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 ‘ଆହ� ାନ’ ଇ-ପତି� କାେର ପ$ୂ�ତଃ େମୗଳିକ, अପ�କାଶିତ େଲଖା ଗୁଡ଼ିକ ହW 
େଲଖାର ମାନ ଏବଂ ଭାଷା ତଥା ଉପାେଦୟତା ଆଧାରେର ଚୟନ କରାଯାଇଥାଏ 
େକୗଣସି େବନାମୀ େଲଖା ଉପେର ଆମର େକୗଣସି କ\�ବ� / ଦାୟିତ�  ରହିବ 
ନାହW େଲଖାେର ଦିଆଯାଇଥିବା ସମ] ତଥ� ଏବଂ ବିଚାର େଲଖକ+ର ସ"ୂ$� 
ନିଜସ�, ତାହା ଉପେର ସ"ାଦକ କି�ା ପ�କାଶକ+ ସହମତି ରହିବ େବାଲି େକୗଣସି 
ଲିଖିତ ନିୟମ ନାହW ଯଦିଓ ପ�େତ�କ େଲଖାକୁ ଭଲଭାବେର ପଢ଼ିବା ଏବଂ 
ବୁଝିବାପେର ହW ପ�କାଶନ େହତୁ ନିବ�ାଚନ କରାଯାଇଥାଏ ତଥାପି େଲଖାର 
ଶତପ�ତିଶତ ସତ�ତାର ଦାବୀ େକବଳ େଲଖକ+ର େକୗଣସି େଲଖାକୁ େନଇ 
ଉଠିଥିବା ବିବାଦର ଉ\ରଦାୟିତ�  େକବଳ େଲଖାର ମଳୂ େଲଖକ+ର, ଏଥିେର 
ସ"ାଦକ କି�ା ପତି� କାର େକୗଣସି ଉ\ରଦାୟିତ�  ରହିବ ନାହW 

 ଏହି ପତି� କାର େକୗଣସି अଂଶ ବା େଲଖା ସ"ାଦକ+ ଲିଖିତ अନୁମତି ବିନା 

अନ� େକୗଣସି ମାଧ�ମ (ପତ�  ପତି� କା / ଗଣମାଧ�ମ / ସ�ାଦପତ�  ଇତ�ାଦି)େର 

ପ�କାଶିତ କରିବା अପରାଧ େବାଲି ଧରିନିଆଯିବ ପ�େତ�କ େଲଖା ଉପେର 

ସ"ୂ$� अଧିକାର େଲଖକ+ର ରହିବ, େସ ଚାହWେଲ ତାହାକୁ େଫସବୁକ ଏବଂ 

ଟି� ଟର ଆଦି ଗଣମାଧ�ମେର କି�ା अନ� ମାଧ�ମେର ପ�କାଶିତ କରିପାରିେବ  

ପବିତ�  ବଡ଼ଦିନ ଏବଂ ନୂତନ ବଷ� ୨୦୧୯ ଉପଲେd 
ଆହ� ାନର अଗଣିତ ପାଠକପାଠିକା, େଲଖକେଲଖିକା, 
ଶୁଭାକାଂdୀ ବeୁ ମାନ+ୁ ତଥା ସମ] ଓଡ଼ିଶାବାସୀ+ୁ 

ଆହ� ାନ ଇ-ପତି� କା ତରଫରୁ अେନକ ଶୁେଭfା 
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 େଯଉଁ ବeୁମାେନ ଏହି ପତି� କା ପାଇଁ େଲଖା ପଠାଉଛjି େସମାନ+ୁ ବିନୀତ 

अନୁେରାଧ, େସମାେନ େଧୖଯ��ର ସହ ପତି� କାର ପ�କାଶନକୁ अେପdା କରl 

ପତି� କା ପ�କାଶିତ େହବାପେର ପେର େଯଉଁ ବeୁମାେନ ଇେମଲ୍ ମାଧ�ମେର େଲଖା 

ପଠାଇଥିେବ େସମାନ+ୁ ତୁରj ଇେମଲ �ାରା ପତି� କାର ପ�କାଶନ ସ�eୀୟ 

ସଚୂନା େପ�ରଣ କରାଯିବ  

 ଆପଣମାେନ ଜାଣjି ଏହି ପତି� କା େକୗଣସି ବ�ବସାୟିକ ବା ଲାଭଜନକ 

ପତି� କା ନୁେହଁ, େତଣୁ ଏହାକୁ ଧାଯ�� ସମୟ ମଧ�େର ପ�କାଶନ କରିବା, 

କାଯ��ବ�]ତା ଭିତେର ସmବ େହଉନାହW, େତଣୁ ପ�ାୟତଃ ପ�େତ�କ ମାସେର କିଛି 

ଦିନ ବିଳ� େହଉଛି ଏଥିପାଇଁ ମଁୁ ବ�nିଗତ ଭାବେର dମାପ�ାଥ�ୀ 

 ବାର�ାର अନୁେରାଧ ସେ\�  अେନକ ବeୁ େଲଖାଗୁଡ଼ିକୁ ଟାଇପ୍ କରି ପଠାଉ 

ନାହାjି, ଆଉ ଯଦି େସମାନ+ୁ अଧିକ ବାଧ� କରାଯାଏ, ଉଣାअଧିେକ େଲଖା 

ପଠାଉଥିବା ନେବ ପ�ତିଶତ େଲଖକ େଲଖା ପଠାଇବା ବo କରିେଦେବ, କାରଣ 

େସମାନ+ୁ ଓଡ଼ିଆେର ଟାଇପ୍ କରି ଆେସନି େତଣୁ େଯମିତି ବି େହଉ ଏହି 

ପତି� କାକୁ ପ�େତ�କ ମାସେର ପ�କାଶନ କରିବା େମାର ଲd� େତଣୁ େମାର 

ବ�]ବହୁଳ ଜୀବନଚଯ��ାେର ସୀମିତ ସମୟର ସଦୁପେଯାଗ କରିବା ଉେpଶ�େର 

ଏହି ପତି� କାକୁ ପ�କାଶିତ କରୁଛି ଏବଂ କରୁଥିବି ମଧ� ଆପଣ ମାନ+ ସହେଯାଗ 

ପାଇଁ ମଁୁ ଆପଣ+ ନିକଟେର ଋଣୀ 

    ଡା େଜ�ାତି ପ�ସାଦ ପ*ନାୟକଡା େଜ�ାତି ପ�ସାଦ ପ*ନାୟକଡା େଜ�ାତି ପ�ସାଦ ପ*ନାୟକଡା େଜ�ାତି ପ�ସାଦ ପ*ନାୟକ, , , , ସ"ାଦକସ"ାଦକସ"ାଦକସ"ାଦକ    

େଲଖକ ମାନ+ ପାଇଁ ସଚୂନାେଲଖକ ମାନ+ ପାଇଁ ସଚୂନାେଲଖକ ମାନ+ ପାଇଁ ସଚୂନାେଲଖକ ମାନ+ ପାଇଁ ସଚୂନା    
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ସ"ାଦକୀୟ     ଡା େଜ�ାତି ପ�ସାଦ ପ*ନାୟକ  ୧୫ 

ଗs ବିଭାଗ           ୩୧ 

ସୁେନଲୀ ସିଂହ    अେଶାକ ବିଶ�ାଳ     ୩୨ 

ଆଇନା     ବିନୟ ମହାପାତ�      ୩୫ 

ପ�ଭାତୀ ତାରା    ସୁଷମା ପରିଜା     ୪୨ 

ଶ�ାବଣୀ     ମେନାରvନ ମୁଦୁଲି    ୫୨ 

େଫରିଆସ ତୁେମ    ସୁବଳ ମହାପାତ�      ୫୯ 

ତାସ ନିଶା     େସଠୀ କା\wକ ଚo�     ୬୯ 

ସାହାଯ�     େପ�ମଶିଳା ରାଉତ     ୭୦ 

ଇvିନିୟରର େପ�ମିକା   ସୁଦଶ�ନ ସାହୁ     ୭୪ 

ପ�ୀତିପ$�ା     ସତ�ପ�କାଶ େସଠୀ    ୭୬ 

अଭିେଯାଗ     अନସୟୂା ପxା     ୮୨ 

ବyର     ସୁଧୀର କୁମାର ଦି� େବଦୀ    ୮୫ 

ଚାମଚ     ଧୀେରo�       ୮୮ 

ସଚୂୀପତ�ସଚୂୀପତ�ସଚୂୀପତ�ସଚୂୀପତ�     
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ଆ{ା ମଁୁ ଭଗବାନ ସାହୁ େଲଖୁଛି େଜ�ାତିରvନ ସାହୁ    ୯୧ 

େଫସବୁକେର େପ�ମ   ପି�ୟ+ା ସାହୁ     ୯୬ 

ସଂପକ�ର ଖିअ    କୁମୁଦ ଛo�  ଦେଳଇ    ୧୦୦ 

ମ|ଳସତୂ�      ନୂତନକୁମାର େବେହରା    ୧୦୫ 

େମା ପିଲାଦିନର ସD }ତି   ଶ�ୀ ରମା କାj ମିଶ�    ୧୦୯ 

ସନିଆ ଓରଫ୍ ସନ�ାସୀ ବାବା  ବାଲD ୀକି ନାୟକ     ୧୧୨ 

ବଡ଼େଲାକ     अନୁସୟୂା େଜନା     ୧୨୮ 

େମା ମାଆ     ସ|ୀତା ମvରୀ ମହାjି    ୧୩୨ 

ଉଚିତ ଶିdା     ସ|ୀତାମvରୀ ମହାjି    ୧୩୩ 

ଦୁଇକପ୍ ଚା     ସୁଧାଂଶୁ େଶଖର ଦି� େବଦୀ   ୧୩୪ 

ହ� ାଟ୍ ସଆପ୍     ସୁଧାଂଶୁ େଶଖର ଦି� େବଦୀ   ୧୩୬ 

କବିତା ବିଭାଗ           ୧୩୮ 

ସ"କ�     अଭୀ~ା େଜନା     ୧୩୯ 

ଆଶିଷ ଦିअ ଚାଚାଜୀ   ସେjାଷ ପ*ନାୟକ    ୧୪୦ 

ପଲ� ୀ ସe�ା     ତପନ ଦୀdିତ     ୧୪୧ 

ଲାଗିଗଲା ମନ    କୁମୁଦ ଚo�  ଦେଳଇ    ୧୪୨ 
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ମଦ�ପାନ େହଉ େଛଦନ  ପ�ଦୀପ କୁମାର େଗୗଡ଼    ୧୪୪ 

ଯୁ�      ଶ+ଷ�ଣ କର     ୧୪୬ 

ଜହ�  ବୁଡ଼ିଗଲାପେର   େଗାକୁଳାନo ପଧାନ    ୧୪୭ 

ଚୁପ୍ ଚାପ୍ ଲୁହ େଠାପା   ଡା ନୀଳମାଧବ କର    ୧୪୯ 

େଶଷ କଥା     କୁଳମଣି ରାଉତ     ୧୫୦ 

ହାଏେର ମଣିଷ    ଦୀପକ ଷଡ଼|ୀ     ୧୫୨ 

ସାଥୀ      ପି�ୟ+ା ସାହୁ     ୧୫୩ 

ଭ� ମେର ଭ� ମର    ସମି�ତ ସତ�ପ�କାଶ ମିଶ�    ୧୫୪ 

ବାଧକ ସାଜ ନି ଜମା   ପ�ଶାj କୁମାର ନାଥ    ୧୫୫ 

ତୁେମ ଶଳା େସୖତାନ   ହୃଦୟାନo ପଧାନ    ୧୫୬ 

ଇହେଲାକ ଇeନ    ଶ�ୀରାଜେଶଖର ସି ଚିମା    ୧୫୭ 

ପoରଟି ଲଘୁ କବିତା   ଶ�ୀ ରମା କାj ମିଶ�    ୧୫୮ 

ମହାକାଳୀ ଚxୀ    ଶିବାଶିଷ ନାଏକ     ୧୬୩ 

ସD }ତି େସ ତ ରୂପାଜହ�    ଶରତ କୁମାର ଦାସ    ୧୬୬ 

ନୟନ ରାଣୀ    େସୗମ�ରvନ ପାଲ    ୧୬୮ 

ମଲ� ୀର ଗଜରା    ଜଗନ� ାଥ ତେରଇ     ୧୬୯ 
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ଆଜିର ସ�ପ� ନାରୀ   େକ. ନିମ�ଳ      ୧୭୧ 

ଜମା ଭୁଲିଯିବ ନାହW   ଭାଗିରଥୀ ଯାନୀ     ୧୭୨ 

ଛାଡ଼ଖାଇ     ମେନାରvନ ମୁଦୁଲି    ୧୭୪ 

ଯମରାଜ+ ସେ| ସାdାତକାର ନୂତନକୁମାର େବେହରା    ୧୭୬ 

ଏମିତି େକମିତି ହୁଏ   ଦୀପକ କୁମାର ଦାସ    ୧୭୭ 

ତୁେମ େମାର ଏକ अଭୂଲାସD }ତି  ଡ�ରୁଧର ବାଗ     ୧୭୮ 

अଧୁରା ଜୀବନ    ସ�ାବିତ କୁମାର ପାତ�     ୧୭୯ 

ଜୀବନସାଥୀ ତୁେମ...   ଶୁଭଲdD ୀ ପାତ�      ୧୮୦ 

ମାଆ      େସଠୀ କା\wକ ଚo�     ୧୮୧ 

େମା ଗଁା     अରୁଣ କୁମାର ମହାjି    ୧୮୩ 

ମରୀଚିକା     अଜୟ କୁମାର େବେହରା   ୧୮୫ 

େମା େକାଳକୁ ତୁ ଆସନା  ବoିତା କର      ୧୮୮ 

ଇଛା      अପwତା ରଣା     ୧୯୦ 

ମଁୁ      ପ+ଜ ମହନ     ୧୯୧ 

କଣ େଲଖିବ୍    ସୁଶାj କୁମାର ଧଳ    ୧୯୨ 

େପ�ମ      अମି�କା ସ�ାଇଁ     ୧୯୪ 
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କାଇଁ ପଜିୂବି ଏ ପଥର   ସୁଧାଂଶୁେଶଖର ସାହୁ    ୧୯୫ 

ଚଳjି ଈଶ�ର    ରାହାସ କୁମାର େବେହରା   ୧୯୬ 

अେଫରା ଫଗୁଣ    ପ�ଦୀପ ବe      ୧୯୯ 

ଶିsୀର ସeାନେର ଶିsା  ରାମ କଲତା     ୨୦୧ 

ଜୀବନ     ଡଃ ଦୀପାvଳି ସାହୁ    ୨୦୩ 

େକାଡ଼ିଏ ଟ+ା    ସନାତନ ସକ�ାର     ୨୦୪ 

ଗଛ ଆମର ମିତ    େପ�ମଶିଳା ରାଉତ     ୨୦୬ 

ଚo�ମା     ଶୁଭସିDତା େବେହରା    ୨୦୮ 

େପ�ମର ସe�ା    ପ�ଶାj କୁମାର ପ�ଧାନ    ୨୦୯ 

ଦୁଃଖନଦୀ ତୀେର    କxୁରୀ ଚରଣ ରାଉତ    ୨୧୦ 

ଜଳିଜଳି ଯାଏ ଦୀପ   ଆଶୁେତାଷ େମେହର    ୨୧୧ 

ଭାଗ�ବାନ େଢଉ    ଧିେରନ୍ ବାଗ୍     ୨୧୨ 

ତୁମ अେପdାେର    ଗ|ାସୁନoିନୀ ରୁପମା ଗୁରୁ   ୨୧୩ 

ଲdD ୀପି�ୟା ତୁେମ ନୁହଁ କାହାର  ଦିଲ� ୀପ କୁମାର ସାମଲ    ୨୧୪ 

ତୁମରି ଆସିବା ପାଇଁ   ବିଦ�ାଧର େସଠୀ     ୨୧୬ 

ନିଶ�ାସ େସ�ାେତ େମା ଦିअଁ  ରାମପ�ସାଦ ସିଂହ     ୨୧୭ 
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ସୁେଯାଗ� ସjାନ େହବା   ମେହଶ�ର ସାହୁ     ୨୧୮ 

ଜୀବନ କି ରn ମାଗୁନାହW  ଏମ୍. ବିଜୟ କୁମାର    ୨୧୯ 

ଶହୀଦ अମର ରେହ   େସାମନାଥ େବେହରା    ୨୨୦ 

ମନକୁ େଦଇଛି ମାରି   ଶିଶିର କୁମାର ପxା    ୨୨୨ 

अେଫରା अତୀତ    ରବୀo�  ମହାରଣା     ୨୨୩ 

ପି�ୟତମା     େବଦବ�ାସ ମାଝୀ     ୨୨୪ 

ଆମ ଓଡ଼ିଶାେର ହକି   ତପନ କୁମାର ସ�ାଇଁ    ୨୨୫ 

ଆମ�ଣ, ଏକ ଶୀତ ସ�ପ�ର  ବିoୁ ନିେବଦିତା     ୨୨୬ 

ଚିଠି       ସିେ�ଶ�ର ତି� ପାଠୀ    ୨୨୮ 

ସକ�ାର ବସି ମଦ ପିଉଛି   ପ�ଶାj ମାଝୀ     ୨୨୯ 

ସୁଫେନଖା अଜାଣେତ କଣ କଲ? ରାମ ପ�ସାଦ ସିଂହ    ୨୩୦ 

ମେନ ପେଡ଼     ସୁଦଶ�ନ ସାହୁ     ୨୩୧ 

ଆଜିର ଆହ� ାନ    ହେରରାମ ପxା     ୨୩୨ 

ବଷ�ା      ଶିବାନo ବନେଛାର    ୨୩୩ 

ଦୁଇଟି ପ�ୀତିଗୀତି    ରାେଜଶ ପଝୂାରୀ     ୨୩୪ 

ପାଗଳ ଭ� ମର    अନିଲ କୁମାର ମହାରଣା   ୨୩୫ 



ଆହ� ାନ ଇ-ପତି� କା, ତ� େୟାଦଶ ବଷ�, �ାଦଶ ସଂଖ�ା, ଡିେସ�ର ୨୦୧୮ Magazine Downloaded from www.aahwaan.com 

ଆହ� ାନ ଇ-ପତି� କା ସ"ୂ$� ନିଃଶୁ' ବିତରଣ େହତୁ ଡା େଜ�ାତି ପ�ସାଦ ପ*ନାୟକ+ �ାରା ପ�ତି,ିତ ଓ ପ�କାଶିତ  | Aahwaan.com  Aahwaan.com  Aahwaan.com  Aahwaan.com  |  11 

େସ ଘା’     dମାନିଧି ସାହୁ     ୨୩୬ 

ଧଆୂଁ      अଜୟ କୁମାର ମହାjି    ୨୩୭ 

ଆସ ପୃଥିବୀେଟ ପାଲଟି ଯିବା  ସବ�ସାଚୀ ବିେଷାୟୀ    ୨୩୮ 

ଦୟାମୟୀ େମାର ମା ମ|ଳା  କୁମାର େଲାେକଶ୍     ୨୩୯ 

େଶ�, ଧନୁଧ�ର    ଚି\ରvନ ସାହୁ     ୨୪୦ 

ଭ|ା ହୃଦୟ    ନିହାରିକା ସାହୁ     ୨୪୨ 

ସୁoର     ଜୟଶ�ୀ ମହାରଣା     ୨୪୩ 

ମାଆ      େଗୗରୀ ପxା     ୨୪୪ 

ସD }ତି ପରା ଇତିହାସ   ନେରo�  ସାହୁ     ୨୪୫ 

ଦୁଘ�ଟଣା     ତୁଷାରକାj ପ�ସାଦ    ୨୪୭ 

ଗଡ଼ବଡ଼     େଜ�ାତିରvନ ମହାରଣା   ୨୪୮ 

ତୁ ମେନ ପଡୁ    ଜିେତo�  କୁମାର କହଁର    ୨୪୯ 

ମିନି ମାରାଥନ୍    ସୁସିDତା ମହାପାତ�      ୨୫୧ 

ଶୀତ - अଲାଜୁକୀ ଝିअ   ସତ�ବ�ତ ସାହୁ     ୨୫୩ 

ଆେମ ଦୀନ अରdିତ   ସୁରvନ ପାତ�      ୨୫୪ 

ଦଶହରା     अଭିେଷକ ପାଢ଼ୀ     ୨୫୫ 
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ଶହୀଦ     ପ�କାଶ ଚo�  ପxା     ୨୫୬ 

ମନ ଦପ�ଣ     ରୁଖସାର୍ େବଗମ୍     ୨୫୭ 

ବଢ଼ିଲା ଝିअର ବାପା   ବିେକଶ ସାହୁ     ୨୫୮ 

ଜଳସଂକଟ ଏକ ଆହ� ାନ  ପ�ଦୁ�ତ କୁମାର ମହାକୁଡ଼   ୨୬୦ 

ଜ|ଲି ଫୁଲ    ପରମିତା ମିଶ�     ୨୬୧ 

ଶୀତ      ଶ�ୀଧର ପ*ନାୟକ    ୨୬୩ 

ସମୟ ବି େଧାକାଦିଏ   େରାଜା ପxା     ୨୬୪ 

ସରଗଟା େକେତ ସୁoର   ତନୁଶ�ୀ अନିoିତା ପ*ନାୟକ   ୨୬୬ 

କ’ଣ ଚାହଁ?    ଜୟj କୁମାର ସାହୁ    ୨୬୭ 

ତୁମ ବିନା     ସାଗର ନାୟକ     ୨୬୮ 

ଜୀବନ     କା\wକ ପାଣିଗ�ାହୀ     ୨୬୯ 

ସ�ଲପୁରୀ ବିଭାଗ          ୨୭୦ 

ମେଡ଼ନ୍ ବୁହାରି    ଆ\�ତ� ାଣ ଖୁଡ଼wଆ     ୨୭୧ 

େକେତ କଥା କେହସି   ରାମ କଲତା     ୨୭୩ 

ଛାଡ଼ଖାଇ     କଲ�ାଣୀ ନo     ୨୭୪ 

କେଲଜ୍ ପାଠ୍    dମାନିଧି ସାହୁ     ୨୭୫ 
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ରାଏତ୍ ରାନୀ    ଏମ୍ ବିଜୟ କୁମାର    ୨୭୭ 

ଲୁହୁ      ପ�ସନ�  ପ�ୟାସ ଭୁଏ    ୨୭୯ 

େଯନ୍ ତା ବୀଜେକ େସନ୍ ତା ଫସଲ୍ କବି ପ�ସାଦ      ୨୮୦ 

କୁଲାଫରି     ରମଣୀରvନ ବିଶ�ାଳ    ୨୮୧ 

ଚୁଟରୀ     ରମଣୀରvନ ବିଶ�ାଳ    ୨୮୨ 

ପ�ବe ବିଭାଗ           ୨୮୩ 

ହିoୁଧମ�େର ଉ�ବ ଏବଂ ପବ�ପବ�ାଣୀ ନେରଶ କୁମାର େବେହରା  ୨୮୪ 

େକାଣାକ�ର େକାହ ଏବଂ ମ\ୂwକଳା  ପ�େମାଦ କୁମାର ପxା   ୨୯୦ 

ବିେଶଷ ସଚୂନା           ୩୦୨ 

ଆଗାମୀ ସଂ9ରଣ ନିମେj ଆପଣ+ େଲଖା ଆଗାମୀ ସଂ9ରଣ ନିମେj ଆପଣ+ େଲଖା ଆଗାମୀ ସଂ9ରଣ ନିମେj ଆପଣ+ େଲଖା ଆଗାମୀ ସଂ9ରଣ ନିମେj ଆପଣ+ େଲଖା 
ଜାନୁଆରୀ ଜାନୁଆରୀ ଜାନୁଆରୀ ଜାନୁଆରୀ ୩ ୩ ୩ ୩ ତାରିଖ ସୁ�ା ପହ�ିବା ଦରକାରତାରିଖ ସୁ�ା ପହ�ିବା ଦରକାରତାରିଖ ସୁ�ା ପହ�ିବା ଦରକାରତାରିଖ ସୁ�ା ପହ�ିବା ଦରକାର    
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 ଡା େଜ�ାତି ପ�ସାଦ ପ*ନାୟକ 

ସ"ାଦକ+ କଲମରୁସ"ାଦକ+ କଲମରୁସ"ାଦକ+ କଲମରୁସ"ାଦକ+ କଲମରୁ............    
ନମ9ାର 

 ଆହ� ାନ ଇ-ପତି� କାର ଡିେସ�ର ୨୦୧୮ ମସିହାର ସଂ9ରଣକୁ 

ଆପଣ+ୁ ସ�ାଗତ ଜଣାଉଛି ବଷ�ର ଶୀତ ଦିନ ଆରm େହାଇ ସାରିଛି, 

ତଥାପି अେନକ �ାନେର ଶୀତର ପ�େକାପ अନୁଭବ କରିବାର ପ�କୃ� 

ସମୟ ଆସିନାହW ଓଡ଼ିଶାର କାଶD ୀର କୁହାଯାଉଥିବା ଦାରି|ବାଡ଼ି େହଉ 

अବା େକାରାପୁଟ୍ ଜିଲ� ାର ଭିତର अ�ଳ େହଉ, अେନକ �ାନେର ତଥାପି 

ଶୀତ ପ�େକାପ अନୁଭୂତ େହଉନାହW ହୁଏତ ଏହା ବିଶ�େର ତାପମାତ� ା 

ବୃ�ି ପାଇଁ େହାଇପାେର କିl ଏହି ସମୟ େଯ ବଣେଭାଜି କରିବା ପାଇଁ 

ଉ\ମ ଏହା ବିଚାରଣୀୟ ପିଲାଦିେନ ଏହି ସମୟେର ଧାନକଟା ଛୁଟି 

ମିଳୁଥିଲା ପେର ପେର ବଡ଼ଦିନ ଛୁଟି ପାଇ ଆନoିତ େହଉଥିଲୁ, ଏେବ 

କମ� ଜvାଳେର ବ�] ରହି େସ ସବୁକୁ ଭୁଲି ଗଲୁଣି ଆମ ପିଲାମାେନ 

ମଧ� ଶୀତ ଛୁଟି କଣ ଭୁଲିଗେଲଣି ପ�ତିେଯାଗୀତା ବହୁଳ ସମାଜେର 

ଦୃତ ଧାବମନ ସମୟ ଆଗେର �ାୟୀତ� ର େକୗଣସି ଆବଶ�କତା ନାହW 

େବାଲି अେନକ ବିେବଚନା କରିେଲଣି ଛୁଟି ମିଳୁଥିେଲ ବି ଆମ 

ପିଲା+ର ବିଦ�ାଳୟ, ବ�nିଗତ ଟୁ�ସନ୍ ଇତ�ାଦିର ବଳୟରୁ ମୁnି 

ମିଳୁନାହW ଆେମ େଯେତ अଧିକ ଛୁଟିକୁ ଉପେଭାଗ କରୁଥିଲୁ ହୁଏତ 

ଏହି ପୀଢ଼ିର ପିଲାମାେନ ତାହା େକେବ अନୁଭବ କରି ପାରିେବ ନାହW 
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 ସହରେର ଶୀତର ଆନo ଗ�ାମା�ଳ ତୁଳନାେର अଧିକ ନାହW 

କିଛି ନାହW କହିେଲ ଚେଳ ଧାନ କଟା େହବାପେର େସ ସବୁକୁ ଗଁାେର 

ଆଣି ଖଳାେର ରଖାଯାଉଥିଲା, ଆେମ ପିଲାଦିେନ େସଇ ଧାନଖଳାେର 

ଡିଆଁେଡଇଁ କରି େଖଳୁଥିଲୁ ବିଲକୁ ଯାଇ अଣିଚଣା, ବିଲଚଣା େତାଳି 

ଆଣି େପାଡ଼ି ଖାଉଥିଲୁ, ଚଣା ଶାଗ ଖାଇବାର ମଜା ଆଜିକାଲି ଆଉ ନାହW 

କହିେଲ ଚେଳ  

 ଆସl ଆେମ ପୁଣିଥେର ପୁରୁଣା ଦିନକୁ ମେନ ପକାଇବା ଏହି 

କ�ମେର େଲଖାମାନ ଆପଣମାେନ େଲଖି ପଠାଇେଲ ଆଗାମୀ ପୀଢ଼ିର 

ବଂଶଧରମାେନ ତାହାକୁ ପଢ଼ି ଆେମାଦିତ ହୁअେj େବାଲି ମଁୁ 

ମେନକେର ଆଶା କରୁଛି ଆଗାମୀ ସଂ9ରଣ ମାନ+େର अତୀତର 

ସD }ତିଚାରଣ କରି अେନକ େଲଖା ଆପଣମାନ+ ନିଜସ� अନୁଭୂତିରୁ େଲଖି 

ପଠାଇେବ ଆସl ଏେବ ଦୃ�ି ପକାଇବା ବିଗତ ଏକ ମାନେର 

ଭାରତେର ସଂଘଟିତ କିଛି ଉେଲ� ଖନୀୟ ଘଟଣାବଳୀ ଉପେର 

େସାସିଆଲ୍ ମିଡ଼ିଆେର ଓଡ଼ିଆ ଭାଷା ବିକୃତ େହଉଛି 

 ବିଗତ ଦିନେର ଆେମ अେନକ ଓଡ଼ିଆ ଭାଷାେର ପ�କାଶିତ 

ବି{ାପନ େଦଖିଲୁ େଯଉଁଠି ଓଡ଼ିଆ ଭାଷାକୁ ଭାଷାjରଣ କରୁଥିବା 

ବ�nିମାେନ ଭାଷାର ମଳୂ ତ\� କୁ ଭୁଲିଯାଇ ମନଇfା अନୁବାଦ କରି 

େଦଉଛjି ଯାହା ଫଳେର ଓଡ଼ିଆ ଭାଷା ପରି ଏକ ସମୃ� ଶା�ୀୟ 

ଭାଷାର अପମାନ େହଉଛି ଆମ ଭାଷାେର େଯେତ ସଂଖ�କ अdର 

अଛି ତାହା ଇଂରାଜୀ ଭାଷାେର ମଧ� ନାହW ଏବଂ ପ�େତ�କ ଶ� ବା 
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ବାକ�କୁ ସଠିକ ଭାବେର େଲଖିବା ଏବଂ ଉ�ାରଣ କରିବାପାଇଁ ସମ] 

ଉପାଦାନ ଆମ ଭାଷାେର ରହିଛି ଏହା ସବୁ ସେ\�  େଲାକମାେନ ଆମ 

ଭାଷାକୁ ବ�ବହାର କରିବା ସମୟେର अେନକ ତ� �ଟି କରୁଛjି, ଯାହା 

ଦୃ�ିକଟୁ ଏବଂ ଶ��ତିକଟୁ େହଉଛି 

 ବିଗତ ଦିନେର ଜେଣ ବeୁ ଛବି ଉପ�ାପନ କରି େଦଖାଇଥିେଲ 

ଓଡ଼ିଶା ସଂଲଗ� ଆe�ପ�େଦଶର ସିଂହାଚଳମ େଦବ�ାନର ଏକ ଚିତ�  

େଯଉଁଠି ଓଡ଼ିଆ ଭାଷାକୁ अତ�j କଦଯ�� ଭାବେର େଲଖାଯାଇଛି 

େହେଲ େସମାେନ ତ େହେଲ अଣଓଡ଼ିଆ, େସମାେନ ବା େକମିତି 

ଜାଣିେବ ଓଡ଼ିଆ ବ�ାକରଣ ବିଷୟେର ଏପରି େହାଇଥିେଲ େବାଧହୁଏ 

ଉଚିତ େହାଇଥାjା, େସମାେନ ଯଦି ଓଡ଼ିଆେର େଲଖିବା ପବୂ�ରୁ େକୗଣସି 

ଓଡ଼ିଆ ବ�nି ସହ ପରାମଶ� କରିଥାେj ତ ଭଲ େହାଇଥାjା 

 େସହିପରି ମାଲକାନଗିରି, ଜୟପୁର ଆଦି अ�ଳେର ଓଡ଼ିଆ 

ଭାଷାକୁ କଦଯ�� କରି େଲଖାଯାଉଛି ଆେମ େଯଉଁଠି ବି ଓଡ଼ିଆର 

अପମାନ େଦଖୁେଛ ନି�ୟ ଭାବେର ଏହାର ବିେରାଧ କରିବା ଉଚିତ 

 େହେଲ କିଛି ବeୁ ସାମାଜିକ ଗଣମାଧ�ମ ଯଥା େଫସବୁକ୍ ଓ 

ହ� ାଟସାପ୍ ସେମତ ଟି�ଟର ଭଳି ମାଧ�ମେର ଓଡ଼ିଆକୁ କଦଯ�� କରି 

ପରିେବଷଣ କରୁଛjି ଏହି ପରିେପ�dୀେର अତୀତେର अେନକ ଚ��ା 

େହାଇଥିେଲ ସୁ�ା ଏହାର େକୗଣସି ସୁଫଳ େଦଖିବାକୁ ମିଳୁନାହW 

�ଳବିେଶଷେର େଲାକମୁଖେର ପ�ଚଳିତ ଭାଷାକୁ ହW ପ�କୃତ ଭାଷା େବାଲି 

ବିେବଚନା କରି ଲିଖିତ ଓଡ଼ିଆକୁ अଣେଦଖା କରିବାର ଏକ ପ�ଥା 
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ସାଂପ�ତିକ ସମୟେର କିଛି ବeୁ+ୁ ଆଦରଣୀୟ େହାଇଛି ଓଡ଼ିଆ 

अdରେର ତିନି ପ�କାର ସ ଯଥା ସ, ଶ, ଏବଂ ଷ ଥାଉ ଥାଉ େକବଳ 

େଗାଟିଏ ପ�କାର ସ’କୁ େନଇ ହW ବ�ବହାର କରିବା ଏବଂ େସହିଭଳି 

ଦୁଇଟି ବ ଯଥା ବଗ�� ଏବଂ अବଗ�� ବ ଥାଉ ଥାଉ ଏହାକୁ अମାନ� 

କରିବା अନ�ତମ ଓଡ଼ିଆ ଭାଷାେର ବ�ବହୃତ अଧିକାଂଶ ବ’ େକବଳ 

अବଗ�� ବ’ େବାଲି କହିେଲ अତୁ�nି େହବନାହW ବ\�ମାନ ୟୁନିେକାଡ଼ 

ଓଡ଼ିଆେର अବଗ�� ବ ପାଇଁ ଏକ ସ�ତ� अdର େଦଖିବାକୁ ମିଳୁଛି 

େହେଲ ଏହାର ବ�ବହାର େକହି କରୁନାହାjି ଆେମ ଆମର ଏହି 

ପତି� କା �ାରା ଓଡ଼ିଆ ଭାଷା ଏବଂ ଲିପି ସୃ�ି କରୁଥିବା ସମ] ସଂ�ାକୁ 

अନୁେରାଧ କରୁଛି େଯ େସମାେନ ବଗ�� ଓ अବଗ�� ବ ପାଇଁ ଭିନ�  ଭିନ�  

अdର ବ�ବହାର ପ�ଣାଳୀକୁ ସରଳୀକୃତ କରl  

 ଆପଣ ଧ�ାନ େଦଇଛjି କି अମାବାସ�ା େକମିତି अମାସିଆ 

େହାଇଗଲା, ଉପବାସ େକମିତି ଉପାସ େହାଇଗଲା! କାରଣ ଏହି ସବୁ 

�ଳେର अବଗ�� ବ ର ବ�ବହାର େହଉଛି ଯାହା ଉ�ାରଣ ସମୟେର अ 

ବା ଓ ଭଳି ମେନ େହଉଥିବାରୁ ଉହ� ରହିଯାଉଛି ଶୁ� ଓଡ଼ିଆ 

େଲଖିବା ଆମ ସମ]+ର କ\�ବ� େଯଉଁମାେନ ଏହାର ବିେରା� 

କରୁଛjି େସମାେନ ସmବତଃ ଓଡ଼ିଆ ବ�ାକରଣକୁ ଧ�ାନ େଦଇ 

ପଢ଼ିନାହାjି କି�ା ନିଜର ପାxିତ� େଦଖାଇବା ଉେpଶ�େର ମନ ଇfା 

ଭାଷାକୁ ବଦଳାଇବାକୁ ଆଗଭର େହଉଛjି 

ପା�ଟି ରାଜ�େର ବିଧାନସଭା ନିବ�ାଚନ େଶଷ 
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 ବିଗତ ସ�ାହେର ଭାରତର ପା�ଟି ପ�ମୁଖ ରାଜ� ଯଥା 

ରାଜ�ାନ, ମଧ�ପ�େଦଶ, ଛତିଶଗଡ଼, ମିେଜାରାମ୍ ଏବଂ 

େତେଲ|ାନାେର ବିଧାନସଭା ନିବ�ାଚନ ସମା� େହାଇଛି ଏବଂ ବିଭିନ�  

ଗଣମାଧ�ମେର ଆେୟାଜିତ ନିବ�ାଚନ ପରବ\�ୀ ଗଣନା अନୁଯାୟୀ ଏହି 

ସମ] ରାଜ�େର କଂେଗ�ସକୁ अଧିକ େଭାଟ ମିଳିଥିବା େବେଳ ବିେଜପିକୁ 

ଶn ଧ�ା ମିଳିଛି अବଶ� ଏହା ଏକ अନୁମାନ ମାତ� , ପ�କୃତ ଗଣନା 

ଆସjା କାଲି େହବାକୁ ଥିବା େବେଳ ଏହା �� େହାଇଯିବ େଯ 

ପ�କୃତେର ଜନସାଧାରଣ କଣ ଚାହାjି 

 ବଷ� ୨୦୧୯ର ସବ�ସାଧାରଣ ନିବ�ାଚନ ପବୂ�ରୁ ଏହାକୁ ଏକ ପ�ାକ୍ 

କ� ାଟ�ର ଫାଇନାଲ୍ େବାଲି अେନକ ବିେବଚନା କରୁଛjି କୁହାଯାଉଛି 

େଯ ଏହା�ାରା େମାଦି ସ"କwତ େଯଉଁ ଧାରା େଦଶେର ବହୁଥିବା କଥା 

କୁହାଯାଉଥିଲା ଏେବ ତାହା ମାoା ପଡ଼ିବାକୁ ଲାଗିଲାଣି ଏମିତି ବି 

େହାଇପାେର େଯ �ାନୀୟ ସମସ�ାକୁ େନଇ अେନକ ରାଜ�େର େନତୃତ�  

ପରିବ\�ନର ଆଶା କରାଯାଇ ପାେର େସ ଯା େହଉ, ସବ�ଭାରତୀୟ 

]ରେର େମାଦୀ+ େନତୃତ�  ଭଳି अଦି� ତୀୟ େନତୃତ�  ଆଉ େକହି େଦଇ 

ପାରିେବ ନାହW 

 ପା�ଟି ରାଜ�ର ୬୭୮ଟି ବିଧାନ ସଭା ଆସନ ପାଇଁ ୮୫୦୦ରୁ 

अଧିକ ପ�ତ�ାଶୀ ରହିଥିବା େବେଳ ୧.୭୪ ଲd ଇେଲେ�� ାନିକ୍ େଭାଟିଂ 

େମସିନ୍ ବ�ବହାର େହାଇଛି 

ପଳାତକ ବିଜୟ ମାଲ�ା+ୁ ଭାରତକୁ ପ�ତ�ାପ�ଣ କରାଯିବ 
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 ଏକ अପ�ତ�ାଶିତ ନିେp�ଶନାମାେର ଲxନ �ିତ େୱ�ମିନି�ର 

ମାଜିେ��ଟ+ अଦାଲତର ମୁଖ� ବିଚାରପତି ଏ�ା ଆବ�ଥ୍ ନଟ୍ ନିେp�ଶ 

େଦଇଛjି େଯ ଭାରତର ଆଥwକ अପରାଧେର ସଂପୃn ପଳାତକ ବିଜୟ 

ମାଲ�ା ବିେରାଧେର ଭାରତ ସରକାର େଦଇଥିବା ଦ]ାେବଜ 

ଆଧାରେର େସ େଦାଷୀ େହାଇପାରjି େସଥିପାଇଁ ତା+ୁ ଭାରତକୁ 

ପ�ତ�ାପ�ଣ କରାଯିବ ଏବଂ େସ ଆଥwକ େହରେଫର ମାମଲାେର 

अଦାଲତ �ାରା େହଉଥିବା କାଯ��କୁ ସହେଯାଗ କରିେବ अେନକ 

ଦିନରୁ ଭାରତ ସରକାର ମାଲ�ା+ୁ ଭାରତ ଆଣିବା ପାଇଁ େଯାଜନା 

କରୁଥିେଲ ଏେବ ତାହା ସଫଳ େହାଇଛି େବାଲି କୁହାଯାଉଛି 

अଗୁ]ା େୱ�ଲାx୍ 9ାମର ମୁଖ�କୁ ସାଉଦୀରୁ अଣାଗଲା 

 କଂେଗ�ସ ଶାସନ କାଳେର େହାଇଥିବା ଏକ େହଲିକ�ର େସୗଦା 

ମାମଲେର ମଧ��ତା କରିଥିବା ଖ�ୀ�ିଆନ୍ ମିେଚଲ+ୁ ସାଉଦୀ ସରକାର 

ଭାରତକୁ ସମପ�ଣ କରିଛjି େଫବୃଆରୀ ୨୦୧୦ ମସିହାେର ୧୨ଟି 

अଗୁ]ା େୱ�ଲାx୍ େହଲିକ�ର କ�ୟ କରିବାପାଇଁ ମଧ��ତା ନିମେj 

ଖ�ୀ�ିଆନ୍ ମିେଶଲ୍ ପାଖାପାଖି ୫୧ ମିଲିୟନ୍ ୟୁେରା अଥ� େଦଇଥିେଲ 

େଯଉଁଥିରୁ ପ�ାୟ ୫.୬ ମିଲିୟନ୍ ୟୁେରା ଭାରତକୁ େବଆଇନ୍ ଭାବେର 

ପଠାଯାଇଥିଲା, ଏବଂ କୁହାଯାଇଥିଲା େଯ ଏହି अଥ�କୁ ଭାରତୀୟ 

ବାୟୁେସନା अଫିସର+ୁ ଏବଂ କିଛି େନତା ମ�ୀ+ୁ ଦିଆଯାଇଥିଲା 

 ସଚୂନାେଯାଗ� େଯ ମା�� ୨୦୦୮େର ଖ�ୀ�ିଆନ୍ ମିେଶଲ୍ अଗ�ା 

େୱ�୍ ଲାx୍ କ"ାନୀର ଭାରତୀୟ ଶାଖା ପ�ମୁଖ ପିଟର୍ ହୁେଲ+ୁ ଏକ 
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େନାଟ୍ େଲଖିଥିେଲ ଏବଂ େସଥିେର େସ କହିଥିେଲ େଯ ଏହି େସୗଦାକୁ 

କରିବାକୁ େହେଲ େସାନିଆ ଗାeୀ+ ନିକଟବ\�ୀ େଲାକ+ୁ ଧରିବାକୁ 

େହବ େସମାନ+ ମଧ�େର େସାନିଆ ଗାeୀ+ ରାଜେନୖତିକ 

େସେକ�ଟାରୀ अହମଦ୍ ପେଟଲ୍, ପ�ଣବ ମୁେଖଜ�ୀ, ଏମ୍ ବିର�ା େମାଇଲି 

ଇତ�ାଦି+ ନାମ େସହି େନାଟେର ରହିଥିବା କଥା କୁହାଯାଉଛି 

 ତିେନାଟି େହଲିକ�ର ଭାରତକୁ अଣାଯିବା ପେର ଚଳିତବଷ� ଏହି 

େସୗଦାକୁ ଭା|ି ଦିଆଯାଇଥିଲା କାରଣ ଏହି େହଲିକ�ର କିଣାେର 

େକୗଣସି ୱାରା�ି ବା ଯ�ପାତି ଉପକରଣ େଯାଗାଇବା କଥା ଉେଲ� ଖ 

ନଥିଲା େହେଲ ଏହି େହଲିକ�ର ପାଇଁ ଭାରତ େଦଇଥିବା ୧୧ 

ବିଲିୟନ୍ ୟୁେରାରୁ ବ�ା+ ଗ�ାେର�ି अjଭ�ୂn ୨.୫ ବିଲିୟନ୍ େଫରି 

ଆସିଥିବା େବେଳ ବାକି अଥ� େକମିତି େଫରିବା ତାହା େଯାଜନା 

କରାଯାଉଛି 

 ଏହି େହଲିକ�ର େସୗଦାେର କଂେଗ�ସ ଦଳର अେନକ ପ�ମୁଖ 

େନତା ସଂପୃn ଥିବା େହତୁ ଏହା �ାରା କଂେଗ�ସକୁ ଏକ ରାଜେନୖତିକ 

ଧ�ା ମିଳିବା ସ�ାଭାବିକ 

େପେଟ�ାଲ ଦର କମ େହବାେର ଲାଗିଛି 

 ଦଶହରା ସମୟେର େପେଟ�ାଲିୟମ ପଦାଥ�ର ଦର ଆକଶଛୁଆଁ 

େହାଇଯାଇଥିଲା େଯଉଁଥିପାଇଁ ଜନସାଧାରଣ ଆେକ� ାଶ ସୃ�ି 

େହାଇଥିଲା ଦରବୃ�ି अେ�ାବର ମାସର େଶଷ ସ�ାହ ପଯ��j ବଜାୟ 

ରହିଥିଲା କିl ଏହାପେର ବିଶ� ବଜାରେର अେଶାଧିତ େତୖଳର ଦର 
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କମ େହବା େହତୁ ଏକଦା ୮୬ ଟ+ାେର ବିକ� ୀ େହଉଥିବା େପେଟ�ାଲ ଏକ 

ମାସରୁ କମ ସମୟ ମଧ�େର ପoର ଟ+ାରୁ अଧିକ କମ 

େହାଇଯାଇଥିଲା  

ପାକି]ାନ ବତ�ମାନ େଦବାଳିଆ  

 ପାକି]ାନର ନବନିବ�ାଚିତ ସରକାର େଦଶର ଆଥwକ अବ�ାକୁ 

ସୁଧାରିବାକୁ अେନକ େଚ�ା କରିବା ସେ\�  ତାହା ସୁଧୁରିବାର ନଁା 

େନଉନାହW େତେଣ େଦଶର ଆଥwକ �ିତିକୁ େଦଖି ବିେଦଶରୁ ଋଣ 

ଆଣିବାର ସମ] େଯାଜନା ପx େହବାେର ଲାଗିଛି ଏକଦା ସାଉଦୀ 

ଆରବ ପାକି]ାନର ବeୁତ� ପ$ୂ� ସ"କ� ଥିବା େବେଳ ଏେବ େସହି 

େଦଶମାେନ ମଧ� ପାକି]ାନକୁ ଋଣ େଦବାକୁ ମନା କରିେଦଇଛjି  

 ବିଗତ ଦୁଇ ସ�ାହ ତେଳ ଆେମରିକା େଦଉଥିବା ଏକ ବୃହତ 

ପରିମାଣର अନୁଦାନକୁ ଟ�" ପ�ଶାସନ ଟାଳି େଦଇଥିେଲ ଯାହା 

ଫଳେର ପାକି]ାନର अବ�ା अଧିକ अସୁବିଧା େହାଇଯାଇଛି 

 ଏହାକୁ ଭାରତୀୟ ସରକାର ତଥା େମାଦି+ କୂଟେନୖତିକ ବିଜୟ 

େବାଲି ପାକି]ାନର ଗଣମାଧ�ମ ପ�କାଶ କରୁଛjି 

अେଯାଧ�ାେର ରାମମoିର ଦାବୀ େଯାରଦାର 

 ଭାରତ ସରକାର अେଯାଧ�ାେର ରାମ ମoିର ନିମ�ାଣେର 

अେହତୁକ ବିଳ� କରୁଥିବା अଭିେଯାଗ କରି ସବ�ଭାରତୀୟ ସାଧୁ 

ମହାସଂଘମାେନ अେଯାଧ�ାେର ନେଭ�ର ମାସ ପଚିଶି ତାରିଖେର ଏକ 

ବିଶାଳ ଆେୟାଜନ କରିଥିେଲ ଏଥିେର ସମଗ� େଦଶରୁ ରାମଭn+ 
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ସମାଗମ େହବାକୁ ଲାଗିଥିଲା ଏହାକୁ େନଇ ବିେରାଧୀମାେନ 

ସରକାର+ୁ ସମାେଲାଚନା କରି କହୁଥିେଲ େଯ ନିବ�ାଚନ ଆସିେଲ 

ବିେଜପି ରାମମoିର କଥା କହି ସାଧାରଣ ଜନତା+ୁ ଭୁଆଁ ବୁଲାଉଛି 

େସ ଯାେହଉ अେଯାଧ�ାେର ହିoୁମାନ+ର ବିଶାଳ ସମାେବଶକୁ େଦଖି 

अେନକ େନତା େସଠାେର अଧିକ ସୁରdା ବ�ବ�ା କରିବା ତଥା �ାନୀୟ 

अନ� ଧମ�ାବଲ�ୀମାେନ ଭୟଭୀତ େହାଇ ରହିଥିବା କଥା କହିଥିେଲ 

 ରା�� ୀୟ ସ�ୟଂ େସବକ ସଂଘ ଏବଂ ବିଶ�ହିoୁ ପରିଷଦ ରାମ ମoିର 

ନିମ�ାଣ୍ ପାଇଁ ସମଗ� େଦଶେର େଲାକମାନ+ୁ ସେଚତନ କରିବା 

ଉେpଶ� େନଇ ଏହି କାଯ��କ�ମକୁ ପ�େତ�କ ଘରକୁ ସଂଶି�� କରିବା 

େଯାଜନା କରିଛjି ଡିେସ�ର ମାସେର ଏଥିପାଇଁ ଦିଲ� ୀ ଠାେର ଏକ 

ବିଶାଳ ସଭା କରାଯାଇ ପେର ପେର ସମଗ� େଦଶେର ଆେୟାଜନ ମାନ 

କରାଯିବ େବାଲି କୁହାଯାଉଛି 

ହକି ବିଶ�କପ ଆେୟାଜନ କରିଲା ଓଡ଼ିଶା 

 ଚଳିତ ବଷ�ର ହକି ବିଶ�କପକୁ ଓଡ଼ିଶା ଆେୟାଜନ କରି ଏକ 

ନୂତନ କୀ\wମାନ ସୃ�ି କରିଛି ଏହି କାଯ��କ�ମେର ବିଶ�ର େଷାହଳଟି 

େଦଶର ଦଳ अଂଶ ଗ�ହଣ କରୁଥିବା େବେଳ ଏଥିପାଇଁ ସମୁଦାୟ 

ଭୁବେନଶ�ର ସହରକୁ ନୂତନ ରୂପ ଦିଆଯାଇଛି ବିଶ� କପର 

ଉଦ୍ ଘାଟନୀ ଉ�ବ ଦୁଇଦିନଧରି ଭୁବେନଶ�ର ଏବଂ କଟକେର 

ଆେୟାଜିତ େହାଇଥିଲା ଭୁବେନଶ�ର କାଯ��କ�ମେର ବଲିଉଡ଼ ତାରକା 

ଶାହରୁଖ୍ ଖାନ, ମାଧୁରୀ ଦିdିତ ସେମତ ସଂଗୀତ{ ଏ ଆର୍ ରହମାନ୍ 
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ଦଶ�କ+ୁ ଆେମାଦିତ କରିଥିେଲ କଟକେର ଆେୟାଜିତ ସମାେରାହେର 

ବଲିଉଡ୍ ତାରକା ସଲମାନ ଖାନ୍ ସେମତ अେନକ ତାରକା େଯାଗ 

େଦଇଥିେଲ 

 ଏକଦା ହକି ଆମ େଦଶର ସବ�ପି�ୟ େଖଳ ଥିଲା ଏବଂ अଲି"ିକେର 

ଭାରତକୁ ହରାଇବା ଭଳି dମତା େକୗଣସି େଦଶର ନଥିଲା ଚଳିତ ବଷ� 

ଆେୟାଜିତ ଏହି େଖଳକୁ ବିଶ�ର ୧୯୪ଟି େଦଶେର ପ�ସାରଣ 

କରାଯାଉଛି, ଏବଂ ଏହା �ାରା ଆମ ରାଜ� ତଥା ଭୁବେନଶ�ରର ପ�ଚାର 

େହଉଛି ଆଶା କରାଯାଉଛି ଏହା �ାରା ଆମ ରାଜ�କୁ ବିେଦଶୀ 

ପଯ��ଟକ+ ଆଗମନ ବୃ�ି ପାଇବ 

 ଏହି େଖଳ ���ା ସହିତ ପ�ତିଦିନ ସe�ାେର अେନକ ମେନାରvନ 

କାଯ��କ�ମ ମାନ ଆେୟାଜିତ େହଉଛି ସଦ� ପ�ା� ଖବର अନୁଯାୟୀ 

ଭାରତୀୟ ଦଳ କ� ାଟ�ର ଫାଇନାଲ୍ ପାଇଁ େଯାଗ� ବିେବଚିତ େହାଇଛjି 

ମୁହଁେଖାରୀ ପାଇଁ ବିପଦେର ସି�ୁ 

 କ� ୀଡ଼ାବିତରୁ ରାଜେନୖତି{ ପାଲଟି ଥିବା ନବେଜାତ ସିଂ ସି�ୁ ଏକ 

ସମୟେର ବିେଜପିେର ଥିବା ସମୟେର ବ\�ମାନ କଂେଗ�ସ ଦଳର 

ସଦସ� ବିଗତ ଦିନେର େସ ପାକି]ାନର ନବନିବ�ାଚିତ ସରକାର+ 

ଶପଥଗ�ହଣ ସମାେରାହେର େଯାଗ େଦଇଥିବା େବେଳ ଏକ अପ�ତ�ାଶିତ 

ଘଟଣାବଳୀ ଓ ସମାେଲାଚନାର ଶରବ� େହାଇଥିେଲ, ଏବ େସ 

ପୁଣିଥେର ପାକି]ାନ ଗ] କରି ଆଉ ଥେର ସମାେଲାଚିତ େହାଇଛjି 

ସଚୂନାେଯାଗ� େଯ ପାକି]ାନ ଏବଂ ଭାରତ ସୀମା ନିକଟବ\�ୀ ଏକ 
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ଗୁରୁ�ାରାର ଉଦଘାଟନ ସମାେରାହେର େଯାଗ େଦବାପାଇଁ ପାକି]ାନ 

ଯାଇଥିବା େବେଳ ସି�ୁ େସଠାେର ଆତ+ବାଦୀ ସମଥ�ନବାଦୀ अେନକ 

େନତା+ ସହ ଫେଟା ଉଠାଇଥିେଲ ଏହାପେର ତା+ୁ ସମାେଲାଚନାର 

ଶୀକାର େହବାକୁ ପଡିଥିଲା 

 ପvାବ ସରକାର+ ବିନା अନୁମତିେର େସ ବ�nିଗତ ନିମ�ଣେର 

ଏହି କାଯ��କ�ମ ପାଇଁ ପାକି]ାନ ଯାଇଥିବା କଥା ପ�ଥେମ କହିଥିେଲ ସୁ�ା 

ପେର େସ କହିଥିେଲ େଯ ପାକି]ାନ ଯିବାପାଇଁ ତା+ୁ କଂେଗ�ସ ସଚିବ 

ରାହୁଲ ଗାeୀ ଏବଂ ବରି, େନତା अହମଦ୍ ପେଟଲ ସହେଯାଗ 

କରିଥିେଲ 

 ପାକି]ାନରୁ େଫରିବା ପେର ପvାବ ମୁଖ�ମ�ୀ କ�ାପେଟନ୍ 

अମେରo�  ସିଂ ତା+ ଉପେର େକ� ାଧିତ େବାଲି ପ�ଶ�ର ଉ\ର େଦଇ େସ 

କହିଥିେଲ େଯ େସ େକୗଣସି କ�ାପେଟନ+ୁ ଜାଣjି ନାହW, େସ େକବଳ 

ଜାଣjି ଜେଣ କ�ାପେଟନ୍ େଯ େହଉଛjି ରାହୁଲ ଗାeୀ ଏହାପେର 

ପvାବେର अେନକ ବିଧାୟକ ସି�ୁ+ ବିେରାଧେର अଭିେଯାଗ 

ଆଣିଥିେଲ 

ଟ�ାଫିକ୍ ବ�ବ�ାେର ଇ-ଚାଲାନ୍ ଲାଗୁେହଲା 

 अେନକ ସମୟେର େପାଲିସ୍ �ାରା େହଉଥିବା ଧରପଗଡ଼େର 

अନିୟମିତତା अଭିେଯାଗ ଆସିବାପେର କମିସନେରଟ୍ େପାଲିସ୍ ଏକ 

ନୂତନ ବ�ବ�ା କରିଛjି ଏହା�ାରା ବ\�ମାନ ଟ�ାଫିକ୍ ସ�eିତ 

अପରାଧ ପାଇଁ ଆପଣ+ୁ अଥ� ନଗଦ େଦବାକୁ େହବନାହW ଆପଣ 
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େଡବିଟ୍ କି�ା େକ� ଡିଟ୍ କାଡ଼� �ାରା ମଧ� ଏହା େଦଇ ପାରିେବ ଏହା 

ଫଳେର अଥ� େହରେଫର େହବ ନାହW ଆଥwକ ଦx େଦଇ ସାରିବା 

ପେର ଆପଣ+ େମାବାଇଲେର ଏହି ସ�eିତ ସଚୂନା ଆସିଯିବ 

ଯାହାଫଳେର ଆୟ େହାଇଥିବା अଥ� ସରକାରୀ ଖଜଣାେର ଜମା 

େହାଇଥିବା ଆପଣ ନି�ିତ େହାଇପାରିେବ ବାର�ାର ଖିଲାପି କରୁଥିବା 

ବ�nି+ ଲାଇେସନ୍ ସ ଜବତ କରାଯାଇ ପାରିବ 

ବ\�ମାନ ରାତିେର ବି ମିଳିବ ଆହାର 

 ଓଡ଼ିଶା ସରକାର+ ନି�\ି अନୁଯାୟୀ ରାଜ�ର ୫୪ଟି ଆହାର 

େକo�  ବ\�ମାନ ରାତିେର ମଧ� ଆହାର େଯାଗାଇ େଦେବ ବିଭିନ�  

ହସପିଟାଲ ନିକଟେର ଥିବା ଆହାର େକo�  ମାନ+େର ଏହି ସୁବିଧା 

ଉପଲ  େହବ ସଚୂନାେଯାଗ� େଯ ଆହାର କାଯ��କ�ମ �ାରା 

ଓଡ଼ିଶାର अେନକ �ାନେର ମାତ�  ପା�ଟ+େର ଭାତ ଡାଲମା େଯାଗାଇ 

େଦବାର ବ�ବ�ା ରହିଛି 

 ବ\�ମାନ ଏହା ରାଜ�ର ୭୬ଟି ସହରା�ଳେର କାଯ��dମ ଥିବ 

େବେଳ ଆଗାମୀ ବଷ� ଜାନୁଆରୀ ୨୬ ପେର ଏହା ଆହୁରି अଧିକ ୩୨ଟି 

ସହରାvଳେର କାଯ��dମ େହବ ଏବଂ ଏହା�ାରା ଲାଭାନି� ତ 

େହଉଥିବା େଲାକ+ ସଂଖ�ା ଏକ ଲdରୁ अଧିକ େହବ େବାଲି 

କୁହାଯାଇଛି 

 ଏହି ରାତ� ୀକାଳିନ ସୁବିଧାପାଇଁ ସବ�ସାଧାରଣ ଚାହWେଲ अନୁଦାନ 

େଦଇପାରିେବ ବିବାହ, ବ� ତ ଓ ଜନD ଦିନ ଆଦି ଉପଲେd େଲାକମାେନ 
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ଆହାର କାଯ��କ�ମ ପାଇଁ अନୁଦାନ େଦେଲ ତାହା ଗ�ହଣୀୟ େହବ 

ଓଡ଼ିଶାେର ବିେଜପିର ମ| ଧରିେଲ अପରାଜିତା 

 ଓଡ଼ିଶା କ�ାଡରର ବରି,ା ଆଇଏଏସ୍ अଧିକାରୀ ଶ�ୀମତି 

अପରାଜିତା ଷଡ଼|ୀ ନିଜ ପଦବୀରୁ ଇ]ଫା େଦଇ ସମ]+ୁ ଚମକାଇ 

େଦଇଥିେଲ ପରବ\�ୀ ସମୟେର େସ ରାଜନୀତିେର େଯାଗ େଦବାକଥା 

ଜଣାଇଥିେଲ ଏବଂ େସ ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାଟwେର େଯାଗ େଦଇଥିେଲ 

ଶୁଣାଯାଉଛି େଯ ଓଡ଼ିଶାେର ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାଟw ସଂଗଠନକୁ ସୁଦୃଢ଼ 

କରିବା ତଥା ଏକ ବୃହତ ବିଜୟ େଯାଗାଇ େଦବା ଆଶାେର ଏକ 

ମହିଳା+ୁ ମ| ଧରାଇବାକୁ େକo� ୀୟ େନତୃତ�  ନି�\ି େନଇଥିବା 

େବେଳ अପରାଜିତା ଷଡ଼|ୀ+ୁ ଏହି ଗୁରୁତ� ପ$ୂ� କାଯ�� ଦିଆଯାଇଛି 

 ଆଗରୁ କୁହାଯାଉଥିଲା େଯ ବିେଜଡ଼ି ଛାଡ଼ିଥିବା େବୖଜୟj ପxା 

ବିେଜପିେର େଯାଗ େଦଇ ପାରjି ଏବଂ अେନକ ଭାବିଥିେଲ େସ 

ଓଡ଼ିଶାରୁ ବିେଜପିର ମୁଖ�ମ�ୀ ପ�ାଥ�ୀ େହାଇପାରjି କିl ଏେବ 

अପରାଜିତା ଷଡ଼|ୀ+ ଆଗମନ ପେର େବୖଜୟj+ ମୁଖ�ମ�ୀ ପାଇଁ 

ପ�ାଥ�ୀତ�  ବ\�ମାନ ପ�ଶ�ବାଚୀ େହାଇ ଯାଇଛି 

ଫ� ାନ୍ ସ ଜଳୁଛି  

 ବିଭିନ�  ସାମଗ�ୀର ବୃ�ି ସେମତ ରା��ପତି ଇମାନୁଏଲ ମ�ାକ�ନ+ 

ଇ]ଫା ଦାବିେର ଫ� ାନ୍ସବାସୀ େସମାନ+ ଆେoାଳନକୁ େଜାରଦାର 

କରିଛjି। େଦଶର ବିଭିନ�  �ାନେର ଚଳିତ ସ�ାହେର ଆେoାଳନ 

େହାଇଛି। ଏଥିେର ଆେoାଳନକାରୀମାେନ ବ�ାପକ ହିଂସା ଘଟାଇବା 
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ସହିତ େପାଡ଼ାଜଳା କରିଛjି। ପୁଲିସ ସହିତ େସମାନ+ର ପ�ବଳ 

େଠଲାେପଲା ଓ ଧ]ାଧ]ି େହାଇଛି। ଫଳେର ପୁଲିସ 

ଆେoାଳନକାରୀମାନ+ୁ ଘଉଡ଼ାଇବା ପାଇଁ ରବର ଗୁଳି ଓ ଲୁହ ବୁହା 

ବା�ର ପ�େୟାଗ ମଧ� କରିଛି।  ପୁଲିସ ପdରୁ ୧୭୦୦ରୁ अଧିକ 

ଆେoାଳନକାରୀ+ୁ ଗିରଫ କରାଯାଇଛି। ପ�ାରିସ ବ�ତୀତ ମାସwଲି, 

େବାରଡିy, ଲାୟନ ଏବଂ ଟାେଲୗଜ୍ ଆଦି ସହରେର 

ଆେoାଳନକାରୀମାେନ ଏକଜୁଟ େହବା ସହିତ ହିଂସା ଭିଆଇଛjି। 

କ�ମାଗାତ ଚତୁଥ� ସ�ାହାjେର ଆେoାଳନକାରୀମାେନ େଦଶବ�ାପୀ 

ବିେdାଭ କରିଛjି। ପ�ାରିସଠାେର ପୁଲିସ କହିଛି, ଶନିବାର ୧୦୮୨ 

ଜଣ+ୁ ଗିରଫ କରାଯାଇଛି। ପବୂ� ପଯ��ାୟ ଆେoାଳନେର ୪୧୨ ଜଣ+ୁ 

ଗିରଫ କରାଯାଇଥିଲା େବାଲି ପ�ାରିସ ପୁଲିସ କହିଛjି। 

 ଆଭ�jରୀଣ ମ�ାଳୟ ପdରୁ କୁହାଯାଇଛି, ଶନିବାରର 

ବିେdାଭେର ୧,୩୬,୦୦୦ େଲାକ ସାମିଲ େହାଇଥିେଲ। ଡିେସ�ର 

୧େର େହାଇଥିବା ଆେoାଳନେର ମଧ� ସମାନ ସଂଖ�କ 

ଆେoାଳନକାରୀ ସାମିଲ ଥିେଲ। अନ�ାନ� �ାନ ତୁଳନାେର 

ପ�ାରିସେର ଆେoାଳନକାରୀମାେନ अଧିକ ମାତ� ାେର ହିଂସାକାx 

ଭିଆଇଛjି। ଆେoାଳନକାରୀମାେନ କାରେର ନିଆଁ ଲଗାଇ େଦବା 

ସହିତ ବାରିେକଡ୍ କୁ ଜାଳିେଦଇଛjି। ଡିେସ�ର ୧ ତୁଳନାେର ଗତ 

ଶନିବାର ଆେoାଳନକାରୀମାେନ अଧିକ ସ"\ି ନ� କରିଛjି େବାଲି 

ନଗର କ\�ୃ ପd କହିଛjି। ଆେoାଳନକାରୀମାେନ ଫ� ାନ୍ସ ରା��ପତି 
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ଇମାନୁଏଲ ମ�ାକ�ନ+ ଇ]ଫା ଦାବି କରିବା ସହିତ ତା+ ବିେରାଧେର 

େସ¢ାଗାନମାନ େଦଇଛjି। 

ଆେମରିକାେର ରାଜେନୖତିକ ସଂକଟ 

 ଆେମରିକାେର ରାଜେନୖତିକ ସ+ଟ ଧୀେର ଧୀେର ଘନୀଭୁତ 

େହବାେର ଲାଗିଛି। ଫଳେର େଦଖାେଦଇଥିବା ଆଥwକ ସମସ�ାର 

ମୁକାବିଲା ପାଇଁ ଆ�ି େଡଫିସିଏନ୍ସି ଆ� अjଗ�ତ ସ£ୀୟ 

କମ�ଚାରୀ+ୁ ବିନା ଦରମାେର ଛୁଟିେର ପଠାଯିବା ଭଳି अବ�ା ସୃ�ି 

େହାଇଛି। ଏହାକୁ ଶଟ୍  ଡାଉନ୍  କୁହାଯାଇଥାଏ। ରା��ପତି େଡାନା¤ 

ଟ�"+ର ଦାୟିତ¥ ଗ�ହଣ ପେର ତୃତୀୟ ଥର ପାଇଁ ଏଭଳି �ିତି ସୃ�ି 

େହାଇଛି। ଏଭଳି �ିତିର ମୁକାବିଲା ଲାଗି ଟ�"୍  ସରକାରୀ ଖ�� ବିଲ୍ େର 

ସ�ାdର କରିଛjି। ଫଳେର ଶଟ୍  ଡାଉନ୍  ସମସ�ା କିଛି ଦିନ ପାଇଁ 

ଟଳିଯିବାର ଆଶା ରହିଛି। କିଛି ଦିନ ତେଳ େହାଇଥିବା ମଧ�ବ\�ୀ 

ନିବ�ାଚନେର ନିମ� ସଦନ ପ�ତିନିଧି ସଭାେର େଡେମାକ� ାଟିକ୍  ଦଳର 

ବିଜୟ ଟ�"୍ + ନୂଆ ସମସ�ା ସୃ�ି କରିଛି। ଫଳେର ଟ�"୍ + େକେତକ 

କାଯ��େର େଡେମାକ� ାଟିକ୍  ଦଳ ଗତିେରାଧ କରିବାେର ଲାଗିଛି। 

ଆେମରିକାର ନୂଆ ଆବ�ଜନ ନିୟମ अନୁସାେର େମyିେକା ସୀମାେର 

ପ�ାଚୀର ନିମ�ାଣ ପାଇଁ ଆବଶ�କ अଥ� ନ ମିଳିେଲ ଆଥwକ ଶଟ୍  ଡାଉନ୍  

େହବାର ଆଶ+ା ରହିଛି। 

 ଭାରତ େଯଉଁ ଉନ� ତିର ପଥେର अଗ�ସର େହଉଛି ଏବଂ ବିଶ�ଗୁରୁ 

ଭାବେର ନିଜ ପାଇଁ ଏକ �ାନ ସୃ�ି କରି ପାରିଛି ଏହି ପଦେdପ ଆଗକୁ 
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अଧିକ ସକି�ୟ େହବ ବଷ� ୨୦୨୨େର ଭାରତେର ଜି-୨୦ ରା��ସଂଘର 

ସାଧାରଣ େବୖଠକ ଆେୟାଜିତ େହବା ଏକ ଉେଲ� ଖନୀୟ ତଥ� ନି�ୟ 

ଭାବେର 

 େଦଶ ଦୁନିଆର अେନକ ଘଟଣାର ସବିେଶଷ ବିବରଣୀ ପଢ଼ିବା 

ପେର ଆସl ଆେମ ପଢ଼ିବା ଆହ� ାନ ଇ-ପତି� କା ଏବଂ ନିଜସ� ମତାମତ 

ଜଣାଇବା ଆପଣ+ େପ�ା�ାହନ ହW ଆହ� ାନର ସ�ଳ ନିଜସ� 

ମତାମତ ଆପଣ ଆମ େୱବ୍ସାଇଟେର େଦଇ ପାରିେବ 

 

ଧନ�ବାଦ 

 

ଡା େଜ�ାତି ପ�ସାଦ ପ*ନାୟକ 

ପ�ତି,ାତା-ସ"ାଦକ, ଆହ� ାନ ଇ-ପତି� କା 
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କାହାଣୀ ବିଭାଗ 
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ସୁେନଲୀ ସିଂହ ସୁେନଲୀ ସିଂହ ସୁେନଲୀ ସିଂହ ସୁେନଲୀ ସିଂହ     
େଖଳର ଉପାଦାନମାନ -ଝି+ 

 ଝି+ ଏକ ବିପଦଜନକ ପ�ାଣୀ େବାଲି େସମାେନ ଜାଣି ନଥିେଲ। 

େଛାଟ ଜlଟିଏ। େଛାଟିଆ େଗାଜିଆ ମୁx। େଦହସାରା ଲ�ା େମାଟା 

ବାଳ। େସ ବାଳଗୁଡାକ ଟାଣୁଆ କାଠି େବାଲି ସିଂହ ଛୁଆମାେନ ଜାଣି ନଥିେଲ। ଏ କାଠି 

ଗୁଡାକ କଂଟାଠାରୁ ଶn। କିl ଝି+ର କାଠି ଗୁଡିକ ତାର ଏେତ ବଡ ରdାକବଚ େବାଲି 

େସମାେନ ଜାଣିେଲ। ଝି+ର କଂଟା ଏକ େମାଟା େଲାମ, ଏକପଟ ଶରୀରେର ଲାଗିଥାଏ, 

ମଝିଟା େପାଲା ଆଉ େଶଷ ଆଡକୁ ଖୁବ ମୁନିଆ େହାଇ ଯାଇଥାଏ। ଏ କାଠି େଯାଗୁ ଝି+ 

ଚାଲିବା େବେଳ ଶ� େହଉଥାଏ।  

 େସଦିନ ଆଉ ଏକ ମେନ ରଖିବା ଭଳି ଲେଢଇ ସିଂହ ଛୁଆମାନ+ ଜୀବନେର 

ଘଟିଗଲା। ଏଭିତେର େସମାେନ अେନକ ବଡ େହାଇ ଆସିେଲଣି। ପ�ାୟ ତରୁଣ अବ�ା। 

ଝି+ଟିଏ ଏକୁଟିଆ ରା]ାେର ଆସୁଥାଏ। ଝି+ର ଲ�ା କାଠି, େଛାଟ ମୁx ଆଉ େଛାଟ 

େଛାଟ େଗାଡ଼ ଚାଲିଲାେବେଳ କାଠି ସବୁ ଶରୀର ସହ ସିଧା େହାଇ ରେହ, ପଛ ପାଖର 

ଲ�ା କାଠି ସବୁ ମାଟିେର ପ�ାୟ ଘୁଷୁରୁଥାଏ। ଦୁରରୁ େଦଖିେଲ ଲାଗିବ େଯମିତି ଲ�ା 

ବାଳଥିବା େଛାଟିଆ ପଶୁଟିଏ ଧିେର ଚାଲି କରି ଆସୁଛି। ଏ ଜୀବ ମାଟି ଭିତେର ଗାତ କରି 

ରୁେହ।  

 ଦୁଇଭାଇ ଏମିତିଆ ଏକ େଛାଟ ପ�ାଣୀ େଦଖି ତାକୁ ମାରିବା ପାଇଁ େଦୗଡ଼ିଗେଲ। 

अେଶାକ ବିଶ�ାଳ 
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େସମାନ+ ମା ମଧ� ନ अଟକାଇ େସମାନ+ ସହ େଯାଗେଦଲା। ଝି+ର େକଉଁଠି ଲୁଚିବା 

ପାଇଁ �ାନ ନଥିଲା। େତଣୁ େସ ପେଳଇ ଯିବା ଆଶା ଛାଡ଼ି ନିଜକୁ ବଂେଚଇବା ପାଇଁ େଚ�ା 

କଲା। େସମାେନ ଝି+କୁ ସବୁ ଦିଗରୁ ଆକ�ମଣ କରୁଥାjି। ଝି+ର ପ�ତିରdା ପ�ଣାଳୀ 

अନ� ଜୀବ+ଠାରୁ अେନକ ଭିନ� । ତା ଉପେର କିଛି ଆକ�ମଣ େହେଲ େସ ନିଜ ଶରୀରକୁ 

ଫୁଲାଇ ଦିଏ ଆଉ ତେଳ ପାର େହାଇ ରହିଥିବା କଂଟାସବୁ ଠିଆ େହାଇ ଯାଆjି। େଯମିତି 

କି ଏକ େବଲୁନ େଦହେର ବଡ ବଡ କଂଟା ସବୁ ଖଂଜି ଦିଆ ଯାଇଛି। ଏେଣ ଝି+ ନିଜ 

େଦହ ଫୁେଲଇ େଦଇଥାଏ ଆଉ ପଛୁଆ ମାଡି ଆସୁଥାଏ। ଆକ�ମଣ କରିବା ପାଇଁ ଯଦି 

ସିଂହ ମାଡ଼ି ଆେସ େତେବ ଝି+ ନିଜର େଦହକୁ ଫୁେଲଇ େଦଇ ପଛୁଆ ମାଡିଆେସ। ଝି+ 

ପଛୁଆ ମାଡି ଆସିବାର କାରଣ ତା ଶରୀରେର ପଛ ଆଡକୁ ଲ�ା କଂଟା ଥାଏ। ମୁx 

ଆଡକୁ ଖୁବ େଛାଟ କଂଟା। ଝି+ କାଠି ସବୁ େଗାଜିଆ। ଯଦି ସିଂହ ଥାବା ମାରିବେତେବ 

ଥାବା େଦହେର ଝି+ କାଠି ଫୁଟିଯିବ। େତଣୁ ଝି+କୁ ଥାବା ମାରିବା ସହଜ ନୁେହଁ। 

 ଝି+କୁ ସିଂହଛୁଆ ଆଉ ସିଂହୀ େସମିତି ସବୁ ଦିଗରୁ ଆକ�ମଣ କରୁଥାjି। ଝି+ର 

ସବୁଠାରୁ ସେ�ଦନଶୀଳ अ| େହଉଛି ମୁx। େସଠି କାଠି ପ�ାୟ ନାହW କହିେଲ ଚେଳ। 

ଯଦି େକମିତି ମୁxକୁ ଧରି ନିଆଯାଇପାେର େତେବ ଝି+ ଶିକାର େହାଇ ପାରିବ। େତଣୁ 

ଝି+ ସିଂହମାନ+ କାବୁେର ନଆସିବା ପାଇଁ ଖୁବ ତ¦ର ଥିଲା। ବଡ ସିଂହୀକୁ ଜଣାଥିଲା 

େଯ ଏମିତି ଝି+କୁ ଆକ�ମଣ କରିବା େକମିତି କ� ଆଉ ବିପଦପ$ୂ�। ଝି+ର କାଠି ସବୁ 

ବାେଡଇ େହାଇ ଝଣ ଝଣ ଶp େହାଉଥାଏ। ଝି+ କାଠି ସିଂହ େଦହେର ଫୁଟିଗେଲ 

ସିଂହକୁ ସଂକ�ମଣ େହବ ଆଉ ଗଭୀର ଆଘାତ ଲାଗିବ। େସମିତି ଝଣ ଝଣ କରି ଝି+ 

ପଛୁଆ ମାଡି ଆସୁଥାଏ। ସିଂହମାେନ ଘୁଂଚି ଯାଉଥାjି। ପୁଣି ତାକୁ ଥାବା ମାରିବାକୁ େଚ�ା 
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କରୁଥାjି। କିl େକହି ତା ମୁxକୁ ଧରିପାରୁ ନଥାjି। ଏମିତି ପ�ାେୟ ୧୫/୨୦ମିନିଟ୍ 

ପଯ��j ଲେଢଇ ଚାଲିଲା। େସମାନ+ ମୁହଁ ଆଉ ଥାବାେର ସାମନ� ଆଘାତ ଲାଗିଥାଏ। 

ଏମିତଆ କଂଟା େଦଖି େସମାେନ େଜାରେର ଆକ�ମଣ କରି ପାରୁ ନଥାjି।  

 ଛୁଆ ମାେନ କିl ନେଛାଡବeା। େସମାେନ େଯମିତି େହେଲ ଝି+ ଶିକାର କରିେବ। 

ଛୁଆ ଦୁେହଁ ଝି+ର ମୁx ଆଡକୁ ସବୁେବେଳ ମାଡି ଯାଉଥାjି। ଏେଣ ଝି+ ମୁx ଆଡକୁ 

କିଛି କଂଟା େଲଉଟାଇ େଦଇଥାଏ। ମୁx ପ�ାୟ େଦଖା ଯାଉ ନଥାଏ। େସମେନ ବହୁତ 

େଚ�ା କେଲ। ପ�ଥେମ ମା ସିଂହୀ ଏମିତି ବ�ଥ� ଆକ�ମଣକୁ ଛାଡି ଚୁପ୍ଚାପ୍ ବସିଗଲା। 

अନ�ମାେନ ମଧ� ଏମିତି ଆକ�ମଣର ବ�ଥ�ତା େଦଖି ଝି+କୁ ଛାଡିେଦେଲ। ଝି+କୁ ଏକ 

ନୂଆ ଜୀବନ ମିଳିଲା। ସିଂହ ମାେନ ଦୂରକୁ ଚାଲି ଯାଇଥିବାର େଦଖି ଝି+ ନିଜର କଂଟାକୁ 

ତଳୁଆ କରିେଦଲା। ଆଗର ଲ�ା ମୁନିଆ କଂଟା ସବୁ ତେଳ ଘଷୁରୁଥିଲା। େସ ଧିେର 

ଧିେର ରା]ାେର ଚାଲିଗଲା। 

 ଶିକାର କରିବା ପାଇଁ ଦୁଇଭା+ର ଖୁବ ଇfା। ଦୁଇ ଭାଇ ବଡ ଜl ଶିକାରେର ଏ 

ପଯ��j ଭାଗ େନଇ ନାହାjି। ଦୂରରୁ ଯାହା ନିଜର ମା ଆଉ ମାଉସୀ ମାନ+ୁ ଶିକାର 

କରିବା େଦଖିଛjି। େସମାେନ ଚାହWେଲ ମଧ� େସମାନ+ୁ ଶିକାରେର ଭାଗ େନବାପାଇଁ 

अନୁମତି ମିଳିନଥିଲା। େତଣୁ ସବୁେବେଳ କିଛି ନା କିଛି େଛାଟ ଶିକାର କରି ନିଜର ପାରିବା 

ପଣିଆ େଦଖାଇବା ପାଇଁ ଦୁଇ ଭାଇ ଆଗୁଆ େହାଇ ବାହାରି ପଡୁଥିେଲ। 

 ବଜ�କା�ା ଆଉ ଝି+ ଶିକାରର अଭି{ତା ତିn ଥିଲା। େକବଳ ବ�ଥ�ତା ଛଡା କିଛି 

ମିଳି ନଥିଲା। େସମାେନ ନିଜକୁ କିଛି ପ�ମାଣିତ କରି ପାରି ନଥିେଲ। ନିଜ ମନ ଭିତେର 

ଏକ ଶିକାରୀ ନିଜକୁ ପ�ମାଣିତ କରିବା ପାଇଁ ଖୁବ ପ�ଯତ� ଶୀଳ ଥିଲା।  
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ଆଇନାଆଇନାଆଇନାଆଇନା    
 ଜୀବନଟା ସେତ ଆଇନାଟିଏ। ତାକୁ େଦଖି ଟିକିଏ ହସିେଦେଲ 

ସିଏ ବି ହସିଦିଏ, େବଶି ନୁେହଁ କି କମ୍ ବି ନୁେହଁ, ନିେଜ େଯତିକି 

ହସିଥିବ ଠିକ୍ େସତିକି। ତୁମ ଲୁହ େଦଖିେଲ ତା ଆଖିରୁ ବି ଲୁହ 

ଝରିଆେସ, କିl େସ େକେବବି ଲୁହ େପାଛିବାକୁ ହାତ ବଢାଇ ଦିଏନି, କି ସମେବଦନାେର 

ପେଦେହେଲ କିଛି କେହନି। େସଥିପାଇଁ େବାଧହୁଏ, କାoିଲାେବେଳ େକହି ଆଇନା 

େଦେଖନା। କାରଣ ଆଇନା କେହ, ଜୀବନେର କାoିବା ମନା। କାoିଲ ଯଦି େତେବ ନିଜ 

ଲୁହ ନିେଜ େପାଛିବାକୁ ଶିଖ! ଦୁନିଆେର େକହି ଆେସନା କାହାର ଲୁହ େପାଛିବାକୁ। 

ସତକଥା; ନିଜ ଲୁହ, ନିଜକୁ ତ େପାଛିବାକୁ ପେଡ। ଆଉ ଯିଏବା ଆେସ ଲୁହ େପାଛିବାକୁ, 

େସ ଖାଲି ବାହାନାେର ସ"କ� ଜେତଇ େହବାକୁ ଆେସ। ସ"କ�ର ଦ¥ାହି େଦଉ େଦଉ 

ନିଜର ସ¥ାଥ� ହାସଲ କରିନିଏ। ବଡ ସ¥ାଥ�ପର ଏ ଦୁନିଆ। ଏଇଟାତ ସତକଥା, କିl ସବୁ 

ସ"କ� ଏକାପରି ନୁେହଁ! କିଛି ସ"କ� ଏମିତି ବି ଥାଏ, େଯଉଁଠି ପାଇବାର େଲାଭ ନଥାଏ, 

ନା' ଥାଏ ସ¥ାଥ� ନା' େଦେଖଇ େହବାର ଇfା ଥାଏ। େସ ସ"କ� ସବୁ ହୃଦୟର ଥାଏ, 

ଆତD ାର ଥାଏ। ରnର ସ"କ�କୁ ପଛେର ପେକଇଦିଏ। େସଇ ସ"କ� ସେତବା 

ଆଇନାଟିଏ। ହସିେଦେଲ ସିଏବି ହସିଦିଏ, କିl ଲୁହ େଦଖିେଲ ଲୁହ ତ ଗେଡଇ ଦିଏ, ପୁଣି 

ହାତ ବେଢଇ ଦିଏ ଲୁହ େଟାପାକ ତେଳ ପଡିବା ଆଗରୁ େପାଛିେନବାକୁ। କାeେର ହାତ 

ପକାଇ ବୁେଝଇଦିଏ ଏଇ ଦୁନିଆର ଜଟିଳ ଗଣିତ ସବୁ। ଛାତିେର ଆଉଜାଇ େନଇ 

ବିନୟ ମହାପାତ�  
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ଚାପିଧେର, ଉଠି ଆସୁଥିବା େଶଷ େକାହକୁବି ସାଥିେର େନଇଯାଏ। 

 ମାଆ, ବାପା, ଭାଇ, ଭଉଣୀ ନିଜର ପୁअ, ଝିअ, କି ନାତି, ନାତୁଣୀ ସବୁ ରnର, 

ସତେର େକେତ ନିଜର, ରn ତ ଏକ େହେଲ ହୃଦୟ ଭିନ� , ଆତD ା ବି अଲଗା, अଲଗା। 

ମାଆ ବାପା+ର େପ�ମ अତୁଳନୀୟ, େସଥିେର ତିେଳ ବି ସ¥ଥ� ନଥାଏ, କିଛି ପାଇବାର ଆଶା 

ନଥାଏ। ମାଆ ବାପା େକବଳ େଦଇ ଜାଣjି। ନିଜର ରn େଦଇ ସjାନକୁ ଶରୀର 

େଦଇଥାjି। ନିଜର ଆହାର କାଟି ସjାନ େପଟକୁ ଆହାର ଦିअjି। ନିଜର ଇfାମାନ+ର 

ଗଳା ଟିପିେଦଇ ସjାନର ସମ] ଇfା ପୁରଣ ପାଇଁ ନିଜ ଜୀବନର ବାଜି ଲଗାଇ ଦିअjି। 

ବଦଳେର ଚାହଁାjି କଣ? େକବଳ ଟିକିଏ ହସ! ସjାନ ମୁହଁେର ଟିକିଏ ସେjାଷର ହସ, 

ଟିେକ ସଫଳତାର ହସ, ଖୁସି ଆନoର ହସ। େସଇ ଟିକକ ହସେର ତା+ର ସମଗ� 

ଜୀବନର ତପସ�ା ସେତ ପ$ୂ�ତା ଲାଭ କରିଯାଏ। ମାଆ ବାପା+ର ତୁଳନାେର ଦୁନିଆେର 

କିଛିବି, େକହି ବି ନାହW। େହେଲ ମାଆ ବାପା+ର ନିଭ�ୟ ଚାoୁଆ େକେତଦିନ ରେହ? 

ମଣିଷ ଜୀବନର अଧାରା]ା େହଉ େହଉ େସମାେନ ପିଲା+ ହାତଛାଡି ଚାଲିଯାଆjି ଆଉ 

କିଛି ହତଭାଗା ସjାନ ବୁଢା ବାପମାଆ+ର ହାତ ଛାଡିଦିअjି। େସଇ ସମୟେର ଆଉ 

ଜେଣ ସmାଳିନିଏ ମଣିଷକୁ, େସ ପତ� ୀ େହାଇପାେର ପତି ବି। େସ ସ"କ� ରnର ସ"କ� 

ନୁେହଁ, େକବଳ ବeୁତ¥ର ସ"କ�, େହେଲ ସମ] ରn ସ"କ�ୀୟ+ଠାରୁ अେନକ अଧିକ 

अନାବିଳ अଧିକ ଗାଢ। ଏ ସ"କ� େପ�ମର ସ"କ�, ଶ��ାର ସ"କ�, ବିଶ¥ାସର ସ"କ�। 

ଦୁଇଟି ମଣିଷର ଏ ସ"କ� ଏେତ ନିବିଡଭାେବ ବାeି େହାଇଯାଆjି, ସେତ ଲାେଗ େଯମିତି 

େଗାଟିଏ ଶରୀର, େଗାଟିଏ ହୃଦୟ, େଗାଟିଏ ଆତD ା। ଜଣ+ ବିନା ଆଉ ଜଣକ+ର ଗତି, 

�ିତି, ମୁnି କିଛି ବି ନଥାଏ େଯମିତି। 
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 ଜୀବନ ତାର ରା]ାେର ନଦୀଟିଏ ପରି ବହି ଚାଲିଯାଏ। େକେତ ପାହାଡ, ପବ�ତ 

ଖାଲଖମା େଦଇ। େକଉଁଠି ଧୀର ମ©ର ତ େକଉଁଠି ପ�ବଳ େବଗବତୀର ଉଗ�ରୂପ ନିଏ। 

େକେବ ଗ�ୀଷDର ପ�ଚx ଖରାେର ସୁଖିଯାଏ ତ େକେବ ବଷ�ାର ପାଣିେର ଦୁଇକୂଳଖାଇ 

ଭରିଯାଏ। ଯାହାବି ଆସିଛି, େଯମିତି ସମୟ ଆସିଛି ସବୁ ପରି�ିତିେର େସ ତାର ଯାତ� ା 

ଜାରି ରଖିଛି। େକେବବି ଥକିନି, େକେବବି ଛାଇ େଖାଜିନି ଦି'ଘଢି ବସି କ¢ ାjି େମେ�ଇ 

େନବାକୁ। କିl ଏ ଜୀବନ େମାର ଏକୁଟିଆ ନଥିଲା। ଆଉଜେଣ ବି ଥିଲା େମା ସାଥିେର, 

େମା ପାଦେର ପାଦମିେଳଇ ଚାଲୁଥିଲା େହେଲ.... େକମିତି ବୁେଝଇେଦବି େସ ଯାତ� ା େକମିତି 

ଥିଲା, େସ ଏକ ଭିନ�  ପ�କାରର ସହଯାତ� ା, େଯମିତି ତ� ୀେବଣୀ ସ|ମେର ଗ|ା ଜମୁନା 

ଏକାଠି ମିଶିଗଲା ପେର ସାଥିେହାଇ େବାହିଯିଆjି, କିl କଣ ହୁଏ େସମାନ+ର अ�ିତ¥? 

