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

ପବି ତ ବଡ଼ଦି ନ ଏବଂ ନୂ ତନ ବଷ ୨୦୧୯ ଉପଲେd
ଆହାନର अଗଣିତ ପାଠକପାଠି କା, େଲଖକେଲଖିକା,
ଶୁଭାକାଂdୀ ବeୁ ମାନ+ୁ ତଥା ସମ] ଓଡ଼ି ଶାବାସୀ+ୁ
ଆହାନ ଇ-ପତି କା ତରଫରୁ अେନକ ଶୁେଭfା
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େଲଖକ ମାନ+ ପାଇଁ ସୂଚନା
େଯଉଁ ବeୁ ମାେନ ଏହି ପତି କା ପାଇଁ େଲଖା ପଠାଉଛjି େସମାନ+ୁ ବି ନୀତ
अନୁ େରାଧ, େସମାେନ େଧୖଯ ର ସହ ପତି କାର ପକାଶନକୁ अେପdା କରl
ପତି କା ପକାଶି ତ େହବାପେର ପେର େଯଉଁ ବeୁ ମାେନ ଇେମଲ୍ ମାଧମେର େଲଖା
ପଠାଇଥି େବ େସମାନ+ୁ ତୁ ରj ଇେମଲ ାରା ପତି କାର ପକାଶନ ସeୀୟ
ସୂଚନା େପରଣ କରାଯି ବ
ଆପଣମାେନ ଜାଣjି ଏହି ପତି କା େକୗଣସି ବବସାୟି କ ବା ଲାଭଜନକ
ପତି କା ନୁ େହଁ , େତଣୁ ଏହାକୁ

ଧାଯ ସମୟ ମଧେର ପକାଶନ କରିବା,

କାଯବ]ତା ଭି ତେର ସmବ େହଉନାହW, େତଣୁ ପାୟତଃ ପେତକ ମାସେର କି ଛି
ଦି ନ ବି ଳ େହଉଛି  ଏଥି ପାଇଁ ମଁୁ ବnି ଗତ ଭାବେର dମାପାଥୀ
ବାରାର अନୁ େରାଧ ସେ\ अେନକ ବeୁ େଲଖାଗୁଡ଼ିକୁ ଟାଇପ୍ କରି ପଠାଉ
ନାହାjି , ଆଉ ଯଦି େସମାନ+ୁ अଧିକ ବାଧ କରାଯାଏ, ଉଣାअଧି େକ େଲଖା
ପଠାଉଥି ବା ନେବ ପତି ଶତ େଲଖକ େଲଖା ପଠାଇବା ବo କରିେଦେବ, କାରଣ
େସମାନ+ୁ ଓଡ଼ି ଆେର ଟାଇପ୍ କରି ଆେସନି  େତଣୁ େଯମି ତି ବି େହଉ ଏହି
ପତି କାକୁ ପେତକ ମାସେର ପକାଶନ କରିବା େମାର ଲd େତଣୁ େମାର
ବ]ବହୁଳ ଜୀବନଚଯାେର ସୀମିତ ସମୟର ସଦୁ ପେଯାଗ କରିବା ଉେpଶେର
ଏହି ପତି କାକୁ ପକାଶି ତ କରୁ ଛି ଏବଂ କରୁ ଥିବି ମଧ ଆପଣ ମାନ+ ସହେଯାଗ
ପାଇଁ ମଁୁ ଆପଣ+ ନି କଟେର ଋଣୀ

ପ*ନାୟକ,, ସ"ାଦକ
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ସ"ାଦକ+ କଲମରୁ...
ନମ9ାର
ଆହାନ ଇ-ପତି କାର ଡି େସର ୨୦୧୮ ମସି ହାର ସଂ9ରଣକୁ
ଆପଣ+ୁ ସ ାଗତ ଜଣାଉଛି  ବଷର ଶୀତ ଦି ନ ଆରm େହାଇ ସାରିଛି ,
ତଥାପି अେନକ ାନେର ଶୀତର ପେକାପ अନୁ ଭବ କରିବାର ପକୃ 
ସମୟ ଆସି ନାହW ଓଡ଼ି ଶାର କାଶDୀର କୁ ହାଯାଉଥିବା ଦାରି |ବାଡ଼ି େହଉ
अବା େକାରାପୁଟ୍ ଜି ଲାର ଭିତର अଳ େହଉ, अେନକ ାନେର ତଥାପି
ଶୀତ ପେକାପ अନୁ ଭୂ ତ େହଉନାହW ହୁଏତ ଏହା ବି ଶେର ତାପମାତା
ବୃ ି ପାଇଁ େହାଇପାେର କି l ଏହି ସମୟ େଯ ବଣେଭାଜି କରି ବା ପାଇଁ
ଉ\ମ ଏହା ବି ଚାରଣୀୟ ପି ଲାଦି େନ ଏହି ସମୟେର ଧାନକଟା ଛୁଟି
ମି ଳୁଥିଲା ପେର ପେର ବଡ଼ଦି ନ ଛୁଟି ପାଇ ଆନoିତ େହଉଥିଲୁ, ଏେବ
କମ ଜvାଳେର ବ] ରହି େସ ସବୁ କୁ ଭୁ ଲି ଗଲୁ ଣି ଆମ ପି ଲାମାେନ
ମଧ ଶୀତ ଛୁଟି କଣ ଭୁ ଲି ଗେଲଣି  ପତି େଯାଗୀତା ବହୁଳ ସମାଜେର
ଦୃ ତ ଧାବମନ ସମୟ ଆଗେର ାୟୀତର େକୗଣସି ଆବଶକତା ନାହW
େବାଲି अେନକ ବି େବଚନା କରି େଲଣି  ଛୁଟି ମି ଳୁଥିେଲ ବି ଆମ
ଡା େଜାତି ପସାଦ ପ*ନାୟକ

ପି ଲା+ର ବି ଦାଳୟ, ବnିଗତ ଟୁ ସନ୍ ଇତାଦି ର ବଳୟରୁ ମୁnି
ମି ଳୁନାହW ଆେମ େଯେତ अଧି କ ଛୁଟିକୁ ଉପେଭାଗ କରୁଥିଲୁ ହୁଏତ
ଏହି ପୀଢ଼ି ର ପି ଲାମାେନ ତାହା େକେବ अନୁ ଭବ କରି ପାରି େବ ନାହW
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ସହରେର ଶୀତର ଆନo ଗାମାଳ ତୁ ଳନାେର अଧି କ ନାହW
କି ଛି ନାହW କହି େଲ ଚେଳ ଧାନ କଟା େହବାପେର େସ ସବୁ କୁ ଗଁାେର
ଆଣି ଖଳାେର ରଖାଯାଉଥିଲା, ଆେମ ପି ଲାଦି େନ େସଇ ଧାନଖଳାେର
ଡି ଆଁେଡଇଁ କରି େଖଳୁ ଥିଲୁ ବି ଲକୁ ଯାଇ अଣିଚଣା, ବି ଲଚଣା େତାଳି
ଆଣି େପାଡ଼ି ଖାଉଥିଲୁ, ଚଣା ଶାଗ ଖାଇବାର ମଜା ଆଜି କାଲି ଆଉ ନାହW
କହି େଲ ଚେଳ
ଆସl ଆେମ ପୁଣିଥେର ପୁରୁଣା ଦି ନକୁ ମେନ ପକାଇବା ଏହି
କମେର େଲଖାମାନ ଆପଣମାେନ େଲଖି ପଠାଇେଲ ଆଗାମୀ ପୀଢ଼ି ର
ବଂଶଧରମାେନ

ତାହାକୁ

ପଢ଼ି

ଆେମାଦି ତ

ହୁअେj

େବାଲି

ମଁୁ

ମେନକେର ଆଶା କରୁଛି ଆଗାମୀ ସଂ9ରଣ ମାନ+େର अତୀତର
ସD }ତିଚାରଣ କରି अେନକ େଲଖା ଆପଣମାନ+ ନି ଜସ अନୁ ଭୂ ତିରୁ େଲଖି
ପଠାଇେବ ଆସl ଏେବ ଦୃ ି ପକାଇବା ବି ଗତ ଏକ ମାନେର
ଭାରତେର ସଂଘଟିତ କି ଛି ଉେଲ ଖନୀୟ ଘଟଣାବଳୀ ଉପେର
େସାସି ଆଲ୍ ମି ଡ଼ିଆେର ଓଡ଼ି ଆ ଭାଷା ବି କୃତ େହଉଛି
ବି ଗତ ଦି ନେର ଆେମ अେନକ ଓଡ଼ି ଆ ଭାଷାେର ପକାଶି ତ
ବି {ାପନ େଦଖି ଲୁ େଯଉଁଠି ଓଡ଼ି ଆ ଭାଷାକୁ ଭାଷାjରଣ କରୁଥିବା
ବnିମାେନ ଭାଷାର ମୂଳ ତ\କୁ ଭୁ ଲି ଯାଇ ମନଇfା अନୁ ବାଦ କରି
େଦଉଛjି ଯାହା ଫଳେର ଓଡ଼ି ଆ ଭାଷା ପରି ଏକ ସମୃ ଶାୀୟ
ଭାଷାର अପମାନ େହଉଛି  ଆମ ଭାଷାେର େଯେତ ସଂଖକ अdର
अଛି ତାହା ଇଂରାଜୀ ଭାଷାେର ମଧ ନାହW ଏବଂ ପେତକ ଶ ବା
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ବାକକୁ ସଠି କ ଭାବେର େଲଖି ବା ଏବଂ ଉାରଣ କରି ବାପାଇଁ ସମ]
ଉପାଦାନ ଆମ ଭାଷାେର ରହି ଛି ଏହା ସବୁ ସେ\ େଲାକମାେନ ଆମ
ଭାଷାକୁ ବବହାର କରି ବା ସମୟେର अେନକ ତଟି କରୁଛjି , ଯାହା
ଦୃ ିକଟୁ ଏବଂ ଶତିକଟୁ େହଉଛି 
ବି ଗତ ଦି ନେର ଜେଣ ବeୁ ଛବି ଉପାପନ କରି େଦଖାଇଥିେଲ
ଓଡ଼ି ଶା ସଂଲଗ ଆeପେଦଶର ସି ଂହାଚଳମ େଦବାନର ଏକ ଚି ତ
େଯଉଁଠି ଓଡ଼ି ଆ ଭାଷାକୁ अତj କଦଯ ଭାବେର େଲଖାଯାଇଛି 
େହେଲ େସମାେନ ତ େହେଲ अଣଓଡ଼ି ଆ, େସମାେନ ବା େକମି ତି
ଜାଣିେବ ଓଡ଼ି ଆ ବାକରଣ ବି ଷୟେର ଏପରି େହାଇଥିେଲ େବାଧହୁଏ
ଉଚି ତ େହାଇଥାjା, େସମାେନ ଯଦି ଓଡ଼ି ଆେର େଲଖିବା ପବ
ୂ ର
 ୁ େକୗଣସି
ଓଡ଼ି ଆ ବnି ସହ ପରାମଶ କରିଥାେj ତ ଭଲ େହାଇଥାjା
େସହି ପରି ମାଲକାନଗିରି, ଜୟପୁର ଆଦି अଳେର ଓଡ଼ି ଆ
ଭାଷାକୁ କଦଯ କରି େଲଖାଯାଉଛି  ଆେମ େଯଉଁଠି ବି ଓଡ଼ି ଆର
अପମାନ େଦଖୁେଛ ନି ୟ ଭାବେର ଏହାର ବି େରାଧ କରି ବା ଉଚି ତ
େହେଲ କି ଛି ବeୁ ସାମାଜି କ ଗଣମାଧମ ଯଥା େଫସବୁ କ୍ ଓ
ହାଟସାପ୍ ସେମତ ଟ ି ଟର ଭଳି ମାଧମେର ଓଡ଼ି ଆକୁ କଦଯ କରି
ପରି େବଷଣ କରୁଛjି  ଏହି ପରି େପdୀେର अତୀତେର अେନକ ଚା
େହାଇଥିେଲ ସୁା ଏହାର େକୗଣସି ସୁଫଳ େଦଖିବାକୁ ମି ଳୁନାହW
ଳବି େଶଷେର େଲାକମୁଖେର ପଚଳି ତ ଭାଷାକୁ ହW ପକୃ ତ ଭାଷା େବାଲି
ବି େବଚନା କରି ଲି ଖିତ ଓଡ଼ି ଆକୁ अଣେଦଖା କରିବାର ଏକ ପଥା
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ସାଂପତି କ ସମୟେର କି ଛି ବeୁ +ୁ ଆଦରଣୀୟ େହାଇଛି  ଓଡ଼ି ଆ
अdରେର ତି ନି ପକାର ସ ଯଥା ସ, ଶ, ଏବଂ ଷ ଥାଉ ଥାଉ େକବଳ
େଗାଟିଏ ପକାର ସ’କୁ େନଇ ହW ବବହାର କରି ବା ଏବଂ େସହି ଭଳି
ଦୁ ଇଟି ବ ଯଥା ବଗ ଏବଂ अବଗ ବ ଥାଉ ଥାଉ ଏହାକୁ अମାନ
କରି ବା अନତମ ଓଡ଼ି ଆ ଭାଷାେର ବବହୃତ अଧି କାଂଶ ବ’ େକବଳ
अବଗ ବ’ େବାଲି କହି େଲ अତୁ nି େହବନାହW ବ\ମାନ ୟୁନିେକାଡ଼
ଓଡ଼ି ଆେର अବଗ ବ ପାଇଁ ଏକ ସ ତ अdର େଦଖିବାକୁ ମି ଳୁଛି 
େହେଲ ଏହାର ବବହାର େକହି କରୁନାହାjି  ଆେମ ଆମର ଏହି
ପତି କା ାରା ଓଡ଼ି ଆ ଭାଷା ଏବଂ ଲି ପି ସୃି କରୁଥିବା ସମ] ସଂାକୁ
अନୁ େରାଧ କରୁଛି େଯ େସମାେନ ବଗ ଓ अବଗ ବ ପାଇଁ ଭିନ ଭିନ
अdର ବବହାର ପଣାଳୀକୁ ସରଳୀକୃ ତ କରl
ଆପଣ ଧାନ େଦଇଛjି କି अମାବାସା େକମି ତି अମାସି ଆ
େହାଇଗଲା, ଉପବାସ େକମି ତି ଉପାସ େହାଇଗଲା! କାରଣ ଏହି ସବୁ
ଳେର अବଗ ବ ର ବବହାର େହଉଛି ଯାହା ଉାରଣ ସମୟେର अ
ବା ଓ ଭଳି ମେନ େହଉଥିବାରୁ ଉହ ରହି ଯାଉଛି  ଶୁ ଓଡ଼ି ଆ
େଲଖିବା ଆମ ସମ]+ର କ\ ବ େଯଉଁମାେନ ଏହାର ବି େରା
କରୁଛjି େସମାେନ ସmବତଃ ଓଡ଼ି ଆ ବାକରଣକୁ ଧାନ େଦଇ
ପଢ଼ି ନାହାjି କି ା ନି ଜର ପାxିତ େଦଖାଇବା ଉେpଶେର ମନ ଇfା
ଭାଷାକୁ ବଦଳାଇବାକୁ ଆଗଭର େହଉଛjି 
ପାଟି ରାଜେର ବି ଧାନସଭା ନି ବା ଚନ େଶଷ
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ସାହେର

ଭାରତର

ମଧପେଦଶ,

ପାଟି

ଛତି ଶଗଡ଼,

ପମୁଖ

ରାଜ

ମି େଜାରାମ୍

ଯଥା
ଏବଂ

େତେଲ|ାନାେର ବି ଧାନସଭା ନି ବା ଚନ ସମା େହାଇଛି  ଏବଂ ବି ଭିନ
ଗଣମାଧମେର ଆେୟାଜି ତ ନି ବା ଚନ ପରବ\ ୀ ଗଣନା अନୁ ଯାୟୀ ଏହି
ସମ] ରାଜେର କଂେଗସକୁ अଧି କ େଭାଟ ମି ଳିଥିବା େବେଳ ବି େଜପି କୁ
ଶn ଧା ମି ଳିଛି अବଶ ଏହା ଏକ अନୁ ମାନ ମାତ, ପକୃ ତ ଗଣନା
ଆସjା କାଲି େହବାକୁ ଥିବା େବେଳ ଏହା  େହାଇଯି ବ େଯ
ପକୃ ତେର ଜନସାଧାରଣ କଣ ଚାହାjି 
ବଷ ୨୦୧୯ର ସବସାଧାରଣ ନି ବା ଚନ ପବ
ୂ ର
 ୁ ଏହାକୁ ଏକ ପାକ୍
 ଫାଇନାଲ୍ େବାଲି अେନକ ବି େବଚନା କରୁଛjି  କୁ ହାଯାଉଛି
କାଟର
େଯ ଏହାାରା େମାଦି ସ"କwତ େଯଉଁ ଧାରା େଦଶେର ବହୁଥିବା କଥା
କୁ ହାଯାଉଥିଲା ଏେବ ତାହା ମାoା ପଡ଼ି ବାକୁ ଲାଗିଲାଣି  ଏମି ତି ବି
େହାଇପାେର େଯ ାନୀୟ ସମସାକୁ େନଇ अେନକ ରାଜେର େନତୃ ତ
ପରି ବ\ନର ଆଶା କରାଯାଇ ପାେର େସ ଯା େହଉ, ସବଭାରତୀୟ
]ରେର େମାଦୀ+ େନତୃ ତ ଭଳି अଦି ତୀୟ େନତୃ ତ ଆଉ େକହି େଦଇ
ପାରି େବ ନାହW
ପାଟି ରାଜର ୬୭୮ଟି ବି ଧାନ ସଭା ଆସନ ପାଇଁ ୮୫୦୦ରୁ
अଧି କ ପତାଶୀ ରହି ଥିବା େବେଳ ୧.୭୪ ଲd ଇେଲୋନି କ୍ େଭାଟିଂ
େମସି ନ୍ ବବହାର େହାଇଛି 
ପଳାତକ ବି ଜୟ ମାଲା+ୁ ଭାରତକୁ ପତାପଣ କରାଯି ବ
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ଏକ अପତାଶି ତ ନି େpଶନାମାେର ଲxନ ିତ େୱମି ନିର
ମାଜି େଟ+ अଦାଲତର ମୁଖ ବି ଚାରପତି ଏା ଆବଥ୍ନଟ୍ ନି େpଶ
େଦଇଛjି େଯ ଭାରତର ଆଥwକ अପରାଧେର ସଂପୃn ପଳାତକ ବି ଜୟ
ମାଲା

ବି େରାଧେର

ଭାରତ

ସରକାର

େଦଇଥିବା

ଦ]ାେବଜ

ଆଧାରେର େସ େଦାଷୀ େହାଇପାରjି େସଥିପାଇଁ ତା+ୁ ଭାରତକୁ
ପତାପଣ କରାଯି ବ ଏବଂ େସ ଆଥwକ େହରେଫର ମାମଲାେର
अଦାଲତ ାରା େହଉଥିବା କାଯକୁ ସହେଯାଗ କରି େବ अେନକ
ଦି ନରୁ ଭାରତ ସରକାର ମାଲା+ୁ ଭାରତ ଆଣିବା ପାଇଁ େଯାଜନା
କରୁଥିେଲ ଏେବ ତାହା ସଫଳ େହାଇଛି େବାଲି କୁ ହାଯାଉଛି 
अଗୁ]ା େୱଲାx୍ 9ାମର ମୁଖକୁ ସାଉଦୀରୁ अଣାଗଲା
କଂେଗସ ଶାସନ କାଳେର େହାଇଥିବା ଏକ େହଲି କର େସୗଦା
ମାମଲେର ମଧତା କରି ଥିବା ଖୀିଆନ୍ ମି େଚଲ+ୁ ସାଉଦୀ ସରକାର
ଭାରତକୁ ସମପଣ କରି ଛjି  େଫବୃ ଆରୀ ୨୦୧୦ ମସି ହାେର ୧୨ଟି
अଗୁ]ା େୱଲାx୍ େହଲି କର କୟ କରି ବାପାଇଁ ମଧତା ନି ମେj
ଖୀିଆନ୍ ମି େଶଲ୍ ପାଖାପାଖି ୫୧ ମି ଲିୟନ୍ ୟୁେରା अଥ େଦଇଥିେଲ
େଯଉଁଥିରୁ ପାୟ ୫.୬ ମି ଲିୟନ୍ ୟୁେରା ଭାରତକୁ େବଆଇନ୍ ଭାବେର
ପଠାଯାଇଥିଲା, ଏବଂ କୁ ହାଯାଇଥିଲା େଯ ଏହି अଥକୁ ଭାରତୀୟ
ବାୟୁେସନା अଫିସର+ୁ ଏବଂ କି ଛି େନତା ମୀ+ୁ ଦି ଆଯାଇଥିଲା
ସୂଚନାେଯାଗ େଯ ମା ୨୦୦୮େର ଖୀିଆନ୍ ମି େଶଲ୍ अଗା
େୱ୍ଲାx୍ କ"ାନୀର ଭାରତୀୟ ଶାଖା ପମୁଖ ପି ଟର୍ ହୁେଲ+ୁ ଏକ
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େନାଟ୍ େଲଖିଥିେଲ ଏବଂ େସଥିେର େସ କହି ଥିେଲ େଯ ଏହି େସୗଦାକୁ
କରି ବାକୁ େହେଲ େସାନି ଆ ଗାeୀ+ ନି କଟବ\ୀ େଲାକ+ୁ ଧରିବାକୁ
େହବ

େସମାନ+

ମଧେର

େସାନି ଆ

ଗାeୀ+

ରାଜେନୖ ତିକ

େସେକଟାରୀ अହମଦ୍ ପେଟଲ୍, ପଣବ ମୁେଖଜୀ, ଏମ୍ ବି ରା େମାଇଲି
ଇତାଦି + ନାମ େସହି େନାଟେର ରହି ଥିବା କଥା କୁ ହାଯାଉଛି 
ତି େନାଟି େହଲି କର ଭାରତକୁ अଣାଯି ବା ପେର ଚଳି ତବଷ ଏହି
େସୗଦାକୁ ଭା|ି ଦି ଆଯାଇଥିଲା କାରଣ ଏହି େହଲି କର କି ଣାେର
େକୗଣସି ୱାରାି ବା ଯପାତି ଉପକରଣ େଯାଗାଇବା କଥା ଉେଲ ଖ
ନଥିଲା େହେଲ ଏହି େହଲି କର ପାଇଁ ଭାରତ େଦଇଥିବା ୧୧
ବି ଲିୟନ୍ ୟୁେରାରୁ ବା+ ଗାେରି अjଭୂn ୨.୫ ବି ଲିୟନ୍ େଫରି
ଆସି ଥିବା େବେଳ ବାକି अଥ େକମି ତି େଫରି ବା ତାହା େଯାଜନା
କରାଯାଉଛି 
ଏହି େହଲି କର େସୗଦାେର କଂେଗସ ଦଳର अେନକ ପମୁଖ
େନତା ସଂପୃn ଥିବା େହତୁ ଏହା ାରା କଂେଗସକୁ ଏକ ରାଜେନୖ ତିକ
ଧା ମି ଳିବା ସ ାଭାବି କ
େପେଟାଲ ଦର କମ େହବାେର ଲାଗିଛି
ଦଶହରା ସମୟେର େପେଟାଲି ୟମ ପଦାଥର ଦର ଆକଶଛୁଆଁ
େହାଇଯାଇଥିଲା

େଯଉଁଥିପାଇଁ

ଜନସାଧାରଣ

ଆେକାଶ

ସୃି

େହାଇଥିଲା ଦରବୃ ି अୋବର ମାସର େଶଷ ସାହ ପଯj ବଜାୟ
ରହି ଥିଲା କି l ଏହାପେର ବି ଶ ବଜାରେର अେଶାଧି ତ େତୖ ଳର ଦର
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କମ େହବା େହତୁ ଏକଦା ୮୬ ଟ+ାେର ବି କୀ େହଉଥିବା େପେଟାଲ ଏକ
ମାସରୁ

କମ

ସମୟ

ମଧେର

ପoର

ଟ+ାରୁ

अଧି କ

କମ

େହାଇଯାଇଥିଲା
ପାକି ]ାନ ବତମାନ େଦବାଳି ଆ
ପାକି ]ାନର ନବନି ବା ଚି ତ ସରକାର େଦଶର ଆଥwକ अବାକୁ
ସୁଧାରି ବାକୁ अେନକ େଚା କରି ବା ସେ\ ତାହା ସୁଧୁରିବାର ନଁା
େନଉନାହW େତେଣ େଦଶର ଆଥwକ ିତି କୁ େଦଖି ବି େଦଶରୁ ଋଣ
ଆଣିବାର ସମ] େଯାଜନା ପx େହବାେର ଲାଗିଛି ଏକଦା ସାଉଦୀ
ଆରବ ପାକି ]ାନର ବeୁ ତପ$
ୂ  ସ"କ ଥିବା େବେଳ ଏେବ େସହି
େଦଶମାେନ ମଧ ପାକି ]ାନକୁ ଋଣ େଦବାକୁ ମନା କରି େଦଇଛjି 
ବି ଗତ ଦୁ ଇ ସାହ ତେଳ ଆେମରି କା େଦଉଥିବା ଏକ ବୃ ହତ
ପରି ମାଣର अନୁ ଦାନକୁ ଟ" ପଶାସନ ଟାଳି େଦଇଥିେଲ ଯାହା
ଫଳେର ପାକି ]ାନର अବା अଧି କ अସୁବିଧା େହାଇଯାଇଛି 
ଏହାକୁ ଭାରତୀୟ ସରକାର ତଥା େମାଦି + କୂଟେନୖ ତିକ ବି ଜୟ
େବାଲି ପାକି ]ାନର ଗଣମାଧମ ପକାଶ କରୁଛjି 
अେଯାଧାେର ରାମମoିର ଦାବୀ େଯାରଦାର
ଭାରତ

ସରକାର

अେଯାଧାେର

ରାମ

ମoିର

ନି ମା ଣେର

अେହତୁ କ ବି ଳ କରୁଥିବା अଭିେଯାଗ କରି ସବଭାରତୀୟ ସାଧୁ
ମହାସଂଘମାେନ अେଯାଧାେର ନେଭର ମାସ ପଚି ଶି ତାରି ଖେର ଏକ
ବି ଶାଳ ଆେୟାଜନ କରି ଥିେଲ ଏଥିେର ସମଗ େଦଶରୁ ରାମଭn+
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ଲାଗିଥିଲା

ଏହାକୁ

େନଇ

ବି େରାଧୀମାେନ

ସରକାର+ୁ ସମାେଲାଚନା କରି କହୁଥିେଲ େଯ ନି ବା ଚନ ଆସି େଲ
ବି େଜପି ରାମମoିର କଥା କହି ସାଧାରଣ ଜନତା+ୁ ଭୁ ଆଁ ବୁ ଲାଉଛି 
େସ ଯାେହଉ अେଯାଧାେର ହି oୁମାନ+ର ବି ଶାଳ ସମାେବଶକୁ େଦଖି
अେନକ େନତା େସଠାେର अଧି କ ସୁରdା ବବା କରି ବା ତଥା ାନୀୟ
अନ ଧମାବଲୀମାେନ ଭୟଭୀତ େହାଇ ରହି ଥିବା କଥା କହି ଥିେଲ
ରାୀୟ ସ ୟଂ େସବକ ସଂଘ ଏବଂ ବି ଶହିoୁ ପରି ଷଦ ରାମ ମoିର
ନି ମା ଣ୍ ପାଇଁ ସମଗ େଦଶେର େଲାକମାନ+ୁ

ସେଚତନ କରି ବା

ଉେpଶ େନଇ ଏହି କାଯକମକୁ ପେତକ ଘରକୁ ସଂଶି  କରିବା
େଯାଜନା କରି ଛjି  ଡି େସର ମାସେର ଏଥିପାଇଁ ଦି ଲୀ ଠାେର ଏକ
ବି ଶାଳ ସଭା କରାଯାଇ ପେର ପେର ସମଗ େଦଶେର ଆେୟାଜନ ମାନ
କରାଯି ବ େବାଲି କୁ ହାଯାଉଛି 
ହକି ବି ଶକପ ଆେୟାଜନ କରି ଲା ଓଡ଼ି ଶା
ଚଳି ତ ବଷର ହକି ବି ଶକପକୁ ଓଡ଼ି ଶା ଆେୟାଜନ କରି ଏକ
ନୂ ତନ କୀ\wମାନ ସୃି କରିଛି  ଏହି କାଯକମେର ବି ଶର େଷାହଳଟି
େଦଶର ଦଳ अଂଶ ଗହଣ କରୁଥିବା େବେଳ ଏଥିପାଇଁ ସମୁଦାୟ
ଭୁ ବେନଶର

ସହରକୁ

ଉଦ୍ଘାଟନୀ

ଉବ

ନୂ ତନ

ରୂପ

ଦୁ ଇଦି ନଧରି

ଦି ଆଯାଇଛି 
ଭୁ ବେନଶର

ବି ଶ

ଏବଂ

କପର

କଟକେର

ଆେୟାଜି ତ େହାଇଥିଲା ଭୁ ବେନଶର କାଯକମେର ବଲି ଉଡ଼ ତାରକା
ଶାହରୁଖ୍ ଖାନ, ମାଧୁରୀ ଦି dିତ ସେମତ ସଂଗୀତ{ ଏ ଆର୍ ରହମାନ୍
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ଦଶକ+ୁ ଆେମାଦି ତ କରି ଥିେଲ କଟକେର ଆେୟାଜି ତ ସମାେରାହେର
ବଲି ଉଡ୍ ତାରକା ସଲମାନ ଖାନ୍ ସେମତ अେନକ ତାରକା େଯାଗ
େଦଇଥିେଲ
ଏକଦା ହକି ଆମ େଦଶର ସବପି ୟ େଖଳ ଥିଲା ଏବଂ अଲି "ିକେର
ଭାରତକୁ ହରାଇବା ଭଳି dମତା େକୗଣସି େଦଶର ନଥିଲା ଚଳି ତ ବଷ
ଆେୟାଜି ତ

ଏହି

େଖଳକୁ

ବି ଶର

୧୯୪ଟି

େଦଶେର

ପସାରଣ

କରାଯାଉଛି , ଏବଂ ଏହା ାରା ଆମ ରାଜ ତଥା ଭୁ ବେନଶରର ପଚାର
େହଉଛି  ଆଶା କରାଯାଉଛି ଏହା ାରା ଆମ ରାଜକୁ ବି େଦଶୀ
ପଯଟକ+ ଆଗମନ ବୃ ି ପାଇବ
ଏହି େଖଳ ା ସହି ତ ପତି ଦିନ ସeାେର अେନକ ମେନାରvନ
କାଯକମ ମାନ ଆେୟାଜି ତ େହଉଛି  ସଦ ପା ଖବର अନୁ ଯାୟୀ
 ଫାଇନାଲ୍ ପାଇଁ େଯାଗ ବି େବଚି ତ େହାଇଛjି 
ଭାରତୀୟ ଦଳ କାଟର
ମୁହଁେଖାରୀ ପାଇଁ ବି ପଦେର ସି ୁ
କୀଡ଼ାବି ତରୁ ରାଜେନୖ ତି{ ପାଲଟି ଥିବା ନବେଜାତ ସି ଂ ସି ୁ ଏକ
ସମୟେର ବି େଜପି େର ଥିବା ସମୟେର ବ\ମାନ କଂେଗସ ଦଳର
ସଦସ ବି ଗତ ଦି ନେର େସ ପାକି ]ାନର ନବନି ବା ଚି ତ ସରକାର+
ଶପଥଗହଣ ସମାେରାହେର େଯାଗ େଦଇଥିବା େବେଳ ଏକ अପତାଶି ତ
ଘଟଣାବଳୀ ଓ ସମାେଲାଚନାର ଶରବ େହାଇଥିେଲ, ଏବ େସ
ପୁଣିଥେର ପାକି ]ାନ ଗ] କରି ଆଉ ଥେର ସମାେଲାଚି ତ େହାଇଛjି 
ସୂଚନାେଯାଗ େଯ ପାକି ]ାନ ଏବଂ ଭାରତ ସୀମା ନି କଟବ\ୀ ଏକ
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ଗୁରୁାରାର ଉଦଘାଟନ ସମାେରାହେର େଯାଗ େଦବାପାଇଁ ପାକି ]ାନ
ଯାଇଥିବା େବେଳ ସି ୁ େସଠାେର ଆତ+ବାଦୀ ସମଥନବାଦୀ अେନକ
େନତା+ ସହ ଫେଟା ଉଠାଇଥିେଲ ଏହାପେର ତା+ୁ ସମାେଲାଚନାର
ଶୀକାର େହବାକୁ ପଡି ଥିଲା
ପvାବ ସରକାର+ ବି ନା अନୁ ମତି େର େସ ବnିଗତ ନି ମଣେର
ଏହି କାଯକମ ପାଇଁ ପାକି ]ାନ ଯାଇଥିବା କଥା ପଥେମ କହି ଥିେଲ ସୁା
ପେର େସ କହି ଥିେଲ େଯ ପାକି ]ାନ ଯି ବାପାଇଁ ତା+ୁ କଂେଗସ ସଚି ବ
ରାହୁଲ ଗାeୀ ଏବଂ ବରି, େନତା अହମଦ୍ ପେଟଲ ସହେଯାଗ
କରି ଥିେଲ
ପାକି ]ାନରୁ େଫରିବା ପେର ପvାବ ମୁଖମୀ କାପେଟନ୍
अମେରo ସି ଂ ତା+ ଉପେର େକାଧି ତ େବାଲି ପଶର ଉ\ର େଦଇ େସ
କହି ଥିେଲ େଯ େସ େକୗଣସି କାପେଟନ+ୁ ଜାଣjି ନାହW, େସ େକବଳ
ଜାଣjି ଜେଣ କାପେଟନ୍ େଯ େହଉଛjି ରାହୁଲ ଗାeୀ ଏହାପେର
ପvାବେର

अେନକ

ବି ଧାୟକ

ସି ୁ+

ବି େରାଧେର

अଭିେଯାଗ

ଆଣିଥିେଲ
ଟାଫିକ୍ ବବାେର ଇ-ଚାଲାନ୍ ଲାଗୁେହଲା
अେନକ ସମୟେର େପାଲି ସ୍ ାରା େହଉଥିବା ଧରପଗଡ଼େର
अନି ୟମି ତତା अଭିେଯାଗ ଆସି ବାପେର କମି ସନେରଟ୍ େପାଲି ସ୍ ଏକ
ନୂ ତନ ବବା କରି ଛjି  ଏହାାରା ବ\ମାନ ଟାଫିକ୍ ସeିତ
अପରାଧ ପାଇଁ ଆପଣ+ୁ अଥ ନଗଦ େଦବାକୁ େହବନାହW ଆପଣ
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େଡବି ଟ୍ କି ା େକଡି ଟ୍ କାଡ଼ ାରା ମଧ ଏହା େଦଇ ପାରିେବ ଏହା
ଫଳେର अଥ େହରେଫର େହବ ନାହW ଆଥwକ ଦx େଦଇ ସାରି ବା
ପେର ଆପଣ+ େମାବାଇଲେର ଏହି ସeିତ ସୂଚନା ଆସି ଯିବ
ଯାହାଫଳେର ଆୟ େହାଇଥିବା अଥ ସରକାରୀ ଖଜଣାେର ଜମା
େହାଇଥିବା ଆପଣ ନି ିତ େହାଇପାରି େବ ବାରାର ଖି ଲାପି କରୁଥିବା
ବnି+ ଲାଇେସନ୍ସ ଜବତ କରାଯାଇ ପାରି ବ
ବ\ମାନ ରାତି େର ବି ମି ଳିବ ଆହାର
ଓଡ଼ି ଶା ସରକାର+ ନି \ି अନୁ ଯାୟୀ ରାଜର ୫୪ଟି ଆହାର
େକo ବ\ମାନ ରାତି େର ମଧ ଆହାର େଯାଗାଇ େଦେବ ବି ଭିନ
ହସପି ଟାଲ ନି କଟେର ଥିବା ଆହାର େକo ମାନ+େର ଏହି ସୁବିଧା
ଉପଲ

େହବ ସୂଚନାେଯାଗ େଯ ଆହାର କାଯକମ ାରା

ଓଡ଼ି ଶାର अେନକ ାନେର ମାତ ପାଟ+େର ଭାତ ଡାଲମା େଯାଗାଇ
େଦବାର ବବା ରହି ଛି
ବ\ମାନ ଏହା ରାଜର ୭୬ଟି ସହରାଳେର କାଯdମ ଥିବ
େବେଳ ଆଗାମୀ ବଷ ଜାନୁ ଆରୀ ୨୬ ପେର ଏହା ଆହୁରି अଧି କ ୩୨ଟି
ସହରାvଳେର

କାଯdମ

େହବ

ଏବଂ

ଏହାାରା

ଲାଭାନି ତ

େହଉଥିବା େଲାକ+ ସଂଖା ଏକ ଲdରୁ अଧି କ େହବ େବାଲି
କୁ ହାଯାଇଛି 
ଏହି ରାତୀକାଳି ନ ସୁବିଧାପାଇଁ ସବସାଧାରଣ ଚାହWେଲ अନୁ ଦାନ
େଦଇପାରି େବ ବି ବାହ, ବତ ଓ ଜନDଦି ନ ଆଦି ଉପଲେd େଲାକମାେନ
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ଆହାର କାଯକମ ପାଇଁ अନୁ ଦାନ େଦେଲ ତାହା ଗହଣୀୟ େହବ
ଓଡ଼ି ଶାେର ବି େଜପି ର ମ| ଧରି େଲ अପରାଜି ତା
ଓଡ଼ି ଶା

କାଡରର

ବରି,ା

ଆଇଏଏସ୍

अଧି କାରୀ

ଶୀମତି

अପରାଜି ତା ଷଡ଼|ୀ ନି ଜ ପଦବୀରୁ ଇ]ଫା େଦଇ ସମ]+ୁ ଚମକାଇ
େଦଇଥିେଲ ପରବ\ୀ ସମୟେର େସ ରାଜନୀତି େର େଯାଗ େଦବାକଥା
ଜଣାଇଥିେଲ ଏବଂ େସ ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାଟwେର େଯାଗ େଦଇଥିେଲ
ଶୁଣାଯାଉଛି େଯ ଓଡ଼ି ଶାେର ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାଟw ସଂଗଠନକୁ ସୁଦୃଢ଼
କରି ବା ତଥା ଏକ ବୃ ହତ ବି ଜୟ େଯାଗାଇ େଦବା ଆଶାେର ଏକ
ମହି ଳା+ୁ ମ| ଧରାଇବାକୁ େକoୀୟ େନତୃ ତ ନି \ି େନଇଥିବା
େବେଳ अପରାଜି ତା ଷଡ଼|ୀ+ୁ ଏହି ଗୁରୁତପ$
ୂ  କାଯ ଦି ଆଯାଇଛି 
ଆଗରୁ କୁ ହାଯାଉଥିଲା େଯ ବି େଜଡ଼ି ଛାଡ଼ି ଥିବା େବୖ ଜୟj ପxା
ବି େଜପି େର େଯାଗ େଦଇ ପାରjି ଏବଂ अେନକ ଭାବି ଥିେଲ େସ
ଓଡ଼ି ଶାରୁ ବି େଜପି ର ମୁଖମୀ ପାଥୀ େହାଇପାରjି

କି l ଏେବ

अପରାଜି ତା ଷଡ଼|ୀ+ ଆଗମନ ପେର େବୖ ଜୟj+ ମୁଖମୀ ପାଇଁ
ପାଥୀତ ବ\ମାନ ପଶବାଚୀ େହାଇ ଯାଇଛି 
ଫାନ୍ସ ଜଳୁ ଛି
ବି ଭିନ ସାମଗୀର ବୃ ି ସେମତ ରାପତି ଇମାନୁ ଏଲ ମାକନ+
ଇ]ଫା ଦାବି େର ଫାନ୍ସବାସୀ େସମାନ+ ଆେoାଳନକୁ େଜାରଦାର
କରି ଛjି । େଦଶର ବି ଭିନ ାନେର ଚଳି ତ ସାହେର ଆେoାଳନ
େହାଇଛି । ଏଥିେର ଆେoାଳନକାରୀମାେନ ବାପକ ହି ଂସା ଘଟାଇବା
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ସହି ତ େପାଡ଼ାଜଳା କରି ଛjି । ପୁଲିସ ସହି ତ େସମାନ+ର ପବଳ
େଠଲାେପଲା

ଧ]ାଧ]ି

ଓ

େହାଇଛି ।

ଫଳେର

ପୁଲିସ

ଆେoାଳନକାରୀମାନ+ୁ ଘଉଡ଼ାଇବା ପାଇଁ ରବର ଗୁଳି ଓ ଲୁ ହ ବୁ ହା
ବାର ପେୟାଗ ମଧ କରି ଛି। ପୁଲିସ ପdରୁ ୧୭୦୦ରୁ अଧି କ
ଆେoାଳନକାରୀ+ୁ ଗିରଫ କରାଯାଇଛି । ପାରି ସ ବତୀତ ମାସwଲି,
େବାରଡି y,

ଲାୟନ

ଏବଂ

ଟାେଲୗଜ୍

ଆଦି

ସହରେର

ଆେoାଳନକାରୀମାେନ ଏକଜୁ ଟ େହବା ସହି ତ ହି ଂସା ଭିଆଇଛjି ।
କମାଗାତ ଚତୁ ଥ ସାହାjେର ଆେoାଳନକାରୀମାେନ େଦଶବାପୀ
ବି େdାଭ କରି ଛjି । ପାରି ସଠାେର ପୁଲିସ କହି ଛି, ଶନି ବାର ୧୦୮୨
ଜଣ+ୁ ଗିରଫ କରାଯାଇଛି । ପବ
ୂ  ପଯାୟ ଆେoାଳନେର ୪୧୨ ଜଣ+ୁ
ଗିରଫ କରାଯାଇଥିଲା େବାଲି ପାରି ସ ପୁଲିସ କହି ଛjି ।
ଆଭjରୀଣ

ମାଳୟ

ପdରୁ

କୁ ହାଯାଇଛି ,

ଶନି ବାରର

ବି େdାଭେର ୧,୩୬,୦୦୦ େଲାକ ସାମି ଲ େହାଇଥିେଲ। ଡି େସର
୧େର

େହାଇଥିବା

ଆେoାଳନକାରୀ
ପାରି ସେର

ଆେoାଳନେର

ସାମି ଲ

ଥିେଲ।

ଆେoାଳନକାରୀମାେନ

ମଧ

ସମାନ

अନାନ

ାନ

ତୁ ଳନାେର

ମାତାେର

ହି ଂସାକାx

अଧି କ

ସଂଖକ

ଭିଆଇଛjି । ଆେoାଳନକାରୀମାେନ କାରେର ନି ଆଁ ଲଗାଇ େଦବା
ସହି ତ ବାରି େକଡ୍କୁ ଜାଳି େଦଇଛjି । ଡି େସର ୧ ତୁ ଳନାେର ଗତ
ଶନି ବାର ଆେoାଳନକାରୀମାେନ अଧି କ ସ"\ି ନ କରି ଛjି େବାଲି
ନଗର କ\ୃ ପd କହି ଛjି । ଆେoାଳନକାରୀମାେନ ଫାନ୍ସ ରାପତି
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ଇମାନୁ ଏଲ ମାକନ+ ଇ]ଫା ଦାବି କରି ବା ସହି ତ ତା+ ବି େରାଧେର
େସ¢ାଗାନମାନ େଦଇଛjି ।
ଆେମରି କାେର ରାଜେନୖ ତିକ ସଂକଟ
ଆେମରି କାେର ରାଜେନୖ ତିକ ସ+ଟ ଧୀେର ଧୀେର ଘନୀଭୁ ତ
େହବାେର ଲାଗିଛି। ଫଳେର େଦଖାେଦଇଥିବା ଆଥwକ ସମସାର
ମୁକାବି ଲା

ପାଇଁ

ଆି

େଡଫିସି ଏନ୍ସି

ଆ

अjଗତ

ସ£ୀୟ

କମଚାରୀ+ୁ ବି ନା ଦରମାେର ଛୁଟିେର ପଠାଯି ବା ଭଳି अବା ସୃି
େହାଇଛି । ଏହାକୁ ଶଟ୍ ଡାଉନ୍ କୁ ହାଯାଇଥାଏ। ରାପତି େଡାନା¤
ଟ"+ର ଦାୟି ତ¥ ଗହଣ ପେର ତୃ ତୀୟ ଥର ପାଇଁ ଏଭଳି ିତି ସୃି
େହାଇଛି । ଏଭଳି ିତି ର ମୁକାବି ଲା ଲାଗି ଟ"୍ ସରକାରୀ ଖ ବି ଲ୍େର
ସ ାdର କରିଛjି । ଫଳେର ଶଟ୍ ଡାଉନ୍ ସମସା କି ଛି ଦି ନ ପାଇଁ
ଟଳି ଯିବାର ଆଶା ରହି ଛି। କି ଛି ଦି ନ ତେଳ େହାଇଥିବା ମଧବ\ୀ
ନି ବା ଚନେର ନି ମ ସଦନ ପତି ନିଧି ସଭାେର େଡେମାକାଟିକ୍ ଦଳର
ବି ଜୟ ଟ"୍+ ନୂ ଆ ସମସା ସୃି କରିଛି । ଫଳେର ଟ"୍+ େକେତକ
କାଯେର

େଡେମାକାଟିକ୍

ଦଳ

ଗତି େରାଧ

କରିବାେର

ଲାଗିଛି।

ଆେମରି କାର ନୂ ଆ ଆବଜନ ନି ୟମ अନୁ ସାେର େମyିେକା ସୀମାେର
ପାଚୀର ନି ମା ଣ ପାଇଁ ଆବଶକ अଥ ନ ମି ଳିେଲ ଆଥwକ ଶଟ୍ ଡାଉନ୍
େହବାର ଆଶ+ା ରହି ଛି।
ଭାରତ େଯଉଁ ଉନ ତି ର ପଥେର अଗସର େହଉଛି ଏବଂ ବି ଶଗୁରୁ
ଭାବେର ନି ଜ ପାଇଁ ଏକ ାନ ସୃି କରି ପାରି ଛି ଏହି ପଦେdପ ଆଗକୁ
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अଧି କ ସକି ୟ େହବ ବଷ ୨୦୨୨େର ଭାରତେର ଜି -୨୦ ରାସଂଘର
ସାଧାରଣ େବୖ ଠକ ଆେୟାଜି ତ େହବା ଏକ ଉେଲ ଖନୀୟ ତଥ ନି ୟ
ଭାବେର
େଦଶ ଦୁ ନି ଆର अେନକ ଘଟଣାର ସବି େଶଷ ବି ବରଣୀ ପଢ଼ି ବା
ପେର ଆସl ଆେମ ପଢ଼ି ବା ଆହାନ ଇ-ପତି କା ଏବଂ ନି ଜସ ମତାମତ
ଜଣାଇବା ଆପଣ+ େପାାହନ ହW ଆହାନର ସଳ ନି ଜସ
ମତାମତ ଆପଣ ଆମ େୱବ୍ସାଇଟେର େଦଇ ପାରି େବ

ଧନବାଦ

ଡା େଜାତି ପସାଦ ପ*ନାୟକ
ପତି ,ାତା-ସ"ାଦକ, ଆହାନ ଇ-ପତି କା
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କାହାଣୀ ବିଭାଗ

ଆହାନ ଇ-ପତି କା ସ"ୂ $ ନି ଃଶୁ' ବି ତରଣ େହତୁ ଡା େଜାତି ପସାଦ ପ*ନାୟକ+ ାରା ପତି ,ି ତ ଓ ପକାଶି ତ | Aahwaan.com | 31

ଆହାନ ଇ-ପତି କା, ତେୟାଦଶ ବଷ, ାଦଶ ସଂଖା, ଡି େସର ୨୦୧୮

Magazine Downloaded from www.aahwaan.com

ସୁେନଲୀ ସିଂହ
େଖଳର ଉପାଦାନମାନ -ଝି +
ଝି + ଏକ ବି ପଦଜନକ ପାଣୀ େବାଲି େସମାେନ ଜାଣି ନଥିେଲ।
େଛାଟ ଜlଟିଏ। େଛାଟିଆ େଗାଜି ଆ ମୁx। େଦହସାରା ଲା େମାଟା

अେଶାକ ବି ଶାଳ

ବାଳ। େସ ବାଳଗୁଡାକ ଟାଣୁଆ କାଠି େବାଲି ସି ଂହ ଛୁଆମାେନ ଜାଣି ନଥିେଲ। ଏ କାଠି
ଗୁଡାକ କଂଟାଠାରୁ ଶn। କି l ଝି +ର କାଠି ଗୁଡିକ ତାର ଏେତ ବଡ ରdାକବଚ େବାଲି
େସମାେନ ଜାଣିେଲ। ଝି +ର କଂଟା ଏକ େମାଟା େଲାମ, ଏକପଟ ଶରୀରେର ଲାଗିଥାଏ,
ମଝି ଟା େପାଲା ଆଉ େଶଷ ଆଡକୁ ଖୁବ ମୁନିଆ େହାଇ ଯାଇଥାଏ। ଏ କାଠି େଯାଗୁ ଝି +
ଚାଲି ବା େବେଳ ଶ େହଉଥାଏ।
େସଦି ନ ଆଉ ଏକ ମେନ ରଖି ବା ଭଳି ଲେଢଇ ସି ଂହ ଛୁଆମାନ+ ଜୀବନେର
ଘଟିଗଲା। ଏଭି ତେର େସମାେନ अେନକ ବଡ େହାଇ ଆସି େଲଣି। ପାୟ ତରୁଣ अବା।
ଝି +ଟିଏ ଏକୁ ଟିଆ ରା]ାେର ଆସୁଥାଏ। ଝି +ର ଲା କାଠି , େଛାଟ ମୁx ଆଉ େଛାଟ
େଛାଟ େଗାଡ଼ ଚାଲି ଲାେବେଳ କାଠି ସବୁ ଶରୀର ସହ ସି ଧା େହାଇ ରେହ, ପଛ ପାଖର
ଲା କାଠି ସବୁ ମାଟିେର ପାୟ ଘୁଷୁରୁଥାଏ। ଦୁ ରରୁ େଦଖିେଲ ଲାଗିବ େଯମି ତି ଲା
ବାଳଥିବା େଛାଟିଆ ପଶୁଟିଏ ଧି େର ଚାଲି କରି ଆସୁଛି। ଏ ଜୀବ ମାଟି ଭି ତେର ଗାତ କରି
ରୁେହ।
ଦୁ ଇଭାଇ ଏମି ତିଆ ଏକ େଛାଟ ପାଣୀ େଦଖି ତାକୁ ମାରିବା ପାଇଁ େଦୗଡ଼ି ଗେଲ।
ଆହାନ ଇ-ପତି କା ସ"ୂ $ ନି ଃଶୁ' ବି ତରଣ େହତୁ ଡା େଜାତି ପସାଦ ପ*ନାୟକ+ ାରା ପତି ,ି ତ ଓ ପକାଶି ତ | Aahwaan.com | 32

ଆହାନ ଇ-ପତି କା, ତେୟାଦଶ ବଷ, ାଦଶ ସଂଖା, ଡି େସର ୨୦୧୮

Magazine Downloaded from www.aahwaan.com

େସମାନ+ ମା ମଧ ନ अଟକାଇ େସମାନ+ ସହ େଯାଗେଦଲା। ଝି +ର େକଉଁଠି ଲୁ ଚି ବା
ପାଇଁ ାନ ନଥିଲା। େତଣୁ େସ ପେଳଇ ଯି ବା ଆଶା ଛାଡ଼ି ନି ଜକୁ ବଂେଚଇବା ପାଇଁ େଚା
କଲା। େସମାେନ ଝି +କୁ ସବୁ ଦି ଗରୁ ଆକମଣ କରୁଥାjି । ଝି +ର ପତି ରdା ପଣାଳୀ
अନ ଜୀବ+ଠାରୁ अେନକ ଭିନ । ତା ଉପେର କି ଛି ଆକମଣ େହେଲ େସ ନି ଜ ଶରୀରକୁ
ଫୁଲାଇ ଦି ଏ ଆଉ ତେଳ ପାର େହାଇ ରହି ଥିବା କଂଟାସବୁ ଠି ଆ େହାଇ ଯାଆjି । େଯମି ତି
କି ଏକ େବଲୁ ନ େଦହେର ବଡ ବଡ କଂଟା ସବୁ ଖଂଜି ଦି ଆ ଯାଇଛି । ଏେଣ ଝି + ନି ଜ
େଦହ ଫୁେଲଇ େଦଇଥାଏ ଆଉ ପଛୁଆ ମାଡି ଆସୁଥାଏ। ଆକମଣ କରିବା ପାଇଁ ଯଦି
ସି ଂହ ମାଡ଼ି ଆେସ େତେବ ଝି + ନି ଜର େଦହକୁ ଫୁେଲଇ େଦଇ ପଛୁଆ ମାଡି ଆେସ। ଝି +
ପଛୁଆ ମାଡି ଆସି ବାର କାରଣ ତା ଶରୀରେର ପଛ ଆଡକୁ ଲା କଂଟା ଥାଏ। ମୁx
ଆଡକୁ ଖୁବ େଛାଟ କଂଟା। ଝି + କାଠି ସବୁ େଗାଜି ଆ। ଯଦି ସି ଂହ ଥାବା ମାରି ବେତେବ
ଥାବା େଦହେର ଝି + କାଠି ଫୁଟିଯିବ। େତଣୁ ଝି +କୁ ଥାବା ମାରି ବା ସହଜ ନୁ େହଁ ।
ଝି +କୁ ସି ଂହଛୁଆ ଆଉ ସି ଂହୀ େସମି ତି ସବୁ ଦି ଗରୁ ଆକମଣ କରୁଥାjି । ଝି +ର
ସବୁ ଠାରୁ ସେଦନଶୀଳ अ| େହଉଛି ମୁx। େସଠି କାଠି ପାୟ ନାହW କହି େଲ ଚେଳ।
ଯଦି େକମି ତି ମୁxକୁ ଧରି ନି ଆଯାଇପାେର େତେବ ଝି + ଶି କାର େହାଇ ପାରିବ। େତଣୁ
ଝି + ସି ଂହମାନ+ କାବୁ େର ନଆସି ବା ପାଇଁ ଖୁବ ତ¦ର ଥିଲା। ବଡ ସି ଂହୀକୁ ଜଣାଥିଲା
େଯ ଏମି ତି ଝି +କୁ ଆକମଣ କରିବା େକମି ତି କ ଆଉ ବି ପଦପ$
ୂ  । ଝି +ର କାଠି ସବୁ
ବାେଡଇ େହାଇ ଝଣ ଝଣ ଶp େହାଉଥାଏ। ଝି + କାଠି ସି ଂହ େଦହେର ଫୁଟିଗେଲ
ସି ଂହକୁ ସଂକମଣ େହବ ଆଉ ଗଭୀର ଆଘାତ ଲାଗିବ। େସମି ତି ଝଣ ଝଣ କରି ଝି +
ପଛୁଆ ମାଡି ଆସୁଥାଏ। ସି ଂହମାେନ ଘୁଂଚି ଯାଉଥାjି । ପୁଣି ତାକୁ ଥାବା ମାରି ବାକୁ େଚା
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କରୁଥାjି । କି l େକହି ତା ମୁxକୁ ଧରି ପାରୁ ନଥାjି । ଏମି ତି ପାେୟ ୧୫/୨୦ମି ନିଟ୍
ପଯj ଲେଢଇ ଚାଲି ଲା। େସମାନ+ ମୁହଁ ଆଉ ଥାବାେର ସାମନ ଆଘାତ ଲାଗିଥାଏ।
ଏମି ତଆ କଂଟା େଦଖି େସମାେନ େଜାରେର ଆକମଣ କରି ପାରୁ ନଥାjି ।
ଛୁଆ ମାେନ କି l ନେଛାଡବeା। େସମାେନ େଯମି ତି େହେଲ ଝି + ଶି କାର କରି େବ।
ଛୁଆ ଦୁ େହଁ ଝି +ର ମୁx ଆଡକୁ ସବୁ େବେଳ ମାଡି ଯାଉଥାjି । ଏେଣ ଝି + ମୁx ଆଡକୁ
କି ଛି କଂଟା େଲଉଟାଇ େଦଇଥାଏ। ମୁx ପାୟ େଦଖା ଯାଉ ନଥାଏ। େସମେନ ବହୁତ
େଚା କେଲ। ପଥେମ ମା ସି ଂହୀ ଏମି ତି ବଥ ଆକମଣକୁ ଛାଡି ଚୁ ପ୍ଚାପ୍ ବସି ଗଲା।
अନମାେନ ମଧ ଏମି ତି ଆକମଣର ବଥତା େଦଖି ଝି +କୁ ଛାଡି େଦେଲ। ଝି +କୁ ଏକ
ନୂ ଆ ଜୀବନ ମି ଳିଲା। ସି ଂହ ମାେନ ଦୂ ରକୁ ଚାଲି ଯାଇଥିବାର େଦଖି ଝି + ନି ଜର କଂଟାକୁ
ତଳୁ ଆ କରି େଦଲା। ଆଗର ଲା ମୁନିଆ କଂଟା ସବୁ ତେଳ ଘଷୁରୁଥିଲା। େସ ଧି େର
ଧି େର ରା]ାେର ଚାଲି ଗଲା।
ଶି କାର କରିବା ପାଇଁ ଦୁ ଇଭା+ର ଖୁବ ଇfା। ଦୁ ଇ ଭାଇ ବଡ ଜl ଶି କାରେର ଏ
ପଯj ଭାଗ େନଇ ନାହାjି । ଦୂ ରରୁ ଯାହା ନି ଜର ମା ଆଉ ମାଉସୀ ମାନ+ୁ ଶି କାର
କରି ବା େଦଖିଛjି । େସମାେନ ଚାହWେଲ ମଧ େସମାନ+ୁ ଶି କାରେର ଭାଗ େନବାପାଇଁ
अନୁ ମତି ମି ଳିନଥିଲା। େତଣୁ ସବୁ େବେଳ କି ଛି ନା କି ଛି େଛାଟ ଶି କାର କରି ନି ଜର ପାରିବା
ପଣିଆ େଦଖାଇବା ପାଇଁ ଦୁ ଇ ଭାଇ ଆଗୁଆ େହାଇ ବାହାରି ପଡୁ ଥିେଲ।
ବଜକାା ଆଉ ଝି + ଶି କାରର अଭି{ତା ତି n ଥିଲା। େକବଳ ବଥତା ଛଡା କି ଛି
ମି ଳି ନଥିଲା। େସମାେନ ନି ଜକୁ କି ଛି ପମାଣିତ କରି ପାରି ନଥିେଲ। ନି ଜ ମନ ଭି ତେର
ଏକ ଶି କାରୀ ନି ଜକୁ ପମାଣିତ କରି ବା ପାଇଁ ଖୁବ ପଯତ ଶୀଳ ଥିଲା।
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ଆଇନା
ଜୀବନଟା ସେତ ଆଇନାଟିଏ। ତାକୁ େଦଖି ଟିକିଏ ହସି େଦେଲ
ସି ଏ ବି ହସି ଦିଏ, େବଶି ନୁ େହଁ କି କମ୍ ବି ନୁ େହଁ , ନି େଜ େଯତି କି
ହସି ଥିବ ଠି କ୍ େସତି କି। ତୁ ମ ଲୁ ହ େଦଖିେଲ ତା ଆଖି ରୁ ବି ଲୁ ହ

ବି ନୟ ମହାପାତ

ଝରି ଆେସ, କି l େସ େକେବବି ଲୁ ହ େପାଛି ବାକୁ ହାତ ବଢାଇ ଦି ଏନି , କି ସମେବଦନାେର
ପେଦେହେଲ କି ଛି କେହନି । େସଥିପାଇଁ େବାଧହୁଏ, କାoିଲାେବେଳ େକହି ଆଇନା
େଦେଖନା। କାରଣ ଆଇନା କେହ, ଜୀବନେର କାoିବା ମନା। କାoିଲ ଯଦି େତେବ ନି ଜ
ଲୁ ହ ନି େଜ େପାଛି ବାକୁ ଶି ଖ! ଦୁ ନି ଆେର େକହି ଆେସନା କାହାର ଲୁ ହ େପାଛି ବାକୁ ।
ସତକଥା; ନି ଜ ଲୁ ହ, ନି ଜକୁ ତ େପାଛି ବାକୁ ପେଡ। ଆଉ ଯି ଏବା ଆେସ ଲୁ ହ େପାଛି ବାକୁ ,
େସ ଖାଲି ବାହାନାେର ସ"କ ଜେତଇ େହବାକୁ ଆେସ। ସ"କର ଦ¥ାହି େଦଉ େଦଉ
ନି ଜର ସ¥ାଥ ହାସଲ କରି ନିଏ। ବଡ ସ¥ାଥପର ଏ ଦୁ ନି ଆ। ଏଇଟାତ ସତକଥା, କି l ସବୁ
ସ"କ ଏକାପରି ନୁ େହଁ ! କି ଛି ସ"କ ଏମି ତି ବି ଥାଏ, େଯଉଁଠି ପାଇବାର େଲାଭ ନଥାଏ,
ନା' ଥାଏ ସ¥ାଥ ନା' େଦେଖଇ େହବାର ଇfା ଥାଏ। େସ ସ"କ ସବୁ ହୃଦୟର ଥାଏ,
ଆତDାର ଥାଏ। ରnର ସ"କକୁ ପଛେର ପେକଇଦି ଏ। େସଇ ସ"କ ସେତବା
ଆଇନାଟିଏ। ହସି େଦେଲ ସି ଏବି ହସି ଦିଏ, କି l ଲୁ ହ େଦଖି େଲ ଲୁ ହ ତ ଗେଡଇ ଦି ଏ, ପୁଣି
ହାତ ବେଢଇ ଦି ଏ ଲୁ ହ େଟାପାକ ତେଳ ପଡି ବା ଆଗରୁ େପାଛି େନବାକୁ । କାeେର ହାତ
ପକାଇ ବୁ େଝଇଦି ଏ ଏଇ ଦୁ ନି ଆର ଜଟିଳ ଗଣିତ ସବୁ । ଛାତି େର ଆଉଜାଇ େନଇ
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ଚାପି ଧେର, ଉଠି ଆସୁଥିବା େଶଷ େକାହକୁ ବି ସାଥିେର େନଇଯାଏ।
ମାଆ, ବାପା, ଭାଇ, ଭଉଣୀ ନି ଜର ପୁअ, ଝି अ, କି ନାତି , ନାତୁ ଣୀ ସବୁ ରnର,
ସତେର େକେତ ନି ଜର, ରn ତ ଏକ େହେଲ ହୃଦୟ ଭିନ , ଆତDା ବି अଲଗା, अଲଗା।
ମାଆ ବାପା+ର େପମ अତୁ ଳନୀୟ, େସଥିେର ତି େଳ ବି ସ¥ଥ  ନଥାଏ, କି ଛି ପାଇବାର ଆଶା
ନଥାଏ। ମାଆ ବାପା େକବଳ େଦଇ ଜାଣjି । ନି ଜର ରn େଦଇ ସjାନକୁ ଶରୀର
େଦଇଥାjି । ନି ଜର ଆହାର କାଟି ସjାନ େପଟକୁ ଆହାର ଦି अjି । ନି ଜର ଇfାମାନ+ର
ଗଳା ଟିପିେଦଇ ସjାନର ସମ] ଇfା ପୁରଣ ପାଇଁ ନି ଜ ଜୀବନର ବାଜି ଲଗାଇ ଦି अjି ।
ବଦଳେର ଚାହଁ ାjି କଣ? େକବଳ ଟିକିଏ ହସ! ସjାନ ମୁହଁେର ଟିକିଏ ସେjାଷର ହସ,
ଟିେକ ସଫଳତାର ହସ, ଖୁସି ଆନoର ହସ। େସଇ ଟିକକ ହସେର ତା+ର ସମଗ
ଜୀବନର ତପସା ସେତ ପ$
ୂ  ତା ଲାଭ କରି ଯାଏ। ମାଆ ବାପା+ର ତୁ ଳନାେର ଦୁ ନି ଆେର
କି ଛିବି, େକହି ବି ନାହW। େହେଲ ମାଆ ବାପା+ର ନି ଭୟ ଚାoୁ ଆ େକେତଦି ନ ରେହ?
ମଣିଷ ଜୀବନର अଧାରା]ା େହଉ େହଉ େସମାେନ ପି ଲା+ ହାତଛାଡି ଚାଲି ଯାଆjି ଆଉ
କି ଛି ହତଭାଗା ସjାନ ବୁ ଢା ବାପମାଆ+ର ହାତ ଛାଡି ଦିअjି । େସଇ ସମୟେର ଆଉ
ଜେଣ ସmାଳି ନିଏ ମଣିଷକୁ , େସ ପତ ୀ େହାଇପାେର ପତି ବି । େସ ସ"କ ରnର ସ"କ
ନୁ େହଁ , େକବଳ ବeୁ ତ¥ର ସ"କ, େହେଲ ସମ] ରn ସ"କୀୟ+ଠାରୁ अେନକ अଧି କ
अନାବି ଳ अଧି କ ଗାଢ। ଏ ସ"କ େପମର ସ"କ, ଶାର ସ"କ, ବି ଶ¥ାସର ସ"କ।
ଦୁ ଇଟି ମଣିଷର ଏ ସ"କ ଏେତ ନି ବିଡଭାେବ ବାeି େହାଇଯାଆjି , ସେତ ଲାେଗ େଯମି ତି
େଗାଟିଏ ଶରୀର, େଗାଟିଏ ହୃଦୟ, େଗାଟିଏ ଆତDା। ଜଣ+ ବି ନା ଆଉ ଜଣକ+ର ଗତି ,
ିତି , ମୁnି କି ଛି ବି ନଥାଏ େଯମି ତି।
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ଜୀବନ ତାର ରା]ାେର ନଦୀଟିଏ ପରି ବହି ଚାଲି ଯାଏ। େକେତ ପାହାଡ, ପବତ
ଖାଲଖମା େଦଇ। େକଉଁଠି ଧୀର ମ©ର ତ େକଉଁଠି ପବଳ େବଗବତୀର ଉଗରୂପ ନି ଏ।
େକେବ ଗୀଷDର ପଚx ଖରାେର ସୁଖିଯାଏ ତ େକେବ ବଷାର ପାଣିେର ଦୁ ଇକୂଳଖାଇ
ଭରି ଯାଏ। ଯାହାବି ଆସି ଛି, େଯମି ତି ସମୟ ଆସି ଛି ସବୁ ପରିିତି େର େସ ତାର ଯାତା
ଜାରି ରଖିଛି। େକେବବି ଥକି ନି, େକେବବି ଛାଇ େଖାଜି ନି ଦି 'ଘଢି ବସି କ¢ ାjି େମେଇ
େନବାକୁ । କି l ଏ ଜୀବନ େମାର ଏକୁ ଟିଆ ନଥିଲା। ଆଉଜେଣ ବି ଥିଲା େମା ସାଥିେର,
େମା ପାଦେର ପାଦମି େଳଇ ଚାଲୁ ଥିଲା େହେଲ.... େକମି ତି ବୁ େଝଇେଦବି େସ ଯାତା େକମି ତି
ଥିଲା, େସ ଏକ ଭି ନ ପକାରର ସହଯାତା, େଯମି ତି ତୀେବଣୀ ସ|ମେର ଗ|ା ଜମୁନା
ଏକାଠି ମି ଶିଗଲା ପେର ସାଥିେହାଇ େବାହି ଯିଆjି , କି l କଣ ହୁଏ େସମାନ+ର अିତ¥?
ଜଣ+ର ପାଣ ଶରୀର ଆଉଜଣ+ ସାଥିେର ବି ଲୟ େହାଇଯାଏ। ଗ|ା ଜମୁନା ଏକ
େହାଇ ଯାଆjି , ଗ|ା ନା' ଗ|ାରେହ ନା' ଜମୁନା, ଜମୁନା ରେହ, ତୀେବଣୀ ପେର
ଆvୁ ଳାଏ ପାଣି ହାତେର େନଇ କହି େହବନି େସଥିେର େକେତ ଗ|ା େକେତ ଜମୁନା।
େକଉଁ ବୁ oାକ ଗ|ାଜଳ େକଉଁ ବୁ oାକ ଜଳ ଜମୁନାର। ସି ଏତ ଏକ ଏକାକାର, ଏକ
ଶରୀର, ଏକ ଆତDା େହାଇଯାଇଛjି । େସମି ତି ଥିଲା ଆମର ଏ ଯାତା େମାର ସହଯାତୀ
େମାର ପତ ୀ, େମାର अା|ୀ, ଆମର ଶରୀରତ ଭିନ ଥିଲା, କି l ଆମର ହୃଦୟ, ଆମର
ଆତDା ଏକଥିେଲ! ଜୀବନର ସବୁ ଦୁ ଃଖ ସୁଖ ହସ ଲୁ ହକୁ ସାଥିେହାଇ ଜି ଇଁଛୁ ଆଉ ସହି ଛୁ।
ପି ଲାଏ ବଡ େହାଇଗେଲ ଚାକି ରୀ କେଲ। ଝି अ ବାହାଘର ପେର ଝି अ ତା ଶାଶୁଘେର,
ତାର ସଂସାରେର ଖୁସିେର अଛି । ପୁअ ତାର ପରିବାର ସାଥିେର େନଇ ତା କମଳେର
ଖୁସି। ଆଉ ଜୀବନର ଏଇ ସଂଧାେର ଆେମ ଦୁ ଇଜଣ ଆମର ଏଇ େଛାଟିଆ ନୀଡଟିେର
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ପୁରୁଣା ଦି ନମାନ+ର େରାମ©ନ କରୁଛୁ।
ସବୁ ଦି ନ ପରି ଆଜି ବି ସୂଯ ଡୁ ବି ସାରି ଲାଣି, େହେଲ ଆକାଶେର ବୁ ଡି ଯାଉଥିବା
ସୂଯ ର େସଇ ନାଲି ମା ଏେବବି େଘାଟିେହାଇ ରହି ଛି। ଆକାଶର ନାଲି ମା ଯଦି ଓ କି ଛି
ଫିକା ପଡି ଆସି ଲାଣି, ତଥାପି , अeାରକୁ अଟେକଇ ରଖିଛି, ସେତ କହୁଛି , ରହି ଯାଆେର
ଆଉ ଟିକିଏ, ଜୀବନର ଏଇ ର|କୁ ଆଉ ଟିେକ େଦଖି ବାକୁ େଦ, ଖୁବ୍ ଭଲ ଲାଗୁଛି
ଜୀବନର ଏଇ ର|। ଇଏତ ଆସି ବା ସମୟର ର| ଆଉ ଯି ବା ସମୟର ର| ବି ।
ବାରxାେର ବସି ସଂଧା ଆକାଶର ଏଇ ଫିକା ନାଲି ମା ଭି ତେର ମଁୁ ହଜି ଯାଇଥିଲି
େଯମି ତି। ହଠାତ୍ ପାଣିକାଚର ରୁଣୁଝୁଣୁ ମଧର
ୂ ଝ+ାର ସଂଧାଟାକୁ ଆହୁରି େରାମାିକ
କରି େଦଉଥିଲା। ଏଇ ଚି ହାଜଣା ଶ ପାଣେର େମାର ରଚି ବସି ଯାଇଚି । ବହୁତବାର
ଶୁଣିଛି ଏ ଶ। େଯେତ ଶୁଣିେଲ ବି ମନ ଭେରନା। େରେଷଇ ଘେର ବାେଜ ଏ ଝ+ାର,
ଖାଇବା େଟବୁ ଲ ପାଖେର ବି ବାେଜ, େଯେତେବେଳ େସ ପରଶି ଦି अjି ତା+ର ହାତରeା
ଆମୃତ, ଆଉ ରାତୀର ନି ]

ପହରେର ବି ବାଜୁ ଥିଲା, େଯେତେବେଳ େସ େମାର ନି ବିଡ

ବାହୁ ବeନେର, କାମନାର अନj ଜ¥ଳନର ପି ଡା ଉପଶମ ମୁହୁ\େର। ଏଇତ ବାଜୁ ଛି
ଚୁ ଡି ର େସ ଝ+ାର, ଚା’କପ୍ ହାତେର େନଇ େସ ପାଖକୁ ଆସୁଥିେଲ। ଚା କପ୍ େଟବ
ଉପେର େଥାଉ େଥାଉ କହି େଲ ସଂଜବତୀ ପାଇଁ ଟିକିଏ େଡରି େହାଇଗଲା, ରାଗିନ ତ? ମଁୁ
ଆକାଶରୁ ମୁହଁ େଫେରଇ ଚଷମା ଫା+ରୁ ଥେର ଚା’କପ୍ କୁ , ପୁଣି ଥେର ତା+ ମୁହଁକୁ
ଚାହWଲି। ସିD ତ ହସଧାେର ଲାଖି ରହି ଥିଲା ଓଠେର ତା+ର, େଯମି ତି କୁ ନି ଝି अଟିଏ ତାର
ପଥମ ଭୂ ଲ ପାଇଁ 'ସରି ' କହୁଥିଲା। ଜୀବନର ଏଇ ସଂଧାେର ଏେବ ବି ତା+ର େସଇ
ସୁoରତା, େସଇ ଲାବଣଭରା ଦୀିମୟୀ େଦବୀର କାjି , େମାେତ ମୁª କରୁଥିଲା।
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ଲାଗୁଥିଲା ସେତ େଯମି ତି ସକାଳର ସୂଯ ର ର|, ଡୁ ବି ଯାଉଥିବା ସୂଯ େର ବି େସମି ତି
ନାଲି ମା େନଇ ସମାନ ଚମକେର ଏେବବି ଝଟକୁ ଛି । େକେତ ସୁoର ସେତ ଏଇ
କରୁଣାମୟୀ େଦବୀ। େମା ଘରର ଲdDୀ, अsେକ ସl, ନା େକେବ କି ଛି अଭିେଯାଗ ନା
କି ଛି ମାଗୁଣୀ। େମାର ଦୁ ଇ ସjାନର ମମତାମୟୀ ମାଆଟିଏ ସି ଏ। େକେତ ଯତ େର,
ମମତାର ପଣତ ତେଳ ବେଢଇ ପୁଣି ଉେଡଇ େଦଲା ବି ]ାରୀତ अନj ଗଗନେର। କହି ଲା
ଯାअ, ସଂସାରକୁ ଜି ତି ଯାअ, େଯଉଁଠି ବି ରୁହ, ଖୁସିେର ଥାअ। ସଂଜ ସକାଳେର ମoିରେର
ଦୀପ ଜାେଳ, େକବଳ ଏତି କି ମାେଗ, େହ ପଭୂ ! େମା ପି ଲା+ୁ ଖୁସିେର ରଖ।
େକେବବି ନି ଜର ଖୁସିକଥା ଭାବି ନି। ଏଇ ପରି ଣତ ବୟସେର ନାତି ନାତୁ ଣୀ+
ସା|େର ଦି 'ଘଡି େଖଳି ବାକୁ କଣ ମନ ହୁଏନି ତା+ର? କ¢ ାj ମୁହୁ\େର ପୁअ େବାହୁ+ର
ଟିକିଏ େସବା ପାଇବାକୁ ମନ ହୁଏନି ? େହେଲ ଆଜି ବି ତା+ର େସଇ ନି ୟମି ତ ରୁଟିନ୍
ଭିତେର େସ େଯପରି ବାeିେହାଇ ରହି ଯାଇଛjି । ଘଡି ର କା ପରି । େସଇ ସୀମି ତ
ପରି ଧୀ ଭି ତେର ଜୀବନର ଆରmରୁ େଶଷ ପଯj, େସଇ 'ବାର୍' ରୁ 'ବାର୍' ଭିତେର
ବାରାର ନି ଜର େଦୗଡ, େକେବବି କଣ ଥକି ଯାଆjି ନି ? ତାରି ଖ ବଦଳି ଯାଏ, ମାସ ବଷ
ସବୁ ବଦେଳ େହେଲ ଘାର କାଟିର ଜୀବନ ବଦେଳନି , ତାର ପଥ ବଦେଳନି , ରୁଟିନ୍ ବି
ବଦେଳନି । େସଇ ତାର ଜୀବନର ଧମ, ଜୀବନର ଲd େସମି ତି େଗାଟିଏ ଜୀବନ ଥିଲା
ତା+ର।
କହି ଲି, େମା ପାଖେର ଟିକିଏ ବସ, ତା+ ହାତକୁ େମା ହାତେର େନଇ ଜାବୁ ଡି
ଧରି ଲି, କହି ଲି ଆେର ଚାହା େଡରି େହାଇଗଲା େବାଲି ରାଗିବି କାହWକି? ଏ ବୟସେର
ତୁ ମର ଏେତ ଖଟଣି , ତୁ େମ ଥକି ଯାଉନ? ସକାଳୁ ସଂଜ ଯାଏ ଲାଗି ରହି ଛ କାମେର।
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ଟିେକ ସାହାଯ କରିବାକୁ ବି େକହି ନାହW। େକେତ େସବା କରୁଛ େମାର, କଥା େଦଇଥିଲି
ତୁ ମକୁ ରାଣୀ କରି ରଖିବି, େହେଲ ସାରା ଜୀବନ ତ େସବି କାଟିଏ େହାଇ ରହି ଗଲ।
ପି ଲା+ ପାଇଁ ଏେତ କଲ, େହେଲ ଆଜି ପାଣି େଟାେପ େଦବାପାଇଁ ପାଖେର େକହି ନାହW।
ଆମ ଚାରି ଆଖି ଏକ େହାଇଗେଲ, ଛଳ ଛଳ ଚାରି ଆଖି, େସ ଲୁ ହ ଦୁ ଃଖର କି ଖୁସିର
ଜାେଣନା । ତଥାପି େସ ସିD ତ ହାସି ନୀ ସବୁ େବେଳ େସମି ତି । अs ଟିେକ ହସି େଦଇ
କହି େଲ, ଆଜି ବି ତ ମଁୁ ରାଣୀ େହାଇ ରହି ଛି, ମଁୁ େମା ରାଜାର ରାଣୀ ! ତୁ େମ େମା
ପାଖେର अଛ, େମା ସାଥିେର अଛ, ଜୀବନଟା ବହୁତ ସହଜ ଲାଗୁଛି, ତୁ ମଛଡା େମାର ଆଉ
अଧି କ ବା କଣ େଲାଡାଥିଲା େଯ! େମାର ଖୁସିର ସାମାଜ, ତୁ ମଠାରୁ ଆରm ଆଉ
ତୁ ମଠାେର ହW େଶଷ। ଜୀବନେର ଆଉ अଧି କ କି ଛି େଲାେଡନା, ପାଇବାକୁ ଆଉ କଣ ବାକି
ରହି ଲା େଯ େମାର? ଜୀବନେର ଆଉ କି ଛି ବି ତ ମାଗିନି, କି ଛି େଶଷ अବେଶାଷ ବି
ନାହW। ମଁୁ େମା ଆଇନାେର େମା ନି ଜକୁ େଦଖୁଥିଲି। କି ସୁoର ଆଇନା ସେତ। ଆଖି
ଜେକଇ ଆସି ଛି, େହେଲ ଓଠେର େସଇ ସରୁ ସିD ତହସ ଏେବବି ଲାଗିରହି ଛି। ଲୁ ହ େପାଛି
େନବାକୁ ଜମାରୁ ଇfା େହଉ ନଥିଲା। େସ ଲୁ ହ ବହି ବାର ନଥିଲା। େସଇଠି େସମି ତି
ଢଳଢଳ େହାଇ ରହି ଯିବ। ତା+ୁ ମଁୁ କୁ େ«ଇ ଧରି ଲି। କି ଛି ଆେବଗ ନଥିଲା େସଥିେର,
କି ଛି अନୁ ଭବ ବି ନଥିଲା। ଏଇ अନୁ ଭବକୁ େବାଧହୁଏ ନି ରାନo କହjି । େଗାଟିଏ ମଣିଷ,
ସେତ େଯପରି ନି େଜ ନି ଜକୁ କୁ େ«ଇ ଧରି ଛି!
ଜୀବନେର ମଣିଷକୁ ଆଉ କଣ େଲାଡା େଯ? ଏଇ ଟିକକ େପମ, ଏଇ ଟିକିଏ ବି ଶ¥ାସ
ସ¥ଗେ ର ମି େଳ କି ନାହW ଜାେଣନା। େଯଉଁଠି ଏେତ େପମଥାଏ, ଏେତ ସାନ ଆଉ
 ାରୁ େକଉଁ ଗୁଣେର କମ୍! ମୃତୁ େକେବ ଆସି ବ ଜଣା ନାହW।
ଶାଥାଏ େସ ାନ ସ¥ଗଠ
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ମଲା ପେର ସ¥ଗ  କି ନକେର ଜାଗା ମି ଳିବ ଜଣାନାହW। କି l ମରି ବା ପଯj ନି ଜ
 ରି କରି ମଣିଷ କାହWକି ଆନo େନଇ ପାରି ବନି ! ସଂସାରକୁ ସ¥ଗପ
 ରି
ସଂସାରକୁ ସ¥ଗପ
କରି ବାକୁ େବଶି ଖ ବି ତ କରି ବାକୁ ହୁଏନା। ସ¥ଗ  ପାଇଁ ମହଲ ପରି ଉଆସ ତ ଦରକାର
ହୁଏନା। ମହ|ା ଫଣwଚର କି ମହ|ା ସାଜସ¬ା ବି େଲାଡା ନାହW। େଲାଡା େକବଳ ଟିକିଏ
େପମ, ଟିକିଏ ବି ଶ¥ାସ ଟିକିଏ ବୁ ଝାମଣା ଆଉ ଟିକିଏ ସମପଣର ଭାବନା। ଯାହା ଆମ
ପାଖେର ବହୁତ ଥିଲା। ଆମର ଏ ସୁଖର ସାମାଜେର ରାଜାବି अଛି ଆଉ ରାଜାର ରାଣୀ
ବି । (ଗsଟି େମା କବି ତା 'ଶୁଆ ଶାରୀ'ର ଛାୟାେର ଲି ଖିତ) ।
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ପଭାତୀ ତାରା
ସକାଳୁ

ସକାଳୁ

अନି ରୁ ପ*ନାୟକ+ୁ

ଜଗନ ାଥ ମoିରର

େଗାଟିଏ େକାଣେର ଆଖି ବo କରି ବସି ଥିବାର େଦଖି ଚମକି ପଡି ଲା
ସୁରଭି । ସବୁ ଦି ନ ସକାଳୁ େସ ଏଇ ମoିର ଆେସ ଚତୁ ା ମୂ\w +ୁ

ସୁଷମା ପରିଜା

ଦଶନ କରିବା ଲାଗି। ପ*ନାୟକ ବାବୁ +ୁ େସ େକେବ ଏେତ ସକାଳୁ ଆସି ବାର େଦଖିନାଇଁ
େସ। ପ*ନାୟକ ବାବୁ ଏଇ ସି ଡିଏ ନअ ନର େସର୍ ର ଜେଣ ଗଣମାନ ବnି।
େସର୍ ର ସବୁ ଉନ ୟନ ମୂଳକ କାଯ ଓ ସଭାସମି ତି େର ତା+ ଉପିତି େଦଖିଛି
ସୁରଭି । ତା+ରି ଘର ବାଟ େଦଇ ସବୁ ଦି େନ ଏଇ ମoିରକୁ ଆସି ଥାଏ େସ। କେଲାନୀେର
େଗାଟିଏ ମୁxେର ତା+ର ସୁଦୃଶ ଦି ତଳ ପାସାଦ ଆଉ ତା' ଆଗେର ଥିବା ସୁoର
ଫୁଲବଗିଚା ଯି ଏ ଥେର େଦଖିବ ସହଜେର ଆଖି େଫରାଇ େନଇ ପାରି ବନି । अେନକ ଥର
େସପଟେଦଇ ଗଲାେବେଳ େସଇ ଘରକୁ େଦଖି ନି େଜ ବି େମାହି ତ େହାଇଛି ସୁରଭି ।
େଯେତେବେଳ େଦଖି ବ େସଇ ବଗିଚାେର କି ଛି ନା କି ଛି କାମ କରୁଥିେବ ପ*ନାୟକ ବାବୁ ।
ଭଳି କି ଭଳି ସୁoର େଗାଲାପ ଫୁଲ ସହି ତ ଋତୁ ଫୁଲ ମାନ+ େର ଭ\w େହାଇ ରହି ଥାଏ
େସ ବଗିଚାଟି କି l େକେବ ବି କାହାରି କୁ େସଇ ବଗିଚାରୁ ଫୁଲଟିଏ େତାଳି ବାର
େଦଖିନଥିଲା େସ।
ଥେର େକୗତୁ ହଳବଶତଃ ମoିରର ପଜ
ୂ ାରୀ ନନା+ୁ ପଚାରିଥିଲା ସୁରଭି, “ଏଇ ଆମ
ପ*ନାୟକ ବାବୁ + ଘେର କ’ଣ େକହି ରହjି ନି କି ନନା?” ମୁହଁ ଶୁଖାଇ ନନା ଉ\ର
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େଦଇଥିେଲ, “କି ଏ अଛି େଯ ରହି ବ? ତା+ ୀ ଚାଲି ଯିବାର େବାଧହୁଏ ବାର କି େତର
ବଷ େହବ, େଗାଟିଏ େବାଲି ପୁअ େସ ବି ଆେମରି କାେର ଚାକି ରୀ ବାକି ରୀ କରି ତି ନିବଷ
େହବ ରହି ଲାଣି େସଠି । ତା+ର ୀ ଖୁବ୍ ଭଲମଣିଷ ଥିେଲ ମାଆ! ଦୁ ଃଖୀର+ି+ର େପଟ
ଚି ହଥିେଲ। ତେମ ସି ନା ଏଇ େକେତ ବଷ େହବ ଆସି ଏଇଠି ରହୁଛ, ମଁୁ ପରା ଦୀଘ ବଷ
େହଲାଣି ଏଇ ମoିର ଗଢ଼ା େହଲା ଦି ନଠାରୁ ଏଠି अଛି , ଘର ଘର କରି ସମ]+ୁ ଚି ହ ି ଛି ,
ଜାଣିଛି। େସ ବାବୁ ଖୁବ୍ ଭଲପାଉଥିେଲ ତା+ ୀ+ୁ । ତା+ର ଫୁଲେର ଶରଧା ଥିଲା
େବାଲି ଘର ଆଗେର ମାଳୀଟିଏ ରଖି େସଇ ସୁoର ଫୁଲବଗିଚାଟି କରାଇଥିେଲ। େସ ମାଆ
ଜଣକ ତମରି ଭଳି ସବୁ ଦି ନ ସକାେଳ ଆସୁଥିେଲ ପଭୁ +ୁ ଦଶନ କରି ବା ଲାଗି, ଡାଲାେର
ଡାଲାଏ େଲଖାଏଁ େସଇ ବଗିଚାରୁ ସଜଫୁଲ ଆଣୁଥିେଲ ଠାକୁ ର+ୁ ସଜାଇବା ପାଇଁ।
ହଠାତ୍ ଦି େନ ରାତି େର ହୃଦ୍ଘାତ େହଲା ତା+ର, େମଡି କାଲ େନବା ଭି ତେର କାଳ
େହାଇଗଲା ତା+ର। ପୁअଟି 9ୁଲ୍େର ପଢୁ ଥାଏ େସେତେବେଳ, େଯଉଁ କେର ପ*ନାୟକ
ବାବୁ ପାଳି ଛjି େସଇ ପି ଲାକୁ ତେମ କsନା କରି ପାରି ବନି ମାଆ। ଛାତି େର ପଥର ରଖି
ନି େଜ ଛୁଆର ସବୁ

କାମ କରୁଥିେଲ। ଘେର ପାଟ  ଟାଇମ୍ କାମବାଲୀଟିଏ ଆସି

ବାସନମଜା, ଲୁ ଗାସଫା, ରeାବଢା କରି େଦଇ ଯାଉଥିଲା। ବାକି ସବୁ କାମ ନି ଜ ହାତେର
କରୁଥିେଲ ପ*ନାୟକ ବାବୁ । କେଲର+ अଫିସ୍ େର ଚାକି ରୀ, ପୁअର ଖାଇବା ପି ଇବା,
ପାଠ ପଢା ଇତାଦି ନି େଜ ବୁ ଝାବୁ ଝି କରି ସବୁ କରୁଥିେଲ।
ସବୁ କାମ ଭି ତେର ବି ତା+ ୀ+ର ପି ୟ ଫୁଲ ବଗିଚା କଥା ଭୁ ଲି ନଥିେଲ େସ।
ସବୁ ଗଛପତର ନି େଜ ଯତ େନଉଥିେଲ, େସମି ତି ଭଳି କି ଭଳି ସୁoର େଗାଲାପ ଫୁଲ
ସହି ତ अନାନ ଫୁଲ ଫୁଟୁ ଥିଲା େହେଲ େସ େସଥିରୁ େଗାଟିଏ େହେଲ ବି େତାଳି
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ନଥିେଲ। େସଇ ଫୁଟିଥିବା ଫୁଲ ମାନ+ୁ ନି ମwେମଷ ନୟନେର ଚାହW ବସି ରହୁଥିେଲ
ବଗିଚାେର ତି ଆରି େହାଇଥିବା େସଇ ସି େମ େବଟିେର, େଯଉଁଠି ତା+ର ୀ+ ସହି ତ
େସ ଆଗରୁ ବସି ରହୁଥିେଲ ଘା ଘା ଧରି । ଯାହା େଯମି ତି ଚାଲି ଥିଲା, ତା+
ରି ଟାୟାରେମ୍ ପେର ପେର ପୁअଟି ଚାଲି ଗଲା ଇvିନି ୟରି ଂ ପଢି ବା ପାଇଁ ରାଉରେକଲା,
େସଇଠୁ ସଂପ$
ୂ  ଭାେବ ଏକୁ ଟିଆ େହାଇଗେଲ େସ। ଧୀେର ଧୀେର କେଲାନୀର ସବୁ
ଉନ ୟନମୂଳକ କାଯେର ସବୁ େବେଳ ଲି  ରହି େଲ ପ*ନାୟକବାବୁ । ଚାରି ବଷର
ଇvିନି ୟରି ଂ ପଢାପେର କା"ସ୍ ସି େଲyନେର ଚାକି ରୀ ପାଇ ତା+ ପୁअ ସନତ୍ ଚାଲି ଗଲା
େବ|ାଲୁ ରୁ। େଯଉଁ ଦି ନ େବ|ାଲୁ ରୁେର ଚାକି ରୀ ପାଇବା କଥା ଜଣାଇଥିଲା ସନତ୍,
େସଦି ନ ଖୁସିେର କାoି ପେକଇଥିେଲ ପ*ନାୟକ ବାବୁ ।
େମା ପୁअ ସନତ୍ ଚାକି ରୀ ପାଇ ଯାଇଛି କହି ଏଇ ମoିରେର ପାଆଁଶ ଟ+ାର ଲଡୁ
େଭାଗକରି କେଲାନୀେର ବାିଥିେଲ। ମେତ ଶେହଟ+ା ଦdିଣା େଦଇ କହି ଥିେଲ, “ବୁ ଝି ଲ
ନନା! ଚାରୁ ଗଲା ପେର ମଁୁ ଭାବି ନଥିଲି େଯ ଏକୁ ଟିଆ ଏଇ ପୁअଟିକୁ ପାଳି େପାଷି, ତା’ର
ଯତ େନଇ, ତା’କୁ ଏଡୁ ଟିରୁ ଏଡୁ ଟିଏ କରି ପାରି ବି, ସବୁ ଦି େନ ରାତି େର େଶାଇବା େବେଳ
ଚାରୁ+ୁ dମା ମାେଗ, ଯଦି ତମ ପୁअକୁ କି ଛି अଣେହଳା କରିଥିବି ମେତ ମାଫ୍ କରି େଦବ।
ଆଜି େସ ମଣିଷ େହାଇ ତା’ର ନି ଜ େଗାଡେର ନି େଜ ଛି ଡା େହାଇଛି , େମାର ଦାୟି ତ
ସରି ଛି, ଖାଲି ତା’କୁ ହାତକୁ ଦି ’ହାତ କରିେଦେଲ େମା କାମ େଶଷ। େତଣିକି ତା+ ସଂସାର
ସି ଏ ବୁ ଝି େବ, େମାର ଜଗନ ାଥ ଭରସା”
ବୟସ ମଧ ବଢି ଚାଲି ଥିଲା, ତା+ର ଏକୁ ଟିଆପଣ ତା+ୁ ଖାଇ େଗାଡାଉଥିଲା କି
କ'ଣ େକଜାଣି? େସ େବଶୀ ସମୟ ମoିର କାମ, କେଲାନୀର ଉନ ତି ପାଇଁ ସଭାସମି ତିେର
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କାଟିବାେର ଲାଗିଥିେଲ। ଚାକି ରୀ କରି ବାର ବଷଟିଏ ପେର ସନତକୁ ତା’ର କ"ାନୀ
ପdରୁ ବି େଦଶେର କାମ କରି ବା ଲାଗି ସୁେଯାଗ ମି ଳିଥିଲା। ତା’ର ଭଲକାମ େଦଖି
କ"ାନୀ ତା’କୁ ଆେମରି କା ପଠାଇ େଦଇଥିେଲ। ଖବର ପାଇ ଖୁବ୍ ବତି ବ] େହାଇ
ପଡି ଥିେଲ ପ*ନାୟକ ବାବୁ । େଛାଟ ପି ଲାଟା ବି େଦଶେର ଏକୁ ଟିଆ େକମି ତି ରହି ବ,
େକମି ତି ଚଳି ବ, ଏଇ ଚି jାେର ସବୁ େବେଳ େସ ମେନ ମେନ ଘାରି େହଉଥିେଲ। ପଥେମ
ପଥେମ ସନତ୍ ବାପା+ ପାଖକୁ ପାୟ ସବୁ ଦି େନ େଫାନ୍ କରି େସ ଭଲ अଛି , ତା’ପାଇଁ
େକୗଣସି ଚି jା କରିବାର ନାହW, ବରଂ େସ ନି ଜର ଯତ ନି अl େବାଲି କହୁଥିଲା, କି l ସମୟ
ଗଡି ବା ସହି ତ େସଇ େଫାନ୍ ଆସି ବାର ବବଧାନ ବଢି ଯାଇଥିଲା।
ସବୁ ଦି ନ ରାତି अନି ଦା ରହି ପୁअର େଫାନକୁ अେପdା କରି ରହୁଥିେଲ ପ*ନାୟକ
ବାବୁ । ଧୀେର ଧୀେର ତା+ର ଶରୀର ଦୁ ବଳ େହବାେର ଲାଗିଥିଲା, ଏଇ ସମୟେର ପୁअ
ଦି େନ େଫାନ୍ କରି ଜଣାଇେଦଲା େଯ ସି ଏ େସଠାେର ତା’ର ଜେଣ ସହକମୀକୁ େରଜି ି
ମାେରଜ୍ କରି ଛି ଏବଂ ତା+ର ଆଶୀବାଦ େନବା ପାଇଁ େସମାେନ ସୁବିଧା ସୁେଯାଗ େଦଖି
େକେବ ଇxିଆ ଆସି େବ। େସଦି ନ ]

େହାଇ ଯାଇଥିେଲ ପ*ନାୟକ ବାବୁ ।

ଶରୀର ତ ଦୁ ବଳ ଥିଲା କି l ମନର ବଳେର େସ ମାଡି ଚାଲି ଥିେଲ, େହେଲ ସନତର
ବାହାଘର କଥା ଶୁଣି ତା+ର ହୃଦୟ ଭା|ିଗଲା। ତା+ୁ ଚାରିଦି ଗ ଶନ
ୂ  ଦି ଶୁଥିଲା,
ମନେର ଆଶ+ା େହଉଥିଲା ଯଦି ପତ ୀର େମାହେର ସନତ୍ ଆେମରି କାେର ସବୁ ଦି ନ ପାଇଁ
ରହି ଯାଏ, େତେବ ତା+ର କ’ଣ େହବ? ତା+ ମଲାମୁହଁେର ନି ଆଁ ଟିକିଏ େଦବାକୁ ଏ
ସଂସାରେର େକହି ନାହW। ତି ରିଶି ବଷ ତେଳ କଟକେର ଜାଗା କି ଣି ଘର କଲାେବେଳ େସ
ଗଁାେର ଥିବା େପୖ ତୃକ ସ"\ି ବି କି କରି ବା ସହି ତ ଗଁା ସହ ସବୁ ସଂପକ ତୁ େଟଇ
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େଦଇଥିେଲ। ନି ଜର ଚାକି ରୀ, ନି ଜର ୀ, ନି ଜର ପୁअ, ନି ଜର ଘରାର କଥା ଚି jାକରି
କରି ଚାକି ରୀ ସରିଗଲା ପେର ଏଇ ଘେର ବାeି େହାଇ ରହି ଯାଇଛjି , ଏେବ େସ କ'ଣ
କରି େବ? େକମି ତି କାଟିେବ ତା+ ବଳକା ଜୀବନ? କି ଏ ତା+ର ସାହା ଭରସା େହବ?
ଏମି ତି अେନକ ଚି jା କରି କରି େରାଗାକାj େହାଇ ପଡି ଥିେଲ େସ। ଏେବ ସବୁ େବେଳ
ଚୁ ପ୍ ଚାପ୍ ରୁହjି େସ, େକହି କି ଛି ପଚାରି େଲ ମନ େହେଲ ଉ\ର ଦି अjି ନେହେଲ ନାହW,
େସମି ତି ଚୁ ପ୍ େହାଇ ଘେର ବସି ଥାjି ।
େସଦି ନ ପଜ
ୂ ାରୀନନା+ କଥା ଶୁଣି ଖୁବ୍ ଦୁ ଃଖିତ େହାଇଥିଲା ସୁରଭି । ପ*ନାୟକ
ବାବୁ + ଲାଗି ତା’ର ମନେର େକମି ତି େଗାେଟ ଦୟାର ଭାବ ଉେଦକ େହାଇଥିଲା। ତା’ର
ନି ଜର ବାପାମାଆ+ୁ

ଖୁବ୍ େଛାଟେବଳୁ ହରାଇ େସ ମାମଁୁ ଘେର ମାଇଁ+ ପାଖେର

ବଢି ଥିଲା। ବାହାଘର ପେର ଶାଶୁଘରକୁ ଆସି ଲା େବଳକୁ ଶଶୁର ନଥିେଲ, ଦୁ ଇଟା ବଷେର
ଶାଶୁ ଚାଲି ଗେଲ। ବାହାଘରର ସାତବଷ ପେର ବି ତା’ର େକାଳ ଖାଲି ଥିଲା।
ସ¥ାମୀ

େବୖ ଜୟj+ର अମାପ େସହ ସେ\¥ ମଧ ତା’ର ମନ ସjାନଟିଏ ପାଇଁ

ବାକୁ ଳ େହଉଥିଲା। େସଇ ମନାସ କରି ସବୁ ଦି ନ େସ ଜଗନ ାଥ ମoିରକୁ ଆସୁଥିଲା।
େସଠି ପାୟତଃ ପ*ନାୟକ ବାବୁ + ସହି ତ େଦଖା େହଉଥିଲା। ତା+ୁ ନମ9ାରଟିଏ କରି
ଆେଗଇ ଯାଉଥିଲା ସୁରଭି ।
ପ*ନାୟକ ବାବୁ +ୁ େଦଖିେଲ ତାକୁ ଲାଗୁଥିଲା େସ ତା’ର େକହି ଆପଣାର େଲାକ
େବାଲି । ମନେର ସ ତଃ ଭnି ଆସୁଥିଲା, ତା’ର ଖୁବ୍ ଇfା େହଉଥିଲା େସ ତା+ର େସବା
ଶୁଶଷା କରjା, ତା+ର ଦୁ ଃଖ ସୁଖ ବାjା। କି l ମୁହଁ େଖାଲି କି ଛି କହି ପାରୁନଥିଲା
କାେଳ େସ ଖରାପ ଭାବି େବ େବାଲି । ଆଜି ତା+ୁ ମନେର ଏମି ତି ଭାବେର ବସି ଥିବାର
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ମନଟା ସmାଳି େହଲାନି ସୁରଭି ର।

ତା+ର ପାଖକୁ ଯାଇ ଡାକି ଲା, “ମଉସା!

