
ଆସି ଥିଲା ତ କି ଏ ସାଇେକଲେର ଶବ େବାହି ବା ଛବି ଆସି ଥିଲା, େହେଲ େସମାେନ କି 
ଦାନ ମାଝୀ ଭଳି ଭାଗବାନ ନଥିେଲ େସ ଯା େହଉ, ଏହା ାରା କାହାର କି ଛି ଲାଭ
େହଉ ବା ନ େହଉ, ଦାନ ମାଝୀ କି  ଲାଭବାନ େହାଇଥିଲା ସାମାଜି କ ଗଣମାଧମରୁ
ମି ଳିଥିବା ସୂଚନା अନୁ ଯାୟୀ ଦାନ ମାଝୀକୁ ଏହି ଘଟଣା ପେର अନୁ ନ ପcର ଲr ଟ,ାର
अନୁ ଦାନ ବି ଭିନk ସୂତ!ରୁ ମି ଳିଥିଲା
ସୂଚନାେଯାଗ େଯ ଦାନ ମାଝି ର ୀର ସ ା ଖରାପ େହବାପେର େସ ତା’ର ଚି କିା
ପାଇଁ ତାକୁ ହସପି ଟାଲେର ଭ[ କରାଇଥିଲା କି  ସବୁ ପ!େଚ ା ସେ[ ତା ପ!ାଣ
ଉଡ଼ି ଯାଇଥିଲା ଏହାପେର ଆନୁ ସdିକ ଆଲାନ୍ସ ବବା ପାଇଁ अଥାଭାବ अଛି କହି
େସ ନି ଜ ୀର ଶବକୁ ଚାଦରେର ଗୁଡ଼ାଇ କାfେର ଧରି ହସପି ଟାଲରୁ ନି ଜ ଗଁା, ଦୀଘ ବାର
କି ମି ବାଟ ଚାଲି ଚାଲି ଆସି ଥିଲା ଏହି ସମୟେର ଗଣମାଧମ ପ!ତିନିଧିମାେନ ତାହାର
ଛବି ଓ ଭିଡ଼ି ଓ ସୁଟିଂ କରି ପ!ଚାର କରି ଥିେଲ ଏହି ଘଟଣାପେର ସ ା ବି ଭାଗେର
ବାପକ ପରି ବ[ନ କରାଯାଇଥିଲା ମୃତୁବରଣ କରୁଥିବା ବeି,ୁ ତୁ ରl ଆଲାନ୍ସ
ଦି ଆଯି ବା ଭଳି ବବା କରିବା, ସହାୟତା ପ!ଦାନ କରି ବା ଭଳି अେନକ ଗୁରୁତପ$
ୂ  ବି ଷୟ
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ପ!ତି ବି େଶଷ ଧାନ ଦି ଆଯାଇଥିଲା
େହେଲ अେନକ ମାସ ପେର ପୁଣିଥେର ଦାନ ମାଝୀ ଏେବ ଖବରେର ରହି ଛି ଆଉ
ତାହାର କାରଣ େହଉଛି , ଦାନ ମାଝୀ ଗାଡ଼ି କି ଣିଛି ନି କଟ अତୀତେର େସ େଗାଟିଏ
ଦି ଚକ! ଯାନ କ! ୟ କରି ଛି ଏଥିପାଇଁ अଥାଭାବ େହାଇନାହV ଶୁଣିବାକୁ ମି ଳୁଛି େଯ ପ!ଥମ
ପତk ୀ, ବି େୟାଗପେର େସ ପନ
ୂ ବାର ବି ବାହ କରିଛି  ଯା େହଉ ପ!ଥମ ୀ ମରିକି ମଧ
ସ ାମୀ ପାଇଁ अେନକ ସୁଦିନ ଆଣିେଦଇଛି କହି େଲ अତୁ eି େହବନାହV

ଜଗାକାଳି ଆ, अୋପଚାର ସଫଳ
କfମାଳ ଜି ଲାେର ଜନC େହାଇଥିବା ଯମଜ ଶି ଶୁ ଜଗାବଳି ଆ ପାଇଁ ସମଗ! ରାଜେର
ସମେବଦନାର ସୁअ ଛୁଟିବାକୁ ଲାଗିଲା ଜନCରୁ ଦୁ ଇ ଶି ଶୁ, ମୁx େଯାଡ଼ି େହାଇ ରହି ଥିବା
େହତୁ େସମାନ, େଦୖ ନcିନ କାଯକ! ମେର अେନକ अସୁବିଧା ଉପୁଜୁଥିଲା କି  अଥାଭାବ
େହତୁ େସମାନ, ପାଇଁ ବି ହିତ ଚି କିା ବବା କରି ବାକୁ ପି ତାମାତା अrମତା ପ!କାଶ
କରି ଥିେଲ େସୗଭାଗବଶତଃ େସମାନ, ବି ଷୟେର ଗଣମାଧମେର ପ!କାଶି ତ ଖବରକୁ
େଦଖିବାପେର ଜନସେଚତନତା ସୃ ି େହଲା ଆଉ अେନକ ରାଜେନୖ ତିକ ଦଳ ଏଥିପାଇଁ
ଶାସକ ଦଳ,ୁ ଉେପrା କରୁଥିବା କଥା କହି ବା ପେର ମାନବର ମୁଖମiୀ ଜଗାବଳି ଆ,
अୋପଚାରେର େହଉଥିବା ସମ\ ଖ ବହନ କରି େବ େବାଲି େଘାଷଣା କରି ଥିେଲ
अବଶ अେନକ ବeି ବଦାନତା େଦଖାଇ ଏଥିପାଇଁ अଥ ପ!ଦାନ କରି ଥିେଲ
େସ ଯା େହଉ ନୁ ଆ ଦି ଲୀ ିତ ସବଭାରତୀୟ ଆୟୁବାନ ହସପି ଟାଲେର
ଜଗାବଳି ଆ,

ବି ରଳ

ଏବଂ

କ ସାଧ

अୋପଚାର

କରାଗଲା

େସମାନ,

अୋପଚାର ସଫଳ େହଉେବାଲି ରାଜ ସାରା अେନକ ସଂଗଠନ ଓ ବeି ବି େଶଷ ବି ଭିନk
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ମcିର ଓ େଦବାଳୟେର ଦୀପ ଜାଳି ପ!ାଥନା ମାନ ଆେୟାଜନ କରି ଥିେଲ ଜଗାବଳି ଆ,
ପାଇଁ ସମୁଦାୟ ଓଡ଼ି ଆଜାତି ର ଦରଦ େଦଖି ବାର ଥିଲା େସ ଯା େହଉ ସମ\, େସkହ,
ସଦି ା ଓ ପ!ାଥନା େହତୁ ଉଭୟ ଜଗା ଓ ବଳି ଆ,ୁ अୋପଚାର କରାଯାଇ ପର{ରଠାରୁ
अଲଗା କରାଗଲା ଏହାପେର କି ଛି ଦି ନ େସମାନ, अବା ଗୁରୁତର ରହି ବାପେର ଏେବ
େସମାେନ ସ"ୂ$ ସୁ େବାଲି ଜଣାପଡ଼ି ଛି
ଜଗାବଳି ଆ, ପାଇଁ ରାଜସରକାର ଏକ ବରଦାନ ସଦୃ ଶ େହାଇଯାଇଛlି  अବଶ
ଏହି ଘଟଣାପେର ପେର ଏେବ ଆଉ େଗାଟିଏ ଯମଜ ସlାନ ଗdାଯମୁନା ର अୋପଚାର
ପାଇଁ ଦାବୀ ଆର େହାଇଗଲାଣି 

ମା୍ ହସପିଟାଲେର ଭୁ ଲେର ଶି ଶୁମୃତୁ ଘଟଣା
ଦି ଲୀିତ ଏକ ଘେରାଇ ହସପି ଟାଲେର ପ!ସତ
ୂ ୀ ବି ଭାଗେର ସlାନ ପ!ସବ ପାଇଁ
ଆସି ଥିବା େଗାଟିଏ ଦ"[ି,ୁ େସେତେବେଳ ବହୁତ अଧି କ ଧା ଲାଗିଥିଲା େଯେତେବେଳ
ଯମଜ ସlାନ ଜନC େହବା ସେ[ ଡାeର କାହାକୁ ବି ବpାଇ ପାରି େଲ ନାହV ଶୁଣିବାକୁ
ମି ଳିଲା, ପ!ଥେମ ଜନCେହାଇଥିବା ଝି अଟି ସୁ ଥିବା େବେଳ ପେର ଜନC େହାଇଥିବା ପୁअଟିର
ସ ା अତl ଦୂ ବଳ
 ଥିଲା ଏବଂ ତାହାର ଚି କିାପାଇଁ ଲrାଧି କ ଟ,ାର ଆବଶକତା
ରହି ଛି େବାଲି କହି ହସପି ଟାଲ କ[ୃ ପr ପି ଲାର ବାପାଠାରୁ अଥ ଦାବୀ କରି ଥିେଲ େସ
ନି ଜର अrମତା ପ!କାଶ କରି ବାପେର କି ଛି ସମୟପେର ଉଭୟ ପୁअ ଓ ଝି अ ମୃତ େବାଲି
ଡାeର େଘାଷଣା କରି ପରି ବାରକୁ ମୃତ ଶି ଶୁ, ଶବକୁ ପଲି ଥିନେର ଗୁଡ଼ାଇ ହ\ାlର
କରି ଥିେଲ
अତl ଦୁ ଃଖର ସହ େସମାନ, अେl ି କରିବାପାଇଁ େନଉଥିବା ସମୟେର ପୁତ!
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ସlାନ ହଲୁ ଥିବାର େଦଖି େସମାେନ ନି କଟ ସ ାେକc! କୁ େନଇଥିେଲ େଯଉଁଠି ପୁअଟି
ବpିଥିବାର ଜଣାଯାଇଥିଲା ଏହାପେର େଲାକମାନ,ର ମା ହସପି ଟାଲ ଉପେର
େକ! ାଧ ଜାତ େହାଇଥିଲା ପି ଡ଼ିତ ପରି ବାର ମା ହ{ିଟାଲ ସଖେର ଧାରଣାେର
ବସି ଥିେଲ ଏହି ମାମଲାର ଗୀରତାକୁ ଆଖି ଆଗେର ରଖି ଦି ଲୀ ସରକାର ତଦl
କରି ଥିେଲ ଏବଂ ସଦପ!ାm ଖବର अନୁ ସାେର ମା୍ ହସପି ଟାଲର ଲାଇେସନ୍ସ ର
କରି ଦିଆଯାଇଛି  ଏହା अତl ଦୁ ଭାଗଜନକ େବାଲି ଦି ଲୀ ଡାeର ସଂଘ କହି ଛlି 
େବସରକାରୀ ସ ାେସବା ସଂଘ ଏହାର ନି cା କରିଛlି  କହି ଛlି ଜେଣ ଡାeର,
अାନତାର ଦx ସମୁଦାୟ ହସପି ଟାଲକୁ

କାହVକି ଦି ଆଯାଇଛି  अବଶ ଦି ଲୀର

ସ ାମiୀ ଏହି ବାବଦେର ବeବ ରଖି କହି ଛlି େଯ ବି ଗତ କି ଛି ମାସେର ମା
ହସପି ଟାଲ ଉପେର अେନକ ଆେରାପ ଲାଗିଛି େସଇଥିପାଇଁ େସ ଏହି ହସପି ଟାଲକୁ ର
କରି ବାକୁ ବାଧ େହାଇଛlି 
ଆପଣ ଜାଣlି କି ? ଆମ େଦଶେର େବସରକାରୀ ସ ାେସବାେର େକେତ ଖ
ହୁଏ? େଯଉଁମାେନ ଏହା େଭାଗ କରି ଛlି େସମାେନ ନି ୟ କହି ପାରି େବ अନୁ ନ ପାpରୁ
ଦଶଗୁଣ अଧି କ ଖ ହୁଏ କି  ସରକାରୀ \ରେର େସହି ଭଳି ଉମାନର େସବା अଭାବ
ଥିବା େହତୁ େଲାକମାେନ ବାଧ େହାଇ େବସରକାରୀ ହସପି ଟାଲ୍ ଉପେର ନି ଭର କରlି 
ବି ଗତ अେନକ ବଷେର ଭାରତେର ଡାeରମାନ, ଉପେର ମରଣାlକ ଆକ! ମଣ
େହାଇଛି  ଏଥିେର अନୁ ନ ଚାରି ଜଣ ଡାeର ମୃତୁବରଣ କରିବା ସହ अେନକ ଆହତ
େହାଇଛlି  ଜନେସବାପାଇଁ ଆେଗଇ ଆସି ଥିବା ଜେଣ ଡାeର,ୁ

େଯେତେବେଳ

अସଦାଚରଣର ଶୀକାର େହବାକୁ ପେଡ଼ େସେତେବେଳ େସ ମାନସି କ ଭାବେର ଦୁ ବଳ
अନୁ ଭବ କରୁଥିେବ ନି ୟ ଏଥିପାଇଁ ଧି େର ଧି େର ପ!ାଇେଭଟ୍ କି ନି କ୍ ଓ ଡାeରୀ ଚି କିା
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କରି ବାକୁ अେନକ अମd େହେଲଣି  ସରକାରୀ ହସପି ଟାଲେର ପ!ବଳ ଭି ଡ଼ ଏହାର
ଫାଇଦା ଉଠାଇବା ଲାଗି େବସରକାରୀ ହସପି ଟାଲ ମାେନ ମନଇା ଦରେର େରାଗୀ
େସବା କରୁଛlି  ସାମାନ ସ ାଜନି ତ ସମସାପାଇଁ ହଜାର ହଜାର ଟ,ାର ଦାବୀ
କରୁଛlି 

ଇନ୍ସୁରାନ୍ସର

ଯୁଗେର

େଲାକମାେନ

ଏହି

ସବୁ

ଖ

କରିବାକୁ

ପଛାଉନାହାlି  କି  େଯଉଁମାନ, ପାଖେର ଇନ୍ସୁରାନ୍ସ ନାହV େସମାନ,ୁ अଯଥାେର
ଖାl େହବାକୁ ପଡୁ ଛି 
ବ[ମାନ େବସରକାରୀ ହସପି ଟାଲ ମାନ,େର େରାଗୀେସବା ପାଇଁ ନି |ାରି ତ ଦର
ରଖି ବା ସପrେର ଦାବୀ ଉପାପି ତ େହଲାଣି  ମନଇା େରାଗୀ,ୁ େଶାଷଣ କରିବା
ବି ରୁ|େର ଜନମତ ସୃ ି କରାଯାଉଛି  ଏହି ସବୁ ପ!କରଣେର କି  େଗାଟିଏ କଥା {
େହାଇଯାଇଛି େଯ ଦାମୀକା ସ ାେସବାପଛେର ଡାeରମାନ,ର େକୗଣସି ହାତ ନାହV
ବଡ ବଡ଼ ହସପି ଟାଲେର କାମ କରୁଥିବା ଡାeରମାେନ ହସପି ଟାଲର ନୀତି ନିୟମକୁ
ମାନି ଥାlି  କି  अଥ ଦି ଆନି ଆ, େରାଗୀ େସବାପାଇଁ ଧାଯଦର ଆଦି ହସପି ଟାଲ କ[ୃ ପr
ଜାରୀ କରି ଥାlି 
ବି ଗତ ମାସେର ଦି ଲୀର ହV େଗାଟିଏ ହସପି ଟାଲେର େଡdୁପାଇଁ ଭ[ େହାଇଥିବା
ଜେଣ

ବାଳି କାର

ପcର

ଦି ନର

ଚି କିାଖ

େଷାହଳ

ଲrଟ,ା

େବାଲି

ଦାବୀ

କରାଯାଇଥିଲା ଯାହାକୁ େନଇ ଜନତା, ମଧେର ଆେକ! ାଶ େଦଖାଯାଇଥିଲା ସମେ\
ଏଥିେର ଡାeର,ୁ ଦାୟୀ କରି ଥିେଲ କି  अେନେକ ହୁଏତ ଜାଣିନଥିେବ େଯ େଷାହଳ
ଲrଟ,ାର ବି ଲରୁ ଡାeର, ପ!ାପ େକବଳ ପcର ହଜାର ଟ,ା େସଥିରୁ େସ ଆୟକର
େଦବାପେର ସମୁଦାୟ ଦଶ ହଜାର ଆଉ କି ଛି ଟ,ା ହV ପାଇେବ େସହି ପରି ହସପି ଟାଲ
େନଉଥିବା ବି ଲର अନୁ ନ ଚାରି ଲrରୁ अଧି କ ଟ,ା େକବଳ କର ଆକାରେର ସରକାର,ୁ
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ପଇଠ କରିବା ପେର ପାଇେବ ପାଖାପାଖି ସାତରୁ ଆଠ ଲr ଟ,ା ଭିତେର େସଥିେର
ହସପି ଟାଲର କମଚାରୀ, ଦରମା, ଭଡ଼ା, ବି ଜୁଳି ଖ ଇତାଦି अେନକ ଖ ସାମି ଲ
अଛି  େଦଖିବାକୁ ଗେଲ େଷାହଳ ଲrରୁ ସବାଧି କ ଭାଗ ତ ସରକାର କର / ଟା୍
ହି ସାବେର ହV େନଇଗେଲ
ଯାହା ବି େହଉ, ସରକାର ଯଦି ଉମାନର େସବା ସରକାରୀ ହସପି ଟାଲେର େଦଇ
ପାରେl ତା େହେଲ ହୁଏତ େକୗଣସି େରାଗୀ େବସରକାରୀ ହସପି ଟାଲକୁ ଯାଇ अଯଥାେର
ଖାl ହୁअlା ନାହV
ଆହୁରି अେନକ ଖବର ରହି ଛି ଯାହାର ତଜମା କରିବା ସବ େହଉନାହV େତଣୁ
ଆପଣମାେନ ନି େଜ ହV ଖବର କାଗଜ ପଢ଼ କି ା ଟିଭି େଦଖ େସ ସବୁ ପାଇଁ अେନକ
ସମୟ अଛି , ବ[ମାନ େକବଳ ଆହାନ ପଢ଼ ଓ ପଢ଼ା
ନବବଷ ପାଇଁ अଭି ନcନ ଜଣାଇ ଆପଣ,ୁ େଭଟି େଦଉଛି , ଆହାନର ଚଳି ତ ବଷର
େଶଷ ସଂରଣ
ଧନବାଦ
ଡା େଜାତି ପ!ସାଦ ପ*ନାୟକ
ପ!ତି-ାତା-ସ"ାଦକ, ଆହାନ ଇ-ପତି! କା

ହାଟ୍ସଆପ୍ ାରା େଲଖା ପଠା ନାହV େଲଖା େକବଳ ଇେମଲ୍
ାରା ହV ସୀକାର କରାଯି ବ େକବଳ େଗାଟିଏ େଲଖା ସେମତ
ନି ଜର େଗାଟିଏ ଛବି ଏବଂ ଠି କଣା େଲଖି ପଠା
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ଆନc ମଠ
ଦୀପକ କୁ ମାର ଷଡ଼dୀ

ମୂଳ ବdଳା : ବ,ିମ ଚc! ଚେଟାପାଧାୟ
ଓଡି ଆ ଭାଷାlରଣ : ଦୀପକ ଷଡdୀ
ଭାଗ - ୬ (अlି ମ ଭାଗ)
ଆଉ େସହି ଶଥିଲା କାପେଟନ୍ ଟମାସ୍ ର ଇଂେରଜ େସୖ ନମାନ,ର େଯଉଁମାେନ
କି ଆନc ମଠେର ଥିବା ସlାନ ମାନ,ୁ ଚାରି ପଟରୁ େଘରି ଆକ! ମଣ କରି ବା ପାଇଁ ପ!\ୁତ
େହାଇ ରହି ଥିେଲ ସତାନc ସେdସେd ଜୀବାନc,ୁ ଆେଦଶ େଦେଲ, “େମାେତ େଦଖି
କି କୁ ହ େକେତ ଇଂେରଜ େସୖ ନ अଛlି ?” ଜୀବାନc ତତrଣାତ୍ ମଠର ଉପରି ଭାଗକୁ
ଯାଇ େଦଖିକି କହି େଲ, “େସମାେନ ପ!ାୟ ଏକ ହଜାରରୁ ଉ|  अଛlି ଓ ସମେ\
अଶେର ସଜି ତ େହାଇ କି अଛlି ଆେମ ଏେବ କଣ କରିବା ସ ାମୀ?” ସତାନc ସ ାମୀ
ସମ\,ୁ ଆହାନ େଦଇ କହି େଲ, “ଆଜି ର ଏଇ ଯୁ| ପାଇଁ ଜୀବାନc ତୁ ମର େସନାପତି
ଆେମ ଏଠି େଯେତ ସlାନ अଛୁ ଆମ ସମ\,ର େଗାଟିଏ ଲr ଶତ!କୁ ସମୂେଳ ବି ନାଶ
କରି ବା ଏେବ ସମେ\ େମା ସାdେର ଏକ ସେd କୁ ହ “ବେc ମାତରମ୍” ବେc ମାତରମ୍
ଧନିେର ସାରା ଜdଲ ପ!କ"ିତ େହାଇ ଉଠି ଲା ସlାନମାେନ ସମେ\ ନି ଜ ନି ଜ ଖxା,
ବା ତରବାରୀ ଧରି ଇଂେରଜ େସୖ ନମାନ,ୁ ପ!ତିହତ କରି ବା ପାଇଁ ପ!\ୁତ େହାଇ
ରହି େଲ
ଜୀବାନc ଭବାନc,ୁ କହି େଲ ଆେମ ଯଦି ତା, ସହ ମୁହଁ ମୁହV ଯୁ| କରି ବା ଆେମ
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ସମେ\ अକାରଣେର ମୃତୁ ମୁଖେର ପଡି ବା ଯାହାର ମୂଲ କି ଛି ରହି ବ ନାହV  େତଣୁ
ଆେମ ନି ଜର ବୁ |ି ଖଟାଇ ତା, ସହ ଯୁ| କରିବା ଉଚି ତ େହବ 

ଆେମ ସlାନ

ମାନ,ୁ ଦୁ ଇ ଭାଗେର ବି ଭe କରି େଦବା  ଜୀବାନc ପୁଣି କହି େଲ ଆପଣ କି ଛି ସlାନ
ମାନ,ୁ ଧରି େସମାନ, ଠାରୁ େତାପ ଓ ବfୁ କ ହାସଲ କରି ବାକୁ େଚ ା କର; ମଁୁ ଆଉ
କି ଛି ସlାନ ମାନ,ୁ େନଇ ନଦୀ େପାଲ େଦଇ େସମାନ,ୁ ପଛରୁ ଆକ! ମଣ କରି ବାକୁ
େଚ ା କରୁଛି 

ଏହି କଥା କହି ଜୀବାନc କି ଛି ସlାନ ମାନ,ୁ ଧରି ଚାଲି ଗେଲ 

କାପେଟନ୍ ଟମାସ୍ କି ଛି ସlାନ ମାନ, ପଳାୟନକୁ େଦଖି ତାର େସୖ ନମାନ,ୁ ଆେଦଶ
େଦଲା େସମାନ,ୁ ନି ପାତ କର େବାଲି  ତା’ର ଆେଦଶ ଶୁଣି अଧା େସୖ ନ େସମାନ,
ପଛେର େଗାେଡଇେଲ  ଏହାର ସୁେଯାଗ େନଇ ଭବାନc ଓ ତା,ର ଦଳ କାପେଟନ୍
ଟମାସ୍ ଉପେର ପ!ଚx ଆକ! ମଣ କରି େଦେଲ  ଫଳେର କାପେଟନ୍ ଟମାସ୍ ଭବାନc,
ହାତେର ଧରା ପଡି ଲା କାପେଟନ୍ ଟମାସ୍ ଭବାନc,ୁ ମୁହଁାମୁହV ଯୁ| କରି ବାକୁ କରି ବାକୁ
ଆହ୍ଵାନ େଦଲା ଓ କହି ଲା “ତୁ ଯଦି ପ!କୃତେର ବୀର େତେବ େମା ସହ ଖxା ଯୁ| କର”
 ଏେବ ଦୁ ଇ ଜଣ, ହାତେର ଖxା ଥିଲା  ଯୁ| ବହୁତ ସମୟ ଧରି ଚାଲି ଲା େଶଷେର
କାପେଟନ୍ ଟମାସ୍ ର

ଡାହାଣ ହାତକୁ ଭବାନc ଖxାେର କାଟି ଉେଡଇ େଦେଲ 

କାପେଟନ୍ ଟମାସ୍ ଗଛ ପଡି ଲା ପରି ତେଳ େଲାଟି ପଡି ଲା  ଭବାନc ଭାବି େଲ େସ
େବାେଧ ମରି ଗଲା ଭାବି ଚାଲି ଯି ବାକୁ ଉଦତ ହୁअେl କାପେଟନ୍ ଟମାସ୍ ଭବାନc,ୁ
ପଛରୁ ଖxାେର ତା, ପି ଠିକୁ େଜାରେର ଭୁ ଶି େଦଲା ଯାହା ଫଳେର ଖxା ପି ଠି ବାେଟ
ଫୁଟି େପଟ ବାେଟ ବାହାରି ଗଲା  କି  ଭବାନc अପବ
ୂ  ବୀରତ୍ଵର ପ!ଦଶନ କରି େସଇ
ଖxାକୁ ବାହାର କରି କାପେଟନ୍ ଟମାସ୍ ର ମୁxକୁ ଗxିରୁ अଲଗା କରି େଦେଲ ତା’ପେର
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ଦୁ େହଁ େସଇଠି ହV ଟଳି ପଡି େଲ 
େସପେଟ ଜୀବାନc ନଦୀ େପାଲକୁ ପାର େହବାକୁ ଯାଉଥିବା େବେଳ େଦଖି େଲ
अପର ପାଶରୁ ମେହc! ଓ ତା, ସlାନ େସନା ଗୁଳିେଗାଳା ଓ େତାପ ଧରି ମାଡ଼ି
ଆସୁଛlି  ଏହା େଦଖି ଜୀବାନc ଆଉ ଆଗକୁ ନ ଯାଇ ମେହc! ସହ ମି ଶି ଇଂେରଜ
େସୖ ନମାନ,ୁ ପ!ଚx ଆକ! ମଣ କେଲ କାପେଟନ୍ ଟମାସ୍ ର ମୃତୁେର ଦି ଶାହୀନ େହାଇ
ପଡ଼ି ଥିବା ଇଂେରଜ େସୖ ନମାେନ ମେହc! ଓ ଜୀବାନc, ଆକ! ମଣେର ସବୁ ଭୂ ପତି ତ
େହାଇ େଲାଟି ପଡ଼ି େଲ ଘମାେଘାଟ ଯୁ| ପେର ଜୀବାନc େଘାଷଣା କେଲ େଯ ସlାନ
ମାେନ ଇଂେରଜମାନ, ଉପେର ବି ଜୟ ଲାଭ କରି ଛlି 
େସପେଟ ସ ାମୀ ସତାନc ଭବାନc, ମର ଶରୀରକୁ େନଇ ଆନc ମଠେର ଏକ
େଶାକ ସଭାର ଆେୟାଜନ କେଲ ଓ ପେର ତା, ମର ଶରୀରକୁ ସସାେନ ଚି ତାଗିk
ଦି ଆଗଲା
କି ଛି ଦି ନପେର ମହଷ ସତାନc ସମ\,ୁ ଡାକି ଏକତ! କରି କହି େଲ, “ଏେବ
ଆମର ସlାନ ଧମ ଆେମ ରrା କରି େଛ ମେହc! ମଧ ତାର ପତk ୀ ଓ କନାକୁ ତାଗ
କରି ସlାନ ଧମକୁ ସୂଚାରୁ ରୂେପ ପାଳନ କରିଛି  େତଣୁ ମଁୁ ତା ଉପେର ଖୁସି େହାଇ ତାକୁ
ତା’ର ଉପଯୁe ପ!ାପ େଦବି ” ସତାନc ମେହc! କୁ ପାଖକୁ ଡାକି କହି େଲ, “ମେହc! ତୁ ମ
ପାଇଁ ଏକ ଉପହାର େସହି ଘର ଭିତେର अଛି ଯାअ” ସତାନc अdୁଳି ନି େଶ କରି
ମେହc! କୁ ଘର ଭି ତରକୁ ଯି ବା ପାଇଁ କହି େଲ ମେହc! ଘର େଖାଲି େଦଖlି ତ ପତk ୀ
କଲାଣୀ ଓ ତା, େଛାଟ ଝି अ ମେହc! ,ର ଖୁସିର ଆଉ ସୀମା ରହି ଲା ନାହV ପତି
ପତk ୀ, ମି ଳନେର ଆନc ମଠେର ଖୁସିର ଲହରୀ େଖଳି ଗଲା ଓ ସମେ\ ଆନcେର କହି
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ଉଠି େଲ “ବେc ମାତରମ୍” ମହଷ ସତାନc ଶାlି ଓ ଜୀବାନcକୁ ଡାକି େସମାନ,ର
ମଧ ମି ଳନ କରାଇ େଦେଲ ତା’ପେର ସତାନc ସମ\,ୁ ସୋଧନ କରି କହି େଲ
“କାପେଟନ୍ ଟମାସ୍ ଓ ତା’ର େସନାର ସଂହାରର अଥ ନୁ େହଁ େଯ ପୁରା ଇଂେରଜ ଶାସନ
େଦଶରୁ ହଟିଗଲା େବାଲି  ଏହା ତ ଆର ମାତ! ଏେବ ମଧ କଲି କତାେର ଇଂେରଜ
ମାେନ ସଭା କରି ଆମ ବି ରୁ|େର “ଯୁ|ଂ େଦହି ” ଡକରା େଦଇ ସାରି େବଣି  େତଣୁ ଆସ
ଆେମ ସମେ\ ଶପଥ େନବା େଯ ପଯl ଆେମ ଆମ ମାତୃ ଭୂ ମିକୁ ଇଂେରଜ ଓ
େମାଗଲମାନ, କବଳରୁ ମୁe ନ କରି େଛ ଓ ସାରା ଭାରତ ବଷେର ସନାତନ ଧମ ାପି ତ
ନ େହାଇଛି େସ ପଯl ଏ ସନାସୀ ଆେcାଳନ େସମି ତି ଚାଲୁ ରହି ବ ଏେବ ସମେ\
ମୁeକ£େର େମା ସହ କୁ ହ “ଭରତ ମାତା କି ଜୟ”
ତା’ପେର ଆନc ମଠେର ଗୁhି ଉଠି ଲା ମାତୃ ବcନା;
ବେc ମାତରମ୍ ! ସୁଜଳାମ ସୁଫଳାମ ମଲୟଜ ଶୀତଳାମ୍
ଶସ ଶାମଲା ମାତରମ୍
ଶୁଭ! େଜାଛନା ପୁଲକି ତ ଯାମି ନି
ପୁଲ କୁ ସୁମିତ ଦ! ମଦଳ େଶାଭିନି
ସୁହାସି ନୀ ସୁମଧୁର ଭାସି ନି
ସୁଖଦାଂ ବରଦାଂ ମାତରମ ... ବେc ମାତରମ୍

अଧାପକ,େରାଲାx ଫାମାସୀ କେଲଜ
େଖାଡାସି ଂଗି, ବ! ହCପୁର – ୧୦
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ମୁeାର ସfାନ
ମେନାରhନ ମୁଦୁଲି

ସୁେନଲି ସକାଳ କି ରଣେର अଶାl େବଳାଭୂ ମିର ଶି e ବାଲୁ କାରୁ େଖାଜୁ ଥିଲା ଶାମୁକା,
ଭdା ଟୁ କୁଡା ରdୀନ େଗାଡ଼ି ପଥର ସାଉଁଟି, ବାଲି ଉପେର େକେତ ବାଲି ଘର... अଶାl
ବାଦୁ ଆ େଢଉ େବେଳ େବେଳ ମାଡ଼ି ଆେସ ଆମ ସାେଥ େଖଳି ବାକୁ  ଚାହV ରହି ଥାଏ
େନଉଳି ଆମାେନ ଡ଼dା ଜାଲ େନଇ ଚାଲି ଯାଆlି ନୀଳ ଲହରୀ େଡଇଁ େଡଇଁ ସୁେନଲି
କି ରଣ ଆଢ଼ୁଆଳେର अଦୃ ଶ େହବାଯାଏ ନି ଇତି େଫରି ଆସୁଥିବା ଡ଼dା ଭଳି େସ
ଆସୁଥିଲା େମା ସେd େଗାଧଳ
ୂ ି େବଳକୁ େସଇ ସକାଳର ବାଲି ଘର େଦଖିବାକୁ  ଦୁ େହଁ
ଖୁସିେର ନାଚୁ ଥିଲୁ अଭdା ବାଲି ଘରଟିକୁ େଦଖି  େଯଉଁଦିନ ବାଲୁ କାର େସଇଘର
ଭାdିଯାଇ ଥାଏ... େସ ପଚାରୁଥିଲା… ଏଇ ସମୁଦ!ର ଲହରୀ ଭାdି େଦଇଛି ନା ଆମ
ଘର! ଆଉ ମଁୁ ସାହସ େଦଇ କହୁଥିଲି.... ଆଉଥେର ତି ଆରି େଦବାନା ସେd ସେd ପୁଣି
ଆର କରୁଥିେଲ ନୂ ଆ ଏକ ବଲି ଘର ହଠାତ ସୁନାମୀର ପ!ଳୟ ତାxବ... ଆଉ ସବୁ ଦି ନ
ସକାଳ ପରି େସ ସୁେନଲି େବଳାଭୂ ମିକୁ ଯି ବାର ସୁେଯାଗ ନଥିଲା ପ!କୃତି ର ତାxବେର
ଆମର େସ ବାଲି ଘର ସବୁ ଦି ନ ପାଇଁ ମି ଶିଯାଇଥିଲା ସମୁଦ!େର
अେନକଥର ଆମ ବାଲି ଘେର ଝଡ଼ ଆସି ଥିଲା େସ କହୁଥିଲା.… ମଁୁ ଆଗ ଶାମୁକାେର
ସେଜଇବି  ମଁୁ କହୁଥିଲି ନା ମଁୁ ରdୀନ ପଥରେର ସେଜଇବି  ମୁହଁକୁ ତଳକୁ କରି
ଓଠତେଳ ହାତେଦଇ ବସୁଥିଲା, ମଁୁ କହୁଥିଲି ଠି କ୍अଛି … ତୁ ଶାମୁକାେର ଆଜି ସଜା କାଲି
ମଁୁ କି  ରdୀନ ପଥର ଆଗ ସେଜଇବି  ବି ଧିର ବି ଧାନ କି  अଲଗା ଥିଲା ଆଉ େମାେତ
ଆହାନ ଇ-ପତି! କା ସ"ୂ $ ନି ଃଶୁ' ବି ତରଣ େହତୁ ଡା େଜାତି ପ!ସାଦ ପ*ନାୟକ, ାରା ପ!ତି-ିତ ଓ ପ!କାଶି ତ | Aahwaan.com | 24

ାଦଶ ବଷ, ଏକାଦଶ ସଂଖା, ଡି େସର ୨୦୧୭

Download Magazine from www.aahwaan.com

ବାଲି େର ଘର ତି ଆରି ର ସୁେଯାଗ ମି ଳିନଥିଲା
ସୁଦୂର ସାଇେବରିଆରୁ ଆଗତ ମରାଳ ପରି ସି ଏ ଚାଲି ଗଲା ଧୀେର ଧୀେର
ପ!କୃତି େର ପରିବ[ ନ ଆସି ଲା... ବହୁତ ଦି ନ अତି କ!ାl େହେଲ ମଧ ବାଲି ଘର ସଜାଇବା
ସପkଟା ସC ~ତି ପଟେର କାହVକି େକଜାଣି ଆସି ଥାଏ େବେଳ େବେଳ ପାଦ ଦୁ ଇଟା अମାନି ଆ
େହାଇ େବଳାଭୂ ମି ଆଡ଼କୁ ଟାଣି ନି ଏ ନି ରବେର େସ ନୀଳ ସାଗର ଆଡ଼କୁ ଚାେହଁ , େମା
ପଛେର ସୁନାରdର ଆକାଶଟା ଧୀେର ଧୀେର କଳାେହାଇ ଆସୁଥାଏ େମା ସCତି ପୁ\କର
ପୃ-ା ଗୁଡ଼ିକ ପବନେର ପଛକୁ ପଛକୁ େଲଉଟି ଚାଲୁ ଥିଲା ଚାହଁୁ ଥିଲି ପାଖେର େସ
ଝାଉଁବଣ ଆଡ଼କୁ  ଆମର େସ ପୁରୁଣା ବାଲି ଘରଟା ପ!ାୟ ଦୁ ଇଶହ ଫୁଟ ସମୁଦ! ଭିତେର
ଚାଲି ଯାଇଛି  ଏମି ତି ଭାବି ଲା ଭି ତେର ସବୁ ପୃ-ା ସରିଛି  ପୁଣି େଫରି ବାକୁ ବାଧହୁଏ
ହଠାତ ଦି େନ अଦି ନିଆ େମଘଭଳି େବଳାଭୂ ମି େମରାଇନ୍ ଡ! ାଇଭର ରା\ାେର ଦୁ ଇ
ଜଣ ହସି ହସି ସାd େହାଇ େବଳା ଭୂ ଇଁ ଆଡ଼କୁ ମାଡ଼ି ଚାଲି ଛlି  अତି ପାଖରୁ ଦୁ ଇ ପାଦ
େମାର ଶି ଥିଳ େହଇଗଲା ଏକ ଜୀବl େଦବୀ ପ!ତୀrାେର ଚି ହk ି ବାର େମାର କି ଛି ବି ସୂତ!
ନଥିଲା େସ କି  ଚକି ତ ଭdିେର ପଚାରି ଲା ଏି ଉଜ୍ ମି ... ଆର ୟୁ ସାଗର ମି ଶ!…? ମଁୁ
ହଠାତ ଜେଣ ମହି ଳା କ£ରୁ ସାଗର ନା ଶୁଣି ଟିକିଏ ବି ଚଳି ତ େହାଇ ପଚାରିଲି .... ୟୁ..
ମି ନ... ଶାମୁକା ଦାସ.... ହଁ ... ମଁୁ ଶାମୁକା ଆଉ ଇଏ ପବି ତ! ମାଇଁ ହଜ୍ବାx୍..!
େମା ଆଖି ଆଗେର ଏକ अ| ଉେନCାଚି ତ ଶୁଭ! ଶାମୁକା ଭିତେର ମୁeାଟିଏ ଥିଲାଭଳି
ମେନ େହଉଥିଲା ସୂଯ ,ର ସୁେନଲି କି ରଣେର େଶାଭା ଆହୁରି ଦି ଗୁଣିତ େହାଇ
ଉଠି ଥିଲା ଦୁ ଇଜଣ ହାତ େଜାଡ଼କରି ସାଷଣ କେଲ... ପ!ତିନମାର ମଧ ମଁୁ କଲି ...
େସ ଦୁ ଇଜଣ ସହ ପାଦେର ପାଦ ମି େଳଇ ଚାଲି ବାକୁ ପଡ଼ି ଲା କି ଛି ସମୟ ପେର
ଆହାନ ଇ-ପତି! କା ସ"ୂ $ ନି ଃଶୁ' ବି ତରଣ େହତୁ ଡା େଜାତି ପ!ସାଦ ପ*ନାୟକ, ାରା ପ!ତି-ିତ ଓ ପ!କାଶି ତ | Aahwaan.com | 25

ାଦଶ ବଷ, ଏକାଦଶ ସଂଖା, ଡି େସର ୨୦୧୭

Download Magazine from www.aahwaan.com

େବଳାଭୂ ମିେର ସି େମ¨ େବpେର ଆେମ ତି ନିଜଣ ବସି ଲୁ ହସ ଖୁସି ଭିତେର ଆଳାପ
अତୀତ ପୃ-ା ଓ ବ[ମାନର ିତ ବି େଷ}ଶଣ ଚାଲି ଥିଲା େମା ମନଭିତେର ଏକ अପବ
ୂ 
ଆନc अନୁ ଭବ କରୁଥିଲି ସେତ େଯମି ତି ସମୁଦ!ର अତଳ ଗଭେର ମଁୁ ସୁନାମୀ ପବ
ୂ ର

ବାଲି ଘରଟିକୁ େଖାଜୁ ଛି  େମା ଚାରି ପେଟ ିର େହାଇ ଯାଉଛି ସମୁଦ!ଟା େଖାଜି ବାର
ନି ଶାଟି ଆହୁରି ଦୃ ତରୁ ଦୃ ତତର େହାଇ ଉଠୁ ଥିଲା ଏଇ ବ[ା ଆଳାପ ଭିତେର ଦୁ ଇ ଘ¨ା
अତି କ!ାl େହାଇ ସାରି ଲାଣି ଆକାଶେର ତାରାଫୁଲର ଗହଳି ଭିତେର ଚାcଟା ଖୁବ େତଜ୍
ଦି ଶୁଥିଲା େମାେତ ଲି ଗୁଥିଲା अତୀତ ଦି ନର ବଷ ମାସ ଦି ନ ଘ¨ା ସବୁ ଯାକ େଯମି ତି
ଏକାକାର େହାଇ ଯାଇଛି  େବଳାଭୂ ମିର ର\ା ପ!ତିଟି ଆେଲାକ େଗାଟିଏ େଗାଟିଏ ଉଜଳ
ନrତ! ପରି ଲାଗୁଥିଲା େମାେତ ରାତି ଆଠଟା େହାଇସାରି ଥିଲା ଶାମୁକା ପବି ତ!କୁ କି ଛି
ଇଶାରା କରି ବା ଆଗରୁ ପବି ତ! େମାେତ ରାତ!ୀେର େଭାଜନ ପାଇଁ େହାେଟଲ ସି -ରକ୍ କୁ
ନି ମiଣ କରି େଲ େମାର ବାରଣ ସେ[ ଦୁ େହଁ େମା ହାତ ଧରି େନଇ ଏକସେd ଯି ବା
ପାଇଁ अନୁ େରାଧ କରି ଥିେଲ ତି ନି ଜଣ ଆସି େହାେଟଲ ସି -ରକ୍ େର ପହpିଲୁ େଗଟ୍
ପାଖେର ପହpିବା ମାେତ! ଦୁ ଇ ଜଣ ସି କୁରି ଟ୍ ଗାଡ ସାଲୁ ଟ କେଲ ପpତାରକା
େହାେଟଲ, େମାର େପାଷାକ ଯଦି ଓ ଖରାପ ନଥିଲା କି  ପpତାରକା େହାେଟଲ ସହ ଖାପ୍
ଖାଉନଥିଲା ଏକ ସୁସି ତ ବି ରାଟ େକାଠରୀେର ନି ଆରା ସାସା ମେନ ମେନ
ଭାବୁ ଥିଲି ପବି ତ! ଆଉ ଶାମୁକା ନୂ ଆ ବାହାେହାଇ ହନୀମୁନ୍ ପାଇଁ ହୁଏତ ଏଇ େହାେଟଲ ସି ରକ୍ ବୁ କ୍ କରି ଛlି  େକାଠରୀେର ବସି ଆଳାପ କରି ବା ଭିତେର ଶାମୁକା କହି ଲା ଆଜି
ଆମର ବି ବାହ ପ!ଥମ ବାଷକ ଏଇ େହାେଟଲ ପବି ତ! ଗତ ମାସ ଉେନCାଚନ କରି ଥିେଲ
େମା େଦହ अସୁ ଥିଲା ଏଣୁ ମଁୁ ଆସି ପାରି ନଥିଲି, ଗତ ଦୁ ଇ ଦି ନ ଆଗରୁ ଆେମ ଏଠାେର
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ପହpିଥିଲୁ
ତା’ପେର ପବି ତ! କହି ଲା... ମି ର ସାଗର, ତୁ ମର ଯଦି କି ଛି ଆପ[ି ନଥାଏ େତେବ
ମଁୁ ଏଇ େହାେଟଲ ସି -ରକ୍ ର ଦାୟି ତ େଦବାକୁ ଚାେହଁ  ହଠାତ ଏତି କି ଶୁଣିବା ପେର େମା
ହୃଦୟ ଭିତେର ଆଉ ଏକ ସୁନାମୀର କ"ନ अନୁ ଭବ େହାଇଥିଲା ମଁୁ କହି ଲି... ପବି ତ!
ବାବୁ ..... ଦାୟି ତ ମାେନ..? ତୁ େମ କାଲି ଠାରୁ ଏ ସି -ରକ୍ େହାେଟଲର ମାେନଜର ମଁୁ
ଶାମୁକା ଠାରୁ ସବୁ ତୁ ମ ପି ଲାଦି ନର ବା\ବ କାହାଣୀ ଶୁଣିଥିଲି, େହେଲ ମଁୁ ତୁ ମର ଏଇ
େକଇଘ¨ା ଆଳାପ ଭିତେର ମଁୁ ଶାମୁକା ଭିତରୁ ହଜି ଯାଇଥିବା ମୁeାଟି େଖାଜି ପାଇଛି 
ତୁ ମସହ ଏଇ अାନକ େଭଟ େହବାଟା ନି ୟ ଭଗବାନ,ର ଇା େହାଇପାେର
ମଁୁ କହି ଲି... େହେଲ ମଁୁ ଜେଣ କବି .. ଆପଣ ବି ନା ଇ¨ରଭୁ େର େମାେତ ଏଭଳି ଏକ
େହାେଟଲର ଦାୟି ତ େଦବାକୁ େକମି ତି ନି [ି େନେଲ ଶାମୁକା ସବୁ ଏକ ନୀରବଦ!

ା

ପରି ଶୁଣିଚାଲି ଥାଏ କି ଛି rଣ ପେର ଶାମୁକା ମୁହଁ େଖାଲି କହି ବାକୁ ବାଧ େହଲା େସ
ପବି ତ!କୁ { ଭାବେର କହି ଲା େଦଖ ସାଗର େମାର ବାଲବfୁ ଆଉ ତୁ େମ େମାର ଜୀବନ
ସାଥୀ, ଏଇ ଦୁ ଇ ସ"କେର େମାର େଯମି ତି କି ଛି ବି ଭ!ାlି ନ ଆେସ ପବି ତ! କହି େଲ
ସାଗର ତୁ େମ ଆସlା କାଲି ଆସ ତୁ ମର अଫିସର ବବା କରି ବା ରାତ!ୀେଭାଜନ େଶଷ
େହଲା ପେର ପବି ତ! ନି ଜର ଗାଡ଼ି େର େମା ବାପା, ସରକାରୀ ଘର ପାଖେର ଛାଡି
ଶୁଭରାତ!ୀ ଉଭୟ ଉଭୟ,ୁ ଜଣାଇ ବି ଦାେହଲୁ 
ଶାମୁକା ଚାହV ବସି ଥିଲା େହାେଟଲର େସ ସି ତ େକାଠରୀ ଭିତେର ପବି ତ!
अେପrାେର I ଭାଗର ବି ଡ଼ନା, ପୁଣି ଥେର ତାକୁ ଆଉ ଏକ ସୁନାମୀର ସାମନା କରି ବାକୁ
ପଡ଼ି ଲା ପବି ତ! େଫରିବା େବେଳ େହାେଟଲରୁ ମାତ! ଦୁ ଇଶହ ମି ଟର ଦୂ ରେର ନି ଜର
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ଗାଡ଼ି େର ଟନ େନଇ େହାେଟଲ ଆଡ଼କୁ ଆସି ଲା ସମୟେର ରାତି ଏଗାରଟା େବେଳ
ବି ପରୀତ ପାଖରୁ ଏକ ଦୃ ତଗତି େର ଆସୁଥିବା ଟ! କ ସେd ଧା େହାଇ ଗାଡ଼ି ରୁ ଛି ଟିକି
ପଡ଼ି େଲ ପବି ତ! अfାରେର ଏକ ଲୁ ହା ବି ଜୁଳି ଖୁ¨େର ମୁxଟା ବାଜି ରeାe अବାେର
ତା,ୁ ଡ଼ାeରଖାନାେର ଆଇ.ସି .ୟୁେର ରଖାେହଲା
ରାତି अେନକ ସମୟ ବି ଛଣାେର ପଡ଼ି ବି ଗତ େକଇଘ¨ା अତୀତ ଆତି ଥ ପୃ-ା
େଲଉଟାଉ ଥିଲି ପବି ତ!ର ବଦାନତାକୁ ସହଜେର ଗ!ହଣ କରି ପାରୁନଥିଲି କାଲି
େହାେଟଲ ଯାଇ େଦଖାକରି ବି, କଣ େମା ପରି ଜେଣ କଲମ କାଗଜକୁ େନଇ ପରି ଚୟ
େଦଉଥିବା କବି ଏେତ ବଡ଼ ପpତାରକା େହାେଟଲର ପରି ଚାଳନା ଦାୟି ତ ତୁ ଲାଇ ପାରି ବ
ତ? ପବି ତ!କୁ କି ପରି ଧନବାଦ େଦଇ ସାମkା କରି ବି ଏମି ତି ଭାବନାର ବୁ ଢ଼ୀଆଣୀ
ସୂତାେର ଛcି େହାଇ ଛଟପଟ େହଉଥିବା େବେଳ ନି ଦ େକେତ େବେଳ ଆସି ଲା ମଁୁ ଜାଣି
ପାରି ନାହV ହଠାତ କି ଛିrଣ ପେର ଏକ ଭୟ,ର ସପkେର େମାର ନି ଦ ଭାdିଗଲା
ସମୟ େଭାର ପାpଟା େମାବାଇଲେର ସମୟ େଦେଖତ... ଚାେରାଟି ମି ସ୍ କଲ୍ अାତ
ନର, ମେନ ପଡ଼ି ଲା, ଏ ନର ଗତକାଲି ଶାମୁକା ମି ସ୍ କଲ ନର େସଭ୍ କରାଯାଇନି 
ମଁୁ ପୁଣି କଲ୍ କଲି  ଶାମୁକା अତି rୀଣ ସରେର ଉ[ର େଦଉଥିଲା ସାଗର ତୁ େମ ଶୀଘ!
ଉଷା େମେମାରି ଆଲ୍ ହ{ିଟାଲକୁ ଆସ, ପବି ତ!ର ଦୁ ଘଟଣା େହାଇଛି , ରe ଦରକାର
େଫାନ୍ କଟିଗଲା, ମଁୁ ସେd ସେd ମୁହଁ େଧାଇ ବାହାରି ପଡ଼ି ଲି ଉଷା େମେମାରିଆଲ୍
ହ{ିଟାଲ ମୃତୁ ସେd ସଂଗ!ାମ କରୁଥିଲା ପବି ତ!ର ଶରୀର ତି ନିଜଣ ଡ଼ାeର अକ} ାl
ପରି ଶ!ମ……, ହାରି ଯାଇଥିଲା ମୃତୁ ପାଖେର ସକାଳ ସାତଟା ଡ଼ାeର ତି ନିଜଣ
ଆଇ.ସି .ୟୁ ଭିତରୁ ତଳକୁ ମୁହଁ କରି ଚାଲି ଆସି ଥିେଲ ଆଉଥେର ଏମି ତି ଏକ ସୁନାମୀ
ଆହାନ ଇ-ପତି! କା ସ"ୂ $ ନି ଃଶୁ' ବି ତରଣ େହତୁ ଡା େଜାତି ପ!ସାଦ ପ*ନାୟକ, ାରା ପ!ତି-ିତ ଓ ପ!କାଶି ତ | Aahwaan.com | 28

ାଦଶ ବଷ, ଏକାଦଶ ସଂଖା, ଡି େସର ୨୦୧୭

Download Magazine from www.aahwaan.com

अfାର କାଳ ରାତି ଶାମୁକାର ସବୁ ସପkକୁ ମୁହୂ[କ ମଧେର ଧଳ
ୂ ି ସାତ୍ କରି ଚାଲି ଯିବ
େକହି ବି କzନା କରି ନଥିେଲ କାହVକି ଏମି ତି अଶୁଭ ମୁହୂ[େର ଆଖିର अlରାୟେର ଥିବା
ଶାମୁକା ଭାସି ଆସି ଥିଲା ଏକ ପ!ଶାl ଜନ ସମୁଦ!ମଧରୁ େବଳାଭୂ ମି ଉପରକୁ  ଆଉ ମାତ!
େକଇଟା ମୁହୂ[ର ଆଳାପ ଭିତେର ବାଲି ଗଡାେର rତ ସୃ-ିକରି ମୁeାର କି! ାଲ ତି ଆରି
କରି ଚାଲି ଥିଲା ନି ଜର ସୂrC ତ ମାଧମେର ପବି ତ!ର େସ ପବି ତ! ଆତCାଟା ଚାଲି ଗଲା
ଆଉ ଏକ ଶରୀର अେନଷଣେର
ଶାମୁକା ଆଖିରୁ ଲୁ ହ ସବୁ ସରି ଯାଇଥିଲା େମାର ଦୁ ଇ ହାତକୁ ମୁେଠଇ ଧରି
ରହି ଥିଲା ତା’ अlର ଆତCାରୁ अ{

ଶର ପ!ତିଧନୀ ଆସୁଥିଲା ପବି ତ! େଦଇଛlି େଯଉଁ

ଗୁରୁ ଦାୟି ତ ତୁ େମ ସାଗର ସ"ାଦନ କରି ବତ....? ସାଗର ସ"ାଦନ କରିବତ…….?
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ବଦଳ ମi
अଧାପି କା ସୁଲଗkା ମହାlି

ମୂଳ ଇଂରାଜୀ କାହାଣୀ: େଗରୀ େମକନଲଟି
ସର ଡାହାଣୀ େଯେତେବେଳ ବଦଳ ମiଫୁ,ି େମା ୀ ରdବତୀକୁ େଗାେଟ
େଘାଡ଼ାଛୁଆେର ବଦେଳଇେଦଲା େସେତେବେଳ ଆମ ଗଁା େଲାକମାେନ ବହୁତ ଦୁ ଃଖୀ
େହଇଥିେଲ େସମାେନ କହୁଥିେଲ େମା ପରି ବାର ଉପେର ବହୁତ ବଡ଼ अଭିଶାପଟିଏ
ପଡ଼ି ଛି କି  ସତ କଥା ଏଇଆ ଥିଲା େଯ େମା ଛୁଆମାେନ ବହୁତ ଦି ନରୁ େଗାେଟ
େଘାଡ଼ାଛୁଆ ପାଇଁ େମା ପଛେର ଲାଗିଥିେଲ ଆଉ ଏଇ େଘାଡ଼ାଛୁଆଟିକୁ ପାଇ େସମାେନ
ବହୁତ ଖୁସି ଥିେଲ ନି ଜର ଖୁସିକୁ େଦେଖଇବାକୁ ଯାଇ େସମାେନ ଏେବ ଘରକାମେର
ମେତ ସାହାଯ କରି ବା ଆର କରି େଦଇଥିେଲ ଆଉ େଘାଡ଼ାଛୁଆଟିର ଏକଦୁ ଇ ଇତାଦି
ସଫା କରି ବାେର ଜମା େହଳା କରୁନଥିେଲ
ମଁୁ ଏେବ ବି ବୁ ଝି ପାରୁନଥିଲି େଶଷପାଳି ହାଟେର େଗାେଟ ମୁଠା େନଳି ଚୁଡ଼ି ପାଇଁ େସ
ସର ଡାହାଣୀ ସାେd କଜି ଆ ଲାଗିବାକୁ ରdବତୀକୁ କି ଏ କହୁଥିଲା! ରdବତୀ ପାଖେର
ଏମି ତିେର ବି ଆଗରୁ ଚାରି ମୁଠା େନଳି ଚୁଡ଼ି ଥିଲା ଆଉରି ମୁଠାଏ ଚୁ ଡ଼ି େନଇ େସ ଆଉ
अଧି କାଟା କଣ କରିଥାlା େଯ?
େହେଲ ଏେବ ଆଉ କଣ ହବ? ଏଇେନ େସ େଗାେଟ େଘାଡ଼ାଛୁଆ ଆଉ େମା
ପି ଲାମାେନ ଏେବ ତା ପି ଠିେର ବସି ବୁ ଲୁ ଛlି  ମେତ କାଇଁ ଲାଗୁନି ପି ଲାମାେନ ରdବତୀ
ସାdେର ଆଗରୁ େକେବ ଏେତ ସମୟ େଖଳି ଥିେବ ରdବତୀର ସବୁ େବେଳ ବହୁତ
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ଚି ଡ଼ଚି ଡ଼ ହଉଥିଲା େଯ ତାକୁ େମା ପାଇଁ ଆଉ ପି ଲା, ପାଇଁ ବହୁତ କାମ କରି ବାକୁ ପଡୁ ଛି ,
ରfାବଢ଼ା କରି ବାକୁ ପଡୁ ଛି  ଲୁ ଗା ସଫା କରି ବାକୁ ପଡୁ ଛି  େହେଲ ଏେବ ରdବତୀକୁ
ଏସବୁ କି ଛି କରି ବାକୁ ପଡୁ ନଥିଲା ମଁୁ ଭାବୁ ଥିଲି େଯ ରdବତୀକୁ ନି ି ତ ଲାଗୁଥିବ େଯ
ତା’ ମେନାାମନା ଏେତ ଦି ନେର ଯାଇ ପୁରା େହଇଛି 
େମା ସାdସାଥି ଆଉ ସାଇପଡ଼ି ଶା େଲାକ ମେତ ଆଶାସନା େଦଉଥିେଲ ଆଉ
ଭାବୁ ଥିେଲ େଯ ରାତି େର େଶାଇଲାେବେଳ ମଁୁ ରdବତୀକୁ ନି ୟ ବହୁତ େଖାଜୁ ଥିବି କି 
ସତକଥା ଏଇଟା ଥିଲା େଯ େଘାଡ଼ାଛୁଆେର ବଦଳି ବା ଆଗରୁ ବି ରdବତୀ ମେତ ଆଉ ତା’
ପାଖ ପୁରାଉ ନଥିଲା ରାତି େର େମା ଉପେର େସ ତା ଓଜନି ଆ େଗାଡ଼ ପକାଉଥିଲା ଆଉ
େଜାର େଜାରେର ଘୁdୁଡ଼ି ମାରୁଥିଲା
େଶଷେର କାଲି ସfାେର ସର ଡାହାଣୀ େମା ଘରକୁ ଆସି ଥିଲା େମା ପାଖେର
ବସି ପଡ଼ି େସ କହି ଲା, “ମେତ ଏେବ େମା ବବହାର ପାଇଁ ବହୁତ ଖରାପ ଲାଗୁଚି ମଁୁ
ରାଗେର

ନି ଜ

ହି ତାହି ତ

ାନ

ଭୁ ଲି ଗଲି

ଆଉ

ରdବତୀକୁ

େଘାଡ଼ାଛୁଆେର

ବଦେଳଇେଦଲି ”
ମଁୁ ତା’ କଥାଶୁଣି କହି ଲି, “ଆେର ନାଇଁ ନାଇଁ ତୁ େମ ନି ଜକୁ କାହVକି େଦାଷ
େଦଉଛ? େସଦି ନ ହାଟେର େସଇଟା େଶଷମୁଠା େନଳି ଚୁଡ଼ି ଥିଲା ଆଉ ରdବତୀ ତୁ ମ
ହାତରୁ େସଇ ଚୁ ଡ଼ି କୁ ଝି ,ିକି େନଇ ଆସି ଲା ଏମି ତିେର େସ ଆଗରୁ ଚାରି ମୁଠି େନଳି ଚୁଡ଼ି
ରଖି ଛି େସଥିପାଇଁ ମଁୁ ଭାବୁ ଛି ଯାହା େହଇଛି େସଇଟା ରdବତୀର େଲାଭ ସକାେଶ
େହଇଛି  ଯଦି ରdବତୀ ଏଇେନ କଥା କହି ପାରୁଥାlା ତାେହେଲ େସ ବି ଏଇ କଥା
କହି ଥାlା”
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ଏତି କି କହୁକହୁ ମଁୁ ଆଉ ସର ଡାହାଣୀ अଗଣାେର ବfା େହଇଥିବା ରdବତୀକୁ
ଆଡ଼କୁ ଏକା ସାdେର ଚାହVଲୁ େଦଖି ଲୁ ଆମ କଥାଶୁଣି ରdବତୀ ମୁହଁ ଉପରକୁ େଟକି ଗଁ
ଗଁ ଶ କରି ବା ଆର କଲା ଆଉ ତା ସାdେର ତା’ ଖୁରାକୁ େଟକି େଡଇଁବାେର ଲାଗିଲା
ସର କହି ଲା, “ମେତ କାହV ଲାଗୁନି ରdବତୀ ତୁ ମ କଥାେର ଏକମତ”
ମଁୁ କଥା ନ ବେଢ଼ଇ ତରତର େହଇ କହି ଲି, “ନାଇଁ, ରdବତୀର ସfାର ଖାଇବା
ସମୟ େହଇଗଲାଣି  େସଇଥିପାଇଁ େସ ଖୁସିେର ନାଚୁ ଛି ”
ସର ମେତ ପଚାରିଲା, “ଆା, ତୁ େମ ନି ୟ ଚଁାହୁଥିବ େଯ ମଁୁ ରdବତୀ ଉପେର
େଯାଉ ବଦଳ ମi ଫୁ,ିଛି ତାକୁ େଫେରଇ େନବି ଆଉ ତାକୁ ଆଉଥେର ମଣିଷ
କରି େଦବି  ନୁ େହଁ ??!!!”
ସରର କଥା ଶୁଣି ମଁୁ ଏକ ଗଭୀର ଚି lାେର ବୁ ଡ଼ି ଗଲି  ବହୁତ ସମୟ ଯାଏଁ କି ଛି ନ
କହି ଚୁ ପ ରହି ଲି ତା’ପେର ସର ଆଡ଼କୁ ଚାହV କହି ଲି, “ତୁ େମ େଯାଉଟା ଠି କ ଭାବି ଲ
େସଇଟା ଥେର କରି େଦଇଛ େସଇ ମiକୁ ପୁଣି େଫେରଇ ନବାକୁ ତୁ ମକୁ କହି ବାପାଇଁ
ମେତ କାଇଁ ଭଲ ଲାଗୁନି େତେବ ତେମ ଯଦି ସତେର କି ଛି ବଦେଳଇବାକୁ ଚଁାହୁଛ
ତାେହେଲ

ତୁ େମ

ଆମର

େସଇ

ପୁରୁଣା

େଗାଦାମଘରକୁ

ଯଦି

େଗାେଟ

ସୁcର

େଘାଡ଼ାଶାଳେର ବଦେଳଇ ପାରl ତାେହେଲ ତୁ ମର ବହୁତ ଉପକାର ହୁअlା ମେତ
ବହୁତ ଖରାପ ଲାଗୁଚି େଯ େଯେବଠଁୁ ରdବତୀ େଘାଡ଼ାଛୁଆ େହଇଛି େସଇଦି ନଠୁ େସ
ବାହାର अଗଣାେର ଖରା ବଷା କାକର ସହୁଛି  ମଁୁ ତାକୁ େଗାେଟ ଭଲ ଜାଗା େଦଇପାରି ନି
ରହି ବାକୁ କି ତାକୁ ଘର ଭିତରକୁ ବି େନଇପାରୁନି ”
ସର ଡାହାଣୀ ମେତ ଚାହV ଦୟା କଲାଭଳି ହସି ଲା ଆଉ େମା କଥାେର ମୁx
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ଟୁ dାରି ଲା ତାପେର େସ ନି ଜ ଆଖି ବcକରି େକାଉ େଗାେଟ ଭାଷାେର ୟାଡୁ ସାଡୁ ମi
ପଢ଼ି ଲା ତା’ପେର ପବନରୁ କି ଛି େଗାେଟ ଶନ
ୂ ରୁ େତାଳି ଆଣି ତାକୁ ଆମ େଗାଦାମଘର
ଆେଡ଼ ଚାହV ଛାଟିେଦଲା ଆଖି ପି ଛୁଳାେକ ଆମ ଦଦରା େଗାଦାମଘରଟି େଗାେଟ ସୁcର
େଘାଡ଼ାଶାଳେର ବଦଳି ଗଲା ଆଉ େଘାଡ଼ାଶାଳେର ଭ[ େହଇଥିଲା ରdବତୀ ଖାଇବାପାଇଁ
ପାଇଁ େମpାଏ ଘାସକୁ ଟା
ମଁୁ ସର ଡାହାଣୀକୁ େମା ହୃଦୟ ଭିତରୁ କୃ ତତା ଜେଣଇଲି  ସର େଯେତେବେଳ
ଆମ ଘରୁ ବାହାରି ଗଲା େସେତେବେଳ ପି ଲାମାେନ ବାହାରୁ ବୁ ଲି ବୁଲି ଆସି ଘେର
ପହpିେଲ ତାପେର େସମାେନ ଆନcେର ତା, ମା’ର େବକର ପଘାେଖାଲି ତାକୁ ତା’
ନୂ ଆଘର ଭିତରକୁ େନଇଗେଲ ଘାସ ଖୁଏଇବା ପାଇଁ େସତି କିେବଳକୁ ରdବତୀ ତା,
ହାତରୁ ଖସି ଆସି େମା ଆଗକୁ ଦଉଡ଼ି ଆସି ଲା ଆଉ େମା ଉପରକୁ କୁ ଦି ବାକୁ େଚ ାକଲା
େମା ବଡ଼ପୁअ ଶୁକୁଟା ରdବତୀକୁ ଚପକି ନି ଧରି ପେକଇଲା
ମଁୁ ରdବତୀ ଆଡ଼କୁ ଚାହV କହି ଲି, “ମେତ ଧନବାଦ େଦବାର ଦରକାର ନାହV େଲା
ରd” ଧୀେର ଧୀେର ରdବତୀ ଶାl ପଡ଼ି ଗଲା ଆଉ ପି ଲାମାନ, ସାେd ନି ଜ ନୂ ଆଘର
ଭିତରକୁ ଗଲା େଯଉଁଠି ତାକୁ ବଢ଼ି ଆ ବଢ଼ି ଆ ଖାଇବା ଦରବ अେପrା କରି ରହି ଥିେଲ
ସତକଥା େହଲା ଏମି ତି େଗାେଟ ଜଟିଳ ପରି ିତି େର ଏକ ଠି କ ଫଇସଲା େନବା
ବହୁତ କ ; ଏମି ତି ଏକ ଫଇସଲା େଯାଉଟା ସମ\, ହି ତେର େହଇଥିବ ମଁୁ ଭାବୁ ଛି
ଆେମ ସମେ\ େମାର ଏଇ ଫଇସଲାେର ଲାଭବାନ େହଇଥିଲୁ ସର ଡାହାଣୀ ଆମ ଗଁା
େଲାକ,ୁ େଦେଖଇ େଦଇଥିଲା େଯ ଯଦି ଓ ତାକୁ ତାକୁ ଯାଦୁ ବି ଦା ପାଇଁ ସମେ\ ଡରlି
େହେଲ ତା’ ମନେର ବି ଦୟାrମା ଭଳି େକାମଳ ଭାବନା ସବୁ अଛି  େମା ୀ ରdବତୀକୁ
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ଏେବ ଆଉ କି ଛି ଘରକାମ କରିବାକୁ ପଡୁ ନଥିଲା ଆଉ େସ େଗାେଟ ସୁଖାଦେର ଭରପୁର
ସୁcର ଘେର ରହୁଥିଲା େମା ପି ଲାମାେନ ତା, େଖଳି ବା ପାଇଁ େଗାେଟ ବଢ଼ି ଆ
େଘାଡ଼ାଛୁଆ ପାଇଥିେଲ ଆଉ ମଁୁ ?? ମଁୁ େମା ପୁରା ପରି ବାରକୁ ଖୁସିେର ରଖିପାରି ଥିବାର
ସେlାଷେର ଉବୁ ଡୁ ବୁ ହଉଥିଲି

(ଓଡ଼ି ଆ ଭାଷା ଓ ଚଳଣୀକୁ ଆଖି ଆଗେର ରଖି କି ଛି ାନ ଓ ପାତ!, ନାମେର କି ଛି
ବଦଳ ମi ଫୁ,ା ଯାଇଛି )

ସହକାରୀ अଧାପି କା, अମୃତା ବି ଶବିଦାଳୟ
େକାଏାଟୁ ର୍, ତାମି ଲନାଡୁ
ଇେମଲ୍ : sulagna2008@gmail.com
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अସମାm
ରାଧାକାl ଦାଶ

ଦି ଗl େଫରୁଛି ପୁେନରୁ ପୁେନ-ଭୁ ବେନଶର ଏେପ!ସରୁ ଓହ ାଇ ଭୁ ବେନଶର
େ ସନେର ଟାିକୁ अେପrା କରି ଛି େସ ଆଜି ତା ସାdର ବାହାଘର ପାଇଁ େସ
ଆସି ଛି ଟାି ଡ! ାଇଭରକୁ ସଠି କ ଠି କଣା ବେତଇ େଦଇ େସ ବସି ଗଲା ଟାି ଆଗକୁ
ଗଡ଼ି ଚାଲି ଲା େସ ବାଗରୁ ବହି ଟିଏ ବାହାର କରି ତା’ଉପେର ଦୃ ି ନି େrପ କରି
ବାହାରକୁ ଚାହଁୁ ଥିଲା ଆଉ େଦଖୁଥିଲା ଭୁ ବେନଶର ସହରକୁ 
ପାpବଷ ତେଳ େସ ଏଠି ଏମବି ଏ କରୁଥିଲା େଗାଟିଏ େବସରକାରୀ କେଲଜେର
ଏହି ସହରର ସବୁ ଗଳି କcିେର अେନକ ସC ~ତି ଲୁ ଚି ରହି ଛି ଆଗକୁ ବାଣୀବି ହାର
ବସ ାx ତା ସC ~ତିେର ଏହି ାନର ବି େଶଷ ମହତ ରହି ଛି ଏହି ପାଖେର େସ ରହୁଥିଲା,
ଆଉ ପ!ାୟ ସବୁ ଦି ନ ଏହି ଠାରୁ ହV େସ ବସେର ବସି କେଲଜ ଯାଉଥିଲା ଏହି ବସ ାxେର
अେନକ ସC ~ତି ରହି ଛି...
ସବୁ ଦି ନ ଭଳି ବାଣୀବି ହାର ବସ ପେର େସ ବସି ଥାଏ ବସକୁ अେପrା କରି  ତା
ପାଖେର ଠି ଆ େହାଇଥିଲା ଜେଣ ସୁcରୀ ତରୁଣୀ ସାଧାସି ଧା େପାଷାକେର ବହୁତ ସୁcର
େଦଖାଯାଉଥିଲା अଜଣା େହାଇଥିେଲ ସୁ|ା ତା ସହ କଥା େହବାକୁ ଇା େହଉଥିଲା
ଦି ଗlର ଆଉ ହାତେର ଖxିଏ ବହି  େସ ଝି अଟି ମଝି େର ମଝି େର େସ ବହି ର କି ଛି
ଫକୁ ଓଲଟାଇ ପଢୁ ଥିଲା ଆଉ େଦଖୁଥିଲା ନି ଜ ଘ¨ାକୁ  ବସ ଆସି ସାରି ଥିଲା େସ
ବସର ଭିଡ଼ ଭି ତେର କୁ ଆେଡ଼ ହଜି ଯାଇଥିଲା ତା’ପର ଦି ନ ମଧ େସହି ଝି अକୁ
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େସହି ାନେର େଦଖିଥିଲା େସ ଆଉ ପେର ପେର ପ!ାୟ ସବୁ ଦି ନ ତାକୁ େଦଖା
େହଉଥିଲା ନି 

ସମୟ େହାଇଗେଲ ଦୁ େହଁ େସଇ ବସ ପେର ପହpି ଯାଉଥିେଲ

ଧି େର ଧି େର ପର{ରକୁ ଚି ହk ି ବା ଆଉ କଥା େହବାକୁ ଇା ସୃ ି େହଲା
ଦି େନ ବସ ପେର େସ ଝି अ ହାତେର ବହି ନଥିବା େଦଖି ଦି ଗl କହି ଲା, “ଆଜି କଣ
ବହି ନାହV?” ଝି अଟି ଦି ଗlକୁ ଚାହVଲା ଆଉ ମୁx ହେଲଇ ନାଇଁ କହି ଲା ଦି ଗl ଆଉ
କି ଛି କହି ଥାlା କି କଣ, ଠି କ୍ େସତି କି େବେଳ ବସ ଆସି ଗଲା ଆଉ େସ ପୁଣି ବସର
ଗହଳି େର ହଜି ଗଲା अେନକ ଦି ନପେର କଥା େହବାକୁ େଗାଟିଏ ସୁେଯାଗ ପାଇଥିଲା ବସ
େଯାଗଁୁ ତାହା ବି େହାଇପାରିଲା ନାହV
ପରଦି ନ ବସ ପେର ପୁଣି େସ ଝି अ ସହ େଦଖାେହଲା ପୁଣି େସ ବହି ଧରି ଠି ଆ
େହାଇଥିଲା ଦି ଗl କି ଛି କହି ବ କହି ବ ଭାବୁ ଥିଲା କି  ସାହାସ ଜୁ ଟାଇ ପାରୁନଥିଲା
ଶୀତଦି ନର ସକାଳ େସ ଦି ନ େବାଧହୁଏ େକୗଣସି କାରଣରୁ ବସ ସବୁ ଚଳପ!ଚଳ
େହଉନଥିେଲ େତଣୁ ଦି ଗl ମେନ ମେନ अେଟା କରି ଆଗକୁ ଯି ବାକୁ ନି [ି େନଇ
ପାଖେର ଠି ଆ େହାଇଥିବା ଝି अଟିକୁ କହି ଲା, “ଲାଗୁଛି ଆଜି ବସ ଆସି ବନି ! अେଟାେର
ଯି ବ?” କି  ଝି अଟି ନି ରବ ରହି ଲା ଆଉ ଦି ଗl କି ଛି अଧି କ କହି ପାରିଲାନି 
ପ!ତିଦିନ େଦଖା େହବାଭିତେର ଦି ଗlର ହୃଦୟେର ଝି अଟି ପାଇଁ ଦୁ ବଳତା ସୃ ି
େହାଇସାରି ଥିଲା अେନକ ଥର ଦି ଗl ବସେର ଚଢ଼ି ବାପେର ନି ଜ ବସି ଥିବା ଜାଗାଟି
ଝି अଟି ପାଇଁ ଛାଡ଼ି େଦଇଛି  ଥେର ଝି अଟି ବସି ଥିବା େବେଳ କାc କାc େହାଇ ନି ଜ
ବାଗେର ହାତପୁେରଇ କଣ େଗାଟିଏ ଜି ନିଷ େଖାଜି ବାେର ଲାଗିଥିଲା ତା अବା େଦଖି
ଦି ଗl ପଚାରି ବୁ ଝି ଥିଲା ଏେତ ଚି lା େହବାର କାରଣ? ଝି अଟି ନି ରବେର କହି ଲା, “େମା
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େମାବାଇଲ୍ ମି ଳୁନି ” ଦି ଗl ଝି अଟିର େମାବାଇଲ୍ ନର େନଇ କଲ୍ କରି ବା ପେର
େଫାନଟି େସଇ ସି ଟ ତେଳ ପଡ଼ି ଥିବାର େଦଖାଯାଇଥିଲା େମାବାଇଲ୍ ପାଇ କୃ ତ େହାଇ
ଝି अଟି ଧନବାଦ କହି ବସରୁ ଓହ ାଇ ପଡ଼ି ଲା ଦି ଗl ବସରୁ ଓହ ାଇବା େବଳକୁ େଦଖିଲା
ଝି अଟି ନି ଜ କେଲଜ୍ ଆଇଡ଼ି କାଡ଼୍ ଛାଡ଼ି େଦଇ ଯାଇଛି  କାଡ଼ରୁ ଝି अଟିର ନଁା ‘ମଧୁ’ େବାଲି
ଜାଣିଲା ଆଉ ତା ଠି କଣା େଦଖି କାଡ଼ଟି େଫରାଇବା ଉେଶ େନଇ ତା ଠି କଣାେର
ଯାଇ ପହpିଲା
ଘରର କଲି ଂ େବଲ୍ ବଜାଇବାପେର ଜେଣ ୀେଲାକ ବାହାରକୁ ଆସି ଦି ଗlକୁ େଦଖି
ଆସି ବାର अଭିପ!ାୟ ପଚାରି େଲ େସ କହି ଲା ମଧୁ ନି ଜ ଆଇଡ଼ି କାଡ଼ ବସେର ପକାଇ
େଦଇ ଆସି ଥିଲା ଏହା ଶୁଣି ୀେଲାକ ଜଣକ ଘର ଭି ତରକୁ ଚାଲି ଗେଲ ଆଉ କି ଛି
େଲାକ, ସହ ଆସି କବାଟ େଖାଲି ଦି ଗlକୁ ଧା େଦଇ କହି େଲ, “ତା’େହେଲ ତୁ େସଇ
େଟାକା ଯାହା ସହ ମଧୁ ପ!ତିଦିନ ବାହାେର ବୁ ଲୁ ଛି ? ଆଉ ଘରକୁ େଡରି େର େଫରୁଛି ?”
ମଧୁ ପଛରୁ ଆସି େସମାନ,ୁ େକେତ ବୁ ଝାଇେଲ ସୁ|ା େସମାେନ ଶୁଣିବା अବାେର
ନଥିେଲ ଜେଣ ବୟ ପୁରୁଷେଲାକ ଯାହାକୁ ମଧୁ ମଉସା େବାଲି ସୋଧନ କରୁଥିଲା
କହି େଲ, “କାଲି ଠୁ େତା କେଲଜ ଯି ବା ବc” ଏକ अସ ାଭାବି କ ପରି ିତି େର ପଡ଼ି ଯାଇଥିଲା
ଦି ଗl ସାହି ବାସି cା ସବୁ ଘରୁ ବାହାରକୁ ଚାଲି ଆସି ଦି ଗl ଆଡ଼କୁ अdୁଳି ନି େଶ କରି
କଥା େହଉଥିେଲ, “େଦଖ ଏ େଟାକାକୁ  ଝି अକୁ ପି ଛା କରି ଆସି ଘେର ପହpିଲାଣି ସବୁ
େସଇ ଝି अର ନାଟ ନେହେଲ ଏେତ ସାହାସ ଏ େଟାକା କରlା? ବାପାମା’ ନାହV େବାଲି
ଆକଟ ନାହV ନେହେଲ େକାଉ ଝି अ ଏମି ତି େହବ?” ଏହି କଥା ସବୁ ଶୁଣି ଦି ଗl ବହୁତ
ଖରାପ ଭାବୁ ଥିଲା
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ପରଦି ନ ବସ ପେର େସ ମଧୁକୁ େଦଖିଲାନାହV ଏମି ତି अେନକ ଦି ନ ବି ତିଗଲା
ଧି େର ଧି େର ଦି ଗlକୁ େଦାଷୀପରି ମେନ େହଲା ତା’ପାଇଁ େଗାଟିଏ ଝି अର ପାଠପଢ଼ା ବc
େହାଇଗଲା େବାଲି େସ ଦୁ ଃଖ अନୁ ଭବ କରୁଥିଲା ଏମି ତି ଦି େନ େସ ମନ ଦୁ ଃଖକରି
ବସେର ଚଢ଼ୁଥିବା େବେଳ ଜେଣ େଛାଟ ପି ଲା ଆସି ଦି ଗl ଭାଇ େବାଲି ଡାକି ଲା ଦି ଗl
ତାକୁ ଚାହVଲା େବେଳ ପାଖକୁ ଆସି କହି ଲା, “ତେମ ଦି ଗl ଭାଇ ତ?” ଦି ଗl ମୁx ହଲାଇ
ହଁ କହି ଲା ପେର େସ େଗାଟିଏ ବହି ଦି ଗl ହାତେର େଦଇ କହି ଲା, “ମଧୁ अପା ଏଇଟା
େଦଇଛlି ”
ବହି େଖାଲି ବା ପେର େସଥିରୁ େଗାଟିଏ ଚି ଠି ପାଇଲା େସ;
ମଁୁ ବହୁତ ଦୁ ଃଖୀ େମା ପାଇଁ ତୁ େମ अପମାନି ତ େହଲ ଆମ ଘରେଲାକ ଜମା
ପସc କରlି ନାହV, ଯଦି େକହି େମାେତ େଦଖାକେର େସମାେନ ଏମି ତି ହV ଦୃ ଶ ସୃ ି
କରlି  େସଇଥିପାଇଁ ମଁୁ କାହା ସହ କଥାବା[ା କେରନି  େମାେତ rମା କରି େଦବ
ଇତି
ମଧୁ
ଚି ଠି ପାଇବାପେର େସ ଆଉ ଉ[ର ବି େଦଇ ପାରି ଲା ନାହV ନି ଜ ପାଠପଢ଼ାେର
ବ\ େହାଇଗଲା ପାଠ ସରି ବାପେର ପୁେନ ଚାଲି ଗଲା ଚାକି ରୀ କରିବାପାଇଁ େହେଲ
େସ େକେବ ବି ମଧୁକୁ ଭୁ ଲି ପାରି ନଥିଲା ଟାି अଟକି ଯି ବାପେର େସ अତୀତରୁ
େଫରିଛି  ବାହାଘର େହଉଥିବା ାନକୁ ଯାଇ େଦଖି ଲା ଏଇ େସଇ ଘର େଯଉଁଠୁ ଦି େନ
େସ अପମାନି ତ େହାଇ ଯାଇଥିଲା ମେନ େହଉଥିଲା େବାଧହୁଏ ମଧୁ ତା ସାd ସହ
ବି ବାହ କରୁଛି  େସ ଆକୁ ଳ େହାଇ ଏେଣେତେଣ େଦଖୁଥିବା େବେଳ ତା ସାdକୁ ଆସି ତା
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ହାତ ଧରି ଭିତରକୁ େନଇ ଯାଉଛି  େସଇଠି େସ ବସି ଛି ସତ କି  ମନେର अେନକ ପ!ଶk
ମଧୁ ବି ବାହ କରୁଛି କି ? ବି ବାହର କାଡ଼ େସ ପାଇନି  ଘରକୁ ଆସି ବା େବେଳ ବାହାେର
ଭଲେର େଦଖିନି କି ଏ ବାହା େହଉଛି  ଇା େହଉଥିଲା ଉଠି ବାହାରକୁ ଯାଇ େଦଖି
ଆସି ବ େହେଲ ବfୁ ହାତ ଧରି ବସି ଥିେଲ ଏହି ସମୟେର ହାତେର ଥxା ପାନୀୟ ଧରି
ଆସି ଲା ମଧୁ ମଧୁ ଗାସଟି ଦି ଗlକୁ ବଢ଼ାଇ େଦଲାେବେଳ ଆ ଯ େହାଇ ଚାହV ରହି ଲା
ଆଉ କହି ଲା, “ଆପଣ?”
ଦି ଗl ଖୁସି େହାଇଗଲା େଯ ମଧୁ ତାକୁ ତଥାପି ମେନ ରଖି ଛି େସ ମଧୁ ହାତରୁ
ଗାସଟା େନଇ ବାହାରକୁ ଚାଲି ଆସି ଲା ଆଉ ତା ପେଛ ପେଛ ମଧୁ ମଧ ଆସି ଗଲା
ବାହାେର अେପrାକୃ ତ अz ଗହଳି ଥିଲା େସଇଠି ଠି ଆ େହାଇ ଦି ଗl କହି ଲା, “େମା
ପାଇଁ ତୁ ମର ପାଠ ପଢ଼ା ବc େହାଇଗଲା ଏଥିପାଇଁ େମାେତ rମା କରି ଦିअ ମଁୁ
ଚାହVଥିେଲ ତୁ ମର ଆଇଡ଼ି କାଡ଼ ପରଦି ନ େଦଇ ପାରିଥାlି  ତୁ ମ ଘରକୁ େମାେତ
ଆସି ବାର ନଥିଲା” ମଧୁ ସାମାନ ହସି େଦଇ କହି ଲା “ତେମ ତ ଜାଣିଛ େମା କଥା
ମଉସା, ଘେର ରହି ପାଠ ପଢୁ ଥିଲି େତଣୁ େମାର କି ଛି ସ ାଧୀନତା ନଥିଲା େମାେତ
ସୁରrିତ ରଖି ବାପାଇଁ େସମାେନ ଟିେକ अଧି କ ରrଣଶୀଳ େହାଇପଡୁ ଥିେଲ ଏଠି େମା
ପାଠପଢ଼ା ବc େହବାପେର ମଁୁ ରାଉରେକଲା ଚାଲି ଯାଇଥିଲି େସଠି ମାମଁୁ , ଘେର ରହି
ପାଠ ପଢ଼ି ଲି ଏେବ ମାଉସୀ, ଝି अର ବାହାଘର ପାଇଁ ଆସି ଛି rମା େମାେତ ମାଗିବା
କଥା ବି ନା େକୗଣସି କାରଣେର ତୁ େମ େସ ଦି ନ अପମାନି ତ େହାଇଗଲ”
ଦି ଗl େଦଖୁଥିଲା ସବୁ େବେଳ ନି ରବ ରହୁଥିବା ଝି अଟା େକେତ ପ!ଗଳ୍ଭ େହାଇ
କଥାବା[ା କରୁଛି  ଦି ଗl କହି ଲା, “ତୁ ମକୁ କି ଛି େଦବାକୁ ଚାହଁୁ ଛି ” ମଧୁ ଆ ଯ େହାଇ
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ଚାହVଥିଲା ଦି ଗl ବାଗରୁ ବାହାର କରିଲା େସ ବହି , େଯଉଁଥିେର ପ!ଥମ ପୃ-ାେର
େଲଖାଥିଲା, ‘ମଧୁସC ି ତା େଜନା’ ମଧୁ ଆ ଯ େହାଇଗଲା “ଏଇ ବହି ଆହୁରି ରଖିଛ
ତୁ େମ?” ଦି ଗl ସାମାନ ହସି େଦଇ କହି ଲା, “ତୁ ମ ସହ େକେବ ପଦୁ ଟିଏ କଥା
େହାଇପାରି ଲି ନାହV ହୁଏତ କଥା େହାଇଥିେଲ ଆଉ କି ଛି ସାବନା େହାଇ ପାରି ଥାlା
େତଣୁ ତୁ ମର ସC ~ତି ଏହି ବହି ଟିକୁ ନି ଜର କରି ରଖିଥିଲି ଆଶା କରି ଥିଲି ଯଦି େକେବ ତୁ ମ
ସହ େଦଖାହୁଏ ତୁ ମକୁ େଫେରଇ େଦବି ” ମଧୁ ହସି େଦଇଥିଲା େସଇ ହସ ଦି ଗlକୁ
ସାହାସ େଦଇଥିଲା ଆଉ େସ ପୁଣି କହି ଥିଲା, “େସେତେବେଳ ତ ତୁ ମ ସହ କଥା େହବାକୁ
ସାହାସ କରି ପାରି ନଥିଲି ଆଉ େଯେତେବେଳ ସାହାସ କରିଥିଲି େସେତେବେଳ ସବୁ କି ଛି
ଓଲଟପାଲଟ କରି ପକାଇଲି ... ଏେବ େଗାଟିଏ କଥା ପଚାରି ବି?” ମଧୁ ପ!ଶିk ଳ ଆଖିେର
ଚାହV ରହି ଲା ମଧୁର ବଡ଼ ବଡ଼ ଆଖିକୁ ଚାହV ଦି ଗl ସାହାସ କରି ଏକା ନି ଃଶାସେର
ପଚାରି େଦଲା, “େମାେତ ବି ବାହ କରି ବ?”
ମଧୁ କଣ କହି ବ କି ଛି ଭାବି ପାରିଲା ନାହV ଦି ଗlକୁ ତୀ¬ ଦୃ ି େର କି ଛି ସମୟ
ଚାହV ମୁରୁକି ହସି େଦଲା ଆଉ ଘର ଭି ତରକୁ ଯାଉ ଯାଉ କହି େଦଲା, “େମା ମାମଁୁ ମାଇଁ
େସପାଖ େକାଠରୀେର ବି ଶ!ାମ କରୁଛlି ...”