ଜଣ+ର ପ�ାଣ ଶରୀର ଆଉଜଣ+ ସାଥିେର ବିଲୟ େହାଇଯାଏ। ଗ|ା ଜମୁନା ଏକ 

େହାଇ ଯାଆjି, ଗ|ା ନା' ଗ|ାରେହ ନା' ଜମୁନା, ଜମୁନା ରେହ, ତ� ୀେବଣୀ ପେର 

ଆvୁଳାଏ ପାଣି ହାତେର େନଇ କହିେହବନି େସଥିେର େକେତ ଗ|ା େକେତ ଜମୁନା। 

େକଉଁ ବୁoାକ ଗ|ାଜଳ େକଉଁ ବୁoାକ ଜଳ ଜମୁନାର। ସିଏତ ଏକ ଏକାକାର, ଏକ 

ଶରୀର, ଏକ ଆତD ା େହାଇଯାଇଛjି। େସମିତି ଥିଲା ଆମର ଏ ଯାତ� ା େମାର ସହଯାତ� ୀ 

େମାର ପତ� ୀ, େମାର अ��ା|ୀ, ଆମର ଶରୀରତ ଭିନ� ଥିଲା, କିl ଆମର ହୃଦୟ, ଆମର 

ଆତD ା ଏକଥିେଲ! ଜୀବନର ସବୁ ଦୁଃଖ ସୁଖ ହସ ଲୁହକୁ ସାଥିେହାଇ ଜିଇଁଛୁ ଆଉ ସହିଛୁ। 

ପିଲାଏ ବଡ େହାଇଗେଲ ଚାକିରୀ କେଲ। ଝିअ ବାହାଘର ପେର ଝିअ ତା ଶାଶୁଘେର, 

ତାର ସଂସାରେର ଖୁସିେର अଛି। ପୁअ ତାର ପରିବାର ସାଥିେର େନଇ ତା କମ��ଳେର 

ଖୁସି। ଆଉ ଜୀବନର ଏଇ ସଂଧ�ାେର ଆେମ ଦୁଇଜଣ ଆମର ଏଇ େଛାଟିଆ ନୀଡଟିେର 



ଆହ� ାନ ଇ-ପତି� କା, ତ� େୟାଦଶ ବଷ�, �ାଦଶ ସଂଖ�ା, ଡିେସ�ର ୨୦୧୮ Magazine Downloaded from www.aahwaan.com 

ଆହ� ାନ ଇ-ପତି� କା ସ"ୂ$� ନିଃଶୁ' ବିତରଣ େହତୁ ଡା େଜ�ାତି ପ�ସାଦ ପ*ନାୟକ+ �ାରା ପ�ତି,ିତ ଓ ପ�କାଶିତ  | Aahwaan.com  Aahwaan.com  Aahwaan.com  Aahwaan.com  |  38 

ପୁରୁଣା ଦିନମାନ+ର େରାମ©ନ କରୁଛୁ। 

 ସବୁଦିନ ପରି ଆଜିବି ସଯୂ�� ଡୁବି ସାରିଲାଣି, େହେଲ ଆକାଶେର ବୁଡିଯାଉଥିବା 

ସଯୂ��ର େସଇ ନାଲିମା ଏେବବି େଘାଟିେହାଇ ରହିଛି। ଆକାଶର ନାଲିମା ଯଦିଓ କିଛି 

ଫିକା ପଡି ଆସିଲାଣି, ତଥାପି, अeାରକୁ अଟେକଇ ରଖିଛି, ସେତ କହୁଛି, ରହି ଯାଆେର 

ଆଉ ଟିକିଏ, ଜୀବନର ଏଇ ର|କୁ ଆଉ ଟିେକ େଦଖିବାକୁ େଦ, ଖୁବ୍ ଭଲ ଲାଗୁଛି 

ଜୀବନର ଏଇ ର|। ଇଏତ ଆସିବା ସମୟର ର| ଆଉ ଯିବା ସମୟର ର| ବି। 

ବାରxାେର ବସି ସଂଧ�ା ଆକାଶର ଏଇ ଫିକା ନାଲିମା ଭିତେର ମଁୁ ହଜି ଯାଇଥିଲି 

େଯମିତି। ହଠାତ୍ ପାଣିକାଚର ରୁଣୁଝୁଣୁ ମଧରୂ ଝ+ାର ସଂଧ�ାଟାକୁ ଆହୁରି େରାମା�ିକ 

କରିେଦଉଥିଲା। ଏଇ ଚିହ� ାଜଣା ଶ� ପ�ାଣେର େମାର ରଚିବସିଯାଇଚି। ବହୁତବାର 

ଶୁଣିଛି ଏ ଶ�। େଯେତ ଶୁଣିେଲ ବି ମନ ଭେରନା। େରେଷଇ ଘେର ବାେଜ ଏ ଝ+ାର, 

ଖାଇବା େଟବୁଲ ପାଖେର ବି ବାେଜ, େଯେତେବେଳ େସ ପରଶି ଦିअjି ତା+ର ହାତରeା 

ଆମୃତ, ଆଉ ରାତ� ୀର ନି]  ପ�ହରେର ବି ବାଜୁଥିଲା, େଯେତେବେଳ େସ େମାର ନିବିଡ 

ବାହୁ ବeନେର, କାମନାର अନj ଜ¥ଳନର ପିଡା ଉପଶମ ମୁହୁ\�େର। ଏଇତ ବାଜୁଛି 

ଚୁଡିର େସ ଝ+ାର, ଚା’କପ୍ ହାତେର େନଇ େସ ପାଖକୁ ଆସୁଥିେଲ। ଚା କପ୍ େଟବ�  

ଉପେର େଥାଉ େଥାଉ କହିେଲ ସଂଜବତୀ ପାଇଁ ଟିକିଏ େଡରି େହାଇଗଲା, ରାଗିନ ତ? ମଁୁ 

ଆକାଶରୁ ମୁହଁ େଫେରଇ ଚଷମା ଫା+ରୁ ଥେର ଚା’କପ୍ କୁ, ପୁଣି ଥେର ତା+ ମୁହଁକୁ 

ଚାହWଲି। ସିDତ ହସଧାେର ଲାଖି ରହିଥିଲା ଓଠେର ତା+ର, େଯମିତି କୁନି ଝିअଟିଏ ତାର 

ପ�ଥମ ଭୂଲ ପାଇଁ 'ସରି' କହୁଥିଲା। ଜୀବନର ଏଇ ସଂଧ�ାେର ଏେବ ବି ତା+ର େସଇ 

ସୁoରତା, େସଇ ଲାବଣ�ଭରା ଦୀ�ିମୟୀ େଦବୀର କାjି, େମାେତ ମୁª କରୁଥିଲା। 
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ଲାଗୁଥିଲା ସେତ େଯମିତି ସକାଳର ସଯୂ��ର ର|, ଡୁବିଯାଉଥିବା ସଯୂ��େର ବି େସମିତି 

ନାଲିମା େନଇ ସମାନ ଚମକେର ଏେବବି ଝଟକୁଛି। େକେତ ସୁoର ସେତ ଏଇ 

କରୁଣାମୟୀ େଦବୀ। େମା ଘରର ଲdD ୀ, अsେକ ସl�, ନା େକେବ କିଛି अଭିେଯାଗ ନା 

କିଛି ମାଗୁଣୀ। େମାର ଦୁଇ ସjାନର ମମତାମୟୀ ମାଆଟିଏ ସିଏ। େକେତ ଯତ� େର, 

ମମତାର ପଣତ ତେଳ ବେଢଇ ପୁଣି ଉେଡଇ େଦଲା ବି]ାରୀତ अନj ଗଗନେର। କହିଲା 

ଯାअ, ସଂସାରକୁ ଜିତି ଯାअ, େଯଉଁଠି ବି ରୁହ, ଖୁସିେର ଥାअ। ସଂଜ ସକାଳେର ମoିରେର 

ଦୀପ ଜାେଳ, େକବଳ ଏତିକି ମାେଗ, େହ ପ�ଭୂ! େମା ପିଲା+ୁ ଖୁସିେର ରଖ। 

 େକେବବି ନିଜର ଖୁସିକଥା ଭାବିନି। ଏଇ ପରିଣତ ବୟସେର ନାତି ନାତୁଣୀ+ 

ସା|େର ଦି'ଘଡି େଖଳିବାକୁ କଣ ମନ ହୁଏନି ତା+ର? କ¢ ାj ମୁହୁ\�େର ପୁअ େବାହୁ+ର 

ଟିକିଏ େସବା ପାଇବାକୁ ମନ ହୁଏନି? େହେଲ ଆଜିବି ତା+ର େସଇ ନିୟମିତ ରୁଟିନ୍ 

ଭିତେର େସ େଯପରି ବାeିେହାଇ ରହି ଯାଇଛjି। ଘଡିର କ�ା ପରି। େସଇ ସୀମିତ 

ପରିଧୀ ଭିତେର ଜୀବନର ଆରmରୁ େଶଷ ପଯ��j, େସଇ 'ବାର୍' ରୁ 'ବାର୍' ଭିତେର 

ବାର�ାର ନିଜର େଦୗଡ, େକେବବି କଣ ଥକି ଯାଆjିନି? ତାରିଖ ବଦଳିଯାଏ, ମାସ ବଷ� 

ସବୁ ବଦେଳ େହେଲ ଘ�ାର କ�ାଟିର ଜୀବନ ବଦେଳନି, ତାର ପଥ ବଦେଳନି, ରୁଟିନ୍ ବି 

ବଦେଳନି। େସଇ ତାର ଜୀବନର ଧମ�, ଜୀବନର ଲd� େସମିତି େଗାଟିଏ ଜୀବନ ଥିଲା 

ତା+ର। 

 କହିଲି, େମା ପାଖେର ଟିକିଏ ବସ, ତା+ ହାତକୁ େମା ହାତେର େନଇ ଜାବୁଡି 

ଧରିଲି, କହିଲି ଆେର ଚାହା େଡରି େହାଇଗଲା େବାଲି ରାଗିବି କାହWକି? ଏ ବୟସେର 

ତୁମର ଏେତ ଖଟଣି, ତୁେମ ଥକି ଯାଉନ? ସକାଳୁ ସଂଜ ଯାଏ ଲାଗି ରହିଛ କାମେର। 
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ଟିେକ ସାହାଯ� କରିବାକୁ ବି େକହିନାହW। େକେତ େସବା କରୁଛ େମାର, କଥା େଦଇଥିଲି 

ତୁମକୁ ରାଣୀ କରି ରଖିବି, େହେଲ ସାରା ଜୀବନ ତ େସବିକାଟିଏ େହାଇ ରହିଗଲ। 

ପିଲା+ ପାଇଁ ଏେତ କଲ, େହେଲ ଆଜି ପାଣି େଟାେପ େଦବାପାଇଁ ପାଖେର େକହି ନାହW। 

ଆମ ଚାରି ଆଖି ଏକ େହାଇଗେଲ, ଛଳ ଛଳ ଚାରିଆଖି, େସ ଲୁହ ଦୁଃଖର କି ଖୁସିର 

ଜାେଣନା । ତଥାପି େସ ସିDତ ହାସିନୀ ସବୁେବେଳ େସମିତି । अs ଟିେକ ହସିେଦଇ 

କହିେଲ, ଆଜି ବି ତ ମଁୁ ରାଣୀ େହାଇ ରହିଛି, ମଁୁ େମା ରାଜାର ରାଣୀ ! ତୁେମ େମା 

ପାଖେର अଛ, େମା ସାଥିେର अଛ, ଜୀବନଟା ବହୁତ ସହଜ ଲାଗୁଛି, ତୁମଛଡା େମାର ଆଉ 

अଧିକ ବା କଣ େଲାଡାଥିଲା େଯ! େମାର ଖୁସିର ସାମ�ାଜ�, ତୁମଠାରୁ ଆରm ଆଉ 

ତୁମଠାେର ହW େଶଷ। ଜୀବନେର ଆଉ अଧିକ କିଛି େଲାେଡନା, ପାଇବାକୁ ଆଉ କଣ ବାକି 

ରହିଲା େଯ େମାର? ଜୀବନେର ଆଉ କିଛି ବି ତ ମାଗିନି, କିଛି େଶଷ अବେଶାଷ ବି 

ନାହW। ମଁୁ େମା ଆଇନାେର େମା ନିଜକୁ େଦଖୁଥିଲି। କି ସୁoର ଆଇନା ସେତ। ଆଖି 

ଜେକଇ ଆସିଛି, େହେଲ ଓଠେର େସଇ ସରୁ ସିDତହସ ଏେବବି ଲାଗିରହିଛି। ଲୁହ େପାଛି 

େନବାକୁ ଜମାରୁ ଇfା େହଉ ନଥିଲା। େସ ଲୁହ ବହିବାର ନଥିଲା। େସଇଠି େସମିତି 

ଢଳଢଳ େହାଇ ରହିଯିବ। ତା+ୁ ମଁୁ କୁେ«ଇ ଧରିଲି। କିଛି ଆେବଗ ନଥିଲା େସଥିେର, 

କିଛି अନୁଭବ ବି ନଥିଲା। ଏଇ अନୁଭବକୁ େବାଧହୁଏ ନିରାନo କହjି। େଗାଟିଏ ମଣିଷ, 

ସେତ େଯପରି ନିେଜ ନିଜକୁ କୁେ«ଇ ଧରିଛି! 

 ଜୀବନେର ମଣିଷକୁ ଆଉ କଣ େଲାଡା େଯ? ଏଇ ଟିକକ େପ�ମ, ଏଇ ଟିକିଏ ବିଶ¥ାସ 

ସ¥ଗ�େର ମିେଳ କି ନାହW ଜାେଣନା। େଯଉଁଠି ଏେତ େପ�ମଥାଏ, ଏେତ ସ�ାନ ଆଉ 

ଶ��ାଥାଏ େସ �ାନ ସ¥ଗ�ଠାରୁ େକଉଁ ଗୁଣେର କମ୍! ମୃତୁ� େକେବ ଆସିବ ଜଣା ନାହW। 
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ମଲା ପେର ସ¥ଗ� କି ନକ�େର ଜାଗା ମିଳିବ ଜଣାନାହW। କିl ମରିବା ପଯ��j ନିଜ 

ସଂସାରକୁ ସ¥ଗ�ପରି କରି ମଣିଷ କାହWକି ଆନo େନଇ ପାରିବନି! ସଂସାରକୁ ସ¥ଗ�ପରି 

କରିବାକୁ େବଶି ଖ�� ବି ତ କରିବାକୁ ହୁଏନା। ସ¥ଗ� ପାଇଁ ମହଲ ପରି ଉଆସ ତ ଦରକାର 

ହୁଏନା। ମହ|ା ଫଣwଚର କି ମହ|ା ସାଜସ¬ା ବି େଲାଡା ନାହW। େଲାଡା େକବଳ ଟିକିଏ 

େପ�ମ, ଟିକିଏ ବିଶ¥ାସ ଟିକିଏ ବୁଝାମଣା ଆଉ ଟିକିଏ ସମପ�ଣର ଭାବନା। ଯାହା ଆମ 

ପାଖେର ବହୁତ ଥିଲା। ଆମର ଏ ସୁଖର ସାମ�ାଜ�େର ରାଜାବି अଛି ଆଉ ରାଜାର ରାଣୀ 

ବି। (ଗsଟି େମା କବିତା 'ଶୁଆ ଶାରୀ'ର ଛାୟାେର ଲିଖିତ) । 
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ପ�ଭାତୀ ତାରାପ�ଭାତୀ ତାରାପ�ଭାତୀ ତାରାପ�ଭାତୀ ତାରା    
 ସକାଳୁ ସକାଳୁ अନିରୁ� ପ*ନାୟକ+ୁ ଜଗନ� ାଥ ମoିରର 

େଗାଟିଏ େକାଣେର ଆଖି ବo କରି ବସି ଥିବାର େଦଖି ଚମକି ପଡିଲା 

ସୁରଭି। ସବୁଦିନ ସକାଳୁ େସ ଏଇ ମoିର ଆେସ ଚତୁ��ା ମ\ୂw +ୁ 

ଦଶ�ନ କରିବା ଲାଗି। ପ*ନାୟକ ବାବୁ+ୁ େସ େକେବ ଏେତ ସକାଳୁ ଆସିବାର େଦଖିନାଇଁ 

େସ। ପ*ନାୟକ ବାବୁ ଏଇ ସିଡିଏ  ନअ ନ�ର େସ�ର୍ ର ଜେଣ ଗଣମାନ� ବ�nି। 

େସ�ର୍ ର ସବୁ ଉନ� ୟନ ମଳୂକ କାଯ�� ଓ ସଭାସମିତି େର ତା+ ଉପ�ିତି େଦଖିଛି  

ସୁରଭି। ତା+ରି ଘର ବାଟ େଦଇ ସବୁ ଦିେନ ଏଇ ମoିରକୁ ଆସିଥାଏ େସ। କେଲାନୀେର 

େଗାଟିଏ ମୁxେର ତା+ର ସୁଦୃଶ� ଦି� ତଳ ପ�ାସାଦ ଆଉ ତା' ଆଗେର ଥିବା ସୁoର 

ଫୁଲବଗିଚା ଯିଏ ଥେର େଦଖିବ ସହଜେର ଆଖି େଫରାଇ େନଇ ପାରିବନି । अେନକ ଥର 

େସପଟେଦଇ ଗଲାେବେଳ େସଇ ଘରକୁ େଦଖି ନିେଜ ବିେମାହିତ େହାଇଛି ସୁରଭି। 

େଯେତେବେଳ େଦଖିବ େସଇ ବଗିଚାେର କିଛି ନା କିଛି କାମ କରୁଥିେବ ପ*ନାୟକ ବାବୁ। 

ଭଳି କି ଭଳି ସୁoର େଗାଲାପ ଫୁଲ ସହିତ ଋତୁ ଫୁଲ ମାନ+ େର ଭ\w େହାଇ ରହିଥାଏ 

େସ ବଗିଚାଟି କିl େକେବ ବି କାହାରିକୁ େସଇ ବଗିଚାରୁ ଫୁଲଟିଏ େତାଳିବାର 

େଦଖିନଥିଲା େସ। 

 ଥେର େକୗତୁହଳବଶତଃ ମoିରର ପଜୂାରୀ ନନା+ୁ ପଚାରିଥିଲା ସୁରଭି, “ଏଇ ଆମ 

ପ*ନାୟକ ବାବୁ+ ଘେର କ’ଣ େକହି ରହjିନି କି ନନା?” ମୁହଁ ଶୁଖାଇ ନନା ଉ\ର 

ସୁଷମା ପରିଜା 
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େଦଇଥିେଲ, “କିଏ अଛି େଯ ରହିବ? ତା+ �ୀ ଚାଲିଯିବାର େବାଧହୁଏ ବାର କି େତର 

ବଷ� େହବ, େଗାଟିଏ େବାଲି ପୁअ େସ ବି ଆେମରିକାେର ଚାକିରୀ ବାକିରୀ କରି ତିନିବଷ� 

େହବ ରହିଲାଣି େସଠି। ତା+ର �ୀ ଖୁବ୍ ଭଲମଣିଷ ଥିେଲ ମାଆ! ଦୁଃଖୀର+ି+ର େପଟ 

ଚିହ� �ଥିେଲ। ତେମ ସିନା ଏଇ େକେତ ବଷ� େହବ ଆସି ଏଇଠି ରହୁଛ, ମଁୁ ପରା ଦୀଘ� ବଷ� 

େହଲାଣି ଏଇ ମoିର ଗଢ଼ା େହଲା ଦିନଠାରୁ ଏଠି अଛି, ଘର ଘର କରି ସମ]+ୁ ଚିହି� 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 ସବୁଦିନ ସକାେଳ ଆସୁଥିେଲ ପ�ଭୁ+ୁ ଦଶ�ନ କରିବା ଲାଗି, ଡାଲାେର 

ଡାଲାଏ େଲଖାଏଁ େସଇ ବଗିଚାରୁ ସଜଫୁଲ ଆଣୁଥିେଲ ଠାକୁର+ୁ ସଜାଇବା ପାଇଁ। 

ହଠାତ୍ ଦିେନ ରାତିେର ହୃଦ୍ ଘାତ େହଲା ତା+ର, େମଡିକାଲ େନବା ଭିତେର କାଳ 

େହାଇଗଲା ତା+ର। ପୁअଟି 9ୁଲ୍ େର ପଢୁଥାଏ େସେତେବେଳ, େଯଉଁ କ�େର ପ*ନାୟକ 

ବାବୁ ପାଳିଛjି େସଇ ପିଲାକୁ ତେମ କsନା କରି ପାରିବନି ମାଆ। ଛାତିେର ପଥର ରଖି 

ନିେଜ ଛୁଆର ସବୁ କାମ କରୁଥିେଲ। ଘେର ପାଟ� ଟାଇମ୍ କାମବାଲୀଟିଏ ଆସି 

ବାସନମଜା, ଲୁଗାସଫା, ରeାବଢା କରି େଦଇ ଯାଉଥିଲା। ବାକି ସବୁ କାମ ନିଜ ହାତେର 

କରୁଥିେଲ ପ*ନାୟକ ବାବୁ। କେଲ�ର+ अଫିସ୍ େର ଚାକିରୀ,  ପୁअର ଖାଇବା ପିଇବା,  

ପାଠ ପଢା ଇତ�ାଦି  ନିେଜ ବୁଝାବୁଝି କରି ସବୁ କରୁଥିେଲ। 

 ସବୁ କାମ ଭିତେର ବି ତା+ �ୀ+ର ପି�ୟ ଫୁଲ ବଗିଚା କଥା ଭୁଲି ନଥିେଲ େସ। 

ସବୁ ଗଛପତ� ର ନିେଜ ଯତ�  େନଉଥିେଲ, େସମିତି ଭଳି କି ଭଳି ସୁoର େଗାଲାପ ଫୁଲ 

ସହିତ अନ�ାନ� ଫୁଲ ଫୁଟୁଥିଲା େହେଲ େସ େସଥିରୁ େଗାଟିଏ େହେଲ ବି େତାଳି 
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ନଥିେଲ। େସଇ ଫୁଟିଥିବା ଫୁଲ ମାନ+ୁ ନିମwେମଷ ନୟନେର ଚାହW ବସି ରହୁଥିେଲ 

ବଗିଚାେର ତିଆରି େହାଇଥିବା େସଇ ସିେମ� େବ�ଟିେର,  େଯଉଁଠି ତା+ର �ୀ+ ସହିତ 

େସ ଆଗରୁ ବସି ରହୁଥିେଲ ଘ�ା ଘ�ା ଧରି। ଯାହା େଯମିତି ଚାଲିଥିଲା, ତା+ 

ରିଟାୟାରେମ�୍ ପେର ପେର ପୁअଟି ଚାଲିଗଲା ଇvିନିୟରିଂ ପଢିବା ପାଇଁ ରାଉରେକଲା, 

େସଇଠୁ ସଂପ$ୂ� ଭାେବ ଏକୁଟିଆ େହାଇଗେଲ େସ। ଧୀେର ଧୀେର କେଲାନୀର ସବୁ 

ଉନ� ୟନମଳୂକ କାଯ��େର ସବୁେବେଳ ଲି� ରହିେଲ ପ*ନାୟକବାବୁ। ଚାରିବଷ�ର 

ଇvିନିୟରିଂ ପଢାପେର କ�ା"ସ୍ ସିେଲyନେର ଚାକିରୀ ପାଇ ତା+ ପୁअ ସନତ୍ ଚାଲିଗଲା  

େବ|ାଲୁରୁ। େଯଉଁ ଦିନ େବ|ାଲୁରୁେର ଚାକିରୀ ପାଇବା କଥା ଜଣାଇଥିଲା ସନତ୍, 

େସଦିନ ଖୁସିେର କାoି ପେକଇଥିେଲ ପ*ନାୟକ ବାବୁ। 

 େମା ପୁअ ସନତ୍ ଚାକିରୀ ପାଇ ଯାଇଛି କହି ଏଇ ମoିରେର ପାଆଁଶ ଟ+ାର ଲଡୁ 

େଭାଗକରି କେଲାନୀେର ବା�ିଥିେଲ। ମେତ ଶେହଟ+ା ଦdିଣା େଦଇ କହିଥିେଲ, “ବୁଝିଲ 

ନନା!  ଚାରୁ ଗଲା ପେର ମଁୁ ଭାବିନଥିଲି େଯ ଏକୁଟିଆ ଏଇ ପୁअଟିକୁ ପାଳି େପାଷି,  ତା’ର 

ଯତ�  େନଇ, ତା’କୁ ଏଡୁଟିରୁ ଏଡୁଟିଏ କରି ପାରିବି, ସବୁ ଦିେନ ରାତିେର େଶାଇବା େବେଳ 

ଚାରୁ+ୁ dମା ମାେଗ,  ଯଦି ତମ ପୁअକୁ କିଛି अଣେହଳା କରିଥିବି ମେତ ମାଫ୍ କରିେଦବ।  

ଆଜି େସ ମଣିଷ େହାଇ ତା’ର ନିଜ େଗାଡେର ନିେଜ ଛିଡା େହାଇଛି, େମାର ଦାୟିତ�  

ସରିଛି, ଖାଲି ତା’କୁ ହାତକୁ ଦି’ହାତ କରିେଦେଲ େମା କାମ େଶଷ। େତଣିକି ତା+ ସଂସାର 

ସିଏ ବୁଝିେବ,  େମାର ଜଗନ� ାଥ ଭରସା”  

 ବୟସ ମଧ� ବଢି ଚାଲିଥିଲା, ତା+ର ଏକୁଟିଆପଣ ତା+ୁ ଖାଇ େଗାଡାଉଥିଲା କି 

କ'ଣ େକଜାଣି?  େସ େବଶୀ ସମୟ ମoିର କାମ, କେଲାନୀର ଉନ� ତି ପାଇଁ ସଭାସମିତିେର 
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କାଟିବାେର ଲାଗିଥିେଲ। ଚାକିରୀ କରିବାର ବଷ�ଟିଏ ପେର ସନତକୁ ତା’ର କ"ାନୀ  

ପdରୁ ବିେଦଶେର କାମ କରିବା ଲାଗି ସୁେଯାଗ ମିଳିଥିଲା। ତା’ର ଭଲକାମ େଦଖି  

କ"ାନୀ ତା’କୁ ଆେମରିକା ପଠାଇ େଦଇଥିେଲ। ଖବର ପାଇ ଖୁବ୍ ବ�ତିବ�] େହାଇ 

ପଡିଥିେଲ ପ*ନାୟକ ବାବୁ। େଛାଟ ପିଲାଟା ବିେଦଶେର ଏକୁଟିଆ େକମିତି ରହିବ,  

େକମିତି ଚଳିବ, ଏଇ ଚିjାେର ସବୁେବେଳ େସ ମେନ ମେନ ଘାରି େହଉଥିେଲ। ପ�ଥେମ 

ପ�ଥେମ ସନତ୍ ବାପା+ ପାଖକୁ ପ�ାୟ ସବୁ ଦିେନ େଫାନ୍ କରି େସ ଭଲ अଛି,  ତା’ପାଇଁ 

େକୗଣସି ଚିjା କରିବାର ନାହW, ବରଂ େସ ନିଜର ଯତ�  ନିअl େବାଲି କହୁଥିଲା, କିl ସମୟ 

ଗଡିବା ସହିତ େସଇ େଫାନ୍ ଆସିବାର ବ�ବଧାନ ବଢି ଯାଇଥିଲା। 

 ସବୁ ଦିନ ରାତି अନିଦ� ା ରହି ପୁअର େଫାନକୁ अେପdା କରି ରହୁଥିେଲ ପ*ନାୟକ 

ବାବୁ। ଧୀେର ଧୀେର ତା+ର ଶରୀର ଦୁବ�ଳ େହବାେର ଲାଗିଥିଲା, ଏଇ ସମୟେର ପୁअ 

ଦିେନ େଫାନ୍ କରି ଜଣାଇେଦଲା େଯ ସିଏ େସଠାେର ତା’ର ଜେଣ ସହକମ�ୀକୁ େରଜି�ି�  

ମ�ାେରଜ୍ କରିଛି ଏବଂ ତା+ର ଆଶୀବ�ାଦ େନବା ପାଇଁ େସମାେନ ସୁବିଧା ସୁେଯାଗ େଦଖି 

େକେବ ଇxିଆ ଆସିେବ। େସଦିନ ]  େହାଇ ଯାଇଥିେଲ ପ*ନାୟକ ବାବୁ। 

 ଶରୀର ତ ଦୁବ�ଳ ଥିଲା କିl ମନର ବଳେର େସ ମାଡି ଚାଲିଥିେଲ, େହେଲ ସନତର 

ବାହାଘର କଥା ଶୁଣି ତା+ର ହୃଦୟ ଭା|ିଗଲା। ତା+ୁ ଚାରିଦିଗ ଶନୂ� ଦିଶୁଥିଲା,  

ମନେର ଆଶ+ା େହଉଥିଲା ଯଦି ପତ� ୀର େମାହେର ସନତ୍ ଆେମରିକାେର ସବୁଦିନ ପାଇଁ 

ରହିଯାଏ, େତେବ ତା+ର କ’ଣ େହବ? ତା+ ମଲାମୁହଁେର ନିଆଁ ଟିକିଏ େଦବାକୁ ଏ 

ସଂସାରେର େକହି ନାହW। ତିରିଶି ବଷ� ତେଳ କଟକେର ଜାଗା କିଣି ଘର କଲାେବେଳ େସ 

ଗଁାେର ଥିବା େପୖତୃକ ସ"\ି ବିକି�  କରିବା ସହିତ ଗଁା ସହ ସବୁ ସଂପକ� ତୁେଟଇ 
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େଦଇଥିେଲ। ନିଜର ଚାକିରୀ, ନିଜର �ୀ, ନିଜର ପୁअ, ନିଜର ଘର�ାର କଥା ଚିjାକରି 

କରି ଚାକିରୀ ସରିଗଲା ପେର ଏଇ ଘେର ବାeି େହାଇ ରହିଯାଇଛjି, ଏେବ େସ କ'ଣ 

କରିେବ? େକମିତି କାଟିେବ ତା+ ବଳକା ଜୀବନ? କିଏ ତା+ର ସାହା ଭରସା େହବ?  

ଏମିତି अେନକ ଚିjା କରି କରି େରାଗାକ� ାj େହାଇ ପଡିଥିେଲ େସ। ଏେବ ସବୁେବେଳ  

ଚୁପ୍ ଚାପ୍ ରୁହjି େସ, େକହି କିଛି ପଚାରିେଲ ମନ େହେଲ ଉ\ର ଦିअjି ନେହେଲ ନାହW,  

େସମିତି ଚୁପ୍ େହାଇ ଘେର ବସିଥାjି। 

 େସଦିନ ପଜୂାରୀନନା+ କଥା ଶୁଣି ଖୁବ୍ ଦୁଃଖିତ େହାଇଥିଲା ସୁରଭି। ପ*ନାୟକ 

ବାବୁ+ ଲାଗି ତା’ର ମନେର େକମିତି େଗାେଟ ଦୟାର ଭାବ ଉେଦ� କ େହାଇଥିଲା। ତା’ର  

ନିଜର ବାପାମାଆ+ୁ ଖୁବ୍ େଛାଟେବଳୁ ହରାଇ େସ ମାମଁୁଘେର ମାଇଁ+ ପାଖେର 

ବଢିଥିଲା। ବାହାଘର ପେର ଶାଶୁଘରକୁ ଆସିଲା େବଳକୁ ଶଶୁର ନଥିେଲ, ଦୁଇଟା ବଷ�େର 

ଶାଶୁ ଚାଲିଗେଲ। ବାହାଘରର ସାତବଷ� ପେର ବି ତା’ର େକାଳ ଖାଲିଥିଲା। 

 ସ¥ାମୀ  େବୖଜୟj+ର अମାପ େସ�ହ ସେ\¥ ମଧ� ତା’ର ମନ ସjାନଟିଏ ପାଇଁ 

ବ�ାକୁଳ େହଉଥିଲା। େସଇ ମନାସ କରି ସବୁଦିନ େସ ଜଗନ� ାଥ ମoିରକୁ ଆସୁଥିଲା।  

େସଠି ପ�ାୟତଃ ପ*ନାୟକ ବାବୁ+ ସହିତ େ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 

ଶୁଶ��ଷା କରjା, ତା+ର ଦୁଃଖ ସୁଖ ବା�jା। କିl ମୁହଁ େଖାଲି କିଛି କହି ପାରୁନଥିଲା 

କାେଳ େସ ଖରାପ ଭାବିେବ େବାଲି। ଆଜି ତା+ୁ ମନେର ଏମିତି ଭାବେର ବସିଥିବାର 
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େଦଖି  ମନଟା ସmାଳି େହଲାନି ସୁରଭିର।  ତା+ର ପାଖକୁ ଯାଇ ଡାକିଲା, “ମଉସା!  

ଏେତ ସକାଳୁ ଏଠି ଏମିତି କାହWକି ବସି ରହିଛjି?” େକୗଣସି ଉ\ର ନପାଇ ତା+ ବାହୁକୁ 

ଧରି ହଲାଇ େଦବାରୁ ତଳକୁ ଗଡିପଡିେଲ େସ। ଛାନିଆଁ େହାଇ ଡାକ ପେକଇଲା ସୁରଭି, 

“ନନା! ନନା! ଧାଇଁ ଆସ, ମଉସା ଏଠି ପଡିଗେଲ” ସୁରଭିର ଚି¯ାର ଶୁଣି ମoିର େବଢା 

ଭିତେର ଥିବା ନିଜର ବସାଘରୁ ଧାଇଁ ଆସିେଲ ନନା। ଦୁେହଁ ମିଶି େଟକିେନଇ ମoିରର 

ନାଟ ମxପ ଉପେର ଶୁଆଇ େଦଇ ମୁହଁେର ପାଣି ଛାଟି େଚତା େଫରାଇବା ଲାଗି େଚ�ା  

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+ୁ। 

କହିେଲ, “କିଛି େଗାଟିଏ ମାନସିକ ଆଘାତେର ପ*ନାୟକ ବାବୁ+ର ହୃଦଘାତ େହାଇଛି,  

ସାେ| ସାେ| େମଡିକାଲ େନବାକୁ େହବ”  

 ଆସl େମା ସାଥିେର, ଏଇ ପାଖେର ଥିବା ନସwଂ େହାମକୁ େନଇଯିବା। କିଛି 

େଲାକ+ ସହାୟତାେର ତତ୍dଣାତ୍ ନିଆଗଲା ତା+ୁ ନସwଂ େହାମ୍କୁ। େସମାନ+ ସହିତ 

ସୁରଭି ମଧ� ଗଲା। ଡାnରଜଣକ ସା|େର ଥିବାରୁ ନସwଂ େହାମର �ାଫ୍ ମାେନ ତୁରj 

ଚିକି�ା ଆରm କରିେଦେଲ ପ*ନାୟକ ବାବୁ+ର। କେଲାନୀର କିଛି ଯୁବକ ମଧ� ପହ�ି 

ଯାଇଥିେଲ େସଠାେର,  ସୁରଭି ସହିତ େସମାେନ ବି ଜଗି ରହିଥାjି ପ*ନାୟକ ବାବୁ+ୁ। 

କେଲାନୀର ବୟ9 େଲାକମାେନ ସାହସ େଦଉଥାjି, “କିଛି ଚିjା ନକରି ପ*ନାୟକ 

ବାବୁ+ ଚିକି�ା ଜାରି ରଖ,  ଯାହା ଖ�� େହବ ଆେମ ସମେ] ମିଶି କରିବା, ତା+ର େକହି 

ନଥିେଲ କ’ଣ େହଲା, େସ  ଆମର ନିଜେଲାକ, ଆମରି ଭିତରୁ ଜେଣ, ଆେମ ସମେ] 
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ମିଳିମିଶି ତା+ର େସବା ଶୁଶ��ଷାେର ଲାଗିବା, ତା+ର କିଛି େହବନି, ଆେମ ତା+ୁ ଏଠୁ ସୁ� 

କରି େନଇ ତା+ ଘେର ଛାଡିବା” ସମେ] ମିଶି ପ*ନାୟକ ବାବୁ+ ଆେରାଗ� କାମନା 

କରି  ପ�ାଥ�ନା କରୁଥାଆjି। ସମ]+ ପ�ାଥ�ନା େବାଧହୁଏ ଜଗନ� ାଥ ମହାପ�ଭୁ ଶୁଣିେଲ। 

ସe�ା ସୁ�ା ପ*ନାୟକ ବାବୁ+ େଚତା େଫରିଲା, ଧୀେର ଧୀେର ଆଖି େଖାଲି ଚାହWେଲ 

େସ। ମଁୁ େକାଉଠି େବାଲି ଧୀରସ¥ରେର ପଚାରିେଲ େସ। ତା+ ପାଦ ତେଳ ବସି ରହିଥିଲା 

ସୁରଭି, ତା+ୁ ଆଖି େଖାଲିବାର େଦଖି ଭାବବିହ� ଳ େହାଇ, “େମା ବାପା” େବାଲି ଡାକି ବେହ 

ଆଉଁସି େଦଇ ଛାତିେର େଲାଟି ପଡିଲା ତା+ର।  

 अବୁଝା ଆଖିେର ଚାହW ରହିଥିେଲ ପ*ନାୟକ ବାବୁ। ସୁରଭି ସହିତ ଥିବା ଯୁବକ 

ମାେନ ତା+ ପାଖକୁ ଆସି ସବୁ ଘଟଣା କହିଥିେଲ, େକମିତି ସୁରଭି अପା ମoିରେର ତା+ୁ 

େବେହାସ अବ�ାେର େଦଖି ନନା ଆଉ କେଲାନୀର अନ� େଲାକମାନ+ ସାହାଯ� େନଇ 

ଏଇ ନସwଂ େହାମ୍କୁ ଆଣି ଚିକି�ା କରାଇଥିେଲ ଏବଂ ସୁରଭି अପା ନିଜର ଝିअ ଭଳିଆ 

ତା+ର ପାେଖ ପାେଖ ରହିଛjି େସଇ ସମୟଠାରୁ। ଗଭୀର କୃତ{ତାେର ଭାରି େହାଇ 

ଯାଉଥିଲା ପ*ନାୟକ ବାବୁ+ କ°ସ�ର। ଧାର ଧାର େହାଇ ଲୁହ ଗଡି ପଡୁଥିଲା 

ପ*ନାୟକ ବାବୁ+ ଆଖିରୁ, େସ ଥର ଥର କ°େର କହିଉଠିେଲ, “ମା!” ପୁଣି ତା+ର 

ଆଖି ପତା ମୁଦି େହାଇଗଲା। ପାଖେର ଥିବା ନସ୍� ଡାକି ଆଣିେଲ ଡାnର+ୁ। େସ ତା+ୁ 

ଇେvକସନ୍ଟିଏ େଦବା ପେର ସୁରଭିକୁ ଡାକି କହିଗେଲ, େପେସ�୍କୁ ଯଥାସmବ ଚିjାମୁn 

କରି ରଖl, େକୗଣସି ପ�କାର େ��ସ୍ ତା+ ପାଇଁ ପ�ାଣଘାତକ େହାଇପାେର। କ’ଣ କରିବ 

େବାଲି ଚିjାେର ପଡିଲା ସୁରଭି। ପ*ନାୟକ ବାବୁ+ ବ\�ମାନର ଚିjାର କାରଣ ସିନା 

େସ ଜାଣିେଲ ତା’ର ପ�ତିକାର କ’ଣ କରିବ, େହେଲ େସ େକମିତି ପଚାରିବ ତା+ୁ? କ’ଣ 
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ଭାବିେବ େସ? ଏମିତି ଚିjା କରି କରି େସ ବ�ତିବ�] େହାଇ ପଡୁଥିଲା, େସଇ ସମୟେର 

େସଠାେର ପହ�ିେଲ େବୖଜୟj। ସକାେଳ ତା+ୁ ସବୁ ଘଟଣା େଫାନ୍ କରି ଜଣାଇ 

େଦଇଥିଲା ସୁରଭି। ପ*ନାୟକ ବାବୁ+ ପାଇଁ ସୁରଭିର ଆତD ୀୟତା େବଶ୍ ଜଣାଥିଲା 

ତା+ୁ। େବୖଜୟj+ର ମଧ� ପ*ନାୟକ ବାବୁ+ ଦୁଃଖର କଥାଶୁଣି ତା+ ପ�ତି 

ସମେବଦନା ବଢିଥିଲା। ଘଟଣାଟି ଘଟିବା େବଳକୁ ତା+ର अଫିସ୍ େବଳ େହାଇ 

ଯାଇଥିବାରୁ  ସୁରଭିକୁ  ଯାହା କରିବାର ଦରକାର अଛି କର େବାଲି अନୁମତି େଦଇଥିେଲ 

େବୖଜୟj। ଏେବ अଫିସରୁ େଫରି ସିଧା ନସwଂ େହାମ୍କୁ ଆସିଛjି େସ। ସୁରଭି ସହିତ େସ 

ଆଜି ରାତିେର ପ*ନାୟକ ବାବୁ+ୁ ନସwଂ େହାମେର ଜଗି ରହିେବ େବାଲି କହି େସଠାେର 

ଥିବା କେଲାନୀର ଯୁବକମାନ+ୁ ଘରକୁ ପଠାଇ େଦଇଥିେଲ େସ। ସାରାରାତି େସମିତି 

ତା+ର େବଡ୍ ପାଖେର ଜଗି ବସିଥିେଲ ସ¥ାମୀ �ୀ ଦୁେହଁ। ସକାେଳ ନିଦ ଭା|ିଲା 

ପ*ନାୟକ ବାବୁ+ର। ସୁରଭି ସହିତ ତା’ର ସ¥ାମୀ+ୁ େଦଖି େସ ବୁଝିଗେଲ େଯ ରାତିସାରା 

अନିଦ� ା ରହି ଦୁଇଜଣ ଯାକ ତା+ୁ ଜଗି ବସିଛjି। କୃତ{ତାେର ମୁx ନଇଁ ଯାଇଥିଲା 

ତା+ର। େସ େଭା େଭା େହାଇ ପିଲା+ ଭଳି କାoି ଉଠିେଲ। ସୁରଭିକୁ ଚାହW କହିେଲ, 

“ମାଆେର! ତୁ ଆର ଜନD େର େମାର ମାଆ ଥିଲୁ ନି�ୟ, ନେହେଲ ପର େଲାକଟିଏ ପାଇଁ 

ଏେତ କିଏ କେର? ଆଜିକାଲି ନିଜର ଜନD  କଲା ପୁअ ତ ବାପକୁ ପଚାରୁନି, ଆଉ ପର 

ପାଇଁ? ତୁ ମେତ ୠଣୀ କରିେଦଲୁେର ମାଆ! େକମିତି ଏ ଜୀବନେର େତାର ଋଣ ଶୁଝିବି?” 

ତା+ର ଦୁଇ ହାତକୁ ଧରି ପକାଇଲା ସୁରଭି, କହିଲା, “ଛି, ଛି, ଇଏ କି କଥା କହୁଛjି 

ବାପା! ମଁୁ କ’ଣ ଆପଣ+ ଝିअ ନୁେହଁ? ପିଲାଟି ଦିନରୁ ବାପକୁ ହରାଇଛି ମଁୁ, ଏଠିକି ଆସି 

ରହିବାପେର ଆପଣ+ୁ େଦଖି ସବୁେବେଳ ଆପଣ+ ଭିତେର େମା ବାପା+ୁ େଦଖିଛି,  
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ଆପଣ+ୁ ନିଜର ବାପା େବାଲି ଭାବିଛି, େସଇ େସ�ହ, େସଇ अଧିକାର େନଇ େମାର 

କ\�ବ� ମଁୁ କରିଛି” ଆହୁରି େଜାରେର କାoି ଉଠିେଲ ପ*ନାୟକ ବାବୁ। କହିେଲ, “ମାଆ 

େର! କହିଲା େବଳକୁ ଲାଜ ଲାଗୁଛି, େମା �ୀ ଚାରୁଲତା अଧା ବୟସେର ଚାଲିଗଲା, ମେତ 

ଆଉ େମାର ସାନପୁअଟିକୁ ସଂସାରେର ଏକୁଟିଆ ଛାଡି େଦଇ େସଇ ପୁअଟିକୁ ମାଆବାପ 

ଦୁଇଜଣ+ େସ�ହ େଦଇ ନିଜ ଲୁହକୁ ନିେଜ ପିଇ ମଣିଷ ଭଳିଆ ମଣିଷଟିଏ କରିବାେର 

ସାରା ଜୀବନ ବିତିଗଲା େମାର। ପାଠପଢି ବଡ କ"ାନୀେର ଚାକିରୀପାଇ ବିେଦଶ 

ଚାଲିଗଲା ସିଏ। ଆଖିେର େଦଖିଥିବା ଏ ବୁଢା ବାପଟାର ସବୁ ଦୁଃଖ, ସବୁ କ� ପାେଶାରି 

େଦଲା ବିେଦଶିନୀ �ୀଟିଏ ପାଇଗଲା ପେର। େମାର ତା’ ଛଡା କିଏବା अଛି ଏଇ 

ସଂସାରେର?  େସ  ଥରଟିଏ ବି ଭାବିଲାନି େମା କଥା, ତା ବିନା ଏଠି େକମିତି, େକେତ 

କ�େର ଜୀବନ ବିତାଉଛି ମଁୁ େସକଥା ତ ଚିjା କଲାନାହW, ଏେବ ମେତ କହୁଛି ଏଠାର 

ଘର�ାର ବିକି�  କରି େଦଇ ଆେମରିକା ଯାଇ ତା’ପାଖେର ରହିବା 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 ବିକି�  କରି ଆେମରିକାେର ନିଜର ପ�ପଟw କିଣି େସଇଠି େସେଟଲ୍ 

େହାଇଯିବା ବୁ�ିମାନର କାମ। ତା’ଛଡା ମଁୁ ଏଠି ରହିେଲ େମାର େଦହ ମୁx େଦଖିବ 

କିଏ? େସ ଏଠିକାର େକାଉ ପ�ପଟw ଡିଲର୍ ସହିତ େଯାଗାେଯାଗ କରି ସାରିଛି, ଆର 

ମାସେର ଆସି ଏ ଘର�ାର ବିକି�  କରି ମେତ ସାଥିେର େନଇଯିବ ଆେମରିକା। ତୁ କହିଲୁ 

ଝିअ! ମଁୁ ନିଜର ଝାଳବୁହା ଧନେର କରିଥିବା ଏଇ ଘରଟା ଛାଡି ଯାଇ ପାରିବି? ଏଠି ପରା 

ତା’ ମାଆର ସD }ତି ସାଇତା େହାଇ ରହିଛି, ତା’ ନିଜର ବାଲ�, େଶୖଶବ, େକୖେଶାରର ସମ] 

ସD }ତି ଏଠି େଲସି େହାଇ ରହିଛି, ଯାହା ମେତ ବ�ିରହିବା ପାଇଁ ସାହସ େଦଉଛି, େମା 
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ଜୀବନର ଉଜ�ା ପରା ଏଇ ଘରଟି, ୟାକୁ ଛାଡି ମଁୁ ବ�ିବି େକମିତି? କଥା େଶଷ କଲା 

େବଳକୁ େକାହ ଜମାଟ ବାeି ତା+ର କ°ସ�ର କାoିଲା ଭଳିଆ ଶୁଣା ଯାଉଥିଲା ସୁରଭିକୁ। 

େବୖଜୟj ମୁx ତଳକୁ େପାତି ବସି ରହିଥିେଲ ମଧ� ସୁରଭି अନୁଭବ କରି ପାରୁଥିଲା େଯ 

େସ କାoୁଛjି। େସ ଦୁହW+ ମନର େକାହ ଲୁହେହାଇ େବାହି ଯାଉଥିଲା ସୁରଭିର ଆଖିରୁ। 

କିଛି ସମୟର ନୀରବତା ପେର ଉଠି ଠିଆ େହେଲ େବୖଜୟj। ପ*ନାୟକ ବାବୁ+ ହାତକୁ 

ଚାପିଧରି ତା+ୁ ଆଶ¥ାସନା େଦେଲ, “ଆପଣ ବ�ତିବ�] ହୁअl ନାହW ମଉସା! ମଁୁ କଥା 

େଦଉଛି ଆପଣ+ୁ, ଆପଣ+ ଘର ଆପଣ+ ପାଖରୁ େକହି ଛଡାଇ େନଇ ପାରିେବନି,  

ଆପଣ ଏଇଠି ରହିେବ ଆପଣ+ ଘେର, ଆେମରିକାେର ରହୁ ଆପଣ+ ପୁअ, ଆେମ 

ସମେ] ମିଶି ଆପଣ+ େସବା କରିବୁ, ଆପଣ+ ଭଲ ମo ବୁଝିବୁ। 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 େପାଲିସର ସହାୟତା େନବୁ, ଆପଣ ଖାଲି ମନ 

ଦୃଢ କରି ସୁ� େହାଇ ବସି ରୁହl, ସନତ୍ ଏକା ଆପଣ+ ପୁअ ନୁେହଁ, ଆେମ ସମେ] 

ଆପଣ+ ପୁअ,  ଆପଣ ଆମ ସମ]+ର ଦାୟିତ� ” 

 ପ*ନାୟକ ବାବୁ+ ମୁହଁେର ହସ ଉକୁଟି ଉଠିଲା। ତା+ୁ ଲାଗୁଥିଲା ଘନେଘାର 

ବଷ�ାରାତିର ତମିସ�ା अପସରି ଯାଇଛି। ପ�ଭାତୀ ତାରାଟି ତା’ର ଉଜ� ଳ ଆେଲାକ ବିକିରଣ 

କରି ତା+ୁ ଜୀବନର ଏକ ନୂତନ ଦିଗj େଦଖାଇ େଦଉଛି। ଗଭୀର ନିଶ�ାସଟିଏ େନଇ େସ 

ଆଖି ବo କରି ଜଗନ� ାଥ+ ଉେpଶ�େର ହାତ େଯାଡିେଲ ।। 
ଶାରଳା ଭବନ, େପାତାେପାଖରୀ, ନୟାବଜାର, କଟକ, ୭୫୩୦୦୪, ଓଡ଼ିଶା 
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ଶ�ାବଣୀଶ�ାବଣୀଶ�ାବଣୀଶ�ାବଣୀ    
 ପୁରୀ ସମୁଦ� େବଳା ଭୂମି ସକାଳର ସୁେନଲି କିରଣେର अଶାj 

ଲହରୀ ଠାରୁ କିଛିଟା ଦୂରେର ବସିଥିଲା ଗାଲେର ହାତ ରଖି ଝିअଟି 

ସାବନା ଶରୀରଟାକୁ େଯୗବନ �ଶ� କରିବା ଆଗରୁ ପ�କୃତିର 

ତାxବଲୀଳାେର ସମ] ଖୁସି ସ¥ପ�େର ରହି ଯାଇଥିଲା। ପ�ଳୟ+ରୀ ମହାବାତ�ାେର ଭାସି 

ଯାଇଥିଲା ବା+ି ମୁହାଣ ପାଖେର ଥିବା ତା+ର େଛାଟ ମାଟି ଘରଖxିକ। ବାପାମା’ ଓ 

ତା’ର େଛାଟ ଭାଇ ଶ�ୀକାj ଆଖି ପିଛୁଳାେକ ସମୁଦ� ର ବଡବଡ଼ ଲହରୀ ଭିତେର ଲୀନ 

େହାଇ ଯାଇଥିେଲ। ଆଉ େସ କା\wକ ମାସର अମାବାସ�ା ରାତିେର ଶ�ାବଣୀର ନୂଆ 

ଜୀବନର ଆରm େହାଇଥିଲା। ସବୁକିଛି ତା ଠାରୁ ଛେଡଇ ଥିଲା କରାଳ ସମୁଦ� ର 

ଲହରୀ। କାହWକି ଛାଡ଼ିେଦଲା ଶ�ାବଣୀକୁ। କୁଡିଆ ଖxକ ବି ବାଲିେର ମିଶିଗଲା। ଆଖିର 

ଲୁହ ସବୁ ଶୁଖିଗଲା। ଦୁଇଦିନ େପଟେର ଦାନାଟିଏ ପଡ଼ିନାହW। अେନକ+ର अବ�ା 

ଏପରି। କିଏ ବା ପଚାରିବ କାହାକୁ। ଆଖିର ଲୁହ ଆଖିେର ମରିଗଲା ମନର େକାହ 

ମନେର ରହିଗଲା େହେଲ େପଟର ଯ�ଣା ତ ସବୁଠାରୁ ଭୟ+ର। ତାକୁ କିଏ ବା 

ସmାଳିବ। ହାତେଗାଡ଼ ଉେଠଇବାର େଜାର ନାହW। ବହୁକ�େର ଦୁଇ ତିନି କିେଲାମିଟର 

ଚାଲି ଚାଲି ଆସିଥିଲା ବାତ�ା ଆଶ�ୟ�ଳକୁ। େଦହେର ପିeିଥିଲା ତିନିଦିନ ତଳର େସଇ 

ଫ� କ ଖxିକ। ରିଲିଫି ସହାୟେକo�େର କିଛି ଚୁଡ଼ା ଓ ଦୁଇ ପ�ାେକଟ ବି9ୁଟ ମିଳିଥିଲା। 

ଆଉ ଖେx ସତୂା ଚାଦର। ଦୁଇଦିନ ପେର ସବୁ େସଠାରୁ ଆେ] ଆେ] ଚାଲିଗେଲ ନିଜର 

ମେନାରvନ ମୁଦୁଲି 
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ପରିବାର େନଇ। ଶ�ାବଣୀ ଯିବ ବା କୁଆେଡ଼। େକଉଁଠି େଖାଜିବ ତା ପରିଜନ 

ପରିଚିତ+ୁ। ନିରାଶି�ତକୁ କିଏ େଦବ ଆଶ�ା। କରାଳରାତ� ର େସ ଦୃଶ� ଏେବ ତା ଆଖିେର 

अ�� ଦିଶୁଛି। ବାପାମାଆ ଓ ଭାଇ ଶ�ୀକାj ଟଣାଓଟରା େହାଇ ସମୁଦ�  ଭିତରକୁ କରାଳ 

ଲହଡ଼ି ଭିତରକୁ ଚାଲି ଯାଉଛjି ଆଉ ହାତ ବେଢଇ ତାକୁ େଯମିତି ଡାକୁଛjି। ଆଠଦିନ 

ବିତି ଗଲାଣି, ସvୁଆ ଶୀତ ଧୀେରଧୀେର ମାଡି ଆସୁଛି। କଣ କରିବ ପାଖେର ସ�ଳ 

ତନୁକୁ ଢା+ିବା ପାଇଁ େକବଳ ଚାଦର ଖେx। ଭାରାକ� ାj ମନେର ବସିଥିବା େଦଖି ରିଲିଫି 

अ�ାୟୀ କ�ା"କୁ ଆସିଥିବା ଗାଡ଼ିର ଡ� ାଇଭର ଜଣକ ପଚାରିେଲ ମା ତୁମର ଘର େଲାକ 

ଆଉ ଏଠି କିଏ अଛjି? ଶ�ାବଣୀର ମୁହଁଟି ନିରବେର ଶୁଖିଗଲା ଶୁଖିଲା ଆଖିେର 

ଦୁଇେଟାପା ଲୁହ େକଉଁଠି ଥିଲା ନିଗିଡି ବାହାରି ଆସିଲା। ଡ� ାଇଭର ହୃଦୟଟି ଲୁହ 

ଦୁଇେଟାପାେର ଦ� ବୀଭୂତ େହାଇଥିଲା। େସ ଶ�ାବଣୀକୁ ପଚାରିଲା ମା ତୁ ଯିବୁ େକଉଁଠିକୁ। 

ଘର ମା େତାର େକଉଁଠି? ଶ�ାବଣୀ କଣ ବା ଉ\ର େଦବ। ହଠାତ୍ େସ କହିଲା ମଉସା ମଁୁ 

ପୁରୀ ଜଗନ� ାଥ+ ପାଖକୁ ଯିବି। େମାେତ ଟିକିଏ େନଇଯିବ। ହଁ ଏଇ ଗାଡି ପୁରୀ ତ ଯିବ 

େହେଲ େତାର ଘର କଣ ପୁରୀ ଟାଉନେର? ନା ମଉସା ମଁୁ ଜଗନ� ାଥ+ୁ େଦଖିବାକୁ ଯିବି। 

ପୁରୀେର କଣ ତମର କିଏ अଛjି? ଶ�ାବଣୀ କହିଲା ନା େମାର େକହି ନାହାjି। ଜଗନ� ାଥ 

େମାର ବାପମା ଭାଇ ସମ]+ୁ ଏଇ ବାତ�ାେର େନଇଗେଲ। େମାର ବ\�ମାନ ଦୁନିଆେର 

େକହି ନାହାjି। ମଁୁ ଥରଟିଏ ଜଗନ� ାଥ+ୁ ପଚାରିବି। େମାର କି େଦାଷଥିଲା େଯ େମାେତ 

କାହWକି ଏକୁଟିଆ ଛାଡ଼ିେଦେଲ। ଶ�ାବଣୀର ଏ େକାହଭରା କଥାଟି କାହାଣୀ ପରି 

ଡ� ାଇଭରକୁ ଲାଗୁଥିଲା। अତି ମମ�ାହତ େହାଇ ହାତଯାଡି ଶ�ାବଣୀ କହିଲା େମା ପାଖେର 

େଗାଟିଏ ବି ପଇସା ନାହW େମାେତ ଟିକିଏ ପୁରୀ ବଡ଼ଦାxେର ଛାଡ଼ି ଦିअl। ଏଇ ଦୁଇପଦ 
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କଥାେର ଡ� ାଇଭର ହୃଦୟେର ଏକ dତ ସୃ�ିେହଲା ପରି ପରି अନୁଭବ କରୁଥିଲା ପୁରୀ 

ତହସିଲଦାର+ ଡ� ାଇଭର ନେରo�  େଭାଇ। ନେରo�  ଏକ ବିଚିତ�  ବିଚାର ବଳୟ ଭିତେର 

େଖାଜୁଥିେଲ ରା]ାଟିଏ। ଚଉଦ ପoରବଷ�ର ଝିअଟି ପୁରୀ ସହରେର ରାତିେର ରହିବ 

େକଉଁଠି। ଜଗନ� ାଥ+ୁ ନିଜର ଦୁଖଃ ଜଣାଇବ, ଖାଇବ କଣ, ରହିବ େକଉଁଠି, ଏଠି 

ଛାଡ଼ିେଦଇ ଚାଲିଯିବ କିପରି। ନେରo�  ପୁଣିଥେର ପଚାରିେଲ ମା ରାତିେର ତୁ ପୁରୀ ରହିବୁ 

େକଉଁଠି। ଶ�ାବଣୀ ନେରo�  ଆଡ଼କୁ ଖାଲି ବଲବଲ େହାଇ ଚାହW ରହିଲା। ତା ମୁହଁରୁ ଏକ 

ସାହରା େଖାଜିବାର ଆଶା ବାରି େହଉଥିଲା। ନେରo�  ଶ�ାବଣୀକୁ େନବାକୁ ଇfୁକ ଥିେଲ 

ମଧ� ତାର �ୀ କିଛି କହିବନିତ। େସ ଚିjାକରି �ୀ ଲdD ୀକୁ ଥେର ପଚାରିେଲ ଭଲ େହବ 

ଭାବି ଲdD ୀକୁ େଫାନେର ସବୁ କଥା କହିଲା। ଲdD ୀ ନେରo�କୁ େଫାନେର କହିଲା ଆେର 

େମାେତ ପଚାରୁଛ କଣ? ଏେତ ରାତିେର ବଢିଲା ଝିअଟିକୁ ଛାଡ଼ି ଆସିବ େକଉଁଠି। ଘରକୁ 

େନଇ ଆସ। ନେରo�  ଏକ ପ�କାର ସମାଧାନର ବାଟ ପାଇ ଖୁସିେର କହିଲା ମା ତୁ ଆମ 

ଘରକୁ ଚାଲ୍। କାଲି ତୁ ଗାେଧଇ ପାେଧାଇ ଜଗନ� ାଥ ପାଖକୁ ଯିବୁ। ଆଜି ରାତିେର ତୁ ଆମ 

ଘେର ଖାଇ ପିଇ େଶାଇପଡିବୁ। 

 ଏତିକି ନେରo�  ମୁହଁରୁ ଶୁଣିବା ପେର ଶ�ାବଣୀ ଜଗନ� ାଥ+ ଉପେର ଥିବା ଆେକ� ାଶଟି 

अେନକାଂଶେର କମି ଆସିଥିଲା। ନେରo�  କହିେଲ ମା ତୁ େମା ଗାଡ଼ିେର ବସ୍ େମା ସହିତ ତୁ 

େମା ଘରକୁ ଯିବୁ। ଶ�ାବଣୀ କହିଲା ମଉସା ଆପଣ ଏ ହତବାଗିଟା ପାଇଁ କ� କାହWକି 

କରିେବ। ନେରo�  କହିେଲ ଆେର ମା ତୁ କଣ ଆମର ଝିअ ନୁେହଁ। ଆମ ଘେର ତୁ ଗେଲ 

େତା ମାଉସୀ େକେତ ଖୁସିେହବ। ସe�ା ପ�ାୟ ଆଗତ। ଜିପ୍ଗାଡ଼ିେର ଶ�ାବଣୀ ଓ ନେରo�  

ବସି ସିଧା ପୁରୀ अଭିମୁେଖ ଆସିେଲ। ପ�ଥେମ ନେରo�  ଶ�ାବଣୀକୁ ଘେର ଓହ� ାଇେଦଇ 
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अଫିସ ଗ�ାେରଜେର ଜିପ୍ ରଖିେଦଇ ଘରକୁ ଆସିେଲ। େରାେଷଇଘେର �ୀ ଲdD ୀ 

େରାେଷଇେର ବ�]। ବାରxା କବାଟେର ଠକ୍ଠକ୍ ଶ� ଶୁଣି ଲdD ୀ ଦୁଆର କବାଟ ଭିତରୁ 

େଖାଲିେଦେଲ। ନେରo�+ର ପାଖେର ଶ�ାବଣୀ ଠିଆ େହାଇଥିଲା। ମୁହଁେର ହସଟି 

ସ+ୁଚିତ େହାଇ ଯାଇଥିଲା। ଦୁଇହାତ େଯାଡି ପ�ଣାମକଲା ଶ�ାବଣୀ। ମୁxେର ଉଲୁରା 

େକଶ, ଆଠଦିନ େହଲାଣି ଖାଇବା ପିଇବା ଠିକ୍ଠିକଣା ନାହW। ଶ�ାବଣୀର ଶାରୀରିକ ଗଠନ 

ଓ ତାର େବଶେପାଷାକ ଭିତେର अେନକ अେମଳ ପରିଲdିତ େହଉଥିଲା ଲdD ୀ ତା’ର 

ହାତଧରି ଘରଭିତରକୁ େନଇ ଯାଉଯାଉ ପଚାରିେଲ ମା ତୁ କଣ ଖାଇଛୁ ନା ନାହW? ନିରବ 

ରହିବା େଦଖି ଲdD ୀ ନେରo�କୁ କହିେଲ, ଆେର ଛୁଆଟାକୁ ରା]ାେର କିଛି ଟିକିଏ ଖୁଆଇ 

ଆଣିଛ କି ନା? ନେରo�  କହିେଲ ନା ଆେମ ସିଧା ରିଲିଫି କ�ା"ରୁ ଆସିଲୁ। ତୁମ ଟିକିଏ 

ଶୀଘ� ଖାଇବାର ବ�ବ�ା କର। ଲdD ୀ େଗାଟିଏ ତଉଲିଆ ଓ ସାବୁନ ଆଣି ହାତେର ଧେରଇ 

କହିେଲ ମା ତୁ ଆଗ ବାଥରୁମ ଯାଇ ଟିକିଏ େଧାଇ ସଫାସୁତୁରା େହାଇଯା। ମଁୁ ଖାଇବାର 

ବ�ବ�ା କରୁଛି। 

 ନେରo�  ମେନ ମେନ ଭାବୁଛjି ସତେର େମା �ୀ ଲdD ୀ ନାଆଁର ସାଥ�କ ରଖିଛି। 

ରୂପେର ଲdD ୀ ପ�ତିମା ପରି। ଗୁଣେର ବି େସମିତି, ଦୁଃଖୀର+ି େପଟକୁ ବୁଝିପାେର। 

ନିରାଶା ଝିअ ପିଲାଟିକୁ େନଇ ଆସିବାକୁ ସେ| ସେ| କହିଲା ଆଉ ପହ�ୁ ନ ପହ�ୁଣୁ 

ତା’ର ଯତ� େର ଲାଗିଲାଣି। ରାତ�  େଭାଜନ ପାଇଁ ଲdD ୀ ଖାଦ� ତିେନାଟି ଥାଳିେର ବାଢ଼ି ତିନି 

ଖx ଆସନ ପକାଇେଲ। େସାଫା ଉପରୁ ଶ�ାବଣୀର ହାତକୁ ଧରି କହିେଲ.. ଆେର ଝିअ 

େତାର ନଁାଟି କଣ େମାେତ ତୁ କହିଲୁ...! ରୁ� ଗଳାଟିରୁ ଧୀେରଧୀେର କହିଲା ମା.. େମା ନଁା 

ଶ�ାବଣୀ ମାଝୀ। ଏତିକି ଶ�ାବଣୀର କଥା ଆବାଜ୍ ରୁ ଲdD ୀ ତା ହୃଦୟର କ� ପୁରାପୁରି ବୁଝି 
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େନଇଥିେଲ। ଆଉ କିଛି ପଚାରିେଲ अଧିକ କ� େହବ ଭାବି କିଛି ନ ପଚାରି ଲdD ୀ 

କହିେଲ ଚାଲ ମା ଖାଇ େନବା ଥକି ପଡ଼ିଥିବୁ। ଖାଇସାରି େଶାଇ ପଡ଼ିେଲ େଦହଟିକିଏ 

ଭଲଲାଗିବ। ଆସନ ଉପେର ନେରo�  ଶ�ାବଣୀ ବସିେଲ, ଦୁଇଜଣ ଖାଇବାପେର ଲdD ୀ 

ଖାଇେଲ। ଶ�ାବଣୀର ଦୁଇଆଖିେର େଯମିତି ବିଗତ ସାରା ସ�ାହର ନିଦ अଜାଡି େହାଇ 

ପଡୁଥିଲା। ସେ| ସେ| କୁଆଡୁ ନିଦ ମାଡ଼ି ଆସିଲା େକଜାଣି ଶ�ାବଣୀ େସହି େସାଫା 

ଉପେର େଶାଇପଡ଼ିଲା। ଲdD ୀ ଶ�ାବଣୀ ପାଇଁ ବିଛଣା ସେଜଇ ଶ�ାବଣୀର ଦୁଇ ବାହୁେର ଧରି 

ଶୁଆଇ ପକାଇ ଚାଦରଟିଏ ଢା+ିେଦେଲ। 

 ଏେବ ସ¥ାମୀ�ୀ ଦୁଇଜଣ େଶାଇବା ଘର ଖଟେର ବସି ପର�ରକୁ ଚାହW ରହିଥାjି। 

ଉଭୟ+ ମନେର େସଇ େଗାଟିଏ ଆକଷ�ଣର େକo�  ଶ�ାବଣୀକୁ େନଇ। ଉଭୟ ମନର 

ପ�ତିକି�ୟାକୁ େକମିତି କିଏ ଉପ�ାପନା କରିବ ତାହା ତ ଶ�ାବଣୀର ଭବିଷ�ତ ରା]ା। ଲdD ୀ 

ସାମାନ� ନିରବ ପେର କହିେଲ। ଏ ଶ�ାବଣୀର ଘରେଲାେକ େକହି କଣ अଛjି ନା 

ନାହାjି। ନେରo�  କହିେଲ ବାପା ମା ଓ ଭାଇ ଏଇ ମହାବାତ�ାେର ସମୁଦ�  ଗଭ�େର 

ଭାସିଗେଲ େବାଲି ଝିअଟି କହୁଥିଲା। େସେତେବେଳ ଆମର େକହି ଉ�ାରକାରି ଦଳ ଏ 

ଝିअକୁ ଉ�ାର କରିଥିେଲ। ବeୁବାeବ ଯଦି ବା କିଏ ହୁଏତ ଥାଇପାରjି। କାଲି 

ପଚାରିେଲ ଜଣାପଡିବ। ଲdD ୀ କିl ବାରଣ କରି କହିେଲ, ନା ଝିअଟି ମାନସିକ �ିତି 

ଭଲନାହW। କିଛି ପଚାରିେଲ ହୁଏତ କ� ପାଇପାେର। କିଛିଦିନ େମା ପାଖେର ରହିଲା 

ପେର, ତାର ମାନସିକ �ିତି େଦଖି ସବୁ ପଚାରିବା। ଶ�ାବଣୀ ନିେଘାଡ଼ ନିଦେର େଶାଇ 

ସାରିଥିଲା। 

 ପରଦିନ ସକାଳ ପ�ାୟ ଛअଟା େହବ। ଲdD ୀ ଘରର ସମ] କାମଦାମ ସାରି 
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ଶ�ାବଣୀକୁ ଉଠାଇେଲ। ଶ�ାବଣୀକୁ ଶିଘ� ଦାjସଫା କରି ଗାଧୁଆ ଇତ�ାଦି ସାରି ମoିରଯିବା 

ପାଇଁ କହିେଲ। ଲdD ୀ ମoିର ଯିବା ପାଇଁ ଫୁଲ ଧପୂଦୀପ ଇତ�ାଦି ସଜାଡ଼ି ନେରo�+ୁ 

अେପdା କରିଥାjି। ଶ�ାବଣୀ ଦାjସଫା କରି ମୁହଁ େଧାଇବାକୁ େବସିନ୍ପାଖେର ଠିଆ 

େହାଇ ଆଇନା ଆଗେର ନିଜର ମୁହଁ ଭିତେର ତା ମାଆର ଚିକଣ େଗାଲ ମୁହଁଟିକୁ ସତେର 

େଯମିତି େଦଖି ପାରୁଛି। ଆଉ ତାର ମା େଯମିତି େସଇ କରାଳ ସମୁଦ� ଗଭ�େର ହାତ ବଢାଇ 

କଣ କହୁଛି। 

 ଶ�ାବଣୀର ଦୁଇଆଖି ଲୁହେର ଛଳଛଳ େହାଇ ଆସୁଥିଲା। େସ ଲୁହ ଦୁଇେଟାପା 

େପାଛୁ େପାଛୁ ଲdD ୀେଦବୀ+ୁ କହିଲା ....ମା େମାେତ ମoିର ଯିବାକୁ କହl ନାହW। ମଁୁ 

ମoିର ଭିତରକୁ ଯାଇ ପାରିବି ନାହW। ଆଜି େମା ବାପା ମା ଓ ଭାଇ ସମୁଦ� େର ବୁଡିଯିବାର 

ଦଶମ ଦିନ। େସମାନ+ ସ�ାନ ତପ�ଣ କଲା ପେର ମoିର ଯିବି। ମା ଆପଣ ମାେନ ମoିର 

ଯାଆl। ଲdD ୀେଦବୀ ଶ�ାବଣୀର କଥା ଶୁଣି ଆଖି ଛଳଛଳ େହାଇଗଲା। ଶ�ାବଣୀକୁ 

ଛାତିେର ଚାପି ଧରିେଲ ଲdD ୀ। ଆଖିରୁ अମାନିଆ ଲୁହ ଦୁଇଧାର େବାହିଗଲା। କରୁଣ 

କ°େର କହିେଲ ଚାଲ୍ ମେହାଦଧୀେର ତିଳ ତxୁଳ ତପ�ଣ ସାରି ଆେମ ଜଗନ� ାଥ ଦଶ�ନ 

କରିବା। ତୁମ ପରିବାରର ସମ]+ ଆତD ାର ସ²ତି ପାଇଁ କାଳିଆକୁ ଜଣାଇବା। ଏତିକି 

େବେଳ ନେରo�  େଗାଟିଏ अେଟାରିyା ଡାକି ଆଣି ଘେର ପହ�ିେଲ। ସମେ] अେଟାେର 

ବସି ସ¥ଗ��ାର अଭିମୁେଖ ଚାଲିେଲ। ନେରo�  ବ� ାହD ଣ ଡାକି ତପ�ଣ ପାଇଁ ସକଳ ବ�ବ�ା 

କରୁଥିେଲ। ଶ�ାବଣୀ ସିn ବାଲୁକାର अନତି ଦୁରେର ଠିଆ େହାଇ अଶାj ସମୁଦ� ର େଶଷ 

ପଯ��j ଆଖିର ଦୃ�ିକୁ ନିେdପ କରୁଥାଏ। अଶାj ଲହରୀ ଭିତେର ତୃ³ା ହୃଦୟଟା 

ବିଷାn ଓ ବିଷାଦ ଛାୟାେର ଭରି ଉଠୁଥାଏ। ଶ�ାବଣୀ ଆଉ ଭାରସାମ� ରଖିପାରିଲା 



ଆହ� ାନ ଇ-ପତି� କା, ତ� େୟାଦଶ ବଷ�, �ାଦଶ ସଂଖ�ା, ଡିେସ�ର ୨୦୧୮ Magazine Downloaded from www.aahwaan.com 

ଆହ� ାନ ଇ-ପତି� କା ସ"ୂ$� ନିଃଶୁ' ବିତରଣ େହତୁ ଡା େଜ�ାତି ପ�ସାଦ ପ*ନାୟକ+ �ାରା ପ�ତି,ିତ ଓ ପ�କାଶିତ  | Aahwaan.com  Aahwaan.com  Aahwaan.com  Aahwaan.com  |  58 

ନାହW। ଧୀେରଧୀେର େସ ବାଲି ଉପେର ବସି ପଡ଼ିଲା। ଦୁଇହାତ ପାପୁଲିେର ମୁହଁକୁ ଚାପି 

ଧରିଥାଏ अମାନିଆ ଶ�ାବଣ ବଷ�ା ପରି ତା ଦୁଇ ଆଖିରୁ ଲୁହ ସବୁ ବହି ଯାଉଥିଲା। ଦୂରରୁ 

ଲdD ୀ ଝିअଟିର ଏପରି अବ�ା େଦଖି ପାଖକୁ ଆସି ହାତଧରି ଉଠାଇ ଦୁଇଆଖିରୁ ଲୁହ 

େପାଛୁେପାଛୁ କହିେଲ ... ଆେର ମା ଆଉ ତୁ କାେoନା। ଆେମ କଣ େତା ବାପା େବାଉ 

େନାହୁଁ। ଆଜି ଠାରୁ ତୁ େମାହରି େଗହ� ୀଝିअ େହାଇ େମା ପାଖେର ହW ରହିବୁ। ଆେମ ପରା 

अଛୁ। ଆଉ କାେoନା... अଶୃଳ ମୁହଁଟିେର ହସଟିଏ େଦବାପାଇଁ ଲdD ୀ अେନକ 

ବୁଝାଉଥିେଲ। ତଥାପି ଲdD ୀ+ର କ°ରୁ� େହାଇ ଯାଉଥିଲା। ଶ�ାବଣୀ ଆଉ ଲdD ୀ+ର 

ଏପରି ଭାବଭରା କରୁଣ ଦୃଶ� େଦଖି ନେରo�+ ହୃଦୟ ଦ� ବୀଭୂତ େହାଇ ପଡିଥିଲା। 

ନାରୀ ହୃଦୟର କରୁଣାର ପ�ତିଛବି ନେରo�  अନତି ଦୂରରୁ େଦଖି ତା+ର ଆଖି ମଧ� 

ଛଳଛଳ େହାଇ ଯାଇଥିଲା।  
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େଫରିଆସ ତୁେମେଫରିଆସ ତୁେମେଫରିଆସ ତୁେମେଫରିଆସ ତୁେମ............    
 ସବୁ ସଧବା �ୀ େଲାକ+ର େଗାଟିଏ ବଡ ଇଛା ଥାଏ, अହ�େର 

ଯିେବ। ସ�ାମୀ ବ�ି ଥାଉଥାଉ ତା+ଠୁ ଆଗ ଯିେବ। ହାତେର କାଚ, 

ପାଦେର अଳତା, ସିଂଥିେର ସିoୁର, େବକେର ମ|ଳସୁତ� , ପାଉଁଜି, ନାଲି 

ଶାଢ଼ୀ, ନାକେର େନାଥ, ପାଣିଚୁଡ଼ି, ସିoୁର ଫରୁଆ, ନାଲି ଟିକିଲି, ଏସବୁ ନାଇ େବଶ େହାଇ 

େସମାେନ ଯିେବ ମଶାଣିକୁ। ବାଜିବ अହ� େଡ|ୁରା। ବିଧବା େବଶେର କିଏ ଯିବାକୁ 

ଚାେହଁ େଯ?  

 େସ ବି େସମିତି ଚାହWଥିଲା। କହି ରଖିଥିଲା, ମଁୁ ତ ୟା+ଠୁ ଆଗ ଯିବି। ମଁୁ ମେଲ, 

େମାେତ ସ�ଗ��ାର େନବ େପାଡିବାକୁ। ମଁୁ କାହାର ଧାରୁଆ େହବିନି, େମା େବକେର େଯଉଁ 

ମାଳ(ସୁନା)ଟି अଛି ତାକୁ ବିକି ପେଛ େମାର ଶୁ�ଘର କରିବ, କିl ସ�ଗ��ାରେର େପାଡିବ।  

 େଛାଟରୁ ମା’ ନଥିଲା। ଭାଇ, ଭଉଣୀ ମିଶି ଚାରିଜଣ। ବାପା 9ୁଲ ଶିdକ, ଦି� ତୀୟ 

େହବାପାଇଁ ମନା କେଲ। ବାପା, େଛାଟ େଛାଟ ଚାେରାଟି ଛୁଆ+ୁ, ମା’ଠୁ ବଳି େକାମଳ, 

ବାପାଠୁ ବଳି େସ�ହ େଦଇ ବଡ଼ କେଲ। ବଡ ଦୁଇଜଣ ଭଉଣୀ, ସାନ ଦୁଇଜଣ ଭାଇ। େୟ, 

ଦୁଇ ନ�ର। ତୃତୀୟ େଶ�ଣୀ ଯାଏଁ ପାଠ ପଢିଥିଲା େସ। 9ୁଲ ଛାଡି, ଭାଇ ଭଉଣୀ+ୁ 

େକାେଳଇ କାେଖଇ ବଡ କଲା। ସକାଳୁ ଉଠି ଗୁଡାଖୁେର ଦାj ନ ଘଷିେଲ ନଚେଳ। 

ଏଇଟା ଛୁଆରୁ अଭ�ାସ। ବାପା ବି ଗୁଡାଖୁେର ଦାj ଘସjି, େସଇଠୁ ଶିଖିଛି। ତା ସହ 

େଦାnା ଖିଆ। ନାସ ପତ� କୁ ଆଣି ନେଖ ଚୂନ ସହ ହାତେର ମ©ି ପାଟିେର ତଳ ପୁଲୁପୁଲି

ସୁବଳ ମହାପାତ�  
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(ତଳ ଓଠ) ଟାଣି ଦାj ସoି େର ଟିେପ େଦାnା ରଖି କାମେର ଲାଗିଯାଏ େସ।  

 ପିଉସୀ ନାନୀ+ େଲଖା େଯାଖା ସାତକ ପଣିକିଆ ଭିତେର ବeୁ ଘେର ବeୁ ବାeିେଲ 

ବାପା। େଛାଟରୁ ମା ନଥିଲା। ପoର ବଷ� ବୟସେର ଆସିଥିଲା େସ ଶାଶୁ ଘରକୁ। ବାହା 

େହଲା େବଳକୁ ଶାଶୁ ଶ�ଶୁର ନଥିେଲ। ସ�ାମୀ ସାନ ପୁअ। ଉପେର ଦୁଇଜଣ େଦଢଶୁର। 

ସ�ାମୀ+ ବୟସ ତିରିଶ। ତିରିଶ ବରକୁ ପoର କନିଆଁ। ବର, ମନା କରୁଥିେଲ ବାହା 

େହେବନି େବାଲି, ବାପା ମା, ଗଲାପେର ଏକା େହବାରୁ ମନ ବେଳଇେଲ ବାହା େହବାକୁ। 

େଦଖାେଦଖି ନାହW, କୁହା େବାଲାେର ବeୁ ବeୁେର ବାହାଘର।  

 ପoର ବଷ�ରୁ ଆସି ଘର ସmାଳି େକେତେବେଳ ଦୁଇଟି ଝିअ ଜନD  କରି ସାରିଥିଲା 

େସ। ସ�ାମୀ ଫେର� अଫିସେର କ�କ�। ଚାକିରୀ �ଳ ବ� ହD ପୁର। ସେଚାଟ ମଣିଷ। ଲା� 

ଖାଇେବ ନି କି କାହାକୁ ଖାଇବାକୁ େଦେବନି। ଘେର ରହିବା, ଖାଇବାର अଭାବ ନାହW। 

କଣ ଭିକାରୀ େହାଇଛjି େଯ ଲା� େନେବ? ଏହି କଥାକୁ ମvି କରି ବ�jି। ସରଳ, 

ନିମ�ାୟା ଜୀବନ। ଛୁଆ ଦୁଇଟି ଆେ] ଆେ] ବଡ େହବାକୁ ଲାଗିେଲ। ସ�ାମୀ ମଝିେର 

ମଝିେର ଟୁରେର ଯାଆjି। ସ�ାମୀ ଚାକିରୀକୁ ଚାଲିଗଲା ପେର, ବାହାର ଜାଗାେର ଏକୁଟିଆ 

�ୀ େଲାକ ଛୁଆ ଦୁଇଟିକୁ ଧରି ଚଳିବା େକେତ କ� େକବଳ अନୁଭବୀ ହW ଜାେଣ। ତଥାପି 

ଚାଲିଥାଏ ସଂସାର। ଆଖ ପାଖ ସାଇ ପଡ଼ିଶା କିଛି ଓଡ଼ିଆ, କିଛି େତଲୁଗୁ। ଆେତଇ 

ବାେତଇ, େଦଇ େନଇ ଚେଳ େସ ଓଡ଼ିଆ, େତଲୁଗୁ ପଡ଼ିଶା �ୀ େଲାକ+ ସହ। ସମେ] 

ଭଲ ପାଆjି। 

 ଚାକିରୀ ଜାଗାରୁ ମଝିେର ମଝିେର ଆସjି ଗଁାକୁ ବୁଲିବାକୁ। ଯାହା େହେଲ ବି ଗଁା 

ଡାେକ। ଗଁାକୁ ଆସିେଲ ପୁअଟିଏ ନାହW େବାଲି, େକେତ କଥା ଶୁଣିବାକୁ ମିେଳ ଭାଇ ଭଗାରୀ 
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ମାନ+ଠୁ। ହଁ, ଯିଏ ଯାହା କହୁଛି କହୁ, େକେତ ଦିନ କି? ଚାରି ଛअଦିନ ପେର ପୁଣି 

ଚାକିରୀ ଜାଗାକୁ ଗଲାପେର କିଏ ପଚାରୁଛି? ଏଇୟା ଭାବି େସ ସହିଯାଏ ସବୁ।  

 ପିଲା େଯାଡିକ େଛାଟ େଛାଟ େହାଇଥାjି, ସ�ାମୀ କାହାକୁ କିଛି ସାହାଯ� କରିଥିେଲ। 

େଲାକଟିର ଚାକିରୀ ଯାଉଯାଉ ବ�ି ଯାଇଥିଲା, େଗାେଟ ଦରଖା] ପାଇଁ। ଭଲେର ଭଲେର 

ଦରଖା]ଟିଏ େଲଖିେଦଇ ଉପର अଫିସରକୁ ଯାଇ େଦବାକୁ କହିେଲ। ଉପର अଫିସର 

ଦରଖା]ଟି ପଢି ଖୁସି େହାଇଗେଲ। ଚାକିରୀ ରହିଗଲା। ଦିେନ େଲାକଟି ପା� ଟ+ିଆ 

େନାଟ ଦୁଇଟି ଆଣି ବଡ ଝିअ ହାତେର ଧେରଇ େଦଇ ଚାଲିଗଲା। ବଡଝିअ େଖଳୁ େଖଳୁ 

ପା� ଟ+ିଆ େନାଟ ଦୁଇଟିକୁ ଆଣି ପାଣିେର ବୁେଡ଼ଇ େଦଲା। ଗଲା େସ ଟ+ା। ସ�ାମୀ 

କହିେଲ, “ଯାଉ, ଆମ ପରିଶ�ମର ପଇସା ନଥିଲା”(ଏହା େସେତେବଳର କଥା 

େଯେତେବେଳ ଟ+ାଏେର ଦଶ କିେଲା ଚାଉଳ ମିଳୁଥିଲା)   

 ଚାକିରୀ ଜୀବନେର ଥେର ସ�ାମୀ+ ଉପର अଫିସର ଲା� େନବାକୁ ବାଧ� କରିବାରୁ, 

ସ�ାମୀ ଚାକିରୀ ଛାଡି ଚାଲି ଆସିେଲ ଗଁାକୁ। ପାଖ 9ୁଲେର ମା��  ଚାକିରୀଟିଏ କେଲ। ଦୁଃଖ 

ନଥାଏ। ଖାଇବାକୁ ଦରମା ଟ+ା ସହ ଜମିରୁ ଧାନ ଭାଗେର ମିଳୁଥାଏ। ଚଳି ଯାଉଥାଏ 

ଜୀବନ। କିl अସହ� ହୁଏ ‘ପୁअ ଆ°ୁକୁଡ଼ା’ର ଶ�। अଟକି ଯାଏ ଛାତିେର। ହୃଦୟକୁ 

ବିଦାରି ଦିଏ। ‘ପୁअ’ ଶ�ଟି अତି, କେର। ରାତି अଧେର ନିଦ ଭା|ିଯାଏ। ରହି ରହି 

କାନ ପାଖେର ଝ+ୃତ ହୁଏ ପୁअ.... ପୁअ... ପୁअ... ଆ°ୁକୁଡ଼ା... ଆ°ୁକୁଡ଼ା... ଆ°ୁକୁଡ଼ା... 

 କାନେର ହାତ େଦଇ ଶ�କୁ କାନ ଭିତରକୁ ଯିବାକୁ अଟକାଏ। ପୁଣି କୁଆଡୁ େଗାେଟ 

ଶ� ଆେସ, େବାଧହୁଏ ଛାତି ଭିତରୁ, ହୃଦୟ ଭିତରୁ, େପଟ ଭିତରୁ, େଦହ ଭିତରୁ....अଳି 

କେର ସ�ାମୀ+ ପାଖେର, “ପୁअ ଦରକାର ପୁअ” 
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 ପୁअକୁ अେପdା କରି କରି ପା�ଟି ଝିअ ଜନD  କରି ସାରିଥିଲା େସ। ତଥାପି ପାଖ 

ପେଡାଶୀ+ ଗvଣା ‘ପୁअ ଆ°ୁକୁଡ଼ା’। ଓଃ... ଏ ଶ� ସହିବା ବାହାେର। ନା, ପୁअଟିଏ ଜନD  

କରିବାକୁ ପଡିବ। ଯାହାବି େହଉ। ଘେର ପେଲ ଛୁଆ। ସ�ାମୀ+ ଦରମା ଖାଇବାକୁ 

ନିअ�। ଗଣିତ, ଇଂରାଜୀକୁ ମୁହଁ ମୁହଁେର ବୁେଝଇ େଦଉଥିବା, ଜଟିଳ ଗଣିତକୁ ଗାର କାଟି 

ସରଳ କରି େଦଉଥିବା, େସ�ହ ଆଦରେର ପାଠ ପଢ଼ାଉ ଥିବା େଲାକଟିକୁ ‘ସାର’ େବାଲି 

ସମେ] ସ�ାନ ଦିअjି। ଶିdକ େହାଇବି େକେବ କାହା ଉପରକୁ ହାତ ଉେଠଇ ନଥିବା, 

େକେବ କାହାର अନି, ଚିjା କରିନଥିବା, ସମ]+ର ଆଦରର ସାର+ୁ ଭଗବାନ ସହାୟ 

ହୁअjି। େକେବ ଦରମା ଟ+ା ସରିଗେଲ େସ ବଷ� अମଳ ଭଲହୁଏ। େକେବ ବଢି ବା 

ମରୁଡି େହେଲ ଦରମା ବଢିବାର ଖବର ଆେସ। ଦିନକୁ ଦୁଇ କିେଲା ଚାଉଳ େଦାକାନରୁ 

ଆଣି େରାେଷଇ ହୁଏ। ମାସ େଶଷେର ଦରମା ମିଳିେଲ ବାକି ପଇସା ସୁଝାଯାଏ 

େଦାକାନୀକୁ। େବାଧହୁଏ ସ�ାମୀ+ ଭାଗ�। ଚାଲିଥାଏ ଜୀବନ। ନେହେଲ ଏେତ କ�େର 

ଏେତ ପିଲା ଛୁଆ+ ମୁହଁେର अନ�  ମୁେଠ େଦବା କମ କଥା କି?  

 କଳିେଗାଳ, ସ"ା କଟା ଭିତେର ‘ପୁअ ଆ°ୁକୁଡ଼ା’ ଶ�ଟି ନିଜର େହାଇ ଯାଇଥିଲା 

ତା’ର। ରହି ରହି ଶୁେଭ। ଯା, ପୁତୁରା େବାହୁ, େଲଖା େଯାଖା ବeୁ ବାeବ, କଥା କଥାେର 

ଥ*ା ରହସ�େର, ଗାଳି ଗୁଳଜେର କହି ଦିअjି ଏ ଶ�ଟି। ଭିତେର ଭିତେର ଭା|ି ପେଡ 

େସ। ଗୁମୁରି ଗୁମୁରି କାେo। ଦିନ ଦିନ ଧରି ଠାକୁର+ୁ ଡାେକ। अଧିଆ ପେଡ। ଓଷା, 

ବ� ତ, ବାର, େକୗଣସିଟି ଛାଡ଼ ନଥାଏ। ମାସେର ଦଶ ଦିନ େସ ଓପାସ ଥାଏ। ଆଜି ପ$ୂwମା 

ତ କାଲି अମାବାସ�ା। ଆଜି ସଂକ� ାjି ତ କାଲି ମ|ଳବାର। ପଣା ପାଣି, ହି|ୁଳା, ମ|ଳା 

ଠୁ ଆରm କରି ବୁେଧଇ ଓଷା ଯାଏଁ। ପୁअ ଜୀଉjିଆ ଠୁ ଦି� ତୀୟା ଓଷା ଯାଏଁ। ଦୁଗ�ା ପଜୂା 
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ଠୁ ମହାଶିବରାତି�  ଯାଏଁ, ଗେଣଶ ପଜୂାଠୁ ପ�ୁକ, କା\wେକଶ¥ର ପଜୂା ଯାଏଁ। ତଥପି ପା� 

ଝିअ ପେର େସ ସାହସ ସ�ୟ କେର ପୁअଟିଏ ପାଇଁ।  

 ଏେତ ଦିନ ପେର େବାେଧ ଭଗବାନ ଡାକ ଶୁଣିେଲ। ସ�ପ�େର କହିେଲ ବହୁତ କ� 

କରି ଡାକିଲୁଣି, କହ କଣ ଦରକାର? ଟ+ା, ସୁନା, ହୀରା, ନିଳା, େମାତି ମାଣିକ�, ଭଲ 

ଘର, ସ�ାମୀର ଚାକିରୀ ଯାହା ମାଗିବୁ େଦବି। ତା ପାଟିରୁ େକବଳ େଗାଟିଏ ଶ� 

ବାହାରିଥିଲା, ‘ପୁअ’। ତଥା]ୁ, କହି अjଧ��ାନ େହାଇଯାଇଥିେଲ ପ�ଭୁ। ନିଦ ଭା|ିଲା 

େବଳକୁ ଘର ଚoନ, अଗୁରୁ, ଓ ଫୁଲ ବାସ�ା େହଉଥିଲା।  

 अେପdାର अj କରି ପୁअଟିଏ େକାଳକୁ ଆସିଲା। ଭାଇ ଭଗାରୀ, ବeୁ ବାeବ+ 

ମୁହଁ ବo େହାଇ ଯାଇଥିଲା। ସୁଖ, ଦୁଃଖ, ହସ, କାo, अଛି ନାହWେର ଚାଲିଥିଲା ସଂସାର। 

ଏେତ ଭିତେର ବି ତା’ର ପି�ୟ ଖାଦ� ଥିଲା ମାଛ। ବାର, अବାରକୁ ଛାଡି ଆଇଁସ ଦିନ 

ମାନ+େର ମାଛ ନେହେଲ ଶୁଖୁଆ ଖେx ତା’ର ନିହାତି ଦରକାର। ନେହେଲ ନଚେଳ। 

େପାଖରୀ ମାଛ େହଉ କି ଆe� ା, ପାଣି ଶୁଖୁଆ େହଉକି ଚି|ୁଡ଼ି ଶୁଖୁଆ, କି ଖାରପାଣିଆଁ ତା 

ସହ ପଖାଳ ମୁେଠ। ଏମିତି ବାଗେର େସ ରାeିବ େଯ େଲାକ ହାତ ନଚାଟି ରହି ପାରିବନି। 

କୁଣିଆଁ, ମଇତ� , ବeୁ, ବାeବ ସବୁେବେଳ ଘେର। ପିଠା ପଣା, େକଉଁ େଗାଟିକ ତାକୁ ଜଣା 

ନଥିଲା େବାଲି କହି େହବନି। ଏକା ଏକା େଗାେଟ େଗାେଟ କାମ, ନିମj ଉେଠଇଦିଏ େସ। 

ବାପଘର ପଟୁ େହଉ କି ଶାଶୁଘର ପଟୁ, ସମେ] ତା ରାeଣାର ପ�ଶଂସା କରjି। େକହି 

ଜେଣ ଘରକୁ ଆସିେଲ, ମxା, ଆରିସା, ଭଳି କି ଭଳି ପିଠା, ମାଛ ଭଜା ନିଜ ହାତେର 

ତିଆରି କେର େସ। 

 ଆେ] ଆେ] ଛୁଆ ମାେନ ବଡ େହଉଥିେଲ। ଗଁାେର ତା ବିନା େକଉଁେଗାେଟ େମଳା 
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ମଉଛବ अଧା अଧା ଲାଗୁଥିଲା। ପାଲା େହଉ କି ଦାଶକାଠିଆ, ଦx ନାଚ େହଉ କି ଗଁା 

ନାଟକ, ସe�ାକୁ ଖାଇସାରି, ପାଟିେର ପାନ କେଳ ଜାକି େସ ବାହାରି ପଡୁଥିଲା 

େଦଖିବାକୁ। ସା|େର ପୁअ ଝିअ। ସ�ାମୀ େକେବ ଯାଆjି ନାହW। କିl ଦୁଇ ଜଣ+ 

ଭିତେର ଥିଲା अତୁଟ େପ�ମ। 

 ସ�ାମୀ+ अଭ�ାସ ଥିଲା ରାତି अଧେର ଉଠି ବାହାେର େଖାଲା ପବନେର ବୁଲିବା। 

େଶାଇଯିେବ ସe�ା ଆଠଟାରୁ, ରାତି େଗାେଟେର ଉଠି ରା]ାେର ଗୀତ ଗାଇ ଗାଇ ପଇଁତରା 

ମାରିେବ ଘେ�, ପୁଣି ନିଦ ଲାଗିେଲ ଆସି େଶାଇେବ।  

 ଝିअ ବାହା େହାଇ ନାତି ମୁହଁ େଦଖି ସାରିଥିଲା େସ। େକାେଳଇ କାେଖଇ ବଡ 

କରିଥିଲା େସମାନ+ୁ। କୁହjି, “ନିଜ ମା ନେଚତ ମା ର ମା” ଏଇ ଦୁଇଜଣ+ ଠୁ अଧିକ 

େସ�ହ, ମମତା େକହି ଦିअjି ନାହW। ଏହା ଦୁଇଶହ ପ�ତିଶତ ପ�ମାଣ କରିଥିଲା େସ। ନାତି 

ମାେନ ବି ମା’ର ଡାକ ସହ ତାଳ େଦଇ ତାକୁ ‘େବାଉ’ େବାଲି ଡାକୁଥିେଲ। ‘େବାଉ’ଟି 

अପଭ� ଂଶ େହାଇ ‘ବଉ’ େହାଇଯାଇଥିଲା। अଜା+ୁ ନନା, ଆଇକୁ (+ୁ) ବଉ। ନାତିମାେନ 

େବେଳେବେଳ ବୁଢା ବୁଢ଼ୀ+ େପ�ମ େଦଖି ଚିଡାଉଥିେଲ। କିl େକେବବି ଦୁଇଜଣ+ୁ େକହି 

ରାଗିବାର େଦଖି ନାହାjି। ଥେର ବାପଘରକୁ ଯାଇଥାଏ େସ। ଦିେନ ପେର ସ�ାମୀ+ୁ 

ସାଧାରଣ ଜର ଟିେକ େହଲା। ନାତିମାେନ ଚିେଡ଼ଇ ଚିେଡ଼ଇ ଗାଇେଲ... 

ଆମ ଆଇ ଦିେନ ରୁଷି,  

ଯାଇଥିେଲ ବାପ ଘର। 

ଦିେନ ଦୁଇଦିନ ଯାଇଛି କି ନାହW, 

ଦିେନ ଦୁଇଦିନ ଯାଇଛି କି ନାହW, 
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अଜା+ୁ ଆସିଲା ଛାନିଆଁ ଜର.... 

 ବୁଢା, ରାଗି ମାଗି ମୁେ]ଜ। ଦି ଦିନ ଭିତେର ଆଇ ଖବର ପାଇ ଘେର ଆସି 

ହାଜର।  

 ରାତି अଧେର ବୁଲିବା ଜାଣି ନାତିମାେନ ପଚାରjି, “ନନା, ରାତିେର ତୁମକୁ ଡର 

ଲାେଗନି?” 

 ...ଡର କିଆଁ ଲାଗିବ? 

 ...ରାତିେର ଭୂତ ବାହାରjି ପରା 

 ...େହଃ, ଭୂତ ଫୁତ କିଛି ନାହW, େସମାେନ ଆମ ପବୂ� ପୁରୁଷ। ତା+ୁ ଡର କଣ? 

