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ଆହାନ

ଓଡ଼ି ଶାର ପଥମ ଏବଂ ଏକମାତ ସ$ୂ& ଓଡ଼ି ଆ ମାସି କ ସାହି ତ ଇ-ପତି କା

ଆସ ଓଡ଼ି ଆେର େଲଖିବା, ପଢ଼ି ବା ଓ ପଢ଼ାଇବା

ପତି /ାତା - ସ$ାଦକ
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‘ଆହାନ’ ଇ-ପତି କାେର ପ&
ୂ  ତଃ େମୗଳି କ, अପକାଶି ତ େଲଖା ଗୁଡ଼ିକ ହ\
େଲଖାର ମାନ ଏବଂ ଭାଷା ତଥା ଉପାେଦୟତା ଆଧାରେର ଚୟନ କରାଯାଇଥାଏ
େକୗଣସି େବନାମୀ େଲଖା ଉପେର ଆମର େକୗଣସି କaବ / ଦାୟି ତ ରହି ବ
ନାହ\ େଲଖାେର ଦି ଆଯାଇଥି ବା ସମb ତଥ ଏବଂ ବି ଚାର େଲଖକ-ର ସ$ୂ&
ନି ଜସ , ତାହା ଉପେର ସ$ାଦକ କି ା ପକାଶକ- ସହମତି ରହି ବ େବାଲି େକୗଣସି
ଲିଖି ତ ନି ୟମ ନାହ\ ଯଦି ଓ ପେତକ େଲଖାକୁ ଭଲଭାବେର ପଢ଼ି ବା ଏବଂ
ବୁ ଝି ବାପେର ହ\ ପକାଶନ େହତୁ ନି ବା ଚନ କରାଯାଇଥାଏ ତଥାପି େଲଖାର
ଶତପତି ଶତ ସତତାର ଦାବୀ େକବଳ େଲଖକ-ର େକୗଣସି େଲଖାକୁ େନଇ
ଉଠି ଥିବା ବି ବାଦର ଉaରଦାୟି ତ େକବଳ େଲଖାର ମୂଳ େଲଖକ-ର, ଏଥିେର
ସ$ାଦକ କି ା ପତି କାର େକୗଣସି ଉaରଦାୟି ତ ରହି ବ ନାହ\
ଏହି ପତି କାର େକୗଣସି अଂଶ ବା େଲଖା ସ$ାଦକ- ଲି ଖିତ अନୁ ମତି ବି ନା
अନ େକୗଣସି ମାଧମ (ପତ ପତି କା / ଗଣମାଧମ / ସାଦପତ ଇତାଦି )େର
ପକାଶି ତ କରିବା अପରାଧ େବାଲି ଧରିନି ଆଯି ବ ପେତକ େଲଖା ଉପେର
ସ$ୂ& अଧି କାର େଲଖକ-ର ରହି ବ, େସ ଚାହ\େଲ ତାହାକୁ େଫସବୁ କ ଏବଂ
ଟ ି ଟର ଆଦି ଗଣମାଧମେର କି ା अନ ମାଧମେର ପକାଶି ତ କରିପାରିେବ
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୧୩

କାହାଣୀ ବି ଭାଗ
ସୁେନଲୀ ସି ଂହ (ଧାରାବାହି କ)

୧୬
अେଶାକ ବି ଶାଳ
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୧୭
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ଶୀମତି ଯାpେସନୀ େହାତା

୩୧

େକମି ତି ଏ େପମ

ବି ନୟ ମହାପାତ
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ମାତୃ ଦି ବସ

େସୗମାସୁଚରି ତା େସଣ
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େମାବାଇଲ୍

ସି େsଶର ତି ପାଠୀ
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ପୀଡ଼ି ତା ପରୀ

ଗଦାଧର ବଳ

୫୪

ଝି अ େଦଖା
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୬୧

କେଲଜ ଓ କୃ uଚୁ ଡ଼ା

ଲତି କା ବି ଶାସ
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୭୧

େତଜସି ନୀ

ସୁଷମା ପରି ଜା

୭୩

ତୁ ମ ବି ନା

अନସୂୟା ପoା

୭୯

ଦି ନନାଥ ବି ଦାନି େକତନ

ସତପକାଶ େସଠୀ

୯୦

ଶୁଭ ନବବଷ
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wଶ

ପତି ଭା ପି ୟଦଶiନୀ

୧୦୯

ଦୀପ ପଜଳନ

ସୁଧାଂଶୁ େଶଖର ଦି େବଦୀ

୧୧୪

ଭଦକ ଦlା

ମେହଶର ସାହୁ

୧୨୧

ପି ୟ ସାଥୀ େମାର

अ-ିତା ପାଢ଼ୀ

୧୩୦

େମା ରାଣୀ େମାେତ ଠକି େଦଲା

ନାରାୟଣ ଚE େସନାପତି

୧୩୮

ସୁଲଗxା

ଜାଗୃତି ରyନ ମି ଶ

୧୪୭

ସି ମିରନ୍

ସୁଧାଂଶୁ େଶଖର ସାହୁ

୧୫୨

ଚzଳୀ

ଡା ପଶାt ନାୟକ

୧୫୪

କବି ତା ବି ଭାଗ

୧୭୧
ମେନାଜ କୁ ମାର ପoା

୧୭୨

ତମ େଶଷ ଚି ଠି

 ୀ େବେହରା
େଜାତି ମୟ

୧୭୩

ସH {ତି

ତୃ |ିମି ତା ରଥ

୧୭୪

ତୁ େମ େଶ/ ବଇଭବ

ସଂଯୁ}ା ରାଉତ

୧୭୮

େହ ମହାବାହୁ

ନEିନୀ ରାଉତ

୧୭୯

ମି ଳନର ମଧୁଗୀତି

ପୀତି ପଦHା ଦାସ

୧୮୧

अଭିନୟ

ଚି ନHୟୀ ସାହୁ

୧୮୩

अଦି ନ େମଘ

ରି ପୁେତାଷ େବୖ ଦ

୧୮୪

ମଣିଷ ବି ହନ

ମି ନତୀ ରଥ

୧୮୭

ମନ ଓ ବି େବକ

ସି େsଶର ତି ପାଠୀ

୧୮୮
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ପୁାyଳୀ ପoା

୧୮୯

ଆଶା

ସଂଯୁ}ା ମହାପାତ

୧୯୦

କଳି ଯୁଗ େବାହୁ

ଜଗବୁ ସାହୁ

୧୯୧

ନି /ୁର

େସୗମସୁଚରି ତା େସଣ

୧୯୨

ମନ େଖାଜୁ ଥିବା ସାଥିଟିଏ

େଜାତି ରyନ ମହାରଣା

୧୯୪

ସH {ତି

ସସିH ତା ରାଉତ େଜନା

୧୯୫

ତୁ ମକୁ େଦଖିଲା ପେର

ପକାଶ କୁ ମାର ଚାE

୧୯୮

ଶରତ ଗୀତ

ମି ନତୀ ଦାସ

୧୯୯

େମା ଗଁା ବଦଳି ଗଲାଣି

अhୟ କୁ ମାର େବେହରା

୨୦୦

ଆଧୁନିକା ନାରୀ

ଧୀେରଶ କୁ ମାର େମେହର

୨୦୨

ଝରକା େସପାଖ ଜହx

ଚି ନHୟ ଶୁଭାଂଶୁ

୨୦୪

େବାଉ

ବି ନୟ ମି ଶ

୨୦୬

ଶରତ

ର-ନି ଧି େସଠୀ

୨୦୭

ତୁ ମପାଇଁ ସଖୀ

ପଶାt କୁ ମାର ମି ଶ(କୁ ନୁ )

୨୦୮

ଆଶି ଷ ଦି अ ଚାଚାଜୀ

ସେtାଷ ପ+ନାୟକ

୨୦୯

ମନର ଆହାନ

େଗାପୀକି ଶନ ପରି ଡ଼ା

୨୧୦

କରନି ସାହି ତ େଚାରି

ନେରE ପସାଦ େବେହରା

୨୧୧

ଶାବଣର ଲୁ ହ

ଶୁଭସିH ତା ତି ପାଠୀ

୨୧୩

ଆଜି ର ଯୁବପୀଢ଼ି ପାଇଁ

େସୗମରyନ ସାମଲ

୨୧୬
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ଶି ଶିର କୁ ମାର ପoା

୨୧୯

ଏଇ େମାର େଶଷ ଇjା

କୁ ମାର େଲାେକଶ୍

୨୨୦

ସାଥୀ : ଦୁ ଇଟି େ;ଚ୍

ଆଶୁେତାଷ େମେହର

୨୨୧

ନି ଆଁ

ଶଶା- େଶଖର ପoା

୨୨୨

ଆଶୟ

ସତପକାଶ େସଠୀ

୨୨୩

ବୁ ଝି ବୁ େମାହରି ମନ

ଧି େରE ମଲିB କ

୨୨୪

ମେନପେଡ଼ େସ अତୀତ

କୃ uଚE ଡାକୁ ଆ

୨୨୫

ନି ରtର ପେଚgା

ସୁମିତା ପୃgି

୨୨୭

ଧନ ତୁ ମ କୀai ସାଧବଜାତି

ସ &ପଭା ଖଟୁ ଆ

୨୨୮

ପଥମ େଦଖା

ପଶାt କୁ ମାର ପଧାନ

୨୨୯

ଏକତାର ବାaା

ରାେଜE ସାମଲ

୨୩୦

ତି ମିର

ବି କାଶ ଚE ଧୁlିଆ

୨୩୨

େମା ସରକାର

ହି ରାବତୀ ପାତ

୨୩୩

ନାରୀ

ଜାନକୀ ନାୟକ

୨୩୪

अଭୁ ଲା अତୀତ

ସରି ତା ମହାtି

୨୩୫

ମଁୁ ଭ}ି ତୁ େମ େମା ପଜ
ୂ 

କୁ ମୁଦିନୀ େବେହରା

୨୩୮

ତି ଷା$ତି - ତି ଷାେର

ପୀତି ପଦHା ଦାସ

୨୩୯

ମଁୁ ଝି अଟିଏ ଆଉ ତୁ େମ?

अମି ତା ମହାtି

୨୪୧

ତୁ ମ ଉପ ିତି େର

େକୗଶଲା ପାଲି ଆ

୨୪୨
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ରାଜସିH ତା ବି ଶାଳ

୨୪୩

େବାହୁଟିଏ େଲାଡ଼ା

ଇEୁ ପଭା ବି ଶାଳ

୨୪୪

अବ} अତୀତ

ରମଣ କୁ ମାର ନାଗ

୨୪୫

ସ ପx

ଡି lର ନାଏକ

୨୪୬

େପାଢୁ अଁ अgମୀ

େବୖ ଜୟtୀ ସାହୁ

୨୪୭

ଆତH ସମୀhା

ସଂଯୁ}ା ସହୁ

୨୪୮

अଶ

अଜି ତ କୁ ମାର ତି ପାଠୀ

୨୪୯

େହ େମାର अତୀତ

େବୖ uବ େମେହର

୨୫୦

ସପନର ନାୟି କା

ପଭାଷ ଚE େଟାଲଟିଆ

୨୫୧

କାହx ରାଧାର

ବଷା ଦାସମହାପାତ

୨୫୨

ଶୀତ ଆସି ଲାଣି

ପୀତି େରଖା ପରି ଡ଼ା

୨୫୩

େଜାତି ର ଆହାନ

ଆଶି ତ ମହାପାତ

୨୫୪

ସବୁ ଖୁସି ଆଣିେଦବି

େବୖ ଦନାଥ ପoା

୨୫୫

େତା ବି ନୁ ଜୀବନ

अନନା अନୁ ା

୨୫୬

ସତ େଗା ପି ୟତମା

ଦି ଲିପ୍ କୁ ମାର ତି ପାଠୀ

୨୫୭

ଓଷା ବାର ବତ

ନୂ ତନ କୁ ମାର େବେହରା

୨୫୮

ଧାଇଁ ଆସି ଛ େହ ସଖା

ବି . ନି ରୁପମା

୨୫୯

ଯାଯାବର

ଆଯରଶHୀ ଦଳାଇ

୨୬୦

ପାଗଳର ହୃଦୟ େଖାଜା

େରାହି ତ େସଠୀ

୨୬୧
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ଶୀତ ଆସି ଛି

େଗୗରୀ ପoା

୨୬୨

ଗୁରୁ ଭ}ି

ମେହଶର ସାହୁ

୨୬୩

ଶି ଖି ଶି ଖାଇବା

अ-ିତା ପାଢ଼ୀ

୨୬୪

ଉପଚାର

ତୁ ଷାରକାt ପସାଦ

୨୬୫

ତୁ ମକୁ କି ଏ କହି ଥିଲା େମାେତ ଭଲପାଇବାକୁ

ଡଃ ଆେଲାକ କୁ ମାର ରାୟ

୨୬୬

ନାରାୟଣ ଚE େସନାପତି

୨୬୯

ମୃତୁତୁ େମ ଧବସତ

ହାସମୟୀ ରାଜ

୨୭୧

ବଳାାର

ପ-ଜ କୁ ମାର ମାହାନା

୨୭୩

ଆରାଧ ଠାକୁ ର

ଭାଗିରଥୀ ଯାନୀ

୨୭୪

େହ ଈଶର

େପମଶି ଲା ରାଉତ

୨୭୫

ଧଷiତା

ପବୀଣ କୁ ମାର ଖାଡ଼lା

୨୭୬

ଜୀବନଟା ଏକ ଜଟିଳ ଗଣିତ

ନୃ ସି ଂହାନE ମହାପାତ

୨୭୭

ମୁ} ଆକାଶ

अଜୟ କୁ ମାର େବେହରା

୨୭୯

ମାେହାଲର ପତି ବି

ପୀତବାସ ଦଳେବେହରା

୨୮୦

ଗlଶି ଉଳୀ

ମଧୁସH ି ତା ମି ଶ

୨୮୨

ମାଆ

ପି ୟ-ା ନାୟକ

୨୮୩

ନାରୀପତି ଆହାନ

େସବକାt ନE

୨୮୫

ବି ଚିତ

pାେନଶର ମି ଶ

୨୮୬

ବନ

ବି ଦାଧର ମି ଶ

୨୮୭
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ରି ଭୁ ଆଭୂ ଷଣ ପoା

୨୮୮

ସମୟ

େଦବକାt ବାରି କ

୨୮୯

अଡ଼ି ବେସ

ଜୟt କୁ ମାର ସାହୁ

୨୯୦

ହାଇଦାବାଦେର ଶୀତ

ମyୁ ରାଣୀ ମି ଶ

୨୯୨

ନି େବଦି ତାର େନୖ େବଦ

ସାରାଣୀ ପରି ଜା

୨୯୫

ଜୀବନର ମାେନ

ଶୁଭକାt େଗୗଡ଼

୨୯୬

ନୀରବ େପମ

ଦି ପାyଳୀ ଭy

୨୯୭

ବି େଦାହୀ

ସୁବାସି ନୀ ତି ପାଠୀ

୨୯୯

କଣ େଲଖିବି ତୁ ମପାଖକୁ

ଡା ନୀଳମାଧବ କର

୩୦୧

େପମ ପରୀhା

ଶୀରାଜେଶଖର ସି ଚି ମା

୩୦୨

େପମ ଛବି

ଦୁ ଷHt ଖଟୁ ଆ

୩୦୩

ସଂକ

ଶୀକାt କୁ ମାର ମି ଶ

୩୦୪

ଆaଚିାର

ପ&
ୂ i ମା େଲ-ା

୩୦୫

ମାଟିଦୀପ ସୂଯ େହାଇଥା’tା

ଜି େତE କୁ ମାର ସ ାଇଁ

୩୦୬

କେଇ

ମେନାରyନ ମୁଦୁଲି

୩୦୭

େପମ ପତାରଣା

ଲଳି ତେମାହନ ମି ଶ

୩୦୯

ମାନବି କତା

ରାଜକି େଶାର ସାହୁ

୩୧୦

ସହସବାହୁ

ସୁମt କୁ ମାର ଶତପଥୀ

୩୧୧

ଶୀପୁରୁଷ

େରାଜା ପoା

୩୧୨

ଆହାନ ଇ-ପତି କା ସ$ୂ & ନି ଃଶୁ( ବି ତରଣ େହତୁ ଡା େଜାତି ପସାଦ ପ+ନାୟକ- .ାରା ପତି /ି ତ ଓ ପକାଶି ତ
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ସି ଲୁ ପଧାନ

୩୧୩

ବଷାର ସH {ତି

େରଣୁକା ସାହୁ

୩୧୫

ମଁୁ ଆଉ ତୁ େମ

ସୁଶାt କୁ ମାର ସାହୁ

୩୧୭

ଆଜି ମୀ ଆସି େବ

ଗଗନ କୁ ମାର ଦାଶ

୩୧୮

ମଁୁ ଓ ସମୟ

ରାେଧଶାମ ମି ଶ

୩୧୯

ମାଆ

ମେହE କୁ ମାର ସ ାଇଁ

୩୨୧

େପମି କାର ମନ

ପବି ତ ଦାସ

୩୨୨

ସରଳ ହୃଦୟର अଲି ଭାସ ପx

ଶି ି ଶୀଲି |ା ପoା

୩୨୪

ବାକୁ ଳ ମନ

େଶୖ ଳବାଳା ଷଡ଼lୀ

୩୨୫

ଜୀବନ

ପଶାt କୁ ମାର ନାଥ

୩୨୬

ସH {ତି ତୁ େମ

ପସନx ଜି ତ ମହାପାତ

୩୨୭

କଳ-ିତ େହଲି

କାହx ସାହୁ

୩୨୮

େକେତଦି ନ

ପକାଶ ଚE ପoା

୩୨୯

ବାଇଜୀ େକାଠି

ସନାତନ ସକାର

୩୩୦

ଈଷା

ଶୁଭ ପଧାନ

୩୩୨

ଶୀତ ଆଗମେନ

ସହେଦବ ପଧାନ

୩୩୩

अେପhା

ଶୁକେଦବ ଦୀପ

୩୩୬

ସମୟ

ସନାତନ ମହାକୁ ଡ଼

୩୩୭

ଆହାନ ଇ-ପତି କା ସ$ୂ & ନି ଃଶୁ( ବି ତରଣ େହତୁ ଡା େଜାତି ପସାଦ ପ+ନାୟକ- .ାରା ପତି /ି ତ ଓ ପକାଶି ତ
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ଗୁରୁ

େଭୖ ରବ ପଧାନ

୩୩୯

ପି ାଇେଦଲ ରାଖି

ଆaତାଣ ଖୁଡ଼iଆ

୩୪୦

େସ କାଣା କେହଲା

କବି ପସାଦ

୩୪୧

ଗାର

ରାେଜଶ ପଜ
ୂ ାରୀ

୩୪୩

ଆର୍ େନଇଆସୁ ଫିରି

ହରି ଶ୍ ତାoି

୩୪୫

ଖଁଣିଆ

ଚି aରyନ ପଧାନ

୩୪୬

ସେବ ସମାନ

ନବୀନ ପଧାନ

୩୪୭

ଶୀତ ମାସର କଳି

େବଦବାସ ମାଝୀ

୩୪୮

ଏଖ\ର ପି ତଲା

ଚEେଶଖର େଗା

୩୪୯

ପଲିB ଶୀ େମଲା

େଶଷେଦବ ପଧାନ

୩୫୦

ଗଁା

ସୁଶାt କୁ ମାର ସାହୁ

୩୫୧

ଚାଷୀ ତୁ ଇ ଆଉ େକେଡ଼ ମହାନ

ଧେମE ବାରି କ

୩୫୨
୩୫୪

େବୖ କୁନାଥ ଖଟୁ ଆ

୩୫୫

ତପଃପଭା

ଦୀପକ ଷଡ଼lୀ

୩୬୪

ହି Eୁ ଧମାଚରଣ ବି pାନସତ

ସୁମିତା େଦବୀ

୩୬୬

ଗଣନାୟକ ନାମ କାହ\କି?

ନେରE ପସାଦ େବେହରା

୩୭୨

ସାମାଜି କ ମୂଲେବାଧ

ମେନାଜ କୁ ମାର ପoା

୩୭୪
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ସ$ାଦକ- କଲମରୁ...
ନମ;ାର
ଡା େଜାତି ପସାଦ ପ+ନାୟକ

ଆହାନ ଇ-ପତି କାର ବଷ ୨୦୧୯ର େଶଷ ସଂ;ରଣ ଉପ ାପନ
କରୁଥିବା େବେଳ ମଁୁ େଯେତ ମାତାେର ଖୁସି अନୁ ଭବ କରୁଛି ସମାଜେର
େହାଇଥିବା େନୖ ତିକ अବhୟ ପାଇଁ େସତି କି ଦୁ ଃଖି अନୁ ଭବ କରୁଛି 
ସାହି ତ ସମାଜକୁ ଉନx ତି ର ପଥେର ଆେଗଇ େନବାର ଲhେନଇ
ସୃgି କରାଗେଲ ଏହା ସମb- ପାଇଁ ଲାଭପଦ େହାଇପାରି ବ
अତୀତର ସାହି ତିକ ସୃgିକaାମାେନ ସମାଜ ସୁଧାରକ ଭାବେର
ଜଣାଯାଉଥିେଲ େସମାନ- କୃ ତୀ ସମାଜେର ଜନ ସେଚତନତା ସୃgି
କରି ବାେର ସhମ ଥିଲା କି  ସାଂପତି କ ସମୟେର ସମାଜେର
େଯଉଁଭଳି

େନୖ ତିକତାର

अବhୟ

େହବାେର

ଲାଗିଛି,

େସଥିେର

ସାହି ତିକ ମାନ- ଉପେର ଦାୟି ତ ଆହୁରି अଧି କ ବଢ଼ି ଯାଉଛି 
େକବଳ େଲଖିବା ଏବଂ ପକାଶି ତ କରାଇ ଆନEିତ େହବା ହ\ ଆମର
ମୁଖ ଲh ନ େହଉ ବରଂ ଆେମ ସମେb େଚgା କରିବା େଯ ଆମ
.ାରା ସୃg ସାହି ତ େଯମି ତି ଜନକଲାଣେର ଲାଗିପାେର

ହାଇଦାବାଦଠାେର

ସଂଘଟିତ

ରାଜର

େଲାମହଷଣକାରୀ

ରାଜଧାନୀ

ା

େତେଲlାନା

ତ
ିକ

ସମୟେର

ବଳାାର

ଓ

ଇ
-ପ

ବି ଗତ

ଆ

ହ
ାନ

ହତାକାoର ଘଟଣା ସମଗ େଦଶର ଜନମାନସକୁ େକବଳ ଆେEାଳି ତ
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କରି ନଥିଲା ବରଂ ଏହା ଉେaଜନା ଏବଂ େକାଧ ଜାଗତ ମଧ କରି ଥିଲା अେନକ ବଷ
ତଳର ନି ଭୟା କାo ସମb- ମନେର ପୁଣିଥେର ଉଦ୍ଜୀବି ତ େହାଇ ଉଠି ଥିଲା अତt
େhାଭର ବି ଷୟ ମନୁ ଷ େକେତ ତଳକୁ ଯାଇପାେର ତାହାର ଉଦାହରଣ ଏେବ ମଧ
େଦଖିବାକୁ ମି ଳିଲା अସହାୟ ମହି ଳା-ୁ ବଳାାର ପେର ନି ଆଁେର ଜାଳି େଦଇ ମାରି ବା
ଭଳି ବି ରଳ ଘଟଣା ଘଟାଇଥିବା अପରାଧୀମାେନ ମାତ େକାଡ଼ି ଏ ବାଇଶି ବଷର ଯୁବକ
ଏବଂ େସମାେନ ଏହି ଭଳି କାo ଭିଆଉଥିବା ଘଟଣା ଶୁଣିେଲ ମନେର ସ ତଃ ପଶx ଉେଠ,
ଏହି େଦଶର ଯୁବପୀଢ଼ି େକଉଁ ଦି ଗେର ଉନx ତି କରୁଛି ? ଆେମ କଣ ସତେର େଗାଟିଏ
ଶି hିତ ସମାଜ ସୃgି କରି ପାରି େଛ? ସମb ଦାୟି ତ ଓ େନୖ ତିକତାର .ାହି କଣ େକବଳ
ସରକାର-ର ହ\?
ନା ଆମକୁ ବଦଳି ବାକୁ ପଡ଼ି ବ ଆମ ପରି ବାରେର ଶୃଳା ଓ େନୖ ତିକତାର ଶି hା
େଦବାକୁ ପଡ଼ି ବ ମହି ଳାମାନ-ୁ େଯତି କି ସୁରhା ବି ଷୟେର ସେଚତନ କରିବାର अଛି
ତା’ଠାରୁ େଢର अଧି କ ପୁରୁଷମାନ-ୁ ମହି ଳା ମାନ-ର अଧି କାର ବି ଷୟେର ସେଚତନ
କରି ବାର ବି ରହି ଛି अସହାୟ ମହି ଳା-ୁ ସାନ ଏବଂ ସାହାଯ େଦବା ଶି hା େଦବାକୁ
େହବ େକୗଣସି ବି ପରି ିତି େର େକୗଣସି ମହି ଳା- ପତି अେଶାଭନୀୟ ଆଚରଣକୁ
ସେବାପରି ସମେb ଦୃ ଢ଼ ସ ରେର ପତି ବାଦ କରି ବାକୁ େହବ ହୁଏତ ଏହା.ାରା अପରାଧି
ମାନ- ମନbତେର କି ଛି ପରି ବaନ ଆସି ପାେର
अବଶ ହାଇଦାବାଦ ଘଟଣାର ସ|ାହକ ପେର େସହି ସବୁ अପରାଧି -ୁ େନଇ

ତ
ିକ

ା

ଘଟଣା ଳ ଦଶନେର ଯାଇଥିବା େପାଲି ସ ଦଳ-ୁ େସମାେନ अତକiତ ଭାବେର ଆକମଣ

ଇ
-ପ

କରି େଫରାର େହବା अବ ାେର େପାଲି ସର ଗୁଳିର ଶୀକାର େହାଇ ମୃତୁବରଣ

ଆ

ହ
ାନ

କରି ଥିେଲ ଯାହାକୁ େନଇ ସମଗ େଦଶର ଜନତା ଆସ bି अନୁ ଭବ କରି ଥିଲା अେନେକ
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ଏହି ଘଟଣାରୁ ଶି hା େନଇ ଆଗାମୀ ଦି ନେର ମଧ ଏହି ଭଳି ନାରକୀୟ କାo ଘଟାଉଥିବା
अପରାଧୀ-ୁ ଗୁଳିକରି ମାରି େଦବା ସପhେର ଜନମତ ସୃgି େହାଇଥିଲା ଯଦି ଓ ଏହି ଭଳି
ନାୟ େହାଇପାେର ନାହ\ ସବତଃ ଏହା ଫଳେର େପାଲି ସବଳ

େଯେକୗଣସି

अପରାଧୀ-ୁ ଗୁଳିକରି ମାରି େଦଇ ପାରିେବ ଏବଂ ଭାରତର ନାୟି କ ବବ ା ଉପେର ଆଉ
କାହାର ଆ ା ରହି ବ ନାହ\ େବାଲି ବୁ sିଜୀବି ମତ େଦଇଥିେଲ ଏହାକୁ େନଇ ସାମାଜି କ
ଗଣମାଧମ ଦୁ ଇଭାଗେର ବି ଭ} େହାଇଗଲା େଗାଟିଏ ପhେର ନାୟି କ ପକି ୟାକୁ
ଯଥାଥ ଏବଂ େପାଲି ସ୍ ଏନ୍କାଉରକୁ ବି େରାଧ କରାଯାଉଥିବା େବେଳ अନପhେର
ସମାଜର ଏକ ବି ଶାଳ अଂଶ େପାଲି ସର କାଯାନୁ /ାନର ସମଥନ କରୁଥିେଲ
େସ ଯା’େହଉ ସମାଜର ଦି ଗ ଏବଂ ଚରିତ ବଦଳାଇବାର ଯଥାଥ ସମୟ ଆସି ଛି ଏବଂ
ଏଥିେର ସାହି ତ ଏବଂ ସାହି ତିକ- କaବ ବହୁତ अଧି କ େବାଲି କହି େଲ ବି अତୁ }ି
େହବନାହ\ େଦଶେର େହଉଥିବା ମହି ଳା ବି େରାଧୀ अତାଚାର, େଶାଷଣ, ମାନସି କ ଓ
ଶାରୀରି କ ନି ଯ ାତନା ଏବଂ ବଳାାର ତଥା ହତାକାo ଭଳି ଘଟଣାକୁ ଆେମ ଦୃ ଢ଼
ସ ରେର ନି Eା ଓ ଭନା କରୁଛୁ ଏବଂ ଆଶା କରୁଛୁ ଆମର ପେତକ ପାଠକପାଠି କା ଆମ
ସହ ସମସ ରେର ନି Eା କରୁଥିେବ ମଧ
େଶଷେର ବଷର େଶଷମାସ ଏବଂ ପୁଣି ଏକ ନୂ ତନ ବଷର अୟମାର େହବାକୁ
ଯାଉଥିବା ସମୟେର ଆମର ସମb େଲଖକ, େଲଖିକା, ପାଠକ, ପାଠି କା ଏବଂ ଉପେଦgା
ତଥା ଶୁେଭjୁ-ୁ ହାiକ अଭିନEନ ଜଣାଉଛି  ଆଶା କରୁଛି ନୂ ତନ ବଷ ସାହି ତକୁ

ତ
ିକ

ା

ନୂ ତନ ଦି ଗt େଦବାେର ସhମ େହବ

ଆହାନ ଇ-ପତି କା ସ$ୂ & ନି ଃଶୁ( ବି ତରଣ େହତୁ ଡା େଜାତି ପସାଦ ପ+ନାୟକ- .ାରା ପତି /ି ତ ଓ ପକାଶି ତ
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ପ+ନାୟକ, ପତି /ାତା-ସ$ାଦକ, ଆହାନ ଇ-ପତି କା
ଡା େଜାତି ପସାଦ ପ+ନାୟକ

ଇ
-ପ

ଜୟ ଓଡ଼ି ଆ, ଜୟ ଓଡ଼ି ଶା, ଜୟ ଜଗନx ାଥ
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ଇ
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ତ
ିକ

ା

କାହାଣୀ ବିଭାଗ
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ସୁେନଲୀ ସିଂହ
ସି ଂହ ସାମାଜେର ମଣିଷ-ମାଲଧାରୀ
ଜୟ ଆଉ ବି ଜୟ अେନକ ସମୟେର ନି ଜ ପାରି ଧିେର ବାହାରି
ଯାଆtି । େସମାନ- ସାମାଜେର େକବଳ ଜୀବ ଜ ଆଉ ପhୀ

अେଶାକ ବି ଶାଳ

ନଥିେଲ। କି ଛି ମଣି ଷ ମଧ ଥିେଲ। ଗିର ଜlଲ ଭିତେର ମାଲଧାରୀ େଲାକମାେନ ରହି
ଆସୁଛtି ।
ଦି େନ ପବ
ୂ େ
 ର ସି Eୁରା ଫାଟି ଆସୁଥିଲା। ଦି ଗବଳୟର ତଳକୁ ସାମାନ ଲାଲ େହାଇ
ଆସି ଲା। ଉପରକୁ ସାମାନ ହଳଦି ଆ। अଧି କାଂଶ ଆକାଶ କି  କାଳି ଚିଆ ଥିଲା।
ଗିରେର ପhୀମାେନ ଉଠି ଯାଇଥିେଲ। ସକାଳର ଆଲୁ अ ସହ େସମାନ- କୂଜନ
ବଢି ଯାଉଥିଲା। େସପେଟ ମାଲଧାରୀମାନ- ବbି ବା େନସେର େଲାକମାେନ ଖୁବ ଜଲଦି
ଉଠି ଗାଈ ମଇଁଷିର େସବାେର ଲାଗି ଯାଇଥିେଲ। ମାଲଧାରୀ-ର ଘରଗୁଡିକ ନୁ ଆଁଣିଆ,
अଧି କାଂଶ ଘରର ଲାଲ ଟାଇଲ ଛପର େହାଇଛି । ଘର ଆଗେର ବାଡକରି ଖୁଆଡ ଭିତେର
ଗାଈ ମଇଁଷିକୁ ରଖାଯାଇଛି । ରାତି େର େସମାନ-ୁ ଭିତେର ରଖି ଦିଆଯାଏ। ଦି ନସାରା
ବାହାେର ଗାଈ ମଇଁଷି ବାହେର ଚରtି କି  ରାତି େର ଖୁଆଡ ଭିତେର ବି ଶାମ ନି अtି ।
ମାଲଧାରୀମାେନ େଗା-ମହି ଷି ପାଳନ କରି ଜୀବନଯାପନ କରtି । ଏମାନ-ର ପତଳା

ତ
ିକ

ା

ଆଉ ଲା ମହି ଳାମାେନ ଖୁବ କାମି କା।

ଇ
-ପ

ବୁ ଢାଜେଣ ଏକ ଦଉଡି ଆ ଖଟ ଉପେର ବସି अନାଇଥିେଲ। େଦହେର ମାଲଧାରୀ-

ଆ

ହ
ାନ

ଧଳାରlର େପାଷାକ ଶରୀରକୁ େଘାଡାଇ ରଖିଛି। ମୁoେର ଧଳା େଠକା ବାିଥିେଲ।
ଆହାନ ଇ-ପତି କା ସ$ୂ & ନି ଃଶୁ( ବି ତରଣ େହତୁ ଡା େଜାତି ପସାଦ ପ+ନାୟକ- .ାରା ପତି /ି ତ ଓ ପକାଶି ତ
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ପାଖେର ତା-ର ମଧବୟସରୁ ଟିେକ କମ ବୟସର ପୁअ ନି ଜର ଗାଈମାନ-ୁ
अନାଇଥିଲା। େସ କାନ अେନକ ଯାଗାେର େଫାଡି ଥିଲା ଆଉ କାନେର େଗାଲ େଗାଲ
କାନଫୁଲ ଲେଗଇଥିଲା। ନାକ ତେଳ ପତଳା ନି ଶ, ତଳଆଡକୁ ଲମି ଆସି ଛି ଆଉ
େଶଷେର ଟିେକ ଉପରକୁ େମାଡି େହାଇ ଯାଇଛି । ମାଲଧାରୀ ପୁରୁଷମାେନ ଲା ନି ଶ
ରଖtି ଆଉ ସମb- କାନେର କାନଫୁଲ ଥାଏ।
ଗାଈଟିଏ ଟିେକ ପାଖକୁ ଆସି ଲା। ଲାଲ ରlର ଗାଈ। ଏହାର ଶି  ମୁoରୁ
ବୃ ତାକାରେର େଗାଲ େହାଇ ଉପରକୁ ଉଠି ଯାଇଛି ଆଉ ଉପେର ମି ଶୁ ମି ଶୁ अଧାେର
ରହି ଯାଇଛି ।

େସ

ଗାଈଟି

ଆସି

ମୁo

ହଲାଉଥିଲା।

ଖୁଆଡ

େଖାଲି ବା

େବଳ

େହାଇଗଲାଣି ।
ମାଲଧାରୀ ଯୁବକଟି ଯାଇ ଖୁଆଡରୁ କାଠ ଉଠାଇେଦଲା। ଗାଈ ମଇଁଷିମାେନ ଭି ତରୁ
ବାହାରି ଜlଲ ଆଡକୁ ମୁହଁାଇେଲ। ବାହାେର ଗଛମାନ- ଉପେର ଖରା ପଡୁ ଥିଲା। କି 
ତଳଆେଡ କାକର ଥିଲା। େସମାେନ ଧାଡି ବାି ଯାଉଥିେଲ। ମାଲଧାରୀ ପୁରୁଷଟି ନି ଜର
ଧଳା କପଡା ପି ି ଏକ ଲା ବାଡି ଧରି େସମାନ- ସାଥିେର ଲା ପାଦେର ଚାଲି ବାକୁ
ଲାଗିଲା। ତା’ର ଲା ବାଡି େର ଏକ େଛାଟ କୁ ଠାର ଲାଗିଥିଲା। ଡାଳ କାଟିବାକୁ ସହଜ
େହବ।
ଏମି ତି ପେର ପେର अନଘର ମାନ-ରୁ ଗାଈ ମଇଁଷିମାେନ ଚରିବାକୁ ବାହାରି
ଆସି େଲ। ସାଥିେର ପୁରୁଷମାେନ ନି ଜର ପାର$ରି କ େପାଷାକ ପି ି ଗାଈମାନ- ସହ

ତ
ିକ

ା

ଚାଲୁ ଥିେଲ। େବଶ କି ଛିବାଟ ଗଲାପେର େସମାେନ ଏକ େଖାଲା ଚାରଣ ଭୂ ମିେର

ଆହାନ ଇ-ପତି କା ସ$ୂ & ନି ଃଶୁ( ବି ତରଣ େହତୁ ଡା େଜାତି ପସାଦ ପ+ନାୟକ- .ାରା ପତି /ି ତ ଓ ପକାଶି ତ

ଆ

ଲାଗିଗେଲ।

ହ
ାନ

ଇ
-ପ

ପହଁ ଚିେଲ। େଲାକମାେନ ଗଛମୂଳେର अଟକି ଗେଲ ଆଉ ଗାଈ ମଇଁଷି ଚରିବାକୁ
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ଏେଣ ଘେର ମହି ଳାମାେନ ଦୁ ଧରୁ ଲହୁଣୀ ବାହାର କରି ବାକୁ ଲାଗିଗେଲ। େସମାେନ
ଚରକି ଦଉଡି ଦାରା ଚଲାଉଥିେଲ। େସମାନ- ହାତ ଜଲଦି ଜଲଦି ଆଗପଛ େହଉଥିଲା।
ଏ ମହି ଳାମାେନ ପାୟ ଲାଲ ରlର ରlୀନ ଘାଗରାମାନ ପି ିଥିେଲ। ସମb- କାନେର
େଗାଲ େଗାଲ କାନଫୁଲ ଥିଲା। ନି ଜର ଘରକୁ ସୁEର ଭାେବ ଲି ପି େପାଛି େଦଇଥିେଲ।
gିଲର ବାସନସବୁ ଖୁବ ପରିାର ଭାେବ ମଜାଯାଇ କାେର ସଜାଇ ରଖାଯାଇଥିଲା।
ଏକ ଛୁଆ ପାଖେର ଠି ଆ େହାଇ ଏକ ମହି ଳାକୁ ଚାହଁୁ ଥିଲା। ମା’ର କାମ ତାକୁ ଖୁବ ଭଲ
ଲାଗୁଥିଲା।
କି ଛି ସମୟ ପେର ବୁ ଢା ମଣିଷଟିଏ ବାହରି ଆସି େଲ। ତା-ୁ େଦଖି ତେଳ ଚରୁଥିବା
ମୟୁରଟିଏ େଡଣା ଫଡ ଫଡକରି ଚାଳ ଉପରକୁ ଉଡି ଗଲା। େସଠାେର କି ଛି ମୟୁରୀ ତଳକୁ
अନାଇ ରହି ଥିେଲ। ମୟୁରୀମାେନ େଦଖି ବାକୁ ପାଉଁଶିଆ, େଦଖି ବାକୁ ମୟୁର ଭଳି ଆ
େମାେଟ ସୁEର ନୁ ହଁ tି। ମୟୁରଟି ମୁo ହଲାଇ ହଲାଇ ମୟୁରୀମାନ- ଆଡକୁ ଚାଲି ଗଲା।
ତା’ର ସରୁ ଆଉ ଲା ସ|ବ&i େବକ ଖୁବ ନୀଳ େଦଖାଯାଉଥିଲା। ଲା ପୁj ଚାଳ
ଉପେର ଘୁଷୁରୁଥିଲା।
ବୁ ଢାଟି ହାତେର କି ଛି ଶସ ଧରିଥିଲା। େସ ଶସକୁ ମାଟି ଉପେର େଖେଳଇ
େଖେଳଇ

ବୁ ଣିେଦଲା

ଆଉ

ମୟୁରମାନ-ୁ

ଡାକି ଲା।

ଉଡି ଆସି େଲ ଆଉ ମହାଆନEେର େସ ଶସକୁ

ମୟୁରମୟୁରୀମାେନ

ତଳକୁ

ଖାଇବାେର ଲାଗିେଲ। ମୟୁରଟି

ଖାଇଲାେବେଲ ତାର ମୁo ଉପରର ଚୂଳ ନାଚୁ ଥିଲା।

ତ
ିକ

ା

ବୁ ଢା ଘରକୁ େଫରିଆସି ବସି ପଡି େଲ। ତା-ର ୀ ପାଖେର ଲହୁଣୀକାଢି ସାଇତି

ଇ
-ପ

ରଖୁଥିେଲ। େସ ନି ଜ ଛାତି େର ହାତ ମାରି େଲ। ସି ଂହ ତା-ୁ ବି ର}ିେର ଏକ ଥାବା େକେବ

ଆ

ହ
ାନ

ମାରି ଥିଲା। େସଥିେର ତା-ର अବଶ କି ଛି hତି େହାଇନାହ\। କି  ଏପଯt ଏେତ
ଆହାନ ଇ-ପତି କା ସ$ୂ & ନି ଃଶୁ( ବି ତରଣ େହତୁ ଡା େଜାତି ପସାଦ ପ+ନାୟକ- .ାରା ପତି /ି ତ ଓ ପକାଶି ତ
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ବଷପେର ସାମାନ ଦରଜ अଛି ।
େସମି ତିଆ େଲାକମାେନ ତା- ଇଲାକାେର ରହୁଥିେଲ।
ଜୟ େସମାନ-ୁ େଦଖୁଛୁ। - ବି ଜୟ କହି ଲା।
ବି ଜୟ ବହୁତ ଜି ନିଷକୁ ପଥେମ େଦଖି ନିଏ। ଜୟର କି  ସବୁ କଥାକୁ ଭୃ େhପ
ନଥାଏ। ଜୟ ନି ଦ ମଳ ମଳ ଆଖିେର अନାଇଲା। ବି ଜୟ ଖୁବ ଧାନର ସହ େଦଖୁଥିଲା।
ଏକ ଲା େଲାକ ଚାଲି ଚାଲି ଆସୁଛି। େଦହେର अଂଟା ତଳକୁ ଗୁଡାଇ େହଲାଭଳି
ଧଳା ରlର କପଡା। େଦହେର ଧଳା ଫେତଇ। ମୁoେର ଏକ ମbବଡ ଧଳା କପଡାର
ବାଲଟିଭଳି େଟାପୀ ବା େଠକା। ଧଳା କପଡାର ବଡ େଠକା ମୁo ଆକାରକୁ ଖୁବ ବେଢଇ
େଦଇଥିଲା। ସେତ େଯମି ତି ମଣିଷଟି ମୁoେର ଏକ ବାଲଟି ଓଲଟାଇ ରଖି ଛି।
େଲାକଟି ବଡ ଖୁସିର ସହ ହଲି େଦାହଲି ଆସୁଥିଲା। ତାର ହାତେର ଏକ ଲା
ବାଡି । ତାକୁ କାର ଉପେର ଦୁ ଇ ହାତେର ଧରି ଥିଲା। େମାଟା ଆଉ ଲା ତଥା ମୁନିଆ
ନି ଶ େଶଷ ଆଡକୁ ବ-ି ଯାଇଥିଲା। େସ ମୁo ହଲାଇ ହଲାଇ ଆରାମେର େସମାନଆଡକୁ ଲା େଖାଜ ଆସୁଥିଲା।
ଜୟ ଆଖି ରୁ ନି ଦ ଛାଡି ଗଲା। େସ ଏମି ତିଆ େଲାକ- କଥା ଶୁଣିଛି। ମା’ ତାକୁ
ଏଠାେର ରହୁଥିବା େଲାକ ଆଉ ଜୀବଜ- କଥା अେନକ କହି ଛି। େସମାେନ ମା
େକାଳେର ଦୁ ଧ ପି ଉ ପି ଉ କି ଛି ଧାନ େଦଇନଥିେଲ। ମାଲଧାରୀ େଲାକମାେନ େସମାନଇଲାକାେର ରହୁଛtି । ଏ

ସାଧାରଣ େଲାକମାେନ, ଲା ପତଳା, ଲା ବାଡି ଧରି

ତ
ିକ

ା

ବୁ ଲୁ ଥାtି । ଏମାନ- ବି ଷୟେର ଭାବି କି ଛି ଲାଭ ନାହ\। ଏ େଲାକମାେନ ସି ଂହମାନ-ର

ଇ
-ପ

କି ଛି hତି କରtି ନାହ\। ଏହି େକେତାଟି କଥା ଜୟର ମେନ ଥିଲା। ମାଲଧାରୀ-

ଆ

ହ
ାନ

ବି ଷୟେର ଆଉ ସି ଂହମାନ- ବି ଷୟେର ଆଉ େସମାନ- ସେର ବି ଷୟେର अେନକ
ଆହାନ ଇ-ପତି କା ସ$ୂ & ନି ଃଶୁ( ବି ତରଣ େହତୁ ଡା େଜାତି ପସାଦ ପ+ନାୟକ- .ାରା ପତି /ି ତ ଓ ପକାଶି ତ
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ଗୁଡିଏ କଥା କହି ଥିଲା। େସମାନ-ର କଥାସବୁ ଖୁବ ହାଲକା ମେନ ଥିଲା।
େଶୖ ଶବର ପଥମ ଦି ନମାନ-େର ଥେର େସମାନ-ର ମା ସି ଂହୀ ଦୁ ଇଭାଇ- ସହି ତ
େଭାକି ଲା ଥାଏ। अେନକ ଦି ନ େହବ ଖାଇନି । ଆଉ ଛୁଆକୁ ଦୁ ଧ ପି ଆଇବା अତି
ଆବଶକ। େସ ଖୁବ୍ ସତକତାର ସହି ତ ଏପଟ େସପଟକୁ ଚାହ\ଲା। େଗାଟିଏ ଏକାକୀ
ମଇଁଷି ରାbା େଦଇ ଆେଗଇ ଆସୁଛି। ସି ଂହୀ ଆକମଣ ପାଇଁ ପbୁତ େହଇଗଲା। ଏଇ
କି ଛି ମୁହୂaେର ମଇଁଷି ଉପେର ଝା$ି ପଡି ବ। ପେର ପେର ପଥମ ମଇଁଷି ପଛେର େଗାଟିଏ
ମଇଁଷି ଆଉ ତା ପଛେର େଗାଟିଏ ମାଲ୍ଧାରୀ େଲାକଟି ଆସୁଥିଲା। ସି ଂହୀ ସାେl ସାେl
ହୁଏତ ମଇଁଷିଟିକୁ ମାରି େଦଇଥାtା। କି  େଯମି ତି େସ ମାଲ୍ଧାରୀକୁ େଦଖି ଲା େସ ନି ଜ
ଯାଗାକୁ େଫରି ଗଲା ଆଉ ମଇଁଷିକୁ ଆକମଣ କଲାନାହ\। ଏକଥା अେନକ େଲାକ
େଦଖିଛtି । ସି ଂହୀ ମାଲ୍ଧାରୀର अେନକ ସାନ କେର।
ମଣିଷ େଦଖିବା ଗୀର ଜlଲେର କି ଛି ଆଯ କଥା ନୁ େହଁ । ଜlଲେର ରhୀମାେନ
ସି ଂହ ବଂେଚଇବାପାଇଁ ନି ରtର ଘୁରି ବୁ ଲୁ ଛtି । େସମାେନ ଟିକିଏ अଲଗା ଲାଗtି ।
ଏମାନ- ଭଳି ଖୁସି ବାସି ଆ ନୁ ହtି । େସ େଲାକମାେନ ସବୁ େବେଳ ସି ଂହମାନ- ଉପେର
ନଜର ରଖtି । अବଶ େସମାେନ ମଧ କି ଛି hତି କରtି ନାହ\। ଏମି ତିଆ ରhୀମାେନ
ସବୁ ଆେଡ ଥାଆtି । ଦୁ ଇଭାଇ ଏହି ଜlଲ ରhୀମାନ- ସହ ବଂଚି ବାକୁ ଜାଣିେଲଣି।
େସମାେନ ଏହି ଜlଲରhୀ-ୁ କି ଛି ଧାନ ଦି अtି ନାହ\। ନି ଜର େଦୖ ନEିନ କମ
େସମାନ-

ଉପ ିତି େର

ଚାେଲ।

अବଶ

େବେଳେବେଳ

େସମାେନ

ଉେaଜି ତ

ତ
ିକ

ା

େହାଇଯାଆtି । େସହି ସମୟେର ଏହି ରhୀମାେନ ଟିକିଏ ଦୂ ରକୁ ଚାଲି ଯାଆtି । େକହି

ଇ
-ପ

କାହାର hତି କରtି ନାହ\।

ଆ

ହ
ାନ

ମାଲ୍ଧାରୀମାେନ अେନକ ଦି ନ େହଲା ସି ଂହମାନ- ସହି ତ ରହି ଆସି ଛtି ।
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ମାଲ୍ଧାରୀମାେନ ରାଜ ାନରୁ ଆସି ଛtି । ପେର ନି ଜର ଗାଈ, ମଇଁଷି ଚରାଇବା ପାଇଁ
ସାରା େସୗରାgେର େଖଳାଇ େହାଇଯାଇଛtି ।
ମାଲ୍ଧାରୀର अଥ େହଉଛି କି ଛି ଜି ନିଷର ମାଲି କ।
ଖରାେବଳ। ଦୁ ଇଭାଇ େସ ମାଲଧାରୀକୁ ଧାନେର ଲhକେଲ। ମାଲ୍ଧାରୀଟିଏ
ନି ଜ ମୁo ଉପେର ଘାସ ରଖି ଜlଲ ରାbାେର ଚାଲି ଚାଲି ଆସୁଥିଲା। ନି ଜ ଗାଈ,
ମଇଁଷିକୁ अଧି କ କି ଛି ଖାଇବାକୁ େଦବାକୁ ପଡ଼ି ବ। େସମାେନ ଏ େଲାକସହ କଣ କରି େବ
କି ଛି ବୁ ଝି ପାରୁ ନଥିେଲ। େସମାନ-ୁ େଭାକ ଲାଗୁ ନଥିଲା। ତାଛଡା େସମାେନ ଶାtି େର
ବି ଶାମ କରୁଥିେଲ। ଏମି ତିଆ େବେଳ କି ଛି କରିବାକୁ ଇjା ହୁଏ ନାହ\।
ଦୁ ଇଭାଇ-ର େଶାଇବା ଯାଗା ରାbା ଉପେର ଥିଲା। େସ ଯାଗାେର ରାbାଟି ଟିକିଏ
କୁ ଦ ଉପରକୁ ଆସି ଥିଲା ଆଉ अ ପେର ତଳକୁ ଓହB ାଇ ଯାଇଥିଲା। ଉପରକୁ ଗଛଟିଏ
େକନାକରି ମାଡି ବସି ଥିଲା। ତେଳ ଥoା ଲାଗୁଥିଲା। ସୁଲୁସୁଲିଆ ପବନେର ନି ଦ
ଲାଗିଆସି ବା କଥା। େସମାେନ େସଇଠୁ େପେଟଇ ପଡି ମାଲଧାରୀକୁ अନାଇଥିେଲ।
ମାଲଧାରୀ େଲାକଟି ଏପଟ େସପଟ େମାେଟ ନ अନାଇ ଚାଲି ଆସୁଥିଲା। କି ଛି ବାଟ
ଚାଲି ବା ପେର ଦୁ ଇସି ଂହକୁ ରାbାର ଧାରେର େଶାଇବାର େଦଖି ଲା। ବି ଶାଳ ସି ଂହ।
େକଶର ଗୁଡିକ ଲା େହାଇଯାଇଛି । ଯି ଏ େକହି େଦଖିେଲ ସି ଂହକୁ ଡରି ଯାଇଥାtା। କି 
ମାଲ୍ଧାରୀଟି ସାମାନ ଡରିଲା ନାହ\। େସ ନି ଜ ରାbାେର ଚାଲି ବାକୁ ଆର କଲା। ସି ଂହ
ଦୁ ଇଭାଇ ନି ଦ ମଳ ମଳ ଆଖିେର େଲାକଟିକୁ अନାଉଥିେଲ। େସମାେନ ମାଲଧାରୀର କg
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ବୁ ଝି ବା ଭଳି ମେନ େହଉଥିଲା। େଲାକଟି ବଡ େବାଝଟିଏ ମୁoେର ଧରି ଥିଲା
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େଦାଷୀର ଆତHକଥା
ଧାରାବାହି କ hୁ ଦ ଉପନାସ - ପଥମ ଭାଗ (୧)
େରେଭନ୍ସା କେଲଜେର ଯୁ} ଦୁ ଇ ବି pାନ େଶଷ ବଷ ପରୀhା
େଦଇ ସାରି ଦୀଘ ଛ’ମାସ ପେର ଘରକୁ ଆସି ଛି ପଶାt େମଧାବୀ

ବି ଜୟ କୁ ମାର
ପoା

ଛାତ ହି ସାବେର ବହୁତ କୃ ତି ମୁନାର ମା’ର େଗହB ାପୁअ କି  ବାପାଠଁୁ ସବୁ େବେଳ ଗାଳି ଶୁେଣ ପଶାt ଆଜି ତା’ର ପସE ମୁତାବକ ଶାଗ, ବଡି ଭଜା,
େସାରି ଷ ଦି ଆ ମାଛ ତରକାରୀ ସାlକୁ ପଖାଳ ଭାତ ବାଢ଼ି େଦଇଛtି ମା ପାବତୀ ବହୁତ
ଦି ନ ପେର ମା’ ହାତ ରା ସୁସାଦୁ ଖାଦ ମି ଳିଛି, अତି ଖୁସିେର ଖାଇସାରି ହାତ େଧାଇଲା
ପଶାt ଦୁ ଇବଷ େହଲା ଗଁା ଛାଡି ସହର ହେgଲେର ରହି ପାଠ ପଢୁ ଛି  ଆଗ ଭଳି ଆଉ
ସାlମାନ- ସହ ମି ଶି ଜମା ଦୁ gାମି କରୁନି  ଗଁାଦାo ଉଠାtି ପକାtି ପଶାt ଆଉ ତାର
ସାlମାେନ ମି ଶି, କି  ଏେବ!! ଆେତାଟା, େପାଖରୀବାଡି , ନଈକୂଳ ଆଉ ଗଁା ହାଟ
େକଉଁଠିକୁ ଯାଏନି େସ ସେତ ନି ଜ ବି େବକ ତାକୁ ବାରାର ପଶx କରୁଛି ତାର କି ଛି ଭୁ ଲ
ପାଇଁ କାହାର ବି କଳ ସ ର ତାକୁ ଆକୁ ଳ ଚି aେର ବାରାର ଡାକୁ ଛି  େସ ନି ଜକୁ hମା
କରି ପାରୁନି , “ମଁୁ େଦାଷୀ... ହଁ ... ମଁୁ ହ\ େଦାଷୀ’’ େବାଲି ତାର ବି େବକ ତାକୁ ବାଧା
େଦଉଥାଏ ଆଜି କାଲି େକବଳ କୁ ଆେଡ ଯି ବା ଆସି ବା େବେଳ ହ\ ମୁନାକୁ ଯାହା େଦଖtି
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ଗଁା େଲାେକ ମୁନାର ଏ ପରି ବaନ େଦଖି ସମେb ଟୁ ପୁରୁ ଟାପୁରୁ ହୁअtି , ନି ରାକାର
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ସାର- ପୁअଟା ପୁରା ବଦଳି ଗଲା, ପି ଲାଟା େଯମି ତି ଆଉ ମାଛି କି ମର େବାଲି କହୁନି 
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କି ଏ କି ଏ କୁ ହtି , “अଧି କ ପାଠର ଭାର େଯାଗଁୁ େସ ବଦମାସୀ କରିବାକୁ ସମୟ ପାଉନି
ନେହେଲ େସ ଏମି ତି ଚୁ ପ ରହି ବା ପି ଲାକି !” ତା’ଭଳି ଉsତ ପି ଲା େଯ ଏମି ତି ଶାtଶି g
େହାଇଯି ବ େସ େସ କଥା େଲାକ ହଜମ କରି ପାରୁ ନଥିେଲ
କି ଏ କି ଏ କୁ ହtି , “ସହରେର ରହି ପାଠ ପଢ଼ି ଲାଣି, ଆଉ କଣ ଗଁାେର ତାର ମନ
ଲାଗିବ!” କି  ପଶାtର ମନେର େଗାଟିଏ କଥା ଘାରି େହଉଥାଏ ବି ଗତ ଦୁ ଇବଷ
େହଲାଣି, ନି ଦ ହଜି ଯାଇଛି ତା’ର ତାକୁ ଦୁ ନି ଆଟା ଖଁା ଖଁା ଲାଗୁଥାଏ ସବୁ ଥାଇ ବି
େଯମି ତି ବହୁତ କି ଛି ହରାଇଲା ଭଳି ଲାେଗ ତାକୁ  େଯମି ତି େସ କାହାକୁ ମେନ ମେନ
େଖାଜି େହଉଥାଏ ବାପା-ୁ ଭାରି ଡର ପଶାtର, ଭଲ ପାଠ ପେଢ େବାଲି ବାପା ତାର
କି ଛି ଦୁ gାମି କୁ अଣେଦଖା କରtି ସତ କି  ସବୁ େବେଳ ତାଗିଦ କରtି , ମାଡ ବି ମାରି ଛtି
अେନକ ଥର େମଧାବୀ ଛାତ େହେଲ ବି ବାପା-ର େଗହB ାପୁअ େହବାର େସୗଭାଗ
ପାଇନି ପଶାt ତାର ନି ଜ ଉsତାମୀ ପାଇଁ
ଗଁା ;ୁଲେର ଶି hକତା କରtି ନି ରାକାର ବାବୁ  ବହୁତ ସେ¢ାଟ ଓ ନି /ାପର େଲାକ
େସ, ଗଁାେର ବହୁତ ଖାତି ର ତା-ର ସମb अଭି ଭାବକ, ଛାତ ଛାତୀ ଏମି ତି କି ;ୁଲର
अନ ଶି hକ ଶି hୟତୀ ମାେନ ନି ରାକାର ବାବୁ - ଶି hକତା, ଛାତମାନ- ପତି େସxହ
େପମ, ଦାୟି ତ, ସମୟାନୁ ବaiତା, ନି /ାପରତା ଆଦି ଗୁଣର ଭୂ ୟସୀ ପଶଂସା କରtି କି 
ନି ରାକାର ବାବୁ -ର ଦୁ ଃି tା ଥିଲା ତା-ର ବଡ ପୁअ ପଶାtର ଦୁ gାମୀ ଓ ସାନ ପୁअର

ତ
ିକ

ା

ସH {ତି ନି ରାକାର ବାବୁ - ୀ ପାବତୀ, ବଡ ପୁअ ପଶାt ଓ ସାନ ପୁअ କୁ ନାକୁ େନଇ

ଇ
-ପ

େଛାଟିଆ ପରି ବାର ନଦୀପାେଖ ତା-ର ଘର, ବାଡି ପେଟ ଚାରି ଟି ନଡି ଆ ଘଛ ଆଉ

ଆ

ହ
ାନ

ବାଡି େର କି ଛି ପନି ପରି ବା ଗଛ ବି ଲେଗଇଥା’tି  ବସି ବା େଲାକ ନୁ େହଁ େସ, େସଥିପାଇଁ
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ବରେକାଳି ଗଛ, ପି ଜୁଳି ଗଛ, କଦଳୀ ଗଛ, अମୃତ ଭoା ଆଦି େକେତ ପକାର ଗଛ
ଲାଗିଥାଏ ବାଡ଼ି େର ପାବତୀ ଜଗନx ାଥ- ବଡ଼ ଭ}, ସକାଳୁ ସକାଳୁ ପଜ
ୂ ା ପାଇଁ ଫୁଲର
ନି ହାତି ଆବଶକ ସକାଳୁ ଉଠି ଗାେଧାଇ ପାେଧାଇ ଜଗାକୁ ଫୁଲ, ଚEନ, ଧପ
ୂ , ଦୀପ
େଦଇ େନୖ େବଦ େଦଲା ପେର ହ\ ବାକି ଯାହା କି ଛି କାମ, େସଥିପାଇଁ ସବୁ ଦି ନ ନି ରାକାର
ବାବୁ -ୁ ଚାହା ଟିେକ ପି ଇବା ପାଇଁ ବହୁତ ପତୀhା କରି ବାକୁ ପେଡ ନି ରାକାର ବାବୁ -ୁ
ଫୁଲ ଗଛେର ଭାରି ଶsା, େଗoୁ, ମEାର, େକତକୀ ଆଦି ନାନା ରକମର ଫୁଲ ଗଛ ତାବାଡ଼ି େର େଗଟ ସାମxାେର ନାଲି ରlର କାଗଜି ଫୁଲ େଯମି ତି ଘରକୁ ଆସୁଥିବା अଥିତି-ୁ
ସ ାଗତ କରୁଥାଏ ;ୁଲରୁ େଫରିଲା ପେର ନି ରାକାର ବାବୁ ଦାoବାଡ଼ି େର େଯେତ ଫୁଲ
ଗଛ अଛି ସବୁ ଥିେର ପାଣି ଦି अtି ଆଉ ନି େଜ ମାଳୀ ଭଳି ସବୁ ଗଛ ଗୁଡ଼ିକର ଭଲକରି ଯତx
ନି अtି 
ବଡ଼ପୁअ ପଶାt େମଧାବୀ ଛାତ, ସ|ମ େଶଣୀେର ଏନ.ଆର.ଟି.ଏସ୍ ପରୀhାେର
ଉaୀ& େହାଇ ଛାତବୃ aି ବି ପାଇଛି  ବB କ bରୀୟ, ଜି ଲBା bରୀୟ ବି pାନ େମଳାେର ତା’ର
ବି pାନଭିaିକ େପାେଜ£କୁ ପଥମ

ାନ ମି ଳିଛି େକେତ ଥର ବହୁତ ଭଲ କି େକଟ େଖେଳ

େସ, ବହୁତ ମାଚ ଜି ତି ଟଫି ସହ ମାନପତ ପାଇଛି  ପାଠେର ପଶାt େଯମି ତି ସବୁ ଥିେର
ପଥମ, ବାଳୁ lାମୀେର ବି େସମି ତି ସବୁ ଥିେର ଆଗୁଆ ଗଁା ନଈେର ପହଁ ରିବାେର ତା’ର
ବହୁତ ଖୁସି ପି ଲା ଦି େନ ଏମି ତି ସବୁ ଥର ବଷା ଋତୁ ର ନଈବଢି ସମୟେର ପତି େଯାଗୀତା

ତ
ିକ

ା

ହୁଏ, ନଈବଢି ପାଣି େର ଏକୂଳରୁ େସକୂଳକୁ କି ଏ େକେତ କମ ସମୟ ମଧେର ପାର େହଇ

ଇ
-ପ

ପାରି ବ.. ଆଉ ପଶାt େସଥିେର ସବୁ େବେଳ ପଥମ ଗଁା ଦାoେର ଗିଲି ଦoା େଖଳେର

ଆ

ହ
ାନ

କଳି େଗାଳ, ମାରପି ଟେର ବି ତାର ନଁା ସବୁ େବେଳ ଥାଏ ସାlମାନ- ସହ ମି ଶି କାହା
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ବାଡି ରୁ ପି ଜୁଳି େଚାରୀ କରି ଖାଇବା, ଆ େତାଟାେର ଏ ଗଛରୁ େସ ଗଛ େଡଇଁବା,
କି େକଟ େଖଳେର ମାରପି ଟ କରି ବା ଆଦି େର ସବୁ େବେଳ ମୁନାର ନଁା ଥାଏ ଏଥିପାଇଁ
େକେତଥର ନି ରାକାର ବାବୁ - ମୁo ତଳକୁ େହାଇଛି  ମୁନାକୁ େଯମି ତି ବାପା-ର ମାନ
ସାନର କି ଛି ଫରକ ପେଡନି  ତା’ର ଏଇ ଦାୟି ତହୀନତା ପାଇଁ ପରି ବାରକୁ େକେତ
କg େସ ନେଦଇଛି !
କାଲି ପୁଣି ଦୁ ଇବଷ ବି ତିଗଲାଣି, େସଦି ନ ପଥମ ରଜ ଥାଏ କାଉଳି ଆ ପାଗ,
ସୁଲୁସୁଲିଆ ପବନ ବହୁଥାଏ, ଆକାଶେର ବାଦଲ ମାଳ ମାଳ ରଜପବ ପାଇଁ ନାନା
ରକମର ପି ଠାପଣା େହାଇଥାଏ ଘେର ମୁନାର ମାଟି କ ପରୀhାଫଳ ବାହାରି ଥାଏ
ପବ
ୂ ଦ
 ି ନ, ପଥମ େଶଣୀେର ପzାअଶି ପତି ଶତ ନର ରଖି ପାସ େହଇଥାଏ ପଶାt 
େସଥିପାଇଁ ନି ରାକାର ବାବୁ ;ୁଲ ପି ଲାମାନ-ୁ ମି ଠା ବାିେଲ ପଥମ ରଜ, ବହୁତ ଆନE
ଉଲB ାସର ଦି ନ ନୂ ଆ ଲୁ ଗା ପି ି, ରଜ ପାନ ଖାଇ, ନଈକୂେଳ ଲାଗିଥିବା େଦାଳି େର କୁ ନି
କୁ ନି ପି ଲା ଓ ଝି अ େବାହୁମାନ- େଦାଳି େଖଳ ଲାଗିଥାଏ ଗଁା ମୁo ବରଗଛ ମୂେଳ ବୟ;
େଲାକମାନ-ର ତାସ େଖଳ ଚାଲି ଥାଏ ଦି ନ ଯାଇ ସା େହଲା, ସାନଭାଇ ଓ ସାl
ମାନ- ଗହଣେର ଦି ନଟା େକମି ତି କଟିଗଲା େଯ ଜଣା ପଡି ଲାନି ମୁନାକୁ  ସାଠଁୁ ଆର
େହଲା ବଷା, ସକାଳ ଭି ତେର ଗଁା ନଇେର ବନା ପାଣି ଆସି ଯାଇଥାଏ ଉଛୁଳା ନଇର
ପାଣି ଏକୂଳ େସକୂଳ ଖାଉଥାଏ ସକାଳୁ ନଈକୂଳ ଆେଡ ବୁ ଲି ଆସି ଲା ପେର ପଶାtର

ତ
ିକ

ା

ଖୁସି କହି େଲ ନସେର, ଆଜି ନଈପହଁ ରା େହବ ରଜ ପାଗକୁ ପରୀhା ଫଳର ଖୁସି, ତା’ର

ଇ
-ପ

େଡଣାେର େଯମି ତି ପର ଲାଗିଲା ପରି ଲାଗୁଥାଏ... ସେତ େଯମି ତି େସ ଆକାଶେର ଉଡ଼ି ଲା

ଆ

ହ
ାନ

ପରି अନୁ ଭବ କରୁଥାଏ ନଈ ପହଁ ରିବା କଥା ଶୁଣିେଲ ବାପା-ଠୁ ଗାଳି ଶୁଣିବାକୁ ମି େଳ
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େସଥିପାଇଁ ସକାଳୁ ସକାଳୁ ରଜ ପି ଠା ଖାଇ, ସାl ମାନ-ୁ େନଇ ବାହାରିଲା ନଈକୂଳକୁ
େଦାଳି େର ଝୁ ଲି ବା ବାହାନା କରି 
ସାନ ଭାଇ କୁ ନା ଜି ଦ ଧରିଲା, “ଭାଇ େମାେତ ବି େନଇଚାଲ େଦାଳି େର ଝୁ େଲଇ
େଦବୁ ”
: “ମା’ ମଁୁ କୁ ନାକୁ େନଇ େଦାଳି େଖଳି ଆସୁଛି” େବାଲି କହି ପଶାt ଯାଇ ପହzିଲା
ନଈକୂଳେର ସାନଭାଇ ସାେଥ ଦଶ ମି ନିଟ େଦାଳି େଖେଳଇ େଦଇ ପଶାt କହି ଲା, “ତୁ
ଏଇଠି େଖଳୁ ଥା, କୁ ଆେଡ ଯି ବୁନି , ମଁୁ ପାz ମି ନିଟେର ଯାଇ ଆସୁଛି ନଇକୂଳ ଆଡୁ ”
ଏତି କି କହି ସାl ମାନ- ସହ ମି ଶି ନଇକୁ ଳ ଆଡକୁ ଛୁମtର େହଇଗଲା ପଶାt 
କୁ ନାକୁ ଏକୁ ଟିଆ କି ଛି ଭଲ ଲାଗିଲାନି  ବଡଭାଇକୁ େଖାଜି େସ ବି ହାଜର େହଇଗଲା
ନଈକୁ ଳେର େସେତେବେଳ ପଶାt ଆଉ ତାର ସାlମାେନ ନଈପହଁ ରାେର ବbଥା’tି 
କୁ ନା ବଡ ଭାଇକୁ ଡାକି ଡାକି , ଯାଇ ନଈକୂଳେର ବସି ପାଣି ପାଖେର ବସି ପଡି ଲା ହାତ
ବେଢଇ अyୁ ଳାେର अyୁ ଳାଏ ପାଣି ଆଣୁଥାଏ ଆଉ ମୁo ଉପେର ଛି zି େହଉଥାଏ, େଗାଡ
ବେଢଇ ପାଣିେର ଚବ ଚବ େହଉଥାଏ ବଢି ପାଣି ର ସୁअ ଏକୂଳ େସକୂଳ ଖାଉଥାଏ,
ଏମି ତି ପାଣି ସହ େଖଳୁ େଖଳୁ େଗାଡ ଖସି ଗଲା କୁ ନାର ଆଉ େବାଉେଲା କହି େଜାର ପାଟି
କରି ପଡି ଗଲା ନଈଭିତେର अଥଳ ପାଣିେର ଉବୁ ଟୁବୁ େହଉଥାଏ କୁ ନା, କଣ େଗାେଟ
ପାଣିେର ପଡି ଗଲା େବାଲି ପଶାt ଆଉ ତାର ସାl ମାେନ େଫରି ଚାହ\ବାରୁ େଦଖିେଲ

ତ
ିକ

ା

କୁ ନାକୁ ବଢି ପାଣିର ସୁअ ଭେସଇ େନଇଯାଉଛି  ପାଣବି କଳେର ଡାକ ଛାଡି େଲ ସମେb,

ଇ
-ପ

ଗଁା େଲାକ ଯି ଏ ଯୁଆେଡ ଥିେଲ ସବୁ ନାଇକୂେଳ ହାଜର େହେଲ କାହା ହାତେର ଦଉଡି ତ

ଆ

ହ
ାନ

କାହା ହାତେର କାତ ବାଡି , ନାଉରୀ ବି ନାଆ େନଇ ହାଜର େହଲା କି  ବଢି ପାଣିର ସୁअ
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ଏେତ ପଖର ଥିଲା େଯ ପାz ମି ନିଟେର କୁ ନାକୁ ଭେସଇ େନଲା ଆଖି ନପାଇବା
ଦୂ ରତାକୁ  ଦୀଘ ଏକ ଘାର ପରି ଶମ ପେର କୁ ନାର ମୃତେଦହ ମି ଳିଲା କି ଛି ଦୂ ରେର
ନି ରାକାର ବାବୁ , ତା- ୀ ପାବତୀ କାEି କାEି ଧରାଶାୟୀ େହାଇଯାଉଥିେଲ ସାନଭାଇର
ମୃତୁକୁ ବି ଶାସ କରି ପାରୁନଥାଏ ପଶାt, ତାର ଦାୟି ତହୀନତା େଯାଗଁୁ ତାରି ଆଖି ଆଗେର
ନି ଜର ଭାଇକୁ ହେରଇଲା ପଶାt ଶବଦାହ କରି ସମେb ଘରକୁ େଫରି େଲ ନି sାରି ତ
ତାରି ଖ ଓ ସମୟେର ଶୁsିକି ୟା ସ$ନx େହଲା
ନି ରାକାର ବାବୁ େଯମି ତି ପର
ୂ ାପର
ୂ ି ଭାlି ପଡି ଥିେଲ, ସବୁ େବେଳ अନମନ;
ରୁହtି  ପଶାtର କେଲଜ ଏଡମି ଶନ କଥା କି ଛି ଚି tା କରୁନଥିେଲ ନି ରାକାର ବାବୁ କି 
ପଶାtକୁ ଆଉ ଗଁାେର ରହି ବାକୁ ଇjା ନଥାଏ ସାନଭାଇର େସ ନି ରୀହ େଚହରାଟି
ସବୁ େବେଳ ତା ଆଖି ଆଗେର ନାଚି ଯାଉଥାଏ ତା’ର ମୃତ େଦହକୁ ଧରି ଥିବାର ସH {ତିକୁ େସ
ଭୁ େଲଇ ପାରୁନଥାଏ अନୁ ତାପେର ତା ହୃଦୟ ସବୁ ଦି ନ କାEି ଉେଠ, ରାତି ରାତି ନି ଦ
ହୁଏନା ହୁଏତ ତା’ର ବାପାମା’- ଠାରୁ ତାକୁ େବଶୀ କg େହଉଥାଏ ଆଉ ନଇକୂଳକୁ
େକେବ ବି ଯି ବନି େବାଲି ଶପଥ ନି ଏ
ଇତି ମଧେର େରେଭନ୍ସା କେଲଜେର ନାମ େଲଖାଇବା ପାଇଁ ଫମ ପେକଇ
େଦଇଥାଏ ପଶାt କି ଛିଦିନ ଭିତେର େରେଭନ୍ସା କେଲଜରୁ ଆଡମି ଶନ ପାଇଁ ଚି ଠି
ଆେସ ମୁନାକୁ , ଛାତାବାସେର ରହି ପଢି ବାପାଇଁ ମା’କୁ ବହୁତ अନୁ େରାଧ କେର ସାନପୁअ

ତ
ିକ

ା

ଗଲା ପେର େଗାଟିଏ େବାଲି ପି ଲା ମୁନାକୁ ଛାତାବାସେର ରଖି ପାଠ ପଢାଇବାକୁ ଜମା

ଇ
-ପ

ଇjା ନଥାଏ ନି ରାକାର ବାବୁ -ର କି ା ତା- ୀ ପାବତୀ-ର କି  ପଶାtର ଭବି ଷତ

ଆ

ହ
ାନ

ପାଇଁ େସମାେନ ବାଧ ହୁअtି ତାର ଜି ଦ ଆଗେର େଶଷେର ନି ରାକାରବାବୁ ମୁନାକୁ
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େନଇ ଛାଡି ଆସି େଲ େରେଭନ୍ସା କେଲଜ ଛାତାବାସେର
ନି ଜର ଦାୟି ତହୀନତା େଯାଗଁୁ ସାନଭାଇ କୁ ନା ଆଉ ଏ ଦୁ ନି ଆେର ନାହ\, ଏକଥା
ପଶାtକୁ ସବୁ ବେଳ କgେଦଉଥାଏ କୁ ନାର ମୃତୁ ଘଟଣା େସ ବହୁତ ଥର ସ ପxେର
େଦଖିଛି, ତାକୁ େଯମି ତି କୁ ନା ବି କଳ େହଇ କହୁଛି ଭାଇ େମାେତ ବେzଇ େଦ... ବେzଇ
େଦ ଭାଇ ଆଗ ଭଳି େଖଳକୁ ଦେର ତାର ଆଉ wୃହା ନଥାଏ ପାଠ ପଢାେର ତା’ର ଆଗ
ଭଳି ଧାନ ରୁେହନି  ପଥମ ବଷ ପରୀhାେର ତା’ର ଖରାପ ନର ରେହ ଆଉ େସଥିପାଇଁ
ନି ରାକାର ବାବୁ -ୁ କେଲଜ ପି ନ୍ସିପାଲ ଚି ଠି େଲଖtି ପଶାt ବି ଷୟେର ସବୁ କଥା ବୁ ଝି ବା
ପାଇଁ ଏେତ େମଧାବୀ ଛାତ େହଇ ପଶାt କାହ\କି ପରୀhାେର ଖରାପ କରୁଛି େସକଥା
ପି ନ୍ସପାଲ-ୁ अଡୁ ଆ ଲାଗୁଥାଏ ଇତି ମଧେର ତାର କି ଛି ସାl ମାନ-ୁ ପଚାରି ବୁ ଝି େଲ
ପି ନ୍ସପାଲ, େହେଲ ହେgଲେର କାହାକୁ କି ଛି ଏବି ଷୟେର ଜେଣଇ ନଥାଏ ପଶାt ଏଇ
अ କି ଛି ଦି ନ ତେଳ ହେgଲକୁ ନୂ ଆ କରି ଆସି ଥିବା େରାେଷଇବାଲା ହରି ନନା-ର ଗଁା
ପଶାtର ଘର ପାଖ ପାଖି ହରି ନନା ବୟ; େଲାକ, ଭାରି ନି ରୀହ ଆଉ େସxହୀ।
ନି ରାକାର ବାବୁ -ୁ େସ ଜାଣtି । େତଣୁ େସ ପଶାtର ସାନ ଭାଇ କଥା ସହ ପୁରା ଘଟଣା
ବି ଜାଣିଥିେଲ ପଶାt ସହ ଥେର ଦୁ ଇଥର କଥା େହଇଥାtି ହେgଲେର ଏମି ତି ଦୁ ଃଖ
ସୁଖ ଭି ତେର ପଶାt ନି ଜ ମନର କଥାଟି କହି ଥାଏ ନନା- ପାେଖ।

ତ
ିକ

ଇତି ହାସ ଜାଣିବା ପେର େସ ତା-ର ବାପା-ର ସହ ସାhାତକୁ अେପhାେର ଥା’tି ।

ା

ଏଇ ତନାଘନା ଭି ତେର ନନା- ଠାରୁ ଖବରଟି ପାଇେଲ ପି ନ୍ସପାଲ। ପଶାtର

ଇ
-ପ

ପି ନ୍ସପାଲ-ଠଁୁ ଚି ଠିପାଇ ନି ରାକାର ବାବୁ ଯାଇ ପହzିେଲ କେଲଜେର ସ|ାହ

ଆ

ହ
ାନ

ପେର ପଶାtର ପାଠ ପଢା କି ତା’ର ପୁରୁଣା ବଦମାସୀକୁ େନଇ ନି ହାତି େଗାେଟ କି ଛି
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ବଡ଼ अସୁବିଧା େହଇଛି େବାଲି ନି ରାକାର ବାବୁ ବହୁ ଚି tାେର ଥିେଲ। ଚି ଠି ପାଇବା ଠାରୁ
ନି ଦ ହଜି ଯାଇଥିଲା ତା-ର।
ପି ନ୍ସପାଲ ହରି ନନାକୁ ଡାକି ନି ରାକାର ବାବୁ - ଆଗେର ପଶାt ବି ଷୟେର ପଚାରି
ବୁ ଝtି  ନି ରାକାର ବାବୁ ଓ ହରି ନନା- ଠାରୁ ସବୁ ଶୁଣିଲା ପେର ପି ନ୍ସପାଲ-ୁ अସଲି
କାରଣ ବୁ ଝାପଡି ଲା ନି ରାକାର ବାବୁ -ୁ ଏକଥାର ଟିେକ ବି ସୁରାଗ ନଥିଲା େଯ ପଶାt
ଏେତ ବଦଳି ଯି ବ େବାଲି ଆଉ ସାନଭାଇର ମୃତୁକୁ େନଇ ପଶାt ଏେତ ଗଭୀର ଆଘାତ
ପାଇଥିବ େବାଲି  ପଶାt ନି ଜକୁ େଦାଷୀ ମେନ କରୁଛି , ମନେର ମନେର ନି ଜ ଧି କାର
କରୁଛି େବାଲି ହୃଦୟlମ କଲା ପେର ନି ରାକାର ବାବୁ ଏଥର ନି ିତ େହଇଯାଇଥିେଲ େଯ
ପଶାt ଜୀବନେର ପଥମ ଥର ପାଇଁ ସତେର ନି ଜ ଭୁ ଲ ପାଇଁ अନୁ ତାପ କରୁଛି ଆଉ ମେନ
ମେନ ବହୁତ ଆଶb େହେଲ ଘରକୁ େଫରି ପାବତୀ ପାଖେର ସବୁ ବଖାଣିେଲ, ମା’ର
ଦରଦୀ ହୃଦୟରୁ ପୁअ ପାଇଁ ସଂେବଦନା ଆଉ ଧାର ଧାର अଶ ଗଡ଼ି ଯାଉଥିଲା ନୟନରୁ
ପୁअକୁ ଖୁସିେର ରଖ େହ ପଭୁ କହି ଜଗନx ାଥ-ୁ ଡାକୁ ଥିେଲ
ଆଜି ପଶାt ଏକ ସୁଧାର ପି ଲାଟିଏ, ଯି ଏ ନି ଜର ଭବି ଷତ ପାଇଁ ଯତx ବାନ େବାଲି
ନି ରାକାର ବୁ ଝି ଯାଇଛtି ଆଉ ଯୁ} ଦୁ ଇ ବି pାନ ପରୀhା ଫଳକୁ अେପhାରତ अଛtି .. !

ବି ନାୟକ ନଗର, ବାlାେଲାର
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ତ
ିକ

ା

ସ$ାଦକ, କନକପଭା ଓ ବି ଜୟଧଜା ପତି କା
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େଶଷ ଉପହାର
ରୂପ, ଗୁଣ, ବୁ sି, pାନ, ଧନ ମାନ ଥାଇ ବି କାହ\କି େଗାକୁ ଳବାବୁ
ସଂସାର କେଲନି .. ସମb- ମନେର ପଶx ଉେଠ ଯାହା। େହେଲ..

ଶୀମତି ଯାpେସନୀ

କାହାର ସେEହେଟ ନଥାଏ.....

େହାତା

କାରଣ, ତା- ଚରିତର ସେଫଦ ଲୁ ଗା ସବଦା ଧଳା। କଳ-ର ଦାଗଟିଏ ବି ଲାଗିନି
େକଉଁଠି। େକହି ଯଦି କୁ ହtି , ଏେବ ବି ସମୟ अଛି ସୁEରୀ ଝି अେଟ ମି ଳିବାର, ବୟସ କଣ
ଗଡ଼ି ଯାଇଛି େଯ? ହସି ହସି ଉaର ଦି अtି , ସାଧୀନ ଭାବେର ବzିବାର ମି ଠା ଫଳ ଖାଇ
ଶି ଖିଲିଣି, ଆଉ େବାଝ ଲଦି େହବାର େସୗକ୍ ନାହ\।
ଆଉ ବୁ ଢା ସମୟ ପାଇଁ??
େସ େବଳ ଆସି ବ ନାହ\। ହା ହା.. ହସtି ଏକ ବି ଜୟର ହସ।
ଆେମ ଚି tାେର ପଡ଼ି ଯାଉ ତା- ବାsକ ସମୟର ଚି ତ ଆ-ିଲା େବେଳ।
ବାଘ ପରି ନି ଶ, ଉ¥ଳ ବ}ିତ ପରି ଶମୀ, ସି ଂହ ପରି ଗଜନ, ସୁଖୀ େଭାଗୀ,
ଖାଇବାେର ପି ିବାେର ରାଜକୀୟଠାଣୀ େସ େହଉଛtି େଗାକୁ ଳ ସାର୍। େବସରକାରୀ
ବି ଦାଳୟର अଧh। ଧନୀକର ପୁअକୁ େବାଲି ନୁ େହଁ , ମଳି ମୁoିଆର ଛୁଆକୁ ଆଦରେର
େକାଳେର ବେସଇ େଗଲ କରୁଥିବା ସଭି - ଆଦରର େଗାକୁ ଳ ସାର୍।

ହ
ାନ
ଆ

ଆପଣାର େଲାକଟିଏ.. ସଭି- ପାଇଁ।

ଇ
-ପ

ତ
ିକ

ା

ସମb- ପାଇଁ ତା-ର ସହେଯାଗର ହାତଟିଏ ବଢି ଆେସ େସଥିପାଇଁ େସ
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ଚି ରଦି ନ େହାେଟଲ୍ ଖାଦ ଖାଉଥିବା େଗାକୁ ଳ ବାବୁ - ପେକଟରୁ ବାଏଁ ବାଏଁ ପଇସା
ଉଡି ଯାଏ अେନକ ଗରୀବ ଦୁ ଃଖୀ- ପାଇଁ। ବzି ଯାଆtି अେନକ ଦୁ ଃଖୀ, େବସାହାରା
ମଣିଷ। ହି ସାବ ଖାତା ନଥାଏ ତା-ର। େହେଲ ବି ପଦ କି ବାହାଘର କଥା ଛାଡି େଦେଲ
କାହା ଘେର ପାଦ ରଖି ବାର କି କାହାଘେର ଖାଇବାର େକହି େଦଖି ନାହାtି ତା-ୁ ।
;ୁଲେର କେଟ ଦି ନର अsାଧି କ ସମୟ, ବାକି ସମୟ ଟିଉସନ୍। େଦହ ପାଇଁ ଚି tାନାହ\,
ନି ଜ ପାଇଁ अବସର ନାହ\।
ପତି ଛୁଟିେର ବାହାରକୁ ଯାଇ େଘେର ବୁ ଲି ଆସି ବାର ରୁଚି କୁ ସାଥକ କରିବା ପାଇଁ
ଟିେକଟ େହଇଥିଲା ଦଶହରା ଛୁଟିେର। ବି ଡନା, ବଜାର କରୁକରୁ ଦୁ ଇଟା େgାକ୍।
େକଉଁ ଚାପେର ର}ଚାପ କମୁନଥିଲା ତା-ର େକଜାଣି! ହାହାକାର ସାରା ସହରେର।
 ମନର େଲାକଟିଏ ଥିେଲ ସମbେଗାକୁ ଳ ସାର୍ କଣ ସତେର ଚାଲି ଗେଲ? ନି ମଳ
ହୃଦୟେର ଡାଳ ପତ କାEିଗଲା।
ସ$କେର େସ େମା ପୁତୁରା େହେଲ ବି , ଦୀଘ େତର ବଷ ତା- ସହକମୀ ଭାବେର
େଗାେଟ ଜାଗାେର କାମ କଲାେବେଳ ମଁୁ ତା-ୁ ସାର୍ ହ\ ଡାେକ ସବୁ େବେଳ। ଯଥାମାନ
ସାନଟା ସବୁ େବେଳ ସାଇତା େହଇକି ଥାଏ େମା ପାଇଁ। େସେତେବେଳ ସତ େଚୗକି ଟିଏ
ନଥାଏ ତା-ର। ଆମସହ ଏକାଠି ବସtି । େବେଳେବେଳ ହସଖୁସି ଥ+ାମଜାେର ଦୁ ଲୁ କି
ଉେଠ ;ୁଲ୍ ଘର। େଯମି ତି କି େସ ବି ଏକାପରି ସମb- ସହ।

ତ
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ା

ଲାେଗ ଏ ଏକ अନୁ /ାନ ନୁ େହଁ , ଭାଇଭଉଣୀ ଦାଦା ନାନୀ ଭାଉଜ ଖୁଡି-ୁ େନଇ

ହ
ାନ
ଆ

ପାରି ଶମି କେର ବି ।

ଇ
-ପ

ଗଢ଼ି ଉଠି ଥିବା ପରିବାରଟିଏ। ଏ େସxହ ବନରୁ ମୁକୁଳି ବାର କାହାର ଇjା ହୁଏନା अ
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େଗାକୁ ଳ ସାର୍ ଆହା !!!
ମାତ ସତଚାଳି ଶି ବଷ ବୟସେର ଚାଲି ଗେଲ??
ରାତି ସାରା ଲୁ ହର ବନା ବ ବାଡ େବାଲ ମାନି େଲନି । େସଇ େଗାଟିଏ ଦୃ ଶ
ଦି ଶୁଥାଏ ଆଖିେର। େଦଖିେଲ ତ... ମଁୁ େକମି ତି ଜି ଣିଗଲି , େଗାେଟ ବି କଟାଳ ହସ
ହସୁଥିେଲ.. େମା ଆଖି ସାମନାେର.. ନା ଜରା ଦୁ ଃଖ, ନା ବାsକର अସହାୟତା...
ହା ହା ହା....l
ମଁୁ ହାରି ଯାଉଥିଲି, ଆଉ ଏକ अସହାୟତାେର।
ସକାେଳ ଶବ ସଂ;ାର ହବ। ଧାଇଁଲୁ ତା- ଗାମ अଭିମୁେଖ, अାର ହଟିବା
ଆଗରୁ। ରାbାର ଗଛସବୁ ବି ଏକ ନି ରିହ ଦୃ gିେର ଚାହ\ଲା ପରି ପତୀୟମାନ େହଉଥାଏ।
ଶରତ ସକାଳର କୁ ହୁଡି .. ସାରା ଗାଆଁକୁ ଢା-ି େଦଇଥାଏ, ମାଟିମାଆ ମୁହଁ ଢା-ି େଦଇଛି
अବା ଦୁ ଃଖେର!! ଧାନ େhତ ବି କାEୁ ଛି କି ମଥା ପାତି ?
अtର ଫାଡି ବାହାରି ଆସୁଥାଏ, େକବଳ େଗାଟିଏ ପଶx। ଏମି ତି ବି ମୃତୁ ହୁଏକି
କାହାର??? ପବ
ୂ  ରାତି ର ବଷା ଜନି ତ अଗଣାର ଓଦା ମାଟି ଉପେର େଲଉଟା ଖଟ।
ତୂ ଳି ତେର ଯାହା-ୁ ନି ଦ େହଉ ନଥିଲା େଶାଇଥିେଲ େସ ଭlା ଖଟିଆଟିେର। ତାହାତରୁ ପାzଟି ସୁନାମୁଦି ଗଳାରୁ େଚନ୍ କାଢି ଦିଆ େହଲାଣି । ଆହା! ସକାଳୁ ସଂଜଯାଏ
ରଡି ରଡି ଯା’ର ତି ଶୁଖିଯାଉଥିଲା ପି ଲା- ପାଇଁ, େସ ଏମି ତି ହଠାତ୍ ନି ରବି ଗେଲ?
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ା

ନି ତି ନି ତି ଦାମୀ େପ୍ ସାଟ  ସୁଟ୍ ବୁ ଟ୍ ପି ୁଥିବା େଗାକୁ ଳ ସାର୍ -ୁ କାହ\କି ଢ-ା େହଇଛି
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ଆ

ତା-ୁ ?