ଜଗନk ାଥପୁର ଶାସନ, କୁ ହୁଡ଼ି
େଖା|ା, ଓଡ଼ି ଶା - ୭୫୨୦୨୭
ଇେମଲ୍ : rkdash1996@gmail.com
ଭ!ାମଭାଷ : ୮୯୦୮୮୫୯୭୯୭
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ମnରାର अଭି ମାନ
ପ!ସନk କୁ ମାର ମାଦଳା

ଚଉଦ ବଷର ନି cା अପମାନ, अେଯାଧା ପ!ଜାଜନ,ର ଉ°ଟ ଭନାେର ମମାହତ
ମnରାର କାଳଚକ! अଟକି ରହି ଥିଲା େଯମି ତି ଚଉଦଜନC ଧରି। ନି ନେମଷ अନାଇ
ରହି ଥିଲା ରାମ, ନଗର ପ!ତାବ[ନକୁ । କଳହି ନୀ କପଟୁ ଣୀ ଆଦି अଶ!ାବ କଟୂeି,
ନଗରବାସୀ, ଘୃଣ କଟାr ଓ ମି ଥା େଦାଷାେରାପେର ଆହତ ପ!ାଣଟାକୁ अନଳେର
ଆହୁତି ନ େଦଇ ସେତ େଯପରି ଚାତକ ଦୃ ି େର ଜାଗି ରହି ଥିଲା ପ!ତି rଣ ମନନ
ସC ରଣେର ପ!ତିଟି ନି ଶାସର ପ!ାଣ ଶeି ରାମନାମେର ସନିk ହି ତ କରି ଉଗ ପବ
ୂ ର
 ୁ
କଳ,ମୁe ଆଉ ଦୁ ରି ତରହି ତ କରି େଦବାକୁ । େକାଟରଗତ ଚrୁେର अବାରି ତ େଲାତକ
ଧାର ରୁ² ତନୁ େର କାରୁଣ ଓ ବି ଷାଦର ଦୟାe ମି ଶ! ରୂପ ଆ,ି ସାରି ଥିଲା
ସମେବଦନାର अଭିପ!ାୟେର। अସରlି ପ!ଶk ତା’ର ପ!ତୀrାରତ ରାମ, ଶ!ୀମୁଖରୁ
ଯେଥାଚି ତ ଉ[ର ଲାଳସାେର ପ!ତr ଭାେବ अେଯାଧା ପ!ଜାଜନ,ର ସଖେର।
ଆଜି ଦାxେର େତାରଣ ସୁସି ତ େହାଇ ଉଳ ପ!ଦୀପମାନ ପ!ଜଳି ତ ତଥା
କଟକାର ସଦ ସୁବାସି ତ ପୁଗୁେର ସୁେଶାଭିତ। ଉଲ ସି ତ ପ!ଜା ଆଜି ଚଳଚpଳ
ଦୀଘ अେପrାର अବସାନ ଘଟିବ େବାଲି , ନଟ ଓ କି ନkରଗଣ ବାଦ ସରhାମ ସହ ପ!\ୁତ

ପ!ଭୁ,ର ସ|ନା ପାଇଁ। ଆଉ ତମସା ଆାଦି ତ ନି ଭୃତ େକାଠରୀର ଗବାrରୁ ନି ଗତ
େହଉଥିଲା େଲାକଲାେର ଆତCନି ବା ସି ତା ମnରାର ବି ଳାପ ବାାକୁ ଳ अନୁ  ସ ରେର।
ଏଥର ବାଦ ବାଜଣା ସହ ପୁରୁେଷା[ମ ରାମ, ଜୟଗାନର ଉଲ ାସ ଧନି କ$ ପବି ତ!
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କଲା। ରାଜକୁ ମାର ଭରତ, ଭବ ଆେୟାଜନ ମାତା ସୀତା, ସହ ସକୁ ଶଳ ଭାଇମାନ,
ଆଗମନକୁ अବି ସCରଣୀୟ ରଖିବାେର ସମଥ। ସାଥିେର ବନବାସୀ ପ!ମୁଖ ଚରି ତ!ମାନ,
ସମିC ଳି ତ ଉପିତି ସମ\, ଆନcକୁ ବହୁଗୁଣିତ କରୁଥାଏ। ତି ନି ରାଜମାତା ଶତୃ ଘk,ର
ନି -ା ଓ ଆାବହତାେର ସ । ନି ଜ ଜୀବନ େଯୗବନକୁ ରାଜେସବା ଓ ରାଜ
ଆାବହତାେର ସମପଣ କରି େଦଇଥିବା ମnରା अଧି ରା େହାଇ ଉଠି ଲା। अସାଳ ତଥା
ଉନCାଦି ନୀ ପରି अସଂଜତ ବ ପରି ହିତା ବୃ |ା ରାଜପଥକୁ ଧାଇଁଗଲା ଶ!ୀରାମ, ରଥ
ସଖ ଯାଏଁ। ପ!ସାରି ତ ହ\ ଓ ବି \ାରି ତ ନୟେନ ପଥେରାଧ କରି अଚଢି ଗଲା अଟକି
ସାରି ଥିବା ରଥର ଦୁ ଇ େସାପାନ ଯାଏଁ । ଏେତ ଦି ନର अବରୁ| ଭାବାେବଗ ସ ତଃ ଉଛୁଳି
ଉଠି ଲା ଶ!ୀରାମ,ୁ ଆଖି ଆଗେର େଦଖି ।
ବାଲ ମମତାେର अfୁ ଣୀଧନ ପ!ତି ରାଜକୀୟ ମଯାଦାର ଉଲ ଂଘନ କରି କାନ
ଧରି ଉ କ£େର ବି ଳାପ କରୁ କରୁ ପ!ଶk କଲା େଯ ସତ କହ, ତୁ ତ ସତର अବତାର, ଏ
अେଯାଧା ପ!ଜାଜନ,ୁ ଶୁଣାଇ ସତ କହ ରାମଚc! : ଦେx କି ନି ମିେଷ ବି େତାେତ ସC ରଣ
ନକରି ମଁୁ କାଳ କାଟିଛି କି ? କି ଂଚି େତ ବି େତାର अହି ତ ଚି lନ କରିଛି କି ? ନାନା अପବାଦ
େଦଇ େମାେତ ଘୃଣା କରୁଥିବା ଏ ସଂସାର ବାସୀ,ୁ ଜଣାଇ େଦ ଆଜି େକଉଁ अପରାଧେର
େମାେତ ଏ ଦx େଭାଗିବାକୁ ପଡୁ ଛି ? ସମ\, ମୁeିଦାତା ତୁ େମାେତ ମୁeି ନ େଦଇ ଏ
ଯାଏଁ କାହVକି ଯiଣା େଦଉଛୁ.... ତୁ ସତ କହି େଦ। अlତଃ ଏ ଶରୀର ଛାଡ଼ି ବା ପବ
ୂ ର
 ୁ ଆଜି
େମାେତ ନି ³ଳ, କରି େଦ ରାମ, ମଁୁ ଶାlି େର ନି \ରି ବି। ଏତି କିେର ଶ!ୀରାମ, ଚରଣେର
ପଡ଼ି ନି େବଦନ କଲା େଶାକାକୁ ଳା अଧି ରା ମnରା।
ପ!ଭୁ ଶ!ୀରାମଚc! ନି ବା କ େହାଇ ରହି ଗେଲ। ତତ୍rଣାତ୍ अଭୟ ବାହୁେର ଉଠାଇ
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ଆଣିେଲ ମାତୃ ତୁ ଲା ମnରାକୁ ଆଉ କୁ ଳଗୁରୁ ବଶି -,ୁ ଚାହVେଲ। ସମେବତ ଜନତା
\। ଶ!ୀରାମ, ଆକାଂrା ବୁ ଝି ପାରି ତ°ାଳୀନ ପରିିତି କୁ ଦୃ ି େର ରଖି ତ´ରତାର
ସହି ତ ବଶି - ଆେଗଇ ଆସି େଲ। ଉ°£ାର ସହ ଚାହV ରହି ଥିବା ପ!ଜା,ୁ ଏ ସfେର
ଉ[ର େଦବା ଆର କେଲ। “େହ େମାର ପି!ୟ अେଯାଧାବାସୀ, ମnରାର ଜି ାସା
अନୁ ସାେର ତାର ଚାରି ତ! ି କ ଉ|ାର ପାଇଁ ଆପଣମାେନ େଧୖ ଯ ର ସହ ଶୁଣ। ଏ କଥା ସ
େଯ ସୂଯ ବଂଶୀ ମହାରାଜ ଦଶରଥ,ର ଜୀବନକାଳେର ଏପରି अେନକ ରହସ
ସ"କେର ଆପଣମାେନ अନଭି। अfମୁନି, अଭି ଶାପ, ନି କଷା ାରା ଶାପି ତ
ରାଜସି ଂହାସନ, ଶନି ମxଳରୁ ଭୂ ମxଳକୁ ପତନ କାଳେର ଜଟାୟୁ ାରା ମହାରାଜା,
ଉ|ାର ଓ ପରବ[ ୀ ସମୟେର ତା, अଭିଶାପ ଏବଂ ଶ!ୀରାମ, ବନବାସ ଆଦି अେନକ
ପ!େୟାଜନ ନି ୟତି ର ବି ଧାନ ମାତ!। ସେବାପରି ଏ ସfୀୟ ଘଟଣା ଚକ! େର ଯାହା ସବୁ
ଆବଶକ ଥିଲା, ତାର ସଫଳ ରୂପାୟନ ପାଇଁ ମnରାକୁ େମାର ଗୁm ଆେଦଶ ଥିଲା ଏବଂ
େସ େକବଳ ରାଜଆା ହV ପାଳନ କରି ଛି। ଏଥିପାଇଁ ତାକୁ ବୃ ଥା େଦାଷାେରାପେର ନି cା
କରି ବା ଆପଣ ମାନ, ନି ତାl ଭ!ମ। ନି ି ତ ଭାେବ େସ କ[ବ ମାତ! କରି ଥିବାରୁ ବରଂ
ପ!ଶଂସନୀୟା।” ଏହାପେର କୂଜୀ ମnରା ଆତC େହାଇ ନି ଜ େକାହ ଶାl କରି ରଥରୁ
ଓହ ାଇଲା ଓ ପ!ଭୁ,ର ନାମ ଚି [େର ସC ରଣ ପବ
ୂ କ
 ସହଷ ପ!ତାବ[ନ କଲା ନअର
अଭିମୁଖେର।
ଘର ନଂ - ଏଫ୍/୧୩
େସµର- ୦୪, ରାଉରେକଲା- ୭୬୯୦୦୨
ଦୂ ରଭାଷ- ୭୯୭୮୧୯୨୨୨୭
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ଶୀତ ଓ ସରୀତା
ସୁଧାଂଶୁ ଦି େବଦୀ

ଶୀତେର ଭିଜୁ ଥିଲା େଦହ-ମନ, ଭିତର ବାହାର ପ!ାୟତଃ ସଭିଏଁ ଶରୀରକୁ ଉଷୁମ
ରଖି ବାପାଇଁ ଢା,ି େହାଇଥିେଲ ରd େବରdର ଉେଲନ୍ େପାଷାକ ପ ି ମାକାଶେର
ସୂଯ अ\ େହାଇଗେଲଣି େକେତେବଳୁ  ଆଉ अz ସମୟ ବବଧାନେର ସfା
ଆସନk ପ!ସବା

ସfାତାରା

ମି hି

ମି hି

େହଉଥାଏ

ଆତCପ!କାଶ

ଉେଶେର

ଇତବସରେର ଯଥାଶୀଘ! ବଜାର କାମ ସାରି ଘର अଭିମୁେଖ ବସ ଧରିବାପାଇଁ ବସ ାx
ଆଡ଼କୁ ଆଗଉଥିଲି ସହରରୁ ଗଁା ପ!ାୟ ୧୫ କି ମି ଦୂ ର େତଣୁ ନି |

ସମୟେର ବସ

ପାଖେର ନ ପହpିେଲ अସୁବିଧାର ସଖୀନ େହବାକୁ ପଡ଼ି ବ
ହଠାତ୍ ରା\ାେର ସରୀତା ଦାସ ସହ େଭଟ େହାଇଗଲା େସ େଯ କି ଛି ଦି ନ ଉ[ାରୁ
ଏେତ ପରି ବ[ନ େହାଇଯି ବ ମଁୁ େକେବ କzନା ସୁ|ା କରି ନଥିଲି ପବ
ୂ  अେପrା େସ
େବଶ୍ େମଦବହୁଳ ଜେଣ ଭଦ! ମହି ଳା ପରି ପ!ତୀୟମାନ େହଉଥାଏ ଶାଢ଼ୀର ରd ସହ
ଓଠେର ରd େମଚି ଂ କରି ଲି ପ ି କ୍ ଲଗାଇଥିଲା ଶରୀରକୁ ଢା,ି ରହି ଥାଏ ଗାଢ଼
ଆକାଶି ଆ ରdର ଶାଢ଼ୀ ଓ ବ ାଉଜ ଉପେର ପକାଇଥାଏ େଗାଟିଏ କଶCୀରୀ ଶାଲ୍
ହାତେର ସୁେନଲୀ ରdର ହାତଘ¨ା ସାdକୁ ତି ନି ଚାରିପଟ ସୁନା ଚୁ ଡ଼ି  ଏ ସବୁ ସହି ତ
ସରୀତା ଦାସ ଏକ ଦାମୀ ପର୍ଫୁମର ମହକେର ମହକି ଉଠୁ ଥାଏ ତାକୁ ବାରାର
ନି ରୀrଣ କରୁଥିଲି ମଁୁ  ତଥାପି अନ େକହି େବାଲି ମେନ କରି େମା ରା\ାେର
ଆେଗଇଲି  ସହସା ତା ମୁଖରୁ େମା ନଁା ଶୁଣି ତା अତି ନି କଟକୁ େଫରି ଆସି ଚି ହk ି ବାର
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ପ!ୟାସ କରି ଲି ଚି ହkା ପଡ଼ି ଗଲା େସ ଆଉ ତା ସହ ଜଡ଼ି ତ अତୀତର अେନକ ଦୃ ଶ
ସି େନମାର ଦୃ ଶପରି େଗାଟିଏ ପେର େଗାଟିଏ େମା ମନେର ଉ,ି ମାରି ବାକୁ ଲାଗିଲା
ୁଲେର େସ େମା ସହ ଏକାଠି ପଢୁ ଥିଲା ୁଲଠାରୁ ପାp କି ମି ଦୂ ରେର ତା ଘର
ୁଲେର ବହୁତ ଚା େହଉଥିଲା ତା ନଁାେର अେନକ ଗୁhରଣ ଓ ଆେଲଖର ନାୟି କା
ଥିଲ େସ ତା’ ଭଲ ପାଇବାର କାହାଣୀ ସମେ\ ଜାଣିଥିେଲ େସ ପ!କାଶକୁ ଭଲ
ପାଉଥିଲା ବହୁତ େବଶୀ ଭଲ ପାଉଥିଲା େବାଲି ସମେ\ କହୁଥିେଲ ୁଲ ସମୟେର
େରାମି ଓ - ଜୁ ଲି ଏଟ୍, େସାହନୀ - ମହି ୱାଲ୍ ଆଉ େକେତ କଣ ନଁା େଦଇ େସମାନ,ୁ
ସୋଧନ କରାଯାଇଥିଲା କି  େସମାନ, ଭଳି ଏମାନ, େପ!ମ ଶାସ ତ ନଥିଲା, ଥିଲା
େବପରବାୟ ଦୁ େହଁ ଭବି ଷତର ସ ପk ବୁ ଣୁଥିେଲ ନୀରବ ମୁହୂ[େର ଏ କି ଆରୀରୁ େସ
କି ଆରୀେର ଦୁ ହV,ର ଘର ଖୁବ୍ ପାଖାପାଖି ପେଡ଼ାଶୀ େବାଲି କହି େଲ ଚଳି ବ େତେବ
ଦୁ ହV,ର

ସ"ରକ?

ଏକ

ସମଭାବାପ$

ବfୁ ତର

ସ"କ,

େକେବ

େକେବ

କ ାସେମଟ୍ମାେନ ଦୁ ହV,ର ଭଲ ପାଇବାକୁ କୁ ି ତ କାହାଣୀେର ରୂପାୟି ତ କରୁଥିେଲ
ଦୁ ହV, ନଁା ୁଲେର କଳାପଟାଠାରୁ ଆର କରି କାnବାଡ଼ ସବୁ ଠି େଦଖିବାକୁ ମି ଳୁଥିଲା
ଦି େନ

କଥା

ଯାଇ

ପହpିଲା

ପ!ଧାନଶି rକ,

ପାଖେର

େସଦି ନ

ପ!ଧାନ

ଶି rକ,ଠାରୁ ଗାଳି ମାଡ଼ ଖାଇଥିେଲ ଦୁ ଇଜଣ ସହି ବାର अକଳନ େଧୖ ଯ ଥିଲା ଦୁ ହV,
ଠାେର
ପେର େସମାେନ ଦୁ େହଁ ଦୁ ହV,ୁ ସାମାଜି କ ପ!ଥାନୁ ସାେର ଛcି େହାଇ ପଡ଼ି ଛlି 
ବି ବାହ େହାଇଛି , ବାଜା ବାଜି ନି, ବାଣ ଫୁଟିନି େକବଳ ଦୁ ଇଟି ଫୁଲମାଳ ଧରି ଜଜ,
ସଖେର ନି ୟମାନୁ ଯାୟୀ ଦୁ େହଁ ଦୁ ହV,ୁ ସ ାମୀୀ େବାଲି ସ ୀକାର କରି ଛlି  ସରୀତା
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ଏେବ ଜେଣ ସୁଗୃହିଣୀ ହି ସାବେର େବଶ୍ କି ଛିଟା ଦାୟି ତବହନ କରୁଛି ନି ଜ ସଂସାର
ମଧେର ଆଉ ସ ାମୀ ପ!କାଶ ମଧ ଜେଣ ଉପଦ କମଚାରୀ ଭାବେର ଦି ଲୀେର କାମ
କରୁଛlି  େଗାଟିଏ ପୁअ ଓ େଗାଟିଏ ଝି अ ଏହି ଦୁ ଇ,ୁ େନଇ େସମାନ,ର ସୁଖ ସଂସାର
ଶଗଡ଼ ଚକର ଗୁଳାପରି ଆେଗଇ ଚାଲି ଛି ଆଗକୁ ଆଗକୁ  ସହସା େମା ଭାବନାେର
ପ$
ୂ  େଛଦ ପଡ଼ି ଲା
ସରୀତା କହୁଥିଲା, “େମାେତ ଚି ହk ି ପାରୁନୁ କି ଶୁେଭcୁ ?” ମଁୁ ସାମାନ ହସି େଦଲି  େସ
ଉ[ର ପାଇଗଲା ଏହାପେର କି ଛି ସମୟ ପାଇଁ ଆଳାପ ଆେଲାଚନା ଚାଲି ଲା
େସେତେବେଳ ଆମ ପାଖେର େମାଟର ସାଇେକଲେର େକହି ଜେଣ ଆସି ପହpିେଲ
ହଠାତ୍ ମଁୁ ଇତ\ତ େହାଇପଡ଼ି ଲି ବାଇକ୍ ପଛପେଟ ଦୁ ଇ ଚାରି ଟା ପଲି ପାେକଟ ତାକୁ
ମଧ ମଁୁ େଦା-େଦା ଚି ହkା ଭାେବ ନି ରୀrଣ କରୁଥିଲି କ! େମ େମା ମାନସ ଠି କ୍ ଠି କ୍
ଚି ହk ି ପାରି ଜବାବ େଦଲା ଇଏ େସଇ अତୀତର ନି ରଳସ େପ!ମିକ ପ!କାଶ ଦାସ େସ ମଧ
େମାେତ େଦଖିବା rଣି ଚି ହk ି ପାରି େମାେତ କୁ େ¶ଇ ଧରି ପକାଇଲା ମଁୁ ବି ଖୁବ୍
ଆେcାଳାୟି ତ େହଲି ତାର ଏତାଦୃ ଶ ଆଚରଣେର େସଇଠି ତି ନିେହଁ ଠି ଆ େହାଇ अେନକ
େବଳ ଯାଏଁ ଗପି ଲୁ େମା େଲଖାେଲଖି କଥା, ତା ଚାକି ରୀ ଆଉ ସେବାପରି ସରୀତାର
ସଂସାର କଥା, ଏଇମି ତି ଏଡ଼ି ଶାଳରୁ ଏପଯl...
େସେତେବଳକୁ ସହରର ବତୀଖୁ¨ ଗୁଡ଼ିକେର ମକୁ ରୀ ଲାଇଟ୍ ଉuାସି ତ େହାଇ
ସାରି ଥାଏ ଡି େସର ମାସର ଶୀତ ସfା େସ ଟର-ଶାଲ୍ େଘାଡ଼ି େହାଇଥିେଲ ସୁ|ା
େକାହଲା ପବନ ବାଜି େଦହ ଓ ମନ ଶୀେତଇ ଉଠୁ ଥାଏ ଛାଏଁ ଛାଏଁ େସଇ ପାଗକୁ ଚା
ଟିେକ ନ ପି ଇେଲ ଭଲ ଲାଗିବନି କହି ଚା େଦାକାନ ଆଡ଼କୁ ମୁହଁାଇଲୁ  ଶୀତର ପ!େକାପକୁ
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ଧି େମଇବା ପାଇଁ ଗରମ ଗରମ ଚା ତି ନିଟା ମେଗଇଲା ପ!କାଶ ତା ସହ ପକୁ ଡ଼ି ମଧ
ଆସି ଲା େସଇଠି ବସି अତୀତର େରାମnନ କରୁ କରୁ ସfା ସାେଢ଼ ସାତ ବାଜି ଗଲା
କଥାପ!ସdେର ଏମି ତି ମଜି ଯାଇଥିଲି େଯ ଏେତ ସମୟ େହଲାଣି େବାଲି ମଁୁ ଜାଣି ପାରି ଲି
ନାହV
େମାର ଚି lାକୁ େଦଖି ପ!କାଶ ପଚାରିଲା କଣ େହଲା? େମାର ଘରକୁ େଫରିବାର
େଶଷ ବସ ଚାଲି ଯାଇଥିବ େବାଲି କହି ବା ପେର େସ ନି େଜ ହV ପ!\ାବ େଦଲା େମାେତ
ଘେର ଛାଡ଼ି େଦବା ପାଇଁ अନଉପାୟ କି ଛି େଦଖା ଯାଉନଥିଲା अଗତା ତା ପ!\ାବେର
ରାଜି େହବାଛଡ଼ା େମା ପାଖେର ଆଉ କି ଛି ବାଟ ନଥିଲା ପ!କାଶର େମାଟର
ସାଇେକଲେର ଆେମ ତି ନିଜଣ ବସି ଆମ ଘର ପାଖକୁ ଆସି ଲୁ େମା ଗୃହିଣୀ େମା ବାଟ
ଚାହV ଦୁ ଆର ପାଖେର ହV ଠି ଆ େହାଇଥିଲା େମାେତ େଦଖି େସ ନି ି l େହାଇଗଲା ଆଉ
େସଇ ଦୁ ଇଜଣ, ପରି ଚୟ ପାଇ ଆନcିତ ମଧ େହଲା अfକାର अେନକ େହାଇ
ଯାଇଥିଲା େସମାନ,ୁ ଘେର ରାତ!ୀ େଭାଜନ ପାଇଁ ନି ମiଣ େଦବା ସେ[ େସମାେନ
ରହି ନଥିେଲ ଆଉ अfାରେର େସମାେନ अଦୃ ଶ େହାଇଯାଇଥିେଲ ଆେମ େସମାନ,
ଯି ବାବାଟକୁ ଚାହV ରହି ଥିଲୁ

େଯାଗ ଫର ଲାଇଫ୍
ବି ସି - ୭୪, େସµର - ୧
ସଲ୍ଟ େଲକ୍, େକାଲକାତା - ୬୪
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ଭି ନk ଏକ ପରିଚୟ
ନୃ ସି ଂହ ଚରଣ େବେହରା

ଆଜି ଆମ ଖଟିକୁ ଜେଣ ପୁରୁଣା ବfୁ ଆସି େଯାଗ େଦେଲ ପାଠପଢ଼ା େଶଷ
େହବାପେର ଆେମ ସବୁ ବfୁ ନି ଜ ନି ଜ ଚାକି ରୀ ଜାଗାେର ରହି ଲୁ ଏଇ ବfୁ ଜଣକ ମଧ
ଓଡ଼ି ଶା ଛାଡ଼ି ବି ହାରେର ଚାକି ରୀ କରlି  େସ ତା, ମାମଁୁ ଘେର ରହି ପାଠ ପଢୁ ଥିେଲ
ମାମଁୁ ଝିअ ଭଉଣୀର ବି ବାହ ଉବେର େଯାଗେଦବାପାଇଁ ଆସି ଛlି  େସ ଆସି ଥିବାର ଶୁଣି
ମଁୁ ତାକୁ ଆମ ଖଟିକୁ ଡାକି ଥିଲି ଗତକାଲି ଭଉଣୀର ବି ବାହ କାଯ ସମାପନ େହାଇଛି
େତଣୁ େସ ଆଉ ଦୁ ଇଦି ନ ରହି ନି ଜ କମଳକୁ େଫରି ଯିେବ େତଣୁ ଆଜି ଆମର ଖଟିର
ସାf େବୖ ଠକେର ଢି ,ିଶାଳରୁ େଢ,ାନାଳ ଯାଏଁ अେନକ ବି ଷୟେର ଚା ଚାଲି ଛି ତା’
ସାdେର ଗରମ ଗରମ ପକୁ ଡ଼ି ର ମଜା େନବାେର ସମେ\ ବ\ ଏଇ ସମୟେର ମଁୁ
ପ!\ାବ େଦଲି ଆମର ବି ହାରରୁ ଆସି ଥିବା ପୁରୁଣା ବfୁ ଶ!ୀମl ତା, अନୁ ଭୂ ତିରୁ କି ଛି
କହି େବ अନମାେନ ମଧ େମା କଥାକୁ ସମଥନ କେଲ
ଶ!ୀମl ତା, କଥା ଆର କେଲ େଗାଟିଏ େଛାଟିଆ ପ!ଶkରୁ ତୁ େମମାେନ ସବୁ
ରା ! ପତି ପୁରାର ପ!ାm ଗୀତି କା ସାମlରାୟ, ବି ଷୟେର େପପରେର ତ ପଢ଼ି ଥିବ?
ଆେମ ସମେ\ ହଁ କହି ଲୁ େସ କହି େଲ ଗୀତି କାକୁ अନାଥାଶ!ମର ସୁପରି ଚାଳନା ଆଉ
ସମାଜେସବା ପାଇଁ ପୁରୃତ କରାଯାଇଛି  ଆେମ ପୁଣିଥେର ସମେ\ ହଁ ଜାଣି ଛୁ େବାଲି
କହି ଲୁ ତା’ପେର ଶ!ୀମl କହି େଲ େହେଲ ତୁ େମମାେନ ଜାଣିନାହଁ େବାେଧ ଆେମ ସମେ\
ଏହି ଗୀତି କାେଦବୀ,ୁ ଜାଣିେଛ େବାଲି  ଆେମ ସମେ\ ଆ ଯ ଚକି ତ େହାଇଗଲୁ 
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ସମେ\ ସମେବତ ସ ରେର କହି ଲୁ, ନାଇଁ ତ ଆେମ େକମି ତି ତା,ୁ ଚି ହk ି ବୁ ?
ଶ!ୀମl ପୁଣିଥେର ଆମକୁ ପ!ଶkଟିଏ ପଚାରି େଲ ତୁ ମମାନ,ର ମେନ ଥିବ ଆମ
ସହି ତ ଗୀତା େବାଲି ଝି अଟିଏ କେଲଜେର ପଢୁ ଥିଲା ସୁନମ କହି ଲା, ହଁ େସ ତ
अଥନୀତି େର अନସ େନଇ ଭଲ ନରେର ପାସ କରି ଥିଲା ତା’ପେର ତା ବାହାଘର
େଗାଟିଏ ବଡ଼ ଧନୀ ପରି ବାରେର େହାଇଥିଲା କି  ଆମର ପ!ସd ଭିତେର ଗୀତାର କଥା
କାହVକି ଆଣିଲ?
ଶ!ୀମl ହସି େଦଇ କହି େଲ, अେର ଆେମ ଜାଣିଥିବା ଗୀତା ହV ଆଜି ର ଗୀତି କା
ମାଡ଼ମ ଆେମ ବି ଶାସ କରି ପାରି ଲୁ ନାହV ତୁ େମ େକମି ତି ଏ କଥା କହି ପାରୁଛ?
େକମି ତି ଜାଣିଲ େଯ େସ ହV ଗୀତା?
ଏହା ଶୁଣି ଶ!ୀମl କହି େଲ ଶୁଣ େତେବ; ଦି େନ ବା,ର େଗାଟିଏ େମାକମା ପାଇଁ
ମଁୁ ଜ·ଲପୁର ଯାଇଥିଲି େସଠି ହାଇେକାଟେ ର ବା, ତରଫରୁ ଓକି ଲ, ମାଧମେର
କି ଛି ଦ\ାେବଜ ଦାଖଲ କରି ବାର ଥାଏ େ ସନରୁ ବାହାରି अେଟା ାxେର ପହpିଲା
େବଳକୁ େଦେଖତ ଗୀତା େସଠି अେଟାବାଲା, ସହ କଥା େହଉଛି  େମାେତ େଦଖି େସ
ଚି ହk ି େଦଇ ପାଖକୁ ଆସି ପଚାରିଲା ଶ!ୀମl ଭାଇ େମାେତ ଚି ହk ି େଲ? ଗୀତାକୁ ସହଜେର
େକହି अଚି ହkା କରି ପାରି େବ ନାହV ତାର ବeିତ ହV େସମି ତି ଥିଲା େସ ଜଣାଇଥିଲା େଯ
େସ ଜ·ଲପୁରେର ରହୁଛି  େମା ସହ କଥା େହଉ େହଉ ପଚାରିଲା େକେତ ଦି ନ ପାଇଁ
ଆସି ଛlି , େକଉଁଠି ରହି େବ ଇତାଦି ଇତାଦି  ମଁୁ େହାେଟଲେର ରହି ବା କଥା କହି ବା
ପେର େସ ଜି ଦ୍ କଲା, ନା ଭାଇ େମା ଘର ଥାଉ ଥାଉ ଆପଣ କାହVକି େହାେଟଲେର
ରହି େବ? େସ ଏକରକମ େମାେତ ବାଧ କରିଲା ଆଉ ମଁୁ ତା ସହ ତା ଘରକୁ ଯାଇଥିଲି
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अେନକ ଦି ନପେର ଗୀତାକୁ େଦଖୁଥିଲି, େସ କି ଛି ତ ବଦଳି ଯାଇଥିଲା अଧି କ କି ଛି
କଥାବା[ା େହଲାନି , अେଟାେର ବସି ଘରକୁ ଯି ବାେବେଳ ପରି ବାର ବି ଷୟେର ପଚାରି ବାରୁ
କହି ଲା, ଘରକୁ ଚାଲ େଦଖିେବ
अେଟା ଯାଇ ଏକ अନାଥାଶ!ମ ସଖେର अଟକି ଲା ମଁୁ କି ଛି ବୁ ଝୁନଥାଏ ଆେମ
େଗଟ େଖାଲି ଭିତରକୁ ଗଲୁ  େସ େମାେତ େଗାଟିଏ ବଖରାେର ରଖାଇବା ବବା
କରି ବାପେର େଭାଜନ ପାଇଁ ଡାକି ଲା ଆେମ ଦୁ ଇଜଣ ମି ଶି ଜଳଖିଆ ଖାଇଲୁ  ତା’ପେର
ମଁୁ ବି ଶ!ାମ େନବାପାଇଁ ନି ଜ େକାଠରୀକୁ ଚାଲି ଆସି ଲି େସ ତା କାମେର ବ\
େହାଇଗଲା ମଁୁ ଦୁ ଇଘ¨ା ବି ଶ!ାମ େନଇ ଉଠି ଲି ଆଉ ବାହାରି ବା ପାଇଁ ନି ଜକୁ ପ!\ୁତ
କରୁଥିବା େବେଳ ଗୀତା ଆସି ଲା ଆଉ କହି ଲା, ଭାଇ ଆପଣ େମା ପରି ବାର ବି ଷୟେର
ଜାଣିବାକୁ ଚାହଁୁ ଥିେଲ ନା, ଶୁଣ;
େଗାପାଳ ସାମlରାୟ ଧନୀ ବବସାୟୀ, ମଧୁସୁଦନ ସାମlରାୟ, ଏକମାତ! ପୁअ
େମାେତ ପସc କରି ବି ବାହ କରି ଥିେଲ ଆମ ବି ଷୟେର କି  ତା, ବାପା, ସ ୀକୃ ତି
ନଥିଲା ଯେଥ

ସ"[ି ଥିେଲ ମଧ ମଧୁସଦ
ୂ ନ ବାବୁ ଭୀଷଣ େଲାଭୀ ଥିେଲ େକୗଣସି

ଥିଲାବାଲା ଘେର ପୁअର ବି ବାହ କରି ଥିେଲ ଯେଥ

େଯୗତୁ କ ମି ଳିଥାlା େବାଲି ସବୁ େବେଳ

ମନ\ାପ କରୁଥିେଲ େଯେହତୁ େଗାପାଳ ତା, ଏକମାତ! ପୁअ ଥିେଲ େତଣୁ େସ ନି ଜ
ପୁअର ଇା ବି ରୁ|େର ଯାଇପାରି େଲ ନାହV ତା,ୁ ଚି lା ଘାରୁଥିଲା କାେଳ ପୁअ ତା,ୁ
ଏକା କରି ଚାଲି ଯିବ ତା, ବବସାୟ କଥା କି ଏ ବୁ ଝି ବ? ମୃତୁପେର ତା, ମୁହଁେର
ପାଣି କି ଏ େଦବ? େତଣୁ େସ ଏହି ବି ବାହ ବି ରୁ|େର ଗେଲ ନାହV େମାେତ ବି ବାହ
କରି ବା େହତୁ ତା, ପୁअକୁ ଯେଥ

େଯୗତୁ କ ମି ଳିଲାନାହV େବାଲି ସବୁ େବେଳ େମାେତ
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ଆଡ଼ଆଖିେର େଦଖି େଲ ଆଉ େସଥିପାଇଁ େମାେତ ଶାରୀରିକ ଓ ମାନସି କ ନି ଯ ାତନା ବି
େଦଉଥିେଲ ମଁୁ ସବୁ ଚୁ ପଚାପ ସହି ଯାଉଥିଲି କାରଣ େଗାପାଳ େମାେତ ବହୁତ ଭଲ
ପାଉଥିେଲ ମଁୁ େକେବ େଗାପାଳ ଆଗେର ତା, ବାପା, ବି ଷୟେର କୁ େହନାହV ମଁୁ
ଯଥାସାଧ େଚ ାକେର କି େମା ବବହାର ଓ କାଯକୁ ଶଳତାେର େମା ଶଶୁର,ୁ ଖୁସି
କରି ବାକୁ  େହେଲ େମା ଶଶୁର ସବୁ େବେଳ अସ  ତଥାପି ମଁୁ ଆଶ ରଖିଥାଏ, ଦି େନ
ନା ଦି େନ େମା ଶଶୁର ବଦଳି େବ
ମାତ! ମଣିଷ ପ!କୃତି େକେବ ବଦେଳ ନାହV େମା ଶଶୁର ସବୁ େବେଳ େମା अମdଳ
ହV ଚି lା କରୁଥିେଲ େସ ଆମ ସ ାମୀୀ, ସ"କେର ଫାଟ ସୃ ି କରି ବାକୁ େଚ ା
କରୁଥିେଲ ଦି େନ ତା, ମୁxକୁ ନୂ ଆ ଭାବନା ଆସି ଲା େସ େବାହୁପାଇଁ େଗାଟିଏ ନୂ ଆ
ବବସାୟ ଆର କରି ବାର ପ!\ାବ େଦେଲ ମଁୁ ବି ଖୁସିେର ରାଜି େହାଇଗଲି  ମଁୁ
ଭାବି ଲି େମା ସମୟ କଟିଯିବ, େମାେତ अତି କମେର ମାନସି କ ନି ଯ ାତନାରୁ ମୁeି ମି ଳିଯିବ
ଆଉ ଯଦି େମା ପରିଶ!ମ ାରା କି ଛି ଲାଭ ହୁଏ ତ ଶଶୁର ଖୁଶି େହେବ
ମଁୁ କଣ ଜାଣିଥିଲି, ଭାଗ େମା ସହ େଖଳ େଖଳୁ ଛି େବାଲି ! ମଁୁ ଉାହର ସହି ତ
ବବସାୟକୁ ସାଳି ବାେର ଲାଗି ପଡ଼ି ଲି ବବସାୟ ପାଇଁ ପ!ତିଦିନ अେନକ େଲାକ, ସହ
େଦଖାସାrାତ କରିବାକୁ ପେଡ଼ ଏଇ ସୁେଯାଗ େନଇ େମା ଶଶୁର େମାେତ ବଦନାମ
କରି ବାକୁ ଲାଗିେଲ େମାେତ अେନକ େଲାକ, ସହ େଯାଡ଼ି ଦୁ

ରିତ!ା େବାଲି ପ!ଚାର

ଚଳାଇେଲ ଆଉ େସଇଥିପାଇଁ େଗାପାଳ, ମନେର ପରି ବ[ନ ଆସି ବା ଆର
େହାଇଗଲା ଆମ ମଧେର ମନାlର େହବାକୁ ଲାଗିଲା
ଆପଣ ଜାଣlି ଭାଇ ସେcହ ସବୁ ସ"କକୁ ଦୁ ବଳ କରିେଦଇଥାଏ େମା ସହ ବି
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େସଇୟା ହV େହଲା େମାର େକୗଣସି କଥାକୁ େଗାପାଳ ସହଜେର ବି ଶାସ କରି େଲ ନାହV
ଧି େର ଧି େର ତା, ବବହାର ରୁr େହାଇଗଲା େସ अଧି କାଂଶ ସମୟ ଘରୁ ବାହାେର
ରହି ବାକୁ ଆର କେଲ ଏହି ସମୟେର େସ ମଦନି ଶା କରି ବା ଆର କରି େଦେଲ
ଘରକୁ େଫରି ବା େବଳକୁ ସବୁ େବେଳ ନି ଶାଗ!\ େହାଇ ଆସୁଥିେଲ ମଁୁ କି ଛି କହି ବାକୁ
ଚାହVେଲ େମାେତ ଗାଳି ଗୁଲଜ କରୁଥିେଲ ଆଉ ମାଡ଼ମାରି ବାକୁ ପଛାଉ ନଥିେଲ
ଏମି ତି ଦୁ ଃଖେର अେନକ ଦି ନ ବି ତିଗଲା, ମଁୁ ସବୁ ସହି ଲି େହେଲ ନି ରବ ରହୁଥିଲି
ନି ଜ କପାଳକୁ େଦାଷ େଦଉଥିଲି ଦି େନ େସ େମା ଚରି ତ!କୁ ଆେrପ କରି କଟାr କେଲ
ଯାହା ମଁୁ ଆଉ ସହି ପାରିଲି ନାହV ନି ଜର ଆତCअଭିମାନ ଓ ଆତCସାନକୁ ଆଘାତ
ବାଜି େଲ କି ଏ ସହି ବ? େସହି ଦିନ ମଁୁ ମନକୁ ଶeକରି ଘର ଛାଡ଼ି େଦଇ ଆସି ଲି କି  କଣ
କରି ବି କି ଛି ଭାବି ପାରୁନଥିଲି େଟ! ନେର ବସି ଲି ହରି ାର ଯି ବି ଆତCହତାର କଥା
ମନେର କି ଛି rଣପାଇଁ ଆସି ଥିଲା ସତ େହେଲ अପରାଧୀ ଭଳି ଲାଗିଲା େତଣୁ େସ ଭାବନା
ତାଗକରି ହରିାର ଯାଇ ସନାସି ନୀ େହାଇ ଶାlି େର ଜୀବନ ବି ତାଇବାର େଯାଜନା
କରିଲି 
େସହି େଟ! ନେର େମା ପାଖେର ବସି ଥିେଲ अବସରପ!ାm ଜଜ୍ अନୁ ଗ!ହ ନାରାୟଣ
ଶମା େମା ସହ ଏଣୁେତଣୁ ଗପି େସ ନି ଜ ଜୀବନର अେନକ अନୁ ଭୂ ତି ଶୁଣାଉଥିବା େବେଳ
ହଠାତ୍ ହୃଦଘାତର ଶୀକାର େହେଲ ମଁୁ ତା,ୁ ସାଥିେର େନଇ ହସପି ଟାଲ ଯାଇ ଚି କିା
ବବା କରାଇଲି  अେନକ ଦି ନ େସ େଚତାଶନ
ୂ  ରହି ବାପେର ଦି େନ ତା, େଚତା
େଫରିଲା େମାର ହରିାର ଯି ବା େଯାଜନାେର କି ଛି ବି ରାମ ଆସି ଯାଇଥିଲା ତା,ର
େସବାେର ଦି ନରାତି ଲାଗି ରହି ମଁୁ େମା ନି ଜ କଥା ଭୁ ଲି ଯାଇଥିଲି ତା, େଚତା
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େଫରି ବାପେର ପରିବାର େଲାକ,ୁ ଖବର େଦଇ ପାରିଲି  େସମାେନ ଆସି େଲ େମା
ଦାୟି ତ ସରିଲା େବାଲି ଭାବୁ ଥିଲି କି  ଜଜ୍ ଶମା େମାେତ ତା,ର ସାନ ଝି अ େବାଲି
ସମ\,ୁ ଜଣାଇେଲ ସମେ\ େମାେତ ଆନcେର ଗ!ହଣ କରି େନେଲ
ସୁ େହବାପେର ଜଜ, अନୁ େରାଧେର ମଁୁ େମା ଜୀବନର ସମ\ ଘଟଣା ତା,ୁ
ବୁ ଝାଇ କହି ଲି େସ ସବୁ ଶୁଣିବାପେର ଦୁ ଃଖ ପ!କଟ କରି ମଧତା କରି ବା ପାଇଁ ପ!\ାବ
େଦେଲ ମଁୁ ମନା କରି େଦଲି  ଆଉ େସ ଜୀବନକୁ େଫରିବାର େମାର େକୗଣସି अଭିପ!ାୟ
ନାହV େବାଲି ଜଣାଇେଦଲି  ସ"ୂ$ ସୁ େହବାପେର ତା, ସହ ମଁୁ ଜବଲପୁର ଆସି ଲି
ଏଠାେର ଦୁ ଇ ଏକର अpଳେର ତି ନିମହଲା ଘର ସଖେର ସୁରମ ବଗିଚା ପ!େତକ
ମହଲାେର अେନକ େକାଠରୀ େକବଳ ଉପର ମହଲାେର ଦୁ ଇଟି ହଲ୍ ତଳ ମହଲାେର
ଲାଇେବ! ରୀ, अଫିସ ଓ अତି ଥିମାନ, ରହି ବା କr ଜଜ ଶମା अବସର େନବାପବ
ୂ ର
 ୁ
ତା, ପତk ୀ, େଦହାl େହାଇ ସାରି ଥି ଲା ଏବଂ ତା, अନୁ େରାଧ ରrାକରି େସ ଏହି
ଘରଟିକୁ अନାଥାଶ!ମ କରି େଦଇଥିେଲ
ମଁୁ ଏଇ अନାଥାଶ!ମର ସମ\ ଦାୟି ତ ନି ଜ ଉପରକୁ େନଇଛି  ଯାହା ବି ଶ!|ା େସkହ
ପାଉଛି େସ ସବୁ େମା ବବହାର, କଥାବା[ା ଓ କାଯକୁ ଶଳତା େହତୁ ପାଉଛି  ଜଜ ଶମା
अେନକଥର େମାେତ କହି ଛlି ଚାଲ ତୁ ମ ସ ାମୀ, ପାଖକୁ ଯି ବା, ମଁୁ ବୁ ଝାଇେଦବି  େହେଲ
ମଁୁ ମନା କରି େଦଇଛି  େଶଷ ନି ଃଶାସ ପଯl ଶ!ୀ ଶମା େମାେତ अେନକଥର
ପ!ବ[ାଇଥିେଲ େହେଲ ମଁୁ ସାହାସ କରି ପାରି ଲି ନାହV ଏବଂ ଦି େନ େସ ଆରପାରି କୁ
ଚାଲି ଗେଲ େମା ନଁାେର ଏହି ଆଶ!ମଟି କରି େଦଇ ଗେଲ ତା, अେl ଏହି ଆଶ!ମଟି
ସ"ୂ$ ଭାବେର ମଁୁ ବୁ ଝୁଛି  ସବୁ କି ଛି ଠି କ୍ ଠାକ୍ ଚାଲି ଛି ଶେହରୁ अଧି କ ପି ଲା ଏଠି
ରହୁଛlି  ଶମାବାବୁ , ଝି अ ଜାଇଁ ମଝି େର ମଝି େର ଆସlି , ମଁୁ ବି େସମାନ, ସମ\
େଭାଜି ଭାତକୁ ଯାଉଛି  େସମାେନ ବ[ମାନ େମା ପରି ବାର”
ଗୀତା ନି ଜ କଥା କହି ବାପେର ପଚାରିଲି , “ଆଛା, ତୁ ଚାଲି ଆସି ବାପେର ଶଶୁରଘର
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େଲାକ େତାେତ ଆଉ େଖାଜି ନାହାlି ?”
ମଁୁ ଆସି ବାପେର େମା ଶଶୁର ବହୁତ ଖୁସି େହାଇଗେଲ କି  ପରି ବାରର ସାନ ଓ
ଆତCବଡ଼ି ମା ପାଇଁ େମା ନି ରୁ|ି

େହାଇଥିବାର ଏକ ରି େପାଟ୍ େପାଲି ସେର େଦଇଥିେଲ

ପେର େସ ଫାଇଲକୁ ବି େସ ହV ବc କରାଇେଦେଲ େବାଲି ଶୁଣିଲି େମା ଭାଇ େଯୗତୁ କ
ନି ଯ ାତନା ଦି ଆଯାଇ େମାେତ ହତା କରାଯାଇଛି େବାଲି କହି େମାକମା କରି ଥିଲା, କି 
ଶଶୁର, अଥବଳ ଆଗେର େସ ବା େକେତଦି ନ େଧୖ ଯ ଧରି ରହି ଥାlା?
ଆଉ େଗାପାଳ? େଗାପାଳ,୍ ଖବର ରଖିନୁ? େତା ପି ଲାପି ଲି?
ପି ଲାପି ଲି ତ ନଥିେଲ ହଁ , ଶୁଣିଲି େସ କାେଳ ପୁଣିଥେର ବି ବାହ କରି ଛlି  ବାପା,
ଇା ହି ସାବେର ମଁୁ ଆଉ େସ ବି ଷୟେର ଚି lା କରୁନି 
କି , େତାର ବି ତ ଜୀବନ अଛି ? ତୁ କାହVକି ପୁଣିଥେର ବି ବାହ କଲୁ ନାହV
ଏେତବଡ଼ ଜୀବନକୁ ଏକୁ ଟିଆ େକମି ତି କାଟିେହବ? ହୁଏତ ପୁଣି ବି ବାହ କରି ତୁ ସୁଖେର
ରହି ଥା
େସ ଟିେକ ହସି େଦଇ କହି ଲା, “ଏହାଠୁ अଧି କ ସୁଖ େକଉଁଠୁ ପାଇଥାlି ଭାଇ? ଏେବ
େମାର ଶେହ ପି ଲା େସମାନ, ସୁଖେଦଖିେଲ ମଁୁ ଖୁସି େହଉଛି  ଆଉ ନାରୀ ଜୀବନର
ସାଥକତା କଣ େକବଳ ବି ବାହ କରିବା ଆଉ ପି ଲା ଜନC କରି ବାେର ସୀମି ତ କି ଭାଇ? କି ଏ
ଜାଣିଛି େମାର ଦି ତୀୟ ବି ବାହ ପେର ବି େମା ଭାଗେର ଯଦି ଦୁ ଶା େଲଖାଥାଆlା!!!
ଏଠି ଥିବା ପି ଲାମାନ, ପାଇଁ ମଁୁ ମାଆ େମା ନି ଜ ସୁଖ ଚି lା କରି ଏେତ ପି ଲା,ୁ
ପୁଣିଥେର अନାଥ େକମି ତି କରି େଦଇଥାlି ?”
୨୧୭, େଭାଇନଗର
ବାୟାବାବା ମଠ େଲନ୍, ଭୁ ବେନଶର - ୭୫୧୦୨୨
ଭ!ାମଭାଷ : ୯୦୯୦୪୫୯୭୪୫
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େସୗcଯମୟୀ ଚିଲିକା
ସତବ! ତ ବାରିକ

ଭ!ମଣ କରି ବାକୁ ସମ\,ୁ ଭଲ ଲାେଗ େଯଉଁ ାନ ବି ଷୟେର ବହି ରୁ ପଢ଼ି ଛୁ କି ା
େଟଲି ଭିଜନେର େଦଖିଛୁ ଆମକୁ େସହି ାନକୁ ଯି ବାପାଇଁ ନି ୟ ଭାବେର ଇା ହୁଏ
ସମୟ ପରି ିତି अନୁ ସାେର ଆମର ଇା େକେବ େକେବ ସତ େହାଇଯାଏ ନୂ ଆ ାନ
େଦଖିବା ଓ ବୁ ଲି ବା କାହାର ଇା ନ ହୁଏ!
ନୂ ଆବଷ ପବ
ୂ ଦ
 ି ନ ଆେମ ଏକ େଯାଜନା ପ!\ୁତ କଲୁ  ବାପା,ୁ ଚି ଲିକା ଯି ବାପାଇଁ
ପ!\ାବ ଦି ଆଗଲା ଏହି ପ!\ାବଟି ସମ\, ମନକୁ ଛୁଇଁଲା ନୂ ଆବଷର ପ!ଥମ ଦି ନ
ସକାଳୁ ସକାଳୁ ଆେମ ଚି ଲିକା अଭିମୁେଖ ଯାତ!ା ଆର କରି ଲୁ ଆମ ଘରଠାରୁ ଚି ଲିକା
ପହpିବାପାଇଁ ଆମକୁ ଚାରିଘ¨ା ଲାଗିଗଲା ଚି ଲିକା କୂଳେର अେନକ େହାେଟଲ୍ ଓ
େରେ\ାରଁ ା ଥାଏ ଆେମ େସଠାେର ପ!ାତଃ େଭାଜନ ସାରି େଦଇ ମା’ କାଳି ଯାଇ, ଦଶନ
ପାଇଁ ଯି ବାକୁ ିର କଲୁ  େମାର ଭାଇ ସି ପୁ ଚି ଲିକାର େସୗcଯେର ବି େଭାର େହାଇ ନି ଜ
କାେମରାେର ପ!ତି ମୁହୂ[ର ଛବି ଉେ[ାଳନ କରି ଚାଲି ଥିଲା ଗଭୀର ହ! ଦର ବrେର
େମାଟର େବାଟେର ବସି ଆେମ ସବୁ ମcିର अଭିମୁେଖ ଯାଉଥାଉ ଚତୁ ପାଶେର ଘନ ନୀଳ
ଜଳରାଶି ଆମକୁ ବହୁତ ସୁcର ଦି ଶୁଥାଏ ଚି ଲିକାର େସୗcଯ अବ$ନୀୟ ଭଳି ପ!ତୀତ
େହଉଥାଏ
କି ଛି ଦୂ ରେର ଏକ ଧଳା ରdର ପାହାଡ଼ର ମୁxି େଦଖାଗଲା ଆମ ନାଆ
ଚଳାଉଥିବା ନାଉରୀଆ ଆମକୁ ଜଣାଇେଦଲା େଯ ବି ଭିନk ପ!କାରର ପrୀମାେନ େସଠାେର
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ବସି ବସି ମଳତାଗ କରୁଥିବା େହତୁ ତାହା ଧଳା େହାଇଯାଇଛି  େକହି ଜେଣ େସହି
ପାହାଡ଼ର ନଁା ଚେଢ଼ଇହଗା ପାହାଡ଼ େବାଲି ଜଣାଇେଦଲା ଏମି ତି अେନକ େଛାଟବଡ଼
ପାହାଡ଼ର ଉପରଭାଗ ଚି ଲିକାର ଜଳରାଶି େଦଇ ମଥା େଟକି ଥାlି , ଆଉ ଆମ ନାଆ ଆଗକୁ
ମାଡ଼ି ଚାଲି ଥାଏ अନତି ଦୂ ରେର ମା କାଳି ଯାଇ, ପୀଠ ଥିବା ପାହାଡ଼ ଆମକୁ
େଦଖାଗଲା ଦୂ ରରୁ ାନଟି ଏେତ ସୁcର ଦି ଶୁଥିଲା େଯ କହି େହବନାହV ଆମ ନାଆ
କାଳି ଯାଇ ପାହାଡ଼ ପାଖେର ପହpିଲା ଆେମ ସବୁ ଡdାରୁ ଓହ ାଇ ମcିର ଗଲୁ ଓ
ମାଆ, ଦଶନ କରି ବାପେର େଭାଗ ପ!ସାଦ ଲଗାଇ େସ ସବୁ ଖାଇଲୁ  ମcିର ଥିବା
ମୁxିଆ ପାହାଡ଼ ଚାରି ପାଖେର ବୁ ଲି ଆସି ବା ଭଳି ପଦଚଲା ରା\ାର ବବା େହାଇଥିଲା
ଚି ଲିକାେର ଡdା ଚଳାଉଥିବା ପ!ାୟ ପ!େତକ ନାଉରୀଆ,ର ମାଆ, ଉପେର ଖୁବ୍
ଭରସା ରହି ଛି ମାଆ,ୁ ସୁମନାସୀ ଦି ନ ଆର କରlି େସମାେନ େବାଲି ଆମ ନାଆର
ନାଉରୀଆ ଆମକୁ ଜଣାଇଥିଲା
କାଳି ଯାଇ ପାହାଡ଼େର କି ଛି ସମୟ ବି ତାଇବା ପେର ଆେମ େସଠାରୁ ଆଗକୁ अଗ!ସର
େହଲୁ  ଆମର ପରବ[ ୀ ଦଶନଳୀ ଥିଲା ନଳବଣ ଶୀତଦି େନ ଚି ଲିକାର ଏହି ାନକୁ
େଦଶ ବି େଦଶରୁ ଲr ଲr ପrୀ ଆସlି  ଏବଂ େସହି ପrୀମାନ,ୁ େଦଖିବାପାଇଁ ଉଭୟ
ରାଜ ଭିତର ଓ ବାହାରର ପଯଟକ ମାନ, ଭିଡ଼ ପରି ଲrିତ େହାଇଥାଏ अବଶ ଡdା
ଆମକୁ ନଳବଣର अତି ନି କଟକୁ େନଇଗଲା ନାହV କାରଣ ବଣ ବି ଭାଗ ାରା ଜାରୀ
କରାଯାଇଥିବା ନି ୟମେର ଏମି ତି କରି ବାକୁ ବାରଣ କରାଯାଇଥିଲା ତଥାପି କି ଛି ଦୂ ରେର
ଥାଇ ଚି ଲିକା ଉପେର ଶହ ଶହ ପrୀ େମଳି େଦଖିବା अତି ଆେମାଦକର େହାଇଥିଲା
ସତେର ଯାହା ଆେମ ପି ଲାଦି ନୁ ଶୁଣି ଆସି ଥିଲୁ ତାହା ସତ ଲାଗୁଥିଲା;
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ସୁcର ତୃ mିର अବସାଦ ନାହV,
େଯେତ େଦଖୁଥିେଲ ନୂ ଆ ଦି ଶୁଥାଇ
ନଳବଣ ଦଶନ ସାରି ବା ପେର ଆେମ କୂଳକୁ େଫରି ବା ନି [ି େନଇଥିଲୁ ଆମ
େଫରlା ବାଟେର ନାଉରୀଆ ଆମକୁ ଡଲଫିନ୍ ମାଛ େଦଖାଇବାର ପ!ତିଶୃତି େଦଇଥିଲା
କି  ଆେମ େଦଖି ପାରି ଲୁ ନାହV ଚି ଲିକା ଉପେର ାେନ ାେନ ବାଉଁଶ େପାତି ଦି ଆଯାଇ
ମାଛ ଚାଷ କରାଯି ବା େହତୁ ଏହି ଡଲଫିନ୍ ମାନ, ବି ଚରଣେର अସୁବିଧା େହଉଛି ଏବଂ
ଏମାନ, ସଂଖା ଦି ନକୁ ଦି ନ କମ େହବାେର ଲାଗିଛି अେନକ ାନେର ଚି ଲିକାକୁ େଘରି
ମଧେର ଛcି ଦି ଆଯାଇଛି ଯାହା ଆମକୁ ଆେଦୗ ଗ!ହଣୀୟ ଲାଗିଲା ନାହV
େସ ଯା େହଉ, ଛାତ!ଛାତ!ୀମାେନ अବସର ବି େନାଦନ ପାଇଁ ଭ!ମଣ କରି ବା ଉଚି ତ
ଏହା ାରା ନୂ ଆ ନୂ ଆ ାନ ମାନ, ବି ଷୟେର ଜାଣିବା ସହ ଆନc अନୁ ଭବ
କରି ପାରି େବ अଧି କାଂଶ ଶି rାନୁ -ାନ ଶୀତ ଦି ନମାନ,େର ବଣେଭାଜି ଆେୟାଜନ
କରlି , େସମାନ,ୁ अନୁ େରାଧ େସମାେନ अlତଃ ଛାତ!ଛାତ!ୀ ମାନ, ମଧେର େକୗତୁ ହଳ
ସୃ ି କର ଆମ ରାଜର अେନକ ଦଶନୀୟ ାନ अଛି େସ ସବୁ ାନ୍ ବୁ ଲାଇ େଦଖା
ଏହା ାରା ଆନc ସହ ାନ ଆହରଣର ସୁେଯାଗ ମି ଳିଥାଏ

ରାହାମା, ଜଗତସି ଂହପୁର ଜି ଲା, ଓଡ଼ି ଶା
ଭ!ାମଭାଷ : ୯୮୬୧୬୨୦୯୨୪
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ରଂଗମp ଓ ନାଟକର ଜନC ଜାତକ
अଧାପି କା ରhିତା ପାତ!

ନାଟକର ଜନCଲଗk ପରି ରଂଗମpର ଜନCଲଗk ଆଜି ମଧ ବି ବାଦମାନ ବି ଷୟ ମp
କzନା ବି ନା ନାଟକ ରଚନା ସବ ନୁ େହଁ  ରଂଗମp ନଥିେଲ ନାଟକ अଭିନୀତ
େହାଇପାେର ନାହV ନାଟକର ଜୀବନାସ ହୁଏ ମp ଉପେର ମpବି ନା ନାଟକ
ସାହି ତର अନାନ ବି ଭାଗ ଯଥା - ଗz, ଉପନାସ, ପ!ବfାଦି େହାଇପାେର ମାତ! ନାଟକ
ପଦବାଚ େହାଇପାେର ନାହV େତେବ ନାଟକ ରଚି ତ େହବା ସଂେଗ ସଂେଗ ରଂଗମpର
ପରି କzନା କରାଯାଇଛି , ଏକଥା ିର ନି ି l କାରଣ ନାଟକ ରଚି ତ େହାଇଥାଏ
अଭିନୟ ଉେଶେର ରdମpର ଆକାର ପ!କାର ଦୃ ି ରୁ ବହୁ ନାଟକାର, अେଲାଚକ
ତଥା ସମାେଲାଚକ ରଂଗମpର ବହୁ ସଂା ପ!ଦାନ କରି ଛlି 
ନାଟକ ରଚନା କରିବା ଏବଂ ସଫଳତାର ସହି ତ अଭିନୟ କରାଇବା ସମୟ ସାେପr
ଓ ବୟସାେପr େକବଳ େସତି କି ନୁ େହଁ ନି cାପ!ଶଂସାକୁ ମଥାପାତି ସହ କରି ବାର
rମତା ରହି ବା ଆବଶକ େତଣୁ ସାଥତାଗ ନକେଲ ନାଟକର ରଚନା କରି अଭିନୟ
କରାଇବା ସହଜ ହୁଏ ନାହV
ବା\ବେର ନାଟକ ସବୁ େବେଳ ରଂଗମp ସାେପr ରଂଗମp ନଥିେଲ अଭି ନୟ
ସଫଳ ହୁଏ ନାହV େତଣୁ ନାଟକ ରଚନା ସମୟେର ନାଟକାର ରଂଗମp ଉପେଯାଗୀ
ସଂଳାପ ସଂେଯାଜନା କରି ଥାଏ ନାଟକାର ମୁe ନୁ େହଁ  େତଣୁ େକେତ ଗୁଡ଼ିଏ
ନୀତି ନିୟମ ମଧେର ରହି ନାଟକାର ରଚନା କେର ମp ଉପେଯାଗୀ ନାଟକ ସz
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ସମୟ ମଧେର ଜୀବନକୁ ପ$
ୂ  ଭାବେର ଉପାପନା କରି ବା ସଂେଗ ସଂେଗ ମp
ଉପେଯାଗୀ ବି ଷୟକୁ ସଂେଯାଜନା କରି ଥାଏ ନାଟକାର
େଗାଟିଏ େଦଶ ଜାତି କୁ ମେନାରଂଜନ ଓ ଶି rା େଦବା େrତ!େର ରଂଗମpର ଭୂ ମିକା
अନସୀକାଯ େତଣୁ େଗାଟିଏ ସେଚତନ ଓ ସୁସଂୃତ େଦଶ ବା ଜାତି ରଂଗମp
ସ"କେର ସେଚତନ େହାଇଥାଏ ଏତଦ୍ ବତୀତ, ମp ସଫଳତା ଉପେର ନାଟ
ସଫଳତା ନି ଭର କରି ଥାଏ େତଣୁ ରଂଗମpର ଗୁରୁତ ସୀକାଯ ସଂୃତ ନାଟକାର
ଭରତମୁନି ତା, ସରଚି ତ ‘ନାଟଶା’େର ଏହି ରଂଗମp ସ"କେର ବି \ୃତ ଆେଲାଚନା
ପରି ସର ଭୁ e କରି ଛlି 
ବହୁବଷ ପେୂ ବ ଆମେଦଶ ରାଜା,ର ଶାସନାଧୀନ ଥିଲା ଏହି ରାଜାମାେନ ନୃ ତ,
ଗୀତ ସାdକୁ ନାଟ ଦଶନର ରୁଚି ରଖୁଥିେଲ ଏହାର ପ!ମାଣ ସରୂପ ହାତୀଗୁ"ା
ଶି ଳାେଲଖେର େଖାଦି ତ ଖାରେବଳ, ପ!ଚାର କି [ େତଣୁ ଆମ ନାଟପର"ରା ବହୁ
ପ!ାଚୀନ େବାଲି ଏହି ଶି ଳାେଲଖ ପ!ମାଣ ଦି ଏ ବହୁ ମଠ ଓ ମcିର ମାନ,େର ମଧ କି ଛି
କି ଛି ନାଟ अଭିନୟ ସଂ"କୀୟ ପ!ମାଣ ମି େଳ ବହୁ ପବ
ୂ ର
 ୁ ରଚି ତ ସଂୃତ ନାଟକଗୁଡିକ
ଏେବ ମଧ ପ!ମାଣ ସରୂପ ରହି ଛି େସହି ସବୁ ନାଟକଗୁଡିକ अଭିନୀତ େହାଇଥିବା
ନି ି ତ କାରଣ ନାଟରଚନା अଭିନୟ ଉେଶେର अଭିେପ!ତ ପବ
ୂ  କାଳେର ନାଟକ
ଗୁଡିକୁ ମଠ, ମcିର, ରାଜଦରବାର ମାନ,େର େହଉଥିବାରୁ କି ା ନାଟମxପ ଆଦି େର
ପରି େବଷିତ େହଉଥିବାରୁ ରଂଗମpର ପ!ମାଣ ମି ଳୁନାହV େତେବ ବି ଧିବ| ଭାବେର
ଆଧୁନିକ ରୀତି େର ରଂଗମp ପ!ତି-ା ହୁଏ ୧୮୭୫ ମସି ହାେର ନାଟକାର ଜଗେନCାହନ
ଲାଲ୍, ପ!େଚ ାେର ଏହି ରଂଗମp ‘ରାଧାକାl ରଂଗମp’ ନାମେର ପ!ତି ା ଲାଭ
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କେର ପରବ[ୀ ସମୟେର ବହୁ ରଂଗମp ମୁx େଟକି ଛି ନାଟକ ଦଶନର େଲାକପି!ୟତା
ସାdକୁ ସାମl ରାଜାମାନ,ର ଆଗ!ହ, अନୁ ଦାନ ଓ ବି ଶି

ବeିମାନ,ର ପ!େଚ ାେର

ବହୁ ରଂଗମp ସୃ ି େହାଇଥିଲା େସହି ସବୁ ରଂଗମpେର ନାଟକ अଭିନୟ େହାଇଥିବାର
ପ!ମାଣ ରହି ଛି ପରବ[ ୀ ସମୟେର ନାଟକର େଲାକପି!ୟତା କାରଣରୁ ୁଲ, କେଲଜ
ମାନ,େର ମଧ ନାଟ अଭିନି ତ େହବାର ପ!ମାଣ ରହି ଛି େତେବ ଆଧୁନିକ ଓଡ଼ି ଆ
ନାଟକେର ପ!ଥମ ପଯାୟେର ଜଗେନCାହନ ଲାଲ୍, ରାମଶ,ର ରାୟ, ହରି ହର ମି ଶ!,
ଭିକାରୀ ଚରଣ ପ*ନାୟକ, ବୀରବି କ!ମ େଦବ, ପଦCନାଭ ନାରାୟଣ େଦବ, ରାଧାେମାହନ
ରାେଜc! େଦବ, େଗାଦାବରୀଶ ମି ଶ!, ନାଟକ ରଚି ତ େହାଇ अଭିନୀତ େହାଇଥିଲା ନାଟ
ରଚନାର ଦି ତୀୟ ପ!ଯ ାୟେର ନାଟଭାରତୀ अଶି ନୀ କୁ ମାର େଘାଷ, କାଳୀ ଚରଣ
ପ*ନାୟକ, ନାଟକ ରଂଗମpିୟ େଲାକପି!ୟତା ଲାଭ କରିପାରି ଥିଲା
ରdମp ପରି ପ!ଥମ ଓଡ଼ି ଆ ନାଟକ କି ଏ? ଆଜି ମଧ ବି ବାଦମାନ ବି ଷୟ େହାଇ
ରହି ଛି ୧୮୩୪ ମସି ହାେର ଖଡ଼ଗା ପ!ସାଦ, ପଦCାବତୀ ହରଣ ନାଟକ, ୧୮୬୮ ମସି ହାେର
ରଘୁନାଥ ପରି ଛା, ‘େଗାପି ନାଥ ବଲ ଭ’ ନାଟକ, ୧୮୭୭ ମସି ହାେର ଜଗେନCାହନ ଲାଲ,
‘ବାବାଜୀ’ ନାଟକ, ୧୮୮୦ ମସି ହାେର ରାମଶ,ର ରାୟ, ‘କାଂଚି କାେବରୀ’ ନାଟକ ରଚି ତ
େହାଇ अଭିନୀତ େହାଇଥିବାର ପ!ମାଣ ରହି ଛି େତେବ

ଆଧୁନିକ ଓଡ଼ି ଆ ନାଟକ

ଭାବେର ‘ବାବାଜୀ’ ନାଟକକୁ େକେତଜଣ ଆେଲାଚକ ଗ!ହଣ କରୁଥିବା େବେଳ अନ
େକେତଜଣ ଆେଲାଚକ ମୁହଁ େଫରାଇ ନି अlି  ନି ମkେର ତାହା ଆେଲାଚନା କରାଗଲା
ଆଧୁନିକ ଓଡି ଆ ନାଟକର ଆଦ

ଓଁ କାର ଘେଟ

ଜଗେମାହନ ଲାଲ୍,

‘ବାବାଜୀ’ (୧୮୭୭) ନାଟକରୁ େସ ଏପରି ଜେଣ ନାଟକାର ଯାହା,

ନାଟକ ସମାଜ
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ସଂାର ପାଇଁ ବ|ପରି କର ତ°ାଳୀନ ସମାଜରୁ କୁ ସଂାର ଦୂ ର କରି ବା ଥିଲା ତା,ର
ମୁଖ ଉେଶ ସମାଜର ନାଲି ଆଖି ଓ ସମାେଲାଚନାକୁ େସ ଡରି ନଥିେଲ ‘ସତୀ’,
‘ପ!ୀତି ’ ଓ ‘ବୃ |ବି ବାହ’ ତା,ର अନ ତି େନାଟି ସମାଜ ସଂାର ମୂଳକ ନାଟକ କୁ ହାଯାଏ
ହଜାର ସଂରମୂଳକ ଭାଷଣେର େଯତି କି ସମାଜର ଉପକାର ହୁଏ େଗାଟିଏ ନାଟକ
ରଚନାେର ସମାଜର େସତି କି ଉପକାର ହୁଏ ତା, ନାଟକ େଦଖି େକେତଜଣ ମୁହଁ
େଫେରଇ େନଇଥିବା େବେଳ

େକେତଜଣ ବୁ ଝି ଥିେଲ ତା, ନାଟକର ମାମକ

ବା\ବତାକୁ  କୁ ସଂାର େକେତ େଯ ବି ଷାe ଓ ବି ପଦଜନକ େହାଇପାେର ତାହା अନୁ ଭବ
କରି ହୁଏ ଉପେରାe ନାଟକରୁ ତା, ନାଟକର ବd ଧମତା ଓ ସଂାର ମୂଳକ ସଂଳାପ
ଆଜି ମଧ ପାଠକ ଓ ଦଶକ ଚି [େର ଆେଲାଡନ ସୃ ି କେର ତା, ନାଟକଗୁଡିକ
ତ°ାଳୀନ ସମାଜର ବା\ବ ରୂପ ବା ସାମାଜି କ ଇତି ହାସ କହି େଲ अତୁ eି େହବନାହV
ଆଧୁନିକ ନାଟକର ବି କାଶ ପବେର ତା, ନାଟକ ପ!ଥମ ପଦଧନି
ବି ଭିନk

ପତ!ପତି! କା ଓ ବeିବି େଶଷ, ‘ବାବାଜୀ’ ନାଟକକୁ

ଆଧୁନିକ ଓଡି ଆ

ନାଟସାହି ତର ପ!ଥମ ନାଟକ ଭବେର ପ!ଚାର କରି ଛlି  ‘ଉ°ଳ ଦୀପି କା’ ଓ ‘ସାଦ
ବାହି କା’ ପତି! କା ଦୁ ଇଟି ଯଥାକ! େମ ମତେଦଇ େଲଖିଛlି - “ଓଡି ଆ ଭାଷାେର ଏପଯl
ନାଟକ ରଚନା େହାଇନଥିଲା ଏ ପୁ\କ ତହVେର ପ!ଥମ ଉଦମ अଟଇ ନାଟକର ଭାଷା
ଓ ରଚନା ଛଟା କି ପ!କାରର େହବ ଏସବୁ अତି ଚମ°ାର ରୂେପ ଗ!n କ[ା େଦଖାଇଛlି 
ଇଂଗ!ାଜୀ, ସଂୃତ ନାଟକର ଲrଣାନୁ ସାେର ଏହାକୁ ପ!ଥମ ନାଟକ େବାଲି ବାକୁ ମନ
ବଳୁ ନାହV ଏହାଦାରା ନାଟକର ବାଟ ଫିଟିଲା ଏଥର अନାନ କୃ ତବି ଦ ମାେନ ଏ
ପrେର ମନେଦେଲ अଚି େର ପ!କୃତ ନାଟକ ଓଡି ଆ ଭାଷାେର ବାହାରି ପାେର” (ଉ°ଳ
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ଦୀପି କା)
“ଜଗେନCାହନ ବାବୁ ପ!ଥେମ ଆମାନ,ୁ ଆଶାରୁ अଧି କ ନାଟକ ଖxିକ ପ!ଦାନ
କେଲ ଏଥି ନି ମେl ଆେମାେନ ତାହା,ୁ ଧନବାଦ ଜଣାଉଚୁ ” (ସାଦ ବାହି କା)
ତ°ାଳୀନ ସମୟେର ବହୁ ବାଦବି ବାଦ ସେ[ ‘ବାବାଜୀ’ ନାଟକ ଆଧୁନିକ ଓଡି ଆ
ନାଟକର େଗୗରବ ଆସନର अଧି କାରୀ ନାଟକାର େଗାପାଳ େଛାଟରାୟ, ମତେର“ଆମର ପ!ଥମ ‘ବାବାଜୀ’ ନାଟକ କେ¨େ"ାରାରୀ ବା ସମସାମୟି କ ଥିମ୍ अବଲନେର
ରଚି ତ ଏକ ନାଟକ ଯାହାକୁ ଆେମ ସାମାଜି କ ନାଟକ େବାଲି କହୁଛୁ” (୨)
ବାବାଜୀ ନାଟକ ସମାଜର େକେତକ ଦି ଗପ!ତି ଗୁରୁତ ଆେରାପ କରିଛି  ଯଥାସମାଜ ସଂାର ଉପେର ଗୁରୁତ, ସାଧୁ, ସନାସୀ ଓ ଭxବାବା ମାନ,ର ପ!କୃତ ସରୂପ
ଉ¸ାଟନ, ଡାହାଣୀ ଭୂ ତ, ଗୁଣିଗାେରଡି ଓ ମଦପାନର କୁ ପ!ଭାବ ାନ ପାଇଛି 
ପା ାତ ଶି rା ଓ ସଂୃତି ର ପ!ସାର େଯାଗୁ ଜନଜୀବନେର େଦଖାେଦଇଥିଲା
ପା ାତ

ଚଳଣୀର

ସଭାବ

ଭ! ାଚାର

ଓ

ମଦପାନ

ସମାଜକୁ

ନ

ଭ!