େସମାେନ େକେବବି ଆମର dତି କରjି ନାହW। ସବୁେବେଳ ଆମକୁ ଭଲ ପାଆjି ଆଉ 

ଠିକ ରା]ା େଦଖାjି। ଆେମ େଯମିତି ତୁମର ପବୂ� ପୁରୁଷ, େସମାେନ ବି େସମିତି। 

 େସ ହW ଶିେଖଇଥିେଲ ନାତି ମାନ+ୁ ଜୀବନ ଦଶ�ନ ବିଷୟେର। କହିଥିେଲ, େକେବ 

ଗଁା ମଶାଣିକୁ ଯାଇ େଦଖିଆସ, ତୁମର ସବୁ ଗବ� ଚୂନା େହାଇଯିବ। ଏହି ଜାଗାେର େକେତ 

ଧନୀ, େକେତ ଗରିବ ଏକାଠି େଶାଇ ଥିବାର ତୁେମ େଦଖି ପାରିବ। ଜାତି, अଜାତି, ଧନୀ, 

ଗରିବ ସମେ] ଏକାକାର ଏହି ଜାଗାେର। ବ�ିଥିଲା େବେଳ କିl अଲଗା अଲଗା। ଜାତିର 

ଗବ�, ଧନୀର ଗବ�, ପଦ ମଯ��ାଦାର ଗବ� େନଇ ବ�jି। ମରିଗଲା ପେର ସମ]+ େଦହର 

ପାଉଁଶ ଏକାଠି ମିେଶ। ସମେ] ଏକାଠି ରୁହjି।  

 ଚାଲିଥାଏ ଜୀବନ, ଚାଲିଥାଏ ପଜୂା, ପାଠ, ମାଛ ଖିଆ, ଗୁଡାଖୁ ଘସା, େଦାnା ଖିଆ, 

ପାଲା ଦx ନାଚ େଦଖା। ଝିअ, ସାହି �ୀେଲାକ+ ସହ ନାତିମାେନ ବି ଯାଆjି। ମଝିେର 

ମଝିେର େଦହ ବିଗିଡି ଯାଏ। ଔଷଧେର ଭଲ ହୁଏ। ରnଚାପ େବମାରୀଟି ବାହାରି 
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ସାରିଥାଏ। ତଥାପି ଚଳ ଚ�ଳ। କା\wକ ମାସସାରା ବଡ଼ି େଭାରରୁ ଉଠି ଗାେଧାଇବାକୁ 

ଯାଏ େସ ଗଁା େପାଖରିକୁ। ମାସ େଶଷେର ପ�ୁକ ସହ ଡ|ାଭସା। େଦୗଡା େଦୗଡ଼ିେର 

ଜୀବନର ସତୁରିଟି ମାଇଲ ଖୁ� େକେତେବେଳ େସ अତିକ�ମ କରିଗଲା ଜଣା ପଡ଼ିଲାନି। 

ତିେନାଟି ଝିअ ବାହା େହାଇ ସାରିଥିେଲ। ପୁअ ବାହାଘର କରି ସାରିଥିଲା। ନାତି ନାତୁଣୀ 

ମିେଶଇ ଆଠଟି େସ େଦଖି ସାରିଥିଲା। ବଡ ନାତି ମାେନ ପାଠ ପଢ଼ିସାରି ଚାକିରୀ କରି 

ସାରିଥିେଲ। ନାତୁଣୀ ମାେନ ପାଠ ପଢୁଥିେଲ। ହଠାତ ଦିେନ ଜର େହଲା। େଦହ ଭଲ 

ନଲାଗିବାରୁ ଡାnର େଦେଖଇଲା ପେର ଜଣା ପଡିଲା କିଡନିେର େଦାଷ अଛି। ରnେର 

ହିେମାେଗ�ାବିନ କମ, ରn େଦବାକୁ ପଡିବ। ଖାଇବା, ପିଇବା କଟକଣା ସହ ମାେସ 

ଦୁଇମାସେର ଥେର ରn େନବାକୁ ପଡିଲା ତାକୁ। ତଥାପି େସ�ହେର ଉଣା ନଥାଏ କାହାରି 

ପ�ତି। ନାତିମାେନ ଘରକୁ ଆସିେଲ ମା’କୁ ପେଛ, ଆଗ େଖାଜjି ବଉ କୁଆେଡ ଗଲା। 

‘ବୁଢ଼ୀେଲା’ େବାଲି କୁହାଟ େଗାଟିଏ ମାରିେଦେଲ, େକଉଁଠୁ ନା େକଉଁଠୁ ‘ଓ’ େବାଲି ଶ�େଟ 

ଭାସିଆେସ। ସ�ାମୀ ବାହାରୁ େଘେର ବୁଲି ଆସି ପଚାରjି ବଉ କାଇଁ? ପୁअ ଝିअ ଘରକୁ 

େଫରୁ େଫରୁ ପଚାରjି ବଉ କାଇଁ? କୁଣିଆଁ, ମଇତ�  େଖାଜjି କୁଆେଡ ଗେଲ? ଗଲା 

ଆଇଲା େଲାକଠୁ, ଭିକାରୀ ଭିକାରୁଣୀ ଯାଏଁ ସମ]+ୁ େଗାେଟ ସତୂ� େର ବାeି ରଖିଥିଲା 

େସ। ଘେର େଯେତ େଲାକ ଥିେଲବି ସମେ] େଖାଜjି ତା’କୁ।  

 ଆେ] ଆେ] ଦୁବ�ଳ େହାଇ ଆସିଲା େସ, ପା� ବଷ�ର ଚିକ�ା ଆଉ କାମ େଦଉ 

ନଥିଲା। ଡାnର କହିେଲ, ଆଉ ଆଶା ନାହW, ତା+ୁ ଏେବ ଆଉ କିଛି କଟକଣା ଭିତେର 

ରଖ ନାହW। ଯାହା ଇଛା କରୁଛjି ଖାଇବାକୁ ଦିअ। ସ�ାମୀ+ୁ ବି अଣାନେବ ପୁରି ନେବ 

ଚାଲୁଥିଲା, ତାକୁ ପ�]ରୀ। ବେଷ� ପବୂ�ରୁ ବଡ଼ମଝିଆଁ ଝିअର ଆକସିDକ ମୃତୁ� ପେର ଭା|ି 
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ପଡିେଲ ଦୁଇଜଣ ଯାକ। େଦହ ଭଲ ରହୁ ନଥାଏ ଦୁଇଜଣ+ର। େଶାଇ ରହୁଥାଏ େସ 

ଦିନକୁ अଠର ଘ�ା। ମଝିେର ଉଠି ଖାଇସାରି ପାଟିେର େଦାnାଟିେକ ଜାକି ପୁଣି 

େଶାଇଯାଏ। अନ� କିଛି ମେନ ରହୁ ନଥାଏ କିl େଦାnା ରଖା ଜାଗାଟି ଭୁଲି ନଥାଏ େସ। 

କାହାକୁ ଚିହି� ବାର କି ଆଉ କିଛି କରିବାର, କହିବାର ଶnି ନଥାଏ।  

 ନାତି ଆସିଥାଏ ଘରକୁ। ଝିअ ମାଛ ଭାଜିେଦଲା। ଆଇ ନାତି ବସି ମାଛ ଖାଇେଲ। 

ନାତି ପଚାରିଲା, “ବଉ, ଆଉ ଖେx ଖାଇବୁ କି?” ମୁx ହେଲଇ ହଁ କହି ପୁଣି ମନା କଲା। 

ଆଉ ଥେର ପଚାରିବାରୁ କହିଲା ଫାେଳ େଦ। େସଇ ଥିଲା ତା’ର େଶଷ ମାଛଖିଆ।  

 ବୟସ अଧିକ େହତୁ ସ�ାମୀ+ େଦହ ଖରାପ େହବାରୁ ସଂେଗ ସଂେଗ ଡାnରଖାନା 

ନିଆଗଲା। ଚାରି ଦିନ ପେର ସ�ାମୀ ଷାଠିଏ ବଷ�ର ସ"କ�ର ହାତ ଛାଡି ଚାଲିଗେଲ। 

ସ�ାମୀ+ ମୃତୁ� ଖବର େସ ଶୁଣିଲା, ପ�ତିକି�ୟା କିଛି ନଥିଲା। ଜୀବନ ବ�ିବା ପାଇଁ ନିଶ¥ାସଟି 

ଚାଲିଥିଲା େକବଳ। ଖାଇବା, ପିଇବା ପ�ାୟ ନଥିଲା ଆଉ। ତରଳ ଖାଦ� ରହିଥିଲା 

ଜୀବନ। ଦିନକୁ ବାଇଶି ଘ�ା େଶାଇବାେର ଯାଉଥିଲା। ସ�ାମୀ ଯିବାର ମାତ�  େଦଢ଼ ମାସ 

ପେର େସ ଚାଲିଗଲା। ପଛେର ଛାଡି େଦଇଗଲା, ତା ହାତରeା, େସ�ହ ମମତା, େପ�ମ, 

ଭଲ ପାଇବା ଟିକକ। ରାତି अଧେର ଗାଡି ନମିଳିବାରୁ, ସକାଳୁ ସକାଳୁ ତା ଇଛାକୁ ସ�ାନ 

ଜେଣଇ ନିଆଗଲା ତାକୁ ସ�ଗ��ାର, ମାତ�  କିଛି ସମୟ ପେର ପ�ଭୂତେର ବିଲୀନ 

େହାଇଯାଇଥିଲା େସ।  

 अହ� େଡ|ୁରା ବାଜିଲାନି ସିନା, ସମେ] କୁହାକୁହି େହଉଥିେଲ, “ସ�ାମୀ ମରିବାର 

ତିନିମାସ ଭିତେର �ୀ ମରିଗେଲ ବିଧବା େଦାଷ ଲାେଗନାହW”  

 ମରିବାର ଚାରି ବଷ� ପେର ବି ଆଜି ଗଁାର ପ�େତ�କ ପଜୂାେର ମେନ ପକାjି ଗଁାର 
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ବୁଢ଼ୀ େଲାକମାେନ। େଖାଜା ପେଡ େସ। େସ ଥିଲାେବେଳ କାହାର କଣ ପସo, 

କାହାଘରକୁ କଣ େଭାଗ ଦିଆଯିବ, କାହାଘରର କିଏ ଆସିନି, ତା ଘରକୁ େଭାଗ ପଠାେହବ, 

ସବୁ ବୁଝିଥିଲା। ଆଖିରୁ ସ�ତଃ ଲୁହ ବାହାରି ଆେସ ତା ସାଂଗ ସାଥୀମାନ+ର ତାକୁ ମେନ 

ପେକଇ।  

 ଆଉ କିଏ େଦଖୁ ନେଦଖୁ, ମଁୁ େଦଖି ପାରୁଥିଲି ବୁଢା ବୁଢ଼ୀ ଦୁହW+ର ଷାଠିଏ ବଷ�ର 

ଭଲ ପାଇବାକୁ। େସମାନ+ େପ�ମକୁ।  

 େସ ଆଉ େକହି ନଥିଲା, େସ ଥିଲା ନଳୀ, ନଳିନୀ ଦାଶ, ମvୁେବାହୁ, ଆଉ ତା’ ନାତି 

ନାତୁଣୀ+ ଆଦରର ‘ବୁଢ଼ୀ’। ଆଉ ତା ସ�ାମୀ ଜଣ+ େହେଲ ବି�ାଧର ଦାଶ, ସମ]+ 

ଆଦରର ସାର, ନାତି ନାତୁଣୀ ପୁअ ଝିअ+ ‘ନନା’। 

 ଚାରିବଷ� ବିତିଗଲା ପେର, ଏେବବି ଘରକୁ ଗେଲ ପାଟିରୁ ସ�ତଃ ବାହାରି ଆେସ 

‘ବୁଢ଼ୀେଲା’.... କିl ‘ଓ’ କରିବାକୁ େସ ନଥାଏ....    

 

 ତୁମ ଦୁଇଜଣ+ୁ ସବୁ ନାତି ନାତୁଣୀ, ପୁअ ଝିअ+ ତରଫରୁ ଏତିକି ବିନତି.... 

 ‘େଫରିଆସ ତୁେମ..... RIP(Return If Possible)’ 

 ହତଭାଗା ନାତି 

 
ଖଲାରୀ, अନୁଗୁଳ, ଓଡିଶା 

ଭ� ାମ�ଭାଷ : ୯୩୭୬୦୧୨୫୦୦, 

ଇେମଲ୍ : Subal.mohpatra@gmail.com 
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ତାସ ନିଶାତାସ ନିଶାତାସ ନିଶାତାସ ନିଶା    
 ସାହାଣୀ ବୁଢ଼ା ମoିର ଚଟାଣେର ବସି ନିଜ अତୀତକୁ ଭାବି 

ଚାଲିଥିଲା। ଆଦରର ଭାରିଜା, ଲଳିତାକୁ େଗାଟିଏ ଚାପୁଡ଼ାେର ମାରି 

େଦଇଥିବା अପରାଧେବାଧ ତାକୁ େକେବ dମା କରିପାରୁ ନଥିଲା। 

        ଆଜି ବି େକହି ଯଦି ରା]ା ଛକ, େଦାକାନ, କ�ବ୍ ଘେର ତାସ୍ େଖଳjି, ତା’ ଆେଡ଼ 

ନଜର ଦିଏନି େସ। ତାସ୍ େଖଳ ନିଶା ଦିେନ ବଡ଼ अଘଟଣ ଘଟାଇ େଦଇଥିଲା। ଆଜି େସ 

ସମ] ପି�ୟ ପରିଜନ+ଠୁ ବହୁ ଦୂରେର।  ମoିରର ହତା ଭିତେର େଗାଟିଏ େକାଣେର ବସି 

ଭିକ ମାଗି ବ�ୁଛି।  ଲଳିତା ଚାଲିଗଲା ପରର ବେଷ� ନ ପରୁୂଣୁ ସଡ଼କ ଦୁଘ�ଟଣାେର 

ଏକମାତ�  ପୁअ ଓ େବାହୂକୁ ବି ହରାଇଲା। ସବୁ ଛାଡ଼ି ଚାଲିଗେଲ ବି କାହWକି େକଜାଣି 

ଲଳିତାର େସ�ହ ଓ ଭଲପାଇବାକୁ େସ ଆଜି ବି ଭୁଲି ପାରିନି। ନିଶାର ଶଇତାନି ଶnି, 

େଯମିତି େକ� ାଧ ରୂପେର ତା’ର ସବ�ସ� ହରାଇ େନଇଛି। ଆଜି ମoିର େବଢ଼ାେର େଗାଟିଏ 

ଦୃଶ� େଦଖି େସ ଭିକ କଥା ବି ଭୁଲି ଯାଇଥିଲା।  

       ବୁଢ଼ୀଟିଏ ବୁଢ଼ାକୁ କିଛି ଖୁଆଇ େଦଉଥିବାର ଦୃଶ�। 

 अେନକ ଦିନରୁ ଶୁଖିଯାଇଥିବା अଶ�� ଆଜି अନବରତ ବହି ଚାଲିଥିଲା ଭରା ସରଜୁଟିଏ 

େହବାକୁ .... 

        -େସଠୀ କା\wକ ଚo� ,  

         ଚଉମୁଖ, ବାେଲଶ�ର, ଓଡ଼ିଶା 

େସଠୀ କା\wକ ଚo�  
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ସାହାଯ�ସାହାଯ�ସାହାଯ�ସାହାଯ�    
 କା\wକ ମାସର अjିମ ପଯ��ାୟେର  ମଦନ ତାହାର ଚାଷର अମଳ 

େଶଷ କରିଛି। ବିଗତବଷ� अେପdା ଏ ବଷ� अମଳ ବହୁତ କମ 

େହାଇଛି। ତିତଲୀ ବାତ�ା ତା’ର ସବୁ ଧଲିୂସାତ୍ କରି ଦାଉ ସାଧି 

ଚାଲିଗଲା। ଜମିର ଫସଲେର େସ ବଷ� ସାରା ଭଲେର ଚଳି ଯାଉଥିଲା। େହେଲ ଏ ବଷ� 

ଦୁଇ ମାସ ପାଇଁ ମଧ� अଢିଆ େହବନାହW। 

 ଘେର ତାର ମଁା, �ୀ ଆଉ ବାର ବଷ�ର ଝିअ ଏହି ଚାରିଜଣ+ୁ େନଇ ତାର ହସ 

ଖୁସିର ସଂସାର। ପରିବାର ଚଲିବ କିପରି ? ମନେର ଏ େଗାେଟ ପ�ଶ� ଉ+ି 

ମାରୁଥାଏ।େତେଣ ଝିअର ପାଠପଢା ପାଇଁ ଲୁଗାପଟା, ବହିପତ� , 9ୁଲ ଫିସ୍ େକେତ କଣ 

ଖ�� अଛି। ଏେତ ଟ+ା େକାଉଁଠୁ ଆଣିବ। ଏ କଥା ଭାବି ଭାବି େପଟର େଭାକ ମରିଯାଏ 

ଆଉ ଆଖିର ନିଦ ହଜିଯାଏ। ଚିjାେର ତାର ମଥା ଘୁରି ଯାଉଥାଏ। ଏ ସମୟେର ମଦନର 

ମେନ ପଡିଲା ତା ପିଲା ଦିନର ସାଂଗ ମେହଶ�ର କଥା। ମେହଶ�ର ଜେଣ ସରକାରୀ 

କମ�ଚାରୀ। ବହୁତ ଭଲେର ହସଖୁସିେର ତା ସଂସାର ଚେଳ। ମେହଶ�ର ଏେବ ରହୁଛି 

ଗଁାରୁ ଷାଠିଏ କିେଲାମିଟର ଦୂରେର ଥିବା ଭୁବେନଶ�ରେର। 

 େସ େକାଟି େକାଟି ଟ+ାର ମାଲିକ। ବିଭିନ�  ପ�କାରର ବ�ବସାୟ ମଧ� କରୁଥିଲା। 

ମଦନ ମନେର अେନକ ଆଶା ଓ ବିଶ�ାସ ରଖି ସକାଳର ବସେର ଭୁବେନଶ�ର ବାହାରିଲା। 

ମେହଶ�ରକୁ େଭଟି ତାରି अସୁବିଧା କଥା ଜେଣଇଲା ଓ କିଛି ସାହାଯ� ସହେଯାଗ କରିବା 

େପ�ମଶିଳା ରାଉତ 
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ପାଇଁ अନୁେରାଧ କରି କାକୁତି ମିନତୀ େହଲା। କିl ମେହଶ�ର ସବୁ କଥା ଶୁଣି ସାହାଯ� 

କରିବା ପାଇଁ େରାକ୍ େଠାକ୍ ମନା କରିେଦଲା। ଆଉ କହିଲା, େତାେତ କଣ ସାହାଯ� 

କରିବି? ଦିେନ ଦୁଇଦିନ, ପା�ଦିନ ସିନା ତେତ ଖାଇବାକୁ େଦବି। େତାର ଚାଷ ଭଲ 

େହଲାନି େବାଲି କଣ େତାେତ େତା ପରିବାରକୁ ବରଷ ସାରା ମଁୁ ପ�ତିେପାଷଣ କରିବି। 

େଛାଟ େବେଳ ସିନା େମା ଖାଇବାରୁ େତାେତ अଧା େଦଇ ଭାଗବ�ା କରୁଥିଲି, େମା ଠାରୁ 

ଖାତା, େପନ୍, ବହି େନଉଥିଲୁ, େତାେତ ପୁରୁଣା ସାଟ�ପ�ା� େଦଉଥିଲି, େହେଲ ତୁ 

ଭୁଲିଯାଆନା ମଦନ େସଇ ସମୟ ଥିଲା ପିଲାେବଳ ଆଜି ଆଉ େସ ସମୟ ଆଉ ନାହW । 

ମଦନର ମନ କାଚ ଗ�ାସ ଭଳି ଭା|ି ଖx ବିଖx େହଇଗଲା। ମେହଶ�ରର େକଇ ପଦ 

କେଠାର କଥାେର। କିଛି ସମୟ ନିରବ ରହି କହିଲା - ମଁୁ େତାେତ ମାହାଳିଆ କିଛି 

ମାଗିବାକୁ ଆସିନି। ମଁୁ େତା ପାଖେର ରହି କିଛି କାମ କରିବି େମା ପରିବାର େପାଷିବାକୁ। 

ତୁ ଯାହା କହିବୁ ସା| ମଁୁ ତାହା କରିବି। ଦରକାର ପଡିେଲ େତା ଘରର କାମ ଦାମ କରିବି, 

ଲୁଗାପଟା ସଫା, ଘର ସଫା, ବଗିଚା କାମ ସବୁ କରିବି। େହେଲ େମାେତ ଏଡାଇ ଦିଏ 

ନାେର ସା|। େମା ଉପେର ଟିେକ ଦୟାକର। ମେହଶ�ର କିଛି ବି ଶୁଣିଲାଣି ମନା 

କରିେଦଇ କହିଲା - ମଁୁ େତାର କିଛି ବି କରିପାରିବିନି ଚାଲିଯା ଏଠୁ। ମୁହଁ ଶୁେଖଇ ମଦନ 

େଫରି ଆସିଲା ମେହଶ�ର ଘରୁ, ମନେର अେନକ ପ�କାରର ଭାବନା େଦାହଲୁଥାଏ। େକେତ 

ଆଶା େନଇ ଆସିଥିଲି ସବୁ ପାଣି େଫାଟକା ପରି ଫାଟିଗଲା। କଣ କରିବି ବୁ�ି ଦିଶୁନାହW। 

େକମିତି ପରିବାରର ତିନି େପଟକୁ ଦାନା େଦବି। ଛି ଏମିତି ଜୀବନ ଜୀଇଁବା। ଏମିତି 

ନିଜକୁ ନିେଜ କହି େହଉଥାଏ। ବସ୍�ାxକୁ ଆସି ବସେର ବସିଲା। ଭାବୁଥାଏ ଖାଲି 

େଗାଟିଏ କଥା ପରିବାର େକମିତି ଚଲିବ। େକମିତି େସ େଯାଗାଡ କରିବ अଥ�। 
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େବେଳେବେଳ ନିଜ ଜୀବନକୁ ଧି�ାର ମଧ� କରୁଥାଏ। କଣ େସ କରିବ ବୁ�ି ଦିଶୁନଥାଏ। 

କୁଆେଡ ଯିବ ଘରକୁ ଗେଲ ନି�ୟ ମା ଆଉ �ୀ ପଚାରିେବ କଣ କାମ ମିଲିଲା। ଟ+ା 

େନଇ ଆସିଛ କି। ଏମିତି अେନକ ପ�ଶ� ପଚାରିେବ। କି ଉ\ର େଦବି। ହଠାତ୍ ଏତିକି 

େବେଳ ମଦନର ଆଉ ଜେଣ ସା| ମେନାଜ ସହ େଦଖାେହଲା। ଯିଏ କି 9ୁଲେର 

ପଢୁଥିବା ସମୟେର ବହୁତ ମାର୍ ପିଟ୍ କରୁଥିଲା ମଦନ ସହ। ମଦନକୁ ବହୁତ ହଇରାଣ 

କରୁଥିଲା। ବହିପତ� କୁ ଛେଡଇ େନଇ ଚିରା େଫାପଡା କରୁଥିଲା। ମଦନକୁ େଦଖି ମେନାଜ 

କହିଲା କିେର ମଦନ ସା| କୁଆେଡ ଯାଇଥିଲୁ। େମାେତ ଚିହି�  ପାରିଲୁଟି। ମଁୁ ମେନାଜ 

େତା 9ୁଲସା|। ମଦନ କହିଲା ହଁ ହଁ ଚିହି�  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 କହିଲା 

ଲୁଚାନି ସା| କଣ େହଇଛି େମାେତ କହ। ମଦନ ହା କରି କାoି ପେକଇଲା ଆଉ 

ମେନାଜକୁ କୁେ«ଇ ଧରି ତା’ର अସୁବିଧା ସବୁ କହିଲା। ମେନାଜ ସବୁ କଥା ଶୁଣି ସାରି 

ମଦନ ଆଖିର ଲୁହକୁ େପାଛି କହିଲା - ଚିjା କରନି ସା| ମଁୁ େତାେତ ସାହାଯ� କରିବି। 

ମେନାଜ ଜେଣ କେଲଜର अଧ�ାପକ ଏବଂ ଜେଣ ଜଣା ଶୁଣା ପରିଚିତ େଲାକ। ସମାଜେର 

େସ ବହୁତ ସ�ାନ ପ�ତି,ା अଜ�ନ କରିଛି। ଘେର ତା’ର େଦାକାନ ମଧ� अଛି। ମେନାଜ 

ମଦନକୁ କହିଲା - େତାର କିଛି अସୁବିଧା େହବନିେର ସା| ମଁୁ ଥାଉ ଥାଉ। 

 ମନେର ସାହାସ େଦଇ କହିଲା ସାଂଗ ତୁ େମା ପାଖେର ରହିବୁ। ଆଉ ମଁୁ େତାେତ 

କିଛି अଥ� ସାହାଯ� କରିବି। ମଦନ ସହମତି ପ�କାଶ କରି କହିଲା ହଁ ସାଂଗ ଆସjା କାଲି 
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ଠାରୁ ମଁୁ େତା ପାଖେର ରହିବି। କାଲି ସକାଳୁ େତା ଘରକୁ ଯିବି ମେନାଜ ହଁ କହିଲା। 

ମଦନ ଆର ଦିନ ସକାଳୁ ମେନାଜ ଘରକୁ ଗଲା। େଦଖି କି ନିଜ ଆଖିକୁ ବିଶ¥ାସ 

କରିପାରିଲାନି। ମେନାଜ େଦାକାନ ଚାବିକୁ ବେଢଇ େଦଇ କହୁଛି ସା| ଆଜିଠୁ 

େଦାକାନର ଭଲମo ବୁଝିବୁ େନ ଚାବିକାଠି। ଏତିକି ଶୁଣି ମଦନ ଆଖିରୁ ଖୁସିର ଲୁହ ଝରି 

ପଡୁଥାଏ। ମଦନ ଖାଲି ଚାହW ରହିଥାଏ ମେନାଜକୁ। ମେନାଜ ମଦନକୁ କହିଲା ଆେର 

କାହWକି ଏମିତି ଚାହିଛୁ ମଁୁ କଣ େତା ପାଇଁ ଏେତ ଟିେକ କରିପାରିବିନି। ମଦନ କହିଲା 

ସା| ମଁୁ େତାେତ କ’ଣ କହି ଧନ�ବାଦ େଦବି ନିେଜ ଜାଣିପାରୁନି। େତାର ଏ ସାହାଯ� 

ଜୀବନେର େକେବ ଭୁଲିପାରିବିନି। େଦାକାନାର ଭଲମo ବୁଝି ମଦନ ଭଲ ଦୁଇ ପଇସା 

େରାଜଗାର କଲା ଏବଂ ଚାରି େପଟକୁ ଦାନା ଦଉଛି। ମଝିେର ମଝିେର ଗ�ାମକୁ ଯାଏ। 

 ତା ପରିବାରକୁ େଦଖିବା ସହ ଜମିବାଡି ମଧ� େଦଖାଶୁଣା କରି ବହୁତ ସୁବିଧାେର 

ଚଳୁଛି। ମନେର ମେନାଜ କଥା ଭାବିେଲ ତା ଆଖିରୁ ଦୁଇେଟାପା ଖୁସିର ଲୁହ ଝରିପେଡ। 

ସତେର ମଦନ ଏ ସାହାଯ�କୁ ଜୀବନେର େକେବ ଭୁଲି ପାରିବନି। 

 

ଗ�ାମ- ବୃoାବାହାଲ 

ବ� କ - େଗାଲାମୁxା 

ଜିଲ� ା- କଳାହାxି  
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ଇvିନିୟରର େପ�ମିକାଇvିନିୟରର େପ�ମିକାଇvିନିୟରର େପ�ମିକାଇvିନିୟରର େପ�ମିକା    
 ପ�ୀତିର ଦୁଇ େପାଟଳ ଚିରା ଆଖିରୁ ଆଜି ଲୁହ ଆଉ ବo େହଉ 

ନାହW। ସୁଶାjକୁ ବିବାହ କରିବା ତାର ମାତ�  କିଛିଦିନ ପୁରିନାହW, 

ଆଖିେର ତାର ଲୁହ। ତା’ର ଆଖିେର ଆଖିଏ ଲୁହକୁ ଯିଏବି େଦଖିବ  

ତାର ମନର playstoreରୁ ସେoହର appଟିକୁ download କରିବାକୁ ବାଧ� େହବ। କିl 

ପ�ୀତି ଏହା କାହାକୁ କରିବାକୁ େଦଉ ନାହW, କାରଣ ତା’ର ଲୁହ ଭିଜା ଆଖିକୁ ମାବ�ଲ େପ�ଟ 

ପକା ଭଡ଼ା ଘରର େକାଠରୀେର ବo କରି େଦଉଛି। 

         ଦିେନ ସଯୂ�� ବୁଡିବାର କିଛି dଣ ଯାଇନି ଚୁପ ଚାପ୍ େମାବାଇଲଟିକୁ ଧରି ଏକ 

କା©କୁ ଆଉେଜଇ ବସି ପଡ଼ିଲା ଏବଂ camera େଫାଟେର ବିଭିନ�  ପ�କାରର େଫାଟକୁ 

େଦଖୁ େଦଖୁ କେଲଜ ପଢ଼ିବା େବଳର ସା| ଜୟାର େଫାଟଟି ତାର ଆଖିେର ପଡିଗଲା, 

ଠିକ େସହି ସମୟଠାରୁ ତା’ର ଆଖି େମାବାଇଲର 9ି� ନରୁ ଦୁେରଇ ଯାଇ ତୀÃ ଭାବେର 

ମାବ�ଲ ଚଟାଣର अ+ା ବ+ା ଫୁଲ ଉପେର ରହି ଭାବି ବସିଲା ତା’ର अତୀତର ସD }ତି 

ସବୁ...। 9ୁଲ ପାଠପଢ଼ା େଶଷ େହଲା ପେର େଯେତେବେଳ କେଲଜେର ପାଦ େଦଲା ତାର 

ପ�ଥମ ସା| ଜୟା ସହିତ ସାdାତ େହାଇଥିବା କଥା, ଆଉ ତାର ରୁଢ଼ିଆ ହାଇ9ୁଲରୁ 

ରିଟାଡ୍ େହାଇଥିବା ବୁଢ଼ା ବାପଟି କଥା। ଗଁାେର କଥା ହୁअjି ବୁଢ଼ାର ସବୁ ଧନ ଏହି ଝିअର 

ବାହାଘରେର ଖ�� କରିବ, ଏହି କଥା ଶୁଣି େସ ଲାେଜଇ ଯାଇ ମୁରୁକି ହସାଦିଏ। କିl 

କେଲଜେର ପଢ଼ିବା େବେଳ ଜୀବନର ଜାତୀୟ ରାଜପଥ େକେତେବେଳ ରାଜ� 

ସୁଦଶ�ନ ସାହୁ 
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ରାଜପଥେର ବଦଳି ଯାଇଥିଲା େସ ନିେଜ ବି ଜାଣିପାରିନଥିଲା।       

 ବାପା େଦଇଥିବା oppo A37 େମାବାଇଲେର ଦିେନ Facebook ଚଲାଇଲା େବେଳ 

ଇvିନିୟର ସୁଶାj ନାମକ friend request ଆସିଲା, କିl େସ ତା’ର profileର ସମ] 

ବିବରଣୀକୁ ଟିକିନିଖି କରି ପରଖି ବeୁତାକୁ ଗ�ହଣ କରିଥିଲା। ପରବ\�ୀ େdତ� େର େସହି 

ସୁଶାj ସହିତ େପ�ମର ସ"କ� େକେତେବେଳ େଯ ଗଢିଉଠିଥିଲା େସ ନିେଜ ବି ଜାଣି 

ନଥିଲା। 

 ହଠାତ୍ େସହି ଫୁଲଟି ଉପେର ଏକ ଝିଟିପିଟି ପଡିବାରୁ ତାର ଆଖିର ପତା ଧପ କିଣି 

ବo େହାଇ ପୁଣି େଖାଲି ଭାବିବସିବାକୁ ଲାଗିଲା - ତା’ର ଆଜି େବଶୀ ମେନ ପଡୁଛି ବୁଢ଼ା 

ବାପକୁ ଏକାକରି େସହି ଇvିନିୟର ସୁଶାj ସହିତ ଘରୁ ବାହାରି ଆସିଥିଲା, ଆଜି େକମିତି 

େସହି ଇvିନିୟର ସୁଶାj ଏକ ଘେରାଇ କେଲଜର ପିअନ େହାଇପାରିଲା। 

   (ଏଥିପାଇଁ ନାୟିକା ପ�ୀତି େମା ସ¥ପ�େର ଆସି କଇଁ କଇଁ କାoି କହିଗଲା େଯ, ସମାଜର 

ଯୁବପିଢ଼ି ମାନ+ୁ େଚତାଇ େଦବାକୁ, ତାହାଭଳି अeଭାବେର କାହାରିକୁ ଭଲ ନପାଇ ଏବଂ 

େଫସବୁକର େଫକ୍ ଆଇଡ଼ିମାନ+ ଠାରୁ ଦୂେରଇ ରହିବାକୁ।। ) 

ସୁଦଶ�ନ ସାହୁ 

ଓଡ଼ିଆ ବିଭାଗ ଛାତ�  

ଏନ୍ ସି କେଲଜ ,ଯାଜପୁର 
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ପ�ୀତିପ$�ାପ�ୀତିପ$�ାପ�ୀତିପ$�ାପ�ୀତିପ$�ା    
 ଜନD  ଓ ମୃତୁ� ପରି େପ�ମ ଜୀବନର ଏକ ଚିରjନ ସତ�।ମୁନି 

ଋଷି ଠାରୁ ଆରm କରି ଇତର ପ�ାଣୀ ଯାଏଁ େକହି େସଥିରୁ ବ\w ଯାଇ 

ପାରି ନାହାjି। ମାନବ ଶିଶୁ ହାତ େଗାଡ଼ ହଲାଇ ଧୀେର ଧୀେର େସ 

ବଡ଼ ହୁଏ। କ�ମଶଃ ଦୁନିଆର ହାନି ଲାଭ ସବୁ ବୁେଝ। େଯୗବନ ଆସି ପଦାପ�ଣ କଲାଠୁଁ 

ତା’ହୃଦୟେର େପ�ମ ଭାବ ମୁx ଟୁ|ାେର। ଦୁନିଆଟା ତାକୁ େପ�ମମୟ ପ�ତୀତ ହୁଏ। ସବୁ 

କିଛି ତାକୁ ମଧୁର ଓ େସୗoଯ��ମୟ ଲାେଗ। େଦହେର ଶାରୀରିକ ବିକୃତି ଓ ମନେର ଏକ 

अଫୁରj ଉ�ବ ଜାଗିଉେଠ। ହୃଦୟ େପ�ମଶିn ହୁଏ। େସ େଖାେଜ ସାଥୀଟିଏ ଯାହା ସହ 

େସ େଖଳିବ, ବୁଲିବ, ହସିବ ବସିବ ବା ନିଜର ବିେଶଷ ମୁହୂ\�କୁ ବ�ତୀତ କରିବ। 

 ପ�ୀତିପ$�ା ପ$ୂ� େଯୗବନା। େଦହେର ମାଦକତା ଭରି ରହିଥାଏ। ତା’ର अ| 

େସୗ,ବ अତ�j ରୁଚିମj। ସ�ଗ�ର अପସରି ପରି େସ େବଶ୍ ସୁoରୀ। ଯିଏ େଦଖୁଥାଏ 

ତାକୁ େଲାଲୁପ ଦୃ�ି ପକାଉଥାଏ। ପୁରୁଷ ହୃଦୟେର େସ କାsନିକ ରାଜକୁମାରୀ ବା 

ସାହାଡ଼ା ସୁoରୀ କାହାଣୀର ନାୟିକା। େକେତ େଯ ପୁରୁଷ ତା’ର ରୂପେର ବିେମାହିତ 

େହାଇ ନଥିେବ ତା’ କହି େହବ ନାହW । अତ�ାଧୁନିକ ପ�ସାଧାନ ସାମଗ�ୀ, ଓଠେର ଲିପ୍�ିକ୍ 

ଓ ଭୃଲତାେର ଆଇଲାଶ ଓ େଦହେର अତର ଗe ନଥାଇ ମଧ� ତା’ର अ| େସୗ,ବ 

େବଶ୍ ପରିÇୁଟ େହାଇ ଦିଶୁଥାଏ। େକେବ େକେବ େଦହର अତର ଗe ବିମୁª ସାଥୀ 

ସହପାଠୀ+ୁ ବିେମାହିତ କରିଥାଏ। େସ େହଉଛି ଆମ ବିଶ¥ବିଦ�ାଳୟର କୁଇନ। 

ସତ�ପ�କାଶ େସଠୀ 
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ସମ]+ ଭିତେର ପ�ୀତିପ$�ାକୁ ପାଇବା ପାଇଁ ପ�ତିେଯାଗୀତା। େକହି େକହି ପ�ୀତିପ$�ାର 

ବିଶ� ବିଦ�ାଳୟ ଯିବା ଆସିବା ବାଟ ଜଗି ବସିଥାjି - ଥେର ମାତ� ୍ ତାକୁ ଦଶ�ନ କରିବା 

ପାଇଁ। ଆଉ େକହି େକହି ମହୁମାଛି ପରି େଘରି ଯାଉଥାjି ତା’ ଚାରିପେଟ – କଥା ପେଦ 

େହବା ପାଇଁ। ପ�ୀତିପ$�ାର ହସର ଝଲକ ଟିକକ ପାଇବା ପାଇଁ ଦିନ ତମାମ अନିସା କରି 

ରହିଥାjି – ସମେ]। ପ�ୀତିପ$�ାକୁ େଯମିତି େଶ�ଣୀଗୃହଭିତେର କେଣଁଇ କେଣଁଇ ବାର�ାର 

ଚାହW େହବ, େସହିଭଳି େଗାେଟ ଦୂରତା ଓ ସହେଜ ଦଶ�ନ କରି େହଲା ଭଳି ଜାଗା ବାଛି 

ବସିବାକୁ ପୁରୁଷ ବeୁମାନ+ ମଧ�େର େଗାେଟ ପ�ତିେଯାଗୀତା ଲାଗି ରହିଥାଏ। ପ�ୀତିପ$�ା 

େଯଉଁ ଦିନ ବିଶ� ବିଦ�ାଳୟ ଆେସ ନାହW େସଦିନ ବିଶ� ବିଦ�ାଳୟଯାକ ପିଲା+ର ମନ 

ଭା|ିଯାଏ, କାହାରି ମନେର େସେତ ସରାଗ ନଥାଏ। କାରଣ अେନକ+ ହୃଦୟର େସ ମନ 

ମୟରୂୀ। 

 ପ�ୀତିପ$�ା େସେଲବି� ଟି ନେହେଲ ମଧ� େସ ଆମ ବିଶ� ବିଦ�ାଳୟର େସେଲବି� ଟି 

ପାଲଟି ଯାଇଥାjି। ସବୁଠW ତା+ ରୂପ େଯୗବନର ଆେଲାଚନା। କ�ା�ିନ୍ ଓ ଲାଇେବ�ରୀ 

ଠାରୁ ଆରm କରି ବିଶ� ବିଦ�ାଳୟେର ଏକରୁ अେନକ େଲାକ େମଳି �ଳୀ ଗୁଡ଼ିକେର ମୁଖ� 

ଆେଲାଚନାର ବିଷୟ – େସଇ ପ�ୀତିପ$�ା। 

 ଏଗୁଡାକ କିl ପ�ୀତିପ$�ାକୁ ଭଲ ଲାେଗ ନାହW। େସ अଣନିଶ�ାସୀେବାଧ କରୁଥାjି। 

ବିଶ� ବିଦ�ାଳୟକୁ ଯିବା ଆସିବା ଠାରୁ ବିଶ� ୍ ବିଦ�ାଳୟ ଭିତେର ମଧ� େସ ନାନା अଶ¢ୀଳ 

ଇ|ିତେର ଶୀକାର େହାଇ ଯାଉଥାଏ। ତା’ର ରୂପକୁ େନଇ ତା’ ମନେର େଯତିକି ଗବ� 

ଥିଲା ଏେବ େସହି ରୂପକୁ େନଇ ପ�ତ�ହ ନୂଆ କାହାଣୀ ଘେଟ। ନାନା ଘାତ ପ�ତିଘାତର 

ଶୀକାର େହବାକୁ ହୁଏ। େଦୖନoିନ ଘଟୁଥିବା अଘଟଣକୁ ସାମ�ା କରିବାକୁ ଯାଇ ତା’ ମନେର 
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अେହତୁକ ଡର ପଶି ଯାଉଥିଲା। ସିଏ ବି ମେନ ମେନ ଚାହୁଁଥିଲା ସୁରdା, େଗାଟାଏ ପୁରୁଷ 

ବeୁର ସାହାରା। 

 ପ�େତ�ହ ଘରକୁ ନୂଆ अଭିେଯାଗ େନଇ େଫେର – ପ�ୀତିପ$�ା। ବାପା ତ ତା’ର 

ସାଧାରଣ କ�କ�ଟିଏ, ଦୁନିଆ ସହିତ ଲଢିବାର ସାମଥ�� ତା+ର ବା ଆସjା କୁଆଡୁ? ବସି 

ବସି ଉପାୟ ଚିjା କରୁଥାjି। େରାେଷଇ ଶାଳରୁ ପତ� ୀ ହାତେର अଟା ଚକଟା ଧରି ଆସି 

ପାଖେର ଛିଡ଼ା େହେଲ। କହିେଲ – “ହଇ େଗା! ଶୁଣୁଛ, ପ�ୀତିପ$�ାର ବାହାଘର କର। 

େକେତ ଆଡୁ େକେତ ପ�]ାବ ଆସୁଛି, ଭଲ ପିଲାଟିଏ େଦଖି ଛoି େଦବା। େତଣିକି ତା 

ସଂସାର େସ ସmାଳିବ। ତୁେମ ଆଉ ତା େଟନସନ୍ ଏେତ େନଇ ପାରିବ ନାହW। େରାଗୀଣା 

ମଣିଷଟା, େଦହ ମୁx ଖରାପ େହାଇଯିବ” 

 େସୟା େହଲା ପ�ୀତିପ$�ାର ବିବାହ ଆେୟାଜନ ଚାଲିଲା େଗାେଟ ଥିଲାବାଲା 

ଘେର େବାହୂ େହବ ପ�ୀତିପ$�ା ସିଏ ବି ପରି�ିତି ଦୃ�ିରୁ ପ�ତିବାଦ କରିପାରିଲା ନାହW 

େହେଲ େଗାଟାଏ ସ\� େସ ପାଠ ପଢିବ ଶ�ଶୁର େସଥିେର ରାଜି େହାଇଗେଲ ବିବାହ 

ସ"ନ�  େହାଇଗଲା ରୂପବତୀ େହେଲ ଘର େକାଣର େବାହୂ ପ�ତିଶ��ତି ଭୂଲି ତାକୁ 

ବାରଣର ଶୀକାର େହବାକୁ ପଡିଥାଏ ତଥାପି ନିଜର अଦମ� अଧ�ାବସାୟର ନିଶା ତା+ୁ 

ବିଶ� ବିଦ�ାଳୟ ଆସିବାକୁ େରାକି ପାରି ନଥାଏ ଏଥିପାଇଁ अବଶ� ଶାଶୁ ଓ ନଣo+ ଠାରୁ 

ନାନା अକଥା ଶୁଣିବାକୁ ପଡିଥାଏ 

 ବିବାହ ଉ�ବ କାଳେର ସମ] ସାଥୀ ସହପାଠୀ ଓ ସହପାଠିନୀ ମଧ� ନିମjି� ତ 

େହାଇ ଆସିଥିେଲ ଏେବବି େସ ବିଶ� ବିଦ�ାଳୟ ଆସjି େହେଲ ମ]କେର ସିoୂର 

ଲାଗିଲାଠୁଁ େସ ସାଥୀ ସହପାଠୀ+ ଠାରୁ ଆରm କରି ସମ]+ର अପା ପ�ୀତିପ$�ା अପା 
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ସମ]+ର ଆଦରଣୀୟା ଓ ସ�ାନୀୟା 

 ବିବାହ ପବୂ�ରୁ େଯମିତି େସ ସମ]+ର େଭାଗ�ା େହବା ପାଇଁ େଯାଗ�ା ଥିେଲ – 

अନ�ମାନ+ ନଜରେର, େହେଲ ହାତକୁ ଦୁଇ ହାତ େହାଇଗଲା ପେର େବାଧହୁଏ ଟିକିଏ 

େଲାକ+ର ଦୃ�ି ଭ|ୀେର ପରିବ\�ନ ଘଟିଥାଏ।  

 ପ�ୀତିପ$�ାର େପ�ମ ସୁଧା ନିଧି ପାଇବା ପାଇଁ େଯଉଁ ପ�ତିେଯାଗୀତା ଚାଲିଥିଲା, ତା’ର 

େଗାେଟ ପ$ୂ�େଛଦ ପଡ଼ିଲା। ଏେବ ସମେ] अପାର ଭାଇ। अପାର େସ�ହ ଶ��ା ମଧ� 

ନିଆରା। େସେବ ରୂପ ପାଇଁ ଓ ଏେବ ଗୁଣ ପାଇଁ େସ େବଶ୍ ଚ�wତା। ସମେ] ଖୁସି 

ହୁअjି। ବା]ବେର େସୗoଯ�� ସହିତ ଗୁଣର ସମିDଶ�ଣ ଘଟିେଲ, ମଣିଷ ନିଆରା ବ�nିତ� ର 

अଧିକାରୀ େହାଇଥାଏ। େସହି ହW ପଜୂନୀୟା ଓ ବoନୀୟା। ସେତ କି ଦୀ�ିମୟୀ େଦବୀ 

ମ\ୂwଟିଏ। 

 ମାତ�  ମଣିଷ ଜୀବନେର େକୗଣସି ଜିନିଷ ଚିର�ାୟୀ ନୁହଁ। ଏଠି ସବୁ କିଛି अଳିକ। 

अେଢଇ ଦିନେର ବଢଇ କଥା ପୁଣି ନୂଆ କାହାଣୀ େଲଖା ହୁଏ। ସୁଖ ସମୃ�ିର କଥା ମଧ� 

େସୟା। ଏକ ନିୟମର କ� ମିକ ଧାରା। dଣେକ ଛାଇ ଓ ପୁଣି ଖରା। ଖରା ଛାଇର 

ଲୁଚକାଳି ଭିତେର ଜୀବନ କିl େବଶ୍ ଧାଏଁ। 

* * * 

 ସୁoରୀ �ୀମାନ+ୁ ପୁରୁଷମାେନ କୁଆେଡ ଭାରି ସେoହ ଚdୁେର େଦଖjି। େସଦିନ 

ଜେଣ ସାଥୀ ସହପାଠୀ ସହିତ ହସି କଥା େହଉଥିବାର କୁଆେଡ଼ ସ�ାମୀ ମହାେଦବ अଫିସରୁ 

େଫରିବା 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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ସ¥ାଭାବର ନଣେଦଇଟା କଥାଟାକୁ अଧିକ େମାଟ କରି ପକାଇେଲ। େସମାନ+ର 

ଉେpଶ�ଟା କ’ଣ ଥିଲା େକଜାଣି ଭଗବାନ+ୁ ଜଣା। େତଣିକି ଧାରାବାହିକ ଭାେବ ଚାେଲ 

ନାନା अପଯଶ अପନିoା ଓ ଗାଳି। ପ�ୀତିପ$�ା ନିରୀହା ଶିଶୁ ଶାବକ ହରିଣୀଟି ପରି େକବଳ 

ନୀରବେର ଚାହWରେହ। ସମ] अକଥନୀୟ अତ�ାଚାରକୁ ମୁx ପାତି ସେହ। କାରଣ 

ପ�ତିବାଦ କରିବା ପାଇଁ ତା+ ନିକଟେର ଯେଥ� ଭାଷା ନଥାଏ ବା ତା+ୁ ଶୁଣିବା ପାଇଁ 

େକହି େସେତ ଆଗ�ହ େଦଖାଉ ନଥାjି। अଭିସeି ରଖି ଶ�ଶୁର ଘର େଲାେକ ତା+ ପାଠ 

ପଢ଼ାେର ପ$ୂ�େfଦ ଟାଣିବା ନି�\ି ପ�ାୟତଃ େନଇସାରିଥିେଲ । ନିରୁପାୟ େହାଇ ସ�ତି 

ଜଣାଇବାକୁ ମେନ ମେନ �ିର କରୁଥାjି ପ�ୀତିପ$�ା। ମାତ�  ଗାଳି ଓ ତିର9ାର ପରିମାଣ 

ଦିନକୁ ଦିନ ବଢିବାକୁ ଲାଗୁଥାଏ। େସତିକିେର ବି ଝଡ଼ ଥମିଲା ନାହW। ପୁଣି ବାପା ମାମଁୁ+ୁ 

ଡାକି କୁଳଟା େବଶ�ାର अପବାଦ ଓ େଶଷେର କହିେଲ – “ୟା’କୁ ଆେମ ସmାଳି ପାରିବୁ 

ନାହW, ପାରୁଛ ଯଦି ନିଜ ସାଥିେର ନିଜ ଘରକୁ ତାକୁ େନଇଯାअ, ତା ସେ| ଆେମ ଝଗଡ଼ା 

ଝା�ି କରି ପାରିବୁ ନାହW”, ଇତ�ାଦି। ଇତି େହଲା େଗାଟାଏ କାହାଣୀର େଶଷ କଥା। 

ପ�ୀତିପ$�ା ନୀରବେର ସମୟର ଆହ¥ାନକୁ ସହି େନେଲ। ମେନ ମେନ େଗାଟିଏ କଥା 

ବାର�ାର ଭାବୁଥିେଲ – “ନାରୀର େସୗoଯ�� अଭିଶାପ ନା ଆଶୀବ�ାଦ”? 

 ବାସ୍ େସତିକି। ଘଟଣା ଏେବ ଭିନ�  େମାଡ। ପ�ୀତିପ$�ା େସହିଦିନଠୁଁ ବାପ ଘେର। 

େକୗଣସି ପ�କାରେର ଏମ୍. ଏ. ପରୀdାଟା େଦଇେଦଇ ମାତିଗେଲ ଆଇ. ଏ. ଏସ୍. ପରୀdା 

ପାଇଁ। ସଦା କେଠାର ପରି�ିତି ଓ ପରିେବଶ ସହ ଲଢ଼ି ଲଢ଼ି ପ�ୀତିପ$�ା ଚାହୁଁଥାjି – 

ନିଜକୁ ନିେଜ ସୁରdା େଦବା ସେ| ସେ| ଏ ନାରୀ ଜାତିଟାର ରdା କବଚ ପାଲଟିବାକୁ। 

ତା+ର ଇfା ଶnି େଶଷେର ତା+ୁ ଆଇ. ପି. ଏସ୍. अଫିସରେର ନିଯୁnି ପଯ��j ଟାଣି 
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େନଲା। ଏେବ େସ ଏସ୍. ପି. ପ�ୀତିପ$�ା। କେଠାର अନୁଶାସନ ଓ ବିଶାଳ ହୃଦୟ େନଇ 

ସହରରୁ अଳିଆ ଓ ଆବଜ�ନା – अସାମାଜିକ ଗୁxା ବଦମାସିଆ+ୁ ହେଟଇ, ଏକ ସୁ� 

ସମାଜ ଗଠନ କରିବା ତା+ର ଲd�। ସାଧାରଣ ଜନତାକୁ ନ�ାୟ ପ�ଦାନ କରିବା ତା+ର 

ଦି� ତୀୟ ଲd�। ଘେରାଇ ହିଂସା ଓ ପାରିବାରିକ କoଳକୁ ଆେପାଷ ବୁଝାମଣା ସତୂ� େର 

ସମାଧାନ କରିବା ତା+ର ତୃତୀୟ ଲd�। 

 ପ�ୀତିପ$�ା ଜୀବନ ସାରା ଚ�wତା ରହିଛjି। ଆଜି ବି େସ େବଶ୍ ଚଚwତା। କିl ଏ 

ଚ��ା ଭିନ� ୍ ଏକ େଗୗରବର ଗାଥା ଗାଏ। 

 ତୁେମ ପ�ୀତିପ$�ା ରଖିଗଲ େଯଣୁ 

 ଏ ମାଟି ମାଆର ମାନ 

 ତୁମ ପ�ସଂଶାେର ଶତମୁେଖ ପରା 

 ଜନତାର ଜୟ ଗାନ।। 

 

 ଉପ ସହକାରୀ ନିବeକ, ସମବାୟ ସମିତି ସମହୂ, ଭଦ� କ ସକ�ଲ 

 ଦୂରଭାଷା-୯୯୩୭୧୮୧୮୪୬ 
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अଭିେଯାଗअଭିେଯାଗअଭିେଯାଗअଭିେଯାଗ    
 “ଆେମ ସ�ାେହ ପାଇଁ ଶିମଲା ଯାଉଛୁ, ଛୁଟି କଟାଇବା ପାଇଁ 

ଆମ ତୁଳସୀ ଗଛେର ଟିେକ ପାଣି େଦଇେଦବ, ନେହେଲ ଗଛ 

ଶୁଖିଯିବ... ଆଉ ତେମ କୁଆେଡ଼ ବୁଲି ଯିବ ନା ନାଇଁ?” ତୁଳସୀ ଗଛ 

କୁxଟାକୁ ଆମ ଘାର ସାମନାେର ରଖିେଦଇ ପଡ଼ିଶାଘରର ସ�ପ�ା ପଚାରିଲା “ନା ଆେମ ଏ 

ଛୁଟିେର କୁଆେଡ଼ ଯିବୁନି” କହି ତା ତୁଳସୀ ଗଛ କୁxକୁ େନଇ ବାଲେକାନୀେର ରଖିଲା 

ନୀଳିମା 

 ସ�ପ�ାର ଏଇ ଦୁଇବଷ� େହବ ବାହାଘର େହାଇଛି, ପିଲାପିଲି େହାଇନାହାjି ଗତ 

ଦଶହରା ଛୁଟିେର େସମାେନ ଶିରିଡ଼ି ସାଇ, ସି�ି ବିନାୟକ, ଖxାଲା, ଶନି ସି|ାରପୁର୍ ଆଦି 

ବୁଲି ଯାଇଥିେଲ ବୁଲାବୁଲି କରି େଫସବୁକେର ଫେଟା ପକାଇବା ସ�ପ�ାର ବଡ଼ ସଉକ 

ତା ସ�ାମୀ ମଧ� ତାକୁ ଖୁବ୍ ଭଲ ପାଆjି, ତା’ର ସବୁ କଥା ରଖjି 

 ଗତକାଲି ସe�ାେର ଲିଫ୍ ଟେର अନିମା ସହ େଦଖା େହାଇଥିଲା, େସ ଓ ତା’ର 

ପରିବାର ଦdିଣ ଭାରତ ଭ� ମଣେର ଆଜି ଯାଉଛjି ଗତ କାଲିଠୁ ଧାନକଟା ଛୁଟି ଆରm 

େହାଇଛି, ସମେ] ନିଜ ପରିବାର ସହ ନୂଆ ନୂଆ ଯାଗା ଯାଇ ଛୁଟି କଟାଉଛjି, ନିଜ 

ପରିବାର ସହ ସମୟ ବିତାଉଛjି ନୂଆ ନୂଆ अନୁଭବେର ଜୀବନକୁ ଉପେଭାଗ 

କରୁଛjି େହେଲ ତୁଷାର+ୁ अଫିସ କାମରୁ ଫୁରସତ୍ ନାହW अଫିସ କାମ ତା+ର 

େକେବ ସେରନି େଯେବ अଫିସ କାମ ଏେତ ନଥିବ, େତେବ ନିଜର ବା ନିଜ ପରିବାରର 

अନସୟୂା ପxା 
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କାହା ସ�ା�� ବା अନ� େକୗଣସି ସମସ�ା େନଇ େସ ଚିjିତ ଥିେବ ଖୁବ୍ କମ ସମୟ ଆେମ 

ଦୁେହଁ ଭଲେର କଥା େହଉ ନୀଳିମାର ମନ ସବୁେବେଳ ଏଥିପାଇଁ ଦୁଃଖୀ ତୁଷାର ନା 

େକେବ ଖୁସିେର ଶାଢ଼ୀ, ଗହଣା କିଣି େଦଇଛjି ନା ସିେନମା ବା େକୗଣସି ଭଲ ଯାଗା 

ବୁେଲଇବାକୁ େନଇଛjି 

 େକେବ ଜନD ଦିନ କି ବିବାହ ବାଷwକୀ ପାଳନ କରିବାକୁ ତା+ର ଆjରିକତା ନାହW, 

େକୗଣସିଥିେର ତା+ର ମନ ନାହW ସବୁେବେଳ େଛାଟ େଛାଟ କଥାେର ଚିଡ଼ି ଚିଡ଼ି 

େହଉଥିେବ େକେବ ଦିପଦ େସ�ହେବାଳା କଥା ଶୁଣିବା ସ�ପ�ର କଥା 

 କିଛିଦିନ ପେର ଦିେନ ଉପରେବଳା ବାଲେକାନୀେର କୁxେର ଲଗାଇଥିବା 

ଫୁଲଗଛେର ପାଣିେଦବା େବେଳ ବାହାେର ଠିଆ େହାଇ ଗପର ଆସର ଜେମଇଥିବା 

ପେଡ଼ାଶୀ �ୀ େଲାକମାନ+ କଥାବା\�ା ଶୁଣିବାକୁ ପାଇଲା ନୀଳିମା, ସ�ପ�ା, अନୀମା, 

ସୁନିତା ତେଳ ଠିଆ େହାଇ କଥା େହଉଥାjି 

 ସୁନୀତା କହିଲା, “େମା ସ�ାମୀ କହିଥିେଲ ଏ ବଷ� ଆମ ବିବାହ ବାଷwକୀେର ହୀରାର 

ହାରଟିଏ ନି�ିତ ଭାେବ ଉପହାର େଦେବ, େହେଲ ଠିକ୍ ସମୟେର ଭୁଲିଗେଲ େସଥିପାଇଁ 

ମଁୁ େଗାେଟ ସ�ାହ ତା+ ସହ କଥା େହଲିନି ଏଇ ଗତକାଲି ସe�ାେର ତନିÊରୁ ଯାଇ 

କିଣିଲୁ, େହେଲ ବାବୁ+ ମୁହଁ ବଡ଼ ଗmୀର” 

 ସ�ପ�ା କହୁଥାଏ, “ହଁ ପୁରୁଷମାେନ େସମିତି କଥା ଦିअjି, କିl ପେର କାମର ବାହାନା 

କରି ଖସିଯାଆjି ଆମର ଇଏ ପରା କଥା େଦଇଥିେଲ େମା ଜନD ଦିନ ଏଥର ପ�ାରିସେର 

ପାଳନ କରିବାପାଇଁ, େହେଲ अସଲ େବଳକୁ ଜରୂରୀ କାମ अଛି କହି ଟାଳିବାେର 

ଲାଗିେଲ େଶଷେର ରାଗରୁଷା କରିବାକୁ ଶିମଲା େନଇଗେଲ” 
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 अନିମା କହିଲା, “େଶଖର କହିଥିେଲ ତା+ର ପ�େମାଶନ େହେଲ ପ�ତାରକା 

େହାେଟଲେର ଡିନର୍ ଖୁଆଇେନେବ, େହେଲ ପ�େମାଶନ ପେର ସବୁେବେଳ କାମର 

अତ�ଧିକ ଚାପ କହି ଏେବ ଶନିବାର ରବିବାର ଦିନ ମଧ� अଫିସ ଯାଉଛjି” 

 ନୀଳିମା ସବୁେବେଳ ଭାବୁଥିଲା, ଏମାେନ େକେତ ସୁଖୀ ଜୀବନେର, ସବୁେବେଳ 

ମନବୁଝି େପ�ମ କଲାପରି ସ�ାମୀ ପାଇଛjି, ମନଲାଖି ଖାଉଛjି, ପିeୁଛjି, ବୁଲି ଯାଉଛjି, 

ଦୁନିଆକୁ େଦଖାଯିବାପରି ଦୁଃଖ େବାଲି କଣ କିଛି ନାହW ଏେତ ପାଇବା ପେର ମଧ� 

େସମାେନ अସl� 

 ସୁଖର ସଂ{ା ସମ]+ ପାଇଁ ସମାନ ନୁେହଁ, କିଏ ଲୁଣ ଭାତେର ଖୁସି ତ କିଏ 

dୀରିପୁରୀେର େସମିତି ଦୁଃଖର ସଂ{ାମଧ� ସମ]+ ପାଇଁ ସମାନ ନୁେହଁ କିଏ 

ଖାଇବାକୁ ନ ପାଇ ଦୁଃଖୀ ତ କିଏ ଖାଇସାରି ଜୀ$� ନ କରିବା େହତୁ ଦୁଃଖୀ, ଆଉ କିଏ 

େକୗଣସି ଦୁଃସାଧ� ବ�ାଧିର କାରଣ େଯାଗଁୁ ଡାnର ବାରଣ କରିଛjି ଇfା ମୁତାବକ 

ଖାଇବାକୁ େବାଲି ଦୁଃଖୀ ସମେ] अଭିେଯାଗ କରୁଛjି, କିଏ ନିରବେର କରୁଛି ତ କିଏ 

ବଡ଼ିମା େଦଖାଇବାକୁ ବାହାେର କହି अଭିେଯାଗ କରୁଛjି ମାତ�  େସଇ अଭିଯୁn େଲାକଟି 

ସହ ବ�ିଥିେଲ, ବ�ୁଛjି ଆଉ ବ�ିଥିେବ ମାତ�  ଯାହା ବ\�ମାନ अଛି େସତିକିେର ସୁଖୀ 

େହବା ବହୁତ କମ େଲାକ ଜାଣjି 



ଆହ� ାନ ଇ-ପତି� କା, ତ� େୟାଦଶ ବଷ�, �ାଦଶ ସଂଖ�ା, ଡିେସ�ର ୨୦୧୮ Magazine Downloaded from www.aahwaan.com 

ଆହ� ାନ ଇ-ପତି� କା ସ"ୂ$� ନିଃଶୁ' ବିତରଣ େହତୁ ଡା େଜ�ାତି ପ�ସାଦ ପ*ନାୟକ+ �ାରା ପ�ତି,ିତ ଓ ପ�କାଶିତ  | Aahwaan.com  Aahwaan.com  Aahwaan.com  Aahwaan.com  |  85 

ବyରବyରବyରବyର    
 େମା ପୁअ କୁଆେଡ ବyିଂେର ଭଲ ପ�ଦଶ�ନ କରୁଥିଲା। ଏଥିପାଇଁ 

େସ ଖxମxଳେର ତାକୁ ସମେ] ‘ବyର’ େବାଲି ବି ଡାକୁଥିେଲ। 

ତା’ର ପାଠ अେପdା ବyିଂେର अଧିକ ରୁଚି ଥିଲା। ମଁୁ ତା’ର ଏ 

ପ�ଦଶ�ନେର େଯତିକି ଖୁସି ନ ଥିଲି, ତା ମାଆ େସତିକି अଧିକ ଖୁସି 

ଥିେଲ। ଦିେନ ଦିେନ ପୁअ େମାେତ ବyିଂ ଲଢ଼ିବାକୁ ଆହ� ାନ କରୁଥିଲା। ଏଥିେର ତା ମାଆ 

େମାେତ ଲଢ଼ିବାକୁ ପ�କାରାjେର ଉ�ାହିତ କରି କହୁଥିେଲ - େଦଖିବା, ବାପ ଜିତୁଛjି ନା 

ପୁअ! େମା ପୁअ େମାେତ अେକ�ଶେର ହରାଇ େଦଉଥିଲା। େମା �ୀ+ ଛାତି କୁେ«େମାଟ 

େହାଇ ଯାଉଥିଲା। ଆଉ କହୁଥିେଲ - େଦଖିବ, େମା ପୁअ ଦିେନ ନା ଦିେନ ଜେଣ ବଡ 

ବyର୍ େହବ। अଲ"ିକ୍ େମଡାଲ୍ ଆଣିବ। େଦଶର ନଁା ରଖିବ। 

 େମାର କହିବାର କିଛି ନ ଥିଲା। େମାେତ କିଏ କାହWକି अସ¥ୀକାରବାଦୀ େବାଲି କହିବ 

େହା !!! 

 େମା ପୁअର ବyିଂ ନିଶା ଦିନକୁ ଦିନ ବଢ଼ି ଚାଲିଥିଲା। ମ�ାଚ୍, ରିଂ, ଫାଇଟ୍, େ9ାର୍, 

େରାପ୍, େଗ�ାଭ୍ସ୍ ଆଦି ଶ� ଗୁଡ଼ିଏ ତା ପାଟିେର ସବ�ଦା ଲାଖି ରହୁଥିଲା। ତା’ର କୁଆେଡ 

'ଯାବ୍', 'ହୁକ୍', 'କ�ସ୍' ଆଦି ବyିଂର କିଛି େକୗଶଳ ଉପେର ଦdତା ଆସିଯାଇଥିଲା। େକବଳ 

'अପର୍ କଟ୍' ଟିେକ େହଉ ନ ଥିଲା। ଆଉ େସ ଏଥିପାଇଁ ଦିନରାତି अଭ�ାସ ଜାରି ରଖି 

ଥିଲା। ପ�ତି�oୀର ମୁଥରୁ ରdା ପାଇବା ପାଇଁ େସ କୁଆେଡ ମୁହଁକୁ ସୁoର ଭାବେର 

ସୁଧୀର କୁମାର 

ଦି� େବଦୀ 
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ଗତିଶୀଳ କରାଇପାରୁଥିଲା। େକେତେବେଳ ଆକ�ମଣାତD କ େଖଳିବାକୁ ହୁଏ ତ 

େକେତେବେଳ ଆତD ରdା ମଳୂକ େଖଳିବାକୁ ହୁଏ, େସ ଜାଣିଥିଲା। 'ରାବିଟ୍ ପ�୍', 'କିଡ� ୀ 

ପ�୍' େକମିତି ଆଇନ ବିରୁ�, अଥଚ 'ଲିଭର ପ�୍', ଆଇନ ବିରୁ� ନୁହଁ; ତା ଛଡା େଗାଡ, 

ଆ°ୁ, କହୁଣୀେର ପ�ତିଦ¥oୀକୁ ଆଘାତ କରିବା ମଧ� अେବୖଧ େବାଲି େସ ତା ମାଆ ଓ 

ଭଉଣୀକୁ ବୁଝାଇ େଦଉଥିଲା। େବେଳେବେଳ अଗଣାେର ତା ସାନ ଭଉଣୀକୁ ପ�ତି�oୀ 

ମେନକରି ବyିଂର କିଛି ମାମୁଲି କଳା େକୗଶଳ ପ�ଦଶ�ନ କଲାେବେଳ େସ ଚି¯ାର 

କରିଉଠୁଥିଲା - ହା, ହୁ, ଢିସୁମ୍, ଢ଼ାସୁମ୍  

 େମା ପୁअ ତା' ସା|ମାନ+ୁ ବyିଂ ଲଢ଼ିବା ପାଇଁ ଘରକୁ ଆମ�ଣ କରି ଆଣୁଥିଲା। 

ମାତ�  େସମାେନ େଶାଚନୀୟ ପରାଜୟ ବରଣ କରୁଥିେଲ। ଏମିତି େସ େଗାଟାକ ପେର 

େଗାଟାଏ ପ�ତିେଯାଗୀ+ୁ ପରା] କରି ଚାଲିଥାଏ। ମେନ େହଉଥିଲା େଯମିତି ଆମ ଜିଲ� ାେର 

ଚ"ିଆନ୍ େହବାକୁ ତାର ଆଉ େବଶୀ ବାଟ ନାହW। 

 େସ ଦିନ େମା �ୀ ଦୁଃଖିତ ମନେର େମାେତ କହିେଲ, େଦଖ, ପୁअଟା ଆଉ ବyିଂ 

େଖଳି ପାରୁନି। େକେଡ ଚଳ ଚ�ଳ ପିଲାଟା! ସବୁେବେଳ ମନ ମାରି ବସୁଛି। ତୁେମ କିଛି 

େଗାଟାଏ କର। 

 ମଁୁ ଟିକିଏ ପରିହାସ କରି କହିଲି - କାହWକି, କଣ େହଲା? ତୁମ େଗହ� ା ପୁअର େଗାଡ଼ 

ହାତ ଭା|ି ଯାଇନି ତ! 

 �ୀ ହସି ଉ\ର େଦେଲ - ଏମିତି କଥା କ'ଣ କହୁଚ ମ! େଗାେଟ େବାଲି ପୁअ। ତାର 

େପ�-େ�ସନର ମଦରେବାଡ�ଟା ପରା ଖରାପ େହାଇ ଯାଇଛି।  

 ମଁୁ ମୁହଁେର अସେjାଷ ଓ ବିରnିର ଭାବ ଫୁଟାଇ େdାଭଭରା ସ¥ରେର କହିଲି - କଣ 
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େହଲାଣି ଆଜିକାଲି ପିଲା+ अବ�ା? ଶେହ ମିଟର େଦୗଡ଼ି ପାରୁନାହାjି, ଏକ କିେଲାମିଟର 

ଚାଲି ପାରୁନାହାjି। ପ�କୃତ େମୖଦାନ ଛାଡି କଂପୁ�ଟର, େମାବାଇଲେର େଖଳୁଛjି ବyିଂ, 

ଫୁଟବଲ, ସୁଟିଂ, ତୀରoାଜ....। ଏତିକିେର ମାଆମାେନ ସ¥ପ� େଦଖୁଛjି अଲ"ିକେର 

େମଡାଲ। ବିଶ¥କପ ଫୁଟବଲ େଖଳିବାର ସmାବନା। କି ବିଡ�ନା !!! 

 �ୀ େମା କଥା ନ ଶୁଣିଲାପରି अଭିନୟ କରି କହିେଲ - ଆଉ ମଦରେବାଡ�ଟା 

ବଦଳାଇବା ପାଇଁ  ତିନି ହଜାର ଟ+ା ଲାଗିବ, ଦିअ। ନେହେଲ ବyିଂ େକମିତି େଖଳିବ 

େଯ! 

ଶାସନ ସାହି, େଦବଗଡ଼ 

                                 ଜିଲ� ା: େଦବଗଡ଼ 

                                 େମା : ୯୪୩୯୯୧୫୪୧୬ 
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ଚାମଚଚାମଚଚାମଚଚାମଚ    
अଲରା ଜଟ ଚୁଟି ଭିତେର अସନା ମୁହଁଟି େଘାେଡଇ େହାଇଯାଇଛି। 

ଛିxା େମyି ଖେx ପିeିଛି। େକାଉଠୁ ଆସିଛି େକଜାଣି? ଏଇ କିଛି ଦିନ 

େହଲା। େକେତେବେଳ େକମିତି ମୁହଁ କେର େସ। ହେସ ତ ଖେତଇ 

ହୁଏ ତ କଣ କଣ ମୁଖ ଭ|ୀ େସ କେର। େବେଳେବେଳ ଚି¯ାର କେର କିଛି अବୁଝା 

ଭାଷାେର। ହାତେର ନୂଆ ଚାମଚଟିଏ। ଚାମଚଟିକୁ ରା]ାେର େଘାରି ଏକଦମ ଡାËଣ 

କରି ସାରିଲାଣି। 

 ନିବ�ାଚନ ପ�ଚାରେର ବ�ା ଚାଲିଥିଲା ସଭି+ୁ େଗାେଟ େଗାେଟ ଚାମଚ। େକମିତି 

ତାକୁ ମିଳିଯାଇଥିଲା ଚାମଚଟିଏ। େସ ଥିଲା େଗାେଟ ବାୟାଣୀ। 

 

 ଚାମଚ େହଉଛି ଏକ ରାଜେନୖତିକ ଦଳର ଚିହ� । େସଇ ଦଳର �ାନୀୟ ମ�ୀ 

ଆସିଛjି ତା+ ନିଜ ଜିଲ� ାର ଏକ ବ� କକୁ। ଏକ ସାj� ନା େଶାକସଭାକୁ ଉଦେବାଧନ 

େଦଉଛjି। ଧଷ�ଣ ଓ ହତ�ା େହାଇଥିବା ମୃତା ଜେନୖକା ଯୁବତୀ ମ�ୀ+ ମxଳୀର। 

 ଶାଣିତ ଭାଷଣ। ନାରୀ ମାଆ ଭଗ�ୀ ଭାରତୀ ଝାନ୍ସୀ ରାଣୀ ତଥା अବଳା ଦୁବ�ଳା 

ନୁେହଁ ଏମିତି अେନକ। ସା|େର ତାଳିେର ପ�କ"ିତ ବଜାର ଛକର ସଭା�ଳ। କାହାକୁ 

ନିଲ�ନ କେଲ, କଣ ପଦେdପ େନେଲ ସବୁର ବିବରଣୀ। କିl अପରାଧୀ ପଳାତକ। 

 େକେବ ଧରାପଡିବ କହି କିଛି ଚିେଲଇବାକୁ ଲାଗିେଲ। ଧ]ାଧ]ି େଠଲାେପଲାେର 

ହଠାତ୍ अଣାୟ\ େହାଇଗଲା ସଭା। େପାଲିସର ବହୁ କ�େର अବ�ା ଶାj ପଡିଲା। 

ଧୀେରo�  
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 ଏ କଣ ହଠାତ୍ ମ�ୀ ସଭା ତଳକୁ ଓହ� ାଇ ଭିଡକୁ ଆସୁଛjି। ବାଟ ଛାଡିେଦେଲ 

ସବୁ। ମ�ୀ ସିଧାଯାଇ ବସିପଡିେଲ ବାୟାଣୀ ପାଖେର। ବାୟାଣୀଟି dତାn ରnାn । 

ସାଉଁଟୁଛି କିଛି େରଜା ପଇସା ଆଉ ବି9ୁଟ ଖx। ମ�ୀ ନିଜ ଶାଲଟିକୁ େଘାଡାଇ େଦଇ 

ମଥାକୁ ଆଉଁସି େଦଇ ପାଣି ପିଆଇେଲ। ପିଏ+ୁ ନିେp�ଶ େଦେଲ ବାୟାଣୀର ଚିକି�ା 

ପାଇଁ।  

 ପିଏ ଓ ଡ� ାଇଭର୍ େନଇଗେଲ ବାୟାଣୀକୁ ଡାnରଖାନା। ମ�ୀ ମ� ଉପରକୁ 

େଫରିଗେଲ। ସଭା ସାଧୁବାଦେର କ"ିଉଠୁଥାଏ। ସମ]+ୁ କ�ାେxଲ୍ ଜଳାଇବାକୁ ମ�ୀ 

ଆହ� ାନ େଦେଲ। 

 

 ମୃତା ପୀଡିତା ଘେର ପହ�ି ମ�ୀ ସମେବଦନା ଜଣାଇେଲ। ବିଧାୟକ ପା°ିରୁ 

ପଚାଶ ହଜାର ଟ+ା ପ�ଦାନ କେଲ। अପରାଧୀ ଶୀଘ� ଧରାପଡିବ େବାଲି ଆଶ�ାସନା େଦଇ 

େଫରିେଲ ନିଜ ଫାମ�ହାଉସକୁ। ଆଜି ସଂଧ�ା େହାଇଗଲାଣି। ଆଉ ରାଜଧାନୀକୁ େଫରିବା 

ମୁ9ିଲ୍।  

 ତ ପିଏ ମ�ୀ+ ଜ|ଲ� ନିଜ ଫାମ�ହାଉସେର ଖାଇବା େଶାଇବା ବ�ବ�ା 

କରିଛjି।  

 

 ଚାଲିଛି ମାଂସ କଷା। ଢଳା ଚାଲିଛି ହି� 9ି େନତା+ ପି�ୟ ବ� ାxର। 

 ମ�ୀ ପିଏ+ୁ କହୁଛjି - ବୁଝିଲ ସାହୁଏ। (ମଦ େଢାେକ) 

ପିଏ- ଆ{ା।  

ମ�ୀ - ନିବ�ାଚନ ଆସୁଛି। ପବୂ�ରୁ ଏେତ େଟନ୍ସନ୍। ହାଇକମାx+ େପ�ସର୍। ମିଡିଆ। 
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ଜନତା। ଶଳା ସବୁ ଆଖି ତରାଟିକି ଚାହWଛjି। ମଣିଷର ଐଶ୍ ଆରାମ େବାଲି କିଛି ନାହW। 

ବହୁଦିନ େହଲାଣି େଦହଟା କଟମଟ କରୁଛି। 

ପିଏ - ହଁ େଯ ଆ{ା ଏ େଯଉଁ अବ�ା। ମିଡିଆ ପେଛ ପେଛ। ରାଜଧାନୀରୁ ସୁବିଧା 

େହଲାନି। ଆମ ଜିଲ� ାେର ଗରମ ପୁରା ହତ�ା ଧଷ�ଣ ପାଇଁ।  

ମ�ୀ - ବୁଝିଲ ସାହୁଏ। ତେମ ଜମା ଭିଡକୁ ନୁହଁ। ରାତି େକମିତି କଟିବ?  

ପିଏ - ଆ{ା। ଏେତ ବଷ� କାମ କଲିଣି। ମଁୁ କଣ ଜାଣିନି ଆପଣ+ ଆବଶ�କତା। ସବୁ 

ବ�ବ�ା େହାଇଛି। େହ େହ େହ। 

ମ�ୀ - ସାହୁଏଏଏଏଏ? ବାୟାଣୀ ନା?? 

ପିଏ - ଆ{ା ଆପଣ+ ନଜର କଣ େମାେତ अଛପା। ମଁୁ ଡାnରଖାନାରୁ ତାକୁ ଗାଡି 

ପଛେର ଉେଠଇଛି ପରା। 

ମ�ୀ -  ଓଃ ସାହୁଏ। େକାଉଠି? 

ପିଏ - ଆ{ା ପଛପଟ େ�ାର ରୁମ୍ େର। ଚେଳଇ ନିअl।  

ମ�ୀ - ସାହୁଏ ମଁୁ ଟିେକ େଫ� ସ େହାଇ ଆେସ। କହି ମ�ୀ ଚାଲିଗେଲ େ�ାର ରୁମ୍ କୁ। 

 

 ହଠାତ ଏକ ଶ� େହଲା େ�ାରରୁ। େଦୗଡିଗେଲ ପିଏ ଓ େଚଲା ସବୁ। ଏ କଣ। 

ପଛପଟ କବାଟ େଖାଲା। ବାୟାଣୀ ପେଳଇଯାଉଛି। 

 ମ�ୀ ଛଟପଟ େହଉଥାjି ରnାn େହାଇ ଚଟାଣ ଉପେର अଧ� ନଗ� अବ�ା େର। 

ନିଶାେର ବାଉେଳଇ େହଉଥାjି। ଆଉ ମ�ୀ+ େଯୗନା| େଭଦିଥିଲା ଥିଲା ଚାମଚଟିଏ। 

ଯାହା ତା+ ଦଳର ଚିହ� ଥିଲା। ବାୟାଣୀ ମାରିଥିଲା େମାହର ନିବ�ାଚନର ବହୁ ପବୂ�ରୁ।  
 ଝଜିରୀବାହାଳ। अନୁେଗାଳ। ୭୯୦୪୪୫୮୧୪୫ 
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ଆ{ାଆ{ାଆ{ାଆ{ା, , , , ମୁଁ ଭଗବାନ ସାହୁ େଲଖୁଛିମୁଁ ଭଗବାନ ସାହୁ େଲଖୁଛିମୁଁ ଭଗବାନ ସାହୁ େଲଖୁଛିମୁଁ ଭଗବାନ ସାହୁ େଲଖୁଛି    

 “ଆ{ା ମଁୁ ଭଗବାନ ସାହୁ େଲଖୁଛି। କହିବାକୁ େମାର ଆଉ ବଳ 

ନାହW। ସ�ରଟାବି ଥକିପଡିଲାଣି। େସଥିେର ପୁଣି େମା କଥା ଶୁଣିବାକୁ 

େକହି ନାହାjି। େସଇଥିପାଇଁ ଆଜି କିଛି େଲଖିବାକୁ େଚ�ାକରୁଛି। 

ଆଜିମଁୁ େଲଖୁଛି େମା ମନର କଥା। େମା ହୃଦୟର ଭାଷା। ଥର ଥର ହାତଟା ଆଉ େମାର 

େବାଲମାନୁନାହW। େସହିଥିେର କାହWକି େକଜାଣି ମନ ବାର�ାର କହୁଛି କିଛି େଲଖିବାକୁ। 

ନେବ ବଷ� ବୟସେର ହାତଟା ଚାଲୁଛି େସହିଟାହW ପ�ଭୂ+ ଆଶୀବ�ାଦ। କିଛି 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 ଚାଲିଗେଲ ସମୟ ଆଉ ସD }ତିର ଆଶାବାଡିଟାକୁ େମା ହାତେର 

ଧରାଇେଦଇ। େମା ସD }ତିର କାeେର ଆଜି ଦxାୟମାନ େମା ସମୟର ବିଗତ ସଂସାର। 

ଆଜିର ସମୟ ପାଇଁ ମଁୁ େଗାେଟ अେଲାଡା अେଖାଜା ସାମଗ�ୀଟିଏ। ତିନି ପୁअ ଆଉ 

ଚାରିଝିअ ଥାଉଥାଉ ମଁୁ ଆଜି ବ\�ମାନର ଦୁନିଆଁେର ପୁରାପୁରି ଏକା। ଏକଦା ନିଜ 

ସଂସାରର େବାଝଟା ଉଠାଇ ଉଠାଇ ଆଜି ନିେଜ ସଂସାର ପାଇଁ େଗାଟିଏ େବାଝ ପାଲଟି 

ଯାଇଛି। ବହୁତ ଡର ଲାଗୁଛି ଏକାଏକା। ନେବ ବଷ�ର ଏ ପରିଚିତ ଦୁନିଆଁଟା ଆଜି 

କାହWକି େମାେତ अଚିହ� ା अଚିହ� ା ଲାଗୁଛି। ପୁअ ଝିअ ସମେ] େମାପାଇଁ ଆଉ ମଁୁ େସମାନ+ 

ପାଇଁ अଚିହ� ା । କାହାକୁ ଆଶ�ାକରି ଚାଲିବି ? କାହାକୁ େନଇ ବ�ିବି ? ଏକଦା ମନେର 

ଥିବା ମରଣ ଭୟଟା େକଉଁ ଦିନରୁ ପାେଶାରି ସାରିଲିଣି। ଆଜି ମୃତୁ� େଖାଜିେଲବି େସ 

େଜ�ାତିରvନ ସାହୁ 
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େମାସହ କାହWକି େକଜାଣି ଲୁଚକାଳି େଖଳୁଛି? ସମେ] କୁହjି ମୃତୁ�ଟା ଭୟ+ର ଆଉ 

ଯ�ଣାଦାୟକ। େହେଲ େମାେତ ଆଜି କିଏ ପଚାରjା କି! ମଁୁ କହିଥାjି ଆଜି େମାପାଇଁ 

ମୃତୁ�ଟା ଖୁବ୍ ସୁoର ଆଉ ଆନoଦାୟକ। ଆଜି ମୃତୁ�ଟା େମାପାଇଁ ଯ�ଣା ନୁେହଁ 

ଜୀବନଟା େଗାଟିଏ ଯ�ଣାପରି ମେନେହଉଛି। ମୃତୁ� ତ ଯ�ଣାରୁ ମୁnିର ବାଟ େମାପାଇଁ। 

ସତେର ଜୀବନଟା େଗାଟିଏ ମୃଗତୃ³ା। ଜୀବନସାରା େଗାଟିଏ ମିଥ�ାକୁ େନଇ ମଁୁ 

ବ�ିଥିଲି। ବ�ିଥିଲି ଏହି ଆଶାେର େଯ ମଁୁ ଯାହାକରୁଛି େମା ପରିବାର ପାଇଁ। ଏହିମାେନ 

ହW େମା ବଳ। କିl ମଁୁ ଭୁଲ୍। ଏ ସଂସାରେର େକହି କାହାରି ନୁେହଁ। ସମେ] ଏକାଏକା। 

ନିଜ େପଟକାଟି ବଡକରିଥିବା ସjାନ ପାଇଁ ମଁୁ େଗାଟିଏ अଯଥା ଖ��ର େବାଝ। ମଁୁ କଣ 

ଜାଣିଥିଲି େଯଉଁ ମାନ+ପାଇଁ ମଁୁ େମା ଭାଗର ହସ ସୁଖ ଆରାମ ଆଉ ଆନoକୁ 

ବଳିେଦଇଛି େସହିମାନ+ ପାଇଁ େମା ବ�ିବାଟା ଦିେନ ଦୁଃଖର କାରଣ େହବ େବାଲି। 

ଦୁନିଆଁର ସବୁ ପୁତ�  अଜାତଶତ� � େହାଇପାରjି କିl ପିତା ତ ପିତା। ନା ତାର କାoିବାର 

अଧିକାର अଛି ନା ଘୃଣାର। ତା ଜୀବନତ କଟିଯାଏ ଆଲି|ନେର। େକେବ ପୁତ� କୁ ତ 

େକେବ ପତ� ୀକୁ େକେବ େପୗତ� କୁ ତ େକେବ ପରିଜନ+ୁ ପୁଣି େକେବ ସୁଖକୁ ତ େକେବ 

ଦୁଃଖକୁ। ପିତା େକେବ ହିସାବ ରଖିନି ତା ତ�ାଗର। େସତ େକବଳ ହିସାବଟା ଶୁଣିଥାଏ 

ତା ସjାନ+ ମୁଖରୁ। ସାନେବେଳ ପିଲାମାେନ ନିେଜ େକେତ ଖ��କେଲ ଆଉ ବଡ 

େହଲାପେର ପିତା+ ପାଇଁ େକେତ ଖ��କେଲ? ବାଃେର ସମୟ! େତାର ହିସାବ ବି 

ମାନିବାକୁ ପଡିବ। ସବୁ ହିସାବ ଭିତେର େମା ଜୀବନର ହିସାବଟା କାହWକି ସାରିେଦଉନି 

େକଜାଣି? ଏ ଜୀବନ ରୂପି ମୃତୁ�କୁ ଆଉ ବ�ି େହଉନି। େକମିତି ବ�ିବି? ନିଜ ହାତେର 

ନିଜର ସବୁ କାମ କରିପାରିବା ଭଳି େଯୗବନର ବଳ ଆଉ େମା ପାଖେର ନାହW। 

େକେତଦିନ ପର ହାତକୁ ଚାହWଥିବି। ସାନ େବେଳ େମାପିଲା+ୁ ସିନା ହାତଧରି ଚାଲିବା 
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ଶିଖାଇଥିଲି, ଖାଇ ନପାରିେଲ dୀରେର ରୁଟି ଚକୁଟି ଖୁଆଇେଦଉଥିଲି, ପିଲା+ର ଶୁଖିଲା 

ମୁହଁେର ହସ ପାଇଁ ନିଜ ତାଳିପକା ସାଟ�ଟା ପିeିେଦଇ ନୂଆ ବହି ଖାତା କିଣିବାପାଇଁ ଟ+ା 

ବଢାଇ େଦଉଥିଲି; େହେଲ ଆଜି ମଁୁ ତ ଆଉ ସାନପିଲା େହାଇଯାଇନାହW େଯ େସମାେନ 

େମା ହାତଧରି ଚାଲିବା ଶିଖାଇେବ, େମା ପାକୁଆ ପାଟିପାଇଁ େହାେଟଲର ନାନ୍ ପୁରୀ 

ବଦଳେର ହାତ ତିଆରି ନରମ ରୁଟି ଖେx କରିେଦେବ, େମା ମନର ଖୁସିପାଇଁ ପୁରା 

ପରିବାର ଏକାଠି େହାଇଯିେବ! େସମାେନ ପରା ଏହା ଭିତେର ବଡ େହାଇଗେଲଣି। 

ଏେତବଡ େହାଇଗେଲଣିେଯ େମାେତ ତା+ ହାତ ଧରିବାକୁ ଭୟଲାଗୁଛି; ଭୟ ଲାଗୁଛି ତା+ୁ 

କହିବାକୁ େଯ ବାପାେର େଦହଟା ଭଲ ଲାଗୁନି; କାେଳ େମା େଦହ ଖରାପ କଥାଟା ଶୁଣି 

ତା+ ମୁହଁରୁ ହସ ଲିଭିଯିବ! ଭୟ ଲାଗୁଛି କାେଳ େମାପାଇଁ अଧିକ ଖ��ଟା ପିଲାମାନ+ 

ଭିତେର କଳହର କାରଣ େହାଇଯିବ! ଭୟ ଭୟେର ବିତୁଛି ସମୟ। କଣ କରିବି? 

େକଉଁଆେଡ ଯିବି ମଁୁ  େମାର ଏହି ବୟସର अପରାହ� େର। ବଡ ପୁअ କହୁଛି ସାନକୁ େବଶୀ 

େଗହ� ା କରି ତା ପଛେର ବହୁତ ଟ+ା ସାରିେଦଇଛ ଆଉ େମା ଦରକାର େବେଳ ଟ+ା 

େଦଉନ। ସାନ କହୁଛି ଚାକିରି ନାହW େମାର। ମଁୁ ଘର ଚଳାଇବାକୁ ଟ+ା େଦଇପାରିବି 

ନାହW। ମଝିଆଁ ପୁअଟା ଆଜିକୁ ପoର ବଷ� େହଲା କାହWକି େକଜାଣି ଆଉ କଥା 

େହଉନାହW। ଆେର ନେବ ବଷ�ର ବୁଢା ଗଛଟା ପାଖରୁ ଆଉ େକେତ ଆଶା କରୁଛ? ଏ 

ବୟସେର ଖାଲି ଯାହା େପନସନ୍ ରୂପକ ଛାଇ ଟିକିଏ ଛଡା ମଁୁ ଆଉ କଣ େଦଇପାରିବି! 

କାହାକୁ େବଶୀ ତ କାହାକୁ େଦବାେର ଟିକିଏ କମ୍ େହାଇଯାଇଥିବ। ହଁ ହଁ େସଇଟା େମାର 

ବିରାଟ ଏକ अପରାଧ। ଭଲ େହାଇଛି ବୁଢୀଟା ଆଗ ଚାଲିଯାଇଛି। ନେଚତ୍ ଏମାେନ ତାକୁ 

ମଧ� ହିସାବ ମାଗିଥାଆେj ତା ଛାତିଚିରି ପିଆଇଥିବା dୀରର। ମାଗିଥାଆେj ହିସାବ 

କାହାକୁ େକେତ କମ୍ େଦଇଥିଲୁ ଆଉ କାହାକୁ େକେତ अଧିକ ପିଆଇଥିଲୁ! ସତେର େକେତ 
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କ� ପାଇନଥାjା ସିଏ! େମା ପିଲାେବେଳ ମଁୁ ଗପେଟ ଶୁଣିଥିଲି। ଗଛ ଆଉ କାଠୁରୀଆ 

ଗପ। କାଠୁରୀଆର ସୁଖ ପାଇଁ ଫୁଲ, ଫଳ, ପତ� , ଡାଳ ଆଉ ଗxି ସବୁ ତାକୁ ସମପwେଦଲା 

େକୗଣସି ଆଶା ନରଖି। ଖାଲି ଯାହା ମଳୂଟା ଥିଲାେଯ ତାକୁବି କାଠୁରୀଆ ଜାଳିେଦଲା 

ଶୀତରୁ ରdା ପାଇଁ। ସବୁ ସରିଗଲାପେର କାଠୁରୀଆଟି ଗଛର ମଲୂ� ବୁଝିପାରିଲା। େମାର 

ବି ଆଜି ଠିକ୍ େସହି ଗଛର ମଳୂ ପରି अବ�ା। େସଦିନ କାଠୁରୀଆ ସିନା ବୁଝିଗଲା ଗଛର 

ମଲୂ� କିl ଏ ମଳୂଟା ଜଳିଗଲାପେର ଦୁନିଆଁ ମଲୂ�ଟା ବୁଝିବ ନା ନାହW େକଜାଣି! 

କାହWକିନା ଆଜି ଏଦୁନିଆଁ  ଶିଖାଇ େଦଇଛି ମଲୂ�ର ପରିଭାଷା। ଏେବ େମା ପିଲା+ 

ଆଖିେର ମଲୂ� ହW ସବୁକିଛି। େତଣୁ େମାପରି େଗାଟିଏ ମଲୂ�ହୀନ ଜୀବର ବ�ିବା େକେତ 

ନା ମରିବା େକେତ! େତେବ ସବୁଥିେର ମଲୂ� େଖାଜୁଥିବା ଆଜିର ପିଢୀ କଣ େଦଇପାରିବ 

େମା अସୁ� ପିଲା+ପାଇଁ ରାତି ପେର ରାତି େମା ଆଖି ହଜାଇଥିବା ନିଦର ମଲୂ�, 

େଦଇପାରିବ अjରର େବଦନା ଉପେର େଖଳିବୁଲୁଥିବା ମିଥ�ା ହସଟାର ମଲୂ�, ନିअ�ିଆ 

ଘରଟାର ବାହାେର ପତଳା କ�ଳତେଳ ବିତାଇଥିବା अସଂଖ� ହାଡଭ|ା ଶୀତରାତିର 

ମଲୂ� , ସାରାଦିନ अନ�ର ଆେଦଶ ଶୁଣିଶୁଣି ରାତିେର କ¢ ାj ମନ ଆଉ ଶରୀରଧରି ପିଲା+ୁ 

େଦଇଥିବା ଶିdାର ମଲୂ�। ନା ଏହାର େକୗଣସି ମଲୂ�ନାହW। କି ମଲୂ� ଆକଳନ କରିେବ 

ଏହାର ଆଜିର ପିଢୀ। ମଲୂ�ଟାତ ସବୁେବେଳ ସ�ାଥ� େକୖo� ୀକ। େତଣୁ େମାର େଲାଡା ନାହW 

ମଲୂ�। ମଁୁ ତ ମାଗୁନାହW ଧନ ସ"\ି କି େଭାଗ ବିଳାସ। ମଁୁ ତ ଚାହWଥିଲି ଟିକିଏ ହସ 

ପିଲା+ ମୁହଁେର; ଶୁଣିବାକୁ ଚାହୁଁଥିଲି େମା ସହ ପଦିଏ ମିଠାକଥା; ମାଗୁଥିଲି ତା+ର 

ବ�]ତା ଭରା ଜୀବନରୁ କିଛି ସମୟ େମା ସହ ବିତାଇବା ପାଇଁ, ଦରକାର କରୁଥିଲି େମା 

ସjାନ ମାନ+ ପାଖରୁ ତିର9ାର ବଦଳେର ଟିକିଏ ଆଲି|ନ। ଏହାଛଡା େମାର ଆଉ 

େକୗଣସି अଭିଳାଷା ନାହW ତା+ଠାରୁ। ନିଜ ହାତ ତିଆରି େମା ସ�ପ�ର ଘେର ଆଜି ନିେଜ ମଁୁ 
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ଶ+ିତ ଭୟଭୀତ ଆଉ अପରିଚିତ। େବେଳେବେଳ ଭାେବ େବାଧହୁଏ ଭୁଲ େହାଇଗଲା 

େସମାନ+ୁ ପରିଚୟ କରାଇ ଏlଡିରୁ ଏଦୁନିଆଁ ସହ। ଭୁଲ୍ େହାଇଗଲା ସାରା ଜୀବନଟା 

ତା+ର ମ|ଳ କମନା କରିକରି। ଆେର ନା ନା! ମଁୁ ପରା େଗାେଟ ପିତା। ପିତା କଣ 

େକେବ ନିଜ ସjାନର अମ|ଳ ଚିjା କରିପାେର! େହ ପ�ଭୂ! େସମାନ+ୁ ସୁଖେର ରଖ। 

ତା+ର ଦୁଃଖର ଏହି କାରଣଟାକୁ ଶୀଘ� ଉ�ାର କର। ଆେର! ଏ କାହାର ଏକ अଜଣା 

ପଦଧ�ନି େମା ହୃଦୟ ଶୁଣିପାରୁଛି! ଏଇଟା ଆଉ ମୁnି ନୁେହଁତ! ହଁ ହଁ ଏଇଟାତ ମୁnିର 

ପଦଧ�ନି। ଏଇଟା ମୁnି। ଏଜନD ରୁ ମୁnି। େହ ମୃତୁ�! େମାେତ ଆଲି|ନ କର। େମାେତ 

ଆଲି|ନ କର ଆଉ ଏହାପେର ଚିଠି େଲଖିଥିବା େସହି ବ�nି ଜଣକ ହାଟ� େ�� ାକେର 

ଚାଲିଗେଲ େବାଲି ଚିଠି ପଢୁଥିବା ବିକାଶ ବାବୁ+ୁ କହୁଥାଆjି ସାହୁ ବାବୁ। 

 ବାର ବଷ�ତଳର ଏହି ସାଇତା ଚିଠିଟା ପଢିସାରିଲା େବଳକୁ ବିକାଶ ବାବୁ+ ମନେର 

ନିଜ ପରିବାର ପ�ତିଥିବା ସମ] ଦୁଭ�ାବନା ଦୂର େହାଇସାରିଥିଲା। େସ ନିଜ ଭୁଲ୍ ବୁଝିପାରି 

ହସିହସି ପୁଣି ତା+ ଘରକୁ ଚାଲିଗେଲ। େସ ଗଲାପେର ସାହୁବାବୁ+ ପତ� ୀ ତା+ୁ 

ପଚାରିେଲ, “କଣ େମଡିସିନ େଦଲ େଯ ବିକାଶ ବାବୁ+ର ସବୁ ରାଗ ଏକାେବଳେକ 

େକଉଁଆେଡ ଉେଭଇଗଲା?” ଟିକିଏ ହସିେଦଇ ସାହୁ ବାବୁ କହିେଲ, “େସହି େମଡିସିନଟା  

େଯଉଁଟା େଜେଜ ଯିବା ପବୂ�ରୁ ଆମ ପରିବାରକୁ େଦଇଯାଇଥିେଲ” 

ଡି ଆର୍ ଡି ଓ, ଚାoିପୁର 
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େଫସବୁକେର େପ�ମେଫସବୁକେର େପ�ମେଫସବୁକେର େପ�ମେଫସବୁକେର େପ�ମ    
 ସ��ା+ ସୃ�ିର ନିୟମ ବଡ ବିଚିତ� । େକେତେବେଳ କାହା ସହ 

ଆଉ କାହାର ମନକୁ େଯାଡ଼ି ଦିअjି େସ ବିଷୟେର ସାଧାରଣ 

ମନୁଷ�ଟିଏ େଟର ପାଇବନି। ସ��ା ସୃ�ିର ଆରmେର ୬ଟି ଋତୁ 

ରଚିେଲ କିl ଆଜିର ମଣିଷ େସହି ଷଢଋତୁ ମଧ�େର ଆଉ େଗାଟିଏ ଋତୁକୁ ନିମ�ଣ 

କରିେଲ ଆଉ ତାର ନଁା ରଖିେଲ େପ�ମଋତୁ। ସାଧାରଣତଃ ଏଇ େପ�ମଋତୁଟି ଇଂରାଜୀ 

ମାସ ଠିକ୍ େଫବୃଆରୀ ମାସରୁ ଆରm େହାଇଯାଏ। େସମିତି ଇo�ଧନୁର ସାତର| 

ମଧ�େର ମଣିଷ अ�ମ ର|ର ନଁା ରଖିଲା େପ�ମର|। ମୁଖ�ତଃ ଏଇ େପ�ମର|ଟି 

େଖାଲା ଆଖିକୁ େଦଖାଯାଏନି ସତ କିl ହୃଦୟେର अନୁଭବ କରିହୁଏ।  

 ଆଜିକାଲିର ଏଇ େଫସନ ଦୁନିଆର ପିଲାମାନ+ୁ େକେତେବେଳ େକଉଁଠି କାହା ସହ 

େକମିତି େପ�ମ େହଇଯାଉଛି େସକଥା େସମାେନ ନିେଜ ବି ଜାଣି ପାରୁ ନାହାjି। ଆଉ 

ଏେବ ତ େପ�ମ କରିବା ପାଇଁ େକେତ ନୂଆ ନୂଆ ମାଧ�ମ ମିଳୁଛି େଯମିତିକି େଫସବୁକ୍, 

ହ¥ାଟସ୍अପ୍ ଇତ�ାଦି अନଲାଇନ୍ େର େପ�ମ େସକାଳ ପଖାଳ କଣ ଆଉ अଛି େଯ 

େପ�ମିକଟିଏ ନୀଳ ଲଫାଫାେର େଗାଲାପୀର|ର अdରେର ସେଜଇ େଲଖି େପ�ମିକା 

ପାଖକୁ େପ�ମପତ� ଟିଏ ପଠାଇବ। ଏେବ ତ अନଲାଇନେର ସାେ|ସାେ| େମେସଜ୍ 

ଦିଆଯାଉଛି ଆରପଟୁ ତାର ଉ\ର ଆସିଗଲା ତ ଜାଣ େପ�ମର ପ�ଥମ େସାପାନେର 

ସଫଳତା ମିଳିଗଲା। ଏେବକାର େଯାଉ ସD ାଟ� ଛୁଆ ସମ]+ ହାତେର ବଡ଼ ବଡ଼ େଫାନ। 

ପି�ୟ+ା ସାହୁ 
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େମାବାଇଲେର ବାଲାନ୍ସ ଆଉ େନଟ୍ अଛି ତ େପ�ମ େଜାରଦାର ଚାଲିଲା। େନଟ୍ 

ସରିଗଲା ତ େପ�ମେର େବ�କ୍ ଲାଗିଗଲା। େସମିତି େଗାେଟ େଫସବୁକ୍ େପ�ମର ଝଲକ େମା 

ଭାବନା ଭିତରକୁ ପଶି ଆସୁଛି।  

 ଏଇ େପ�ମଋତୁ ସମୟମାେନ େଫ� ବୃଆରୀ ମାସ ପି+ିର େଫସବୁକକୁ େକେତ ନୂଆ 

ନୂଆ ପିଲାମାେନ ବeୁତ¥ର अନୁେରାଧ / ନିମ�ଣ ପଠାଇଥାjି। ପି+ି େଦେଖ ମାତ�  େସଇ 

ବeୁତ¥ର ନିମ�ଣକୁ ଗ�ହଣ କେରନି। କାରଣ ପି+ି ଆଗରୁ ସା|ମାନ+ ଠାରୁ ଶୁଣିଥାଏ 

େଯ େଫସବୁକ୍ ର ପିଲାମାେନ କୁଆେଡ ଭାରି ଖରାପ ପିଲାେବାଲି। ଥେର ଯଦି େସମାନ+ 

ସହ ଦୁଇପଦ ଭଲେର କଥା େହାଇଗଲ ଫେସଇ େଦେବ ତମକୁ। ପୁଣି କିଏ େଚାରକି 

ଡାକୁ, କି�ା ମାଓବାଦୀ େହାଇଥିେବ ମାତ�  ମିଛେର ନିଜକୁ ସୁନାପିଲା େବାଲି ଜେଣଇ 

େହଉଥିେବ। େତଣୁ ପି+ି େସଇ अଜଣା ପିଲାମାନ+ର ବeୁତ¥ର ନିମ�ଣକୁ ଗ�ହଣ 

କେରନି।  

 ମାତ�  ବାର�ାର େଦେଖ େସଇ ପିଲାମାନ+ ମଧ�ରୁ େଗାଟିଏ ପିଲା ଥାଏ ଯିଏକି 

ପି+ିର ନଜରକୁ ନିଜ ଆଡକୁ ଟାଣି େନଉଥାଏ। ପି+ି ବାର�ାର େଦେଖ ଶାj, କାj, ନମ�, 

ଭଦ�  ପିଲାଟି ପରି ଦୃଶ�ମାନ ତା’ର ଛବି। ଧଳା ପ�ା�୍ , ସାଟ� ପିeି ଛାତ ଉପରର େଗାଟିଏ 

କଣେର ଦxାୟମାନ େହାଇଥିବାର ଫେଟାଟିଏ େଦଇଥାଏ ତା’ର େଫସବୁକେର। ସେତ 

େଯମିତି େକଉଁ ଭାବନାେର ହଜି ଯାଇଛି େସ। ତା’ର ସରଳ ମୁହଁକୁ େଦଖିେଲ ପି+ିର 

ହୃଦେବାଧ ହୁଏକି ଏ ପିଲାଟି ନି�ିତ େଗାେଟ ଭଲ ପିଲା େହାଇଥିବ। େତଣୁ ପି+ି େସଇ 

ପିଲାଟିକୁ ନିଜ ବeୁତା ତାଲିକାେର �ାନ େଦଲା।  

 ଏମିତି କିଛିଦିନ ଗଲା ପେର େସ ପିଲାଟି ତା ନିଜ ଆଡୁ େମେସଜ ପଠାଇଲା।  
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 - ହାଏ! 