ଇ
-ପ

ପରb ପରb ଧଳା େଧାତି ? ମାଳ ସବୁ େପାତି େହଇଗଲାଣି। ଓଜନ କରୁ ନଥିବକି
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ଛାତି େର େମାର अସହ ଯଣା େହଉଥିେଲ େହଁ ମଁୁ ବି ଢା-ିେଦଲି ଧଳାେଧାତି
ଟିଏ। ଚୁ ପ୍ ଚାପ୍ ତୁ ଳସୀ କାଠ ଖେo ଗଳାେର େଦଇ अwg ସରେର କହି ଲି ..ସାର୍! ଏଇ
େମାର ପଥମ ଓ େଶଷ ଉପହାର, ଖୁସିେର େନେବ..। ଆପଣ କାହାକୁ କg େଦଇ ନାହାtି
ଜୀବନେର।।
ଆପଣ- େମାh େହଇଯାଉ। ମି ଳିତ କସରରୁ ଝରୁଥିବା େସଇ େଶଷ ପଦେର
ସାମି ଲ େହଇ େମା ମୁହଁରୁ ବି ବାହାରି ଆସି ଲା.. ରାମ୍ ନାମ୍ ସତ େହ... ରାମ୍ ନାମ୍ ସତ
େହ....l
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ଆ ା ପବିB କ୍ ;ୁଲ୍, େବଲପଡା।।
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େକମିତି ଏ େପମ
େକହି ଜେଣ କହି ଲା ରାbା ସରି ଆସି ଲାଣି, ପ ାନ ପାଇଁ ଏେବ
ପbୁତି ଆର କରିଦି अ। ହଁ ସତକଥା, ପଥ ସେର, अଲଗା अଲଗା

ବି ନୟ ମହାପାତ

ସମୟେର େgସନ ଆସି ଯାଏ, ଯାତୀର ଯାତାବି ସରି ଯାଏ। ପ ାନ
ପାଇଁ ବି େଶଷ କି ଛି ପbୁତି ର ଆବଶକତା ନାହ\, ସାଥିେର ଲେଗଜ ନଥାଏ, ଏକା ଏକା
ଓହB ାଇ ପଡି ବାକୁ ହୁଏ ନି g େgସନେର। ସାଥିେର ଆଉ େକହି ନାହ\, ନା' ସାl ନା'
ସlିନୀ। େକଉଠି େଗାଟାଏ ଆଟiକଲ୍େର ପଢ଼ି ଥିଲି, ଜେଣ ମହାପୁରୁଷ କହି ଥିେଲ ତୁ ମର
 ର’ କି ଏ, େସ ବି ଷୟେର। ତା- କହି ବା अନୁ ସାେର ମାଆବାପା,
ପକୃ ତ ‘ଲାଇଫ ପାଟନ
ଭାଇଭଉଣୀ, ପତx ୀ ବା ସtାନ େକହି ବି ତୁ ମର ଜୀବନସlିନୀ ନୁ ହtି , ଏପରିକି ପତx ୀବି
ନୁ େହଁ । ତୁ ମର ନି ଜ ଶରୀର ହ\ ତୁ ମର ଜୀବନ ସlିନୀ। ଜନHରୁ ମୃତୁ ପଯt େସ ତୁ ମର
ସାଥିେର ରେହ। ସତ କଥା ତ, ଶରୀର ଛାଡି ଲା ପେର ଆଉ କି ଏ ସାlେର ଥିବ? କି 
ମନେର େଗାଟିଏ ପଶx ଆେସ, ମଁୁ କଣ େକବଳ ଆତHା? ଶରୀରେର ପେବଶ ଓ ପ ାନ
ପଯt ସାଥିେର ରେହ? େତେବ ପାଣ କଣ? େପମ କଣ? ଏ ସବୁ କଣ େକବଳ ମାୟା?
ଏ ସବୁ ଯଦି ମାୟା, େତେବ ଏଇ ମାୟା ହ\ ଉaମ, ମାୟା ମଣିଷକୁ ବzିବା ଶି ଖାଏ ଏବଂ ଏଇ
ମାୟା ସହି ତ ମଣିଷ ବେz ଓ ମେର। େକବଳ ଶରୀର ଜୀବନ ସlିନୀ ନୁ େହଁ , ପାଣ अଛି

ହ
ାନ
ଆ

ସtାନ ସମb- ଭି ତେର ବାି େହାଇଯାଇଛି ।

ଇ
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ତ
ିକ

ା

ତ େପମ अଛି , ବନ अଛି ଏବଂ ଆମର ପାଣ ଆମର ମାଆ ବାପା ଭାଇ ଭଉଣୀ ପତx ୀ
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ଏଇ ଦି ଘା ଆଗରୁ ତ ସକାଳ େହାଇଛି , ସୂଯ ଏେବଯାଏ ଭଲ ଭାବେର ଦି ’ପାଦ
ଆଗକୁ ବଢି ନି। େହେଲ ସି ଏ, ସି ଏ ମାେନ େମାର ପାଣପି ୟା ପତx ୀ ସୁନୀତି େଦବୀ, ହା ହା
ଆପଣ ଭାବୁ ଥିେବ, ମଁୁ ପାଣପି ୟା ଏଇଥିପାଇଁ କହୁଛି କାରଣ ତା-ୁ ମଁୁ େମାର ନି ଜ
ପାଣଠାରୁ अଧି କ ଭଲପାଏ। ଆେର ନା' ନା' େସମି ତି ଜମାରୁ ନୁ େହଁ , େଯେତ ଭାବୁ ଛtି ମଁୁ
େସେତ ଭଲପାଏନା ତା-ୁ । ପାଣପି ୟା ଏଇଥିପାଇଁ କେହ, କାରଣ େସ େମାର अଧାପାଣ
ଆଉ ତା-ର େସଇ अଧାପାଣ େମା अଧାପାଣ ସେl ସଂଯୁ}େହାଇ େଗାଟିଏ ପାଣ
େହାଇଯାଇଛି । ଏଇଥି ପାଇଁ ଆମ ଦୁ ଇଜଣ- ପାଣ ଏକାଠି ମି ଶି େଯଉଁ େଗାଟିଏ ପାଣ, ପୁଣି
େସଇଟା ଆମ ଦି ଜଣ- ପାଖେର अଧା अଧା େହାଇअଛି । ଆେମ ଦି ଜଣ ସମାନ ସମାନ
େପମକରୁ, େତଣୁ େସ େମାର ପାଣପି ୟା। େସଇଥି ପାଇଁ ତା-ୁ ପାଣପି ୟା କେହ।
ଏେବ ଠାକୁ ର ଘେର ଘି ବାଜି ବାର ଶ§ ଶୁଭୁଛି , ଗୁଣୁ ଗୁଣୁ କରି କି ଛି ମ ସର ବି
ଶୁଭୁଛି । ଠି କ୍ ଭାେବ ବୁ ଝି େହଉନି ତଥାପି .. େବାଧହୁଏ ଓଁ ଭୁ ଭୂବଃ ସଃ ତତ୍ ସ
ବି ତୁବେରଣଂ... ମାେନ ଗାୟତୀମ େହାଇପାେର। ମି ଠା ମି ଠା ଧପ
ୂ କାଠି ର ମହକ ଭାସି
ଆସୁଛି ପବନେର। ମଁୁ ତ ପଜ
ୂ ାପାଠ କେରନି , େତଣୁ େସ େମା ଭାଗର ପଜ
ୂ ାଟା ବି େସ
କରି ଦିअtି ଆଉ େସଇଥା ପାଇଁ େବାଧହୁଏ ତା-ୁ ଏେତ ସମୟ ଲାଗିଯାଏ। ଏେତ ସମୟ,
ମାେନ ୨୦ରୁ ୨୫ ମି ନିଟ୍। ଯଦି େକେବ ପଚାେର ଏେତ ପଜ
ୂ ାପାଠ କରି କଣ ମାଗୁଛ
ଠାକୁ ର-ୁ ? େସ କି ଛି କହtି ନି , ଖାଲି ଟିକିଏ ହସି ଦିअtି ! େସଇ ହସ େଯମି ତି କେହ, ତୁ େମ
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ା

ତ ସବୁ ଜାଣିଛ, ପୁଣି ପଚାରୁଚ କଣ? ହଁ ସତ କଥା, ମଁୁ ଜାେଣ େସ ବରଦାନେର କଣ

ଇ
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ଚାହଁ ାtି । ପଥେମ ତ ଘର ପରି ବାରର ସମb-ର କୁ ଶଳ ମlଳ, ମାେନ ‘ସେବ ଭବ

ଆ

ହ
ାନ

ସୁଖିନଃ ସେବ ସ ନି ରାମୟଃ’ ତାପେର େମା ପାଇଁ ଟିକିଏ େwସାଲ ବର ମାଗtି , େମା
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େଦହ ଭଲ ରହୁ, ମଁୁ ନି େରାଗ ରେହ, ଶତାୟୁ ହୁଏ ଏବଂ ସବଦା ସୁ

ସବଳ ରେହ।

ସବେଶଷେର ନି ଜପାଇଁ ଏକ ବି େଶଷ ବରଦାନ ମାଗtି । ନି ଜ ପାଇଁ ମୃତୁର ବରଦାନ, େହ
ପଭୂ େମାେତ अହ ସୁଲhଣୀ କର, ହାତେର ଚୁ ଡି , ମଥାେର ସି Eୁର ସହି ତ େମାେତ
ବାହୁଡାଇ ନି अ!
ଏଇ ଏେବ, ଘି ଶ§ ବE େହାଇଗଲା, ଭିତରୁ ସୁନୀତି େଦବୀ-ର ପାଟି ଶୁଭିଲା।
ପୁअ େବାହୁ- କବାଟ ଠକ୍ ଠକ୍ କରି େସମାନ-ୁ ଉେଠଇେଲ, ଆେର ଉଠେର ସକାଳ
େହାଇଗଲାଣି, ଆଠଟା ବାଜି ଲାଣି, अଫିସ୍ ନାହ\ କି ଆଜି ? ଚା ତି ଆରି କରି େଦଇଛି ।
ଉଠି କି ପି ଇଦି अ, ଥoା େହେଲ ଆଉଥେର ଗରମ କରି ବାକୁ ପଡି ବ, ବାରାର ଗରମ କେଲ
ଚାହା ଭଲ ଲାଗିବନି । ସକାେଳ େସ ଗାେଧାଇ ଠାକୁ ରପଜ
ୂ ା କରି ବା ଆଗରୁ େମାେତ କେପ
ଚାହା େଦଇ ସାରିଛtି । ଏେବ ପାଣି ଗଡୁ ଟାଏ େନଇ ଏପେଟ ଆସି େବ। ଏଇ ବାରoା
ତଳକୁ ଲାଗି ବୃ Eାବତୀ- ଚଉରାଟା। େସଠି ତୁ ଳସୀେର ପାଣିେଦେବ। ଧପ
ୂ କାଠି ଟିଏ
ଜାଳି େବ, ମୁoିଆମାରି ଗୁଣୁଗୁଣୁ େହାଇ କଣ ମାଗିେବ। କି ଏ ଜେଣ ପoିେତ କହି ଥିେଲ
ତୁ ଳସୀ ପାଖେର ସକାେଳ ଧପ
ୂ ଆଉ ସଂଜେର ଦୀପ ଜାଳି ବ। େସେବଠୁ େସ େସମି ତି
କରୁଛtି , ସକାେଳ ଧପ
ୂ କାଠି ଆଉ ସଂଜେର ଘି अ ସଳି ତାେର ଦୀପଟିଏ ଜାଳtି । ସଂଜ
ସକାଳେର େସଇ ଏକାକଥା ଜଣାtି ବୃ Eାବତୀ-ୁ , ଆଉ ମାଗtି େସଇ େଗାଟିଏ ବରଦାନ।
ଆପଣ-ୁ ତ କହି ଥିଲି େସ ବରଦାନ କଥା।
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ବୃ Eାବତୀ- କାମ ସାରି ବାରoା ଉପରକୁ ଚଢୁ ଚଡୁ ଘରଣୀ କହି େଲ, ତୁ େମ ଏେବ

ଇ
-ପ

ଗାେଧାଇବ ନା ଜଳଖିଆ ଆଣିେଦବି , ଖାଇକି ପେର ଗାେଧାଇବ। କହି ଲି ଆେର େଦହଟା

ଆ
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ଟିେକ ଭଲ ଲାଗୁନିତ, ତୁ େମ ଏେବ ଖାଲି ଚାହା କପେଟ ଦି अ, ଟିେକପେର ଦାt ଘଷିେଲ
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ଜଳଖିଆ କରିବି । ବାରଟା ପେର ଗାେଧାଇବି । ଏେବ ଆଉ େକାଉ अଫିସ ଯି ବାର ଚି tା
अଛି େଯ। େଦହ କଥା ଶୁଣି େସ ଟିେକ ଗୀର େହାଇଗେଲ। ଗଡୁ ଟାକୁ େସଇଠି ତେଳ
େଥାଇେଦଇ ଲୁ ଗାକାନି େର ହାତ େପାଛୁ େପାଛୁ ପାଖେର ଆସି ହାଜର, ମୁoେର ହାତମାରି
କହି େଲ ତାତି ତ ନାହ\, କଣ ଲାଗୁଛି ତୁ ମକୁ ? କହି ଲି ଆେର ଜର ଫର ନାହ\ ମ, अାଟା
ଟିେକ ଖାଲି ଦରଜ ଦରଜ ଲାଗୁଚି। ହଠାତ୍ ଘରଣୀ- ମୁହଁର ଭାବ ବଦଳି ଗଲା। ବଡ
ବଡ ଆଖି କରି କହି େଲ, ରି ଟାୟଡ ପେର ନା ତୁ ମ ରୁଟିନ ବଦଳି ଯାଇଛି ପୁରାପୁରି।
ଦି ନଟା ସାରା େସଇଠି ବସି କଣ ସବୁ ପଢୁ ଛ ନେହେଲ ଲାପଟପ୍ ପାଖେର ବସି କଣ
େଲଖାେଲଖି କରୁଚ। େକେତ ଥର କହି ଲିଣି ଟିେକ ସକାଳ ସଂଜେର ମଣiଂ ୱାକ୍େର ଯାअ,
ନେହେଲ ରାମେଦବ ବାବା- ସି ଡି େଦଖି େଦଖି ଟିେକ େଯାଗ କି ପାଣାୟମ କର। େହେଲ
ତୁ େମ କଣ ଶୁଣିବ କାହା କଥା। ବୁ ଢା େହାଇ ଗଲଣି ଆଉ କଣ େସଇ ବୟସ अଛି , ଏମି ତି
ଏେତ ସବୁ କରି ବାକୁ । ତୁ େମ ପୁରାପୁରି अଳସୁଆ େହାଇ ସାରି ଲଣି । କାଲି ସକାେଳ ମଁୁ
ଉଠି ଲା େବେଳ ତୁ ମକୁ ଉଠାଇେଦବି । ତୁ ମକୁ ଯଦି ଡର ଲାଗୁଚି ମଁୁ ଯି ବି ତୁ ମ ସାlେର
ମ&iଂ ୱାକ୍େର।
ମଁୁ ମେନ ମେନ ଟିେକ ହସି ଲି, ଭାବି ଲି ଏଇଟା େବାେଧ େକାଡି ଏ କି ପଚି ଶତମ ଧମକି
ତା-ର। ଆଗରୁ େକେତଥର ଏମି ତି କହି ସାରି େଲଣି । ସକାେଳ େଯେତେବେଳ ଉଠି େବ
ଆଉ େଦଖିେବ ମଁୁ ନି tେର େଶାଇଚି ତା-ର ଦୟା ଆସି ଯିବ େମା ଉପେର। ଭାବି େବ,
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ଆହା େକେଡ ଗାଢ ନି ଦେର ଶାtି େର େଶାଇଛtି । ଚାକି ରୀ ଥିବା ସମୟେର କି ପି ଲାଏ

ଇ
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ଚାକି ରୀ କରିବା ଆଗରୁ ଏମି ତି େକେବ ଶାtି ର େଶାଇବା େଦଖିନି। ଏ ବୟସେର ଟିେକ

ଆ
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ଶାtି େର େଶାଇଛtି ତ ଶୁअ, େଯେତେବେଳ ନି ଦ ଭାlିବ ଆେପ ଉଠି ଯିେବ। େମାେତ
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ଉଠାଇବାକୁ ତା-ର ହାତ ଯାଏନି ।
ପି ଲାମାେନ ଉଠି ସାରି େଲଣି, େରାେଷଇ ଘେର େଡକଚି , କେଡଇ, ପି ଠାଖଡି କା ନି ଜ
ନି ଜ କାମେର ଲାଗିଗେଲଣି, େବାହୁ େରେଷଇଘର ଚାଜ ପୁରା ସାଳି େନେଲଣି।
ଘରଣୀ-ର ଏେବ ନାତୁ ଣି ଉଠି ବା ପଯt େରg। ନାତୁ ଣୀ ମାେନ ଆମ ଗୁଡୁ, ତା ନାଆଁ
ଗୁଡୁ, େସ ଉଠି ଗେଲ ସୁନୀତା େଦବୀ ପୁଣି ବି ଜି େହାଇଯି େବ ତା ସାlେର, ଛୁଆଟିଏ ଥିେଲ
ଘେର େକେତ ଗହଳ ଚହଳ ଲାଗି ରହି ଥାଏ। ଏଇ ଆସtା ପEର ତାରି ଖକୁ ନअ ପୁରି ଦଶ
ମାସ ଚାଲି ବ ତାକୁ । ଦାt ଉଠି ନି ଏଯାଏ, ଠି ଆ ଠି ଆ େହଉଛି , ଆେଇ ଆେଇ
ଗୁରୁoୁଚି ଏେବ। ତା ପେଛ ପେଛ େକହି ଜେଣ ସାରା ଦି ନ ବି ଜି। େସ େଶାଇ ପଡି େଲ
ଘରଟା ଶୁନଶାନ ନି ଛାଟିଆ ଲାଗୁଛି, ମନ ହୁଏ, େସ ନ’ ଶୁअtା େହେଲ, ଏମି ତି େଖଳୁ ଥାtା
ପାଟି କରୁଥାtା, ପୁଣି ନି ଦରୁ ଉଠି ଗେଲ, ମେନ ହୁଏ, ଓହଃ, େକେତ ଦୁ g େହଉଛି , ଟିେକ
େଶାଇପଡtା େହେଲ। ବଡ ବି ଚିତ ପରି ିତି ।
ଘରଣୀ କେପ ଚା, ଦି ’ଖo ବି ;ୁଟ ଆଉ ଟାବ୍େଲଟ୍ଟିଏ େନଇ ଆସି େଲ, କହି େଲ
ବି ;ୁଟ ଦି ଖo ଖାଇ ଏ ଟାେବB ଟ ଟା ଖାଇଦି अ, अା ଦରଜ କମି ଯିବ। ମଁୁ ପଚାରି ଲି େକଉଁ
ଟାେବB ଟ ଏଇଟା, େସ କହି େଲ, େମା अା ଦରଜ େବେଳ େଯଉଁ ଟାେବB ଟ ଆଣି ଥିଲ େସଥିରୁ
ବଳି ଥିଲା। ଭଲ ଔଷଧଟା େମାର ଏକଦମ୍ ଠି କ୍ େହାଇଗଲା। ତୁ େମ ବି ଖାଇଦି अ, ଆରାମ
ଲାଗିବ। ଟାେବB ଟଟା ହାତକୁ େନଉ େନଉ ପଚାରିଲି , କଣ କରିବ ଏେବ, ଗୁଡୁ ତ
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ଉଠି ନଥିବ ଏଯାଏ, ତୁ େମ ଗେଧାଇ ସାରି କି ପୁଜା ପାଠ ତ କରି ସାରି ଲଣି, କି ଛି ଖାଇଲଣି

ଇ
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ନା ନାହ\? ଗାେଧାଇ େବଶି ସମୟ ଖାଲି େପଟ ରହି େଲ େପଟ ଗରମ େହାଇଯି ବ, ତୁ ମର

ଆ
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ପୁଣି ଗାସ େପାେବB ମ अଛି । କି ଛି ଖାଇନି अ ଯାअ। େସ କହି େଲ େନଇକି ଆସି ଚି ପରା।
ଆହାନ ଇ-ପତି କା ସ$ୂ & ନି ଃଶୁ( ବି ତରଣ େହତୁ ଡା େଜାତି ପସାଦ ପ+ନାୟକ- .ାରା ପତି /ି ତ ଓ ପକାଶି ତ

Aahwaan.com

39

ଆହାନ ଇ-ପତି କା, ଚତୁ ଶ ବଷ, ଏକାଦଶ ସଂଖା, ଡି େସର ୨୦୧୯

Magazine Downloaded from www.aahwaan.com

ପେଟ ବାସି ରୁଟି ଆଉ ଚା। େବାହୁ ଜଳଖିଆ ତି ଆରି କରୁଛି , ତୁ େମ ଦାt ଘଷିଲା ସାରି ଲା
ପେର ଏକାଠି ଖାଇେନବା।
କହି ଲି ଟିକିଏ ବସ ଏଇଠି । ତା’ପେର ଆେମ ଚାହା ପି ଇବାକୁ ଲାଗିଲୁ, ମଁୁ ତାମୁହଁକୁ ଚାହି ଥାଏ ତା-ର େସଇ ଲାବଣମୂaiକୁ ନି ରଖି େଦଖୁଥାଏ। ଆଉ ଭାବୁ ଥାଏ େସଇ
अତୀତକୁ । େଦଖୁ େଦଖୁ ସମୟ େକେତ ଜଲଦି ଚାଲି ଗଲା, ଜାଣି େହଲାନି । ଆଜି ବି
ମେନପେଡ ନାଲି ଶାଢୀେର ଢ-ା େସଇ େକାଡି ଏ ବଷର ଝି अଟି। ଫୁଲେର ସଜା କାରରୁ
ବଡ ସtପଣେର ଲାେଜଇ ଲାେଜଇ, ଡରି ଡରି ମଥାକୁ େନାଇଁ େମାରି ଆେଗ ଆେଗ ପାଦ
ବଢାଇ ଚାଲି ଆସି ଥିଲା ଆମ ଘରର ଏରୁoି ବ ପାଖକୁ । େସଇଠି ବାଟ अଟେକଇ ଠି ଆ
େହାଇଥିଲା େମା ସାନ ଭଉଣୀ, ନଣE ପୁଟୁଳି ପାଇଁ अଳି କରି ଥିଲା। ନଣE ପୁଟୁଳି
ନେଦେଲ ବାଟ ଛାଡି ବିନି। ମାଆ ପଛେର ଥାଇ ପାଟିକଲା। ହଇେର ନୂ ଆ େବାହୁଟାକୁ
ଭିତରକୁ ଆସି ବାକୁ େଦ ଆଗ, ଘରକୁ ଆସି େଲ ସି ନା େତାେତ େଦବ େତା ପୁଟୁଳି।
ଦୁ ଆରବ ଉପେର ଲୁ ଗାଖେo ଆମ ମୁo ଉପେର େଟକି ଧରି ଥିେଲ େଗାେଟ ପେଟ ବଡ
େଭେଣଇ ଆଉ ଆରପଟଟା ଆଉ କି ଏ ଜେଣ ଭାଇ େହେବ, ନାଆଁ ମେନ ପଡୁ ନି ।
େସଇଦି ନ େସ ଗୃହପେବଶ କେଲ। ଏଇ ଘରକୁ ଆସି େସ ଏଇ ଘରର େହାଇଗେଲ।
ସଭି-ୁ ଆପଣାର କରି େନେଲ। ନା’ େକେବ କି ଛି अଭିେଯାଗ ନା କି ଛି ବି େଶଷ ମାଗୁଣି।
ସବୁ େବେଳ ସବୁ ଥିେର ସg, େସ अ େହଉ ବା େବଶି , େଯେବ କି ଛି ବି ନମି େଳ
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େସେତେବେଳ ବି । अଜଣା ଝି अଟିଏ ଏମି ତି ଦି େନ େମା ଘରର ସମb ଦାୟି ତ, ସମb
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େବାଝ ନି ଜ ମୁoେର ଉେଠଇେନଲା। ଆଜି ତା ବି ନା ସବୁ अଚଳ। ଏେବ ଘରକୁ େବାହୁ
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ଆସି ଲା ପେର ବି ତା- ଚି tା ସରୁନି । େକହି କି ଛି କରିବାକୁ କହୁ କି ନକହୁ ପେଛ େସ
ଆହାନ ଇ-ପତି କା ସ$ୂ & ନି ଃଶୁ( ବି ତରଣ େହତୁ ଡା େଜାତି ପସାଦ ପ+ନାୟକ- .ାରା ପତି /ି ତ ଓ ପକାଶି ତ

Aahwaan.com

40

ଆହାନ ଇ-ପତି କା, ଚତୁ ଶ ବଷ, ଏକାଦଶ ସଂଖା, ଡି େସର ୨୦୧୯

Magazine Downloaded from www.aahwaan.com

ସବୁ ଥିେର ନି ଜକୁ ବb କରି େନଉଛtି । େବାହୁ େକେତଥର କହି େଲଣି, େବାଉ ଆପଣ
ଟିେକ େରg କର। ଗୁଡୁକୁ ଧରି େଗାଟିଏ ଜାଗାେର ବସ। ବୟସ େହାଇଗଲାଣି, ଏ
ବୟସେର ଏେତ କାମ କରି ଥକି ଯାଉଛtି । େକେବ େଦହ ଖରାପ େହାଇଗେଲ କି ଏ କg
ପାଇବ? େହେଲ େସ କଣ କାହାକଥା ଶୁଣିେବ!
େସ ଚାହା ପି ଉ ପି ଉ େମା ମୁହଁକୁ େଦଖି ପଚାରି େଲ କଣ େଦଖୁଚ? କଣ ଭାବୁ ଚ
ଏମି ତି େମା ଆଡକୁ अେନଇ? କହି ଲି, ଆେର ନାଇ ନାଇ କି ଛି ନାହ\। କି ଏ କହି ଲା ମଁୁ
ତୁ ମକୁ େଦଖୁଥିଲି େବାଲି । ତୁ େମତ ବୁ ଢ଼ୀ େହାଇଗଲଣି, େଦଖି ବା ଭଳି ତୁ ମ ପାଖେର ଆଉ
କଣ अଛି େଯ େଦଖିବି? େସ ଟିେକ ହସି କହି େଲ ଆjା ଆଜି ମଁୁ ବୁ ଢ଼ୀ ଲାଗୁଚି ତୁ ମକୁ ।
ହଉ ବୁ ଢ଼ୀ ତ େହଇଗଲି ଣି, ଆଉ କାହ\କି େଦଖିବ େମାେତ! ସାେl ସାେl କଥା ବେଳଇ
କହି ଲି ଆେର ନାଇମ ତୁ େମ କାହ\କି ବୁ ଢ଼ୀ େହବ, ତୁ ମକୁ େଦଖିେଲ କି ଏ କହି ପାରି ବ
ତୁ ମର ନାତି ନାତୁ ଣୀ େହାଇ ସାରି େଲଣି େବାଲି । ଆଜି ବି େସମି ତି ଦି ଶୁଛ େଯମି ତି
ନୂ ଆେବାହୁ େହଇ ଆସି ଲା େବେଳ ଦି ଶୁଥିଲ। ହଁ ଥାଉ ଥାଉ ତୁ ମର େସ ଚାଟୁ କଥା, କହି
େସ ମୁହଁ ବୁ େଲଇ ବସି େଲ। ମଁୁ କଥା ବୁ େଲଇ ପଚାରିଲି , ଆେର ତୁ େମ ଠାକୁ ର-ୁ ନି ତି
ପଜ
ୂ ା କରୁଛ, ବୃ Eାବତୀ- ପାେଖ ସବୁ ଦି ନ ସଳି ତା ଜାଳୁ ଛ କଣ ମାଗୁଛ ଠାକୁ ର-ୁ ? େସ
କହି େଲ ତୁ େମ କଣ ଜାଣିନ? ଠାକୁ ର-ୁ ଯାହା ମାଗtି , େସକଥା କାହାକୁ କୁ ହାଯାଏନା,
େସଇଟା େଗାପନ ରଖାଯାଏ।
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ମଁୁ ତା- ମୁହଁକୁ ଚାହ\ଲି, ମେନ ମେନ ଭାବି ଲି, ହଁ ମଁୁ ଜାେଣ, ସବୁ ଜାେଣ। ଦୁ ନି ଆର

ଇ
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ସବୁ ନାରୀ- ପରି ତୁ େମ ବି ପତି ଟି ସକାେଳ ଦି अ- ଆେଗ ମଥା େନାଇ, अବା ପତି
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ସଂyେର ବୃ Eାବତୀ- ପାେଖ ସy ସଳି ତା ଜାଳି େଦଇ ନି ଇତି େମା ପାଇଁ ଦୀଘଜୀବନ
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ମାଗ, ଆଉ ବି ନତୀକର େହ ପଭୂ େମାେତ अହ ସୁଲhଣୀ କର, ସା ସି Eୁର ସାlେର
େମାେତ ବାହୁଡାଇ ନି अ। କି  ତୁ େମ ଜାଣନା, େମା ପାଣ େକେତ ନି ଲଜ
 , ମଁୁ େଯେତେବେଳ
ତୁ ମ କଥା ଭାେବ, େକେତ ସାଥପର େହାଇଯାଏ। ଭଗବାନ-ୁ କୁ େହ, େହ ପଭୂ େମା
ପାଣପି ୟାର ପାଥନା ସୀକାର କର। ମଁୁ ବି ତୁ ମ ପାଇଁ େସଇଆ କାମନା କେର, େହ ପଭୂ ,
େମା अsାlିନୀର ପାଥନା ସୀକାର କରି ନିअ, େମା ପବ
ୂ ର
 ୁ ତାକୁ େନଇଯାअ! େହେଲ
େକମି ତି କହି େଦବି , ତୁ ମ ବି ନା ଜୀବନଟା େମା ପାଇଁ େକମି ତି, େକେତ ଦୁ ବiସହ
େହାଇଯି ବ।
ଚEନ ଗଛ ତା’ର ସୁଗ ପାଇଁ ଆଦର ପାଏ, େକେତ ସାନ ପାଏ, ତାର ଜୀବନ
ସାଥକ େହାଇଯାଏ। ଯଦି ଚEନ ଗଛରୁ ତା ବାସ ଚାଲି ଯାଏ ତା’ର ଆଉ କଣ ବା ମୂଲ
ରହି ଯାଏ? ନି ଜୀ ବ କାଠ ଗଡଟାଏ େହାଇଯାଏ ସି ନା। େକବଳ ଦହନର अେପhାେର
ରେହ, ଚୁ ଲି େର ନେହେଲ ମଶାଣୀେର ଜୁ ଇର ଚି ତା ଜଳାଇବାର କାମେର ଆେସ। ତୁ େମ
େଯ େମାର େସଇ ସୁଗ, େକମି ତି ବୁ େଝଇ େଦବି ତୁ ମକୁ । ତୁ େମ ହୁଏତ ଜାଣନା େମା ପାଇଁ
ତୁ େମ କ’ଣ, ତୁ େମ େକବଳ େମାର अsାlୀ, अଧା ଶରୀର ନୁ େହଁ ତୁ େମ ତ େମାର
अଧାପାଣ। ମଁୁ େକବଳ ସୁ| ଇେଲ£ି କ୍ ବଲ୍ବଟିଏ, ତୁ େମ େମା ପାଇଁ ବି ଜୁଳି , ତୁ େମ କୁ ହ,
ବି ନା ବି ଜୁଳି େର ମଁୁ େକମି ତି ଜଳି ପାରି ବି?
ଜୀବନର ଏଇ ସଂଜେବେଳ ଆେମ ପରwରର ଆଶାବାଡି , ଏକ ବି ନା अନର
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ଜୀଇଁବା େକେତେଯ କଠି ନ ସେତ। କି  େଯେତେବେଳ ଭାେବ, େମା ବି ନା ତୁ େମ େକମି ତି
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ଜୀଇଁବ! େକେତ ଭଲ ପାଉଛ େମାେତ। େମା ଜୀବନ ସହି ତ ଲତାଟିଏ ପରି ଗୁେଡଇ
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ତୁ େଡଇ େହାଇ ରହି ଛ। ଏେତ ସରଳତା, ଏେତ ସହନଶୀଳତା େନଇ, ତୁ େମ େକମି ତି
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ବzିପାରି ବ। ଲତା ବି ନା ଗଛ ତ ଜୀଇଁଯିବ, େହେଲ ଗଛ ବି ନା ଲତାର ଜୀବନ େକେତ େଯ
କଠି ନ େହାଇ ପଡି ବ! ଏକଥା ଭାବି େଲ, ମଁୁ ନି ଜକୁ ବଡ अସହାୟ ମେନକେର। େସଥିପାଇଁ
ଡରି ଯାଏ, ନି ଇତି ବଦଳୁ ଥିବା ଏଇ ମଣି ଷମାନ- ଗହଳେର େମା ପେର ତୁ ମ ସହି ତ ପୁअ,
େବାହୁ, ଝି अ, େଜାଇଁ, ନାତି , ନାତୁ ଣୀ-ର ବବହାର େକମି ତି େହବ କି ଏ କହି ପାରି ବ?
ଯଦି କି ଏ େକେବ ଟାଣକରି କଥାପେଦ କହି ଦିଏ, େକମି ତି ସହି ପାରି ବ ତୁ େମ? କାହା
ଛାତି େର ମୁହଁଗୁyି ଦି େଟାପା ଲୁ ହ ଢାଳି େଦବ, अବା କାହାକୁ ଦୁ ଃଖ ଶୁଣାଇ ମନ େବାଝ
ହାଲୁ କା କରିବ? େମା ବି ନା ତୁ ମକୁ ମଁୁ କନା କରି ପାରୁନି । ମଁୁ ତୁ ମକୁ ଜାେଣ, ତୁ ମର
ସହନଶୀଳତା ତୁ ମର େଧୖ ଯ ମଁୁ େଦଖିଛି। ତୁ ମ ଭି ତରର େସଇ େଛାଟ ଝି अଟିକୁ ବି
େଦଖିଛି। अନର ଦୁ ଃଖେର ଯାହା ଆଖିରୁ ଲୁ ହ େବାହି ଯାଏ, ଟିକିଏ ଟାଣ କଥାେର ଯି ଏ
େକାହ ସାଳି ପାେରନା! େମା ପେର େକମି ତି ସାଳି ବ ତୁ େମ ତୁ ମ ନି ଜକୁ ! କି ଏ ତୁ ମକୁ
େକାେଳଇେନଇ ବୁ େଝଇେଦବ ଏଇ ଜଟିଳ ଦୁ ନି ଆର ନି gୁର ପରି େବଶ କଥା।
େସଇଥି ପାଇଁ ଚାେହଁ ନା ତୁ ମକୁ ଏକୁ ଟିଆ କରି , ତୁ ମ ଆେଗ ଆେଗ ଚାଲି ଯି ବାପାଇଁ!
େମାର େକବଳ ଏତି କି ଇjା ମଁୁ ଆଖି ବୁ ଜି ବା ଆଗରୁ ତୁ ମକୁ େମା ଆଖି ଆଗେର ଖୁସି ଖୁସି
ସଂା ସି Eୁର େଦଇ ନୁ ଆ େବାହୁଟିଏ ପରି ନାଲି ପାଟପି ାଇ ବାଜା େରାଷଣୀ ଜାଳି
ଆରପୁରକୁ ବି ଦା କରି ବାକୁ । ତୁ ମକୁ େଯମି ତି ସେଜଇ ବାଜା ବେଜଇ ନୁ ଆେବାହୁ କରି ଏ
ଘରକୁ ଆଣିଥିଲି ଠି କ୍ େସମି ତି ତୁ ମକୁ ଏଇ ଘରୁ ବାଜାବଜାଇ ଖଇ କଉଡି ବି ଛାଡି ବି ଦା
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କରି ବି। ଏଇ ଭାବନା ଭିତେର େମା ଆଖିରୁ ଧାର ଧାର େହାଇ ଲୁ ହ େବାହି ଆସୁଥିଲା, ମଁୁ
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େକାହ ସାଳି ପାରୁ ନଥିଲି। ଘରଣୀ ଚଉକି ଛାଡି େମା ପାଖକୁ ଧାଇଁ ଆସି େଲ, େମାେତ
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ତା- ଛାତି େର ଜାବୁ ଡି ଧରି ପଚାରି େଲ କଣ େହଲା। େମାର କ ରୁିେହାଇ ଯାଉଥିଲା,
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କି ଛିବି କହି ପାରିବା अବ ାେର ମଁୁ ନଥିଲି। କଣ ବା କହି ପାରି ଥାtି । େକମି ତି କହି
ପାରି ଥାtି ମଁୁ କଣ ଭାବୁ ଥିଲି େବାଲି ! ତା- ହାତକୁ େମା ହାତେର ଜାବୁ ଡି ଧରି ବାwାକୁ ଳ
କେର ଖାଲି ଏତି କି କହି ଲି, କଥାଦି अ, ତୁ େମ େମାେତ ଛାଡି େକେବ ବି କୁ ଆେଡ ଯି ବନି !
େସେତ େବଳକୁ , ପୁअ ଘରଭିତରୁ ଡାକ ପକାଇଲା, େବାଉ ଗୁଡୁ ଉଠି ଲାଣି, େତା ପାଖକୁ
ଯି ବାକୁ େହଉଛି ।

ଆ

ହ
ାନ

ଇ
-ପ

ତ
ିକ

ା

ପଟିଆ, ଭୂ ବେନଶର, ଓଡି ଶା
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ମାତୃ ଦି ବସ
ସକାଳୁ ସକାଳୁ ଦି ପୁ ବାଇକ୍ଟା ଧରି ଚଟ କରି ଘରୁ ବାହାରି
ଗଲା ଆଜି ମାତୃ ଦି ବସ, େକକ୍ଟିଏ ଆଣିେଲ ରାତି େର ମା’ ତା’ର
କାଟିେବ ଆଗରୁ ଏ ସବୁ ନଥିଲା େହେଲ ଆଜି କାଲି ର ପି ଲାମାେନ ଏ

େସୗମା ସୁଚରିତା
େସଣ

ସବୁ ଆେୟାଜନେର େଢ଼େର ଆଗୁଆ ସମୟ ବଦଳି ବା ସହି ତ ସବୁ
କି ଛି ବଦଳି ଯାଉଛି େଯପରି  ଆଜି ଦି ନଟି ପାଇଁ ଦି ପୁର େକେତ କଣ ଆେୟାଜନ
ପୁअର ଏ ସବୁ କାମ େଦଖି ସୁମାେଦବୀ-ର ଖୁସିର ଠି କଣା େଯମି ତି ନାହ\ ଛାତି
ତା-ର ଗବେର ଫାଟି ପଡୁ ଛି  ଦି ପୁ କାହ\ େକେତେବଳୁ ଗଲାଣି ଏ ପଯt ଆସି ନି
ଖରାଟା େଯମି ତି ମାଡି ଆସି ଲାଣି ଏେତ ଖରାେର ବାହାେର ରହି ବା अଭାସ ବି ନାହ\ ଏ
ବଷ ନବମେଶଣୀ େହବ ବାପା-ୁ ନ ଜେଣଇ ଗାଡି େନଇଯାଇଛି  େକେତେବେଳ ଆସି ବ
େଯ ସୁମାେଦବୀ ଘରୁ ବାହାର, ବାହାରୁ ଘର େହବାେର ବb
ରବୀE ବାବୁ ଘରୁ ବାହାରି ଆସି େଲ, ପଚାରି ବସି େଲ ଦି ପୁ କଥା ସୁମା େଦବୀ
ତି େଳ ମାତ େଡରି ନକରି ବଖାଣି ବସି େଲ ପୁअର ଆେୟାଜନ ବି ଷୟେର ରବୀE ବାବୁ
wg େଦଖି ପାରୁଥିେଲ ସୁମାେଦବୀ- ମନତଳର ଖୁସିକୁ ଗାଡି େନଇ ଯାଇଛି ଜାଣି ମଧ
େସ କି ଛି କହି ପାରି େଲନି , େସ ଚାହଁୁ ନଥିେଲ ସୁମା େଦବୀ- ମନକୁ ଆଘାତ ଲାଗୁ “େସ
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ଆସି ଯିବ ତୁ େମ ଯାଇ େରାେଷଇ କର” ସୁମା େଦବୀ ଚାଲି ଗେଲ ରବୀE ବାବୁ ଖବର

ଆ

ହ
ାନ

କାଗଜଟିକୁ ଉଠାଇ ଆଣିେଲ ଆଖି େର ପଡି ଲା ବଡ଼ ବଡ଼ ବି pାପନ ମାତୃ ଦି ବସ
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अବସରେର
େଦହ ଭି ତେର କି ମିତି େଗାେଟ ହଲଚଲ େହଇଗଲା ମନ ଭିତରକୁ ଆସି ଗଲା ତାେବାଉର ମୁହଁ ବି ଗତ ଦି ନର ସମୟ ନାଚି ଉଠି ଲା ମାନସ ପଟେର ବାପା େଛାଟ େବଳୁ
ନଥିେଲ, େବାଉ େକେତ କg କରି ଆମକୁ ବଡ କରି ଛି ଓଳି ଏ ଖାଇ ଓଳି ଏ ଓପାସ ରହି ଛି
ସତ େହେଲ େକେବ ଆମକୁ େଭାକେର ରଖିନି ଖାଇସାରି େବାଉର ଶାଢ଼ୀ କାନି େର ହାତ
ନ େପାଛି େଲ ଶାtି ଲାେଗନି  ଦି ନ ଗଡ଼ି ବା ସହି ତ ଆେମ ବି ବଡ େହଲୁ  ପାଠପଢା,
ଚାକି ରୀ ଭିତେର େବାଉଠାରୁ ବହୁତ ଦୂ ରେର େବାଉକୁ ଛାଡି ସବୁ ଭାଇଭଉଣୀ
ବାହାେର େକବଳ ମାସ େଶଷେର ଟ-ା େଦବା ଛଡା ଆଉ କି ଛି ନାହ\ ଦୁ ଇବଷ ତେଳ
ଗଁାକୁ ଯାଇଥିଲି େବାଉ ବହୁତ ଖୁସିଥିଲା, ଆଗଭଳି ଆଉ ବଳ ତା’ ଠାେର ନାହ\, ବୁ ଢ଼ୀ
େହାଇ ଗଲାଣି କାମକୁ ପାରୁନି  କାମ କରି ବା ପାଇଁ େଗାେଟ େଲାକ ରଖ େବାଲି
କହି ବାରୁ ହସି େଦଲା ଆଜି ଭାରି ମେନ ପଡୁ ଛି େବାଉ କଥା େବାଉକୁ ପାଖେର ଆଣି
ରଖି ବାେର ବହୁତ ଇଛା େହେଲ ସୁମା େଦବୀ-ର େଗାେଟ ଜି ଦି େବାଉ ଆସି େଲ ବହୁତ
अସୁବିଧା, ଜାଗା କମ େସ ଏଠି ଖାପ ଖାଇ ଚଳି ପାରି େବନି  ରବୀE ବାବୁ ଚାହ\ କି ବି
ନି ରୁପାୟ अଶାtି ଠାରୁ େବାଉ ଗଁାେର ରହି ବା ଉaମ
ବାହୁଡ଼ା ଗାଡି ର ଶ§େର ରବୀE ବାବୁ ନି ଜକୁ ପକୃ ତି

ପାଇେଲ ସୁମା େଦବୀ

ପୁअର ଆସି ବା ଖୁସିେର ଝରକାେର ଚାହ\ ରହି ଥାtି  ପଡି ଶା ଘର ଲୁ ବୁ ନୁ େଜାରେର ଡାକ

ତ
ିକ

ା

ଛାଡି ଲା, “ଆେର ଦି ପୁ ଆଜି କଣ େwସି ଆଲ? ବହୁତ ବb अଛୁ, ଆିକୁ େବାେଧ ବହୁତ

ଇ
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ବଡ ସର୍ପାଇଜ େଦବାର ପBାନ” ଦି ପୁ ହସି େଦଲା ଆଉ େଜାରେର ଲୁ ବୁ ନୁ କୁ ଶୁଣା ଯି ବା

ଆ

ହ
ାନ

ଭଳି ଉaର େଦଲା... ଆେର ମଁୁ ଏେବ ମା’ ପାଖେର अଛି େସ ପାଇଁ ସବୁ , ତା’ପେର ମଁୁ
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େକାଉଟି ଓ ମା’ ମଧ େକେବ େଦଖା େହବକି ନାଇଁ ଦି ପୁର ଉaର ଲୁ ବୁ ନୁ ପାଖେର
ପହଂଚି ବା ପବ
ୂ ର
 ୁ ସୁମା େଦବୀ- କାନେର ପହzି ହୃଦୟକୁ ଦଂଶି ସାରି ଥିଲା ଲୁ ଚି ଲୁ ଚି
କାEି ପଣତ ଭିଜି ସାରି ଥିଲା
ରବୀE ବାବୁ ଖାଇସାରି ବି ଶାମ ନି ମେt ଆସେt, ସୁମା େଦବୀ ପହଂଚି ଗେଲ,
“ଆେର େଶାଉଛ କଣ ଯାअ ଗଁାକୁ , ଯାହାବି େହାଇଯାଉ େବାଉ-ୁ ବୁ େଝଇକି େନଇ
ଆସି ବ ଆଜି ଠାରୁ େବାଉ ଆମ ପାଖେର ରହି େବ ତେମ ଜଲଦି ଯାअ”
ରବୀE ବାବୁ - ଖୁସିର ଠି କଣା ନଥିଲା, ଜଲଦି ବାହାରି ପଡି େଲ ଗଁାକୁ  କହି ଗେଲ
ମଁୁ ଆସି େଲ େବାଉ ଓ ତୁ େମ ଦୁ େହଁ ମି ଶି େକକ୍ କାଟିବ ସୁମା େଦବୀ- ଓଠେର ଥିଲା
ଆତHତୃ |ିର ହସ

େସୗମା ସୁଚରିତା େସଣ.
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ହାଇଦାବାଦ.
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େମାବାଇଲ
ସାନ ଭାଇ ଶି ବାଜୀ ଆଉ କବୟି ତୀ ସସିH ତା େବେହରା ଦୁ େହଁ ଜି ଦ
ଧରି େଲ ପେମାଦ ଉଦାନ େଦଖି ବା ପାଇଁ। ଗୁରୁଜନମାେନ କି  ମନା
କରୁଥାtି ସି ଆେଡ ଯି ବନି େସଠି ହାତୀ ରହୁଛtି । ସି ଧା ସି ଧା ଛତି ଆ

ସି େsଶର ତି ପାଠୀ

ବଟ ଯାअ। ସଫା ଗଁାରୁ ତି ନିଜଣ ଯାତା ଆର କଲୁ । ଦୁ ହ\- ଜି ଦିେର ମଁୁ ରାଜି
େହାଇଗଲି କି  େମାର େସେତଟା ଇଛା ନଥିଲା େସଠାକୁ ଯି ବାକୁ । କାରଣ ମଁୁ େସ ଜାଗା
ଆଗରୁ ଥେର େଦଖି ଥିଲି ଆଉ େଗାେଟ ଘଟଣା ବି େସଠି େମା ସହି ତ ଘଟିଥିଲା। ଯାହାକୁ
ଶୁଣିେଲ ଆପଣ ମାେନ ନହସି ରହି ପାରିେବନି ।
େସକଥା ଟିେକ ପେର କହି ବି। ଆେମ ତି ନିଟା ଟିେକଟ କରି ପେମାଦ ଉଦାନ
ଭିତେର ପସି ଲୁ। ଭାରି ମେନାରମ ଦୃ ଶ େଦଖି ଲୁ। ଚାରି ପେଟ ପାହାଡ଼ ଗଛଲତା। ଟିେକ
ଦୂ ର ଗଲା ପେର ଡାକ ବlଳା େଛାଟ ବଡ ଦୁ ଇଟି ଗାଡ଼ି ଆ ଆଉ େସଥିେର ପହଁ ରୁଥିେଲ ଦି
ଚାରି ଟା ହଂସ। ୟା ଭିତେର ବି अେନକ େଛାଟ ବଡ ପଶୁପhୀ अଛtି । େସମାେନ କି 
ଆମ ଆଖିେର ପଡି େଲନି । େସମାେନ ଲୁ ଚି ଯାଇଥିେଲ ଜlଲ ଭିତେର।
ଏ ଜାଗା ବହୁତ ସୁEର ଏଠାକୁ अେନକ ପଯଟକ ଆସtି ଏଠି ମଧ अେନକ
ଓଡ଼ି ଆ ସି େନମାର ସୁଟିl େହାଇଛି । େଯମି ତିକି ମଥୁରା ବି ଜୟ ମହାନାୟକ ଏମି ତି
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अେନକ..... ପକୃ ତି ର ଏ ମେନାରମ ଦୃ ଶ କାହାକୁ ବା ଭଲ ନଲାେଗ ଶି ବାଜୀ, ସସିH ତା
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ଆଉ ମଁୁ अେନକ ଫେଟା ଉେଠଇଲୁ । େକେତେବେଳ ଗଛ ଉପେର ଠି ଆ େହାଇ ତ
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େକେତେବେଳ ପାଣି ପାଖେର। ପzୁ େଦାଳ ସମୟ ଖରା ଟିେକ ଟିେକ ବଢ଼ୁଥିଲା ଆେମ ତର
ତର େହାଇ ବାହାରି ପଡ଼ି ଲୁ ଛତି ଆ ବଟ।
ଶି ବାଜୀର ସାଇବାବା- ଉପେର ପଗାଢ ବି ଶାସ। େଯାଗକୁ ବାଟେର ଟାlି ପବ
ୂ ର
 ୁ
ସାଇମEିର ଆସି ଲା ଓ ଆେମ େସ ପାଖେର अଟକି ଲୁ ବାବା-ୁ ପଣାମ କଲୁ । ସସିH ତା କି 
ଠି ଆ େହାଇଥିଲା ବାହାେର। ଗାଡି ଚାଲି ଥିଲା ଆଗକୁ ଆଗକୁ ଟାlି େରଳ ଫାଟକ େଡଇଁ
ଆେମ ଜାତୀୟ ରାଜପଥେର ଆେଗଇ ଚାଲି ଲୁ ଛତି ଆବଟ ଆଡକୁ । ବାଟେର ଟାlି ଡି ମସ୍
କେଲଜ ନି କଟେର ଟିେକ अଟକି ଲୁ। କାରଣ େସଠି ବି ଜୟ ଲhHୀ କାନୁ ନେଗା-ୁ େଦଖା
କରି ବାର ଥିଲା। େସ େସଠି ଲାଇେବରୀେର ଚାକି ରୀ କରtି । ତା- ଘର େସଇ ପାଖ
ଜୟପୁରେର। ଜି ଆଇଟ ବଣିଆ ଟାlିେର ଆେମ ଦୁ େହଁ ସହକମୀ ଥିଲୁ। ଏେବ ଦୁ େହଁ େସ
କେଲଜ ଛାଡି ସାରି ଲୁଣି ପାଖାପାଖି ବେଷ େହବ େଦଖା େହଇନି । କେଲଜେର ଥିଲା
େବେଳ ରାhୀପଣ
ୂ iମାକୁ େସ େମା ହାତେର ରାhୀ ବାtି ଆଉ ହଁ ଘରୁ ମଧ ମାଉସୀହାତ ତି ଆରି ପି ଠା ଆଣିଥାtି । ଜି ଆଇଇଟିେର ମଁୁ ତି ନିବଷ ଚାକି ରୀ କରି ଥିଲି ଭାରି ମଜା
ଆଠ ଘା ଡି ଉଟି ସବୁ gାଫ େମାର ଭାରି ଭଲ ମଜା ମbି ଖିଆପି ଆ ଥଟା ପରି ହାସେର
ସମୟ ବି ତିଯାଏ ସମୟ ଜଣା ପେଡନି ।
କାନୁ ନେଗା ମାଡାମ େଦଖାେହେଲ ବହୁତ ଖୁସିେହେଲ ଶି ବାଜୀ ଆଉ ସସିH ତାକୁ େସ
ଚି ହx ି ଥିେଲ ଯଥାକେମ ‘େକ ଟିଭି’ ଆଉ ‘ତୁ ମ ପତୀhାେର’ ବହି ରୁ।

ଇ
-ପ

ବହି ମାଡାମ अେନକ ଥର ପଢି ଥିେଲ ତା ବହି ଜି ଆଇଇଟି ଲାଇେବରୀେର ଥିଲା।

ତ
ିକ

ା

କି ଛି ସମୟ କଥାେହଲୁ ସସିH ତାକୁ େସ ଧନବାଦ େଦେଲ ତା କବି ତା ପାଇଁ କାରଣ ତା

ଆ

ହ
ାନ

ଏଇଠୁ ଆର େହଲା ସସିH ତାର କାE ଜୀବନ ଭାଇ େମା େମାବାଇଲ ନାହ\। ଆଗରୁ
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ଦୁ ଇଟା େଫାନ ହେଜଇ େଦଇଛି । ନାନି ପାଟି କରି ବ ଏଇଟା ବି ହଜି ଗଲା। େସଠୁ
ମାଡାମ-ଠୁ ବି ଦାୟ େନଇ ଆେମ ପଛକୁ େଫରିଲୁ ସି ଧା ପେମାଦ ଉଦାନ। ଶି ବାଜୀ
େଜାରେର ଗାଡି ଚଳାଉଥାଏ। ଆଉ କଣ େମାବାଇଲ ଥିବ ଏମି ତି अେନକ ଭାବନା। େସ
ଯା’େହଉ େମାବାଇଲ ଛାଡି େଦଇଛୁ କହି ଆେମ ପେମାଦ ଉଦାନ ଭିତେର ପେବଶ କଲୁ ।
ବହୁତ େଖାଜି ଲୁ େହେଲ େମାବାଇଲ ପାଇଲୁ ନି । ଆେମ ସସିH ତାର େମାର ମୁହଁ ଶୁେଖଇ
ବସି ଲୁ ଶି ବାଜୀ ଗାଡ଼ି େନଇ ବାହାରିଗଲା େମାବାଇଲ େଖାଜି ବାକୁ । େସଇ ଉଦାନର
ଜେଣ କମଚାରୀ ତା ପଛେର ବସି େଲ।
ଶି ବାଜୀ େମାବାଇଲ େଖାଜୁ ଥାଉ ମଁୁ ଟିେକ ପେମାଦ ଉଦାନ ସହି ତ େମା ପଥମ
अନୁ ଭୂ ତି କଥା କହି ଦିଏ। େସେତେବେଳ ମଁୁ ଯୁ}ଦୁ ଇ କଳା ଦି ତୀୟବଷ ପରୀhା େଦଇସାରି
ଦୁ ଇମାସ ସଫାେର ଥାଏ। ସଫା େଗାେଟ ସୁEର ଗଁା ଜି ଲBା କଟକ ଥାନା ଟାlି ଭାୟା
େକାଟସାହି କପି ଳାସ ଏଠୁ ମାତ ୨୫ କି େଲାମି ଟର। ଏହି ଗଁ ାେର େମା ନନା କବି ହରି ହର
ତି ପାଠୀ ୨୫ ବଷ ଚାକି ରୀ କରି ଥିେଲ। ଏ ଗଁାେର େମା ଜନH ଏ ଗଁାର ମହାେଦବ- ନଁା
ସି େsଶର େବାଲି େମା ନଁା ସି େsଶର। ବୀର ଚି tାମଣିପୁର ଶାସନେର ଆେମ ରହୁଥିଲୁ
ଦି େନ ରବି ଭାଇ ସାl ତା ନଁା ବାଇଆ (ସି ଲୁ ଦାସ) ତା’ର େମାର ପେମାଦ ଉଦାନ
ବାହାରି ଲୁ। େସଦି ନ ଆେମ ଟିେକଟ କରି ନଥିଲୁ। ଶୀତଦି ନ ପବଳ ଗାଡି अେନକ େଲାକ
ବୁ ଲି ବାକୁ ଆସି ଥାtି ଆେମ ବୁ ଲାବୁ ଲି କଲୁ ଆଳୁ ଦମ ଦହି ବରା ଦୁ ଇପୁଡ଼ିଆ ଖାଇ ଘରକୁ

ତ
ିକ

ା

ବାହାରି ଲୁ। ମଁୁ ଦଶଟ-ା ବେଢ଼ଇ େଦଲି ଦହି ବରାବାଲା କହି ଲା ଆଉ ଦଶ ବାଇଆ କହି ଲା

ଇ
-ପ

ପୁଡ଼ିଆ େକେତକି ୫ େଲଖା ପରା ଏମି ତି ଯୁ}ିତକ ଭିତେର ଆେମ ଦୁ େହଁ ଜାଣି ସାରି ଥିଲୁ

ଆ

ହ
ାନ

ଆମ ଦୁ ହ\- ପାଖେର ଆଉ ପଇସା ନାହ\ େଶଷେର ସାଇେକଲ େଦଇ େସ େମାେତ
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ପେଠଇେଦଲା େସ ତା ସହି ତ ଯୁ}ି ତକ କରି େକେତ ସମୟ ପେର େମା ପାଖକୁ େଫରିଲା।
ମଁୁ ଟିେକ ଦୂ ରେର ଭାରି ଭୟେର ଠି ଆ େହାଇଥାଏ। କି ଛି ସମୟ ପେର େସ େମା ପାଖକୁ
ଆସି ଲା କହି ଲା ମଁୁ ତାକୁ ପାଟି କରି କି ଆସି ଲି। େସ କହି ଲା ପଇସା େଦ ମଁୁ କହି ଲି ପୁଡ଼ିଆ
ଯି ଏ ମେଗଇଥିଲା ତାକୁ ମାଗ େସ କୁ ଆେଡ ଗଲାଣି। େସ କହି ଲା େମା ଘର ସପା
ସପନପୁର। େସଠାକାର େଲାେକ ସଫାକୁ ଉ¢ାରଣେର ସପା କୁ ହtି । େତା ଘର
େକାଉଠି େବ।
ଆେମ ବାଇଆର େମାର ଘରକୁ େଫରିଲୁ େସଇଦି ନଠୁ ମଁୁ

ପଇସା ପଚାରି କି ଖାଏ

ଯଦି େମା ପାଖେର କମ ପଇସା ଥାଏ। ଏେବ ଶି ବାଜୀ େଫାନ େଖାଜୁ ଥାଏ ଆେମ ସସିH ତାର
େମାର ପରwର ଭି ତେର ଖାଲି ଦୁ ଃଖ ବାୁଥାଉ।
ଶି ବାଜୀ ବହୁତ େଖାଜି ଲା େକେତ ପି ଲା-ୁ ପଚାରିଲା ଆମ ପାଖକୁ େଫରି ଆସି ଲା।
େସ େଲାକକୁ ଛାଡ଼ି େଦଇ େସ ପୁଣି େଖାଜି ବାକୁ ଗଲା। ଶି ବାଜୀ ଭାରି ଚାଲାଖ ଗୁଡାଏ
େଛାଟପି ଲା ଗାେଧାଉଥିବାର େଦଖି ତା-ୁ ପଚାରିଲା ପି େଲ େମାବାଇଲ େଦଖିଛ କି େର
ଆମର ହଜି ଛି। କି ଏ େନଇଛି କହି ଦିअ ନେହେଲ େପାଲି ସ ଆସି ବ ବାିକି ନବ। ଏମି ତି
କହୁ କହୁ େଗାେଟ ପି ଲା କହି ଲା ମଁୁ େନଇନି କି ଏ େନଇଛି କୁ ହ େସ ଜଣକର ନଁା କହି ଲା ତା
ଘର ମଧ େଦଖିଛି। ଉଦାନ କମଚାରୀଟି ଯି ବାକୁ ଡରିଲା। କହି ଲା ମୁoାସାହି େଲାକ
ଭାରି ରାଗି ମଁୁ ଯି ବିନି।

ତ
ିକ

ା

ଶି ବାଜୀ ଏକା ଗଲା େସ ପି ଲାର ଘେର ପଶି ଲା େଦଖି ଲା ତା ମା ଚାଉଳ ପାେଛାଡୁ ଛି ।

ଇ
-ପ

ଶି ବାଜୀ କହି ଲା ଆpା ନମ;ାର ଆମର େଗାେଟ େମାବାଇଲ ହଜି ଯାଇଛି ଆପଣ- ପୁअ

ଆ

ହ
ାନ

ପାଇଛି େଦଇଦି अ। େସ େମାବାଇଲ େଯତି କି ଟ-ା ନୁ ହଁ ତା ଭିତେର ବହୁତ େଲଖାପଢ଼ା
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କାମ ରହି ଛି ଯାହା ଲh ଲh ଟ-ାର। ଆେମ ତୁ ମ ପୁअକୁ ଯାହା ପଇସା ଦବୁ । େସ ଯାହା
ହଉ େମାବାଇଲ ଶି ବାଜୀ ହାତକୁ ଆସି ଲା। େଯାଉ ମୁoା ପି ଲା େସ େମାବାଇଲ େନଇଥିବା
ପି ଲାର ଘର େଦେଖଇଥିଲା ତାକୁ अଧା ବାଟେର ଶି ବାଜୀ ପଚାରିଲା ପୁअ ତୁ େକେତ ଟ-ା
େନବୁ େସ ଭାବି ଭାବି କହି ଲା କୁ ଡି ଏ ଟ-ା। ତାକୁ େକାଡି ଏ ଟ-ା େଦଇ େମାବାଇଲ ଆଣି
ଶି ବାଜୀ ଆମ ପାଖେର ହାଜର। ଆେମ ବାହାରି ଲା େବଳକୁ େସ ଉଦାନ େଲାକଟି ପଇସା
ମାଗିଲା ଯି ଏ ମୁoା ସାହି ଯି ବାକୁ ଡରୁଥିଲା। ମଁୁ ତାକୁ ୧୦୦ଟ-ା େଦଲି । ସସିH ତା େବାଉ
େଫାନ କେଲ େମା େଫାନକୁ ଝି अ େଫାନ କାଇଁ ଲାଗୁନି ଏେତ େଡରି କ’ଣ କି େର ପୁअ ତୁ
ଜଲ୍ଦି ଆେସ। ଆେମ ଚାଲି ଲୁ ଛତି ଆବଟ। ପଭୂ -ର ପହୁଡ଼ ପଡି ଥିଲା। ପହୁଡ଼ େଖାଲି ଲା
ଆେମ ମହାପଭୂ - ଦଶନ କଲୁ ଦୀପ ଜାଳି ଲୁ अବଢ଼ା ଖାଇଲୁ ମEିର ବୁ ଲି ବାହାରି ଲୁ
େସାଲର। କାରଣ ଆମକୁ ସସିH ତାକୁ ତା ଘେର ଛାଡ଼ି ସଫା ଗଁାକୁ େଫରିବାର ଥିଲା।
ପରଦି ନ େଖାରଧା ଆସି ବାର ଥିଲା।
କବି ଗୁଡା ସତେର ପାଗଳ େସାଲର େହଇଗଲା ସସିH ତା ବକର ବକର େହଇ ସବୁ
ବୁ େଝାଉଥିଲା। େହଇେଦଖ ଜୀବନଭାଇ ଆମ ଗଁା ;ୁଲ ମEିର ପାହାଡ଼ େଦାକାନ ବଜାର
ଏମି ତି େକେତ କଣ େସାଲର ଗଁାର ମlଳା-ୁ ପଣାମ କରି ସସିH ତା ଘେର ପହଁ ଚିଲୁ।
ମାଉସୀ ମଉସା ଆଉ େବବି ନାନୀ-ୁ ସବୁ କଥା କହି ଲୁ। ଖାଇପି ଇ ଘରବୁ ଲି ବାହାରି ଲା
େବଳକୁ ଜାଣିଲୁ େମାବାଇଲେର ସି ମ୍ ନାହ\ ଗୁଡ଼ାଏ ଡାଟା ଡି େଲଟ େହଇଛି ଆଉ ମୁoା

ତ
ିକ

ା

ପି ଲା- ଫେଟା ଦି ଟା अଛି ।

ଇ
-ପ

ହଉ ଈଶର-ୁ ଧନବାଦ ଶି ବାଜୀକୁ ଧନବାଦ େମାବାଇଲ ମି ଳିଯାଇଛି  ସମେb

ଆ

ହ
ାନ

ଖୁସି। ସy ମାଡି ଆସୁଥିଲା ଆେମ ସଫା ବାହାରିଲୁ । ରାତି େର େମଳଣ େଦଖି ଲୁ।
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ପରଦି ନ ସକାଳୁ ସକାଳୁ ନି ତକମ ସାରି ସି େsଶର-ୁ ପଣାମ କରି ବାଇକେର ବାହାରିଲୁ
େଖାରଧା ଶି ବାଜୀର ବୟସ ୧୯ ଡାଇଭିଂ ଲାଇେସନ୍ସ୍ ନାହ\ େସ ଜି ଦି କଲା ଭାଇନା ତେମ
ଆସି ଲା େବଳକୁ ଚେଲଇଥିଲ ମଁୁ ଗଲା େବଳକୁ ଗାଡି ଚେଲଇବି । ମଁୁ ଭୁ ବେନଶରେର ଶେହ
ଥର ଗାଡି ଚେଲଇଲି ଣି ମଁୁ ତମଠୁ ଭଲ ଡାଇଭର। ହଉ ଚଲା। ପାହାଳରୁ ରସେଗାଲା କି ଣି
ଘରକୁ ଆସି ଲୁ। ଶି ବାଜୀର ଚାଲାଖି ଆଉ ପେମାଦ ଉଦାନେର ଘଟିଥିବା େମାବାଇଲର

ଆ

ହ
ାନ

ଇ
-ପ

ତ
ିକ

ା

ସH {ତି େକେବବି ଭୁ ଲି ହବନି ।
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ପୀଡ଼ି ତା ପରୀ
‘ପୀଡ଼ି ତା’ ଶ§ଟି କାନେର ବାଜି ବା ମାେତ ଆେପ ଆେପ ଘୃଣା
ଆସି ଯାଏ ମନେର, अପରାଧ ଘଟାଇ ଥିବା ଜହB ାଦ ଉପେର ପାଶବି କ
ପବୃ aି ମଣିଷର ମାନବି କତାକୁ ଦୁ େରଇ େଦଇ ପଶୁତ ଭାବନାକୁ ଖୁEି

ଗଦାଧର ବଳ

େଦଇଥାଏ ମଣିଷ େହାଇ ଉେଠ ଭୟ-ର ପଶୁ ଦୂ େରଇ ଯାଏ ମାନବି କ ମୁଲେବାଧ,
ବନି ଯାଏ ଜହB ାଦ
ଗେଣଷ ପଜ
ୂ ାର ମାେହାଲ ସବୁ ଆେଡ ;ୁଲ, କେଲଜ, ଶି hାନୁ /ାନ, ଯୁବକ ସଂଘ
ସବୁ

ାନେର ପବ
ୂ  ପbୁତି  ଶରତର େମଳା େମଳା େମଘୁଆ ଆକାଶ କାଶତoିର ସାର

ବି ଛାଇଛି ସି sି ବି ନାୟକ, ଗଜାନନଂକ ଆଗମନ ପାଇଁ
େସହି ପରି ହରି ପୁର ପାଥମି କ ;ୁଲ ମଧ ୨ ଦି ନ େହବ ନି ଜକୁ ସେଜଇଛି ବି ଘx
ବି ନାଶକ ଶୀଗେଣଷ- ଆବାହନ ପାଇଁ େହଡ୍ ଦି ଦ- ନି େଶ, ସବୁ ପି ଲାମାେନ ସକାଳୁ
୭ଟା ପବ
ୂ ର
 ୁ ବି ଦାଳୟେର ପହଁ zିେବ ଆହୁରି ମଧ ନି େଶ େଯ ସମେb ନୂ ତନ
େପାଷାକେର ବି ଦାଳୟେର ପହଁ zି ବକତୁ o- ଆବାହନ କରି େବ େହଡ୍ ଦି ଦି ଏହି
ବି ଦାଳୟେର ଚାକି ରୀ ଆରରୁ ହ\ ଆଜି ଯାଏ अଛtି , ପୁଣି ଏହି ;ୁଲରୁ ହ\ ପେଦାନx ତି
େହାଇ ପଧାନ ଶି hୟି ତୀ େହେଲଣି ଚାକି ରୀ ବି ଆଉ ମାତ ୬ ମାସ ତା’ପେର अବସର

ତ
ିକ

ା

େନେବ େଯଉଁ ଛାତଛାତୀମାେନ ବି ଦାଳୟେର ପଢୁ ଛtି , େସମାନ-ର ପି ତାମାତା

ାନୀୟ ବାସି Eା-ୁ

ହ
ାନ

ଆକଟ, େବାଧହୁଏ

ଆ

ଆତHୀୟତା, ମାତୃ ବତ େସxହ, ପି ଲାମାନ-ୁ

ଇ
-ପ

ମାନ- ମଧରୁ अେନକ ଦି ଦି- ଛାତ ଛାତୀ ଦି ଦି- ଛାତ ବଳ ପବୃ aି, ମାଆ ପଣିଆର
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ବାଧକେର ଦି ଦି-ୁ ଯେଥାଚି ତ ସାନ ଜଣାଇବା ପାଇଁ
େସହି ଗଁାର ମକରା େସଠୀ, ଗଁାର ମୂଲମଜୁ ରୀ ଲାଗି ପରି ବାର ପତି େପାଷଣ
କରି ଥାଏ ଆଉ େସହି ଗଁାର ଝି अ ରାନୁ  ଉଭୟ ସହପାଠୀ ରାନୁ ର ଶାରୀରି କ ଗଠନ,
 ଉବଶୀଠାରୁ କି ଛି କମ୍ ନଥିଲା ୧୦ମ େଫଲ େହବା ପେର
ମୁଖ ମoଳ େବାଧହୁଏ ସ ଗର
ଗଁା ଝି अ ରାନୁ କୁ ଭଲପାଇ ଗତ ପାୟ ୧୨ ବଷ ତେଳ ବି ବାହ କରି ଥିଲା ମକରା ବି ବାହର
ପାୟ ୨ ବଷ ପେର କନାଟିଏ ଆସି ଥିଲା ତା େକାଳକୁ  କନା ନୁ େହଁ ତ ପରୀଟିଏ ଗୁଲୁ
ଗୁଲିଆ େଚେହରା अବି କଳ ତା ମାଆର ମୁହଁକୁ ଛି ଡାଇ ଆଣିଥିଲା େସ ମାଗଶିର ମାସ
ପଥମ ଗୁରୁବାରେର ତା ଜନH ତ, େତଣୁ ଗଁାର ସମେb ତାକୁ ଗୁରୁବାରୀ େବାଲି ଡାକtି ,
ମାତ ମକରା ତା ନାମ ରଖିଥିଲା ଐଶଯା ଚାEର ଚାEିନୀ ପରି ମୁଖ ମoଳ ସବୁ େବେଳ
ଐଶଯାର ଝଲସୁ ଥାଏ ଦାରି ଦର ତାଡନାେର ମକରା ଯଦି ଓ ଐଶଯାକୁ ସବୁ ମନ
ମୁତାବକ ଜି ନିଷ େଦଇନାହ\ ତଥାପି େକୗଣସି ଜି ନିଷେର अବେହଳା ବି କରିନି  ଯଥା
ସବ ଆବଶକତା ପୁରଣ କରି ଛି ଐଶଯା ମଧ ବାପାର ଦାରିଦତା ପାଇଁ େକେବ
େକୗଣସି ଜି ନିଷ ପାଇଁ अଳି ବି କେରନି  ଯାହାବି େହଉ େହଡ ଦି ଦି- ନି େଶ ମୁତାବକ
େସ ଝି अ ପାଇଁ ବହୁ କgେର ଗେଣଷ ପୁଜା ପାଇଁ େଗାଟିଏ ନୂ ଆ େଡସ କି ଣି ଆଣିଥିଲା
ଯାହାକୁ ପି ି େସଦି ନ ଐଶଯା ସକାଳୁ ସକାଳୁ ;ୁଲକୁ ଯାଇଥିଲା
ପାଖ ପେଡାଶୀ ରମା, ବୟସ ୪୫ରୁ ଉs େହବ, ବି ବାହି ତ! ସୁଦୁର ସୁରଟେର ଏକ
ଘେରାଇ କଂପାନୀେର କାମ କେର ମଦପ ଚରି ତ ପାଇଁ କଂପାନୀରୁ ତଡା ଖାଇ ଏେବ

ତ
ିକ

ା

କି ଛି ଦି ନ େହବ ଘେର अଛି  ଐଶଯାକୁ େସଦି ନ ;ୁଲ ଯାଉଥିବାର େଦଖି ଥିଲା େସ,

ଇ
-ପ

ରାbାେର ମଦପ ରମାର ନି ଶାଗb ପାପ ଆଖିଟା ଐଶଯା ଉପେର ପଡି ଥିଲା, େସ ଭୁ ଲି

ଆ

ହ
ାନ

ଯାଇଥିଲା ହି ତାହି ତ pାନ େକୗଶଳକେମ ଚେକାେଲଟ େଦବାକୁ କହି ରାbାକଡ ସାମାନ
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ଜlଲି ଆ ବୁ ଦା ଉହାଡକୁ ଡାକି େନଇ ଯାଇଥିଲା ନି ରୀହ, ନି ାପ ଐଶଯାକୁ  ଐଶଯା
ପି ତୃତୁ ଲ ରମାକୁ ଚି ହx ି ଥିବାରୁ ତାକୁ ମଧ अବି ଶାସ କରି ନଥିଲା େସେତେବେଳ କअଁଳ
ଶି ଶୁଟି େସଦି ନ ଜାଣିପାରି ନଥିଲା ବାପା ଓ अନ ପୁରୁଷ ମଧେର ଦୂ ରତା େକେତ
ମଣିଷର େବଇମାନ ପଣିଆକୁ  ନି ାପ ଶି ଶୁଟି ଭଳି ଯାଇଥିଲା ଜେଣ ଲ$ଟର
ଇଶାରାେର ରମା ତାର ପାପ କାମନାକୁ ଚରି ତାଥ କରି ବାକୁ େଚgା କରି ବା ସମୟେର
େକହି ଜେଣ ତା ଆଡକୁ ଆସୁଥିବାର ଜାଣି ପାରି ନି ଜର ମନେର ଭୟ ସଂଚାର େହାଇଥିଲା
ତାର, କାେଳ ଐଶଯା ପାଟି କରି େଦବ ତ ଗଁା େଲାକମାେନ ଜାଣିଯିେବ ତା’ପେର ତା
अବ ା କଣ େହବ? େକଉଁ ଏକ अଜଣା ଆତ- ତା ମନେର अେନକ ପଶx ଉ-ି
ମାରି ଥିଲା अଜଣା ଭୟେର ନି ଜକୁ ବଂଚାଇବା ପାଇଁ ନି ଜର ବଳ ମୁତାବକ ଐଶଯ ାର
ପାଟିକୁ େଜାର ଜବରଦb ତା ନି ଜ ହାତ ପାପୁଲିେର ଚାପି ଧରି ଥିଲା କି ଛି ସମୟ ପାଇଁ
କି ଛି ସମୟ ପେର େଲାକଟି अତି କମ କରି ଯିବା ପେର ଐଶଯା ପାଟିରୁ ହାତ ବାହାର କରି
େଦବା ପେର େସ ହଠାତ୍ ଟଳି ପଡି ଥିଲା ମାଟି ଉପେର ନି େbଜ େହାଇ ଯାଇଥିଲା େସ!
ଐଶଯାର େବାେଧ ନି ଶାସ ଚାଲୁ ନଥିଲା କଣ କରି ବ କି ଛି ଭାବି ପାରି ନଥିଲା ରମା
ନି କଟ

ବୁ ଦା ଭି ତରକୁ େଫାପାଡି େଦଇଥିଲା ନି ଶାସ ଚାଲୁ ନଥିବା ଐଶଯାର ମର

ଶରୀରକୁ ....
ଐଶଯା ପାଲଟି ଯାଇଥିଲା ମୃତା ପୀଡ଼ି ତା...

ତ
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ା

ବି ଶାସ अବି ଶାସର େଦାଛକି ରାbାେର ପଡି ରହି ଥିଲା ଐଶଯାର ମର ଶରୀର

ଇ
-ପ

ଆଇନଜି ବୀ, ଭଦକ, ଓଡ଼ି ଶା ଭାମଭାଷ : ୯୪୩୭୧୨୮୮୪୧,

ଆ

ହ
ାନ

ଇେମଲ୍ : gada.advocate@gmail.com
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ଝିअ େଦଖା
ମାଆ ଚି ଲଉଥାtି ସୁମି ଦି ଦି ଉେଶେର, “ସୁମି ଟିେକ hୀରି ଟା
ଘାି େଦଲୁ , ଲାଗିଯିବ ହାoିେର” ଝନ୍ ଝାନ୍ ଚୁ ଡ଼ି ଶ§ କରି ସୁମି ଦି ଦି
ହାତେର େମzାଏ ଚୁ ଡ଼ି ପି ି ପି ି ଚାଲି ଗଲା େରାେଷଇ ଘରକୁ hୀରି

ପଲB ବୀ ଦାସ

ଘାିବାକୁ  ପୁଣି ଆସି ମୁoେର କିB ପ ମାରୁଥିଲା ଆଉ ମେତ ବାରାର ପଚାରୁଥିଲା,
“ମୀନୁ , କହି ଲୁ େକାଉ େହୟାର gାଇଲ୍ ଟା ମାନି ବ ମେତ” ମଁୁ ତାକୁ ଚି େଡ଼ଇବାକୁ ଯାଇ
କହି ଲି, “େତା ଲା ସି ଧା ଚୁ ଟିେର କି ଛି ବି gାଇଲ୍ କେଲ ରହି ବନି ଖସି ଯିବ” ପୁଣି ତା
ଚି tା େଦଖି, ତାକୁ ସାହାଯ କଲି େଗାେଟ ସୁEର େଖାସା ବେନଇବାେର अଧା େଖାସା
ବାିଛି କି ନାହ\ ପୁଣି ବାପା ବାହାରପଟୁ ଡାକ ଛାଡ଼ି େଲ, “ସୁମି ଟିେକ ପାଣି ଗBାସ ଦବୁ !”
ଦି ଦି ଜଲଦି େଖାସାବାି ଚାଲି ଗଲା ବାପା-ୁ ପାଣି ଦବାକୁ  ରାତି ସାରା ଭାବି ଭାବି
େମାେତ ନି ଦ େହାଇନଥିଲା େଯ ଦି ଦି ବି ନା ମଁୁ କ’ଣ କରି ବି! େସ ଏ ଘରୁ ଗଲା ପେର
ଘରର ସବୁ

କାମ କରି ବ କି ଏ! ଏେବ ଟିେକ ହାଲକା ନି ଦେର ଆଖି ଲାଗିଗଲା

େକେତେବେଳ ଜାଣି ପାରି ଲିନି ନି ଦେର ଶୁଣା ଯାଉଥିଲା ମାଆ ସୁମି ଦି ଦିକୁ େକେତ କ’ଣ
ବତାଉଥାtି  ମାଆ- ପାଟିେର ମଁୁ ଆଖି ମଳି ମଳି ପାୟ େଗାେଟ ଘା ପେର ଉଠି ଲା
େବଳକୁ ଦି ଦି େମାର େଗାେଟ ପରୀ ପରି ଦି ଶୁଥିଲା ମେତ अେନଇ କହି ଲା, “େଦଖିଲୁ

ତ
ିକ

ା

ମୀନୁ , ମଁୁ େକମି ତି େଦଖା ଯାଉଛି ” ଦି ଦିକୁ ମଁୁ ବହୁତ ଥର ଶାଢ଼ୀେର ଆଗରୁ େଦଖିଥିଲି

ଇ
-ପ

କି  ଆଜି ର େଦଖି ବା କି ଛି अଲଗା ଥିଲା େମା ଦି ଦିକୁ ପୁअ ଘର େଲାକ େଦଖିବାକୁ

ଆ

ହ
ାନ

ଆସୁଥିେଲ ଆଜି  ନୀଳ ଶାଢ଼ୀେର େଗାଲାପି ଧଡ଼ି ଆଉ ହାତେର େମzାଏ ନୀଳ ଚୁ ଡ଼ି େର
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େମା ଦି ଦି େବଶ୍ ସୁEର ଦି ଶୁଥିଲା ମାଆ ହୁଏତ ତା ଶାଢ଼ୀ ବଦେଳଇ େଦେଲ, କାରଣ
ନି ଦେର େଶାଇବା ପବ
ୂ ର
 ୁ ଦି ଦି ଆଉ େଗାେଟ ଫିକାରlର ଶାଢ଼ୀ ପି ିଥିଲା ଆଉ େଯେତ
କହି େଲ ବି ବଦଳାଉ ନଥିଲା, ଏପାଳି େବାେଧ ମାଆ ଆସି ବଦଳାଇ େଦେଲ ଜବରଦbି
କାନେର ବଡ ନୀଳ କାନଫୁଲ ଆଉ ମଥାେର ବଡ କଳା ଟିକିଲି ତା ସାଥିେର ଓଠେର
େଗାଲାପି ଲି ପିgିକେର ଦି ଦି ପୁରା ହି େରାଇନ୍ ଲାଗୁଥିଲା ମେତ ଚାଲି ଗଲା େବଳକୁ ରୁଣୁ
ଝୁଣୁ ଶବଦ ହଉଥିଲା, ତା ପାଦ ଦି ଟାକୁ େଦଖିଲା େବଳକୁ ପାଉଁଚି ଲେଗଇଥିଲା ଆଜି
ବହୁତ ଦି ନପେର ଏେତ ଦି ନ େହଲା ତା ସାଧାରଣ ରୂପେର ତାକୁ େଦଖି େଦଖି ଆଜି ର ଏ
ମନ େଲାଭା ରୂପ ମେତ ବହୁତ ଆଲଗା ଲାଗୁଥିଲା ଲାଗୁଥିଲା େଯମି ତି ଦି ଦି ତା ନୂ ଆ
ସଂସାରକୁ ନୂ ଆ ନୂ ଆ ରlେର ସେଜଇବାକୁ ପୁରା ପbୁତ अଛି 
େରାେଷଇ ଏଯାଏ ସରି ନଥିଲା, ଦି ଦି େମାର େଦୗଡ଼ି ଯାଉଥିଲା ବାକି େରାେଷଇେର
ମାଆ-ୁ ସାହାଯ କରି ବାକୁ , କାେଳ ତା େମକ୍ अପ୍ ଖରାପ େହଇଯି ବ ଭାବି ତା ହାତଟାକୁ
ଧରି େଦଇ କହି ଲି, “ଦି ଦି ମଁୁ ଯାଉଚି ” ତଥାବି େସ ଶୁଣି ନଥିଲା ହସି ହସି ଚାଲି ଯାଇଥିଲା
େରାେଷଇ କରି ବାକୁ  େରାେଷଇ ସାରି ଝାଳ ନାଳ େହାଇ ଆସି ବସି ପଡ଼ି ଲା େମା ପାଖେର
ଟିେକ ଫାନ ପବନ ପାଇଁ ହଠାତ୍ ମାଆ- ପାଟି ପୁଣି ଶୁଭିଲା, “ସୁମି, େସମାେନ ଆଉ
ପାz ଦଶ ମି ନିଟ୍ େର ଆସି ପହzିଯିେବ, ସବୁ କାମ ଶୀଘ ସାରି େଦ” ଏତି କି ଶୁଣୁ ଶୁଣୁ ମଁୁ
େଗାେଟ କୁ ଦାେର େବଡରୁ ଡି ଆଁ ମାରିଲି ତଳକୁ କାରଣ ଦି ନ ବାରଟା ହବ ପାୟ ଏଯାଏ ମଁୁ
ଦାt ଘସି ନଥିଲି କି ଗାେଧାଇ ନଥିଲି, ବାସ୍ େବଡ୍ େର ପଡ଼ି ପଡ଼ି ଦି ଦିକୁ େଦଖୁଥିଲି ମଁୁ

ତ
ିକ

ା

ଚାଲି ଗଲି େମା ବାଟେର େମା ନି ତ କମ ସାରି ବାକୁ  ସବୁ କାମ ସାରି ପାୟ େକାଡି ଏ ମି ନିଟ୍

ଇ
-ପ

ପେର ଆସି ଲା େବଳକୁ ଦି ଦି ଥରୁଥିଲା ମି ରର ଆଗେର ଠି ଆ େହାଇ ହାତେର କାଜଲ
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ହ
ାନ

େଦଖା କରି ବା

ଆ

ଧରି ଥିଲା ଲେଗଇବାକୁ କି  ଲେଗଇ ପାରୁନଥିଲା, ନୁ ଆ େଲାକ-ୁ
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ଆତ-େର ମେତ ଭାରି ମଜା ଲାଗୁଥିଲା ତାକୁ ଏଇ अବ ାେର େଦଖି ହାତରୁ କାଜଲଟା
ଟାଣି େନଇ େମା ଆଡ଼କୁ ତା ମୁହଁ ବୁ େଲଇେଦଇ ଆ-ି େଦଲି ଦି ଟା ଲା େମାଟା କଳା ଗାର
ତା ଆଖି ଦି ଟାେର ଆ-ି ସାରିବା ପେର ଆର କଲି େମା ଲା ଚଉଡ଼ା ପବଚନ ବଡ
ପାଟିେର, ତାକୁ ଟିେକ ସାହସ ଦବା ପାଇଁ, କି  େମା ପାଟି ଶୁଣି ମାଆ ବାହାର ପଟ ଘରୁ
େଦୗଡ଼ି ଆସି କହି ଲା, “ମୀନୁ , ଟିେକ ଧୀେର ପାଟି କର େସମାେନ ବସି ଛtି ଖରାପ
ଭାବି େବ” ୟା ଭିତେର େସମାେନ ଆସି ଗେଲଣି େବାଲି ମେତ ଜଣା ନଥିଲା ଦି ଦି ଚାଲି
ଯାଇଥିଲା େରାେଷଇ ଘରକୁ ଦହି ସରବତ ଆଣି ବାକୁ , ହଠାତ୍ କାଚ ଗBାସ ପଡ଼ି ବାର
ଶବଦେର ମାଆ ଆଉ ମଁୁ େଦୗଡ଼ି ଥିଲୁ େରାେଷଇ ଘରକୁ  େସଠି ଯାଇ େଦଖୁ ତ, ଦି ଦି
ଛାନି ଆ ଆଉ ଭୟେର ଗBାସ େଗାେଟ ଭାlି ସାରି ଛି ମାଆ ତାକୁ ସାହସ େଦଇ ଭଲେର
ବୁ େଝଇ ପୁଣି ତାକୁ ଧରି ଚାଲି ଲା ତା ଶାଶୁ ଘର େଲାକ- ଆଗକୁ  ମଁୁ ଆଯ ହଉଥିଲି
ମାଆ େକମି ତି ଆଜି ଦି ଦିକୁ ଗାଳି େଦଲାନି ଗBାସ ଭାlିବାରୁ, ଆଗରୁ ତ ବହୁତ ଗାଳି
କେର ତା ଶାଶୁଘର େଲାକ-ୁ େଦଖିବାକୁ ମଁୁ ବି ଯାଇଥିଲି ଦି ଦି ପେଛ ପେଛ ଆଉ ଦୂ ରରୁ
ଠି ଆ େହାଇ େଦଖୁଥିଲି େମା ଦି ଦିର ଆଉ େଗାେଟ ନି ରୀହ ରୂପ କହି ବାକୁ ଗେଲ ଦି ଦି
େମାର ଜମା ନି ରୀହ ନୁ େହଁ କାରଣ େସ ମେତ ପେଢଇବା େବେଳ ବହୁତ ବାଡ଼ାଏ କି 
ଆଜି େସ ମେତ ବହୁତ ନି ରୀହ ଲାଗୁଥିଲା ସମb-ୁ ମୁoିଆ ମାରି ବା ସାରି େସ ବସି ଥିଲା
ମାଆ- ପାଖେର ମଁୁ ଯାଇ ସମb-ୁ ମୁoିଆ ମାରି ବସି ଗଲି ବାପା- ପାଖେର ଦି ଦିର
ଶାଶୁଘର େଲାକ ତାକୁ ବହୁତ ଶାt ଭାବୁ ଥିେଲ, କହୁଥିେଲ, “ଝି अଟା େକେତ ଚୁ ପ୍ ଚାପ୍,

ତ
ିକ

ା

ଠି କ୍ ଆମ ପୁअ ପରି ଶାt, ଇତାଦି ” େମାର ଇଛା ହଉଥିଲା, ଚି େଲଇକି କହି ବାକୁ ,

ଇ
-ପ

“ତେମ ଯାହାକୁ ଏେତ ଶାt ଭାବୁ ଛ େସ ବହୁତ ଚoୀଟା ମେତ ବହୁତ ମାେର” କି  କହି

ଆ

ହ
ାନ

ପାରି ଲିନି କାରଣ େମା ଦି ଦିର ଖୁସି ଲୁ ଚି ରହି ଥିଲା ଏଇ ନୁ ଆ ସ$କେର ମେତ ଜଣା
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ଥିଲା େମା ଦି ଦି େକବଳ େମା ଆଗେର ବାଘ ଆଉ ସବୁ ଠି ମୂଷା ଛୁଆ ଦି ଦିର ଆଖି ଦି ଟା
ବହୁତ ସୁEର, ଆଉ େଜାତି ଷ ଆpା କହୁଥିେଲ, “ମାଆେର, ତୁ ବହୁତ ଲhHୀମତି ଆ କାରଣ
େତା ଆଖି ଦି ’ଟା କଜଳ ପାତି ଆ ଆଖି”, ଏତି କି ଶୁଣି େଦଇ େମା ବାପାମାଆ ଆଉ ଟିେକ
ଖୁସିେର ଗଦ ଗଦ େହାଇଗେଲ େମାର ଇଛା ହଉଥିଲା କହି ବାକୁ , “ଆେର ମେତ ବି କି ଏ
ଟିେକ ବାହାବା ଦି अ, ତାକୁ କାଜଲ ମଁୁ ଲେଗଇ େଦଇଚି େସଥିପାଇଁ େସ ଆହୁରି ସୁEର
ଦି ଶୁଛି” େକହି ମେତ ବାହାବା ଦି अ ବା ନଦି अ, ଦି ଦି କି  ତା ଆଖି ର ଇସାରାେର
ମେତ ଜେଣଇ େଦଲା େବଶ୍ ସୁରୁଖୁରୁେର ଝି अେଦଖା ସରି ଗଲା, ଆଉ ଭିେଣଇ ଭାଇ ଗଲା
େବେଳ ମେତ ଚି େଡଇେଦଇ ଗେଲ ସମb-ର ଝି अ ଆଗରୁ ପସE ଥିଲା କି  େମା
ଦି ଦିର ଡର ବହୁତ, ନି ଜ ଭିତେର ସ-ୁ ଚି ତ େସ, ବହୁତ ଚି tାଥିଲା ତା’ର, ତା’ ରlରୂପ
କାେଳ କାହାକୁ ପସE ନ ଆସି ବ ଭାବି  ଦି ଦିର ବି ଶାସ େହଉନି େଯ ତା’ ବାହାଘର ଠି କ୍
େହାଇସାରି ଛି େବାଲି କାରଣ େସ େଦଖିଛି ତା ଆଖି ଆଗେର ମାଉସୀମାନ- ପାଇଁ ବାର
ବାର ବି ବାହ ପbାବ ଆସି ବା ଆଉ ଭାlିଯି ବା, େକାଉଠି ଜାତକ ପାଇଁ ତ ଆଉ େକଉଁଠି
ରୂପରl ପାଇଁ ଦି ଦି ଭାବୁ ଥିଲା ତା ବାହାଘର ପାଇଁ ମଧ େସମି ତି କି ଛି ହବ େବାଲି 
ନି ଜକୁ ପbୁତ କରିେଦଇଥିଲା ବାର ବାର ପି ଲାମାନ- ସହ ମି ଶିବାକୁ ଆଉ ପୁअର
ପରି ବାର ସହ ମି ଶିବାକୁ , କି  ତା ଜୀବନେର େଗାେଟ ଥରେର ସବୁ ଠି କ୍ େହାଇଯି ବ େବାଲି
େସ େକେବ ଭାବି ନଥିଲା ବି ବାହର ବଜାରେର ତାର କି ଣାବି କା େହାଇନଥିଲା ଧୀେର

ତ
ିକ

ଆଉ ନି ଜକୁ ପbୁତ କରୁଥିଲା େସମି ତି ଏକ ପରି ବାରେର ନି ଜକୁ ସାମି ଲ୍ କରି ବାକୁ ।

ା

ଧୀେର ତାର ବି ଶାସ ଆସୁଥିଲା େଯ, ଆଜି ବି ଦୁ ନି ଆେର କି ଛି ଭଲ ପରି ବାର अଛtି େବାଲି

ଇ
-ପ

ମାଫ୍ତ : ପସନx କୁ ମାର ଦାସ, ନୂ ଆ ଶାସନ, େଢ-ାନାଳ ଜି ଲBା, ପି ନ୍ – ୭୫୯୦୦୧

ଆ

ହ
ାନ

ଇେମଲ୍ : pallabidas051@gmail.com
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େଶ/ ସ$କ 
ଦୀପ ଆଉ ଆଜି ର ମଣିଷ ପାୟତଃ ଏକାପରି କାରଣ ଦୀପର
ଶି ଖାର ଆେଲାକେର ସାରା ଦୁ ନି ଆକୁ ଆେଲାକି ତ କେର अପର ପhେର
ତା’ର ତଳ ପାଖ अାର େଯଉଁଥି ପାଇଁ କି ପବ
ୂ  ପି ଢ଼ିର ମଣିଷମାେନ

ଶାtନୁ କୁ ମାର
ରାଉତ

କହି ଯାଇଛtି ‘ଦୀପ ତଳ अାର’ ଜଳୁ ଥିଲା େବେଳ ସଭି-ର ପି ୟ
ପାତ ଆଉ ଲି ଭିଗଲା ପେର ସ$ୂଣ  ମୂଲହୀନ ଠି କ େସହି ପରି େଗାଟିଏ ମଣି ଷ ନି ଜଠୁ
ନି ଜକୁ ହାର ମାନି ଗଲା ପେର अଥାତ ନି ଜକୁ େରାଜଗାର bରରୁ अhମ େହାଇଗଲା ପେର
େଗାଟିଏ ଲି ଭିଲା ଦୀପ ସଦୃ ଶ
ରୁେପଶ ବାବୁ ଏବଂ ଦୀପକ ବାବୁ ଦୁ ଇଜଣ अତି ଘନି / ବୁ ଥିେଲ, ଏମି ତିକି ଜେଣ
ଜଣକୁ ନ େଦଖିେଲ ମଧ ଖାଦ ହଜମ ହୁଏ ନାହ\ ଦୁ ଇଜଣ-ର ରୁେପଶ ବାବୁ -ର
େଗାଟିଏ ପୁअ ଆଉ ପରି ବାରର ଚଳଣି ମଧବି ତ କି  ଦୀପକ ବାବୁ -ର ଟିେକ ଉ¢
bରର ଚଳଣି ଏବଂ ଦୀପକ ବାବୁ -ର ଝି अଟିଏ ରୁେପଶ ବାବୁ ଗଁାର ହାଇ;ୁଲେର କB କ୍
ହି ସାବେର କାଯ କରtି ଏବଂ ଦୀପକ ବାବୁ େସହି ବି ଦାଳୟେର ଶି hକ ଭାବେର
ଶି hକତା କରtି 
ହଠାତ ଦି େନ ରୁେପଶ ବାବୁ -ର େଗାଟିଏ ଆଖି ନg େହାଇଗଲା ଯାହା କାରଣରୁ

ଇ
-ପ

ତ
ିକ

ା

ତା-ୁ ଠି କ ଭାବେର େଦଖିବାେର ବାଧା ସୃgି େହଲା ଯାହା କାରଣରୁ ରୁେପଶ ବାବୁ -

ଆ

ହ
ାନ

ଚାକି ରି ଖoିକ ଚାଲି ଗଲା ଏପେଟ ଘର ଚଳି ବାେର अସୁବିଧା ପା| େହଲା ପୁअଟି ଗଁାର
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ଦୃ g ବାଳୁ lା ପି ଲା- ସାlେର ସାl େହାଇ ଖରାପ ବାଟେର ପାଦ େଦଲା.......
କି ଛି ଦି ନ ପେର ଦୀପକ ବାବୁ - ଝି अ ବାହାଘର ଠି କ େହାଇଗଲା ଦୀପକ ବାବୁ
ଆସି ରୁେପଶ ବାବୁ -ୁ ନି ମଣ କରି ଗେଲ ଏବଂ ବୁ - ଝି अ ବାହାଘର ଭଲେର ଭଲେର
ବି ତିଗଲା ରୁେପଶ ବାବୁ -ର ଚି tା ପଡି ଗଲା ଆେର େମା ପୁअର ବି ବି ବାହର ବୟସ
େହାଇଗଲାଣି  କି  ଇଏ ତ କାମ ଧEା କି ଛି ବି କରୁନି ୟାକୁ ଝି अ କି ଏ अବା େଦବ? ଏହି
କଥା ଭାବି ଭାବି

ିରକେଲ ଏବଂ ବି ଦାଳୟରୁ अବସର ସମୟେର କି ଛି ମି ଳିଥିବା ଟ-ା

ତା- ପାଖେର ଥିଲା ଦୁ ଇ ଲh ଟ-ାର େଗାଟିଏ େତଜରାତି େଦାକାନ କରାଇ ପୁअକୁ
େରାଜଗାରhମ କରାଇେଲ ଯାହା େହଉ ପୁअଟି ବଦଳି ଯାଇ ଧୀେର ଧୀେର ନି ଜ େଗାଡ଼େର
ଛି ଡା େହବାେର ସhମ େହଲା ଏବଂ ରୁେପଶ ବାବୁ ପୁअର ବି ଭାଘର ମଧ କରି େଦେଲ.....
କି  ଶାରୀରି କ bରେର ରୁେପଶ ବାବୁ ସ$ୂଣ  ଭାେବ अhମ େହାଇଗେଲ ଯାହାକି
ଧୀେର ଧୀେର ବୟସର ଦୀପେର ଘି अ ସରି ଗଲା େବେଳ ପୁअ େବାହୂ-ର ଶାରୀରି କ ଏବଂ
ମାନସି କ ନି ଯା ତନାର ଶି କାର େହବାକୁ ଲାଗିେଲ ଏବଂ अମାନି ଆ ଆଖି ରୁ अବି ଶାt
ଲୁ ହ ଏମି ତିତ ଆଖିକୁ ଠି କେର େଦଖା ଯାଉନାହ\ ପେର ପୁअେବାହୂ-ର ଏପରି
ବବହାର େସ େକେବ ବି ଭାବି ନଥିେଲ
अତି / କg େହଲା ପେର େସ େସଇ ଘନି / ବୁ ଦୀପକ ବାବୁ - ପାଖକୁ ଚାଲି ଗେଲ
ଏବଂ ସବୁ କଥା କହି େଲ ଦୀପକ ବାବୁ ସାtନାର ସହି ତ କହି େଲ ଆେର ଭାଇ ମଁୁ କଣ

ତ
ିକ

ା

ମରି ଗଲି ଣି େତାର କୁ ଆେଡ ଯି ବା ଦରକାର ନାହ\ ଆଜି ଠୁ ଏଇଟା େତା ଘର ଆେର ଭାଇ

ଇ
-ପ

େମା ଝି अ ଜନH ପେର ତା ମାଆ ବି ଆର ପାରି କୁ ଚାଲି ଗଲା ଆଉ େତାର ବି େସଇ अବ ା

ଆ

ହ
ାନ

ପୁअ ହବାର ଦୁ ଇବଷ ପେର ତା ମାଆ ବି ହଇଜା େରାଗେର ଆକାt େହାଇ ଆଖି
ଆହାନ ଇ-ପତି କା ସ$ୂ & ନି ଃଶୁ( ବି ତରଣ େହତୁ ଡା େଜାତି ପସାଦ ପ+ନାୟକ- .ାରା ପତି /ି ତ ଓ ପକାଶି ତ

Aahwaan.com

62

ଆହାନ ଇ-ପତି କା, ଚତୁ ଶ ବଷ, ଏକାଦଶ ସଂଖା, ଡି େସର ୨୦୧୯

Magazine Downloaded from www.aahwaan.com

ବୁ ଜି େଦେଲ
େତଣୁ ଆେମ େଯତି କି ଦି ନ ବଂଚି ବା ସାଥି େହାଇ ବଂଚି ବା ଆେମ େଫରି ଯିବା େସଇ
ପEର ବଷର अତୀତର ବୁ ତ ଜୀବନକୁ ଆେମ ପମାଣ କରି େଦବା ଏବଂ ଦୁ ନି ଆକୁ
େଦେଖଇ େଦବା ବୁ ତ େହଉଛି େଶ/ ସ$କ ଦୁ ନି ଆର......

ଭଗବାନ ଶୀକୃ u କହି ଛtି କି େକହି କାହା ପାଖକୁ ତି େନାଟି ପରି ିତି େର ଯାଇଥାଏ.
୧ ଭାବେର, ୨ अଭାବେର କି ା ୩ ପଭାବେର ଏଥିପାଇଁ େଯେବ ବି େକହି ତୁ ମପାଖକୁ
ଆସୁଛି େତେବ ତାକୁ ପୁରା ସାନ ଦି अ ଜଣାନାହ\ େସ େକଉଁ

ିତି େର ତୁ ମ ପାଖକୁ

ଆସି ଛି;
୧. ଭାବେର ଆସି ଛି ଯଦି େକବଳ େସxହ ଦରକାର
୨. अଭାବେର ଆସି ଛି ତ ସାହାଯ ଦରକାର ଓ ତୁ ମକୁ ଏଥିପାଇଁ ସhମ ଭାବି ଆସି ଛି
୩. ପଭାବେର ଆସି ଛି ତ ତୁ ମକୁ अଭିମାନ େହବା ଦରକାର କାରଣ ତୁ େମ ଏଥିପାଇଁ ସhମ
अଛ େତଣୁ ତା’ର ତି ର;ାର କରନାହ\
ଶାtନୁ କୁ ମାର ରାଉତ
ପାଟରlା (ନୂ ଆସାହି ), ଓଡ଼ି ଶା
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କେଲଜ ଓ କୃ uଚୂଡ଼ା
କେଲଜ୍ କା$ସେର ଥିବା କୃ uଚୂଡା ଗଛଟା ଏେବବି ଗୀଷHେର
ସାଧବ େବାହୁ ସାଜୁ ଛି । ଶରତେର େଶଫାଳୀଗଛ ବି ଛଉଛି ଶୁଭ
େସୗରଭ ଗାଲି ଚା। ପାଖେର କୁ ନି ଝରଣାଟି ପବ
ୂ ଭ
 ଳି ବହି ଚାଲି ଛି

ଲତି କା ବି ଳାସ

ଆଗକୁ ଆଗକୁ । େସ ଲଗାଇ ଥିବା ଜୂ ଇ ଗଛେର ଫୁଲ ଫୁଟି ଭୁ ରୁ ଭୁ ରୁ ବାସxାେର ଏେବବି
ମହକି ଯାଉଛି ଗଗନ ପବନ।
ପକୃ ତି ତା’ କାଯ ପବ
ୂ  ଭଳି କରି ଚାଲି ଛି। କି ଛି ବି ବତି କମ ନାହ\। ତା’େହେଲ
େକମି ତି अଦି ନେର ସୁଖ ଗହଣ ଲାଗିଗଲା? େକମି ତି ଭାଗାକାଶେର ଛାଇଗଲା ଘନଘନ
କଳା ବଉଦ? ବୁ ଝି ବି ବୁ ଝି ପାେରନି େଗୗତମ। କେଲଜର ଶୀହୀନ କା$ସ ତାକୁ ବଥାେର
େପାତି ପକାଏ। ମାନସପଟେର ପହଁ ରି ଯାଏ ବି ତି ଯାଇଥିବା ସୁEର ମୂହୂaର କି ଛି अଭୁ ଲା
ସH ତି । େସହି ସମୟଟା ଥିଲା େବାେଧ ଏ ଇyିନି ୟରି ଂ କେଲଜର ସୁବ& ଯୁଗ। अେନକ
େମଧାବୀ ଛାତଛାତୀକୁ େନଇ େସ ଥିଲା ପ&
ୂ  ଗଭା। ପାଇେଭଟ କେଲଜ େହେଲବି ତାର
ଥିଲା ସତ ମଯାଦା। େସଥିପାଇଁ अେନକ େମଧାବୀ ଛାତଛାତୀ-ର ପଥମ ପସE ଥିଲା
ଏ କେଲଜ। ଏଠି ସି ଟ୍ େଟ ପାଇବା ପରମ ଭାଗ େବାଲି ଧାରଣା ରହି ଆସି ଥିଲା।
େଗୗତମର ଠି କ୍ ମେନअଛି , େଯେତେବେଳ େସ ଏ କେଲଜେର ପାଦେଦଲା ନି ଜକୁ
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େକେତ େଗୗରବାନି ତ ମଣିଥିଲା। ସବୁ କB ାସ୍ େସେତେବେଳ ହାଉସ୍ ଫୁଲ୍। ଶତଶତ
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ପି ଲା-ର କଳରବେର ମୁଖରିତ େହାଇ ଉଠୁ ଥିଲା କା$ସ। ନି ଜ ସୁEର ଭବି ଷତର
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ରlିନ୍ ସପxେର ବି େଭାର ଥିେଲ େସମାେନ। ପାଠପଢା େଶଷ ନ େହଉଣୁ अେନକ କା$ସ
ସି େଲ´ନ୍ ଜରି ଆେର ଉ¢ େବତନେର ନି ଯୁ}ି ପାଇ ଯାଉଥିେଲ। େଯଉଁ େକେତ ଜଣ ବି
ବାଦ୍ ପଡୁ ଥିେଲ ପରବa ୀ କାଳେର ନି ିତ ନି ଯୁ}ି ପାଇବାର ଦୃ ଢ ବି ଶାସେର କେଲଜ
ଛାଡୁ ଥିେଲ। ଏଣୁ େୱଲ୍ କମ୍ ଠାରୁ େଫର୍ େୱଲ୍ ପଯt ସମb େପାଗାମ େବଶ୍ ଯାକ
ଯମକେର ପାଳନ କରାଯାଉଥିଲା। େଦଶର ନାମୀଦାମୀ ଶି hାବି ତ୍ ଆସି େପରଣା
େଦଉଥିେଲ ସପx େଦଖିବାକୁ , ସି ଡ଼ି ଚଢି ବାକୁ ।
ଭଲ ଇyିନି ୟରେଟ େହାଇ ବାହାରିବାର ସ- େନଇ େସ କେଲଜ ଜୀବନ ଆର
କରି ଥିଲା। ଚଢା କେଲଜ ଫିସ୍ ପାଇଁ ମା’ବାପା ପଛଘୁzା େଦଉଥିେଲ। େହେଲ େଗୗତମର
ଏକା ଜି ଦ୍ େସ ଏଇଠି ହ\ ପଢି ବ। ପଇସାକୁ ତା’ର ଆେଦୗ ଖାତି ର୍ ନଥିଲା। ବା-୍ େଲାନ୍
ତ ସହଜେର ମି ଳି ଯାଉଥିଲା। ଖୁସିେର ଖୁସିେର ବି କଟିଗଲା ଦୁ ଇବଷ। କି  ନି ଜ
अଜାଣତେର କାହ\ େକଉଁଠି ଦାନା ବାି ଚାଲି ଥିଲା ବାତା l ମାଡି ଆସୁଥିଲା ଭୀମ େଭୖ ରବ
ରୂପେର। ତା ପେର େକେତ ସପxର ମEିର, ମହଲ ଭାlିରୁଜି ବଷାର ପବଳ େସାତେର
କି ଏ କୁ ଆେଡ ଭାସି ଗେଲ େସ ହି ସାବ କି ଏ ବା ରଖିଥିଲା ଆଉ।
ନି ଯୁ}ିର अଭାବ अନ अେନକ କେଲଜ ଭଳି ଏ କେଲଜକୁ ବି େରାଗଗb
କରି େଦଲା। ଆର େହାଇ ସାରି ଥିଲା କୃ uପh। ବଷକୁ ବଷ କମି ଗେଲ ବି ଦାଥୀ। ବE
େହାଇଗଲା େଜସ୍ ହେgଲ୍ ଏବଂ ପେରପେର େଲଡି ଜ୍ ହେgଲ୍। େଯଉଁ କେଲଜେର ସି ଟ୍
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ନପାଇ ଶହଶହ ଛାତଛାତୀ ନି ରାଶ େହାଇ େଫରୁଥିେଲ େସଠି ଆଜି ହାତଗଣତି
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େକେତଜଣ। କେଲଜର ପାଟରାଣୀ େବଶ େଦଖିଥିବା େଗୗତମ ଛାତି େର କା େଫାଡି

ଆ

ହ
ାନ

େହାଇଯାଏ ଆଜି ର ଏ କାlାଳୁ ଣୀ େବଶ େଦଖି । ମାତ େସ ନାଚାର। େପଟକୁ ଭାତ ମୁେଠ
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େଯାଗାଡି ବାକୁ େସ ଏ କେଲଜେର ଚାକି ରି ଖେo ପାଇଛି , ବହୁକgେର।
େକବଳ ତା ଚି tାେର ବାପା ଦୁ ନି ଆଁ ଛାଡି େଦେଲ। ତା- अକାଳ ମୃତୁ ତା’ ମୁo
ଉପରୁ େକବଳ ପି ତା- ହାତ ଛେଡଇ େନଇ ନଥିଲା ବରଂ ଉେଡଇ େନଇଥିଲା ତା ମୁo
ଉପର ଛାତ। େସ ଉ¢ଶି hିତ େହାଇ ଘରର େକୗଣସି ଦାୟି ତ େନଇନାହ\ अଥଚ ସାନଭାଇ
ସାମାନ अେଟା ଚେଲଇ ମାଆବାପା- ଔଷଧଖ¢ ଠାରୁ ଆର କରି ବୁ ବାବ
ଚେଳଇଛି । ବାପା- ଶୁsି କାଯ ବି ତୁ େଲଇଛି । େସଥିପାଇଁ େଯଉଁ ଘର ଦି ବଖରା ଓ
ଜମି ବାଡି ଚାରି ଖo अଛି େସସବୁ ଉପେର ତାର ଏକଚାଟିଆ अଧି କାର େବାଲି ତା’ର
ଦାବି । େଗୗତମ ବି ପତି ବାଦ କରି ନି। ବରଂ ଘର ଛାଡି େଦଇଛି ସବୁ ଦି ନ ପାଇଁ।
ତା’ଠୁ ଯେଥg କମ୍ ନର ରଖିଥିବା ପି ଲା େଯଉଁମାେନ ଗଁା କେଲଜେର ବାଳୁ lାମି
କରି କରି େକୗଣସି ମେତ ଡି ଗୀ ସାଟiଫିେକଟେଟ େଲଖାଏଁ ହାସଲ କରି ଛtି େସମାେନ ଆଜି
େକଉଁଠି ନା େକଉଁଠି କୂଳେର ଲାଗି ଯାଇଛtି । ତା ଇyନି ୟରି ଂ ପଢା ସାl ବରୁଣ ବି
କହୁଥିଲା ‘अନ ରାଜର ବି .ଏଡ୍. ସାଟiଫିେକଟେଟ େଯାଗାଡ଼ କରି ଚାଲ୍ େକଉଁ ;ୁଲେର
େସଟଲ୍ େହାଇଯି ବା। କି ଛି ନେହେଲ ସରକାରୀ େମାହର ତ ବାଜି ଯିବ।
େଗୗତମର ମନ କି  ମାନି ନଥିଲା ବରୁଣର କଥାେର। ତା’ ମୁoରୁ ଇyିନି ୟର
େହବାର ଭୂ ତଟା େସଯାଏ ଉତୁ ରି ନଥି ଲା େବାେଧ। ଚାକି ରୀ େଖାଜି େଖାଜି େସ ଚି ଲ,
ଶାଗୁଣା ପରି େବlେଲାର, ହାଇଦାବାଦ, ପୁେନ, ଇେEାର ଘୁରି ବୁ ଲି ଲା। ସବୁ ଠି କମକୁ
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ଆଦରି ଶି hିତ ଦାଦନର ଜୀବନ ଜୀଉଁଛtି ତା’ଭଳି ହଜାର ହଜାର ଇyିନି ୟର। ପାଥକ୍
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ଏତି କି େଯ, େସମାେନ ସାନକୁ ଜଗି ନି ଜ अସହାୟତା ଉପେର ରlୀନ୍ ପରଦା ଢା-ି
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େଦଇଛtି । ଦୁ ଃଖର ଭାର अଧି କ େହେଲ ଦୁ ନି ଆଁ ଛାଡି େଦଉଛtି ସି ନା, ମନର େବଦନା
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ପକାଶ କରି ବାକୁ େhତ େଖାଜି ପାଉନାହାtି ।
ବୁ ଲି ବୁ ଲି େସ ମଧ ପାଇଥିଲା ଚାକି ରି ଖେo ପୁେନେର। ମାସକୁ ଦରମା
ଦଶହଜାର। ଡି ଉଟି ବାର ଘା। ମହlା ସହର। ଘରଭଡ଼ା ବାଦ୍ ଚଳି ବାକୁ ନି अ।
अଧି କ ଖଟଣିକୁ अନ ସବୁ अବବ ା େରାଗଗb କରି େଦଲା ତାକୁ । ବାଧ୍ େହାଇ େସ
ପୁେନ ଛାଡି ଲା।
ଜେଣ ପବ
ୂ ତ
 ନ ଶି hକ- କରୁଣାରୁ ଏଠି ଚାକି ରୀଟା ମି ଳିଛି। ଦରମା ବହୁତ କମ୍।
େପଟଟା ସି ନା େକୗଣସି ମେତ ପୁରିଯାଉଛି େହେଲ ବା-୍ କି bି େଦବାକୁ ବାରଦୁ ଆର
େହବାକୁ ପଡୁ ଛି ।
େବେଳେବେଳ अtଦୁgିେର ମାଆର ମମତାମୟୀ ମୂaiଟି ନାଚି ଯାଏ। େସେତେବେଳ
େମzାଏ ପବନ अଟକି ଯାଏକି ଛାତି ଭି ତେର? ତା’ରି ଚି tାେର ସି ନା ମାଆର ଏ अକାଳ
ବାsକ। ତଥାପି ମା’ େକେବ େଦାଷ େଦଇନି ତାକୁ । ବରଂ ସାହାଯ କରି ଛି
ସାଧମେତ। ଘରଛାଡି ଆସି ଲା େବେଳ ମଧ ନି ଜ ପି ୟ ମଥାମଣିଟିକୁ ତା’ ହାତେର
ଗୁyିେଦଇଛି ସମb- अଜାଣତେର। କହି ଛି, “େମା ପାଖେର ଆଉ କି ଛି ନାହ\େର ବାପା।
ଏଇ ଖoକ େନ, ବି କି ଭାlି କାମଧEା ମି ଳିବା ପଯt ଚଳି ଯିବୁ। ପhୀ ପରି ବି ଶାଳ
ଗଗନେର ଉଡି ବୁଲି ବୁ େବାଲି ଭାବି େନଇଥିଲି, େହେଲ ତୁ ଆଜି ପତl ଭଳି ଧଳ
ୂ ି ମାଟିେର
ଘୁଷୁରୁଛୁ। ଏକଥା ମଁୁ ସହ କରି ପାରୁନି । େମା ଛାତି ଫାଟି ଯାଉଛି େର ଧନ”

ତ
ିକ

ା

େଗୗତମ ଭଲକରି ଜାେଣ ପଥମ ବି ବାହ ବାଷiକୀେର ବାପାଠାରୁ ଉପହାର ସରୁପ

ଇ
-ପ

ପାଇଥିବା ଏ ମଥାମଣିଟି ମା’ର େକେତ ପି ୟ। େଶଷ ପଯt ତାକୁ ପାଖେର ରଖି ବାର

ଆ

ହ
ାନ

ସଂକ କରି ଥିଲା ମା। େସଥିପାଇଁ େଯେତ अଭାବ अସୁବିଧା ଆସି େଲ ମଧ ତାକୁ ବକ
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ପକଉ ନଥିଲା। ବି କିବା ତ ଦୂ ରର କଥା। ମା’କୁ ଶାଢୀ ଖେo ଉପହାର େଦବାର ସାମଥ
ତ ତାର ନାହ\। ମା’ର ଏ अମୂଲ ସ$aିଟି ତା’ଠାରୁ ଛେଡଇ େନବ େକମି ତି? ତଥାପି େସ
ତାକୁ ପେକଟେର ପୁେରଇଲା। େବକାରୀ ମଣିଷକୁ େକେତ ନି ଃସହାୟ, ନି ଲଜ କରିଦି ଏ
ସତେର!
େବାଉର େଶଷ େଦଖାର େସଇ େଲାତକପ&
ୂ  ଆଖି ଦୁ ଇଟିକୁ େସ ଚାହ\ ବି ଭୁ ଲି
ପାରୁନି । ଘର ଛାଡି ବା अେନକ ଦି ନ େହଲାଣି। େସହି ହତଭାଗିନୀ ମା’ଟିକୁ ଆଉଥେର
େଦଖିବାକୁ ସାହସ ଜୁ େଟଇ ପାରୁନି େସ।
ସେତ अବା ଏଇ କେଲଜ ସହି ତ ଭଗବାନ େଯାଡି େଦଇଛtି ତା’ अତୀତ, ବaମାନ
ଏବଂ ଭବି ଷତ। ଏଇ କା$ସର କୃ uଚୂଡାକୁ େଦଖିେଲ ସେତଜ େହାଇଯାଏ ପୁରୁଣା
ସH {ତି ମନର ଗାେଲରୀରୁ ଦି ଶିଯାଏ ସହପାଠୀ ପଜ
ୂ ାର ଛବି l ଏଇ କୃ uଚୂଡା ମୂେଳ ତାକୁ
େନଇ େକେତ ସପx େସ ସେଜଇ ଥିଲା l ମାଟିରୁ ଆକାଶ ଥିଲା ତାର ପରି ବା|ି l େପମପଣୟ, େସxହ-ସ$କ, ମାନ-अଭିମାନ ସବୁ ର ମୂକସାhୀ ଥିଲା ଏଇ କୃ uଚୂଡା।
ପଜ
ୂ ା ବି अଜବ ଖି ଆଲି ଝି अେଟ। ସବୁ େବେଳ अଳି କରୁଥିବ େପାଏ ସଜଫୁଟା
କୃ uଚୂଡା ଫୁଲ। ତେଳ ପଡି ଥିବା େଗାଟାଏ ଦୁ ଇଟା ପାଖୁଡା ଧେରଇ ଦି ଏ େଗୗତମ।
ମଉଳା ଫୁଲ କହି ଦୂ ରକୁ ଫିlିଦି ଏ ପଜ
ୂ ା। ମୁହଁ ଫୁଲାଏ। ମାନ କରି କେହ, “ଆକାଶ ଚଢି
ଜହx େତାଳି ବାକୁ କହୁନି ମ ସାମାନ ଗଛେଟ ଚଢି ଫୁଲ େପାେଟ ଆଣି ପାରୁନ अଥଚ