ଏେତ ସକାଳୁ ଏଠି ଏମି ତି କାହWକି ବସି ରହି ଛjି ?” େକୗଣସି ଉ\ର ନପାଇ ତା+ ବାହୁକୁ
ଧରି ହଲାଇ େଦବାରୁ ତଳକୁ ଗଡି ପଡି େଲ େସ। ଛାନି ଆଁ େହାଇ ଡାକ ପେକଇଲା ସୁରଭି,
“ନନା! ନନା! ଧାଇଁ ଆସ, ମଉସା ଏଠି ପଡି ଗେଲ” ସୁରଭି ର ଚି ¯ାର ଶୁଣି ମoିର େବଢା
ଭିତେର ଥିବା ନି ଜର ବସାଘରୁ ଧାଇଁ ଆସି େଲ ନନା। ଦୁ େହଁ ମି ଶି େଟକି େନଇ ମoିରର
ନାଟ ମxପ ଉପେର ଶୁଆଇ େଦଇ ମୁହଁେର ପାଣି ଛାଟି େଚତା େଫରାଇବା ଲାଗି େଚା
କରୁ କରୁ କେଲାନୀର अେନକ େଲାକ ଜମା େହାଇଗେଲ େସଠାେର। ପ*ନାୟକ ବାବୁ +
େଦହେର ଭୀଷଣ ତାତି , ଥରଥର େହାଇ ସାରାଶରୀର କ"ୁ ଥାଏ। େଦଖଣାହାରୀ+
ଭିତେର ଥିେଲ ଜେଣ ଡାnର। େସ ଆେଗଇ ଆସି ପରୀdା କେଲ ପ*ନାୟକ ବାବୁ +ୁ ।
କହି େଲ, “କି ଛି େଗାଟିଏ ମାନସି କ ଆଘାତେର ପ*ନାୟକ ବାବୁ +ର ହୃଦଘାତ େହାଇଛି ,
ସାେ| ସାେ| େମଡି କାଲ େନବାକୁ େହବ”
ଆସl େମା ସାଥିେର, ଏଇ ପାଖେର ଥିବା ନସwଂ େହାମକୁ େନଇଯି ବା। କି ଛି
େଲାକ+ ସହାୟତାେର ତତ୍dଣାତ୍ ନି ଆଗଲା ତା+ୁ ନସwଂ େହାମ୍କୁ। େସମାନ+ ସହି ତ
ସୁରଭି ମଧ ଗଲା। ଡାnରଜଣକ ସା|େର ଥିବାରୁ ନସwଂ େହାମର ାଫ୍ମାେନ ତୁ ରj
ଚି କିା ଆରm କରିେଦେଲ ପ*ନାୟକ ବାବୁ +ର। କେଲାନୀର କି ଛି ଯୁବକ ମଧ ପହି
ଯାଇଥିେଲ େସଠାେର, ସୁରଭି ସହି ତ େସମାେନ ବି ଜଗି ରହି ଥାjି ପ*ନାୟକ ବାବୁ +ୁ ।
କେଲାନୀର ବୟ9 େଲାକମାେନ ସାହସ େଦଉଥାjି , “କି ଛି ଚି jା ନକରି ପ*ନାୟକ
ବାବୁ + ଚି କିା ଜାରି ରଖ, ଯାହା ଖ େହବ ଆେମ ସମେ] ମି ଶି କରି ବା, ତା+ର େକହି
ନଥିେଲ କ’ଣ େହଲା, େସ

ଆମର ନି ଜେଲାକ, ଆମରି ଭିତରୁ ଜେଣ, ଆେମ ସମେ]
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ମି ଳିମିଶି ତା+ର େସବା ଶୁଶଷାେର ଲାଗିବା, ତା+ର କି ଛି େହବନି , ଆେମ ତା+ୁ ଏଠୁ ସୁ
କରି େନଇ ତା+ ଘେର ଛାଡି ବା” ସମେ] ମି ଶି ପ*ନାୟକ ବାବୁ + ଆେରାଗ କାମନା
କରି ପାଥନା କରୁଥାଆjି । ସମ]+ ପାଥନା େବାଧହୁଏ ଜଗନ ାଥ ମହାପଭୁ ଶୁଣିେଲ।
ସeା ସୁା ପ*ନାୟକ ବାବୁ + େଚତା େଫରିଲା, ଧୀେର ଧୀେର ଆଖି େଖାଲି ଚାହWେଲ
େସ। ମଁୁ େକାଉଠି େବାଲି ଧୀରସ¥ରେର ପଚାରି େଲ େସ। ତା+ ପାଦ ତେଳ ବସି ରହି ଥିଲା
ସୁରଭି, ତା+ୁ ଆଖି େଖାଲି ବାର େଦଖି ଭାବବି ହଳ େହାଇ, “େମା ବାପା” େବାଲି ଡାକି ବେହ
ଆଉଁସି େଦଇ ଛାତି େର େଲାଟି ପଡି ଲା ତା+ର।
अବୁ ଝା ଆଖିେର ଚାହW ରହି ଥିେଲ ପ*ନାୟକ ବାବୁ । ସୁରଭି ସହି ତ ଥିବା ଯୁବକ
ମାେନ ତା+ ପାଖକୁ ଆସି ସବୁ ଘଟଣା କହି ଥିେଲ, େକମି ତି ସୁରଭି अପା ମoିରେର ତା+ୁ
େବେହାସ अବାେର େଦଖି ନନା ଆଉ କେଲାନୀର अନ େଲାକମାନ+ ସାହାଯ େନଇ
ଏଇ ନସwଂ େହାମ୍କୁ ଆଣି ଚି କିା କରାଇଥିେଲ ଏବଂ ସୁରଭି अପା ନି ଜର ଝି अ ଭଳି ଆ
ତା+ର ପାେଖ ପାେଖ ରହି ଛjି େସଇ ସମୟଠାରୁ। ଗଭୀର କୃ ତ{ତାେର ଭାରି େହାଇ
ଯାଉଥିଲା ପ*ନାୟକ ବାବୁ + କ°ସ ର। ଧାର ଧାର େହାଇ ଲୁ ହ ଗଡି ପଡୁ ଥିଲା
ପ*ନାୟକ ବାବୁ + ଆଖିରୁ, େସ ଥର ଥର କ°େର କହି ଉଠି େଲ, “ମା!” ପୁଣି ତା+ର
ଆଖି ପତା ମୁଦି େହାଇଗଲା। ପାଖେର ଥିବା ନସ୍ ଡାକି ଆଣିେଲ ଡାnର+ୁ । େସ ତା+ୁ
ଇେvକସନ୍ଟିଏ େଦବା ପେର ସୁରଭିକୁ ଡାକି କହି ଗେଲ, େପେସ୍କୁ ଯଥାସmବ ଚି jାମୁn
କରି ରଖl, େକୗଣସି ପକାର େସ୍ ତା+ ପାଇଁ ପାଣଘାତକ େହାଇପାେର। କ’ଣ କରି ବ
େବାଲି ଚି jାେର ପଡି ଲା ସୁରଭି। ପ*ନାୟକ ବାବୁ + ବ\ମାନର ଚି jାର କାରଣ ସି ନା
େସ ଜାଣିେଲ ତା’ର ପତି କାର କ’ଣ କରି ବ, େହେଲ େସ େକମି ତି ପଚାରି ବ ତା+ୁ ? କ’ଣ
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ଭାବି େବ େସ? ଏମି ତି ଚି jା କରି କରି େସ ବତି ବ] େହାଇ ପଡୁ ଥିଲା, େସଇ ସମୟେର
େସଠାେର ପହିେଲ େବୖ ଜୟj। ସକାେଳ ତା+ୁ ସବୁ ଘଟଣା େଫାନ୍ କରି ଜଣାଇ
େଦଇଥିଲା ସୁରଭି । ପ*ନାୟକ ବାବୁ + ପାଇଁ ସୁରଭିର ଆତDୀୟତା େବଶ୍ ଜଣାଥିଲା
ତା+ୁ । େବୖ ଜୟj+ର ମଧ ପ*ନାୟକ ବାବୁ + ଦୁ ଃଖର କଥାଶୁଣି ତା+ ପତି
ସମେବଦନା ବଢି ଥିଲା। ଘଟଣାଟି ଘଟିବା େବଳକୁ ତା+ର अଫିସ୍ େବଳ େହାଇ
ଯାଇଥିବାରୁ ସୁରଭି କୁ ଯାହା କରି ବାର ଦରକାର अଛି କର େବାଲି अନୁ ମତି େଦଇଥିେଲ
େବୖ ଜୟj। ଏେବ अଫିସରୁ େଫରି ସି ଧା ନସwଂ େହାମ୍କୁ ଆସି ଛjି େସ। ସୁରଭି ସହି ତ େସ
ଆଜି ରାତି େର ପ*ନାୟକ ବାବୁ +ୁ ନସwଂ େହାମେର ଜଗି ରହି େବ େବାଲି କହି େସଠାେର
ଥିବା କେଲାନୀର ଯୁବକମାନ+ୁ ଘରକୁ ପଠାଇ େଦଇଥିେଲ େସ। ସାରାରାତି େସମି ତି
ତା+ର େବଡ୍ ପାଖେର ଜଗି ବସି ଥିେଲ ସ¥ାମୀ ୀ ଦୁ େହଁ । ସକାେଳ ନି ଦ ଭା|ିଲା
ପ*ନାୟକ ବାବୁ +ର। ସୁରଭି ସହି ତ ତା’ର ସ¥ାମୀ+ୁ େଦଖି େସ ବୁ ଝି ଗେଲ େଯ ରାତି ସାରା
अନି ଦା ରହି ଦୁ ଇଜଣ ଯାକ ତା+ୁ ଜଗି ବସି ଛjି । କୃ ତ{ତାେର ମୁx ନଇଁ ଯାଇଥିଲା
ତା+ର। େସ େଭା େଭା େହାଇ ପି ଲା+ ଭଳି କାoି ଉଠି େଲ। ସୁରଭିକୁ ଚାହW କହି େଲ,
“ମାଆେର! ତୁ ଆର ଜନDେର େମାର ମାଆ ଥିଲୁ ନି ୟ, ନେହେଲ ପର େଲାକଟିଏ ପାଇଁ
ଏେତ କି ଏ କେର? ଆଜି କାଲି ନି ଜର ଜନD କଲା ପୁअ ତ ବାପକୁ ପଚାରୁନି , ଆଉ ପର
ପାଇଁ? ତୁ ମେତ ୠଣୀ କରି େଦଲୁ େର ମାଆ! େକମି ତି ଏ ଜୀବନେର େତାର ଋଣ ଶୁଝିବି?”
ତା+ର ଦୁ ଇ ହାତକୁ ଧରି ପକାଇଲା ସୁରଭି, କହି ଲା, “ଛି , ଛି , ଇଏ କି କଥା କହୁଛjି
ବାପା! ମଁୁ କ’ଣ ଆପଣ+ ଝି अ ନୁ େହଁ ? ପି ଲାଟି ଦି ନରୁ ବାପକୁ ହରାଇଛି ମଁୁ , ଏଠି କି ଆସି
ରହି ବାପେର ଆପଣ+ୁ େଦଖି ସବୁ େବେଳ ଆପଣ+ ଭି ତେର େମା ବାପା+ୁ େଦଖିଛି,
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ଆପଣ+ୁ ନି ଜର ବାପା େବାଲି ଭାବି ଛି, େସଇ େସହ, େସଇ अଧି କାର େନଇ େମାର
କ\ବ ମଁୁ କରି ଛି” ଆହୁରି େଜାରେର କାoି ଉଠି େଲ ପ*ନାୟକ ବାବୁ । କହି େଲ, “ମାଆ
େର! କହି ଲା େବଳକୁ ଲାଜ ଲାଗୁଛି, େମା ୀ ଚାରୁଲତା अଧା ବୟସେର ଚାଲି ଗଲା, ମେତ
ଆଉ େମାର ସାନପୁअଟିକୁ ସଂସାରେର ଏକୁ ଟିଆ ଛାଡି େଦଇ େସଇ ପୁअଟିକୁ ମାଆବାପ
ଦୁ ଇଜଣ+ େସହ େଦଇ ନି ଜ ଲୁ ହକୁ ନି େଜ ପି ଇ ମଣିଷ ଭଳି ଆ ମଣିଷଟିଏ କରି ବାେର
ସାରା ଜୀବନ ବି ତିଗଲା େମାର। ପାଠପଢି ବଡ କ"ାନୀେର ଚାକି ରୀପାଇ ବି େଦଶ
ଚାଲି ଗଲା ସି ଏ। ଆଖିେର େଦଖିଥିବା ଏ ବୁ ଢା ବାପଟାର ସବୁ ଦୁ ଃଖ, ସବୁ କ ପାେଶାରି
େଦଲା ବି େଦଶି ନୀ ୀଟିଏ ପାଇଗଲା ପେର। େମାର ତା’ ଛଡା କି ଏବା अଛି ଏଇ
ସଂସାରେର? େସ ଥରଟିଏ ବି ଭାବି ଲାନି େମା କଥା, ତା ବି ନା ଏଠି େକମି ତି, େକେତ
କେର ଜୀବନ ବି ତାଉଛି ମଁୁ େସକଥା ତ ଚି jା କଲାନାହW, ଏେବ ମେତ କହୁଛି ଏଠାର
ଘରାର ବି କି କରି େଦଇ ଆେମରି କା ଯାଇ ତା’ପାଖେର ରହି ବା ପାଇଁ। ମଁୁ ମନା କଲାରୁ
କହୁଛି କ’ଣ ନା ତା’ର ଆଉ ଇxିଆକୁ େଫରିବାର ନାହW, େତଣୁ ଏଠାେର ଏଇ ପ ପଟw ରଖି
ଲାଭ କ’ଣ? ବରଂ ୟାକୁ ବି କି କରି ଆେମରି କାେର ନି ଜର ପପଟw କି ଣି େସଇଠି େସେଟଲ୍
େହାଇଯି ବା ବୁ ିମାନର କାମ। ତା’ଛଡା ମଁୁ ଏଠି ରହି େଲ େମାର େଦହ ମୁx େଦଖି ବ
କି ଏ? େସ ଏଠି କାର େକାଉ ପପଟw ଡି ଲର୍ ସହି ତ େଯାଗାେଯାଗ କରି ସାରି ଛି, ଆର
ମାସେର ଆସି ଏ ଘରାର ବି କି କରି ମେତ ସାଥିେର େନଇଯି ବ ଆେମରି କା। ତୁ କହି ଲୁ
ଝି अ! ମଁୁ ନି ଜର ଝାଳବୁ ହା ଧନେର କରିଥିବା ଏଇ ଘରଟା ଛାଡି ଯାଇ ପାରି ବି? ଏଠି ପରା
ତା’ ମାଆର ସD }ତି ସାଇତା େହାଇ ରହି ଛି, ତା’ ନି ଜର ବାଲ, େଶୖ ଶବ, େକୖ େଶାରର ସମ]
ସD }ତି ଏଠି େଲସି େହାଇ ରହି ଛି, ଯାହା ମେତ ବିରହି ବା ପାଇଁ ସାହସ େଦଉଛି , େମା
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ଜୀବନର ଉଜା ପରା ଏଇ ଘରଟି, ୟାକୁ ଛାଡି ମଁୁ ବିବି େକମି ତି? କଥା େଶଷ କଲା
େବଳକୁ େକାହ ଜମାଟ ବାeି ତା+ର କ°ସ ର କାoିଲା ଭଳି ଆ ଶୁଣା ଯାଉଥିଲା ସୁରଭିକୁ ।
େବୖ ଜୟj ମୁx ତଳକୁ େପାତି ବସି ରହି ଥିେଲ ମଧ ସୁରଭି अନୁ ଭବ କରି ପାରୁଥିଲା େଯ
େସ କାoୁ ଛjି । େସ ଦୁ ହW+ ମନର େକାହ ଲୁ ହେହାଇ େବାହି ଯାଉଥିଲା ସୁରଭି ର ଆଖିରୁ।
କି ଛି ସମୟର ନୀରବତା ପେର ଉଠି ଠି ଆ େହେଲ େବୖ ଜୟj। ପ*ନାୟକ ବାବୁ + ହାତକୁ
ଚାପି ଧରି ତା+ୁ ଆଶ¥ାସନା େଦେଲ, “ଆପଣ ବତି ବ] ହୁअl ନାହW ମଉସା! ମଁୁ କଥା
େଦଉଛି ଆପଣ+ୁ , ଆପଣ+ ଘର ଆପଣ+ ପାଖରୁ େକହି ଛଡାଇ େନଇ ପାରି େବନି ,
ଆପଣ ଏଇଠି ରହି େବ ଆପଣ+ ଘେର, ଆେମରି କାେର ରହୁ ଆପଣ+ ପୁअ, ଆେମ
ସମେ] ମି ଶି ଆପଣ+ େସବା କରି ବୁ, ଆପଣ+ ଭଲ ମo ବୁ ଝି ବୁ। ମଁୁ ଏେବ ଯାଉଛି
ମoିରେର ଆମ କେଲାନୀର େଲାକମାନ+ୁ ଏକତି ତ କରି ଏଇ କଥା ଜଣାଇବି , ଆେମ
େଦଖିବୁ େକାଉ ଆଇନ୍ ବଳେର ସନତ୍ ଆପଣ+ଠାରୁ ଆପଣ+ ଜୀବନର ସହାରା ଛଡାଇ
େନବ। ଦରକାର େହେଲ ଆେମ ଥାନା େପାଲି ସର ସହାୟତା େନବୁ , ଆପଣ ଖାଲି ମନ
ଦୃ ଢ କରି ସୁ େହାଇ ବସି ରୁହl, ସନତ୍ ଏକା ଆପଣ+ ପୁअ ନୁ େହଁ , ଆେମ ସମେ]
ଆପଣ+ ପୁअ, ଆପଣ ଆମ ସମ]+ର ଦାୟି ତ”
ପ*ନାୟକ ବାବୁ + ମୁହଁେର ହସ ଉକୁ ଟି ଉଠି ଲା। ତା+ୁ ଲାଗୁଥିଲା ଘନେଘାର
ବଷାରାତି ର ତମି ସା अପସରି ଯାଇଛି । ପଭାତୀ ତାରାଟି ତା’ର ଉଜଳ ଆେଲାକ ବି କିରଣ
କରି ତା+ୁ ଜୀବନର ଏକ ନୂ ତନ ଦି ଗj େଦଖାଇ େଦଉଛି । ଗଭୀର ନି ଶାସଟିଏ େନଇ େସ
ଆଖି ବo କରି ଜଗନ ାଥ+ ଉେpଶେର ହାତ େଯାଡି େଲ ।।
ଶାରଳା ଭବନ, େପାତାେପାଖରୀ, ନୟାବଜାର, କଟକ, ୭୫୩୦୦୪, ଓଡ଼ି ଶା
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ଶାବଣୀ
ପୁରୀ ସମୁଦେବଳା ଭୂ ମି ସକାଳର ସୁେନଲି କି ରଣେର अଶାj
ଲହରୀ ଠାରୁ କି ଛିଟା ଦୂ ରେର ବସି ଥିଲା ଗାଲେର ହାତ ରଖି ଝି अଟି
ସାବନା

ଶରୀରଟାକୁ

େଯୗବନ

ଶ

କରି ବା

ଆଗରୁ

ମେନାରvନ ମୁଦୁଲି

ପକୃ ତି ର

ତାxବଲୀଳାେର ସମ] ଖୁସି ସ¥ପେର ରହି ଯାଇଥିଲା। ପଳୟ+ରୀ ମହାବାତାେର ଭାସି
ଯାଇଥିଲା ବା+ି ମୁହାଣ ପାଖେର ଥିବା ତା+ର େଛାଟ ମାଟି ଘରଖxିକ। ବାପାମା’ ଓ
ତା’ର େଛାଟ ଭାଇ ଶୀକାj ଆଖି ପି ଛୁଳାେକ ସମୁଦର ବଡବଡ଼ ଲହରୀ ଭି ତେର ଲୀନ
େହାଇ ଯାଇଥିେଲ। ଆଉ େସ କା\wକ ମାସର अମାବାସା ରାତି େର ଶାବଣୀର ନୂ ଆ
ଜୀବନର ଆରm େହାଇଥିଲା। ସବୁ କି ଛି ତା ଠାରୁ ଛେଡଇ ଥିଲା କରାଳ ସମୁଦର
ଲହରୀ। କାହWକି ଛାଡ଼ି େଦଲା ଶାବଣୀକୁ । କୁ ଡି ଆ ଖxକ ବି ବାଲି େର ମି ଶିଗଲା। ଆଖିର
ଲୁ ହ ସବୁ ଶୁଖିଗଲା। ଦୁ ଇଦି ନ େପଟେର ଦାନାଟିଏ ପଡ଼ି ନାହW। अେନକ+ର अବା
ଏପରି। କି ଏ ବା ପଚାରି ବ କାହାକୁ । ଆଖିର ଲୁ ହ ଆଖି େର ମରି ଗଲା ମନର େକାହ
ମନେର ରହି ଗଲା େହେଲ େପଟର ଯଣା ତ ସବୁ ଠାରୁ ଭୟ+ର। ତାକୁ କି ଏ ବା
ସmାଳି ବ। ହାତେଗାଡ଼ ଉେଠଇବାର େଜାର ନାହW। ବହୁକେର ଦୁ ଇ ତି ନି କି େଲାମି ଟର
ଚାଲି ଚାଲି ଆସି ଥିଲା ବାତା ଆଶୟଳକୁ । େଦହେର ପି eିଥିଲା ତି ନିଦିନ ତଳର େସଇ
ଫକ ଖxିକ। ରିଲି ଫି ସହାୟେକoେର କି ଛି ଚୁ ଡ଼ା ଓ ଦୁ ଇ ପାେକଟ ବି 9ୁଟ ମି ଳିଥିଲା।
ଆଉ ଖେx ସୂତା ଚାଦର। ଦୁ ଇଦି ନ ପେର ସବୁ େସଠାରୁ ଆେ] ଆେ] ଚାଲି ଗେଲ ନି ଜର
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ପରି ବାର େନଇ। ଶାବଣୀ ଯି ବ ବା କୁ ଆେଡ଼। େକଉଁଠି େଖାଜି ବ ତା ପରି ଜନ
ପରି ଚିତ+ୁ । ନି ରାଶି ତକୁ କି ଏ େଦବ ଆଶା। କରାଳରାତର େସ ଦୃ ଶ ଏେବ ତା ଆଖିେର
अ ଦି ଶୁଛି। ବାପାମାଆ ଓ ଭାଇ ଶୀକାj ଟଣାଓଟରା େହାଇ ସମୁଦ ଭିତରକୁ କରାଳ
ଲହଡ଼ି ଭି ତରକୁ ଚାଲି ଯାଉଛjି ଆଉ ହାତ ବେଢଇ ତାକୁ େଯମି ତି ଡାକୁ ଛjି । ଆଠଦି ନ
ବି ତି ଗଲାଣି, ସvୁ ଆ ଶୀତ ଧୀେରଧୀେର ମାଡି ଆସୁଛି। କଣ କରିବ ପାଖେର ସଳ
ତନୁ କୁ ଢା+ିବା ପାଇଁ େକବଳ ଚାଦର ଖେx। ଭାରାକାj ମନେର ବସି ଥିବା େଦଖି ରିଲି ଫି
अାୟୀ କା"କୁ ଆସି ଥିବା ଗାଡ଼ି ର ଡାଇଭର ଜଣକ ପଚାରି େଲ ମା ତୁ ମର ଘର େଲାକ
ଆଉ ଏଠି କି ଏ अଛjି ? ଶାବଣୀର ମୁହଁଟି ନି ରବେର ଶୁଖିଗଲା ଶୁଖିଲା ଆଖିେର
ଦୁ ଇେଟାପା ଲୁ ହ େକଉଁଠି ଥିଲା ନି ଗିଡି ବାହାରି ଆସି ଲା। ଡାଇଭର ହୃଦୟଟି ଲୁ ହ
ଦୁ ଇେଟାପାେର ଦବୀଭୂ ତ େହାଇଥିଲା। େସ ଶାବଣୀକୁ ପଚାରି ଲା ମା ତୁ ଯି ବୁ େକଉଁଠିକୁ।
ଘର ମା େତାର େକଉଁଠି? ଶାବଣୀ କଣ ବା ଉ\ର େଦବ। ହଠାତ୍ େସ କହି ଲା ମଉସା ମଁୁ
ପୁରୀ ଜଗନ ାଥ+ ପାଖକୁ ଯି ବି। େମାେତ ଟିକିଏ େନଇଯି ବ। ହଁ ଏଇ ଗାଡି ପୁରୀ ତ ଯି ବ
େହେଲ େତାର ଘର କଣ ପୁରୀ ଟାଉନେର? ନା ମଉସା ମଁୁ ଜଗନ ାଥ+ୁ େଦଖି ବାକୁ ଯି ବି।
ପୁରୀେର କଣ ତମର କି ଏ अଛjି ? ଶାବଣୀ କହି ଲା ନା େମାର େକହି ନାହାjି । ଜଗନ ାଥ
େମାର ବାପମା ଭାଇ ସମ]+ୁ ଏଇ ବାତାେର େନଇଗେଲ। େମାର ବ\ମାନ ଦୁ ନି ଆେର
େକହି ନାହାjି । ମଁୁ ଥରଟିଏ ଜଗନ ାଥ+ୁ ପଚାରିବି । େମାର କି େଦାଷଥିଲା େଯ େମାେତ
କାହWକି ଏକୁ ଟିଆ ଛାଡ଼ି େଦେଲ। ଶାବଣୀର ଏ େକାହଭରା କଥାଟି କାହାଣୀ ପରି
ଡାଇଭରକୁ ଲାଗୁଥିଲା। अତି ମମାହତ େହାଇ ହାତଯାଡି ଶାବଣୀ କହି ଲା େମା ପାଖେର
େଗାଟିଏ ବି ପଇସା ନାହW େମାେତ ଟିକିଏ ପୁରୀ ବଡ଼ଦାxେର ଛାଡ଼ି ଦି अl। ଏଇ ଦୁ ଇପଦ
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କଥାେର ଡାଇଭର ହୃଦୟେର ଏକ dତ ସୃିେହଲା ପରି ପରି अନୁ ଭବ କରୁଥିଲା ପୁରୀ
ତହସି ଲଦାର+ ଡାଇଭର ନେରo େଭାଇ। ନେରo ଏକ ବି ଚିତ ବି ଚାର ବଳୟ ଭିତେର
େଖାଜୁ ଥିେଲ ରା]ାଟିଏ। ଚଉଦ ପoରବଷର ଝି अଟି ପୁରୀ ସହରେର ରାତି େର ରହି ବ
େକଉଁଠି। ଜଗନ ାଥ+ୁ ନି ଜର ଦୁ ଖଃ ଜଣାଇବ, ଖାଇବ କଣ, ରହି ବ େକଉଁଠି, ଏଠି
ଛାଡ଼ି େଦଇ ଚାଲି ଯିବ କି ପରି । ନେରo ପୁଣିଥେର ପଚାରି େଲ ମା ରାତି େର ତୁ ପୁରୀ ରହି ବୁ
େକଉଁଠି। ଶାବଣୀ ନେରo ଆଡ଼କୁ ଖାଲି ବଲବଲ େହାଇ ଚାହW ରହି ଲା। ତା ମୁହଁରୁ ଏକ
ସାହରା େଖାଜି ବାର ଆଶା ବାରି େହଉଥିଲା। ନେରo ଶାବଣୀକୁ େନବାକୁ ଇfୁକ ଥିେଲ
ମଧ ତାର ୀ କି ଛି କହି ବନି ତ। େସ ଚି jାକରି ୀ ଲdDୀକୁ ଥେର ପଚାରି େଲ ଭଲ େହବ
ଭାବି ଲdDୀକୁ େଫାନେର ସବୁ କଥା କହି ଲା। ଲdDୀ ନେରoକୁ େଫାନେର କହି ଲା ଆେର
େମାେତ ପଚାରୁଛ କଣ? ଏେତ ରାତି େର ବଢି ଲା ଝି अଟିକୁ ଛାଡ଼ି ଆସି ବ େକଉଁଠି। ଘରକୁ
େନଇ ଆସ। ନେରo ଏକ ପକାର ସମାଧାନର ବାଟ ପାଇ ଖୁସିେର କହି ଲା ମା ତୁ ଆମ
ଘରକୁ ଚାଲ୍। କାଲି ତୁ ଗାେଧଇ ପାେଧାଇ ଜଗନ ାଥ ପାଖକୁ ଯି ବୁ। ଆଜି ରାତି େର ତୁ ଆମ
ଘେର ଖାଇ ପି ଇ େଶାଇପଡି ବୁ।
ଏତି କି ନେରo ମୁହଁରୁ ଶୁଣିବା ପେର ଶାବଣୀ ଜଗନ ାଥ+ ଉପେର ଥିବା ଆେକାଶଟି
अେନକାଂଶେର କମି ଆସି ଥିଲା। ନେରo କହି େଲ ମା ତୁ େମା ଗାଡ଼ି େର ବସ୍ େମା ସହି ତ ତୁ
େମା ଘରକୁ ଯି ବୁ। ଶାବଣୀ କହି ଲା ମଉସା ଆପଣ ଏ ହତବାଗିଟା ପାଇଁ କ କାହWକି
କରି େବ। ନେରo କହି େଲ ଆେର ମା ତୁ କଣ ଆମର ଝି अ ନୁ େହଁ । ଆମ ଘେର ତୁ ଗେଲ
େତା ମାଉସୀ େକେତ ଖୁସିେହବ। ସeା ପାୟ ଆଗତ। ଜି ପ୍ଗାଡ଼ି େର ଶାବଣୀ ଓ ନେରo
ବସି ସି ଧା ପୁରୀ अଭିମୁେଖ ଆସି େଲ। ପଥେମ ନେରo ଶାବଣୀକୁ ଘେର ଓହ ାଇେଦଇ
ଆହାନ ଇ-ପତି କା ସ"ୂ $ ନି ଃଶୁ' ବି ତରଣ େହତୁ ଡା େଜାତି ପସାଦ ପ*ନାୟକ+ ାରା ପତି ,ି ତ ଓ ପକାଶି ତ | Aahwaan.com | 54

ଆହାନ ଇ-ପତି କା, ତେୟାଦଶ ବଷ, ାଦଶ ସଂଖା, ଡି େସର ୨୦୧୮

Magazine Downloaded from www.aahwaan.com

अଫିସ ଗାେରଜେର ଜି ପ୍ ରଖିେଦଇ ଘରକୁ ଆସି େଲ। େରାେଷଇଘେର ୀ ଲdDୀ
େରାେଷଇେର ବ]। ବାରxା କବାଟେର ଠକ୍ଠକ୍ଶ ଶୁଣି ଲdDୀ ଦୁ ଆର କବାଟ ଭି ତରୁ
େଖାଲି େଦେଲ। ନେରo+ର ପାଖେର ଶାବଣୀ ଠି ଆ େହାଇଥିଲା। ମୁହଁେର ହସଟି
ସ+ୁ ଚି ତ େହାଇ ଯାଇଥିଲା। ଦୁ ଇହାତ େଯାଡି ପଣାମକଲା ଶାବଣୀ। ମୁxେର ଉଲୁ ରା
େକଶ, ଆଠଦି ନ େହଲାଣି ଖାଇବା ପି ଇବା ଠି କ୍ଠିକଣା ନାହW। ଶାବଣୀର ଶାରୀରିକ ଗଠନ
ଓ ତାର େବଶେପାଷାକ ଭିତେର अେନକ अେମଳ ପରିଲdିତ େହଉଥିଲା ଲdDୀ ତା’ର
ହାତଧରି ଘରଭି ତରକୁ େନଇ ଯାଉଯାଉ ପଚାରି େଲ ମା ତୁ କଣ ଖାଇଛୁ ନା ନାହW? ନି ରବ
ରହି ବା େଦଖି ଲdDୀ ନେରoକୁ କହି େଲ, ଆେର ଛୁଆଟାକୁ ରା]ାେର କି ଛି ଟିକିଏ ଖୁଆଇ
ଆଣିଛ କି ନା? ନେରo କହି େଲ ନା ଆେମ ସି ଧା ରି ଲିଫି କା"ରୁ ଆସି ଲୁ। ତୁ ମ ଟିକିଏ
ଶୀଘ ଖାଇବାର ବବା କର। ଲdDୀ େଗାଟିଏ ତଉଲି ଆ ଓ ସାବୁ ନ ଆଣି ହାତେର ଧେରଇ
କହି େଲ ମା ତୁ ଆଗ ବାଥରୁମ ଯାଇ ଟିକିଏ େଧାଇ ସଫାସୁତୁରା େହାଇଯା। ମଁୁ ଖାଇବାର
ବବା କରୁଛି ।
ନେରo ମେନ ମେନ ଭାବୁ ଛjି ସତେର େମା ୀ ଲdDୀ ନାଆଁର ସାଥକ ରଖିଛି।
ରୂପେର ଲdDୀ ପତି ମା ପରି । ଗୁଣେର ବି େସମି ତି, ଦୁ ଃଖୀର+ି େପଟକୁ ବୁ ଝି ପାେର।
ନି ରାଶା ଝି अ ପି ଲାଟିକୁ େନଇ ଆସି ବାକୁ ସେ| ସେ| କହି ଲା ଆଉ ପହୁ ନ ପହୁ ଣୁ
ତା’ର ଯତ େର ଲାଗିଲାଣି। ରାତ େଭାଜନ ପାଇଁ ଲdDୀ ଖାଦ ତି େନାଟି ଥାଳି େର ବାଢ଼ି ତି ନି
ଖx ଆସନ ପକାଇେଲ। େସାଫା ଉପରୁ ଶାବଣୀର ହାତକୁ ଧରି କହି େଲ.. ଆେର ଝି अ
େତାର ନଁାଟି କଣ େମାେତ ତୁ କହି ଲୁ...! ରୁ ଗଳାଟିରୁ ଧୀେରଧୀେର କହି ଲା ମା.. େମା ନଁା
ଶାବଣୀ ମାଝୀ। ଏତି କି ଶାବଣୀର କଥା ଆବାଜ୍ରୁ ଲdDୀ ତା ହୃଦୟର କ ପୁରାପୁରି ବୁ ଝି
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େନଇଥିେଲ। ଆଉ କି ଛି ପଚାରି େଲ अଧି କ କ େହବ ଭାବି କି ଛି ନ ପଚାରି ଲdDୀ
କହି େଲ ଚାଲ ମା ଖାଇ େନବା ଥକି ପଡ଼ି ଥିବୁ। ଖାଇସାରି େଶାଇ ପଡ଼ି େଲ େଦହଟିକିଏ
ଭଲଲାଗିବ। ଆସନ ଉପେର ନେରo ଶାବଣୀ ବସି େଲ, ଦୁ ଇଜଣ ଖାଇବାପେର ଲdDୀ
ଖାଇେଲ। ଶାବଣୀର ଦୁ ଇଆଖିେର େଯମି ତି ବି ଗତ ସାରା ସାହର ନି ଦ अଜାଡି େହାଇ
ପଡୁ ଥିଲା। ସେ| ସେ| କୁ ଆଡୁ ନି ଦ ମାଡ଼ି ଆସି ଲା େକଜାଣି ଶାବଣୀ େସହି େସାଫା
ଉପେର େଶାଇପଡ଼ି ଲା। ଲdDୀ ଶାବଣୀ ପାଇଁ ବି ଛଣା ସେଜଇ ଶାବଣୀର ଦୁ ଇ ବାହୁେର ଧରି
ଶୁଆଇ ପକାଇ ଚାଦରଟିଏ ଢା+ିେଦେଲ।
ଏେବ ସ¥ାମୀୀ ଦୁ ଇଜଣ େଶାଇବା ଘର ଖଟେର ବସି ପରରକୁ ଚାହW ରହି ଥାjି ।
ଉଭୟ+ ମନେର େସଇ େଗାଟିଏ ଆକଷଣର େକo ଶାବଣୀକୁ େନଇ। ଉଭୟ ମନର
ପତି କି ୟାକୁ େକମି ତି କି ଏ ଉପାପନା କରି ବ ତାହା ତ ଶାବଣୀର ଭବି ଷତ ରା]ା। ଲdDୀ
ସାମାନ ନି ରବ ପେର କହି େଲ। ଏ ଶାବଣୀର ଘରେଲାେକ େକହି କଣ अଛjି ନା
ନାହାjି । ନେରo କହି େଲ ବାପା ମା ଓ ଭାଇ ଏଇ ମହାବାତାେର ସମୁଦ ଗଭେର
ଭାସି ଗେଲ େବାଲି ଝି अଟି କହୁଥିଲା। େସେତେବେଳ ଆମର େକହି ଉାରକାରି ଦଳ ଏ
ଝି अକୁ ଉାର କରି ଥିେଲ। ବeୁ ବାeବ ଯଦି ବା କି ଏ ହୁଏତ ଥାଇପାରjି । କାଲି
ପଚାରି େଲ ଜଣାପଡି ବ। ଲdDୀ କି l ବାରଣ କରି କହି େଲ, ନା ଝି अଟି ମାନସି କ ିତି
ଭଲନାହW। କି ଛି ପଚାରି େଲ ହୁଏତ କ ପାଇପାେର। କି ଛିଦିନ େମା ପାଖେର ରହି ଲା
ପେର, ତାର ମାନସି କ ିତି େଦଖି ସବୁ ପଚାରିବା। ଶାବଣୀ ନି େଘାଡ଼ ନି ଦେର େଶାଇ
ସାରି ଥିଲା।
ପରଦି ନ ସକାଳ ପାୟ ଛअଟା େହବ। ଲdDୀ ଘରର ସମ] କାମଦାମ ସାରି
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ଶାବଣୀକୁ ଉଠାଇେଲ। ଶାବଣୀକୁ ଶି ଘ ଦାjସଫା କରି ଗାଧୁଆ ଇତାଦି ସାରି ମoିରଯି ବା
ପାଇଁ କହି େଲ। ଲdDୀ ମoିର ଯି ବା ପାଇଁ ଫୁଲ ଧପ
ୂ ଦୀପ ଇତାଦି ସଜାଡ଼ି ନେରo+ୁ
अେପdା କରି ଥାjି । ଶାବଣୀ ଦାjସଫା କରି ମୁହଁ େଧାଇବାକୁ େବସି ନ୍ପାଖେର ଠି ଆ
େହାଇ ଆଇନା ଆଗେର ନି ଜର ମୁହଁ ଭି ତେର ତା ମାଆର ଚି କଣ େଗାଲ ମୁହଁଟିକୁ ସତେର
େଯମି ତି େଦଖି ପାରୁଛି । ଆଉ ତାର ମା େଯମି ତି େସଇ କରାଳ ସମୁଦଗଭେର ହାତ ବଢାଇ
କଣ କହୁଛି ।
ଶାବଣୀର ଦୁ ଇଆଖି ଲୁ ହେର ଛଳଛଳ େହାଇ ଆସୁଥିଲା। େସ ଲୁ ହ ଦୁ ଇେଟାପା
େପାଛୁ େପାଛୁ ଲdDୀେଦବୀ+ୁ କହି ଲା ....ମା େମାେତ ମoିର ଯି ବାକୁ କହl ନାହW। ମଁୁ
ମoିର ଭିତରକୁ ଯାଇ ପାରି ବି ନାହW। ଆଜି େମା ବାପା ମା ଓ ଭାଇ ସମୁଦେର ବୁ ଡି ଯିବାର
ଦଶମ ଦି ନ। େସମାନ+ ସାନ ତପଣ କଲା ପେର ମoିର ଯି ବି। ମା ଆପଣ ମାେନ ମoିର
ଯାଆl। ଲdDୀେଦବୀ ଶାବଣୀର କଥା ଶୁଣି ଆଖି ଛଳଛଳ େହାଇଗଲା। ଶାବଣୀକୁ
ଛାତି େର ଚାପି ଧରିେଲ ଲdDୀ। ଆଖିରୁ अମାନି ଆ ଲୁ ହ ଦୁ ଇଧାର େବାହି ଗଲା। କରୁଣ
କ°େର କହି େଲ ଚାଲ୍ ମେହାଦଧୀେର ତି ଳ ତxୁଳ ତପଣ ସାରି ଆେମ ଜଗନ ାଥ ଦଶନ
କରି ବା। ତୁ ମ ପରିବାରର ସମ]+ ଆତDାର ସ²ତି ପାଇଁ କାଳି ଆକୁ ଜଣାଇବା। ଏତି କି
େବେଳ ନେରo େଗାଟିଏ अେଟାରିyା ଡାକି ଆଣି ଘେର ପହିେଲ। ସମେ] अେଟାେର
 ାର अଭି ମୁେଖ ଚାଲି େଲ। ନେରo ବାହDଣ ଡାକି ତପଣ ପାଇଁ ସକଳ ବବା
ବସି ସ¥ଗ
କରୁଥିେଲ। ଶାବଣୀ ସି n ବାଲୁ କାର अନତି ଦୁ ରେର ଠି ଆ େହାଇ अଶାj ସମୁଦର େଶଷ
ପଯj ଆଖି ର ଦୃ ିକୁ ନି େdପ କରୁଥାଏ। अଶାj ଲହରୀ ଭିତେର ତୃ ³ା ହୃଦୟଟା
ବି ଷାn ଓ ବି ଷାଦ ଛାୟାେର ଭରି ଉଠୁ ଥାଏ। ଶାବଣୀ ଆଉ ଭାରସାମ ରଖିପାରି ଲା
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ନାହW। ଧୀେରଧୀେର େସ ବାଲି ଉପେର ବସି ପଡ଼ି ଲା। ଦୁ ଇହାତ ପାପୁଲିେର ମୁହଁକୁ ଚାପି
ଧରି ଥାଏ अମାନି ଆ ଶାବଣ ବଷା ପରି ତା ଦୁ ଇ ଆଖି ରୁ ଲୁ ହ ସବୁ ବହି ଯାଉଥିଲା। ଦୂ ରରୁ
ଲdDୀ ଝି अଟିର ଏପରି अବା େଦଖି ପାଖକୁ ଆସି ହାତଧରି ଉଠାଇ ଦୁ ଇଆଖିରୁ ଲୁ ହ
େପାଛୁେପାଛୁ କହି େଲ ... ଆେର ମା ଆଉ ତୁ କାେoନା। ଆେମ କଣ େତା ବାପା େବାଉ
େନାହଁୁ । ଆଜି ଠାରୁ ତୁ େମାହରି େଗହ ୀଝି अ େହାଇ େମା ପାଖେର ହW ରହି ବୁ। ଆେମ ପରା
अଛୁ। ଆଉ କାେoନା... अଶୃଳ ମୁହଁଟିେର ହସଟିଏ େଦବାପାଇଁ ଲdDୀ अେନକ
ବୁ ଝାଉଥିେଲ। ତଥାପି ଲdDୀ+ର କ°ରୁ େହାଇ ଯାଉଥିଲା। ଶାବଣୀ ଆଉ ଲdDୀ+ର
ଏପରି ଭାବଭରା କରୁଣ ଦୃ ଶ େଦଖି ନେରo+ ହୃଦୟ ଦବୀଭୂ ତ େହାଇ ପଡି ଥିଲା।
ନାରୀ ହୃଦୟର କରୁଣାର ପତି ଛବି ନେରo अନତି ଦୂ ରରୁ େଦଖି ତା+ର ଆଖି ମଧ
ଛଳଛଳ େହାଇ ଯାଇଥିଲା।
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େମ...
...
େଫରିଆସ ତୁେମ
ସବୁ ସଧବା ୀ େଲାକ+ର େଗାଟିଏ ବଡ ଇଛା ଥାଏ, अହେର
ଯି େବ। ସ ାମୀ ବି ଥାଉଥାଉ ତା+ଠୁ ଆଗ ଯି େବ। ହାତେର କାଚ,
ପାଦେର अଳତା, ସି ଂଥିେର ସି oୁର, େବକେର ମ|ଳସୁତ, ପାଉଁଜି, ନାଲି

ସୁବଳ ମହାପାତ

ଶାଢ଼ୀ, ନାକେର େନାଥ, ପାଣିଚୁଡ଼ି , ସି oୁର ଫରୁଆ, ନାଲି ଟିକିଲି, ଏସବୁ ନାଇ େବଶ େହାଇ
େସମାେନ ଯି େବ ମଶାଣିକୁ। ବାଜି ବ अହ େଡ|ୁରା। ବି ଧବା େବଶେର କି ଏ ଯି ବାକୁ
ଚାେହଁ େଯ?
େସ ବି େସମି ତି ଚାହWଥିଲା। କହି ରଖି ଥିଲା, ମଁୁ ତ ୟା+ଠୁ ଆଗ ଯି ବି। ମଁୁ ମେଲ,
 ାର େନବ େପାଡି ବାକୁ । ମଁୁ କାହାର ଧାରୁଆ େହବି ନି, େମା େବକେର େଯଉଁ
େମାେତ ସ ଗ
 ାରେର େପାଡି ବ।
ମାଳ(ସୁନା)ଟି अଛି ତାକୁ ବି କି ପେଛ େମାର ଶୁଘର କରି ବ, କି l ସ ଗ
େଛାଟରୁ ମା’ ନଥିଲା। ଭାଇ, ଭଉଣୀ ମି ଶି ଚାରି ଜଣ। ବାପା 9ୁଲ ଶି dକ, ଦି ତୀୟ
େହବାପାଇଁ ମନା କେଲ। ବାପା, େଛାଟ େଛାଟ ଚାେରାଟି ଛୁଆ+ୁ , ମା’ଠୁ ବଳି େକାମଳ,
ବାପାଠୁ ବଳି େସହ େଦଇ ବଡ଼ କେଲ। ବଡ ଦୁ ଇଜଣ ଭଉଣୀ, ସାନ ଦୁ ଇଜଣ ଭାଇ। େୟ,
ଦୁ ଇ ନର। ତୃ ତୀୟ େଶଣୀ ଯାଏଁ ପାଠ ପଢି ଥିଲା େସ। 9ୁଲ ଛାଡି , ଭାଇ ଭଉଣୀ+ୁ
େକାେଳଇ କାେଖଇ ବଡ କଲା। ସକାଳୁ ଉଠି ଗୁଡାଖୁେର ଦାj ନ ଘଷିେଲ ନଚେଳ।
ଏଇଟା ଛୁଆରୁ अଭାସ। ବାପା ବି ଗୁଡାଖୁେର ଦାj ଘସjି , େସଇଠୁ ଶି ଖିଛି। ତା ସହ
େଦାnା ଖିଆ। ନାସ ପତକୁ ଆଣି ନେଖ ଚୂନ ସହ ହାତେର ମ©ି ପାଟିେର ତଳ ପୁଲୁପୁଲି
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(ତଳ ଓଠ) ଟାଣି ଦାj ସoି େର ଟିେପ େଦାnା ରଖି କାମେର ଲାଗିଯାଏ େସ।
ପି ଉସୀ ନାନୀ+ େଲଖା େଯାଖା ସାତକ ପଣିକିଆ ଭିତେର ବeୁ ଘେର ବeୁ ବାeିେଲ
ବାପା। େଛାଟରୁ ମା ନଥିଲା। ପoର ବଷ ବୟସେର ଆସି ଥିଲା େସ ଶାଶୁ ଘରକୁ । ବାହା
େହଲା େବଳକୁ ଶାଶୁ ଶଶୁର ନଥିେଲ। ସ ାମୀ ସାନ ପୁअ। ଉପେର ଦୁ ଇଜଣ େଦଢଶୁର।
ସ ାମୀ+ ବୟସ ତି ରିଶ। ତି ରିଶ ବରକୁ ପoର କନି ଆଁ। ବର, ମନା କରୁଥିେଲ ବାହା
େହେବନି େବାଲି , ବାପା ମା, ଗଲାପେର ଏକା େହବାରୁ ମନ ବେଳଇେଲ ବାହା େହବାକୁ ।
େଦଖାେଦଖି ନାହW, କୁ ହା େବାଲାେର ବeୁ ବeୁ େର ବାହାଘର।
ପoର ବଷରୁ ଆସି ଘର ସmାଳି େକେତେବେଳ ଦୁ ଇଟି ଝି अ ଜନD କରି ସାରି ଥିଲା
େସ। ସ ାମୀ ଫେର अଫିସେର କ କ। ଚାକି ରୀ ଳ ବହDପୁର। ସେଚାଟ ମଣିଷ। ଲା
ଖାଇେବ ନି କି କାହାକୁ ଖାଇବାକୁ େଦେବନି । ଘେର ରହି ବା, ଖାଇବାର अଭାବ ନାହW।
କଣ ଭିକାରୀ େହାଇଛjି େଯ ଲା େନେବ? ଏହି କଥାକୁ ମvି କରି ବjି । ସରଳ,
ନି ମା ୟା ଜୀବନ। ଛୁଆ ଦୁ ଇଟି ଆେ] ଆେ] ବଡ େହବାକୁ ଲାଗିେଲ। ସ ାମୀ ମଝି େର
ମଝି େର ଟୁରେର ଯାଆjି । ସ ାମୀ ଚାକି ରୀକୁ ଚାଲି ଗଲା ପେର, ବାହାର ଜାଗାେର ଏକୁ ଟିଆ
ୀ େଲାକ ଛୁଆ ଦୁ ଇଟିକୁ ଧରି ଚଳି ବା େକେତ କ େକବଳ अନୁ ଭବୀ ହW ଜାେଣ। ତଥାପି
ଚାଲି ଥାଏ ସଂସାର। ଆଖ ପାଖ ସାଇ ପଡ଼ି ଶା କି ଛି ଓଡ଼ି ଆ, କି ଛି େତଲୁ ଗୁ। ଆେତଇ
ବାେତଇ, େଦଇ େନଇ ଚେଳ େସ ଓଡ଼ି ଆ, େତଲୁ ଗୁ ପଡ଼ି ଶା ୀ େଲାକ+ ସହ। ସମେ]
ଭଲ ପାଆjି ।
ଚାକି ରୀ ଜାଗାରୁ ମଝି େର ମଝି େର ଆସjି ଗଁାକୁ ବୁ ଲି ବାକୁ । ଯାହା େହେଲ ବି ଗଁା
ଡାେକ। ଗଁାକୁ ଆସି େଲ ପୁअଟିଏ ନାହW େବାଲି , େକେତ କଥା ଶୁଣିବାକୁ ମି େଳ ଭାଇ ଭଗାରୀ
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ମାନ+ଠୁ । ହଁ , ଯି ଏ ଯାହା କହୁଛି କହୁ, େକେତ ଦି ନ କି ? ଚାରି ଛअଦି ନ ପେର ପୁଣି
ଚାକି ରୀ ଜାଗାକୁ ଗଲାପେର କି ଏ ପଚାରୁଛି ? ଏଇୟା ଭାବି େସ ସହି ଯାଏ ସବୁ ।
ପି ଲା େଯାଡି କ େଛାଟ େଛାଟ େହାଇଥାjି , ସ ାମୀ କାହାକୁ କି ଛି ସାହାଯ କରି ଥିେଲ।
େଲାକଟିର ଚାକି ରୀ ଯାଉଯାଉ ବି ଯାଇଥିଲା, େଗାେଟ ଦରଖା] ପାଇଁ। ଭଲେର ଭଲେର
ଦରଖା]ଟିଏ େଲଖି େଦଇ ଉପର अଫିସରକୁ ଯାଇ େଦବାକୁ କହି େଲ। ଉପର अଫିସର
ଦରଖା]ଟି ପଢି ଖୁସି େହାଇଗେଲ। ଚାକି ରୀ ରହି ଗଲା। ଦି େନ େଲାକଟି ପା ଟ+ିଆ
େନାଟ ଦୁ ଇଟି ଆଣି ବଡ ଝି अ ହାତେର ଧେରଇ େଦଇ ଚାଲି ଗଲା। ବଡଝି अ େଖଳୁ େଖଳୁ
ପା ଟ+ିଆ େନାଟ ଦୁ ଇଟିକୁ ଆଣି ପାଣିେର ବୁ େଡ଼ଇ େଦଲା। ଗଲା େସ ଟ+ା। ସ ାମୀ
କହି େଲ, “ଯାଉ, ଆମ ପରି ଶମର ପଇସା ନଥିଲା”(ଏହା େସେତେବଳର କଥା
େଯେତେବେଳ ଟ+ାଏେର ଦଶ କି େଲା ଚାଉଳ ମି ଳୁଥିଲା)
ଚାକି ରୀ ଜୀବନେର ଥେର ସ ାମୀ+ ଉପର अଫିସର ଲା େନବାକୁ ବାଧ କରିବାରୁ,
ସ ାମୀ ଚାକି ରୀ ଛାଡି ଚାଲି ଆସି େଲ ଗଁାକୁ । ପାଖ 9ୁଲେର ମା ଚାକି ରୀଟିଏ କେଲ। ଦୁ ଃଖ
ନଥାଏ। ଖାଇବାକୁ ଦରମା ଟ+ା ସହ ଜମି ରୁ ଧାନ ଭାଗେର ମି ଳୁଥାଏ। ଚଳି ଯାଉଥାଏ
ଜୀବନ। କି l अସହ ହୁଏ ‘ପୁअ ଆ°ୁକୁ ଡ଼ା’ର ଶ। अଟକି ଯାଏ ଛାତି େର। ହୃଦୟକୁ
ବି ଦାରି ଦି ଏ। ‘ପୁअ’ ଶଟି अତି , କେର। ରାତି अଧେର ନି ଦ ଭା|ିଯାଏ। ରହି ରହି
କାନ ପାଖେର ଝ+ୃ ତ ହୁଏ ପୁअ.... ପୁअ... ପୁअ... ଆ°ୁକୁ ଡ଼ା... ଆ°ୁକୁ ଡ଼ା... ଆ°ୁକୁ ଡ଼ା...
କାନେର ହାତ େଦଇ ଶକୁ କାନ ଭିତରକୁ ଯି ବାକୁ अଟକାଏ। ପୁଣି କୁ ଆଡୁ େଗାେଟ
ଶ ଆେସ, େବାଧହୁଏ ଛାତି ଭି ତରୁ, ହୃଦୟ ଭିତରୁ, େପଟ ଭିତରୁ, େଦହ ଭି ତରୁ....अଳି
କେର ସ ାମୀ+ ପାଖେର, “ପୁअ ଦରକାର ପୁअ”
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ପୁअକୁ अେପdା କରି କରି ପାଟି ଝି अ ଜନD କରି ସାରିଥିଲା େସ। ତଥାପି ପାଖ
ପେଡାଶୀ+ ଗvଣା ‘ପୁअ ଆ°ୁକୁ ଡ଼ା’। ଓଃ... ଏ ଶ ସହି ବା ବାହାେର। ନା, ପୁअଟିଏ ଜନD
କରି ବାକୁ ପଡି ବ। ଯାହାବି େହଉ। ଘେର ପେଲ ଛୁଆ। ସ ାମୀ+ ଦରମା ଖାଇବାକୁ
ନି अ। ଗଣିତ, ଇଂରାଜୀକୁ ମୁହଁ ମୁହଁେର ବୁ େଝଇ େଦଉଥିବା, ଜଟିଳ ଗଣିତକୁ ଗାର କାଟି
ସରଳ କରି େଦଉଥିବା, େସହ ଆଦରେର ପାଠ ପଢ଼ାଉ ଥିବା େଲାକଟିକୁ ‘ସାର’ େବାଲି
ସମେ] ସାନ ଦି अjି । ଶି dକ େହାଇବି େକେବ କାହା ଉପରକୁ ହାତ ଉେଠଇ ନଥିବା,
େକେବ କାହାର अନି , ଚି jା କରି ନଥିବା, ସମ]+ର ଆଦରର ସାର+ୁ ଭଗବାନ ସହାୟ
ହୁअjି । େକେବ ଦରମା ଟ+ା ସରିଗେଲ େସ ବଷ अମଳ ଭଲହୁଏ। େକେବ ବଢି ବା
ମରୁଡି େହେଲ ଦରମା ବଢି ବାର ଖବର ଆେସ। ଦି ନକୁ ଦୁ ଇ କି େଲା ଚାଉଳ େଦାକାନରୁ
ଆଣି େରାେଷଇ ହୁଏ। ମାସ େଶଷେର ଦରମା ମି ଳିେଲ ବାକି ପଇସା ସୁଝାଯାଏ
େଦାକାନୀକୁ । େବାଧହୁଏ ସ ାମୀ+ ଭାଗ। ଚାଲି ଥାଏ ଜୀବନ। ନେହେଲ ଏେତ କେର
ଏେତ ପି ଲା ଛୁଆ+ ମୁହଁେର अନ ମୁେଠ େଦବା କମ କଥା କି ?
କଳି େଗାଳ, ସ"ା କଟା ଭିତେର ‘ପୁअ ଆ°ୁକୁ ଡ଼ା’ ଶଟି ନି ଜର େହାଇ ଯାଇଥିଲା
ତା’ର। ରହି ରହି ଶୁେଭ। ଯା, ପୁତୁରା େବାହୁ, େଲଖା େଯାଖା ବeୁ ବାeବ, କଥା କଥାେର
ଥ*ା ରହସେର, ଗାଳି ଗୁଳଜେର କହି ଦି अjି ଏ ଶଟି। ଭିତେର ଭିତେର ଭା|ି ପେଡ
େସ। ଗୁମୁରି ଗୁମୁରି କାେo। ଦି ନ ଦି ନ ଧରି ଠାକୁ ର+ୁ ଡାେକ। अଧି ଆ ପେଡ। ଓଷା,
ବତ, ବାର, େକୗଣସି ଟି ଛାଡ଼ ନଥାଏ। ମାସେର ଦଶ ଦି ନ େସ ଓପାସ ଥାଏ। ଆଜି ପ$
ୂ w ମା
ତ କାଲି अମାବାସା। ଆଜି ସଂକାjି ତ କାଲି ମ|ଳବାର। ପଣା ପାଣି, ହି |ୁଳା, ମ|ଳା
ଠୁ ଆରm କରି ବୁ େଧଇ ଓଷା ଯାଏଁ। ପୁअ ଜୀଉjି ଆ ଠୁ ଦି ତୀୟା ଓଷା ଯାଏଁ। ଦୁ ଗା ପଜ
ୂ ା
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ଠୁ ମହାଶି ବରାତି ଯାଏଁ, ଗେଣଶ ପଜ
ୂ ାଠୁ ପୁ କ, କା\wେକଶ¥ର ପଜ
ୂ ା ଯାଏଁ। ତଥପି ପା
ଝି अ ପେର େସ ସାହସ ସୟ କେର ପୁअଟିଏ ପାଇଁ।
ଏେତ ଦି ନ ପେର େବାେଧ ଭଗବାନ ଡାକ ଶୁଣିେଲ। ସ ପେର କହି େଲ ବହୁତ କ
କରି ଡାକି ଲୁଣି, କହ କଣ ଦରକାର? ଟ+ା, ସୁନା, ହୀରା, ନି ଳା, େମାତି ମାଣିକ, ଭଲ
ଘର, ସ ାମୀର ଚାକି ରୀ ଯାହା ମାଗିବୁ େଦବି । ତା ପାଟିରୁ େକବଳ େଗାଟିଏ ଶ
ବାହାରି ଥିଲା, ‘ପୁअ’। ତଥା]ୁ, କହି अjଧାନ େହାଇଯାଇଥିେଲ ପଭୁ । ନି ଦ ଭା|ିଲା
େବଳକୁ ଘର ଚoନ, अଗୁରୁ, ଓ ଫୁଲ ବାସା େହଉଥିଲା।
अେପdାର अj କରି ପୁअଟିଏ େକାଳକୁ ଆସି ଲା। ଭାଇ ଭଗାରୀ, ବeୁ ବାeବ+
ମୁହଁ ବo େହାଇ ଯାଇଥିଲା। ସୁଖ, ଦୁ ଃଖ, ହସ, କାo, अଛି ନାହWେର ଚାଲି ଥିଲା ସଂସାର।
ଏେତ ଭିତେର ବି ତା’ର ପି ୟ ଖାଦ ଥିଲା ମାଛ। ବାର, अବାରକୁ ଛାଡି ଆଇଁସ ଦି ନ
ମାନ+େର ମାଛ ନେହେଲ ଶୁଖୁଆ ଖେx ତା’ର ନି ହାତି ଦରକାର। ନେହେଲ ନଚେଳ।
େପାଖରୀ ମାଛ େହଉ କି ଆeା, ପାଣି ଶୁଖୁଆ େହଉକି ଚି |ୁଡ଼ି ଶୁଖୁଆ, କି ଖାରପାଣିଆଁ ତା
ସହ ପଖାଳ ମୁେଠ। ଏମି ତି ବାଗେର େସ ରାeିବ େଯ େଲାକ ହାତ ନଚାଟି ରହି ପାରି ବନି ।
କୁ ଣିଆଁ, ମଇତ, ବeୁ , ବାeବ ସବୁ େବେଳ ଘେର। ପି ଠା ପଣା, େକଉଁ େଗାଟିକ ତାକୁ ଜଣା
ନଥିଲା େବାଲି କହି େହବନି । ଏକା ଏକା େଗାେଟ େଗାେଟ କାମ, ନି ମj ଉେଠଇଦି ଏ େସ।
ବାପଘର ପଟୁ େହଉ କି ଶାଶୁଘର ପଟୁ , ସମେ] ତା ରାeଣାର ପଶଂସା କରjି । େକହି
ଜେଣ ଘରକୁ ଆସି େଲ, ମxା, ଆରି ସା, ଭଳି କି ଭଳି ପି ଠା, ମାଛ ଭଜା ନି ଜ ହାତେର
ତି ଆରି କେର େସ।
ଆେ] ଆେ] ଛୁଆ ମାେନ ବଡ େହଉଥିେଲ। ଗଁାେର ତା ବି ନା େକଉଁେଗାେଟ େମଳା
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ମଉଛବ अଧା अଧା ଲାଗୁଥିଲା। ପାଲା େହଉ କି ଦାଶକାଠି ଆ, ଦx ନାଚ େହଉ କି ଗଁା
ନାଟକ, ସeାକୁ ଖାଇସାରି , ପାଟିେର ପାନ କେଳ ଜାକି େସ ବାହାରି ପଡୁ ଥିଲା
େଦଖିବାକୁ । ସା|େର ପୁअ ଝି अ। ସ ାମୀ େକେବ ଯାଆjି ନାହW। କି l ଦୁ ଇ ଜଣ+
ଭିତେର ଥିଲା अତୁ ଟ େପମ।
ସ ାମୀ+ अଭାସ ଥିଲା ରାତି अଧେର ଉଠି ବାହାେର େଖାଲା ପବନେର ବୁ ଲି ବା।
େଶାଇଯି େବ ସeା ଆଠଟାରୁ, ରାତି େଗାେଟେର ଉଠି ରା]ାେର ଗୀତ ଗାଇ ଗାଇ ପଇଁତରା
ମାରି େବ ଘେ, ପୁଣି ନି ଦ ଲାଗିେଲ ଆସି େଶାଇେବ।
ଝି अ ବାହା େହାଇ ନାତି ମୁହଁ େଦଖି ସାରି ଥିଲା େସ। େକାେଳଇ କାେଖଇ ବଡ
କରି ଥିଲା େସମାନ+ୁ । କୁ ହjି , “ନି ଜ ମା ନେଚତ ମା ର ମା” ଏଇ ଦୁ ଇଜଣ+ ଠୁ अଧି କ
େସହ, ମମତା େକହି ଦି अjି ନାହW। ଏହା ଦୁ ଇଶହ ପତି ଶତ ପମାଣ କରି ଥିଲା େସ। ନାତି
ମାେନ ବି ମା’ର ଡାକ ସହ ତାଳ େଦଇ ତାକୁ ‘େବାଉ’ େବାଲି ଡାକୁ ଥିେଲ। ‘େବାଉ’ଟି
अପଭଂଶ େହାଇ ‘ବଉ’ େହାଇଯାଇଥିଲା। अଜା+ୁ ନନା, ଆଇକୁ (+ୁ ) ବଉ। ନାତି ମାେନ
େବେଳେବେଳ ବୁ ଢା ବୁ ଢ଼ୀ+ େପମ େଦଖି ଚି ଡାଉଥିେଲ। କି l େକେବବି ଦୁ ଇଜଣ+ୁ େକହି
ରାଗିବାର େଦଖି ନାହାjି । ଥେର ବାପଘରକୁ ଯାଇଥାଏ େସ। ଦି େନ ପେର ସ ାମୀ+ୁ
ସାଧାରଣ ଜର ଟିେକ େହଲା। ନାତି ମାେନ ଚି େଡ଼ଇ ଚି େଡ଼ଇ ଗାଇେଲ...
ଆମ ଆଇ ଦି େନ ରୁଷି,
ଯାଇଥିେଲ ବାପ ଘର।
ଦି େନ ଦୁ ଇଦି ନ ଯାଇଛି କି ନାହW,
ଦି େନ ଦୁ ଇଦି ନ ଯାଇଛି କି ନାହW,
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अଜା+ୁ ଆସି ଲା ଛାନି ଆଁ ଜର....
ବୁ ଢା, ରାଗି ମାଗି ମୁେ]ଜ। ଦି ଦି ନ ଭିତେର ଆଇ ଖବର ପାଇ ଘେର ଆସି
ହାଜର।
ରାତି अଧେର ବୁ ଲି ବା ଜାଣି ନାତି ମାେନ ପଚାରjି , “ନନା, ରାତି େର ତୁ ମକୁ ଡର
ଲାେଗନି ?”
...ଡର କି ଆଁ ଲାଗିବ?
...ରାତି େର ଭୂ ତ ବାହାରjି ପରା
...େହଃ, ଭୂ ତ ଫୁତ କି ଛି ନାହW, େସମାେନ ଆମ ପବ
ୂ  ପୁରୁଷ। ତା+ୁ ଡର କଣ?
େସମାେନ େକେବବି ଆମର dତି କରjି ନାହW। ସବୁ େବେଳ ଆମକୁ ଭଲ ପାଆjି ଆଉ
ଠି କ ରା]ା େଦଖାjି । ଆେମ େଯମି ତି ତୁ ମର ପବ
ୂ  ପୁରୁଷ, େସମାେନ ବି େସମି ତି।
େସ ହW ଶି େଖଇଥିେଲ ନାତି ମାନ+ୁ ଜୀବନ ଦଶନ ବି ଷୟେର। କହି ଥିେଲ, େକେବ
ଗଁା ମଶାଣିକୁ ଯାଇ େଦଖିଆସ, ତୁ ମର ସବୁ ଗବ ଚୂନା େହାଇଯି ବ। ଏହି ଜାଗାେର େକେତ
ଧନୀ, େକେତ ଗରି ବ ଏକାଠି େଶାଇ ଥିବାର ତୁ େମ େଦଖି ପାରି ବ। ଜାତି , अଜାତି , ଧନୀ,
ଗରି ବ ସମେ] ଏକାକାର ଏହି ଜାଗାେର। ବିଥିଲା େବେଳ କି l अଲଗା अଲଗା। ଜାତି ର
ଗବ, ଧନୀର ଗବ, ପଦ ମଯାଦାର ଗବ େନଇ ବjି । ମରିଗଲା ପେର ସମ]+ େଦହର
ପାଉଁଶ ଏକାଠି ମି େଶ। ସମେ] ଏକାଠି ରୁହjି ।
ଚାଲି ଥାଏ ଜୀବନ, ଚାଲି ଥାଏ ପଜ
ୂ ା, ପାଠ, ମାଛ ଖିଆ, ଗୁଡାଖୁ ଘସା, େଦାnା ଖି ଆ,
ପାଲା ଦx ନାଚ େଦଖା। ଝି अ, ସାହି ୀେଲାକ+ ସହ ନାତି ମାେନ ବି ଯାଆjି । ମଝି େର
ମଝି େର େଦହ ବି ଗିଡି ଯାଏ। ଔଷଧେର ଭଲ ହୁଏ। ରnଚାପ େବମାରୀଟି ବାହାରି
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ସାରି ଥାଏ। ତଥାପି ଚଳ ଚଳ। କା\wକ ମାସସାରା ବଡ଼ି େଭାରରୁ ଉଠି ଗାେଧାଇବାକୁ
ଯାଏ େସ ଗଁା େପାଖରି କୁ। ମାସ େଶଷେର ପୁ କ ସହ ଡ|ାଭସା। େଦୗଡା େଦୗଡ଼ି େର
ଜୀବନର ସତୁ ରି ଟି ମାଇଲ ଖୁ େକେତେବେଳ େସ अତି କମ କରି ଗଲା ଜଣା ପଡ଼ି ଲାନି ।
ତି େନାଟି ଝି अ ବାହା େହାଇ ସାରି ଥିେଲ। ପୁअ ବାହାଘର କରି ସାରି ଥିଲା। ନାତି ନାତୁ ଣୀ
ମି େଶଇ ଆଠଟି େସ େଦଖି ସାରି ଥିଲା। ବଡ ନାତି ମାେନ ପାଠ ପଢ଼ି ସାରି ଚାକି ରୀ କରି
ସାରି ଥିେଲ। ନାତୁ ଣୀ ମାେନ ପାଠ ପଢୁ ଥିେଲ। ହଠାତ ଦି େନ ଜର େହଲା। େଦହ ଭଲ
ନଲାଗିବାରୁ ଡାnର େଦେଖଇଲା ପେର ଜଣା ପଡି ଲା କି ଡନି େର େଦାଷ अଛି । ରnେର
ହି େମାେଗାବି ନ କମ, ରn େଦବାକୁ ପଡି ବ। ଖାଇବା, ପି ଇବା କଟକଣା ସହ ମାେସ
ଦୁ ଇମାସେର ଥେର ରn େନବାକୁ ପଡି ଲା ତାକୁ । ତଥାପି େସହେର ଉଣା ନଥାଏ କାହାରି
ପତି । ନାତି ମାେନ ଘରକୁ ଆସି େଲ ମା’କୁ ପେଛ, ଆଗ େଖାଜjି ବଉ କୁ ଆେଡ ଗଲା।
‘ବୁ ଢ଼ୀେଲା’ େବାଲି କୁ ହାଟ େଗାଟିଏ ମାରି େଦେଲ, େକଉଁଠୁ ନା େକଉଁଠୁ ‘ଓ’ େବାଲି ଶେଟ
ଭାସି ଆେସ। ସ ାମୀ ବାହାରୁ େଘେର ବୁ ଲି ଆସି ପଚାରjି ବଉ କାଇଁ? ପୁअ ଝି अ ଘରକୁ
େଫରୁ େଫରୁ ପଚାରjି ବଉ କାଇଁ? କୁ ଣିଆଁ, ମଇତ େଖାଜjି କୁ ଆେଡ ଗେଲ? ଗଲା
ଆଇଲା େଲାକଠୁ , ଭିକାରୀ ଭିକାରୁଣୀ ଯାଏଁ ସମ]+ୁ େଗାେଟ ସୂତେର ବାeି ରଖିଥିଲା
େସ। ଘେର େଯେତ େଲାକ ଥିେଲବି ସମେ] େଖାଜjି ତା’କୁ ।
ଆେ] ଆେ] ଦୁ ବଳ େହାଇ ଆସି ଲା େସ, ପା ବଷର ଚି କା ଆଉ କାମ େଦଉ
ନଥିଲା। ଡାnର କହି େଲ, ଆଉ ଆଶା ନାହW, ତା+ୁ ଏେବ ଆଉ କି ଛି କଟକଣା ଭିତେର
ରଖ ନାହW। ଯାହା ଇଛା କରୁଛjି ଖାଇବାକୁ ଦି अ। ସ ାମୀ+ୁ ବି अଣାନେବ ପୁରି ନେବ
ଚାଲୁ ଥିଲା, ତାକୁ ପ]ରୀ। ବେଷ ପବ
ୂ ର
 ୁ ବଡ଼ମଝି ଆଁ ଝି अର ଆକସିD କ ମୃତୁ ପେର ଭା|ି
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ପଡି େଲ ଦୁ ଇଜଣ ଯାକ। େଦହ ଭଲ ରହୁ ନଥାଏ ଦୁ ଇଜଣ+ର। େଶାଇ ରହୁଥାଏ େସ
ଦି ନକୁ अଠର ଘା। ମଝି େର ଉଠି ଖାଇସାରି ପାଟିେର େଦାnାଟିେକ ଜାକି ପୁଣି
େଶାଇଯାଏ। अନ କି ଛି ମେନ ରହୁ ନଥାଏ କି l େଦାnା ରଖା ଜାଗାଟି ଭୁ ଲି ନଥାଏ େସ।
କାହାକୁ ଚି ହ ି ବାର କି ଆଉ କି ଛି କରିବାର, କହି ବାର ଶnି ନଥାଏ।
ନାତି ଆସି ଥାଏ ଘରକୁ । ଝି अ ମାଛ ଭାଜି େଦଲା। ଆଇ ନାତି ବସି ମାଛ ଖାଇେଲ।
ନାତି ପଚାରିଲା, “ବଉ, ଆଉ ଖେx ଖାଇବୁ କି ?” ମୁx ହେଲଇ ହଁ କହି ପୁଣି ମନା କଲା।
ଆଉ ଥେର ପଚାରିବାରୁ କହି ଲା ଫାେଳ େଦ। େସଇ ଥିଲା ତା’ର େଶଷ ମାଛଖି ଆ।
ବୟସ अଧି କ େହତୁ ସ ାମୀ+ େଦହ ଖରାପ େହବାରୁ ସଂେଗ ସଂେଗ ଡାnରଖାନା
ନି ଆଗଲା। ଚାରି ଦି ନ ପେର ସ ାମୀ ଷାଠି ଏ ବଷର ସ"କର ହାତ ଛାଡି ଚାଲି ଗେଲ।
ସ ାମୀ+ ମୃତୁ ଖବର େସ ଶୁଣିଲା, ପତି କି ୟା କି ଛି ନଥିଲା। ଜୀବନ ବିବା ପାଇଁ ନି ଶ¥ାସଟି
ଚାଲି ଥିଲା େକବଳ। ଖାଇବା, ପି ଇବା ପାୟ ନଥିଲା ଆଉ। ତରଳ ଖାଦ ରହି ଥିଲା
ଜୀବନ। ଦି ନକୁ ବାଇଶି ଘା େଶାଇବାେର ଯାଉଥିଲା। ସ ାମୀ ଯି ବାର ମାତ େଦଢ଼ ମାସ
ପେର େସ ଚାଲି ଗଲା। ପଛେର ଛାଡି େଦଇଗଲା, ତା ହାତରeା, େସହ ମମତା, େପମ,
ଭଲ ପାଇବା ଟିକକ। ରାତି अଧେର ଗାଡି ନମି ଳିବାରୁ, ସକାଳୁ ସକାଳୁ ତା ଇଛାକୁ ସାନ
 ାର, ମାତ କି ଛି ସମୟ ପେର ପଭୂ ତେର ବି ଲୀନ
ଜେଣଇ ନି ଆଗଲା ତାକୁ ସ ଗ
େହାଇଯାଇଥିଲା େସ।
अହ େଡ|ୁରା ବାଜି ଲାନି ସି ନା, ସମେ] କୁ ହାକୁ ହି େହଉଥିେଲ, “ସ ାମୀ ମରିବାର
ତି ନିମାସ ଭିତେର ୀ ମରିଗେଲ ବି ଧବା େଦାଷ ଲାେଗନାହW”
ମରି ବାର ଚାରି ବଷ ପେର ବି ଆଜି ଗଁାର ପେତକ ପଜ
ୂ ାେର ମେନ ପକାjି ଗଁ ାର
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ବୁ ଢ଼ୀ େଲାକମାେନ। େଖାଜା ପେଡ େସ। େସ ଥିଲାେବେଳ କାହାର କଣ ପସo,
କାହାଘରକୁ କଣ େଭାଗ ଦି ଆଯି ବ, କାହାଘରର କି ଏ ଆସି ନି, ତା ଘରକୁ େଭାଗ ପଠାେହବ,
ସବୁ ବୁ ଝି ଥିଲା। ଆଖିରୁ ସ ତଃ ଲୁ ହ ବାହାରି ଆେସ ତା ସାଂଗ ସାଥୀମାନ+ର ତାକୁ ମେନ
ପେକଇ।
ଆଉ କି ଏ େଦଖୁ ନେଦଖୁ, ମଁୁ େଦଖି ପାରୁଥିଲି ବୁ ଢା ବୁ ଢ଼ୀ ଦୁ ହW+ର ଷାଠି ଏ ବଷର
ଭଲ ପାଇବାକୁ । େସମାନ+ େପମକୁ ।
େସ ଆଉ େକହି ନଥିଲା, େସ ଥିଲା ନଳୀ, ନଳି ନୀ ଦାଶ, ମvୁ େବାହୁ, ଆଉ ତା’ ନାତି
ନାତୁ ଣୀ+ ଆଦରର ‘ବୁ ଢ଼ୀ’। ଆଉ ତା ସ ାମୀ ଜଣ+ େହେଲ ବି ାଧର ଦାଶ, ସମ]+
ଆଦରର ସାର, ନାତି ନାତୁ ଣୀ ପୁअ ଝି अ+ ‘ନନା’।
ଚାରି ବଷ ବି ତିଗଲା ପେର, ଏେବବି ଘରକୁ ଗେଲ ପାଟିରୁ ସ ତଃ ବାହାରି ଆେସ
‘ବୁ ଢ଼ୀେଲା’.... କି l ‘ଓ’ କରି ବାକୁ େସ ନଥାଏ....