 ପି+ିର ଉ\ର ଥିଲା - ତୁମ ନଁା କ’ଣ? 

 େମା ନଁା ଶିବାନo 

 ଶିବାନo - ତୁମ ନଁା କଣ ? 

 ପି+ି - େମା ନଁା ପି+ି 

 ବାସ ଆରm େହାଇଗଲା ଭାବର ଆଦାନ ପ�ଦାନ। େବଶ୍ କିଛିଦିନ ଯାଏ ବeୁତ¥ 

ଜାରି ରହିଲା। ଶିବାନoର କଥାବା\�ା ଓ ଚିjାଧାରାରୁ ପି+ି अନୁଭବ କରୁଥାଏ ପିଲାଟି 

ଖରାପ େହାଇନଥିବ। ଦିେନ ଶିବାନo ତା େଫସବୁକେର େଗାେଟ ଫେଟା ଛାଡିଲା। େସଇ 

ଫେଟାଟିକୁ େଦଖି ପି+ି ଡରିଗଲା। ସାେ|ସାେ| ଶିବାନoକୁ ପଚାରିଲା - ଭାଇ ତୁେମ 

କିଏ? 

 େସପଟୁ ଉ\ର ଆସିଲା ମଁୁ ଜେଣ ଶିdକ। ମାତ�  ଏଇ କଥାଟିକୁ ପି+ି ଜମା ବି ଗ�ହଣ 

କରି ପାରୁନଥାଏ। କାରଣ େସଇ ଫେଟାେର ପୁଳାଏ ଦାଢି ସା|କୁ ବିରାଡିଆ ନିଶ ହେଳ 

ଓ ମୁxକୁ ଆବୃତ କରିରଖିଛି କଳାର|ର େଟାପିଟି। ପି+ି ତ ଭୟାଳୁ ସ¥ଭାବର ଝିअଟି 

େତଣୁ ତା’ର ଧାରଣା ଥାଏ େଯ ଦାଢି ନିଶ େକବଳ େଚାର ଡକାୟତମାେନ ହW ରଖjି। 

େସଇଦିନଠୁ ପି+ି ଶିବାନoକୁ ଭୟ କରିଲା ତା’ର େକଉଁ େମେସଜର ଉ\ର େଦଲା ନାହW। 

ପି+ି ଭାବୁଥାଏ ସା|ମାେନ ଯାହା କହୁଥିେଲ ଠିକ େବାେଧ। ଏଇ େଫସବୁକ୍ ପିଲା ସହ 

କାହWକି ବeୁ ବାeିଲି େକଜାଣି   

 ମାତ�  ଶିବାନo ପି+ି ମନ ମଧ�େର ଥିବା ସେoହକୁ अନୁଭବ କରିପାରିଲା। େତଣୁ 

ଆହୁରି अେନକ ଗୁଡିଏ ଫେଟା ପି+ିକୁ ପଠାଇଲା। େସଇସବୁ ଫେଟାେର ଶିବାନo 
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କୁନିକୁନି ପିଲାମାନ+ୁ ପଢାଉଛି। କିଛି ପିଲାମାେନ ମଧ� ଶିବାନo ସହଖୁସିର ମୁହୂ\� 

ଗୁଡିକୁ ଫେଟା ମାଧ�ମେର ସାଇତି ରଖିଛjି। ତା’ର େସଇ ନିଶଦାଢିଥିବା ମୁହଁକୁ େଦଖି 

କାଇଁ ପିଲାମାେନ ଡରୁନାହଁାjି ତ। ଏଥର ପି+ି ପଚାରିଲା େତେବ ତୁେମ କଣ ସତେର 

ଜେଣ ଶିdକ?  

 ଶିବାନo କହିଲା େଫସବୁକେର ଥିବା ସବୁ ପିଲାମାେନ ଖରାପ ନୁହjି କି�ା ମିଛର 

ସାହାରା େନଇ ବ�jି ନାହW। ଆଉ ହଁ ମୁହଁେର ନିଶ କି ଦାଢି ରହିେଲ େ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। କାଯ��ବ�]ତା େଯାଗଁୁ ମଁୁ ସବୁେବେଳ ଫେଟା अପେଲାଡ଼ 

କେରନି। ଏେବ ତୁମ ଇଛା େମା ସହ ବeୁତା ରଖିପାର ନେଚତ୍ ଏଇ ବeୁତ¥ର େଡାରିକୁ 

କାଟିେଦଇପାର।  

 ପି+ି ଭାବୁଥାଏ अଜଣା अଚିହ� ା ପିଲାଟି େକମିତି ଏେତ ଭଲ ବeୁ େହାଇଗଲା। ଆଉ 

ଆଜି େସଇ ସ"କ� ଏେତ ନିବିଡ େହାଇଯାଇଛି େଯ ବିନା େମାବାଇଲେର େସଇ ସ"କ�େର 

କିଛି ବି ତିnତା ଆସୁନି। େସଇ ବeୁତ¥ର ସ"କ�େର ଏକ ନୂଆ ର| ଲାଗି ଜୀବନ 

ସାଥୀେର ପରିଣତ େହବାକୁ ଯାଉଛି। 

 ସତେର େଫସବୁକ ତୁମକୁ ଧନ�ବାଦ। 

 

ସାହାନିଆଜ ପୁର , କଟକ 
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ସଂପକ�ର ଖିअସଂପକ�ର ଖିअସଂପକ�ର ଖିअସଂପକ�ର ଖିअ    
 ଘର ଭିତେର ଚଉକି ଉପେର ବସି ଖବର କାଗଜ ଉପେର ଆଖି 

ବୁଲାଉ ବୁଲାଉ, ହତାତ୍ ଦାx କବାଟଟା ଖଟ୍ ଖଟ୍ ଶ� େହବାକୁ 

ଲାଗିଲା ଶ� ଶୁଣି ବିରnିଭରା କ°େର ପଚାରିେଲ ଆତ�ତ� ାଣ ବାବୁ, 

“କିଏ? ...କିଏ ଡାକୁଛ?” ଉ\ର ଶୁଭିଲା, “ମଁୁ ମେହଶ ବାବୁ, ଆପଣ+ ପେଡାଶୀ” 

କ°ସ�ରରୁ େଯମିତି ତା�ଲ�ଭରା ବ�]ତା ବାରି େହାଇ ପଡୁଥିଲା ଆ\�ତ� ାଣ ବାବୁ କାଳ 

ବିଳ�ନକରି ଖବର କାଗଜ ଉପରୁ ଦୃ�ି େଫରାଇ ଆଣି, କବାଟ େଖାଲି େଦଖjି ତ �ାର 

ସ��ଖେର ଛିଡ଼ା େହାଇଛjି ପେଡ଼ାଶୀ ମେହଶ ବାବୁ, ଏବଂ ତା+ ଠାରୁ କିଛି ଦୁରେର 

େଠକୁଆ େହାଇ ତିନି ମୁxେର ବସିଥିେଲ ଜେଣ ବୟ9 େଲାକ ତା+ େବଶଭୁଷାରୁ ଯାହା 

ଜଣାଯାଉଥିଲା େସ ଜେଣ ପାଗଳପ�ାୟ େପଟପଯ��j ଲମି� ଯାଇଥିବା କଁରିଆ ପାଚିଲା 

ବାଳ ଗୁଡ଼ିକ ପୁ�ି ଓ ରdଣ अଭାବରୁ ବିଶୃÍଳିତ, ମୁxବାଳ ଗୁଡ଼ିକ ଧୁଳି ଧୁସରେର ପ$ୂ� , 

ଆଜନD ରୁ େତୖଳ ସହ ତା+ର ସାdାତ ବି େହାଇନାହW ଆଖି ଦୁଇଟିେର େପାେଶ େପାେଶ 

ଚାଉଳ ଭରିେଲ ଚାଉଳ ନअଁଟ ପଡ଼ିପାେର ପୁ|ୁଳା ଶରୀରେର ଦୁଇଶହ ଛअ ଖx अ�ି 

ନିଭ�ୁ ଲ ଭାେବ ଗଣି େହାଇଯିବ େପାଷାକ କଥା ନ କହିେଲ ଭଲ ହାତ ବୁଲାଇ ଆଣିେଲ 

ହାତ ପାପୁଲିେର େମେ� ବହଳର ମଳି େନସି େହାଇଯିବ ନିତ� ଯୁଗଳ ତା+ୁ େଘାଡାଇ 

ରଖିଥିବା ବ� ବାଟେଦଇ ବାହାରର ଦୃଶ� ଉପେଭାଗ କରୁଛjି ଦୃଶ� ଓ ଶ�ାବ� େବନି 

अ| अଚଳପ�ାୟ 

 ତାଛଲ� କରି ମେହଶ ବାବୁ କହିେଲ, “ଏ ବ�nି ଜଣକ ଆପଣ+ ନିଜେଲାକ େବାଲି 

କୁମୁଦ ଛo�  ଦେଳଇ 
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ପରିଚୟ େଦବାସହ ଆପଣ+ୁ ସାdାତ କରିବାକୁ ଆପଣ+ ଠିକଣା ପଚାରୁଥିେଲ, େତଣୁ ମଁୁ 

ତା+ୁ ହାତଧରି େନଇ ଆସିଲି” ଏତିକି କହି ମେହଶ ବାବୁ ନିଜ କାମେର ଚାଲିଗେଲ 

କିଛି ସମୟ ତୀd୍ ଣ ଦୃ�ି ନିେdପ କରିବା ପେର ଆ\�ତ� ାଣ ବାବୁ େଲାକଟିର ପରିଚୟ 

ଜାଣିବାର अବକାଶ ରହିଲା ନାହW େସ ଦୃଢ ନି�ିତ େହାଇଗେଲ େଯ େସ େଲାକଟି ଆଉ 

େକହି ନୁେହଁ, ତା+ୁ ପିଠିେର େବାହି ଆଣିଥିବା, ତା+ ଶରୀରର ରnର ଗe ବାହାରୁଥିବା 

ତା+ ନିଜ ବଡଭାଇ ଏଭଳି ରୁଗ୍ ଣ, ଜରାଜୀ$�, ସବ�ହରା ରୂପକୁ େଦଖି ଆ\�ତ� ାଣ ବାବୁ 

ତା+ ନିଜ ଆଖିକୁ ବିଶ�ାସ କରିପାରିେଲ ନାହW, ତା+ ନିଜ େବନିନୟନରୁ ଧାର ଧାର 

େହାଇ େବାହି ଚାଲିଲା अଶ��ର ଧାରା ଶ�ାବଣ ପୁଣି ସାମାଜିକ ଆତD ସ�ାନ ଦୃ�ିରୁ ତା+ 

ଭାଇ ଉପେର େକ� ାଧର ଛାପ ମଧ� ବାରି େହାଇପଡୁଥିଲା ନିରୁପାୟ େହାଇ ପାଦଧୁଳିକୁ 

ମୁxେର ମାରି କଇଁକଇଁ କାoିବାକୁ ଲାଗିେଲ ଆ\�ତ� ାଣବାବୁ େକାହଭରା କ°େର ନିଜକୁ 

ଧି�ାର କରି କହିେଲ, “ତୁମର ଏ ପ�କାର अବ�ା ଆଜି େମାେତ େଦଖିବାକୁ ପଡ଼ିଲା” 

ହାୟେର ବିଧାତା...!! ସ�ାମୀ�ୀ+ ମଧ�େର ସାମାନ� ବଚସାକୁ େନଇ ତୁେମ ଘର �ାର 

ଚାକିରୀ ବାକିରି ଛାଡ଼ି ଚାଲିଗଲ େଯ ଗଲ ଆଉ େଫରିଲ ନାହW ଦୀଘ� ପoର ବଷ� ଭିତେର 

ତୁମର ପରିବାରର େକହିବି ତୁମର ମେନ ପଡ଼ିେଲ ନାହW କି େଦାଷ କରିଥିେଲ अ{ାନ ଶିଶୁ 

ଗୁଡ଼ାକ? ତା+ୁ ଯଦି ଦାxର ଭିକାରୀ କରିବାର ଥିଲା, େବଘର, େବସାହାରା କରିବାର 

ଥିଲା, େସମାନ+ୁ ସଂସାରକୁ ଆଣୁଥିଲ କାହWକି?” ନିଜ ବଡ଼ଭାଇ+ୁ ବହୁତ ଧି�ାର 

କରିଥିେଲ ଆ\�ତ� ାଣ ବାବୁ କା� ପାଷାଣ ପରି ସବୁ ଶୁଣି ନିରବି ଯାଇଥିେଲ ବଡ ଭାଇ 

େଶଷେର ଦୀଘ� ଶ�ାସଟିଏ ମାରି ବଡ ଭାଇ ସେ+ାଚ ଭରା କ°େର କହିେଲ, “ହଉ ଛାଡ଼ 

େସ କଥା; ଯାହା େହବାର ଥିଲା େହଲା ମଁୁ ବ\�ମାନ େତା ପାଖକୁ ଆସିବାର ଉେpଶ� 

େହଲା, ବୟସର ତାଡନାେର େମାର ଆଖି ଦୁଇଟି ଦୃ�ିର ଆଢୁଆଳେର, ପରଳ ମାଡ଼ିଗଲାଣି 
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େବାେଧ େମାେତ ଜମା େଦଖାଯାଉନି କି ଶୁଣା ଯାଉନି, ଏମିତି अxାଳି अxାଳି ଆଉ େକେତ 

ଦିନ ଚାଲିବି, ଭାରି କ� େହଉଛି, ଏେଣେତେଣ ଝୁ�ି ଖxିଆ ଖାବରା େହବାକୁ ପଡୁଛି, 

ଭାବୁଥିଲି େତାର େଚ�ାେର ଯଦି ଆଖି ଦୁଇଟିରୁ ପରଳ କାଢି ହୁअjା, अjତଃ ପେd ବାକି 

ଜୀବନଟା ସୁବିଧାେର  କଟି ପାରjା, ଭଲେର ଯିବା ଆସିବା କରି ପାରjି, େସହି ଆଶା 

ବାeି ମଁୁ େତା ପାଖକୁ ଚାଲି ଆସିଛି, େମାେତ ଟିକିଏ ସାହାଯ� କରି ପାରିବୁ? 

 ଘର ଭିତେର କବାଟ ପାଖ ଗବାd େସପେଟ ଆଢୁଆଳେର ଆ\�ବାବୁ+ର �ୀ 

ପ�ଭାମୟୀ ଏସବୁ ଦୃଶ� ପ$ୂ� ନିଘାକରି ଏକଲୟେର େଦଖୁଥିେଲ ଘର ଭିତେର ଥାଇ ଚାପା 

ଗଳେର କହିେଲ, “ହଁ ଏଠାେର अନାଥ ଆଶ�ମ अନ� ଛତ�   େଖାଲା େହଇଛି ତ, ଯିଏ 

େଯେତେବେଳ ଆସିବ ଖାଇବ ରହିବ, ଏବଂ େଦହପା କରିବ ଭାଇ ପ�ତି ଯଦି ଏେତ େପ�ମ 

ଆଉ େକଉଁଠି ଘର ଭଡ଼ା କରି ରହିବ ଯାअ” ମଁୁ ଭଲେର ଭଲେର କହି େଦଉଛି, ତା+ୁ 

ଏଠୁ ବିଦା କରିବାର ବ�ବ�ା କର ନତୁବା ମଁୁ ଭୁଲିଯିବି ତୁେମ େମାର ସ¥ାମୀ େବାଲି” ନିଜ 

ପିଲାଛୁଆ କଥା ବୁଝିବାକୁ ତ ପାଖେର କାଣି କଉଡ଼ିଟିଏ ନାହW, ଭାଇ ସୁଆଗ େଦଖଉଛ 

କାହିପାଇଁ ନିଜ ଘର କଥା ଛାଡ଼ି ପରପାଇଁ ଏେତ ଦରଦକିଆଁ,... ଆଖୁକୁ ମାରି ଗବକୁ ପାଣି 

ମଡାଇବାକୁ ମନ ଉଛୁଳି ପଡୁଛି ନିଜ �ୀ+ ମୁଖରୁ ଏପରି େକଇପଦ ନି�ୁର ବଚନ 

ଶୁଣିସାରିବା ପେର ଆ\�ତ� ାଣବାବୁ ନିଜର େକ� ାଧ ସ�ରଣ କରିପାରିେଲ ନାହW ଘର 

ଭିତରକୁ ଯାଇ ନିଜ �ୀ+ ଉପରକୁ ହାତ ଉଠାଇବାପାଇଁ ଉଦ�ତ୍ େହବା ସମୟେର ତା+ 

ବିେବକ ତା+ୁ ବାଧାେଦଲା, େକ� ାଧକୁ ପ�ସମିତ କରି ନରମିଗେଲ େସ, େଲାେକ େବାଲିେବ 

କଣ? ତଥାପି �ୀ+ ପାଟି ବo େହଲାନାହW େସ ଚାଲି ଆସିେଲ ବାହାରକୁ, ଦାx ଘର 

ଚଉକି ଉପେର ବସି ଚିjାକରିବାକୁ ଲାଗିେଲ ଭାଇ ଯଦି ଏକଥା ଶୁଣି ପାରୁଥାେj କଣ 

ଭାବେj, ଏ ଦୁନିଆଁେର ସମେ] ସ¥ାଥ�ପର, ସ¥ାଥ� ଆଗେର ସ"କ�ର େକୗଣସି ମଲୂ� ନଥାଏ, 
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ସବୁ ମିଛିମିଛିକା ସ"କ� ନିଜ �ୀକୁ ବୁଝାଇବାକୁ େଚ�ାକେଲ ଆ\�ତ� ାଣ ବାବୁ, େଦଖ 

େମା ସହ ରnର ସ"କ� ଥିଲା େବାଲି ସିନା େସ ସମାଜର अନ�ମାନ+ୁ ଛାଡ଼ି େମା ପାଖକୁ 

ଚାଲି ଆସିେଲ େସ ପର େହେଲ କିପରି? େସ ଯଦି ପର ତା’େହେଲ ନିଜର କିଏ? ତୁମ 

ଘର ପରିବାର, ଆମ ଘର ପରିବାର ସମେ] ଆମର ନିଜର େକହି ବି ପର ନୁହjି 

ପର�ରର ପର�ରପ�ତି अଧିକାର ଓ କ\�ବ� ରହିଛି, ଏହା ହW ସ"କ�ର ଖିअ ଜଣ+ 

अସହାୟ ସମୟେର ସହାୟ େହେଲ େସ ସହେଯାଗର ମୁଲ� ଥାଏ କିl �ୀ ପ�ଭାମୟୀ 

ତା+ ଜିଦେର अଟଳ अଚଳ କିଂକ\�ବ� ବିମୁଢ଼ ଆ\�ତ� ଣବାବୁ ପୁଣି ଭାବିବାକୁ ଲାଗିେଲ, 

ସଂସାର ଭିତେର ଘର କରିଥିେଲ ପଥର ପଡ଼ିେଲ ସହି,େତଣୁ ବୁଝି ବିଚାରି କାଯ�� କରିବାଟା 

ବୁ�ିମ\ାର ପରିଚୟ ନିଜର ମୁରବୀପଣିଆକୁ ଜାହିରକେଲ ପର�ର ମଧ�େର 

अସହେଯାଗର ପାେଚରୀ ଠିଆ େହବାର ସmାବନାକୁ ଏଡାଇ େହବନାହW ଯାହାର ଫଳ 

ମାନସିକ ଚାପ ବ�ତୀତ ଆଉ କିଛି ନୁେହଁ �ୀ+ ଜିଦି ଆଗେର େସ ପାଲଟିଗେଲ ଏକ 

ପ�କାର ପରାଜିତ େସୖନିକ अଶ�� ବିଗଳିତ ଆଖି ଦୁଇଟିକୁ େକୗଣସି ମେତ ବୁଝାଇ ଶୁଝାଇ 

ଭାଇ+ୁ ସହାୟତା କରିବାର ନି�ତିର େଦା ଛକିେର ଦxାୟମାନ େହାଇଗେଲ 

ଆ\�ତ� ାଣବାବୁ ନି�ତିକୁ ସମୟ ଉପେର ଛାଡ଼ିେଦଇ ଭାଇ+ ପାଖକୁ ଆସି ହାତ ଧରି 

ଉଠାଇ େନଇ ଚାଲିଗେଲ ଘର ଭିତରକୁ ଆସନଟିଏ ପକାଇ ତା+ୁ ବସାଇେଦଇ କହିେଲ, 

ମଁୁ କିଛି ଖାଇବା ଆଣୁଛି ତୁେମ ଆଗ ଦି’ଟା ଖାଇନିअ ତାପେର ଯାଇ କଥାେହବା” ପୁଣି 

ଘର ଭିତରକୁ ଯାଇ କହିେଲ ଭାଇ+ ପାଇଁ କିଛି ଖାଇବା ହବକି? �ୀ ଉ\ର େଦେଲ, “ହଁ 

େମାେତ ଆଗରୁ ବରାତ କରିଥିଲତ....! େତଣୁ ମଁୁ ରାeିବାଢ଼ି ରଖିେଦଛି” अନ� ଉପାୟ 

ନପାଇ ନିେଜ ଆ\�ତ� ାଣ ବାବୁ ନିଜପାଇଁ ପ�]ୁତ େହାଇଥିବା ଖାଦ�ରୁ କିଛି ଥାଳିେର 

ବାଢ଼ିଆଣି ଭାଇ+ ପାଖେର ପହ�ି ହାତ େଧାଇ ଖାଇବାକୁ କହିେଲ ଏବଂ ପାଖେର ବସି 
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କହିେଲ ଭାଇନା, “ମଁୁ କାଲି ଏକ ଜରୂରୀ କାମେର ବାହରକୁ ଯାଉଛି େଫରୁ େଫରୁ 

ସାତଦିନ ଲାଗିଯିବ େତଣୁ େଗାଟାଏ କାମ କର େକମିତି କଣ ସ�ାେହ ରହିବାର ବ�ବ�ା 

କର ଓ େମାର େଟଲିେଫାନ୍ ନ�ରଟି ରଖ, ସାତଦିନ ପେର ତୁେମ ଏହି ନ�ରେର 

େଯାଗାେଯାଗ କରିବ, ମଁୁ ନିେଜ ଯାଇ ତୁମକୁ ସାdାତ କରିବି କହି ଭୁଲ ନ�ରଟିଏ ପ�ଦାନ 

କରି ନିଜକୁ େଦାଷୀକରି ପରି�ିତିର ଚାପେର ଭାଇ+ୁ ବିଦା କରିବା+ୁ ଏକ ପ�କାର ବାଧ� 

େହାଇଥିେଲ ଆ\�ତ� ାଣବାବୁ କଥାେର ନାହW  “अଜାଗା ଘା’ େଦଖି ହୁଏନାହW କି େଦଖାଇ 

ହୁଏନାହW ଏେଣ ମାଇେଲ େଗା ହତ�ା େତେଣ ମାଇେଲ ବ�ହD ହତ�ା” ଏଇତ ଆଜିର 

ସଭ� ସମାଜର ପାରିବାରିକ ବ�ବ�ା ସ¥ାଥ� ଆଗେର ସ"କ�େର କିଛି ମଲୂ� ନଥାଏ अଥ� 

ହW अନଥ�ର କାରଣ ସାଜିଥାଏ େଦବା େନବାର ସ"କ� ଆଗେର ଆjରିକତା, ଭଲ 

ପାଇବା, ମଲୂ�ହୀନ େହାଇଯାଏ େଲାକ କଥାେର କହjିନି, “େଦଉଥିବା ଯାକ େନଉଥିବି 

ସୁoର ମୁହଁକୁ ଚାହୁଁଥିବି, अଭାବ ପଣେର େଦଇନ ପାରିେଲ ମୁହଁକୁ େଫେରଇ ଚାଲିଯିବି” 

େତଣୁ ଏହିପରି ସାମାଜିକ ବ�ବ�ା ଭିତେର ଆତ�ତ� ାଣ ବାବୁ େସଥିରୁ ବ�ିତ େହେବ ବା 

କିପରି? ଭାଇ+ୁ ଘରୁ ବିଦା କରିେଦେଲ ସିନା ତା+ ଉପେର ଏକ ବିରାଟ ପାହାଡ଼ ଲଦି 

େହାଇ ପଡ଼ିଲାପରି େସ अନୁଭବ କେଲ ଭାରାକ� ାj ମାନସିକ ଚାପେର େସ ଉବୁଟୁବୁ 

େହବାକୁ ଲାଗିେଲ, ସବୁ ସାମଥ�� ଥାଇ ସୁଧା ପରି�ିତିର ଚାପେର ସହାୟତା କରିବାର 

ସାମଥ��କୁ େସ ହରାଇ ବସିଛjି କିl ବଡ ଭାଇ+ ଜୀବନ ଦଶ�ନକୁ ଆପଣାଇ େନଇ 

ନାହାjି ଆତ�ତ� ାଣ ବାବୁ େଚାର ମା ଦୁଆର େଦଇ କାoିଲା ପରି, ମାନସିକ ଭାରାକ� ାj 

ଜୀବନ କଟାଇ ସ"କ�ର ଖିअକୁ େଯାଡିବାର ପ�ୟାସ ଜାରୀ ରଖିଛjି େସ କତ�ବ�ର 

େବାଝକୁ ମୁxାଇ ଚାଲିବା ଭିତେର ଭୁଲ୍ ଠିକ୍ ବାଛିବାର ନି�ତିେର ପହ�ି ପାରିନାହାjି 

ଆ\�ତ� ାଣବାବୁ   
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ମ|ଳସତୂ�ମ|ଳସତୂ�ମ|ଳସତୂ�ମ|ଳସତୂ�     
 ଭାବି ଚାଲିଛି ଶୁଭ� ଜିତ୍, ତା ଭାବନାର अj ନାହW। ଆଜି େସ 

ଏକାଏକା ବ�ିବାେର अଭ�] େହାଇ ଯାଇଛି। ପା�ବଷ� ଆଗରୁ ଛାଡ଼ି 

ଆସିଥିବା େସ अତୀତଟା ଏମିତି ଭାେବ ତାକୁ ଜାବୁଡ଼ି ଧରିବ, ତାହା େସ 

େକେବ କsନା କରି ନଥିଲା କି ସ�ପ� ମଧ� େଦଖି ନଥିଲା। କାରଣ ତନD ୟୀ ତାକୁ ଛାଡ଼ପତ�  

େଦଇ ଚାଲିଗଲା ପେର େସ ବ�ିଛି କି ମରିଛି, ନିେଜ ସୁ�ା ଜାେଣନା। ଖାଉଛି ପିଉଛି 

ଜୀअjା ଶବଟିଏ େହାଇ ବ�ିଛି। ମରୁଭୂମିର ବାଲି]ୁପ ଉପେର ନାଚୁଥିବା ମରୀଚିକା କଣ 

ତା ଜୀବନେର ର| ଭରି େଦଇପାରିବ? ଏମିତି େକେତ କଣ ଭାବି ଚାଲିଛି ଶୁଭ� ଜିତ୍। 

ଦିେନ େଯଉଁ ତନD ୟୀ ତା ପାଇଁ ସାରା ଦୁନିଆ ସାେଥ ଲେଢ଼ଇ କରି େଗାଟାପେଣ ନିଜର କରି 

େନଇଥିଲା ତାକୁ, ଏମିତି ଭାବେର ତାକୁ ଭ��ନା କରି ମିଛ ସେoହେର ଛାଡ଼ପତ�  େଦଇ 

ଚାଲିଗଲା େକମିତି? େଯଉଁ ଶୁଭ� ଜିତ୍ ପାଇଁ ବାପାମାଆ ଭାଇ+ ପାଖେର ସାତଦିନ ନିଜ�ଳ 

ଉପବାସ କରି ତା+ୁ ରାଜି କରିଥିଲା ଆଉ େଶଷେର ବାଧ� େହାଇ େସମାେନ ଉଭୟ+ 

ବାହାଘର अତି ଧୁମ୍ଧାମେର କରି େଦଇଥିେଲ। େସମାେନ େଯେତ ବୁଝାଇେଲ ବି େସ କିଛି 

ନବୁଝି ନିଜ ତରଫରୁ ଛାଡ଼ପତ�  େଦଇଛି। ବିଚରା ଶୁଭ� ଜିତ୍ ମରିବାର ଉପକ�ମ କରି ମଧ� 

ମରିପାରିନି, ନିଜ ପରିବାର ବାପା ମାଆ ପାଇଁ େକବଳ ବ�ିଛି, ତା’ର ଭଲପାଇ ବିବାହ 

କରିବା ଯଦି ଭୁଲ୍ େହଲା, େସଥିେର अନ� କାହାକୁ ଦାୟୀ କରିବ କାହWକି? ତା’ର अjରାତD ା 

ତାକୁ ବାର�ାର େଚତାଇ େଦଉଥାଏ, ଆେର ତନD ୟୀ େତାର େପ�ମିକା, ତା’ପେର େତାର 

�ୀ, େସ ଏମିତି ଏକ ଭୁଲ ନି�ତି େନଇ ଚାଲିଗଲା େବାଲି ତୁ ଦୁନିଆଁ ଛାଡ଼ି ଚାଲିଯିବୁ, 

ନୂତନକୁମାର େବେହରା 
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ମଦପିଇ ମାତାଲ େହବୁ, ବାପାମାଆ େଯଉଁମାେନ େତାେତ ଏଡୁଟିଏରୁ ଏେଡଟିଏ କରିଛjି, 

ସଂସାର ଆଲୁअ େଦଖାଇ ମଣିଷ ପରି ମଣିଷ କରିଛjି, ଏେତ ବଡ଼ ପଦେର अଧି,ିତ 

କରିଛjି, େସମାନ+ अପରାଧ କଣ? 

 ତା+ୁ ଉେପdା କରିବା କଣ ଠିକ୍? ତା ଛଡ଼ା ନିଜ ଶ�ମସାଧନ ବଳେର େଯଉଁ 

ଉ�ପଦର अଧିକାରୀ େହାଇଛୁ, ତା’ର କଣ କିଛି ମଲୂ� ନାହW? େତାର ଦାୟିତ�  କ\�ବ� 

ମେନପକା.....,  अjରାତD ାର ନିେp�ଶ ଶୁଣି ଶୁଭ� ଜିତ ସବୁ ସmାଳି େନଇଛି ସତ କିl 

ଛାଡ଼ପତ�  େଦଲାପେର ବି, ଏ ପା�ବଷ� ଜଳବିନା ମାଛପରି ଛଟପଟ େହଉଛି ଖାଲି ନିଜ 

ଭିତେର। ବ�ିବାର େମାହ ତା’ର ଆଉ ନାହW, ବ�ିଛି େକବଳ अନ�ମାନ+ୁ ମହକାଇବା 

ପାଇଁ। ଭିତେର ଭିତେର ଭା|ି ଯାଇଥିେଲ ବି ଉପରକୁ ଦୃଢ େହାଇ ରହିଛି। ଏ 

ସହି³ୁତାର ମହତ ପରିଚୟ। ଏଇ ବିେଶଷ ଗୁଣ ପାଇଁ େବାଧହୁଏ ଆଜି େସ ଓ. ଏ. ଏସ୍. 

ଭଳି ଉ�ପଦର अଧିକାରୀ। 

 ହଠାତ ଡାnରବାବୁ+ ଉପ�ିତି ଶୁଭ� ଜିତ୍+ୁ ଭାବନାର ନିଦ� ାରୁ ଜାଗ�ତ କରିେଦଲା। 

ଇତ]ତଃ େହାଇ ପଡିେଲ େସ। ସାj� ନା େଦଇ ଡ�ର୍  ସାର୍ କହିେଲ, ବ�] େହବାର 

କିଛି ନାହW, ମ�ାଡାମ୍ ଏେବ ଠିକ୍ अଛjି, ଆଉ େକଇ ଘ�ା ଭିତେର େସନ୍ ସ େଫରି 

ଆସିବ। ଆପଣ ଚାହWେଲ ଆଜି ହW ମ�ାଡାମ୍+ୁ ସାଥିେର େନଇ ଯାଇପାରିେବ। ଏତିକ କହି 

େସ ଚାଲିଗେଲ। 

 ଏ କଣ ତନD ୟୀ ପୁଣି େମା ସାଥିେର, ନା अସmବ। େସଦିନର େସ ପବିତ�  ବeନ କି 

ମଧୁର ସ"କ� ଆଜି ଆଉ କିଛିବି ନାହW। ଦୀଘ� ପା�ବଷ�ର ବ�ବଧାନ ଭିତେର େସ 

ତନD ୟୀ+ୁ ବହୁତ େଖାଜିଛି, ମାତ� ା ଏେତ ବଡ ଦୁନିଆଁେର ଯା’ ଠିକଣା ଥେର ହଜିଯାଏ ତାକୁ 

ମେନମେନ ଭାବି ହୁଏ ସତ େହେଲ େଖାଜିେଲ ମିେଳନା। ନୂଆକରି ଏ ସହରକୁ ବଦଳି 
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େହାଇ ଆସିଲା ପେର ଏଠି ତା+ର ଆଜିକୁ ପା�ଦିନ। अଫିସ୍ ଟୁରରୁ 

େଫରୁେଫରୁ ଦୁଘ�ଟଣା �ାନେର अଟକି ଯାଇଥିଲା ଶୁଭ� ଜିତ୍ ଆଉ େସଇଠି ହW େସ 

ଆବିÊାର କରିଥିେଲ ତନD ୟୀ+ୁ, ମୁମଷୂ�ୁ अବ�ାେର େଚତାଶନୂ� େହାଇ ପଡିଥିେଲ। ହଠାତ୍ 

ତନD ୟୀ+ୁ ଏ अବ�ାେର େଦଖି ସେ| ସେ| େନଇ ଆସିଥିେଲ ଏଠାକାର ନାମୀ 

ନସwଂେହାମ୍କୁ। ଶୁଭ� ଜିତ୍ ତନD ୟୀ+ର ତ\� ାବଧାନ କରିଛjି ନିଜର ପତ� ୀ ଭାବେର ନୁେହଁ, 

ଜେଣ ସେଚତନ ନାଗରିକ ଭାେବ େସ େକବଳ ତା+ କ\�ବ� ତୁଲାଇଛjି। ଏେବ 

ତନD ୟୀ+ େସନ୍ ସ େଫରିଆସିବ। ଆଖି େଖାଲି ଶୁଭ� ଜିତ୍+ୁ େଦଖିେଲ କଣ ଭାବିେବ। କି 

ଉ\ର େଦବ େସ। ବିଚଳିତ େହାଇ ଉଠିଲା ଶୁଭ� ଜିତ୍। ବହୁ ପବୂ�ରୁ େସ ତ ତା+ ଠିକଣା 

अନୁସeାନ କରି ଏ ଖବର ଜଣାଇ େଦଇଛି। अs ସମୟ ଭିତେର େସମାେନ ଆସିଯିେବ। 

ତନD ୟୀ+ ସ�ାମୀ ମଧ� ଆସିପାରjି। ଏେବ ବି ତନD ୟୀ ସଜଫୁଟା େଗାଲାପ ପରି 

ଝଟକୁଛjି। ନା, ତା+ ବିଷୟେର ଆଉ କିଛି अଧିକ ଭାବିବା ତା’ର ଉଚିତ ନୁେହଁ। ଏେବ 

େସ ଆଉ କାହାର..  

 େଗାଟାଏ ଦୀଘ�ଶ�ାସ ପେର ଆଗକୁ ପାଦ ବଢାଇ �ାର େଖାଲୁେଖାଲୁ ଶୁଣିଗଲା, ଶୁଭ� , 

ତୁେମ... ପଛକୁ େଫରି ଚାହW େଦଖିେଲ ତନD ୟୀ+ େଚତା େଫରିଆସିଛି ଆଉ େସ ତା+ୁ 

ଆଖିଠାରି ପାଖକୁ ଡାକୁଛjି। 

 ଶୁଭ� ଜିତ ଯ�ବତ୍ କିଂକ\�ବ�ବିମୁଢ଼ େହାଇ अଜାଣତେର ତନD ୟୀ+ ପାଖେର ବସି 

ପଡ଼ିେଲ। ଆଖି ଆଖିର ଚାହାଣୀେର अେନକ अତୃ� ଭାବନାର ଉ\ଳ ତର|, ଓଠ 

ଥରଥର। ପଦୁଟିଏ କଥା କାହା ପାଟିରୁ Çୁରୁନଥାଏ। ଦୁେହଁ ଏକଲୟେର ଦୁହW+ୁ 

ଚାହWଥାjି। ଯୁଗଯୁଗର ନିଦ� ା ଭା|ି ଏ ଚାରିଆଖି େବାଧହୁଏ ଜାଗି ଉଠିଛି। ନୀରବତା 

ଭିତେର ଉଭୟ ଉଭୟ+ୁ ନିଜ ଭିତେର େଖାଜି ପାଇେଲ। ବରଫ ପରି ଧିେର ଧିେର ତରଳି 
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ଯାଉଥାଏ ତା+ର ମାନ अଭିମାନ, ଛାଡପତ�  େହାଇଥିବା କଥା। ଉଭୟ+ ଆଖିରୁ ଝରି 

ପଡୁଥାଏ अମାନିଆଁ ଲୁହ ଧାରଧାର... अେନକ ସମୟ ପେର ପ�କୃତି� େହାଇ ଶୁଭ� ଜିତ୍ 

ତନD ୟୀ+ ଆଡକୁ ଚାହW େଦଖିେଲ, ତା+ ସୀମjର ସିoୂର ଦାଉଦାଉ ଜଳୁଛି, ଗଳାେର 

ଚହଟି ଉଠୁଛି ମ|ଳସତୂ� ... ତନD ୟୀ ବୁଝିଗେଲ ଶୁଭ� +ର ମନ ଗହନର କଥା। ଓଠ ଥରାଇ 

ଭ� }କୁ�ନ କରି ଖନି ଖନି ଖxବାକ�େର କହି ଚାଲିେଲ, ଶୁଭ�  ଏ ତ ତୁମହାତର ଦିଆ ସିoୂର, 

ଆଜିଯାଏଁ ମଁୁ... ଆଉ ଏ ମ|ଳସତୂ�  ବି ତୁମ ଉପହାର... ତୁମକୁ ସେoହ କରି ଦୂେରଇ 

ଯାଇଥିଲି, ଆଜି ତୁେମ ନ ଥିେଲ ଏ ଦୁନିଆଁରୁ... ନା, ଚିହWକି ଉଠି ତନD ୟୀ+ ମୁହWେର ପାପୁଲି 

ରଖି ଶୁଭ� ଜିତ୍ କହିେଲ, େସ अଶୁଭ କଥା ଆଉ କୁହନା। ତନD ୟୀ କହି ଉଠିେଲ, ସତେର ମଁୁ 

ତୁମ ଭଲପାଇବା ପାଇ ବାର େଯାଗ�ା ନୁେହଁ। ଛାଡପତ�  େଦଲା ପେର ବି େମା ପ�ତି ତୁମର 

େସହି अନୁରାଗ, ଟିେକ ବି କମି ନାହW। ମଁୁ ସି�ର+ ଠାରୁ ଶୁଣିଛି। େମାେତ ତୁେମ ମରଣ 

ମୁହଁରୁ େଫରାଇ ଆଣିଛ। େସ କଥା ଆଉ କୁହନା, ତୁେମ ତୁମ ଭୁଲ ସୁଧାରି େନଇଛ। 

ତାହା ହW ଆମ ପାଇଁ ଯେଥ�। େସ ସମୟ ହୁଏତ ଆମପାଇଁ ଠିକ୍ ନଥିଲା ତୁମ ସିoୂର 

ଆଉ ମ|ଳସତୂ�  ଆଜି ଛାଡପତ� କୁ ଛିଡାଇ େଦଇ ପୁଣିଥେର ଆମ ହୃଦୟକୁ େଯାଡି 

େଦଇଛି। ଏ ମ|ଳସତୂ�  ଆମ ସ"କ�କୁ ଏମିତି ବାeି ରଖିଥିବ ଜୀବନର େଶଷ ଯାଏଁ... 

 େକବିନ ଭିତରକୁ ତନD ୟୀ+ ବାପାମାଆ ଭାଇଭାଉଜ ପଶି ଆସିେଲ। ଦୁହW+ 

ପୁନମwଳନ େଦଖି ଖୁସିେର ଆତD ହରା େହାଇ ଉଠିେଲ। ସମ]+ ମୁହWେର ଫୁଟି ଉଠିଲା 

ହୃଦୟ ଭରା ହସ। ସେତକି अମାବାସ�ାର ଘନअeାରେର ଉଇଁଆସିଲା ପୁେନଇଁ ଚାo। 

େକାହି, ଗଡିଆ, ମୟରୂଭv 

ଦୂରଭାଷ :-୯୯୩୮୫୫୭୮୬୧ 
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େମା ପିଲାଦିନର ସD }ତିେମା ପିଲାଦିନର ସD }ତିେମା ପିଲାଦିନର ସD }ତିେମା ପିଲାଦିନର ସD }ତି    
अଁଳା ନବମୀ େମା ସD }ତିअଁଳା ନବମୀ େମା ସD }ତିअଁଳା ନବମୀ େମା ସD }ତିअଁଳା ନବମୀ େମା ସD }ତି    

 ଆଜି ୨୦୧୮ ନେଭ�ର ୧୭ ତାରିଖାେର ଏ ବଷ�ର अଁଳ ନବମୀ I 

ଶ�ୀ ରାଧା+ ପାଦ ଦଶ�ନ ସାdୀେଗାପାଳ+ ମoିରେର I अେନକ ଭିଡ 

ହୁଏ ଭn ମାନ+ର ଏ ଦିନେର I ଏହା ଏକ अତ�j ପବିତ�  ଦିବସ I େମାର ମେନ ପଡୁଥିଲା 

୧୯୬୫ ମସିହାେର अଜା+ ସା|େର ଯାଇ ପ�ଥେମ ଏହି ଦିନେର ଶ�ୀ ରାଧା+ ପାଦ ଦଶ�ନ 

କରିବାର େସୗଭାଗ� अଜ�ନ କରିଥିଲି I ଆେମ ମାେନ ରହୁଥିଲୁ ଜାମେଶଦପୁରେର େତଣୁ 

ଓଡ଼ିଶାର ପବ�ପବ�ାଣୀ ସ�eେର ବିେଶଷ {ାନ ନଥିଲା I ୧୯୬୫େର ହାୟର୍ େସେକxାରୀ 

ସାରିବା ପେର ମଁୁ ଯାଇଥିଲି ବଡ଼ ମାମଁୁ ଶ�ୀଯୁn ନୃସିଂହ ଚରଣ ଦାସ େଚୗଧୁରୀ+ ଘରକୁ I 

ତା+ ସରକାରୀ ଘର ଟାଇପ VI ଭୁବେନଶ¥ର କ�ବ୍ ପଛପଟକୁ ଥିଲା I ମଁୁ ଯାଇଥିବା 

େବଳକୁ ଆମ अଜା ଶ�ୀଯୁn େଗାପୀନାଥ ଦାସ େଚୗଧୁରୀ ମଧ� େସେତେବେଳ ତା+ ବଡ଼ 

ପୁअ ପାଖେର ଥିେଲ I अଁଳା ନବମୀେର ସାdୀେଗାପାଳ ମoିରେର ଶ�ୀ ରାଧା+ର ପାଦ 

ଦଶ�ନ ହୁଏ ବଷ�କେର ଥେର I ଏକଥା ମଁୁ େସେତେବେଳ ଜାଣୁ ନଥିଲି I ଆମ ନିଜ ଗଁା ଶ�ୀ 

ରାମଚo�ପୁର ଶାସନ କିl ଆେମ ସବୁ ଗଁା ବିଷୟେର अନଭି{ ଥିଲୁ କାରଣ ପିଲା ଦିନେର 

ଥେର କି ଦୁଇ ଥର ଯାଇଥିଲୁ I अଁଳା ନବମୀ ଦିନ ମଁୁ ମାମୁ+ ଘେର ଥିଲି I अଜା େସ ଦିନ 

ମେତ ସକାଳୁ ଉଠାଇେଲ ଆଉ କହିେଲ ଚାଲଯିବା ସାdୀେଗାପାଳ ରାଧା+ ପାଦ ଦଶ�ନ 

କରିବା ପାଇଁ I ମଁୁ ତା+ ସା|େର ବାହାରି ଥିଲି I େଯେବକାର କଥା େଲଖୁଛି େସେତେବେଳ 

ଭୁବେନଶ¥ର अତି େଛାଟ ଥିଲା I ଭୁବେନଶ¥ର କ�ବରୁ ସିଧା ମା�ରକ�ା�ିନକୁ ଯାଇ େହଉ 

ଶ�ୀ ରମା କାj ମିଶ� 
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ଥିଲା I ଏେତ ବିଶାଳ େକାଠାବାଡି କି ରା]ାମାନ ନଥିଲା I अଜା ଆମର ବହୁତ େଜାରେର 

ଚାଲି ପାରୁଥିେଲ I େସ ଶୀଘ� ବାହାରି ଯାଉଥିେଲ େମା ଠାରୁ I ତା+ ସହିତ ତIଳ େଦବା 

ପାଇଁ ମେତ େଦୗଡିବାକୁ ପଡୁଥିଲା I ଆେମ ଯାଇ ଭୁବେନଶ¥ର େ�ସନେର ପହଂଚି ପୁରୀ 

େଲାକାଲ େଟ�ନେର ଯାଇ ସାdୀେଗାପାଳ ମoିରେର ପହଂଚିଥିଲୁ I େସେତେବେଳ କିl 

ଏେତ ଭିଡ େହଉ ନଥିଲା I ମଁୁ ମନ ପୁରାଇ ଶ�ୀ ରାଧା+ର ପାଦ ଯୁଗଳକୁ ଦଶ�ନ କରିଥିଲି I 

ବିଶୁ� ଓଡ଼ିଆଣୀ େବଶେର ଶ�ୀ ରାଧା+ର େସ କଳା ମୁଗୁନି ପଥରର ପ�ତିମା अତି ଜୀବj 

ଲାଗୁଥିେଲ I ଜୀବନେର ପ�ଥମ ଶ�ୀ ରାଧା+ର ଦଶ�ନ କରି ମଁୁ େସ ଦିନ ଧନ� େହାଇ ଯାଇ 

ଥିଲି I େସ ଦିନର େସ अଭୁଲା ସD }ତି, ରାଧା+ର େସ ମୁଖ ମxଳର େଜ�ାତି ଆଉ ତା+ 

ପାଦ ଆଜି ବି ଏେତ ଦିନ ପେର ମେତ अଭିଭୂତ କରିଥାଏ I େସ ଦିନର େସ ସD }ତି ଭୁଲିନାହW 

କି ଭୁଲି ପାରିବି ନାହW I 

୨୩.୧୧.୨୦୧୮ 

କା\wକ ପଣୂ��ମୀ େମା ପିଲାଦିନ ସD }ତିକା\wକ ପଣୂ��ମୀ େମା ପିଲାଦିନ ସD }ତିକା\wକ ପଣୂ��ମୀ େମା ପିଲାଦିନ ସD }ତିକା\wକ ପଣୂ��ମୀ େମା ପିଲାଦିନ ସD }ତି    

 ଆଜି ପବିତ�  କା\wକ ପଣୂ ��ମୀ | ସକାେଳ ପଜୂା ସାରି ବସିବା ପେର େମାର ପିଲା 

ଦିନେର କରୁଥିବା କା\wକ ପଣୂw�ମାର କଥା ମେନ ପଡିଲା ଆମ ପିଲାଦିନ କଟିଛି 

ଜାମେଶଦପୁରେର େମାର େହତୁ େହବା ପରଠାରୁ ମେନ अଛି କା\wକ ମାସ ଆସିେଲ 

ଘେର ଆଉ ଆଁଇଷ ପଶୁ ନଥିଲା ମଁୁ ଏ ସବୁ କଥାକୁ େସେତେବେଳ ଜାଣି ନଥିଲି େଯ 

କା\wକ ମାସ ଧମ� ମାସ ଆଉ ଏ ମାସେର କାେଳ ବଗ ବି ଆମିଷ ଖାଏ ନାହW ମଁୁ େତଣୁ 

ବିରn େହଉ ଥିଲି ମାସ ସାରା ଆମିଷ ଟିକିଏ ନ ଖାଇପାରି ପଂଚୁକେର ପୁଣି ଆହୁରି 

କଟକଣା ଖାଲି अରୁଆ ଭାତ ମୁଗ ଡାଲମା ଓ ଶାଗ अନ� ଦିନ ମାନ+େର ସାରା ବଷ� 

ଆେମ ଉଷୁନା ଚାଉଳ ଖାଉଥିବାରୁ େସଥିେର ଆମ େପଟ अଭ�] ରହିଥିବାରୁ େକା� 
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କାଠିନ� େହାଇ ଯାଉଥିଲା ଏଇଟା ଆଉ େଗାେଟ କାରଣ ଥିଲା ମଁୁ କା\wକ ମାସ ଆସିେଲ 

ଦିନ ଗଣୁଥିଲି େକେବ ସରିବ?  

 ମେନ अଛି କା\wକ ପଣୂw�ମା ଦିନ अତି ସକାଳୁ ଉଠି ଆେମ ସବୁ ଭାଇ ଉଉଣୀ ନନା 

ଆଉ େବାଉ+ ସାଂଗେର ଘରୁ ଚାଲି ଚାଲି ଯାଉଥିଲୁ ସୁବଣ��େରଖା ନଦୀକୂଳ ଶିବଂକ 

ମoିରକୁ େସଠାେର ଗାେଧାଇ ସାରି ଠାକୁରଂକୁ ପଜୂା େଦଇ ଘରକୁ େଫରୁଥିଲୁ 

 ମେନ अଛି अତି ସକାଳୁ ଜାଂଗୁଲୁ ଜାଂଗୁଲୁ अeାରେର ଆେମ େସେତେବଳର 

ବାଘାକୁଦା େଲକ୍ ର ଜଂଗଲ େଦଇ ଚାଲି ଚାଲି ଯାଉଥିଲୁ ବାଘାକୁଦା େଲକ୍ କୁ ପରବ\w 

ସମୟେର ୧୯୫୭େର ଜୁବଲି ପାକ� କରାଯାଇଥିଲା ଟାଟା କଂପାନୀର ୫୦ ବଷ� ପ\ୂw  

अବସରେର ଆମ ପିଲାଦିେନ କା\wକ ପଣୂw�ମା େବଳକୁ ସକାେଳ େବଶ୍ ଭଲ ଥxା ପଡୁ 

ଥିଲା େଭାର େବଳା ବାଘାକୁଦା େଲକ୍ ର ଜଂଗଲ ଭିତର ଚଲା ବାଟେଦଇ ଯିବା େବଳର 

ଥxା େମାର ଏେବବି ମେନ अଛି ମେନ अଛି େସ ଜଂଗଲିୟା ବାସ�ା ଯାହା ଏେବ ମିଳିବା 

ସ�ପ� ମେନ अଛି କାକର ଭିଜା େସ ସବୁ ଗଛ ପତ� , ଟପ୍ ଟପ୍ ପଡୁଥିବା ଶିଶିର କଣିକା, 

େଲକ୍ ଉପରର େସ କୁହୁଡିଆ ଚାଦର ଆଉ ଉପେର ଉଡୁଥିବା ମାଳ ମାଳ କଜଳପାତୀ 

ପdୀ+ର କୁହୁତାନ, ଯାହା ସବୁ ଆଜି ସାତ ସପନ 

 ପଜୂା ସାରି େଫରିବା ପେର େବାଉ େଯଉଁ अରୁଆ अନ�  ଆଉ ଓଉ ପକା ଡାଲମା ରାeୁ 

ଥିଲା ତାର ସ�ାଦ ମେନ ପଡି ଯାଉଛି ଆଉ େସ ସ�ାଦ କାହୁଁ ପାଉନାହW 

 ଏେବ ନା େସ କା\wକ ପଣୂ ��ମୀର ଆନo अଛି ନା େସ େବାଉ ହାତ ତିଆରି अନ� ର 

ସ�ାଦ अଛି ଜୀବନ ତା ବାଟେର ଚାଲିଛି 
ଭି.ଆଇ.ଏମ  .- ୨୬୮, େଶୖଳଶ�ୀ ବିହାର  

ଭୂବେନଶ¥ର - ୭୫୧୦୨୧ େମାବାଇଲ - ୯୯୩୭୨୬୮୦୧୨ 
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ସନିଆ ଓରଫ୍ ସନ�ାସୀବାବାସନିଆ ଓରଫ୍ ସନ�ାସୀବାବାସନିଆ ଓରଫ୍ ସନ�ାସୀବାବାସନିଆ ଓରଫ୍ ସନ�ାସୀବାବା    
 ପ�ାୟ ଗତ ଚାଳିଶି ବଷ� େହଲା ମଁୁ ଓଡିଶା ବାହାେର ରହି ଆସୁଛି, 

ତଥାପି ପ�ତି ବଷ� ଥେର ଦୁଇଥର ଓଡିଶାକୁ ଯିବାକୁ ଭୁଲି ନଥାଏ I ଥେର 

ଓଡିଶା ଭ� ମଣ ସମୟେର େଗାଟିଏ ସହରେର ରହୁଥିବା େମାର ଜେଣ 

ବeୁ+ ଘରକୁ ଯାଇଥିଲି I େଟ�ନରୁ ଓହ� ାଇ, େ�ସନ ବାହାରକୁ ଆସି େଦଖିଲି, ରା]ାକଡ଼ 

କା© ଓ ବିଜୁଳି ଖ�ମାନ+େର େଫାଟ ସହିତ େଗାଟିଏ ଆଧ�ାତିD କ ବାବା+ର ପ�ବଚନ 

ସ"କwତ ବି{ାପନ ଫଳକ ସବୁ ଲାଗିଛି I  

 ବାବା+ ମୁହଁଟି େମାେତ ଚିହ� ା ଚିହ� ା ଲାଗିଲା I ସୁ� ସବଳ େଚେହରା I ମୁହଁେର କିl 

ଦାଢ଼ି କି�ା ନିଶ ନାହW I ମୁxର ଲ�ା େକଶକୁ ସଯେତ�  େସଟ କରାଯାଇଛି I େଦହେର 

େଗରୁଆ ବ�, ଗଳାେର ଦୁଇଟି ରୁଦ� ାd ମାଳା ଝୁଲୁଛି I କପାଳେର ଚoନ ଟୀକା I 

ଭnମାନ+ୁ ପ�ଭାବିତ କଲାଭଳି ଦି�ିମj ଚାହାଣୀ I େମାଟ ଉପେର ଜେଣ ପ�ଭାବଶାଳୀ 

ବ�nିତ¥ର ମଣିଷଟିଏ ଭଳି ଲାଗିଲା I େମାଟା अdରେର େଲଖାଥିଲା - “ଶ�ୀ ଶ�ୀ ସନ�ାସୀ 

ବାବା+ ଆଧ�ାତିD କ ପ�ବଚନ ସଭାେର େଯାଗ େଦଇ ନିଜକୁ କୃତାଥ� କରl”  

 ଚାଳିଶି ବଷ� ତଳର ସD }ତି ପଟଳେର ହଠାତ ଚମକି ଉଠିଲା େଗାଟିଏ ନାମ ‘ସନିଆ’I 

ମେନ ପଡିଗଲା - 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 ଖ�ାତି ଥିଲା I ପାଠ ପଢ଼ାେର ସାଧାରଣ ଥିେଲ ମଧ� େଖଳ, अଭିନୟ ଓ ବାକ 

ବାଲD ୀକି ନାୟକ 
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ପଟୁତାେର େସ ସମ]+ ଠାରୁ ଦୁଇପାଦ ଆଗେର ରହୁଥିଲା I ପ�ତିତୁ�ପନ� ମତି ପ�ତିଭାଟି 

ଥିଲା ତା’ର ଏକ ବିେଶଷ ଗୁଣ I  

 9ୁଲେର ବା କ� ାସେର େଯେତ ପ�କାର ଦୁ�ାମୀ କେଲ ମଧ� ଶିdକମାନ+ୁ ତା’ର 

ଉପ�ିତ 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 କବିତା ଓ ଗs େଲଖା 

ଗୁଣଟି ତା’କୁ େମା ସହିତ ବeୁତାର ସତୂ� େର ବାeି େଦଇଥିଲା I ମଁୁ େଲଖିଥିବା କବିତାକୁ ତା’ 

ନାମେର ପ�କାଶ କରିବାପାଇଁ ହାଇ9ୁଲ ସDରଣିକାକୁ େଦଉଥାଏ I ହାଇ9ୁଲ ଛାଡିବା ପେର, 

ଆମର େଯାଗସତୂ�  ବିଛିନ�  େହାଇ ଯାଇଥିଲା I  

 େମା ସD }ତିେର େବ�କ ଲଗାଇ, େସହିଦିନ ସe�ାେର, ତା’ର ପ�ବଚନ ସଭାକୁ ଯିବାପାଇଁ 

ଠିକ କରି ବeୁ+ ଘରକୁ ଗଲି I େସଦିନ ପ�ବଚନ ଶୁଣି ଯିବାକୁ ବeୁ+ୁ କହିବାରୁ େସ 

ଓଲଟା େମାେତ ପଚାରିେଲ - ତୁେମ େକେବଠାରୁ ବାବାମାନ+ ପ�ବଚନ ଶୁଣିବାକୁ ପସo 

କଲଣି ? ମଁୁ କହିଲି - ପ�ବଚନ ଶୁଣିବାକୁ ନୁେହଁ, ପ�ବଚନ େଦଉଥିବା ବାବା+ୁ େଦଖିବାକୁ 

ଚାହୁଁଛି I ମଁୁ ପେର ସବୁ କଥା କହିବି I େସ କହିେଲ - େମାର अନ� କାମ अଛି, ତୁେମ ଏକା 

ଯାअ I ମଁୁ ବି ଚାହୁଁ ନଥିଲି େସ େମା ସହିତ ଆସl I  

 ନିpw� ପ�ବଚନ ମxପେର ଯାଇ େଦଖିଲି, ଶହ ଶହ େଶ�ାତା ଓ ଭn+ ଭିଡ଼ ଲାଗିଛି I 

ସୁସ¬ିତ ମxପେର ସୁେଶାଭିତ ଆସନେର ବସି, ଜେଣ ବାବା ଧାରାପ�ବାହ ଭାଷଣ 

େଦଉଥିେଲ I ତା’+ ବାଣୀେର େବଶ ମନମୁªକର ଭାଷା ପ�କାଶ ପାଉଥିଲା I ମଁୁ ବିଳ�େର 

ପହ�ି ଥିବାରୁ, ପଛ ଧାଡିେର ଠିଆ େହାଇ ଭାଷଣ ଶୁଣୁଥିଲି I ମଁୁ ନିକଟ� ଜେଣ େଶ�ାତା+ୁ 

ପଚାରିେଦଲି - “ଆ{ା କିଏ ଏହି ବାବା ଭାଷଣ େଦଉଛjି?” େସ େମାେତ ତଳୁ ଉପର 
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ପଯ��j ଆ�ଯ�� େହାଇ ଥେର ଚାହW କହିେଲ - “େସ ଭାଷଣ େଦଉନାହାjି, ଆଧ�ାତିD କ 

ପ�ବଚନ ପରିେବଷଣ କରୁଛjି I ଆପଣ ଶ�ୀ ଶ�ୀ ସନ�ାସୀ ବାବା+ୁ ଜାଣି ନାହାjି କିପରି? 

େସ ସ�ୟଂ ପ�ବଚନ େଦଉଛjି ମନେଦଇ ଶୁଣl I ମଁୁ ତା’+ କଥାକୁ ଉେପdା କରି ଭିଡ 

ଭିତେର ଆଉ ଟିକିଏ ଆଗକୁ ଚାଲିଯାଇ ମ� ପାଖେର ପହ�ିଗଲି I ସନ�ାସୀ ବାବା 

କହୁଥିେଲ - “ମଁୁ ବାର�ାର ତୁମକୁ ଆହ¥ାନ କରୁଛି, ମଁୁ ତୁମକୁ ନିଦ� ାରୁ ଜାଗ�ତ କରିବାକୁ 

ଆସିଛି I ଜାଗ�ତ ହୁअ I ମଁୁ େଦବି ଗତି ଆଉ ମୁnି I ଏହି ପାପୀ ସଂସାରରୁ ମୁnି ପାଇବାପାଇଁ 

େମାର ଶରଣାଗତ ହୁअ I”   

 େଶ�ାତାମାେନ ସତେର ନିଦରୁ ଉଠିଲାଭଳି अଭିନୟ କରି ତାଳି ବଜାଇ ବାବା+ 

ଜୟଗାନ କରୁଥିେଲ I ପରିେବଶଟି ଆଧ�ାତିD କ ରସେର ସେତ େଯମିତି ରସାୟୁତ େହାଇ 

ପଡୁଥିଲା I କାୟ ମେନାବାକ�େର ସମେ] େଯପରି ବାବା+ ଶରଣାଗତ େହାଇପଡୁଥିେଲ I 

ସମେ] େଯପରି କହୁଥିେଲ - “ହଁ ବାବା ଆମକୁ ଏହି ପାପୀ ସଂସାରରୁ ମୁn କରିଦିअ I”  

 ବାବା କହୁଥିେଲ - “ପରିବ\�ନଶୀଳ ଦୁନିଆେର ଧମ� ବି ପରିବ\�ନ େହଉଛି I ଯଦି 

ଧମ� ବ�ିରହିବାକୁ େହବ, େତେବ ତା’କୁ ବି ସମୟ ସହିତ ପରିବ\�ନ କରିବାକୁ ପଡିବ I 

ମହାବୀର େଜୖନ, େଗୗତମ ବୁ�, ଗୁରୁ ନାନକ, ଯୀଶୁଖ�ୀ�, ମହ�ଦ ସମେ] अତୀତର 

ମହାପୁରୁଷ ଥିେଲ I େସମାନ+ୁ ଆଜିର ଯୁଗେର ପଜୂାକରି କିଛି ଲାଭନାହW I େସମାନ+ୁ 

ଭୁଲିଯିବା ହW େଶ�ୟ9ର େହବ I ନୂଆ ଯୁଗ, ନୂଆ ଜୀବନଦଶ�ନ ଦାବି କରୁଛି I ମଁୁ ତୁମ+ୁ 

ଯୁେଗାପେଯାଗୀ ନୂତନ ମାଗ� ଦଶ�ାଉଛି, ଯାହା ପାଳନ କରିବା ସହଜ ଏବଂ ମଣିଷର 

ସ¥ାଭାବିକ ପ�ବୃ\ି ସହିତ େମଳ ଖାଉଛି I ମଁୁ ତୁମକୁ ଆହ¥ାନ କରୁଛି େମାର ଶରଣାଗତ ହୁअ 

I” 
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 ପ�ବଚନ ସମା� େହବାପେର ସନ�ାସୀ ବାବା+ ଜୟ ଧ¥ନୀେର ମxପଟି କ"ି ଉଠିଲା 

I ଶିଷ�ମାନ+ ଗହଣେର ସନ�ାସୀ ବାବା ମ�ରୁ ଓହ� ାଇ ନିଜ କାର ଆଡକୁ ଚାଲିେଲ I ମଁୁ 

େସେତେବଳକୁ �ିର ନି�ିତ େହାଇ ସାରିଥିଲି େଯ େସ ହW େମାର ପୁରୁଣା ସା| ‘ସନିଆ’ I

 େସ କାର ଭିତେର ପଶିଯିବା ପବୂ�ରୁ ମଁୁ ଭିଡକୁ େଠଲି ତା’ର ହାତକୁ ଧରି 

ପଚାରିେଦଲି - “ଆେର ସନିଆ?” େମାର ଏଭଳି ଆଚରଣେର ଖପା େହାଇ କିଛି ଶିଷ� 

େମାେତ େଠଲି େଦବାକୁ େଚ�ା କେଲ I ହଠାତ ସନ�ାସୀର ଦୃ�ି େମା ଉପେର ପଡିଲା I 

େସ ତା+ ଶିଷ�ମାନ+ୁ କହିେଲ - “ଛାଡିଦିअ I େକହିଜେଣ ଦୁଃଖୀ ମଣିଷ, େମା ସହିତ 

ମିଶିବାକୁ ବ�ାକୁଳ େହଉଛି I ଏହାର ଆତD ା ଦିବ�ାେଲାକର ସeାନ କରୁଛି I ମଁୁ ତାକୁ େସହି 

ସeାନ େଦବି I” 

 ଏତିକି କହି େସ କାରର ପଛ ସିଟେର ନିଜ ପାଖେର ବସିବାକୁ େମାେତ ନିେp�ଶ 

େଦଲା I ମଁୁ ନିବ�ାକ େହାଇ, େକବଳ ତା’ର ନିେp�ଶ ପାଳନ କଲି I ତା’ର ସ�ାନ ଓ 

ପ�ତିପ\ି େଦଖି ମଁୁ କିଂକ\�ବ�ବିମୁଢ଼ େହାଇ ଭାବୁଥିଲି – “अନାମେଧ�ୟ ଗ�ାମର ଜେଣ 

ସାଧାରଣ ଯୁବକ ଆଜି କାହW େକେତ ଉପରକୁ ଉଠିଗଲାଣି ? େକେତ େକେତ ନାରୀ-ପୁରୁଷ 

ତାକୁ ପଜୂା କରୁଛjି ? ମଁୁ କିl େମା’ ମନର ଶ+ାକୁ ଚାପି ପାରୁ ନଥାଏ I ଡ� ାଇଭର ଗାଡି 

ଚଲାଇବା ପେର, ମଁୁ अତି ଧୀର କ°େର ପଚାରିଲି - “ସନିଆ ଏସବୁ କ’ଣ? େମାର ତ ବୁ�ି 

ଭ� ମ େହାଇଯାଉଛି I” 

 େସ ବି େସମିତି ମୃଦୁ� କ°େର କହିଲା - “ତୁ ବୁଝି ପାରୁନୁ େତଣୁ େତାର ଭ� ମ ଦୂର 

କରିବାକୁ ପଡିବ I ମଁୁ େତାର ଭ� ମକୁ ଦୂର କରିେଦବି ଓ ସତପଥର ଦଶ�ନ ମଧ� 

କରାଇେଦବି ତୁ ହୁଏତ େତା ଜୀବନେର ବହୁତ ଥର ନିରାଶ େହାଇ ପଡ଼ିଥିବୁ ମଁୁ େତାେତ 
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େଗାଟିଏ ନୂଆ ଜୀବନ ଦଶ�ନ େଦବି, େଯଉଁଥିେର ଆଶା ଓ ଉଲ� ାସ ଭାରି ରହିଥିବ I” 

 େସ ଡ� ାଇଭର ଆଡକୁ ଚାହW େମାେତ ଚୁପ ରହିବାକୁ ସେ+ତ େଦଲା I ମଁୁ ବୁଝି ପାରିଲି 

େସ ଡ� ାଇଭରକୁ ଜଣାଇବାକୁ ଚାହୁଁ ନାହW ମଁୁ କିଏ ? 

 କିଛି ସମୟ ପେର େଗାଟିଏ ସୁoର ଆଧୁନିକ ବ|ଳାର େପାଟwେକାେର କାର ଠିଆ 

େହଲା I େଚୗକିଦାର େଦୗଡ଼ି ଆସି କାରର ଦରଜା େଖାଲିେଦଲା I ଆେମ ଦୁେହଁ ବ|ଳା 

ଭିତରକୁ ଗଲୁ I େଗାଟିଏ ଲ�ା ହଲର ଦୁଇପାଖେର େକେତ ଗୁଡିଏ େକାଠରୀ ରହିଛି I 

ସନ�ାସୀ େଗାଟିଏ େକାଠରୀେର ପ�େବଶ କଲାପେର ଜାଣିଲି, ଏଇଟା ତା'ର ବ�nିଗତ 

ଧ�ାନ କd I ଏଠାେର ସମ] ପ�କାର ଆଧୁନିକ  ସୁଖ ସୁବିଧାର ବ]ୁ ରହିଛି I  

 େଗାଟିଏ ପାଖେର ଥିବା ଦୁଇଟି ବଡ଼ ଆଲମିରାେର ସଜା େହାଇ ରହିଛି अେନକ 

ପୁ]କ, ସmବତଃ ଧମ� ପୁ]କ I अନ� ପାଖେର ଏକ ମହ|ା େଟବୁଲ ଉପେର କିଛି ପୁ]କ, 

େଲଖନ ସାମଗ�ୀ, କ"ୁ�ଟର, ଲ�ାପଟପ, େଟଲିେଫାନ ଆଦି ରହିଛି I େକାଠରୀର େଶଷ 

ଭାଗେର େଗାଟିଏ ନରମ ଗଦି ପଡିଛି I େସଇଠି ହୁଏତ ସନ�ାସୀ ବାବା ଧ�ାନେର ବେସ I  

 ସନ�ାସୀ େମାେତ ପଚାରିଲା - "ତୁ କ"ୁ�ଟର ବ�ବହାର ଜାଣିଛୁ ?" 

 ମଁୁ କହିଲି - "ହଁ ଜାଣିଛି I"  

 େସ କହିଲା - "ତୁ େତେବ ଏହି କ"ୁ�ଟରେର ବସି ଟାଇମ ପାସ କରୁଥା, ମଁୁ ବାହାେର 

अେପdା କରିଥିବା ଭnମାନ+ୁ ଦଶ�ନ େଦଇ, ବିଦାୟକରି ଆସୁଛି I ତୁ’ ଆଜିରାତି ଓ 

କାଲିଦିନଟି େମା ସହିତ ରହିବୁ I େତେବ ହW ତୁ’ େମାେତ ଠିକଭାେବ ଜାଣିପାରିବୁ I” 

ତା’ପେର େସ କd ତ�ାଗ କରି ଚାଲିଗଲା I  

 ମଁୁ େମାର ବeୁ+ୁ େଫାନ କରି କହିେଦଲି – “େକୗଣସି ବିେଶଷ କାମ େଯାଗୁ ମଁୁ କାଲି 
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ସe�ା ପଯ��j ତୁମ ଘରକୁ ଯାଇ ପାରିବି ନାହW I”ମଁୁ କ"ୁ�ଟର ନେଖାଲି, ବହି ଆଲମିରାେର 

ଥିବା ଗ�©ସବୁ ନିରୀdଣ କଲି I େବଦ, ଭାଗବତ, ରାମାୟଣ, ମହାଭାରତ, ଗୀତା, अ�ାଦଶ 

ପୁରାଣ ସହିତ ହିoୁ ଧମ�ର अେନକ ଧମ�ଗ�© ରହିଛି I ମଁୁ ଭାବୁଥିଲି –“ହାଇ9ୁଲେର ଟାଣି 

ଓଟାରି େକବଳ ପାସମାକ� ଆଣି େଯଉଁ ସନିଆ ମାଟି�କେର ଥାଡ଼� ଡିଭିଜନେର ପାସ 

କରିଥିଲା, େସ ଆଜି ଏେତସବୁ ଧମ�ଗ�© ପଢୁଛି େକମିତି ?” 

 ସନିଆର ଜୀବନେଶୖଳୀ ସ"କ�େର ଜାଣିବାକୁ େମାର ଉ¯°ା ବଢ଼ିବାେର ଲାଗିଥିଲା I 

ପ�ାୟ अଧଘ�ା ପେର େସ େକାଠରୀକୁ େଫରିଆସିଲା I େକାଠରୀ କବାଟ ଭିତରୁ ବo 

କରିେଦଇ ଆସି େମା ପାଖେର ବସିଲା I ଛାତ�  ଜୀବନର ସା| ଭଳି େମା' କାeେର 

ହାତରଖି ଖୁବ ସହଜ କ°େର ପଚାରିଲା - "ହଁ ତୁ କ'ଣ ପଚାରୁଥିଲୁ ?" 

 ମଁୁ କହିଲି - "ସତେର ମଁୁ ବୁଝି ପାରୁନି, ତୁ ଏଭଳି ନାଟକ ରଚନା କରିଛୁ କାହWକି ?" 

 େସ କହିଲା - "ଶୁଣ ! ଏଇ ସଂସାରଟି ଏକ ନାଟକ ମ� େବାଲି ସମେ] କହୁଛjି ! 

ମଁୁ ବି अନୁଭବ କରୁଛି, ସମେ] ନିଜ ନିଜ ଭୂମିକାେର अଭିନୟ କରୁଛjି I ଭଗବାନ 

େମାେତ ଏହି ଦାୟିତ¥ େଦଇଛjି େଯ େମାହଗ�] େଲାକମାନ+ର ମଁୁ େମାହ ଭ| କରିବି I 

େସମାନ+ୁ ମଁୁ ମୁnିର ମାଗ� େଦେଖଇବି I  ତୁ’ ଚିjା କରନାହW I ତୁ’ ବ\�ମାନ େମା ପାଖକୁ 

ଆସିଛୁ େତଣୁ େତାର ମଧ� ସମ] ଦୁଃଖ ଦୂର େହାଇଯିବ I” 

 ମଁୁ ଆ�ଯ�� େହାଇ ତା' କଥା ଶୁଣୁଥିଲି I ପିଲା ଦିେନ ତା'ସହିତ ଖାଇବା, େଖଳିବା, 

କଳିକରିବା ସହିତ ପର�ରକୁ ଭଲ ପାଇବା ମଧ� ଥିଲା I ଆମ ଦୁହW+ ବeୁତ¥େର େକୗଣସି 

ଆବିଳତା ନଥିଲା I ସୁଖ, ଦୁଃଖେର ଦୁେହଁ ପର�ରକୁ ସାହାଯ� କରୁଥିଲୁ I ମଁୁ ଆଜି 

ସାଂସାରିକ ଜୀବନଭିତେର ଚଳୁ ଥିବାରୁ, େସ ହୁଏତ ଭାବୁଛି –“ମଁୁ ବହୁତ ଦୁଃଖ େଭାଗ 
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କରୁଛି I” 

 େସ େଟବୁଲ ଡ� ’ ଟାଣି େଗାଟିଏ ଦାମିକା ସିଗାର ଡବା ବାହାର କଲା I େମାେତ 

େଗାଟିଏ େଦଇ େସ େଗାଟିଏ େନଲା I ଆେମ ହାଇ9ୁଲେର ପଢିବାେବେଳ େଗାଟିଏ 

'ଚାରମିନାର' ସିଗାେରଟ ଦୁେହଁ ମିଶି ଟାଣୁଥିଲୁ I ମଁୁ ଏେବ ମଧ� ସମୟ ସମୟେର େଗାେଟ 

अେଧ ସିଗାେରଟ ଟାଣିଥାଏ I ମଁୁ ଆଗରୁ ଏେତ ମହ|ା ବିେଦଶୀ ସିଗାର ବ�ବହାର କରି 

ନଥିଲି I ସିଗାର ଧଁଆୂରୁ ଏକ ମହକ କdେର ଭରିଗଲା I  

 ମଁୁ ଖୁସି େହାଇ କହିଲି - "ବାଃେର ଖୁବ ବଢିଆ ଜିନିଷ ତ ! ମହ|ା େହାଇଥିବ ନି�ୟ 

I" 

 େସ କହିଲା - "ମହ|ା େହଉ କି ଶ]ା େମାେତ କିଣିବାକୁ ପଡୁନି I ବିେଦଶେର 

ରହୁଥିବା ଜେଣ ଭn ପଠାଇ େଦଇଛି I ଖାଲି କ'ଣ େସତିକି ? ମହ|ା 9ଚଭି9ି ମଧ� 

अଛି I ଟିକିଏ େନବୁକି ?      

 ମଁୁ କହିଲି - " ନା ଭାଇ ମଁୁ େକେବ ମଦ� େସବନ କରିନାହW I ତୁ’ ତ ବାବା ରୂପେର 

ଭଗବାନ+ अବତାର େହାଇ ଗଲୁଣି I େତାର ପୁଣି ମାଦକ ଦ� ବ� ଦରକାର ପଡୁଛି 

କାହWକି ? 

 େସ ହସିଲା I କହିଲା –“ହଇେର ! ମଣିଷ ରୂପୀ ଭଗବାନ+ୁ କ'ଣ େଭାକ େଶାଷ 

ଲାଗିବ ନାହW  ? େସ କ'ଣ ଜୀବନର ସମ] େଭୗତିକସୁଖ-ସେmାଗରୁ ବ�ିତ ରହିବା 

ଉଚିତ ? ତୁ’ କହିଲୁ ଭଲା, େକଉଁ େଦବୀ େଦବତାମାେନ େଭୗତିକ ସୁଖ ସେmାଗରୁ ଦୂେରଇ 

ରହୁଥିେଲ ?େଦବତାମାନ+ ପାଇଁ ସୁରା ପାନ କରି, ଆମିଷ େଭାଜନ କରିବା ଏକ 

ସାଧାରଣ କଥା ଥିଲା I ନିଜର �ୀ (େଦବୀ) ଥାଉ ଥାଉ अନ�ର �ୀମାନ+ୁ ମଧ� ସେmାଗ 
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କରିବାର ଦାହରଣ ରହିଛି I  

 ନାଇଁେର ବାବୁ ! ସାଧୁ େହାଇଗେଲ ସବୁ ଖାଇବା ପିଇବାେର ଲଗାମ 

ଲଗାଇେଦବା,େସ ସବୁ ମିଛ କଥା I  

 େମା ମତେର - "ସଂସାେର ଥିବ େଯେତ ଦିନ ଆନo କରୁଥାअ ମନ I”ସ୍ଵୟଂଭୂ 

ଭଗବାନମାନ+ୁ ସବୁ କିଛି ଉପେଭାଗ କରିବା ଉଚିତ I ଭnମାେନ ନିେଜ ଉପେଭାଗ 

କରୁଥିବା ସମ] ବ]ୁ ଭଗବାନ+ ଚରଣେର अପ�ଣ କରୁଛjି I େତଣୁ ଭଗବାନ ସମ] 

ଭn+ର ଭାବନାକୁ ଆଦର କରିବା ଉଚିତ I" 

 ମଁୁ କହିଲି - " ଯାହା ବି କହ ସନିଆ ତୁ ଏକ ମାୟାବୀ ସଂସାର ଗଢିଛୁ I େକେତ ବଡ 

ବଡ ଶିdିତ, ଉ� ପଦ� अଫିସର, ଡାnର, ଇଂଜିନିୟର, ପ�ାଧ�ାପକ, େନତା, अଭିେନତା 

ସମେ] େତାର ପ�ବଚନ ଶୁଣିବାକୁ ଏକତ�  େହଉଛjି I େସମାନ+ ମଧ�ରୁ େକହି କ'ଣ 

ବୁଝିପାରୁନାହାjି େଯ େତାର ଏହି େଭାଗ ବିଳାସ ପ$ୂ� ଜୀବନେଶୖଳୀ ସହିତ ଧାମwକ 

ପ�ବଚନ ଏକ ନିରଥ�କ ପ�ଳାପ ଓ ପ�ବ�ନା ମାତ�  ?" 

 ସନିଆ ତା' ସିଗାରରୁ େଗାଟିଏ ଦୀଘ� କଶ ଟାଣି, େମାେତ ଚାହWଲା I ମୁହଁେର ବିଦୃପର 

ହସ େଖଳାଇ କହିଲା - "େତା ପ�ଶ�ର ଉ\ର େଦଉଛି ଶୁଣ - “अଧିକାଂଶ ତଥାକଥିତ 

ବୁ�ିଜୀବୀ, ଏହି ରହସ� ବୁଝିବାକୁ ଏଠାକୁ ଆସjି ନାହW I େସମାନ+ର ବିଭିନ�  ପ�କାର 

ସମସ�ାର ଚମ¯ାରୀ ସମାଧାନ େଖାଜିବାକୁ ଧାଇଁ ଆସjି I େସମାେନ ଭାବjି େମା 

ପାଖେର େସହି ଚମ¯ାରୀ ଶnି अଛି I ହଁ ! େତା ଭଳି େକେତ ଜଣ ଜିରାରୁ ଶିରା େଖାଜିବା 

ବୁ�ିଜୀବୀ ମଧ� ଆସjି I େସମାନ+ ସହ अଲଗା ଭାେବ େଯାଗ ସାଧନା କରିବାକୁ ପେଡ 

I“ଆପଣ+ ତକ� ବହୁତ ଉ� େକାଟିର, ଆପଣ ସତେର {ାନୀ ମଣିଷ”କହିେଦେଲ 
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େସମାେନ ଖୁସି େହାଇ ଯାଆjି I ନିଜର ପରିବାର ଓ ସମାଜ ଦ¥ାରା ନିଯ��ାତିତ अନୁଭବ 

କରୁଥିବା ତଥାକଥିତ ବଡ଼ େଲାକମାେନ, େମା କd�େର କିଛି ସମୟ ବିତାଇ ଗଲାପେର 

ସବୁ କିଛି ଭୁଲି ଯାଆjି I ସନ�ାସୀ ବାବା+ ଜୟଗାନ କରି ପୁଣି ଥେର ଆସିବାର ପ�ତିଶୃତି 

େଦଇ ଯାଆjି I"  

 ମଁୁ କହିଲି - "ହଁ ମଁୁ ଜାେଣ, ତୁ ହାଇ9ୁଲେର ବାଦ-ବିବାଦ ଭାଷଣ ପ�ତିେଯାଗିତାେର 

ପାର|ମ ଥିଲୁ I ତା'ସହିତ ତୁ' ଗାଲ�େଫ� x ବେନଇବାେର ମଧ� ନ�ର ଏକ େପ�ମିକ ଥିଲୁ I 

ଗାଲ�େଫ� x ବଦଳାଇବା େତାର ଏକ ସଉକ ଥିଲା I ମେନ अଛି ତ ?" 

 େସ କହିଲା - "ଛିଃ ଛିଃ ପିଲାଦିନର େସ ସବୁ ପୁରୁଣା କଥାକୁ ମେନପକାଇବା ଉଚିତ 

ନୁେହଁ I अତୀତର ଦୁଃଖଦ ଘଟଣାକୁ ଯଦି ଧରିବସିବା, େତେବ ତାହା ମନୁଷ�ର ଉନ� ତିେର 

ବାଧକ େହାଇଥାଏ I ତୁ' େକବଳ ବ\�ମାନେର ଜିଇଁବା ଓ ଭବିଷ�ତକୁ ଲd� ରଖି ଚାଲିବା 

ଶିଖ I" 

 ମଁୁ କହିଲି –“अତୀତକୁ ମଁୁ େକମିତି ଭୁଲି ପାରିବି କହ ? େତା’ ଭଳି ଏକ କାମୁକଓ 

ଲ"ଟ େଟାକା ଆଜି ଭଗବାନ ସାଜି ବସିଛି I େତା’ ଦ¥ାରା େଯଉଁ ଝିअଟି ଗଭ�ବତୀ 

େହାଇଯାଇଥିଲା, ତାକୁ େନଇ େତାର ଚିହ� ା ଡାnର ପାଖେର ଗଭ�ପାତ କରାଇ ଆଣିଥିଲୁ I 

େଶଷେର େଗାଟିଏ ପରିବାରର ତିେନାଟି ଭଉଣୀ+ୁ େପ�ମ ଜାଲେର ବାeି ରଖିଥିଲୁ I ଗାଆଁ 

େଟାକାମାେନ ଏହା ଜାଣିପାରି େତାେତ ଧରିବା ପବୂ�ରୁ ତୁ’ ଗାଆଁରୁ ଉଭାନ େହାଇଗଲୁ I ତୁ' 

ସତେର କୁଆେଡ ପଳାଇଗଲୁ ? େତା' ପାଇଁ େତାର ପରିବାର େକେତ अପନିoା ଶୁଣିଛjି 

ତୁ' ଜାଣିଛୁ ?" 

 େସ କହିଲା - "େସସବୁ ଏକ ଲ�ା କାହାଣୀ I ପେର େକେବ କହିବି I ଚାଲ ଯିବା 
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େମାର ଶୟନ କdକୁ, େସଠାେର ରାତି�  େଭାଜନ କରି େଶାଇବା I  

 ସନ�ାସୀ ବାବା+ ଶୟନକd, େକୗଣସି ପ�ତାରକା େହାେଟଲରୁ କମ ନଥିଲା I 

ସନିଆର ନିେp�ଶ କ�େମ ପରିଚାରିକାମାେନ ଖାଇବା, ପିଇବାର ସମାନ ଆଣି ଡ଼ାଇନି| 

େଟବୁଲ ଉପେର ରଖି ଚାଲିଗେଲ I ସନିଆ ତା'ର ଡି�+ସ େନଲା I ଏେତ ବଢିଆ ଆମିଷ ଓ 

ନିରାମିଷ ଖାଦ� ମଁୁ େକେବ ବି ଖାଇ ନଥିଲି I ସନିଆ ଏମିତି ଖାଦ� ପ�ତିଦିନ ଖାଉଛି େଦଖି, 

ମେନ ମେନ ତା'ପ�ତି ଇଷ�ା େହଉଥିଲା I ଖାଇ ସାରିବା ପେର ଆମର ବା\�ାଳାପ ପୁଣି ଥେର 

ଆରm େହଲା I  

 େମା ମନେର अେନକ ପ�ଶ� ଉଠୁଥାଏ I ଗତ ଚାଳିଶି ବଷ� ବ�ବଧାନର ସନିଆ ଓରଫ 

ସନ�ାସୀ ବାବା+ ଜୀବନ ରହସ� ଜାଣିବାପାଇଁ େମା ମନେର ଗଭୀର ଉ¯°ା ଜାଗ�ତ 

େହାଇ ସାରିଥିଲା I ଏମିତି ସୁେଯାଗ ଆଉ େକେବ ମିଳିବନି I େମା ଆଖିରୁ ନିଦ 

ହଜିଯାଇଥିଲା I ମଁୁ ତଥାପି ଭଦ� ତାଖାତିରେର ତାକୁକହିଲି-"େତାର ବିଶ�ାମ କରିବା ସମୟକୁ 

ମଁୁ ନ� କରୁନାହW ତ ?"  

 େସ କହିଲା - " ଆେର ନାହW I ଭଗବାନ କ'ଣ େକେବ ଶୁअjି ? ଏେତ ଦିନ ପେର 

େମାର अତି ପି�ୟ ସା|କୁ ନିକଟେର ପାଇଛି I ରାତି ପାହିଯାଉ ଚିjା ନାହW I ଆେମ ଗପିବା 

I" 

 ମଁୁ ପଚାରିଲି - ତୁ ବିବାହ କରି ଘର ସଂସାର କଲୁ ନାହW କାହWକି ?  