ତ
ିକ

ା

କୃ uଚୂଡା ମୂେଳ କୃ u ସାଜି ବାକୁ ଭାରି ସରାଗ। ପଜ
ୂ ାର କଥା ପଦକ ତା’ ପୁରୁଷତକୁ

ଇ
-ପ

ଚାେଲy କେର। କୃ uଚୂଡାେର ପଜ
ୂ ାର କବରୀ ସଜାଇବାକୁ େକେତଥର ଗଛ ଚଢି ବାର

ଆ

ହ
ାନ

अସଫଳ ପୟାସ େଯ େସ କରିଛି ତା’ ଛଡା େକବଳ ଏଇ କୃ uଚୂଡା ଗଛଟି ହ\ ଜାେଣ।
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ପାଠପଢା େଶଷ େହଲା ପେର ଚାକି ରୀ ଖେo କରି ପଜ
ୂ ାକୁ େସ ପାଇଯି ବ ପଣୟି ନୀରୁ
ପତx ୀ ରୂପେର। ଜୀବନ େହାଇଯି ବ କୃ uଚୂଡା ପରି ରlମୟ। ଚୁ ନାଚୁ ନା ସବୁ ଜ ପତର
ସବୁ ଜି ମା ଭରା ସଂସାରେର ଉ-ିମାରିବ ଲାଲ୍ ଟୁ କୁଟୁ କୁ କୁ ସୁମ କଳି କା। ତା’ର କୁ ନି କୁନି
ପାଦର କअଁଳ ଚାଲି େର େଛାଟ ଘରଟା ସରଗ ପାଲଟି ଯି ବ। ଏକଥା ଭାବୁ ଭାବୁ ପାଉଁରୁଟି
ଭଳି ଫୁଲି ଉଠୁ ଥିଲା େସ।
େହେଲ...... ପଜ
ୂ ା ଆଜି େକଉଁଠି? ଚାକି ରୀ ପାଇଁ .ାର .ାର େଠାକର ଖାଇ
ବୁ ଲୁ ଥିଲା େବେଳ ପଜ
ୂ ା କଥା ଚି tା କରି ବାକୁ ବା ତା’ ପାଖେର ସମୟ କାହ\? ସପx ତା’ର
ବEୀ େହାଇଗଲା ସାତ ସି Eୁକେର।
େଶଷଥର ପଜ
ୂ ା ସହି ତ େଦଖା େହାଇଥିଲା ଏଇଠି , ଏଇ କୃ uଚୂଡା ତେଳ। େସ
େଫାନ୍ କରି ଡାକି ଥିଲା। ଘେର ତା’ ବି ବାହ କରି େଦବାକୁ େଯାଜନା ଚାଲି ଛି। େସ େକେତ
େନହୁରା େହାଇଥିଲା ତା- ଘେର ବି ବାହ ପbାବ ପେକଇବାକୁ । ନେଚତ୍ େକଉଁ ମEିରେର
ତା ମଥାେର ସି Eୁର ମoି େଦବାକୁ । ମାତ ନି ରୁପାୟ ଥିଲା େଗୗତମ। ପଜ
ୂ ାର ହାତ
ମାଗିବାକୁ ତା’ର େଯାଗତା ନଥିଲା କି ତାକୁ ବି ବାହ କରି ୀର ସାନ େଦଇ ସଂସାର
ଭାର େବାହି ବାକୁ ମଧ େସ ସhମ ନଥିଲା। ପଜ
ୂ ାର अନୁ ନୟ ବି ନୟ ସବୁ ବଥ ଗଲା।
େସ େକବଳ େଗୗତମର ପଥର ଛାତି େର ମୁo ଗୁyି अଶତପଣ କରି ଚାଲି ଥିଲା। ଲୁ ହେର
 ା। େଯଉଁଟାକୁ अମୂଲ ମଣି ମାଣିକ
ଭିଜି ଯାଇଥିଲା େଗୗତମର େସ ପି ଆଜୀ ରlର ସାଟଟ

ତ
ିକ

ା

ଭଳି େସ ସାଇତି ରଖିଛି।

ଇ
-ପ

ପେର ରବି ଠଁୁ ଶୁଣି ଥିଲା େସ କୁ ଆେଡ ଏେବ ଜେଣ ଡା}ରକୁ ବାହାେହାଇ

ଆ

ହ
ାନ

କାନାଡାେର ରହୁଛି । େସ କଥା ଶୁଣି େସହି ଦିନ େସଇଠି ତା’ ହୃଦୟେର େଗାେଟ
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ଆେଗxୟଗିରି ସୃgି େହାଇଗଲା l େସଇ ସୁ| ଆେଗxୟଗିରିରୁ େବେଳେବେଳ ଉତ| ଲାଭା
ଉµୀରଣ େହାଇ ଜାଳି େପାଡି େଦଉଥିଲା ତା’ ମନ, ପାଣ, ହୃଦୟ। ନି େଜ େସ କାଳାନଳେର
ଜଳି ଜଳି ବି େସ ପଜ
ୂ ାର ମlଳ କାମନା କରି ଆସି ଛି अହରହ।
କ’ଣ େଗାଟାଏ ପଡି ବାର ଶ§େର ଭାବନା ରାଜରୁ େଫରି ଆସି ଲା େସ। ଚାହ\
େଦେଖତ କୃ uଚୂଡା େପାଟିଏ। ଝଡ଼ପବନ ତ ନାହ\, େକମି ତି ଗଛରୁ अଲଗା େହାଇଗଲା
ତଟକା ଫୁଲ େପାଟା। ତା’ର ମେନ ପଡି ଗଲା ପଜ
ୂ ାର କଥା। “ଏଇ କୃ uଚୂଡା ଗଛକୁ
ଚାହ\ ଧାନ କରୁଥାअ ବ। ନି ୟ ତୁ ମର ମନ;ାମନା ପୁରଣ େହବ। ଦି େନ ନା ଦି େନ
ଆଶୀବାଦ ସରୂପ ଏଇ ବୃ h ମହାଶୟ ସହbେର ପୁ େପାେଟ ବେଢଇ େଦେବ ତୁ ମକୁ ।
କି  ତୁ େମ େସେତେବେଳ ହୁଏତ ଦରବୁ ଢା େହାଇଯାଇଥିବ ଆଉ ମଁୁ ତୁ ମଠାରୁ ବହୁ ଦୂ ରକୁ
ଚାଲି ଯାଇଥିବି”
େସଦି ନ ଥ+ା ମ¥ାେର କହି ଥିବା ପଜ
ୂ ାର କଥା ପଦକ େକମି ତି ସତ େହାଇଯାଇଛି
ଆଜି ! ଏକଥା ଭାବୁ ଭାବୁ अେନକ ଦି ନର ସାଇତା େକାହ େତାଫାନ ଭଳି ଉଠି ଆସି ଲା
ପyରା ଭିତରୁ। ଆଉ ସହି ପାରି ଲାନି େଗୗତମ। ତେଳ ପଡି ଥିବା େସହି କୃ uଚୂଡା ଫୁଲ
େପାକୁ ଛାତି େର ଜାବୁ ଡ଼ି ଧରି ପି ଲା- ପରି େଭା େଭା କାEି ଉଠି ଲା େସ।
ଭଟଲି ଛକ, ବରଗଡ଼, ଓଡ଼ି ଶା

ଆ

ହ
ାନ

ଇ
-ପ

ତ
ିକ

ା

େମାବାଇଲ : ୭୪୩୮୯୭୯୩୮୯
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େପମର अନନାମ
କି ଟିମିଟି अାରର ଛାତି ଚି ରି ପାେଚରି ଉପରୁ ତଳକୁ େଡଇଁ
ପଡି ଲା ସ ପxା। ହାତେର ଥାଏ କେଲଜ୍ ବାଗ୍ ଆଉ େସଥିେର କି ଛି
କପଡା। େମାବାଇଲେର କାହାକୁ େଫାନ୍ କରି ବାେର ବb। ମନେର
ନି ରାଶାର ଭାବ େନଇ ଆଗକୁ ଆଗ େଦୗଡ଼ି ବାେର ଲାଗିଲା। ଆଉ

ରାେଜଶ କୁ ମାର
ବାରି କ

ପାରି ଲା ନାହ\। ନି ରାଶାର ମନେର ବସି ପଡି ଲା େଗାେଟ େଦାକାନ ବାରoା ଉପେର।
େଦହ ସାରା ଗମ୍ ଗମ୍ ଝାଳ ବହି ଯାଉଥାଏ। କାରୁ ବାଗ୍ଟାକୁ କାଢି ହାତେର ଧରି ଲା,
ପୁଣି େମାବାଇଲେର ବb େହାଇଗଲା।
କି ଟିମିଟିଆ अାରେର େଯେତେବେଳ ବି ଜୁଳି ଘଡ଼ଘଡ଼ି େଟ ମାରି େଦଲା ନା। େଦଖି
ଚମକି ପଡି ଲା ସ ପxା କାହ\କି ନା ପାଖେର ବସି ଥାଏ ଶ}ି। କି ଛି କହି ବାକୁ ସାହାସ
େହଲାନି । ହାତେର ଦୁ ଇଟା େଟନ୍ ଟିେକଟ୍ ପାଖେର ଦୁ ଇଟା ବାଗ୍। ଏଇ କଣ ନୂ ତନ
ଜୀବନର ଖୁସି। ନା ଆଶା ନା ଆକଂhା। ଚୁ ପ୍ ଚାପ୍ ନୀରବେର ଦୁ ଇଟା ବାଗ୍ ହାତେର
ଧରି ଉଠି ପଡି ଲା ଶ}ି। େଗାେଟରୁ େଦଢ କି େଲାମି ଟର ଚାଲି ବାକୁ ପଡ଼ି ବ। ତା ପେର
େgସନ୍। ୦୪:୪୫ େର େଟନ୍ अଛି ଜଲ୍ଦି ଆସ। େgସନେର କି ଛି ସମୟ ବସି େଲ ଭଲ।

ତ
ିକ

ପତି ଭଲପାଇବା ନି ଶା ସି ନା ଏଠି କି େନଇ ଆସି ଲା। କି  ଆସି ବାକୁ ଇjା ନଥିଲା।

ା

ବାପାମା’ େଶାଇଥିେଲ ଦୂ ରରୁ ଟିେକ େଦଖିଥିଲି। ପାଖକୁ ବି ଯାଇ ପାରିଲି ନି। ତୁ ମ

ଇ
-ପ

୦୪:୪୫େର େଟନ୍ ହାତେର ଆଉ ୪୫ମି ନିଟ୍ ସମୟ। କଣ ସବୁ ଇଆଡୁ ସି ଆଡୁ

ଆ

ହ
ାନ

ଗପୁଛ। ବାପା-ର ଏ.ଟି.ଏମ, ମା’-ର ଗହଣା ସବୁ େନଇକି ଆସି ଛି ଆଉ ତୁ େମ!
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ଆମକୁ କି ଛ ଦି ନ अେପhା କରି ବାର ଥିଲା। ମାନୁ ଛି ଜୀବନ ସାରା ତୁ ମ ସହ ତୁ ମରି
େହାଇ ରହି ବି େହେଲ ବାପା ମା.........। େଛାଟ େବେଳ अଝଟ େହେଲ ମା’ ମାେର। ବାପା
ନାଲି ଆଖି େଦଖାtି । େସଇ ମା’ ବି ତ ତା େସେନହ ପଣତେର େପାଛି ଦିଏ। େସଇ ବାପାବି
ତ ସବୁ ଆବଶକ ପୁରଣ କରtି । ଜୀବନ ବଡ ବି ଚିତ ଶ}ି ଜୀବନ ବଡ ବି ଚିତ।
ସବୁ େଦାଷ କଣ େମାର। ପୁअ ପି ଲା ମଁୁ ଦୟା, ଧମ, hମା େମା େଦହେର ଭରି ଛି।
ତୁ ମକୁ ଆଶା େଦଇ ଆଶା ମାରିବାକୁ ଚାହଁୁ ନି  ପରୀhାେର ଫାg କB ାସ୍ େର ପାସ୍ କଲି
େବାଲି ମା’ ତାର ଗହଣା କାଢ଼ି େଦଇଥିଲା, ବାଇକ୍ ପାଇଁ। ତୁ େମ ଥେର ଚି tା କର େସଇ
ଗହଣାକୁ େନଇ ଆସି ଛି ତୁ ମରି ପାଇଁ।
(କ ବାେରାଳ େହାଇଯାଉଥାଏ ଶ}ିକୁ ଜାବୁ ଡି ଧରି ଲା ସ ପxା) େମା ବାପା ବହୁତ୍
ରାଗି ମାଡ ମାରି େବ ପି ଠି ପେତଇ େଦବି । ଖାଇବାକୁ ନେଦେବ ଉପାସ େଶାଇ ପଡି ବି କି 
ତୁ ମକୁ ପାଇବାକୁ ଏମି ତି ଲୁ ଚି କି ଯାଇ ପାରି ବିନି। େମାେତ hମା କରି ଦିअ ଶ}ି େମାେତ
hମା କରି ଦିअ।
ରାତୀ େସଇ କି ଟିମିଟି ଘନअକାର ସି ନା ସକାଳର ଆେଲାକେର ରଂଗିନ୍
େହାଇଗଲା। ହାତେର ଥିବା ଦୁ ଇଟି ଟିେକଟ୍ ଟିଟିଇ ପାଖେର ପହzିଥିେଲ। ପତି ଟି ସ ପx
अବେଶାଷେର କଟିଥାtା। ଆଜି ଶ}ି ଆଉ ସ ପxା ସ ାମୀ- ୀ ବାପା ମା’- ଆଶୀବାଦ େନଇ
ଖୁସିେର अଛtି ।
ନୀରବେର ଆେEାଳନ କରି ବା। େଗାଟିଏ ଗାଲେର ମାଡ ଖାଇେଲ अନ ଗାଲ

ତ
ିକ

ା

େଦଖାଇ େଦବାକୁ ଖାଲି अହି ଂସା କୁ ହାଯାଏନି ସମୟ ସହ अହଂସାର ଋପେରଖ ବଦଳି ଛି।
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େଯମି ତି ଶ}ି ଆଉ ସ ପxାର େପମ କାହାଣୀ
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େତଜସି ନୀ
अଫିସରୁ ନାଇଟ୍ ସି ¶ ସାରି ଘରକୁ େଫରୁଥିଲା େତଜସି ନୀ
ହାତଘାକୁ ଚାହ\ଲା, ରାତି େଗାଟାଏ ବାଜି ବାକୁ ଆଉ ପEର ମି ନିଟ୍
ବାକି  ନି ଜ ;ୁଟିର wିଡ୍ ବଢ଼ାଇେଦଲା େସ ଘର ଆଉ ମାତ ତି ନି

ସୁଷମା ପରି ଜା

କି େଲାମି ଟର ଦୂ ର େକେତାଟି ମି ନିଟ୍େର ପାର୍ େହାଇଯି ବ େସତକ ରାbା ରାbାେର
େଲାକମାନ- ଭିଡ, ଗାଡି ମଟର େପଁ ପଁା କରି ଉଡି ଯାଉଛtି  ବି ଶାଖାପାଟଣାେର ଏଇଟା
अତି ସାଧାରଣ କଥା ଯି ଏ ଯାହା କମେର ଲାଗିଥାtି ,

େକହି କାହାରି କୁ अେନଇବାକୁ

େବଳ ନଥାଏ ଜୀବନ େଯମି ତି ଧାଉଁଥାଏ ଏଠି  ଘେର େତେଣ ବାପା अେନଇ ବସି ଥିେବ
ତା'ର େଫରି ବା ବାଟକୁ  ସାନ ଭାଇଭଉଣୀ ଦି 'ଟା ଖାଇ ପି ଇ େଶାଇ ପଡି ଥିେବ ବାପା
କି  େସ ନ େଫରିବା ଯାଏ େସମି ତି ବସି ଥିେବ अଖିଆ अପି ଆ େସ ଘେର ପହzିଲା ପେର
ହାତ େଗାଡ େଧାଇବ , ଖାଇବା ଜି ନିଷ ଗରମ କରି ବ, ତା ପେର ବାପଝି अ ଦି େହଁ ଖାଇବା
େଟବୁ ଲେର ବସି େବ ଖାଉଖାଉ ଦୁ ନି ଆଁଯାକର ଗପସପ େହେବ ଏଇ अଭାସଟା ମା'
ଗଲା ପରଠାରୁ ଆପଣାଇଛtି ବାପା ବି ଚରା ବାପା- କଥା ଭାବି େଦେଲ ଆଖିେର ଲୁ ହ
ଜେକଇ ଆେସ େତଜସି ନୀର
ମା'ର अକାଳ ବି େୟାଗ ପେର ଘର ସଂଭାଳି ବାକୁ େକହି ନଥିବାରୁ ବାପା-ୁ ;ୁଲର

ତ
ିକ

ା

କି ରାଣୀ ଚାକି ରିଟି ମଧ ଛାଡି ବାକୁ ପଡି ଲା େସେତେବଳକୁ େତଜସି ନୀର ଇଂଜି ନିୟରି ଂର

ଇ
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େଶଷ ବଷ ସାନ ଭଉଣୀ ମନସି ନୀର ପBସ୍ଟୁ େସେକo୍ ଇअର ଆଉ ସାନଭାଇ अରୁଣ

ଆ

ହ
ାନ

େଟନଥ୍କBାସେର ୀକୁ ହରାଇବାର ଦୁ ଃଖକୁ ପଛେର ପକାଇ ବାପା ସଂଭାଳି େନେଲ
ଆହାନ ଇ-ପତି କା ସ$ୂ & ନି ଃଶୁ( ବି ତରଣ େହତୁ ଡା େଜାତି ପସାଦ ପ+ନାୟକ- .ାରା ପତି /ି ତ ଓ ପକାଶି ତ

Aahwaan.com

73

ଆହାନ ଇ-ପତି କା, ଚତୁ ଶ ବଷ, ଏକାଦଶ ସଂଖା, ଡି େସର ୨୦୧୯

Magazine Downloaded from www.aahwaan.com

ତି ନିପିଲା-ୁ  ମା'ର अଭାବ ଜାଣିବାକୁ େଦେଲନି େସମାନ-ୁ  ଟିଉସନ କରି ଘର
ଚେଳଇେଲ, ମା'ର ଗହଣା ବି କି କରି ପି ଲାମାନ-ୁ ଆଗକୁ ପେଢଇେଲ ଇଂଜି ନିୟରି ଂ
ସରୁସରୁ କା$ସର ସି େଲ´ନେର ଚାକି ରି ପାଇଗଲା େତଜସି ନୀ େପାgିଂ େହଲା ତା'
ନି ଜ ସହର ବି ଶାଖାପାଟଣାେର ଏଥର ଘରର ଦାୟି ତ ନି ଜ ମୁoକୁ େନଇଗଲା େସ
ବାପା- ଟିଉସନ ବE କରି ତା-ୁ ଘେର ବି ଶାମ େନବାକୁ କହି ଲା, ସାନଭାଇ ଓ ଭଉଣୀର
ଉ¢ଶି hାର ସମb ପକାର ପଦେhପ େନଲା, ରାମନାଥ ବାବୁ ଭାବି େଲ ତା- ଭାଗ
ବଦଳି ଗଲା ଏଥର
େତଜସି ନୀ ଥିଲା ସବଗୁଣ ସଂପ&ା େସ ପାଠେର ଥଲା େଯମି ତି ଆଗୁଆ େସବା
ମେନାବୃ aିେର

ମଧ

େସତି କି

ଆଗୁଆ ;ୁଲ

କେଲଜେର

େସାସି ଆଲ୍

ସଭi ସ

କାେ$ନେର ତା'କୁ ଆଗ େଖାଜା ପଡୁ ଥିଲା ଚାକି ରି କରିବା ପେର ମଧ େସ अଭାସ
ଜାରି ରଖିଲା େସ ବି ଶାଖାପାଟଣାେର अlଦାନ କାଯକମର କାେ$ନେର େସ ସାଜି ଲା
ପମୁଖ ପଚାରକ ଛୁଟିଦିନ ଆଉ अବସର ସମୟେର େସ ଘରଘର ବୁ ଲି େଲାକମାନ-ୁ
ବୁ ଝାଉଥିଲା अlଦାନର ମହa େକଉଁଠି େକହି अlଦାନ କରି ବାକୁ ଚାହ\େଲ ଖରାବଷା
ଶୀତକାକର କି ଛି ନମାନି ଛୁଟି ଯାଉଥିଲା େସଠି କି େସଥିେର ଗଭୀର ଆତHସେtାଷ
ପାଉଥିଲା ସି ଏ ସହରର अେନକ अନାଥାଶମ, କନାଶମ, ବୃ sାଶମର ପୃ/େପାଷକ ଥିଲା
େତଜସି ନୀ ନି ଜର ଦରମାରୁ, ସାlସାଥୀ, अଫିସର ସହକମୀ ମାନ-ଠାରୁ ମାଗିଆଣି
ରୀତି ମତ େଡାେନସନ୍ େଦଉଥିଲା େସଇ ସଂ ାମାନ-ୁ  अବସର ସମୟେର େସଇ

ତ
ିକ

ା

କାମେର ଲାଗି ରହୁଥିଲା େସ ଦୀନ ଦୁ ଃଖିମାନ- େସବା େଯମି ତି ତା'ର ଜୀବନର ବତ

ଇ
-ପ

ଥିଲା

ଆ

ହ
ାନ

ଆଜି ମଧ େସମି ତି େଗାଟିଏ ବାଳାଶମକୁ ସକାେଳ ଯାଇଥିଲା େତଜସି ନୀ େସଠାର
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ପି ଲାମାନ- ସହି ତ ଦୁ ଃଖସୁଖ େହାଇ େଫରି ଥିଲା େସ ସବୁ ଯାଗାରୁ େଫରିଲାପେର
ମନଟା େକାହେର ଭରି ଯାଏ ତା 'ର ଗାଡି ଚଲାଉ ଚଲାଉ ହଠାତ୍ େଗାଟାଏ ଝଟକା
ଲାଗିଲା େତଜସି ନୀକୁ  ତାକୁ ଲାଗିଲା ସାମନା ପଟୁ କଣ େଗାଟାଏ ଆସି ପି ଟି େହାଇଗଲା
ତା' ଗାଡି େର अତକiତ ଭାେବ ଝଟକା ଖାଇ ନି ଜର ଭାରସାମ ହରାଇ େରାଡ୍
ଡି ଭାଇଡର୍େର ମାଡ େହାଇ ଛି ଟିକି ପଡି ଲା େସ େହଲ୍େମଟ୍ ଖସି ଗଲା ମୁoରୁ ଗାଡି
ସହି ତ କି ଛି ବାଟ େଘାଷାରି େହାଇଗଲା ପେର େଚତା ହଜି ଗଲା ତା'ର
ଝି अକୁ अେପhା କରି କରି ଡଇଂରୁମ୍ େସାଫା ଉପେର ଢୁ େଳଇ ପଡି ଥିବା ରାମନାଥ
ବାବୁ - ନି ଦ ଭାlିଲା ଲାoେଫାନର କକଶ ଶ§େର େକେତେବଳ ଠାରୁ ବାଜି ଚାଲି ଛି
େକଜାଣି ଏେତ ରାତି େର େଟଲି େଫାନର୍ ଆବାଜ ଶୁଣି ଛାତି ଟା ଧଡ୍ଧଡ଼୍ େହାଇଗଲା
ତା-ର ଧାଇଁ ଯାଇ ରି ସିଭର୍ଟାକୁ ଉଠାଇ ଆଣି କାନେର ଲେଗଇେଲ େସ େସପଟରୁ
ଭାସି ଆସୁଥିଲା େପାଲି ସ୍ ଇନି ସେପ£ର- ଭାରି କ ସ ର, “ଶୀଘ ଆସି ସି ଟି ହwିଟାଲେର
ପହz, ଆପଣ- ଝି अର ଆ´ିେଡ େହାଇଛି ” ଧଡ୍କିନା େଫାନ୍ଟା କଟିଗଲା
େସପଟରୁ େଗାଡ ତଳୁ ଭୂ ଇଁ ଖସି ଗଲା ରାମନାଥ ବାବୁ -ର କାନମୁoା ଝାଇଁ ଝାଇଁ
େହାଇ ଯାଉଥିଲା, ମୁoେର କି ଛି ପଶୁ ନଥିଲା, କअଣ କରି େବ କୁ ଆେଡ ଯି େବ, ପି ଲାମାନ-ୁ
ନି ଦରୁ ଉେଠଇେବ ନା ଘର େଖାଲାରଖି େସମି ତି ହwିଟାଲ୍ େଦୗଡି ଯିେବ, କି ଛି ବୁ ଝି ପାରୁ
ନଥିେଲ େସ େଶଷେର ପେଡାଶୀ- କବାଟ ବାେଡଇ ଉେଠଇେଲ ତା-ୁ ସବୁ କଥା କହି
अନୁ େରାଧ କେଲ ସାlେର ହwିଟାଲ ଯି ବାକୁ  ନି ଦରୁ ଉେଠଇ ପି ଲାମାନ-ୁ କହି ଗେଲ

ତ
ିକ

ା

େଟଲି େଫାନ୍ ପାଖେର ବସି ରହି ବା ଲାଗି ଦରକାର ପଡି େଲ େଫାନ୍ କେଲ ଦୂ ରେର ଥିବା

ଇ
-ପ

ବଂଧୁବାଂଧବ ମାନ-ୁ ଖବର େଦବାପାଇଁ

ଆ

ହ
ାନ

ହwିଟାଲେର ପହzିବା େବଳକୁ େସଠି अସବ ଭିଡ େଲାକମାନ- ଭିଡ େଠଲି
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ପଇଁତରା ମାରୁଥିବା େପାଲି ସ अଫିସର- ପାଖେର ପହzିେଲ ରାମନାଥ ବାବୁ  େସ ତାବାହୁ ଧରି େନଇଗେଲ ଇମେଜନ୍ସି ଓାଡର अପେରସନ ଥିଏଟରର ଦୁ ଆର ମୁହଁକୁ
अପେରସନ ଥିଏଟର ବାହାେର ନାଲି ବତୀ ଜଳୁ ଥିଲା ରାମନାଥ ବାବୁ

ବୁ ଝି ଗେଲ

अପେରସନ ଚାଲି ଛି  ଈଶର-ୁ ପାଥନା କରି ବାହାେର अେପhା କରି ବା ବତୀତ अନ
ଉପାୟ ନଥିଲା ତା-ପାଖେର କି ଛି ସମୟପେର ରୁମାଲେର ହାତ େପାଛି େପାଛି ବାହାରକୁ
ବାହାରି େଲ ଡା}ରବାବୁ  ରାମନାଥ ବାବୁ େଦୗଡି ଗେଲ ତା- ପାଖକୁ  କାEିକାEି ଧରି
ପେକଇେଲ ଡା}ରବାବୁ - ହାତ ଦୁ ଇଟିକୁ େସ କି ଛି କହି ବା ପବ
ୂ ର
 ୁ ଡା}ର ବାବୁ
କହି େଲ, “ଦି େକଶ୍ ଇଜ୍ େଭରି େଭରି ସି ରିୟସ୍ ମି gର୍ ଉଇ ହାବ୍ଭ୍ ଡନ୍ ଆୱାର୍ େବg୍
 େରg୍ ଡି େପo୍ସ अନ୍ ଗଡ୍” ରାମନାଥ ବାବୁ ବୁ ଝି ଗେଲ, କଥା ଆଉ ଆୟaେର
ନାହ\ ବଡ ଡା}ର- ପଛେର ଆସି ଥିବା ହାଉସ୍ସଜନ୍ ଜଣକ ବୁ ଝାଇ େଦେଲ ଭୟ-ର
ଭାେବ ମୁoେର ମାଡ େହାଇଥିବାରୁ ମbିେର ର} ଜମାଟ ବାି ଯାଇଛି , अପେରସନ
କରି ଗୁଡାଏ ମୁoା ର}କୁ ବାହାର କରି େଦଇଛtି ବଡ ଡା}ର େହେଲ ବaମାନ କି ଛି
କହି ବା ସବ ନୁ େହଁ  ଏେବ େରାଗୀକୁ ଆଇସି ୟୁେର ରଖାଯି ବ अଠଚାଳି ଶ ଘାପେର
ଯାଇ ଯାହା ଜଣାପଡି ବ ମୁoେର ହାତେଦଇ ଲଥ୍କିନା ବସି ପଡି େଲ ରାମନାଥ ବାବୁ 
अଖିଆ अପି ଆ ବସି ରହି େଲ େସଇ ଡା}ରଖାନା ବାରoାେର ଆଖିେର ଆଖି େର ରାତି
କଟିଲା

ସକାଳ

େହଲାରୁ

ଭିଡ

ଜମି ଲା

େତଜସି ନୀ

ଜଡି ତଥିବା

ଏନ୍ଜିଓର

ସଭମାନ-ର ଦୁ ଘଟଣାର ଖବରଟି ମଧ ସମb ଖବରକାଗଜ ଆଉ ଇେଲେ£ାନି କ୍

ତ
ିକ

ା

ମି ଡ଼ିଆେର ପକାଶି ତ େହାଇ ଚହଳ ପକାଇ ସାରି ଥିଲା

ଇ
-ପ

ତହ\ ଆରଦି ନ ସଂଧାେବଳକୁ ଡା}ରମାେନ େଘାଷଣା କରି େଦେଲ େଯ େତଜସି ନୀ

ଆ

ହ
ାନ

ଗଭୀର େକାମାକୁ ଚାଲି ଯାଉଛି , େଯଉଁଟାରୁ େସ ଆଉ େକେବ ବି ବାହାରି ପାରି ବ ନାହ\
ଆହାନ ଇ-ପତି କା ସ$ୂ & ନି ଃଶୁ( ବି ତରଣ େହତୁ ଡା େଜାତି ପସାଦ ପ+ନାୟକ- .ାରା ପତି /ି ତ ଓ ପକାଶି ତ
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ନି ଶାସ ପଶାସ େନଇ ତାର ଶରୀର ଜୀବି ତ ରହି ବ ସି ନା ତା' ର ମbି ଆଉ େମାେଟ କାମ
କରି ବ ନାହ\ ଜି अtା ଶବଟିଏ ପରି ପଡି ରହି ବ ଶଯା ଉପେର अକାଳେର ସେତକ
ବଜପାତ େହଇଗଲା ରାମନାଥ ବାବୁ -ର ମୁoେର
ଏେତ ସୁEର ଏେତ ଗୁଣର ଝି अ ତା-ର ଏମି ତି ଶବପରି କା ପଡି ରହି ବ ତା-ରି ଆଖି
ଆଗେର, ଏକଥା େକମି ତି ସହି ପାରି େବ ରାମନାଥ ପଭୁ -ର କଣ ଟିକିଏ ଦୟା େହଲାନି ଏ
ମାଆ େଛଉo ଝି अଟି ଉପେର ଏେତ ବଡ ଦo େଦଇେଦେଲ ତାକୁ  କାହାର ବା କ'ଣ
hତି କରି ଥିଲା ସି ଏ େଯ େଗାଟାଏ ମଦୁ ଆ କେନgବଳର ବାଇକ୍ଧ·ାେର େସ ଜି अtା ଶବ
ପାଲଟି ଗଲା େଢା େଢା ମୁo ପି ଟି କାEି କାEି ଗଡି ଯାଉଥାtି ରାମନାଥ ବାବୁ  ନି ଜ
କାେର କାହାର wଶ ପାଇ ମୁହଁ ଉଠାଇ ଚାହ\େଲ େସ େଦଖିେଲ ପଛେର ଠି ଆ
େହଇଛtି ଫାଦର୍ େଯାେଶଫ୍, ତା-ର ଘର ପାଖେର ଥିବା ଚ¢ର ମୁଖ େତଜସି ନୀ
ପାୟତଃ େସଠି କି ଯାଇଥାଏ ପାଥନା କରି ବା ଲାଗି ରାମନାଥ- ହାତଧରି ଉେଠଇ ଆଣି
ନି ଜପାଖେର ବେସଇ ମୁoକୁ ଆଉଁସି େଦଇ ଫାଦର ଆଶାସନା େଦେଲ ତା-ୁ  କହି େଲ
ଯାହା ପଭୁ - ଇଛା ଥିଲା ତାହା େହଲା ତୁ ମ ଝି अ ଜେଣ େଦବୀ ଥିଲା ଦୀନ ଦୁ ଃଖିମାନେସବାେର େସ ତା'ର ଜୀବନ ଉଗ କରି ଥିଲା ତେମ ଏମି ତି କି ଛି କାମକର େଯଉଁଥିେର
େସ ଶାtି ପାଇବ ସବୁ ଦି ନ ପାଇଁ େଲାକମାନ- ହୃଦୟେର ନି ଜର

ାନ ବଜାୟ ରଖିବ

ତା- ପଛକୁ ଠି ଆ େହାଇଥିବା अlଦାନ କାଯକମର ମୁଖ ଆେଗଇ ଆସି େଲ େସ
କହି େଲ ଆମ अlଦାନ କାଯକମର ମୁଖ ପୁେରାଧା ଥିେଲ େତଜସି ନୀ ଯଦି ଆପଣ

ା

େତେବ ଆେମ େତଜସି ନୀ-ର अlଦାନ ପାଇଁ ବବ ା କରି ବୁ

ତ
ିକ

अନୁ ମତି େଦେବ,

ଇ
-ପ

େମଡି କାଲ କତୃପh- ସହି ତ ଆେଲାଚନା କରି  ବହୁଆଗରୁ େତଜସି ନୀ ତା-ର

ଆ

ହ
ାନ

अlଦାନ କରି ବାକୁ ଇଛାପତ ଦାଖଲ କରି ଛtି ଆମ ସଂ ାେର ହତବାକ୍ େହାଇ
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ବସି ଥାtି ରାମନାଥ ବାବୁ  େସ ଭାବୁ ଥାtି , କାଲି ସକାଳର ପି ଲା ଝି अଟା ତା-ର
େକେତେବେଳ ଏେତ ବଡ େହାଇ ଏେତ ଆଗକୁ ଚି tା କରି ପାରି ଲା? ତାକୁ କ'ଣ ଭବି ତବ
ଜଣାଥିଲା କି ? ନା ସବୁ ବି ଧି ନି ig? ସମb କଥା ମନେର ବି ଚାର କରି ଛାତି କୁ ପଥର
କରି େତଜସି ନୀର अlଦାନ କରି ବାକୁ ସତି େଦେଲ ରାମନାଥ ବାବୁ  ପଧାନ ଡା}ର
ଧାଇଁ ଆସି କୁ ାଇ ପକାଇେଲ ରାମନାଥ ବାବୁ -ୁ  କହି େଲ ଆପଣ ଜାଣି ନାହଁ ାtି ଆପଣ
େକେତ ବଡ କାମ କରି ଛtି  ଆପଣ-ର େଗାଟିଏ ଝି अର अlଦାନ କରି ଆପଣ ପାzଟି
ଜୀବନଦାନ କରିଛtି  ଏଇ ମହତ୍ଦାନ କରି ଆପଣ- ଝି अ ସବୁ ଦି ନ ଲାଗି अମର େହାଇ
ରହି ବ ଚାରି ଜଣ- ଶରୀରେର ଧନ ଆପଣ, ଧନ ଆପଣ- ଝି अ
ସରକାର- ସହାୟତାେର ସବୁ

ବବ ା େହାଇଗଲା ବାରଘା ମଧେର

େତଜସି ନୀର ହୃତପି o ଗଲା େଗBାବାଲ ହwିଟାଲ େଚନx ାଇ, ଲି ଭର୍ ଗଲା ଆେପାେଲା
ହwିଟାଲ ବି ଶାଖାପାଟଣା, େଗାଟିଏ କି ଡ଼ନୀ ଗଲା ବି ଜୟା ହwିଟାଲ ବି ଜୟୱାଡା, अନ
କି ଡ଼ନୀଟି ଗଲା ନାରାୟଣା ହwିଟାଲ େନେଲାର୍, ଆଖି ର କ&iଆ ଦୁ ଇଟି ଗଲା ଏଲ୍ଭି
ପସାଦ ଚhୁ ପତି /ାନ ବି ଜୟୱାଡାକୁ  ପାzଟି ଶରୀରେର ଚି ରକାଳ ଲାଗି अମର
େହାଇଗଲା େତଜସି ନୀ ଖବରକାଗଜ ଆଉ େସାସି ଆଲ ମି ଡିଆେର ଚି ରଦି ନ ପାଇଁ
ଲି ପିବs େହାଇ ରହି ଗଲା େତଜସି ନୀର ମହତ୍ଦାନର କାହାଣୀ ରାମନାଥ ବାବୁ ଆଖିେର ଲୁ ହ ନଥିଲା, ବରଂ ଆତHତୃ |ି ଆଉ ଗବେର ଫୁଲି ଉଠୁ ଥିଲା ତା-ର ଛାତି 

ତ
ିକ

ା

ଶାରଳା ଭବନ, େପାତାେପାଖରୀ, ନୂ ଆବଜାର, କଟକ

ଆ

ହ
ାନ

ଇ
-ପ

ଭାମଭାଷ : ୯୩୩୭୨୭୨୬୪୭
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ତୁମବି ନା
ସୁନୀତାକୁ େବାଡି ଂ ପାସ୍ ମି ଳିଗଲା ପେର ସି କୁରିଟି େଚକ୍ ଇନ୍
ପାଇଁ ଯି ବାପବ
ୂ ର
 ୁ େସ େମା ପାଖକୁ ଆସି ଲା ଫBାଇଟ୍ ଦି ନ ନअଟା
ତି ରିଶିେର अଛି  େଜଟ୍ ଏୟାରେୱଜ୍ ବି ମାନ, ଏଲ୍ ଏଚ୍ ଆର୍ରୁ ବେ

अନସୂୟା ପoା

ଖୁବ୍ ଚୁ ପଚାପ୍ ଓ ଗୁମସୁମ୍ େଦଖା ଯାଉଥିଲା ତା’ର ମୁହଁ େଯମି ତି େମଘ ଢ-ା ଆକାଶ,
ଆଉ अ ସମୟପେର ବଷା େହବ
ବହୁତ ସମୟ ନି ରବେର ଆେମ ଦୁ େହଁ ଠି ଆ େହାଇ ରହି ଲୁ ମଁୁ ସୁନୀତାର ହାତ ଧରି
ଠି ଆ େହାଇଥାଏ ସି କୁରି ଟି େଚକ୍ ଇନ୍ ପାଇଁ ସମୟ େହାଇଯାଉଥିଲା, ସୁନୀତା କି ଛି
ସମୟ ପେର ନି ରବ ଭାlିଲା, “ଜଗିରଖି ଚଳି ବ, େଦହର ଯତx େନବ, ବାହାେର େବଶୀ
େତଲ ଛଣା ଜି ନିଷ ଖାଇବନି , ପାଣି ବହୁତ ପି ଇବ” ସୁନୀତା କହି ଚାଲି ଥାଏ ଲୁ ହ ତା
ଆଖିରୁ, େମା ଆଖି ରୁ ବି ଗଡ଼ି ଚାଲି ଥାଏ ମଁୁ କି ଛି କହି ବା ପବ
ୂ ର
 ୁ ସୁନୀତା କହି ଲା, “ହଉ,
ସମୟ େହାଇଯାଉଛି , ଫBାଇଟ୍ ଛାଡ଼ି ବା ପବ
ୂ ର
 ୁ େଫାନ୍ କରି ବି ତୁ େମ ଆଉ अେପhା
କରନି , ବାହାରି ଯାअ अଫିସ ପାଇଁ େଡରି େହଉଛି ତୁ ମର”
ତା ହାତମୁଠାରୁ ହାତ ମୁକୁଳାଇ େଦଇ ତା ମୁହଁକୁ ମଁୁ ଦୁ ଇ ହାତେର େତାଳି ଧରି
େଗାେଟ ଉu ଚୁ ମା ତା ଓଠେର େଦଲି  ଭାବି ଲି େଶଷଥର ପାଇଁ ପୁଣିଥେର अନୁ େରାଧ

ଇ
-ପ

ତ
ିକ

ା

କରି ବି, “ସୁନୀତା େମାେତ ଛାଡ଼ି ଯାअନି ” ମାତ ନା ମଁୁ କହି ପାରି ଲି ନାହ\ ଏ ବି ଷୟେର

ଆ

ହ
ାନ

ପବ
ୂ ର
 ୁ ବହୁତ ଥର अନୁ େରାଧ ଆେଲାଚନା ଯୁ}ିତକ େହାଇ ସାରି ଛି ଏେବ ଏ ସବୁ କହି
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କି ଛି ଲାଭ ନାହ\ ତା’ର ଏକା ଜି ଦ୍ େସ ଭାରତ େଫରି ଯାଇ ଚାକି ରୀ କରି ବ, ଲoନେର
ରହି ବନି 
ଭିଡ଼ ଭିତେର ଧି େର ଧି େର ହଜି ଗଲା ସୁନୀତା ଆଉ େଦଖି ପାରି ଲିନି अନି ସ୍ ତାକୁ
 ୁ ବାହାରି ଆସି अଫିସ ପାଇଁ ବସ୍ ଧରି େଲ
କି ଛି ସମୟ ଠି ଆ େହବାପେର, ଏୟାରେପାଟର
अନି ସ୍ ତା अଫିସ୍ ବାଥ୍ େରାଡ଼େର ହି େଥା ଏୟାରେପାଟ୍ରୁ ବାଥ୍ େରାଡ଼ ହନେସBା
ବସେର େକାଡ଼ି ଏ ମି ନିଟର ବାଟ େସୗଭାଗବଶତଃ ସି ଟ୍ ଖେo ମି ଳିଗଲା ତାକୁ , ନେହେଲ
ସକାଳ ସମୟେର ସି ଟ୍ ତ ଦୂ ରର କଥା ଠି ଆ େହାଇଯି ବା ମୁସ୍କି ଲ୍ େହାଇଯାଏ ପାଖ
ସହଯାତୀ ଜଣ- ଆଗ gପେର ଓହB ାଇେବ େତଣୁ ସାଇଡ଼ ସି ଟକୁ ଘୁzିଗଲା अନି ସ୍
ଆଉ अ ସମୟପେର େସ ମଧ ଓହB ାଇବ ତଥାପି ସାଇଡ଼ ସି ଟ୍ େନଲା ଭାବି ଲା ଦଶ
ମି ନିଟ େଶାଇପେଡ଼
ଗତ ରାତି େର ସୁନୀତାର ଯି ବା ଚି tାେର ନି ଦ େହଲାନି  ରାତି େଶଷ େବଳକୁ ନି ଦ
ଲାଗି ଆସି ଥିଲା ମାତ ଏୟାରେପାଟେ ର ସୁନୀତାକୁ ଛାଡ଼ି ବା ପାଇଁ ଆସି ବାକୁ ଶୀଘ ଉଠି
ପbୁତ େହବାକୁ ପଡ଼ି ଲା ଆମ ଆପାଟେ ମ୍ େgର୍ଲି l୍ େରାଡ଼ ହାଇସ୍େର, େସଠୁ
ଏୟାରେପାଟ୍ अଧଘା ଲାଗିବ अତି କମେର େଦଢ଼ଘା ପବ
ୂ ର
 ୁ ଏୟାରେପାଟ୍େର
ପହzିବାକୁ ପଡ଼ି ବ
ବସ୍େର େଶାଇବାକୁ େଚgା କଲା अନି ସ୍ ଏମି ତିେର ବି अଫିସେର ବହୁତ କାମ

ତ
ିକ

ା

अଛି  ଦଶମି ନିଟ୍ ଆଖିବୁଜି େହାଇଗେଲ ହାଲୁ କା ଲାଗିବ େହେଲ ନା, େଶାଇପାରିଲାନି

ହ
ାନ
ଆ

େସ ଝରକା େଦଇ ବାହାରକୁ ଚାହ\ ରହି ଲା

ଇ
-ପ

େସ ଆଜି ସୁନୀତା ବି ନାହ\ ବb କରିବାକୁ , ତଥାପି ତାକୁ ନି ଦ େହଲାନି  ବାଧ େହାଇ
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ସୁନୀତାକୁ ସାଇଡ଼ ସି ଟ୍ ଭଲ ଲାେଗ ରାbାକଡ଼ର ଦୃ ଶ ସବୁ େଦଖି େଦଖି ଯି ବାେର
ଆଉ ଫେଟା େନବାେର ତାର େବଶୀ ଖୁସି େହେଲ ବସ୍ ବା େଟନ୍େର ବସୁ ବସୁ अନି ସ୍ର
ଆଖି ଲାଗିଯାଏ କି ଛି େଗାେଟ ଭଲ ଦୃ ଶ େଦଖିେଲ ସୁନୀତା ଚି େଲB ଇକି ଓ େଜାର୍େର
ହେଲଇକି ଡାେକ अନି ସ୍କୁ  ମେନ ମେନ ବି ର} ଲାଗିେଲ ବି ଆହି େଖାଲି େଦେଖ अନି ସ୍
ମି ଛ ମି ଛ ଖୁସି େହବାର अଭିନୟ କେର, ନେହେଲ ସୁନୀତା ମୁହଁ ଫୁେଲଇ अଭିମାନ କେର,
ଯୁ}ି କେର ବସ୍ କି ା େଟନ୍େର କୁ ଆେଡ଼ ଗଲାେବେଳ ତା’ର ନି ଜର ଫେଟା ଦରକାର
ବାଧ େହାଇ अନି ସ୍ ଫେଟା ନି ଏ ନି େଜ ମଧ ସୁନାପୁअଟିଏ ପରି ଫେଟା ଉଠାଇବାକୁ
ବେସ, ନେହେଲ ଆର ହୁଏ ସୁନୀତାର ବକ୍ ବକ୍, “େକଉଁଥିେର ତୁ ମର ମନ ନାହ\, ଖାଲି
अଫିସ୍ ଆଉ ନି ଜ ଘର, ତା ଭିନx ତୁ ମର ଜୀବନ ନାହ\” ଇତାଦି େକେତ କଣ ଥେର େସ
ଫଟା ବାଇଦ ଆର କେଲ ସେରନି ଜମା େତଣୁ ସବୁ ଠୁ ଭଲ ଫେଟା ଉେଠଇେନବା
ଆଗ gପ୍ଟା ତା अଫିସର, େତଣୁ ବସ୍ ରହି ବାପାଇଁ ବଟନ୍ ଦବାଇଲା ଠି କ୍
अଫିସ୍େର ପଶି ବାକୁ ଯାଉଛି ସୁନୀତା େଫାନ୍ କଲା ସି କୁରି ଟି େଚକ୍ ଇନ୍ ସବୁ ଠି କ୍ ଠାକ୍
ସରି ଗଲା, େସ ଫBାଇଟ୍େର ବସି ଗଲାଣି, ଝରକା ପାଖ ସି ଟ୍ ମି ଳିଛି ଖୁବ୍ ଖୁସିେର କହୁଥିଲା
ସୁନୀତା
ମଁୁ ଜାେଣ ସୁନୀତାର ଝରକାପାଖ ସି ଟ୍ ବହୁତ ପସE, ଫBାଇଟ୍ େଟକ୍ अଫ୍ ଓ ଲାo୍
କଲାେବେଳ ବାହାରର ଦୃ ଶ େଦଖିବାକୁ , ଆକାଶେର େମzା େମzା ବାଦଲର ସମାହାର

ତ
ିକ

ା

େଦଖିବାକୁ ସୁନୀତାର ବହୁତ ଆନE େତଣୁ ଚବି ଶି ଘoା ପବ
ୂ ର
 ୁ ମଁୁ ଇରେନଟେର

ଇ
-ପ

ତା’ର େଚକ୍ ଇନ୍ କରି େଦଇଥିଲି ପୁଣି ସୁନୀତା କହି ଲା, “ଜଗି ରଖି ଚଳି ବ” େପBନ୍

ଆ

ହ
ାନ

ଛାଡ଼ି ବାର ସୂଚନା ଆସି ବାରୁ ମଁୁ କହି ଲି, “ବb େହବନି , ସବୁ ଠି କ୍ େହାଇଯି ବ ପହzିକି
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େଫାନ୍ କରି ବ”
ଆସtା କାଲି ର ମି ଟିଂ ପାଇଁ ତାକୁ ଡକୁ େମ୍ ତି ଆରି କରିବାର ଥିଲା େସ ଦି ନର
ସବୁ କାମ ବି ସାରି ବାର ଥିଲା କି ଛି ପୁରୁଣା କାମମଧ କରି ବାକୁ ଥିଲା େହେଲ
େକୗଣସି ଥିେର अନି ସ୍ ମନ ଲଗାଇ ପାରି ଲା ନାହ\ ଭାବି ଲା ମଧାହx େଭାଜନପେର େସ
ନି ଜ अଫିସ୍ କାମ ସବୁ ଶୀଘ େଶଷ କରି ବାକୁ େଚgା କରିବ ଖାଲି ଟାେର କ$ୁ ଟରକୁ
ଚାହ\ବା ପରି ବେa େସ ଶୀଘ ଲz୍ େବକ୍ କରି ବାକୁ ମନ

କଲା ଏମି ତି ବି ସକାେଳ

ତରତରେର ଠି କ୍େର କି ଛି ଖାଇବା େହାଇନି  ଟିଫିନ୍ ବ´୍ ପାଇଁ ବାଗଟା େଖାଲି ଲା
ଏେତ ସକାଳୁ ଉଠି ବି ସୁନୀତା ତା ପାଇଁ ଟିଫିନ୍ ତି ଆରି କରି େଦଇଥିଲା େଫାେଜନ୍
ପରଟା ଭିତେର େଭଜି େଟବଲ୍ ଫାଇ େଦଇ େରାଲ୍ କରି େଦଇଛି  ସବୁ ଦି େନ ସୁନୀତା ତା
ପାଇଁ ଟିଫିନ୍ କରିଦି ଏ ମଧାହx େଭାଜନ ପାଇଁ ପୁଣି ଉପରେବଳା ପାଇଁ ଫଳ ବା
ଗଜାମୁଗ अବା ବି ଭିନx ପକାରର ମyି ସବୁ ସି ଝାଇ ଟିଫିନେର େଦଇଥାଏ ବାହାେର
ଖାଇେଲ େଦହ ଖରାପ େହାଇଯି ବ େବାଲି ତାର କଡ଼ା ନଜର ଏେବ ଘରଖାଦ ଖାଇ
अନି ସ୍ର ଉ¢ ର}ଚାପ ଓ ମଧୁେମହ େରାଗ ପୁରା କମି ଆସି ଲାଣି ପାୟ ପEର ବଷ
େହବ ବାହାର ଖାଦଖାଇ ଖାଇ ସବୁ େରାଗ ତା’ର ବାହାରି ଆସି ଥିଲା
ମଧାହx ବି ରତି ପେର ମଧ अନି ସ୍ अଫିସ କାମେର ଧାନ େଦଇ ପାରିଲା ନାହ\
ବାରାର କଫି େବକ୍େର ଯାଇ अଫିସ ବାଲେକାନି େର ଠି ଆ େହାଇ ରହି ଲା ପୁଣି ଆସି

ତ
ିକ

ା

େସ ଡକୁ େମ୍ ତି ଆରି କରିବାକୁ େଚgା କଲା ମାତ ନା େଶଷ େହାଇପାରି ଲା ନାହ\

ହ
ାନ

କରି ଶୀଘ ଘରକୁ େଫରିଯି ବାକୁ ଠି କ୍ କଲା

ଆ

ମଧାହxପେର अଛି  ଏଇଆ ମନ

ଇ
-ପ

ଆସtା କାଲି ସକାେଳ ଶୀଘ ଆସି କାମ େଶଷ କରି େଦବ ମି ଟିଂ ଆସtା କାଲି

ଆହାନ ଇ-ପତି କା ସ$ୂ & ନି ଃଶୁ( ବି ତରଣ େହତୁ ଡା େଜାତି ପସାଦ ପ+ନାୟକ- .ାରା ପତି /ି ତ ଓ ପକାଶି ତ

Aahwaan.com

82

ଆହାନ ଇ-ପତି କା, ଚତୁ ଶ ବଷ, ଏକାଦଶ ସଂଖା, ଡି େସର ୨୦୧୯

Magazine Downloaded from www.aahwaan.com

ଘର ପାଖ gପେର ଓହB ାଇପଡ଼ି କି ଛି ଖାଇବାକୁ ଇjା େହଲା ତା’ର ବହୁତ
ଦି ନେହଲା ପି ¥ା ଖାଇନି  ସୁନୀତା ପି ¥ା ପସE କେରନି େତଣୁ ବାଧ େହାଇ େସ ବି
ଖାଇନଥିଲା ପି ¥ା ଖାଇ ସାରିବାପେର ପାଖ ସୁପର୍ ମାେକଟରୁ ଚି େକନ୍ କି ଣିଲା ବହୁତ
ଦି ନ େହଲା େସ ଆମି ଷ ଖାଇନି  େଯେବଠାରୁ ସୁନୀତା ସହ ଏକାଠି ରହି ଲା େସେବଠୁ ,
କାରଣ ସୁନୀତା ଆମି ଷ ଖାଏନି େତଣୁ ଘରକୁ ଆମି ଷ ଆଣି କରି ବାକୁ େସ ଇjା
କରି ନଥିଲା ଚି େକନ୍ ସହ, ଲାନ୍ସନ୍ ବାoର େଗାେଟ ସାେ$ନ୍ କି ଣିଲା, ଯାହାକି ସବୁ ଠୁ
ଭଲ ଦଶଟି ବାo୍ ଭିତରୁ େଗାଟିଏ ସୁନୀତା ସହ ଏକାଠି ରହି ବାପେର େସ ପି ଇବା ମଧ
ଛାଡ଼ି େଦଇଥିଲା
ଗତ ସାତମାସ େହଲା େଯଉଁସବୁ କାମ େସ କରି ନି, ଆଜି େସ ସବୁ କରି ଭରପୁର
ମଜା େନବ ଆଜି ସୁନୀତା ନାହ\, କି ଏଇଟା କରନି , େସଇଟା କରନି େବାଲି ତା ଆକଟର
ଭୟ ନାହ\
ସବୁ କି ଣି ସାରି ବାପେର ହଠାତ୍ ତାର ଘରକୁ ଏେତ ଶୀଘ ଯି ବାକୁ ଇjା େହଲାନି 
ପାଖ ପାକେର କି ଛି ସମୟ ବସି ବାକୁ େସ ମନ

କଲା କାଠ େବzେର ବସି ରହି େସ

ପାକେର େଖଳୁ ଥିବା ପି ଲା-ୁ ଲhକଲା ସା ସାେଢ଼ ସାତଟା େହବ, ତଥାପି ଖରା
अଛି  ଏେବ ପାୟ ରାତି ସାେଢ଼ ଆଠେର ସୂଯ अb େହଉଛି  ଖରାଦି ନ ଆସି େଲ ଧି େର
ଧି େର ରାତି ପାୟ ସାେଢ଼ ନअ’େର ସୂଯ ାb େହବ ସତେର ବଡ଼ ବି ଚିତ ଏ ସୃgିର

ତ
ିକ

ା

ନି ୟମ

ଇ
-ପ

ଶୀତଦି ନ ପଳାଇଯି ବାରୁ ଟୁଲି ପ୍ ଗଛସବୁ କାଢ଼ି େନଇ, ଖରାଦି ନିଆ ଫୁଲ ଗଛ ସବୁ

ଆ

ହ
ାନ

ପାକେର ଲଗା େହାଇସାରିଲାଣି ସୁନୀତାକୁ ଏ ପାକଟି ଖୁବ ଭଲଲାେଗ ଏଠି ନାନା
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ପକାରର ଫୁଲଗଛ अଛି  େଛାଟ ପି ଲାମାେନ ମଧ େସମାନ- ମା ବାପା- ସହ ଆସି
େଖଳୁ ଥାtି  ସୁନୀତାକୁ ଫୁଲ ଓ େଛାଟ ପି ଲା ଉଭୟ ପସE େକେତ େକେତ ଥର େଯ
ଆେମ ଏଠି ବି ଭିନx ଭlିେର ଫେଟା େନଇଛୁ, ତଥାପି ସୁନୀତାର ମନ େବାଧ ହୁଏନି 
େଯେତଥର ଆସି େଲ େସେତଥର ଫେଟା ଉଠାଏ ତା’ର ଫେଟା େନବାକୁ अନୁ େରାଧ
କେର ଏବଂ େମାର ମଧ ଫେଟା େନବାକୁ ବାଧ କେର
ଏଇ େଦଖିଲ େଦଖିେଲ ଏ ଫୁଲଟା େକେତ ସୁEର େହାଇଛି  େସ ସି େନରି ଟା େକେତ
ବଢ଼ି ଆ େହାଇଛି  ଏଠି ଠି ଆ େହଲ େଗାେଟ ଫେଟା େନବା ସୁନୀତା ବାଧ କେର େମାର
ଫେଟା େନବା ସରିେଲ, ସୁନୀତାର ଫେଟା େମାେତ େନବାକୁ ପେଡ଼ ଆଉ େଗାେଟ ଆଉ
େଗାେଟ ଫେଟା अନୁ େରାଧେର େବେଳ େବେଳ ବତି ବb କରି ପକାଏ େସ
ଆଜି ଫେଟା େନବାକୁ अନୁ େରାଧ ବା ବାଧ କରି ବି ର} କରି ବାକୁ େକହି ନାହ\
ତଥାପି अନି ସ୍ ବି ଷ& अନି ସ୍କୁ ଲାଗୁଥାଏ ସୁନୀତା ଆସି କହtା କି , “ଏଇ ଆସି ଲ ତୁ ମର
ଏ ସି େନରି ସହି ତ େଗାେଟ ଫେଟା େନବା” େସ ଖୁସିେର ଠି ଆ େହାଇ ଆଜି େପାଜ୍
ଦି अtା ଆଉ ସୁନୀତାର ମଧ ଫେଟା େପମର ସହ ନି अtା ବି ଲକୁ ଲ୍ ଭଲ ଲାଗୁନଥିଲା
अନି ସ୍କୁ , ସୁନୀତା ବି ନା ପାକେର ଏକୁ ଟିଆ ବସି ବାକୁ  ତାକୁ ଲାଗୁଥାଏ ସୁନୀତା େଯମି ତି
ପାଖେର େକଉଁ ସୁEର ଦୃ ଶ ବା ଫୁଲ ମାନ-ର ଫେଟା େନଉଛି  ଆଉ अ ସମୟପେର
ଆସି ତାକୁ ତା’ର ଫେଟା େନବାକୁ अନୁ େରାଧ କରି ବ େହେଲ ନା, ସୁନୀତା ବାbବେର
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ନାହ\ ଏଠି , ଭାରତ ପଳାଇ ଯାଇଛି , ତା’ର ନୂ ଆ ଜୀବନ ଆର କରି ବାକୁ 
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ସୁନୀତା େଗାେଟ ବହୁରାgୀୟ କ$ାନୀେର ସଫ୍ଟେବର୍ ଇyିନି ୟର୍ ଥିଲା ଟିମ୍
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ଲି ଡ଼୍ ଭାବେର କାମ କରୁଥିଲା ବାହାଘର ପେର ଚାକି ରିଛାଡ଼ି ଭିସାକୁ अେପhା କରି ବାେର,
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େମାର ପାରlମତା ଉପରୁ ଆଶା ହରାଇ େଦଇଥିେଲ ବି ନା କାରଣେର ଭିସା ମି ଳିବାକୁ
ବହୁତ ବି ଳ େହଲା, ତା’ପେର ଯାଇ ସୁନୀତା େମା ପାଖକୁ ଲoନ ଆସି ଥିଲା ପଥେମ
େକେତଦି ନ ଖୁବ୍ ଭଲ ଚାଲି ଥିଲା ଆମ ଦୁ ଇଜଣ- ଭି ତେର େସ େମା ପାଇଁ େରାେଷଇ
କରୁଥିଲା, ଘର ସଜାଉଥିଲା, େମାେତ अେପhା କରି ରହୁଥିଲା ମଁୁ अଫିସ୍ରୁ ଆସି ବାପେର
ଆେମ ଖାଇସାରି ବାହାରକୁ ବୁ ଲି ଯାଉଥିଲୁ ଧି େର ଧି େର ସମୟ ସହି ତ, ମଁୁ अଫିସ୍
ଗଲାପେର େସ ଏକୁ ଟିଆ अନୁ ଭବ କରି ବାେର ଲାଗିଲା େକେତ ବା ଆଉ େସ
ଇର୍େନଟ୍, ଚାଟିଂେର ସମୟ ବି ତାଇବ ଏକୁ ଟିଆ ବାହାେର ବୁ ଲି ବାକୁ ଯି ବ
ଏଠି ବି େସ ଚାକି ରୀ ପାଇଁ ବହୁତ େଚgା କଲା, ମାତ ମି ଳିଲାନି  ତା’ପେର ସବୁ ଦି ନ
ପାୟ ଆମ ଭିତେର ଯୁ}ିତକ, ଝଗଡ଼ା, ଲେଢ଼ଇ ଆର େହଲା େସ ଭାରତ େଫରି ଯିବାକୁ
ଜି ଦ୍ ଧରିଲା ଏମି ତି ଦି େନ େସ ନି େଜ ହ\ ଟିେକଟ୍ କରିେଦଲା ଭାରତ େଫରି ଯିବାକୁ 
େଯେତ ବୁ ଝାଇେଲ ବି ଶୁଣିଲାନି  ଖୁବ୍ ଜି ଦିଆ ଝି अେଟ ସୁନୀତା, ମାତ ଖୁବ େସx ହୀ, େଛାଟ
ପି ଲାେଟ ପରି ପବି ତ, ସରଳ ଓ ନି ାପ
ଓଃ! ବଷା ପଡ଼ି ବା ଆର େହଲାଣି ଏ ଭିତେର ବି େଟନେର ଖରାଦି ନ ଏହି ଭଳି ,
େକେବ େକେବ ହଠାତ୍ ବଷା େହାଇଯାଏ ତ, ପୁଣି ପର ମୁହୂaେର ଖରା ସୁନୀତାକୁ
ବଷାେର ଭିଜି ବାକୁ ଭଲ ଲାେଗ, ବାଗରୁ ଛତା ବାହାର କଲା अନି ସ୍ ସୁନୀତା ତା ନି ଜ
ଛତାଟା ତା ବାଗେର ରଖି େନଇଛି  अନି ସ୍ ଖୁବ୍ ଜି ନିଷ ସବୁ ଭୁ ଲି ଯାଇ, ହଜାଏ ତା

ତ
ିକ

ା

ଛତାଟା अଫିସରୁ କି ଏ େନଇଗଲା, ତା ପରଠୁ େସ ସୁନୀତାର ଛତା ବବହାର କରୁଛି  ଏ

ହ
ାନ
ଆ

ତା ବାଗେର ରଖି େଦଇଥାଏ, କାେଳ େକେତେବେଳ ବଷା େହବେବାଲି 
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ଛତାର ରlଟା ପସE ନୁ େହଁ अନି ସ୍ର ‘ଡି ପ୍ ରାଣୀ’ କଲର, ତଥାପି ସୁନୀତା ବାଧ କରି
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ବଷା ବE େହାଇଗଲାଣି ଏଥର ଘରକୁ ଯି ବାକୁ ଉଠି ଠି ଆେହଲା अନି ସ୍
ପାକଠାରୁ ଘର ଦଶମି ନିଟର ବାଟ, ପାଦେର ଚାଲି କି ଗେଲ ଘରକୁ େଫରିବା ବାଟେର
େଗାେଟ ଫାମ୍ ହାଉସ୍ ପେଡ଼ େମସି ନ୍ ସାହାଯେର ଘାସ କାଟି, କଟାଘାସ ସବୁ ମଧ
େମସି ନ୍ ସାହାଯେର ଜରି େର ବାି ଶୀତଦି ନପାଇଁ ସଂରhିତ କରୁଛି କୃ ଷକଟି ଶୀତଦି େନ
ସବୁ ଆେଡ଼ ବରଫ ପଡ଼ି ଯିବ, ସେତ େଯମି ତି ପୃଥିବୀ ଏକ ଧଳା ଶାଢ଼ୀଟିଏ ପି ି ପାoୁର
ଶୀତକୁ ଜାବୁ ଡ଼ି ଧରିଛି  ଗଛପତ, ବୁ ଦା, ଘାସ ପଡ଼ି ଆ ସବୁ ଠି ଶୁଭ ବରଫର ସମାହାର
ଗାଇ, େଘାଡ଼ା, େମା ଖାଇବାକୁ ଘାସ ମି ଳିବନି  େତଣୁ ଘାସକାଟି ଶୁଖାଇ, ବାିକି
ରଖାଯାଉଛି  ସତେର େକେତ ସହଜ କରି େଦଉଛି େମସି ନ୍ ଏମାନ- ଜୀବନକୁ  ଏେବ
ଏଠି ସୁନୀତା ଥିେଲ ନି େ େମସି ନ୍ ବoଲ୍ କରୁଥିବା ଘାସର ଫେଟା େନଇଥାtା
“ମଁୁ ଥଟାେର େକେବ କୁ େହ, ତୁ ମ ମୁo ଉପେର େଗାେଟ କାେମରା ଲଗାଯି ବ ଆଉ
ସୁଇଚ୍ ତୁ ମ ହାତ ମୁଠାେର ରହି ବ େଯଉଁଠି େଯଉଁ ଘର, ଘାସ, ପଡ଼ି ଆ, ଫୁଲ େଦଖିବ
ଫେଟା ଉଠାଇବ” ହସି ହସି ଗଡ଼ି ଯାଏ ସୁନୀତା କେହ, “ହଁ , ବି ଟିଶ୍ ସଂ;ୃତି ର ପତh
ଛବି େନଇ ଘେର ଓ ସାl ମାନ-ୁ େଦଖାଇବି , ବ&ନା କରି ବି ସବୁ ଦୃ ଶ ସହ େଯାଡ଼ି କି
ଘଟଣାମାନ” େବେଳ େବେଳ ହସ ଲାେଗ ସୁନୀତାର ଏ ପି ଲାଳି ଆମୀେର
ଏମି ତି ଭାବି ଭାବି େକେତେବେଳ ଆସି ଆପାଟେ ମର ମୁଖ ଦରଜା ପାଖେର
ପହzି ଯାଇଥିଲା अନି ସ୍ ଚାବି େର କବାଟ େଖାଲି ଲି ¶୍ ଧରି ଲା ଘର ଦୁ ଆର ମୁହଁେର
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କଲି ଂ େବଲ୍ ବଜାଇଲା ନା, କି ଛି ଉaର ନାହ\, ତି ନିଥର କଲି ଂ େବଲ୍ ବଜାଇବା ପେର
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େସ ସମି ତ୍ ପାଇଲା େଯ ସୁନୀତା ଆଜି ଘେର ନାହ\ େତଣୁ ଘର ବାହାରପଟୁ ତାକୁ ହ\
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େଖାଲି ବାକୁ ପଡ଼ି ବ େକମି ତି େଗାେଟ अଭାସ େହାଇଯାଇଥିଲା, ଏଇ ସାତ ମାସ
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ସବୁ ଦି େନ अଫିସରୁ େଫରି କଲି ଂ େବଲ୍ ଚି ପିଲା ପବ
ୂ ର
 ୁ अନି ସ୍ ଡରି କି ଥାଏ, “ଆଜି େକମି ତି
ମୁଡ୍ ଥିବ, ସୁନୀତାର ପୁଣିଥେର ଗoେଗାଳ େହବନି ତ ଆଜି ?”
କବାଟ େଖାଲି ଭିତରକୁ ଆସି ଲା अନି ସ୍, ଘର ସବୁ अାର ଲାଇଟ୍ अନ୍ କରି ,
େରାେଷଇ ଘର ପାଖକୁ ଦଉଡ଼ି ଗଲା ସବୁ ଦି େନ େସ େସଇଆ କେର, ସୁନୀତା କବାଟ
େଖାଲି େଦଇ ଆସି େରାେଷଇ କରୁଥାଏ େସ ଆସି ପଛଆଡ଼ୁ ସୁନୀତାକୁ ଜାବୁ ଡ଼ି ଧେର
ସୁନୀତାର ମନର

ିତି अନୁ ସାେର ସୁନୀତା ପତୁ aର ଦି ଏ େହେଲ ନା ସୁନୀତା ଆଜି

ନାହ\ अଭାସବଶତଃ ଫାଇଂ ପାନର େଘାଡ଼ଣୀ ସବୁ କାଢ଼ି େଦଖିେନଲା କଣ େରାେଷଇ
େହାଇଛି , ମାତ ସବୁ ଖାଲି  ସୁନୀତା ନାହ\, କି ଏ େରାେଷଇ କରି ବ?
ଡାଇନି ଂ ଉପେର ଚି େକନ୍, ସାେ$ନ୍ େବାତଲ ରଖିେଦଇ େସ ପାଣି େବାତଲ ଧରି
େସାଫା ଉପେର ବସି ପଡ଼ି ଲା ବି ଟିଶ୍ ସମୟ अନୁ ସାେର ସାେଢ଼ ଆଠଟା େହଲାଣି
ଭାରତ ସମୟେର ରାତି ଏଗାରଟା େବେଳ ସୁନୀତା ବେେର ପହzିଯିବ ମାେନ
ବି ଟିଶ୍ ସମୟ अନୁ ସାେର ସଂଧା ସାେଢ଼ ଛअଟାେର ଏେବ େଡ ଲାଇଟ୍ େସଭିଂ ଉଠି ଯିବା
ପେର ଭାରତ ଓ ଲoନର ସାେଢ଼ ଚାରିଘାର ସମୟ ବବଧାନ େସ ସୁପର ମାେକଟରୁ
କି ଣାକି ଣି କରୁଥିବା େବେଳ ସୁନୀତା େଫାନ୍ କରି ଥିଲା ବେ ପହzିଲା େବାଲି 
ଭୁ ବେନଶରକୁ ତା’ର ଫBାଇଟ୍ ସକାଳ ପାzଟା ପzଚାଳି ଶିେର अଛି  ସାରା ରାତି ତାକୁ
ଏକୁ ଟିଆ ବେ ଏୟାରେପାଟେ ର अେପhା କରି ବାକୁ ପଡ଼ି ବ ସାରାରାତି କଣ କରିବ

ତ
ିକ

ା

ଏକୁ ଟିଆ ସୁନୀତା, ଜି ନିଷ ସବୁ ଏେକଲା େନବାେର କି ଛି अସୁବିଧା େହବନି ତ?

ଇ
-ପ

ଭୁ ବେନଶରେର େସ ସକାଳ ସାତଟା େକାଡ଼ି ଏେର ପହzିବ କି ଏ ଆସି ଥିେବ ତାକୁ

ଆ

ହ
ାନ

େନବାକୁ ? କଣ େହବ ସୁନୀତାର ଘର େଲାକ- ପତି କି ୟା? ଏମି ତି ଭାବି ଭାବି ଆଖି
ଆହାନ ଇ-ପତି କା ସ$ୂ & ନି ଃଶୁ( ବି ତରଣ େହତୁ ଡା େଜାତି ପସାଦ ପ+ନାୟକ- .ାରା ପତି /ି ତ ଓ ପକାଶି ତ

Aahwaan.com

87

ଆହାନ ଇ-ପତି କା, ଚତୁ ଶ ବଷ, ଏକାଦଶ ସଂଖା, ଡି େସର ୨୦୧୯

Magazine Downloaded from www.aahwaan.com

ଲାଗିଯାଇଥିଲା अନି ସ୍ର େସାଫା ଉପେର ବସି 
କାହାର େଫାନ୍ କରି ବା ଶ§ ଶୁଣି ତା ନି ଦ ଭାlିଲା ଘରୁ ସାନ ଭାଇ େଫାନ୍
କରି ଛି େସ ଆଜି ଆଉ अଫିସରୁ ଘର ସହ କଥା େହାଇନି , ଭାବି ଥିଲା ଘରକୁ ଆସି
;ାଇେପେର ଭିଡ଼ି ଓ ଚାଟ୍ କରି ବ ବହୁତ ଦି ନ େହଲା ଘରୁ େସ ଘର ସହ କଥା େହାଇନି 
ସୁନୀତା ବି ର} ହୁଏ େସ ତା ଘର ସହ ଭିଡ଼ି ଓ ଚାଟ୍ କେଲ, ବହୁତ ସମୟ ଘର ସହ କଥା
େହବାେର ସରି ଯାଏ ଖାଇସାରି େଶାଇବା ସମୟ େହାଇଯାଏ ଆଉ ସୁନୀତା ସହ କଥା
େହବାକୁ ସମୟ ନଥାଏ ଧି େର ଧି େର ଏଥିପାଇଁ ସୁନୀତା ଓ ତା ଭିତେର ମତାtର େହବା
ଆର େହଲା, ଯାହାକୁ ଭୀଷଣ ଗoେଗାଳର ରୂପ େନଲା
ଘର ସକାେଶ େସ ସୁନୀତାକୁ ସମୟ େଦଉନି , ଭଲ ପାଉନି , ଏଥିେର ସୁନୀତାର
अଭିେଯାଗ ବାଧ େହାଇ େସ ଆଉ ;ାଇେପେର ଘର ସହ ଭିଡ଼ି ଓ କଲ୍ କେରନି
ସୁନୀତାର ଉପ ିତି େର ଧି େର ଧି େର ସୁନୀତା ମଧ अନି ସ୍ର ଘରସହ କଥାବାaା କରି ବା
ବE କରି େଦଲା ଯାହାକି ବଥିତ କେର अନି ସ୍କୁ 
କ$ୁ ଟରଟା अନ୍ କଲା अନି ସ୍ ଘର ସହ କଥା େହବାକୁ  େହେଲ ଇjା େହଲାନି 
କମ୍ ସମୟ କଥା େହାଇ ରଖିେଦଲା ଆଜି ସୁନୀତାର ଭୟ ନାହ\, େଯ େସ ଗାଳି କରି ବ,
ତଥାପି ତା’ର ମନ କଲାନି ଘର ସହ କଥା େହବାକୁ  ସବୁ କି ଛି ଖାଲି ଖାଲି ଲାଗୁଛି
େକଜାଣି ସବୁ ଠି େଯମି ତି ଶନ
ୂ ତା, ହାହାକାର ସବୁ ଜି ନିଷ େସମି ତି अଛି େକବଳ େଗାଟିଏ

ତ
ିକ

ା

େଲାକ ନାହ\ ତଥାପି ଏେତ ନି ରବ, ନି b¸, ସବୁ କି ଛି ରlହୀନ

ଇ
-ପ

ଏମି ତି ତ େସ ଡରୁଥିଲା ସୁନୀତାର ଗାଳି କୁ, ବତି ବb େହାଇଯାଉଥିଲା ତା’ର

ଆ

ହ
ାନ

ବବହାରେର, ତଥାପି ତା ବି ନା ସବୁ େଯମି ତି अେଲାଡ଼ା ଆଜି େଯମି ତି େସ ପୁରା ନି ଃସ
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େହାଇଯାଇଛି 
ନା ଆଜି ତାକୁ ଚି େକନ୍ େରାେଷଇ କରିବାକୁ ଇjା େହଲା, ନା େସ ସାେ$ନ୍ର ମଜା
େନବାକୁ ମନକଲା
ତାକୁ ବି ଟିଶ୍ କାଇଦା ଓ ଚଳଣି ଆେରଇ ଯାଇଥିଲା, ଲoନ ଛାଡ଼ି କି ଯି ବାକୁ େସ
ବି ଲ୍କୁ ଲ୍ ମନ କରୁନଥିଲା, ମାତ ଏେବ ସୁନୀତା ବି ନା ଏ ସବୁ ର କି ଛି ମହa ନାହ\ େସ
ପୁରାପୁରି ଏକୁ ଟିଆ େହାଇଯାଇଛି  ତା’ର ପତି ଟି େଲାମକୂପେର ତାର ଏକ ଏକ ନି ଶାସ
ପଶାସେର ସୁନୀତା ହ\ ବସି ଯାଇଛି 
େସ ସୁନୀତାକୁ ଏେତ ଭଲପାଏ ଏକଥା ସୁନୀତା ଥିବା େବେଳ अନୁ ଭବ କରି
ପାରି ନଥିଲା େବାଧହୁଏ ଦୂ ରତା ହ\ ସଂପକକୁ େବଶୀ ମଧୁର କେର େସ ବି ବି ଲକୁ ଲ୍ ଠି କ୍
କରି ନି ସୁନୀତା ସହ अଫିସ କାମକୁ େସ େବଶୀ ପାଧାନ େଦଇଛି , ଆଉ अଫିସରୁ େଫରି
କ$ୁ ଟର ସାମନାେର ପୁଣି ବସି ଯାଏ ଘର ସହ ଭିଡ଼ି ଓ କଲ୍ କରି ବାକୁ  େସ େଯ ଏେବ
ବି ବାହି ତ ଏ କଥା ତା’ର ସH {ତିେର ନଥିଲା ଏକ ନୂ ଆ େଲାକ ତା ଜୀବନେର ଆସି ଛି,
ଯାହାକୁ େସxହ, େପମ, ଯତx ଦରକାର େସ କଥା େସ ଭୁ ଲି ଯାଇଥିଲା
େସ ଠି କ୍ କଲା ଭାରତ େଫରି ଯିବ ଆସtାକାଲି अଫିସେର ମାେନଜର ସହ କଥା
େହାଇ, ସୁନୀତାକୁ େଫାନ୍ କରି ବ ଦୁ େହଁ ଏକାଠି ରହି େବ, ଆଉ ସୁନୀତା ଚାକି ରୀ ପାଇଁ
େଚgା କରିବ ମନଭିତେର ଏ କଥା ଠି କ୍ କଲାପେର େସ ଟିେକ ହାଲୁ କା अନୁ ଭବ କଲା

ତ
ିକ

ା

େଡରି େହାଇଯାଉଥିଲା ଫି ଜ୍ ଭିତେର ଚି େକନ୍ ଓ ସାେ$ନ୍ େବାତଲ୍ ପୁରାଇ େଦଇ

ହ
ାନ
ଆ

ପଡ଼ି ବ

ଇ
-ପ

େସ ପାଉଁରୁଟି େସକି ଲା ଖାଇବାପାଇଁ ଆସtାକାଲି ଯାହା େହେଲ ବି ଶୀଘ अଫିସ ଯି ବାକୁ
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ଦି ନନାଥ ବି ଦାନି େକତନ
ପୀତବାସ େସଦି ନ ଗଁାକୁ ଆସି ଥିେଲ। ଦୂ ଗା ପଜ
ୂ ା ଛୁଟି ଘଡି ,
େତଣୁ ଲା ଛୁଟି ହାତେର। େପଶାେର େସ ଜେଣ ଶି hକ। ପି ଲାଟି

ସତପକାଶ େସଠୀ

ଦି ନରୁ ଖୁବ୍ ଗରୀବ। େତଣୁ अେନକ କg କରି େସ ପାଠ ଦି अhର
ପଢି ଛtି । ଏଇ ପାଠ ଟିକକ ପଢି ବା ପାଇଁ ଦି ନନାଥ ସାର୍ - ଭୂ ମିକାଟି अନବଦ। ତାଭଳି ଆଦଶ ଶି hକ ଆଜି କାଲି ମି ଳିବା କg। େସ ଖାଲି େଯ ଭଲ ପାଠ ପଢାtି େସ କଥା
ନୁ େହଁ , ବରଂ େସ ଜେଣ ଭଲ ମାନବବାଦୀ ମଣିଷ। େକଉଁ ପି ଲାର କ’ଣ अଭାବ अସୁବିଧା
ରହୁଛି ତାହା ମଧ େସ अନୁ ଧାନ କରtି । େତଣୁ ତ କାହାର କଲମେଟ ବା ଖାତାବହି େଟ
ଦରକାର ଥିେଲ େସ କଥା େସ ବୁ ଝି ପାରtି ଓ ଦି अtି । ଉେଶ ତା’ର अଭାବ ଦୂ ର କରି
ପାଠ ଉପକରଣଟିଏ େଯାଗାଇ େଦବା ଥିେଲ େହଁ େସ କହtି , “ଏ ପଶxର ତୁ ସଠି କ୍ ଉaର
ରଖିଥିବାରୁ ଏଇଟା େତାର ଉପହାର। ପୁଣି ନି ଜ ଟିଫିନ୍ ରୁ ତ େକେତବାର େକେତ
ପି ଲା-ୁ ଖୁଆଇଥାtି । ପୀତବାସ େସଇ ଗୁରୁ- କୃ ପାର ସାହାଯ ଓ ସହେଯାଗ ପାଇ ଆଜି
ଶି hକ ଚାକି ରୀ ଖେo କରି ପାରି ଛtି । େତଣୁ ଭାବି େଲ ପାଖ ଗଁାର ଗୁରୁ- ଘରକୁ ଯାଇ
ଟିେକ େଦଖାକରି ଆସି େବ। କି ଛି ନେହେଲ ନାହ\ ତ ମୁoିଆେଟ ମାରି ଆଶୀବାଦ ଟିେକ
େନେବ, କୃ ତpତା ଜଣାଇେବ। ସକାଳୁ ବି ଛଣାରୁ ଉଠି ପଡ଼ି ସି ଧା ସଳଖିେଲ ଗୁରୁଜୀ- ଘର

ତ
ିକ

ା

ଆଡକୁ । ଗାୀ ବାଗଟିଏ କାେର ଝୁ ଲାଇଥାtି ପୀତବାସ। ଗୁରୁଜୀ- ଘେର ପହzିଲା

ଇ
-ପ

େବଳକୁ େଦଖିେଲ ଦାoେର ସୁEରୀ ରୂପଶୀ ତରୁଣୀଟିଏ ଛି ଡା େହାଇଛି । ନଁାଟି ତା’ର

ଆ

ହ
ାନ

େରବା। ଏଇ େରବା େବାେଧ ସାର୍ - ଝି अ। େସଇ େରବା ଦି େନ େକେତ େଛାଟ
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େହାଇଥିଲା। ପାୟ ସାତ ଆଠ ବଷର େହବ, େଯେତେବେଳ ପୀତବାସ ଦି ନନାଥ ସାରଘରକୁ ପାଠ ବୁ ଝି ବାକୁ େବେଳେବେଳ ଆସୁଥିେଲ। େସେତେବେଳ ପୀତବାସ ପେକଟେର
ପର
ୂ ାଇ ବଇଁଚ େକାଳି , ଆଡା, ଆ ବା କାନେକାଳି କି ଛିନା କି ଛି ଆଣିଥିେବ, କାହ\କିନା
େରବା ମାଗି ବସି ବ। ଆଜି ହୁଏତ େସ ଏେତ ବଡ େହାଇଗଲାଣି। ବୟସ ତ अଠର
େକାଡ଼ି ଏ ବଷ ଲାଗୁଛି। ପଚାରିଲା - ସାର୍ ଘେର अଛtି ?
େରବ କହି ଲା - ଆପଣ କି ଏ?
- ମଁୁ ତା-ର ଜେଣ ପୁରାତନ ଛାତ। ନଁା େମାର ପୀତବାସ। ସାର୍ -ୁ କହି େଲ ପୀତବାସ
କି ଏ ଆସି ଛି େବାଲି େସ ଠି କ୍ ଚି ହxେବ। େରବାଟା ହସକୁ ରୀ ଝି अଟା। ପୀତବାସକୁ ଚି ହx ି
େଦଲା କି କ’ଣ ମୁରୁେକଇ କି ହସି େନଲା। ଏଇ ସମୟେର ଖଁୁ ଖଁୁ କାଶ ଶ§ ସହ “କି ଏ,
କି ଏ ଆସି ଛି କି େର!” େବାଲି ସାର-ର ପାଟି ଶୁଭିଲା।
େରବା ଘର ଭିତରକୁ ପଶି ଯାଇ ପୁଣି େଫରି ଆସି ଲା। ବାପା- ନି େଶେର
ପୀତବାସକୁ ଘର ଭି ତରକୁ ଆସି ବାକୁ କହି ଲା। ପୀତବାସ ଗୁରୁଜୀ-ୁ ପଣାମ କରି ପରିଚୟ
େଦଲା। ଗୁରୁଜୀ ବହୁତ ଖୁସି େହେଲ। କହି େଲ - ଆେର! ତୁ ତ ସବୁ େଶଣୀେର ପାୟ
ପଥମ େହଉଥିଲୁ, ଏେବ କ'ଣ କରୁଛୁ?
ପୀତବାସ କହି େଲ - ସାର୍! ଆପଣ- କରୁଣାରୁ ମଁୁ ଏେବ ଓ.ଇ.ଏସ୍. ପାଇ ସହରେର
ସି େsଶର ଉ¢ ବି ଦାଳୟେର ପଧାନ ଶି hକ ଭାେବ େଯାଗ େଦଇଛି ।
ଗୁରୁଜୀ ପଚାରି େଲ - ତୁ ମ ;ୁଲେର େକେତ ପି ଲା ପାଠ ଏକାଥରେକ ପି କ୍ अପ୍

ତ
ିକ

ା

କରୁଛtି ଓ ଆଉ େକେତ ପି ଲା ଡାଉନ अଛtି ?

ଆହାନ ଇ-ପତି କା ସ$ୂ & ନି ଃଶୁ( ବି ତରଣ େହତୁ ଡା େଜାତି ପସାଦ ପ+ନାୟକ- .ାରା ପତି /ି ତ ଓ ପକାଶି ତ

ହ
ାନ
ଆ

-େସମାନ- ପାଇଁ ତୁ ମର କ'ଣ େଯାଜନା ରହୁଛି ?

ଇ
-ପ

-ଏଇ ୬୦ / ୪୦ ପତି ଶତ ହାର େହବ।
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-ସାର୍ େସମାନ- ପାଇଁ ଏ´ଟା କB ାସ୍ ଓ ଡାଉଟ କିB अରି ଂ କB ାସ୍ ରଖି ଆଉ ଟିକିଏ
ପରି ଶମ େଦଇ ସହଜ ଓ ସରଳ ଭାବେର ପଢାଇବା ପାଇଁ ମଁୁ ବବ ା କରି ଛି। ତାଛଡା
ମାଡଗାଳି େଦେଲ ତ ଆଉ ଚଳି ବନି , ବୁ ଝାଶୁଝା କରି ପଢ଼ାଇବାକୁ େହଉଛି । ଛାତମାନଭିତେର େଗାଟାଏ ବି ଶାସେବାଧ ଓ ସୁEର ଭବି ଷତର ରlିନ ସ ପx ଭରି େଦବା େମାର
କାମ। େପାାହନଟା େମା ମତେର ସବୁ ଠାରୁ ଗୁରୁତପ&
ୂ  ବାପାର।
ସାର୍ କହି େଲ - ଗୁଡ୍। ଆଜି ତୁ େମ େସମି ତି ଯାଇ ପାରି ବ ନାହ\ େମା ସହି ତ ତୁ ମକୁ
ଖୁଆଇ ଛାଡ଼ି ବି। ତୁ ମ ସହ ଟିକିଏ ବସି ମନଭରି ଗପସପ େହବି । अେନକ ଦି ନ େହବ
अସୁ

େହାଇ ବି ଛଣାେର ପଡି ରହି ଛି। େତଣୁ କି ଛି ଭଲ ଲାଗୁନାହ\।
ସାର- କଥା କାଟି ନପାରି ପୀତବାସ ମୁo ଟୁ lାରି େଲ। ସାର୍ େରବାକୁ ଡାକି

କହି େଲ, “େରାେଷଇ କର, ପୀତବାସ ଆମ ଘେର ଖାଇକି େଫରି େବ” ଦରଜା େସପଟେର
ରହି ସବୁ ଶୁଣୁଥିବା େରବା ହସି େଦଇ େରାେଷଇ କରିବାକୁ ଚାଲି ଗେଲ। ଗୁରୁ ଛାତ
ଆଜି କାର ଶି hା ବବ ା ଓ ସାମାଜି କ ବି ଧି ବବ ାକୁ େନଇ अେନକ अନୁ ଚି tା ପକାଶ
କେଲ। େଯପରି କି େସମାନ- ଗପେର ପ&
ୂ  େjଦ ପଡୁ ନଥିଲା।
ଖାଦ ପbୁତି ପେର ଗୁରୁଶି ଷ ମନ ଭରି ଖାଇେଲ। ବାରାର अନି ମିୟତା ବି ଦୁତ୍
କାଟ େଯାଗଁୁ ପା ଘୁରୁନଥାଏ। ପାଖେର ବସି େରବା ତାଳପତ ବି zଣାେର ବି zି
େଦଉଥାଏ। ସାର୍ କହି େଲ, “ଆେର! େରବା ରା ତୁ ମକୁ ଭଲ ଲାଗୁଛି ତ?” ପୀତବାସ
କହି େଲ, “େରବା ରାଣାେର ତ ସ ୟଂ अନx ପ&
ୂ  ା ବି ରାଜମାନ କରିଛtି । ସତେର ବହୁତ

ତ
ିକ

ା

ସାଦି / େହାଇଛି । େମାର ପରା ଇଛା େହଉଛି ହାତ ଚାଟି ସବୁ ଖାଇ େଦବାକୁ ” େରବା

ଇ
-ପ

ସିH ତ ହସୁଥାଏ। ଖାଇ ସାରିଲା ପେର ପୀତବାସ ଯି ବାକୁ ବାହାରି େଲ।

ଆ

ହ
ାନ

େହେଲ େସ ଗୁରୁଜୀ-ଠାରୁ ବି ଦାୟ େନବା ପବ
ୂ ର
 ୁ ସାଲଠାରୁ ଆର କରି ଫଳମୂଳ
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ଓ ଡାଏ ଫଟସ ପଯt େକେତ ରକମର ସହରରୁ ଆଣିଥିବା ଜି ନିଷ, ସବୁ େଖାଲି
ରଖିେଲ। ସାର୍ କହି େଲ, “ଆେର! ଏଗୁଡାକ ଏେତ ସବୁ କାହ\କି ଆଣୁଥିଲୁ?” କହି େଲ,
“ନାଇଁ ସାର୍ ଏ ତ ମାତ େମାର ଗୁରୁଦhିଣା।” େରବା କହି ଲା, “ଆଉ େମା ପାଇଁ?”
ପୀତବାସ ବଡ଼ अଡୁ ଆେର ପଡି ’ଗେଲ, କହି େଲ,“ତୁ ମ ପାଇଁ କି ଛି ଆଣିନାହ\। କାରଣ ତୁ େମ
େଯ ଏେତବଡ଼ େହାଇଯାଇଛ େସ କଥା ମଁୁ ମେନ ପକାଇ ପାରି ଲି ନାହ\ କି କି ଛି ବି ଆଣି
ପାରି ଲି ନାହ\, କି  ଏଇ ପର
ୂ ା ଝୁଲି ଟା େଯ ତୁ ମର।” ଝୁ ଲି ଟା ବଢାଇ େଦଲା େବେଳ
ପି ତବାସ-ର ଆlୁଳି ର wଶ ପାଇ େଯପରି େରବା ଶି ହରି ତ େହାଇ ଉଠୁ ଥିଲା। ତା’ର
ରୁମ ମୂଳି ଟା-ୁ ରି ଉଠି ଲା, େସ ଲାେଜଇ ଗଲା।
ଦି ନନାଥ କହି େଲ, “େଦଖ ପୀତବାସ! ଆଜି ମଁୁ ତୁ ମକୁ େଗାେଟ େଛାଟ अନୁ େରାଧ
କରି ବି। ତୁ େମ େମାେତ େଦଇପାରି ବ ତ ...?”
ପୀତବାସ କହି େଲ, “େଗାେଟ କାହ\କି ସାର୍, ଆପଣ କହି େଲ ଆପାଦମbକ ମଁୁ େମାର
ସବୁ ଆପଣ- ପାଦ ତେଳ अଜାଡି େଦବି । ଆପଣ- ପାଇଁ ତ ମଁୁ ଆଜି ଆସି ଏେତବାଟେର
ପହଁ zିଛି।”
ସାର୍ କହି େଲ, “ହଁ ମଁୁ ତୁ ମକୁ େଗାଟା ପୁଣି ଚାେହଁ ” ପୀତବାସ ଏ କଥାର କି ଛି ସଠି କ୍
अଥ ବୁ ଝି ପାରି େଲ ନାହ\। ସାର୍ କହି େଲ, “ମଁୁ ମେନମେନ ଚି tା କରି ଥିଲି - ଜାତି ବ& ଧମ
ନି ବiେଶଷେର ଯି ଏ େମାଠାରୁ अଧି କ pାନୀ ଓ ଛାତ ବଳ େହାଇଥିବ ମଁୁ ତାହାରି ହାତେର
ହ\ େମାର ଏକମାତ କନା ଏଇ ମାଆ େଛଉo ଛୁଆଟାକୁ େଟକି େଦଇ ଆରପାରି କୁ

ତ
ିକ

ା

ଶାtି େର ଯାଇ ପାରିବି । ଆଜି ହ\ େଦଖୁଛି, େମାର େସଇ ସ ପx ସାକାର େହବାକୁ ଯାଉଛି ।

ଇ
-ପ

ତୁ େମ ହ\ େମା େରବା ପାଇଁ ଉପଯୁ} ପାତ। କ’ଣ ପାରି ବ େମା ପbାବେର ରାଜି େହାଇ?”

ଆ

ହ
ାନ

ପୀତବାସ କହି େଲ, “ହଁ .. ନାଇଁ େଯ ସାର୍..। େହେଲ ଆମ ଭିତେର ବବଧାନ େଯ
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अେନକ। ମଁୁ ଜାତି େର ହରି ଜନ, ପୁଣି ବାପା ମାଆ େଛଉo..।”
ସାର୍ କହି େଲ, “େସଇଠୁ କ’ଣ େହଲା। ଆେମ ସଭ ଶି hିତ େହାଇେଛ। ମଣିଷ
ମଣିଷ ଭିତେର ବାbବେର କ’ଣ ପେଭଦ अଛି େସ କଥା ଭଲଭାେବ ବୁ ଝି େଛ। ଶି hିତ ଓ
अଶି hିତ ଭିତେର ପେଭଦଟା ହ\ ସବୁ ଠାରୁ ବଡ ପେଭଦ। ତା େବାଲି ନି ଜ ଜାତି / େହେଲ
ବି େଗାେଟ େବକାରୀ ଓ अଶି hିତ ହାତେର ତ େରବା ପରି େଗାେଟ ସୁଶୀ ଶି hିତା ଝି अର
ହାତକୁ ମଁୁ ଆଉ େଦଇ ପାରି ବି ନାହ\। ତା ଛଡା କି ଏ କ’ଣ ଭାବି ବ ଓ ବି େରାଧ କରି ବ
େସଥିପାଇଁ ଏ ବୃ s ଦି ନନାଥ ମାgର ବି ବତ ନୁ େହଁ । ଆଜି ପଯt ମଁୁ େକବଳ
ବି େବକାନୁ େମାଦି ତ ଓ ହୃଦୟାନୁ ସୃତ କାଯ କରି ଛି। େତେବ ଏଥିେର ତୁ ମ ସତି ଟା
ଗୁରୁତପ&
ୂ  । େତଣି କି ବୁ ବି େରଦାର ବି େରାଧ କେଲ ବି ମଁୁ େମା ଘେର ଥିବା ରାଧା
େଗାବି E ମEିରେର ତୁ ମ ଦୁ ଇ ଜଣ-ର ବି ବାହ ସ$ନx କରି ବି। କାରଣ ଏମି ତି ଏକ
ଦୁ ରାେରାଗେର ମଁୁ ଏେବ ପୀଡି ତ େଯ, ଆଉ अଧି କ ଦି ନ ବzି ରହି ବା େମା ପhେର
ସବପର ନୁ େହଁ । ଖାଲି େରବାର ହାତକୁ ଦୁ ଇ ହାତ କରି େଦେଲ େମାର ଯାଇ ଶାtି ।
େତଣୁ ଜଲଦି ଏଇ ଶୁଭ କାମଟା ସାରି େଦେଲ ଯାଏ। କୁ ହ ପୀତବାସ! େମା କଥାେର
ଜବାବ୍ ଦି अ?” ଏଭଳି अଚାନକ ଏକ କି ୁତ କି ାକର ପରି ିତି ର ସାମxା କରି
ପୀତବାସ-ର ମଥା ଘୂରି ଯାଉଥିଲା, େସ େକବଳ ମୁo ଟୁ lାରି ସତି େଦେଲ।
େଶଷେର ସମb- ବି େରାଧ ଓ ନାଟକ ବାଜି ଭିତେର ବି ନା ବୁ ବାବ ଓ େତାପ
କମାଣେର

ାନୀୟ ରାଧା େଗାବି E ମEିରେର ଉଭୟ-ର ବି ବାହ ବନ କାଯ ସ$ାଦି ତ

ତ
ିକ

ା

େହୖ ଇଗଲା। ସାର୍ - େଦହ ଖରାପ େଯାଗଁୁ ପୀତବାସ ବାହାଘର ପେର ଦି ନନାଥ- ଘରକୁ

ଇ
-ପ

ଚାଲି ଆସି େଲ। ମାତ ସାହି ଭାଇ ରେଖଇ େଦେଲ ନାହ\। ବାର େଲାକ େତର କଥା କହି

ଆ

ହ
ାନ

ବି େରାଧ କେଲ। ବି େରାଧର ସ ର ଏେତ ତୀବ େହଲା େଯ େଶଷକୁ ଦି ନନାଥ ଦୁ ଃଖ ଓ
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अନୁ େଶାଚନାେର ଆଖି ବୁ ଜି େଦେଲ। ପି ତବାସ-ର ଗଁାେର ରହି ବା अସବ ଓ अସାଳ
େହାଇ ଉଠି ବାରୁ େସ ନି ଜ ଚାକି ରୀ

ଳ ସହରକୁ ଚାଲି ଆସି େଲ।

େସxହ ପୀତି େର ହସି ଉଠୁ ଥିଲା େସମାନ-ର ସୁନାର ସଂସାର।
ଇତି ମଧେର େସମାେନ ଦୁ ଇଟି ସtାନର ଜନକ ଜନନୀ େହାଇ ସାରିଥିେଲ।
େଯଉଁମାେନ କି ଖୁବ୍ ପାଠ ପଢି ଆଜି ସୁଦୂର ସହରେର ଡା}ର ଓ ଇyିନି ୟର। ପୀତବାସ
ସ$ତି ଚାକି ରୀରୁ अବସର େନଇ ସାରି ଛtି । ଆଉ ହାତେର ବି େଶଷ କି ଛି କାମଧEା ନାହ\,
କି  अଛି ମୁଠା ମୁଠା ଟ-ା। େତଣୁ େସ ଗଁାକୁ େଫରି େଲ। ପରି ତ} େହାଇ ପଡି ଥିବା
ଦି ନନାଥ- ବି ରାଟ ଘର ଡି ହ ଉପେର େସ ଗଢି େତାଳି େଲ ସୁଉ¢ अ+ାଳି କା। ନାମ
େଦେଲ ‘ଦି ନାନାଥ ବି ଦା ନି େକତନ’। ଆର େହଲା अତାଧୁନିକ ଶି hା ବବ ାର ଏକ
ଉନx ତ अନୁ /ାନ। ଏେତେବଳକୁ ତା- अଥ ଓ ପତି ପaି େଦଖି ଗଁା େଲାକମାେନ ସମେb
ପାେଖଇ ଆସି େଲଣି । ମି ଳିଲା ସମb-ର ସହେଯାଗ। ଉେଶ ଗଁା େଲାକମାନଭିତେର ବୁ ଣିେବ ଶି hାର ମyି। ସମb-ୁ ଉ¢ମାନର अତାଧୁନିକ ଶି hା େଯାଗାଇ େଦଇ
େଦଖାଇେବ ଶି hାର ନବୀନ ଆେଲାକ। ସାର- ଉ}ି, “ଶି hିତ ହୁअ, ବେଳ ଶି hିତ ଓ
अଶି hିତ ମଧେର ଫରକଟା ବୁ ଝା ପଡି ଯି ବ େଯ” ସାକାର େହବାକୁ ଲାଗୁଥାଏ।
ଏେବବି ପରିଣତ ବୟସେର େରବାଟା ବହୁତ ସୁEର ଦି ଶୁଥାଏ। ପୀତବାସ େରବାକୁ
ପାଖକୁ ଟାଣି େନଇ ନି ଜ େସxହ अେଶ¹ଷେର ହଜାଇ େଦେଲ।

ତ
ିକ

ା

ସା - ରାଣୀପଡା, େପା :ତରାେଗା

ଆ

ହ
ାନ

ଇ
-ପ

ଜି ଲBା :ଭଦକ, ଓଡି ଶା ୭୫୬୧୧୪
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ଶୁଭ ନବବଷ 
ନବବଷକୁ ବହୁତ େଲାକ- अେପhା। େଭାଜି ଭାତ େହବ, ଡି େଜ
ବାଜି ବ େବାତଲ ଉଠି ବ। ଡି େସର ମାସ େହଉ େହଉ ନବବଷର
େଯାଜନା

େଶଷ।

अବଶ

ନୂ ଆବଷକୁ

अେପhାରତ

ପାଟiପି ୟ

ଇଂ ବି ଦାଧର
ପoା

େଲାକମାେନ ଉପେଭାଗ କରିବା ଆର କରି େଦେଲଣି । ଏସବୁ

ନୂ ଆବଷ ପାଟiସାଟିେର ଧମପତx ୀ ନରହି େଲ ଭଲ। ଉପେଭାଗର ମାତା ଟିକିଏ ବଢି ଯାଏ।
ଆଗୁଆ ନବବଷ େଭାଜି େଗାଟିଏ ଦୃ gିରୁ ଭଲ େଯ’ ଗହଳି କମ୍, ଜାଗାସବୁ ପରି ାର
ପରି jନx अଛି । ଆଉ ଦି ନ େକଇଟା ଗେଲ ଭlା େବାତଲ କାଚ େଗାଡ଼େର ପଶି ର}
ବାହାରି ପାେର, ଚାରି ଆେଡ ପBାgିକ. େସାଲ ଖଲି , अଇଁଠା ବଳକା ଷଢ଼ାଖାଦ ପଦାଥର
ନମୁନା େଦଖିବାକୁ ମି ଳିବ।
ଏବଷ ସାବତ ବାବୁ ଓ ଦୂ ଗା େଦବୀ ନି ଜଘର ସଜାସଜି େର ବହୁତ ବb। କ$ାନୀ
କମଚାରୀମାନ- ପାଇଁ ପେର ସମୟ େଦଇେହବନି । ପୁअ ଆସି ବ ଝି अ େଦଖିବାକୁ । ସବୁ
ଭାର ଚ$ା ଓ ଚଇଁଆ ଉପେର । ଘରର ଏକେଲୗତି କରାଣୀ ଚ$ା ଭାେବ ଭଗବାନ ବଡ଼
ଦୟାଳୁ । ଆମସାହି ର ସମେb ସକାଳ ସାତଟାରୁ ମୂଲପାତି ଲାଗିବାକୁ ଯାଇ ସା
ସାତଟାକୁ େଫରୁଛtି । ଦି ନଟି ଯାକର अକB ାt ପରି ଶମ ବଦଳେର ତା-ୁ ମି ଳୁଛି ମାତ

ତ
ିକ

ା

ଦୁ ଇଶହ ଟ-ା। କି  ମଁୁ ଶୀତତାପ ନି ୟୀତ ଥoାଘର ଚ+ାଣ ଓେଳଇ, ବାସନ େକଇଟା

ଇ
-ପ

ଘସି , ୱାସି ଂ େମସି ନ୍େର अ ଲୁ ଗାପଟା ସଫା କରି ଶୁଖାଇବା ପାଇଁ ପାଉଛି ମାସକୁ ସାତ

ଆ

ହ
ାନ

ହଜାର ଟ-ା। ବାହାର କାମ ଚଇଁଆର। େରାେଷଇ ପାଇଁ ଖାନସମା ରାଧୁଆ अଛି ।
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ବୁ ଢାବୁ ଢୀ ଦି ’ଟା-ର କାମ ବା େକେତ। ଛୁଆ ଦୁ ଇଟା ତ ବାହାେର। େମା କାମ ଭିଡ଼
ନୁ େହଁ , କି  अନମାନ-ୁ େଦଖିେଲ ଲାେଗ ଭଗବାନ େମାେତ ରhା କରିଛtି । ସବୁ ଦି େନ
ଚ$ା ସାବତବାବୁ -ର ଫାଟକ େଡଇଁ अଗଣା ଭିତେର ପଶି ଲା େବେଳ ବଁା ଫାଟକଖଟିକୁ
ମୁoିଆ ମାରି କେହ, “େହ! ମlଳା ମାଆ। େମାେତ ଏଇ ବାବୁ ଘେର ବୁ ଢୀ କରି େଦ। େମା
ପି ଲାଝି ଲା ପାରି ବା ଯାଏ େଯମି ତି ବାବୁ ଘର କାମ କରି ଏମି ତି ଭଲେର ଚଳୁ ଥାଏ। େମା
ବୁ ଢାବାପାର ଔଷଧ କି ଣାକୁ େକେବ ବି ପଇସା ନି अ ନହୁଏ। େମାର େତା ପାଖେର ଖାଲି
ଏତି କି ଗୁହାରି ”
- ଚ$ା! େସଠି ମୁoିଆ ମାରି କ’ଣ ମନାସି ଲୁ କି େଲା?
- େତାେତ କାହ\କି କହି ବି?
- ହଉ ହଉ, ଆମର ବାହାଘର େକେବ େହବ କହି ଲୁ?
- ଖରାଦି ନ ଯାଉ। ତୁ ଜାଣିଛୁ େମା’ ବାପାେବାଉ ଘଡଘଡି େର ମରିଗଲା ଦି ନରୁ
ବୁ ଢାବାପା େମାେତ ପାଳି ଏେତ ବଡ କରି ଛି। ଏେବ ସି ଏ ବେଷେହବ ବି ଛଣା ଛାଡୁ ନି ।
େତାେତ ବାହା େହାଇ ମଁୁ ତୁ ମ ଘରକୁ ଗେଲ ବୁ ଢାକୁ କି ଏ େଦଖିବ କହି ଲୁ? େମାର
ଦି ନରାତି ଖାଲି ତା’ରି ଚି tା।
- େସ ବୁ ଢା ଜାତକ କାଲି େନଇକି ଆସି ବୁ, େମାେତ ନାହାକକୁ ଶୀଘ େଦଖାଇବାକୁ
େହବ।
- କ’ଣ ପାଇଁ?

ତ
ିକ

ା

- ଖଡି ପେକଇ ନାହାକ ପାଖରୁ ବୁ ଝି ବି, ବୁ ଢା େକେବ ମରି ବ?