ତୁ ମ ଦୁ ଇଜଣ+ୁ ସବୁ ନାତି ନାତୁ ଣୀ, ପୁअ ଝି अ+ ତରଫରୁ ଏତି କି ବି ନତି ....
‘େଫରି ଆସ ତୁ େମ..... RIP(Return If Possible)’
ହତଭାଗା ନାତି

ଖଲାରୀ, अନୁ ଗୁଳ, ଓଡି ଶା
ଭାମଭାଷ : ୯୩୭୬୦୧୨୫୦୦,
ଇେମଲ୍ : Subal.mohpatra@gmail.com
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ତାସ ନି ଶା
ସାହାଣୀ ବୁ ଢ଼ା ମoିର ଚଟାଣେର ବସି ନି ଜ अତୀତକୁ ଭାବି
ଚାଲି ଥିଲା। ଆଦରର ଭାରି ଜା, ଲଳି ତାକୁ େଗାଟିଏ ଚାପୁଡ଼ାେର ମାରି

େସଠୀ କା\wକ ଚo

େଦଇଥିବା अପରାଧେବାଧ ତାକୁ େକେବ dମା କରି ପାରୁ ନଥିଲା।
ଆଜି ବି େକହି ଯଦି ରା]ା ଛକ, େଦାକାନ, କ ବ୍ ଘେର ତାସ୍ େଖଳjି , ତା’ ଆେଡ଼
ନଜର ଦି ଏନି େସ। ତାସ୍ େଖଳ ନି ଶା ଦି େନ ବଡ଼ अଘଟଣ ଘଟାଇ େଦଇଥିଲା। ଆଜି େସ
ସମ] ପି ୟ ପରି ଜନ+ଠୁ ବହୁ ଦୂ ରେର। ମoିରର ହତା ଭି ତେର େଗାଟିଏ େକାଣେର ବସି
ଭିକ ମାଗି ବୁ ଛି।

ଲଳି ତା ଚାଲି ଗଲା ପରର ବେଷ ନ ପର
ୂ ୁ ଣୁ ସଡ଼କ ଦୁ ଘଟଣାେର

ଏକମାତ ପୁअ ଓ େବାହୂକୁ ବି ହରାଇଲା। ସବୁ ଛାଡ଼ି ଚାଲି ଗେଲ ବି କାହWକି େକଜାଣି
ଲଳି ତାର େସ ହ ଓ ଭଲପାଇବାକୁ େସ ଆଜି ବି ଭୁ ଲି ପାରି ନି। ନି ଶାର ଶଇତାନି ଶnି,
େଯମି ତି େକାଧ ରୂପେର ତା’ର ସବସ ହରାଇ େନଇଛି । ଆଜି ମoିର େବଢ଼ାେର େଗାଟିଏ
ଦୃ ଶ େଦଖି େସ ଭି କ କଥା ବି ଭୁ ଲି ଯାଇଥିଲା।
ବୁ ଢ଼ୀଟିଏ ବୁ ଢ଼ାକୁ କି ଛି ଖୁଆଇ େଦଉଥିବାର ଦୃ ଶ।
अେନକ ଦି ନରୁ ଶୁଖିଯାଇଥିବା अଶ ଆଜି अନବରତ ବହି ଚାଲି ଥିଲା ଭରା ସରଜୁ ଟିଏ
େହବାକୁ ....
-େସଠୀ କା\wକ ଚo,
ଚଉମୁଖ, ବାେଲଶର, ଓଡ଼ି ଶା
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ସାହାଯ
କା\wକ ମାସର अjି ମ ପଯାୟେର ମଦନ ତାହାର ଚାଷର अମଳ
େଶଷ କରି ଛି। ବି ଗତବଷ अେପdା ଏ ବଷ अମଳ ବହୁତ କମ

େପମଶି ଳା ରାଉତ

େହାଇଛି । ତି ତଲୀ ବାତା ତା’ର ସବୁ ଧଲ
ୂ ି ସାତ୍ କରି ଦାଉ ସାଧି
ଚାଲି ଗଲା। ଜମି ର ଫସଲେର େସ ବଷ ସାରା ଭଲେର ଚଳି ଯାଉଥିଲା। େହେଲ ଏ ବଷ
ଦୁ ଇ ମାସ ପାଇଁ ମଧ अଢି ଆ େହବନାହW।
ଘେର ତାର ମଁା, ୀ ଆଉ ବାର ବଷର ଝି अ ଏହି ଚାରିଜଣ+ୁ େନଇ ତାର ହସ
ଖୁସିର ସଂସାର। ପରି ବାର ଚଲି ବ କି ପରି ? ମନେର ଏ େଗାେଟ ପଶ ଉ+ି
ମାରୁଥାଏ।େତେଣ ଝି अର ପାଠପଢା ପାଇଁ ଲୁ ଗାପଟା, ବହି ପତ, 9ୁଲ ଫିସ୍ େକେତ କଣ
ଖ अଛି । ଏେତ ଟ+ା େକାଉଁଠୁ ଆଣି ବ। ଏ କଥା ଭାବି ଭାବି େପଟର େଭାକ ମରି ଯାଏ
ଆଉ ଆଖି ର ନି ଦ ହଜି ଯାଏ। ଚି jାେର ତାର ମଥା ଘୁରି ଯାଉଥାଏ। ଏ ସମୟେର ମଦନର
ମେନ ପଡି ଲା ତା ପି ଲା ଦି ନର ସାଂଗ ମେହଶର କଥା। ମେହଶର ଜେଣ ସରକାରୀ
କମଚାରୀ। ବହୁତ ଭଲେର ହସଖୁସିେର ତା ସଂସାର ଚେଳ। ମେହଶର ଏେବ ରହୁଛି
ଗଁାରୁ ଷାଠି ଏ କି େଲାମି ଟର ଦୂ ରେର ଥିବା ଭୁ ବେନଶରେର।
େସ େକାଟି େକାଟି ଟ+ାର ମାଲି କ। ବି ଭିନ ପକାରର ବବସାୟ ମଧ କରୁଥିଲା।
ମଦନ ମନେର अେନକ ଆଶା ଓ ବି ଶାସ ରଖି ସକାଳର ବସେର ଭୁ ବେନଶର ବାହାରି ଲା।
ମେହଶରକୁ େଭଟି ତାରି अସୁବିଧା କଥା ଜେଣଇଲା ଓ କି ଛି ସାହାଯ ସହେଯାଗ କରି ବା
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ପାଇଁ अନୁ େରାଧ କରି କାକୁ ତି ମି ନତୀ େହଲା। କି l ମେହଶର ସବୁ କଥା ଶୁଣି ସାହାଯ
କରି ବା ପାଇଁ େରାକ୍ େଠାକ୍ ମନା କରି େଦଲା। ଆଉ କହି ଲା, େତାେତ କଣ ସାହାଯ
କରି ବି? ଦି େନ ଦୁ ଇଦି ନ, ପାଦି ନ ସି ନା ତେତ ଖାଇବାକୁ େଦବି । େତାର ଚାଷ ଭଲ
େହଲାନି େବାଲି କଣ େତାେତ େତା ପରି ବାରକୁ ବରଷ ସାରା ମଁୁ ପତି େପାଷଣ କରି ବି।
େଛାଟ େବେଳ ସି ନା େମା ଖାଇବାରୁ େତାେତ अଧା େଦଇ ଭାଗବା କରୁଥିଲି, େମା ଠାରୁ
 ା େଦଉଥିଲି, େହେଲ ତୁ
ଖାତା, େପନ୍, ବହି େନଉଥିଲୁ, େତାେତ ପୁରୁଣା ସାଟପ
ଭୁ ଲି ଯାଆନା ମଦନ େସଇ ସମୟ ଥିଲା ପି ଲାେବଳ ଆଜି ଆଉ େସ ସମୟ ଆଉ ନାହW ।
ମଦନର ମନ କାଚ ଗାସ ଭଳି ଭା|ି ଖx ବି ଖx େହଇଗଲା। ମେହଶରର େକଇ ପଦ
କେଠାର କଥାେର। କି ଛି ସମୟ ନି ରବ ରହି କହି ଲା - ମଁୁ େତାେତ ମାହାଳି ଆ କି ଛି
ମାଗିବାକୁ ଆସି ନି। ମଁୁ େତା ପାଖେର ରହି କି ଛି କାମ କରିବି େମା ପରି ବାର େପାଷିବାକୁ ।
ତୁ ଯାହା କହି ବୁ ସା| ମଁୁ ତାହା କରି ବି। ଦରକାର ପଡି େଲ େତା ଘରର କାମ ଦାମ କରିବି ,
ଲୁ ଗାପଟା ସଫା, ଘର ସଫା, ବଗିଚା କାମ ସବୁ କରି ବି। େହେଲ େମାେତ ଏଡାଇ ଦି ଏ
ନାେର ସା|। େମା ଉପେର ଟିେକ ଦୟାକର। ମେହଶର କି ଛି ବି ଶୁଣିଲାଣି ମନା
କରି େଦଇ କହି ଲା - ମଁୁ େତାର କି ଛି ବି କରି ପାରି ବିନି ଚାଲି ଯା ଏଠୁ । ମୁହଁ ଶୁେଖଇ ମଦନ
େଫରି ଆସି ଲା ମେହଶର ଘରୁ, ମନେର अେନକ ପକାରର ଭାବନା େଦାହଲୁ ଥାଏ। େକେତ
ଆଶା େନଇ ଆସି ଥିଲି ସବୁ ପାଣି େଫାଟକା ପରି ଫାଟିଗଲା। କଣ କରି ବି ବୁ ି ଦି ଶୁନାହW।
େକମି ତି ପରି ବାରର ତି ନି େପଟକୁ ଦାନା େଦବି । ଛି ଏମି ତି ଜୀବନ ଜୀଇଁବା। ଏମି ତି
ନି ଜକୁ ନି େଜ କହି େହଉଥାଏ। ବସ୍ାxକୁ ଆସି ବସେର ବସି ଲା। ଭାବୁ ଥାଏ ଖାଲି
େଗାଟିଏ କଥା ପରି ବାର େକମି ତି ଚଲି ବ। େକମି ତି େସ େଯାଗାଡ କରି ବ अଥ।
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େବେଳେବେଳ ନି ଜ ଜୀବନକୁ ଧି ାର ମଧ କରୁଥାଏ। କଣ େସ କରି ବ ବୁ ି ଦି ଶୁନଥାଏ।
କୁ ଆେଡ ଯି ବ ଘରକୁ ଗେଲ ନି ୟ ମା ଆଉ ୀ ପଚାରି େବ କଣ କାମ ମି ଲିଲା। ଟ+ା
େନଇ ଆସି ଛ କି । ଏମି ତି अେନକ ପଶ ପଚାରି େବ। କି ଉ\ର େଦବି । ହଠାତ୍ ଏତି କି
େବେଳ ମଦନର ଆଉ ଜେଣ ସା| ମେନାଜ ସହ େଦଖାେହଲା। ଯି ଏ କି 9ୁଲେର
ପଢୁ ଥିବା ସମୟେର ବହୁତ ମାର୍ ପି ଟ୍ କରୁଥିଲା ମଦନ ସହ। ମଦନକୁ ବହୁତ ହଇରାଣ
କରୁଥିଲା। ବହି ପତକୁ ଛେଡଇ େନଇ ଚି ରା େଫାପଡା କରୁଥିଲା। ମଦନକୁ େଦଖି ମେନାଜ
କହି ଲା କି େର ମଦନ ସା| କୁ ଆେଡ ଯାଇଥିଲୁ। େମାେତ ଚି ହ ି ପାରି ଲୁଟି। ମଁୁ ମେନାଜ
େତା 9ୁଲସା|। ମଦନ କହି ଲା ହଁ ହଁ ଚି ହ ି ପାରିଲି । ମଦନର ଶୁଖା ମୁହଁକୁ ଆଉ ଛଳଛଳ
ଆଖିକୁ େଦଖି ମେନାଜ ପୁଣି ପଚାରିଲା - କଣ େହଇଛି ସା| େତା ମୁହଁଟା ଶୁଖିଯାଇଛି
କାହWକି? କଣ अସୁବିଧା େହାଇଛି କି । ଆେର ମେତ କହ। ମଁୁ ଆଉ େସଇ 9ୁଲ୍ ସା|
ନାହW ପୁରାପୁରି ବଦଳି ଯାଇଛି । ମଦନ କାeେର ହାତ ରଖି ମେନାଜ ଆଉ ଥେର କହି ଲା
ଲୁ ଚାନି ସା| କଣ େହଇଛି େମାେତ କହ। ମଦନ ହା କରି କାoି ପେକଇଲା ଆଉ
ମେନାଜକୁ କୁ େ«ଇ ଧରି ତା’ର अସୁବିଧା ସବୁ କହି ଲା। ମେନାଜ ସବୁ କଥା ଶୁଣି ସାରି
ମଦନ ଆଖିର ଲୁ ହକୁ େପାଛି କହି ଲା - ଚି jା କରନି ସା| ମଁୁ େତାେତ ସାହାଯ କରିବି ।
ମେନାଜ ଜେଣ କେଲଜର अଧାପକ ଏବଂ ଜେଣ ଜଣା ଶୁଣା ପରି ଚିତ େଲାକ। ସମାଜେର
େସ ବହୁତ ସାନ ପତି ,ା अଜନ କରିଛି । ଘେର ତା’ର େଦାକାନ ମଧ अଛି । ମେନାଜ
ମଦନକୁ କହି ଲା - େତାର କି ଛି अସୁବିଧା େହବନି େର ସା| ମଁୁ ଥାଉ ଥାଉ।
ମନେର ସାହାସ େଦଇ କହି ଲା ସାଂଗ ତୁ େମା ପାଖେର ରହି ବୁ। ଆଉ ମଁୁ େତାେତ
କି ଛି अଥ ସାହାଯ କରି ବି। ମଦନ ସହମତି ପକାଶ କରି କହି ଲା ହଁ ସାଂଗ ଆସjା କାଲି
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ଠାରୁ ମଁୁ େତା ପାଖେର ରହି ବି। କାଲି ସକାଳୁ େତା ଘରକୁ ଯି ବି ମେନାଜ ହଁ କହି ଲା।
ମଦନ ଆର ଦି ନ ସକାଳୁ ମେନାଜ ଘରକୁ ଗଲା। େଦଖି କି ନି ଜ ଆଖିକୁ ବି ଶ¥ାସ
କରି ପାରିଲାନି । ମେନାଜ େଦାକାନ ଚାବି କୁ ବେଢଇ େଦଇ କହୁଛି ସା| ଆଜି ଠୁ
େଦାକାନର ଭଲମo ବୁ ଝି ବୁ େନ ଚାବି କାଠି । ଏତି କି ଶୁଣି ମଦନ ଆଖି ରୁ ଖୁସିର ଲୁ ହ ଝରି
ପଡୁ ଥାଏ। ମଦନ ଖାଲି ଚାହW ରହି ଥାଏ ମେନାଜକୁ । ମେନାଜ ମଦନକୁ କହି ଲା ଆେର
କାହWକି ଏମି ତି ଚାହି ଛୁ ମଁୁ କଣ େତା ପାଇଁ ଏେତ ଟିେକ କରି ପାରି ବିନି। ମଦନ କହି ଲା
ସା| ମଁୁ େତାେତ କ’ଣ କହି ଧନବାଦ େଦବି ନି େଜ ଜାଣିପାରୁନି । େତାର ଏ ସାହାଯ
ଜୀବନେର େକେବ ଭୁ ଲି ପାରି ବିନି। େଦାକାନାର ଭଲମo ବୁ ଝି ମଦନ ଭଲ ଦୁ ଇ ପଇସା
େରାଜଗାର କଲା ଏବଂ ଚାରି େପଟକୁ ଦାନା ଦଉଛି । ମଝି େର ମଝି େର ଗାମକୁ ଯାଏ।
ତା ପରି ବାରକୁ େଦଖିବା ସହ ଜମି ବାଡି ମଧ େଦଖାଶୁଣା କରି ବହୁତ ସୁବିଧାେର
ଚଳୁ ଛି । ମନେର ମେନାଜ କଥା ଭାବି େଲ ତା ଆଖି ରୁ ଦୁ ଇେଟାପା ଖୁସିର ଲୁ ହ ଝରି ପେଡ।
ସତେର ମଦନ ଏ ସାହାଯକୁ ଜୀବନେର େକେବ ଭୁ ଲି ପାରିବନି ।

ଗାମ- ବୃ oାବାହାଲ
ବ କ - େଗାଲାମୁxା
ଜି ଲା- କଳାହାxି
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ଇvିନି ୟରର େପମିକା
ପୀତି ର ଦୁ ଇ େପାଟଳ ଚି ରା ଆଖି ରୁ ଆଜି ଲୁ ହ ଆଉ ବo େହଉ
ନାହW। ସୁଶାjକୁ ବି ବାହ କରି ବା ତାର ମାତ କି ଛିଦିନ ପୁରିନାହW,
ଆଖିେର ତାର ଲୁ ହ। ତା’ର ଆଖିେର ଆଖିଏ ଲୁ ହକୁ ଯି ଏବି େଦଖିବ

ସୁଦଶନ ସାହୁ

ତାର ମନର playstoreରୁ ସେoହର appଟିକୁ download କରି ବାକୁ ବାଧ େହବ। କି l
ପୀତି ଏହା କାହାକୁ କରି ବାକୁ େଦଉ ନାହW, କାରଣ ତା’ର ଲୁ ହ ଭିଜା ଆଖିକୁ ମାବଲ େପଟ
ପକା ଭଡ଼ା ଘରର େକାଠରୀେର ବo କରି େଦଉଛି ।
ଦି େନ ସୂଯ ବୁ ଡି ବାର କି ଛି dଣ ଯାଇନି ଚୁ ପ ଚାପ୍ େମାବାଇଲଟିକୁ ଧରି ଏକ
କା©କୁ ଆଉେଜଇ ବସି ପଡ଼ି ଲା ଏବଂ camera େଫାଟେର ବି ଭିନ ପକାରର େଫାଟକୁ
େଦଖୁ େଦଖୁ କେଲଜ ପଢ଼ି ବା େବଳର ସା| ଜୟାର େଫାଟଟି ତାର ଆଖିେର ପଡି ଗଲା,
ଠି କ େସହି ସମୟଠାରୁ ତା’ର ଆଖି େମାବାଇଲର 9ି ନରୁ ଦୁ େରଇ ଯାଇ ତୀÃ ଭାବେର
ମାବଲ ଚଟାଣର अ+ା ବ+ା ଫୁଲ ଉପେର ରହି ଭାବି ବସି ଲା ତା’ର अତୀତର ସD }ତି
ସବୁ ...। 9ୁଲ ପାଠପଢ଼ା େଶଷ େହଲା ପେର େଯେତେବେଳ କେଲଜେର ପାଦ େଦଲା ତାର
ପଥମ ସା| ଜୟା ସହି ତ ସାdାତ େହାଇଥିବା କଥା, ଆଉ ତାର ରୁଢ଼ି ଆ ହାଇ9ୁଲରୁ
ରି ଟାଡ୍ େହାଇଥିବା ବୁ ଢ଼ା ବାପଟି କଥା। ଗଁାେର କଥା ହୁअjି ବୁ ଢ଼ାର ସବୁ ଧନ ଏହି ଝି अର
ବାହାଘରେର ଖ କରି ବ, ଏହି କଥା ଶୁଣି େସ ଲାେଜଇ ଯାଇ ମୁରୁକି ହସାଦି ଏ। କି l
କେଲଜେର

ପଢ଼ି ବା

େବେଳ

ଜୀବନର

ଜାତୀୟ

ରାଜପଥ

େକେତେବେଳ

ରାଜ
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ରାଜପଥେର ବଦଳି ଯାଇଥିଲା େସ ନି େଜ ବି ଜାଣିପାରି ନଥିଲା।
ବାପା େଦଇଥିବା oppo A37 େମାବାଇଲେର ଦି େନ Facebook ଚଲାଇଲା େବେଳ
ଇvିନି ୟର ସୁଶାj ନାମକ friend request ଆସି ଲା, କି l େସ ତା’ର profileର ସମ]
ବି ବରଣୀକୁ ଟିକିନିଖି କରି ପରଖି ବeୁ ତାକୁ ଗହଣ କରି ଥିଲା। ପରବ\ୀ େdତେର େସହି
ସୁଶାj ସହି ତ େପମର ସ"କ େକେତେବେଳ େଯ ଗଢି ଉଠି ଥିଲା େସ ନି େଜ ବି ଜାଣି
ନଥିଲା।
ହଠାତ୍ େସହି ଫୁଲଟି ଉପେର ଏକ ଝି ଟିପିଟି ପଡି ବାରୁ ତାର ଆଖିର ପତା ଧପ କି ଣି
ବo େହାଇ ପୁଣି େଖାଲି ଭାବି ବସି ବାକୁ ଲାଗିଲା - ତା’ର ଆଜି େବଶୀ ମେନ ପଡୁ ଛି ବୁ ଢ଼ା
ବାପକୁ ଏକାକରି େସହି ଇvିନି ୟର ସୁଶାj ସହି ତ ଘରୁ ବାହାରି ଆସି ଥିଲା, ଆଜି େକମି ତି
େସହି ଇvିନି ୟର ସୁଶାj ଏକ ଘେରାଇ କେଲଜର ପି अନ େହାଇପାରି ଲା।
(ଏଥିପାଇଁ ନାୟି କା ପୀତି େମା ସ¥ପେର ଆସି କଇଁ କଇଁ କାoି କହି ଗଲା େଯ, ସମାଜର
ଯୁବପି ଢ଼ି ମାନ+ୁ େଚତାଇ େଦବାକୁ , ତାହାଭଳି अeଭାବେର କାହାରି କୁ ଭଲ ନପାଇ ଏବଂ
େଫସବୁ କର େଫକ୍ ଆଇଡ଼ି ମାନ+ ଠାରୁ ଦୂ େରଇ ରହି ବାକୁ ।। )
ସୁଦଶନ ସାହୁ
ଓଡ଼ି ଆ ବି ଭାଗ ଛାତ
ଏନ୍ ସି କେଲଜ ,ଯାଜପୁର
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ପୀତି ପ$ା
ଜନD ଓ ମୃତୁ ପରି େପମ ଜୀବନର ଏକ ଚି ରjନ ସତ।ମୁନି
ଋଷି ଠାରୁ ଆରm କରି ଇତର ପାଣୀ ଯାଏଁ େକହି େସଥିରୁ ବ\w ଯାଇ

ସତପକାଶ େସଠୀ

ପାରି ନାହାjି । ମାନବ ଶି ଶୁ ହାତ େଗାଡ଼ ହଲାଇ ଧୀେର ଧୀେର େସ
ବଡ଼ ହୁଏ। କମଶଃ ଦୁ ନି ଆର ହାନି ଲାଭ ସବୁ ବୁ େଝ। େଯୗବନ ଆସି ପଦାପଣ କଲାଠଁୁ
ତା’ହୃଦୟେର େପମ ଭାବ ମୁx ଟୁ |ାେର। ଦୁ ନି ଆଟା ତାକୁ େପମମୟ ପତୀତ ହୁଏ। ସବୁ
କି ଛି ତାକୁ ମଧୁର ଓ େସୗoଯମୟ ଲାେଗ। େଦହେର ଶାରୀରି କ ବି କୃତି ଓ ମନେର ଏକ
अଫୁରj ଉବ ଜାଗିଉେଠ। ହୃଦୟ େପମଶି n ହୁଏ। େସ େଖାେଜ ସାଥୀଟିଏ ଯାହା ସହ
େସ େଖଳି ବ, ବୁ ଲି ବ, ହସି ବ ବସି ବ ବା ନି ଜର ବି େଶଷ ମୁହୂ\କୁ ବତୀତ କରି ବ।
ପୀତି ପ$ା ପ$
ୂ  େଯୗବନା। େଦହେର ମାଦକତା ଭରି ରହି ଥାଏ। ତା’ର अ|
 अପସରି ପରି େସ େବଶ୍ ସୁoରୀ। ଯି ଏ େଦଖୁଥାଏ
େସୗ,ବ अତj ରୁଚି ମj। ସ ଗର
ତାକୁ େଲାଲୁ ପ ଦୃ ି ପକାଉଥାଏ। ପୁରୁଷ ହୃଦୟେର େସ କାsନି କ ରାଜକୁ ମାରୀ ବା
ସାହାଡ଼ା ସୁoରୀ କାହାଣୀର ନାୟି କା। େକେତ େଯ ପୁରୁଷ ତା’ର ରୂପେର ବି େମାହି ତ
େହାଇ ନଥିେବ ତା’ କହି େହବ ନାହW । अତାଧୁନିକ ପସାଧାନ ସାମଗୀ, ଓଠେର ଲି ପ୍ିକ୍
ଓ ଭୃ ଲତାେର ଆଇଲାଶ ଓ େଦହେର अତର ଗe ନଥାଇ ମଧ ତା’ର अ| େସୗ,ବ
େବଶ୍ ପରି Çୁଟ େହାଇ ଦି ଶୁଥାଏ। େକେବ େକେବ େଦହର अତର ଗe ବି ମୁª ସାଥୀ
ସହପାଠୀ+ୁ ବି େମାହି ତ କରିଥାଏ। େସ େହଉଛି ଆମ ବି ଶ¥ବିଦାଳୟର କୁ ଇନ।
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ସମ]+ ଭିତେର ପୀତି ପ$ାକୁ ପାଇବା ପାଇଁ ପତି େଯାଗୀତା। େକହି େକହି ପୀତି ପ$ାର
ବି ଶ ବି ଦାଳୟ ଯି ବା ଆସି ବା ବାଟ ଜଗି ବସି ଥାjି - ଥେର ମାତ୍ ତାକୁ ଦଶନ କରି ବା
ପାଇଁ। ଆଉ େକହି େକହି ମହୁମାଛି ପରି େଘରି ଯାଉଥାjି ତା’ ଚାରି ପେଟ – କଥା ପେଦ
େହବା ପାଇଁ। ପୀତି ପ$ାର ହସର ଝଲକ ଟିକକ ପାଇବା ପାଇଁ ଦି ନ ତମାମ अନି ସା କରି
ରହି ଥାjି – ସମେ]। ପୀତି ପ$ାକୁ େଯମି ତି େଶଣୀଗୃହଭିତେର କେଣଁଇ କେଣଁଇ ବାରାର
ଚାହW େହବ, େସହି ଭଳି େଗାେଟ ଦୂ ରତା ଓ ସହେଜ ଦଶନ କରି େହଲା ଭଳି ଜାଗା ବାଛି
ବସି ବାକୁ ପୁରୁଷ ବeୁ ମାନ+ ମଧେର େଗାେଟ ପତି େଯାଗୀତା ଲାଗି ରହି ଥାଏ। ପୀତି ପ$ା
େଯଉଁ ଦି ନ ବି ଶ ବି ଦାଳୟ ଆେସ ନାହW େସଦି ନ ବି ଶ ବି ଦାଳୟଯାକ ପି ଲା+ର ମନ
ଭା|ିଯାଏ, କାହାରି ମନେର େସେତ ସରାଗ ନଥାଏ। କାରଣ अେନକ+ ହୃଦୟର େସ ମନ
ମୟର
ୂ ୀ।
ପୀତି ପ$ା େସେଲବି ଟି ନେହେଲ ମଧ େସ ଆମ ବି ଶ ବି ଦାଳୟର େସେଲବି ଟି
ପାଲଟି ଯାଇଥାjି । ସବୁ ଠW ତା+ ରୂପ େଯୗବନର ଆେଲାଚନା। କାିନ୍ ଓ ଲାଇେବରୀ
ଠାରୁ ଆରm କରି ବି ଶ ବି ଦାଳୟେର ଏକରୁ अେନକ େଲାକ େମଳି ଳୀ ଗୁଡ଼ିକେର ମୁଖ
ଆେଲାଚନାର ବି ଷୟ – େସଇ ପୀତି ପ$ା।
ଏଗୁଡାକ କି l ପୀତି ପ$ାକୁ ଭଲ ଲାେଗ ନାହW। େସ अଣନି ଶାସୀେବାଧ କରୁଥାjି ।
ବି ଶ ବି ଦାଳୟକୁ ଯି ବା ଆସି ବା ଠାରୁ ବି ଶ୍ ବି ଦାଳୟ ଭି ତେର ମଧ େସ ନାନା अଶ¢ୀଳ
ଇ|ିତେର ଶୀକାର େହାଇ ଯାଉଥାଏ। ତା’ର ରୂପକୁ େନଇ ତା’ ମନେର େଯତି କି ଗବ
ଥିଲା ଏେବ େସହି ରୂପକୁ େନଇ ପତହ ନୂ ଆ କାହାଣୀ ଘେଟ। ନାନା ଘାତ ପତି ଘାତର
ଶୀକାର େହବାକୁ ହୁଏ। େଦୖ ନoିନ ଘଟୁଥିବା अଘଟଣକୁ ସାମା କରି ବାକୁ ଯାଇ ତା’ ମନେର
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अେହତୁ କ ଡର ପଶି ଯାଉଥିଲା। ସି ଏ ବି ମେନ ମେନ ଚାହଁୁ ଥିଲା ସୁରdା, େଗାଟାଏ ପୁରୁଷ
ବeୁ ର ସାହାରା।
ପେତହ ଘରକୁ ନୂ ଆ अଭିେଯାଗ େନଇ େଫେର – ପୀତି ପ$ା। ବାପା ତ ତା’ର
ସାଧାରଣ କ କଟିଏ, ଦୁ ନି ଆ ସହି ତ ଲଢି ବାର ସାମଥ ତା+ର ବା ଆସjା କୁ ଆଡୁ ? ବସି
ବସି ଉପାୟ ଚି jା କରୁଥାjି । େରାେଷଇ ଶାଳରୁ ପତ ୀ ହାତେର अଟା ଚକଟା ଧରି ଆସି
ପାଖେର ଛି ଡ଼ା େହେଲ। କହି େଲ – “ହଇ େଗା! ଶୁଣୁଛ, ପ ୀତି ପ$ାର ବାହାଘର କର।
େକେତ ଆଡୁ େକେତ ପ]ାବ ଆସୁଛି, ଭଲ ପି ଲାଟିଏ େଦଖି ଛoି େଦବା। େତଣିକି ତା
ସଂସାର େସ ସmାଳି ବ। ତୁ େମ ଆଉ ତା େଟନସନ୍ ଏେତ େନଇ ପାରି ବ ନାହW। େରାଗୀଣା
ମଣିଷଟା, େଦହ ମୁx ଖରାପ େହାଇଯି ବ”
େସୟା େହଲା ପୀତି ପ$ାର ବି ବାହ ଆେୟାଜନ ଚାଲି ଲା େଗାେଟ ଥିଲାବାଲା
ଘେର େବାହୂ େହବ ପୀତି ପ$ା ସି ଏ ବି ପରି ିତି ଦୃ ିରୁ ପତି ବାଦ କରି ପାରିଲା ନାହW
େହେଲ େଗାଟାଏ ସ\ େସ ପାଠ ପଢି ବ ଶଶୁର େସଥିେର ରାଜି େହାଇଗେଲ ବି ବାହ
ସ"ନ େହାଇଗଲା ରୂପବତୀ େହେଲ ଘର େକାଣର େବାହୂ ପତି ଶତି ଭୂ ଲି ତାକୁ
ବାରଣର ଶୀକାର େହବାକୁ ପଡି ଥାଏ ତଥାପି ନି ଜର अଦମ अଧାବସାୟର ନି ଶା ତା+ୁ
ବି ଶ ବି ଦାଳୟ ଆସି ବାକୁ େରାକି ପାରି ନଥାଏ ଏଥିପାଇଁ अବଶ ଶାଶୁ ଓ ନଣo+ ଠାରୁ
ନାନା अକଥା ଶୁଣିବାକୁ ପଡି ଥାଏ
ବି ବାହ ଉବ କାଳେର ସମ] ସାଥୀ ସହପାଠୀ ଓ ସହପାଠି ନୀ ମଧ ନି ମjି ତ
େହାଇ ଆସି ଥିେଲ ଏେବବି େସ ବି ଶ ବି ଦାଳୟ ଆସjି  େହେଲ ମ]କେର ସି oୂର
ଲାଗିଲାଠଁୁ େସ ସାଥୀ ସହପାଠୀ+ ଠାରୁ ଆରm କରି ସମ]+ର अପା ପୀତି ପ$ା अପା
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ସମ]+ର ଆଦରଣୀୟା ଓ ସାନୀୟା
ବି ବାହ ପବ
ୂ ର
 ୁ େଯମି ତି େସ ସମ]+ର େଭାଗା େହବା ପାଇଁ େଯାଗା ଥିେଲ –
अନମାନ+ ନଜରେର, େହେଲ ହାତକୁ ଦୁ ଇ ହାତ େହାଇଗଲା ପେର େବାଧହୁଏ ଟିକିଏ
େଲାକ+ର ଦୃ ି ଭ|ୀେର ପରି ବ\ନ ଘଟିଥାଏ।
ପୀତି ପ$ାର େପମ ସୁଧା ନି ଧି ପାଇବା ପାଇଁ େଯଉଁ ପତି େଯାଗୀତା ଚାଲି ଥିଲା, ତା’ର
େଗାେଟ ପ$
ୂ  େଛଦ ପଡ଼ି ଲା। ଏେବ ସମେ] अପାର ଭାଇ। अପାର େସହ ଶ ା ମଧ
ନି ଆରା। େସେବ ରୂପ ପାଇଁ ଓ ଏେବ ଗୁଣ ପାଇଁ େସ େବଶ୍ ଚw ତା। ସମେ] ଖୁସି
ହୁअjି । ବା]ବେର େସୗoଯ ସହି ତ ଗୁଣର ସମିD ଶଣ ଘଟିେଲ, ମଣିଷ ନି ଆରା ବnିତର
अଧି କାରୀ େହାଇଥାଏ। େସହି ହW ପଜ
ୂ ନୀୟା ଓ ବoନୀୟା। ସେତ କି ଦୀିମୟୀ େଦବୀ
ମୂ\wଟିଏ।
ମାତ ମଣିଷ ଜୀବନେର େକୗଣସି ଜି ନିଷ ଚି ରାୟୀ ନୁ ହଁ । ଏଠି ସବୁ କି ଛି अଳି କ।
अେଢଇ ଦି ନେର ବଢଇ କଥା ପୁଣି ନୂ ଆ କାହାଣୀ େଲଖା ହୁଏ। ସୁଖ ସମୃିର କଥା ମଧ
େସୟା। ଏକ ନି ୟମର କମି କ ଧାରା। dଣେକ ଛାଇ ଓ ପୁଣି ଖରା। ଖରା ଛାଇର
ଲୁ ଚକାଳି ଭିତେର ଜୀବନ କି l େବଶ୍ ଧାଏଁ।
***
ସୁoରୀ ୀମାନ+ୁ ପୁରୁଷମାେନ କୁ ଆେଡ ଭାରି ସେoହ ଚdୁେର େଦଖjି । େସଦି ନ
ଜେଣ ସାଥୀ ସହପାଠୀ ସହି ତ ହସି କଥା େହଉଥିବାର କୁ ଆେଡ଼ ସ ାମୀ ମହାେଦବ अଫିସରୁ
େଫରି ବା ବାଟେର େଦଖି ପକାଇଥିେଲ। ଘର ଭିତରକୁ ନପଶୁଣୁ ଆରm େହାଇଗଲା
େଜରା। ଶାଶୁ ଶ¥ଶୁର ମଧ ପେଦ ପେଦ ପାଳି ଧରୁଥାjି । ନଣo ଓ ଘର ଜ¥ାଇଁଆ
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अଧି କ େମାଟ କରି ପକାଇେଲ। େସମାନ+ର

ଉେpଶଟା କ’ଣ ଥିଲା େକଜାଣି ଭଗବାନ+ୁ ଜଣା। େତଣି କି ଧାରାବାହି କ ଭାେବ ଚାେଲ
ନାନା अପଯଶ अପନି oା ଓ ଗାଳି । ପୀତି ପ$ା ନି ରୀହା ଶି ଶୁ ଶାବକ ହରି ଣୀଟି ପରି େକବଳ
ନୀରବେର ଚାହWରେହ। ସମ] अକଥନୀୟ अତାଚାରକୁ ମୁx ପାତି ସେହ। କାରଣ
ପତି ବାଦ କରି ବା ପାଇଁ ତା+ ନି କଟେର ଯେଥ ଭାଷା ନଥାଏ ବା ତା+ୁ ଶୁଣି ବା ପାଇଁ
େକହି େସେତ ଆଗହ େଦଖାଉ ନଥାjି । अଭିସeି ରଖି ଶଶୁର ଘର େଲାେକ ତା+ ପାଠ
ପଢ଼ାେର ପ$
ୂ  େfଦ ଟାଣିବା ନି \ି ପାୟତଃ େନଇସାରିଥିେଲ । ନି ରୁପାୟ େହାଇ ସତି
ଜଣାଇବାକୁ ମେନ ମେନ ିର କରୁଥାjି ପୀତି ପ$ା। ମାତ ଗାଳି ଓ ତି ର9ାର ପରି ମାଣ
ଦି ନକୁ ଦି ନ ବଢି ବାକୁ ଲାଗୁଥାଏ। େସତି କିେର ବି ଝଡ଼ ଥମି ଲା ନାହW। ପୁଣି ବାପା ମାମଁୁ +ୁ
ଡାକି କୁ ଳଟା େବଶାର अପବାଦ ଓ େଶଷେର କହି େଲ – “ୟା’କୁ ଆେମ ସmାଳି ପାରି ବୁ
ନାହW, ପାରୁଛ ଯଦି ନି ଜ ସାଥିେର ନି ଜ ଘରକୁ ତାକୁ େନଇଯାअ, ତା ସେ| ଆେମ ଝଗଡ଼ା
ଝାି କରି ପାରିବୁ ନାହW”, ଇତାଦି । ଇତି େହଲା େଗାଟାଏ କାହାଣୀର େଶଷ କଥା।
ପୀତି ପ$ା ନୀରବେର ସମୟର ଆହ¥ାନକୁ ସହି େନେଲ। ମେନ ମେନ େଗାଟିଏ କଥା
ବାରାର ଭାବୁ ଥିେଲ – “ନାରୀର େସୗoଯ अଭିଶାପ ନା ଆଶୀବାଦ”?
ବାସ୍ େସତି କି। ଘଟଣା ଏେବ ଭିନ େମାଡ। ପୀତି ପ$ା େସହି ଦିନଠଁୁ ବାପ ଘେର।
େକୗଣସି ପକାରେର ଏମ୍. ଏ. ପରୀdାଟା େଦଇେଦଇ ମାତି ଗେଲ ଆଇ. ଏ. ଏସ୍. ପରୀdା
ପାଇଁ। ସଦା କେଠାର ପରି ିତି ଓ ପରି େବଶ ସହ ଲଢ଼ି ଲଢ଼ି ପୀତି ପ$ା ଚାହଁୁ ଥାjି –
ନି ଜକୁ ନି େଜ ସୁରdା େଦବା ସେ| ସେ| ଏ ନାରୀ ଜାତି ଟାର ରdା କବଚ ପାଲଟିବାକୁ ।
ତା+ର ଇfା ଶnି େଶଷେର ତା+ୁ ଆଇ. ପି . ଏସ୍. अଫିସରେର ନି ଯୁnି ପଯj ଟାଣି
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େନଲା। ଏେବ େସ ଏସ୍. ପି . ପୀତି ପ$ା। କେଠାର अନୁ ଶାସନ ଓ ବି ଶାଳ ହୃଦୟ େନଇ
ସହରରୁ अଳି ଆ ଓ ଆବଜନା – अସାମାଜି କ ଗୁxା ବଦମାସି ଆ+ୁ ହେଟଇ, ଏକ ସୁ
ସମାଜ ଗଠନ କରିବା ତା+ର ଲd। ସାଧାରଣ ଜନତାକୁ ନାୟ ପଦାନ କରିବା ତା+ର
ଦି ତୀୟ ଲd। ଘେରାଇ ହି ଂସା ଓ ପାରି ବାରି କ କoଳକୁ ଆେପାଷ ବୁ ଝାମଣା ସୂତେର
ସମାଧାନ କରି ବା ତା+ର ତୃ ତୀୟ ଲd।
ପୀତି ପ$ା ଜୀବନ ସାରା ଚw ତା ରହି ଛjି । ଆଜି ବି େସ େବଶ୍ ଚଚwତା। କି l ଏ
ଚା ଭିନ ୍ ଏକ େଗୗରବର ଗାଥା ଗାଏ।
ତୁ େମ ପୀତି ପ$ା ରଖିଗଲ େଯଣୁ
ଏ ମାଟି ମାଆର ମାନ
ତୁ ମ ପସଂଶାେର ଶତମୁେଖ ପରା
ଜନତାର ଜୟ ଗାନ।।

ଉପ ସହକାରୀ ନି ବeକ, ସମବାୟ ସମି ତି ସମୂହ, ଭଦକ ସକଲ
ଦୂ ରଭାଷା-୯୯୩୭୧୮୧୮୪୬
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अଭି େଯାଗ
“ଆେମ ସାେହ ପାଇଁ ଶି ମଲା ଯାଉଛୁ, ଛୁଟି କଟାଇବା ପାଇଁ
ଆମ ତୁ ଳସୀ ଗଛେର ଟିେକ ପାଣି େଦଇେଦବ, ନେହେଲ ଗଛ
ଶୁଖିଯିବ... ଆଉ ତେମ କୁ ଆେଡ଼ ବୁ ଲି ଯି ବ ନା ନାଇଁ?” ତୁ ଳସୀ ଗଛ

अନସୂୟା ପxା

କୁ xଟାକୁ ଆମ ଘାର ସାମନାେର ରଖିେଦଇ ପଡ଼ି ଶାଘରର ସ ପା ପଚାରିଲା “ନା ଆେମ ଏ
ଛୁଟିେର କୁ ଆେଡ଼ ଯି ବୁନି ” କହି ତା ତୁ ଳସୀ ଗଛ କୁ xକୁ େନଇ ବାଲେକାନୀେର ରଖିଲା
ନୀଳି ମା
ସ ପାର ଏଇ ଦୁ ଇବଷ େହବ ବାହାଘର େହାଇଛି , ପି ଲାପି ଲି େହାଇନାହାjି  ଗତ
ଦଶହରା ଛୁଟିେର େସମାେନ ଶି ରିଡ଼ି ସାଇ, ସି ି ବି ନାୟକ, ଖxାଲା, ଶନି ସି |ାରପୁର୍ ଆଦି
ବୁ ଲି ଯାଇଥିେଲ ବୁ ଲାବୁ ଲି କରି େଫସବୁ କେର ଫେଟା ପକାଇବା ସ ପାର ବଡ଼ ସଉକ
ତା ସ ାମୀ ମଧ ତାକୁ ଖୁବ୍ ଭଲ ପାଆjି , ତା’ର ସବୁ କଥା ରଖjି 
ଗତକାଲି ସeାେର ଲି ଫ୍ଟେର अନି ମା ସହ େଦଖା େହାଇଥିଲା, େସ ଓ ତା’ର
ପରି ବାର ଦdିଣ ଭାରତ ଭମଣେର ଆଜି ଯାଉଛjି  ଗତ କାଲି ଠୁ ଧାନକଟା ଛୁଟି ଆରm
େହାଇଛି , ସମେ] ନି ଜ ପରି ବାର ସହ ନୂ ଆ ନୂ ଆ ଯାଗା ଯାଇ ଛୁଟି କଟାଉଛjି , ନି ଜ
ପରି ବାର ସହ ସମୟ ବି ତାଉଛjି  ନୂ ଆ ନୂ ଆ अନୁ ଭବେର ଜୀବନକୁ ଉପେଭାଗ
କରୁଛjି  େହେଲ ତୁ ଷାର+ୁ अଫିସ କାମରୁ ଫୁରସତ୍ ନାହW अଫିସ କାମ ତା+ର
େକେବ ସେରନି  େଯେବ अଫିସ କାମ ଏେତ ନଥିବ, େତେବ ନି ଜର ବା ନି ଜ ପରି ବାରର
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କାହା ସ ା ବା अନ େକୗଣସି ସମସା େନଇ େସ ଚି jିତ ଥିେବ ଖୁବ୍ କମ ସମୟ ଆେମ
ଦୁ େହଁ ଭଲେର କଥା େହଉ ନୀଳି ମାର ମନ ସବୁ େବେଳ ଏଥିପାଇଁ ଦୁ ଃଖୀ ତୁ ଷାର ନା
େକେବ ଖୁସିେର ଶାଢ଼ୀ, ଗହଣା କି ଣି େଦଇଛjି ନା ସି େନମା ବା େକୗଣସି ଭଲ ଯାଗା
ବୁ େଲଇବାକୁ େନଇଛjି 
େକେବ ଜନDଦି ନ କି ବି ବାହ ବାଷwକୀ ପାଳନ କରି ବାକୁ ତା+ର ଆjରି କତା ନାହW,
େକୗଣସି ଥିେର ତା+ର ମନ ନାହW ସବୁ େବେଳ େଛାଟ େଛାଟ କଥାେର ଚି ଡ଼ି ଚି ଡ଼ି
େହଉଥିେବ େକେବ ଦି ପଦ େସହେବାଳା କଥା ଶୁଣିବା ସ ପର କଥା
କି ଛିଦିନ

ପେର

ଦି େନ

ଉପରେବଳା

ବାଲେକାନୀେର

କୁ xେର

ଲଗାଇଥିବା

ଫୁଲଗଛେର ପାଣିେଦବା େବେଳ ବାହାେର ଠି ଆ େହାଇ ଗପର ଆସର ଜେମଇଥିବା
ପେଡ଼ାଶୀ ୀ େଲାକମାନ+ କଥାବା\ା ଶୁଣିବାକୁ ପାଇଲା ନୀଳି ମା, ସ ପା, अନୀମା,
ସୁନିତା ତେଳ ଠି ଆ େହାଇ କଥା େହଉଥାjି 
ସୁନୀତା କହି ଲା, “େମା ସ ାମୀ କହି ଥିେଲ ଏ ବଷ ଆମ ବି ବାହ ବାଷwକୀେର ହୀରାର
ହାରଟିଏ ନି ିତ ଭାେବ ଉପହାର େଦେବ, େହେଲ ଠି କ୍ ସମୟେର ଭୁ ଲି ଗେଲ େସଥିପାଇଁ
ମଁୁ େଗାେଟ ସାହ ତା+ ସହ କଥା େହଲି ନି ଏଇ ଗତକାଲି ସeାେର ତନି Êରୁ ଯାଇ
କି ଣିଲୁ, େହେଲ ବାବୁ + ମୁହଁ ବଡ଼ ଗmୀର”
ସ ପା କହୁଥାଏ, “ହଁ ପୁରୁଷମାେନ େସମି ତି କଥା ଦି अjି , କି l ପେର କାମର ବାହାନା
କରି ଖସି ଯାଆjି  ଆମର ଇଏ ପରା କଥା େଦଇଥିେଲ େମା ଜନDଦି ନ ଏଥର ପାରି ସେର
ପାଳନ କରି ବାପାଇଁ, େହେଲ अସଲ େବଳକୁ ଜରୂରୀ କାମ अଛି କହି ଟାଳି ବାେର
ଲାଗିେଲ େଶଷେର ରାଗରୁଷା କରି ବାକୁ ଶି ମଲା େନଇଗେଲ”
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अନି ମା କହି ଲା, “େଶଖର କହି ଥିେଲ ତା+ର ପେମାଶନ େହେଲ ପତାରକା
େହାେଟଲେର ଡି ନର୍ ଖୁଆଇେନେବ, େହେଲ ପେମାଶନ ପେର ସବୁ େବେଳ କାମର
अତଧି କ ଚାପ କହି ଏେବ ଶନି ବାର ରବି ବାର ଦି ନ ମଧ अଫିସ ଯାଉଛjି ”
ନୀଳି ମା ସବୁ େବେଳ ଭାବୁ ଥିଲା, ଏମାେନ େକେତ ସୁଖୀ ଜୀବନେର, ସବୁ େବେଳ
ମନବୁ ଝି େପମ କଲାପରି ସ ାମୀ ପାଇଛjି , ମନଲାଖି ଖାଉଛjି , ପି eୁଛjି , ବୁ ଲି ଯାଉଛjି ,
ଦୁ ନି ଆକୁ େଦଖାଯି ବାପରି ଦୁ ଃଖ େବାଲି କଣ କି ଛି ନାହW ଏେତ ପାଇବା ପେର ମଧ
େସମାେନ अସl
ସୁଖର ସଂ{ା ସମ]+ ପାଇଁ ସମାନ ନୁ େହଁ , କି ଏ ଲୁ ଣ ଭାତେର ଖୁସି ତ କି ଏ
dୀରି ପୁରୀେର େସମି ତି ଦୁ ଃଖର ସଂ{ାମଧ ସମ]+ ପାଇଁ ସମାନ ନୁ େହଁ  କି ଏ
ଖାଇବାକୁ ନ ପାଇ ଦୁ ଃଖୀ ତ କି ଏ ଖାଇସାରି ଜୀ$ ନ କରିବା େହତୁ ଦୁ ଃଖୀ, ଆଉ କି ଏ
େକୗଣସି ଦୁ ଃସାଧ ବାଧି ର କାରଣ େଯାଗଁୁ ଡାnର ବାରଣ କରି ଛjି ଇfା ମୁତାବକ
ଖାଇବାକୁ େବାଲି ଦୁ ଃଖୀ ସମେ] अଭି େଯାଗ କରୁଛjି , କି ଏ ନି ରବେର କରୁଛି ତ କି ଏ
ବଡ଼ି ମା େଦଖାଇବାକୁ ବାହାେର କହି अଭିେଯାଗ କରୁଛjି  ମାତ େସଇ अଭିଯୁn େଲାକଟି
ସହ ବିଥିେଲ, ବୁ ଛjି ଆଉ ବିଥିେବ ମାତ ଯାହା ବ\ମାନ अଛି େସତି କିେର ସୁଖୀ
େହବା ବହୁତ କମ େଲାକ ଜାଣjି 
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ବyର
େମା ପୁअ କୁ ଆେଡ ବyିଂେର ଭଲ ପଦଶନ କରୁଥିଲା। ଏଥିପାଇଁ
େସ ଖxମxଳେର ତାକୁ ସମେ] ‘ବyର’ େବାଲି ବି ଡାକୁ ଥିେଲ।
ତା’ର ପାଠ अେପdା ବyିଂେର अଧି କ ରୁଚି ଥିଲା। ମଁୁ ତା’ର ଏ

ସୁଧୀର କୁ ମାର
ଦି େବଦୀ

ପଦଶନେର େଯତି କି ଖୁସି ନ ଥିଲି, ତା ମାଆ େସତି କି अଧି କ ଖୁସି
ଥିେଲ। ଦି େନ ଦି େନ ପୁअ େମାେତ ବyିଂ ଲଢ଼ି ବାକୁ ଆହାନ କରୁଥିଲା। ଏଥିେର ତା ମାଆ
େମାେତ ଲଢ଼ି ବାକୁ ପକାରାjେର ଉାହି ତ କରି କହୁଥିେଲ - େଦଖିବା, ବାପ ଜି ତୁଛjି ନା
ପୁअ! େମା ପୁअ େମାେତ अେକ ଶେର ହରାଇ େଦଉଥିଲା। େମା ୀ+ ଛାତି କୁ େ«େମାଟ
େହାଇ ଯାଉଥିଲା। ଆଉ କହୁଥିେଲ - େଦଖିବ, େମା ପୁअ ଦି େନ ନା ଦି େନ ଜେଣ ବଡ
ବyର୍ େହବ। अଲ"ିକ୍ େମଡାଲ୍ ଆଣି ବ। େଦଶର ନଁା ରଖିବ।
େମାର କହି ବାର କି ଛି ନ ଥିଲା। େମାେତ କି ଏ କାହWକି अସ¥ୀକାରବାଦୀ େବାଲି କହି ବ
େହା !!!
େମା ପୁअର ବyିଂ ନି ଶା ଦି ନକୁ ଦି ନ ବଢ଼ି ଚାଲି ଥିଲା। ମାଚ୍, ରି ଂ, ଫାଇଟ୍, େ9ାର୍,
େରାପ୍, େଗାଭ୍ସ୍ ଆଦି ଶ ଗୁଡ଼ିଏ ତା ପାଟିେର ସବଦା ଲାଖି ରହୁଥିଲା। ତା’ର କୁ ଆେଡ
'ଯାବ୍', 'ହୁକ୍', 'କସ୍' ଆଦି ବyିଂର କି ଛି େକୗଶଳ ଉପେର ଦdତା ଆସି ଯାଇଥିଲା। େକବଳ
'अପର୍ କଟ୍' ଟିେକ େହଉ ନ ଥିଲା। ଆଉ େସ ଏଥିପାଇଁ ଦି ନରାତି अଭାସ ଜାରି ରଖି
ଥିଲା। ପତି oୀର ମୁଥରୁ ରdା ପାଇବା ପାଇଁ େସ କୁ ଆେଡ ମୁହଁକୁ ସୁoର ଭାବେର
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େକେତେବେଳ

ଆକମଣାତDକ

େଖଳି ବାକୁ

ହୁଏ

ତ

େକେତେବେଳ ଆତDରdା ମୂଳକ େଖଳି ବାକୁ ହୁଏ, େସ ଜାଣିଥିଲା। 'ରାବି ଟ୍ ପ୍', 'କି ଡୀ
ପ୍' େକମି ତି ଆଇନ ବି ରୁ, अଥଚ 'ଲି ଭର ପ୍', ଆଇନ ବି ରୁ ନୁ ହଁ ; ତା ଛଡା େଗାଡ,
ଆ°ୁ, କହୁଣୀେର ପତି ଦ¥oୀକୁ ଆଘାତ କରି ବା ମଧ अେବୖ ଧ େବାଲି େସ ତା ମାଆ ଓ
ଭଉଣୀକୁ ବୁ ଝାଇ େଦଉଥିଲା। େବେଳେବେଳ अଗଣାେର ତା ସାନ ଭଉଣୀକୁ ପତି oୀ
ମେନକରି ବyିଂର କି ଛି ମାମୁଲି କଳା େକୗଶଳ ପଦଶନ କଲାେବେଳ େସ ଚି ¯ାର
କରି ଉଠୁ ଥିଲା - ହା, ହୁ, ଢି ସୁମ୍, ଢ଼ାସୁମ୍
େମା ପୁअ ତା' ସା|ମାନ+ୁ ବyିଂ ଲଢ଼ି ବା ପାଇଁ ଘରକୁ ଆମଣ କରି ଆଣୁଥିଲା।
ମାତ େସମାେନ େଶାଚନୀୟ ପରାଜୟ ବରଣ କରୁଥିେଲ। ଏମି ତି େସ େଗାଟାକ ପେର
େଗାଟାଏ ପତି େଯାଗୀ+ୁ ପରା] କରି ଚାଲି ଥାଏ। ମେନ େହଉଥିଲା େଯମି ତି ଆମ ଜି ଲାେର
ଚ"ିଆନ୍ େହବାକୁ ତାର ଆଉ େବଶୀ ବାଟ ନାହW।
େସ ଦି ନ େମା ୀ ଦୁ ଃଖି ତ ମନେର େମାେତ କହି େଲ, େଦଖ, ପୁअଟା ଆଉ ବyିଂ
େଖଳି ପାରୁନି । େକେଡ ଚଳ ଚଳ ପି ଲାଟା! ସବୁ େବେଳ ମନ ମାରି ବସୁଛି। ତୁ େମ କି ଛି
େଗାଟାଏ କର।
ମଁୁ ଟିକିଏ ପରି ହାସ କରି କହି ଲି - କାହWକି, କଣ େହଲା? ତୁ ମ େଗହ ା ପୁअର େଗାଡ଼
ହାତ ଭା|ି ଯାଇନି ତ!
ୀ ହସି ଉ\ର େଦେଲ - ଏମି ତି କଥା କ'ଣ କହୁଚ ମ! େଗାେଟ େବାଲି ପୁअ। ତାର
େପ-େସନର ମଦରେବାଡଟା ପରା ଖରାପ େହାଇ ଯାଇଛି ।
ମଁୁ ମୁହଁେର अସେjାଷ ଓ ବି ରnିର ଭାବ ଫୁଟାଇ େdାଭଭରା ସ¥ରେର କହି ଲି - କଣ
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େହଲାଣି ଆଜି କାଲି ପି ଲା+ अବା? ଶେହ ମି ଟର େଦୗଡ଼ି ପାରୁନାହାjି , ଏକ କି େଲାମି ଟର
ଚାଲି ପାରୁନାହାjି । ପକୃ ତ େମୖ ଦାନ ଛାଡି କଂପୁଟର, େମାବାଇଲେର େଖଳୁ ଛjି ବyିଂ,
ଫୁଟବଲ, ସୁଟିଂ, ତୀରoାଜ....। ଏତି କିେର ମାଆମାେନ ସ¥ପ େଦଖୁଛjି अଲ"ିକେର
େମଡାଲ। ବି ଶ¥କପ ଫୁଟବଲ େଖଳି ବାର ସmାବନା। କି ବି ଡନା !!!
ୀ େମା କଥା ନ ଶୁଣିଲାପରି अଭି ନୟ କରି କହି େଲ - ଆଉ ମଦରେବାଡଟା
ବଦଳାଇବା ପାଇଁ ତି ନି ହଜାର ଟ+ା ଲାଗିବ, ଦି अ। ନେହେଲ ବyିଂ େକମି ତି େଖଳି ବ
େଯ!
ଶାସନ ସାହି , େଦବଗଡ଼
ଜି ଲା: େଦବଗଡ଼
େମା : ୯୪୩୯୯୧୫୪୧୬
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ଚାମଚ
अଲରା ଜଟ ଚୁ ଟି ଭିତେର अସନା ମୁହଁଟି େଘାେଡଇ େହାଇଯାଇଛି ।
ଛି xା େମyି ଖେx ପି eିଛି । େକାଉଠୁ ଆସି ଛି େକଜାଣି? ଏଇ କି ଛି ଦି ନ
େହଲା। େକେତେବେଳ େକମି ତି ମୁହଁ କେର େସ। ହେସ ତ ଖେତଇ

ଧୀେରo

ହୁଏ ତ କଣ କଣ ମୁଖ ଭ|ୀ େସ କେର। େବେଳେବେଳ ଚି ¯ାର କେର କି ଛି अବୁ ଝା
ଭାଷାେର। ହାତେର ନୂ ଆ ଚାମଚଟିଏ। ଚାମଚଟିକୁ ରା]ାେର େଘାରି ଏକଦମ ଡାËଣ
କରି ସାରିଲାଣି।
ନି ବା ଚନ ପଚାରେର ବା ଚାଲି ଥିଲା ସଭି+ୁ େଗାେଟ େଗାେଟ ଚାମଚ। େକମି ତି
ତାକୁ ମି ଳିଯାଇଥିଲା ଚାମଚଟିଏ। େସ ଥିଲା େଗାେଟ ବାୟାଣୀ।

ଚାମଚ େହଉଛି ଏକ ରାଜେନୖ ତିକ ଦଳର ଚି ହ। େସଇ ଦଳର ାନୀୟ ମୀ
ଆସି ଛjି ତା+ ନି ଜ ଜି ଲାର ଏକ ବ କକୁ । ଏକ ସାjନା େଶାକସଭାକୁ ଉଦେବାଧନ
େଦଉଛjି । ଧଷଣ ଓ ହତା େହାଇଥିବା ମୃତା ଜେନୖ କା ଯୁବତୀ ମୀ+ ମxଳୀର।
ଶାଣିତ ଭାଷଣ। ନାରୀ ମାଆ ଭଗୀ ଭାରତୀ ଝାନ୍ସୀ ରାଣୀ ତଥା अବଳା ଦୁ ବଳା
ନୁ େହଁ ଏମି ତି अେନକ। ସା|େର ତାଳି େର ପକ"ିତ ବଜାର ଛକର ସଭାଳ। କାହାକୁ
ନି ଲନ କେଲ, କଣ ପଦେdପ େନେଲ ସବୁ ର ବି ବରଣୀ। କି l अପରାଧୀ ପଳାତକ।
େକେବ ଧରାପଡି ବ କହି କି ଛି ଚି େଲଇବାକୁ ଲାଗିେଲ। ଧ]ାଧ]ି େଠଲାେପଲାେର
ହଠାତ୍ अଣାୟ\ େହାଇଗଲା ସଭା। େପାଲି ସର ବହୁ କେର अବା ଶାj ପଡି ଲା।
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ଏ କଣ ହଠାତ୍ ମୀ ସଭା ତଳକୁ ଓହ ାଇ ଭିଡକୁ ଆସୁଛjି । ବାଟ ଛାଡି େଦେଲ
ସବୁ । ମୀ ସି ଧାଯାଇ ବସି ପଡି େଲ ବାୟାଣୀ ପାଖେର। ବାୟାଣୀଟି dତାn ରnାn ।
ସାଉଁଟୁଛି କି ଛି େରଜା ପଇସା ଆଉ ବି 9ୁଟ ଖx। ମୀ ନି ଜ ଶାଲଟିକୁ େଘାଡାଇ େଦଇ
ମଥାକୁ ଆଉଁସି େଦଇ ପାଣି ପି ଆଇେଲ। ପି ଏ+ୁ ନି େpଶ େଦେଲ ବାୟାଣୀର ଚି କିା
ପାଇଁ।
ପି ଏ ଓ ଡାଇଭର୍ େନଇଗେଲ ବାୟାଣୀକୁ ଡାnରଖାନା। ମୀ ମ ଉପରକୁ
େଫରି ଗେଲ। ସଭା ସାଧୁବାଦେର କ"ିଉଠୁ ଥାଏ। ସମ]+ୁ କାେxଲ୍ ଜଳାଇବାକୁ ମୀ
ଆହାନ େଦେଲ।

ମୃତା ପୀଡି ତା ଘେର ପହି ମୀ ସମେବଦନା ଜଣାଇେଲ। ବି ଧାୟକ ପା°ିରୁ
ପଚାଶ ହଜାର ଟ+ା ପଦାନ କେଲ। अପରାଧୀ ଶୀଘ ଧରାପଡି ବ େବାଲି ଆଶାସନା େଦଇ
େଫରି େଲ ନି ଜ ଫାମହାଉସକୁ । ଆଜି ସଂଧା େହାଇଗଲାଣି। ଆଉ ରାଜଧାନୀକୁ େଫରି ବା
ମୁ9ିଲ୍।
ତ ପି ଏ ମୀ+ ଜ|ଲ ନି ଜ ଫାମହାଉସେର ଖାଇବା େଶାଇବା ବବା
କରି ଛjି ।

ଚାଲି ଛି ମାଂସ କଷା। ଢଳା ଚାଲି ଛି ହି 9ି େନତା+ ପି ୟ ବାxର।
ମୀ ପି ଏ+ୁ କହୁଛjି - ବୁ ଝି ଲ ସାହୁଏ। (ମଦ େଢାେକ)
ପି ଏ- ଆ{ା।
ମୀ - ନି ବା ଚନ ଆସୁଛି। ପବ
ୂ ର
 ୁ ଏେତ େଟନ୍ସନ୍। ହାଇକମାx+ େପସର୍। ମି ଡିଆ।
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ଜନତା। ଶଳା ସବୁ ଆଖି ତରାଟିକି ଚାହWଛjି । ମଣିଷର ଐଶ୍ ଆରାମ େବାଲି କି ଛି ନାହW।
ବହୁଦି ନ େହଲାଣି େଦହଟା କଟମଟ କରୁଛି ।
ପି ଏ - ହଁ େଯ ଆ{ା ଏ େଯଉଁ अବା। ମି ଡିଆ ପେଛ ପେଛ। ରାଜଧାନୀରୁ ସୁବିଧା
େହଲାନି । ଆମ ଜି ଲାେର ଗରମ ପୁରା ହତା ଧଷଣ ପାଇଁ।
ମୀ - ବୁ ଝି ଲ ସାହୁଏ। ତେମ ଜମା ଭି ଡକୁ ନୁ ହଁ । ରାତି େକମି ତି କଟିବ?
ପି ଏ - ଆ{ା। ଏେତ ବଷ କାମ କଲି ଣି। ମଁୁ କଣ ଜାଣିନି ଆପଣ+ ଆବଶକତା। ସବୁ
ବବା େହାଇଛି । େହ େହ େହ।
ମୀ - ସାହୁଏଏଏଏଏ? ବାୟାଣୀ ନା??
ପି ଏ - ଆ{ା ଆପଣ+ ନଜର କଣ େମାେତ अଛପା। ମଁୁ ଡାnରଖାନାରୁ ତାକୁ ଗାଡି
ପଛେର ଉେଠଇଛି ପରା।
ମୀ - ଓଃ ସାହୁଏ। େକାଉଠି ?
ପି ଏ - ଆ{ା ପଛପଟ ୋର ରୁମ୍ େର। ଚେଳଇ ନି अl।
ମୀ - ସାହୁଏ ମଁୁ ଟିେକ େଫସ େହାଇ ଆେସ। କହି ମୀ ଚାଲି ଗେଲ ୋର ରୁମ୍ କୁ ।

ହଠାତ ଏକ ଶ େହଲା ୋରରୁ। େଦୗଡି ଗେଲ ପି ଏ ଓ େଚଲା ସବୁ । ଏ କଣ।
ପଛପଟ କବାଟ େଖାଲା। ବାୟାଣୀ ପେଳଇଯାଉଛି ।
ମୀ ଛଟପଟ େହଉଥାjି ରnାn େହାଇ ଚଟାଣ ଉପେର अଧ ନଗ अବା େର।
ନି ଶାେର ବାଉେଳଇ େହଉଥାjି । ଆଉ ମୀ+ େଯୗନା| େଭଦି ଥିଲା ଥିଲା ଚାମଚଟିଏ।
ଯାହା ତା+ ଦଳର ଚି ହଥିଲା। ବାୟାଣୀ ମାରି ଥିଲା େମାହର ନି ବା ଚନର ବହୁ ପବ
ୂ ର
 ୁ।
ଝଜି ରୀବାହାଳ। अନୁ େଗାଳ। ୭୯୦୪୪୫୮୧୪୫
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ଆ{ା,
ଆ{ା, ମଁୁ ଭଗବାନ ସାହୁ େଲଖୁଛି
“ଆ{ା ମଁୁ ଭଗବାନ ସାହୁ େଲଖୁଛି। କହି ବାକୁ େମାର ଆଉ ବଳ
ନାହW। ସ ରଟାବି ଥକି ପଡି ଲାଣି। େସଥିେର ପୁଣି େମା କଥା ଶୁଣିବାକୁ

େଜାତି ରvନ ସାହୁ

େକହି ନାହାjି । େସଇଥିପାଇଁ ଆଜି କି ଛି େଲଖି ବାକୁ େଚାକରୁଛି ।
ଆଜି ମୁଁ େଲଖୁଛି େମା ମନର କଥା। େମା ହୃଦୟର ଭାଷା। ଥର ଥର ହାତଟା ଆଉ େମାର
େବାଲମାନୁ ନାହW। େସହି ଥିେର କାହWକି େକଜାଣି ମନ ବାରାର କହୁଛି କି ଛି େଲଖିବାକୁ ।
ନେବ ବଷ ବୟସେର ହାତଟା ଚାଲୁ ଛି େସହି ଟାହW ପଭୂ + ଆଶୀବାଦ। କି ଛି ପାପ
େବାଧହୁଏ ମଁୁ କରିଛି । େସଇଥିପାଇଁ େମା ସମୟର ସଂସାର ପାଇଁ ମଁୁ ପାଲଟିଯାଇଛି
େଗାଟିଏ ଯୁଗାjର େଶଷ ଖୁ। ବାପା ମା ଭାଇ ଭଉଣୀ କକା ଖୁଡୀ ପତ ୀ ସହପାଠୀ
ସମେ] ଆର ପୁରକୁ ଚାଲି ଗେଲ ସମୟ ଆଉ ସD }ତିର ଆଶାବାଡି ଟାକୁ େମା ହାତେର
ଧରାଇେଦଇ। େମା ସD }ତିର କାeେର ଆଜି ଦxାୟମାନ େମା ସମୟର ବି ଗତ ସଂସାର।
ଆଜି ର ସମୟ ପାଇଁ ମଁୁ େଗାେଟ अେଲାଡା अେଖାଜା ସାମଗୀଟିଏ। ତି ନି ପୁअ ଆଉ
ଚାରି ଝିअ ଥାଉଥାଉ ମଁୁ ଆଜି ବ\ମାନର ଦୁ ନି ଆଁେର ପୁରାପୁରି ଏକା। ଏକଦା ନି ଜ
ସଂସାରର େବାଝଟା ଉଠାଇ ଉଠାଇ ଆଜି ନି େଜ ସଂସାର ପାଇଁ େଗାଟିଏ େବାଝ ପାଲଟି
ଯାଇଛି । ବହୁତ ଡର ଲାଗୁଛି ଏକାଏକା। ନେବ ବଷର ଏ ପରି ଚିତ ଦୁ ନି ଆଁଟା ଆଜି
କାହWକି େମାେତ अଚି ହା अଚି ହା ଲାଗୁଛି। ପୁअ ଝି अ ସମେ] େମାପାଇଁ ଆଉ ମଁୁ େସମାନ+
ପାଇଁ अଚି ହା । କାହାକୁ ଆଶାକରି ଚାଲି ବି ? କାହାକୁ େନଇ ବିବି ? ଏକଦା ମନେର
ଥିବା ମରଣ ଭୟଟା େକଉଁ ଦି ନରୁ ପାେଶାରି ସାରି ଲିଣି। ଆଜି ମୃତୁ େଖାଜି େଲବି େସ
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େମାସହ କାହWକି େକଜାଣି ଲୁ ଚକାଳି େଖଳୁ ଛି ? ସମେ] କୁ ହjି ମୃତୁଟା ଭୟ+ର ଆଉ
ଯଣାଦାୟକ। େହେଲ େମାେତ ଆଜି କି ଏ ପଚାରjା କି ! ମଁୁ କହି ଥାjି ଆଜି େମାପାଇଁ
ମୃତୁଟା ଖୁବ୍ ସୁoର ଆଉ ଆନoଦାୟକ। ଆଜି ମୃତୁଟା େମାପାଇଁ ଯଣା ନୁ େହଁ
ଜୀବନଟା େଗାଟିଏ ଯଣାପରି ମେନେହଉଛି । ମୃତୁ ତ ଯଣାରୁ ମୁnିର ବାଟ େମାପାଇଁ।
ସତେର ଜୀବନଟା େଗାଟିଏ ମୃଗତୃ ³ା। ଜୀବନସାରା େଗାଟିଏ ମି ଥାକୁ େନଇ ମଁୁ
ବିଥିଲି। ବିଥିଲି ଏହି ଆଶାେର େଯ ମଁୁ ଯାହାକରୁଛି େମା ପରି ବାର ପାଇଁ। ଏହି ମାେନ
ହW େମା ବଳ। କି l ମଁୁ ଭୁ ଲ୍। ଏ ସଂସାରେର େକହି କାହାରି ନୁ େହଁ । ସମେ] ଏକାଏକା।
ନି ଜ େପଟକାଟି ବଡକରି ଥିବା ସjାନ ପାଇଁ ମଁୁ େଗାଟିଏ अଯଥା ଖର େବାଝ। ମଁୁ କଣ
ଜାଣିଥିଲି େଯଉଁ ମାନ+ପାଇଁ ମଁୁ େମା ଭାଗର ହସ ସୁଖ ଆରାମ ଆଉ ଆନoକୁ
ବଳି େଦଇଛି େସହି ମାନ+ ପାଇଁ େମା ବିବାଟା ଦି େନ ଦୁ ଃଖର କାରଣ େହବ େବାଲି ।
ଦୁ ନି ଆଁର ସବୁ ପୁତ अଜାତଶତ େହାଇପାରjି କି l ପି ତା ତ ପି ତା। ନା ତାର କାoିବାର
अଧି କାର अଛି ନା ଘୃଣାର। ତା ଜୀବନତ କଟିଯାଏ ଆଲି |ନେର। େକେବ ପୁତକୁ ତ
େକେବ ପତ ୀକୁ େକେବ େପୗତକୁ ତ େକେବ ପରି ଜନ+ୁ ପୁଣି େକେବ ସୁଖକୁ ତ େକେବ
ଦୁ ଃଖକୁ । ପି ତା େକେବ ହି ସାବ ରଖିନି ତା ତାଗର। େସତ େକବଳ ହି ସାବଟା ଶୁଣିଥାଏ
ତା ସjାନ+ ମୁଖରୁ। ସାନେବେଳ ପି ଲାମାେନ ନି େଜ େକେତ ଖକେଲ ଆଉ ବଡ
େହଲାପେର ପି ତା+ ପାଇଁ େକେତ ଖକେଲ? ବାଃେର ସମୟ! େତାର ହି ସାବ ବି
ମାନି ବାକୁ ପଡି ବ। ସବୁ ହି ସାବ ଭିତେର େମା ଜୀବନର ହି ସାବଟା କାହWକି ସାରି େଦଉନି
େକଜାଣି? ଏ ଜୀବନ ରୂପି ମୃତୁକୁ ଆଉ ବି େହଉନି । େକମି ତି ବିବି? ନି ଜ ହାତେର
ନି ଜର ସବୁ କାମ କରି ପାରି ବା ଭଳି େଯୗବନର ବଳ ଆଉ େମା ପାଖେର ନାହW।
େକେତଦି ନ ପର ହାତକୁ ଚାହWଥିବି। ସାନ େବେଳ େମାପିଲା+ୁ ସି ନା ହାତଧରି ଚାଲି ବା
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ଶି ଖାଇଥିଲି, ଖାଇ ନପାରି େଲ dୀରେର ରୁଟି ଚକୁ ଟି ଖୁଆଇେଦଉଥିଲି, ପି ଲା+ର ଶୁଖିଲା
 ା ପି eିେଦଇ ନୂ ଆ ବହି ଖାତା କି ଣିବାପାଇଁ ଟ+ା
ମୁହଁେର ହସ ପାଇଁ ନି ଜ ତାଳି ପକା ସାଟଟ
ବଢାଇ େଦଉଥିଲି; େହେଲ ଆଜି ମଁୁ ତ ଆଉ ସାନପି ଲା େହାଇଯାଇନାହW େଯ େସମାେନ
େମା ହାତଧରି ଚାଲି ବା ଶି ଖାଇେବ, େମା ପାକୁ ଆ ପାଟିପାଇଁ େହାେଟଲର ନାନ୍ ପୁରୀ
ବଦଳେର ହାତ ତି ଆରି ନରମ ରୁଟି ଖେx କରି େଦେବ, େମା ମନର ଖୁସିପାଇଁ ପୁରା
ପରି ବାର ଏକାଠି େହାଇଯି େବ! େସମାେନ ପରା ଏହା ଭିତେର ବଡ େହାଇଗେଲଣି।
ଏେତବଡ େହାଇଗେଲଣିେଯ େମାେତ ତା+ ହାତ ଧରି ବାକୁ ଭୟଲାଗୁଛି; ଭୟ ଲାଗୁଛି ତା+ୁ
କହି ବାକୁ େଯ ବାପାେର େଦହଟା ଭଲ ଲାଗୁନି; କାେଳ େମା େଦହ ଖରାପ କଥାଟା ଶୁଣି
ତା+ ମୁହଁରୁ ହସ ଲି ଭିଯିବ! ଭୟ ଲାଗୁଛି କାେଳ େମାପାଇଁ अଧି କ ଖଟା ପି ଲାମାନ+
ଭିତେର କଳହର କାରଣ େହାଇଯି ବ! ଭୟ ଭୟେର ବି ତୁଛି ସମୟ। କଣ କରି ବି?
େକଉଁଆେଡ ଯି ବି ମଁୁ େମାର ଏହି ବୟସର अପରାହେର। ବଡ ପୁअ କହୁଛି ସାନକୁ େବଶୀ
େଗହ ା କରି ତା ପଛେର ବହୁତ ଟ+ା ସାରି େଦଇଛ ଆଉ େମା ଦରକାର େବେଳ ଟ+ା
େଦଉନ। ସାନ କହୁଛି ଚାକି ରି ନାହW େମାର। ମଁୁ ଘର ଚଳାଇବାକୁ ଟ+ା େଦଇପାରି ବି
ନାହW। ମଝି ଆଁ ପୁअଟା ଆଜି କୁ ପoର ବଷ େହଲା କାହWକି େକଜାଣି ଆଉ କଥା
େହଉନାହW। ଆେର ନେବ ବଷର ବୁ ଢା ଗଛଟା ପାଖରୁ ଆଉ େକେତ ଆଶା କରୁଛ? ଏ
ବୟସେର ଖାଲି ଯାହା େପନସନ୍ ରୂପକ ଛାଇ ଟିକିଏ ଛଡା ମଁୁ ଆଉ କଣ େଦଇପାରି ବି!
କାହାକୁ େବଶୀ ତ କାହାକୁ େଦବାେର ଟିକିଏ କମ୍ େହାଇଯାଇଥିବ। ହଁ ହଁ େସଇଟା େମାର
ବି ରାଟ ଏକ अପରାଧ। ଭଲ େହାଇଛି ବୁ ଢୀଟା ଆଗ ଚାଲି ଯାଇଛି । ନେଚତ୍ ଏମାେନ ତାକୁ
ମଧ ହି ସାବ ମାଗିଥାଆେj ତା ଛାତି ଚିରି ପି ଆଇଥିବା dୀରର। ମାଗିଥାଆେj ହି ସାବ
କାହାକୁ େକେତ କମ୍ େଦଇଥିଲୁ ଆଉ କାହାକୁ େକେତ अଧି କ ପି ଆଇଥିଲୁ! ସତେର େକେତ
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କ ପାଇନଥାjା ସି ଏ! େମା ପି ଲାେବେଳ ମଁୁ ଗପେଟ ଶୁଣିଥିଲି। ଗଛ ଆଉ କାଠୁ ରୀଆ
ଗପ। କାଠୁ ରୀଆର ସୁଖ ପାଇଁ ଫୁଲ, ଫଳ, ପତ, ଡାଳ ଆଉ ଗxି ସବୁ ତାକୁ ସମପwେଦଲା
େକୗଣସି ଆଶା ନରଖି । ଖାଲି ଯାହା ମୂଳଟା ଥିଲାେଯ ତାକୁ ବି କାଠୁ ରୀଆ ଜାଳି େଦଲା
ଶୀତରୁ ରdା ପାଇଁ। ସବୁ ସରି ଗଲାପେର କାଠୁ ରୀଆଟି ଗଛର ମୂଲ ବୁ ଝି ପାରି ଲା। େମାର
ବି ଆଜି ଠି କ୍ େସହି ଗଛର ମୂଳ ପରି अବା। େସଦି ନ କାଠୁ ରୀଆ ସି ନା ବୁ ଝି ଗଲା ଗଛର
ମୂଲ କି l ଏ ମୂଳଟା ଜଳି ଗଲାପେର ଦୁ ନି ଆଁ ମୂଲଟା ବୁ ଝି ବ ନା ନାହW େକଜାଣି!
କାହWକିନା ଆଜି ଏଦୁ ନି ଆଁ

ଶି ଖାଇ େଦଇଛି ମୂଲର ପରି ଭାଷା। ଏେବ େମା ପି ଲା+

ଆଖିେର ମୂଲ ହW ସବୁ କି ଛି। େତଣୁ େମାପରି େଗାଟିଏ ମୂଲହୀନ ଜୀବର ବିବା େକେତ
ନା ମରି ବା େକେତ! େତେବ ସବୁ ଥିେର ମୂଲ େଖାଜୁ ଥିବା ଆଜି ର ପି ଢୀ କଣ େଦଇପାରି ବ
େମା अସୁ ପି ଲା+ପାଇଁ ରାତି ପେର ରାତି େମା ଆଖି ହଜାଇଥିବା ନି ଦର ମୂଲ,
େଦଇପାରିବ अjରର େବଦନା ଉପେର େଖଳି ବୁଲୁ ଥିବା ମି ଥା ହସଟାର ମୂଲ, ନି अିଆ
ଘରଟାର ବାହାେର ପତଳା କଳତେଳ ବି ତାଇଥିବା अସଂଖ ହାଡଭ|ା ଶୀତରାତି ର
ମୂଲ , ସାରାଦି ନ अନର ଆେଦଶ ଶୁଣିଶୁଣି ରାତି େର କ¢ ାj ମନ ଆଉ ଶରୀରଧରି ପି ଲା+ୁ
େଦଇଥିବା ଶି dାର ମୂଲ। ନା ଏହାର େକୗଣସି ମୂଲନାହW। କି ମୂଲ ଆକଳନ କରି େବ
ଏହାର ଆଜି ର ପି ଢୀ। ମୂଲଟାତ ସବୁ େବେଳ ସ ାଥ େକୖ oୀକ। େତଣୁ େମାର େଲାଡା ନାହW
ମୂଲ। ମଁୁ ତ ମାଗୁନାହW ଧନ ସ"\ି କି େଭାଗ ବି ଳାସ। ମଁୁ ତ ଚାହWଥିଲି ଟିକିଏ ହସ
ପି ଲା+ ମୁହଁେର; ଶୁଣିବାକୁ ଚାହଁୁ ଥିଲି େମା ସହ ପଦି ଏ ମି ଠାକଥା; ମାଗୁଥିଲି ତା+ର
ବ]ତା ଭରା ଜୀବନରୁ କି ଛି ସମୟ େମା ସହ ବି ତାଇବା ପାଇଁ, ଦରକାର କରୁଥିଲି େମା
ସjାନ ମାନ+ ପାଖରୁ ତି ର9ାର ବଦଳେର ଟିକିଏ ଆଲି |ନ। ଏହାଛଡା େମାର ଆଉ
େକୗଣସି अଭିଳାଷା ନାହW ତା+ଠାରୁ। ନି ଜ ହାତ ତି ଆରି େମା ସ ପର ଘେର ଆଜି ନି େଜ ମଁୁ
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ଶ+ିତ ଭୟଭୀତ ଆଉ अପରି ଚିତ। େବେଳେବେଳ ଭାେବ େବାଧହୁଏ ଭୁ ଲ େହାଇଗଲା
େସମାନ+ୁ ପରି ଚୟ କରାଇ ଏlଡି ରୁ ଏଦୁ ନି ଆଁ ସହ। ଭୁ ଲ୍ େହାଇଗଲା ସାରା ଜୀବନଟା
ତା+ର ମ|ଳ କମନା କରି କରି। ଆେର ନା ନା! ମଁୁ ପରା େଗାେଟ ପି ତା। ପି ତା କଣ
େକେବ ନି ଜ ସjାନର अମ|ଳ ଚି jା କରି ପାେର! େହ ପଭୂ ! େସମାନ+ୁ ସୁଖେର ରଖ।
ତା+ର ଦୁ ଃଖର ଏହି କାରଣଟାକୁ ଶୀଘ ଉାର କର। ଆେର! ଏ କାହାର ଏକ अଜଣା
ପଦଧନି େମା ହୃଦୟ ଶୁଣିପାରୁଛି ! ଏଇଟା ଆଉ ମୁnି ନୁ େହଁ ତ! ହଁ ହଁ ଏଇଟାତ ମୁnିର
ପଦଧନି। ଏଇଟା ମୁnି। ଏଜନDରୁ ମୁnି। େହ ମୃତୁ! େମାେତ ଆଲି |ନ କର। େମାେତ
ଆଲି |ନ କର ଆଉ ଏହାପେର ଚି ଠି େଲଖିଥିବା େସହି ବnି ଜଣକ ହାଟ  ୋକେର
ଚାଲି ଗେଲ େବାଲି ଚି ଠି ପଢୁ ଥିବା ବି କାଶ ବାବୁ +ୁ କହୁଥାଆjି ସାହୁ ବାବୁ ।
ବାର ବଷତଳର ଏହି ସାଇତା ଚି ଠିଟା ପଢି ସାରି ଲା େବଳକୁ ବି କାଶ ବାବୁ + ମନେର
ନି ଜ ପରି ବାର ପତି ଥିବା ସମ] ଦୁ ଭାବନା ଦୂ ର େହାଇସାରିଥିଲା। େସ ନି ଜ ଭୁ ଲ୍ ବୁ ଝି ପାରି
ହସି ହସି ପୁଣି ତା+ ଘରକୁ ଚାଲି ଗେଲ। େସ ଗଲାପେର ସାହୁବାବୁ + ପତ ୀ ତା+ୁ
ପଚାରି େଲ, “କଣ େମଡି ସିନ େଦଲ େଯ ବି କାଶ ବାବୁ +ର ସବୁ ରାଗ ଏକାେବଳେକ
େକଉଁଆେଡ ଉେଭଇଗଲା?” ଟିକିଏ ହସି େଦଇ ସାହୁ ବାବୁ କହି େଲ, “େସହି େମଡି ସିନଟା
େଯଉଁଟା େଜେଜ ଯି ବା ପବ
ୂ ର
 ୁ ଆମ ପରିବାରକୁ େଦଇଯାଇଥିେଲ”
ଡି ଆର୍ ଡି ଓ, ଚାoିପୁର
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େଫସବୁ କେର େପମ
ସା+ ସୃିର ନି ୟମ ବଡ ବି ଚିତ। େକେତେବେଳ କାହା ସହ
ଆଉ କାହାର ମନକୁ

େଯାଡ଼ି ଦି अjି

େସ ବି ଷୟେର ସାଧାରଣ

ମନୁ ଷଟିଏ େଟର ପାଇବନି । ସା ସୃିର ଆରmେର ୬ଟି ଋତୁ

ପି ୟ+ା ସାହୁ

ରଚି େଲ କି l ଆଜି ର ମଣିଷ େସହି ଷଢଋତୁ ମଧେର ଆଉ େଗାଟିଏ ଋତୁ କୁ ନି ମଣ
କରି େଲ ଆଉ ତାର ନଁା ରଖିେଲ େପମଋତୁ । ସାଧାରଣତଃ ଏଇ େପମଋତୁ ଟି ଇଂରାଜୀ
ମାସ ଠି କ୍ େଫବୃ ଆରୀ ମାସରୁ ଆରm େହାଇଯାଏ। େସମି ତି ଇoଧନୁ ର ସାତର|
ମଧେର ମଣିଷ अମ ର|ର ନଁା ରଖି ଲା େପମର|। ମୁଖତଃ ଏଇ େପମର|ଟି
େଖାଲା ଆଖିକୁ େଦଖାଯାଏନି ସତ କି l ହୃଦୟେର अନୁ ଭବ କରି ହୁଏ।
ଆଜି କାଲି ର ଏଇ େଫସନ ଦୁ ନି ଆର ପି ଲାମାନ+ୁ େକେତେବେଳ େକଉଁଠି କାହା ସହ
େକମି ତି େପମ େହଇଯାଉଛି େସକଥା େସମାେନ ନି େଜ ବି ଜାଣି ପାରୁ ନାହାjି । ଆଉ
ଏେବ ତ େପମ କରି ବା ପାଇଁ େକେତ ନୂ ଆ ନୂ ଆ ମାଧମ ମି ଳୁଛି େଯମି ତିକି େଫସବୁ କ୍,
ହ¥ାଟସ୍अପ୍ ଇତାଦି अନଲାଇନ୍େର େପମ େସକାଳ ପଖାଳ କଣ ଆଉ अଛି େଯ
େପମି କଟିଏ ନୀଳ ଲଫାଫାେର େଗାଲାପୀର|ର अdରେର ସେଜଇ େଲଖି େପମି କା
ପାଖକୁ େପମପତଟିଏ ପଠାଇବ। ଏେବ ତ अନଲାଇନେର ସାେ|ସାେ| େମେସଜ୍
ଦି ଆଯାଉଛି ଆରପଟୁ ତାର ଉ\ର ଆସି ଗଲା ତ ଜାଣ େପମର ପଥମ େସାପାନେର
ସଫଳତା ମି ଳିଗଲା। ଏେବକାର େଯାଉ ସD ାଟ  ଛୁଆ ସମ]+ ହାତେର ବଡ଼ ବଡ଼ େଫାନ।
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େମାବାଇଲେର ବାଲାନ୍ସ ଆଉ େନଟ୍ अଛି ତ େପମ େଜାରଦାର ଚାଲି ଲା। େନଟ୍
ସରି ଗଲା ତ େପମେର େବକ୍ ଲାଗିଗଲା। େସମି ତି େଗାେଟ େଫସବୁ କ୍ େପମର ଝଲକ େମା
ଭାବନା ଭିତରକୁ ପଶି ଆସୁଛି।
ଏଇ େପମଋତୁ ସମୟମାେନ େଫବୃ ଆରୀ ମାସ ପି +ିର େଫସବୁ କକୁ େକେତ ନୂ ଆ
ନୂ ଆ ପି ଲାମାେନ ବeୁ ତ¥ର अନୁ େରାଧ / ନି ମଣ ପଠାଇଥାjି । ପି +ି େଦେଖ ମାତ େସଇ
ବeୁ ତ¥ର ନି ମଣକୁ ଗହଣ କେରନି । କାରଣ ପି +ି ଆଗରୁ ସା|ମାନ+ ଠାରୁ ଶୁଣିଥାଏ
େଯ େଫସବୁ କ୍ର ପି ଲାମାେନ କୁ ଆେଡ ଭାରି ଖରାପ ପି ଲାେବାଲି । ଥେର ଯଦି େସମାନ+
ସହ ଦୁ ଇପଦ ଭଲେର କଥା େହାଇଗଲ ଫେସଇ େଦେବ ତମକୁ । ପୁଣି କି ଏ େଚାରକି
ଡାକୁ , କି ା ମାଓବାଦୀ େହାଇଥିେବ ମାତ ମି ଛେର ନି ଜକୁ ସୁନାପି ଲା େବାଲି ଜେଣଇ
େହଉଥିେବ। େତଣୁ ପି +ି େସଇ अଜଣା ପି ଲାମାନ+ର ବeୁ ତ¥ର ନି ମଣକୁ ଗହଣ
କେରନି ।
ମାତ ବାରାର େଦେଖ େସଇ ପି ଲାମାନ+ ମଧରୁ େଗାଟିଏ ପି ଲା ଥାଏ ଯି ଏକି
ପି +ିର ନଜରକୁ ନି ଜ ଆଡକୁ ଟାଣି େନଉଥାଏ। ପି +ି ବାରାର େଦେଖ ଶାj, କାj, ନମ,
ଭଦ ପି ଲାଟି ପରି ଦୃ ଶମାନ ତା’ର ଛବି । ଧଳା ପା୍, ସାଟ  ପି eି ଛାତ ଉପରର େଗାଟିଏ
କଣେର ଦxାୟମାନ େହାଇଥିବାର ଫେଟାଟିଏ େଦଇଥାଏ ତା’ର େଫସବୁ କେର। ସେତ
େଯମି ତି େକଉଁ ଭାବନାେର ହଜି ଯାଇଛି େସ। ତା’ର ସରଳ ମୁହଁକୁ େଦଖିେଲ ପି +ିର
ହୃଦେବାଧ ହୁଏକି ଏ ପି ଲାଟି ନି ିତ େଗାେଟ ଭଲ ପି ଲା େହାଇଥିବ। େତଣୁ ପି +ି େସଇ
ପି ଲାଟିକୁ ନି ଜ ବeୁ ତା ତାଲି କାେର ାନ େଦଲା।
ଏମି ତି କି ଛିଦିନ ଗଲା ପେର େସ ପି ଲାଟି ତା ନି ଜ ଆଡୁ େମେସଜ ପଠାଇଲା।
ଆହାନ ଇ-ପତି କା ସ"ୂ $ ନି ଃଶୁ' ବି ତରଣ େହତୁ ଡା େଜାତି ପସାଦ ପ*ନାୟକ+ ାରା ପତି ,ି ତ ଓ ପକାଶି ତ | Aahwaan.com | 97