 େସଏକ ତା�ଲ� ହସେର ଉ\ର େଦଲା - "େମା ଭଳି ଏକ ବା]ୁହରା, େବକାର 

ଯୁବକକୁ କିଏ ବିବାହ କରିବାକୁ ରାଜି େହାଇଥାjା କହିଲୁ ? �ୀ ଓ ଛୁଆ+ୁ େପାଷିବା ପାଇଁ 

େମାର ଆମଦାନୀ ତ ନଥିଲା I ଘର ତ�ାଗ କଲାପେର ମଁୁ ବିଭିନ�  ମଠ ଓ ମoିରମାନ+େର 
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ରହି େସବାକାଯ�� କରୁଥିବାରୁ, ଦୁଇଓଳା େପଟ ପରୂା ଖାଇବାକୁ ମିଳୁଥିଲା I ପ�ାୟ ଦୁଇ ବଷ� 

ପେର ଦିେନ ଜେଣ ସାଧୁ+ ସହିତ ପରିଚୟ େହଲା I ତା+ୁ େମାର କଥାବା\�ା ଓ ବ�ବହାର 

ଭଲ ଲାଗିବାରୁ, େସ େମାେତ ହରିଦ¥ାରକୁ େନଇଗେଲ I େସଠାେର େଗାଟିଏ ଆଶ�ମେର 

ରହିବାଭଳି େଯାଗାଡ଼ କରିେନଲି I ଆଶ�ମର ପରିଚାଳକ ବାବା ସଦାନo, ମଁୁ ଓଡିଶାରୁ 

ଆସିଛି ଜାଣିବା ପେର, େମାେତ ଆଗ�ହେର ଆଶ�ମେର ରହିବାକୁ अନୁମତି େଦେଲ I କାରଣ 

େସ କିଛି ବଷ� ପୁରୀେର ରହି େଯାଗ ସାଧନା କରୁଥିେଲ I ଓଡ଼ିଆ ଭାଷା ମଧ� େସ ଶିଖି 

ଯାଇଥିେଲ I ତୁ ଜାଣିଥିବୁ, ମଁୁ ହାଇ9ୁଲେର ସଂ9ୃତ ପxିତ+ ମାଡ଼ ଭୟେର, ସଂ9ୃତ 

େଶ¢ାକ ଗୁଡିକୁ େଘାଷି େଘାଷି ମୁଖ� କରି େଦଉଥିଲି I अନ�ାନ� ବିଷୟ अେପdା ସଂ9ୃତେର 

େମାର େବଶି ଭଲ ନ�ର ଆସୁଥିଲା I େସହି {ାନ େମାେତ ଆଶ�ମର, ଧମ�ଗ�© ପଢି 

ବୁଝିବାେର ବହୁତ ସାହାଯ� କଲା I  

 ବାବା ସଦାନo+ ସାହାଯ�େର ମଁୁ ଏକ ସଫଳ ଧମ�ଗୁରୁ ଓ ପ�ବଚକ ଭାେବ ମାନ�ତା 

ପ�ା� କଲି I େତାେତ ଆଜି ନିଃସଂେକାଚେର େଗାଟିଏ अପି�ୟ ସତକଥା କହିବି –“ମଁୁ 

ହରିଦ¥ାରେର ପ�ାୟ ଦଶ ବଷ� ରହିଲି I େସଠାେର ଥିବା अେନକ ମଠ ଓ ଆଶ�ମେର ଆ�ାନ 

ଜେମଇ ବସିଥିବା अେନକ ତଥାକଥିତ ସାଧୁ, ସନ�ାସୀ, ବାବା, ତାjି� କ, ଓ ସି� ପୁରୁଷ+ 

ସହ ମିଶିଛି I େସମାନ+ ଜୀବନେଶୖଳୀ େଦଖିଛି I ସମେ] ବିଭିନ�  େଦବୀ େଦବତା+ କୃପା 

ଓ ଶnି ପ�ା� କରିଥିବା ଦାବି କରିଥାjି I ତା+ର ଶିଷ� ଓ ଭnମାନ+ ଦ¥ାରା ପ�ଚାର 

ଫଳେର େଦଶ ବିେଦଶରୁ ହଜାର ହଜାର େଲାକ ଆସି େସଠାେର ଜମା ହୁअjି I 

ଧମ�ଗୁରୁମାନ+ର ପ�ବଚନ ଶୁଣି ନିଜକୁ ଧନ� ମେନ କରୁଛjି I ମୁn ହ]େର ଗୁରୁମାନ+ୁ 

ଦାନ ଓ ଦdିଣା େଦଇ େଫରିଯାଆjି I  
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 ମଁୁ କିl େସମାନ+ର ଆଚରଣ ଓ ଉ�ାରଣେର अେନକ  ବିେରାଧାଭାସ ରହୁଥିବା 

अନୁଭବ କରୁଥିଲି I େସମାେନ ପ�ବଚନ େଦଲାେବେଳ, ଭnମାନ+ୁ େଯଉଁ ନୀତିଶିdା 

େଦଉଥିେଲ, ନିଜ ଜୀବନେର ତାହା ପାଳନ କରୁନଥିେଲ I ଧିେର ଧିେର ମଁୁ ଜାଣି ପାରିଲି 

େଯ େସଠାେର अେନକ ପ�କାର ଜଘନ� अପରାଧ କରିଥିବା ବ�nି ସାଧୁ େବଶେର ରହୁଛjି 

I େବେଳ େବେଳ ବିଭିନ�  ପ�େଦଶର େପାଲିସ अନୁସeାନ କରି େକେତକ ସାଧୁ େବଶଧାରୀ 

अପରାଧୀ+ୁ ଗିରଫ କରି ନିअjି I  

 ଆଶ�ମେର େଦଶୀ ବିେଦଶୀ ନିଶା ଦ� ବ�ର େସବନ କରିବା ଏକ ସାଧାରଣ କଥା I 

େକେତକ ଆଶ�ମେର ମହିଳା ଭnମାନ+ୁ ମାନସିକ ଭାେବ ବଶୀଭୂତ କରି େଯୗନ େଶାଷଣ 

କରାଯାଉଛି I ଏସବୁ କାମ अତି ଚତୁରତାର ସହିତ ସ"ାଦନ େହଉଥିେଲ ବି, 

େବେଳେବେଳ େଲାକ େଲାଚନକୁ ଆସି ଯାଉଛି I କିଛି ଦିନ ମିଡ଼ିଆ ଦ¥ାରା ଚହଳ ପଡୁଛି I  

ଘଟଣାଟି ପୁରୁଣା େହାଇଗେଲ ସମେ] ଭୁଲି ଯାଉଛjି I  

 ସମ] ପ�କାର अେନୖତିକ ଧoାକୁ अଣେଦଖା କରି, ପାପରୁ ମୁnି ଓ େମାd ପାଇବାର 

ଧାମwକ ବିଶ¥ାସ େନଇ େଦୗଡ଼ି ଯାଇଥିବା େଲାକମାନ+ୁ େଦଖି ମଁୁ �ିର ନି�ିତ େହାଇଗଲି 

େଯ ଭଗବାନ େବାଲି େକହି େକଉଁଠି ନାହW I ଧମ� ନାମେର େକବଳ ସ¥ାଥ�େନ¥ଷୀ 

େଲାକମାେନ ଧoା କରୁଛjି I 

 ମଁୁ ପଚାରିଲି - "ତୁ’ ତ ପିଲାଟିେବଳୁ ପଜୂା ପାଠ କରୁ ନଥିଲୁ I ଭx େଲାକମାନ+ୁ 

ବିେରାଧ କରୁଥିଲୁ I ବ\�ମାନ ତୁ ନିେଜ ଏଭଳି ଭାxାମିକୁ ସମଥ�ନ କରୁଥିବା େଦଖି ମଁୁ 

ଆ�ଯ�� େହାଇ ଯାଉଛି I" 

 େସ କହିଲା - "ହଁ ତୁ ଠିକ କହିଛୁ I ମଁୁ ପଜୂା ପାଠସିନା କରୁନଥିଲି କିl େଦବ 
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େଦବୀ+ ପ�ତି ଭୟ ନି�ୟ ଥିଲା I ତା' ଛଡା ଗୃହ ତ�ାଗ କଲାପେର ବ�ି ରହିବା ପାଇଁ 

େମାେତ ଏକ ସହଜ ସାଧନ ବି ତ ମିଳିଗଲା I ମଠ, ମoିର, ସାଧୁ ଓ ସନ�ାସୀ+ୁ ବିେରାଧ 

କରିଥିେଲ, ଆଉ କିଏ େମାେତ ମାଗଣାେର ରହିବାକୁ - ଖାଇବାକୁ େଦଇଥାjା ? ମଁୁ ଆଜି 

କିl ସ"ୂ$� ଭାେବ ନିରୀଶ¥ରବାଦର ସମଥ�କ I ଧମ�ଶା� ପଢି ଧମ�ଗୁରୁ+ ସହିତ ମିଶି 

ଜାଣିପାରିଛି େଯ ଧମ� ଏକ ପ�ହସନ I ସ¥ଗ�, ନକ�, ଆତD ା, ପରମାତD ା, େମାd ଓ ପୁନଜ�ନD  ସବୁ 

ପ�େହଳିକା I ତଥାପି ମଁୁ େସମାନ+ ଭାxାମିକୁ ସମଥ�ନ କରୁଛି I ମଁୁ ବି ଚାହୁଁଛି ଏଭଳି 

ଭାxାମି ଚାଲୁ ରହୁ I କାରଣ ଏଥିେର େମାର ସ¥ାଥ� ନିହିତ अଛି I େମାେତ ଏେତ ମାନ-

ସ�ାନ ଆଉ େକଉଁଠି ମିଳିବ ?” 

 “ମଁୁ ପ�ଥେମ ଭାxାମିକୁ ବିେରାଧ କରୁଥିଲି, କାରଣ ତକ�ଶୀଳ େଲାକମାନ+ ସଂଖ�ା 

ବୃ�ି କରିବାକୁ ଚାହୁଁଥିଲି I ସମାଜରୁ କୁସଂ9ାର ଏବଂ ରୂଢିବାଦୀ ପର"ରା ଦୂର 

କରିବାପାଇଁ ତକ� କରୁଥିେଲ ମଧ� େଶଷେର ତଥାକଥିତ ଭଗବାନ+ ଉେpଶ�େର ହାତ 

େଯାଡି ପ�ଣାମ କରୁଥିଲି I େମା' ମନେର ଭୟ ଥିଲା - ସମାଜ େମାେତ ନିରୀଶ¥ରବାଦୀ ବା 

ନା]ିକ କହି ଉେପdା ନକରୁ I  େମାର େସହି ଛଳନାତD କ अଭିନୟ अେନକ ବୁ�ିଜୀବି+ୁ 

ଆକଷwତ କଲା I ସମାଜେର ପ�ଚଳିତ କିଛି अନାବଶ�କ କେଠାର ଧାମwକ କମ�କାx, ନୀତି, 

ନିୟମ ଆଦିକୁ ମଁୁ ବି{ାନ ସ�ତ ଓ ତକ�ସ|ତ ଭାେବ ବ�ାଖ�ା କରି ପ�ବଚନ ମାଧ�ମେର 

ଖxନ କରିଥାଏ I" 

 "େଯଉଁମାେନ ବ�ତ, ଉପବାସ, ଧ�ାନ ଆଦି କରିବାକୁ ସମୟ ପାଉ ନାହାjି, କିl 

ମନେର ଧାମwକ ବିଶ¥ାସ ଓ ଭୟ ଭ\w କରିଥାjି, େସହିମାନ+ୁ େମାର ପ�ବଚନ ବହୁତ 

ବଢିଆ ଲାେଗ I ସେତ େଯମିତି ମଁୁ େସମାନ+ ମନରୁ अପରାଧେବାଧକୁ  ଦୂର କରି େଦଉଛି 
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I େମାର ପ�ବଚନ ଶୁଣିବାକୁ େସଇମାେନ ଆସjି, େଯଉଁମାନ+ ମନେର ପିଲାଟି େବଳୁ ତକ� 

ନକରି ଈଶ¥ର+ୁ ବିଶ¥ାସ କରିବାପାଇଁ ଏକ ବ�ମଳୂ अବଧାରଣା ଭରି ରହିଛି I େଯଉଁମାେନ 

େତା' ଭଳି ତକ�ଶୀଳ ଓ େହତୁବାଦୀ, େସମାେନ େକେବ ବି େମା ପାଖକୁ ଆସjିନାହW I ମଁୁ 

େସଥିପାଇଁ ନିରାପଦ ଭାେବ େମା ଧoା ଚେଲଇଛି I 

 ମଁୁ ପଚାରିଲି - "େଯଉଁ ଦିନ େତା’ର ଏହି ଭାxାମିର अସଲ ରହସ� ଜଣା ପଡିବ, େସ 

ଦିନ କ'ଣ େହବ କsନା କରିଛୁ ?େସ ବଡ ଆତD ବିଶ¥ାସର ସହ ଦୃଢ଼ କ°େର କହିଲା - "ହଁ 

ମଁୁ ଜାଣିଛି I" କଥାେର अଛି - "େନଇ ଆଣି େଥାଇ ଜାଣିେଲ େଚାରି କାମଟି ଭଲ I"  

 େସ ପୁଣି କହିଲା - "ଭାରତୀୟ ଦx ସଂହିତା अନୁସାେର େକଉଁ େକଉଁ କାମ କରି ଧରା 

ପଡିେଲ େଜଲ ଦx େହବ, ତାହା ବି ମଁୁ ଜାେଣ I ଯଥା :ନାରୀମାନ+ର େଯୗନ େଶାଷଣ, 

ନିଶା ଦ� ବ�ର अେନୖତିକ ବ�ାପାର, େକୗଣସି ବ�nି+ୁ ମିଥ�ା ପ�େଲାଭନ େଦଇ ଟ+ା ହଡପ 

କରିବା ଏବଂ େକୗଣସି ଭ� �ାଚାରୀ େନତା, ମ�ୀ, अଫିସର ଓ ପ�ତି,ିତ ବ�nିବିେରାଧେର 

ଭାଷଣ େଦବା କାମ କେଲ, ଦିେନ ନା ଦିେନ ମଁୁ ଦx େଭାଗିବି I" 

 "େଯଉଁ ଇ¬ତଦାର ଘରର ମହିଳାମାେନ, ସ¥ଇfାେର େମା ସହିତ େଯୗନ ସ"କ� 

ରଖିବାକୁ ଚାହୁଁଛjି, େସମାେନ େମା ଇ¬ତ अେପdା େସମାନ+ ଇ¬ତ ରdା କରିବାପାଇଁ 

ସମ] ପ�କାର ସାବଧାନତା अବଲ�ନ କରିଥା'jି Iମଁୁ େକୗଣସି ସାଧାରଣ କନ�ା ବା �ୀ 

ପ�ତି ନଜର ପକାଏ ନାହW I େତଣୁ େମା ଉପେର େଯୗନ େଶାଷଣର ଆେରାପ ଲାଗିବାର ଭୟ 

ନାହW I ନିଶା ଦ� ବ� ମଁୁ େମାର ଆବଶ�କ ପରିମାଣେର ବ�ବହାର କେର କିl ବ�ବସାୟ 

କେର ନାହW I ମଁୁ କାହାରିକୁ ମିଥ�ା ପ�େଲାଭନ େଦଇ ଧନ ହଡପ କେର ନାହW I ମଁୁ େକୗଣସି 

ଭ� � େନତା, ମ�ୀ ଓ अଫିସର+ ବିେରାଧେର କୁେହ ନାହW I ମିଡ଼ିଆ େଲାକମାନ+ 
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ଆଗେର ମଁୁ ଖୁବ ସvତ ଭାେବ ଧାମwକ ପ�ବଚନ େଦଇଥାଏ I େସଥିପାଇଁ ମଁୁ ଆଜି ପଯ��j 

ଏକ ଶୁ�, ସା\୍ଵିକ ସନ�ାସୀ ବାବା ନାମେର ଖ�ାତି ପ�ା� କରିଛି I" 

 େସ ରାତିେର ସନିଆ ମୁହଁରୁ अଯାଚିତ ପ�ବଚନ ଶୁଣୁ ଶୁଣୁ ମଁୁ ଭାବୁଥିଲି –“ସତେର 

କ'ଣ ସନିଆ ଯାହା କହୁଛି ସତ ? ହଁ େସସବୁ अପି�ୟ ସତ� I ଦୁନିଆର ପ�ାୟ ପ�େତ�କ 

େଦଶେର ଛଦD େବଶୀ ସଂସାର ତ�ାଗୀ ସାଧୁ, ସନ�ାସୀ ବିଭିନ�  ନାମେର ବିଦ�ମାନ अଛjି, 

େଯଉଁମାେନ - େସମାନ+ ଧାମwକ ଧoାକୁ “େନଇ ଆଣି େଥାଇ ଜାଣିବା” କଳାେର ପାର|ମ 

I େସମାେନ ଆଜୀବନ ସମାଜେର ମାନ, ସ�ାନ ଓ ଧନ ପ�ା� କରି ବ�ିଛjି I ଭnମାେନ 

କହjି - "ବାବାମାେନ େସମାନ+ର ପ�ାର ର ଫଳ େଭାଗ କରୁଛjି I" ପରିତାପର ବିଷୟ 

େହଉଛି େଯ େଯେତେବେଳ େକୗଣସି ବାବା अେନୖତିକ କମ� କରୁଥିବା अପରାଧେର 

େଜଲଦx େଭାଗ କରୁଛjି, େସେତେବେଳ अeଭnମାେନ କାହWକି ମାନୁନାହାjି େଯ 

ଏଇଟା ମଧ� ବାବା+ ପ�ାର ର ଫଳ ? ତା+ର ନିେp�ାଷ ପଣକୁ ସମଥ�ନ କରି େଦଶର 

ଆଇନକୁ ବିେରାଧ କରୁଛjି କାହWକି ? 

 अeଭnମାନ+ ଯୁnି - "ଆମ ବାବା େସମିତି अପକମ� କରjି ନାହW I ତା+ୁ େକେତକ 

अସହି³ୁ େଲାକ ବଦନାମ କରିବାପାଇଁ ମିଥ�ାେରାପ ଲଗାଉଛjି I" ବାବା+ ପ�ତି ଲାଗିଥିବା 

ଆେରାପ ସତ େବାଲି ପ�ମାଣିତ େହାଇଗେଲ ମଧ� अeଭn ଯୁnି କରjି-“ବାବା+ର 

ସାମାନ� ଭୁଲକୁ ନ େଦଖି ତା+ଦ¥ାରା କରାଯାଇଥିବା ମହତକାମ ଗୁଡିକୁ େଦଖି 

ବିଚାରକରିବା ଉଚିତ I"ଏଇଠି ପ�ଶ� ଉଠୁଛି -ପ�ଥମ କଥା େହଉଛି େଯ ମଣିଷ ସମାଜର ଏକ 

ଆଦଶ� ପୁରୁଷ ଭାେବ ସ�ାନିତ ବ�nିର अେନୖତିକ କମ� ଗୁଡିକୁ  ସାମାନ� ଭୁଲ କହି 

ଏଡାଇ େଦବା ଉଚିତ କି ?” 
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 ବାବାମାନ+ର ମହତ କାମ େହଉଛି - ଭnମାେନ ଦାନ କରିଥିବା अଜସ� ଧନରାଶିରୁ 

କିଛି अଂଶ ତ�ାଗ କରି ଜନମ|ଳ କାଯ��େର ବ�ୟ କରା ଯାଉଛି I ଯଥା : 9ୁଲ, କେଲଜ, 

ଡାnରଖାନା େଖାଲିବା ସହିତ େସହି अ�ଳେର େଗାଟିଏ ଦୁଇଟି ଭବ� ମoିର ନି�ୟ 

ନିମ�ାଣ କରିେବ I ଯାହାର ଖ�� 9ୁଲ, କେଲଜ ଓ ଡାnରଖାନା अେପdା ପା� ଦଶ ଗୁଣ 

अଧିକ େହାଇଥିବ I अeଭnମାେନ ବୁଝିବା ଉଚିତ େଯ ଏହିଭଳି ମହତ କାମ ତ ଗୃହ� 

ଜୀବନେର ରହି ମଧ�, େବୗ�ିକ ନି,ା େଯାଗୁ ଜନସମଥ�ନ ପ�ା� କରି ଜେଣ ନିଃସ¥ାଥ�, 

କମ�ଠ ଜନେସବକ ମଧ� ଖୁବ ସହଜେର9ୁଲ, କେଲଜ, ଡାnରଖାନାନିମ�ାଣ କରିପାରୁଥିବା 

अେନକ ଉଦାହରଣ अଛି I  

 ତା' ପରଦିନ ମଁୁ ସନିଆଠାରୁ ବିଦାୟ େନଇ େମାର ବeୁ+ ଘରକୁ େଫରିଲି I 

ଭାବୁଥିଲି ବeୁ+ୁ ସବୁ କଥା କହିବି କିl ଚୁପ ରହିଲି I  

େବ|ାଲୁରୁ, ଭାରତବଷ� 

ଭ� ାମ�ଭାଷ : ୯୪୮୨୦୧୬୨୬୦  
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ବଡ଼େଲାକବଡ଼େଲାକବଡ଼େଲାକବଡ଼େଲାକ    
 ସକାଳୁ ସକାଳୁ ବାବୁ ଘର େଗଟ େଖାଲୁ େଖାଲୁ ବାଲେକାନିରୁ 

ବାବୁଆଣୀ ବଡ ପାଟିେର କହିେଲ:  “ଆ�ା , ଗ�ାେରଜ େଖାଲି ଟିେକ 

ବାବୁ+ ଗାଡିଟା ପାଣି ମାରି େପାଛି େଦ ଆଜି ଡ� ାଇଭର ଆସିନି ” 

ବାବୁଆଣୀ+ କଥାେର ମୁx ଟୁ|ାରି େଦଇ ଆ�ା ଗ�ାେରଜର ସଟର େଟକିଲା। େଗଟ 

କଡ଼େର ଲାଗିଥିବା ଟ�ାପ୍ ରୁ ବାଲତିେର ପାଣି ଆଣି ଗାଡ଼ି େପାଛିବାକୁ ଗଲା ଓଦା 

କପଡ଼ାେର ଗାଡ଼ି େପାଛୁ େପାଛୁ ତା’ ନଜର ଗ�ାେରଜ କା©କୁ ଲାଗି ଦାj ନିକୁଟି ପଡ଼ିଥିବା 

ଦଦରା ମଟର ସାଇେକଲ ଉପେର ପଡ଼ିଲା। େକଜାଣି େକାଉ କାଳରୁ େସଠି ପଡ଼ିଛି, ଧୁଳି 

ଆଉ अଳeୁ ପର] ପର] ତା’ ଉପେର େନସି େହଇଯାଇଛି। େଗାେଟ ମୁହୁ\� ପାଇଁ  

ଭାବନାେର ଭାସିଗଲା ପାବ�ତୀ ଆ�ା। ବାବୁଆଣୀକି ପଚାରିବ କି ଏଇ ମଟର ସାଇେକଲ 

ବିଷୟେର। ଯଦି କିଛି ପଇସା େନଇ ତାକୁ େଦଇ ଦିअେj, ଟିକିଏ ସଜାଡି େଦେଲ ସକାଳୁ 

ସକାଳୁ ତିନି କିେଲାମିଟର ଚାଲି ଚାଲି ଆସିବାରୁ ତାକୁ ଟିକିଏ ରdା ମିଳିଯାଆjା। ଆଜି 

ଘରକୁ ଗେଲ କି�³ା ବାପାକୁ ଆେଗ ପଚାରିବ ସିଏ, ତା’ପେର ବାବୁଆଣୀ କି କହିବ। ମନର 

କଥାକୁ ମନେର ଚାପି ଗାଡ଼ି େପାଛି ସାରି ବାବୁ ଘେର ଝାଡୁ େପାଛା ଆଉ ବାସନ ମଜାେର 

ଲାଗି ଗଲା ଆ�ା 

 ସv େବଳକୁ ଆ�ା ରାଓ ଘେର ପହ�ି ପାବ�ତୀ ଆ�ାର ଖୁସିେର ଉଛୁଳି ପଡୁଥିବା 

ମୁହଁକୁ େଦଖି अନୁମାନ କରିେନଲା େଯ ଆଜି େବାେଧ କିଛି ନୂଆ ଘଟଣା େହଇଚି। ଆ�ାକୁ 

अନୁସୟୂା େଜନା 
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ପାଣି ଗିଲାେସ ମାଗି ବାରxାେର ବସି ପଡିଲା ଆ�ା ରାଓ। ପାଣି ଗିଲାସ ଧରାଇ େଦଇ 

ଆ�ା େଗେହ�ଇ େହଇ କହିଲା, େଦଖିଲୁ, ମଁୁ ସବୁଦିନ ଏେତ ବାଟ ଚାଲି ଚାଲି କାମକୁ 

ଯାଉଛି, େମା ତଳିପା େକମିତି ବିxି େହଇଗଲାଣି, ସବୁ ଦିନ ରାତିେର ପୁଣି अ�ା ବିeୁଛି, ମଁୁ 

େଶାଇ ପାରୁନି। ଏକା ନିଶ�ାସେର ପାଣି ପିଇେଦଇ ଆ�ା ରାଓ ଆ�ା ମୁହଁକୁ ଚାହWଲା। 

କହିଲା, କଣ କରିବା କହିଲୁ। ଆେମ ଖଟିଖିଆ େଲାକ। ଆ�ା ମୁx ହେଲଇ କହିଲା, 

ନାଇଁ, ମଁୁ କଣ କହୁଥିଲି କି, ମିଶ� ବାବୁ+ ଘେର େଗାେଟ ପୁରୁଣା ମଟର ସାଇେକଲ 

େଦଖିଲି। ଆେମ ଯଦି କିଛି ପଇସା େଦଇ ତାକୁ ଆଣିପାରେj, ତାେହେଲ............ ଆ�ା 

କଥାର ଖିअ ଏଥର ଧରିପାରିଲା ଆ�ା ରାଓ। କହିଲା, େଦଖ, ମଁୁ ଜମାରୁ ଦୁଇ-ତିନି ହଜାର 

ଟ+ା େଦଇପାରିବି। ସବୁ ପଇସା ତ ଗଲା ମାସେର ସରିଗଲା ପୁअର େଦହ ଭଲ 

କରିବାେର। ତା’ କଥା ଶୁଣି ଆ�ା କହିଲା, “ହଉ, ମଁୁ ଆମ ଗ��ପରୁ ଆଉ ଦୁଇ ହଜାର ଧାର 

ଆଣି ପାରିବି। କାଲି ବାବୁଆଣୀ+ି ପଚାରୁଛି, େସ କଣ କହୁଛjି”  

 ରାତି ସାରା ବିଲକୁଲ ନିଦ ନାହW ଆ�ା ଆଖିେର। ମନେର େକେତ େକେତ ଭାବନା 

ଖାଲି େଢଉ େଖଳୁଛjି। ଆ�ା ରାଓ ପଛେର େସ ବସି ଏଥର କାମ କରିବାକୁ ଯିବ, 

େଯମିତି ସଜନୀ ମା’ ପଣତ କାନି ଉେଡଇ େଦଇ ତାକୁ େଦେଖଇ େହଇଯାଏ। ହାଟ ସଉଦା 

କେଲ ଏଥର ଆଉ ଓଜନିଆ ବ�ାଗ େବାହି ଘରକୁ େଫରିବନି, ଗାଡିେର େଥାଇକି ଆଣିବ।  

କ� ୀ³ାଟା ବ]ି ଆରପଟ 9ୁଲେର ପଢୁଛି, ସବୁଦିନ ଗାଡି ମଟର ରା]ା ପାରି େହଇକି 

ଯାଉଛି। ପିଲାଟା। େକାଉ ଦିନ େକାଉ କଥା।  ଗାଡି ଆସିେଲ ତା’ ବାପା ତା’କୁ 9ୁଲେର 

େନଇ ଛାଡି େଦବ, ଆଉ ଆଣିବ। ଆଉ ତା’ ମା’ ମନଟା ଦକ ଦକ ହବନି। ଏମିତି अେନକ 

ଭାବନା ଭିତେର ପାବ�ତୀ ଆ�ା ଝରକା ଫା+େର ବାହାରକୁ अନାଉଛି, େକେତେବେଳ 
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ସକାଳ ହବ, େସ କାମକୁ ବାହାରିବ ଆଉ ବାବୁଆଣୀ+ି ତା’ ମନ କଥା କହିବ।  

 ଘର ଝାଡୁ ମାରୁ ମାରୁ ଆ�ା ପଚାରିେଦଲା େସଇ ପୁରୁଣା ମଟରସାଇେକଲ କଥା। 

େସାଫା ଉପରୁ ଉଠିପଡି ବାବୁଆଣୀ କହିେଲ, “ତୁ େସ ମଟର ସାଇେକଲ ନବୁ?? ବାବୁ+ 

ପୁରୁଣା ଗାଡିଟା, େସ ରାଜି େହେବନି। ଆfା, େକେତ ପଇସା େଦଇପାରିବୁ?? ଛ 

ହଜାରରୁ କମେର େଦଇହବନି” ମା, ଏେତ ପଇସା ମଁୁ େକାଉଠୁ ଆଣିବି? ତା’ ପେର େସ 

ଗାଡିର େଯାଉ अବ�ା, େସଥିେର ତ ଆଉ କିଛି ପଇସା ଖରଚ କରିବାକୁ ପଡିବ। 

अତିେବଶୀେର ଚାରି ହଜାର େଦଇ ପାରିବି ମା।    େଗାେଟ ତାfଲ�ଭରା ହସ ଫୁଟାଇ 

ବାବୁଆଣି ସିଧା ସିଧା ଶୁେଣଇ େଦେଲ, “ଛ ହଜାରରୁ େଗାେଟ ଟ+ା କମେର ଗାଡି େଦଇ 

ହବନି” ଆ�ାର ହାତ େଗାଟିଏ ମହୁୂ\� ପାଇଁ अଟକି ଗଲା। ତା’ ସ�ପ�ର ତ�ି ଚିପି 

େହଇଗଲା। ମନ ଭିତରୁ ବାହାରି ଆସୁଥିବା ହତାଶ ଭାବକୁ ଚାପି େଦଇ ପୁଣି ଝାଡୁ 

ମାରିବାେର ଲାଗିଗଲା େସ। ଏଇ ଭିତେର ପoର ଦିନ ବିତିଗଲା।  

 ଏ ଆ�ା!! େସ କବାଡିବାଲାକୁ ଡାକିଲୁ, ରା]ାେର ଯାଉଛି। ବାବୁଆଣୀ ଆେଦଶ 

େଦେଲ। େଗଟ ପାଖକୁ ଦଉଡି ଯାଇ ଆ�ା ଡାକ ପକାଇଲା, େହା ଭାଇ, ଏଠିକି ଆସ। ଚା’ 

କପ ହାତେର ଧରି ବାବୁଆଣୀ ସିଡିରୁ ଓେହ�ଇ ଗ�ାେରଜ ପାଖକୁ ଆସିେଲ। ଡ� ାଇଭର 

ସନାତନ ପାଇପେର ପାଣି ମାରି େସଠି ଗାଡି େଧାଉଛି। “ସନାତନ, େସ ମଟର 

ସାଇେକଲଟା ଏଇ କବାଡି ବାଲାକୁ େଦଖାଇଲୁ” ପଛେର ଠିଆ େହଇ ଆ�ା 

ବାବୁଆଣୀ+ର ଉେpଶ� ଠିକ ବୁଝିପାରୁଥିଲା। େକଜାଣି େକେତ ଟ+ାେର ମଲୂଚାଲ 

େହଲା, ପାବ�ତୀ ଆ�ାର େସକଥା ଜାଣିବା ପାଇଁ ଇfା କି େଧୖଯ�� ନଥିଲା। ବାସନ ମଜା 

अଧାେର ଛାଡି ଆସିଥିବା କଥା କହି େସ ସିଡି ଚଢି ଚାଲିଗଲା େରାେଷଇ ଘରକୁ। ବାସନ 
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ମଜାର ଖଡ ଖାଡ ଶ� ସେ| ତେଳ କବାଡି ବାଲାର ମଟର ସାଇେକଲର ପାଟ�ସ ସବୁ ପିଟି 

ପିଟି ଢଂ ଢଂ କରିବାର ଶ� ଏକାକାର ହଉଥିଲା। େରାେଷଇ ଘର ସି+େର ବାସନ 

େଧାଇବା ପାଣି ଆଉ ଆ�ା ଆଖିର ଲୁହ ଏକାକାର ହଉଥିେଲ।  ତେଳ ବାବୁଆଣୀ େ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। େସମିତି କିଛି ଖରାପ େହଇ ନଥିଲା ମ! ଖାଲି 

ପୁରୁଣ। େହଇ କଳ+ି ଲାଗି ଯାଇଥିଲା। ଯାହା ହଉ, ଏେତ ବଷ� ପେର ବି ଭଲ େରଟେର 

ଗଲା”   
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େମା ମାଆେମା ମାଆେମା ମାଆେମା ମାଆ    
 ଏହି ମା ଶ�ଟି ଶୁଣିବା ମାେତ�  ମନ ଖୁସି େହାଇଯାଏ ଏହି 

ମା’ଟିକୁ ଥେର ହେରଇଲା ପେର ଆଉ େଯେତ େଖାଜିେଲ ମଧ� 

ପାଇହୁଏ ନାହW େମା ମା େଦଖିବାକୁ ବହୁତ୍ ସୁoର ଆଉ େସ�ହମୟୀ 

େଯେତ ଯାହା େହଉପେଛ ତା’ର ହାତରeା ଖାଇେଦେଲ ମନେର ଶାjି ଆସିଥାଏ େଦହ 

ଖରାପ ଥିେଲ େବାଉ ଆମର ବହୁତ ଯତ�  େନଇଥଏ େସହW ରାତି ରାତି अନିଦ� ା ରହି 

ଭଗବାନ+ ପାଖେର ପ�ାଥ�ନା କରୁଥାଏ େମା ପିଲାର େଦହ ଭଲ କରିଦିअ ପ�କୃତେର 

ମା’ର େସ�ହ अପାର, ତା ପାଖେର ଆେମ ସବ�ଦା ଋଣୀ େହାଇ ରହିଯାଉ େସ ହW 

ସବୁେବେଳ ଆମ କଥା ଚିjା କରୁଥାଏ ପବ�ପବ�ାଣୀ େହେଲ ମଧ� ତା’ର ହାତତିଆରି 

ପିଠା ଭାରି ସୁଆଦିଆ ଲାେଗ େସ ମା ହW େଗାଟିଏ ପରିବାରକୁ େଯାଡ଼ି ରଖିଥାଏ ତାକୁ 

େଯେତ କ� େହେଲ ମଧ� େସ ମନେର ଚାପି ମୁହଁେର ହସିଥାଏ େଗାଟିଏ ପରିବାରେର 

ମା’ର �ାନ ସବ�ଦା ଉ�େର ରହିଥାଏ କାରଣ େସ ସମ]+ର ଦାୟିତ�  େନବା ସହିତ 

ସମ]+ अଳିअp�ଳି ମଧ� ସmାଳିଥାଏ େସ କାହାର अମ|ଳ ଚିjା କରିନଥାଏ େସ 

ସବ�ଦା େସ�ହମୟୀ, ଦୟାମୟୀ 

ତୁଳସୀପୁର, କଟକ, ଓଡ଼ିଶା 

ସ|ୀତାମvରୀ ମହାjି 

 



ଆହ� ାନ ଇ-ପତି� କା, ତ� େୟାଦଶ ବଷ�, �ାଦଶ ସଂଖ�ା, ଡିେସ�ର ୨୦୧୮ Magazine Downloaded from www.aahwaan.com 

ଆହ� ାନ ଇ-ପତି� କା ସ"ୂ$� ନିଃଶୁ' ବିତରଣ େହତୁ ଡା େଜ�ାତି ପ�ସାଦ ପ*ନାୟକ+ �ାରା ପ�ତି,ିତ ଓ ପ�କାଶିତ  | Aahwaan.com  Aahwaan.com  Aahwaan.com  Aahwaan.com  |  133 

ଉଚିତ ଶିdାଉଚିତ ଶିdାଉଚିତ ଶିdାଉଚିତ ଶିdା    
 ସ|ୀତା ନାମକ ଏକ ଝିअଟିଏ ଥିଲା ତା’ର ଘର ପୁରୀ ଜିଲ� ାର 
ଏକ ଗ�ାମେର ଥିଲା ପିତା ମାତା+ର अଲିअଳି ଝିअଟିଏ େସଇ, ଆଗକୁ 
ପଛକୁ ଭାଇଭଉଣୀ େବାଲି େକହିନଥିେଲ େଗହ� ାେର କିଏ ସ|ୀ ତ 
ଆଉ କିଏ ସ|ୀନି େବାଲି ଡାକjି ପାଠପଢ଼ା ସହ େଖଳକୁଦ କରିବାକୁ ଭଲପାଏ େସ 
ଗୀତ ମଧ� ଶୁଣିବାକୁ ବହୁତ ଭଲପାଏ ଆେ] ଆେ] େସ ବଡ଼ େହଲା ତା’ର 9ୁଲ୍ ଓ 
କେଲଜର ପାଠପଢ଼ା ସରିଗଲା ବିବାହ ପ�]ାବ ବହୁତ ଆସୁଥିଲା େଗାଟିଏ ଜାଗାେର 
ବିବାହ �ିର େହାଇଗଲା ସ|ୀର ଶାଶୁଘର ସାେଲପୁରେର अବ�ିତ ପିତାମାତା+ର େସ 
ମଧ� େଗାଟିଏ େବାଲି ପୁअ ଥିଲା େସହି ପୁअଟିର ନାମ ପାଣୁଆ ମହାjି ଏହାପେର 
ସ|ୀତା ବିବାହ େସହି ପାଣୁଆ ସହିତ େହାଇଗଲା ବାହାଘର ବେଷ� େହାଇଛି କି ନାହW 
ଶାଶୁଘରର କଟକଣା ସହ ଗvଣା ତାକୁ ବହୁତ ବାଧିଲା ବାପାମା’+ୁ ସ|ୀ ସବୁକିଛି 
କୁେହ ତଥାପି କିଛି ହୁଏନାହW େଯଉଁ କଥାକୁ େସଇ କଥା ପିତାମାତା େଧୖଯ�� ଧରି 
ରହିବାପାଇଁ ତାକୁ ବୁଝାjି अେନକ ଦିନ ବିତିଗଲା, କିଛି ବଦଳିଲା ନାହW ଥେର अେଧ 
ବାପାମା ଆସି ଶାଶୁଶଶୁର ଓ ସ�ାମୀ+ ସହ କଥା େହେଲ ଏହାପେର କିଛି ଦିନ ସବୁ ଶାj 
େହାଇଯାଏ ପୁଣି अତ�ାଚାର ବଢ଼ିବାକୁ ଲାେଗ ସ|ୀ ଆଉ େଧୖଯ��ଧରି ରହିପାରିଲା ନାହW, 
ଏେତ ଗvଣା ସହିବାପେର େସ ଆତD ହତ�ା କରିବାକୁ େଚ�ା କରିଲା ମାତ�  େସ 
ଶାଶୁଘେର ରହି େସମାନ+ୁ ଉଚିତ ଶିdା େଦବାକୁ ଠିକ୍ କଲା 
ଆଉ ଥେର ଗvଣା ସହି ନପାରି ନିେଜ ଶାଶୁଘର େଲାକ+ୁ ଥାନାେର େଦଲା ଏଥିରୁ 
ଆେମ ଶିଖିଲୁ, େକେବ େହେଲ େକୗଣସି କଥାେର ଭା|ିପଡ଼ିବ ନାହW ବରଂ अନ�ାୟ 
ବିରୁ�େର ଲେଢ଼ଇ କରିବା ଆବଶ�କ 

ତୁଳସୀପୁର, କଟକ 

ସ|ୀତାମvରୀ ମହାjି 
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ଦୁଇକପ୍ ଚାଦୁଇକପ୍ ଚାଦୁଇକପ୍ ଚାଦୁଇକପ୍ ଚା    
 “ସାର୍, େଗାଟିଏ ଟିେକଟେର େଗାେଟ କପ୍ ଚା େଦଇେହବ” 

 ମଁୁ ନିବ�ୁ �ିଆ ନୁେହଁ, େଡଲି େଟ�ନେର ଯା-ଆସ କରୁଛି 

ରାଜଧାନୀରୁ ରାଉରେକଲା ଯାଏଁ ସବୁ ଖବର ମଁୁ ଜାେଣ ଏଇ େନ 

େକାଡ଼ିଏ ଟ+ା, ଶୀଘ� ଆଉ େଗାେଟ କପ୍ ଚା େଦ 

 ହଁ ଆଉ ନା ଭିତେର ଉବୁଟୁବୁ େହଉ େହଉ େପ�ି�  �ାଫ୍ ଆଉ େଗାେଟ କପ୍ ଚା 

ବେଢ଼ଇେଦଲା ବିଜୟ ବାବୁ+ୁ 

 ବିଜୟବାବୁ ଗରମ dୀରଥିବା ଚା କପେର ଟି ବ�ାଗକୁ ହେଲଇ ହେଲଇ ପିଇବା ପାଇଁ 

ପ�]ୁତ କେଲ ପୁଣି େଗାେଟ କପ୍ ଚା ପିଇସାରିବା ପେର अନ� କପ୍ ଟି େସହିପରି 

ବସିରହିଲା ସିଟ୍ ପାଖକୁ ଲାଗିଥିବା ଟିପୟ ଉପେର 

 “ଆପଣ+ ଚା ଥxା େହଉଛି, ପିଉନାହାjି କାହWକି? ଯଦି ପିଇବାର ନଥିଲା 

ମଗାଉଥିେଲ କଣ ପାଇଁ?” ସ��ଖେର ବସିଥିବା ଭଦ� ବ�nି ବିଜୟବାବୁ+ୁ ଜଣାଇେଲ 

 - ଆ{ା ଏଇଟା େମାର ପୁରୁଣା अଭ�ାସ େଯେତେବେଳ ବି ମଁୁ ଚା ପିଏ ଦୁଇକପ୍ 

ମଗାଏ େଗାେଟ କପ୍ େମା ପାଇଁ ଆଉ अନ�ଟି େମା �ୀ ପାଇଁ 

 - अଜବ କଥା କହୁଛjି ଆ{ା! ଏକାକୀ ତ अଛjି, ପୁଣି �ୀ+ ପାଇଁ ଚା କଣପାଇଁ 

ମଗାଇେଲ? 

 ସହଯାତ� ୀ+ ପ�ଶ� ଶୁଣି ବିଜୟବାବୁ କିଛି ସମୟ ଚୁପଚାପ୍ ବସି ରହିେଲ 

ସୁଧାଂଶୁ େଶଖର 

ଦି� େବଦୀ 
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 - ଜଣାଯାଏ �ୀ+ୁ ବହୁତ ଭଲ ପାଆjି, ନୁେହଁ? େତେବ ଆପଣ �ୀ+ ସହ ଯାତ� ା 

କରିବା ଉଚିତ ଥିଲା ସହଯାତ� ୀ ପୁଣି ଜଣାଇେଲ 

 ଆପଣାତ� ର ସD }ତିେର ବିଜୟ ବାଉ+ ପୁରୁଣା ଜଖମେର ଯ�ଣା अନୁଭବ େହଲା 

ଯ�ଣା ମନେର ହସର ମଇଲମ ଲେଗଇ େସ କହିେଲ, “ଡିଭସ୍� କରିଛି! ସ�ପ� େଦଖିଥିଲି, 

ବାହାେହବି, �ୀ ଆସିବ, ଘର ସ�ଗ� େହଇଯିବ, ତାହା େହଲା ବି ଖୁବ୍ ଭଲ ପାଉଥିଲି 

ତାକୁ ସକାଳୁ ସକାଳୁ ତା ହାତ ତିଆରି ଚା’େର ଏକ ଚମକ ଥିଲା େଯମିତି, କିl �ୀ ସୁଖ 

ସମ]+ ଭାଗ�େର ନଥାଏ ଆ{ା ତା’ର ଦରକାର ଥିଲା ଧନ, େବୖଭବ, େହାେଟଲେର 

ଖାଇବା, ବାହାେର ବୁଲିବା, ସବୁଦିନ ସପିଂ କରିବା, ଏ ସବୁ ତାର ଏକ ପ�କାର ଦିନଚଯ��ା 

ଥିଲା ତା ଆଖିେର ସ�ାମୀ କମ୍ अଥଚ ଚାକର अଧିକ େଦଖିବାକୁ ଲାଗିଲି ମଁୁ, ସତେର 

େଧୖଯ��ର େଗାେଟ ସୀମାଥଏ ଆ{ା, େଶଷେର ହିସାବ - କିତାବ୍ କରି ମୁnି େଦଇେଦଲି 

 - ତା େହେଲ ଏଭଳି ଦୁଇକପ୍ ଚା’ର ନାଟକ କଣପାଇଁ?  

 - ସତ କହିଛjି ଆ{ା ଆପଣ ଏଭଳି ନାଟକ ନ କେଲ ନିଜକୁ ଠକି ପାରିବି 

େକମିତି? କ�ମଶଃ ବିଜୟବାବୁ+ ମୁହଁ ଗmୀର େହାଇଯାଉଥାଏ 

 

ବିସି-୭୪, େସ�ର-୧ 

ସଲ୍ ଟ୍ େଲକ୍, େକାଲକାତା - ୬୪ 

ଭ� ାମ�ଭାଷ : ୯୬୮୧୩୭୩୫୧୨ 
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ହ� ାଟ୍ ହ� ାଟ୍ ହ� ାଟ୍ ହ� ାଟ୍ ସଆପ୍ସଆପ୍ସଆପ୍ସଆପ୍    
 ହ� ାଟ୍ ସଆପେର ହସକଥା ପଢୁଥାଏ, ଯାହାକୁ କିଛି ସମୟ ପବୂ�ରୁ 

େମା ବଡ଼ମାମଁୁ+ ପୁअ ପଠାଇଥିଲା ହସି ହସି େବଦମ୍ େହଉଥାଏ ମଁୁ, 

େସତିକିେବେଳ େମା ସାନମାମଁୁ+ ପୁअ ଠିକ୍ ଏକାପରି ହସକଥାେଟ 

ହ� ାଟ୍ ସାପ୍ େର ପଠାଇଲା ମଁୁ ଆଉଥେର ହସିବାକୁ େଚ�ା କରି ଆ�ଯ�� 

େହଉଥାଏ କାରଣ ଦୁଇ ମାମଁୁ+ ମଧ�େର ବହୁଦିନରୁ କଥାବା\�ା ବo, ଜଣକର ଛାଇ 

ପଡ଼ିେଲ अନ�ଜଣ+ର ନାହି ଡିଏଁ ତା+ ପିଲାମାେନ ମଧ� ସ�ଇfାେର କଥାବା\�ା କରି 

ପାରjିନି, େକେବ େକମିତି ଲୁଚିଛପି କଥାବା\�ା ହୁअjି ଦୁଇ ମାମୁ+ ମଧ�ରୁ ଯଦି େକହି 

େଦଖିେନଲା अଗତ�ା ସାଂସାରିକ ଝଡ଼-ବାତ�ା େହବାର ପବୂ�ାନୁମାନ ମିେଳ, ଦୁହWକ ମଧ�େର 

ପାରିବାରିକ କଳହ କାରଣରୁ ସଂପକ�େର ବe ଆଜି ପଯ��j ପଡ଼ି ରହିଛି 

 କିଛି ସମୟ ପେର ପୁଣି ମଉସା ପୁअଠାରୁ ବି ଏକାପ�କାର ହସକଥାେଟ େମା 

େମାବାଇଲକୁ ଆସିଲା ହସକଥା ପଠାଉଥିବା େଲାକମାନ+ ମଧ�େର ପ�ାୟତଃ 

େସଇମାେନ ଥିେଲ, େଯଉଁମାେନ अନ�ଜଣକ ମଧ�େର କଥାବା\�ା ହୁअjି ନାହW 

 ଏଭଳି ହସକଥା େକାଉଠୁ ମିଳିଲା େବାଲି ମଁୁ ମାମୁପୁअକୁ େଫାନ କରି ଜାଣିବାକୁ 

ଚାହWଲି େସ କହିଲା, “ହଁ େକାଉଠୁ େହେଲ ଆସିଛି, ପେଠଇେଦଲି” 

 ମଁୁ ଆଉ अେପdା ନ କରି ତାକୁ କହିଲି, “ଏମିତି ତ େକେବ ବି ମୁହଁାମୁହW କଥାବା\�ା 

େହଉନାହଁ େହେଲ ମଁୁ େଦଖୁଛି ହ� ାଟ୍ ସଆପ୍ େର ତୁେମମାେନ େବଶ୍ େଯାଡ଼ି େହାଇ 

ସୁଧାଂଶୁ େଶଖର 

ଦି� େବଦୀ 

 



ଆହ� ାନ ଇ-ପତି� କା, ତ� େୟାଦଶ ବଷ�, �ାଦଶ ସଂଖ�ା, ଡିେସ�ର ୨୦୧୮ Magazine Downloaded from www.aahwaan.com 

ଆହ� ାନ ଇ-ପତି� କା ସ"ୂ$� ନିଃଶୁ' ବିତରଣ େହତୁ ଡା େଜ�ାତି ପ�ସାଦ ପ*ନାୟକ+ �ାରା ପ�ତି,ିତ ଓ ପ�କାଶିତ  | Aahwaan.com  Aahwaan.com  Aahwaan.com  Aahwaan.com  |  137 

ରହିଛ!” 

 ବା]ବିକ େସାସିଆଲ୍ ମିଡ଼ିଆକୁ अେନକ ଧନ�ବାଦ େଦବାକୁ ଇfା େହଉଥିଲା 

େମାର ଯାହା�ାରା େକୗଣସି ପ�କାେର େଲାକମାନ+ୁ ତ େଯାଡ଼ି ରଖିବାକୁ ପ�ୟାସ କରି 

ପାରିଛି କିl ଦୁଃଖର ବିଷୟ େଯ ଟଚ୍ 9ି� ନ୍ େମାବାଇଲ୍ ଦୁନିଆେର ଆ|ୁଳି ହW ସଂପକ� 

�ାପନ କରୁଛି, ସମେ] ଟଚ୍ େର ବ�] େହେଲ େକହି ଟଚ୍ େର ଆସୁନାହାjି 

 

ବିସି-୭୪, େସ�ର-୧ 

ସଲ୍ ଟ୍ େଲକ୍, େକାଲକାତା - ୬୪ 

ଭ� ାମ�ଭାଷ : ୯୬୮୧୩୭୩୫୧୨ 
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କବିତା ବିଭାଗ 
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ସ"କ�ସ"କ�ସ"କ�ସ"କ�    
ଶ�ମାେନ ଖୁବ୍ अସହାୟ 

େମା କଲମ ବି େହାଇପଡିଛି अବଶ 

େକମିତି ବୁେଝଇବି ଏ ସଂପକ�ର ମଧୁର ପରିଭାଷା 

ବିତି ଯାଇଥିବା େଛାଟ େଛାଟ ମୁହୂ\� 

ହୃଦୟେର ଭରିଦିଏ ଖୁସିର अନୁଭବ 

अjର| ଏ अନୁଭବ 

ସଂପକ�ର ମଲୂ�କୁ �ାହି େଦଇ 

ପ�ାଚୁଯ�� ଭରା ଜୀବନେର ମ¬ି ରହି 

ମଣିଷ ଭୁଲିଯାଉଛି ଖୁସିର ପ�କୃତ ସଂ{ା 

ସଂପକ�ଠୁ ବଡ଼ ସଂପ\ି ଆଉ କିଛି େହାଇପାେରନା 

କିଛି ହସ,ଖୁସି ଆଉ ତ�ାଗ େଦଇ 

ବାeି ରଖିବାକୁ ହୁଏ ସଂପକ�ର େଡାର 

ନେଚତ୍ ସମୟର ଚକା ଭଉଁରୀ େଖଳ ମେଧ� 

ଆଖିପିଛୁଳାେକ ନିଜର ବି ଛିଟିକି ପଡjି ବହୁ ଦୂର। 

अଭୀ~ା େଜନା 
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ଆଶିଷ ଦିअ ଚାଚାଜୀଆଶିଷ ଦିअ ଚାଚାଜୀଆଶିଷ ଦିअ ଚାଚାଜୀଆଶିଷ ଦିअ ଚାଚାଜୀ    
ଆମରି ହସ ଚହଟ ଚ"ା 
   ଭାରତମାଆ अ�େଳ, 
ମହକାଇ େଦବୁ ଆମରି ସୁରଭି 
   {ାନେଲାକ େଜ�ାତିବେଳ.... 
 
ଏକଥାକୁ େହଜି େନହରୁ ଚାଚାଜି 
    ନିଜ ଜନD ଦିନ ସD }ତି  
ଉ�ଗ�ୀତ କେଲ ଶିଶୁ+ ନାମେର  
   େଦଇ େସ�ହାଶିଷ ପ�ୀତି..... 
 
େଛାଟେଦେହ ଭରା ଦିବ� ସmାବନା 
   ଆଜିେକ ବୁଝୁଚି କାଇଁ ! 
ଖାଦ� ବ� ଶିdା ଉ\ମ ଚିକି�ା  
   अନୁକୂଳ �ିତି ନାଇଁ.... 
 
ଶାସକ ବିେବକ ବିକଶିତ ପାଇଁ  
    ଆଶିଷ ଦିअ ଚାଚାଜି  
ପ�ତିଭାର ପ�ଭା ଆେଲାକିତ େହଉ 
   ନବୀନ ସଯୂ��େଟ ସାଜି..... 

ଗvାମ, ଓଡ଼ିଶା 

ସେjାଷ ପ*ନାୟକ 
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ପଲ� ୀ ସe�ାପଲ� ୀ ସe�ାପଲ� ୀ ସe�ାପଲ� ୀ ସe�ା    
କଳ କାକଳୀେର ମୁଖର  ଦିଗj 
ଦିବସର अବସାନ  
ସe�ା ର ଶୁଭ  ଶÍ ନାଦ ଶୁେଭ 
अରୁଣ େହେଲଣି ମ¢ାନ, 
େମଲାଣି େନେଲଣି ବିହ|ମ ଦଳ 
ଯିଏ େଯଝା େଯଝା ନୀେ଼ଡ 
େଗାଧଳିୂର ଧଳିୂ ଉଡାଇ ଉଡାଇ 
େଗାଧନ  ଦଳ  ବାହୁେଡ  , 
ଦିହୁଡ଼ି  ଜଳାଇ  ଜହ�    ଆସିଲାଣି  
ଫୁଟିେଲଣି ତାରା ଫୁଲ 
ପଲ� ୀ ସୁoରୀ େମା ଜହ�  େରାଷଣିେର 
େହାଇଲାଣି ଝଲମଲ, 
ଗହଳ ଚହଳ  ପଲ� ୀ  ବାଳା +ର 
ଗଁା ଗାଡ଼ିଆର ତୁେଠ 
ନୀଳକଇଁ  ସାେଜ अଭିସାର େବଶ 
ହୃଦୟ  ବିଳପି ଉେଠ || 
 

ତପନ ଦୀdିତ (େବଳାଭୂମି)    
ନାଶିେକଶ¥ର, କାକଟପୁର, ପୁରୀ 
ଭ� ାମ�ଭାଷ : ୯୫୩୭୪୦୦୭୪୪ 

ତପନ ଦୀdିତ 
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ଲାଗିଗଲା ମନଲାଗିଗଲା ମନଲାଗିଗଲା ମନଲାଗିଗଲା ମନ    
ଲାଗିଗଲା ମନ   ପ�ଥମ େଦଖାେର 

      େଲାଭନୀୟ ତୁମ fବି  

େବଳାଭୂମି ପେର ଭାବୁ अଛି ଏକା  

      େକେବ ମଁୁ ତୁମର େହବି  

ଜଳ ପ�ତିବିେ�  େଖଳୁ अଛ ତୁେମ  

      ଭ� �କୁଟିକୁ େଦାହଲାଇ  

ଶିn अବୟବ     େଖାଲି େଦଇअଛ  

        ରୂପ ଉପେଭାଗ� ପାଇଁ  

ମ� ଗହଣେର  ସାଜିअଛ ତୁେମ  

        ସାଗରର ମ� ଗeା 

ସାଗର ତରେ| ସ�ପ�ପୁରୀ ତୁେମ  

          େମା ମନ ରଖିଲ ବeା  

ନୀଳା�ରୀ ସାଜି ସାଗର େଢଉେର  

          ଭାସି ତୁେମ ନାଚୁ अଛ  

େଚାରା ଚାହାଣିେର ପୟ ବି�ାଧେର 

       ଲାେଜଇ େକେତ ହସୁଛ 

କୁମୁଦ ଚo�  ଦେଳଇ 
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ପକ�  ଯଉବେନ     କାମନା ଜୁଆର  

      ସ���ି କେର ଭୂମି କ" 

ମନ କହୁअଛି.      ଲହଡି ଭା|jି  

       ଜୁଆର କୁ େଦଇ ଲË  

ମଦାଳସା ସାଜି   ଲୁଚକାଳି େଖଳ  

        ତର| ମାଳାର अେ+  

ଧୀବର ସାଜି ମଁୁ. େଖାଜି ବୁଲୁअଛି  

        अତଳ ସାଗର ବେd  

ଆକୁଳ, अତଳ,    अନj ସାଗର.  

       ଦିଶୁଛି ନୀଳିମା ମୟ  

ବିରହୀ େପ�ମିକ. େଖାଜୁଛି ତୁମକୁ  

        େକଉଁ ଠାେର ତୁେମ କୁହ  

       େକଉଁଠାେର ତେମ କୁହ...  

       େକଉଁଠାେର ତୁେମ କୁହ...  

 

େପାଲସରା, ଗvାମ ଜିଲ� ା, ଓଡ଼ିଶା 

ଭ� ାମ�ଭାଷ : ୮୭୬୩୨୬୦୩୩୪ 
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ମଦ�ପାନ େହଉ େଛଦନମଦ�ପାନ େହଉ େଛଦନମଦ�ପାନ େହଉ େଛଦନମଦ�ପାନ େହଉ େଛଦନ    
େଯ େଦଶେର ଦିେନ ସର ଲବଣିେର 

ଭାସୁଥିେଲ କଳା କେହ�ଇ, 

େସ େଦଶର ସjାନ ସୁରା ପାନେର 

ନିତି ରା]ା ଘାେଟ େଲାଟଇ ।୧। 

 

କରି ସୁରା ପାନ ସଦନ ଦହନ 

କରଇ dଣିେକ େସହି, 

ବେଢ ଋଣ ଭାର ନାହW ତ ବିଚାର 

ତହWେର ଧ�ାନଟି ନାହW ।୨। 

 

ମଦ ଭାେ| ବeୁ ଆତD ୀୟ ସ¥ଜନ 

ଘୃଣ� ମେନାଭାବ ମଣି, 

ଛାଡି ମଦ�ପାନ ଗଢିବା ସଦନ 

ଘର େହବ ସୁନା ଖଣି ।୩। 

ପ�ଦୀପ କୁମାର େଗୗଡ଼ 

 

अବିେବକୀ େବାଲି େକହିତ ନକହୁ 

ସ�ାନ େନଇ ବ�ିବା, 

ସjାେନ ସଂ9ାର ଉ\ମ ବିଦ�ାେର 

ସୁନାଗରିକ କରିବା ।୪। 

 

ମଦ ନିଏ ପ�ାଣ ଏକଥା ପ�ମାଣ 

ନେହଉ ବ�ଥ� ଜୀବନ, 

େହାଇ କୁସୁମେଟ ବାସିବା ଜଗେତ 

ହୁअ େବଳୁ ସାବଧାନ ।୫। 

 

େଘନି ଭnି ମାଗ� ଆସେହ ମାନବ 

ମଦ ଆଜିଠୁ ଛାଡିବା, 

ମାଗଣା ମଦେର ମନ ଭା|ି େଦଇ 

ଉ\ମ ପଥ ଧରିବା ।୬। 
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ଛାଡିେଲ ମଦକୁ ଆେପ ଆେପ ମଦ 

ସଂ�ା ସବୁ େଲାପ ଯିବ, 

ପୁଣିଏ େଦଶେର ସର ଲବଣିେର 

ବିମଳ ବିପ¢ବ େହବ ।୭। 

 

ଆସିେବ େଗାବିo େଦେବ ମକରo 

ଯିବ ସବୁ େଦ¥ଶ ଦ¥o, 

ଆସ େଦଶ ବeୁ ସମିD ଳିତ େହବା 

ଭା|ିବା ମଦ ପ�ତିବe ।୮। 

 

ହସିବ ଜଗତ ହସିବ ଜଗାତ 

ଉଡିବ ତିର|ା ପ�ୀେତ, 

ପ�ତି ହୃେଦ ଗୁvରିତ େହବ ବିଭୁ 

ନାମ,ରମ� ହୃଦ अେj ।୯। 

 

ନବ ପ�ଭାତେର ନବ ଆେଲାକେର 

େଦଖିବା ନବ ଭାରତ, 

ନବୀନ ତପନ େଦବ ସ¥$� ବ$� 

ଏଭୂମି େହାଇବ ପତୂ ।୧୦। 

 

ଗୀେତ କେହ ହୀନ ଛାଡ ମଦ�ପାନ 

ହସୁ ଭାରତ ଜନନୀ, 

ପୁରୁବ େଗୗରଗ ପୁରୁବ ମହିମା 

ପୁଣି ପାଉ ଏ ଧରଣୀ ।୧୧। 

 

ହସୁ କଳା ସଂ9ୃତି ପବ�ପବ�ାଣି 

ହସୁ ନିତ� ବସୁ ମାତା, 

ଜନମ ଭୁମିେର ଜନମ ଭାଷାେର 

ଜଳାअ ଆତD  ସଳିତା ।୧୨। 
ଚଢିଆପଲ� ୀ, ପୁରୁେଷା\ମପୁର, ଗvାମ  
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ଯୁ�ଯୁ�ଯୁ�ଯୁ�    
ମଁୁ ଯୁ�..... 

ମଁୁ େଦଖିଛି େକେତ अନି�, 

ମଁୁ େଦଖିଛି ଭୟ+ର ଦୃଶ�... 

େମାର अନ�ନାମ ବିନାଶ,,, 

ଇତିହାସ ରହିଛି ସାdୀ... 

ପଚାର ହିେରାସୀମା,ନାଗାସାକିକୁ... 

େଦଖିଛି େମା କରାଳ ଦୃଶ� ! 

ଏେବବି ବାରିହୁଏ ବାରୁଦର ବାସ�ା,,, 

ଧନ,ଜୀବନ ବାଜିଲାେଗ ରnର ଛିଟାେର,,, 

ହିସାବ ଚାେଲ ଲାଭ dତିର... 

ସବ�େମାଟ ତ dତିେର ହW अଟକି ଯାଏ,,, 

ତଥାପି ଏ ମଣିଷ अବୁଝା ?? 

ଶ+ଷ�ଣ କର 

 

େମାେତ ଆଲି|ନ ପାଇଁ.... 

ନିଜ ମଧ�େର ଚାେଲ ପ�ତିେଯାଗୀତା,, 

ଇତିହାସର ପୃ,ାର ଓଲଟାଇ... 

ମଁୁ अନୁତ�,ମଁୁ अନୁତ� !!! 

େମା ପାଇଁ ନୀରିହ ଜୀବନ ଜଜ�ରୀତ... 

ପରିସମା�ିର ବହୁପବୂ�ରୁ ସତକ�ବାଣୀ,,, 

େହ !ମାନବ,ମଁୁ अଜନD ା ହୁଏ !! 

ତୁମ େକ� ାଧରୁ ତ େମା ସୃ�ି ! 

େମାେତ େମାdପ�ା�ି ମିଳୁ ... 

ମଁୁ ପୁଣି ନ ଜେନD  ଏ ଧରା ପୃ,େର... 

ମଁୁ ପରା ଯୁ�, ଯୁ�, ଯୁ�... 

अନ�ନାମ ବିନାଶ,ଧ¥ଂସ । 
କମାରପାଳ,କୁଳିअଣା,ମୟରୂଭv 
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ଜହ�  ବୁଡ଼ିଗଲାପେରଜହ�  ବୁଡ଼ିଗଲାପେରଜହ�  ବୁଡ଼ିଗଲାପେରଜହ�  ବୁଡ଼ିଗଲାପେର    
ମଝି ପାହାଚରୁ େସ େଯେବ  
ନିରୁ�ି� େହଇସାରିଥିଲା 
ପାପ ଭରା ଗଭ� େନଇ,  
ଘନ େଘାର अeାର ଭିତେର  
େପଚା ଘୁମରିୂଲା  
'अ�ିକ ଦୁଃଖ କବିତା",  
େତlଳି ଗଛେର  
କାଉ କାoି କାoି ଗାଳି େଦଲା   
अଶ�ବ� ଭାଷାେର ଭଗବାନ+ୁ,  
अଶରୀରୀ ବାଦୁଡ଼ି ସାଜି  
ନିଇତି ଝୁଲିଲା ଗଁା ମୁx ବର ଓହଳେର, 
ଜହ�  ବୁଡ଼ିଗଲା ପେର..... 
 
େଧାକା ଦିଏ ସ"କ�, 
ଧକା ଖାଏ ନାଜୁକ ହୃଦୟ  
ଭା|ିଯାଏ, ଫୁଲ ଭରା  
ମା��ର ଋତୁ ଜଳି ଯାଏ  
ସାହାରା ବାଲୁକା ଛାତିେର,  
ଖଇ ଫୁେଟ, ମାଡି ଆେସ  
ଜରା, ଜର ଯୁଆନ େଦହେର.... 

େଗାକୁଳାନo ପଧାନ 
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କାଲି ଥିଲା କଦ�ରୀ ପିଆଲା 
ଓଠେର,ଫଗୁଣ ଗୁଣୁ ଗୁଣୁ  
ଗାଉଥିଲା କଂଜକ କ°େର,  
ଫୁଲମାେନ ସ�ପ� ସାଜି  
ତାର ପରି ହସୁଥେଲ, 
ମତୁଆଲ ରାତିର ଆଖିେର....... 
 
ବାସୁକୀ ଟିେକ େବାେଧ ହଲିଗଲା, 
ଦୂର....ଦୂର... ଶ�େର, 
କାହାର ବାଡ଼ି କବାଟ ଫିଟିଲା I  
ବିତୃ³ାର ଲୁହ େକଇବୁoା  
ଟପ ଟପ ଝରି ଗଲା 
େଜ�, େମଘ ସାେଥ I   
ନିହାତି ଡରକୁଳି ପାଦ ଦି,ଟା  
ଲମି� ଗଲା, ଗଁା ମୁx ବରଗଛ ଡାଳେର,   
ବାଦୁଡ଼ିେଟ ଲତ କରି ଝୁଲି ପଡିଲା........ 
 
େଗାକୁଳାନo ପ�ଧାନ  
େକାଲକାତା 
େମା : 7044069940  
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ଚୁପ୍ ଚାପ୍ ଲୁହ େଠାପାଚୁପ୍ ଚାପ୍ ଲୁହ େଠାପାଚୁପ୍ ଚାପ୍ ଲୁହ େଠାପାଚୁପ୍ ଚାପ୍ ଲୁହ େଠାପା    
େସ ଚାଲି ଗଲା ପେର     

ତମ ଦୁଃଖ     

େମା ପାଖେର अଜାଡି     

ତେମ ଉଶ¥ାସ େହବା େବେଳ     

େବାଝ ଓେହ�ଇଲା େବେଳ     

ମଁୁ େକମିତି େଖାଲିଥାjି କବର !    

    

ତା+ ମୃତ େଦହ     

ଶୀତଳ ଶରୀର     

େଥାଇ ତୁମ ଆେଗ     

ଆ+ିଥାjି େକମିତି ମଁୁ     

ଦୁଃଖର ବଉଦ     

ତୁମ ଆକାଶେର !    

    

ଦୁଃଖକୁ ଜାେବାଡି     

ଦୁଃଖୀ େହବା ଭଲ     

ଡା ନୀଳମାଧବ କର 

 

ନିରବ ରହିବାଟା ଭଲ     

ଯାହା अପରିବ\�ନୀୟ     

ତାକୁ ମାନିେନବା ଭଲ     

ଚୁପ୍ ଚାପ୍ ଲୁହ େଠାପା    

ତମ ସାେଥ ବୁେହଇବା ଭଲ ।    

    

େଖାଲି ତାଡ଼ି     

ବିଭ� କବର     

ଦୁଃଖ ଖାଲି ଗୁଣି େହବ ସିନା     

ଲାଘବ େହବ କି     

ତମ ପାଇଁ,,,, େମା ପାଇଁ     

ବ\�ମାନ ପାଇଁ । 
ଓଲଭରହା"ଟନ, ୟୁେକ 

nmadhab@yahoo.com 
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େଶଷ କଥାେଶଷ କଥାେଶଷ କଥାେଶଷ କଥା    
(ବରି,ନାଗରିକ ଦିବସ ଉପଲେd) 

 

କାହାଣୀଟିଏ -  

େକାରଡ଼ିଆ ଆଖିରୁ ବାହାରି 

କହୁଣୀ अଗରୁ ଝରିପଡୁଥିବା 

କତିପୟ ଲୁହର, 

କରୁଣ େକାହେର କ"ିତ 

କଳାହାxିଆ, କାଲୁଆ କବିତାର 

କିଲିବିଲିଆ େକଇ ପଦର, 

ଜୀବନ ଜ�ାମିତିର 

ସାମାନ� କଥନରୁ 

ସି�ାj ପଯ��j 

ଉଦାହରଣ ବିହୀନ 

अସରjି ଜଟିଳ ଉପପାଦ�ର 

ବରି, ଭାଜ�ଟା 

କନି, ଭାଜକମାନ+ �ାରା 

କୁଳମଣି ରାଉତ 

 

ବିଭାଜିତ େହାଇ 

ଭାଗଫଳେର ଦଶମିକ ବିoୁ 

ବେସଇ େଦଇନି ସତ, 

େହେଲ ଭାଗେଶଷ अସମୟେର 

ଶନୂ େହାଇଯାଇଛି 

ବରି, ବୟ9ଟି ବିପତ� ୀକ, 

ବୟ9ାଟି ବିଧବା େହବାର 

ବିଧିର ବିଚିତ�  ନିେp�ଶକୁ 

ବଳ ହଟା अ�ା 

ଟଳମଳ ପାଦ 

ଥରଥର ମୁxଟା 

ମୁେxଇବାକୁ ବିବାକ୍ ରାଜିନୁେହଁ 
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ସବୁ ‘ନାଇଁ ନାଇଁ’ ଭିତେର 

ଚିମୁଟାଏ ‘ହଁ’ର 

ନିÊପଟ ପ�ତିଶ��ତିଟିଏ 

ପାଲଟି ଯାଏ 

େସବାଶ�ମ, ବୃ�ାଶ�ମ, ଜରାଶ�ମ 

अେଘାଷିତ ବାନପ��ାଶ�ମ -  

ଯିଏ େଶାଷି ଜାଣିଛି ଲୁହ 

ଘଷି ଜାଣିଛି କତରାଲଗା େଦହ 

ଶୁଣି ଜାଣିଛି ଜତୁଗୃହର 

ପବୂ�ାପର ଭଲମo 

ପଢ଼ିଜାଣିଛି ଶ�ୀମଦ୍ ଭାଗବତର 

ଏକାଦଶ 9o 

‘ହରି ଓଁ ତତ୍ ସତ୍ ’ ଠାରୁ 

‘ହରିନାମ ସତ� େହ’ ପଯ��j 

ଲମି�ଥିବା ସାe� େସତୁବeଟିର 

ଗୁxୁଚି ମଷୂା େସମାେନ 

ରାମଚo�  ବି େସମାେନ 

ମିvି ମିvି ଆଖି, ପାକୁଆ ପାଟି 

ଫୁଲିଲା ପାଦ, ନଇଁଲା କଟି 

अ�� କଥା, ଭ� ମିତ ମଥା 

ଲୁ°ିତ େଲୗକିକତା, େବତାଏ ବ�ଥା 

ମଲା ସହନଶୀଳତା 

ଦରମଲା ମଲାଜହ�ଟା 

କ’ଣ ସତେର ଆମ ଆତD କଥା 

ବରି, ନାଗରିକର େଶଷକଥା? 

 
କୁରୁଜ|ା, ଫକିରାବାଦ 

େକo� ାପଡ଼ା, ୭୫୪୨୫୦, ଓଡ଼ିଶା 

ଭ� ାମ�ଭାଷ : ୯୪୩୭୧୦୪୭୨୦ 
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ହାଏେର ମଣିଷହାଏେର ମଣିଷହାଏେର ମଣିଷହାଏେର ମଣିଷ    
ଜୀବନ ମରଣ ଭରା ମିଛ ମାୟା ସଂସାର 

ଭାଇ ଏଠି ଭଗାରୀ ସାେଜ େକହି ନୁେହଁ କାହାର 

ପାପ ସଂସାରେର ବୁଡ଼ି ରହି ମଣିଷ 

ସାହାଯ� ସହେଯାଗ ବେଳ ପିଏ େକେତ େଯ ପୀୟଷୂ 

ପର ବଚେନ ମାତି ହାେର ନିଜ ବିଶ�ାସ 

ସେoହୀ ମନେର ଆେସ େକେତ अବା କଳୁଷ 

େମାହ ମାୟା ସଂସାରକୁ େସ ଧରିअଛି ଜାବୁଡ଼ି 

ବିରାଡ଼ି େବୖ³ବ ସାଜିଛି ଶୁଖୁଆକୁ କାମୁଡ଼ି 

େସବା ହW ଧମ� େସବା ହW କମ� କହୁଥାଏ ଉପେର 

ପର େଗାଡ଼ ଟାଣିବାକୁ ପଛାଏନି େସ େକେବେର 

ଭଦ�  େଲାକ ମୁଖ ପିeି ବୁଲୁଥାଏ ଦିନେର 

ସ�ାଥ� ପାଇଁ ଘୃଣ� କାମ କରୁଥାଏ ରାତିେର 

ମଦ ଜୁଆ ନାରୀ ପ�ତି େହାଇଯାଏ ଆସn 

ବୁେଝ ନାହW େକେବ େସ ଜୀବନର ମହତ�  
ସହକାରୀ अଧ�ାପକ 

େରାଲାx୍ ଫାମ�ାସୀ ମହାବିଦ�ାଳୟ, େଖାଡାସି|ି, ବ� ହD ପୁର-୧୦ 

ଦୀପକ ଷଡ଼|ୀ 
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ସାଥୀସାଥୀସାଥୀସାଥୀ    
ଜୀବନ ଉଦ�ାନ       ସାଥୀ ବିନାଶନୂ� 

ମନ ମରୁଭୂମି େହଲା , 

େପ�ମବଷ�ା ବାରି ଢାଳି ଆସ େଫରି 

ବିରହ କଷଣ େଦଲା। 

 

ଶକ�ଶରାସନ        ଲାେଗ ବ$�ହୀନ 

ଦିअ େପ�ମ ପ�େଲପନ , 

ରାଗ - अନୁରାେଗ ହୃଦୟ ସରାେଗ 

ପ�ୀତି �େଶ� େରାମା�ନ। 

 

େମା ମନ ନାୟକ      ସପନ େପ�ମିକ 

�oନ େମା ହୃଦପୁେର, 

େପ�ମ ବହୁଦୂେର କମ� ସ"�ହାେର 

अjର ତୁମକୁ ଝୁେର। 

 

ସାହାନିଆଜ ପୁର , କଟକ 

ପି�ୟ+ା ସାହୁ 
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ଭ� ମେର ଭ� ମରଭ� ମେର ଭ� ମରଭ� ମେର ଭ� ମରଭ� ମେର ଭ� ମର    
ଗୁଣୁ ଗୁଣୁ େହାଇ ଭ� ମେର ଭ� ମର  

         କି ଗୀତ ଗାଉ , 

ଖରା ବରଷା େର ଶୀତ କାକର େର  

         ବସି ନଥାଉ । ୧ ।  

अବିରାମ କମ� ଚ�ଳ େତାେତ  

         େଦଖିଛି ମୁହW , 

ଖାଇବା ପିଇବା ଭୁଲିଛୁ େହେଲ  

         ଦୁଃଖିତ ନାହW  । ୨ ।  

କାହା ପାଇଁ ଆଜି ଭ� ମୁଛୁ ଭ� ମର  

              ଫୁଲ କୁ ଫୁଲ , 

କରି ଠିକଣା େକ େଦବ 

 େତାର ଶ�ମ ର ମଲୂ । ୩ ।  

ମେନ  ନାହW  ଟିେକ ଗରବ ଉଡୁ  

              ସv ସକାେଳ , 

େକେତ ଫୁଲ ର ତୁ ଖବର ରଖୁ  

             ଆନo େଭାେଳ । ୪ ।  

ସମି�ତ 

ସତ�ପ�କାଶ ମିଶ� 

 

 

ଟିକି ଟିକି େଡଣା ହଲାଇ ବୁଲୁ  

            ମନ େମାହିେତ , 

ଟିେକ ଟିେକ ମଧୁ ସ�ିଣ ରଖୁ  

             ପର ର ହିେତ । ୫ ।  

ଧନ୍ଯ େହ ଭ� ମର 

 ଧନ୍ଯ େତା ଜୀବନ  

              ଧନ୍ଯ େତା ଦାନ , 

େତା ପାେଖ ସାଇତି ରଖୁଛୁ 

 ସବୁ  ମହତ ଗୁଣ  
ଗୁଡିଆନଳୀ ,େଢ+ାନାଳ ୭୫୯୦୦୧  

ଈ େମଲ ଠିକଣା –sambitsm1987@gmail.com 
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ବାଧକ ସାଜ ନି ଜମାବାଧକ ସାଜ ନି ଜମାବାଧକ ସାଜ ନି ଜମାବାଧକ ସାଜ ନି ଜମା    
अ+ାବ+ା ଏହି ଜୀବନର ପଥ 

ପଡିଛି अେନକ ଦୂର 

କାହା ଚଲାପେଥ ସାଜ ନାହW ତୁେମ 

ଶn ପଥର ପ�ାଚୀର 

ଚଲାପେଥ ଯଦି ଫୁଲଟିଏ କା’ର 

ବିେଛଇ ପାରିଲ ନାହW 

କାହWକି ଭାବିବ ଚଲାପେଥ କା’ର 

କ�ାେଟ ସାଜିବା ପାଇଁ 

େହାଇପାେର ଟିେକ କ� ବାେଟାଇକୁ 

କ�ା ତ କାଢ଼ିବ ସିଏ 

ନେହେଲ ତା ବାଟ ବୁେଲଇ େନବ େସ 

ତାର ଲd��ଳ ଯାଏ 

ପ୍�ଶାj କୁମାର ନାଥ 

 

ପଥ ପରିବତ�ନ କରିେଦଇ ନିେ� 

ପହ�ିବ ଲd��େଳ 

अଥବା କ�ାର ଆଘାତ ବି ସହି 

ଯାଇପାେର ରn ଧାେର 

େସହି କ�ା ପରା େଫାଡ଼ିେହବ ଦିେନ 

अଜାଣେତ ନିଜ ପାେଦ 

େସେତେବେଳ ତୁେମ ଜାଣି ପାରୁଥିବ 

ଆଘାତଟା େକେତ ବାେଧ 

କାହାରି ବାଟେର କ�ା ସାଜନାହW 

ନସାଜି ପାରିେଲ ଫୁଲ 

େହବନି ଘୃଣିତ କାହାରି ପାଖରୁ 

ନକହିେଲ େକହି ଭଲ 
ସୁoରପୁର, ଉ\ରକୁଳହାଟ, ପ�ୀତିପୁର, ଯାଜପୁର 

େମା- ୦୮୮୯୨୩୦୧୧୪୩ 
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ତୁେମ ଶଳା େସୖତାନତୁେମ ଶଳା େସୖତାନତୁେମ ଶଳା େସୖତାନତୁେମ ଶଳା େସୖତାନ    
ଧମ� ନାେର ଲୁଟି ଖାଉअଛ ଗରିବ ମୁଲିଆ ଧନ  

ତୁମ ମୁେହଁ କି"ା ଲଜ�ାସମ� ନାହW ତୁେମ ଶଳା େସୖତାନ I  

ନିରୀହ ଶିଶୁର ରn ପିଉअଛ  ପ�ତିଦିନ ପ�ତିରାତିେର  

ମନେର ତୁମର ମାନବତI ନାହW ପଶୁପ�ାଣ ତୁମ ହୃଦୟେର I  

ବିକିଚାଲି अଛ ବଜାର ବ� ହD ାx େଯେତ ମିଥ�ା अପଧନ  

ସଂସାର ସାଗେର େବୖରାଗୀ ସାଜିକି ଲିଟୁଛ ବାଳI+ ପ�ାଣ  I 

ଧିକ େତା ଜୀବନ େତାଷI ମଦପଣ େକମିତି ବ�ିଛୁଏଠି  

କୁକୁର ପ�କୃତି अଇଁଠା ପତେର ଯିବନାଇଁ େତାର ସବୁଠି I 

ତୁ କହୁअଛୁ ମୁ େଶ�, ଯିବ ଏ ଦୁନିଆ ମିଥ�ା ଗୃେହ  

ଗ�ାମ ଶୁକୁରୀଠୁ ହୀନ େତା ପ�କୃତି ଭରି ରହିଛି େତାଗIେତ�  I 

ଆେରେର ପାଷାଣ ଜନିD अଛୁ ତୁେଯ अଳିଆ ଗଦାର ମେୂଳ  

ସବୁେବେଳ କହୁ େମା ଜୀବନ ଧନ� ପ�ତିଟି अନ�ାୟ େବେଳ II  

अମର ପାଲି  

ବୀରାମହରାଜପୁର  

ସୁବ$�ପୁର 

ହୃଦୟାନo ପଧାନ 
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ଇହେଲାକ ଇeନଇହେଲାକ ଇeନଇହେଲାକ ଇeନଇହେଲାକ ଇeନ    
ଇହେଲାକ ଇeନ େଶାଷି େଦଉअଛି ସମ]+ର ଧନ ଧ�ାନ, 

ପ�ଶ� ପଚାରି ପଚାରି ଧ¥]ବିଧ¥] େହାଇ ସାରିଛjି ସବ�ଜନ, 

ପ�ଜାତ� ଶାସନତ�ର ଏହା କି ପ�କାର ପ�ହସନ, 

अନ�ାୟ अନୁଚିତ ଯାହାର ମିଥ�ା ପ�ଦଶ�ନ |୧| 

େତଲର ଦପwତ ଦାରୁଣ ଦାମ କରିଲାଣି ପା°ିର dତି, 

ଉ\ାପିତ େଦଶବାସୀ ଗmୀର େକ� ାଧେର େହେଲଣି ତାତି , 

ପ�ଜା ପ�ତିନିଧି+ର ଦୁଃସାହସିକ ଦୁନ�ୀତି େହଲାଣି अତି , 

ସହନ େଶଷ େହେଲ ତା+ୁ ମିଳିବ ନିବ�ାଚନେର ଇତି |୨| 

େକo�  ସରକାର ରାଜ� ସରକାର େନେଲଣି େକେତ େଯ ରାଜସ¥ କର, 

େଦୖନoିନ ଚାଲିଚଳନ େହତୁ େଦବାକୁ ପଡୁଛି ଏହି अତିରିn ଦର, 

ନିpw� ନିଣ�ୀତ ଗମ��ାନ ପହ�ିବା େହଲାଣି ଦୁÊର କ�କର,  

େତଲମଲୂ� ନିରjର ବୃ�ିପାଇେଲ ଜୀବନ େହବ अଗମ� େଗାଚର |୩| 

ଇହେଲାକ ଇeନ ସମସ�ାର ଦିଶୁନି େକୗଣସି ବିଶି� ବିକs, 

ସ"ୃn ଶାସନ ମ�ୀ ପ�ଶାସନ ପ�ବnା ଶୁଣାଉଛjି  ନିରଥ�କ ଗs, 

ସମାଧାନ ପାଇଁ ନିହାତି अନିବାଯ�� ନୂଆ ଫଳପ�ଦ ପ�ଜାହିତ ପ�କs, 

ଜନସାଧାରଣ ପଚାରୁଛjି ପ�ଜାପାଳକ ପଦାଧିକାରୀ+ ଠାରୁ ସମୁଚିତ ସ+s |୪|  

ଶ�ୀରାଜେଶଖର ସି 

‘ଚିମା’ 
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ପoରଟି ଲଘୁ କବିତାପoରଟି ଲଘୁ କବିତାପoରଟି ଲଘୁ କବିତାପoରଟି ଲଘୁ କବିତା    
୧ ୧ ୧ ୧ IIIIIIII    ନିଜ େଲାକନିଜ େଲାକନିଜ େଲାକନିଜ େଲାକ 

ପ�େତ�କ ସକାଳର ଖରା 

କିଛି ସD }ତିକୁ ଦିଏ ଧରା 

ପ�େତ�କ ଫୁଲର ମହକ 

କିଛି ବି ଜଗାଏ କୁହୁକ 

ଜୀବନ ଥାଉ େଯେତ ବ�] 

ନିଜ େଲାକ ହୁअjିନି अ] 

 

୨୨୨୨II II II II ଇfାଇfାଇfାଇfା 

ନାହW ଆମର କିଛି ବି ଇfା 

ସବୁ େସହି ଜଣ+ର ଇfା 

ଯାହାର କିଛି ମଲୂ� अଛି 

ମନା ନାହW କରିବାକୁ ଇfା 

ପ$ୂ�  େହବ ଜଣ+ର ଇfା 

ଭାଗ�ଠାରୁ अଧିକା କିଛି 

ସମୟ ପବୂ�ରୁ ମିେଳନି କିଛି | 

    

ଶ�ୀ ରମା କାj ମିଶ� 

 

୩ ୩ ୩ ୩ II II II II ଆତଂକଆତଂକଆତଂକଆତଂକ    

अେପdା କରିବା କ�ଦାୟକ 

ଭୁଲି ଯିବାଟା ହW କ� କାରକ 

ଚିjା ନ କରିବା dାତି କାରକ 

ସବୁ ଠୁ ବଡ अନି� କାରକ 

ଜାଣି ନ ପାରିବା େକଉଁ ଆତଂକ 

ହୁଏ ସବୁ ଠାରୁ ଯ�ଣା ଦାୟକ | 

 

୪ ୪ ୪ ୪ II II II II େଶଷେଶଷେଶଷେଶଷ    

େଶଷେର ସାଥି େହବ କମ� 

େଶଷେର ସାଥି େହବ ଧମ� 

େଶଷ ସାଥି େଦବ ନିଶ�ାସ 

େଶଷ ଉପାଜ�ନ ବିଶ�ାସ 

େଶଷ ଯାନ େହବ େକାେକଇ 

ରାମ ନାମ ଧ�ନୀ ଶୁଣାଇ 
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େଶଷ ନିଦ� ା ଜଳjା ଜୁଇ 

େଶଷ ଠିକଣା ଶDଶାନ ଭୁଇଁ | 

    

୫ ୫ ୫ ୫ II II II II ସଂପଦସଂପଦସଂପଦସଂପଦ    

ଦରିଦ�  ର ସଂପଦ {ାନ 

ଧନୀର ସଂପଦ ସ�ାନ 

ଯୁବକର ସଂପଦ ଭରସା 

ବୃ�+ର ସଂପଦ ହତାଶା 

ମଣିଷର ସଂପଦ ଆଶା |  

    

୬ ୬ ୬ ୬ II II II II ଦୀପାବଳୀଦୀପାବଳୀଦୀପାବଳୀଦୀପାବଳୀ 

ଦୀପାବଳୀର ଏ ପବିତ�  ପଜୂନ 

ଜୀବନେର ଆଣିଥଏ ଖୁସି ଦିନ 

ମା ଲdD ୀ ବିରାଜjି ଘେର ଘେର 

କରjି ମନ କାମନା ପ$ୂ�  अଚିେର 

ଆଜିର ଏ ଚିର ପବିତ�  ଦିବସେର 

ବeୁମାେନ େମାର ଥା’l ଖୁସିେର | 

 

୭ ୭ ୭ ୭ II II II II अଭିନଂଦନअଭିନଂଦନअଭିନଂଦନअଭିନଂଦନ 

ଆଜିର ଏ ଶୁଭ ଦିନେର 

ଥା’l ବeୁମାେନ ଭଲେର 

ଦୀପାବଳି ଆେଲାକର ପବ� 

ଉÒାସିତ େହଉ ଜୀବନ ସବ� 

ଦୀପାବଳି ମା ଲdD ୀ+ ଆଗମନ 

ଧନଧାନ�େର ସଭି+ୁ କରl ପ$ୂ� 

ଶୁଖ ଶାjିେର କଟୁ ଥାଉ ଏ ଜୀବନ 

ବeୁ ମାନ+ୁ େମାର अjରୁ ନମନ 

ଆଜି ସଭି+ୁ େମାର अଭିନଂଦନ | 

 

୮ ୮ ୮ ୮ II II II II ପ�ଗତିପ�ଗତିପ�ଗତିପ�ଗତି    

କେମ ନାହW ଇ¬ତ 

ଭଲ େଲାକ+ ମହତ 

କେମ ନାହW ସୁନା ମଲୂ� 

ଶହ ଖxେର ବି ଦୁମ�ୂଲ� 
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ଭୁଲ୍ େହବା ପ�କୃତି 

ମାନି େନବା ସଂ9ୃତି 

ସୁଧାରି େନବା ପ�ଗତି | 

 

୯ ୯ ୯ ୯ II II II II େଭକ ରୁ ଭିକେଭକ ରୁ ଭିକେଭକ ରୁ ଭିକେଭକ ରୁ ଭିକ    

େଭକ ଥିେଲ ମିଳିଥାଏ ଭିକ  

କଥାଟା ନୁେହଁ अମୁଳକ 

ସମୁଦ�  ଲdD ୀକୁ େଦେଲ ଦାନ 

ପିତା�ର ଯୁn ଆୟୁଷD ାନ 

ସମୁଦ�  େଦେଲ ହଳାହଳ 

ବିତା�ର େଯ େନେଲ ଗରଳ | 

 

୧୦ ୧୦ ୧୦ ୧୦ II II II II ତ�ାଗ ର େଯାଗ�ତ�ାଗ ର େଯାଗ�ତ�ାଗ ର େଯାଗ�ତ�ାଗ ର େଯାଗ�    

ରାଜା େଯ ପ�ଜା+ୁ ଘୃଣା କେର 

ବ� ାହD ଣ େଯ ସବୁ ଗ�ାସ କେର 

�ୀ େଯ ଜମାରୁ ନୁହଁଇ ବାଧ� 

ଭୃତ� େଯ अେଟ अତି अବାଧ� 

ସାହାଯ� ଯାହା ଉେpଶ� ଯୁn 

अଧିକାରୀ େଯ ପ�ମାଦ ଯୁn 

ମଣିଷ େଯ କ\�ବ� େବୖରାଗ� 

ଏମାେନ ସବୁ ତ�ାଗର େଯାଗ� | 

 

୧୧ ୧୧ ୧୧ ୧୧ II II II II ନିବwଘ�ନିବwଘ�ନିବwଘ�ନିବwଘ�    

ପଛକୁ େଦଖିବା अନୁଭୁତି ପାଇଁ 

ଆଗକୁ େଦଖିବା ପ�ଗତି ପାଇଁ 

ଚାରିଦିଗ େଦଖିବା ଜାଣିବା ପାଇଁ 

अjରକୁ େଦଖିବା ନିଜ ପାଇଁ 

କିଛି ନୂତନ ଥାଏ ପ�ତିଦିନ 

ଭାବନା ନୂତନ ଶnି ନୂତନ 

ଶାjିେର अତିବାହିତ େହଉ ଦିନ 
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କାମ ସବୁ ସରି ଯାଉ ନିବwଘ� | 

 

୧୨ ୧୨ ୧୨ ୧୨ II  II  II  II  ଯାତ� ା ସାଥିଯାତ� ା ସାଥିଯାତ� ା ସାଥିଯାତ� ା ସାଥି    

ଜୀବନ ଯାତ� ାକୁ ସୁଗମ କରିବାକୁ େହେଲ 

ଯାତ� ା ଜିନିଷ ସବୁକୁ କମ୍ କରି ପାରିେଲ 

ଆଶା ଆକାଂଖ�ା କାହାଠାରୁ ନାହW ତିେଳ 

ଜୀବନର ଖୁସି ନୁେହଁ ଇ~ିତ ମିଳି ଗେଲ 

ଜୀବନର ଖୁସି ଯାହା अଛି ରହି ପାରିେଲ | 

 

୧୩ ୧୩ ୧୩ ୧୩ II II II II କମ�କମ�କମ�କମ�    

େଗାଟିଏ अ�ାୟୀ ଜୀବନେର 

ସବୁ ଆେମ �ାୟୀ ଦରକାର କେର 

ଯାହା ତ ବୁଣି ଥିବୁ 

ତାହାହW ତ ପାଇବୁ 

ସୁଖ ଦୁଃଖ ସବୁ କମ� ଫଳ 

େଯତିକି କମ� େସତିକି ଫଳ | 

ସବୁ ଠାରୁ ବଡ ପଜୂା 

ବାପାମା’+ େସବା 

ଭାଗ�ବାନ+ୁ ମିେଳ ସୁେଯାଗ 

ଦୂେରଇ େଦେଲ अେଯାଗ� 

ସ�ଗ�ର �ାର େଖାଲି ଯିବ 

ଯାହା କରିଥିବ ମିଳିଯିବ | 

ନିଜ େଲାକକୁ େଯ ଦୂେରଇ ଦିଏ 

ଜଣା अଜଣାେର ହାଏ ଲାଗିଯାଏ 

କମ� ଆମକୁ ଖ�ମା କରି େଦବ 

କମ� ଆମକୁ ଆଗକୁ େନବ | 

 

୧୪ ୧୪ ୧୪ ୧୪ II II II II କରଜକରଜକରଜକରଜ    

େଯଉଁ ଦିନ ଯିବ ଚାଲି 

ବୃd�ଟିଏ େହବ ଖାଲି 

ପ�କୃତିଠୁ ଯାହା େନବ 

କରଜଟିଏ କରି େଦବ 

େସ କରଜ ଦୂର େହବ 
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ବୃd�ଟିଏ ଯଦି ଲାଗିବ 

ଜୀବନେର ଥିବା େବେଳ 

ବୃd� ଲଗାअ ସଦାେବେଳ | 

 

 

୧୫ ୧୫ ୧୫ ୧୫ II II II II ପରିଶ�ମପରିଶ�ମପରିଶ�ମପରିଶ�ମ    

ଆେମ େହଉ अଧିକା ଉ\ରଦାୟୀ 

ପ�ତି���ାକୁ ସାଦେର ଗ�ହଣ କରି 

ବିନା ସଂଘଷ�େର ଜୀବନ अଥ�ହୀନ 

ପରିଶ�ମ କରିଯିବା ସାରା ଜୀବନ 

ଜୀବନ ଆମର ଉଠିବ ପୁରିେର 

େପ�ମେର, ଖୁସିେର, ସୁଖ ଶାjିେର | 

 
ଭି.ଆଇ.ଏମ  .- ୨୬୮ 

େଶୖଳଶ�ୀ ବିହାର  

ଭୂବେନଶ¥ର - ୭୫୧୦୨୧  

େମାବାଇଲ - ୯୯୩୭୨୬୮୦୧୨ 
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ମହାକାଳୀ ଚxୀମହାକାଳୀ ଚxୀମହାକାଳୀ ଚxୀମହାକାଳୀ ଚxୀ    
ଚଳfnି ମହାମାେୟ 

                 ତି� ବିଧ ଗୁଣ ଧାରୀ 

ମହାଲdD ୀ ମହାକାଳୀ ମହାସରସ¥ତୀ । 

ନାମ ନାମ ଭିନ�  ନାମ 

              ମହାକାଳୀ ନାମ  

ନାମ ଭିନ�  େହେଲ ଏକ  

                ଶnି ଏକ କାମ । 

ସି� ହେ] ସି� କାଳୀ 

                ମାତୃକାଳୀ ସଂଭିଥା 

ଭଦ�  ରୂପୀ ଭଦ�  କାଳୀ 

                ଶ�ାମାକାଳୀ ରୁଦ� ତା । 

ଚx ମx ଭ| ରୂପୀ 

                   କାଳୀ ଶDଶାନୀ 

ରn ମୁଖୀ ଜ¥ଳା ମୟୀ 

                 କାଳୀ ଦdିଣୀ । 

अେପୖ ଭେn ନିଭ�ୀକତା 

                  ନାନା ବିଧା ଗତି 

ଶିବାଶିଷ ନାଏକ 

 

ଦୂର ଗେତ ମହାମାୟା 

                  ଭେn ସୁଖୀ ପ�ା�ି । 

ମୁେn ପଜୂା अେ�� ପିଡା 

                   अସାଧ� ଗତି 

ମୁn ହେ] ବ�ାଧି େରାଗ 

                  ନାଶ ବହୁରୂପୀ । 

ତ�ଶnି ମ�ଶnି 

   େହଉବା ବିପ\ି 

ମା ହେ] ସବ�ଶnି 

   ଉ�ା ହୁଏ ଗତି । 

ଭାର ଋଣ ବ�ବସାୟ 

               dତି अବା ଗତି 

ମାତା ପେୂଜ ସବ�କାଯ�� 

               ଶାjି ମାଗ� ଚୁnି । 
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ପି�ୟଜେନ ବeୁ େମେଳ 

                ଆେସ େକେତ ବାଧା  

ପଜୂ ଗେତ ମହାକାଳୀ 

               ବିଘ� କାଳ ଧାରା । 

ଶିdା अବା ମାନ େହଉ 

               अବା େସ ସ"\ି 

ଗୃେହ ଗୃେହ ଏହି ଖର 

               େମଳ ଖାଏ ନିତି । 

ଖର ଗତି ଯିବା ଲେd� 

               ପଜୂ ହୁଏ କାଳୀ 

କବଚ ହେ] ମହାଦଶା 

                       ପିତୃ େଦାଷା 

ସେ| ସପ� କାଳ 

                    ସବ� ଯାଏ ଲଭି । 

अତ�ାଚାର ମହାଚାର 

              ରାd ବିନାସିନୀ 

ତି� େନେତ�  ଦୁଗ�ା ମେୟ 

                 ସୃ�ି ମହାକାଳୀ । 

ରାd ଶୁm ନିଶୁm 

                ଚx ମx େଭଦି 

ରnମୁଖା ମହାକାଳୀ 

               ଚxୀ ମହାମାୟୀ । 

अଶାj ଏ ଗେତ ମା 

             େକମj େହବ ଶାjି 

େଦବ ଗେଣ ଚିେj 

            अନ�ଥା ଗତି । 

ସବ� ଗତି ପେଥ ଗାଥା 

               ହରପାବ�ତୀ 

ଏମj ଏ ଶାjି ଗାଥା 

             ଶିବ ହW अଟjି । 

ଚx ମx ଭ| ରୂପୀ 

             ନୃତ�ାେଯ ମାତା 
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ପଦଭାର ଆଗଭାର 

                अଶାjି ମାତା । 

ଏମj ଏ କାଯ�� ଚେd 

               ଆଗଭର ଶିବ  

ମାତା अଗ ସ¥s ପେଦ 

              େଶାୟନ େଯ ଶିବ । 

ମାତା ମ\� ଚିjା ଶnି 

             ନ ପାରିେଲ ନିେଜ 

ପଦ अେଗ ଛାପ େଦେଲ 

            ଶିବ ହୃଦ ପିେx । 

ମାତା ମ\� ଚିjା ଶnି 

               ମେନ ମେଧ� ଧ�ାୟୀ 

ସ¥ଚେd ଲ¬ା ଭର 

                अଗ�ଜିହ¥ା ଛeି । 

ଚxୀ ରୂପୀ ବିେପ ମା 

               ପାବ�ତୀ ରୂେପ ଗତ  

dମା ଜୁେଡା ମହାେଦବ 

                େବାଲjି ମାତ । 

ଏମj ଏ ଶnି ରୂେପ 

            ହୁଏ ଶn କାଯ�� 

ଏହି dଣ ଭୁଲ୍ ପାଇଁ 

             କାହW ମାଗ dମା 

ଜଗତ ଉ�ାର ଗେତ 

            ନାହW ତା'ର ସୀମା  ।  

ତୁେm େତା ମା 

            ସବ� ମୟୀ 

ସବ� ରୂପୀ ଧାରୀ 

          ସବ� ମୁେଖ ତୁେm अଛ 

ସବ� କାଯ�� ପାଇଁ । 

 
ଘର - ଜଘିଂରା ( େକoୁଝର ) 

ବା\�ାଳାପ - +୯୧୯୬୬୮୬୦୩୮୭୧  
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ସD }ତି େସତ ରୂପାଜହ�ସD }ତି େସତ ରୂପାଜହ�ସD }ତି େସତ ରୂପାଜହ�ସD }ତି େସତ ରୂପାଜହ�     
ସD }ତି େସତ ପ$ୂwମା ର ପ$ୂ� ଚାo 
ଶାj ଶୁଭ�  େଜୗସ�ା ସମୀରଣ 
େକେତେବେଳ ବିହ|ର ଗୁଂଜନ ତ 
େକେତେବେଳ ଶୁÊ ଉପବନ ।। 
 
ସD }ତି େସତ ଫଗୁଣର ମଧୁ ଝରା  
େକାଇଲି ର କୁହୁକୁହୁ ତାନ 
େକେତେବେଳ अମାରାତି अeକାର  
େକେତେବେଳ ଆେଲାକ ପାବ�ଣ  ।। 
 
ସD }ତି େସତ ପାହାjିଆ ଦିବ� େଜ�ାତି 
ଝଲମଲ ରଂଗ ଓ େବର| 
େକେତେବେଳ ସୁମଧୁର ଆକଷ�ଣ  
େକେତେବେଳ ଉ\ାଳ ତର|।। 
 
ସD }ତି େସତ अଝଟିଆ ପିଲାଦିନ  
ବାଲିଘର କେ«ଇର େଖଳ 

ଶରତ କୁମାର ଦାସ 

 

େକେତେବେଳ ଡହ ଡହ ମରୁଭୂମି  
େକେତେବେଳ ସ�ପ� ଢଳଢଳ ।। 
 
ସD }ତି େସତ ଗାଆଁ ଦାx େବାହୂ େଚାରି  
କବାଡି ଓ ବାଗୁଡିର େଖଳ 
େକେତେବେଳ କୁଳୁକୁଳୁ ଫÔୁ ଧାର 
େକେତେବେଳ अଶାj ହିେଲ� ାଳ ।। 
 
ସD }ତି େସତ ନିଛାଟିଆ ଖରାେବଳ 
ଆ� େତାଟା ସବୁଜ େକଦାର 
େକେତେବେଳ ଶୁÊ କ¢ ାj अପରାହ�   
େକେତେବେଳ ଆନେo ବିେଭାର   ।। 
 
ସD }ତି େସତ ଝ+ାଳିଆ ବରଗଛ 
ଝାଉଁ ବଣ ଶୀତଳ ପବନ 
େକେତେବେଳ ମହମହ ଫୁଲବନ 
େକେତେବେଳ ରୁd ବାସହୀନ   ।। 
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ସD }ତି େସତ ନଈପଠା କାଶତxି  
ଜହ� ୀଫୁଲ କୁଆଁର ପୁେନଇଁ  
େକେତେବେଳ ଥୁରୁଥୁରୁ ଶୀତରାତି 
େକେତେବେଳ ନିଆଁ ର ଉେହD ଇ  ।।  
 
ସD }ତି େସତ ମଧୁ ବସj ର ଚିଠି 
ମନ ଦିଆ ନିଆ େଚାରା ପ�ୀତି  
େକେତେବେଳ େଗାଲାପେର ମହମହ 
େକେତେବେଳ କ�କିତ ରାତି ।। 
 
ସD }ତି େସତ ଆଦ� େଯୗବନର ରଂଗ 
ଶାଳବଣ ସି�ª ମଧୁକୁଂଜ 
େକେତେବେଳ େପ�ମର ସଂଗୀତ ଧାର 
େକେତେବେଳ अଶ��ର ନିକୁଂଜ ।। 
 
ସD }ତି େସତ ଟିକି ଟିକି ପ�ଜାପତି  
ମଧୁ ଝରା ମଧୁର ସପନ  

େକେତେବେଳ ହାତ ପାହାjାେର ପଦD   
େକେତେବେଳ ଜଜ�ରିତ ପ�ାଣ  ।। 
 
ସD }ତି େସତ ପୁଣ� ସାdୀ अତୀତ ର 
ବିଶ�ାସ ର ]ୁତି ସେ�ାହନ 
େକେତେବେଳ ଉ��� ମୁଖୀ ଦୀପଶିଖା  
େକେତେବେଳ କରୁଣ �oନ  ।। 
 
ସD }ତି େସତ ବିେମାହିତ ପୁ� ଗୁଛ 
ପ$ୂ�ତାର ମୁª ରୂପା ଜହ�   
େକେତେବେଳ କଳକଳ ଝରଣା ତ 
େକେତେବେଳ ଦª ତେପାବନ  ।। 

 
अଧ�ାପକ ଶରତ କୁମାର ଦାସ 

ବଡବିଲ ମହାବିଦ�ାଳୟ,ବଡବିଲ  
ଜିଲ� ା-େକoୁଝର-୭୫୮୦୩୫ 

ଦୂରଭାଷ-: ୯୪୩୮୨୪୩୧୪୯  
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ନୟନ ରାଣୀନୟନ ରାଣୀନୟନ ରାଣୀନୟନ ରାଣୀ    
ନିଶାେର ପରିୂଛି 

ନୟନ ତୁମର 

ନିଶାେର ସରୁୂଜ ଦିେଶ , 

ନିଦାଘ କାଳର 

ନିଶାମୁଖ େବେଳ 

ନଭସ¥ାନ ପରି ଭାେସ । 

ନିୟିକା ସମd 

ନୃତ� େଯ ତୁମର 

ନେo ମନ ଉଡିଯାଏ , 

ନଭ ଛୁଇଁଆସି 

ନoନ ପରାଣ 

ନି¬�ର ଶରଣ ଯାଏ । 

େସୗମ�ରvନ ପାଲ 

 

ନିମ�ଗା ଚରିତ�  

େନଇ ସପdେର 

ନି]ାର ସଭି+ୁ ନିେଜ , 

ନିଶାକର ହୃେଦ 

ନ�ାସି ରଖିअଛି 

ନଳିନୀ କାସାେର ବିେଜ । 

 
ବଡ଼େସାଲ, ଝାରେପାଖରିଆ 

ମୟୁରଭv ଜିଲ� ା, ୭୫୭୦୮୬, ଓଡ଼ିଶା 

ଭ� ାମ�ଭାଷ : ୯୯୩୭୮୮୯୮୩୩ 
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ମଲ� ୀର ଗଜରାମଲ� ୀର ଗଜରାମଲ� ୀର ଗଜରାମଲ� ୀର ଗଜରା    
ମହ ମହ ଆଜି ଭାସି ଆେସ ବାସ 

ତୁମରି କବରୀ େଦଶରୁ, 

ରାଜରାଣୀ ପରି ଦିଶ ଆଜି ତୁେମ 

ଗଜରା ଲଗା େସ େବଶରୁ। 

ବାସନାେର ତୁମ କି ଯାଦୁ ରହିଛି 

ପାେରନା େକେବ ମଁୁ କଳି, 

େସ ବାସ ର ରସ ପାଇବା ପାଇଁକି 

ଦୂରୁ ଉଡି ଆେସ अଳି। 

େକାମଳ େଖାସାେର େକାମଳ ଗଜରା 

କମଳ ପରିକା ଦିେଶ, 

େଦଖି ତୁମ େଗାଭା ସକାଳ ସରୁୂଜ 

ମୁରୁକି ମୁରୁକି ହେସ। 

ଜଗନ� ାଥ ତେରଇ 

 

କଳା େମେଘ େଯେହ�  ଧଳାର ବାଦଲ 

େବେଳ େବେଳ ଉ+ି ମାେର, 

କଳା ବାେଳ ତୁମ ଫୁେଲଇ ମଲ� ୀକା 

ସଭି+ର ମନ ହେର। 

ମଲ� ୀ ଫୁଲ ଆଜି ଗରେବ କହଇ 

ସାଥ�କ େହାଇଲା ଜୀବନ, 

ସୁoରୀ େଗାଭାେର ଜାଗା ପାଇ ମୁହW  

ପ$ୂ� େହଲା େମାର ସପନ । 

କାନେର େଗାପେନ ମଲ� ୀର ଗଜରା 

କହୁଛି ଶୁଣ େଗା ପି�େୟ, 

ଏତିକି କରୁଣା କରିବ େଯମିତି 

େମା ଜାଗା େକହି ନ ନିଏ। 
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ଏପରି ସରସ ନରମ ତନୁର  

ପରଶ ପାଇନି େକେବ, 

ଏହିପରି ମୁହW ଲାଖି ରହିଥିବି 

ମଉଳିବି ନାହW େତେବ। 

ତୁମ ସାନିଧ�େର ମରୁର ପଥେର 

ଝରଣା ବି ବହିଯିବ, 

ଶୁଖିଲା ଡାଳେର ପତର କअଁଳି 

ଫୁଲ ଫୁଟି ବାସି ଯିବ। 

ମଁୁ ତ େଗାଟିଏ ସାମାନ� ଗଜରା 

େମାହର ବା େକେତ ଭାଉ, 

ତୁମରି ପରେଶ ଗଭାେର ତୁମର 

�ାନ େମାର ରହିଥାଉ। 

 

 

 

 

 

 

 
ଜଗନ� ାଥ ତେରଇ (ଶିdକ) 

ବହଳଦା ଉ� ବିଦ�ାଳୟ, ମୟରୂଭv 

ଇେମଲ୍-jagannathtarei88@gmail.com 
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ଆଜିର ସ�ପ� ନାରୀଆଜିର ସ�ପ� ନାରୀଆଜିର ସ�ପ� ନାରୀଆଜିର ସ�ପ� ନାରୀ    
ସମାଜର ଆଶାର ଆେଲାକଟିଏ 

            ମଁୁ ଆଜିର ସ¥ପ� ନାରୀ, 

अeକାର େମାେତ ଭୟ କାହW ଲାେଗ 

            ଚିjାେର ରୁେହ ମଁୁ ଝୁରି । 

 

ଆଜିର ସମାେଜ ଭ� �ାଚାର ମାେନ 

               ଖରାପ ତା+ର ଲd�, 

ସ¥ାଧୀନ ରାଜ�େର अସ�ାଧୀନ ଆେମ 

              େହାଇଯାଉ ବଟ ବୃd । 

 

ଚିjା ଆଜି ଆମ ବାପ ମାଆ +ର 

             େକମିତି ବଢ଼ିବୁ ଆେମ, 

ସ�ପ� େଦଖିବାକୁ ଭୟତ ଲାଗୁଛି 

             ଚିjାକର ଜନ ତୁେମ । 

େକ. ନିମ�ଳ 

 

 

ନ�ାୟ ମାଗିବାକୁ ଚାେହଁ େଯେବ 

                ପଛଘୁ�ା ସମ]+, 

ପଡ଼ିଶାେର ଏଠି ଶତ� �ତ ବଢ଼jି 

       େମେ�ନାହW ତା+ େଭାକ । 

 

ବଦଳି ଯାअ ବହୁରୂପୀ ଶତ� �ଗଣ 

              ରହିअଛି କିଛି dଣ, 

ନିଜର ଭଉଣୀ ଆଜିତ ବଢୁଛି 

          ମୁxେର ପଡ଼ିବ ବାଣ । 

 
ଭଦ� କ, ବାସୁେଦବପୁର (ଜଗନ� ାଥି) 

େମାବାଇଲ:-୯୫୬୬୧୧୩୬୦୭ 

ଇେମଲ୍ : nirmaln270@gmail.com 
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ଜମା ଭୁଲିଯିବ ନାହWଜମା ଭୁଲିଯିବ ନାହWଜମା ଭୁଲିଯିବ ନାହWଜମା ଭୁଲିଯିବ ନାହW    
େଲାଢା ନାହW େମାେତ ସୁବ$�ର ପଥ 

େଲାଢାଖାଲି େମାର ଲd��ଳ। 

ସମ]+ୁ ଶାjି େଦବା ପାଇଁ ।। 

ଗିରି କoର ବିଲ ପ�ାjର ଲ£ି 

କୁଳୁ କୁଳୁ ନାେଦ अ+ାବ+ା ପେଥ  

କରୁଥାଏ ଗତି। 

 

େକେତ େଯ ହଂସ ହଂସୀରାଳୀ  

େମାରି କୂଳେର  

େଖଳୁଥାjି ନିତି େଦାଳି। 

 

ଜୀବିକା ନିବ�ାହ ପାଇଁ, 

େଯେତସବୁ ଗଁା ଓ ସହରବାସୀ  

ତା+ରି ଜୀବେନ  

େମାେତ ହW ତ େଲାଢୁଥାjି।। 

ଭାଗିରଥୀ ଯାନୀ 

 

 

େକହି ଯଦି େକେବ ଯିେବ  

େଯଉଁ େଦଶ ଓ ସହରକୁ, 

େମା �ିତି ବିଷେୟ ନି�େୟ ଜାଣିେବ। 

ମଁୁ ଏକ ଏମିତିକା ବ]ୁଟିଏ।। 

ପ�େତାକ ସହର ଓ ନଗରକୁ  

�ଶ� କରିଯାଉଥାଏ।। 

 

ନାହW େମାର େଭଦ ଭାବ,ଉ�ନୀ� 

ନାହW ପୁଣି ଗବ�। 

ମଁୁ ଥାଏ ଯହW େଦେଶ  

ସଭି+ ମନକୁ ହରେଷ।। 
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ଆନେo ତ ବ�ିअଛ  

େହ {ାନୀ ମାନବ !! 