କରି େଦଇଥିଲା ଏହି ‘ବାବାଜୀ’ ଉe ଭି[ିଭୂ ମି ଉପେର ରଚି ତ େହାଇ ସମାଜ ସଂାର ଓ
ପା ାତ ପ!ଭାବକୁ {

କରିଥିଲା େସଦି ନ ଫକୀରେମାହନ ମଧ ପା ାତ ଶି rା ଓ

ସଂୃତି ର ପ!ଭାବ ଦଶାଇବାକୁ ଯାଇ େଲଖିଥିେଲ“ସାେହବୀ େପାଷାକ େକହୁ अବା ପି fି
ସସିC େତ କହଇ ବ,ା ବ,ା ହି cୀ 
ଥେର ଥେର କାଶି ସାେହବୀ ଠାଣିେର
େପାଛlି ବଦନ େରାମାଲ କାନି େର
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ପ!କଟଇ ପର
ୂ ା ସାେହବୀପଣିଆ
ଫରକଟା େଗାେଡ ହୁଏ ଫୁଣି ଠି ଆ ”
(ଦରବାର)
ଗ!ାମ

ଜୀବନର

अତା

ଓ

अf

ବି ଶାସ

ଦୂ ର

କରି ବା

ସଂେଗ

ସଂେଗ

ମେନାରhନଧମୀ ସଂଳାପର ସଂେଯାଜନା ନାଟକ ଆହୁରି ସC ତି ମଧୁର ତଥା ହାସରସାତCକ
କରି ପାରି ଛି
ନାଟ ସଂଳାପ ଦୃ ି ରୁ ‘ବାବାଜୀ’ ନାଟକ ଏକ ବି ଫଳ ପ!ୟାସ କହି େଲ अତୁ eି େହବ
ନାହV କାରଣ ସମାଜ ସଂାରର ପ!ୟାସ ନାଟକେର ଆରରୁ େଶଷ ପଯl ଗତି କରି ବା
ସଂେଗ ସଂେଗ ପ!ଚାର ନାଟକଟିକୁ ଧମୀ କରି ପକାଇଛି  ଲାଲ୍,ର ଦି ତୀୟ ନାଟକ ‘ସତୀ’
ମଧ ସାମାଜି କ, ରାଜେନୖ ତିକ, ଧାମକ, ତଥା अfବି ଶାସର କୁ ପରି ଣାମକୁ ସୂଚାଇେଦବାର
ପ!ୟାସ କରାଯାଇଛି 
ନାଟସୃ ି ଦୃ ି ରୁ ‘ବାବାଜୀ’ ନାଟକ अେପrା ‘ସତୀ’ ନାଟକ ସଫଳତା ଲାଭ
କରି ଛି ଏହି ନାଟ ସଫଳତା ବି ଷୟେର ମତେଦଇ େହମl କୁ ମାର ଦାଶ େଲଖି ଛlି ‘ସତୀ’ ନାଟକ େହଉଛି ତା,ର ନାଟପ!ାଣତାର ଏକ ସଳ ଦୃ

ାl େଯଉଁମାେନ ଇତି

ପବ
ୂ ର
 ୁ ଲାଲ ମହାଶୟ ନାଟକ େଲଖି ବା ଜାଣlି ନାହV େବାଲି अଭିେଯାଗ କରି ଥିେଲ, ଏହା
ଥିଲା େସମାନ, ପାଇଁ ଏକ ଜବାବ େସଥିେର ନାଟକାର ଓଡି ଆର େଯଉଁ ଭି [ି ାପନ
କରି ଥିେଲ, ତାହା ତା,ର ସମସାମୟି କ ନାଟକାର ମାେନ ତ ଦୂ ରର କଥା, ଏ କାଳର
ନାଟକାର ମାେନ ମଧ ତା,ୁ ଏଡାଇ ଯାଇ ପାରି ନାହାlି  (୩ )
ଜଗେମାହନ ଲାଲାଂକ ପେର ରାମଶ,ର ରାୟ, ନାଟକ ସୃ ି ଓଡି ଆ ନାଟକ
ରଚନାର अଭାବକୁ ଦୂ ର କରି ବାେର ସrମ ହୁଏ ଐତି ହାସି କ, କାzନି କ, େପୖ ାରାଣିକ,
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ସାମାଜି କ ବି ଷୟକୁ େନଇ ସବେମାଟ ୧୪ ଖx ନାଟକ େସ େଲଖି ଛlି 
୧୮୮୦ ମସି ହାେର,

ରାମଶଂକର ରାୟ କାଂଚି କାେବରୀ ନାଟକ େଲଖି अଭି ନୟ

କେଲ ମାତ! ଏହା ୧୮୮୨ ମସି ହା अଗ

ମାସ ୧୨ ତାରି ଖ ଦି ନ ପୁ\କ ଆକାେର

ପ!କାଶି ତ େହଲା ଇତି ହାସର ଘଟଣାକୁ

େନଇ ନାଟକ ରଚନା କରି ବାେର େସ

ନବଜାଗରାଣର ଆେଲାକବ[କା କହି େଲ अତୁ eି େହବନାହV କାpିକାେବରୀ ନାଟକର
‘ପରି ଭାଷା’େର ନାଟକାର ରାମଶ,ର େଲଖିଛlି - “କାpିअଭିଯାନ ବି ଷୟ େକୖ ାଣସି
ପୁରାଣେର

ବ$ନା

କରାଯାଇ

ନାହV

ଏହା

ପୁରୁେଷା[ମ

ଦାସ,ର

ଓଡି ଆ

‘କାpିକାେବରୀ’ (େଷାଡଶ / ସmଦଶ ଶତାୀ) ଓ ରdଲାଲ ବେcାପାଧାୟ, ରଚି ତ
ବdଳା କାpିକାେବରୀ କାବ (ଖ!:୧୮୮୦)େର ବ$ନା କରାଯାଇଛି  ଦାସ ସୁଆର,
କମଳା େଲ ପଜ
ୂ ା ଓ େସଥିପାଇଁ କାରାରୁ| େହବା, ରାଜା,ର ସ ପkାେଦଶ ଓ
ଦାସସୁଆର,ୁ ମୁeି ପ!ଦାନ, ଜଗନk ାଥ ଓ ବଳଭଦ! ,ର अଶାେରାହଣ ପବ
ୂ କ
 କାpିଯାତ!ା,
ମାଣିକଠାରୁ ଦଧି ପାନ, ମାଣିକପାଟଣା ାପନ, ଭx ଗେଣଶ ଓ ସାrୀ େଗାପୀନାଥ,ୁ ପୁରୀ
ଆନୟନ, ଚxାଳକୁ ପଦCାବତୀ ପ!ଦାନ ଆେଦଶ, ରଥଯାତ!ା ଦି ନ େଛରାପହଁ ରା େବେଳ
ମiୀ,ର ନି େଶେର କାpିରାଜେଜମା ଗଜପତି ,ୁ ବରମାଲ अପଣ କରି ବା ଘଟଣା
ପୁରୁେଷା[ମ ଦାସ,ର କାpିକାେବରୀରୁ ସଂଗୃହୀତ ଏଠାେର ଉେଲ} େଖଯାଗ େଯ ସାrି
େଗାପୀନାଥ ପ!ଥେମ କଟକେର ଥିେଲ ଏବଂ ମୁସଲମାନ ଆକ! ମଣ େଯଁାଗୁ କଟକରୁ ପୁରୀ
ଜି ଲ}ାର ସତବାଦୀ ଗ!ାମକୁ ାନାlରି ତ େହେଲ”(୪ )
ଇତି ହାସ

ଘଟଣା

ସାdକୁ

ଆଧୁନିକ

େଶୖ ଳୀେର

ସତi

ନାଟକ

ସୃ ି େର

କାଂଚି କାେବରୀ ନାଟକ ପ!ଥମ ଏହା ପ!ଥମ ନାଟକ େଗୖାରବେର େଗୖାରବାନି ତ େହବାେର
ମତେଦୖ ଧ ଥିେଲ ମଧ ପ!ଥମ ଐତି ହାସି କ ନାଟକର େଗୗରବାଳ ମୁକୁଟ କାଂଚି କାେବରୀ
ହV ପି fିଛି  ଫକି ରେମାହନ, ‘ଉ°ଳ ଭ!ମଣ’ ଗ!nେର େଲଖିଛlି - “େହ ରାମଶ,ର େମା
ମାନୁ ଛି ମନକୁ ,
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େହାଇପାର ଭାଇ ତୁ େ ଗଉରୀ ପଛକୁ 
ଓଡି ଆ ନାଟକ ଆଉ ନେଭଲର େଲଖା,
ପ!ଥମେର ତୁ ଠାେର ଗଲାସି ନା େଦଖା ”( ୫)
ଗିରିଜାଶ,ର ରାୟ, ‘ଓଡି ଆ ନାଟକଳା’ ଗ!nେର, ଫକି ରେମାହନ, ‘ଉ°ଳ
ଭ!ମଣଂ’ ଗ!nେର, ଜାନକୀବହ ବ ଓ ପି!ୟରଂଜନ େସନ୍ ଆଦି ବି ଶି

ସମାେଲାଚକଗଣ

ରାମଶଂକର ରାୟ,ୁ ପ!ଥମ ନାଟକାରର େଗୖାରବ ପ!ଦାନ କରି ଛlି 
‘କାଂଚି କାବରରୀ’
ଇତି ହାସର

ଏକ

ନାଟକ ଏକ ନୂ ତନ ସାଂୃତି କ େଚତନାର ବାତାବହ ଉ°ଳ

େଗୖାରବମୟ

ବି ଷୟକୁ

େନଇ

ଏହା

अନୁ ରଣିତ

େହାଇଛି 

‘କାଂଚି କାେବରୀ’ ନାଟକକୁ ଆଜି ୧୩୫ ବଷ अତି କ!ମ େହାଇଗଲାଣି  ଇତି ମଧେର
अେନକ ଐତି ହାସି କ ନାଟକ ରଚି ତ େହାଇ ସାରି ଛି ମାତ! କାଂଚି କାେବରୀର ାନ अrୁ$
ରହି ଛି ତ°ାଳୀନ ସମୟେର ଓଡି ଶା ପରାଧୀନ ଥିଲା ଇଂେରଜ ସରକାର, अନାୟ
अତାଚାର ସାଂଗକୁ ଖାଦାଭାବ, ଶି ଷାର अଭାବ, ଦୁ ଭ r ଫଳେର ଓଡି ଶାର େମରୁଦx
ଭାଂଗି ପଡି ଥିଲା ଏହି ପରି ଏକ ଜଟିଳ ସମୟେର ‘କାଂଚି କାେବରୀ’ର ଆବ ଭାବ
େଦଶବାସୀ, ମନେର େଗୖାରବାନି ତ ମେନାଭାବ ଜାଗ!ତ କରିବା ସଂେଗ ସଂେଗ
ବୀରତପ୍$
ୂ  ଭାବଧାରା ପ!େତକ ଦଶକକୁ ପ!ଭାବି ତ କେର ପୁରୁେଷା[ମ େଦବ, କାଂଚି
ବି ଜୟ ଓଡି ଶା ଇତି ହାସେର ଏକ େରାମାଂଚକର ବି ଷୟ ଏହି ବି ଷୟକୁ େନଇ ନାଟକ
ରଚନା ଓ ପରି େବଷଣ େବଶ୍ ସଫଳ େହାଇପାରି ଛି
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କମଜୀବି ସମାଜେସବୀ ଇଂ େଗାପାଳକୃ q େବେହରା
ଡµର ଲrC ଣ ସାହୁ

କମହV

ଜୀବନର

ମାନଦx ଓ ମାନବ େସବାହV ମାଧବ େସବା। ଏହି କମ ଓ

େସବାକୁ ଜୀବନର ବ! ତ ରୂେପ ଧାରଣ କରି ଆସି ଥିବା ପ!ଖାତ ରା\ା ଓ ଗୃହନି ମା ନ ଯiୀ
ବି େଶଷ ଇଂଜି ନିୟର େଗାପାଳ କୃ q େବେହରା ଆଜି ସମ\, ପ!ଶଂସାର ପାତ! ପାଲଟି
ଯାଇଛlି , ଜେଣ କମୀେଯାଗୀ ଓ ସମାଜେସବୀ अସାଧାରଣ େସkହୀ ମଣିଷଟିଏ। ବାଲି ,
େଗାଡି , ଢି ମା, ଲୁ ହାଛଡ, ସି େମ¨ କଂକି! ଟ୍ ଭିତେର ନି ତି େପଶି େହାଇଥିବା ମଣିଷଟିର
ହୃଦୟ େକେତ େକାମଳ, ଉଦାର େଯ ତା, ସଂ{ଶେର ଆସି ଛି େସହି ବୁ ଝି ଛି, ହୃଦୟେର
ଭଲ ପାଇବାର ମଧୁରତା, ଭାଷାେର ଗୁରୁଗୀର କାଯ କରି ବାର ସତତା, ଆଖିର
ଆଖିଏ ଦୃ ଢ ସଂକz ଇାଶeିର ମାଦକତା, ବବହାରେର ଚଟୁ ଳ ରସି କତା ପ$
ୂ 
ସºମତା, ଚାଲି ର ଠାଣିେର ରାଜକୀୟତାର ପରି ପାଟୀ ଫୁଟି ଉଠୁ ଥିବା ଏହି ମହାନ୍
ବeି, ଜନC ୨୯ େସେ»ର ୧୯୪୦ ମସି ହା କଟକ ଝାhିରି ମଂଗଳାେର ପୁଣ
 ଦୃ ଲଭ େବେହରା, ମାତା ସଗତ
 ା ଲrCୀ େଦବୀ,ର
ପବି ତ! ାନେର। ପି ତା ସଗତ
େସ

ଥିେଲ

अଳି अଳ

େଜ- ସଂତାନ।

ପି ତା

ଦୃ ଲଭ େବେହରା େସ ସମୟେର

େକାଠାବାଡି ନି ମା ଣ କାଯେର ସୁନାମ अଜନ କରି ଥିବାରୁ ପି ଲାଟି େବଳୁ େବାଧହୁଏ
େଗାପାଳ ବାବୁ , ଉପେର ପି ତା, ପ!ଭାବ ପଡି ଥିଲା, ଯାହା ତା,ୁ ଭବି ଷତେର ଜେଣ
ସୁଦr ଇଂଜି ନିୟର କରି ଗଢି େତାଳି ଲା। େସଦି ନର େସହି ଚପଳମତି ବାଳକ ଚାହାଳୀ
ପାଠ େଶଷକରି ରାଜବଗିଚା ମଧ ଇଂରାଜୀ ବି ଦାଳୟେର ପାଠାର କରି ଥିେଲ, ପେର
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କେଲଜି ଏଟ୍ ୁଲେର ମାଟ! ି କ୍ ଶି rା ସାରି अଧୁନା ବି ଶବିଦାଳୟ ମାନତା ଲାଭ
କରି ଥିବା େରେଭନ୍ସା ମହାବି ଦାଳୟ ଆଇ.ଏସି କୃ ତି ତର ସହ ପାଶ୍ କେଲ
ଇଂଜି ନିୟର ଶି rା ଲାଭ ୟୁନିଭରସି ଟ୍ କେଲଜ अଫ ଇଂଜି ନିୟରି ଂ ବୁ ଲାେର ବି .େଟକ୍
ସାନର ସହ ସଫଳତା ପାଇଥିେଲ ଓ େସଇ ବଷ ୧୯୬୨େର କମମୟ ଜୀବନ େrତ!େର
ପାଦ ରଖିେଲ, ସବପ!ଥେମ ଓଡି ଶା ସରକାର, अଧି ନେର ଆସି ା¨ ଇଂଜି ନିୟର ପ[
ୂ 
ବି ଭାଗେର ଚାକି ରୀ ଆର କରିଥିେଲ, େସଥିେଲ ତା, अଂଚଳର ପ!ଥମ ଇଂଜି ନିୟର।
ବାପା ଓ ମାତା, ଦୂ ରଦୃ -ି େଯାଗୁହV ତାହା ସବ େହାଇଥିବା େସ ସୀକାର କରlି ।
ଗତି ମୁଖର ସମୟର ଚକ! ତେଳ ମଣି ଷ ବହୁ ଘାତ ପ!ତିଘାତ ମଧ େଦଇ ଆଗକୁ
ଚାେଲ। କି  ସମେ\ େସହି ସମୟର ଝଡଝଞାକୁ ସାମନା କରି ପାରlି ନାହV। େଯ କେର,
େସ େହଉଛlି , ପ!କୃତେର अଭି, ପ!ଭାବଶାଳୀ, ସବଶeିମାନ େଶ!- ମଣିଷ। ଇଂଜି ନିୟର
େଗାପାଳ ବାବୁ େସମାନଂକ ମଧରୁ ଜେଣ, ଚାକି ରି କାଳ ମଧେର ଓ ପେର ବି ଭିନk
ପଦପଦବୀେର

ନି ଜର

କମନି-ା,

କ[ବ

ପରାୟଣତା

ଓ

ପେରାପକାର ଜୀବନ

ବି ତାଇ ଚାଲି ଛlି । ପ!ଥେମ ଆସି ା¨ ଇଂଜି ନିୟର ଭାେବ କାଯଭାର ଗ!ହଣ କରି
େଶଷେର
ସରକାର,

ଚି ଫ

ଇଂଜି ନିୟର

अଧି ନେର)ରୁ

(ମୂଖ ଯiୀ)

अବସର

େନଇ

ପ[
ୂ 

ଓ

େକେବ

େକାଠାବାଡି
ଥକି

ବି ଭାଗ(ଓଡି ଶା

ପଡି ନାହାlି । ତା,ର

ଦrତା, କ[ବ ନି -ା ତା,ୁ ତା, କମେର अଦାବଧି କାଯେର ବାfି ରଖିଛି।
ପ!ାୟତଃ ପଚାଶ ବଷରୁ अଧି କ ସମୟ ପ[
ୂ  ବି ଭାଗର ଯiୀ ଭାବେର ସଂପୃe
ରହି ଆସି ଥିବା ଏହି ମହାନ୍ ବeି ଏେବ ବି ଜେଣ କନ୍ସଲଟା¨ (ଉପେଦ ା)
ଭାବେର କାଯରତ अଛlି । ତା,ର ପ!ମୁଖ अବଦାନ ଗୁଡିକ ପ!ତି ଦୃ ି େଦେଲ
ଆହାନ ଇ-ପତି! କା ସ"ୂ $ ନି ଃଶୁ' ବି ତରଣ େହତୁ ଡା େଜାତି ପ!ସାଦ ପ*ନାୟକ, ାରା ପ!ତି-ିତ ଓ ପ!କାଶି ତ | Aahwaan.com | 67

ାଦଶ ବଷ, ଏକାଦଶ ସଂଖା, ଡି େସର ୨୦୧୭

ବି ସCୟ

ଲାେଗ।

Download Magazine from www.aahwaan.com

ସାଧୀନତା ପରବ[ୀ ସମୟେର

ପ!ଥମ

ବି! ଜ୍ କାଳି ଆବୁ ଦା ଠାରୁ

ଆରକରି अନ ସାତଟି ବି! ଜର ପ}ାନି ଂ ଓ ନି ମା ଣ, ଲୁ ଣାନଦୀ ଉପେର ଇ େକା
େରଳବାଇର

ବି! ଜ,

ପାରାଦୀପ

ହରିଦାସପୁର

େରଳଲି ,୍,

କଟକ-ପାରାୀ କଂକି! ଟ୍

େରାଡ୍ ଓ ଧେବଶର ଝୂଲlା ବି! ଜ୍ ଆଦି ତା, ଦrତାର ପ!ମାଣ ଦି ଏ। ବ[ମାନ
ମହାନଦୀ ଉପେର ଚହଟାଠାେର ନି ମା ଣଧୀନ ବି! ଜର କନ୍ସଲଟା¨ (ଉପେଦ ା ଯiୀ)
ଇଂଜି ନିୟର ବି େଶଷ ଭାବେର କାଯରତ ଓ

ନାବାଡ୍ ବା,ର ମଧ

ବି େଶଷ

ଉପେଦ ା (କନ୍ସଲଟା¨) ଭାବେର अବାପି ତ अଛlି ।
େକୗଣସି ବeିଠାରୁ

େଯ େକୗଣସି କାମ ହାସଲ କରିବାର ଏକମାତ! ଉପାୟ

େସହି ବeି ମନେର େସହି କାମ କରି ବା ପାଇଁ ସତଃ ପ!ବୃ[ି ଜାଗ!ତ କରାଇବା,
େଗାପାଳବାବୁ , ପାଖେର ଏହା ଏକ ବି ରାଟ अ, ଯାହାକି अତି ସହଜେର ତା,
अଧୀନ କମଚାରୀ, ଠାରୁ କାଯ କରାଇ େନଉଥିେଲ । ମହୁ ଯଦି ସଂଗ!ହ
କରି ବାକୁ ଇା ମହୁେଫଣାକୁ େଗାଇଠା ମାରି ବା अନୁ ଚି ତ । େଲାକମାନ, ମନେର
ଉାହ ସୃ ି କରିବା ଶeିକୁ ବଡଗୁଣ
କରି

େବାଲି ଭାବlି , ତାକୁ ପ!ଶଂସା ଓ

ଊାହି ତ

ତା'ର अlନ ହିତ ଶeିର ବି କାଶ ଘଟାଇ ସଫଳତାର ଶୀଷେର ପହଂଚାଇ

େଦବାର କଳା େକୗଶଳ ତା,ୁ

େବଶ୍ ଜଣାଥିବାରୁ, େସ ସମ\, ପି!ୟପାତ! अତି

ଆପଣାର ମଣିଷଟିଏ अଟlି ।
ସୁଦୂର ଜମାନେର ରହି ଥିବା ପ!ଖାତ ଇଂଜି ନିୟର, ଓଡି ଆ

ସଂୃତି ର ରrକ,

ଓଡି ଆ ପରି ପାଟିକୁ, ନି ଜ ଜନC ମାଟିକୁ ପ!ାଣ ଭରି ଭଲ ପାଉଥିବା

ଖାତନାମା

େଲଖକ, ସୁବeା ଡµର ରାେଜc! ନାରାୟଣ ଦାସ ତା,ର ପରମ ବfୁ ,

ବfୁ ,
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ଦୃ ି େର େସ େହଉଛlି ମହାନଦୀ ବି ହାରର ଗାfି । ସତେର ଗାfି ଦଶନେର
େଗାପାଳବାବୁ

ସମାଜ

େସବାେର

अନୁ ପ!ାଣିତ

।

ସତ,

ଧମ,

ସମୟାନୁ ବ! ତୀତା

ମଧେର ସଦା େସ ନି ମଗk ।
କଟକ ମହାନଦୀ ବି ହାର େସୗcଯ କରଣ ଦି ଗେର ପ!ୟାସୀ । ବି େଶଷତଃ
ରା\ାକଡ ବୃ rେରାପଣ, ଜଗନk ାଥ ମcିର, ମdଲା ମcିର, ରାଧାକୃ q ଆଦି ବି ଭିନk
ମcିର ନି ମା ଣ, ବି ଭିନk ାନେର ମଧୁସଦ
ୂ ନ, େଗାପବଂଧୁ ଆଦି ମହାପୁରୁଷ ମାନଂକ
ପ!ତିମ[
ୂ ୀ ାପନ, େପନସନ େଭାଗି, ସଂଘ ଗଠନ, ମହାନଦୀ ବି ହାର ରଥଯାତ!ାର
ପରି ଚାଳନା, ମହାନଦୀ େଭ ି ଭାଲ୍,

ସାଂୃତି କ ମହ ାର କାଯର

ସୁସଂପାଦନ,

ବି ଭିନk ଶି rାନୁ -ାନ ବି କାଶ, ମହାନଦୀ ବି ହାର ମହି ଳା ମହାବି ଦାଳୟର ସବାdୀନ
ଉନk ତି

ପ!େତକ

େrତ!େର

ତା,ର

अବଦାନ,

ଉପିତି ,

ପରାମଶ,

ହାତ{ଶ,

ପୃ-େପାଷକତା, ଦାନ, ଦାୟି ତ େବାଧତାକୁ େଦଖିେଲ ବି ସCୟ ଲାେଗ । ମହାନଦୀ
ବି ହାର

अଂଚଳ

େକବଳ

େଦଖାଇ ଆସି ଛlି ।
ବି ଭିନk

अନୁ -ାନକୁ

ନୁ େହଁ ,

ପାଖାପାଖି

ପ!େତକ

अଂଚଳେର

ବଦାନତା

େସ େଭାଗେର ନୁ େହଁ ତାଗେର ବ! ତୀ ; ମହାନଦୀ ବି ହାରର
ମୁe

ହ\େର

ଦାନ କରି

ଚାଲି ଥିବା ଏହି

ମହାନ୍ ତାଗୀ

ପୁରୁଷଂକ େଶଷ ଇା ଓ ସଂକz ନି ଜ ବାସ ଭବନକୁ ମୃତୁ ପେର ମହାନଦୀ
ବି ହାର ମହି ଳା ମହାବି ଦାଳକୁ

ଦାନ କରି ବାର ଦୃ ଢ ସଂକz କରି ଥିବା

ଦୁ ଇ ସୁେଯାଗ ପୁତ! ଓ କନାକୁ ଜଣାଇଛlି ,

କଥା

ତା,ର ଏଦାନେର ମହାବି ଦାଳୟର

ଏକଛାତ!ୀ ନି ବାସ (ହେ ଲ) େହବ, ଏମହାନ୍ ଦାନ ନି କଟେର ଏ अଂଚଳ ତଥା
ମହାବି ଦାଳୟ ଋଣୀ ଓ ତା, ନାମେର ଛାତ!ୀ ନି ବାସ ନାମା,ିତ କରାଯି ବାେର ମଁୁ
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ଆଶାବାଦୀ ।
ଇା

ଓ

ପ!ୟାସର

େସ

ମଣିଷଟିଏ

ସଫଳକାମୀ

।

େଯ

{ ବାଦୀ

अନମାନ, ମେନାଭାବକୁ ଜାଣି ପାରlି , େସହି अନୁ ସାେର କାଯ କରlି , ନି ଜ
ଭବି ଷତ

ଉପେର

ଚି lିତ

କାଯେର ସଫଳ ହୁअlି ,
ପୁରୁଷ,

ପରିବାରେର

େହବାକୁ

େକେବ

ପେଡ

େସଭଳି େଗାପାଳ ବାବୁ

ନାହV ।

େସହV

େrତ!େର ସଫଳକାମୀ

ସବୁ

ପୁତ! ଓ ଏକମାତ! ସୁକନା,

ଦୁ ଇ ସୁେଯାଗ

ସକଳ

ସଫଳ

ପି ତା, ଧମପରାୟଣା ପତk ୀ େଶୖ ଳବାଳା, ସଫଳ ପତି ।
ମହାନଦୀ ବି ହାରେର ବି ଭିନk ସମୟେର ନାନା ସମସାକୁ େନଇ ବାଦ ବି ବାଦ
ସୃ ି

ହୁଏ । ତାର ସମାfନର ବାଟ ତା, ପାଖେର ଥାଏ; ନି cା, अପବାଦକୁ

ଖାତି ର ନାହV, େଯ େକୗଣସି େଲାକ ବି ସମାେଲାଚନା କରି ପାେର, ନି cା, अଭିେଯାଗ
ଆଣିପାେର,

ମୂଖ 

େଲାକମାନ, ଭିତରୁ अେନକ େସପରି କରlି , କି  rମା

େଦବାକୁ େହେଲ ଚରି ତ!, ନି -ା, ଆତC ସଂଯମ ଆବଶକ, ଯାହା େଗାପାଳ ବାବୁ ,
ଠାେର

େଦଖିବାକୁ

ମି େଳ

।

ଜେଣ

ବeିତ

ବଡ

ସଂପନk

େଲାକ

େଛାଟ

େଲାକମାନ, ସହ କି ପରି ବବହାର କରlି , ତାହା ଦାରାହV ତା,ର ବଡେଲାକ
ପଣିଆ

ଜଣାପେଡ

।

ଦାରି କାର ପି!ୟ :
େକାଠାବାଡି

ବି ଭାଗର,

ଦାପରର
େସଭଳି
ଏଜାତୀୟ

କୃ q

ଥିେଲ

େଗାପର,

େଗାପାଳ କୃ q େହଉଛlି
ସଂୃତି

ଓ

ଇତି ହାସର,

ମଥୁରାର,

ହ\ିନାର,

ଏ େଦଶରାଜ ପ[
ୂ 
ଜାତି ର,

ମହାନଦୀ

ବି ହାରର, ସକଳ अନୁ -ାନର ପି!ୟ, ସକେଳ ତା,ର କମ, ଧମ, ଦାନ, େସବା
ପାଇଁ ଭଲ ପାଆlି ।
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ପଥ ବହୁ ଦୂ ର

ଆହୁରି େକେତ େଯ ବାକି
ଚାଲି ବି ଚାଲି ବି

ନପଡି ବି

ଥକି

ବୁ ଜି ବା ଆଗରୁ ଆଖି ।"
ଏହି

ସଂକzେର

ବ! ତୀ

େଗାପାଳ

ବାବୁ

।

ମହାନଦୀ

ବି ହାରେର

ବହୁ

ଞ୍ଗାନୀ, ଗୁଣୀ, ବୁ |ିଜୀବି , ଯiୀ (ଇଂଜି ନିୟର), ପ!ବୀଣ ଶି rାବି ଦ୍, ଡµର, ଡାeର,
ବି ଶି

ଶି zପତି , ଓକି ଲ, ବି ଚାରପତି , ନାୟାଧୀଶ, ବଡ ବଡ ବବସାୟୀ ମାନ,

अଭାବ ନାହV, ତା'ସେ[ େଗାପାଳବାବୁ
ନି ଃସାଥପର,

ବୁ |ିଦୀm,

ସଂପ¶
ୂ  ଭିନk

ନି ରାଡରପନk ,

अହଂକାରଶନ
ୂ ,

ମାଂସଧାରୀ अସାରଣ ବeିଟିଏ । େଦବତା अଛlି
ମସଜି ଦ୍ ବା ଗୀଜା (ଚ)େର

େସଭଳି

େଗାପାଳ

ମି -ଭାଷି,

।

ରe,

; େହେଲ େକୗଣସି ମcିର,

ନାହାlି ; अଛlି ଏଇ ମଣିଷ ମାନ, ଭିତେର,

େଯ ସାଧାରଣରୁ अସାଧାରଣ ପାଲଟlି , େସହV
ହୁअlି ,

ରକମର ମେନ ହୁअlି

ବାବୁ

ଜେଣ

େକବଳ

େଦବପ!ତିମ

େଦବପ!ତିମେର ରୂପାlରି ତ
ବeି

अଠ ରୀ ତମ ଜନC ଜୟlୀେର ତା,ୁ େମାର ଶତ ପ!ଣାମ ଓ

।

ତା,ର

ଏ

ଜଗନk ାଥ, ପାଖେର

ତା,ର ଦୀଘାୟୁ କାମନା କରୁଛି ।

ଓଡି ଆ ଭାଷା ଓ ସାହି ତ ବି ଭାଗ
ମହାନଦୀ ବି ହାର ମହି ଳା ସkାତକ ମହାବି ଦାଳୟ, କଟକ - ୪
ଦୂ ରଭାଷ : ୯୪୩୭୭୪୦୨୮୦
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अକଷCାତ
ବି ନୟ ମହାପାତ!

ରୂପାଲୀ ଛକ ବସ୍
ଟାଉନ୍

ବସକୁ

ପ, ସମୟ ପାଖା ପାଖି ଛअଟା ବାଜି ବ। अଫିସ େଫରlା ଭିଡ଼।

अେପrା।

େଗାଟିକ

ପେର

େଗାଟିଏ

ବସ୍

ଚାଲି

ଯାଉଚି ,

ସବୁ

ଓଭରେଲାେଡଡ। ଓହଳି ଓହଳି ଯାଉଥିବା ଯାତ!ୀ, ସେତ ବା େଷାଡ଼ଶୀ ବଧୁର ଗଭାର
ଗଜରା, ଓହଳି ଆସି ଛି ତାର େଖାଷାରୁ, ଏଇେନ ଖସି ପଡ଼ି ବ, େହେଲ ଖସି ପେଡ଼ନା।
ଜାବୁ ଡ଼ି ଧରି ଥାଏ ତାର େରଶମୀ େଖାଷାକୁ । ହଳଦୀ ବସl ରdର ଶାଢ଼ୀ ପି fି, କେଲଜ
ଝି अଟିଏ ପରି ଆଗକୁ ମାଡ଼ି ଯାଉଥିବା ଟାଉନ୍ ବସ୍ ସବୁ ଖୁବ୍ ସlପଣେର ଚାଲି ଯାଉଥାlି ।
କୁ ଆେଡ଼ ଚାହଁୁ ନଥିେବ େହେଲ ସବୁ େଦଖୁଥିେବ, ଯାଗା ନଥିେଲ ବି ଖାଲି अଛି ର ପ!ତିଶୃତି
େଦଇ ଭୁ େଲଇ େନବ, ସେତବା अତି ଆପଣାର, େତଣିକି ଭିତରକୁ ଆସି ଗଲା ପେର ଏଠି
ସମେ\ ସମାନ, ବସୁେଧୖ ବ କୁ ଟୁ କମ୍, ଆପଣ କି ଛି େ{ଶାଲ ଆଶା କରି ବାଟା ବଡ଼
अନାୟ। अନ ମାନ, ପରି ଆପଣ,ୁ ମଧ ଏଠି ଏଡ଼ଜ

କରି େନବାକୁ େହବ।

େହ...ଇ, ହଠାତ୍ ପି ଠିେର କାହାର ନରମ ହାତର ପରଶ ପାଇ ପଛକୁ ମୁଡି ଚାହVଲି,
ମୁରୁକି ହସାଧାେର ଓଠେର େନଇ ଖୁବ୍ ସୁcର ଝି अଟିଏ, ପୁରିଲା ପୁରିଲା ଗାଲ, ଦୁ ଧ अଳତା
ରdର ସଜଫୁଟା େଗାଲାପ ଟିଏ अବା, ତାର କଜଳ ମଖା ଆଖିେର ବଡ ଉାହର ସହି ତ
େମା ମୁହଁକୁ ଟୁ କ୍ ଟୁ କ୍ ଆଖିେର अପଲକ ଚାହV ରହି ଥାଏ । ଆଖି ରୁ ତାର ପଢି େହଉଥାଏ
अେନକ ତୃ mିର େପ!ମ କବି ତାଟିଏ, ହାତେର ତାଳି ବେଜଇ ଏଇେନ ନାଚି ଯି ବ ପରା
अେବାଧ ଶି ଶୁଟିଏ ପରି । ଏେତ ଆନc ତା ହୃଦୟ ଭିତେର ସେତବା ଲହଡି ମାରୁଥିଲା
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କି  େସ ତାର ଖୁସିକୁ ପ!କାଶ କରି ପାରୁ ନଥିଲା । େହେଲ ମଁୁ କି  ମେନପକାଇ
ପାରୁନଥିଲି େସଇ अlରା ଟିକୁ, େକଉଁ କବି ତା ସି ଏ? ଜଣା ସଂଗୀତଟିଏ ତାର ସୁର ତ
ଝାÁା ଝାÁା ମେନ ପଡୁ ଛି େହେଲ ମେନ ପଡୁ ନି ଗୀତଟିର େବାଲ ।
ଆଖିେର େମାର अଚି ହkା अଚି ହkା ସେcହ ତା ହସ ହସ ଚାc ପରି ମୁହଁଟି ଉପେର
ଢା,ି ଆଣୁଥିଲା ହାଲକା ବାଦଲର ଛାଇ, େସ ବଷବାକୁ ଥିବା େମଘ ପରି ଗୁମ ମାରି
ଆସୁଥିଲା । ଧୀେର ଧୀେର ନୀରବତା ଭାdି, ମଁୁ େଯେତେବେଳ କହି ଲି, ‘ଚି ହk ି ପାରି ଲିନି’,
ଝି अଟି ହଠାତ୍ ତଳକୁ ମଁୁ ହ େପାତି , ପାଦର କ"ାସେର ତାର ଭୂ ଇଁେର ବୃ [ କାଟୁ ଥିଲା ।
ପୁଣି ପଚାରିଲି , ଆପଣ,ର ନାଆଟି ଜାଣି ପାେରକି ? େସଇ ତଳକୁ ମଁୁ ହ େପାତି ବୃ [ର
ପରି ଧୀେର ପାଦର ବୁ ଢା ଆdୁଠି ବୁ ଲଉ ବୁ ଲଉ ଝି अଟି ଚାପା ସରେର କହି ଲା ‘ମି ତା’ ।
ସେତବା ବି ଣାର ତାରେର अଜାଣତେର କାହାର ହାତ ବାଜି ଗଲା । େସ ପୁଣି କହି ଲା, ‘ମଁୁ
େଢ,ାନାଳ କେଲଜେର ପସ ଟୁ ପଢୁ ଥିଲି, େସଠି ଆପଣ,ୁ ପ!ାୟ ସବୁ ଦି ନ କେଲଜ ଯି ବା
ଆସି ବା ରା\ାେର େଦଖୁଥିଲି, ଆପଣ, ନାଆଁ ନଜାଣିଥିେଲ ବି , ଆପଣ,ୁ ନ ଚି ହk ି େଲ ବି ,
କାହVକି େକଜାଣି ମେନହୁଏ ଆପଣ େମାର ଖୁବ୍ ଚି ହkା, ଖୁବ୍ ଘନି , ଖୁବ୍ ଆପଣାର
ଆପଣାର ଲାଗlି ଆପଣ । ମଁୁ ଏେବ ଆର୍ ଡି େର ବି .ଏ ଫାଇନାଲ ଇअର ପଢୁ ଛି ,
ବାପା, ଟ! ାନ୍ସଫର େସେକ! ଟିଏଟକୁ େହାଇଗଲା । ବହୁତ ଦି ନ ପେର ଆପଣ,ୁ େଦଖି, ମଁୁ
ସବୁ କି ଛି େଯମି ତି ଭୁ ଲି ଗଲି େଯ ଆେମ ପରରକୁ ଚି ହk ି େନ, େକେବ କଥା େହାଇେନ,
େହେଲ େକମି ତି ମiମୁÂ ସାପଟିଏ ପରି ବି ନ୍ ର ସୁେର ସୁେର ଟାଣି େହାଇଆସି ଲି
ଆପଣ, ପାଖକୁ । ସରି , ପିଜ୍ କି ଛି ଭାବି େବନି ।
ମଁୁ ବି ବୁ ଝି ପାରୁନଥିଲି, କି ପ!ତିକ!ୀୟା େଦଖାଇବି , ଏମି ତି ହଠାତ୍ ମଁୁ ମେନ ପକାଇ
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ଫୁଲଟିକୁ । ହଁ , ହଁ , େକେତଥର, େକେତଥର

େଦଖିଛି ତାକୁ ତାର ସାd ମାନ, ସହି ତ, କେଲଜ ଯି ବା, ଆସି ବା ବାଟେର, େକେବ
େକମି ତି अଫିସ ସାମkାେର । ଟିେକ ପତଳି ଥିଲା େସେତ େବେଳ । ଆଖିେର ଆଖି ମି ଳିନି
େକେବ, କାରଣ ମଁୁ ତା ଆଡକୁ ଚାହVେଲ େସ ଲାଜେର ମୁହଁ ତଳକୁ କରି େନଉଥିଲା
ସବୁ େବେଳ । େକେବ ଯଦି େସ ଏକୁ ଟିଆ ଥାଏ ଆଉ ସାମkା ସାମିk େହାଇଯାଏ ମୁହଁର ରd
ତାର ବଦଳି ଯାଉଥିଲା, େକଉଁ ଏକ अଜଣା ସରମେର ଲାଲ େହାଇ ଯାଉଥିଲା ।
କି  ପ!ାୟ ବଷକ ପେର ହଠାତ୍ ଏକ ନୁ ଆ ଜାଗାେର ନୁ ଆ ରୂପେର ପୁଣି ନୂ ଆ
ଭାବେର େଦଖା େହାଇ ଯି ବାଟା େଯପରି େଡ ି ନି ଥିଲା, ବି ଧିର ବି ଧାନ ବି ଟିତ!, ହୁଏତ
େପ!ମ ଏଇମି ତି अଚାନକ୍ ହୁଏ, ବି ନା କି ଛି ପାନି d, ବି ନା କି ଛି ଉପକ! ମଣିକା ।
ତାକୁ ମଁୁ କଣ କହି ବି, େକମି ତି କହି ବି, େକମି ତି ବୁ େଝଇ େଦବି , େମାର ବି େସଇ
ସମଦଶା, ମଁୁ ତାକୁ ବହୁ ଦି ନ ଧରି अେପrା କରି ଥିଲି, ପ!ତିଦିନ କେଲଜ ସମୟେର ତାକୁ
ରା\ାର େସଇ ନି ଦ

ଜାଗାେର ଠି ଆ େହାଇ ତାର ଆସି ବା ବାଟକୁ अେପrା କରୁଥିଲି,

ମେନ ମେନ ବହୁତ୍ େଖାଜୁ ଥିଲି, ବହୁତ ମି ସ୍ କରୁଥିଲି ତାର େସ କମନୀୟ ମୁହଁଟିକୁ।
େହେଲ େମାର ଭାବନା ସବୁ अଡୁ ଆ ସୁତା ପରି अଡୁ ଆ ତଡୁ ଆ େହାଇ ଯାଉଥିେଲ, ଶ
ମାେନ ବାଟବଣା େହାଇ ଯାଉଥିେଲ, ମଁୁ େମାର କହି ବାକୁ ଥିବା କଥାକୁ କ! ମନୟେର ଠି କ୍
ଭାବେର େଗାଟିଏ ସୁତାେର ଗୁnି ପାରୁ ନଥିଲି ।
ହଠାତ୍ େଗାଟିଏ ଟାଉନ୍ ବସ୍, ତାରି ଘର ଆଡକୁ ଥିବା ରୁଟ୍ େର ଯି ବ, ଏଥର କି 
ବସଟି ପ!ାୟ ଫା,ା, ତର ତର େହାଇ େସ ବସ୍ ଉପରକୁ ଉଠି ଯାଉଥିବା େବେଳ ବାରାର
ମୁହଁ େମାଡି େମାେତ େଦଖୁଥିଲା, ସେତବା େମାେତ କି ଛି ପଚାରୁଥିଲା, ମଁୁ କି  ାଣୁ ପାଲଟି
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ଯାଇଥିଲି, ସାଇଡ୍ ସି ଟେର ବସି ବା ପେର େମାେତ େଦଖି ବାୟ କହି ହାତ ହଲାଇବା
ଭିତେର େଯପରି େମାର େମାହଭd େହଲା, अଜାଣତେର େମା ପାଟିରୁ ବାହାରି ପଡି ଲା,
ଆଇ ମି ସ୍ ୟୁ, ପୁଣି େକେବ େଦଖା େହବ? ବହୁତ୍ କି ଛି କହି ବାକୁ ଥିଲା ।
ମଁୁ ହେର ତାର ଫୁଟି ଉଠି ଲା ହସର ପତଳା େରଖାଟିଏ, େସଇ ହସ ହସ ମଁୁ ହେର କହି
ପକାଇଲା କାଲି , ଏଇଠି , ଏଇ ସମୟେର, ବସ୍ ତାର ଗଡି ଚାଲି ଲା ଆଗକୁ , अପଲକ
ଆଖିେର ମଁୁ ଚାହV ରହି ଥିଲି, ବସ୍ ଟି ଧି େର ଧି େର େମା ଆଖିର ପରି ଧୀରୁ ବାହାରି
ଯାଉଥିଲା।
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ସ"କ  ହୃଦୟର
ବି େକଶ ସାହୁ

ରବି ବାର ଦି ନଟା େବାଧହୁଏ ସବୁ ସରକାରୀ ଚାକି ରିଆ ବାବୁ ମାନ, ପାଇଁ େଗାେଟ
ଖୁସିର ଦି ନ। କାହVକି ନା ସବୁ ଦି ନ େସଇ େଗାଟିଏ अଫିସର ଚାରି କାn ଭି ତେର ଆବ|
େହାଇ କି ଏ କଳାପଟା ଆଉ ଚକ ସାଥିେର ତ କି ଏ କଲମ ଆଉ େରଜି ର ସାଥିେର ଆଉ
କି ଏ କଂପୁଟର ଓ ମାଉସ ସାଥିେର େପ!ମ ପୀରତି େର ମାତି ରହି ପୁରା େବାର େହାଇ
ଯାଇଥାlି । େଯାଉଠି ପାଇଁ ଆମ ଘରଣୀ ରାଣୀଟା ପାଖରୁ ନୀତି ଶୁଣିବାକୁ ପେଡ
ଦୁ ଇଚାରି ଟା କଡା ମସଲା ଲଗା ଡାଇଲଗ, ତା ପୁଣି ସକାଳ ଆଉ ସଂଜେର ସେତକି
େମଡ଼ି ସିନ େଡାଜ ପରି । ସେତକି ଚାକି ରୀଟା ତା, ପାଇଁ ସଉତୁ ଣୀ। େହେଲ କଣ ଆଉ
କରି ବା କାମଟା ତ େସମି ତି। ଆଖି ବୁ ଜି ସହି ଯିବାକୁ ହୁଏ ସବୁ କି ଛିକୁ। େଯଉଁଥିରୁ
ଶାମସୁcର ବାବୁ ବା ବାଦ ପଡେl େକମି ତି।
ଶାମସୁcର

ବାବୁ ,ୁ

ସହରଟା

ସାରା

କି ଏବା

ନ

ଜାେଣ।

ଶାlି ଲତା

ମହାବି ଦାଳୟର ବି ାନ ବି ଭାଗର अଧାପକ। ଜେଣ ବି ାନ अଧାପକ େହେଲ ମଧ
ସାହି ତେର ତା,ର अଗାଧ ପାxିତ ରହି ଥିଲା। ଜେଣ ବି ଶି

ଗାzିକ ଭାବେର ପରି ଚୟ

ଦି ଏ ତା, ଲି ଖିତ ପଚାଶରୁ ଉ|  ଗz ଓ ‘େଫ¨ାେଫ¨ି ଜୀବନ’ ଗz ସଂକଳନ।
େଯେତେବେଳ ବି ସମୟ ମି େଳ କାଗଜ କଲମ ଧରି ବସି ଯାlି ତା, ଘର ଉପର ଛାତ
ଉପେର।
େସମି ତି ଏକ ରବି ବାର ଦି ନର କଥା। ଶାମସୁcର ବାବୁ ନି ଜ କାଠ ଆଲମି ରା ସଫା
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କରୁଥିବା ସମୟେର ତା, କେଲଜ ଜୀବନର େକେତ ଗୁଡିଏ ବହି କାଢୁ କାଢୁ ହଠାତ ତା,
ନଜର ପଡି ଗଲା ତା, ହାତ େଲଖା ଡାଏରୀ ଉପେର। ଡାଏରୀ ଟାକୁ କାଢି ବସି ଗେଲ
କାଠ େଚୗକି ଉପେର। ଡାଏରୀଟା ଉପେର ନଜର ବୁ ଲାଉଥିବା େବେଳ ତା, ଆଖିେର
ପଡି ଗଲା ସାଇତି େହାଇ ରଖା େହାଇଥିବା େଗାେଟ ଧଳା କାଗଜ ଉପେର େଯଉଁଠି େଲଖା
େହାଇଥିଲା ପି!ୟର ଋଷିକା, ମଁୁ ବ! ାହCଣ ଘେର ଜନC ସତ। େଯଉଁଥି ପାଇଁ େମା ଘର େଲାକ
ତୁ ମପରି େଗାେଟ अସବ$ ଜାତି ର ଝି अ ସହ େକେବ େହେଲ ବି ବାହ ପାଇଁ ସୀକୃ ତି େଦେବ
ନାହV କି  େପ!ମ ଏସବୁ େର ବି ଶାସ କେରନି । କାହVକି ନା
“ବି ାନର ଭାଷାେର ହୃଦୟ अଥାତ ହାଟ  େହଉଛି ମଣି ଷର blood pumping
system, େଯଉଁଠୁ ସାରା ଶରୀରକୁ ରe ସpାଳନ ହୁଏ। କି  କଳାର ମତେର ହୃଦୟ
େହଉଛି େସଇ ାନ େଯଉଁଠି ମଣିଷ ନି ଜ ଖୁସି, ଦୁ ଃଖ, େପ!ମ, ଭଲ ପାଇବା, େସkହ, ଦୟା,
rମା ସବୁ अନୁ ଭବ କରି ପାେର। ଆଉ େଗାଟିଏ ବି ନା ଆରଟି अସ"ୂ$
େତଣୁ ମଁୁ ବି ାନର ଛାତ! େହେଲ ବି ତୁ ମପରି ଜେଣ କଳାର ଛାତ!ୀକୁ ଭଲପାଏ, ଆମ
 ାେର ଭରି େଦବା ପାଇଁ” ଏ ସମାଜ ଆଖିେର ଜାତି େଭଦ ରହି ଥାଇ
ଜୀବନକୁ ପରି ପଣ
ୂ ତ
ପାେର େହେଲ ମଁୁ ତୁ ମକୁ ହୃଦୟରୁ ଭଲ ପାଏ। ଆଉ ପାଉଥିବି ମଧ। ତୁ ମ ପ!ତିଉ[ରର
अେପrାେର।
ତୁ ମ ଶାମ
ଚି ଠିଟି ପଢି ସାରି ଶାମବାବୁ େଗାେଟ ଦୀଘ ନି ଶାସ ଛାଡି େଲ। େସତି କି େବେଳ ମେନ
ପଡି ଯାଉଥାଏ ତା, ଜୀବନର େସଇ अଭୁ ଲା ସC ~ତିଟିଏ। ମନ ଆକାଶେର ସC ~ତିର େମଘ
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ସାଜି ଝି ପି ଝି ପି ବଷା ଆର କରି େଦଇଛି େସଇ अଭୁ ଲା अତୀତ।
େସଦି ନ ରାତି େର େକେତ ଯତk େର େସ େଲଖିଥିେଲ େସଇ ଚି ଠି। ଆସlା କାଲି
କେଲଜ ଜୀବନର େଶଷ ଦି ନ। ମନେର ଦୃ ଢ଼ ଆଶା ବାfି େଯମି ତି େହେଲ ଋଷିକାକୁ େସଇ
ଚି ଠିଟା େଦବା ପାଇଁ ମନେର ପ!ତିା କରି ସାରି ଥିେଲ। ରାତି ସାରା ଛଟପଟ େହାଇ ବି ତି
ଯାଇଛି ଆଗାମୀ ସକାଳର अେପrାେର। ସକାଳ େହାଇଛି । ଶୀଘ! ବି ଛଣା ଛାଡି ନି ତକମ
ସାରି ବାହାରି ଯାଇଛlି କେଲଜ ଆଡକୁ । ମନେର अେନକ अବାlର ପ!ଶk। େଗାଟି େଗାଟି
କରି ସମେ\ କେଲଜକୁ ପହpି ସାରି ଥାlି େହେଲ ଋଷିକାର ଏ ଯାଏ େଦଖାନାହV। ଏ ପେଟ
ଶାମ ବ\ େହାଇ ପଡୁ ଥାlି । େଶଷକୁ ଆେପrାର ଚରମ ସୀମା ଲÈନ କରି ସାରି ଥାଏ
ସମୟ। େସ ସଂେଗ ସଂେଗ ବାହାରି ପଡି େଲ ଋଷିକାର ଘର ଆଡ଼କୁ । େଶଷକୁ ପହଁ ଚି ଯାଇ
େଦଖିଛlି ଘର ତାଲା ପଡି ଛି। ପଡି ଶା ଘରକୁ ପଚାରି ଜାଣିବାକୁ ପାଇେଲ େସ କୁ ଆେଡ
ସହର ଛାଡି ଚାଲି ଯାଇଛlି ନି ଜ ଗଁାକୁ । େଯଉଁଥିେର ତା ବହାଘର ଠି କ େହାଇ ସାରି ଛି ତା
ମାମଁୁ ପୁअ ନି ଶିକାl ସହି ତ। େଶଷକୁ େଫରି ଆସି ଛlି ଶାମ ନି ଜ ଘରକୁ अଧାଗଢ଼ା ସପkକୁ
େନଇ। ଏମି ତି ଭାବୁ ଭାବୁ ଝରି ଯାଉଥାଏ ତା, ଆଖି ରୁ ଦୁ ଇଧାର ଲୁ ହ .......... ଆଜି ବି
େସ ଭୁ ଲି ନାହାlି ଋଷିକାକୁ ... କାହVକିନା େସ ସ"କ ଥିଲା ହୃଦୟର......

ଭୁ ଷଲାଡ଼, ସି େfେକଲା, ବଲାdୀର
ଦୂ ରଭାଷ - ୭୭୫୨୦୬୬୨୧୭
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େରଡ୍ ରିବନ୍ େଡ
अରବି c ଆଚାଯ

" ଆା ! ଆଜି େକେତେବେଳ ରାଲି େହବ ?"
"କେଲଜ ପି ଲାଏ ଆସି େଲ ସି ନା, କାଲି କେଲଜଗଲି ପି!ନ୍ସପାଲ ,ୁ ବି କହି ଆସି ଥିଲି ।
େଦଖିବା େକେବ ପି ଲା,ୁ ଛାଡ଼ୁଛlି ।"
ଜେଣ ସ ାକମଚାରୀ ଓ ଜେଣ ଏନ୍ଜିଓ କମୀ, କେଥାପକଥନ, େମା କାନେର ବାଜି ଲା।
ଶୀତୁ ଆ ସକାେଳ ମଁୁ ସବୁ ଦି େନ ଏଇଠି ଆସି ଚା ପି ଏ । ବି ଭିନk ପ!କାର େଲାକ,ଭି ଡ଼ ଏ
େଦାକାନେର । ଚା ତି ଆରି କରୁ କରୁ ସଫା । ଦି ନେର େକେତ ଲି ଟର rୀର େର େସ
େଦାକାନୀ ଚା ତି ଆରି କରୁଥିବ େକଜାଣି । ଥେର େପପରେର କାେଳ ବାହାରି ଥିଲା ,
େକାଉ େଗାେଟ ଜାଗାେର କି ଏ ଜେଣ ଚା େଦାକାନୀ ,ନି ଜ ଚା କୁ ବହୁତ େଲାକ ମାନ,
ନି ଶା େର ପରି ଣତ କରି ବାପାଇଁ କାେଳ ଚା େର अଫିମ ମି େଶାଉ ଥିଲା । େସକଥା ମେନ
ପଡ଼ି ଗଲା େବଳକୁ ମଁୁ अଧା ଚା ଫିdିେଦଲି । ପଇସା ବେଢ଼ଇ େଦଇ ,େସ ସା କମଚାରୀ
,ୁ ଚାହVଲି । ସି ଏ େମାର ଏଇ େଦାକାନେର େଦଖା ଚି ହk। , େତଣୁ ହାଠାତ ପଚାରି େଲ,
"କଣ ଆା ! ସବୁ ଭଲ ? "
"ହଁ , େସମି ତି । ଆଉ ଆଜି କି ରାଲି କଥା କହୁଥିେଲ ?"
"ଆା ! ଆଜି ପରା ଡି େସର ୧ । ଭୁ ଲି ଗେଲ କି ? ବି ଶ ଏଡ୍ସ ଦି ବସ ....ପରା !"
"ଆଛା ....!"
"େରଡ଼ ରି ବନ େଡ ।"
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"ଓଃ..େହା ।"
ଏୟା କହି ବା ଭିତେର , େଛାଟ େରଡ ରିବନ୍ଟି କୁ ଆଣି େମା ଛାତି ଉପେର ଖhି େଦେଲ ।
େଦଖି ଲି ତା, ଛାତି େର ଆଉ େସ ଏନ୍ଜିଓ କମୀ , ଛାତି େର ମଧ େସଇ େରଡ଼ ରି ବନ
େଶାଭା ପାଉଥିଲା ।
େସମାେନ ଚାଲି ଗେଲ କି ଛି ସମୟ ମଧେର । ମଁୁ କି  ଭାବୁ ଥଲି , ଚା ପି ଉ ପି ଉ अଧା ଚା
ଫିdି େଦେଲ କଣ େଦହେର ,ଚା ରୁ ମି ଶିଥିବା अଫିମ ବାହାରି ଯିବ ? ଆଉ ଏଚ ଆଇ ଭି
ପରି େମାେତ ଜାବୁ ଡି ଧରି ବନି ତ ?
ଭ!ାମଭାଷ : ୭୦୦୮୬୬୭୭୮୫
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ରାନୀମାର ରାrୀ
ଜି େତc! କୁ ମାର କହଁ ର

ଆଉ ରାrୀପ$
ୂ  ମା ପାଇଁ ମାତ! େଗାଟାଏ ଦି ନ ରହି ଲା ପ!ତି ଭାଇଭଉଣୀ ମନେର
ସତେର େକେତ ଖୁସି େକେତ ଆନc ସାରା ବଜାରେର ରdେବରd ରାrୀ େଦକାନର
ଛାଉଣୀ ସେତ େଯମି ତି ସାରା ଦୁ ନି ଆ େସହି ଦି ନଟିକୁ अେପrା କରି ରହି ଛି ଓ ଆଗ
अେପrା ଟିକିଏ अଧି କ ଚଳଚpଳ େହାଇ ଉଠି ଛି
େସହି ଚଳଚpଳ ଭି ତେର rୀେରାଜର ପାଦ କି  େଗାଟିଏ ଜାଗାେର अଟକି ଯାଇଛି 
କାରଣ ତା’ର ଜୀବନ ତାର अତି ଆଦରର େଗହ ା ଭଉଣୀ ରାନୀ ତା’ ପାଖେର ଥାଇ ବି , ତା
ପାଖେର ନାହV अତୀତର ପୃ-ାକୁ ଓଲଟାଇ େସ େକେତେବେଳ ଖୁସି େହାଇଯାଏ ତ
େକେତେବେଳ ଆଖି ରୁ अଜାଣତେର ଲୁ ହ ବାହାରି ଆେସ େସଇଟା ବି େସ ଜାଣିପାେରନି 
ସମୟର ବି ଡ଼ନା, କି  ଆଜି ବି ରାନୀମା ଆଉ ରାନୀମାର ରାrୀ ପାଇଁ େସ ଚାତକ ସାଜି
ରହି ଛି ଏଥର ବି କଣ ତାକୁ ନି ରାଶାର ସାମନା କରି ବାକୁ ପଡ଼ି ବ?
ହଁ , ରାନୀକୁ rୀେରାଜ େସkହେର ରାନୀମା େବାଲି ଡାେକ ବାସ୍ େସତି କିେର ହଜାର
ଖୁସି ପାଇଯାଏ ଏ ଡାକ ଶୁଣି ରାନୀ ବି େଢର୍ ଖୁସି କି  ସମୟର େଖଳ ବଡ଼ ବି ଚିତ!
କି ଏ ବା ବୁ ଝି ପାରିବ?
େଯଉଁ rୀେରାଜ ଆଉ ରାନୀମା ଦି େହଁ ଦୁ ହV,ଠାରୁ େକେବ ଦୂ ରେର ନଥିେଲ ଆଜି
ସମୟ ଚକ! ଏର୍ ଦୁ େହଁ ଦୁ ହV,ଠାରୁ ବହୁତ ଦୂ ରେର ଏଥିପାଇଁ ଦାୟୀ କି ଏ rୀେରାଜ ନା
ରାନୀମା ନା ପରି ିତି ? େସଦି ନ ବି ରାrୀ ପ$
ୂ  ମାକୁ େଗାଟିଏ ଦି ନଥିଲା ରାନୀମା ତା
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ଭାଇ rୀେରାଜ ପାଖେର ଜି ଦ୍ କରି ଥିଲା, ତା ସହ ମାେକଟ୍ ଯି ବାପାଇଁ, କାରଣ େସ ତା
ଭାଇପାଇଁ ରାrୀ କି ଣିବ
ମନ ଖୁସିେର ଦୁ େହଁ ମାେକଟ୍ ବାହାରି ଗେଲ କି ଛି ବାଟ ଯି ବାପେର ରା\ା ଆର
ପାଖେର ଥିବା ଆଇସକି! ମ୍ େଠଲା ଗାଡ଼ି କୁ େଦଖି ରାନୀମା ଆଇସକି! ମ୍ ଖାଇବାକୁ
rୀେରାଜକୁ କହି ଲା ଭାଇ ମନା କରି ବା ସେ[ େସ ଶୁଣିଲାନି  େଶଷେର rୀେରାଜ
ରାନୀମା ପାଇଁ ଆଇସକି! ମ୍ ଆଣିବା ପାଇଁ ରା\ା ପାର କରୁଥିଲା େବେଳ ଦ! ତ େବଗେର
ଆସୁଥିବା ଏକ ଟ! କକୁ େଦଖି ପାରି ନଥିଲା େସୗଭାଗବଶତଃ ରାନୀମା ଆସୁଥିବା ବି ପଦକୁ
େଦଖି ଭାଇକୁ ଡାକ େଦଇ ରା\ା ପାଖକୁ ଆସି ଗଲା ଆଉ ଟ! କଟି rୀେରାଜକୁ ବpାଇବା
ପ!ୟାସେର ରା\ାର ଆରପାଶକୁ ମାଡ଼ି ଆସି ଲା ଆଉ େଦଖୁ େଦଖୁ ରାନୀମାକୁ ଧା
େଦଇଗଲା
ସେd ସେd େଲାକମାେନ ଦୁ ହV,ୁ ହସପି ଟାଲ େନଇଗେଲ ସତ, rୀେରାଜ अzମାତ!
ଆହତ େହାଇଥିବା େବେଳ କି  ରାନୀମା ଗୁରୁତର ଭାବେର ଆହତ େହାଇଗଲା
ଡାeରମାନ, ଶତେଚ ା ସେ[ ରାନୀମା अେଚତ अବାକୁ ଚାଲି ଗଲା अେନକ ଦି ନ
ବି ତିଗଲା ସେ[ ରାନୀମା େକାମାରୁ େଫରିବା ନଁା େନଉନାହV େହେଲ rୀେରାଜ କି 
ଆଶା

ତାଗ

କରି ନାହV

ଦୁ ଇବଷ

ବି ତିଗଲାଣି,

ରାନୀମାର

ନି ଳ

ଶରୀରଟା

ହସପି ଟାଲେର ରହି ଛି rୀେରାଜ େସଇମି ତି ଚାହV ରହି ଛି, େଯ ଦି ନ ଆସି ବ, ତା ରାନୀମା
अେଚତ अବାରୁ ଉଠି ଆସି ବ ତା ଭାଇ ହାତେର ରାrୀ ବାfିେଦବ
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अuୂ ତ ଘଟଣା
ଡା ସୁବାସ ଚc! ରାଉତ

େମାର ହାଲୁ କା େଚତନା େଫରି ଲା େବଳକୁ ପ!ଥେମ େମା ମୁx ପଛ ପାଖେର अସହ
େବଦନା अନୁ ଭବ କଲି । ‘ଓଃ, ଓଃ’ କହି କ

େହଉଥିବା ଜାଗାେର ହାତ ଲେଗଇ ଆଉଁସି

େଦଲି । अନୁ ଭବ କଲି , େସ ଜାଗା ସାମାନ ଫୁଲି ଯାଇଛି ଓ ବହୁତ ଦରଜ େହଉଛି ।
ହାତକୁ ଓଦା ଲାଗିଲା। ଆଖି ଆଗେର ହାତ ଆଣି େଦଖି ଲି ଟିକିଏ ରe ଲାଗିଛି। ଚାରି
ପାଖକୁ अେନଇଲି । ରe କୁ ଆଡୁ ଆସି ଲା! ମଁୁ େକଉଁଠି अଛି , କି ଛି ବୁ ଝି ପାରି ଲିନି।
ଚାରି ପାଖକୁ ଦୃ ି ପାତ କଲି । େଯଉଁ ଖଟ ଉପେର େଶାଇଥିଲି ଓ େଯଉଁ ବଖରାେର ଥିଲି
ତାହା େମାର ସଂପ$
ୂ  अଚି ହkା। ବି ଛଣା େମାର ନୁ େହଁ , ଚାଦର େମାର ନୁ େହଁ , ତକି ଆ େମାର
ନୁ େହଁ , ଘର ଚଟାଣବି େମାର अଚି ହkା।
ଭଲରୂେପ ଘରକୁ ତନk ତନk କରି अେନଇଲି । ମେନ ପେକଇବାକୁ େଚ ା କଲି , ମଁୁ
ଏଠି କୁ େକମି ତି ଆସି ଲି ଓ ଏହା ପବ
ୂ ର
 ୁ ମଁୁ େକଉଁଠି ଥିଲି। अz କି ଛି ସମୟ ପେର ମେନ
ପଡ଼ି ଲା, େମା ସାdର ବାହାଘର ବରଯାତ!ୀ େହାଇ ଯାଉଥିଲି। ବୁ ଝି ପାରି ଲିନି, ବରଯାତ!ୀରୁ
ଏଠି କି େକମି ତି ଆସି ଲି।
ଆଉ ଥେର ଏମି ତି େହାଇଥିଲା; ମଁୁ େମା ସାdର ସାଇେକଲ ପଛ କାରି अର ଉପେର
ବସି ଥିଲି ଓ ସାd ସାଇେକଲ ଚଳଉଥିଲା। ହଠାତ େଦଖି ଲି ମଁୁ ରା\ା ଉପେର ବସି ଛି ଓ
ସାଇେକଲଟି ଆଗକୁ ଚାଲି ଛି। କଥା କअଣ କି , େଯଉଁ ନଟ େବାÉ ସାହାଯେର
କାରି ଆରଟି ସାଇେକଲ ସହି ତ ସଂଯୁe େହାଇଥିଲା, େସଇ ନଟଟି େଖାଲି ଯାଇଥିଲା;
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ଫଳେର କାରି ଆର ଓ ମଁୁ ଉଭୟ ତଳକୁ ଖସି ପଡ଼ି ଲୁ। କି  େକମି ତି ମଁୁ ବରଯାତ!ୀରୁ
ଏଠାକୁ ଆସି ଲି, ବୁ ଝି ପାରି ଲିନି। େମାର କअଣ େ ! ାକ ବା ବାତ େବମାରି େହଲା ନା
କअଣ! ବରଯାତ!ୀେର ଯାଉଯାଉ ପଡ଼ି ଗଲି ନା କअଣ! ଏମି ତି ଭାବୁ ଭାବୁ କି ଛି ସମୟ
अlରେର େମାର ସଂପ$
ୂ  େଚତା େଫରିଲା।
ମେନ ପଡ଼ି ଲା, ବରଯାତ!ୀେର ଚାଲୁ ଚାଲୁ ଟିକିଏ ପଛକୁ ରହି ଯାଇଥିଲି। େମା ପାଖେର
ଆଉ ଚାରି ଜଣ ପୃଥୁଳକାୟ େଲାକ ଚାଲୁ ଥିେଲ। ହଠାତ େମା ପାଟି ଉପେର କअଣ
େଗାଟାଏ େକହି ଜେଣ ଚାପି େଦଲା ଓ େମା ଦୁ ଇ ହାତକୁ େକହି େଜାରେର ଚାପି ଧରି
ପି ଠିପେଟ ବାfି ପେକଇେଲ। େମା ଉପେର େଗାଟାଏ କି ଛି େଘାେଡ଼ଇ େହାଇଗଲା। ଆଖି
ଆଗେର अfାର ଛାଇଗଲା। ବାହାେର ‘ଡି େଜ’ର ଉ°ଟ ବାଦ ବାଜୁ ଥାଏ। ‘କି ଏ, କି ଏ,
ରrାକର, ରrାକର’ କହି ପାଟିକଲି , େକହି ଶୁଣିେଲନି ଓ େମା ସ ର େସଇ ‘ଡି େଜ’ ସ ରେର
ମି େଳଇଗଲା, ଏମି ତିକି େମାେତ ବି େମା ଚି °ାର ଶୁଣାଗଲାନି । ହାତ ମାରି େଦଖି ଲି ଓ
अନୁ ଭବ କଲି ମଁୁ େଗାଟିଏ अଖା ଭିତେର अଛି । ହାତ େଗାଡ଼ େଜାରେର ହେଲଇଲି ।
େମାେତ ଲାଗିଲା, େମାେତ େଯମି ତି େକହି ଶୁେନ ଶୁେନ େଟକି େନଇ ଯାଉଛlି । ବହୁତ
ହଲଚଲ େହଲା େଗାେଟ ଶe ପ!ହାର େମା ମୁxେର ଲାଗିଲା। ବାସ, େସତି କି ମେନ
ପଡ଼ି ଲା।
ଏ କଥା ମେନ ପଡ଼ି ଲା ମାେତ! ଚମକି ପଡ଼ି ଲି, କି  ହାତ, େଗାଡ଼ ବfନମୁe ଥିବା
େଦଖି ଆଶ\ େହଲି । କି ଏ େମାେତ ଆଣିଲା, କअଣ ତାର ଉେଶ! େମାର େମାବାଇଲ
କଥା ମେନ ପଡ଼ି ଲା। ତାକୁ କାଢ଼ି ବାକୁ ପେକଟ अxାଳି େଖାଜି ଲି, ପାଇଲି ନି। ବଡ଼ अଶ\ି
ଲାଗିଲା। ମଁୁ େମାବାଇଲ ସହି ତ ଏେତ अଭ\ େଯ, େସଇଟା ପାଖେର ନଥିେଲ ଭାରି
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अଡ଼ୁଆ अଡ଼ୁଆ ଲାେଗ। େମାବାଇଲ ଥିେଲ ଘରକୁ େମା अବା ଜେଣଇ ଖବର
େଦଇଥାଆlି । କअଣ ପାଇଁ େମାେତ କି ଏ ଆଣିଛି, ଏହା ଭାବି ଭାବି ଭୟ ଓ ଆ ଯେର
अିର ଲାଗିଲା।
ବି ଛଣାରୁ ଧୀେର ଧୀେର ଉଠି େଦଖି ଲି େସହି ବଖରାେର ଦୁ ଇଟି କବାଟ ଓ େଗାଟିଏ
େଛାଟ ଝରକା अଛି , େଗାଟିଏ େଟବୁ ଲ ଓ ଦୁ ଇଟି େଚୗକି अଛି । ଝରକାେର ଗ!ୀଲ ଲାଗିଛି।
େଟବୁ ଲ ଉପେର େମାର ହାତ ଘ¨ା, େଗାଟିଏ ପାଣି ଜାର ଓ େଗାଟିଏ ଗିଲାସ ଥୁଆେହାଇଛି
କି  େମାବାଇଲ ନାହV। େଗାଟିଏ କବାଟ େଖାଲି େଦଖିଲି ତାହା ଏକ େଶୗଚ-ସkାନାଗାର।
ଭିତେର ଯାଇ େଦଖି ଲି ପାଇପ अଛି ଓ େସଥିରୁ ପାଣି ଆସୁଛି। କାnେର େଗାଟିଏ ଦପଣ
ଟdାେହାଇଥିଲା ଓ ପାଖେର ପାନି ଆ, ସାବୁ ନ, ଦାl ଘଷା ବ! ସ ଓ େପ

ଥିଲା। ଦାଢ଼ି

କାଟିବା େରଜର ଥିଲା। କାnେର ତଉଲି ଆ ଓ େଗାଟିଏ ଲୁ dି ଟdା େହାଇଥିଲା।
ଭଲରୂେପ ଗାଧୁଆ ଘର କାମ ସାରି ତଉଲି ଆେର େପାଛି େହାଇ ବାହାରକୁ ବାହାରି ଲି।
ତା’ପେର ଆସି अନ କବାଟେର ହାତ ମାରି େଠଲି ଲି, େଖାଲି ଲାନି । ବାହାରୁ ବc ଥିଲା।
େଜାରେର କବାଟ ବାେଡ଼ଇଲି , େକହି ଶୁଣିେଲନି । କअଣ କରିବି ! ବ[ମାନ अନୁ ଭବ କଲି ,
ମଁୁ ଏକ ଉନk ତ ଧରଣର କଏଦୀ। େମାବାଇଲ ତ ନାହV, କअଣ କରି ବି!
େମାର ଏ अବା କି ଏ କଲା, ବୁ ଝି ପାରି ଲିନି। େମାର ତ େକହି ଜଣାଶୁଣା ଶତୃ
ନାହାlି । ମଁୁ ନି ଜ ଜାଣତେର କାହାର େକେବ अନି

କରି ନି। େମାର େକହି ାୟୀ

େପ!ମିକା ନାହାlି , େତଣୁ େପ!ମିକା, ଈଷାନି ତ ବfୁ ବି ନାହାlି ଯି ଏ ଏହାର କାରଣ
େହାଇପାରେl। ପୁନ