ଆହାନ ଇ-ପତି କା ସ$ୂ & ନି ଃଶୁ( ବି ତରଣ େହତୁ ଡା େଜାତି ପସାଦ ପ+ନାୟକ- .ାରା ପତି /ି ତ ଓ ପକାଶି ତ

ଆ

ଚାହଁୁ ଛୁ अନଝି अ େଦଖ୍। େମାେତ ଭୁ ଲି ଯା

ହ
ାନ

ଇ
-ପ

- େସମି ତି େହେଲ ମଁୁ େତାେତ ବାହା େହବାର ନାହ\। େମା’ ବୁ ଢାବାପା ମରି ବାକୁ ଯଦି
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- ଭୁ ଲ୍ େହାଇଗଲା ଚ$ା େତା ଚଇଁଆ କଥାକୁ ଖରାପ ଭାବୁ ଛୁ? େତାର େମାର
ଜନHଜନHର ସାଥୀ େମା ମାଆର ଆଖି କୁ ଆଉ ଦି ଶୁନି ମଁୁ ତୁ ମ ଘେର ରହି େଲ, େମା
ମାଆର କ’ଣ େହବ?
- ଚାରି ଜଣ ଏକାଠି ରହି ବା।
- ଏଇ କଥାଟା ଠି କ୍ କହି ଲୁ । କି  ଛୁଆପି ଲା ତୁ ଆମ ଗଁାେର ଆମଘେର ଜନH
କରି ବୁ। ବୁ ଝି ଲୁ?
- ଆଗ ବାହାଘର ସରୁ। ବାହାଘର ପାଇଁ େକେତ ପଇସା ରଖି ଛୁ?
- େମା ପାଖେର କି ଛି ନାହ\, ସାଇ ଭାଇ- େଭାଜି ଭାତ ଲୁ ଗା ପଟାେର ଦଶ ବାର
ହଜାେର ଲାଗିବ
- ଚଇଁଆ! ସକାଳୁ ସକାଳୁ ଗପ କରି ବାକୁ ଦୁ ଇଜଣ ଯାକ ବସି ଗଲ ତୁ ମକୁ ଆଉ ପାରି
େହବନାହ\ େକେତ େଗାେଡ େଗାେଡ ଜଗି ଜଗି କାମ ବେତଇବ! କ’ଣ ପାଇଁ ଦଶ ବାର
ହଜାର ଲାଗିବ?
- ମାଆ େମା’ ନି ଜ ବାହାଘର ପାଇଁ।
- ଝି अ ଠି କ୍ କରି ସାରି ଛୁ?
- ହଁ ମା’। ତୁ େମ ତାକୁ ଚି ହx ି ଛ। ମଁୁ ଯାଏ ଗାଈ ବାିକି ଆେସ।
- େମାର ବି ବହୁତ କାମ ବାକି अଛି ।
ଏମି ତି କୁ ହାକୁ ହି େହାଇ ଚ$ା ଚଇଁଆ ଦୁ ଇ ଦି ଗେର ଦୁ େହଁ େସଠାରୁ ଚାଲି ଗେଲ।

କରି ଛtି । ବଡପୁअ ରକି ଆେମରି କାରୁ ପଢାେଶଷ କରି ଏ’ବଷ

ଇ
-ପ

ପାଳି େବ େବାଲି ମନ

ତ
ିକ

ା

ସାବତବାବୁ ଏଥର ନୂ ଆବଷ ପବଟିକୁ ବହୁତ ଧୁମ୍ଧାମେର ପରି ବାର ସହ ନି ଜଘେର

ଆ

ହ
ାନ

େଫରୁଛି । ଦୂ ଗା େଦବୀ-ର ସାl ବି ଦୁସିH ତା ବି େଜବି ମହାବି ଦାଳୟର अଧhା। ତା’ଆହାନ ଇ-ପତି କା ସ$ୂ & ନି ଃଶୁ( ବି ତରଣ େହତୁ ଡା େଜାତି ପସାଦ ପ+ନାୟକ- .ାରା ପତି /ି ତ ଓ ପକାଶି ତ
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ଝି अ ରଶିH ଆକiେଟକ୍ଚରାଲ୍ ଇଂଜି ନିୟରି ଂ ବି ଭାଗେର ଦୁ ଇବଷ ତେଳ ଦାଖଲା େନଇଛି ।
ଝି अଟି େଗାଟିଏ ଚାଉଳେର ଗଢ଼ା। ସବୁ େବେଳ ବଢ଼ି ଆ ବଢ଼ି ଆ େଡସ୍ ପି ି ବହୁତ ସୁEର
ଦି ଶୁଛି। େଡସ୍ େସନ୍ସ୍ ବହୁତ ଭଲ। ଦୁ ଇ ଭଲତାକୁ ଆଇେବା ଟଚ୍ େଦଇ ଠି କ୍ ମଝି େର
ଆଇେଟକ୍ କ$ାନୀର ବି Eି ଲଗାଏ। ଓଠେର ହାºା ଲି ପ୍gିକ୍ ସାlକୁ ଆଖି ତଳ ଟିअର୍
ଲାଇନି େର ଦୁ ଇଟି କଜଳଗାର ତାର େସୗEଯକୁ ଦି ଗୁଣିତ କରାଏ। अଂଟାତଳକୁ ଲମି ଥିବା
କଳା ମଚମଚ ବାଳକୁ େଦଖି େସଦି ନ ଦୂ ଗା େଦବୀ ସାବତବାବୁ -ୁ ନି ଜଘର େବାହୁକେଲ
ଭଲ ହୁअtା େବାଲି କହି ଥିେଲ। ସାେlସାେl ସାବତବାବୁ ତା’ ବାପା ରତି କାt-ୁ ପଚାରି
ବୁ ଝି ଥିେଲ େଯ େସମାେନ ବି ଏ ପbାବେର ବହୁତ ଖୁସି େବାଲି ପେର ଜଣାଇେଲ। ତାପେର
ସାବତବାବୁ ତା’କୁ ଦି େନ େମ’େଫୟାର୍ େହାେଟଲ୍େର େଦଖି ରକି ତା ଫେଟା େଦଖି ତାକୁ
ପସE କରି ଛି େବାଲି ନି େଜ େସ ଝି अ ରଶିH କୁ ଜଣାଇେଲ। େସଦି ନ ରଶିH କୁ ମି ଳିଗଲା ରକି ର
େମାବାଇଲ୍ ନର। ତାପେର ଚାଲି ଲା େଫାନ୍େର अସରtି େପମକଥା। ବି େଦଶର
ଜଳବାୟୁ, େମୗସୁମୀରୁ ଆର େହାଇ ଫୁଲବଗିଚା ଓ ପାହାtି ଆ ଏକାt ପହରେର କଳ
ଭିତେର ଏକାଏକା ନି ଦ ଭାlିଯି ବା େବଳ ହୃଦୟ ବି ଦାରକ କାହାଣୀ ଏବଂ ବି ରହ
େବଦନାର अେlନି ଭା ମନ ଭି ତର କଥା।
ଏଇ ନବବଷ ପାଇଁ ରକି ପEରଦି ନ ପେର ଆସି ବ। ରଶିH କୁ ତା’- ଘରକୁ ନି ମଣ
େଦଇ ଦୁ ହ\-ର େଦାbି ବଢାଇେବ େବାଲି ସାବତବାବୁ ଠି କ୍ କରି ଛtି । େବାହୂ େହବାକୁ
ଯାଉଥିବା ଝି अଟି େଯେତେବେଳ ପଥମଥର ପାଇଁ ଘରକୁ ଆସି ବ ଘରରl, ସାଫ୍ସେଫଇ

ତ
ିକ

ା

ଉପେର ବି େଶଷ ଧାନେଦବା ସଭାବି କ୍। ବାହାର ସବୁ ବବ ିତ େହାଇଗଲା। େକବଳ

ଇ
-ପ

ଭିତରକାମ ବାକି । ନୂ ଆବଷ ଆଉ ଦଶଦି ନ अଛି । ରକି ତା’ ଆେମରି କା େଗାରାସାl

ଆ

ହ
ାନ

କି ଥ୍କୁ େନଇ ତା- ଘେର ପହଁ ଚିଗଲା। ଦୁ ଇଜଣଯାକ ବଡଦି ନ ଓ ନବବଷ ଏଥର
ଆହାନ ଇ-ପତି କା ସ$ୂ & ନି ଃଶୁ( ବି ତରଣ େହତୁ ଡା େଜାତି ପସାଦ ପ+ନାୟକ- .ାରା ପତି /ି ତ ଓ ପକାଶି ତ
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ଭାରତେର ମନାଇେବ େବାଲି କଥା େହାଇଛtି । अବଶ େଶାଇବାଘର ପାଂଚଟାକୁ େଲାକ
ଚାରି ଜଣ। ସାବତବାବୁ , ଦୂ ଗା େଦବୀ, ପୁअ ରକି ଓ ସାନଝି अ ସୁଲଗxା। ଏେବ अ ାୟୀରୂେପ
 ୁ
ଘେର ଜେଣ अଧି କ େହେଲ ରକି ର ସାl କି ଥ୍। କି ଥ୍ ଆସି ଲା େବେଳ ଏୟାରେପାଟର
ଦୁ ଇଶହ ଡଲାର୍ ଏ´େଚy କରି ବାରହଜାର ଟ-ା ପେକଟେର େନଇ ଆସି ଥିଲା।
अବଶ ରକି େକୗଣସି ଜାଗାେର ତାକୁ ଖ¢ କରିବା ସୁେଯାଗ େଦଉନି । ତଥାପି ପାଖେର
କି ଛି ନରଖିେଲ କି ଥ୍କୁ ଭଲ ଲାେଗନା। େସ ପଇସା ତାର ମନି ପସେର ଆଣିବା ଦି ନରୁ
େସମି ତି ପଡି ଛି। ଦୁ ଇହଜାର ଟ-ିଆ ଛअଟି େନାଟ। େକେତ କି !
ଘର

ସଫାସଫି

ଚାଲି ଛି୍।

ଚଇଁଆ,

ଚ$ା

ପର
ୂ ାଦମେର

ଲାଗି

ପଡି ଛtି ।

େବେଳେବେଳ େରାଷଶାଳାରୁ ଫୁରୁସତ ମି ଳିେଲ ରାଧୁଆ ବି ଆସି ତା- ସାlେର ଲାଗି
ଯାଉଛି । ଚଇଁଆର ବାବୁ ଘେର େହଲାଣି ବାର ବଷ। ଛୁଆଟି ଦି ନରୁ अଛି । ଖାନସାମାର
ସାତ ବଷ। ସବାପଛେର ଚ$ା ଗତ ଦୁ ଇବଷ େହଲା ନୂ ଆେର ଆସି ଛି। ସାବତବାବୁ ଓ
ଦୂ ଗା େଦବୀ େକବଳ ଘର ବଦଳଉ ନାହାtି । ବାକି ରକି କି ଥ୍ ଓ ସୁଲଗxା ପାୟ ସବୁ ଦି ନ
ରାତି େର େଶାଇବା ପାଇଁ ଏଘର େସଘର େହଉଛtି । େକେତେବେଳ ସୁଲଗxାର େଡସ୍ ରକି
ଖଟ ବାଡାେର ତ ଆଉ େକେତେବେଳ ରକି କି ା କି ଥ୍ର ପା ସାଟ  ସୁଲଗxା େଶାଇଥିବା
ଖଟ ବାଡେର ରାତି େର ରହି ଯାଏ। ନୂ ଆବଷ ଆଉ ଦୁ ଇଦି ନ ବାକି अଛି । କାଲି ଚଇଁଆ ଓ
ଚ$ା ଭାବି ଛtି ଘରସଫା କାମକୁ ମୁoିମାରି ଦୁ ଇଦି ନ ଛୁଟିେନେବ। ବହୁତ ପରି ଶମ
କେଲଣି। ବାବୁ ବି ରାଜି େହାଇଛtି । ହଜାେର ଟ-ା େଲଖାଏଁ ବ´ିସ୍ ସହ ଦୁ ଇଦି ନ ଛୁଟି

ତ
ିକ

ା

ଉଭୟ-ୁ ମି ଳିବ। ଚ$ା ଓ ଚଇଁଆ ବହୁତ ଖୁସି। ରାତି ପାହି େଲ ଡି େସର ଚବି ଶ।

ଆହାନ ଇ-ପତି କା ସ$ୂ & ନି ଃଶୁ( ବି ତରଣ େହତୁ ଡା େଜାତି ପସାଦ ପ+ନାୟକ- .ାରା ପତି /ି ତ ଓ ପକାଶି ତ

ଆ

ପର
ୂ ା ଗଦ୍ଗଦ।

ହ
ାନ

ଇ
-ପ

ଆମର ବ´ିସ୍ ଟ-ା ହାତ ଚଢି ବ। ଏ’ବଷ ବହୁତ ମbି େହବ। ଚ$ା ଓ ଚଇଁଆ ଖୁସିେର
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ରାତି େର କି ଥ୍ ମନି ପସ େଚକ୍ କରି େଦଖି ଲା ଟ-ା ନାହ\। ପର
ୂ ା ବାରହଜାର ଟ-ା
ଉଭାନ। “କି ଏ େଚାରି କଲା?” େବାଲି ଭାବି ଭାବି ରକି କୁ କହି ବାରୁ େସ ଏ’କଥା ଯାଇ ତା’ର
ବାପା ମାଆ-ୁ ଜେଣଇଲା। ମା’ ଦୂ ଗା େଦବି ତୁ ରt କହି େଲ, “ଚ$ା ଓ ଚଇଁଆ ଦଶ
ବାରହଜାର ଟ-ା ବି ଷୟେର କଥା େହବାର ମଁୁ ଶୁଣିଛି।” ସାବତବାବୁ ରାଗେର ନି ଆଁ।
ରାତି ଏଗାରଟା ବାଜି ଲାଣି। ମେନମେନ ଭାବି େଲ, “ଏେବ େସମାନ-ୁ ଡାକି ପଚାରିବା
ଠି କ୍ େହବନି । େଛାଟେଲାକ-ର ସାହସ େଦଖ! ଆେମରିକାର େଗାଟାଏ ଛୁଆ ଆଗେର
ଆମଘର ଇ¥ତ ତ ଯାହା େନେଲ େନେଲ, ପର
ୂ ା ଭାରତ େଦଶର ନାକ କାଟିେଦେଲ।
ବି େଦଶୀ ଛୁଆଟା ମେନ ମେନ କ’ଣ େଯ ଭାବୁ ଥିବ! କାଲି ଆସ େସମାେନ। ନୂ ଆବଷ
ପବଟାକୁ ପର
ୂ ା ପାଣି ଚିଆ କରି େଦେଲ।” ରକି ମେନମେନ ବହୁତ ଦୁ ଃଖ କରୁଥାଏ।
ସକାଳୁ ସକାଳୁ ଆଜି ଦୁ ହ\-ୁ ଦୁ େହଁ ସअଳ ଆସି ଛtି । ଚଇଁଆ କହୁଛି ଶୀଘ େତା କାମ
ସରି େଲ ଆଗ ଆମଘରକୁ ଯି ବା। େମା ମାଆ ସାlେର ଭାତଖାଇ େତା ଘରକୁ ଯି ବା। ମଁୁ
କअଁଳିଆ ସଜନା ସାଗ ମାଆକୁ ଭାତପେକଇ କଡ଼ାଭଜା କରି ବାକୁ କହି େଦଇ ଆସି ଛି।
ସାବତବାବୁ ଓ ଦୂ ଗା େଦବୀ ଦୁ ଇଜଣ-ୁ अେନଇଁ ବସି ଛtି । େଗାଟିଏ ଘରଭିତରକୁ ଦୁ ହ\-ୁ
ଡାକି ଭିତର ପଟୁ କବାଟର ଉପର ଜyିର କୁ oି ଲେଗଇେଲ। ସାବତବାବୁ ତା-ର अାରୁ
ଚମଡା େବ» ବାହାର କରି ପଥେମ ଚଇଁଆକୁ କଷି େଦଇଗେଲ। ଚଇଁଆ କହି ଲା, “ବାବୁ !
ଆପଣ େଶଷେର େମାେତ अବି ଶାସ କେଲ। ମେନ ପକା ତି ନିବଷ ତଳର କଥା। ମାଆ
ସାଆtାଣୀ- େବକର ହାର ଛି oି େଗାଲାପ ମୂଳେର େପାତି େହାଇ ଯାଇଥିଲା। ସବୁ ଆେଡ

ତ
ିକ

ା

େଖାଜି େଖାଜି ନି ରାଶ େହାଇଥିଲ। ପEରଦି ନ ପେର ଦାଇଲି େର ମାଟି ଖୁେସଇଲା େବେଳ

ଇ
-ପ

ମଁୁ ପାଇ ତୁ ମରି ହାତେର େଫେରଇଥିଲି। ଆଉଦି େନ ତୁ ମ ପାଂଟ୍କଡ ପେକଟରୁ ହଜାେର

ଆ

ହ
ାନ

ଟ-ିଆ ବoିଲି ଗାେରଜଘର ଜି ପ୍ ଚକାତଳୁ ପାଇ କି ଏ ତୁ ମକୁ େଦଇଥିଲା? ବାବୁ ! ବାର
ଆହାନ ଇ-ପତି କା ସ$ୂ & ନି ଃଶୁ( ବି ତରଣ େହତୁ ଡା େଜାତି ପସାଦ ପ+ନାୟକ- .ାରା ପତି /ି ତ ଓ ପକାଶି ତ
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ବଷ ପରା େଗାଟାଏ ଯୁଗ। େଗାଟାଏ ଯୁଗ ତୁ ମଘେର କାମକଲା ପେର ବି ଏ ସାମାନ କର
ଚଇଁଆକୁ ତୁ େମ ଚି ହx ି ପାରି ଲନି ! ତାକୁ ଆଜି ମାତ ବାରହଜାର ଟ-ା ପାଇଁ..। ଛି ବାବୁ ।
େମାେତ ମାରି ଦିअ ପେଛ अବି ଶାସ କରନି କି େଚାର କୁ ହନି । ଆତHାକୁ ବାଧୁଛି। ନି ଜକୁ
ଧି ·ାର କରିବାକୁ ଇjା େହଉଛି । ମଁୁ ମଲା ଯାଏ ମାର ବାବୁ , େମାେତ ଚାବୁ କ ମାର। ମଁୁ
ତୁ ମରି ନମକ ଖାଇ ନମକ ହାରାମ କାମ ଯଦି କରି ଛି, ମଁୁ ତୁ ମରି ହାତେର ମରି ଯିବା
ଦରକାର।” ତୁ ନ େହେଲ ଚ$ା। ତୁ ମ ଦି ଜଣ ଛଡ଼ା ଆଉ କି ଏ େନବ? ଚଇଁଆକୁ ଛାଡ଼ି
ଚ$ା ଆଡକୁ ବାବୁ ମାଡି ଆସି େଲ। ଚଇଁଆ ମାଡେଦଖି ଚ$ାଆଖିରୁ ଝରଝର ଲୁ ହ
େବାହୁଥାଏ। େକହି କି ଛି ବୁ ଝି ପାରୁ ନଥାtି । ଟିକିଏ ପେର ଚ$ା ଉପେର ବି େସମି ତି
ଚାବୁ କ୍ ବସି ଲା। େଗାଡ, ହାତ ଓ ପି ଠି େନାଳା ଫେଟଇ ପରି େଲ, “େକାଉଠି ରଖିଛ କୁ ହ?”
- କ’ଣ ବାବୁ ? ଆେମ କି ଛି ଜାଣିନୁ।
- େସ କି ଥ୍ ବାବୁ -ର ପା୍ ପେକଟ ମନି ପସରୁ ବାରହଜାର ଟ-ା କ’ଣ
ଉେଭଇଗଲା? ତୁ ମ ଛଡ଼ା ଆଉ େକହି ନୁ ହଁ ।
- ଭଲେର ଭଲେର ମାନି ଯା’। ପଇସା େଫେରଇ ଦି अ। ନେହେଲ େପାଲି ସ୍
ହାଜତେର ଏମି ତି କୁ ଟିବ ବାପାକୁ ମଉସା ଡାକି ବ।
- ବାବୁ ! ଆେମ େନଇନୁ । ବାବୁ ମlଳା ମା ରାଣ ଖାଇ କହୁଛୁ। ଆମ ଆଖି
ଫୁଟିଯିବ। ଆେମ େଦଖିନୁ କି େନଇନୁ ।
େଶଷେର ସାବତବାବୁ ନି ରୁପାୟ େହାଇ ଦୁ ଇଜଣ-ୁ େସ ଘର ଭିତେର ରଖି ବାହାର

ତ
ିକ

ା

ପଟୁ କବାଟ କି ଳିେଦେଲ। ଦି ପହରେର ଝି अ ସୁଲଗxାର ବୟେଫo୍ अବନୀ ଆସି ଡଇଁ

ଇ
-ପ

ରୁମ୍େର ତା’ସହ କି ଛି େଗାପନ କଥା େହଉଥିଲା। ରକି ଓ କି ଥ୍ ବଜାର ଯାଇଥାtି ।

ଆ

ହ
ାନ

ସାବତବାବୁ ଓ ଦୂ ଗା େଦବୀ େକାଣ େଶାଇବାଘର ଭିତେର ଥିବାର ଜାଣି ଦୁ ଇଜଣ କି ଛି
ଆହାନ ଇ-ପତି କା ସ$ୂ & ନି ଃଶୁ( ବି ତରଣ େହତୁ ଡା େଜାତି ପସାଦ ପ+ନାୟକ- .ାରା ପତି /ି ତ ଓ ପକାଶି ତ
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କଥା େହବାକୁ

ଲାଗିେଲ। କାହ\କି େକଜାଣି ଦୂ ଗା େଦବୀ

ସାବତବାବୁ - ପାଖରୁ ଉଠି ଆସି ଛପି ଛପି ବାହାର ଝରକା ପାଖେର େସମାନ- କଥା
ଶୁଣିବାକୁ ଲାଗିେଲ। अବନୀ ସୁଲଗxାକୁ ପଚାରିଲା, “େକହି କି ଛି ଜାଣି ପାରି େଲନି ତ!”
- ନା, ନା। ବାପା ଚ$ା ଓ ଚଇଁଆକୁ ସେEହ କରି ମାରଧର କରି ଛtି । େମା ଉପେର
କାହାର କାଣିଚାଏ ବି ସେEହ ନାହ\।
- ବଢି ଆ। େତେବ ମଁୁ ଆସୁଛି। ତୁ େମ ଧରା ପଡି ଯାଇଥିେଲ େମାେତ ବହୁତ ଖରାପ
ଲାଗିଥାtା। ବାୟ୍ ବାୟ୍।
ଏସବୁ କଥା ଦୂ ଗା େଦବୀ ଝରକା ପରଦା ପଛେର ଥାଇ ଶୁଣିେଦେଲ। अବନୀ
ଚାଲି ଗଲା ପେର ଘର ଭିତରକୁ ପଶି ଝି अକୁ କହି େଲ, “ସୁଲଗxା! ତୁ ଆମ ବି ଶାସେର କାହ\କି
ବି ଷ େଦଲୁ ? अଯଥାେର ବି ଚରା ଚ$ା ଓ ଚଇଁଆ େକେତ ମାଡ ଖାଇେଲ! କାହ\କି ଏମି ତି
କଲୁ ?
- ମା! ତୁ େମ ଛପି ଛପି ଆମକଥା ଶୁଣିବା କ’ଣ ଠି କ୍।
- ନ’ ଶୁଣିଥିେଲ ବହୁତ ବଡ ପାପ େହବାକୁ ଯାଉଥିଲା। ଭଗବାନ୍ ବଡେଲାକ।
େମାେତ େତା’ କଥା ଶୁେଣଇ େଦେଲ।
- अବନୀର ବହୁତ ଦରକାର ଥିଲା। ସି ଏ ସବୁ ଜାଗାରୁ ନି ରାଶ େହାଇ େଫରି
ଆସି ଥିଲା। େସଥିପାଇଁ ମଁୁ ତାକୁ ସାହାଯ କଲି ।
- େଚାରି ନକରି , ତୁ େମାେତ ବି ତ ଏକଥା କହି ପାରି ଥା!

ତ
ିକ

ା

- अବନୀ ପାଇଁ ଟ-ା ମାଗିବାକୁ େମାେତ ଟିେକ ଖରାପ ଲାଗିଲା।

ଇ
-ପ

- େମା ମୁo କି ଛି କାମ କରୁନି । କାହାକୁ ଏେବ କ’ଣ କହି ବି ମଁୁ କି ଛି ଜାଣି ପାରୁନି !

ଆ

ହ
ାନ

ଦୂ ଗା େଦବୀ େସଠାରୁ ତୁ ରt ଆସି ପଥେମ ଚ$ା ଓ ଚଇଁକୁ ଘରୁ ମୁ} କେଲ। ଦୁ ଇଜଣ
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ନି ଜର ଦୁ ଭାଗ କଥା ଭାବି ଭାବି ଘରକୁ େଫରୁଥାtି । ପଛପଟ ଫାଟକ େଦଇ ବାହାରିଲା
େବଳକୁ େଦଖିେଲ ବାରoାେର ଏକାଏକା କି ଥ୍ ଛି ଡା େହାଇଛtି । ଦୁ ଇଜଣ ଝପଟି ଯାଇ
କି ଥ୍ େଗାଡତେଳ ଲଲ ପଡି ଗେଲ। କି ଥ୍ର ଭାଷା ଦୁ ହ\-ୁ ଜଣାନାହ\। ଆଖିରୁ ଲୁ ହ
ବୁ ହାଇ ବୁ ହାଇ ଚଇଁଆ ଖାଲି କହୁଥାଏ, “ତୁ ମ ମନି େନା େନା େନଇନୁ ” ଚ$ା ବି େସମି ତି
କାEିକାEି अଭିନୟ କରି କହୁଥାଏ, “େପଂଟ୍ ମନି େଦଖି ନୁ। ପେକଟ୍ ଛୁଇଁନୁ। ଆମକୁ
ବଂଚାअ, ବାବୁ ମାରି େଦେବ। ମଁୁ ବାବୁ ଘର ଚାକି ରି େଯେତ ଭଲ ଭାବୁ ଥିଲି େସେତ ଭଲ
ନୁ େହ। ସବୁ ଗରି ବ କ’ଣ େଚାର! ଗରିବ- ବି ଷୟେର ଧନୀ େଲାକମାନ-ର କ’ଣ ଏଇ
ମାନସି କତା? ପଚରା ଉଚରା କି ଛି ନାହ\, ସି ଧା ମାଡ଼! ଭଗବାନ ତୁ अଛୁ। ବୁ ଝୁ। େହ
ଠାକୁ ର! ଓପାସେର ରଖ ଚଳି ବ, କି  ଏେତ ବଡ େତାର ଧନୀ ଦୁ ନି ଆେର ସାନର ସହ
ଟିକିଏ ଶାtି େର ଆମକୁ ବଂଚି ବାକୁ େଦ। ଗରି ବ ଘେର ଜନH େଦଇ ଆମ ଭାଗେର ଏମି ତି
ଦଶା େଲଖିବାକୁ େତା େକମି ତି ଗଲା? ଜୀବନେର ମାରି େଦ, କି  ଏପରି ଦo ଦି अ ନାହ\
ପଭୁ ।”
ସୁଲଗxା କି ଥ୍ ପସରୁ ଟ-ା େଚାରି କରି अବନୀକୁ େଦବା କଥା େକବଳ ମାଆ ଝି अ
ଛଡା େକହି ଜାଣtି ନି । ସା ପାଂଚଟା। ସମେb ଡାଇନି ଂ େଟବୁ ଲ୍ ଚାରିପେଟ ସxା´
ଖାଇବାକୁ ବସି େଲ୍। ଖାନସମା େବଡ୍ ଜାମ୍, ବି ;ିଟ୍ ଏବଂ ଗରମ ଗରମ ବଉଲ୍ ଆଣି
ରଖି ଲା। କି ଛି ସମୟ ପେର ନି ରବତା ଭl କରି କି ଥ୍ କହି ଲା, “ଆଇ େବଗ୍ େୟାର୍
ପାଡନ୍। ଆଇ ଗଟ୍ ମାଇଁ ଲg୍ ମନି ଇନ୍ ମାଇଁ ଜାେକଟ୍ ପେକଟ୍। ଆଇ ଫିଲ୍ େସା ସରି

ତ
ିକ

ା

ଟୁ ପୁଟ୍ ୟୁ अଲ୍ ଇନ୍ ସଚ୍ ଆନ୍ ଏରାସି ଂ ସି ଚୁଏସନ୍। ପିBଜ୍ ଏ´ିକୁ ଜ୍ ମି , ଫର୍ ଗଡ୍ େସକ୍

ଇ
-ପ

ପିBଜ୍ ଏ´ିକୁ ଜ୍।” ଦୂ ଗା େଦବୀ ଆଯ। ସି ଏ ତ ପକୃ ତ କଥା ଜାଣtି େଯ ସୁଲଗxା େଚାରି

ଆ

ହ
ାନ

କରି अବନୀକୁ େସ ଟ-ାତକ େଦଇଛି । େତଣୁ ଆଉଥେର କି ଥ୍କୁ ପଚାରି େଲ, “ଆର୍ ୟୁ
ଆହାନ ଇ-ପତି କା ସ$ୂ & ନି ଃଶୁ( ବି ତରଣ େହତୁ ଡା େଜାତି ପସାଦ ପ+ନାୟକ- .ାରା ପତି /ି ତ ଓ ପକାଶି ତ
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ସି ଓର୍?”
- େୟସ୍ େୟସ୍ ।
- ଓେକ। ନାଓଁ ଉଇ ଗଟ୍ ରିଲି ଫ୍। ଥା-ସ୍ ଗଡ୍ – େବାଲି କହି ସାବତବାବୁ ଚ$ା
ଓ ଚଇଁଆକୁ ପାଖକୁ ଡାକି ଦୁ ଇଦୁ ଇ ହଜାର ବ´ିସ୍ େଦଇ ଚାରିଦି ନ ଛୁଟି ସହ ଏସବୁ
अଘଟଣ ପାଇଁ ସି ଏ अତt ଦୁ ଃଖି ତ େବାଲି େସମାନ-ୁ ଜଣାଇେଲ। ଟ-ା ହାତେର
ଧରି ଲା ପେର ଦୁ ଇଜଣ ବହୁତ ଖୁସିେର ସାମxା ଫାଟକ େଡଇଁଲା େବେଳ ଚଇଁଆ ଚ$ା
ଗାଲେର ହାତ ମାରିେଦଇ କହି ଲା, “ବାବୁ ଆଉ ଦି ଦି ପାହାେର अଧି କ ମାରି ଆଉ ହଜାେର
ଟ-ା େଲଖା ବେଢଇକି େଦଇଥିେଲ େହାଇ ନ’ଥାtା’!”
- ମଁୁ ସହି ପାରି ନଥାtି । ତୁ ପି ଠିଆଟା। ମାଡ ଖାଇବା अଭାସ େତାର େବାେଧ
ଆଗରୁ अଛି । େବହି ଆ େକାଉଠି କାର।”
- ନାଇଁ ମ। ଥ+ା କରୁଥିଲି। अେlଜମାେନ ଭଲ େଲାକ। ସି ଏ କ’ଣ କହି ବା ପେର
ବାବୁ ଆମକୁ ଡାକି ପଇସା େଦେଲ। ତା’ର ମlଳ େହଉ।
- ଛାଡ୍, ଭଗବାନ୍ ଯାହା କରtି ପାଣୀର ମlଳ। ମାଡ ବଦଳେର ହଜାେର ହଜାେର
अଧି କ ପାଇେଲ େଯ। ଯା अେୟସ କର, ଶୁଭ ନବବଷ।
- େତାେତ ଶୁଭ ନବବଷ, େତା ମାଆକୁ ବି େମାର ଆୁପକା ଓଳି କି ସାlେର ଶୁଭ
ନବବଷ।
ରାତି େଭାଜନ ପବ
ୂ ର
 ୁ

ଦୂ ଗା େଦବୀ ଝି अ ସୁଲଗxା ପାଖକୁ ଯାଇ କହି େଲ, “ତୁ ଯାହା

ତ
ିକ

ା

କଲୁ କଲୁ , ଏେବ ବାପା-ୁ ଯାଇ ସବୁ ସତ କହି ନି ଜେଦାଷ ସୀକାର କରି େଦ” େମା

ଇ
-ପ

ସୁନାଝି अ, ଯା’ ସତ ମାନି ଯା, କହି େଦ।”

ଆ

ହ
ାନ

- ମଁୁ ପାରି ବିନି। ସି ଏ ତ କହି ଲା ତାକୁ ତା’ ପଇସା ମି ଳିଗଲା, ପୁଣି କାହ\କି ତୁ େମ
ଆହାନ ଇ-ପତି କା ସ$ୂ & ନି ଃଶୁ( ବି ତରଣ େହତୁ ଡା େଜାତି ପସାଦ ପ+ନାୟକ- .ାରା ପତି /ି ତ ଓ ପକାଶି ତ
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େଛାଟ କଥାଟିକୁ ବଡ଼ କରୁଛ?
- ସୁଲଗxା! ଇଏ ଆେଦୗ େଛାଟ କଥା ନୁ େହଁ । କ’ଣ ପାଇଁ କି ଥ୍ ଏଭଳି ମି ଛ କହି ଆମ
ସମb-ୁ ଭମି ତ କଲା ମଁୁ କହି ପାରୁନି , କି  ତୁ ଯଦି ଏ ପାପକମ େଯାଗଁୁ ପାତାପ ନକରି
େତା’ େଦାଷ ନ ମାନୁ ମଁୁ ସାରା ଜୀବନ ମରିବା ଯାଏଁ ଏ’ କଥାଟିକୁ ଭୁ ଲି ପାରିବି ନି। େମା’
େକାଳେର ଜନH େନଇଥିବା ସୁଲଗxା ପାଇଁ ମଁୁ ପବ
ୂ ପ
 ରି ଟିକିଏ େହେଲ ବି ଗବ କରି
ପାରି ବିନି। କ’ଣ ତୁ ଚାହଁୁ ଛୁ କହ?
- ତୁ େମ କ’ଣ କରିବ କ’ଣ ନକରି ବ ମଁୁ ଜାଣିନି। ତୁ ମ ଇjା ତୁ େମ ଯାହା କର, ମଁୁ
କି  େଚାରି କରିଛି େବାଲି ବାପା, ଭାଇ ଓ ଭାଇର ସାl କି ଥ୍ ସାମxାେର ଆେଦୗ କହି
ନି ଜକୁ ଏମି ତି अଯଥା अପମାନି ତ କରି ପାରି ବିନି। ଏହା େମାର େଶଷ କଥା।
ରାତ କାଳ। ସମୟ ଦଶଟା। ସମେb ଡାଇନି ଂ େଟବୁ ଲ୍ ଚାରି ପେଟ ରାତି େଭାଜନ
ଖାଇବାକୁ ବସି େଲଣି୍। ରାଧୁଆ େଗାଟିକ ପେର େଗାଟିଏ ଖାଦଭରା ଗାlୁଲା ଓ ଚାମୁଚ
ଥାଳି ଥାଳି ଆ ଆଣି େପାଛି ପାଛି େଟବୁ ଲ୍ ଉପେର ସମb- ସାମxାେର ସେଜଇ ରଖିଲା।
କି ଛିସମୟ ପେର ନି ରବତା ଭl କରି

ରକି

କହି ଲା, “କି ଥ୍ କାଲି

ଆେମରି କା

େଫରି ଯାଉଛି । ଦି ଲBୀପାଇଁ ଏଠାରୁ ମ&iଂ ଫBାଇଟ୍ ବୁ କ୍ କରିଛି , ସକାଳ ନअଟାେର
େଚକ୍ଇନ୍। େସଠାରୁ ଇଭିନି ଂ ଫBାଇଟ୍ ଧରି ବ। ପାୟ अପରାହx ଚାରି ଟାେର ରଶିH
ଆମଘରକୁ ଆସି ବା କଥା। େଯେତ ବାଧକଲି ରଶିH କୁ େଦଖି କି ଯା, ସି ଏ କି  ମାନି ଲାନି ।
ନନ୍ ରି ଫେoବଲ୍ ଟିେକଟ୍ ବୁ କ୍ କରି ସାରି ଛି। ତାହାର େଫରି ଯିବା ନି ିତ। ହଠାତ୍ କ’ଣ

ତ
ିକ

ା

ପାଇଁ ତା’ ମୁଡ୍ େଚy େହଲା ମଁୁ ବୁ ଝି ପାରୁନି ।

ଇ
-ପ

ଏତି କି କହି ମାଆ- ଆଡକୁ ରକି ହ\ େଦଖିଲା, ତା- ଆଖି ରୁ ଦୁ ଇଧାର ଲୁ ହ

ଆ

ହ
ାନ

େବାହି େବାହି ଗାଲଉପେର ପହଁ ଚିଲାଣି। ଦୂ ଗା େଦବୀ ସମb- ଆଖିେର ନି ଜର ଦୁ ଇ ଆଖି
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ମି େଶଇ େଶଷେର କି ଥ୍ ଉେଶେର କହି େଲ, “ଆଇ ୱାଜ୍ ଆ;ି ଂ ୟୁ, ‘ଆର୍ ୟୁ ସି ଓର୍?
ଏେଗନ୍ ଆo ଏେଗନ। ବଟ୍ ୟୁ ଡି ଡ୍ ନଟ୍ wିକ୍ ଦି ଟଥ୍। ଫା£ ଇଜ୍ ସୁଲଗxା ହାଡ୍ େଥ¶
େୟାର୍ ମନି ଆo ଗିଭିନ୍ ଟୁ अବନୀ, ହର୍ ପୁअର୍ ବେୟ େଫo୍।” ସମେb ଆଯ। ବଁା
କଡ ଚଉକି େର ଝି अ ସୁଲଗxା ଚଉକି ରୁ ଉଠି ଲା େବଳକୁ ସାବତବାବୁ -ର ଡାହାଣ ହାତେର
େଗାଟିଏ ବହH ଚଟକଣି ଖାଇଲା। ରକି ଲ¥ାେର ମୁo ତଳକୁ କରି କହି ଲା, “ମଁୁ ବି କି ଥ୍
ସାlେର ଆେମରିକା େଫରି ଯିବି। ଆଗ ଯାଇ ଟିେକଟ୍ ବୁ କ୍ କେର ତାପେର ଡି ନର୍
କରି ବି।”
ସି ଏ ଉଠି ଆସି ଲା ପେର କି ଥ୍ ବି ତା ପେଛପେଛ ଚାଲି ଆସି ଲା। ସାବତ ବାବୁ
ଦୂ ଗା େଦବୀ ଦଶମି ନଟ୍ अେପhା କରି ନି ଜ େକାଠରି କୁ େଫରି ଓପାସେର େଶାଇଗେଲ।
ଖାନସମା ରାଧୁଆ ଆସି େଦଖି ଲା େଯମି ତି ବାଢି ଥିଲା, ସବୁ େସମି ତି ଥୁଆେହାଇଛି । େକହି
େଗାଟିଏ ଦାନା ବି କାହାରି ପାଟିକୁ େନଇ ନାହାtି । ବାବୁ ଘର େଲାକ େଯେତେବେଳ େକହି
କି ଛି ଖାଇେଲନି ସି ଏ ବା େକାଉ ବି େବକେର େକମି ତି ଖାଇବ? ହଠାତ୍ ଏେତ ଦି ନର ଶୁଭ
ନୂ ଆବଷ ଆେୟାଜନ ଏହି अଘଟଣ ପାଇଁ ପର
ୂ ା ଫିକା ପଡି ଗଲା। ସକାଳ ଆଠଟାେର ରକି
ଓ କି ଥ୍ ନି ଜ ନି ଜର ଏୟାର୍ ବାଗ୍ ଧରି ବାପା ମାଆ- ପାଦଛୁଇଁ ବାହାର ଫାଟକ େଡଇଁଲା
େବଳକୁ ସୁଲଗxା ବଡଭାଇ ରକି କୁ କୁ ାଇ ଆଖିେର ଆଖି ଏ ଲୁ ହଭରି କହୁଥାଏ, “େମାେତ
hମା କରି େଦବୁ ଭାଇ। ମଁୁ କି ଥ୍ ପସରୁ ଟ-ା େଚାରି କରିଛି । େମାେତ hମା କରି େଦ।”
- hମା କରିବାକୁ ମଁୁ କି ଏ, ଯାହା ଟ-ା େଚାରି କରି ଛୁ, ତାକୁ ଯାଇ hମା ମାେଗ।

ତ
ିକ

ା

େଶଷେର ସୁଲଗxା କି ଥ୍ର ଦୁ ଇପାଦେର ମୁo ଲଗାଇ hମା ମାଗିଲା। ସମେb

ଇ
-ପ

ସମb-ୁ ମନଖୁସିେର ଶୁଭ ନବବଷର ଶୁେଭjା ଜଣାଇ ଛାତି ମି ଳାଇେଲ। ସାବତ୍ ବାବୁ ଓ

ଆ
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ାନ

ଦୂ ଗା େଦବୀ ଆସtା େହାଲି ପବକୁ ଦୁ ଇଜଣ ଯାକ ପEର ଦି ନପାଇଁ ଆସି ରକି ଓ ରଶିH ର
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ନି ବ
 ଓ ବାହାଘର ସାରି େଫରିବାକୁ ଆଗୁଆ ନି ମଣ େଦେଲ। ସୁଲଗxାକୁ କହି େଲ େସ
अବନୀ ପୁअକୁ ଛାଡ୍। ଯି ଏ େଚାରି ଶି ଖାଉଛି ସି ଏ ବି େଗାଟାଏ େଚାର। େହାଲି େବଳକୁ
ଭଲ ପୁअଟିଏ େଦଖ୍, ନେହେଲ ଆମକୁ କହ। େଗାଟାଏ େଭାଜି େର ଦି ଜଣ- କାମ
ବେଢଇେଦବା। େଶଷ ମୁହୂaେର ସମେb ଖୁସି ଖୁସି ରକି ଓ କି ଥ୍କୁ ବି େଦଶ ଯି ବାକୁ
ବି ଦାୟ େଦେଲ। ଚଇଁଆ ଓ ଚ$ା େଯାଡହbେର କି ଥ୍ଆଡକୁ ହ\ କେଇପରି ଛି ଡା
େହାଇଥାtି । ସୁଲଗxା ଆସି ବାପା- ପାଦ ଛୁଇଁ ମାଆକୁ ଜାବୁ ଡି ଧରି େମାେତ hମା
କରି ଦିअ, ମଁୁ अବନୀ ସହ ସ$କ କାଟିେଦଉଛି । ଜୀବନେର ଏପରି ଭୁ ଲ୍ େକେବ ଆଉ
କରି ବି ନାହ\। େମାର ଆଉ େକାଉ ପୁअ ସହ କି ଛି ସ$କ ନାହ\, ଏେବ ତୁ େମ େଯାଉଠି ଠି କ୍
କରି ବ େମାର ରାଜି । ମଁୁ େସଇଠି ବାହାେହବି । ଦଗାେଦବୀ ସୁଲଗxାକୁ ଛାତି େର ଚାପି
ମଥାେର େକଇଟା ବାଲ ମମତାଭରା ଚୁ ନ ଆ-ି େଦଉ େଦଉ ରକି ଓ କି ଥ୍ ଆେଡ
ହାତ ହେଲଇେଲ୍। କି ଥ୍ ଓ ରକି ପଛକୁ ହ\ ହାତ ହେଲଇ ହେଲଇ ଟା´ି ଭିତରକୁ
ପଶି େଲ। ଟା´ି ଡାଇଭର ଡି କିେଖାଲି ଦୁ ହି -ର ଜି ନିଷ ରଖୁ ରଖୁ ଦୁ ହ\-ୁ ଶୁେଭjା ଜଣାଇ
କହି ଲା, - “ଶୁଭ ନବବଷ”
ଇଂ. ବି ଦାଧର ପoା, େମା- ୯୪୩୯୧୨୮୦୫୦
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ପBଟ-୧୭/୧୫, ପଂଚଶଖା ନଗର, ଡୁ ମୁଡୁମା, ଭୁ ବେନଶର-୭୫୧୦୧୯
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wଶ
ହଠାତ କାହ\କି ଲାଗୁଥିଲା, ରାbା କଡେର ଥିବା ଗଛ ଗୁଡାକ ଦଶ
ବଷ ଭିତେର ଖୁବ ବଢି େଗାଟିଏ େଲଖାଏଁ ମହାଦମ ପାଲଟି ଯାଇଛtି

ପତି ଭା

େଯମି ତି। gୀଟ ଲାଇଟର ହଳଦି ଆ ଆଲୁ अେର େସମାେନ ସାବଧାନ

ପି ୟଦଶiନୀ

େପାଜି ସନେର ଠି ଆ େହଉଥିବା ଧାଡି ଏ େସୖ ନ ଭଳି अନୁ ଭବ େହବାଟା

ବି ଖୁବ ସାହସ ଭରୁଥିଲା ଭିତରୁ ଭୟ, ଘୃଣା ଓ अନି ିତ ଆେବଗର अଜଗର ଚାପେର hଣ
hଣ hତା} େହଉଥିବା ମନୀଷାକୁ । ନି ତି अଫିସରୁ ଏଇ ବାଟ େଦଇ େଫେର। ଜୟେଦବ
ବି ହାର ଛକରୁ अେନକ ଥର अେଟା ମି େଳନି । େସ ପାୟତଃ ଚାଲି ଚାଲି ଆେସ ଓଭରବି ଜ
େଶଷ ଯାଏ। େସଇଠୁ ଧେର କଟକ ଆସି ବା ପାଇଁ ବସ୍। େକେବବି ଲh କରିନି ରାbା
କଡେର ଠି ଆ େହଇଥିବା ଏ ସବୁ ଜ େସୖ ନବାହି ନୀର ଜାଗତ କମାେoା ମାନ-ୁ । େକେବ
अଭୟର अନୁ ଭବ େଟ अନୁ ଭବି ନି େଚତନ ମନେର। ଆଜି ତା-ରି ସାହାରା ପାଇ ଖୁବ
ଦିଲା ପାଦ ଝପ୍ ଝପ୍ କରି ବେଢ଼ଇ ଚାଲି ଛି ନି ଛାଟିଆ ସyେବେଳ। अବଶ େଦୖ ନିକ
େଫରି ବା ସମୟ ଓ ଆଜି ର େଫରି ବା ସମୟ ଭି ତେର ତି ନିଘାର ବି ଳ।
ଆଜି अଫିସେର ନୂ ଆ ସଚି ବ- ପରି ଦଶନ କାଯକମ ଥିଲା। ଠି କ େଫରିବା ପାଇଁ
ପbୁତ େହଲା େବଳକୁ େହଡ अଫିସରୁ େଫାନ ଆସି ଲା, ନୂ ଆ ସଚି ବ ଦାଇତ େନଇଛtି ଓ

ତ
ିକ

ା

ପଥମ ପରିଦଶନେର ଆସି େବ ୪ଟା େବଳକୁ । େତଣୁ ସବୁ ପbୁତ କରି ରଖ। ଆଜି

ଇ
-ପ

େଯାଗକୁ अଫିସର ଦୁ ଇ ଆଦି ବାସୀ ଆେଟoା ତା- ପବ ଲାଗି ଛୁଟି େନଇଛtି ।

ଆ
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ଏକୁ ଟିଆ ସବୁ ପbୁତି େଶଷ କରି 4ଟା େବଳକୁ େକବଳ ସଚି ବ ମହାଶୟ- अେପhାେର
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ରହି ଲା। ଆସି େବ ଆସି େବ େବାଲି େସ ପହzିେଲ ୬.୩୦ େବଳକୁ । ଘେର ଜେଣଇ
େଦଇଥିଲା େଡରି େହବ େବାଲି । ସଚି ବ େଫରିବା େବଳକୁ ଘାେର ସମୟ ୭.୪୦।
କାaiକ ମାସ। ପାzଟା େବଳୁ ସy ନଇଁ ଆେସ। ଏେତେବଳକୁ ବାହାେର ରାତି ର ନି ବିଡ଼
अକାର। ତରବରେର ପାz ମି ନିଟ େର ରାbା ପାଖେର ପହzିଲା ମନୀଷା। େଗାଟିଏ
େହେଲ अେଟା अଟକୁ ନଥାଏ। ବb ଲାଗିଲାଣି । ଶାଶୁ ଓ ଝି अ ଦୁ ଇଥର ଆଉ ଆକାଶ
ତି ନିଥର େଫାନ କରି ଛtି ଏ ଭିତେର। ସଚି ବ- ଉପ ିତି େଯାଗୁ କଥା େହଇ ପାରି ନି।
ଭାବି ଲା ବସ୍ େର ବସି େଫାନ କରି େଦବ ତା-ୁ ।
अେନକ ସମୟ ପେର अଟକି ଲା अେଟାେଟ। ପଛେର ଯାତୀ ବସି ବା ଜାଗାେର
ୀେଲାକ ଜେଣ ବସି ଛି ଆଉ ତା ଆଖପାଖେର ସବୁ ତକ ଜାଗା ମାଡି ଭaiେହାଇଛି ଗୁଡ଼ାଏ
ଘରକରଣା ଜି ନିଷ। ମେନ େହଉଛି େସମାେନ ପଲା ମାରି ରୁହtି େବାେଧ ଯାଯାବର
ଭଳି । अେଟାବାଲା ପଚାରିଲା, "େକଉଁଠିକି ଯି େବ ?" େହେଲ ଭିତେର ତ ବସି ବାକୁ ଜାଗା
ନାହ\। େଲାକଟା ଟିେକ ସ-ୁ ଚି ତ େହାଇ କହି ଲା, "ଦି ଦି, ଆଗେର ବସି ପଡି େଲ ପଳାେt।"
େଲାକଟାର ବୟସ ୫୫ ପାର, ଏମି ତି ବି अେଟା ମି ଳୁନି , ଆଉ େବଳୁ େବଳ ରାତି ବଢୁ ଛି ।
ଟିେକ ଭାବି ପଥମ ଥର ଆଗେର अେଟାଚାଳକ ପାଖେର ବସି ଲା ମନୀଷା। ବସୁ ବସୁ
ପସରୁ ପଇସା ବାହାର କରି ବାକୁ ଲାଗିଲା। େସତକ େଦଖି େଲାକଟା କହି ଲା, "ଦି ଦି, ଧରି କି
ବସ। ଟ-ା ପେର କାଢ଼ି ବ।" ଏତକ କହୁ କହୁ େସ ଏକ ପକାର ତା ବାଆଁ ହାତେର
ମନୀଷା अାକୁ ଧରି ତା ଆଡ଼କୁ ଭିଡ଼ି େନଲା। ହଠାତ ଶହ ଶହ ବି ଷା} ଭୀରୁଡ଼ି ଦଂଶି

ତ
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ା

ପେକଇେଲ େଯମି ତି। ଟିେକ ଘୁzି ଆସି ନି ଜକୁ ଶାt ରଖି ବା ପାଇଁ େଚgା କଲା େସ।
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अେଟା ଚାଲି ଥାଏ ଖୁବ ଗତି େନଇ। ପଛେର ବସି ଥିବା ୀେଲାକଟି ଆର ରୁ ହ\ ଖୁବ

ଆ

ହ
ାନ

େଗାେଟ ନକରାତHକ ଭାଇବ େଦଉଥିଲା। େସ ଦୁ େହଁ ବାଟେର ଥିବା େଗାଟିଏ अଡ଼ି କାର ଓ
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ବି ଷୟେର

ନି ରଥକ

ଆେଲାଚନା

କରୁଥାtି ।

ଏତି କିେବେଳ, େକାଉେଗାେଟ କଥାେର ମନୀଷା କୁ ଜେଣଇବା ଆଳେର "ନା କଣ ଦି ଦି" କହି
େଲାକଟା ଜାଣିଶୁଣି କହୁଣୀ ବେଜଇଲା ଠି କ କାଖ ତଳ ସେଦନଶୀଳ

ାନେର। ତା

ପେର େସମାେନ ମନୀଷା କୁ ବାଧ କରି ବାକୁ ଲାଗିେଲ ନୟାପଲB ୀ ଯାଏ ଯାଇ େସଠୁ ବସ୍
ଧରି ବାକୁ । ମନୀଷା େସଥିେର ରାଜି ନେହବାେର ଚାଳକ ଜଣ- ଏକ ପକାର ଜି ଦ ଧରି ଲା
େସ ତାକୁ େନଇ ଛାଡି ବ ଓଭରବି ଜ େଶଷେର ବସ୍ ରହି ବା ଜାଗାେର। ଏସବୁ କହି ବା
ଭିତେର େସ ବାରାର କହୁଣୀ ବଜାଉଥାଏ ମନୀଷା ର କାଖରୁ अା ଯାଏ। ମନୀଷା अତି
ବି ର} େହାଇ ଜୟେଦବ ବି ହାର େର अେଟା ରଖିବା ପାଇଁ ତାଗିଦ କରି ବାେର ପଛପଟୁ
େବକ ଉପେର କି ଛି wଶ अନୁ ଭବ କଲା। ଟିେକ ବୁ ଲି େଦଖି ବା େବଳକୁ ପଛେର ଥିବା
ୀେଲାକ ଜଣ- ଗାମୁଛା ଖେo ରସି ବଳି ବା ଭଳି ଗୁଡ଼ାଇ ଧରି କଟମଟ କରି अେନଇଛି ।
ରଖ ନେହେଲ ମଁୁ େଡଇଁବି କହି ଚି ାର କରି ଆସି ବା େବଳକୁ अେଟା ରହି ଲା। ତାକୁ
ଓହB ାଇ େଦଇ अେଟା ପାର।
ଓେହB ଇବା େବଳକୁ େକାଧ ଓ अପମାନର ଗBାନି େର ସାରାଟା େଦହ କ$ୁ ଥାଏ
ମନୀଷାର। େସଠୁ ବସ୍ ରହଣି ଜାଗା ଯାଏ ଚାଲି କି ଯି ବାକୁ ଗୁେଡ଼ ବାଟ ଆଉ ନି ଛାଟିଆ
ବି । େହେଲ अେଟା ଆଉ େସଥିେର ଭai ଯାତୀ-ୁ େଦଖି ଆtରାତHା ଆେଦଶ େଦଲାନି
େସଥିରୁ େକଉଁଥିେରବି ସବାର େହବାକୁ । େସଇଠୁ ନି aି େନଲା, अନଦି ନ ମାନ- ଭଳି
ଚାଲି କି ଯି ବ। େସଇ ଦେର ଚାଲି ବା ଆର କରି େଦଇଥିଲା େସ। ଏ ଭିତେର ତି ନିଜଣ
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ା

ବାଇକ ଚଢ଼ାଳି ଗାଡି अଟେକଇ ସାlେର େନବା अଫର େଦେଲଣି । ମନୀଷା ଜାଗାେର

ଇ
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ଯଦି ପୁअପି ଲାେଟ କି ା େକହି ବୃ s अଥବା ଦୁ ଘଟଣାେର ଗୁରୁତର ଆହତ େହାଇଥିବା

ଆ
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େଲାକେଟ ଥାtା େତେବ କଣ େସମାେନ ଏମି ତି ସତଃ ସାହାଯ କରି ବାକୁ अଫର
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େଦଇଥାେt ? େସମାନ- ଦୃ gିରୁ ଲାଗୁଥିଲା େସମାେନ ମନୀଷା କୁ କଲଗାଲ ଭାବୁ ଥିେଲ
େବାେଧ। ଓଃ, କି ବି ଷା} ଏକଥା ଗୁଡାକ !!!
େଯେତଥର ବାଇକ େଟ अଥବା େକହି ବି ପୁରୁଷ େସବାଟ େଦଇ ଯାଉଥାଏ, ପତି ଥର
ମନୀଷା ଭିତେର ବି ଷ अଧି କ ଚରି ଯାଉଥାଏ େଯମି ତି। ଏତି କିେବେଳ େଦଖିଲା କି ଛି
ଆଗେର େଗାଟାଏ ବାଇକ ସି ଟ ଉପେର ମଦ େବାତଲ ଓ ଚାଖଣା ରଖି ହାତେର ଗିଲାସ
ଧରି ଦୁ ଇଜଣ େଲାକ ଠି ଆ ଠି ଆ ମଦ ଆସର ଲେଗଇଛtି ରାbା କଡେର। ଏକୁ ଟିଆ
ମନୀଷା କୁ େଦଖି େସମାେନ ଗିଲାସ ରଖି ଆଗକୁ ବଢ଼ି ବାେର ଲାଗିେଲ। ର}ବ& ଆଖିେର
अଶ¹ୀଳ hୁଧା wg ଭାବେର ବାରି େହଉଥିଲା। ଭୟ କମଶଃ େମରୁଦo େଦଇ ଶୀତଳ
ଶି ହରଣ େଖଳାଇ େଦଉଥିଲା ତାଳୁ ରୁ ତଳି ପା ଯାଏଁ। େସମାନ- ଭିତରୁ ଦାଢି ବାଲା
େଲାକଟି ମନୀଷା ଠୁ ଆଉ େଗାେଟହାତ ଦୂ ରେର ମାତ। ତା अଶ¹ୀଳ ଇଶାରା ଓ ତାଠୁ
େବଶୀ ଗିଆ ଲାଗୁଥିଲା ପାଟିରୁ ଭାସି ଆସୁଥିବା ମଦର ଗ।
େକମି ତି େକଜାଣି, ପଚରା ମଦ ଗକୁ ପତି ହତ କରି ଚାରିପାଖେର ପୁରିଗଲା ଝୁଣା,
କପର
ୂ , अଗୁରୁ, ଗୁ½ୁଳ ସାlକୁ ଘି अ ସଳି ତାର ମହମହ ବାସxା। ଏକ ଥoା अଥଚ ଉଷHତା
ଭରି େଦଉଥିବା "wଶ" ସzରି ଗଲା ମନୀଷାର ପତି ଧମନୀ େଦଇ। ମଦପ ଦୁ େହଁ େଠଲା
ଖାଇଲା ଭଳି ପଛଘୁzା େଦେଲ ଆଉ ପାଖେର ଖେo ସୁେନଲି ଧଡି ଦି ଆ କଳା
କbାଶାଢୀେର ଉଭା େହଇଥିେଲ ବୃ sା େବଶେର ସେତକି ମା ଷ/ୀେଦବୀ। ହଁ , ପି ଲାଟି
ଦି ନରୁ ସବୁ ସୁଖଦୁ ଃଖର ସାଥି ସି ଏ ମନୀଷାର। େସଇଥିପାଇଁ ତ ଏଇେନ ମେନ ମେନ ମା
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-ୁ ସୁମରି ଚାଲି ଥିଲା େସ। ବୃ sା ଜଣ- କହି େଲ, "ମା'େର ମେତ ବାଟ ଦି ଶୁନି। ଟିେକ

ଇ
-ପ

େନଇଚାଲ ଆଗ େଦାକାନ ଯାଏଁ। େସଇଠୁ େମା ନାତି ଆସି େନଇଯି ବ ଘରକୁ ।" ପରମ

ଆ
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ଶsା େର ମନୀଷା େସଇ ବୁ ଢ଼ୀମା -ୁ ସାlେର ଧରି ଚାଲି ଲା। ତା- ଶି ରାଳ ପାପୁଲିେର
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ନରମ ଫୁଲ ପାଖୁଡ଼ାର କମନୀୟ अନୁ ଭବ अତୀEି ୟ ଆେବଗ ଭରୁଥିଲା ତା ଭି ତେର। ପାନ
େଦାକାନଟା ଆଉ ଚାରି ପାz ପାହୁo ମାତ, େସଇଠି ଛାଡି ବାକୁ େହବ ତା-ୁ । ହଠାତ
ରାbା ହ$ସ େର ଝୁି ପଡି ଲା ମନୀଷା। ତା ଭାନି ଟି େଚନେର ଲାଗି ବୃ sା- ଲୁ ଗାଧଡ଼ି
ଫଡ କରି ଚି ରିଯିବା ଶ§ wg ଶୁଣିଲା େସ। ମା େବାଲି କହି ନି ଜକୁ ସାଳି େନଲାେବେଳ
ହାତ ଛାଡି େଦଇଥିଲା ତା-ର। ସି ଧା େହଇ ଠି ଆ େହଲା େବଳକୁ ପାଖେର ନଥିେଲ େସ।
ଆତୁ ର ଆେବଗେର ମା ମା ଡାକି ଚାରି ଆଡକୁ େଖାଜି ଲା ଦୃ gିେର େଦଖୁଥିଲା
ମନୀଷା। ଠି କ େସତି କିେବେଳ ବସ୍ ବାଲାର କଟକ କଟକ ଡାକେର ପକୁ ତି

େହାଇ ବସ୍

କୁ ଉଠି ଲା। ବସି ଗଲା ପେର ଘରକୁ େଫାନ କରି କହି େଦଲା କାହ\କି େଡରି େହଲା ଓ େସ
ଘାଏ ଭିତେର ପହzିଯିବ େବାଲି । ଓଃ..... ଏଇ ପି ଛିଲା େକାଡି ଏ ତି ରିଶ ମି ନିଟ ଭିତେର
ଯାହାସବୁ ଘଟିଗଲା, େସତକ अଘଟଣ ସମୟର କେଳବରକୁ ପଲମି ତ କରିେଦଇଥିଲା
େଯମି ତି। ଏଥର ଆଶb େହାଇପାେର େସ। େଫାନ ରଖିସାରି ଭାନି ଟି କୁ ଓଲଟା କରି
େକାଳେର ଆଉେଜଇ େନଲାେବେଳ େଦଖି ଲା, େଚନ୍ େର ଏେବବି ଲାଗି ରହି ଛି ସୁେନଲି
ଧଡି ଥିବା ଖେo କଳା ରlର କbା କପଡା। େସ ଖoକୁ ଛୁଇଁଲା େବେଳ अନୁ ଭବ କରି
େହଉଥିଲା େସଇ ବୃ sା ମା'- ଶୀତଳ ହାତର ଉଷH wଶ। କପଡା ସହି ତ ଭାନି ଟିକୁ
ଛାତି େର ଚାପି ଧରି ଏକ ନି ବିଡ ଆେବଗେର ବତୁ ରି ଯାଉଥିଲା ମନୀଷା.….
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ଲି- େରାଡ଼, କଟକ
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ଦୀପ ପଜଳନ
ମୂଳ ହି Eୀ : ସୀମା ଆଜାଦ
ଓଡ଼ି ଆ अନୁ ସୃଜନ : ସୁଧାଂଶୁ େଶଖର ଦି େବଦୀ

ସୁଧାଂଶୁ େଶଖର
ଦି େବଦୀ

ଆଜି ସମb-ୁ

ଶୀଘ अଫିସ ଆସି ବାକୁ କୁ ହା େହାଇଥାଏ

ଆଜି ଠୁ अଫିସେର ‘ହି Eୀ ପh ଦି ବସ’ ପାଳନ େହବ ଉଦ୍ଘାଟନ ପାଇଁ ରାଜର ସଂ;ୃତି
ମୀ ଆସି େବ ରାମାଧର ଗତକାଲି ଠାରୁ ଜରେର କଂପୁଛି ଆଜି ବି अଫିସ ଆସି ବାକୁ
ତା’ର ଆେଦୗ ଇjା ନଥିଲା େହେଲ କାହାକୁ ବି ଛୁଟି େଦବାପାଇଁ ଆpା ମି ଳିନି
ରାମାଧର अଫିସେର ଏକମାତ ଚପରାଶି , େସ ଯଦି ଛୁଟିେର ରହି ବ ତା’େହେଲ
अଫିସ କାମ ସବୁ ବE େହାଇଯି ବ ପେତକଟି କାମ ରାମାଧର ଆସି ବାଯାଏଁ

ଗିତ

ରହି ଯାଏ ଯଦି ମଣିଷ େଶାଷକୁ ସହ କରି ନି अtା େତେବ ପାଣି ପି ଇବା ମଧ ରାମାଧର
ଆସି ବାଯାଏ अଟକି ରହtା! ତା ଛଡ଼ା ଆଜି ସଂ;ୃତି ମୀ ‘ହି Eୀ ପh ଦି ବସ’ ଉଦ୍ଘାଟନ
କରି ବା ପାଇଁ ଆସୁଛtି , ଛୁଟି ନ େନବାପାଇଁ ତାକୁ ବି େଶଷ ଭାବେର କୁ ହାଯାଇଛି  ତା’
ଜର େଦଖି ବି ଭାଗର ସଚି ବ ତି ୱାରୀ ବାବୁ ଗତକାଲି ତି ନିଟା ଟାବେଲଟ୍ ଖାଇବାକୁ
େଦଇଥିେଲ େଗାେଟ ତ େସ ନି େଜ ଏକରକମ େଖାଇ େଦଇଥିେଲ ଆଉ େଗାେଟ

ଇ
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ତ
ିକ

ା

େଶାଇବା େବେଳ ଓ ଆଜି େଗାେଟ ଖାଇବା ପାଇଁ କହି ଥିେଲ

ଆ

ହ
ାନ

ରାମାଧର ପାଇଁ ଜର ସମସା ନଥିଲା ତା ମୁo ଭିତେର ଘରର अେନକଗୁଡ଼ିଏ
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ସମସା, ଭାବି ଥିଲା ଜର ବାହାନାେର ଘେର ରହି କି ଛି ସମସାକୁ ତୁ େଲଇବ ଜମି େର
ବାଡ଼ ବେସଇବା ତା ପାଇଁ ନି ହାତି ଜରୂରୀ େହାଇଯାଇଥାଏ ବାଡ଼ ନ େଘରି େଲ ଗାଇ,
ବଳଦ ପଶି ଫସଲ ଚାଟିେଦେବ ରାମାଧର ୀ ଓ ବଡ଼ପୁअ ଦି ନସାରା ଜମି େର ୨୦ ଥର
ଚ·ର ଲଗାtି  ପି ଲାମାନ-ର ପାଠପଢ଼ା ମଧ ବାଡ଼େଘରା ପାଇଁ ବାଘାତ େହଇଛି  େସ
ଜମି ଜଗିବ, ଘର େଦଖି ବ ନା ;ୁଲକୁ ଯାଇ ପି ଲାମାନ- ପାଠପଢ଼ାେର ମୁo ପୁେରଇବ
ଭାବି ଥିଲା ଜର ବାହାରାେର ଜମି େର ବାଡ଼ େଘରି େଦବ, ତା ପାଇଁ ପାz ହଜାର ଟ-ା
ଉଧାର ଆଣି ଛି ଖୁି ବେସଇବା ପାଇଁ ପୁअ ଗଛର େମାଟା ଡାଳ ସଂଗହ କରିଛି  ଖାଲି
ଯାହା କାତାର କି ଣିବା ବାକି ରହି ଛି
ତା ୀ ଆଜି ସକାେଳ अଫିସ ଆସି ବାକୁ ମନା କରୁଥିଲା ତା କଥା ନ ମାନି अଫିସ
ଆସି ଲା, େହେଲ ବାଡ଼ େଘରା ଚି tା ତା ମୁo ଭିତେର ଭଉଁରୀ େଖଳୁ ଥାଏ अଫିସ ଭିତେର
ପଶି ଛି କି ନା ସି ଂହବାବୁ େଦଖିେନଇ କହି େଲ, “ଆେର ରାମାଧର, ଆଜି େତାେତ ଶୀଘ
ଆସି ବାକୁ କୁ ହାଯାଇଥିଲା, ସାେଢ଼ ନअଟା ବେଜଇ େଦଲୁ ? ମନମୁଖୀ କରୁଛୁ ନୁ େହଁ ? ଆଛା
ଗBାେସ ପାଣି େଦ...”
ମେନ ମେନ ସି ଂହ ବାବୁ - ଉପେର ଚି ଡ଼ଚି ଡ୍ େହାଇ ୱାଟର୍ କୁ ଲର୍ ପାଖକୁ ବଢୁ ଥାଏ
େସ ପାଣି ଆଣି ସି ଂହବାବୁ - ହାତେର ଧେରଇଲା ଏତି କିେବେଳ ପାେoବାବୁ ଧଇଁସଇଁ
େହାଇ ହଲ୍ ଭିତରକୁ ପଶି ଆସି ଚି ାର କରି ଉଠି େଲ, “ଆେର ରାମାଧର! ତେତ

ତ
ିକ

ା

ସମୟpାନ କି ଛି ଜଣା अଛି କି ନାହ\? କାଲି ଏେତ କୁ ହାଗଲା, ତଥାପି ଯି ଏକୁ ସି ଏ, ଆଛା

ହ
ାନ
ଆ

ଲେଗଇ େଦ, ହଁ କାର୍େପଟ୍ ସଫା କରି ଲେଗଇବୁ ”

ଇ
-ପ

ଫଟାଫଟ୍ କାମେର ଲାଗିଯା ଭଲଭାେବ େପାଛା େପାଛି କରି େଚୟାର ସବୁ ହଲେର
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ରାମାଧରକୁ ଆେଦଶ େଦଇ ପାେoବାବୁ ଆଗକୁ ବଢ଼ି ଗେଲ ବି ଚରା ବାବୁ ମାନ-ର
ହୁକୁ ମେର ହଲ୍କୁ ଯାଇ େଗାେଟ ଉପେର େଗାେଟ ଚଢ଼ି ରହି ଥିବା େଚୟାରକୁ अଲଗା କରି
ହଲସାରା ଲେଗଇବାକୁ ପbୁତ େହଲା ଟାବେଲଟ୍ ପଭାବେର ଆଜି ତାକୁ ଜର ନାହ\
େହେଲ େଦହଟା ଦୁ ବଳ ଲାଗୁଛି ପୁଣି ମୁo ଭି ତେର ଘରର େକେତ ପକାର ଚି tା, େକବଳ
ତାକୁ ଛାଡ଼ି େଦେଲ ଆଉ ସମେb ବଡ଼ ଫୁaiେର ଏପଟ େସପଟ େଦୗଡ଼ାେଦୗଡ଼ି କରୁଥାtି 
େସମାନ- ହାବଭାବ େଦଖି ରାମାଧର କି ଛି ବୁ ଝି ପାରୁନଥାଏ େଦୗଡ଼ାେଦୗଡ଼ି କରି ଥକି
ପଡ଼ି େଲ ତାକୁ ପାଣିଗBାେସ ମାଗି ପି ଉଛtି  ଏପଯt ସୁଧାକର ବାବୁ , ଶୀବାbବ ବାବୁ ,
ଶ-ର ବାବୁ ତା’ଠାରୁ ପାଣି ମାଗି ପି ଇ ସାରି େଲଣି  ଏେତ ପେର ମଧ େସ େଗାେଟ ଘା
ଭିତେର ସବୁ େଚୟାରକୁ ସଫାକରି ହଲେର ଲେଗଇ େଦଇଛି  ପୁଣି କାରେପଟ୍ ଆଣିବା
ପାଇଁ େgାର ରୁମକୁ ବଢ଼ି ଲା ହଠାତ୍ ସି ଂହବାବୁ ଗଜi ଉଠି େଲ, “ଆେର ରାମାଧର ଏ
ପଯt ହଲ୍ ପbୁତ େହାଇ ପାରିଲାନି ? ଟିେକ wିଡ୍ କର େଗାଟାଏେର କାଯକମ”
ରାମାଧର ଚି ଡ଼ି ଉଠି କହି ଲା, “ବାବୁ େସଇେବଳୁ ତ ଲାଗିଛି, ଆପଣମାନ- ଭଳି
ବସି ଛି େକାଉଠି ?”
- ଆjା ଠି କ୍ अଛି , ଶୀଘ ଶୀଘ କର ହଁ ଶୁଣ, େgଜେଗ େଚୟାର ଓ େଟବୁ ଲ୍ ଠି କ୍
ଠାକ୍ ପେକଇବୁ , େଟବୁ ଲ୍ ଉପେର ଧଳା ଚଦର ପେକଇବୁ 
ରାମାଧର ସି ଂହବାବୁ - ଆେଦଶ ଶୁଣୁଶୁଣୁ େgାର ରୁମେର ପହzି ସାରିଥାଏ

ତ
ିକ

ା

କାର୍େପଟ୍ ବାହାର କରି ସଫାକରି ବା ପେର ଦୁ ଇ ଧାରେର ପଡ଼ି ଥିବା େଚୟାର ମଝି େର

ଇ
-ପ

ପେକଇ େଦଲା ଏେତ ଗୁଡ଼ିଏ କାମ କରୁ କରୁ େସ ଟିେକ ଥକି ପଡ଼ୁଥାଏ ହଲ୍ର ପଛ

ଆ

ହ
ାନ

ପାେଖ ଘୁରୁଥିବା ପାତେଳ ବସି ପଡ଼ି ଲା ଦୁ ଇମି ନିଟ୍ ବସି ଛି କି ନାହ\, ପାେoବାବୁ ତା
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ପାଖେର ପହzି ମୁହଁକୁ ଭଣଭଣ କରି କହି େଲ, “କି େର ରାମାଧର! କାମ କରି ବାକୁ ଆସି ଛୁ
ନା ବସି ବାକୁ ? କି अଜବ େଲାକ ମୀ- ଆସି ବା େବଳ େହାଇଗଲାଣି େତାେତ ଜଣା अଛି
କି ନାହ\?
ରାମାଧର ଚୁ ପ୍ଚା ଉଠି େgଜ୍ ଉପେର େଚୟାର ପକାଇଲା, େଟବୁ ଲ୍ ଉପେର ଧଳା
ଚାଦର େମଲାଇଲା ବାନର୍ େଖାଲି େgଜ୍ ପଛପଟ କାେର ବାିେଦଲା ବାନର୍
େଦଖି ‘ପh’ ଶ§ର अଥକୁ ମେନ ମେନ अoାଳୁ ଥାଏ अଫିସର ସୁପି ମ୍ ତି ୱାରୀ ବାବୁ କସ ର ଶୁଣି ସେଚତ େହଲା େସ
ତି ୱାରୀ ବାବୁ अନ अଫିସର- ସହ ତାହାରି ପାଖକୁ ଆସୁଥାtି  େସ ସାବଧାନ
ମୁଦାେର େgଜ୍ ସାଇଡ଼କୁ ଯାଇ ଠି ଆ େହଲା ଠି କ୍ େସତି କିେବେଳ ତା େପ୍ ପେକଟେର
ଥିବା େମାବାଇଲ୍ ବାଜି ଉଠି ଲା ସେl ସେl ତି ୱାରୀ ବାବୁ ଗୀର କେର କହି େଲ,
“େଫାନ୍ ଉଠା ରାମାଧର ପି କ୍ अପ୍ ଦ କଲ୍” ରାମାଧର ଭୟ ମି ଶି ତ ସଂେକାଚେର େପ୍
ପେକଟରୁ େମାବାଇଲ୍ ବାହାର କରି କଲ କାଟିସାରି ପେକଟେର ରଖିେଦଲା
ତି ୱାରୀ ବାବୁ ଆଉଥେର ତାକୁ ଚଢ଼ାଗଳାେର କହି େଲ, “ହଇେର ରାମାଧର, େତାେତ
ଧଳ
ୂ ି ମଳି କି ଛି େଦଖାଯାଉନି କି ? େଦଖ୍ େଦଖ୍ ଦୀପgାoଟା େକେତ ମଇଳା େହାଇଛି 
ମୀ ମହାଶୟ କଣ ଏହି ପରି ମଇଳା gାoେର ଦୀପ ପଜଳନ କରି େବ? ଶୁଣ अଧଘା
ଭିତେର ହଲ୍ ଓ େgଜ୍ ପୁରା ଫିଟ୍ େହବା ଦରକାର ପାଣି-ଫାଣି ଆଉ ଯାହା କି ଛି

ତ
ିକ

ା

ଆବଶକ େସ ସବୁ େତା ଦାୟି ତ” ତାପେର ତି ୱାରୀ ବାବୁ - ସହ अନମାେନ ହଲରୁ

ଇ
-ପ

ବାହାରି ଗେଲ

ଆ

ହ
ାନ

ରାମାଧର ଦୀପ gାoକୁ ହାତେର ଧରିଥାଏ ଗାଳି ଖାଇ ଖାଇ ତା ମୁo ମଧ ବି ଗିଡ଼ି
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ଗଲାଣି େସମାନ-ୁ ତ କି ଛି କହି ପାରୁନି  ଭିତେର ଭି ତେର କିଆ ମାଛ ଭଳି କଁ କଁ
େହଉଛି  ବାହାେର ନଳ ପାଖେର ବସି ଦୀପgାoକୁ ମାଟିେର ରଗଡ଼ି ବା ଆର କରିଛି
ପୁଣି ତା େପ ପେକଟେର େମାବାଇଲ୍ ବାଜି ଉଠି ଲା, େସ ହାତ େଧାଇ େମାବାଇଲ୍
ବାହାର କରି ରି ସିଭ୍ କଲା େସପଟରୁ ୀର ଶ§ ଠି କ୍ ଶୁଣିପାରୁଥାଏ “େକେତେବେଳ
େଫରି ବ? ଭରତ ଆସି ଛି କା ତାର ବି ଷୟେର ପଚାରୁଛି , କଣ କହି ବି ତାକୁ ?”
“ଯାହା ଭାବି ଛୁ େସୟା କହି େଦ ତାକୁ , େଫାନ୍ ରଖ” ସଂପ&
ୂ  କଥା କହି ନ ପାରି ବା
କାରଣରୁ ତା ମନ ଭିତେର ପାଛି ଏ ରାଗ ଭରି ଗଲା େସ ରାଗକୁ ଶୁଝାଇବା ପାଇଁ
ଦୀପgାoକୁ ମାଟିେର ରଗଡ଼ି ରଗଡ଼ି ଚି କ୍ ଚି କ୍ କରି େଦଲା ପୁଣି ତାକୁ ପାଣିେର ଗାେଧାଇ
ଶୁଖିଲା ଲୁ ଗାେର େପାଛାେପାଛି କରି େgଜର ସଖ ରାଇଟ୍ ସାଇଡ଼େର ରଖି ବତୀ ଲେଗଇ
େଦଶୀ ଘି अ ଭରି େଦଲା ହଲେର ସବୁ ପକାର ବବ ା ଫିଟ୍ େହାଇଛି େଦଖି अତି ଥିନି ମେt େଟବୁ ଲ୍ ଉପେର ପାଣି େବାତଲ େଥାଇେଦଲା
ହଲ୍ସାରା ଭିଡ଼େର ହଇଚଇ େହଉଥାଏ କାଯକମ େଗାଟାଏେର େହବାକୁ ଥାଏ
କି  ଦୁ ଇଟାରୁ େବଶୀ େହାଇଗଲାଣି ମୀ େସପଯt ଆସି ନଥାtି  ହଠାତ୍ ମୀଗାଡ଼ି ର ସାଇରନ୍ ଶୁଭିଲା େଲାକମାେନ ମୀ ଆସି ଗେଲ, ମୀ ଆସି ଗେଲ କହି େଗଟ୍
ପାଖକୁ େଦୗଡ଼ି େଲ ମୀ ମେହାଦୟ ସଭି-ୁ ହାତେଯାଡ଼ି େgଜ୍ ପାଖକୁ ବଢୁ ଥାtି 
ଏତି କିେବେଳ ପାେoବାବୁ େଦୗଡ଼ି ଆସି ତାକୁ କହି େଲ, “ଆେର ଏଠି ଠି ଆ େହାଇ କଣ

ତ
ିକ

ା

େଦଖୁଛୁ? ଯା ଶୀଘ େଗାେଟ ପାଣି ଗBାସ୍ ଧରି େgଜ୍ ପାଖକୁ ଆଣ ହଁ ଶୁଣ ଗBାସକୁ େଟେର

ଇ
-ପ

ରଖି ଆଣିବୁ”

ଆ

ହ
ାନ

ରାମାଧର ଯଥାଶୀଘ ପାଣିଗBାସକୁ େଟେର ରଖି େgଜ୍ ପାଖକୁ ଯାଉଥାଏ, ପାେoବାବୁ
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ତା ହାତରୁ ପାଣି େଟ େନଇ ସ ୟଂ ମୀ-ୁ େଦେଲ ମୀ ଗBାସ୍ ମୁହଁେର ଲେଗଇ ଦୁ ଇ
େଢାକ ପି ଇ ପାେoବାବୁ ଧରି ଥିବା ଶନ
ୂ  େଟେର ଗBାସ୍ ରଖିେଦେଲ େଟ ଓ ଗBାସ୍
ରାମାଧରକୁ ବେଢ଼ଇ େଦଇ ପାେoବାବୁ अwg ଶ§େର ପୁଣିଥେର ଗଜi ଉଠି କହି େଲ,
“ହଇେବ େବାକା ଦୀପ ପଜଳନ କଣ ଆlୁଳି େର େହବ? ମହମବତୀ ମାଚି ସ୍ କାହ\?”
अତକiତ ଆକମଣେର ରାମାଧର अସମyସେର ପଡ଼ି ଗଲା ତା’ର ଇjା େହଉଥାଏ
େଟକୁ ପାେoବାବୁ - ମୁoେର ବାେଡ଼ଇ ଦି अtା ମୁoକୁ ଥoା କରି ମହମବତୀ ଓ ମାଚି ସ୍
େଖାଜି ବାକୁ େgାର୍ ରୁମ ଭିତେର ପଶି ଲା ମହମବତୀ ଓ ମାଚି ସ୍ ହାତେର ଧରି ଥାଏ
ପୁଣିଥେର େପ୍ ପେକଟେର ଥିବା େମାବାଇଲଟା ବାଜି ଉଠି ଲା ତୁ ରt େମାବାଇଲ୍
ବାହାର କରି େଦଖି ଲା, ପେର ପେର ରି ସିଭ୍ ବଟନକୁ ଦେବଇ ରାଗେର ଦାtକୁ ଦାବି
କହି ଲା, “କହି ଲି ନା, ମୀ ଆସି ଛtି  ରଖ େଫାନ୍”
କଲ କାଟିବାପାଇଁ अlୁଳି ବଟନ୍ ଉପେର ରଖିଛି ପତx ୀର ଆବାଜ େମାବାଇଲରୁ
ବାହାରକୁ ବାହାରି ଆସି ଲା, “ନି ଆଁ ଲାଗିଯାଉ େତା ମୀ େଦହେର ପୁअକୁ ଜମି େର ଗାଈ
ବି ି ଲହୁଲୁ ହାଣ କଲାଣି, ଆଖି ଦି ଇଟା ବzି ଯାଇଛି ଯାହା, ନେହେଲ ସାରାଜୀବନ କଣା
େହାଇ ଯାଇଥାtା ଡା}ର ପାଖକୁ ଆସି େଛ...”
ପତx ୀର କଥାଶୁଣି ତା’ର େହାସ୍ ଉଡ଼ି ଯାଉଥାଏ େମାବାଇଲକୁ େସହି ପରି କାନେର
େଗyି ଦାରୁଭୂ ତ ପରି ଠି ଆ େହାଇଥାଏ େସ ମୁoଟା ତାର ପୁରାପୁରି େଗାଳମାଳ

ା

ତାହାରି ପାଖକୁ ଆସୁଛtି େସ wg େଦଖି

ତ
ିକ

େହାଇଯାଉଥାଏ ସଖରୁ ପାେoବାବୁ

ଇ
-ପ

ପାରୁଥାଏ ତା- କରୁ ଚି ାର େହଲା, “ହାରାମେଖାର୍, ଶଳା, ଦୀପ ପଜଳନର ସମୟ

ଆ

ହ
ାନ

େହାଇଗଲାଣି, अଥଚ ତୁ େଫାନେର ମାତି ଛୁ? ଶଳା ତେତ ଯଦି କାଲି ମଁୁ ଛୁଟି ନ କରି ଛି ତା
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େହେଲ େମାେତ ଚି ହx ି ବୁ ...!!!”
ସହସା େସ େମାବାଇଲ୍ କଲକୁ କାଟି ମହମବତୀ ଓ ମାଚି ସ୍ ଧରି େgଜ୍ ପାଖକୁ
େଦୗଡ଼ି ଲା ଜର, କାମର େବାଝ, ପୁअକୁ ଗାଈ ବି ିବାର ଚି tା ଓ ପାେo ବାବୁ ତି ର;ାରେର ରାମାଧରର ମୁo ଏକରକମ ଟକମକ େହାଇ ଫୁଟୁ ଥାଏ ମୀ ମେହାଦୟ
ଦୀପ ପଜଳନ ପାଇଁ ନି ଜ େଚୟାରରୁ ଉଠି ଠି ଆ େହାଇ ସାରି ଥାtି  ରାମାଧର ଦୀପgାo
ଚାରି ପେଟ େଲାକମାନ- ଭି ଡ଼କୁ अତି କମ କରି ନି sig

ାନେର ପହzିଗଲା ପୁଣି

ମାଚି ସ୍ .ାରା ମହମବତୀକୁ ଜେଳଇ ସଳି ତାେର ଲେଗଇଲା ସମେb ତାକୁ अବାକ
େହାଇ େଦଖୁଥାtି  କି  େସ ସଭି - ସଖେର ନି ଜ.ାରା ବି ଛା େହାଇଥିବା କାର୍େପଟ୍
ଉପେର ଚାଲି ଚାଲି ହଲ୍ରୁ ବାହାରକୁ ବାହାରି ଆସୁଥାଏ

ବି ସି-୭୪, େସ£ର-୨
ସଲ୍ଟେଲକ୍, େକାଲ୍କାତା-୬୪
ଭାମଭାଷ : ୯୬୮୧୩୭୩୫୧୨
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ତ
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ଇେମଲ୍ : s.dwibedy@rediffmail.com
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ଭଦକ ଦlା
ସକାଳର ମୃଦୁ ପବନ ସାlେର ଭାସି ଆସୁଥିଲା ଝରା େସଫାଳି ର
ଭୁ ରୁ ଭୁ ରୁ ବାସxା। ଗାଈ ଉଠୁ ଥିେଲ ବି ହl ନି ଜର କି ଚିରି ମି ଚିରି

ମେହଶର ସାହୁ

ଶ§େର ନାନା ବାଇଆ ଗୀତ। ପ ର
ୂ ୁ ବ ଦି ଗେର ଶୀତଳ କି ରଣ ଧରି

ବା- ଚାହାଣୀେର ହସି େଦଉଥିେଲ ଦି ବାକର। ଚାରି ଆଡ଼ ଶାt, ନି ରବ ଓ b¸ ଭିତେର
ଭଦକ ଜି ଲBା ତି ହିଦିର ବି କାଶ ବାବୁ ନି ଜ ଧEାକୁ ବାହାରି ଯାଆtି । ନି ଜର ମାଛ େବପାର
ଜୀବି କା କହି େଲ ଚେଳ। ମାଛ କି ଣି ଭଦକ ବଜାରେର େନଇ ବି କି ଥା’tି । ଏମି ତି େଦୖ ନିକ
ନି ଜ ଧEା ଚାଲୁ ରଖିଥାtି । ବି କାଶ ବାବୁ ପାଠ ପଢି ନଥିେଲ ବି ତା-ର ମାନବି କତା ଓ
ପେରାପକାର ଗୁଣ ତା-ୁ ସବୁ େବେଳ ବାବୁ ପଦେର ପଦବାନି ତ କରି ଥାଏ।
ବି କାଶ ବାବୁ ଆଜି ସକାେଳ ମାଛ କି ଣି ଆଣିଛtି େନଇ ବଜାରେର ବି କି କରିେବ,
େହେଲ େୟ କଣ? ସକାଳ ଠାରୁ ବଜାରେର େଘା େଚା ଚାଲି ଛି। େଲାକମାେନ ଠୁ ଳ େହାଇ
ଫୁଟୁ ରୁ ଫାଟର େହଉଥାtି । େସ ବଜାରେର ବସି ଛtି େହେଲ େକହି ବି ଆଜି ମାଛ କି ଣୁ
ନାହାtି । ବଜାର ପୁରା େବପାର ପାଇଁ ମାEା େଦଖାଯାଉଛି । କଣ େଗାଟାଏ େହାଇଛି
େବାେଧ। ଆଜି ଟିେକ ମାଛ ଶbା ଥିଲା େବାଲି अଧି କ କି ଣି ଆଣିଲି େହେଲ, ଜେଣ ଦୁ ଇ
ଜଣ ଦାମ ପଚାରି ଚାଲି ଗେଲ। ଏମି ତି ଭାବି ଭାବି ବସି ଥାtି । अନ େଦାକାନୀମାେନ ମଧ
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ା

ନି ଜର କାରବାର ମାEା ଥିବାରୁ ବହୁତ ଦୁ ଃଖି ତ अନୁ ଭବ କରୁଥାtି । ଠି କ ଏହି ସମୟେର
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ହ
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ଦୂ ରରୁ ଏକ ଶ§ ଶୁଣାଗଲା। ଶ§ କହି େଲ େଲାକମାନ-ର େକାଳାହଳ ଶ§। କୁ ଆେଡ
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ଦlା ଆର େହାଇ ଯାଇଛି । ହି Eୁ ଆଉ ମୁସଲମାନ- ମଧେର। ଆଖ ପାଖେର ହି Eୁ
अଧି କ ଥିେଲ ମୁସଲମାନମାନ-ୁ େଗାଡ଼ାଇ େଗାଡ଼ାଇ ଆକମଣ କରୁଛtି ଓ ମୁସଲମାନ
अଧି କ ଥିେଲ ହି Eୁ ମାନ-ୁ େଗାଡ଼ାଇ େଗାଡ଼ାଇ ଆକମଣ କରୁଥାtି । ଏମି ତି ପରି ିତି େର
ବି କାଶ ବାବୁ -ର ମାଛ ଉପରୁ ଧାନ ଯାଇ ନି ଜ ଜୀବନ ଉପେର ଧାନ ଆସି ଯାଇଥିଲା।
େମା ପି ଲା ଛୁଆ େମା ପାଇଁ अେପhା କରି ଥିେବ। ବଜାରଠାରୁ ତି ହିଡି ନି ଜ ଘର େଯ
କି ପEରରୁ େକାଡି ଏ କି େଲାମି ଟର େହବ। ସାଇେକଲେର ଆସtି ପାୟ ପଚାଶ କି େଲା
ମାଛ େବାହି ଆଣିଥାtି । ଆଜି ମାଛ େଗାେଟ କି େଲା ବି ବି କି ନାହ\ େହେଲ ଏଇ ଭଳି ଦlା
ଶୁଣି ଚମକି ପଡ଼ି ଥିେଲ ବି କାଶ ବାବୁ । ପବ
ୂ ର
 ୁ ଥେର ହି Eୁ ସ$ଦାୟ ଓ ମୁସଲମାନ
ସ$ଦାୟ ମଧେର ଦlା େହାଇଥିଲା। େସଥିେର ଉଭୟ ପhରୁ ବହୁତ ଜନ ଓ ଧନ ହାନୀ
େହାଇଥିଲା। ପୁଣି େସମି ତି ପରି ିତି ଉପୁଜିେଲ ବzିବା କgକର େହଇଯି ବ କି ଛିଦିନ
ପାଇଁ। ବି କାଶ ବାବୁ ପୁରୁଣା ମାଛ େବପାରୀ। ବଜାରେର ତା-ର ଖାତି ରି अଛି । େଛାଟ
ପି ଲାଠାରୁ ବଡ଼ େଲାକ ସମେb ତା-ୁ ଜାଣtି । ସମb-ର ବି ଶାସ ଥାଏ ବଜାରକୁ ଗେଲ
ନି ୟ ବି କାଶ ବାବୁ - ପାଖେର ମାଛ ମି ଳିବ। ବି କାଶ ବାବୁ ଏେତ ପଇସା େଲାଭି ନୁ େହଁ ।
େତଣୁ େଲାକ ମାେନ ତା-ୁ ବି କାଶ ବାବୁ େବାଲି ଜାଣtି । ବହୁତ ସରଳ ହୃଦୟ। ଗରିବ
େଲାକଟିଏ ମାଛ ଖାଇବାର ଆଶା କେଲ ଯାଚି ଯାଚି ମାଛ େଦଇ ଦି अtି ଆଉ କୁ ହtି , “ଆଜି
େନଇ ଖାଇବୁ ଯାଆ, ଆଉ େଯେତେବେଳ ଆସି ବୁ ପଇସା େଦଇ େଦବୁ ” ଏମି ତି
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ା

ହୃଦୟବାନ େଲାକର ପଇସା େକହି ବି େଲାକ ବୁ ଡାଇ ନାହାtି ।
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ଭାରି େଭାକ ଲାଗିଲାଣି। େହେଲ େଦାକାନୀ ସମେb ଭୟେର ବଜାର ବE କରି

ଆ

ହ
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ପେଳଇ ଯି ବାକୁ ବସି େଲଣି। ମhୀ ନାନୀର ଗୁଳୁଗୁଲା ଆଉ ଆଳୁ ଦମ େଦାକାନ େଖାଲା
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अଛି । ବି କାଶ ବାବୁ ନି ଜ େଦାକାନ ବାି ମାଛ ଗୁଡାକ ବରଫ େଦଇ ନି ଜ ସାଇେକଲେର
ବାି ମhୀ ନାନୀ ପାଖେର ପହଁ ଚିେଲ। କହି େଲ, “ମhୀ ନାନୀ କଣ अଛି ଦି ଇଟା େଦଲୁ
ଖାଇ ଦି ଏ। ଆଉ ନାନୀ କଣ ଦlା େହଇଛି େବାେଧ, େଦାକାନ ଗୁଡାକ ବE କରି ସମେb
ପେଳଇେଲଣି । ଆଜି ଗରାଖ େକହି େଦଖାଯାଉ ନାହଁ ାtି । କଣ େହଇଛି ମhୀ ନାନୀ?”
- ହଁ େର ବି କାଶ। େସଇ ମୁସଲମାନ ବbିର େଗାେଟ ପି ଲା କୁ ଆେଡ ସୀତା ମାଆଫେଟା ତେଳ ଇଆଡୁ ସି ଆଡୁ େଲଖି େଦଇଛି ଆଉ େସଇଥିପାଇଁ ପରା ପୁରା ଭଦକ ଏେବ
ର} ମୁଖା େହଇ ଯାଇଛି 
- ହଉ ତୁ ଆେଗ ଖାଇବାକୁ େଦ ତା ପେର ଆେମ କଥା େହବା। ଆଉ ନାନୀ େମା
ପାଖେର ପଇସା ନାହ\ େତଣୁ େତା ପାଇଁ ଇଲି ସ ମାଛ େଗାେଟ ରଖି ଛି େନଇ ଖାଆ, ପୁଣି
ଆସି େଲ ହି ସାବ କରି େଦବା।
- େତା ପାଖେର କଣ ନାbା ପାଇଁ ପଇସା ନାହ\। ତୁ ପୁଣି ଘେର ଚଳି ବୁ େକମି ତି?
- ହଁ େଲା ନାନୀ େସଇଆ ଭାବୁ ଛି । ଯାହା ପଇସା ଥିଲା ଆଜି अଧି କ ମାଛ କି ଣି
ଆଣିଥିଲି। ଆଗରୁ ଥେର ଏମି ତି ଦlା େହାଇଥିଲା ଆଉ ଆମ ଭଦକ ପୁରା ଜଳି
ଯାଇଥିଲା। ସମb-ର େସଇ େଗାଟିଏ କଥା ଥିଲା, ଆେମ ଯଦି ସମେb େଗାଟିଏ ରlର
ର} ଓ େଗାଟିଏ ପଜାତି ର ମଣିଷ େତେବ ଆମ ମଧେର ଏପରି ବି ଭିନx ତା ଆସୁଛି
କୁ ଆଡୁ ? େଯଉଁ ସୁଜଳା ଓ ସୁଫଳା ଧରଣୀର ବhେର ଆେମ ସମେb ନି ଜର ଖାଦ, ବ
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ଓ ପାନୀୟ ଗହଣ କରtି , େସଇ ମାଟି ମାଆ ଉପେର କଣ ବି ଭିନx ତାର ଆେଲାକ ବୁ ଣି ବା
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ଯଥାଥ କି ନାନୀ?
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- ହଉେର ବି କାଶ ତୁ େଯେତ ପାରୁଛୁ ନାbା ଖାଇ େତାର ଇଲି ସି ପଇସା େନଇକି
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ଯାଆ ଆଉ େଦଖି ବା କଣ ଘଟୁ ଛି ଘଟୁ ! ଏଇ େଲାକଗୁଡାକ अଥ ପାଗଳ। ଏମାନ-ୁ
ସବୁ େବେଳ ହି ଂସା େ.ଷ ଓ ଜାତି ଧମ ପାଗଳ କରି ରଖି ଛି। ତା ସହି ତ ଏଇ େଯଉଁ
ଆଧୁନିକ ଯୁଗ କହୁଛtି ତା ସହି ତ କ$ୁ ଟର ଯୁଗ କହୁଛtି ଏଇଟା ମଣିଷକୁ अ
କରି େଦଉଛି । େତଣୁ େସମାେନ େଫସବୁ କେର अ େହାଇ ମtବ େଦଉଛtି ଓ ନି ଜ ନି ଜ
ଭିତେର ଶତର କାରଣ େହଉଛtି । ଆେମ ଜାଣୁ େଯ ଈଶର ହୁअ କି ଆଲB ା ହୁअ କି
ଭଗବାନ ରାମ ହୁअ ସବୁ ଏକ ପରା। କି  େଲାକ-ର ଭାବନା अଲଗା ରହୁଥିବାରୁ
ଉପାସନା ଗୃହ अଲଗା େହାଇଛି ଓ ଏଇଟା ବି ଭିନx ତା ଆଡକୁ େନଇ ଯାଉଛି । ହଉ ତୁ
ଆରାମେର ଖାଇ ଘରକୁ ପଳା।
- ମhୀ ନାନୀ େମାେତ ବହୁତ ଡର ଲାଗୁଛି େଲା। େଲାକମାେନ ବୁ ଝି ପାରୁନାହାtି
େଯ ଆେମ କାହା ଉପେର ଆକମଣ କରିବା ପବ
ୂ ର
 ୁ ତାର ପରି ବାର ଓ ପି ଲା ଛୁଆ- କଥା
ଚି tା କରି ବା ଦରକାର! େହେଲ ନି ଜର अହମି କା ଓ ଆତHଗବ େସମାନ-ୁ

अ

କରି େଦଉଛି । ହଉ ମhୀ ନାନୀ େମାର ଖାଇବା ସରି ଲା ଆଉ ଯାହା େଦବୁ େଦ ମଁୁ ଘରକୁ
ଯି ବି। ଭଦକରୁ ଇjାପୁର ରାbାେର ଗେଲ ତି ହିଡିେର ପହzିବାକୁ ପଡି ବ।
ବି କାଶ ବାବୁ ନି ଜ ସାଇେକଲ ଧରି ଭଦକରୁ ଘର अଭିମୁେଖ ଚାଲି େଲ। କି ଛିବାଟ
ଆସି ଛtି ଦେଳ େଲାକ ଟଣା ଟଣି ଲାଗିଛtି । କି ଏ କହୁଛି ମାର େବ ତାକୁ ଧର େବ ତାକୁ
ଏମି ତି େଘା େଘା ତୁ ତାକର ଚାଲି ଛି। ବି କାଶ ବାବୁ ବହୁତ ଡରି ଯାଇଥିେଲ େହେଲ

ତ
ିକ

ା

अେଧୖ ଯ ନ େହାଇ ରାbାର କେଡ କେଡ ଆଗକୁ ଚାଲି େଲ। େବାଧହୁଏ େସଠାେର ହି Eୁ

ଇ
-ପ

େଲାକମାନ- ସଂଖା अଧି କ ଥିଲା େସଥିପାଇଁ ବି କାଶବାବୁ - କି ଛି ଚି ହxା େଲାକ କହି େଲ

ଆ

ହ
ାନ

ଜଲ୍ଦି ଘରକୁ ପଳାଓ। ବି କାଶ ବାବୁ େସଇ ଜାଗାରୁ ପାର େହାଇ କି ଛି ବାଟ ଆସି ଛtି
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େଦଖିେଲ ପୁରା ବଜାର ଯାହାକି କେଚରୀ ବଜାରର େଦାକାନ ଗୁଡିକ ଜଳୁ ଛି । अଧି କାଂଶ
ହି Eୁ ଆଉ ମୁସଲମାନ ମାନ- େଦାକାନେର ନି ଆଁ ଲଗାଯାଇଛି । କି ଏ କୁ ଆେଡ ଦଉଡି
ପଳାଇ ଯାଉଛି । ବି କାଶ ବାବୁ ଯି େବ କୁ ଆେଡ। ଜୀବନ ଥିବା ଯାଏ େଲାଭ ରହି ଛି େତଣୁ
ଏକେର ପୁରା ଷାଠି ଏ କି େଲା ମାଛର େବାଝ ସହି ତ ନି ଜ ସାଇେକଲ। ଛାଡି େଦୗଡ଼ି ବାର
ବାଟ ନାହ\। ହଉ ଭଗବାନ କଣ କରୁଛtି େଦଖିବା। ଯାହା େହଉ େପାଲି ସ ଭାଇମାେନ
ଘଟଣା ାନେର

ପହzି

ଆୟa

କରିବାକୁ

େଚgା

କରୁଛtି

େପାଲି ସକମୀ ରହି ଛtି େସଇଠାେର ଦlା ନାହ\ େହେଲ अନ

େହେଲ

େଯଉଁଠାେର

ାନେର େଦାକାନ ଜଳା

ଯାଉଛି । ବି କାଶ ବାବୁ -ୁ ଏହି ଦୃ ଶ अତt ଦୁ ଃଖଦ େହାଇଥିଲା। େକାଟି େକାଟି ଟ-ାର
ସ$aି ଜାଳି ଦି ଆଯାଉଛି । େହେଲ େସମାେନ କାହ\କି ମୁଖେଦାଷୀକୁ ଧରି ବାକୁ େଚgା
କରୁ ନାହାtି । େଦାଷୀକୁ ନ ଧରି ଏଇ େଦାକାନ ବଜାର ଜେଳଇ ସୁEର ଓ ଧନାଢ ଭଦକ
ସହରଟାକୁ ଶୀହୀନ କରି େଦଉଛtି େଯ। ସି ଏ ହି Eୁ ହୁअ କି ମୁସଲମାନ େହେଲ ନg ତ
ଆମ ଭଦକ ସହରର େହଉଛି । େହ ଭଗବାନ ଆମ ସହରକୁ ରhା କର। ଲh ଲh ଟ-ା
ବି ନିେଯାଗ କରି ରାତି ଦି ନ େଦାକାନ ଜଗି ରହି େଲ ଦୁ ଇ ପଇସା ମି େଳ। େହେଲ ଏମି ତିେର
ନି ଜର ଜୀବି କା ହେରଇ େଲାକ ମାେନ ବzିେବ େକମି ତି। ଏମି ତି ଭାବି ଭାବି ବି କାଶ ବାବୁ
ଆେଗଇ ଚାଲି ଛtି ।
କି ଛି ବାଟ ପୁଣି ଆସି ଲା ପେର ସାଳEୀ ନଈର େପାଲ ଉପେର ଜେଣ ମୁସଲମାନ

ତ
ିକ

ା

ଦାଢ଼ି ଓ େଟାପି ପି ା ଚାଚା ଆସି ବି କାଶ ବାବୁ - ସାଇେକଲେର ବାେଡଇ ଗେଲ। ଚାଚା

ଇ
-ପ

ଜଣ- ର}ା} ଶରୀର। େସ ବି କାଶ ବାବୁ -ୁ ଚି ହx ି ପାରି େଲ ଓ କହି େଲ େମାେତ ବେzଇ

ଆ

ହ
ାନ

ଦି अ ବି କାଶ ବାବୁ । େମା େଦହ ସାରା ଆଘାତ ଲାଗିଛି। େକହି ଚାକୁ ମରି ଛି ତ େକହି
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ଲାଠି େର ବାେଡଇଛtି । ବି କାଶ ବାବୁ ନି ରୁପାୟ େହଇଗେଲ। ଏହି ବଜାରସାରା େଲାକ
ବି କାଶ ବାବୁ - ମାଛ େନଇଥାtି । ସବୁ ଗରାଖ େଦବତା ତା- ପାଇଁ। ମାଛ େପଟିରୁ କି ଛି
ବରଫ କାଢି ଓ ମାଛ େଘାଡା କପଡା ଖେo କାଢି ବି କାଶ ବାବୁ େସଇ ଚାଚା- ମୁoେର
ବାି େଦଇଥିେଲ। ଚାଚା ଜଣ- ଟିକିଏ ସୁ

ଲାଗିବାରୁ ବି କାଶ ବାବୁ କହି େଲ ଚାଚା ତେମ

ଏଇ ଗଳି ଭିତର େଦଇ ଡା}ରଖାନାକୁ ପେଳଇ ଯାअ ଆଉ େସଠାେର େପାଲି ସ अଛtି ।
ତମକୁ ଡା}ରୀ ଚି କିା ମି ଳିଯିବ ଆଉ ତେମ ସୁ

େହଇଯି ବି। ଚାଚାଜଣ- ଆଲB ା ତୁ ମକୁ

ଦୀଘାୟୁ କର କହି ଧୀେର ଧୀେର ଡା}ରଖାନାକୁ ଚାଲି େଲ। ବି କାଶ ବାବୁ ଏଥର ନି ଜର
ସାଇେକଲର େବଗ ବଢାଇବାେର ଲାଗିେଲ। କି ଛି ବାଟ ଆସି ଲା ପେର େସ ବାଇପାସେର
ପହଁ ଚିେଲ ଓ େସଠାେର େଦାକାନ ଗୁଡିକ ଜଳୁ ଥିବାର ଧଆ
ୂ ଁେର ପୁରା ବାଟ अକାର େଦଖା
ଯାଉଥିଲା। େପାଲି ସ ଭାଇମାେନ ବି କାଶ ବାବୁ -ୁ କହି େଲ ଜଲ୍ଦି ଜଲ୍ଦି ପଳାଓ। ଆେମ
ଘଟଣାକୁ ଆୟa କରୁଛୁ। ବି କାଶ ବାବୁ େପାଲି ସ ମାନ-ୁ ସାଗତ କରି େସଠାରୁ ଇjାପୁର
ରାbାେର ଆେଗଇ ଚାଲି େଲ।
କି ଛି ବାଟ ଆସି ଛtି େଦଖିେଲ କି ଛି ମୁସଲମାନ େଟାକା ଏକତି ତ େହାଇ େହା ହଲB ା
କରୁଛtି । ବି କାଶ ବାବୁ -ୁ େଦଖି ଜେଣ େଟାକା କୁ ଆଡୁ ଦଉଡି ଆସି େଗାଟିଏ େମାଟା
ଦoାେର ମୁoକୁ ବହୁତ େଜାରେର ପାହାେର େଦଲା। ମୁoରୁ ନାଲି ର} ଡବ ଡବ େହାଇ
େବାହି ଆସି ଲା। କି ଛି ସମୟ अକାର େଦଖାେଦଲା। େସଇ େଟାକାଟି ଆଉ ଏକ ପାହାର