େମାରି ଯତନ ଟିେକ ଟିେକ େନଉଥିବ 

ଜମା ଭୂଲି ଯିବନାହW। 

େମାରି �ରେଶ ନୂତନ ଜୀବନ ପାଇ।। 

 

କାହW େକଉଁକାଳରୁ ରହିଥିଲି, 

ବ\�ମାନ େମାର अବ�ିତି 

ସଭିଏଁ ଜାଣjି। 

ଆଉ ରହିଥିବି ମଧ� 

ସମ] ଜୀବ ଓ ନିଜ�ୀବ+ୁ 

ଏ ବିଶାଳ ଜଗତରୁ ଉ�ାର କରି।। 

 

 

 

 

 

 

 
ଗ�ାମ/ଡା.ଘ.- ଦଳପଡା,ଭାୟା-ଖଜୁରୀପଡା, 

ଜିଲ� ା-କeମାଳ,ଓଡିଶା,ଭାରତ । 
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ଛାଡ଼ଖାଇଛାଡ଼ଖାଇଛାଡ଼ଖାଇଛାଡ଼ଖାଇ    
ମାସସାରା ଟିେକ ଆଶ¥]େର ଥିଲୁ 

ଡାକୁଥିଲୁ ତ� ାହି ତ� ାହି, 

ବାରମାସ ସାରା ପ�ଭୁ କେଲନି କା\wକ 

ବ�ିଥାେj ଆମ ଭାଇ। 

ମାସସାରା ଯାହା ଛାଡିଥିେଲ ନର 

ସବୁଯିେବ ଆଜି ଖାଇ, 

ଦାjକୁ ପେଜଇ ରଖିଛjି ସବୁ 

ଆଜି ପରା ଛାଡ଼ଖାଇ। 

 

ଜମିଲ୍ ପଠାଣ ଛୁରୀଧାର କରି 

ରଖିଛି ଆମରି ପାଇଁ,  

େନହୁରା ଜୁହାର େକେତ ବି କରିେଲ 

ସିଏ ତ ଶୁଣିବ ନାହW। 

ମେନାରvନ ମୁଦୁଲି 

 

ହିoୁ େହାଇ ପୁଣି ବ� ାହD ଣ କୁଳର 

ଯାଆjି ଆମକୁ ଖାଇ, 

ପଶୁପdୀ ଆମ ପାଟି େଖାଲୁନାହW 

କାହାକୁ କହିବୁ ଯାଇ। 

 

ଜୟଗୁରୁ ଭାଇ ମିନତୀ କରୁଛୁ 

ବୁଝାअ େଲାକ+ୁ ଯାଇ, 

କା\wକର ପଣୂ� ବିସଜ�ନ ଦିନ 

ନୁେହଁ ଏଇ ଛାଡ଼ଖାଇ। 
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ଯମରାଜ+ ସେ| ସାdାତକାରଯମରାଜ+ ସେ| ସାdାତକାରଯମରାଜ+ ସେ| ସାdାତକାରଯମରାଜ+ ସେ| ସାdାତକାର    
ଆମ ଚାେନଲର ଜେଣ 

ନିଉଜ୍ ରିେପାଟ�ର 

ଯମ+ ସେ| କରି ଦିେନ 

େସୗଜନ�ମଳୂକ ସାdାତ୍ 

ପଚାରିେଲ… ଧମ�ରାଜ, ଆମ ମ\��ମxଳେର 

ପ�ତିଦିନ ଏେତ େଲାକ ମରୁଛjି 

କାହWକି अକସD ାତ୍? 

ଯମରାଜ ରିେପାଟ�ର+ ଆେଡ ଚାହWେଦଇ ଥେର 

ମୃଦୁ ହସି କହିେଲ ଗୁରୁ ଗmୀରେର, 

‘ଶୁଣ େତେବ ସଧିେର, 

କହୁଛି ମଁୁ ସତେର, 

ପ�ତିଦିନ ମରୁଛjି େଯେତ େଲାକ 

ତା+ର ଆୟୁଷ େହାଇ ନଥାଏ େଶଷ, 

ନିେଜ ନିେଜ କରି େଦାଷ 

ମରୁଛjି ଶେହରୁ अେନଶତ ମଣିଷ 

ଏହି େମାର अବେଶାଷ। 

ନୂତନକୁମାର େବେହରା 
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କିଛି ତ अଛjି ଏମିତି ରାdସ 

ସରଳ ନିରୀହ+ୁ ମାରୁଛjି 

ଯଦିଓ େସମାେନ ନିେp�ାଷ, 

ଆଉ କିଛି ଦାୟିତ� ହୀନ ନିଶାସn 

ଗାଡ଼ିଚାଳକ, 

ଦୁଘ�ଟଣା ଘଟାଇ ମାରୁଛjି େଲାକ। 

େକେତକ େବହୁସିଆର अସାବଧାନତା 

ବଶତଃ 

େହଉଛjି ସ�ଗ�ତଃ, 

ପୁଣି କିଛି ମରୁଛjି େରାଗେର 

କିଛି େଭାଗେର, 

କିଏ ମେର େଲାଭେର କିଏ େdାଭେର 

କିଏ ମାେର ମେର ହିଂସାେର 

କିଏ ମାେର ଈଷ�ାେର 

କିଏ ମେର େଭାକେର 

କିଏ ମେର ପୁଣି ପାପେର। 

ଆଉ କିଛି ମରୁଛjି ଖାଇଖାଇ ନିଶା 

अବା ମରୁଛjି େଭାଗୀ ଦୁp�ଶା। 

ଏମିତି ତ ମରିବାର अଛି अେନକ କାରଣ, 

ଏସବୁ କରିବାକୁ ନିୟ�ଣ 

ଆେଗ େହଉ ନିଶା ନିବାରଣ। 

ତୁମ ମ\��େର ତ କାମ କମ୍ 

େବଶି ଖାଲି ଚାଲିଛି ଭାଷଣ। 

अଯଥା ଯମ େବାଲି େମାେତ 

ସଭିଏଁ େଦଉଛjି େଦାଷ, 

ନିେଜ ନିଜକୁ ନ ସୁଧାରିେଲ 

ଯୁେଗଯୁେଗ ଚାଲିଥିବ अପମୃତୁ� 

େହବନାହW ତାହା ହ� ାସ 

ରିେପାଟ�ର+ ନିଦଗଲା ଭା|ି, 

ଚଟାପଟ ଉଠିପଡ଼ି ନିଉଜ୍ 

େରଡ଼ି କରିବାକୁ ଗେଲ 

କ�ାେମରା अନର ଭ|ି। 

 
େକାହି,ମୟରୂଭv, 

ଦୂରଭାଷା:-୯୯୩୮୫୫୭୮୬୧ 



ଆହ� ାନ ଇ-ପତି� କା, ତ� େୟାଦଶ ବଷ�, �ାଦଶ ସଂଖ�ା, ଡିେସ�ର ୨୦୧୮ Magazine Downloaded from www.aahwaan.com 

ଆହ� ାନ ଇ-ପତି� କା ସ"ୂ$� ନିଃଶୁ' ବିତରଣ େହତୁ ଡା େଜ�ାତି ପ�ସାଦ ପ*ନାୟକ+ �ାରା ପ�ତି,ିତ ଓ ପ�କାଶିତ  | Aahwaan.com  Aahwaan.com  Aahwaan.com  Aahwaan.com  |  177 

ଏମିତି େକମିତି ହୁଏଏମିତି େକମିତି ହୁଏଏମିତି େକମିତି ହୁଏଏମିତି େକମିତି ହୁଏ????    
ସମୟର अଜଣା ରା]ାେର ବାଟ ଚାଲୁଚାଲୁ 

ହଠାତ୍ �ଶ� କେର ହୃଦୟକୁ ବସjର ଦଲକାଏ ମଳୟ ପବନ... 

େରାମାଂଚିତ ହୁଏ ମନ 

अହରହ େଖାଜିବାକୁ ଖାଲି ଇfା ହୁଏ, 

ସ�ପ�େର େଦଖିଥିବା େସହି ସୁସ¬ିତ ନାୟିକାକୁ..... 

େକଜାଣି କାହWକି ଏେବ अେନକ अସଜଡା ରା]ା ବି ନିଜର ଲାେଗ 

ଇfା ହୁଏ ସମୁଦ�  ଲଂଘିବାକୁ 

ପୁଣି ହଜିଯିବାକୁ ଦୂର ଦିଗ୍ ବଳୟର େକଉଁ ଏକ ନୁତନ ଇଲାକାକୁ 

େଯଉଁଠି ପି�ତିର ବାସ�ାେର ସମେ] ହଜିଥିେବ ...... 

େହେଲ अମାନିଆ ମନଟା ଆଜିବି अବୁଝା େହାଇ ବାର�ାର ମେତ ପ�ଶ�କେର 

ପି�ତି ସ"�କର କିଛି अଛିxା अ+କୁ େନଇ 

େଯଉଁଠି ପରିଚୟ ତିଆରି କେର ଚିମୁଟାଏ ସିoୂର  

ସବୁ अବା]ବ ହୁଏ ବା]ବ  

ଏବଂ ଆରm ହୁଏ ଜୀବନ ପୁ]ିକାର ଆଉ ଏକ ନୁତନ अଧ�ାୟ । 
                                           ଛତ� ପୁର, ଗଂଜାମ 

                                  ଭ� ାମ�ଭାଷ- ୯୭୭୬୩୬୭୦୭୮ 

ଦୀପକ କୁମାର ଦାସ 
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ତୁେମ େମାର ଏକ अଭୁଲାସD }ତିତୁେମ େମାର ଏକ अଭୁଲାସD }ତିତୁେମ େମାର ଏକ अଭୁଲାସD }ତିତୁେମ େମାର ଏକ अଭୁଲାସD }ତି    
ପଚାରିବ ଯଦି ପି�ୟା େମାର ଆଜି  

ଭଲପାअ ତୁେମ କାହାକୁ ? 

ନିେ� କହିେଦବି ଭଲ ମଁୁ ପାଏନି  

ତୁମ ଛଡା ଆଉ କାହାକୁ । 

ତୁେମ େମାର ସଂଜ ତୁେମ େମା ସକାଳ  

ତୁେମ େମାର ଦିବା ନିଶି । 

ତୁମ ବିନା କିବା ବ�ି ମଁୁ ପାରିବି  

କୁହ ଥେର ପାେଶ ବସି । 

ତୁେମ େମା ନିଃଶ�ାସ ତୁେମ େମା ପ�ଶ�ାସ  

ତୁେମ େମାର अନ�  ଜଳ । 

େକମିତି କହିବି ବୁଝାଇ ତୁମକୁ   

ତୁମକୁ ମଁୁ ପାଏ ଭଲ । 

ତୁେମ େମାର ଜହ�  ତୁେମ େମାର କଇଁ  

ତୁେମ େମା ବରଷା ରାଣୀ । 

ତୁମ ବିନା େମାର ସବୁ କିଛି अଧା  

अଧା ପୁଣି େମା କାହାଣୀ । 

ଡ�ରୁଧର ବାଗ 

 

ସାତ ର| ତୁେମ େମା ଜୀବନର  

ଜୀବନ ପ�ଦୀପ େମାର । 

ପାରିଜାତ ପୁ� ତୁେମ ହW ତ େମାର  

ତୁେମ ପୁଣି ସ�ଗ� ପୁର । 

ତୁେମ ଥିେଲ େମାର ଊଣା ନାହW କିଛି  

ତୁେମ େମାର କାମେଧନୁ । 

ତୁେମ େଯ େମାହର अଭୁଲା ସD }ତି େଟ  

େକମିତି ଭୁଲିବି ମନୁ। 

ସ"କ� ତୁମର େମା ସାେଥ ତୁମ  

अଛି ଯୁଗ ଯୁଗ ଧରି । 

ପି�ୟା ତୁେମ େମାର ମଁୁ ତୁମ ପି�ୟ  

ସେତ ରାଧା କୃ³ ପରି। 
ଚପି�ଆ, େଗାଲାମୁxା, କଳାହାxି  

େଫାନ ନ�ର - ୯୧୭୮୨୨୫୭୬୪ 
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अଧୁରା ଜୀବନअଧୁରା ଜୀବନअଧୁରା ଜୀବନअଧୁରା ଜୀବନ    
ଏ ଜୀବନଟା ତ  େସ  

ସମଦୂ� କୂଳ ବାଲିଘର ପରି,  

अଜସ� ଦୁଃଖର ଲହରୀ ଆଣି 

ଚାଲିଯାଏ କୁଆେଡ େକଜାଣି  

େମ�ା େମ�ା ସ�ପ� େଦଖି 

କେ� ଗଢି ଥିବା େସ ଘରକୁ  

େକେଣ अଜାଡ଼ି େଦଇ । [୧] 

ନୂଆ ବିବାହିତ ବୀର େସୖନିକ   

ସହିଦ୍ େହଇଛି େଦଶ ପାଇଁ 

ମହମ ଜାଳି ଆଉ କିଛି ଟ+ାେର  

େସ ପୁରୁଣା ସD }ତି  

କଣ େଫରି ଆସିବ ? 

େସ ମିଛ ସାହାନୁଭୂତି େର 

�ୀ ହୃଦୟ େର ହୁ ହୁ ଜଳୁଥିବା 

ଦୁଃଖ ର ନିଆଁ କଣ ଳିଭି ପାରିବ  । [୨]  

ବୁଢା ବାପ ଏକୁଟିଆ ବସି 

ପୁअ କଥା ଭାବି ଭାବି ମଗ�,  

ସ�ାବିତ କୁମାର ପାତ�  

 

ବୁଢା ର अଶ��େର ଦିଶୁଥାଏ  

अjର ଭିତର େସ ଯ�ଣା  

ନାତି ନାତୁଣୀ ସହ ହସି େଖଳି 

ସମୟ ବିତାଇବା ର େସ ସପ� 

ଏକା ଥେର ସବୁ ଛିନ� ବିଛିନ�   । [୩] 

ଏମିତି େକେତେଯ କଳବଳ 

अଧା अଧୁରା ଜୀବନ ସହ  

अeାର ଜୀବନେର 

ଦୁଃଖଭରା ଲନ୍ଠନ ଜେଳଇ 

ଏକାj ବ�ିଚjି କେ«ଇ ପରି 

େସହି अଭୁଲା ସD }ତିକୁ ସାଥୀ କରି । [୪] 

 

ଧମ�ଗଡ଼, କଲାହାxି 

ନଂ-୮୪୫୬୮୦୩୫୯୦ 
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ଜୀବନସାଥୀ ତୁେମଜୀବନସାଥୀ ତୁେମଜୀବନସାଥୀ ତୁେମଜୀବନସାଥୀ ତୁେମ............    
अଚି଼ହ� ା ମଣିଷଟିଏ ସାମ�ାେର  

ଓଠେର କିl କିଛି େଗାେଟ ପାଇଗଲା ଭଳି ହସ  

अଜଣା अସଜଡା अ+କଷା ଭିତେର  

େସ ସ"କ�ର ଆରm ଥିଲା  

ଆଜି େସ ସ"କ� ଖାଲି ତୃ�ି ନୁେହଁ  

अେନକ अଲିଭା ସD }ତି ବି ସାଉଁଟିଛି 

अ+ାବ+ା ନଈଟିଏ ମଁୁ 

ସାଗର ସଂଗମ ତୁେମ  

ପ$ୂwମାର ଚo�  େହେଲ ମଁୁ  

ଆନମନା େହାଇ େଖାଜୁଥିବା ଚେକାର ତୁେମ  

େମା ଜୀବନ ଦିଗ୍ ବଳୟେର  

ରnିମ ଆଭାର ପ�କାଶ ତୁେମ  

ନିରବି ଯାଇଥିବା କ°ର  

ସାତସୁର ଝ+ାର ତୁେମ  

େମା ନାରୀତ¥େର ପ$ୂ�ତାର ପ�ତୀକ ତୁେମ  

ହୃଦୟେର अେନକ अସମାହିତ ପ�ଶ�ର େଢଉ  

ଶୁଭଲdDୀ ଦାସ 

 

େସ ସବୁ ପ�ଶ�ର ସରଳ ସାବଲୀଳ ଉ\ର ତୁେମ  

େମାର କିଛି ହଜି ଯାଇଥିବା ସ¥ପ�ର େସୗଦାଗର 

ତୁେମ  

ଜଣା କି अଜଣା େକବଳ ଶ�େର ସୀମିତ 

ଆମର ସ"କ� ଏସବୁର अେନକ ଉ��¥େର 

ଉଦିତ ସଯୂ��ର କିରଣ ପରି ଶାj ଓ �ିର 

େଯେତ ବି ଝଡ ଆସୁ େହବ ନାହW େକେବ अ]ମିତ 

ମଁୁ ତୁମର अ��ା|ିନୀ ....... 

ସାତଜନD  ନୁେହଁ ଜନD  ଜନD ାjର ପାଇଁ  

େମାର ଜୀବନସାଥୀ ତୁେମ, 

ଜୀବନସାଥୀ ତୁେମ !!!!!!!  
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ମାଆମାଆମାଆମାଆ    
େଦଶଫୁଲ କଳି   ଗଲ କି ଝାଉଁଳି 

       େଦଖ ମାଆ ତୁମ ଡାେକ 

ତୁମ ମୁଖୁ ହସ    େଦଖିବା େମା' ଆଶ 

        ଲେd ସପନ େମା' ବୁେକ ।।୧ 

 

ସିଂହ ଛୁଆ ତୁେମ  ଏ ଭାରତ ଭୂେମ 

          ବିପ¢ବ ଆଣିବ ଦିେନ  

ମାଆ ର ମନକୁ   ସୁେଖ ଭରିେଦବ 

          ଶାjି ଲଭିବି ମଁୁ ମେନ ।।୨ 

 

ଚାଚା େନେହରୁ+   ଜନମ ଦିନେର 

         େନବ ଟି ବଜ�  ଶପଥ  

ସବୁଜ ବିପ¢େବ     ହସିବ ଦୁନିଆ 

          ପରିୂବ େମା' ମେନାରଥ ।।୩ 

େସଠୀ କା\wକ ଚo�  

 

ମାଆ ତୁମ େବାଲି  କହୁଚି େର ପିେଲ  

            ମାନିବ େମାହରି କଥା 

  କୃଷକ ହସିେଲ        ହସିବ  ଜଗତ 

           ଘୁ�ିବ ଦୁଃଖୀ ର ବ�ଥା ।।୪ 

 

अନାହାେର ଥାଇ  େକେତ ତୁମ ଭାଇ 

               ମoବୁ�ି   ଆପଣଇ  

େଭାକିଲା େପଟେର    କିଛି ଦିେଶ ନାହW 

            େପଟ କେର କଇଁ କଇଁ ।।୫ 

 

ଭଉଣୀ+ୁ ତୁମ   ସଂ9ାରୀ କରିବ 

          ସଂ9ୃତି ମନ ବସେନ 

अ��ରାତ�  େମଳା   ଏକା ପାକ�ବୁଲା 

          ନ ଆଣିବ େକେବ ମେନ ।।୬ 
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ଗୁରୁଜେନ ଥାଇ  ସଭା�େଳ ଯିବ 

         ସୁରdା ନିଜର େହବ 

अଜଣା  ବିପଦ  ମାଡ଼ି ଆସୁଥିେଲ 

         ପଲେକ ଦୂେରଇ ଯିବ ।।୭ 

 

ତୁେମ ଭାଇ, ଭଗ�ୀ    ଯଦି  ଠିକ୍ େହବ 

        ପର ପୀଢି ଚିjା ଯିବ  

କୁସୁମ କଳି +    ହସ ଓ ଖୁସି େର 

         ଭାରତ ସୁନା େହାଇବ ।।୮ 

 

େଯାଗ କସରେତ  ବଳଶାଳୀ େହେଲ 

       ନିେରାଗ ରହିବ ଧନ 

ପରାକ�ମୀ େହାଇ   ଶତ� � ସଂହାରିବ 

        େଦଶ ର ରଖିବ ମାନ ।।୯ 

 

କୃଷକ ସୃଜାଏ       ବଳି, ସଇନ 

       ଖାଦ� ରୁ {ାନ ବି{ାନ 

କୃଷି ଉନ� ତି କୁ     ନ ଭାବjି ଏଠି 

       େତଣୁ ଦୁଃଖୀ େମାର ମନ ।।୧୦ 

 

େମା କଥାକୁ ଟିେକ  କହିବ ବାବୁେର 

           ସଭା�ଳ ତୁେମ ଯାଇ 

अକୁହା କଥା କୁ   अବଶ ପ�ାଣ େମା' 

            ଥକି  ପଡିअଛି  ମୁହW ।। ୧୧ 

 
-େସଠୀ କା\wକ ଚo� , 

ଚଉମୁଖ, ବାେଲଶ�ର, ଓଡ଼ିଶା 
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େମା ଗଁାେମା ଗଁାେମା ଗଁାେମା ଗଁା    
ସବୁଠୁ  ପି�ୟ  ଗଁାଆ  ଟି  େମାର 

ମଧୁଠୁ  ମିଠା  ନଁାଟି  ତାର 

ତାହାରି  େକାେଳ  ଜନମ ଆମ 

ରଖିବା  ଆେମ  ତାହାରି ମାନ.....!! 

 

ସ¥f   ପବନ  ବହୁଛି  ଏଠି 

ବିଶୁ�   ଜଳ   ମିଳଇ  ଏଠି 

ତାର  ରdଣ  କରିବା  ଆେମ 

ବୃd  େରାପଣ  କରିବା  ସେବ�.....!! 

 

ବଣ ପାହାଡ଼ ଝରଣା ନଈ 

ବୃd ଦିअଇ ଶୀତଳ ଛାଇ 

ସବୁଜ େdତ େକେଡ ସୁoର 

ଗାଉଛି  ଗୀତ  ନଦୀର ଧାର.....!! 

अରୁଣ କୁମାର ମହାjି 

 

ବଡ଼+ୁ ଏଠି ମିେଳ ସ�ାନ 

ସଭିଏ  ଏଠି ଆମ  ନିଜର 

ମିଶିକି କାମ କରିବା ଏଠି 

ଏକତା अେଟ ଆମରି ଶnି....!! 

 

ହସୁଛି େdେତ  ପାଚିଲା ଧାନ 

ବଳଦ  ଟାେଣ  ଶଗଡ଼  ଯାନ 

ଧାନ ପଖାେଳ ସାଧବ େବାହୂ 

ଆଃ କି ସୁoର େକାଇଲି କୁହୁ....!! 

 

ସମୟ େସ�ାତ ଯାଉଛି ବିତି 

dୀଣ େହଉଛି ଭାତୃତ¥ ପ�ୀତି 

ଗଁାଆ ଟି ପାଈଁ ଗବ� ଆମର 

ରଖିବା ମିଶି ତାହାରି ମାନ.....!! 
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ପଲ� ୀ ସୁoର େଦଶ ସୁoର 

ବାରତା ବଳ ନo କିେଶାର 

ସବୁଠୁ ପି�ୟ ଗାଆଁ ଟି େମାର 

ନାଆଁ ଟି   ତାର  ଇଷାଣପୁର.....!!  

 

अରୁଣ କୁମାର ମହାjି 

ଇଷାଣପୁର, ଯାଜପୁର 

ଦୂରଭାଷ:-୭୭୧୫୦୮୧୩୦୮ 
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ମରୀଚିକାମରୀଚିକାମରୀଚିକାମରୀଚିକା    
ଧ ୂଧ ୂଖରା େବେଳ 

ଶନୂ ଶାନ ନୀଶ� 

େସଇ ନିକାଂ�ନ ରା]ାେର 

ଚାଲି ଯାଉଥିଲା େଯେବ ସିଏ 

ମନ ସିହରିତ େହଲା 

ତାର େସଇ ପ�ଥମ େଦଖାେର.........(୧) 

 

ନବ େଯୗବନ ତାର 

ଝଟକୁ ଥିଲା 

ହୀରକର ସମ 

अେ| अେ| ଭରିଥିଲା 

ଚଳ ଚ�ଳତା 

ମେନ ଥିଲା କିଛି 

अକୁହା କଥା 

अଜୟ କୁମାର େବେହରା 

 

ପାେଖ ଆସି େଯେବ 

ପଚାେର ଥେର 

ଲାେଜଇ ବାଳା େସ 

କେହ ଧୀେର ଧୀେର....(୨) 

 

ଜୀବନ ଜvାଳ 

ଲାେଗ ଭାରି ପ�ବଳ 

ଶାjିେର ଟିେକ ବ�ିବାକୁ 

ମିେଳନା େବଳ 

ବଦଳି ଯାଏ ଏଠି ସବୁକିଛି 

ଇଏ ପରା ସମୟର େଖଳ..(୩) 
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େପ�ମ େବାଲି ଯାହାକୁ 

ଆଦରି ଥିଲି 

ଯାହାର ପଜୂାରୁଣୀ ସାଜି 

ନିତି େସବୁଥିଲି 

ଆଜି ସିଏ େସୖତାନ 

ବୁେଝ ନାହW ମାନ....(୪) 

 

ମନ େବାଲି ତାର  

କିଛି ନାହW 

ମିଠା ମିଠା କଥା କହି 

େନଇଥିଲା େସ 

େମାର ମନ େଚାେରଇ....(୫) 

ତା ମିଠା ମିଠା କଥାେର 

ପାଗଳି େଟ ଥିଲି ମୁହW 

ଭଲ ମo କିଛି 

ବୁଝିଲି ନାହW 

େଦହ ,ମନ ସବୁକିଛି ସମପw େଦଇ 

ଆଜି ସମାଜେର ବୁେଲ 

ମରୀଚିକା େହାଇ 

ମିଥ�ା ପରିଚୟ 

ସାଥିେର େନଇ 

େପ�ମ ଟିେକ ପାଇବା ପାଇଁ.(୬) 

 

ମରୁଭୂମିର ଶୁÊ 

ବାଲି କଣାଟିଏ ମୁହW 

ବିଶାଳତା ମେଧ� 

ସୁdDତା ର �ାନ 

େଖାଜିେଲ ମିଳିବ କାହW....(୭) 
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ବହିଯିବି ସମୀେର 

ବାଲି ଝଡ଼ େହାଇ 

ମିଶିଯିବି େକାଉଠି 

ବାଲୁକା ]ୁପ େହାଇ 

େମା ପରିଚୟ ହଜି ଯିବ 

ବଣ ମଲ� ୀ ସମ 

ମରୁଭୂମିେର ମରୀଚିକା େହାଇ 

େଖାଜିେଲ େକହି ପାଇେବ ନାହW....(୮) 

 
अଜୟ କୁମାର େବେହରା 

େମାରଡ଼ା, ମୟରୂ ଭv 
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େମା େକାଳକୁ ତୁ ଆସନାେମା େକାଳକୁ ତୁ ଆସନାେମା େକାଳକୁ ତୁ ଆସନାେମା େକାଳକୁ ତୁ ଆସନା    
େମା େକାଳକୁ ତୁହି ଆସନା େଲା ମା 

        େମା େକାଳକୁ ତୁହି ଆସନା ...! 

େପ�ମ ପଣତେର େଘାଡାଇ ପାରିବି 

           େସ ଭରସା ଆଉ ପାଏନା  

େତା �ିତିର ଗe ବାଜିବା ମାତ� େକ, ଚମକିଯିବ ସଂସାର 

େତା ମରଣଜjା ସାଜିବ ଗଭ�େମା, ନାଚାର ମଁୁ ନିବwକାର 

 

େକମିତି େଦଖିବି କହ ଧନ େମାର ମା’ ପରାଟି ମଁୁ େତାହର 

ଜନମ ପବୂ�ରୁ ମୃତୁ�ର �ଶ�େର, ନିଜ�ୀବ ଶରୀର େତାର 

 

େମା ଗଭ�କୁ ତୁହି ଆସନାେଲା ମା 

                େମା ଗଭ�କୁ ତୁହି ଆସନା..! 

େପ�ମ ପଣତେର େଘାଡାଇ ପାରିବି 

                େସ ଭରସା ଆଉ ପାଏନା ....! 

କୁନିପାେଦ େତାର କଷଣର କ�ା, ଫୁଟୁଥିବ ବାରଂବାର 

ନିମ�ମ କଟାେd, ତୀÃ ତୀରାଘାେତ, କାoୁଥିବ ଆତD ାେତାର 

ବoିତା କର 
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େକମିତି ସହିବି କହ ଧନ େମାର, ମା ପରାଟି ମଁୁ େତାହର 

େଲାଲୂପ ଦୃ�ିର ପାପି, ପ�ହାେର, ରnସିn ତନୂ େତାର 

 

େମା ଗଭ�କୁ ତୁହି ଆସନାେଲା ମା 

                 େମା ଗଭ�କୁ ତୁହି ଆସନା 

େପ�ମ ପଣତେର େଘାେଡଇ ପାରିବି 

                  େସ ଭରସା ଆଉ ପାଏନା....!! 

 

         ବoିତା କର, ଶିdୟତ� ୀ 

         ନୂଆବeସାହି ନବରଂଗପୁର  
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ଇfାଇfାଇfାଇfା    
ଆଜିବି ମେନପେଡ ପିଲାଦିନ କଥା 

ଖିଲିଖିଲି ହସୁଥିବା େଶଫାଳୀ ଲତା, 

ପିeିବାକୁ ଇfା ହୁଏ ସରୁ ଧାେର ପାଉଁଜି, 

ଝୁମିବାକୁ ଇfା ହୁଏ ଶିଶୁ ଟିଏ ସାଜି । 

 

ଇfା ହୁଏ ଧରିବାକୁ େକେତ ପ�ଜାପତି, 

ହସି ହସି ଗଡି ବାକୁ ମନହୁଏ ନିତି । 

ଇfା ହୁଏ ଋଷି ବାକୁ ବାପା ପାେଶ ଯାଇ, 

କଇଁ କଇଁ କାoିବାକୁ ଲୁହ ବନ�ା େନଇ । 

अପwତା ରଣା 

 

 

ରାତି େହେଲ ଜହ�  େଦଖା ତାରା ଗଣାଗଣି 

ହଜିଗଲା ମାମଁୁ ମାଇଁ, ଆମ ଟୁଆଁ କୁଆଁ, 

ମନ ନିତି େଖାଜୁଥାଏ ମାଆର ପଣତ 

େଲାରୀର ଶବଦ ଆଉ େସ�ହ େବାଳା ଭାତ । 

 

ଇfା ହୁଏ ପାଇବାକୁ େସ େଛାଟ ବୟସ, 

ଧଳିୂେଖଳି ଗାଇବାକୁ ଖୁସିର ସଂଗୀତ । 

 
ପଦD ପୁର, ରାଜେବାଡାସ�ର, ବରଗଡ଼ 
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ମୁଁମୁଁମୁଁମୁଁ    
 ମଁୁ ...... 

 େଯେବ अeକାରମୟ ଆକାଶେର 

          ଆସଇ ଆେଲାକର କିରଣ । 

    ଚାରିଦିେଗ ବିfୁରିତ େହାଇ 

              ଆେଲାକିତ ହୁଏ ତାର କିରଣ । 

 େକେତ େଯ ଦୁଃଖ ଯାତନାକୁ  

        ଦୂେରଇ େଦଇ ଦୀପାବଳୀେର   

    ଆଣିଥାଏ ସଭି+ର ମନେର  

        ନୂତନ ଭାବନା । 

   ମନେର ଆେସ, 

        ନୂତନତାର ପରିକsନା । 

   ସଭି+ ମନେର ସୃ�ିେହଉ  

    ଶାjି-େମୖତ� ୀ-େପ�ମ-ସଦଭାବନା । 

       ସଭି+ର ମ|ଳ କାମନା 

           କରୁଛି ମଁୁ  ରଶିD  ! 

ପ+ଜ ମହନ 
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କଣ େଲଖିବିକଣ େଲଖିବିକଣ େଲଖିବିକଣ େଲଖିବି    
କବିତା ତ େଲଖିବାକୁ ଚାେହଁ 

େହେଲ ଶ� ପାଉନାହW, 

ବିନାଶ�େର କାବ�ପୁ� 

କାବ� ଲାେଗନାହW 

 

ଶ� ତ ଦରକାର 

ଭାବୁଛି େକଉଁଠି ଆଣିବି 

ଆଣିବି କି େସଇ, 

ଧଳିୂ ଧସୂର େମାର ଜନD ମାଟିରୁ 

ନୀଳବ$� େସ ଆକାଶରୁ 

ସୁଶାj କୁମାର ଧଳ 

 

अବା ଆଣିବି କି 

କୃଷକର ସବୁଜିଆ େdତରୁ 

ଗଁା ମୁେx ଥିବା 

େପାଖରୀ ତୁଠରୁ 

ଭାବୁଛି କିଛି ଆଣିବି 

େଭାକେର କାoୁଥିବା 

େସଇ ନିରୀହ ଛୁଆଠାରୁ 

ମାତୃହରା େସଇ ଶିଶୁଠାରୁ 

କିଛି ଆଣିବି 

େସଇ ଋଣଗ�] କୃଷକଠାରୁ 

ଆଶାକୁ ଭରସା କରିଥିବା 

ଗରୀବ େଲାକଠାରୁ 
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ନିଶାର େସୗଦାଗରଠାରୁ 

अବା େଭଜାଲେର ବଜାରଠୁ 

ପାପୀର ପାପ କାଯ��ରୁ 

अବା ଧମ�ର େବପାରରୁ 

ଖଚମିଛ ଲା�ର ଏ ଦୁନିଆେର 

ସାଥ�କ ଶ�ଟିଏ ମିେଳନାହW 

େବଢ଼| ନିରଥ�କ ଶ� 

କାବ� ବଜାରେର ଚାେଲନାହW 

 

 

 

 

 
ବ� ାହD ଣୀକୂଳ, ଜୟjରା 

ଯାଜପୁର, ୭୫୫୦୦୬, ଓଡ଼ିଶା 

ଭ� ାମ�ଭାଷ : ୮୩୩୮୯୩୪୫୨୭ 
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େପ�ମେପ�ମେପ�ମେପ�ମ    
େପ�ମ ନୁେହଁ ଖାଲି କାମନା ବାସନା ଆକଷ�ଣ ଶରୀରର 

େପ�ମେର ଥାଏ ସ¥ଗ�ୀୟ ଭାବନା ହୃଦୟର େସ ଇଶ�ର, 

େପ�ମ ନୁେହଁ େଖଳ ଘର େପ�ମ ନୁେହଁ ପିଲା େଖଳ ବାଲିଘର 

େପ�ମ ଦୁଇଟି ହୃଦୟ ମନ ଆତD ା ମିଳନର ଗjାଘର ।। [୧] 

େପ�ମ ନୁେହଁ ଖାଲି ବଗିଚା େଗାଲାପ, େତାଳି ଆଣି ଫି|ି େଦବ 

େପ�ମ ନୁେହଁ ଖାଲି େଖଳ ବାଲି ଘର ଗଢ଼ି ତାକୁ ଭା|ି େଦବ 

େପ�ମର ବeନ ନୁେହଁ େକବଳ େପ�ମୀ ଯୁଗଳ+ ଭିତେର 

େପ�ମର ଭାବନା କର ଇଶ¥ରୀୟ ପ�ତି ଜୀବ ଜଗତେର  ।। [୨] 

େପ�ମ ପରିଭାଷା ସୀମିତ ନୁେହଁ େପ�ମିକ େପ�ମିକା ମଧ�େର 

େପ�ମ ବାଖ�ା କରିବା ନୁେହଁ ସହଜ େକବଳ ମଣିଷ ଠାେର 

େପ�ମ କର ବାପା ମା ଭାଇ ବeୁ ଗଛଲତା ଜୀବ ଜl+ୁ 

େପ�ମ କର ସଂସାରର ପ�େତ�କ+ୁ ସବୁ ଆତD ାର ଇଶ�ର+ୁ ।। [୩] 

ପ�କୃତ େପ�ମେର ନ ଥାଏ ଛo, କପଟ, ମାୟା ଓ ଛଳନା  

ଶାଶ�ତ େପ�ମ ତ ଆତD ାର ମିଳନ ତାହାର ନାହW ତୁଳନା ।। [୪] 
ଭୁବେନଶ¥ର, ଓଡ଼ିଶା 

अମି�କା ସ�ାଇଁ 
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କାଇଁ ପଜିୂବି ଏ ପଥରକାଇଁ ପଜିୂବି ଏ ପଥରକାଇଁ ପଜିୂବି ଏ ପଥରକାଇଁ ପଜିୂବି ଏ ପଥର    
କାଇଁ ଯିବି ଏ ମoିର 

କାଇଁ ପଜିୂବି ଏ ପଥର 

ପାେଖ अଛjି େମା 

ଚଳjି ଠାକୁର 

 

ଆଖିର ଲୁହକୁ ଓଠେର ଭିେଜଇ 

ପୁରା କରjି େସ େମାର 

ସବୁ ଆଶାକୁ େନଇ 

ସୁଧାଂଶୁେଶଖର ସାହୁ 

 

ନିଜ ଖୁସିକୁ ନିେଜ ଜାଳିେଦଇ 

ଜଳାjି େସ ଦୀପେର, 

ଆମ ଜୀବନର 

ବତୀକୁ 

 

କାଇଁ ପଜିୂବି େସ 

ବଡ଼ େଦଉଳର 

େସ ଖxିଆ ହାତକୁ 
 

େଦାେରାଡ଼, ଆଠଗଡ଼, କଟକ 

ଭ� ାମ�ଭାଷ : ୯୬୬୮୪୯୯୧୬୧ 
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ଚଳjି ଈଶ�ରଚଳjି ଈଶ�ରଚଳjି ଈଶ�ରଚଳjି ଈଶ�ର    
ପର ପର େବାଲି ଯାହାକୁ କହୁଚ  

ପର ନୁେହଁ ଆମ ଘର ଠାକୁର  

କଥା କୁହା ଆମ ଜନମଦାୟୀ େସ  

ଚଳjି ଈଶ¥ର ପରେମଶ¥ର  | 

ଦାନ ଧମ� କେଲ ମିେଳନାହW କିଛି  

ପଥର େଦବତା ମoିେର ସିନା 

ମୁxପିଟି େଯେତ ଗୁହାରି କରିେଲ  

ଲୁହେପାଛିବାକୁ େସ ଆନମନା  | 

େକେତ କ� ସହି ମାଆର ମମତା 

କରୁଣା ଆଶିଷ ପଡୁଛି ଝରି  

ଲେd ଉପବାେସ ରାତି ଉଜାଗର 

କିଏେହବ କୁହ ତାହାକୁ ସରି     | 

ରାହାସ କୁମାର େବେହରା 

 

ନିଜ ସୁଖ ଭୁଲି ଖଟିଖଟି ଯିଏ  

ଦାନା କନା େଦଲା ଜୀବନ ଯାକ 

େସଇ ବାପା ଏେବ अେଲାଡ଼ା अସାର 

େକମିତିକା ପୁअ ନାହW  ବିେବକ | 

ପିଲାେବେଳ ବାପା କାeେର ବସାଇ  

ବୁଲିଛjି େକେତ ଯାନିଯାତରା  

େକେତେଯ େଖଳନା କିଣିେଦଇଛjି  

ହିସାବ କି ତାର ରଖିଛ ପରା  | 

େଦହଖରାପେର େସଇ ବାପାମାଆ  

ଜଗି ବସିଛjି େକେତେଯ ରାତି  

ଲୁହଢାଳି କାoି େସବାକରିଛjି 

ବଢିଗେଲ ଟିେକ େଦହର ତାତି | 
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ନିଜ େପଟକାଟି ଖାଇବାକୁ େଦଇ  

ପାଠପେଢ଼ଇ େଯ ହାକିମ କେଲ 

େକେତ ଖୁସି ତା+ କହିେଲ ନସେର 

ବୟସ ଉ\ାେର ଜରୁରୀ େବେଳ |  

ବାହାସାହାେହାଇ ସଂସାର କରିଲ  

ଭୁଲିଗଲ େସହି ଦୁଃଖୀ ମଣିଷ 

ସହରେର ରହି ସହରୀ େହାଇଲ 

ବାପାମାଆ କିବା େହାଇେଲ ବିଷ | 

ଭୁଲିଗଲ ସବୁ अତୀତ କାହାଣୀ  

अଭାବୀ ଦିନର ବିକଳ କଥା  

अମଣିଷପେଣ ମହା{ାନୀ ଭାବି 

ନଇଁଲାନି େକେବ େସ ପାେଦ ମଥା | 

େବଳକାଳ ତା+ ସରିଲାଣି ଭାଇ  

େକଇ ଦିନର େସ  अତିଥି ଭେଲ    

କିଏେସ ଜାଣିଛି ଝଡିଯିେବ େକେବ 

ପାଚିଲା ଫଳ େସ ସଂସାର ଡାେଳ |  

ନିଜ ପିଲାକୁତ େକେତ ଯତନେର  

ଲାଳନପାଳନ କର େସେନେହ  

େସହିପରି ଦିେନ ତୁମ ବାପା ମାଆ    

अeେହାଇଥେଲ ପୁତ�  େମାହେର | 

େବଳଥାଉ େସବା କରୁଥାअ ଟିେକ  

ଭବିଷ�ତ ତୁମ ମ|ଳ ପାଇଁ 

ଉ�ାର ମାଣକ ପ�ପାଆ ନୁେହଁ  

ଏଇ କଥା େକେବ ଭୁଲିବ ନାହW  |  

ତୁମ େସବା େଦଖି ତୁମ ପିଲାମାେନ  

ତୁମ+ୁ କରିେବ ଲେd ଆଦର  
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ନହିେଲ अନ�ଥା ହତାଦରକରି  

ଭାବିେବ ତୁମକୁ କରିେବ ପର | 

ମାଆଟି ଆମର ନିହାତି ନିଜର  

ଧରଣୀ ରାଣୀ େସ କରୁଣାମୟୀ  

ସରଗଠୁ ବଡ଼ େସଇ ପିତା ଆମ  

ଯାହା ପାଇଁ ସୃ�ି ଆେଲାକ ପାଇ  | 

ଜୀବ ଥିଲା ଯାଏଁ କରୁଥିବା େସବା 

େସଇ ଆମ ଲdD ୀ ଜଗତରନାଥ 

ଦୁେହଁ ଚାଲିଗେଲ ହତାଦର କରି 

େହାଇଯିବା ସେତ େକେଡ अନାଥ | 
ବାପା ମାଆ ପରି अମୁଲ� ସ"ଦ  

ମିଳିେବନି ଆଉ ଜୀବଦଶା  େର   

େଯେତ ହୀରା ନୀଳା  ଥିେଲ କି େହବ  

ସବୁ ମଲୂ�ହୀନ ତା+ ଆଗେର  | 

अଳପ ଦିନକୁ ବହୁମଲୂ� େଦଇ  

ରଖିେଲ ସାଇତି େହାଇବ ଧନ�  

ଜଗେତ କହିେବ ସୁଗୁଣ ଗାଇେବ 

ସାଉଁଟିବ ସେତ ଲେd ସୁନାମ | 

 
ବାଲ��ା ,େଢ+ାନାଳ -୭୫୯୦୧୫ 

ଦୂରଭାସ :୯୭୭୬୮୯୩୩୪୮  
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अେଫରା ଫଗୁଣअେଫରା ଫଗୁଣअେଫରା ଫଗୁଣअେଫରା ଫଗୁଣ    
ଫଗୁଣର ଫଗୁ ବାସ�ା 

େକେତଥର େମାର ଏ ଥୁ�ା  

େଦହକୁ ଛୁଇଁ ଚାଲିଗଲାଣି 

ତା'ର ହିସାଵ ରଖିନି, 

ଏମିତି ତ େକେତ ବସj ବି  

ମୃଦୁ ମଳୟର ମହକ ଛୁେଟଇ 

େମା ଝରକା ଫା+ େଦଇ  

ବହି ଗଲାଣି ତାକୁ ବି େରାକିନି, 

େହେଲ,,,, 

େସ ଫଗୁଣର ର| େମା େଦହେର 

ଏମିତି ଛିଟା ଲେଗଇ  

ଯାଇଛି େଯ ଯାଇଛି 

ପ�ଦୀପ ବe 

 

ଏେବବି େମା େଦହେର 

କଳ+ର ଟିକା େହାଇ ରହିଛି, 

ସବୁ ନିoା अପବାଦକୁ ସହି ସହି 

ମଁୁ ଆଜି େବସାହାରା 

କାହWକି   ? 

କ'ଣ ପାଇଁ  ?? 

ଏମିତି େସ अଟାଳିକର अହ+ାର  

ପିeାଇ ଯିବାର ମେନ କ'ଣ 

ମଁୁ ତାକୁ ବି ସହୁଛି,,,,,।। 

 

ଗଁା ଦାxେର ଟାହି ଟାପରା 

ପତ� ଝଡା ଗଛବି ଡାଳକୁ ଡାଳ ବାେଡଇ 
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ଦାj ନିକୁଟି ହସୁଛି 

ନାକେର ଲ+ା େଦଇ ଛି+ିଲା ପରି 

ଗଁା ମୁx କ�ବ ଘେର  

େମା ନଁାେର ବି ଚ��ା 

କା© ବଡ଼େର େମା ବିଦ� �ପ 

େଚେହରାର ପ�ତିଛବି 

ଏସବୁ େଦଖି ଆଉ ସହିପାରୁନି,,,।। 
 

ଆସ ତୁେମ େଫରିଆସ 

ଏହି ଫଗୁଣେର ର|େବାଳି 

େମା ଆଖିର ସବୁତକ ସ¥ପ�କୁ 

ରେ|ଇ ସେଜଇେଦଇ କୁହ 

ଥେର ମାତ�  କହିଦିଏ 

ମଁୁ େଫରିଆସିଛି 

ମଁୁ େସହି  

अେଫରା ଫଗୁଣ,,,,,।।।। 

 
ଭଦ� କ, ବାସୁେଦବପୁର, ରାଜଘରେପାଖରୀ, 

ସାନମଛୁଆଘାଈ, 

େଫାନ-୮୦୭୨୭୮୩୨୨୦. 
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ଶିsୀର ସeାନେର ଶିsାଶିsୀର ସeାନେର ଶିsାଶିsୀର ସeାନେର ଶିsାଶିsୀର ସeାନେର ଶିsା    
ଶିsୀଟିଏ ଆ+ୁ ଆ+ୁ  

ଆ+ିଦିଏ ଶିsା ସୁoରୀର ଚିତ�  

ରେ|ାଲିର ଭିଡ ଭିତେର 

ତା' େଯୗବନର ସୁoରତା 

ଓଠର ଚ�ଳତା 

ଶରୀରର ଉଷDତା 

ତା' ଆଖିର ଭ� �ଲତା 

ପାଦର अଳତା 

ଏକ ନିଆଁରା ହାତେର 

ଠିକ େଗାେଟ ନ\�କୀ ପରି 

ହଳଦିଆ ପାଟଶାଢୀେର 

ନୃତ�ା|ନା କେର ଓଡ଼ିଶୀର ନୃତ� ।। 

ରାମ କଲତା 

 

ଇଷ�ାେର କାମାତୁର େହାଇଉେଠ 

ଦି� ତୀୟ ଶିsୀର ର|ତୁଳୀ 

ଆଉ ଆ+ିଦିଏ ଶିsାର େଲାଭନୀୟ ଚିତ�  

ଲାଜକୁଳୀ ଚାoମୁେହଁ 

କଳାଟିପାର ଆକଷ�ଣ 

ତା ହରିଣୀ ଆଖିର ନିମ�ଣ 

ଡାକୁଛି କାହାକୁ ପ�ତୀdଣ 

अଝଟ କରୁଛି ତା' ପୁରୁଣା ସD }ତି 

ଢଳଢଳ କାକରେର  

େସହି ମନେଲାଭା ଚିତ� େର ।। 
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ତା' ପେର ଘୁରିବୁେଲ ଶିsା 

େସ ଶିsୀକୁ େଦଖିବା ସକାେଶ 

अଣ ନିଶ¥ାସୀ େହାଇଉେଠ ଶିsା 

େଖାଜିେଖାଜି ଶିsୀକୁ 

ଶିsୀ ଏେବ अଦୃଶ�  

ର|ତୁଳୀର ଭିଡ ଭିତେର 

ଆଉ ଶିsା ରହିଯାଏ ଶିsୀର ସeାନେର 
କାରଣ ତା' ଚିତ� େର ରହିଛି 

ଛअ ବଷ�ର କାsନିକ ସD }ତି 

ତା' ବିନା କିଏ ବା ଆ+ିପାେର 

ଏମିତି ଆନoଭରା ଚିତ�  

େଯଉଁଥିେର େଲଖାଥିଲା ତା' ହସର କାହାଣୀ 
।। 
 

( ଡୁ|ୁରିପାଲି, ଖାରୀ, ସୁବ$�ପୁର 

ଦୂରଭାଷ: ୭୭୫୨୦୮୯୧୬୫ ) 
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ଜୀବନଜୀବନଜୀବନଜୀବନ    
ଝରିଗଲା ପେର କାoୁଥିଲୁ ତୁହାଇ ତୁହାଇ, 

ବ�ିବାର ଯୁnି େଯଣୁ ନାହW , 

ମୁnି େତଣୁ େକେବ ମିେଳ ନାହW ।୧। 

 

ଝରିଯାଇଥିବା ବକୁଳର କାoିବାର अଥ� 

କଣ ? 

ବସj ବିଫଳ େହେଲ, 

ଜୀବନଟା େବୖଶାଖୀ ନଈ ।୨। 

 

ଆଶାର େନୗକା ଯଦି ଭୁଲିଯାଏ ଲd�ପଥ, 

ଶୁଣାଯାଏ ଯଦି ଖାଲି ବ�ଥ�ତାର ସୁର, 

ଆେମ ଚାଲ ଏଠୁ ଉଡିଯିବା, 

ମଲୂ�େବାଧ େଖାଜିବାକୁ, 

ହ]ିନା ରୁ ବରୁଣାକୁ अବା, 

େଗାପ ରୁ ଦ¥ାରକା ନବର ।୩। 

ଡଃ ଦୀପାvଳୀ ସାହୁ 

 

 

 

ସ"କ� ରଖିବି ରଖିବି କହି, 

ଦିନ ବହିଗଲା। 

ସପନ ସାଇତିବି ସାଇତିବି ଭାବି, 

ରାତି ତ ସରିଲା। 

ସୁଷମା ସାଇତିବି ସାଇତିବି େବାଲି, 

େଯୗବନ ଟା ଝରିଗଲା। 

େହେଲ ଜୀବନ ର ସଂ{ା ଟା େମା ପାଇଁ, 

अଧା ରହିଗଲା ।୪।  
 

ସାଧୁେଗୗେଡ଼ଶ�ର ମହାବିଦ�ାଳୟ  

କନିକପଡା, ଯାଜପୁର, ଓଡ଼ିଶା 

ଇ.େମଲ- dipanjalisahoo1970@gmail.com 
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େକାଡ଼ିଏ ଟ+ାେକାଡ଼ିଏ ଟ+ାେକାଡ଼ିଏ ଟ+ାେକାଡ଼ିଏ ଟ+ା    
ଗାଆଁର ମୁxର        ନଡ଼ାର ଛପର 

       ଥିଲା ଏକ େଛାଟ ଘର 

େଯଉଁ ଘେର ତିନି ପ�ାଣୀ ରହୁଥିେଲ 

          अନଟନ अଭାବର 

ମାଆ ଘେର ରହି   ଦୁଃଖକୁ ନିକାଏ 

        ବାପା ଯାଏ ରିyା ଟାଣି 

ତିନି ଚକ ପାଇଁ    ତିନି େପଟ ଯାକ 

        dୁଧାେର ଦିअjି ପାଣି 

ଦାନା ମୁେଠ ଲାଗି ଲେ଼ଢଇ କରjି 

        ବାପା ମାଆ ଦୁେହଁ ମିଶି 

ପୁअକୁ ମଣିଷ        କରିବାର ସ¥ପ� 

        େଦଖି େହଉଥିେଲ ଖୁସି 

ସବୁଦିନ ଭଳି     େସଦିନ େସମିତି 

          ଉଇଁଲା ନବ ସକାଳ 

କିଏ ଜାଣିଥିଲା   େକଉଁ ଭୁଲ୍ ପାଇଁ 

          ଆସିବ ମୃତୁ� अକାଳ 

ସନାତନ ସକ�ାର 

 

ସକାଳୁ ସକାଳୁ      ଉଠି ବିଛଣାରୁ 

         ବାପାକୁ କହିଲା ପୁअ 

ସାଇେକଲ ବିନା   9ୁଲ ମଁୁ ଯିବିନି 

          କअଣ କରିବି କୁହ 

ପୁअ କଥା ସବୁ    ଶୁଣୁଥିଲା ବାପା 

      ସ��ଖେର େହାଇ ଠିଆ 

ମେନ ମେନ ଚିjା କରି ଭାବୁଥାଏ 

        ଧିକ୍ େମା ବାପ ପଣିଆ 

ସାଇେକଲ ଖେx କିଣି େଦବା ପାଇଁ 

         ସdମ ପାଉନି େମାର 

େକମିତି ଯିବ େସ  ପଢିବାକୁ ପାଠ 

         ଚାଲି ଚାଲି ବହୁଦୂର 

ବୁେଝଇ ସୁେଝଇ େକାଡ଼ିଏ ଟ+ାକୁ 

         କହିଲା ପୁअକୁ େଦଇ 
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େଯଉଁଠୁ େଯମିତି ସାଇେକଲ ଆଜି 

        ଆଣିବି େତାହରି ପାଇଁ 

ପୁअ ସିନା ଟ+ା େନଇ ଚାଲି ଗଲା 

       ବାପ ଗାେଲ େଗଲ କରି 

ଦଶଟାରୁ ଆସି   ଚାରିଟା ବାଜିଲା 

        େହେଲ ଆସିଲାନି େଫରି ଏପେଟ ବିଚରା ବାପା ମାଆ ଦୁେହଁ 

         ଉଧାର କରଜ ଆଣି 

 ପୁअ ଖୁସି ପାଇଁ      ଧରି ବସିଥାjି 

        ସାଇେକଲ ଖେx କିଣି 

ଚାହW ଚାହW ବାଟ ସe�ାେହଲା େଯେବ 

         ବାପ େଖାଜି ବାହାରିଲା 

ଠିକ୍ େସେତେବେଳ    ମୃତ ଶବଟିଏ 

         ପାେଖ ଆସି ପହ�ିଲା 

ଶବଟିକୁ େଦଖି   େସଇଦିନ ଠାରୁ 

       ବାପ ମୁx ପୁରା ବ+ା 

ଯାହାକୁ େଦଖୁଛି ବାଟେର ଘାଟେର 

       ମାଗୁଛି େକାଡ଼ିଏ ଟ+ା 
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ଗଛ ଆମର ମିତଗଛ ଆମର ମିତଗଛ ଆମର ମିତଗଛ ଆମର ମିତ    
ଯା’ ଲାଗି ଆଜିେର ବଂଚିଛୁ ସଭିଏଁ 

ଏ ସୁoର ମୟ ଜଗେତ 

ଜୀବନ େଦଉଛି ଜୀବନ ରଖୁଛି 

अଛି ପାେଖ ଆମ ସହିେତ    । 

ବହୁ ଉପକାରୀ ଆମ ପାଇଁ ସିଏ 

ଆମ ପାଇଁ ଦିଏ ଜୀବନ  

ସବୁକିଛି ତା’ର ବାଜି ଲଗାଏ 

ରଖିବାକୁ ଆମ ପରାଣ    । 

ପ�ଚx ଖରାେର ବିେଛଇ ଦିଏ େସ   

ତା’ େଦହର ବିରାଟ ଛାଇ  

ପଥ ର ପଥିକ ଯାଉଥିବା େବେଳ 

अଟେକ ତା’ ପାଖକୁ ଯାଇ  । 

େଦହରୁ ତାହାର କାଠ େଦଇଥାଏ                            

ଜେଳଇବା ପାଇଁ େଯ ନିଆଁ                                                              

 େରାେଷଇ ପାଇଁ ତ େଲାଡା େହାଇଥାଏ 

େଖାଜଇ ନିତି େମାର ମାଆ   । 

େପ�ମଶିଳା ରାଉତ 

 

ଶୀତ ଦିନେର କାଠ ଜଲାଇ ଆେମ 

କରୁ ଶୀତର ନିବାରଣ 

ସତେର ଗଛତୁ େକେତ ଉପକାରୀ 

କହିେଲ ସେରନି େତା ଗୁଣ   । 

ଫୁଲଫଳ ପତ�  େଦଇଥାଉ େକେତ 

ଲାଗୁ ସବୁେବେଳ େସବାେର  

ଆମରି ପାଇଁ ତୁ େକେତ େଯ ମହାନ 

କହି େହବନାହW କଥାେର   । 

ତୁ अଛୁ େବାଲି ତ ଆକାଶରୁ ଝେର                                  

ବିoୁ ବିoୁ ବରଷା ରାଣୀ 

େତା ତେଳ େକେତ େଯ ଆଶ�ୟ ନିअjି 

ହାତୀେଘାଡା, ବାଘ ବାଘୁଣୀ  । 

େତା ଡାଳ ଉହାେଡ ବସା ବାeିଥାjି 

େକେତ ପdୀ କୀଟପତ|  
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ସଭି+ର ତୁହି ବାସ�ଳୀ अଟୁ  

ସମେ] େତାର ସାଥି ସା|     । 

ତଥାପି େର ଗଛ ଆଜିର ମଣିଷ 

କାଟୁअଛି େତାେତ ନୀଇତି 

ନ ଭାବିକି େତାର େସବାର ତ�ାଗକୁ 

କ� େଦଉଛି ଦିନ ରାତି   । 

େକେବ କେର େତାେତ ଖx ବିଖxିତ  

େକେବ ହାଣି େକେବ ଜଲାଏ 

େହେଜ ନାହW  େତାର अନୁପ�ିତିକୁ  

ତଥାପି େତା ଜୀବନ ନିଏ    । 

େତା ବିନୁ ଜୀଇବା ନୁହଇ ସmବ  

ବୁେଝନି ଏ ମାନବ ଜାତି     

କାଟି ହାଣି େତାେତ ମାରି େଦଇଥାଏ 

କେର ପରିେବଶର dତି      । 

ଆସ ଆଜି ସବୁ ଭାଇ ଓ ଭଉଣୀ 

ପରିେବଶ ରdା କରିବା 

କାଟିବା ନି ଗଛ ଲେଗଇବା ଚାରା 

ଗଛକୁ ସୁରdା େଦବା   । 

ଗଛ େଯ ଆମର अେଟ ସବୁକିଛି 

େସ ଆମର ଜୀବନ ମିତ 

ତା ପାଇଁ ଆେମ ତ ବ�ିଛୁ ସଭିଏଁ   

ଜାଣ ଏହା  ନିରାଟ ସତ    ।  
ଗ�ାମ- ବୃoାବାହାଲ 

ବ� କ - େଗାଲାମୁxା  

ଜିଲ� ା- କଳାହାxି  
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ଚo�ମାଚo�ମାଚo�ମାଚo�ମା    
ଆେଗା ଚo�ମା ! 

ଥେର େଫରି ଆସନା େମା ପାଖକୁ 

ଦିେହଁ ମିଶି ଗପିବା अେନକ କଥା 

େଲଖିବା अେନକ କାହାଣୀ 

େଦଶ ବିେଦଶର 

ଘର ସଂସାରର 

ଭାଇ ଭଉଣୀର 

ବeୁ ବାeବୀର 

େପ�ମ ଓ ପ�ଣୟର । 

ଆେଗା ଚo�ମା ! 

ଶୁଭସିDତା େବେହରା 

 

େମା ମନ କଥାକୁ 

ନିବିେଡ଼ ଥେର ଭାବନା 

ଭଲ ଲାେଗ ଭାବନା ରାଇେଜ 

ବିଚରଣ କରିବାକୁ େମାେତ 

ଖାସ୍ େସଇ ସକାେଶ 

ତୁମ ସହ ସାଥୀ େହାଇ 

ବୁଲିବାକୁ ମନ । 

କଥା ଦିअନା 

ତୁେମ େକେବ ଛାଡ଼ିବନି 

େମା ହାତ 

େସ अବିେବକୀ  

ମଣିଷଟା ପରି । 
େଜନାପୁର, ଯାଜପୁର, ଓଡ଼ିଶା 
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େପ�ମର ସe�ାେପ�ମର ସe�ାେପ�ମର ସe�ାେପ�ମର ସe�ା    
ପରୁୂବରୁ   େଯେବ  ପ�ିମ   ଦିଗକୁ 

अ]  େହଉଥାjି  ରବି 

େସ ନାଲି ଆକାେଶ ଉଦ୍ ଭାସିତ ହୁଏ 

େମା  ପି�ୟାର  ପ�ତିଛବି    ।। 

ବିହ| ବି େଫେର ନୀଡ଼କୁ େଯ ତା'ର 

ଜହ�  େଖେଳ ଲୁଚକାଳି 

ମନ  ହୁଏ  େମାର   େପ�ମ  ପଲ� ବିତ 

ପି�ୟା େମା ଆସିବ େବାଲି  ।। 

अjଘେଟ  ପୁଣି अେପdାର  େମାର 

େଗାଧଳିୂ  ସମୟ  ପେର 

ନୀରବତା ଭା|ି �oନ େଯ ବେଢ 

ପି�ୟାର  ପାଉଁଜି  ସୁେର    ।। 

ଝି+ାରୀର  ସ¥ର  ବଢି ବଢି  ଯାଏ 

ବଢିଯାଏ  ପୁଣି   ରାତି 

କଥା ରହିଯାଏ  ଓଠେର ଓଠେର 

ଥରୁଥାଏ  ଖାଲି  ଛାତି    ।। 

ପ�ଶାj କୁମାର ପ�ଧାନ 

 

େକେବ େକେବ ପୁଣି ଜହ�  ଲୁଚିଯାଏ 

ତମସାର   ଆଗମେନ 

ପାରିଜାତ  ଫୁେଟ  ପି�ୟାର �ଶ�େର 

େପ�ମର ଏ ମଧୁବେନ    ।। 

ଓଢଣୀକୁ  ଛାଟି  ଚାଲିଯାଏ  ଦୂେର 

େକେତ ମିଛ ବାହାନାେର 

ହସ  ଝରିଉେଠ  ମୁହଁେର  ପି�ୟାର 

େଗାଲାପି ଓଠର ଧାେର ।। 

ଚାଲିଗଲା  ପେର କହିେଦଇ ଯାଏ 

କାଲିକି  ଆସିବା  ପାଇଁ 

ଉଜାଗେର କେଟ ରଜନୀ େଯ େମାର 

ପି�ୟାର  ବାଟକୁ  ଚାହW   ।। 
ବୁେରାମୁxା, ଜିଲ� ା: ବରଗଡ 

େମା: ୯୯୩୭୭୪୫୪୯୭ 
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ଦୁଃଖନଦୀ ତୀେରଦୁଃଖନଦୀ ତୀେରଦୁଃଖନଦୀ ତୀେରଦୁଃଖନଦୀ ତୀେର    
ମନେdତ େମାର ବାଲି ଚରିଯାଏ 

अଦିନିଆ ବରଷାେର 

ବିଶ�ାସର ଡ|ା ଭାସିଭାସି ଯାଏ 

ଦୁଃଖ ନଈ ସୁअ ଧାେର । 

ଆଶାର କଦ� ଫୁଲିଫୁଲି କାେo 

େଦଖି ଶୁଖିଲା ଆକାଶ 

ହଜିଯାଏ େମାର अଜଣା ପୁଲକ 

େସେନହ, େପ�ମ, ବିଶ�ାସ । 

ଏକା ଏକା ବସି ଗଭୀରତା ମାେପ 

ଦୁଃଖ ନଈ ମୁହାଣେର 

ପାେରନାହW େରାକି ଆଡ଼ିବe େଦଇ 

ଆଖିରୁ େଲାତକ ଝେର । 

କxୁରୀଚରଣ ରାଉତ 

 

अବିଶ�ାସ, ଘୃଣା, ତା�ଲ� ମ�ର 

ଆକାଶଟା େମଘାfନ�  

େଜ�ାÚାର अରଣ� ଲାେଗ ଫିକାଫିକା 

अବସନ�  େବଣୁ ସ�ନ । 

େକେତ େଯ େବଦନା େକେତ େଯ ବତାସ 

ତଥାପି ଯାଇନି ହାରି 

ନୂତନ ସକାଳ ଆେଲାକ ପସରା 

ଆଣିବ ହୃଦୟ ଭରି । 

                **** 
ଶିdକ, ସତ�ବାଦୀ ହାଇ9ୁଲ୍, ଧxାମାଳ 

େଦଓଗଁା, ବଲା|ିର 

େମା: ୯୯୩୭୯୮୨୮୪୬ 
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ଜଳିଜଳି ଯାଏ ଦୀପଜଳିଜଳି ଯାଏ ଦୀପଜଳିଜଳି ଯାଏ ଦୀପଜଳିଜଳି ଯାଏ ଦୀପ    
ଦୀପ ଜଳି ଜଳି ଆଲୁअ େଖଳାଏ 

ନିଜ ତେଳ अeକାର 

ସୁଖ ବା�ି ବା�ି ପରାଣ ହସାଏ 

ଦୁଃଖ ନିଜ ସେହାଦର ।। ୦।। 

 

ପରକୁ ହସାଇ ନିଜ ଆଖି ଲୁହ 

େସଇଠି ତ ମାରିଦିଏ 

ଆନର ଓଠେର ରଂଗ ଭରି େଦଇ 

ନିଜ ହସ ଚାେପ ସିଏ 

ଆନ ପାଇଁ ଲଢି ଲହୁ ତ ଗଡାଏ 

ଆପଣା କୁ କେର ପର....... 

........... ଦୁଃଖ ନିଜ ସେହାଦର ।। ୧।। 

ଆଶୁେତାଷ େମେହର 

 

 

ନିଜ ସୁଖ ଛାଡି ଆନ ର ଜୀବେନ 

ପୀୟଷୂ ର ଧାର ଢାେଳ 

ପର େପ�ମ ପାଇଁ ଆହୁତି େହଇକି 

ନିଜକୁ ଏକାେj ଜାେଳ 

ଏଥି ପାଇଁ ଏକା,ଜୀବନ ତା ଗଢା 

େଖଳାଏ ସୁଖ ର ଧାର......... 

...........ଦୁଃଖ ନିଜ ସେହାଦର ।।୨।। 

 
୫୪, ଆୟ�ପଲ� ୀ 

କିଟ ଛକ,ପଟିଆ 

ଭୂବେନଶ�ର ୭୫୧୦୨୪ 

ଦୂରଭାଷ  ୯୪୩୭୦୮୫୩୯୬ 
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ଭାଗ�ବାନ େଢଉଭାଗ�ବାନ େଢଉଭାଗ�ବାନ େଢଉଭାଗ�ବାନ େଢଉ    
ଆେର େଢଉ 

ତୁ ଦୁଃଖୀ 

ତଥାପି ଭାଗ�ବାନ 

େତା ଦୁଃଖ ଓଗାଳିବା ପାଇଁ 

ରହିଛି ପ�ଶ] େବଳା ଭୂଇଁ 

େଯଉଁଠି ପି�ୟାକୁ ଝୁରି 

ପ�ତିଦିନ ମଥା ପିଟି କାoୁଛି ତୁହି 

ଧୀେରନ୍ ବାଗ 

 

ମଁୁ ହତଭାଗା 

େମା ଦୁଃଖ ବୁଝିବ କିଏ 

କାoିବି କାହାପାେଖ 

େଲାକହସା େହବି 

ସ�ାଥ�ଲିପ୍ ସୁ ଦୁନିଆେର 

ବୁଝିେବ ନାହW େମାେତ 

ଟି�ଣୀ େଦେବ 

ଦାରିଦ� � ପାଇଁ କାoୁଛି ସିଏ 
 

ଗଉଡ଼ରମା, କୁଳିअଣା, ମୟୁରଭv 

ଭ� ାମ�ଭାଷ : ୯୬୯୨୧୮୮୦୮୧ 
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ତୁମ अେପdାେରତୁମ अେପdାେରତୁମ अେପdାେରତୁମ अେପdାେର    
ତାରା ମିଶିଲାଣି  ଆକାଶ ଛାତିେର 
ନଈ ବି ସାଗର ପେର 
େଶଫାଳୀ ଫୁଲ ତା  ପାଖୁଡ଼ା େଖାଲୁଛି 
ନିଝୁମ ରାତିର େକାେଳ 
ପାହାଡ଼ି ଝରଣା  ହସି କହିଲାଣି 
ତା’ େପ�ମର ସD }ତି କଥା 
ଫୁଲର ଓଠକୁ  ଛୁଇଁଛି ଭअଁର 
କହି କହି ମିଠାକଥା 
ଶୀତ େଫରିଲାଣି ମଗୁଶୁର େଦେହ 
େସାରିଷ ଫୁଲକୁ େନଇ 
େକଉଁ ମୁହୂ\�ର  अେପdେର ତୁେମ 
ଆମର ମିଳନ ପାଇଁ 
ଆଖିପତା ସାଥି  ନଇଁ ଆସିଲାଣି 
ନିରବୀ ଗଲାଣି ରାତି 
अeାର ବୟସ  ବଢ଼ି ବଢ଼ି ଯାଇ 
ସରିବାକୁ अsବାକି 

ଗ|ାସୁନoିନୀ 

ରୁପମା ଗୁରୁ 

 

କାଲି ଆଉ ଆଜି  ଭିତେର ମଁୁ अଛି 
ତୁମ ବାଟ ଚାହW ଚାହW 
अଳସୀ ଜହ�  ବି  ଫିକା ପଡ଼ିଲାଣି 
ତୁେମ କିl େଫର ନାହW 
ରାତି ଆେସ ସାଥି  ଜାଳିବାକୁ େମାେତ 
ତୁମ अେପdାକୁ େନଇ 
କଥା େଦଇ ତୁେମ  ଭୁଲିଯାअ େବାଲି 
ନିଇତି ମଁୁ ଜଳୁଥାଇ 
ପାହାjି ପହେର  ଆସିବକି ଭାବି 
ଚାହW ଚାହW ରାତି ସେର 
ଆଖିର କଜଳ  ଲୁହେର େଯ ଭିଜି 
ମନ କଥା ମେନ ମେର 
 

ବାଲିସୁଆଁ, ୟୁଜିୟୁପି 9ୁଲ୍, ମହାକାଳପଡ଼ା 
େକo� ାପଡ଼ା, ଓଡ଼ିଶା 
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ଲdD ୀପି�ୟା ତୁେମ ନୁହଁ କାହାରଲdD ୀପି�ୟା ତୁେମ ନୁହଁ କାହାରଲdD ୀପି�ୟା ତୁେମ ନୁହଁ କାହାରଲdD ୀପି�ୟା ତୁେମ ନୁହଁ କାହାର    
ଭଲ ପାଉଥିଲି ଲdD ୀପି�ୟା ତୁମକୁ 

ଚାଲିଗଲ କାହା ସାେଥ, 

ତୁମକୁ େକେତ ଝୁରି ମଁୁ େହଉଛି 

ରହିଗଲ େକଉଁ ବାେଟ 

ଜୀବନଠୁ ବଳି ଭଲ ପାଉଥିଲି 

କହୁଥିଲ େମାେତ ଭଲ 

ବିଶ�ାେସ ଜହର ଭରିେଦଇ ତୁେମ 

େଧାକା କାହW େଦଇଗଲ 

ଜାଣି ବି अଜଣା େହଉଛି କାହWକି 

ମନ େମାର ଟଳମଳ 

ଆଶା ଆକାଂdା ଯାହା ସବୁଥିଲା 

କରିେଦଲ େଗାଳମାଳ 

ଜାଣିଥିଲି ମୁହW କାହା ସାେଥ ଯିବ 

ଏ ସବୁ ଜାଣjି ସତ� 

ହଠାତ୍ ଭା|ିବ ଆଶା େମା ନଥିଲା 

େନଲା େକଉଁ ଡକାୟତ 

ଦିଲ� ୀପକୁମାର ସାମଲ 

 

ବସ�ାxରୁ େରଳେୱ େ�ସନ 

େଖାଜିଲି ମଁୁ ରାଜ ରାେ] 

ପାଇଲିନି ଆଉ େହ ପି�ୟା ତୁମକୁ 

ସାଥୀ କରିଥିଲି େକେତ 

ତୁମପାଇଁ େକେତ ତାରକା େହାେଟଲ 

େଦଖିଚି ମଁୁ ଯାନିଯାତରା 

ତୁମକୁ େଖାଜି ମଁୁ େକେତ ସାରିଲିଣି 

ପାେଖ ନାହW ଆଉ ମାତରା 

େକେତ ଗାଳି ଶୁେଣ େକେତ अପବାଦ 

ବୁେଝ ନାହW ମନ େମାର 

ମୁହଁ େପାତି େପାତି ନୟାj େହଲିଣି 

େମାର ଝରୁଛି अଶ��ର ଧାର 

େହ ପି�ୟା ତୁେମ େହଲ କାହାର 

ମନ େମାର ନାହW ଦୁଃଖ 
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ଦରକାର େବେଳ କାହା ହାେତ ଗଲ 

ମିେଳଇ େଦଲ େମା ସୁଖ 

େକେତ ର|ାର| େକେତ େଯ ମହଲ 

ବୁଲିଥାjି ତୁମ ପାଇଁ 

କାହାର ନଜର ଲାଗିଲା େମା ପାେଶ 

ନବା ପାଇଁ ସିଏ ଆସିଗଲା ଧାଇଁ 

େହ ପି�ୟା ବୁଝିଗଲି ତୁମକୁ 

ତୁେମ ନୁେହଁ କାହାର 

dଣ dଣକେର ଚାଲିଯାअ ତୁେମ 

େହାଇଯାअ ଆଉ ଯାହାର 

େଯାଜନା େମାହର ପx କରିେଦଲା 

�ାନ ଥିଲା ରାମ ମoିର 

ହଠାତ୍ ଆସିଲା ଝା"ି େନଇଗଲା 

େକଉଁ ଦୁ� ଦୂରାଚାର 

େହ ପି�ୟା ତୁେମ ନୁେହଁ କାହାର 

ଛାଡ଼ିଯାअ ସବୁ ଜାଣି 

ତାହା ଆଉ କିଛି ନଥିଲା 

ଥିଲା େମା ମାଆର ଫୁଟାଣି ମୁଣି 

ଏଠି ସବୁ ସଭି+ର 

କିଏ କୁହନାହW େମାହର 

ଆଜି େମା ପାେଶ କାଲି କାହାଠାେର 

ଲdD ୀପି�ୟା ତୁେମ ନୁହଁ କାହାର 

 
ସ�ାତେକା\ର ଓଡ଼ିଆ ବିଭାଗ (ଦି� ତୀୟ ବଷ�) 

େକo� ୀୟ ବିଶ�ବିଦ�ାଳୟ, େକାରାପୁଟ, ଓଡ଼ିଶା 

ଭ� ାମ�ଭାଷ : ୯୮୫୩୫୭୦୦୧୯ 
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ତୁମରି ଆସିବା ପାଇଁତୁମରି ଆସିବା ପାଇଁତୁମରି ଆସିବା ପାଇଁତୁମରି ଆସିବା ପାଇଁ    
ତୁେମ ଆସିବ ଆସିବ େବାଲି 
ଆସୁନ ଏ ଯାଏ 
ମଁୁ କିl ରହିଛି ଚାହW 
ତୁମରି ଆସିବା ପାଇଁ 
अହରହ ଜଳୁଛି ମଁୁ 
କିଟିକିଟି अeାରେର 
ବୃ� କାରାଗୃେହ 
ତୁେମ ତ अ$�ବସମ अନj अସୀମ 
ତୁେମ अମା ରଜନୀେର ପ$ୂ� ନୀଳଜହ�  
ତୁେମ ପୁଣି अjଯ��ାମୀ ପରମ ଈଶ�ର 
ବିଶ� ବ� ହD ାxେର ତୁେମ ହW ତ अଧୀଶ�ର 
ଗରଭ ଯାତନା ଜ� ାଳା 
ସହି ହୁଏନାହW ପୀଡ଼ା 
ଦୁବwସହ ଲାେଗ ସେତ 
ଜୀବନ ଯ�ଣା େମାେତ 
ଆସ ବାେର ଧରାଧାେମ 
କରିବାକୁ ପ$ୂ�େfଦ ପାପଧାରା 
ଏ ମହୀମxେଳ 
ଏେଠଇ ଦୂମ�ତି ଏ କଂସ ଦୁରାଚାରୀ 
େଦୗରାତD � ତା’ ଦିଗj ବି]ାରୀ 

ବିଦ�ାଧର େସଠୀ 

 

ଦୁବ�ୃ \ େସ ଦୁp�ମ ଦୁp�ାj 
ଦୁରାଶୟ ଦୁp�ଷ� ପ�ଚx 
ନରହjା ପାପୀ ନରାଧମ 
ନୀଚମନା ନିକୃ� अଧମ 
େହ ବି³ୁ... େହ ବି³ୁ... 
ପ�ତୀdାର अj କରି 
ଆସ ତୁେମ अବତରି 
ଗଭ� ଫାଡ଼ି ଛାତି ଚିରି 
ମା’ର ମମତା େବାଳି 
ପୁଣି ସତ�ର ପ�ଦୀପ ଜାଳି 
ବି�ିବି ସୁଗeି ପୁ� 
ତବ ଆଗମେନ 
 

ବ�nିଗତ ସହାୟକ 
ଜିଲ¢ ା ପରିଷଦ କାଯ��ାଳୟ, ବାେଲଶ�ର 

ଓଡ଼ିଶା, ୭୫୬୦୦୧, ଭ� ାମ�ଭାଷ : 
୯୯୩୭୮୩୫୮୭୭ 
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ନିଶ�ାସ େସ�ାେତ େମା ଦିअଁନିଶ�ାସ େସ�ାେତ େମା ଦିअଁନିଶ�ାସ େସ�ାେତ େମା ଦିअଁନିଶ�ାସ େସ�ାେତ େମା ଦିअଁ    
େହ କଳାକା�ନ କୁସୁମିତ 

ପ�ଭା ସଂଦିପୀୟ ପ�ତିଭା ଦିअଁ, 

ନିଶ�ାସ େସ�ାତର ମହାସାଗେର 

ରମ�ମାନ ସ¬ିତ ଆକଷ�ଣ 

ପ�ତିଭା ବିହେ| ତୁମରି ବାସ 

ମନର ତେପାବନ ଗୁ� ସାଗେର 

ଘଁୁଘଁୁରିତ କଳାର|ିଆ ପ�େଲାଭନ 

ନିଶ�ାସ କ� ୀଡ଼ିତ ଭnିର ଆଭା 

କ"ନ ଶnି ସଂଘାେର ପରିଚୟ 

ଶରଣ ଭାବ अଘ�� ପ�ୀତିବାେe ମନ 

ଉଲ� ାସ अଗଣା ପୁ�ିତ ଶରୀର 

ଛାଠର ସୁଗe ବାସନା େଦହ ଚମକକୁ, 

ଆେଲାକପ�ାତର ପ�ଭା ରଶD ୀ 

अଳଂକୃତ ଗଠଣି ମିେତ ତୁମ କରୁଣା 

େଚତନାର ଜଡ଼ତା ସାେଥ Çୁେଟ ପୀରତି 

ଆତD ାକୁ 

ରାମ ପ�ସାଦ ସିଂହ 
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ସୁେଯାଗ� ସjାନ େହବାସୁେଯାଗ� ସjାନ େହବାସୁେଯାଗ� ସjାନ େହବାସୁେଯାଗ� ସjାନ େହବା    
ଦୁବ�ଳ अdମ,   अକମ� अଚଳ 
ବୁ�ିହୀନ {ାନହୀନ 
dୁଧା ତୃ³ା अେଥ�  ବିକେଳ କ�oନ 
ବାଲ�କାେଳ ଶିଶୁମନ 
େକାଳାଗ�ତ ସଦା  ପିତାମାତା େକାେଳ 
େଭାଜନ ମାତା+ େକାେଳ 
େସ�ହ ଶ��ା ପ�ୀତି  ମାତୃ ହୃଦୟରୁ 
ବା�ଲ� ମମତା ଢାେଳ 
ଦୂବ�ଳ ପଣିଆ  ଉ�ାର କରିଣ 
ଆମକୁ କରି ସବଳ 
ଦିବାରାତ� ୀ ତା+ୁ  ଏକ େହାଇଯାଏ 
େରାଗେର ଥିେଲ ଦୁବ�ଳ 
ସjାନର ହ]  ଧରି ଚଲାଇଣ 
ବ�ିବାର େଦଲ ନି,ା 
ଆଚାର େବଭାର  ଶିdା ଦୀdା େଦଇ 
ସମାେଜ କେଲ ପ�ତି,ା 
ଆମରି ଠିକଣା  ପିତାମାତା ନାେମ 
ବାସ ହW ତା+ରି ଗୃହ 
ଆଜିପରା ସିଏ  ଶିଶୁସେ| ସମ 
ଦୁବ�ଳ ଶରୀର େକାହ 

ମେହଶ�ର ସାହୁ 

 

ଚମ� େଯ କୁ�ିତ  ଦjହୀନ ମୁଖ 
ଦୃଶ�ହୀନ ଚdୁଦୁଇ 
ଶ�ବଣ ବିହୀନ  କ$� େଯ ଯୁଗଳ 
ହ]ପଦ ଥରୁଥାଇ 
ଆଶ�ା ଏକା ତା+  ଜନିD ତ ସjାନ 
େସ�ହ ଭnି େସବା ଦାନ 
ଶଯ�ାଗ�] ଆଜି  ଦୁବ�ଳ ଶରୀର 
କାଯ��ହୀନ କମ�ହୀନ 
େଦଇ ପାରିବାକି  େକାଳେର ବସାଇ 
ପିତୃମାତୃ ମୁେଖ ଦାନା 
େତେବ ସିନା ଆେମ ଜଗତ କହିବ 
ସୁେଯାଗ� ସjାନ ସିନା 
ଆମକୁ େଯମିତି  ଶିଶୁ ବୟସେର 
କରିଥିେଲ ଆମ େସବା 
େସହି ଋଣ ତା+  ପରିେଶାଧ କେଲ 
ନି�ୟ ସୁେଯାଗ� େହବା 
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ଜୀବନ କି ରn ମାଗୁନାହWଜୀବନ କି ରn ମାଗୁନାହWଜୀବନ କି ରn ମାଗୁନାହWଜୀବନ କି ରn ମାଗୁନାହW    
ମେତ ହାତଦିअ 

େଯମିତିକା ଧରିପାରବି କଲମ 

ବଷwଯିବି अବିରତ अଗି�ବଷ�ା 

େଲଖିବି େଲାକ+ ପାଇଁ 

ମେତ େଗାଡ଼ ଦିअ 

େଯମିତିକା ଠିଆ େହବି ମାଟି ଉପେର 

ଆଉ କହିବି ମଁୁ ପ|ୁନୁେହଁ 

ମଁୁ ଜେଣ ମଣିଷ... 