ଯଦି କି ଛି ଶତୃ अଛlି , ତା’େହେଲ େମା ସହରେର କି ଛି rତି

କରି ପାରି ଥାଆେl, ଏଠି କାହVକି। अଜଣା अଶୁଣା ଜାଗା। ଭାବି ଭାବି ମୁx ଓଜନି ଆ
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ଲାଗିଲା ଓ ବି fିବାକୁ ଆର କଲା।
ହଠାତ େଗାେଟ କଥା ମେନ ପଡ଼ି ଲା। େଯଉଁ ଦି ନ ବି ବାହ କରି ବାକୁ ଯାଉଥିବା େମାର
ବfୁ ସୁେଦଶ ବମା ତା,ର ବି ବାହ କାଡ଼ େଦେଲ େସହି ଦିନ େମାର ଆଉ ଜେଣ ବfୁ
କୁ ନାଳ, ସହି ତ େଦଖା େହାଇଥିଲା। େମା ହାତେର ଥିବା କାଡ଼ େଦଖି େସ କହି େଲ, “ଭାରି
ସୁcର କାଡ଼ େହଇଛି , ଟିକିଏ େଦେଖଇେଲ।” ହାତେର େନଇ େଦଖିେଲ, େଖାଲି କରି
ପଢ଼ି େଲ। ହଠାତ ତା, ମୁହଁ ଭୟାତୁ ର େଦଖାଗଲା। େମାେତ अେନଇ ପ!ଶkକେଲ, “ଆପଣ
ଏଇ ବାହାଘରକୁ ବରଯାତ!ୀ େହାଇ ଯି ବାକୁ ିର କରିଛlି କି ?” ମଁୁ କହି ଲି, “ଆା, େସ
େମାର ଜେଣ ଘନି - ସାd। ଯି ବାକୁ େହବ, ନେହେଲ କଥା ଖରାପ େହବ।” ତା’ପେର
ତା,ୁ ପ!ଶk କଲି , “ଆପଣ, ମୁହଁ କାହVକି ଭୟାତୁ ର େହାଇଗଲା? କअଣ अସୁବିଧା
େଦଖିେଲ କି । ଆପଣ େଜାତି ଷ ବି ଦା ଜାଣିଛlି କି ?” “ନାହV, ମଁୁ େଜାତି ଷ ନୁ େହଁ , କି 
ଯଦି ସବ, ଆପଣ େସଠାକୁ ଯାଆନି । େସ ଜାଗା ଭଲ ନୁ େହଁ େବାଲି ମଁୁ ଶୁଣିଛି।”
ଏତି କି କହି େସ ବfୁ ଚାଲି ଗେଲ। ଏହି କଥା ମେନ ପଡ଼ି ବା ମାେତ! େମା େଦହ ଥରିବାକୁ
ଲାଗିଲା। ହାଏ, ମଁୁ କାହVକି ତା, କଥା ନଶୁଣି ଏଠି କି ଆସି ଲି! ନି ଜକୁ ନି େଜ ଗାଳି େଦଇ
କହି ଲି, “େବାକା େକାଉଠି କାର, ମର ଏେବ। ଭଲ କଥା କହି େଲ େତାେତ ଶୁଣାଯାଏନି ।”
ପ!ାୟ अଧ ଘ¨ା ପେର କବାଟ େଖାଲି ବା ଶ ଶୁଣାଗଲା। ଦୁ ଇ ଜଣ େମାଟାେସାଟା
େଲାକ ଭିତରକୁ ପଶି ଆସି େଲ। ତା, ଭିତରୁ ଜେଣ କହି ଲା, “ନମାର ଆା, ଖାଇବାକୁ
ଆଣିଛୁ, ଆେଗ ଖାଇସାରି ସା ମ ହୁअ।” ଭଦ! କଥାବା[ା ଶୁଣି ଟିକିଏ ସାହସ ଆସି ଲା।
ଯଥା ସବ ନି ଜକୁ ସhତ କହି ଲି, “ଆପଣମାେନ କି ଏ, େମାେତ ଏଠି କି କି ଏ ଆଣିଲା ଓ
ତା,ର ଉେଶ କअଣ?” ତା, ମଧରୁ ଜେଣ କହି ଲା, “କହୁଛି ଆା, ଆେଗ ଆମ
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ପରି ଚୟ େଦଉଛୁ, ମଁୁ କାଲୁ ଓ େସ ଭାଲୁ । ଏଇ ଗ!ାମର ମୁଖିଆ ଆପଣ,ୁ ଆଣିଛlି ଓ
ଆପଣ,ୁ अତି ଥି ସାନ େଦଇଛlି । ଆପଣ ଖାଇସାରି ବା ପେର େସ ଆସି କାହVକି
ଆପଣ,ୁ ଆଣିଛlି , େସ କଥା କହି େବ।” ମଁୁ ପ!ଶk କଲି , “େମାର େମାବାଇଲ କୁ ଆେଡ଼
ଗଲା?” “ଆା, ଆେମ ରଖିଛୁ, ଏଠାରୁ ଗଲା ସମୟେର େଦଇେଦବୁ ।” ଏତି କି କହି କାଲୁ
ଓ ଭାଲୁ କବାଟ ବc କରି ଚାଲି ଗେଲ। ମେନ ମେନ ଭାବି ଲି, ଏମି ତି ଜବରଦ\ିଆ अତି ଥି
କରି ବାର ଉେଶ ଭଲ ଥିଲାଭଳି ଲାଗୁନି। ଉପାୟଶନ
ୂ  େହାଇ େଟବୁ ଲ ପାଖକୁ
ଖାଇବାକୁ ଗଲି । ବି ରିଆନୀ ଓ କଚର ଥୁଆ େହାଇଥିଲା। ରାତି ରୁ ଉପାସ ଥିଲି; େପଟ
ଭରି ଖାଇଲି ।
ଖାଇସାରି ବି ଛଣାେର ଗଡ଼ି ବାକୁ ଲାଗିଲି। ପ!ାୟ ଏକ ଘ¨ା ପେର କବାଟ େଖାଲି ବାର
ଶ ଶୁଣାଗଲା। ପ!ଥେମ କାଲୁ ଭିତରକୁ ଆସି ଲା ଓ ତା ପେର ଜେଣ ହୃ

ପୁ

େଲାକ

ଆସି ଚଉକି େର ବସି େଲ। କାଲୁ ଚି େହkଇ େଦଲା, “ଇଏ ଆମ ଗ!ାମର ମୁଖିଆ।” ଭୟେର
େହଉ ବା ସଂଭ!ମତା େହଉ, ମଁୁ ଠି ଆ େହାଇ ହାତେଯାଡ଼ି ନମାର କଲି । ମୁଖିଆ,ର କଳା
ମଚମଚ େଦହ, ପ!ାୟ ୧୦୦ େକଜି ଓଜନ େହବ। େମାଟା ନି ଶ ହେଳ ନାକ ତେଳ େମାଡ଼ା
େହାଇଥାଏ। େଧାତି କାମି ଜ ପି fିଥାଆlି । ମୁxେର େଗାଟିଏ ସୁcର ପଗଡ଼ି ଭିଡ଼ା
େହାଇଥାଏ। େବକେର େଗାଟିଏ େମାଟା ସୁନା େଚନ ଥାଏ।
ମଁୁ କି ଛି କହି ବାକୁ ଆର କରିବା ଆଗରୁ େସ ଆେଦଶ େଦବା ଭdୀେର କହି ବାକୁ
ଲାଗିେଲ, “େମା ଝି अ ସାଥିେର ତୁ ମର ବାହାଘର େହବ ଦୁ ଇଦି ନ ପେର। ଦୁ ଇ ଦି ନ ବି ଶ!ାମ
କର। ଏହା ଭିତେର ମଁୁ ଆମ ନି ଜ େଲାକ,ୁ ନି ମiଣ କରି ଡାକି ବି। ତୁ ମକୁ ମଁୁ ଯେଥ
େଯୗତୁ କ େଦବି । ତୁ ମର କି ଛି अସୁବିଧା େହବନି । େମାର अଜସ! ସ"[ି अଛି , େମା अେl
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ସବୁ ତୁ େମ ପାଇବ। ତୁ େମ ଚାହVେଲ ଏଇ ଗ!ାମେର ଘର େଜାଇଁ େହାଇ ରହି ପାରି ବ।
େସଇଟା ତୁ ମ ଇା ଉପେର ନି ଭର କରି ବ। ଏହି ଦୁ ଇ ଦି ନ ମଧେର ଏଇ ଘରୁ
ବାହାରି ବାକୁ େଚ ା କରି ବନି , କେଲ ବହୁତ ଖରାପ अବା େହବ।” କାଲୁ ଆଡ଼କୁ
अେନଇ କହି େଲ, “େଦଖ, ବାବୁ ,ର େଯମି ତି କି ଛି अସୁବିଧା ନହୁଏ। କअଣ ଦରକାର
ଭଲକରି ବୁ ଝି େନ।” ଏତି କି କହି େସ ଚାଲି ଗେଲ।
େସ ଗଲାପେର ମଁୁ କାଲୁ କୁ କହି ଲି, “େମାର ମୁxରୁ ରe ବାହାରି ଛି, ଟିକିଏ ମଲମ
ଆଣିଦିअ ଓ କ

ଲାଘବ ପାଇଁ େଗାଟିଏ ବଟିକା ଆଣି ଦିअ। ଆଉ େଗାଟିଏ କଥା, ମଁୁ

ମୁଖିଆ, ଝି अକୁ ଟିକିଏ େଦଖିପାରି ବି କି ?”
“ହଁ ଆା, େଦଖିେବ ନି ୟ। ମଁୁ ତା,ୁ ଡାକି ଆଣି ଏହି କବାଟ ସାମନାେର େନଇଯି ବି।
ଆପଣ ତା,ୁ େଦଖି େବ ଓ େସ ଆପଣ,ୁ େଦଖିେବ। ଟିକିଏ अେପrା କର।” ପ!ାୟ अଧ
ଘ¨ା ପେର କବାଟ େଖାଲି ଲା ଓ ସାମନାେର େସ ଝି अ ଆସି ଠି ଆେହଲା। େସ େମାେତ
ଥେର ଦୃ ି ପେକଇ ଚାଲି ଗଲା। ମଁୁ ବି ତାକୁ େଗାଟିଏ େସେକx ମଧେର େଯତି କି
େଦଖିେହବ, େସତି କି େଦଖି ଲି। ମଲମ ଓ ବଟିକା ମଧ କାଲୁ େଦଇଗଲା।
ଝି अଟି େଦଖିବାକୁ ବାପ ଭଳି କଳା, େକୗଣସି ଦି ଗରୁ ଆକଷଣୀୟ ନୁ େହଁ । କପାଳେର
ହାତ ମାରି ଭାବି ଲି, ହାଇେର ବି ଧାତା! େଶଷକୁ େମା କପାଳକୁ ଏଇ ୀ ରଖି ଥିେଲ। ମଁୁ
େବାେଧ ବାଇଆ େହଇଯି ବି। ଟିକିଏ ଭଲ େଦଖାଯାଆlା େହେଲ। ମଁୁ କେଲଜ ହି େରା
ଥିଲି। େଗାରା େଦହ, ୫ ଫୁଟ ଏଗାର ଇp ଉତା। କେଲଜେର ପୁअମାନ, ମଧେର ମଁୁ
ସବୁ ଠୁ ସୁcର େବାଲି ସମେ\ କହlି । ମଁୁ ଯୁଆେଡ ଯାଏ, ଝି अମାେନ େମାେତ ବୁ ଲି ବୁ ଲି
अନାlି । େଶଷକୁ ଏଇଆ େମା ଭାଗେର अଛି ! ବ[ମାନ ମଁୁ ବୁ ଝି ପାରି ଲି, େମାର କାହVକି ଏ
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अବା। ଏଇ ଝି अକୁ ବି ବାହ କରି ବାକୁ େକହି ପସc କେଲନି େବାେଧ, େତଣୁ ଗୁxା ବାପ
ଜବରଦ\ ବାହା କରି ବା ଉଦମ କରି ଛି। ସfା େବଳୁ ଆର କରି ରାତି ଯାକ ବସି
ଭାବି ଲି, େକମି ତି ଏଥିରୁ ଉ|ାର ପାଇବି ।
ଏେବ ବୁ ଝି ପାରିଲି , କାହVକି କାଡ଼ େଦଖିଥିବା ସାd କୁ ନାଳର ମୁହଁ ଭୟାତୁ ର
େହାଇଯାଇଥିଲା। େସ େବାେଧ ଜାଣିଥିଲା, ଏଠି ଏମି ତି ଜବରଦ\ ବାହାଘର କରି ବାର
ପ!ଥା अଛି । ଧରିଆଣି ବାହା କର। ପେର ଜାଣିଲି, େସଠାେର ଏହାକୁ ପକୁ ଡ଼ୁ ସାଦି
କହlି । ‘ପକେଡ଼ା अଉର ସାଦି କରାଓ’ अପଭ!ଂଶ େହାଇ ପକୁ ଡ଼ୁ ସାଦି େହାଇଯାଇଛି ।
ବହୁତ ଭାବି ବା ପେର ଏହାକୁ ମଁୁ େଗାେଟ ଚାେଲh ଭାବେର ଗ!ହଣ କଲି । ମଁୁ ଯଦି
ଠି କ ବାପର ପୁअ େହାଇଥିବି, ତା’େହେଲ େଯ େକୗଣସି ମେତ ଏଠାରୁ ଉ|ାର ପାଇବି । ଝି अ
ସୁcର अସୁcର କଥା अଲଗା, େମାର ଭାଗେର अସୁcରୀ କନା ଥିେଲ ନି ୟ
ବାହାେହବି । େକହି େରାକି ପାରି େବନି । ଏମି ତି ଜବରଦ\ ବାହାଘର अଥ େମାର
ସ ାଧି କାର ଭd ଓ େମାର अବମାନନା। ଏହା େମାର अପମାନ ଓ େମା ପିତାମାତା,ର
अପମାନ। ଏ େଦଶର ଆଇନ କାନୁ ନର अବମାନନା। ହାତ ମୁଠା ମୁଠା େହାଇଆସି ଲା।
େଦଖିବା, େକମି ତି ଏ ବାହାଘର େହବ! େମା ପାଟିରୁ େକ! ାଧେର ବାହାରୁଥିବା ନି Ëଳା ଭଦ! अଭଦ! ମି ଶି!ତ ଗାଳି େସହି ବଖରାର କାnେର ବାଜି ପ!ତିଧନିତ େହଉଥିଲା, ଯାହା ଶୁଣିବାକୁ
ଆଉ େକହି ନଥିେଲ ।
ଏଇ ମୁଖିଆର ଦାଦାଗିରିର ଯଦି ମଁୁ ମୁକାବି ଲା ନକରି ପାରିଲି ତା’େହେଲ ମଁୁ କି ପାଠ
ପଢ଼ି ଛି। େମା ବି ଦା ବୁ |ିର ମୂଲ କअଣ! ବଳଠାରୁ ବି ଦା ଓ ବୁ |ିର ମୂଲ अଧି କ, ଏହା
ମଁୁ େଦେଖଇେଦବି । ଫକୀରେମାହନ ଓ ଛତ!ପତି ଶି ବାଜୀ ମହାରାଜ ମଧ ବcୀଶାଳାେର
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ଥାଇ ନି ଜ ବୁ |ି ବଳେର ମୁeି ପାଇଥିେଲ, ମଁୁ କାହVକି ମୁe ନେହବି ! ଏହାକୁ ମଁୁ ଏକ
ଚାେଲh ଭାବେର ଗ!ହଣ କରି ସୁେଯାଗକୁ अେପrା କରି ରହି ଲି। ଆଶା କଲି , ସମୟହV
ଏହାର ସମାଧାନ କରି ବ ।
ଉେ[ଜନା ଦୂ ରକରି ମଁୁ ମନକୁ ଶାl କରି ବାକୁ କି ଛି ସମୟ େଯାଗାସନେର ବସି ଲି।
ନି ବି

ମନେର ଭଗବାନ,ୁ ପ!ାଥନା କଲି ଓ ଭବି ଷତ କମପnା ିର କରିବାକୁ ଲାଗିଲି।

େଗାଟିଏ େଛାଟ ଆଶାର କି ରଣ େଦଖାଗଲା। ଭାବି ଲି, ଭଦ! ବବହାର କରି େସମାନ,ୁ
अସତକ କରି ରଖି ବି। େମା ଉପେର ତା,ର ବଶାସ େହଲାଭଳି କାମ କରି ବି। େଗାଟିଏ
‘େମାନାଲି ସା’ ସିC ତ ହସ ମୁହଁେର ଫୁେଟଇଲି । ପବ
ୂ ର
 ୁ ନାଟକେର ଭାଗ େନଉଥିଲି ଯାହା
ଏହି ସମୟେର କାମେର ଆସି ଲା। େସଇ ହସ ତା, ପ!ତି ଏଠାେର ଥିବା ଯାଏ ପ!େୟାଗ
କରି ବାକୁ ଭାବି ରଖି ଲି।
ତା’ପରଦି ନ ମୁଖିଆ ଆଉଥେର ଆସି େଲ। ମଁୁ ଆଉଥେର ନମାର କଲି । ତା,ୁ
େଦଖି ହସି ଲି। େସ ଆ ଯ େହାଇ େମା ଆେଡ଼ ସେcହ ଦୃ ି େର କି ଛି ସମୟ
अେନଇେଲ। ତାପେର ଆଶ\ େହଲାପରି ଲାଗିେଲ । କହି େଲ, “ତୁ େମ ଏ ବାହାଘରେର
ରାଜି ତ ?”
“ଆା, ଆପଣ, ଭଳି ମୁଖିଆ ଶଶୁର ଭାଗେର ଥିେଲ ମି େଳ। ମଁୁ ତ ମେନ ମେନ
ଆପଣ, ଭଳି ଶଶୁର େଖାଜୁ ଥିଲି। ଆପଣ अଜସ! ସ"[ି େଦେବ କହୁଛlି ଓ ଆପଣ,
ଝି अ ମଧ େବଶ ସୁcରୀ। ଏେତ ସୁcରୀ ଝି अ େଦଖିେଲ େଯ େକହି ରାଜି େହବ।” କି  ‘ମଁୁ
ରାଜି ’, ଏ କଥା କହି ଲିନି, କାରଣ ମଁୁ େମା ନି ଜ ପାଇଁ ମି ଛ କହି ବାକୁ ଭଲପାଏନି । ତା,
ମୁହଁ ପ!ସନk େଦଖାଗଲା। େକହି େବାେଧ ତା, ଝି अକୁ େକେବେହେଲ ସୁcରୀ କହି
ଆହାନ ଇ-ପତି! କା ସ"ୂ $ ନି ଃଶୁ' ବି ତରଣ େହତୁ ଡା େଜାତି ପ!ସାଦ ପ*ନାୟକ, ାରା ପ!ତି-ିତ ଓ ପ!କାଶି ତ | Aahwaan.com | 90

ାଦଶ ବଷ, ଏକାଦଶ ସଂଖା, ଡି େସର ୨୦୧୭

Download Magazine from www.aahwaan.com

ନଥିେଲ। ସୁcର ଓ अସୁcର ତ େଦଖଣାହାରୀର ମନ ଉପେର ନି ଭର କେର। େଯେତ
अସୁcର େହଉ ପେଛ, ବାପା ଓ ମାଆ,ୁ ନି ଜ ସlାନ ସlତି େକେବେହେଲ अସୁcର
େଦଖାଯାଆlି ନାହV। ତା, ପ!ସନk ତା େଦଖି େମାର ତୀର ଠି କ ଲr ଫଳକେର ବାଜି ଥିବ
େବାଲି େମାର ହୃଦ୍େବାଧ େହଲା।
ତାପେର େସ କହି ବାକୁ ଲାଗିେଲ, “କାଲି ଦି ନ େବଳା ଆମ ଗ!ାମର ପ!ଥା अନୁ ସାେର
ତି ଳକ ଉବ େହବ। ପେଡାଶୀ ଗ!ାମର ମୁଖିଆମାେନ ବି ଆସି େବ। ସାମନା ସାମାନି
େହାଇ ସମେ\ ଦୁ ଇ ଧାଡ଼ି େର ବସି େବ। ଦୁ ଇ ଧାଡ଼ି ର େଗାଟିଏ ମୁxେର ତୁ େମ ବସି ବ।
ଆର ମୁxେର ମଁୁ , େମା ୀ ଓ ଝି अ ବସି ବୁ। ମଝି େର ବ! ାହCଣ କି ଛି ପଜ
ୂ ା କରି ବ। ପଜ
ୂ ା
ସରି େଲ ତୁ ମକୁ େଗାଟିଏ ଫୁଲ ମାଳ ଓ ସି cୁର ଦି ଆଯି ବ। ତୁ େମ ସି cୁର ଡି ବା ଓ ଫୁଲ ମାଳ
ଧରି େମା ଝି अ ପାଖକୁ ଆସି ବ। ଝି अ ସି nିେର ସି cୁର ଲେଗଇେଦବ ଓ େବକେର ମାଳଟି
ପେକଇେଦବ। ବାସ ଏତି କି କାମ ତୁ ମର। ତାପେର अନାନ ବି ବାହ କମ ଓ େଭାଜି
ଆର େହବ।” ଏତି କି କହି ହସ ହସ ମୁହଁେର ମୁଖିଆ ଗଡ଼ ଜି ତିଲା ଭଳି ବଡ଼ ବଡ଼ ପାହୁx
ପେକଇ ବାହାରି ଗେଲ। ସେlାଷ ଓ ତୃ mିେର ତା, ମୁହଁ ଉଳ େଦଖାଯାଉଥିଲା।
rଣକ ପାଇଁ େମା ବି େବକ େମାେତ ଦଂଶନ କରି କହି ଲା, “ତୁ େସ ନି ାପ ଝି अକୁ
େଧାକା େଦବାକୁ ଯାଉଛୁ। ବି ଚାରୀ ବାହା େଦବ େବାଲି େକେଡ଼ ଆଗ!ହେର अେନଇ
ବସି ଥିବ। ବାପ ସି ନା େଦାଷ କଲା, ଝି अର େଦାଷ କअଣ!” ନି ଜକୁ େଦାଷୀ େବାଲି
ଭାବି ଲି। କି  କअଣ କରାଯି ବ! େଧାକାରୁ ଯାହାର ଆର, ତାହାର େଶଷ ତ େଧାକାେର
ପରି ଣତ େହବା अବଶାବୀ। ମେନ ମେନ ପ!ଭୁ,ୁ ଡାକି କହି ଲି, “ପ!ଭୁ େମାେତ rମା
କର । ତୁ େମ ତ କହି ଛ, ‘अନାୟ ସହି ବା ବି େଦାଷାବହ’
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ତା’ପର ଦି ନ ପ!ାୟ ଦି ନ ଦଶଟା େବେଳ ଭାଲୁ ଆସି େଗାଟିଏ େଧାତି ଓ ପhାବୀ
େଦଲା ଓ ତାକୁ ପି fି ଉବକୁ ଯି ବାକୁ କହି ଲା ଓ କବାଟ ବc କରି ଚାଲି ଗଲା। ମଁୁ ଦପଣ
ଆଗେର ଠି ଆ େହାଇ ଦାଢ଼ି କାଟିଲି, େଦହ ଓ ମୁହଁକୁ ସାବୁ ନେର ଭଲ ରୂେପ ଘଷି ସଫା
କରି େଦଲି । ମୁx ବାଳକୁ ପାନି ଆେର କୁ େxଇ େଦଲି । େପାଷାକ ପି fି େଯେତଦୂ ର ସବ
ନି ଜକୁ ସେଜଇ େନଲି । େମାର ପା¨ ସାଟେ ର ଯାହା ଥିଲା, େସ ସବୁ କାଢ଼ି ମଁୁ ପhାବୀ
ପେକଟେର ରଖି ଲି, ହାତ ଘ¨ା ପି fିଲି ଓ अେପrା କରି ରହି ଲି ।
अଧ ଘ¨ା ପେର କାଲୁ ଓ ଭାଲୁ ଆସି େମାର ଦୁ ଇ ପାଖେର ରହି ଦୁ ଇ ହାତକୁ ଧରି
ଚାଲି େଲ। େମାେତ ନି ଜକୁ ‘ବଳି େବାଦା’ ଭଳି ଲାଗୁଥାଏ।

ମଁୁ ପ!ାୟ ଟାଣିେହାଇ

ଚାଲୁ ଥାଏ ଗଁା ମଝି େର ଗଲାେବେଳ େଲାକମାେନ େମାେତ अନଉଥାଆlି । େଶଷେର ଗଁା
ମୁxେର ଥିବା ପଡ଼ି ଆେର ପହpିଲୁ। େସଠାେର ଆଗରୁ େଲାକମାେନ ଦୁ ଇ ଧାଡ଼ି େହାଇ
ଦରି ଉପେର ବସି ଥାଆlି । ମଝି େର ମଝି େର ଜେଣ ଜେଣ ଭଲ ସଫା େବଶ େପାଷାକ ପି fି
ପଗଡ଼ି ଲେଗଇ ଚଉକି ଉପେର ବସି ଥାଆlି । ମଁୁ अନୁ ମାନ କଲି , େସମାେନ ପେଡାଶୀ ଗଁାର
ମୁଖିଆ େହାଇଥିେବ। ଏହି ଭଳି ଚାରି ଜଣ ପଗଡ଼ି ପି fା େଲାକ ଥାଆlି । େମାର ନଜର
ଜେଣ ନି 

ପଗଡ଼ି ପି fା େଲାକ ଉପେର ପଡ଼ି ଲା। ତା’ ପାଖେର େଗାଟିଏ ସୁcରୀ ଝି अ

ଠି ଆେହାଇଥିଲା। ଏେତ େଲାକ ମଧେର େସ ଝି अଟି ବାରି େହାଇ ଯାଉଥିଲା। ତା, ଦୁ ଇ
ପାଖେର ଚାରି ଜଣ ସାବାନ େଲାକ େଠdା ଧରି ଠି ଆ େହାଇଥିେଲ। େବାଧହୁଏ ତା,
ବଡି ଗାଡ଼ େହାଇଥିେବ। େସଇ ଝି अକୁ େଦଖିବା ପେର େମାେତ ଏଠାରୁ ଖସି ବାର େଗାେଟ
ଉପାୟ େଦଖାଗଲା। ଭଗବାନ,ୁ ସC ରଣ କରି େମାର ପରବ[ ୀ କାଯପnା ିର କରି େନଲି
ଓ ଫଳାଫଳ ଭଗବାନ, ଉପେର ଛାଡ଼ି େଦଲି । ଗୀତାେର अଛି , ‘କମେଣ ବାଧି କାରେ\,
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ମା ଫେଳଷୁ କଦାଚନ ....’
ପବ
ୂ  କାଯସୂଚୀ अନୁ ସାେର ପଜ
ୂ ା ଆର େହଲା। ମଁୁ େସଇ ଝି अକୁ ଏକ ଲୟେର
अେନଇ ରହି ଥାଏ। କି ଛି ସମୟ ପେର େସ ଝି अ େମାେତ अେନଇଲା ଓ ମଁୁ ତାକୁ अେନଇଛି
େଦଖି େସ ମଧ େମାେତ अେନଇ ରହି ଗଲା। ଚାରି ଆଡକୁ ଆଖି େକାଣେର ଦୃ ି ପାତ
କଲି । େଦଖି ଲି ଆମ ଆେଡ଼ େକହି େଦଖୁନାହାlି । ତା’ପେର ମଁୁ ଠାରେର େମାର ବି ଶି
ଆdୁଠି ନି ଜ ଆଡକୁ େଦେଖଇଲା ପେର ତା ଆଡକୁ େଦେଖଇଲି ଓ ଦୁ ଇ ପାପୁଲିକୁ େଯାଡ଼ି
ପାନ ଭଳି ଆକାର କରି େଦଲି , ମାେନ ଇdିତେର ତାକୁ ଭଲପାଏ େବାଲି ଜେଣଇେଦଲି ।
େସ ହୁଏତ ମଁୁ ଖରାପ ବବହାର କରୁଛି କହି ତା ବାପାକୁ ଜେଣଇପାରି ବା ସାବନା ଥିଲା,
ମଁୁ ମାଡ଼ ଖାଇବା ସାବନା ଥିଲା, କି  େମାର ଏଠାରୁ ଖସି ବା ରି  େନବା अତି ଆବଶକ
ଥିଲା। ଏ ପାଖ ନ େହେଲ େସ ପାଖ। ପ!ାଣ ଯି ବ ବା ପଳାୟନ କରି ବି।
ମଁୁ ତା ମୁହଁକୁ अପଲକ ଦୃ ି େର अେନଇଥାଏ। େସ ଝି अ ଟିକିଏ ଆ ଯ େହାଇ କି ଛି
ସମୟ ପଯl େମା ମୁହଁକୁ अେନଇଲା। ଲାଜେର ମୁହଁ अz ସମୟ ପାଇଁ ତଳକୁ କରିବା
ପେର ଚାରି ଆଡ଼କୁ अେନଇ, େକହି ଆମକୁ େଦଖୁଛlି କି ନାହV ପରୀrା କରି େନଲା।
ତା’ପେର େସ ନି େଜ ମଁୁ କରି ଥିବା ଭଳି ଇdିତ େମାେତ େଦଇ ହସି େଦଲା। ନି ଜର ଖୁସିକୁ
ବହୁତ କ େର ଚାପି ଧରି ଲି ଓ अେପrା କରି ବାକୁ ଇdିତ େଦଇ ମଁୁ अନ ଦି ଗକୁ
अେନଇଲି । ଡର ଥାଏ, କାେଳ କି ଏ ଆମ ଇdିତ େଦଖୁଥିବ। ଭାଗ ଭଲ, େସେତେବଳକୁ
ସମେ\ ଟିକିଏ ଟିକିଏ ସୁରାପାନେର ବ\ ଥାଇ ପଜ
ୂ ା େଦଖୁଥିେଲ।
କି ଛି ସମୟ ପେର ପୁେରାହି ତ ବରକୁ ଆଣିବାକୁ କହି େଲ। କାଲୁ ଆସି େମା ହାତେର
େଗାଟିଏ ଫୁଲ ମାଳ ଓ େଗାଟିଏ ଟିକି ସି cୁର ଡବା ଧେରଇେଦଇ ମୁଖିଆ, ଝି अ ଆଡ଼କୁ
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ଯି ବାକୁ ଯି ବାକୁ କହି ଲା। ସମ\, ଆଖି େମା ଉପେର ଥାଏ। ମଁୁ ଧୀେର ଧୀେର ଆଗକୁ
ବଢ଼ି ଲି। ଛାତି ଧଡ଼ ଧଡ଼ କରୁଥାଏ। ସାମାନ ଝାଳ େବାହୁଥାଏ। ଧୀେର ଧୀେର ଯାଇ
େଯେତେବେଳ େସ ସୁcରୀ ଝି अ ସି ଧାେର ପହpିଲି, େସେତେବେଳ ହଠାତ ଦି ଗ ପରି ବ[ନ
କରି େସଇ ଝି अ ପାଖକୁ େଦୗଡ଼ି ଯାଇ ତା ଗଳାେର ମାଳ ପେକଇେଦଲି ଓ ହାତକୁ େଜାରେର
ଥେରଇ ଥେରଇ ସି cୁର ଡି ବା ଏମି ତି େଖାଲି ତଳକୁ ପେକଇେଦଲି , େଯମି ତି ଜଣାଯି ବ
ଭୁ ଲେର ସି cୁର ଡି ବା େଖାଲୁ େଖାଲୁ ହାତରୁ ଖସି ପଡ଼ି ଲା। ତା’ପେର ତଡ଼ି ତ୍ େବଗେର ତା
ବାପା, େଗାଡ଼ ଧରି ‘ଶରଣ’ ‘ଶରଣ’ କହି ଭୂ ମିେର ବସି ପଡ଼ି ଲି।
ଏେତ ଶୀଘ! ଏ ଘଟଣା ଘଟିଗଲା େଯ ହଠାତ େକହି କି ଛି ବୁ ଝି ପାରି େଲନି ।
େଯେତେବେଳ ବୁ ଝି େଲ, େସେତେବେଳ କାଲୁ ଓ ଭାଲୁ େଠdା ଧରି “ମାର ଶଳାକୁ ” କହି
େମା ଦି ଗକୁ ଦଉଡ଼ି ଆସି େଲ। ଝି अର ବାପା ଓ ନି େଜ ଝି अ େମାେତ ଆଢ଼ୁଆଳ କରି ଠି ଆ
େହାଇଗେଲ ଓ ତା, अନୁ ଚରମାନ,ୁ

ଇdିତେର େସମାନ, ମୁକାବି ଲା କରି ବାକୁ

କହି େଲ। ବଡ଼ ପାଟିେର କହି େଲ, “ଏ ପୁअ େମା ଶରଣ ପଶି ଛି। ଶରଣାଗତକୁ ରrା
କରି ବା ମଣିଷର କ[ବ। େକହି ତା େଦହେର ଟିପ ଲେଗଇେଲ ମୁx କାଟିେଦବି ।”
ଝି अକୁ अେନଇ ପ!ଶk କେଲ, “ତୁ ଏ ପୁअକୁ େଦଖ ଓ ତାକୁ ବାହା େହବାକୁ ରାଜି କି
ନାହV, କହ?” ଝି अର ମୁହଁ ଲା ବଶତଃ ଆରe େହାଇଗଲା ଓ କହି ଲା, “ବାପା, େସ
ବି ପଦେର ପଡ଼ି ଆମ ଆଶ!ା େନଇଛlି । ଖାଲି ଫୁଲ ମାଳ ପେକଇେଲ କअଣ ବି ବାହ ହୁଏ?
ଆେମ ପେର େସ ବି ଷୟ ବି ଚାର କରିବା। ଏେବ ଚାଲ ଶୀଘ! ଏଠାରୁ ପେଳଇବା। େମାେତ
ଯଦି ପାଇବାକୁ ତା,ର ଇା ଥିବ େତେବ େସ ତା, ପି ତା ମାତା, ସତି େନଇ ଆସି
େମା ହାତ ମାଗିେବ । ଏେବ େସ କଥା ଥାଉ।” ତା, ବାପା ତା ଆଡ଼କୁ अବି ଶସନୀୟ
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େସkହେର अେନଇ କହି େଲ, “ଆେର େମା ସୁନା ଝି अର, େତାର ଏେତ ସୁcର ବୁ |ି
େହାଇଗଲାଣି, ମଁୁ ଜାଣିନଥିଲି।”
ପଡ଼ି ଆେର େହା ହଲ ା ଚାଲି ଥିଲା। େକହି ‘ମାର, ମାର’ କହୁଥିବା ଶୁଣାଗଲା ଓ ଆଉ
େକହି ‘ମାରି େଲ ରeପାତ େହବ’, ଏ କଥା କହୁଥିଲା। େସହି ଗ!ାମେର ଏଭଳି ଘଟଣା ପ!ଥମ
ଥର ନି ମେl ଘଟିଥିଲା। କହି ବା ବାହୁଲ, େମା ହାତ ଧରି କନା ପି ତା େମା ସହ
ଠି ଆେହେଲ। ଏହା ପେର ବି ଜୟ ଗବେର ମଁୁ େସଇ ଝି अ, ପରିବାର ସାଥିେର ତା,
ଗ!ାମକୁ ଚାଲି ଲି ଓ ଗଲା ପବ
ୂ ର
 ୁ େମାର अପହରଣକାରୀ,ୁ ତାଲ ଦୃ ି େର अେନଇ
अେନଇ ଯାଉଥିଲି। େସେତେବେଳ ତା, ମୁହଁ େଦଖି ବାର େଯାଗ ଥିଲା। ପାଟି ଭିତେର
ଥିବା ସ ାଦି

ଖାଦକୁ ଆdୁଠି ପୁେରଇ କାଢ଼ି େନେଲ rୁଧା[ େଲାକର େଯଉଁ अବା ହୁଏ,

େସହି अବା େସମାନ,ର େହାଇଥିଲା।
ଏତି କିେବେଳ ଏକ େପାଲି ସ ଦଳ ଆସି େସଇ ଗଁାେର ପହpି େମାେତ ଉ|ାର କରି
ଥାନାକୁ େନଇଗେଲ। େଯଉଁ ସାd ସୁେଦଶର ବାହାଘର ବରଯାତ!ୀ େହାଇ ଆସି ଥିଲି, େସହି
ସାd େମାେତ େଦଖିବାକୁ ନପାଇ ବହୁତ େଖାଜାେଖାଜି କଲା ଓ ପାଇଲାନି । ତା’ ପେର
େମା ଘରକୁ େଯାଗାେଯାଗ କରି େମାେତ ନପାଇବାରୁ େପାଲି ସକୁ ଖବର େଦଇଥିଲା। ମଁୁ
ବାହାଘରରୁ ଠି କଣା ସମୟେର ଘରକୁ ନ େଫରି ବାରୁ ଓ ଦୁ ରଭାଷ (େମାବାଇଲ) ସଂଯୁe
ନେହବାରୁ ବାପା ମଧ େପାଲି ସେର ଏଫଆଇଆର େଦଇଥିେଲ। ଏ ଘଟଣା ପେର ମଁୁ
ମଧ େମା ପ!ତି କରାଯାଇଥିବା अବି ଚାର ବି ଷୟ େଲଖି ଏଫଆଇଆର େଦଲି ।
ପେର ଶୁଣିଲି େମା େମାବାଇଲ ଛେଡ଼ଇ ରଖି ବା अପରାଧେର ଭାରତୀୟ ପି dଳ
େକାଡ଼ର ୩୮୪ ଦଫାେର କାଲୁ କୁ ଓ ଜେଣ अଫିସରକୁ ଜବରଦ\ अଟକ ରଖି ବା
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अପରାଧେର ୩୪୧ ଦଫା ଓ अପହରଣ କରି ବା अପରାଧେର ୩୬୩ ଦଫାେର ମୁଖିଆକୁ ବି
ଗିରଫ କରାଯାଇଥିଲା।
େମା ପାଖେର ଏହି ଘଟଣା ପେର ଦୁ ଇଟି ବି କz ଥିଲା, ଉe ଝି अକୁ ବାହା େହବି ନା
େହବି ନି। େମାେତ ରrା କରି ଥିବାରୁ ବି ବାହ କରି ବା ଉଚି ତ। କି  େଗାେଟ ଖିଆଲ
ଉପେର ବି ବାହ ହୁଏନି । ଏହା ଏକ ସାମାଜି କ अନୁ -ାନ। େସ ଝି अ କअଣ ପଢ଼ି ଛି, ତା’ର
ଗୁଣ ଓ ଚାଲି ଚଳନ େକମି ତି? ଆମ ଘର ସାଥିେର ମି ଶି ପାରି ବ କି ନାହV? ତା’ର ବାପାର
ସାମାଜି କ ିତି କअଣ? େସ ବି େଗାଟିଏ ଗୁxା େହାଇଥାଇ ପାେର। ଏ ସବୁ ପ!ଶk ମନେର
ଉ,ି ମାରୁଛି । ସମାଜ, ବାପା, ମାଆ ସମ\, ସ ୀକୃ ତି େନଇ ବି ବାହ କରାଯାଏ। େସ ଝି अ
େବକେର ମଁୁ ଫୁଲ ମାଳ େଦଇଥିଲି, କି  ଜାଣିଶୁଣି ସି nିେର ସି cୁର େଦଇନଥିଲି। େତଣୁ
ତା, ଚଳlି ପ!ଥା अନୁ ସାେର ମଁୁ ତାକୁ ବି ବାହ କରି ନି। ଏହା ବତୀତ ପରିିତି ର ଦାସ
େହାଇ ନି ଜର ିତି ରrା ନି ମେl କି ଛି କାମ କେଲ ତାହା େଦାଷାବହ ନୁ େହଁ । ଏ ସବୁ
cେର ମଁୁ ପଡ଼ି ଛି। ସମ\,ୁ ବ[ମାନ ପ!ଶk କରୁଛି , ଏଭଳି अଭାବନୀୟ ପରି ିତି େର
ପଡ଼ି େଲ ନି େଜ କअଣ କରି େବ ଓ ମଁୁ େସ ଝି अକୁ ବି ବାହ କରି ବା ଉଚି ତ କି ନାହV? କି 
ଯାହାେହଉ, େମାେତ अବାÌନୀୟ ପରିିତି ରୁ ରrା କରି ବାେର ସାହାଯ କରିଥିବାରୁ େସ
ଝି अ ଓ ତା, ବାପା, ପାଖେର ମଁୁ ଚି ରଋଣୀ େହାଇ ରହି ଗଲି ଓ େକୗଣସି ଆକାରେର ବା
ମତେର ଯଦି ତା,ର ଉପକାର କରାଯାଇପାେର େତେବ ମଁୁ େସଥିପାଇଁ ପ!\ୁତ। ବି କ!ମ ଓ
ବତି! ଶ ସି ଂହାସନ ଗzେର ଥିବା ବି କ!ମାଦି ତ,ୁ ପି ତୁଳାର ପ!ଶk ଭଳି ଏହାର ମଁୁ ସମାଧାନ
େଖାଜୁ ଛି ।
ଭୁ ବେନଶର, େଫାନ – ୭୯୭୮୦୫୯୮୫୧
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अେଟାବାଲା ଓ ମଁୁ
ରଶିC ତା ମହl

अଫିସ କାମ ସାରି େସେକ! େଟରି ଏଟରୁ ବାହାରି ମଁୁ ଏକମୁହଁା େହାଇ ଚାଲି ଲି ଏ ଜି
ଛକ ପଯl , କÍନା ଛକ ପାଇଁ अେଟା ଧରି ବାକୁ । ଏ ଜି ଛକେର ପହpି େସ ଦି ଗେର
ଯାଉଥିବା ପ!ତିଟି अେଟା ରିାକୁ ହାତ େଦେଖଇଲି । କି ଛି ସମୟ ପେର େଗାେଟ ଫା,ା
अେଟା ଆସି ରହି ଲା । େମା ସହ अନ ଜେଣ ତରୁଣୀ ମଧ କzନା ନି ମେl ବସି େଲ
अେଟାେର ।
अେଟା ଚାଲି ଲା ଧି େର ଧି େର ଆଗକୁ । ...ଆେର! ଏ କଣ ? ପ!ତକ ଦଶ ହାତେର
େସ अେଟାବାଲା अେଟାର େବଗ କମାଇ ଡାକୁ ଛି , ଭାଇ! କzନା? ଭାଇ! କzନା? ଦି ଦି!
କzନା? ତା ଡାକ େସେତ ବି ରeିକର ନ ଥିେଲ ବି େମାେତ अେଧୖ ଯ କରି ଥିଲା। ଏପରି
େହେଲ େକମି ତି େହବ? େମାେତ କzନା ପହpିବାକୁ େତେବ ତ अଧଘ¨ା ଲାଗିବ? ମଁୁ
ଗୀର େହାଇ କହି ବାକୁ ଯାଉଥିଲି – ଭାଇ! ଚାଲ ଜଲଦି । କି  ହଠାତ अଟକି ଗଲି ।
େବାେଧ ତା ବି ଷ$ େଚେହରାର ଶୁ³ ହସ େମା ଶକୁ ବାଧା େଦଲା। ନxା ମୁx, ମଇଳା
େପାଷାକ ଓ େରାଗିଣା େଚେହରାରୁ ମହାଶୟ, अଥାଭାବ ଓ अସହାୟତା {

ବାରି

େହଉଥିଲା। େଲାେକ କହlି , ରାଜଧାନୀେର ଟ,ା ଉେଡ କାେଳ। େବାେଧ େସଥିରୁ କି ଛି
େଗାଟାଇବାକୁ ହୁଏତ େସ େଚ ାେର ଲାଗିଛି। ଗାଡି ର ଗତି ସହ େମା ମନର ଭାବନା ମଧ
େଜାର ଧରିଲା। େବାେଧ ଜୀବନ–ଜୀବି କା–ଜhାଳ ସବୁ େର ଛc। ଜୀବର ଦହନୀୟତା
ମାପୁଥିଲା।
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ଗାଡି ଚାଲୁ ଥାଏ ଆଗକୁ । अେଟା ବାଲା ରାଜମହଲ ବି! ଜ ଉପର େଦଇ ନଯାଇ ଗଲା
ବି! ଜ ତଳ େଦଇ। େବାେଧ ପାେସhର ମି ଳିବାର ଆଶା ତା,ୁ ସି ଧା ରା\ା ଛାଡି ବୁ ଲାଣି
ବାଟେର କେଢଇ େନଲା। ମଁୁ ବସି ଲି େଧୖ ଯ ଧରି । େସଇ अz ସମୟେର ସାମାନ
ଭାବପ!ବଣ େହାଇଯାଇଥିଲି। େସ अେଟାବାଲା ପୁଣି ଡାକି ଲା, କzନା ... କzନା ...
କzନା ...।

ମା’ଝି अ ଦି ’ଜଣ ଆସି ବସି େଲ अେଟାେର। ତା,ୁ

ବସି ବା େଦଖି

अେଟାବାଲାର ମୁହଁର ପରି ମିତିେର କି pିତ ପରିବ[ନ େଦଖାଗଲା। ତାହା େଦଖି ମଁୁ
ସାମାନ ଆଶ\ େହଲି । େକଇ ହାତ ଦୂ ରେର ଆଉ ଜେଣ ଭଦ! ମହି ଳା ଲି dରାଜ ମcିର
ଯି ବା ନି ମେl ହାତ େଦଖାଇେଲ। କହି ବା େଯାଗ ଲି dରାଜମcିର େସ अେଟାର େଶଷ
ରହଣି, େସେତ ବାଟ ଯାଏ ପାେସhର ମି ଳିେଲ अେଟା ବାଲାକୁ ଦି ’ପଇସା ମି େଳ।
ଲି dରାଜ ମcିର ଶୁଣି अେଟାବାଲା ଭାଇ ତ´ର େହାଇ ପଛକୁ ଚାହV ଆମ ସମ\,ୁ
ଦି ଧାର ସହ अନୁ େରାଧ କରି କହି ଲା, “ଟିେକ ଏଡ୍ଜ ୍ କର କzନା ଯାଏ, ଆଉ अz
ବାଟ।” ତା ମୁହଁର କଥା ନ ସରୁଣୁ ସଦ ଚଢ଼ି ଥିବା ମା’ଝି अ ଓହ ାଇ ପଡି କହି େଲ, “ଆେମ
ଏେତ େପ!ାେବ ମେର ଯାଇ ପାରି ବୁନି ।” ହସି ଉଠୁ ଥିବା अେଟାଭାଇର ମୁହଁଟା େଶତା
ପଡି ଗଲା। अନୁ ଭବ େହଲା େଯମି ତି କୁ ନି ପୁअର ବାଲି ଘର ଉପେର ଚpଳି ଆ ବାଛୁରୀେଟ
କୁ ଦା ମାରି େଦଲା। େସ ମନର ଶୁ³ତା ଏଡାଇ ଗାଡି ର ଏିଲାେରଟର େମାଡି ଚାଲି ଲା।
ଆଉ ମଁୁ

ପରିିତି ର ମାଡେର ଆେ£ଇ ପଡି ଥିବା ଶହୀନ େସୖ ନିକ ପରି ବସି ରହି ଲି।

କzନା ଟ! ାଫିକ୍ ଛକେର ଗାଡି अଟକି ଲା, ଧନିଟିଏ ଶୁଭିଲା - ଏଇଠି ଓହ ାଇବ? ମଁୁ ପ!କୃତି 
େହଲି , अେଟାରୁ ଓହ ାଇ ପଡି ଦଶ ଟ,ିଆ େନାଟେଟ ବଢାଇଲି । େସ ତୁ ରl େନାଟଟା
େଥାଇ ଖୁଚୂରା ପାp ଟ,ା େଖାଜି ବାେର ଲାଗିଲା। ମଁୁ କି  ଟ,ା ବଢାଇ େଦଇ େଜାର
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େଜାର ପାଦ ପକାଇ ଆଗକୁ ଚାଲି ଲି। ମଁୁ ଚାହଁୁ ନ ଥିଲି େସ ଜାଣୁ େଯ ମଁୁ ଜାେଣ ଭଡା ୫
ଟ,ା େବାଲି ।
କzନା ଛକରୁ ବଡଗଡ अେଟା ାx ଆସି ବା ମଧେର େମା ସାମkାେର େକବଳ େସ
अେଟାବାଲାର ଆଖି ଜୁ ଳୁ ଜୁ ଳୁ ଦି ଶୁଥିଲା। ତା ସହ ବହୁ ସାମାଜି କ ସଂାରମୂଳକ ଚି lା
େଘରି ଗଲା। େମାର ଏ अବୁ ଝା କାମ ଯେଥ

ତ ନୁ େହଁ ବରଂ अେଟାବାଲାର ସ ାଭିମାନେର

େମାର अଯଥା ହ\େrପ ନୁ ହଁ ତ? ପର ମୁହୁ[େର ଭାବି ଲି େସ अେଟାବାଲାର ବବହାର
ଉପେର ଏକ \ େଲଖିେହବ। ପୁଣି ଭାବି ଲି େକେତ ସ ାଥପରେଟ ମଁୁ , େସ अେଟା ବାଲାର
ିତି ର ସାମାନ ସମାଧାନ କରି ବାକୁ अେଯାଗ ଥାଇ ବରଂ ତାକୁ କାହାଣୀର ମୁଖ ପ!ସd
କରି ବା କଥା ଭାବୁ ଛି । ମଁୁ ତ େସ ୫ ଟ,ାେର କି ଣିନି अେଟାବାଲାଠୁ ତା ଜୀବନର ଏ
अଂଶ। ଟ! ାଫିକ୍ ପୁଲିସର ହୁଇସି ଲେର ପ!କୃତି  େହାଇ କzନା अେଟା ାxରୁ ବଡଗଡ
ଯାଉଥିବା अେଟାେର ବସି େଫରି ଆସି ଲି େମା େଛାଟ ସଂସାରକୁ ।
ସତେର ଦୁ ନି ଆଟା ସ ାଥପର। ଆଉ ମଁୁ ବି ।

ଓଡି ଶା ସଚି ବାଳୟ େସବା
ଭୁ ବେନଶର
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କ’’ଣ ଆଉ ଶି ଶୁ ନୁ ହଁ?
ମଁୁ କ
ପରମି ତା ମି ଶ!

ୁଲ ପ!ାdଣଟି ଶି ଶୁ ଦି ବସ ପାଇଁ ଉବ ମୁଖର େହାଇପଡି ଛି। ସମେ\ ବହୁତ
ଆନcର ସହ ଦି ନଟିକୁ ସଫଳ କରିବାେର ଲାଗି ପଡ଼ି ଛlି । କାହV େକେତ ଦି ନ ଆଗରୁ
ପି ଲାମାେନ ଏ ଦି ନ ଟି ପାଇଁ ପ!\ୁତ େହଉଥିେଲ। ପୁଣି ମୁଖ अତି ଥି େଯ ଆମ େପାଲି ସ
अଧି କାରୀ।
ଷ- େଶ!ଣୀର ପ!ତିଭା େଶ!ଣୀେର ପ!ଥମ ଥିଲା ସବୁ ଥିେର। ଏ ବଷ ତା’ର ସmମ
େଶ!ଣୀ। अ| ବାଷକ ପରୀrା େର େସ କି ଛି ଭଲ କରି ପାରି ନି। େଶ!ଣୀର ଏକ େକାଣେର
ଗୁମସୁମ େହାଇ ବସି ରହି ଛି େସ। ସବୁ ପି ଲାମାେନ ଶି ଶୁ ଦି ବସ ପାଇଁ ପ!\ୁତ େହଲା
େବଳକୁ ପ!ତିଭା କି  ହଜି ଜାଇଛି अନ ଏକ ଦୁ ନି ଆେର। େସଫାଳୀ କହି ଲା େଦଖ
ପ!ତିଭା ରାଜନ ସାର୍ , ଏସବୁ ମେତ ଜମା ଭଲ ଲାଗୁନି। ମଁୁ ଏେବ ହାତେର ଏେତ ସବୁ
ଜି ନିଷ େନଇ ଯାଉଥିଲି େସ ଜାଣି ଶୁଣି େମା ପି ଠିେର ହାତ ବୁ ଲାଇ ଗେଲ। େହେଲ ମଁୁ
େକାଉ ଛାଡି ବା େଲାକ େଯ ନ ଜାଣିଲା ପରି ସବୁ ତକ ଜି ନିଷ ତା,ରି ଉପେର अଜାଡି
େଦଇଛି ଆଉ ତାପେର ସରି କହି େଦଲି ହଁ ମ..... । ଏେଡ ଏେଡ ଆଖିେର ଚାହଁୁ ଥିେଲ
ମେତ। ଓଠେର rୁଦ! ହସଟିଏ ହସି େଦଲା ପ!ତିଭା।
ଏଥର अ| ବାଷକ ପରୀrାେର ଜାଣି ଶୁଣି ମେତ ଗଣିତେର अ, କମ କରି
େଦଇଛlି  ବାପା ମେତ ଯାହା ମାରି େଲ େହେଲ ତା,ୁ କଣ ଜଣା ଏ େକମି ତିକା େଲାକ।
କହି ଚାଲି ଥିଲା େଶଫାଳି , ପ!ତିଭା ାଣୁ ଭଳି ଶୁଣୁଥିଲା େକବଳ
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ଏ ପ!ତିଭା କଣ କି ଛି କହୁନୁ େଯ ତେତ େସ ବହୁତ୍ ଭଲ ପାଆlି ନା ତୁ କାହVକି ତା,ୁ
ଖରାପ କହି ବୁ ପ!ତିଭା କି ଛି ନକହି ଚାହV ରହି ଲା େଶଫାଳି କୁ ଚାରି ଆଡକୁ ନଜର
ପକାଇ େଦଖି ଲା େକହି କୁ ଆେଡ ନାହାlି  କଣ କହି ବ କହି ବ େହଉଥିଲା େସ କି  ପାଟିରୁ
କଥାଟି ବାହାରକୁ ଚାହVକି ବି ବାହାରୁ ନଥିଲା। ଆଉ ହଠାତ୍ ଚୁ ପ୍ େହାଇଗଲା େଶଫାଳି
କହି ଲା, ଆେର କଣ କହୁନୁ କଣ େହଲା, ଚୁ ପ୍ କାହV େହାଇଗଲୁ  ମଁୁ େଦଖୁଛି ତୁ ଆଜି କାଲି
ବହୁତ୍ ବଦଳି ଗଲୁ େମା ସହ ବି ଭଲେର କଥା େହଉନୁ । ମଁୁ େସଦି ନ ବି ପଚାରି ଥିଲି ତୁ
କି ଛି ନକହି େଦୗଡି ଚାଲି ଗଲୁ । ଆେର କହ। େତାର କଣ େମା ଉପେର ବି ଶାସ ନାହV।
ଆଉ େସେତେବେଳ ଦି ପାକୁ େଦଖି ପ!ତିଭା ନି ଜକୁ ସଂଜତ କରି ଆଖି ରୁ ଲୁ ହ
େପାଛି େନଲା େଯମି ତି କି ଛି େହାଇନି । ଦି ପା କହି ଲା, ମୁଖ अତି ଥି ଆସି ଗେଲଣି। ସଭା
ଆର େହଲାଣି ଯି ଏ ଯାହା ଜାଗାେର ବସି ଯାअ। େଶଫାଳି କୁ େଦଖି କହି ଲା ଆେର ତୁ ତ
ବeବ ପ!ତିେଯାଗିତାେର ଭାଗ େନଇଛୁ ନା େଦଖ ସବା େଶଷେର अଛି ବeବ
ପ!ତିେଯାଗିତା ତୁ ସମୟେର ଆସି ଯିବୁ। େତାର କଣ େହଇଛି ପ!ତିଭା? ତୁ େକାଉଥିେର
ଭାଗେନଇଛୁ। ତାକୁ କି ଛି ଉ[ର େଦବା ପବ
ୂ ର
 ୁ ହV େସ ଚାଲି ଗଲା େସଠୁ । ପ!ତିଭା ମଧ
େଶଫାଳି ଠୁ ଆଖି େଚାରାଇ େସଠୁ ଯି ବାକୁ ଉଦତ େହଉଥିଲା ଆଉ ପ!ତିଭାର ହାତକୁ
ଧରି େନଲା େଶଫାଳି । ନା ତୁ ଏମି ତି ଯାଇପାରି ବୁନି । ଆଜି ମେତ ସତ କହ। କହ କହ
କହ।
अତି - େହାଈ ପ!ତିଭା େଶଫାଳି ହାତକୁ ଛି ଟିକି େଦଇ କହି ଲା କଣ କହି ବି େଶଫାଳି ,
କଣ ଶୁଣିବୁ ତୁ ? ରାଜନ ସାର ଜେଣ ରାrସ। ମଁୁ ଯାହା କହି େଲ ବି େମା କଥା କି ଏ
ଶୁଣିବ। େସ ଏେତ ବଡ େଲାକ େସ ଯାହା କହି େବ ତା ହV ସତ। ଆଉ ନି ରାଶ େହାଇ କଇଁ
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କଇଁ େହାଇ କାcି ଉଠି ଲା। େଶଫାଳି ଜେଣ ପ!କୃତ ବfୁ ପରି ପ!ତିଭାକୁ ଜାବୁ ଡି ଧରି
ଆଶାସନା େଦଲା। କହି ଲା େଦଖ ପ!ତି ଭା େମା ଉପେର ଭରସା କର। ମଁୁ ତେତ ନି ୟ
ସାହାଯ କରି ବି। ତୁ କହ।
ପ!ତିଭା ଆଖି ରୁ ଲୁ ହ େପାଛି କହି ଲା, ତୁ ତ ଜାଣିଛୁ ବାପା େକେତ କ େର ମେତ
ପାଠ ପଢାଉଛlି । ରାଜନ ସାରନ,ୁ େସ େଦବତୁ ଲ ମାନlି । ଥେର अେଧ େସ େମାର
ୁଲ ଶୁ' େଦବାେର ସାହାଯ କରି ଛlି  ଆଉ ବଦଳେର େମା’ଠୁ ତାହା अସୁଲ
କରି େନଇଛlି  ବାପା କହି ବାକୁ ବହୁତ େଚ ା କଲି  ମଁାକୁ କହି ବି ଭାବି ଲି େହେଲ
ରାଜନ ଥେର ବାପା,ୁ େମା ବି ରୁ|େର କି ଛି କହି ଥିେଲ ଆଉ ବାପା େମା ଉପେର ବହୁତ
ବି ରe େହାଇଥିେଲ େମାର ସାହସ ପାଇଲା ନାହV ଆଉ କି ଛି କହି ବାକୁ  େସଦି ନ ରାଜନ
ସାର୍ ଧମକ େଦେଲ ଯଦି କାହାକୁ କହି ବୁ ତେତ ଏ ୁଲରୁ ବାହାର କରି େଦବି ଆଉ ତା
ଛଡା ଯାହା ବଦନାମ କରି ବି ତୁ ମରିବାକୁ ବି ବାଟ ପାରି ବୁନି  ଏେବ ତୁ କହ େଶଫାଳି ମଁୁ
କଣ କରି ବି ତୁ ଜାଣିଛୁ ପରୀrାେର େଫଲ କରି େଦେବ କହି ଛlି  ମଁୁ େଫଲ େହାଇଗେଲ
େମା ବାପା ମାଆ , ସବୁ ସ ପk ମାଟି େହାଇଯି ବ ମଁୁ ଜାେଣ ତୁ େମାର କି ଛି ସାହାଯ
କରି ପାରି ବୁନି , କି  େଗାେଟ ଉପକାର କରି େଦ ଏ ବି ଷୟେର କାହାକୁ କି ଛି କହି ବୁନି ।
େଶଫାଳି ର ମୁହଁ କି  ଉଳ ଦି ଶୁଥିଲା, େଯମି ତି େକାହି ନୂରର ମଣି ମି ଳିଯାଇଛି 
ମେନ ମେନ କି ଛି ିର କରି େନଇଛି େସ କହି ଲା ଠି କ୍ अଛି ମଁୁ େତା କଥା କାହାକୁ
କହି ବିନି କି  ତେତ େମା ସହ ସଭାଳକୁ ଯି ବାକୁ ପଡି ବ ଆଜି େମାର ବeବ େଦବାର
अଛି  ଆଉ େମା ପାଇଁ ତାଳି ବି ମାରି ବାକୁ ପଡି ବ କହ େମା ସାଥ େଦବୁ ତ? ଦୁ ଇ ବfୁ
ସଭାଳ ଆଡକୁ ଆେଗଇେଲ
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ସବୁ ସଭାବୃ c, अଭିଭାଷଣ ଚାଲି ଛି ସମେ\ ଶି ଶୁ କଲାଣ, ଏବଂ ସମୃ| ଉପେର
ଭାଷଣ େଦଉଛlି । ରାଜନ ସାର୍ େମଧାବୃ [ି ଉ[ମ ଶି rାର अଭି ଭାଷଣ େଦେଲ। ମୁଖ
अତି ଥି ଶି ଶୁ କଲାଣ ଏବଂ ଶି ଶୁ ଆଇନ ବି ଷୟେର ବି େଶଷ ମlବ େଦେଲ। େଶଫାଳି ଓ
ପ!ତିଭା ମନଧାନ େଦଇ ସବୁ ଶୁଣୁଥିେଲ। େଶଫାଳି ଇଶାରାେର ପ!ତିଭା କି ଛି କହି ବାକୁ
ଚାହଁୁ ଥିଲା। କି  ପ!ତିଭା କହି ଲା ନା େଶଫାଳି ଏସବୁ ନି ୟମ ଆମ ପାଇଁ ନୁ ହଁ  ଏଇଟା
େମା ଭାଗ ମେତ ଏମତି ହV େଭାଗିବାକୁ େହବ କି  େଶଫାଳି ର ଆଖି ଉଳ
ଦି ଶୁଥିଲା କହି ଲା ଠି କ୍ अଛି ତୁ କି ଛି କରନା କି  େମା ପାଇଁ ତାଳି ନି ୟ ମାରି ବୁ
ପ!ତିଭା କି ଛି ବୁ ଝି ପାରି ଲାନି  ଆଉ େଶଫାଳି ର ବeବର ପାଳି ଆସି ଗଲା େଶଫାଳି ମp
ଉପରକୁ ଗଲା
ସମ\ ସଭାବୃ c,ୁ ପ!ଣାମ ଜଣାଇ େଶଫାଳି ବeବ ଆର କଲା।
ଆଜି ର ଶୀଷକ ଯାହା ଥାଉ ନା କାହVକି ମଁୁ ଆଜି ଯାହା ବି କହି ବି ତା ପେର ହୁଏତ
େମାର ଏଇଠି େଶଷ ଦି ନ େହବ। ହଠାତ ଏପରି କଥା ଶୁଣି ସଭାେର ସମ\ ଆଖି େଶଫାଳି
ଉପେର େକc! ୀତ େହାଇଗଲା
ପ!ଧାନ ଶି rକ େଶଫାଳି କୁ େରାକି ବାକୁ ଉଦତ େହଉଥିେଲ କି  ମୁଖ अତି ଥି
େଶଫାଳି କୁ ଆଶାସନା େଦେଲ ଆଗକୁ ବଢି ବାକୁ ।
ଆଗକୁ େଶଫାଳି କହି ଲା, ଆଜି ର ବeବେର ସମ\ ସଭାବୃ c ଶି ଶୁମାନ,ର
ଭବି ଷ ଏବଂ କଲାଣ ବି ଷୟେର अଭି ଭାଷଣ େଦଇଛlି । କି  ମୁଖ अତି ଥି ମେହାଦୟ
ଆପଣ ଜାଣିେଲ ଆ ଯ େହେବ ଏଠି ଏଇ ବି ଦାଳୟେର ମଁୁ େଯ ଆଉ ଶି ଶୁ େହାଇନାହV।
େବାେଧ େମାର ଶୀଷକ ମଁୁ କଣ ଶି ଶୁ ନୁ େହଁ ?
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ଆଜି ମଁୁ େକବଳ େମା ବି ଷୟେର କହି ବି
ମଁୁ ଭୂ ମି- େହବା ପେର ପେର ଝି अଟିଏ ପାଇ େମା ବାପା ଖୁସିଠୁ େବଶୀ ଚି lିତ େହାଇ
ଯାଇଥିେଲ। ଧି େର ଧି େର ବଡ େହବା ସହ ତା, ଚି lା ଆହୁରି ବଢି ଗଲା ଠି କେର ବସ୍,
ଫ!କ୍ ଠି କ୍ କର, ଏେତ ହେସନି , ସhତେର କଥା କହ ଏମି ତି ସବୁ େକେତ କଟକଣା େମା
ଉପେର ଲାେଗ ଝି अ ପି ଲାଟା ଏମି ତି କଣ େଦୗଡୁ ଛୁ େବାଲି େମା େଜଜି ମା କେହ। େମା
ବାପା ମାଆ ମେତ ବାକି ସାରାଦୁ ନି ଆକୁ ବି ଶାସ କରlି । ୁଲେର ଛାଡି ଲା ପେର େସଠି
କଣ ହୁଏ େସ େସଥିେର େମା ବାପା ମାଆ,ୁ କି ଛି ଯାଏଆେସ ନାହV କି  ପରୀrାେର ଭଲ
अ, ଥିବା ଦରକାର ଆଉ ତାର ଫାଇଦା ଉଠାlି ବି ଦାଳୟର କି ଛି ରାrସରୂପୀ
ଶି rକ। େମା ସହ ମଧ ଠି କ ତାହା େହଲା। ଏହି ବି ଦାଳୟେର େମା ଶି rକ େମା ସହ
अମାନୁ ଷିକତା କେଲ। ମଁୁ ତାର ବି ରୁ| କରିବା ାରା ମେତ େଚତାବନୀ େଦେଲ ମେତ
ପରୀrାେର ବସି ବାକୁ େଦେବନି େବାଲି । େମାର ବୟସ ମାତ! ୧୨ବଷ। କି  ମଁୁ ଏଠି
ଶି ଶୁେର ଗଣା ଯାଉନି । େମା ଶି rକ, ଆଖିେର ମଁୁ େଯମି ତି ଏକ ସୁସାଦୁ ଖାଦ ଯାହାକୁ
େସ ଲାଳସାର ନଜରେର ଚାହଁ ାlି  ଆଉ ମେତ ଡର ଲାେଗ କାେଳ େସ ପଛରୁ ଆସି ମେତ
ଧରି େନେବ କି ଜାଣି ଶୁଣି େମା େଦହେର ହାତ ବୁ ଲାଇ େନେବ। ଦି ନ ଆସି ଲା େସ ଡର ବି
ସତ େହଲା େମାେତ ବଦନାମ କରି ବାର ଧମକ େଦଇ େମା ଜୀବନକୁ େସ ବରବାଦ
କରି ଚାଲି େଲ, ପ!ତିଦିନ, ପ!ତିrଣ।
ଏମି ତିକି ଆଜି ବି େସ ମେତ ଏଠି କି ଆସି ବାକୁ ମନା କରି ଥିେଲ କାରଣ େଯେତେବେଳ
ସମେ\ ସଭା କାଯେର ବ\ ଥିେବ ଆଉ େସ ତାର ଫାଇଦା ଉଠାଇପାରି େବ ଏବଂ
ହଠାତ୍ ବୁ ଲି ପଡ଼ି େଶଫାଳି କହି ଲା କଣ ମଁୁ ଠି କ୍ କହି ଲି ନା ରାଜନ ସାର୍?
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ରାଜନ ଏକବାେର କାବା େହାଇ ଚାହV ରହି ଲା। ମୁxରୁ େବାହି ଯାଉଛି ଧାରଧାର
ଝାଳ କି  ଏେବବି େସ ଦୃ ଢ଼ ଭାେବ କହି ଲା କଣ କହୁଛ ତୁ େମ? {

ଭାେବ କୁ ହ କାହା

ବି ଷୟେର କହୁଛ
ମୃଦୁ ହସ େଦଇ େଶଫାଳି କହି ଲା ମଁୁ ଆପଣ, ବି ଷୟେର କହୁଛି ସାର୍ ଭୁ ଲି ଗେଲ
ଆପଣ େମା ସହ କଣ କଣ କରି ଛlି  ଏେବ ରାଜନ ଆହୁରି ଦୃ ଢ ଭାବେର କହି ଲା ଏଇ
ମୁହଁ ସାଳି କଥା କୁ ହ ସଭାେର ବସି ଥିବା ସମ\ େଲାକ ଏକ ଲୟେର ମp ଆଡକୁ ଚାହV
ରହି ଥିେଲ ଓ ପ!ତିଭା ଦୁ ରରୁ \ େହାଇ ଚାହV ରହି ଥିଲା। େଶଫାଳି େଗାେଟ ପେର
େଗାେଟ ଯୁeି ବାଢି ଚାଲି ଥିଲା ରାଜନ ଆଗେର ଏବଂ ରାଜନ ଇତ\ତଃ ଭାବେର
େଦଖୁଥିଲା ଥେର ପ!ତିଭାକୁ ପୁଣି େଶଫାଳି କୁ। ଏେତ ସବୁ ଯୁeି ଆଗେର ଏବଂ ଏେତ
େଲାକ, ଆଖିେର ଠି ଆ େହାଇ ବ[ମାନ ରାଜନ ହଡବେଡଇ ଜାଣିଥିଲା। େଶଷେର
େଶଫାଳି କହି ଲା େତେବ ସାର ଆପଣ କାହVକି ଆଜି ମେତ େଶ!ଣୀ ଗୃହେର ରହି ବାକୁ
କହି ଥିେଲ ହଠାତ୍ ରାଜନ ମୁହଁରୁ ବାହାରି ଆସି ଲା ଆେର ମଁୁ ତ ପ!ତିଭାକୁ କହି ଥିଲି ତେତ
ନୁ େହଁ ।
େଶଫାଳି ର କାମ ସରି ଯାଇଥିଲା। ପ!ତିଭା ବସି ବା ଜାଗାରୁ ଠି ଆ େହାଇଯାଇଥିଲା।
ସଭାର ସବୁ ନଜର ପ!ତିଭା ଆଡକୁ । ଏବଂ ସଭାେର ଗୁhି ଉଠି ଲା କରତାଳି ର ଲହରୀ
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ସmେଫଣୀ
ସୁବଳ ମହାପାତ!