ଆହାନ ଇ-ପତି କା, ତେୟାଦଶ ବଷ, ାଦଶ ସଂଖା, ଡି େସର ୨୦୧୮

Magazine Downloaded from www.aahwaan.com

- ହାଏ!
ପି +ିର ଉ\ର ଥିଲା - ତୁ ମ ନଁା କ’ଣ?
େମା ନଁା ଶି ବାନo
ଶି ବାନo - ତୁ ମ ନଁା କଣ ?
ପି +ି - େମା ନଁା ପି +ି
ବାସ ଆରm େହାଇଗଲା ଭାବର ଆଦାନ ପଦାନ। େବଶ୍ କି ଛିଦିନ ଯାଏ ବeୁ ତ¥
ଜାରି ରହି ଲା। ଶି ବାନoର କଥାବା\ା ଓ ଚି jାଧାରାରୁ ପି +ି अନୁ ଭବ କରୁଥାଏ ପି ଲାଟି
ଖରାପ େହାଇନଥିବ। ଦି େନ ଶି ବାନo ତା େଫସବୁ କେର େଗାେଟ ଫେଟା ଛାଡି ଲା। େସଇ
ଫେଟାଟିକୁ େଦଖି ପି +ି ଡରି ଗଲା। ସାେ|ସାେ| ଶି ବାନoକୁ ପଚାରିଲା - ଭାଇ ତୁ େମ
କି ଏ?
େସପଟୁ ଉ\ର ଆସି ଲା ମଁୁ ଜେଣ ଶି dକ। ମାତ ଏଇ କଥାଟିକୁ ପି +ି ଜମା ବି ଗହଣ
କରି ପାରୁନଥାଏ। କାରଣ େସଇ ଫେଟାେର ପୁଳାଏ ଦାଢି ସା|କୁ ବି ରାଡି ଆ ନି ଶ ହେଳ
ଓ ମୁxକୁ ଆବୃ ତ କରିରଖିଛି କଳାର|ର େଟାପି ଟି। ପି +ି ତ ଭୟାଳୁ ସ¥ଭାବର ଝି अଟି
େତଣୁ ତା’ର ଧାରଣା ଥାଏ େଯ ଦାଢି ନି ଶ େକବଳ େଚାର ଡକାୟତମାେନ ହW ରଖjି ।
େସଇଦି ନଠୁ ପି +ି ଶି ବାନoକୁ ଭୟ କରିଲା ତା’ର େକଉଁ େମେସଜର ଉ\ର େଦଲା ନାହW।
ପି +ି ଭାବୁ ଥାଏ ସା|ମାେନ ଯାହା କହୁଥିେଲ ଠି କ େବାେଧ। ଏଇ େଫସବୁ କ୍ ପି ଲା ସହ
କାହWକି ବeୁ ବାeିଲି େକଜାଣି
ମାତ ଶି ବାନo ପି +ି ମନ ମଧେର ଥିବା ସେoହକୁ अନୁ ଭବ କରି ପାରିଲା। େତଣୁ
ଆହୁରି अେନକ ଗୁଡିଏ ଫେଟା ପି +ିକୁ ପଠାଇଲା। େସଇସବୁ ଫେଟାେର ଶି ବାନo
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କୁ ନି କୁନି ପି ଲାମାନ+ୁ ପଢାଉଛି । କି ଛି ପି ଲାମାେନ ମଧ ଶି ବାନo ସହଖୁସିର ମୁହୂ\
ଗୁଡିକୁ ଫେଟା ମାଧମେର ସାଇତି ରଖି ଛjି । ତା’ର େସଇ ନି ଶଦାଢି ଥିବା ମୁହଁକୁ େଦଖି
କାଇଁ ପି ଲାମାେନ ଡରୁନାହଁ ାjି ତ। ଏଥର ପି +ି ପଚାରିଲା େତେବ ତୁ େମ କଣ ସତେର
ଜେଣ ଶି dକ?
ଶି ବାନo କହି ଲା େଫସବୁ କେର ଥିବା ସବୁ ପି ଲାମାେନ ଖରାପ ନୁ ହjି କି ା ମି ଛର
ସାହାରା େନଇ ବjି ନାହW। ଆଉ ହଁ ମୁହଁେର ନି ଶ କି ଦାଢି ରହି େଲ େକହି ମାଓବାଦୀ
େହାଇଯାଏନି । ସୁoର ରୂପଧାରୀ अେନକ ଖରାପ େଲାକ ଏଇ ସମାଜେର अଛjି େକବଳ
ମୁହଁକୁ େଦଖି କାହାର ହୃଦୟକୁ କଳନା କରାଯାଇ ପାେରନା। ହଁ ଆଗରୁ େଦଇଥିବା
ଫେଟାଟି େମାର ପୁରୁଣା ଫେଟା। କାଯବ]ତା େଯାଗଁୁ ମଁୁ ସବୁ େବେଳ ଫେଟା अପେଲାଡ଼
କେରନି । ଏେବ ତୁ ମ ଇଛା େମା ସହ ବeୁ ତା ରଖିପାର ନେଚତ୍ ଏଇ ବeୁ ତ¥ର େଡାରି କୁ
କାଟିେଦଇପାର।
ପି +ି ଭାବୁ ଥାଏ अଜଣା अଚି ହା ପି ଲାଟି େକମି ତି ଏେତ ଭଲ ବeୁ େହାଇଗଲା। ଆଉ
ଆଜି େସଇ ସ"କ ଏେତ ନି ବିଡ େହାଇଯାଇଛି େଯ ବି ନା େମାବାଇଲେର େସଇ ସ"କେର
କି ଛି ବି ତି nତା ଆସୁନି। େସଇ ବeୁ ତ¥ର ସ"କେର ଏକ ନୂ ଆ ର| ଲାଗି ଜୀବନ
ସାଥୀେର ପରି ଣତ େହବାକୁ ଯାଉଛି ।
ସତେର େଫସବୁ କ ତୁ ମକୁ ଧନବାଦ।

ସାହାନି ଆଜ ପୁର , କଟକ
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ସଂପକର
 ଖିअ
ଘର ଭିତେର ଚଉକି ଉପେର ବସି ଖବର କାଗଜ ଉପେର ଆଖି
ବୁ ଲାଉ ବୁ ଲାଉ, ହତାତ୍ ଦାx କବାଟଟା ଖଟ୍ ଖଟ୍ ଶ େହବାକୁ

କୁ ମୁଦ ଛo ଦେଳଇ

ଲାଗିଲା ଶ ଶୁଣି ବି ରnିଭରା କ°େର ପଚାରି େଲ ଆତତାଣ ବାବୁ ,
“କି ଏ? ...କି ଏ ଡାକୁ ଛ?” ଉ\ର ଶୁଭିଲା, “ମଁୁ ମେହଶ ବାବୁ , ଆପଣ+ ପେଡାଶୀ”
କ°ସ ରରୁ େଯମି ତି ତାଲଭରା ବ]ତା ବାରି େହାଇ ପଡୁ ଥିଲା ଆ\ ତାଣ ବାବୁ କାଳ
ବି ଳନକରି ଖବର କାଗଜ ଉପରୁ ଦୃ ି େଫରାଇ ଆଣି, କବାଟ େଖାଲି େଦଖjି ତ ାର
ସଖେର ଛି ଡ଼ା େହାଇଛjି ପେଡ଼ାଶୀ ମେହଶ ବାବୁ , ଏବଂ ତା+ ଠାରୁ କି ଛି ଦୁ ରେର
େଠକୁ ଆ େହାଇ ତି ନି ମୁxେର ବସି ଥିେଲ ଜେଣ ବୟ9 େଲାକ ତା+ େବଶଭୁ ଷାରୁ ଯାହା
ଜଣାଯାଉଥିଲା େସ ଜେଣ ପାଗଳପାୟ େପଟପଯj ଲମି ଯାଇଥିବା କଁରିଆ ପାଚି ଲା
ବାଳ ଗୁଡ଼ିକ ପୁି ଓ ରdଣ अଭାବରୁ ବି ଶୃÍଳି ତ, ମୁxବାଳ ଗୁଡ଼ିକ ଧୁଳି ଧୁସରେର ପ$
ୂ ,
ଆଜନDରୁ େତୖ ଳ ସହ ତା+ର ସାdାତ ବି େହାଇନାହW ଆଖି ଦୁ ଇଟିେର େପାେଶ େପାେଶ
ଚାଉଳ ଭରି େଲ ଚାଉଳ ନअଁଟ ପଡ଼ି ପାେର ପୁ|ୁଳା ଶରୀରେର ଦୁ ଇଶହ ଛअ ଖx अି
ନି ଭୁ ଲ ଭାେବ ଗଣି େହାଇଯି ବ େପାଷାକ କଥା ନ କହି େଲ ଭଲ ହାତ ବୁ ଲାଇ ଆଣିେଲ
ହାତ ପାପୁଲିେର େମେ ବହଳର ମଳି େନସି େହାଇଯି ବ ନି ତ ଯୁଗଳ ତା+ୁ େଘାଡାଇ
ରଖିଥିବା ବ ବାଟେଦଇ ବାହାରର ଦୃ ଶ ଉପେଭାଗ କରୁଛjି  ଦୃ ଶ ଓ ଶାବ େବନି
अ| अଚଳପାୟ
ତାଛଲ କରି ମେହଶ ବାବୁ କହି େଲ, “ଏ ବnି ଜଣକ ଆପଣ+ ନି ଜେଲାକ େବାଲି
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ପରି ଚୟ େଦବାସହ ଆପଣ+ୁ ସାdାତ କରି ବାକୁ ଆପଣ+ ଠି କଣା ପଚାରୁଥିେଲ, େତଣୁ ମଁୁ
ତା+ୁ ହାତଧରି େନଇ ଆସି ଲି” ଏତି କି କହି ମେହଶ ବାବୁ ନି ଜ କାମେର ଚାଲି ଗେଲ
କି ଛି ସମୟ ତୀd୍ଣ ଦୃ ି ନି େdପ କରି ବା ପେର ଆ\ତାଣ ବାବୁ େଲାକଟିର ପରି ଚୟ
ଜାଣିବାର अବକାଶ ରହି ଲା ନାହW େସ ଦୃ ଢ ନି ିତ େହାଇଗେଲ େଯ େସ େଲାକଟି ଆଉ
େକହି ନୁ େହଁ , ତା+ୁ ପି ଠିେର େବାହି ଆଣିଥିବା, ତା+ ଶରୀରର ରnର ଗe ବାହାରୁଥିବା
ତା+ ନି ଜ ବଡଭାଇ ଏଭଳି ରୁଗ୍ଣ, ଜରାଜୀ$, ସବହରା ରୂପକୁ େଦଖି ଆ\ ତାଣ ବାବୁ
ତା+ ନି ଜ ଆଖିକୁ ବି ଶାସ କରି ପାରି େଲ ନାହW, ତା+ ନି ଜ େବନି ନୟନରୁ ଧାର ଧାର
େହାଇ େବାହି ଚାଲି ଲା अଶର ଧାରା ଶାବଣ ପୁଣି ସାମାଜି କ ଆତDସାନ ଦୃ ିରୁ ତା+
ଭାଇ ଉପେର େକାଧର ଛାପ ମଧ ବାରି େହାଇପଡୁ ଥିଲା ନି ରୁପାୟ େହାଇ ପାଦଧୁଳିକୁ
ମୁxେର ମାରି କଇଁକଇଁ କାoିବାକୁ ଲାଗିେଲ ଆ\ ତାଣବାବୁ  େକାହଭରା କ°େର ନି ଜକୁ
ଧି ାର କରି କହି େଲ, “ତୁ ମର ଏ ପକାର अବା ଆଜି େମାେତ େଦଖିବାକୁ ପଡ଼ି ଲା”
ହାୟେର ବି ଧାତା...!! ସ ାମୀୀ+ ମଧେର ସାମାନ ବଚସାକୁ େନଇ ତୁ େମ ଘର ାର
ଚାକି ରୀ ବାକି ରି ଛାଡ଼ି ଚାଲି ଗଲ େଯ ଗଲ ଆଉ େଫରିଲ ନାହW ଦୀଘ ପoର ବଷ ଭିତେର
ତୁ ମର ପରି ବାରର େକହି ବି ତୁ ମର ମେନ ପଡ଼ି େଲ ନାହW କି େଦାଷ କରିଥିେଲ अ{ାନ ଶି ଶୁ
ଗୁଡ଼ାକ? ତା+ୁ ଯଦି ଦାxର ଭିକାରୀ କରି ବାର ଥିଲା, େବଘର, େବସାହାରା କରି ବାର
ଥିଲା, େସମାନ+ୁ ସଂସାରକୁ ଆଣୁଥିଲ କାହWକି?” ନି ଜ ବଡ଼ଭାଇ+ୁ ବହୁତ ଧି ାର
କରି ଥିେଲ ଆ\ତାଣ ବାବୁ  କା ପାଷାଣ ପରି ସବୁ ଶୁଣି ନି ରବି ଯାଇଥିେଲ ବଡ ଭାଇ
େଶଷେର ଦୀଘ ଶାସଟିଏ ମାରି ବଡ ଭାଇ ସେ+ାଚ ଭରା କ°େର କହି େଲ, “ହଉ ଛାଡ଼
େସ କଥା; ଯାହା େହବାର ଥିଲା େହଲା ମଁୁ ବ\ମାନ େତା ପାଖକୁ ଆସି ବାର ଉେpଶ
େହଲା, ବୟସର ତାଡନାେର େମାର ଆଖି ଦୁ ଇଟି ଦୃ ିର ଆଢୁ ଆଳେର, ପରଳ ମାଡ଼ି ଗଲାଣି
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େବାେଧ େମାେତ ଜମା େଦଖାଯାଉନି କି ଶୁଣା ଯାଉନି , ଏମିତି अxାଳି अxାଳି ଆଉ େକେତ
ଦି ନ ଚାଲି ବି, ଭାରି କ େହଉଛି , ଏେଣେତେଣ ଝୁି ଖxିଆ ଖାବରା େହବାକୁ ପଡୁ ଛି ,
ଭାବୁ ଥିଲି େତାର େଚାେର ଯଦି ଆଖି ଦୁ ଇଟିରୁ ପରଳ କାଢି ହୁअjା, अjତଃ ପେd ବାକି
ଜୀବନଟା ସୁବିଧାେର

କଟି ପାରjା, ଭଲେର ଯି ବା ଆସି ବା କରି ପାରjି , େସହି ଆଶା

ବାeି ମଁୁ େତା ପାଖକୁ ଚାଲି ଆସି ଛି, େମାେତ ଟିକିଏ ସାହାଯ କରି ପାରିବୁ ?
ଘର ଭିତେର କବାଟ ପାଖ ଗବାd େସପେଟ ଆଢୁ ଆଳେର ଆ\ବାବୁ +ର ୀ
ପଭାମୟୀ ଏସବୁ ଦୃ ଶ ପ$
ୂ  ନି ଘାକରି ଏକଲୟେର େଦଖୁଥିେଲ ଘର ଭିତେର ଥାଇ ଚାପା
ଗଳେର କହି େଲ, “ହଁ ଏଠାେର अନାଥ ଆଶମ अନ ଛତ

େଖାଲା େହଇଛି ତ, ଯି ଏ

େଯେତେବେଳ ଆସି ବ ଖାଇବ ରହି ବ, ଏବଂ େଦହପା କରି ବ ଭାଇ ପତି ଯଦି ଏେତ େପମ
ଆଉ େକଉଁଠି ଘର ଭଡ଼ା କରି ରହି ବ ଯାअ” ମଁୁ ଭଲେର ଭଲେର କହି େଦଉଛି , ତା+ୁ
ଏଠୁ ବି ଦା କରିବାର ବବା କର ନତୁ ବା ମଁୁ ଭୁ ଲି ଯିବି ତୁ େମ େମାର ସ¥ାମୀ େବାଲି ” ନି ଜ
ପି ଲାଛୁଆ କଥା ବୁ ଝି ବାକୁ ତ ପାଖେର କାଣି କଉଡ଼ି ଟିଏ ନାହW, ଭାଇ ସୁଆଗ େଦଖଉଛ
କାହି ପାଇଁ ନି ଜ ଘର କଥା ଛାଡ଼ି ପରପାଇଁ ଏେତ ଦରଦକି ଆଁ,... ଆଖୁକୁ ମାରି ଗବକୁ ପାଣି
ମଡାଇବାକୁ ମନ ଉଛୁଳି ପଡୁ ଛି  ନି ଜ ୀ+ ମୁଖରୁ ଏପରି େକଇପଦ ନି ୁର ବଚନ
ଶୁଣିସାରି ବା ପେର ଆ\ତାଣବାବୁ ନି ଜର େକାଧ ସରଣ କରି ପାରି େଲ ନାହW ଘର
ଭିତରକୁ ଯାଇ ନି ଜ ୀ+ ଉପରକୁ ହାତ ଉଠାଇବାପାଇଁ ଉଦତ୍ େହବା ସମୟେର ତା+
ବି େବକ ତା+ୁ ବାଧାେଦଲା, େକାଧକୁ ପସମି ତ କରି ନରମି ଗେଲ େସ, େଲାେକ େବାଲି େବ
କଣ? ତଥାପି ୀ+ ପାଟି ବo େହଲାନାହW େସ ଚାଲି ଆସି େଲ ବାହାରକୁ , ଦାx ଘର
ଚଉକି ଉପେର ବସି ଚି jାକରି ବାକୁ ଲାଗିେଲ ଭାଇ ଯଦି ଏକଥା ଶୁଣି ପାରୁଥାେj କଣ
ଭାବେj, ଏ ଦୁ ନି ଆଁେର ସମେ] ସ¥ାଥପର, ସ¥ାଥ ଆଗେର ସ"କର େକୗଣସି ମୂଲ ନଥାଏ,
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ସବୁ ମି ଛିମିଛିକା ସ"କ ନି ଜ ୀକୁ ବୁ ଝାଇବାକୁ େଚାକେଲ ଆ\ତାଣ ବାବୁ , େଦଖ
େମା ସହ ରnର ସ"କ ଥିଲା େବାଲି ସି ନା େସ ସମାଜର अନମାନ+ୁ ଛାଡ଼ି େମା ପାଖକୁ
ଚାଲି ଆସି େଲ େସ ପର େହେଲ କି ପରି? େସ ଯଦି ପର ତା’େହେଲ ନି ଜର କି ଏ? ତୁ ମ
ଘର ପରି ବାର, ଆମ ଘର ପରିବାର ସମେ] ଆମର ନି ଜର େକହି ବି ପର ନୁ ହjି
ପରରର ପରରପତି अଧି କାର ଓ କ\ବ ରହି ଛି, ଏହା ହW ସ"କର ଖି अ ଜଣ+
अସହାୟ ସମୟେର ସହାୟ େହେଲ େସ ସହେଯାଗର ମୁଲ ଥାଏ କି l ୀ ପଭାମୟୀ
ତା+ ଜି ଦେର अଟଳ अଚଳ କି ଂକ\ ବ ବି ମୁଢ଼ ଆ\ତଣବାବୁ ପୁଣି ଭାବି ବାକୁ ଲାଗିେଲ,
ସଂସାର ଭିତେର ଘର କରି ଥିେଲ ପଥର ପଡ଼ି େଲ ସହି ,େତଣୁ ବୁ ଝି ବି ଚାରି କାଯ କରି ବାଟା
ବୁ ିମ\ାର

ପରିଚୟ

ନି ଜର

ମୁରବୀପଣିଆକୁ

ଜାହି ରକେଲ

ପରର

ମଧେର

अସହେଯାଗର ପାେଚରୀ ଠି ଆ େହବାର ସmାବନାକୁ ଏଡାଇ େହବନାହW ଯାହାର ଫଳ
ମାନସି କ ଚାପ ବତୀତ ଆଉ କି ଛି ନୁ େହଁ  ୀ+ ଜି ଦି ଆଗେର େସ ପାଲଟିଗେଲ ଏକ
ପକାର ପରାଜି ତ େସୖ ନିକ अଶ ବି ଗଳି ତ ଆଖି ଦୁ ଇଟିକୁ େକୗଣସି ମେତ ବୁ ଝାଇ ଶୁଝାଇ
ଭାଇ+ୁ

ସହାୟତା

କରି ବାର

ନି ତି ର

େଦା

ଛକି େର

ଦxାୟମାନ

େହାଇଗେଲ

ଆ\ତାଣବାବୁ  ନି ତି କୁ ସମୟ ଉପେର ଛାଡ଼ି େଦଇ ଭାଇ+ ପାଖକୁ ଆସି ହାତ ଧରି
ଉଠାଇ େନଇ ଚାଲି ଗେଲ ଘର ଭିତରକୁ  ଆସନଟିଏ ପକାଇ ତା+ୁ ବସାଇେଦଇ କହି େଲ,
ମଁୁ କି ଛି ଖାଇବା ଆଣୁଛି ତୁ େମ ଆଗ ଦି ’ଟା ଖାଇନି अ ତାପେର ଯାଇ କଥାେହବା” ପୁଣି
ଘର ଭିତରକୁ ଯାଇ କହି େଲ ଭାଇ+ ପାଇଁ କି ଛି ଖାଇବା ହବକି ? ୀ ଉ\ର େଦେଲ, “ହଁ
େମାେତ ଆଗରୁ ବରାତ କରି ଥିଲତ....! େତଣୁ ମଁୁ ରାeିବାଢ଼ି ରଖିେଦଛି ” अନ ଉପାୟ
ନପାଇ ନି େଜ ଆ\ତାଣ ବାବୁ ନି ଜପାଇଁ ପ]ୁତ େହାଇଥିବା ଖାଦରୁ କି ଛି ଥାଳି େର
ବାଢ଼ି ଆଣି ଭାଇ+ ପାଖେର ପହି ହାତ େଧାଇ ଖାଇବାକୁ କହି େଲ ଏବଂ ପାଖେର ବସି
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କହି େଲ ଭାଇନା, “ମଁୁ କାଲି ଏକ ଜରୂରୀ କାମେର ବାହରକୁ ଯାଉଛି େଫରୁ େଫରୁ
ସାତଦି ନ ଲାଗିଯିବ େତଣୁ େଗାଟାଏ କାମ କର େକମି ତି କଣ ସାେହ ରହି ବାର ବବା
କର ଓ େମାର େଟଲି େଫାନ୍ ନରଟି ରଖ, ସାତଦି ନ ପେର ତୁ େମ ଏହି ନରେର
େଯାଗାେଯାଗ କରି ବ, ମଁୁ ନି େଜ ଯାଇ ତୁ ମକୁ ସାdାତ କରି ବି କହି ଭୁ ଲ ନରଟିଏ ପଦାନ
କରି ନି ଜକୁ େଦାଷୀକରି ପରି ିତି ର ଚାପେର ଭାଇ+ୁ ବି ଦା କରିବା+ୁ ଏକ ପକାର ବାଧ
େହାଇଥିେଲ ଆ\ତାଣବାବୁ  କଥାେର ନାହW “अଜାଗା ଘା’ େଦଖି ହୁଏନାହW କି େଦଖାଇ
ହୁଏନାହW ଏେଣ ମାଇେଲ େଗା ହତା େତେଣ ମାଇେଲ ବହDହତା” ଏଇତ ଆଜି ର
ସଭ ସମାଜର ପାରି ବାରି କ ବବା ସ¥ାଥ ଆଗେର ସ"କେର କି ଛି ମୂଲ ନଥାଏ अଥ
ହW अନଥର କାରଣ ସାଜି ଥାଏ େଦବା େନବାର ସ"କ ଆଗେର ଆjରି କତା, ଭଲ
ପାଇବା, ମୂଲହୀନ େହାଇଯାଏ େଲାକ କଥାେର କହjି ନି , “େଦଉଥିବା ଯାକ େନଉଥିବି
ସୁoର ମୁହଁକୁ ଚାହଁୁ ଥିବି, अଭାବ ପଣେର େଦଇନ ପାରି େଲ ମୁହଁକୁ େଫେରଇ ଚାଲି ଯିବି”
େତଣୁ ଏହି ପରି ସାମାଜି କ ବବା ଭି ତେର ଆତତାଣ ବାବୁ େସଥିରୁ ବିତ େହେବ ବା
କି ପରି ?

ଭାଇ+ୁ ଘରୁ ବି ଦା କରି େଦେଲ ସି ନା ତା+ ଉପେର ଏକ ବି ରାଟ ପାହାଡ଼ ଲଦି

େହାଇ ପଡ଼ି ଲାପରି େସ अନୁ ଭବ କେଲ ଭାରାକାj ମାନସି କ ଚାପେର େସ ଉବୁ ଟୁ ବୁ
େହବାକୁ ଲାଗିେଲ, ସବୁ ସାମଥ ଥାଇ ସୁଧା ପରି ିତି ର ଚାପେର ସହାୟତା କରି ବାର
ସାମଥକୁ େସ ହରାଇ ବସି ଛjି  କି l ବଡ ଭାଇ+ ଜୀବନ ଦଶନକୁ ଆପଣାଇ େନଇ
ନାହାjି ଆତତାଣ ବାବୁ  େଚାର ମା ଦୁ ଆର େଦଇ କାoିଲା ପରି , ମାନସି କ ଭାରାକାj
ଜୀବନ କଟାଇ ସ"କର ଖିअକୁ େଯାଡି ବାର ପୟାସ ଜାରୀ ରଖି ଛjି େସ କତବର
େବାଝକୁ ମୁxାଇ ଚାଲି ବା ଭିତେର ଭୁ ଲ୍ ଠି କ୍ ବାଛି ବାର ନି ତି େର ପହି ପାରି ନାହାjି
ଆ\ତାଣବାବୁ 
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ମ|ଳସୂତ
ଭାବି ଚାଲି ଛି ଶୁଭଜି ତ୍, ତା ଭାବନାର अj ନାହW। ଆଜି େସ
ଏକାଏକା ବିବାେର अଭ] େହାଇ ଯାଇଛି । ପାବଷ ଆଗରୁ ଛାଡ଼ି

ନୂ ତନକୁ ମାର େବେହରା

ଆସି ଥିବା େସ अତୀତଟା ଏମି ତି ଭାେବ ତାକୁ ଜାବୁ ଡ଼ି ଧରି ବ, ତାହା େସ
େକେବ କsନା କରି ନଥିଲା କି ସ ପ ମଧ େଦଖି ନଥିଲା। କାରଣ ତନDୟୀ ତାକୁ ଛାଡ଼ପତ
େଦଇ ଚାଲି ଗଲା ପେର େସ ବିଛି କି ମରି ଛି, ନି େଜ ସୁା ଜାେଣନା। ଖାଉଛି ପି ଉଛି
ଜୀअjା ଶବଟିଏ େହାଇ ବିଛି। ମରୁଭୂ ମିର ବାଲି ]ୁପ ଉପେର ନାଚୁ ଥିବା ମରୀଚି କା କଣ
ତା ଜୀବନେର ର| ଭରି େଦଇପାରିବ? ଏମି ତି େକେତ କଣ ଭାବି ଚାଲି ଛି ଶୁଭଜି ତ୍।
ଦି େନ େଯଉଁ ତନDୟୀ ତା ପାଇଁ ସାରା ଦୁ ନି ଆ ସାେଥ ଲେଢ଼ଇ କରି େଗାଟାପେଣ ନି ଜର କରି
େନଇଥିଲା ତାକୁ , ଏମି ତି ଭାବେର ତାକୁ ଭନା କରି ମି ଛ ସେoହେର ଛାଡ଼ପତ େଦଇ
ଚାଲି ଗଲା େକମି ତି? େଯଉଁ ଶୁଭଜି ତ୍ପାଇଁ ବାପାମାଆ ଭାଇ+ ପାଖେର ସାତଦି ନ ନି ଜଳ

ଉପବାସ କରି ତା+ୁ ରାଜି କରିଥିଲା ଆଉ େଶଷେର ବାଧ େହାଇ େସମାେନ ଉଭୟ+
ବାହାଘର अତି ଧୁମ୍ଧାମେର କରି େଦଇଥିେଲ। େସମାେନ େଯେତ ବୁ ଝାଇେଲ ବି େସ କି ଛି
ନବୁ ଝି ନି ଜ ତରଫରୁ ଛାଡ଼ପତ େଦଇଛି । ବି ଚରା ଶୁଭଜି ତ୍ ମରି ବାର ଉପକମ କରି ମଧ
ମରି ପାରି ନି, ନି ଜ ପରି ବାର ବାପା ମାଆ ପାଇଁ େକବଳ ବିଛି, ତା’ର ଭଲପାଇ ବି ବାହ
କରି ବା ଯଦି ଭୁ ଲ୍ େହଲା, େସଥିେର अନ କାହାକୁ ଦାୟୀ କରି ବ କାହWକି? ତା’ର अjରାତDା
ତାକୁ ବାରାର େଚତାଇ େଦଉଥାଏ, ଆେର ତନDୟୀ େତାର େପମି କା, ତା’ପେର େତାର
ୀ, େସ ଏମି ତି ଏକ ଭୁ ଲ ନି ତି େନଇ ଚାଲି ଗଲା େବାଲି ତୁ ଦୁ ନି ଆଁ ଛାଡ଼ି ଚାଲି ଯିବୁ,
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ମଦପି ଇ ମାତାଲ େହବୁ , ବାପାମାଆ େଯଉଁମାେନ େତାେତ ଏଡୁ ଟିଏରୁ ଏେଡଟିଏ କରି ଛjି ,
ସଂସାର ଆଲୁ अ େଦଖାଇ ମଣିଷ ପରି ମଣିଷ କରି ଛjି , ଏେତ ବଡ଼ ପଦେର अଧି ,ିତ
କରି ଛjି , େସମାନ+ अପରାଧ କଣ?
ତା+ୁ ଉେପdା କରି ବା କଣ ଠି କ୍? ତା ଛଡ଼ା ନି ଜ ଶମସାଧନ ବଳେର େଯଉଁ
ଉପଦର अଧି କାରୀ େହାଇଛୁ, ତା’ର କଣ କି ଛି ମୂଲ ନାହW? େତାର ଦାୟି ତ କ\ବ
ମେନପକା.....,

अjରାତDାର ନି େpଶ ଶୁଣି ଶୁଭଜି ତ ସବୁ ସmାଳି େନଇଛି ସତ କି l

ଛାଡ଼ପତ େଦଲାପେର ବି , ଏ ପାବଷ ଜଳବି ନା ମାଛପରି ଛଟପଟ େହଉଛି ଖାଲି ନି ଜ
ଭିତେର। ବିବାର େମାହ ତା’ର ଆଉ ନାହW, ବିଛି େକବଳ अନମାନ+ୁ ମହକାଇବା
ପାଇଁ। ଭିତେର ଭିତେର ଭା|ି ଯାଇଥିେଲ ବି ଉପରକୁ ଦୃ ଢ େହାଇ ରହି ଛି। ଏ
ସହି ³ୁତାର ମହତ ପରି ଚୟ। ଏଇ ବି େଶଷ ଗୁଣ ପାଇଁ େବାଧହୁଏ ଆଜି େସ ଓ. ଏ. ଏସ୍.
ଭଳି ଉପଦର अଧି କାରୀ।
ହଠାତ ଡାnରବାବୁ + ଉପିତି ଶୁଭଜି ତ୍+ୁ ଭାବନାର ନି ଦାରୁ ଜାଗତ କରି େଦଲା।
ଇତ]ତଃ େହାଇ ପଡି େଲ େସ। ସାjନା େଦଇ ଡର୍ ସାର୍ କହି େଲ, ବ] େହବାର
କି ଛି ନାହW, ମାଡାମ୍ ଏେବ ଠି କ୍ अଛjି , ଆଉ େକଇ ଘା ଭିତେର େସନ୍ସ େଫରି
ଆସି ବ। ଆପଣ ଚାହWେଲ ଆଜି ହW ମାଡାମ୍+ୁ ସାଥିେର େନଇ ଯାଇପାରି େବ। ଏତି କ କହି
େସ ଚାଲି ଗେଲ।
ଏ କଣ ତନDୟୀ ପୁଣି େମା ସାଥିେର, ନା अସmବ। େସଦି ନର େସ ପବି ତ ବeନ କି
ମଧୁର ସ"କ ଆଜି ଆଉ କି ଛିବି ନାହW। ଦୀଘ ପାବଷର ବବଧାନ ଭି ତେର େସ
ତନDୟୀ+ୁ ବହୁତ େଖାଜି ଛି, ମାତା ଏେତ ବଡ ଦୁ ନି ଆଁେର ଯା’ ଠି କଣା ଥେର ହଜି ଯାଏ ତାକୁ
ମେନମେନ ଭାବି ହୁଏ ସତ େହେଲ େଖାଜି େଲ ମି େଳନା। ନୂ ଆକରି ଏ ସହରକୁ ବଦଳି
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ତା+ର

ଆଜି କୁ

ପାଦି ନ।

अଫିସ୍

ଟୁରରୁ

େଫରୁେଫରୁ ଦୁ ଘଟଣା ାନେର अଟକି ଯାଇଥିଲା ଶୁଭଜି ତ୍ ଆଉ େସଇଠି ହW େସ
ଆବି Êାର କରି ଥିେଲ ତନDୟୀ+ୁ , ମୁମଷ
ୂ  େହାଇ ପଡି ଥିେଲ। ହଠାତ୍
ୂ ୁ  अବାେର େଚତାଶନ
ତନDୟୀ+ୁ

ଏ अବାେର େଦଖି ସେ| ସେ| େନଇ ଆସି ଥିେଲ ଏଠାକାର ନାମୀ

ନସwଂେହାମ୍କୁ। ଶୁଭଜି ତ୍ ତନDୟୀ+ର ତ\ାବଧାନ କରି ଛjି ନି ଜର ପତ ୀ ଭାବେର ନୁ େହଁ ,
ଜେଣ ସେଚତନ ନାଗରି କ ଭାେବ େସ େକବଳ ତା+ କ\ବ ତୁ ଲାଇଛjି । ଏେବ
ତନDୟୀ+ େସନ୍ସ େଫରି ଆସି ବ। ଆଖି େଖାଲି ଶୁଭଜି ତ୍+ୁ େଦଖିେଲ କଣ ଭାବି େବ। କି
ଉ\ର େଦବ େସ। ବି ଚଳି ତ େହାଇ ଉଠି ଲା ଶୁଭଜି ତ୍। ବହୁ ପବ
ୂ ର
 ୁ େସ ତ ତା+ ଠି କଣା
अନୁ ସeାନ କରି ଏ ଖବର ଜଣାଇ େଦଇଛି । अs ସମୟ ଭିତେର େସମାେନ ଆସି ଯିେବ।
ତନDୟୀ+ ସ ାମୀ ମଧ ଆସି ପାରjି । ଏେବ ବି ତନDୟୀ ସଜଫୁଟା େଗାଲାପ ପରି
ଝଟକୁ ଛjି । ନା, ତା+ ବି ଷୟେର ଆଉ କି ଛି अଧି କ ଭାବି ବା ତା’ର ଉଚି ତ ନୁ େହଁ । ଏେବ
େସ ଆଉ କାହାର..
େଗାଟାଏ ଦୀଘଶାସ ପେର ଆଗକୁ ପାଦ ବଢାଇ ାର େଖାଲୁ େଖାଲୁ ଶୁଣିଗଲା, ଶୁଭ,
ତୁ େମ... ପଛକୁ େଫରି ଚାହW େଦଖିେଲ ତନDୟୀ+ େଚତା େଫରି ଆସି ଛି ଆଉ େସ ତା+ୁ
ଆଖିଠାରି ପାଖକୁ ଡାକୁ ଛjି ।
ଶୁଭଜି ତ ଯବତ୍ କି ଂକ\ବବି ମୁଢ଼ େହାଇ अଜାଣତେର ତନDୟୀ+ ପାଖେର ବସି
ପଡ଼ି େଲ। ଆଖି ଆଖିର ଚାହାଣୀେର अେନକ अତୃ  ଭାବନାର ଉ\ଳ ତର|, ଓଠ
ଥରଥର। ପଦୁ ଟିଏ କଥା କାହା ପାଟିରୁ Çୁରୁନଥାଏ। ଦୁ େହଁ ଏକଲୟେର ଦୁ ହW+ୁ
ଚାହWଥାjି । ଯୁଗଯୁଗର ନି ଦା ଭା|ି ଏ ଚାରି ଆଖି େବାଧହୁଏ ଜାଗି ଉଠି ଛି। ନୀରବତା
ଭିତେର ଉଭୟ ଉଭୟ+ୁ ନି ଜ ଭିତେର େଖାଜି ପାଇେଲ। ବରଫ ପରି ଧି େର ଧି େର ତରଳି
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ଯାଉଥାଏ ତା+ର ମାନ अଭିମାନ, ଛାଡପତ େହାଇଥିବା କଥା। ଉଭୟ+ ଆଖିରୁ ଝରି
ପଡୁ ଥାଏ अମାନି ଆଁ ଲୁ ହ ଧାରଧାର... अେନକ ସମୟ ପେର ପକୃ ତି  େହାଇ ଶୁଭଜି ତ୍
ତନDୟୀ+ ଆଡକୁ ଚାହW େଦଖିେଲ, ତା+ ସୀମjର ସି oୂର ଦାଉଦାଉ ଜଳୁ ଛି , ଗଳାେର
ଚହଟି ଉଠୁ ଛି ମ|ଳସୂତ... ତନDୟୀ ବୁ ଝି ଗେଲ ଶୁଭ+ର ମନ ଗହନର କଥା। ଓଠ ଥରାଇ
ଭ}କୁନ କରି ଖନି ଖନି ଖxବାକେର କହି ଚାଲି େଲ, ଶୁଭ ଏ ତ ତୁ ମହାତର ଦି ଆ ସି oୂର,
ଆଜି ଯାଏଁ ମଁୁ ... ଆଉ ଏ ମ|ଳସୂତ ବି ତୁ ମ ଉପହାର... ତୁ ମକୁ ସେoହ କରି ଦୂ େରଇ
ଯାଇଥିଲି, ଆଜି ତୁ େମ ନ ଥିେଲ ଏ ଦୁ ନି ଆଁରୁ... ନା, ଚି ହWକି ଉଠି ତନDୟୀ+ ମୁହWେର ପାପୁଲି
ରଖି ଶୁଭଜି ତ୍ କହି େଲ, େସ अଶୁଭ କଥା ଆଉ କୁ ହନା। ତନDୟୀ କହି ଉଠି େଲ, ସତେର ମଁୁ
ତୁ ମ ଭଲପାଇବା ପାଇ ବାର େଯାଗା ନୁ େହଁ । ଛାଡପତ େଦଲା ପେର ବି େମା ପତି ତୁ ମର
େସହି अନୁ ରାଗ, ଟିେକ ବି କମି ନାହW। ମଁୁ ସି ର+ ଠାରୁ ଶୁଣିଛି। େମାେତ ତୁ େମ ମରଣ
ମୁହଁରୁ େଫରାଇ ଆଣିଛ। େସ କଥା ଆଉ କୁ ହନା, ତୁ େମ ତୁ ମ ଭୁ ଲ ସୁଧାରି େନଇଛ।
ତାହା ହW ଆମ ପାଇଁ ଯେଥ। େସ ସମୟ ହୁଏତ ଆମପାଇଁ ଠି କ୍ ନଥିଲା ତୁ ମ ସି oୂର
ଆଉ ମ|ଳସୂତ ଆଜି ଛାଡପତକୁ ଛି ଡାଇ େଦଇ ପୁଣିଥେର ଆମ ହୃଦୟକୁ େଯାଡି
େଦଇଛି । ଏ ମ|ଳସୂତ ଆମ ସ"କକୁ ଏମି ତି ବାeି ରଖିଥିବ ଜୀବନର େଶଷ ଯାଏଁ...
େକବି ନ ଭିତରକୁ ତନDୟୀ+ ବାପାମାଆ ଭାଇଭାଉଜ ପଶି ଆସି େଲ। ଦୁ ହW+
ପୁନମwଳନ େଦଖି ଖୁସିେର ଆତDହରା େହାଇ ଉଠି େଲ। ସମ]+ ମୁହWେର ଫୁଟି ଉଠି ଲା
ହୃଦୟ ଭରା ହସ। ସେତକି अମାବାସାର ଘନअeାରେର ଉଇଁଆସି ଲା ପୁେନଇଁ ଚାo।
େକାହି , ଗଡି ଆ, ମୟର
ୂ ଭv
ଦୂ ରଭାଷ :-୯୯୩୮୫୫୭୮୬୧
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େମା ପିଲାଦି ନର ସD}ତି
अଁଳା ନବମୀ େମା ସD }ତି
ଆଜି ୨୦୧୮ ନେଭର ୧୭ ତାରିଖାେର ଏ ବଷର अଁଳ ନବମୀ I

ଶୀ ରମା କାj ମି ଶ

ଶୀ ରାଧା+ ପାଦ ଦଶନ ସାdୀେଗାପାଳ+ ମoିରେର I अେନକ ଭିଡ
ହୁଏ ଭn ମାନ+ର ଏ ଦି ନେର I ଏହା ଏକ अତj ପବି ତ ଦି ବସ I େମାର ମେନ ପଡୁ ଥିଲା
୧୯୬୫ ମସି ହାେର अଜା+ ସା|େର ଯାଇ ପଥେମ ଏହି ଦି ନେର ଶୀ ରାଧା+ ପାଦ ଦଶନ
କରି ବାର େସୗଭାଗ अଜନ କରି ଥିଲି I ଆେମ ମାେନ ରହୁଥିଲୁ ଜାମେଶଦପୁରେର େତଣୁ
ଓଡ଼ି ଶାର ପବପବାଣୀ ସeେର ବି େଶଷ {ାନ ନଥିଲା I ୧୯୬୫େର ହାୟର୍ େସେକxାରୀ
ସାରି ବା ପେର ମଁୁ ଯାଇଥିଲି ବଡ଼ ମାମଁୁ ଶୀଯୁn ନୃ ସି ଂହ ଚରଣ ଦାସ େଚୗଧୁରୀ+ ଘରକୁ I
ତା+ ସରକାରୀ ଘର ଟାଇପ VI ଭୁ ବେନଶ¥ର କ ବ୍ ପଛପଟକୁ ଥିଲା I ମଁୁ ଯାଇଥିବା
େବଳକୁ ଆମ अଜା ଶୀଯୁn େଗାପୀନାଥ ଦାସ େଚୗଧୁରୀ ମଧ େସେତେବେଳ ତା+ ବଡ଼
ପୁअ ପାଖେର ଥିେଲ I अଁଳା ନବମୀେର ସାdୀେଗାପାଳ ମoିରେର ଶୀ ରାଧା+ର ପାଦ
ଦଶନ ହୁଏ ବଷକେର ଥେର I ଏକଥା ମଁୁ େସେତେବେଳ ଜାଣୁ ନଥିଲି I ଆମ ନି ଜ ଗଁା ଶୀ
ରାମଚoପୁର ଶାସନ କି l ଆେମ ସବୁ ଗଁା ବି ଷୟେର अନଭି{ ଥିଲୁ କାରଣ ପି ଲା ଦି ନେର
ଥେର କି ଦୁ ଇ ଥର ଯାଇଥିଲୁ I अଁଳା ନବମୀ ଦି ନ ମଁୁ ମାମୁ+ ଘେର ଥିଲି I अଜା େସ ଦି ନ
ମେତ ସକାଳୁ ଉଠାଇେଲ ଆଉ କହି େଲ ଚାଲଯି ବା ସାdୀେଗାପାଳ ରାଧା+ ପାଦ ଦଶନ
କରି ବା ପାଇଁ I ମଁୁ ତା+ ସା|େର ବାହାରି ଥିଲି I େଯେବକାର କଥା େଲଖୁଛି େସେତେବେଳ
ଭୁ ବେନଶ¥ର अତି େଛାଟ ଥିଲା I ଭୁ ବେନଶ¥ର କ ବରୁ ସି ଧା ମାରକାିନକୁ ଯାଇ େହଉ
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ଥିଲା I ଏେତ ବି ଶାଳ େକାଠାବାଡି କି ରା]ାମାନ ନଥିଲା I अଜା ଆମର ବହୁତ େଜାରେର
ଚାଲି ପାରୁଥିେଲ I େସ ଶୀଘ ବାହାରି ଯାଉଥିେଲ େମା ଠାରୁ I ତା+ ସହି ତ ତIଳ େଦବା
ପାଇଁ ମେତ େଦୗଡି ବାକୁ ପଡୁ ଥିଲା I ଆେମ ଯାଇ ଭୁ ବେନଶ¥ର େସନେର ପହଂଚି ପୁରୀ
େଲାକାଲ େଟନେର ଯାଇ ସାdୀେଗାପାଳ ମoିରେର ପହଂଚି ଥିଲୁ I େସେତେବେଳ କି l
ଏେତ ଭିଡ େହଉ ନଥିଲା I ମଁୁ ମନ ପୁରାଇ ଶୀ ରାଧା+ର ପାଦ ଯୁଗଳକୁ ଦଶନ କରି ଥିଲି I
ବି ଶୁ ଓଡ଼ି ଆଣୀ େବଶେର ଶୀ ରାଧା+ର େସ କଳା ମୁଗୁନି ପଥରର ପତି ମା अତି ଜୀବj
ଲାଗୁଥିେଲ I ଜୀବନେର ପଥମ ଶୀ ରାଧା+ର ଦଶନ କରି ମଁୁ େସ ଦି ନ ଧନ େହାଇ ଯାଇ
ଥିଲି I େସ ଦି ନର େସ अଭୁ ଲା ସD }ତି, ରାଧା+ର େସ ମୁଖ ମxଳର େଜାତି ଆଉ ତା+
ପାଦ ଆଜି ବି ଏେତ ଦି ନ ପେର ମେତ अଭିଭୂ ତ କରି ଥାଏ I େସ ଦି ନର େସ ସD }ତି ଭୁ ଲି ନାହW
କି ଭୁ ଲି ପାରିବି ନାହW I
୨୩.୧୧.୨୦୧୮
 ୀ େମା ପି ଲାଦି ନ ସD }ତି
କା\wକ ପଣ
ୂ ମ
 ୀ | ସକାେଳ ପଜ
ଆଜି ପବି ତ କା\wକ ପଣ
ୂ ମ
ୂ ା ସାରି ବସି ବା ପେର େମାର ପି ଲା
ଦି ନେର କରୁଥିବା କା\wକ ପଣ
ୂ wମାର କଥା ମେନ ପଡି ଲା ଆମ ପି ଲାଦି ନ କଟିଛି
ଜାମେଶଦପୁରେର େମାର େହତୁ େହବା ପରଠାରୁ ମେନ अଛି କା\wକ ମାସ ଆସି େଲ
ଘେର ଆଉ ଆଁଇଷ ପଶୁ ନଥିଲା ମଁୁ ଏ ସବୁ କଥାକୁ େସେତେବେଳ ଜାଣି ନଥିଲି େଯ
କା\wକ ମାସ ଧମ ମାସ ଆଉ ଏ ମାସେର କାେଳ ବଗ ବି ଆମି ଷ ଖାଏ ନାହW ମଁୁ େତଣୁ
ବି ରn େହଉ ଥିଲି ମାସ ସାରା ଆମି ଷ ଟିକିଏ ନ ଖାଇପାରି  ପଂଚୁ କେର ପୁଣି ଆହୁରି
କଟକଣା ଖାଲି अରୁଆ ଭାତ ମୁଗ ଡାଲମା ଓ ଶାଗ अନ ଦି ନ ମାନ+େର ସାରା ବଷ
ଆେମ ଉଷୁନା ଚାଉଳ ଖାଉଥିବାରୁ େସଥିେର ଆମ େପଟ अଭ] ରହି ଥିବାରୁ େକା
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କାଠି ନ େହାଇ ଯାଉଥିଲା ଏଇଟା ଆଉ େଗାେଟ କାରଣ ଥିଲା ମଁୁ କା\wକ ମାସ ଆସି େଲ
ଦି ନ ଗଣୁଥିଲି େକେବ ସରିବ?
ମେନ अଛି କା\wକ ପଣ
ୂ wମା ଦି ନ अତି ସକାଳୁ ଉଠି ଆେମ ସବୁ ଭାଇ ଉଉଣୀ ନନା
ଆଉ େବାଉ+ ସାଂଗେର ଘରୁ ଚାଲି ଚାଲି ଯାଉଥିଲୁ ସୁବଣେରଖା ନଦୀକୂଳ ଶି ବଂକ
ମoିରକୁ  େସଠାେର ଗାେଧାଇ ସାରି ଠାକୁ ରଂକୁ ପଜ
ୂ ା େଦଇ ଘରକୁ େଫରୁଥିଲୁ
ମେନ अଛି अତି ସକାଳୁ ଜାଂଗୁଲୁ ଜାଂଗୁଲୁ अeାରେର ଆେମ େସେତେବଳର
ବାଘାକୁ ଦା େଲକ୍ର ଜଂଗଲ େଦଇ ଚାଲି ଚାଲି ଯାଉଥିଲୁ ବାଘାକୁ ଦା େଲକ୍ କୁ ପରବ\w
ସମୟେର ୧୯୫୭େର ଜୁ ବଲି ପାକ କରାଯାଇଥିଲା ଟାଟା କଂପାନୀର ୫୦ ବଷ ପ\
ୂ w
अବସରେର ଆମ ପି ଲାଦି େନ କା\wକ ପଣ
ୂ wମା େବଳକୁ ସକାେଳ େବଶ୍ ଭଲ ଥxା ପଡୁ
ଥିଲା େଭାର େବଳା ବାଘାକୁ ଦା େଲକ୍ ର ଜଂଗଲ ଭିତର ଚଲା ବାଟେଦଇ ଯି ବା େବଳର
ଥxା େମାର ଏେବବି ମେନ अଛି  ମେନ अଛି େସ ଜଂଗଲି ୟା ବାସା ଯାହା ଏେବ ମି ଳିବା
ସ ପ ମେନ अଛି କାକର ଭିଜା େସ ସବୁ ଗଛ ପତ, ଟପ୍ ଟପ୍ ପଡୁ ଥିବା ଶି ଶିର କଣିକା,
େଲକ୍ ଉପରର େସ କୁ ହୁଡି ଆ ଚାଦର ଆଉ ଉପେର ଉଡୁ ଥିବା ମାଳ ମାଳ କଜଳପାତୀ
ପdୀ+ର କୁ ହୁତାନ, ଯାହା ସବୁ ଆଜି ସାତ ସପନ
ପଜ
ୂ ା ସାରି େଫରିବା ପେର େବାଉ େଯଉଁ अରୁଆ अନ ଆଉ ଓଉ ପକା ଡାଲମା ରାeୁ
ଥିଲା ତାର ସ ାଦ ମେନ ପଡି ଯାଉଛି  ଆଉ େସ ସ ାଦ କାହଁୁ ପାଉନାହW
 ୀର ଆନo अଛି ନା େସ େବାଉ ହାତ ତି ଆରି अନ ର
ଏେବ ନା େସ କା\wକ ପଣ
ୂ ମ
ସ ାଦ अଛି  ଜୀବନ ତା ବାଟେର ଚାଲି ଛି
ଭି .ଆଇ.ଏମ - .୨୬୮, େଶୖ ଳଶୀ ବି ହାର
ଭୂ ବେନଶ¥ର -୭୫୧୦୨୧ େମାବାଇଲ -୯୯୩୭୨୬୮୦୧୨
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ସନି ଆ ଓରଫ୍ ସନାସୀବାବା
ପାୟ ଗତ ଚାଳି ଶି ବଷ େହଲା ମଁୁ ଓଡି ଶା ବାହାେର ରହି ଆସୁଛି,
ତଥାପି ପତି ବଷ ଥେର ଦୁ ଇଥର ଓଡି ଶାକୁ ଯି ବାକୁ ଭୁ ଲି ନଥାଏ I ଥେର
ଓଡି ଶା ଭମଣ ସମୟେର େଗାଟିଏ ସହରେର ରହୁଥିବା େମାର ଜେଣ

ବାଲDୀକି ନାୟକ

ବeୁ + ଘରକୁ ଯାଇଥିଲି I େଟନରୁ ଓହ ାଇ, େସନ ବାହାରକୁ ଆସି େଦଖି ଲି, ରା]ାକଡ଼
କା© ଓ ବି ଜୁଳି ଖମାନ+େର େଫାଟ ସହି ତ େଗାଟିଏ ଆଧାତିD କ ବାବା+ର ପବଚନ
ସ"କwତ ବି {ାପନ ଫଳକ ସବୁ ଲାଗିଛି I
ବାବା+ ମୁହଁଟି େମାେତ ଚି ହା ଚି ହା ଲାଗିଲା I ସୁ ସବଳ େଚେହରା I ମୁହଁେର କି l
ଦାଢ଼ି କି ା ନି ଶ ନାହW I ମୁxର ଲା େକଶକୁ ସଯେତ େସଟ କରାଯାଇଛି I େଦହେର
େଗରୁଆ ବ, ଗଳାେର ଦୁ ଇଟି ରୁଦାd ମାଳା ଝୁଲୁ ଛି I କପାଳେର ଚoନ ଟୀକା I
ଭnମାନ+ୁ ପଭାବି ତ କଲାଭଳି ଦି ିମj ଚାହାଣୀ I େମାଟ ଉପେର ଜେଣ ପଭାବଶାଳୀ
ବnିତ¥ର ମଣିଷଟିଏ ଭଳି ଲାଗିଲା I େମାଟା अdରେର େଲଖାଥିଲା - “ଶୀ ଶୀ ସନାସୀ
ବାବା+ ଆଧାତିD କ ପବଚନ ସଭାେର େଯାଗ େଦଇ ନି ଜକୁ କୃ ତାଥ କରl”
ଚାଳି ଶି ବଷ ତଳର ସD }ତି ପଟଳେର ହଠାତ ଚମକି ଉଠି ଲା େଗାଟିଏ ନାମ ‘ସନି ଆ’I
ମେନ ପଡି ଗଲା - ଆେର ଇଏତ େମାର ହାଇ9ୁଲର ପଢା ସା| I େଗାରା ର|ର ପତଳା
ଶରୀରର େଟାକାଟିଏ I ସବୁ କାମକୁ ଆେଗଇ ଯାଉଥିବା ସD ାଟ  ଗୁଣ େଯାଗୁ ହାଇ9ୁଲେର
ତା’ର ବହୁତ ଖାତି ଥିଲା I ପାଠ ପଢ଼ାେର ସାଧାରଣ ଥିେଲ ମଧ େଖଳ, अଭିନୟ ଓ ବାକ
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ପଟୁ ତାେର େସ ସମ]+ ଠାରୁ ଦୁ ଇପାଦ ଆଗେର ରହୁଥିଲା I ପତି ତୁପନ ମତି ପତି ଭାଟି
ଥିଲା ତା’ର ଏକ ବି େଶଷ ଗୁଣ I
9ୁଲେର ବା କ ାସେର େଯେତ ପକାର ଦୁ ାମୀ କେଲ ମଧ ଶି dକମାନ+ୁ ତା’ର
ଉପିତ ବୁ ି ଦ¥ାରା ତକ ସ|ତ ଉ\ର େଦଇ, ଶାj କରି େଦଉଥିଲା I ତା’ର ଏହି
ଗୁଣେଯାଗୁ େସ ଥିଲା େମାର ଏକ େରାଲ ମେଡଲ ସା| I େମାର କବି ତା ଓ ଗs େଲଖା
ଗୁଣଟି ତା’କୁ େମା ସହି ତ ବeୁ ତାର ସୂତେର ବାeି େଦଇଥିଲା I ମଁୁ େଲଖିଥିବା କବି ତାକୁ ତା’
ନାମେର ପକାଶ କରି ବାପାଇଁ ହାଇ9ୁଲ ସD ରଣି କାକୁ େଦଉଥାଏ I ହାଇ9ୁଲ ଛାଡି ବା ପେର,
ଆମର େଯାଗସୂତ ବି ଛିନ େହାଇ ଯାଇଥିଲା I
େମା ସD }ତିେର େବକ ଲଗାଇ, େସହି ଦିନ ସeାେର, ତା’ର ପବଚନ ସଭାକୁ ଯି ବାପାଇଁ
ଠି କ କରି ବeୁ + ଘରକୁ ଗଲି I େସଦି ନ ପବଚନ ଶୁଣି ଯି ବାକୁ ବeୁ +ୁ କହି ବାରୁ େସ
ଓଲଟା େମାେତ ପଚାରି େଲ - ତୁ େମ େକେବଠାରୁ ବାବାମାନ+ ପବଚନ ଶୁଣିବାକୁ ପସo
କଲଣି ? ମଁୁ କହି ଲି - ପବଚନ ଶୁଣିବାକୁ ନୁ େହଁ , ପବଚନ େଦଉଥିବା ବାବା+ୁ େଦଖିବାକୁ
ଚାହଁୁ ଛି I ମଁୁ ପେର ସବୁ କଥା କହି ବି I େସ କହି େଲ - େମାର अନ କାମ अଛି , ତୁ େମ ଏକା
ଯାअ I ମଁୁ ବି ଚାହଁୁ ନଥିଲି େସ େମା ସହି ତ ଆସl I
ନି pw ପବଚନ ମxପେର ଯାଇ େଦଖି ଲି, ଶହ ଶହ େଶାତା ଓ ଭn+ ଭିଡ଼ ଲାଗିଛି I
ସୁସ¬ି ତ ମxପେର ସୁେଶାଭିତ ଆସନେର ବସି , ଜେଣ ବାବା ଧାରାପବାହ ଭାଷଣ
େଦଉଥିେଲ I ତା’+ ବାଣୀେର େବଶ ମନମୁªକର ଭାଷା ପକାଶ ପାଉଥିଲା I ମଁୁ ବି ଳେର
ପହି ଥିବାରୁ, ପଛ ଧାଡି େର ଠି ଆ େହାଇ ଭାଷଣ ଶୁଣୁଥିଲି I ମଁୁ ନି କଟ ଜେଣ େଶାତା+ୁ
ପଚାରି େଦଲି - “ଆ{ା କି ଏ ଏହି ବାବା ଭାଷଣ େଦଉଛjି ?” େସ େମାେତ ତଳୁ ଉପର
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ପଯj ଆଯ େହାଇ ଥେର ଚାହW କହି େଲ - “େସ ଭାଷଣ େଦଉନାହାjି , ଆଧାତିD କ
ପବଚନ ପରି େବଷଣ କରୁଛjି I ଆପଣ ଶୀ ଶୀ ସନାସୀ ବାବା+ୁ ଜାଣି ନାହାjି କି ପରି ?
େସ ସ ୟଂ ପବଚନ େଦଉଛjି ମନେଦଇ ଶୁଣl I ମଁୁ ତା’+ କଥାକୁ ଉେପdା କରି ଭିଡ
ଭିତେର ଆଉ ଟିକିଏ ଆଗକୁ ଚାଲି ଯାଇ ମ ପାଖେର ପହିଗଲି I ସନାସୀ ବାବା
କହୁଥିେଲ - “ମଁୁ ବାରାର ତୁ ମକୁ ଆହ¥ାନ କରୁଛି , ମଁୁ ତୁ ମକୁ ନି ଦାରୁ ଜାଗତ କରି ବାକୁ
ଆସି ଛି I ଜାଗତ ହୁअ I ମଁୁ େଦବି ଗତି ଆଉ ମୁnି I ଏହି ପାପୀ ସଂସାରରୁ ମୁnି ପାଇବାପାଇଁ
େମାର ଶରଣାଗତ ହୁअ I”
େଶାତାମାେନ ସତେର ନି ଦରୁ ଉଠି ଲାଭଳି अଭିନୟ କରି ତାଳି ବଜାଇ ବାବା+
ଜୟଗାନ କରୁଥିେଲ I ପରି େବଶଟି ଆଧାତିD କ ରସେର ସେତ େଯମି ତି ରସାୟୁତ େହାଇ
ପଡୁ ଥିଲା I କାୟ ମେନାବାକେର ସମେ] େଯପରି ବାବା+ ଶରଣାଗତ େହାଇପଡୁ ଥିେଲ I
ସମେ] େଯପରି କହୁଥିେଲ - “ହଁ ବାବା ଆମକୁ ଏହି ପାପୀ ସଂସାରରୁ ମୁn କରିଦି अ I”
ବାବା କହୁଥିେଲ - “ପରି ବ\ନଶୀଳ ଦୁ ନି ଆେର ଧମ ବି ପରିବ\ନ େହଉଛି I ଯଦି
ଧମ ବିରହି ବାକୁ େହବ, େତେବ ତା’କୁ ବି ସମୟ ସହି ତ ପରି ବ\ନ କରି ବାକୁ ପଡି ବ I
ମହାବୀର େଜୖ ନ, େଗୗତମ ବୁ , ଗୁରୁ ନାନକ, ଯୀଶୁଖୀ, ମହଦ ସମେ] अତୀତର
ମହାପୁରୁଷ ଥିେଲ I େସମାନ+ୁ ଆଜି ର ଯୁଗେର ପଜ
ୂ ାକରି କି ଛି ଲାଭନାହW I େସମାନ+ୁ
ଭୁ ଲି ଯିବା ହW େଶୟ9ର େହବ I ନୂ ଆ ଯୁଗ, ନୂ ଆ ଜୀବନଦଶନ ଦାବି କରୁଛି I ମଁୁ ତୁ ମ+ୁ
ଯୁେଗାପେଯାଗୀ ନୂ ତନ ମାଗ ଦଶାଉଛି , ଯାହା ପାଳନ କରି ବା ସହଜ ଏବଂ ମଣିଷର
ସ¥ାଭାବି କ ପବୃ \ି ସହି ତ େମଳ ଖାଉଛି I ମଁୁ ତୁ ମକୁ ଆହ¥ାନ କରୁଛି େମାର ଶରଣାଗତ ହୁअ
I”
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ପବଚନ ସମା େହବାପେର ସନାସୀ ବାବା+ ଜୟ ଧ¥ନୀେର ମxପଟି କ"ି ଉଠି ଲା
I ଶି ଷମାନ+ ଗହଣେର ସନାସୀ ବାବା ମରୁ ଓହ ାଇ ନି ଜ କାର ଆଡକୁ ଚାଲି େଲ I ମଁୁ
େସେତେବଳକୁ ିର ନି ିତ େହାଇ ସାରି ଥିଲି େଯ େସ ହW େମାର ପୁରୁଣା ସା| ‘ସନି ଆ’ I
େସ କାର ଭିତେର ପଶି ଯିବା ପବ
ୂ ର
 ୁ ମଁୁ ଭିଡକୁ େଠଲି ତା’ର ହାତକୁ ଧରି
ପଚାରି େଦଲି - “ଆେର ସନି ଆ?” େମାର ଏଭଳି ଆଚରଣେର ଖପା େହାଇ କି ଛି ଶି ଷ
େମାେତ େଠଲି େଦବାକୁ େଚା କେଲ I ହଠାତ ସନାସୀର ଦୃ ି େମା ଉପେର ପଡି ଲା I
େସ ତା+ ଶି ଷମାନ+ୁ କହି େଲ - “ଛାଡି ଦିअ I େକହି ଜେଣ ଦୁ ଃଖୀ ମଣିଷ, େମା ସହି ତ
ମି ଶିବାକୁ ବାକୁ ଳ େହଉଛି I ଏହାର ଆତDା ଦି ବାେଲାକର ସeାନ କରୁଛି I ମଁୁ ତାକୁ େସହି
ସeାନ େଦବି I”
ଏତି କି କହି େସ କାରର ପଛ ସି ଟେର ନି ଜ ପାଖେର ବସି ବାକୁ େମାେତ ନି େpଶ
େଦଲା I ମଁୁ ନି ବା କ େହାଇ, େକବଳ ତା’ର ନି େpଶ ପାଳନ କଲି I ତା’ର ସାନ ଓ
ପତି ପ\ି େଦଖି ମଁୁ କି ଂକ\ବବି ମୁଢ଼ େହାଇ ଭାବୁ ଥିଲି – “अନାମେଧୟ ଗାମର ଜେଣ
ସାଧାରଣ ଯୁବକ ଆଜି କାହW େକେତ ଉପରକୁ ଉଠି ଗଲାଣି ? େକେତ େକେତ ନାରୀ-ପୁରୁଷ
ତାକୁ ପଜ
ୂ ା କରୁଛjି ? ମଁୁ କି l େମା’ ମନର ଶ+ାକୁ ଚାପି ପାରୁ ନଥାଏ I ଡାଇଭର ଗାଡି
ଚଲାଇବା ପେର, ମଁୁ अତି ଧୀର କ°େର ପଚାରିଲି - “ସନି ଆ ଏସବୁ କ’ଣ? େମାର ତ ବୁ ି
ଭମ େହାଇଯାଉଛି I”
େସ ବି େସମି ତି ମୃଦୁ କ°େର କହି ଲା - “ତୁ ବୁ ଝି ପାରୁନୁ େତଣୁ େତାର ଭମ ଦୂ ର
କରି ବାକୁ ପଡି ବ I ମଁୁ େତାର ଭମକୁ ଦୂ ର କରି େଦବି ଓ ସତପଥର ଦଶନ ମଧ
କରାଇେଦବି  ତୁ ହୁଏତ େତା ଜୀବନେର ବହୁତ ଥର ନି ରାଶ େହାଇ ପଡ଼ି ଥିବୁ ମଁୁ େତାେତ
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େଗାଟିଏ ନୂ ଆ ଜୀବନ ଦଶନ େଦବି , େଯଉଁଥିେର ଆଶା ଓ ଉଲ ାସ ଭାରି ରହି ଥିବ I”
େସ ଡାଇଭର ଆଡକୁ ଚାହW େମାେତ ଚୁ ପ ରହି ବାକୁ ସେ+ତ େଦଲା I ମଁୁ ବୁ ଝି ପାରି ଲି
େସ ଡାଇଭରକୁ ଜଣାଇବାକୁ ଚାହଁୁ ନାହW ମଁୁ କି ଏ ?
କି ଛି ସମୟ ପେର େଗାଟିଏ ସୁoର ଆଧୁନିକ ବ|ଳାର େପାଟwେକାେର କାର ଠି ଆ
େହଲା I େଚୗକି ଦାର େଦୗଡ଼ି ଆସି କାରର ଦରଜା େଖାଲି େଦଲା I ଆେମ ଦୁ େହଁ ବ|ଳା
ଭିତରକୁ ଗଲୁ I େଗାଟିଏ ଲା ହଲର ଦୁ ଇପାଖେର େକେତ ଗୁଡିଏ େକାଠରୀ ରହି ଛି I
ସନାସୀ େଗାଟିଏ େକାଠରୀେର ପେବଶ କଲାପେର ଜାଣିଲି, ଏଇଟା ତା'ର ବnିଗତ
ଧାନ କd I ଏଠାେର ସମ] ପକାର ଆଧୁନିକ ସୁଖ ସୁବିଧାର ବ]ୁ ରହି ଛି I
େଗାଟିଏ ପାଖେର ଥିବା ଦୁ ଇଟି ବଡ଼ ଆଲମି ରାେର ସଜା େହାଇ ରହି ଛି अେନକ
ପୁ]କ, ସmବତଃ ଧମ ପୁ]କ I अନ ପାଖେର ଏକ ମହ|ା େଟବୁ ଲ ଉପେର କି ଛି ପୁ]କ,
େଲଖନ ସାମଗୀ, କ"ୁ ଟର, ଲାପଟପ, େଟଲି େଫାନ ଆଦି ରହି ଛି I େକାଠରୀର େଶଷ
ଭାଗେର େଗାଟିଏ ନରମ ଗଦି ପଡି ଛି I େସଇଠି ହୁଏତ ସନାସୀ ବାବା ଧାନେର ବେସ I
ସନାସୀ େମାେତ ପଚାରିଲା - "ତୁ କ"ୁ ଟର ବବହାର ଜାଣିଛୁ ?"
ମଁୁ କହି ଲି - "ହଁ ଜାଣି ଛି I"
େସ କହି ଲା - "ତୁ େତେବ ଏହି କ"ୁ ଟରେର ବସି ଟାଇମ ପାସ କରୁଥା, ମଁୁ ବାହାେର
अେପdା କରି ଥିବା ଭnମାନ+ୁ ଦଶନ େଦଇ, ବି ଦାୟକରି ଆସୁଛି I ତୁ ’ ଆଜି ରାତି ଓ
କାଲି ଦିନଟି େମା ସହି ତ ରହି ବୁ I େତେବ ହW ତୁ ’ େମାେତ ଠି କଭାେବ ଜାଣି ପାରି ବୁ I”
ତା’ପେର େସ କd ତାଗ କରି ଚାଲି ଗଲା I
ମଁୁ େମାର ବeୁ +ୁ େଫାନ କରି କହି େଦଲି – “େକୗଣସି ବି େଶଷ କାମ େଯାଗୁ ମଁୁ କାଲି
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ସeା ପଯj ତୁ ମ ଘରକୁ ଯାଇ ପାରି ବି ନାହW I”ମଁୁ କ"ୁ ଟର ନେଖାଲି , ବହି ଆଲମି ରାେର
ଥିବା ଗ©ସବୁ ନି ରୀdଣ କଲି I େବଦ, ଭାଗବତ, ରାମାୟଣ, ମହାଭାରତ, ଗୀତା, अାଦଶ
ପୁରାଣ ସହି ତ ହି oୁ ଧମର अେନକ ଧମଗ© ରହି ଛି I ମଁୁ ଭାବୁ ଥିଲି –“ହାଇ9ୁଲେର ଟାଣି
ଓଟାରି େକବଳ ପାସମାକ ଆଣି େଯଉଁ ସନି ଆ ମାଟି କେର ଥାଡ଼ ଡି ଭିଜନେର ପାସ
କରି ଥିଲା, େସ ଆଜି ଏେତସବୁ ଧମଗ© ପଢୁ ଛି େକମି ତି ?”
ସନି ଆର ଜୀବନେଶୖ ଳୀ ସ"କେର ଜାଣିବାକୁ େମାର ଉ¯°ା ବଢ଼ି ବାେର ଲାଗିଥିଲା I
ପାୟ अଧଘା ପେର େସ େକାଠରୀକୁ େଫରି ଆସି ଲା I େକାଠରୀ କବାଟ ଭି ତରୁ ବo
କରି େଦଇ ଆସି େମା ପାଖେର ବସି ଲା I ଛାତ ଜୀବନର ସା| ଭଳି େମା' କାeେର
ହାତରଖି ଖୁବ ସହଜ କ°େର ପଚାରିଲା - "ହଁ ତୁ କ'ଣ ପଚାରୁଥିଲୁ ?"
ମଁୁ କହି ଲି - "ସତେର ମଁୁ ବୁ ଝି ପାରୁନି , ତୁ ଏଭଳି ନାଟକ ରଚନା କରି ଛୁ କାହWକି ?"
େସ କହି ଲା - "ଶୁଣ ! ଏଇ ସଂସାରଟି ଏକ ନାଟକ ମ େବାଲି ସମେ] କହୁଛjି !
ମଁୁ ବି अନୁ ଭବ କରୁଛି , ସମେ] ନି ଜ ନି ଜ ଭୂ ମିକାେର अଭିନୟ କରୁଛjି I ଭଗବାନ
େମାେତ ଏହି ଦାୟି ତ¥ େଦଇଛjି େଯ େମାହଗ] େଲାକମାନ+ର ମଁୁ େମାହ ଭ| କରି ବି I
େସମାନ+ୁ ମଁୁ ମୁnିର ମାଗ େଦେଖଇବି I ତୁ ’ ଚି jା କରନାହW I ତୁ ’ ବ\ମାନ େମା ପାଖକୁ
ଆସି ଛୁ େତଣୁ େତାର ମଧ ସମ] ଦୁ ଃଖ ଦୂ ର େହାଇଯି ବ I”
ମଁୁ ଆଯ େହାଇ ତା' କଥା ଶୁଣୁଥିଲି I ପି ଲା ଦି େନ ତା'ସହି ତ ଖାଇବା, େଖଳି ବା,
କଳି କରି ବା ସହି ତ ପରରକୁ ଭଲ ପାଇବା ମଧ ଥିଲା I ଆମ ଦୁ ହW+ ବeୁ ତ¥େର େକୗଣସି
ଆବି ଳତା ନଥିଲା I ସୁଖ, ଦୁ ଃଖେର ଦୁ େହଁ ପରରକୁ ସାହାଯ କରୁଥିଲୁ I ମଁୁ ଆଜି
ସାଂସାରି କ ଜୀବନଭିତେର ଚଳୁ ଥିବାରୁ, େସ ହୁଏତ ଭାବୁ ଛି –“ମଁୁ ବହୁତ ଦୁ ଃଖ େଭାଗ
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କରୁଛି I”
େସ େଟବୁ ଲ ଡ’ ଟାଣି େଗାଟିଏ ଦାମି କା ସି ଗାର ଡବା ବାହାର କଲା I େମାେତ
େଗାଟିଏ େଦଇ େସ େଗାଟିଏ େନଲା I ଆେମ ହାଇ9ୁଲେର ପଢି ବାେବେଳ େଗାଟିଏ
'ଚାରମି ନାର' ସି ଗାେରଟ ଦୁ େହଁ ମି ଶି ଟାଣୁଥିଲୁ I ମଁୁ ଏେବ ମଧ ସମୟ ସମୟେର େଗାେଟ
अେଧ ସି ଗାେରଟ ଟାଣିଥାଏ I ମଁୁ ଆଗରୁ ଏେତ ମହ|ା ବି େଦଶୀ ସି ଗାର ବବହାର କରି
ନଥିଲି I ସି ଗାର ଧଁୂଆରୁ ଏକ ମହକ କdେର ଭରିଗଲା I
ମଁୁ ଖୁସି େହାଇ କହି ଲି - "ବାଃେର ଖୁବ ବଢି ଆ ଜି ନିଷ ତ ! ମହ|ା େହାଇଥିବ ନି ୟ
I"
େସ କହି ଲା - "ମହ|ା େହଉ କି ଶ]ା େମାେତ କି ଣିବାକୁ ପଡୁ ନି I ବି େଦଶେର
ରହୁଥିବା ଜେଣ ଭn ପଠାଇ େଦଇଛି I ଖାଲି କ'ଣ େସତି କି ? ମହ|ା 9ଚଭି9ି ମଧ
अଛି I ଟିକିଏ େନବୁ କି ?
ମଁୁ କହି ଲି - " ନା ଭାଇ ମଁୁ େକେବ ମଦ େସବନ କରି ନାହW I ତୁ ’ ତ ବାବା ରୂପେର
ଭଗବାନ+ अବତାର େହାଇ ଗଲୁ ଣି I େତାର ପୁଣି ମାଦକ ଦବ ଦରକାର ପଡୁ ଛି
କାହWକି ?
େସ ହସି ଲା I କହି ଲା –“ହଇେର ! ମଣିଷ ରୂପୀ ଭଗବାନ+ୁ କ'ଣ େଭାକ େଶାଷ
ଲାଗିବ ନାହW

? େସ କ'ଣ ଜୀବନର ସମ] େଭୗତି କସୁଖ-ସେmାଗରୁ ବିତ ରହି ବା

ଉଚି ତ ? ତୁ ’ କହି ଲୁ ଭଲା, େକଉଁ େଦବୀ େଦବତାମାେନ େଭୗତି କ ସୁଖ ସେmାଗରୁ ଦୂ େରଇ
ରହୁଥିେଲ ?େଦବତାମାନ+ ପାଇଁ ସୁରା ପାନ କରି , ଆମି ଷ େଭାଜନ କରି ବା ଏକ
ସାଧାରଣ କଥା ଥିଲା I ନି ଜର ୀ (େଦବୀ) ଥାଉ ଥାଉ अନର ୀମାନ+ୁ ମଧ ସେmାଗ
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କରି ବାର ଦାହରଣ ରହି ଛି I
ନାଇଁେର

ବାବୁ

!