ମେତ ଆଖି ଦିअ 

େଯମିତି େଦଖିବି ବିଶାଳ ପୃଥିବୀ 

ନିବwକାର ମାନବ ଏକ 

ମେତ ମୁହଁ / ଜିଭ ଦିअ 

େଯମିତିକା େଦଇ ପାରିବି 

ମୁହଁେତାଡ଼ ଜବାବ 

କହିବି େଭଦଭାବ ଚଳିବ ନାହW 

ଗଣହତ�ାର ତ� ଚଳିବ ନାହW 

ଏମ୍. ବିଜୟ କୁମାର 

 

ହାତେଗାଡ଼ ନଥିବା ଛିନ� ମ]ା 

ଗxିଟିଏ ମଁୁ 

ଏ ସବୁ େମାର ହଇସାରିଛି 

ସରକାରୀ ପvିକୃତ 

ସମ�ାଜବାଦୀ କବଜାେର 

ଜୀବନ କି ରn ମାଗୁନାହW 

ତୁମକୁ ବ�ିବାକୁ େହବ 

ଇ¬ତ ସ�ାଭିମାନ ସହ 

େକବଳ ଦରକାର ବୁଝାମଣା ସହେଯାଗ 

 
ଉ\ରା ଶାସନ, ଗେ|ାତ� ୀ ନଗର 

ଭୁବେନଶ�ର, ୦୨, ଓଡ଼ିଶା 

ଭ� ାମ�ଭାଷ : ୭୯୭୮୭୮୪୧୩୦ 
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ଶହୀଦ अମର ରେହଶହୀଦ अମର ରେହଶହୀଦ अମର ରେହଶହୀଦ अମର ରେହ    
ଶହୀଦ अମର ରେହ 

େସାମନାଥ େବେହରା 

କାଶD ୀର ପ�ାjେର କାରଗିଲଠାେର 

ପାକି]ାନ କେର ରଣ 

େକେତ େକେତ ବୀର ଶହୀଦ େହେଲଣି 

ଶତ� � େସୖନ� ଯୁ� ଟାଣ 

େକେତ ପୁତ�  େହେଲ ପିତୃହରା ପୁଣି 

େକେତ ମାତା ପୁତ� ହରା 

େକେତ ସିମjିନୀ େପାଛିେଲ ସିoୁର 

अjେର େବଦନା ଭରା 

େସାମନାଥ େବେହରା 

 

କାହାର ସjାନ ଜନନୀକୁ ପୁେଛ 

େଫରିେଲନି ବାପା କାହW 

କି େଦବ ଉ\ର ଜନନୀ ତାହାର 

ନିରେବ ଲୁହ େପାଛଇ 

ଚାହW ବସିଥିଲା େକାଉ ବୃ�ପିତା 

ଶତ� � ପରାଜୟ କରି 

େଫରିବ େମା ପୁତ�  ବୀରଦପ� େନଇ 

ଜନନୀ ଭୂମି ଉ�ାରୀ 

େଫରିଲା ତା ପୁତ�  ଶବେଦହ େନଇ 

ନଥିଲା େଦହେର ପ�ାଣ 

ହତାଶ େହାଇଲା ଶବ େଦଖି ବୃ� 

ଲଢ଼ିଲା ନିଜ ମରଣ 

କଥା କହ କଥା କହ ମାଆ 

େସ େକେତ ଯୁଗର କଥା 
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କାଶD ୀର େକାେଳ େଟକିଥିଲା େଯେବ 

ଏ ଜାତି ବୀରମଥା 

ଆଖିେର ନାଚୁଛି ଗାeୀ ଆେoାଳନ 

େଗାପବeୁ ଜନେସବା 

ସୁବାଷ+ ଡାେକ ତାତିଯାଏ ରn 

ପାକି]ାନକୁ ଚିରିବା 

କରିବାେର ଆେମ ପ�ତି{ା ସରେବ 

େଦଶ ମାତୃକାର ପାଇଁ 

ବଡ଼ େହାଇଦିେନ ସମର କରିବା 

ପରାଣ ବାଜି ଲଗାଇ 

ଶାjିର ଦୀପାଳି ଜଳାଇବା ଆସ 

ଆେମ ଏକତି� ତ େହାଇ 

ଦୀପାଳି ଜଳାଇ ସମେ] କହିବା 

ଶହୀଦ अମର ରେହ... 
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ମନକୁ େଦଇଛି ମାରିମନକୁ େଦଇଛି ମାରିମନକୁ େଦଇଛି ମାରିମନକୁ େଦଇଛି ମାରି    
ଖବରକାଗଜ େଦଖୁ େଦଖୁ ଦିେନ 

ପଢ଼ିଲି େଗାଟିଏ କଥା 

ଏମିତି ହୁअଇ ଏଇ ସଂସାରେର 

ଭାବିଲି ଘୁରିଲା ମଥା 

େକାଡ଼ିଏ ବୟସ ଯୁବକ ସାଥୀେର 

ପଚାଶ ବରଷ ବୁଢ଼ୀ 

େଫସବୁକ୍ େପ�ମ କରୁକରୁ ଏେବ 

ଯାଇଛି କୁଆେଡ଼ ଉଡ଼ି 

ଶରଧାେର ବୁଢ଼ା ଘଷା େମାବାଇଲ୍ 

ଆଣି ସିନା େଦଇଥିଲା 

େହେଲ ସିଏ େପ�ମ କରି ପଳାଇଲା 

ଛାଡ଼ିକି ଦୁଇଟା ପିଲା 

ଶିଶିର କୁମାର ପxା 

 

ଭାବିଥିଲି େଗାେଟ ବଡ଼ େମାବାଇଲ୍ 

ଭାରିଯାକୁ େଦବି କିଣି 

େଫସବୁକ୍ ଆଉ ହ� ାଟ୍ ସାପ୍ େଖାଲି 

ପାରିବି ତା ମନ ଜିଣି 

େହେଲ ଏଇ କଥା ଜାଣିବା ପରଠୁ 

ଭିତେର େହଉଛି ଘାରି 

େମାବାଇଲ୍ କଥା ପାଟିେର ଧରୁନି 

ମନକୁ େଦଇଛି ମାରି 

 
କୁଆଁସ, େମରଦାକାଟିଆ, ଯାଜପୁର, ଓଡ଼ିଶା 

ଭ� ାମ�ଭାଷ : ୮୯୮୧୭୨୭୨୨୮ 
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अେଫରା अତୀତअେଫରା अତୀତअେଫରା अତୀତअେଫରା अତୀତ    
େକଉଁ ଦୁବ�ଳ ମୁହୂ\�େର अଜwତ 

अବା अେଫରା अତୀତର 

अପାେସାରା ସାଇତା ସD }ତିର 

ତୁେମ ଏକ ମିଠାଗପ; 

ମଁୁ ତୁମର େସଇ ଗପ ପଛର 

अବାÛିତ କାହାଣୀର ଗୁ� ନାୟକ 

अବା କହିପାର ଏକ अଭିଶ� 

ଗeବ�ପରି େକଉଁ କୁକମ�ରୁ 

ଛାଇପରି ଧାବମାନ ଏକ ପାପ 

 

ତୁେମ ଶତ ଶୃ|ାରେର ସ¬ିତ 

ଏକ ନାୟିକାର ମିଠାହସ 

ମଁୁ େହାଇପାେର ଏକ ପାଗଳ ଭ� ମର 

ଯିଏ େସ ହସେର େହାଇଛି ବଶ 

अେଫରା अତୀତ ଯାହା େଫେରନାହW 

େହେଲ ସD }ତି େହାଇ ପ�ତିଦିନ 

ରବୀo�ନାଥ ମହାରଣା 

 

କେର dତାn ଦିଏ अସହ� ଯ�ଣା 

େବେଳ େବେଳ ଭୁଲାଇ ଦିଏ ହସ 

 

ତୁେମ ସ�f ଆଇନର ପ�ତିଛବି 

ଯାହା ସତପରି ଲାେଗ 

ଧରିବାର େଚ�ା ହୁଏନି ସmବ 

େହେଲ ତୁମ ଉପ�ିତି ନି�ିତ 

ମଁୁ ହୁଏତ ମରୁ ଇଲାକାେର 

ଦୃଶ�ମାନ ପ�େହଳିକାପ$ୂ� 

େସହି अବା]ବ ମୃଗତୃ³ା 

ସoୀହାନ ଯାହାର ଉପ�ିତି 

ଭାବିପାର ଏହା ଧ��ବସତ� 



ଆହ� ାନ ଇ-ପତି� କା, ତ� େୟାଦଶ ବଷ�, �ାଦଶ ସଂଖ�ା, ଡିେସ�ର ୨୦୧୮ Magazine Downloaded from www.aahwaan.com 

ଆହ� ାନ ଇ-ପତି� କା ସ"ୂ$� ନିଃଶୁ' ବିତରଣ େହତୁ ଡା େଜ�ାତି ପ�ସାଦ ପ*ନାୟକ+ �ାରା ପ�ତି,ିତ ଓ ପ�କାଶିତ  | Aahwaan.com  Aahwaan.com  Aahwaan.com  Aahwaan.com  |  224 

ପି�ୟତମାପି�ୟତମାପି�ୟତମାପି�ୟତମା    
େଦଖିଲା dଣିେକ  ତେତ ମଁୁ ରୂପସୀ 

ମାନିअଛି ପି�ୟତମା 

େସହିଦିନ ଠାରୁ  ଆଜିଯାଏଁ ତେତ 

ଭୁଲିନାହW ଟିେକ ଜମା 

କାହWକି େକଜାଣି  େତା ଆଖି ଚାହାଣୀ 

ପାଗଳ କରିଛି େମାେତ 

ବଷ�ସାରା ମୁହW  ହଟହଟା େହଲି 

ଧାଇଁଲି େତା ପେଛ ପେଛ 

େତା ପାଦ ପାଉଁଜି  ଶବଦ ସାଉଁଟି 

ଏପଟ େସପଟ ହୁଏ 

ଥରୁଟିଏ ପାଇଁ  ତେତ ମଁୁ େଦଖିେଲ 

ଦୁଃଖ େମାର ହଜିଯାଏ 

େବଦବ�ାସ ମାଝୀ 

 

େତା କଥା ଭାବି େମା ରାତିପାହିଯାଏ 

ହୃଦେୟ ଆେ+ େତା ଛବି 

ଏେତ ଝିअ ମେଧ�  ତେତ କିଆଁ େଦେଖ 

େକେତଥର ବେସ ଭାବି 

େଲଖୁଛି କାଟୁଛି  ନାମକୁ େତାର ମଁୁ 

କିଏ େଦବ େବାଲି େଦଖି 

କାହWକି େଲଖିବି  ନାମେତା ବାହାେର 

ହୃଦେୟ େଦଇଛି େଲଖି 

ଉଡ଼ା ପdୀ େହାଇ  ଆସିଛୁ ରୂପସୀ 

ବାeିଛୁ ହୃଦେୟ ବସା 

େସ ବସାକୁ ମଁୁ  ସୁରdା େଦବାକୁ 

କରିେଦଇअଛି େପଶା 

 
କୁଚିପାଲି, ବରଗଡ଼, ଓଡ଼ିଶା 
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ଆମ ଓଡ଼ିଶାେର ହକିଆମ ଓଡ଼ିଶାେର ହକିଆମ ଓଡ଼ିଶାେର ହକିଆମ ଓଡ଼ିଶାେର ହକି    
େକାଉଠି ବାଜୁଛି େଭରୀ, ତୁରୀ ଆଉ 

ଶÍ,ହୁଳହୁଳି,କାହାଳୀ, 

ଯୁଆେଡ ଚାହWବ ସିଆେଡ େଦଖିବ 

ରାଜଧାନୀ ଜଣ ଗହଳି । [୧] 

ଝଟକି ଉଠୁଛି ଆମ ରାଜଧାନୀ 

ସଡକ େତାରଣ ମାଳେର, 

ବିବିଧ ର|ର ଆଲୁअ େଯମିତି 

ଝୁଲୁଛି ତାହାର ଗଳାେର । [୨] 

ଶÍ,ହୁଳହୁଳି, ଆତସବାଜିେର 

କ"ୁଛି େଯମିତି ଧରଣୀ 

ବିବିଧ ଢ|େର କଳାକାର ମାେନ 

ଆସୁଛjି େହାଇ ବରଣୀ । [୩] 

କା©,ବାଡ଼ ସାରା େଯାଉଠି େଦଖିବ 

ମା9ଟ ଓଲିର ଚିତର, 

ଆମ ଓଡିଶାେର ହକି ବିଶ¥କପ 

େହଉଛି ପ�ଥମ ଏଥର । [୪] 

ତପନ କୁମାର ସ�ାଇଁ 

 

ଓଡିଶା ବାସୀ+ ପାଦ ଲାଗୁନାହW 

ଖୁସିେର ବିେଭାର େହେଲଣି, 

�ାଡିअମ ଠାେର େଖଳ େଦଖିବାକୁ 

ସଭିଏଁ ପହ�ି ଗେଲଣି । [୫] 

େକେତ େକେତ େଦଶୁ ଆସିଛjି େପ�ମୀ 

େଦଖିବାକୁ ଆମ ଓଡ଼ିଶା, 

ଓଡ଼ିଆ ଭାଇ+ୁ ନିେବଦନ େମାର 

ସଭି+ୁ ଭାବିବ ପଡିଶା । [୬] 

ବିଶ¥ ବାସୀ ସବୁ ଚାହW ବସିଛjି 

େଦଖିବାକୁ ଏଇ େଖଳକୁ, 

ବିଶ¥ ଇତିହାେସ ଓଡ଼ିଶାର ନାଆଁ 

ରହିଯିବ କାଳ କାଳକୁ । [୭] 
ଜଳେଯାଗାଣ ଶାଖା, 

ରାଣୀହାଟ, କଟକ, ୯୦୪୦୦୩୩୩୯୦ 
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ଆମ�ଣଆମ�ଣଆମ�ଣଆମ�ଣ, , , , ଏକ ଶୀତ ସ�ପ�ରଏକ ଶୀତ ସ�ପ�ରଏକ ଶୀତ ସ�ପ�ରଏକ ଶୀତ ସ�ପ�ର    
(୧) 

ଏଇ... 

େଦଖିପାରୁନ କି? 

ମୁକୁଳା ପିଠିର ଆମ�ଣ!!! 

ଆନତ ଚdୁର ଆେବଗପଣ 

ସpw ରାତିର ନିମ�ଣ 

ଭିଜା କାକରର ଗୁମସୁମ୍ ରାତିର 

ବିରହୀପଣ 

ପଢ଼ିପାରୁନ କି? 

ଥର ଥର େହାଇ ଦରଦୀ ଓଠରୁ 

Çୁରୁ ନଥିବା କଥା 

ନିଦି� ତ ମୁେଖ ତୁମ ନାେମ 

ବସା ବାeିଥିବା େଯେତ ସେ|ାପିତ ଇfା 

ବୁଝି ପାରୁନ କି? 

ନିରବ ମନର ଭାଷା 

ଏ अଧିରାର ହୃେଦ ତୁମ ଛୁଆଁ ପାଇଁ 

ବିoୁ ନିେବଦିତା 

 

େକେତ େଯ ବ�ାକୁଳିତ ପରିଭାଷା 

ସବୁକିଛି ତ ତୁମପାଇଁ... 

ସ�ରିଯାअ େମା େଦେହ 

ପ�ା�ିର ବ�ା�ିେର ଭରିଯାଉ ମେନ 

ଲିଭିଯାଉ ମନୁ ବିରହୀପଣର ତୃ³ା 

 

ଏମିତି ନ େହଉ; 

େସଦିନ େକେବ ନ ଆସୁ 

ରତିକ� ାj ଆକାଶ େଶାଇଥିବ ପୃଥିବୀ 

ଛାତିେର... 

େପ�ମ ନିମଗ� ଭअଁର େଖାଜୁଥିବ ମଧୁ 

େପ�ମା�ଦା ଫୁଲର ବିମି�ତ अଧେର; 

ଆଉ ତୁେମ େଖାଜୁଥିବ େମାର ନିବିଡ଼ 

ସାନି� ଧ� 
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େହେଲ ମଁୁ ନଥିବି... 

ଚାଲିଯାଇଥିବି େକଉଁ अେଫରା ପଥେର, 

अେଲାଡ଼ା अେଖାଜା ପଣେର ଥିବି 

େକଉଁଆେଡ଼ ନିରୁpି� 

 

(୨) 

େଦଖି ପାରୁଥିଲି େସ ମୁକୁଳା ପିଠିକୁ 

ଛୁଇଁ ପାରୁଥିଲି େସ अଧୀର ଓଠକୁ 

ଶୀତଟା ଶ�େଭଦି ବାଣ େହଇ ବିeୁଥିଲା 

ହୃଦୟକୁ; 

ଆେବଗ ସବୁ ଟକମକ େହଇ ମନେର 

ଫୁଟୁଥିଲା ରଡ଼ନିଆଁ ଉେହD ଇଟିଏ ପରି 

ପଢ଼ି ପାରୁଥିଲି େସ ନିରବ ମନର ଭାଷା, 

ବୁଝି ପାରୁଥିଲି अ��ନିମିଳିତ ଚdୁେର ତା’ର 

େଯେତ ସାଇତା ସ�ପ�ର କଥା, 

େହେଲ ନିରବପଣେର େସ ନିରବି 

ଯାଇଥିଲା... 

େକଜାଣି अଭିମାନ କରି ବା अବେଶାଷ ଧରି 

ଛାଡ଼ି ଯାଇଥିଲା ପେଛ... 

अସରjି ଭାବନାର ଇତିହାସ ଖେx, 

ପଢୁଥିଲି ତା’ର ନିରବପଣର େସ 

अବ�n अକୁହା ସାଇତା ସD }ତିର ବ�ଥା 

 
େଶୖଳଶ�ୀ ବିହାର, 

ଭୁବେନଶ�ର, ଓଡ଼ିଶା 
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ଚିଠିଚିଠିଚିଠିଚିଠି    
ଛଳନାେର ଭରା ଶବଦକୁ େଲଖି 

େଦଇଥିଲୁ  ଚିଠି େଗାେଟ 

ମିଛ ବାହାନାେର ସୁoର ଚିତ� େଟ 

ଆ+ିଥିଲୁ ପଛପେଟ । 

 

େସଇ ଚିଠି ଆମ େପ�ମର ସjକ 

ସାଇତି ରଖିଛି ତାକୁ 

େସଇ ଉପହାର  ବାର ବାର େଦେଖ 

ଆଖି ଲୁେହ ଭିଜିବାକୁ । 

 

ଦିେନ ନେଦଖିେଲ େସ ଉପହାରକୁ 

ଭଲ ଲାେଗନାହW େମାେଟ 

ଛଳନାେର ଭରା ଶବଦକୁ େଲଖି 

େଦଇଥିଲୁ ଚିଠି େଗାେଟ । 

ସିେ�ଶ�ର ତି� ପାଠୀ 

 

 

ହଜି ଗଲା େତାର କୁଆଁରୀ ବୟସ 

ପି�ୟା ତୁ ବଦଳିଗଲୁ 

ସାତ ଜନମର ସାଥୀ େହବୁ କହି 

ଏ ଜନେମ େଧାକା େଦଲୁ । 

 

ଯ�ଣା ଦାୟକ କ�କିତ ପେଥ 

ଚାଲି ମଁୁ ପାରୁନି େମାେଟ 

ଛଳନାେର ଭରା ଶବଦକୁ େଲଖି 

େଦଇଥିଲୁ ଚିଠି େଗାେଟ - - - 

 
କବିର ଘର 

କୁxିେଲା, େକର|, େଖା��ା 

୮୦୧୮୬୪୬୭୦୪ 
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ସକ�ାର ବସି ମଦ ପିଉଛିସକ�ାର ବସି ମଦ ପିଉଛିସକ�ାର ବସି ମଦ ପିଉଛିସକ�ାର ବସି ମଦ ପିଉଛି    
ସରକ�ାର ବସି ମଦ ପିଉଛି 

ବିେରାଧି ବୁଲି ଦୁଧ ପିଉଛି 

ଜନତା ପିଉଛି ଲୁହ 

ବଡଘର ବଡ ଗୁମର କଥା 

କାହାକୁ କହିବୁ କହ || 

ଧxା ଧେରଇ ପxା ଲୁଟୁଛି 

ଛୁରୀ େଦଖାଇ ଗୁxା ଝା"ୁଛ 

ହୁxା+ର ବର ବାଦି 

େଦଖି େହଉଛିନା େଦେଖଇ ହଉଛି 

अଜାଗା ଜାଗାେର ବିxି || 
 

ହାଇଦ� ାବାଦ, େତେଲ|ାନା, 

ଇେମଲ୍ : prashantmajhee018@gmail.com 

ପ�ଶାj ମାଝୀ 
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ସୁଫେନଖା अଜାଣେତ କଣ କଲସୁଫେନଖା अଜାଣେତ କଣ କଲସୁଫେନଖା अଜାଣେତ କଣ କଲସୁଫେନଖା अଜାଣେତ କଣ କଲ????    

ହଇଓ ରାବଣ ଭଗିନୀ  ସୁଫେନଖା  

    अଜାଣେତ କଣ କରିେଦଲ  

ଏେତ ସୁoର ଭ� ାତାକୁ  

    ସଂସାରୁ ନିେଜ ହେରଇଲ | 

 

ରାମ ଲdDଣ ସୁoରତା  

    अଟଇ େକବଳ ବାହାନା  

େକମିତି ଜନିD ବ ସୀତା ହରଣ  

        ସେତ ଏମିତି କଳନା | 

 

ତୁମ ନାକ କଟା ହୁଇଇ ସତୂ�   

      ଏହାର अତି କାରେଣ  

ତୁମ େକ� ାଧ ଭ� ାତା ଆେଗ  

        େଭଟିଲା ଦୁଃସ�ପ� ପେଣ | 

ରାମ ପ�ସାଦ ସିଂହ 

 

 

କ�ମ ଟି ଘଟିେଲ ସମେୟ  

   ଦଶାନନ ସଂହାର ଘଟିବ  

େଗାେଟ ମହାନ ପxିତ  

   ସଂସାରୁ ବିଦାୟ ନବ | 

 

ବୁଝିଲ ସଫୂେନଖା ଏ ସବୁ  

          କାରଣ ରହସ� ଚିତ�   

ତେମ ବି अଜାଣେତ ସାଜିଛ  

        ଧମ� ରdାର ଏକ ପାତ�  | 

 
ଭ� ାମ�ଭାଷ : ୯୫୭୪୫୬୦୫୬୪ 
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ମେନ ପଡୁଛିମେନ ପଡୁଛିମେନ ପଡୁଛିମେନ ପଡୁଛି    
ମେନ ପଡୁଛି    

େମା ଗଁା ସକାଳ 

ଆଜି ମେନ ପଡୁଛି 

େଫରି ଯାଆjି କି 

େମାର ପାହାjି ସକାଳର 

ସଯୂ�� ଉଦୟ ଦୃଶ�କୁ 

ଟିେକ ଦଶ�ନ କରjି 

େଫରି ଯାଆjି କି 

ସକାଳର େସ 

ନଦୀ କୁଳର ଥxା ଥxା  

ପବନର ସୁअ , 

ଆଉ ହାଡ଼ ଭ|ା ଶୀତକୁ  

अନୁଭବ କରjି  । 
ସୁଦଶ�ନ ସାହୁ 

ଓଡ଼ିଆ ବିଭାଗ ଛାତ�  

ଏନ୍ ସି କେଲଜ ,ଯାଜପୁର 

ସୁଦଶ�ନ ସାହୁ 
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ଆଜିର ଆହ� ାନଆଜିର ଆହ� ାନଆଜିର ଆହ� ାନଆଜିର ଆହ� ାନ    
ଗଛ ଠାରୁ ପି�ୟ ଏହି ଦୁନିଆଁେର 

           କିଏ अଛି ପିେଲ କୁହ, 

ପ�କୃତିକୁ କେର ସରସ ସୁoର ‐ 

          ତା'ର ତୁଲ େକହି ନୁହଁ ॥ 

ଫୁଲ ଫଳ ପୁଣି ଡାଳ କି ପତର ‐ 

         ସବୁଯାକ ଆମ ପାଇଁ , 

ସୁଶୀତଳ ଛାଇ, ଶୀତଳ ପବନ ‐ 

          େକଉଁଠୁ ପାଇବା ଭାଇ ? 

ଖାଦ�, ବାସଗୃହ अବା ପରିଧାନ ‐ 

         େଯେତ ସବୁ ତା'ର ଦାନ , 

ସାରା ଜଗତର ଜୀବନ ବ�ାଏ ‐ 

          ଦାନ କରି अମ¢ଜାନ ॥ 

ହେରରାମ ପxା 

 

ବି{ାନୀ ମଣିଷ अ{ାନୀ ସାଜିଛି ‐ 

          କେର ଜ|ଲର dୟ , 

ଓଜନ ]ର କି ପରିେବଶ କଥା ‐ 

          ଭାବିେଲ ଲାଗୁଛି ଭୟ ॥ 

ଚାଲ ଆଜି ଆେm ଗଛ ଲଗାଇବା ‐ 

          ସେବ� େହାଇ ଏକମନ , 

"ଗଛ ଆମ ପ�ାଣ" "ଗଛ ହW ଜୀବନ" 

          େହବ ଆଜିର ଆହ� ାନ ॥ 
 

अବସର ପ�ା� ପ�ଧାନ ଶିdକ , 

ମଧୁପୁର େନାଡାଲ ଉ� ବିଦ୍ଯାଳୟ , 

ଗ�ା‐କୁଆଁସ, େପା‐େମp�ା କାଟିଆ ଛକ 

ଜି‐ଯାଜପୁର ଭ� ାମ�ଭାଷ‐୯୪୩୮୦୬୫୧୯୫ 
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ବଷ�ାବଷ�ାବଷ�ାବଷ�ା    
େହ ବଷ�ା 
ତୁେମ ଚିର କsିତ 
ତୁେମ ସଦା ଆଦରଣୀୟ 
ତୁମର अେପdାେର େମାର ଦିନ ଗଢି ଚାଲିଛି 
େକେତେବେଳ ତୁେମ ଆସିବ 
େମାେତ ଏକ अଭୁଲା �ଶ� େଦବ 
େମାେତ ତୁମ ମୃଦୁ େପ�ମ ଧାେର ଭିଜାଇ େଦବ 
ଆଉ ତୁମ େସ ଧାରାେର ବିରାମହୀନ ନୃତ� କରିବି 
େଯେତେବେଳ ଯାଏ ତୁେମ ବଷw ଚାଲିବ 
କିl ଜାଣିନି େଯ 
ତୁେମ ଗଗନର ବାହୁ ବଳୟକୁ େଭଦ କରି େମା ପାଖେର ପହ�ି ପାରିବ କି ନାହW 
େମା ସମ] ଶରୀରକୁ ଓଦା କରି ପାରିବ ନା ନାହW 
େହେଲ ଆଜି ବି େମା ବିଶ¥ାସର ହିମାଳୟ अତୁଟ 
ତୁେମ ନି�ିତ ଆସିବ 
ହୁଏତ ବିଳ� େହାଇପାେର 
କିl ତୁେମ େମାେତ ଛାଡି ରହିପାରିବ ନାହW 
ଆସିବ ନା, କଥା ଦିअ େମାେତ, ତୁେମ ନି�ୟ ଆସିବ ।। 

ଶnି, ଝାରବe 
ବରଗଡ 

ଶିବାନo ବନେଛାର 
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ଦୁଇଟି ପ�ୀତିଗୀତିଦୁଇଟି ପ�ୀତିଗୀତିଦୁଇଟି ପ�ୀତିଗୀତିଦୁଇଟି ପ�ୀତିଗୀତି    
।୧। 
ମନ ଯମୁନାର ଆର ପାେର ବସି 
 
ମନ ଯମୁନାର ଆର ପାେର ବସି 
େକହି ଜେଣ ରସରାଜ 
ବାଇ ବାଇ ବଂଶୀ ମଧୁର ତାନେର 
ବୁଣୁଛି ପୀରତି ବୀଜ...।୧। 
ନୁପୁର ବିହୁେନ ନାଚିଯାଏ ପାଦ 
ହଜିଗଲା ନୀଦ ବଡ଼ ପରମାଦ 
େକଜାଣି କାହWକି େହଉଛି ଏମିତି 
ପାହାjି ପହରୁ ଆଜ...।୨। 
dୁଧା ତୃ³ା ଜମା ଲାଗୁନାହW ମେତ 
ଆଖି ଆଲୟେର ନୂଆଁ ସ�ପ� େକେତ 
ଭ|ା ଆଇନାେର େଦଖି ନିଜ ମୁହଁ 
ଲାେଗ ଆଜି ଭାରି ଲାଜ...।୩। 
 
 
 
 
 

ରାେଜଶ ପୁଝାରୀ 

 

।୨। 
େବପରୁଆ ବାଆ ପରି 
 
ଛୁଇଁ େଦଉଥିବି ତେତ ସବୁେବେଳ 
େବପରୁଆ ବାଆ ପରି 
େହାଇ ଲୁହ ଧାର अଥେକ େତାହର 
ଆଖିରୁ ପଡ଼ିବି ଝରି...।୧। 
ଆଜି  େତା ପାଖେର ସମୟ ନାହW 
ମେତ ପଚାରିବୁ କହ ତୁ' କାହW 
ହଜିଯିବି େଯେବ ଦୂେର ବହୁଦୂେର 
େଖାଜୁଥିବୁ ମନ ମାରି...।୧। 
େଯେତ େହାଇେଲ ବି अଥୟ अଧିର 
ପାଇବୁନି ଜମା ଠିକଣା େମାହର 
େସେବେଳ ଜାଣିବୁ ବିରହ େକoରା 
ସୁର େତାଳଇ କିପରି...।୨। 

କୁଶେମଲ, ଝାରସୁଗୁଡ଼ା 
େମା-୯୭୭୭୨୮୦୫୯୪ 
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ପାଗଳ ଭ� ମରପାଗଳ ଭ� ମରପାଗଳ ଭ� ମରପାଗଳ ଭ� ମର    
ପାଗଳ ଭ� ମର,,,,!! 

 

ଭ� ମେର ଭ� ମର ଭ� ମୁअଛି ଆଜି 

େମ�ିବାକୁ ମଧୁ ତୃ³ା,, 

ମଧୁଠାରୁ େବଶି ପାଗଳ କରିଛି 

ସଜଫୁଟା ଫୁଲ ବାସ�ା,,,। 

 

େହେଲ େସ କି ଜାେଣ ମହକ େମାହେର 

ରସି କ¢ ାj अପରାେହ� ,, 

ପୀରତି ଫାଶେର ବoୀ େହାଇଯିବ 

ନିଶି ଧୀର ଆଗମେନ,,,। 

 

ବିଟପୀ ବାରିଜ ବdେର ଜେଡଇ 

କରି ଦୃଢ ଆଲି|ନ,, 

ଛାତିେର ସାଇତା ପୀରତି ପିୟୁଷ 

କରିେଦବ ସିନା ଦାନ,,,। 

अନିଲ କୁମାର ମହାରଣା 

 

ତo� ାଭିଜା ନିଶି େହାଇବ କି େଦାଶି 

କମଳ କଳ+ ବହି 

ମୃତୁ� �ଶ� ପାଇଁ ପାଗଳ ଭ� ମର 

ପ�ତୀdାେର ଥିବ ଚାହW,,,। 

 

କାଲିର ଭା9ର ଭ� ମର ପାଇଁକି 

ଆଉ କି ଆସିବ ଉଇଁ,,? 

ସ�ାଥ�ୀ ସରସିଜ ପୁଣି େହବ ସଜ 

ଆଉ'କା ସାନିଧ� ପାଇଁ,,,। 

 
ନୟାଗଡ, ଭାପୁର, ବଡସହରା 

ଦୂରଭାଷ;-୮୫୯୮୮୩୨୮୮୮ 



ଆହ� ାନ ଇ-ପତି� କା, ତ� େୟାଦଶ ବଷ�, �ାଦଶ ସଂଖ�ା, ଡିେସ�ର ୨୦୧୮ Magazine Downloaded from www.aahwaan.com 

ଆହ� ାନ ଇ-ପତି� କା ସ"ୂ$� ନିଃଶୁ' ବିତରଣ େହତୁ ଡା େଜ�ାତି ପ�ସାଦ ପ*ନାୟକ+ �ାରା ପ�ତି,ିତ ଓ ପ�କାଶିତ  | Aahwaan.com  Aahwaan.com  Aahwaan.com  Aahwaan.com  |  236 

େସ ଘାେସ ଘାେସ ଘାେସ ଘା’’’’    
ଜୀବନେର ଯିଏ अତି କ�ଦିଏ 

ଦିନରାତି ମାେନନା, େସ ଘା.. 

 

ଝୁ�ି ପଡିଗେଲ ନିଗିଡା ପଥେର 

dତେହାଇ ହୁଏ ଯାହା, େସ ଘା.. 

 

େବଦନା ତାହାର କିଏବା ସହିବ 

ଡାେକ ଖାଲି ମାଆ ମାଆ, େସ ଘା.. 

dମାନିଧି ସାହୁ 

 

 

ପାଚିଯାଏ େସତ ଭଲ େହେଲ ମଧ� 

ପିଇେଦେଲ 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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ଧଆୂଁଧଆୂଁଧଆୂଁଧଆୂଁ    
ନିଆଁ ଥିେଲ 

କୁହୁଳୁଥାଏ ଧଆୂଁ  

ଚହଟିଯାଏ ଚଉଦିଗ 

ପହ� अପହ�  

ସମିପ ଓ ଦୂର।। [୧] 

େଗାଲ୍ େଗାଲ୍ କରି 

ସମୟକୁ େଘେର ଧଆୂଁ  

େପାଖରୀତୁଠ ଗଁାଚଉରା 

କିଟିପାଟw କ�ବ ଖଟି 

କ୍ଯା�ିନ୍ ଓ େର]ୁଁରା ।। [୨] 

ପ�େଯାଜିତ ସତ�  

ପ�ଦୂଷିତ ଶ� 

ଗୁଜବ ବି]ାରିଯାଏ  

ପୃଥିବୀରୂ ଆକାଶ  

ଧୁମ�ାଭ ହୁଏ ଦିଗj ।। [୩] 

अଜୟ କୁମାର ମହାjି 

 

ଗୁଜବର  ସୀମା କଣ 

ଧଆୂଁର କି ବିମା ହୁଏ 

ସବୁ ଉେଡ ପବନେର  

ସଂକ� ମିଯାଏ ଆକାଶ  

କୁହୁଡ଼ିର ଘନ ଆ]ରଣ। [୪] 

ସବୁ ଝା~ା ଧୁଆଁଳିଆ 

ପୃଥିବୀ କାନିେର େପାେଛ 

ସଯୂ�� ଚଷମା ଚାଳିଶା  

କାହW େକଉଁଠି ନିଆଁ  

କୁହୁଳୁ ଥାଏ ଧଆୂଁ ।। [୫] 
ୟୁନାଇେଟଡ୍ ବ�ା+ अଫ୍ ଇxିଆ  

ମୁଖ� କାଯ��ାଳୟ, ୧୧ େହମj ବସୁ ସରଣୀ  

କଲିକତା ୭୦୦୦୦୧ 
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ଆସ ପୃଥିବୀେଟ ପାଲଟିଯିବାଆସ ପୃଥିବୀେଟ ପାଲଟିଯିବାଆସ ପୃଥିବୀେଟ ପାଲଟିଯିବାଆସ ପୃଥିବୀେଟ ପାଲଟିଯିବା    
ଆସ 

ତୁ ତୁ ଆଉ ମଁୁ ମଁୁ ମିଶି 

ପୃଥିବୀେଟ ପାଲଟି ଯିବା, 

ପୃଥିବୀ ପରି ସହିଯିବା, 

ଜୀବନର ସବୁ ତୁfା ପଣକୁ ଛାଡି 

ବିରହର ବିରସକୁ ମାରି 

େଗାଟାପେଣ ଆପେଣଇ େନବା 

ସମୁେଦ�  ତ�ାଗକୁ। [୧] 

ଆଖିେର ଆଖିଏ ସ�ପ�କୁ ମାରି 

ପର ପାଇଁ େଦଖିଯିବା ସ�ପ�। 

କାଶତxୀର ଲହରୀ ଭା|ିଲା ଭଳି 

ଭା|ି େଦବା ସବୁତକ ମାନ अଭିମାନକୁ । 

ଆସ କଳାେକାଳି େହବା 

କୁxାକୁxି େହବା 

'ତୁ' ଆଉ 'ମଁୁ' ଭିତେର ଥିବା ସ"କ�କୁ 

େଗାଟିଏ ସୁତାେର ବାeି େଦବା । 

ଦୁଃଖର अjେର ହW ସୁଖ अଛି 

ସବ�ସାଚୀ ବିେଷାୟୀ 

 

ସୁଖକୁ ସାଉଁଟି ଧରିବା ପେର ମଧ� 

ଦୁଃଖ ଛୁଟି ଯାଉଛି ?  

ଏ େଗାଲ୍ ଦୁନିଆ ଭିତେର ସବୁ 

ଚକ�  ଭଳି ଘୁରିବୁଲୁଛି। 

ତଥାପି ଏ ମଣିଷ ହସୁଛି କାoୁଛି 

ନିଜ ଜୀବନକୁ ଜିଇଁବାେର ବ�] ରହୁଛି। 

ଏଇତ ବ�ିବାର ପର"ରା, 

କିl ତୁେମ କଣ ଏମିତି ବ�ିଯିବ ?  

ଆସ କିଛି ନିଆରା ଢ|େର 

ଆେମ ମଣିଷ େହବା। 

ତୁ ଆଉ ମଁୁ ମିଶି ପୃଥିବୀେଟ ପାଲଟି ଯିବା । 

ତୁ ଆଉ ମଁୁ ମିଶି ଗାଇେଦବା 
"ପ�ାଣୀ+ ଆରତ ଦୁଃଖ अପ�ମିତ େଦଖୁ େଦଖୁ େକବା ସହୁ, 
େମା ଜୀବନ ପେଛ ନେକ� ପଢିଥାଉ ଜଗତ ଉ�ାର େହଉ"  ।  

କ�ାମାଳ(ନବର|ପୁର) 
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ଦୟାମୟୀ େମାର ମା ମ|ଳାଦୟାମୟୀ େମାର ମା ମ|ଳାଦୟାମୟୀ େମାର ମା ମ|ଳାଦୟାମୟୀ େମାର ମା ମ|ଳା    
          ଦୟାମୟୀ େମାର ମା ମ|ଳା 

ଘ� େଘାଡାଇଣ ରଖିବୁ େଲା ମାତ 

       ପାଦ ତେଳ କେର अଳି 

ଦରିଦ�  अନାଥ େକମିତି ପଜିୂବ 

     ପାରୁନି େଲା କିଛି ଜାଣି, 

 ଦୟାମୟୀ େମାର ସବ� ମ|ଳା େଲା 

     ରdାକର ମହାମାୟୀ 

 ସୁଖିଲା ସମୁେଦ�  ବୁଡିଲା େମା େଭଳା 

        ତେମ େମା ପାଖେର ଥାଇ, 

  ମହିମାକୁ େତାର କିଏବା ନଜାେଣ 

     ଦୂର ଦୃରାjର ଯାଏ 

  େତା ପାଦ େସବିେଲ ସକାଳୁ ସvେର 

        ଆତD ା େମାର ଶାjି ପାଏ, 

କୁମାର େଲାେକଶ୍ 

 

 ଗ�ାମ େଦବୀ େବାଲି ଗ�ାମେର ରହିଲୁ 

        େମା ପାେଖ ଆସିଲୁ ନାହW 

 ଏେତ ପରକାେର ଭnିେର ଡାକିଲି 

       ପାରିବିନି ତେତ କହି, 

   େମା ଭnି ଚି\େର ମନ ନାହW ଯଦି 

       କରି େଦବୁ dମା େମାେତ 

   अଧମ ବାଳକ ଗୀତେର େଲଖୁଛି 

    ମ|ଳା+ ]ୁତି ସେତ । 
େ଼ଢ+ାନାଳ 

େଗାରଡାପାଳ 

୭୯୮୧୩୧୦୭୧୯ 
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େଶ�, ଧନୁଧ�ରେଶ�, ଧନୁଧ�ରେଶ�, ଧନୁଧ�ରେଶ�, ଧନୁଧ�ର    
ଜୟ ପ�ଭୁ ରାମ ଚo�  େକୗଶଲ�ା ନoନ। 

ରାବଣ ନାଶନ ପ�ଭୁ ପୁରୁେଷା\ମ।। 

ଜୟ ଦଶରଥ ସତୂ ଜୟ ଧନୁ��ର। 

ତୁm ନାେମ ଦୁେର ଯାjି ରାdସ अସୁର।। 

ଶିବଧନୁ ଉଠାଇଲ ବାମ ହ]ଭାେର। 

େମଦିନୀ ଥରଇ ତୁm ଧନୁଶର ସ¥େର।। 

ଜୟ ସୀତାପତି େଦବ ଉମାପତି ଇ�। 

ତୁmରି ଦୟାରୁ ବିଭୁ ଉ�ରjି ଶି�।। 

ମଯ��ାଦା ପୁରୁେଷା\ମ ଆେହ ରଘୁରାଇ। 

ରଘୁକୂଳର ତିଳକ अେଯାଧ�ା େଗାସାଇଁ।। 

अଧମ�ର କରି ନାଶ େଶ�, ଧନୁ��ର। 

ଧମ� �ାପନା କରିଲ ରଘୁକୁଳ ବୀର।। 

ରାବଣ ସଂହାରି ପ�ଭୁ अେଯାଧ�ା ଆସିଲ। 

अମାବାସ�ା ତିମିରକୁ ଦୁର କରିେଦଲ।। 

ଚି\ରvନ ସାହୁ 

 

ଆଗମେନ ତୁm ଆଜି अେଯାଧ�ା ନअର। 
ହସ ଉଲ� ାସେର ପୁଣ� अେଯାଧ�ା ପରିସର।। 

ଦୀପ ଜଳାଇଲ ପ�ଭୁ ରାଜନअରେର। 
ହନୁମାନ ଲଗାଇେଲ ସାରା अେଯାଧ�ାେର।। 

ସ୍ଵଣ�ର କି ମଲୂ अଛି अେଯାଧ�ାର ପାେଶ। 

ପାରିଜାତ ଭଳି ଆଭା ତହୁଁ ପରକାେଶ।। 

ତୁମରି ନାମକୁ େଦବ େଦବ ମେହଶ¥ର। 

ନିତି କରୁଥାjି ଜପ େକାଟି େକାଟି ବାର।। 

ତୁେମ େଯେବ କୃପା କର େହ ଭnବ�ଳ। 

ମରୁଭୂମି ପ�ା�ହୁଏ ଘନ ଘନ ଜଳ।। 

ଦୟାମତୂw dମାଦାତା କରୁଣାସାଗର। 

ଶରଣ ରdକ ତୁେm ଦୟାରଭxାର।। 

ନ�ାୟମତୂw କମ�ବୀର ଧମ� ରdାକାରୀ। 

େକ ଗାଇ ପାରିବ ପ�ଭୁ ମହିମା ତୁmରି।। 
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ତୁm ପାଦ ପେଦD  େମାର ଜୀବନ ଦୀପକୁ। 

ଦୀପଭଳି ଜଳାଉଛି ସ¥େଦହ ପ�ାଣକୁ।। 

େସହି ଦୀପ ଜଳି ଜଳି ମହାଦୀପ େହଉ। 

ତୁm ନାମ ତୁେx ଥାଇ ଏ ଜୀବନ ଯାଉ।। 

ରାମନାମ େଯଉଁଠାେର ସୁଭିବ ନି�ୟ। 

େସହିଠାେର ରହିଯାଉ ମନ ପ�ାଣ ଲୟ।। 

ତୁmରି ନାମର େହଉ ସବୁଠାେର ଜୟ। 

ଜୟ ରାମଚo�+ର ଜୟ ଜୟ ଜୟ।। 

 
ସି|ିରୀ, अଉଲ, େକo� ାପଡ଼ା, ଓଡ଼ିଶା 

୭୫୪୨୧୫ 

ଭ� ାମ�ଭାଷ : ୭୩୭୭୬୭୮୭୩୮ 

ଇେମଲ୍ : schittaranjan93@gmail.com 
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ଭ|ା ହୃଦୟ ଭ|ା ହୃଦୟ ଭ|ା ହୃଦୟ ଭ|ା ହୃଦୟ     
ଭ|ା ହୃଦୟେର ତୁମ ପାଇଁ ଘର  

          େକମିତି କରିବି କୁହ  

अକୁହା େସ କଥା अଭୁଲା େସ ଦୁଃଖ  

          ଭୁଲିବା ସହଜ ନୁହଁ    ।। 

ପ�ୀତି ବଦଳେର ପ�ତାରଣା େଯେତ  

         ବିଧି େଦଇअଛି େଲଖି  

ଭୁଲିବି େକମିତି अତୀତକୁ େମାର 

       ପାେର ନାହW କିଛି ବୁଝି      ।। 

ନିହାରିକା େବେହରା 

 

େପ�ମ ପ�ତିଶ� अେଟ ଏଠି ପାପ  

         ବିଶ�ାସର ନାଗ ବିଷ  

ଥେର ଏ ଜହର ପି େଦଲା ପେର  

       ଲାେଗ ନାହW େଭାକ େଶାଷ    ।। 

େକମିତି େପାଛିବି ଏ ଆଖିର ଲୁହ  

        ଲୁ୍ହ ନୁେହଁ େସତ ଲହୁ  

ବିତିଗଲା ଗଲା କାଲି ଆଜି ବି କାହWକି  

       ସାଧିଥାଏ ଏେତ ଦାଉ    ।। 

 
**अ�ଳ ମହାବିଦ�ାଳୟ, ପଦD ପୁର** 
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ସୁoରସୁoରସୁoରସୁoର    
ସୁoର େମା'   ଶାଗୁଆ େdତ 

      ସୁoର େମା' ଗାଆଁ 

ସୁoର େମା'   ପାହାଡ଼ ନଈ 

     ସୁoର େମା' ମାଆ  । [୧] 

ସୁoର େମା'   ସଂ9ୃତି,ପ�ଥା 

      ସୁoର େମା' ଭାଷା 

ସୁoର େମା'    ଗଛର ଡାେଳ 

     ବାଇଚେଢଇ ବସା [୨] 

ସୁoର େମା'    ଓଡିଶୀ ନୃତ� 

    ସୁoର େମା' ଗୀତ 

ସୁoର େମା'      ଜଗତନାଥ 

    ସୁoର ତା'  େନତ । [୩] 

ଜୟଶ�ୀ ମହାରଣା 

 

ସୁoର େମା'    ଓଡ଼ିଆ ପବ� 

    ସୁoର େମା' େମଳା 

ସୁoର େମା'    ଓଷା, ବରତ 

    ଯାତରା ଓ ପାଲା । [୪] 

ସୁoର େମା'  େକାକିଳ 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,େଖା��ା । 
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ମାଆମାଆମାଆମାଆ    
ମାଆ ନାେମ ମଧୁର अଛି 

େସ େଯ, ଦୟାର ସାଗର 

ମାଆ େମାର ସବୁ ସେହେର 

େସ, ତ େମା ନିଜର 

ମାଆ ଡାେକ କୁହୁକ अଛି 

ତା ବିନା अeାର 

ରକତ େଦଇ ଗଢ଼ିଛି 

ଶରୀର ଆମର 

ପୃଥିବୀ ପରି େସ ସେହ 

अଳି େଯ େମାହର 

ସାଗର ପରି େଯ अେଟ 

ମନ ତା’ ଗଭୀର 

ସାଗରେର ଉେଠେର 

େସ�ହର ଜୁଆର 

ଜୁଆର ପରି अେଟେର 

ହୃଦୟ ତାହାର 

ସjାନ ରହୁ ସୁଖେର 

େଗୗରୀ ପxା 

 

ଗୁହାରି ତାହାର 

ଭୟ ଜମା ଲାେଗ ନାହWେର 

େକାଳେର ତାହାର 

ଦୁଃଖ େଦଖିପାେରନା 

େସ ତ ଦୁଃଖର ସାଗର 

ଲାଘବ କରିବ ଦୁଃଖ 

କାମନା ତାହାର 

ମାଆ ପରି ନାହW କୁହjି 

କାଳିଆ ଠାକୁର 

େସଇ ମାଆ ପାଦତେଳେର 

େକାଟି ନମ9ାର 

ତା’ ପାଦତେଳ ରଖିବା 

ପ�ଣାମ ଆମର 

ଜୟପୁର, େକାରାପୁଟ, ଓଡ଼ିଶା 
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ସD }ତି ପରା ଇତିହାସସD }ତି ପରା ଇତିହାସସD }ତି ପରା ଇତିହାସସD }ତି ପରା ଇତିହାସ    
ଆଦିମ ମାନବ अନାଦି କାଳରୁ 

    ଏ ଯାଏଁ ରଚିଛି ଯଶ, 

ପଛର ଘଟଣା େଲଖନୀ ରଚନା 

     ସD }ତି ସବୁ ଇତିହାସ। 

 

ସD }ତିର ପାଖୁଡା କେର ବାଟ ହୁଡା 

     ବାେଟାଇକୁ କେର ବଶ, 

ମନ ଆେoାଳିତ କରଇ ନି�ିତ 

    ସD }ତି େଯେବ କେର �ଶ�। 

 

ପଛକୁ अନାଇ ମଣିଷ ଭାବଇ 

    अତୀତଟା अେଟ ବିଷ, 

ସD }ତି କିl କେହ ଜମା ବିଷ ନୁେହଁ 

     ସD }ତି अେଫରା ବୟସ। 

ନେରo�  ସାହୁ 

 

ସD }ତି କେହ କଥା ଜୀବନର ଗାଥା 

     ସD }ତି ଜୀବନ ସାହାସ, 

ସD }ତିକୁ ସାଥୀେର ଧର ଜୀବନେର 

     ସD }ତି କେହ ଇତିହାସ। 

 

ସD }ତି ଲାେଗ ତିn କାଳେର ବାହିତ 

     େଫେର ନାହW ଆମ ପାଶ, 

ଘଟିଲା ଘଟଣା କେର ଆନମନା 

        ସD }ତି ନାଶଇ ମଣିଷ । 
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ଇତିହାସ ପୃ,ା ଆମ ଜୀବନଟା 

    ଦୁଃଖ ଦର ମିଶା ହସ, 

ପୃ,ା ତାର ଥେର ଓଲଟାअ ଧିେର 

      ସD }ତି ପରା ଇତିହାସ । 

 

ସD }ତି କର ବ�ାଖ�ା ଆଜିକାର ଦୀdା 

        अତୀତ ସD }ତି ସାହାସ, 

େସ ସାହାସ ଆଜି ଜୀବନର ବାଜି 

      େହବ ଦିେନ ଇତିହାସ। 

 

ଇତିହାସ େବାଲି ନ ଯାअ େଯ ଭୂଲି 

     ଶିdା ତା ଠାେର ବିନ�ାସ, 

ପବୂ�ର ତ� �ଟିକୁ     ସୁଧାରି ଆମକୁ 

        ସଜାଏ ଭଲ ମଣିଷ । 

 
ସହକାରୀ ଶିdକ, 

ଡଭାର, ଗଂଜାମ। 
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ଦୁଘ�ଟଣାଦୁଘ�ଟଣାଦୁଘ�ଟଣାଦୁଘ�ଟଣା    
ଦ� �ତ ଗତିେର ପ�ଗତି େହଉନି,  

        ଦ� �ତ େବେଗ ଚେଳ ଯାନ।  

ମଟର ଯାନକୁ ଉ�ତ ମେଣ,  

        ସେତ ଚଳାଏ ବିମାନ।। [୧] 

अନ�ର ସୁରdା, ନିଜ ଜୀବନ  

          ନଥାଏ ଯାହାର ଚିjା।  

ଆଜି ଏ अଧମ ବଖାଣିବ େସ,  

         ମହତ ଜନ+ କଥା।।  [୨] 

ରାଜ ରା]ା ସେତ ପିତୃ ସ"\ି,  

          ଭାବjି ମହତ ଜେନ।  

େସଇ ସ"\ି ପ�ାଣ ହରି ନିଏ,  

          ନିେଖାଜ ହୁअjି ଦିେନ।। [୩] 

ଆଉ େଥାେକ ପରା ଚଳାjି ଗାଡି,  

              ପାନ କରିଥାଇ ନିଶା।  

ତୁଷାରକାj ପ�ସାଦ 

 

ତା+ अଜାଣେତ େଗାଡାଏ ତା+ୁ,  

            ବାେଟ ବାେଟ ଶନି ଦଶା।। [୪] 

ନିଜ ଚିjା ଯଦି ନାହW ତୁମର,  

          ଭାବ ପରିବାର କଥା।  

ବିନା େଦାେଷ ତା+ୁ ଦxିତ କର,  

          େଦଇଣ अଭୁଲା ବ�ଥା।। [୫] 

ମୃତୁ� େଯ अବଶ� ଆସିବ ଦିେନ,  

            ଏ କଥା ସଭି+ୁ ଜଣା।  

अକାଳ ମୃତୁ�ର ବିକୃତ ରୂପ,  

           ନାମ ଯା'ର ଦୁଘ�ଟଣା।। [୬] 

 
ବରୀ, ଯାଜପୁର  

େମା - ୯୮୫୩୦୯୨୬୩୦ 
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ଗଡ଼ବଡ଼ଗଡ଼ବଡ଼ଗଡ଼ବଡ଼ଗଡ଼ବଡ଼    
ଆଧୁନିକ ଆଜି ସବୁଠି ଦୁନିଆ 

ଯ�ପାତି ଆଧୁନିକ 

କଥାକୁହା ଏଠି ଆଧୁନିକ ପୁଣି 

Zomato େମ�ୁଚି େଭାକ 

 

ଫଟା ଜିନ୍ ଟା ମହ|ା ପଡୁଛି 

ଶ]ା ସମେଲଇ ପାଟ 

अxିରା େଫାନ୍ ବିଗାଡି ଦଉଛି 

ସ"କ�େର ଖାଲି ଫାଟ 

 

ନିଆରା ର|େର Bigboss ଆେସ 

Host କେର ସଲମାନ 

ଖରାପ ଆଡ଼କୁ ଆଧୁନିକ ଡାେକ 

ହଜାଇ ସଭ�ତା {ାନ 

େଜ�ାତିରvନ ମହାରଣା 

 

 

ବୃoାବତି େର େସ ତୁଳସୀ ଚଉରା 

ସୁଖିକି ଝାଉଁଳି ପଡୁଛି  

ବ+ୁଲି ବାଡ଼ିେର ବୁଢ଼ୀ ଆଇ ଯାଇଁ 

ପାଣି ମୁେo ମଁୁେo ଢାଲୁଛି 

 

ସv ସଲିତା ଜେଳ ନାହW ପୁଣି 

ଜେଳ ଖାଲି ଧପୂ କାଠି 

अଭିେଷକ ଆଉ ମoିେର ହୁଏନା 

ଚାେଲ ଏଠି Dj ପାଟw ..... 

 
ସିଠାେଳା, ନିଆଳି, କଟକ 

୭୫୪୨୯୪, ଓଡ଼ିଶା 

ଭ� ାମ�ବଭାଷ : ୯୯୩୮୮୫୭୪୪ 
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ତୁ ମେନ ପଡୁତୁ ମେନ ପଡୁତୁ ମେନ ପଡୁତୁ ମେନ ପଡୁ    
ତୁ ମେନ ପଡୁ ଆଜି ଭାରି 

େଯେବ ମଁୁ ଚାଲୁ ଚାଲୁ ଏକା ଗଲି େହାଇ, 

ପଥିକ ଥିଲୁ େଗାଟିଏ ପଥ'ର 

େଖାେଜ ଆଜି େହେଲ ତୁ ନାହୁଁ କାହW? 

अତୀତର ଖାଲି ତୁହି 

ସD }ତିଟିଏ େହାଇଗଲୁ ରହି, 

େଯେବ ବି ମେନ େମା ହୁଏ େତା ଆଗମନ 

ନୟନ େମା ଓଦା କାହWପାଇଁ। 

େଖାଜୁଛି େବାେଧ େସ ପୁଣି 

େତାର ମିଠା ସD }ତି, 

େଫରିବନି ଜାଣିବି ଦିନ अତୀତର 

ଏେବବି ଲିଭି ନାହW ଯାର ତାତି। 

ଆସିଥିଲୁ େନଇ 

ନୂଆ ଦୁନିଆର अନୁଭବ େହାଇ, 

ମଁୁ ବି ଥିଲି ଭାରି ଖୁସି 

େତା अନୁଭବର ପରଶ ପାଇ। 

ଜିେତo�  କୁମାର କହଁର 

 

େତା ମିଠା ମିଠା କଥା 

େତା ଆପଣାର ଡାକ, 

େନଇଥିଲା ବାeି େତା ସାଥିେର 

ଗଢିଥିଲା ଏକ ପ�ୀତିର ସ"କ� । 

ମଣୁଥିଲି ସବୁଠାରୁ ଭାଗ�ବାନ ନିଜକୁ 

ରଖୁଥିଲି ସାଇତି ପ�ତି ମୁହୂ\�କୁ, 

अଜାଡି େଦଇଥିଲୁ ସେତ 

ଦୁନିଆର ସବୁ ସୁଖ େମାରି ଭାଗ�କୁ। 

େକାଉ अଜଣା ଦିଗୁ କାହW ଆସିଲା ମାଡି 

କଳା ବାଦଲର ଛାଇ, 

େଘାଟିଗଲା ଚିର अeକାର 

ବିଶ�ାସ ଗଲା ହାରି ସ"କ�କୁ େଦଲା ମାରି। 

ସବୁ କଥା ସବୁ ପ�ତିଶ��ତି 

ଗଲା ସବୁ େହାଇ ପାଣିର େଫାଟକା, 



ଆହ� ାନ ଇ-ପତି� କା, ତ� େୟାଦଶ ବଷ�, �ାଦଶ ସଂଖ�ା, ଡିେସ�ର ୨୦୧୮ Magazine Downloaded from www.aahwaan.com 

ଆହ� ାନ ଇ-ପତି� କା ସ"ୂ$� ନିଃଶୁ' ବିତରଣ େହତୁ ଡା େଜ�ାତି ପ�ସାଦ ପ*ନାୟକ+ �ାରା ପ�ତି,ିତ ଓ ପ�କାଶିତ  | Aahwaan.com  Aahwaan.com  Aahwaan.com  Aahwaan.com  |  250 

dଣିେକ ସାଜିଲା ଭଗ�ର ]ୂପଟିଏ, 

େଦଖୁଥିଲି େହାଇ ନି]  ଜଜ�ରିତ ଜଳକା। 

ଆତD ା କି ସେତ େଦହୁ 

अଲଗା ଯାଇଥିଲା େହାଇ, 

ଶବ ପ�ାୟ ମୁହW 

ରହିଥିଲି େହାଇ । 

ଚାହୁଁଥିଲି ଗଢିବାକୁ ପୁଣି ଥେର 

ଭଗ� ପ�ାୟ ବାଲିଘର, 

ଯହW ବଇରି ସାଜି ଦରିଆ େଢଉ 

େଦଉଥିଲା ଦଗା ବାର�ାର। 

ମଁୁ ଚାହୁଁ ଥିଲି କିl ଚାହୁଁ ନଥିଲୁ ତୁ 

ଭୁଲ କି ଥିଲି ମଁୁ ନା ଭୁଲ୍ ଥିଲୁ ତୁ, 
ଆଜି ବି ମଁୁ ପ�]ୁତ ସବୁ େଦାଷ େନବାକୁ ମୁxାଇ, 

ତୁ ପାରିବୁକି ପୁଣି ଥେର 

େମା ସାଥିେର େମା ରା]ାେର ଆେଗଇ। 

ନା ରହିଛି ଟିକିଏ ଭରସା 

ନା ବ�ିଛି ଟିକିଏ ଆଶା, 

ସମୟ କଲା ପରି�ିତିର ଦାସ 

ବoୀ େନଲା କରି ବୁଣି ନାଗ ଫାସ। 

ଶତ େଚ�ିତ ଥିଲି 

ମୁକୁଳିବାକୁ ସମୟର ଫାସୁ, 
ବଳଶାଳୀ ସମୟକୁ ଜିତିବା କ'ଣ ଏେତ ସହଜ 
ଯାଇଥିଲି ପୁଣି େନଇ ବିନା ଆତD ାର େଦହ ଲଢିବାକୁ। 

ହୁଏତ ଜିତି ଯାଇଥାjି 

ତୁ ରହିଥିେଲ ସାଥିେର, 

ଭାବିକି अବା କି ଲାଭ 

ଯାହା ଆଉ ନାହW ନିଜ ଆୟତେର। 

ଆଜି ମେନ ପଡୁ ତୁ ଭାରି 
େଯେବ ଲାେଗ ଜୀବନ ପଥେର ମଁୁ ଏକା ଏକା, 

ତଥାପି ଚାେହଁ ନି େଫରିବାକୁ ପଛକୁ 

େଯାଉଠି େଯମିତି अଛୁ ତୁ ଭଲେର ଥା। 

େଯାଉଠି େଯମିତି अଛୁ ତୁ ଭଲେର ଥା। । 

 
କଲାଡ଼ି, ଫୁଲବାଣୀ କeମାଳ 

ଭ� ାମ�ଭାଷ : ୯୪୩୯୫୪୨୫୨୧  
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ମିନି ମାରାଥନ୍ମିନି ମାରାଥନ୍ମିନି ମାରାଥନ୍ମିନି ମାରାଥନ୍    
(ବିଶ� ଏଡ଼୍ ସ ଦିବସ ଉପଲେd) 

େକେବ େକେବ ଏଠି େଡ|ୁରା ବାେଜ 

ସେଚତନ େହବାପାଇଁ, 

ଏଡ଼୍ ସ େହଉ ବା ଏଡ଼ିସ ଦାଉରୁ 

କିପରି ରହିବା ଜୀଇଁ 

 

ବିଦ�ାଳୟରୁ ଯାତ� ା େମଲଇ 

ସହର ନଗର ସାହି 

ଜନଜାଗରଣ ସେoଶ େଦଇ 

େମୖତ� ୀ ଶÍ ବାଇ 

 

ଗଣମାଧ�େମ ଦିନା େକେତ ଚାେଲ 

ପ�ଚାର ପ�ସାର େଜାର, 

ପାେଖଇ ଆସିେଲ ଏଡ଼ସ ଦିବସ 

ତ¦ର ସରକାର 

ସୁସିDତା ମହାପାତ�  

 

ମାସ ହିସାବେର अବା ତାରିଖେର 

ଆସୁଥାଏ େରାଗ ଚଳି, 

ଏଡ୍ ସ ଭୂତାଣୁ କବଳେର ପେଡ଼ 

ଡିେସ�ରର ପାଳି 

 

ସmୂତ ହୁଏ ମିନି ମାରାଥନ୍ 

ସ�ାଗତ ସmାଷେଣ 

ଉଲ� ାସ ରେବ ଦଉଡୁ ସରେବ 

ଉ�ବ अନୁରେଣ 

 

ଦିବସ अେj ବିଶ�ାସ େନାେହ 

ମହାମାରୀ େରାଗ େବାଲି 

अଥ� अରଜି ଜଳେର ବରଜି 

ତ¯ାେଳ ଯାଉ ଭୁଲି 
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ଏଇକି ବିେଶ� ଏଡ଼୍ ସ ଦିବସ 

ପାଳନର ଆଭିମୁଖ� 

ଜାକଜମକେର ପାଳିେଦେଲ ଥେର 

ସାଧିପାରିବା କି ଲd�? 

 

ଘୃଣ� ନୁହଁଇ େରାଗୀ ଆମପାଇଁ 

େରାଗକୁ କରିବା ଘୃଣା 

କାରଣ ବାରଣ ଜାଣିେଲ ସଭିଏଁ 

ନେହାଇେବ ଆଉ ବଣା 

 

ଦିେନ अେଧ ନୁେହଁ ସବୁ ଦିେନ ଯଦି 

ଚାଲୁ ଆେମ अଭିଯାନ 

ସମାଜ େଦହରୁ ଘଟିବ େରାଗର 

ସମହୂ ଉ¦ାଟନ 

 
ସରକାରୀ ଉ� ବିଦ�ାଳୟ 

େସ�ର-୧୬, ରାଉରେକଲା-୩, ଓଡ଼ିଶା 

ଭ� ାମ�ଭାଷ : ୯୪୩୭୫୦୩୧୩୮ 
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ଶୀତ ଶୀତ ଶୀତ ଶୀତ ----    अଲାଜୁକୀ ଝିअअଲାଜୁକୀ ଝିअअଲାଜୁକୀ ଝିअअଲାଜୁକୀ ଝିअ    
ଶୀତ େଗାେଟ अଲାଜୁକୀ ଝିअ 

ମଁୁ ଯୁବକ ଜାଣି ବି 

େମାେତ ଛୁଏଁ, ଜାଣିଶୁଣି ଘଷି ହୁଏ େମା େଦେହ 

ସୁେଯାଗ ପାଇେଲ େମାେତ ଆଲି|ନ କରିବାକୁ 

ହାଇଁ ପାଇଁ ହୁଏ अହରହ 

ଶୀତ େଗାେଟ अଲାଜୁକୀ ଝିअ 

ଜିpି କେର ରାତିେର ବି େଶାଇବ େମା ପାେଶ 

େମା ଧମ�ପତ� ୀ େଶାଇଥାଉ ପେଛ 

ତା’ଠୁ ବ�ିବା ପାଇଁ ପିeିଲି ସୁଏଟର, ମଫଲର୍ 

େଘାେଡ଼ଇ େହଲି େରେଜଇ 

ତଥାପି େସ ଛାଡ଼ିବାର ନୁେହଁ 

ଟିେକ ଫା+ା ପାଇ ପଶିଗଲା େରେଜଇ 

ଭିତେର ଆଉ ଜଡ଼ି ଧରିଲା େମାେତ 

ଛିଃ... େକେଡ଼ अଲାଜୁକୀ ମ ତେମ! କହିଲି 

ରାଗେର 

େସ ହସିେଦଲା, 

ସତ�ବ�ତ ସାହୁ 

 

େମା କାନେର ଫିସ୍  ଫିସ୍  କହିଲା... 

ପ�କୃତିର ସୁନାଝିअ ମଁୁ, ମେତ ଟିେକ ବ�ିବାକୁ ଦିअ, 

ମଁୁ ଖାଲି ତୁମର ନୁହଁ  

ଶୁଭାକାଂdୀ ସାରା ଜଗତର, 

ତିନି ଚାରିମାସ ପାଇଁ େମାେତ ଆପେଣଇ ନିअ 

ମେନରଖ... ତେମ ମନାକେଲ ବି 

ମଁୁ କିl ଛାଡ଼ିବାର ଝିअ ନୁେହଁ 

ମଁୁ ବୁଝିଲି ତା ମନକଥା / ବିବଶତା 

କଲି ଆପଣାର, 

अଲାଜୁକୀ େହଉ ପେଛ... 

ଏେବ ସିଏ େମା ନିଜର 

ଖୁବ୍ ଆପଣାର 

 
ପଲ� ାସାହି, କମାଳପୁର, अହିୟାସ, ଯାଜପୁର 

୭୫୫୦୩୬, ଓଡ଼ିଶା 

ଭ� ାମ�ଭାଷ : ୯୩୩୮୧୬୫୬୧୯ 
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ଆେମ ଦୀନ अରdିତଆେମ ଦୀନ अରdିତଆେମ ଦୀନ अରdିତଆେମ ଦୀନ अରdିତ    
ରକତ ନିଗାଡ଼ି ଆେମ ଫଳାଉଛୁ 

ତୁମ େପଟ ପାଇଁ ଭାତ 

େସଇ ଭାତଖାଇ ତୁେମ ଲଗାଉଛ 

ସଦା ଆମ େପେଟ ଲାତ 

ତୁମ ଖୁସି ପାଇଁ ଜୀବନକୁ ଆମ 

ସଡ଼କ କରିଛୁ େଦଇ 

େକେତ ଗାଳି ଆେମ ସହିଛୁ ନିରେବ 

ମୁହଁ ତ େଖାଲିନୁ େକହି 

ଆମରି ହାଡ଼ର ପଲ+େର େଶାଇ 

ନିତି ଗାअ ତୁେମ ଗୀତ 

ଆେମ ଦୀନ अରdିତ 

ସୁରvନ ପାତ�  

 

ଆମରି ଲୁହର ବତୁରା ମାଟିେର 

ତୁମଘର ଇଟା ଗେଢ଼ 

ତୁମ ବଗିଚାେର ଆମ େମହjି 

ପରଜାପତି ଟି ଉେଡ଼ 

 

େକେବେହେଲ ତୁେମ ଥରୁଟିଏ ଦିେନ 

ବଢ଼ାଇନ ଖୁସି ହାତ 

ଆେମ ଦୀନ अରdିତ... 

 
ସଂପାଦକ, ନୀହାରକନ�ା ସାହିତ� ସଂସଦ 

ନୁଆଗଁା, ଶି|ାଖୁ�ା, େସାର, ବାେଲଶ�ର, ୪୫ 

ଭ� ାମ�ଭାଷ : ୯୫୮୩୯୩୬୭୫୬ 
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ଦଶହରାଦଶହରାଦଶହରାଦଶହରା    
ଆେର ବାପାେର ଘେର ବସି ବସି 
ବିରn ଲାଗିଲାଣି, ଆଜିଟିେକ 
ସअଳ अଫିସରୁ ଆସlନି 
ଦଶହରାଟା ଟିେକ ବୁଲି ଆସjି 
ପାଟିରୁ େମାର ବାହାରିଯାଏ 
ବୁଝିଲ ବାପା ତମର ସିନା କାମ 
ଧoା ନାହW ଘେର ବସି ରହୁଛ 
େମାର ବା େବସରକାରୀ ସଂ�ା 
ଛୁଟି କିଏ େଦବ? ବୁଢ଼ା ବୟସେର 
ତମର େବଶୀ ବୁଲିବାକୁ ଇfା 
େଦଖୁଛି କହି ରାଗି ଚାଲିଯାଏ 
ରାତିେର अଫିସରୁ େଫରୁଥାଏ 
ଦଶହରା େଯାଗୁ କଟକ ସହରଟା 
ପୁରା ବିଭିନ�  ର|େର ସେଜଇ 
େହାଇଥାଏ ହଠାତ୍ େଦେଖ 
େଗାେଟ େଛାଟ ପିଲାେଟ ବାପା 
ଗାଡ଼ି ଆେଗ ଛିଡ଼ା େହାଇ ଦଶହରା 
ମଜା ନଉଛି େଭଳିକି େଭଳିକି 
ପ�ଶ� ପଚାରି ପକାଏ ବାପାକୁ 

अଭିେଷକ ପାଢ଼ୀ 

 

ତାକୁ େଦଖି େମା ପିଲାେବଳକଥା 
ମେନ ପଡ଼ିଯାଏ େଗାେଟ ଆଖିେର 
େସ ଖୁସିଭରା ସD }ତିର ଲୁହ ତ 
ଆଉ େଗାେଟ ଆଖିେର ସକାେଳ 
ବାପା+ୁ କଟୁ ବାକ� କହିଥିବାରୁ 
अନୁତାପର ଲୁହ अjରାତD ା 
ବାର�ାର ପ�ଶ�କେର କଣ 
େଗାଟାଏ ବାପାପାେଖ ସବୁେବେଳ 
ସମୟ ଥାଏ ଫରକ ଏତିକି 
କାଲି (ପିଲାଦିେନ) ସମୟ ଥିଲା  
ଗାଡ଼ିେର ବେସଇ ପୁअକୁ ଦଶହରା  
ବୁେଲଇବାକୁ ଆଉ ଆଜି ସମୟ 
अଛି ଘେର ବସିରହି େସହି 
ଦଶହରା ଟିେକ େଦଖିବାକୁ ପୁअ 
େଫରିବା ବାଟକୁ ଚାହW ରହିବାକୁ 
ସତେର କଣ ଆମଭଳି ପୁअ+ 
ପାଇଁ ସମୟ ମୁହଁ େମାଡ଼ି େଦଇଛି 
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ଶହୀଦଶହୀଦଶହୀଦଶହୀଦ    
ରnରvିତ ମାତୃଭୂମି ଏଠି 

ଶହୀଦର ରକତେର 

େଦଶମାତୃକାର େସବାପାଇଁ େସ 

େଲାଟିପେଡ଼ ଏ ଭୂଇଁେର 

ଏ େଦଶର ନାରୀ ଦିଏ ଏଠି ବଳି 

କପାଳୁ େପାଛି ସିoୁର 

ବୁଢ଼ାବାପା କେହ ଶହୀବ େମା ପୁअ 

ଛାତିକୁ କରି ପଥର 

ବୁଢ଼ୀମା ହରାଏ ଏେକାଇର ବଳା 

ଆଖିରୁ ଗଡ଼ାଏ ଲୁହ 

େକେବ େଫରିବ େମା अeର ଲଉଡ଼ି 

ଦିଶିଯାଏ ତା’ର ମୁହଁ 

କୁନିଝିअ ତା’ର କାଠକେ«ଇକୁ 

େଗଲ କରି କେହ ପୁअ 

େମା ବାପା େଫରିେଲ େତା ପାଇଁ ଆଣିେବ 

ସାଥି କେxଇେଟ ରହ 

ପ�କାଶ ଚo�  ପxା 

 

ଧନ�େର ବୀର େକାଟି ଜନତାର 

ତ� ାଣକ\�ା ସାଜି ଲଢୁ 

କମାଣମୁନେର ନିପାତୁ କାହାକୁ 

େକେତେବେଳ ନିେଜ ଗଡୁ 

ରnଭିଜା ତା’ର ଶରୀରଟା ଆଜି 

ଭୂଇଁେର ପଡ଼ିଛି େଲାଟି 

େଦଶ ମାତୃକାର େକାଳେର େଶାଇଛି 

ସେତକି ଯାଇଛି ଥକି 

ସଲାମ କରୁଛି ଏ अଧମ େତାେତ 

अମର ରୁହ େହ ବୀର 

ବୁଣିଦିअ ଶାjି େମୖତ� ୀର ଫଗୁ 

ଲିଭାଇ ରକତ ଗାର 
କଲ�ାଣପୁର, ଭୂଇଁପୁର, ଯାଜପୁର 

ପାଣିେକାଇଲି, ଓଡ଼ିଶା 
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ମନ ଦପ�ଣମନ ଦପ�ଣମନ ଦପ�ଣମନ ଦପ�ଣ    
ଆଣି ଦିअ େଗା ହ]କୁ େମା ମନ ଦରପଣ, 

କବି େହାଇ ବି ନ େହବି େକେବ ଭାବପ�ବଣ । 

ଦରପଣେର ପ�ତିଫଳିବ େଯଉଁ େସୗoଯ��, 

େସହି େସୗoଯ�� େର ରେ|ଇବି ସ¥f ସୁରୁଜ । 

ତା ର|ର ତର| ଦରଶି ପୃଥିବୀ ବାସୀ, 

ଉଦ�େମ ଜାଣିେବ ଏହା ସeାନେର ଆସି । 

ଏହା ତ ହ]େର ଥିବା େସହି ମନ େସୗoଯ��, 

ସmବ ଥିଲା ଏ େକେବ,େଯେବ ଥିେଲ େସ ଆଯ��୍ ! 

ଏହି ଭାରତୀୟ ବୀଜ େଗା अଟଇ ତ ମୁହW, 

ପବୂ� ପିତା ଗୁଣ ତ ଟିକିଏ ଦବ ହW ଛୁଇଁ । 

ମନଦରପଣ ପାଇअଛି େମା ଦାତା ଠାରୁ, 

ଯାହା େସୗoଯ�� ତୁଳନା ନାହW ଏ ସଂସାରରୁ । 

ରୁଖସାର୍ େବଗମ୍ 
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ବଢ଼ିଲା ଝିअର ବାପାବଢ଼ିଲା ଝିअର ବାପାବଢ଼ିଲା ଝିअର ବାପାବଢ଼ିଲା ଝିअର ବାପା    
କି ଦିନ କି ରାତି  

ସବୁ କିଛି ତ ତା’ ପାଇଁ ସମାନ  

ଖାଲି ଫରକ୍ ଯାହା  

ଆଲୁअ ଆଉ अeାରର  

ଗୁଡାଏ ଚଳ ଚ�ଳତା ଆଉ ନି] ତାର  

େହେଲ େସ  

େଯମିତି ଥିଲା ଦିନେର  

ରାତିେର ବି ଠିକ୍ େସମିତି  

ମସଗୁଲ୍ େକାଉ େଗାେଟ अଜଣା ଚିjାେର  

ସମୟ ପୃ,ାେର ଆୟୁଷର ଗାର ଟାଣି  

ହିସାବ କେର  

अଳି अଳି ମoାରର ବୟସ  

ଦାx ପିxା ମାଟି କା©େର ।  

 

ନା’ େସ େକେବ ଧରିଛି ସିଲଟ୍ ନା’ େକେବ  ଛୁଇଁଛି ଖଡି  

ନା’ େସ ଜାଣିଛି ମିଶାଣ , େଫଡାଣ ,ଗୁଣନ , ହରଣ  

ତଥାପି େସ ଠିକ୍ ଠିକ୍ ହିସାବ କରିନିଏ  

ବିେକଶ ସାହୁ 
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ପୁଣି ଘଡିଏ ବସିରୁେହ  

ଆଉ ନିେ]ଜ ଆଖିେର େଦେଖ େଗାେଟ अସୁମାରି ସ�ପ�  

ପରିଣୟ ବୟସେର ପରିଣତ अଳିअଳି ମoାରକୁ 

ହାେତରୁ ଦି’ ହାତ କରିବାର  

ଭଲ ଘର ଭଲ ବାରଟିଏ େଖାଜିବାର  

ପୁଣି େଗାେଟ ହସ ଖୁସିର ସଂସାର ବେସଇ େଦବାର  

େମ�ାଏ ଆଶା ଆଉ ଉpୀପନାେର ।  

 

ଆଉ େକେବ ଥରି ଉେଠ ତାର ହାଡୁଆ େଦହ  

େକାଊ ଏକ अଜଣା ଭୟେର  

େହେଲ କାହାକୁ କୁେହନି େସ 

ସବୁ କିଛିକୁ ଚାପି ଦିଏ ହୃଦୟର େକାଉ େଗାେଟ େକାଣେର  

ସବୁ ସାହସ ଆଉ ଦmକୁ ଏକାଠି କରି  

ତଥାପି ହୃଦୟଟା କାଇଁ ବଳ ପାଏନି  

ସବୁ କିଛି େବାେଧ ଫିକା ପଡିଯାଏ  

େଗାେଟ ବଢିଲା ଝିअ ଥିବା  

ବାପାର ହୃଦୟ ଆଗେର । 

 
ଭୁଷଲାଡ଼, ସିେeେକଲା, ବଲା|ୀର  

େମା – ୭୭୫୨୦୬୬୨୧୭ 
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ଜଳସଂକଟ ଏକ ଆହ� ାନଜଳସଂକଟ ଏକ ଆହ� ାନଜଳସଂକଟ ଏକ ଆହ� ାନଜଳସଂକଟ ଏକ ଆହ� ାନ    
ସବ�ତ�  େଖାଜjି ଜଳକୁ ସଭିଏଁ 

ଜଳହW अେଟ ଜୀବନ 

ଜଳ ସ+ଟ େଯ ବି{ାନୀ+ ପାଇଁ 

ସବୁଠୁ ବଡ଼ ଆହ� ାନ ।୧  

ନିଦାଘ କାଳେର ବିପ\ି ପଡ଼ଇ 

ଉ¯ଟ ଏ ଜଳାଭାବ 

ଦୂଷିତ ଜଳର अପ ବ�ବହାର 

ସମାଜ ପାଇଁ अଶୁଭ।୨। 

ବଷ�ା ଋତୁ େବେଳ ହୁଏ ବାରିମୟ 

ପୃଥିବୀ ଜଳ ବହୁଳ 

େସଇ ଜଳ ଯଦି ସଂରdିତ ହୁଏ 

ଆସିଯିବ ଶୁଭ େବଳ ।୩। 

ସମୁଦ�  ଜଳରୁ ମଧୁର ଜଳକୁ 

ଲବଣ अପ ସାରଣ 

ବାୟୁରୁ କରିବା ପାନୀୟ ତିଆରି 

କେଲ ରdଣା େବdଣ ।୪। 

ପ�ଦୁ�ତ କୁମାର ମହାକୁଡ଼ 

 

ସରକାରୀ अବା େସ�fାେସବୀ ସଂ�ା 

ଉ�ାହେର େଦେଲ ମନ 

ସଠିକ ଉପାୟ ପୁନଃ ଚକ�ଣ େର 

କେଲ ଜ ସେଚତନ।୫। 

ତ� ାହି ପାଇବା ଏ ଦାରୁଣ ସ+ଟୁ 

େହେଲ ଆେମ ସାବଧାନ 

ସୁoର ବସୁଧା ଆନେo ହସିବ 

ଉଲ� ସିତ େହବ ମନ।୬। 

ଭାଇ ଓ ଭଉଣୀ ମଉସା ମାଉସୀ 

େହାଇ ଆେମ ଆଗଭର 

अମଲୂ� ସ"ଦ अେଟ ଏହି ନୀର 

କର ତାର ସୁବ�ବହାର।୭। 
        ପ�ାୟତ ଉ�ବିଦ�ାଳୟ 

         ଇଛା ବତୀପୁର,େଢ+ାନାଳ 

         େମା ୯୮୬୧୬୮୫୫୫୪ 
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ଜ|ଲି ଫୁଲଜ|ଲି ଫୁଲଜ|ଲି ଫୁଲଜ|ଲି ଫୁଲ    
ଆଜିବି କାହWକି ସe�ା େହେଲ ମହୁଲି ମହୁଲି ବାେସ, 

ଶୀତୁଆ ସକାେଳ ଝରକା େଖାଲିେଲ 

କାହW ଦୁରୁ ପୁଣି େସଇ ମଲ� ୀ ଫୁଲ ବାସ ଆେସ। 

େକେତ େଯ ବରଷା, େକେତ େଯ ବସj  

ତା ସାେଥ ଗଲାଣି ବିତି, 

ବୟସ ର ପdୀ େଡଣା ଝାଡି ତାର େକେବଠୁ ଗଲାଣି ଉଡି । 

େକଜାଣି କାହWକି ତଥାପି ଲାଗୁଛି,  

ଜ|ଲି ଫୁଲ େମା ଆଜି େବାେଧ େମା ବାଟକୁ ଥିବ ଜଗି। 

େକେତ ବିବଶ ମଁୁ ସଖି େଦଖନା,  

ଓଠର େକାହ, ଆଖିର ଲୁହ 

ଏ ମନେର  େତା ସD }ତିଚାର କୁ ବି  

ବାହାରକୁ କାଢ଼ିବାକୁ  ସାହାସ ହୁଏନା।  

କିl  

ସD }ତିର େସଇ େସୗଧେର ବି ଘର ଟିଏ େତାଳିଛି,  

େସ ଘେର अଛି  

େଶଷେର ବିତାଇ ଥିବା େତା େଦହର ବାସ�ା,  

ପରମିତା ମିଶ� 
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େତା अଧର କୁ ପୁଣି ଥେର ଛୁଇଁ ବାକୁ ଚାହୁଁଥିବା େମାର ତୃଷା,  

େତା ଗଭା ରୁ ଝରି ଯାଇ ଥିବା ମଲ� ୀ ଫୁଲ ର अ�ି,  

େତା ପାଇଁ କିଣିଥିବା େସଇ ନାଲି ସÍା, ସିoୂର ର ସମାଧି।  

ଆଜି ବି େକେତ ସେତଜ େସ ଫୁଲ,  

ମେତ ସଫା େଦଖା ଯାଏ ଲାଜ େର ଲାଲ ପଡିଥିବା େତା ଗାଲ।  

ଜାଣିଛି, ମଁୁ ତା ଆଖିରୁ ଝରୁଥିବା अଶ�� ର କାରଣ  

ହତାଶ, େକେତ ନିଲ�¬ ମଁୁ 

ଆଜି ବି ଝୁରି ହୁଏ, ତେତ ଟିେକ େଦଖିବାକୁ ମନ। 

େମା ଜୀବେନ ଆସିବ କି ଆଉ େସଇ ଫଗୁଣ ର େଖଳ,  

ଆଶା  ଖାଲି 

େମା ସମାଧି େର ନୀତି ପଡୁଥାଉ 

େମାର ପି�ୟ ଜ|ଲୀ ଫୁଲ।  

 

ବ� ହD ପୁର, ଗvାମ, ଓଡ଼ିଶା 
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ଶୀତଶୀତଶୀତଶୀତ    
  ଶୀତ େଚଇଁଥାଏଁ  

  େରେଜଇ ମୁହଁେର, 

  କାଠ ନିଆଁେର, ଉଷୁମ ଚା' େର ; 

  ବାହାରିଆସ େଦଖିବ, 

  ଶୀତ େକମିତି ମୁହଁ ଲୁେଚଇ େଦୗଡୁଛି, 

  ଲାେଜଇ ଗଲାଣି ଶୀତ, 

  ପଣତ ସଜାଡୁ ସଜାଡୁ େତେଣ 

  अରୁଣ ଦିଶିଲାଣି ତ େଖାଜୁଛି  

  େକାଉଠି ମୁହଁ ଜାକି ଆଶ�ୟ େନବ, 

  ସଂଧ�ା ଦୀପ ଉଠିବା ପଯ��j  ! 

 

  अପ�ା�ି ଜନିତ ନିରାଶାର କୁହୁଡି  

  ଚାରିଆଡୁ ମାଡିପଡୁଛି, 

  ଶୀତ ତ ଶୀତ ନୁେହଁ େକାଉଠି 

  ଆଳସ� ବି ଭୂତ େହାଇ ମୁxେର ବସିଛି ; 

  ଆଶାର କିରଣ େଦଖ, ପେୂବଇ ଆକାଶେର 

  େଦଖୁ େଦଖୁ ବି�ି େହଲାଣି ; 

  ନୂଆ ସଯୂ�� ଖବର ଆଣିଛି , 

  ଦିଗବଳୟ େସ ପାଖୁ ପେଠଇଛି ଡ|ର େଦବତା 

ଶ�ୀଧର ପ*ନାୟକ 

 

  ଏ ନିରାଶାକୁ େଭଦିବାକୁ େହବ, 

  ନୂଆ ସ�ପ� ନ େଦଖିେଲ ଜୀବନ କାହW, 

  ସ�ପ� ପାଇଁ ପରୂା ରାତି ନିअ�, 

  ସାଧନା ପାଇଁ ସାରା ଜୀବନ ବି ନିअ�, 

  ଏଣୁ ଉଠିବାକୁ େହବ ଇଁ େହବ  ! 

 

  ଏ ଶୀତରୁ ରdା କାହW, 

  କାଠ ଜେଳଇ ନିଜକୁ ଜେଳଇ 

  ସୁଝିବାକୁ େହବ ମାଟିର ଋଣ , 

  ଋଣରୁ ମୁnି କ'ଣ ଏେତ ସହଜ; 

  ତଥାପି ଲଢିବାକୁ େହବ, 

  ନିେଜ ନି�ିହ�  େହବା ପଯ��j  ! 

 

କଲ�ାଣସିଂହପୁର, ରାୟଗଡ  

୯୧୭୮୭୪୪୨୫୦ 
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ସମୟ ବି େଧାକାଦିଏସମୟ ବି େଧାକାଦିଏସମୟ ବି େଧାକାଦିଏସମୟ ବି େଧାକାଦିଏ    
ସମୟ ବି େଧାକାଦିଏ ଖୁବ ସହଜେର େବେଳେବେଳ  

େକେବ ଦିଏ େପ�ମିକା ରୂପେର ତ େକେବ େଦଖାଦିଏ ପ�ତାରକର 

ଆଖିେର 

ଆେସ ସିଏ େରାଷଣୀ କରି,େଫେର କିl ନିେରାଳାେର 

ସମୟ ବି େଧାକାଦିଏ ଖୁବ ସହଜେର େବେଳେବେଳ ।। 

େକେବ ଆେସ ଦରକାର ପବୂ�ରୁ,ଢାଳିଦିଏ अଜସ� ଆେଲାଡନ 

ପୁଣି େକେବ େଖାଜିେଲ ମିେଳନି,ଚାରିଆେଡ ଖାଲି ମହାଶନୂ� 

ଥେର ହାତଛଡା େହେଲ ତାକୁ େଖାଜିବାକୁ ପେଡ ବିକଳେର 

ସମୟ ବି େଧାକାଦିଏ ଖୁବ ସହଜେର େବେଳେବେଳ ।। 

େକେବ ଆୟୁଷ ପବୂ�ରୁ ଆସିଯାଏ ମୃତୁ� ସାଜି େଡ|ୁରା ବେଜଇ 

େକେବ ସମୟ ସେରନା ଆୟୁଷର,କ� ଦିଏ ବୃ�ା ସେଜଇ  

ବ� ତ�ାଗୀ ବୁଲୁଥାଏ ଏମିତି େସ ଫୁ|ୁଳାେର 

ସମୟ ବି େଧାକାଦିଏ ଖୁବ ସହଜେର େବେଳେବେଳ ।। 

କା|ାଳକୁ େକେବ ଦିଏ अହିମୟୀ େଭାଗିବାକୁ ସ¥ହ] ବଢ଼ାଇ 

କୁେବରର ପରମ ଭnଠୁ ମଧ� େକେବ ନିଏ ସବ�ସ� ଛଡାଇ  

ସେv ହାତ ଛାଡିଦିଏ ଧରି ସିଏ ସକାଳେର 

େରାଜା ପxା 
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ସମୟ ବି େଧାକାଦିଏ ଖୁବ ସହଜେର େବେଳେବେଳ ।। 

ଗଡୁଥାଏ େକେବ ପଥର ଖxଟି ନଦୀର ତୁଠେର 

ସମୟର ତାେଳ େକେବ ପଜୂାପାଏ ତାହା ମoିର େବଢ଼ାେର 

ନଫୁଟିବା ଫୁଲ କଢି େକେବ ପୁଣି ଝଡିଯାଏ अକାଳେର  

ସମୟ ବି େଧାକାଦିଏ ଖୁବ ସହଜେର େବେଳେବେଳ ।। 

ହସୁଥିବା ଆଖି େକେବ ଲୁହ ଢାେଳ ଗଭୀର ଦୁଃଖେର 

ସଦା ଦୁଃଖୀ ଗବ� କେର କାଣିଚାଏ ଖୁସିକୁ ପାଇେଲ 

କପଟିର ଜ¥ାଳା େକେବ ରହିଯାଏ ଚିରକାଳ ହୃଦୟେର 

ସମୟ ବି େଧାକାଦିଏ ଖୁବ ସହଜେର େବେଳେବେଳ ।। 

 
ପ$ୂ� ାନo ଭବନ 

େନତାଜୀ ନଗର,ମଧୁପାଟଣା 

କଟକ-୭୫୩୦୧୦ 
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ସରଗଟା େକେତ ସୁoରସରଗଟା େକେତ ସୁoରସରଗଟା େକେତ ସୁoରସରଗଟା େକେତ ସୁoର    
ସରଗଟା େକେତ ସୁoର େଲା ସଜନୀ 

ସରଗଟା େକେତ ସୁoର 

ସଯୂ�� ଚo�  ତାରା େଦଖା େଯ ଦିअjି 

ଦିବା ରଜନୀ ଜମା େସ ନ ଛାଡ଼jି 

ଦିନେର ସଯୂ�� ରାତିେର ଚo�ତାରା 

अeକାରରୁ କରjି ଆେଲାକିତ 

ସଭW+ ମେନ ଭରjି ଖୁସି 

ପରାେଲା ସଜନୀ 

ସଭି+ ମେନ ଭରjି ଖୁସି 

ସଯୂ��+ େତଜ अତି ପ�ଖର 

େଦଖାଯାଏ ଆକାଶ ପୃଥିବୀ 

ଶୁଭ�  ସବୁଜ ର|ର 

ଚo�ତାରା ଉअଁjି ଆକାେଶ ସଂଧ�ାେର 

ଚିକିମିକି ହୁଏ ସଂସାରଟା 

ସାରା ଆେଲାକେର 

ତନୁଶ�ୀ अନିoିତା 

ପ*ନାୟକ 
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କକକକ’’’’ଣ ଚାହଁଣ ଚାହଁଣ ଚାହଁଣ ଚାହଁ????    
ସମୟର େଢଉ ସାେଥ 

अତୀତର ଧାରା େଦଖି 

ବ\�ମାନକୁ ସାେ| େନଇ 

ଥେର ପଚାର ସମୟକୁ 

କ’ଣ ଚାହଁ! 

ଆତD  ବିଶ�ାସ ହରାଇବା 

ନା ନିଜର ପରିହାସ କରିବା 

ବିଶ�ାସଘାତୀ ହୃଦୟକୁ କୁହ 

ଥେର ପଚାର ତା’କୁ 

କ’ଣ ଚାହଁ 

େଦଇ ମଣିଷର ପରିଚୟ 

ନା ଭିତର ବାେଟାଇ 

କାହାକୁ ପ�ଶ� କ’ଣ 

ପଚାର େସଇ �oନକୁ 

କ’ଣ ଚାହଁ 

ଦୀପପରି ଆେଲାକର ଧାରା 

ନା ଶDଶାନର ପାଉଁଶ 

ଜୟj କୁମାର ସାହୁ 

 

କାହାକୁ ଆେଲାକିତ କରିବ 

ନା ଆେଲାକେର ହଜିଯିବ 

ପଚାର େସ ଶରୀରକୁ 

କ’ଣ ଚାହଁ 

ଝୁ�ିବା ଯଦି େମାର ଭୂଲ 

କାoିବା ଯଦି େମାର ଭୁଲ 

ପଚାର େସଇ ଲୁହକୁ 

କାହାପାଇଁ ଝରୁଛି ଆଉ ପଚାର 

କ’ଣ ଚାହଁ 

ଆଉଥେର ପଚାର ନିଜକୁ 

ମଁୁ ବି ମଣିଷ 

ପଥର ପରି କିପରି ପାଲଟିଯିବି 

େକମିତି ପଚାରିବି 

କିଏ ଦବ ଏଇ ପ�ଶ�ର ଉ\ର 

କ’ଣ ଚାେହଁ ଆଜି 
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ତୁମ ବିନାତୁମ ବିନାତୁମ ବିନାତୁମ ବିନା    
ତୁମବିନା େଯଉଁ ଯ�ଣା ମଁୁ ପାଏ… 

ତୁେମ କୁହ ବୁଝିକି ପାରିବ େକେବ.. 

ଆଖିେର େମାର ନିରବ अନୁେରାଧ… 

ରୁp େବଦନାର ଜଳ େହାଇ ଝରିଯାଏ… 

ମନେର अେନକ ଭାବନାର ଜୁଆର…. 

ପାଟି ପାଖେର କଥା ଥାଏ.. େହେଲ ଓଠକୁ କଥା 

ଆେସ ନାହW… 

ଆଖି କିl କହି ଚାଲିଥାଏ… अେନକ କଥା… 

ମନଟା କ� ାj େହାଇପେଡ… 

अସ�]ିକର ମେନ କେର ତୁମ अନୁପ�ିତିେର.. 

अ�ିର ମନକୁ େକବଳ ସାj� ନା େଦଇ ଚାେଲ.. 

ଘଡିକୁ ଘଡି… 

ସାଗର ନାୟକ 

 

ପାଖେର ଥିେଲ ତୁେମ ସବୁ କ� ାjି ଦୁର 

େହାଇଯାଏ… 

ମନଟା ଆନoେର ଫୁଲିଉେଠ… 

ହାତ ବଢାଇେଲ ତୁମକୁ ଛୁଇଁ ପାରିବି.. 