ମା....ମା.... େବାଲି ଡାକି ଡାକି ଘର ଭି ତରକୁ ପଶି ଆସି େଲ ଡାeରାଣୀ ଶତଭିଷା
ପ*ନାୟକ I ସାdେର ଜେଣ େମ ଭିକାରୁଣୀ I ଭିକାରୁଣୀ କୁ ବାରxା େର ବେସଇ େଦଇ
େସ ଘର ଭି ତରକୁ ଯାଇ ମା ଆଉ ଘରର ଚାକରାଣୀ ଯମୁନା କୁ େଖାଜି େଲ I କାହାକୁ
ନପାଇ ବାଡ଼ି ପଟକୁ ଯାଇ େଦଖିେଲ ମା ଠି ଆ େହାଇଛି ଆଉ ଯମୁନା କଣ େଗାେଟ ଗଛ
ଲେଗଇବା ପାଇଁ ଗାତ େଖାଳୁ ଛି I ମା, ଯମୁନା କୁ କହୁ ଥାଏ, ଟିେକ ଜଲଦି କର, ଏ କାମ
ସାରି େଲ ପୁଣି େସ ଦାx ପେଟ ଥିବା ସmେଫଣି ଗଛଟାକୁ କାଟିବୁ I କ¨ା ଗଛଟା ଘର
ଆଗେର ରହି ବା ଭଲ ନୁ ହଁ I
ଯମୁନା କୁ େଦଖୁ େଦଖୁ ଶତଭିଷା କହି େଲ, " ଗଲୁ ଗଲୁ , େଗାେଟ େ଼ଡକଚି େର ପାଣି
ଗରମ କରି ବୁ ଆଉ ସାବୁ ନ, ଶା"ୂ ବି େନଇ କି ଆସି ବୁ I ମଁୁ ବାରxା େର अଛି I
ମା ରୁକCଣୀ େଦବୀ ,ୁ ଜଣା ପଡି ଗଲା େଯ, ମାମୁନି ଆଜି ପୁଣି େକଉଁ େଗାେଟ ଭି କାରି
କି ା ପାଗଳ ବୁ ଢା କି ବୁ ଢ଼ୀ କୁ ଧରି କି ଆସି ଛି, ଏେବ ତାକୁ ଗାେଧାଇ େଦବ, ଖାଇବାକୁ
େଦବ ଆଉ େସ ସା ାମ େହଲା ପେର ତାକୁ େନଇ ଵୃ |ାଶ!ମ େର ଛାଡି ବ I ପି ଲା ଦି ନୁ
ମାମୁନି ଟା ଏମି ତି I ଦୁ ଖୀ ର,ି, ଦୁ ଃଖ େଦଖି ପାେରନି I ମେନ ପକାଉଥିେଲ ରୁକCଣୀ
େଦବୀ, େସ ବି ଦି େନ ଏପରି ଘର ଛାଡି ପେଳଇ ଆସି ଥିେଲ ଆଉ ଭିକାରି େହବା ପାଇଁ
ସଜବାଜ େହଉଥିେଲ I କି  କି ଛି େଲାକ, ସହାୟତା, ଆଜି ତା,ୁ ଏଠି େଗାେଟ
ସାନନୀୟ ଜୀବନ ବଂଚି ବାେର ସାହା େହାଇଛି I
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ଭାବୁ ଭାବୁ େସ ଦାx ପି xା େର ପହpି ଯାଇଥିେଲ I ଭିକାରି ବୁ ଢ଼ୀଟିଏ ପି xା ତେଳ
ବସି ଥାଏ I େଦହେର ମଇଳା େକାଚଟା ସାତ ସି ଆଁ ଚି ରା ଲୁ ଗା ଖେx I ମୁxେର ବେଷ
େହଲା େତଲ ବାଜି ନି, ନୁ ଖୁରା, अଲରା I ଆଖି େଯାଡି କ ଶୁଖିଲା I େପଟ ଯାଇ ପି ଠିେର
ଲାଗିଛି I ପାଖେର େଗାେଟ ବୁ ଜୁ ଳୀ ଆଉ େଗାେଟ କଣା େଚପା ରସ ତାଟିଆ I ମୁହଁଟା ଭଲ
େର ଦି ଶୁ ନଥାଏ I अଲରା ବାଳ ଗୁଡିକ ମୁହଁ ସାରା େଖେଳଇ େହାଇ ରହି ଥାଏ I ଆଖି
େଦଖି େଦା େଦା ଚି ହkI େହେଲ ରୁକCଣୀ େଦବୀ I
ଭିକାରି ବୁ ଢ଼ୀ ରୁକCଣୀ େଦବୀ,ୁ େଦଖି କେର¨ ମାରିଲା ପରିକା ଚମକି ପଡି ଲା ଆଉ
ଉଠି ଚାଲି ଯି ବାକୁ ବସି ଲା I ରୁକCଣୀ େଦବୀ ପଛରୁ ଡାକି େଲ, ଆେର ଆେର ରୁହ I କୁ ଆେଡ
ଯାଉଛ ? ଏ ମାମୁନି, ଆ େଦଖିବୁ ତ… I ଶତଭିଷା ମାଡାମ ଆସି େଦଖିେଲ ବୁ ଢ଼ୀ ଚାଲି
ଯି ବାକୁ ବସି ଛି I େଦୗଡ଼ି ଯାଇ ଫାଟକ ପାଖରୁ ତାକୁ େଫେରଇ ଆଣିେଲ I ବୁ ଢ଼ୀ ଆସି ବାକୁ
अମd େହଉ ଥିଲା I େହେଲ ବହୁତ ବୁ େଝଇ ଶୁେଝଇ ତାକୁ ବାରxା ଉପରକୁ ଆଣିେଲ I
अଲରା ବାଳ ସଜାଡି େଦବା ପେର ରୁକCଣୀ େଦବୀ,ୁ ଆଉ ବୁ ଝି ବାକୁ ବାକି ନଥିଲା େଯ,
ବୁ ଢ଼ୀ ଓଲଟି ପଡି ପେଳଇ ଯାଉଥିେଲ କ'ଣ ପାଇଁ I
ରୁକCଣୀ େଦବୀ େଫରି ଯାଉଥିେଲ ୨୭ ବଷ ତଳକୁ ……..
ହଠାତ କାଚ ଗାସ ଟା ଖସି ପଡି ଝଣ ଝଣ େହାଇ ଭାdିଗଲା ଆଉ ରୁକCଣୀ େଦବୀ ,
ମୁx ବୁ େଲଇବାରୁ େସ କାn େର ହାତ େଦଇ ବସି ପଡି େଲ I ସଂେଗ ସଂେଗ ତା,ୁ
ଡାeରଖାନା ନି ଆ ଗଲା ଆଉ ଜଣା ପଡି ଲା େଯ େସ ଗଭବତୀ I ଘେର ଖୁସି ର ମାେହାଲ I
ଜଣ ଜଣ କରି ବେଧଇ ଜଣାଉଥାlି I ଶାଶ,
ୂ ର କି  ପୁअ ଦରକାର I ଆଉ ଝି अ ଦରକାର
ନାହV I କି ଛି ଦି ନ ପେର େଜାର ଜବରଦ\ି ତା,ୁ ପଠାଗଲା େଚକ କରିବା ପାଇଁ ପୁअ ନା
ଝି अ I ରି େପାଟ  ଆସି ଲା ଏଥର ବି ଝି अ I ଶାଶୁ, ରାଗ ଆଉ େଦେଖ କି ଏ ? ତା,ୁ ଭୃ ଣ
ଆହାନ ଇ-ପତି! କା ସ"ୂ $ ନି ଃଶୁ' ବି ତରଣ େହତୁ ଡା େଜାତି ପ!ସାଦ ପ*ନାୟକ, ାରା ପ!ତି-ିତ ଓ ପ!କାଶି ତ | Aahwaan.com | 107

ାଦଶ ବଷ, ଏକାଦଶ ସଂଖା, ଡି େସର ୨୦୧୭

Download Magazine from www.aahwaan.com

ହତା କରି ବା ପାଇଁ ବାଧ କରାଗଲା I ପ!ାଇେଭଟ କି ନି କ େର ଏସବୁ କରି ବାର ଫାଇନାଲ
େହଇଗଲା I ଡାeର ବି ଠି କ କରାଗଲା I କି ନି କ ଵାଲା अଧି କ ଟିେକ ପଇସା େନେବ, ସବୁ
ଜି ନିଷ ସୁରୁଖୁରୁ େର େହାଇଯି ବ I କି  େଶଷ ମୁହୁତେର ରୁକCଣୀ େଦବୀ ଭୃ ଣହତା
କରି ବାକୁ ମନା କରିେଦେଲ I ମା ମନ ତା,ର ମାନୁ ନଥିଲା ଏସବୁ କରି ବା ପାଇଁ I ଯାହା
େହେଲ ବି େଛାଟ ଛୁଆ ଟା ର େଦାଷ କ'ଣ? େଗାଟିଏ ତ ଝି अ अଛି ଆଉ େଗାେଟ େହେଲ
अସୁବିଧା କ'ଣ? ନା.. େସ ଭୃ ଣହତା କରି େବନି I ଯାହା ବି େହଇଯାଉ େସ ଏଇ ଛୁଆ କୁ
ଜନC େଦେବ I ଏଥର ଆର େହାଇଗଲା ଶାଶ,
ୂ ର अତାଚାର I ଶଶୁର, ଦି अର ଆଉ
ନଣc ,ର ବି अତାଚାର ବଳି ପଡି ଲା ଶାଶୁ, ସହ ତାଳ େଦଇ I ସାମୀ ସବୁ ଜାଣୁଥିେଲ
ବି ତା,ର ବାପା, ମା, ଭାଇ ଆଉ ଭଉଣୀ, ବି ରୁ|େର କି ଛି କରି ବାର ନଥିଲା I ଏଇ
ବାପା, ଭାଇ ତ େସମାନ, ଘର ଚଳାଉଛlି , ପଇସା େଦଉଛlି , େସମାନ, ବି ରୁ|େର
ଗେଲ ଚାରି ପ!ାଣୀ ଚଳି େବ େକମି ତି ? ତା,ର ତ କି ଛି େରାଜଗାର ନାହV I େତଣୁ ଏମାନ,ୁ
ବି େରାଧ କରିବାକୁ ବି େସ ସାହସ କେଲନି ବରଂ ରୁକCଣୀ େଦବୀ,ୁ ବୁ େଝଇେଲ ପି ଲାଟାକୁ
ନ

କରି େଦବା ପାଇଁ I କି  ରୁକCଣୀ େଦବୀ ମନ ିର କରି ସାରି ଥିେଲ I ଦରକାର

ପଡି େଲ େସ ପେଛ ଘର ଛାଡି ଚାଲି ଯିେବ କି  ଭୃ ଣହତା କରି େବନି I
ଦି ନକୁ ଦି ନ अତାଚାର ସୀମା ଟପି ବାକୁ ଲାଗିଲା I ଶାଶୁ େପଟ କୁ େଗାଇଠା ମାରି େଲ
I ପି ଲାଟା ମରି ଯାଉ େବାଲି େସ ଚାହଁୁ ଥିେଲ I ସବୁ କି ଛି କରି ସାରି ବା ପେର ଫଳ କି ଛି ନ
େହବାରୁ, ରୁକCଣୀ େଦବୀ, ଖାଇବାେର ନି ଶା ଔଷଧ ମି େଶଇ, ତା,ୁ ଜବରଦ\ି କି ନି କ କୁ
େନଇ ଗଭପାତ କେରଇବାର େଯାଜନା କରା ଗଲା I େକୗଣସି ସୂତ!ରୁ ସାମୀ ଏସବୁ ଜାଣି
ପାରି େଲ ଆଉ ରୁକCଣୀ େଦବୀ,ୁ କହି େଦେଲ I ରୁକCଣୀ େଦବୀ ରାତାରାତି ଶାଶଘ
ୂ ର ଛାଡି
ବାପା ଘରକୁ ପେଳଇ ଆସି େଲ I ବାପ ଘେର ମାମୁନି ର ଜନC I ବାପା ନଁା ରଖିେଲ ଶତଭିଷା
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ପ*ନାୟକ I ବାହାେହବା ଝି अ ବାପ ଘେର େକେତଦି ନ अବା ରହି ପାରି ବ? ବଷ େଗାଟା ନ
ପର
ୂ ୁ ଣୁ େଲାେକ ଟୁ ପୁରୁ ଟାପୁରୁ େହବI ଆର କରି େଦେଲ I ଆଉ ରୁକCଣୀ େଦବୀ େଲାକ
ଲଜା କୁ ଡରି ବାପ ଘର ବି ଛାଡି େଲ I ଶାଶଘ
ୂ େର ତ ରୁକCଣୀ େଦବୀ,ୁ ମୃତ େଘାଷଣା
କରି ଶ!ା| େଦଇ େଦେଲ I କି  ଏେବ ଯି େବ କୁ ଆେଡ? ଝି अ କୁ ଧରି ସହର ମୁହଁା େହେଲ
I ସମୟକ! ମେର ଆଉ ପରିବାରର ଚାପ େର ପଡି ସାମୀ ଦ୍ଵିତୀୟ ବି ବାହ କେଲ I ବାପ
ଘେର ଥିବା ଯାେକ ସାମୀ ମଝି େର ମଝି େର ଆସି ଏମାନ,ୁ େଦଖି ଯାlି କି  ବାପ ଘର
ଛାଡି ବା ପେର େସସବୁ ବି ବc I
ସହରକୁ ଆସି େସ କ’ଣ କରି େବ କି ଛି ଭାବି ପାରୁ ନଥାlି I ପାଖେର ପଇସା ନଥାଏ
I କି  ନି ଆଁ ଲଗା େପଟ ପାଇଁ ତ ଖାଦ ଦରକାର I େସ ସି ନା ସାଳି ଯି େବ, ଛୁଆଟା?
େସ କ'ଣ ଖାଇବ? ପର ଘେର ପାଇଟି କରି ବା କଥା ଚି lା କେଲ କି  अଚି ନ୍ହା େହତୁ ,
ତା,ୁ େକହି ବି କାମ େଦବାକୁ ରାଜି େହେଲ ନାହV I ସମୟ ଚକ! େର ପଡି େସ ପର
ପାଖେର ହାତ ପାତି େଲ I ଛକ କୁ ଛକ ବୁ ଲି ଭିକ ମାଗିେଲ I େକହି େକହି ତା,ୁ ପି ଲା
େଚାର ଆଉ େକହି େକହି ତା,ୁ ଭିକାରି େବାଲି କହି ଦୂ ର ଦୂ ର ମାର ମାର କେଲ I
କି ଛିଦିନ ଖାଇବାକୁ ନପାଇ େସ ଡ ବି ନ ରୁ ଖାଦ ସଂଗ!ହ କରି ମାମୁନି କୁ ଖୁଆଇଥିେଲ I
େକହି ଜେଣ ସହୃଦୟ ବeି ତା,ୁ େନଇ ପାଖେର ଥିବା ଵୃ |ାଶ!ମ େର ଛାଡି େଲ ଆଉ ତା,ୁ
ଚାକି ରୀ ଖେx େଦେଲ I ତା, କାମ େହଲା ବୁ ଢା ବୁ ଢ଼ୀ ମାନ,ର ଯତk େନବା, ତା,ୁ ଠି କ
ସମୟେର ଖାଇବା ଆଉ ଔଷଧ େଦବା, େସମା, ଲୁ ଗାପଟା ସଫା କରି ବା ଆଉ ରୁମ ସଫା
ରଖି ବା I ଆଉ ଜେଣ ସହକମୀ ବି ରୁକCଣୀ େଦବୀ,ୁ ସାହାଯ କରlି I େସଠାେର ବୁ ଢା
ବୁ ଢ଼ୀ ମାେନ ନି ଜ ନି ଜ ଘରୁ ତଡା ଖାଇ, ପୁअ େବାହୂମାନ, ର अବେହଳା ର ଶି କାର
େହାଇ ଆସି ଥାlି , ମାମୁନି କୁ େଦଖି େସମାେନ ବି ବହୁତ ଖୁସି େହେଲ I େସମାନ,ୁ େଗାେଟ
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ଜି अlା କେ¶ଇ ମି ଳି ଯାଇଥିଲା େଖଳି ବା ପାଇଁ I ସକାଳୁ ସfା ଯାଏ ମାମୁନି ସହ
େସମାେନ େଖଳେର ମାତି ଥାlି ଆଉ ରୁକCଣୀ େଦବୀ ତା, କାମ କରlି I ଆେ\ ଆେ\
ମାମୁନି ବଡ େହବାେର ଲାଗିଲା I ଵୃ |ାଶ!ମ ର କି ଛି ବୁ ଢା, ବୁ ଢ଼ୀ ମାମୁନି କୁ ପାଠ
ପେଢଇବାକୁ ଲାଗିେଲ I ମାମୁନି ସମ\,ର ନାତୁ ଣୀ ଆଉ ସମେ\ ମାମୁନିର अଜା ଆଉ
ଆଇ I େଛାଟ େବଳୁ ମାମୁନିର ବୁ ଢା ବୁ ଢ଼ୀ, ପ!ତି ଦରଦ ଟିେକ अଧି କା I
ମାଟ! ି କ ଫା

କ ାସ ପାଇଲା ପେର ରୁକCଣୀ େଦବୀ ଆଉ ଆଗକୁ ପଢି ବା ପାଇଁ ମାମୁନି

କୁ ମନା କେଲ I ପଇସା କାଇଁ ତା, ପାଖେର? ଖାଇବା ରହି ବା ସି ନା ଆଶ!ମେର କି 
अଲଗା ଖଚ ପାଇଁ ପଇସା କାଇଁ ? ଆଶ!ମର ସବୁ ବୁ ଢା ବୁ ଢ଼ୀ ନି ୟ କେଲ ମାମୁନି କୁ
େସମାେନ ପାଠ ପେଢ଼ଇେବ I ମାମୁନି ର ପଢା ପାଇଁ ଯାହା ବି ଖଚ େହବ େସମାେନ େଦେବ
I ଯାହା ପାଇଁ େସମାେନ ନି ଜ େପଟ କାଟି ପଇସା ସଂଚୟ କରି ଥିେଲ, ଏେତ ପଇସା ଖଚ
କରି ପାଠ ପେଢ଼ଇଥିେଲ, େସମାେନ ତ ଘରୁ ଧା ମାରି ବାହାର କରି େଦେଲ, ଆଉ ଏ
ବୁ ଢା ବୟସ େର ପଇସା ରଖି କି କରି େବ କ'ଣ ? ମାମୁନି ବି େସମାନ, ଆଶା େକେବ
ବଥ ଯି ବାକୁ େଦଇନି I ପାଠ ପଢି େସ ଆଜି ଡାeରାଣୀ I ଵୃ |ାଶ!ମ ର ସମ\ अେlବାସୀ
ତାର अଜା ଆଇ I ବାଟେର ଘାଟେର େଯଉଁଠି ବି େସ अସହାୟ ବୁ ଢା ବୁ ଢୀ,ୁ େଦେଖ
େସମାନ,ୁ ଆଣି ଵୃ |ାଶ!ମ େର ରେଖ ଆଉ େସମାନ,ର ସମ\ ଖଚ ବି ନି େଜ ବହନ
କେର I ଆଗରୁ େସମାେନ ବି ଆଶ!ମେର ରହୁଥିେଲ I ଏେବ ଡାeର ଖାନା େର େପା ି d
େହଲା ପେର କ୍ଵାଟର ମି ଳିଛି I ସକାେଳ ସfା େର େସ ଆଶ!ମ କୁ ଯାଇ ସମ\, ସା
ପରୀrା କେର ଆଉ ସମ\,ୁ ଖୁବ ମନ ଭରି ଭଲ ପାଏ I େକେବବି େସ କାହାକୁ ମନ
ଦୁ ଃଖ କରିବାକୁ ଦି ଏନି I
ମା... ମା.... କଣ ଭାବୁ ଚୁ ? େକେତ େବଳୁ ଡାକୁ ଛି I େଗାେଟ ଶାଢ଼ୀ ଆଣି କି େଦ I
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ଆଇ କୁ ଗାେଧାଇ େଦଇ ସାରିଲି ଣି I
ଆଇ ଡାକ ଶୁଣି ବୁ ଢ଼ୀ ଚମକି ପଡି ଲା I ରୁକCଣୀ େଦବୀ ବି ଭାବନା ରାଇଜ ରୁ େଫରି
ଆସି େଲ ଆଉ େଗାେଟ ନୂ ଆ ଶାଢ଼ୀ ଆଣି ମାମୁନି କୁ ବେଢଇ େଦେଲ I ମାମୁନି ବୁ ଢ଼ୀ କୁ
ଶାଢ଼ୀ ପି େfଇ, ଖାଇବା ପି ଇବା କୁ େଦଇ, ବୁ ଢ଼ୀ ସା ାମ େହଲା ପେର, ବୁ ଢ଼ୀ କୁ େନଇ
ଵୃ |ାଶ!ମ କୁ ଯି ବାକୁ ବାହାରି ଲା I
ରୁକCଣୀ େଦବୀ କି  ତାକୁ अଟକାଇ େଦେଲ ଆଉ କହି େଲ ତା,ୁ ଏଠି ରହି ବାକୁ େଦ
I ମାମୁନି ଆ ଯ େହାଇ ରୁକCଣୀ େଦବୀ,ୁ େଦଖିଲା I ଏଠି କଣ ପାଇଁ ରହି େବ? ରୁକCଣୀ
େଦବୀ କି ଛି କହି ବା ପବ
ୂ ର
 ୁ , ଛଳ ଛଳ ଆଖିେର ବୁ ଢ଼ୀ କହି ଲା, ତୁ େକମି ତି ଜାଣିଲୁ ମଁୁ େତା
େଜେଜମା େବାଲି ?
େଜେଜମା? ମଁୁ ତ ସମ\,ୁ ଆଇ େବାଲି ଡାେକ I ମାମୁନି ଆହୁରି ଆ ଯ େହାଇ
ରୁକCଣୀ େଦବୀ,ୁ େଦଖୁ ଥିଲା I ଆଉ अଧି କା ଆ ଯ େହଉଥିଲା ବୁ ଢ଼ୀ କୁ େଦଖି I େସ
କି ଛି ବୁ ଝି ପାରୁନଥିଲା କ’ଣ ଚାଲି ଛି I ଏତି କି େବେଳ ବୁ ଢ଼ୀ ଥର ଥର କ£ େର କହି ବାକୁ
ଆର କଲା I
ହଁ େଲା ମା, ମଁୁ େତାର ହତଭାଗିନୀ େଜେଜମା I ଯି ଏ ଚାହଁୁ ଥିଲା ତୁ ଜନC େହବା
ପବ
ୂ ର
 ୁ ମରି ଯା େବାଲି I େତାେତ ବଂେଚଇବାକୁ ଯାଇ େତା ମା ଘର ଛାଡି ପେଳଇ ଆସି ଲା I
େସ ମରି ଯାଇଛି େବାଲି େଘାଷଣା କରି ଆେମ ତାର ଶ!ା| େଦଇ େଦଲୁ ଆଉ େତା ବାପା ର
ଦ୍ଵିତୀୟ ବି ବାହ କେରଇ େଦଲୁ I େତା ବାପା େତା ମା କୁ ବହୁତ ଭଲ ପାଉଥିଲା ଆଉ ତା'
ଠୁ अଲଗା େହଲା ପେର େସ େକମି ତି अଧା ପାଗଳ େହଇ ଯାଇଥିଲା I ଭଗବାନ ଆମକୁ
ଦx େଦବା ଆର କରି େଦଇଥିେଲ I େତା ସାବତ ମା େଗାେଟ ପୁअ ଜନC କରି ମରି ଗଲା I
େତା ବଡ ଭଉଣୀ ୭ ବଷ ବୟସ େର अଜଣା ଜର େର ଆମକୁ ଛାଡି ଚାଲି ଗଲା I େତା ଖୁଡି
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ସହର ଝି अ I େସ େକେବବି ଆମକୁ ପଚାେରନି I ତା ବାପଘର ଭଲ ତ େସ ଭଲ I କୁ ହା
େବାଲା କରି େତା କାକା କୁ ଆମଠୁ अଲଗା କରି େଦଲା I େତା କାକା ତା ଭାଗ ର ଜମି ,
ବାଡ଼ି , ଘର ସବୁ ବି କ! ି କରି ସହର କୁ ଚାଲି ଆସି ଲା I େତା ପି ଉସୀ ର ଗୁଣ େଯାଗଁୁ, ତା
ଶଶୁର ଘର େଲାକ ତାକୁ ଘରୁ ବାହାର କରି େଦେଲ I ଯାହା େଯମି ତି ଚଳି ଯାଉଥିଲୁ I କି 
ଭଗବାନ, ରାଗ ଶାl େହଇ ନଥିଲା I େତା ବାପା ଆହୁରି ପାଗଳ େହଇ ଗଲା ଆଉ
େଗାେଟ ଦି ନ େତା ମା କୁ େଖାଜି ବା ପାଇଁ ଘର ଛାଡି କୁ ଆେଡ ପେଳଇଲା I ଦି ଦି ନ ପେର
ଗାଡି ଧା େର ... ଆଗକୁ କହି ବା ପାଇଁ େସ େକାହ ସାଳି ପାରୁ ନଥାlି I
ଗାଡି ଧା କଥା ଶୁଣି ରୁକCଣୀ େଦବୀ ଆଉ ସାଳି ପାରି େଲ ନାହV I ପଡି ଯାଉ ଯାଉ
ଝରକା ର ଗି! ଲ କୁ ଧରି ରହି ଗେଲ ଆଉ ପାଖେର ଥିବା େଚୗକି େର ବସି ପଡି େଲ I ମାମୁନି
ହଁ ା କରି ସବୁ ଶୁଣୁ ଥାଏ I ବୁ ଢ଼ୀ ପୁଣି ଥେର କହି ବା ଆରକଲା I
େତା ପି ଉସୀ ର ଗୁଣ ବହୁତ ଖରାପ ଥିଲା I ଘର ର ଝି अ େହେଲ ବି ପଇସା ପାଇଁ େସ
ଘରୁ ଜି ନିଷ ଲୁ େଚଇ େଚାେରଇ ବି କ! ି କରି ବା ଆର କରିଥିଲା I ସରକାର ଆଇନି କଲା
ପେର, ଝି अର अଧା ଭାଗ अଛି କହି େସ ଜମି ବାଡ଼ି େର ଭାଗ ବେସଇଲା ଆଉ ଦି େନ ସବୁ
ବି କି ଭାdି ଆର ଗଁ ା ର େଗାେଟ େଟାକା ସହ କୁ ଆେଡ ପେଳଇଲା I ଘେର ବାକି ରହି ଲୁ
ଆେମ ବୁ ଢା ବୁ ଢ଼ୀ ଆଉ େତା ଭାଇ I ଘର ଡି ହ ବତୀତ ଆଉ ମାେଣ ହବ ଜମି ଥିଲା ଆମ
ପାଖେର I ବାପା ମା ନଥିେଲ ତା'ର I ଗଁା େଟାକା , ସହ ମି ଶି େସ ଟାଉଟରୀ କଲା, ଆଜି
କାହା ଟ,ା ତ କାଲି କାହା ଧାନ, ଏମିତି କରୁ କରୁ ଦି େନ େଗାେଟ ଝି अକୁ ଧରି ଆସି ଲା I
ଝି अ ଘର ଆସି ଆମ ଘେର ପଶି ତାକୁ ବାଡି ଆ ବାଡ଼ି କେଲ I ବୁ ଢା ଏସବୁ େଦଖି ସାଳି
ପାରି ଲା ନାହV, ଟଳି ପଡି ଲା I ଆଉ ଉଠି ଲା ନାହV I
ନାତି େଟାକା ପଇସା ପାଇଁ େମାେତ େବେଳ େବେଳ ମାରଧର କେର I ମଁୁ ତ ବୁ ଢ଼ୀ
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ମଣିଷ I େମା ପାେଖ ପଇସା କୁ ଆଡୁ ଆସି ବ ? ଦି େନ ମଦ ପି ଇ ଆସି େମାେତ ମାରି ମାରି
ଦରମରା କଲା I କି ଛି ଦି ନ ପେର ନାତୁ ଣୀ େବାହୁ ପୁରୀ ବୁ ଲି ଯିବା କହି େମାେତ ଆଣି ପୁରୀ
େର ଛାଡ଼ି େଦଇ ଗଲା I ଏଇଠୁ ଆସୁଛି କହି ଗଲା େଯ ଆଉ େଫରିଲାନି I ଦି ଦି ନ କାଳ
अଖିଆ अପି ଆ ବଡ ଦାx େର ପଡି ରହି ଲି, େସ ଦି ନଠୁ ଭିକ ମାଗି ମାଗି ବୁ ଲୁ ଚି I ଭଗବାନ
େମାେତ ଶା\ି େଦଇଛlି I ଗଁା େର ଥିଲା େବେଳ େଯଉଁ ଗବ ଥିଲା, େମା ଗବ ଭାdି
େଦଇଛlି I ଆଜି , େଯଉଁ ଝି अ କୁ ମଁୁ ମାରି ବାକୁ ବସି ଥିଲି, େସ ହV େମାର େସବା କରୁଛି I
ଆଉ େଯଉଁ େବାହୁ ର ଏଇ ହାତେର ଶ!ା| େଦଇଥିଲି ତା ଓଳି ତେଳ ମଁୁ ଠି ଆ େହଇଛି I
ବୁ ଢ଼ୀ ଆଖି ରୁ अନୁ ତାପ ର ଲୁ ହ େବାହି ଯାଉଥାଏ I ରୁକCଣୀ େଦବୀ,ୁ ଚାହV, ହଜାେର ଥର
ହାତ େଯାଡୁ ଥାଏ I
ରୁକCଣୀ େଦବୀ ନି ଜକୁ ସହଜ କରି ଶାଶୁ, ପାଖେର ଯାଇ ବସି ପଡି େଲ I ଲୁ ଗା କାନି
େର ଲୁ ହ େପାଛି େଦେଲ ଆଉ ଯମୁନା କୁ ତା, ବଖରା େର ଆଉ େଗାେଟ ଖଟ
ପେକଇବାକୁ କହି େଲ I ମାମୁନି ବି େଦୗଡ଼ି ଆସି ମା ଆଉ େଜେଜମାକୁ କୁ େ¶ଇ ପେକଇଲା I
ରୁକCଣୀ େଦବୀ ଲୁ ହ ଭିଜା ଆଖିେର ବାହାରକୁ ଚାହV େଦଖି େଲ ଘର ଆଗ ସmେଫଣି
ଗଛେର ଫୁଲ ଧରି ଆସୁଥିଲା I

ଗାfିନଗର, ଗୁଜରାଟ , ୩୮୨୦୦୯
ଦୂ ରଭାଷ - ୯୩୭୬୦୧୨୫୦୦
ଇେମଲ - subal.mohapatra@gmail.com
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ବୃ rର ବି ଳାପ
ଶ!ୀମତି ବି ଜୟି ନୀ ପxା

ଦୀଘ ଦି ନପେର ସିk Âା େଦବୀ େଫରୁଥିେଲ ତା,ର େସହି ପବ
ୂ ତ
 ନ କାଯଳୀକୁ ।
େଯଉଁଠି ତା,ର ଚାକି ରୀ ଜୀବନର ବାର ବଷ କଟି ଯାଇଛି । ସବୁ ଜ ବନାନୀ େଘରା
ଜdଲର ମଧଭାଗକୁ । େସଇଠି େସ ଶି rକତା କରି ଛlି ଦୀଘ ବାରବଷ କାଳ। କୁ ନି କୁ ନି
ପି ଲାମାନ, ଗହଣେର ତା,ୁ ମି େଳ अପବ
ୂ  ଶାlି । ଆଦି ବାସୀମାେନ ସରଳ, ନି ³ପଟ ଓ
ନି ରୀହ। େସମାେନ ଶି rିତ ନୁ ହlି କି  ମାନସାନ େସମାନ,ୁ େବଶ ଜଣା।
ସିk Âା େଦବୀ, ପ!ଥମ େପା ି ଂ ସଲପୁର ଜ଼ିଲ ାର ଜୁ ଜମୁରା ବ କ। ନଁା, େସଇଟାତ
ତା,ର ପ!ଥମ େପା ି ଂ ନୁ ହଁ କାରଣ ଏହା ପବ
ୂ ର
 ୁ ନୂ ଆପଡା ଜି ଲାର ଏକ अଧୁଷିତ
अଂଚଳେର େସ अଧାପନା ବି କରି ଛlି । PG କରି ବା ସମୟେର ହV ଚାକି ରୀଟା ପାଇଯାଇ
ଥିେଲ। ମଁା ବାପା ଏକମାତ! अଳି अଳି କନା େହାଇ ସୁ|ା ଏକା ଘରୁ େଗାଡ଼କାଢି
ଚାଲି ଯାଇଥିେଲ ସୁଦୂର ପାହାଡ଼ େଘରା ଏକ अଧୁଷିତ अpଳକୁ । ଏକ ମହାବି ଦାଳୟର
अଧାପି କା େହାଇ େସ अଂଚଳରୁ ବହୁତ କି ଛି ସାଉଁଟି ଆଣିଥିେଲ ସିk Âା େଦବୀ।
କାରଣ େସ େସ େବଶ େମଳାପୀ। େସ अଂଚଳର अଧି କାଂଶ େଲାକ, ସଂେଗ ଭାଇ,
ଭଉଣୀ, ମଉସା ମାଉସୀର ସ"କ େଯାଡି ଥିେଲ େସ। ତାପେର ବି ବାହ େହଲା। ସାମୀ
ଆେଦୗ ଚାହVେଲନି ତା,ୁ ଏକାକୀ କରି ସିk Âାେଦବୀ ଏେତ ଦୂ ରେର ଚାକି ରୀ କର
େବାଲି । କାରଣ ସଲପୁର ସହରଠାରୁ ସିk Âା େଦବୀ, ଗlବ ଳ ୨୦୦ କି ମି। ଆଉ
ନି େଜ ମଧ ସିk Âା େଦବୀ अନୁ ଭବ କେଲ େଯ अଲଗା अଲଗା ରହି େଲ କାେଳ ଦା"ତ
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ଜୀବନେର ଫାଟ ସୃ ି ହବ, ଏଣୁ ଚାକି ରୀ ଛାଡି ପେଳଇ ଆସି େଲ।
ବି ଏଡ଼୍ େକାସଟା କରି ଥିେଲ େବାଲି ସାେd ସାେd ସରକାର, ବି mି अନୁ ସାେର
ଚାକି ରିେଟ ପାଇଗେଲ। େହେଲ ଏଇ ପ!ଥମ େପା ି ଂ ପୁଣି େସଇ ସବୁ ଜ ବନାନୀ େଘରା
ପାହାଡ଼ ଜdଲର ମଧ ଭାଗେର।
अେଧୖ ଯ େହଇନାହାlି େସ। କାରଣ ନାରୀଟିଏ େହେଲ ବି ମନେର अପବ
ୂ  େଧୖ ଯ
ଓ ସାହାସ ରଖିଛlି । ବି ଶକୁ ବି ଜୟ କରି ବାର rମତା अଛି ତା, ପାଖେର। ତା ସେd
ସେd ଏକ ସରଳ, କଁअଳ ଦରଦୀ ହୃଦୟେଟ ମଧ।
ଭଗବାନ, ଏହି ନି [ି କୁ ସାଦେର ଗ!ହଣ କରି Join କେଲ ୁଲ ଶି rକତାେର।
ଆଉ େଗାେଟ ଭଲ ଗୁଣର अଧି କାରୀ େସ। େସଇଟା େହଲା େସ ସବୁ ଜାଗାେର Adjust
କରି ପାରlି । ଜୀବନର अେ|କ अଂଶ ସହରୀ ଜୀବନର ଚାକଚକେର କଟିଥିେଲ ବି
ଗାଉଁଲି ଜୀବନକୁ ଆପେଣଇ େନବାେର ବି ପଛଘୁpା ଦି अlି ନି । ମି ଭାଷୀ େହାଇଥିବାରୁ
ବି େଶଷ अସୁବିଧାର ସଖୀନ େକେବ ହୁअlି ନାହV। ହଁ , ଟିେକ ବଦରାଗୀ, ମାତ!
rଣାୟୀ। ସାେd ସାେd ପରି ିତି ସହ ସାଲି ସ କରି ନିअlି ନି ଜକୁ ।
ବ[ମାନ ତା,ର ଟ! ାନ୍ସଫର େହାଇଯାଇଛି । ଜdଲ ଭିତରୁ ସି ଧା ସଲପୁର
ସହରର ଏକ ଶି zାpଳକୁ । ସବୁ ଦି ନ ସି ଟି ବସେର ଯି ବାଆସି ବା କରlି । େଯଉଁଦିନ
ପ!ଥେମ ବସେର ବସି ନୂ ତନ ୂଲକୁ ଗେଲ, अପବ
ୂ  ଖୁସିେର ଉଲ ସି ତ େହାଇ ଉଠି ଥିେଲ।
ମାତ! ପରବତୀ ମୁହୂ[େର ସହରୀ ଜୀବନଠାରୁ ଗାଉଁଲି ଜୀବନର ଫରକଟା ଜାଣି
ପାରି ଥିେଲ। ଜdଲ ଭିତେର େଯଉଁ ଆତCୀୟତାର ସାଦ ସହରୀ ଜୀବନର ଚାକଚକ ଭରା
େଲାକ, ପାଖେର ତାହାନାହV। ଏଠି ସମେ\ ସାଥପର। ନି ଜ ନି ଜ ସାଥ ପାଇଁ ସମେ\
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େଚ ି ତ। େଯେତେବେଳ େଛାଟ େଛାଟ ଜୀପ ଆଉ େଟ! କରେର େସ ୁଲକୁ ଯାଉଥିେଲ,
ନି ଜ ସହରରୁ ମାତ! ୧୦ କି ମି ଗାଡି ଟି ଗଡ଼ି ଲା ପେର ପ!କୃତି ର ସବୁ ଜି ମାେର େସ ଆତCହରା
େହାଇ ପଡୁ ଥିେଲ। ସହରଠୁ ତା, ୁଲ ୩୫ କି ମି। ରା\ାର ଉଭୟ ପାଶେର ବଡ଼ ବଡ଼
ଗଛ, ଆଉ ତା ସାdକୁ େକେତକାଳୁ ମୁxେଟକି ଛି ଡା େହାଇଛlି , େକେତ େଯ ଦ! ମ,
ମହାଦ! ମ । ଆ, ଶାଳ, ପି ଆଶାଳ, ଶାଗୁଆନ, ବମୁର ଆଦି ବୃ rେର ରା\ାଟି ଏପରି
ସୁcର େଦଖାଯାଉଛି େଯ ସେତ େଯମି ତି अz ସମୟ ପାଇଁ ଭ!ମ ସୃ ି ହୁଏ, େକଉଁ ସୁଦୂର
ମାଲକାନଗିରି କି େକାରାପୁଟ अଂଚଳ େବାଲି ।
ଖରାଦି େନ େଯେତେବେଳ େସମାେନ ସାdସାଥି େହାଇ ସକାଳୁ ଆ ୁଲ ପାଇଁ ବାହାରି
ପଡ଼lି , ଜି ପର ଦୁ ଇ ପାଶରୁ ଶୀତଳ ପବନ େଦହକୁ େଦାହଲାଇ ଦି ଏ । ପାଚି ଲା ଆ ସବୁ
ସେତ େଯମି ତି େସମାନ,ୁ ଆଖି ଠାର ମାରୁଥାlି । ଯଦି ପବ
ୂ ଦ
 ି ନ ଝଡଝhାଟିଏ େହାଇଥାଏ,
େସେତେବେଳ ଗାଡ଼ି େର ବସି ଥିବା (अନାନ ୁଲକୁ ଯାଉଥିବା ଶି rୟି ତ!ୀ)ମାେନ ଶି ଶୁ
ସୁଲଭ ଗୁଣ େନଇ, ଗାଡି କୁ ରା\ାେର अଟକାଇ ଆ େଗାଟାଇବା ପାଇଁ ବି ପଛଘୁpା ଦି अlି
ନାହV। ବଷା ଦି େନ ରା\ାକଡ଼େର ଥିବା 'କୁ େରଇ ଫୁଲ'ର ବାସkା ପୁରା ଇଲାକାକୁ ମହାକାଇ
େଦଉଥାଏ। େମଘ ବାଦଲ େଘାଟି ଆସି େଲ, ଘp ଜdଲ େଯାଗଁୁ ଦି ନେବେଳ ମଧ ରାତି
ଭଳି ଭ!ମ ସୃ ି କେର। ଚାରି ଆେଡ ପୁରା अfାର। ଆହାଃ କି ମେନାରମ ଦୃ ଶ େସ।
ଏେବ ଟ! ାନ୍ସଫର େହଇଛି ନି ଜ ଘରୁ ମାତ! ୧୦ କି ମି ଦୂ ର ଏକ ଶି zାpଳକୁ ।
ପବ
ୂ ତ
 ନ ୁଲର ଜେଣ ବରି- ଶି rୟି ତ!ୀ, अବସରକାଳୀନ ସ|ନା ସଭାକୁ अତି ଥି
ରୂପେର ତା,ୁ ଡକାଯାଇଛି । େବଶ ଉଲ ସି ତ େହାଇ ଯାଉଛlି େସ। େଯଉଁ ାନ ଏଇ
ଚାରି ମାସ ତେଳ ତା,ର କମଭୂମି େହାଇଥିଲା, ବ[ମାନ ତା, ପାଇଁ अତୀତ ପାଲଟି
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ଯାଇଛି । େସ ଯାହା େହଉ अନ ଶି rକ ଶି rୟି ତ!ୀ ତା,ୁ अତି ଥି ରୂେପ ସାନ େଦଇଥିବାରୁ
େସ ଖୁବ ଖୁସି।
େସଦି ନ ସକାଳୁ ଗାେଧାଇ ପାେଧାଇ, ପଜ
ୂ ାପାଠ ସାରି , ଜଳଖିଆ ଟିେକ ଖାଇେଦଇ
ବାହାରି େଲ େସଇ ପବ
ୂ ତ
 ନ ୁଲକୁ । ଆଖିେର ଆଖିଏ ସପk। ତା,ର अତି ପି!ୟ ଛାତ!ଛାତ!ୀ
ମାନ,ୁ େସ େଭଟିେବ। अନ ଶି rକ ଶି rୟି ତ!ୀମାନ, ସହ ବfୁ ମି ଳନେଟ େହବ।
ବାହାରି େଲ େସ।
ଗାଡ଼ି େର ବସି େଲ। ଗାଡି ଟା ୧୦ କି ମି अତି କ!ମ କଲା। କି  ଏ କଣ ? େସ ଚମକି
ପଡି େଲ। ରା\ାଘାଟ ଜନଶନ
ୂ । ନି ଜନ
 ଇଲାକାର ସମ!ାଟ ଭାେବ ଛି ଡା େହାଇଛlି
େକେତାଟି େମସି ନ। ରାମଚc! ବି ନା ଶ!ୀହୀନ अେଯାଧା ଭଳି ଦୃ ଶମାନ େହଉଛି
ଚତୁ ଦଗ। ଜାତୀୟ ରାଜପଥର ପ!ଶ\ି କରଣ ପାଇଁ ଚାରିଥାକି ଆ ଚଉଡା ରା\ାର ନି ମା ଣ
କାଯ ଚାଲି ଛି। କୁ ଆେଡ ଗଲା େସ ବାଉଁଶ ବଣ? ହାଲକା ହାଲକା ପବନେର ମଧ
ସି ରର ସି ରର ଶେର ଯାହା ମନକୁ ଉେଳି ତ କରୁଥିଲା। ନା େସଠି अଛି ଛକ ପାଖର େସ
ବୁ ଢା ବରଗଛ, େଯଉଁ ଗଛମୂେଳ େକେତଖx ଗଁା ଯାତ!ୀ ବସି ଆଉ େଗାଟିଏ ବସର
अେପrାେର ରହୁଥିେଲ, ମଁାଟିଏ ତାର କ} ାl ଶି ଶୁକୁ ପଣତ ପାରି ଶୁଆଇ େଦଉଥିଲା
ବରଗଛର ଚଉରାେର। ଗଛମୂେଳ

ଥିବା ପାଣିଛତ!ରୁ

ପାଣି

ମୁcାଏ ପି ଇ ତୃ ଷା

େମ¨ାଉଥିେଲ ଯାତ!ୀ। କି ଏ अବା ନି ଜ ଗାମୁଛାକୁ ଭିଜାଇ େପାଛି େହଉଥିଲା ନି ଜ ଶରୀର।
େକେତ େଯ ପrୀ, କାକଳି େର ମୁଖରିତ େହଉଥିଲା ାନଟି। ରା\ା କଡେର ଥିବା ପାନ
େଦାକାନ, େଯଉଁଠି ଯୁବକମାେନ ପ!ତୀrାେର ରହୁଥିେଲ, େକେତେବେଳ ନି ଜ େପ!ମିକା
ଗଭାେର ଫୁଲଟିଏ େଖାସି େସ ରା\ାକୁ अତି କ!ମ କରିବ। ଆଉ ପାନ କି ଣିବା ବାହାନାେର
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େସମାେନ େସଠି ଥ*ାତାମସାର ଛଳନା କରୁଥିେଲ। ପୁଣି ଦୃ ି େଗାଚର େହଉ ନଥିଲା େସ
ଚାେରାଟି ରା\ାକୁ ସଂେଯାଗ କରୁଥିବା େସ ଛକ େଯଉଁଠି ହକର ମାେନ ହାକ ପକାଉଥିେଲ
ଏଇ ମାେନଶର… ହାତୀବାରି… ଯୁଜୁମୁରା... େରଢ଼ାେଖାଲ। ଓଃ କି ବି ଭ ଦୃ ଶ। ଗାଡି
ଆଗକୁ ମାଡି ଚାଲି ଛି। ସିk Âା େଦବୀ, େଚେହରା ପୁରା ମଳି ନ ପଡି ଯାଇଛି । ରା\ା କଡର
ସବୁ େଦାକାନ, ବଜାର, େମଡି କାଲ େ ାର, ବି ଦାଳୟ ବି ରାଟ अ*ାଳି କା ସବୁ ଜୀ$ ଶୀ$
େହାଇ ପଡି ଛlି । ସେତ େଯମି ତି ଏଇ ମାତ! ଦେx େହବ ଏକ ମହାପ!ଳୟକାରୀ ବାତା
କି ା ଭୂ ମିକ"ର अବସାନ ଘଟିଛି। ବଡ ବଡ େମସି ନମାନ ବି କଟାଳ ଶ କରି ଘର,
େକାଠା, େଦାକାନ ଇତାଦି କୁ ଭାdି ଚାଲି ଛlି । େଯଉଁ ମାନ,ର ଘର ଦାର ଯାଇଛି , ତା,ୁ
େଯେତ ଟ,ା ସରକାର rତି ପର
ୂ ଣ େଦେଲବି େକେତ େଯ अତୀତର ସC ~ତି ସାଇତା େହାଇ
ରହି ଛି ଘର ମାନ,େର। େକେତ େଯ ଯୁବତୀ େସ ଘରୁ ଓଢଣା େଦଇ ଶାଶୁ ଘରକୁ େଗାଡ
କାଢ଼ି ଛlି , େକେତ େଯ ଯୁବତୀ ନୂ ଆେବାହୁ େହାଇ ମୁଠା ମୁଠା ସ ପk େନଇ େସ ଘେର ପାଦ
େଦଇଛlି । କାଲି େବାହୁ େହାଇ ଯି ଏ ଲାଜୁ ଆ ହସେର ପ!ଥେମ ଏ ଘେର ପାଦ େଦଇଥିଲା,
େସ ପୁଣି ସାରା ଜୀବନ ଏ ଘେର ବି ତାଇସାରିଲା ପେର ଆଜି ଶବେଟ େହାଇ େସ ଘରୁ
ବି ଦାୟ େନଇଛି । ବୁ ଢାଟା ଆଖିେର ଆଖିଏ ସC ~ତି, ତା’ର ବୁ ଢ଼ୀର अତୀତକୁ େନଇ।
େଯଉଁ େକେତାଟି

ଗଛ ଆଗକୁ ଥିେଲ, ବ[ମାନ ସୁ|ା କଟା େହାଇ ନାହାlି ,

େସମାେନ ବଲ ବଲ େହାଇ अସହାୟତାର ଦୃ ି େନଇ ଚାହVଥିେଲ ସିk Âେଦବୀ,ୁ । ଗାଡି ର
ସାଇଡ଼ ସି ଟେର ବସି

ତତଲା ହାୱାକୁ अନୁ ଭବ କରୁଥିେଲ େସ। ଗଛଗୁଡିକ କଟାଯି ବା

ପେର େସ ତତଲା ହାୱାଟା ପ!କୃତି େଦୟ ନା ଗଛପତ!ର ଦୀଘନିଶାସ େସ ଜାଣି ପାରୁ ନ
ଥିେଲ। ତା,ୁ ଲାଗୁଥିଲା ତା, अନୁ ପିତି େର କି ଏ େଯମି ତି ତା,ର ପି ଲାଛୁଆ,ୁ अନାଥ
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କରି େଦଲା। अଜାଣତେର ଦୁ ଇଟି ଲୁ ହଧାର ଆଖିେର ଜେକଇ େହଇ ଆସୁଥିଲା। अମାନି ଆ
େହାଇ ଗାଲକୁ अତି କ!ମ କରି ଓଠକୁ ଛୁଉଁଥିେଲ େସମାେନ। ସିk Âାେଦବୀ କି ଂକତବ ବି ମୁଢ
େହାଇ କାେଳ କି ଏ େଦଖିେଲ କଣ ଭାବି ବ େବାଲି ପ!କୃତି  େହାଇ ପଡି େଲ। େଯେତେବେଳ
ମହାପ!ଳୟ ଆେସ ମା ଟିଏ ଚାହVେଲ ମଧ ତାର ଶି ଶୁକୁ ବେpଇ ପାେରନା ନି ୟତି ହାତରୁ।
ତାର ଆଖି ସାମkାେର ଯାହାକି ଛି ଘଟିଯାଏ ଠି କ େସଭଳି अନୁ ଭବ େହଉଥିଲା ସିk Âା
େଦବୀ,ୁ । ତା, ଶାବକମାେନ େଯପରି ହାତଠାରି ଡାକୁ ଛlି ଆଉ େସ େକାଳକୁ
ଟାଣିେନଇ ନ ପାରି େସମାେନ ହାତଛଡା େହାଇ ଯାଉଛlି ମଣିଷ ରୂପୀ ରାrସ ମାନ,
ଠାେର। ଠାଏ ଠାଏ ଗଛ ଗୁଡିକ ପୁରା ସାଇଜେର କଟା େହାଇକି ରଖା ଯାଇଛି । କି ଛି
ସମୟ ପେର ସରକାରୀ ଗାଡି ଆସି େଲ ତାକୁ େନଇଯି ବ, ଠି କ େଯମି ତି ପୁ$ େଯୗବନ ପ!ାm
 େହଲା ଶବ ପରି ।
ଯୁବତୀଟିର अକାଳ ବି େୟାଗେର େପା ମଟମ
ଆଉ ସହି ପାରି େଲନି ସିk Âେଦବୀ। ମେନ ମେନ ଭାବୁ ଥିେଲ ପବ
ୂ େ
 ର କଣ ଏମି ତି
ଉନk ୟନ ମୂଳକ କାଯ େହଉନଥିଲା, ନା ାନ େକୗଶଳ ନ ଥିଲା? େତେବ ଉନk ୟନ ନାେର
ଏମି ତି ପ!କୃତି କୁ ନ

କରିବାର ଏ ପ!ହସନ କାହVକି ???

ଝାଡୁ ଆପଡା, ସଲପୁର
େମା ନ : - 9439893290
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ଗz {|ା - ୧
ସୁବଳ ମହାପାତ!

ରବି ବାର, ସକାଳୁ ସକାଳୁ ନି ଦ ଭାdିଗଲା I ଉଠି େଦଖି ଲି ରା\ା ଉପେର ଗାଈ,
ବଳଦ ଧରି େବପାରୀ ସବୁ ହାଟକୁ ଯାଉଥାlି I ପନି ପରିବା ଧରି ଚାଷୀ ବି ଯାଉଥାlି
ହାଟକୁ I ବହୁତ ଦି ନ ପେର କାହVକି େକଜାଣି ମନ େହଲା ହାଟ ଆେଡ ଟିେକ ବୁ ଲି ଆସି ବା
ପାଇଁ I େଛାଟ େବେଳ अଜା, ସହ ହାଟକୁ ଯାଏ I ପରି ବା ବାଗ କାେfଇ ହାଟ ରୁ େଫରୁ
I ଓଡି ଶା ବାହାରକୁ ଆସି ବା ପରଠୁ ଆଉ ହାଟ ଆେଡ େକେବ ଯାଇ ନଥିଲି ମଁୁ I ଘେର
କାହାକୁ କି ଛି ନ ଜେଣଇ ମଁୁ ବାହାରି ଗଲି ହାଟ ଆେଡ I ପରି ବା ପତ! ର ଦାମ ତ ଜଣା
ନଥାଏ, କାେଳ ଠକି ଗେଲ ମା ଗାଳି େଦବ, େସ ଡର େର ଏଇଠୁ ଆସୁଛି କହି ବାହାରି ଗଲି
I ହାଟକୁ ପଶୁ ପଶୁ ବହୁତ କି ଛି ବଦଳି ଯାଇଥିବାର ମେନ େହଲା I ଆଗରୁ ସାଇେକଲ
ାx ଜାଗା େର ଏେବ ବାଇକ

ାx I ଆଗରୁ େଲାକ ସବୁ େଧାତି ଗାମୁଛା ପି fି ଆସୁଥିବା

େବେଳ ଏେବ ସବୁ େପ¨ ସାଟ  ପି fା ବାବୁ I ଆଗ ପରି ଚାଷୀ ଆଉ ମଳି ମୁxିଆ ଏେବ ଆଉ
େଦଖାଯାଉ ନଥାlି I ଏମି ତି ପରିବା ଦାମ ପଚାରି ପଚାରି ବୁ ଲୁ ବୁ ଲୁ େଗାେଟ ଜାଗାେର
ଜେଣ େଲାକ ମଇଳା ଲୁ ଗା ପି fି େଗାେଟ ପାକାଡ଼ ଧରି ଠି ଆ େହାଇଥିବାର େଦଖିଲି I
ଶୀ$କାୟ ଶରୀର, ଲା ନାକ ଟି ଚେଢଇ ର ଥ¨ ପରି ଆଗକୁ ବାହାରି ଥାଏ I ମୁxେର
ଜଟା, ପାଖେର ଛି xା ଝୁଲା (ବାଗ) ଖେx, ନି ଶ ଦାଢ଼ି ପାଚି ଆସି ଲାଣି, ପି fିଥାଏ ମଇଳା
କୁ ତା କୁ େତଲ ଚି କିଟା େହାଇ କଳା େହାଇ ଯାଇଥିବା ଧଳା ଲୁ ଗା ଖେx I ଟିେକ େକୗତୁ ହଳ
େହଲାରୁ ପାଖକୁ ଯାଇ ପାକାଡ଼ ର େଲଖା ପଢ଼ି ଲି I ଦୂ ରରୁ "ରe ଦାନ କର" ବଡ ବଡ
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अrର େର େଲଖା ଯାଇଥିବାର େଦଖା ଗେଲ ବି ପାଖରୁ େଛାଟ େଛାଟ अrର େର େଲଖା
ଯାଇଥିଲା "अନୁ ଗୁଳ ଡାeରଖାନା େବଡ଼ ନର ୩୬ ପାଇଁ ରeଦାନ କର I ବ ଡ଼ ଗୃପ
A+ve " I
ପ!ଥମ ଥର ପାଇଁ ଏପରି େଗାେଟ अଜବ ଜି ନିଷ ହାଟ େର େଦଖି େକୗତୁ ହଳ ଆଉ
ଟିେକ ବଢ଼ି ଲା I ପାଖ େଦାକାନୀ କୁ ପଚାରିଲି I େସ କହି ଲା "ହଁ ବାବୁ , େସ ସବୁ ରବି ବାର
ଆସି ଏଇଠି ଠି ଆ ହୁଏ I କି  ପାକାଡ଼ େର ସବୁ ଥର अଲଗା अଲଗା େବଡ଼ ନର ଆଉ
ବ ଡ଼ ଗୃପ େଲଖା ଯାଇଥାଏ I କି ଏ ଦି ଏ କି ଦି ଏନି େସ ସବୁ ମଁୁ ଜାଣିନି I ମଁୁ ତାକୁ ପ!ାୟ
ବେଷ େହଲାଣି ଏଇଠି େଦଖି ଆସୁଛି " I ତା କଥା ଶୁଣି େକୗତୁ ହଳ ଆଉ ଟିେକ ବଢ଼ି ଲା କି 
ହାଟ େର ଦି ତି ନି ଜଣ ସାd େଦଖା େହାଇ ଯି ବାରୁ अନ ମନ ଭାେବ ମଁୁ अନ ଆେଡ
ବୁ ଲାବୁ ଲି କରି କି ଛି ନ ଆଣି ଘରକୁ େଫରିଲି I ଗାେଧାଇ ଖାଇ ଖଟ େର ଟିେକ ଗଡୁ ଗଡୁ
େସ େଲାକ ଟି କଥା ମନ େର ଆସି ଲା I କି ଏ େସ? କଣ କରୁଛି ? ଯଦି କାହାର ରe
ଦରକାର େସ ତ ବ ଡ଼ ବା, ରୁ ପାଇ ପାରି ବ ନେହେଲ ଏେବ ତ େସାେସବୀ ସଂା ସବୁ
अଛlି େସମାେନ ତ ସାହାଯ କରୁଛlି I ପୁଣି ୟା େବଶ ଭୁ ଷା େଦଖି କି ଏ ୟା ପାଖକୁ
ଆସି ବ ? ନା କି ଏ ରe େଦବ? ଏଇଟା େଗାେଟ ଠକ ନୁ େହଁ ତ ? ଏେବ ତ ବି ଭିନk ଉପାୟ
େର େଲାକ ଠକୁ ଛlି I ରe ବି କି ପଇସା ଆଣୁଛlି I

େତେବ ପ!କୃତ ଘଟଣା କଣ?

ଜାଣିବାକୁ ଇଛା େହଲା I େହେଲ ଜାଣିବି େକମି ତି ଭାବି ଭାବି େଶାଇ ପଡି ଲି I
ସfା େର ଉଠି ଛକ ଆେଡ ବାହାରିଲି I ଛକ େର ଜେଣ ବଡଭାଇ େଦଖାେହେଲ
ଯି ଏ କି ଜେଣ େସ ଛାେସବୀ I ତା,ୁ ଏ େଲାକ ବି ଷୟେର ପଚାରି ଲି ଆଉ ହାଟେର
େଦଖିଥିବା ଘଟଣା ଟି କହି ଲି I େସ କହି େଲ," ହଁ , େସ, ଦି ନାଭାଇ I ରe ଦରକାର
େହଉଥିବା େରାଗୀ ମାନ, ପାଇଁ ରe ମାେଗ I ସବୁ ଥର େସ ଡାeରଖାନା େର କାହାଠୁ ନା
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କାହାଠୁ େରାଗୀ ର େବଡ଼ ନର ଆଉ ବ ଡ଼ ଗୃପ ତା ପାକାଡ଼ େର େଲଖି ନି ଏ ଆଉ ସବୁ
ରବି ବାର ଆସି ଏ ହାଟେର ଠି ଆ ହୁଏ" I
-- କି  େକହି ଆସlି ବ ଡ଼ େଦବାକୁ ? ମଁୁ ପଚାରିଲି !!!
-- ହଁ , ସବୁ ଥର କି ଛି କି ଛି େଲାକ ଆସlି I କି ଛି େଲାକ େକୗତୁ ହଳ ବଶତଃ
େଦଖିବାକୁ ଆସlି ଘଟଣା କ'ଣ? ଆଉ ବ ଡ଼ େଦଇକି ଯାଆlି I ଏପରି କି କି ଛି କି ଛି
େରୟାର ବ ଡ଼ ଗୃପ ର ରe ବି ଏହି ପରି ମି ଳିଯାଏ ଆଉ େରାଗୀମାେନ ବହୁତ ଧନବାଦ
ଦି अlି ଦି ନାଭାଇ କୁ I େବେଳେବେଳ ତ ବହୁତ େଲାକ ଆସlି ଆଉ ସବୁ ବ ଡ଼ ବ ଡ଼ ବା,
େର ରେହ I
େମାେତ ଆଉ ଟିେକ ଜାଣିବାକୁ ଇଛା େହଲା ତ ମଁୁ ପୁଣି ପଚାରିଲି ," ଆଛା, ୟା
ପଛେର ଘଟଣା କଣ? ଏମି ତି କାହVକି ?"
-- େସ କହି େଲ ... ଦି ନାଭାଇ ର ଘର ଏଠୁ ୧୬ କି େଲାମି ଟର ଦୂ ର ଏକ ଗଁା େର I ଧନ
ସ"ତି ଜମି ବାଡ଼ି ବହୁତ ଥିଲା ତା'ର I ତା ୀ କୁ ଥେର ଜର େହଲା ଆଉ ପରୀrା କରିବା
ପେର ଜଣ ପଡି ଲା େଯ ତାକୁ ବ ଡ଼କାନ୍ସର I ସବୁ ମାସ େର ତାକୁ ପ!ାୟ ତି ନି ଚାରି ଥର
ରୁ अଧି କ ଥର ବ ଡ଼ େଦବାକୁ ପେଡ I ୀ କୁ ଭଲ କରି ବାକୁ େସ ତା ଜମି ବାଡ଼ି ସବୁ , ଶାଗ
ମାଛ ଦର େର ବି କ! ି କରି େଦଲା କି  ବେpଇ ପାରିଲା ନାହV I ରe ନ ପାଇ ବି ଚାରି େଦଢ଼
ବଷ ତେଳ ମରି ଗଲା I ତା ପରଠୁ େସ େସଇ ଡାeର ଖାନା େର ହV ରେହ, େସଇଠି ଖାଏ
େସଇଠି ଶୁଏ ଆଉ ସବୁ ଦି ନ ଭିନk ଭିନk ହାଟ କୁ ଯାଇ ଏହି ପରି ପାକାଡ଼ ଧରି ଠି ଆ ହୁଏ I
ବେଷ ଭିତେର ତା ପାଇଁ ପାଖାପାଖି ଶେହ ଦୁ ଇଶହ େଲାକ ବpିେଲଣି I ଡାeର ଖାନା େର
ଦି ନା ଭାଇ କୁ ସମେ\ ଜାଣିଛlି ଆଉ େରାଗୀ, ସ"କୀୟ ମାେନ ହV ତାକୁ ପାଳି କରି
ଖାଇବା ପି ଇବାକୁ ଦି अlି I ଗଁା େର ତ ତାର ଆଉ କି ଛି ନାହV I ଗଁା େଲାକ ଡାକି େଲ ବି େସ
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ଆଉ ଯାଉନି େସଠି କି I
ଏତକ ଶୁଣିଲା ପେର େମା ମନ କାହV େଗାେଳଇ ଘା¨ି େହଲା I କି ଛି ନଥିବା େଗାେଟ
େଲାକ ର ଏେତ ବଡ ହୃଦୟ? ମଁୁ ତ ତାକୁ ପ!ଥେମ ଠକ େବାଲି ଭାବି ଥିଲି I େମାେତ କାହVକି
େକଜାଣି ଟିେକ ମାଡି ମାଡି ପଡି ଲା I ଆଜି ଯାଏ େକେବ ବି ରe େଦଇ ନ ଥିବା ଏ େଦହ
ଭିତେର ରe ଗୁଡିକ େଯମି ତି ଆେcାଳନ କଲାପରି ତୀବ! େବଗ େର େଦୗଡି ବାକୁ ଲାଗିେଲ I
ରାତି େର ନି ଦ େହଲାନାହV I ସକାଳୁ ଉଠି ମଁୁ କାହାକୁ କି ଛି ନ ଜେଣଇ ଡାeରଖାନା
अଭିମୁେଖ ବାହାରିଲି I ମନେର ଥାଏ ଆଜି ଯାହା େହେଲ ବି ଦି ନାଭାଇ ସହ େଦଖା କରି ବି
I ଡାeର ଖାନା େର ପହpି ପ!ଥେମ ଦି ନାଭାଇ କୁ େଖାଜି ଲି I ନଳକୂअ ପାଖେର ନି ଜର
ଭdା େଚପା ରସ ତାଟିଆ େର େସ ଢକ ଢକ କରି ପାଣି ପି ଇସାରି , ତାଟିଆ କୁ ତା ଛି xା
ଝୁଲା (ବାଗ) େର ରଖି ବାହାରୁଥିଲା େକଉଁ ଏକ ହାଟ ଉେଶ େର I ତାପାଖେର ପହpି
ତା ସହ अz ବହୁତ କଥା େହାଇ ଜାଣିବାକୁ ଚାହVଲି ତା ବି ଷୟ େର ଆଉ ତା'ର ଏ କାମ
ବି ଷୟ େର I କାହVକି ରୁ ଆର କଲି େମା ପ!ଶk I େସ ବି ଧୀର ିର ଭାବେର େମା ସବୁ ପ!ଶk
ର ଉ[ର େଦବାକୁ ଲାଗିଲା I
- ଏସବୁ େକେବଠୁ କରୁଛ ?
- ପ!ାୟ େଦଢ଼ବଷ େହଲା I
- କାହVକି? କି ଏ ତମକୁ କହି ଲା କରି ବା ପାଇଁ ନା ଏମି ତି ଖାଲି ?
- ଦୀଘ ଶାସ େନଇ େସ କହି ଲା .. " େମା ୀ େଯମି ତି ରe ଟିେକ ନପାଇ ମରି ଗଲା,
େସମି ତି ଆଉ େକହି ନ ମର" I
ମଁୁ ଏେବ ଜାଣିବା ପାଇଁ ଚାହVଲି ତା ର ପୁରା ଇତି ହାସ, ଜୀବନ କାହାଣୀ I େସ
କହି ଚାଲି ଲା ..
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ବାପା ମଲା େବଳକୁ େମାେତ ଦଶବଷ I ଛାଡି ଯାଇଥିେଲ ବହୁତ ଜମି ବାଡ଼ି ,
େକାଠି ଆ, ଚାକର, ସୁନାରୂପା ଆଉ ଧନ ସ"ତି I ମା େମାେତ ପେଢ଼ଇ େଲେଖଇ ବଡ
କେଲ କି  କି ଛି ଦି ନ ପେର େସ ବି ଆଖି ବୁ ଜି େଲ I ବାପା ମା େଛଉx େହଲା େବଳକୁ
େମାେତ ପcର ବଷ ବୟସ I େମାର ଦଶମ ପରୀrା ଥାଏ ଦି ମାସ ପେର I ମା କୁ ମେନ
ପେକଇ ମଁୁ ଆଉ ପଢି ପାରିଲି ନି I େଫଲ େହଲି ଆଉ ଜମି ବାଡ଼ି େର ମନ େଦଲି I ବାପା
ଗଲା ପେର ମା ସବୁ େଦଖୁଥିଲା, ବୁ ଝୁ ଥିଲା I ଏେବ ମଁୁ ଏକା େହାଇଗଲା ପେର ଚାକର
ବାକର ସବୁ ଠକି ବାକୁ ଲାଗିେଲ I େକବଳ ଧୀର ମଉସା ହV େମାେତ ବାଟ େଦେଖଇଥିେଲ
ଆଉ ସବୁ ସାଳି େନେଲ I ଧୀର ମଉସା, ଆମ ଘେର ହଳି ଆ ଥିେଲ ତା, ବାହାଘର
ପେର ପେର I ତା, ୀ େମା ମା ଘର ଗଁା ରୁ, ତ.. ମଁୁ ତା,ୁ ମାଉସୀ ଡାେକ ଆଉ ୟା,ୁ
ମଉସା I କି ଛି ଦି ନ ପେର େସ ସୁରଟ ପେଳଇଥିେଲ ଆଉ ଦି ବଷ ପବ
ୂ ର
 ୁ ଆସି ତା, ଗଁା
େର େଗାେଟ େଛାଟ େଦାକାନ େଦଇ ଚଳୁ ଥିେଲ I ବାପା ଗଲା ପେର ମା ଏକା ସବୁ କାମ କୁ
ନ ପାରି ବାରୁ ପୁଣି ତା,ୁ ଡେକଇଥିେଲ I େସ ଆଉ ମାଉସୀ ଆର ଗଁା େର ରୁହlି I ତା,ର
େଗାଟିଏ େବାଲି ଝି अ େସ ତା ଆଇ ଘେର ରୁେହ I େବେଳ େବେଳ େଛାଟ େବେଳ ଆମ
ଘରକୁ ଆେସ କି  ବଡ େହଲାପେର େସ ଆଉ ଆେସନି I ବେଷ ପେର େସ ଜମି ବାଡ଼ି ସବୁ
ବୁ ଝା ବୁ ଝି କଲାରୁ ମଁୁ ପୁଣି ଦଶମ ପରୀrା େଦଲି ଆଉ ପ!ଥମ େଶ!ଣୀ େର ପାସ କରି ବି ାନ
େର ନଁା େଲେଖଇଲି I ନୂ ଆ ନୂ ଆ କେଲଜ ଯାଉଥାଏ ମଁୁ , ମନ େଯମି ତି ଗଗନ େର
ଉଡୁ ଥାଏ I ନୂ ଆ କେଲଜ, ନୂ ଆ ନେଲଜ, ନୂ ଆ ସାd ଆଉ କୁ ତୁ କୁ ତି ଆ ମନ I ସାd
ମାନ,ୁ େଦଖି େପ!ମ କରି ବାକୁ ଇଛା େହଲା I ସବୁ ଦି ନ ଗଲା ଆସି ଲା ବାଟ େର ଝି अ ଟିଏ
େଖାଜୁ ଥାଏ ମଁୁ I କେଲଜ ଭିତେର ବାହାେର, କ ାସ େର ସବୁ ଆେଡ I େସଦି ନ କଥା ଆଜି ବି
ମେନ अଛି I ଗଣିତ କ ାସ ପେର ଓଡ଼ି ଆ କ ାସ ଥାଏ I ଆେମ ସବୁ ସାd ଟିେକ ଦୁ

ାମୀ
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କରି ବା ପାଇଁ େସଦି ନ ଓଡ଼ି ଆ କ ାସ େର ପଛ େବp େର ବସି ଥାଉ I େସଦି ନ ଆଉ ଏକ ଗୃପ
ର କ ାସ ବି ଆମ ସହ ଥାଏ I ଶି rକ ଆହୁରି ଆସି ନଥାlି I ଏତି କି େବେଳ କ ାସ କୁ ପଶି
ଆସି ଲା ଧୀର ମଉସା, ଝି अ "ଲି ପି" I େମାଠୁ ବେଷ ସାନ I େଛାଟ େବେଳ େକେବ େକମି ତି
ତାକୁ େଦଖିଛି କି  ବଡ େହଲା ପେର ଆଉ େଦଖି ନଥିଲି ତାକୁ I େଦଖୁ େଦଖୁ େକମି ତି
ସୋହି ତ େହାଇଗଲି I ପୁରା କ ାସ େର ଭାd ଖାଇଲା ପରି ମଁୁ େକବଳ ତାକୁ ହV େଦଖୁ
ଥାଏ I ଏେତ ସୁcର ମୁହଁ, ଶୁଆ ଥ¨ ପରି ନାକ, ମୁଲୁମୁଲୁ ଆଖି, େରଶମ ପରି ବାଳ,
ବଳି ଲା ବଳି ଲା େଦହ ଆଉ ଚାଲି !!! ଓଃ ... ଆଗରୁ ଏମି ତି ଝି अ ମଁୁ େଦଖି ନି I େଦଖୁ
େଦଖୁ ଆଖି ଲାଗି ଯାଇଥାଏ I େସ ଆମ ଚାକର ର ଝି अ େହେଲ ବି କାହVକି େକଜାଣି ମଁୁ
ଆଉ େମା ଆୟତ େର ନ ଥାଏ I େଯମି ତି େସମି ତି କରି କ ାସ ସରି ଲା I କ ାସ େର କଣ କଣ
ସବୁ ପଢା େହଲା ମଁୁ ଜାଣିନି I ଏ अବା େମାର ଦୁ ଇଦି ନ ଧରି ଲାଗି ରହି ଲା I ଆେ\
ଆେ\ ଜାଣିବାକୁ ପାଇଲି େସ ଏେବ ଆସି ତା, ନି ଜ ଘେର ରହୁଛି ଓ ଆମ ଗଁା କେଲଜ
େର arts ପଢୁ ଛି I େମା ମନ ତ କୁ େ¶ େମାଟ I ଆଉ କି କ ାସ? କି ପାଠ? I ମଁୁ େକବଳ
କେଲଜ ଯାଏ ତାକୁ େଦଖିବାକୁ I େବେଳ େବେଳ ମଉସା,ୁ କେହ ମାଉସୀ ଆଉ ଲି ପି କୁ
ଧରି ଆସି ବାକୁ I ଏମି ତି ଏମି ତି େର ବେଷ ବି ତି ଗଲା I କି ଛି ପଇସା ଖଚ କରି ବାଇକ େଟ
କି ଣିଲି I ଏଥର ସବୁ ଦି ନ ମଁୁ କେଲଜ ଯାଏ କି  ପଢି ବାକୁ ନୁ ହଁ େକବଳ ଲି ପି କୁ େଦଖିବାକୁ
ଆଉ ତାକୁ କେଲଜ େନବା ଆଣିବା କରିବାକୁ I
ଆେମ ସବୁ ଦି ନ େମା ବାଇକ େର କେଲଜ ଯାଉ, ଆଉ ଆସୁ I େସ କ ାସ ଗଲା ପେର
ମଁୁ କ ାସ କୁ ଯାଉଛି କହି କେଲଜ ପାଖ ପାନ େଦାକାନ େର ବେସ ଆଉ ତାକୁ अେପrା
କେର I ତାକୁ ଛାଡି କେଲଜ ର ବାକି ସମେ\ ଜାଣିଥିେଲ େଯ େସ େମା େପ!ମିକା I କଣ
କହି ବି? େକମି ତି କହି ବି? େସ କଣ ଭାବି ବ? କଣ କହି ବ? ଏସବୁ ଚି lା କରି କରି
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ରାତି େର ନି ଦ ବି େହଉ ନ ଥାଏ I ଛାତି ଧଡ଼ ଧଡ଼ ହୁଏ I ମେନ ମେନ ଡର ଲାେଗ ଆଉ
କି ଏ ଯଦି ତାକୁ "ଆଇ ଲଭ ୟୁ" କହି ଦି ଏ ଆଉ ଇଏ ଯଦି ରାଜି େହଇ ଯାଏ I ରାତି ରାତି
ଧରି ଏ କଥା େମା ମନ େର ଆସି ଲା ଆଉ ମଁୁ ବି ଚଳି ତ େହାଇ ପଡି ଲି I

ଏମି ତି ରାତି

अନି ଦ!ା େହଉ େହଉ େମା େଦହ ଖରାପ େହାଇ ଗଲା I ଭୀଷଣ ଜର I ମଁୁ ଖଟ ରୁ ଉଠି ପାରୁ
ନ ଥାଏ I ମାଉସୀ େମା ଖାଇବା କଥା ବୁ ଝୁଥାlି I ଲି ପି େବେଳ େବେଳ ଆସି େମା ପାେଖ
ବେସ I ଏମି ତି ଏମି ତି େର ଦି ଦି ନ ବି ତିଗଲା I ମାଉସୀ ଆଉ ଲି ପି ଆମ ଘେର ହV ରହି
ଯାଆlି ରାତି େର I େସଦି ନ ରାତି अଧା େର ମଁୁ ପରି ସ!ା ଉଠି ଲି I କି  େଶଜ ରୁ ଉଠି ପାରୁ
ନ ଥାଏ I େମା ପାଟି ଶୁଣି ଲି ପି େମା ହାତ ଧରି ଉେଠଇଲା ଆଉ େମାେତ ବାହାରକୁ େନଇ
କି ଗଲା I େମା ମନ େର କଣ ଆସି ଲା େକଜାଣି ? ମଁୁ ତା ହାତ ଧରି କହି େଦଲି , " ସବୁ ଦି ନ
ଏମି ତି ହାତ ଧରି ଚାଲି ପାରି ବୁ" ? େସ ଚମକି ପଡି େମା ହାତ ଛାଡି େଦଲା I ମଁୁ ପଡୁ ପଡୁ
କାn ଧରି ରହି ଗଲି I ତା ପରଠୁ େସ ଲାଜ ଲାଜ େହାଇ ରହି ଲା I କେଲଜ ଗଲା େବଳକୁ
ଆଗରୁ େକେତ କଥା ଗପି ଗପି ଯାଏ I ଏେବ ଚୁ ପଚାପ ରହୁଥିଲା I େମାେତ େଦଖି େଲ ଲାଜ
କରୁଥିଲା I ଆଉ ଦି େନ େସ ମୁହଁ େଖାଲି ଲା I ଆଖି େର ଆଖିଏ ଲୁ ହ େନଇ କହି ଲା," ମଁୁ
ଜେଣ ଚାକର ର ଝି अ I ଆମ ସ"କ କୁ ଏ ସମାଜ ଗ!ହଣ କରି ବ ତ... ? " I
ମଁୁ ବି ଫୁଲ େଜାଶ େର କହି େଦଲି , " େମାର ବାପା ମା ନାହାlି I ମଉସା ମାଉସୀ ହV
ଆମ ଦି ଜଣ, ବାପା ମା I ଏକା ଜାତି ଆମର I ସମାଜ ଯଦି ଗ!ହଣ ନ କେର ମଁୁ ବୁ ଝି ବି I
େତାର କି ଛି ଚି lା କରି ବା ଦରକାର ନାହV " I େସ କି  େସେବ ଯାଏ େମାେତ ହଁ କରି
ନଥାଏ I ମଁୁ ତା ଠୁ "ହଁ " ପେଦ ଶୁଣିବା ପାଇଁ ଚାତକ ପରି ଚାହVଥାଏ ଆଉ ସବୁ ଦି ନ ରାଣ
େଦଲା ପରି ପଚାରୁ ଥାଏ "କଣ ଭାବି ଲୁ ?" I େସ ସବୁ ଦି ନ ଏକା ଉ[ର ଦି ଏ... "ପେର" I
େସଦି ନ ମଁୁ ଲି ପି ଧରି କୁ କେଲଜ ରୁ ସି ଧା ଆମ ଘରକୁ ଆସି ଲି I େମାେତ ତାକୁ , ତା,
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ଘେର ଛାଡି ଆସି ବାର ଥିଲା I କି  ଜାଣି ଜାଣି ତାକୁ ଧରି ଆମ ଘରକୁ ଆସି ଲି I ପେଡାଶୀ
ଘରୁ ଚାବି ଆଣି ଘର େଖାଲି ଲି I ମଉସା ଯାଇଥାlି ବି ଲ ଆେଡ ସବୁ ଦି ନ ପରି I ମାଉସୀ
ତା, ଘେର ଥାlି I ଲି ପି ର ହାତ ଧରି ଟାଣି ଟାଣି େମା ବଖରା େର ପଶି ଗଲି ଆଉ େସ
ମନା କରୁ କରୁ ଜବରଦ\ି ତା ଓଠ େର ଚୁ ମା େଟ େଦଇେଦଲି ଆଉ କହି ଲି, ସବୁ ଦି ନ େମା
ସହ େଖଳୁ ଛୁ I ଆଜି କହ ତୁ େମାେତ ବାହା ହବୁ ନା ନାହV ? ନେହେଲ ମଁୁ अନ ଝି अ
େଖାଜି ବି I ମଁୁ ଆଉ ଏମି ତି ଦହଗh େହାଇ ବpି ପାରି ବିନି" I
େସ େମାଠୁ ଏମି ତି ବବହାର ଆଶା କରି ନଥିଲା I ସବୁ ଝି अ େଯମି ତି ବାହାନା କରlି
େସମି ତି ବାହାନା କରି କହି ଲା ," ମଁୁ ଚାକର ର ଝି अ, େତାେତ ସ ପk େଦଖିବା ଭଳି अବା
ଆମର ନାହV I ତମର ଧନୀ ଘର, ତୁ େମା ଠୁ ଭଲ ପଢୁ I ମଁୁ ତ ମୂଖ  I ମଁୁ କାହVକି େତା ପରି
େଗାେଟ ପି ଲା ର ସ ପk େଦଖି ବି I େମାେତ ଏେବ ୧୭ ବଷ େହଲା I ବାବା ଆଉ ମାମା େମା
ବାହାଘର ବି ଷୟେର କଥା ହଉଥିେଲ I ପାଖ ଗଁା ରୁ େଗାେଟ ପି ଲା େଦଖିଛlି I ଚାଷ ଜମି ଦି
ଏକର अଛି ତା,ର ଆଉ ଗାଈ ମଇଁଷି ମି େଶଇ ଚାରି ହଳ I ପି ଲା ଚାଷ କେର I େମାର
କଣ କହି ବାର अଛି ? ଆେମ ଗରିବ େଲାକ, େତା ପରି ଜେଣ ପି ଲାକୁ ଭଲ ପାଇବାକୁ
अଉକାତ େମାର ନାହV I ବାମନ େହାଇ ଚc! କୁ କଣ ପାଇଁ ହାତ ବେଢଇବି ? ତୁ ସାଇନ୍ସ
ପଢ଼ୁଛୁ , ମଁୁ ମୂଖ  େବାଲି ଆଟ୍ସ I ସବୁ ଆଡୁ ସବୁ ଆଡୁ ଚି lା କେଲ ମଁୁ େକୗଣସି ବି ଗୁଣ େର
େତା ସହ ସମାନ ନୁ ହଁ I େତଣୁ ଆଉ କି ଛି ନ କହି େମାେତ ଭୁ ଲି ଯା ଆଉ େମାେତ େମା
ହାଲତ େର ଛାଡି େଦ" I ଏତି କି କହି ସାରି େସ କଇଁ କଇଁ େହାଇ କାcି ପେକଇଲା ଆଉ
ଓଢଣୀ େର ଲୁ ହ େପାଛି ଲା I
ମଁୁ ବି େକଉଁ କମ କି ? େକୗଣସି ଏକ ଉପନାସ େର ପଢି ଥିବା ଡାଇଲଗ ଟିଏ ମେନ
ପଡି ଗଲା ତ େସଠି ମାରି େଦଲି ," େଦଖ ଲି ପି, ବି ାନ ମତେର ହାଟ  େହଉଛି ମଣିଷ ର ବ ଡ଼
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ପ"ିଂଗ ସି ମ I େଯଉଁଠୁ ସାରା ଶରୀରକୁ ରe ସpାଳନ ହୁଏ I କି  ଆଟ୍ସ ବା କଳା ର
ମତ େର ହାଟ  अଥାତ ହୃଦୟ େହଉଛି େସଇ ାନ େଯଉଁଠି ମଣିଷ ତା ସୁଖ, ଦୁ ଃଖ,
ଭଲପାଇବା, େସkହ, େପ!ମ ସବୁ କି ଛି अନୁ ଭବ କରି ପାେର ଆଉ େଗାଟିଏ ବି ନା ଆରଟି
अସ"ୂ$ I େତଣୁ ମଁୁ ବି ାନ ର ଛାତ! େହେଲ ବି େତା ପରି େଗାେଟ କଳା ର ଛାତ!ୀ କୁ ଭଲ
ପାଏ ଆମ ଜୀବନ କୁ ପରି ପ$
ୂ  ତା େର ଭରି େଦବା ପାଇଁ "I େମା କଥା ଶୁଣି େସ ତା କାନ
କୁ ବି ଶାସ କରି ନ ପାରି େମାେତ ବଲବଲ େହାଇ ଆଖି କୁ ଢି ମା ଢି ମା କରି ଚାହV ରହି ଲା
ଆଉ କହି ଲା," ହଁ ମଁୁ ବି ତୁ ମକୁ ବହୁତ ଭଲ ପାଏ I କି ...."
ଏତି କି େବେଳ ବାହାରୁ େକହି ଜେଣ ଘର ଭିତର କୁ ପଶି ଆସି େଲ I ଏେତ ସମୟ ଧରି
ମଉସା ଆମ କଥା ଶୁଣୁଥିେଲ ଆଉ ତା,ୁ ହଠାତ ଆମ ଘେର େଦଖି ଦି ଜଣ ଯାକ
ହଡ଼ବେ଼ଡଇ ଗଲୁ I େସ ଲୁ ହ ଛଳ ଛଳ ଆଖିେର େମାେତ "ଦି ନା ବାବୁ " ଡାକୁ ଡାକୁ ମଁୁ ତା,
ପାଟିେର ହାଟ େଦଇ "ନଁା, ବାପା" େବାଲି କହି ଲି I ବାସ, ତା ପରଠୁ ଆଉ କି ଛି ଦରକାର
ନଥିଲା I ମାଉସୀ ଶୁଣି କୃ ତ କୃ ତ େହାଇଗେଲ I ଆଉ େକେତ େଦବତା, ପାଖେର ଆମ
ର ଶେହବଷ ର ଆୟୁଷ ମାଗି େକେତ କଣ ମାନସି କ କରି ପେକଇେଲ I
େପ!ମ େର ଉବୁ ଟୁ ବୁ େପ!ମ ପrୀ ଦୁ ଇଟି ପାଇଁ ଏେବ ଆଉ ବf ବାଡ଼ ନଥିଲା I
କେଲଜ େର େମା ସାd ମାେନ ତାକୁ ଭାଉଜ ଆଉ ତା' ସାd ମାେନ େମାେତ ଜି ଜୁ ଡାକି ବା
ଆର କରି େଦେଲ I ଆେ\ ଆେ\ କଥା ଦାx େର ପଡି ହାଟ େର ଗଡ ଗେଡଇଲା I ଗଁା
େଲାକ ସବୁ ଜାଣିେଲ I ମୁଖିଆ ଆସି େମାେତ ଏ ବି ଷୟ େର ପଚାରି େଲ I ମଁୁ ସି ଧା ସି ଧା
ଶୁେଣଇ େଦଲି I ଆଉ କାହାର କି ଛି କହି ବାର ନଥିଲା I ଏମି ତି ଏମି ତି େର ଆଉ ବେଷ
ବି ତିଗଲା I େପ!ମ େର ଆେମ ଏେତ ମାତି ଥିଲୁ େଯ େସ ବଷ ଦି ଜଣ ଯାକ ବୁ ଢା େଫଲ େହଲୁ
I ଆଉ ପଢି ବାକୁ ଇଛା ନଥିଲା I ଚାଷ ବାସ େର ମନ େଦଲି I ଦି ବଷ ପେର ମଁୁ ଲି ପି କୁ
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ବାହା େହାଇ ଗଲି I େସଇ ବଷ କି  ହଇଜା େର ମଉସା ଆଉ ମାଉସୀ ଦି ଜଣ ଯାକ ହାତ
ଧରା ଧରି େହାଇ ଚାଲି ଗେଲ I ବଷ ପେର ବଷ ବି ତି ଚାଲି ଥାଏ କି  େକାଳ କୁ ଛୁଆ ଟିଏ
ଆସୁ ନଥାଏ I େକହି େକହି କହି େଲ ଯାଇକି ଡାeର େଦଖା I ହଁ ା ଯି ବୁ, ହଁ ା ଯି ବୁ େହାଇ
ଆଉ ଦି ବଷ ବି ତିଗଲା I ଦି େନ ଲି ପି ର େଦହ ଖରାପ େହଲା ତାକୁ ଧରି ଏ ଡାeର ଖାନା
କୁ ଆସି ଲି I ବହୁତ କ
କ