ସାଧୁ

େହାଇଗେଲ

ସବୁ

ଖାଇବା

ପି ଇବାେର

ଲଗାମ

ଲଗାଇେଦବା,େସ ସବୁ ମି ଛ କଥା I
େମା ମତେର - "ସଂସାେର ଥିବ େଯେତ ଦି ନ ଆନo କରୁଥାअ ମନ I”ସ୍ଵୟଂଭୂ
ଭଗବାନମାନ+ୁ ସବୁ କି ଛି ଉପେଭାଗ କରି ବା ଉଚି ତ I ଭnମାେନ ନି େଜ ଉପେଭାଗ
କରୁଥିବା ସମ] ବ]ୁ ଭଗବାନ+ ଚରଣେର अପଣ କରୁଛjି I େତଣୁ ଭଗବାନ ସମ]
ଭn+ର ଭାବନାକୁ ଆଦର କରିବା ଉଚି ତ I"
ମଁୁ କହି ଲି - " ଯାହା ବି କହ ସନି ଆ ତୁ ଏକ ମାୟାବୀ ସଂସାର ଗଢି ଛୁ I େକେତ ବଡ
ବଡ ଶି dିତ, ଉ ପଦ अଫିସର, ଡାnର, ଇଂଜି ନିୟର, ପାଧାପକ, େନତା, अଭିେନତା
ସମେ] େତାର ପବଚନ ଶୁଣିବାକୁ ଏକତ େହଉଛjି I େସମାନ+ ମଧରୁ େକହି କ'ଣ
ବୁ ଝି ପାରୁନାହାjି େଯ େତାର ଏହି େଭାଗ ବି ଳାସ ପ$
ୂ  ଜୀବନେଶୖ ଳୀ ସହି ତ ଧାମwକ
ପବଚନ ଏକ ନି ରଥକ ପଳାପ ଓ ପବନା ମାତ ?"
ସନି ଆ ତା' ସି ଗାରରୁ େଗାଟିଏ ଦୀଘ କଶ ଟାଣି, େମାେତ ଚାହWଲା I ମୁହଁେର ବି ଦୃପର
ହସ େଖଳାଇ କହି ଲା - "େତା ପଶର ଉ\ର େଦଉଛି ଶୁଣ - “अଧି କାଂଶ ତଥାକଥିତ
ବୁ ିଜୀବୀ, ଏହି ରହସ ବୁ ଝି ବାକୁ ଏଠାକୁ ଆସjି ନାହW I େସମାନ+ର ବି ଭିନ ପକାର
ସମସାର ଚମ¯ାରୀ ସମାଧାନ େଖାଜି ବାକୁ ଧାଇଁ ଆସjି I େସମାେନ ଭାବjି େମା
ପାଖେର େସହି ଚମ¯ାରୀ ଶnି अଛି I ହଁ ! େତା ଭଳି େକେତ ଜଣ ଜି ରାରୁ ଶି ରା େଖାଜି ବା
ବୁ ିଜୀବୀ ମଧ ଆସjି I େସମାନ+ ସହ अଲଗା ଭାେବ େଯାଗ ସାଧନା କରି ବାକୁ ପେଡ
I“ଆପଣ+ ତକ ବହୁତ ଉ େକାଟିର, ଆପଣ ସତେର {ାନୀ ମଣିଷ”କହି େଦେଲ
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େସମାେନ ଖୁସି େହାଇ ଯାଆjି I ନି ଜର ପରି ବାର ଓ ସମାଜ ଦ¥ାରା ନି ଯ ାତି ତ अନୁ ଭବ
କରୁଥିବା ତଥାକଥିତ ବଡ଼ େଲାକମାେନ, େମା କdେର କି ଛି ସମୟ ବି ତାଇ ଗଲାପେର
ସବୁ କି ଛି ଭୁ ଲି ଯାଆjି I ସନାସୀ ବାବା+ ଜୟଗାନ କରି ପୁଣି ଥେର ଆସି ବାର ପତି ଶୃତି
େଦଇ ଯାଆjି I"
ମଁୁ କହି ଲି - "ହଁ ମଁୁ ଜାେଣ, ତୁ ହାଇ9ୁଲେର ବାଦ-ବି ବାଦ ଭାଷଣ ପତି େଯାଗିତାେର
ପାର|ମ ଥିଲୁ I ତା'ସହି ତ ତୁ ' ଗାଲେଫx ବେନଇବାେର ମଧ ନର ଏକ େପ ମି କ ଥିଲୁ I
ଗାଲେଫx ବଦଳାଇବା େତାର ଏକ ସଉକ ଥିଲା I ମେନ अଛି ତ ?"
େସ କହି ଲା - "ଛି ଃ ଛି ଃ ପି ଲାଦି ନର େସ ସବୁ ପୁରୁଣା କଥାକୁ ମେନପକାଇବା ଉଚି ତ
ନୁ େହଁ I अତୀତର ଦୁ ଃଖଦ ଘଟଣାକୁ ଯଦି ଧରିବସି ବା, େତେବ ତାହା ମନୁ ଷର ଉନ ତି େର
ବାଧକ େହାଇଥାଏ I ତୁ ' େକବଳ ବ\ମାନେର ଜି ଇଁବା ଓ ଭବି ଷତକୁ ଲd ରଖି ଚାଲି ବା
ଶି ଖ I"
ମଁୁ କହି ଲି –“अତୀତକୁ ମଁୁ େକମି ତି ଭୁ ଲି ପାରି ବି କହ ? େତା’ ଭଳି ଏକ କାମୁକଓ
ଲ"ଟ େଟାକା ଆଜି ଭଗବାନ ସାଜି ବସି ଛି I େତା’ ଦ¥ାରା େଯଉଁ ଝି अଟି ଗଭବତୀ
େହାଇଯାଇଥିଲା, ତାକୁ େନଇ େତାର ଚି ହା ଡାnର ପାଖେର ଗଭପାତ କରାଇ ଆଣିଥିଲୁ I
େଶଷେର େଗାଟିଏ ପରି ବାରର ତି େନାଟି ଭଉଣୀ+ୁ େପମ ଜାଲେର ବାeି ରଖିଥିଲୁ I ଗାଆଁ
େଟାକାମାେନ ଏହା ଜାଣିପାରି େତାେତ ଧରି ବା ପବ
ୂ ର
 ୁ ତୁ ’ ଗାଆଁରୁ ଉଭାନ େହାଇଗଲୁ I ତୁ '
ସତେର କୁ ଆେଡ ପଳାଇଗଲୁ ? େତା' ପାଇଁ େତାର ପରି ବାର େକେତ अପନି oା ଶୁଣିଛjି
ତୁ ' ଜାଣିଛୁ ?"
େସ କହି ଲା - "େସସବୁ ଏକ ଲା କାହାଣୀ I ପେର େକେବ କହି ବି I ଚାଲ ଯି ବା
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େମାର ଶୟନ କdକୁ , େସଠାେର ରାତି େଭାଜନ କରି େଶାଇବା I
ସନାସୀ ବାବା+ ଶୟନକd, େକୗଣସି ପତାରକା େହାେଟଲରୁ କମ ନଥିଲା I
ସନି ଆର ନି େpଶ କେମ ପରି ଚାରି କାମାେନ ଖାଇବା, ପି ଇବାର ସମାନ ଆଣି ଡ଼ାଇନି |
େଟବୁ ଲ ଉପେର ରଖି ଚାଲି ଗେଲ I ସନି ଆ ତା'ର ଡି +ସ େନଲା I ଏେତ ବଢି ଆ ଆମି ଷ ଓ
ନି ରାମି ଷ ଖାଦ ମଁୁ େକେବ ବି ଖାଇ ନଥିଲି I ସନି ଆ ଏମି ତି ଖାଦ ପତି ଦିନ ଖାଉଛି େଦଖି,
ମେନ ମେନ ତା'ପତି ଇଷା େହଉଥିଲା I ଖାଇ ସାରିବା ପେର ଆମର ବା\ାଳାପ ପୁଣି ଥେର
ଆରm େହଲା I
େମା ମନେର अେନକ ପଶ ଉଠୁ ଥାଏ I ଗତ ଚାଳି ଶି ବଷ ବବଧାନର ସନି ଆ ଓରଫ
ସନାସୀ ବାବା+ ଜୀବନ ରହସ ଜାଣିବାପାଇଁ େମା ମନେର ଗଭୀର ଉ¯°ା ଜାଗତ
େହାଇ ସାରି ଥିଲା I ଏମି ତି ସୁେଯାଗ ଆଉ େକେବ ମି ଳିବନି I େମା ଆଖିରୁ ନି ଦ
ହଜି ଯାଇଥିଲା I ମଁୁ ତଥାପି ଭଦତାଖାତି ରେର ତାକୁ କହି ଲି-"େତାର ବି ଶାମ କରିବା ସମୟକୁ
ମଁୁ ନ କରୁନାହW ତ ?"
େସ କହି ଲା - " ଆେର ନାହW I ଭଗବାନ କ'ଣ େକେବ ଶୁअjି ? ଏେତ ଦି ନ ପେର
େମାର अତି ପି ୟ ସା|କୁ ନି କଟେର ପାଇଛି I ରାତି ପାହି ଯାଉ ଚି jା ନାହW I ଆେମ ଗପି ବା
I"
ମଁୁ ପଚାରିଲି - ତୁ ବି ବାହ କରି ଘର ସଂସାର କଲୁ ନାହW କାହWକି ?
େସଏକ ତାଲ ହସେର ଉ\ର େଦଲା - "େମା ଭଳି ଏକ ବା]ୁହରା, େବକାର
ଯୁବକକୁ କି ଏ ବି ବାହ କରିବାକୁ ରାଜି େହାଇଥାjା କହି ଲୁ ? ୀ ଓ ଛୁଆ+ୁ େପାଷିବା ପାଇଁ
େମାର ଆମଦାନୀ ତ ନଥିଲା I ଘର ତାଗ କଲାପେର ମଁୁ ବି ଭିନ ମଠ ଓ ମoିରମାନ+େର
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ରହି େସବାକାଯ କରୁଥିବାରୁ, ଦୁ ଇଓଳା େପଟ ପର
ୂ ା ଖାଇବାକୁ ମି ଳୁଥିଲା I ପାୟ ଦୁ ଇ ବଷ
ପେର ଦି େନ ଜେଣ ସାଧୁ+ ସହି ତ ପରିଚୟ େହଲା I ତା+ୁ େମାର କଥାବା\ା ଓ ବବହାର
ଭଲ ଲାଗିବାରୁ, େସ େମାେତ ହରି ଦ¥ାରକୁ େନଇଗେଲ I େସଠାେର େଗାଟିଏ ଆଶମେର
ରହି ବାଭଳି େଯାଗାଡ଼ କରି େନଲି I ଆଶମର ପରି ଚାଳକ ବାବା ସଦାନo, ମଁୁ ଓଡି ଶାରୁ
ଆସି ଛି ଜାଣିବା ପେର, େମାେତ ଆଗହେର ଆଶମେର ରହି ବାକୁ अନୁ ମତି େଦେଲ I କାରଣ
େସ କି ଛି ବଷ ପୁରୀେର ରହି େଯାଗ ସାଧନା କରୁଥିେଲ I ଓଡ଼ି ଆ ଭାଷା ମଧ େସ ଶି ଖି
ଯାଇଥିେଲ I ତୁ ଜାଣିଥିବୁ, ମଁୁ ହାଇ9ୁଲେର ସଂ9ୃତ ପxିତ+ ମାଡ଼ ଭୟେର, ସଂ9ୃତ
େଶ¢ାକ ଗୁଡିକୁ େଘାଷି େଘାଷି ମୁଖ କରି େଦଉଥିଲି I अନାନ ବି ଷୟ अେପdା ସଂ9ୃତେର
େମାର େବଶି ଭଲ ନର ଆସୁଥିଲା I େସହି {ାନ େମାେତ ଆଶମର, ଧମଗ© ପଢି
ବୁ ଝି ବାେର ବହୁତ ସାହାଯ କଲା I
ବାବା ସଦାନo+ ସାହାଯେର ମଁୁ ଏକ ସଫଳ ଧମଗୁରୁ ଓ ପବଚକ ଭାେବ ମାନତା
ପା କଲି I େତାେତ ଆଜି ନି ଃସଂେକାଚେର େଗାଟିଏ अପି ୟ ସତକଥା କହି ବି –“ମଁୁ
ହରିଦ¥ାରେର ପାୟ ଦଶ ବଷ ରହି ଲି I େସଠାେର ଥିବା अେନକ ମଠ ଓ ଆଶମେର ଆାନ
ଜେମଇ ବସି ଥିବା अେନକ ତଥାକଥିତ ସାଧୁ, ସନାସୀ, ବାବା, ତାjି କ, ଓ ସି  ପୁରୁଷ+
ସହ ମି ଶିଛି I େସମାନ+ ଜୀବନେଶୖ ଳୀ େଦଖିଛି I ସମେ] ବି ଭିନ େଦବୀ େଦବତା+ କୃ ପା
ଓ ଶnି ପା କରିଥିବା ଦାବି କରି ଥାjି I ତା+ର ଶି ଷ ଓ ଭnମାନ+ ଦ¥ାରା ପଚାର
ଫଳେର େଦଶ ବି େଦଶରୁ ହଜାର ହଜାର େଲାକ ଆସି େସଠାେର ଜମା ହୁअjି I
ଧମଗୁରୁମାନ+ର ପବଚନ ଶୁଣି ନି ଜକୁ ଧନ ମେନ କରୁଛjି I ମୁn ହ]େର ଗୁରୁମାନ+ୁ
ଦାନ ଓ ଦdିଣା େଦଇ େଫରି ଯାଆjି I
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ମଁୁ କି l େସମାନ+ର ଆଚରଣ ଓ ଉାରଣେର अେନକ ବି େରାଧାଭାସ ରହୁଥିବା
अନୁ ଭବ କରୁଥିଲି I େସମାେନ ପବଚନ େଦଲାେବେଳ, ଭnମାନ+ୁ େଯଉଁ ନୀତି ଶିdା
େଦଉଥିେଲ, ନି ଜ ଜୀବନେର ତାହା ପାଳନ କରୁନଥିେଲ I ଧି େର ଧି େର ମଁୁ ଜାଣି ପାରି ଲି
େଯ େସଠାେର अେନକ ପକାର ଜଘନ अପରାଧ କରିଥିବା ବnି ସାଧୁ େବଶେର ରହୁଛjି
I େବେଳ େବେଳ ବି ଭିନ ପେଦଶର େପାଲି ସ अନୁ ସeାନ କରି େକେତକ ସାଧୁ େବଶଧାରୀ
अପରାଧୀ+ୁ ଗିରଫ କରି ନି अjି I
ଆଶମେର େଦଶୀ ବି େଦଶୀ ନି ଶା ଦବର େସବନ କରି ବା ଏକ ସାଧାରଣ କଥା I
େକେତକ ଆଶମେର ମହି ଳା ଭnମାନ+ୁ ମାନସି କ ଭାେବ ବଶୀଭୂ ତ କରି େଯୗନ େଶାଷଣ
କରାଯାଉଛି I ଏସବୁ

କାମ अତି ଚତୁ ରତାର ସହି ତ ସ"ାଦନ େହଉଥିେଲ ବି ,

େବେଳେବେଳ େଲାକ େଲାଚନକୁ ଆସି ଯାଉଛି I କି ଛି ଦି ନ ମି ଡ଼ିଆ ଦ¥ାରା ଚହଳ ପଡୁ ଛି I
ଘଟଣାଟି ପୁରୁଣା େହାଇଗେଲ ସମେ] ଭୁ ଲି ଯାଉଛjି I
ସମ] ପକାର अେନୖ ତିକ ଧoାକୁ अଣେଦଖା କରି , ପାପରୁ ମୁnି ଓ େମାd ପାଇବାର
ଧାମwକ ବି ଶ¥ାସ େନଇ େଦୗଡ଼ି ଯାଇଥିବା େଲାକମାନ+ୁ େଦଖି ମଁୁ ିର ନି ିତ େହାଇଗଲି
େଯ ଭଗବାନ େବାଲି େକହି େକଉଁଠି ନାହW I ଧମ ନାମେର େକବଳ ସ¥ାଥେନ¥ଷୀ
େଲାକମାେନ ଧoା କରୁଛjି I
ମଁୁ ପଚାରିଲି - "ତୁ ’ ତ ପି ଲାଟିେବଳୁ ପଜ
ୂ ା ପାଠ କରୁ ନଥିଲୁ I ଭx େଲାକମାନ+ୁ
ବି େରାଧ କରୁଥିଲୁ I ବ\ମାନ ତୁ ନି େଜ ଏଭଳି ଭାxାମି କୁ ସମଥନ କରୁଥିବା େଦଖି ମଁୁ
ଆଯ େହାଇ ଯାଉଛି I"
େସ କହି ଲା - "ହଁ ତୁ ଠି କ କହି ଛୁ I ମଁୁ ପଜ
ୂ ା ପାଠସି ନା କରୁନଥିଲି କି l େଦବ
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େଦବୀ+ ପତି ଭୟ ନି ୟ ଥିଲା I ତା' ଛଡା ଗୃହ ତାଗ କଲାପେର ବି ରହି ବା ପାଇଁ
େମାେତ ଏକ ସହଜ ସାଧନ ବି ତ ମି ଳିଗଲା I ମଠ, ମoିର, ସାଧୁ ଓ ସନାସୀ+ୁ ବି େରାଧ
କରି ଥିେଲ, ଆଉ କି ଏ େମାେତ ମାଗଣାେର ରହି ବାକୁ - ଖାଇବାକୁ େଦଇଥାjା ? ମଁୁ ଆଜି
କି l ସ"ୂ$ ଭାେବ ନି ରୀଶ¥ରବାଦର ସମଥକ I ଧମଶା ପଢି ଧମଗୁରୁ+ ସହି ତ ମି ଶି
ଜାଣିପାରି ଛି େଯ ଧମ ଏକ ପହସନ I ସ¥ଗ, ନକ, ଆତDା, ପରମାତDା, େମାd ଓ ପୁନଜନD ସବୁ
ପେହଳି କା I ତଥାପି ମଁୁ େସମାନ+ ଭାxାମି କୁ ସମଥନ କରୁଛି I ମଁୁ ବି ଚାହଁୁ ଛି ଏଭଳି
ଭାxାମି ଚାଲୁ ରହୁ I କାରଣ ଏଥିେର େମାର ସ¥ାଥ ନି ହିତ अଛି I େମାେତ ଏେତ ମାନସାନ ଆଉ େକଉଁଠି ମି ଳିବ ?”
“ମଁୁ ପଥେମ ଭାxାମି କୁ ବି େରାଧ କରୁଥିଲି, କାରଣ ତକଶୀଳ େଲାକମାନ+ ସଂଖା
ବୃ ି କରି ବାକୁ ଚାହଁୁ ଥିଲି I ସମାଜରୁ କୁ ସଂ9ାର ଏବଂ ରୂଢିବାଦୀ ପର"ରା ଦୂ ର
କରି ବାପାଇଁ ତକ କରୁଥିେଲ ମଧ େଶଷେର ତଥାକଥିତ ଭଗବାନ+ ଉେpଶେର ହାତ
େଯାଡି ପଣାମ କରୁଥିଲି I େମା' ମନେର ଭୟ ଥିଲା - ସମାଜ େମାେତ ନି ରୀଶ¥ରବାଦୀ ବା
ନା]ିକ କହି ଉେପdା ନକରୁ I େମାର େସହି ଛଳନାତDକ अଭିନୟ अେନକ ବୁ ିଜୀବି +ୁ
ଆକଷwତ କଲା I ସମାଜେର ପଚଳି ତ କି ଛି अନାବଶକ କେଠାର ଧାମwକ କମକାx, ନୀତି ,
ନି ୟମ ଆଦି କୁ ମଁୁ ବି {ାନ ସତ ଓ ତକସ|ତ ଭାେବ ବାଖା କରି ପବଚନ ମାଧମେର
ଖxନ କରି ଥାଏ I"
"େଯଉଁମାେନ ବତ, ଉପବାସ, ଧାନ ଆଦି କରି ବାକୁ ସମୟ ପାଉ ନାହାjି , କି l
ମନେର ଧାମwକ ବି ଶ¥ାସ ଓ ଭୟ ଭ\w କରି ଥାjି , େସହି ମାନ+ୁ େମାର ପବଚନ ବହୁତ
ବଢି ଆ ଲାେଗ I ସେତ େଯମି ତି ମଁୁ େସମାନ+ ମନରୁ अପରାଧେବାଧକୁ ଦୂ ର କରି େଦଉଛି
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I େମାର ପବଚନ ଶୁଣିବାକୁ େସଇମାେନ ଆସjି , େଯଉଁମାନ+ ମନେର ପି ଲାଟି େବଳୁ ତକ
ନକରି ଈଶ¥ର+ୁ ବି ଶ¥ାସ କରି ବାପାଇଁ ଏକ ବମୂଳ अବଧାରଣା ଭରି ରହି ଛି I େଯଉଁମାେନ
େତା' ଭଳି ତକଶୀଳ ଓ େହତୁ ବାଦୀ, େସମାେନ େକେବ ବି େମା ପାଖକୁ ଆସjି ନାହW I ମଁୁ
େସଥିପାଇଁ ନି ରାପଦ ଭାେବ େମା ଧoା ଚେଲଇଛି I
ମଁୁ ପଚାରିଲି - "େଯଉଁ ଦି ନ େତା’ର ଏହି ଭାxାମି ର अସଲ ରହସ ଜଣା ପଡି ବ, େସ
ଦି ନ କ'ଣ େହବ କsନା କରି ଛୁ ?େସ ବଡ ଆତDବି ଶ¥ାସର ସହ ଦୃ ଢ଼ କ°େର କହି ଲା - "ହଁ
ମଁୁ ଜାଣିଛି I" କଥାେର अଛି - "େନଇ ଆଣି େଥାଇ ଜାଣିେଲ େଚାରି କାମଟି ଭଲ I"
େସ ପୁଣି କହି ଲା - "ଭାରତୀୟ ଦx ସଂହି ତା अନୁ ସାେର େକଉଁ େକଉଁ କାମ କରି ଧରା
ପଡି େଲ େଜଲ ଦx େହବ, ତାହା ବି ମଁୁ ଜାେଣ I ଯଥା :ନାରୀମାନ+ର େଯୗନ େଶାଷଣ,
ନି ଶା ଦବର अେନୖ ତିକ ବାପାର, େକୗଣସି ବnି+ୁ ମି ଥା ପେଲାଭନ େଦଇ ଟ+ା ହଡପ
କରି ବା ଏବଂ େକୗଣସି ଭାଚାରୀ େନତା, ମୀ, अଫିସର ଓ ପତି ,ିତ ବnିବି େରାଧେର
ଭାଷଣ େଦବା କାମ କେଲ, ଦି େନ ନା ଦି େନ ମଁୁ ଦx େଭାଗିବି I"
"େଯଉଁ ଇ¬ତଦାର ଘରର ମହି ଳାମାେନ, ସ¥ଇfାେର େମା ସହି ତ େଯୗନ ସ"କ
ରଖି ବାକୁ ଚାହଁୁ ଛjି , େସମାେନ େମା ଇ¬ତ अେପdା େସମାନ+ ଇ¬ତ ରdା କରି ବାପାଇଁ
ସମ] ପକାର ସାବଧାନତା अବଲନ କରି ଥା'jି Iମଁୁ େକୗଣସି ସାଧାରଣ କନା ବା ୀ
ପତି ନଜର ପକାଏ ନାହW I େତଣୁ େମା ଉପେର େଯୗନ େଶାଷଣର ଆେରାପ ଲାଗିବାର ଭୟ
ନାହW I ନି ଶା ଦବ ମଁୁ େମାର ଆବଶକ ପରି ମାଣେର ବବହାର କେର କି l ବବସାୟ
କେର ନାହW I ମଁୁ କାହାରି କୁ ମି ଥା ପେଲାଭନ େଦଇ ଧନ ହଡପ କେର ନାହW I ମଁୁ େକୗଣସି
ଭ େନତା, ମୀ ଓ अଫିସର+ ବି େରାଧେର କୁ େହ ନାହW I ମି ଡ଼ିଆ େଲାକମାନ+
ଆହାନ ଇ-ପତି କା ସ"ୂ $ ନି ଃଶୁ' ବି ତରଣ େହତୁ ଡା େଜାତି ପସାଦ ପ*ନାୟକ+ ାରା ପତି ,ି ତ ଓ ପକାଶି ତ | Aahwaan.com | 125

ଆହାନ ଇ-ପତି କା, ତେୟାଦଶ ବଷ, ାଦଶ ସଂଖା, ଡି େସର ୨୦୧୮

Magazine Downloaded from www.aahwaan.com

ଆଗେର ମଁୁ ଖୁବ ସvତ ଭାେବ ଧାମwକ ପବଚନ େଦଇଥାଏ I େସଥିପାଇଁ ମଁୁ ଆଜି ପଯj
ଏକ ଶୁ, ସା\୍ଵିକ ସନାସୀ ବାବା ନାମେର ଖାତି ପା କରି ଛି I"
େସ ରାତି େର ସନି ଆ ମୁହଁରୁ अଯାଚି ତ ପବଚନ ଶୁଣୁ ଶୁଣୁ ମଁୁ ଭାବୁ ଥିଲି –“ସତେର
କ'ଣ ସନି ଆ ଯାହା କହୁଛି ସତ ? ହଁ େସସବୁ अପି ୟ ସତ I ଦୁ ନି ଆର ପାୟ ପେତକ
େଦଶେର ଛଦDେବଶୀ ସଂସାର ତାଗୀ ସାଧୁ, ସନାସୀ ବି ଭିନ ନାମେର ବି ଦମାନ अଛjି ,
େଯଉଁମାେନ - େସମାନ+ ଧାମwକ ଧoାକୁ “େନଇ ଆଣି େଥାଇ ଜାଣିବା” କଳାେର ପାର|ମ
I େସମାେନ ଆଜୀବନ ସମାଜେର ମାନ, ସାନ ଓ ଧନ ପା କରି ବିଛjି I ଭnମାେନ
କହjି - "ବାବାମାେନ େସମାନ+ର ପାର ର ଫଳ େଭାଗ କରୁଛjି I" ପରି ତାପର ବି ଷୟ
େହଉଛି େଯ େଯେତେବେଳ େକୗଣସି ବାବା अେନୖ ତିକ କମ କରୁଥିବା अପରାଧେର
େଜଲଦx େଭାଗ କରୁଛjି , େସେତେବେଳ अeଭnମାେନ କାହWକି ମାନୁ ନାହାjି େଯ
ଏଇଟା ମଧ ବାବା+ ପାର ର ଫଳ ? ତା+ର ନି େpାଷ ପଣକୁ ସମଥନ କରି େଦଶର
ଆଇନକୁ ବି େରାଧ କରୁଛjି କାହWକି ?
अeଭnମାନ+ ଯୁnି - "ଆମ ବାବା େସମି ତି अପକମ କରjି ନାହW I ତା+ୁ େକେତକ
अସହି ³ୁ େଲାକ ବଦନାମ କରି ବାପାଇଁ ମି ଥାେରାପ ଲଗାଉଛjି I" ବାବା+ ପତି ଲାଗିଥିବା
ଆେରାପ ସତ େବାଲି ପମାଣିତ େହାଇଗେଲ ମଧ अeଭn ଯୁnି କରjି -“ବାବା+ର
ସାମାନ ଭୁ ଲକୁ

ନ େଦଖି ତା+ଦ¥ାରା କରାଯାଇଥିବା ମହତକାମ ଗୁଡିକୁ େଦଖି

ବି ଚାରକରି ବା ଉଚି ତ I"ଏଇଠି ପଶ ଉଠୁ ଛି -ପଥମ କଥା େହଉଛି େଯ ମଣିଷ ସମାଜର ଏକ
ଆଦଶ ପୁରୁଷ ଭାେବ ସାନି ତ ବnିର अେନୖ ତିକ କମ ଗୁଡିକୁ

ସାମାନ ଭୁ ଲ କହି

ଏଡାଇ େଦବା ଉଚି ତ କି ?”
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ବାବାମାନ+ର ମହତ କାମ େହଉଛି - ଭnମାେନ ଦାନ କରି ଥିବା अଜସ ଧନରାଶି ରୁ
କି ଛି अଂଶ ତାଗ କରି ଜନମ|ଳ କାଯେର ବୟ କରା ଯାଉଛି I ଯଥା : 9ୁଲ, କେଲଜ,
ଡାnରଖାନା େଖାଲି ବା ସହି ତ େସହି अଳେର େଗାଟିଏ ଦୁ ଇଟି ଭବ ମoିର ନି ୟ
ନି ମା ଣ କରି େବ I ଯାହାର ଖ 9ୁଲ, କେଲଜ ଓ ଡାnରଖାନା अେପdା ପା ଦଶ ଗୁଣ
अଧି କ େହାଇଥିବ I अeଭnମାେନ ବୁ ଝି ବା ଉଚି ତ େଯ ଏହି ଭଳି ମହତ କାମ ତ ଗୃହ
ଜୀବନେର ରହି ମଧ, େବୗିକ ନି ,ା େଯାଗୁ ଜନସମଥନ ପା କରି ଜେଣ ନି ଃସ¥ାଥ,
କମଠ ଜନେସବକ ମଧ ଖୁବ ସହଜେର9ୁଲ, କେଲଜ, ଡାnରଖାନାନି ମା ଣ କରି ପାରୁଥିବା
अେନକ ଉଦାହରଣ अଛି I
ତା' ପରଦି ନ ମଁୁ ସନି ଆଠାରୁ ବି ଦାୟ େନଇ େମାର ବeୁ + ଘରକୁ େଫରିଲି I
ଭାବୁ ଥିଲି ବeୁ +ୁ ସବୁ କଥା କହି ବି କି l ଚୁ ପ ରହି ଲି I
େବ|ାଲୁ ରୁ, ଭାରତବଷ
ଭାମଭାଷ : ୯୪୮୨୦୧୬୨୬୦
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ବଡ଼େଲାକ
ସକାଳୁ ସକାଳୁ ବାବୁ ଘର େଗଟ େଖାଲୁ େଖାଲୁ ବାଲେକାନି ରୁ
ବାବୁ ଆଣୀ ବଡ ପାଟିେର କହି େଲ: “ଆା , ଗାେରଜ େଖାଲି ଟିେକ

अନୁ ସୂୟା େଜନା

ବାବୁ + ଗାଡି ଟା ପାଣି ମାରି େପାଛି େଦ ଆଜି ଡାଇଭର ଆସି ନି ”
ବାବୁ ଆଣୀ+ କଥାେର ମୁx ଟୁ |ାରି େଦଇ ଆା ଗାେରଜର ସଟର େଟକି ଲା। େଗଟ
କଡ଼େର ଲାଗିଥିବା ଟାପ୍ରୁ ବାଲତି େର ପାଣି ଆଣି ଗାଡ଼ି େପାଛି ବାକୁ ଗଲା ଓଦା
କପଡ଼ାେର ଗାଡ଼ି େପାଛୁ େପାଛୁ ତା’ ନଜର ଗାେରଜ କା©କୁ ଲାଗି ଦାj ନି କୁଟି ପଡ଼ି ଥିବା
ଦଦରା ମଟର ସାଇେକଲ ଉପେର ପଡ଼ି ଲା। େକଜାଣି େକାଉ କାଳରୁ େସଠି ପଡ଼ି ଛି, ଧୁଳି
ଆଉ अଳeୁ ପର] ପର] ତା’ ଉପେର େନସି େହଇଯାଇଛି । େଗାେଟ ମୁହୁ\ ପାଇଁ
ଭାବନାେର ଭାସି ଗଲା ପାବତୀ ଆା। ବାବୁ ଆଣୀକି ପଚାରି ବ କି ଏଇ ମଟର ସାଇେକଲ
ବି ଷୟେର। ଯଦି କି ଛି ପଇସା େନଇ ତାକୁ େଦଇ ଦି अେj, ଟିକିଏ ସଜାଡି େଦେଲ ସକାଳୁ
ସକାଳୁ ତି ନି କି େଲାମି ଟର ଚାଲି ଚାଲି ଆସି ବାରୁ ତାକୁ ଟିକିଏ ରdା ମି ଳିଯାଆjା। ଆଜି
ଘରକୁ ଗେଲ କି ³ା ବାପାକୁ ଆେଗ ପଚାରି ବ ସି ଏ, ତା’ପେର ବାବୁ ଆଣୀ କି କହି ବ। ମନର
କଥାକୁ ମନେର ଚାପି ଗାଡ଼ି େପାଛି ସାରି ବାବୁ ଘେର ଝାଡୁ େପାଛା ଆଉ ବାସନ ମଜାେର
ଲାଗି ଗଲା ଆା
ସv େବଳକୁ ଆା ରାଓ ଘେର ପହି ପାବତୀ ଆାର ଖୁସିେର ଉଛୁଳି ପଡୁ ଥିବା
ମୁହଁକୁ େଦଖି अନୁ ମାନ କରି େନଲା େଯ ଆଜି େବାେଧ କି ଛି ନୂ ଆ ଘଟଣା େହଇଚି । ଆାକୁ
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ପାଣି ଗିଲାେସ ମାଗି ବାରxାେର ବସି ପଡି ଲା ଆା ରାଓ। ପାଣି ଗିଲାସ ଧରାଇ େଦଇ
ଆା େଗେହ ଇ େହଇ କହି ଲା, େଦଖି ଲୁ, ମଁୁ ସବୁ ଦି ନ ଏେତ ବାଟ ଚାଲି ଚାଲି କାମକୁ
ଯାଉଛି , େମା ତଳି ପା େକମି ତି ବି xି େହଇଗଲାଣି, ସବୁ ଦି ନ ରାତି େର ପୁଣି अା ବି eୁଛି , ମଁୁ
େଶାଇ ପାରୁନି । ଏକା ନି ଶାସେର ପାଣି ପି ଇେଦଇ ଆା ରାଓ ଆା ମୁହଁକୁ ଚାହWଲା।
କହି ଲା, କଣ କରିବା କହି ଲୁ। ଆେମ ଖଟିଖିଆ େଲାକ। ଆା ମୁx ହେଲଇ କହି ଲା,
ନାଇଁ, ମଁୁ କଣ କହୁଥିଲି କି , ମି ଶ ବାବୁ + ଘେର େଗାେଟ ପୁରୁଣା ମଟର ସାଇେକଲ
େଦଖି ଲି। ଆେମ ଯଦି କି ଛି ପଇସା େଦଇ ତାକୁ ଆଣିପାରେj, ତାେହେଲ............ ଆା
କଥାର ଖିअ ଏଥର ଧରି ପାରିଲା ଆା ରାଓ। କହି ଲା, େଦଖ, ମଁୁ ଜମାରୁ ଦୁ ଇ-ତି ନି ହଜାର
ଟ+ା େଦଇପାରିବି । ସବୁ ପଇସା ତ ଗଲା ମାସେର ସରିଗଲା ପୁअର େଦହ ଭଲ
କରି ବାେର। ତା’ କଥା ଶୁଣି ଆା କହି ଲା, “ହଉ, ମଁୁ ଆମ ଗପରୁ ଆଉ ଦୁ ଇ ହଜାର ଧାର
ଆଣି ପାରି ବି। କାଲି ବାବୁ ଆଣୀ+ି ପଚାରୁଛି , େସ କଣ କହୁଛjି ”
ରାତି ସାରା ବି ଲକୁ ଲ ନି ଦ ନାହW ଆା ଆଖିେର। ମନେର େକେତ େକେତ ଭାବନା
ଖାଲି େଢଉ େଖଳୁ ଛjି । ଆା ରାଓ ପଛେର େସ ବସି ଏଥର କାମ କରିବାକୁ ଯି ବ,
େଯମି ତି ସଜନୀ ମା’ ପଣତ କାନି ଉେଡଇ େଦଇ ତାକୁ େଦେଖଇ େହଇଯାଏ। ହାଟ ସଉଦା
କେଲ ଏଥର ଆଉ ଓଜନି ଆ ବାଗ େବାହି ଘରକୁ େଫରିବନି , ଗାଡି େର େଥାଇକି ଆଣିବ।
କୀ³ାଟା ବ]ି ଆରପଟ 9ୁଲେର ପଢୁ ଛି , ସବୁ ଦି ନ ଗାଡି ମଟର ରା]ା ପାରି େହଇକି
ଯାଉଛି । ପି ଲାଟା। େକାଉ ଦି ନ େକାଉ କଥା। ଗାଡି ଆସି େଲ ତା’ ବାପା ତା’କୁ 9ୁଲେର
େନଇ ଛାଡି େଦବ, ଆଉ ଆଣିବ। ଆଉ ତା’ ମା’ ମନଟା ଦକ ଦକ ହବନି । ଏମି ତି अେନକ
ଭାବନା ଭିତେର ପାବତୀ ଆା ଝରକା ଫା+େର ବାହାରକୁ अନାଉଛି , େକେତେବେଳ
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ସକାଳ ହବ, େସ କାମକୁ ବାହାରି ବ ଆଉ ବାବୁ ଆଣୀ+ି ତା’ ମନ କଥା କହି ବ।
ଘର ଝାଡୁ ମାରୁ ମାରୁ ଆା ପଚାରି େଦଲା େସଇ ପୁରୁଣା ମଟରସାଇେକଲ କଥା।
େସାଫା ଉପରୁ ଉଠି ପଡି ବାବୁ ଆଣୀ କହି େଲ, “ତୁ େସ ମଟର ସାଇେକଲ ନବୁ ?? ବାବୁ +
ପୁରୁଣା ଗାଡି ଟା, େସ ରାଜି େହେବନି । ଆfା, େକେତ ପଇସା େଦଇପାରି ବୁ?? ଛ
ହଜାରରୁ କମେର େଦଇହବନି ” ମା, ଏେତ ପଇସା ମଁୁ େକାଉଠୁ ଆଣିବି? ତା’ ପେର େସ
ଗାଡି ର େଯାଉ अବା, େସଥିେର ତ ଆଉ କି ଛି ପଇସା ଖରଚ କରିବାକୁ ପଡି ବ।
अତି େବଶୀେର ଚାରି ହଜାର େଦଇ ପାରି ବି ମା।

େଗାେଟ ତାfଲଭରା ହସ ଫୁଟାଇ

ବାବୁ ଆଣି ସି ଧା ସି ଧା ଶୁେଣଇ େଦେଲ, “ଛ ହଜାରରୁ େଗାେଟ ଟ+ା କମେର ଗାଡି େଦଇ
ହବନି ” ଆାର ହାତ େଗାଟିଏ ମୂହୁ\ ପାଇଁ अଟକି ଗଲା। ତା’ ସ ପର ତି ଚି ପି
େହଇଗଲା। ମନ ଭିତରୁ ବାହାରି ଆସୁଥିବା ହତାଶ ଭାବକୁ ଚାପି େଦଇ ପୁଣି ଝାଡୁ
ମାରି ବାେର ଲାଗିଗଲା େସ। ଏଇ ଭିତେର ପoର ଦି ନ ବି ତିଗଲା।
ଏ ଆା!! େସ କବାଡି ବାଲାକୁ ଡାକି ଲୁ, ରା]ାେର ଯାଉଛି । ବାବୁ ଆଣୀ ଆେଦଶ
େଦେଲ। େଗଟ ପାଖକୁ ଦଉଡି ଯାଇ ଆା ଡାକ ପକାଇଲା, େହା ଭାଇ, ଏଠି କି ଆସ। ଚା’
କପ ହାତେର ଧରି ବାବୁ ଆଣୀ ସି ଡିରୁ ଓେହ ଇ ଗାେରଜ ପାଖକୁ ଆସି େଲ। ଡାଇଭର
ସନାତନ ପାଇପେର ପାଣି ମାରି େସଠି ଗାଡି େଧାଉଛି । “ସନାତନ, େସ ମଟର
ସାଇେକଲଟା ଏଇ କବାଡି

ବାଲାକୁ

େଦଖାଇଲୁ ” ପଛେର ଠି ଆ େହଇ ଆା

ବାବୁ ଆଣୀ+ର ଉେpଶ ଠି କ ବୁ ଝି ପାରୁଥିଲା। େକଜାଣି େକେତ ଟ+ାେର ମୂଲଚାଲ
େହଲା, ପାବତୀ ଆାର େସକଥା ଜାଣି ବା ପାଇଁ ଇfା କି େଧୖ ଯ ନଥିଲା। ବାସନ ମଜା
अଧାେର ଛାଡି ଆସି ଥିବା କଥା କହି େସ ସି ଡି ଚଢି ଚାଲି ଗଲା େରାେଷଇ ଘରକୁ । ବାସନ
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 ସବୁ ପି ଟି
ମଜାର ଖଡ ଖାଡ ଶ ସେ| ତେଳ କବାଡି ବାଲାର ମଟର ସାଇେକଲର ପାଟସ
ପି ଟି ଢଂ ଢଂ କରି ବାର ଶ ଏକାକାର ହଉଥିଲା। େରାେଷଇ ଘର ସି +େର ବାସନ
େଧାଇବା ପାଣି ଆଉ ଆା ଆଖିର ଲୁ ହ ଏକାକାର ହଉଥିେଲ। ତେଳ ବାବୁ ଆଣୀ େଗାେଟ
ହାତେର ଚା’ କପ ଆଉ अନ ହାତେର େମାବାଇଲ େଫାନ କାନେର େଦଇ କାହା ସେ|
କଥା ହଉଥିେଲ, “ଆେର ଭାଇନା+ର େସଇ େଯାଉ ପୁରୁଣା ମଟର ସାଇେକଲଟା ଥିଲା,
ତା’କୁ କବାଡି ବାଲାକୁ ଆଜି େଦଇେଦଲି । େସମି ତି କି ଛି ଖରାପ େହଇ ନଥିଲା ମ! ଖାଲି
ପୁରୁଣ। େହଇ କଳ+ି ଲାଗି ଯାଇଥିଲା। ଯାହା ହଉ, ଏେତ ବଷ ପେର ବି ଭଲ େରଟେର
ଗଲା”
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େମା ମାଆ
ଏହି ମା ଶଟି ଶୁଣିବା ମାେତ ମନ ଖୁସି େହାଇଯାଏ ଏହି
ମା’ଟିକୁ ଥେର ହେରଇଲା ପେର ଆଉ େଯେତ େଖାଜି େଲ ମଧ

ସ|ୀତାମvରୀ ମହାjି

ପାଇହୁଏ ନାହW େମା ମା େଦଖିବାକୁ ବହୁତ୍ ସୁoର ଆଉ େସହମୟୀ
େଯେତ ଯାହା େହଉପେଛ ତା’ର ହାତରeା ଖାଇେଦେଲ ମନେର ଶାjି ଆସି ଥାଏ େଦହ
ଖରାପ ଥିେଲ େବାଉ ଆମର ବହୁତ ଯତ େନଇଥଏ େସହW ରାତି ରାତି अନି ଦା ରହି
ଭଗବାନ+ ପାଖେର ପାଥନା କରୁଥାଏ େମା ପି ଲାର େଦହ ଭଲ କରିଦି अ ପକୃ ତେର
ମା’ର େସହ अପାର, ତା ପାଖେର ଆେମ ସବଦା ଋଣୀ େହାଇ ରହି ଯାଉ େସ ହW
ସବୁ େବେଳ ଆମ କଥା ଚି jା କରୁଥାଏ ପବପବାଣୀ େହେଲ ମଧ ତା’ର ହାତତି ଆରି
ପି ଠା ଭାରି ସୁଆଦି ଆ ଲାେଗ େସ ମା ହW େଗାଟିଏ ପରି ବାରକୁ େଯାଡ଼ି ରଖିଥାଏ ତାକୁ
େଯେତ କ େହେଲ ମଧ େସ ମନେର ଚାପି ମୁହଁେର ହସି ଥାଏ େଗାଟିଏ ପରି ବାରେର
ମା’ର ାନ ସବଦା ଉେର ରହି ଥାଏ କାରଣ େସ ସମ]+ର ଦାୟି ତ େନବା ସହି ତ
ସମ]+ अଳି अpଳି ମଧ ସmାଳି ଥାଏ େସ କାହାର अମ|ଳ ଚି jା କରି ନଥାଏ େସ
ସବଦା େସହମୟୀ, ଦୟାମୟୀ
ତୁ ଳସୀପୁର, କଟକ, ଓଡ଼ି ଶା
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ଉଚିତ ଶିdା
ସ|ୀତା ନାମକ ଏକ ଝି अଟିଏ ଥିଲା ତା’ର ଘର ପୁରୀ ଜି ଲାର
ଏକ ଗାମେର ଥିଲା ପି ତା ମାତା+ର अଲି अଳି ଝି अଟିଏ େସଇ, ଆଗକୁ
ପଛକୁ ଭାଇଭଉଣୀ େବାଲି େକହି ନଥିେଲ େଗହ ାେର କି ଏ ସ|ୀ ତ

ସ|ୀତାମvରୀ ମହାjି

ଆଉ କି ଏ ସ|ୀନି େବାଲି ଡାକjି  ପାଠପଢ଼ା ସହ େଖଳକୁ ଦ କରିବାକୁ ଭଲପାଏ େସ
ଗୀତ ମଧ ଶୁଣିବାକୁ ବହୁତ ଭଲପାଏ ଆେ] ଆେ] େସ ବଡ଼ େହଲା ତା’ର 9ୁଲ୍ ଓ

କେଲଜର ପାଠପଢ଼ା ସରି ଗଲା ବି ବାହ ପ]ାବ ବହୁତ ଆସୁଥିଲା େଗାଟିଏ ଜାଗାେର

ବି ବାହ ିର େହାଇଗଲା ସ|ୀର ଶାଶୁଘର ସାେଲପୁରେର अବିତ ପି ତାମାତା+ର େସ
ମଧ େଗାଟିଏ େବାଲି ପୁअ ଥିଲା େସହି ପୁअଟିର ନାମ ପାଣୁଆ ମହାjି  ଏହାପେର
ସ|ୀତା ବି ବାହ େସହି ପାଣୁଆ ସହି ତ େହାଇଗଲା ବାହାଘର ବେଷ େହାଇଛି କି ନାହW
ଶାଶୁଘରର କଟକଣା ସହ ଗvଣା ତାକୁ ବହୁତ ବାଧି ଲା ବାପାମା’+ୁ ସ|ୀ ସବୁ କି ଛି
କୁ େହ ତଥାପି କି ଛି ହୁଏନାହW େଯଉଁ କଥାକୁ େସଇ କଥା ପି ତାମାତା େଧୖ ଯ ଧରି
ରହି ବାପାଇଁ ତାକୁ ବୁ ଝାjି  अେନକ ଦି ନ ବି ତିଗଲା, କି ଛି ବଦଳି ଲା ନାହW ଥେର अେଧ
ବାପାମା ଆସି ଶାଶୁଶଶୁର ଓ ସ ାମୀ+ ସହ କଥା େହେଲ ଏହାପେର କି ଛି ଦି ନ ସବୁ ଶାj
େହାଇଯାଏ ପୁଣି अତାଚାର ବଢ଼ି ବାକୁ ଲାେଗ ସ|ୀ ଆଉ େଧୖ ଯ ଧରି ରହି ପାରି ଲା ନାହW,
ଏେତ ଗvଣା ସହି ବାପେର େସ ଆତDହତା କରି ବାକୁ େଚା କରିଲା ମାତ େସ
ଶାଶୁଘେର ରହି େସମାନ+ୁ ଉଚି ତ ଶି dା େଦବାକୁ ଠି କ୍ କଲା
ଆଉ ଥେର ଗvଣା ସହି ନପାରି ନି େଜ ଶାଶୁଘର େଲାକ+ୁ ଥାନାେର େଦଲା ଏଥିରୁ

ଆେମ ଶି ଖିଲୁ, େକେବ େହେଲ େକୗଣସି କଥାେର ଭା|ିପଡ଼ି ବ ନାହW ବରଂ अନାୟ
ବି ରୁେର ଲେଢ଼ଇ କରି ବା ଆବଶକ
ତୁ ଳସୀପୁର, କଟକ
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ଦୁଇକପ୍ ଚା
“ସାର୍, େଗାଟିଏ ଟିେକଟେର େଗାେଟ କପ୍ ଚା େଦଇେହବ”
ମଁୁ

ନି ବୁ 
 ିଆ

ନୁ େହଁ ,

େଡଲି

େଟନେର

ଯା-ଆସ

କରୁଛି 

ସୁଧାଂଶୁ େଶଖର

ରାଜଧାନୀରୁ ରାଉରେକଲା ଯାଏଁ ସବୁ ଖବର ମଁୁ ଜାେଣ ଏଇ େନ

ଦି େବଦୀ

େକାଡ଼ି ଏ ଟ+ା, ଶୀଘ ଆଉ େଗାେଟ କପ୍ ଚା େଦ
ହଁ ଆଉ ନା ଭିତେର ଉବୁ ଟୁବୁ େହଉ େହଉ େପି ାଫ୍ ଆଉ େଗାେଟ କପ୍ ଚା
ବେଢ଼ଇେଦଲା ବି ଜୟ ବାବୁ +ୁ 
ବି ଜୟବାବୁ ଗରମ dୀରଥିବା ଚା କପେର ଟି ବାଗକୁ ହେଲଇ ହେଲଇ ପି ଇବା ପାଇଁ
ପ]ୁତ କେଲ ପୁଣି େଗାେଟ କପ୍ ଚା ପି ଇସାରିବା ପେର अନ କପ୍ଟି େସହି ପରି
ବସି ରହି ଲା ସି ଟ୍ ପାଖକୁ ଲାଗିଥିବା ଟିପୟ ଉପେର
“ଆପଣ+ ଚା ଥxା େହଉଛି , ପି ଉନାହାjି କାହWକି? ଯଦି ପି ଇବାର ନଥିଲା
ମଗାଉଥିେଲ କଣ ପାଇଁ?” ସଖେର ବସି ଥିବା ଭଦବnି ବି ଜୟବାବୁ +ୁ ଜଣାଇେଲ
- ଆ{ା ଏଇଟା େମାର ପୁରୁଣା अଭାସ େଯେତେବେଳ ବି ମଁୁ ଚା ପି ଏ ଦୁ ଇକପ୍
ମଗାଏ େଗାେଟ କପ୍ େମା ପାଇଁ ଆଉ अନଟି େମା ୀ ପାଇଁ
- अଜବ କଥା କହୁଛjି ଆ{ା! ଏକାକୀ ତ अଛjି , ପୁଣି ୀ+ ପାଇଁ ଚା କଣପାଇଁ
ମଗାଇେଲ?
ସହଯାତୀ+ ପଶ ଶୁଣି ବି ଜୟବାବୁ କି ଛି ସମୟ ଚୁ ପଚାପ୍ ବସି ରହି େଲ
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- ଜଣାଯାଏ ୀ+ୁ ବହୁତ ଭଲ ପାଆjି , ନୁ େହଁ ? େତେବ ଆପଣ ୀ+ ସହ ଯାତା
କରି ବା ଉଚି ତ ଥିଲା ସହଯାତୀ ପୁଣି ଜଣାଇେଲ
ଆପଣାତର ସD }ତିେର ବି ଜୟ ବାଉ+ ପୁରୁଣା ଜଖମେର ଯଣା अନୁ ଭବ େହଲା
ଯଣା ମନେର ହସର ମଇଲମ ଲେଗଇ େସ କହି େଲ, “ଡି ଭସ୍ କରିଛି ! ସ ପ େଦଖିଥିଲି,
ବାହାେହବି , ୀ ଆସି ବ, ଘର ସ ଗ  େହଇଯି ବ, ତାହା େହଲା ବି  ଖୁବ୍ ଭଲ ପାଉଥିଲି
ତାକୁ  ସକାଳୁ ସକାଳୁ ତା ହାତ ତି ଆରି ଚା’େର ଏକ ଚମକ ଥିଲା େଯମି ତି, କି l ୀ ସୁଖ
ସମ]+ ଭାଗେର ନଥାଏ ଆ{ା ତା’ର ଦରକାର ଥିଲା ଧନ, େବୖ ଭବ, େହାେଟଲେର
ଖାଇବା, ବାହାେର ବୁ ଲି ବା, ସବୁ ଦି ନ ସପି ଂ କରି ବା, ଏ ସବୁ ତାର ଏକ ପକାର ଦି ନଚଯା
ଥିଲା ତା ଆଖିେର ସ ାମୀ କମ୍ अଥଚ ଚାକର अଧି କ େଦଖିବାକୁ ଲାଗିଲି ମଁୁ , ସତେର
େଧୖ ଯ ର େଗାେଟ ସୀମାଥଏ ଆ{ା, େଶଷେର ହି ସାବ - କି ତାବ୍ କରି ମୁnି େଦଇେଦଲି 
- ତା େହେଲ ଏଭଳି ଦୁ ଇକପ୍ ଚା’ର ନାଟକ କଣପାଇଁ?
- ସତ କହି ଛjି ଆ{ା ଆପଣ ଏଭଳି ନାଟକ ନ କେଲ ନି ଜକୁ ଠକି ପାରି ବି
େକମି ତି? କମଶଃ ବି ଜୟବାବୁ + ମୁହଁ ଗmୀର େହାଇଯାଉଥାଏ

ବି ସି-୭୪, େସର-୧
ସଲ୍ଟ୍ େଲକ୍, େକାଲକାତା - ୬୪
ଭାମଭାଷ : ୯୬୮୧୩୭୩୫୧୨
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ହାଟ୍ସଆପ୍

ହାଟ୍ସଆପେର ହସକଥା ପଢୁ ଥାଏ, ଯାହାକୁ କି ଛି ସମୟ ପବ
ୂ ର
 ୁ

େମା ବଡ଼ମାମଁୁ + ପୁअ ପଠାଇଥିଲା ହସି ହସି େବଦମ୍ େହଉଥାଏ ମଁୁ ,
େସତି କିେବେଳ େମା ସାନମାମଁୁ + ପୁअ ଠି କ୍ ଏକାପରି ହସକଥାେଟ

ସୁଧାଂଶୁ େଶଖର
ଦି େବଦୀ

ହାଟ୍ସାପ୍େର ପଠାଇଲା ମଁୁ ଆଉଥେର ହସି ବାକୁ େଚା କରି ଆଯ
େହଉଥାଏ କାରଣ ଦୁ ଇ ମାମଁୁ + ମଧେର ବହୁଦି ନରୁ କଥାବା\ା ବo, ଜଣକର ଛାଇ
ପଡ଼ି େଲ अନଜଣ+ର ନାହି ଡି ଏଁ ତା+ ପି ଲାମାେନ ମଧ ସ ଇfାେର କଥାବା\ା କରି
ପାରjି ନି , େକେବ େକମି ତି ଲୁ ଚି ଛପି କଥାବା\ା ହୁअjି  ଦୁ ଇ ମାମୁ+ ମଧରୁ ଯଦି େକହି
େଦଖିେନଲା अଗତା ସାଂସାରି କ ଝଡ଼-ବାତା େହବାର ପବ
ୂ ା ନୁ ମାନ ମି େଳ, ଦୁ ହWକ ମଧେର
ପାରି ବାରି କ କଳହ କାରଣରୁ ସଂପକେର ବe ଆଜି ପଯj ପଡ଼ି ରହି ଛି
କି ଛି ସମୟ ପେର ପୁଣି ମଉସା ପୁअଠାରୁ ବି ଏକାପକାର ହସକଥାେଟ େମା
େମାବାଇଲକୁ

ଆସି ଲା

ହସକଥା

ପଠାଉଥିବା

େଲାକମାନ+

ମଧେର

ପାୟତଃ

େସଇମାେନ ଥିେଲ, େଯଉଁମାେନ अନଜଣକ ମଧେର କଥାବା\ା ହୁअjି ନାହW
ଏଭଳି ହସକଥା େକାଉଠୁ ମି ଳିଲା େବାଲି ମଁୁ ମାମୁପୁअକୁ େଫାନ କରି ଜାଣିବାକୁ
ଚାହWଲି େସ କହି ଲା, “ହଁ େକାଉଠୁ େହେଲ ଆସି ଛି, ପେଠଇେଦଲି ”
ମଁୁ ଆଉ अେପdା ନ କରି ତାକୁ କହି ଲି, “ଏମି ତି ତ େକେବ ବି ମୁହଁାମୁହW କଥାବା\ା
େହଉନାହଁ  େହେଲ ମଁୁ େଦଖୁଛି ହାଟ୍ସଆପ୍େର ତୁ େମମାେନ େବଶ୍ େଯାଡ଼ି େହାଇ
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ରହି ଛ!”
ବା]ବି କ େସାସି ଆଲ୍ ମି ଡ଼ିଆକୁ अେନକ ଧନବାଦ େଦବାକୁ ଇfା େହଉଥିଲା
େମାର ଯାହାାରା େକୗଣସି ପକାେର େଲାକମାନ+ୁ ତ େଯାଡ଼ି ରଖିବାକୁ ପୟାସ କରି
ପାରି ଛି କି l ଦୁ ଃଖର ବି ଷୟ େଯ ଟଚ୍ 9ି ନ୍ େମାବାଇଲ୍ ଦୁ ନି ଆେର ଆ|ୁଳି ହW ସଂପକ
ାପନ କରୁଛି , ସମେ] ଟଚ୍େର ବ] େହେଲ େକହି ଟଚ୍େର ଆସୁନାହାjି 

ବି ସି-୭୪, େସର-୧
ସଲ୍ଟ୍ େଲକ୍, େକାଲକାତା - ୬୪
ଭାମଭାଷ : ୯୬୮୧୩୭୩୫୧୨
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କବିତା ବିଭାଗ
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ସ"କ 
ଶମାେନ ଖୁବ୍ अସହାୟ
େମା କଲମ ବି େହାଇପଡି ଛି अବଶ

अଭୀ~ା େଜନା

େକମି ତି ବୁ େଝଇବି ଏ ସଂପକର ମଧୁର ପରି ଭାଷା
ବି ତି ଯାଇଥିବା େଛାଟ େଛାଟ ମୁହୂ\
ହୃଦୟେର ଭରିଦି ଏ ଖୁସିର अନୁ ଭବ
अjର| ଏ अନୁ ଭବ
ସଂପକର ମୂଲକୁ ାହି େଦଇ
ପାଚୁ ଯ ଭରା ଜୀବନେର ମ¬ି ରହି
ମଣିଷ ଭୁ ଲି ଯାଉଛି ଖୁସିର ପକୃ ତ ସଂ{ା
ସଂପକଠୁ ବଡ଼ ସଂପ\ି ଆଉ କି ଛି େହାଇପାେରନା
କି ଛି ହସ,ଖୁସି ଆଉ ତାଗ େଦଇ
ବାeି ରଖିବାକୁ ହୁଏ ସଂପକର େଡାର
ନେଚତ୍ ସମୟର ଚକା ଭଉଁରୀ େଖଳ ମେଧ
ଆଖିପିଛୁଳାେକ ନି ଜର ବି ଛି ଟିକି ପଡjି ବହୁ ଦୂ ର।

ଆହାନ ଇ-ପତି କା ସ"ୂ $ ନି ଃଶୁ' ବି ତରଣ େହତୁ ଡା େଜାତି ପସାଦ ପ*ନାୟକ+ ାରା ପତି ,ି ତ ଓ ପକାଶି ତ | Aahwaan.com | 139

ଆହାନ ଇ-ପତି କା, ତେୟାଦଶ ବଷ, ାଦଶ ସଂଖା, ଡି େସର ୨୦୧୮

Magazine Downloaded from www.aahwaan.com

ଆଶିଷ ଦି अ ଚାଚାଜୀ
ଆମରି ହସ ଚହଟ ଚ"ା
ଭାରତମାଆ अେଳ,
ମହକାଇ େଦବୁ ଆମରି ସୁରଭି

ସେjାଷ ପ*ନାୟକ

{ାନେଲାକ େଜାତି ବେଳ....
ଏକଥାକୁ େହଜି େନହରୁ ଚାଚାଜି
ନି ଜ ଜନDଦି ନ ସD }ତି
ଉଗୀତ କେଲ ଶି ଶୁ+ ନାମେର
େଦଇ େସହାଶି ଷ ପୀତି .....
େଛାଟେଦେହ ଭରା ଦି ବ ସmାବନା
ଆଜି େକ ବୁ ଝୁ ଚି କାଇଁ !
ଖାଦ ବ ଶି dା ଉ\ମ ଚି କିା
अନୁ କୂଳ ିତି ନାଇଁ....
ଶାସକ ବି େବକ ବି କଶି ତ ପାଇଁ
ଆଶି ଷ ଦି अ ଚାଚାଜି
ପତି ଭାର ପଭା ଆେଲାକି ତ େହଉ
ନବୀନ ସୂଯ େଟ ସାଜି .....
ଗvାମ, ଓଡ଼ି ଶା
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ପଲ ୀ ସeା
କଳ କାକଳୀେର ମୁଖର ଦି ଗj
ଦି ବସର अବସାନ
ସeା ର ଶୁଭ ଶÍ ନାଦ ଶୁେଭ

ତପନ ଦୀdିତ

अରୁଣ େହେଲଣି ମ¢ାନ,
େମଲାଣି େନେଲଣି ବି ହ|ମ ଦଳ
ଯି ଏ େଯଝା େଯଝା ନୀେ଼ଡ
େଗାଧଳ
ୂ ି ର ଧଳ
ୂ ି ଉଡାଇ ଉଡାଇ
େଗାଧନ ଦଳ ବାହୁେଡ ,
ଦି ହୁଡ଼ି ଜଳାଇ ଜହ ଆସି ଲାଣି
ଫୁଟିେଲଣି ତାରା ଫୁଲ
ପଲ ୀ ସୁoରୀ େମା ଜହ େରାଷଣିେର
େହାଇଲାଣି ଝଲମଲ,
ଗହଳ ଚହଳ ପଲ ୀ ବାଳା +ର
ଗଁା ଗାଡ଼ି ଆର ତୁ େଠ
ନୀଳକଇଁ ସାେଜ अଭିସାର େବଶ
ହୃଦୟ ବି ଳପି ଉେଠ ||
ତପନ ଦୀdିତ (େବଳାଭୂ ମି)
ନାଶି େକଶ¥ର, କାକଟପୁର, ପୁରୀ
ଭାମଭାଷ : ୯୫୩୭୪୦୦୭୪୪
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ଲାଗିଗଲା ମନ
ଲାଗିଗଲା ମନ ପଥମ େଦଖାେର
େଲାଭନୀୟ ତୁ ମ fବି

କୁ ମୁଦ ଚo ଦେଳଇ

େବଳାଭୂ ମି ପେର ଭାବୁ अଛି ଏକା
େକେବ ମଁୁ ତୁ ମର େହବି
ଜଳ ପତି ବିେ େଖଳୁ अଛ ତୁ େମ
ଭକୁଟିକୁ େଦାହଲାଇ
ଶି n अବୟବ

େଖାଲି େଦଇअଛ

ରୂପ ଉପେଭାଗ ପାଇଁ
ମ ଗହଣେର ସାଜି अଛ ତୁ େମ
ସାଗରର ମ ଗeା
ସାଗର ତରେ| ସ ପପୁରୀ ତୁ େମ
େମା ମନ ରଖି ଲ ବeା
ନୀଳାରୀ ସାଜି ସାଗର େଢଉେର
ଭାସି ତୁ େମ ନାଚୁ अଛ
େଚାରା ଚାହାଣିେର ପୟ ବି ାଧେର
ଲାେଜଇ େକେତ ହସୁଛ
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କାମନା ଜୁ ଆର

ସି କେର ଭୂ ମି କ"
ମନ କହୁअଛି .

ଲହଡି ଭା|jି

ଜୁ ଆର କୁ େଦଇ ଲË
ମଦାଳସା ସାଜି

ଲୁ ଚକାଳି େଖଳ

ତର| ମାଳାର अେ+
ଧୀବର ସାଜି ମଁୁ . େଖାଜି ବୁ ଲୁ अଛି
अତଳ ସାଗର ବେd
ଆକୁ ଳ, अତଳ,

अନj ସାଗର.

ଦି ଶୁଛି ନୀଳି ମା ମୟ
ବି ରହୀ େପମି କ. େଖାଜୁ ଛି ତୁ ମକୁ
େକଉଁ ଠାେର ତୁ େମ କୁ ହ
େକଉଁଠାେର ତେମ କୁ ହ...
େକଉଁଠାେର ତୁ େମ କୁ ହ...

େପାଲସରା, ଗvାମ ଜି ଲା, ଓଡ଼ି ଶା
ଭାମଭାଷ : ୮୭୬୩୨୬୦୩୩୪
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ମଦପାନ େହଉ େଛଦନ
େଯ େଦଶେର ଦି େନ ସର ଲବଣିେର
ଭାସୁଥିେଲ କଳା କେହଇ,
େସ େଦଶର ସjାନ ସୁରା ପାନେର
ନି ତି ରା]ା ଘାେଟ େଲାଟଇ ।୧।

କରି ସୁରା ପାନ ସଦନ ଦହନ
କରଇ dଣିେକ େସହି ,
ବେଢ ଋଣ ଭାର ନାହW ତ ବି ଚାର
ତହWେର ଧାନଟି ନାହW ।୨।

ମଦ ଭାେ| ବeୁ ଆତDୀୟ ସ¥ଜନ
ଘୃଣ ମେନାଭାବ ମଣି,
ଛାଡି ମଦପାନ ଗଢି ବା ସଦନ
ଘର େହବ ସୁନା ଖଣି ।୩।

ପଦୀପ କୁ ମାର େଗୗଡ଼

अବି େବକୀ େବାଲି େକହି ତ ନକହୁ
ସାନ େନଇ ବିବା,
ସjାେନ ସଂ9ାର ଉ\ମ ବି ଦାେର
ସୁନାଗରି କ କରି ବା ।୪।

ମଦ ନି ଏ ପାଣ ଏକଥା ପମାଣ
ନେହଉ ବଥ ଜୀବନ,
େହାଇ କୁ ସୁମେଟ ବାସି ବା ଜଗେତ
ହୁअ େବଳୁ ସାବଧାନ ।୫।

େଘନି ଭnି ମାଗ ଆସେହ ମାନବ
ମଦ ଆଜି ଠୁ ଛାଡି ବା,
ମାଗଣା ମଦେର ମନ ଭା|ି େଦଇ
ଉ\ମ ପଥ ଧରି ବା ।୬।
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ଛାଡି େଲ ମଦକୁ ଆେପ ଆେପ ମଦ
ସଂା ସବୁ େଲାପ ଯି ବ,
ପୁଣିଏ େଦଶେର ସର ଲବଣିେର
ବି ମଳ ବି ପ¢ବ େହବ ।୭।

ଆସି େବ େଗାବି o େଦେବ ମକରo
ଯି ବ ସବୁ େଦ¥ଶ ଦ¥o,
ଆସ େଦଶ ବeୁ ସମିD ଳି ତ େହବା
ଭା|ିବା ମଦ ପତି ବe ।୮।

ହସି ବ ଜଗତ ହସି ବ ଜଗାତ
ଉଡି ବ ତି ର|ା ପୀେତ,
ପତି ହୃେଦ ଗୁvରି ତ େହବ ବି ଭୁ
ନାମ,ରମ ହୃଦ अେj ।୯।

ନବ ପଭାତେର ନବ ଆେଲାକେର
େଦଖିବା ନବ ଭାରତ,
ନବୀନ ତପନ େଦବ ସ¥$ ବ$
ଏଭୂ ମି େହାଇବ ପତ
ୂ ।୧୦।

ଗୀେତ କେହ ହୀନ ଛାଡ ମଦପାନ
ହସୁ ଭାରତ ଜନନୀ,
ପୁରୁବ େଗୗରଗ ପୁରୁବ ମହି ମା
ପୁଣି ପାଉ ଏ ଧରଣୀ ।୧୧।

ହସୁ କଳା ସଂ9ୃତି ପବପବାଣି
ହସୁ ନି ତ ବସୁ ମାତା,
ଜନମ ଭୁ ମି େର ଜନମ ଭାଷାେର
ଜଳାअ ଆତD ସଳି ତା ।୧୨।
ଚଢି ଆପଲ ୀ, ପୁରୁେଷା\ମପୁର, ଗvାମ
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ଯୁ
ମଁୁ ଯୁ.....
ମଁୁ େଦଖି ଛି େକେତ अନି ,

ଶ+ଷଣ କର

ମଁୁ େଦଖି ଛି ଭୟ+ର ଦୃ ଶ...
େମାର अନନାମ ବି ନାଶ,,,
ଇତି ହାସ ରହି ଛି ସାdୀ...
ପଚାର ହି େରାସୀମା,ନାଗାସାକି କୁ...
େଦଖିଛି େମା କରାଳ ଦୃ ଶ !
ଏେବବି ବାରି ହୁଏ ବାରୁଦର ବାସା,,,
ଧନ,ଜୀବନ ବାଜି ଲାେଗ ରnର ଛି ଟାେର,,,
ହି ସାବ ଚାେଲ ଲାଭ dତି ର...
ସବେମାଟ ତ dତି େର ହW अଟକି ଯାଏ,,,
ତଥାପି ଏ ମଣିଷ अବୁ ଝା ??

େମାେତ ଆଲି |ନ ପାଇଁ....
ନି ଜ ମଧେର ଚାେଲ ପତି େଯାଗୀତା,,
ଇତି ହାସର ପୃ,ାର ଓଲଟାଇ...
ମଁୁ अନୁ ତ,ମଁୁ अନୁ ତ !!!
େମା ପାଇଁ ନୀରି ହ ଜୀବନ ଜଜରୀତ...
ପରି ସମାିର ବହୁପବ
ୂ ର
 ୁ ସତକବାଣୀ,,,
େହ !ମାନବ,ମଁୁ अଜନDା ହୁଏ !!
ତୁ ମ େକାଧରୁ ତ େମା ସୃି !
େମାେତ େମାdପାି ମି ଳୁ ...
ମଁୁ ପୁଣି ନ ଜେନD ଏ ଧରା ପୃ,େର...
ମଁୁ ପରା ଯୁ, ଯୁ, ଯୁ...
अନନାମ ବି ନାଶ,ଧ¥ଂସ ।
କମାରପାଳ,କୁ ଳି अଣା,ମୟର
ୂ ଭv
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ଜହ ବୁ ଡ଼ି ଗଲାପେର
ମଝି ପାହାଚରୁ େସ େଯେବ
ନି ରୁି େହଇସାରିଥିଲା
ପାପ ଭରା ଗଭ େନଇ,

େଗାକୁ ଳାନo ପଧାନ

ଘନ େଘାର अeାର ଭିତେର
େପଚା ଘୁମର
ୂ ିଲା
'अିକ ଦୁ ଃଖ କବି ତା",
େତlଳି ଗଛେର
କାଉ କାoି କାoି ଗାଳି େଦଲା
अଶବ ଭାଷାେର ଭଗବାନ+ୁ ,
अଶରୀରୀ ବାଦୁ ଡ଼ି ସାଜି
ନି ଇତି ଝୁ ଲି ଲା ଗଁା ମୁx ବର ଓହଳେର,
ଜହ ବୁ ଡ଼ି ଗଲା ପେର.....
େଧାକା ଦି ଏ ସ"କ,
ଧକା ଖାଏ ନାଜୁ କ ହୃଦୟ
ଭା|ିଯାଏ, ଫୁଲ ଭରା

ମାର ଋତୁ ଜଳି ଯାଏ
ସାହାରା ବାଲୁ କା ଛାତି େର,
ଖଇ ଫୁେଟ, ମାଡି ଆେସ
ଜରା, ଜର ଯୁଆନ େଦହେର....
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କାଲି ଥିଲା କଦରୀ ପି ଆଲା
ଓଠେର,ଫଗୁଣ ଗୁଣୁ ଗୁଣୁ
ଗାଉଥିଲା କଂଜକ କ°େର,
ଫୁଲମାେନ ସ ପ ସାଜି
ତାର ପରି ହସୁଥେଲ,
ମତୁ ଆଲ ରାତି ର ଆଖିେର.......
ବାସୁକୀ ଟିେକ େବାେଧ ହଲି ଗଲା,
ଦୂ ର....ଦୂ ର... ଶେର,
କାହାର ବାଡ଼ି କବାଟ ଫିଟିଲା I
ବି ତୃ³ାର ଲୁ ହ େକଇବୁ oା
ଟପ ଟପ ଝରି ଗଲା
େଜ, େମଘ ସାେଥ I
ନି ହାତି ଡରକୁ ଳି ପାଦ ଦି ,ଟା
ଲମି ଗଲା, ଗଁା ମୁx ବରଗଛ ଡାଳେର,
ବାଦୁ ଡ଼ି େଟ ଲତ କରି ଝୁଲି ପଡି ଲା........
େଗାକୁ ଳାନo ପଧାନ
େକାଲକାତା
େମା : 7044069940
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ଚୁ ପ୍ ଚାପ୍ ଲୁ ହ େଠାପା
େସ ଚାଲି ଗଲା ପେର
ତମ ଦୁ ଃଖ
େମା ପାଖେର अଜାଡି
ତେମ ଉଶ¥ାସ େହବା େବେଳ
େବାଝ ଓେହ ଇଲା େବେଳ
ମଁୁ େକମି ତି େଖାଲି ଥାjି କବର !

ତା+ ମୃତ େଦହ
ଶୀତଳ ଶରୀର
େଥାଇ ତୁ ମ ଆେଗ
ଆ+ିଥାjି େକମି ତି ମଁୁ
ଦୁ ଃଖର ବଉଦ
ତୁ ମ ଆକାଶେର !

ଦୁ ଃଖକୁ ଜାେବାଡି
ଦୁ ଃଖୀ େହବା ଭଲ

ଡା ନୀଳମାଧବ କର

ନି ରବ ରହି ବାଟା ଭଲ
ଯାହା अପରି ବ\ନୀୟ
ତାକୁ ମାନି େନବା ଭଲ
ଚୁ ପ୍ ଚାପ୍ ଲୁ ହ େଠାପା
ତମ ସାେଥ ବୁ େହଇବା ଭଲ ।

େଖାଲି ତାଡ଼ି
ବି ଭ କବର
ଦୁ ଃଖ ଖାଲି ଗୁଣି େହବ ସି ନା
ଲାଘବ େହବ କି
ତମ ପାଇଁ, େମା ପାଇଁ
ବ\ମାନ ପାଇଁ ।
ଓଲଭରହା"ଟନ, ୟୁେକ
nmadhab@yahoo.com
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େଶଷ କଥା
(ବରି,ନାଗରି କ ଦି ବସ ଉପଲେd)
କୁ ଳମଣି ରାଉତ

କାହାଣୀଟିଏ େକାରଡ଼ି ଆ ଆଖି ରୁ ବାହାରି
କହୁଣୀ अଗରୁ ଝରିପଡୁ ଥିବା
କତି ପୟ ଲୁ ହର,
କରୁଣ େକାହେର କ"ିତ
କଳାହାxିଆ, କାଲୁ ଆ କବି ତାର
କି ଲିବିଲିଆ େକଇ ପଦର,
ଜୀବନ ଜାମି ତିର
ସାମାନ କଥନରୁ
ସି ାj ପଯj
ଉଦାହରଣ ବି ହୀନ
अସରjି ଜଟିଳ ଉପପାଦର
ବରି, ଭାଜଟା
କନି , ଭାଜକମାନ+ ାରା

ବି ଭାଜି ତ େହାଇ
ଭାଗଫଳେର ଦଶମି କ ବି oୁ
ବେସଇ େଦଇନି ସତ,
େହେଲ ଭାଗେଶଷ अସମୟେର
ଶନ
ୂ େହାଇଯାଇଛି 
ବରି, ବୟ9ଟି ବି ପତ ୀକ,
ବୟ9ାଟି ବି ଧବା େହବାର
ବି ଧିର ବି ଚିତ ନି େpଶକୁ
ବଳ ହଟା अା
ଟଳମଳ ପାଦ
ଥରଥର ମୁxଟା
ମୁେxଇବାକୁ ବି ବାକ୍ ରାଜି ନୁେହଁ 
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ସବୁ ‘ନାଇଁ ନାଇଁ’ ଭି ତେର
ଚି ମୁଟାଏ ‘ହଁ ’ର
ନି Êପଟ ପତି ଶତିଟିଏ
ପାଲଟି ଯାଏ
େସବାଶମ, ବୃ ାଶମ, ଜରାଶମ
अେଘାଷିତ ବାନପାଶମ ଯି ଏ େଶାଷି ଜାଣିଛି ଲୁ ହ
ଘଷି ଜାଣିଛି କତରାଲଗା େଦହ
ଶୁଣି ଜାଣିଛି ଜତୁ ଗୃହର
ପବ
ୂ ା ପର ଭଲମo
ପଢ଼ି ଜାଣିଛି ଶୀମଦ୍ ଭାଗବତର
ଏକାଦଶ 9o
‘ହରି ଓଁ ତତ୍ସତ୍’ ଠାରୁ
‘ହରି ନାମ ସତ େହ’ ପଯj
ଲମି ଥିବା ସାe େସତୁ ବeଟିର

ଗୁxୁଚି ମୂଷା େସମାେନ
ରାମଚo ବି େସମାେନ
ମି vି ମି vି ଆଖି, ପାକୁ ଆ ପାଟି
ଫୁଲି ଲା ପାଦ, ନଇଁଲା କଟି
अ କଥା, ଭମି ତ ମଥା
ଲୁ °ିତ େଲୗକି କତା, େବତାଏ ବଥା
ମଲା ସହନଶୀଳତା
ଦରମଲା ମଲାଜହଟା
କ’ଣ ସତେର ଆମ ଆତDକଥା
ବରି, ନାଗରି କର େଶଷକଥା?

କୁ ରୁ ଜ|ା, ଫକି ରାବାଦ
େକoାପଡ଼ା, ୭୫୪୨୫୦, ଓଡ଼ି ଶା
ଭାମଭାଷ : ୯୪୩୭୧୦୪୭୨୦
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ହାଏେର ମଣିଷ
ଜୀବନ ମରଣ ଭରା ମି ଛ ମାୟା ସଂସାର
ଭାଇ ଏଠି ଭଗାରୀ ସାେଜ େକହି ନୁ େହଁ କାହାର

ଦୀପକ ଷଡ଼|ୀ

ପାପ ସଂସାରେର ବୁ ଡ଼ି ରହି ମଣିଷ
ସାହାଯ ସହେଯାଗ ବେଳ ପି ଏ େକେତ େଯ ପୀୟଷ
ୂ 
ପର ବଚେନ ମାତି ହାେର ନି ଜ ବି ଶାସ
ସେoହୀ ମନେର ଆେସ େକେତ अବା କଳୁ ଷ
େମାହ ମାୟା ସଂସାରକୁ େସ ଧରି अଛି ଜାବୁ ଡ଼ି
ବି ରାଡ଼ି େବୖ ³ବ ସାଜି ଛି ଶୁଖୁଆକୁ କାମୁଡ଼ି
େସବା ହW ଧମ େସବା ହW କମ କହୁଥାଏ ଉପେର
ପର େଗାଡ଼ ଟାଣିବାକୁ ପଛାଏନି େସ େକେବେର
ଭଦ େଲାକ ମୁଖ ପି eି ବୁ ଲୁ ଥାଏ ଦି ନେର
ସ ାଥ ପାଇଁ ଘୃଣ କାମ କରୁଥାଏ ରାତି େର
ମଦ ଜୁ ଆ ନାରୀ ପତି େହାଇଯାଏ ଆସn
ବୁ େଝ ନାହW େକେବ େସ ଜୀବନର ମହତ
ସହକାରୀ अଧାପକ
େରାଲାx୍ ଫାମାସୀ ମହାବି ଦାଳୟ, େଖାଡାସି |ି, ବହDପୁର-୧୦
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ସାଥୀ
ଜୀବନ ଉଦାନ

ସାଥୀ ବି ନାଶନ
ୂ 

ମନ ମରୁଭୂ ମି େହଲା ,
େପମବଷା ବାରି ଢାଳି ଆସ େଫରି

ପି ୟ+ା ସାହୁ

ବି ରହ କଷଣ େଦଲା।

ଶକଶରାସନ

ଲାେଗ ବ$ହୀନ

ଦି अ େପମ ପେଲପନ ,
ରାଗ - अନୁ ରାେଗ ହୃଦୟ ସରାେଗ
ପୀତି େଶ େରାମାନ।

େମା ମନ ନାୟକ

ସପନ େପମି କ

oନ େମା ହୃଦପୁେର,
େପମ ବହୁଦୂ େର କମ ସ"ହାେର
अjର ତୁ ମକୁ ଝୁେର।

ସାହାନି ଆଜ ପୁର , କଟକ
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ଭମେର ଭମର
ଗୁଣୁ ଗୁଣୁ େହାଇ ଭମେର ଭମର
କି ଗୀତ ଗାଉ ,

ସମି ତ

ଖରା ବରଷା େର ଶୀତ କାକର େର

ସତପକାଶ ମି ଶ

ବସି ନଥାଉ । ୧ ।
अବି ରାମ କମ ଚଳ େତାେତ
େଦଖି ଛି ମୁହW ,
ଖାଇବା ପି ଇବା ଭୁ ଲି ଛୁ େହେଲ
ଦୁ ଃଖି ତ ନାହW । ୨ ।
କାହା ପାଇଁ ଆଜି ଭମୁଛୁ ଭମର
ଫୁଲ କୁ ଫୁଲ ,
କରି ଠି କଣା େକ େଦବ
େତାର ଶମ ର ମୂଲ । ୩ ।
ମେନ ନାହW ଟିେକ ଗରବ ଉଡୁ
ସv ସକାେଳ ,
େକେତ ଫୁଲ ର ତୁ ଖବର ରଖୁ
ଆନo େଭାେଳ । ୪ ।

ଟିକି ଟିକି େଡଣା ହଲାଇ ବୁ ଲୁ
ମନ େମାହି େତ ,
ଟିେକ ଟିେକ ମଧୁ ସିଣ ରଖୁ
ପର ର ହି େତ । ୫ ।
ଧନ୍ଯ େହ ଭମର
ଧନ୍ଯ େତା ଜୀବନ
ଧନ୍ଯ େତା ଦାନ ,
େତା ପାେଖ ସାଇତି ରଖୁଛୁ
ସବୁ ମହତ ଗୁଣ
ଗୁଡିଆନଳୀ ,େଢ+ାନାଳ ୭୫୯୦୦୧
ଈ େମଲ ଠି କଣା –sambitsm1987@gmail.com
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ବାଧକ ସାଜ ନି ଜମା
अ+ାବ+ା ଏହି ଜୀବନର ପଥ
ପଡି ଛି अେନକ ଦୂ ର
କାହା ଚଲାପେଥ ସାଜ ନାହW ତୁ େମ
ଶn ପଥର ପାଚୀର
ଚଲାପେଥ ଯଦି ଫୁଲଟିଏ କା’ର
ବି େଛଇ ପାରି ଲ ନାହW
କାହWକି ଭାବି ବ ଚଲାପେଥ କା’ର
କାେଟ ସାଜି ବା ପାଇଁ
େହାଇପାେର ଟିେକ କ ବାେଟାଇକୁ
କା ତ କାଢ଼ି ବ ସି ଏ
ନେହେଲ ତା ବାଟ ବୁ େଲଇ େନବ େସ
ତାର ଲdଳ ଯାଏ

ପ୍ଶାj କୁ ମାର ନାଥ

ପଥ ପରି ବତନ କରିେଦଇ ନି େ
ପହିବ ଲdେଳ
अଥବା କାର ଆଘାତ ବି ସହି
ଯାଇପାେର ରn ଧାେର
େସହି କା ପରା େଫାଡ଼ି େହବ ଦି େନ
अଜାଣେତ ନି ଜ ପାେଦ
େସେତେବେଳ ତୁ େମ ଜାଣି ପାରୁଥିବ
ଆଘାତଟା େକେତ ବାେଧ
କାହାରି ବାଟେର କା ସାଜନାହW
ନସାଜି ପାରି େଲ ଫୁଲ
େହବନି ଘୃଣିତ କାହାରି ପାଖରୁ
ନକହି େଲ େକହି ଭଲ
ସୁoରପୁର, ଉ\ରକୁ ଳହାଟ, ପୀତି ପୁର, ଯାଜପୁର
େମା- ୦୮୮୯୨୩୦୧୧୪୩
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ତୁେମ ଶଳା େସୖତାନ
ଧମ ନାେର ଲୁ ଟି ଖାଉअଛ ଗରି ବ ମୁଲିଆ ଧନ
ତୁ ମ ମୁେହଁ କି "ା ଲଜାସମ ନାହW ତୁ େମ ଶଳା େସୖ ତାନ I
ନି ରୀହ ଶି ଶୁର ରn ପି ଉअଛ ପତି ଦିନ ପତି ରାତି େର

ହୃଦୟାନo ପଧାନ

ମନେର ତୁ ମର ମାନବତI ନାହW ପଶୁପାଣ ତୁ ମ ହୃଦୟେର I
ବି କିଚାଲି अଛ ବଜାର ବହDାx େଯେତ ମି ଥା अପଧନ
ସଂସାର ସାଗେର େବୖ ରାଗୀ ସାଜି କି ଲି ଟୁଛ ବାଳI+ ପାଣ I
ଧି କ େତା ଜୀବନ େତାଷI ମଦପଣ େକମି ତି ବିଛୁଏଠି
କୁ କୁ ର ପକୃ ତି अଇଁଠା ପତେର ଯି ବନାଇଁ େତାର ସବୁ ଠି I
ତୁ କହୁअଛୁ ମୁ େଶ, ଯି ବ ଏ ଦୁ ନି ଆ ମି ଥା ଗୃେହ
ଗାମ ଶୁକୁରୀଠୁ ହୀନ େତା ପକୃ ତି ଭରି ରହି ଛି େତାଗIେତ I
ଆେରେର ପାଷାଣ ଜନିD अଛୁ ତୁ େଯ अଳି ଆ ଗଦାର ମୂେଳ
ସବୁ େବେଳ କହୁ େମା ଜୀବନ ଧନ ପତି ଟି अନାୟ େବେଳ II
अମର ପାଲି
ବୀରାମହରାଜପୁର
ସୁବ$ପୁର
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ଇହେଲାକ ଇeନ
ଇହେଲାକ ଇeନ େଶାଷି େଦଉअଛି ସମ]+ର ଧନ ଧାନ,
ପଶ ପଚାରି ପଚାରି ଧ¥]ବି ଧ¥] େହାଇ ସାରି ଛjି ସବଜନ,
ପଜାତ ଶାସନତର ଏହା କି ପକାର ପହସନ,

ଶୀରାଜେଶଖର ସି
‘ଚି ମା’

अନାୟ अନୁ ଚି ତ ଯାହାର ମି ଥା ପଦଶନ |୧|
େତଲର ଦପwତ ଦାରୁଣ ଦାମ କରି ଲାଣି ପା°ିର dତି ,
ଉ\ାପି ତ େଦଶବାସୀ ଗmୀର େକାଧେର େହେଲଣି ତାତି ,
ପଜା ପତି ନିଧି+ର ଦୁ ଃସାହସି କ ଦୁ ନୀତି େହଲାଣି अତି ,
ସହନ େଶଷ େହେଲ ତା+ୁ ମି ଳିବ ନି ବା ଚନେର ଇତି |୨|
େକo ସରକାର ରାଜ ସରକାର େନେଲଣି େକେତ େଯ ରାଜସ¥ କର,
େଦୖ ନoିନ ଚାଲି ଚଳନ େହତୁ େଦବାକୁ ପଡୁ ଛି ଏହି अତି ରିn ଦର,
ନି pw ନି ଣୀ ତ ଗମାନ ପହିବା େହଲାଣି ଦୁ Êର କକର,
େତଲମୂଲ ନି ରjର ବୃ ିପାଇେଲ ଜୀବନ େହବ अଗମ େଗାଚର |୩|
ଇହେଲାକ ଇeନ ସମସାର ଦି ଶୁନି େକୗଣସି ବି ଶି ବି କs,
ସ"ୃ n ଶାସନ ମୀ ପଶାସନ ପବnା ଶୁଣାଉଛjି ନି ରଥକ ଗs,
ସମାଧାନ ପାଇଁ ନି ହାତି अନି ବାଯ ନୂ ଆ ଫଳପଦ ପଜାହି ତ ପକs,
ଜନସାଧାରଣ ପଚାରୁଛjି ପଜାପାଳକ ପଦାଧି କାରୀ+ ଠାରୁ ସମୁଚିତ ସ+s |୪|
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ପoରଟି ଲଘୁ କବି ତା
୧ II ନି ଜ େଲାକ
ପେତକ ସକାଳର ଖରା

ଶୀ ରମା କାj ମି ଶ

କି ଛି ସD}ତିକୁ ଦି ଏ ଧରା
ପେତକ ଫୁଲର ମହକ

୩ II ଆତଂକ

କି ଛି ବି ଜଗାଏ କୁ ହୁକ

अେପdା କରିବା କଦାୟକ

ଜୀବନ ଥାଉ େଯେତ ବ]
ନି ଜ େଲାକ ହୁअjି ନି अ]

୨II ଇfା

ଭୁ ଲି ଯି ବାଟା ହW କ କାରକ
ଚି jା ନ କରିବା dାତି କାରକ
ସବୁ ଠୁ ବଡ अନି  କାରକ

ନାହW ଆମର କି ଛି ବି ଇfା

ଜାଣି ନ ପାରିବା େକଉଁ ଆତଂକ

ସବୁ େସହି ଜଣ+ର ଇfା

ହୁଏ ସବୁ ଠାରୁ ଯଣା ଦାୟକ |

ଯାହାର କି ଛି ମୂଲ अଛି 
ମନା ନାହW କରିବାକୁ ଇfା
ପ$
ୂ  େହବ ଜଣ+ର ଇfା
ଭାଗଠାରୁ अଧିକା କି ଛି
ସମୟ ପବ
ୂ ର
 ୁ ମି େଳନି କି ଛି |

୪ II େଶଷ
େଶଷେର ସାଥି େହବ କମ
େଶଷେର ସାଥି େହବ ଧମ
େଶଷ ସାଥି େଦବ ନି ଶାସ
େଶଷ ଉପାଜନ ବି ଶାସ
େଶଷ ଯାନ େହବ େକାେକଇ
ରାମ ନାମ ଧନୀ ଶୁଣାଇ
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େଶଷ ନି ଦା ଜଳjା ଜୁ ଇ
େଶଷ ଠି କଣା ଶDଶାନ ଭୁ ଇଁ |

୫ II ସଂପଦ
ଦରିଦ ର ସଂପଦ {ାନ
ଧନୀର ସଂପଦ ସାନ
ଯୁବକର ସଂପଦ ଭରସା

୭ II अଭି ନଂଦନ

ବୃ +ର ସଂପଦ ହତାଶା

ଆଜି ର ଏ ଶୁଭ ଦି ନେର

ମଣିଷର ସଂପଦ ଆଶା |

ଥା’l ବeୁ ମାେନ ଭଲେର
ଦୀପାବଳି ଆେଲାକର ପବ

୬ II ଦୀପାବଳୀ

ଉÒାସି ତ େହଉ ଜୀବନ ସବ

ଦୀପାବଳୀର ଏ ପବି ତ ପଜ
ୂ ନ

ଦୀପାବଳି ମା ଲdDୀ+ ଆଗମନ

ଜୀବନେର ଆଣିଥଏ ଖୁସି ଦି ନ

ଧନଧାନେର ସଭି +ୁ କରl ପୂ$

ମା ଲdDୀ ବି ରାଜjି ଘେର ଘେର

ଶୁଖ ଶାjି େର କଟୁ ଥାଉ ଏ ଜୀବନ

କରjି ମନ କାମନା ପ$
ୂ  अଚି େର

ବeୁ ମାନ+ୁ େମାର अjରୁ ନମନ

ଆଜି ର ଏ ଚି ର ପବି ତ ଦି ବସେର

ଆଜି ସଭି +ୁ େମାର अଭି ନଂଦନ |

ବeୁ ମାେନ େମାର ଥା’l ଖୁସିେର |
୮ II ପଗତି
କେମ ନାହW ଇ¬ତ
ଭଲ େଲାକ+ ମହତ
କେମ ନାହW ସୁନା ମୂଲ
ଶହ ଖxେର ବି ଦୁ ମଲ
ୂ 
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ଭୁ ଲ୍ େହବା ପକୃ ତି
ମାନି େନବା ସଂ9ୃତି
ସୁଧାରି େନବା ପଗତି |

୯ II େଭକ ରୁ ଭି କ
େଭକ ଥି େଲ ମିଳିଥାଏ ଭି କ
କଥାଟା ନୁ େହଁ अମୁଳକ
ସମୁଦ ଲdDୀକୁ େଦେଲ ଦାନ
ପି ତାର ଯୁn ଆୟୁଷDାନ
ସମୁଦ େଦେଲ ହଳାହଳ
ବି ତାର େଯ େନେଲ ଗରଳ |

ଭୃ ତ େଯ अେଟ अତି अବାଧ
ସାହାଯ ଯାହା ଉେpଶ ଯୁn
अଧିକାରୀ େଯ ପମାଦ ଯୁn
ମଣିଷ େଯ କ\ବ େବୖ ରାଗ
ଏମାେନ ସବୁ ତାଗର େଯାଗ |

୧୦ II ତାଗ ର େଯାଗ
ରାଜା େଯ ପଜା+ୁ ଘୃଣା କେର

୧୧ II ନି ବwଘ

ବାହDଣ େଯ ସବୁ ଗାସ କେର

ପଛକୁ େଦଖି ବା अନୁ ଭୁ ତି ପାଇଁ

ୀ େଯ ଜମାରୁ ନୁ ହଁଇ ବାଧ

ଆଗକୁ େଦଖିବା ପଗତି ପାଇଁ
ଚାରିଦି ଗ େଦଖି ବା ଜାଣିବା ପାଇଁ
अjରକୁ େଦଖି ବା ନି ଜ ପାଇଁ
କି ଛି ନୂ ତନ ଥାଏ ପତି ଦିନ
ଭାବନା ନୂ ତନ ଶnି ନୂ ତନ
ଶାjି େର अତି ବାହି ତ େହଉ ଦି ନ
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କାମ ସବୁ ସରି ଯାଉ ନି ବwଘ |

୧୨ II ଯାତା ସାଥି
ଜୀବନ ଯାତାକୁ ସୁଗମ କରିବାକୁ େହେଲ
ଯାତା ଜି ନିଷ ସବୁ କୁ କମ୍ କରି ପାରିେଲ
ଆଶା ଆକାଂଖା କାହାଠାରୁ ନାହW ତି େଳ
ଜୀବନର ଖୁସି ନୁ େହଁ ଇ~ିତ ମିଳି ଗେଲ

ବାପାମା’+ େସବା

ଜୀବନର ଖୁସି ଯାହା अଛି ରହି ପାରିେଲ |

ଭାଗବାନ+ୁ ମି େଳ ସୁେଯାଗ
ଦୂ େରଇ େଦେଲ अେଯାଗ

୧୩ II କମ

 ାର େଖାଲି ଯି ବ
ସ ଗର

େଗାଟିଏ अାୟୀ ଜୀବନେର

ଯାହା କରିଥିବ ମି ଳିଯିବ |

ସବୁ ଆେମ ାୟୀ ଦରକାର କେର

ନି ଜ େଲାକକୁ େଯ ଦୂ େରଇ ଦି ଏ

ଯାହା ତ ବୁ ଣି ଥି ବୁ

ଜଣା अଜଣାେର ହାଏ ଲାଗି ଯାଏ

ତାହାହW ତ ପାଇବୁ

କମ ଆମକୁ ଖମା କରି େଦବ

ସୁଖ ଦୁ ଃଖ ସବୁ କମ ଫଳ

କମ ଆମକୁ ଆଗକୁ େନବ |

େଯତି କି କମ େସତି କି ଫଳ |
ସବୁ ଠାରୁ ବଡ ପଜ
ୂ ା

୧୪ II କରଜ
େଯଉଁ ଦି ନ ଯି ବ ଚାଲି
ବୃ dଟିଏ େହବ ଖାଲି
ପକୃ ତି ଠୁ ଯାହା େନବ
କରଜଟିଏ କରି େଦବ
େସ କରଜ ଦୂ ର େହବ
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ବୃ dଟିଏ ଯଦି ଲାଗି ବ
ଜୀବନେର ଥି ବା େବେଳ
ବୃ d ଲଗାअ ସଦାେବେଳ |

୧୫ II ପରି ଶମ
ଆେମ େହଉ अଧିକା ଉ\ରଦାୟୀ
ପତି ାକୁ ସାଦେର ଗହଣ କରି
ବି ନା ସଂଘଷେର ଜୀବନ अଥହୀନ
ପରିଶମ କରିଯି ବା ସାରା ଜୀବନ
ଜୀବନ ଆମର ଉଠି ବ ପୁରିେର
େପମେର, ଖୁସିେର, ସୁଖ ଶାjି େର |

ଭି .ଆଇ.ଏମ - .୨୬୮
େଶୖ ଳଶୀ ବି ହାର
ଭୂ ବେନଶ¥ର -୭୫୧୦୨୧
େମାବାଇଲ -୯୯୩୭୨୬୮୦୧୨
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ମହାକାଳୀ ଚxୀ
ଚଳfnି ମହାମାେୟ
ତି ବି ଧ ଗୁଣ ଧାରୀ
ମହାଲdDୀ ମହାକାଳୀ ମହାସରସ¥ତୀ ।
ନାମ ନାମ ଭିନ ନାମ
ମହାକାଳୀ ନାମ
ନାମ ଭିନ େହେଲ ଏକ
ଶnି ଏକ କାମ ।
ସି  ହେ] ସି  କାଳୀ
ମାତୃ କାଳୀ ସଂଭିଥା
ଭଦ ରୂପୀ ଭଦ କାଳୀ
ଶାମାକାଳୀ ରୁଦତା ।
ଚx ମx ଭ| ରୂପୀ
କାଳୀ ଶDଶାନୀ
ରn ମୁଖୀ ଜ¥ଳା ମୟୀ
କାଳୀ ଦdିଣୀ ।
अେପୖ ଭେn ନି ଭୀକତା
ନାନା ବି ଧା ଗତି

ଶି ବାଶି ଷ ନାଏକ

ଦୂ ର ଗେତ ମହାମାୟା
ଭେn ସୁଖୀ ପାି ।
ମୁେn ପଜ
ୂ ା अେ ପି ଡା
अସାଧ ଗତି
ମୁn ହେ] ବାଧି େରାଗ
ନାଶ ବହୁରୂପୀ ।
ତଶnି ମଶnି
େହଉବା ବି ପ\ି
ମା ହେ] ସବଶnି
ଉା ହୁଏ ଗତି ।
ଭାର ଋଣ ବବସାୟ
dତି अବା ଗତି
ମାତା ପେୂ ଜ ସବକାଯ
ଶାjି ମାଗ ଚୁ nି ।
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ପି ୟଜେନ ବeୁ େମେଳ
ଆେସ େକେତ ବାଧା
ପଜ
ୂ ଗେତ ମହାକାଳୀ
ବି ଘ କାଳ ଧାରା ।
ଶି dା अବା ମାନ େହଉ
अବା େସ ସ"\ି
ଗୃେହ ଗୃେହ ଏହି ଖର
େମଳ ଖାଏ ନି ତି ।
ଖର ଗତି ଯି ବା ଲେd
ପଜ
ୂ ହୁଏ କାଳୀ
କବଚ ହେ] ମହାଦଶା
ପି ତୃ େଦାଷା
ସେ| ସପ କାଳ
ସବ ଯାଏ ଲଭି ।
अତାଚାର ମହାଚାର
ରାd ବି ନାସି ନୀ
ତି େନେତ ଦୁ ଗା ମେୟ
ସୃି ମହାକାଳୀ ।