େହେଲ ଆମ ଦୁହି+ ଭିତେର अଜସ� ବ�ବଧାନ… 

ଏଇ ବ�ବଧାନ େକେବ କମିବକି ନାହW ମଧ� ଜଣା 

ନାହW ମେତ… 

अବଶି� ଜୀବନ ପାଇଁ େକବଳ अେଶଷ ଶnି 

ସ�ୟ କରୁଛି…. 

ତୁମବିନା ବ�ିବାପାଇଁ ବ�ିବାର ବାହାନା କରୁଛି.. 
 

ଭ� ାମ�ଭାଷ : +୯ ୬୮୯୦୮୩୧୮୮୪ 

ଇେମଲ୍ : Sagarnayaksagu143@gmail.com 

ରିୟାଦ୍, ସାଉଦୀ ଆରବ अମିରାତ୍ 
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ଜୀବନଜୀବନଜୀବନଜୀବନ    
ଜୀବନ... 

ତୁେମ ମନଭରି ଜୀଇଁବାର अଦମ� ନିଶାଟିଏ 

ଜୀବନ... 

ତୁେମ ଖୁବ୍ ନିକଟରୁ ଛୁଇଁବାର ପ�ବଳ ଇfାଟିଏ 

ଜୀବନ... 

ତୁେମ ଜୀବନଜvାଳର ନିfକ ବ�ଥାଟିଏ 

ଜୀବନ... 

ତୁେମ ଜୀବନ ସଂରଚନାର କଥାଟିଏ 

ଜୀବନ... 

ତୁେମ ଶୀତରାତିର ଗୀତଟିଏ 

ଜୀବନ... 

ତୁେମ अନାବନା ବାଟର ମିତଟିଏ 

ଜୀବନ... 

ତୁେମ ଆେଲାକର ସdୂD  ବିoୁଟିଏ 

ଜୀବନ... 

ତୁେମ ଆଶା େବୖତରଣୀର ସିeୁଟିଏ 

ଜୀବନ... 

ତୁେମ ସୁଖର ସୁoର ଆଳାପଟିଏ 

କା\wକ ପାଣିଗ�ାହୀ 

 

ଜୀବନ... 

ତୁେମ କାରୁଣ� ହୃଦୟର ବିଳାପଟିଏ 

ଜୀବନ... 

ତୁେମ େଭାକିଲାେପଟର ଲୁହଟିଏ 

ଜୀବନ... 

ତୁେମ ବିଦଗ୍ ଧ ମନର େକାହଟିଏ 

ଜୀବନ... 

ତୁେମ େପ�ମର ଫÔୁ ଧାରାଟିଏ 

ଜୀବନ... 

ତୁେମ ପ�ତାରଣାର ସିn ହାରଟିଏ 

ଜୀବନ... 

ତୁେମ ଜୀବନର େଶଷ ରାତିଟିଏ 

ଜୀବନ... 

ତୁେମ अjିମ ଯାତ� ାର अେଦଖା ସାଥୀଟିଏ 

ବ� ହD ପୁର 
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ସଂବଲପୁରୀ 

ବିଭାଗ 
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ମେଡ଼ନ୍ ବୁହାରିମେଡ଼ନ୍ ବୁହାରିମେଡ଼ନ୍ ବୁହାରିମେଡ଼ନ୍ ବୁହାରି    
ଭାଇବହର୍ ବିକନି ପିଂଧା ଫଟୁେକ 

େଡଢଶୁର୍ େଲଖୁେଛ ନାଇସ୍ , 

େଲ�� ପାନି ଆରୁ ନି ପିଇବାର୍ ନ 

ପିଉअଛନ୍  ଖାଲି   ସ�ାଇସ୍  

ଶାଢି ପିoିେଲ ଭାଇ ଲାଜ୍ ଲାଗୁେଛ 

ପିoୁଛନ୍ ଜିନ୍ସ୍  ସାଲୱାର୍ , 

ମଁା ଘର୍ ଗେଲ େକେତକାମ କରେବ 

ଶାଶଘେର ସବୁ ପାୱାର୍  

ଭାଇେକ େଦଖେଲ େକେଡ ଗହଗହ 

ଦିअର  ଟା ଲାଗସି ପିତା, 

ବଏେଫ� x ସାେ| େକେତ ଭାବ୍ ର|୍  

େବାରି| ଲାଗସି ଘଏତା 

ଆ\�ତ� ାଣ ଖୁଡ଼wଆ 

 

ବହନି  ଆଏେଲ  ବେନ ରକମର୍  

ନିେଜ ଘିନି ଯିେବ ଶାଢି, 

ନoେକ େଦଖେଲ ଏବର ବହୁକର୍  

ବିପି  ଟା  ଯାଏସି ବଢି 

ଶାଶ୍ ଶଶୁର୍ କଥା କିଏ ପଚାରୁେଛ 

ଟିଭିଥି अେଛ ତ ମନ୍ , 

େକନତା ଶାଢି ଆରୁ େକନତା େମକେପ 

अଏନ୍  ଦିଶବା  ତନ୍  

ସବୁ ଦିେନ ଭାଇ ଉଠଲା େବଲେକ 

ଦଶେଟ ଯାଏସି ବାଜି, 

ବିଚରି  ଶାଶୁଟା  ପହ  ପହନୁ  ଉଠି 

କାେମ େହଉଥିସି ଭାଜି 
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ଗୁେଟଦିନ୍ ଭାଇ ଗୁସିଆଁ 

ପଜୂେବ 

ଆରୁ ସବୁଦିେନ ଗାଲି, 

େକେତ ପ�ାର୍  ସେତ ଉଛୁଲିସି େଜ 

ଗୁଡ ଧୁଇ େଦେବ ଥାଲି 

େକେଭ େକନତା ଯଦି ଫୁନ୍ କଲା 

ଜିନିଷ୍ ନି େଦଇଛ ଆନି, 

ଆଏେଲ େଦଖବ େକେତ ମୁହୁଁ ଫୁଲା 

ସେଥ େସ କରମସାନି 

ଚିେକନ୍ ମଟନ୍ େର େକତନି େଟ ମନ 

ପଜୂା, ପରବେର ନାଇଁ, 

ମଗସିର୍ ମାେସ ଏେଡ ପହପହନୁ 

କିଏ ଉଠିପାେର ଭାଇ 

ଖରସି ଛWଇେଲ ଗଂଧାଉଥିସି ହାତ୍  

େମକପ୍ ଲାଗସି ବାସନା, 

ଜWଇତା ଠାକୁର୍ ଶାଶ ଶଶୁର୍ ତାହାକୁ 

ଲାଗସି ବେଢେଟ अସନା 
    ବୀରମହାରାଜପୁର, ସୁବ$�ପୁର, ଓଡ଼ିଶା 
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େକେତ କଥା କେହସିେକେତ କଥା କେହସିେକେତ କଥା କେହସିେକେତ କଥା କେହସି    
ପାଠ୍ ପଢ଼ି ପିଲା  େହେଲ େବକାରୀ 

ନାଇେଦଲା େଯ ଚାକିରିବାକିରି 

େଦମି େଦମି େବାଲି ଟେକଇ ରଖିେଛ 

ସବୁ କଥାେକ ଠକ୍ ସି... 

ଆଉ ଇ ସରକାର୍ େକେତ କଥା କେହସି 

 

ଯିବୁେବେଳ ତୁଇ ଡାnରଖାନା 

େବମାରୀ େହସନ୍ अନାବନା 

େକନ୍ ସି େନ ତ ଡାକ୍ ତର ନି’ନ 

େଫର୍ ନୂଆଁ େମଡ଼ିକାଲ୍ ଖୁଲ୍ ସି... 

ଆଉ ଇ ସରକାର୍ େକେତ କଥା କେହସି 

ରାମ କଲତା 

 

 

ଚାଷର୍ କଥା ନି କେହେଲ େହବା 

ଚାଷ୍ ଉଜ୍ ଡ଼ିେଲ ଚାଷୀ ମର୍ ବା 

ନୀଇ ବୁଝନ୍ କିଏ ତା’ର୍ କଥା 

ଜୀବନ୍ ବୀମା ନାେକ ଥିସି... 

ଆଉ ଇ ସରକାର୍ େକେତ କଥା କେହସି 

 

େକନ୍ କଥାଥି ପ�ତିବାଦ କେଲ 

ସବୁ େଦାଷ୍  ତ ପଦମ୍ ଫୁେଲ 

अମ୍ କା େଦମି ଢିମକା େଦମି 

ଶଂେଖ େକେତ ଡି|୍ ରା ପିଟ୍ ସି... 

ଆଉ ଇ ସରକାର୍ େକେତ କଥା କେହସି 
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ଛାଡ଼ଖାଇଛାଡ଼ଖାଇଛାଡ଼ଖାଇଛାଡ଼ଖାଇ    
ମୁନୁଷ େହଉଛନ୍ େକେତ ଉସତ୍, 

ମନାେବ ବଲି ଛାଡ଼ଖାଇ, 

ମାସକର୍ ହବିଷ ତ ଗଲାନ ସରି, 

ସବୁ ପୁଏନ୍ ତ େଦେଲନ କେମଇ 

 

ମଁା େଛଲିଟା ଛୁଆେକ ତାର୍ କୁେଲ ବେସଇ 

େକେତ ଲାଡ଼ େଗଲ କରସି, 

ତାର୍ ଲାଡ଼େଗଲ େଦଖିକରି 

ଛୁଆଟା ତାର୍ ମଁାେକ େଦଖସି ହକବେକଇ 

 
ମଁା େଛଲିର୍ ଆଁଖିନୁଁ ଲୁହୁ େକେତ ଡଗମଗାସି 

େହେଲ ମଁାଟା କାoି ନାଇଁ ପାରସି, 

ଛୁଆେକ ତାର୍ କଁା ବଲି େଯ କେହସି 

ଜୀବନ୍ ଟା େଯ ତାର୍ अେଛ ରାଏତ୍ କର୍ ଲାଗି 
 

ବୁଢ଼ାରଜା, ସ�ଲପୁର, ଓଡ଼ିଶା 

କଲ�ାଣୀ ନo 
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କେଲଜ୍ ପାଠ୍ କେଲଜ୍ ପାଠ୍ କେଲଜ୍ ପାଠ୍ କେଲଜ୍ ପାଠ୍     
ଇ9ୁଲ୍ ଠାନୁ କେଲଜ୍ ପାଠ୍  

ବେଢ କଡା େହସି, 

ଆଟ୍�ସ,ସାଇନ୍ସ,କମସ୍� ଟା 

ମୁଡେକ ଘାଟି େନସି । 

 

ଏଭର୍ ପିଲା କେଲଜେକ ପେର 

ବେନଇଛନ୍ ଧରମ୍ ଶାଳା, 

ପି�ନ୍ସିପାଲେକ ଖାତିର୍ ନାଇନ  

ପରୂା ଖୁଳୁÍୁଳା । 

 

ପୁଓ ପାଠ୍ ପଢୁେଛ ବଲି 

ବୁଆ େଦଖୁେଛ ସପନ୍, 

ଇଆେଡ ପୁଓ େବକାର୍ େହଇ 

ବୁେଡଇ େଦଲାନ ଜୀବନ୍ । 

dମାନିଧି ସାହୁ 

 

ଝି ଯାଇେଛ କେଲଜ୍ ପଢି 

େଫସନ୍ ସେଜଇକରି, 

େହେଲା ହାଏ େକେତ େଦଖବ 

େମାବାଇଲ୍ ହାେତ ଧରି । 

 

ବରଷ୍ ଯାକର୍ ପାଠପଢା ପେର 

ଆସିେଛ ପରୀdାର୍ ଦିନ୍, 

ପଏସା େଦେଲ ମାକ�ା अେଛ 

େକେତ ଘିନବୁ ଘିନ୍ । 

 

କପି କରେଲ କାଣା େହବା  

ପେସ�େନ୍ଟଜ୍ ଦରକାର୍,  

େନେହତ ବାବୁ ଭୁେଖ ମରବୁ  

ଜୀବନ୍ ଟା ତ େବକାର୍ । 
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େକେତେବେଲ କପି ଘିଚିେନେଲ  

େହଇ ଯାଇପାରୁ େଫଲ୍, 

ଘରର୍ ଲୁେକ ଘିନିେନେବ େଦଖ୍ 

ଚରଉଥିବୁ େପାଢ୍ େଛଲ୍ । 

 

ଡିେଜନ୍ ଫିେଜନ୍ ଦରକାର୍ ନାଇ  

ଭଲକରି ପାଠ୍ ପଢମା, 

ମୁଡ୍ େଖେଲଇ ପାଠ୍ ପଢମା  

ମୁନୁଷ୍ ମାକର୍ େହମା । 

 

ହାେତ କପି େକେଭ ନାଇ ରଖୁ 

ଡିମାକ୍ ଥିନ୍ ରଖମା, 

ଡିମାକ୍ ର କପି କିଏ ଘିଚବା 

ମନେକ ମନ୍ େଲଖମା । 

 

ମନ୍ େଦଇକରି ଆସପିେଲ 

ସେଭ ପାଠ୍ ପଢମା, 

ଧରତି ଥିନ୍ ଠିଆ େହଇକରି  

େଦଶର୍ ନଁା'େକ ରଖମା । 

 
ଜାମପାଲି,େମଲଛାମୁxା,ବରଗଡ 

େମା:-୭୦୭୭୦୫୯୩୪୯ 
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ରାଏତ୍ ରାନୀରାଏତ୍ ରାନୀରାଏତ୍ ରାନୀରାଏତ୍ ରାନୀ    
ସିତ କାକଁେର 

ଜାଡ଼ ସିତେନ 

ଫୁଟସୁ ରାଏତରାନୀ 

ବୁଗବୁଗା େହଇ 

ମୁଲ ମୁଲ ହସି 

ମନ େନଉଛୁ ଘିନି 

ଖରଖସିଆ ଗଛ 

ପତର ଡ଼ାେଲ 

କୁହି କୁହି 

अoାର ଭିତେର 

ମନ ମହନୀ 

ମହକ ମହେକଇ 

ରାଏତରାନୀ 

ଏମ୍ ବିଜୟ କୁମାର 

 

କିଏ ଜାନିେଛ 

େସଫାଲି ବଲି ତ 

କିଏ କେହେଛ 

ଗଗଂ ସିଉଲି 

େକଚ େକଚାନୁ 

ବାହାରି ପାେର 

େକତେନଇ ସୁoର 

ତାର ବି अେଛ ମଲୂ 

ଖରଖସିଆନୁ 

ଏେଡ଼ ସୁoର ଫୁଲ 
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କାେଦା ଭିତରୁ 

ପଦମ ଫୁଲ 

କଲା କୁଇଲିନୁ 

ମଧୁର େସାର 

 

ମରନହାରି 

ଖରେସଲ ଫୁଲ 

ରାଏତ କର ଲାଗି 

େବଲ ଉଦାର 

ଆେଘା ଝଡ଼ିଫଡ଼ୁ 

ଇଛା ମରନ ମାଗି 

ଜନମେହଇ 

କୁହିଲି କୁହିଲି 

ବଜଁେଲ କାଏ ଲାଭ 

ନିଆଁେମତାନ 

ଦଘ ଦଘ ଜଲି 

ମୁହଁ -କାେନ ଦାଗ 

अoାର ରାଏେତ 

କଜଁାକିରା ବାଗୁର 

ଉକିଆ ହअ ସତ 

ଭଲ କାମ କରି 

ହସି ହସାअ ଜଗତ 
ଭୁବେନଶ¥ର ଉ\ରା  

େମା-୭୯୭୮୭୮୪୧୩୦ 
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ଲୁହୁଲୁହୁଲୁହୁଲୁହୁ    
ଛାତି ମରମ୍ ଥି ଦରଦ୍ େହେଲ 

ଲୁହୁ ଯାଏସି ଆଁଖିନୁ ଥିପି, 

ଲାଗସି ଏjା ମନ୍ େକ ନିଜର୍ 

େବଁକ୍ େକ ଗୁେଟ ଦଉେଛ ଚିପି । 

 

ମନର୍ କଥାେକ ମେନ ରଖେଲ 

ହଉଥିବ େକେତ ଘଁାଟିସାନି, 

ଦରଦ୍ େହବା अjର୍ ଭିତେର 

େକହି ନାଇଁ ପାରନ୍ ଜାନି । 

ପ�ସନ�  ପ�ୟାସ ଭୁଏ 

 

 

ମନର୍ ଦରଦ୍ ଆଏଁଖ ବୁଝସି 

ଲୁହୁ େଦସି େକଥନି ଢାଲି, 

ଆଁଖିର୍ ଲୁହୁେକ ହାତ୍ ଜାନସି 

କେଲ କେଲ େଦସି ସୁଆଁଲି । 

 

ସୁଆଁଲି କରି ଆଁଖିର୍ ପାଏନ୍ 

ଭାବ୍ େଦସି ହାତ୍ େଚେତଇ, 

ମନ୍ ସାଂେଗ ଦରଦ୍ େଟ अେଛ 

ଲୁହୁ େଦସି େସଟା େହେତଇ ॥ 

 
ପ�ଧାନପାଲି, ସ�ଲପୁର  
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େଯନ୍ େଯନ୍ େଯନ୍ େଯନ୍ ତା ବୀଜେକ େସନ୍ ତା ବୀଜେକ େସନ୍ ତା ବୀଜେକ େସନ୍ ତା ବୀଜେକ େସନ୍ ତା ଫସଲ୍ ତା ଫସଲ୍ ତା ଫସଲ୍ ତା ଫସଲ୍     

ଦିନ୍ ଯଉେଛ ବିତି 

ସମିହା ଯଉେଛ ଗଡି 

କୁଏଁର୍ କୁଏଁର୍ କରି ଆଇଥିନୁ 

ଦିେନ ଧରମୁ ଆଶାବାଡି । 

ଦିନ୍ ଥିଲା ନାଇଁ ଥାଇର୍ 

ଦିନ୍ ଆଏବା ନାଇଁ ଥାଉଁ 

ଆନିକରି କିଛି ନାଇଁ ଆସି 

େନଇକରି ଭିଲ ନାଇଁ ଯାଉଁ । 

କବି ପ�ସାଦ 

 

େମାର୍ େତାର୍ େଯନ୍ କହୁଛୁଁ 

କିଛିନୁେହଁ ସଁସାେର କାହାର୍ 

ନାମ୍ ଟିକ ଇନ ଛାଡିକରି ଯିମୁ 

अଏନ୍ ହଉ କି अସାର୍ । 

କରମ୍ ରେଚ େଯନ୍ अଏନ୍ କରିଯିମୁ 

େସଟା େହବା ଆମର୍ ସାହା 

ଆରୁ େଯେତସବୁ ମିଛମାୟା ଆଏ 

େଯjା ବୀଜାେକ େସjା ଫସଲ୍ ଥୁଆ । 

 
ସଗwଗୁଡା, ମxଳ, େବଲପଡା, ବଲା|ୀର, ଓଡିଶା 

ପିନ୍ - ୭୬୭୦୨୬ 

େମାବାଇଲ୍ - ୭୬୦୬୦୫୧୩୯୫ 
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କୁଲାଫରିକୁଲାଫରିକୁଲାଫରିକୁଲାଫରି    
ଆଶ କରିଥିଲା କମିହଁା ବିଚରା 
ଭାତ ସାେ|େହବା ଝୁରି 
ଭରା ଭିଡିକରି ଧାନ ବୁହୁଥିଲା 
ପଡିଯଉଥିଲା ହୁରି । 
 
ଟିଆ େଦଇଥିଲା ଆଝିରି ଦିନେକ 
ଘିନବା କପଟା ଚୁରି 
ମୁକୁେଲଇ ଆନବା ଗଁତିଆ ଘରୁ 
ଗହନାର କଁସା ଖୁରି । 
 
କେଲଜ ପଢୁଆ ବଡଖା ନିନିେକ 
େସଲୁଆର େଦବା ଯୁେର 
ଗଲାେଖପି ତାର ମନ ଭା|ିଥିଲା 
ପଏସା ଥିଲାେଯ ଥୁେର । 

ରମଣୀରvନ ବିଶ�ାଳ 

 

ଦିନ ଯାକିର େକେତ କବାର କରଲା 
ଆଶେକ ମନଥି ଚାପି 
େବଲ ଘେଡ ଥିଲା ଧାନେକ ମଡାଲା 
ଟିପି ଟୁପା େଦଲା ଥାପି । 
 
ଖଲାଠାନୁ ସବୁ ସଁକଲି େବପାରୀ 
ପଏସା ରଖଲା ବାକି 
େଦଇଥିଲା ଯାହା ନଗଦି ପଏସା 
ସାହଁାକାର େନଲା ରଁାପି । 
 
ବୁତିରିଲା ମନ ଭା|ଲା ସପନ 
ନିପାଏଲା କୁଲାଫରି 
େସଦିନୁ କମିହଁା ଯାଇେଛ ଦାଦନ 
ଘରେକ ଆରୁ ନି ଫିରି । 
                   

ଉପର ବାହାଲ, ବଲା|ିର 
େମା‐୭୭୪୯୦୦୦୧୯୦ 
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ଚୁଟରୀଚୁଟରୀଚୁଟରୀଚୁଟରୀ    
ଇନର କଥାେକ େସନ ନି କରେଲ 

ନି ଜିେର େପଟର ଭାତ 

ଦିନକ ଦଶଟା ଘର ନି ବୁଲେଲ 

ମୁଡ ଲାେଗ ମାତ ମାତ । 

 

ଶାଶର କଥାେକ ବହର୍ ନ ଚୁଟବା 

କାନ ତେର କେଲ କେଲ 

େକେତ ଖଟଉେଛ େତାର ଶାଶ ବୁଢୀ 

ଧଏନ୍ ସହିଛୁ େବେଲ । 

 

ଶାଶେକ କେହବା େତାର ସୁରୁବହ 

ମୁେଟଁ ନାଇ ସେହ ତେତ 

ତୁଇ ନାଇ ଥିେଲ େତାର ପଛଆେଡ 

ସଁପସି େକେତନି େକେତ । 

ରମଣୀରvନ ବିଶ�ାଳ 

 

 

େଦେରନ୍ େଜେଠନ୍ ଭିେନ କରିେଦବା 

ବତେର ଲଗାବା ଗାଲି 

ଭାଏ ଭାଏ ଯଦି ମାର ହଉଥିେବ 

ଲୁକି ମାରୁଥିବା ତାଲି । 

 

ଶକୁନି ମ©ରା ଏେଭବି अଛନ୍ 

ଲଗାବାର ଲାଗି କଲି 

ଜାନି ନିପାରେଲ ଚୁଟରୀ ଚଲନ 

ସୁନାଘର ଯିବା ଜଲି । 

 
ଉପର ବାହାଲ, ବଲା|ିର 

େମା-୭୭୪୯୦୦୦୧୯୦ 
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ପ�ବ� ବିଭାଗ 
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ହିoୁଧମ�େର ଉ�ବ ଏବଂ ପବ�ପବ�ାଣୀହିoୁଧମ�େର ଉ�ବ ଏବଂ ପବ�ପବ�ାଣୀହିoୁଧମ�େର ଉ�ବ ଏବଂ ପବ�ପବ�ାଣୀହିoୁଧମ�େର ଉ�ବ ଏବଂ ପବ�ପବ�ାଣୀ    

 ରୀତିଭି\ିକ ପଜୂାପାବ�ଣ, ଋତୁଭି\ିକ ଉ�ବ, ବ�ତ, ଉପାସନା, 

ଜାଗରଣ, ବାର ମାସେର େତରପବ�, ଏଭଳି କି ମୃତୁ�େରେର ବି ଉ�ବ 

ପାଳୁଥିବା େଦଶ ଏ ବିଶ୍ଵେର ଭାରତ ଛଡ଼ା, ଆଉ େକହି େହବ! 

अଧିକତଃ ଭାରତର ହିoୁ ପବ�ପବ�ାଣି ତିଥି, ନdତ� , ଚo� , ସଯୂ��, अମାବାସ�ା, େପୗ$�ମୀ, 

ଆଦିକୁ େନଇ ପାଳିତ। କିଛି ପବ� ସଯୂ��+ ଗତିବିଧିକୁ େନଇ ତ, ଆଉକିଛି ଚo�+ 

ଗତିବିଧିକୁ େନଇ ପରିଚାଳିତ ହୁଏ। ହିoୁ ଧମ�କୁ ଛାଡିେଦେଲ अନ� େକୗଣସି ଧମ�େର 

ମୁଖ�ତଃ ଉପବାସ, ଦିନଚଯ��ା, ପଜୂାବିଧି, େହାମଯ{, ପଶୁବଳି, ତ�ସାଧନା, ଏବଂ ବିବିନ�  

ପ�କାରର ବାରଣ ଆଦି କମ୍ େଦଖିବାକୁ ମିେଳ।  

 ବା]ବେର ଉ³କଟିବeୀୟ ଜଳବାୟୁ ଏବଂ ପବୂ� େଦଶମାନ+େର ବିଭିନ�  अÒୁତ 

ପ�କାରର ସାମାଜିକ ଚଳଣି, ପ�ଥା, ପଜୂାପାଠ, ବାରଣ, ଆଦି ହଜାର ହଜାର ବଷ�ରୁ 

ଚାଲିଆସିଛି। କିl, ୟୁେରାପୀୟ ଇସାୟିମାେନ ନିଜର ଆତD ସ�ାନ ରdାପାଇଁ ଭାରତର 

ବିଭିନ�  ପ�ାjେର, ବିଭିନ�  ଧାମwକ �ଳେର ନିଜକୁ �ାପିତ କରିବାକୁ େଚ�ାକରି 

ଆେଗଇଛjି।  

 ଏହା ନି�ିତରୂେପ ଧ�ାନ େଦବା ଉଚିତ େଯ, ଭାରତୀୟ ହିoୁ ଭnମାେନ ଉପବାସ ଓ 

ସାଧନା �ାରା ନିଜର ଧାମwକ େଯାଗ�ତା ବା ସାଧନକୁ ପରିପୃ, କରିବାପାଇଁ ସବ�ଦା 

ତ¦ର; ନା କି ଦxନୀୟ अଭ�ାସ ଭଳି। ଏହା ବ�ତୀତ ଗmୀର ଆତD ନିଭ�ରତା ସବ�ଦା 

अସାଧାରଣ ପବିତ� ତା ବା अତିମାନବୀ ଶnିଗୁଡ଼ିକର ପ�ା�ିେର ସଂଲଗ� େହାଇଥାଏ । 

ନେରଶ କୁମାର େବେହରା 
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େଯପରି କି, अତ�ଧିକ ସାଧନା, ଧ�ାନ ଆଦି �ାରା କିଛି ସାଧକ ବା େଯାଗୀ ନିଜକୁ अତି 

ଉ�ାହିତ ବା ସମପwତ କରିବା �ାରା ମାଧ�ାକଷ�ଣ ବଳର ସହାୟତାେର ନିଜ ଶରୀରକୁ 

ଶନୂ�େର ଭସାଇ ପାରୁଛjି ।  

 ସମୟ ପରିବ\�ନାନୁସାେର ଆଜି ବହୁ କଠିନ ଓ अସାଧାରଣ ପଜୂା, ଉପାସନା 

ପ�ତିସବୁ ଭାରତେର ବଦଳି ଯାଇଛି । େଯପରିକି, ପ�ାଚୀନକାଳେର ମନୁ+ ନୀତି (୧୧-

୨୧୩) अନୁଯାୟୀ ସjାପନ କି�ଖରା ନାମକ ଦxପ�ତି ମତେର ଦxିତ କରାଯାଉଥିଲା। 

ସjାପନ କି�ଖରା (ଏକ ପ�କାର ଦxବିଧି) �ାରା େଦାଷୀ ଏକ ମୁଠା (େଗାମୁତ� , େଗାବର, 

ଦୁª, ଲହୁଣୀ, କୁଶଘାସ, ଆଦି) ଦିନକୁ ଥେର, ଏଭଳି ନअଦିନ ଖାଇେବ; ପୁଣି ତା’ପର 

ତିନିଦିନ ନିଜ�ଳ ଉପବାସ ରହିବାକୁ ହୁଏ ।  

 अନ� ଏକ ଉେଲ� ଖନୀୟ ଉଦାହରଣ ବି अଛି, ଯାହାକୁ ଚo� -ସ�ର (ବା କo� ାୟଣ) 

କୁହାଯାଉଥିଲା। ଏହି ନୀତି अନୁସାେର ପ$ୂ�ମୀଠାରୁ अମାବାସ�ା ପଯ��j ନିଜ ଆହାର

(େକବଳ ଯअ େପଜ)ରୁ ଏକ-ଏକ अଂଶ ପ�ତିଦିନ କେମଇ କେମଇ ଖାଇବାକୁ େହବ। 

ଦିନକୁ ଥେର ମାତ� । ପୁଣି अମାବାସ�ାରୁ ଏକ-ଏକ अଂଶ ବେଢଇ ବେଢଇ ପ$ୂ�ମୀ ପଯ��j 

ଖାଇେବ। ମନୁ+ ନୀତି (୬-୨୦)  

 ଆଜିକାର ହିoୁେଲାକ ପ�ାୟ ଏକାଦଶୀ କରିବାକୁ ଭଲ ପାଆjି; ଯାହା ପ�ତି ମାସେର 

ଦୁଇଥର ପେଡ଼। ଏହା ମୁଖ�ତଃ ଭଗବାନ ବି³ୁ+ ଉପାସନା ପାଇଁ କରାଯାଏ; କିl ଏହା 

େସେତ କଠିନ ବ�ତ ନୁେହଁ। ବ�ତୀ ଫଳ, dୀର ଆଦି ଗ�ହଣ କରିପାରିେବ। ଶିବଭnମାେନ 

ପ�ତି ମାସର କୃ³ପd ତ� େୟାଦଶୀ ଏବଂ ଚତୁଦ�ଶୀକୁ ପାଳନ କରିଥାjି।  

 ହିoୁ ଧମ� ଏବଂ अjରା�� ୀୟ କାେଲxର अନୁସାେର ଜାନୁଆରୀ ଏବଂ େଫବ� �ୟାରୀ 

ମାସ, ଯାହା େବୖଦିକ/ହିoୁ କାେଲxର अନୁସାେର ମାଘମାସର ଆରm ହୁଏ; େସହି ମାସରୁ 
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ବିଭିନ�  ପବ�ପବ�ାଣୀ ପ�ାରm େହାଇଥିବା େଦଖାଯାଏ। ପ�ଥମତଃ ମକର ସ+� ାjି। ଏହା ଏକ 

ପ�ମୁଖ ପବ�; ସଯୂ��+ ଉ\ରାୟଣକୁ େନଇ ଏହି ଉ�ବ, ଭାରତେର ବିଭିନ�  ପ�ାjେର 

ଭିନ� ଭିନ�  େଶୖଳୀେର ହୁଏ। ଏହିଦିନ କିଛି अ�ଳେର େପୗଷମାସ (अଶୁଭ)ର େଶଷ ଏବଂ 

ମାଘମାସ(ଶୁଭ)ର ପ�ାରm େବାଲି ପଜୂା��ନା େହାଇଥାଏ। ଏହି ସମୟେର, ଗ|ା ଯମୁନାର 

ମିଳନ�ଳୀ ପ�ୟାଗ(ଆଲ� ାହାବାଦ)େର କୁmେମଳାର ଆେୟାଜନ େହାଇଥାଏ; େଯଉଁଠି 

ପ�ତିବଷ� ଲdଲd ଭn ପୃଥିବୀର ବିଭିନ�  �ାନରୁ ଆସି ବୁଡ଼/ସ�ାନ କରିଥାjି।  

 ଦdିଣ ଭାରତେର ଏହାକୁ େପା|ଲ କୁହାଯାଏ। ଏହିଦିନ ତାମିଲମାେନ ନୂଆବଷ� 

ପାଳି ସମ]+ୁ अଭିନoନ ଜଣାଇଥାjି। ତାମିଲେଲାେକ ନୂଆ ବାସନ କିଣି େସଥିେର ଖିରୀ 

(dୀର ଏବଂ ଚାଉଳ) ରାeିଥାjି ଏବଂ ସମ]+ୁ େପା|ଲର अଭିନoନ (dୀର ଫୁଟିଲାଣି? 

କହି) ଜଣାଇଥାjି। ଏହା ପ�କୃତେର କୃଷିକୁ ସମପwତ େହାଇଥାଏ। ଗୃହପାଳିତ ପଶୁ, 

ମୁଖ�ତଃ ଗାଈ ଏବଂ ବଳଦ+ୁ ସୁoର ସଜାଇ, ଶି|େର ର|େବାଳି, େବକେର ଫୁଲମାଳ 

େଦଇ ରା]ାେର ଛାଡ଼ି ଦିଆଯାଏ। ଏହା ପ�କୃତେର େକୗଣସି ପଜୂା ନୁେହଁ; ଖୁସି ଓ ଆନoର 

ପବ� ଭଳି ମାନିଥାjି।  

 ଶୁକ�ପd ପ�ମୀ ତିଥିକୁ ବସj ପ�ମୀ କୁହାଯାଏ। ବସj ଋତୁ ଚାଲିଥାଏ। କଳା 

ଏବଂ ଶିdାଦାତ� ୀ ମାତା ସରସ�ତୀ+ ପଜୂା��ନା ଏହି ଦିନ ହୁଏ। ପ�ାଚୀନକାଳେର ଏହି ଦିନ 

ଗୁରୁ ବା ଶିdକ ମାତା ସରସ�ତୀ+ ଏକ ଚିତ�  ରଖିଥାjି; ଏବଂ ତା+ର ଶିଷ�ଶିଷ�ା ବା 

ଛାତ� ଛାତ� ୀମାେନ ଆସି ଗୁରୁ+ୁ ନଡ଼ିଆ (ଶ�ୀଫଳ), ମୁଦ� ା ଆଦି ଦdିଣା ସ¥ରୂପ େଦଇଥାjି। 

ଓଡ଼ିଶାେର ଏହାକୁ ଶ�ୀପ�ମୀ େବାଲି କୁହାଯାଏ।  

 ମହାଶିବରାତ� ୀ ମାଘମାସ କୃ³ପd ଚତୁp�ଶୀେର ପାଳିତ େହାଇଥାଏ। ଏହିଦିନ 

େଶୖବଭnମାେନ ଦିନସାରା ଉପବାସ ରୁହjି ଏବଂ ରାତି� େର ଜାଗର କରିଥାjି। ବିଭିନ�  
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େଶୖବେdତ� େର ଏହିଦିନ ପଜୂା��ନା େଦଖିବାକୁ ମିଳିଥାଏ।  

 ଭାରତର ଉପରପ�ାjେର େଦାଳଯାତ� ା େଦଖିବାକୁ ମିଳିଥାଏ। ଭଗବାନ ଶ�ୀକୃ³+ୁ 

ଏକ େଦାଳିେର ବସାଇ, ଝୁଲାଇ ପଜୂା କରାଯାଏ। ଏହା ଫଗୁଣ (ଫାଲଗୁନ / େଫବ� �ୟାରୀ-

ମାଚ�) ମାସ ପ$ୂ�ମୀର ଦଶଦିନ ପବୂ�ରୁ ଆରm ହୁଏ। କିl େଶଷ ତିନିଦିନ ମୁଖ�ତଃ ପାଳନ 

କରାଯାଏ। ଫାଲଗୁନ ପ$ୂ�ମୀକୁ େଦାଳପ$ୂ�ମୀ ବା େହାଲି ମଧ� କୁହାଯାଏ। ଏହି ଦିନେର 

ସମେ] ପର�ର େଦହେର ର|େବାଳି अଭିନoନ ଜଣାଇଥାjି।  

 େଚୖତ� ମାସ (ମାଚ�-ଏପି�ଲ) ଶୁକ�ପd ନବମୀ ତିଥିେର ଭଗବାନ ଶ�ୀରାମ+ ଜେନD ା�ବ 

ପାଳିତ ହୁଏ। ଏହିଦିନ ପ�େତ�କ ହିoୁବ�nି ଶ�ୀରାମ+ୁ ପଜୂା କରିବାର େଦଖାଯାଇଥାଏ।  

 ଶ�ାବଣ ଶୁକ�ପd ପ�ମୀ ତିଥି (ନାଗପ�ମୀ) େର ନାଗେଦବତା+ୁ ପଜୂା କରାଯାଏ। 

ଏହାର ଦୁଇଦିନ ପେର ଶୀତଳା ସ�ମୀ ପାଳିତ ହୁଏ। ମାତା ଶୀତଳାେଦବୀ+ୁ ଏହିଦିନ 

ବସjେରାଗରୁ ଉ�ାର ପାଇଁ ପଜୂାକରିଥାjି। ମାତା+ୁ େକବଳ ଥxାଖାଦ� େଭାଗଲାେଗ।  

 କୃ³ ଜନD ା�ମୀ ଭାରତେର ଏକ ପ�ମୁଖ ପବ�। ଶ�ାବଣ (ଜୁଲାଇ-अଗ�) କୃ³ପd 

अ�ମୀ ତିଥିେର ଭଗବାନ ଶ�ୀକୃ³+ ଜେନD ା�ବ ପାଳନ ହୁଏ।  

 ଉ\ର ଭାରତ ଏବଂ ଦdିଣ ଭାରତର ବ� ାହD ଣମାନ+ ମାସିକ ପdେଭଦ େଯାଗଁୁ 

ବିଭିନ�  ପବ�ପବ�ାଣି ଏବଂ ପଜୂାପ�ତିେର ଭିନ� ତା େଦଖାେଦଇଥାଏ ।  

 ଭାଦ� ବ (अଗ�-େସେ��ର) ଶୁକ¢  ଚତୁଥ�ୀେର ଶ�ୀ ଗେଣଶ+ୁ ପଜୂା କରାଯାଇଥାଏ । 

ନଡା, ପାଳ, ମାଟି ଆଦିେର ତିଆରି ଗେଣଶ+ ମ\ୂwକୁ କିଛିଦିନ ପଜୂା କରିଲା ପେର 

ପାଣିେର ବିସ¬�ନ କରାଯାଇଥାଏ।  

 ଭାଦ� ବ ମାସ କୃ³ପdର େଷାହଳ ଦିନକୁ ପିତୃପd କୁହାଯାଏ । ଏହିଦିନ ମାନ+େର 

ଭାରତର କିଛି �ାନେର ହିoୁମାେନ ଶ�ା� କରିଥାjି ।  
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 ଆଶି�ନ (େସେ��ର-अେ�ାବର) ଶୁକ�ପd ପ�ଥମାରୁ ଦଶମୀ ପଯ��j ନବରାତ� ୀ ବା 

ଦୁଗ�ାପଜୂା ପାଳିତ ହୁଏ । ଦଶମୀ ଦିନକୁ ବିଜୟା-ଦଶମୀ ବା ଦଶହରା କୁହାଯାଏ ।  

 ଆଶି�ନ अମାବାସ�ାକୁ କାଳରାତି�  ବା ଦୀପାବଳି େବାଲି କୁହାଯାଏ । ମା କାଳୀ+ୁ ଏହି 

ରାତି� େର ପଜୂା��ନା କରାଯାଏ । ନବରାତ� ୀର ଏେକାଇଶି ଦିନପେର ଦୁଇଦିନ ଧରି ଏହି 

ପଜୂା କରାଯାଏ। ପୁଣି କା\wକ ମାସ ପ�ଥମାରୁ ପ�ମୀ ପଯ��j ମାତା ଲdD ୀ ଏବଂ ପାବ�ତୀ+ୁ 

ପଜୂା��ନା କରାଯାଏ । ଏହା ହିoୁ ଶା�ାନୁସାେର ସବ�ାଧିକ ଉ\ମ ଦିନ େବାଲି ମାନ�ତା 

अଛି । ଭାରତର କିଛି ପ�ାjେର ଆଶି�ନ ଶୁକ¢  अ�ମୀ ତିଥିେର ମା ସରସ�ତୀ+ୁ ମଧ� ପଜୂା 

କରାଯିବାର େଦଖାଯାଏ ।  

 କା\wକ ପ$ୂwମା ତି� ପୁରାସୁର ନାମକ ରାdସକୁ ବଧ କରିବାେହତୁ ଶିବ+ ସ�ାନେର 

କା\wକମାସ (अେ�ାବର-ନେଭ�ର)େର ପାଳିତ ହୁଏ ।  

 ଏହା ଜାଣିବା ଉଚିତ େଯ, ଭାରତର ବିଭିନ�  ପ�ାjେର ଭିନ�  ଭିନ�  କାେଲxର 

େହାଇଥାଏ । ଆଉ ପ�ତି ମାସର, େଯପରି ଶ�ାବଣ, େବୖଶାଖ ଏବଂ अଧିମାସ (େତର ମାସ)

ର ନିଜସ� ମହତ�  अଛି । ପ�ତି ତିନିବଷ�େର େହଉଥିବା अଧିମାସକୁ ବି{ ଓ ପxିତମାେନ 

ଖୁବ ଗୁରୁତ�  େଦଇଥାjି । ଠିକ େସହିପରି େସାମବାର ଦିନ ପ$ୂ�ମୀର ମହ\�  

େସାମବାରେର ଶିବ+ ପଜୂା ଏବଂ ଶନିବାରେର ହନୁମାନ+ ପଜୂାେର अଧିକ ଗୁରୁତ�  

ଥିବାର ଶା�େର ପରିଲdିତ। ଏଭଳି ଦିନମାନ+େର ଦାନର ଗୁରୁତ�  ହଜାରଗୁଣ अଧିକ 

େହାଇଥାଏ । 

 ଭାରତୀୟ ହିoୁମତେର ଚାେରାଟି ଯୁଗ अଛି; ସତ�, େତ� ତୟା, �ାପର ଏବଂ କଳି। 

ବ\�ମାନର କଳିଯୁଗ ମହାଭାରତ ଯୁ� ପରଠାରୁ ବା କୃ³+ େବୖକୁ° ପ�ତ�ାବ\�ନଠାରୁ 

ପ�ାରm େହାଇଛି; ଯାହା ୧୮ େଫବ� �ୟାରୀ ଖ�ୀ�ପବୂ� ୩୧୦୨ରୁ େବାଲି ଖେଗାଳବିଦ୍ ଓ 
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ଗଣିତ{ ଆଯ��ଭ*+ ହିସାବେର ଏବଂ ସଯୂ�� ସି�ାjେର କୁହାଯାଇअଛି। ଭାରତେର 

ବିଭିନ�  ପ�କାରର ପvିକା ପ�ଚଳିତ। େଯପରିକି ଖ�ୀ�ପବୂ� ୫୭ରୁ ବିକ�ମାଦିତ� ସଂବତ, 

ଖ�ୀ�ପବୂ� ୭୮ରୁ ଶାଳିବାହନ ଶକ ଏରା, ଖ�ୀ�ା� ୫୯୩/୫୯୪ରୁ ବ|ାଳୀ ସଂବତ ବା 

ସଯୂ�� କାେଲxର, ଓ ତାମିଲ କାେଲxର, ମାଲୟାଲମ କାେଲxର ଆଦି। ଶକ ଏରା 

ମତେର ବଷ�ର ପ�ାରm ଶୁକ¢  େଚୖତ� ରୁ େହାଇଥିବା େବେଳ ବିକ�ମ ସଂବତ अନୁସାେର 

କା\wକ ମାସରୁ ।  

 ଓଡ଼ିଶାର ପvିକା/ପାvି ମାଦଳା ପାvିରୁ ପ�ାରm େହାଇଥିବା ଜଣାଯାଏ। ଏହି 

ପାvିେର ଓଡ଼ିଶାର ଇତିହାସ ଏବଂ ଜଗନ� ାଥ ସଂ9ୃତି ଆଦି ବ$�ନା େହାଇଥାଏ। ଏହା 

ରାଜା अନjବମ�ନ େଚାଡଗ|େଦବ+ (୧୦୭୮-୧୧୫୦) ପର"ରାରୁ ପ�ାରm େହାଇଥିବା 

େବେଳ ବାରଶହ ଶତା�ୀରୁ ବଷ�-ପେର-ବଷ� ଧରି ପୁରୀର କରଣମାନ+ �ାରା ପ�ଚଳିତ 

େହଇ ଆସୁअଛି। ଏହା ବ�ତୀତ अନ� ପା�ପ�କାରର ଓଡ଼ିଆ ପାvି अଛି; ତାହାେହଲା 

ଖଡିରତ�  ପvିକା, ବିରଜା ପାvି, ଭାେଗ�ାଦୟ ପାvି, େକାହିନୂର ପାvି, ଏବଂ େଗୗଡିଆ 

େବୖ³ବ ପvିକା। ପଠାଣି ସାମj ଚo�େଶଖର (୧୮୩୫-୧୯୦୪) ଆମ ଓଡ଼ିଆ ପାvିକୁ 

େବୖ{ାନିକ ପ�ତିେର ପୁନଜ�ୀବିତ କରିଥିବା ଇତିହାସରୁ ଜଣାଯାଏ।   

 
- ବସୁଧା କ"ୁ�ଟର, େଗାଇଲୁxି େମନ୍ େରାଡ, ବ� ହD ପୁର, ଗvାମ, ୭୬୦୦୦୪ 

େମାବାଇଲ-୭୮୦୯୮୭୨୪୮୩ 
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େକାଣାକ�ର େକାହ ଏବଂ ମ\ୂwକଳାେକାଣାକ�ର େକାହ ଏବଂ ମ\ୂwକଳାେକାଣାକ�ର େକାହ ଏବଂ ମ\ୂwକଳାେକାଣାକ�ର େକାହ ଏବଂ ମ\ୂwକଳା    

ପଦD ଶ�ୀ କବି ଡ: ମାୟାଧର ମାନସିଂହ େଲଖିେଲ, 
“ବାରଶତ କବି କsନାେର, ଜଗତର ବୁ�ି अଜଣାେର,  
अ{ାତ ରହସ�ମୟ ଶଇଶବ ଯାପିତ େତାହରି େଯ ଦିନ ଚକିତ ଦୃ�ି ବିଶ¥ର େଗା ପଡ଼ିଲା।  
େତା’ପରି େଯୗବନ-ଲାବଣ�-ଲୀଳା େଖଳୁअଛି अେ| अେ| ତବ, ଫୁଟି ଉେଠ େଦେହ େଦେହ,  
ସୁଲଳିତ अ|-ସଉ,ବ ମ� ଶିଖି ଆସିଥିଲ, ମନ-ଜେୟ ମନର େସ ପାେର ବାରଶତ କବି କsନାେର।” (୧) 

 �ପତି ନିମ�ାଣର अପବୂ� अଣେବୖ{ାନିକି अଥଚ େବୖଦିକି େକୗଶଳେର ନିମwତ 

ବ\�ମାନର ଭଗ� ମoିରର ନିମ�ାଣର अେନକ ପବୂ�ରୁ କି�ଦjୀେର ତଥା ଶା� ପୁରାଣ ଓ 

ଭବିଷ� ପୁରାଣ ଗଭ�େର ବ$wତ ଜ��ଦ¥ୀପେର अବ�ିତ ତିନିେଗାଟି ପ�ାଚୀନ ସଯୂ�� ମoିରର 

ବ�ାଖ�ା କରା ଯାଇଛି, େସଥି ମଧ�େର ସମୁଦ� ତେଟ ଚo�ଭାଗା ନଦୀ କୂେଳ अବ�ିତ 

ପ�େମାଦ କୁମାର ପxା 
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େମୖତ� ୟାରଣ�େର �ିତ ସଯୂ�� ମoିର अନ�ତମ; ଯାହା ସ�eେର  ପଦD ଶ�ୀ କବି ଡ: 

ମାୟାଧର ମାନସିଂହ ଉପେରାn େକାଣାକ� କାବ�େର ଯଥାଥ�େର େଲଖିଛjି; ଯାହାର ମୁxି 

ମାରି ମାଘ ଶୁକ¢  ପ�ତିପଦା ସଯୂ��+ ପ�ଥମ ରଶିD  ତି� େକାଣର େକାେଣ ଉଷD -ରଶD ୀର ମହତ 

କୁଟୀର ଉପେର  ପତିତ େହବା ଆଗରୁ େବୖଦିକ ପ�ଣାଳୀେର ଚୁ�କ ଶା� ସ�eେର (୨) 

ବାପା ମା+ୁ କହୁଥିବାର ମା ଗଭ�େର ଥାଇ ଶୁଣିଥିବା ଗଭ�ଜୀବ େଯେତେବେଳ 

ଜୀବାବ�ାେର କୂମ� ଭିdୁମଠେର ପୁନବ�ାର ପଢିଥିବା େସହି ପାଠକୁ, ୧୨ ବଷ� ବୟସେର 

େସ ଜନD  େନଇଥିବା ପବୂ�ରୁ ଗୃହତ�ାଗୀ ବାପା+ୁ େଖାଜି ଆସି अକ�େdତ� େର ବାପା+ୁ େସହି 

ପ�ଣାଳୀ ବିଷୟେର ମେନ ପେକଇ େଦଇ ପାରିଥିଲା ସତ; କିl ରାଜା+ ଆେକ� ାଶରୁ 

ବାରଶହ କାରିଗର+ୁ ଜୀବନ ଦାନ ସ¥ରୂପ, ବ� ାହD  ମହୁୂ\�େର ମoିର ଶିଖରକୁ ଛୁଇଁବା 

ଉେpେଶ� ଜଗେମାହନର େବକୀ ପଯ��j ବ�ାଳବତ୍ ଉ\ାଳ ଲହରୀମାଳା ତା େଫନିଳ 

ଜଳସାଗର ସହ େଯେତେବେଳ ଆସିଥିଲା, େସହି ଜଳେର ଇତିହାସକୁ ସାdୀ ରଖି କି�ଦjୀ 

ଗଢିବା ପାଇଁ, ତ�ାଗର ନମସ� ମ\ୂw  �ାପନ ନିମେj, ନିଜ ଜୀବନକୁ ନିେdପ କରିଥିଲା। 

(୩) 

 Indian Monuments by N S Ramaswami ତା+ େକାଣାକ� ଆେଲଖ�େର ସ�ମ 

ଶତା�ୀର ଆରmେର ଭାରତ ପରିଦଶ�ନେର ଆସିଥିବା ଚୀନ ପରିବ� ାଜକ ହୁଏନସାଂ + 

ଉଲି� ଖିତ ବିଷୟରୁ ଆରm କରିଛjି।   

 “େଦଶର ଦdିଣ-ପବୂ� ତଟବ\�ୀ अ�ଳ ( “ଉ�” କି�ା ଉଡ�  କି�ା ଓଡିଶା ) ର ଚରିତ� ା 

ନାମ�ୀ ଏକ େଛାଟ ସହର ବିଷୟ ଉେଲ� ଖ କରିଛjି। େସଠାରୁ ବ�ବସାୟୀ ମାେନ 

ଦୂରେଦଶକୁ ଯାତ� ା କରିଥାjି ତଥା ଯାତଆତ କରୁଥିବା  ଚିହ� ା-अଚିହ� ା େଲାକ ସବୁ 

େସଠାେର ରହିଥାjି। ସହରର କା© ଗୁଡିକ ଶnିଶାଳୀ ଓ ଗଗନଚୁ�ୀ। େସଠାେର ବିରଳ 
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ଓ ମଲୂ�ବାନ ଦ� ବ� ମିଳିଥାଏ। ସହର ବାହାେର େଗାଟିକ ଉପେର ଆଉ େଗାଟିଏ ରହିଥିବା 

ଉ��¥ାଭିମୁଖୀ अତି ଉ� ବହୁତଳ ସଂପନ�  ବକ� ାକୃତିର କାରୁକାେଯ�� ପାେ�ାଟି ଭିdୁ ମଠେର 

ସ©ମାନ+ ଛବି ରହିଛି।“ 

 N S Ramaswami ଆଗକୁ ପୁଣି େଲଖୁଛjି ମାଦଳା ପାvିେର ବ$wତ ବିବରଣୀେର 

ଜେଣ ରାଜା ପୁରoର େକଶରୀ େକାଣାକ� େଦବ+ର ଏକ ମoିର ତିଆରି କରିଥିେଲ, ଯାହା 

ଫଳେର ହିoୁ ଯାତ� ୀମାନ+ ଭିଡ େସଇଠି ଜମୁଥିଲା। ବ|ର ହିoୁ ରାଜା ଲdDଣ େସନ+ୁ 

ଗାଦିଚୁ�ତ କରିଥିବା ଆଫଗାନି ଶାସକ ତୁଗଲକ ଖାନ ସହ ଲେଢଇେର ନରସିଂହେଦବ(୧) 

ବିଜୟଧ¥ଜା ସ¥ରୂପେର ପୁରoର େକଶରୀ ତିଆରି କରିଥିବା ମoିରର ସାମନାେର ଶିବ 

ସାମjରାୟ ମହାପାତ�  ନାମେର ଜେଣ ରାଜକମ�ଚାରୀ+ ପ�ତ�d ତ\¥ାବଧାନେର 

ବ\�ମାନର ଏହି ଭଗ� ମoିର ତିଆରି କରିଥିେଲ। ଏହି ବିଶାଳ ମoିର ପ�ାଦଭାଗେର 

ଥିବା  ପୁରାତନ ମoିରେର ପବୂ�ରୁ େଯଉଁ ବିଗ�ହ ଥିେଲ, ତାହା+ୁ ନୂଆ ମoିରେର 

अବ�ାପିତ କରା ଯାଇଥିଲା। ନରସିଂହେଦବ+ ଉ\ରାଧିକାରୀ ମାନ+ ତାମ� ଫଳକ 

ମାନ+େର େଖାଦିତ ଏହି ତଥ� ବିବରଣେର ମoିରଟିକୁ “ତି� େକାଣର େକାଣେର 

ଉଷDରଶD ୀର ମହତ କୁଟୀର” ରୂେପ ଦିଆ ଯାଇଥିବା ମoିରର ବିଶାଳ ଆକୃତି ଓ 

କାରୁକାଯ��ର ସମ] େଶ�ୟ ୧୨୩୮ ରୁ ୧୨୬୪ ପଯ��j ଗ|ାଠାରୁ େଗାଦାବରୀ ପଯ��j 

ବି]ାରିତ କଳି|କୁ ଶାସନ କରିଥିବା ଗ|ବଂଶୀୟ ଲା|ୁଳା ନରସିଂହେଦବ(୧) +ୁ 

ଯାଉଛି। 

 अବୁ ଫଜଲ (ଆକବର+ ଆଇନ ମ�ୀ, ୧୫୫୫-୧୬୦୨)+ ଦ¥ାରା େଲଖା ଯାଇଥିବା 

ବିବରଣୀେର ଏହା ଆକବର+ ସମୟେର dତିଗ�] େହାଇ ନ ଥିବା ଦଶ�ାଇଛjି। େଯେହତୁ 

େସଥିେର େଲଖାअଛି –  ୯ଟି ଝପଟି ମରା ପାହୁx ପଡିଲା ପେର ଆଗେର ଏକ ସୁଦୃଶ� 
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ପ�ା|ଣେର अବ�ାପିତ ଥିବା ଏକ ବିରାଟ अ��ବୃ\ାକାର ପ�]ର େଦହେର େଖାଦିତ ସଯୂ�� 

ଓ अନ� ଗ�ହମାେନ ଚତୁpwଗେର अବନତ ମ]େକ, ଦxାୟମାେନ, ଉପେବସେନ, ସା�ା| 

ପ�ଣେମ�, ହାସ�ରେତ, କ�oନରେତ, ବିସDୟାବିଭୂେତ କି�ା ତନD େୟ ବିଭିନ�  େଶ�ଣୀର ନାନା 

ଜାତିର ଉପାସକ+ର ଦୃଶ� ଥିଲା ଏବଂ ଏହାକୁ ପହଁରାଳୀ, ସ{ୀତ{ ମାେନ କsନା 

ବ�ତୀତ େକେବ େହେଲ अ]ିତ¥େର ନ ଥିବା अÒୂତପବୂ� ପଶୁମାନ+ ସହ अନୁସରଣ 

କରୁଥିେଲ। (େସୗଜନ�: ଆଇନ-ଏ-ଆକବରୀ) 

 (अବୁ ଫଜଲ+ ବିବରଣୀ ସହ କଳାପାହାଡର େକାଣାକ� ବିଧ¥ଂସ କିଛି େମଳ 

ଖାଉନି। େସଥିପାଇଁ େସ ଦୁଇ ଘଟଣାରୁ େକବଳ େଗାଟିଏ ହW ସତ�। अନ�ଟି ସେoହ 

େଯାଗ�। କାରଣ ୧୫୬୫ ମସିହାେର ବ| ସୁଲତାନ+ ହିoୁରୁ ମୁସଲମାନ ଧମ�ାjରିତ 

େହାଇଥିବା ରାମାନo ରାୟ ଓରଫ କଳାପାହାଡ ଓଡିଶା ଆକ�ମଣ କରିବାକୁ ଆସିଥିଲା। 

ତା ପେର ପେର ଓଡିଶା ଆକବର ଶାସନକୁ ଚାଲି ଯାଇଥିଲା। ତା ପେର ….) 

 ମାଦଳା ପାvିର ବିବରଣୀ अନୁସାେର େଖା��ା ନେରଶ ପୁରୀରୁ େକାଣାକ� ୧୬୨୮େର 

ଜାହା|ୀର ଶାସନ କାଳେର ଓଡିଶା ପ�େଦଶ ଦାୟିତ¥େର ଥିବା ବକର ଖାନ ରାଜତ¥ 

ସମୟେର ଗଲାେବେଳ େସହି ଯବନ ଶାସକର ହିଂସାତD କ ଆଚରଣ ଫଳେର ସଯୂ��+ ମୁଖ� 

ବିଗ�ହ େମୖତ� ାଦିତ� ବିର�ି ନାରାୟଣ+ୁ ପୁରୀର ନୀଳାଦି� ମେହା�ବ ମoିରକୁ �ାନାjରିତ 

କରା ଯାଇ ସାରିଥିଲା। 

 [କିl ବିର�ିନାରାୟଣ+ ବିଗ�ହ ବି�ାପିତ େହବା ପେର ପେର େସଠେର ଥିବା ମାୟା, 

ମହାମାୟା अଥବା ମହାଗାୟତ� ୀ ବିଗ�ହକୁ େନଇ ପୁରୀ-େକାଣାକ�ର େବଳାଭୂମିେର ରାମଚxୀ 

ମoିରର ମଳୂ ବିଗ�ହ ରୂେପ �ାପନ କରା ଯାଇଥିବା ଜନଶୃତି अଛି।] 

 ମଧ�କାଳୀନ ରାଜାମାନ+ ପାଖେର ପରିଲdିତ ନ େହଉଥିବା ବିରଳ ପ�କୃତିର 
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ବାହାେର େସହି ଶନୂ� ମoିରର ପରିମିତି ତଥ� େନବାର ମାନସିକତାେର େପ�ରିତ େହାଇ 

ପୁରୀ ମoିର ଦାୟିତ¥େର ଥିବା ନାଥ ମହାପାତ� + ଦ¥ାରା ମାପ କେରଇଥିେଲ। ମାପର 

ଏକକ ଭାବେର ରାଜା+ ୨୮ ଆ|ୁଳି ମାପର ଏକ ବାଡିକୁ ଏକକ ରୂେପ ବ�ବହାର 

କରିଥିେଲ। ଏହି ବିବରଣୀେର  ବିଗ�ହ ପୀଢ ସହ ଗଭ�ଗୃହ, ଦ¥ାରମxପ ଏବଂ अରୁଣ 

]mର ମାପର ବିବରଣୀ େସଥିେର ଉେଲ� ଖ ରହିଛି। କଳଶ ଓ ପଦD ]ୁପିକା ଭଗ� अବ�ାେର 

ଥିଲା। େଗାଟିଏ ଚୁ�କୀୟ ବାଡି, େବାଧହୁଏ କଳଶେର ଲାଗିଥିଲା, ଯଥା �ାନେର ଥିଲା।                                                            

 (େସୗଜନ� : Indian Monuments by N S Ramaswami) 

 ମoିରର ସଂରଚନା ସ�eେର ବିଷଦ ରୂେପ ବି େଜ ବି (ସ¥ୟଂଶାସିତ) 

ମହାବିଦ�ାଳୟର ପ�ାଧ�ାପିକା ସୁପ�ଭା ମିଶ�+ ଉ¯ଳ ପ�ସ| ନେଭ�ର ୨୦୧୨େର 

ପ�କାଶିତ ଆେଲଖ� “अକ�େdତ�  – େକାଣାକ�” େର ବ$�ନା କରା ଯାଇଛି। ଆଇନ-ଏ-

ଆକବରୀେର ସ© କବୀର+ ସମାଧି େକାଣାକ�େର ରହିଥିବା ବି େସ ଉେଲ� ଖ କରିଛjି। 

अତୀତେର େକାଣାକ�ର ପବିତ�  ରଥଯାତ� ା କଥା ବି େସ େଲଖିଛjି।  

 ୧୭୫୯ ମସିହାେର େସେତେବେଳ ଶାସନ କରୁଥିବା ସହ ମରାଠା ଶାସକ+ ଗୁରୁ 

ବାବା ବ� ହD ଚାରୀ େକାଣାକ� ପରିଭ� ମଣେର ଯାଇଥିେଲ। ବାବା ବ� ହD ଚାରୀ+ ବିବରଣ 

अନୁଯାୟୀ  ତା+ ସାଥୀେର ଯାଇଥିବା ନିଳା�ର ପ*ନାୟକ କରଣ+ ଠାରୁ େସ ଶୁଣିେଲ 

େଯ ଜେଣ େକେଶାମାରୁ, ଜେଣ ହିoୁ ଧ¥ଜପଦD କୁ େନଇ ପେଳଇଲା। େଯଉଁ େକେଶାମାରୁ 

अଥବା ହିoୁରୁ ମୁସଲମାନ ଧମ� ଗ�ହଣ କରିଥିବା କଥା ବାବା ବ� ହD ଚାରୀ କହିଛjି, େସ 

ଜଣକ କଳାପାହାଡ ବ�ତୀତ ଆଉ କିଏ େହଇପାେର ? (୪)                       

 [ପ�ଶ� ଉେଠ : ଯଦି ଭଗ� କଳଶ ଓ ପଦD ]ୁପିକା କଳାପାହାଡ ଆକ�ମଣର ୬୩ ବଷ� 

ପେର ୧୬୨୮ େର େଖା��ା ନେରଶ େଦଖି ଆସିଥିେଲ, େସହି ପଦ� ଧ¥ଜକୁ ୧୫୬୫ େର 
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କଳାପାହାଡ େନଇ ଯାଇଥିବା କଥା ବାବା ବ� ହD ଚାରୀ+ୁ ନିଳା�ର ପ*ନାୟକ କହିେଲ 

େକମିତି ? ଶୁଣାଶୁଣିର କଥା ନୁେହଁ ତ ଇଏ ଆଉ ?] 

 ବାବା ବ� ହD ଚାରୀ ଯାଇଥିବା ବହୁତ ବଷ� ପେର ସରକାରୀ ନଥିପତ� ରୁ ୧୮୨୪ େର 

କଟକର ଇଂେରଜ କମିଷନର+ ପାଖେର କମ�ରତ ଇଂେରଜ अଫିସର ଆx� �� େ�ଲwଂ+ୁ 

ମoିରର ଦାୟିତ¥ ଦିଆ ଯିବାର ଲିପିବ� ସoଭ� ମିଳୁଛି, ଏଥିମଧ�େର ଲ�ା ସମୟର 

अjରାଳେର ପରିତ�n अବ�ାେର ଥିବା ମoିରଟି ଉେପdା, ପ�ାକୃତିକ ବିପଯ�ୟ, �ାନୀୟ 

अଧିବାସୀ ମାନ+ ଦ¥ାରା ପ�ାସାଦ ସାମଗ�ୀର ବିନିେୟାଜନ ଜନିତ अବ�ା େଭାଗିଥିଲା। 

ଆx� �� େ�ଲwଂ ତା+ ରିେପାଟ�େର େଲଖିଛjି – “ସ¥ାଭାବିକ ରୂେପ ଭୂମିକ" କି�ା ବିଜୁଳୀ 

ଏହି ଜୀ$�ାବ�ାର ମଳୂ ଉ� େଯେତେବେଳ େହଇଯାଆjି अେନକ କାରଣର 

ସହଭାଗୀତାେର ଏହି ଧ¥ଂସ अଧିକ ତ¥ରାନି¥ତ େହାଇଯାଏ। ପାଣିପାଗର କି�ା 

ବୃdଲତାଗୁଡିକର ଭି\ିପ�]ର ତଳ ପଯ��j ବୃ�ିର ପ�ଭାବ ଏହି ପରିତ�n ପ�ାସାଦେର 

େଯତିକି କୁହା ଯାଇ ପାରିବ, ପରିÊାର ରୂେପ ଧାତୁର ଇଛା କରି ପଥରକୁ ଭିଡି ରଖୁଥିବା 

ଲୁହା କ� ା" ଗୁଡିକୁ ଜବରଦ] ବାହାର କରି େନଇ �ାନୀୟ ବାସିoାମାେନ अଧିକ dତି 

ଘଟାଇ ଥିବା କଥା ତାଠୁଁ अଧିକ କୁହା ଯାଇ ପାରିବ। ଏବଂ ଏହା ମଧ� ସବ�ଜନବିଦିତ େଯ  

ପୁରୀର େକଉଁ अନାମେଧ�ୟ ମoିର େତାଳିବା ସାମଗ�ୀ ଏଠାରୁ େନବା ପାଇଁ ମରାଠା 

ସରକାର କା©ର େଗାଟିଏ ପାଖ ଭା|ି େଦଇଛjି।“  

 ଆx� �� େ�ଲwଂ+ ଏହି ରିେପାଟ�  Asiatic Researches ର ୧୫ତମ ଖxେର ପ�କାଶିତ 

େହାଇଛି। ତା+ ପoର ବଷ� ପେର ଫଗ�ୁସନ ଆସିଥିେଲ ଯିଏ ମଳୂ ମoିରର ୧୪୦େରା 

୧୫୦ଫୁଟ ଉ�ର ଦୁଗ� ରହିଥିବା କଥା ଉେଲ� ଖ କରି େଲଖିଥିେଲ୍। କିl 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 dୟdତିକୁ ବେଢଇ େଦଇଥିଲା। େସଠାକୁ ପଠା 

ଯାଇଥିବା ଏକ ବା�ି� ମିଶନ ତା+ ରିେପାଟ�େର ଏହା ଦେଶ�ଇ ଥିେଲ। 

 ୧୮୬୮ େର େକାଣାକ� ର ପରବ\�ୀ ବୃ\ାj େଲଖିଥିବା ରାେଜo�ଲାଲ ମିତ�  ତା+ 

ପୁ]କ “Antiquities of Orissa”  େର େକାଣାକ�ର ଭଗ� ]ୁପ ଉପେର ହW अଧିକ 

ଆେଲାକପାତ କରିଥିେଲ। କିl େସେତବଳକୁ dୟdତିର ପରିମାଣ अଧିକ େହାଇ 

ସାରିଲାଣି। 

 ୧୯୦୦ ମସିହାେର ବ| ମxଳ  Archaeological Surveyor ପରାମଶ� େଦେଲ େଯ 

dତିଗ�] ଭବନ ଟିର ସଂରdଣ ଆବଶ�କ। 

 ୧୯୦୧ େର ବାଲି]ୁପ ଭିତରୁ ପ�ଥମ ଚକ ଟିର ଆବିÊାର କରାଗଲା।  

 ୧୯୧୦େର ସD }ତିଭବନ ଟି ତାର ବ\�ମାନର अବଥାକୁ ପ�ାୟ ଆସି ଯାଇଥିଲା। 

 ୧୯୫୬ େର ଆହୁରି ସଫା କରାଯିବା ଫଳେର ମାୟାେଦବୀ ମoିର ପାଖେର अନ� 

ଏକ ଇଟା ନିମwତ େବୖ³ବ ମoିର ବାହାରିଲା। େସଠାେର ବହୁବଷ� ଧରି अବ�ାପିତ 

ଭାରତ ସରକାର+ ପ�ତ� ତ\¥ ବିଭାଗ अଧିକାରୀ େସହି ଇଟାରୁ ଏହା ଶା�+ ଦ¥ାରା ନିମwତ 

ପୁରାତନ ସଯୂ�� ମoିର େବାଲି अଭିହିତ କରିଥିେଲ। 

 ଆଜିର ଭଗ� ମoିର अବୁ ଫଜଲ+ ବିବରଣୀ ଠାରୁ अେନକ ଦୂରେର। ତଥାପି, ସ� 

अଶ¥ ଖଚିତ ଦ¥ାଦଶ ଚକ ବିଶି� ରଥାରୂଢ ସ ୂ୍ଯ�� େଦବତା ପ�ାତଃ, ମଧ�ାନ� , ସe�ାର 

େକ� ାରାଇଟ ପ�]ରର �ାପତ�ର �ାପିତ ମ\ୂw ମoିରର ବାହାର ପ�ା|ଣ କା©ର ବିଭିନ�  

ଦିଗେର ପ�ଦଶwତାବ�ାେର ବେ|ାପସାଗର କୂେଳ ଜmୁp¥ୀେପ ବିଭିନ�  କଥା କି�ଦjୀ ଓ 

ପ�ମାଣିତ ଐତିହାସିକ ତଥ�େର ପ�ତିପାେପାଷିତ ଭଗ�, अସହାୟ େକାଣାକ� ମoିର 
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ଗଭ�ଗୃହେର ବିରାଜିତ ନାହଁାjି ସତ, ଓଡିଆ ସଂ9ୃତିର ତାଳେର, ହିoୁ ସଭ�ତାର 

ନିନାଦେର, ମାନବତାର ପ�ତୀକ ରୂେପ ଆଜି ବି େସ ଜା¬¥ଲ�ମାନ, ଦି�ୀମାନ ଓ ସୁରଭି 

ସ"ନ� । 

 अତି ସହଜେର ରdଣଶୀଳ ଦଶ�କ+ ସେ�ଦନଶୀଳତାର କାରଣ େହାଇ ଯାଉଥିବା 

ମoିର କା© ଗାତ� େର ଜଟିଳ ଓ ସdୂD  କାରୁକାଯ��େର ସ¬ିତ ମ\ୂwକଳା ସ�eେର ମତ 

େଦଇ ପ�ଖ�ାତ ଆେମରିକୀୟ େଲଖକ ଓ अଭିେନତା େଲାେୱଲ େଥାମାସ ଏହାକୁ ବିଶ¥ର 

ଏକ ସୁoର ଓ କାେମାpୀପକ ପ�ସାଦ ରୂେପ ବ$�ନା କରିଥିେଲ।  

 ଏହି ପରିେପdୀେର ସୁଇସ୍ ମେନାଚିକି�କ କାଲ� ଜ|+ ମjବ� ଗୁରୁତ¥ପ$ୂ�। େସ  

ଆଜି ଜୀବିତ ନାହାjି ସତ, କିl ତା+ ପ�ତି,ିତ ସଂ�ା ମାନସିକ େରାଗୀ+ ପ�ାକୃତିକ 

ଚିକି�ା अନୁକ�େମ ଭାରତ ଦଶ�ନ ବ�ବ�ାେର ଆଜି ବି େକାଣାକ� ଓ ପୁରୀର ଦଶ�ନ 

େସମାନ+ୁ କେରଇଥାଏ। 

 େସ ୧୯୩୮େର େଯେତେବେଳ ଭାରତ ବୁଲିବାକୁ ଆସିଥିେଲ, େକାଣାକ� ମoିରେର 

ତା+ ପଥପ�ଦଶ�କ ରୂେପ ନିେୟାଜିତ ଥିବା ଜେଣ ପxିତ, ତା+ୁ (ଜେଣ ୟୁେରାପୀୟ 

ପରିଦଶ�କ+ୁ) ମoିର କା© ଗାତ� େର େଖାଦିତ ଏହି କାେମାେ\ଜକ ଦୃଶ�ମାନ େଦେଖଇବା 

ନିମେj କୁ°ା अନୁଭବ କରିଥିେଲ। କିl ମାନବୀୟ କାମ ବାସନାର ସdୂDତମ ]ରକୁ ବୁଝି 

ପାରିଥିବ ମେନାଚିକି�କ କାଲ� ଜ| अନ� ପdେର ମ�ମୁª ପବୂ�କ ତା+ ସ¥ବିଚାରପ$ୂ� 

େଲଖାେର େଲଖିଥିେଲ – “ମଁୁ  ଭାରତେର ଏକ ଜା¬¥ଲ�ମାନ, अଥଚ ବାଲୁକା]ୁପ ଭିତେର 

ପରିତ�n ୪୦୦ ବଷ� ତେଳ ମୁସଲମାନମାନ+ ଦ¥ାରା ଧ¥ଂସ ଆରm କରାଯାଇ ଧୀେର 

ଧୀେର ଧ¥ଂସର ଶିଖରେର ଆସି ପହ�ି ଥିବା ମoିର େଦଖିଲି। अପବିତ�  ଭାବର 

ଉତ୍ଜାଗରଣ ଫଳେର ସୃ�ି େହଉଥିବା ଶନୂ��ାନ ତଥା ଏକ अେଲୗକିକ अନୁଭବେର 
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ରvିତ अନୁଭୂତିର ଧାରଣା ଏହା େମାେତ େଦଇଥିଲା।“ 

 ଓଡିଶାର अନ�ତମ ସଂ9ୃତ କବି ଜୟେଦବ (ବ| ରାଜା ଲdDଣ େସନ+ ଦରବାରୀ 

କବି, ୧୧୮୫-୧୨୦୫) + ରଚିତ ରାଧାକୃ³+ େପ�ମକାବ� ଗୀତେଗାବିoର ଶୃ|ାରରସେର 

ଆବିଭୂତ ଓ अନୁପ�ାଣିତ �ାପତ� ଶିsୀମାେନ ଆଧୁନିକ େକାଣାକ�ର ନିମ�ାଣ େବେଳ ଏହି 

କାେମାpୀପକ ମ\ୂwମାନ+େର ପ�ାଣ ସଂଚାର କରିବା ସହ ରାଧାକୃ³+ अନାବିଳ ଓ 

अେଲୗକିକ େପ�ମ ଗାଥାକୁ ଗୀତେଗାବିo ପ�ତ�ହ ରାତିେର ଜଗନ� ାଥ+ ପହୁଡ ସମୟେର 

େଦବଦାସୀ ପ"ରା अନୁସାେର ଗାନ ମଧ� କରାଯାଇଥାଏ।                                          

 ( େସୗଜନ� : ଶିଶିର କୁମାର ପxା+ ରଚିତ Medieval Orissa: A Socio-

economic Study ବହି ର ୧୦୪ ପୃ,ା) 

 କିl େପ�ମକାବ�କୁ ପବିତ� ତା ସହ କାହWକି େଯାଡା ଯାଇଥାଏ, ଏହା ବୁଝିବାକୁ େହେଲ 

ଆମକୁ ଦିବ|ତ ଐତିହାସିକ ଓ େଲଖକ ଏ କୂମାରସ¥ାମୀ+ ସହଜ ବ�ାଖ�ାକୁ େବଦ ସହିତ 

ବୁଝିବାକୁ ମଧ� େହବ। ଭାରତୀୟ ମoିର ଗାତ� େର େଭାଗବିଳାସର ପରମାନoକୁ ପ�ଦଶwତ 

କରୁଥିବା କାେମାpୀପକ ଦୃଶ�ାବଳୀ ଏହାର ନିମ�ାଣ େକୗଶଳର ଏକ अ| अେଟ। ଏହା 

ଆନo ପ�ା�ି ଉେpଶ�େର ଥିବା ଇoି�ୟାସn େଲାକମାନ+ୁ ଦଶ�ାଇଥାଏ। ମoିରର 

ବାହରା�ଳେର ଜନD  ଓମୃତୁ� ଚକ�ର ବeନ ଓ କାମନାେର ଆବ� ସାଂସାରିକ ବ�nିଟିର 

ଜୀବନକୁ ଚିତ� ଣ କରା ଯାଇଥାଏ, ଯଦିବା ଭିତେର ସ¥ୟଂ ଈଶ¥ର ବିଦ�ମାନ ଥାଆjି। 

 [ ହିoୁ ଧମ�େର ଆେମ ମାନୁ, ପୁନଜ�ନD � ଏହା ଆଜିର ବି{ାନ ବି ଧୀେର ଧୀେର 

ମାନିଲାଣି। ତାର ସେବ�ା¯ୃ� ଉଦାହରଣ େହଲା, DNA ଉପେର ଗେବଷଣା। କମ� अଛି ତ 

ଜୀବନ ରହିବ। ଜୀବନ अଛି ତ କାମନା, ବାସନାର अଭିଳାଷା ରହିବ। ହଁ, ତାକୁ 

କେମଇବାକୁ େହବ। ସି�ମୁନି ମାେନ ତା ପାଇଁ କମ ସମୟ ନିअjି। 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 अସାମାଜିକ ହୁअjି � ପୁଣି ପତ� ୀ ସାନିଧ� େର 

ସାମାଜିକ େହାଇପାେର ସମୟ ଆହୁରି କମି ଯାଏ � ମୁନିଋଷି ମାେନ ତପସ�ାରତ େହାଇ 

ବୀଯ�� ହାନି ନ କରି କାମନାକୁ ବଶୀଭୂତ କରjି � େସହି କାମନାକୁ ଈଶ¥ର ଦଶ�ନ ଆଗରୁ 

ମoିର କା©େର େଦଖି କିଛି େଲାକ ବଶୀଭୂତ େହାଇ ରହjି � କିଛି େଲାକ ଛି ଛି କହି 

ଭିତରକୁ ଯାଆjି � କିଛି େଲାକ ସ¥ଗ�ୀୟ ଆନo େର ବିଭୂଷିତ େହାଇ ଭିତରକୁ ଯାଇଥାjି 

� େତଣୁ ଏହା ଜନD  ମୃତୁ�ର ଚକ�  � ] 

 େକାଣାକ�ର ମଳୂ ମoିର ନାହW। େସଥିେର େଦାଳାୟମାନ अବ�ାେର �ାପନ କରା 

ଯାଇଥିବା ବିଗ�ହ ବି ନାହଁାjି। ତଥାପି अେନକ ସତ� କାଳର अଭିେକo� ାଭିମୁଖୀ। ଧୀେର 

ଧୀେର �ାପତ� ଜରାଜୀ$� अବ�ା ଆଡକୁ ଗତି କଲାଣି। अନନ� ଓ अନjକାଳ ଯାଏଁ 

େକବଳ ଈଶ¥ର+ अ]ିତ¥ ବ�ତୀତ ଆଉ କିଏ ବା ରହି ପାରିବ ?  

 େଶଷେର, ବାବା ବ� ହD ଚାରୀ+ ବିବରଣୀ େଦଲା ପେର ସୁପି�ୟା ମିଶ� ତା+ ଟୁଇଟେର 

େଲଖିଥିେଲ – ମoିରର ପୁନ��ାପନ ପାଇଁ, େସେତେବେଳ େସ କିଛି କରି ପାରି ନ ଥିେଲ। 

ଆଜି ଆେମ ବି କିଛି କରି ପାରିବୁ ନାହW ଏବଂ ଏହା ଆମକୁ अତ�j ଦୁଃଖ େଦଉଛି।  

 ସତ କଥା। ଉ¦\ିର ୪୦୦ ବଷ� ଭିତେର ହW ତାର ରୂପ-ଲାବଣ�-େଶ�,-ତିଆରି-

ପ�ଣାଳୀ अଜଣା, अ��ଶୁଣା, ଗୁଜବର ସeି�ଳେର ଲୁ� ଐତିହାସିକ ସ"\ି େହବା ଦିଗେର 

ଥିଲା ! େଯମିତି ଲୁେ�ଇ ପ�ଗଣାର ସି�ାଥ� େଗୗତମ ! େଯମିତି ଉæୀୟାନର ରାଜା 

ମହାସି� ଇo� ଭୂତୀ ଓ ତା+ ଭଉଣୀ ମହାସି�ା ଲdD ୀ+ରା ! େଯମିତି ଉæୀୟାନର 

ପରବ\�ୀ ରାଜା ମହାସି� ପଦD ସmବ, ଯିଏ ତିçତେର େବୗ�ଧମ�ର ଆରm କରିଥିେଲ ! 
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ତଥାପି ତାର ଉପଯୁn ସଂରdଣର ଆବଶ�କତା ରହିଛି। 

 

ପ�ଟ ନଂ ୧୦୦୦, ଦି¥ତୀୟ େତାଟା ସାହି, ବିଜିପୁର 

ବ� ହD ପୁର 

 

ଟି�ଣୀ:  

अେନକ ଐତିହାସିକ+ ବ$wତ ମତ अନୁସାେର ତଥ� �ାପନ କରାଯାଇଛି। େକବଳ 

େଗାଟିଏ, ଧମ�ପଦ+ କାହାଣୀ କୁ ଛାଡି। 

 

(୧) େକାଣାକ�, କବି ମାୟାଧର ମାନସିଂହ – େସୗଜନ� : @ଡାnରବାବୁ ତା ୧୦-୧୧-

୨୦୧୮) 

(୨) େବୖଦିକ 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-magnetism-

rig-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 ମହାବିଦ�ାଳୟ, ଇତିହାସ अଧ�ାପକ+ 

Orissa Review April 2006, େର “Antiquity of Arkakshetra Konark” େର 
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େଲଖିଥିବା ଆେଲଖ� अନୁଯାୟୀ ବିଗ�ହ �ାପନ ଓ ପଜୂାରm ମାଘ ଶୁକ¢  ସ�ମୀ ତିଥିେର 

କରା ଯାଇଥିଲା। କି�ଦjୀେର अଛି, ମୁxି ମାରିଲା ପେର ଧମ�ପଦ ସମୁଦ� େର ଝାସ 

େଦଇଥିଲା। ବ\�ମାନ ସମୁଦ�  ମoିର ଠାରୁ ୩ କି ମି ଦୂରେର अଛି। ପ�ଶ� ଉେଠ, ଚୂଳ 

ଉପରୁ ଝାସ େକମିତି େଦଇ େହବ ? 

 େମା ବିଚାରେର – ମoିରର ଉ\ର ଦିଗେର ସମୁଦ� ଠାରୁ ଦୁଇ କିେଲାମିଟର ଦୂରେର 

ବ\�ମାନ ଆବିÊୃତ ମାଟି ଭିତେର େପାତି େହାଇଥିବା, ପୁରାଣ, କି�ଦjୀେର ବ$wତ 

ଚo�ଭାଗା ନଦୀେର ସମୁଦ�  ଜୁଆର ପ$ୂ�ମୀ ତିଥିେର ମoିର ପଯ��j ମାଡି ଆସିଥିଲା। 

ଚo�ଭାଗା ହW େକାଣାକ� େପାତାଶ�ୟର ସାମୁଦି� କ ରା]ା ଥିଲା। (େଯମିତି ଋଷିକୂଲ�ାର 

ମୁହାଣ ପାଲୁରର ସାମୁଦି� କ ରା]ା ଥିଲା।) ଶିେବଇ ସାଆjରା+ dୀରିଥାଳି ମଝିେର 

ହାତ ମାରି ଗରମ dୀରି ନ ଖାଇ ପାରିବାର କି�ଦjୀ ମଳୂକ କାହାଣୀ ବି ସମେ] 

ଜାଣିଛjି। େସହି କାହାଣୀେର, କୂଳରୁ ପଥର ପେକଇ େନବା ପାଇଁ ତା+ୁ ପରାମଶ� ମଧ� 

ମିଳିଛି। ଶିsୀକୂଳର ମଯ��ଦା ରdା କରିବା ଉେpଶ�େର ଧମ�ପଦ ତା ଉପରକୁ ଲË 

ପ�ଦାନ କରିଛି।  

 ଦdିଣ ଗୁଜୁରାଟେର ବି ଆଜି ]େmଶ¥ର ମହାେଦବ ମoିରେର ପ�ତିଦିନ ଜୁଆରେର 

ମoିର ଟି अଧାରୁ अଧିକ ବୁଡି ଯାଇଥାଏ। ଆଜି ବି ବାେଲଶ¥ର ର ଚାoିପୁର େବଳାଭୂମି 

ଚo�+ ଉଦୟ ପେର ସମୁଦ�  ଦୁଇ କିେଲାମିଟର ପଯ��j କୂଳ ଆଡକୁ ମାଡି ଆସିଥାଏ। 

अବଶ� ଏହା େମାର ନିଜସ¥ ବିଚାର ଓ ଇତିହାସକାରମାନ+ ଦ¥ାରା अଧିକ ତଥ�ଭି\ିକ 

ଗେବଷଣା ଏହି ଦୃ�ିେକାଣରୁ ଆବଶ�କ। 

 (୪) @mishra9_supriya + ୧୦-୧୧-୨୦୧୮ ଟୁଇଟ अନୁଯାୟୀ। 

ଚିତ�  - @ଆଶିଷ କୁମାର ନାୟକ ଟୁଇଟ ତା ୧୫-୧-୨୦୧୬  
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ବିେଶଷ ସଚୂନାବିେଶଷ ସଚୂନାବିେଶଷ ସଚୂନାବିେଶଷ ସଚୂନା    
ଆହ� ାନ ଇ-ପତି� କାର ଆଗାମୀ ସଂ9ରଣ : ଜାନୁଆରୀ ୨୦୧୯ 

େଲଖା ପଠାଇବାର େଶଷ ତାରିଖ : ୩ ଜାନୁଆରୀ ୨୦୧୯ 

େଲଖା ପଠାଇବା ସମୟେର ଇେମଲ୍ େର ସବ୍ େଜ�୍ େଲଖିେବ : 

Your name (Your name (Your name (Your name (ଆପଣ+ ନାମଆପଣ+ ନାମଆପଣ+ ନାମଆପଣ+ ନାମ) : January 2019 ) : January 2019 ) : January 2019 ) : January 2019     

 େଲଖା ଗୁଡ଼ିକ ଯଦି ଓଡ଼ିଆେର ଟାଇପ୍ କରି ୱାଡ଼� ଫାଇଲେର ପଠାଇେବ ତା େହେଲ 

ଆମକୁ ପୁଣିଥେର େସହି ସବୁ େଲଖା ଟାଇପ୍ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ ନାହW ହାତ େଲଖାକୁ 

ଫେଟା ଉଠାଇ କି�ା 9ାନ୍ କରି ଇେମଲ୍ ଆଟାଚ୍ େମ�୍ ଭାବେର ପଠାଇେବ ହ]େଲଖା 

ସୁoର ଓ ପଠନେଯାଗ� େହବା अନିବାଯ��, ନେଚତ ଯଦି ପ�କାଶନେର େକୗଣସି ତ� �ଟି ରେହ 

େସଥିପାଇଁ ସ"ାଦକ ଦାୟୀ ରହିେବ ନାହW 

 ଯଦି ଗs ବା କାହାଣୀ କି�ା ପ�ବe ପଠାଉଛjି େତେବ ଧ�ାନ ଦିअl, ପ�େତ�କ ଶ� 

ମଧ�େର େକବଳ େଗାଟିଏ ଖାଲି �ାନ ଛାଡ଼ିେବ, କମା, ପ$ୂ�େଛଦ, ଯୁnାdର ଆଦି 

ବ�ାକରଣ ତ� �ଟି ପ�ତି ସାବଧାନ ରହି ଟାଇପ୍ କରିେବ ବ�ାକରଣଗତ ତ� �ଟି ପାଇଁ 

ପ�କାଶନେର अେହତୁକ ବିଳ� ହୁଏ େତଣୁ ଯଦି ସmବ େହଉଛି ଆପଣ+ ନିକଟେର 

ଥିବା େକହି ଓଡ଼ିଆ ବeୁ+ �ାରା ନିଜ େଲଖାକୁ ସଠିକ ଭାବେର ପରୀdା କରି ନିअl 

 େଲଖା ସହିତ ନିଜର େଗାଟିଏ ପାସେପାଟ୍� ଫେଟା (ଯଦି ନାହW, େତେବ ଭଲ 

େଦଖାଯାଉଥିବା ସୁoର ଫେଟାଟିଏ) ସହିତ ନିଜର ଠିକଣା େଲଖି ପଠାଇେବ 

 ଆମର େଲଖା ସଂଗ�ହ ଇେମଲ୍ : aahwaan@gmail.comaahwaan@gmail.comaahwaan@gmail.comaahwaan@gmail.com 



ଆହ� ାନ ଇ-ପତି� କା, ତ� େୟାଦଶ ବଷ�, �ାଦଶ ସଂଖ�ା, ଡିେସ�ର ୨୦୧୮ Magazine Downloaded from www.aahwaan.com 

ଆହ� ାନ ଇ-ପତି� କା ସ"ୂ$� ନିଃଶୁ' ବିତରଣ େହତୁ ଡା େଜ�ାତି ପ�ସାଦ ପ*ନାୟକ+ �ାରା ପ�ତି,ିତ ଓ ପ�କାଶିତ  | Aahwaan.com  Aahwaan.com  Aahwaan.com  Aahwaan.com  |  303 

ବିେଶଷ ସଚୂନାବିେଶଷ ସଚୂନାବିେଶଷ ସଚୂନାବିେଶଷ ସଚୂନା    
 ଦୟାକରି ପ�େତ�କ ମାସର ସଂ9ରଣ ନିମେj େକବଳ େଗାଟିଏ ବା ଦୁଇଟି େଲଖା ହW 
ପଠାl କିଛି ବeୁ ଏକାଧିକ େଲଖା ପଠାଇ ଆମକୁ ଚିjାେର ପକାଇ େଦଉଛjି ଆେମ 
େସ ମଧ�ରୁ ଚୟନ କରିବାକୁ अସୁବିଧାର ସ��ଖୀନ େହଉଛୁ ସଚୂନାେଯାଗ� େଯ କିଛି 
ବeୁ ବିଗତ ମାସେର अନୁ�ନ ଦଶରୁ अଧିକ କବିତା ପଠାଇଛjି ଏହା�ାରା ଆମ ଇେମଲ୍ 
ବy ଭ\w େହଉଛି ଏବଂ ସ"ାଦନା କାଯ��େର ବାଧା ସୃ�ି େହଉଛି 
 ବାର�ାର अନୁେରାଧ ସେ\�  अେନକ ବeୁ ଟାଇପ୍ ନ କରି େଲଖା ପଠାଉଛjି ଏହା 
ଫଳେର ଆମକୁ ସ"ାଦନା ପବୂ�ରୁ अନୁ�ନ अ��ାଧିକ ପୃ,ା ନିେଜ ଟାଇପ୍ କରିବାକୁ ପଡୁଛି 
ଏବଂ ଏଥିପାଇଁ ପତି� କା ପ�କାଶନେର ବିଳ� େଦଖା େଦଉଛି ଦୟାକରି ନିଜସ� େଲଖା 
ଟାଇପ୍ କରି ମାଇେକ� ାସí୍ ୱାଡ୍� ଫାଇଲେର ପଠାl ଯଦି ଟାଇପ୍ କରି ପାରୁନାହାjି ତା 
େହେଲ अନ� ଉପାୟ କରl ପିଡ଼ିଏଫ୍ ଫାଇଲେର ପଠାଉଥିବା େଲଖାକୁ ୱାଡ୍� 
ଫାଇଲେର ପଠାl 
 ହ� ାଟ୍ ସଆପ୍ େର େଲଖା ପଠାl ନାହW ଏହା ସ�ୀକାଯ�� େହବନାହW େକବଳ ଇେମଲ୍ 
�ାରା ହW େଲଖା ପଠାl  

ପତି� କାେର ଥିବା ବ�ାକରଣଗତ ତ� �ଟି ପାଇଁ ସ"ାଦକ dମାପ�ାଥ�ୀପତି� କାେର ଥିବା ବ�ାକରଣଗତ ତ� �ଟି ପାଇଁ ସ"ାଦକ dମାପ�ାଥ�ୀପତି� କାେର ଥିବା ବ�ାକରଣଗତ ତ� �ଟି ପାଇଁ ସ"ାଦକ dମାପ�ାଥ�ୀପତି� କାେର ଥିବା ବ�ାକରଣଗତ ତ� �ଟି ପାଇଁ ସ"ାଦକ dମାପ�ାଥ�ୀ    

ଆମ ଇେମଲ୍ ଠିକଣା :  

aahwaan@gmail.comaahwaan@gmail.comaahwaan@gmail.comaahwaan@gmail.com 
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ନମ9ାର 
 ଆପଣ ଜାଣିଥିେବ େଯ ଆହ� ାନ ଇ-ପତି� କା ଏକ ଲାଭଜନକ ବା ବ�ବସାୟିକ ପତି� କା 
ନୁେହଁ ଆପଣ+ ଭଳି ସହୃଦୟ ପାଠକ ଏବଂ େଲଖକ ମାନ+ େଯାଗଁୁ ହW ଏହି ପତି� କା 
ପ�କାଶିତ େହାଇ ଆସୁଛି ଏହି ପତି� କା ପ�କାଶନ େହତୁ ସମ] କାଯ�� ସ"ାଦକ+ୁ 
କରିବାକୁ ପଡୁଥିବା େହତୁ अେନକ ସମୟେର ଏହାର ପ�କାଶନେର अେହତୁକ ବିଳ� 
ପରିଲdିତ େହଉଛି अେନକ ବeୁ େଯଉଁମାେନ ପତି� କା ପାଇଁ େଲଖା େଦଉଛjି େସମାେନ 
େଫାନ୍ କରି ପତି� କା େକେବ ପ�କାଶିତ େହବ େବାଲି ପ�ଶ� କରୁଛjି, େତଣୁ ସମ]+ ସୁବିଧା 
ପାଇଁ ଆେମ ଏକ ଗୁଗୁଲ୍ ଗ��ପ୍ ତିଆରି କରିଛୁ, େଯଉଁଠାେର ଆହ� ାନ ପତି� କାର ପ�କାଶନର 
ସମ] ବିବରଣୀ ଆପଣ+ୁ ସହଜେର ମିଳିପାରିବ ଏହି ଗ��ପର୍ ଲି+୍ ନିମ�େର 
ଦିଆଯାଇଛି, ଆପଣ େସହି ଗ��ପେର େଯାଗ େଦେଲ ଆପଣ ସମ] ତଥ� ପାଇ ପାରିେବ 
 ଏତଦ୍ ବ�ତୀତ ଆହ� ାନ ଆx�ଏଡ୍ ଆପେର ମଧ� ଆଗାମୀ ମାସରୁ େଲଖା େଦଉଥିବା 
ବeୁମାନ+ ସଚୂନା ଆେମ ପ�କାଶିତ କରିବୁ ଯାହା ଫଳେର ଆପଣ ପଠାଇଥିବା େଲଖା 
ଆମକୁ ମିଳିଛି କି ନାହW ତାହା ଆପଣ ସ�ୟଂ ଜାଣିପାରିେବ  
 अେନକଥର अନୁେରାଧ କରିବା ସେ\�  କିଛି ବeୁ ହ� ାଟ୍ ସଆପ୍ ମାଧ�ମେର ହW  େଲଖା 
େପ�ରଣ କରୁଛjି, େସମାନ+ୁ ବିନିତ अନୁେରାଧ ଦୟାକରି ଇେମଲ୍ �ାରା ହW େଲଖା 
ଦିअl ହ� ାଟ୍ ସଆପ୍ �ାରା ମିଳିଥିବା େଲଖା ଆହ� ାନ ନିମେj ଗ�ହଣୀୟ େହବ ନାହW    

ବିେଶଷ अନୁେରାଧବିେଶଷ अନୁେରାଧବିେଶଷ अନୁେରାଧବିେଶଷ अନୁେରାଧ    

ନିମ�େର ଦିଆଯାଇଥିବା ଆହ� ାନ ପତି� କାର ଇେମଲ୍ ଗ��ପେର େଯାଗ ଦିअlନିମ�େର ଦିଆଯାଇଥିବା ଆହ� ାନ ପତି� କାର ଇେମଲ୍ ଗ��ପେର େଯାଗ ଦିअlନିମ�େର ଦିଆଯାଇଥିବା ଆହ� ାନ ପତି� କାର ଇେମଲ୍ ଗ��ପେର େଯାଗ ଦିअlନିମ�େର ଦିଆଯାଇଥିବା ଆହ� ାନ ପତି� କାର ଇେମଲ୍ ଗ��ପେର େଯାଗ ଦିअl::::---- 
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