ପାଉଥାଏ ବି ଚାରୀ I ଭଗବାନ,ୁ କହି ବି େମା ଶତ! କୁ ବି ଏମି ତି

ନ ଦି अ I େସ ଆଗରୁ ଏସବୁ େମାେତ ଲୁ େଚଇଥିଲା I ଏେବ କି  େଡରି େହାଇ

ଯାଇଥିଲା I ଡାeର କହି େଲ ଲି ପି କୁ କାନ୍ସର I ବହୁତ ଟ,ା ଲାଗିବ I ଜମି ବାଡ଼ି ,
ସୁନାରୂପା, ଗାଇ ବଳଦ ସବୁ ବି କି ଟ,ା ତ େଯାଗାଡ କରି େଦଲି କି  ରe ? ବହୁତ ରe
ଦରକାର େହଉଥାଏ I କି ଛି ଦି ନ ପେର ଡାeର କହି େଲ ଏେବ ସmାହକୁ ଦୁ ଇଟି ରe
ଦରକାର I େକେତ ରe କୁ ଆଡୁ େଯାଗାଡ କରି ବି I ବ ଡ଼ ବା, େର ରe ନାହV, େଲାକ ,ୁ
େନହୁରା େହେଲ ବି ରe େଯାଗାଡ େହାଇପାରି ଲାନି I େଦଢ଼ ବଷ ତେଳ େସ ମରି ଗଲା I
ଲି ପି ନାହV, ଧନ ସ"ତି ନାହV, ଜମି ବାଡ଼ି ନାହV, ଗଁା କୁ ଆଉ କଣ ପାଇଁ ଯାଇଥାlି ? ଯାହାକୁ
ଏେତ ଭଲ ପାଉଥିଲି େସ େମାେତ ଛାଡି ଚାଲି ଗଲା I ଟ,ା, ପଇସା, ଧନ, ସ"ତି କି ଛି ବି
କାମ େର ଆସି େଲନି I ତାକୁ ଭାବି ଭାବି ମଁୁ ପାଗଳ େହାଇଗଲି I କି ଛି ଦି ନ ପାଗଳ, ପରି
ଇଆେଡ଼ ସି ଆେଡ ବୁ ଲାବୁ ଲି କଲି I େସ' ମରି ବାର କାରଣ େଖାଜି େହଲି ଆଉ ପାଇଲି
"ବୁ େc ରe ନପାଇ େସ ମରି ଗଲା" I ରe ମି ଳିଥିେଲ ତାକୁ ଆଉ କି ଛି ଦି ନ ବେpଇ ରଖି
ପାରି ଥାlି I ବହୁତ େଲାକ,ୁ େନହୁରା େହାଇଛି , େହେଲ.. ନା ... ତା ପେର ଠି କ କଲି
ଆଉ କାହାକୁ ରe ପାଇଁ ମରିବାକୁ େଦବି ନି I େଯେତ େହାଇପାରି ବ ସାହାଯ କରି ବି I େମା
ଭଲପାଇବା କୁ ମଁୁ େଯମି ତି ଭାଳି େହଉଛି ଆଉ େକହି େମା ପରି କ

ନ ପାଆ I

େସଇଦି ନୁ ଏଇ ଡାeରଖାନା େମା ଘର ଆଉ ଏ ସବୁ େରାଗୀ େମା ବfୁ ବାfବ I ଏମାେନ
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ପାଳି କରି େମାେତ କି ଛି କି ଛି ଖାଇବାକୁ ଦି अlି I ମଁୁ , ଯାହାର ରe ଦରକାର ହୁଏ ତା
ପାଇଁ ଏ ପାକାଡ଼ େଦେଖଇ ହାଟ େର ଠି ଆ ହୁଏ I କି ଛି େଲାକ ତାଲ କରlି ଆଉ କି ଛି
େକୗତୁ ହଳ େର ଆସlି I ରe ଦି अlି I ଥେର ଜାଣିଲା ପେର େସମାେନ ନି େଜ ନି େଜ ଆସି
ରe େଦଇ ଯାଆlି I େଯଉଁ ମାେନ ତାଲ କରlି େସମାନ, ଭିତରୁ କି ଛି େଲାକ େକେବ
େକେବ ଆସି େମାେତ େନହୁରା ହୁअlି େସମାନ, ବfୁ ବାfବ ମାନ, ପାଇଁ I ମଁୁ କାହା
ଉପେର େକେବ ରାଗ ରୁଷା ରେଖନି , େମା କମ କରି ଚାେଲ I ହଉ... ଭଗବାନ ତୁ ମର
ମdଳ କର I ମଁୁ ଯାଏ, ଆଜି ଗୁରୁବାର , ତାଳେଚର ହାଟ ପାଳି ..." ତା ଶୁଖିଲା ଆଖିେର
ବୁ େc ଲୁ ହ ଟଳ ଟଳ େହଉଥିଲା I ଏତି କି କହି େସ ତା ଶୁଖିଲା ଆଖିେର ହାତ ବୁ େଲଇ
ଆଣିଲା ଆଉ ପାକାଡ଼ ଆଉ ଗ£ିଲି ଟି ଧରି ଉଠି ଲା I
େସ ଗଲା ପେର ବି ମଁୁ େସଇ ଜାଗା େର ବସି ରହି ଲି ଆଉ ଭାବି ବାକୁ ଲାଗିଲି,
େମାେତ ୩୦ ବଷ େହାଇଗଲା କି  ଆଜି ଯାଏ ମଁୁ ଥେର େହେଲ ବି ରe େଦଇନି I ଶୁଣା
କଥା େର ବି ଶାସ କରି ସବୁ େବେଳ ବାହାନା କରି ଆସି ଛି େଯ...
ରeଦାନ କା" ଵାଲା ରe ସବୁ େନଇ ବି କ! ି କରlି ....
େଯେବ ନି େଜ େଦଖିବି କାହାର ରe ଦରକାର େତେବ ତାକୁ େଦବି ... କି  ଥେର
େହେଲ ବି ଆଜି ଯାଏ ଡାeର ଖାନା ଏ ଉେଶ େନଇ ଯାଇନି I
ଯଦି େମା ବfୁ ବାfବ କାହାର ଦରକାର ହୁଏ େତେବ ରe େଦବି .... କି 
େଯେତେବେଳ ବି କାହାର ଦରକାର ହୁଏ େସେତେବେଳ ମଁୁ ରାଜ ବାହାେର ଥାଏ ଆଉ
ଆହା.. ଚୁ ..ଚୁ .. କରି େମା କତବ ସାେର I
େସ ଗଲା ନାହV େଯ ... େମା ପରି ଜେଣ ଉ ଶି rିତ ର ଗାଲ େର େଗାେଟ अେଦଖା
ଚଟକଣା ମାରି େଦଇ ଗଲା I ଜେଣ ମାଟ! ି କ ପାସ କରି ଥିବା େଲାକ, ମଇଳା େକାଚଟା ପି fା,
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ଧନ ସ"ତି ନଥିବା େଲାକ, େମା ପରି ମାସକୁ ଲେr େରାଜଗାର କରୁଥିବା, କାର େର
ବୁ ଲୁ ଥିବା ଇhିନି अର କୁ ଆଜି େକେତବଡ ଶି rା େଦଇ ଗଲା I ମନୁ ଷ ଆଜି ସବୁ କି ଛି
ଉuାବନ କରି ସାରି ଲାଣି କି  ବି ାନ େଯେତ ଉନk ତ େହେଲ ବି ରe ର ବି କz ଆଜି
ଯାଏ ତି ଆରି କରି ପାରି ଲାନି I ରe େଯ େକେତ ଦରକାରି ଏହା ଜେଣ ନି େଜ अେd ନ
ନି େଭଇେଲ ଜାଣି ପାରି ବନି I କି  ତଥାପି େମା ପରି ବହୁତ େଲାକ ରe ଟିେକ େଦବାକୁ
କୁ £ିତ ...
ଠି କ କଲି େଯେବ ବି େମାେତ ସୁବିଧା େହବ, ରe ଦାନ କରି ବି ନି ି ତ I ଏେବ େମା
ପାଦ ଦୁ ଇଟି ରe ଭxାର ଆଡକୁ ଟାଣି େହଇ ଯାଉଥିେଲ ଆଉ ମଁୁ ???... େସ ମହାନ
ଆତCା ର ପାଦ ଥି ବା ାନ ରୁ ପାଦଧଳ
ୂ ି ଟିେକ ହାତ େର େନଇ ତା, ଉେଶ େର
ହାତେଯାଡ଼ି ନମାର କରୁଥିଲି ....
ରe ଦାନ ମହତ ଦାନ .... ବୁ େc ରe ଆପଣ, ନି ଜର େଲାକ କୁ ମୃତୁ ମୁଖରୁ
ଟାଣି ଆଣି ପାେର... ରe ଦାନ କର I
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ଗz {|ା - ୨ (ସ"କର
 अନନାମ)
ଉଦୟନାଥ େଗୗଡ଼

ବି କାଶ ଆଉ ଚୁ ପ୍ ରହି ପାରିଲା ନାହV! ବି ଧିର ପ!ତିଟି କଥାକୁ ପ!ତିବାଦ କରି ବା
ସେତ େଯମି ତି ତା ଧମ ଥିଲା!
େସ େଜାରେଦଇ କହି ଲା “ନା ବି ଧି, ହୃଦୟ ମନୁ ଷ ଶରୀରର ଏକ अd, ବି ାନ
ଯାହାକୁ ହୃତପି x କେହ! ରe ସଂଚାଳନ କରି ବା ଏହାର କାଯ ଆଉ ତେମ େଯାଉ
अନୁ ଭବ, ଆତC ବି େଭାରତା, I mean emotion and sentimental କଥା କହୁଛ, ଦୟା,
rମା, अନୁ କ"ା, େସkହ, େପ!ମ, ଆଧାତିC କ अନୁ କି! ୟା କଥା କହୁଛ ଏସବୁ ସହ ହୃଦୟର
କି ଛି ବି ସ"କ ହV ନାହV!” ଆଉ ଦି ପାଦ ଆଗକୁ ଯାଇ ବି କାଶ ପୁଣି ପ!ଶk କଲା “ଆା ବି ଧି
ତେମ ପ!ମାଣ କରି ପାରି ବ ତୁ ମ ଭଗବାନ େକଉଁଠି? No,God is no where.”
ବାସ୍, ଏତକ ଯେଥ

ଥିଲା ବି ଧିକୁ ଉେ[ଜି ତ କରି ବାେର! େସ ଆଗକୁ ଝୁ,ିପଡି

କହି ଲା ବି କାଶ, ବି ାନ କଣ ସବୁ କି ଛି! ମଁୁ ଜେଣ ଇତି ହାସ ଓ ଦଶନର ଛାତ!ୀ! େମା
ଶି rାର ଆଧାର କେହ ହୃଦୟ ଏକ अନୁ ଭବର ଆଦ!େrତ!! ଏଥିେର ବି ଶାସ, अlଦୃ ି ,
ବି ଚାର, अନୁ ଶୀଳନ ସବୁ ରହି अଛି ! େଦଖ େକେତ ସୁcର, ତେମ ପଚାରୁଥିଲ ନା
ଭଗବାନ, ସ[ା ବି ଷୟେର ଆଉ କହୁଥିଲ God is no where. ଟିେକ େଦଖି ଲ ମହାଶୟ
'God is now here. ହା!ହା!ହା!”
ରାଗେର ନାଲି େଦଖାଗଲା ବି କାଶର ମୁହଁ! ସାଧାରଣ କଳା ବି ଭାଗର ଛାତ!ୀ ବି ଧି!
ଯଦି ଓ ଭିନk ବି ଭାଗ ଉଭେୟ ଭଲ ବfୁ ଓ ଟିକିଏ ଆଗେର! ଯୁeି ରଖି ଲା ବି କାଶ “ଆଛା
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ବି ଧି, ଟିକିଏ ପ!ମାଣ କରି ପାରି ବ େଯ ତୁ ମ ହୃଦୟ अନୁ ଭବ କେର? ତା’ର अତୀcି! ୟ ଶeି
ରହି ଛି?”
େବଶ! ବି ଧି କଥାଟିକୁ େଜାର େଦଲା! ନି ୟ ବି କାଶ! ନି ୟ! ତୁ େମ େମାେତ ଭଲ
ପାअନା! େକତି କି? ଓ େକଉଁଠି ଭଲପାअ? ଥେର ପ!ମାଣ କର!
ବି କାଶ ନି ଜକୁ ଆୟତ ବାହାରକୁ େନଇ अଗତା କହି ଉଠି ଲା “ବହୁତ୍! ଏମି ତି କି େମା
ନି ଜଠଁୁ ବି େବଶି ! ତୁ େମ ପ!ମାଣ ଚାହଁ ତ କୁ ହ କଣ କରିବାକୁ େହବ? କି ପ!ମାଣ ଚାହଁ
ତୁ େମ”
ବି ଧିବି ଛାଡି ବା ଜ ନଥିଲା, ଠି କ୍ अଛି ତୁ େମ େକାଡି ଏ ଦି ନ େମାେତ େଦଖା କରନି !
େଦଖିବା ତୁ ମ ହୃଦୟ अନୁ ଭବ କରୁଛି କି ନାହV େଦଖାଯି ବ! ଖାଲି କଥା କଟାକଟି!
କଥାଟା ବହୁତ୍ ବାଧି ଲା ବି େବକକୁ ! େସ ଆଉ ଟିେକ ଉେ[ଜି ତ େହାଇ ପ!\ାବଟିକୁ
ଚାେଲh ଭାେବ ଗ!ହଣ କରି େନଲା! ଠି କ୍अଛି ! େକାଡି ଏ ଦି ନ ନୁ େହଁ ! ଆଗାମୀ େକାଡି ଏ
ବଷ ଯାଏଁ ଆେମ ପର{ରକୁ ନେଦଖି ଭଲପାଇବା! ଠି କ୍ ଆଜି ଠାରୁ େକାଡି ଏ ବଷ ପେର
ଏଇ ଯାଗାେର ଏଇ ସମୟେର ପର{ର ନି ଜ ନି ଜର େପ!ମର ପ!ମାଣ େଦବା େଯ କି ଏ
କାହାକୁ େକେତ ଭଲପାଏ!
X

X

X

X

େକାଡି ଏ ବଷ ପେର......
ରାଧାନାଥ ଡି ଗ!ୀ କେଲଜର ଦଶନ अଧାପି କା ବି ଧିଲଗkା ଦାସ, ଏକ େଲଖା ପ!କାଶ
ପାଇଲା ଓଡି ଆ ଖବର କାଗଜ ‘େଦୖ ନcିନ’େର ଯାହାକି ଚହଳ ପକାଇ େଦଇଥିଲା ସମଗ!
କେଲଜେର, \ େହାଇ ଯାଇଥିେଲ ଛାତ! ସମାଜ, ନି ରବୀ ଯାଇଥିଲା ସାରା ଇଲାକା!
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େଲଖାଟିର ଶି େରାନାମା ଥିଲା ‘େକାଡି ଏ ବଷ ପେର : ହୃଦୟର ଡାକ’
ଠି କ୍ େସଇ ଦି ନ ‘ଭାରତ ଦଶନ’ ଖବର କାଗଜେର ପ!କାଶ ପାଇଥିଲା େସଇ ଏକା
ଶି େରାନାମାେର ବି ଶି

ହୃଦ୍ ଶଲ ଡାeର ବି କାଶ େବବ[ା, େଲଖା! େଲଖା ଦୁ ଇଟିେର

ସାମhସ ରହି ଥିଲା!
ହୃଦୟର ଗୁରୁତ ଥିଲା େମୗଳି କ େବୖ ଶି-! ହୃଦୟ अନୁ ଭବ କେର! ନି ଜ ଆଗ!ହ,
ଆେବଗ ଓ ଆତC ଉପଲିର ମାଧମ ମନୁ ଷର ହୃଦୟ अେଟ! ଦୂ ରତା, ମିଳନ, ଦଶନ
ହୃଦୟ େଦଇ ଭଲ ପାଇବାେର ମାେନ ରେଖନା! अେନକ ହୃଦ୍ ଯi ପ!ତିେରାପଣ କରି ଥିବା
ଡାeର ବି କାଶ େସଦି ନ ନି ଜ େଲଖା ମାଧମେର ବହୁ ତାରିଫ େଦଇଥିେଲ ବି ଧି,ୁ! ଦୀଘ
େକାଡି ଏ ବଷର ବି ରହକୁ ଧରି ରଖିଥିେଲ ନି ଜ େଲଖନି େର ଏକ ଡାଏରି ଭିତେର ଯାହାକି
अଧାପି କା ଦାସ ବି କରି ଥିେଲ!
ଦୀଘ େକାଡି ଏ ବଷ ପେର େସଦି ନର େସଇ କେଲଜ କା"ସ୍ ଭିତେର େପ!ୗଢ଼ତକୁ
ସ ଶ  କରୁଥିବା ଦୁ ଇବfୁ ପର{ରକୁ ସାrାତ କେଲ!
େସଥିେର ଥିଲା ଭଲପାଇବାର अନାବି ଳତା, ମି ଳନର ମହାଘ, ହୃଦୟର ଆେବଗ,
ଆଉ ଦୀଘ େନୖ ରାଶର ହତାସା!
ବି ଧି କି ଛି କହି ବା ପବ
ୂ ର
 ୁ ନି ଜ ଆdୁଠି ର ନି ରବ ଭdୀକୁ ସୂଚାଇ ଚୁ ପ୍ କରାଇ
େଦଇଥିେଲ ଡµର ବି େବକ! ଖାଲି ପର{ର ମଧେର ବି ନିମୟ େହାଇଥିଲା ନି ଜର ବହୁ
ପ!ତୀrାର ମୂକସାrୀ ଦୁ ଇଖx ଡାଏରୀ! ଉଭେୟ ଏକା ସମୟେର େକବଳ ଡାଏରୀର େଶଷ
ପୃ-ା ଖxକ ଓଲଟାଇେଲ େଯଉଁଠି େକବଳ େଲଖାଥିଲା େଗାଟିଏ ମାତ! ପØି", ତଥାପି ମଁୁ
ତୁ ମକୁ ଭଲପାଏ!"

अମୂଲନି ବାସ,ତୁ ଳସୀ ନଗର,ବ! ହCପୁର
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ଗz {|ା - ୩ (ବାଟବଣା ବି େବକ)
ବଲବl ସାହୁ

େଯେତ େଚ ା କେଲ ମଧ ଏହି ଭାବ ନି କିତି ସାହାଯେର ମାପି ପାରୁନାହV।
େଗାଟିଏ ପେଟ ଦୀଘ େକାଡ଼ି ଏ ବଷର ବfୁ ତା अନ ଏକ ପେଟ େସଇ େକାଡ଼ି ଏ ବଷର
अେନଷଣ ଲrଳ। ବହୁତ ବଡ଼ ଡି ସିଜନ୍। କାହVକିନା ବି େବକ ଓ ବି େବକ ମଧେର
ଡି ସିଜନ୍। ବି େବକକୁ ମେନ ପକାଉ ପକାଉ ମେନ ପଡ଼ି ଯାଏ ତା'ର େସଇ ଦୁ ଇପଦ
ଭାଷଣ। କାନ ପରଦା ଦାରେର ଠକ୍ ଠକ୍ କରି ପ!େବଶ କରି ଯାଏ ଭାବନା ରାଇଜକୁ ।
କେଲଜ େଶଷର େସଇ ବି ଦାୟ ସଭା। େ ଜ ଉପେର ସମାଜ ଦୃ ି ର କି ଛି ବଡ଼
ବଡ଼କି ଆ େଲାକ, କି ଛି େନତା ତା’ସହି ତ ସଭାପତି ଆସନେର ଆମ अଧr। ବାମ
ପାଶେର ମାଇେକ! ାେଫାନ୍ ଓ ତା ଆଗେର ବି େବକ ଏବଂ ବି େବକର ଦୁ ଇ ଆଖି ସାମkାେର
ଦୁ ଇ ଶହରୁ अଧି କ ଶି rାଥୀ। ତା’ସହ କି ଛି ମାନଗଣ ଭଦ! େଲାକ। େକେବ ଲdଳା
େକେବ ଚଡ଼ି େଟ ପି fି କାଣିକୁଚି , ବରକନା େଖଳେଖଳା ଠାରୁ ବ[ମାନର ଜି ନ୍ସ ପା¨,
ବୁ ଟ୍, ସୁଟ୍ ପି fା ପଯl ବି େବକ େମାର ପି!ୟ ବfୁ । ଯଦି ବା କଳାେମଘ ଆସି
ସୂଯ ାେଲାକକୁ ପ!ତିେରାଧ କରି ପାେର ସତ କି  େକୗଣସି ବି ପରି ିତି ଏ ଯାଏ ଆସି ନାହV,
ଯାହାକି ଆମ ବfୁ ତାେର ଫାଟ ସୃ ି କରି ବ। ବି େବକ ଭାରି ସାହସୀ। ହାର ମାନି ବା
େକେବ ଶି ଖିନାହV। ଶି ଖିଛି ଗୀରରୁ ଗୀର ପରି ିତି ର ମୁକାବି ଲା କରିବା। ବାପା
ଚାଲି ଯିବା ପେର ପେର ଏକାଧାରେର ସାଜି ଛି େଗାପବfୁ , ବି େବକାନc, ଗାfୀ, କଲାମ....।
ବାପା ଚାଲି ଯିବା ପେର ସମାଜକୁ ନି ଜର ମେନକରି ପରିବ[ନ କରି ଛି ତା’ ଜୀବନର
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ଲrକୁ । ଶି rକରୁ ସ ପk େଦଖି ଛି ଓ.ଏ.ଏସ୍ େହବାର। େସଥିପାଇଁ ତ େଗାଟିଏ େଚ ାେର
କାଲି ଫାଏ କରିଛି ପି!ଲିମ ଆଉ େମନକୁ । ଏକା କରି ନାହV, ତା’ସାେଥ ସାେଥ େମାେତ ବି
େନଉଛି ।
ଫଳlି ବୃ r ପରି ନମ! ଭାେବ ଗୁରୁଜନ,ୁ ସାନ କୁ ସୁମ ସମପଣ କରୁ କରୁ ପ!କାଶ
କରି େଦଇଛି ହୃଦୟର ଭାଷାକୁ । ଲଗାମ୍ ବି ହୀନ अଶ ପରି ବି େବକର ଭାବନା େଦୗଡ଼ି
ଚାଲୁ ଛି ... ଆଗକୁ ... ଆଗକୁ ... । େସ କହି ଚାଲୁ ଛି ...
“ଆଜି ବି ଦାୟ ସମାେରାହ। ଆେମ ସମେ\ କେଲଜ ଜୀବନର େଶଷ ପାହାଚେର।
ଆଜି ର ଦି ନେର ଆମ ସ"କେର େଗାଟିଏ କମା( , ) େଯାଗ େହବାର ସମୟ। ମଁୁ ଆଜି
ସମ\, ମୁହଁେର {

ଭାେବ େଦଖି ପାରୁଛି , ସାମାନ ଦୁ ଃଖର ଝଲକ୍। ଏ ବା\ବି କ।

କି  ଆେମ ଖୁସି େହବା ଉଚି ତ କାହVକିନା ହଜାର ହଜାର ନି ରୀହ ଆଖି ଆଜି ବି େଯଉଁ ସ ପk
େଦଖୁଛି - ‘କେଲଜ ଜୀବନ’। ଆେମ େସ ସପkକୁ ପର
ୂ ଣ କରି ସାରି ଛୁ। ଯଦି ବା ତା, ପାଇଁ
ଏ ଦି ବାସ ପk। ଜୀବନ ଯାତ!ାେର ଆମକୁ ଆହୁରି अେନକ ଆଗକୁ ବଢ଼ି ବା अଛି । ଆଉ
େଗାଟିଏ କଥା କହି ବି - ‘ଜୀବନର େଯେକୗଣସି େସାପାନ େହଉ, େଯେକୗଣସି ମୁହୂ[ େହଉ,
େଯେକୗଣସି ପରି ିତି େହଉ ସବୁ ଠାରୁ अଧି କ ବି ଶାସ େକବଳ ଦୁ ଇ ଜଣକୁ କରି ବ। େସ
େହେଲ ବାପା ମାଆ। (ମାଆ ବାପା କହୁ କହୁ ବାହାରି ଆସି ଥାଏ ଦୁ ଇ େଟାପା ଲୁ ହ।)
ଆଉ ଏକ अଧାୟ - ‘େପ!ମ’। (ସାମାନ ହସି େଦଇ) ‘େପ!ମ’ େହଉଛି ଆଜି ର ଚ ତ
ବି ଷୟ। େକଉଁଠି ପଳାୟନ, େକଉଁଠି ମୃତୁ, େକଉଁଠି ଠକ, େକଉଁଠି େଯୗନ ସ"କ, େକଉଁଠି
େଦହ ବି କ! ି , ଆଉ େକଉଁଠି େକଉଁଠି େପ!ମ ପାଇଁ ଯାଉଛି ମାଆ ବାପା, ଜୀବନ। ବାପ୍
େର! େପ!ମ ଏେତ ବଡ। (ହସି େଦଇ) େପ!ମ अେନକ ବି ଭାଗअଛି , ଆଉ ଏହାର अୟମାର
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େଯଉଁଠି ହୁଏ ତା’େହଲା- ମାତୃ ଗଭ। ଆଉ ଏ ହV ବା\ବ େପ!ମ।ଯଦି ମାତୃ ତକୁ ବ$ନା
କରି ବାକୁ େଚ ା କରି ବି େତେବ ତାହା େମା ମୂଖା ମୀ େହବ ମାତ!। ଆଉ ଏ ଝି अ େପ!ମ
(ଲଭ୍)। ମଁୁ କି ଛି କହି ବି ନାହV, ଆମ େକାସଲି ଭାଷାେର ପେଦ କହି ବି। ‘ଇ ଲଭ୍ ଜୀବନ୍
େକ ଉଲ୍େଟଇ େଦସି , ଏକଦମ୍ ଚେକଲ୍ ପି ଠା େଲେଖ। ଭଲ୍ େକ ଖରାପ୍ ଆରୁ ଖରାପ୍ େକ
ଭଲ୍।’
େଶଷେର ଆଉ େଗାଟିଏ ଗୁରୁତପ$
ୂ  अଧାୟ ‘ଲr’ ଏହା ପେର ମଁୁ େମାର ବeବ
ସମାପନ କରି ବି। ଏଥିପାଇଁ େଗାଟିଏ କହାଣୀ କହି ବି। ୧୯୩୮ ମସି ହା, ସାରା ହେdରୀ
େଦଶେର ଜଣ, ନାଆଁ ଚାେର। େସ େହେଲ କାେରାଲି ଟାକସ୍। ହେdରୀର ସବୁ ଠୁ
େବ

ଫିଜି କାଲ ସୁଟର। େଦଶର ସବୁ ଜାତୀୟ ପ!ତିେଯାଗିତାେର ନି ଜର କୃ ତି େଦଖାଇ

ସାରି ଥିେଲ। ଏବଂ ତା, ଦrତାର ସମକr अନ େଦଶେର ମଧ ନଥିେଲ ଏଣୁ ୧୯୪୦
ମସି ହାେର େଟାକି ଓେର େହବାକୁ ଥିବା अଲ"ିକେର ମଧ େସ ସ$ ପଦକ ପାଇବା ପ!ାୟ
ଶତ ପ!ତିଶତ ନି |ାରି ତ େହାଇସାରିଥିଲା। अଶ କଣ ଲଗାମ୍ ବି େରାଧେର ଗତି
କରି ପାେର ? େସହି ପରି ଦଇବର अdୁଲି ନି େଶ। ତା, ଆମ େଟ! ନିଂ ସମୟେର
ହାତେର ଫୁଟି ଗଲା ହାx୍ େଗ!େନଡ୍। ତା, ଡାହାଣ ହାତ ସ"ୂ$ ନ

େହାଇଗଲା।

ଇତି ହାସ େଲଖୁ େଲଖୁ କଲମର କାଳି େଶଷ େହାଇଗଲା। େହେଲ େସ ପ ାତାପ କେଲ
ନାହV। ନି ଜ ଭାଗକୁ ଆଦରି େଶାକ ପ!କାଶ କେଲ ନାହV। ପୁଣି ସୁଟିଂ େଟ!ନି ଂ ଆର
କେଲ। ତା,ର େସଇ ଏକମାତ! ବାମ ହାତେର, େଯଉଁଥିେର କି େସ ଦ\ଖତ ମଧ େଦଇ
ପାରୁନଥିେଲ। ବି ଶଯୁ| ପାଇଁ ୧୯୪୦ ମସି ହାେର अଲ"ିକ େହଲା ନାହV। େସ ନି ରାଶ
େହେଲ ନାହV। अେପrାେର ରହି େଲ ୧୯୪୪ अଲ"ିକକୁ । ଆସି ଲା ୧୯୪୪ ମସି ହା କି 
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अଲ"ିକ େହଲା ନାହV। ବି ଶଯୁ|ର କୁ ହୁଡ଼ି େର ଢା,ି େହାଇଗଲା अଲ"ିକ। ଏପେଟ ସମୟ
ଚାଲି ଯାଉଥାଏ ସମୁଦ! ଭ*ା ପରି। େହେଲ େସ अବି ଚଳି ତ ଭାେବ େଟ! ନିଂ ଜାରି ରଖିେଲ।
ଆଉ େଯାଗେଦେଲ ୧୯୪୮ अଲ"ିକେର। ସମ\ ପ!ତିେଯାଗୀ ତା,ୁ ପ!ଶଂସା କରି କହି େଲ
- ‘ଏେତ କି ଛି ଆପଣ, ଜୀବନେର ଘଟିଯିବା ପେର ମଧ ଆଜି ଆସି ଛ, ଆମକୁ ଉାହି ତ
କରି ବା ପାଇଁ। ବା\ବି କ ଆପଣ ମହାନ’
େହେଲ ନମ! ଭାେବ ତା, ଉ[ର ଥିଲା- ‘ମଁୁ ଏଠାକୁ ଉାହି ତ କରିବା ପାଇଁ ଆସି ନାହV। ମଁୁ
ଆସି ଛି ତୁ ମ ମାନ, ସହ ଲଢ଼ି ବାକୁ ’
ଆ ଯ... ! ଆ ଯ ସହି ତ ପ!ତି ମନେର ସୃ ି େହାଇସାରି ଥାଏ କି ଛି ପ!ଶkବାଚୀ।
କି ଛି ପାଟିେର ତାଲ ହସ। େହେଲ େଯେତ େଢଉ ଆସି େଲ େହେଲ େସାଲକୁ ବୁ ଡାଇ
ପାରି ବ ? अସବ! େସାଲ େଯ େକେବ େଢଉ ମାଡ଼େର ବୁ ଡି ବ? अଲ"ିକ ସରି ଲା େସ
ସ$ ପଦକ ପାଇେଲ। ତଥାପି େସ ବି ଶ!ାମ େନେଲ ନାହV। ୧୯୫ अଲ"ିକେର ପୁନଃ ସ$
ପଦକ ଜି ତିେଲ। ଆଉ େହାଇଗେଲ ପୃଥିବୀର ପ!ଥମ ଯି ଏକି ଦୁ ଇ ଦୁ ଇ ଥର ସ$ ପଦକ
ବି େଜତା।
କରତାଳି େର େକାଠରୀ ପ!କ"ିତ େହାଇଉଠୁ ଥାଏ। େସ ଆହୁରି ପେଦ କହୁଥାଏ‘ଏହାର अଥ ଯାହାର ଆତCବି ଶାସ େଯେତ ବଡ଼ େସ େସେତ ବଡ଼। ଏତି କି କହି ମଁୁ େମାର
ବeବକୁ େଶଷ କରୁଛି । େଯ... ମାଆ... ”
ଭାବନାେର ବି େବକର ସାଷଣ ସରୁ ସରୁ ମଁୁ ମାପି େଦଇଛି । ହଁ ! ତା ବfୁ ତା ଓ
ମଣିଷପଣିଆ ଆଗେର କମ୍ ପଡି ଛି େମା अେନଷଣ ଲrଳର ମୂଲ।
ବାଇକ

ାଟ  କରି ପହpିଛି ବି େବକ ପାଖେର। େସ େମାେତ ଇ¨ରଭିଉ ପାଇଁ

ଆହାନ ଇ-ପତି! କା ସ"ୂ $ ନି ଃଶୁ' ବି ତରଣ େହତୁ ଡା େଜାତି ପ!ସାଦ ପ*ନାୟକ, ାରା ପ!ତି-ିତ ଓ ପ!କାଶି ତ | Aahwaan.com | 138

ାଦଶ ବଷ, ଏକାଦଶ ସଂଖା, ଡି େସର ୨୦୧୭

ପ!\ୁତ େହବା ପାଇଁ କହି ଛି। ଆଉ अଲ୍ ଦ େବ

Download Magazine from www.aahwaan.com

କହି େଫରାଇ େଦଇଛି । ମଁୁ ମଧ ଚାଲି

ଆସି ଛି। େହେଲ ଏ ମୁxର ବି େବକ ମାନୁ ନାହV ଜବାବ େଦଉଛି । କହୁଛି - ‘ବି ପଦେର ହV
ପ!କୃତ ବfୁ ର ପରୀrା ହୁଏ’ ମଁୁ ପୁଣି େଫରି ଆସି ଛି ବି େବକ ପାଖକୁ । ଆଉ ବସି ପଡି ଛି
ବି େବକର କାରର ଡ! ାଇଭିଂ ସି ଟେର। ଆସି େସ େଦଖିଛି। ଏେତ ଦୁ ଃଖେର ମଧ ସାମାନ
ହସି ଛି। େକବଳ ଏଇ ବfୁ ପାଇଁ।
ଗାଡି ର କ¨ା ଶେହରୁ ଶେହ େକାଡି ଏ ମଧେର। ଗାଡି ଚାଲି ଛି ବଲାdୀର ସରକାରୀ
ଡାeରଖାନା अଭିମୁେଖ। ବି େବକର େଫାନ ରିd େହଲା। କାନ ପାଖକୁ େନଉ େନଉ
ତା’ମନ, ଭାବନା, େଚେହରା, ଚାହାଣୀ ସବୁ ପରିବ[ନ େହାଇସାରି ଥାଏ। େସ େକବଳ ହଁ
ହଁ ... କରି ଚାଲି ଥାଏ। ମଝି େର ମଝି େର ଚୁ ପ୍ ରହି େଦଉଥାଏ। ମଁୁ କି  ରା\ା କଡର ଉଭୟ
ପାଶର ସବୁ ଜବନାନୀକୁ

ଉପେଭାଗ କରି , ଗାଡି କୁ ବଢ଼ାଇ େନଉଥାଏ ବଲାdିର

अଭିମୁେଖ। ହଠାତ୍ ହୀରାକୁ ଦ େଗଟ୍ େଖାଲି ଲା ପରି {

ଓ ଉ ସରେର ଆବାଜ୍

ଆସି ଲା। ଆଉ ଆବାଜ୍ ଥିଲା ବି େବକର।
“ଚୁ ପ୍....! କଣ ବି ାନ.. ବି ାନ.., କଳା... କଳା... କରୁଛ? କଳା ମଧ େଗାଟିଏ
ବି ଷୟ। ସବୁ େବେଳ ନି ଜକୁ ନୀଚ ଭାବି ବା ଗଲାନାହV। ସମାଜକୁ ଆଉ େକେତଦି ନ
ଡରି ବା? େକେତଦି ନ ହୃଦୟର ଲୁ ହ ଗଡାଇବା। ବି ାନର ଭାଷାେର ହୃଦୟ अଥାତ ହାଟ,
ଯା େହଉଛି ମଣିଷର blood pumping system, େଯଉଁଠୁ ସାରା ଶରୀରକୁ ରe ସpାଳନ
ହୁଏ। କି  କଳାର ମତେର ହୃଦୟ େହଉଛି େସଇ ାନ େଯଉଁଠି ମଣିଷ ନି ଜ ଖୁସି, ଦୁ ଃଖ,
େପ!ମ, ଭଲ ପାଇବା, େସkହ, ଦୟା, rମା ସବୁ अନୁ ଭବ କରିପାେର। ଆଉ େଗାଟିଏ ବି ନା
ଆରଟି अସ"ୂ$।
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େତଣୁ ମଁୁ ବି ାନର ଛାତ! େହେଲ ବି ତୁ ମପରି ଜେଣ କଳାର ଛାତ!ୀକୁ ଭଲପାଏ, ଆମ
ଜୀବନକୁ ପରି ପ$
ୂ  ତାେର ଭରି େଦବା ପାଇଁ”
କି ଛି ସମୟର ନୀରବତା ପେର- “କି ଛି ନାହV,ତି ନି ବଷ ମଧେର ଚି ହk ି ପାରିଲ ନାହV।
େହେଲ ଆଗକୁ େଚ ା କରି ବ। ଚି ହk ି ବା ପାଇଁ ବି େବକକୁ ।”
ଏତି କି କହି ସାରି େମାବାଇଲକୁ
ସାରି ଥାଏ। ବି େବକର ନି େଶେର ଗାଡି

ରାଗେର ରଖିେଦଲା। ଗାଡି ମଧ ପହpି
ାଟ  ବc େହଲା। ମଁୁ ବାହାରି ଲି କି ଛି ଫଳମୂଳ

କି ଣିବା ପାଇଁ। େସ ଆସୁଛି କହି ଚାଲି ଗଲା। କୁ ଆେଡ ଗଲା? ଏ କଣ? େସ ଲୁ ଗାପଟା
କି ଣି େ ସନ ଆେଡ ଗଲାଣି?
ଆ ଯ ମଣିଷ! ମାଆର ହ{ିଟାଲ ବି ଛଣାେର ମୃତୁ ସହ ସଂଗ!ାମ, ଭଉଣୀର
ହ{ିଟାଲର ସଜରୀ ରୁମେର ଜୀବନ ସହ ସଂଗ!ାମ, ମୁx ଉପେର ଓ.ଏ.ଏସ୍ ଇ¨ରଭିଉ,
ତଥାପି ଏ କଣ? ଏେତ େଟନସନେର ବି ମଣିଷ अନର ଦୁ ଃଖ େଦଖିପାେର? ବା\ବି କ
ବି େବକ ହV ସମାଜର ମଣିଷ। ଆଉ ଆେମ ସମେ\ ଚାରି କାn ମଝି ପରି ବାରର ସାଥପର।
ତା’ ଆସି ବା अେପrାେର ସାମାନ ବି ରe େହାଇ ହ{ିଟାଲକୁ ପହpିଲି। ଯାଇକି
େଦଖୁଛି ତା’ମାଆର अବା। େସଇ େଲାତକଭରା ଆଖି ବୁ ଜି ବା ଆଗରୁ अେପrା କରି ଛି
ତା’ପୁअକୁ େବାେଧ। ଖୁବ ବି ରe ଲାଗୁଥାଏ। ମାଆକୁ ଏପରି अବାେର ଛାଡି େଦଇ
େଗାବବfୁ ସାଜୁ ଛି ମେନ ମେନ ଭାବୁ ଥାଏ।
େସ େମାର ଆ ଯର ସୀମା ଲାଇ େଦଉଥାଏ। ଦୀଘ ଦୁ ଇ ଘ¨ା େହଲା କୁ ଆେଡ
ଗଲା? ବି ରeି ଭାବେର ମେନ ମେନ ଗାଳି େଦଇ ବାଧ େହାଇ ଔଷଧପତ! ଆଣି ଲି। ଆଉ
अଳସ େହତୁ ବି ଶ!ାମ େନଉ େନଉ େଶାଇ ପଡ଼ି ଲି େବpେର। େକଉଁ अଜଣା ନି ଦ ଗ!ାସି ଥିଲା
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େମାେତ ଜଣା ନାହV। ନअ’ରୁ େଶାଇଲି େଯ ଉଠି ଲି ଏକା େବଳକୁ ସାତଟା ପେର। ଉଠି କି
ନସ ମୁହଁରୁ ଜାଣିବାକୁ ପାଇଲି - “ମାଆ ଆଉ ନାହାlି ” ଏପେଟ ବି େବକ ଗଲା କୁ ଆେଡ?
ମାଆ, ଚାଲି ଯିବା ଦୁ ଃଖେର ଆଉ କ[ ବ ଭାରେର ବି େବକକୁ େଖାଜି ବା ପ!ାୟ ଭୁ ଲି
ଗଲି । ବି େବକର ଭଉଣୀ ବବି ର େଫାନ। େସ କି ଛି କହି ପାରୁନାହV। େକବଳ କାcୁ ଛି ।
ଆଉ କହୁଛି ଭାଇ...ଭାଇ...। ଏ ଭାଇ..ଭାଇ..ର अଥ ବୁ ଝି ପାରୁନଥିଲି। କି  ଏହାର अଥ
ବୁ ଝି ବା ପେର େମା ପାଦତଳୁ ମାଟି अତଡ଼ା ଖସି ଯାଉଥାଏ। କାହV େକଉଁଆଡ଼ୁ ଧାର ଧାର
େହାଇ ବହି ଆସୁଥାଏ ଲୁ ହଧାର! ବି େବକ ଆଉ ନାହV। େଟ!ନ ଆଗେର େଡଇଁ ପଡି ଜୀବନ
ହାରି େଦଇଛି । ‘ମଁୁ ସ ପk େଦଖୁନାହV ତ?’ ଚାରି ପାp ଥର ନି ଜକୁ ନି େଜ ପଚାରୁଥାଏ।
େଶଷେର ଦଇବ ନି େଶ ମାନି ବାକୁ ବାଧ େହଲି । ଯଦି ବା ବି େବକକୁ ଦାହ ମଧ
କରି ପାରିଲି ନାହV ତଥାପି ମାଆ, ଦାହ କରି େଫରିଲି । ଘରକୁ େଫରି ଥିେଲ ମଧ ନି ଜକୁ
ବି ଶାସ କରି ପାରୁନଥାଏ। ଆଜି ଏେତ ସବୁ ଘଟିଗଲା।
ମନଦୁ ଃଖେର କି ଛି ଭାବି ପାରୁନଥାଏ। ହାଟ୍ସଆପ େଖାଲୁ େଖାଲୁ ପ!ଥେମ ଥିଲା
ବି େବକର େମେସଜ। େମେସଜେର େଲଖାଥିଲା“ବହୁତ ଦୁ ଃଖ ଲାଗୁଛି‘। େମାର ଦୀଘ ୨୫ ବଷେର କି ଛି ବି କରି ପାରିଲି ନାହV। ନା
କି ଛି କରି ପାରିଲି ସମାଜ ପାଇଁ, ନା ପରି ବାର ପାଇଁ, ନା କରି ପାରିଲି େତା ପାଇଁ। ମାଆ
ଭଉଣୀ,ୁ େଦଖିବୁ। େମା େପ!ମ ବି ଷୟେର େତାେତବି କି ଛି କହି ପାରି ଲି ନାହV। ଆଜି ମଁୁ
କାହାକୁ େଦାଷୀ କହୁନାହV। ଝରଣାକୁ େଦାଷ େଦଉନାହV କାହVକିନା େସ ମଧ ବfା ଥିଲା
ସମାଜ ପାଖେର। ସମାଜକୁ ବି େଦାଷ େଦଉନି । ସବୁ େଦାଷ େମାର। ତୁ ଆଗକୁ ବଢି ବୁ।
ସମାଜ ପାଇଁ ବଢି ବୁ। େସବାେର ଜୀବନେଦବୁ ... େମା ପରି େପ!ମେର ନୁ େହଁ ।” ତା
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େମେସଜ ପଢ଼ି ସାରି େସୟାର କରି ଦି ଏ ଝରଣା ପାଖକୁ ।
ସମୟ େସ!ାତେର ଦି ନ ପେର ଦି ନ, ମାସ ପେର ମାସ, ବଷ ପେର ବଷ ବି ତିଗଲାଣି।
ଆଜି ଦଶ ବଷ ପୁରୁଣା େହାଇଗଲାଣି େସ ସC ~ତି ସବୁ । ଆଜି ନି ମiଣ ପତ!େଟ ଆସି ଛି। ତା’
ପୁଣି କେଲµର ପାଖରୁ। ତାର ଆଗେର ବଡ଼ ବଡ଼ अrରେର େଲଖା େହାଇଛି - ‘ଝରଣା
ସହି ତ ବି େବକ’ ଆଉ ଶୁଭ ବି ବାହ ପରି ବେ[ େଲଖା େହାଇଛି - ‘ଶୁଭ ଉଦଘାଟନ’।
ତାପେର େଲଖା େହାଇଥାଏହୃଦୟ अlରରୁ ନମାର। ଆସlା ଜାନୁ ଆରୀ ୧ ତାରିଖ ଦି ନ ଉଦଘାଟନ େହବାକୁ
ଯାଉଛି ଏକାଧାରେର ବି େବକ ବୃ |ଶ!ମ, ବି େବକ ପ!ାଥମି କ ବି ଦାଳୟ ଓ ଜନେସବକ
ଯୁବକ ସଂଘ। ଏହା ସହ େଗାଟିଏ ପୁ\କ ଉେନCାଚନ କରାଯି ବ। ପୁ\କର ନାମ‘ବାଟବଣା ବି େବକର ବି େବକ’ େଲଖି କା- ଡµର ଝରଣା ଶତପଥି। ଏଣୁ ଆପଣ ନି ଜର
ବହୁମୂଲ ସମୟ େଦଇ ଏହି ସଭାେର ସାନି ତ अତି ଥି ଭାେବ େଯାଗ େଦବାକୁ େଚ ା
କରି େବ।
ଆବାହକ- ଝରଣା ଶତପଥି (କେଲµର, ପୁରୀ)
ଆଗକୁ ପଢୁ ପଢୁ ବାହାରି ଆସି ଥାଏ ଦୁ ଇଧାର ଲୁ ହ। ସତେର େପ!ମ ମଣିଷକୁ କଣ
ନକେର? ଶି rୟି ତ!ୀ ଝରଣାକୁ କେଲµର। ଆଉ ବି େବକକୁ .....
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ଗz {|ା - ୪ (ଛୁଆଁ)
ସି ପ!ା ନମତା

ସୁଲୁସୁଲିଆ ପବନର ଛୁଆଁେର ଆଖିପତା େଖାଲି ବାକୁ େଚ ା କଲା ମାଧବୀ ଓଃ
ମୁxଟା କଣ େହାଇଯାଉଛି  ଚାରି ପାଖେର ଘନ ଲଟା ବୁ ଦା, େକହି କୁ ଆେଡ଼ ଦି ଶୁନାହାlି 
େଦହ ହାତ अବଶ େହାଇଯାଉଛି  କି ଛି ବୁ ଝି ବା ପବ
ୂ ର
 ୁ େଚତା ହେରଇଲା େସ
େକଇ ଘ¨ାପେର ପୁଣି େଚତା େଫରିବା େବଳକୁ ନି ଜକୁ ଆବି ³ାର କଲା ଏକ
ଡାeରଖାନାେର ନି ଜର େଲାକ ତ େକହି େଦଖାଯାଉ ନଥିେଲ େସ କି ଛି ବୁ ଝି ପାରୁ
ନଥିଲା अେନକ ଦି ନଯାଏଁ ହସପି ଟାଲର େବଡ଼େର ବାfି େହାଇ ରହି ବାପେର ଦି େନ ତାକୁ
ଡି ସ୍ଚାଯ୍ ମି ଳିଗଲା େହେଲ େସ ଯି ବ କୁ ଆେଡ଼? अନୁ ସfାନ କରି ଏତି କି ଜାଣିବାକୁ
ପାଇଛି , େସ ବୁ ଦା ମଧେର ପଡ଼ି ଥିଲା େବେଳ େକହି ଜେଣ ତାକୁ ଉ|ାର କରି ଆଣି ଏହି
ହସପି ଟାଲେର ଛାଡ଼ି େଦଇ ଯାଇଥିଲା େହେଲ େସ େକେତଦି ନ ହସପି ଟାଲେର ଥିଲା ତା’କୁ
କି ଛି ମେନ ପଡୁ ନାହV ହସପି ଟାଲରୁ ବାହାରି ବା ସମୟେର େକହି ଜେଣ ନସ ତା ହାତେର
କାଗଜ ବି ଡ଼ାଟିଏ ଧେରଇ େଦଲା େସ ଆ ଯ େହାଇ ଚାହVଲା େବେଳ େସ ଜେଣଇ
େଦଲା, େଯ ଏ ସବୁ ଚି କିାର ବି ବରଣୀ େସଇ କାଗଜକୁ ନି ରିେଖଇ େଦଖି ବା ପେର
ମାଧବୀ ଜାଣିପାରି ଥିଲା, ଏହା ଭିତେର ଚାରି ମାସରୁ ଉ|  ସମୟ ବି ତିଯାଇଛି  ଏେତ ଦି ନ?
ଏମି ତି କଣ େହାଇଥିଲା େଯ େସ ହସପି ଟାଲେର ଏେତ ଦି ନ ରହି ଲା? କାହାକୁ ପଚାରି ବ
ଜାଣି ପାରୁନଥିଲା ଡାeର ନସ ସବୁ ବ\, େସମାନ,ୁ ପଚାରି ବାକୁ ସାହାସ ଆଉ େଧୖ ଯ
ପାଉନଥିଲା ନି ଜ ମ\ି³ ଉପେର େଯେତ अଧି କ େଯାର େଦବାକୁ େଚ ା କରୁଥିଲା
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େସେତ ବି ଫଳ େହଉଥିଲା
ହସପି ଟାଲ୍ ବାହାେର अସହାୟ ଭାବେର ଏେଣେତେଣ ଚାହVଲା େସ? କଣ କରି ବ?
କୁ ଆେଡ଼ ଯି ବ? ଏଠି ତ େକହି ଚି ହkା ଲାଗୁନାହାlି  ଇା େହଉଥିଲା େଭା େଭା େହାଇ
ରଡ଼ି କରି କାcିବ ହୁଏତ ସବୁ ଏକତି! ତ େହେଲ ତା ଚି ହkାପରି ଚିତ େକହି େସଥିମଧରୁ
ବାହାରି ଆସି ବ କି  ତା अlରାତCା ତାକୁ ବାଧା େଦଉଥିଲା ଚି lାେର ଛାତି ରୁfି େହାଇ
ଆସୁଥିଲା ବହୁତ ହାଲି ଆ ବି ଲାଗୁଥିଲା ତା’ର अବା େଦଖି ଜେଣ ମଧବୟ ବeି
ଆସି ତା ପାଖେର ପହpିେଲ ତା କଥା ସବୁ ଶୁଣିବାପେର ନି ଜର ପରି ଚୟ େଦଇ କହି େଲ
େସ େହଉଛlି ଜେଣ अବସରପ!ାm ଆମ अଫିସର, ଡା ସତାନc େସ ମାଧବୀକୁ
ସାଥିେର େନଇ ଗେଲ ଆଉ େଗାଟିଏ ମହି ଳା ଆଶ!ମେର ରହି ବାର ସୁବବା କରି େଦେଲ
େଯେହତୁ ତା’ର ନଁା କଣ େସ କହି ବା ପାଇଁ अrମ ଥିଲା େତଣୁ ଆଶ!ମେର ତାକୁ ନୂ ଆ ନଁା
 ା’ େସଇ ନଁାେର େସ ଜଣାଗଲା େସଇ ଆଶ!ମେର ଥିବା अଗଣିତ
ଦି ଆଗଲା, ‘ନି ମଳ
ମହି ଳା, ମଧେର େସ ହଜି ଗଲା ନି ଜ ବି ଷୟେର ଚି lା କରିବାପାଇଁ ସମୟ ପାଇଲା
ନାହV, ସମୟ ପାଇେଲ ଆଶ!ମେର ଫଳମୂଳ ଚାଷ କରି ବା, ଫୁଲ େତାଳି ବା, ଆହୁରି अେନକ
କାଯେର େସ ନି ଜକୁ ନି େୟାଜି ତ କରି ରଖିଥିଲା
 ାର ଭଲମc ବୁ ଝାସୁଝା କରି
ସତାନc ବାବୁ ପ!ାୟ ଆଶ!ମକୁ ଆସlି , ନି ମଳ
 ା ଆଶ!ମକୁ ଆସି ବା ପେର अେନକ ବଦଳି ଯାଇଛି  ଚି ତ! ଆ,ିବା, କପଡ଼ା
ଯାଆlି  ନି ମଳ
ଉପେର ସୁcର ଚି ତ! କରିବାେର େସ ସି |ହ\ା, ଯାହା ଫଳେର ନି ଜୀ ବ ବକୁ େସ ସଜୀବ
କରି େଦଉଥିଲା ଆଶ!ମେର अେନେକ ତାକୁ ଏଥିପାଇଁ ପ!ଶଂସା କରୁଥିେଲ ଏବଂ ଭଲ
ପାଉଥିେଲ ମଧ ଆଶ!ମେର अନୁ -ିତ ଚି ତ!କଳା ପ!ତିେଯାଗୀତାେର ଭାଗ େନବାର
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 ାକୁ ମି ଳିଲା ନି ମଳ
 ା ନି ଜ ଚି ତ!କଳାର ସଦବବହାର କରି ପୁରୃତ େହବା
ସୁେଯାଗ ନି ମଳ
ସହ ରାଜ\ରୀୟ {|ାେର ମଧ ସଫଳ େହାଇଥିଲା ଏବଂ ଏଥିପାଇଁ ବି ଭିନk ଖବର
କାଗଜର ଶୀେରାନାମା ମxନ କରି ଥିଲା ତା’ ଚି ତ! ତାକୁ େଦଖି ବାପେର ସcୀହାନ େହାଇ
ଆଶ!ମକୁ ଦି େନ ଜେଣ ସୁଦଶନ ଯୁବକ ଆସି ଥିେଲ
 ା ବି ଷୟେର अେନକ ପ!ଶk ତା, ମନେର ଥିଲା ତା,ର ଏ ସବୁ ସେcହା{ଦ
ନି ମଳ
ପ!ଶkକୁ େଦଖି ଆଶ!ମ ପରିଚାଳି କା ମେହାଦୟା ଯୁବକ, ପ!କୃତ ପରି ଚୟ ପାଇବା ପାଇଁ
 ାର ପବ
ଆଗ!ହୀ େହେଲ େସହି ଯୁବକଠାରୁ ନି ମଳ
ୂ ର
 ଛବି ଓ କଥା କାହାଣୀ ଶୁଣିବା ପେର
 ା ହV
େସ ଆ ଯ େହାଇ ଯାଇଥିେଲ ଆଉ ତା, ମନେର ସେcହ ନଥିଲା େଯ ନି ମଳ
 ା ନି ଜର ସମ\ अତୀତକୁ ଭୁ ଲି ସାରିଥିଲା ଏବଂ
ମାଧବୀ କି  ମାଧବୀ ଓରଫ ନି ମଳ
ଯୁବକ, ସଖୀନ େହଲାପେର ସୁ|ା େସ ତା,ୁ ଚି ହk ି ପାରିନଥିଲା େତଣୁ ଡଃ ସତାନc
 ାର ଚି କିାର ବି ହିତ ପଦେrପ ପାଇଁ େସ
ଓ ଆଶ!ମର ପରି ଚାଳି କା, ସହାୟତାେର ନି ମଳ
ନି େବଦନ କରି ଥିେଲ
 ାର ଚି କିା ଆଶ!ମେର ଥାଇ ହV ଆର େହଲା ଯୁବକ, अଦମ ସାହାସ,
ନି ମଳ
 ା ନି ଜର ପବ
େଧୖ ଯ , ଉାହ, ନି -ା ଓ ସହଚଯ ପାଇଁ ଧି େର ଧି େର ନି ମଳ
ୂ ର
 କଥା ସବୁ
େଗାଟିଏ େଗାଟିଏ ମେନ ପକାଇବାକୁ ଲାଗିଲା ଆଉ ସୁ େହବାକୁ ଲାଗିଲା ଆଉ େସ ଦି ନ
 ା ଭି ତେର ଲୁ ଚି ଥିବା ମାଧବୀ ସ"ୂ$ ଭାବେର ନି ଜ
ବି ଆସି ଲା େଯେତେବେଳ ନି ମଳ
अ\ିତକୁ େଫରି ପାଇଲା ତାର अତୀତର ସମ\ ଘଟଣା, ଭଲମc ସବୁ େସ ମେନ ପକାଇ
ପାରୁଥିଲା ତା ବାପା ମାଆ, ପାଇଁ ମନେର अେନକ େକାହ ଆସି ବା ସହ କାcି
ପକାଉଥିଲା େସ ଏଥିମଧେର ବି ତିଯାଇଥିଲା अେନକ ବଷ େସ େକମି ତି ବି ତାଇଛି ତାହା
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ଚି lା କରି େସ ଦୁ ବଳ େହାଇଯାଇଥିଲା ଆଶ!ମରୁ ବି ଦାୟ େନବା ସମୟ ଆସି ଲା
X

X

X

X

କବାଟେର ଠକ୍ ଠକ୍ ଶ ଶୁଣି ାର େଖାଲି ନି ଜ ସଖେର ମାଧବୀକୁ େଦଖି
ହତବ େହାଇଯାଇଥିଲା ସୁଧାକର ବାବୁ  ଷାଠି ଏ ବଷ ବୟସ ପାଖାପାଖି େହଲାଣି
ତା,ୁ  େସ ନି ଜ ଚrୁ ଉପେର ବି ଶାସ କରି ପାରୁ ନଥିେଲ ଲୁ ହର ଧାର ତା, ଦୁ ଇ
ଆଖିରୁ ତଳକୁ ଓହ ାଇ ଗାଲକୁ ଓଦା କରି େଦଇଗଲା ବା...ପା... କହି ମାଧବୀ ସୁଧାକର
ବାବୁ ,ୁ ଜାବୁ ଡ଼ି ଧରି ଥିଲା ନି ଜର ଏକମାତ! अଲି अଳୀ କନାକୁ େଫରି ପାଇବାର ଏହି
अପବ
ୂ  ମୁହୂ[କୁ ଭୁ ଲି ପାରି େବ ନାହV, ଯାହା ପାଇଁ ମାଆ ଶାlି ଲତା ଶଯାଶାୟୀ େହାଇ
ଯାଇଛି , େସ ନି େଜ ଚାକି ରୀେର अେନକ ଦି ନ अନୁ ପିତ ରହି ଛlି  ବାରାର ଥାନା
କେଚରୀ ାରେର ମଥା ପି ଟିପିଟି େଶଷେର ମାଧବୀକୁ ମୃତ େବାଲି ଧରି େନଇ ପୁନ

ନି ଜ

ଜୀବନକୁ ସଜାଡ଼ି ଛlି  କି  ବୟସ ଗଡ଼ି ବା ସହ अବସର େନଇ ଶାlି ଲତା, େସବାେର
ନି ଜକୁ ନି େୟାଜି ତ କରି େଦଇଥିେଲ େସ ଆଜି ମାଧବୀକୁ ପାଇ ତା,ୁ ହଜି ଯାଇଥିବା ଧନ
ପାଇଗଲା ପରି ଲାଗୁଛି
ମାଆ ଶାlି ଲତା ଶଯାଶାୟୀ, ତା,ୁ ଧରି अେନକ କାcିଛି ମାଧବୀ ତାକୁ ଘରକୁ
େଫରାଇ ଆଣିଥିବା ବeି ଜଣକ ଡା ମାନସାଗର େବାଲି ପରି ଚିତ କରାଇବାପେର
କୃ ତତାର ସହ ସୁଧାକର ବାବୁ ତା,ୁ ଭିଡ଼ି ଧରି କାcି ପକାlି  ମାଧବୀ େଫରିଲାଣି ଏେବ
ସବୁ ଠି କ୍ େହାଇଯି ବ େବାଲି ଦୃ ଢ଼ ଧାରଣା ସୁଧାକର ବାବୁ , ମନେର ଉ,ି ମାରୁଛି 
ମାନସାଗର ବାବୁ ବି ଦାୟ େନଇ ଯାଉଛlି ସତ କି  ବି ଗତ କି ଛି ଦି ନର ସାହଚଯେର େସ
େଯ ମାଧବୀ ସହ େପ!ମ ବfନେର ଆବ| େହାଇ ସାରି ଛlି ତାହା ସହଜେର ଜାଣି
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େହଉଛି 
X

X

X

X

अେନକ ବଷ ତଳର କଥା, ମାଧବୀ ଓ ମାନସାଗର ଏକାଠି ପଢୁ ଥିେଲ େସ କଳା
ବି ଭାଗର ଛାତ!ୀ ଥିଲା କି  ମାନସାଗର ବି ାନର ଛାତ! ଡାeରୀ ପ!େବଶି କା ପରୀrାେର
ସଫଳ େହବାପେର େସ ଶି rାଗ!ହଣ ପାଇଁ ଚାଲି ଯାଇଥିଲା ଯି ବାପବ
ୂ ର
 ୁ ଶୁେଣଇ ଯାଇଥିେଲ
େସ ନି ଜ ମୁହଁେର अେନକ କଥା ମାଧବୀର ମନେର अେନକ ଶି ହରଣ ଆଣିେଦଇଥିଲା େସ
ସବୁ େହେଲ ପାଠ ପଢ଼ା ସରି ବାପେର ମାନସାଗର ଆଉ େଫରିବା ବାଟ ଚାହV ରହି ଗଲା
େସ
ସkାତେକା[ର ଶି rା ଗ!ହଣ ପାଇଁ ମାଧବୀ ସହରକୁ ଯି ବା େବେଳ अଚାନକ େଦଖା
େହାଇଥିଲା ମାନସାଗର ବି ଶବିଦାଳୟର ଲାଇେବ! ରୀେର ମାନସାଗର,ୁ େଦଖି ତା ମନ
େରାମାpିତ େହାଇ ଉଠି ଥିଲା ପବ
ୂ  ସC ~ତିେର େସ ମି ଯାଇଥିଲା େକମି ତି କେଲଜେର
ପଢ଼ି ବା େବେଳ ଏମି ତି ହଠାତ୍ େସ ମାନସାଗର ସହ ଏକ ମୁହୂ[େର ପରିଚି ତ େହାଇଥିଲା,
ଆଉ େସହି େଦଖା ପରି ଚୟ ପେର ଧି େର ଧି େର ଉଭୟ, ମଧେର େପ!ମର ଗଜା अ,ୁ ରଣ
େହାଇଥିଲା ଡାeରୀ ପଢ଼ି ବାପାଇଁ ଯି ବା ପବ
ୂ ର
 ୁ ମାନସାଗର ଏହି କଥା ଜଣାଇ
େଦଇଥିଲା
ମାନସାଗରର ଯି ବା ସମୟ େଯେତ ପାେଖଇ ଆସୁଥିଲା, ମାଧବୀର ମନ େସେତ
ଦୁ ବଳ େହାଇ ପଡୁ ଥିଲା ଏେତ ଦି ନ ଏକଠି ରହି ବା ଭି ତେର ମାନସାଗର େକେବ ବି
ନି ଜର ଭଲ ପାଇବାକୁ ପରି ପ!କାଶ କରିନଥିେଲ େହେଲ ଯି ବା ପବ
ୂ ର
 ୁ ଜଣାଇ େଦଇଥିେଲ
େଯ େସ ମାଧବୀକୁ ହୃଦୟର ଗଭୀରତମ ପ!େଦଶରୁ ଭଲ ପାଉଛlି ଓ ପାଉଥିେବ ମଧ
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ଆଜି ଲାଇେବ! ରୀେର ହଠାତ୍ ମାନସାଗର, ସହ ସାମନାସାମନି େହଲାପେର
ମାଧବୀ ଜାଣି ପାରୁନଥିଲା ଖୁସିେର କଣ କହି ବ କି  ମାନସାଗର ପ!ଗÙ ପାଲଟି
ଯାଇଥିେଲ ଲାଇେବ! ରୀରୁ ବାହାରି କଫି ସପ୍େର ବସି ବସି अେନକ ସମୟ ଏକାଠି
କଥାବା[ା େହାଇଥିେଲ ଦୁ େହଁ  ମାନସାଗର ଜଣାଇ େଦଇଥିେଲ େସ େକେବ ବି ମାଧବୀକୁ
ଭୁ ଲି ନାହାlି , अବଶ ପାଠ ପଢ଼ାର ବ\ତା ଭିତେର େକେବ େଫରିବାକୁ ସମୟ
ପାଇନାହାlି  ଆଉ ପାଠପଢ଼ା ସରି ବାପେର ଏେବ େସ ପ!ତି-ିତ ଡାeର
େସ ଦି ନର କଥା ସବୁ ମେନ ପକାଉ ପକାଉ ମାଧବୀର ଆଖି ଓଦା େହାଇ ଆସି ଲା
ଆଉ ନି ଜ ଉପେର ଘୃଣା ଲାଗିଲା ତା अତୀତର େସଇ अବ$ନୀୟ अତୀତ କଥା ମେନ
ପକାଇ ହୁଏତ େସହି अଘଟଣ ଘଟିନଥିେଲ େସ ମାନସାଗର, ହାତଧରି अେନକ ବାଟ
ଚାଲି ଥାlା କି  ଏେବ େସ अ{ୃଶ, अପବି ତ! େକମି ତି େସ ମାନସାଗର,ୁ अfାରେର
ରଖି େଧାକା େଦଇ ପାରି ବ? କଣ କରିବ... ଭାବି ଭାବି ଚି lାଗ!\ େହାଇଗଲା
ବହୁତ େଚ ା କରି ବାପେର ମାନସାଗର ମାଧବୀର ସହରକୁ

ବଦଳି େହାଇ

ଆସି େଲ ମାଧବୀର ମାଆ,ର ଚି କିା ଦାୟି ତ ତା, ଉପେର ଥିଲା େତଣୁ ପ!ାୟତଃ
ତା, ସହ େଦଖା େହାଇଥାଏ ମାନସାଗର ମନଧାନ େଦଇ ଚି କିା କରୁଥିେଲ ଦି େନ
ମାଧବୀ ାନେର ସୁଧାକର ବାବୁ ହସପି ଟାଲ ଆସି ଥିେଲ ମାଧବୀ କଥା ପଚାରି ବା ପେର
ସୁଧାକର ବାବୁ କହି େଲ େସ ଘେର अଛି , ଆଜି େମାେତ ଦାୟି ତ େଦଇ ନି େଜ ବି ଶ!ାମ
କରି ଛି ମାନସାଗର ରାତି େର ଡୁ ଟି अଛି କହି ମାଧବୀ ପାଖେର ଯାଇ ପହpି ଗେଲ
ମାନସାଗର,ୁ ଏକା ନି ଜ ଘେର େଦଖି ଆ ଯ େହାଇଗଲା ମାଧବୀ ମାନସାଗର ଏଣୁ
େତଣୁ अେନକ କଥା େହବାପେର ମାଧବୀର ନି ରବତାକୁ େଦଖି ପଚାରି େଲ, “ତୁ େମ ଏମି ତି
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କାହVକି ନି ରବ अଛ? କଣ ଭାବୁ ଛ?”
ମାଧବୀ କି ଛି କହି ନଥିଲା କି  ତା ଆଖିରୁ अବାରି ତ ଲୁ ହର ଧାରା ବହି ବାକୁ
ଲାଗିଲା ମାନସାଗର କି ଛି ବୁ ଝି ପାରି େଲ ନାହV ମାଧବୀକୁ େକାେଳଇ େନବାକୁ ଇା
େହଉଥିେଲ ସୁ|ା େସ ପାରୁନଥିେଲ ଇା େହଉଥିଲା ମାଧବୀର ମୁହଁେର अଜସ! ଚୁ ନର
ବଷ କରିବା ପାଇଁ କି  େସ ସାହାସ ଜୁ ଟାଇ ପାରି େଲନି 
ନି ଜ ବାହୁ ଦୁ ଇଟିକୁ ପ!ସାରି ତ କରି ଏତି କି କହି େଲ, “ପି ଜ୍ ମଧୁ, अନୁ ମତି ଟିେକ
ଦି अ... ତୁ ମକୁ େକାେଳଇ େନବି ...” ମାଧବୀ ପ!\ରମୂ[ ଭଳି ଚାହV ରହି ଥିଲା अସୀମ
ବଥାେର ତା ହୃଦୟ ବି ଦାରି ଯାଉଥିଲା ତା’ର ପରମ ଇÁିତ ପୁରୁଷ ସଖେର ବାହୁ
ପ!ସାରି ଠି ଆ େହାଇଛlି अଥଚ େସ ନି େଜ େସହି ବfନୀ ଭି ତରକୁ ଯାଇପାରୁନି 
ମାନସାଗର अେନକଥର अନୁ େରାଧ କରିବାପେର ଭାdିପେଡ଼ େସ ଆଉ ଚି °ାର କରି
ଉେଠ, “କାହVକି... କାହVକି େମାେତ ଭଲ କରୁଥିଲ? ମଁୁ ତ ସବୁ ଭୁ ଲି ଯାଇ ଭଲେର ଥିଲି”
ମାନସାଗର କି ଛି ବୁ ଝି ପାରି େଲନି , “େକମି ତି ତୁ ମକୁ ଛାଡ଼ି ପାରି ଥାlି ? ତୁ ମ ଜୀବନଟା
ନକମୟ େହାଇ ଯାଇଥିଲା ମଁୁ ସବୁ ଜାଣିସୁ|ା େକମି ତି ନି ରବ ରହି ଥାlି ?” ମାନସାଗର
ଉ[ରର अେପrା ନ କରି ମାଧବୀକୁ ନି ଜ ବାହୁ ବfନୀେର ଭିଡ଼ି ଧରି େଲ ତା ଆଖିରୁ
अନବରତ ଝରି ଆସୁଥିବା ଲୁ ହକୁ େପାଛି ବାର ବୃ ଥା ପ!ୟାସ କରୁ କରୁ କହୁଥିେଲ, “ମାଧବୀ,
ତୁ େମ ଥେର େମା କଥା ଭାବି େଦଖ ଏ ହୃଦୟେର େକବଳ ତେମ ଆଉ ଏକମାତ! ତେମ ହV
अଛ ବି ାନର ଭାଷାେର ହୃଦୟ ବା ହାଟ୍ େହଉଛି ମଣିଷ ଶରୀରର ରe ସpାଳନ
କରୁଥିବା ଏକ ପ"୍, େଯଉଁଠୁ ସମଗ! ଶରୀରକୁ ରe ସଂଚାଳନ େହାଇଥାଏ କି 
ସାହି ତର ଭାଷାେର ହୃଦୟ େହଉଛି େସହି ାନ େଯଉଁଠି ମଣିଷ ନି ଜର ସବୁ ସୁଖ ଦୁ ଃଖ,
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େପ!ମ ଭଲ ପାଇବା, େସkହ, ଦୟା, ମାୟା, rମା ଆଦି अନୁ ଭବ କରି ପାେର ଆଉ େଗାଟିଏ
ବି ନା ଆରଟି अସ"ୂଣk, େତଣୁ ମଁୁ ବି ାନର ଛାତ! େହେଲ ବି ତୁ ମ ପରି ଜେଣ କଳାର
ଛାତ!ୀକୁ ଭଲ ପାଏ ଆମ ଜୀବନକୁ ଆେମ କଣ ପରି ପ$
ୂ  ତା େଦଇ ପାରି ବା ନାହV? ଆଉ
ତୁ ମ ପାଇଁ ମଁୁ େଯଉଁ अେପrା କରି ଆସି ଛି ତାହା କଣ अସ"ୂ$ ରହି ଯିବ? ତୁ ମ କଥା ପ!ତି
ମୁହୂ[େର ଚି lା କରି କରି ହV ତ ମଁୁ ଏେତ ଦୂ ର ଆସି ଛି ମଁୁ େକବଳ ତୁ ମକୁ ହV ଭଲ
ପାଇଛି 
ତୁ ମକୁ କାୟମେନାବାକେର ଭଲ ପାଇଛି ମଁୁ  େଭାଗ ବି ଳାସ, ବସନ କି ଛି ବି ମଁୁ
ଚାେହଁ ନି ତୁ ମକୁ ହରାଇବା ପେର अେନକ କ

େଭାଗିଛି, ଏେବ କି  ଆଉ େସ କ

ସହ େହବନାହV ତୁ େମ େକବଳ େମାର େବାଲି କହି ଦିअ” ମାନସାଗରର କଥା ସବୁ
ମାଧବୀର କାନେର ପଶି ବାହାରି ଯାଉଥିେଲ େସ ନି ରବ ରହି ମେନ ପକାଉଥିଲା
अତୀତର କଥା...
ମାଆ ପଛରୁ ଡାକ େଦବା ସେ[ ତରବର େହାଇ େସ ଘରୁ ବାହାରି ଆସି ଥିଲା
କେଲଜେର ପଢୁ ଥିବା ବfୁ ନି ରାଗୀର ବି ବାେହାବେର ସାମି ଲ େହବାପାଇଁ ନି ରାଗୀ
କହି ଥିଲା, ତା ଗଁା ପାଖ ଆସି େଲ େଗାଟିଏ ବୁ ଢ଼ା ବରଗଛ ପାଖେର ବସ ରହି ବ େସଠାରୁ
ଓହ ାଇ ଯି ବାପାଇଁ, େସ କାହାକୁ ପଠାଇବ େସଇ ବସ ପରୁ ଗଁା ଟା ଆଉ ମାତ! अz
ବାଟ ଘେର ବାପା ମାଆ,ୁ

କହି େଦଇ ଆସି ଥିଲା େଫରି ବା େବେଳ ବି ଳ

େହାଇପାେର ପି ଲାଦି ନର ସାdର ବାହାଘର େତଣୁ େସ ଯି ବାକୁ ଚାହଁୁ ଥିଲା
ବଡ଼ ଗଛ ନି କଟେର େସ ଓହ ାଇ अେପrା କରି ଥିଲା େକହି ଜେଣ ଆସି ବ ଆଉ ତାକୁ
ସାଥିେର େନଇଯି ବ ଏଇ ସମୟେର अେପrାକୃ ତ ଯୁବକ େଦଖାଯାଉଥିବା ଜେଣ ବeି
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େମାଟର ସାଇେକଲେର ଆସି ପହpିଲା ଆଉ ମାଧବୀ ପାଖେର ଗାଡ଼ି अଟକାଇବା ପେର
ନି ରାଗୀ ପଠାଇଥିବ ଭାବି େସ ଗାଡ଼ି େର ଚଢ଼ି ଯାଇଥିଲା କି ଛି ବାଟ ଯି ବାପେର େସ
ଜାଣିବାକୁ ପାଇଲା େଯ େସ ଭୁ ଲ କରିଛି  େଯେତେବେଳ ଗାଡ଼ି କୁ अଟକାଇ େସଇ ଯୁବକ
ମାଧବୀକୁ ଧା ମାରି େଦଇ अଥ ଦାବୀ କରି ଥିଲା ହି cୀ ଭାଷାେର अଭେଦ! ାଚି ତ
ବବହାର କରି େସଇ ଯୁବକ ଜଣକ ମାଧବୀକୁ ହତା କରିବାପାଇଁ अଗ!ସର େହଉଥିଲା
ନି ଜକୁ ରrା କରି ବାପାଇଁ ମାଧବୀ ପ!ାଣ ବି କଳେର ଧାଇଁ ଚାଳି ଥିଲା େବେଳ ପଛେର େସଇ
ଯୁବକ ସେମତ ଆଉ କି ଛି ଯୁବକ ମଧ ଦଉଡ଼ି ଆସି ଥିେଲ ଏହି ସମୟେର ମାଧବୀର ମଥା
ପଛେର କି ଛି ଶe ଜି ନିଷ େଜାରେର ଆସି ବାଜି ଲା ଆଉ େସ େସଇଠି ଟଳି ପଡ଼ି ଲା ତା
େଚତା ହରାଇବା ପବ
ୂ ର
 ୁ େସଇ ଘନ ଲଟାବୁ ଦା ପାଖେର ଚାରି ପାpଜଣ, ଛାଇ େସ
େଦଖିବାକୁ ପାଇଥିଲା େସ ଜାଣି ପାରୁନଥିଲା େସମାେନ କାହVକି ତାକୁ ହତା କରି ବାକୁ
ଚାହଁୁ ଥିେଲ?
ଏହି ସବୁ କଥା ଶୁଣିବାପେର ମାନସାଗର କହି େଲ, “େସମାେନ ତୁ ମର ପରିଚୟ
ପାଇନଥିେଲ େବାଲି ଏ ସବୁ େହାଇଗଲା େସହି ଯୁବକ ଦଳକୁ ଜେଣ ମହି ଳା,
ହତାପାଇଁ ନି େଶ ମି ଳିଥିଲା, କି  େସହି ମହି ଳା ସବତଃ ବସ अଟକି ବା ପେର ସେcହ
କରି ବସରୁ ଓହ ାଇଲା ନାହV, ଆଉ ତୁ େମ ଏକ ମାତ! ମହି ଳା େସଠାେର ଓହ ାଇବା େଦଖି
େସହି ଯୁବକମାେନ ତୁ ମକୁ ହV େସହି ମହି ଳା େବାଲି ଧରି େନଇ ହତା କରିବା େଯାଜନା
କରି ଥିେଲ”
“ଓଃ, ତୁ େମ ଏେତ କଥା େକମି ତି ଜାଣିଲ?” ମାଧବୀ ସcିହାନ େହାଇ ପ!ଶk
କରୁଥିଲା ମାନସାଗର ବୁ େଝଇ େଦଇଥିେଲ, ଏ ସବୁ କଥା ତା,ୁ ଡା ସତାନc
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ଜଣାଇଥିେଲ େସ େଗାଇcା ବି ଭାଗର ଉପଦ अଧି କାରୀ ଥିେଲ ଏବଂ ଏହି अpଳେର
େଚାରାେର ନି ଶାଦ! ବ କାରବାର େହଉଥିବା କଥା େସ ଜାଣିଥିେଲ େଯଉଁଦିନ ତୁ ମ
ଉପେର ମରଣାlକ ଆକ! ମଣ େହଲା େସହି ଦି ନ େସହି ବସେର ନି ଶାଦ! ବ େନଇ ଆଉ
ଜେଣ ମହି ଳା ଆସୁଥିେଲ, କି  େସ ସେcହ କରି ବସରୁ ଓହ ାଇ ନଥିେଲ େସ ଯା’େହଉ
ସତାନc ବାବୁ , େଯାଗଁୁ େସହି ନି ଶା କାରବାର ରାେକଟର ପାଫାଶ େହାଇଛି 
େଦାଷୀମାେନ ଧରା ପଡ଼ି ଛlି ”
ମାଧବୀକୁ ଲାଗୁଥିଲା ତା ମୁxେର ଥିବା ଏକ ବହୁତ ବଡ଼ େବାଝ ଦୂ େରଇ ଯାଇଛି 
େସ ଆ ଯ େହାଇ ମାନସାଗର,ୁ େଦଖୁଥିଲା, ଆଉ େସ କହୁଥିେଲ, “ଛାଡ଼ ସବୁ ପୁରୁଣା
କଥା ତୁ େମ ତ େକୗଣସି अପରାଧ କରି ନାହଁ , କାହVକି अପରାଧେବାଧେର ନି ଜକୁ ଶା\ି
େଦଉଛ?”
ମାଧବୀ ମାନସାଗର,ୁ ଜାବୁ ଡ଼ି ଧରି ତା, ଛାତି େର ମୁx ଗୁhି ଆଶ\ି अନୁ ଭବ
କରୁଥିଲା ଆଉ ମାନସାଗର ମାଧବୀ ସହ अବେଚତନ अବାେର େହାଇଥି ବା ଦୁ ³ମ
ବି ଷୟେର ତାକୁ ନ ଜଣାଇବା ଉଚି ତ ମେନ କରି ନି ରବ ରହି ଯାଇଥିେଲ ଭଲ ପାଇବା
ଆଗେର ସବୁ କି ଛି ହାର୍ ମାନି ଯାଇଥିଲା େପ!ମର ଛୁଆଁେର ସବୁ ପାପପଣ
ୂ  େଧାଇ
େହାଇଯାଇଥିଲା
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ଗz {|ା - ୫ (େମା ଗପ)
अରବି c ଆଚାଯ