ରାd ଶୁm ନି ଶୁm
ଚx ମx େଭଦି
ରnମୁଖା ମହାକାଳୀ
ଚxୀ ମହାମାୟୀ ।
अଶାj ଏ ଗେତ ମା
େକମj େହବ ଶାjି
େଦବ ଗେଣ ଚି େj
अନଥା ଗତି ।
ସବ ଗତି ପେଥ ଗାଥା
ହରପାବତୀ
ଏମj ଏ ଶାjି ଗାଥା
ଶି ବ ହW अଟjି ।
ଚx ମx ଭ| ରୂପୀ
ନୃ ତାେଯ ମାତା
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ପଦଭାର ଆଗଭାର
अଶାjି ମାତା ।
ଏମj ଏ କାଯ ଚେd
ଆଗଭର ଶି ବ
ମାତା अଗ ସ¥s ପେଦ
େଶାୟନ େଯ ଶି ବ ।
ମାତା ମ\ ଚି jା ଶnି
ନ ପାରି େଲ ନି େଜ
ପଦ अେଗ ଛାପ େଦେଲ
ଶି ବ ହୃଦ ପି େx ।
ମାତା ମ\ ଚି jା ଶnି
ମେନ ମେଧ ଧାୟୀ
ସ¥ଚେd ଲ¬ା ଭର
अଗଜି ହ¥ା ଛeି ।
ଚxୀ ରୂପୀ ବି େପ ମା
ପାବତୀ ରୂେପ ଗତ
dମା ଜୁ େଡା ମହାେଦବ
େବାଲjି ମାତ ।

ଏମj ଏ ଶnି ରୂେପ
ହୁଏ ଶn କାଯ
ଏହି dଣ ଭୁ ଲ୍ ପାଇଁ
କାହW ମାଗ dମା
ଜଗତ ଉାର ଗେତ
ନାହW ତା'ର ସୀମା ।
ତୁ େm େତା ମା
ସବ ମୟୀ
ସବ ରୂପୀ ଧାରୀ
ସବ ମୁେଖ ତୁ େm अଛ
ସବ କାଯ ପାଇଁ ।

ଘର - ଜଘି ଂରା ( େକoୁ ଝର )
ବା\ାଳାପ - +୯୧୯୬୬୮୬୦୩୮୭୧

ଆହାନ ଇ-ପତି କା ସ"ୂ $ ନି ଃଶୁ' ବି ତରଣ େହତୁ ଡା େଜାତି ପସାଦ ପ*ନାୟକ+ ାରା ପତି ,ି ତ ଓ ପକାଶି ତ | Aahwaan.com | 165

ଆହାନ ଇ-ପତି କା, ତେୟାଦଶ ବଷ, ାଦଶ ସଂଖା, ଡି େସର ୨୦୧୮

Magazine Downloaded from www.aahwaan.com

ସD}ତି େସତ ରୂପାଜହ
ସD }ତି େସତ ପ$
ୂ w ମା ର ପ$
ୂ  ଚାo
ଶାj ଶୁଭ େଜୗସା ସମୀରଣ

ଶରତ କୁ ମାର ଦାସ

େକେତେବେଳ ବି ହ|ର ଗୁଂଜନ ତ
େକେତେବେଳ ଶୁÊ ଉପବନ ।।
ସD }ତି େସତ ଫଗୁଣର ମଧୁ ଝରା
େକାଇଲି ର କୁ ହୁକୁ ହୁ ତାନ
େକେତେବେଳ अମାରାତି अeକାର
େକେତେବେଳ ଆେଲାକ ପାବଣ ।।
ସD }ତି େସତ ପାହାjି ଆ ଦି ବ େଜାତି
ଝଲମଲ ରଂଗ ଓ େବର|
େକେତେବେଳ ସୁମଧୁର ଆକଷଣ
େକେତେବେଳ ଉ\ାଳ ତର|।।
ସD }ତି େସତ अଝଟିଆ ପି ଲାଦି ନ
ବାଲି ଘର କେ«ଇର େଖଳ

େକେତେବେଳ ଡହ ଡହ ମରୁଭୂ ମି
େକେତେବେଳ ସ ପ ଢଳଢଳ ।।
ସD }ତି େସତ ଗାଆଁ ଦାx େବାହୂ େଚାରି
କବାଡି ଓ ବାଗୁଡିର େଖଳ
େକେତେବେଳ କୁ ଳୁ କୁ ଳୁ ଫÔୁ ଧାର

େକେତେବେଳ अଶାj ହି େଲ ାଳ ।।
ସD }ତି େସତ ନି ଛାଟିଆ ଖରାେବଳ
ଆ େତାଟା ସବୁ ଜ େକଦାର
େକେତେବେଳ ଶୁÊ କ¢ ାj अପରାହ
େକେତେବେଳ ଆନେo ବି େଭାର ।।
ସD }ତି େସତ ଝ+ାଳି ଆ ବରଗଛ
ଝାଉଁ ବଣ ଶୀତଳ ପବନ
େକେତେବେଳ ମହମହ ଫୁଲବନ
େକେତେବେଳ ରୁd ବାସହୀନ ।।
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ସD }ତି େସତ ନଈପଠା କାଶତxି
ଜହୀଫୁଲ କୁ ଆଁର ପୁେନଇଁ
େକେତେବେଳ ଥୁରୁଥୁରୁ ଶୀତରାତି
େକେତେବେଳ ନି ଆଁ ର ଉେହDଇ ।।
ସD }ତି େସତ ମଧୁ ବସj ର ଚି ଠି
ମନ ଦି ଆ ନି ଆ େଚାରା ପୀତି
େକେତେବେଳ େଗାଲାପେର ମହମହ
େକେତେବେଳ କକି ତ ରାତି ।।
ସD }ତି େସତ ଆଦ େଯୗବନର ରଂଗ
ଶାଳବଣ ସି ª ମଧୁକୁଂଜ
େକେତେବେଳ େପମର ସଂଗୀତ ଧାର
େକେତେବେଳ अଶର ନି କୁଂଜ ।।
ସD }ତି େସତ ଟିକି ଟିକି ପଜାପତି
ମଧୁ ଝରା ମଧୁର ସପନ

େକେତେବେଳ ହାତ ପାହାjାେର ପଦD
େକେତେବେଳ ଜଜରିତ ପାଣ ।।
ସD }ତି େସତ ପୁଣ ସାdୀ अତୀତ ର
ବି ଶାସ ର ]ୁତି ସୋହନ

େକେତେବେଳ ଉ  ମୁଖୀ ଦୀପଶି ଖା
େକେତେବେଳ କରୁଣ oନ ।।
ସD }ତି େସତ ବି େମାହି ତ ପୁ ଗୁଛ
ପ$
ୂ  ତାର ମୁª ରୂପା ଜହ
େକେତେବେଳ କଳକଳ ଝରଣା ତ
େକେତେବେଳ ଦª ତେପାବନ ।।
अଧାପକ ଶରତ କୁ ମାର ଦାସ
ବଡବି ଲ ମହାବି ଦାଳୟ,ବଡବି ଲ
ଜି ଲା-େକoୁ ଝର-୭୫୮୦୩୫
ଦୂ ରଭାଷ-: ୯୪୩୮୨୪୩୧୪୯
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ନୟନ ରାଣୀ
ନି ଶାେର ପର
ୂ ି ଛି
ନୟନ ତୁ ମର

େସୗମରvନ ପାଲ

ନି ଶାେର ସୂରୁଜ ଦି େଶ ,
ନି ଦାଘ କାଳର
ନି ଶାମୁଖ େବେଳ
ନଭସ¥ାନ ପରି ଭାେସ ।
ନି ୟିକା ସମd
ନୃ ତ େଯ ତୁ ମର

ନି ମଗା ଚରି ତ

ନେo ମନ ଉଡି ଯାଏ ,

େନଇ ସପdେର

ନଭ ଛୁଇଁଆସି

ନି ]ାର ସଭି +ୁ ନି େଜ ,

ନoନ ପରାଣ

ନି ଶାକର ହୃେଦ

ନି ¬ର ଶରଣ ଯାଏ ।

ନାସି ରଖିअଛି
ନଳି ନୀ କାସାେର ବି େଜ ।

ବଡ଼େସାଲ, ଝାରେପାଖରିଆ
ମୟୁରଭv ଜି ଲା, ୭୫୭୦୮୬, ଓଡ଼ି ଶା
ଭାମଭାଷ : ୯୯୩୭୮୮୯୮୩୩
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ମଲ ୀର ଗଜରା
ମହ ମହ ଆଜି ଭାସି ଆେସ ବାସ
ତୁ ମରି କବରୀ େଦଶରୁ,

ଜଗନ ାଥ ତେରଇ

ରାଜରାଣୀ ପରି ଦି ଶ ଆଜି ତୁ େମ
ଗଜରା ଲଗା େସ େବଶରୁ।
ବାସନାେର ତୁ ମ କି ଯାଦୁ ରହି ଛି

କଳା େମେଘ େଯେହ ଧଳାର ବାଦଲ

ପାେରନା େକେବ ମଁୁ କଳି ,

େବେଳ େବେଳ ଉ+ି ମାେର,

େସ ବାସ ର ରସ ପାଇବା ପାଇଁକି

କଳା ବାେଳ ତୁ ମ ଫୁେଲଇ ମଲ ୀକା

ଦୂ ରୁ ଉଡି ଆେସ अଳି ।

ସଭି+ର ମନ ହେର।

େକାମଳ େଖାସାେର େକାମଳ ଗଜରା

ମଲ ୀ ଫୁଲ ଆଜି ଗରେବ କହଇ

କମଳ ପରି କା ଦି େଶ,

ସାଥକ େହାଇଲା ଜୀବନ,

େଦଖି ତୁ ମ େଗାଭା ସକାଳ ସୂରୁଜ

ସୁoରୀ େଗାଭାେର ଜାଗା ପାଇ ମୁହW

ମୁରୁକି ମୁରୁକି ହେସ।

ପ$
ୂ  େହଲା େମାର ସପନ ।
କାନେର େଗାପେନ ମଲ ୀର ଗଜରା
କହୁଛି ଶୁଣ େଗା ପି େୟ,
ଏତି କି କରୁଣା କରିବ େଯମି ତି
େମା ଜାଗା େକହି ନ ନି ଏ।
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ଏପରି ସରସ ନରମ ତନୁ ର
ପରଶ ପାଇନି େକେବ,
ଏହି ପରି ମୁହW ଲାଖି ରହି ଥିବି
ମଉଳି ବି ନାହW େତେବ।
ତୁ ମ ସାନି ଧେର ମରୁର ପଥେର
ଝରଣା ବି ବହି ଯିବ,
ଶୁଖିଲା ଡାଳେର ପତର କअଁଳି
ଫୁଲ ଫୁଟି ବାସି ଯି ବ।
ମଁୁ ତ େଗାଟିଏ ସାମାନ ଗଜରା
େମାହର ବା େକେତ ଭାଉ,
ତୁ ମରି ପରେଶ ଗଭାେର ତୁ ମର
ାନ େମାର ରହି ଥାଉ।
ଜଗନ ାଥ ତେରଇ (ଶି dକ)
ବହଳଦା ଉ ବି ଦାଳୟ, ମୟର
ୂ ଭv
ଇେମଲ୍-jagannathtarei88@gmail.com
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ଆଜିର ସପ ନାରୀ
ସମାଜର ଆଶାର ଆେଲାକଟିଏ
ମଁୁ ଆଜି ର ସ¥ପ ନାରୀ,


େକ. ନି ମଳ

अeକାର େମାେତ ଭୟ କାହW ଲାେଗ
ଚି jାେର ରୁେହ ମଁୁ ଝୁ ରି ।

ଆଜି ର ସମାେଜ ଭାଚାର ମାେନ
ଖରାପ ତା+ର ଲd,
ସ¥ାଧୀନ ରାଜେର अସ ାଧୀନ ଆେମ
େହାଇଯାଉ ବଟ ବୃ d ।

ଚି jା ଆଜି ଆମ ବାପ ମାଆ +ର
େକମି ତି ବଢ଼ି ବୁ ଆେମ,
ସ ପ େଦଖି ବାକୁ ଭୟତ ଲାଗୁଛି
ଚି jାକର ଜନ ତୁ େମ ।

ନାୟ ମାଗିବାକୁ ଚାେହଁ େଯେବ
ପଛଘୁା ସମ]+,
ପଡ଼ି ଶାେର ଏଠି ଶତତ ବଢ଼jି
େମେନାହW ତା+ େଭାକ ।

ବଦଳି ଯାअ ବହୁରୂପୀ ଶତଗଣ
ରହି अଛି କି ଛି dଣ,
ନି ଜର ଭଉଣୀ ଆଜି ତ ବଢୁ ଛି
ମୁxେର ପଡ଼ି ବ ବାଣ ।

ଭଦକ, ବାସୁେଦବପୁର (ଜଗନ ାଥି )
େମାବାଇଲ:-୯୫୬୬୧୧୩୬୦୭
ଇେମଲ୍ : nirmaln270@gmail.com
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ଜମା ଭୁଲିଯିବ ନାହW
େଲାଢା ନାହW େମାେତ ସୁବ$ର ପଥ
େଲାଢାଖାଲି େମାର ଲdଳ।

ଭାଗି ରଥୀ ଯାନୀ

ସମ]+ୁ ଶାjି େଦବା ପାଇଁ ।।
ଗିରି କoର ବି ଲ ପାjର ଲ£ି
କୁ ଳୁ କୁ ଳୁ ନାେଦ अ+ାବ+ା ପେଥ
କରୁଥାଏ ଗତି ।

େକେତ େଯ ହଂସ ହଂସୀରାଳୀ
େମାରି କୂଳେର
େଖଳୁ ଥାjି ନି ତି େଦାଳି ।

ଜୀବି କା ନି ବା ହ ପାଇଁ,
େଯେତସବୁ ଗଁା ଓ ସହରବାସୀ
ତା+ରି ଜୀବେନ
େମାେତ ହW ତ େଲାଢୁ ଥାjି ।।

େକହି ଯଦି େକେବ ଯି େବ
େଯଉଁ େଦଶ ଓ ସହରକୁ ,
େମା ିତି ବି ଷେୟ ନି େୟ ଜାଣିେବ।
ମଁୁ ଏକ ଏମି ତିକା ବ]ୁଟିଏ।।
ପେତାକ ସହର ଓ ନଗରକୁ
ଶ କରି ଯାଉଥାଏ।।

ନାହW େମାର େଭଦ ଭାବ,ଉନୀ
ନାହW ପୁଣି ଗବ।
ମଁୁ ଥାଏ ଯହW େଦେଶ
ସଭି+ ମନକୁ ହରେଷ।।
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ଆନେo ତ ବିअଛ
େହ {ାନୀ ମାନବ !!
େମାରି ଯତନ ଟିେକ ଟିେକ େନଉଥିବ
ଜମା ଭୂ ଲି ଯି ବନାହW।
େମାରି ରେଶ ନୂ ତନ ଜୀବନ ପାଇ।।

କାହW େକଉଁକାଳରୁ ରହି ଥିଲି,
ବ\ମାନ େମାର अବିତି
ସଭିଏଁ ଜାଣjି ।
ଆଉ ରହି ଥିବି ମଧ
ସମ] ଜୀବ ଓ ନି ଜୀ ବ+ୁ
ଏ ବି ଶାଳ ଜଗତରୁ ଉାର କରି ।।
ଗାମ/ଡା.ଘ.- ଦଳପଡା,ଭାୟା-ଖଜୁ ରୀପଡା,
ଜି ଲା-କeମାଳ,ଓଡି ଶା,ଭାରତ ।
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ଛାଡ଼ଖାଇ
ମାସସାରା ଟିେକ ଆଶ¥]େର ଥିଲୁ
ଡାକୁ ଥିଲୁ ତାହି ତାହି ,

ମେନାରvନ ମୁଦୁଲି

ବାରମାସ ସାରା ପଭୁ କେଲନି କା\wକ
ବିଥାେj ଆମ ଭାଇ।
ମାସସାରା ଯାହା ଛାଡି ଥିେଲ ନର
ସବୁ ଯି େବ ଆଜି ଖାଇ,
ଦାjକୁ ପେଜଇ ରଖି ଛjି ସବୁ
ଆଜି ପରା ଛାଡ଼ଖାଇ।

ଜମି ଲ୍ ପଠାଣ ଛୁରୀଧାର କରି
ରଖି ଛି ଆମରି ପାଇଁ,
େନହୁରା ଜୁ ହାର େକେତ ବି କରି େଲ
ସି ଏ ତ ଶୁଣିବ ନାହW।

ହି oୁ େହାଇ ପୁଣି ବାହDଣ କୁ ଳର
ଯାଆjି ଆମକୁ ଖାଇ,
ପଶୁପdୀ ଆମ ପାଟି େଖାଲୁ ନାହW
କାହାକୁ କହି ବୁ ଯାଇ।

ଜୟଗୁରୁ ଭାଇ ମି ନତୀ କରୁଛୁ
ବୁ ଝାअ େଲାକ+ୁ ଯାଇ,
କା\wକର ପଣ
ୂ  ବି ସଜନ ଦି ନ
ନୁ େହଁ ଏଇ ଛାଡ଼ଖାଇ।
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ଯମରାଜ+ ସେ| ସାdାତକାର
ଆମ ଚାେନଲର ଜେଣ

ନି ଉଜ୍ ରି େପାଟର

ନୂ ତନକୁ ମାର େବେହରା

ଯମ+ ସେ| କରି ଦି େନ
େସୗଜନମୂଳକ ସାdାତ୍
ପଚାରି େଲ… ଧମରାଜ, ଆମ ମ\ମxଳେର
ପତି ଦିନ ଏେତ େଲାକ ମରୁଛjି
କାହWକି अକସD ାତ୍?
 + ଆେଡ ଚାହWେଦଇ ଥେର
ଯମରାଜ ରି େପାଟର
ମୃଦୁ ହସି କହି େଲ ଗୁରୁ ଗmୀରେର,
‘ଶୁଣ େତେବ ସଧି େର,
କହୁଛି ମଁୁ ସତେର,
ପତି ଦିନ ମରୁଛjି େଯେତ େଲାକ
ତା+ର ଆୟୁଷ େହାଇ ନଥାଏ େଶଷ,
ନି େଜ ନି େଜ କରି େଦାଷ
ମରୁଛjି ଶେହରୁ अେନଶତ ମଣିଷ
ଏହି େମାର अବେଶାଷ।
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କି ଛି ତ अଛjି ଏମି ତି ରାdସ

ଆଉ କି ଛି ମରୁଛjି ଖାଇଖାଇ ନି ଶା

ସରଳ ନି ରୀହ+ୁ ମାରୁଛjି

अବା ମରୁଛjି େଭାଗୀ ଦୁ pଶା।

ଯଦି ଓ େସମାେନ ନି େpାଷ,

ଏମି ତି ତ ମରି ବାର अଛି अେନକ କାରଣ,

ଆଉ କି ଛି ଦାୟି ତହୀନ ନି ଶାସn

ଏସବୁ କରି ବାକୁ ନି ୟଣ

ଗାଡ଼ି ଚାଳକ,

ଆେଗ େହଉ ନି ଶା ନି ବାରଣ।

ଦୁ ଘଟଣା ଘଟାଇ ମାରୁଛjି େଲାକ।

ତୁ ମ ମ\େର ତ କାମ କମ୍

େକେତକ

େବହୁସି ଆର

अସାବଧାନତା େବଶି ଖାଲି ଚାଲି ଛି ଭାଷଣ।

ବଶତଃ

अଯଥା ଯମ େବାଲି େମାେତ

 ଃ,
େହଉଛjି ସ ଗତ

ସଭିଏଁ େଦଉଛjି େଦାଷ,

ପୁଣି କି ଛି ମରୁଛjି େରାଗେର

ନି େଜ ନି ଜକୁ ନ ସୁଧାରି େଲ

କି ଛି େଭାଗେର,

ଯୁେଗଯୁେଗ ଚାଲି ଥିବ अପମୃତୁ

କି ଏ ମେର େଲାଭେର କି ଏ େdାଭେର

େହବନାହW ତାହା ହାସ

କି ଏ ମାେର ମେର ହି ଂସାେର

 + ନି ଦଗଲା ଭା|ି,
ରି େପାଟର

କି ଏ ମାେର ଈଷାେର

ଚଟାପଟ ଉଠି ପଡ଼ି ନି ଉଜ୍

କି ଏ ମେର େଭାକେର

େରଡ଼ି କରି ବାକୁ ଗେଲ

କି ଏ ମେର ପୁଣି ପାପେର।

କାେମରା अନର ଭ|ି।

େକାହି ,ମୟରଭv,
ୂ
ଦୂ ରଭାଷା:-୯୯୩୮୫୫୭୮୬୧
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ଏ?
?
ଏମିତି େକମିତି ହୁଏ
ସମୟର अଜଣା ରା]ାେର ବାଟ ଚାଲୁ ଚାଲୁ
ହଠାତ୍ ଶ କେର ହୃଦୟକୁ ବସjର ଦଲକାଏ ମଳୟ ପବନ...

ଦୀପକ କୁ ମାର ଦାସ

େରାମାଂଚି ତ ହୁଏ ମନ
अହରହ େଖାଜି ବାକୁ ଖାଲି ଇfା ହୁଏ,
ସ ପେର େଦଖିଥିବା େସହି ସୁସ¬ି ତ ନାୟି କାକୁ .....
େକଜାଣି କାହWକି ଏେବ अେନକ अସଜଡା ରା]ା ବି ନି ଜର ଲାେଗ
ଇfା ହୁଏ ସମୁଦ ଲଂଘି ବାକୁ
ପୁଣି ହଜି ଯିବାକୁ ଦୂ ର ଦି ଗ୍ ବଳୟର େକଉଁ ଏକ ନୁ ତନ ଇଲାକାକୁ
େଯଉଁଠି ପି ତି ର ବାସ ାେର ସମେ] ହଜି ଥିେବ ......
େହେଲ अମାନି ଆ ମନଟା ଆଜି ବି अବୁ ଝା େହାଇ ବାରାର ମେତ ପଶକେର
ପି ତି ସ"କର କି ଛି अଛି xା अ+କୁ େନଇ
େଯଉଁଠି ପରିଚୟ ତି ଆରି କେର ଚି ମୁଟାଏ ସି oୂର
ସବୁ अବା]ବ ହୁଏ ବା]ବ
ଏବଂ ଆରm ହୁଏ ଜୀବନ ପୁ]ିକାର ଆଉ ଏକ ନୁ ତନ अଧାୟ ।
ଛତ ପୁର, ଗଂଜାମ
ଭାମଭାଷ- ୯୭୭୬୩୬୭୦୭୮
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ତୁେମ େମାର ଏକ अଭୁ ଲାସD}ତି
ପଚାରି ବ ଯଦି ପି ୟା େମାର ଆଜି
ଭଲପାअ ତୁ େମ କାହାକୁ ?
ନି େ କହି େଦବି ଭଲ ମଁୁ ପାଏନି
ତୁ ମ ଛଡା ଆଉ କାହାକୁ ।
ତୁ େମ େମାର ସଂଜ ତୁ େମ େମା ସକାଳ
ତୁ େମ େମାର ଦି ବା ନି ଶି ।
ତୁ ମ ବି ନା କି ବା ବି ମଁୁ ପାରି ବି
କୁ ହ ଥେର ପାେଶ ବସି ।
ତୁ େମ େମା ନି ଃଶାସ ତୁ େମ େମା ପଶାସ
ତୁ େମ େମାର अନ ଜଳ ।
େକମି ତି କହି ବି ବୁ ଝାଇ ତୁ ମକୁ
ତୁ ମକୁ ମଁୁ ପାଏ ଭଲ ।
ତୁ େମ େମାର ଜହ ତୁ େମ େମାର କଇଁ
ତୁ େମ େମା ବରଷା ରାଣୀ ।
ତୁ ମ ବି ନା େମାର ସବୁ କି ଛି अଧା
अଧା ପୁଣି େମା କାହାଣୀ ।

ଡରୁ ଧର ବାଗ

ସାତ ର| ତୁ େମ େମା ଜୀବନର
ଜୀବନ ପଦୀପ େମାର ।
ପାରି ଜାତ ପୁ ତୁ େମ ହW ତ େମାର
ତୁ େମ ପୁଣି ସ ଗ  ପୁର ।
ତୁ େମ ଥିେଲ େମାର ଊଣା ନାହW କି ଛି
ତୁ େମ େମାର କାମେଧନୁ ।
ତୁ େମ େଯ େମାହର अଭୁ ଲା ସD }ତି େଟ
େକମି ତି ଭୁ ଲି ବି ମନୁ ।
ସ"କ ତୁ ମର େମା ସାେଥ ତୁ ମ
अଛି ଯୁଗ ଯୁଗ ଧରି ।
ପି ୟା ତୁ େମ େମାର ମଁୁ ତୁ ମ ପି ୟ
ସେତ ରାଧା କୃ ³ ପରି ।
ଚପି ଆ, େଗାଲାମୁxା, କଳାହାxି
େଫାନ ନର - ୯୧୭୮୨୨୫୭୬୪
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अଧୁରା ଜୀବନ
ଏ ଜୀବନଟା ତ େସ
ସମୂଦକୂଳ ବାଲି ଘର ପରି ,
अଜସ ଦୁ ଃଖର ଲହରୀ ଆଣି
ଚାଲି ଯାଏ କୁ ଆେଡ େକଜାଣି
େମା େମା ସ ପ େଦଖି
କେ ଗଢି ଥିବା େସ ଘରକୁ
େକେଣ अଜାଡ଼ି େଦଇ । [୧]
ନୂ ଆ ବି ବାହି ତ ବୀର େସୖ ନିକ
ସହି ଦ୍ େହଇଛି େଦଶ ପାଇଁ
ମହମ ଜାଳି ଆଉ କି ଛି ଟ+ାେର
େସ ପୁରୁଣା ସD }ତି
କଣ େଫରି ଆସି ବ ?
େସ ମି ଛ ସାହାନୁ ଭୂ ତି େର
ୀ ହୃଦୟ େର ହୁ ହୁ ଜଳୁ ଥିବା
ଦୁ ଃଖ ର ନି ଆଁ କଣ ଳି ଭି ପାରିବ । [୨]
ବୁ ଢା ବାପ ଏକୁ ଟିଆ ବସି
ପୁअ କଥା ଭାବି ଭାବି ମଗ,

ସ ାବି ତ କୁ ମାର ପାତ

ବୁ ଢା ର अଶେର ଦି ଶୁଥାଏ
अjର ଭିତର େସ ଯଣା
ନାତି ନାତୁ ଣୀ ସହ ହସି େଖଳି
ସମୟ ବି ତାଇବା ର େସ ସପ
ଏକା ଥେର ସବୁ ଛି ନବି ଛିନ । [୩]
ଏମି ତି େକେତେଯ କଳବଳ
अଧା अଧୁରା ଜୀବନ ସହ
अeାର ଜୀବନେର
ଦୁ ଃଖଭରା ଲନ୍ଠନ ଜେଳଇ
ଏକାj ବିଚjି କେ«ଇ ପରି
େସହି अଭୁ ଲା ସD }ତିକୁ ସାଥୀ କରି । [୪]

ଧମଗଡ଼, କଲାହାxି
ନଂ-୮୪୫୬୮୦୩୫୯୦
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େମ...
...
ଜୀବନସାଥୀ ତୁେମ
अଚି ଼ହା ମଣିଷଟିଏ ସାମାେର
ଓଠେର କି l କି ଛି େଗାେଟ ପାଇଗଲା ଭଳି ହସ

ଶୁଭଲdDୀ ଦାସ

अଜଣା अସଜଡା अ+କଷା ଭି ତେର
େସ ସ"କର ଆରm ଥିଲା
ଆଜି େସ ସ"କ ଖାଲି ତୃ ି ନୁ େହଁ
अେନକ अଲି ଭା ସD }ତି ବି ସାଉଁଟିଛି
अ+ାବ+ା ନଈଟିଏ ମଁୁ
ସାଗର ସଂଗମ ତୁ େମ
ପ$
ୂ w ମାର ଚo େହେଲ ମଁୁ
ଆନମନା େହାଇ େଖାଜୁ ଥି ବା ଚେକାର ତୁ େମ
େମା ଜୀବନ ଦି ଗ୍ ବଳୟେର
ରnି ମ ଆଭାର ପକାଶ ତୁ େମ
ନି ରବି ଯାଇଥିବା କ°ର
ସାତସୁର ଝ+ାର ତୁ େମ
େମା ନାରୀତ¥େର ପ$
ୂ  ତାର ପତୀକ ତୁ େମ
ହୃଦୟେର अେନକ अସମାହି ତ ପଶର େଢଉ

େସ ସବୁ ପଶର ସରଳ ସାବଲୀଳ ଉ\ର ତୁ େମ
େମାର କି ଛି ହଜି ଯାଇଥି ବା ସ¥ପର େସୗଦାଗର
ତୁ େମ
ଜଣା କି अଜଣା େକବଳ ଶେର ସୀମିତ
ଆମର ସ"କ ଏସବୁ ର अେନକ ଉ¥େର
ଉଦି ତ ସୂଯ ର କି ରଣ ପରି ଶାj ଓ ିର
େଯେତ ବି ଝଡ ଆସୁ େହବ ନାହW େକେବ अ]ମି ତ
ମଁୁ ତୁ ମର अା|ିନୀ .......
ସାତଜନD ନୁ େହଁ ଜନD ଜନDାjର ପାଇଁ
େମାର ଜୀବନସାଥୀ ତୁ େମ,
ଜୀବନସାଥୀ ତୁ େମ !!!!!!!
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ମାଆ
େଦଶଫୁଲ କଳି

ଗଲ କି ଝାଉଁଳି

େଦଖ ମାଆ ତୁ ମ ଡାେକ
ତୁ ମ ମୁଖୁ ହସ

େଦଖି ବା େମା' ଆଶ

ଲେd ସପନ େମା' ବୁ େକ ।।୧

ସି ଂହ ଛୁଆ ତୁ େମ ଏ ଭାରତ ଭୂ େମ
ବି ପ¢ବ ଆଣି ବ ଦି େନ
ମାଆ ର ମନକୁ

ସୁେଖ ଭରି େଦବ

ଶାjି ଲଭି ବି ମଁୁ ମେନ ।।୨

ଚାଚା େନେହରୁ+ ଜନମ ଦି ନେର
େନବ ଟି ବଜ ଶପଥ
ସବୁ ଜ ବି ପ¢େବ

ହସି ବ ଦୁ ନି ଆ

ପର
ୂ ି ବ େମା' ମେନାରଥ ।।୩

େସଠୀ କା\wକ ଚo

ମାଆ ତୁ ମ େବାଲି କହୁଚି େର ପି େଲ
ମାନି ବ େମାହରି କଥା
କୃ ଷକ ହସି େଲ

ହସି ବ ଜଗତ

ଘୁିବ ଦୁ ଃଖୀ ର ବଥା ।।୪

अନାହାେର ଥାଇ େକେତ ତୁ ମ ଭାଇ
ମoବୁ ି ଆପଣଇ
େଭାକି ଲା େପଟେର

କି ଛି ଦି େଶ ନାହW

େପଟ କେର କଇଁ କଇଁ ।।୫

ଭଉଣୀ+ୁ ତୁ ମ ସଂ9ାରୀ କରି ବ
ସଂ9ୃତି ମନ ବସେନ
अରାତ େମଳା ଏକା ପାକବୁଲା
ନ ଆଣିବ େକେବ ମେନ ।।୬
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ଗୁରୁଜେନ ଥାଇ ସଭାେଳ ଯି ବ
ସୁରdା ନି ଜର େହବ
अଜଣା ବି ପଦ ମାଡ଼ି ଆସୁଥିେଲ
ପଲେକ ଦୂ େରଇ ଯି ବ ।।୭

ତୁ େମ ଭାଇ, ଭଗୀ

ଯଦି ଠି କ୍ େହବ

ପର ପୀଢି ଚି jା ଯି ବ
କୁ ସୁମ କଳି +

ହସ ଓ ଖୁସି େର

ଭାରତ ସୁନା େହାଇବ ।।୮

େଯାଗ କସରେତ ବଳଶାଳୀ େହେଲ
ନି େରାଗ ରହି ବ ଧନ
ପରାକମୀ େହାଇ ଶତ ସଂହାରି ବ
େଦଶ ର ରଖି ବ ମାନ ।।୯

କୃ ଷକ ସୃଜାଏ

ବଳି , ସଇନ

ଖାଦ ରୁ {ାନ ବି {ାନ
କୃ ଷି ଉନ ତି କୁ

ନ ଭାବjି ଏଠି

େତଣୁ ଦୁ ଃଖୀ େମାର ମନ ।।୧୦

େମା କଥାକୁ ଟିେକ କହି ବ ବାବୁ େର
ସଭାଳ ତୁ େମ ଯାଇ
अକୁ ହା କଥା କୁ

अବଶ ପାଣ େମା'

ଥକି ପଡି अଛି ମୁହW ।। ୧୧

-େସଠୀ କା\w କ ଚo,
ଚଉମୁଖ, ବାେଲଶର, ଓଡ଼ି ଶା
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େମା ଗଁା
ସବୁ ଠୁ ପି ୟ ଗଁାଆ ଟି େମାର
ମଧୁଠୁ ମି ଠା ନଁାଟି ତାର
ତାହାରି େକାେଳ ଜନମ ଆମ
ରଖି ବା ଆେମ ତାହାରି ମାନ.....!!

ସ¥f ପବନ ବହୁଛି ଏଠି
ବି ଶୁ ଜଳ ମି ଳଇ ଏଠି
ତାର ରdଣ କରିବା ଆେମ
ବୃ d େରାପଣ କରିବା ସେବ.....!!

ବଣ ପାହାଡ଼ ଝରଣା ନଈ
ବୃ d ଦି अଇ ଶୀତଳ ଛାଇ
ସବୁ ଜ େdତ େକେଡ ସୁoର
ଗାଉଛି ଗୀତ ନଦୀର ଧାର.....!!

अରୁ ଣ କୁ ମାର ମହାjି

ବଡ଼+ୁ ଏଠି ମି େଳ ସାନ
ସଭିଏ ଏଠି ଆମ ନି ଜର
ମି ଶିକି କାମ କରି ବା ଏଠି
ଏକତା अେଟ ଆମରି ଶnି....!!

ହସୁଛି େdେତ ପାଚି ଲା ଧାନ
ବଳଦ ଟାେଣ ଶଗଡ଼ ଯାନ
ଧାନ ପଖାେଳ ସାଧବ େବାହୂ
ଆଃ କି ସୁoର େକାଇଲି କୁ ହୁ....!!

ସମୟ େସାତ ଯାଉଛି ବି ତି
dୀଣ େହଉଛି ଭାତୃ ତ¥ ପୀତି
ଗଁାଆ ଟି ପାଈଁ ଗବ ଆମର
ରଖି ବା ମି ଶି ତାହାରି ମାନ.....!!
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ପଲ ୀ ସୁoର େଦଶ ସୁoର
ବାରତା ବଳ ନo କି େଶାର
ସବୁ ଠୁ ପି ୟ ଗାଆଁ ଟି େମାର
ନାଆଁ ଟି ତାର ଇଷାଣପୁର.....!!

अରୁଣ କୁ ମାର ମହାjି
ଇଷାଣପୁର, ଯାଜପୁର
ଦୂ ରଭାଷ:-୭୭୧୫୦୮୧୩୦୮
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ମରୀଚିକା
ଧ ୂ ଧ ୂ ଖରା େବେଳ
ଶନ
ୂ ଶାନ ନୀଶ

अଜୟ କୁ ମାର େବେହରା

େସଇ ନି କାଂନ ରା]ାେର
ଚାଲି ଯାଉଥିଲା େଯେବ ସି ଏ
ମନ ସି ହରି ତ େହଲା
ତାର େସଇ ପଥମ େଦଖାେର.........(୧)

ନବ େଯୗବନ ତାର
ଝଟକୁ ଥିଲା
ହୀରକର ସମ
अେ| अେ| ଭରି ଥିଲା
ଚଳ ଚଳତା
ମେନ ଥିଲା କି ଛି
अକୁ ହା କଥା

ପାେଖ ଆସି େଯେବ
ପଚାେର ଥେର
ଲାେଜଇ ବାଳା େସ
କେହ ଧୀେର ଧୀେର....(୨)

ଜୀବନ ଜvାଳ
ଲାେଗ ଭାରି ପବଳ
ଶାjି େର ଟିେକ ବିବାକୁ
ମି େଳନା େବଳ
ବଦଳି ଯାଏ ଏଠି ସବୁ କି ଛି
ଇଏ ପରା ସମୟର େଖଳ..(୩)
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େପମ େବାଲି ଯାହାକୁ
ଆଦରି ଥିଲି
ଯାହାର ପଜ
ୂ ାରୁଣୀ ସାଜି
ନି ତି େସବୁ ଥିଲି
ଆଜି ସି ଏ େସୖ ତାନ
ବୁ େଝ ନାହW ମାନ....(୪)

ମନ େବାଲି ତାର
କି ଛି ନାହW
ମି ଠା ମି ଠା କଥା କହି
େନଇଥିଲା େସ
େମାର ମନ େଚାେରଇ....(୫)

ତା ମି ଠା ମି ଠା କଥାେର
ପାଗଳି େଟ ଥିଲି ମୁହW
ଭଲ ମo କି ଛି
ବୁ ଝି ଲି ନାହW
େଦହ ,ମନ ସବୁ କି ଛି ସମପw େଦଇ
ଆଜି ସମାଜେର ବୁ େଲ
ମରୀଚି କା େହାଇ
ମି ଥା ପରି ଚୟ
ସାଥିେର େନଇ
େପମ ଟିେକ ପାଇବା ପାଇଁ.(୬)

ମରୁଭୂ ମିର ଶୁÊ
ବାଲି କଣାଟିଏ ମୁହW
ବି ଶାଳତା ମେଧ
ସୁdDତା ର ାନ
େଖାଜି େଲ ମି ଳିବ କାହW....(୭)
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ବହି ଯିବି ସମୀେର
ବାଲି ଝଡ଼ େହାଇ
ମି ଶିଯିବି େକାଉଠି
ବାଲୁ କା ]ୁପ େହାଇ
େମା ପରି ଚୟ ହଜି ଯି ବ
ବଣ ମଲ ୀ ସମ
ମରୁଭୂ ମିେର ମରୀଚି କା େହାଇ
େଖାଜି େଲ େକହି ପାଇେବ ନାହW....(୮)

अଜୟ କୁ ମାର େବେହରା
େମାରଡ଼ା, ମୟର
ୂ ଭv
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େମା େକାଳକୁ ତୁ ଆସନା
େମା େକାଳକୁ ତୁ ହି ଆସନା େଲା ମା
େମା େକାଳକୁ ତୁ ହି ଆସନା ...!

ବoି ତା କର

େପମ ପଣତେର େଘାଡାଇ ପାରି ବି
େସ ଭରସା ଆଉ ପାଏନା 
େତା ିତି ର ଗe ବାଜି ବା ମାତେକ, ଚମକି ଯିବ ସଂସାର
େତା ମରଣଜjା ସାଜି ବ ଗଭେମା, ନାଚାର ମଁୁ ନି ବwକାର

େକମି ତି େଦଖି ବି କହ ଧନ େମାର ମା’ ପରାଟି ମଁୁ େତାହର
ଜନମ ପବ
ୂ ର
 ୁ ମୃତୁର ଶେର, ନି ଜୀ ବ ଶରୀର େତାର

େମା ଗଭକୁ ତୁ ହି ଆସନାେଲା ମା
େମା ଗଭକୁ ତୁ ହି ଆସନା..!
େପମ ପଣତେର େଘାଡାଇ ପାରି ବି
େସ ଭରସା ଆଉ ପାଏନା ....!
କୁ ନି ପାେଦ େତାର କଷଣର କା, ଫୁଟୁ ଥିବ ବାରଂବାର
 କଟାେd, ତୀÃ ତୀରାଘାେତ, କାoୁ ଥିବ ଆତDାେତାର
ନି ମମ
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େକମି ତି ସହି ବି କହ ଧନ େମାର, ମା ପରାଟି ମଁୁ େତାହର
େଲାଲୂ ପ ଦୃ ିର ପାପି , ପହାେର, ରnସି n ତନୂ େତାର

େମା ଗଭକୁ ତୁ ହି ଆସନାେଲା ମା
େମା ଗଭକୁ ତୁ ହି ଆସନା
େପମ ପଣତେର େଘାେଡଇ ପାରି ବି
େସ ଭରସା ଆଉ ପାଏନା....!!

ବoିତା କର, ଶି dୟତୀ
ନୂ ଆବeସାହି ନବରଂଗପୁର
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ଇfା
ଆଜି ବି ମେନପେଡ ପି ଲାଦି ନ କଥା
ଖିଲିଖିଲି ହସୁଥିବା େଶଫାଳୀ ଲତା,
ପି eିବାକୁ ଇfା ହୁଏ ସରୁ ଧାେର ପାଉଁଜି,

अପwତା ରଣା

ଝୁମି ବାକୁ ଇfା ହୁଏ ଶି ଶୁ ଟିଏ ସାଜି ।

ଇfା ହୁଏ ଧରି ବାକୁ େକେତ ପଜାପତି ,
ହସି ହସି ଗଡି ବାକୁ ମନହୁଏ ନି ତି ।
ଇfା ହୁଏ ଋଷି ବାକୁ ବାପା ପାେଶ ଯାଇ,
କଇଁ କଇଁ କାoିବାକୁ ଲୁ ହ ବନା େନଇ ।

ରାତି େହେଲ ଜହ େଦଖା ତାରା ଗଣାଗଣି
ହଜି ଗଲା ମାମଁୁ ମାଇଁ, ଆମ ଟୁ ଆଁ କୁ ଆଁ,
ମନ ନି ତି େଖାଜୁ ଥାଏ ମାଆର ପଣତ
େଲାରୀର ଶବଦ ଆଉ େସହ େବାଳା ଭାତ ।

ଇfା ହୁଏ ପାଇବାକୁ େସ େଛାଟ ବୟସ,
ଧଳ
ୂ ି େଖଳି ଗାଇବାକୁ ଖୁସିର ସଂଗୀତ ।

ପଦDପୁର, ରାଜେବାଡାସର, ବରଗଡ଼
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ମଁୁ
ମଁୁ ......
େଯେବ अeକାରମୟ ଆକାଶେର

ପ+ଜ ମହନ

ଆସଇ ଆେଲାକର କି ରଣ ।
ଚାରିଦି େଗ ବି fୁରି ତ େହାଇ
ଆେଲାକି ତ ହୁଏ ତାର କି ରଣ ।
େକେତ େଯ ଦୁ ଃଖ ଯାତନାକୁ
ଦୂ େରଇ େଦଇ ଦୀପାବଳୀେର
ଆଣିଥାଏ ସଭି +ର ମନେର
ନୂ ତନ ଭାବନା ।
ମନେର ଆେସ,
ନୂ ତନତାର ପରି କsନା ।
ସଭି + ମନେର ସୃିେହଉ
ଶାjି -େମୖ ତୀ-େପମ-ସଦଭାବନା ।
ସଭି +ର ମ|ଳ କାମନା
କରୁଛି ମଁୁ ରଶିD !
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କଣ େଲଖିବି
କବି ତା ତ େଲଖିବାକୁ ଚାେହଁ
େହେଲ ଶ ପାଉନାହW,

ସୁଶାj କୁ ମାର ଧଳ

ବି ନାଶେର କାବପୁ
କାବ ଲାେଗନାହW

ଶ ତ ଦରକାର
ଭାବୁ ଛି େକଉଁଠି ଆଣିବି
ଆଣିବି କି େସଇ,
ଧଳ
ୂ ି ଧସ
ୂ ର େମାର ଜନDମାଟିରୁ
ନୀଳବ$ େସ ଆକାଶରୁ

अବା ଆଣିବି କି
କୃ ଷକର ସବୁ ଜି ଆ େdତରୁ
ଗଁା ମୁେx ଥିବା
େପାଖରୀ ତୁ ଠରୁ
ଭାବୁ ଛି କି ଛି ଆଣିବି
େଭାକେର କାoୁ ଥିବା
େସଇ ନି ରୀହ ଛୁଆଠାରୁ
ମାତୃ ହରା େସଇ ଶି ଶୁଠାରୁ
କି ଛି ଆଣିବି
େସଇ ଋଣଗ] କୃ ଷକଠାରୁ
ଆଶାକୁ ଭରସା କରିଥିବା
ଗରୀବ େଲାକଠାରୁ
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ନି ଶାର େସୗଦାଗରଠାରୁ
अବା େଭଜାଲେର ବଜାରଠୁ
ପାପୀର ପାପ କାଯରୁ
अବା ଧମର େବପାରରୁ
ଖଚମି ଛ ଲାର ଏ ଦୁ ନି ଆେର
ସାଥକ ଶଟିଏ ମି େଳନାହW
େବଢ଼| ନି ରଥକ ଶ
କାବ ବଜାରେର ଚାେଲନାହW

ବାହDଣୀକୂଳ, ଜୟjରା
ଯାଜପୁର, ୭୫୫୦୦୬, ଓଡ଼ି ଶା
ଭାମଭାଷ : ୮୩୩୮୯୩୪୫୨୭
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େପମ
େପମ ନୁ େହଁ ଖାଲି କାମନା ବାସନା ଆକଷଣ ଶରୀରର
େପମେର ଥାଏ ସ¥ଗୀ ୟ ଭାବନା ହୃଦୟର େସ ଇଶର,
େପମ ନୁ େହଁ େଖଳ ଘର େପମ ନୁ େହଁ ପି ଲା େଖଳ ବାଲି ଘର

अମି କା ସ ାଇଁ

େପମ ଦୁ ଇଟି ହୃଦୟ ମନ ଆତDା ମି ଳନର ଗjାଘର ।। [୧]
େପମ ନୁ େହଁ ଖାଲି ବଗିଚା େଗାଲାପ, େତାଳି ଆଣି ଫି|ି େଦବ
େପମ ନୁ େହଁ ଖାଲି େଖଳ ବାଲି ଘର ଗଢ଼ି ତାକୁ ଭା|ି େଦବ
େପମର ବeନ ନୁ େହଁ େକବଳ େପମୀ ଯୁଗଳ+ ଭିତେର
େପମର ଭାବନା କର ଇଶ¥ରୀୟ ପତି ଜୀବ ଜଗତେର ।। [୨]
େପମ ପରି ଭାଷା ସୀମି ତ ନୁ େହଁ େପମି କ େପମି କା ମଧେର
େପମ ବାଖା କରି ବା ନୁ େହଁ ସହଜ େକବଳ ମଣିଷ ଠାେର
େପମ କର ବାପା ମା ଭାଇ ବeୁ ଗଛଲତା ଜୀବ ଜl+ୁ
େପମ କର ସଂସାରର ପେତକ+ୁ ସବୁ ଆତDାର ଇଶର+ୁ ।। [୩]
ପକୃ ତ େପମେର ନ ଥାଏ ଛo, କପଟ, ମାୟା ଓ ଛଳନା
ଶାଶତ େପମ ତ ଆତDାର ମି ଳନ ତାହାର ନାହW ତୁ ଳନା ।। [୪]
ଭୁ ବେନଶ¥ର, ଓଡ଼ି ଶା
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କାଇଁ ପଜ
ୂ ି ବି ଏ ପଥର
କାଇଁ ଯି ବି ଏ ମoିର
କାଇଁ ପଜ
ୂ ି ବି ଏ ପଥର

ସୁଧାଂଶୁେଶଖର ସାହୁ

ପାେଖ अଛjି େମା
ଚଳjି ଠାକୁ ର

ଆଖିର ଲୁ ହକୁ ଓଠେର ଭିେଜଇ
ପୁରା କରjି େସ େମାର
ସବୁ ଆଶାକୁ େନଇ

ନି ଜ ଖୁସିକୁ ନି େଜ ଜାଳି େଦଇ
ଜଳାjି େସ ଦୀପେର,
ଆମ ଜୀବନର
ବତୀକୁ 

କାଇଁ ପଜ
ୂ ି ବି େସ
ବଡ଼ େଦଉଳର
େସ ଖxିଆ ହାତକୁ 

େଦାେରାଡ଼, ଆଠଗଡ଼, କଟକ
ଭାମଭାଷ : ୯୬୬୮୪୯୯୧୬୧
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ଚଳjି ଈଶର
ପର ପର େବାଲି ଯାହାକୁ କହୁଚ
ପର ନୁ େହଁ ଆମ ଘର ଠାକୁ ର

ରାହାସ କୁ ମାର େବେହରା

କଥା କୁ ହା ଆମ ଜନମଦାୟୀ େସ
ଚଳjି ଈଶ¥ର ପରେମଶ¥ର |
ଦାନ ଧମ କେଲ ମି େଳନାହW କି ଛି
ପଥର େଦବତା ମoିେର ସି ନା
ମୁxପି ଟି େଯେତ ଗୁହାରି କରି େଲ
ଲୁ ହେପାଛି ବାକୁ େସ ଆନମନା |
େକେତ କ ସହି ମାଆର ମମତା
କରୁଣା ଆଶି ଷ ପଡୁ ଛି ଝରି
ଲେd ଉପବାେସ ରାତି ଉଜାଗର
କି ଏେହବ କୁ ହ ତାହାକୁ ସରି

|

ନି ଜ ସୁଖ ଭୁ ଲି ଖଟିଖଟି ଯି ଏ
ଦାନା କନା େଦଲା ଜୀବନ ଯାକ
େସଇ ବାପା ଏେବ अେଲାଡ଼ା अସାର
େକମି ତିକା ପୁअ ନାହW ବି େବକ |
ପି ଲାେବେଳ ବାପା କାeେର ବସାଇ
ବୁ ଲି ଛjି େକେତ ଯାନି ଯାତରା
େକେତେଯ େଖଳନା କି ଣିେଦଇଛjି
ହି ସାବ କି ତାର ରଖି ଛ ପରା |
େଦହଖରାପେର େସଇ ବାପାମାଆ
ଜଗି ବସି ଛjି େକେତେଯ ରାତି
ଲୁ ହଢାଳି କାoି େସବାକରି ଛjି
ବଢି ଗେଲ ଟିେକ େଦହର ତାତି |
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ନି ଜ େପଟକାଟି ଖାଇବାକୁ େଦଇ
ପାଠପେଢ଼ଇ େଯ ହାକି ମ କେଲ
େକେତ ଖୁସି ତା+ କହି େଲ ନସେର
ବୟସ ଉ\ାେର ଜରୁରୀ େବେଳ |
ବାହାସାହାେହାଇ ସଂସାର କରିଲ
ଭୁ ଲି ଗଲ େସହି ଦୁ ଃଖୀ ମଣିଷ
ସହରେର ରହି ସହରୀ େହାଇଲ
ବାପାମାଆ କି ବା େହାଇେଲ ବି ଷ |
ଭୁ ଲି ଗଲ ସବୁ अତୀତ କାହାଣୀ
अଭାବୀ ଦି ନର ବି କଳ କଥା
अମଣିଷପେଣ ମହା{ାନୀ ଭାବି
ନଇଁଲାନି େକେବ େସ ପାେଦ ମଥା |

େବଳକାଳ ତା+ ସରି ଲାଣି ଭାଇ
େକଇ ଦି ନର େସ अତି ଥି ଭେଲ
କି ଏେସ ଜାଣିଛି ଝଡି ଯିେବ େକେବ
ପାଚି ଲା ଫଳ େସ ସଂସାର ଡାେଳ |
ନି ଜ ପି ଲାକୁ ତ େକେତ ଯତନେର
ଲାଳନପାଳନ କର େସେନେହ
େସହି ପରି ଦି େନ ତୁ ମ ବାପା ମାଆ
अeେହାଇଥେଲ ପୁତ େମାହେର |
େବଳଥାଉ େସବା କରୁଥାअ ଟିେକ
ଭବି ଷତ ତୁ ମ ମ|ଳ ପାଇଁ
ଉାର ମାଣକ ପପାଆ ନୁ େହଁ
ଏଇ କଥା େକେବ ଭୁ ଲି ବ ନାହW |
ତୁ ମ େସବା େଦଖି ତୁ ମ ପି ଲାମାେନ
ତୁ ମ+ୁ କରି େବ ଲେd ଆଦର
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ନହି େଲ अନଥା ହତାଦରକରି
ଭାବି େବ ତୁ ମକୁ କରିେବ ପର |
ମାଆଟି ଆମର ନି ହାତି ନି ଜର
ଧରଣୀ ରାଣୀ େସ କରୁଣାମୟୀ
ସରଗଠୁ ବଡ଼ େସଇ ପି ତା ଆମ
ଯାହା ପାଇଁ ସୃି ଆେଲାକ ପାଇ |
ଜୀବ ଥିଲା ଯାଏଁ କରୁଥିବା େସବା
େସଇ ଆମ ଲdDୀ ଜଗତରନାଥ
ଦୁ େହଁ ଚାଲି ଗେଲ ହତାଦର କରି

ବାପା ମାଆ ପରି अମୁଲ ସ"ଦ

େହାଇଯି ବା ସେତ େକେଡ अନାଥ |

ମି ଳିେବନି ଆଉ ଜୀବଦଶା େର
େଯେତ ହୀରା ନୀଳା ଥିେଲ କି େହବ
ସବୁ ମୂଲହୀନ ତା+ ଆଗେର |
अଳପ ଦି ନକୁ ବହୁମୂଲ େଦଇ
ରଖିେଲ ସାଇତି େହାଇବ ଧନ
ଜଗେତ କହି େବ ସୁଗୁଣ ଗାଇେବ
ସାଉଁଟିବ ସେତ ଲେd ସୁନାମ |

ବାଲା ,େଢ+ାନାଳ -୭୫୯୦୧୫
ଦୂ ରଭାସ :୯୭୭୬୮୯୩୩୪୮
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अେଫରା ଫଗୁଣ
ଫଗୁଣର ଫଗୁ ବାସା
େକେତଥର େମାର ଏ ଥୁା

ପଦୀପ ବe

େଦହକୁ ଛୁଇଁ ଚାଲି ଗଲାଣି
ତା'ର ହି ସାଵ ରଖିନି,
ଏମି ତି ତ େକେତ ବସj ବି
ମୃଦୁ ମଳୟର ମହକ ଛୁେଟଇ
େମା ଝରକା ଫା+ େଦଇ
ବହି ଗଲାଣି ତାକୁ ବି େରାକି ନି,
େହେଲ,,,,
େସ ଫଗୁଣର ର| େମା େଦହେର
ଏମି ତି ଛି ଟା ଲେଗଇ
ଯାଇଛି େଯ ଯାଇଛି

ଏେବବି େମା େଦହେର
କଳ+ର ଟିକା େହାଇ ରହି ଛି,
ସବୁ ନି oା अପବାଦକୁ ସହି ସହି
ମଁୁ ଆଜି େବସାହାରା
କାହWକି ?
କ'ଣ ପାଇଁ ??
ଏମି ତି େସ अଟାଳି କର अହ+ାର
ପି eାଇ ଯି ବାର ମେନ କ'ଣ
ମଁୁ ତାକୁ ବି ସହୁଛି ,,,,,।।

ଗଁା ଦାxେର ଟାହି ଟାପରା
ପତଝଡା ଗଛବି ଡାଳକୁ ଡାଳ ବାେଡଇ
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ଦାj ନି କୁଟି ହସୁଛି
ନାକେର ଲ+ା େଦଇ ଛି +ିଲା ପରି
ଗଁା ମୁx କ ବ ଘେର
େମା ନଁାେର ବି ଚା
କା© ବଡ଼େର େମା ବି ଦପ
େଚେହରାର ପତି ଛବି
ଏସବୁ େଦଖି ଆଉ ସହି ପାରୁନି ,,,।।

ଆସ ତୁ େମ େଫରିଆସ
ଏହି ଫଗୁଣେର ର|େବାଳି
େମା ଆଖିର ସବୁ ତକ ସ¥ପକୁ
ରେ|ଇ ସେଜଇେଦଇ କୁ ହ
ଥେର ମାତ କହି ଦିଏ
ମଁୁ େଫରି ଆସି ଛି
ମଁୁ େସହି
अେଫରା ଫଗୁଣ,,,,,।।।।

ଭଦକ, ବାସୁେଦବପୁର, ରାଜଘରେପାଖରୀ,
ସାନମଛୁଆଘାଈ,
େଫାନ-୮୦୭୨୭୮୩୨୨୦.
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ଶିsୀର ସeାନେର ଶିsା
ଶି sୀଟିଏ ଆ+ୁ ଆ+ୁ
ଆ+ିଦି ଏ ଶି sା ସୁoରୀର ଚି ତ

ରାମ କଲତା

ରେ|ାଲି ର ଭିଡ ଭି ତେର
ତା' େଯୗବନର ସୁoରତା
ଓଠର ଚଳତା
ଶରୀରର ଉଷDତା
ତା' ଆଖି ର ଭଲତା
ପାଦର अଳତା
ଏକ ନି ଆଁରା ହାତେର
ଠି କ େଗାେଟ ନ\କୀ ପରି
ହଳଦି ଆ ପାଟଶାଢୀେର
ନୃ ତା|ନା କେର ଓଡ଼ି ଶୀର ନୃ ତ ।।

ଇଷାେର କାମାତୁ ର େହାଇଉେଠ
ଦି ତୀୟ ଶି sୀର ର|ତୁ ଳୀ
ଆଉ ଆ+ିଦି ଏ ଶି sାର େଲାଭନୀୟ ଚି ତ
ଲାଜକୁ ଳୀ ଚାoମୁେହଁ
କଳାଟିପାର ଆକଷଣ
ତା ହରି ଣୀ ଆଖି ର ନି ମଣ
ଡାକୁ ଛି କାହାକୁ ପତୀdଣ
अଝଟ କରୁଛି ତା' ପୁରୁଣା ସD }ତି
ଢଳଢଳ କାକରେର
େସହି ମନେଲାଭା ଚି ତେର ।।
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ତା' ପେର ଘୁରିବୁ େଲ ଶି sା
େସ ଶି sୀକୁ େଦଖିବା ସକାେଶ
अଣ ନି ଶ¥ାସୀ େହାଇଉେଠ ଶି sା
େଖାଜି େଖାଜି ଶି sୀକୁ
ଶି sୀ ଏେବ अଦୃ ଶ
ର|ତୁ ଳୀର ଭିଡ ଭି ତେର
ଆଉ ଶି sା ରହି ଯାଏ ଶି sୀର ସeାନେର

କାରଣ ତା' ଚି ତେର ରହି ଛି
ଛअ ବଷର କାsନି କ ସD }ତି
ତା' ବି ନା କି ଏ ବା ଆ+ିପାେର
ଏମି ତି ଆନoଭରା ଚି ତ
େଯଉଁଥିେର େଲଖାଥିଲା ତା' ହସର କାହାଣୀ
।।
( ଡୁ |ୁରିପାଲି, ଖାରୀ, ସୁବ$ପୁର
ଦୂ ରଭାଷ: ୭୭୫୨୦୮୯୧୬୫ )
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ଜୀବନ
ଝରି ଗଲା ପେର କାoୁ ଥିଲୁ ତୁ ହାଇ ତୁ ହାଇ,
ବିବାର ଯୁnି େଯଣୁ ନାହW ,

ଡଃ ଦୀପାvଳୀ ସାହୁ

ମୁnି େତଣୁ େକେବ ମି େଳ ନାହW ।୧।

ଝରି ଯାଇଥିବା ବକୁ ଳର କାoିବାର अଥ
କଣ ?
ବସj ବି ଫଳ େହେଲ,
ଜୀବନଟା େବୖ ଶାଖୀ ନଈ ।୨।

ଆଶାର େନୗକା ଯଦି ଭୁ ଲି ଯାଏ ଲdପଥ,
ଶୁଣାଯାଏ ଯଦି ଖାଲି ବଥତାର ସୁର,
ଆେମ ଚାଲ ଏଠୁ ଉଡି ଯିବା,
ମୂଲେବାଧ େଖାଜି ବାକୁ ,
ହ]ିନା ରୁ ବରୁଣାକୁ अବା,
େଗାପ ରୁ ଦ¥ାରକା ନବର ।୩।

ସ"କ ରଖିବି ରଖି ବି କହି ,
ଦି ନ ବହି ଗଲା।
ସପନ ସାଇତି ବି ସାଇତି ବି ଭାବି ,
ରାତି ତ ସରିଲା।
ସୁଷମା ସାଇତି ବି ସାଇତି ବି େବାଲି ,
େଯୗବନ ଟା ଝରି ଗଲା।
େହେଲ ଜୀବନ ର ସଂ{ା ଟା େମା ପାଇଁ,
अଧା ରହି ଗଲା ।୪।

ସାଧୁେଗୗେଡ଼ଶର ମହାବି ଦାଳୟ
କନି କପଡା, ଯାଜପୁର, ଓଡ଼ି ଶା
ଇ.େମଲ- dipanjalisahoo1970@gmail.com
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େକାଡ଼ି ଏ ଟ+ା
ଗାଆଁର ମୁxର

ନଡ଼ାର ଛପର

ଥିଲା ଏକ େଛାଟ ଘର
େଯଉଁ ଘେର ତି ନି ପାଣୀ ରହୁଥିେଲ
अନଟନ अଭାବର
ମାଆ ଘେର ରହି

ଦୁ ଃଖକୁ ନି କାଏ

ବାପା ଯାଏ ରି yା ଟାଣି
ତି ନି ଚକ ପାଇଁ

ତି ନି େପଟ ଯାକ

dୁଧାେର ଦି अjି ପାଣି
ଦାନା ମୁେଠ ଲାଗି ଲେ଼ଢଇ କରjି
ବାପା ମାଆ ଦୁ େହଁ ମି ଶି
ପୁअକୁ ମଣିଷ

କରି ବାର ସ¥ପ

େଦଖି େହଉଥିେଲ ଖୁସି
ସବୁ ଦି ନ ଭଳି

େସଦି ନ େସମି ତି

ଉଇଁଲା ନବ ସକାଳ
କି ଏ ଜାଣିଥିଲା େକଉଁ ଭୁ ଲ୍ ପାଇଁ
ଆସି ବ ମୃତୁ अକାଳ

ସନାତନ ସକାର

ସକାଳୁ ସକାଳୁ

ଉଠି ବି ଛଣାରୁ

ବାପାକୁ କହି ଲା ପୁअ
ସାଇେକଲ ବି ନା 9ୁଲ ମଁୁ ଯି ବିନି
କअଣ କରିବି କୁ ହ
ପୁअ କଥା ସବୁ

ଶୁଣୁଥିଲା ବାପା

ସଖେର େହାଇ ଠି ଆ
ମେନ ମେନ ଚି jା କରି ଭାବୁ ଥାଏ
ଧି କ୍ େମା ବାପ ପଣିଆ
ସାଇେକଲ ଖେx କି ଣି େଦବା ପାଇଁ
ସdମ ପାଉନି େମାର
େକମି ତି ଯି ବ େସ ପଢି ବାକୁ ପାଠ
ଚାଲି ଚାଲି ବହୁଦୂ ର
ବୁ େଝଇ ସୁେଝଇ େକାଡ଼ି ଏ ଟ+ାକୁ
କହି ଲା ପୁअକୁ େଦଇ
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େଯଉଁଠୁ େଯମି ତି ସାଇେକଲ ଆଜି
ଆଣିବି େତାହରି ପାଇଁ
ପୁअ ସି ନା ଟ+ା େନଇ ଚାଲି ଗଲା
ବାପ ଗାେଲ େଗଲ କରି
ଦଶଟାରୁ ଆସି

ଚାରି ଟା ବାଜି ଲା

େହେଲ ଆସି ଲାନି େଫରି

ଏପେଟ ବି ଚରା ବାପା ମାଆ ଦୁ େହଁ
ଉଧାର କରଜ ଆଣି
ପୁअ ଖୁସି ପାଇଁ

ଧରି ବସି ଥାjି

ସାଇେକଲ ଖେx କି ଣି
ଚାହW ଚାହW ବାଟ ସeାେହଲା େଯେବ
ବାପ େଖାଜି ବାହାରି ଲା
ଠି କ୍ େସେତେବେଳ

ମୃତ ଶବଟିଏ

ପାେଖ ଆସି ପହିଲା
ଶବଟିକୁ େଦଖି େସଇଦି ନ ଠାରୁ
ବାପ ମୁx ପୁରା ବ+ା
ଯାହାକୁ େଦଖୁଛି ବାଟେର ଘାଟେର
ମାଗୁଛି େକାଡ଼ି ଏ ଟ+ା
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ଗଛ ଆମର ମିତ
ଯା’ ଲାଗି ଆଜି େର ବଂଚି ଛୁ ସଭିଏଁ
ଏ ସୁoର ମୟ ଜଗେତ

େପମଶି ଳା ରାଉତ

ଜୀବନ େଦଉଛି ଜୀବନ ରଖୁଛି
अଛି ପାେଖ ଆମ ସହି େତ

।

ବହୁ ଉପକାରୀ ଆମ ପାଇଁ ସି ଏ
ଆମ ପାଇଁ ଦି ଏ ଜୀବନ
ସବୁ କି ଛି ତା’ର ବାଜି ଲଗାଏ
ରଖି ବାକୁ ଆମ ପରାଣ

।

ପଚx ଖରାେର ବି େଛଇ ଦି ଏ େସ
ତା’ େଦହର ବି ରାଟ ଛାଇ
ପଥ ର ପଥିକ ଯାଉଥିବା େବେଳ
अଟେକ ତା’ ପାଖକୁ ଯାଇ ।
େଦହରୁ ତାହାର କାଠ େଦଇଥାଏ
ଜେଳଇବା ପାଇଁ େଯ ନି ଆଁ
େରାେଷଇ ପାଇଁ ତ େଲାଡା େହାଇଥାଏ
େଖାଜଇ ନି ତି େମାର ମାଆ ।

ଶୀତ ଦି ନେର କାଠ ଜଲାଇ ଆେମ
କରୁ ଶୀତର ନି ବାରଣ
ସତେର ଗଛତୁ େକେତ ଉପକାରୀ
କହି େଲ ସେରନି େତା ଗୁଣ ।
ଫୁଲଫଳ ପତ େଦଇଥାଉ େକେତ
ଲାଗୁ ସବୁ େବେଳ େସବାେର
ଆମରି ପାଇଁ ତୁ େକେତ େଯ ମହାନ
କହି େହବନାହW କଥାେର ।
ତୁ अଛୁ େବାଲି ତ ଆକାଶରୁ ଝେର
ବି oୁ ବି oୁ ବରଷା ରାଣୀ
େତା ତେଳ େକେତ େଯ ଆଶୟ ନି अjି
ହାତୀେଘାଡା, ବାଘ ବାଘୁଣୀ ।
େତା ଡାଳ ଉହାେଡ ବସା ବାeିଥାjି
େକେତ ପdୀ କୀଟପତ|
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ସଭି+ର ତୁ ହି ବାସଳୀ अଟୁ
ସମେ] େତାର ସାଥି ସା|

।

ତଥାପି େର ଗଛ ଆଜି ର ମଣିଷ
କାଟୁ अଛି େତାେତ ନୀଇତି
ନ ଭାବି କି େତାର େସବାର ତାଗକୁ
କ େଦଉଛି ଦି ନ ରାତି

।

େକେବ କେର େତାେତ ଖx ବି ଖxିତ
େକେବ ହାଣି େକେବ ଜଲାଏ
େହେଜ ନାହW େତାର अନୁ ପିତି କୁ
ତଥାପି େତା ଜୀବନ ନି ଏ

।

େତା ବି ନୁ ଜୀଇବା ନୁ ହଇ ସmବ
ବୁ େଝନି ଏ ମାନବ ଜାତି

କାଟି ହାଣି େତାେତ ମାରି େଦଇଥାଏ
କେର ପରି େବଶର dତି

।

ଆସ ଆଜି ସବୁ ଭାଇ ଓ ଭଉଣୀ
ପରି େବଶ ରdା କରିବା
କାଟିବା ନି ଗଛ ଲେଗଇବା ଚାରା
ଗଛକୁ ସୁରdା େଦବା ।
ଗଛ େଯ ଆମର अେଟ ସବୁ କି ଛି
େସ ଆମର ଜୀବନ ମି ତ
ତା ପାଇଁ ଆେମ ତ ବିଛୁ ସଭିଏଁ
ଜାଣ ଏହା ନି ରାଟ ସତ

।
ଗାମ- ବୃ oାବାହାଲ
ବ କ - େଗାଲାମୁxା
ଜି ଲା- କଳାହାxି
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ଚoମା
ଆେଗା ଚoମା !
ଥେର େଫରି ଆସନା େମା ପାଖକୁ
ଦି େହଁ ମି ଶି ଗପି ବା अେନକ କଥା
େଲଖିବା अେନକ କାହାଣୀ
େଦଶ ବି େଦଶର
ଘର ସଂସାରର
ଭାଇ ଭଉଣୀର
ବeୁ ବାeବୀର
େପମ ଓ ପଣୟର ।
ଆେଗା ଚoମା !

ଶୁଭସିD ତା େବେହରା

େମା ମନ କଥାକୁ
ନି ବିେଡ଼ ଥେର ଭାବନା
ଭଲ ଲାେଗ ଭାବନା ରାଇେଜ
ବି ଚରଣ କରି ବାକୁ େମାେତ
ଖାସ୍ େସଇ ସକାେଶ
ତୁ ମ ସହ ସାଥୀ େହାଇ
ବୁ ଲି ବାକୁ ମନ ।
କଥା ଦି अନା
ତୁ େମ େକେବ ଛାଡ଼ି ବନି
େମା ହାତ
େସ अବି େବକୀ
ମଣିଷଟା ପରି ।
େଜନାପୁର, ଯାଜପୁର, ଓଡ଼ି ଶା
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େପମର ସeା
ପର
ୂ ୁ ବରୁ େଯେବ ପି ମ ଦି ଗକୁ
अ] େହଉଥାjି ରବି

ପଶାj କୁ ମାର ପଧାନ

େସ ନାଲି ଆକାେଶ ଉଦ୍ ଭାସି ତ ହୁଏ
େମା ପି ୟାର ପତି ଛବି

।।

ବି ହ| ବି େଫେର ନୀଡ଼କୁ େଯ ତା'ର
ଜହ େଖେଳ ଲୁ ଚକାଳି
ମନ ହୁଏ େମାର େପମ ପଲ ବି ତ
ପି ୟା େମା ଆସି ବ େବାଲି ।।
अjଘେଟ ପୁଣି अେପdାର େମାର
େଗାଧଳ
ୂ ି ସମୟ ପେର
ନୀରବତା ଭା|ି oନ େଯ ବେଢ
ପି ୟାର ପାଉଁଜି ସୁେର

।।

ଝି +ାରୀର ସ¥ର ବଢି ବଢି ଯାଏ
ବଢି ଯାଏ ପୁଣି ରାତି
କଥା ରହି ଯାଏ ଓଠେର ଓଠେର
ଥରୁଥାଏ ଖାଲି ଛାତି

।।

େକେବ େକେବ ପୁଣି ଜହ ଲୁ ଚି ଯାଏ
ତମସାର ଆଗମେନ
ପାରି ଜାତ ଫୁେଟ ପି ୟାର ଶେର
େପମର ଏ ମଧୁବେନ

।।

ଓଢଣୀକୁ ଛାଟି ଚାଲି ଯାଏ ଦୂ େର
େକେତ ମି ଛ ବାହାନାେର
ହସ ଝରିଉେଠ ମୁହଁେର ପି ୟାର
େଗାଲାପି ଓଠର ଧାେର ।।
ଚାଲି ଗଲା ପେର କହି େଦଇ ଯାଏ
କାଲି କି ଆସି ବା ପାଇଁ
ଉଜାଗେର କେଟ ରଜନୀ େଯ େମାର
ପି ୟାର ବାଟକୁ ଚାହW ।।
ବୁ େରାମୁxା, ଜି ଲା: ବରଗଡ
େମା: ୯୯୩୭୭୪୫୪୯୭
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ଦୁଃଖନଦୀ ତୀେର
ମନେdତ େମାର ବାଲି ଚରି ଯାଏ
अଦି ନିଆ ବରଷାେର

କxୁରୀଚରଣ ରାଉତ

ବି ଶାସର ଡ|ା ଭାସି ଭାସି ଯାଏ
ଦୁ ଃଖ ନଈ ସୁअ ଧାେର ।
ଆଶାର କଦ ଫୁଲି ଫୁଲି କାେo
େଦଖି ଶୁଖିଲା ଆକାଶ

अବି ଶାସ, ଘୃଣା, ତାଲ ମର

ହଜି ଯାଏ େମାର अଜଣା ପୁଲକ

ଆକାଶଟା େମଘାfନ

େସେନହ, େପମ, ବି ଶାସ ।

େଜାÚାର अରଣ ଲାେଗ ଫିକାଫିକା

ଏକା ଏକା ବସି ଗଭୀରତା ମାେପ

अବସନ େବଣୁ ସ ନ ।

ଦୁ ଃଖ ନଈ ମୁହାଣେର

େକେତ େଯ େବଦନା େକେତ େଯ ବତାସ

ପାେରନାହW େରାକି ଆଡ଼ି ବe େଦଇ

ତଥାପି ଯାଇନି ହାରି

ଆଖିରୁ େଲାତକ ଝେର ।

ନୂ ତନ ସକାଳ ଆେଲାକ ପସରା
ଆଣିବ ହୃଦୟ ଭରି ।
****
ଶି dକ, ସତବାଦୀ ହାଇ9ୁଲ୍, ଧxାମାଳ
େଦଓଗଁା, ବଲା|ିର
େମା: ୯୯୩୭୯୮୨୮୪୬
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ଜଳି ଜଳି ଯାଏ ଦୀପ
ଦୀପ ଜଳି ଜଳି ଆଲୁ अ େଖଳାଏ
ନି ଜ ତେଳ अeକାର

ଆଶୁେତାଷ େମେହର

ସୁଖ ବାି ବାି ପରାଣ ହସାଏ
ଦୁ ଃଖ ନି ଜ ସେହାଦର ।। ୦।।

ପରକୁ ହସାଇ ନି ଜ ଆଖି ଲୁ ହ

ନି ଜ ସୁଖ ଛାଡି ଆନ ର ଜୀବେନ

େସଇଠି ତ ମାରି ଦିଏ

ପୀୟଷ
ୂ ର ଧାର ଢାେଳ

ଆନର ଓଠେର ରଂଗ ଭରି େଦଇ

ପର େପମ ପାଇଁ ଆହୁତି େହଇକି

ନି ଜ ହସ ଚାେପ ସି ଏ

ନି ଜକୁ ଏକାେj ଜାେଳ

ଆନ ପାଇଁ ଲଢି ଲହୁ ତ ଗଡାଏ

ଏଥି ପାଇଁ ଏକା,ଜୀବନ ତା ଗଢା

ଆପଣା କୁ କେର ପର.......

େଖଳାଏ ସୁଖ ର ଧାର.........

........... ଦୁ ଃଖ ନି ଜ ସେହାଦର ।। ୧।।

...........ଦୁ ଃଖ ନି ଜ ସେହାଦର ।।୨।।

୫୪, ଆୟପଲ ୀ
କି ଟ ଛକ,ପଟିଆ
ଭୂ ବେନଶର ୭୫୧୦୨୪
ଦୂ ରଭାଷ ୯୪୩୭୦୮୫୩୯୬
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ଭାଗବାନ େଢଉ
ଆେର େଢଉ
ତୁ ଦୁ ଃଖୀ

ଧୀେରନ୍ ବାଗ

ତଥାପି ଭାଗବାନ
େତା ଦୁ ଃଖ ଓଗାଳି ବା ପାଇଁ
ରହି ଛି ପଶ] େବଳା ଭୂ ଇଁ
େଯଉଁଠି ପି ୟାକୁ ଝୁ ରି
ପତି ଦିନ ମଥା ପି ଟି କାoୁ ଛି ତୁ ହି 

ମଁୁ ହତଭାଗା
େମା ଦୁ ଃଖ ବୁ ଝି ବ କି ଏ
କାoିବି କାହାପାେଖ
େଲାକହସା େହବି 
ସ ାଥଲିପ୍ସୁ ଦୁ ନି ଆେର
ବୁ ଝି େବ ନାହW େମାେତ
ଟିଣୀ େଦେବ
ଦାରିଦ ପାଇଁ କାoୁ ଛି ସି ଏ

ଗଉଡ଼ରମା, କୁ ଳି अଣା, ମୟୁରଭv
ଭାମଭାଷ : ୯୬୯୨୧୮୮୦୮୧
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ତୁମ अେପdାେର
ତାରା ମି ଶିଲାଣି

ଆକାଶ ଛାତି େର

ନଈ ବି ସାଗର ପେର
େଶଫାଳୀ ଫୁଲ ତା

ଗ|ାସୁନoି ନୀ

ପାଖୁଡ଼ା େଖାଲୁ ଛି

ରୁ ପମା ଗୁରୁ

ନି ଝୁମ ରାତି ର େକାେଳ
ପାହାଡ଼ି ଝରଣା

ହସି କହି ଲାଣି

ତା’ େପମର ସD }ତି କଥା
ଫୁଲର ଓଠକୁ

ଛୁଇଁଛି ଭअଁର

କହି କହି ମି ଠାକଥା
ଶୀତ େଫରିଲାଣି ମଗୁଶୁର େଦେହ
େସାରି ଷ ଫୁଲକୁ େନଇ
େକଉଁ ମୁହୂ\ର

अେପdେର ତୁ େମ

ଆମର ମି ଳନ ପାଇଁ
ଆଖିପତା ସାଥି

ସରି ବାକୁ अsବାକି 

ଭିତେର ମଁୁ अଛି

ତୁ ମ ବାଟ ଚାହW ଚାହW
अଳସୀ ଜହ ବି

ଫିକା ପଡ଼ି ଲାଣି

ତୁ େମ କି l େଫର ନାହW
ରାତି ଆେସ ସାଥି

ଜାଳି ବାକୁ େମାେତ

ତୁ ମ अେପdାକୁ େନଇ
କଥା େଦଇ ତୁ େମ

ନଇଁ ଆସି ଲାଣି

ନି ଇତି ମଁୁ ଜଳୁ ଥାଇ

ବଢ଼ି ବଢ଼ି ଯାଇ

ଚାହW ଚାହW ରାତି ସେର

ନି ରବୀ ଗଲାଣି ରାତି
अeାର ବୟସ

କାଲି ଆଉ ଆଜି

ପାହାjି ପହେର
ଆଖିର କଜଳ

ଭୁ ଲି ଯାअ େବାଲି
ଆସି ବକି ଭାବି
ଲୁ ହେର େଯ ଭିଜି

ମନ କଥା ମେନ ମେର
ବାଲିସୁଆଁ, ୟୁଜିୟୁପି 9ୁଲ୍, ମହାକାଳପଡ଼ା

େକoାପଡ଼ା, ଓଡ଼ି ଶା
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ଲdDୀପି ୟା ତୁେମ ନୁ ହଁ କାହାର
ଭଲ ପାଉଥିଲି ଲdDୀପି ୟା ତୁ ମକୁ
ଚାଲି ଗଲ କାହା ସାେଥ,
ତୁ ମକୁ େକେତ ଝୁରି ମଁୁ େହଉଛି
ରହି ଗଲ େକଉଁ ବାେଟ
ଜୀବନଠୁ ବଳି ଭଲ ପାଉଥିଲି
କହୁଥିଲ େମାେତ ଭଲ
ବି ଶାେସ ଜହର ଭରିେଦଇ ତୁ େମ
େଧାକା କାହW େଦଇଗଲ
ଜାଣି ବି अଜଣା େହଉଛି କାହWକି
ମନ େମାର ଟଳମଳ
ଆଶା ଆକାଂdା ଯାହା ସବୁ ଥିଲା
କରି େଦଲ େଗାଳମାଳ
ଜାଣିଥିଲି ମୁହW କାହା ସାେଥ ଯି ବ
ଏ ସବୁ ଜାଣjି ସତ
ହଠାତ୍ ଭା|ିବ ଆଶା େମା ନଥିଲା
େନଲା େକଉଁ ଡକାୟତ

ଦି ଲୀପକୁ ମାର ସାମଲ

ବସାxରୁ େରଳେୱ େସନ
େଖାଜି ଲି ମଁୁ ରାଜ ରାେ]
ପାଇଲି ନି ଆଉ େହ ପି ୟା ତୁ ମକୁ
ସାଥୀ କରି ଥିଲି େକେତ
ତୁ ମପାଇଁ େକେତ ତାରକା େହାେଟଲ
େଦଖି ଚି ମଁୁ ଯାନି ଯାତରା
ତୁ ମକୁ େଖାଜି ମଁୁ େକେତ ସାରି ଲିଣି
ପାେଖ ନାହW ଆଉ ମାତରା
େକେତ ଗାଳି ଶୁେଣ େକେତ अପବାଦ
ବୁ େଝ ନାହW ମନ େମାର
ମୁହଁ େପାତି େପାତି ନୟାj େହଲି ଣି
େମାର ଝରୁଛି अଶର ଧାର
େହ ପି ୟା ତୁ େମ େହଲ କାହାର
ମନ େମାର ନାହW ଦୁ ଃଖ
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ଦରକାର େବେଳ କାହା ହାେତ ଗଲ
ମି େଳଇ େଦଲ େମା ସୁଖ
େକେତ ର|ାର| େକେତ େଯ ମହଲ
ବୁ ଲି ଥାjି ତୁ ମ ପାଇଁ
କାହାର ନଜର ଲାଗିଲା େମା ପାେଶ
ନବା ପାଇଁ ସି ଏ ଆସି ଗଲା ଧାଇଁ
େହ ପି ୟା ବୁ ଝି ଗଲି ତୁ ମକୁ
ତୁ େମ ନୁ େହଁ କାହାର
dଣ dଣକେର ଚାଲି ଯାअ ତୁ େମ
େହାଇଯାअ ଆଉ ଯାହାର
େଯାଜନା େମାହର ପx କରି େଦଲା
ାନ ଥିଲା ରାମ ମoିର
ହଠାତ୍ ଆସି ଲା ଝା"ି େନଇଗଲା
େକଉଁ ଦୁ  ଦୂ ରାଚାର

େହ ପି ୟା ତୁ େମ ନୁ େହଁ କାହାର
ଛାଡ଼ି ଯାअ ସବୁ ଜାଣି
ତାହା ଆଉ କି ଛି ନଥିଲା
ଥିଲା େମା ମାଆର ଫୁଟାଣି ମୁଣି
ଏଠି ସବୁ ସଭି +ର
କି ଏ କୁ ହନାହW େମାହର
ଆଜି େମା ପାେଶ କାଲି କାହାଠାେର
ଲdDୀପି ୟା ତୁ େମ ନୁ ହଁ କାହାର

ସାତେକା\ର ଓଡ଼ି ଆ ବି ଭାଗ (ଦି ତୀୟ ବଷ)
େକoୀୟ ବି ଶବିଦାଳୟ, େକାରାପୁଟ, ଓଡ଼ି ଶା
ଭାମଭାଷ : ୯୮୫୩୫୭୦୦୧୯
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ତୁମରି ଆସିବା ପାଇଁ
ତୁ େମ ଆସି ବ ଆସି ବ େବାଲି
ଆସୁନ ଏ ଯାଏ

ବି ଦାଧର େସଠୀ

ମଁୁ କି l ରହି ଛି ଚାହW
ତୁ ମରି ଆସି ବା ପାଇଁ
अହରହ ଜଳୁ ଛି ମଁୁ
କି ଟିକିଟି अeାରେର
ବୃ  କାରାଗୃେହ
ତୁ େମ ତ अ$ବସମ अନj अସୀମ
ତୁ େମ अମା ରଜନୀେର ପ$
ୂ  ନୀଳଜହ
ତୁ େମ ପୁଣି अjଯାମୀ ପରମ ଈଶର
ବି ଶ ବହDାxେର ତୁ େମ ହW ତ अଧୀଶର
ଗରଭ ଯାତନା ଜାଳା
ସହି ହୁଏନାହW ପୀଡ଼ା
ଦୁ ବwସହ ଲାେଗ ସେତ
ଜୀବନ ଯଣା େମାେତ
ଆସ ବାେର ଧରାଧାେମ
କରି ବାକୁ ପ$
ୂ  େfଦ ପାପଧାରା
ଏ ମହୀମxେଳ
 ି ଏ କଂସ ଦୁ ରାଚାରୀ
ଏେଠଇ ଦୂ ମତ
େଦୗରାତD ତା’ ଦି ଗj ବି ]ାରୀ

ଦୁ ବୃ\ େସ ଦୁ pମ ଦୁ pାj
ଦୁ ରାଶୟ ଦୁ pଷ  ପଚx
ନରହjା ପାପୀ ନରାଧମ
ନୀଚମନା ନି କୃ अଧମ
େହ ବି ³ୁ... େହ ବି ³ୁ...