ତ
ିକ

ା

େଦବା ପବ
ୂ ର
 ୁ କି ଛି ହୃଦୟବାନ ମୁସଲମାନ େଲାକ ତାକୁ ଧରି େନଇଥିେଲ। ବି କାଶ ବାବୁ

ଇ
-ପ

ମାଡ଼ ଖାଇ ମଧ ନି ଜ ସାଇେକଲ ଛାଡି ନ ଥିେଲ।

ଆ

ହ
ାନ

ବି କାଶ ବାବୁ - ମୁo ବୁ େଲଇ େଦଉଥାଏ। ତି ସୁଖୀ ଯାଉଥାଏ। ପାଣି ପାଣି େବାଲି
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କହି ବାରୁ େକହି ଜେଣ େଗାଟିଏ େବାତଲରୁ ପାଣି ପି ଇବାକୁ େଦଇଥିେଲ। େସଇ ସମୟେର
େପାଲି ସ ଭାଇମାେନ ଆସି ଯିବାରୁ କି ଏ କୁ ଆେଡ ଦଉଡି ପେଳଇ ଯାଇଥିେଲ। ବି କାଶ ବାବୁ
ପାଣି ପି ଇ ଟିେକ ବସି ଯାଇଥିେଲ। େପାଲି ସ ଭାଇମାେନ ତା- ମୁoେର ମଲମ ଲେଗଇ
ବାି େଦଇଥିେଲ। ଯଣା ବଢି ବାକୁ ଲାଗିଲା। େପାଲି ସ ଭାଇମାେନ ତା-ର ମାଛ
େପଟିକୁ ନି ଜ ଘରକୁ ପେଠଇ େଦଇ ବି କାଶ ବାବୁ -ୁ ଭଦକ ଜି ଲBା ଡା}ର ଖାନାକୁ ପେଠଇ
େଦଇଥିେଲ।
ଡା}ରଖାନାେର ବି କାଶ ବାବୁ -ର ପାଥମି କ ଚି କିା କରାଯାଇଥିଲା। ତା ପେର
ତା-ୁ କି ଛିଦିନ େସଠାେର ରହି ନି ଜର ସ$ୂଣ  ଆେରାଗ େହବା ପାଇଁ ବି ଛଣା ଦି ଆ
ଯାଇଥିଲା। ବି ଛଣା ସଂଖା ସାତେର େଶାଇଥାtି େସଇ ଚାଚା ଜଣ- ଓ ଏପାଖ ବି ଛଣା
ସଂଖା अଠରେର େଶାଇଥାtି ବି କାଶ ବାବୁ । ସରକାର ଭଦକ ଦlାକୁ ଆୟa କରି
ସାରି ଥିେଲ। ସହର ଓ ବଜାର ଧୀେର ଧୀେର ଶାt େହବାକୁ ଲାଗିଲା।
ବି କାଶବାବୁ -ୁ େଦଖି େସଇ ଚାଚା ଜଣ- କହି େଲ ଆେର ବି କାଶ ବାବୁ ତମର ଏହି
अବ ା। ତେମ େସଦି ନ େମାେତ ବେzଇ ନଥିେଲ। ଆଜି େମା ଶବ କବରି ାନେର
ରହି ଥାtା। ଆପଣ େମା ପାଇଁ େକେତ ପରି ଶମ କେଲ, ମଁୁ ବzିଥିବା ଯାଏ ଆପଣ-ର ଋଣ
ସୁଝି ପାରି ବିନି। ବି କାଶ ବାବୁ -ର ପୁରା ପରି ବାର ଆସି ଯାଇଥିେଲ। ଚାଚା-ର ପରି ବାର
ମଧ ଆସି ଯାଇ ଥିେଲ। ଚାଚା-ର ପୁअ େସଇଠାେର ଉପ ିତ ଥିେଲ।

ତ
ିକ

ା

େୟ କଣ ଚାଚା-ର ପୁअ ସେl ସେl ଉଠି ଯାଇ ବି କାଶ ବାବୁ - ପାଦ ଧରି

ହ
ାନ
ଆ

ଯାଇଛି ।

ଇ
-ପ

କାEିବାକୁ ଲାଗିଲା। େମାର ଭୁ ଲ େହଇ ଯାଇଛି ମଉସା। େମାର ବହୁତ ବଡ଼ ଭୁ ଲ େହାଇ
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- ତେମ ଏଇ ଚାଚା- ପୁअ କି ?
ସଲି ମ : ହଁ ମଉସା େମାେତ ମାଫ କରି ଦିअ। ମଁୁ େସଇ େଲାକ ଯି ଏ ହି Eୁ ମୁସଲମାନ
ଦlାେର ବଶବa ୀ େହାଇ ତୁ ମକୁ ବାେଡଇ ଥିଲି। ମଉସା ଏେବ ମଁୁ अନୁ ଭବ କରୁଛି ତୁ ମର
ଏଇ େଛାଟ େଛାଟ ପି ଲାମାନ-ୁ େଦଖି େମା ହୃଦୟ ଫାଟି ଯାଉଛି ମଉସା। େସଦି ନ ଯଦି
କି ଛି अଘଟଣ ଘଟି ଯାଇଥାtା େତେବ ତୁ ମ ପରି ବାର କଣ କରି ଥାେt? େକମି ତି
ଚଳି ଥାେt? ମଁୁ େଦାଷୀ ମଉସା! ମଁୁ ଦo ପାଇବା େଯାଗ। େମାେତ अଭିଶାପ ଦି अ ମଉସା
େମାେତ ଦo ଦି अ। ଯି ଏ େମା ବାପା-ୁ ବେzଇ ପାରି େଲ ଧମ ଜାତି ର ବି ଭିନx ତା ନ ରଖି ମଁୁ
ଏମି ତି अପଦାଥ େସଇ ମହାତHା-ୁ ଆଘାତ େଦଲି 
ସଲି ମ ନି ଜକୁ ନି େଜ କାEିବାକୁ ଲାଗିେଲ। ଆଖି ରୁ ଝରି ଯାଉଥାଏ अନୁ ତାପର
େଲାତକ। ଜାବୁ ଡି ଧରି ଥାtି ବି କାଶ ବାବୁ - େଗାଡ଼। hମା ଭିhା ପାଇଁ ଆତୁ ର କେର
କEନ କରୁଥାtି ସଲି ମ। କହୁଥାtି େହ ଆଲB ା େରହମ କର। େହ ଆଲB ା େରହମ କର।
ଏମି ତି କହି େହଉଥାtି ।
ବି କାଶ ବାବୁ ଜାତି େର ମଳି କ ଓ ବବସାୟେର ମଜୀବୀ େହେଲ ମଧ ତାମଧେର ଏମି ତି ଏକ ପତି ମା ରହି ଥିଲା ଯାହାକି ବାବୁ ପଦେର ମoିତ କରୁଥିଲା। ଆଉ
କହି ଉଠି େଲ, “ସଲି ମ ଭୁ ଲ େତାର ନାହ\େର। ଭୁ ଲଟା ଏଇ ସମାଜର। ଯି ଏ ଆମ ମାନ-ୁ
ଜାତି ଧମ ଭଳି ସୁତାେର ବାି ବି ବିଧତା ସୃgି କରିଛି । ତୁ େସଇ ପରି ିତି େର ଥି ଲୁ ଯାହାକି
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େତା ଜାତି ଓ େତା ଧମ ପାଇଁ େତାେତ अମାନୁ ଷିକ କାଯେର ଲି | କରିବାକୁ ବାଧ

ଇ
-ପ

କରି ଥିଲା। େହେଲ ଥେର ଭାବି େଦଖ େତା ବାପା ମରି ଯାଇଥିେଲ ତୁ ମ ପରି ବାର େକମି ତି

ଆ

ହ
ାନ

ଚଳି ଥାେt। ତୁ ପାଠ ପଢ଼ୁଛୁ ଆଉ େତାର ସାତ ଭାଇ ଭଉଣୀ େକମି ତି ଚଳି ଥାେt। ମଁୁ
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ମଧ ଆଜି ମରି ଯାଇଥିେଲ େମା ୀ ଓ ପି ଲାମାେନ େଭାକ ଉପାସେର ଡହଳ ବି କଳ େହାଇ
ଥାେt। େତଣୁ େକୗଣସି ଘଟଣାର ଆେମ ବି ଚାର କରିବା ଉଚି ତ। ସି ଏ େଯଉଁ ଜାତି େହଉ
କି ଧମ ସମb-ର ସମାନ अଧି କାର अଛି ଏହି ଦୁ ନି ଆେର ବzିବା ପାଇଁ। ସମb-ୁ ସମାନ
ନାୟ ମଧ ମି ଳିବା ଦରକାର। େତଣୁ ଆେମ ସମେb ଭାଇ ଭାଇ େହାଇ ଏଇ ଦୁ ନି ଆର
କମ ଭୂ ମିେର ନି ଜର ସୀମି ତ ଜୀବନ ଦୀପକୁ ଜେଳଇ ଖୁସିେର ନି ଜର ଜୀବନ अତି ବାହି ତ
କରି ବା ଆବଶକ। ବୁ ଝି ଲୁ ସଲି ମ େତଣୁ ପାଠ ପଢ଼ି େଦେଲ ହୁଏ ନାହ\। ପାଠର ମୁଖ
ଠି କଣା ପମାଣ ପତ ନୁ େହଁ । ପାଠର ମୁଖ ଠି କଣା େହଉଛି ମାନବି କତା। ଯାହାକି େସଇଟା
ମଁୁ ଜାତି ଧମ ନ େଦଖି େତା ବାପା ପାଇଁ ପରି ପକାଶ କରି ଥିଲି। େହେଲ ମଁୁ ପାଠ
ପଢି ନାହ\। ମଁୁ େକବଳ ପଇସା ହି ସାବ କରି ପାେର। େହେଲ ମାନବି କତା ଗୁଣ ନ ରହି ଥିେଲ
େତା ବାପା ମୁସଲମାନ େବାଲି କହି ମଁୁ ମଧ ତା-ୁ ଆଘାତ େଦଇ ମୃତୁ ମୁଖକୁ େପଲି
େଦଇଥାtି । େତଣୁ ବି ଦା ସହି ତ ମାନବି କତା ଗୁଣ ହ\ ମହାନ।
ବି କାଶ ବାବୁ ସଲି ମକୁ hମା କରି େଦଇଥିେଲ ଓ ସଲି ମ ମଧ କଥା େଦଇଥିଲା
ବି କାଶ ବାବୁ -ୁ ମଉସା ଆଉ ଏମି ତି ସମୟ ଆସି ବ ନାହ\ ଆମ ଭଦକେର ପୁଣି ଦlା େହବ
େତଣୁ ଆେମ ଉଭୟ ହି Eୁ ମୁସଲମାନ ମି ଳିତ ଭାବେର ଏଥିପାଇଁ ଧାନ େଦବୁ । େସଇଦି ନ
ଠାରୁ ସଲି ମ ଉଭୟ ହି Eୁ ଓ ମୁସଲମାନ ଉଭୟ- ମଧେର ଶାtି ଶୃଳା ରହି ବା ପାଇଁ
କାଯ କରି ଥିେଲ। ଭାରତ ମାତା କି ଜୟ ଗାନ କରି ନି ଜର ଜୀବନ ପଥେର ଆେଗଇ
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ଚାଲି ବା େହଉଛି ଆମର ଧମ। ଜୟ ହି E....ବେE ମାତରଂ
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େଗାପୀବି ା, ବାହHଣ ଗଁା,
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ବାେଲଶର
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ପି ୟସାଥୀ େମାର
ନଦୀ କୂଳେର େଗାଟିଏ େଛାଟିଆ ଗଁାେର ରହtି अଂଶୁ ନାମେର
ଜେଣ ସରଳ ଓ ଶାt ପି ଲା। େସ ନି ଜର ପଢ଼ା ଦଶମ ପାଖରୁ ବE
େହାଇ ଯାଇଥିଲା କାରଣ ତା- ପରିବାରର ଆଥiକ अବ ା ଶି ଥିଳ

अ-ିତା ପାଢ଼ୀ

ଥିଲା। େତଣୁ अଂଶୁ ଘରର ପରି ିତି ସୁଧାରି ବା ପାଇଁ େଗାପାଳନ କେଲ। େଗାପାଳନ
କରି ବାକୁ େସ ବା- ଋଣ ସଦୃ ଶ େକାଡି ଏ ହଜାର ଟ-ା ଉଠାଇଥିେଲ। ଦୁ ଇଟି ଗାଈ
କି ଣିଥିେଲ ଓ ହୃଦୟ େଦଇ ତାର େହପାଜତ କରି ଥିେଲ। ଗାଈ ଦୁ ଇଟିକୁ ନି ଜ ପରି ବାର
ସଦସ ଭଳି ଭାବି େନଇଥିେଲ अଂଶୁ।
ରାତି ପାହି େଲ ଉଠି ପଡି ଗାଈ ଦୁ ଇଟି-ର େସବାେର ଲାଗି ଯାଆtି । େସମାନ-ର
ସମb अଳି ଆ େଯପରି କି େଗାବର, ମୂତ ଆଦି ସ$ୂଣ  ରୂେପ ସଫା କରtି । ତା’ପେର ଗାଈ
ଦୁ ଇଟିକୁ ଚାରା ଦି अtି । େପଜ େତାରାଣୀ େଦଇ ପଡି ଆ କି ଆରୀକୁ ଘାସ କାଟିବାକୁ
ପେଳଇ ଯାଆtି । ଏମି ତି କି ଛିଦିନ କରି ବା ପେର ଦୁ ଇଟି ଯାକ ଗାଈ ଗଭବତୀ
େହାଇଥିେଲ। େସମାନ-ର ମଧ ଦୁ ଇଟି ମାଈ ପି ଲା ଜନH େହାଇଥିେଲ। अଂଶୁ ବହୁତ ଖୁସି
େହାଇ ଯାଇଥିେଲ। ନି ଜର େଗାପାଳନ ସାଥକ ସରୂପୁ ଏେବ अଂଶୁ ଦୁ Â ଦୁ ହ\ ବି କିବା
ଆର କେଲ। େଦୖ ନିକ ପାz ଶହ ଟ-ା ଭଳି େସ େରାଜଗାର କରି ପାରୁଥିେଲ।

ତ
ିକ

ା

अଂଶୁର ବାପା ଭା;ର ବାବୁ ଓ ମାଆ ମାଆ ଲhHୀେଦବୀ अଂଶୁ ଉପେର ବହୁତ ପସନx
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ଥିେଲ। अଂଶୁ ବୟସର ପି ଲାମାେନ ପାଠ ପଢୁ ଛtି । େହେଲ अଂଶୁ ଏେବ ମାସି କ ପEର
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ହଜାରରୁ େକାଡି ଏ ହଜାର େରାଜଗାର କରୁଛtି େଦଖି ବାପା ଭା;ର ବାବୁ ବହୁତ ଖୁସି
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େହେଲ। ଏେବ ନି ଜର ଆବଶକୀୟ ଉପାଦାନ କି ଣିବାେର ସhମ େହାଇ ପାରି ଥିେଲ
अଂଶୁ। ଏଥି ସହି ତ अଂଶୁ ନି ଜର େଗାଶାଳା ମଧ ଭଲଭାେବ ସଜାଡି େଦେଲ। ଦୁ ଇଟି
ଗାଈରୁ अଂଶୁ ପାଖେର ଏଇେନ ଦଶ େଗାଟି ଗାଈ େହାଇ ଯାଇଥିେଲ। ଧୀେର ଧୀେର
େରାଜଗାର ବଢି ଚାଲି ଲା। अଂଶୁ କି ଛି ଜମି କି ଣି େସଥିେର ଘାସ ଚାଷ କେଲ। େଦୖ ନିକ
ଗାଈ ମାନ-ୁ ଆବଶକ ପରି ମାଣେର ଘାସ େସହି ଜମି ରୁ ପାଇ ପାରୁଥିେଲ।
ନି ଜର

ରୁଗୁଣା

ବାପା-ୁ

ଡା}ରୀ

ଚି କିା

କରି ବାକୁ

अଂଶୁ

େଦଖାଇଥିେଲ। ନି ଜର କମ ବଢି ଚାଲି ଥିଲା ଏଥି ସହି ତ ନି ଜ ବାପା-ୁ ସୁ

ଭଲ

ଡା}ର

କରି ପାରି େଲ

ନି ଜ କମେର େସ ସାହାଯ କରି ପାରି େବ।
अଂଶୁର ସାlମାେନ ଆଜି କାଲି अଂଶୁ ଉପେର ବହୁତ ଇଷୁକ େହଇଯାଇଛtି । अଂଶୁ
ଏକ ସୁEର ବାଇକ କି ଣି ରାଜା ଭଳି ବୁ ଲୁ ଥାଏ ଏପଟ କାମରୁ େସପଟ କାମ। ଆଜି କାଲି
ତା-ର ଖାତି ରି ବଢି ଯାଇଥାଏ। ପରି ଶମୀ େଲାକର େକୗଣସି େର अଭାବ ଭଗବାନ ରଖtି
ନାହ\। େତଣୁ ଭଲ ପାଠପଢି ଭଲ େରାଜଗାର କରି ବା ଠାରୁ अଧି କେର ଥିେଲ अଂଶୁ।
ସମେb ବହୁତ ପସଂଶା କରtି अଂଶୁ-ର।
ଏେବ ମାସି କ ଲh ଲh ଟ-ା ଦୁ Â ବବସାୟରୁ अଂଶୁ ପାଖକୁ ଆସୁଥିଲା। ବାପା
ଭା;ର ବାବୁ ମଧ ଏେବ ଟିେକ ସୁ

ଜଣା ପଡୁ ଛtି । େସ ମଧ अଂଶୁ କାମେର ସାହାଯ

କରି ବାକୁ ଆେଗଇ ଆସି େଲ। ଧEା ସୁରୁଖୁରୁେର ଚାଲି ଲା।
अଂଶୁ- ସାଥୀେର ପଢୁ ଥିେଲ ଚEୁ । ଚEୁ ଭଲ ପାଠ ପଢ଼tି େହେଲ ବହୁତ ଈଷାଳୁ

ତ
ିକ

ା

ପରାୟଣ। अନ ସାl- अେପhା अଂଶୁର अତି ପି ୟ ସାl ଚEୁ ଥିେଲ। ଚEୁ

ଇ
-ପ

େଯେତେବେଳ େଦଖି େଲ अଂଶୁ ଏେବ ପାଠ ପଢା ଛାଡି ବବସାୟ କରି ବହୁତ ଆଗକୁ ବଢି

ଆ

ହ
ାନ

ଚାଲି ଛି େସ ବହୁତ ଇଷା କରି ଥିେଲ। ସବୁ େବେଳ अଂଶୁ ପାଖକୁ ଆସtି ଆଉ କୁ ହtି अଂଶୁ
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ତୁ ତ ମୂଖ  େହଲୁ େଦଖ ମଁୁ ବି .ଏ. େର ପଥମ େହଇଛି । େହେଲ अଂଶୁ କୁ ହtି ହଁ ’େର ଚEୁ
େତା ବାପା-ର େତାେତ ପେଢଇବାକୁ ପଇସା ଥିଲା େତଣୁ ପଢି ପାରିଲୁ ଓ େମା ବାପାତ
ରୁଗୁଣା ଥିେଲ। େସ େକଉଁଠୁ େମାେତ ପଢି ବାକୁ ପଇସା େଦଇଥାେt କହି ଲୁ।
ପୁଣି अଂଶୁ କୁ ହେt, “େମା ସାl ଜେଣ ଭଲ ପଢି ଭଲ ମଣି ଷଟିଏ େହେଲ େଗୗରବର
କଥା। ମଁୁ ବହୁତ ଖୁସି େହବି ।”
ଚEୁ ପେଳଇ ଯାଆtି କି ଛି ନ କହି । େହେଲ ଉପେର ପାଣିଛିzି ନି ଆଁ ଲେଗଇବା
ଉେsଶେର ଥାଆtି ଚEୁ । ସବୁ େବେଳ ସୁେଯାଗ େଖାଜtି କଣ କେଲ अଂଶୁ ବରବାଦ
େହବ। ମେନ ମେନ ଜଳି ଯାଇଥାtି ଚEୁ अଂଶୁ ଉପେର।
ଦି େନ ଚEୁ ଆସି େଦଖିେଲ ଜେଣ ଦୁ Â େବପାରୀ ଆସି ଚEୁ -ୁ ପାz ଲh ଟ-ା
େଦଇଗେଲ ଯାହାକି ଚEୁ - ସାମନାେର। अଂଶୁ କହି େଲ ଚEୁ କି ଛି କି ଣି ଖାଇବୁ ଯଦି େନଇ
ଯାअ ଏହି ଶେହ ଟ-ା। ଆଉ େଗାେଟ କଥା ଜାଣିଛୁ ଏହି େବପାରୀ ଜଣ- ଛअ ମାସ
େହାଇ ଗଲାଣି ଦୁ Â େନଇ ପଇସା ବାକି ରଖିଥିେଲ ଆଉ ଆଜି ସବୁ ପଇସା େଦଇ ଗେଲ।
େବପାର କରି େଲ େଧୖ ଯ ରହି ବା ଦରକାର ତା ସହି ତ ବି ଶାସ ରହି ବା ଦରକାର େତଣୁ ମଁୁ
ତା-ୁ ବି ଶାସ କେର ଆଉ ପରି ଶମର ପଇସା େକହି େଗାେଟ ଟ-ା ଖାଇ ପାରି େବ ନାହ\
ଚEୁ ।
ଚEୁ କହି େଲ, “ଆjା େସଇ େଲାକ ଯଦି େତାେତ ପଇସା େଦଇ ନଥାେt େତେବ ତୁ
କଣ କରି ଥା।”

ତ
ିକ

ା

अଂଶୁ : “ଜାଣିଲୁ େସଇ େଲାକ ଜଣ- େମା ସହି ତ ତି ନି ବଷ ଧରି େବପାର
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ଆ

େଗାେଟ ଟ-ା ଡୁ େବଇେବ ନାହ\।

ହ
ାନ

ଇ
-ପ

କରୁଛtି । ଆଉ ତା-ର ସୁବିଧା େଦଖି େସ ପାଉଣା ପଇଠ କରtି । େକେବ କାହାର
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ମଣିଷର ପତି ିତି ରହି ଛି ଓ ଆମକୁ ବବସାୟେର ପରି ିତି ବି ଷୟେର ବୁ ଝି ବା
ଦରକାର। େତଣୁ ମଁୁ ତା-ୁ ବି ଶାସ କେର। ବୁ ଝି ଲୁ ଚEୁ ଏମି ତି ବବସାୟ କରାଯାଏ। ତୁ
ତ ଭଲ ପଢ଼ୁଛୁ ଚାକି ରୀ କରିବୁ । େହେଲ େମା ଭାଗ କାହ\।
- ଆଉ କହନାେର अଂଶୁ। ତୁ ଏଇେନ େଯତି କି େରାଜଗାର କରି ପାରୁଛୁ େସତି କି
ଜେଣ ମୁଖମୀ-ର ଦରମା ନଥିବ। ହଉ ମଁୁ ଆସୁଛି େତା ପଇସା ରଖ। କହି ପେଳଇ
ଯାଇଥିେଲ ଚEୁ । ମେନ ମେନ ବହୁତ ଜଳି ଯାଉଥିେଲ। କାରଣ ନି ଜ ସାl अଂଶୁ। ନି ଜ
ଗଁା ପି ଲା। ନି ଜ ସହପାଠି ମଧ। ଏେବ ଆଖ ପାଖେର ଜେଣ ବଡ ଦୁ Â େବପାରୀ।
କାହାରି ଦୁ Â ଆବଶକ ପଡ଼ି େଲ अଂଶୁ େଯାେଗଇ ଦି अtି ।
ଚEୁ -ୁ ରାତି ସାରା ନି ଦ େହଲା ନାହ\। େମା ଜନHରୁ ମଁୁ ଲେh ଟ-ା େକେବ େଦଖିନି
େହେଲ ଚEୁ େମାରୀ ସାl, ଖାଇବାକୁ ପାଏ ନାହି । ଛି oା ଗୁା ପି ିକରି ଆସି ଥାଏ
ବି ଦାଳୟ। ଆଜି େସ େକାଟିପତି େହବାକୁ ଯାଉଛି । ଏମି ତି ବହୁତ ଭାବୁ ଥାtି ଚEୁ । ରାତି
ପାହି ସକାଳ େହଲା। େସ ସି ଧା ଆସି ପହzିେଲ अଂଶୁ ପାଖେର ଆଉ େଦଖିେଲ अଂଶୁ ଘାସ
କି ଆରୀେର ବି ଷ େଦବାକୁ ପbୁତ େହଉଛtି ଓ େଲାକମାେନ ଦୁ Â ଦୁ ହ\ବାେର ବb। ଏଇ
ସୁେଯାଗେର ଚEୁ ବି ଷ େବାତଲେର ଥିବା ବି ଷରୁ କି ଛି ଦୁ Â ହାoିେର ଢାଳି େଦଇଥିେଲ।
ପୁରା ହାoି ବି ଷା} େହାଇ ଯାଇଥିଲା। ଚEୁ ଆଉ କି ଛି କାହାରି କୁ ନ କହି ସି ଧା ଘରକୁ
ପେଳଇ ଗେଲ। ଘେର ଯାଇ ପbୁତ େହାଇ କେଲଜ ଚାଲି ଗେଲ।
କେଲଜେର ପଢ଼ାପଢି େର ବb ଥାଆtି ଘରୁ େଫାନ ଆସି ଲା େଯ କି ବାପା-

ତ
ିକ

ା

अବ ା ବହୁତ ଖରାପ ଓ େସ ଏେବ ଡା}ରଖାନାେର अଛtି । ଜୀବନ ମରଣ ସହି ତ

ଇ
-ପ

ସଂଗାମ କରୁଛtି । ତା- ପାଟିରୁ ଗରଳ ବାହାରି ପଡ଼ି ଲାଣି। ଚEୁ ଏଇ କଥା ଶୁଣି ତା-ର

ଆ

ହ
ାନ

ମୁoେର ଚଡକ ପଡି ଗଲା। ତା-ୁ ଚାରି ଆଡ଼ अକାର େଦଖାଗଲା। େସ ସେl ସେl
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କେଲଜରୁ ଡା}ରଖାନା अଭିମୁେଖ ଯାତା ଆର କରି େଦେଲ। ଡା}ରଖାନାେର ପହzି
ଜାଣିେଲ ତୁ ମ ବାପା ବି ଷ ପି ଇ େଦଇଛtି ।
ବାପା କାହ\କି ବି ଷ ପି ଇେଲ େବାଲି ଭାବି ଚାଲି େଲ ଓ ମାଆ-ୁ ପଚାରିଲା ବାପା
କାହ\କି ବି ଷ ପି ଇେଲ। ମାଆ କହି େଲ େସ ସୁ

ମଣିଷ ବି ଷ କାହ\କି ପି ଇେବ। ସକାେଳ

ଉଠି େଦାକାନରୁ ଦୁ Â ଆଣିବାକୁ ଯାଇଥିେଲ େହେଲ ପୁଣି ଆସି କହି େଲ େଦାକାନେର ଦୁ Â
ବି ଳେର ମି ଳିବ ଆଉ ମଁୁ ଯାଉଛି अଂଶୁ ପାଖରୁ ତଟକା ଦୁ Â େନଇ ଆସି ବି କହି
ଚାଲି ଗେଲ। ଆଉ अଂଶୁ ଆଜି ଦୁ ଇ ଲି ଟର ଦୁ Â ବି ନା ମୂଲେର ଯାଚି ଯାଚି େଦଇ
େଦଇଥିଲା। େତା ବାପା ଆଜି ରାବି ଡ଼ି ଚାହା ପି ଇଥିେଲ। େସ ଚାହା ପି ଇସାରି ବା ପେର
ତା-ୁ ବାtି େହାଇଥିଲା। ଆେମ ଡା}ରଖାନା େନଇ ଆସି ଲୁ।
ଚEୁ ନି ଜର ଭୁ ଲ ବୁ ଝି ପାରି ଥିେଲ। ଯି ଏ ଯାହା ପାଇଁ ଗାତ େଖାେଳ େସ େସଇ
ଗାତେର ପେଡ। େତଣୁ ଚEୁ ପାଇଁ ନି ଜ ବାପା େହଉଛtି ଭଗବାନ। େରାଜଗାର କହି େଲ
ବାପା ହ\ ମୁଖ। ଜେଣ ସରକାରୀ ବି ଦାଳୟର ଶି hକ। ବାପା-ର କି ଛି ଯଦି େହଇଯାଏ
େତେବ ଆମ ପରିବାର େପଟକୁ ଦାନା ପାଇବୁ ନାହ\। ପାଠ ପଢି ବା ତ ଦୂ ରର କଥା ଦାନା
ହୀନ େହଇଯି ବୁ। ଚEୁ ମନେର ଏକ अଜଣା ଭୟ େଖଳି ଯାଇଥିଲା ଓ େସ ସେl ସେl
ନି ଜ ମାଆ-ୁ କହି େଦଇଥେଲ ମାଆ ମଁୁ ଆଜି ସକାେଳ अଂଶୁ ଘରକୁ ଯାଇଥିଲି ଓ େସ ଭଲ
େରାଜଗାର କରୁଛି େଦଖି େମାର ବହୁତ ଇଷା େହଉଥିଲା। େସ େମାଟ अ-େର ପଇସା
ଗଣୁଥିବାର େଦଖି େମା େଦହ ଜଳି ଯାଏ େତଣୁ अଂଶୁ ଘାସ ବି ଷ େଦଉଥିବାର େଦଖି େସଇ

ତ
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ା

ବି ଷରୁ କି ଛି ଲୁ େଚଇ ତା hୀର ହାoିେର ଢାଳି େଦଇଥିଲି। ତାକୁ ବଦନାମ କରି ତା

ଇ
-ପ

େବପାର ବE କରିବି ଭାବି ଥିଲି। ତାକୁ ବରବାଦ କରି େଦବି ଭାବି ଥିଲି। ତାକୁ େଜଲେର

ଆ

ହ
ାନ

ରଖିେଦବି ଭାବି ଥିଲି େହେଲ ମାଆ େମା ଭୁ ଲ କଣ େମା ଉପେର ପଡି ଗଲା। ମାଆ ମଁୁ
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ବହୁତ ବଡ଼ ଭୁ ଲ କରି ଛି। େସଇ ଦୁ Âପାନ କରି ହଜାର ହଜାର େଲାକ ମରି ଯି େବ! ଏେବ
କଣ କରିବି ମାଆ।
ଠି କ େସଇ ସମୟେର अଂଶୁ ଶୁଣିପାରି େସଇ ଡା}ରଖାନାେର ପହzି ଯାଇଥିେଲ।
ଆଉ କହି ଥିେଲ, “ଚEୁ ଜାଣିଛୁ େତା ବାପା ବି ଷା} ଦୁ Â ପି ଇଛtି । େମାର େକୗଣସି ଭୁ ଲ
ପାଇଁ ଆଜି ର ଦୁ Â ବି ଷା} େହଇ ଯାଇଛି ମଁୁ ଜାଣି ପାରି ଏଠାକୁ ଆସି ଛି ଆଉ ଯାହା ଖ¢
େହବ ମଁୁ େଦବି ଓ ତୁ ମ ବାପା-ୁ ଭଲ କରି ବି। ତୁ େମ େକୗଣସି ଆଇନର ଶରଣ ନି अ ନାହ\
କି ଥାନାକୁ ଯାअ ନାହ\। ମଁୁ ନଥିଲି ଓ େସଇଥି ପାଇଁ େମା େଲାକମାେନ ତୁ ମ ବାପା-ୁ ଦୁ Â
େଦଇ େଦଇଛtି । କାରଣ ତୁ ମ ବାପା ଆଜି ବାଧ କରି ଦୁ Â େନଇଛtି େତଣୁ ମଁୁ
ଦୁ ଃଖି ତ। ଜାଣିଛୁ ଚEୁ ମଁୁ ଆଜି ଘାସ ବି ଲକୁ ଯି ବାର କାରଣ ଘାସ ବି ଲେର େପାକ ଲାଗି
ଯାଇଥିେଲ। େପାକଲଗା ଘାସ ଖାଇ ଗାଈମାେନ େବମାର ପଡି େବ। େତଣୁ ମଁୁ ଆଜି
ସକାେଳ େକୗଣସି େବପାରୀ-ୁ ଦୁ Â ନ େଦବାକୁ କହି ବି ଲକୁ ଚାଲି ଯାଇଥିଲି। େଲାକ
ମାେନ ମଁୁ ଦୁ Â ପରୀhା ନ କରି ବା ଯାଏ କାହାରି କୁ ଦୁ Â ଦି अtି ନାହ\। େହେଲ େତା ବାପା
େମା ସାlର ବାପା ଭାବି େମା େଲାକ ମାେନ ଦୁ Â େଦଇ େଦଇଛtି । େତଣୁ ମଁୁ ଦୁ ଃଖିତ।
- ଆjା କହି ଲୁ ତୁ େସଇଟା ବି ଷା} କି ଭଲ ଦୁ Â େବାଲି େକମି ତି ଜାଣିଥା?
- େମାର ଚାେରାଟି ବି େଲଇ अଛtି । େସମାନ-ୁ ମଁୁ େପଟପୁରା ଦୁ Â ପଥେମ
ପି ଆଏ। ତାପେର େବପାରୀ-ୁ ଦି ଏ। ଆଜି େଯେତେବେଳ ମଁୁ େଗାେଟ ବି େଳଇକୁ ଦୁ Â
ପି ଆଇଲି େସ ହଠାତ ପି ଇ େଦଇ अଜବ ପକାର େହଲା ତା ପେର େବେହାସ େହାଇଗଲା।

ତ
ିକ

ା

ପୁଣି ଆଉ େଗାେଟ ବି େଳଇକୁ େଦଲି େସ ମଧ େସମି ତି େହଇ େବେହାସ େହାଇଗଲା ଆଉ

ଇ
-ପ

ଜାଣି ପାରି ଲି ଆଜି ର ଦୁ Âେର କି ଛି ଗଡ଼ବଡ଼ େହାଇଛି ଓ ତା ପେର ପଚାରିଲି େଯ ତୁ େମ

ଆ

ହ
ାନ

ଦୁ Â କାହାକୁ େଦଇଛ କି ଆଉ େସମାେନ କହି େଲ ହଁ ଚାEୁ ବାବୁ - ବାପା-ୁ ଦୁ ଇ ଲି ଟର
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ଯାଚଯାଚି େଦଇଛୁ ଓ େସ ପଇସା ଯାଚି ବାରୁ େନଲୁ ନାହ\ କାେଳ ଆପଣ ରାଗିେବ।
େସଇଠୁ ମଁୁ ତୁ ମ ଘରକୁ ଆସି ଲି ଓ ତୁ ମ ଘେର େମାେତ େଲାକମାେନ ଏଇ अଘଟଣ େବାଲି
କହି େଲ। ମଁୁ ଡା}ରଖାନାକୁ ଧାଇଁ ଆସି ଲି ଚEୁ । ତୁ ଯାହା ମାଗିବୁ େନଇଯା େହେଲ େମା
ନଁାେର ଥାନାେର କି େପାଲି ସକୁ କି ଛି କହି ବୁ ନାହ\ ଚEୁ 
ଏମି ତି କହି अଂଶୁ ଚEୁ ଓ ତା ମାଆ-ର େଗାଡ଼ ଧରି କାEି ପେକଇଲା अଂଶୁ। ତୁ େମ
ଯାହା ଚାହ\ବ େଦବି । ମଉସା- ଭଲ େହବା ପଯt ମଁୁ େଚgା କରିବି । ବଡ଼
ଡା}ରଖାନାେର ଚି କିା େଦବି େମାେତ hମା କରି ଦିअ କହି କାEିବାକୁ ଲାଗିଲା अଂଶୁ।
ଡା}ରଖାନାର େବଡ଼ ଉପେର େଶାଇଥାtି ଚEୁ -ର ବାପା। ପାଇପ ଲଗାଯାଇ େପଟ ସଫା
କରାଯାଉଛି । ଏଇ ସମୟେର ଏମି ତି ଏମାନ- ଭିତେର କଥାବାaା ଚାଲି ଛି। ଚEୁ - ମାଆ
ହଠାତ ଚEୁ ଆଡକୁ अେନଇ ବି ଶାସଘାତକ କହି ଗାଲ ମୁଳିକୁ ଦୁ ଇ ଜବଡା େଦଇ କହି େଲ,
“ନାଇଁେର अଂଶୁ ପକୃ ତ େଦାଷୀ େମା ପୁअ ଚEୁ । େତା ଭଳି ଚାଲାକ ପୁअ ଭାଗେର ଥିେଲ
ମି େଳ। ଏଇ କୁ ଳାlାର େତା ଉପେର ଈଷାଳୁ େହାଇ େତା ପାଖକୁ ଯାଇ େତା ଦୁ Â
ହାoିେର ବି ଷ ଢାଳି ଛି। ସାl ନାଆଁେର େୟ ହ\ କଳ-। େହେଲ ତୁ ବହୁତ ଚାଲାକ େବାଲି
େଲାକ ମାନ-ୁ ବେzଇ ପାରିଲୁ । ତୁ ହ\ ଜୀବନର ଚଲାପଥେର ଜେଣ ସୁ

ଓ ଶ}

େବପାରୀ ପୁअ େହାଇ ଦୁ ନି ଆକୁ ଓ ନି ଜ ବାପା ମାଆ-ର କୁ ଳ ମoନ କରି ପାରିବୁ ।
ଚEୁ କାEି ପେକଇଥିେଲ ଓ अଂଶୁର ପାଦ ତେଳ ପଡି ଯାଇଥିେଲ ଆଉ କହି ଥିେଲ
େମାେତ େଗାଟିଏ ଉଚି ତ ଶି hା ମି ଳିଲାେର अଂଶୁ। ମଁୁ ସି ନା ପାଠ ପଢ଼ି ଛି େହେଲ େମା
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ଭିତେର ମାନବି କତା ନ ଥିଲା। େମା अtରାତHା अ େହଇଯାଇଥିଲା ଇଷା ଓ

ଇ
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अହମି କାେର। ସାାଦି କ ସହି ତ େପାଲି ସ ଘଟଣା ଳକୁ ଆସି ଯାଇଥିେଲ ଓ େସମାନ-
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ସମxାେର ସ$ୂଣ  ସତ କହି ଚEୁ ନି ଜକୁ େଦାଷୀ ପମାଣ କରି ଥିେଲ। ପେତକ ଖବର
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କାଗଜର ପୃ/ାେର ଛାପି ଯାଇଥିଲା अବି ଶାସୀ ଓ ଈଷାଳୁ ସାଥି।
अଂଶୁ ଚEୁ କୁ କୁ େଇ ପେକଇ କହି ଥିେଲ େମା େପାଷା ବି େଲଇ େବେହାସ େହାଇ
ଯାଇଥିଲା େସେତେବେଳ ମଁୁ ଜାଣିଥିଲି େମା ଦୁ Â ହାoିେର ଚEୁ ଛଡା ବି ଷ ମି େଶଇବାର
ଆଉ କାହାରି ହ\ ସାହସ େହବନି । ଆଉ ମଁୁ ମଧ େମା ନି ଜକୁ ସବୁ େବେଳ ନୁ ନ ମେନ
କେର ମଁୁ ପାଠ ଭଲ ପେଢ ନାହ\। େହେଲ େତା ସମxାେର ମୁଠା ମୁଠା ଟ-ା ଗଣୁଛି ଓ
େତାେତ ବହୁତ ବଢ଼ୁଥିବ। କାରଣ ଆେମ ଦୁ େହଁ ସାଥିେର ପଢ଼tି େଖଳtି ଓ ନି ଜର ଦୁ ଃଖ
ସୁଖ ବାtି । େତଣୁ ତୁ ଏଇ କାମ କରି ବା ଦାରା େତା ହୃଦୟେର ଏକ ନୂ ତନ ଆେଲାକ
ସୃgି େହାଇ ପାରି ଛି। ଏେବ େମାର ବି ଶାସ େମା ସାl ନି ୟ ଜେଣ ଭଲ ମଣିଷ େହବ।
େତଣୁ କଥାେର अଛି ଭାତ ଛାଡି ହୁଏ େହେଲ ସାl ଛାଡି ହୁଏନି । ତୁ େମାର େଯେତ ବି
अନି g କର େହେଲ ମଁୁ େତା ସହି ତ ସଦା ସବଦା ରହି ଛି ଓ ରହି ଥିବି। ଚାଲ ଏେବ ସବୁ
ଭୁ ଲି ଯାଇ ମଉସା- ଜୀବନ ପାଇଁ ପାଥନା କରି ବା...
ବାପା: ରyନ ପାଢ଼ୀ
େଶଣୀ:-ସ|ମ
େଜନି ଥ ଇଂରାଜୀ ବି ଦାଳୟ
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ା

ଗଗନ ବାବୁ ଛକ,ଏଡ଼ତାଳ, ଭଦକ
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େମାରାଣୀ େମାେତ ଠକିେଦଲା
ଆଉ ସବୁ ଦି ନ ପରି ରାଜାର କଲ୍ େର େଫାନ୍ ଟା ବାଜୁ ନ ଥିଲା
କି ତା ହାଟ୍ସଆପ୍ ଚାଟ୍ ବି ନ ଥିଲା। ଏମି ତି େକଉଁ ଦି ନ ନଥିଲା ରାଣୀ
ଶରଧାର ଫୁଲଟିଏ ତା ରାଜା ପାଖକୁ ପଠାଇବାକୁ ଭୁ ଲି ଯାଉଥିଲା କି

ନାରାୟଣ ଚE
େସନାପତି

େମାବାଇଲେର ତା ହୃଦୟର କଥା କହି ବାକୁ ଭୁ ଲି ଯାଉଥିଲା। େହେଲ
ଆଜି କାଲି ଏସବୁ କଣ େହଉଛି େସ ଜାଣିପାରୁନାହ\। ତା ରାଣୀ କଣ ତାକୁ ଭୁ ଲି ଗଲା, ନା
ତା ଘରେଲାକ ତାକୁ ମନା କରି ଛtି ଏସବୁ କରିବାକୁ । ରାଜା ଆଉ ରାଣୀ ମୁହୂେa ବି ମନ
ପବନରୁ ଦୁ ରଉ ନ ଥିେଲ। ଆଜି ଆଶଂକାର ପାହାଡ଼ଟା ସେତ େଯମି ତି ରାଜା ଉପେର ଛି ଡି
ପଡ଼ୁଛି । ମନଟା ତା’ର ସେEହର अଡୁ ଆ ସୂତାେର ଛEି େହଉଥାଏ। େଯେତ େଚgା
କରୁଛି େସ ବନରୁ ଫିଟିବାକୁ େସ କଣ ବାହାରି ପାରୁଛି େସ ପ-ରୁ। ଭାବି ଲା ଟିେକ
ଦଶହରା େମଢ଼ େଦଖିଯିବ, ମନଟା ଠି କ େହାଇଯି ବ।
ବ´ି ବଜାରର ଦୁ ଗା େମଢ଼, ଚାହ\େଲ ଆଖି ଝଲସି ଯି ବ। ରାଜା ଶୁଖିଲା ମନକୁ ଟିେକ
ଓଦା କରି ବାକୁ ବୁ ଲୁ ଥାଏ। େହେଲ ମନଟା ଆେଦୗ ରହୁ ନଥାଏ େସଇଠି । अବଥ ଭାବନା
ପରି ଇଆଡୁ ସି ଆଡୁ ଭାବୁ ଥାଏ େକେତ କअଣ। ତା’ର େଗାେଟ ସପx ଥିଲା, ଏଇମି ତି
ଦଶହରାେର େସ ତା ରାଣୀ ସାେl ବୁ ଲୁ ଥିବ। କାହାରି କୁ ଚାହଁ ାଇ େଦବ ନାହ\। ଯଦି କି ଏ

ଆ

ହ
ାନ

ତାଡ଼ି େଦବି ।" େହେଲ ଆଜି ତା ରାଣୀଟା.... େକମି ତି ଛାଡି ତାକୁ ଚାଲି ଗଲା?

ଇ
-ପ

ତ
ିକ

ା

ଚାେହଁ େସ ରାଗି କରି କହି ବ, ସାବଧାନ... େମା ରାଣୀ ଉପେର ଆଖି ପକାଇେଲ େତା ଆଖି
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ଏଇମି ତି ଏଣୁେତଣୁ ଭାବୁ ଭାବୁ ହଠାତ ପହଁ ଚିଗଲା େମଢ଼ ନି କଟେର। ଶହ ଶହ
େଲାକ- ଭିଡ଼। େସ ଭିଡ଼ ଭିତେର କଣ େଦଖି ଲା େକଜାଣି ତା ଆଖିକୁ େସ ବି ଶାସ କରି
ପାରି ଲା ନାହ\। େସଇ ଆଖି, େସଇ ଓଠ, େସଇ ନରମ ନରମ ଗାଲ.. କି  େବଶଭୁ ଷା
ଚାଲି , ଆଉ କି ଛି କି ଛି ସତ ଲାଗୁଛି। ପୁଣି ସାଥିେର ଜେଣ ଭଦବ}ି ଏବଂ ତା ମଥାେର
ଓଡ଼ି ଆ େବାହୂର ପତୀକ। ଏ କଣ ତା ମନ ଗହନବନର ସୁକୁମାରୀ ରାଣୀ। ନଁା ତା ଆଖି
ଠି କ େଦଖୁନି କି ମନ ଭଲ ଭାବୁ ନି ? ପାେଖଇ ଆସି ଲା େସ, ପୁରା ଶେହରୁ ୧୦୦ ଲାଗୁଥାଏ
ତା ସପx ରାଇଜର ମହାରାଣୀ ବି Eୁ। େହେଲ ରାଜା ଭାବୁ ଥାଏ ନଁା ନଁା ତା ରାଣୀ େକବଳ
ତାର, େସ ତାକୁ ଛାଡି ଟିକିଏ ବି ରହି ପାେରନା? େସ ପୁଣି ବି ବାହ କରି ବ, ଆଉ ରାଜା
ଜାଣିବ ନାହ\। ସେEହର ଖoିଆଭୂ ତଟା ତା ଚାରି ପେଟ ଘୁରୁଥାଏ। ପାଖେର ପହଁ ଚି ଗଲା
େସ।
ଭାବି ଲା ତାକୁ ପଚାରି ବ କି କି ଏ େସ? ପୁଣି ଭାବୁ ଥାଏ, ରାଜା ପୁଣି ପଚାରି ବ
ରାଣୀକୁ । ଯଦି େସ ରାଣୀ େହାଇଥାଏ, େସ କଣ ଭାବି ବ। ଫି କି ଣି ହସି େଦଇ କହି ବ ବୁ sୁ ,
େମାେତ ତ ଚି ହx ି ପାରୁନାହଁ , ସାରାଜୀବନ େକମି ତି ରଖି ବ େବାଲି ସ ପx େଦଖି ଛ? ଜୀଇଁ
ଜୀଇଁ ମରି ଗଲା ପରି ଲାଗିବ ତାକୁ । ଯଦି େହାଇଥିବ େତେବ अବେଶାଷ ରହି ଯିବ।
େସ ମନକୁ ଦୃ ଢ଼ କଲା। ଲି ¶େର ଥାଡ େଫBାରକୁ ଯାଇ ପହଁ ଚି ସାମନା ସାମନି େହଲା
ପେର କହି ଲା, hମା କରି େବ, ଆପଣ ବି Eୁ ତ?

ତ
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ା

ପଛକୁ ଚାହ\ଲା ବି Eୁ। େସ ପୁଣି ପଚାରି ଲା ଆପଣ-ୁ କହୁଛି । ବି Eୁ ପାଟି ଖନୀ

ଇ
-ପ

ମାରି େନଉଥାଏ। କହି ଲା... କା..ଇଁ... ନାଇଁ...ତ, ମଁୁ ... ସି ୁ... ବି Eୁ ନୁ ହଁ । ତୁ େମ ମା ଦୁ ଗା-ୁ

ଆ
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ାନ

ଚାହ\ କହି ଲ, ତୁ େମ ବି Eୁ ନୁ ହଁ । କି ଂକାaବ ବି ମୁଢ େହାଇ େସ କହି ଲା, ପିBଜ୍ ରାଜା
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େମାେତ hମା କର, ମଁୁ ବି ବାହି ତା, େମା ସାମୀ େମା ପାଖେର... ଏ ମହାରାଣୀ ତୁ ମକୁ ହାତ
େଯାଡୁ ଛି , େମାେତ ଚି ହx ି ଛ େବାଲି େକେବ କୁ ହନା। ଜାେଣ ଆମ ଭିତେର େକୗଣସି ଖରାପ
 , େହେଲ େସ ଜାଣିେଲ େମା ସଂସାର ଭାlିଯି ବ।
ସ$କ ନାହ\, ଆମ ନି ବିଡ଼ତା ନି ମଳ
ରାଜାର ଆଶାର ଆକାଶେର ଦୁ ଃଖର ଧମ
ୂ େକତୁ ଟା େଦଖାେଦଲା। ତା ହାତ ପାଆtାର
ତାଜମହଲଟା ଆଖି ଆଗେର ଭାlି ତୁ ଟି ଚୁ ରମାର େହାଇଗଲା। ଫାଟିଗଲା ତା ହୃଦୟ
ଫରୁଆ। ତା ଆତHାଟା ବୁ କୁ ଫଟା ଚି ାର କଲା। ଆଖିକୁ ବୁ ଜି ଲୁ ହେର ଭିଜି େକାହେର ସି ଝି
ସି ଝି ହଜି ଗଲା ଯଣାର ଦୁ ନି ଆଁେର। ବି Eୁକୁ ଏସବୁ ବହୁତ ବାଢୁ ଥାଏ... େହେଲ କଣ
କରି ବ େସ। େସ ତ ଭିନx ପଥର ଯାତୀ। ହଠାତ୍ ବି Eୁର ସାମୀ ଚEନ ପହଁ ଚିଗଲା
େସଠାେର। ବାରାର ପବ
ୂ ର
 ୁ େଭଟି ସେEହ କରୁଥିବା ଏ େଲାକଟିକୁ ତି ର;ାର କଲା।
ରାଜାର କଲର ଧରି ଦୁ ଇ ଚାରି ମୁଥା ମାରି ଲା। କହୁଥାଏ ବି Eୁ, ଏ ନନେସନ୍ସ େଲାକଟା
ଆେଦୗ ଭଲ ନୁ ହଁ , ତୁ ମ ପରି ସୁEରୀ ୀକୁ େଦଖି େସ ତୁ ମ ପି ଛା କରୁଛି ନା? ଏଇନା ଯି ଏ
ଆମକୁ ବାରାର ଫେଲା କରୁଥିଲା। ବି Eୁ ହଁୁ କହି ଖାଲି ମୁo ଟୁ lାରୁଥାଏ। ଏପେଟ ତା
ହୃଦୟ ବି hତ ବି hତ େହାଇଯାଉଥାଏ। ଚEନ କହି ଲା, ବି Eୁ ଏ ନି अ େଜାତା, ଏଥିେର ଏ
େଲାକକୁ ଦୁ ଇ ଚାରି ପାହାର ଦି अ। ବି Eୁ େକମି ତି ଏସବୁ କରି ବ େଯ? ଚEନ ବହୁତ
େଜାର୍ େର ଧମକ େଦଇ କହି ଲା, ବି Eୁ ଏଭଳି अଭଦ, अସାମାଜି କାକୁ ଆେଦୗ ଛାଡ଼ ନାହ\,
ମଁୁ କହି ଲି ପରା। ଡର ଭୟେର ବି Eୁ େଜାତା ଧରି ଲା ସି ନା େହେଲ ତା ହାତ ଥରୁଥାଏ, ହୃଦ

ତ
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ା

କାEୁ ଥାଏ, ସH {ତି ଜଳୁ ଥାଏ, ପୀତି ଧେକଇ େହଉଥାଏ। େଶଷେର ଚEନର ଧମକେର ବି Eୁ

ଇ
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େଜାତାେର ଦୁ ଇ ଚାରି ପାହାର ପକାଇଲା ରାଜାକୁ । ରାଣୀର ଏ ପ ତୀhିତ ବହୁଦି ନର

ଆ

ହ
ାନ

ସାଇତା ଉପହାର ତାକୁ ବହୁତ ଆେମାଦ େଦଲା। ତା ବହୁ ଦି ନର କନାର ପରୀଟା ତାକୁ
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କି ମଧୁ ଚୁ ନ େଦଲା। ଯାହା ପାଇଁ ତା ହୃଦୟ କାEୁ ଥିଲା, ଟିକିଏ କାEିେଲ େସ କହୁଥିଲା,
ଏ... ତୁ େମ େଛାଟ ପି ଲା ପରି କାEନା, ତୁ ମ କାE େଦଖିେଲ େମା ଶରୀରରୁ ପାଣ
ଚାଲି ଯିବ। ରାଜା ଚାହ\ଲା େସଇ ରାଣୀ ହାତେର ଥିବା େସଇ େଜାତାକୁ । ଦି େନ କହୁଥିଲା,
ବି Eୁ... ଏ ବି Eୁ, ତୁ ମ ହି ଲ୍ଟା ମb େହାଇଛି । ପୁରା ହି େରାଇନ୍ ମାକା ମ? ଦି େନ ରାbାେର
ଯାଉ ଯାଉ अଜାଣତେର ତା ଏଇ ହି ଲ୍ଟା କାଦୁ अେର ପଶି ଗଲା, େସ କହୁଥିଲା, େୟ ମଁା,
େମା ହି ଲ୍ କି अସନା େହାଇଗଲା, ମଁୁ କଣ ପି ିବି ? ରାଜା ହଠାତ୍ ତା ପାଦରୁ ଟାଣିଆଣି ତା
ଗାଡି ରୁ କପଡା ଆଣି େପାଛି େଦଲା। ସେ-ାଚେର େସ କହୁଥିଲା, ଏ କଣ କରୁଛ? ତୁ ମର
ଆସନ ପରା େମା ମୁo ଉପେର, େମା େଜାତାକୁ ହାତେର ଧରି ବାେର ନୁ ହଁ ? ତୁ ମ ପାଦେର
େମା ମଥା ଲାଗିବା କଥା, େହେଲ ତୁ େମ େମା େଜାତାକୁ ସାନ େଦଇ େମାେତ େଛାଟ
କରି େଦଲ ନା? ରାଜା କହି ଥିଲା, ରାଣୀ ପରା ସଦା ରାଜାର, େତେବ ଏ େଛାଟ ବଡ଼
ଭାବନା େକଉଁଠୁ ଆସି ଲା। ଯାେହଉ େସଇ ସଫା କରି େଦଇଥିବା େଜାତାଟା େଶଷେର ତା
ଗାଲେର ବି ବାଜି ଲା। ଚEନ କହି ଲା, ଏ ବି Eୁ, ଏ େଲାକଟା େଜାତା ମାଡ଼ ଖାଇଲା ପେର
ବି କି ଛି ରି ଆ£ କରୁନାହ\, ଏ ତୁ ମକୁ ଚି ହx ି ନାହ\ ତ? ପାଟି ଆଫା ଆଫା କରି ବି Eୁ
କହୁଥାଏ, ନଁା.... ନଁା ...ଆେଦୗ ନୁ ହଁ ...ୟା-ୁ ମଁୁ କାହ\କି ଜାଣିବି। ଗାଲରୁ ମୁହଁରୁ ନାକରୁ
ପାଟିରୁ ର} ବାହାରି ଯାଉଥାଏ। ଦି େନ ରାଣୀ ସହ ଯାଉ ଯାଉ अସାବଧାନତାେର ଏକ
କା ପଶି ଯାଇଥିଲା ବି Eୁ ପାଦେର, ଆଉ ତା ପାଦରୁ ବି Eୁଏ ର} େଦଖି ରାଜା ଚି ାର
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କରି ତା ରୁମାଲେର ର}କୁ େପାଛି େଦଇ ବି ଚଳି ତ େହାଇ କହି ଲା, ରାଣୀ... ବହୁତ କg
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େହଉଥିବ ନା ରାଣୀ।

ଆ

ହ
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ଆସ ବି Eୁ, ଆସ କହି ଚEନ ଟାଣି େନଲା ବି Eୁକୁ । ଏକ ଲୟେର ରାଜା ଚାହ\ଥାଏ
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ତାର ବଦଳା ରାଣୀକୁ ।
କାଲି ପରି ଲାଗୁଛି, େଯଉଁଦିନ ଏକ ଉବେର ତା ଆଖିପଡ଼ି ଲା ତା ରାଣୀ ଉପେର।
ସୁEର ସୁକୁମାରୀ େକାମଳାlି ଥିଲା େସ। ସାhାତ େପାଖରୀର ପଦH ଫୁଲଟିଏ କି ? ବି ଧାତା
େକମି ତି ଏହାକୁ େଦବୀ କରି ଗଢି ଛtି , େସ କଥା ଚି tା କରି ଧନବାଦ ଜଣାଇଲା
ଭଗବାନ-ୁ । ସତେର େଦବୀଟିଏ। ଏ େଦବୀକୁ ପଜ
ୂ ା କରtି କି େମା େପମର ମEିରେର
ଭାବି େନଲା େସ। େକମି ତି ବା ଭାବି ନ ଥାtା? ଏେତ ସୁEରୀକୁ େଦଖିେଲ କାହା ଆଖି
େଖାସି ନେହବ େଯ? ଲା େକଶ, େଗାଲାପି ଓଠ, ମୁରୁକି ହସ,.... ସବୁ କି ଛି ମନେଲାଭା।
େହେଲ ରାଜା ମନେର ଦୁ ଃଖ େସ ରାଣୀଟା ଆଉ ଜଣ- ସହ ଘା ଘା ଗପୁଥିଲା।
अବଶ େସ ତା ସ$କୀୟ ଥିଲା, େହେଲ ଏସବୁ େଦଖି ରାଜା ହି ଂସାେର ଜଳି ଯାଉଥାଏ।
ଭାବୁ ଥାଏ ଏ ଉବେର ଦୁ େହଁ ସାଥିେହାଇ ଟିେକ ବୁ ଲେt କି ? େହେଲ ମଣିଷ ଯାହା ଭାେବ
ତାହା କଣ ତାକୁ ମି େଳ? ଯାେହଉ ଏଭଳି ଏକ ଘଡି ସି ମୁହୂaେର ଦୁ ହି - ସହ ଦୁ ଇପଦ
କଥାବାaା ସବ େହଲା। ଦୁ େହଁ ଦୁ ହ\- ନର େନଇ ବି ଦାୟ େନେଲ ସି ନା େହେଲ
େସଇ େକଇପଦ କଥାର ସ$କ ତା-ୁ अପବ
ୂ  ବନେର ବାିେଦଲା।
ଏଇମି ତି କଥାେହଉ େହଉ ଦୁ ହି -ର ଭାବବି ନିମୟ अପବ
ୂ  ସାର ଆଣିଲା। ଦି େନ
େଦଖିବା ପାଇଁ ଫେଟାଟିଏ ମାଗିବାରୁ ବି Eୁ ସଂେଗ ସଂେଗ ପଠାଇେଦଲା। ଆଃ ସାhାତ
ମହାରାଣୀ। େସଇଦି ନୁ େସ ନଁା ରଖି ଲା ମହାରାଣୀ ଓ ଆଦରେର ଡାକି ଲା ରାଣୀ। ରାଣୀ
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ା

ବି ସମାନ ଆଗହେର କହି ଲା ତୁ େମ ବି ମହାରାଜା ଆଉ ଡାକି ଲା ସରାଗେର ରାଜା।
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େସଇଦି ନୁ ରାଜା ଚାହ\ଥାଏ ରାଣୀର ସରକୁ अନାଇ। ଆଯ ଭଗବାନ ଏକ ସୁମଧୁର,

ଆ

ହ
ାନ

େକାମଳ ସର ହ\ ରାଣୀକୁ େଦଇଥିେଲ, େଯଉଁ ସର ଶୁଣିବାକୁ ରାଜା ବଗ ଓ ପାଗଳ ପରି
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େହଉଥାଏ। େହେଲ ରାଣୀ କଣ ଭାବି ବ, କହି ବ ଏ କି ପାଗଳାମି , ସବୁ େବେଳ େଫାନ୍
କରୁଛ େଯ? େହେଲ ରାଣୀ େସମି ତି ନ ଥିଲା, େସ ବହୁତ ଭଲ ଥିଲା। େକେବ ବି ରାଜା
ମନେର ଆଘାତ େଦଇ ନ ଥିଲା। ରାଜା ବହୁତ େସିେମାଲ୍, ଦି େନ ଦି େନ କେହ,
ରାଣୀ... ତୁ େମ ଏେତ ସୁEର, ଏେତ ଭଲ, େମା ସହ ଛଳନା କରୁ ନ ତ? େମାେତ ଯଦି
େକେବ ଆଘାତ ଦି अ ମଁୁ ବzି ପାରି ବି ତ? କଥା ଛେଡଇ ରାଣୀ କେହ, ଛି ଏମି ତି କଥା ସବୁ
କୁ ହtି ? ତୁ େମ ଏମି ତି େକମି ତି ଭାବି ପାରୁଛ େଯ? ଏମି ତି କହି େଲ ମଁୁ େକେବ କଥା େହବି
ନି ?
ରାଜାର ମନର ବାକୁ ଳତା ବହୁତ ବଢି ଗଲା। ଦି ନ ରାତି ଚି tା, ଥେର େକେବ
େଦଖା ହୁअtାକି , ତା ରାଣୀ ସହ ସାଥି େହାଇ ବୁ ଲେt। ରାଣୀ ଏକଥା ଶୁଣି ବହୁତ ଖୁସି
େହଲା, ସତି ଜଣାଇଲା। ଆସି ଲା ଦୁ ଗା ପଜ
ୂ ା। ନି sାରିତ କଥା अନୁ ସାେର ଆସି ଘା
ଘା अେପhା କଲା ରାଜା, ତା ରାଣୀକୁ । ବହୁତ ସମୟ ପେର ବି ରାଜମାନ କେଲ
ମହାରାଣୀ। ରାଜାର େଦହ अସୁ

ଥାଏ, େସ କି  ପକାଶ କରି ନି ତା ରାଣୀ ପାଖେର।

ରାଜା ରାଣୀ-ର अପବ
ୂ  ମି ଳନେର ପୁରି ଉଠି ଲା ଦୁ ଗା ବଜାର। ସାଥିେହାଇ ବୁ ଲି େଲ
ବଜାର, େଦଖିେଲ େକେତ େମଢ଼। ରାଜା କି  ତା अସଲ େମଢ଼ ସାଥିେର ରହି ଆନE
ପାଉଥାଏ। ଆସି ଲା ବି ଦାୟ େବଳା। ରାଣୀର ବି ଦାୟ େଦଖି ସହି ପାରି ଲାନି ରାଜା। କି ଛି
ଦୂ ର ତା ପେଛ ଗଲା ସି ନା, େହେଲ ରାଣୀର ତା ଠାରୁ ବି ଦାୟ ତାକୁ ବହୁତ ଦୁ ଃଖ ଲାଗିଲା।
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େବଶି ଦୁ ଃଖି ତ େହଲା େଯେତେବେଳ ରାଣୀ ତାକୁ କି ଛି ନ କହି ଏକମୁହଁା ଘରକୁ ଚାଲି ଗଲା
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ତା- େମନ େଗଟକୁ ବE କରି।

ଆ

ହ
ାନ

ଦି ନ ପେର ଦି ନ ଗଡି ଚାଲି ଲା। େସ କଣ ଭାବି ଥିଲା ସମୟ ସାଥିେର ଆତHାମାେନ ବି
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ଏମି ତି ବଦଳି ଯାଆtି । ସ$ୂ& ବାbବ ଲାଗୁଥିବା ସ$କ କଥାଗୁଡ଼ାକ ମରୀଚି କା ଏମି ତି ବି
ପାଲଟିଯାଏ।
ଭାବି ଲା ରାଣୀ ଓ ତାର ସ$କର ଇତି ହାସ ବ&iତ ପୃ/ା। ତା ମନେର ରାଣୀ ପତି
ଖରାପ ଭାବନା େକେବ ବି ଆସି ନ ଥିଲା। କି  ରାଣୀର ମନ ଦୁ ଃଖ େଦଖିେଲ କି ଜାଣିେଲ
ତା ହୃଦୟ କାହ\କି ଫାଟିଯାଉଠି ଲା। ଭାେବ ଏଇ ସାେଥ ସାେଥ ଚାଲି ଯାଆtି କି ତା
ପାଖକୁ । ତା କଥା ବୁ ଝି ଆସtି । ରାଣୀ ଟିକିଏ କଥା ନ େହେଲ ତା ଆଖିରୁ ଆେପ ଆେପ
େକଇ ବୁ Eା अଶ ବି ଗଳି ତ େହଉଥିଲା। ରାଣୀ ପାଇଁ ତା ମନ ଏମି ତି ଆେEାଳି ତ େହଉଥିଲା
କାହ\କି େକଜାଣି େସ ଜାଣି ପାରୁ ନ ଥିଲା।
ରାଜା अେନକ ମzେର अଭିନବ ସsନା ପାଇ ସାମାନ ଖୁସି ରହୁଥିଲା। େହେଲ
ଆଜି େସ େଜାତା ମାଡ଼, ତି ର;ାରର େଶ/ େପମ ଉପହାର ଏେତ ବଡ଼ ସsନା ପୁଣି
ଏମି ତି ଢlେର ପାଇବ ଆେଦୗ କନା କରି ନ ଥିଲା। ଏଭଳି ସsନା ପାଇଁ େସ ନି ଜକୁ
େଗୗରବାନି ତ ମେନ କଲା, କାରଣ ଏଭଳି ସsନା ତା ଜୀବନେର େକେବ ବି ଆସି ବ
ନାହ\।
ଭାବି ଲା ଏ ଦୁ

ଶୁ ଜୀବନ ବzି ଲାଭ କଣ? ଏ अଦରକାରୀ अବେହଳି ତ

ଜୀବନକୁ ଉଗ କରି େଦବା ଭଲ। ଚାଲି ଲା ଆଗଜୁ ଆଗକୁ । ମନ େଖାଲା ହସୁଥାଏ,
ମଝି େର ମଝି େର ବି କାEୁ ଥାଏ। କାରଣ ହସ କାEର ସମିH ଶଣ ପରା ଜୀବନ। ଆଜି ତ ଏ

ା

ପାହାଡ଼ ଉପରକୁ ଉଠି ଗଲା। ତଳକୁ ଚାହ\ଲା। କାହ\କି

ତ
ିକ

ଜୀବନର େଶଷ ଦି ନ। ନି କଟ

ଇ
-ପ

େକଜାଣି ରାଣୀର େସହି ସଜଫୁଟା ହସ, ଦେରାଟି କଥା, କରୁଣ ଚାହାଣୀ ତା ଆଖିେର

ଆ

ହ
ାନ

ନାଚି ଗଲା। ସେତ େଯମି ତି କାEି କାEି େସ କହୁଥାଏ, ଏ... ଜାଣିଛ.. ପରି ିତି େର ପଡି ମଁୁ
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ତୁ ମକୁ ଆଘାତ େଦଇଛି ପରା। େକେବ ଭାବି ପାରୁଛ? ଏ ରାଣୀ ଯାହା ହୃଦୟେର ବା,
ତୁ ମକୁ ତା ହୃଦୟରୁ ଆଘାତ େକମି ତି.... େଦଇପାରି ବ। ତୁ େମ ପରା େମା ଆଖିର ଲୁ ହ
େଦଖି ସହି ପାରନା, ଭାବି ଛ େସଇଦି ନୁ େକମି ତି ଏଯାବତ ଆଖିର ଲୁ ହକୁ ସାhୀ ରଖି
ବଂଚି ଛି। କାହ\କି ତୁ େମ ଏେତ ଭଲ େହଲ, େମାେତ େଦବୀ ଆଉ ପଜ
ୂ ା ଫୁଲ କରି େଦଲ?
େମାେତ କଣ ପାରି ନ ଥାt ଆପେଣଇ? ମଁୁ କଣ େହାଇପାରି ନଥାtି ତୁ ମ ଜୀବନ ସାଥୀ?
ଜୀବନ ସାଥୀ ନ କରି ସଖୀ କରି େଦଲ? ସମାଜ, ସଂ;ାର ଓ ସଭତା ତୁ ମ ଆଗେର େମା
ଠାରୁ ବହୁତ ବଡ଼ ନା? ଆତHସାନ ତୁ ମ अଳ-ାର େହାଇଗଲା ନା? ଜାଣିଛ େକମି ତି
ତୁ ମକୁ ଛାଡି ବଂଚି ଛି? ଛି .. ଏଭଳି ଆତHହତା ପରି ହୀନ କାମ... ପୁଣି ତୁ େମ କରୁଛ? ତୁ ମ
ପାଖରୁ ପରା ଶି ଷା ପରି ସବୁ େଶାଷୁଥିଲି। େହେଲ େଶଷେର କଣ େଶାଷିବି... ଏଇ
ଆତHହତା ଆତHpାନ। ଜାଣିଛ...??? ଆଜି ତୁ େମ ଗଲା ପେର ଏ ରାଣୀ କଣ ରହି ବ
େଯ? ତୁ େମ ପରା କହି ଥିଲ, “ରାଜାରାଣୀର ସ$କ େକଇ ଦି ନର... େକଇ ବଷର... ନୁ ହଁ ,
ଯୁଗ ଯୁଗର, ଥିଲା, अଛି ଆଉ ରହି ଥିବ। େହେଲ େମାେତ ଏକାକରି ଏମି ତି ସାଥପର େହାଇ
ଚାଲି ଯାଉଛ। ହଉ ଯାअ, େମା ପରି अସ ଛ େଲାକର ମୁହଁ କାହ\କି ବା ତୁ ମ ସ ଛ ମନେର
େଦଖିବ?"
ମନକୁ ବଦଳାଇ େଦଲା ରାଜା, ଆତHହତା ନ କରି ବାକୁ ନି aି େନଲା। କି 
ରାଣୀର କଥାେର ଆଉ ପହଁ ରିଲା ନାହ\। ମେନ ମେନ କହୁଥାଏ, ଗlା ଗଲି େଯତି କି, ଫଳ

ତ
ିକ

ା

ପାଇଲି େସତି କି।

ଇ
-ପ

ଏସବୁ ଭାବୁ ଭାବୁ ଦୀଘଶାସଟିଏ ଛାଡି ଲା ରାଜା। ରାଣୀ େଦଇଥିବା ନାଆଁଟିକୁ

ଆ

ହ
ାନ

ସବୁ ଦି ନ କାଟିେଦଇ ତା ପବ
ୂ  ନାଆଁ ଯାହା ତା ପି ତା ମାତା େଦଇଥିେଲ ତାକୁ ହ\ ସH ରଣ
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କଲା। ରାଣୀ ନାଆଁଟିକୁ ଭୁ ଲି ବାକୁ ଚାହ\େଲ ବି ତ େସ ଭୁ ଲି ପାରି ବନି , ତା ରାଣୀକୁ େକେବ
ମମତାଜ ସH {ତି କରିବାକୁ ଚାହ\ବିନି, ମାତ ତାର େଦବୀ ପତି ମା ଆକୃ ତି କରି ଭଲ ଶାଢୀ଼ଟିଏ
ପି ାଇଲା। ପଥମ େଦଖାଦି ନର ରୂପକୁ ମନେର ଆଣି ସ$ୂ & କଲା। ତା ରି ଡିl ରୁମେର
େଟବୁ ଲ ଉପେର ରଖି ପତହ ପୀତି ପୁଟିଏ େଦଇ ଆଖି ରୁ ଗlାଜଳେର ଛି zି ହୃଦୟର
େକାହର ଧପ
ୂ େଦଇ ସବୁ ଦି ନ ପାଇଁ ପଜ
ୂ ା କଲା।
େସହି ଦିନଠାରୁ ରାଜା ସବଦା ସବୁ ସଭା ସମି ତି, ଉବେର ଆଗଭର ନ େହାଇ
ମzକୁ ନ ଯାଇ ନୀରବ ଦgା ଭାେବ ସବୁ କି ଛି ଉପେଭାଗ କରୁଥିଲା। େକହି େକହି ତା
ଧି ରତା େଦଖି ମନଦୁ ଃଖ କରି ଯଦି କହୁଥିେଲ, ବି ଚରା ରାଜାଟାକୁ ରାଣୀ ଠକି େଦଲା, ତା
କାନେର ବାଜି େଲ େସ କହୁଥିଲା, ପିBଜ୍ ଏମି ତି କୁ ହ ନାହ\, େମା ରାଣୀ ସହ େମାର ପରା
ଯୁଗ ଯୁଗର ସ$କ ଥିଲା, अଛି , ଆଉ ରହି ବ। ରାଜା-ରାଣୀର ସ$କ ପରା अକାଟ,
अଛି oା, अଭୁ ଲା, ରାଣୀ ପରା ସବୁ େବେଳ ରାଜାର। କି ଏ କହି ଲା, "େମା ରାଣୀ େମାେତ
ଠକି େଦଲା"।

ଆ

ହ
ାନ

ଇ
-ପ

ତ
ିକ

ା

ଜରା, େକEୁ ଝର
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ସୁଲଗxା
ସyେବଳ ଗଡ଼ି ଗେଲ ଝି अଟି ହାେମାନି ୟମ୍ ଧରି ଗୀତ ଗାଏ।
ହାେମାନି ୟମ ସ ର ସହି ତ ତା’ କ ମି ଶାଇ େସ ଏଭଳି ଗୀତ ଗାଉଥିଲା,
ଯହ\େର ଭରି ରହି ଥିଲା ମଧୁର ମୂjନା। ତା’ ବୀଣା ଭିଣା କର ମଧୁ

ଜାଗୃତିରyନ ମିଶ

ଝ-ାର ଲହଡ଼ି ଭାlି ଚାଲି ଯାଉଥିଲା ଦୂ ର अଦୂ ରେର ଥିବା ପାଖପଡ଼ି ଶା- ପାଖକୁ । କି ,
ଲଳି ତ େକାମଳ େସ ଝି अଟିର କ ସର। େସ ପାୟ ପତି ଦିନ ପାଥନା କି ମା ଭ}ି ସଂଗୀତ
ଗାଉଥିଲା। ତାହା କି ଛି ସମୟପାଇଁ अନି ବଚ
 ନୀୟ ଶି ହରଣ ସୃgି କରୁଥିଲା େସହି
अzଳେର। ସେତ େଯମି ତି ବହୁ ଦି ନର ବଥା ଓ େବଦନା ପୁରି ରହି ଛି େସଇ ଝି अଟିର
ନମନୀୟ ଗଳାେର।
ଆଜକୁ ଚାରି ବଷ େହବା ଆକାଶବାବୁ ଏଠାେର ୀପି ଲା େନଇ ବସବାସ କରି
ଆସୁଥିେଲ ସୁsା ଏଭଳି ସଂଗୀତ ଗାଇବା ପବ
ୂ ର
 ୁ େକେବ ଶୁଣି ନଥିେଲ। ଏଇ େକଇ ଦି ନ
େହବ େସ ତାହା ଶୁଣିବାକୁ ପାଉଛtି ନି ତି ଦି ନ ସାେବେଳ। େବାଧହୁଏ अଦି ନ େହବ
ସପରି ବାର ଏଠି କାର ଭଡ଼ାଘେର ବାସ କରୁଛtି େକୗଣସି ଭଦବ}ି। େସଇ ମହନୀୟା
ଗାୟି କା ତା-ର ଝି अ େହାଇଥିବ ନି ୟ। ଏହି ପରି େକେତ କଥା ଭାବtି ଆକାଶବାବୁ ।
ଦି େନ ଝି अଟି ଗୀତ ଗାଉଛି । କି ଛି ସମୟପାଇଁ ଏକ अବ} ମଧୁର ଗୁyନେର ଆଖ

ଇ
-ପ

ତ
ିକ

ା

ପାଖ अzଳ ପରି ପ&
ୂ  େହାଇଛି । ଜଣାପଡୁ ଛି ସେତ େଯପରି ବାୟୁମoଳେର ସୃgି େହାଇଛି

ଆ

ହ
ାନ

ହି େଲB ାଳି ତ ମଧୁର ଗୁyରଣ। େସ େବଳେର ଆକାଶବାବୁ ସବୁ କାମ ଛାଡ଼ି ଚାହ\ ରହି ଛtି
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अପଲକ େନତେର େସଇ େଖାଲା ଝରକା ଆେଡ଼। େଯଉଁଠାରୁ କି ତରlାୟି ତ େହାଇ ଭାସି
ଆସୁଛି ସୁମଧୁର କସର। େସେତେବେଳ ଆକାଶ ବାବୁ ପାେଶାରି ପକାtି ଜୀବନର
ସମb ଦୁ ଃଖ ଓ େଶାକା ତା- अମାନି ଆ ମନଟା ଚାଲି ଯାଏ अନ ଏକ ରାଜକୁ । େସ
ଆେପଆେପ କହି ଉଠtି - ଓେହାଃ! ଏ ସରେର ପୁଣି ଏେତ ବଥା, ଏେତ େବଦନା। ଆଉ
କି ଛି ଭାବି ପାରtି ନାହ\।
କି ଛିଦିନ ପେର େସ ଜାଣିବାକୁ ପାଇେଲ େସହି ଝି अଟିର ନାମ ସୁଲଗxା ତା’ବାପା
ଏଇ କଟକ ସହରର େକୗଣସି େଗାଟିଏ ବା-େର ଚାକି ରୀ କରtି । ଘେର ବାପାେବାଉ-ୁ
ଛାଡ଼ି ତା’ର ସାନଭାଇ ଓ େସ। ସୁଲଗxା ବି ବାହ କରି ଥିଲା। ବି ବାହର କି ଛିଦିନ ପେର
ତା’ର ସାମୀ ମାରାତHକ େରାଗେର ପଡ଼ି େଲ। अବଶ େସ ପରବa ୀ କାଳେର ସୁ
େହାଇଗେଲ। କି  େସହି ଦିନ ଠାରୁ କାହ\କି େକଜାେଣ ଶାଶୁଘରର େଲାେକ ତାକୁ अଲhଣୀ
କହି ନାନା ନି ଯା ତନା େଦେଲ। େଶଷେର ଘରୁ ତଡ଼ି େହେଲ। େସ ବaମାନ ବାଧେହାଇ
ବାପାମାଆ- ପାଖେର ରହୁଛି । ନି କଟେର େଗାଟିଏ କ$ୁ ଟର ସଂ ାେର କାମ କରୁଛି ।
ଶାଶୁ ଶଶୁର ଓ ସାମୀ- ନାମେର େଯୗତୁ କ ଜନି ତ अପରାଧ ଆଇନ୍ ବଳେର ବାପା େକସ୍
କରି େବ େବାଲି ଜି ଦ୍ ଧରି ଥିେଲ। େକବଳ ସୁଲଗxାର ବି ନୀତ अନୁ େରାଧ ରhାକରି ତହ\ରୁ
େସ ନି ବୃତ େହାଇଛtି । େସହି ଦିନଠାରୁ ବାପା ମଧ ସୁଲଗxାକୁ ଭଲ ଦୃ gିେର େଦଖtି
ନାହ\। େହେଲ, ତା’ େବାଉ େଯାଗଁୁ େସ େସଠାେର ରହି ପାରି ଛି। अଶାtି ଓ ନି ରାନE
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ସେତ େଯପରି ତା’ କପାଳ ଲି ଖନ।

ଇ
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ସୁଲଗxାର କସର ସହି ତ ବହୁଦି ନ ଧରି ଆକାଶବାବୁ ସୁପରି ଚିତ ଥିେଲ ସୁsା ତାକୁ
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େସ େକେବ େଦଖି ବାର ସୁେଯାଗ ପାଇ ନାହଁ ାtି । ମେନମେନ ଭାବtି ଯାହାର ଗଳାେର
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ରହି ଛି ଏେତ ମଧୁରତା େସ େଯ ନି ିତ ଭାବେର ଜେଣ ରୂପଶୀ ଝି अ େହାଇଥିବ, ଏଥିେର
ସେEହ କରି ବାର କ’ଣ अଛି ! ପୁଣି ଚି tା କରtି ଗୁଣ ସହି ତ େଯ ରୂପର େମଳ ରହି ବ,
ଏହା ତ ସବୁ େhତେର େଦଖାଯାଏ ନାହ\। କଚିତ୍ େଦଖା େଦଇଥାଏ େକଉଁଠି େକମି ତି!
େକାଇଲି ର କୁ ହୁସର ସେl ତା’ ରୂପରl କ’ଣ ତୁ ଳନୀୟ େହବ?ଆକାଶବାବୁ - ମନ
ଧାଇଁଲା େସ ଝି अଟିକୁ ପତhେର େଦଖି ବା ପାଇଁ।
େଗାଟିଏ ଶୀତଦି ନର ଘଟଣା। େସଦି ନ େକୗଣସି ଛୁଟିଦିନ ପଡ଼ି ଥାଏ, ଆକାଶବାବୁ
ଯାଉଛtି ବଜାର ଆେଡ଼। ସୁଲଗxା ରହୁଥିବା ଘରକୁ ଲାଗି ରାbାେର େଦୖ ବାତ୍ େସ
ଯାଉଛtି । କअଁଳିଆ ଶୀତୁ ଆ ଖରା ପଡ଼ି ଥିବା ଘରର ବାରoାେର େଗାଟିଏ ପାହାଚ ଉପେର
ବସି ତଳ ପାହାଚେର ପାଦ ରଖିଛି ସୁଲଗxା ହଠାତ ଦୃ gି ପଡ଼ି ଗଲା ଆକାଶ ବାବୁ -ର।
େସ ଛଳନା କରି ଟିେକ अଟକି ଗେଲ େସଠାେର। େସେତେବେଳ ତା- ଆଖିଆଗେର ଆ-ି
େହାଇଗଲା ପୃଥିବୀର ରହସମୟୀ ନାରୀ େମାନାଲି ସାର ଛବି । ଲି ଓନାଡ଼-ଦା-ଭିzବି ଶର अଦି ତୀୟ େତୖ ଳ ଚି ତ, ଯାହାକି ରହସମୟୀ ନାରୀ ଜାତି ର ପତୀକ। ଏଥିେର
ତା-ର ମୃଦୁ ହାସ, ସୁଢ଼ଳ େକଶ ପାଶ, अlୁଳି ର କମନୀୟତା, କଳା େପାଷାକେର
ଆବୃ ତ अl ପରି ପାଟୀ ଓ ଉନx ତ ଗୀବର ଠାଣିଥିବା ପରି ସୁଲଗxାର େଚେହରାେର ଥିଲା
अବି କଳ ସାଦୃ ଶ। ବି ଶ ବି ଦିତ ଇଟାଲୀୟ ଚି ତଶି ୀ ଦା- ଭି z- େତୖ ଳଚି ତ େମାନାଲି ସା,
ସାରା ପୃଥିବୀେର ଚହଳ ପକାଇଥିଲା। େସହି କଳାକୃ ତି କୁ େନଇ କି ଏ େକେତ କଥା କହtି ,
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ା

ତା’ର ଇୟaା ନାହ\। ଆକାଶ ବାବୁ - ମନ ଓ ହୃଦୟ େବଳକୁ େବଳ ଭାବାକୁ ଳ େହାଇ

ଇ
-ପ

ଉଠି ଲା। େସ ଆଗକୁ ଆଉ ପାଦ ନପକାଇ େସହି ଠାରୁ ହ\ େଫରି ଆସି େଲ ନି ଜ ଘରକୁ ।
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ଆକାଶ ବାବୁ େରେଭନ୍ସା କେଲଜି ଏଟ୍ ଆଟ୍ ଟିଚର୍। ସହରେର ଜେଣ ଜଣାଶୁଣା
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ଚି ତଶି ୀ ହି ସାବେର ତା-ର ସୁନାମ ରହି ଛି। େସ ମନ

କେଲ ତା- ହୃଦୟ-ମନ-

ଆହB ାଦଦାୟି ନୀ େସଇ ସୁଲଗxାର େଗାଟିଏ େତୖ ଳଚି ତ ପbୁତ କରି େବ। ଯାହାକି େହବ
ବି ଶର ଦି ତୀୟ େମାନାଲି ସା। େସହି ଦିନ ଠାରୁ କାମ ଆର କରି େଦେଲ। କି ଛିଦିନ କାମ
ଚାଲି ଲା। ସବୁ

ଠି କ୍ଠାକ୍ େହାଇଗଲା। େକବଳ ବାକି ରହି ଲା ସୁଲଗxା अଧରର

ସିH ତହାସ। ଚି ତେର अତି ନି ପୁଣତାର ସହି ତ ତାହା ଫୁଟାଇବା ପାଇଁ ଆକାଶବାବୁ अତି
ସତକ େହାଇ େଯେତଥର ହbେର ତୁ ଳି କା ଧାରଣ ପବ
ୂ କ
 ଉଦମ କରି ଛtି , ପତି ଥର
କାହ\କି େକଜାେଣ ତା- ହାତଥରି ଉେଠ। େସ ବାଧେହାଇ ପୁନବାର ନୀଳି ମାକୁ
ସଚhୁେର େଦଖି ବା ପାଇଁ ମେନ ମେନ

ିର କେଲ।

ଠି କ୍ ଏହି ସମୟେର ଘରୁ େଫାନ୍ ଆସି ଲା। ଆକାଶ ବାବୁ ତରବର େହାଇ ଗଁାକୁ
ପଳାଇଗେଲ। େସଠାେର ପାୟ େଗାଟିଏ ସ|ାହ ତା-ୁ ରହି ବାକୁ ପଡ଼ି ଲା। ତା’ପେର େସ
କଟକ େଫରି ଆସି େଲ। େସଦି ନ ସାେବେଳ େସ ଘେର ବସି अନୁ ଭବ କେଲ ସବୁ
େଯପରି ନି ରବ ଓ ନି wE। ପଡ଼ି ଶା ଘରର େସଇ ଝରକା ଆଡ଼କୁ ଚାହ\େଲ ବାାକୁ ଳ
େନତେର। କାହ\, ସୁଲଗxାର ସୁମଧୁର କସର ମୃଦୁଳ ପବନେର ଆଉ ତ ଭାସି
ଆସୁନାହ\। अଥବା େସହି अzଳେର େଗାଟିଏ ସକରୁଣ ଆେଲାଡ଼ନ ସୃgି କରୁନାହ\। କ’ଣ
େହଲା ସୁଲଗxାର? େସ କ’ଣ ଏଠାେର ଆଉ ନାହ\?ନାନା ପଶxବାଚୀ ଉେଦକ େହଲା
ଆକାଶବାବୁ - ମାନସ ପ+େର, େସ अ ିର େହାଇ ଉଠି େଲ।
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ତହ\ ଆରଦି ନ ସକାଳୁ େସ ଶୀଘ ବାହାରି ପଡ଼ି େଲ ବାହାରକୁ । ସୁଲଗxା ରହୁଥିବା
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ଘରପାଖେର ପହzି େସଠାେର େକେତକ अପରି ଚିତ େଲାକ-ୁ େଦଖି ଆଯ େହାଇ
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ପଚାରି େଲ- ଏଠାେର େଯଉଁ ଭଦେଲାକ ରହୁଥିେଲ େସ ଗେଲ କୁ ଆେଡ଼। ଉaର ପାଇେଲ
ଆହାନ ଇ-ପତି କା ସ$ୂ & ନି ଃଶୁ( ବି ତରଣ େହତୁ ଡା େଜାତି ପସାଦ ପ+ନାୟକ- .ାରା ପତି /ି ତ ଓ ପକାଶି ତ

Aahwaan.com

150

ଆହାନ ଇ-ପତି କା, ଚତୁ ଶ ବଷ, ଏକାଦଶ ସଂଖା, ଡି େସର ୨୦୧୯

Magazine Downloaded from www.aahwaan.com

େସମାେନ ଗତ ତି ନିଦିନ େହବ ଏ ଘର ବଦଳାଇ अନ

ାନକୁ ଚାଲି ଯାଇଛtି । ଆକାଶ

ବାବୁ - ମୁoେର ଚଡ଼କ ପଡ଼ି ଗଲା ପରି ଲାଗିଲା। ତା-ୁ ଚାରି ଆଡ଼ अକାର େଦଖାଗଲା।
େସ ବି ଷାଦଭରା ମନ େନଇ େଫରି େଲ ଘରକୁ । େକୗଣସି କଥା ତା-ୁ ଭଲ ଲାଗିଲା ନାହ\।
ଭାବି େଲ, ଏେତ ବଡ଼ ସହରଟାେର େସ େସମାନ-ୁ େଖାଜି େବ େକେତ, ପାଇେବ अବା
େକଉଁଠି? ହତାଶାେର ମନ ତା-ର ଭରିଗଲା।
ଏତି କି େବେଳ ଆକାଶବାବୁ - ୀ ଆଯ େହାଇ କହି ପକାଇେଲ- କ’ଣ େହାଇଛି
ତୁ ମର? କାହ\କି େସମି ତି ପାଗଳ- ଭଳି େହଉଛ?ଆକାଶବାବୁ ବଥାତୁ ର ଭlା ଗଳାେର
କହି େଲ- ନା କି ଛି ନାହ\।

ଜାଗୃତି ରyନ ମିଶ
ରାୟଗଡ଼ା, ଓଡି ଶା
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ସିମିରନ
ଦୁ ନି ଆଟା ଭାରି ବି ଚିତ ଏଠି ସାଥପର ବି अଛtି ଭଲ ମଣି ଷ ବି
अଛtି  କି  ସି ମିରନ ତା- ଠାରୁ ବହୁତ ଭିନx 
େସ ରାଗି ଟିେକ କି  ହୃଦୟରୁ ବହୁତ ଭଲ ତା ମି ଠା ମି ଠା

ସୁଧାଂଶୁେଶଖର
ସାହୁ

କଥାେର ଦି ନ ତମାମ ବୁ ଡି ରହି ବାକୁ ଇଛାହୁଏ ଆଉ ମା, ବାପା-ର
अଲି अଳି ଭାରି ସାଭିମାନୀ ଝି अେଟ अନର ଦୁ ଃଖେର ଦୁ ଖୀ େହାଇପେଡ ଏବଂ େଚgା
କେର ସମାଧାନ କରି ବାକୁ 
କି ଏ ଜାଣିଥିଲା ତା’ର ବି अକାର ମାଡି ଆସି ବ ତା ଜୀବନେର ଯି ଏ अନକୁ
ଆେଲାକ େଦଖାଉଥିଲା େସ ଆଜି ବEୀର ଜୀବନଯାପନ କରୁଛି  େସ ଆଜି ଚାବି ଦିଆ
କେଇ ପାଲଟି ଯାଇଛି  ଭୁ ଲି ଯାଇଛି ନି ଜର अbିତକୁ ବି ଶାସ ରଖୁଥିବା ଠାକୁ ରଉପେର ଛାଡି େଦଇଛି ତାର ଭବି ଷତକୁ !
अନମାନ- ଆଗେର ନି ଜକୁ େଛାଟ କରି ଚାଲି ଯାଇଛି େସ ନୂ ଆ ଦୁ ନି ଆକୁ  କି 
ତାକୁ ଭୁ ଲି ନି ତା ପି ଲାଦି ନର ସାl ରାହୁଲ ତା ସାଥିେର ବହୁତ ରାଗ, ରୁଷା, ମଜା, େଖଳ
ଭଲ ଭି ତେର ଭଲ ପାଇଯାଇଥିଲା ସି ମିରନକୁ ମେନ ମେନ କହି ପାରି ନଥିଲା ମନର କଥାକୁ
ଆଜି ବି େସ ଗଁାର େଶଷ ମୁoେର ଆ େତାଟାେର ଜଗି ବସି ଛି ସି ମିରନର େଫରି ବା
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ସି ମିରନ ଗଲା େବେଳ କହି ଯାଇଥିଲା ତା- ପଡି ଶାଘର ସାl ରୀନାକୁ ରାହୁଲକୁ
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କହି ଦବୁ ପି ଲାଳି ଆମୀ ଛାଡ଼ି େଦଇ ଠି କେର ପାଠପଢି ବଡ଼ବାବୁ େହାଇ ଗଁାର ନଁା ରଖି ବ
େବାଲି  େସଦି ନ ଠାରୁ ଗଁାକୁ ସି ମିରନ େଫରି ନି
କି  ଏ େକେତ ଦି ନ ଭିତେର ରାହୁଲ ସି ମିରନର ସବୁ କଥା ରଖି ବା ପାଇଁ ନି ଜର
ପାଣ ପେଣ େଚgା କରି ଚାଲି ଛି ଆଉ େସଥିେର ମଧ ଯେଥg ଉନx ତି କରି ଛି ତଥାପି
ରାହୁଲ ସି ମିରନକୁ ଭୁ ଲି ପାରୁନି ଆଉ ସମୟ ପାଇେଲ େସ େଛାଟ େବଳର େସ କେଇକୁ
ଧରି ଗୁଣୁ ଗୁଣୁ େକେତ କଥା କହି ପକାଏ ଆଉ ତା ଭିତେର ରାହୁଲ ମନ ଟିେକ ହାଲକା
େହାଇପେଡ ପୁଣି ବାହାରି ପେଡ ତା କମେର
ରାହୁଲର ସାl ବି େଦଶରୁ େଫାନ କେର ସି ମିରନକୁ େଗାେଟ ଡା}ରଖାନାେର
େଦଖି  ଆଗ अେପhା ଝଡ଼ି ଯାଇଛି ଏବଂ େସ ଖୁସିେର अଛି େସ ଏେବ ବଡ଼ ଡା}ରଟିଏ
େହାଇ
େସ ତ ତେତ ବି ଭୁ ଲି ଯିବଣି  ତୁ କାହ\କି ତା ବାଟକୁ अେପhା କରି ଛୁ ତୁ ଭୁ ଲି ଯା ଏ
କଥା ଶୁଣି ରାହୁଲ କେହ ତା ସାlକୁ କେହ େସ ନ େହଲା ନାଇଁ ତା ସH ତିେର ବzିଯିବି
କି ଏ ଜାଣିଥିଲା ସବୁ ସି ମିରନ ଆଉ ରାହୁଲର ସାl ମି ଶି ରାହୁଲକୁ ବୁ ଝାଇବାକୁ େଚgା
କରୁଥିେଲ କି  ରାହୁଲ ବୁ ଝି ବାକୁ ନାରାଜ
ଆଜି ବି ସି ମିରନ ବଦଳି ନି ନି ଜର ଦୁ ଃଖକୁ ଗିଲି କରି ଘରର େଗାେଟ େକାଣେର
ଛାଡି େଦଇ ଆସି ଛି ଏ କଥା ରାହୁଲ ଭଲେର ଜଣାଥିଲା େସ ଜାଣିଛି ପରି ିତି ଆଗେର
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ସି ମିରନ ଧରାଶାୟୀ ତଥାବି େସ ପି ଲା ଦି ନର େପମକୁ ଜୀବନ ସାଥି ରୂେପ ପାଇବା ପାଇଁ
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अେପhାରତ ସାତଜନH ପାଇଁ...
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ଚzଳୀ
"ରୂପେର ଚzଳ ଗୁଣେର ଚzଳ ଚପଳାମତୀ େସ अତି
hଣ hଣେକ ମନ ବଦଳାଏ ନଥାଏ େକେବ
ଏହି

ଦୁ ଇପଦ

 ୂ ପେର
ସ$ୂଣର

ବ&ନା

ିରମତୀ"
କରୁଥିଲା

େସହି

ବି ଦୁତକନା-ୁ ଯାହାର ନଁା ବହୁତ ଖୁସିେର ପି ତାମାତା ରଖିଥିେଲ

ଡା ପଶାt
କୁ ମାର ନାୟକ

"ମାନସୀ" | ବି ଦାଳୟ ଛାଡି ମହାବି ଦାଳୟ ଯି ବାର ସମୟ ଆସି ଗଲାଣି, େହେଲ
ମାନସୀ-ର ମାନସି କତାେର

ିରତା ନାହ\ | େସ ଭବି ଷତେର କଣ କରିବାକୁ ଚାହାtି ,

 ୂ ପେର
ନି ଜ ଜୀବନକୁ କି ପରି ଗଠନ କରିବା ଉଚି ତ, ଏସମb ବି ଷୟେର େସ ପଣ
ୂ ର
ଚି tାଶନ
ୂ  ଥିେଲ | େସ େକବଳ ଜୀବନର ବaମାନର ବି ଭିନx ପରି ଭାଷାକୁ ଉପେଭାଗ
କରି ଚାଲି ଥିେଲ | ମାତା, ପି ତା ଓ ବଡ଼ ଭଉଣୀ େଯେତ ବୁ ଝାଇେଲ ମଧ କି ଛି ଲାଭ
େହଉନଥିଲା |
ଏପରି ଚପଳାମତୀ େହାଇ ଥେର େସ ଶୀତଦି ନେର ନି ଜର କି ଛି ସାlସାଥିମାନସହି ତ ଉaର ଭାରତର େଲହ ସହରକୁ ପରି ଭମଣ କରିବାକୁ ଚାଲି ଗେଲ | ଶୀତ ଋତୁ େର
ବରଫ ବଷା େହତୁ ଉaର ଭାରତ ଶୁଭ ରl ଧାରଣ କରିଥିଲା | େଲହ ସହରର ସୁEରତା
େସହି ବରଫ ମଧେର ଲୁ ଚି ଯାଇଥିଲା | କି ଛି ବି ଚାର ନକରି ମନେର େସହି ସରଳ
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ଚପଳତା ଧରି ଆେଗଇଚାଲି ଗେଲ ମାନସୀ | ବରଫ ବଷା ଲାଗିରହି ଥିଲା, ରାbାଘାଟ
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ସ$ୂଣ  ବE େହାଇଯାଇଥିଲା | ଦି ଲBୀରୁ େଲହ ଯାଉଥିବା ସବୁ ବସଗୁଡିକ ରାbାେର अଟକି
ଆହାନ ଇ-ପତି କା ସ$ୂ & ନି ଃଶୁ( ବି ତରଣ େହତୁ ଡା େଜାତି ପସାଦ ପ+ନାୟକ- .ାରା ପତି /ି ତ ଓ ପକାଶି ତ

Aahwaan.com

154

ଆହାନ ଇ-ପତି କା, ଚତୁ ଶ ବଷ, ଏକାଦଶ ସଂଖା, ଡି େସର ୨୦୧୯

Magazine Downloaded from www.aahwaan.com

ରହି ଥିେଲ | ଖାଦ ଓ ଜରୁରୀ ସାମଗୀର ଯାତାୟତେର ବାଧା ଉÆନ େହଉଥିଲା | ଟିଭି
େର ଏହି ପକାର ପରି ିତି ର ଖବର େଦଖି ବାରୁ ମାନସୀ-ୁ ତା-ର ପି ତା େଫାନ କରି ଥିେଲ
ଏବଂ ଏହି ସମୟେର େଲହ अzଳକୁ ପରି ଭମଣ କରି ବା କଣ ବୁ sିମତୀ କାମ େବାଲି ପଶx
କରି ଥିେଲ | ମାନସୀ-ର ଉaର ଖୁବ ଚପଳ ଥିଲା | ଘରର ସୁରhିତ ବାତାବରଣରୁ
ବାହାରି ପକୃ ତୀର େକାଳେର କ/ ସହି ସହି ଜୀବନକୁ ଉପେଭାଗ କରି ବାର ମଜାହ\ କି ଛି
अଲଗା | େମେର ପାେର ପି ତାଶୀ, ମାନନୀୟ ପଧାନଶି hକଜୀ, ତୁ େମ ଜବାଦି ଲର
ଧଡକନକୁ ବୁ ଝି ପାରିବନାହ\ | ବୟସ ଥାଉ ଥାଉ ଜୀବନର ପ+ଚି ତ ଉପେର ରlେବରl
ଚି ତ ଆ-ିେଦବା ଉଚି ତ; ନେଚତ ବୟସ ନଥିବ କି ା ଚି ତ ଆ-ିବାକୁ ଇjା ନଥିବ |
ଭବି ଷତକୁ କି ଏ ଜାେଣ ପି ତାଶୀ | ଏଭଳି ପି ଲାସହି ତ ଯୁ}ିକରି ଜି ତିବା କgକର; ଯାହା
ତୁ ମର ଇjା ତାହା କର | ଏତି କି କହି ପଧାନଶି hକ େଫାନ କାଟିଥିେଲ |
ରାbାେର अଟକି ରହି ବାର ସମୟ ପାୟ େଗାଟିଏ ଦି ନରୁ अଧି କ େହାଇଗଲାଣି | ବି ନା
ଖାଦେର ଏବଂ ଆବଶକୀୟ ନି ତକମେର ବାଧା ଉÆନ େହତୁ ଯାତୀମାେନ ଖୁବ ବb
େହାଇଗେଲଣି | ଭାରତୀୟ େସନାର ବୀର େସୖ ନିକମାେନ ଯ ସହାୟତାେର ବରଫ କାଟି
ରାbା ସଫାକରି ଗାଡ଼ି ଗୁଡ଼ିକୁ ଆଗକୁ ପଠାଇବାକୁ ଖୁବ େଚ/ା କରୁଥିେଲ | େଲହ
अzଳେର ଯାତାୟାତ ସାଧାରଣ କରିବାର ଦାଇତ େନଇଥିେଲ ଭାରତୀୟ େସନାର େମଜର
"ବସt କୁ ମାର ରଥ"; ଜେଣ ଯୁବ ପତି ଭାବାନ ବ}ିତ | େସନାର ନି ୟମାନୁ ସାେର େମଜର

ା

ପରି ଚାଳି ତ

ତ
ିକ

 ୂ ପେର ନି ୟମକାନୁ ନେର ବାିେହାଇ ନି ଜକୁ ଏବଂ େସୖ ନିକମାନ-ୁ
ପଣ
ୂ ର

ହ
ାନ
ଆ

ଓ ପରି ବହନ ସାଧାରଣ କରି ବାର ଦାଇତ ବହନ କରି ଚାଲି ଥିେଲ |

ଇ
-ପ

କରୁଥିେଲ | କଠି ନ ପରି ଶମ କରି ତା- अଧୀନେର କାଯରତ େସୖ ନିକମାେନ ଯାତାୟାତ
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ଏପରି ଲାେଗ େଯ ମାନସୀ ସତେର େଗାେଟ ପାଗଳୀ, ବସରୁ ବାହାରି ବରଫଭରା
ରାbା ଉପେର େକେତେବେଳ େଦୗଡି ଚାଲtି ତ େକେତେବେଳ ବରଫେଗାଲାକୁ େଫାପାଡ଼ି
େଖଳି ଚାଲtି | ଚପଳତାର ପତୀକ ଥିେଲ ମାନସୀ | େକୗଣସି ବନେର ବାି ନେହାଇ
ଏକ ରlଭରା ପଜାପତି ର ରୂପେର ଉଡି ଚାଲି ବାକୁ େସ ଖୁବ ଭଲ ପାଉଥିେଲ |
କହି ବାକୁ ଗେଲ ଏହା ତା-ର ଜୀବନର ନି ୟମ ଥିଲା |
ଯାତୀମାନ-ୁ

କି ଛି

ପରି ମାଣେର

ତାଜା

ଖାଦ

ବାିଚାଲି ଥିେଲ

େସନାର

େସୖ ନିକମାେନ | ଏହି ସବୁ ସମୟ ମଧେର େମଜର-ର ନଜର ପଡି ଥିଲା ଏପରି ଏକ ମୁ}
ବି ହl ଉପେର | େସ ନି େଜ ତା- ପାଖକୁ ଯାଇ ପଶxକରିଥିେଲ କି "ଆପଣ ଏପରି ପତି କୂଳ
ପରି ିତି େର ବାହାେର ନରହି ବରଂ ବସମଧେର ବସି ରହି ବା ଉଚି ତ" | ରାbା ସଫା
େହାଇଚାଲି ଛି, େତଣୁ ଶୀଘହି ବସ ଯାତାୟାତ ଆର େହାଇଯି ବ | ମାନସୀ େମଜର-ୁ
େଦଖି ତା-ପାଖକୁ ଆେଗଇ ଆସି େଲ ଏବଂ ତା-ର ଛାତି େର ଲାଗିଥିବା ନଁାଟି ପଢି କହି େଲ
"େମଜର ବସt କୁ ମାର ରଥ", ଆପଣ-ୁ େଭଟକରି ଖୁବ ଭଲ ଲାଗିଲା | କି  େସ ଯଦି
ବସ ମଧେର ବସି ରହି େବ, େତେବ ଏହି ସୁEର ବରଫଭରା ଦୃ ଶକୁ ଉପେଭାଗ
କରି ପାରି େବନାହ\, ତାହା େବାେଧ ତା-ପାଇଁ ଖୁବ କgଦାୟକ େହବ, ସାେଥ ସାେଥ
ପକୃ ତୀମାତା ପାଇଁ ମଧ | େମଜର ପଚାରି େଲ କି କି ପରି ଭାବେର ପକୃ ତୀ ମାତାପାଇଁ
କgଦାୟକ େହବ? ଉaରେର ଚପଳାମତୀ ମାନସୀ-ୁ କି ଏବା ବେଳଇବ | ସରଳ