ହାଇୁଲ ପାସ କଲା ପେର ସୁେରଶ ଭାବୁ ଥିଲା ,ସି ଏ ଏେବ ପୁରା ଖା¨ି ଓଡ଼ି ଆ ମ ।
କେଲଜ ଯି ବା ପେର େସ େଦଖି ଲା ସବୁ ପି ଲା େସମି ତି ଭାବୁ ଛlି । ସମେ\ ନି ଜ ହାତେର
ଚଉଦ ପା ।
ତା ସହି ତ େଯେତ ପି ଲା ସାଇନ୍ସ ପଢ଼ୁଥିେଲ, ସମେ\ ନି ଜ ନି ଜର ଗାଲେଫ!x,
କଥା ଖୁବ ଗବେର କହୁଥିେଲ। କି  ସବୁ େବେଳ ସୁେରଶ ଭାେବ, ସି ଏ ଆଉ ଏମି ତି
ଲଫଡାେର ପଡି ବ ନାହV।
କି  ସବୁ ଦି ନ ସମାନ ଯାଏନି । େସଦି ନ କେଲଜ କା¨ିନେର ଦେଳ ଝି अ ଥିେଲ।
ପି ଲା େବାଇେଲ ଏକା ଇଏ। ଚାରି ଆଡ଼କୁ ଚାହVଲା। େକହି ତା ସାd ପାଖେର େଦଖା
ଯାଉନାହାlି । ଝି अ ଗୁଡା ବି ତାକୁ ଚାହV େଦଇ େହଁ େହଁ େହଇ ହସି େଲଣି । ଭାବୁ ଛlି
ଝି अ,ୁ େଦଖି ଲାଜେର ଆସୁନି େବାଲି ।
ଏମି ତି ଭାବୁ ଭାବୁ କାହା ଡାକ ଶୁଭିଲା।
“କଣ କାମ ଥିଲା କି ?”
ସୁେରଶ େଦଖି ଲା ତା ଆଡ଼କୁ ଚାହV ଝି अଟିଏ ପଚାରୁଥିଲା। ସବୁ ଝି अ ହସୁଥିଲା
େବେଳ ଏ ଝି अଟିର କଣ ପାଇଁ ଏେତ ଦରଦ? ଭିତେର ଥି ବା ସମ\ अଭିମାନକୁ ମି େଶଇ
ଉ[ର େଦଲା, “ନଁା କି ଛି ଦରକାର ନାହV”
କହି େଦଲା ସି ନା, କି  ପ!କୃତେର ତାକୁ ପ!ବଳ େଭାକ ଲାଗୁଥିଲା।
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ଭାବି ଲା ବଜାର ଆେଡ଼ ଯାଇ କି ଛି ଖାଇ େଦଇ ଆସି ବ। କି  ଯଦି େଡରି ହୁଏ, ୟା
ପେର ଥିବା ପ!ାµି କାଲ କ ାସଟା ମି ସ େହଇଯି ବ।
କେଲଜଠୁ ବଜାର ଟିେକ ଦୂ ର। ଭାରି ରାଗ ମାଡ଼ି ଲା। ତା ସାd ମାେନ ବି ଏତି କି
େବଳକୁ େକହି ନାହାlି । ଏମି ତି ଭାବୁ ଚି ସବୁ ଝି अ,ୁ େସ ଝି अଟି କହୁଥିବାର ଶୁଣିଲା।
“େକେତ ଆଉ କି ଣିବ? ତୁ େମ ଖାଲି କି ଣିବ ନା अନମାେନ ବି କି ଣିେବ? ଚାଲ
ଯି ବା।”
ପୁଣି ଥେର ଭଲକି େଦଖି ଲା ସୁେରଶ, େସ ଝି अକୁ । େସ ଝି अ ମଧ ତାକୁ କେଣଇ
କେଣଇ ଚାହଁୁ ଥାଏ। ପୁଣି ଝି अ ଗୁଡା ସୁେରଶକୁ ଏମି ତି େଦଖୁଥିବା େଦଖି େହଁ େହଁ େହଇ
ହସୁଥିେଲ। କି  େସ ଝି अଟିର କଥା ମାନି କା¨ିନରୁ ବାହାରି ଲାଇେବ! ରୀ ଆଡ଼କୁ ପେଳଇ
ଯାଉଥିେଲ।
େସଦି ନର େଭାକକୁ ଆଉ ଲାଜକୁ ମି େଶଇ କଣ ଗୁେଡ଼ ଶୀଘ! ଶୀଘ! ଖାଇ ସୁେରଶ
ପ!ାµି କାଲ ପାଇଁ ଜୁ େଲାଜି ଡି ପାଟେ ମଂଟ ଆେଡ ଏକପ!କାର େଦୗଡ଼ି େଦୗଡ଼ି ଗଲା।
X

X

X

X

ଆଉ ଦି ନକର କଥା, େସଦି ନ ଥାଏ କେଲଜ ଡ଼ି େବଟ କ"ିେଟସନ। ବହୁତ ଖୁସି
େହାଇ ସୁେରଶ ଯାଇ ବସି ଥିଲା ହଲେର। ଜେଣ ପେର ଜେଣ ଯାଇ ନି ଜ ନି ଜର ଡି େବଟ
କହୁଥାlି । ହାଠାତ େଦଖି ଲା େସ ଝି अଟି ବି ଆସି ଛି। ଏତି କି େବଳକୁ ଜଜ େହଇ ବସି ଥିବା
ସାର ଜେଣ ଡାକି େଲ, “ଶୁଭଶ!ୀ ମହାlି , +୨ ଫା

 !”
ଇअର ଆଟସ

ଝି अଟି ତା ଜାଗାରୁ ଉଠି ଭାଷଣ ପ!ଦାନ କରିବା ପାଇଁଗଲା। କି  ଗଲା େବେଳ
ସୁେରଶକୁ କେଣଇ କେଣଇ ଚାହV ମୁରୁକି ହସି େଦଲା। ସୁେରଶକୁ ଭାରି अଡୁ ଆ ଲାଗିଲା।
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ଏଇ ଝି अଟି କାହVକି େକଜାଣି ତା ଉପେର ସବୁ େବେଳ ଆଖି ରଖିଛି େବାଲି ଭାବି ଲା। ସି ଏ
ତ କାହV କି ଛି କହୁନି । କି  େସ ଝି अଟି କଣ ପାଇଁ ତାକୁ ଚାହV ମୁରୁକି ମୁରୁକି ହସି େଦଲା?
େସଇ କା¨ିନ କଥା ଭାବି ତାକୁ ତାଲ କରି ହସୁନି ତ?
ଏମି ତି ଭାବୁ ଚି , େସ ଝି अକୁ ଭାଷଣ େଦବା ଶୁଣିଲା। ଆେର! ଖୁବ ସୁcର ଭାେବ,
ବହୁତ ସୁcର ଉପମା େଦଇ ଭାଷା ଉପେର अେନକ ବଷ ଧରି ରି ସ କରିଥିଲା ପରି ,
େକେତ ସୁcର ଭାଷଣ େଦଇ ଚାଲି ଥିଲା େସ ଝି अ। ମiମୁÂ ପରି ଶୁଣୁଥିଲା ସୁେରଶ।
ବି ଷୟ ଉପେର ଆଧାରି ତ ବeୃତାଟି େଯ ଏେତ ସୁcର ଭାବେର କୁ ହାଯାଏ, େସକଥା
ସୁେରଶ ପ!ଥେମ ଶୁଣିଲା। ପବ
ୂ ର
 ୁ େଯେତ ଜଣ କହି ଥିେଲ ସବୁ ସାମାନ ଲାଗୁଥିଲା। କି 
ୟା ଭାଷଣେର ସୋହି ତ େହଇ ପଡ଼ି ଲା। େସଦି ନ େସ ପ!ଥମ ଥର ମେନ ମେନ ନି ଜ ପାଇଁ
ନୁ େହଁ , େସ ଝି अଟି ପାଇଁ ଭଗବାନ,ୁ ଡାକି ଥିଲା
“େହ ଭଗବାନ ଏଇ ଶୁଭଶ!ୀ କୁ ଫା

କେରଇଦି अ।”

କି  ତା’ କଥା ଭଗବାନ ଶୁଣି ନଥିେଲ। ତା’ ବାଚେମଟ ରୂପାଲି ସାହୁ ପ!ଥମ ାନ
अଧି କାର କରି ଥିଲା।
ଆଉ ଶୁଭଶ!ୀ େହଇଥିଲା ଦି ତୀୟ। ଆଉ ସୁେରଶକୁ ତୃ ତୀୟ ାନେର ରଖା
ଯାଇଥିଲା। ନି େଜ ତୃ ତୀୟ ାନେର ରହି ଥିବା େବେଳ ଶୁଭଶ!ୀକୁ େନଇ କାହVକି େକଜାଣି
ଏେତ ଇେମାସନାଲ େହଇପଡୁ ଥିଲା େସ। ରୂପାଲି ଆଉ ଶୁଭଶ!ୀ ଦୁ େହଁ ତା ପାଖକୁ ଆସି
ତାକୁ ବେଧଇ େଦେଲ। ରୂପାଲି ଚାରି ଲା, “କଣ ସୁେରଶ, େକମି ତି ଲାଗିଲା େମା ଭାଷଣ?"
ଭାବୁ ଥିଲା କହି େଦବାକୁ େଯ ... ଶୁଭଶ!ୀ ଠୁ କମ।
କି  ଖାଲି ହସି ହସି କହି ଲା ... “ଭଲ ଲାଗିଲା”
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କି  ତାକୁ ଆ ଯ ଲାଗିଲା େଯେତେବେଳ ଶୁଭଶ!ୀ ହଠାତ କହି ପକାଇଲା, “ଆଉ
କୁ ହନା ରୂପା! େତା ଠୁ ବି ଭଲ କହି ଛlି ସୁେରଶ। ବୁ ଝି ଲୁ!”
“ହଁ ... ଆହୁରି କି ଛି ନା?” ରୂପାଲି अଭିେଯାଗ କରୁଥିଲା।
ଏମି ତି ଏମି ତି କଥାେର େସ ଦି ନଟି ଯାଇଥିଲା।
X

X

X

X

ଆଜି କେଲଜର େଶଷ ଦି ନ। କାଲି ଠାରୁ କି ଏ କୁ ଆେଡ ଯି େବ ଠି କ ନାହV। ଆଜି ଯାଏ
ଶୁଭଶ!ୀକୁ କି ଛିବି କହି ପାରି ନି ସୁେରଶ। କି  ଆଉ ଆଜି ସାଳି ପାରି ଲାନି । ନି ଜକୁ ପ!\ୁତ
କଲା। େମାବାଇଲେର ଶୁଭଶ!ୀର whatsapp ଆକାଉ¨େର ଟାଇପ କରି ଚାଲି ଲା .....
“ବି ାନର ଭାଷାେର ହୃଦୟ अଥାତ ହାଟ  େହଉଛି ମଣିଷର blood pumping system, େଯଉଁଠୁ ସାରା ଶରୀରକୁ ରe ସpାଳନ ହୁଏ। କି  କଳାର ମତେର ହୃଦୟ େହଉଛି
େସଇ ାନ େଯଉଁଠି ମଣିଷ ନି ଜ ଖୁସି, ଦୁ ଃଖ, େପ!ମ, ଭଲ ପାଇବା, େସkହ, ଦୟା, rମା ସବୁ
अନୁ ଭବ କରି ପାେର। ଆଉ େଗାଟିଏ ବି ନା ଆରଟି अସ"ୂ$
େତଣୁ ମଁୁ ବି ାନର ଛାତ! େହେଲ ବି ତୁ ମପରି ଜେଣ କଳାର ଛାତ!ୀକୁ ଭଲପାଏ, ଆମ
 ାେର ଭରି େଦବା ପାଇଁ”
ଜୀବନକୁ ପରି ପଣ
ୂ ତ
ଟାଇପ କରି ପଠାଇ େଦଲା। ସାେd ସାେd ଉ[ର ଆସି ଲା ।
“ସରି ... ସୁେରଶ ମଁୁ ଆଉ କି ଛି ଦି ନ ପେର ପର ଘରକୁ େବାହୁ େହଇଯି ବି। େମାର
ନି ବf
 କାଲି େହଲା। ଆପଣ ଏେତ େଡରି କରି େଦେଲ କଣ ପାଇଁ?”
ସୁେରଶ ଆଖିେର ଲୁ ହ ଜେକଇ ଆସି େମାବାଇଲର େଲଖା ଗୁଡ଼ାକ ଝାÁା େହଇ
ଯାଉଥିଲା।
ଆହାନ ଇ-ପତି! କା ସ"ୂ $ ନି ଃଶୁ' ବି ତରଣ େହତୁ ଡା େଜାତି ପ!ସାଦ ପ*ନାୟକ, ାରା ପ!ତି-ିତ ଓ ପ!କାଶି ତ | Aahwaan.com | 156
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ଜାନୁ ଆରୀ ମାସ ପାଇଁ ଗz {|ା
ଆହାନେର ବି ଗତ ତି ନିମାସ େହବ ଆେମ ଆର କରିଛୁ ଏକ ନୂ ତନ ବି ଭାଗ ପତି! କାେର
ପ!କାଶନ େଯାଗ କାହାଣୀ ନି େବଦନ କରାଯାଉଛି କି  େସଥି ପାଇଁ େଯଉଁ େଲଖା ପଠାଇବାକୁ ହୁଏ
ତାହାର ସମକ କଥନ ଆେମ ଏଠାେର େଦଇଥାଉ ଏବଂ ତାହାକୁ କାହାଣୀେର ାନ େଦଇ େଗାଟିଏ
କାହାଣୀ ସୃ ି କରିବାକୁ କୁ ହାଯାଏ ଆପଣ ମଧ ଚାହVେଲ ନି ମkେର ଦି ଆଯାଇଥି ବା କାହାଣୀର अଂଶକୁ
େନଇ ନି େଜ େଗାଟିଏ ସୁcର କାହାଣୀ େଲଖି ଆମ ନି କଟକୁ ପଠାଇ ପାରିେବ ମେନ ରଖ ଆପଣ,
କାହାଣୀେର ଆେମ େଦଇଥି ବା କାହାଣୀର अଂଶ ନି ୟ ଭାବେର ରହି ଥିବ

ସକାଳୁ ସକାଳୁ ନି ଦ ଭାdିଗଲାପେର ପ!ଶାl ନି ୟ କରିଥିଲା େଯ ଆଜି େସ େଯମି ତି
େହେଲ ଗାଡ଼ି କୁ ସଫା କରି ବ ଦାxଦୁ ଆେର େଥାଇ େଥାଇ ଗାଡ଼ି ଉପେର ମଇଳା ପରେ\
ପଡ଼ି ଯାଇଛି  अଗତା େସ ହାତେର କନା ଆଉ ପାଣି ବାଲତି ଧରି ଯାଇ ଗାଡ଼ି େଧାଇବାେର
ଲାଗିଗଲା ଏହି ସମୟେର ରା\ାେର ଯାଉଥିବା େଗାଟିଏ େଲାକ େସଠାେର କି ଛି ସମୟ
अଟକି ଗଲା ଆଉ ପ!ଶାlକୁ କହି ଲା, “ଆା ଟ,ା େକାଡ଼ି ଏଟା ଯଦି େଦେବ, ମଁୁ
େଧାଇେଦବି ” ପ!ଶାl ତାକୁ ଚାହV କହି ଲା, “ତୁ ମକୁ ଗାଡ଼ି େଧାଇଆେସ?” େସ ମୁx ହଲାଇ
ହଁ େବାଲି ଜଣାଇଲା ମେନ ମେନ ପ!ଶାl ଭାବୁ ଥିଲା ମାତ! େକାଡ଼ି ଏ ଟ,ାର କଥା
ଗାେରଜକୁ େନେଲ अlତଃ େଦଢ଼ଶହ ଟ,ା ଚାଲି ଯିବ େସ ରାଜି େହାଇଗଲା
େଲାକଟାକୁ ବାଲତି େଦଉ େଦଉ ପଚାରିଲା...

ମେନ ରଖ ଏହି ପାରାଗ!ାଫଟି ଆପଣ, କାହାଣୀେର ରହି ବା अନି ବାଯ ଆପଣ ଏହାକୁ
କାହାଣୀେର େଯ େକୗଣସି ଭାଗେର ରଖିପାରିେବ କାହାଣୀ ଆମ ନି କଟକୁ ୨୦୧୮, ଜାନୁ ଆରୀ ମାସ
ସାତ ତାରିଖ ପବ
ୂ ର
 ୁ ପହpିଯିବା ଆବଶକ ଆମ ଇେମଲ୍ ଠି କଣା : aahwaan@gmail.com
ଆହାନ ଇ-ପତି! କା ସ"ୂ $ ନି ଃଶୁ' ବି ତରଣ େହତୁ ଡା େଜାତି ପ!ସାଦ ପ*ନାୟକ, ାରା ପ!ତି-ିତ ଓ ପ!କାଶି ତ | Aahwaan.com | 157

ାଦଶ ବଷ, ଏକାଦଶ ସଂଖା, ଡି େସର ୨୦୧୭

Download Magazine from www.aahwaan.com

ପ!ତିେଯାଗୀତା
ଶୁଭଶ!ୀ ସି ଂହ

ପ!ତିେଯାଗୀତାକୁ ପାେଥୟ କରି ମଣିଷ ଚାଲି ଛି ଜୀବନର କ¨କି ତ ରା\ାେର
େସଇ ମଣିଷ ପ!ତିେଯାଗୀତାର ଛଳନା କରି ବpି ଚାଲି ଛି ଏଇ େମାହମାୟା ଦୁ ନି ଆେର
ମାତୃ ଗଭେର କନାଭୃ ଣ ଦୁ ନି ଆେର ପାଦ ରଖି ବାକୁ କରୁଛି ପ!ତିେଯାଗୀତା
ନି ାପ େକାମଳମତି ପ!Úୁଟିତ େହାଇ ସୁଗf ବି ଛୁରି ତ କରି ବାକୁ କରି ଚାଲି ଛି
ପ!ତିେଯାଗୀତା
ନି -ୁର ରାଜେନତା ପ!ତିେଯାଗୀତାର ରାଜନୀତି ଆଢୁ ଆଳେର କରି ଚାଲି ଛି ଦୁ ନୀତି 
ପ!ତିେଯାଗୀତାକୁ ଜି େତଇବାକୁ ଯାଇ ନି ରୀହ ଗରୀବ ଚାଷୀ େଦଇ ଚାଲି ଛି ପ!ାଣର ଆହୁତି 
ସୁନାର ଭାରତ ସ ାଧୀନତାର ପ!ତିେଯାଗୀତାପାଇଁ ହେରଇଛି ନି ଜର ମହାନ ସlାନକୁ 
ତଥାପି କାହVକି ନାରୀ ସୁରrିତାର ପ!ତିେଯାଗୀତାେର ଆଜି ବି ନୀରବ ଆଉ अବେହଳି ତା
କ\ୁରୀ ମୃଗ ନି ଜ ତୃ qା ନି ବାରଣ ପାଇଁ କରି ଚାଲି ଛି ଭ!ମ ର ପ!ତିେଯାଗୀତା ଆଉ
ହରାଉଛି अମୂଲ ଜୀବନ
କ\ୁରୀ ମୃଗପରି ଏଇ ମଣିଷ ପ!ତିେଯାଗୀତାେର ଜି ତିବାେର ବି େମାହି ତ େହାଇ ପାଉଛି ଏଇ
ଭ!ମ ରୂପକ ପାpଟି ଶର ମି ଛ ଆଶାସନା
ପ!ତିେଯାଗୀତାର ମାେନ ନୁ େହଁ ବବରତା, ସ ାଥପରତା, ଛଳନା ଆଉ କପଟତା
ଆଜି ଏହି ମଣିଷ ସମାଜ ‘ବସୁେଧୖ ବ କୁ ଟୁ କମ୍’କୁ ଭୁ ଲି ଯାଇ ନି ଜର ସୁଖପାଇଁ ଆପେଣଇ
େନଇଛି , ‘ପ!ତିେଯାଗୀତା... ପ!ତିେଯାଗୀତା... ପ!ତିେଯାଗୀତା...’
ବି ଏଏମ୍ଏସ୍, େଗାପବfୁ ଆୟୁେବଦ ମହାବି ଦାଳୟ, ପୁରୀ
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अମ}ାନବeିତ ରାଜବାହାଦୁ ର, ସC~ତିେର
ପ!େବାଧ ଚc! ମୁଦ!ା

ଭାରତ ଭୂ ଖେx-ଉ°ଳ ପ!େଦେଶ - ଗhାମ େଯ ବି ଦମା
ଗଡ଼ଜାତ ମେଧ ଖଲି େକାଟଗଡ଼ େହାଇअଛି अଧି -ାନ
ମରାଜ କୀ[-କି ରୀଟମxିତା ଏମାଟି େହାଇଛି ଧନ
ବି ଶଦରବାେର ରାଜା, ସୁଯଶ ଉଡି ଛି ଜୟ େକତନ
ଏ ଭh ମାଟିର अମୂଲ ରତନ ଥିେଲ अମୃତ ସlାନ
ନଳି ନାr-ରାମକୃ q-ଜଗନk ାଥ ରାଜା ବାହାଦୁ ର ଗଣ
ବାଳେକଶର ସି ଂ-ନାରାୟଣ େଦଓ-ମରାଜ ହରି ହର
ପ!ତାପୀ ଓ ବାହାଦୁ ର ରାମଚc! -ପ$
ୂ  ଚc! ମହାବୀର
ମରାଜ ବଂଶ अlି ମ ପ!ଦୀପ ଯୁବରାଜ ପ$
ୂ  ଚc!
अକାଳବି େୟାେଗ ବି ଦାୟ େହାଇେଲ ଲୁ m କରି ରାଜତi
ରାଜକୁ ଳ ଲrCୀ ସୁାନ କୁ ମାରୀ େହାଇେଲ ରାଣୀ ସାେହବା
ଗଣତiର ପଜ
ୂ ାରିଣୀ ରୂେପ କରି େଲ ମାନବ େସବା
ନାରାୟଣ,ର ସୁେଯାଗ ସlାନ अଟlି େଯ ହରି ହର
ହରି ହର,ର ସlାନରତk େଯ ସ ୟଂ ରାମଚc! ବୀର
ଉନବି ଂଶ ଶତ େତର-ଜାନୁ ୟାରୀ, ଜନC େହେଲ ଶୁଭrେଣ
अଂଶୁମାଳି ସମ ଥିେଲ େତଜି ୟାନ ନି ପୁଣ େସ ସବାେନ
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ବୀରତପଣେର अପ!ତିcୀ େସ ନି -ା ଓ ଆଦଶବାନ
ପ!ଚx ଶeିର ଥିେଲ अଧି କାରୀ ବୁ |ିେର େସ ବି ଚrଣ
ଯୁବରାଜ ରୂେପ େହାଇ अଧି -ିତ ରାମଚc! ମରାଜ
ରାଜକାଯ ସହ ପ!ଜା, େସବାେର କେଲ ଜନହି ତ କାଯ
अ ାଦଶ ବେଷ ଯୁବ ରାମଚc! େହାଇେଲ ପାଣିଗୃହୀତ
ଷେଢଇକଳାର େଦବୀ ରାଜେଜମା ଚc! ପି!ୟା, ସହି ତ
ଦୃ ଢ ଦାବି ବେଳ ଉନବି ଂଶ ଶତ ଏେକାଇଶ ମସି ହାେର
ବି! ଟିଶ, ଠାରୁ ଇେ ଟ ଗ!ହଣ କରିଥିଲ ସୁଚତୁ େର
ଦାବି ଂଶତି ବେଷ ମାଡ! ାସ େ ଟର ସଭ େହଲ କାଉନସି ଲର
ଉ°ଳର ମାନ ମହତ ରଖିଲ ରାଜା ରାମଚc! ବୀର
ଆଠାଇଶ ସାେଲ ରା ପ!ାସାଦେର ଆତି ଥ େଦଲ ଗାfୀ,ୁ
ଗାfୀଜୀ ସେମତ କଲ ଆପଣାର ସାନ େଦଇ ସଭି ,ୁ
ଶୁଭ ଲେଗk ତବ ଔରସୁ ସୁତ ପ$
ୂ  ଚc! ମରାଜ
ପ$
ୂ  ଚc! ସମ େଜାତି ପ!କାଶି ଣ େହାଇଗେଲ ଯୁବରାଜ
ଉନବି ଂଶ ଶତ ବତି ଶ ସାଲେର େଗାଲ େଟବୁ ଲ ସଭାେର
େଯାଗଦାନ କରି ରାଜା ରାମଚc! ଲଢି େଲ ରାଜ ସ ାଥେର
ଲxନ ଜଏ¨ ପାଲ ଆେମ¨ାରୀ େବୖ ଠକେର ତଥ ପ!ଦାନ
ଏ ମାଟି ମାଆର େଶ!- ବରପୁତ! ରଖି ଲ ଉ°ଳ ମାନ
ଓଡି ଶାର ଉପେଦ ା ପରି ଷେଦ ସଭ ରୂେପ ମେନାନୀତ
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ବି ଧାନ ସଭାର ପୁଣି େହଲ ସଭ କରିଣ ମହତ କାଯ
ସଭ ରୂେପ ପୁନଃ େହଲ ବି େବଚି ତ େକc! ୀୟ ଆେସମି} ଠାେର
ଓଡି ଶା ପrରୁ େହଲ ପ!ତିନିଧି ଜାତୀୟ ନି ରାପ[ାେର
ବି ଧାନ ସଭାର ନି ବା ଚି ତ ସଭ ଉନବି ଂଶ ବାଉନେର
ଓଡି ଆ ଜାତି ର ଗବ-େଗୗରବ ତୁ େମଥିଲ ବା\ବେର
ସତାବନ ସାେଲ େହଲ େକc! ମiୀ େହ ବୀର େକଶରୀ ରାମ
ରାଜ ସମବାୟ ବା,ର ସଭାପତି େହାଇ ରଖି ଲ ସୁନାମ
ପୁନଃ ସଭେହଲ ବି ଧାନ ସଭାେର ଏକଷଠୀ ମସି ହାେର
ରାଜ ପ!ଗତି େର ସହାୟକ େହାଇ ଯଶ अଜ ଲ ମହୀେର
ଉ°ଳର ସୂଯ ଚି ର अ\ମି ତ େହାଇଗଲା ଏ ଧରାେର
ଗhାମ ମାଟିର ଏ ମହାମାନବ ମି ଶିେଲ ପରମାତCାେର
ଉନବି ଂଶ ଶତ େତଷଠୀ ସାଲର ଜାନୁ ୟାରୀ େତଇଶେର
ଚି ରକାଳ ଲାଗି େହାଇଲ अମର ମହାକାଳ ଇdିତେର
ଧନ-ଧନ ତୁ େମ େହ ମହାନାୟକ ! ତୁ ମର ଯଶ-େପୗରୁଷ
ମୃତୁhୟ ତୁ େମ ଉ°ଳ ଭୁ ବେନ େହାଇଲ ଚି ର ନମସ
ପ!ାତଃସC ରଣୀୟ-ଚି ରବcନୀୟ- ପୁଣେଶ}ାକ-ରାମଚc!
କୃ ତାhଳି ପୁେଟ ଶତ ପ!ଣିପାତ େଘନ ଏ ବି ପ! ମୁଦ!ାର ||

ସା,ୁ ଡା, ଦୂ ରଭାଷ-୭୮୯୪୯୧୬୧୩୧
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ରା\ା
ବରୁ ଣ ଦାସ

ଆଗକୁ ଆଗକୁ
ଲମି ଥିବା ରା\ାେଟ
ଲୁ ଚକାଳି େଖଳୁ ଛି ,
ଯାହାକୁ ପଚାରି େଲବି
ରା\ା ଠି କ୍ अଛି ର
ଉ[ର ମି ଳୁଛି 

ଆଗକୁ ଆଗକୁ
ସରି ଚାଲି ଥିବା ରା\ାେଟ

ଆଗକୁ ଆଗକୁ

େଶଷେର ବନି ଯିବ ଭୁ ଲେଟ

ବଳି ଯାଉଥିବା ରା\ାେଟ

କି ା ଠି କ୍ ରା\ା ଲାଗି

अମଡ଼ା ବାଟପରି

ନି େଜ ଭୁ ଲ୍ ପଥିକେଟ

ମେନ େହଉଛି
ଥରକୁ ଥର

ପାଳୁ ସି ଆ, େଦହୁା, ବାେଲଶର

ରା\ା ଠି କ୍ େନଇ ପ!ଶkର ଉ[ର

ଓଡ଼ି ଶା

ବହୁ ଖxେର

ଇେମଲ୍ : barunkumar-

ବି ଭାଜି ତ େହଉଛି 

das1@gmail.com
ଭ!ାମଭାଷ : ୯୯୩୨୯୨୪୬୬୧
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ବଡ଼ ପାପୀ
ରୁ ଦ! ରhନ େଶଜପଡ଼ା

ବାହାେର ବଷା େହଉଥିଲା

ଭଉଣୀ ପେର

ଭିତେର अେନେକ

ଝି अ ପେର

ଭିଜୁ ଥିେଲ ରeେର..!

କଣ େହଲା େଯ..?

େକହି କି ଛି ଶୁଣୁନଥିେଲ କି

ମଁୁ କେହ ହତା..

କାହାକୁ ଚି କ!ାର ଶୁଭୁନଥିଲା,

େକବଳ ହତା

ନେଚତ୍ ବଂଚି ଯାଇଥାଆେl

ମଁୁ ଜାେଣ ଇତର ।

େସଇ अବଳାମାେନ.. ।

अନୁ ତାପ କେର

ଏଠି ସକାଳ େହେଲ

େହେଲ ପ!ତିବାଦ ପାଇଁ

ସବୁ ଦି ନ ନଦୀ େବାେହ..

ସାହସନାହV େମାର..

ରeସବୁ ପେର;

ମଁୁ େସଇ ପ!ତrଦଶୀ

ଖବରକାଗଜେର..

ପାପୀମାନ,ଠାରୁ ବଡ଼ ପାପୀ!!

ଟିଭି ପରଦାର ଫାେସ!
େଫସ କ! େପା େର

-अfାରୀ, ଝାଡ଼େପାଖରି ଆ, ମୟର
ୂ ଭଂଜ

ଆମ ଘେର..

େମାବାଇଲ୍: ୯୮୬୧୦୦୮୯୩୮

େବାଉ ପେର
ପତk ୀ ପେର
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ମଁୁ ଶି ଖିଗଲି
ପ!ତିଭା ପି!ୟଦଶନୀ

େକଜାଣି େକମି ତି ମା

େକେବ ପୁରା େବସ ାଦ, େକେବ ସÜୂ $

ମଁୁ ଶି ଖି ଗଲି ଣି ଏେବ

अଲଣା

ରୁଟି େବଲି ବା

େହେଲ ଏେବ ମସଲା

ଆଜି କାଲି େମା ହାତ ରୁଟିସବୁ

ବରାବର ପକାଇ ପାରୁଛି ,

ଆମ େଦଶ ନା ନୁ େହଁ

ବି ନା ମାପେର ଲୁ ଣ ମଧ

େଗାଲାକାର ଦି ଶlି ପୃଥିବୀ ଭଳି ଆ

ସଠି କ ମାତ!ାେର ପଡୁ ଛି ।

େକେବ କpା ରହୁଥିଲା
େକେବ େପାଡି ଯାଉଥିଲା

େକଜାଣି େକେବ ଶି ଖିଗଲି

ଆଜି କାଲି ଏକଦମ୍ ଠି କ୍ େସକି ହୁଏ

ସୀମି ତ ବେଜଟେର ଚଳି ବା

ନରମ ନରମ ଲାେଗ ସୁଆଦି ଆ।।

ନି ଜ କପଡା େଜାତାେର ପ!ତିମାସ
ଖ େଦଉଥିଲି େକେତ ଟ,ା

େକଜାଣି େକମି ତି ମା,

ଏେବ େଗାଟି େଗାଟି ପଇସାର

ମଁୁ ଶି ଗିଗଲି ଣି ଏେବ

ଠି କଣା ହି ସାବ ରଖୁଛି

ନାନାବି ଧି ବhନ ରାfଣା

ଆବଶକ ଜି ନିଷ ଖରି ଦ ପବ
ୂ ର
 ୁ

େହଉଥିଲା େକେବ ରାଗ,େକେବ ଲୁ ଣ,

ଭଲକରି ଦି ଥର ଭାବୁ ଛି

େକେବ ଫିକା, େକେବ ପାଣିଚିଆ,

ନି ହାତି ଜରୁରୀ ଥିେଲ ଯାଇ
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େକଜାଣି େକମି ତି ଶି ଖିଗଲି
ମଁୁ ଏେତ ଦୁ ନି ଆଦାରୀ ମଁା

େକଜାଣି େକମି ତି ଶି ଖିଗଲି ମା

େକେବ େଛାଟ େଛାଟ କଥାେର

ସମ\, ଯତk େନବା

ଆହତ େହାଇଯାଉଥିବା ମଁୁ ,

ସବୁ ଥିକୁ େବପରୁଓା ରହୁଥିବା ମଁୁ

ଆଜି ବଡ ବଡ ଦଂଶ କୁ ବି

ଏେବ ସମ\, ଚି lାବି କରୁଛି

ସହି ବା ଯାଇଛି ଶି ଖି

ନି ଜଠୁ େଢର अଧି କ ଆଜି ମଁୁ

େକେବ ସି ନା େଛାଟ ସମସାେର

अନ ମାନ, ପାଇଁକି ଭାବୁ ଛି ।

କାcୁ ଥିଲି କଇଁ କଇଁ

ଆଉ ପୁଣି େକମି ତି ଶି ଖିଗଲି

ଆଜି କାଲି ଏକାlେର

ମଁୁ ଚୁ ପ୍ ରହି ବା

ପଣତ ଓ ତକି ଆ େଦହେର

ସବୁ କି ଛି ଏମି ତି ନି ରେବ ସହି ବା

ଶୁଖାଇ େଦଉଛି ଆଖି।

େତା ପାେଖ ସି ନା କଥା ପଦେକ
ପାଦ କଚାଡୁ ଥିଲି ମଁୁ ମା

ଜାଣିନି େକମି ତି ଶି ଖିଗଲି ମଁୁ ମା

ଏେବ अଧି କ େମୗନ ରହୁଛି

ଏେତ ସବୁ

େମା କଥାେର କି ଛି ବି ହୁଏନା

େକଜାଣି େକମି ତି

ଏ ଘେର େମା କଥା ଚେଳନା

ବାସ୍, ଶି ଖି ଗଲି .....

ମଁୁ ଠି କ,
ତଥାପି ଚୁ ପଚାପ ସହି ଯାଏ

ଶeି ନଗର, ଲି , େରାଡ, କଟକ - ୧୨

ମୁହଁ େଖାଲି କି ଛି ବି କେହନା।
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େର ହୃଦୟ
ବି େକଶ ସାହୁ

ଥେର ମଁୁ ପଚାରିଲି

କାହା ପାଇଁ ସକାଳେର

ଏଇ ହୃଦୟକୁ

ସଜ ଫୁଲ େତାଳୁ

େର ହୃଦୟ

କାେଳ େସ ଆସି ବ ଭାବି

ସତକହ କାହାକଥା ରାତି ଦିନ ଭାବୁ ।

ମଲ ୀ ମାଳ ଗୁnଉ

ଏକା ଏକା ହସୁ ପୁଣି

ନାନା ରd ଫୁଲେର ତୁ

ଏକା ଏକା କାcୁ

ଘରଟା ସଜାଉ ।

ଏକା ତୁ ହି କାହା ସହ

େର ହୃଦୟ................।

ନି ତି କଥା େହଉ ।

କାହVକି େର ନି ତି ନି ତି

େର ହୃଦୟ................।

ବାତାୟେନ ବସୁ

କାହା ପାଇଁ ପ!ତିଦିନ

ମdଳ କଳସ େଥାଇ

ମcିେର ଦୀପ ଜାଳୁ

କାହା ପଥ ଚାହଁୁ

ନି ଜ କଥା ନ ଭାବି ତୁ

ଆଖି ଲୁ ହ ଶ!ାବଣ େର

କାହା କଥା ଭାବୁ

କାହା ପାଇଁ ଭିଜୁ ।

ଉପବାସ ରହି ତୁ େର

େର ହୃଦୟ................।

ମdଳ ମନାସୁ ।

କାହାପାଇଁ ଏକା ବସି

େର ହୃଦୟ.................।

କବି ତା ତୁ େଲଖୁ
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ରାତି ସାରା େଚଇଁ େଚଇଁ
କାହା କଥା ଭାବୁ
ନି ତି ନି ତି ସପନେର
କାହା ମୁହଁ େଦଖୁ ।
େର ହୃଦୟ.................।

ଭୂ ଷଲାଡ଼, ସି େfେକଲା, ବଲାdୀର
ଦୂ ରଭାଷ-୭୭୫୨୦୬୬୨୧୭
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ପାପପଣ
ୂ ର ହି ସାବ
ଡା ସfାରାଣୀ ପାଣି ଗ!ାହୀ

ଯଦି କଇଁକୁ େଦଖିବାକୁ

ଭାବି ନିଏ ଏ େମାର

ଚc! ର ପାପ

ଜୀବନ େମା ନି ବିଡ ସାର

ମଁୁ ଏମି ତି ପାପ

ଜୀବନଟା େଦଖାହୁଏ ବାରାର

ଖୁସି େହବି ଖୁବ୍ କରିବାକୁ

ରାତି େର ତାତି େର ରା\ାକଡେର

କୁ ହୁଡି ର ଲୁ ହ େହାଇ

କଡ େଲଉଟାଏ ଜୀବନ

ଶି ଶିର ବି cୁେର

ବଡ cେର ଧୀେର ଧୀେର

ଛୁଇଁବାକୁ ଚାେହଁ ପୃଥିବୀକୁ

ଆଖିେର ଭେର େସ ସପନ

ଏ ସକାଳେର

େକେବ ଆେବଗେର କି ଛି ମି ଛେର

ଏ େବଳାେର

ମଁୁ ସବୁ ଦି େନ େଦଖି ବାକୁ େମାେତ

ବାରାର ଦାବି ଏ େନଇ

ଶାl େପ!ମର ନି େରାଳା ନୀରବେର

ମନର ଭାବନାେର

ମି ଶିଯାଏ ଜୀବନ ଥେର अେଧ

େଯତକ ଆଉଟା ପାଉଟ ମନଟା

ନି କାpନ अକି pିତେର

ଖୁବ୍ ଭିଜୁ ଥାଏ

अବେଶାଷର କି ଛିଟା ଛି ଟକା

େଖାଜୁ ଥାଏ ନି େଜ ନି ଜକୁ େନଇ

ଛି ଟିକି ପେଡ ନି ଜ ଆକାଶେର

ହାଲି ଆ ମନ ଭିତେର େମା

େମା ଜୀବନ ଖି ଲିଖିଲି ହେସ

ଜୀବନ ଜୁ ଆରେର

କି ଛି ପାଇଥିବା ପରିତୃ mିର
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କି ଛି ଭାବ ସମପଣ ସ"କର
ସମୟର ସମୁଦ!େର ଶାମୁକାଟିଏ
େମାତି ମାଣିକ ନାୟି କାର ରୁପାlରି ତ ଏ
ମଁୁ େମାସହ େଯେବ େଦଖିବାକୁ ଯାଏ
ଜୀବନର ରଂଗ ରାଗର
ସୁରେର ଭିଜି ଖୁସିହୁଏ

ବରି-ା ୀ ଓ ପ!ସତ
ୂ ୀ େରାଗ ବି େଶଷା
ଏମେକସି ଜି େମଡ଼ି କାଲ୍ କେଲଜ, ବ! ହCପୁର
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ବି ଜୟୀ ବୀର
अନାମ ଚରଣ ସାହୁ

ଉ°ଳ ରାଇେଜ ଜନମ େମାହର
ଧନ େମା ପର
ୂ ୁ ବ ସୁରୀ
ନି ହାଣ ମୁନେର ଗଢ଼ି େଲ ମcିର
େକହି ନୁ େହଁ ତା’ର ସରି

ଜଗନk ାଥ ଧାମ େକାଣାରକ ସମ
ବି ଶେର ମcିର କାହV?
ବି ାନ େଯଉଁଠି ହାରି ଯାଇअଛି
ସୂrC କାରୂକାଯ ପାଇଁ

ପ!\ର ପ!ତିମା ଦି େଶ अନୁ ପମା
ଚଳlି ତନୁ ର ସମ
ନ କହି ବି ସି ଏ ନି ତି ଗାଉଥାଏ
ପର
ୂ ୁ ବ କୀରତି ଆମ

ପ!ତିଟି ଶି ଳାେର ଜୀବନ ସpେର
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ସଦା ଦି mୀମାନ େହାଇ
ଉ°ଳ ପୁତ!ର ମାନସ ସlାନ
ଚି ର अମଳି ନ େସହି 

ବାର ବରଷର ବାଳୁ ତ ଧରମା
ମାରି େକାଣାରକ ଚୂଳ
अବନୀ ବrେର େଦଖାଇ ଥିଲା େସ
ଓଡ଼ି ଆର କଉଶଳ

ଓଡ଼ି ଆ ମାଟିର ପ!ତିଟି ସlାନ
ଜେଣ ଜେଣ କାରି ଗର
ମାତୃ ଭୂ ମି ପାଇଁ ନି ଜ ଶ!ମ େଦଇ
େବାଲାଏ ବି ଜୟ ବୀର

ବି ଭୁତି ପୁର, କାକଟପୁର, ପୁରୀ
ଓଡ଼ି ଶା
ଭ!ାମଭାଷ : ୯୯୩୭୨୧୦୨୬୦
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ବଧୂ ବାରାdନା
ଉଦୟନାଥ େଗୗଡ଼

ଲା!ତୁ େମ ଲା! ରସ େପୗରୁଷର!!
अଳି କ େଦହଜ ସୁଖ
କଳୀକ କ\ୁରୀ
ରdମଖା ବୟସର ବସlେର
ପଲ ବି ତ
ନବୀନ କଳି କା!
ଉପେଭାଗର ସେତଜ ବhନ,
ଇସାରାର ନି ମkଭdୀ
ପଣ
ୂ  ଆେବଦନ,
କାମର େକୗମୁଦୀ,
अଥହୀନ ଆତୁ ରତା
ବି ହିତ ବଥତା!

େସୗମା!ତୁ େମ େସୗମା!ସେଦନ େଯୗବନର!!
ମେନା ବଭିଚାରର
ମହାରାଣୀ େମରୀଏେlାଇେନ,
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ବି କାରଗ! େସୗcଯ୍ଯ
ଚୁ ନର ଚୁ କ ଓ େଲଲି ହାନ
ମଦ ମାଦକତା,
अତାର अବା\ବ अନୁ ଭୂ ତି
ପରାହତ ପ!ାଚୁ ଯ୍ଯ ପସରା!
ସାହୀନ ବତି କ!ମ,
ବାକ୍ ବାଚାଳତା
ସେcହର ସcିହାନୀ
ପ!ଥପ!ାl ପ!ଲୁ ପ!ମ[ା!

ମଗkା!ତୁ େମ ମଗkା!ରତି ଆଉ ପ!ୀତି ମଦି ରାେର!!
ଚହଲା ପାଣିର ଛାଇ,
ରd ମହଲର ବାଇଜୀେଟ େହାଇ
ବ\ ଓ ବି ବ!ତ ତୁ େମ
ଜୀବନ େଖଳେର,
ମଧୁର ଜiଣାର
अେଭଦ ଦୁ ଗେର !
େଖାଜି େଖାଜି
ଲି अନର ନି अନ୍ ଝଲକ
ଶି ଲା ଠାରୁ ମୁନkୀ ଯାଏଁ
ଆହାନ ଇ-ପତି! କା ସ"ୂ $ ନି ଃଶୁ' ବି ତରଣ େହତୁ ଡା େଜାତି ପ!ସାଦ ପ*ନାୟକ, ାରା ପ!ତି-ିତ ଓ ପ!କାଶି ତ | Aahwaan.com | 173

ାଦଶ ବଷ, ଏକାଦଶ ସଂଖା, ଡି େସର ୨୦୧୭

Download Magazine from www.aahwaan.com

ରୁଣୁଝୁଣୁ ପାଦଶ
ଜଣା अଜଣାେର
ବ  େହଲ୍ େଖଳାଳି େଟ ପରି ,
େରସ୍ େକାସ େଘାଡାଭଳି
ତୁ େମ ଆଜି
ମୃତୁର अଜଣା ଯlାେର!

ବcୀ !ତୁ େମ ବcୀ! ବି ପବର ଆହାନେର!!
ଲାଳସାର ପଶାପାଲି
ଜୀବନ ସତରhିର
ହାର୍ ଜି ତ େଖେଳ
ବି େବକକୁ ବfାପକାଇ
େକଇ ଟ,ା େକଇ ପଇସାେର!
ମୃତୁକୁ େକାେଳଇ ନି अ
ନି ଶା ଶe ନି ଶା|େର
ଲୁ କର ପାପ ପÝା
ପତdର ପ!ଲୁ ପ!ାେର!

अମୂଲ ନି ବାସ,ତୁ ଳସୀ ନଗର,ବ! ହCପୁର
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ଶୀତୁ ଆ ସକାଳ
ରୁ ଦ! ମାଧବ ସାହୁ

ଶୀତର ଚାଦର ଢା,ି
ଘୁେମଇ ପଡ଼ି ଥିବା
ରାତି ର ତc! ା େତଜି
କଳତେଳ ଉ,ିମାରୁଥିବା
କ"ମାନ େଦହ ସବୁ
େଖାଜି ବୁଲlି
ପ!ଭାତ ରଶCୀର
େକାମଳ ଉଷୁମ ପରଶକୁ
ଆଉ େଲାଡ଼ି ଥା’lି
କି ଛି କୁ ଟାକାଠି
ନୁ େହଁ ତି ଆରି ବାକୁ ବସାଟିଏ
ବରଂ ଶeଭାେବ
େଦହ ବୃ r ପ!ତି ଡାେଳ
ସlପେଣ ବୁ ଣି େଦଇଥିବା
ବସାକୁ ତୁ େଟଇବାର
ବାହାନା େନଇ
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କି ଛି ଗୁଲିଗପ;
ଭାବ େଦଣେନଣର ଆସର
ବfୁ େମେଳ ହସ େକୗତୁ କର ସାର

ଶୀତୁ ଆ ସକାଳ ବୁ ଲା
ହାଡ଼ଥରା କୁ ହୁଡ଼ି ମି ଶା ପବନ େଖାଲା
ଆଉ ତା’ସାେଥ ସମତାେଳ
ପଥଶ!ମଜାତ
ଉଷୁମପଣର ସଂଘଷ
ପ!ତି ପାଦପ ପତରୁ
ଝରି ପଡୁ ଥିବା ଶି ଶିର େଟାପାମାନ
ସେତ अବା ଗଣନ କରlି
ପ!କୃତି ର ସହ ବାଳ ରବି ,ର
ମି ଳନ ସମୟର
ପ!ତୀrିତ ମୁହୂ[କୁ
ତା, ଟପାଟପ୍ ଧନି େଦଇ...

ଶୀତୁ ଆ ସକାଳ ଖରା
ସାେଥ ଧରି ଆେସ ପ!ୀତି ପସରା
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ପ!ତି ଜନ ହୃେଦ ଭରି ନବ େରାମାp
ବି ତରି ନାନା ସC ~ତି अପାେଶାରା
ସକାେଳ େଯ ଆସି
ହାତ ଧରି ନି ଏ
ଦି ନ ହୁଏ ସୁନାଝରା...

ବାଘମୁxା, କାକଟପୁର, ପୁରୀ
ଭ!ାମଭାଷ : ୭୮୭୩୬୮୦୨୧୧
ଇେମଲ୍ : rmsahoo75@gmail.com
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ଚିଠି
ବି ଜୟ କୁ ମାର ପxା

ଚି ଠି କଥା କେହ
କଥା ଦି ଏ, କଥା ନି ଏ
ଭାବନାେର ବାfିଦି ଏ
ଚି ଠି ପୁଣି ଛାଡ଼ି ଯାଏ ସC ~ତି
ଯୁଗ ଯୁଗର କାହାଣୀଟିଏ୧
ଚି ଠି େକେବ ପ!ୀତି ର ବାହକ
ତ େକେବ ଫୁଲର ମହକ
େକେବ େସ ଫଗୁଣର ରd
ତ େକେବ ମନର ବି ହd୨
ଚି ଠି େଯାେଡ଼
ମନ ସହ ମନକୁ
ପ!ାଣ ସହ ପ!ାଣକୁ ୩
େକେବ ପ!ତାରଣାର ଶ ଆଣି ଦିଏ
କି  ଏମି ତିବି ହୁଏ
ଜୀବନର ଦଶନ
ଚି ଠିେର ଚି ଠିେର ହV
ବଦଳି ଯାଏ
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ନୂ ଆ ବଷ  ଆେସ ଥେର
େଭାଜରାଜ ମଲି କ

େଗାଲାପର ପାଖୁଡ଼ାେର
ସୁଭାଷିତ ମହକେର
ଭାସି ଆେସ େପ!ମର ଜୁ ଆେର
ବଉଲି ଆ ବତାସେର
େକାଇଲି ର ମଧୁର ଗୀତି େର
ବସlକୁ ପାଖୁେଡ଼ଇ ଆେସ
ନୂ ଆ ବଷ ଥେର୧
େପ!ମିକର ହୃଦୟେର
େପ!ମିକାର ଓଠେର
ଆଶା ଓ अଭିଳାଷ ଆଖିର ଛଳନାେର
ନୂ ଆ ନୂ ଆ କଥା
ନୂ ତନ େପ!ମେର
ଭରି େଦଇଯାअ
ମନର ମମତାେର
ପାହାଡ଼ ବୁ କୁ େର ଝରଣା ଫୁଟି ଆେସ
ସାଗର େବଳାେର ପଦC େଖଳୁ ଥାଏ
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अମାନି ଆ ମନ ବୁ େଝନା
ମନ େଖାେଜ
ନୂ ଆ ବଷ ଥେର୨
ସC ~ତିର େକଉଁ ପଲକେର
अଧା ସପନ କାହାଣୀେର
ଆକାଶର ନୀଳି ମାେର
ପଦCର େଜାଛନାେର
ଜୀବନର ନଉକାେର
ଝୁରି ଝୁ ରି ମନ ମେର
ଆେସ େଯେବ
ନୂ ଆ ବଷ ଥେର୩

ଭାଲୁ ପି ଟା, ବଲାdୀର ଜି ଲା, ଓଡ଼ି ଶା
ପି ନ୍ : ୭୬୭୦୪୮

ଆହାନ ଇ-ପତି! କା ସ"ୂ $ ନି ଃଶୁ' ବି ତରଣ େହତୁ ଡା େଜାତି ପ!ସାଦ ପ*ନାୟକ, ାରା ପ!ତି-ିତ ଓ ପ!କାଶି ତ | Aahwaan.com | 180

ାଦଶ ବଷ, ଏକାଦଶ ସଂଖା, ଡି େସର ୨୦୧୭

Download Magazine from www.aahwaan.com

କାମୁକ ବି ଗ!ହ
ସି ପ!ା ନମତା

କଳାାପତର ମୂକସାrୀ ମଁୁ
ମcିର ଇତି ହାସେର
ଶି zୀର ହାତୁ ଡ଼ି ନି ହାଣ େଖାେଦ
ଶୃdାର ଚି ତ! ଶି ଳାେର

ବି ଶେଦେଖ େବନି ନୟନେର େକେବ
ଚାତୁ ରୀ ଭାଯ କଳା
ଲୁ  ହୃଦୟ ତ ସଂଦଶନ କେର
ପ!ତିମାର ରୂପ ଝଲକା

ଶୁଣିଛି କି େକହି अସହାୟତାର
କରୁଣ ପ!ଳାପବାଣୀ
ବି ବସନା ଏଠି ପ!ତିଟି ମୁହୂେ[
ଲା ବି ଧୁରା ରମଣୀ

ସଭତାର ହୁଏ ମୁe ପ!ଦଶନ
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େଦୖ ବ ଭବନର ଗାତ! େଶାଭନୀୟ
ପ!\ରର ରମ ରଚନା ଛଳେର
ବି ଭ!ାଜି ତ ଏଠି ପ!ମଦାରଣ

ବି ଗ!ହେର ସୁଖ, ତା’ ଦୁ ଃଖ ହୃଦୟର
କି ଏ କି ବୁ ଝି ଛି େକେତ
ଖx ଖx ହୁଏ ଶି ଳାେର ଲା ତ
ଶି େରାନk ତ କରି अଛlି େଯେତ

େକc! ବି cୁ ହୁଏ ନାରୀ ତ ଯୁଗର
ସେବା°ୃ

ଉପମାର

ଲାÌନାେର ଭରା େଯାବନ ତାହାର
ଧରି ଆଦି ମତାର ସ ାrର

ପ!\ର अଧେର ହସ ଭରିବାେର
ହାେର େକ ଜୀବନ अଧୁରା ସ ପk
ଯୁଗ ଯୁଗ ଧରି ଉେଡ଼ ଯଶ କୀ[
କି ଏ ବା କାମନା ଜୁ ଆେର ମଗk

ଆହାନ ଇ-ପତି! କା ସ"ୂ $ ନି ଃଶୁ' ବି ତରଣ େହତୁ ଡା େଜାତି ପ!ସାଦ ପ*ନାୟକ, ାରା ପ!ତି-ିତ ଓ ପ!କାଶି ତ | Aahwaan.com | 182

ାଦଶ ବଷ, ଏକାଦଶ ସଂଖା, ଡି େସର ୨୦୧୭

Download Magazine from www.aahwaan.com

ଶି zୀକୂଳର ରe େହାରି େର
େଖେଳ ରାଜତiର ସ[ା
ମାନବବାଦର अସହାୟତାର
େଦଖାଏ ତ େକେତ କରୁଣ ଛି ଟା

ପୁରାତନ ଶି z େକାଣାକ ଗାଥା
अବା େହଉ ରାଜାରାଣୀ
अଜlା ଏେଲାରା ଭଗk ଖxଗିରି
ଖଜୁ ରାେହାର କାହାଣୀ

ମନସ ି ଖାଲି େଗୗରବର ଜୟଗାେନ
अତୀତର ଗାଥା अବeର ବଥା
ହୃଦୟ ତ ଛୁଇଁ ପାେରନା କାହାର
ମରମ ପୀଡ଼ାର କଥା

ସମୟର ଏକ ମହାଘ ଦାନ ମଁୁ
ବି ଗ!ହ ଭାଯର
ପାଷାେଣ ଫୁଟିଛି ଶି ଳାପଦC େହାଇ
ରାଜତେi ପ!େଲାଭନର
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ବି ଗ!ହ ତ େକେବ ପାେରନା ପ!କାଶି
େବଦନାର अlରର
ନି ହାଣ ମୂନେର ଗଢ଼ି ଦିଏ ଶି zୀ
ଗୁm ଶୃdାର ତ[ର

େକେବ ାନ ଦି ଏ େଦବାଳୟ ଗେଭ
ବ ଆାଦେନ ଗୁm
େକାଠର େଶୖ ଳେର ବି ଗ!ହ ନି ରୁe
ପ!ତିମା ସେତକି ଉପହସି ତ

ପ!\ରର ରମ ରଚନାର ଫ
ବଣିକ େଯ ନି ଏ ପଣପରି
ଚି େତ!ା[ଳନର ଆକଷଣ ଟାେଣ
ଲୁ କ ଭ!ମର ସରି

ପ!\ର ମମେର ନଗk ନ[କୀର
ଶବଳି ତ େଦହ େକାହ
ବଥାତୁ ର अବା ରd ରେସ େମାେହ
ମଁୁ କାମୁକ ବି ଗ!ହ
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ରାତ!ୀ ଆଉ ଦୁ ଃଖ
ବି ନୟ ମହାପାତ!

ସମୟ ବଦେଳ,
ଦି ନ ଆେସ, ଦି ନ ଯାଏ,
ମାଡି ଆେସ ରାତି! ର अfାର ।
ଡରଲାେଗ,
ରାତି! ର କାଳି अfାରକୁ ।
କି  ପ!ତିଟି ଦି ନର अେl,
ରାତି ତ ଆସି ବ ।
ସୁଖ ପେର ଦୁ ଃଖ,
ଦୁ ଃଖ ପେର ସୁଖ
ଆସି ବ ଇ ଆସି ବ ।
କି ଏ ବା अଟେକଇ େନବ
ସୁଖର ମୂହୁ[ ମାନ,ୁ ।
ରାତି! ର अfାର କି अଟେକଇ ପାେର
ସକାଳର ଦି mୀମାନ ସୂଯ ର ରଥକୁ ?
ଦୁ ଃଖ ତ ରାତି ଟିଏ ପରି ,
େକାଳାହଳମୟ ଦି ନ େଶେଷ
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ରାତି େନଇ ଆେସ,
ଶାlି ର ସେcଶ ।
ରାତି କେହ;
ଭୂ ଲି ଯାअ, ଦି ନର ଆେଲାକକୁ ,
ଦୁ ଇ ଘଡି ବି ଶ!ାମ କର,
ଦୁ ଃଖ ଏକ अବକାଶ ଘଡି ।

ଝଡର ପବନକୁ ଡରନା
ଥେର ମୁଚୁକି ହସି ଦି अ,
ପୁଣି ମଥା େନାଇ अଭିବାଦନ କର,
ଝଡ ବି ଖୁସି, ତୁ େମ ବି ।
ଝଡ ତ अଦି ନିଆ କୁ ଣିଆ
େଯମି ତି ଆସି ଥିବ
େସଇମି ତି ଚାଲି ଯି ବ,
ହଁ କି ଛି ବି ଭ ଦୃ ଶ
अବଶ ଛାଡି ଯି ବ ।
କଣ େହଲା ?
ଭାବି ବାର କଣ अଛି ?
ସବୁ କି ଛି ପୁଣି ଠି କ େହାଇଯି ବ ।
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ରାତି! ପରି , ଦୁ ଃଖ,
ସପk େଦଖି ବାର ସମୟ ।
ରାତି! , ସକାଳର ସେcଶ େନଇଆେସ
ଦୁ ଃଖ ସୁଖର ଆଶା େଦଇଯାଏ,
अେପrା କର,
ସକାଳ ତ ନି ୟ େହବ,
ଦୁ ଃଖ ପେର ସୁଖ ନି ୟ ଆସି ବ ।
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ପୁअମାେନ ବି ଘରଛାଡ଼ି କି ଯାଆlି
ସୁଭାଶି ଷ ମହାରଣା

ତକି ଆ ବି ନା େକେବ ବି େଶାଉ ନଥିେଲ େସମାେନ,
ଥେର ଆସି କି େଦଖ ଏେବ େସମାେନ େକାଉଠି ବି େଶାଇ ଯାଆlି ।
ବହୁତ ନଖରା ଥିଲା େସମାନ, ଖାଇବା ସମୟେର,
ଥେର ଆସି କି େଦଖ ଏେବ େସମାେନ କି ଛି ବି ଖାଇଦି अlି ।
ତା, ଘରକୁ େକହି अଜଣା ଆସି େଲ ବି ରe ହଉଥିେଲ,
ଆଉ ଏେବ େଗାଟିଏ ଘେର ସମେ\ ଚୁ ପ ଚାପ େଶାଇ ଯାଆlି ।

କାହVକି ନା... ପୁअ ମାେନ ବି ଘର ଛାଡି କି ଯାଆlି ..।।

ହଁ ନି ଜ ଘର କଥା ବହୁତ ମେନ ପେଡ,
କି  ପୁରା ଠି କ अଛୁ େବାଲି କହି ଦି अlି ।
ହଁ ପି ଲା େବେଳ ବହୁତ ଜି ଦିଆ ଥିେଲ ସବୁ ,
ଏେବ କି ଛି ଦରକାର ନାହV କହି େବାଲି ଦି अlି ।

अz କି ଛି ପଇସା କେମଇବା ପାଇଁ ଘର ଛାଡ଼ି ବହୁତ ଦୂ ରକୁ ଚାଲି ଯାଆlି ।
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କାହVକି ନା... ପୁअ ମାେନ ବି ଘର ଛାଡି କି ଯାଆlି ..।।

ଘେର ପହpୁ ପହpୁ ଖାଇବା ମି ଳି ଯାଉଥିଲା,
ଏେବ େସମାେନ କି ଛି ବି ନି େଜ ନି େଜ ରାfି ଖାଇ ଦି अlି ।
ଏ ଖାଇବା େର ଟିେକ ବି େସ ସାଦ ନାହV ଭାଇ,
ମଁା ହାତ ରfା ଖାଇବା କଣ େସମାେନ ଆଉ ଖାଇ ପାରlି ?
େଫାନ େର ଟିେକ ମଁା ସହ କଥା େହଇ ଯାଆlି ,
େକେତ କ

େହେଲ ବି କି ଛି ନ କହି ଚୁ ପଚାପ େଶାଇ ଯାଆlି ।

କାହVକି ନା... ପୁअ ମାେନ ବି ଘର ଛାଡି କି ଯାଆlି ..।।

ସାd ସାଥି, ହସ ଖୁସି, େସ କି! େକଟ େଖଳ ପଡି ଆ,
ବାପା ମଁା , ଭଲ ପାଇବା, ସବୁ ପଛେର ଛାଡି ଚାଲି ଯାଆlି ।
େଛାଟିଆ କଥା େର କାcି େଦେଲ ମଁା ବୁ େଝଇ ଦି ଏ,
ଏେବ େକେତ କ

େହେଲ ବି ମନ େର ଲୁ େଚଇ ରଖି ଦି अlି ।

ହଁ ରାତି େର ମେନ ପଡି ଯାଏ ବାପା ମଁା , େସ େଗଲ,
ମନ କୁ ବୁ େଝଇ, ହସି ହସି , ପୁଣି ସକାଳୁ अଫିସ୍ ଚାଲି ଯାଆlି ।

କାହVକି ନା... ପୁअ ମାେନ ବି ଘର ଛାଡି କି ଯାଆlି ..।।
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ଆେର ନା ମ ଆେମ ଏଠି ବହୁତ ଖୁସି େର अଛୁ,
ଏତି କି କହି େଦଇ ଚୁ ପଚାପ ଏକା େକାଉଠି ବସି କାcି ଦି अlି ।
ବାପା ଚାଲ କୁ ଆେଡ ବୁ ଲି ବାକୁ ଯି ବା ବଦଳେର,
"ଘରକୁ େକେବ ଯି ବା େର ସାd" କହି କହି ଥକି ଯାଆlି ।
ଏ କ , ପରି ଶ!ମ ର ଫଳ ମି ଳିବ େର ଭାଇ ମାେନ,
ମେନ ରଖ, ଆମକୁ ନି ଜ େଗାଡ େର ଠି ଆ େହବା େଦଖି,
ଆମ ବାପା ମଁା ବି ବହୁତ ଖୁସି େହଇ ଯାଆlି ।

ପୁअ ମାେନ ବି ଘର ଛାଡି କି ଯାଆlି ...।।
ପୁअ ମାେନ ବି ଘର ଛାଡି କି ଯାଆlି ...।।
ସୁଭାଶି ଷ ମହାରଣା
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ଧରଣୀର ବି ଳାପ
ଜଗୀବନ େସଠୀ

ଶନ
ୂ  ଆଜି ବr େମାର
ଲxିତ େହଲା ମ\କ
ଶତ!ପr େସନାପରି
ଟଳି ଗଲା ବୃ rଗୁଡ଼ିକ

କଳକାରଖାନା, अ*ାଳି କା ଆଦି
ବେr େମା େହଲା ାପନ
ଜ ରାଜି ଗଣ େମା ପାଖରୁ
େହାଇଗେଲ ଆଜି ଉଭାନ
ପୃଥୀ ତାତି ବ, ଧରଣୀ ଫାଟିବ
ମାଡ଼ି ଆସି ଯିବ ସୁନାମୀ
ଯi ମାନବ, ତi ଗୁଡ଼ିକ
େହାଇଯି ବ ସବୁ अକାମୀ

ମନୁ ଷ ପାଇବ ନି ଜ କମଫଳ
ରାrସ ପ!ଳୟ ଆସି ବ
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ସୁcର େକତନ ମାନବ େହତୁ ରୁ
ବି ଲୟ अବଶ େଭାଗିବ

ଚୀନ େନପାଳ ପ!ଳୟେର ଭାଇ
ଭାବି େଲ ପଶଇ ଛନକା
अେନଶେତ ପରା ସୁଜଳା ଓଡ଼ି ଶା
rଣେକ ପଡ଼ି ଥିଲା ଫିକା

କେହ ଇତି ହାସ ପ!କୃତି ତାxବ
ମାଟିକୁ ଫେଟଇ େଦଉଛି
अସଂଖ ପ!ାଣକୁ ନି ମିଷେକ ମାତ!
ସମୁେଦ! ଭେସଇ େନଇଛି 

ସତକ ହୁअେହ ବି ଶବାସୀ
କରି ଚାଲ ବୃ rେରାପଣ
ମାଟି ମା ହସି ବ, ଜଗତ େଦଖିବ
ସୁରrିତ େହବ ଜୀବନ

ଆଆବାଡ଼ି , ଗhାମ
ଭ!ାମଭାଷ : ୮୯୮୪୦୪୯୫୨୧
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ଭାରତମାତା କହୁଛି ଶୁଣ ମାଟିବୀର
ଏମ୍. ବି ଜୟ କୁ ମାର

ଭାରତ ମାତା କହୁଛି ଶୁଣ ମାଟିବୀର
ଶି rିତ ସଂଗଠି ତ େହାଇ ସଂଘଷ କର
ସଂଘଷ କର
େଗହା େଗହାଇ ପୁअ ଝି अ ସବୁ ସମାନ
ତୁ ମ ପାଇଁ ସୁବିଧା ସୁେଯାଗ अଛି ଜାଣ

ଦଳି ତ ଆଦି ବାସୀ ପଛୁଆ ସଂଖାଲଘୁ
ଉଠ ଜାଗ ଉଠ ରାହାର ବାସkା ଶୁଘୁ

ବି ଶର ସବବୃହତ ସଂବି ଧାନ ପି ତା
ଭାରତ ମାଟି ମଁା ରୁପୀ ଆେମଦକର

ଛअ ବି ଗ ମନୀଷୀ ମେ| ଚୀର अମର
ସମ\ଂକୁ େଦଇ ସମାନମାନବାଧି କାର

अଚଳା ପାହାଡ ଗିଳିବାକୁ ଆଁ ଫାରୁଛି
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ଆ[ନାଦ ନୁ େହଁ ପ!ତିବାଦ ମଁା କରୁଛି

ଭୁ ଖା ଭୂ େଗାଳେର ଯାଏ ଭୂ ମିକ" ମାଡି
ଭିrାଥାଳ ଧରାଇ ଭି କ ଫିକଇ ଜୁ ରୀ

अz अz ଭାଗ ଭାଗ େହାଇ ବହୁଜନ
अfକୂେପ ରହି େଭାକ େଶାେଷ କାଟୁ ଦି ନ

ସବ ଦୁ ନୀତି ଜି cାବାଦର ସରକାର
ଚତୁଦି େଗ କଳଂକ ଆତଂକରାତ କା'ର
ଚଳି ବ ନାହି ଚଳି ବ

ନାହି

ମୂଳନୀବାସୀ ଭାରେତ ବି େଦଶୀ ଶାସକ
ଧମ କମ ଈଶର ନଁା େର ବନାଇ େଭକ
ନଚାଉଛି
ନାଚ ମାକରୀ ନାଚ
କୁ ଣା ଖାଏବୁ ନାଚ

ମୂଳନୀବାସୀଂକ ସାଧି ନତା ଆେcାଳନ
ଆହାନ ଇ-ପତି! କା ସ"ୂ $ ନି ଃଶୁ' ବି ତରଣ େହତୁ ଡା େଜାତି ପ!ସାଦ ପ*ନାୟକ, ାରା ପ!ତି-ିତ ଓ ପ!କାଶି ତ | Aahwaan.com | 194

ାଦଶ ବଷ, ଏକାଦଶ ସଂଖା, ଡି େସର ୨୦୧୭

Download Magazine from www.aahwaan.com

ନି ଃଶ ମଣିଷ ଏକ ସର ଉେ[ାଲନ

ଛଳକପେଟ ସାମାଜି କ-अଥେନୖ ତିକ
ଯୁଗ ଯୁଗ ଦାସ କରି ରଖିଛ ଶାସକ

ସାଧି ନ ଭାରତ ପରାଧୀନ ବହୁଜନ!
ନୁ େହଁ

ସାଧି ନ

ନୁ େହଁ ସାଧି ନ

ଜନ ଗଣ ମନ अଧି ନାୟକ ଜୟ େହ
ଭାରତ ଭାଗ -ବି ଧାତା
ମୂଳନୀବାସୀ ଶୁଦ! ବହୁଜନ ଜାଗ େହ
ମୁeି େହବ ସାଧି ନତା
ଜୟ ଭୀମ ଜୟ ମୂଳନୀବାସୀ
ଜୟ ଭାରତ
ଉଠ ଉଠ ହୁअ ଜାଗ!ତ ହୁअ ପ!\ୁତ

ଦଳି ତ ଆଦି ବାସୀ ପଛୁଆ ସଂଖାଲଘୁ
ଜନ ଆେcାଳନ ରା\ାର ବାସkା ଶୁଘୁ
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ଭାରତ ମାତା କହୁଛି ଶୁଣ ରe ବୀର
ଶି rିତ ସଂଗଠି ତ େହାଇ ସଂଘଷ କର
ସଂଘଷ କର

ମାଫ ତ ବି ଜୟ ମହପାତ!
େଡଲଟା କେଲାନୀ ଉ[ରା
େକୗଶଲାଗଗାଂ-02
ଭୁ ବେନଶର
େମା-7978784130
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ବଷା
ଓଁକାର ଦାଶ

ଝି ପ୍ ଝି ପ୍ ବଷାେର
ଶ!ାବଣର ସfାେର
ଗଁାର କାଦୁ अ ରା\ାେର
ଭିଜି ଭିଜି ମଁୁ ଚାଲୁ ଥିଲି
ଛତା ଭୁ ଲି ଆସି ଥିଲି ଘେର୧
େଭଟିଲି ତୁ ମକୁ अଧା ବାଟେର
ଛତାତେଳ ଚାଲୁ ଥିଲ ତୁ େମ ଧି େର ଧି େର
ଚାହଁୁ ଥିଲ େମାେତ କେଣଇ କେଣଇ
କି  ମଁୁ ଚାହଁୁ ଚାହଁୁ େନଉଥିଲ ଆଖି େଫେରଇ୨
ବଷାେର ଭିଜି ଥରୁଥିଲି ମଁୁ ଶୀତେର
ନି -ୁର ପରି ତୁ େମ ଚାଲି ଥିଲ
ଦୟା ନଥିଲା ତୁ ମ ହୃଦୟେର
ତଥାପି େକଜାଣି କାହVକି
ପଡ଼ି ଗଲି ମଁୁ େସ ନି -ୁର ହୃଦୟ େପ!ମେର

ଆହାନ ଇ-ପତି! କା ସ"ୂ $ ନି ଃଶୁ' ବି ତରଣ େହତୁ ଡା େଜାତି ପ!ସାଦ ପ*ନାୟକ, ାରା ପ!ତି-ିତ ଓ ପ!କାଶି ତ | Aahwaan.com | 197

ାଦଶ ବଷ, ଏକାଦଶ ସଂଖା, ଡି େସର ୨୦୧୭

Download Magazine from www.aahwaan.com

ଲrCୀ ପୂଜା (ଜାତି ପ!ଥା)
ସେlାଷ ପ*ନାୟକ

ଜଗତର ପତି

କେଲ ଭିrାବୃ [ି

ନି େଜ ଲrCୀଛଡ଼ା େହାଇ
ମାନି ଥିେଲ ତାତ

ଭାଇ ସେd ସ[

ଜାତି ପ!ଥା େଲାପପାଇଁ

ନି ଜ ଇାମେତ

ରଚି ଥିେଲ ସେତ

ଲୀଳା ଏ ଜଗତ ସାଇଁ
ନାରୀର ସାନ

ରଖି ଜନାନ

ଲrCୀେକାପ ଥିେଲ େବାହି 

ଓଡ଼ି ଆ ସଂୃତି ଏଇ
ଆଜି ର ସମାଜ ଲrCୀ ପଜ
ୂ ାପଜ
ୂ ି
ଜାତି ଟାକୁ ଭୁ ଲୁ ନାହV....

ତି ରିଡ଼ା, େବଗୁନିଆପଡ଼ା ବ କ୍, ଗhାମ
ଇେମଲ୍ : santoshpattnayak80.sp@gmail.com
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ମହାକାଳୀ ବcନା
ପ!ସନk କୁ ମାର ମାଦଳା

ଆୟୁ ବଳ ବୁ |ି ଯଶ

ସି |ି ରି |ି ରୂପ ରସ

ସବୁ ତ ଜନନୀ ତୁ ମ ଆଶି ଷ ଧାରା
ଜନCଦାତ!ୀ ବସୁfରା

ଦୁ ଗତିନାଶି ନୀ ପରା

ତି ନି ରୂେପ ପ!କାଶି ଛ ଜଗତ ସାରା
ମହାକାଳୀ ଖପରହାରା
ଉଶାସ କର ଧରଣୀ କଳୁ ଷ ଭାରା ।।
ଶରତ ପ!ଭାେତ ଉଇଁ

ତୁ ମ ପାଦେରଣୁ ଛୁଇଁ

ବcନା କରlି ମାତ ନି ତି ସବି ତା
ମଧୁର େଶାଭନ ଚାଖି ପ!କୃତି େର ଲାେଖ ଆଖି
କବି ପ!ାେଣ ଜାଗି ଉେଠ ଗୀତି କବି ତା
 ି ଣୀ ସମ ସ!ବିତା
ନି ଝର
େକାଟି ଜନ ମେନାହାରୀ ଭାେବ ଦ! ବି ତା ।।
ଦୁ ଇ ପାେଶ ଧନ ାନ

ପାଇଛlି ଦି ବ ାନ

ସ ାମୀ, ସାେନ rେଣ ଲି ତା େହଉ
ପରି ଜନ, ଗହେଣ

ସବଂସହା ଶeି ପେଣ

ପରି ହରି ଉଗ! ରୂପ କଲାଣ େଦଉ
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ରeବୀଜ ଦୂ ଷଣ େକଉଁ
ସମଥ ମା' ନି ମିଷେକ ପ!ାଣ ତା' େନଉ ।।
ାନର ଦୀପକ ଜାଳି

ଆସି अଛ ମହାକାଳୀ

अାନ ରୂପକ ତମ ସଂହାର କରି
ମାତୃ ଜାତି ଉ|ାରେଣ

ବି ନତି ତୁ  ଚରେଣ

ରାrସ ପ!କୃତି ଜନ ମାନସୁ ହରି
ଗେଭ କନାଭୃ ଣକୁ ଧରି
ନାରୀ ଗରି ମା ମହୀେର ଦି अ େଗା ଭରି ।।
ପକାअ ମା' ଶୁଭ ଦୃ ି

अମୃତମୟୀ ଏ ସୃ ି

ସୁଜଳା ସୁଫଳା ଥାଉ ଧରଣୀ ତନୁ
ପ!ତେr େସ ଦି ବରୂପ

अlରର ପଜ
ୂ
ୂ ାଧପ

ଭeିରେସ ଥାଉ ସଦା ନଯାଉ ମନୁ
ବସୁଧା କୁ ଟୁ  ଏ ବନୁ
ଜୀବହତା ନ କରୁ େକ ଉଠାଇ ଧନୁ ।।
େଦଶର ସୀମାେl अରି

अନାଇଛି ଶ ଧରି

ଜାଗୃତ अଛlି େମାର େସୖ ନିକ ଭାଇ
ପ!ହରଣ ବଜ! କରି େଶୗଯକୁ ମା' େଦବ ଭରି
ରrା କରୁଥିବ ନି େଜ ଆଗେର ଥାଇ
ପ!ଚx ଦପେର େଗା ଧାଇଁ
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ନି ମିଷେକ ରଣାdେନ ଉ|ାର ଯାଇ|
अାନ ତମ ନାଶି ନୀ

ମାତା ଶ,ରୀ ତାରି ଣୀ

ତୁ  ପୟର ରଜର ପାଇ ପରଶ
ସବ ଦୁ ଃଖ ବି ନାଶି ନୀ

ଜୀବନ ଶeିଦାୟି ନୀ

ସlାନ ସlତି ଆେ ଚି େ[ ହରଷ
ବାଲ ମମତା ସରସ
କୃ ପାଦାେନ ଆସୁଥାअ ପ!ତି ବରଷ ।।

ଘର ନଂ - ଏଫ୍ / ୧୩ , େସµର - ୪
ରାଉରେକଲା - ୭୬୯୦୦୨
ଦୂ ରଭାଷ - ୭୯୭୮୧୯୨୨୨୭
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अବଳା କି ସବଳା
ସୁସC ି ତା ମହାପାତ!