ପତୀdାର अj କରି

ଆସ ତୁ େମ अବତରି
ଗଭ ଫାଡ଼ି ଛାତି ଚି ରି
ମା’ର ମମତା େବାଳି
ପୁଣି ସତର ପଦୀପ ଜାଳି
ବି ିବି ସୁଗeି ପୁ
ତବ ଆଗମେନ
ବnି ଗତ ସହାୟକ
ଜି ଲ¢ା ପରିଷଦ କାଯାଳୟ, ବାେଲଶର
ଓଡ଼ି ଶା, ୭୫୬୦୦୧, ଭାମଭାଷ :
୯୯୩୭୮୩୫୮୭୭
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ନି ଶାସ େସାେତ େମା ଦି अଁ
େହ କଳାକାନ କୁ ସୁମିତ
ପଭା ସଂଦି ପୀୟ ପତି ଭା ଦି अଁ,

ରାମ ପସାଦ ସି ଂହ

ନି ଶାସ େସାତର ମହାସାଗେର
ରମମାନ ସ¬ି ତ ଆକଷଣ
ପତି ଭା ବି ହେ| ତୁ ମରି ବାସ
ମନର ତେପାବନ ଗୁ ସାଗେର
ଘଁୁଘଁୁ ରିତ କଳାର|ିଆ ପେଲାଭନ
ନି ଶାସ କୀଡ଼ି ତ ଭnିର ଆଭା
କ"ନ ଶnି ସଂଘାେର ପରି ଚୟ
ଶରଣ ଭାବ अଘ ପୀତି ବାେe ମନ
ଉଲ ାସ अଗଣା ପୁିତ ଶରୀର
ଛାଠର ସୁଗe ବାସନା େଦହ ଚମକକୁ ,
ଆେଲାକପାତର ପଭା ରଶDୀ
अଳଂକୃ ତ ଗଠଣି ମି େତ ତୁ ମ କରୁଣା
େଚତନାର ଜଡ଼ତା ସାେଥ Çୁେଟ ପୀରତି
ଆତDାକୁ 
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ସୁେଯାଗ ସjାନ େହବା
ଦୁ ବଳ अdମ,

अକମ अଚଳ

ବୁ ିହୀନ {ାନହୀନ
dୁଧା ତୃ ³ା अେଥ
ବାଲକାେଳ ଶି ଶୁମନ
େକାଳାଗତ ସଦା

ପି ତାମାତା େକାେଳ

େଭାଜନ ମାତା+ େକାେଳ
େସହ ଶା ପୀତି

ମାତୃ ହୃଦୟରୁ

ବାଲ ମମତା ଢାେଳ
ଦୂ ବଳ
 ପଣିଆ

ଉାର କରି ଣ

ଆମକୁ କରି ସବଳ
ଦି ବାରାତୀ ତା+ୁ

ଏକ େହାଇଯାଏ

େରାଗେର ଥିେଲ ଦୁ ବଳ
ସjାନର ହ]

ଧରି ଚଲାଇଣ

ବିବାର େଦଲ ନି ,ା
ଆଚାର େବଭାର

ଶି dା ଦୀdା େଦଇ

ସମାେଜ କେଲ ପତି ,ା
ଆମରି ଠି କଣା

ପି ତାମାତା ନାେମ

ବାସ ହW ତା+ରି ଗୃହ
ଆଜି ପରା ସି ଏ
ଦୁ ବଳ ଶରୀର େକାହ

ମେହଶର ସାହୁ

ବି କେଳ କoନ

ଶି ଶୁସେ| ସମ

ଚମ େଯ କୁ ିତ

ଦjହୀନ ମୁଖ

ଦୃ ଶହୀନ ଚdୁଦୁଇ
ଶବଣ ବି ହୀନ

କ$ େଯ ଯୁଗଳ

ହ]ପଦ ଥରୁଥାଇ
ଆଶା ଏକା ତା+

ଜନିD ତ ସjାନ

େସହ ଭnି େସବା ଦାନ
ଶଯାଗ] ଆଜି

ଦୁ ବଳ ଶରୀର

କାଯହୀନ କମହୀନ
େଦଇ ପାରି ବାକି

େକାଳେର ବସାଇ

ପି ତୃମାତୃ ମୁେଖ ଦାନା
େତେବ ସି ନା ଆେମ

ଜଗତ କହି ବ

ସୁେଯାଗ ସjାନ ସି ନା
ଆମକୁ େଯମି ତି

ଶି ଶୁ ବୟସେର

କରି ଥିେଲ ଆମ େସବା
େସହି ଋଣ ତା+

ପରି େଶାଧ କେଲ

ନି ୟ ସୁେଯାଗ େହବା
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ଜୀବନ କି ରn ମାଗୁନାହW
ମେତ ହାତଦି अ
େଯମି ତିକା ଧରି ପାରବି କଲମ
ବଷwଯିବି अବି ରତ अଗି ବଷା
େଲଖିବି େଲାକ+ ପାଇଁ
ମେତ େଗାଡ଼ ଦି अ
େଯମି ତିକା ଠି ଆ େହବି ମାଟି ଉପେର
ଆଉ କହି ବି ମଁୁ ପ|ୁନୁ େହଁ
ମଁୁ ଜେଣ ମଣିଷ...
ମେତ ଆଖି ଦି अ
େଯମି ତି େଦଖି ବି ବି ଶାଳ ପୃଥିବୀ
ନି ବwକାର ମାନବ ଏକ
ମେତ ମୁହଁ / ଜି ଭ ଦି अ
େଯମି ତିକା େଦଇ ପାରି ବି
ମୁହଁେତାଡ଼ ଜବାବ
କହି ବି େଭଦଭାବ ଚଳି ବ ନାହW

ଏମ୍. ବି ଜୟ କୁ ମାର

ହାତେଗାଡ଼ ନଥିବା ଛି ନମ]ା
ଗxିଟିଏ ମଁୁ
ଏ ସବୁ େମାର ହଇସାରି ଛି
ସରକାରୀ ପvିକୃ ତ
ସମାଜବାଦୀ କବଜାେର
ଜୀବନ କି ରn ମାଗୁନାହW
ତୁ ମକୁ ବିବାକୁ େହବ
ଇ¬ତ ସ ାଭିମାନ ସହ
େକବଳ ଦରକାର ବୁ ଝାମଣା ସହେଯାଗ

ଉ\ରା ଶାସନ, ଗେ|ାତୀ ନଗର
ଭୁ ବେନଶର, ୦୨, ଓଡ଼ି ଶା
ଭାମଭାଷ : ୭୯୭୮୭୮୪୧୩୦

ଗଣହତାର ତ ଚଳି ବ ନାହW
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ଶହୀଦ अମର ରେହ
ଶହୀଦ अମର ରେହ
େସାମନାଥ େବେହରା
କାଶDୀର ପାjେର କାରଗିଲଠାେର
ପାକି ]ାନ କେର ରଣ
େକେତ େକେତ ବୀର ଶହୀଦ େହେଲଣି
ଶତ େସୖ ନ ଯୁ ଟାଣ
େକେତ ପୁତ େହେଲ ପି ତୃହରା ପୁଣି
େକେତ ମାତା ପୁତହରା
େକେତ ସି ମjି ନୀ େପାଛି େଲ ସି oୁର
अjେର େବଦନା ଭରା

େସାମନାଥ େବେହରା

କାହାର ସjାନ ଜନନୀକୁ ପୁେଛ
େଫରି େଲନି ବାପା କାହW
କି େଦବ ଉ\ର ଜନନୀ ତାହାର
ନି ରେବ ଲୁ ହ େପାଛଇ
ଚାହW ବସି ଥିଲା େକାଉ ବୃ ପି ତା
ଶତ ପରାଜୟ କରି
େଫରି ବ େମା ପୁତ ବୀରଦପ େନଇ
ଜନନୀ ଭୂ ମି ଉାରୀ
େଫରିଲା ତା ପୁତ ଶବେଦହ େନଇ
ନଥିଲା େଦହେର ପାଣ
ହତାଶ େହାଇଲା ଶବ େଦଖି ବୃ 
ଲଢ଼ି ଲା ନି ଜ ମରଣ
କଥା କହ କଥା କହ ମାଆ
େସ େକେତ ଯୁଗର କଥା
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କାଶDୀର େକାେଳ େଟକି ଥିଲା େଯେବ
ଏ ଜାତି ବୀରମଥା
ଆଖିେର ନାଚୁ ଛି ଗାeୀ ଆେoାଳନ
େଗାପବeୁ ଜନେସବା
ସୁବାଷ+ ଡାେକ ତାତି ଯାଏ ରn
ପାକି ]ାନକୁ ଚି ରିବା
କରି ବାେର ଆେମ ପତି {ା ସରେବ
େଦଶ ମାତୃ କାର ପାଇଁ
ବଡ଼ େହାଇଦି େନ ସମର କରି ବା
ପରାଣ ବାଜି ଲଗାଇ
ଶାjି ର ଦୀପାଳି ଜଳାଇବା ଆସ
ଆେମ ଏକତି ତ େହାଇ
ଦୀପାଳି ଜଳାଇ ସମେ] କହି ବା
ଶହୀଦ अମର ରେହ...
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ମନକୁ େଦଇଛି ମାରି
ଖବରକାଗଜ େଦଖୁ େଦଖୁ ଦି େନ
ପଢ଼ି ଲି େଗାଟିଏ କଥା

ଶି ଶିର କୁ ମାର ପxା

ଏମି ତି ହୁअଇ ଏଇ ସଂସାରେର
ଭାବି ଲି ଘୁରିଲା ମଥା
େକାଡ଼ି ଏ ବୟସ ଯୁବକ ସାଥୀେର
ପଚାଶ ବରଷ ବୁ ଢ଼ୀ
େଫସବୁ କ୍ େପମ କରୁକରୁ ଏେବ
ଯାଇଛି କୁ ଆେଡ଼ ଉଡ଼ି 
ଶରଧାେର ବୁ ଢ଼ା ଘଷା େମାବାଇଲ୍
ଆଣି ସି ନା େଦଇଥିଲା
େହେଲ ସି ଏ େପମ କରି ପଳାଇଲା
ଛାଡ଼ି କି ଦୁ ଇଟା ପି ଲା

ଭାବି ଥିଲି େଗାେଟ ବଡ଼ େମାବାଇଲ୍
ଭାରି ଯାକୁ େଦବି କି ଣି
େଫସବୁ କ୍ ଆଉ ହାଟ୍ସାପ୍ େଖାଲି
ପାରି ବି ତା ମନ ଜି ଣି
େହେଲ ଏଇ କଥା ଜାଣିବା ପରଠୁ
ଭିତେର େହଉଛି ଘାରି
େମାବାଇଲ୍ କଥା ପାଟିେର ଧରୁନି
ମନକୁ େଦଇଛି ମାରି

କୁ ଆଁସ, େମରଦାକାଟିଆ, ଯାଜପୁର, ଓଡ଼ି ଶା
ଭାମଭାଷ : ୮୯୮୧୭୨୭୨୨୮
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अେଫରା अତୀତ
େକଉଁ ଦୁ ବଳ ମୁହୂ\େର अଜw ତ
अବା अେଫରା अତୀତର

ରବୀoନାଥ ମହାରଣା

अପାେସାରା ସାଇତା ସD }ତିର
ତୁ େମ ଏକ ମି ଠାଗପ;
ମଁୁ ତୁ ମର େସଇ ଗପ ପଛର
अବାÛିତ କାହାଣୀର ଗୁ ନାୟକ
अବା କହି ପାର ଏକ अଭିଶ
ଗeବପରି େକଉଁ କୁ କମରୁ
ଛାଇପରି ଧାବମାନ ଏକ ପାପ

ତୁ େମ ଶତ ଶୃ|ାରେର ସ¬ି ତ
ଏକ ନାୟି କାର ମି ଠାହସ
ମଁୁ େହାଇପାେର ଏକ ପାଗଳ ଭମର
ଯି ଏ େସ ହସେର େହାଇଛି ବଶ
अେଫରା अତୀତ ଯାହା େଫେରନାହW
େହେଲ ସD }ତି େହାଇ ପତି ଦିନ

କେର dତାn ଦି ଏ अସହ ଯଣା
େବେଳ େବେଳ ଭୁ ଲାଇ ଦି ଏ ହସ

ତୁ େମ ସ f ଆଇନର ପତି ଛବି
ଯାହା ସତପରି ଲାେଗ
ଧରି ବାର େଚା ହୁଏନି ସmବ
େହେଲ ତୁ ମ ଉପିତି ନି ିତ
ମଁୁ ହୁଏତ ମରୁ ଇଲାକାେର
ଦୃ ଶମାନ ପେହଳି କାପ$
ୂ 
େସହି अବା]ବ ମୃଗତୃ ³ା
ସoୀହାନ ଯାହାର ଉପିତି
ଭାବି ପାର ଏହା ଧବସତ
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ପି ୟତମା
େଦଖି ଲା dଣିେକ

ତେତ ମଁୁ ରୂପସୀ

ମାନି अଛି ପି ୟତମା
େସହି ଦିନ ଠାରୁ

େବଦବାସ ମାଝୀ

ଆଜି ଯାଏଁ ତେତ

ଭୁ ଲି ନାହW ଟିେକ ଜମା
କାହWକି େକଜାଣି

େତା ଆଖି ଚାହାଣୀ

ପାଗଳ କରି ଛି େମାେତ
ବଷସାରା ମୁହW

ହଟହଟା େହଲି

ଧାଇଁଲି େତା ପେଛ ପେଛ
େତା ପାଦ ପାଉଁଜି

ଶବଦ ସାଉଁଟି

ଏପଟ େସପଟ ହୁଏ
ଥରୁଟିଏ ପାଇଁ
ଦୁ ଃଖ େମାର ହଜି ଯାଏ

ତେତ ମଁୁ େଦଖିେଲ

େତା କଥା ଭାବି େମା

ରାତି ପାହି ଯାଏ

ହୃଦେୟ ଆେ+ େତା ଛବି
ଏେତ ଝି अ ମେଧ

ତେତ କି ଆଁ େଦେଖ

େକେତଥର ବେସ ଭାବି 
େଲଖୁଛି କାଟୁ ଛି

ନାମକୁ େତାର ମଁୁ

କି ଏ େଦବ େବାଲି େଦଖି
କାହWକି େଲଖି ବି

ନାମେତା ବାହାେର

ହୃଦେୟ େଦଇଛି େଲଖି
ଉଡ଼ା ପdୀ େହାଇ

ଆସି ଛୁ ରୂପସୀ

ବାeିଛୁ ହୃଦେୟ ବସା
େସ ବସାକୁ ମଁୁ

ସୁରdା େଦବାକୁ

କରି େଦଇअଛି େପଶା

କୁ ଚି ପାଲି, ବରଗଡ଼, ଓଡ଼ି ଶା
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ଆମ ଓଡ଼ିଶାେର ହକି
େକାଉଠି ବାଜୁ ଛି େଭରୀ, ତୁ ରୀ ଆଉ
ଶÍ,ହୁଳହୁଳି ,କାହାଳୀ,
ଯୁଆେଡ ଚାହWବ ସି ଆେଡ େଦଖିବ
ରାଜଧାନୀ ଜଣ ଗହଳି । [୧]
ଝଟକି ଉଠୁ ଛି ଆମ ରାଜଧାନୀ
ସଡକ େତାରଣ ମାଳେର,
ବି ବିଧ ର|ର ଆଲୁ अ େଯମି ତି
ଝୁଲୁ ଛି ତାହାର ଗଳାେର । [୨]
ଶÍ,ହୁଳହୁଳି , ଆତସବାଜି େର
କ"ୁ ଛି େଯମି ତି ଧରଣୀ
ବି ବିଧ ଢ|େର କଳାକାର ମାେନ
ଆସୁଛjି େହାଇ ବରଣୀ । [୩]
କା©,ବାଡ଼ ସାରା େଯାଉଠି େଦଖିବ
ମା9ଟ ଓଲି ର ଚି ତର,
ଆମ ଓଡି ଶାେର ହକି ବି ଶ¥କପ
େହଉଛି ପଥମ ଏଥର । [୪]

ତପନ କୁ ମାର ସ ାଇଁ

ଓଡି ଶା ବାସୀ+ ପାଦ ଲାଗୁନାହW
ଖୁସିେର ବି େଭାର େହେଲଣି,
ାଡି अମ ଠାେର େଖଳ େଦଖି ବାକୁ
ସଭିଏଁ ପହି ଗେଲଣି । [୫]
େକେତ େକେତ େଦଶୁ ଆସି ଛjି େପମୀ
େଦଖିବାକୁ ଆମ ଓଡ଼ି ଶା,
ଓଡ଼ି ଆ ଭାଇ+ୁ ନି େବଦନ େମାର
ସଭି+ୁ ଭାବି ବ ପଡି ଶା । [୬]
ବି ଶ¥ ବାସୀ ସବୁ ଚାହW ବସି ଛjି
େଦଖିବାକୁ ଏଇ େଖଳକୁ ,
ବି ଶ¥ ଇତି ହାେସ ଓଡ଼ି ଶାର ନାଆଁ
ରହି ଯିବ କାଳ କାଳକୁ । [୭]
ଜଳେଯାଗାଣ ଶାଖା,
ରାଣୀହାଟ, କଟକ, ୯୦୪୦୦୩୩୩୯୦
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ଆମଣ,
ଆମଣ, ଏକ ଶୀତ ସପର
(୧)
ଏଇ...

ବି oୁ ନି େବଦି ତା

େଦଖିପାରୁନ କି ?

େକେତ େଯ ବାକୁ ଳି ତ ପରିଭାଷା

ମୁକୁଳା ପି ଠିର ଆମଣ!!!

ସବୁ କି ଛି ତ ତୁ ମପାଇଁ...

ଆନତ ଚdୁର ଆେବଗପଣ

ସରି ଯାअ େମା େଦେହ

ସpw ରାତି ର ନି ମଣ
ଭିଜା

କାକରର

ଗୁମସୁମ୍

ରାତି ର

ବି ରହୀପଣ
ପଢ଼ି ପାରୁନ କି ?
ଥର ଥର େହାଇ ଦରଦୀ ଓଠରୁ
Çୁରୁ ନଥିବା କଥା
ନି ଦିତ ମୁେଖ ତୁ ମ ନାେମ
ବସା ବାeିଥିବା େଯେତ ସେ|ାପି ତ ଇfା
ବୁ ଝି ପାରୁନ କି ?
ନି ରବ ମନର ଭାଷା
ଏ अଧି ରାର ହୃେଦ ତୁ ମ ଛୁଆଁ ପାଇଁ

ପାିର ବାିେର ଭରି ଯାଉ ମେନ
ଲି ଭିଯାଉ ମନୁ ବି ରହୀପଣର ତୃ ³ା

ଏମି ତି ନ େହଉ;
େସଦି ନ େକେବ ନ ଆସୁ
ରତି କାj

ଆକାଶ

େଶାଇଥିବ

ପୃଥିବୀ

ଛାତି େର...
େପମ ନି ମଗ ଭअଁର େଖାଜୁ ଥିବ ମଧୁ
େପମାଦା ଫୁଲର ବି ମି ତ अଧେର;
ଆଉ ତୁ େମ େଖାଜୁ ଥିବ େମାର ନି ବିଡ଼
ସାନି ଧ
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େହେଲ ମଁୁ ନଥିବି...
ଚାଲି ଯାଇଥିବି େକଉଁ अେଫରା ପଥେର,
अେଲାଡ଼ା अେଖାଜା ପଣେର ଥିବି
େକଉଁଆେଡ଼ ନି ରୁpି

(୨)
େଦଖି ପାରୁଥିଲି େସ ମୁକୁଳା ପି ଠିକୁ
ଛୁଇଁ ପାରୁଥିଲି େସ अଧୀର ଓଠକୁ
ଶୀତଟା ଶେଭଦି ବାଣ େହଇ ବି eୁଥିଲା
ହୃଦୟକୁ ;
ଆେବଗ ସବୁ ଟକମକ େହଇ ମନେର
ଫୁଟୁ ଥିଲା ରଡ଼ନି ଆଁ ଉେହDଇଟିଏ ପରି
ପଢ଼ି ପାରୁଥିଲି େସ ନି ରବ ମନର ଭାଷା,
ବୁ ଝି ପାରୁଥିଲି अନିମିଳିତ ଚdୁେର ତା’ର

େଯେତ ସାଇତା ସ ପର କଥା,
େହେଲ

ନି ରବପଣେର

େସ

ନି ରବି

ଯାଇଥିଲା...
େକଜାଣି अଭିମାନ କରି ବା अବେଶାଷ ଧରି
ଛାଡ଼ି ଯାଇଥିଲା ପେଛ...
अସରjି ଭାବନାର ଇତି ହାସ ଖେx,
ପଢୁ ଥିଲି ତା’ର ନି ରବପଣର େସ
अବn अକୁ ହା ସାଇତା ସD }ତିର ବଥା

େଶୖ ଳଶୀ ବି ହାର,
ଭୁ ବେନଶର, ଓଡ଼ି ଶା
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ଚିଠି
ଛଳନାେର ଭରା ଶବଦକୁ େଲଖି
େଦଇଥିଲୁ ଚି ଠି େଗାେଟ

ସି େଶର ତି ପାଠୀ

ମି ଛ ବାହାନାେର ସୁoର ଚି ତେଟ
ଆ+ିଥିଲୁ ପଛପେଟ ।

େସଇ ଚି ଠି ଆମ େପମର ସjକ
ସାଇତି ରଖିଛି ତାକୁ
େସଇ ଉପହାର ବାର ବାର େଦେଖ
ଆଖି ଲୁ େହ ଭିଜି ବାକୁ ।

ଦି େନ ନେଦଖିେଲ େସ ଉପହାରକୁ
ଭଲ ଲାେଗନାହW େମାେଟ
ଛଳନାେର ଭରା ଶବଦକୁ େଲଖି
େଦଇଥିଲୁ ଚି ଠି େଗାେଟ ।

ହଜି ଗଲା େତାର କୁ ଆଁରୀ ବୟସ
ପି ୟା ତୁ ବଦଳି ଗଲୁ
ସାତ ଜନମର ସାଥୀ େହବୁ କହି
ଏ ଜନେମ େଧାକା େଦଲୁ ।

ଯଣା ଦାୟକ କକି ତ ପେଥ
ଚାଲି ମଁୁ ପାରୁନି େମାେଟ
ଛଳନାେର ଭରା ଶବଦକୁ େଲଖି
େଦଇଥିଲୁ ଚି ଠି େଗାେଟ - - -

କବି ର ଘର
କୁ xିେଲା, େକର|, େଖାା
୮୦୧୮୬୪୬୭୦୪
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ସକା ର ବସି ମଦ ପିଉଛି
ସରକାର ବସି ମଦ ପି ଉଛି
ବି େରାଧି ବୁ ଲି ଦୁ ଧ ପି ଉଛି

ପଶାj ମାଝୀ

ଜନତା ପି ଉଛି ଲୁ ହ
ବଡଘର ବଡ ଗୁମର କଥା
କାହାକୁ କହି ବୁ କହ ||
ଧxା ଧେରଇ ପxା ଲୁ ଟୁ ଛି
ଛୁରୀ େଦଖାଇ ଗୁxା ଝା"ୁ ଛ
ହୁxା+ର ବର ବାଦି
େଦଖି େହଉଛି ନା େଦେଖଇ ହଉଛି
अଜାଗା ଜାଗାେର ବି xି ||

ହାଇଦାବାଦ, େତେଲ|ାନା,
ଇେମଲ୍ : prashantmajhee018@gmail.com
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ସୁଫେନଖା अଜାଣେତ କଣ କଲ?
କଲ?
ହଇଓ ରାବଣ ଭଗିନୀ ସୁଫେନଖା
अଜାଣେତ କଣ କରି େଦଲ

ରାମ ପସାଦ ସି ଂହ

ଏେତ ସୁoର ଭାତାକୁ
ସଂସାରୁ ନି େଜ ହେରଇଲ |

ରାମ ଲdDଣ ସୁoରତା
अଟଇ େକବଳ ବାହାନା
େକମି ତି ଜନିD ବ ସୀତା ହରଣ
ସେତ ଏମି ତି କଳନା |

ତୁ ମ ନାକ କଟା ହୁଇଇ ସୂତ
ଏହାର अତି କାରେଣ
ତୁ ମ େକାଧ ଭାତା ଆେଗ
େଭଟିଲା ଦୁ ଃସ ପ ପେଣ |

କମ ଟି ଘଟିେଲ ସମେୟ
ଦଶାନନ ସଂହାର ଘଟିବ
େଗାେଟ ମହାନ ପxିତ
ସଂସାରୁ ବି ଦାୟ ନବ |

ବୁ ଝି ଲ ସୂଫେନଖା ଏ ସବୁ
କାରଣ ରହସ ଚି ତ
ତେମ ବି अଜାଣେତ ସାଜି ଛ
ଧମ ରdାର ଏକ ପାତ |

ଭାମଭାଷ : ୯୫୭୪୫୬୦୫୬୪
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ମେନ ପଡୁ ଛି
ମେନ ପଡୁ ଛି
େମା ଗଁା ସକାଳ
ଆଜି ମେନ ପଡୁ ଛି

ସୁଦଶନ ସାହୁ

େଫରି ଯାଆjି କି
େମାର ପାହାjି ସକାଳର
ସୂଯ ଉଦୟ ଦୃ ଶକୁ
ଟିେକ ଦଶନ କରjି
େଫରି ଯାଆjି କି
ସକାଳର େସ
ନଦୀ କୁ ଳର ଥxା ଥxା
ପବନର ସୁअ ,
ଆଉ ହାଡ଼ ଭ|ା ଶୀତକୁ
अନୁ ଭବ କରjି ।
ସୁଦଶନ ସାହୁ
ଓଡ଼ି ଆ ବି ଭାଗ ଛାତ
ଏନ୍ ସି କେଲଜ ,ଯାଜପୁର
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ଆଜି ର ଆହାନ

ଗଛ ଠାରୁ ପି ୟ ଏହି ଦୁ ନି ଆଁେର
କି ଏ अଛି ପି େଲ କୁ ହ,

ହେରରାମ ପxା

ପକୃ ତି କୁ କେର ସରସ ସୁoର ‐
ତା'ର ତୁ ଲ େକହି ନୁ ହଁ ॥
ଫୁଲ ଫଳ ପୁଣି ଡାଳ କି ପତର ‐
ସବୁ ଯାକ ଆମ ପାଇଁ ,
ସୁଶୀତଳ ଛାଇ, ଶୀତଳ ପବନ ‐
େକଉଁଠୁ ପାଇବା ଭାଇ ?
ଖାଦ, ବାସଗୃହ अବା ପରି ଧାନ ‐
େଯେତ ସବୁ ତା'ର ଦାନ ,
ସାରା ଜଗତର ଜୀବନ ବାଏ ‐
ଦାନ କରି अମ¢ଜାନ ॥

ବି {ାନୀ ମଣିଷ अ{ାନୀ ସାଜି ଛି ‐
କେର ଜ|ଲର dୟ ,
ଓଜନ ]ର କି ପରିେବଶ କଥା ‐
ଭାବି େଲ ଲାଗୁଛି ଭୟ ॥
ଚାଲ ଆଜି ଆେm ଗଛ ଲଗାଇବା ‐
ସେବ େହାଇ ଏକମନ ,
"ଗଛ ଆମ ପାଣ" "ଗଛ ହW ଜୀବନ"
େହବ ଆଜି ର ଆହାନ ॥

अବସର ପା ପଧାନ ଶି dକ ,
ମଧୁପୁର େନାଡାଲ ଉ ବି ଦ୍ଯାଳୟ ,
ଗା‐କୁ ଆଁସ, େପା‐େମpା କାଟିଆ ଛକ
ଜି ‐ଯାଜପୁର ଭାମଭାଷ‐୯୪୩୮୦୬୫୧୯୫
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ବଷା
େହ ବଷା
ତୁ େମ ଚି ର କsିତ
ତୁ େମ ସଦା ଆଦରଣୀୟ

ଶି ବାନo ବନେଛାର

ତୁ ମର अେପdାେର େମାର ଦି ନ ଗଢି ଚାଲି ଛି
େକେତେବେଳ ତୁ େମ ଆସି ବ
େମାେତ ଏକ अଭୁ ଲା ଶ େଦବ
େମାେତ ତୁ ମ ମୃଦୁ େପମ ଧାେର ଭିଜାଇ େଦବ
ଆଉ ତୁ ମ େସ ଧାରାେର ବି ରାମହୀନ ନୃ ତ କରି ବି
େଯେତେବେଳ ଯାଏ ତୁ େମ ବଷw ଚାଲି ବ
କି l ଜାଣିନି େଯ
ତୁ େମ ଗଗନର ବାହୁ ବଳୟକୁ େଭଦ କରି େମା ପାଖେର ପହି ପାରି ବ କି ନାହW
େମା ସମ] ଶରୀରକୁ ଓଦା କରି ପାରି ବ ନା ନାହW
େହେଲ ଆଜି ବି େମା ବି ଶ¥ାସର ହି ମାଳୟ अତୁ ଟ
ତୁ େମ ନି ିତ ଆସି ବ
ହୁଏତ ବି ଳ େହାଇପାେର
କି l ତୁ େମ େମାେତ ଛାଡି ରହି ପାରିବ ନାହW
ଆସି ବ ନା, କଥା ଦି अ େମାେତ, ତୁ େମ ନି ୟ ଆସି ବ ।।
ଶnି , ଝାରବe
ବରଗଡ
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ଦୁଇଟି ପୀତି ଗୀତି
।୧।
ମନ ଯମୁନାର ଆର ପାେର ବସି
ମନ ଯମୁନାର ଆର ପାେର ବସି
େକହି ଜେଣ ରସରାଜ
ବାଇ ବାଇ ବଂଶୀ ମଧୁର ତାନେର
ବୁ ଣୁଛି ପୀରତି ବୀଜ...।୧।
ନୁ ପୁର ବି ହୁେନ ନାଚି ଯାଏ ପାଦ
ହଜି ଗଲା ନୀଦ ବଡ଼ ପରମାଦ
େକଜାଣି କାହWକି େହଉଛି ଏମି ତି
ପାହାjି ପହରୁ ଆଜ...।୨।
dୁଧା ତୃ ³ା ଜମା ଲାଗୁନାହW ମେତ
ଆଖି ଆଲୟେର ନୂ ଆଁ ସ ପ େକେତ
ଭ|ା ଆଇନାେର େଦଖି ନି ଜ ମୁହଁ
ଲାେଗ ଆଜି ଭାରି ଲାଜ...।୩।

ରାେଜଶ ପୁଝାରୀ

।୨।
େବପରୁଆ ବାଆ ପରି
ଛୁଇଁ େଦଉଥିବି ତେତ ସବୁ େବେଳ
େବପରୁଆ ବାଆ ପରି
େହାଇ ଲୁ ହ ଧାର अଥେକ େତାହର
ଆଖିରୁ ପଡ଼ି ବି ଝରି ...।୧।
ଆଜି େତା ପାଖେର ସମୟ ନାହW
ମେତ ପଚାରି ବୁ କହ ତୁ ' କାହW
ହଜି ଯିବି େଯେବ ଦୂ େର ବହୁଦୂ େର
େଖାଜୁ ଥିବୁ ମନ ମାରି ...।୧।
େଯେତ େହାଇେଲ ବି अଥୟ अଧି ର
ପାଇବୁ ନି ଜମା ଠି କଣା େମାହର
େସେବେଳ ଜାଣିବୁ ବି ରହ େକoରା
ସୁର େତାଳଇ କି ପରି...।୨।
କୁ ଶେମଲ, ଝାରସୁଗୁଡ଼ା
େମା-୯୭୭୭୨୮୦୫୯୪
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ପାଗଳ ଭମର
ପାଗଳ ଭମର,,,,!!
अନି ଲ କୁ ମାର ମହାରଣା

ଭମେର ଭମର ଭମୁअଛି ଆଜି
େମିବାକୁ ମଧୁ ତୃ ³ା,,
ମଧୁଠାରୁ େବଶି ପାଗଳ କରିଛି
ସଜଫୁଟା ଫୁଲ ବାସ ା,,,।

େହେଲ େସ କି ଜାେଣ ମହକ େମାହେର
ରସି କ¢ ାj अପରାେହ,,
ପୀରତି ଫାଶେର ବoୀ େହାଇଯି ବ
ନି ଶି ଧୀର ଆଗମେନ,,,।

ବି ଟପୀ ବାରି ଜ ବdେର ଜେଡଇ
କରି ଦୃ ଢ ଆଲି |ନ,,
ଛାତି େର ସାଇତା ପୀରତି ପି ୟୁଷ

ତoାଭିଜା ନି ଶି େହାଇବ କି େଦାଶି
କମଳ କଳ+ ବହି
ମୃତୁ ଶ ପାଇଁ ପାଗଳ ଭମର
ପତୀdାେର ଥିବ ଚାହW,,,।

କାଲି ର ଭା9ର ଭମର ପାଇଁକି
ଆଉ କି ଆସି ବ ଉଇଁ,,?
ସ ାଥୀ ସରସି ଜ ପୁଣି େହବ ସଜ
ଆଉ'କା ସାନି ଧ ପାଇଁ,,,।

ନୟାଗଡ, ଭାପୁର, ବଡସହରା
ଦୂ ରଭାଷ;-୮୫୯୮୮୩୨୮୮୮

କରି େଦବ ସି ନା ଦାନ,,,।
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େସ ଘା’
ଘା’
ଜୀବନେର ଯି ଏ अତି କଦି ଏ
ଦି ନରାତି ମାେନନା, େସ ଘା..

dମାନି ଧି ସାହୁ

ଝୁି ପଡି ଗେଲ ନି ଗିଡା ପଥେର
dତେହାଇ ହୁଏ ଯାହା, େସ ଘା..

େବଦନା ତାହାର କି ଏବା ସହି ବ
ଡାେକ ଖାଲି ମାଆ ମାଆ, େସ ଘା..

ପାଚି ଯାଏ େସତ ଭଲ େହେଲ ମଧ
ପି ଇେଦେଲ ଟିେକ ଚାହା, େସ ଘା..

ରସେଗାଲା ପରି ଲାଗୁଥାଇପାେର
ମାଛି +ର ପେଡ ଲାହା, େସ ଘା..

େଯେତବି ଔଷଧ ଖାଇେଲ ତା'ପାଇଁ
େକହି ନାହW ତା'ର ସାହା, େସ ଘା..

ଜାମପାଲି, ସାେଲପାଲି, େମଲଛାମୁxା, ବରଗଡ଼,
୭୦୭୭୦୫୯୩୪୯
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ଧୂଆଁ
ନି ଆଁ ଥିେଲ
କୁ ହୁଳୁ ଥାଏ ଧଆ
ୂ ଁ

अଜୟ କୁ ମାର ମହାjି

ଚହଟିଯାଏ ଚଉଦି ଗ
ପହ अପହ
ସମି ପ ଓ ଦୂ ର।। [୧]

ଗୁଜବର ସୀମା କଣ

େଗାଲ୍ େଗାଲ୍ କରି

ଧଆ
ୂ ଁର କି ବି ମା ହୁଏ

ସମୟକୁ େଘେର ଧଆ
ୂ ଁ

ସବୁ ଉେଡ ପବନେର

େପାଖରୀତୁ ଠ ଗଁାଚଉରା

ସଂକମି ଯାଏ ଆକାଶ

କି ଟିପାଟw କ ବ ଖଟି

କୁ ହୁଡ଼ି ର ଘନ ଆ]ରଣ। [୪]

କ୍ଯାିନ୍ ଓ େର]ଁ ୁ ରା ।। [୨]

ସବୁ ଝା~ା ଧୁଆଁଳିଆ

ପେଯାଜି ତ ସତ

ପୃଥିବୀ କାନି େର େପାେଛ

ପଦୂ ଷିତ ଶ

ସୂଯ ଚଷମା ଚାଳି ଶା

ଗୁଜବ ବି ]ାରି ଯାଏ

କାହW େକଉଁଠି ନି ଆଁ

ପୃଥିବୀରୂ ଆକାଶ

କୁ ହୁଳୁ ଥାଏ ଧଆ
ୂ ଁ ।। [୫]

ଧୁମାଭ ହୁଏ ଦି ଗj ।। [୩]

ୟୁନାଇେଟଡ୍ ବା+ अଫ୍ ଇxିଆ
ମୁଖ କାଯାଳୟ, ୧୧ େହମj ବସୁ ସରଣୀ
କଲି କତା ୭୦୦୦୦୧
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ଆସ ପୃଥିବୀେଟ ପାଲଟିଯିବା
ଆସ
ତୁ ତୁ ଆଉ ମଁୁ ମଁୁ ମି ଶି
ପୃଥିବୀେଟ ପାଲଟି ଯି ବା,
ପୃଥିବୀ ପରି ସହି ଯିବା,
ଜୀବନର ସବୁ ତୁ fା ପଣକୁ ଛାଡି
ବି ରହର ବି ରସକୁ ମାରି
େଗାଟାପେଣ ଆପେଣଇ େନବା
ସମୁେଦ ତାଗକୁ । [୧]
ଆଖିେର ଆଖିଏ ସ ପକୁ ମାରି
ପର ପାଇଁ େଦଖିଯିବା ସ ପ।
କାଶତxୀର ଲହରୀ ଭା|ିଲା ଭଳି
ଭା|ି େଦବା ସବୁ ତକ ମାନ अଭିମାନକୁ ।
ଆସ କଳାେକାଳି େହବା
କୁ xାକୁ xି େହବା
'ତୁ ' ଆଉ 'ମଁୁ ' ଭିତେର ଥିବା ସ"କକୁ
େଗାଟିଏ ସୁତାେର ବାeି େଦବା ।
ଦୁ ଃଖର अjେର ହW ସୁଖ अଛି

ସବସାଚୀ ବି େଷାୟୀ

ସୁଖକୁ ସାଉଁଟି ଧରିବା ପେର ମଧ
ଦୁ ଃଖ ଛୁଟି ଯାଉଛି ?
ଏ େଗାଲ୍ ଦୁ ନି ଆ ଭି ତେର ସବୁ
ଚକ ଭଳି ଘୁରିବୁଲୁ ଛି ।
ତଥାପି ଏ ମଣିଷ ହସୁଛି କାoୁ ଛି
ନି ଜ ଜୀବନକୁ ଜି ଇଁବାେର ବ] ରହୁଛି ।
ଏଇତ ବିବାର ପର"ରା,
କି l ତୁ େମ କଣ ଏମି ତି ବିଯିବ ?
ଆସ କି ଛି ନି ଆରା ଢ|େର
ଆେମ ମଣିଷ େହବା।
ତୁ ଆଉ ମଁୁ ମି ଶି ପୃଥିବୀେଟ ପାଲଟି ଯି ବା ।
ତୁ ଆଉ ମଁୁ ମି ଶି ଗାଇେଦବା
"ପାଣୀ+ ଆରତ ଦୁ ଃଖ अପମିତ େଦଖୁ େଦଖୁ େକବା ସହୁ ,
େମା ଜୀବନ ପେଛ ନେକ ପଢି ଥାଉ ଜଗତ ଉାର େହଉ" ।

କାମାଳ(ନବର|ପୁର)
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ଦୟାମୟୀ େମାର ମା ମ|ଳା
ଦୟାମୟୀ େମାର ମା ମ|ଳା
ଘ େଘାଡାଇଣ ରଖିବୁ େଲା ମାତ

କୁ ମାର େଲାେକଶ୍

ପାଦ ତେଳ କେର अଳି
ଦରିଦ अନାଥ େକମି ତି ପଜ
ୂ ିବ
ପାରୁନି େଲା କି ଛି ଜାଣି,
ଦୟାମୟୀ େମାର ସବ ମ|ଳା େଲା
ରdାକର ମହାମାୟୀ
ସୁଖିଲା ସମୁେଦ ବୁ ଡି ଲା େମା େଭଳା
ତେମ େମା ପାଖେର ଥାଇ,
ମହି ମାକୁ େତାର କି ଏବା ନଜାେଣ
ଦୂ ର ଦୃ ରାjର ଯାଏ

ଗାମ େଦବୀ େବାଲି ଗାମେର ରହି ଲୁ
େମା ପାେଖ ଆସି ଲୁ ନାହW
ଏେତ ପରକାେର ଭnିେର ଡାକି ଲି
ପାରି ବିନି ତେତ କହି ,
େମା ଭnି ଚି \େର ମନ ନାହW ଯଦି

େତା ପାଦ େସବି େଲ ସକାଳୁ ସvେର

କରି େଦବୁ dମା େମାେତ

ଆତDା େମାର ଶାjି ପାଏ,

अଧମ ବାଳକ ଗୀତେର େଲଖୁଛି
ମ|ଳା+ ]ୁତି ସେତ ।
େ଼ଢ+ାନାଳ
େଗାରଡାପାଳ
୭୯୮୧୩୧୦୭୧୯
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େଶ, ଧନୁଧର
ଜୟ ପଭୁ ରାମ ଚo େକୗଶଲା ନoନ।
ରାବଣ ନାଶନ ପଭୁ ପୁରୁେଷା\ମ।।
ଜୟ ଦଶରଥ ସୂତ ଜୟ ଧନୁ ର।
ତୁ m ନାେମ ଦୁ େର ଯାjି ରାdସ अସୁର।।
ଶି ବଧନୁ ଉଠାଇଲ ବାମ ହ]ଭାେର।
େମଦି ନୀ ଥରଇ ତୁ m ଧନୁ ଶର ସ¥େର।।
ଜୟ ସୀତାପତି େଦବ ଉମାପତି ଇ।
ତୁ mରି ଦୟାରୁ ବି ଭୁ ଉରjି ଶି ।।
ମଯାଦା ପୁରୁେଷା\ମ ଆେହ ରଘୁରାଇ।
ରଘୁକୂଳର ତି ଳକ अେଯାଧା େଗାସାଇଁ।।
अଧମର କରି ନାଶ େଶ, ଧନୁ ର।
ଧମ ାପନା କରି ଲ ରଘୁକୁଳ ବୀର।।
ରାବଣ ସଂହାରି ପଭୁ अେଯାଧା ଆସି ଲ।
अମାବାସା ତି ମିରକୁ ଦୁ ର କରି େଦଲ।।

ଚି \ରvନ ସାହୁ

ଆଗମେନ ତୁ m ଆଜି अେଯାଧା ନअର।
ହସ ଉଲ ାସେର ପୁଣ  अେଯାଧା ପରିସର।।

ଦୀପ ଜଳାଇଲ ପଭୁ ରାଜନअରେର।
ହନୁ ମାନ ଲଗାଇେଲ ସାରା अେଯାଧାେର।।

ସ୍ଵଣର କି ମୂଲ अଛି अେଯାଧାର ପାେଶ।
ପାରି ଜାତ ଭଳି ଆଭା ତହଁୁ ପରକାେଶ।।
ତୁ ମରି ନାମକୁ େଦବ େଦବ ମେହଶ¥ର।
ନି ତି କରୁଥାjି ଜପ େକାଟି େକାଟି ବାର।।
ତୁ େମ େଯେବ କୃ ପା କର େହ ଭnବଳ।
ମରୁଭୂ ମି ପାହୁଏ ଘନ ଘନ ଜଳ।।
ଦୟାମୂତw dମାଦାତା କରୁଣାସାଗର।
ଶରଣ ରdକ ତୁ େm ଦୟାରଭxାର।।
ନାୟମୂତw କମବୀର ଧମ ରdାକାରୀ।
େକ ଗାଇ ପାରି ବ ପଭୁ ମହି ମା ତୁ mରି।।
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ତୁ m ପାଦ ପେଦD େମାର ଜୀବନ ଦୀପକୁ ।
ଦୀପଭଳି ଜଳାଉଛି ସ¥େଦହ ପାଣକୁ ।।
େସହି ଦୀପ ଜଳି ଜଳି ମହାଦୀପ େହଉ।
ତୁ m ନାମ ତୁ େx ଥାଇ ଏ ଜୀବନ ଯାଉ।।
ରାମନାମ େଯଉଁଠାେର ସୁଭିବ ନି ୟ।
େସହି ଠାେର ରହି ଯାଉ ମନ ପାଣ ଲୟ।।
ତୁ mରି ନାମର େହଉ ସବୁ ଠାେର ଜୟ।
ଜୟ ରାମଚo+ର ଜୟ ଜୟ ଜୟ।।

ସି |ିରୀ, अଉଲ, େକoାପଡ଼ା, ଓଡ଼ି ଶା
୭୫୪୨୧୫
ଭାମଭାଷ : ୭୩୭୭୬୭୮୭୩୮
ଇେମଲ୍ : schittaranjan93@gmail.com
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ଭ|ା ହୃଦୟ
ଭ|ା ହୃଦୟେର ତୁ ମ ପାଇଁ ଘର
େକମି ତି କରି ବି କୁ ହ

ନି ହାରିକା େବେହରା

अକୁ ହା େସ କଥା अଭୁ ଲା େସ ଦୁ ଃଖ
ଭୁ ଲି ବା ସହଜ ନୁ ହଁ

।।

ପୀତି ବଦଳେର ପତାରଣା େଯେତ
ବି ଧି େଦଇअଛି େଲଖି
ଭୁ ଲି ବି େକମି ତି अତୀତକୁ େମାର
ପାେର ନାହW କି ଛି ବୁ ଝି

।।

େପମ ପତି ଶ अେଟ ଏଠି ପାପ
ବି ଶାସର ନାଗ ବି ଷ
ଥେର ଏ ଜହର ପି େଦଲା ପେର
ଲାେଗ ନାହW େଭାକ େଶାଷ

।।

େକମି ତି େପାଛି ବି ଏ ଆଖିର ଲୁ ହ
ଲୁ ୍ହ ନୁ େହଁ େସତ ଲହୁ
ବି ତିଗଲା ଗଲା କାଲି ଆଜି ବି କାହWକି
ସାଧି ଥାଏ ଏେତ ଦାଉ

।।

**अଳ ମହାବି ଦାଳୟ, ପଦDପୁର**
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ସୁoର
ସୁoର େମା' ଶାଗୁଆ େdତ
ସୁoର େମା' ଗାଆଁ
ସୁoର େମା' ପାହାଡ଼ ନଈ
ସୁoର େମା' ମାଆ । [୧]
ସୁoର େମା' ସଂ9ୃତି ,ପଥା
ସୁoର େମା' ଭାଷା
ସୁoର େମା'

ଗଛର ଡାେଳ

ବାଇଚେଢଇ ବସା [୨]
ସୁoର େମା'

ଓଡି ଶୀ ନୃ ତ

ସୁoର େମା' ଗୀତ
ସୁoର େମା'

ଜଗତନାଥ

ସୁoର ତା' େନତ । [୩]

ଜୟଶୀ ମହାରଣା

ସୁoର େମା'

ଓଡ଼ି ଆ ପବ

ସୁoର େମା' େମଳା
ସୁoର େମା'

ଓଷା, ବରତ

ଯାତରା ଓ ପାଲା । [୪]
ସୁoର େମା' େକାକି ଳ ତାନ
ସୁoର େମା'ବନ
ସୁoର େମା' ପରାଜାପତି
ଫୁଲେର ତା' ମନ । [୫]
ସୁoର େମା' ମoିର ମଠ
ସୁoର େମା' ଭnି
ସୁoର େମା' େକାଣାକ ଗାଥା
ସୁoର େମା' ଜାତି । [୬]
ସୁoର େମା' ଜାତି ।।
ବାଣପୁର,େଖାା ।
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ମାଆ
ମାଆ ନାେମ ମଧୁର अଛି
େସ େଯ, ଦୟାର ସାଗର
ମାଆ େମାର ସବୁ ସେହେର
େସ, ତ େମା ନି ଜର
ମାଆ ଡାେକ କୁ ହୁକ अଛି
ତା ବି ନା अeାର
ରକତ େଦଇ ଗଢ଼ି ଛି
ଶରୀର ଆମର
ପୃଥିବୀ ପରି େସ ସେହ
अଳି େଯ େମାହର
ସାଗର ପରି େଯ अେଟ
ମନ ତା’ ଗଭୀର
ସାଗରେର ଉେଠେର
େସହର ଜୁ ଆର
ଜୁ ଆର ପରି अେଟେର
ହୃଦୟ ତାହାର
ସjାନ ରହୁ ସୁଖେର

େଗୗରୀ ପxା

ଗୁହାରି ତାହାର
ଭୟ ଜମା ଲାେଗ ନାହWେର
େକାଳେର ତାହାର
ଦୁ ଃଖ େଦଖିପାେରନା
େସ ତ ଦୁ ଃଖର ସାଗର
ଲାଘବ କରିବ ଦୁ ଃଖ
କାମନା ତାହାର
ମାଆ ପରି ନାହW କୁ ହjି
କାଳି ଆ ଠାକୁ ର
େସଇ ମାଆ ପାଦତେଳେର
େକାଟି ନମ9ାର
ତା’ ପାଦତେଳ ରଖି ବା
ପଣାମ ଆମର
ଜୟପୁର, େକାରାପୁଟ, ଓଡ଼ି ଶା
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ସD}ତି ପରା ଇତି ହାସ
ଆଦି ମ ମାନବ अନାଦି କାଳରୁ
ଏ ଯାଏଁ ରଚି ଛି ଯଶ,

ନେରo ସାହୁ

ପଛର ଘଟଣା େଲଖନୀ ରଚନା
ସD }ତି ସବୁ ଇତି ହାସ।

ସD }ତିର ପାଖୁଡା କେର ବାଟ ହୁଡା
ବାେଟାଇକୁ କେର ବଶ,
ମନ ଆେoାଳି ତ କରଇ ନି ିତ
ସD }ତି େଯେବ କେର ଶ।

ପଛକୁ अନାଇ ମଣି ଷ ଭାବଇ
अତୀତଟା अେଟ ବି ଷ,
ସD }ତି କି l କେହ ଜମା ବି ଷ ନୁ େହଁ
ସD }ତି अେଫରା ବୟସ।

ସD }ତି କେହ କଥା ଜୀବନର ଗାଥା
ସD }ତି ଜୀବନ ସାହାସ,
ସD }ତିକୁ ସାଥୀେର ଧର ଜୀବନେର
ସD }ତି କେହ ଇତି ହାସ।

ସD }ତି ଲାେଗ ତି n କାଳେର ବାହି ତ
େଫେର ନାହW ଆମ ପାଶ,
ଘଟିଲା ଘଟଣା କେର ଆନମନା
ସD }ତି ନାଶଇ ମଣିଷ ।
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ଇତି ହାସ ପୃ,ା ଆମ ଜୀବନଟା
ଦୁ ଃଖ ଦର ମି ଶା ହସ,
ପୃ,ା ତାର ଥେର ଓଲଟାअ ଧି େର
ସD }ତି ପରା ଇତି ହାସ ।

ସD }ତି କର ବାଖା ଆଜି କାର ଦୀdା
अତୀତ ସD }ତି ସାହାସ,
େସ ସାହାସ ଆଜି ଜୀବନର ବାଜି
େହବ ଦି େନ ଇତି ହାସ।

ଇତି ହାସ େବାଲି ନ ଯାअ େଯ ଭୂ ଲି
ଶି dା ତା ଠାେର ବି ନାସ,
ପବ
ୂ ର
 ତଟିକୁ

ସୁଧାରି ଆମକୁ

ସଜାଏ ଭଲ ମଣିଷ ।

ସହକାରୀ ଶି dକ,
ଡଭାର, ଗଂଜାମ।
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ଦୁଘଟଣା
ଦତ ଗତି େର ପଗତି େହଉନି ,
ଦତ େବେଗ ଚେଳ ଯାନ।

ତୁ ଷାରକାj ପସାଦ

ମଟର ଯାନକୁ ଉତ ମେଣ,
ସେତ ଚଳାଏ ବି ମାନ।। [୧]
अନର ସୁରdା, ନି ଜ ଜୀବନ
ନଥାଏ ଯାହାର ଚି jା।
ଆଜି ଏ अଧମ ବଖାଣିବ େସ,
ମହତ ଜନ+ କଥା।। [୨]
ରାଜ ରା]ା ସେତ ପି ତୃ ସ"\ି,
ଭାବjି ମହତ ଜେନ।
େସଇ ସ"\ି ପାଣ ହରି ନି ଏ,
ନି େଖାଜ ହୁअjି ଦି େନ।। [୩]
ଆଉ େଥାେକ ପରା ଚଳାjି ଗାଡି ,
ପାନ କରି ଥାଇ ନି ଶା।

ତା+ अଜାଣେତ େଗାଡାଏ ତା+ୁ ,
ବାେଟ ବାେଟ ଶନି ଦଶା।। [୪]
ନି ଜ ଚି jା ଯଦି ନାହW ତୁ ମର,
ଭାବ ପରି ବାର କଥା।
ବି ନା େଦାେଷ ତା+ୁ ଦxିତ କର,
େଦଇଣ अଭୁ ଲା ବଥା।। [୫]
ମୃତୁ େଯ अବଶ ଆସି ବ ଦି େନ,
ଏ କଥା ସଭି+ୁ ଜଣା।
अକାଳ ମୃତୁର ବି କୃତ ରୂପ,
ନାମ ଯା'ର ଦୁ ଘଟଣା।। [୬]

ବରୀ, ଯାଜପୁର
େମା - ୯୮୫୩୦୯୨୬୩୦
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ଗଡ଼ବଡ଼
ଆଧୁନିକ ଆଜି ସବୁ ଠି ଦୁ ନି ଆ
ଯପାତି ଆଧୁନିକ

େଜାତି ରvନ ମହାରଣା

କଥାକୁ ହା ଏଠି ଆଧୁନିକ ପୁଣି
Zomato େମୁଚି େଭାକ

ଫଟା ଜି ନ୍ ଟା ମହ|ା ପଡୁ ଛି
ଶ]ା ସମେଲଇ ପାଟ
अxିରା େଫାନ୍ ବି ଗାଡି ଦଉଛି
ସ"କେର ଖାଲି ଫାଟ

ନି ଆରା ର|େର Bigboss ଆେସ
Host କେର ସଲମାନ
ଖରାପ ଆଡ଼କୁ ଆଧୁନିକ ଡାେକ
ହଜାଇ ସଭତା {ାନ

ବୃ oାବତି େର େସ ତୁ ଳସୀ ଚଉରା
ସୁଖିକି ଝାଉଁଳି ପଡୁ ଛି
ବ+ୁ ଲି ବାଡ଼ି େର ବୁ ଢ଼ୀ ଆଇ ଯାଇଁ
ପାଣି ମୁେo ମଁୁ େo ଢାଲୁ ଛି

ସv ସଲି ତା ଜେଳ ନାହW ପୁଣି
ଜେଳ ଖାଲି ଧପ
ୂ କାଠି
अଭିେଷକ ଆଉ ମoିେର ହୁଏନା
ଚାେଲ ଏଠି Dj ପାଟw .....

ସି ଠାେଳା, ନି ଆଳି , କଟକ
୭୫୪୨୯୪, ଓଡ଼ି ଶା
ଭାମବଭାଷ : ୯୯୩୮୮୫୭୪୪
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ତୁ ମେନ ପଡୁ
ତୁ ମେନ ପଡୁ ଆଜି ଭାରି
େଯେବ ମଁୁ ଚାଲୁ ଚାଲୁ ଏକା ଗଲି େହାଇ,
ପଥିକ ଥିଲୁ େଗାଟିଏ ପଥ'ର
େଖାେଜ ଆଜି େହେଲ ତୁ ନାହଁୁ କାହW?
अତୀତର ଖାଲି ତୁ ହି
ସD }ତିଟିଏ େହାଇଗଲୁ ରହି ,
େଯେବ ବି ମେନ େମା ହୁଏ େତା ଆଗମନ
ନୟନ େମା ଓଦା କାହWପାଇଁ।
େଖାଜୁ ଛି େବାେଧ େସ ପୁଣି
େତାର ମି ଠା ସD }ତି,
େଫରି ବନି ଜାଣିବି ଦି ନ अତୀତର
ଏେବବି ଲି ଭି ନାହW ଯାର ତାତି ।
ଆସି ଥିଲୁ େନଇ
ନୂ ଆ ଦୁ ନି ଆର अନୁ ଭବ େହାଇ,
ମଁୁ ବି ଥିଲି ଭାରି ଖୁସି
େତା अନୁ ଭବର ପରଶ ପାଇ।

ଜି େତo କୁ ମାର କହଁର

େତା ମି ଠା ମି ଠା କଥା
େତା ଆପଣାର ଡାକ,
େନଇଥିଲା ବାeି େତା ସାଥିେର
ଗଢି ଥିଲା ଏକ ପୀତି ର ସ"କ ।
ମଣୁଥିଲି ସବୁ ଠାରୁ ଭାଗବାନ ନି ଜକୁ
ରଖୁଥିଲି ସାଇତି ପତି ମୁହୂ\କୁ,
अଜାଡି େଦଇଥିଲୁ ସେତ
ଦୁ ନି ଆର ସବୁ ସୁଖ େମାରି ଭାଗକୁ ।
େକାଉ अଜଣା ଦି ଗୁ କାହW ଆସି ଲା ମାଡି
କଳା ବାଦଲର ଛାଇ,
େଘାଟିଗଲା ଚି ର अeକାର
ବି ଶାସ ଗଲା ହାରି ସ"କକୁ େଦଲା ମାରି ।
ସବୁ କଥା ସବୁ ପତି ଶତି
ଗଲା ସବୁ େହାଇ ପାଣିର େଫାଟକା,
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dଣିେକ ସାଜି ଲା ଭଗର ]ୂପଟିଏ,
େଦଖୁଥିଲି େହାଇ ନି ]

ଜଜରିତ ଜଳକା।

ଆତDା କି ସେତ େଦହୁ

ସମୟ କଲା ପରି ିତି ର ଦାସ

अଲଗା ଯାଇଥିଲା େହାଇ,

ବoୀ େନଲା କରି ବୁ ଣି ନାଗ ଫାସ।

ଶବ ପାୟ ମୁହW

ଶତ େଚିତ ଥିଲି

ରହି ଥିଲି େହାଇ ।

ମୁକୁଳି ବାକୁ ସମୟର ଫାସୁ,

ଚାହଁୁ ଥିଲି ଗଢି ବାକୁ ପୁଣି ଥେର

ବଳଶାଳୀ ସମୟକୁ ଜି ତିବା କ'ଣ ଏେତ ସହଜ

ଭଗ ପାୟ ବାଲି ଘର,
ଯହW ବଇରି ସାଜି ଦରି ଆ େଢଉ
େଦଉଥିଲା ଦଗା ବାରାର।
ମଁୁ ଚାହଁୁ ଥିଲି କି l ଚାହଁୁ ନଥିଲୁ ତୁ
ଭୁ ଲ କି ଥିଲି ମଁୁ ନା ଭୁ ଲ୍ ଥିଲୁ ତୁ ,
ଆଜି ବି ମଁୁ ପ]ୁତ ସବୁ େଦାଷ େନବାକୁ ମୁxାଇ,

ତୁ ପାରି ବୁକି ପୁଣି ଥେର
େମା ସାଥିେର େମା ରା]ାେର ଆେଗଇ।
ନା ରହି ଛି ଟିକିଏ ଭରସା
ନା ବିଛି ଟିକିଏ ଆଶା,

ଯାଇଥି ଲି ପୁଣି େନଇ ବି ନା ଆତDାର େଦହ ଲଢି ବାକୁ ।

ହୁଏତ ଜି ତି ଯାଇଥାjି
ତୁ ରହି ଥିେଲ ସାଥିେର,
ଭାବି କି अବା କି ଲାଭ
ଯାହା ଆଉ ନାହW ନି ଜ ଆୟତେର।
ଆଜି ମେନ ପଡୁ ତୁ ଭାରି
େଯେବ ଲାେଗ ଜୀବନ ପଥେର ମଁୁ ଏକା ଏକା,

ତଥାପି ଚାେହଁ ନି େଫରିବାକୁ ପଛକୁ
େଯାଉଠି େଯମି ତି अଛୁ ତୁ ଭଲେର ଥା।
େଯାଉଠି େଯମି ତି अଛୁ ତୁ ଭଲେର ଥା। ।

କଲାଡ଼ି , ଫୁଲବାଣୀ କeମାଳ
ଭାମଭାଷ : ୯୪୩୯୫୪୨୫୨୧
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ମିନି ମାରାଥନ୍
(ବି ଶ ଏଡ଼୍ସ ଦି ବସ ଉପଲେd)
େକେବ େକେବ ଏଠି େଡ|ୁରା ବାେଜ
ସେଚତନ େହବାପାଇଁ,
ଏଡ଼୍ସ େହଉ ବା ଏଡ଼ି ସ ଦାଉରୁ
କି ପରି ରହି ବା ଜୀଇଁ

ବି ଦାଳୟରୁ ଯାତା େମଲଇ
ସହର ନଗର ସାହି
ଜନଜାଗରଣ ସେoଶ େଦଇ
େମୖ ତୀ ଶÍ ବାଇ

ଗଣମାଧେମ ଦି ନା େକେତ ଚାେଲ
ପଚାର ପସାର େଜାର,
ପାେଖଇ ଆସି େଲ ଏଡ଼ସ ଦି ବସ
ତ¦ର ସରକାର

ସୁସD ି ତା ମହାପାତ

ମାସ ହି ସାବେର अବା ତାରି ଖେର
ଆସୁଥାଏ େରାଗ ଚଳି ,
ଏଡ୍ସ ଭୂ ତାଣୁ କବଳେର ପେଡ଼
ଡି େସରର ପାଳି 

ସmୂତ ହୁଏ ମି ନି ମାରାଥନ୍
ସ ାଗତ ସmାଷେଣ
ଉଲ ାସ ରେବ ଦଉଡୁ ସରେବ
ଉବ अନୁ ରେଣ

ଦି ବସ अେj ବି ଶାସ େନାେହ
ମହାମାରୀ େରାଗ େବାଲି
अଥ अରଜି ଜଳେର ବରଜି
ତ¯ାେଳ ଯାଉ ଭୁ ଲି 
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ଏଇକି ବି େଶ ଏଡ଼୍ସ ଦି ବସ
ପାଳନର ଆଭିମୁଖ
ଜାକଜମକେର ପାଳି େଦେଲ ଥେର
ସାଧି ପାରି ବା କି ଲd?

ଘୃଣ ନୁ ହଁ ଇ େରାଗୀ ଆମପାଇଁ
େରାଗକୁ କରି ବା ଘୃଣା
କାରଣ ବାରଣ ଜାଣି େଲ ସଭିଏଁ
ନେହାଇେବ ଆଉ ବଣା

ଦି େନ अେଧ ନୁ େହଁ ସବୁ ଦି େନ ଯଦି
ଚାଲୁ ଆେମ अଭିଯାନ
ସମାଜ େଦହରୁ ଘଟିବ େରାଗର
ସମୂହ ଉ¦ାଟନ

ସରକାରୀ ଉ ବି ଦାଳୟ
େସର-୧୬, ରାଉରେକଲା-୩, ଓଡ଼ି ଶା
ଭାମଭାଷ : ୯୪୩୭୫୦୩୧୩୮
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ଶୀତ - अଲାଜୁ କୀ ଝିअ
ଶୀତ େଗାେଟ अଲାଜୁ କୀ ଝି अ
ମଁୁ ଯୁବକ ଜାଣି ବି

ସତବତ ସାହୁ

େମାେତ ଛୁଏଁ, ଜାଣିଶୁଣି ଘଷି ହୁଏ େମା େଦେହ
ସୁେଯାଗ ପାଇେଲ େମାେତ ଆଲି|ନ କରିବାକୁ

େମା କାନେର ଫିସ୍ ଫିସ୍ କହି ଲା...

ହାଇଁ ପାଇଁ ହୁଏ अହରହ

ପକୃ ତି ର ସୁନାଝି अ ମଁୁ, ମେତ ଟିେକ ବିବାକୁ ଦି अ,

ଶୀତ େଗାେଟ अଲାଜୁ କୀ ଝି अ

ମଁୁ ଖାଲି ତୁ ମର ନୁ ହଁ

ଜି pି କେର ରାତି େର ବି େଶାଇବ େମା ପାେଶ

ଶୁଭାକାଂdୀ ସାରା ଜଗତର,

େମା ଧମପତ ୀ େଶାଇଥାଉ ପେଛ

ତି ନି ଚାରିମାସ ପାଇଁ େମାେତ ଆପେଣଇ ନି अ

ତା’ଠୁ ବିବା ପାଇଁ ପିeିଲି ସୁଏଟର, ମଫଲର୍

ମେନରଖ... ତେମ ମନାକେଲ ବି

େଘାେଡ଼ଇ େହଲି େରେଜଇ

ମଁୁ କି l ଛାଡ଼ି ବାର ଝି अ ନୁ େହଁ 

ତଥାପି େସ ଛାଡ଼ି ବାର ନୁ େହଁ 

ମଁୁ ବୁ ଝି ଲି ତା ମନକଥା / ବି ବଶତା

ଟିେକ ଫା+ା ପାଇ ପଶି ଗଲା େରେଜଇ

କଲି ଆପଣାର,

ଭି ତେର ଆଉ ଜଡ଼ି ଧରିଲା େମାେତ

अଲାଜୁ କୀ େହଉ ପେଛ...

ଛି ଃ... େକେଡ଼ अଲାଜୁ କୀ ମ ତେମ! କହି ଲି

ଏେବ ସି ଏ େମା ନି ଜର

ରାଗେର

ଖୁବ୍ ଆପଣାର

େସ ହସି େଦଲା,
ପଲ ାସାହି , କମାଳପୁର, अହି ୟାସ, ଯାଜପୁର
୭୫୫୦୩୬, ଓଡ଼ି ଶା
ଭାମଭାଷ : ୯୩୩୮୧୬୫୬୧୯
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ଆେମ ଦୀନ अରdିତ
ରକତ ନି ଗାଡ଼ି ଆେମ ଫଳାଉଛୁ
ତୁ ମ େପଟ ପାଇଁ ଭାତ

ସୁରvନ ପାତ

େସଇ ଭାତଖାଇ ତୁ େମ ଲଗାଉଛ
ସଦା ଆମ େପେଟ ଲାତ
ତୁ ମ ଖୁସି ପାଇଁ ଜୀବନକୁ ଆମ
ସଡ଼କ କରି ଛୁ େଦଇ
େକେତ ଗାଳି ଆେମ ସହି ଛୁ ନି ରେବ
ମୁହଁ ତ େଖାଲି ନୁ େକହି 
ଆମରି ହାଡ଼ର ପଲ+େର େଶାଇ
ନି ତି ଗାअ ତୁ େମ ଗୀତ
ଆେମ ଦୀନ अରdିତ

ଆମରି ଲୁ ହର ବତୁ ରା ମାଟିେର
ତୁ ମଘର ଇଟା ଗେଢ଼
ତୁ ମ ବଗିଚାେର ଆମ େମହjି
ପରଜାପତି ଟି ଉେଡ଼

େକେବେହେଲ ତୁ େମ ଥରୁଟିଏ ଦି େନ
ବଢ଼ାଇନ ଖୁସି ହାତ
ଆେମ ଦୀନ अରdିତ...

ସଂପାଦକ, ନୀହାରକନା ସାହି ତ ସଂସଦ
ନୁ ଆଗଁା, ଶି |ାଖୁା, େସାର, ବାେଲଶର, ୪୫
ଭାମଭାଷ : ୯୫୮୩୯୩୬୭୫୬
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ଦଶହରା
ଆେର ବାପାେର ଘେର ବସି ବସି
ବି ରn ଲାଗି ଲାଣି, ଆଜି ଟିେକ

अଭି େଷକ ପାଢ଼ୀ

ସअଳ अଫିସରୁ ଆସlନି
ଦଶହରାଟା ଟିେକ ବୁ ଲି ଆସjି 
ପାଟିରୁ େମାର ବାହାରିଯାଏ
ବୁ ଝି ଲ ବାପା ତମର ସି ନା କାମ
ଧoା ନାହW ଘେର ବସି ରହୁଛ
େମାର ବା େବସରକାରୀ ସଂା
ଛୁଟି କି ଏ େଦବ? ବୁ ଢ଼ା ବୟସେର
ତମର େବଶୀ ବୁ ଲି ବାକୁ ଇfା
େଦଖୁଛି କହି ରାଗି ଚାଲିଯାଏ
ରାତି େର अଫିସରୁ େଫରୁ ଥାଏ
ଦଶହରା େଯାଗୁ କଟକ ସହରଟା
ପୁରା ବି ଭିନ ର|େର ସେଜଇ
େହାଇଥାଏ ହଠାତ୍ େଦେଖ
େଗାେଟ େଛାଟ ପିଲାେଟ ବାପା
ଗାଡ଼ି ଆେଗ ଛି ଡ଼ା େହାଇ ଦଶହରା
ମଜା ନଉଛି  େଭଳି କି େଭଳି କି
ପଶ ପଚାରି ପକାଏ ବାପାକୁ 

ତାକୁ େଦଖି େମା ପିଲାେବଳକଥା
ମେନ ପଡ଼ି ଯାଏ େଗାେଟ ଆଖି େର
େସ ଖୁସିଭରା ସD}ତିର ଲୁ ହ ତ
ଆଉ େଗାେଟ ଆଖି େର ସକାେଳ
ବାପା+ୁ କଟୁ ବାକ କହି ଥିବାରୁ
अନୁ ତାପର ଲୁ ହ अjରାତDା
ବାରାର ପଶକେର କଣ
େଗାଟାଏ ବାପାପାେଖ ସବୁ େବେଳ
ସମୟ ଥାଏ ଫରକ ଏତି କି
କାଲି (ପିଲାଦି େନ) ସମୟ ଥି ଲା
ଗାଡ଼ି େର ବେସଇ ପୁअକୁ ଦଶହରା
ବୁ େଲଇବାକୁ ଆଉ ଆଜି ସମୟ
अଛି ଘେର ବସି ରହି େସହି
ଦଶହରା ଟିେକ େଦଖିବାକୁ ପୁअ
େଫରିବା ବାଟକୁ ଚାହW ରହି ବାକୁ 
ସତେର କଣ ଆମଭଳି ପୁअ+
ପାଇଁ ସମୟ ମୁହଁ େମାଡ଼ି େଦଇଛି 
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ଶହୀଦ
ରnରvିତ ମାତୃ ଭୂ ମି ଏଠି
ଶହୀଦର ରକତେର
େଦଶମାତୃ କାର େସବାପାଇଁ େସ
େଲାଟିପେଡ଼ ଏ ଭୂ ଇଁେର
ଏ େଦଶର ନାରୀ ଦି ଏ ଏଠି ବଳି
କପାଳୁ େପାଛି ସି oୁର
ବୁ ଢ଼ାବାପା କେହ ଶହୀବ େମା ପୁअ
ଛାତି କୁ କରି ପଥର
ବୁ ଢ଼ୀମା ହରାଏ ଏେକାଇର ବଳା
ଆଖିରୁ ଗଡ଼ାଏ ଲୁ ହ
େକେବ େଫରିବ େମା अeର ଲଉଡ଼ି
ଦି ଶିଯାଏ ତା’ର ମୁହଁ
କୁ ନି ଝିअ ତା’ର କାଠକେ«ଇକୁ
େଗଲ କରି କେହ ପୁअ
େମା ବାପା େଫରି େଲ େତା ପାଇଁ ଆଣିେବ
ସାଥି କେxଇେଟ ରହ

ପକାଶ ଚo ପxା

ଧନେର ବୀର େକାଟି ଜନତାର
ତାଣକ\ା ସାଜି ଲଢୁ
କମାଣମୁନେର ନି ପାତୁ କାହାକୁ
େକେତେବେଳ ନି େଜ ଗଡୁ 
ରnଭିଜା ତା’ର ଶରୀରଟା ଆଜି
ଭୂ ଇଁେର ପଡ଼ି ଛି େଲାଟି
େଦଶ ମାତୃ କାର େକାଳେର େଶାଇଛି
ସେତକି ଯାଇଛି ଥକି 
ସଲାମ କରୁଛି ଏ अଧମ େତାେତ
अମର ରୁହ େହ ବୀର
ବୁ ଣିଦିअ ଶାjି େମୖ ତୀର ଫଗୁ
ଲି ଭାଇ ରକତ ଗାର
କଲାଣପୁର, ଭୂ ଇଁପୁର, ଯାଜପୁର
ପାଣିେକାଇଲି, ଓଡ଼ି ଶା
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ମନ ଦପଣ
ଆଣି ଦି अ େଗା ହ]କୁ େମା ମନ ଦରପଣ,
କବି େହାଇ ବି ନ େହବି େକେବ ଭାବପବଣ ।

ରୁ ଖସାର୍ େବଗମ୍

ଦରପଣେର ପତି ଫଳି ବ େଯଉଁ େସୗoଯ,
େସହି େସୗoଯ େର ରେ|ଇବି ସ¥f ସୁରୁଜ ।
ତା ର|ର ତର| ଦରଶି ପୃଥିବୀ ବାସୀ,
ଉଦେମ ଜାଣିେବ ଏହା ସeାନେର ଆସି ।
ଏହା ତ ହ]େର ଥିବା େସହି ମନ େସୗoଯ,
ସmବ ଥିଲା ଏ େକେବ,େଯେବ ଥିେଲ େସ ଆଯ୍ !
ଏହି ଭାରତୀୟ ବୀଜ େଗା अଟଇ ତ ମୁହW,
ପବ
ୂ  ପି ତା ଗୁଣ ତ ଟିକିଏ ଦବ ହW ଛୁଇଁ ।
ମନଦରପଣ ପାଇअଛି େମା ଦାତା ଠାରୁ,
ଯାହା େସୗoଯ ତୁ ଳନା ନାହW ଏ ସଂସାରରୁ ।
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ବଢ଼ି ଲା ଝିअର ବାପା
କି ଦି ନ କି ରାତି
ସବୁ କି ଛି ତ ତା’ ପାଇଁ ସମାନ
ଖାଲି ଫରକ୍ ଯାହା

ବି େକଶ ସାହୁ

ଆଲୁ अ ଆଉ अeାରର
ଗୁଡାଏ ଚଳ ଚଳତା ଆଉ ନି ] ତାର
େହେଲ େସ
େଯମି ତି ଥିଲା ଦି ନେର
ରାତି େର ବି ଠି କ୍ େସମି ତି
ମସଗୁଲ୍ େକାଉ େଗାେଟ अଜଣା ଚି jାେର
ସମୟ ପୃ,ାେର ଆୟୁଷର ଗାର ଟାଣି
ହି ସାବ କେର
अଳି अଳି ମoାରର ବୟସ
ଦାx ପି xା ମାଟି କା©େର ।

ନା’ େସ େକେବ ଧରି ଛି ସି ଲଟ୍ ନା’ େକେବ ଛୁଇଁଛି ଖଡି
ନା’ େସ ଜାଣିଛି ମି ଶାଣ , େଫଡାଣ ,ଗୁଣନ , ହରଣ
ତଥାପି େସ ଠି କ୍ ଠି କ୍ ହି ସାବ କରି ନିଏ
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ପୁଣି ଘଡି ଏ ବସି ରୁେହ
ଆଉ ନି େ]ଜ ଆଖିେର େଦେଖ େଗାେଟ अସୁମାରି ସ ପ
ପରି ଣୟ ବୟସେର ପରି ଣତ अଳି अଳି ମoାରକୁ
ହାେତରୁ ଦି ’ ହାତ କରି ବାର
ଭଲ ଘର ଭଲ ବାରଟିଏ େଖାଜି ବାର
ପୁଣି େଗାେଟ ହସ ଖୁସିର ସଂସାର ବେସଇ େଦବାର
େମାଏ ଆଶା ଆଉ ଉpୀପନାେର ।

ଆଉ େକେବ ଥରି ଉେଠ ତାର ହାଡୁ ଆ େଦହ
େକାଊ ଏକ अଜଣା ଭୟେର
େହେଲ କାହାକୁ କୁ େହନି େସ
ସବୁ କି ଛିକୁ ଚାପି ଦି ଏ ହୃଦୟର େକାଉ େଗାେଟ େକାଣେର
ସବୁ ସାହସ ଆଉ ଦmକୁ ଏକାଠି କରି
ତଥାପି ହୃଦୟଟା କାଇଁ ବଳ ପାଏନି
ସବୁ କି ଛି େବାେଧ ଫିକା ପଡି ଯାଏ
େଗାେଟ ବଢି ଲା ଝି अ ଥିବା
ବାପାର ହୃଦୟ ଆଗେର ।

ଭୁ ଷଲାଡ଼, ସି େeେକଲା, ବଲା|ୀର
େମା – ୭୭୫୨୦୬୬୨୧୭
ଆହାନ ଇ-ପତି କା ସ"ୂ $ ନି ଃଶୁ' ବି ତରଣ େହତୁ ଡା େଜାତି ପସାଦ ପ*ନାୟକ+ ାରା ପତି ,ି ତ ଓ ପକାଶି ତ | Aahwaan.com | 259

ଆହାନ ଇ-ପତି କା, ତେୟାଦଶ ବଷ, ାଦଶ ସଂଖା, ଡି େସର ୨୦୧୮

Magazine Downloaded from www.aahwaan.com

ଜଳସଂକଟ ଏକ ଆହାନ
ସବତ େଖାଜjି ଜଳକୁ ସଭିଏଁ
ଜଳହW अେଟ ଜୀବନ
ଜଳ ସ+ଟ େଯ ବି {ାନୀ+ ପାଇଁ
ସବୁ ଠୁ ବଡ଼ ଆହାନ ।୧
ନି ଦାଘ କାଳେର ବି ପ\ି ପଡ଼ଇ
ଉ¯ଟ ଏ ଜଳାଭାବ
ଦୂ ଷିତ ଜଳର अପ ବବହାର
ସମାଜ ପାଇଁ अଶୁଭ।୨।
ବଷା ଋତୁ େବେଳ ହୁଏ ବାରି ମୟ
ପୃଥିବୀ ଜଳ ବହୁଳ
େସଇ ଜଳ ଯଦି ସଂରdିତ ହୁଏ
ଆସି ଯିବ ଶୁଭ େବଳ ।୩।
ସମୁଦ ଜଳରୁ ମଧୁର ଜଳକୁ
ଲବଣ अପ ସାରଣ
ବାୟୁରୁ କରିବା ପାନୀୟ ତି ଆରି
କେଲ ରdଣା େବdଣ ।୪।

ପଦୁ ତ କୁ ମାର ମହାକୁ ଡ଼

ସରକାରୀ अବା େସ fାେସବୀ ସଂା
ଉାହେର େଦେଲ ମନ
ସଠି କ ଉପାୟ ପୁନଃ ଚକଣ େର
କେଲ ଜ ସେଚତନ।୫।
ତାହି ପାଇବା ଏ ଦାରୁଣ ସ+ଟୁ
େହେଲ ଆେମ ସାବଧାନ
ସୁoର ବସୁଧା ଆନେo ହସି ବ
ଉଲ ସି ତ େହବ ମନ।୬।
ଭାଇ ଓ ଭଉଣୀ ମଉସା ମାଉସୀ
େହାଇ ଆେମ ଆଗଭର
अମୂଲ ସ"ଦ अେଟ ଏହି ନୀର
କର ତାର ସୁବବହାର।୭।
ପାୟତ ଉବି ଦାଳୟ
ଇଛା ବତୀପୁର,େଢ+ାନାଳ
େମା ୯୮୬୧୬୮୫୫୫୪
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ଜ|ଲି ଫୁଲ
ଆଜି ବି କାହWକି ସeା େହେଲ ମହୁଲି ମହୁଲି ବାେସ,
ଶୀତୁ ଆ ସକାେଳ ଝରକା େଖାଲି େଲ

ପରମିତା ମିଶ

କାହW ଦୁ ରୁ ପୁଣି େସଇ ମଲ ୀ ଫୁଲ ବାସ ଆେସ।
େକେତ େଯ ବରଷା, େକେତ େଯ ବସj
ତା ସାେଥ ଗଲାଣି ବି ତି,
ବୟସ ର ପdୀ େଡଣା ଝାଡି ତାର େକେବଠୁ ଗଲାଣି ଉଡି ।
େକଜାଣି କାହWକି ତଥାପି ଲାଗୁଛି,
ଜ|ଲି ଫୁଲ େମା ଆଜି େବାେଧ େମା ବାଟକୁ ଥିବ ଜଗି।
େକେତ ବି ବଶ ମଁୁ ସଖି େଦଖନା,
ଓଠର େକାହ, ଆଖି ର ଲୁ ହ
ଏ ମନେର େତା ସD }ତିଚାର କୁ ବି
ବାହାରକୁ କାଢ଼ି ବାକୁ ସାହାସ ହୁଏନା।
କି l
ସD }ତିର େସଇ େସୗଧେର ବି ଘର ଟିଏ େତାଳି ଛି,
େସ ଘେର अଛି
େଶଷେର ବି ତାଇ ଥିବା େତା େଦହର ବାସା,
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େତା अଧର କୁ ପୁଣି ଥେର ଛୁଇଁ ବାକୁ ଚାହଁୁ ଥିବା େମାର ତୃ ଷା,
େତା ଗଭା ରୁ ଝରି ଯାଇ ଥିବା ମଲ ୀ ଫୁଲ ର अି,
େତା ପାଇଁ କି ଣିଥିବା େସଇ ନାଲି ସÍା, ସି oୂର ର ସମାଧି ।
ଆଜି ବି େକେତ ସେତଜ େସ ଫୁଲ,
ମେତ ସଫା େଦଖା ଯାଏ ଲାଜ େର ଲାଲ ପଡି ଥିବା େତା ଗାଲ।
ଜାଣିଛି, ମଁୁ ତା ଆଖି ରୁ ଝରୁଥିବା अଶ ର କାରଣ
ହତାଶ, େକେତ ନି ଲ¬ ମଁୁ
ଆଜି ବି ଝୁରି ହୁଏ, ତେତ ଟିେକ େଦଖିବାକୁ ମନ।
େମା ଜୀବେନ ଆସି ବ କି ଆଉ େସଇ ଫଗୁଣ ର େଖଳ,
ଆଶା ଖାଲି
େମା ସମାଧି େର ନୀତି ପଡୁ ଥାଉ
େମାର ପି ୟ ଜ|ଲୀ ଫୁଲ।

ବହDପୁର, ଗvାମ, ଓଡ଼ି ଶା
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ଶୀତ
ଶୀତ େଚଇଁଥାଏଁ
େରେଜଇ ମୁହଁେର,

ଶୀଧର ପ*ନାୟକ

କାଠ ନି ଆଁେର, ଉଷୁମ ଚା' େର ;
ବାହାରିଆସ େଦଖି ବ,

ଏ ନି ରାଶାକୁ େଭଦି ବାକୁ େହବ,

ଶୀତ େକମିତି ମୁହଁ ଲୁ େଚଇ େଦୗଡୁ ଛି ,

ନୂ ଆ ସ ପ ନ େଦଖି େଲ ଜୀବନ କାହW,

ଲାେଜଇ ଗଲାଣି ଶୀତ,

ସ ପ ପାଇଁ ପର
ୂ ା ରାତି ନି अ,

ପଣତ ସଜାଡୁ ସଜାଡୁ େତେଣ

ସାଧନା ପାଇଁ ସାରା ଜୀବନ ବି ନି अ,

अରୁ ଣ ଦି ଶିଲାଣି ତ େଖାଜୁ ଛି

ଏଣୁ ଉଠି ବାକୁ େହବ ଇଁ େହବ !

େକାଉଠି ମୁହଁ ଜାକି ଆଶୟ େନବ,
ସଂଧା ଦୀପ ଉଠି ବା ପଯj !

ଏ ଶୀତରୁ ରdା କାହW,
କାଠ ଜେଳଇ ନି ଜକୁ ଜେଳଇ

अପାି ଜନି ତ ନି ରାଶାର କୁ ହୁଡି

ସୁଝିବାକୁ େହବ ମାଟିର ଋଣ ,

ଚାରିଆଡୁ ମାଡି ପଡୁ ଛି ,

ଋଣରୁ ମୁnି କ'ଣ ଏେତ ସହଜ;

ଶୀତ ତ ଶୀତ ନୁ େହଁ େକାଉଠି

ତଥାପି ଲଢି ବାକୁ େହବ,

ଆଳସ ବି ଭୂ ତ େହାଇ ମୁxେର ବସି ଛି ;

ନି େଜ ନି ିହ େହବା ପଯj !

ଆଶାର କି ରଣ େଦଖ, ପେୂ ବଇ ଆକାଶେର
େଦଖୁ େଦଖୁ ବି ି େହଲାଣି ;

କଲାଣସି ଂହପୁର, ରାୟଗଡ

ନୂ ଆ ସୂଯ ଖବର ଆଣିଛି ,

୯୧୭୮୭୪୪୨୫୦

ଦି ଗବଳୟ େସ ପାଖୁ ପେଠଇଛି ଡ|ର େଦବତା
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ସମୟ ବି େଧାକାଦି ଏ
ସମୟ ବି େଧାକାଦି ଏ ଖୁବ ସହଜେର େବେଳେବେଳ
େକେବ ଦି ଏ େପମି କା ରୂପେର ତ େକେବ େଦଖାଦି ଏ ପତାରକର

େରାଜା ପxା

ଆଖିେର
ଆେସ ସି ଏ େରାଷଣୀ କରି ,େଫେର କି l ନି େରାଳାେର
ସମୟ ବି େଧାକାଦି ଏ ଖୁବ ସହଜେର େବେଳେବେଳ ।।
େକେବ ଆେସ ଦରକାର ପବ
ୂ ର
 ୁ ,ଢାଳି ଦିଏ अଜସ ଆେଲାଡନ
ପୁଣି େକେବ େଖାଜି େଲ ମି େଳନି ,ଚାରି ଆେଡ ଖାଲି ମହାଶନ
ୂ 
ଥେର ହାତଛଡା େହେଲ ତାକୁ େଖାଜି ବାକୁ ପେଡ ବି କଳେର
ସମୟ ବି େଧାକାଦି ଏ ଖୁବ ସହଜେର େବେଳେବେଳ ।।
େକେବ ଆୟୁଷ ପବ
ୂ ର
 ୁ ଆସି ଯାଏ ମୃତୁ ସାଜି େଡ|ୁରା ବେଜଇ
େକେବ ସମୟ ସେରନା ଆୟୁଷର,କ ଦି ଏ ବୃ ା ସେଜଇ
ବ ତାଗୀ ବୁ ଲୁ ଥାଏ ଏମି ତି େସ ଫୁ|ୁଳାେର
ସମୟ ବି େଧାକାଦି ଏ ଖୁବ ସହଜେର େବେଳେବେଳ ।।
କା|ାଳକୁ େକେବ ଦି ଏ अହି ମୟୀ େଭାଗିବାକୁ ସ¥ହ] ବଢ଼ାଇ
କୁ େବରର ପରମ ଭnଠୁ ମଧ େକେବ ନି ଏ ସବସ ଛଡାଇ
ସେv ହାତ ଛାଡି ଦିଏ ଧରି ସି ଏ ସକାଳେର
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ସମୟ ବି େଧାକାଦି ଏ ଖୁବ ସହଜେର େବେଳେବେଳ ।।
ଗଡୁ ଥାଏ େକେବ ପଥର ଖxଟି ନଦୀର ତୁ ଠେର
ସମୟର ତାେଳ େକେବ ପଜ
ୂ ାପାଏ ତାହା ମoିର େବଢ଼ାେର
ନଫୁଟିବା ଫୁଲ କଢି େକେବ ପୁଣି ଝଡି ଯାଏ अକାଳେର
ସମୟ ବି େଧାକାଦି ଏ ଖୁବ ସହଜେର େବେଳେବେଳ ।।
ହସୁଥିବା ଆଖି େକେବ ଲୁ ହ ଢାେଳ ଗଭୀର ଦୁ ଃଖେର
ସଦା ଦୁ ଃଖୀ ଗବ କେର କାଣିଚାଏ ଖୁସିକୁ ପାଇେଲ
କପଟିର ଜ¥ାଳା େକେବ ରହି ଯାଏ ଚି ରକାଳ ହୃଦୟେର
ସମୟ ବି େଧାକାଦି ଏ ଖୁବ ସହଜେର େବେଳେବେଳ ।।

ପ$
ୂ  ାନo ଭବନ
େନତାଜୀ ନଗର,ମଧୁପାଟଣା
କଟକ-୭୫୩୦୧୦
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ସରଗଟା େକେତ ସୁoର
ସରଗଟା େକେତ ସୁoର େଲା ସଜନୀ
ସରଗଟା େକେତ ସୁoର
ସୂଯ ଚo ତାରା େଦଖା େଯ ଦି अjି

ତନୁ ଶୀ अନି oିତା
ପ*ନାୟକ

ଦି ବା ରଜନୀ ଜମା େସ ନ ଛାଡ଼jି
ଦି ନେର ସୂଯ ରାତି େର ଚoତାରା
अeକାରରୁ କରjି ଆେଲାକି ତ
ସଭW+ ମେନ ଭରjି ଖୁସି
ପରାେଲା ସଜନୀ
ସଭି+ ମେନ ଭରjି ଖୁସି
ସୂଯ + େତଜ अତି ପଖର
େଦଖାଯାଏ ଆକାଶ ପୃଥିବୀ
ଶୁଭ ସବୁ ଜ ର|ର
ଚoତାରା ଉअଁjି ଆକାେଶ ସଂଧାେର
ଚି କିମିକି ହୁଏ ସଂସାରଟା
ସାରା ଆେଲାକେର
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କ’ଣ ଚାହଁ?
ସମୟର େଢଉ ସାେଥ
अତୀତର ଧାରା େଦଖି

ଜୟj କୁ ମାର ସାହୁ

ବ\ମାନକୁ ସାେ| େନଇ
ଥେର ପଚାର ସମୟକୁ
କ’ଣ ଚାହଁ !

କାହାକୁ ଆେଲାକି ତ କରିବ

ଆତD ବି ଶାସ ହରାଇବା

ନା ଆେଲାକେର ହଜି ଯିବ

ନା ନି ଜର ପରିହାସ କରିବା

ପଚାର େସ ଶରୀରକୁ

ବି ଶାସଘାତୀ ହୃଦୟକୁ କୁ ହ

କ’ଣ ଚାହଁ 

ଥେର ପଚାର ତା’କୁ

ଝୁିବା ଯଦି େମାର ଭୂ ଲ

କ’ଣ ଚାହଁ 

କାoି ବା ଯଦି େମାର ଭୁ ଲ

େଦଇ ମଣିଷର ପରିଚୟ

ପଚାର େସଇ ଲୁ ହକୁ

ନା ଭି ତର ବାେଟାଇ

କାହାପାଇଁ ଝରୁ ଛି ଆଉ ପଚାର

କାହାକୁ ପଶ କ’ଣ

କ’ଣ ଚାହଁ 

ପଚାର େସଇ oନକୁ

ଆଉଥେର ପଚାର ନି ଜକୁ

କ’ଣ ଚାହଁ 

ମଁୁ ବି ମଣିଷ

ଦୀପପରି ଆେଲାକର ଧାରା

ପଥର ପରି କି ପରି ପାଲଟିଯିବି

ନା ଶDଶାନର ପାଉଁଶ

େକମିତି ପଚାରିବି
କି ଏ ଦବ ଏଇ ପଶର ଉ\ର
କ’ଣ ଚାେହଁ ଆଜି 
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ତୁମ ବି ନା
ତୁ ମବି ନା େଯଉଁ ଯଣା ମଁୁ ପାଏ…
ତୁ େମ କୁ ହ ବୁ ଝି କି ପାରିବ େକେବ..

ସାଗର ନାୟକ

ଆଖି େର େମାର ନି ରବ अନୁ େରାଧ…
ରୁ p େବଦନାର ଜଳ େହାଇ ଝରିଯାଏ…
ମନେର अେନକ ଭାବନାର ଜୁ ଆର….
ପାଟି ପାଖେର କଥା ଥାଏ.. େହେଲ ଓଠକୁ କଥା
ଆେସ ନାହW…
ଆଖି କି l କହି ଚାଲିଥାଏ… अେନକ କଥା…
ମନଟା କ ାj େହାଇପେଡ…
अସ ]ିକର ମେନ କେର ତୁ ମ अନୁ ପିତି େର..
अି ର ମନକୁ େକବଳ ସାjନା େଦଇ ଚାେଲ..
ଘଡି କୁ ଘଡି …

ପାଖେର

ଥି େଲ

ତୁ େମ

ସବୁ

କ ାjି

ଦୁ ର

େହାଇଯାଏ…
ମନଟା ଆନoେର ଫୁଲି ଉେଠ…
ହାତ ବଢାଇେଲ ତୁ ମକୁ ଛୁଇଁ ପାରିବି ..
େହେଲ ଆମ ଦୁ ହି + ଭି ତେର अଜସ ବବଧାନ…
ଏଇ ବବଧାନ େକେବ କମି ବକି ନାହW ମଧ ଜଣା
ନାହW ମେତ…
अବଶି  ଜୀବନ ପାଇଁ େକବଳ अେଶଷ ଶnି
ସୟ କରୁ ଛି ….
ତୁ ମବି ନା ବିବାପାଇଁ ବିବାର ବାହାନା କରୁ ଛି ..