ତ
ିକ

ା

ହୃଦୟଧାରୀ ମାନସୀ େମଜର- ହାତେର ବରଫର େଗାଲାେଦଇ କହି ଥିେଲ େଯ

ଇ
-ପ

ପକୃ ତୀମାତା ଏେତ ପରି ଶମ କରି ବରଫ ତି ଆରି କରିଛtି ; ଆେମମାେନ ତାକୁ ଉପେଭାଗ

ଆ

ହ
ାନ

ନକରି ଯଦି ବସ ମଧେର ସୁରhିତ େହାଇ ବସି ରହି ବା, ତାେହେଲ ଲାଭ କଣ | ତାଛଡା
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ଆପଣ ତ େସୖ ନିକ, େତଣୁ ଆପଣ-ୁ ବଫiଲା अzଳେର ରହି ବାର ସୁେଯାଗ ମି ଳୁଛି , କି 
ତା-ୁ ନୁ େହଁ | େମଜର ଏହି ସବୁ କଥାକୁ ଶୁଣୁଥିେଲ ଏବଂ ଧାନ େଦଇଥିେଲ | େସ
अନୁ ଭବ କରୁଥିେଲ େଯ ଏ ଝି अଟି ଜୀବନର ପତି hଣକୁ ହସଖୁସିେର ବି ତାଇବାପାଇଁ
ସବୁ ପକାର ବନକୁ ଭାlିପାରି ଛtି | अପରପhେର େସ ନି େଜ େସନାର ନି ୟମେର
ସ$ୂଣ  ବEୀ | ମାନସୀ अନଗଳ ବକବକ କରିଚାଲି ଥିେଲ | କହୁକହୁ ମାନସୀ କହି େଲ େଯ
େମଜର, ଜୀବନ ଆପଣ- ପାଇଁ ଖୁବ କଠି ନ | ଏପରି ଦୁ ଗମ

ାନେର ପରି ବାରଠୁ

ଦୂ ରେର ରହି ସଦା କ/ ସହକରି େଦଶର ରhା କରି ବା େଯ ସାହସୀ ବ}ିମାନ-ର
କାମ | କି  େସ ନି େଜ େଯ େସପରି ସାହସୀ ନୁ ହtି | ତା-ର େଛାଟ ସାହାସଟି େହଲାକି
କି ଛିବି ବନେର ବାିନେହାଇ ପେତକ ପରି ିତି େର ଫୁଲପରି ଖି ଲଖିଲ େହାଇ
ହସି ଉଠି ବା | ଏପକାର ବି ଚାରଧାରା େମଜର େକେବ ଶୁଣିବିନଥିେଲ | ଏହା ତା-ର
ହୃଦୟକୁ ଛୁଇଁଯାଇଥିଲା | େସହି

ାନେର ଦୁ ଇଦି ନ କା$ିl କରି ବା ସମୟମଧେର

େମଜର ମାନସୀର ମାନସି କତା ଦାରା ଖୁବ ପଭାବି ତ େହାଇଥିେଲ | ଚzଳ ମାନସୀ କି ଛି
ନଭାବି ନି ଜର େମାବାଇଲ େଫାନନର େମଜର-ୁ େଦଇ େସହି ାନରୁ ଚାଲି ଯାଇଥିେଲ |
ଗଲାପବ
ୂ ର
 ୁ ଏତି କି କହି ଥିେଲ େଯ େମଜର-ୁ ଯଦି େସ େକୗଣସି ପକାର ସାହାଯ
କରି ପାରି େବ, ତାହା ତା-ୁ ବହୁତ ଆନE ପଦାନ କରି ବ | େତଣୁ େମଜର ସାେହବ, େଛାଟ
ବଡ଼ କି ଛିବି ସାହାଯ ପାଇଁ ବି ନା ସେ-ାଚେର ଆପଣ ମାନସୀକୁ େଫାନ କରି ପାରି େବ |

ତ
ିକ

ା

ହୁଏତ ଯଦି ବରଫେର େଖଳି ବାକୁ ଇଛାହୁଏ, େତେବବି ମାନସୀକୁ ଡାକି ପରି େବ | ହସି ହସି

ଇ
-ପ

ଭସା ବାଦଲପରି େସହି ାନରୁ ଭାସି ଯାଇଥିେଲ ମାନସୀ |

ଆ

ହ
ାନ

ମାନସୀ ବaମାନ ସମୟେର ମହାବି ଦାଳୟେର ପାଠ ପଢୁ ଥିେଲ | େମଜର ନି ଜର
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ବାଷiକ ଛୁଟିେର ନି ଜ ଘରକୁ େଫରି ଥିେଲ | ନି ଜର ମା ସହି ତ ସାସମୟେର ଗ
କରୁଥିବା ସମୟେର େସ ନି ଜର େସୖ ନିକ ଚାକି ରୀ ଜୀବନର अଭିpତା ବି ଷୟେର କଥା
େହଉଥିେଲ | ହଠାତ େସ ମା-ୁ ମାନସୀ ନାମି କ ଜେଣ ଝି अ ସହି ତ େଭଟେହବାର
ଘଟଣାଟି କହି ଥିେଲ | ମା େଦଖିପାରି ଥିେଲେଯ ମାନସୀ ପରି କନାର ବ}ିତେର ପଫୁଲିB ତ
ଓ ଖୁବ ପଭାବି ତ େହାଇଥିେଲ ତା-ର ପୁତ | େସ ମାନସୀ ବି ଷୟେର କି ଛିବି ଜାଣିନଥିେଲ
| କି  ପୁତର ବ&ନା ମା-ର ମନେର ମାନସୀର ଚି ତ ଗଢି େଦଇଥିଲା | ପରଦି ନ ସକାଳୁ
ମା କହି ଥିେଲ ମାନସୀ-ୁ େଭଟକରି ବାକୁ ତା-ର ଖୁବ ଇjା େହଉଛି | େତଣୁ ମାତା, ପି ତା
ଓ େମଜର ନି ଜ ଗାଡ଼ି େର ୩୦୦କି େଲାମି ଟର ଯାତାକରି ପହzିଥିେଲ ଜୟପୁର ସହରର
େସହି ମହାବି ଦାଳୟେର | ପହzିବା ପେର ମାନସୀ-ୁ େଫାନ କରିଥିେଲ େମଜର, କି 
କି ଛିବି ନକହି େସ େଫାନକୁ ତା-ର ମା-ୁ େଦଇଥିେଲ | ଜେଣ अଜଣା ବୟ; ନାରୀର
ଶ§ ଶୁଣି ମାନସୀ କି ଛି hଣ ପାଇଁ ଗୀର େହାଇଯାଇଥିେଲ, କି  ପରବa ୀ ମୁହୂaେର
ପୁଣି େସହି ପବ
ୂ  ରୁପକୁ େଫରି ଆସି ଥିେଲ |

ଏପଟୁ ମା କହି ଥିେଲ େଯ ମାନସୀ-ୁ

େଭଟକରି ବା

ଆସି ଛtି ;

ପାଇଁ

େସ

ବହୁତ

ଦୂ ରରୁ

ଏହାଶୁଣି

ମାନସୀ

କି ଛି

ବୁ ଝି ପାରି ନଥିେଲ, କି  ଉaର େଦଇଥିେଲକି अ ସମୟମଧେର େସହି अେପhା ଳୀେର
ପହzିଯିେବ | ମନେର କି ଛି ଭଲ ଖରାପର ବି ଚାର ନକରି ନି ଜର ଜେଣ ବାବୀ-ୁ
ସlେର େନଇ ଖୁବ େଜାରେର ;ୁଟି ଚଳାଇ ମାନସୀ ଆସି ପହzିଥିେଲ ଏବଂ ନି ଜ ମୁoରୁ

ତ
ିକ

ା

େହେଲHଟଟି ବାହାରକରି ଲାଲା ବାଳଗୁଡିକୁ ଝାଡି େଦଇଥିେଲ | େସହି hଣେର େମଜର

ଇ
-ପ

େଯ ପୁନବାର ମାନସୀ- ଆଡକୁ ଆକଷiତ େହାଇଯାଇଥିେଲ | ମା hଣକମଧେର େସହି

ଆ

ହ
ାନ

ଚପଳାମତୀ ବି ଦୁତକନା-ୁ ଚି ନ୍ହିପାରି ଥିେଲ | ;ୁଟିକୁ ପାକilକରି େମଜର- ପାଖକୁ
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େଦୗଡ଼ି ଆସି ଥିେଲ ମାନସୀ; କି  େସ ବୟ; ମହି ଳା େଯ େମଜର-ର ମା,

ଏହା ଖୁବ

ସହଜେର ଜାଣିପାରିଥିେଲ | ପାଦ ଛୁଇଁ ପଣାମକରି ବା ପେର, ଆପଣ ଏଠି ପଶxକଲାରୁ,
େମଜର-ର ପି ତା େଯକି ନି େଜ ଭାରତୀୟ େସନାରୁ अବସର ଗହଣ କରି ଥିେଲ,
ଉaରେଦେଲ କି େସୖ ନିକମାନ- ସହି ତ ସମୟର ବହୁତ କଳହ | େତଣୁ ସମୟ ନ/ନକରି
ସରଳ ଭାଷାେର କହି ବାକୁ ଗେଲ "Young lady, would you like to romance my
young

son or this old man?" | ସମେb ହସି ବାକୁ ଲାଗିେଲ, ମାନସୀ ଏସବୁ

ବି ଷୟେର କି ଛିବି ଭାବି ନଥିେଲ | େସ େମଜର-ୁ ଚି ଡ଼ାଇବାକୁ ଯାଇ କହି ଥିେଲ "I would
like this old man" | ଯାହାବି େହଉ, େସହି

ାନରୁ େମଜର-ର ପରି ବାରକୁ ସାଥିେର

ଆଣି ମାନସୀ ପହzିଥିେଲ ନି ଜ ଘେର | ମାତା, ପି ତା ଓ ବଡ଼ ଭଉଣୀ- ସହି ତ େମଜର
ବସt ଓ ତା- ପରିବାରର ପରି ଚୟ କରାଇଥିେଲ ମାନସୀ | ମାନସୀ େମଜର-ୁ ଜୟପୁର
ସହର ଭମଣ କରାଇପାରି ଥିେଲ | ଏହି ୨ଟି ଦି ନ େମଜର-ର ଜୀବନେର अତt
ମୂଲବାନ ସମୟ ଥିଲା | ଜୟପୁରରୁ େଫରିବାର ସମୟେର େମଜର-ର ମାତା ମାନସୀର
ପରି ବାରକୁ ନି ଜର ଆସି ବାର अଭିପାୟ ଜଣାଇଥିେଲ | ପରି ବାରବାସୀ ସମେb ଖୁସି
ଥିେଲ, କି  ସବୁ କି ଛି ମାନସୀ ଉପେର ନି ଭର, ତାଛଡା ବଡ଼ ଭଉଣୀର ବି ବାହ ପେରହ\
ମାନସୀ-ୁ ସୁେଯାଗ ମି ଳିବ| େମଜର େସହି ସମୟକୁ अେପhା କରି େବ, ଏହା ତା-ର
ଉaର ଥିଲା | ମାନସୀ େଖାଲା ମନେର କହି ଥିେଲ େମଜର, ଯଦି ତା-ୁ ବି ବାହ କରି ବାର

ତ
ିକ

ା

ଇjା, େତେବ ଲା ସମୟ अେପhା କରି ବାକୁ ପଡି ବ ଏବଂ ଏହି ସମୟ ବବଧାନେର

ଇ
-ପ

ଜୀବନର ସବୁ େଛାଟବଡ଼ ଖୁସି ଓ ଦୁ ଃଖକୁ ତା-ସହି ତ ଉପେଭାଗ କରି ବାକୁ ପଡି ବ | Yes

ଆ

ହ
ାନ

my lady, ଉaର େଦଇଥିେଲ େମଜର ବସt | ବାସ hଣକ ମଧେର ଆଖି ସାମxାରୁ
ଆହାନ ଇ-ପତି କା ସ$ୂ & ନି ଃଶୁ( ବି ତରଣ େହତୁ ଡା େଜାତି ପସାଦ ପ+ନାୟକ- .ାରା ପତି /ି ତ ଓ ପକାଶି ତ

Aahwaan.com

159

ଆହାନ ଇ-ପତି କା, ଚତୁ ଶ ବଷ, ଏକାଦଶ ସଂଖା, ଡି େସର ୨୦୧୯

Magazine Downloaded from www.aahwaan.com

ଦୁ େରଇ ଯାଇଥିେଲ େମଜର ଓ ତା-ର ପରି ବାର |
େସନାର ଜୀବନ ଖୁବ କଠି ନ; ଏହି ୨ବଷ ମଧେର େମଜର ୨ଟି

ାନେର େପାgିl

ପାଇସାରି ଥିେଲ | ନି ଜ ତରଫରୁ ତÆର ରହି େସ ମାନସୀ ସହି ତ ସ$କ ରଖିପାରି ଥିେଲ |
କି ଛି କି ଛି ସମୟ ଏପରି

ଥିଲା େଯ ଦୁ ଗମ

ାନରୁ େଫାନେର ମଧ ସ$କ

େହାଇପାରୁନଥିଲା | ମାନସୀ କି  ଏସବୁ ବୁ ଝି ବାର ଶ}ି ରଖିଥିେଲ | ଧୀେରଧୀେର
େମଜର ବସt ମାନସୀ-ର ହୃଦୟେର ନି ଜର ପରମାେନ େପାgିl କରି ବାେର ସhମ
େହାଇପାରି ଥିେଲ | ମାନସୀ ମଧ େମଜର-ର ଜୀବନର ଆକାଶେର ବାଦଲ ପରି
ଭାସି ଚାଲି ଥିେଲ | ଦୁ ଇଟି ମନ ମଧେର ସ$କର େଡାରୀ ବାି େହାଇଗଲା ଏବଂ ଏହି
ସ$କ େଯ ପରwରର ମାନସି କତାେର ବହୁତ ପରି ବaନ ଆଣିପାରି ଥିଲା | େତଣୁ େସxହ,
େପମ ଓ ସ$କ, ଏହାେଯ ଜୀବନେର ବହୁତ ଆବଶକ | ସୁଦୂର େଦଶର ସୀମା
ରhାକରି ବା ସମୟେର େସୖ ନିକମାେନ, େମଜର ବସt ପରି , ନି ଜର ପରି ବାର, ମାତା,
ପି ତା, ୀ, ପି ଲା କି େପମି କା-ୁ ମନର ଗଭୀରତା ମଧେର ଲୁ ଚାଇ ରଖି, େସମାନ- ପତି
ଶୁଭକାମନା ଜଣାଇ ନି ଜର କaବ ନି ବା ହ କରିଚାଲtି |
ମାନସୀ-ର ବଡ଼ ଭଉଣୀ ବି ବାହ କରି ବାକୁ ତା-ର ପସEିତା ଯୁବକ ବାଛି
ସାରି ଥିେଲ | ବି ବାହର ସବୁ ଆେୟାଜନ ଆେଗଇଚାଲି ଥିଲା | ମାନସୀ ନି ଜ ଭଉଣୀର
ବି ଭାଘରେର ଖୁବ ମଜାକରି ବା ପାଇଁ ନି ଜର ବହୁତ ସାlସାଥିମାନ-ୁ ନି ମଣ କରି ଥିେଲ

ତ
ିକ

ା

େସମାନ- ମଧେର "େମଜର ବସt" ନାମଟି ସବପଥମ ଥିଲା େସନାର ଜୀବନେର ଛୁଟି

ଇ
-ପ

ମି ଳିବା ପାୟ अସବ, ତାହା ବୁ ଝି ଥିେଲ ମାନସୀ େମଜର େସହି ବି ବାହେର େଯାଗ

ଆ

ହ
ାନ

େଦଇପାରି ନଥିେଲ, ନି ଜର ଶୁେଭjା ସହି ତ ଏକ ଭି ଡ଼ି ଓ େରକଡକରି ମାନସୀ-ୁ
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ପଠାଇଥିେଲ ଏହା ମାନସୀ-ର ମନକୁ ଛୁଇଁଯାଇଥିଲା; େସ ଭାବୁ ଥିେଲ େଯ ତା-ସହି ତ
ସ$କେର ବାିେହାଇ େମଜର ଜୀବନର େଛାଟେଛାଟ ଖୁସି ପତି ଧାନ େଦବାକୁ ଆର
କେଲଣି ବଡ଼ି ଧମ
ୂ ଧାମେର ବି ବାହ ଉବ ସମା| େହାଇଥିଲା ଭଉଣୀ ଘରୁ ବି ଦାୟ
େନବାପେର ଘେର ମାନସୀ ଏକା େହାଇଗେଲ କି  ତା-ର ଚପଳାମତୀ ପକୃ ତି ଘେର
ସବୁ ସମୟେର ହାଲB ା ମେଚଇ ରଖିଥିଲା
ଦି େନ ସାେର କେଲଜରୁ େଫରି ବା ପେର, ମାନସୀ େଦଖିେଲ େଯ ତା- ରୁମେର
େଟବୁ ଲ ଉପେର େଗାଟିଏ ଲି ଫାଫା ରଖାେହାଇଥିଲା; ତାହାପୁଣି େମଜର ବସt
ପଠାଇଥିେଲ | ଆଦରତାର ସହି ତ ଚzଳୀ ମାନସୀ ଲି ଫାଫାଟି େଖାଲି ବାେର ଲାଗିଗେଲ |
ପାୟ ସବୁ ଦି ନ େସ େମଜର- ସହି ତ େମାବାଇଲ େଫାନେର କଥା େହଉଥିେଲ ମଧ
େମଜର ନି ଜର ବb ଜୀବନ ମଧରୁ ସମୟ ବାହାରକରି ମାନସୀ- ପାଇଁ ଏକ କବି ତା
େଲଖି ପଠାଇଥିେଲ | ମାନସୀ ପୁଣି ଭାବି େଲକି ଏହା ମଧ "ମାନସୀ ଇେଫ£" | େମଜର
େଲଖିଥିେଲ;

ମନ ସାେଥ ମନ ମି ଶିଗଲା, अେଦଖା ରାଇେଜ ହଜି ଗଲା
ଦୁ ଇମନ ଆଜି ଏକେହଲା, େଗାରୀସାେଥ େମାର େପମ େହଲା

ତ
ିକ

ା

ଏକା ଏକା ଥିଲା ଏ ଜୀବନ, ବି ନାରେl ବି େତ ଯଉବନ

ଆ

ହ
ାନ

ଇ
-ପ

ମରି ଚିକା ପରି ଥିଲା ସମାନ, େହେଲ େଖାଜୁ ଥିଲା ସାଥି ମନ
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ଦୂ ର ରାଇଜର ପରୀଟିଏ ପରି , अେଦଖା अଶୁଣା ସୀମା ବାହାରି
ମନର କନା ଟପି ନପାରି , ରହି ଥିଲ ତୁ େମ ତାମେଧ େଗାରୀ

ସାଥିପରି ସଦା େମା ହାତ ଧରି , ହସି ଉଠୁ ଥିବ େପମ ଆମରି
ଉଲB ାସ େବଶ ଚEମା ପରି , ବହୁଦୂ େର େକହି ନପାେର ଧରି

ରl ଭରୁଥିବି େତା ମଥାେର, ସାଧବ େବାହୂ େମା ସ ପx େଦଶେର
ସୁEର ତୁ ମରୂପ େମାନୟନେର, ସୁନାଝରା ହସ ନାେଚ ପବନେର

ସେତତ ଜୀବେନ ଜଲ୍ଦି ଆସ ପରୀ, ସଦା େଖାଜୁ अଛି ମନ
କେଠାର ଦୁ ନି ଆ ଚି ାର କରି , ଭାlିେଦଲା େମା ସପନ
"େମଜର ବସt କୁ ମାର ରଥ"
ଏହି େକେତାଟି ପଦ ପଢି , ଆଜି ମାନସୀ େବାଧହୁଏ ଜୀବନେର ପଥମଥର ପାଇଁ
କାEିଥିେଲ | େସ ସବଦା େଖାଲା ଆକାଶର ବhକୁ ଚି ରି ପଜାପତି ପରି ଉଡି ଉଡି
ଜୀବନକୁ ଉପେଭାଗ କରୁଥିବା ସମୟେର ଦି େନ ଏପରି ଜେଣ अଜଣା ମାଳୀର ସ$କେର
ଆସି ଥିେଲ, େଯକି ତା-ୁ ସମୁଦର ଗଭୀରତାଠୁ ବି अଧି କ ଭଲ ପାଇଗେଲ; ଏ କି ପକାର

ତ
ିକ

ା

ପରି ବaନ | କି ଏ କଣ अନ ଜଣକୁ ଏେତ ଭଲ ପାଇପାେର, ନି ଜ ମା-ର େକାଳେର

ଇ
-ପ

େଶାଇେଶାଇ ପଶx ପେର ପଶx କରୁଥିେଲ ମାନସୀ | ମା-ର ଉaର ଏହାଥିଲା େଯ

ଆ

ହ
ାନ

ମାନସୀର ସରଳ ଓ ଶାଶତ ମନ େଯାଗୁ ଈଶର ଜେଣ େପମି କ ବ}ି-ୁ ତା- ଜୀବନେର
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ାନ େଦେଲ | ମାନସୀ ମଧ େସହି େପ ମେର ନି ଜକୁ ସଦା ରେlଇ େନଇ ଚାଲି ବା ଉଚି ତ
| ମାନସୀ ମନେର ଝଲସି ଉଠୁ ଥିଲା େଯ େମଜର ବସt ଭାରତୀୟ େସନାର ଜେଣ ସhମ
ଯୁବା अଫିସର, େଯକି େଦଶର େସବାେର ନି ଜକୁ ଉଗ କରି ଥିେଲ, କି  ତା-ର େସହି
କେଠାର ରୂପ ମଧେର ଏକ େକାମଳ େସxହୀ, େପମୀ ହୃଦୟ ବାସକେର େଯଉଁଥିେର େସ
ତା-ର ମାତାପି ତା ଓ ଏହି ସମୟେର ମାନସୀ-ୁ

ାନ େଦଇଥିେଲ | କେଲଜର

କାିନେର ବସି େସ ନି ଜ େମାବାଇଲେର େମଜର-ର ଫେଟାଗୁଡିକୁ େଦଖି ଚାଲି ଥିେଲ |
ଆଜି କି  େସହି ଚzଳୀ ମାନସୀ, େମଜର-ର ନି କଟେର ସବୁ ଦି ନ ପାଇଁ अଟକି ଯିବାକୁ
ଚାହଁୁ ଥିେଲ | େସ ଭସାବାଦଲ ରୂପେର ଆଉ ଭାସି ବାକୁ ଚାହଁୁ ନଥିେଲ | େସ ନି ଜର ହସି ବା,
କାEିବା, ନାଚି ବା ସବୁ

କି ଛି େସହି େମଜର- ପାଇଁ ସାଇତି ରଖୁଥିେଲ | େସ

ବୁ ଝି ପାରି ଥିେଲ େଯ ଦୁ ଇଟି ମଣିଷ ମଧେର ଏ ସ$କ େଯ ଦୁ ନି ଆେର ସବୁ ଠୁ ସୁEର ଏବଂ
ଏହାକୁ अନୁ ଭବ କରି ବାକୁ େହେଲ େକବଳ ଏକ ସୁEର ହୃଦୟ ହ\ ଆବଶକ; ଏଥିପାଇଁ େଯ
ବରଫେର େଖଳି ବା ଦରକାର ନଥାଏ ନା ବଲି ଉଡ ଚଳଚି ତ ପରି ଗଛ ଚାରିପେଟ ଗୀତ
ଗାଇବାକୁ ପେଡ | ଏହି େକେତାଟି ବଷ ମଧେର େମଜର ମାନସୀ-ୁ ଜୀବନର अସଲି अଥ
ବୁ ଝାଇପାରି ଥିେଲ | ମାନସୀ ଈଶର-ୁ ଖୁବ ବି ଶାସ କରୁଥିେଲ ମଧ େସ ଆଜି ଯାଏ
ମEିରେର ମଥାେଟକି ନି ଜ ପାଇଁ କି ଛି ମାଗିନଥିେଲ | କି  ଏେବକା ସମୟେର େମଜର
ବସt ଭାରତୀୟ େସନାର "େଗହାଉo େଫାସ"େର େଯାଗେଦଇ ଓଡି ଶା ଓ ଆପେଦଶ

ତ
ିକ

ା

ସୀମାେର ନ´ଲବାଦି ସହି ତ ଲଢ଼ି ଚାଲି ଥିେଲ; ଏପେଟ ଏହି ଚzଳୀ ମାନସୀ ନି ଜ ମନକୁ

ଇ
-ପ

ିରକରି ମEିରର ସି ଢିଉପେର ବସି ଏକଲୟେର ପାଥନା କରି ଚାଲି ଥିେଲ େକବଳ

ଆ

ହ
ାନ

େମଜର-ର ଜୀବନର ସୁରhା ପାଇଁ | ପେତକଦି ନ ବରଂ ଥରୁଟିଏ େହଉ, େସ େମଜରଆହାନ ଇ-ପତି କା ସ$ୂ & ନି ଃଶୁ( ବି ତରଣ େହତୁ ଡା େଜାତି ପସାଦ ପ+ନାୟକ- .ାରା ପତି /ି ତ ଓ ପକାଶି ତ
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ଠାରୁ େମାବାଇଲ େଫାନେର େମେସଜ ପାଇପାରୁଥିେଲ ଆଉ େମଜର ସୁରhିତ अଛtି
େବାଲି ନି ଜକୁ ଆଶb କରି ପାରୁଥିେଲ | ସମେୟ ସମେୟ ଯଦି କି ଛି କାରଣରୁ େମେସଜ
ପାଇପାରୁନଥିେଲ, େତେବ େସହି ଚzଳୀ ଏକ େଛାଟ ପି ଲାପରି अବୁ ଝା େହାଇ ନି ଜ ମା-ର
େକାଳେର େଶାଇ ରହୁଥିେଲ | େସ ବୁ ଝି ପାରି ଥିେଲ େଯ େମଜର ଏେବ ମାନସୀ ରୂପୀ
କନାର ଆତHା ତୁ ଲ ଏବଂ ଆତHା ବି ନା ମାନସୀ-ର ଏହି ଶରୀରଟି ଗତି ବିହିନ |
ମାନସୀ ଆଉ େମଜର- ଠାରୁ ଦୁ େରଇ ରହି ପାରି େବ ନାହ\; ଏକଥା ମାତାପି ତା ଖୁବ
ଭଲ ଭାବେର अନୁ ଭବ କରି ପାରି ଥିେଲ | େତଣୁ େସମାେନ େମଜର-ର ପି ତା-ୁ
େଫାନକରି ସବୁ କଥା ଆେଲାଚନା କରି ଥିେଲ | ଉଭୟ ପhରୁ ରାଜି ଥିବାରୁ େମଜର-ର
ବାଷiକ ଛୁଟି ସମୟେର ବି ଭାଘରର ଆେୟାଜନ କରାଯି ବ େବାଲି ନି &ୟ ନି ଆଯାଇଥିଲା |
ଏକଥା ମଧ େମଜର-ୁ ଜଣାଇଦି ଆଯାଇଥିଲା | अେ£ାବର ୨୦ ତାରି ଖ, େମଜର
ବସt-ର ଜନHଦି ନ, େସ ୩୦ବଷ ବୟସେର ପାଦ େଦଇଥିେଲ | ଏହି ଦି ନେର େସ େଘାର
ଜlଲମଧେର ନ´ଲବାଦି ସହି ତ ଏକ ମହାଯୁsେର ଭାଗିଥିେଲ | େସ ମଧ ନି େଜବି
ଜାଣି ନଥିେଲ କି େସଦି ନ ତା-ର ଜନHଦି ନ | କି  ମାନସୀ ଖୁବ େସxହ ଓ ଆଦରର ସହି ତ
ମEିରେର

ପଜ
ୂ ାକରି

ଆସି ଥିେଲ

|

ନି ଜ

ଗୃହେର

େଦବୀେଦବତା-

ସଖେର

अଖoେଜାତି ଜଳାଇ, ତାହାରି ନି କଟେର ବସି ରହି ଥିେଲ | େସ େସହି अଖoେଜାତି କୁ
ସଦା ପଜଳି ତ ରଖିବାକୁ ଚାହଁୁ ଥିେଲ | ମାତାପି ତା ଏପରି ଦୃ ଶ େଦଖି ଭାବବି ହ୍ଵଳ

ତ
ିକ

ା

େହାଇଉଠି େଲ | ପଶx କରି ବାରୁ ପି ତା-ୁ ଉaରେର ମାନସୀ କହି ଥିେଲ େଯ ତୁ େମ ହୁଏତ

ଇ
-ପ

ଏହି ପଶxର ଉaରକୁ ଆେପଆେପ ବୁ ଝି ପାର ପଧାନଶି hକ ମେହାଦୟ | େମଜର-ର ଏହି

ଆ

ହ
ାନ

ମହାଯୁsେର ବହୁତ ନ´ଲବାଦି ମୃତ୍ଯୁବରଣ କରିଥିେଲ | େମଜର-ର େସୖ ନିକମoଳି ରୁ
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ଦୁ ଇଜଣ ବୀର େସୖ ନିକ ବୀରଗତି କୁ ପା| େହାଇଥିେଲ | େମଜର ସ$ୂଣ  ସୁରhିତ ଥିେଲ
କି  ନି ଜର ଦୁ ଇଜଣ ସାଥୀ-ୁ ହରାଇ େସ ବହୁତ ଦୁ ଃଖିତ ଥିେଲ | ଏହି ସମୟେର ସାହାରା
େଦବାକୁ ଥିେଲ ମାନସୀ | େସହି ଚପଳାମତୀ େଯ ସାଥବିହୀନ, େସ ମାନବି କତାକୁ अଧି କ
ଭଲ ପାଉଥିେଲ | େମଜର- ସ$କେର ଆସି ବା ଦି ନରୁ, ମାନସୀ ଜୀବନେର େଭାଗବି ଳାସ
ଠାରୁ ଖୁବ ଦୁ େରଇ ଯାଇଥିେଲ | େମଜର କି  ମାନସୀ-ୁ ପରି ବaନ ନେହବାକୁ
କହି ଆସୁଥିେଲ | ଆସtାବଷ ମା¢ମାସେର ବାଷiକ ଛୁଟିେର େମଜର ଘରକୁ େଫରି େବ
ଏବଂ ତା-ର ବି ବାହ ମାନସୀ- ସହି ତ ସ$ନx େହବ | ମାନସୀ-ର ଆଖି ରୁ ଆଜି ଲୁ ହ
ଝରି ପଡୁ ଥିଲା | ତା-ର େସହି େଲହ ବସଯାତା ଓ େମଜର- ସହି ତ ପଥମ େଭଟର
ଘଟଣାବଳୀ ଆଖିସାମxାେର ନାଚି ଯାଉଥିଲା |
ଜୀବନ େଯ hଣ hଣର ମି ଶଣ | େକଉଁ hଣ କି ପକାର ସମାଚାର, ବି ପଦ, ଆପଦ
ଇତାଦି ଧରି ଆସି ବ, ତାହା ସ$ୂଣ  अଜଣା | ଏପରି ପରି ିତି ଆସି ପହzିଥିଲା
ମାନସୀ-ର ଜୀବନେର | ଚାରି ମାସ ସମୟ ବବଧାନେର େସ ତା-ର େପମକୁ
ପାଇବାେର ସhମ େହେବ | ଘେର ଆନEର ମହଲ ଥିଲା | କି  ଏହି ସମୟମଧେର
ମାନସୀ-ର ପି ତା- ଶରୀର अସ ା କର େହବାକୁ ଲାଗିଲା | ଖୁସିର ମହଲେର ଦୁ ଃଖର
ବାଦଲ େଘରିବାକୁ ଲାଗିଲା | ବି ବାହ ସ$କୀୟ େଯାଗାଡ଼

ାନେର ମା ଓ ମାନସୀ ତା-ୁ

 ଟାକ େଯାଗୁ େସ
ଚି କିାଳୟ େନବାେର ବ ରହି େଲ | ଜଣାପଡି ଥିଲା େଯ ହାଟଆ

ତ
ିକ

ା

ପhଘାତର ଶୀକାର | ୨ମାସ ଚି କିାଳୟେର ରହି ବାପେର ମଧ େସ ଚଲାବୁ ଲା

ଇ
-ପ

କରି ପାରୁନଥିେଲ | େସହି ପରି अବ ାେର ଘରକୁ େଫରି ଥିେଲ ପଧାନଶି hକ | ଚାକି ରୀକୁ

ଆ

ହ
ାନ

ଯାଇପାରୁନଥିବାରୁ େସ ଇbଫା େଦବାକୁ ବାଧେହାଇଥିେଲ | ତା-ରି େସବାେର ମା ଓ
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ମାନସୀ-ର ସବୁ ସମୟ ବି ତିଯାଉଥିଲା | ଏସବୁ ର ସମାଚାର ପାଇଥିେଲ େମଜର |
ମାନସୀ କି ପରି ଭାବେର ପରିବାରକୁ ଛାଡି ବି ବାହକରି େସ ଘରୁ ଦୂ େରଇଯି େବ | େତଣୁ େସ
ବି ବାହ ନକରିବା ପାଇଁ ନି ଜକୁ ମେନଇବାକୁ େଚgାକରୁଥିେଲ | ପରିବାରର ଖ¢
ବହନକରିବାକୁ ଯାଇ, େସ କେଲଜ ଶି hା ଛାଡି ଜୟପୁର ସହରେର ଏକ େବସରକାରୀ
ସଂ ାେର ଚାକି ରୀ ଆର କେଲ | ସମୟ ବଦଳି ଥିଲା, ଚzଳତା ମାନସୀ- ଠାରୁ
ଦୂ େରଇଯାଇଥିଲା | େସ ଆଜି େସହି ସ$କର ବନେର ବାି େହାଇଯାଇଥିେଲ | େସ
ଆଉ ଆକାଶର ବh ଚି ରି ପଜାପତି ପରି ଉଡି ପାରୁନଥିେଲ | େସ ନି ଜର କaବ
ବି ଷୟେର ଭାବୁ ଥିେଲ | ଜୀବନଚକ େଯ ଖୁବ ଜଟିଳ | ତାକୁ ବୁ ଝି ବା କାଠି କର ପାଠ |
ଏପକାର

ଖବର

େମଜର-ର

ପି ତାମାତା

ଶୁଣିବାପେର

େସଦୁ େହଁ

ପୁନବାର

୩୦୦କି େଲାମି ଟର ଦୂ ରତା अତି କମକରି ଆସି ପହzିଥିେଲ ଜୟପୁର ସହରେର |
େମଜର-ର ପି ତା ମାନସୀ-ୁ େଦଖି କହି ଥିେଲ "young lady, this old man is here" |
ମାନସୀ ନି ଜକୁ ସାଳି ନପାରି ତା- ବhେର ମଥା ରଖି ଖୁବ େଜାରେର କାEିବାକୁ
ଲାଗିେଲ | ସି ନିअର େମଜର, ଭାରତୀୟ େସନାେର ଜୀବନ ବି ତାଇଥିେଲ | େତଣୁ େସ
ତତhଣାତ ମାନସୀ-ୁ କହି ଥିେଲ ମାନସୀ, ତୁ େମ େମଜର ବସt-ୁ ବି ବାହ କରି ବାକୁ
ଯାଉଛ | ଜୀବନର ପେତକ କ/କୁ ତୁ େମ ହସି ହସି ସହି ବାର ଶ}ି ରଖି ବା ଉଚି ତ |
େସନାର ଜୀବନ अତଧି କ ରୂପେର अନି ିତ ଏବଂ କର | େକଉଁ ସମୟେର ଜୀବନ

ତ
ିକ

ା

ଦୀପଟି ଶତର ଗୁଳି ଆଘାତେର ଲି ଭିଯିବ, ତାହା ଜାଣିବା କ/ | େତଣୁ ଜୀବନ ତୁ ମକୁ

ଇ
-ପ

ଯାହା େଦଇଚାଲି ଛି, ତାକୁ ହସି ହସି ଗହଣ କର | ତୁ େମ ଏହାବି ମେନ ରଖିବା ଉଚି ତ େଯ

ଆ

ହ
ାନ

ତୁ ମର ଚzଳତା ହ\ ତୁ ମର ଶ}ି ଏବଂ ଏହି ଶ}ି ତୁ ମକୁ େମଜର ବସt- ସହି ତ ସଂେଯାଗ
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କରି ଥିଲା | ସବୁ अସୁବିଧାର କି ଛି ନଁା କି ଛି ସମାଧାନ ଥାଏ| ତୁ େମ ଏସବୁ େମଜରଉପେର ଛାଡି ଦିअ | େମଜର ଜେଣ େସୖ ନିକ, େତଣୁ ତା-ର ପେତକ ବି ଚାର େଯ
ସ ାଥହୀନ ଏବଂ ପରିବାର େହଉ ବା େଦଶ େହଉ, ତାର अନୁ କୂଳ ହ\ ରୂପ େନଇଥାଏ |
ମା¢ମାସର ଆଗମନ େହଲା ଏବଂ େମଜର ନି ଜର ବାଷiକ ଛୁଟିେନଇ ଘରକୁ
େଫରି େଲ | ଘେର ପହzି େସ ନି ଜ ମାତାପି ତା- ଠାରୁ ସମb ଘଟଣାବଳୀ ବୁ ଝି ଥିେଲ |
ଏପରି ସମୟେର େସ କଣ ସ୍ଵାଥପର େହାଇ ମାନସୀ-ୁ ବି ବାହ ବନେର ବାିବା ଉଚି ତ
ଏବଂ ତା-ୁ ମାତାପି ତା- ଠାରୁ ଦୁ େରଇ େନବା ଠି କ େହବ? ଏସବୁ ବି ଚାର ମୁo ମଧେର
େଖଲି ଚାଲି ଥିଲା; କି  ପଥେମ େଯ ନି ଜ ମାତା-ର ହାତରା ଖାଦ ଖାଇେନବା ଠି କ
ବି ଚାର | ମା ବଷଟି ସାରା अେପhା କରିରହି ଥିେଲ କି ତା-ର ପୁତ ସୁରhିତ ରୂପେର
ଘରକୁ େଫରି ଆସୁ |
ମାନସୀ- ପରିବାର ତରଫରୁ ବି ବାହର କି ଛି େଯାଗାଡ଼ େହାଇନଥିଲା | ତାଛଡା
ମାନସୀର ଭଉଣୀ ଓ ଭିେଣାଇ ମାନସୀ-ୁ ଏପରି ସମୟେର ବି ବାହ ନକରି ବା ପାଇଁ
ବୁ ଝାଉଥିେଲ | ଏଥିେର େସଦୁ ହ\କର ସ୍ଵାଥ ନି ହିତ ଥିଲା | ଏସବୁ ବୁ ଝୁଥିେଲ ମାନସୀ, କି 
ତା- ସଖେର ରାbା କି ଛି ନଥିଲା | ରାତୀର ସମୟେର େମଜର ବସt ସବୁ
ଘଟଣାଚକର ଆେଲାଚନା କରି ବାକୁ ମାନସୀ-ୁ

େଫାନକେଲ | ମାନସୀ-ୁ

ଏପରି

ଭାlିପଡି ବାର େଦଖି େସ ଆଯ େହାଇଗେଲ ଏବଂ ତା-ୁ େସହି ଚzଳ ଚୁ ଲବୁ ଲି
ଇjା

ପକାଶକେଲ

|

େସ

୩୦୦କି େଲାମି ଟର ଦୂ ରତା अତି କମ କରି ଆସୁଛtି େବାଲି ପbାବ େଦଇଥିେଲ |

ଖୁବଶୀଘ

ା

େଫରି ପାଇବାର

ତ
ିକ

ମାନସୀ-ୁ

ଇ
-ପ

େବଫିକର

ଆ

ହ
ାନ

େମଜର-ୁ ନି ଜ ଘେର େଦଖି ମାନସୀ ଭାବବି େହାଳ ଏବଂ ଖୁବ ଦୁ ଃଖୀ | ଜେଣ
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େସୖ ନିକ େକେବ ନି ଜକୁ କମେଜାର କରି ପାେରନାହ\; େତଣୁ େସ ମାନସୀ-ୁ ସବୁ ଚି tାରୁ
ମୁ}କରି ବା ପାଇଁ କି ଛି ରାbା ବାହାର କରି ପାରି େବ | ମାନସୀର ମାତାପି ତା େଯ ମାନସୀ-ୁ
ବି ବାହ କରିବାକୁ अନୁ େରାଧ କରୁଥିେଲ | ପି ତା- ଦୁ ଃଖ ଥିଲାେଯ ତା- େଯାଗୁ ମାନସୀର
ଜୀବନ ନ/ ନେହଉ | େତଣୁ େସ େମଜର-ୁ ମାନସୀର ହାତ ଧରି େନବାକୁ େନହୁରା
େହଉଥିେଲ |
ସି ନିअର

େମଜର,

ଆଜି

ଜୀବନର

ଘଡି ସି

ମୁହୂaେର

ଜୁ ନି अର

େମଜର

େକଉଁପକାର ବି ଚାର କରି ପାରtି , ତାହା େଦଖିବାକୁ ଖୁବ ଇଛୁକ ଥିେଲ | ମା ଓ ପି ତା
ଦୁ େହଁ େମଜର-ର ବି ଚାରେର ସହମତି ଜଣାଇଥିେଲ |
େମଜର ବସt କୁ ମାର ରଥ, ଭାରତୀୟ େସନାର େସୖ ନିକ, ସାଥକୁ ଆହୁତି େଦବାକୁ
ସବଦା ଆଗଭର | ତା- ସଖେର ଦୁ ଇଟି ରାbା ଥିଲା |
ପଥମଟି ଥିଲା େସ ମାନସୀ ସହି ତ ବି ବାହ ନକରି ମାନସୀ-ୁ ନି ଜ ପି ତା-ର ଯତx
େନବାପାଇଁ ଜୀବନଭରି ଏକା ଛାଡ଼ି େଦବା ଉଚି ତ େହବ | କି  ଏହି ରାbାେର ଗତି କେଲ,
ମାନସୀ-ର ପି ତା େଯ ବzିଥିବାଯାଏ ପତି ମୁହୂaେର ଜଳି େବ ଏବଂ ମାନସୀ ଜୀବନଭରି
ନି ଜକୁ ଏହି ଦୁ ଃଖେର ଜାଳି େବ |
ଦି ତୀୟଟି ଥିଲା େସ ମାନସୀର କ/ ଓ ମଜବୂ ରିକୁ ନି ଜର କରି େନବା ଉଚି ତ;
ଯାହାଦାରା େସ ମାନସୀର ଜୀବନସାଥୀ ରୂପେର ତା-ର କ/ ହାରି ବାେର ସhମ

ତ
ିକ

ା

େହାଇପାରି େବ |

ଇ
-ପ

ବାସ, ଏହି ୨ଟି ରାbାମଧରୁ େମଜର େକେବବି ପଳାୟନର ରାbାକୁ ଗହଣ

ଆ

ହ
ାନ

କରି ପାରି େବନାହ\; ଏହାତ େସନାର େସୖ ନିକମାନ-ର ର}େର ବହି ନଥାଏ | େତଣୁ େସ
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ାନେର ନି ଜ ମା- ଠାରୁ ସି Eୁର ଓ ମlଳସୂତ ଆଣି ମାନସୀର ମଥାେର

ଲାଲରlଟି

ଭରି େଦଇଥିେଲ

ଏବଂ

ସବୁ ଦି ନପାଇଁ

େସ

ଚzଳୀ

ତା-ର

ପତx ୀ

େହାଇଯାଇଥିେଲ |
େମଜର, ମାନସୀ-ର ସବୁ

କgକୁ ନି ଜ କାକୁ େନଇପାରି ଥିେଲ | େତଣୁ

ପଧାନଶି hକ ସମb ପରିବାର ସହି ତ େମଜର-ର ଘେର ରହୁଥିେଲ | ସି ନିअର
େମଜର-ର େସନା ନି ୟମାନୁ ସାେର ପଧାନଶି hକ-ର ଶାରୀରି କ अବ ାେର ବହୁତ
ସୁଧାର ଆସି ବାକୁ ଲାଗିଥିଲା |
ଶୀତଦି ନର ଛୁଟିେର ଯଦି େମଜର େକେବ ଘରକୁ ଆସି ବାର ସୁେଯାଗ ପାଉଥିେଲ,
ମାନସୀ ସହି ତ େଲହ ଯାଇ ବରଫ ଉପେର କା$ିl କରି ବାକୁ ଯି ବାକୁ ପସE କରି ଥିେଲ
| େସ ମାନସୀର େସହି େବଫିକର ଜୀବନକୁ ଉପେଭାଗ କରି ବାର ପକୃ ତି କୁ ନି ଜ
ଜୀବନେର ମଧ ଲାଗୁ କରିବାକୁ ଉଦମରତ ଥିେଲ |
େସନାର କାଯ ଖୁବ କଠି ନ, କି  ମାନସୀ ପରି ସାଥି ଥକି ଯାଇଥିବା େମଜର-ୁ
େଫାନକରି

ଚzଳମତୀ େହାଇ ଦୁ ଇପଦ କଥା କହି େଦେଲ େମଜର େଯ ନି ଜକୁ

େଫରି ପାଉଥିେଲ | ମାନସୀ ସଦା अେପhା କରିରହୁଥିେଲ େଯ େମଜର େକେବ ଛୁଟି େନଇ
ଘରକୁ ଆସି େବ ଏବଂ ତା-ର େସହି ଖିଲଖି ଲ ହସର େଚେହରାଟିକୁ େଦଖି ସବୁ hଣପାଇଁ
ତା-ର ନି ଜର େହାଇଯି େବ |

ତ
ିକ

ା

େମଜର- ପାଇଁ ମାନସୀ େକବଳ ପତx ୀ ନଥିେଲ; େସ ତା-ର ଜୀବନର ଉାହ ଓ

ଇ
-ପ

େପାାହ ଥିେଲ | ଖୁବ କମ ସମୟପାଇଁ ମଣିଷ ଏହି ଧରାପୃ/କୁ ଆସି ଥାଏ ଏବଂ ଜୀବନ

ଆ

ହ
ାନ

ଗଢି ବାେର ସବୁ ସମୟ ଖ¢ କରି ଥାଏ | େତେବ େସ ଜୀବନକୁ ବzିେବ େକେବ?
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ବାଲକାଳରୁ ଶି hା,ଶି hାପେର ଚାକି ରୀ, ତାପେର ବି ବାହ, ପି ଲାଛୁଆ, ବୃ s ମାତାପି ତା ଓ
ସ$କୀୟମାନ-

ମଧେର

ଜୀବନର

ପେତକhଣ

େକେତେବେଳ

ହାତମୁଠାରୁ

ଧୀେରଧୀେର ନଦୀବାଲି ପରି ଖସି ଯାଇଥାଏ, ତାହା େସ ଜାଣିପାରି ନଥାଏ | ତାଛଡା ଶରୀର
େଯ େକେତଦି ନ ସାଥ େଦବ, ତାହାର କି ଛି େଲଖାପଢ଼ା ନଥାଏ | ପୁଣି େମଜର େଯ
େସୖ ନିକ, ପତି ମୁହୂaେର ଶତର ଗୁଳିର ଭୟ | ଏସବୁ ମଧେର ହ\ ଜୀବନ, ଏମି ତି ଏକ
ସମୟ ଆସି ବନାହ\ େଯଉଁଠି େମଜର ବସt େକବଳ ଜୀବନକୁ ଉପେଭାଗ କରି ବାର
ସୁେଯାଗ ପାଇେବ | ଏହି ଜଟିଳ କgଦାୟକ ଜୀବନମଧେର ଗତି କରିବା ସମୟେର
ପେତକ ମୁହୂaେର ଆସୁଥିବା େଛାଟବଡ଼ ଖୁସିକୁ ଉପେଭାଗ କରି ବା ହ\ ଜୀବନ ବzିବାର
ଉପାୟ | େସହି ପଥମ େଭଟେର େମଜର ମାନସୀର ରୁପକୁ େକବଳ ଭଲପାଇନଥିେଲ, େସ
ତା-ର ଏହି ପକାର ଚି tାଧାରା ଦାରା ଖୁବ ପଭାବି ତ େହାଇଥିେଲ | େତଣୁ େମଜର- ପାଇଁ
ମାନସୀ ତା-ର ନି ଜର ମାନସି କତା ଵନି ଯାଇଥିେଲ |

ଆ

ହ
ାନ

ଇ
-ପ

ତ
ିକ

ା

ଡ. ପଶାt କୁ ମାର ନାୟକ, ବେନଇ
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ଆ

ହ
ାନ

ଇ
-ପ

ତ
ିକ

ା

କବିତା ବିଭାଗ
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େହ ମୃତୁ ତୁେମ ଚିରନମସ
େହ ମୃତୁ ତୁ େମ ଚି ର ନମସା
ତୁ େମ ହ\ ସାଧନା ତୁ େମ ତପସା ।।

ମେନାଜ ପoା
ଲାେଗ ତୁ େମ ସବୁ

ତୁ େମ ପୁଣି ବି ନାଶର ସୂତଧର।

ସାେଥ େନଇଗଲ

ମୃତୁ ତୁ େମ ଲାଗ େମାେତ

କି  अଜାଣତେର ତୁ େମ େଯ

ନି ଜଠୁ ନି ଜର।

ମୁ}ି େଦଇଗଲ।

ତୁ େମ େଗାପନେର ଆସ କି 

ଆଜି ମଁୁ ସାଗତ କରୁଛି ତୁ ମକୁ

ଧରା ପଡି ଯାअ

େମାେତ ମୁ}ି ଦି अ ଆସି

େଦହ ଛାଡି େଦହକୁ

ମାଟିର ଏ ଶରୀର

ସାେଥ େନଇ ଯାअ।

ମାଟିେର ଯାଉ ମି ଶି।

ତୁ ମର ହୁଏନି ସାଗତ

ପଭୁ ନାମ ତୁ େo ଧରି

ପଜ
ୂ ାଥାଳି ଧରି

ଏ ଆତHା େହଉ ପରମାତHା -ର ପଜ
ୂ ାରି।

ତୁ େମ କି  ଆସ ନି ଃସାଥପର

େହ ମୃତୁ, ଦି अ େମାେତ ମୁ}ି

ବୁ ଟିଏ ପରି।

ଏ ମାୟା ବନରୁ

ତ
ିକ

ଇ
-ପ

କର େମାେତ ଏ ଭବ ସାଗରରୁ ପାରି।

ା

ମୃତୁ ତୁ େମ अବି ନାଶୀ

ଆ

ହ
ାନ

अଡା, ବାେଲଶର, ଓଡ଼ି ଶା
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ତମ େଶଷ ଚିଠି
ତମକୁ ଭୁ ଲି ଯିବା ପାଇଁ
ତେମ େଲଖି ଛ ଚି ଠିେର॥

 ୀ
େଜାତି ମୟ
େବେହରା

ତେମ କୁ ହ ହୃଦୟର େକାଣାକେର

अମାବାସାେର ରାତି ରାତି ଜଳୁ ଥାଏ

େପମର ନି ହାଣେର॥

ବି ରହ ଜାଳାେର ଜହxର ବି ରହି ଣୀ େହାଇ॥

अଂକା ଯାଇଥିବା ଦି ନର ଚି ତଗୁଡିକୁ

ତେମ େକେବ ନଆସ ପେଛ େହେଲ ମେତ

କଣ ନି େଭଇ େହବ?

େଫରି ବାର ପତି ଶୃତି ଦି अ॥

ନଁା ମଁୁ ଭୁ ଲି ପାରି ବି ତୁ ମକୁ

ମଁୁ ତମକୁ ସବୁ ଫଗୁଣେର ସବୁ ବସtେର

ତୁ େମ ପରା କହୁଥିଲ ତେମ ଆକାଶର ଜହx॥ अନାଇ ବସି ବି କୃ uଚୂଡ଼ା ଗଛ େହାଇ॥

ଆମ ଗଁା ମୁେo ଆଉ ନାଲି ନାଲି ପାଖୁଡାେର

କଇଁ କଣ ଜହxକୁ ଭୁ ଲି ପାେର?

େଲଖୁଥିବି ମୁଠା ମୁଠା େପମଚି ଠି

ା

ଆଉ ମଁୁ େପାଖରୀର ନୀଳକଇଁ

ଇ
-ପ

ତ
ିକ

ତମ ଠି କଣାେର

ଆ

ହ
ାନ

ବାେଲଶର, ଓଡ଼ି ଶା
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ସH{ତି
ସH {ତି ସାଜି अଛି େମା ମନର ମୁ}ା
ସH {ତି ତୁ େମ ନaକୀ େଘରା ମEିର ମୁଖଶାଳା,
ସH {ତି ତୁ େମ अଜଣା ଗଳି ର

ତୃ |ିମି ତା ରଥ

ଭlୁର ପାଶାଳା,
ସH {ତି ତୁ େମ अଲି ଭା ଦୀପର
अସରtି ସଳି ତା,
ସH {ତି ତୁ େମ ଆଗାମୀ ସାର
ଘୃତ ମଗx ବଳି ତା....

ହଜି ଯାଇଥିବା େକହି
ମନ ମେଧ ରେହ ନାହ\,
ଯଦି ରହି ଯାଏ େକେବ
ଶୁଆଇ େସ ଦି ଏ ନାହଁ ,
େଖାଳି େଖାଳି ମାେନ ପେଡ,

ତ
ିକ
ଇ
-ପ
ହ
ାନ
ଆ

ଜୀବନର ପତି ଖୁସି ତା ପାଖେର ଯାଇ ସାେର............

ା

ଜି ଇଁ ଥାଉ ଥାଉ ମାେର,
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ସH {ତି ତୁ େମ େଯେବ ଆସ,
ମରୀଚି କା ପରି ଦି ଶ,
ଧରି ବାକୁ ଯାଏ େଯେବ,
ଶନ
ୂ ତା େର ଯାଇ ମି ଶ......
ସାଗର ର କୂେଳ ଥାଇ,
ସାଗର ବୁ କୁ କୁ େଦେଖ,
अଜଣା ନଈ େଟ ପରି अଚି ନ୍ହା ଚାହାଣି ରେଖ,
କହି ବାକୁ ଥାଏ କଥା,
ମନ ମେଧ अସରtି ,
ଜଣିକି अଜଣା େବାଲି ,
ମନ େର ସାଇତି ରେଖ.............
ସH {ତି ଦି େନ ତୁ େମ ପାେଖ ଥିଲ େମାର
ସାମxା େର ପୁଣି ଆଖି େର କଲ ଘର,
ପତୁ ଷ କାକର କୁ ମୁକୁତା ଭାବି ଥିଲି
ଖୁସି ସାଗର େର ବୁ ଡ଼ି ଯାଇ ଥିଲି

ତ
ିକ

ା

େଦଖି ତୁ ମ କୁ ହୁଡି ର ଘର.............

ହ
ାନ
ଆ

ପୁଣି େକେବ ବହି ଯାअ,

ଇ
-ପ

ସH {ତି ତୁ େମ ଝରି ଆସ ଓଠ ର ହସ େଟ ପରି ,
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ଆଖିର ଲୁ ହ େଟ ପରି ,
ଆଉ େକେବ ଛୁଟି ଆସ ମନ ର ଭାବନା େହାଇ,
କି  େମା ପାଖୁ ଦୁ େରଇ ଯାअ,
କଲମ ର ସି ରା େହାଇ..........
େହ ସH {ତି ଆଜି କର େଯାଡୁ ଛି ,
େଫରି ଯାअ େମା ମାନସପ+ ରୁ,
ଆଉ େମା ବାbବତା କୁ ଦି अ େଫରାଇ,
ଚାହ\ ରହି ଛି ମଁୁ ଯାହାରୀ ପାଇଁ........
େଦଖିବି ଥେର େମାମନ ର ମୁ}ା କୁ ,
କଥା ନେହେଲ ବି କଣ େହଲା,
wଶ କରିବି ତା ପଦମୁaiକା କୁ ,
अଚି ନ୍ହା ପରି େଦଖtି େସ ମେତ,
ତଥାପି ଚି ହxtି ହୃଦୟ ର अେt..........
ଏ ଦୁ ନି ଆେର,,,,
ପଭୁ ପଭୁ େବାଲି େଖାଜtି ସମେb
ମି ଳtି େସ ଖାଲି କନା ର अେb,

ତ
ିକ

ା

ଠି କ େସହି ପରି େସ ମୁ}ା ମନ ର,

ହ
ାନ
ଆ

ପତି hେଣ ତାକୁ ଝୁରୁଛି େମା ମନ,

ଇ
-ପ

अtେର େଯ ଆଜି କରି ଛି େମା ଘର.............
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ଗିରି କEର ଠୁ ବନ ଓ କାନନ,
ତା ସହ ଥରୁେଟ େଦଖା େହେଲ ସେତ,,
କରtି अଶ େର ତା ପଦ ପhାଳନ...

अtର ର ସବୁ ଭ}ି କୁ अରପି ,
ହୃଦୁ େସxହ ଆଉ ସାନ ସମପi,
ମଥା ପତି ଵି ତା ଚରଣ ଯୁଗେଳ,
ଆଉ କହି ବି..................
େହ ଗୁରୁ ରୁପି ଈଶର........
ମେନ ପଡୁ ଥିଲ ତୁ େମ ସବୁ େବେଳ...........
ତୃ |ିମି ତା ରଥ

ଆ

ହ
ାନ

ଇ
-ପ

ତ
ିକ

ା

କବି ରାଜ ପୁର, ଗyାମ
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ତୁେମ େଶ/ ବଇଭବ
ତୁ େମ େମାର ଇg ଆେହ ଜଗଦୀଶ
ତୁ େମ ହ\ ତ ଗତି ମୁ}ି
ଜୀବନେର େମାର

ତୁ ମରି ନାଆଁେର

୲୲

ସବୁ େଦଇଛ ଜୀବେନ

ସକାଳ ଆର

ତୁ ମ ନାେମ ଦି ନ ସେର
ତଥାପି କାହ\କି

କାଳି ଆ ସାଆt

ତୁ ମକୁ େମା ଆତHା ଝୁେର ୲୲
ମାଗିନାହ\ େକେବ କି ଛି େହେଲ ଦି େନ
େଲାଡ଼ା ନାହ\ ଧନ ମାନ
ତୁ ମରି କରୁଣା

ସାଗରୁ େରଣୁେଟ

େଲାେଡ ଏହି hୁଦ ମନ

୲୲

अtଯାମୀ ପଭୁ

େମା' अtର କଥା

ବୁ ଝି ପାରି अନୁ hେଣ ୲୲
अନି ତ ସଂସାେର ତୁ େମ ଏକା ସତ
ଏହି େମାର अନୁ ଭବ
େତଣୁ ମଁୁ ବି ଚାେର ନି ଃସ ଏ ଜୀବନ
ତୁ େମ େଶ/ ବଇଭବ ୲୲
ମଁୁ ନୁ େହଁ େମାହର

ସବାେl ତୁ ମର

ସମପiତ ଆତHାଟିଏ
ସମଗ େଚତନା

ତୁ ମ अନୁ କ$ା

ଜେନH ଜେନH ପାଉଥାଏ

୲୲

ା

ମି େଳ ନାହ\ କାହ\ ଶାtି

ତୁ େମ ଲୀଳାମୟ ଲୀଳା େଯ अପାର

ତ
ିକ

ତୁ ମ ବି ନା ଏହି

ସଂଯୁ}ା ରାଉତ

ଇ
-ପ

ଶି hୟି ତୀ

ଆ

ହ
ାନ

ଜୟପୁର , େକାରାପୁଟ
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େହ ମହାବାହୁ
ଆେହ ଭାବଗାହୀ ରୁh କାହଁ ପାଇଁ
େକଉଁ େଦାଷ େମାର େଦଖିଲ
ଜନମ କାଳରୁ अଡ଼ି ଶାଲରୁ
ଭାଲ େର େମା ଦୁ ଃଖ େଲଖି ଲ।

ନEିନୀ ରାଉତ
େମା ଭାଗେର କି $ା ଜହର।
ଆେହ ମହାବାହୁ...(୩)

ଆେହ ମହା ବାହୁ...(୧)
େଦଇ େକେତ ଦଶା କଲ େଲାକହସା
ପତି ତପାବନ ବାନା ଉେଡଇନ
େବାଲୁ ଛ ଜଗତ ଠାକୁ ର
େମା କପେଳ ସବୁ ଦୁ ଃଖ େଦଇକି ବା
ପାଉअଛ ସୁଖ अପର।

କପାଳ ଲି ଖନ କହି ଲ
ଭାଗର ଲି ଖନ ଯଦି ମଁୁ ସହି ବି
ତୁ େ କାେହଁ ପାଈଁ ରହି ଲ
ଆେହ ମହାବାହୁ...(୪)

ଆେହ ମହାବାହୁ...(୨)
େକେତ ଦୀନ ହୀନେକେତ अକୀzନ

େମା ପାଇଁ କରୁଣା ତ ଉଣା

ଆ

ହ
ାନ

ଆେହ ମହାବାହୁ...(୫)

ା

ସଭି-ୁ ବାିଲ अମୃତ ଭoାର

ଶୁଣିअଛୁ ଯାହା ଭୁ ଲି ନାହ\ ତାହା

ତ
ିକ

ପରି ଜନ କେଳ ନି ଜର

ପାଇଥିେଲ ତୁ ମ କରୁଣା

ଇ
-ପ

େସxହ େପମ ପର ମୁ}ିର ମEିର
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ମାଟିପିo େମାର ମାଟିେର ମି ଶିବ
େସ ପାଇଁ େମା ଚି tା କାହ\
େଦଉଥअ େମାେତେଯେତ ବା ଯାତନା
ସବୁ ମଁୁ େଯ ଯି ବି ସହି
ଆେହ ମହାବାହୁ...(୬)

ଏତି କି ମତର ମାଗୁଣି େମାହର
େଘନ କରି ବ େହ ଠାକୁ ର
େମା େଶଷ େବଳେର ତୁ ମରି ପଦେର
ଲୀନ େହଉ ଆତHା େମାହର।
େହ ମହାବାହୁ...(୭)

ଆ

ହ
ାନ

ଇ
-ପ

ତ
ିକ

ା

ବାଲିପ+ା, अନୁ େଗାଳ
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ମିଳନର ମଧୁଗୀତି
ସj ସୁନୀଳ ଆକାଶର
େପମସି } େଦହ ଆଉ ମନ

ପୀତି ପଦHା ଦାସ

ପତି ଟି ପତୁ େଷ ପେଦାେଷ

େପୟସୀ ଭୂ ଇଁର अଳସୀ େଦହଟା

ଗାଇଚାଲି ଛି ପୀତି ର ମଧୁଗୀତି

ଉନH}ା େହାଇ ଭିଜି ଯାଉଛି େଦଖ

େସୗEଯ ପରି ପ&
ୂ  ା ମାଟିକୁ ଚାହ\

ସାରା େଦହ ତା’ର ଓଦା ଜୁ ଡୁ ବୁ ଡୁ

େସ ଗୀତର ଛେE ଛେE

ତଥାପି अବୁ ଝା ତା’ ତନୁ ମନ

ସା.....ରୁ ପୁଣି... ନି .....ଯାଏଁ

ଆକୁ େଳ କହୁଛି ....... େହ େମାର ପି ୟ

ଶୁେଭ ଖାଲି अହରହ

ଭିଜାअ େମାେତ ଆହୁରି ଭିଜାअ

ମି ଳନର ପୁଣ ଆବାହନୀ

ବଷା ଧାେର ଦି अ ତୁ ମ ପେରାh wଶ

ଆଃ! କି ମଧୁର େସ ରାଗିଣୀ

ତୁ ମ ପୀତି ଧାର ଉପହାରକୁ

 ିଣୀ
ସେତ अବା ଦି ବ େପମର ନି ଝର

ସାଇତି ରଖିବି େମାର ବh େଳ

ବହି ଆସୁଛି ବଷାଧାରାର ରୂପ େନଇ......

ତୁ େମ ତୁ ମ ଚକ୍ ଚକ୍ ମୁଖମoଳକୁ
େମା େଦେହ ସାଇତା ଜେଳ େଦଖି ବ ବସି
କି

ଚମାର

ଏ

अନୁ ଭବର

ା

ଆଃ!

ଇ
-ପ

ତ
ିକ

अନୁ ଭୂ ତି.....

ଆ

ହ
ାନ

ସେତକି ଶାଶତ େପମର अtହୀନ କାହାଣୀ
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କାହ\ େକେତ ଦୂ ରରୁ...
ଯୁଗ ଯୁଗ ଧରି
ଭାସି ଆସୁଛି ଏ ମି ଳନର ମଧୁଗୀତି
ଜେଣ ଆଉ ଜଣକୁ
ଚାହ\ ବସି ଛି अପଲକ ନୟନେର
ନା अଛି ସାଥର କାଣିଚାଏ ଛି ଟା
ନା अଛି ପତh ପା|ିର ଲାଳସା
କାମନାରୁ ବହୁଦୂ େର
ଦୁ ଇ େଦହ ଦୁ ଇ ପାଣ
ଏକ ଆରକକୁ େଦଖି େଦଖି ବzିବାର
ଦୃ ଢ ସଂକ େନଇଛtି ସେତ
ମି ଳନର ମଧୁଗୀତି ଶୁଭୁଛି କାହ\ େକଉଁ କାଳରୁ
ଆଃ! କି େରାମାzକର ଏ ପୀତି ପର
ୂ ବୀ.....
ଓଃ! ଖୁବ୍ ମମେଭଦୀ ଏ ମି ଳନର ମଧୁଗୀତି ...
ପୀତି ପଦHା ଦାସ
ସହକାରୀ ଶି hୟି ତୀ, ବି uୁପୁର ଉନx ୀତ ମଧ ଇଂରାଜୀ ବି ଦାଳୟ

ଆ

ହ
ାନ

ଇ
-ପ

ତ
ିକ

ା

ବି uୁପୁର, ଭଦକ
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अଭି ନୟ
ସଂସାେର ବି ରାଜି ପହoି କରି ବା।
େଦଖଣାହାରିକ ମନ େମାହି େନବା।

ଚି ନHୟୀ ସାହୁ
କି ଏ ମି ତ ଥିଲା ଶତୃ ପାଲଟିଛି

େଦଖାଇ ନି ଜର େଯେତ ବାହାଦୁ ରୀ।

ଜନH ପେର ଜନH ନାଟକ ଚାଲି ଛି।

ବାହୁଡା େବଳେର ମନଯାଏ ମରି

ନାନା ଜେନH ନାନା ରl ମେz ପୁଣି

େକଇ ଦି ନ େଖଳ ଯାଏ ସରି ସରି।

अବତୀଣ େହାଇ େଦଖାଇ େଯ ଠାଣି ।

ଦି ଦି ନକୁ ଆସି ମନ ଆନମନା

କମ ଏକା ସାର ଜି ଇଁବା ମାଧମ

େଫରି ବା େବଳେର େଲାତକ ନୟନା।

ସବୁ େହେବ ଦୂ ର ନ କରି େଲ କମ।

କି ମାୟା େମାହେର ମନ ହୁଏ ବEି।

ମାଦଳ ବା କମହୀନ େଯଉଁ ଜନ

େସେନହ ପରେଶ ମନଯାଏ ଛEି।

କି ଏ ନ ଭରtି ତା'ଉଦର ଜାଣ।

ସବୁ ଏଠି ପର ନୁ େହଁ େକ ନି ଜର

େପଟପାଇଁ ନାଟ କରtି ସଭିଏଁ

ମି ଛ ସ$କ େର ମନ ହରବର।

େତାଷାମଦୀ େକହୁ େଗାଲାମ େବାଲାଏ।

ଏ ଜନେମ କି ଏ ମି ତ େହଇ अଛି

ଏଇ ତ ଜୀବନ ହସ ଲୁ ହ ଭରା

ପବ
ୂ  ଜେନH କାେଳ ଶତୃ େବାଲାଇଛି ।

ମି ଛ ମାୟା େଖଳ ସଂସାରଟା ସାରା।

ା

ପରଶଂସା ପାଇଁ अଭି ନୟ କରି

ଆ

ହ
ାନ

ଇ
-ପ

ତ
ିକ

ମୂଳିସିଂ, ସହର, ଜଗତସି ଂହପୁର।
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अଦି ନ େମଘ
ତୁ अେବଳେର ଝଡ଼ ପରି ଚାଲି ଆସୁ,
ଆଉ ଭାlିେଦଉ େମା େଧୗଯର ସବୁ ବବାଡ଼କୁ .....

ରିପୁେତାଷ େବୖ ଦ

“ତୁ ଯଦି ... େମୗସୁମୀର ବଷା େହଇଥା,
ମଁୁ ପତି ବଷ ଖୁସିେର अେପhା କରtି ଆଷାଢ଼କୁ ...”

ତୁ अଦି ନ େମଘ ପରି ବଷi େଦଇ ଚାଲି ଯାଉ,
ପୁଣି ଥେର ଭାlିେଦଉ େମା अଧା ଗଢା ଉଜୁ ଡ଼ା ନୀଡ଼କୁ ...

ପୁଣି ଥେର କାଦୁ अ କରି େଦଇଯାଉ,
େକେବଠାରୁ ଶୁଖି ଯାଇଥିବା ସH {ତିର ନଈ-କଡ଼କୁ ...

କାଦୁ अେର ପୁଣି अଟେକଇ େଦଉ,

ତ
ିକ

ା

େକଁ କଁା କରି ଗଡୁ ଥିବା େମା ଜୀବନ ଶଗଡକୁ ...

ହ
ାନ
ଆ

ଆଉ େସ ପୁଣି ଚେଢ େମା ଦରଭlା ମନର କାବାଡ଼କୁ ...

ଇ
-ପ

ବି ରହର ଲାଉ ଡ-କୁ ତୁ ପାଣି ସି zିେଦଉ,
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ଏ ବଷାେର ତୁ ବେଢଇ େଦଉ,
ର} ପି ପାସୁ ମାଂସାଶୀ େପାକ େଜାକର ଭିଡକୁ ..

ଏଠି େତା ସ ାଥଭରା ପୀତି ର ଗ ନ ରହୁ,
େତଣୁ ଏମାେନ ସଫା କରିଦି अtି େମା अଧା ସଢ଼ା ମଢ଼କୁ ..

“ତୁ ଯଦି .... େମୗସୁମୀର ବଷା େହଇଥା,
ମଁୁ ପତି ବଷ ଖୁସିେର अେପhା କରtି ଆଷାଢ଼କୁ ...”

ତୁ अଦି ନ େମଘ ପରି ବଷiେଦଇ ଚାଲି ଯାଉ,
ଆଉ ଭାlିେଦଉ େମା େଧୗଯର ସବୁ ବବାଡ଼କୁ .....

ତୁ अେବଳେର ଝଡ଼ ପରି ଚାଲି ଆସୁ,
ଆଉ ଭାlିେଦଉ େମା େଧୗଯର ସବୁ ବବାଡ଼କୁ .....

“ତୁ ଯଦି ... େମୗସୁମୀର ବଷା େହଇଥା,

ଆହାନ ଇ-ପତି କା ସ$ୂ & ନି ଃଶୁ( ବି ତରଣ େହତୁ ଡା େଜାତି ପସାଦ ପ+ନାୟକ- .ାରା ପତି /ି ତ ଓ ପକାଶି ତ

ଆ

ତୁ अଦି ନ େମଘ ପରି ବଷi େଦଇ ଚାଲି ଯାଉ,
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ଇ
-ପ

ତ
ିକ

ା

ମଁୁ ପତି ବଷ ଖୁସିେର अେପhା କରtି ଆଷାଢ଼କୁ ...”
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ପୁଣି ଥେର ଭାlିେଦଉ େମା अଧା ଗଢା ଉଜୁ ଡ଼ା ନୀଡ଼କୁ ...

ପୁଣି ଥେର କାଦୁ अ କରି େଦଇଯାଉ,
େକେବଠାରୁ ଶୁଖି ଯାଇଥିବା ସH {ତିର ନଈ-କଡ଼କୁ ...
କାଦୁ अେର ପୁଣି अଟେକଇ େଦଉ,
େକଁ କଁା କରି ଗଡୁ ଥିବା େମା ଜୀବନ ଶଗଡକୁ ...
ବି ରହର ଲାଉ ଡ-କୁ ତୁ ପାଣି ସି zିେଦଉ,
ଆଉ େସ ପୁଣି ଚେଢ େମା ଦରଭlା ମନର କାବାଡ଼କୁ ...

ଏ ବଷାେର ତୁ ବେଢଇ େଦଉ,
ର} ପି ପାସୁ ମାଂସାଶୀ େପାକ େଜାକର ଭିଡକୁ ..
ଏଠି େତା ସ ାଥଭରା ପୀତି ର ଗ ନ ରହୁ,
େତଣୁ ଏମାେନ ସଫା କରିଦି अtି େମା अଧା ସଢ଼ା ମଢକୁ ..

“ତୁ ଯଦି .... େମୗସୁମୀର ବଷା େହଇଥା,
ମଁୁ ପତି ବଷ ଖୁସିେର अେପhା କରtି ଆଷାଢ଼କୁ ...”
ତୁ अଦି ନ େମଘ ପରି ବଷi େଦଇ ଚାଲି ଯାଉ,

ତ
ିକ

ା

ଆଉ ଭାlିେଦଉ େମା େଧୗଯର ସବୁ ବବାଡ଼କୁ .....

ଆ

ହ
ାନ

ଇ
-ପ

baidyariputosh@gmail.com
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ମଣିଷ ବି ହନ
ଏେତ ବଡ଼ ଜମି अଛି
କି ଚାଷ କରିବ ଭାଇ ?
ଧାନ ଚାଷ, େଛଳି ଚାଷ

ମି ନତୀ ରଥ
ଆଶୀବାଦ େଦେବ ଭଗବାନ!

ନା କୁ କୁ ଡ଼ା ଚାଷ
ଗଡି ଆ େଖାଳି

କି  କ'ଣ କରି ବି ଭାଇ

କରି ବ କି ମାଛ ଚାଷ?

େଖାଜି େଖାଜି େହଲି ଣି ନୟାt
ମି ଳୁନି ଭଲ ବି ହନ

ନା ଭାଇ, ଭାବୁ ଛି କରି ବି ଏଠି

ଯାହାକୁ ମଁୁ ଭାବୁ ଛି ମଣିଷ

ମଣିଷ ଚାଷ ।

ତା' ଠାରୁ ତୁ ଟି ଯାଉଛି hଣିେକ ବି ଶାସ
ପରମପି ତା, ପରମାତHା- अbିତେର

ଭାରି ଭଲ

ବି ଶ ନି ୟtା- ନି ୟତି ଚକେର

अମଣିଷ ଦୁ ନି ଆେର

ସୃgିର

ମଣିଷ ଚାଷ କରି େଲ

େସ କି େହବ ମଣିଷ ଚାଷ ପାଇଁ

େହବ ତୁ େମ ଭାରି ଲାଭବାନ!

ଉaମ ବି ହନ?

ା

ତ
ିକ

ବି - ୦୦୮, ରୟାଲ ଏନେକB ଭ୍

ଇ
-ପ

େସ ଲାଭ େହବ ପୁଣର

ିତି େର ଲଗାଏ େଯ ପଶx ଚି ହx

ଆ

ହ
ାନ

ଚEେଶଖରପୁର, ଭୁ ବେନଶର
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ମନ ଓ ବି େବକ
େକେତଜାତି େକେତ ଧରମର େଲାକ
अଛtି ଆମରି େଦେଶ

ସି େsଶର ତି ପାଠୀ

ବି ଭିନx ତା ମେs ଏକତା ମେର
ଆମ ଏ ଭାରତ ହେସ ।

ପଥା ପର$ରା ଚଳଣି ସଂ;ୃତି
ଭାଷା େକେତ ପରକାର
ସାରା ବି ଶ ପାଇଁ ଶି hାର ଭoାର

ରାମଚEେଜୖ ନ କବି ର ନାନକ

ଭାରତ ବଷ ଆମର ।

କୃ u ବୁ s ମହାବୀର
ଏ େଦେଶ ଜନମି ଧମ ଶି hା େଦେଲ
ଜଗତକୁ ଉପହାର ।

କଳାଠୁ ବି pାନ ଶି hା ପଗତି େର

ା

ଆଗୁଆ ଆମରି େଦଶ

ଇ
-ପ
ହ
ାନ

ଆ

େଶ/ ଭାରତ ବଷ ।

ତ
ିକ

ଜଗତ ବାସି ଏ ସଭିଏଁ କୁ ହtି
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ମା ମହାକାଳୀ
ମା ମହାକାଳୀ ନରମୁo ମାଳି
ଜଗsାତୀ ମାତ ତୁ ହି

ପୁାyଳୀ ପoା

କରୁ ଆରାଧନା अ¢ନା ବEନା

େଗୗରୀ, ଶି ବାତିH କା ସଦାଶି ବପଜ
ୂ ା

କୃ ପାକର କୃ ପାମୟୀ।।

ଖÍ ହbା ଶି ବପି ତା ।।

ଜଗତ୍ ମାତା ଜଗନHୟୀ ଜଗଦା

ସାହା, ସାଧା, ବଷଟ୍କରା ମା ଭବାନୀ

ଜଗଦାନEକରଣୀ

କାଳରାତୀ ସରୁପି ଣୀ

ଚତୁ ବଗପଦା ସବେଦବପଜ
ୂ ା

ପବି ତା, ପରମା, କାଳୀ, ମେନାରମା

ସବ େକ¹ ଶ ନି ବାରି ଣୀ ।।

େଦବୀ ମା ସି sି ଦାୟି ନୀ।।

ମୁ}େକଶୀ ଜଟାଜୁ ଟବି ଳାଶି ନୀ

ଆସୁଛ ଥରୁେଟ ଏ ବି ଶ ମରେତ

ଭୂ ଭୁ ବଃସରୁପି ଣୀ

ଦୁ g ବି ନାଶି ନୀ ସାଜି

ଗଭା, ଗାୟତୀ, ସାବି ତୀ ମାତ ତୁ ହି

अକାଳ ମରଣ େହଉମା ହରଣ

ର}ବୀଯ ସଂହାରିଣୀ।।

ତୁ ମରି ଆଶି ଷ ବାଜି ।।

ଭଦାକାଳୀ ଜୟ ଜୟ

ହ
ାନ
ଆ

ବି ଶେହଉ ମଧୁମୟ।।

ଇ
-ପ

ମହାେଦବୀ ବାେର କଲାଣ କର ମା

ା

ସବାଳ-ାର ଭୂ ଷିତା

ଆଦି ପରାଶ}ି, ଜୟtୀ, ମlଳା

ତ
ିକ

ସାଧୀ, କାମାଦାତୀ ତି ନୟନୀ ମାେଗା
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ଆଶା
େବେଳ େବେଳ ଜୀବନେର
େକଉଁ ଏକ େଦାଛକି େର

ସଂଯୁ}ା

ବzିବାର ଇjା ସବୁ ଯାଏ ସରି ସରି ।

ଆଶାବାଦୀ ଦୁ ନି ଆଁେର

କାହ\କି ଆସtି ଜୀବନେର ଦୁ ଃଖ ଦି ନ

ଆଶା ହ\ ସଳ,

अଦି ନିଆ अମାନି ଆ ଝଡ ପରି ?

ଦୁ ଃଖର ଦି ନକୁ ହୃଦେୟ ଜାବୁ ଡି ଧରି ,

ମହାପାତ

କାEିବାକୁ ଆଉ ନାହ\ େବଳ ।
ସୁଖ ସବୁ ରାbା ଭୁ ଲି ,

ଲୁ ହ ଆଉ ବଳି ନି ଜୀବେନ

େହାଇ ଯାtି ବାଟ ବଣା

अନାୟାେସ ଖ¢ କରି ବାକୁ

ଦୁ ଃଖର अନt ଦହେନ ।

ଆସୁ ଥିବା ସୁଖର ଦି ନର ଆଶାେର,

ଦୁ ନି ଆ ତ ବଦଳୁ ଛି ,

ସାଗତର ପbୁତି େର

ବଦଳି ବ ପତି ମୁହୁa େର,

अତି ବ

ଦୁ ଃଖ ମଧ ଚାଲି ଯିେବ ଦି େନ ।

अେପhା େମା ସୁଖର ଦି ନକୁ ।

ମଁୁ

ବି ନୟ ମହାପାତ

ଆ

ହ
ାନ

ଇ
-ପ

ତ
ିକ

ା

ପଟିଆ, ଭୂ ବେନଶର, ଓଡି ଶା
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କଳି ଯୁଗ େବାହୁ
କଳି ଯୁଗ େବାହୂ ମୁoେର ଓଢଣା
ଦି अtି ନି େକହି ଆଉ
ଶାଢ଼ୀ ବଦଳେଲ ନାଇଟ୍କୁ ପି ି
େଦଖାtି େଯ େକେତ ଭାଉ
ସି Eୂର ବଦେଳ ଟିକିଲି ପି tି

ଜଗବୁ ସାହୁ
ପରମE କଥା ହୁअtି େଯ ଖାଲି
ବସି ସାହି ପଡି ସାେର
କଳି ଯୁଗର ଏ ମଡନ େବାହୂ-ୁ

ଓଠ କରି ନାଲି ନାଲି

େଦଖିବ େବଶୀ ବଜାେର

ଶା ବଦଳେର ଘଡି େଭସି େଲଟ୍

ସ ାମୀ େସବା ଛାଡି ବି ୟୁଟି ପାଲେର

ପି ି ଯାଉଛtି ଚାଲି
ପାଦେର अଳତା ଦି ଶୁନାହ\ ତାମୁହଁେର ନାହ\ େଯ ଲାଜ
ସଂ;ାର ସଂ;ୃତି ସବୁ ଭୁ ଲି ଯାଇ
େହଉଥାtି େକେତ ସଜ

ସଦା େଯ ତା-ରି ମନ
େଯେତ େଲଖିେଲ ବି ତା-ରି େଯ କୀai
େହବ ନାହ\ େକେବ ପ&
ୂ 
ଆେହ ନାରୀଗଣ କହୁअଛି ଶୁଣ
ନଧରି େବ େମାର େଦାଷ
ନି ଜ ସାନଭାଇ ଭାବି ସେବ େମାେତ

ଆ

ହ
ାନ

ଇ
-ପ

ତ
ିକ

ା

ଦି अ େମାେତ ଆଶି ଷ
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ନି /ୁର
ସକାଳୁ ସକାଳୁ ଛକ ମୁoେର
ଭିଡ ବଢ଼ି ବାେର ଲାଗିଛି,

େସୗମା ସୁଚରିତା

େଲାକ ମାନ-ର ହାହା କେର

ବି ଗତ ରାତେର ଦଶ ଟ-ା ଟିଏ

େମଦି ନୀ େଯପରି କ$ୁ ଛି |

ଉେଠଇ େସ େନଇ ଥିଲା,

େସଣ

ଧରା ପଡ଼ି ଛିେସ ମାଲି କ ହାତେର
ମାଲି କ ଗଜନ କରୁଛି ଯି ମିତି

ସେତକି ତା ଜୀବନ ଗଲା |

େଗାଲଡ େମଡ଼ାଲ ପାଇଛି ,
ବାର ବରଷର ଛୁଆଟିକୁ ଧରି

अେନକ ମାଡ େଦଲାପେର ଯାଇ

ଗଛେର ବାି ପି ଟୁଛି |

ମାଲି କ ଶାt ପଡି ଲା,
େଚାରି େହାଇଥିବା ଦଶଟ-ା ଟିକୁ

କଥା ବୁ ଝି ବାକୁ ପଚାରି ଲି ଯାଇ

ସେତअବା େଫରି ପାଇଲା |

ଘଟଣା କଣ ଘଟିଛି,
େଯଝା ଚାଲି ଗେଲ େଯଝା ବାଟେର

ଚଡ଼କ ସଦୂ ରସ ଲାଗୁଛି |

ପି ଲାଟି େସମି ତି ରହି ଛି,

ା

ଜହାତ ଶୁଣିଲି କାନେର େମାର

ଇ
-ପ
ହ
ାନ

ଆ

अଛୁଆଁ ସାଦୁ ରଶ ପଡି ଛି |

ତ
ିକ

ସବୁ ଠୁ ବଡ ପାପ େସ କରି ଛି

ଆହାନ ଇ-ପତି କା ସ$ୂ & ନି ଃଶୁ( ବି ତରଣ େହତୁ ଡା େଜାତି ପସାଦ ପ+ନାୟକ- .ାରା ପତି /ି ତ ଓ ପକାଶି ତ

Aahwaan.com

192

ଆହାନ ଇ-ପତି କା, ଚତୁ ଶ ବଷ, ଏକାଦଶ ସଂଖା, ଡି େସର ୨୦୧୯

Magazine Downloaded from www.aahwaan.com

ନି ଜକୁ ସାଳି ନପାରି ଲି ଆଉ
ତାହାତରୁ େଖାଲି ଲି ରଶି ,
ନି ରୀହ ଚାହାଣି େଦଖିକି ତାର

ବାପା ମା ଛାଡି ଚାଲି ଯାଇଛtି

ହୃଦୟ େହଲା େମା େପଷି |

ଆରପାରି ତା- ଘର,
ଛାଡି ଯାଇଛtି କୁ ନି ଭଉଣୀଟି

ମୁoଟି ତାର ଆଉଁଶି ଆଣିକି

କାଲି ଠାରୁ ତାକୁ େଜାର |

ପଚାରିଲି ଆେର କହ,
କଣମି ଳିଲା େଚାରି କରି ତେତ

अଖିଆ अପି ଆ ପଡି ରହି ଛିେସ

କାମ ଜମା ଭଲନୁ ହଁ |

ଦାନମୁେଠ ନାହ\ ଘେର,
ତା ବି କଳ ଚାହାଣୀ ସହି ନପାରି ଲି

ନି ରୀହ ଆଖି ର େକାମଳ ଚାହାଣି

େଚାରି େସପାଇଁ କେର |

କଥାତ େବଦନା ପରା
ବଖାଣି ବସି ଲା ଦୁ ଃଖର େପଟରା

ଭାବୁ ଥିଲି ବସି େଦାଷ ବା କାହାର

ଜୀବନ ଯାତନା ଭରା |

ଏ ନି /ୁର ଭାବ କି ପରି !
ମଣିଷ ପଣିଆ ମରିତ ଗଲାଣି

ତ
ିକ

ା

ସେବ ଧଂସ େହେବ େଯପରି |

ଇ
-ପ

େସୗମା ସୁଚରିତା େସଣ.

ଆ

ହ
ାନ

ହାଇଦାବାଦ.
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ମନ େଖାଜୁ ଥିବା ସାଥିଟିଏ
ଏମି ତି େକହି ମି ଳି ଯାଆtା କି
ଯାହା ସହ ମଁୁ ସବୁ କି ଛି ମନେଖାଲି କହି ପାରtି
ଏମି ତି କି ଏ ମି ଳେt କି

େଜାତି ରyନ
ମହାରଣା

ଯାହା ଉପେର ମଁୁ ରାଗି ପାରtି ....

ଏମି ତି େକହି ମି ଳିଯାଆtା କି
ଯାହାକୁ ମନ ଭିତରର କଥା ବି କୁ ହtି
ଭୁ ଲ ମଁୁ କରtି
ପୁଣି ମଁୁ ରାଗtି ...

େସ ନୀରବତାେର ସବୁ ଶୁଣtା କି
େମାର ରାଗ ଶାt େହେଲ ମଁୁ ସରି କହି ଦିअtି
େସ େସେତେବେଳ େମା ଉପେର ରାଗୁଥାtା କି

ହ
ାନ
ଆ

ସବୁ ରାଗ ରୁଷା ପାେର େସ ପଚାରtା କି

ଇ
-ପ

ତ
ିକ

ା

ଆଉ ତାପେର ମଁୁ ହସି େଦେଲ େସ େମାେତ ପୁଣି ବୁ ଝାଉଥାtା କି ...
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େଦହର ଯତx େନବାକୁ କହୁଥାtା କି
ମଁୁ ତା-ୁ ଚାହ\ ସିH ତହାସ େଦେଲ େସ ହସି ଦିअtା କି
ସବୁ େବେଳ େମାର ଦୁ gାମୀକୁ ସହtା କି ..

େମାର ପି ଲାଳି ଆମୀେର େସ ମଜା ନି अtା କି
େଛାଟପି ଲା ଭାବି hମା କରି ଦିअtା କି
େଯେତ ଝଗଡା େହେଲ ବି େସ େମା ପାଖେର ରୁହtା କି
ସବୁ େବେଳ େମା ଆଖି ସାମxାେର େସ ହସୁଥାtା କି ...

େମା ପରି କବି ତାକୁ ଭଲ ପାଉଥାtା କି
େମା ପରି ବଗିଚାକୁ ଭଲ ପାଉଥାtା କି
େମା ପରି ସବୁ େବେଳ ହସୁଥାଆtା କି
େମାର ସବୁ अଝଟକୁ ସହି ପାରtା କି ...

ଏମି ତି ସାଥିଟିଏ ମି ଳtା କି
ଯି ଏ ଟ-ା ପଛେର ନ େଦୗଡ଼ି ମାନବି କତାର ପରିଚୟ ଦି अtା କି

ତ
ିକ

ା

ସମb-ୁ େସxହ ମମତାେର ବାି ରଖtା କି

କଟକ

ଆ

ହ
ାନ

ଇ
-ପ

ଏମି ତି ସାଥିଟିଏ େଲାଡ଼ା, କି ଏ ବା ଜାଣିଛ ଠି କଣା େଦଇ ପାରିବ କି ...
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ସH{ତି
ସH {ତି.......
ସH {ତି ନୁ େହଁ େସତ
अଧାେଲଖା ଗୀତି
ଗୀତି ନୁ େହଁ େସତ
ଜୀବନର अନୁ ଭୂ ତି

ସସିH ତା ରାଉତ
େଜନା

ମନ ଆକାଶେର
ଆଂକି େଦଇଥାଏ
ପୀତି ର अଭୁ ଲା ସH {ତି.....

अwg ଛବି େହାଇ
ଭାସି ଆେସ ମନ ଆଇନାେର
ନୀଳ ନୟନର ପଲକ େଜାତି .....

ସH {ତି....
େସତ ଶାଗର ତଟର
ବାଲୁ କା େଶଯର

ସH {ତି......

ଶାମୁକା ଭିତର େମାତି .....

ସH {ତି େକେବ

अସରtି ଆଶାର

अଭୁ ଲା ଚି aେର
ଭରି େଦଇଥାଏ

ବାଲୁ କା ତନୁ େର ହୁଏ େପାତି
ହୁଏ ଉନHାଦନା ଭରା

ିତି .....

ଆ

ହ
ାନ

ଇ
-ପ

ତ
ିକ

ା

େକାଟି ଲାବଣର ପୀତି

ନୀଳ ଉମiମାଳାେର
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ସH {ତି...
େସତ େକେବ ପୁଣି
କଳଂକି ତ ଭରା
ଦୁ ଃଖର अଲି ଭା କୀai....
ଆଣିଥାଏ େକେବ େସତ
ନୂ ଆ ଜୀବନ ଧାରାେର
ନୂ ଆ ନୂ ଆ अନୁ ଭୂ ତି
ଦି ଏ ପତି କୂଳ ପରି ିତି ....
ଶି ଖିବାର ଏକ
ଉଜଳ ମୂହୁa
େକେବ ପତାରଣା େକେବ ପୀତି
ବଦଳାଇ ଦି ଏ
ବzିବାର ଭିତି .....
ସH {ତି..........,

େକEାପଡା, ଓଡ଼ି ଶା

ଆ

ହ
ାନ

ଇ
-ପ

ତ
ିକ

ା

ଭାମଭାଷ : ୮୮୨୬୦୮୬୬୨୮
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ତୁମକୁ େଦଖିଲା ପେର
ମେତ ଯଦି େକହି େମା ନାଆଁ ପଚାେର
କହି ଦିଏ େତାର ନାଆଁ

ପକାଶ କୁ ମାର

ବାଟ ବଦେଳଇ ପାଦ କାହ\ ଆଜି
େନଇଯାଏ େତାର ଗାଆଁ

ଚାE

।।

େତାଗାଆଁ େଶଷେର ପାହାଡ େସପାଖୁ

ତୁ ମରି ଘାଟେର ଘାଟ ଜଗିବେସ

ସଂଜ ନଇଁ ଆେସ େଯେବ

ତୁ ମକୁ େଦଖିବା ପାଇଁ

ତେତ େଦଖିବାକୁ େତାଠାରୁ େବଶୀ

ସାlେମେଳ ପରା ତୁ େମ ତ ଆସି ବ

ବାହାନା େଖାେଜ ମଁୁ ଆେଗ

ସଂଜ ଗେଲ ଟିେକ ନଇଁ

ସାhୀ େସଇ ତୁ ମ ଗାଆଁ ବରଗଛ

େଯେତଥର େଦେଖ େସେତଥର ତୁ େମ

ଆମ ଚି ଠି ଦି ଆନି ଆ

ଲାଗ କାହ\ ନୂ ଆ ନୂ ଆ

ମେତ ଯଦି େକହି େମାନାଆଁ ପଚାେର

ମେତ ଯଦି େକହି େମାନାଆଁ ପଚାେର

କହି ଦିଏ େତାର ନାଆଁ

କହି ଦିଏ ତୁ ମ ନାଆଁ

।।

ା

।।

ଇ
-ପ

ତ
ିକ

ଜୟପୁର ଶାସନ ପି ପିଲି ପୁରୀ

ଆ

ହ
ାନ

େମା : ୯୭୫୩୩୫୪୯୩୮

ଆହାନ ଇ-ପତି କା ସ$ୂ & ନି ଃଶୁ( ବି ତରଣ େହତୁ ଡା େଜାତି ପସାଦ ପ+ନାୟକ- .ାରା ପତି /ି ତ ଓ ପକାଶି ତ

Aahwaan.com

198

ଆହାନ ଇ-ପତି କା, ଚତୁ ଶ ବଷ, ଏକାଦଶ ସଂଖା, ଡି େସର ୨୦୧୯

Magazine Downloaded from www.aahwaan.com

ଶରତ ଗୀତ
ଶରତ କାେଳ,
ଛଳ ଛଳ ପଣ ସରସୀ ଜେଳ

ରl ବି ମାେଖ.

अbିତ େଖାଜଇ ଭୂ େଗାଳ େକାେଳ.

ସାରସ େଖେଳ,ହଂସୀବି େରାେଳ

ଲାେଜଇ hିତି ..

ସୀକର କାନି ର ନୀଳ ତପଣ

କାଶତoୀ ହସ ହେସ ମୂରୁକି ,

ଉଲB ାସ େଭାେଳ.

ଗେଢ଼ ଗହଣା ,େହବ ଭରଣା

େବlୁଲି ନାନୀ

ଚଷାପୁअର େସ ଘର କରଣା.

ସାରୁଗଛ ତେଳ ପାତି ଛି କାନି

କଦ ଝୁେର,

ପତୀhା ତାର --

ଉତୁ ରା େଦହ ତା ଝରି କି ସେର

ପୁଳା ପୁଳା େଫଣ ଭି ତରୁ

ଲୁ ହେର ସେତତା ସରସୀ ଭେର.

ସଂସାର ହସି ବ ପୁଣି .

ମାଳତୀ ହେସ,ଚହଟି ବାେସ

ଆସି ବ ମା

କମଳ ସଜାଏ େକାମଳ େଦହ,

େହାଇବ ସାହା

ଆ

େଦବ ବି ରାହା

ହ
ାନ

ହରି ବ ପାତକ େଦଶ ଦଶରୁ େସ

ତ
ିକ

ଖେଗାଳ େଭାେଳ

ଇ
-ପ

ବଉଦ େଚାରାଏ ବି bୃତି େଜଣୁ

ା

ମି ନତୀ ଦାସ
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େମା ଗଁା ବଦଳି ଗଲାଣି
ଶୁଭୁନାହ\ କାହ\ ପଭାତ ପାଥନା
ଚଉରାେର ଶ ଧନି,

अhୟ କୁ ମାର

ଗୁରୁଜନ କଥା ନ ଶୁଣିବା େଯାଗଁୁ
ରହି ଗେଲ େହାଇ ତୁ ନି ।
ମାନୁ ଛି ଆଉେକ ନି ତୀବାଣୀ କଥା
ନି ଜମେନ ସବୁ pାନି ,
କୁ ଳ ଭୁ ଆଷୁଣୀ ଆଧୁନିକା େହେଲ
ପର$ରା ଭୁ ଲି େଲଣି ।

େବେହରା

अଗଣାେର ଆଉ ଲାଗୁନି େଗାବର
ଚୁ ଲି ଧୀେର ହଜି ଲାଣି,
ମାଟି ହାoି ରା ସପନ ଲାଗୁଛି
େଲାେକ ତ ଭୁ ଲି ଗେଲଣି ।
ସଂ;ାର କୁ ପୁअ ଏେବ ମାନୁ ନାହ\
େସୗକି ନ ତାର ଚଳଣି,
ପି ତା ଓ ମାତା-ୁ ହୀନ ମେନ କରି
ବୃ sାଶେମ ଛାଡି ଲାଣି ।
ୀ ପି ଲା ସlେତ େହଉ ଏ ସଂସାର
ନ ରହ େକହି ପୁଣି,

ତ
ିକ

ା

ସୁଖି ପରିବାର ଏଇଟି ଆମର

ଆ

ହ
ାନ

ଇ
-ପ

ଖୁସି ହୁअtି ବଖାଣି ।
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ପୁअ ଝି अ କଥା ନକହି ବା ଭଲ
େପେମ ପାଗଳ େହେଲଣି,
େଯେତ ବୁ ଝାଇେଲ ସବୁ ଭଲ କଥା
ଚୂଲି ମୁହଁକୁ ଗଲାଣି ।
େଟାକାଏ ମାତtି ତାସ୍ େଖଳେର
ଗେyଇ ଚି ଲମ ଟାଣି ,
ଚାଖଣା ସାlକୁ ମଦ େଦାକାନ
ଛକେର େଖାଲା େହଲାଣି ।
ଭାଗବତ କଥା ଶୁଣିବାକୁ େଲାକ
ନି ଶା ଦବ ଖାଇ େବାବାଲ କରtି

ଏେବ ବି ରଳ େହେଲଣି,

ନି ଜକୁ ନପାରି ଜାଣି,

ପର ଘର କଥା ଶୁଣିବାକୁ େଦଖ

ଘେର ଘେର ଲାେଗ अଶାtି ର େଖଳ

େକେତ େଯ ଭିଡ କେଲଣି ।

ଶାtି େଖାଜି େଲ ମି େଳନି ।
ଗାଆଁ ଆଉ କାହ\ ଆଗପରି ନାହ\
େକହି କାହାକୁ ମାେନନି ,
ପଛଦି ନ କଥା ଭୁ ଲି ଯାଇ ଆଜି

ତ
ିକ

ା

"େମା ଗଁା ବଦଳି ଗଲାଣି" ।

ଇ
-ପ

େକEୁ ଡି ହା ବଡସାହି ମୟର
ୂ ଭy

ଆ

ହ
ାନ

ଭାମଭାଷ:-୯୩୪୮୮୧୯୯୧୭
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ଆଧୁନିକା ନାରୀ
ତୁ େମ କି େସଇ

ସରଗର ତାର

େସୗEଯର ପତି ମା
ମଁୁ େଦଖି େଦଖି

ସରି ଗଲା ରାତି

କରି ପାରିଲି ଣି କନା ।
 अପସାର
ସଗର

ରୂପେର ଚାତୁ ର

ମୁଖଟି େକବଳ
।

ତୁ ମ ଏେତ ଗବ

ଇE ଚE ମାନ ନାହ\
ମଁୁ ବି ଦି େନ

ବୁ ଲୁ ଥିଲି ଘାଇଁ ଘାଇଁ

।

ସହ ତୁ େମ ଏକା

କରି ଥିଲ େସ େମଳ
ଭାବି ଥିଲି ତୁ େମ

।

େହଇଥିବ ଜେଣ

अପସରାର ପତୀକ
କି ଏ ଜାଣିଥିଲା

ତୁ ମ ପଛ ପେଟ

େସଦି ନ େଦଖିଲି

ଆମ ବୃ h ତଳ େଖଳ
ତୁ ମ ଭାବି ପତି

ତା- ସହ ଖାଏ େମଳ
ସୁEରତା ପାଇଁ

େମେହର

ଜାଣିନ ଥିଲି

अl ଗଠେନ େଲାଭ
ତୁ ମର ସୁEର

ଧୀେରଶ କୁ ମାର

ତୁ େମ େହଉଛ

େସଇ ପତି ମା ନାୟକ
ବି ଚ ବଜାର

।

ଘର େଯ ତୁ ମର

େପମି କ ତୁ ମର ନାମ

ତ
ିକ

।

ଆ

ହ
ାନ

େଯୗବନ େଦଖିବି ତମ

ା

ଦି େନ ଏଠି ମନ

ଇ
-ପ

େମାର ବି ଥିଲା
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ଉ¢ ଶି hିତା ତୁ େମ ଉ¢ ଆଶଧାରୀ
ତୁ େମ େଯ ଏକ

ରୂପ େଯ ତୁ ମର କାଳ
ପତି ମା ପରି କା

ପି ଜି ପଢି ମଧ

ଦୁ ଗର େସଇ ନାଳ
େପମେର କର

।

ପତାରଣା ତୁ େମ

େଦଖି ଲି ମଁୁ ପେର

କରି ପାରିବି କି ବା
େସୗEଯର ତୁ ମ

ପତାtର ନାହ\

ତୁ େମ ନୁ ହଁ େସଇ

।

େପୗରାଣିକ ସତୀ

ରାଧା, ସୀତା ବା ଶକୁ tଳା
ତୁ େମ अଟ

ଏହି କଳି ଯୁଗର

କାଲ-ା अଳକା ସାନାଲ ।

ଟ-ା ଆଉ ଧନ

ନୂ ତନ ରୂପ େପାଷକର

।

େକେବ ବି ଛାେଡନା

କାେଳ ପେଛ ମରି ଯାଏ
େପାଛି ଦିअ ତୁ େମ

େଯେବ େଯେବ ବଢି ଯାଏ ।
ପାଠ ପଢା ତେମ।

ଜନମ େନଇଛି

କଳ-ର ଦାଗ ଧରି

େକବଳ ଜାଣିଛ

ତୁ ମର କଳ-

।

ପ&
ୂ i ମା ଚEମା ପରି
େହେଲ େସ ଚEମା

ସା$ତି କ ନାରୀ ସମାଜର

ଚEମା କଳ-

େଦହେର କର ଜୀବି କା
ସ¢ି ବାବୁ ପରି

ପତୀକ अଟ

ଶି hିତା ନାରୀ

ଇ¥ତ ର ନାହ\ େଲାଭ
ତୁ ମର େପାଷାକ

ଆଉ ଗୁଣ େଦଖି

ଆଖି ବୁ ଜି ଦିଏ ନଭ ।
ଭାବ ନାହ\ ତୁ େମ

ଶି hିତା ନାରୀ

ପାପ େଯ ପୁଣ ସମାନ
ପାପର ପାପେର

ପାପୀ େଯ େହଇଛି

ଇ
-ପ

ତ
ିକ

ା

ଏଠି େସ ପାଷାଣ ସମାନ ।।

ଆ

ହ
ାନ

ଗାମ-ର´।, ଜି ଲ¹ା-େବୗs, ଓଡ଼ି ଶା
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ଝରକା େସପାଖ ଜହx

ବି ଦୁତ ପବାହ କାଟି ଯାଇ ଥିବା େବେଳ
େକାଠରୀ େମା अକାର କବଳେର ,

ଚି ନHୟ ଶୁଭାଂଶୁ

ବାଜୁ ଥାଏ କାହା େମାବାଇଲ ର ଗୀତ

ଝରକା ର େସଇ ପରଦା ଫା- େଦଇ

ଏଇ େମା କ& ପଟହ େର I

ରୂେପଲି ଆେଲାକ ପଡଇ ,
ଝରକା େସପାଖ ଜହx ସି ଏ

ମଶା ମାନ-ର କ& ବି ଦପ ଶ§

ଖିଲି ଖି ଲି ହସୁ ଥାଇ I

ଶୁଭୁ ଥାଏ ଏଇ େମା କ& ସଖ େର ,
ଲାଗୁଛି ବୁ ଡି ଯାଇଛି ମୁ େକାଉ

େଗାଲ ମୁହ\ ଜହx େସେଜ

ନି ଶ§ ମି ଥା ଭାବନା େର I

ଭାରି େଯ ଲାେଜଇ ,
ମଁୁ ତାକୁ ଚାହ\ େଦେଲ
ଭସା ବାଦେଲ ଲୁ ଚାଇ I

ଲୁ ଚକାଳୀ େଖଳୁ ଥାଏ

ା

ଜହx ଭସା ବାଦଲ ସାlେର ,

ଇ
-ପ
ହ
ାନ
ଆ

अାର ର େକାଳେର I

ତ
ିକ

ସାରା ସହର ଟା କବଳି ତ
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େଛାଟ େଛାଟ ତାର ସବୁ
ମି yି ମି yି େହାଇ ଜଳtି ,
େବଳ ଗଡ଼ି ବା ସାlକୁ
ଜହx ଠୁ ଦୁ େରଇ ଯାଉ ଛtି I

େଫରିଲା ବି ଦୁତ ପବାହ
େକାଠରୀ େହାଇଲା ଆେଲାକ ,
ଚାହ\ େଥ ଜହx କୁ ମଁୁ ଆନେE
ନ ପକାଇ ଆଖି ର ପଲକ I

ଜହx େଥ ଆକାଶ େର ସବୁ ଦି େନ
େହେଲ ପେଡ ନି େମା ନଜର ,
େହେଲ ଲାେଗ କାହ\ ଆଜି
ଜହx ଆପଣ ଠୁ ନି ଜର I

ଲୁ ଚି ଗଲା ଜହx େକାଉ
ଗାମ/େପା: - କୁ ଆମରା, ଥାନା - ଖୁା

ପକାଇ ମଁୁ େଦଲି ପରଦା

ଜି ଲBା - ମୟରଭy,
ପିନ - ୭୫୭୦୨୭
ୂ

ତ
ିକ

ଇ
-ପ

ହ
ାନ

ଦୂ ରଭାଷ - ୯୭୭୬୦୫୦୬୬୭

ଆ

ଚୁ ପ େହାଇ େକାଠରୀ ଭିତେର I

ା

ଚି ହxା ବାଦଲ ଭିତେର ,
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େବାଉ
ଆହାଃ...ମହୁଠାରୁ ମି ଠା ଶ§ଟିଏ
ଯହ\ ଖyା ଖo ସାକର,

ବା ସବୁ ଯୁଗାtର ଧରି ,
େବାଉ ହସ ଜହHଠାରୁ ଶୀତଳ
େକାମଳ,ସj,ସିx Â, ଫÎୁ,
େବାଉ ଏକ ସୁଦhା େବୖ ଦ,
େକାଳ ତାର ତକି ଆ,ସଗ  ତ ନି ଉନ,
େବାଉ େଗାଡ଼େର ବସି ଜହx େଦଖା
ତା କାଖର ଉଷHତାେର
କାEଣାର ଉପଶମ,
ମି ଛ ମାମଁୁ ଘର ,
େବାଉ ଆଖି ର ବାଳେର େଗାଡ଼େର
ପଶି ଥିବା େଚାର କା ଧରା,
େବାଉ ପି ଠିେର ଲାଉ,

ବାପା- ମାଡ଼ ପେର
ପଣତେର ଲୁ ଚା ଉଷୁମ ଓଦା େଦହ ଝଡା,
ଦି ହାତେର େକାେଳଇ େନବାର ମୁହୂa,
ଡ-ିେର ପାଳ ଗଦାରୁ ଆଣିଥିବା ଛତୁ ଭଜା,
ମାଟିହାoିରୁ ପଖାଳ ଦି ଗୁoା,
େବାଉ ଏକ ପାଠଶାଳା अବଧାନ-ର,
ଉଖୁଡା ଚଟୁର ଧମକ,ସବୁ अପାେଶାରା,
ଖoିଏ ଶାଢୀେର ରାଣୀ ପରି ଦି ଶୁଥିବା,
ସଂଭମତା ସଂ;ୃତି , ବି ଚାରଣା
ସH {ତି ଆଜି
अbମୀତ ବୟସେର,
ଆଖିେକାଣ େବାଲ ମାେନ ନାହ\,
ଦୁ ଇେଟାପା େପାଛି ବାକୁ େବାଉ ଆଜି ନାହ\।

ା

େବାଉ ର ପଣତକାନି େର

େବାଉର ମାପ ଚୁ ପ ସରୁ ଚଟକଣି,

ତ
ିକ

ଜଗତର ମଧୁମୟ େଯେତସବୁ ବାସxା

ବି ନୟ ମି ଶ

ଆ

ହ
ାନ

ଇ
-ପ

ସୁନାେବଡା, େକାରାପୁଟ, ଓଡ଼ି ଶା
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ଶରତ
ଶରତ ଆଣି ଛି ଶୀତର ସାର
ସାlେର ପେୂ ନଇଁ ଚାE
ଦଶଭୁ ଜା ମାତା ବି ଦାୟ େବଳେର
ଭରି େଲ ମେନ ଆନE ll

ନୀଳ ଗଗନେର ଶୁଭ େମଘ ମାେଳ
ଉअଁଇ ପ&
ୂ  ମୀ ଇEୁ
େହମt ସକାଳୁ ବି zି େହାଇଯାଏ
କାକର ମୁକୁତା ବି Eୁ ll

ମାତା ମହାଲhHୀ କାaiେକ ଧରାକୁ
କରି େବ अବତରଣ

ର-ନି ଧି େସଠୀ
ଧନର େଦବୀ ମା େହାଇଗେଲ ସାହା
ଜି ତିବା ଜୀବନ ରଣ ll

ତାରକା अସୁର କେର ଥରହର
ସଗ, ମa, ପାତାଳେର
େଦବ େସନାପତି କୁ ମାର କାaiକ
ଜନମି େବ ଉମା େକାେଳ ll

କୁ ମାରୀ- ମେନ अେନକ ସପନ
କରି େବ କୁ ମାର ପଜ
ୂ ା
କEପ ପୁରୁଷ ମେନ अଭିଳାଷ

ହ
ାନ
ଆ

େସ£ର-୧୪,

ଇ
-ପ

ତ
ିକ

ା

ପାଇେବ ହୃଦୟ ରାଜା ll
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ତୁମପାଇଁ ସଖୀ
ଆକାଶର ସୀମା ମାପି ହୁଏନାହ\
ହୃଦୟର େକାହ ହୁଏନା ଢା-ି

ପଶାt କୁ ମାର

अtର କାଳି ମା େଦଖି ହୁଏନାହ\
ବାହାରୁ ଚି ହx ି ବା ରୁେହ େଯ ବାକି ।।
ଆଖି େଦଖା ଚି ଜ କାନ ଶୁଣା କଥା
େକେବେକେବ ଜମା ସତ ହୁଏନା
ମନର ଭାବନା ହୃଦ ସି ନା ପେଢ
ଆଖିର ଭାଷାଟା ଆଖିକୁ ଜଣା ।।
ଆଯ ଲାଗିେଲ କଥାଟା ସତ
ତୁ ମ ବି ନା ଶନ
ୂ  ଲାେଗ ଜଗତ
େକମି ତି କହି ବି କି ପରି କଟିଛି
ତୁ ମ ବି ନା େମାର ପତି ମୁହୂa ।।

ମି ଶ (କୁ ନୁ )

ବହୁବାର ପଢି କେର ମଁୁ େଚgା ,
ଜାଣିବି େତା ହୃଦ अେଲଖା ପୃ/ା ।।
ହାରି ଯାଏ ସି ନା ବୁ ଝି ପାେରନା ମଁୁ
ତୁ ମ अtରର अକୁ ହା କଥା ।।
ତୁ ମ ନୀରବତା ମୃତୁ ଠଁୁ अଧି କା
ତୁ େମ କି ପାରି ବ ତାହାକୁ ଜାଣି ,
ତୁ ମ अଜାଣେତ େକେତ େଯ େଚାଟ
େଦଇଛି େମାହରି ହୃଦୟ ହାଣି ।।
ତୁ େମ ନୁ େହଁ େସଇ ରାଧା अବା ମୀରା
ନୁ ହଁ ଇ ମଁୁ େସଇ କାଳି ଆ କାହx ,

ହ
ାନ

ସରଳ ହୃଦୟ େମା hୀଣ ତନୁ ।।

ଇ
-ପ

ତ
ିକ

ା

ସରଳ ସ ଭାବ ମଣି ଷଟିଏ ମଁୁ

ଆ

କଟକ, ବା-ୀ ,ତାଳବb
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ଆଶିଷ ଦି अ ଚାଚାଜୀ
ଶି ଶୁେଦେହ ଭରା ଦି ବ ସାବନା
ଭାଷଣବାଜି େର ସରିଲା ଦି ନ

ସେtାଷ

ଆଜି ର ଶାସକ ବୁ ଝି କି अବୁ ଝା
ବୁ sିଜୀବି -ର ହଜି ଛି pାନ....