େକବଳ ନାରାବାଜି େର
ନାରୀ ସାଜି ଛି ସବଳା
ସଶeିକରଣ अଭିଯାନପେର
ନାଆଁକୁ ଶeିଶାଳୀ ଆଜି ମହି ଳା
କାଗଜ କଲମ, ଦ\ାେବଜରୁ ବାହାରି
ବା\ବେର େଦଖିେଲ କି 
ସବୁ କି ଛି ଭିନk ,
କ¨ା ଝ¨ା ରହି ତ ଚି ତ!ାୟି ତ ପୃଥିବୀ ନୁ େହଁ
ବରଂ ଦୁ ଃଖ, େଶାକ, ବି ବାଦ ବି ଜଡ଼ି ତ
ବି ଚିତ! ବି ଶ ପରି
अସରପାଟିଏ େଦଖିେଦେଲ ଯି ଏ
ଚି °ାର କରି ଉେଠ,
କାହାର ନାଲି ଆଖି ନ େଦଖୁଣୁ ଯା’ର
ଆଖିରୁ अଶ! ଛୁେଟ,
ଏକା ଏକା ଭୟକେର
अfକାେର ତiୀ ଥେର
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ନି ଯ ାତନା ସେହ ନି ରବେର
ପ!ତିବାଦ ବି କେରନା େକଉଁଥିେର, ତଥାପି
ନାରୀର अନନାମ अବଳା କହି େଲ
ଏଠି ବାକବାଣ ଫୁେଟ, ଶା ଛୁେଟ
ଏଣୁ, ନାରୀ अବଳା କି ସବଳା
अହରହ c ମନେର ପ!ଶk ଉେଠ
େଯେବ ନାରୀ ଓରଫ ସବଳାର ସଂା େଖାେଜ
ମି ଛ କେହ अଭିଧାନ
ମି ଛ କହlି ରାଜେନତା, ମiୀ ପ!ଶାସନ
ନି କ ସତ ଓ କzିତ ତଥର
ତଫାତକୁ ତଜମା କରୁ କରୁ
ଆପଣାର ସଂା ହେଜ
ବା\ବେର ନାରୀ अବଳା େବାଲି
ହୃଦେବାଧ େହଉ େହଉ ପୁଣି
‘ନାରୀ अବଳା ନୁ େହଁ ସବଳା’ର
ନାରା ବାେଜ

ରାଉରେକଲା, ଓଡ଼ି ଶା
ଭ!ାମଭାଷ : ୯୪୩୭୫୦୩୧୩୮
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ଗୁରୁ
ହି ମାଂଶୁ େଶଖର ବାରିକ

ସଂସାର ସାଗେର

ଭାସି ଯାଏ ମୁହV

ନ ପାଏ କୂଳ କି ନାରା
अାନ अfାର

ଚାରି ଆଡୁ ମାେଡ

େଦଖି େମାେତ अସହାରା II
ଆସ େମାର ଗୁରୁ

କୃ ପା କzତରୁ

େମା ଜୀବନ ତରୀ ଧର
ଜୀବନ ଆକାେଶ

ଉଳିତ େହଉ

अମୀୟ ାନ ଝ,ାର II
ତୁ େମ अଟ ବ! ହCା

ତୁ େମ अଟ ବି qୁ

ତୁ େମ अଟ ମେହଶର
ସୃ ି ିତି ଆଉ

ପ!ଳୟ ସରୂପ

अଣାକାର ନି ରାକାର II
ତୁ ମର ମୂରତି

ସଦା ହୃେଦ ଚି lି
ବରି- अଡ଼ି ଟ अଧି କାରୀ

ପଜ
ୂ ି ବି ତବ ଚରଣ
ତବ ମୂଖ ବାଣୀ

ମହାମi େମାର

ତବ କୃ ପା ଉ|ାରଣ II

କ ାଟର ନଂ : ଟାଇପ୍ ୩ - ୨୦୧, ନୂ ଆ ଏଜି କେଲାନୀ
ନୟାପଲ ୀ, ଭୁ ବେନଶ ର - ୭୫୧୦୧୨, ଓଡ଼ି ଶା
ଭ! ାମଭାଷ : ୯୯୩୭୧୨୫୮୨୪ / ୯୪୩୭୩୮୧୭୦୧
ଇେମଲ୍ : hsbarik1970@gmail.com
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ଥେର ଭାବି େଦଖ ତ
अନୁ ସୂୟା ମି ଶ!

ପାଦ ତୁ ମ अପାରଗ ଆଜି
ଧାଇଁ ଯାଇପାେରନି େସ
अfକାରର ବୁ କୁ ଚି ରି େଯେବ
ନି ଭୟାର ଭୟା[ ଚି °ାର ଶୁେଭ

अସମଥ ହାତ ଦୁ ଇ
େତାଳି ଧରି ପାେର ନାହV
अବେହଳାର अଜଣା ଗଳି େର
ନି ଃଶେର ଟଳି ପେଡ଼ େଯେବ
ବାଲର ମୂ[ମl ବି ବଶ ବା|କ

ଆଖି ବି ପାେରନି େଦଖି
ସବୁ ଜି ମାର େକାଳଛାଡ଼ି
ସୁକୁମାର କଳି ଟିଏ େଯ
ାେର ାେର ଖାଦର ସfାନ କେର
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ନା ବeିଗତ ପ!ଗତି ର ପେଥ
ଦୁ ନୀତି ବି ରୁ|େର ତୁ େମ ମୁହଁ େଖାଲି ପାର,
ନା rଣିକ ଆନcର ଖସଡ଼ା ରା\ାେର
अଭିତାର ସ ରଟିକୁ େକେବ ଶୁଣିପାର,
ଦପତ ତୁ ମ ମଥା ବି
ନଇଁ ଯାଇପାେର ନାହV
ଗୁରୁ, ଗୁରୁଜନ ପାେଦ
େସkହ ଆଉ ସାନର ଆhୁ ଳିଟିଏ େନଇ

କହି ଲ, କାହVକି ଏ ସବାd अrମତା?
ଭିନk rମ ତ ନୁ ହଁ ତୁ େମ ଭାଗର କ[ୃ କ,
କାହV େତେବ अଥବ ତୁ ମ ମାନସି କତା?
କାହVକି ବା ମାନବି କତାର ମୂଲେବାଧ
ସ ାଥର ଶି କୁଳୀେର ବfା?
ସମାଜ ବି ସcୀହାନ ଆଜି ,
କି ପରି େସ ବଢ଼ି ବ ଆଗକୁ
ତୁ ମ ପାେଦ ପାଦ ତାର ଥାପି !

େହ େଦଶର ଭବି ଷ,
ଥେର ଖାଲି ଭାବି େଦଖ ତ!!!
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ଭଲପାଏ ଆଉ ପଚାରନି
ଡଃ ସତନାରାୟଣ ମି ଶ!

େମା ଭିତେର अେନକ अସମାହି ତ ପ!ଶk
େଖାଜି େଖାଜି ଉ[ର ମି େଳନିୁ
ତୁ େମ କୁ ହ ନୀରବି ଯାअ ସବୁ କଥା ପଚାରନି ।
अେନକ ସପkର େସୗଧ ଗଢି େତାେଳ
କି ଏ ରେହ କି ଏ ଭାdଯାଏ
ରାତି ସେର ସପନ ବି
ତୁ େମ କୁ ହ ବା\ବତା ନି ରାଟ ସତ
ରାତି ନାହV ସପନ େଦଖନି ।
େମା ଭିତର ଦାନବତା ମଁୁ ଜାେଣ, ମଁୁ ଚି େହk
ତୁ େମବି ତ ଜାଣ
ମନା କର,େକେଭବି ମାନନି , କୁ ହ ତୁ େମ େମା ପାଇଁ ଈଶର,
େମା ରାଣ ତୁ ମ ଆସୁରିକ କାହାଣୀକୁ ବାହାେର ଗପନି ।
େମା ଭିତର ବି େରାଧାଭାସ,ମଁୁ ବି ତ ପାେରନି
ତୁ େମ ତ ଆପେଣଇ ନି अ େକଜାଣି,େକମିତି କୁ ହ
ତୁ େମ କୁ ହ, ମଁୁ ତୁ ମକୁ ଭଲ ପାଏ ଆଉ ପଚାରନି ।
(ସି -୮୬ଲି dରାଜ ବି ହାର,ଭୁ ବେନଶର-୨୦, େମା-୯୯୩୮୧୬୭୩୩୧)
ଆହାନ ଇ-ପତି! କା ସ"ୂ $ ନି ଃଶୁ' ବି ତରଣ େହତୁ ଡା େଜାତି ପ!ସାଦ ପ*ନାୟକ, ାରା ପ!ତି-ିତ ଓ ପ!କାଶି ତ | Aahwaan.com | 207

ାଦଶ ବଷ, ଏକାଦଶ ସଂଖା, ଡି େସର ୨୦୧୭

Download Magazine from www.aahwaan.com

ଓଡ଼ି ଆ ଭାଷା େମା େକେଡ଼ ସୁcର
ଜି େତc! କୁ ମାର କହଁ ର

ଓଡ଼ି ଆ ଭାଷା େମା େକେଡ଼ ସୁcର
ନାହV େକ ତା ସରି ,
ଓଡ଼ି ଶା ଭୂ ମିେର ଜନମ ସେତ
ଛାତି ଗରେବ ଉେଠ ପୁରି

ଇଂେରଜୀ ଶାସନ କାଳୁ
ଆଜି ବି ପେଦ ଆମ ଭାଷା,
ପଡ଼ି ଯିବ କି ପ$
ୂ  େଛଦ
ଭାବି େଲ ଲାଗଇ ବଥା

ବୀର ପୁରୁଷ େଯ ମଧୁବାବୁ ପରି
ଲଢ଼ି ଗେଲ ଏ ଭାଷା ପାଇଁ,
ତା, ପେର ପରା ଆମ ହାେତ ସବୁ
ପଛଘୁpା େଦବା ନାହV

ଓଡ଼ି ଆ ଭାଷା େମା େକେଡ଼...
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ବୀର ଭୂ ମିର ବୀର ସlାନ ଆେମ
ଲଢୁ ଥିବା େଶଷ ନି ଃଶାସ ଯାଏଁ,
ଗଢ଼ି ବା ଆମ ଓଡ଼ି ଆ ଭାଷାକୁ
େଶ!- ଭାଷା େହବ ଯାଏଁ

ମଁୁ ଓଡ଼ି ଆ େମା ଭାଷା ଓଡ଼ି ଆ
ଗରେବ କହି ବା େଯେବ,
ପୁନଃଜୀବି ତ େହାଇ ଉଠି ବ
େମା ଓଡ଼ି ଆ ଭାଷା େତେବ
ଓଡ଼ି ଆ ଭାଷା େମା େକେଡ଼...

କଲାଡ଼ି , ଫୁଲବାଣୀ, ଓଡ଼ି ଶା
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କହି ବାପାଇଁ ତ ହୃଦୟର କଥା
େଜାତି ରାଦି ତ ପୁଝାରୀ

କହି ବା ପାଇଁ ହୃଦୟର କଥା
ଯାଇଥିଲି ଯାଇଥିଲି
େଦବାପାଇଁ େପ!ମର ବାରତା
ଯାଇଥିଲି ଯାଇଥିଲି
ସାମଥ େମାହର ସ ାଥପର େହାଇ
ଗଲାଚାଲି ଗଲାଚାଲି 

ଆନc ଆଶାର ପଡ଼ି ଲା ଛି ଟିକି
ପ!ଫୁଲ ପ!ାସାଦ ନୟନେର େଦଖି
ଭାବନା ସୀମାେର ଗଲି ମଁୁ अଟକି
କzିତ ଶକୁ अସାବଧାନ୍ େହଇ
ଭୁ ଲି ଗଲି ଭୁ ଲି ଗଲି 

ବି ରହ ବି େଦ! ାହୀ ଧମକ୍ େଦଇଛି
अସହ ଦୁ ଶା େକଉଁ େକାେଣ ଲୁ ଚି
ସମୟ ସତକ ପାଣି େଦଲା ଛି pି
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ଭୟକୁ ଆଶ!ୟ େଦଇ େମା ମନେର
ଭୁ ଲ କଲି ଭୁ ଲକଲି 

କୁ ଲି ଗଁା, ବଡ଼ମେହଶର, ଖଡ଼ି ଆଳ
ନୂ ଆପଡ଼ା ଜି ଲା, ଓଡ଼ି ଶା
ଭ!ାମଭାଷ : ୯୯୩୭୧୫୩୦୦୩
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ମହ୍ ମହ୍ େତାର୍ ଗୁନ୍
ଆଶୁେତାଷ େମେହର

ଗୁନ୍ ପରତି ଭା େତାର ଠାେନ୍ ଯାହା
େହଟା ଭଗବାନ୍ େଦନି
ମହାପୁରୁ ପେର େଦଇଛନ୍ େତାେତ
ପି ଛଲା କରମ୍ ଜାନି ।
ନୁ େଖା କାମ୍ କରି ପାଏସୁ ଯାହା ବି
ମାନ୍ ସନମାନ୍ େଯେତ୍
ମୁନୁଷ୍ ସମାଜ୍ ଆଦେର୍ େଦସି େଯ
ଗୁଣ୍ ଗଉରବ୍ ତେତ୍ ।
ଖାଲି ଯାହା େତାର୍ କମାଇ କରନି
ପରତାପ୍ ମନମାନି
ଘମx ଘୁମରା ନି ଜ୍ ବଡପନ୍
ମୁଇଁ ଏକା ମହା ାନି !!
ଏତକି ଛାଡି େଦ୍ େଦଖବୁ ତୁ ଇ୍ ଗା
ସଂସାର୍ କରବୁ ଜଏ୍
ମହମହ୍ େତାର ଗୁନ ମହକି ବା
ମରନ୍ ଜି ତବୁ ତଏ୍ ।।
* ଇେନ ସରଲା୍ *
୫୪,ଆୟପଲ ୀ କି ଟଛକ,ପଟିଆ
ଭୂ ବେନଶର ୭୫୧୦୨୪, ଦୂ ରଭାଷ ୯୪୩୭୦୮୫୩୯୬
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କହି େଦତୁ ରାମ୍ ରାମ୍
ତପନ ଦୀrିତ

ରାତି ଏ ଆୟୁଷ େଦବି
ଛୁଇଁ େଦଖ୍ ଥେର
ସାରା ରାତି ସପନକୁ
କରି େଦବି େତାରି ନଁା େର,
ଦୀପ ଟିଏ ଜାଳି େଦଖ୍
ହୃଦୟ େବଦୀ େର
େତା ନାମକୁ େଲଖିେଦବି
ସାରା ଶତାୀେର,
ମରଣ ବୀଣାେର େଦଇ
ଜନCର ଝ,ାର...…
ଜରା େଦେହ ଆଣିେଦବି
େଯୗବନ ଜୁ ଆର,
ରାତି ଟା େହଲାଣି େବଶୀ
ଚାହV େଦଖ୍
ଆକାଶରୁ ....ଲhା ତାରା ଖେସ.....
କହି େଦ ତୁ ରାମ୍ ରାମ୍
ଆଜି ର ଆୟୁେଷ ।।
ନାଶି େକଶର, କାକଟପୁର, ପୁରୀ ଦୂ ରଭାଷ:୯୫୩୭୪୦୦୭୪୪
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ମରୁଡ଼ି
ଏମ୍. ବି ଜୟ କୁ ମାର

ମାଏଟ୍ ଗଲାନ ଫାଟି ଫାଟି
ଶୁଖା ଖଡ଼ ଖଡ଼ େହଇ ମାଟି
େrତ ଜମି ନ ଫାଇଲାନ ଆଁ
ନା ଗଁଜ ନାଇ ବରଷାର ନା
ଡୁ ଲି ଭିତେର କାଇ
ପାଏନ ବୁ ନ୍େଦ ନାଇ
ଉପରେକ ଆଁ କରି
ଆଏଖ ଜି ହିଗଲା ନୁ ରି

ପାଏନେକ ଆମର ଆସରା
ଝରି-ସରାବନ ଟାଏଁ ଟାଏଁ ଖରା
କାଏଁ ଦଶା ଇଟା କଲା
କରମ ଫଟା କପାଲ୍ େହଲା
ମନୁ ଷମରା ଯମ ମରଡ଼ି
ଚାଷୀ କାcୁ େଛ ଗରଡ଼ି ଗରଡ଼ି
ଚାଷ୍େକ େଦଖି ମଁୁ େଡ ହାତ୍ େଦଇ
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େଭାଛଡ଼ା େଗାଲେଗାଲା େହାଇ
ଧାନ୍ ମରୁେଛ ଭତକି ଭତକି
ଚି ଗିରି ଜାଗୁର ଛତି କି ଛତି କି
ସଭୁ ଶୁଖା ଖଡ଼ ଖଡ଼ା ଘାସ
ଜୀବନ କରତି େହସି େଦଖି ଲଁାସ

ଗାଏ ବଳଦ େଛଳେମଁଡ଼ା
ଚରୁଛନ ଗୁହୁଡ଼ା ଗୁହୁଡ଼ା
ଆଏଟ୍ ମାଲ ଭଟା ବାହାଲ
େଗାଚର ପଡ଼ି ଆ କଲା କାଲ
ଆେଲା ମକାର ପୃିେନଲା
ବୁ ଢ଼ାବୁ ଢ଼ୀ େଯେତ ଛୁଆପି ଲା
ବି ଡ଼ିଓ ବାବୁ
େଦଖ୍େବ ଆଉନ
ଆଏଖ ଚି ରି ଚି ରି
େଯ େସାର୍ ପାଏେବ
ଫାଟିେଛ େକ ନାଇ
ଆମର ହାତ ହଁ ାଣି
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ଆଁ ଫାରି େଛ କି ନାଇ
ମାଏଟ୍ ଫାଟି ଫାଟି
ମାଆଡ଼ି େଦଖୁନ୍ େଗାଡ଼
ଯାଉେଛ କି ନାଇ ଢୁ କି
ଧାନଗଛ ଯଦରି अେଛ େଖେଦ
ମରଡ଼ି ନାଇ େହବାର ସେତ
ପାଏନ ନାଇ େହଲା କି
ଭଇଁ ଢାଲି େଦଲା

ଫି ବର ମକାର କଲା
େକଜାର େକେଭ ନାଇ ଖୁଲଲା
େଜନି କୁ ଆଁର ପାଏନ ବୁ ହି ବୁ ହି
ଫୁଲଗଛ ନାଇ ପାରନି ଜି ଆଇଁ
ପାଏନ ରେଚ ନାଇ ସୁଖଲା କୁ ଆଁ
େଲାକ ଗୁେଟ ନାଇ ସୁନସାନ ଗଁା
େଯେତ ଥିଲା କଁସାର
ଗରି ଆ ଖୁରି-ଗିନା
ମହାଜନେକ େଦଇ
ସଭୁ ଗହନା
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େରଳ ବସି ଗେଲନ ସଭୁ
କି ଏ ଇଟା ଭାଟି
କି ଏ ଦାଦନ ଖଟି
ଚଉଳ ନାଇ ପେସ
ଫିଇଜାେକ ଧରି ଭୁ କ୍ ଆେସଁ
ଗଲା ବୁ ଧବାର ଦି େନ
ମର ବୁ ପରୀ ଆହା
ଭୁ କ ଉପାସେନ
ଆହାର ନାଇ ବଲି
अନାହାରେନ ଗଲା ମରି
ଟଁକା କଉଁଡ଼ି ହାେତ ନାଇ
କି ଯାଇ େନଇ ପାରୁେଛ କାଇ
ଇ ଜନମ ଛୁଆର ଲାଗି
rୀର ଟିେକ େଦମି ବଲି
ବଲୁ େଛ ଭିକ ମାଗି

ନାଇ ମି ଲେଲ କି ଛି
ଛୁଆ ବି କିେଦମି
ମହଁ ରା ଟିେକ ଆନି
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ପି ଇ ମରି ଯିମି

ମର ଏକଲାର କଥା
ନାଇ େସ ଇଟା
ଇ ଗଁାର କଥା ସଭୁ
ସୁଖା ଏରି ଆର ଭୁ କା େଲାକ
ହାଜା ଧୁକା ଖାଇ
ବଜVଛୁ ଖାଇ େଭାକ
ବି ଡ଼ିଓ ବାବୁ

େରମxା, ସଇଁତଲା, ବଲାdୀର
ଓଡ଼ି ଶା
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ଶୀତ
କାହkଚରଣ ସାହୁ

କେଲ କେଲ ମାଡ଼ି ଆସୁେଛ ଶୀତ୍
ଥେରଇ େଦଲାନ ମୁନୁଷ୍ ଲୁ କର୍ ଛାତି
ସହି େନଇ ହଉେଛ କି ,
ରହି ନାଇ ହଉେଛ
ବଢୁ େଛ ଦି ନ୍େକ ଦି ନ୍ ଶୀତ୍ 
ଛି ନା ଲାଗୁେଛ ଗାଆଁ ଖୁଏଲ୍
ନାଇନ୍ ଆରୁ ଗହଲ୍ ଚହଲ୍
ଯାହାେକ େଦଖ୍ବ େଯନ...
େହଇଛନ୍ अତଁରା ଜାଲି ଠୁ ଲ
ଶାଶୁର ଡେର ନୂ ଆ ଭୁ ଆେସନ୍
ଉଠ୍ସି ସକାଲୁ ଜଲଦି
ଧରି କରି ସାବୁ ନ୍ େତଲ୍ ହଲ୍ଦୀ
ନନଦ୍ ସେd ବf୍େକ ଯାଏସି ଗାଧି 
ବfର୍ ପାଏନ୍ ଝଲ୍ ମଲ୍
େଦଖିକରି ଛାତି କଲା ଚଲ୍
ଡରର୍ ମାେଡ଼ ଲାଜି ଲାଜି ଗାଧୁେଛ
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ଦି ହିଟା ତା’ର ପତର ବାଗିର୍ ଥରୁେଛ
ଭାବୁ ଥିସି ମେନ ମେନ,
କାଏଁଟା ଇଟା େହଲା
ବାପ୍ଘେର ଥିେଲ ଗାଧୁଥିତା
ନନି ଆମର ଉପର୍ େବଲା
ସକାଲୁ ଥିପୁେଛ ଥପ୍ ଥପ୍
ଓସ୍ କାକର୍ ଗଛୁ ଁ
େବଲ୍ ଉଦି କରି ଉକି ଆ େହେଲ
ଶୀତର୍ ଡେର ନାଇ ଲାଗୁେଛ
ଖଟୁ ଉଠ୍ ବାଗୁର୍ 

+୩ େଶଷବଷ ବି ାନ ଛାତ!
ଡି ଗ!ୀ କେଲଜ, ମ.ରାମପୁର
କଳାହାxି, ଓଡ଼ି ଶା
ଭ!ାମଭାଷ : ୯୫୫୬୮୨୨୪୪୭
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ଲdଳମୂନ
ବଲବl ସାହୁ (ବବଲୁ )

ହ...ହ....
େଗାଟ...େଗାଟ...
ଏମି ତି କି ଛି ଶ ସାଥୀେର
କାଳି ଆ କସରା ଆେଗ ଆେଗ
ଚାଷୀ ଭାଇ ପେଛ ପେଛ
ତା' ମଝି େର ଲdଳ ମୁନ
େଯଉଁ ମୁନେର ନି |ାରି ତ େହଉଛି
ତା'ପରି ବାରର ଚାରି କପାଳର ଭାଗେରଖା।
େଯଉଁ ମୁନ ମାଟି ମାଆର ବrକୁ ଚି ରି
ଭିତର୍ ମାଟିର ଉଷkତା ଓ ଉପର ମାଟିର ଶୀତଲତା ମଧେର
କରାଉଛି ଶୀତଳ ଯୁ| ,
ପ!\ୁତ କରୁଛି ମାଆ ପାଇଁ ସବୁ ଜ ପାଟଶାଢ଼ୀ ।
େସହି ମୁନକୁ େକହି ବି ପାରି େବନି अଟକାଇ
ପାରି ବନି ପ!କୃତି
ପାରି ବନି ଏ ବି ଶାଳ ମଣିଷ ଜାତି
ନା ପାରି ବ अଟକାଇ ,ଗ!ୀଷCର ତାତି
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ନା ପାରି ବ ,ବଷାର ଘଡଘଡି ବି ଜୁଳି ଶeି
ନା ପାରି ବ , ଶୀତର କାକର ରାତି ।
ଏ ମୁନ ଏମି ତି ଚାଲୁ ଥିବ
अବାହତ ଓ अନବରତ ଭାେବ
ସୁଖେର ବି ଦୁ ଃଖେର ବି
ହସେର ବି କାcେର ବି
ଭାବେର ବି अଭାବେର ବି
େଯୗବନେର ବି ବୃ |େର ବି
ଏପରି କି ସମାଜ ସdେର େହଉକି ନି ସdେର ବି ।
ଏ ମୁନ ଏମି ତି ଚାଲୁ ଥିବ
େଦଉଥିବ ସଭି ,ୁ , ସବୁ କି ଛି
ଶରୀରେର ଚଦର ଠାରୁ ଉଦରେର ଆହାର ପଯl ,
େଯ ପଯl ଲr ଲr େଭାକି ଲା େପଟ
ଉେଭଇ ନ ଯି ବ ,
ପ!ତି େପଟେର ଦାନା ପଡି ବ,ପ!ତି ମୁଖେର ହସ
ଏ ମୁନ େକେବ ଥକି ବନି େକେବ
ତା'ସହ େକହି ବି ଥକି େବନି
ନା ଥକି ଯିେବ କାଳି ଆ କସରା
ନା ଥକି ଯିେବ ଚଷା ଭାଇ
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ନା ଥକି ବ ନି େଜ(ଲdଳ ମୁନ)
ବରଂ ଚc! ସୂଯ ଥକି ଯିେବ...ହାରି ଯିେବ
କି  ଏ ମୁନ ଥକି ବନି ...ହାରି ବନି ...
ଦି ନ ଆସି ବ େସ ଜି ତିବ...।

ଭୂ ଷଲାଡ, ସି େfେକଲା, ବଲାdୀର
ଦୂ ରଭାଷ-9078105234
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କଇଁ
ଶୁଭକାl ସାହୁ

ଉଆଁସ ଗଲାଣି ନେଭ ଦି ତୀୟାର ଜହk,
େହଉ ବି अ{

ଢାେଳ ଶୀତଳ କି ରଣ।

ଶନ
ୂ ତାରୁ ଶଶି ,ର अିତ ବି କାେଶ,
େଦଖି ତାେର ପି!ୟତମା କଇଁ େଦଖ ହେସ।
ଲାଜର ଓଢ଼ଣି ଆଜି ମୁଖୁ ଟାଣି େନଇ,
ଉ°£ାେର ଦି ନ ଗେଣ େକେବ େଯ ପୁେନଇଁ।
अ|ଚc! େବାଲି ସି ଏ अ| ପ!Ëୁଟିତା,
ପ$
ୂ  ମା ଶଶା, େଦେବ ତା'େଦେହ ପ$
ୂ  ତା।
ଏେକ େଦଖ ଧରିତ!ୀେର ଆେରକ अେର,
ଦୂ ରତା ବଢ଼ି ନି େପ!େମ ଥିେଲ ବହୁଦୂ େର।
ଲାଜୁ କି ରାଣୀ େସ କଇଁ ହସଇ ମୁରୁକି ,
ନୀଳାକାେଶ ନି ଶାକର ଖୁସି ତା'େର େଦଖି।
अନାବି ଳ ଆକଷେଣ େଦହାତୀତ େପ!ମ,
ଶି ଖ ଆଉ ନପଡି େସ ବ\ୁବାଦୀ େପ!େମ।

ଭ!ାମଭାଷ : ୯୮୬୧୭୩୨୨୫୬
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ନବବଷ  ଆସୁଛି େବାଲି
ସୁଦାମ େଗୗଡ଼

ନବ ବଷ ଆସୁଛି େବାଲି ମନ ହୁଏ େମାର ଖୁସି ।
ଠାକୁ ର, ପାେଖ ପ!ାଥନା କେରମଁୁ ସକାଳ ରୁ ସh ବସି ॥
ବି ତି ଯାଇଥିବା ଦି ନ ଗୁଡ଼ିକୁ ମେନ ପକାଏ ନି ତି ।
ଆଗକୁ ଆସୁଛି ନବବଷ େବାଲି ଦି ନ ଗଣି ଗଣି ପାହି ଯାଏ େମାର ରାତି ॥
ଗତ ବଷ ଭଲି ନବବଷ ଖୁସିେର ଯାଉବି ତି।
ଦୁ

େହବି ନାହV େବାଲି ସଦାକେର ମଁୁ ବି ନତି ॥

ବାପା ମାଆ େମାର ଠାକୁ ର, ପରି ଜନk େଦଇଛlି ମେତ ।
ତା,ରି େକାଳେର ପୁअଜନk େହଇ ଦୂ ନୀଆ େଦଖୁଛି େକେତ ॥
ନବ ବଷର ପ!ଥମ ମୁxିଆ ମାଆ ବାପା,ୁ ମାେର ।
ମାଆ ବାପା, ଆଶବାଦ୍ େଯାଗୁ େଯେକୗଣସି କାମେର ସଫଳ େହଇ ମଁୁ ପାେର ॥
ଦୁ ଃଖ ସୁଖତ ନି ତି ଦି ନଆ ତାନୁ େହଁ କି ହସି ବା ନାହV ।
େଯେତ ଦୁ ଃେଖ ଥିେଲ ନବ ବଷଦିନ ହସି େଦବା ଦୁ ଃଖକୁ ସହି ॥
ପ!ଥମ ମାସର ପ!ଥମ ଦି ନ ଖୁସିେର କଟୁ ସବୁ ଦି ନ ।
ସମ\ ସାd,ୁ ଜଣାଇେଦବି ନବବଷର अଭିନcନ ॥
ଚଲାପଥ ତା, ସୁକୁମଳେହଉ ଜୀବନ ତା, ହସ ଖୁସିେର ବି ତୁ ।
ଏତି କି କାମନା କରୁଛି ମଁୁ ସଦା ସବଦା ଖୁସି ତା, ପାେଖ ଥାଉ ॥
ବୁ ଡ଼ାବାହାଲ ଜି : ସୁcରଗଡ଼ ଭ!ାମଭାଷ : ୮୭୬୨୩୯୦୦୭୩
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େସଇ କଥା
अରବି c ଆଚାଯ

ତୁ ମକୁ ମଁୁ
ପାରୁନାହV କହି
େସଇ କଥା ,
ଯାହା ଶୁଣି
ତୁ େମ େବାେଧ
ପାଇବନି ଭଲ
ଆଉ େମାେତ,
କି  ନ କହି
ପାେରନାହV ରହି

ଶୁଣି ଜମା ରାଗିବନି

କହି େଦବି କହି େଦବି

ଭୁ ଲି ଯିବ େମାେତ

େବାଲି େକେବଠୁ ଭାବୁ ଚି

ନୂ ଆ ସାଥିେହବାପାଇଁ

କି  ଏପଯl

ଆସି ବ ୨୦୧୮

ପାରି ଲିନି କହି ।

ମଁୁ ଚାଲି ଲି
ତୁ ମ ସବୁ ସC ~ତିବହନ କରି
ବି ଦାୟ ବfୁ
(ମଁୁ ୨୦୧୭ କହୁଥିଲି)
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अତୀତ
ମଧୁସC ି ତା ପ*ନାୟକ

େବେଳ େବେଳ ଇଛାହୁଏ େଫରି ଯିବାକୁ େସଇ अତୀତର ଦି ନକୁ
ଜାଣିଛି େସ ଦି ନସବୁ ଆଉ େକେବ ଆସି ବନି େଫରି
ପ!କୃତି ର ନି ୟମେର ସମେ\ େଯ ବfା
କି ଛି ପାଇ କି ଛି ହେରଇବା ସମ\, ପାଇଁ େଲଖା
ସମୟ ସୁअେର ପଡ଼ି ଥିବା ବାଧାବି ଘkପାେଶ
ସଦା ବfା ପଡ଼ି ଥାଏ ଏ ମଣିଷ ଜୀବନ
େଦାେଦାପାp अବାେର କି ଛିrଣ ଠି ଆ େହାଇ
ବ[ମାନର ହାତଧରି ଆଗକୁ ପାଦ ଥାପି ଲା େବେଳ
ଧେସଇ ପଶି ଆେସ ‘अତୀତ’ ସବୁ ବାଡ଼ବf ଭାdି
अତୀତ... େସ ତ େହାଇଗଲାଣି ଗତ
େହେଲ ପାଇେଲ ଟିକିଏ େବଳ
ଏ ଜୀବେନ ପଶି ଆେସ ନ େଦଇ ସମୟ
େବେଳ େବେଳ ଭଲଲାେଗ ତାର ଏପରି अନଧି କାର ପ!େବଶ
ଏକାlେର ବସି ପୁରୁଣା ସC ~ତିକୁ କେଲ େରାମnନ
ମନ େମାର ହୁଏ ଛଟପଟ...
अମାନି ଆ ମନ... ବୁ େଝନା େସ କି ଛି
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अଦି ନିଆ େମଘପରି ଯାଏ େସତ ବଷ
अତୀତକୁ ଟିେକ େଦଖିେଲ ନି େରଖି
େଦେଖ େକେତ ସC ~ତି ଆଉ अନୁ ଭୂ ତି
ଛାଡ଼ି ଆସି ଛି ପଛେର...
େକେତେବେଳ ଦି ଏ ଖୁସି ପୁଣି କରିଦି ଏ ଦୁ ଃଖୀ
ହସ-ଲୁ ହ, ସୁଖ-ଦୁ ଃଖ, େଫ¨ାେଫ¨ି ରdର େସ ସC ~ତି
ହୃଦୟେର ରହି ଗଲା କି ଛି ସC ~ତି अତି େଗାପନେର
କି ଛି କଥା କି ଛି ବଥା ରହି ଗେଲ
ସମୟର ଚଲାପେଥ େହାଇ ମାଇଲଖୁ¨
ପୁଣି କି ଛି ସC ~ତି େହାଇଗେଲଣି ବି ସC~ତ
ଜମି ତ ଗଲାଣି େସ ସବୁ ଉପେର ଏକ ଧୁଆଁଳିଆ ଆ\ରଣ
େହେଲ କି ଛି ସC ~ତି ଏେବ ବି अଛlି अେପrାେର...
ଆଉ କି ଛି,ୁ ମଁୁ କରିଛି अେପrା
ଜୀବନ ନାଟକ ହାଟେର ସଦା ଚାଲୁ ଥାଏ
ମଣିଷ ପଣିଆର ମୂଲଚାଲ...
ଭାବି ଥିଲି େବାେଧ ପାଇଗଲି େମାର ସଠି କ ଠି କଣା
େହେଲ ସବୁ ମରିଚୀକାସମ େସ ତ ଥିଲା ଏକ ଭ!ମ
अହରହ ଏଠି ବଦଳୁ ଥାଏ ଆପଣା େଲାକ, ରୂପ
ତଥାପି ତା’ପାଇଁ ଏ ମେନ ସଦା ଲାଗି ରହି ଥାଏ େମାହ
େହେଲ ବ[ମାନ େମାର ହାତଧରି ଧି େର ହସି କେହ
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କାହVକି େହଉଛି େତା ମନ ଏେତ ଆନମନା?
ଏଇ अତୀତ... େସ ପରା ଆମ अତି ଆପଣାର!
ଚୁ ପି ଚୁ ପି ଆସି ଆମ କାେନ କହି ଯାଏ
ସମୟ ସୁअେର ପରାଯାଏ ସବୁ କି ଛି ବହି
ପତ!ଝଡ଼ାର ପତର େଯପରି ଯାଏ ପାଣି ସୁअେର ଭାସି
େକଉଁ ଏକ अନେପrିତ ଦୂ ର ଦି ଗବଳୟକୁ ...
अତୀତ, ବ[ମାନ ଆଉ ଭବି ଷତ...
ପରି ଭାଷା ନୁ େହଁ ଏଠି ସମୟର
େସଦି ନର ସକାଳ େଯ ଆଜି ର ସୂଯ ା\!
ନି ଜଠାରୁ ନି ଜକୁ ଦୂ େରଇ େଦବା ଆଗରୁ
अେପrାକର େସଇ ମହାଘ ମୁହୂ[କୁ
କାେଳ େଭଟ େହାଇଯି ବ େତାର ନି ଜ ସହ ନି ଜର
ନି ଜ ସ ପk ଆଉ ସାବନା ସହ
େହ अତୀତ!
ତୁ େମ ଏଇଭଳି ଆସୁଥାअ... ଯାଉଥାअ...
ହସି ହସି ନି ଃଶେର...
କରୁଥାअ ଆମ ଚି lା ଓ େଚତନାକୁ
ସଦା ଜାଗ!ତ... ସଦା ଜାଗ!ତ

୨୭, ବ! େହCଶର ବାଗ, ଟ,ପାଣି େରାଡ଼, ଭୁ ବେନଶର, ଓଡ଼ି ଶା
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ଫାୟାର େ ସନ ଜ,୍ସନ
ରିଭୁ ଆଭୁ ଷଣ ପxା

ପୁଣି ଫାୟାର େ ସନ ଜ,୍ସନେର अେପrାରତ
ପୁରୁଣା ସC ~ତିେର ନି ରୀହ ମନ ଆହତ

ମେନ ପଡ଼ି ଯାଏ େସଇ ପୁରୁଣା କଥା
ଜୀବନଲାେଗ ଏକ अନl କବି ତା

େମଡ଼ି କାଲ ଛକର ଶି ବମcିର
କହି ଯାଏ େମାେତ, ‘ଏ ମାୟା ସଂସାର, େକହି ନୁ େହଁ କାହାର’

ଆପଣା ଲାେଗ େମାେତ ଏଇ ପରି େବଶ
େଯପରି अଶ! େପାଛି ବାକୁ ମଁାର ପଣତ

ନଜର ପଡ଼ି ଯାଏ ରା\ା କଡ଼ର ଭିକାରୀ ଉପେର
ମେନ ପଡ଼ି ଯାଏ େସଇ ଗୀତଟି
“ଷାଠି ଏ ପଉଟି େଭାଗରୁ ତୁ ମର କାଢ଼ି ତ େନଇନି ହରି
କୁ ହ େତେବ େକଉଁ अପରାେଧ େମାେତ କଲ ଦାxର ଭିକାରୀ?”
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ରହି ଯାଏ ସମୟ, େଦଖି ବି ଏକ ନୂ ଆଁ ଉଦୟ
ଛାଡ଼ି ପାରୁନି େମା ଘରର ମାୟା େମାହ

ଲହୁ ନାହV ଏ ଶରୀେର, ରହି ଛି େକବଳ ଲୁ ହ
ଫାୟାର େ ସନ୍ ଜ,୍ସନ କହୁଥାଏ େମାେତ
ରହି ଯାअ େହ ବfୁ , ଟିକିଏ ରୁହ

ବୀର ସୁେରc! ସାଏ ବି ଶବିଦାଳୟ, ବୁ ଲା
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 !
େହ ବି ଦାୟୀ ବଷ!
କା[କ ପାଣି ଗ!ାହୀ

େହ ବି ଦାୟୀ ବଷ... !!
ସେତ କ’ଣ ଭୁ ଲି ଗଲ ତୁ ମ ପ!ତିଶୃତି?
ନା ତୁ େମ ବି ପାଲଟିଗଲ,
ରାଜନୀତି ପଶାପାଲି ର अସହାୟ େଗାଟି?
ମେନ अଛି ମାଗିଥିଲି କି ଛି ତୁ ମ ଶୁଭ
ଆଗମନି ମାେହc! େବଳାେର?
ସଳି ତ ଜୀବନରା\ାେର େକେବ
େଦଖାଇବନି ବୁ ଭୁ rୁର ଚି ତ!!
rୁଧା[ର ମୁହଁରୁ ଛଡ଼ାଇବନି
ପ!କୃତି ର ାହି େଦଇ ତା’ अଜ ତ ଭାତ!
କଥା ଥିଲା ସବୁ ରି ହୃଦେୟ ଭରି େଦବ
ଶାlି େମୖ ତ!ୀ, ପ!ୀତି ର ବାରତା,
କଥା ଥିଲା ସବୁ ରି ମନରୁ କାଢ଼ି େନବ
अସହି qୁତାର ଦୁ ଃ ମାନସି କତା...
େହ ବି ଦାୟୀ ବfୁ
ମଁୁ ଜାେଣ ତୁ େମ ବି କହି ବ େସହି
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ଗତାନୁ ଗତି କ ଉ[ର...
“ମଁୁ ହଁ ତ କହି ନଥିଲି...”
କି  େହ ବfୁ ,
“ତୁ େମ ନା ବି କହି ନଥିଲ”
ତୁ ମ େମୗନତାେର ଆେମ େଦଖିଥିଲୁ
ଆଗାମୀ ସୁcର ସକାଳର ସ ପk
ଆଜି ତୁ େମ ଚୁ ପଚାପ୍ ଚାଲି ଯାଇପାର ସତ
ଆଜି ବି ତୁ ମ ବି ଦାୟ େବଳାେର
ଆେମ ତୁ ମକୁ ବଳାଇ ଆସି ବୁ ସତ...
କି  ମେନରଖ,
ଦି େନ ନା ଦି େନ ତୁ ମକୁ େଦବାକୁ େହବ
ଧରାବୁ େକ ତୁ ମ ରeାe ସ ାrରର
rତାe ଉ[ର...

ଇତି ତୁ ମ ଆଗମନୀ ଓ ବି ଦାୟୀ େବଳାର ସାଥୀ
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ଜୀବନ
ପ!ଶାl କୁ ମାର ନାଥ

ଜୀବନଟା ତାର ମୁଲହି ନ अେଟ
ଯା’ର କି ଛି ଲr ନାହV
ଯି ଏେସ ରହି ଛି ଜୀବନେର ଖାଲି
ଖାଇ ବpିବାର ପାଇଁ ।
ଫିକା ଫିକା अେଟ ଜୀବନ ତାହାର
ସପk ଯି ଏ େଦଖି ନାହV
ଯାହା ପାଇଁ ରାତି ଆସୁଛି େସମି ତି
ଖାଲି େଶାଇବାର ପାଇଁ ।
ମଧୁର ନୁ ହଁ ଇ ଜୀବନ ତାହାର
ଭାବନା ଯାହାର ନାହV
ବି ନା ଭାବନାେର ବpି अଛି ଯି ଏ
ଦି ନ ବି େତଇବା ପାଇଁ ।
ଭଲ କାମ ଯି ଏ କରିନି ଜୀବେନ
କାହା ପାଇଁ େକେବ ଥେର
ଜୀବନ ତାହାର ନୁ ହଁ ଇ ଜୀବନ
ବସି ରହି ଥିେଲ ଘେର ।
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ବହୁ ଜନମର ତପସା ଫେଳ
ଏମି ତି ଜନCେଟ ମି େଳ
ସାଥକ କରି ବା େସହି ଜନମକୁ
ବୁ |ି ଓ ବି େବକ ବେଳ ।

ସୁcରପୁର, ଉ[ରକୂଳହାଟ୍, ପ!ୀତି ପୁର, ଯାଜପୁର ।
େମା-୦୮୮୯୨୩୦୧୧୪୩

ଆହାନ ଇ-ପତି! କା ସ"ୂ $ ନି ଃଶୁ' ବି ତରଣ େହତୁ ଡା େଜାତି ପ!ସାଦ ପ*ନାୟକ, ାରା ପ!ତି-ିତ ଓ ପ!କାଶି ତ | Aahwaan.com | 235

ାଦଶ ବଷ, ଏକାଦଶ ସଂଖା, ଡି େସର ୨୦୧୭

Download Magazine from www.aahwaan.com

ଯଦି ମଁୁ କେହ
ରାଜଲrC ୀ ମି ଶ!

ଯଦି ମଁୁ କୁ େହ ହଁ େବାଲି ,
କ’ଣ ତୁ େମ ମାନି ବ ?
ମାନି ବ କି ,
େମା ଭଲପାଇବାେର ମି ଛ ନାହV କି ଛି ?
ମାନି ବ କି ,
େମା ସ ପk, େମା ଭାବନା,
େମା କzନାେର ନାହV
ତୁ ମକୁ ପାଇବାର ଇା ?
ଯଦି ମଁୁ କୁ େହ ହଁ େବାଲି ,
କ’ଣ ତୁ େମ ମାନି ବ ?

ଶରତର अz ଶୀତୁ ଆ ରାତି େର
ତୁ େମ ତ ମେନପଡ଼ନା େମାର !
ଖାଲି ଯାହା ଥାଏ
ତୁ ମ କzନାର ହାଲ୍କା ଆଭାସ ।
େସ କzନାେର ହଜି ,
ଆହାନ ଇ-ପତି! କା ସ"ୂ $ ନି ଃଶୁ' ବି ତରଣ େହତୁ ଡା େଜାତି ପ!ସାଦ ପ*ନାୟକ, ାରା ପ!ତି-ିତ ଓ ପ!କାଶି ତ | Aahwaan.com | 236
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ମଁୁ େସ କzନାେର ହV େଖାେଜ ତୁ ମକୁ ।
ମାନି ବ କି ତୁ େମ,
େସ କzନାେର ଥାଏ େକେତ ପବି ତ!ତା ?
ମାନି ବ କି ତୁ େମ,
ମଁୁ ପଜ
ୂ ାରି ଣୀ
େସ ସାହୀନ କzନାର ?
ମାନି ବ
େଯ େସ କzନା ହV
ତୁ ମ ପ!ତି େମା ଭଲପାଇବାର ପରି ଭାଷା ?

ଯଦି ମଁୁ କୁ େହ ହଁ େବାଲି ,
କ’ଣ ତୁ େମ ମାନି ବ ?
ମାନି ବ,
ଏମି ତି ବି ଭଲପାଇ ହୁଏ େବାଲି ?
କ'ଣ ମାନି ବ,
ଯଦି ମଁୁ କୁ େହ ହଁ େବାଲି ?

ଘର ନଂ : ୬୩୫/୨୮୬୯, ପpସଖା ନଗର, ଡୁ ମୁଡୁମା
ଭୁ ବେନଶର, ଓଡ଼ି ଶା, ୭୫୧୦୧୯, ଭ!ାମଭାଷ : ୮୦୯୩୪୨୯୮୮୩
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ବଧୁଲିର ସୟଂବର
ସମି ତ ସତପ!କାଶ ମି ଶ!

ସବୁ ଜି ମା ବଳୟ ଭି ତେର
ଶାlି ର ସଂଗ!ହ,
େତା ମେନ ଛାcସି କତା
ପ!\ର ବି ଗ!ହ।
ଭାବ ବି ନିମେୟ ବାତାୟେନ ଆତଯାତ,
େବନି େନେତ! େଦଖୁଥାଏ ପଥିକର କ} ାlି େବାଧ।
ଝhା ବା ସଜଳ ସପେନ,
ରୁ| ାେର ସୀମାବ| କି କରିବ ତୁ େମ?
ଥିଲା ଏକ अଭୂ ଲା अତୀତ,
ପଥ ପ!ାେl ଜାଗରୁକ ଦୁ ଗମ ପଥିକ।
ସି ଏ ତା େକାମଳ କଳି କା,
ନି ରୀହ ବାଳକ ବାଳି କା।
ଶାଖାୟି ତ ବୃ r ଡାେଳ,
ତରୁଲତା ଗୁଳC ମୂେଳ।
ବାୟା କେର ନୀଡ଼ର ରଚନା,
ବଧୁଲିକୁ ଚାହV ବେସ ନୀଡ଼ ପାେଶ ସି ନା।
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ଏହି େଯ ସଂସାର ନି ୟମ,
ମାୟା ରେଚ କାମି ନୀର ଭ!ମ।
ବଧୁଲିର ସ ୟଂବର ସି ନା,
ଚାରି ପାେଖ ଶାହାନାଇ ଗାନା।
ଆକସିC କ କଥା, ବାୟା େଦେଖ ସୁେନଲି ସପନ,
ନ ଜାେଣ େଯ ଭଗk ଏ ମଉନ।
ସ ଇଛାେର ବଧୁଲିର ଶ!ମ,
ନୀଡ଼ ମେଧ ପ!େବଶର ଭ!ମ।
କି ଆ ଯ! କି ଆ ଯ!
ହଠାତ ଚାଲି ଯାଏ େସ,
अନ ଏକ ବାୟାର ନୀଡ଼କୁ ,
ତା େପ!ମ ସdିନୀ ହୁଏ,
अସୁମାରୀ ରାତି କୁ।
ବାୟା ପୁେଛ ପି!ୟତମା େମାର,
େକଉଁ େଦାେଷ ଛାଡ଼ି ଚାଲି ଗଲ।
ବଧୁଲିର ବାତା,
ନୀଡ଼ ନୁ େହଁ ଉପଯୁe ତୁ ମ,
ସଂସାର ସଂରଚନାର ବeି ନୁ ହଁ ଶାମ,
ବeି ନୁ ହଁ ଶାମ ........ ॥
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େବାତଲ େଗାଟାଉଥିବା ପିଲାଟି
ଶସି fୁ ପୁେରାହି ତ

କାହV େକେତଦି ନୁ
େତଲ ଟିକିଏ ବି ଲାଗିନି ମୁxେର
ଫର୍ ଫର୍ ଉଡୁ ଛି अସଜଡ଼ା େକଶ ସବୁ 
େଦହେର,
ଚି ରାଫଟା, ଧଳ
ୂ ି ଧସ
ୂ ରି ତ ଛି xା େବାତାମର
ସାଟ୍ ଖେx
ହାତେର,
अଧା ଭତ ଜରି ବ\ାଟିଏ
अ¨ାେର
ସୁତୁଲି ଖେx ବାfିଛି େବଲ୍ଟ୍ ପରି
କାେଳ
अସୁବିଧା େହବ, ବାଧକ ସାଜି ବ
ଢି ଲା ପା¨ଟି
େବାତଲ େଗାଟାଇବା େବଳେର
ରା\ା କଡ଼ର କୁ ଢ଼ କୁ ଢ଼ ମଇଳା
ନାଳ ନମାର ପାଣି
େଯଉଁଠି ବି ଥିବ ବାଦ୍ ପଡ଼ି ବନି ,
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ଏହାର ଚି ଲଠୁ େତଜ୍ ଆଖି ରୁ
େବାତଲ ଖେx ପାଇଗେଲ
ହୀରା-ନୀଳା ପାଇଲା ପ!ାେୟ
ମୁଲ୍କି ନା ହସି ଦିଏ ଆତCଖୁସିେର
ହୀରା ନୀଳା କଣ େହବ େଯ?
େହାେଟଲରୁ ବଳି ପଡ଼ି ଥିବା अଇଁଠା ଭାତ ଖାଇ
େଖାଲା ଆକାଶର ଛାତ ତେଳ,
ପାଟଫମର ମି hି ମି hି ଆଲୁ अେର
େରଳର କାନଫଟା ଚି °ାରକୁ
େଢାଲ୍ ବାଦଭାବି 
େଶାଇେଦେଲ ତ ସକାଳ ପାହି ଲା
ପୁଣି ଆର େହାଇଯି ବ
ଚି ରା ଚରିତ, ତଥାକଥିତ ଜୀବନ
ମଧାହk େଭାଜନ
ଭାତ - अxା
କଳ - ଛତା, େଡ! ସ୍ - େଯାତା
ବୃ [ି - ଭ[ା, ସବୁ ତ ସ ପk
ସବଶିrା अଭିଯାନ,
‘ସଭିଏଁ ପଢ଼ - ସଭି ଏଁ ବଢ଼’ ନାରା,
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ଖାଲି ତ କାଗଜ କଲମେର େଲଖା
ଏ କଣ େପେଟ! ାଲ ଦର ବଢ଼ି ଛି
କି ବୃ cା ସାହୁ ବି ଷ ପି ଇ ଆତCହତା କରି ଛି,
ନା’ ଦାନମାଝୀ ଶବକୁ େବାହି ଚାଲୁ ଛି େଯ
ବି ଧାନ ସଭା ହୁଲ\ୁଲ େହବ,
ନୁ ଜ ଚାେନଲେର ବାରାର ଖବର ବାଜି ବ
ରାଜରା\ାକୁ ଓହ ାଇେବ
ସାମାଜି କ ସଂଗଠନ, ବି େରାଧି ଦଳ
ଏ ପି ଲାଟି
ଏମି ତି ସବୁ ଦି ନ େବାତଲ େଗାଟାଉଥିବ,
अଇଁଠା ଖାଇ
ବpିବା ସହି ତ ସାଲି ସ୍ କରୁଥିବ
ହସୁଥିବ,
ଆେମ ବି ହସୁଥିବା,
ଭାଷଣ ମାରୁଥିବା,
କବି ତା େଲଖୁଥିବା
ବଡ଼ାଲି , ଉଲୁ xା, ସୁବ$ପୁର ଜି ଲା, ଓଡ଼ି ଶା
ଭ!ାମଭାଷ : ୯୯୩୮୭୨୦୧୯୫
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ବୃ ଥା େଚ ା
ତି ଳ ରାଉତ

ମଁୁ େଯ ନୀଚ

ମଁୁ େଯ ଛାର

ଗରି ବ अଟଇ ମୁହV
ଘୃଣା ଚrୁେର

ନୀଚ ଦୃ ି େର

େଦଖ େମାେତ େସଥିପାଇଁ
ଗରୀବି अେଟ

େମା ପାଇଁ ସାଥି

ଚି ର ସହଚର
ମଁୁ େଯ ସାଜି ଛି

ଚି ର ଦାସ

ଏ ନି -ୁର ପରି ିତି ର
ଆଜି ସି ନା େମାେତ

ଘୃଣା କରୁଛ

କି ଛି ନ ବୁ ଝି ପାରି
ବୁ ଝି ବାକୁ ବାେର

େଚ ାକର େମାେତ

rତି କରି ବିନି ତୁ ମର
ମନର ଭାବନା

ବୁ ଝି ବା ପାଇଁ କି

ବfୁ ଟିଏ ଦରକାର
େସଇ ବfୁ ଭାବି

ହାତ ମଁୁ ବଢ଼ାଏ

ପାଇଥାଏ ହତାଦର
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ବାରାର ମଁୁ େଯ

ନି ରାଶ େହାଇ

ବାfିଥାଏ ମେନ ଆଶା
ଆଶା େମାର ସାଥି

ଆଶା େହାଇ ରେହ

ବଦଳେର ମି େଳ ଦଶା
େସଇ ଆଶାେର

ବୁ ଡ଼ି ମଁୁ ଯାଉଛି

ମୁକୁଳି ପାରୁନାହV
ଦି ନରାତି ବସି

ଭାବୁ ଛି ମଁୁ ନି ତି

ଉପାୟଟି େସଥିପାଇଁ

ଗ!ା : ଜଡ଼ାମୁxା, େକାମନା, ନୁ ଆପଡ଼ା ଜି ଲା, ଓଡ଼ି ଶା
ଭ!ାମଭାଷ : ୯୭୭୭୦୧୫୨୭୬
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କାଲି ତୁ େମ ଆସି ଥିଲ
ସତଜି ତ

କାଲି ତୁ େମ ଆସି ଥିଲ

ଆକାଶେର େଗାଲ ଜହkେଟ େହାଇ
ଶୀତ ସକାଳର କୁ ହୁଡ଼ି େହାଇ
ଘାସ ଉପେର କାକର ବି cୁେଟ େହାଇ
ନୂ ତନ ସକାଳର କି ରଣ େହାଇ

କାଲି ତୁ େମ ଆସି ଥିଲ,

େଫସବୁ କେର ସୁcର ହସେଟ େହାଇ
ହାଟ୍ସଆପେର ସୁcର ଛବି େଟ େହାଇ
କାନଭାସେର ସୁcର ରdେଟ େହାଇ
େମାର୍ ଇେମଲ୍ ଇନ୍ବେର ଚି ଠିେଟ େହାଇ

କାଲି ତୁ େମ ଆସି ଥିଲ
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େମା अକୁ ହା ଗzର ନାୟି କା େହାଇ
େମା ମଥା ତଳର େକାମଳ େକାଳେଟ େହାଇ
अfାରେର ଆଶାର ଆେଲାକ େହାଇ
ସ ପିkଳ କବି ତାର ଛcେଟ େହାଇ

କାଲି ତୁ େମ ଆସି ଥିଲ

ମଧୁର ସdୀତର ସ ରେଟ େହାଇ
ଆକାଶର ଭସା ବାଦଲ େହାଇ
େଶଷ ଶ!ାବଣର ବଷା ବି cୁେଟ େହାଇ
ମରୁଭୂ ମିେର ମରି ଚୀକା େହାଇ
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ନାତା
ଫିେରାଜ୍ କୁ ମାର ପେଟଲ

େଗାଲ ବଦନ େଚେହରା େମାର
अଚାନକ ରାକସ େଲେଖ
େହଲା କାଏଁ େଯ,
अରୁଚି ହଇଗଲି ମୁଇଁ,
ବି ନ୍ଜାେନ େକନ କବାର କଲି େଯ
ପାଖୁ ଖଁସରି େଦଲୁ ତୁ ଇ

ମେତ ମାଏଟ େଦଇ
ନାଇଁ ଆଏବୁ ତୁ ଇ
େତାର ମାଏଟ ମୁେଠ େକ
କାଣା କରମି ମୁଇଁ

ବpିେଛ େବେଲ େହେଲ ଆଏତୁ
ଟିେକ ହଁ ସତୁ ଟିେକ କାcତୁ
ଦୁ ଇପଦ ଗାଏଲ ଭି ଲାଗତୁ
ବpିଛୁ େବେଲ ସି ନା ନାତା
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‘ରାମ ନାମ ସତ’ ପେର
ହାନି ଲାଭ, ଭअଲ ଖରାପ
ସବୁ ଫାଲତୁ କଥା

ସବୁ ଭାବୁ ସବୁ ସପନ
ଫଲବା ଜୀବନ ଥିେଲ
ଏେଭ କାନ ନାତା ଆମର
ସରଲା ପରାନ ଗେଲ
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अତl ବି ଶ\
େରାଜା ପxା

ତୁ ମ ଛାତି ର {cେନ ମେତ ରଖିଥିଲ ତୁ େମ ଲୁ େଚଇ
ତୁ ମ ଆଖି ର ବfେନ େମାେତ େଦଖୁଥିଲ ତୁ େମ ବେସଇ
େମା ହାତର େମେହcୀ ରdେର ତୁ େମ ହସୁଥିଲ
େମା େଦହେର ହଳଦୀ ଚcନ ତୁ େମ ମାଖୁଥିଲ
େମା अବୁ ଝା ରାତି େର ତୁ େମ ଆସୁଥିଲ ସ ପk େହାଇ
େମା अଳସୀ ଆଖିକୁ ନି ଦ ଆଣୁଥିଲ ଗୀତ ଗାଇ
ତୁ େମ ନି -ା ଓ ବି ଶାସ େନଇ ଭଲ ପାଉଥିଲ
ମଁୁ େଫରିବି େସଇ ଭରସା େନଇ ଜୀଉଁଥିଲ
କି ଟ୍କି ଟ୍ अfାର ଭି ତେର ତୁ େମ େଖାଜୁ ଥିଲ େମା ଛାଇ
ଆଦ ଆଷାଢ଼ {ଶେର ଆେପrିତ ଚାତକ େହାଇ
ମଁୁ େଫରିଛି େଫରି ଛି େଦଖ େକବଳ ତୁ ମରି ପାଇଁ
ତୁ ମ ଛାଇେର ଛାଇେଟ େହାଇ
ତୁ ମ ପାଦେର ପାଦ ମି େଶଇ
ଚାଲ ରହି ବା ଚି ରକାଳ ପାଇଁ
ଆେମ ପର{ରର ବି ଶ\ େହାଇ
ଭଲ କମ କରି ଯିବା, ବି ନା କି ଛି େଲାଭଲାଳସାେର
ପବି ତ! ହୃଦୟ େନଇ 
ପ$
ୂ  ାନc ଭବନ, େନତାଜୀ ନଗର
ମଧୁପାଟଣା, କଟକ - ୭୫୩୦୧୦
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େଫରିବାଲାର ଜୀବନ
େଦବସିC ତା େବେହରା

େଫରି ବାଲାର ଜୀବନ ଯାତନା
କି ଏ ବା ପାରି ବ ସହେଜ କହି
ଖରାବଷା ଓ ଶୀତର ଭୂ େଗାଳ ସହି ତ
ନି ତି ପ!ତିଦିନ अଭିନୟ କରି ଚାଲି ଥାଏ
ନି େଜ ନି ଜର ହାଡୁ ଆ େଦହକୁ
ସଜାଇ ଛି xା ମଳି ଛିଆ ଜାମାେର
ଆଉ ଋତୁ ମାନ,ର ଉତଥାନ ପତନ ସହ
ତାଳ େଦଇ େଦଇ େସ ଚାଲି ଥାଏ
ଫୁ,ି ବଂଶୀ ନି ଃସdତା ଆଉ अସହାୟତାର
ଯଥାଥର ଆଇନା ଭି ତେର
ହେଜଇ ଦି ଏ େସ ନି ଜକୁ ନି େଜ
ଆଗାମୀ ଦି ନର ସ ପkେର
ନି ଜର ଦୁ ଃ ବ[ମାନକୁ ଆେବାରୀ
େଖାେଜ େସ ପ!ତିrଣେର ନି ଜ ସ ାଭିମାନକୁ
ବହୁବାର ଦୁ ଃଖର ବଂଶୀ ତାନେର
ଶୁଣିବାକୁ ପାଏ େସ ପhରା ଥରା େକାହକୁ
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ଆଉ ନି ଜର ଚାଳି ଆେର अନୁ ଭବ କେର
ଜହkରାତି ର ଝାପ୍ସା ଆଲୁ अେର
େଜାàା ବି ୁରି ତ ରାତି େର
ଜନC ଓ ମୃତୁ ଭିତେର ଥିବା ପାଥକକୁ
ଜୀବନ ଜୀଇଁବାର ଯୁ|େର
ଆଶାର अ\ଗାମୀ ସୂଯ ର अହ,ାରକୁ
କାfେର କାେfଇ କାେfଇ
ଏ ଗଳି ରୁ େସ ଗଳି ଆଉ
ଏ ଘରୁ େସ ଘର ବୁ ଲି ଚାେଲ
ତା’ର ପ!ତିଟି ଜି ନିଷ େନଇ ଆଶାର କି ରଣ
ଆଉ अସଫଳତାର ଆକାଶକୁ ଚାହV
ପhରା ଥରା ଦଲକାଏ ନି ଃଶାସ ମାରି
େଫରି ଯାଏ ପୁଣି େସଇ ଶନ
ୂ ତାକୁ 

୨୧୭, ବାୟାବାବା ମଠ େଲନ
ୟୁନିଟ୍-୯ (ଫାଟ୍), ଭୁ ବେନଶର-୨୨
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େଖାେଜ ମଁୁ ତୁ ମକୁ
ସୁମିତ!ା ରାଉଳ

େଖାେଜ ମଁୁ ତୁ ମକୁ
ଦି ନର ଉଳତାେର ଆଉ ପୁଣି
ରାତି ର ନି ଜନ
 ତାେର ,
ବଷାର େସହି ଟପ୍ ଟପ୍ ବି cୁ
କହି ଦିଏ ମେତ େଯମି ତି ତୁ େମ ଆସ
ଶ!ାବଣର ଧାରା ସାdେର
କାହVକି େକଜାଣି ମନ େମାର
ହୁଏ ବି ଚଳି ତ
େଦଖିବାକୁ ଥରୁଟିଏ ତୁ ମକୁ ,
ତୁ ମ ବି ନା େମା ଜୀବନର
अ\ିତ ଚାଲି ଯାଏ
ସମୁଦ!ର ଗଭୀରତାକୁ 
ସC ~ତି ସବୁ ତୁ ମ ସାଇତି ରଖିଛି
େମା ହୃଦୟର
ପ!ତିଟି େକାଣେର ,
ଯାହା ଦି ଏ େମାେତ ଆନc
ଜୀବନର ପ!ତି
ମୁହୂ[େର
[ ବାଗସାହି ,ପ!ୀତି ପୁର,ଯାଜପୁର ]
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ବି ଚାର
ମେନାରhନ ମୁଦୁଲି

ତୁ େମ ସୃ ି … ତୁ େମ ଶ! ା….ତୁ େମ ାନ ….
ତୁ େମ ତ କର ବି ଚାର।
ଏେତ अବି ଚାର କାହVକି ବା କର.....
ବି ଦÂ ଶରୀର ଭି ତର ଥିବା ଆତCାଟା ତୁ ମର।
ମାନି ବାକୁ େକହି ଜେଣ ନୁ େହଁ ଏଠି ...
अଦାଲତ କାଠଗଡା ବି ଧି ଓ ବି ଧାନ,
ତା ପାଇଁ ବc େହଲା ସବୁ କେଚରୀ ଦୁ ଆର।
ତୁ େମ ତ କରି ନଥିଲ ଏ ସବୁ ନି ମା ଣ..!
ପ!ତିଟି अlେର େଦଇଛ ପବି ତ! ବି ଚାର।
ବି ଚାରପତି ତୁ େମ ଆତCା ରୂେପ ଭଗବାନ।
ପାଇଲା କି ଇତି ଶ!ୀ ତା ବି ଚାର ବି ଧାନ..?
ମହମବତୀ ଜାଳି େଦେଲ ଲାଗିବ କି ତା rତେର ମଲମ..!!
ତୁ ଟିଗଲା ଭରସା ଦରଦୀ ଭାଇର...
ଲୁ ହ ସବୁ ସରିଗଲା ଗଭଧାରୀ ମାଆ ଟିର...,
ପି ଡିତା ର ମୁକୁଟ ପି fି ବpିବା ସଂଗ!ାମ େର ହାରି ଗଲା....
ବc େହାଇଗଲା ସବୁ ନଥିପତ! କେଚରୀ ଦୁ ଆର।
ଆହାନ ଇ-ପତି! କା ସ"ୂ $ ନି ଃଶୁ' ବି ତରଣ େହତୁ ଡା େଜାତି ପ!ସାଦ ପ*ନାୟକ, ାରା ପ!ତି-ିତ ଓ ପ!କାଶି ତ | Aahwaan.com | 253

ାଦଶ ବଷ, ଏକାଦଶ ସଂଖା, ଡି େସର ୨୦୧୭

Download Magazine from www.aahwaan.com

ଏକା ନୁ େହଁ ... ତା ପରି अଗଣି ତ ନି ଭୟା ।
ତୁ ମର ତ ନାହV କାଠଗଡା କେଚରୀ अଦାଲତ...
କି ଏ େହବ ସାrୀ କି ମୁଦାଲା....
ଇତି ଶ!ୀ ପାଉନାହV ତୁ ମରି ଠି କଣା....
େକମି ତି େହବ ତା ବି ଚାର ଫଇସଲା...?
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କା[କ ମାସ
ମୀନାrୀ ଦାସ

କା[କ ମାେସ ପରି ବା ବଜାର ଥାଏ େଜ ସରଗରମ,
େକାବି ଠୁ କଖାରୁ କାହା ଠାରୁ କି ଏ ନୁ ହlି କମ...
କୁ କୁ ଡ଼ା େଛଳି ଆଉ ମାଛ ମାେନ ସବୁ ମାନlି ସାଧୀନତା ଦି ବସ ,
ମାସକ ପାଇଁ ଯମ ଠାରୁ େନଇଛlି ଛୁଟି ଦରଖା\ ...
ପଂଚୁ କ ପାp ଦି ନ ,ବଷକ ପାପନାସା ପାଇଁ କରlି ହବି ଷ ....
ସୁନା ଦର ତକ ଶ\ା ହବ ପେଛ କାତକ ମାେସ ପରି ବା ଦର ନଥାଏ କମ ...
ପେକଟ େର ଥାଉ ପେଛ େଯେତ ଟ,ା କମ ,
ପରି ବା ଟିକକ ନ େନେଲ ଘରକୁ ୀ ମୁହଁ ରାଗ ତମ ତମ ...
ହବି ସାଳି ମୁ ଜାଣିନକି ତୁ େମ ମାଛ ମାଉଁସ ଖାଇବା େମା ପାଇଁ ବc,
ଛାଡ ଖାଇ ଯାଏ ରହି ଛି ମନକୁ ମାରି ବୁ ଝୁନା ତୁ େମ କ

ନୁ େହ ଏ କମ ...

ସକାଳୁ ଉଠି ଥxା େର ଗାେଧଇ ମୁx େମାର ଜର େର କ"ୁ ଛି ,
ପାଟି େମାର ଆମି ଳା େହଲାଣି ବି ଲାତି ଟିେକ ଖାଇବକୁ ମନ େହାଉଛି ...
ଥିେଲ ଥାଉ ଟ,ା େଯେତ େଜ କମ ପୁଣ େଗାଡ ତୁ ମ ଭାଗ କୁ ବି ଯି ବ ,
େତଣୁ ପେକଟ କଥା ଚି lା କର ଟିେକ କମ ..
ଧନ ଏ ମାସ କା[କ ମଣିଷ ର ରd େଦଖାଉ ତୁ େବଶୀ
ମୁରୁଜ ର ରd ଥାଏ ଟିେକ କମ ...
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ଶୀତ ପହpିଗଲା ପେର
ବି ଜୟ କୁ ମାର େଜନା

ଟିେକ ଶୀଘ! କହି େଲ ହୁअlାନି .!!
େଯମି ତିକି କୁ ହୁଡ଼ି ଛାଡ଼ି ବ ଛାଡ଼ି ବ େହଇକି ଛାଡ଼ୁନି ,
ସମୟ େଶାଇଯାଇଛି ଶୀତର ଚାଦର ଢାଂକି େହଇ।

େଟାପା େଟାପା କାକର ଓ େସଥିେର ପ!ତିଫଳି ତ ଆଶାର କି ରଣ ସବୁ ,
େକଜାଣି କାହVକି ପର{ରର अଭାବ अନୁ ଭବ କରୁଥିବା ସମୟେର अଧି କ କି ଛି ଭାବି
ହୁଏନାହV।
अେନକ ସମୟ ନି ଏ ନି ତି େନବାକୁ ।
େସଥିପାଇଁ ଟିେକ ଶୀଘ! କହି େଲ ହୁअlାନି .?

ଗଛସାରା ପରିବ[ ନ, ପତ! ସବୁ ରdୀନ,
ଝରି ବା ଆଗରୁ ବି ଦାୟୀ ରdେର ନାଲି ଓ ଧସ
ୂ ର।
ଶ ସବୁ अଦୃ ଶ ଦି ଗବଳୟେର କାଟଖାଏ,
ସପkର ନି ଦ ଆହୁରି ବାକି अଛି , କଥା ସରି ନି।
ଟିେକ ଶୀଘ! କହି େଲ ହୁअlାନି .!!
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ଟାଣି ଟାଣି ସମୟର ରଶି , ଠି କ ଏଇଠି ଆଣି ଛାଡ଼ି ଦି ଆଗଲା,
ଏବଂ ଚେଢ଼ଇ ମାନ,ୁ ପଠାଗଲା ନି ମiଣ।
େକାଉ ପାଚି ଲା େrତେର ଚି lିତ େହାଇ
େସମାେନ େକୗଣସି ଗୁରୁ[ପ$
ୂ  ପରି ିତି ର ମୁକାବି ଲା ର ପ!\ୁତି େର ଥିେଲ େଯ
ଆେନକ ସମୟ େନେଲ।

ଆଉ ସମୟ େନବ ଯଦି କହି ଦିअ,
କୁ ହୁଡି େଘରି ବା ଆଗରୁ
ପrୀସବୁ ନଆସି େଲ ବି
କାକର ମି େଳଇଯି ବ, ତା େଦହର ସବୁ ପ!ତିବି କୁ ସାଥିେର େନଇ।
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ସୁସାଗତ ଆd ନବବଷ  - ୨୦୧୮
ପ!େବାଧ ଚc! ମୁଦ!ା

ଆd ନବବଷ ତୁ ମକୁ ସ ାଗତ “ଦୁ ଇହଜାର अଠର”
ଚି ରବି ଦାୟୀ େଯ ଏ ଧରାବrରୁ “ଦୁ ଇହଜାର ସତର |୧|
େହ ସତର! ତୁ େମ ବି ଶ ଇତି ହାେସ େହାଇଗଲ କି ଦlୀ,
ସC ~ତି-ବି ସC~ତିର େଦାଛକି େର ତୁ ମ ରହି ଗଲା ବହୁ କୀ[ |୨|
କାହା ପାଇଁ ତୁ େମ ଚି ରସC ରଣୀୟ अଲି ଭା ସC ~ତିର ଗାର,
ପୁଣି କାହାଲାଗି େହଲ କଳ,ିତ अକୁ ହା କଥା ମନର |୩|
ବି ଗତ ସାଲେର ତୁ ମ ଆଗମେନ ହସୁଥିଲା ଏହି ବି ଶ,
ଭାଗେର କାହାର ସୁଯଶ-େଗୗରବ କି ଏ ପୁଣି େହଲା ନି ଃସ |୪|
କଦା ସୁଖ-ଦୁ ଃଖ ହସ-କାc ପୁଣି ଏହି ତ ସଂସାର ନୀତି ,
ତଥାପି ମନୁ ଷ କମଫଳ ଭୁ ଲି େଦାଷ ଦି ଏ କାଳ-ତି ଥି |୫|
ନି ୟତି ର େଖଳ େକହି ତ କଦାପି ନ ବୁ ଝି ପାରି େବ ନର ,
ଭାଗବାନ ସି ନା ହୁअଇ ସଫଳ ମcଫଳ अଭାଗାର |୬|
କାହାର େହାଇଲା ପୁଷମାସ େବଳ କାହାର ତ ସବନାଶ ,
ଭଗkମେନାରେଥ ହୁअlି ନି ରାଶ ଭାଗବାଦୀ अବେଶଷ |୭|
ବହୁ ପରୀrାେର େହଲା ସଖୀନ େମା ପି!ୟ ଭାରତ ବଷ ,
ଆପଣା ଶତ!କୁ େଦଇ େଚତାବନୀ ବି େଶ अଜ ଲା ସୁଯଶ |୮ |
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କୂଟନୀତି ସହ अଥନୀତି େର ସୁଦୃଢ େହାଇଲା ଭାରତ ,
େମୖ ତ!ୀଭାବ ସହ ଆତ, ଦମେନ କରିଲା ଭୀଷC ଶପଥ |୯ |
ଆତ, ବାଦୀର ବବର ତାxେବ େଦେଶ େଦେଶ ହାହାକାର ,
अସଂଖ ଜୀବନ अକାେଳ ନି ି ହk ନାହV ତା’ର ପଟାlର |୧୦|
ଶାlି ଦୁ ତ ରୂେପ ହୁअ ବି ଦମାନ “ଦୁ ଇହାଜର अଠର” ,
ତବ ଆଗମେନ ଶାlି -ସuାବର ବି ଶେର େହଉ ପ!ସାର |୧୧|
ହି ଂସା ଓ ବି େଷ େହଉ ଦୂ ରୀଭୂ ତ ଭାଇଚାରା ଭାବ େଧୟ ,
”ବସୁେଧୖ ବ କୁ ଟୁ କଂ” ମହାମi େହଉ ସବ ପରିଚୟ |୧୨|
ତୁ ମ ଶୁଭାଶି େଷ अପସରି ଯାଉ ଆତ,ବାଦର ଭୟ,
ସ"!ଦାୟ ତଥା ଧମ ବି ବାଦର ସମୂେଳ େହଉ ବି ଲୟ |୧୩|
ସୁଖୀ-ନି ରାମୟ ହୁअ ସରେବ ବି ଶ େହଉ ମଧୁମୟ,
େହ ଈଶର! ତୁ େମ ”अଠରସାଲକୁ ” କରିଦି अ ସୁଧାମୟ |୧୪|
ସବୁ ଜ ଶସେର ହସୁ ଏ ଧରଣୀ ଚାଷୀ ମୁେଖ ଫୁଟୁ ହସ ,
କୃ ଷକ ଭାଇର ହସେର ବି କାଶ େହାଇବ ଧରା अବଶ |୧୫|
ାନ ବି ାନେର େହଉ अଗ!ଗତି ଆମରି େଦଶ ଭାରତ,
ବି ଶ କଲାଣେର େହାଇ ଦୃ ଢବ! ତୀ େହଉ େସ ବି ଶ ବcିତ |୧୬|

ଗ!ା/େପା-ସା,ୁ ଡା, ଗhାମ, ଓଡ଼ି ଶା
ଦୂ ରଭାଷ- ୭୮୯୪୯୧୬୧୩୧
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ବି େଶଷ ସୂଚନା
ଆହାନ ଇ-ପତି! କାର ଆଗାମୀ ସଂରଣ : ଜାନୁ ଆରୀ ୨୦୧୮
େଲଖା ପଠାଇବାର େଶଷ ତାରି ଖ : ୭ ଜାନୁ ଆରୀ ୨୦୧୮
େଲଖା ପଠାଇବା ସମୟେର ଇେମଲ୍େର ସବ୍େଜµ୍ େଲଖିେବ :
Article for JANUARY 2018 Edition: YOURNAME (ନି ଜ ନଁା େଲଖିେବ)
େଲଖା ଗୁଡ଼ିକ ଯଦି ଓଡ଼ି ଆେର ଟାଇପ୍ କରି ୱାଡ଼ ଫାଇଲେର ପଠାଇେବ ତା େହେଲ
ଆମକୁ ପୁଣିଥେର େସହି ସବୁ େଲଖା ଟାଇପ୍ କରିବାକୁ ପଡ଼ି ବ ନାହV ହାତ େଲଖାକୁ
ଫେଟା ଉଠାଇ କି ା ାନ୍ କରି ଇେମଲ୍ ଆଟାଚ୍େମ¨୍ ଭାବେର ପଠାଇେବ ହ\େଲଖା
ସୁcର ଓ ପଠନେଯାଗ େହବା अନି ବାଯ, ନେଚତ ଯଦି ପ!କାଶନେର େକୗଣସି ତ!ଟି ରେହ
େସଥିପାଇଁ ସ"ାଦକ ଦାୟୀ ରହି େବ ନାହV
ଯଦି ଗz ବା କାହାଣୀ କି ା ପ!ବf ପଠାଉଛlି େତେବ ଧାନ ଦି अ, ପ!େତକ ଶ
ମଧେର େକବଳ େଗାଟିଏ ଖାଲି ାନ ଛାଡ଼ି େବ, କମା, ପ$
ୂ  େଛଦ, ଯୁeାrର ଆଦି
ବାକରଣ ତ!ଟି ପ!ତି ସାବଧାନ ରହି ଟାଇପ୍ କରି େବ ବାକରଣଗତ ତ!ଟି ପାଇଁ
ପ!କାଶନେର अେହତୁ କ ବି ଳ ହୁଏ େତଣୁ ଯଦି ସବ େହଉଛି ଆପଣ, ନି କଟେର
ଥିବା େକହି ଓଡ଼ି ଆ ବfୁ , ାରା ନି ଜ େଲଖାକୁ ସଠି କ ଭାବେର ପରୀrା କରି ନି अ
େଲଖା ସହି ତ ନି ଜର େଗାଟିଏ ପାସେପାଟ୍ ଫେଟା (ଯଦି ନାହV, େତେବ ଭଲ
େଦଖାଯାଉଥିବା ସୁcର ଫେଟାଟିଏ) ସହି ତ ନି ଜର ଠି କଣା େଲଖି ପଠାଇେବ
ଆମର େଲଖା ସଂଗ!ହ ଇେମଲ୍ : aahwaan@gmail.com
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