ଭାମଭାଷ : +୯ ୬୮୯୦୮୩୧୮୮୪
ଇେମଲ୍ : Sagarnayaksagu143@gmail.com
ରିୟାଦ୍, ସାଉଦୀ ଆରବ अମି ରାତ୍
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ଜୀବନ
ଜୀବନ...
ତୁ େମ ମନଭରି ଜୀଇଁବାର अଦମ ନି ଶାଟିଏ
ଜୀବନ...
ତୁ େମ ଖୁବ୍ ନି କଟରୁ ଛୁଇଁବାର ପବଳ ଇfାଟିଏ
ଜୀବନ...
ତୁ େମ ଜୀବନଜvାଳର ନି fକ ବଥାଟିଏ
ଜୀବନ...
ତୁ େମ ଜୀବନ ସଂରଚନାର କଥାଟିଏ
ଜୀବନ...
ତୁ େମ ଶୀତରାତି ର ଗୀତଟିଏ
ଜୀବନ...
ତୁ େମ अନାବନା ବାଟର ମିତଟିଏ
ଜୀବନ...
ତୁ େମ ଆେଲାକର ସୂdD ବି oୁଟିଏ
ଜୀବନ...
ତୁ େମ ଆଶା େବୖ ତରଣୀର ସି eୁଟିଏ
ଜୀବନ...
ତୁ େମ ସୁଖର ସୁoର ଆଳାପଟିଏ

କା\w କ ପାଣିଗାହୀ
ଜୀବନ...
ତୁ େମ କାରୁ ଣ ହୃଦୟର ବି ଳାପଟିଏ
ଜୀବନ...
ତୁ େମ େଭାକି ଲାେପଟର ଲୁ ହଟିଏ
ଜୀବନ...
ତୁ େମ ବି ଦଗ୍ଧ ମନର େକାହଟିଏ
ଜୀବନ...
ତୁ େମ େପମର ଫÔୁ ଧାରାଟିଏ
ଜୀବନ...
ତୁ େମ ପତାରଣାର ସି n ହାରଟିଏ
ଜୀବନ...
ତୁ େମ ଜୀବନର େଶଷ ରାତି ଟିଏ
ଜୀବନ...
ତୁ େମ अjି ମ ଯାତାର अେଦଖା ସାଥୀଟିଏ
ବହDପୁର
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ସଂବଲପୁରୀ
ବିଭାଗ
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ମେଡ଼ନ୍ ବୁ ହାରି
ଭାଇବହର୍ ବି କନି ପି ଂଧା ଫଟୁ େକ
େଡଢଶୁର୍ େଲଖୁେଛ ନାଇସ୍ ,

ଆ\ତାଣ ଖୁଡ଼wଆ

େଲ ପାନି ଆରୁ ନି ପି ଇବାର୍ ନ
ପି ଉअଛନ୍ ଖାଲି

ସାଇସ୍ 

ଶାଢି ପି oିେଲ ଭାଇ ଲାଜ୍ ଲାଗୁେଛ
ପି oୁଛନ୍ ଜି ନ୍ସ୍ ସାଲୱାର୍ ,
ମଁା ଘର୍ ଗେଲ େକେତକାମ କରେବ
ଶାଶଘେର ସବୁ ପାୱାର୍ 
ଭାଇେକ େଦଖେଲ େକେଡ ଗହଗହ
ଦି अର ଟା ଲାଗସି ପି ତା,
ବଏେଫx ସାେ| େକେତ ଭାବ୍ ର|୍
େବାରି | ଲାଗସି ଘଏତା

ବହନି ଆଏେଲ ବେନ ରକମର୍
ନି େଜ ଘି ନି ଯି େବ ଶାଢି ,
ନoେକ େଦଖେଲ ଏବର ବହୁକର୍
ବି ପି ଟା ଯାଏସି ବଢି 
ଶାଶ୍ ଶଶୁର୍ କଥା କି ଏ ପଚାରୁେଛ
ଟିଭିଥି अେଛ ତ ମନ୍ ,
େକନତା ଶାଢି ଆରୁ େକନତା େମକେପ
अଏନ୍ ଦି ଶବା ତନ୍ 
ସବୁ ଦି େନ ଭାଇ ଉଠଲା େବଲେକ
ଦଶେଟ ଯାଏସି ବାଜି ,
ବି ଚରି ଶାଶୁଟା ପହ ପହନୁ ଉଠି
କାେମ େହଉଥିସି ଭାଜି 
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ଗୁେଟଦି ନ୍ ଭାଇ ଗୁସିଆଁ
ପଜ
ୂ େବ
ଆରୁ ସବୁ ଦି େନ ଗାଲି ,
େକେତ ପାର୍ ସେତ ଉଛୁଲି ସି େଜ
ଗୁଡ ଧୁଇ େଦେବ ଥାଲି 
େକେଭ େକନତା ଯଦି ଫୁନ୍ କଲା
ଜି ନିଷ୍ ନି େଦଇଛ ଆନି ,
ଆଏେଲ େଦଖବ େକେତ ମୁହଁୁ ଫୁଲା
ସେଥ େସ କରମସାନି 
ଚି େକନ୍ ମଟନ୍ େର େକତନି େଟ ମନ
ପଜ
ୂ ା, ପରବେର ନାଇଁ,
ମଗସି ର୍ ମାେସ ଏେଡ ପହପହନୁ
କି ଏ ଉଠି ପାେର ଭାଇ
ଖରସି ଛWଇେଲ ଗଂଧାଉଥିସି ହାତ୍
େମକପ୍ ଲାଗସି ବାସନା,
ଜWଇତା ଠାକୁ ର୍ ଶାଶ ଶଶୁର୍ ତାହାକୁ
ଲାଗସି ବେଢେଟ अସନା
ବୀରମହାରାଜପୁର, ସୁବ$ପୁର, ଓଡ଼ି ଶା
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େକେତ କଥା କେହସି
ପାଠ୍ପଢ଼ି ପି ଲା

େହେଲ େବକାରୀ

ନାଇେଦଲା େଯ ଚାକି ରିବାକି ରି

ରାମ କଲତା

େଦମି େଦମି େବାଲି ଟେକଇ ରଖିେଛ
ସବୁ କଥାେକ ଠକ୍ସି ...
ଆଉ ଇ ସରକାର୍ େକେତ କଥା କେହସି 

ଯି ବୁେବେଳ ତୁ ଇ ଡାnରଖାନା
େବମାରୀ େହସନ୍ अନାବନା
େକନ୍ସି େନ ତ ଡାକ୍ତର ନି ’ନ
େଫର୍ ନୂ ଆଁ େମଡ଼ି କାଲ୍ ଖୁଲ୍ସି ...
ଆଉ ଇ ସରକାର୍ େକେତ କଥା କେହସି 

ଚାଷର୍ କଥା ନି କେହେଲ େହବା
ଚାଷ୍ ଉଜ୍ଡ଼ି େଲ ଚାଷୀ ମର୍ବା
ନୀଇ ବୁ ଝନ୍ କି ଏ ତା’ର୍ କଥା
ଜୀବନ୍ବୀମା ନାେକ ଥିସି...
ଆଉ ଇ ସରକାର୍ େକେତ କଥା କେହସି 

େକନ୍ କଥାଥି ପତି ବାଦ କେଲ
ସବୁ େଦାଷ୍ ତ ପଦମ୍ ଫୁେଲ
अମ୍କା େଦମି ଢି ମକା େଦମି
ଶଂେଖ େକେତ ଡି |୍ରା ପି ଟ୍ସି ...
ଆଉ ଇ ସରକାର୍ େକେତ କଥା କେହସି 
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ଛାଡ଼ଖାଇ
ମୁନୁଷ େହଉଛନ୍ େକେତ ଉସତ୍,
ମନାେବ ବଲି ଛାଡ଼ଖାଇ,

କଲାଣୀ ନo

ମାସକର୍ ହବି ଷ ତ ଗଲାନ ସରି ,
ସବୁ ପୁଏନ୍ ତ େଦେଲନ କେମଇ

ମଁା େଛଲି ଟା ଛୁଆେକ ତାର୍ କୁ େଲ ବେସଇ
େକେତ ଲାଡ଼ େଗଲ କରସି ,
ତାର୍ ଲାଡ଼େଗଲ େଦଖିକରି
ଛୁଆଟା ତାର୍ ମଁାେକ େଦଖସି ହକବେକଇ

ମଁା େଛଲିର୍ ଆଁଖିନୁ ଁ ଲୁ ହୁ େକେତ ଡଗମଗାସି

େହେଲ ମଁାଟା କାoି ନାଇଁ ପାରସି ,
ଛୁଆେକ ତାର୍ କଁା ବଲି େଯ କେହସି
ଜୀବନ୍ଟା େଯ ତାର୍ अେଛ ରାଏତ୍ କର୍ ଲାଗି

ବୁ ଢ଼ାରଜା, ସଲପୁର, ଓଡ଼ି ଶା
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କେଲଜ୍ ପାଠ୍
ଇ9ୁଲ୍ ଠାନୁ କେଲଜ୍ ପାଠ୍
ବେଢ କଡା େହସି ,
ଆଟ୍ସ,ସାଇନ୍ସ,କମସ୍ ଟା
ମୁଡେକ ଘାଟି େନସି ।

ଏଭର୍ ପି ଲା କେଲଜେକ ପେର
ବେନଇଛନ୍ ଧରମ୍ ଶାଳା,
ପି ନ୍ସିପାଲେକ ଖାତି ର୍ ନାଇନ
ପର
ୂ ା ଖୁଳୁÍୁଳା ।

ପୁଓ ପାଠ୍ ପଢୁ େଛ ବଲି
ବୁ ଆ େଦଖୁେଛ ସପନ୍,
ଇଆେଡ ପୁଓ େବକାର୍ େହଇ
ବୁ େଡଇ େଦଲାନ ଜୀବନ୍ ।

dମାନି ଧି ସାହୁ

ଝି ଯାଇେଛ କେଲଜ୍ ପଢି
େଫସନ୍ ସେଜଇକରି ,
େହେଲା ହାଏ େକେତ େଦଖବ
େମାବାଇଲ୍ ହାେତ ଧରି ।

ବରଷ୍ ଯାକର୍ ପାଠପଢା ପେର
ଆସି େଛ ପରୀdାର୍ ଦି ନ୍,
ପଏସା େଦେଲ ମାକା अେଛ
େକେତ ଘି ନବୁ ଘି ନ୍ ।

କପି କରେଲ କାଣା େହବା
ପେସେନ୍ଟଜ୍ ଦରକାର୍,
େନେହତ ବାବୁ ଭୁ େଖ ମରବୁ
ଜୀବନ୍ ଟା ତ େବକାର୍ ।
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େକେତେବେଲ କପି ଘି ଚିେନେଲ
େହଇ ଯାଇପାରୁ େଫଲ୍,
ଘରର୍ ଲୁ େକ ଘି ନିେନେବ େଦଖ୍
ଚରଉଥିବୁ େପାଢ୍ େଛଲ୍ ।

ଡି େଜନ୍ ଫିେଜନ୍ ଦରକାର୍ ନାଇ
ଭଲକରି ପାଠ୍ ପଢମା,
ମୁଡ୍ େଖେଲଇ ପାଠ୍ ପଢମା
ମୁନୁଷ୍ ମାକର୍ େହମା ।

ହାେତ କପି େକେଭ ନାଇ ରଖୁ
ଡି ମାକ୍ ଥିନ୍ ରଖମା,
ଡି ମାକ୍ ର କପି କି ଏ ଘି ଚବା
ମନେକ ମନ୍ େଲଖମା ।

ମନ୍ େଦଇକରି ଆସପି େଲ
ସେଭ ପାଠ୍ ପଢମା,
ଧରତି ଥିନ୍ ଠି ଆ େହଇକରି
େଦଶର୍ ନଁା'େକ ରଖମା ।

ଜାମପାଲି,େମଲଛାମୁxା,ବରଗଡ
େମା:-୭୦୭୭୦୫୯୩୪୯
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ରାଏତ୍ ରାନୀ
ସି ତ କାକଁେର
ଜାଡ଼ ସି ତେନ

ଏମ୍ ବି ଜୟ କୁ ମାର

ଫୁଟସୁ ରାଏତରାନୀ
ବୁ ଗବୁ ଗା େହଇ
ମୁଲ ମୁଲ ହସି
ମନ େନଉଛୁ ଘି ନି
ଖରଖସି ଆ ଗଛ
ପତର ଡ଼ାେଲ
କୁ ହି କୁ ହି
अoାର ଭିତେର
ମନ ମହନୀ
ମହକ ମହେକଇ
ରାଏତରାନୀ

କି ଏ ଜାନି େଛ
େସଫାଲି ବଲି ତ
କି ଏ କେହେଛ
ଗଗଂ ସି ଉଲି
େକଚ େକଚାନୁ
ବାହାରି ପାେର
େକତେନଇ ସୁoର
ତାର ବି अେଛ ମୂଲ
ଖରଖସି ଆନୁ
ଏେଡ଼ ସୁoର ଫୁଲ
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କାେଦା ଭିତରୁ
ପଦମ ଫୁଲ
କଲା କୁ ଇଲି ନୁ
ମଧୁର େସାର

ମରନହାରି
ଖରେସଲ ଫୁଲ
ରାଏତ କର ଲାଗି
େବଲ ଉଦାର

ବଜଁେଲ କାଏ ଲାଭ

ଆେଘା ଝଡ଼ି ଫଡ଼ୁ

ନି ଆଁେମତାନ

ଇଛା ମରନ ମାଗି

ଦଘ ଦଘ ଜଲି

ଜନମେହଇ

ମୁହଁ -କାେନ ଦାଗ

କୁ ହି ଲି କୁ ହି ଲି

अoାର ରାଏେତ
କଜଁାକି ରା ବାଗୁର
ଉକି ଆ ହअ ସତ
ଭଲ କାମ କରି
ହସି ହସାअ ଜଗତ
ଭୁ ବେନଶ¥ର ଉ\ରା
େମା-୭୯୭୮୭୮୪୧୩୦
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ଲୁ ହୁ
ଛାତି ମରମ୍ ଥି ଦରଦ୍ େହେଲ
ଲୁ ହୁ ଯାଏସି ଆଁଖିନୁ ଥିପି,

ପସନ ପୟାସ ଭୁ ଏ

ଲାଗସି ଏjା ମନ୍ େକ ନି ଜର୍
େବଁକ୍ େକ ଗୁେଟ ଦଉେଛ ଚି ପି ।

ମନର୍ କଥାେକ ମେନ ରଖେଲ
ହଉଥିବ େକେତ ଘଁାଟିସାନି ,
ଦରଦ୍ େହବା अjର୍ ଭିତେର
େକହି ନାଇଁ ପାରନ୍ ଜାନି ।

ମନର୍ ଦରଦ୍ ଆଏଁଖ ବୁ ଝସି
ଲୁ ହୁ େଦସି େକଥନି ଢାଲି ,
ଆଁଖିର୍ ଲୁ ହୁେକ ହାତ୍ ଜାନସି
କେଲ କେଲ େଦସି ସୁଆଁଲି ।

ସୁଆଁଲି କରି ଆଁଖିର୍ ପାଏନ୍
ଭାବ୍ େଦସି ହାତ୍ େଚେତଇ,
ମନ୍ ସାଂେଗ ଦରଦ୍ େଟ अେଛ
ଲୁ ହୁ େଦସି େସଟା େହେତଇ ॥

ପଧାନପାଲି, ସଲପୁର
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େଯନ୍ତା ବୀଜେକ େସନ୍ତା ଫସଲ୍
ଦି ନ୍ ଯଉେଛ ବି ତି
ସମି ହା ଯଉେଛ ଗଡି

କବି ପସାଦ

କୁ ଏଁର୍ କୁ ଏଁର୍ କରି ଆଇଥିନୁ
ଦି େନ ଧରମୁ ଆଶାବାଡି ।
ଦି ନ୍ ଥିଲା ନାଇଁ ଥାଇର୍
ଦି ନ୍ ଆଏବା ନାଇଁ ଥାଉଁ

େମାର୍ େତାର୍ େଯନ୍ କହୁଛୁ ଁ

ଆନି କରି କି ଛି ନାଇଁ ଆସି

କି ଛିନୁେହଁ ସଁ ସାେର କାହାର୍

େନଇକରି ଭି ଲ ନାଇଁ ଯାଉଁ ।

ନାମ୍ ଟିକ ଇନ ଛାଡି କରି ଯି ମୁ
अଏନ୍ ହଉ କି अସାର୍ ।
କରମ୍ ରେଚ େଯନ୍ अଏନ୍ କରି ଯିମୁ
େସଟା େହବା ଆମର୍ ସାହା
ଆରୁ େଯେତସବୁ ମି ଛମାୟା ଆଏ
େଯjା ବୀଜାେକ େସjା ଫସଲ୍ ଥୁଆ ।

ସଗwଗୁଡା, ମxଳ, େବଲପଡା, ବଲା|ୀର, ଓଡି ଶା
ପି ନ୍ - ୭୬୭୦୨୬
େମାବାଇଲ୍ - ୭୬୦୬୦୫୧୩୯୫
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କୁ ଲାଫରି
ଆଶ କରି ଥିଲା କମି ହଁା ବି ଚରା
ଭାତ ସାେ|େହବା ଝୁରି

ରମଣୀରvନ ବି ଶାଳ

ଭରା ଭିଡି କରି ଧାନ ବୁ ହୁଥିଲା
ପଡି ଯଉଥିଲା ହୁରି ।
ଟିଆ େଦଇଥିଲା ଆଝି ରି ଦି ନେକ
ଘି ନବା କପଟା ଚୁ ରି
ମୁକୁେଲଇ ଆନବା ଗଁତିଆ ଘରୁ
ଗହନାର କଁସା ଖୁରି ।
କେଲଜ ପଢୁ ଆ ବଡଖା ନି ନିେକ
େସଲୁ ଆର େଦବା ଯୁେର
ଗଲାେଖପି ତାର ମନ ଭା|ିଥିଲା
ପଏସା ଥିଲାେଯ ଥୁେର ।

ଦି ନ ଯାକି ର େକେତ କବାର କରଲା
ଆଶେକ ମନଥି ଚାପି
େବଲ ଘେଡ ଥିଲା ଧାନେକ ମଡାଲା
ଟିପି ଟୁ ପା େଦଲା ଥାପି ।
ଖଲାଠାନୁ ସବୁ ସଁ କଲି େବପାରୀ
ପଏସା ରଖଲା ବାକି
େଦଇଥିଲା ଯାହା ନଗଦି ପଏସା
ସାହଁ ାକାର େନଲା ରଁ ାପି ।
ବୁ ତି ରିଲା ମନ ଭା|ଲା ସପନ
ନି ପାଏଲା କୁ ଲାଫରି
େସଦି ନୁ କମି ହଁା ଯାଇେଛ ଦାଦନ
ଘରେକ ଆରୁ ନି ଫିରି ।
ଉପର ବାହାଲ, ବଲା|ିର
େମା‐୭୭୪୯୦୦୦୧୯୦
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ଚୁ ଟରୀ
ଇନର କଥାେକ େସନ ନି କରେଲ
ନି ଜି େର େପଟର ଭାତ

ରମଣୀରvନ ବି ଶାଳ

ଦି ନକ ଦଶଟା ଘର ନି ବୁ ଲେଲ
ମୁଡ ଲାେଗ ମାତ ମାତ ।

ଶାଶର କଥାେକ ବହର୍ ନ ଚୁ ଟବା

େଦେରନ୍ େଜେଠନ୍ ଭିେନ କରି େଦବା

କାନ ତେର କେଲ କେଲ

ବତେର ଲଗାବା ଗାଲି

େକେତ ଖଟଉେଛ େତାର ଶାଶ ବୁ ଢୀ

ଭାଏ ଭାଏ ଯଦି ମାର ହଉଥିେବ

ଧଏନ୍ ସହି ଛୁ େବେଲ ।

ଲୁ କି ମାରୁଥିବା ତାଲି ।

ଶାଶେକ କେହବା େତାର ସୁରୁବହ

ଶକୁ ନି ମ©ରା ଏେଭବି अଛନ୍

ମୁେଟଁ ନାଇ ସେହ ତେତ

ଲଗାବାର ଲାଗି କଲି

ତୁ ଇ ନାଇ ଥିେଲ େତାର ପଛଆେଡ

ଜାନି ନି ପାରେଲ ଚୁ ଟରୀ ଚଲନ

ସଁ ପସି େକେତନି େକେତ ।

ସୁନାଘର ଯି ବା ଜଲି ।

ଉପର ବାହାଲ, ବଲା|ିର
େମା-୭୭୪୯୦୦୦୧୯୦
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ପବ ବିଭାଗ
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ହି oୁଧମେର ଉବ ଏବଂ ପବପବାଣୀ
ରୀତି ଭି\ିକ ପଜ
ୂ ାପାବଣ, ଋତୁ ଭି\ିକ ଉବ, ବତ, ଉପାସନା,
ଜାଗରଣ, ବାର ମାସେର େତରପବ, ଏଭଳି କି ମୃତୁେରେର ବି ଉବ

ନେରଶ କୁ ମାର େବେହରା

ପାଳୁ ଥିବା େଦଶ ଏ ବି ଶ୍ଵେର ଭାରତ ଛଡ଼ା, ଆଉ େକହି େହବ!
अଧି କତଃ ଭାରତର ହି oୁ ପବପବାଣି ତି ଥି, ନdତ, ଚo, ସୂଯ , अମାବାସା, େପୗ$ମୀ,
ଆଦି କୁ େନଇ ପାଳି ତ। କି ଛି ପବ ସୂଯ + ଗତି ବିଧିକୁ େନଇ ତ, ଆଉକି ଛି ଚo+
ଗତି ବିଧିକୁ େନଇ ପରି ଚାଳି ତ ହୁଏ। ହି oୁ ଧମକୁ ଛାଡି େଦେଲ अନ େକୗଣସି ଧମେର
ମୁଖତଃ ଉପବାସ, ଦି ନଚଯା, ପଜ
ୂ ାବି ଧି, େହାମଯ{, ପଶୁବଳି , ତସାଧନା, ଏବଂ ବି ବିନ
ପକାରର ବାରଣ ଆଦି କମ୍ େଦଖି ବାକୁ ମି େଳ।
ବା]ବେର ଉ³କଟିବeୀୟ ଜଳବାୟୁ ଏବଂ ପବ
ୂ  େଦଶମାନ+େର ବି ଭିନ अÒୁ ତ
ପକାରର ସାମାଜି କ ଚଳଣି, ପଥା, ପଜ
ୂ ାପାଠ, ବାରଣ, ଆଦି ହଜାର ହଜାର ବଷରୁ
ଚାଲି ଆସି ଛି। କି l, ୟୁେରାପୀୟ ଇସାୟି ମାେନ ନି ଜର ଆତDସାନ ରdାପାଇଁ ଭାରତର
ବି ଭିନ

ପାjେର, ବି ଭିନ

ଧାମwକ ଳେର ନି ଜକୁ

ାପି ତ କରି ବାକୁ

େଚାକରି

ଆେଗଇଛjି ।
ଏହା ନି ିତରୂେପ ଧାନ େଦବା ଉଚି ତ େଯ, ଭାରତୀୟ ହି oୁ ଭnମାେନ ଉପବାସ ଓ
ସାଧନା ାରା ନି ଜର ଧାମwକ େଯାଗତା ବା ସାଧନକୁ ପରି ପୃ, କରି ବାପାଇଁ ସବଦା
ତ¦ର; ନା କି ଦxନୀୟ अଭାସ ଭଳି । ଏହା ବତୀତ ଗmୀର ଆତDନି ଭରତା ସବଦା
अସାଧାରଣ ପବି ତତା ବା अତି ମାନବୀ ଶnିଗୁଡ଼ିକର ପାିେର ସଂଲଗ େହାଇଥାଏ ।
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େଯପରି କି , अତଧି କ ସାଧନା, ଧାନ ଆଦି ାରା କି ଛି ସାଧକ ବା େଯାଗୀ ନି ଜକୁ अତି
ଉାହି ତ ବା ସମପwତ କରି ବା ାରା ମାଧାକଷଣ ବଳର ସହାୟତାେର ନି ଜ ଶରୀରକୁ
ଶନ
ୂ େର ଭସାଇ ପାରୁଛjି ।
ସମୟ ପରି ବ\ନାନୁ ସାେର ଆଜି ବହୁ କଠି ନ ଓ अସାଧାରଣ ପଜ
ୂ ା, ଉପାସନା
ପତି ସବୁ ଭାରତେର ବଦଳି ଯାଇଛି । େଯପରି କି, ପାଚୀନକାଳେର ମନୁ + ନୀତି (୧୧୨୧୩) अନୁ ଯାୟୀ ସjାପନ କି ଖରା ନାମକ ଦxପତି ମତେର ଦxିତ କରାଯାଉଥିଲା।
ସjାପନ କି ଖରା (ଏକ ପକାର ଦxବି ଧି) ାରା େଦାଷୀ ଏକ ମୁଠା (େଗାମୁତ, େଗାବର,
ଦୁ ª, ଲହୁଣୀ, କୁ ଶଘାସ, ଆଦି ) ଦି ନକୁ ଥେର, ଏଭଳି ନअଦି ନ ଖାଇେବ; ପୁଣି ତା’ପର
ତି ନିଦିନ ନି ଜଳ
 ଉପବାସ ରହି ବାକୁ ହୁଏ ।
अନ ଏକ ଉେଲ ଖନୀୟ ଉଦାହରଣ ବି अଛି , ଯାହାକୁ ଚo-ସ ର (ବା କoାୟଣ)
କୁ ହାଯାଉଥିଲା। ଏହି ନୀତି अନୁ ସାେର ପ$
ୂ  ମୀଠାରୁ अମାବାସା ପଯj ନି ଜ ଆହାର
(େକବଳ ଯअ େପଜ)ରୁ ଏକ-ଏକ अଂଶ ପତି ଦିନ କେମଇ କେମଇ ଖାଇବାକୁ େହବ।
ଦି ନକୁ ଥେର ମାତ। ପୁଣି अମାବାସାରୁ ଏକ-ଏକ अଂଶ ବେଢଇ ବେଢଇ ପ$
ୂ  ମୀ ପଯj
ଖାଇେବ। ମନୁ + ନୀତି (୬-୨୦)
ଆଜି କାର ହି oୁେଲାକ ପାୟ ଏକାଦଶୀ କରି ବାକୁ ଭଲ ପାଆjି ; ଯାହା ପତି ମାସେର
ଦୁ ଇଥର ପେଡ଼। ଏହା ମୁଖତଃ ଭଗବାନ ବି ³ୁ+ ଉପାସନା ପାଇଁ କରାଯାଏ; କି l ଏହା
େସେତ କଠି ନ ବତ ନୁ େହଁ । ବତୀ ଫଳ, dୀର ଆଦି ଗହଣ କରି ପାରି େବ। ଶି ବଭnମାେନ
ପତି ମାସର କୃ ³ପd ତେୟାଦଶୀ ଏବଂ ଚତୁ ଦଶୀକୁ ପାଳନ କରି ଥାjି ।
ହି oୁ ଧମ ଏବଂ अjରାୀୟ କାେଲxର अନୁ ସାେର ଜାନୁ ଆରୀ ଏବଂ େଫବୟାରୀ
ମାସ, ଯାହା େବୖ ଦିକ/ହି oୁ କାେଲxର अନୁ ସାେର ମାଘମାସର ଆରm ହୁଏ; େସହି ମାସରୁ
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ବି ଭିନ ପବପବାଣୀ ପାରm େହାଇଥିବା େଦଖାଯାଏ। ପଥମତଃ ମକର ସ+ାjି । ଏହା ଏକ
ପମୁଖ ପବ; ସୂଯ + ଉ\ରାୟଣକୁ େନଇ ଏହି ଉବ, ଭାରତେର ବି ଭିନ ପାjେର
ଭିନ ଭିନ େଶୖ ଳୀେର ହୁଏ। ଏହି ଦିନ କି ଛି अଳେର େପୗଷମାସ (अଶୁଭ)ର େଶଷ ଏବଂ
ମାଘମାସ(ଶୁଭ)ର ପାରm େବାଲି ପଜ
ୂ ାନା େହାଇଥାଏ। ଏହି ସମୟେର, ଗ|ା ଯମୁନାର
ମି ଳନଳୀ ପୟାଗ(ଆଲ ାହାବାଦ)େର କୁ mେମଳାର ଆେୟାଜନ େହାଇଥାଏ; େଯଉଁଠି
ପତି ବଷ ଲdଲd ଭn ପୃଥିବୀର ବି ଭିନ ାନରୁ ଆସି ବୁ ଡ଼/ସାନ କରି ଥାjି ।
ଦdିଣ ଭାରତେର ଏହାକୁ େପା|ଲ କୁ ହାଯାଏ। ଏହି ଦିନ ତାମି ଲମାେନ ନୂ ଆବଷ
ପାଳି ସମ]+ୁ अଭି ନoନ ଜଣାଇଥାjି । ତାମି ଲେଲାେକ ନୂ ଆ ବାସନ କି ଣି େସଥିେର ଖିରୀ
(dୀର ଏବଂ ଚାଉଳ) ରାeିଥାjି ଏବଂ ସମ]+ୁ େପା|ଲର अଭିନoନ (dୀର ଫୁଟିଲାଣି ?
କହି ) ଜଣାଇଥାjି । ଏହା ପକୃ ତେର କୃ ଷିକୁ ସମପwତ େହାଇଥାଏ। ଗୃହପାଳି ତ ପଶୁ,
ମୁଖତଃ ଗାଈ ଏବଂ ବଳଦ+ୁ ସୁoର ସଜାଇ, ଶି |େର ର|େବାଳି , େବକେର ଫୁଲମାଳ
େଦଇ ରା]ାେର ଛାଡ଼ି ଦି ଆଯାଏ। ଏହା ପକୃ ତେର େକୗଣସି ପଜ
ୂ ା ନୁ େହଁ ; ଖୁସି ଓ ଆନoର
ପବ ଭଳି ମାନି ଥାjି ।
ଶୁକପd ପମୀ ତି ଥିକୁ ବସj ପମୀ କୁ ହାଯାଏ। ବସj ଋତୁ ଚାଲି ଥାଏ। କଳା
ଏବଂ ଶି dାଦାତୀ ମାତା ସରସ ତୀ+ ପଜ
ୂ ାନା ଏହି ଦି ନ ହୁଏ। ପାଚୀନକାଳେର ଏହି ଦି ନ
ଗୁରୁ ବା ଶି dକ ମାତା ସରସ ତୀ+ ଏକ ଚି ତ ରଖିଥାjି ; ଏବଂ ତା+ର ଶି ଷଶି ଷା ବା
ଛାତଛାତୀମାେନ ଆସି ଗୁରୁ+ୁ ନଡ଼ି ଆ (ଶୀଫଳ), ମୁଦା ଆଦି ଦdିଣା ସ¥ରୂପ େଦଇଥାjି ।
ଓଡ଼ି ଶାେର ଏହାକୁ ଶୀପମୀ େବାଲି କୁ ହାଯାଏ।
ମହାଶି ବରାତୀ ମାଘମାସ କୃ ³ପd ଚତୁ pଶୀେର ପାଳି ତ େହାଇଥାଏ। ଏହି ଦିନ
େଶୖ ବଭnମାେନ ଦି ନସାରା ଉପବାସ ରୁହjି ଏବଂ ରାତି େର ଜାଗର କରି ଥାjି । ବି ଭିନ
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େଶୖ ବେdତେର ଏହି ଦିନ ପଜ
ୂ ାନା େଦଖିବାକୁ ମି ଳିଥାଏ।
ଭାରତର ଉପରପାjେର େଦାଳଯାତା େଦଖିବାକୁ ମି ଳିଥାଏ। ଭଗବାନ ଶୀକୃ ³+ୁ
ଏକ େଦାଳି େର ବସାଇ, ଝୁଲାଇ ପଜ
ୂ ା କରାଯାଏ। ଏହା ଫଗୁଣ (ଫାଲଗୁନ / େଫବୟାରୀମାଚ) ମାସ ପ$
ୂ  ମୀର ଦଶଦି ନ ପବ
ୂ ର
 ୁ ଆରm ହୁଏ। କି l େଶଷ ତି ନିଦିନ ମୁଖତଃ ପାଳନ
କରାଯାଏ। ଫାଲଗୁନ ପ$
ୂ  ମୀକୁ େଦାଳପ$
ୂ  ମୀ ବା େହାଲି ମଧ କୁ ହାଯାଏ। ଏହି ଦି ନେର
ସମେ] ପରର େଦହେର ର|େବାଳି अଭିନoନ ଜଣାଇଥାjି ।
େଚୖ ତମାସ (ମାଚ-ଏପି ଲ) ଶୁକପd ନବମୀ ତି ଥିେର ଭଗବାନ ଶୀରାମ+ ଜେନDାବ
ପାଳି ତ ହୁଏ। ଏହି ଦିନ ପେତକ ହି oୁବnି ଶୀରାମ+ୁ ପଜ
ୂ ା କରି ବାର େଦଖାଯାଇଥାଏ।
ଶାବଣ ଶୁକପd ପମୀ ତି ଥି (ନାଗପମୀ) େର ନାଗେଦବତା+ୁ ପଜ
ୂ ା କରାଯାଏ।
ଏହାର ଦୁ ଇଦି ନ ପେର ଶୀତଳା ସମୀ ପାଳି ତ ହୁଏ। ମାତା ଶୀତଳାେଦବୀ+ୁ ଏହି ଦିନ
ବସjେରାଗରୁ ଉାର ପାଇଁ ପଜ
ୂ ାକରି ଥାjି । ମାତା+ୁ େକବଳ ଥxାଖାଦ େଭାଗଲାେଗ।
କୃ ³ ଜନDାମୀ ଭାରତେର ଏକ ପମୁଖ ପବ। ଶାବଣ (ଜୁ ଲାଇ-अଗ) କୃ ³ପd
अମୀ ତି ଥିେର ଭଗବାନ ଶୀକୃ ³+ ଜେନDାବ ପାଳନ ହୁଏ।
ଉ\ର ଭାରତ ଏବଂ ଦdିଣ ଭାରତର ବାହDଣମାନ+ ମାସି କ ପdେଭଦ େଯାଗଁୁ
ବି ଭିନ ପବପବାଣି ଏବଂ ପଜ
ୂ ାପତି େର ଭିନ ତା େଦଖାେଦଇଥାଏ ।
ଭାଦବ (अଗ-େସେର) ଶୁକ¢ ଚତୁ ଥୀେର ଶୀ ଗେଣଶ+ୁ ପଜ
ୂ ା କରାଯାଇଥାଏ ।
ନଡା, ପାଳ, ମାଟି ଆଦି େର ତି ଆରି ଗେଣଶ+ ମୂ\wକୁ କି ଛିଦିନ ପଜ
ୂ ା କରି ଲା ପେର
ପାଣିେର ବି ସ¬ନ କରାଯାଇଥାଏ।
ଭାଦବ ମାସ କୃ ³ପdର େଷାହଳ ଦି ନକୁ ପି ତୃପd କୁ ହାଯାଏ । ଏହି ଦିନ ମାନ+େର
ଭାରତର କି ଛି ାନେର ହି oୁମାେନ ଶା କରି ଥାjି ।
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ଆଶି ନ (େସେର-अୋବର) ଶୁକପd ପଥମାରୁ ଦଶମୀ ପଯj ନବରାତୀ ବା
ଦୁ ଗାପଜ
ୂ ା ପାଳି ତ ହୁଏ । ଦଶମୀ ଦି ନକୁ ବି ଜୟା-ଦଶମୀ ବା ଦଶହରା କୁ ହାଯାଏ ।
ଆଶି ନ अମାବାସାକୁ କାଳରାତି ବା ଦୀପାବଳି େବାଲି କୁ ହାଯାଏ । ମା କାଳୀ+ୁ ଏହି
ରାତି େର ପଜ
ୂ ାନା କରାଯାଏ । ନବରାତୀର ଏେକାଇଶି ଦି ନପେର ଦୁ ଇଦି ନ ଧରି ଏହି
ପଜ
ୂ ା କରାଯାଏ। ପୁଣି କା\wକ ମାସ ପଥମାରୁ ପମୀ ପଯj ମାତା ଲdDୀ ଏବଂ ପାବତୀ+ୁ
ପଜ
ୂ ାନା କରାଯାଏ । ଏହା ହି oୁ ଶାାନୁ ସାେର ସବାଧି କ ଉ\ମ ଦି ନ େବାଲି ମାନତା
अଛି । ଭାରତର କି ଛି ପାjେର ଆଶି ନ ଶୁକ¢ अମୀ ତି ଥିେର ମା ସରସ ତୀ+ୁ ମଧ ପଜ
ୂ ା
କରାଯି ବାର େଦଖାଯାଏ ।
କା\wକ ପ$
ୂ w ମା ତି ପୁରାସୁର ନାମକ ରାdସକୁ ବଧ କରିବାେହତୁ ଶି ବ+ ସାନେର
କା\wକମାସ (अୋବର-ନେଭର)େର ପାଳି ତ ହୁଏ ।
ଏହା ଜାଣିବା ଉଚି ତ େଯ, ଭାରତର ବି ଭିନ ପାjେର ଭିନ ଭିନ କାେଲxର
େହାଇଥାଏ । ଆଉ ପତି ମାସର, େଯପରି ଶାବଣ, େବୖ ଶାଖ ଏବଂ अଧି ମାସ (େତର ମାସ)
ର ନି ଜସ ମହତ अଛି । ପତି ତି ନିବଷେର େହଉଥିବା अଧି ମାସକୁ ବି { ଓ ପxିତମାେନ
ଖୁବ ଗୁରୁତ େଦଇଥାjି । ଠି କ େସହି ପରି େସାମବାର ଦି ନ ପ$
ୂ  ମୀର ମହ\
େସାମବାରେର ଶି ବ+ ପଜ
ୂ ା ଏବଂ ଶନି ବାରେର ହନୁ ମାନ+ ପଜ
ୂ ାେର अଧି କ ଗୁରୁତ
ଥିବାର ଶାେର ପରି ଲdିତ। ଏଭଳି ଦି ନମାନ+େର ଦାନର ଗୁରୁତ ହଜାରଗୁଣ अଧି କ
େହାଇଥାଏ ।
ଭାରତୀୟ ହି oୁମତେର ଚାେରାଟି ଯୁଗ अଛି ; ସତ, େତତୟା, ାପର ଏବଂ କଳି ।
ବ\ମାନର କଳି ଯୁଗ ମହାଭାରତ ଯୁ ପରଠାରୁ ବା କୃ ³+ େବୖ କୁ° ପତାବ\ନଠାରୁ
ପାରm େହାଇଛି ; ଯାହା ୧୮ େଫବୟାରୀ ଖୀପବ
ୂ  ୩୧୦୨ରୁ େବାଲି ଖେଗାଳବି ଦ୍ ଓ
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ଗଣିତ{ ଆଯଭ*+ ହି ସାବେର ଏବଂ ସୂଯ ସି ାjେର କୁ ହାଯାଇअଛି । ଭାରତେର
ବି ଭିନ ପକାରର ପvିକା ପଚଳି ତ। େଯପରି କି ଖୀପବ
ୂ  ୫୭ରୁ ବି କମାଦି ତ ସଂବତ,
ଖୀପବ
ୂ  ୭୮ରୁ ଶାଳି ବାହନ ଶକ ଏରା, ଖୀା ୫୯୩/୫୯୪ରୁ ବ|ାଳୀ ସଂବତ ବା
ସୂଯ କାେଲxର, ଓ ତାମି ଲ କାେଲxର, ମାଲୟାଲମ କାେଲxର ଆଦି । ଶକ ଏରା
ମତେର ବଷର ପାରm ଶୁକ¢ େଚୖ ତରୁ େହାଇଥିବା େବେଳ ବି କମ ସଂବତ अନୁ ସାେର
କା\wକ ମାସରୁ ।
ଓଡ଼ି ଶାର ପvିକା/ପାvି ମାଦଳା ପାvିରୁ ପାରm େହାଇଥିବା ଜଣାଯାଏ। ଏହି
ପାvିେର ଓଡ଼ି ଶାର ଇତି ହାସ ଏବଂ ଜଗନ ାଥ ସଂ9ୃତି ଆଦି ବ$ନା େହାଇଥାଏ। ଏହା
ରାଜା अନjବମନ େଚାଡଗ|େଦବ+ (୧୦୭୮-୧୧୫୦) ପର"ରାରୁ ପାରm େହାଇଥିବା
େବେଳ ବାରଶହ ଶତାୀରୁ ବଷ-ପେର-ବଷ ଧରି ପୁରୀର କରଣମାନ+ ାରା ପଚଳି ତ
େହଇ ଆସୁअଛି । ଏହା ବତୀତ अନ ପାପକାରର ଓଡ଼ି ଆ ପାvି अଛି ; ତାହାେହଲା
ଖଡି ରତ ପvିକା, ବି ରଜା ପାvି, ଭାେଗାଦୟ ପାvି, େକାହି ନୂର ପାvି, ଏବଂ େଗୗଡି ଆ
େବୖ ³ବ ପvିକା। ପଠାଣି ସାମj ଚoେଶଖର (୧୮୩୫-୧୯୦୪) ଆମ ଓଡ଼ି ଆ ପାvିକୁ
େବୖ {ାନି କ ପତି େର ପୁନଜୀବି ତ କରିଥିବା ଇତି ହାସରୁ ଜଣାଯାଏ।

- ବସୁଧା କ"ୁ ଟର, େଗାଇଲୁ xି େମନ୍ େରାଡ, ବହDପୁର, ଗvାମ, ୭୬୦୦୦୪
େମାବାଇଲ-୭୮୦୯୮୭୨୪୮୩
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େକାଣାକର
ୂ w କଳା
 େକାହ ଏବଂ ମ\
ପଦDଶୀ କବି ଡ: ମାୟାଧର ମାନସି ଂହ େଲଖିେଲ,
“ବାରଶତ କବି କsନାେର, ଜଗତର ବୁ ି अଜଣାେର,
अ{ାତ ରହସମୟ ଶଇଶବ ଯାପି ତ େତାହରି େଯ ଦି ନ ଚକି ତ ଦୃ ି ବି ଶ¥ର େଗା ପଡ଼ି ଲା।

ପେମାଦ କୁ ମାର ପxା

େତା’ପରି େଯୗବନ-ଲାବଣ-ଲୀଳା େଖଳୁ अଛି अେ| अେ| ତବ, ଫୁ ଟି ଉେଠ େଦେହ େଦେହ,
ସୁ ଲଳି ତ अ|-ସଉ,ବ ମ ଶି ଖି ଆସି ଥି ଲ, ମନ-ଜେୟ ମନର େସ ପାେର ବାରଶତ କବି କsନାେର।” (୧)

ପତି ନି ମା ଣର अପବ
ୂ  अଣେବୖ {ାନି କି अଥଚ େବୖ ଦିକି େକୗଶଳେର ନି ମwତ
ବ\ମାନର ଭଗ ମoିରର ନି ମା ଣର अେନକ ପବ
ୂ ର
 ୁ କି ଦjୀେର ତଥା ଶା ପୁରାଣ ଓ
ଭବି ଷ ପୁରାଣ ଗଭେର ବ$wତ ଜଦ¥ୀପେର अବିତ ତି ନିେଗାଟି ପାଚୀନ ସୂଯ ମoିରର
ବାଖା କରା ଯାଇଛି , େସଥି ମଧେର ସମୁଦତେଟ ଚoଭାଗା ନଦୀ କୂେଳ अବିତ
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େମୖ ତୟାରଣେର ିତ ସୂଯ ମoିର अନତମ; ଯାହା ସeେର

ପଦDଶୀ କବି ଡ:

ମାୟାଧର ମାନସି ଂହ ଉପେରାn େକାଣାକ କାବେର ଯଥାଥେର େଲଖିଛjି ; ଯାହାର ମୁxି
ମାରି ମାଘ ଶୁକ¢ ପତି ପଦା ସୂଯ + ପଥମ ରଶିD ତି େକାଣର େକାେଣ ଉଷD-ରଶDୀର ମହତ
କୁ ଟୀର ଉପେର ପତି ତ େହବା ଆଗରୁ େବୖ ଦିକ ପଣାଳୀେର ଚୁ କ ଶା ସeେର (୨)
ବାପା ମା+ୁ

କହୁଥିବାର ମା ଗଭେର ଥାଇ ଶୁଣିଥିବା ଗଭଜୀବ େଯେତେବେଳ

ଜୀବାବାେର କୂମ  ଭିdୁମଠେର ପୁନବାର ପଢି ଥିବା େସହି ପାଠକୁ , ୧୨ ବଷ ବୟସେର
େସ ଜନD େନଇଥିବା ପବ
ୂ ର
 ୁ ଗୃହତାଗୀ ବାପା+ୁ େଖାଜି ଆସି अକେdତେର ବାପା+ୁ େସହି
ପଣାଳୀ ବି ଷୟେର ମେନ ପେକଇ େଦଇ ପାରିଥିଲା ସତ; କି l ରାଜା+ ଆେକାଶରୁ
ବାରଶହ କାରି ଗର+ୁ ଜୀବନ ଦାନ ସ¥ରୂପ, ବାହD ମୂହୁ\େର ମoିର ଶି ଖରକୁ ଛୁଇଁବା
ଉେpେଶ ଜଗେମାହନର େବକୀ ପଯj ବାଳବତ୍ଉ\ାଳ ଲହରୀମାଳା ତା େଫନି ଳ
ଜଳସାଗର ସହ େଯେତେବେଳ ଆସି ଥିଲା, େସହି ଜଳେର ଇତି ହାସକୁ ସାdୀ ରଖି କି ଦjୀ
ଗଢି ବା ପାଇଁ, ତାଗର ନମସ ମୂ\w ାପନ ନି ମେj, ନି ଜ ଜୀବନକୁ ନି େdପ କରି ଥିଲା।
(୩)
Indian Monuments by N S Ramaswami ତା+ େକାଣାକ ଆେଲଖେର ସମ
ଶତାୀର ଆରmେର ଭାରତ ପରି ଦଶନେର ଆସି ଥିବା ଚୀନ ପରି ବାଜକ ହୁଏନସାଂ +
ଉଲି ଖିତ ବି ଷୟରୁ ଆରm କରି ଛjି ।
“େଦଶର ଦdିଣ-ପବ
ୂ  ତଟବ\ୀ अଳ ( “ଉ” କି ା ଉଡ କି ା ଓଡି ଶା ) ର ଚରିତା
ନାମୀ ଏକ େଛାଟ ସହର ବି ଷୟ ଉେଲ ଖ କରି ଛjି । େସଠାରୁ ବବସାୟୀ ମାେନ
ଦୂ ରେଦଶକୁ ଯାତା କରି ଥାjି ତଥା ଯାତଆତ କରୁଥିବା

ଚି ହା-अଚି ହା େଲାକ ସବୁ

େସଠାେର ରହି ଥାjି । ସହରର କା© ଗୁଡିକ ଶnିଶାଳୀ ଓ ଗଗନଚୁ ୀ। େସଠାେର ବି ରଳ
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ଓ ମୂଲବାନ ଦବ ମି ଳିଥାଏ। ସହର ବାହାେର େଗାଟିକ ଉପେର ଆଉ େଗାଟିଏ ରହି ଥିବା
ଉ¥ାଭିମୁଖୀ अତି ଉ ବହୁତଳ ସଂପନ ବକାକୃ ତି ର କାରୁକାେଯ ପାୋଟି ଭିdୁ ମଠେର
ସ©ମାନ+ ଛବି ରହି ଛି।“
N S Ramaswami ଆଗକୁ ପୁଣି େଲଖୁଛjି ମାଦଳା ପାvିେର ବ$wତ ବି ବରଣୀେର
ଜେଣ ରାଜା ପୁରoର େକଶରୀ େକାଣାକ େଦବ+ର ଏକ ମoିର ତି ଆରି କରିଥିେଲ, ଯାହା
ଫଳେର ହି oୁ ଯାତୀମାନ+ ଭିଡ େସଇଠି ଜମୁଥିଲା। ବ|ର ହି oୁ ରାଜା ଲdDଣ େସନ+ୁ
ଗାଦି ଚୁତ କରି ଥିବା ଆଫଗାନି ଶାସକ ତୁ ଗଲକ ଖାନ ସହ ଲେଢଇେର ନରସି ଂହେଦବ(୧)
ବି ଜୟଧ¥ଜା ସ¥ରୂପେର ପୁରoର େକଶରୀ ତି ଆରି କରି ଥିବା ମoିରର ସାମନାେର ଶି ବ
ସାମjରାୟ ମହାପାତ ନାମେର ଜେଣ ରାଜକମଚାରୀ+ ପତd ତ\¥ାବଧାନେର
ବ\ମାନର ଏହି ଭଗ ମoିର ତି ଆରି କରି ଥିେଲ। ଏହି ବି ଶାଳ ମoିର ପାଦଭାଗେର
ଥିବା

ପୁରାତନ ମoିରେର ପବ
ୂ ର
 ୁ େଯଉଁ ବି ଗହ ଥିେଲ, ତାହା+ୁ ନୂ ଆ ମoିରେର

अବାପି ତ କରା ଯାଇଥିଲା। ନରସି ଂହେଦବ+ ଉ\ରାଧି କାରୀ ମାନ+ ତାମ ଫଳକ
ମାନ+େର େଖାଦି ତ ଏହି

ତଥ ବି ବରଣେର ମoିରଟିକୁ “ତି େକାଣର େକାଣେର

ଉଷDରଶDୀର ମହତ କୁ ଟୀର” ରୂେପ ଦି ଆ ଯାଇଥିବା ମoିରର ବି ଶାଳ ଆକୃ ତି ଓ
କାରୁକାଯର ସମ] େଶୟ ୧୨୩୮ ରୁ ୧୨୬୪ ପଯj ଗ|ାଠାରୁ େଗାଦାବରୀ ପଯj
ବି ]ାରି ତ କଳି |କୁ ଶାସନ କରି ଥିବା ଗ|ବଂଶୀୟ ଲା|ୁଳା ନରସି ଂହେଦବ(୧) +ୁ
ଯାଉଛି ।
अବୁ ଫଜଲ (ଆକବର+ ଆଇନ ମୀ, ୧୫୫୫-୧୬୦୨)+ ଦ¥ାରା େଲଖା ଯାଇଥି ବା
ବି ବରଣୀେର ଏହା ଆକବର+ ସମୟେର dତି ଗ] େହାଇ ନ ଥିବା ଦଶାଇଛjି । େଯେହତୁ
େସଥିେର େଲଖାअଛି – ୯ଟି ଝପଟି ମରା ପାହୁx ପଡି ଲା ପେର ଆଗେର ଏକ ସୁଦୃଶ
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ପା|ଣେର अବାପି ତ ଥିବା ଏକ ବି ରାଟ अବୃ\ାକାର ପ]ର େଦହେର େଖାଦି ତ ସୂଯ
ଓ अନ ଗହମାେନ ଚତୁ pwଗେର अବନତ ମ]େକ, ଦxାୟମାେନ, ଉପେବସେନ, ସାା|
ପଣେମ, ହାସରେତ, କoନରେତ, ବି ସDୟାବି ଭୂେତ କି ା ତନDେୟ ବି ଭିନ େଶଣୀର ନାନା
ଜାତି ର ଉପାସକ+ର ଦୃ ଶ ଥିଲା ଏବଂ ଏହାକୁ ପହଁ ରାଳୀ, ସ{ୀତ{ ମାେନ କsନା
ବତୀତ େକେବ େହେଲ अ]ିତ¥େର ନ ଥିବା अÒୂତପବ
ୂ  ପଶୁମାନ+ ସହ अନୁ ସରଣ
କରୁଥିେଲ। (େସୗଜନ: ଆଇନ-ଏ-ଆକବରୀ)
(अବୁ ଫଜଲ+ ବି ବରଣୀ ସହ କଳାପାହାଡର େକାଣାକ ବି ଧ¥ଂସ କି ଛି େମଳ
ଖାଉନି । େସଥିପାଇଁ େସ ଦୁ ଇ ଘଟଣାରୁ େକବଳ େଗାଟିଏ ହW ସତ। अନଟି ସେoହ
େଯାଗ। କାରଣ ୧୫୬୫ ମସି ହାେର ବ| ସୁଲତାନ+ ହି oୁରୁ ମୁସଲମାନ ଧମାjରି ତ
େହାଇଥିବା ରାମାନo ରାୟ ଓରଫ କଳାପାହାଡ ଓଡି ଶା ଆକମଣ କରି ବାକୁ ଆସି ଥିଲା।
ତା ପେର ପେର ଓଡି ଶା ଆକବର ଶାସନକୁ ଚାଲି ଯାଇଥିଲା। ତା ପେର ….)
ମାଦଳା ପାvିର ବି ବରଣୀ अନୁ ସାେର େଖାା ନେରଶ ପୁରୀରୁ େକାଣାକ ୧୬୨୮େର
ଜାହା|ୀର ଶାସନ କାଳେର ଓଡି ଶା ପେଦଶ ଦାୟି ତ¥େର ଥିବା ବକର ଖାନ ରାଜତ¥
ସମୟେର ଗଲାେବେଳ େସହି ଯବନ ଶାସକର ହି ଂସାତDକ ଆଚରଣ ଫଳେର ସୂଯ + ମୁଖ
ବି ଗହ େମୖ ତାଦି ତ ବି ରି ନାରାୟଣ+ୁ ପୁରୀର ନୀଳାଦି ମେହାବ ମoିରକୁ ାନାjରି ତ
କରା ଯାଇ ସାରି ଥିଲା।
[କି l ବି ରିନାରାୟଣ+ ବି ଗହ ବି ାପି ତ େହବା ପେର ପେର େସଠେର ଥିବା ମାୟା,
ମହାମାୟା अଥବା ମହାଗାୟତୀ ବି ଗହକୁ େନଇ ପୁରୀ-େକାଣାକର େବଳାଭୂ ମିେର ରାମଚxୀ
ମoିରର ମୂଳ ବି ଗହ ରୂେପ ାପନ କରା ଯାଇଥିବା ଜନଶୃତି अଛି ।]
ମଧକାଳୀନ ରାଜାମାନ+ ପାଖେର ପରି ଲdି ତ ନ େହଉଥିବା ବି ରଳ ପକୃ ତି ର
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ବାହାେର େସହି ଶନ
ୂ  ମoିରର ପରି ମିତି ତଥ େନବାର ମାନସି କତାେର େପରି ତ େହାଇ
ପୁରୀ ମoିର ଦାୟି ତ¥େର ଥିବା ନାଥ ମହାପାତ+ ଦ¥ାରା ମାପ କେରଇଥିେଲ। ମାପର
ଏକକ ଭାବେର ରାଜା+ ୨୮ ଆ|ୁଳି ମାପର ଏକ ବାଡି କୁ ଏକକ ରୂେପ ବବହାର
କରି ଥିେଲ। ଏହି ବି ବରଣୀେର

ବି ଗହ ପୀଢ ସହ ଗଭଗୃହ, ଦ¥ାରମxପ ଏବଂ अରୁଣ

]mର ମାପର ବି ବରଣୀ େସଥିେର ଉେଲ ଖ ରହି ଛି। କଳଶ ଓ ପଦD]ୁପି କା ଭଗ अବାେର
ଥିଲା। େଗାଟିଏ ଚୁ କୀୟ ବାଡି , େବାଧହୁଏ କଳଶେର ଲାଗିଥିଲା, ଯଥା ାନେର ଥିଲା।
(େସୗଜନ : Indian Monuments by N S Ramaswami)
ମoିରର

ସଂରଚନା

ସeେର

ବି ଷଦ

ରୂେପ

ବି

େଜ

ବି

(ସ¥ୟଂଶାସି ତ)

ମହାବି ଦାଳୟର ପାଧାପି କା ସୁପଭା ମି ଶ+ ଉ¯ଳ ପସ| ନେଭର ୨୦୧୨େର
ପକାଶି ତ ଆେଲଖ “अକେdତ – େକାଣାକ” େର ବ$ନା କରା ଯାଇଛି । ଆଇନ-ଏଆକବରୀେର ସ© କବୀର+ ସମାଧି େକାଣାକେର ରହି ଥିବା ବି େସ ଉେଲ ଖ କରି ଛjି ।
अତୀତେର େକାଣାକର ପବି ତ ରଥଯାତା କଥା ବି େସ େଲଖିଛjି ।
୧୭୫୯ ମସି ହାେର େସେତେବେଳ ଶାସନ କରୁଥିବା ସହ ମରାଠା ଶାସକ+ ଗୁରୁ
ବାବା ବହDଚାରୀ େକାଣାକ ପରି ଭମଣେର ଯାଇଥିେଲ। ବାବା ବହDଚାରୀ+ ବି ବରଣ
अନୁ ଯାୟୀ ତା+ ସାଥୀେର ଯାଇଥିବା ନି ଳାର ପ*ନାୟକ କରଣ+ ଠାରୁ େସ ଶୁଣିେଲ
େଯ ଜେଣ େକେଶାମାରୁ, ଜେଣ ହି oୁ ଧ¥ଜପଦDକୁ େନଇ ପେଳଇଲା। େଯଉଁ େକେଶାମାରୁ
अଥବା ହି oୁରୁ ମୁସଲମାନ ଧମ ଗହଣ କରି ଥିବା କଥା ବାବା ବହDଚାରୀ କହି ଛjି , େସ
ଜଣକ କଳାପାହାଡ ବତୀତ ଆଉ କି ଏ େହଇପାେର ? (୪)
[ପଶ ଉେଠ : ଯଦି ଭଗ କଳଶ ଓ ପଦD]ୁପି କା କଳାପାହାଡ ଆକମଣର ୬୩ ବଷ
ପେର ୧୬୨୮ େର େଖାା ନେରଶ େଦଖି ଆସି ଥିେଲ, େସହି ପଦ ଧ¥ଜକୁ ୧୫୬୫ େର
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କଳାପାହାଡ େନଇ ଯାଇଥିବା କଥା ବାବା ବହDଚାରୀ+ୁ ନି ଳାର ପ*ନାୟକ କହି େଲ
େକମି ତି ? ଶୁଣାଶୁଣିର କଥା ନୁ େହଁ ତ ଇଏ ଆଉ ?]
ବାବା ବହDଚାରୀ ଯାଇଥିବା ବହୁତ ବଷ ପେର ସରକାରୀ ନଥିପତରୁ ୧୮୨୪ େର
କଟକର ଇଂେରଜ କମି ଷନର+ ପାଖେର କମରତ ଇଂେରଜ अଫିସର ଆx େଲw ଂ+ୁ
ମoିରର ଦାୟି ତ¥ ଦି ଆ ଯି ବାର ଲି ପିବ ସoଭ ମି ଳୁଛି , ଏଥିମଧେର ଲା ସମୟର
अjରାଳେର ପରି ତn अବାେର ଥିବା ମoିରଟି ଉେପdା, ପାକୃ ତି କ ବି ପଯୟ, ାନୀୟ
अଧି ବାସୀ ମାନ+ ଦ¥ାରା ପାସାଦ ସାମଗୀର ବି ନିେୟାଜନ ଜନି ତ अବା େଭାଗିଥିଲା।
ଆx େଲw ଂ ତା+ ରି େପାଟେ ର େଲଖିଛjି – “ସ¥ାଭାବି କ ରୂେପ ଭୂ ମିକ" କି ା ବି ଜୁଳୀ
ଏହି

ଜୀ$ାବାର

ସହଭାଗୀତାେର

ଏହି

ମୂଳ

ଉ

ଧ¥ଂସ

େଯେତେବେଳ

अଧି କ

ତ¥ରାନି ¥ତ

େହଇଯାଆjି

अେନକ

କାରଣର

େହାଇଯାଏ।

ପାଣିପାଗର

କି ା

ବୃ dଲତାଗୁଡିକର ଭି\ିପ]ର ତଳ ପଯj ବୃ ିର ପଭାବ ଏହି ପରି ତn ପାସାଦେର
େଯତି କି କୁ ହା ଯାଇ ପାରି ବ, ପରିÊାର ରୂେପ ଧାତୁ ର ଇଛା କରି ପଥରକୁ ଭିଡି ରଖୁଥିବା
ଲୁ ହା କ ା" ଗୁଡିକୁ ଜବରଦ] ବାହାର କରି େନଇ ାନୀୟ ବାସି oାମାେନ अଧି କ dତି
ଘଟାଇ ଥିବା କଥା ତାଠଁୁ अଧି କ କୁ ହା ଯାଇ ପାରି ବ। ଏବଂ ଏହା ମଧ ସବଜନବି ଦିତ େଯ
ପୁରୀର େକଉଁ अନାମେଧୟ ମoିର େତାଳି ବା ସାମଗୀ ଏଠାରୁ େନବା ପାଇଁ ମରାଠା
ସରକାର କା©ର େଗାଟିଏ ପାଖ ଭା|ି େଦଇଛjି ।“
ଆx େଲw ଂ+ ଏହି ରି େପାଟ  Asiatic Researches ର ୧୫ତମ ଖxେର ପକାଶି ତ
େହାଇଛି । ତା+ ପoର ବଷ ପେର ଫଗୁସନ ଆସି ଥିେଲ ଯି ଏ ମୂଳ ମoିରର ୧୪୦େରା
୧୫୦ଫୁଟ ଉର ଦୁ ଗ ରହି ଥିବା କଥା ଉେଲ ଖ କରି େଲଖିଥିେଲ୍। କି l ଭି\ି ଉପେର ଆଜି
େଦଖା ଯାଉଥିବା ଚକ ଓ अଶ¥ କଥାର ଉେଲ ଖ କରି ନ ଥିେଲ। ତା अଥ େସଗୁଡିକ େସେତ
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ଯାଏଁ ବାଲି ]ୁପ ଭିତେର ଥିଲା।
୧୮୪୮େର େହାଇଥିବା ଝଡ dୟdତି କୁ ବେଢଇ େଦଇଥିଲା। େସଠାକୁ ପଠା
ଯାଇଥିବା ଏକ ବାି ମି ଶନ ତା+ ରି େପାଟେ ର ଏହା ଦେଶଇ ଥିେଲ।
୧୮୬୮ େର େକାଣାକ ର ପରବ\ୀ ବୃ \ାj େଲଖିଥିବା ରାେଜoଲାଲ ମି ତ ତା+
ପୁ]କ “Antiquities of Orissa”

େର େକାଣାକର ଭଗ ]ୁପ ଉପେର ହW अଧି କ

ଆେଲାକପାତ କରିଥିେଲ। କି l େସେତବଳକୁ dୟdତି ର ପରି ମାଣ अଧି କ େହାଇ
ସାରି ଲାଣି।
୧୯୦୦ ମସି ହାେର ବ| ମxଳ Archaeological Surveyor ପରାମଶ େଦେଲ େଯ
dତି ଗ] ଭବନ ଟିର ସଂରdଣ ଆବଶକ।
୧୯୦୧ େର ବାଲି ]ୁପ ଭିତରୁ ପଥମ ଚକ ଟିର ଆବି Êାର କରାଗଲା।
୧୯୧୦େର ସD }ତିଭବନ ଟି ତାର ବ\ମାନର अବଥାକୁ ପାୟ ଆସି ଯାଇଥିଲା।
୧୯୫୬ େର ଆହୁରି ସଫା କରାଯି ବା ଫଳେର ମାୟାେଦବୀ ମoିର ପାଖେର अନ
ଏକ ଇଟା ନି ମwତ େବୖ ³ବ ମoିର ବାହାରି ଲା। େସଠାେର ବହୁବଷ ଧରି अବାପି ତ
ଭାରତ ସରକାର+ ପତ ତ\¥ ବି ଭାଗ अଧି କାରୀ େସହି ଇଟାରୁ ଏହା ଶା+ ଦ¥ାରା ନି ମwତ
ପୁରାତନ ସୂଯ ମoିର େବାଲି अଭି ହି ତ କରି ଥିେଲ।
ଆଜି ର ଭଗ ମoିର अବୁ ଫଜଲ+ ବି ବରଣୀ ଠାରୁ अେନକ ଦୂ ରେର। ତଥାପି , ସ
अଶ¥ ଖଚି ତ ଦ¥ାଦଶ ଚକ ବି ଶି ରଥାରୂଢ ସୂ୍ଯ େଦବତା ପାତଃ, ମଧାନ , ସeାର
େକ ାରାଇଟ ପ]ରର ାପତର ାପି ତ ମୂ\w ମoିରର ବାହାର ପା|ଣ କା©ର ବି ଭିନ
ଦି ଗେର ପଦଶwତାବାେର ବେ|ାପସାଗର କୂେଳ ଜmୁp¥ୀେପ ବି ଭିନ କଥା କି ଦjୀ ଓ
ପମାଣିତ ଐତି ହାସି କ ତଥେର ପତି ପାେପାଷିତ ଭଗ, अସହାୟ େକାଣାକ ମoିର
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ଗଭଗୃହେର ବି ରାଜି ତ ନାହଁ ାjି ସତ, ଓଡି ଆ ସଂ9ୃତି ର ତାଳେର, ହି oୁ ସଭତାର
ନି ନାଦେର, ମାନବତାର ପତୀକ ରୂେପ ଆଜି ବି େସ ଜା¬¥ଲମାନ, ଦି ୀମାନ ଓ ସୁରଭି
ସ"ନ ।
अତି ସହଜେର ରdଣଶୀଳ ଦଶକ+ ସେଦନଶୀଳତାର କାରଣ େହାଇ ଯାଉଥିବା
ମoିର କା© ଗାତେର ଜଟିଳ ଓ ସୂdD କାରୁକାଯେର ସ¬ି ତ ମୂ\wକଳା ସeେର ମତ
େଦଇ ପଖାତ ଆେମରି କୀୟ େଲଖକ ଓ अଭିେନତା େଲାେୱଲ େଥାମାସ ଏହାକୁ ବି ଶ¥ର
ଏକ ସୁoର ଓ କାେମାpୀପକ ପସାଦ ରୂେପ ବ$ନା କରି ଥିେଲ।
ଏହି ପରି େପdୀେର ସୁଇସ୍ମେନାଚି କିକ କାଲ ଜ|+ ମjବ ଗୁରୁତ¥ପ$
ୂ  । େସ
ଆଜି ଜୀବି ତ ନାହାjି ସତ, କି l ତା+ ପତି ,ିତ ସଂା ମାନସି କ େରାଗୀ+ ପାକୃ ତି କ
ଚି କିା अନୁ କେମ ଭାରତ ଦଶନ ବବାେର ଆଜି ବି େକାଣାକ ଓ ପୁରୀର ଦଶନ
େସମାନ+ୁ କେରଇଥାଏ।
େସ ୧୯୩୮େର େଯେତେବେଳ ଭାରତ ବୁ ଲି ବାକୁ ଆସି ଥିେଲ, େକାଣାକ ମoିରେର
ତା+ ପଥପଦଶକ ରୂେପ ନି େୟାଜି ତ ଥିବା ଜେଣ ପxିତ, ତା+ୁ (ଜେଣ ୟୁେରାପୀୟ
ପରି ଦଶକ+ୁ ) ମoିର କା© ଗାତେର େଖାଦି ତ ଏହି କାେମାେ\ଜକ ଦୃ ଶମାନ େଦେଖଇବା
ନି ମେj କୁ °ା अନୁ ଭବ କରି ଥିେଲ। କି l ମାନବୀୟ କାମ ବାସନାର ସୂdDତମ ]ରକୁ ବୁ ଝି
ପାରି ଥିବ ମେନାଚି କିକ କାଲ ଜ| अନ ପdେର ମମୁª ପବ
ୂ କ
 ତା+ ସ¥ବିଚାରପ$
ୂ 
େଲଖାେର େଲଖି ଥିେଲ – “ମଁୁ ଭାରତେର ଏକ ଜା¬¥ଲମାନ, अଥଚ ବାଲୁ କା]ୁପ ଭିତେର
ପରି ତn ୪୦୦ ବଷ ତେଳ ମୁସଲମାନମାନ+ ଦ¥ାରା ଧ¥ଂସ ଆରm କରାଯାଇ ଧୀେର
ଧୀେର ଧ¥ଂସର ଶି ଖରେର ଆସି ପହି ଥିବା ମoିର େଦଖି ଲି। अପବି ତ ଭାବର
ଉତ୍ଜାଗରଣ ଫଳେର ସୃି େହଉଥିବା ଶନ
ୂ ାନ ତଥା ଏକ अେଲୗକି କ अନୁ ଭବେର
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ରvିତ अନୁ ଭୂ ତିର ଧାରଣା ଏହା େମାେତ େଦଇଥିଲା।“
ଓଡି ଶାର अନତମ ସଂ9ୃତ କବି ଜୟେଦବ (ବ| ରାଜା ଲdDଣ େସନ+ ଦରବାରୀ
କବି , ୧୧୮୫-୧୨୦୫) + ରଚି ତ ରାଧାକୃ ³+ େପମକାବ ଗୀତେଗାବି oର ଶୃ|ାରରସେର
ଆବି ଭୂତ ଓ अନୁ ପାଣିତ ାପତ ଶି sୀମାେନ ଆଧୁନିକ େକାଣାକର ନି ମା ଣ େବେଳ ଏହି
କାେମାpୀପକ ମୂ\wମାନ+େର ପାଣ ସଂଚାର କରି ବା ସହ ରାଧାକୃ ³+ अନାବି ଳ ଓ
अେଲୗକି କ େପମ ଗାଥାକୁ ଗୀତେଗାବି o ପତହ ରାତି େର ଜଗନ ାଥ+ ପହୁଡ ସମୟେର
େଦବଦାସୀ ପ"ରା अନୁ ସାେର ଗାନ ମଧ କରାଯାଇଥାଏ।
( େସୗଜନ : ଶି ଶିର କୁ ମାର ପxା+ ରଚି ତ Medieval Orissa: A Socioeconomic Study ବହି ର ୧୦୪ ପୃ,ା)
କି l େପମକାବକୁ ପବି ତତା ସହ କାହWକି େଯାଡା ଯାଇଥାଏ, ଏହା ବୁ ଝି ବାକୁ େହେଲ
ଆମକୁ ଦି ବ|ତ ଐତି ହାସି କ ଓ େଲଖକ ଏ କୂମାରସ¥ାମୀ+ ସହଜ ବାଖାକୁ େବଦ ସହି ତ
ବୁ ଝି ବାକୁ ମଧ େହବ। ଭାରତୀୟ ମoିର ଗାତେର େଭାଗବି ଳାସର ପରମାନoକୁ ପଦଶwତ
କରୁଥିବା କାେମାpୀପକ ଦୃ ଶାବଳୀ ଏହାର ନି ମା ଣ େକୗଶଳର ଏକ अ| अେଟ। ଏହା
ଆନo ପାି ଉେpଶେର ଥିବା ଇoି ୟାସn େଲାକମାନ+ୁ ଦଶାଇଥାଏ। ମoିରର
ବାହରାଳେର ଜନD ଓମୃତୁ ଚକର ବeନ ଓ କାମନାେର ଆବ ସାଂସାରି କ ବnିଟିର
ଜୀବନକୁ ଚି ତଣ କରା ଯାଇଥାଏ, ଯଦି ବା ଭିତେର ସ¥ୟଂ ଈଶ¥ର ବି ଦମାନ ଥାଆjି ।
[ ହି oୁ ଧମେର ଆେମ ମାନୁ , ପୁନଜନD ଏହା ଆଜି ର ବି {ାନ ବି ଧୀେର ଧୀେର
ମାନି ଲାଣି। ତାର ସେବା¯ୃ ଉଦାହରଣ େହଲା, DNA ଉପେର ଗେବଷଣା। କମ अଛି ତ
ଜୀବନ ରହି ବ। ଜୀବନ अଛି ତ କାମନା, ବାସନାର अଭିଳାଷା ରହି ବ। ହଁ , ତାକୁ
କେମଇବାକୁ େହବ। ସି ମୁନି ମାେନ ତା ପାଇଁ କମ ସମୟ ନି अjି । ଆେମ ସାଧାରଣ
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ମାେନ ଜନD ପେର ଜନD ର ସମୟ େନଉ।
The work done and finished perfectly within a time limit.
େସହି ବାସନାକୁ କମ କରିବା ପାଇଁ अସାମାଜି କ ହୁअjି  ପୁଣି ପତ ୀ ସାନି ଧ େର
ସାମାଜି କ େହାଇପାେର ସମୟ ଆହୁରି କମି ଯାଏ  ମୁନିଋଷି ମାେନ ତପସାରତ େହାଇ
ବୀଯ ହାନି ନ କରି କାମନାକୁ ବଶୀଭୂ ତ କରjି  େସହି କାମନାକୁ ଈଶ¥ର ଦଶନ ଆଗରୁ
ମoିର କା©େର େଦଖି କି ଛି େଲାକ ବଶୀଭୂ ତ େହାଇ ରହjି  କି ଛି େଲାକ ଛି ଛି କହି
ଭିତରକୁ ଯାଆjି  କି ଛି େଲାକ ସ¥ଗୀ ୟ ଆନo େର ବି ଭୂଷିତ େହାଇ ଭିତରକୁ ଯାଇଥାjି
 େତଣୁ ଏହା ଜନD ମୃତୁର ଚକ  ]
େକାଣାକର ମୂଳ ମoିର ନାହW। େସଥିେର େଦାଳାୟମାନ अବାେର ାପନ କରା
ଯାଇଥିବା ବି ଗହ ବି ନାହଁ ାjି । ତଥାପି अେନକ ସତ କାଳର अଭିେକoାଭିମୁଖୀ। ଧୀେର
ଧୀେର ାପତ ଜରାଜୀ$ अବା ଆଡକୁ ଗତି କଲାଣି। अନନ ଓ अନjକାଳ ଯାଏଁ
େକବଳ ଈଶ¥ର+ अ]ିତ¥ ବତୀତ ଆଉ କି ଏ ବା ରହି ପାରି ବ ?
େଶଷେର, ବାବା ବହDଚାରୀ+ ବି ବରଣୀ େଦଲା ପେର ସୁପି ୟା ମି ଶ ତା+ ଟୁ ଇଟେର
େଲଖିଥିେଲ – ମoିରର ପୁନାପନ ପାଇଁ, େସେତେବେଳ େସ କି ଛି କରି ପାରି ନ ଥିେଲ।
ଆଜି ଆେମ ବି କି ଛି କରି ପାରିବୁ ନାହW ଏବଂ ଏହା ଆମକୁ अତj ଦୁ ଃଖ େଦଉଛି ।
ସତ କଥା। ଉ¦\ିର ୪୦୦ ବଷ ଭି ତେର ହW ତାର ରୂପ-ଲାବଣ-େଶ,-ତି ଆରିପଣାଳୀ अଜଣା, अଶୁଣା, ଗୁଜବର ସeିଳେର ଲୁ  ଐତି ହାସି କ ସ"\ି େହବା ଦି ଗେର
ଥିଲା ! େଯମି ତି ଲୁ େଇ ପଗଣାର ସି ାଥ େଗୗତମ ! େଯମି ତି ଉæୀୟାନର ରାଜା
ମହାସି  ଇoଭୂ ତୀ ଓ ତା+ ଭଉଣୀ ମହାସି ା ଲdDୀ+ରା ! େଯମି ତି ଉæୀୟାନର
ପରବ\ ୀ ରାଜା ମହାସି  ପଦDସmବ, ଯି ଏ ତି çତେର େବୗଧମର ଆରm କରି ଥିେଲ !
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ତଥାପି ତାର ଉପଯୁn ସଂରdଣର ଆବଶକତା ରହି ଛି।

ପଟ ନଂ ୧୦୦୦, ଦି ¥ତୀୟ େତାଟା ସାହି , ବି ଜିପୁର
ବହDପୁର

ଟି ଣୀ:
अେନକ ଐତି ହାସି କ+ ବ$w ତ ମତ अନୁ ସାେର ତଥ ାପନ କରାଯାଇଛି । େକବଳ
େଗାଟି ଏ, ଧମପଦ+ କାହାଣୀ କୁ ଛାଡି।

(୧) େକାଣାକ, କବି ମାୟାଧର ମାନସି ଂହ – େସୗଜନ : @ଡାnରବାବୁ ତା ୧୦-୧୧୨୦୧୮)
(୨) େବୖ ଦିକ ଚୁ କ ଶା:
କ)

http://gyanpro.com/blog/ancient-indian-historical-background-of-

magnets-and-its-properties/
ଖ) https://ramanan50.wordpress.com/2014/05/06/vedas-on-magnetismrig-veda-verses/
ଗ)

https://haribhakt.com/solved-mysteries-hidden-secrets-of-hindus-

extracting-source-of-energies-in-temples-vedic-knowledge-at-its-best/
(୩) ଡ: େବଣୁଧର ପାତ , ଚxୀଗଡ ସରକାରୀ ମହାବି ଦାଳୟ, ଇତି ହାସ अଧାପକ+
Orissa Review April 2006, େର “Antiquity of Arkakshetra Konark” େର
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େଲଖି ଥି ବା ଆେଲଖ अନୁ ଯାୟୀ ବି ଗ ହ ାପନ ଓ ପଜ
ୂ ାରm ମାଘ ଶୁକ¢ ସମୀ ତି ଥି େର
କରା ଯାଇଥି ଲା। କି ଦjୀେର अଛି , ମୁ xି ମାରିଲା ପେର ଧମପଦ ସମୁ ଦେର ଝାସ
େଦଇଥି ଲା। ବ\ ମାନ ସମୁ ଦ ମoି ର ଠାରୁ ୩ କି ମି ଦୂ ରେର अଛି । ପ ଶ ଉେଠ, ଚୂ ଳ
ଉପରୁ ଝାସ େକମି ତି େଦଇ େହବ ?
େମା ବି ଚାରେର – ମoି ରର ଉ\ର ଦି ଗେର ସମୁ ଦଠାରୁ ଦୁ ଇ କି େଲାମି ଟର ଦୂ ରେର
ବ\ ମାନ ଆବି Êୃତ ମାଟି ଭି ତେର େପାତି େହାଇଥି ବା, ପୁରାଣ, କି ଦjୀେର ବ$w ତ
ଚoଭାଗା ନଦୀେର ସମୁ ଦ ଜୁ ଆର ପ$
ୂ  ମୀ ତି ଥି େର ମoିର ପଯj ମାଡି ଆସି ଥି ଲା।
ଚoଭାଗା ହW େକାଣାକ େପାତାଶୟର ସାମୁ ଦି କ ରା]ା ଥି ଲା। (େଯମି ତି ଋଷି କୂ ଲାର
ମୁ ହାଣ ପାଲୁ ରର ସାମୁ ଦି କ ରା]ା ଥିଲା।) ଶି େବଇ ସାଆjରା+ dୀରିଥାଳି ମଝି େର
ହାତ ମାରି ଗରମ dୀରି ନ ଖାଇ ପାରିବାର କି ଦjୀ ମୂଳକ କାହାଣୀ ବି ସମେ]
ଜାଣି ଛjି । େସହି କାହାଣୀେର, କୂ ଳରୁ ପଥର ପେକଇ େନବା ପାଇଁ ତା+ୁ ପରାମଶ ମଧ
ମି ଳି ଛି । ଶି sୀକୂ ଳର ମଯଦା ରdା କରିବା ଉେpଶେର ଧମପଦ ତା ଉପରକୁ ଲË
ପ ଦାନ କରିଛି ।
ଦdି ଣ ଗୁଜୁ ରାଟେର ବି ଆଜି ]େmଶ¥ର ମହାେଦବ ମoି ରେର ପ ତି ଦିନ ଜୁ ଆରେର
ମoି ର ଟି अଧାରୁ अଧି କ ବୁ ଡି ଯାଇଥାଏ। ଆଜି ବି ବାେଲଶ¥ର ର ଚାoି ପୁର େବଳାଭୂ ମି
ଚo+ ଉଦୟ ପେର ସମୁ ଦ ଦୁ ଇ କି େଲାମି ଟର ପଯj କୂ ଳ ଆଡକୁ ମାଡି ଆସି ଥାଏ।
अବଶ ଏହା େମାର ନି ଜସ¥ ବି ଚାର ଓ ଇତି ହାସକାରମାନ+ ଦ¥ାରା अଧି କ ତଥଭି \ି କ
ଗେବଷଣା ଏହି ଦୃ ିେକାଣରୁ ଆବଶକ।
(୪) @mishra9_supriya + ୧୦-୧୧-୨୦୧୮ ଟୁ ଇଟ अନୁ ଯାୟୀ।
ଚି ତ - @ଆଶି ଷ କୁ ମାର ନାୟକ ଟୁଇଟ ତା ୧୫-୧-୨୦୧୬
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ଆହାନ ଇ-ପତି କାର ଆଗାମୀ ସଂ9ରଣ : ଜାନୁ ଆରୀ ୨୦୧୯
େଲଖା ପଠାଇବାର େଶଷ ତାରି ଖ : ୩ ଜାନୁ ଆରୀ ୨୦୧୯
େଲଖା ପଠାଇବା ସମୟେର ଇେମଲ୍େର ସବ୍େଜ୍ େଲଖିେବ :
Your name (ଆପଣ+
(ଆପଣ+ ନାମ)
ନାମ) : January 2019
େଲଖା ଗୁଡ଼ିକ ଯଦି ଓଡ଼ି ଆେର ଟାଇପ୍ କରି ୱାଡ଼ ଫାଇଲେର ପଠାଇେବ ତା େହେଲ
ଆମକୁ ପୁଣିଥେର େସହି ସବୁ େଲଖା ଟାଇପ୍ କରିବାକୁ ପଡ଼ି ବ ନାହW ହାତ େଲଖାକୁ
ଫେଟା ଉଠାଇ କି ା 9ାନ୍ କରି ଇେମଲ୍ ଆଟାଚ୍େମ୍ ଭାବେର ପଠାଇେବ ହ]େଲଖା
ସୁoର ଓ ପଠନେଯାଗ େହବା अନି ବାଯ, ନେଚତ ଯଦି ପକାଶନେର େକୗଣସି ତଟି ରେହ
େସଥିପାଇଁ ସ"ାଦକ ଦାୟୀ ରହି େବ ନାହW
ଯଦି ଗs ବା କାହାଣୀ କି ା ପବe ପଠାଉଛjି େତେବ ଧାନ ଦି अl, ପେତକ ଶ
ମଧେର େକବଳ େଗାଟିଏ ଖାଲି ାନ ଛାଡ଼ି େବ, କମା, ପ$
ୂ  େଛଦ, ଯୁnାdର ଆଦି
ବାକରଣ ତଟି ପତି ସାବଧାନ ରହି ଟାଇପ୍ କରି େବ ବାକରଣଗତ ତଟି ପାଇଁ
ପକାଶନେର अେହତୁ କ ବି ଳ ହୁଏ େତଣୁ ଯଦି ସmବ େହଉଛି ଆପଣ+ ନି କଟେର
ଥିବା େକହି ଓଡ଼ି ଆ ବeୁ + ାରା ନି ଜ େଲଖାକୁ ସଠି କ ଭାବେର ପରୀdା କରି ନି अl
େଲଖା ସହି ତ ନି ଜର େଗାଟିଏ ପାସେପାଟ୍ ଫେଟା (ଯଦି ନାହW, େତେବ ଭଲ
େଦଖାଯାଉଥିବା ସୁoର ଫେଟାଟିଏ) ସହି ତ ନି ଜର ଠି କଣା େଲଖି ପଠାଇେବ
ଆମର େଲଖା ସଂଗହ ଇେମଲ୍ :

aahwaan@gmail.com
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ଦୟାକରି ପେତକ ମାସର ସଂ9ରଣ ନି ମେj େକବଳ େଗାଟିଏ ବା ଦୁ ଇଟି େଲଖା ହW
ପଠାl କି ଛି ବeୁ ଏକାଧି କ େଲଖା ପଠାଇ ଆମକୁ ଚି jାେର ପକାଇ େଦଉଛjି  ଆେମ
େସ ମଧରୁ ଚୟନ କରିବାକୁ अସୁବିଧାର ସଖୀନ େହଉଛୁ ସୂଚନାେଯାଗ େଯ କି ଛି
ବeୁ ବି ଗତ ମାସେର अନୁ ନ ଦଶରୁ अଧି କ କବି ତା ପଠାଇଛjି  ଏହାାରା ଆମ ଇେମଲ୍
ବy ଭ\w େହଉଛି ଏବଂ ସ"ାଦନା କାଯେର ବାଧା ସୃି େହଉଛି 
ବାରାର अନୁ େରାଧ ସେ\ अେନକ ବeୁ ଟାଇପ୍ ନ କରି େଲଖା ପଠାଉଛjି  ଏହା
ଫଳେର ଆମକୁ ସ"ାଦନା ପବ
ୂ ର
 ୁ अନୁ ନ अାଧି କ ପୃ,ା ନି େଜ ଟାଇପ୍ କରିବାକୁ ପଡୁ ଛି
ଏବଂ ଏଥିପାଇଁ ପତି କା ପକାଶନେର ବି ଳ େଦଖା େଦଉଛି  ଦୟାକରି ନି ଜସ େଲଖା
ଟାଇପ୍ କରି ମାଇେକାସí୍ ୱାଡ୍ ଫାଇଲେର ପଠାl ଯଦି ଟାଇପ୍ କରି ପାରୁନାହାjି ତା
େହେଲ अନ ଉପାୟ କରl ପି ଡ଼ିଏଫ୍ ଫାଇଲେର ପଠାଉଥିବା େଲଖାକୁ ୱାଡ୍
ଫାଇଲେର ପଠାl
ହାଟ୍ସଆପ୍େର େଲଖା ପଠାl ନାହW ଏହା ସ ୀକାଯ େହବନାହW େକବଳ ଇେମଲ୍
ାରା ହW େଲଖା ପଠାl

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

aahwaan@gmail.com
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ବି େଶଷ अନୁେରାଧ
ନମ9ାର
ଆପଣ ଜାଣିଥିେବ େଯ ଆହାନ ଇ-ପତି କା ଏକ ଲାଭଜନକ ବା ବବସାୟି କ ପତି କା
ନୁ େହଁ  ଆପଣ+ ଭଳି ସହୃଦୟ ପାଠକ ଏବଂ େଲଖକ ମାନ+ େଯାଗଁୁ ହW ଏହି ପତି କା
ପକାଶି ତ େହାଇ ଆସୁଛି ଏହି ପତି କା ପକାଶନ େହତୁ ସମ] କାଯ ସ"ାଦକ+ୁ
କରି ବାକୁ ପଡୁ ଥିବା େହତୁ अେନକ ସମୟେର ଏହାର ପକାଶନେର अେହତୁ କ ବି ଳ
ପରି ଲdିତ େହଉଛି  अେନକ ବeୁ େଯଉଁମାେନ ପତି କା ପାଇଁ େଲଖା େଦଉଛjି େସମାେନ
େଫାନ୍ କରି ପତି କା େକେବ ପକାଶି ତ େହବ େବାଲି ପଶ କରୁଛjି , େତଣୁ ସମ]+ ସୁବିଧା
ପାଇଁ ଆେମ ଏକ ଗୁଗୁଲ୍ ଗପ୍ ତି ଆରି କରି ଛୁ, େଯଉଁଠାେର ଆହାନ ପତି କାର ପକାଶନର
ସମ] ବି ବରଣୀ ଆପଣ+ୁ

ସହଜେର ମି ଳିପାରି ବ ଏହି ଗପର୍ ଲି +୍ ନି ମେର

ଦି ଆଯାଇଛି , ଆପଣ େସହି ଗପେର େଯାଗ େଦେଲ ଆପଣ ସମ] ତଥ ପାଇ ପାରି େବ
ଏତଦ୍ ବତୀତ ଆହାନ ଆxଏଡ୍ ଆପେର ମଧ ଆଗାମୀ ମାସରୁ େଲଖା େଦଉଥିବା
ବeୁ ମାନ+ ସୂଚନା ଆେମ ପକାଶି ତ କରି ବୁ ଯାହା ଫଳେର ଆପଣ ପଠାଇଥିବା େଲଖା
ଆମକୁ ମି ଳିଛି କି ନାହW ତାହା ଆପଣ ସ ୟଂ ଜାଣିପାରି େବ
अେନକଥର अନୁ େରାଧ କରି ବା ସେ\ କି ଛି ବeୁ ହାଟ୍ସଆପ୍ ମାଧମେର ହW େଲଖା
େପରଣ କରୁଛjି , େସମାନ+ୁ ବି ନିତ अନୁ େରାଧ ଦୟାକରି ଇେମଲ୍ ାରା ହW େଲଖା
ଦି अl ହାଟ୍ସଆପ୍ ାରା ମି ଳିଥିବା େଲଖା ଆହାନ ନି ମେj ଗହଣୀୟ େହବ ନାହW

l::ନି ମେର ଦି ଆଯାଇଥିବା ଆହାନ ପତି କାର ଇେମଲ୍ ଗପେର େଯାଗ ଦି अl
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