ପ+ନାୟକ
ନି ଶାର ପସାର କରୁଚି ଶାସକ
ପଛେର ରହି ଚି ଶି hା !

ଶି hା ବବ ାେର ପାାତ ସଂ;ୃତି

ବି େଦଶ ଭାଷାକୁ ଆଦେର ଶି hିତ

ସମାେଜ ଭରୁଛି ବି ଷ

ମାତୃ ଭାଷା େଲାକହସା ....

ବି କାଶ ଧାରାେର ଆୟୁଷ ସରୁଚି
ପରି େବଶ ହୁଏ ଧଂସ....

ଶାସକ ବି େବକ ବି କଶି ତ ପାଇଁ
ଆଶି ଷ ଦି अ ଚାଚାଜି
अେନଷିତ େହଉ ପତି ଭାର ଆଭା

ା

ନବୀନ ସୁରୁଯ ସାଜି .....

ଇ
-ପ

ତ
ିକ

େବଗୁନିଆପଡା, ଗyାମ

ଆ

ହ
ାନ

ଭାମଭାଷ : ୮୮୬୩୫୯୨୧୧
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ମନର ଆହାନ

େମା ଜୀବନ ଯୁsେhତେର

ଜୀ& ଗାoିବ ଆଜି ଶଯାଶାୟୀ ।

େଗାପୀକି ଶନ୍

କପାଳ ଆଜି ବି େଦାହମୁଖୀ

ପରି ଡ଼ା

ବି ପBବୀ େହାଇଉଠି ଛି ଏ ମନ ।
ପରାଜୟର ବି ଜୟ ଆଜି ପାଳୁ ଛି େମା ଭାଗ ।
ଭୀମର ର}ମୁଖୀ ଗଦା,
ଆହାନ କରୁଛି ଆଜି େମାେତ।
ଜୀବନ ଆକାଶେର ସୂଯ ର କଳାକି ରଣ
ଉପଶମ େଦଉଛି ଏ ବି େଦାହୀ ବି େବକକୁ
ମନର ତ| େବଦନା, କାଳର କରାଳେର,
ଖାଲି ଧମ
ୂ େକତୁ ଆଉ ପଳୟର ରଣଟଂକାର ।
ବାbବତାର ସମାଜ ଆଜି ତାoବ କରୁଛି ,
ଏହି अସୀକାଯ େମା ଗହର ଛାତି େର।
ତୀÏ ଖÍେର ବାରାର ପତି ହତ ହୁଏ
ପୁଣି ଉଠି ଚାେଲ , ଆଉ ପତି hଣ ମେର ।
ଜେଳଇ ସାରି ଛି ଶତ-ମୃତୁର ଜୁ ଇ
ମୃଣHୟୀ ଏ େଚେହରା ଖାଲି ଦୁ ନି ଆ ପାଇଁ ।

ତ
ିକ

ା

ବୁ କୁ ର େବଦନାକୁ ଜଳାyଳି େଦଇ,

ଇ
-ପ

ପୁଣି ବzିଉେଠ ଘନ अାରର ବାଟ େଖାଜି ବା ପାଇଁ।

ଆ

ହ
ାନ

ବାସୁେଦବପୁର, ଭଦକ, େମା -୭୯୭୮୭୯୭୩୭୬
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କରନି ସାହି ତ େଚାରି
ଭାଷା ସାହି ତର

ଉନx ତି ପାଇଁ କି

େହଲୁ ଆଜି ଆଗଭର
ାେନ

ାେନ ଆଜି

ନେରE ପସାଦ

ଗଢି ଉଠି ଲାଣି

अନୁ /ାନ ସାହି ତର ।

େବେହରା

ରସାତଳ େହବ

ସାହି ତ ସମାଜ

ପେୂ ବ ଯାଇଛtି କହି ।
େଦବା ସୁସାନ

ଭାଷା ସାହି ତକୁ

କରି ବାନି େକେବ େଚାରି

ସାହି ତକୁ େକହି େଚାରି କରି େକେବ

େଚାରି କରି େଯେବ ଧରାପଡି ଯି ବା

ପାରି ନାହ\ େହାଇ ବଡ଼

େନେବନି େକହି ଆଦରି ।

କରି ବାନି େଚାରି

ଆେଗଇ ଚାଲି ବା

ଆସୁପେଛ େଯେତ ଝଡ଼ ।
अପମାନ େହବ

ଭାଷା ସାହି ତକୁ

ପାରି ବାକି ଆେ ସହି

ଶି ଖି ନାହଁ ଯଦି

କବି ତା େଲଖି ବା

କରନି କବି ତା େଚାରି
ଇjା अଛି ଯଦି

ପରାମଶ ନି अ

ଆ

ହ
ାନ

ଇ
-ପ

ତ
ିକ

ା

େଲଖିବ କଲମ ଧରି ।
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ମନ ବଳାଇଛ

ବୟସ ନୁ େହଁ ବାଧକ
େଚାରି କରି େକେବ

ନହୁअ ଲ¥ି ତ

େହାଇବ େଯେବ ସାଧକ ।

ଏହି ପରି େକେତ େଚାର/େଚାରଣୀ ପାଇଁକି
ସାହି ତ ଯାଏ ତଳକୁ
େଲାକ ଲ¥ା ପୁଣି

ସj ବି ଭାଗେର କରି ଲ ଚାକି ରୀ

ନି Eା अପବାଦ

ଆଣି ଦିଏ ସମାଜକୁ ।

ସମାଜ ଗଢି ବା ପାଇଁ
ନି େଜ କରୁअଛ ସାହି ତକୁ େଚାରି
ଲ¥ା ଟିେକ ଲାଗୁନାହ\ ।

ସାନ ତ େଦବା ଭାଷା ସାହି ତକୁ
ଏକଥା ଯାଉଛି କହି
ନି ଜକୁ ଆଜି ମଁୁ

ପଡି ଗେଲ ଧରା अନ୍ଯମୁେo େଦାଷ

ଭାବୁ ନାହ\ େକେବ

ବଡ଼ ସାହି ତକ କହି ।

ଲଦି ବାକୁ ଆଗଭର
hମାମାଗି ପୁଣି କରୁଛ ସ ୀକାର
ମଁୁ अେଟ କବି ତା େଚାର ।

େଲଖକ େହାଇକି େଲଖି ବାକୁ ଆେ
କରି ବାନି େକେବ େଚgା
େଲଖୁ େଲଖୁ ଆେ େହାଇବା େଲଖକ

େଯଉଁ ବି ଭାଗେର ଚାକି ରୀ ତୁ ମର

ଯାହା କହି ଛtି ସgା ।।

ତ
ିକ

େମା--୯୮୫୩୧୪୨୫୧୦*

ଆ

ତାକୁ ସଜାଇଲ ବାପ।

ଆଳଦା, ଖଇରା, ବାେଲଶର,

ଇ
-ପ

କଳ- अଜi ଣ

ହ
ାନ

ଏ ସମେୟ ତୁ େମ

ା

େଚାରି କୁ କୁ ହtି ପାପ
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ଶାବଣର ଲୁ ହ
ତୁ େମ କାE ସଦ ଭି ଜା
ସବୁ ଜି ମା ର ପଲB ବି ତ-

ଶୁଭସିH ତା ତି ପାଠୀ

ଆହB ାଦି ତ ,ସି } ପଲB ବ ର

ମହୁେର….ମୟର
ୂ ୀ ଚEି କାର

ଥରଥର ଉaରୀୟ ଭିତରୁ

अbବb,अs ଆଦ
େରାମାz ର ଏକାt

କଦମି ନୀର େସ ପାଖେର

ନି ରବ ମୁହୂa ମାନ-େର

ମୁଖାବୃ ତ କରୁଥିବା
ବି ରସ ହୃଦୟୀ ବି ଷ&

अଥଚ ତୁ ମ अନୁ ରଣି ତ

ଜହx ଟିଏ ପରି

େଶଷ ଶି ଖା ର wୁଲି l ପରି
ଉaାଳ ହାସ ତରlର

ତୁ େମ ଆବୃ ତ ହୁअ

अପବ
ୂ  ଲାସେର

अସଂଖ ଫୁଲେର -

ପକୃ ତି େଯ ସୋହି ତ

ା

ତୁ ମ ନି ରବ,ନି ୁପ୍ ଯଣାର

ଇ
-ପ
ହ
ାନ
ଆ

କି ଏ ପେଢ ତୁ ମ

ତ
ିକ

କି ଏ କେର अଥ….?
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ଆୟତ ନୀଳ ନୟନ େର
ଯୁଗ ଯୁଗାt ର
अଲି ଖିତ, अଦୃ ଶ ପତ….?

ତୁ ମ ପତୀhା ର

ତୁ ମ ତୃ uା ର ପହାର େର

ନି ରବ ଛEାୟି ତ -

ବାରାର ଉÆୀଡ଼ି ତ େହଉଥିବା

अେବାଧ କବି ତାେର ଭାରାକାt

କରୁଣ ହୃଦୟେର

ମୃତ ଚେକାର ପାଇଁ ଏ ଲୁ ହ….?

ସରି ଯାଇଥିବା wEନ ପାଇଁ
ତୁ ମର ଏ ଲୁ ହ….?

ନି wE,ନି ଃେଶଷ ବhେର
ତୁ ମ wଶର େଶଷ ବି Eୁ ର

ତୁ ମ अବଗହନର ଆଦତ େର

अନୁ ଭବ अେପhାେର

ଘନ अଜ

ତପସି ନୀ ସାଜି ଥିବା

ବି bୀ& କାଳି ମା ର
ଲାଳି ମା ର wଶ ପାଇଁ
ସ ପx େଦଖୁ େଦଖୁ
ନି ିହx େହାଇସାରିଥିବା

ତ
ିକ

ା

ମୃତ େସ ବି ହlିନୀ ର

ହ
ାନ
ଆ

ଏ ଲୁ ହ….?

ଇ
-ପ

ବhର ଜଳନ ପାଇଁ
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अଯାଚି ତ, अକୁ 
अବି ଶାt
ତୁ ମ ପତି ପଦପାେତ
ଚରମ अtsାହ,

hଣପଭାର କେଠାର ଜଳନ
ସୃଜିେଦବା େବେଳ
ମମ ଳ େର अସହ କଷଣ
ରହି ରହି ବାରଂବାର
ଆaନାଦ ସୃgି କଲାେବେଳ
ଗଗେନ-ପବେନ
ସଚରାଚର ଉଲB ସି ତ

ଯଣା ର ଲୁ ହ ତ ଉu…..

ଏ hୁଦ ସୃgି ର

ତୁ ମ अଶେର ଶୀତଳତା

ଉପହାସ ଲାଗି ଏ ଲୁ ହ....?

अଥଚ अtରେର
ଚରମ ଦାହ…….!!

ତ
ିକ

ା

ମାଫ ତ : ରାେଜE କୁ ମାର ତି ପାଠୀ

ଇ
-ପ

ଲhHୀନୃ ସି ଂହ ସାହି , ୧୨ େଲନ୍, ବହHପୁର

ଆ

ହ
ାନ

ଭାମଭାଷ: ୯୫୮୩୫୦୯୭୫୮
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ଆଜି ର ଯୁବପୀଢ଼ି ପାଇଁ
ଆଜି ର ଯୁବ ପଢ଼ି ପାଇଁ ହୃଦୟରୁ କି ଛି ବାa ା
ଆଖିେର ଆଖିଏ ସପନ େନଇ,

େସୗମରyନ

ଚାଲି ଛି ମଁୁ ଏଇ ଦୁ ନି ଆ େଦଇ।

ସାମଲ

ଚି ନ୍ହି ମଁୁ ସାରିଛି ଏଇ ଦୁ ନି ଆକୁ ,

ଭିତେର ଭିତେର େମାଉକା େଖାଜtି ,

ବାକି ଆଉ କି ଛି ନାହ\।।

େଚାଟ ମାରି ବାକୁ େହଳା ନକରtି ।
ସଭିଏଁ ଏଠି ସାଥ ପାଇଁ ନି ଜର,

ମି ଛ େମାହ ମାୟା େନଇ ଚାଲି ଛି ଭାଇ,

କାମ ସରି ଗେଲ କି ଏ ବା କାହାର।।

ଜାଣି ବି ଏ ଦୁ ନି ଆ ନୁ େହଁ କାହାରି ।
ଭରଷା କରି ବୁ କାହାକୁ ଭାଇ,

ସାଥ ପର ଏ ଦୁ ନି ଆ ଭିତେର,

ସଭିଏଁ ହସtି ନି ଜର େହାଇ।।

अଣନି ଶାସୀ ମଁୁ ଆଜି ।
ତଥାପି ଚାଲି ଛି ସତକୁ େନଇ ମଁୁ ,
ମୁo ନୁ ଆଇଁ ବି ନାଇଁ।।

ବି େରାଧ କରିବା ର}େର େମାର,

ଇ
-ପ

ତ
ିକ

ା

ଜାତି େର ଖoାୟତ।

ଆ

ହ
ାନ

ଶତ - ସାମxାେର ଶତ -ୁ ମାେର ମଁୁ ,
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ଆଜି ଯି ଏ ମି ତ କାଲି ସି ଏ ଶତ,
ବୁ ଝି ବା େବାହୁତ କg।।

ନୂ ତନ ସୂଯ ର अେପhାେର ମଁୁ ,
ନହ\ େମାର କି ଛି ଲh।

ଆଜି ଯାହା ପାଇଁ ଲେଢଇ କରୁଛ,

ବତମାନ କୁ ଭବି ଷତ ଭାବି ,

କାଲି ନୁ େହଁ େସ ନି ଜର ତୁ ମର।

ଚାଲି ଛି ମଁୁ ଏ ଜୀବନ ବାଟ।।

ଶତ ସହ ମି ଶି କହି ବ େସ ଦି େନ,
ଜାଣି ନାହ\ ତାକୁ ନୁ େହଁ ସି ଏ େମାର।।

ଖୁସି େବେଳ ଏଠି ସଭିଏଁ ହସtି ,
ଦୁ ଃଖେର େକହି ନାହ\।

अଳପ ବୟସୁ ରାଜନୀତି କୁ ଏଠି ,

କଥା େର କୁ ହtି ଆେମ अଛୁ,

େଦଖି ମଁୁ ସାରି ଛି ଆଜି ।

ଆଗକୁ ବଢ ତୁ େମ ଭାଇ।।

ସଭିଏଁ अନର କାେର ବୁ କ ରଖି,
ଗୁଳି ଫୁଟାଇବାକୁ ତÆର େବଶୀ।।

ସମୟ ଆସି େଲ ସି ଏ ମି ଶିଯିେବ,
ତୁ ମ ଶତ ପାେଖ ଯାଇ।

େବଳ ଥାଉ ଥାଉ ସୁଧୁରି ଯାअ େହ,

ରାଜନୀତି ର ଏ େଗାଳି ଆ ପାଣିେର,

ସବୁ ଯୁବ ବୁ ଭାଇ।

ଜମା ପଶ ନାହ\ ଭାଇ।।

ଭାଇ ଭାଇ କହି େଡଉଁଛୁ ଯାହା ପାଇଁ,

କି ଏ େକେତେବେଳ ଦବ େହ ବୁ େଡଇ,

ହ
ାନ

ଆଜି ଯାହା ପାଇଁ ଜୀବନ େଦବାକୁ ,

ଆ

ଜାଣିବା ବହୁତ କg।

ଇ
-ପ

ତ
ିକ

ା

ନାମ ଦବ ଦି େନ େସଇ।।
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ପଛ ଘୁzା େଦଉନାହଁୁ ତୁ ହି ।
କାଲି େତା ପରି ଏମି ତି ଭାବି େସ,
ଦାଦନ ଖଟୁ ଛି ଯାଇ।।

ଆଉ କି ଏ ତା-ୁ ମି ଳିଗେଲ ଭାଇ,
ଭୁ ଲି ଯିେବ ଦି େନ େତାେତ।
अସୁବିଧା େବେଳ ଡାକି େଦଇ ପୁଣି,
ଭୁ ଲି ଯିେବ ମାେସ ମାେସ।।

ସୁଧୁରି ଯାअ େହ ଭାଇ େପମ ଛାଡ଼ି ,
ସଂଗାମୀ ଭାଇ େମାର।
ପାରୁଛୁ ଯଦି େହ ସତ ସହ ରହି ,
ସଂଗାମ କରି ଚାଲ.. ସଂଗାମ କର ଚାଲ..।।

ନାମ : େସୗମ ରyନ ସାମଲ ( ଛାତ େନତା )
୪୭୮ଡି /୧୮୨୯
ଶାୀ ନଗର, ଭୁ ବେନଶର

ଆ

ହ
ାନ

ଇ
-ପ

ତ
ିକ

ା

ଭାମଭାଷ : ୯୫୫୬୮୯୦୬୮୯
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ଗଁା अନୁଭବ
ଆଜି ବି ଗାଆଁକୁ ଭୁ ଲି ମଁୁ ପାରୁନି
ଥାଇକି େସଠାରୁ ଦୂ ରେର

ଶି ଶିର କୁ ମାର

େମା ଗାଆଁ ବସt ଏଠି ବି େଦଖୁଛି
अଚି ହxା େକାଇଲି ସୁରେର ।
େମା ଗାଆଁର େସଇ ଦୂ ର ଧାନେhତ
କି କି ମିଆଁ ମେତ କରି ଛି
ଜାେଣନା େକମି ତି ଆକାଶଟା ଆମ
ବି ଲ େସପାଖ େର ସରି ଛି ।
ବରଷା , ବସt , ଶୀତ ବି େକମି ତି
ପସରା ଦି अtି अଜାଡ଼ି
ଜାତି अଜାତି କା ଫୁଲ େକେତ ଆମ
ପରି େବଶ ଦି ଏ ସଜାଡ଼ି ।
ଆମ ଗାଆଁ ଚାଷୀ ହଳ କରୁଥାଏ

ପoା

େଠକା ବାିେଦଇ ମଥାେର
ଗାଆଁ ଗାଆଁ ଭାବ ମତୁ ଆଲା କେର
अଜା ଆଈ- ର କଥାେର ।
ଗାଆଁ ମEିରେର ଆଳତୀ େଦଖିେଲ
ମନେର ଭକତି ଜାଗଇ
ଖାଇେଲ ଗାଆଁର ଶାଗ ପଖାଳକୁ
ଜାଣିବ େକମି ତି ଲାଗଇ ।
अପରୂପ େସଇ ଗାଆଁ अନୁ ଭବ
अନୁ ଭବି ସି ନା ଜାଣିବ
ସହରୀ େଲାକଟା କାହ\କି ଭଲା ଏ
କଥାକୁ ମନକୁ ଆଣିବ !

ତ
ିକ

ା

କୁ ଆଁସ , େମରଦା କାଟିଆ , ଯାଜପୁର

ଆ

ହ
ାନ

ଇ
-ପ

ଆଳାପ-୮୯୮୧୭୩୭୨୨୮
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ଏଇେମାର େଶଷଇଛା
େଶଷ ଇଛା େମାର ତମକୁ କହୁଛି
ଶୁଣ ପଭୁ ଚକଧର
ସଂସାର ବାସୀକୁ ଭଲେର ରଖିବ
କରି ବ ପାପରୁ ପାର,
ଆୟୁଷ ପେଛ େମା ଛେଡଇ େନଇଯା
अନାଥକୁ ସାହା ହୁअ
ଜନ କଲାଣେର ଆତHା ଶାtି େହବ
ସବୁ େବେଳ ତେମ ଥାଉ,
ର} ମାଂସ େମାର ମାଟିେର ମି ଶିେଲ
ପାଇବି ପଣ
ୂ ର ଫଳ
ସମb-ୁ ନି ଜ ଖୁସି େଫେରଇକି
ଯି ବି ପଭୁ ତମ େକାଳ ,

କୁ ମାର େଲାେକଶ୍

ଚାହୁ ନାହ\ ଏଇ ପାପୀର ଶରୀର
ମାରି ଦିअ େମାେତ ପଭୁ
ତମ ପାଦ ତେଳ ଗାଇ ଗାଇ ନାମ
ଜୀବନ ଦୀପ େମା ଲି ଭୁ,
ଭାଗେର ଯାହା େମା େଲଖିଛ ଠାକୁ େର
ଦି अ ସଂସାରକୁ
େଲାଡା ନାହ\ କି ଛି ଧନ ମାନ ଜନ
ଚାଲି ଯିବି ମଶାଣିକୁ,
ଏଇ େମାର େଶଷ ଇଛା େହ ବି ଧାତା
ରଖି ବ अନାଥ ଧାନ
ଜାଣି ନାହ\ େବାଲି େଲଖି ପାରୁନାହ\

ଇ
-ପ

ତ
ିକ

ା

ତମରି अମୃତ pାନ ।

ଆ

ହ
ାନ

େଗାରଡାପାଳ, େଢ-ାନାଳ, ଓଡ଼ି ଶା
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ସଥୀ : ଦୁଇଟି େ;ଚ୍
ସାଥୀ
ଚାଲ ଉଡି ଯି ବା ସାଥୀ ହାତ ଧରି

ଆଶୁେତାଷ

अଜଣା େସ େପମ େଦେଶ

େମେହର

େଯଉଁ ରାଇଜେର ଜୀବନ ଝଲେସ

ସାଥୀ ବି ନା

अନୁ ରାଗ ଫୁଲ େବେଶ ।।

ନି ରବତା ଏଠି

େସଇଠି େଲଖିବା କାହାଣୀ େଯାଡି କି

ଲହଡି ମାେର

ଜୀବନ ର अନୁ ଭୂ ତି,

କଡ େଲଉଟାଏ

ନି ତି ଦି ନିକିଆ ନି ଆରା ମନର

ଏକାକୀ ଏକାକୀ ।।

ସୁନାର ଝଟକ ସH {ତି ।।
ପୃ/ା ଓଲଟାଇ ଜାଣିବ ଜଗତ

ନି ରବତା ଏେବ

େପମର ସ ଗୀ ୟ କଥା

ଗୁମ୍ ସୁମ୍

ଯୁଗ ଯୁଗ ଧରି ଆେଗ ବଢୁ ଥିବ

ଚୁ ପ୍ ଚାପ

अମର ପାଣ ର ଗାଥା ।।

ସାଥୀ ବି ନା ।
୫୪ ଆୟପଲB ୀ

ତ
ିକ

ା

କି ଟ ଛକ, ପଟିଆ

ହ
ାନ

ଇ
-ପ

ଭୂ ବେନଶର ୭୫୧୦୨୪

ଆ

ଦୂ ରଭାଷ : ୯୪୩୭୦୮୫୩୯୬
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ନି ଆଁ
अତୀତ ଜଳନ ଏେତ ତାତି ଆଜି
ସେତ କି ଲାଗିଛି ନି ଆଁ

ଶଶା- େଶଖର

େଦଖି ହୁଏ ନାହ\ ଛୁଇଁ ହୁଏ ନାହ\

ପoା

ଯାତନାର ଉେଠ ଧୁଆଁ....୦
ଦୂ େର ବହୁ ଦୂ େର େସଦି ନ ପୀରତି

ହାେର କାହ\ ବାରାର

ଯଣାର ଯଉଘେର

ପାଖକୁ ନ ଯାଇ ଆଘାତ ଲାଗୁଛି

ପତି ଘାତ ପାଇଁ ବି ରହ କାହାଣୀ

ଶୁେଭ ପତାରଣା ସର,

େଲଖୁଛି ମଁୁ ବୁ କୁ ତୀେର,

ମନର ବଗିଚା ଉଜୁ ଡ଼ି ଯାଇଛି

अବେଶାଷ ରେହ अtି ମ େସାପାନ

ଥଥାପି ସପନ କୁ ଆଁ

ଇତି େହାଇଯାଏ ନଁା

अତୀତ ଜଳନ ଏେତ ତାତି ଆଜି

अତୀତ ଜଳନ ଏେତ ତାତି ଆଜି

ସେତ କି ଲାଗିଛି ନି ଆଁ....୧

ସେତ କି ଲାଗିଛି ନି ଆଁ....୨

ା

ପଚାେର ନି ଜକୁ अେନକ ଥର ମଁୁ

ଇ
-ପ

ତ
ିକ

ଉaରବାଡ଼,ଭoାରୀେପାଖରି,ଭଦକ

ଆ

ହ
ାନ

େମା : ୯୯୩୭୧୨୬୮୦୪
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ଆଶୟ
ୀରି ଛୁଆ ପି ଲା େହେଲଣି ଖÑା
ଘେର େକେଟ େକେଟ ନି ତି

ସତପକାଶ

ସମୟଟା ଯାଏ େକଉଁ ବାେଟ ଚାଲି

େସଠୀ

ହି ସାବ ପେରନି ରଖି ।।
େଲଖିେଲ କି अବା ମି ଳବ ଉପାଧି
େକଉଁଟା ହୁଏନି ସି ଧା
େତଣୁ ପରା େମାର ସବୁ କାମ େବlା

େପସ୍ ବାଲା ତାହା େପସ୍ କେର ନାହ\

କବି ତା ପସରା େମଲା।।

ପତକାର ଛାେପ ନାହ\

େଲଖିେଲ ବା େକହି ପଢ଼େt କି ଭଲା

ମଁୁ କାହ\ େଲଖି ବି ସମୟ ସାରି ବି

ପଢି େବ ନାହ\ େସ େକହି

ଚି ଡ଼ା ଲାଗିଲାଣି ଭାରି ।।

ମତାମତ ପାଇଁ େଫସ୍ ବୁ କ୍ ପାଲା

ଆଶୟ େଯ ଆଉ ନାହ\ େମାର ମେନ

ମତ କାହ\ ମି େଳ ନାହ\।।

ଗବ େହଲାଣି େମା ଖବ
ଆଶୁଗ ପାୟତଃ କବି ତ େମା ଆଜି
ପାେଳ େଲଉଟାଣି ପବ।।

ଇ
-ପ

ତ
ିକ

ା

ସା - ରାଣୀପଡା, େପା - ତରାେଗା

ଆ

ହ
ାନ

ଜି ଲBା - ଭଦକ, ଓଡି ଶା
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ବୁ ଝିବୁ େମାହରି ମନ
ଯାଜପୁରରୁ ମଁୁ ଆସି ଛି କାଳି ଆ
ଚାଲି ଚାଲି ଏେତ ବାଟ,

ଧି େରE ମଲିB କ

ଜପି ଜପି େତାର ସହସ ନାମକୁ
କରି ବାକୁ େତାେତ େଭଟ,,
କହି ବି େମାହରି अtରର କଥା
ବୁ ଝି ବୁ େମାହରି ମନ,
ସବୁ ଥାଇ ଏଠି ମୁହ\ତ अନାଥ
ଦୁ ନି ଆେର ଦୁ ଃଖି ଦୀନ,,
ଗୁହାରୀ କରୁଛି େତାପାେଖ ଏତି କି
ଜଗତ କଲାଣ ପାଇଁ,
ହରି େନ ସଂସାରୁ ସଭି-ର ଦୁ ଃଖ
ପଭୁ ନୀଳଗିରି ସାଇଁ,,
ଧଷଣ ଦୁ ନୀତି ପାପ କୂଟନୀତି

ତ
ିକ

ଇ
-ପ

େଫାନ-୭୯୦୪୩୯୨୬୮୬

ଆ

ଥା' େହଇ ଭାଇ ଭାଇ,,

ନି ଳକପୁର ମlଳପୁର ଯାଜପୁର

ହ
ାନ

ଜାତି ଧମ ବ& ଏସବୁ ନ େଦଖି

ା

ନ'କରୁ ସଂସାେର େକହି ,
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ମେନପେଡ଼ େସ अତୀତ
ହଁ ତୁ େମ ତ ହଜି ଜାଇଛ
ତୁ ମ ସପx ରାଇଜ ମଧେର

କୃ uଚE ଡାକୁ ଆ

େହେଲ ମଁୁ େକମି ତି େଖାଜି ପାଇବି ?
अସବ େସ ସବୁ

େକହି ବା କଣ କରି ବ

େସ अତୀତକୁ କନା କରି ବା ହ\ ତ

ସମୟ ଆୟୁେର ବା ତ େସ ସବୁ

ବାbବେର େଗାଟଏ ବଡ଼ ଭୂ ଲ !

ସ ସମୟ ଏବଂ ହାତଗଣତି େକେତ ଦି ନର
େସ ପରି ବା| ପରିଧି ମଧେର ରହି

ଗଁାର ଗଳି କEି ଠାରୁ ଆର କରି

େଯମି ତି ପାଇ ଯାଇଥିଲି ସବୁ ଖୁସି !

କାହ\ େକେତେଜ େଖାଯି ଚି
େସ ହଜି ଲା अତୀତକୁ

େହେଲ େବାଧ ହୁଏ

ତାହାର ସୀମା ନାହ\

େସ ହସ ଖୁସିକୁ

କି  େଖାଜି ପାଇବା

ସହ କରି ପାରି ନଥିଲା

େବସ୍ କାଠି କର ପାଠ େହାଇପଡ଼ି ଛି !

େସ ପରି ବା| ପରିଧି

ଆ

ହ
ାନ

ଇ
-ପ

ତ
ିକ

େଖଳ େଖଳି ବା ଆର କରି େଦଇଥିଲା,

ା

ଏମି ତିେର ତ ଜୀବନ ସହ
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େକେବଳ େମା ଜୀବନ ସହ
େଖଳ େଖଳି ନଥିଲା ବରଂ
ଓଡ଼ି ଆ ଭାଷା ସାହି ତକୁ
ଆପଣାଇ େନଇଥିବା େକେତକ
ନି ରୀହ ନି ସ୍ ପାପ- ଜୀବନ ସହ

େଯେବ ଏମି ତି ବୁ େଲଇ ବେ-ଇ ଜାଳି ଦି अ

େଖଳ େଖଳି ବାକୁ ପଛଘୁzା େଦଇ ନଥିଲା ,

ଆେପ ଆେପ ମନେର
अେନକ େକାହ ଉଦ୍ଜୀବି ତ େହାଇଯାଏ

ଯାହା େହଉ ନା କାହ\କି

ମଁୁ େଯମି ତି ଏକ ବି ରାଟ ବଡ଼ ଭୁ ଲ କରି େଦଲି

ତୁ େମ ତ େମାର ପି ୟ ସଖା ପି ୟଦା

େମା ଚଲା ପଥେର ତୁ ମକୁ େନଇ,

ଆଲB ାଦି ନୀ ମନର ମାନସୀ ଏବଂ
ଏ ଚାତକ ମନର अପୁରtି ଶ}ି,

ତୁ ମକୁ ଏମି ତି େଖାଜି େଖାଜି
େମେନା ଏ ପି ପାସୁ ମନର ତୃ uା
େହେଲ ତୁ େମ କଣ ସତେର
ମାୟାବି ନୀ

େମାହି ନୀ

କାମୁକ

କନା

କାଦମି ନୀ
ଯାହା ପାଖେର ବା ପଡ଼ି ଛି େମା ଜୀବନ

ଇ
-ପ

ତ
ିକ

ା

ଆୟୁଷ !!

ଆ

ହ
ାନ

କରଚୁ ଲି(ବୁ ଗୁଡ଼ା), ଗyାମ, ୭୬୧୧୪୩, ଓଡ଼ି ଶା
ଆହାନ ଇ-ପତି କା ସ$ୂ & ନି ଃଶୁ( ବି ତରଣ େହତୁ ଡା େଜାତି ପସାଦ ପ+ନାୟକ- .ାରା ପତି /ି ତ ଓ ପକାଶି ତ

Aahwaan.com

226

ଆହାନ ଇ-ପତି କା, ଚତୁ ଶ ବଷ, ଏକାଦଶ ସଂଖା, ଡି େସର ୨୦୧୯

Magazine Downloaded from www.aahwaan.com

ନି ରtର ପେଚgା
ଜୀବନର ଦି ଗtେର ଇEଧନୁ ରୂପୀ
ରlୀନ୍ ସ ପxେର ବି େଭାର ମନୁ ଷ

ସୁମିତା ପୃgି

ଧମ
ୂ ସମ ଆକାଶକୁ ଛୁଇଁବାକୁ

ତଥାପି ଉପରକୁ ଉଠି ବାର ପେଚgା

ଚି ର ଧାବି ତ ତାର ମନ

ଆକାଶକୁ ଛୁଇଁବାର ଇଛାତାର

ଧମ
ୂ େଯମି ତି ଧ·ାଖାଇ ଶ} ପାହାଡେର

ମେରନାହଁ ଜମା

ପୁଣି ଧାଏଁ ଲh अଭିମୁେଖ

ଧାଉଁଥାଏ େସ अବି ରତ

ଆକାଶକୁ ଛୁଇଁବାକୁ

ମନୁ ଷବି ନି ଜ େଚgାରୁ ବି ରତ

ମାପି ବାକୁ ତାର ବି bାରତା

େହବ କି ପରି

କି  େସ କଣ କଳି ପାେର

େସ ପଡି ଉଠି ଧାଉଁଥାଏ

ସ ପx ଭାlିଯାଏ ତାର

ଇEଧନୁ କୁ ଛୁଇଁବାକୁ

ବାଦଲେର ପରି ଣତ େହାଇ

ପାଗଳ ପାୟ େହାଇ

ବଷାସାଜି ପୁଣି ତଳକୁ ଖସି ପେଡ

ସ ପxତାର ଭାlିଗଲା ପେର ମଧ
ଧାଉଁଥାଏ अବି ରତ

ଇ
-ପ

ତ
ିକ

ା

ଥିବାଯାଏଁ ତାର ନି ଶାସ।

ଆ

ହ
ାନ

ଗେବଷି କା,ବହHପୁର ବି ଶବିଦାଳୟ।
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ଧନ ତୁମ କୀai ସାଧବଜାତି
ଓଠେର ହସକୁ ମାଖି
अହଂଭାବ ସବୁ ଭସାଇ ଆସି ଲି

ସ &ପଭା ଖଟୁ ଆ

ପବି ତ ଜଳର ରାଶି
ଭାଇଚାରା କି ଛି ସାଉଁଟା େଦଖି ଲି
ଜଳାଶୟ ନି କଟେର

ଆହାକି ସୁEର ସେତ ମେନାହର

ଓଡି ଆ େବାଲି େସ ବୁ ଝା ପଡୁ ଥିେଲ

ପବ
ୂ ଜ
 ମାନ- ସୁÒତି

େସxହ ଶsା ପରwେର

ଆଜି ବି ଓଡି ଶା ଭୁ ଲି ପାରୁନାହ\

େବାଇତା ବାଣ ସାଧବପୁअର

ବାଣିଜର ଚି ତଲି ପି

ସାଭିମାନ ଆଜି ବzିଛି ପତି ହଦେୟ

େନୖ କାର ମାନ अବୁ ଝା େହେଲବି

ସାଧବାଣୀ-ର ମୁoର ଓଢଣୀ

ବୁ ଝାପଡି ଗଲା ଆଜି

ପତx ୀଧମ ପାଳୁ ଥାଏ

ପତି ଛବି େଦଖି ଗରବ କରୁଛି
ଧନେସ ସାଧବ କୁ ଳ
ରଖି ଗେଲ ଯଶ

ା

ଯୁଗଯୁଗ ପାଇଁ

ଇ
-ପ

ତ
ିକ

ଖୁସିେର ହସୁଛି ରାଜ

ଆ

ହ
ାନ

ଚoିେଖାଲ, ଓଡ଼ି ଶା
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ପଥମ େଦଖା
ପଥମ େଦଖାର ମି ଠା अନୁ ଭୂ ତି
େହାଇଗଲା ଇତି ହାସ

ପଶାt କୁ ମାର
ପଧାନ

ଛअଗୁଣ େହଲା େପମର ଫଗୁଣ
େମିଗଲା ସବୁ େଶାଷ ।।

अଶÓର ମୂେଳ ଲାଗୁଥିଲ ତୁ େମ

ତମସା ଭିତେର ଇEୁ ଟିଏ ସାଜି

ଶି ୀअ-ା ପତି ମa
ୂ i

କରି େଦଲ ଆେଲାକି ତ

ଇଛା େହଉଥିଲା ନଜରବEୀେର

ଜୀବନ ମରୁେର ବଷାେଟାପା ତୁ େମ

କାଟିବାକୁ

ହସ ଲେh ପାରି ଜାତ ।।

ପଡୁ ନଥିଲା େମା ନୟେନ ପଲକ

ବଦଳି ଗଲା ଏ ଜୀବନର େମାଡ଼

ଲାଗୁଥିଲା େବାେଧ ଭମ

ବଦଳି ଲା ଭାଗେରଖା

ପାଦ ଥାପି ଥିଲି ସ୍ଵଗେର ସେତକି

ସH {ତି ସାଜି ଲା କେଲଜ କାପାେଖ

ମାଦକଭରା ଏ େପମ ।।

ଆମ େସ ପହି ଲି େଦଖା ।।

ସରି ଯାଉଥିଲା ଦି ନର ଆୟୁଷ

ସବୁ ରାତି

।।

ପାରୁ ନଥିଲି ମଁୁ ଜାଣି
େଫରି ଗଲ ତୁ େମ ଗtବ ପଥେର

ଇ
-ପ

ତ
ିକ

ା

ହଜାେର ସପନ ବୁ ଣି ।।

ଆ

ହ
ାନ

ବୁ େରାମୁoା, ବରଗଡ଼, ଓଡ଼ି ଶା
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ଏକତାର ବାaା
ରଚି ନି ଭାରତ

ଆଜି ର ଏହି ସକାେଳ,

ଋଷି 'ସନନ'

'ସଂpାନ'ସୂ}େର

େଯଉଁ କାଳଜୟୀ ବାaା
େଦଇଥିେଲ ତାର

ପୁନଃ ସଂ;ରଣ

କେଲ ଆଜି ନାୟକaା ॥
ଏହି ସଂ;ରଣ

ବି ଶକୁ େଦଇଛି

ସଦ ଆ ବାରତାअେନକ ଫୁଲର

ମାଳା ଏ ଭାରତ

ଭିନx ତା ମେଧ ଏକତା ॥
ସବୁ ସ$ଦାୟ

ସକଳ ଧରମ

େଯେତ ବ& , ଭାଷା ଏଠି
ଭିନx ଭିନx େବାଲି

ଦୃ ଶ େହାଇେଲ ବି

କୁ ହୁଡି ତଥା ବୁ ଦ୍ ବୁ ଦ
ତଥା ଭିନx ଦୃ ଶ

ସବୁ ଜନ ଏଠି

अଭିନx େଗାଟିଏ ହୃଦ ॥
େକଉଁ अେବଳାେର ଉଠି ଥିଲା ସି ନା
ମି ଛ ତମଃ ବି ବାଦର
ଶୁଭ ସକାଳେର

ଶମି ତ େସ ତମଃ

अhୁ& ବାa ା ଐକର ॥
ତି ନିଶ'ସତୁ ରୀ

ପେର ଏ ବି ଜୟ

ବଜ କରିଛି ଏ ମାଟି
ସଭି- ହୃଦେୟ

ଆନE ଜୁ ଆର

ଶତ ଛାତି ଯାଏ ଫାଟି॥
େଗାଟିଏ ମାଆର

ସtାନ ସଭିଏଁ

ନାହ\ ଆମ େଭଦଭାବ

ଆ

ମୂଳତଃ ସବୁ ଏକାଠି ॥

ତୁ ଷାର,ଶି ଶିର,

ା

େଧାଇଲା ସତର ଜେଳ ॥

ଏକା ଜଳ ଯଥା

ତ
ିକ

ଶାଶତ ମକୁ

ହ
ାନ

ଧଳ
ୂ ି ଲାଗିଥିବା

ରାେଜE ସାମଲ

ଇ
-ପ

ନୂ ଆ ଇତି ହାସ
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ଏକାଠି ଆେମ ଏ

ସା$ଦାୟି କ ସÔାବ ॥
ଯି ଏ ଏଠି ରାମ

େସଇ ତ ରହି ମ

େସହି ଯୀଶୁ-େଜୖ ନ-ବୁ s,
ଏକ ହ\ ଈଶର

अେନେକ ବି ମି ତ

ଆମ ଏେକଶରବାଦ ॥
ଏକ ଭାତୃ ଭାେବ

ବା େହାଇ ଶାtି ,

େମୖ ତୀ, ପୀତି ଲh ଆମ,
ଏହି ମେ ଦି େନ

ଭାରତ ବାିବ

ସମଗ ଏ ବି ଶଧାମ ॥

(ଋଷି ସନନ अlିରସ ଋକ୍ େବଦର ସଂpାନ ସୂ}େର ମାନବ ଜାତି ର ସମତା ଓ
ଏକତାର ବାaା ପଦାନ କରି ଛtି )

॥अେଯାଧା ରାୟ ଶୁଣାଣି ଖୁସିେରअଧh, ଆzଳି କ ମହାବି ଦାଳୟ,

ଆ

ହ
ାନ

ଇ
-ପ

ତ
ିକ

ା

ଗଡି ଆ, ମୟର
ୂ ଭy, ଓଡି ଶା ॥
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ତି ମିର
ପାପୀ କେଳବର ତମସାର େକାଳ
ଆବରି େନଇଛି ଆଜି ,

ଡାକି ମାଆ ତା'ର ଆସି କାେନ କେହ
अାର ଆସୁଛି ଜାଣୁ।।
ଭୟେର ଶରୀର ହୁअଇ ନି b¸
ଶୁଣିେଲ अାର ଭୟ,
ବାମନାର ଭୟ କାହାକୁ अଜଣା
ତୁ ନି ହୁଏ ଶି ଶୁ ତା'ର।।
ସଂସାର ତାମସ ନାଶନ ପାଇଁ େହ
େନଇ ଥାअ अବତାର,
ସୁEର ସଂସାର କଳୁ ଷ ସାଜି ଛି
ତାକୁ ଇ ଉsାର କର।।
ଶି hା େହଉ अବା ସା  େହଉ ଆଜି
କଳୁ ଷ अାର ମାଡି ,
ଚି ଟଫo ପରି ଦୁ ନୀତି େବପାର

ଡରି ରୂପ େଦଖି ତା'ର।।
ଜନନୀ ଭଗିନୀ େହଉ େଯ ଘରଣୀ
ସଂସାର ତାହାରି ଦାନ,
ତାହାରି ସୁରhା ବଜାୟ ରଖ େହ
େଦଇ େଯ ଆଲୁ अ pାନ।।
େଯଉଁ େଦଶେର େଦବୀର ଆସେନ
ନାରୀକୁ କରଇ ପଜ
ୂ ା,
अାର କଳୁ ଷ କାଳି ମାେର ବଳା
େହଉଛି ତାହାରି ମଥା।।
अକାରମୟ ଏ ସାର ସଂସାର
ଜମା କର ନାହ\ ଭୟ,
ଆଲୁ अ ଦୀପକୁ ପଜଳି ତ କରି
ତି ମିରକୁ ନାଶ କର।।

ଶୁଳିଆପଦା, ମୟରଭy
ୂ

ଆ

େଲାକ- ହାଡ ଭାlୁଛି ।।

କମଳ ଶି ଶୁଏ ଜନତାର ପାେୟ

ା

अଝଟ େହାଇେଲ ଶି ଶୁ,

अାେର ବାମନ ଭୂ ତ,

ତ
ିକ

ସyେବଳଟାେର କୂଆଁ କୂଆଁ େକାେଳ

ଜନତାର େନତା ସାଜି ଛି ଆଜି େହ

ଇ
-ପ

ଧେସଇ ପଶୁଚି ଆଜି ।।

ହ
ାନ

ଦୁ ନି ଆ ଦାoେର ଚଳୁ ନାହ\ ପାଦ

ବି କାଶ ଚE ଧୁlିଆ
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େମା ସରକାର
ଆେମ େତା ଗଢୁ ଆେମ େତା ଲଢୁ
ଆମ ପାଇଁ ଚାେଲ ଏ ରାଜ ସହର,

ହି ରାବତୀ ପାତ

ଡରି ବା ନାହ\ କି ବା ଘୁzିବା ନାହ\

ସମୟର ସଦୁ ପେଯାଗ କରି

ଆସି ଛି େଯାଜନା "େମା ସରକାର"।

େହବାେର ସମୟାନୁ ବaiତା,

ସj ଭାରତର ସjା ଭାରତୀୟ

ଏଇ अବି ଶାସ ଦୁ ନି ଆେର

ନୁ ଆଁଇବୁ ନାହ\ କା ଆେଗ ମଥା,

ପରି ବaନ ଆେମ ଆଣିବା।।

ବଳି ପଡି ବୁ ପେଛ େଦବୁ ନାହ\

ଦୁ ନୀତି େଯେତ ହଟାଇ ଆମ ରାଇଜୁ

େକେବ କାହା ହାେତ ଲାz ଟ-ା।।

ଆସେର ଗଢ଼ି ବା ସୁନାର ଉଳ,

ଆମରି ପାଇଁ ଆସି ଛି ନୂ ଆ ରୂପର

ଯଣା େକB ଶ ରହି ବ ନାହ\ ଆମରି

"େମା ସରକାର" ନୂ ଆ େଯାଜନା,

ସରକାର ବୁ ଝି େବ ଦୁ ଃଖ ସକଳ।।

ଉaମ ସା , ଉaମ େସବା ପାଇଁ

ଆସେର ଆସ ଭାଇ ଭଉଣୀ ସଭିଏଁ

୧୪୫୪୫ େର ଆେମ ପାଇବା।।

େହବାେର ଆଜି ସଂକବs

"େମା ସରକାର" ଆେଣ ୫ଟି ନି ୟମ

"େମା ସରକାର"ବଜାଇ ରଖି

ତା ସାେଥ େହବୁ େର ଗତି ଶୀଳ,

େହବ ଦୁ ନi ତୀ ନି ବାରଣ।।

ତ
ିକ
ଇ
-ପ

ହ
ାନ

ନଳଗଜା, ମୟର
ୂ ଭy, ଓଡ଼ି ଶା

ଆ

ପୁଣି େହବୁ ସjତାର अନୁ ଶୀଳ।।

ା

ପଯୁ}ି ବି ଦା ସହ ସମିH ଳି ତ ଉଦମ
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ନାରୀ
ନାରୀ ମଁୁ ନାରୀ
ଧୀେର ଧୀେର ଯାଏ ମଁୁ ସରି ।

ଜାନକୀ ନାୟକ୍

ଉÆୀଡନର ଡାକ ଶୁଣି ଶୁଣି

କାହାର ହାହାକାର କେର ମେତ ତି ରାର।

ଧୀେର ଧୀେର ହୁଏ ମଁୁ ଘାରି ।।

ଲାେଗ

ମନର େକଉଁ अଜଣା ସହରେର

ଆବି ାର।।

ଯାଏ ମଁୁ ହାରି ।

ସୁରର ଝ-ାର େନଇଆେସ ବାହାରି

ଧୀେର ଧୀେର ଯାଏ ମଁୁ ସରି ।।

ମନତଳ ହୁଏ ଘାରୀ ।

ଜାେଣ ନାହ\ କାହଁ ା ଯି ବି ମଁୁ ହାରି ।

ବଥେବଦନା ଦି ଏ ଏେତ ଉÆୀଡନା ।

ଧୀେର ଧୀେର ମନର ଝରକା ଯାଏ ଖଲି ।

ନାହ\ ନାହ\ ମଁୁ ଚାହ\ ନାହ\

ଜାେଣନାହ\ ମନ କାହ\ଯିବ ହଲି ।।

କାହାର ତାଡନା ।

େସ

ଧୀେର

ଧୀେର

େହବ

ନାରୀ ମଁୁ ନାରୀ
ଧୀେର ଧୀେର ଯାଏ ମଁୁ ସରି ।

ା

େକଉଁ अଜଣା अତୀତେର

ଇ
-ପ

ତ
ିକ

କାହାର ବାହୁବନେର ।

ଆ

ହ
ାନ

ବାରିପଦା, ମୟୁରଭy, ଓଡ଼ି ଶା
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अଭୁଲା अତୀତ
ମେନ ପଡି ଗେଲ अତୀତର ସH {ତି
ଆନମନା ହୁଏ ମନ
କାହ\ ଉେଭଇଲା େସ େବଳର ସବୁ
େଫରtା କି ପି ଲା ଦି ନ।

ସରିତା ମହାtି

ପରବ ପଡ଼ି େଲ ହୁअଇ େଯାଜନା
ବଣ ବୁ ଦା ସଫା ହୁଏ
ଆଳୁ ସାରୁ ଡାଲି ସଭି- ହାତେର

ପାଠ ପଢା ସହ େକେତ ରକମର

େକେତ େଯ ବyନ ହୁଏ।

େଖଳ ଆେମ େଖଳୁ ଥାଉ
ପଗତି ନାମେର ସବୁ ବଦଳୁ ଛି
େଖାଜି େଲ ପାଇବୁ କାହଁୁ ?

େହଉ ବଡ଼ଦି ନ ବା ନୂ ଆ ବରଷ
ସଭି ଏଁ ଏକତ େହଉ
େଭାଜି ଭାତ କରି ମନ ଆନEେର

ଧନୀ କି ଗରି ବ ନାହ\ େଭଦଭାବ

ମି ଳିମିଶି ଖାଇ ଥାଉ।

େଖଳ େଖଳୁ ଆେମ ମି ଶି

ଆ

ଆନEେର ନାଚି ଥାଉ।

ହ
ାନ

େରଡ଼ି ଓ ବାଜୁ ଛି କହି ପୁଣି ଆେମ

ା

େଖାଲ ମେଧ ରଖି େଦଉ।

ତ
ିକ

କ-ି ଲାେy ବାୁ ରସି ।

ଆନE ମନେର ଭअଁରକୁ େନଇ

ଇ
-ପ

ମି ଛି ମି ଛିକା େଯ େକେତ ବାହାଘର
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ପାzଟି େଗଟିକୁ େନଇ େଖଳୁ ଥାଉ
ମାତି ଛୁ କଟ େଖଳେର
ମାଆ ଖୁଡି-ର ଡାକରା ଆସି େଲ
ବସୁ ପଖାଳ କଂସାେର ।

अ◌ାତ କି ବଇଁଚ େକାଳି ନାହ\ ଆଉ
ସବୁ ଲାେଗ ସ୍ଵପx ଆଜି
ଖୁଦ ଭଜା ଆଉ ଖୁଦ ଜାଉ ଶାଗ
ସବୁ ତ ଯାଇଛି ହଜି ।

ମାଆ ଖୁଡି-ର ଢ଼ି -ି କୁ ଟା କଥା
ମେନ େଯେବ ପଡ଼ି ଯାଏ
କୁ ନି ପାଦଟିଏ େନଇ ଥାପୁ ଥାଏ
େକେବ ବି ଭୁ ଲି ନ ହୁଏ।

େହଉ ସୀତାେଚାରି େହଉ ବା କବାଡି
େଖଳୁ ପୁଣି କି ତିକିତା
ପୁअ ଝअ ମେଧ ନ ଥିଲା ପେଭଦ
ଥିଲୁ ତ ଜଗତଜି ତା।

ନଡ଼ି ଆ ସେଢଇ େକେତ ରକମର
େଭାଜି ଭାତ କରି ଥାଉ
ସାl ସାଥି େମେଳ ଗଡି ଆ ପାଣିେର
ଡୁ ବ ପୁଣି ମାରୁଥାଉ।

ଗିଲିଦoା େଖଳ ଆଉ ଦହି ବାଡ଼ି
େଖଳ ଆଜି ଉେଭଇଛି
େଶୖ ଶବ ହଜୁ ଛି ଆଜି ର ଶି ଶୁର

ଆ

ହ
ାନ

ଇ
-ପ

ତ
ିକ

ା

ପଗତି ପେଛ ଧାଉଛି ।
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ପରି ବାେର ଆଜି ଖାଲି ବାପା ମାଆ
େକହି ବି ପାରୁନି େହଜି ।

ଶି hା େhେତ େଯେବ ପଢି ବାକୁ ଯାଉ
अନଗଳ କହି ଥାଉ।

ସୃଜନ ଶ}ି ର େହଉନି ବି କାଶ
ପଇସାେର ଚାେଲ େଖଳ

ଖାଦ େପୟ ଠାରୁ େପାଷାକ ପଯt
ସବୁ ଆଜି ବଦଳି ଛି

ବାପା ମାଆ େଯେବ ଉ¢ାରୁଛି ପି ଲା
ଆସୁଛି ପରୀhା େବଳ।

େଶୖ ଶବ अବ ା ଆସୁନି ପି ଲାର
ଓଳି ରୁ ଗଜା େହଉଛି ।

ଗଡ଼ି ଆ େପାଖରୀ ଘାଟ ନାହ\ ଆଜି
ପି ଲା ନ ଜାେଣ ପହଁ ରା

ନାହ\ ଆ େତାଟା ନାହ\ େସ ସ$କ
ନାହ\ ତ ଖଜୁ ର େକାଳି

ନଦୀ ଓ ସମୁଦ ଗଭେର ଡୁ ବtି
ବାପା ମାଆ େବସାହାରା।

ଜାମୁ ଗଛ ଡାେଳ ବା େହଉ ନାହ\
େସ ଦି ନର ରଜ େଦାଳି ।

ମଁୁ ଯାହା ପାଇଛି େମା ପି ଲା ପାଇନି
ତା ପି ଲା ବି ନ ପାଇବ
େମା ପି ଲାଦି ନର अଭୁ ଲା ସH {ତି ତ

ତ
ିକ
ଇ
-ପ

େଜେଜ େଜଜି ମାର କକା ଖୁଡି -ର

ହ
ାନ

ବାଲିଆପାଳ, ବାେଲଶର, ଓଡ଼ି ଶା

ଆ

ସ$କ ଯାଇଛି ହଜି

ା

କାଳଜୟୀ େହାଇଥିବ।
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ମଁୁ ଭ}ି ତୁେମ େମା ପଜ
ୂ 
ନି ଶୀଥ ରଜନୀ

ନି ଶିଗା ତୁ େମ

ମଁୁ ରାତି ତୁ େମ େମା' ନି ଦା!
ନି ଶାs ପହର

अବାbବ ସେତ

ତୁ େମ େମା' ସ ପx ମଁୁ ତEା l୧l
ସ$କ େସୗଧର େନୖ େବଦ अପେଣ

କୁ ମୁଦିନୀ େବେହରା

ନଭ ପକୃ ତି ର

अଲି ଭା ସ$େକ

ତୁ େମ ଶୀତ ମଁୁ କାକର !
ବଉଳ ବlସର ମି ଠା ମହକେର

ତୁ େମ େମା' ଦୀପ ମଁୁ ଶି ଖା !

ତୁ େମ ବସt ମଁୁ ମହୁର l୫l

ଆତHୀୟତା ଆଉ ନି ବିଡତା ପେଣ

େକାଇଲି କୁ ହୁର ରାଗ ରାଗିଣିେର

ତୁ େମ େମା' ଭାଗ, ମଁୁ େରଖl l୨l

ତୁ େମ କବି ମଁୁ କବି ତା !

ନି ଶି ଶଶୀ େସxହ ସରାଗ େବଳାେର

େମା' ପତି ପୃ/ାର କାବି କ ଭାବର

ତୁ େମ େମା' ଜହx ମଁୁ େଜାସxା !

ତୁ େମ ବି ଷୟ ମଁୁ ବାଖା l୬l

ଫଗୁଣ ଫଳେକ

ତୁ େମ େମା' ଫୁଲ ମଁୁ ବାସxା l୩l
ମି ଳନ ପବେର

ତୁ େମ ଶlବଣ ମଁୁ ବଷl !

େମା ହୃଦୟ अଘ अପଣ କେର ମଁୁ
ମଁୁ ଭ}ି ତୁ େମ େମା' ପଜ
ୂ  l୭l

अନୁ େଗାଳ, ଓଡ଼ି ଶା

ଆ

ତୁ େମ ଭାବନା ମଁୁ ଆଶା l୪l

ା

ହୃଦୟ ଭିତେର

ତ
ିକ

ସିx Â ସାବଲୀଳ

ତୁ େମ େbାତ ମଁୁ ପାହାଚ !

ଇ
-ପ

ରୁତୁ ଚଇତାଳି

େଦବାଳୟ େଦବାେଦବୀ अ¢ନାେର

ହ
ାନ

ବସtର ମୃଦୁ
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ତି ଷା$ତି - ତି ଷାେର
ନି ବୁଜ େକାଠରୀ ଭି ତେର
କି zିତ अନଳ ସହ

ପୀତି ପଦHା ଦାସ

ପୁଳା ପୁଳା ବାରୁଦର ଗ
ଛଳନାର ଜାଳାେର
अs ଦÂ, ଧମ
ୂ ି ତ ମଣିଷଟିଏ ମଁୁ
ତଥାପି ଦୁ ଃଖ ନାହ\
କାହ\କି ନା... ନି ଆଁ ପରା ଲଗାଇଛି
େମାର ଏକାt ଆପଣାର େକହି ଜେଣ.....
अବ} ଯଣାେର ଜୀବନତମାମ ଜଳି ବାକୁ
ଏଇମି ତି अsଦÂ େହାଇ
ଏଇ ଧମ
ୂ ାୟି ତ େକାଠରୀେର
ଛାଡି ଯାଇଛି େସ
ନୀରବ ନି ଳ ଭାେବ ଦoାୟମାନ ମଁୁ
େସଇଠି .... େସମି ତି.....

ାଣୁ ପାଲଟି

ତ
ିକ

ା

ତଥାପି ଦୁ ଃଖ ନାହ\

ହ
ାନ
ଆ

େମାର ଏକାt ଆପଣାର େକହି ଜେଣ.......

ଇ
-ପ

ଜାଳି ବାର ଆନେE ପରା ବି େଭାର
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ନା ଆଉ ପାରି ବିନି............
ଆ}ାମା}ା େଦହ େନଇ ଠି ଆ େହାଇ ପାରି ବିନି
ଭାlିେଦବି କବାଟ
ଛି ନx କରି େଦବି େଲାକେଦଖା ସ$କର ବନ
ମଁୁ ବି ହସି ବି.... ମଁୁ ବି ବzିବି
ନି େଜ ମଁୁ ନି ଜକୁ ଥରକୁ ଥର
େଦଇପାରିବି ନି ଆହୁତି
ଏଇଥର େଦଇେଦବି ସମା|ିର ପ&
ୂ  ାହୁତି
ଏଇ ବି ଶାସଘାତକତାର ଯp େବଦୀେର........
ଆହୃତ ଆସl ଆଶାସବୁ କୁ
େଦଇେଦବି କବର
ଚାଲି ବି ଏକଲା ପଥିକେଟ ସାଜି
ତଥାପି ଦୁ ଃଖ ନାହ\........
କାହ\କି ନା......
ଛଳନାର କାଳରାତୀଟା ହଜି ଯିବ

ତ
ିକ

ା

ନବ ସ ାhରି ତ ତି ଷା$ତି - ତି ଷାେର..........

ଇ
-ପ

ଶି hୟି ତୀ, ସରକାରୀ ଉ¢ ପାଥମି କ ବି ଦାଳୟ

ଆ

ହ
ାନ

ବି uୁପୁର, ଭଦକ
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େମ?
?
ମଁୁ ଝିअଟିଏ ଆଉ ତୁେମ
ମଁୁ ବି ଭଗବାନ-ର ସୃgି ଟିଏ
େମାର ବି ଭାବନା अଛି

अମି ତା ମହାtି

ମଁୁ ଝି अ ଟିଏ େହେଲ କଣ େହଲା
ସମୟ ଆେସ ସବୁ େବେଳ ନୂ ଆ େହାଇ

ସମୟର ବନର अtରାେଳ

େହେଲ ଚାଲି ଯାଏ ତା ବାଟେର

େକେତ ଉଥାନ ପତନ ତାର

ସମୟ ର କଣ अt ଥାଏ ?

ବି ହି ସାବ ମି େଳନି ...

କି ଛି ସH {ତି ରଖି ଚାଲି ଯାଏ
ତାର େକେବ ହି ସାବ ମି େଳନି

େମା ବି ନା ତୁ େମ େଯ अଧା

ମନ େର ଥିବା अସଂଖ ପଶxମାଳା

େପମ ପୀତି ଦୁ ଃଖ ସୁଖ

ପୁଣି କି ଛି ଦରଭlା ଉaର

ସବୁ ଘା କା ମି ନିଟ ଭଳି

ସବୁ କି ଛି ମନ ତେଳ ଚାପି େହାଇଯାଏ

ଏେତ ଶୀଘ ହଜି ଯିବାକୁ ଇjା ନାହ\

अଝଟ ପାଣିଆେର ଜୀବନକୁ

अhତ अଜୟ ରହୁ େମା अbିତ

ପରଖି ବାେର ବତି କମ ଘଟିନି

ଦୃ ଢ଼ତା ଆଉ ସ ତତା ଭିତେର

ଇ
-ପ

ତ
ିକ

ତୁ ମର ପ&
ୂ  ତା େବାଧହୁଏ େମା ଭିତେର....

ା

ମଁୁ ଝି अଟିଏ େହେଲ କଣ େହଲା

ଆ

ହ
ାନ

କଟକ, ଓଡ଼ି ଶା
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ତୁମ ଉପ ି ତି େର
କାହ\କିେର... ଏେତ ସଜବାଜ ?
ଯାହାର ଉପ ିତି େର....

େକୗଶଲା ପାଲିଆ

ଆକାଶରୁ ଖସି ପେଡ େମଘ
ଜାଣ ଯମୁନାର ଜଳ ରାଶି
ହୁଏ ଦି ’ଭାଗ !

କାହାର ଉଭାନ୍ ହୁଏ କୁ ଜ
କାଳEିେର ଫୁଟିଯାଏ ଲେh ଭାର ପଦH
କି ଏ େଦଖି ମzାରୁ ଖସି ପେଡ
ତା ନି ଶାସେର ମୃତୁର ସ ାଦ,

ଶୁଣି ତୁ ମ ବଂଶୀନାଦ
କି ଏ ଏଠି ହୁଏ ଦହଗy
ଆଉ କି ଏ wଶପାଇ େଫରି ପାଏ

ଇ
-ପ

ତ
ିକ

ା

ପବ
ୂ  େସୗEଯ.... ।

ଆ

ହ
ାନ

ସାଂେପାଚ, େବୗs
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ଘର
ଘର ସମb-ର ଏକାt ନି ଜର
ଝାଟି ମାଟି କା ସି ନା

ରାଜସିH ତା ବି ଶାଳ

ଭରସା େସ କି  େଫରtା ସଂଜର
ନ େହଉ େସ ନଭୁୀ ପାସାଦ
ପାଦତେଳ ମାବଲ अବା ଗାନାଇଟର
ଚି କଣ ଚଟାଣ
ତଥାପି ମି େଳ ବି ଶାସ ଆତHପତୟର
ମନ ଯଦି ମି ଶିଥାଏ ମି ଶିଥାଏ
ବୁ ଝାମଣା ଠି କ ରେହ

େପମ ପଣୟର ଗଢ଼ା
କାଦୁ अ ମାଟିେର
ମଜଭୁ ତ ହୁଏ ମୂଳଦୁ ଆ
ଭାେlନି େସ ଘର େକେବ
ଆସୁ େଯେତ ବତାସ ବା
ଆଖି େସଠି ଆଇନା ପାଲେଟ
ଓଠ ତେଳ अହରହ ହସର ଫଗୁଣ
ଆତHାର ମି ଳେନ ଘର ଲାେଗ
ସେତ अବା ଇEଭବନ
ଧନ ହୁଏ ଜୀବନ
ମି େଳ ଭରସା ପତି ଶୃତି
ପ&
ୂ  ହୁଏ ଆଶା

ତ
ିକ

ା

ସମପi େଦଇ

ହ
ାନ

ଇ
-ପ

ବି ଶାସର ଚାବି କାଠି !

ଆ

ଦଶପଲB ା, ଓଡ଼ି ଶା
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େବାହୁଟିଏ େଲାଡ଼ା
େବାହୂଟିଏ େଲାଡ଼ା --ଯି ଏ ଝି अ ପରି େମା ପାଖେର

େଗଲB ୀ ଝି अ ପରି
ତା, େମା ଭିତେର ନ ଥିବ
ଶାଶୁ ଆଉ େବାହୂର ଦୂ ରତା
ମଁୁ ଖାଇେଲ ଖାଉଥିବ
ମଁୁ ହସି େଲ ହସୁଥିବ
ମଁୁ ବସି େଲ ବସୁଥିବ
େମା ଦୁ ଃଖେର ଦୁ ଖୀ େହବ
େପାଛି େଦବ େମା ଆଖିରୁ ଲୁ ହ
ଗାେଧାଇ ଆସି େଲ
ଶରଧାେର ଭାତ ସହ
ଶାଗ େଦଉ ଥିବ

ମଗୁଶୀର ଗୁରୁବାେର େମା
ଘରର अଗଣାେର
ଲଷHୀପାଦ େଝାଟି ଆ-ୁ ଥିବ
ତୁ ଳସୀ ଚଉରା ମୂେଳ
ଦୀପଜାଳି ଶୁଭ ମନାସି ବ
ଜୀବ ଗଲାେବେଳ
ଭାଗବତ ପେଦ ପଢୁ ଥିବ
ଏମି ତି େବାହୁଟିଏ ପାଇେଲ
େମାର, େଯୗଉତୁ କ
କଣେହବ .......???

ସହ ସ$ାଦି କା, ମାଟିଘର,

ଏସ୍.ଏସ୍.ଭି .ଏମ୍, ରାହାମା

ଆ

ଗୁରୁଜନ ପାଦତେଳ

ମୁଖରି ତ େହବ

ା

କାନି ଧରି अଳି କରୁଥିବ

ନୁ ପୁର ଛEେର ଘର େମାର

ତ
ିକ

ସଜଫୁଟା ଫୁଲଟିଏ ପରି

ଆଶୀବାଦ ଭିକ ମାଗୁଥିବ

ଇ
-ପ

ହସି ହସି େଲାଟୁ ଥିବ

ମୁoିଆଟି ମାରି

ହ
ାନ

ବାସୁଥିବ, ଉଠୁ ଥିବ

ଇEୁ ପଭା ବି ଶାଳ
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अବ} अତୀତ
ପବନ ଭାସି ଆେସ
େମା अତୀତର ସH {ତି ସବୁ

ରମଣ କୁ ମାର ନାଗ

କି ଛି କହି ବା ବାହାନାେର
େମା େବଡ଼ ରୁମର ଝରକା ପାଖକୁ ll
େଲାଚାେକାଚା ସ ପxର ଡାଏରୀର
अସଂଯତ
अଧା େଲଖା େକ'ଧାଡି ପଦ
ଶରତର କାକର ବି Eୁେର
େଧାଇ ଯାଏ େମା ଆଶା, ଆକାଂhା କାଗଜ ଫ ll
େବେଳେବେଳ ନି ରୀହ ପhୀଟି
ଥକି ପେଡ େକଉଁ ଏକ ଗଛର ଛାଇ ତେଳ
ଦି ନର କ¹ ାtେର
ମଁୁ େଦେଖ େମା अତୀତକୁ
ଆଲମାରୀର ପୁରୁଣା ବହି ଥାକେର
ସ$କମାେନ ଝଡି ପଡ଼tି

ତ
ିକ

ା

ଆତHୀୟତା ହୀନ ନି ଜନ
 ଗଳି େର ll

ଇ
-ପ

ସି କୁ ଳୁ ଆରୀ,କଳାହାoି

ଆ

ହ
ାନ

ଧମଗଡ ସାହି ତ ସଂସଦ,ଧମଗଡ଼
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ସପx
େଖାଜି ବୁଲୁ ଥିବା ସ ପx ସବୁ ଭି ଡ଼ ଜେମ
ଆଖି ଆଗେର

ଡି lର ନାଏକ

ନା ଆୟa କରି ପାରୁଛି

ତଥାପି अବସନx अବସାଦ ଏହି ଜୀବନ

ନା ତାକୁ ଧରି ପାରୁଛି ?

େକେବ ହାର ମାନି ନାହ\,

ଆକାଂhାମାନ ମରି ଆସୁଥିବାେବେଳ

ନା େକେବ ମାନି ବ?

ସଲି ତାଟିଏ େହାଇ ଜଳି

ଆସୁଛି ସୃଜନ ହତାଶେବାଧ ଆଖିବୁଜି େହଉଥିେଲ ବି

ବନେର

େଚଇଁ ଉଠୁ ଛି ନି ଜର ସ ପx ପାଇଁ ।

େକେବ ଛାଇ େହାଇ
ପୁଣି େକେବ ଛବି ଳ େହାଇ ।

ଦି ନ ଆସି ବ ସ ପxକୁ ଧରି ବି,
ସ ପxକୁ େକାଳ କରି ବି
ସ ପxକୁ େଗହ¹ କରି ବି

ଭାବି େଲ अତି େକାମଳ

ସ ପxକୁ ଆଉଁସି େଦବି

େକେତେବେଳ େତଜ;ି ୟ ରଶିH କି ରଣ

ସ ପxର ଭିhା ଥାଳ ଭରି ବି

ଯାହାକି ଭାlିଦି ଏ ବଳ ।

ଜନH ଜନHାtରୁ ସ ପxଠୁ ଆଶୀବାଦ ମାଗିବି ।

ଇ
-ପ

ତ
ିକ

ା

ଆକାଶର ଜହx ପରି ଦି ଶୁଛି େସ ସ ପx

ଆ

ହ
ାନ

କନାଗଁା, ଧମଗଡ(କଳାହାoି)
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େପାଢୁ अଁ अgମୀ
ହି ମ ଶୀତଳର କାକର ବି Eୁେର
େଟାପାେଟାପା ମୁ}ାଝେର

େବୖ ଜୟtୀ ସାହୁ

ପକୃ ତି अlେନ ଗାମ ଉନHାଦି ତ
ରସବt ଘେରଘେର । ୧

ମଗୁଶୀର ମାସ अgମୀ ତି ଥିଟି
अଘଥାଳି ହାେତ ଧରି । ୨
ବାପା ମାଆ-ର ପଥମ ସtାନ
ଓଡି ଆ- ପରିବାେର
ମାମଁୁ ଘର ନୂ ଆବ ପରି ଧାନ
ମାନତା େପାଢୁ ଆଁ କେର । ୩
ହଳଦୀ ପତର ଏoୁରି ପି ଠାକୁ
ସାେଥ ପzଶସ େନଇ
େଜ/ ପୁअଝି अ ପଜ
ୂ ା ପାଇଥାtି

ଭରସା ବି ଶାସ ରଖି ପର$ରା
େହାଇଥାଏ ସହଭାଗି । ୫
ପି oଦାନ अଧି କାରୀ େସ େବାଲାଏ
ପରି ବାର ରhାକରି
ପି ତୃଗଣ-ୁ େସ ନରକୁ ଉsାେର
ଋଣ ପରି େଶାଧ କରି । ୬
"ଧମଜ"ର ଆଖା ପାଇଥାଏ େଯଣୁ
ସବଦା େସ ବEନୀୟ
ପଜ
ୂ ାେଯାଗ ହୁଏ େଜ/ାେଦବୀପାେଖ
େପାଢୁ ଆଁେର ପଜ
ୂ ନୀୟ । ୭

ଇ
-ପ

ପz ପଲବେର ତହ\ । ୪

ଉaର ଦାୟି ତ ଲାଗି

ା

ସମୃsି କାମନା କରି

ବୃ s ବୟସେର ପରିବାର େବାଝ

ତ
ିକ

ଉଭାହୁଏ ଆସି ପର$ରା ସାେଥ

ଆ

ହ
ାନ

ପି ପିଲି, ପୁରୀ, େଫା‐୯୪୩୮୨୨୧୫୯୦
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ଆତH ସମୀhା
ତୁ ମ ହୃଦୟକୁ େକେବ ପଚାରିଛ
ସତ କହୁଛ

ତୁ ମ ପାଟିକୁ ଥେର ପଚାରି ଛ
ନାୟ କହୁଛ
अନାୟ କହୁଛ
ତୁ ମ ଆଖିକୁ େକେବ ପଚାରି ଛ

ପଶx ପଚାର
ଉaର ପାअ
ନି ୟ ଉaର ମି ଳିଯିବ ସବୁ ପଶxର
ଆତHାର
ବି େବକର

ଭଲ େଦଖିଛ

ମନର

ମE େଦଖିଛ

ପାଟିର

ତୁ ମ ମନକୁ ଥେର ପଚାରି ଛ
ଭଲ ପାଇଛ
ଘୃଣା କରିଛ

ହୃଦୟର
ମାଟିଘର (ଉପସଭାପତି )
ରାହାମା, ଜଗତସି ଂହପୁର

ଆ

ନି ଜକୁ ବି େଶ¹ଷଣ େକେବ କରିଛ

ଆଖିର

ା

ଠି କ କରୁଛ

ଦପଣ ସାମxାେର ଥେର ଛି ଡ଼ାହୁअ

ତ
ିକ

ଭୁ ଲ କରୁଛ

ଭୁ ଲ ବାଟ

ଇ
-ପ

ତୁ ମ ବି େବକକୁ େକେବ ପଚାରିଛ

ଠି କ ବାଟ

ହ
ାନ

ମି ଛ କହୁଛ

ସଂଯୁ}ା ସାହୁ
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अଶ
अଶ େବାଲି ତୁ େମ ଯାହାବି କହୁଛ
ନୁ େହଁ େସ ଆଖି ର ଧାର

अଜି ତ କୁ ମାର
ତି ପାଠୀ

 अମାନି ଆ େହାଇ
ନି ରବ ନି ଝର
ବେହ ହୃଦୟ କEର

େପମ ପଣୟର ବି ରହ,ମି ଳନ

େକେବ ଲି ଯାଏ କୂଳ ଓ କି ନାରା

ଆନEର अଶ େହାଇ

ବ ବାଡ ଭାlି େଦଇ

େକେବ ଦୁ ଃଖ,େଦୖ ନ अଥବା ସtାେପ

ଭସାଇ େଲାତେକ ଘର ପରି ବାର
ବନାପରି ମାଡି ଯାଇ
େଧାଇ ଦି ଏ ପୁଣି ସୁଖର ସଂସାର
ସବୁ ସାଇତା ସH {ତିର
ନି ଦ ହଜି ଯାଏ , ଆଖିରୁ ସପନ
ମନ ହୁअଇ ଗୀର

ସାଗର ସମ ଗଜଇ
ଲୁ ହ ; ଲହୁ େହାଇ ମଧ ବହି ଯାଏ
କାର ଛାତି ଫାଟି ଯାଇ
େକାହ ଉଠି ଶ୍ଵାସ ରୁs କରି ଦି ଏ
ଆଖି ଛଳଛଳ େହାଇ
କହଇ अେନକ अକୁ ହା କାହାଣୀ
ଦୁ ଃଖ ଭରା ଯଣାେର
େକେବ ପୁଣି ହୁଏ ପବି ତ ଜାହxବୀ

ତ
ିକ

ା

ଶsା,େସxହ ବନେର

ହ
ାନ

ଇ
-ପ

କୁ ଲାଡ,ଭyଭୂ ମି,ଭyନଗର,ଗyାମ

ଆ

ଭାମଭାଷ - ୯୪୩୮୧୮୯୯୪୮
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େହ େମାର अତୀତ!
अତୀତ!
େହ େମାର अତୀତ !
ଥେର କହି ଯାअ େକାଉଠି ହଜି ଗଲା,

େବୖ uବ େମେହର

େମାର अଲି अଳ ବାଳୁ ତ କାଳ,

େହ େମାର अତୀତ !

ପତି ଦିନ କୁ ନି କୁ ନି ସାଥୀେମେଲ,

ମେନପେଡ େକେତ ଆଜି ମେତ

େଖଳୁ ଥିଲୁ ଆେମ େକେତ େଖଳ ।

ବରଷା ଦି ନର କାଗଜ ଡ଼lା,
ସାl ସାଥି େମେଲ ଲୁ ଚକାଳି

େହ େମାର अତୀତ !

ଆଉ....

ସାhୀ ନଈକୂଳ ଆ ଗଛ,

କାଚ ବାଟି ସେl ଗିଲିଡoା ।

ଗଁା ମୂଳ ପାଠ ଶାଳା,
ପୁଣି....

େହ େମାର अତୀତ !

େଜେଜ ମାଆର ରାତି ସାରା

କୁ ଆେଡ ଗଲା େମା ବାଲସଖା,

ବୁ ଢ଼ୀ अସୁରୁଣୀ ଗପ କଥା ।

ସାେଥ ଖାଉଥିଲୁ ଆ अଁଳା,
ବb ଜୀବନର କି ମାଦକତା,

ତ
ିକ
ଇ
-ପ

ନାହ\ ସମୟ େହବାପାଇଁ କଥା ।

ା

ଆଜି ....

ଆ

ହ
ାନ

ଗoାବାହାଲି, ନୂ ଆପଡା, ଓଡ଼ି ଶା
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ସପନର ନାୟିକା
ସପନେର ତୁ େମ ଆସି ଥିଲ େମାର
ବାସ୍ କି ଛି ମୁହୂa ପାଇଁ

ପଭାଷ ଚE

ଲାଗୁଥିଲ ତୁ େମ େସଇ ସପନେର

ଜାଣି ପାରି ଲି ନି ନଁା ତୁ ମେର

ପରୀ ରାଇଜର ପରୀ।

ଘର ତୁ ମର େକଉଁଠି

େଟାଲଟିଆ

ଲାଗୁଚି ଆଗରୁ ତୁ ମକୁ
ସତେର ନେହଲ ସପନେର େମାର

େଦଖିଥିଲି ମଁୁ େକଉଁଠି।

େହଇଥିଲ େମାର ସାଥି
େସଇ ସ ପx ପାଇଁ ଚାହ\ରେହ

ସପନେର ତୁ େମ ନାୟି କାଟିଏ

େକେତ େଯ ଜହx ରାତି ।

ନାୟକ େଯ ମଁୁ ତୁ ମର
କି ଛି ରହି ଗଲା ବaାଳାପ ଆମ
ଥିଲା କି ଛି କଥା େପମର।

ଚzରମୁoା, େଗାଲାମୁoା, କଳାହାoି
+୩ େଶଷ ବଷ କଳା (ଓଡ଼ି ଆ ବି ଭାଗ)

ଇ
-ପ

ତ
ିକ

ା

ରାୟଗଡ଼ା ସ ୟଂଶାସି ତ ମହାବି ଦାଳୟ,

ଆ

ହ
ାନ

ରାୟଗଡ଼ା, ଓଡ଼ି ଶା
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ରାଧାର...
...
କାହx ରାଧାର
ମଥାେର ଝଲେସ ମୟର
ୂ ଚୂଳ
ନୟେନ ସୁEର କଜଳ ଗାର।

ବଷା

ଶାସ ତ େପମ ଥାଏ ନି ରtର
ସୁମଧୁର େସହି ବଇଁଶୀ ସର

ଦାସମହାପାତ

ରାଧା ର କାହx େବସୀ अଧି କାର।

ହୃଦୟ କେର अଥୟ अଧି ର।
େଗାପ େଗୗଡୁ ଣୀ- ସାlେର େମଳ
ରାଧାର େପମ ସବୁ ଠୁ ସୁEର

ରାସ ରଚାଏ ନୀତି ସyେବଳ।

କାହx ପୀରତି େର ଥାଏ ତା'ମନ।
ନାଟ ଖଟିଆ କାହx ଭାରି ଦୁ g
କୁ yବନର େସ ଗହନ ବନ

ରାଧା ମେନ ଦି ଏ ବି ରହ କg।

ଚାEିନୀ ରାତି େର ଭେର ଜୀବନ।
ପାଗଳି ନୀ ସାେଜ େପମ େର ତାର

ତ
ିକ

ା

େସକଥାକି ବୁ େଝ କାହx ସତର।

ଆ

ହ
ାନ

ଇ
-ପ

ବbା,ବାେଲଶର, ଓଡ଼ି ଶା
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ଶୀତ ଆସିଲାଣି
ଶରତ ଗଲାଣି ଶୀତ ଆସି ଲାଣି
ଫୁଲ ଫେଳ ଧରା ହସି ଲାଣି।

ପୀତି େରଖା ପରିଡ଼ା

ସୁନା ପରି ଦି େଶ େସାରି ଷ େhତଟି
ଚାଷୀ ମନ ଖୁସି େହାଇଲାଣି ।
ପରି ଶମ ତାର ସାଥକ େହାଇଛି
अମଳ କୁ ସି ଏ ଚାହ\ଲାଣି।
ବଡ଼ଦି ନ ଛୁଟି ଆସି ଲାଣି
େଭାଜି ଭାତ ଆଉ ପି କନି କ ପାଇଁ
ପି ଲାଏ ଆନE େହାଇେଲଣି ।
ସାଲ େସାଏଟର କମଳ ଚାଦର
ମେନ ମେନ ଖୁସି ବାିେଲଣି
ଆମ ଆବଶକ ପଡ଼ି ଲା ଏଥର
ଶୀତ ମା ପରା କହି େଲଣି ।

ଆ

ହ
ାନ

ଇ
-ପ

ତ
ିକ

ା

ଜରଡା, अନୁ ଗୁଳ, ଓଡ଼ି ଶା
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େଜାତି ର ଆହାନ
େହ କର ମନୁ ଷ କ\ପା ଉପହାସ

ରି } େହଲା ତୁ  େଯୗବନ ଆଳସ ।
ଉଷସୀର ଏଇ ଜଳt अଘେର
ତୁ ର ଆୟୁଷ hେଣ hେଣ ସେର ॥
େତଜି ଥିଲ ତୁ େ େଯ ସy ସଳି ତା
ଦୁ ୃତ ବହିx େର ନ ରହି ଲା ସaା ।
ଶି ଖା ଦୃ ଶ ପେ+ ଦୁ ରୁଶ ହୁअଇ
ତୁ  ଖ ବି a େଧୗତ େର ଯାअଇ ॥
କଳୁ ଷ ଗଭେର ଜୀବନ ଲଭିଛ
ସେରାଜ ନ ସାଜି ଗଣିକା ସାଜି ଛ ।
ତକସାର ଆଜି ତୁ  ଏ ଜୀବନ
ଏେଡ ଧମରାଜି ସବୁ pାନଶନ
ୂ ॥

ଆଶି ତ ମହାପାତ

ଏ ଦୀପାବଳୀେର ପଦୀପ ଜଳାଇ
ନୃ ତ କର ବୁ ଉଲB ାସ ଜନHାଇ ।
କର ଶ§ରାଜି अଗିx ର ସଂେଯାେଗ
ହୃତ୍ wEନ ତୁ  ବai ଥିବା ଯାେଗ ॥
ଲୁ ·ାୟି ତ bବ ନକର ଶୀମୁଖ
pାତ अଛି ତୁ  ମଯଦା ବି ମୁଖ ।
ଏ ଚEମା ସାhୀ, अର ବି ସାhୀ
ଗାୀ ଛତ ବାଦ ମକଟର ଆଖି ॥
ଭସିH ଭୂ ତ ହୁଏ ଘୃତର ଆଭାେର
hୁଦକୀଟ ଯୁ} ପତl ¥ାଳା େର ।

ତ
ିକ

ଇ
-ପ

େଜାତି ର ଆହାନ ଏ କେର ପଚାର ॥

ା

ତୁ  େପମ ସେପx ନାହ\ େଯ ନି bାର

ଆ

ହ
ାନ

ଗାମ - ଟାlି, ଜି ଲBା- େଖାsା, ଓଡ଼ି ଶା
ଆହାନ ଇ-ପତି କା ସ$ୂ & ନି ଃଶୁ( ବି ତରଣ େହତୁ ଡା େଜାତି ପସାଦ ପ+ନାୟକ- .ାରା ପତି /ି ତ ଓ ପକାଶି ତ

Aahwaan.com

254

ଆହାନ ଇ-ପତି କା, ଚତୁ ଶ ବଷ, ଏକାଦଶ ସଂଖା, ଡି େସର ୨୦୧୯

Magazine Downloaded from www.aahwaan.com

ସବୁ ଖୁସି ଆଣିେଦବି
ଆଉ େକଉଁ ଦୁ ଃଖ େତାର
କହ अଛି େମା ଆଗର

ତେତ େଦଖି ହସୁଥିବ
ଏଇ ଭlା ମନ େମାର
େସଦି ନ ଜାଣିବୁ ତୁ ହି
ମଁୁ ଥିଲି େକେତ ନି ଜର
ଆଉ େକଉଁ ଦୁ ଃଖ.. ......
ଜାଣି ମଁୁ ନଥିଲି ତେତ
ବି ଶାସ ମଁୁ କରି ଗଲି
େତା ଛଳନାର ବି ଷ ପି ଇ
ଆଜି େଲାକ ହସା େହଲି
ତଥାପି େମା ଦୁ ଃଖ ନାହ\
ପାଗଳ େହଲି େତା ପାଇଁ

େଦାଷ କହ ମଁୁ କଲି
(େତା)ସୁଖକି ଛଡାଇ େନଲି
କି अବା େତା ସାେଥ ସେତ
ବି ଶାସଘାତ ମଁୁ କଲି
ଆଶା ଭାlିେଦଇ େମାର
କରି େଦଲୁ ସାତପର
ଭୁ ଲି ମଁୁ ତ ପାରୁନାହ\
ପୁରୁଣା ଦି ନକୁ େମାର
ଆଉ େକଉଁ ଦୁ ଃଖ.....
अବଦଲ ପୁର. ଯାଜପୁର.

ଦୂ ରଭାଷ : ୯୪୩୯୮୫୪୧୯୯

ଆ

ତୁ ତ ଭୁ ଲି ଗଲୁ ମେତ

ଆଉ େକଉଁ ଦୁ ଃଖ .......

ା

ସୁଖେର ଦି ନ କାଟିବୁ

ଭାବି ତୁ ହି କାଚଘର

ତ
ିକ

ତୁ ଭଲ େର ରହି ଥିବୁ

ଭାlି େଦଲୁ ଏ ମନକୁ

ଇ
-ପ

ଖୁସି ରଖିବାକୁ େତାର

ଆଉ କାହା େପମ ପାଇ

ହ
ାନ

ଆଣିେଦବି ସବୁ ମୁହ\

େବୖ ଦନାଥ ପoା
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େତା ବି ନୁ ଜୀବନ
େତା ବି ନୁ ଜୀବନ ଫିକା ଫିକା ଲାେଗ
ଫିକା ଲାେଗ ମି ଠା ସH {ତି,

अନନା अନୁ ା

ଫିକା ଫିକା ଲାେଗ ଜହxର େଜାଛନା
ଫିକା ଲାେଗ ଗାଢ ରାତି । (୦)

ଲାଜକୁ ଳୀ ଲତା ଲାେଜଇ ଯାଉନି
ବାରମାସ ଛୁଆଁ ପାଇ,

ସୁEର ଦି ଶଇ କାଳି ମାେର ଜହx

ସପx ଜଳି ଜଳି ପାଉଁଶ େହଲାଣି

େଗାରା େଦେହ କଳାଦାଗ,

କାର େଶଯେର େଶାଇ। (୧)

ଡାକି ମଁୁ ଆଣିଲି ଆକାଶୁ ବାଦଲ

େତାରି େପମେର ଦି ନ ସରୁ ସରୁ

େସ େଯ କଳ- େପାଛି ବ। (୨)

ପାହି ଯାଏ ଏଠି ରାତି ।
େତା ବି ନୁ ଜୀବନ....

କଳ- ସାଥିେର ଜହx ଲୁ ଚି ଗଲା
ହଜି ଲା େଜାଛନା ରାତି ।

ଇ
-ପ

ତ
ିକ

ା

େତା ବି ନୁ ଜୀବନ....

ଆ

ହ
ାନ

କଳାରାହାl, ଭୁ ବେନଶର
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ସତ େଗା ପି ୟତମା
ସେତେଗା ପି ୟତମା, ସେତେଗା !
ତୁ େମ ଥାअ ହୃଦୟେର,
ଝୁଲୁ ଥାअ ଆଖି ର େଡାଳାେର
କଳି କର ଜହx ସାଥିେର
ଭିଜି ବାକୁ ଭଲ ପାअ ଝି ପିଝିପି ବଷାେର ।
ମେନପଡି କର ହୃଦୟକୁ ସି }
अସହାୟ ମନକୁ ପତି hଣ ମୁ}
ଛାଡି ତେମ ଚାଲି ଗଲନି େଯ...
େଦଲ ତୁ େମ ଦୁ ଃଖ େମାେତେଗା
ସେତେଗା ପି ୟତମା, ସେତେଗା !!

ଦି ଲିପ୍ କୁ ମାର ତି ପାଠୀ

ତୁ େମ ଥାअ ଛାୟା ପତି ଛାୟାେର
ମେନପଡ ଦୁ ଃଖ େବଳେର
ଦୁ ଇ େଟାପା ଲୁ ହ େଦଇ ଚାଲି ଗଲ ସି ନା
ଗଲାେବେଳ

ଫୁଟାଇଲ

କା

ତୁ େମ

ଛାତି େର !
अେଦଖା ଲୁ ହ ନୁ େହଁ , ଛାତି େମାର ଭିଜାଏ
अେଦଖା ଏ ର}
ଧାର ଏଇ ବE େହବ, େଯେବ େହବ ତୁ େମ
େବାେଧ ପା|
ଛାଡି ତେମ ଚାଲି ଗଲନି େଯ...
େଦଲ अସହ ଯଣା େମାେତେଗା
ସେତେଗା ପି ୟତମା ସେତେଗା !

ତ
ିକ

ା

େଢ-ାନାଳ, ପଜl,କୁ Eନେଦଇପୁର ଶାସନ

ଇ
-ପ

ଇ-େମଲ୍ ଠି କଣା:dkt.writer@gmail.com

ଆ

ହ
ାନ

ଦୂ ରଭାଷ:୯୭୭୮୧୦୬୧୦୫
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ଓଷା ବାର ବତ
ଓଷା ବାର ବତ ଉପାସନା
ସମାେଜ ବ}ି ବି େଶଷର ନି /ା,
ନି ରବjି ନx ଭାେବ ପାଳି

େବେହରା

अtଃଶୁsି କରି ଆଣି ଦିଏ ଆତHସଂ;ାର,
ଜୀବନ ଜyାଳର ଏ ଏକ ତପସା
ରେଖ ଶରୀର।

ଉପବାସ ସାa ି କ ଆହାର େଭାଜନ
େବୖ ରାଗତାର ଆଦଶ ପରାକା/ା,
ଆଜୀବନ ରହି ସାଧନାରତ
ଏକାଗତାର ସହି ତ କରୁଥାଏ ପେଚgା।
ସତ अହି ଂସାକୁ କରି ସ ଧମ
କେର ଜୀବେନ ପଣ
ୂ ତା अଜନ,
େସxହ ଶsା ମମତା େଡାେର ବାି

ପାଥiବ େଭାଗ ବି ଳାସର ବନ
ପାେର ନାହ\ ତାକୁ େକେବ ପରାb କରି।
ଲh ପଥେର ଥାଏ ସି ଏ
ପବାହି ତ ଜଳ େସାତ ପରି ,
ଜୀବନର ସାଥକତା ପାଏ େଯେହx
ନଦୀ ପାଏ ସାଗର ସlମ କରି।
ଏ ସବୁ ବତି େରକ କେର ଯି ଏ ଓଷା ବତ
େହାଇ େମାହ ମାୟାେର ଆଶ},
େସ ଏକ ପବଳ ପବzନା ମାତ
ନି ଜକୁ ନି େଜ ଠକି ବାକୁ କେର ପୟାସ
ଜୀବନ ଯୁେs େହାଇ hତବି hତ
େହଉଥାଏ େସ ବାରାର ପରାଜି ତ।

ହ
ାନ

ଇ
-ପ

ମାନବ ଜାତି ର କରୁଥାଏ କଲାଣ।

ମହତ ଗୁେଣ ଶତକୁ ମି ତ ରୂେପ ବି ଚାରି ,

ା

ଏକ ଭରସା ବି ଶାସର ଶୁଭଭାବନା

ସାରା ଜଗତକୁ ଭଲପାଏ अtର ଭରି

ତ
ିକ

ଜୀବନ ଗଠେନ କେର ନି ଜର ପତି /ା।

 ସୁ
ମନକୁ କରି ନି ମଳ

ନୂ ତନ କୁ ମାର

ଆ

େକାହି , ଗଡ଼ି ଆ ମୟର
ୂ ଭy
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ଧାଇଁ ଆସିଛ େହ ସଖା
ତୁ ମ ବଂଶୀ ସି ନା ଗାଏ ରାଧା ନାମ
ଯମୁନା କୂଳେର ନି ତି ,

ବି . ନି ରୁପମା

େମା ବୀଣା ଝ-ାେର କୃ u ନାମ େତାଳି
ଗଲାଣି ତ ଦି ନ ବି ତି ।

କାହ\ ଗଲା ତୁ  ଦ େହ େମାହନ

େହଉअଛି ପକ$ିତ ,

େସ ନଟ ନାଗର ଠାଣି ,

ତରୁ ଲତା ସହ ଜୀଵ ଗଣ େଯେତ

େଗାରୁପଲ େଘନି ଯାଇଥିଲ ବେନ

ଶବଣେର ବି େମାହି ତ ।

େକେହx େକ ଆଣିଲା ଟାଣି !!

େମାେତ ସବୁ େବେଳ अେଧୖ ଯ କରାअ

େମା ବୀଣା ଝ-ାେର ନି ଜକୁ ପାେସାରି

ଆଜି ତୁ ମର କି ଦଶା ,

ଧାଇଁ ଆସି ଛ େହ ସଖା ,

ସବୁ କାଯ ଛାଡ଼ି ଏଠି ବସି अଛ

ତୁ ମ ବଂଶୀ ଧନି ଶୁଣି େକେହx କୁ ହ

ମୁଖଁୁ ×ୁରୁନାହ\ ଭାଷା ।

ଘେର ମଁୁ ରହtି ଏକା !!

ଇ
-ପ

ତ
ିକ

ା

ଗଗେନ ପବେନ କୃ u କୃ u ନାମ

ଆ

ହ
ାନ

ମାମୁରିଆ, େଛoିପଦା, अନୁ େଗାଳ
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ଯାଯାବର
ଛି oା ବଟିଏ ପରିଧାନ କରି
ସମାଜର ଦାେo ବୁ ଲୁ ଛି ଆଜି େସ

ଆଯରଶHୀ ଦଳାଇ

ଠି କଣା ହଜାଇ ନି ଜର
ନି ତି ବୁ ଲୁ ଥାଏ ପାଗଳ- ପରି
ଗିଲି କୁ େଯ ତାର ହାତେର େସ ଧରି
େହାଇ ପାେର ନାହ\ ସାଥୀ କାହାର
ଦି ନେର ବି ଶାମ ନି ଏ ଗଛମୂେଳ
ରାତି କାଟିଯାଏ େକବି ନ୍ ର ତେଳ
ବଷା ପବନକୁ ନ ଥାଏ ଡର
ନଦମାର ପାଣିେର ଭେର ତା ଉଦର
ଡgବି ନ୍ ର ଖାଦକୁ କେର େସ ଆହାର
ଦୁ ଃଖ ବୁ ଝି ବାକୁ ନାହି େକହି अତି ଆପଣାର
ଏ ସବୁ ଘଟଣା ତାର ନି ତିଦିନର କାହି ଣୀ

ଇ
-ପ

ବହHପୁର, ଓଡ଼ି ଶା

ଆ

ଏକ ନି ସl ଯାଯାବରର...

ତ
ିକ

ଗେବଷକ, ବହHପୁର ବି ଶବିଦାଳୟ,

ହ
ାନ

ମି ଥା ନୁ େହଁ ଏହା ସତ ଘଟଣା

ା

ହୃଦୟର କଥା ତାର କି ଏ ପାରି ବ କି ଜାଣି
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ପାଗଳର ହୃଦୟ େଖାଜା
େହ େମାର ହୃଦୟ େକଉଁଠାେର अଛ,
େତା ପାଗଳ ପଶx ପଚାେର....

େରାହି ତ େସଠୀ

େକମି ତି अଛ, କଣ କରୁଛ

ପାଗଳ ମନେର ଉ-ି ମାରୁଥିଲା

କହି ଦିअ େମାେତ ଥେର ।୧।

ଠକି େଦଇନି ତ ହୃ ଦ,

ହୃଦୟ କୁ ହଇ, େହ ପି ୟ ପାଗଳ

ମର ଗତି େର ବଢ଼ି ଲା ଆଗକୁ

ସତେର ପାଗଳ ତୁ େମ,,,

କାେନଇ ପାଦ ଶବଦ ।୪।

ମୁହ\ ତ ରହି ଛି େତାହରି ଭିତେର

ଧକ୍ ଧକ୍ କରୁଥିଲା ତା' अtେର

अନୁ ଭବ େତା ମରେମ।୨।

ପାଗଳ ଶୁଣି ପାରି ଲା,

ହୃଦୟର କଥା ଶୁଣିକି ପାଗଳ

ଖୁସିେର ତହାରି ଆଖି ଆକାଶରୁ

ନି ରବ ରହି ଲା hେଣ,

ବରଷା ଝରି ପଡ଼ି ଲା ।୫।

अନୁ ଭବ କରି ପାଇଯି ବ େବାଲି

अପଲେକ ଚାହ\ ଆତHହରା େହାଇ

ଚାଲି ଲା ତା' अେନଷେଣ ।୩।

ଲାଜକୁ ଳୀ ଲତା ପରି,
ଝାଉଁଳି ପଡ଼ି ଲା ପାଗଳ ବୁ କୁ େର

ା

କାଳ ବି ଳ ନ କରି ।୬।

ଇ
-ପ

ତ
ିକ

ଦୁ ତି େମoି(ମଲି କ ସାହି ), ଖଜୁ ରୀପଡା, କମାଳ

ଆ

ହ
ାନ

ଦୂ ରଭାଷ-୯୪୩୮୦୭୩୯୩୦
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ଶୀତ ଆସିଛି
ଶୀତ ଆସି ଛି, େଦଖ ଶୀତ ଆସି ଛି
ନୂ ଆ ସାର େକେତ ସାେଥ ଆଣିଛି।

େଗୗରୀ ପoା

କୁ ହୁଡି , କାକର ସାଥି ସେହାଦର

ଫୁଲ, ଫଳ ଭରା କେର ଏ ଧରାକୁ

ଧଆ
ୂ ଁଳିଆ ମୁହଁ ଦି େଶନି କାହାର।

ଆଣିଥାଏ ଖୁସି अଜଣା କାହାକୁ ।

କାକର ଵି Eୁେର ଏ ଧରା ସୁEର

ଶୀତ େଯ ଆମର ମାଉସୀ ଭଳି ଆ

ସେତ କି ବୁ ଣିଛି ଗାଲି ଚା ମୁ}ାର।

ଶୀତ ଲାଗି ଜୀବ ହୁଏ अଳସୁଆ।

ଶୀତ ସାେଥ ଥିେଲ ହସୁଥାଏ ଧରା

ଚମ ଓଠ ସବୁ ଫାଟୁଥାଏ େବାଲି

ଶୀତ େବଶି ଲାେଗ କମ୍ ଥାଏ ଖରା।

େଲାେକ କହୁଥାtି ଶୀତ ଯାଉ େବାଲି

ଗୀଷମ ଉaାେପ ଧରଣୀ ବଥିତ

ନ ଡରି ଶୀତ କୁ କାକର ସକାଳୁ

ତା'|ତାେପ ପାଣୀ େହେବ କି ଜୀବି ତ

କାରତି କ ବୁ ଡ ପକାtି ଶsାଳୁ ।

ଶୀତ ଆଣିଥାଏ େଶାଭାର ପସରା

ମାଗଶିର ମାସ ଗୁରୁବାର ପଜ
ୂ ା

ଶୀତ ହ\ ତ ଏଠି ପାଣୀ- ଆସରା।

ଶୀତ େହେଲ େହଉ ଘର ହୁଏ ସଜା।
ଥିେଲ ପେଛ ଥାଉ ଦୁ ଗୁଣ ତାହାର

ଇ
-ପ

ତ
ିକ

ା

ଶୀତ ସାଥି େହଉ ଆମ अଗଣାର।

ଆ

ହ
ାନ

ଜୟପୁର, େକାରାପୁଟ, ଓଡ଼ି ଶା

ଆହାନ ଇ-ପତି କା ସ$ୂ & ନି ଃଶୁ( ବି ତରଣ େହତୁ ଡା େଜାତି ପସାଦ ପ+ନାୟକ- .ାରା ପତି /ି ତ ଓ ପକାଶି ତ

Aahwaan.com

262

ଆହାନ ଇ-ପତି କା, ଚତୁ ଶ ବଷ, ଏକାଦଶ ସଂଖା, ଡି େସର ୨୦୧୯

Magazine Downloaded from www.aahwaan.com

ଗୁରୁ ଭ}ି
अବା ଶି hୟି ତୀ,

ଗୁରୁ େଯ अଧାପକ ।

ଶି gାଚାର hମା,

କaବ ଗହଣା,

େନଇଣ ଗୁରୁ ଶି hକ ।
अpାନ अାରୁ,

ଧରି ହb ଗୁରୁ,

ଦି अtି ନବ ଆେଲାକ ।।
ଚାେହଁ ନାହ\ପଜ
ୂ ା,ଚାେହଁ ନାହ\ ଦାନା,
ଚାେହଁ ନା ଗୁରୁ େଯ କନା ।
ଗୁରୁ ଚାହ\ ଥାଏ,

ଛାତ ଭବି ଷତ,

ନ ଥାଏ अନ ବାହାନା ।।
ଛାତ अବା ଛାତୀ, ଗୁରୁ କୃ ପା ବେଳ,
ପାଆtି ଦି ବ ଆେଲାକ ।
ଗୁରୁ ମହି ୟାନ,

ଏହି ଧରା ଧାେମ,

େଦଇଣ ଦhତା େଭକ ।।
ଗୁରୁ ଭ}ି ସାେଥ,ଗୁରୁ େସବା अେଟ,

କୃ ପା ପାଇଁ କେଲ କମ ।।
ଗୁରୁ ଆଶୀବାଦ, ପାଇବାର େଯାଗ,
କରିଣ ଗଢି େତାଳି ବା ।
କୁ କମକୁ ତାଗୀ,

ସୁକମ କରି ବା,

ମଣିଷ େହାଇ ବzିବା ।।
ଆଧୁନିକ ଯୁଗ,

ଶି ଖାଉଛି ଆଜି ,

अଧମ ମାଗ ଦଶନ ।
pାନକୁ ହଜାଇ,

अpାନ ପଥେର,

ବି ତୁ अଛି ଆମ ଦି ନ ।।
ଭୁ ଲି ଯାଉଛtି ,

ଶା ଧମ pାନ,

ହଜି ଯାଏ ରୀତି ନୀତି ।
pାନର ଆଶାେର, अpାନ ଆେବାରି ,
ଯାଉअଛି ଦି ନ ବି ତି ।।

େଗାପୀବି ା, ବାେଲଶର

ଆ

ଶି ଷ ପାଇଁ ମହା ଧମ ।

ମଯାଦା ବଢି ବ,

ା

ଗୁରୁ ହ\ pାନ ରhକ ।।

ସାନ ବଢି ବ,

ଇ
-ପ

ହୁଏ ମହା pାନୀ,

ହ
ାନ

ଗୁରୁ ପୁଜି ଶି ଷ,

ମେହଶର ସାହୁ

ତ
ିକ

ଗୁରୁ େଯ ଶି hକ,
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ଶିଖି ଶିଖାଇବା
ବି ଶାସ ହୃଦେୟ,

ବି ଶାସ ହ\ େଶg ପଜ
ୂ ା।

େଲଖିବା ପବ
ୂ ର
 ୁ

ବୁ ଝି ବା ଜରୁରୀ,

ଲାଭ କି ସ େଲଖି େଲଖି ।
ଉପାଜନ ନାହ\,

ଖ¢ ବଢ଼ାଇେଲ,

ଋଣ ଭାର ହୁଏ ସାhୀ ।।
ହାରି ବା ପବ
ୂ ର
 ୁ,

େଚgା ଜାରି ରଖ,

ଭୟରୁ ହୁअଇ ହାର ।
ସ$କ ଗଢି ଣ,

ଲାଭ କି ବା ଥାଏ,

ଲି ଭାଇ ଯଦି ନ ପାର ।।
ମରି ବା ପବ
ୂ ର
 ୁ,

ମନ େଖାଲି ଜି अ,

ଦୁ ଃଖ ସୁଖ ସାେଥ େନଇ ।
କାହାରି ଦୁ ଃଖେର, ଖୁସି ନ େହାଇଣ,
ବzିବାକୁ ଦି अ ଭାଇ ।।
ହସ େଦଇ ଥାଏ,

ଦଇବ ବି ଧାତା,

ହସ କାର ଜୀବନ ।।
ଗୁରୁ ଗୁରୁଜନ,

େଦବତା ସମାନ,

ମନରୁ ନ େତଜ େକହି ।
ଦି ନ ଚାଲି ଯିବ,

ବୟସ ଟଳି ବ,

ଚି ହx ଥିବ ସାେଥ ରହି ।।
େଲାଭରୁ େଯପାପ, ପାପରୁ େଯମୃତୁ,
ଏହି େଯ ସତ ବଚନ ।
େପଟ ଦାନା ପାଇଁ, କମ ପେଥ ରହି ,
ରଖିବା ନି ଜ ସାନ ।।
କୃ ଷକ ଶମି କ,

ଶି hକ ଠଁୁ ଯୀ,

ସଭିଏଁ କରtି କମ ।
ନି ଜ କମ ପଥ,

ନି ଜ ପାଇଁ ବଡ଼,

େଭଦ ଭାବ ହ\ अଧମ ।।

ବାପା: ରyନ ପାଢ଼ୀ, େଜନି ଥ ଇଂରାଜୀ ବି ଦାଳୟ,

ଗଗନ ବାବୁ ଛକ, ଏଡ଼ତାଳ, ଭଦକ

ଆ

କା ବି ତାର ଭିଆଣ ।

ଦୁ ଇ ପାଶ ଭଳି ,

ା

अବୁ ଝା ରୁେହନା େଭଜା ।।

େଗାଟିଏ ମୁଦାର,

ଇ
-ପ

ଶୁଣିବା ଶି ଖିେଲ,

ହ
ାନ

କହି ବା ପବ
ୂ ର
 ୁ

अ-ିତା ପାଢ଼ୀ

ତ
ିକ

ପଜ
ୂ ା ଠାରୁ ବଡ଼
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ଉପଚାର
ଶ§ ଉପଚାର େହାଇଛି अେନକ,
େହଉ अ ଉପଚାର।

ତୁ ଷାରକାt ପସାଦ

େତେବ ଏ ସମାେଜ ନି ିତ କମି ବ,
अତାଚାର, ବଳାାର।।

େଦବୀ ହେb ଖÍ େଦଖtି ସମେb,
ଚାଳନା ତାହାର େହଉ।

ସୀତା ପରି େଦଖି ସରଳ ନୀରି ହ,
ରାବଣ ହରଣ କେର।

ଖÍ କି ତି ଶୁଳ ନେହେଲ ନ େହଉ,

େଦୗପଦୀ ସମ େହ ଦୃ ଢ଼ ଚି aା ହୁअ,

ପାେଖ ତୀÏ େବB ଡ୍ ରହୁ।।

ଦୁ େଯାଧନ େଦଖୁ ବାେର।।

ର}ବୀଜ ପରି ସଂହାର େହାଇେଲ,
କାହଁୁ ବା ଜନମ େହେବ।
ମହି ଷା ପରି େସ ଉଗ ରୂପ େଦଖି,

ନାରୀକୁ ଏ ସମାଜେର।
କା ରହି ଥିେଲ ଶରୀର ମଧେର,
କା ଉପଚାର କେର।।

ା

ଥର ଥର ଥରୁଥିେବ।।

ଫୁଲ ପରି ନୁ େହଁ ଝୁ ଲ ପରି ଗଢ,

ଇ
-ପ

ତ
ିକ

ବରୀ, ଯାଜପୁର

ଆ

ହ
ାନ

େମା - ୯୮୫୩୦୯୨୬୩୦
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ତୁ ମକୁ କି ଏ କହି ଥିଲା େମାେତ ଭଲପାଇବାକୁ
ତୁ ମକୁ କି ଏ କହି ଥିଲା େମାେତ ଭଲ ପାଇବାକୁ
ସବୁ କଥାେର ଭଲପାଇବାର अbିତକୁ ବଳି ର େଘାଡା କରିବାକୁ

ଆେଲାକ କୁ ମାର
ରାୟ

େମାେତ ନି ଜର କରିବାକୁ
କାହ\ ମଁୁ ତ େକେବ କହି ନି
अନୁ େରାଧ ବି କରି ନି, େକେବ ବି କରି ନି
ତୁ ମ ସହ ନସରପସର ବି େହଇନି
ରଖି ଛ ପମାଣ, େରକଡି ଂ ବାତାଳାପ, ଭିଡି ଓ କିB ପି l
ତୁ େମ କଣ େମା େଯାଗଁୁ ଏେବ अtଃସaା
କାହ\ ପାକେର ବସି ତୁ ମସହ ଭଜା ବାଦାମ
ତ ଖାଇନି , େଛାଟ ଏକ ଚୁ ମା ତୁ ମ ଗାଲେର ତ ଆ-ିନି
ଏେତ अଳି କ ସ ପx କାହ\ େଦଖୁଛ
କାହ\ ରାତି ସାରା ତୁ ମ ସହ େଫାନେର ତ ଗପି ନି,
େବାଉକୁ अଧା ସତ अଧା ମି ଛ ବି କହି ନି
କାହ\ ଦୁ େହଁ ନଈକୂେଳ ବସି ପାଣିକୁ େଟକା ବି ମାରି େନ,

ତ
ିକ
ଇ
-ପ
ହ
ାନ
ଆ

କାହ\ ସମୁଦ କୂେଳ ପାଖାପାଖି ବସି ବାଲି ଘର ତ ଗଢ଼ି େନ, େଢଉ

ା

ପାଣିଛିଟାେର େକେବ ବି ଭିଜି େନ
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ଦାଉ ସାଜି େଲ କାEିକାEି ତ ଗଡ଼ି େନ
କାହ\ ମି ଛିମିଛିକା କାମବାହାନାେର ତୁ ମ ଘରକୁ ତ ଯାଇନି ,
ଚା େଗାେଟ କପ ବି ପି ଇନି
କାହ\ କେଲଜ ଯି ବା ଆଳେର ମାଟିନ େସା ସି େନମା ତ େଦଖିେନ,
ନାୟକ ନାୟି କା- ବଷାଭିଜା ନାଚେଦଖି ଆ}ାମା} ବି େହାଇେନ
କାହ\ ପାଠ ବୁ ଝି ବା କଥା କହି ତୁ ମ ଘେର କୁ ଣିଆ ତ େହାଇନି ,
ତୁ ମ େବଡ଼ ଯାଏ ତ ଯାଇନି
କାହ\ ତୁ ମ ସାଇେକଲ େଚନ ସଜାଡି ତୁ ମ ସହ କଥା ପେଦ ବି େହାଇନି ,
ରି ପାରି ଂ ଖ¢ ତ େଦଇନି
କାହ\ ତୁ ମ ସାl େହବାକୁ େଫସବୁ କେର अନୁ େରାଧ ବି ପେଠଇନି ,
ରି ମାଇo ତ କରି ନି
ତୁ ମକୁ କି ଏ କହି ଥିଲା େମାେତ ଭଲ ପାଇବାକୁ
ଯଦି ଏେତ ଜି ଦ କରୁଛ, ରାଣ ନି ୟମ ଖାଉଛ
େତେବ ଭଲପାଇବକି େମାର ଏଇ କଲମକୁ
ଯି ଏ ତମପରି अେନକ ଝି अ-ୁ େଲଖନୀେର ଜୀବନାସ ଦି ଏ
େତେବ ଭଲପାଇବକି େମାର ଏଇ କବି ତକୁ

ତ
ିକ

ା

ଯି ଏ ପାଣିେର ବି ସର ପେକଇବା କଥା କହି ତରି ଯାଏ

ହ
ାନ
ଆ

େଯଉଁଠି ପତହ ସ ପxମାେନ ଜନH ହୁअtି ଓ ମରtି

ଇ
-ପ

େତେବ ଭଲ ପାଇବକି େମାର ଏଇ ସ ପx ମହଲକୁ
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େଯଉଁଠି େକେବ अମାବାସାେର ବି େତାଫା ଜହx ଉଇଁ ରେହ
େଯଉଁଠି ପ&
ୂ  ମୀେର ବି େଜାଛନା ଜୀବନ ବି କଳେର ପଳାୟନ କେର
େଯଉଁଠି ଦୁ ଃଖମାେନ ହାତ ଧରାଧରି େହାଇ ସୁଖର bୁତି ଗାନ କରtି
େଯଉଁଠି ସକାଳ ପବ
ୂ ି ତା ଗୀତ ଗାଏ
ୂ ର
 ୁ େଗାଧଳ
ପାରି ବ େମାେତ ନି ଜର କରି
ଘର େମାର ରଂଗଶାଳା, ମଶାଣିେର ମଁୁ ଶୁଏ
ଝଡ ସହ େମାର େପମ अପାକୃ ତି କ, ମଁୁ ତା ଇଗଲ
ମନ ଆଲୁ अେର େଲେଖ ମଁୁ େପମର अhର
ମଁୁ ନି ଆଁେର ପହଁ େର
ମଁୁ ପାଣିେର ହ\ ଜେଳ
ମଁୁ ଲୁ ହ ପି ଇ ହସର ଷଠୀଘର େତାେଳ!

ଡ଼ ଆେଲାକ କୁ ମାର ରାୟ
େକEାପଡା, ଓଡ଼ି ଶା

ଆ

ହ
ାନ

ଇ
-ପ

ତ
ିକ

ା

େମା: ୯୪୩୭୦୬୮୦୦୩
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अଭି ଳାଷ
ଚାହଁୁ ଚାହଁୁ ଚି ହxା ରାbାଗୁଡ଼ାକ ଧୀେର ଧୀେର अଚି ହxା େହାଇଯାଏ
ଗୁାଗୁି େହାଇ ରହି ଥିବା अତୀତର ଚି ହxଗୁଡ଼ାକ
ସH {ତିର କବାଟ େଖାଲି ଛଳନାର ରବରେର ଲି ଭିଯାଏ

ନାରାୟଣ ଚE
େସନାପତି

ବି ଶb ସାଜି ଥିବା େକେତାଟି ମୁହୂaମାନ
ଭେoଇେଦଇ ଛାଡି ଚାଲି ଯାtି अଧା ମରୁରାbାେର
ସମୟଟା ଆଖି ରୁ ଲୁ ହ ଗଡାଇ
ବହୁତ अନୁ ତାପ କେର
କାହ\କି ନା
େସ ପରା ଥିଲା
ତା େପମ ପଣୟର ପକୃ ତ ନି jକ ମୂକସାhୀ।
ପବ
ୂ ର
 େପମେବାଳା ପତି ଶତି ଗୁଡାକ
ବାଟ ଭାlି କୁ ଆେଡ ଚାଲି ଯାଏ
ଆଦରର ସରାଗୀ ମଧୁର କଥାଗୁଡ଼ାକ
ସମୟ କେମ ରୁh େହାଇ hତା} କେର

ତ
ିକ

ା

ଭାବି ସି ନା ପାେରନା ହୃଦୟର ଆେବଗକୁ

ହ
ାନ
ଆ

େହେଲ େସ ରାbାଟା ଲୁ ହ ଝରାଇ

ଇ
-ପ

ମାପି ସି ନା ପାେରନା ତା ଭଲପାଇବାର ଲା ରାbାକୁ
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ଧି ·ାର କେର େସଇ ପବzାନାକୁ
ନି ଜ ଆଖିର ଲୁ ହକୁ ପି ଇଯାଇ ପାଲଟିଯାଏ
ବାରାର ଦÂ େହଉଥିବା ସହନଶୀଳ ଆଯ ସନx ାସୀ।
अତୀତର ଗଠନମୂଳକ କଥା ସବୁ ଲୁ ଚି ଯାtି ନାbିକତାର अଭିଧାନେର
େସଦି ନର ଉୁକ ହୃଦୟଟା େହୟpାନ କେର
ତା ପର
ୂ ୁ ବ अtରl ମଣିଷଟାକୁ
ନି ଃସl ଲାେଗ େସହି େପମୀଟାକୁ
ସH ରଣ କରି େସଇ େକଇhଣ अtରl ମୁହୂaକୁ
ଆଯ ଲାେଗ େଦଖି େସ अÔୁ ତ ପରିବaନ
ଆଖିବୁଜି ଗୁମୁରି କାେE ତା େଦହ ଓ ମନ
ବି େବକଟା ଦୁ ଃଖେର ମି ୟମାଣ େହାଇ
अନାଥ ସମ ଥକି ବସି ପେଡ଼
ପଶx ପେର ପଶx ବି zି କେହ...
ଛି .. ଛି .. େର ମି ଥାବାଦି ନୀ
ଏଇ କଣ ଥିଲା

ତ
ିକ

ା

ତୁ ମର ଛଳନାର अବାbବ अଭିଳାଷ।

ଆ

ହ
ାନ

ଇ
-ପ

ଜରା, େକEୁ ଝର, ଓଡ଼ି ଶା
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ମୃତୁତୁେମ ଧବସତ
अଚାନକ
अଜଣା अତି ଥି ଭଳି

ହାସମୟୀ ରାଜ

ପଶି ଆସ ତେମ

ବୁ ଝ ନାହ\

ଚhୁକୁ ଚକି ତ କରି

େସxହ, େପମ, ମମତାର େଡାର

ପାଦ ତଳୁ

ଭାଇ ବୁ ସଂପକ ର}ର,

ଧସି ଯାଏ ମାଟି

ଖୁବ୍ ସେଚତନ ତେମ

ଲାେଗ

ରଖି ବାକୁ ହି ସାବ

ଆକାଶଟା ପଡୁ ଚି କି ଖସି ।

ବଷ ମାସ ଦି ନ ଦoର ।

ତେମ ଏେତ

ଖୁବ୍ ନି ଖୁଣ, ତୀÏ

ନି ୟ ସତେର େକମି ତି ??

ତମର ନଜର
କାେଳ ଏପଟ େସପଟ େହଇଯି ବ ତୁ ମ
ଚି ତଗୁ| ପାyିର
େସଇ ନି /ୁର ଗାର ।

ା

େହେଲ ତେମ ବି

ଇ
-ପ
ହ
ାନ
ଆ

ପର
ୂ ଣ କରି ବାକୁ

ତ
ିକ

ହାର୍ ମାନି ଥିଲ ଦି େନ
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ମହାସତୀ ସାବି ତୀअକାଟ ବର,
ତମକୁ ବି ବଶ କରି ଥିଲା
ବାଳକ ନଚି େକତା-ର

ଆସି ବତ ନି େ

ତେମ ବି ହାର୍ ମାନ

େହେଲ....

ଚମକି ବି ପଡ

ଟିେକ େଦଖି ଚାହ\ ଆସ

େଦଖିେଦେଲ ନି ବିଡ଼ ସଂପକ

କାହାର ଆଶା ଭରସା

ଭ} ଓ ଭଗବାନ-ର

ଆଶାସନାକୁ

ନି ୟ ପାଣ ତୁ ମର ପାଲଟିଯାଏ

ହେଜଇ ଦି अନି ,

ଦୟାର ସାଗର ।

କାହାକୁ अସରtି

େହ ମୃତୁ !

ଲୁ ହ ଭିତେର

େହଇପାର ତୁ େମ ନି /ୁର

ବzିବାକୁ ଛାଡି ଦି अନି ,

ତଥାପି ଜନH ପାଇଁ

ପାପ ଓ ପଣ
ୂ ର

ତୁ େମ ଧବ ସତ

େଦାଛକି ଭିତେର

अନି ତ ଏ ସଂସାର ।

ଟିେକ ବି ଚାର ତ କର ।।

ତ
ିକ

ଆଉ େକେବ େକେବ

ା

ଜି ଦ୍ ର ସ ର ।

ଇ
-ପ

ହାସମୟୀ ରାଜ୍ (ଶି hୟି ତୀ)

ଆ

ହ
ାନ

ଓରାଳି , ହାଟଡି ହି, େକEୁ ଝର
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ବଳାାର
ସମାଜଟା ଯଦି अେଟ ପରି ବାର
େସହି ପରି ବାରରୁ ଶୁଭୁଛି ଚି ାର ।

େସxହ େପମ ବନ ।
hଣିକ ଆନE ପାଇଁ େନଇ ଯାଏ
अନର ଜୀବନ ।।
ଏ ଆଖି େଦେଖ େହେଲ
ନ େଦଖାର ବାହାନା କେର,
କାେଳ ତାକୁ େହବାକୁ ପେଡ
अନର ଶି କାର ।।
ମେନ ପେଡ ନାହ\ ଦି େନ
ଏହି ଗଭରୁ ତୁ େହାଇଥିଲୁ ଜାତ ।
େକେତ େଯ କଷଣ ସହି ଥିଲା ଏ ଜଗତ ।।
ଆଜି ଖିନ୍ ଭିନ୍ କରି ଝୁଣି ଖାଆtି
େମା ଶରୀର ।
hଣିକ ମଧେର ପସାରି ତ ହୁଏ
अତାଚାରି ତାର ବୁ କୁ ଫଟା ଆaଚିାର ।।

"ନି ଭୟାର" ର ବାକୁ ଳ ନି େବଦନ ।
ଛାଡି ଦି अ ! ଛାଡି ଦି अ ! େମାେତ
ମଁୁ ବି ସଂସାେର ଜୀଇଁବି
ଆଉ କି ଛି ଦି ନ ।।
େହେଲ ବବରତାର ସମାଜ
ମାନୁ ନାହ\ କାହା ଆକୁ ଳ ନି େବଦନ ।
ଜଣକ ପେର ଜେଣ ବଳୀ ପଡି େବ
େକେତ େଯ ନି ଭୟା ଗଣ ।।
ଜାଗତ ହୁअେର ମଣିଷ ସମାଜ
ଜାଗତ ହୁअେର ଆଜି ।
ଆସି ବ ସମୟ ନାରୀ ସାଜି ବ ଦୁ ଗା- ପରି
ସଂହାର କରିେବ ନରମାଂସ
ଭhକକୁ ରhକ ସାଜି ।।
( ବେE ଜଗତ୍ ଜନନୀ)

ା

ବୁ େଝ ନାହ\ ଜନନୀ-ଭଗିନୀ-ଯାୟା ର

ତ
ିକ

ମଣିଷର ବାସxାେଯ ଏେତ ଚମାର

ମାହାନା

ମେନ ପେଡ େସଦି ନର

ଇ
-ପ

ନା' ତା'ର ବଳାାର ।

ପ-ଜ କୁ ମାର

ସଂ;ୃତ अଧାପକ, ଆzଳି କ ମହାବି ଦାଳୟ,

ଆ

ହ
ାନ

ଗଡି ଆ,ମୟର
ୂ ଭy, ଭାମଭାଷ : ୯୫୮୩୨୫୪୯୨୮
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ଆରାଧ ଠାକୁ ର
ପରମ ଆରାଧ ଜଗତ ଠାକୁ ର
ଭ}- ଭାବେର ବା,

ଭାଗି ରଥୀ ଯାନୀ

अtର ମଧେର ଭକତମାନ-

େମାର ଏହି ମନ େମାର ଏହି ଆଖି

େପମ ଦଉଡି େର ଛEା।

ତୁ ମକୁ ନି ତି େଖାଜୁ ଛି ,

.ାରି କାେର କୃ u अେଯାଧାେର ରାମ

ଶୟେନ ସପେନ अବା ଜାଗରେଣ

ଶୀେhତେର ଜଗନx ାଥ,

ତବ ନାମ ଧରୁअଛି ।

ସଭି- ହୃଦେୟ ତେମ ବି ରାଜି ତ

ଦୂ େରଥାଇ ପଭୁ ନି େତ ମଁୁ ଡାକୁ ଛି

अନାଥର ତେମ ନାଥ।

ଥେର େମା ଗୁହାରି ଶୁଣ,
ଭଜୁ ଛି େତା'ନାମ କରୁଛି ଜଣାଣ
େଘନ େମା' େକାଟି ପଣାମ।
ଆେହ ଜଗନx ାଥ ତୁ େମ ଆଦି अt
ଆେହ ଜଗତର ପତି ,
ଏହି ଜନମରୁ କର େହ ଉsାର

ା

ପାପରୁ ଦି अ ମୁକତି ।

ଇ
-ପ

ତ
ିକ

ଦଳପଡା,ଫୁଲବାଣୀ,କମାଳ।

ଆ

ହ
ାନ

ଦୂ ରଭାଷ:୯୪୩୮୦୨୬୮୪୮
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େହ ଈଶର
େହ ଇଶର
ପାଖରୁ ତ େକେବ େଦଖିନି ତୁ ମକୁ

େପମଶି ଲା ରାଉତ

େଦଖିନି ତୁ ମ ରୂପ ଆକାରକୁ

େହ ଇଶର

ଛୁଇଁ ନାହ\ େକେବ ତୁ ମରି େଦହକୁ

ତୁ ମରି ଇସାରାେର ସୂଯ ଚE ଯାତାୟତ

କି ଜାଣି ନାହ\ ତୁ ମ ପଜ
ୂ ା ବି ଧିକୁ

।

ତୁ ମ ଇjା ବେଳ ଫୁଲ ଫୁେଟ ଫଳ ଫେଳ

େହ ଇଶର

ତୁ ମ ଆେଦଶ େର ମଳୟ ବେହ

କି  ଏତି କି ଜାଣିଛି େଯ

ତୁ ମରି ଇlିତେର ମାଟି ଓଦା ହୁଏ

ତୁ େମ ସମb- ବୁ

େହ ଇଶର

ତୁ େମ ସବୁ ଠାେର ଦି ବମାନ

ତୁ ମରି ମହି ମା ସତେର अପାର

ତୁ େମ ପତି ଟି ପାଣର ଠାକୁ ର ।

ତୁ ମରି ନାମ ଜପ ଏ ଜଗେତ ସାର

େହ ଇଶର

ତୁ ମରି ବାଣୀ अମୃତଠୁ ମଧୁର

ତୁ ମକୁ ସମେb अନୁ ଭବ କରtି

ତୁ ମରି ଆଶୀବାଦ अେଟ ସରଗପୁର

ତୁ ମକୁ ଗଭୀର ବି ଶାସ କରtି

େସଥିପାଇଁ ତ ମନ କେହ ନି ରtର

ସବୁ ଠୁ अଧି କା ତୁ ମକୁ ଭଲପାଆtି

େହ ଇଶର,, ତୁ ମକୁ େକାଟି ନମ;ାର ।

ା

ତ
ିକ

ବୃ Eାବାହାଲ, ବB କ-େଗାଲାମୁoା

ଇ
-ପ

ତୁ ମରି ପେତକ ବାaାକୁ ସାନ ଜଣାtି ।

।

ଆ

ହ
ାନ

ଜି ଲBା- କଳାହାoି, ଓଡ଼ି ଶା
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ଧଷiତା
େଦଖିେନ େଦଖିେନ
େମା ରୂପ େସୗEଯ

େଦଖି େଶାଷ େମାଇ େଦ େମା ନଗx ଚି ତ ।
ଚାଖିେନ ଚାଖିେନ
େମା କअଁଳିଆ ମାଂସ
ରୂପ େନ ତୁ ନରଭhୀ ରାhସ ।
େଶାଷିେନ େଶାଷିେନ
େମା ଧମନୀରୁ ର}
ସମାଜ େଦଖୁ େକେତ ତୁ ବି ଷା} ।
କହି େଦ କହି େଦ
ସଭି-ୁ ବୁ ଲି ବୁ ଲି ଆଜି
ଧଷiତା ପତି ତା ଯାଇଛି ମଁୁ ସାଜି ।
ବାିେଦ ବାିେଦ
େମା ପୁଳା ପୁଳା ମାଂସ
ଧଷଣ ନଗେର ଉଲଗx େଶାଷ ।

ଯାହା ଇjା ମନଭରି େମା ଠାରୁ
େମା ପେର ଧଷiତା େକ ନେହଉ ଏଠାରୁ ।
ମାରି େଦ ମାରି େଦ
େତାର େଶାଷ େମିଗେଲ
ଗଳା େମା କାଟିେଦ କାEଣା ଶୁଭିେଲ ।
ଜାଳି େଦ ଜାଳି େଦ
େମା େଶଷ अପବି ତ ଶବ
ନି ରାଶୟ ନି ଃବ କଳ-ିତ ରୂପ ।
େପାଛି େଦ େପାଛି େଦ
ମନରୁ େତାହର କଳ- ଚି ହx
ତୁ ନି ଜକୁ ଚି ହx ି େନ ହି ଂସ ପଶୁଠାରୁ ହୀନ ।
ଭାବି େନ ଭାବି େନ
େଶଷ ଧଷiତା ମଁୁ ସଂସାେର
େମା ପେର ନେହଉ େକହି ଧଷiତା କଳୁ ଷ

ା

େମା େଦହରୁ ବ

ସମାଜ ଭିତେର ।

ତ
ିକ

େଖାଲି େଦ େଖାଲି େଦ

ଖାଡ଼lା

େନଇଯା େନଇଯା

ଇ
-ପ

अଧମ ଲାଳସା ପି ପାସୁ ମଣିଷ ।

ପବୀଣ କୁ ମାର

ହ
ାନ

ଜନତା ବି pାନ ଉ¢ ମାଧମି କ ବି ଦାଳୟ

ଆ

େବଗୁନିଆପଡା, ଗyାମ
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ଜୀବନଟା ଏକ ଜଟିଳ ଗଣିତ
ଜୀବନଟା ଏକ

ଜଟିଳ ଗଣିତ

ପାରିଲି ନି ଜମା ବୁ ଝି
ବୁ ଝି ବାେର ସାରା ଜୀବନ ହଜି ଲା
ପାଉ ନାହ\ ଆଉ େଖାଜି ।

ନୃ ସି ଂହାନE

ମନ ଭିଆଉଛି

ଜୀବନ ଜଗତ

ମହାପାତ

ଯୁs, ଶାtି ଆଉ କାtି
ମନ କରି ପାେର ସଭି-ୁ ଆୟତ

ବୃ ଥା ଭାଳି ବାେର ଲାଭ କି ବା ଆଉ

ମନେର ସବୁ ରି

ିତି ।

ଯାହା ଥେର ଗଲା ଚାଲି
େଫରି ବନି ଆଉ अେପhା କରି ବା
ଆଶାେର ଆସtା କାଲି ।

ଶୀେhେତ ସାଗର ପାେଖ ସ ଗ  .ାର
କି ବା ଦି ନ କି ବା ରାତି
ମରଣ ଉବ ଲାଗିଥାଏ ଏଠି

ଗତର େଶାଚନା ଆଗାମୀ ଭାବନା

ସୃgିର ଏ ମହା ରୀତି

।

ଜୀବେନ ଜୀବନ ମି ଶିେଲ ଜୀବନ

ବଡ଼ अବୁ ଝା ଏ ମନ ।

ହୁଏ ସଦା ମଧୁମୟ

ଆ

ହ
ାନ

ସୃgି ତ ମlଳ ମୟ ।

ଇ
-ପ

ମଧୁେର ମଧୁେର ଭରା ଏ ସଂସାର

ତ
ିକ

େଯେତ କହି େଲ ବି କି ଛି ତ ବୁ େଝନା

ା

ବୃ ଥା ସତ୍ଯ ବaମାନ
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ମି ଳନେର େଭଦ େଭଦେର ବି େଭଦ
ଜୀବନର ପଶା ପାଲି
େଭଦା େଭଦ ଭୁ ଲି

ଭାବେର େଭଟିେଲ

ମଧୁ ଶାଳା ଯାଏ େଖାଲି ।

ବି ଶାସେର ଗଢା

ନି ଖିଳ ଏ ବି ଶ

କି ସୁEର ଏ ମଧୁମୟ
ଇଷା ସେEହର ବି ଷ ବୀଜ ବୁ ଣି
କରନାହ\ ସୃgି hୟ ।

କାହାରି ହୃଦୟ େଦଖtି ନି େକହି
ସବୁ ବି ଶାସର କଥା
ବି ଶାସ ତୁ ଟିେଲ ହୃଦୟ ବି ହେଜ
ଜୀବନେର ବେଢ ବଥା ।

ମଥା ବି କି େଦେଲ କଥା ସରି ଗଲା

ତ
ିକ

ଇ
-ପ

ଫୁଲବାଣୀ, େମା--୯୪୩୭୧୧୨୩୫୪

ଆ

ମି ଳୁ ବା ନ ମି ଳୁ ଯଶ ।।

अଧାପକ, ସରକାରୀ ଆଇଟି ଆଇ,

ହ
ାନ

ଆପଣା ବୁ sିେର ବାଟ ଚାଲୁ ଥିବି

ା

ଜୀବନ ମହତ େଶଷ
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ମୁ} ଆକାଶ
ପhୀେଟ ମୁହ\
ଆକାେଶ ଉେଡ଼ ଯାଇ

ଖୁସି ମନେର
ଗାଏ ମଁୁ େକେତ ଗୀତ
ପାହାଡ଼,ନଈ
अଟଇ େମାର ମି ତ
ଡାଳରୁ ଡାଳ
ଉଡ଼ଇ ମୁହ\ େସତ।୨।
ଖରା ବରଷା
ଖାତି ର ନାହ\ େମାର
ମୁ} ଆକାଶ
अଟଇ େମାର ଘର
ଉଡ଼ି ଉଡ଼ି କା

ଖୁସି ହୁअtି
େଦଖିେଲ ପି େଲ େମାେତ।୪।
ତା- ଖୁସିେର
ଖୁସି ହୁअଇ ମୁହ\
ମାତୃ ହୃଦୟ
ଖୁସି ତା-ରି ପାଇଁ
ଜୀଇଁବି ମୁହ\
ତା- ମୁହଁ କୁ ଚାହ\।୫।
େମାରଡ଼ା,ମୟର
ୂ ଭy।
୯୭୭୬୦୨୫୪୫୮

ଆ

ଯାଏ ମଁୁ ବହୁ ଦୂ ର।୩।

ଆହାର େନଇ ସାେଥ

ା

ନ ଥାଏ େମାର ଡ଼ର।୧।

ଆସି ବ ମାଆ

ତ
ିକ

ଜୀବଜ-ୁ

ଜଗିଥାଆtି େମାେତ

ଇ
-ପ

अଟଇ େମାର ଘର

େବେହରା

ପି ଲାଏ େମାର

ହ
ାନ

ଗହନ ବନ

अଜୟ କୁ ମାର
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ମାେହାଲର ପତି ବି
ଏମି ତି ଗଲାଣି

େକେତ େଯ ବସt

ଧରି ତୀ ମାଆକୁ ଛୁଇଁ

ପୀତବାସ

ଆସି େଫରୁଥିବ ବରଷେକ ଥେର
େକେତ େଯ ସାର େନଇ ।
ଆଜି ଉପ ିତ ବସୁମତୀ େକାେଳ
େସ ଋତୁ -ରାଜ ବସt
େସ ବାରଣ େନଇ ବୃ h ଡାେଳ ବସି
େକାଇଲି ଗାଉଛି ଗୀତ ।
ମହୁଲ ଡାଳେର ହଳଦୀ ବସt
ସୁଗମ ସlୀତ ଗାଏ
ବାର ମାସୀ ପି କ

କାନନେର ଭମି

ତା ରାଗିଣୀ ଶୁଣାଉ ଥାଏ ।

ଦଳେବେହରା

ବନ ଉପବେନ ତରୁଲତା ପି ି
ନବ ପଲB ବ-ବସନ
ଧରଣୀ ରାଣୀ- अl ସଜାଡtି
କୁ ସୁେମ କରି ମoନ ।
ଋତୁ -ରାଜ ସାେଥ େନଇ ଆସି ଥାtି
ପାବନର େଦାଳ ଯାତ
ସହଚର େହାଲି

ରlର ପରେବ

ସେବ େହାtି ରlାୟି ତ ।
ଖୁସିର ମାେହାେଲ ବାଳ ଯୁବ ବୃ s

ତ
ିକ

ଆ

ହ
ାନ

ଭାରାକାt ବସୁରା ।

ଇ
-ପ

େକହି ନ ଭାବtି ଦୁ ଃଖର େବାଝେର

ା

େହାଇଥାtି ଆତHହରା
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େସହି ମାେନ ଆଉ େକହି ତ ନୁ ହtି
େସତ ସମାଜର ଯୁବ ପtି ।

(କି )କି ଛି ଦୁ ଃଖ ପାଇଁ ଲୁ ହ ଝେର ସଦା
ଧରଣୀ ମା’ର େନତେର ।

ଏମି ତିକା େଯେତ ଜଘନ କମକୁ
ତୁ େ ନ କରିବ େକେବ

ସମାେଜ ଚାଲି ଛି େକେତ अପ କମ
େତେଣ ରଖ ଟିେକ ଧାନ
େଚାରି ଡକାୟତି

ନି ବାରଣ କର

ସମାଜୁ େସସବୁ

ଶପଥ େନଇଣ ସେବ ।

ନାରୀ ନି ଯ ାତନା

ନା ବାଳି କା ଦୁ ଷ୍କମ ।

ଯୁବ େଗା/ୀ ସେବ ଜାଗତ େହାଇେଲ
ସମାଜୁ କଳ- ଯି ବ

ଯଉତୁ କ ପାଇଁ ବଧହ
ୂ ତା େକେତ
ସମାଜେର ଘଟି ଯାଏ

ମାତୃ ଜାତି ଆମ ଝି अ ଭଉଣୀସମb ସୁରhା େହାଇବ ।

ନି ରୀହା ଝି अଟି ନରହtା ଘେର
େବାହୂ େହାଇ ପାଣ ଦି ଏ ।

अନାୟ अନୀତି ବି ରୁେs ଲଢି ବ
ପଛ ଘୁzାଟି ନ େଦବ

ଆବାହନ ଆଜି

କେର ମଁୁ ତାହା-ୁ

ଗାମ/େପାg-କାଟିlିଆ,
ଥାନା-ବାହHଣିଗଁା, ବB କ-ଦାରିlବାଡି ,

ଜି ଲBା-କମାଳ, ଓଡି ଶା, ପି ନ୍-୭୬୨୦୨୧,
େମା--୯୪୩୮୦୩୪୫୩୦

ଆ

ଯି ଏ ଭବି ଷତ ରଥୀ

अବସରପା| ପଧାନ ଶି hକ,

ା

ଧରଣୀ ମାଆର ମୁଖ ।

ରହି ବ ।।

ତ
ିକ

ଏହି ଦୁ ଃେଖ ପରା ସଦା ଲୁ ହ ଭିଜା

ସମାଜଟା ସୁ

ଇ
-ପ

अଧି କ ଏ ସବୁ ଦୁ ଃଖ

ଘୃଣ କମ େଯେତ ହଟିେଲ େଦଶରୁ

ହ
ାନ

େଯେତ ଥାଉ ପେଛ ଖୁସିର ମାେହାଲ
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ଗlଶିଉଳି
ମଁୁ ଭି ଜେଣନି
ତୁ ମ अେପhା େର େକେତେବେଳ ଗlଶି ଉଳି ସାଜି ଛି ।

ମଧୁସH ି ତା ମି ଶ

େଦହ ସବସ ନେହଇ ଆତHଜା େହଇଚି
ମହ ମହ ବାସି ଛି ତୁ ମ େପମ େର ଭିଜି ଭିଜି ।

ରାତି ର ଘନ ନୀରବତା େର ଭି
ଗୁଣୁ ଗୁଣୁ େହଇ ଗାଇଛି ପୀତି ସlୀତ ।

ସକାଳୁ ଝରି ଯିବା ଆଗରୁ
ପଣତ େର ସାଉଁଟି ଚାଲି ଛି
େକେତ अଭୁ ଲା अନୁ ଭୂ ତି ।

ଇ
-ପ

ତ
ିକ

ା

ଇେମଲ୍ : madhusmitaa@gmail.com

ଆ

ହ
ାନ

ଭାମଭାଷ : ୯୫୯୦୯୪୭୮୪୮
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ମାଆ
ଦଶମାସ ଦଶଦି ନ ଗଭ

ବାହାେର

ନୂ ତନ ଆେଲାକ େଦଖିअଛୁ ଯାହାପାଇଁ

ପି ୟ-ା ନାୟକ

ମନର ଆେବଗ ନ କହି ବା ପବ
ୂ ର
 ୁ
ଆଖିର ଭାବକୁ ବୁ ଝି ଯାଏ େବେଗ ଯାଇଁ
ସtାନର ପଥମ କାEଣା ଧନିେର
ଗଭଯଣା ସେa ସିH ତହାସ େଲାତକଧାେର
ତା’ର େଚେହରା ଯାଉଥାଏ ଝଲସି ,
ଟିେକ ଝୁିପଡ଼ି ଆଘାତ ଲାଗିେଲ
ତା ହୃଦରୁ ରୁଧି ର ପଡୁ ଥିଲା କି େଯପରି ଖସି 
ନି ଜର ଦାରୁଣ କgକୁ ଲୁ | ରଖି
ସି ଏ େଦଉଥିଲା ସବଦା ହସି
େଫରି ବା ବାଟକୁ ଜଗି ବସୁଥିଲା
ଦାo अଗଣାେର ବସି 
अଳି अଝଟ ରାଗରୁଷାକୁ କରୁଥାଏ ସଦା ଆକଟ

ତ
ିକ
ଇ
-ପ
ହ
ାନ
ଆ

ନି ଜ hୁଧାତୁ ର ଆହାରକୁ େଦଇଥାଏ ସଦା ପାେଶ ପରସି

ା

ଶୁଭମନାସୀ ଠାକୁ ର- ପାେଶ କରୁଥାଏ େକେତ ମାନସି କ
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ବାପା- ରାଗ ଗାଳି ସବୁ ମଥାପାତି ସହି ଯାଏ
ନକରି ମନ ଉଦାସୀ
ତା’ର wଶ ପzଭୂ ତ ପରି अଦୃ ଶ ଶ}ି ସହ ସମାନ
ଯୁେଗ ଯୁେଗ ତା’ର ଋଣ େଯ अମୂଲ
ଏକଥା ରଖିଥିବ ସବଦା ମନ
େକେତ ସୁEର େକେଡ଼ ମଧୁର
ନଥାଏ ତା’ର େଯ କଳନା,
େସ अତି ନି ଜର
ଦୁ ଇଟି अhେର ନାମ ତାହାର
େସ अେଟ ଆମ ମାଆ....

ଆ

ହ
ାନ

ଇ
-ପ

ତ
ିକ

ା

ଆବଲପୁର, େତଇତି ପୁର, ପି ପିଲି, ପୁରୀ
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ନାରୀପତି ଆହାନ

ଜାଗ ଜାଗ ଜାଗେହ ନାରୀ ସମାଜ
ମହାବି ପଦ ଆସି ଲା

େସବକାt ନE

ଜୀବ ଥାଉଁ ଥାଉଁ ମରଣ ସଦୃ ଶ
ଏ କି ମାନବ କଲା
ତାହାକୁ ସୁେଯାଗ େଦବାପାଇଁ ଏଠି
ସମି ଧାନ େଲଖାଗଲା
ସମି ଧାନ ନୀତି ଗୁପେତ ସାଇତି
ନାରୀପତି ହି ଂସା େହଲା
ସମअଧି କାର ନାରୀ ପୁରୁଷର
କୁ ଆେଡ଼ େଯ ତାହା ଗଲା
ଜାଗିଉଠ ଏଠି ସତଧମ ପାଇଁ
अନାୟର କରି େଶଷ
େଫରି ଆସୁପୁଣି େସ ପଣ
ୂ  ଭାରତ

ଆ

ହ
ାନ

ଇ
-ପ

ତ
ିକ

ା

ସଦା ରହୁ ନାରୀ ଯଶ
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ବି ଚିତ
ଝରଣା ଜଳ ମଧୁର
ମଧୁର ତା କଳକଳ ଗାନ

ଗଛର କାଠରୁ ଜନH ଦି ଆସି ଲି
ଆକାରେର hୁଦ େସହି କାଠି
ବି ରାଟ ଜlଲ ଜାଳି େପାଡ଼ି
ନି ମିଷେକ କେର େସ ଏକାଠି 
ଡା}ର ହାତେର ଛୁରୀ
ବzାଏ େସ ମଣିଷ ଜୀବନ
ଉଗପୀ ହାତେର ଛୁରୀ
େନଇଯାଏ ନି ରୀହ ମଣିଷର ପାଣ
ଜେଣ अନଜଣକୁ ହତାକେଲ
ଫାଶୀର ଦଉଡ଼ି ଝୁେଲ ତା ଗଳାେର
ଯୁsେhତେର ଶତକୁ ମାରି େଲ
ପଦକ ପେର ପଦକ ଝୁଲଇ ଛାତି େର

ଜୁ ଆଡ଼ି ତା ପରିଚୟ ହୁଏ
ଗରି ବର ତିଚି ପି ଧନୀ ପାଲଟିେଲ
ସାନ ଓ ପଶଂସାର ପାତ ବନି ଯାଏ
ଶ§ର କୁ ହୁକେର େକେତେବେଳ ବଥାେର
ଆଖିରୁ ଲୁ ହ ପେଡ଼ ଝରି
େବେଳ େବେଳ େସହି ଶ§
ମୁେଖ ଫୁଟାଏ ହସର ଲହରୀ
ଭଲମE, ଦୁ ଃଖସୁଖ, େଭାଗେରାଗ
ପାପପଣ
ୂ , ଆଲୁ अ अାର
ସୃgି ଧଂସ, अମୃତ ପୀୟୁଷ ବି ଚିତ ନି ୟମ
ଆମର ଏ ବି ସHୟ ବି ଶର
୪୯/୫/ଏଚ୍, କାଲ୍ ମା´୍ ସରଣୀ,

ା

अହରହ କେର େସ ଗଜନ

अଥ ଲାଳସା ପାଇଁ ଜୁ ଆ େଖଳି େଲ

ତ
ିକ

ସମୁଦ ସlେମ ପାଲେଟ ଲୁ ଣିଆ

pାେନଶର ମି ଶ

ଇ
-ପ

େକଦାରପୁର, େକାଲକାତା : ୨୩

ଆ

ହ
ାନ

ଭାମଭାଷ : ୮୪୨୦୨୪୨୭୫୫
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ବନ
ଦୁ ନି ଆଟା ଯାହା କହୁ
େଯେତ ଝି lାରୁ

ବି ଦାଧର ମିଶ

ଦୁ ଃଖ କରିବୁ ନି ଜମା

ହାଏ ହାେଲା ଚାେଲ

େଦହ ବାଧି କାକୁ

େସxହ ମମତା ବା କାହ\

ରଖି ବୁ ନଜର

ନି ଜ ସ ାଥପାଇଁ

େହଳା କରି ବୁନି ଜମା

ସଭିଏଁ ଧାଆtି

ଦାନାପାଣି ପାଇଁ ଦୂ େରଇ

अନପାଇଁ େବଳ କାହ\

ରହି େଲ ମମତା କେମନା

କାହ\ ମାଆ ମନ

କମି ଯାଏ େଦଖା ଚାହଁ ା

ବାପର ହୃଦୟ

ଦୂ ର ପରବତ ଦୂ ରରୁ ସୁEର

କି ଏ େସ ପାରି ଛି ବୁ ଝି

अନୁ ଭବ ହୁଏ ପ·ା

େଯେତ ବୁ ଝି େଲ ବି

ସହରୀ ସଭତା

ଦରବୁ ଝା ରେହ

ା

ସମୟ ଯାଏ ବାହୁଡ଼ି 

ଆ

ହ
ାନ

ଇ
-ପ

ତ
ିକ

ଯାଜପୁର, ଓଡ଼ି ଶା
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ଶୀତ ଆରାଧନା
ପି ଠଉର େଝାଟିପରି ଗଠଣ ତା’ର
अlଭlୀ ସୂhH ତାରକସି କାମ

ରିଭୁ ଆଭୂ ଷଣ ପoା

ଓଠର ଦୁ ଆର େଖାଲି େଦେଲ
ମୁକୁତାର ବରଫକୁ େଫାପାଡ଼ି ବାେର

ଥାଟ୍ ତା’ର ହାେଲାହାୟ୍ ଶୁଣୁଶୁଣୁ

ଉଦତ ଶୀତର କାମ ନି ତିଦିନ

ହସୁଥିବା ସୁEରୀଟି ପରି
ପତେର ମାଖନ ମାଖି ଗଛ ରହି ଥାଏ ଜଗି

ମି ଛି ମି ଛି ରାଗ େବାଲି ଜାଣିପାେର

ଫୁଲ ଦରଫୁଟା ହସି , ଜେମଇବା ପାଇଁ

ଦୁ gା ଝି अପରି ଆେସ େଯେବ

ଭାବ ସୂରୁଜ ବି ଆେସ ଥoା ଚଷମା ପି ି

ଜାବୁ ଡ଼ି ଧରି ବାକୁ େଗେଲଇ େଗେଲଇ
େଘାଡ଼ି େହାଇଥିବା ଚୂଳରୁ ମୂଳ େଦଖି

अସହ ଲାେଗ ତାରି ଏ ଖାତି ର୍

ଚୁ ପ୍ କରି ପଶି ଯାଏ ଫା-ା େଦଖି

େକବଳ ଇଷାେର

କୁ ତୁ କୁ ତୁ କେର ମେତ अନୁ hଣ

ପବାହି ତ ପାଣିପରି

ିର େହାଇଯାଏ

େମା ଆଗେର ବରଫ ପକାେର

ଇ
-ପ

ତ
ିକ

ା

ଜାଣି େମାର ମନ

ଆ

ହ
ାନ

ପାରଳାେଖମୁoି, ଗଜପତି , ଓଡ଼ି ଶା
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ସମୟ
ସମୟ - ଏକ अ-ାବ-ା ନଈ
େକେବ ବହି ଯାଏ ଜଣାପେଡ ନାହ\

େଦବକାt ବାରିକ

େକେବ ଆେସ ଝଡ଼ େକେବ ପୁଣି ଝyା େଗାଟିଏ ବୁ ଢ଼ାବାପାକୁ
ସମୟର अtରାେଳ

ଟିେକ ପଚାର ତ

େକେବ େବାହି ଯାଏ ବତାସ ପବନ

େସ ହ\ ଜାଣିଛି ବି େତଇଥିବା

ଜୀବନର ଭlାଘେର

ସମୟର ମହତ

ସମୟ ଏକା ତା ମୁକସାhୀ େହାଇ

େକେତ କଷଣ ପୀଡ଼ା

ଦoାୟମାନ େହାଇଥାଏ

େସ ସହି ଛି

ସଦୁ ପେଯାଗ କରି ନପାରି େଲ

ମୂଲବାନ ସମୟକୁ

ସ ପx ସବୁ ଭାlିଯାଏ

ଜୟ େସ କରିଛି 

ସମୟ ଏଠି ଇତି ହାସ ହୁଏ

ଆଉ କି ଛି କଠି ନ ସମୟ ରହି ଯାଇଛି

ବି ତିଗେଲ କି ଛି ଦି ନ

େସ କଣ ସତେର ଜୟ କରି ଛି?

ବaମାନକୁ େନଇ ବzିବା ଶି ଖିେଲ

ନା ହାରି ଯାଇ ଜି ତିବାର अଭିନୟ କରୁଛି 

ା

ଭାlିଯାଏ ସବୁ େମୗନ

ଇ
-ପ

ତ
ିକ

ଭୀମଦାସପୁର, ସାେଲପୁର, କଟକ

ଆ

ହ
ାନ

ଭାମଭାଷ : ୮୦୧୮୮୬୫୬୪୯
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अଡ଼ିବେସ
ସତମି ଛର ପତି ଧନିେର
ଲାଳସା ମନେର

ଜୟt କୁ ମାର ସାହୁ

ଆଜି କି ଛି କରି ବାର
ଇjା अଡ଼ି ବେସ ୧

ମୁ} ଆକାଶର

अସହ େସ ଯଣା

ପhୀକୁ ପି yରାରୁ

େଦଖି ଉପହାସ ନ କରି

ବାହାର କରି ତା’ର

ମନେର ସାହାସ େଦଖାଇ

େଡଣା ଫର୍ ଫର୍ କରାଇବାକୁ

ଯଣାର ପତି ହାର

अଡ଼ି ବେସ ୨

କରି ବାକୁ अଡ଼ି ବେସ ୩

ରାbାର ବାେଟାଇର ତୃ uା
ଆଉ ପାଣି ପାଇଁ ତା’ର

ା

ଚି ାର ଶୁଣି

ଇ
-ପ
ହ
ାନ
ଆ

अଡ଼ି ବେସ ୪

ତ
ିକ

ତୃ uା େମେଇବାକୁ
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କୁ ନି ପାଖୁଡ଼ା
ଆଉ େସ ପାଖୁଡ଼ାକୁ
କଳ-ିନି କହୁଥିବା
େସ ନି ଲB ଜ ମୁହଁକୁ

अଡ଼ି ବେସ

ପତି ବାଦ କରି ବାକୁ अଡ଼ି ବେସ ୫

େସ ନି ାପକୁ
ଦo େଦବାକୁ

ଖାଦର ହାହାକାର

ଆଉ ହାତେର କଲମ

ଆଉ ପଇସାର

ଧରି ବୟସର ରାଜପଥେର

अ ଉପେର ଜଖମ

େଦଶ ଗଢୁ ଥିବା େସ

କରୁଥିବା େସ

ଶି ଶୁ-ୁ ବାଲ ମଜୁ ରୀରୁ

ରାବଣକୁ ଜାଳି ବାକୁ

େରାକି ବାେର ୭

अଡ଼ି ବେସ ୬
ଏେତ ପେର ବି
ସରି ନି अଡ଼ି ବେସ େମା
କଲମ ଉପେର କି ଛି
ଭାବନା କି ଛି ସତ

ତ
ିକ

ା

କି ଛି ମି ଛ ଉପେର

ହ
ାନ
ଆ

ଗଢ଼ି ବାକୁ  ୮

ଇ
-ପ

ଆଧାରି ତ େସ ଶ§କୁ
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ହାଇଦାବାଦେର ଶୀତ
ହାଇଦାବାଦର ଶୀତ ସକାଳ
ମସ୍ଜି ଦ୍ େସ ପାଖରୁ କରମନ କେର

ମyୁ ରାଣୀ ମି ଶ

ପzତାରକା େହାେଟଲ୍ ଛାତେର अଳେସଇ ଖରା ପୁଏଁ
ଏଠି ଶୀତ େଦୗଡ଼ି ପାେର ନାହ\ ଗଁା ଶୀତପରି
େଗାହି ରୀ ରାbାେର
ପାହାtା ପହରୁ ସxାନ ସାେର ନାହ\
ଗଁା େପାଖରୀେର ପଦୁ अଁ ସାଥୀେର
ହାଇଦାବାଦ ଶୀତ କଂକି ଟ୍ ଜlଲେର अଣନି ଶାସୀ ହୁଏ
ଘାଇଲା ବାଘପରି କରାଘାତ କେର କାଚ ଝରକାେର
ଆଉ ପୁଣି ପାହାଚ େଡଇଁ େଡଇଁ େକଉଁଠି ଲୁ ଚି ଯାଏ
ଠି କଣା ନଥାଏ;
ସକାଳର ମୁଠା ମୁଠା ସୁେନଲି ଶୀତ ଖରା
ବି େଦଶୀ ଫୁଲକୁ ଛୁଏଁ
ଖoିଉଡ଼ା ଦୁ ଃଖମାନ-ୁ ଜଉମୁଦ କରି

ତ
ିକ
ଇ
-ପ
ହ
ାନ
ଆ

ଝୁଣୁଥାଏ, ଶୀତ ଆ}ାମା}ା ହୁଏ

ା

େକଉଁ ଏକ ଶନ
ୂ  ଲଫାପାେର
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ବୁ ଲା ବି କାଳି ମାନ- ଗହଳି ଭିତେର
ଧଳ
ୂ ି ଧୁସରି ତ ଝୁ$ୁ ଡ଼ି ବbିେର
ଶୀତପୁଣି କୁ ତୁ କୁ ତୁ କେର
େରଶମୀ େପାଷାକପି ା ପି ଲା- ସାଥୀେର
ଜରି େଗାଟାଳି ଝି अର ଚି ବୁକ ଓଠ अଧାେଖାଲା ପି ଠି
ଶୀତଖରା ଚୁ ମି ଯାଏ ବାରାର
େଛାଟ େଛାଟ ହାତପାପୁଲିେର ସ ପx ସବୁ େଲାଚାେକାଚା
ମୁo ଉପେର େବାଝ
ମାଆର ତାଗିଦା ଆହୁରି କି ଛି େରାଜଗାର
ଜୀବନପାଇଁ େତଲ ଲୁ ଣର ସଂସାର
ମେନପେଡ଼ ଗଁା ଶୀତ ମାଗଶୀର ପାବଣର ଋତୁ
େଗoୁଫୁଲ ହାର ପ&
ୂ  କୁ ଗୁଆଘି अ ଦୀପ
ଲhHୀପାଦ ଦାoରୁ अଗଣା
ମାଣବସା ଗୁରୁବାର ଭରପୁର ଖEାବାଡ଼ି ଖୁସିର ଝରଣା
ଶୀତ ଆେସ ବାଲେକାନି େର
ଏକୁ ଟିଆ ପାରାଟିଏ ଘୁମୁରିଲାପରି

ତ
ିକ

ା

ଶୀତ ଆେସ ନି ଛାଟିଆ ସH {ତି ମାନ-ୁ ଏକାଠି ସାଉଁଟି ଥାକ ଥାକ କରି

ହ
ାନ
ଆ

େକେବ େକେବ ଗପକେର ପାକେର କି ରାbାେର

ଇ
-ପ

ହାଇଦାବାଦର ଶୀତ ଭାରି ଏକା ଏକା
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ବାଉଗନ୍ଭି ଲି ଆ ଫୁଲ- େମଳେର
ଆଉ େକେବ ନି ୟନ୍ ଆଲୁ अ ତେଳ
କଫି ହାଉସର ନି ଭୃତ କଷେର
ମଦେହାସ ବ&iଳ ବାସxାେର ବି େମାହି ତ େହାଇ
ସବୁ ଥାଏ କି ଛି େଖାଜୁ ଥାଏ
େମଘ ଆଉ କୁ ହୁଡ଼ି ର ବଳୟ ଭିତେର

ହାଇଦାବାଦ

ଆ

ହ
ାନ

ଇ
-ପ

ତ
ିକ

ା

ଭାମଭାଷ : ୭୩୮୧୨୬୫୭୬୯

ଆହାନ ଇ-ପତି କା ସ$ୂ & ନି ଃଶୁ( ବି ତରଣ େହତୁ ଡା େଜାତି ପସାଦ ପ+ନାୟକ- .ାରା ପତି /ି ତ ଓ ପକାଶି ତ

Aahwaan.com

294

ଆହାନ ଇ-ପତି କା, ଚତୁ ଶ ବଷ, ଏକାଦଶ ସଂଖା, ଡି େସର ୨୦୧୯

Magazine Downloaded from www.aahwaan.com

ନି େବଦି ତାର େନୖ େବଦ
ଧାେର େସxହର ବନ
ପାପୁଲିଏ ସି } ଚୁ ନ

େଖଳି ଥିଲା अପବ
ୂ  wEନ
କଣ େହଲା େଯ ଏେବ ସବୁ ଶନ
ୂ ଶାନ
େକାମଳ କି ଶଳୟ अଂକୁ ରି ତ ପତ
େକଉଁ अବୁ ଝା େଦାହନେର ମାଟି ଫାଟି ଆଁ
ନ’अ- ଭାଷା େଲଖୁଛି
ନହସା ସ ରେର
ବି କଳ ଆaନାଦ,
ବି ଳିବିଳଉଥିବା ବି ସHୟ
ବି zି େହାଇ ପଡ଼ି ଥିବା ବି ମି ତ ମୁହୂa
अପହzର ଝାପସା ଛାଇ
ସତେର, େକମି ତି ମାପି ପାେରନା ଜୀବନ

अଳଂକୃ ତ ଆସନ
अସଂଭବ ଇjାମାନ-ର ଫୁଲ
େକଇ ଘାର ଉପହାର
ତାକୁ ତ ଟାlି େଦଇଛି କାେର
ଚି ତରୁ ଚି ତପଟ... କଥା ନ କହୁ
ଶୁଣୁଥାଉ ବାହାେ×ାଟ ମାରି
ଇଶାରା କରୁ ଆଖିେର
ନି େବଦି ତାର େନୖ େବଦ
ନି େବଦୁ ଥାଉ,
ସH {ତି ଟିେକ अଛି ତ ପାଖେର

େଶୖ ଳଶୀ ବି ହାର, ଭୁ ବେନଶର, ଓଡ଼ି ଶା

ଆ

ସ ୟଂଭୂ ସ ପxମାନ-ୁ କଣ କବର େଦଇେହବ

େପାଛି େଦଇେହବ ମନରୁ...

ା

ଭିଜା ମାଟିର ମହକେର

ସଭା ଭାlିଗଲା େବାଲି କଣ

ତ
ିକ

େସ अଂକୁ ରି ଉଠି ଥିଲା

ଉ¢ାସନେର अତି ଥି

ଇ
-ପ

ବି ଶାସର ମୁEାଏ ପାଣି

ସଭା ମଧେର େସ ଦି େନ

ହ
ାନ

ପଗଳ୍ଭା ମାଟି ମୁଠାଏ

ସାରାଣୀ ପରିଜା
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ଜୀବନର ମାେନ
କି ଏ କେହ ଜୀବନଟା अ-ାବ-ା ନଈ
ଆଉ କି ଏ କେହ,

ଶୁଭକାt େଗୗଡ଼

ଜୀବନଟା ମରୁଭୂ ମିର ମରୀଚି କା ସଦୃ ଶ,
ଚତୁ iଗ ବାଲୁ କାମୟ
अସୀମି ତ ଦୁ ଃଖ, अସୀମି ତ ସମୟ
ତୃ ଷାaପରି ଧାବମାନରତ
ପପୀଡ଼ି ତ, अବେହଳି ତ ନି ରାଶୟ
େଖାଜି ବୁେଲ

ାୟୀ ଠି କଣା ଆଶୟ

ସାେନ କି  ମି େଳ କଣ!
अସରtି ପଥ अତି କମ ପେର
ମି ଳଇ ସାଗରର अମାପ ଜଳ ସଦୃ ଶ
େବାଝ େବାଝ ମି ଥା ପତି ଶୃତି
ଆଉ ଛଳନାପ&
ୂ  अଭିବ}ି
େଦଖାଇ ତୁ jା ପହସନ

ଆ

ହ
ାନ

ଇ
-ପ

ତ
ିକ

ା

େବାେଧ ଏଇ ତ ଜୀବନ
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ନୀରବ େପମ
ସାଥି ତୁ େମ ଆସୁଥିଲ
େବୖ ଶାଖର ଝାyି ପବନେର,

ଦୀପାyଳୀ ଭy

ଶୀତଳ ଛାୟା େହାଇ

ସାଥି ତୁ େମ ଆସୁଥିଲ

ପୀତି ର େସ ପଥମ अନୁ ଭୂ ତି

ଆଷାଢ଼ର ରି ମଝି ମ୍ ବଷାେର,

ସH {ତି ପରି ସି ଏ,

ପଥଧାରା ଶାବଣ େହାଇ

େମା ପତି hା ଓ ଭାବନାେର ।।

ଭିଜି ଭିଜି ଭାସୁଥିବା େସହି ,
କାଗଜ ତି ଆରି େନୗକାେର ।।

ସାଥି ତୁ େମ ଆସୁଥିଲ
େଜ୍ଯ/ର ମହକ ସାେର,

ସାଥି ତୁ େମ ଆସୁଥିଲ

େଗାଧଳ
ୂ ି ର ବାସxା େହାଇ

େପୗଷର ଧୁଆଁଳିଆ କୁ ହୁଡି େର,

ସଜାଇ େମା କୁ ଟୀରକୁ ,

ମାଘର ଶୀତ ସy େହାଇ

अତି ନି େରାଳା ନି ଶେର ।।

ପୁଣି େକେବ ପାହାtି ଆ,

ା

ସକାଳର ଶି ଶିର ବି Eୁେର ।।

ଇ
-ପ
ହ
ାନ
ଆ

ଫଗୁଣର ଝରା ବଉଳେର,

ତ
ିକ

ସାଥି ତୁ େମ ଆସୁଥିଲ
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ପ&
ୂ ି ମୀ ରାତି େର ସ ପx େହାଇ
ଆଉ ଚଇତି ପବନେର,
େଜ୍ଯାØାର ସ ପିxଳ ରୂପେର ।।

ଆଜି ବି ତୁ େମ ଆସୁଛ
େମା अtର ମନେର,
ନୀରବ ନୀରବତାେର
େମା ମାନସ ଚhୁେର
େମା ହୃଦୟ ଭିତେର,
କି  ନୀରବ େପମ େହାଇ ସH {ତି ରୂପେର ।।

ଦୀପାyଳି ଭy
अଧାପି କା ସଂ;ୃତ ବି ଭାଗ
ପzାୟତ ସମିତି ମହାବି ଦାଳୟ

ଆ

ହ
ାନ

ଇ
-ପ

ତ
ିକ

ା

ଶୁଳିଆାପଦା, ମୟର
ୂ ଭy
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ବି େଦାହୀ
ବି େଦାହୀ ତୁ େମ......
ବି େଦାହର ମଶାଲ ଧରି
ଜଳନକୁ ସାଥିକରି ଆେଗଇ ଚାଲି ଛ

ସୁବାସି ନୀ ତି ପାଠୀ

େସ ମଶାଲର ଉa| ଶି ଖାେର
अସତ अଧମ ସବୁ ଜାଳି େପାଡି େଦଉଛ।।୧।
ବି େଦାହୀ ତୁ େମ.....
ବି େଦାହର ଯାନେର ବସି
େକେବ କାEି େକେବ ହସି ସବୁ ତ ସହୁଛ
ତୁ ମରି ସମୀେର
ଏ ଧରାଧାମେର ପାପର ବି ନାଶ କରୁଛ।।୨।
ବି େଦାହୀ ତୁ େମ......
ବି େଦାହର ତରlିନୀ ସାଜି
ସଭି- ମlଳ ପାଇଁ ରାମନାମ ଭଜି

ତ
ିକ

ା

अଧା ବୁ ଡା ନଉକାକୁ

ଆ

ହ
ାନ

ଇ
-ପ

ଥିରିଥିରି ସାେଥ ଆଣି କୁ େଳ ଲଗାଉଛ।।୩।

ଆହାନ ଇ-ପତି କା ସ$ୂ & ନି ଃଶୁ( ବି ତରଣ େହତୁ ଡା େଜାତି ପସାଦ ପ+ନାୟକ- .ାରା ପତି /ି ତ ଓ ପକାଶି ତ

Aahwaan.com

299

ଆହାନ ଇ-ପତି କା, ଚତୁ ଶ ବଷ, ଏକାଦଶ ସଂଖା, ଡି େସର ୨୦୧୯

Magazine Downloaded from www.aahwaan.com

ବି େଦାହୀ ତୁ େମ.....
ବି େଦାହର ପୁ େହାଇ
ସବଜନ ସୁଖପାଇଁ ପÙୁଟିତ େହାଇ
ତୁ ମ ସୁଗେର ସେତକି ମହକ अଛି କୁ ହ
ସବୁ ଦୁ ଃଖ ବି ନାଶି େଦଉଛ।।୪।
ବି େଦାହୀ ତୁ େମ.......
ବି େଦାହର କଲମ ସାଜି
େଲଖନୀ ମୁନେର ଆଜି କବି ତା ପାଇଁ େଦଉଛ ଜୀବନ
ବି େଦାହର ବହିx ଜାଳି ଦୁ ଃଖ ବି ନାଶୁଛ।।୫।

ସୁବାସି ନୀତି ପାଠୀ
ନEକି େଶାରପୁରଶାସନ,ଯାଜପୁରେରାଡ଼

ଆ

ହ
ାନ

ଇ
-ପ

ତ
ିକ

ା

ଦୂ ରଭାଷ-୯୩୩୭୪୪୯୯୦୧
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କଣ େଲଖିବି ତୁମପାଖକୁ
କଣ େଲଖିବି ତୁ ମ ପାଖକୁ
ପାହାଡ଼ ପବତ

ଡା ନୀଳମାଧବ କର

ସାତ ନଈ, ସତର େଦଶ େଡଇଁ

ତମ େମା ସ$କର

ତେମ ପରା ଏେତ ଦୂ ରେର अଛ େଯ

ପଥର ସବୁ ନି ିହx େହଇଯାଉଛି

େମା ଚି ଠି ଆର େହଇ ପାରୁନି

େମା ନି ରବ ଦୁ ଃଖର

अhର ସବୁ େଧାଇ େହଇ ଯାଉଛି

ସମୁଦେର

ଲୁ ହେର

ଆଉ ତେମ ଦୀପଟିଏ େହଇ

अwg େହଇଯାଉଛି ତମ ମୁହଁ ।

ଚକବାଳ େସ ପାେଖ
େମାେତ ହାତ ଠାରି ଡାକୁ ଛ

ତମ େମା ଭିତରର

ଆଲି lିବାକୁ ।

ଦୂ ରତା କଣ
ମପା େହବ ଏେବ େଯାଜନେର ?

ଆଲି lନେର ହ\
କଣ ପରଖି େହବ

ା

ଆମ ଆତHୀୟତା ?

ଇ
-ପ

ତ
ିକ

ଓଲଭରହା$ଟନ, ୟୁେକ

ଆ

ହ
ାନ

nmadhab@yahoo.com
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େପମ ପରୀhା
କରୁଛି ତୁ ମ େପମ ପା|ିର ଆକାଂhା,
ମନରୁ କର େମା ଭାବନାର ସମୀhା,
କରି ବି ତୁ ମ ସତି ର ପଗାଢ଼ ପତୀhା,

ଶୀରାଜେଶଖର ସି
‘ଚି ମା’

ଆଉ ନି अ ନାହ\ େମା େପମର ପରୀhା।୧।
େପମପତକୁ ତୁ େମ କରିଲ ସୀକାର,
ସୁEର ସପନ େମାର କର ସାକାର,
ତୁ େମ ସୟମ୍ େମା ପାଇଁ ପୁର;ାର,
ଆଉ ସହି ପାରବି ନି ତୁ ମ ତି ର;ାର ।୨।
କରିଲ େମାେତ ପଣୟ କଳାକାର,
ତୁ ମ ରୂପରlରୁ େହଲି ଚି ତକାର,
େମା େଯୗବନାରକୁ ଦି अ ଆକାର,
ତୁ ମ ବି ନା େପମ େହଲା ନି ରାକାର |୩|
େପମ ପରୀhାେର କର େମାେତ ଉaୀ&,
ତୁ ମ अନୁ ଚି tନେର ନି ମଗx େହଲି ସ$ୂ&,
ତୁ ମ ସାହା ବି ନା ସଂସାର ଲାେଗ ବି bୀ&,
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अତି ଶୀଘ କର େମାର ଜୀବନକୁ ପରି ପ&
ୂ  ।୪।
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େପମ ଛବି
ରାତି କୁ କରି ଛି ସାଥିଟିଏ ସଖି ସପନ କି ଣିବା ପାଇଁ,
ଚାEର ଚାEିନି ଓଢଣି ଆେଡଇ ଲୁ ଚି ଲୁ ଚି ଦି ଏ ଚାହ\ ।

ଦୁ ଷHt ଖଟୁଆ

ଫିକା अାରେର ସପନକୁ େଖାେଜ େପମର ପଦୀପ ଧରି ,
େହେଲ େମା ହାତେର ଦି ଏ ନାହ\ ଧରା ଯାଉअଛି ରାତି ସରି ।
ସପନ ବଣିକ ସଉଦା କରୁଚି ସପନ ପସରା େମଲି ,
ବି ନିମୟ ତାର େମzା େମzା ସH {ତି େକମି ତି ମଁୁ େଦବି େଖାଲି ।
ମନର ସି ୁକ ଭରିଛି ମଁୁ ସଖି ସH {ତିର ମୂକୂତା େଖାଜି ,
େଦଇ ନପାେର ମଁୁ େଚନାଏ ସH {ତି କୁ ଜୀବନର ଏ େମା ପୁyି ।
ଫଗୁଣ ର ରl ଭରିଚି ହୃଦେୟ ସପନ ରlିବି େବାଲି ,
େବାଳି େଦବି ରlସପନେର ଆମ ଆସୁଥିବ େଯେବ ଚାଲି ।
ମନ ମାନସେର ହୃଦୟ କାେର ଆ-ୁ ଚି ମଁୁ ତୁ ମ ଛବି ,
ଆ-ି ଚାଲି ଥିବି ନି ରେତ ମଁୁ ଛବି େପମ ଚି ତକାର ସାଜି ।
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ଆଠଗଡ, କଟକ ଭାମଭାଷ : ୭୭୫୨୦୦୫୫୨୨
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ସଂକ
ହୃଦୟର ବଳ ମନର ସଂକ
ଯଦି ଏକ ଦି େଗ ଲାେଗ

ଶୀକାt କୁ ମାର ମି ଶ

ପତି କାଯ ତାର ଉaମ ହୁअଇ
ସଂଶୟନ ଥାଏ ତି େଳ........

ସଂକ ଶ}ିେର ଶରୀର ଭିତେର
େଦଖାଯାଏ ନୂ ଆ ଦି ଶା

ଚzଳ ମନକୁ ବଶ କରି ବାକୁ

ସଂକୀ ମଣିଷ ହାରି ଯାଏ ନାହ\

ସଂକର ଆବଶକ

ହରାଏନି ତାର ଆଶା........

ଦୃ ଢ ସଂକ େଯ ନକରି ପାରଇ
କେର ବି ନାଶ ନି ଜର.........

ସଂକରୁ ସୃgି, ସଂକରୁ ଶ}ି
ସଂକରୁ ହୁଏ କାଯ

ପଥୁରିଆ ଭୂ ମି ଫୁଟାଇ ବୀଜଟି

ସଂକେର ମି େଳ अେନକ ପ&
ୂ  ତା

अ-ୁ ରି ତ େହାଇଯାଏ

ସଂକୀ ହାେର ନି ଧଯ.... 

ସଂକ ଶ}ିେର ସବୁ ବାଧାବି ଘx
ପତ ଭଳି ଫିlିଦି ଏ.........

ଏନଟିପିସି,କଣିହଁା,अନୁ େଗାଳ,ଓଡି ଶା

ଇ
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ା

ଇେମଲ: srikantmishra31@gmail.com,

ଆ

ହ
ାନ

ଭାମଭାଷ : ୯୮୬୧୪୨୩୪୦୨
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ଆaଚିାର
େପମର ଭାବ ଆଦାନ ପଦାନର
ଆନE ଉୀପନା ମଧେର

ପ&
ୂ i ମା େଲ-ା

ଲାଲ ଟିକ ଟିକ େଗାଲାପର
ସୁମଧୁର ବାସxା, କମଳ wଶ ଉହାଡେର

ଓଃ େକେଡ ଆକଷଣୀୟ ସେତ
ନାଲି ରlଟି େଗାଲାପର

କି ଏ େସ ନି /ୁର ସୁअର
ଲଂଘି ଗଲା ଯି ଏ ମାନବି କତାର ଦାର

କି ଏ ସୋଧନ େଦଇଥିଲା ତାକୁ

ଥେର େହେଲ ଥରି ଉଠି ଲାନି ହୃଦୟ ତା’ର

ପତୀକ େପମର.......

ଉଜାଡି ବା ପବ
ୂ ର
 ୁ अନ ସଂସାର

କି ଏ ବା ଜାଣିଥିଲା

େପଷିବା ଆଗରୁ ଭୟ-ର ତୀର

ନାଲି ରlର अନପାଶ

ଥେର ଭାବି ଲାନି େକେଡ ଭୟ-ର

େକେଡ ଭୟ-ର, କେଠାର

ନାଲି ରl ରୁଧି ରର अବତାର

େଯଉଁଠି ଭାସି ଉଠୁ ଛି

ଚତୁ ଦiେଗ ଭରି େଦଲା ଆaଚିାର .......

ଇ
-ପ

ତ
ିକ

ା

ମା, ଭଗିନୀ, ୀର ଆaଚିାର

ଆ

ହ
ାନ

େକEୁ ଝର, ଓଡ଼ି ଶା
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ମାଟିଦୀପ ସୂଯ େହାଇଥା’
େହାଇଥା’tା
େସେତେବେଳ ଛୁଇଁଥିେଲ
େମା େଦହୁ ରଶିH େନଇ
ମାଟିଦୀପ ସୂଯ େହାଇଥା'tା ,
େସେତେବେଳ ଛୁଇଁଥିେଲ
େମା ହାତ ଚEନେର
ଚ¢i ତ ଚି ବୁକ େତାର
ଚE େହାଇଥା'tା
େସେତେବେଳ ଛୁଇଁଥିେଲ
ପବି ତ ପାବକ ଭଳି
ପତି pାେର………..ପତୀhାେର
କାେଳ େତାର ପୀତି ଜଳି ଥା'tା 
େସେତେବେଳ ଚାହ\ଥିେଲ
ଏଇ ତକ େଚତନାେର
ଏଇ ତକ ସାtନାେର
ସିx Â େତାର ମନ ଭି ଜି ଥା'tା

ଜି େତE କୁ ମାର ସ ାଇଁ

େସେତେବେଳ େଦଖି ଥିେଲ
ମୃଣHୟୀ ମନୀଷା ଭଳି
ବି ମୁÂା ମାନଶୀ ଭଳି
ଲାଜେର େତା ଆଖି ଭିଜି ଥା'tା
େସେତେବେଳ କହି ଥିେଲ
ରୂପସୀ ରଜନୀ ଭଳି
ରୂପବତୀ ଏ ରାତୀେର
କାେଳ େତାର ମନ ହଜି ଥା'tା
ମଁୁ େତାେତ େଲଖିଥିେଲ
ଲଳି ତ ଲଗxେର ଚି ଠି
ଏଇତକ ଲାଳି ତେର
ଏଇତକ ଲାବଣେର
ଲାhାେର ରଂଜି ତ ପାଦ

ତ
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କାେଳ େତାର ଲାଲ େହାଇଥା'tା

ଇ
-ପ

େମୗଦା, ଆନEପୁର, େକEୁ ଝର
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ଭାମଭାଷ: ୯୬୬୮୫୪୧୯୦୨/୯୩୩୭୬୮୯୮୨୨
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କେଇ
େଖାଜୁ ଚି େକେତଆେଡ ଆଉ ମି ଳୁନାହ\,
ଆଈ ମାଆ ହାତଗଢା େସହି ମାଟି କେଇ

ମେନାରyନ ମୁଦୁଲି

ମାଟି କେଇ େଦହେର ଆଈର ଚି ରା ଶାଢୀ
ଲାଗୁଥିଲା ଜୀବt, ଆଈ ଗଢ଼ି ଲା କି ପରି ...?

ଯତନେର କେଇକୁ ଦି ଏ ମଁୁ ଗାେଧାଇ
ଖାଇବାକୁ େଦଉଥିଲି ପାଖେର ବେସଇ
େଶାଇଯାଏ ନି ରବେର େମା ପାେଖ ବି ଛଣାେର,
ନାନାବାୟା ଗୀତ ସବୁ େଦଉଥିଲି ଗାଇ

ଏେତ ମମତା ଆସୁଥିଲା ମାଟି କେଇଟା ପାଇଁ,
େକାମଳ ଆଈର ହାତ ପରସ ଯାଇଥିଲା ଛୁଇଁ
ଛି ଡ଼ା କାନି ଟୁ କଡା େସ କନାଟିକକ ପାଇଁ,

ହ
ାନ
ଆ

ଚାବି ଦିଆ କେଇଟା କଥା କହି ଡାକୁ ଛି अେନଇ

ଇ
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ତ
ିକ

ା

େସ େପମର ପରିଭାଷା ଭିନx ଥିଲା କି ଆମ ପାଇଁ !!
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ନାଚୁ ଚି ହାତଠାରି ପାରୁନାହ\ େମା ମନକୁ ଭୁ େଲଇ
ଖାଇବାକୁ େଶାଇବାକୁ େମା ପାଖେର ବସି ଛି अେନଇ
ତଥାପି େମା ମନଟା ତା ଆଡ଼କୁ ଟିକିଏ ଯାଉ ନାହ\...!

ସମୟ େଦଇଛି କି ଶୁ କରି େମା ମମତା ଧାରାକୁ ,
ବୟସ ଝଡ଼ କି େନଇଛି ଉେଡଇ େମା େପମ ପି ପାସାକୁ ,
अଣନି ଃଶାସୀ ଲାେଗ େଦଖିେଦେଲ ଚାବି ଦିଆ କେଇକୁ
ବୃ ଥାେର କି ଚି tାକେର ଆଈ ମାଆମାଟି କେଇକୁ ..?

ମାଟିେର ମମତା ଦି ଆ େସଦି ନ କେଇ
େମା ଜୀବେନ େଦଇଥିଲା ମମତା ଶି େଖଇ
ଚାବି ଦିଆ କେଇଟା ପଇସାେର ମୂଲ

ଆ

ହ
ାନ

ଇ
-ପ

ତ
ିକ

ା

କାହ\କି ବୁ ଝି ବ ସି ଏ େପମବନ େକୗଶଳ...?
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େପମ ପତାରଣା
େପମ ହ\ ଶାଶତ େପମ ହ\ ସୁEର
େପମ ହ\ अମୃତ ମୟ,

ଲଳି ତେମାହନ ମି ଶ

ସୃgିର ନି ୟମ େପମେର ହ\ ବା

ରାଧା କୃ u-ର େପମ କାହାଣୀଟି

େପମମୟ ହ\ ତ ବହH

ମେନ କାହ\ ରଖ ନାହ\,

େପମ ପତାରଣା ଜୀବନ ଯାତନା

ଏମି ତିକା େପମ କରନାହ\ େକହି

ସହି ବାଟା ବଡ କg,

ପାଗଳ େଯ' ସାଜ ନାହ\

ଆଗକୁ ଆଗକୁ ମାଡି ବା ଆଗରୁ

ବି ଷ ପାନ କରି ଜୀବନ େଦଉଛ

କରି ନିअ ସବୁ wg

େପମକୁ ଦଉଛ ବଳି ,

ପୁअ େହଉ अବା େହଇଥାଉ ଝି अ

କାେE େଯ' ଜନନୀ ଆଉ ପରିବାର

ପତାରଣା େଯ' ନକର,

ଦି ନ କେଟ ଭାଳି ଭାଳି 

ବି ଶାସେର ବି ଷ ଦି अ ନାହ\ ଜମା

ଦୁ ଇଟି ମନର ମି ଳନ େହାଇେଲ

େପମଟିକୁ ପଜ
ୂ ା କର

େପମ େଯ' अhୂ& େହବ,
ପତାରଣା ଆଉ େକହି କାହାରି କୁ

ା

େଦବା ପାଇଁ ନ ଭାବି େବ

ଇ
-ପ

ତ
ିକ

ସରକାରୀ ବାଳି କା ଉ¢ ବି ଦାଳୟ

ଆ

ହ
ାନ

ଚEଗି ରି, ଗଜପତି ୯୪୩୭୯୮୫୮୬୬

ଆହାନ ଇ-ପତି କା ସ$ୂ & ନି ଃଶୁ( ବି ତରଣ େହତୁ ଡା େଜାତି ପସାଦ ପ+ନାୟକ- .ାରା ପତି /ି ତ ଓ ପକାଶି ତ

Aahwaan.com

309

ଆହାନ ଇ-ପତି କା, ଚତୁ ଶ ବଷ, ଏକାଦଶ ସଂଖା, ଡି େସର ୨୦୧୯

Magazine Downloaded from www.aahwaan.com

ମାନବି କତା
ଆଜି ବି ଜଳୁ ଛି ଭସH bୂପପେର
ନୀରି ହ ପାଣର अtି ମ ଜୁ ଇ,

ନୀରବ ସାଜି ଛି ଆତH ବି େଶ¹ଷଣ
ସମାଜୁ ସଂ;ାର ଦୁ େରଇ େଦଇ ||
ପଥପାt ଆଜି अଶାt अଗମ
ହା- ହା- କାର ନର ପି ଚାଶ ପାଇଁ,
େକେବ ବା େଫରି ବ ଗାୀ- ସପନ
अହି ଂସା ସତର ବାରତା େନଇ ||
ଜୀବନ ଜୁ ଇେର ଜଳୁ ଛି େଯୗବନ
ଆଜି ର ସପନ କାଲି କି ନାହ\
ସଭ ସମାଜର अସଭ ଚଳଣି
ସରେଳ ବzିବା ଜଟିଳ ଭାଇ ||
ମନଶାs େମେ କର ବଭିଚାେର

ପରି ଚୟ େଖାେଜ କअଁଳ େଶୖ ଶବ
ଗୁମୁରି କି େଶାରି ପରାଣ କାେE ||
ଶି gତା ବzିଛି ଷଠ ପରି ଚେୟ
ସାଧତ
ୂ ା କୁ ୀର କାEଣା େଯେତ
ନାୟ େଖାଜି େଖାଜି ନି ରିହ ବି ଚରା
ଦି ଗହରା େହାଇ ମୁoଟା ପି େଟ ||
ଉଠେର ଉଠୁ ତୁ अମୃତ ସtାନ
ଜାଗିଉଠ ଆେର ଆସି ଛି େବଳ
ମାତା ହbୁ େନଇ ତି Ï କରବାଳ
ସି ଂହଠାଣି େନଇ ମହି ଷା ଦଳ

ସରକାରୀ ଉ¢ ବି ଦାଳୟ,

େଜାଡାଆ,ଚEଗି ରି, ଗଜପତି ୯୩୩୭୩୩୬୪୨୨

ଆ

ଧରା ପାଲଟୁ ଛି ନରକ େପ

ଭଣ େଶାଇଯାଏ अଚି tାନି େଦ

ା

ମାନବ ବାଦର କବର େଦଇ

େକାଉଁଠି ହଜୁ ଛି କୁ ଆଁରିର ସପx

ତ
ିକ

ମେମମେମ ଆଜି ଧମ କାEୁ अଛି

ନରର େଶାଣିେତ ରyିତ ବାଟ ||

ଇ
-ପ

ଦି ଗହରା ଆଜି ସପନ ଭାଇ ||

ନରାଧେମ ଏଠି ରାଜୁ ତି କରtି

ହ
ାନ

ବି ଶାସ ହଜି ଛି ବି ଶଦରବାେର

ରାଜକି େଶାର ସାହୁ
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ସହସବାହୁ
ବହୁପଥ କରି अତି କାt
ତୁ ମ ଦାେର ଉଭା ମଁୁ ସାଆେt

େଦଖିଛି େଯ ଦୁ ଃଖ ଗଲା ଜାଣ
ତୁ ମ ଆଶୀବଚନେର କୁ ଆେଡ
ଉଭୟ ପରି ତାଣ ଓ ଦୁ ଖଃହରଣ
ତୁ ମକୁ େଯ ଭଜି ନପାରି ଲା
ଜୀଇଁବାଟା ବୃ ଥା-अକାରଣ
ତୁ ମ ପzବଷୀୟ ନବକେଳବେର
େକେତ େବଶ େକେତ ଲୀଳା
ସମଥନ ସଂଗେହ ତୁ ମକୁ ଓହB ାଇବାକୁ ପେଡ
େତଜି ସୁବଣ ସି ଂହାସନ
ତୁ େମ କୁ ଆେଡ ଭକତର ପାଣ
ଦୀନବୁ -କୃ ପାସି ୁ େକେତ ବି େଶଷଣ

ଧନି କର ଥାଳ ଉବୁ ଟୁ ବୁ
ନି sନ ରସାତେଳ ଡୁ ବୁ 
ଏେବ ମଁୁ ହୁସି ଆର େହଇଗଲାଣି
ଏେବ ମଁୁ ତୁ ମକୁ ଦଗାଦି ଆ ପଭୁ େବାଲି
ଡାକି ଲାଣି
ତଥାପି ମଁୁ ଆଶା ବାି ତୁ ମ ଦାେର
େହାଇअଛି ଉଭା
ଜାେଣନା ମଁୁ ତି } କହି ଧି ·ାରି ବ ନା
ପୁଣି େସହି ପର
ୂ ୁ ଣା ମି ଠା େଲାଭ ପବzନା
େଦଇ
ଦାର େଦଶୁ େଦବ େହ େମଲାଣି !

ଆଦଶ ବି ଦାଳୟ , ରାୟଗଡ , ଗଜପତି

୯୦୭୮୫୫୨୭୨୮

ଆ

େହ ସହସବାହୁ ଏ କି ଆଯ

କାହାକୁ େକେz ତ କାହାକୁ େମେz

ା

ତୁ ମ ଧବଳ େଶତଗଜ େବଶ

ସକଳ ପତି ଶତି, ଆକୁ ଳ ପାଥନା

ତ
ିକ

ସୁବ& अଁଳା ନି sନର ରି } ଚାlୁଡ଼ି େର

ଶତପଥୀ

ଇ
-ପ

କୃ ପା ଥିେଲ अଜାଡି ପକାअ अଦୃ ଶେର

ବି େଜ କଲା ପେର ତୁ େମ ବି ସH{ତ

ହ
ାନ

ଶୁଣିଲିଣି ତୁ େମ କୁ ଆେଡ ମହାବାହୁ

ସୁମt କୁ ମାର
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ଶୀପୁରୁଷ
अରି େପଷି अସୁର-ୁ କରି ଥିଲ ବs,
अେ- ଚି ରି ହୀରଣକୁ ନାଶକଲ अ ।।

େରାଜା ପoା

ଆବାସ ଛାଡି ନି ଜର ପୀରତି ଆଶାେର,
अଘି ତି ନି ମାଗି ବାଳି ମbେକ ଥାପି ଲ,

ଆଳୟନାଭ େହ ଭମ ରାଧି କା ପଛେର ।।

अହଂତି ଭାlି ତାର ପାତାେଳ ଚାପି ଲ ।।
ଆରତ ଭyନ ପଭୁ ଆଶବ େମା କର ଦୂ ର,
अହି ଭୁଜଚE- ସଜାଇ ମbକେର,

ଆେଶ ତୁ ର ମୁହ\େଯ अଂହସହୀନାର ।।

अଦଶାମ େହ ରାସ କର େଗାପ ପେୂ ର
।।
अlନାବର ରାଧା- अzଳବାସରେର,
अନି େଶ ଆଭୀର ଝୁ ଲ େକଳି କଦେର ।।

ଆଭୀର ନଗର ଛାଡି କାହ\ ଗଲ ନାଥ,
ଆେଲାକନ ପାଇଁ ସବୁ ଆଶା େହଲା ବଥ
।।
ଆକି ଂଚନ ସବୁ େମାର अକାରଣ ସେତ,

ତ
ିକ

ା

ଆଶି ଷ ବି ହୀନ ତବ କି କରି ବି ମେa ।।

ହ
ାନ

ଇ
-ପ

ପ&
ୂ  ାନE ଭବନ,େନତାଜୀ ନଗର,ମଧୁପାଟଣା,

ଆ

କଟକ-୭୫୩୦୧୦.
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ସଂଘଷ  ସମୟ
ସଂଘଷ କରି ବାକୁ ଆଜି ଆସି ଛି ସମୟ,
େସହି ସମୟକୁ ଆେମ କରି ବା ପଣୟ

ସି ଲୁ ପଧାନ

ପି ତୃମାତୃ ସtାନ ଭାେବ େନବା ଶପଥ
ସଫଳତା ସ ପx େନଇ ଚାଲି ବା େସ ପଥ
ଏ ସମେୟ ଲାଗୁଛି ଜୀବନ େଗାେଟ ବଥା
ଏ ସମୟକୁ ଆେମ ନ କରି ବା ନg

ନାନାବଥା େବଦନା; େକେତ ତି } କଥା

େସଥିପତି ଦୃ gି ରଖି କରୁअଛୁ କg
ଜୀବନ ସଂଗାମେର अଛି ଜୟ-ପରାଜୟ
ଗୃହଛାଡ଼ି ଆସି अଛୁ ସହରକୁ େଘନି

ମେନପେଡ଼ େସଇ ଇତି ହାସ ସH {ତିମୟ

ପାଠବନେର ରହି କରୁଛୁ ସାନୀ
ପରି ବାରବଗ ମେନ କରtି େହବ େଯ ବି ଜୟ
ମଁୁ େଯ ପାଠକେମ ବEୀ, ବEୀର ତପଣ

ସବୁ ସH {ତି େଘନି ଚାଲୁ ଛି ଏ ସଂଘଷ ସମୟ

ା

କରtି େଯ ଗୃହେଲାକ ଶsାେର ଗହଣ

ଇ
-ପ

ତ
ିକ

େମା ମନେର ଉ-ିମାେର ଭବି ଷର କଥା

ଆ

ହ
ାନ

କାହ\କି େକଜାଣି େମା ମେନ ଏେତ ବଥା
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କହି ପାରୁନି ପାଣର େସଇ अକୁ ହା େକାହ
େଶାଇପାରୁନି ଆଖି େମା େଦଖୁଛି େମାହ

ପତି ଦିନ, ପତି ମୁହୂaେର ଆସୁଛି ସମୟ
ଏଇ ମନେର େକେତ ସ ପx େଦଖି ଛି ହୃଦୟ

େଯେବ ଆସି ବ େସଇ ଖୁସିର ସମୟ
ଜାଣିବି ସଂଘଷେର ମଁୁ େହାଇଛି ବି ଜୟ

ସxାତେକାaର ପଥମ ବଷ, ଓଡ଼ି ଆ ଭାଷା ଓ ସାହି ତ ବି ଭାଗ,
ରାେଜE ବି ଶବିଦାଳୟ, ବଲାlୀର, ଓଡ଼ି ଶା

ଆ

ହ
ାନ

ଇ
-ପ

ତ
ିକ

ା

ଭାମଭାଷ : ୭୦୭୭୦୫୭୭୩୨
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ବଷା ର ସH{ତି
େମଘ ଆଗମେନ ମୟୁର ନାଚଇ
ମୟୁରୀ ସାଥିେର ବି େଭାର େହାଇ

େରଣୁକା ସାହୁ

ଲୁ ଚକାଳି େଖେଳ ସୂରୁଜ େଦବତା ବାଦଲ ସାେଥ
ଦୂ ର ପାହାଡ଼େର ଇEଧନୁ ହେସ,
ମୁହ\ ହସି ଥାଏ ତାହାରି ସାେଥ

େମଘ େଘାଟିଯାଏ ଆକାଶ ବhେର
କଳା ବଉଦଟି େହାଇ
ସେତ େଯପରି କି କଳା ଶାଢ଼ୀ ପି ି
ପଣତ କାନି ଉଡ଼ାଇ

ଆକାଶ ବhେର ବଗପhୀଗଣ
ଉଡ଼tି ଗଜରା ମାଳ ସଦୃ ଶ,

ତ
ିକ
ଇ
-ପ
ହ
ାନ
ଆ

କାହ\ େକେତଦୂ ର େନଇ ସେEଶ

ା

କାଗଜ ଡlାଟି ଭାସି ଭାସି ଯାଏ
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ଲାଲ ଲାଜକୁ ଳୀ ସାଧବ େବାହୁଟି
ପାଦ ଥାପୁଥାଏ ଲାେଜଇ ଲାେଜଇ

ପାଣି ଭରି ଯାଏ ଦୁ ଇକୂଳ ଖାଏ ନଦୀ ନାଳେର
ଚାଷୀ ଖୁସି, ଭଲ अମଳ ଆଶାେର

ଚ$ା, ଜୁ ଇ, ଜାଇ, କଦ, ମଲB ୀ
ବରଷା ଋତୁ େର କରtି େଗଲି 

େମଘୁଆ ପାଗକୁ ମୁଢ଼ି ବାରମଜା
ଖାଇବାକୁ ଲାେଗ ବଢ଼ି ଆ ମଜା

େମଘ ବରଷିଲା ଟୁ ପୁରୁ ଟୁ ପୁରୁ
େକଶର ମାଇଲା ଗଜା
ସାରୁ ଗଛମୂେଳ େବlଟିଏ ବସି
ଆେପ େବାଲାଉଛି ମଁୁ ଏକା ରଜା

ତ
ିକ

ା

ବନମାଳୀ ସାହୁ କେଲାନୀ

ଇ
-ପ

ମାଲେଗାଦାମ େରାଡ଼

ଆ

ହ
ାନ

କେଲଜ ଛକ, କଟକ, ୭୫୩୦୦୩, ଓଡ଼ି ଶା
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ମଁୁ ଆଉ ତୁେମ
ମଁୁ ଜାେଣ ନା ତୁ େମ କି ଏ ?
କଣ? ତୁ ମର ପରି ଚୟ

ସୁଶାt କୁ ମାର ସାହୁ

େକଉଁଠୁ ଆସି ଛ ତୁ େମ

ବୁ େଝନା େସxହ, େପମ, ଭଲପାଇବା

ସରଗରୁ ନା ପରୀରାଇଜରୁ

ନି ଜକୁ अଜଣା ନି ଜର ପରି ଚୟ,

େକବଳ ଏତି କି ଜାେଣ ମଁୁ

ବୁ େଝନା ସ$କର अbିତ,

ତୁ େମ ପରୀଟିଏ; ଜହxଠୁ

ମଁୁ କଣ? େହାଇପାେର

ସୁEର ତୁ େମ, େମଘଠୁ

ତୁ ମପାଇଁ अତି ନି ଜର,

ଶୀତଳ ତୁ େମ, ତୁ ମ ମି ଠାଛୁଆଁେର

କି , ତୁ େମ ଯଦି କୁ ହ

ଗରମ ପାଣି ପଲଟିଯାଏ

ତଥାପି ତୁ ମ ପାଇଁ ନି ୟ

ଝରଣା ପାଣି ଠୁ ବି ଶୀତଳ ।

େଚgା କରିବି େହବାକୁ

େହେଲ ମଁୁ

ତୁ ମ ପୁଜା କଳସୀର,

अସହାୟ, अହଂକାରୀଠୁ ବଳି

ତୁ ଳସୀର ଜଳ. . . . . ।

अହଂକାରୀ ମଣିଷଟିଏ।
େଧାବାବାହାଲି

ଇ
-ପ

ତ
ିକ

ା

ସୁବ&ପୁର-୭୬୭୦୧୭

ଆ

ହ
ାନ

େମା-୯୯୩୭୯୮୭୪୬୭
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ଆଜି ମୀ ଆସିେବ
ଆଜି ମୀ ଆସି େବ,
ସାରା ସହର ଚଳଚzଳ,

ଗଗନକୁ ମାର ଦାଶ

େହାେଟଲ ବାଲା-

ଚାଟୁ କାର ଖୁଂଟି େପାତି ବାେର ବb,

अଧି କ ଚାଉଳ ରାି ବସି ଛି,

ଦାବୀପତର ସାମୁହିକ ଉେଲB ାଳ।

େପାଲି ସର ପଇଁତରା-

କଂଟା£ର ତରତର ଏଠି ,

ଦଳ ଦଳ ମି ଳିଟାରୀ,ଏସ୍.ଓ.ଜି ,

ପa
ୂ  ବି ଭାଗର-

ପାରା ମି ଲିଟାରୀ େଫାସ।

ପ- ମାଟି ଓ କୁ oା ପଥରର ରାbା,

ବାsକ ଭaା, अନx ପ&
ୂ  ା େଯାଜନା,

ଲାଂଚୁ ଆ अଫିସର--

अେtାେଦାୟ େଯାଜନା, ବି .ପି .ଏଲ ପାଇଁ-

େଟବୁ ଲ େଚୗକି ଫୁଲଦାନୀ-

ଦଳ ଦଳ ବୃ s, ବୃ sା, ବି କଳା- ଭିଡ଼।

ସମେb ବb, କାମ ବE,

ଦୁ ଇ ଟ-ା ଚାଉଳ ନି ଶାେର,

ଆଜି ମୀ ଆସି େବ।

େପଟ ସାନ କର ମାତ ପାଂଚ କି େଲା।
େବକାର- ଭିଡ ଭaା ପାଇବା ନି ଶାେର,
ପଧାନ ଶି hହ, େମାହନା, ଗଜପତି

ବାଇଶି ପ- ବାଲି େର-

ା

ତ
ିକ

ଇ
-ପ

gagankumard99@gmail.com

ଆ

ଏକ ସି େମଂଟ ମି ଶାଇ କାମ କରିବାେର।

୮୨୪୯୫୦୩୬୫୮

ହ
ାନ

ମୀ ପାିରୁ ଟ-ା େନଇ –
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ମଁୁ ଓ ସମୟ
ମଁୁ ହେସ
େମା ନି ଜ ବି ସଜନେର

ରାେଧଶାମ ମି ଶ

ଧାର୍ ମାେଗ

ମଁୁ ହେସ

ସମୟକୁ

େବଫିକର୍

ବୁ Eାଏ ପରମାୟୁ

କାହ\କି ନା

ପରଖି ବାକୁ ଆକାଶର୍

ଏେବବି ବzିଛି

ନୀଳ ରl

େମା ଛାତି ଭିତେର

ବୁ ଝି ବାକୁ

ନ’अ-ର େବଣୁଧର ,

େମା ଆପଣାର

ନା अଛି

ନି ରବତା .... ।

ନା ଥିଲା
अଭିସି ନା अଭି Úା
ଏେବ ଖାଲି
ଜାଦୁ ଗରର ବନୀ ଭିତରୁ

ା

ମୁକୁଳି ବାର୍

ଆ

ହ
ାନ

ଇ
-ପ

ତ
ିକ

େଶଷ ସଷ .... ।
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ମଁୁ ହେସ
ଚକବୁ ହ ଭିତରୁ
ବୁ କୁ ଫଟା ଚି କାର
କରୁଥିବା अଭିମନୁ ର

ମଁୁ ହେସ

ଭୀରୁତାର ସର ଶୁଣି ,

ନି ଯ ାତି ତ େଦୗପଦୀର

େସ ଆବତନ େହଉ

ସମପଣେର

ବା ବି ବତନ

େମା ନାକେର

କି ଛି ଫରକ୍ ପେଡନି

ବାେଜ କାମୁକତାର ବାସxା

େମା ମୃତ ମbିର

ଆଖିେର ନାେଚ

ନୁ େରାନ୍ସ୍ ମାନ- ଉପେର

ଏେଲାରାର ନଗxତା

କାହ\କି ନା

ଛାତି େର ଜେଳ ବାସନାର ନି ଆଁ

अେନକ ଆଗରୁ

ବଦଳି ଯାଏ ମଁୁ

େଶାଇ ଗଲାଣି େସ

ବଦଳି ଯାଏ େମା

କବର ଭିତେର

ନି ଜସ ପରି ଚୟ

ଚୁ ପ୍ଚାପ୍

ପାଲଟିଯାଏ

ିତପpେଟ ପରି .... ।

ନି ୟ

ତ
ିକ

ା

ସମୟର ଭୃ ତ .... ।

ଇ
-ପ

अଭି Úା ନି ବାସ୍ ,ଖoହତା

ଆ

ହ
ାନ

(ସୁବ&ପୁର)

ଆହାନ ଇ-ପତି କା ସ$ୂ & ନି ଃଶୁ( ବି ତରଣ େହତୁ ଡା େଜାତି ପସାଦ ପ+ନାୟକ- .ାରା ପତି /ି ତ ଓ ପକାଶି ତ

Aahwaan.com

320

ଆହାନ ଇ-ପତି କା, ଚତୁ ଶ ବଷ, ଏକାଦଶ ସଂଖା, ଡି େସର ୨୦୧୯

Magazine Downloaded from www.aahwaan.com

ମାଆ
ମାଆ େବାଲି େଯଉଁ ଦୁ ଇଟି अhର
କି ଏେସ ଗଢି ଲା ଆହା

ମେହE କୁ ମାର ସ ାଇଁ

େକେତ କଥା ଭାବି େକେତ କଥା ଚି tି

ସ ଗେ ର ସି ନା अମୃତ ରହି ଛି

େଦଇଥିଲା ନାମ ମାଆ

କରtି େଦବତା ପାନ

“ମା”େର େସ ମାେର “ଆ”େର ଆଉଁେସ

ମାଆର ବhର अମୃତ ପି ଇଣ

େସxହଁ ତ अମୁଲ ମୂଲ

ବଢ଼ଇ ଶି ଶୁର ମାନ

ତା େକାଳ अଟଈ ସରଗଠୁ ବଡ

ମାଆକୁ େସେନହଁ ମାଆକୁ େଯ େସବା

ଫୁଲଠାରୁ ବି େକାମଳ

ନି ତିଦିନ େଦଉଥିବ

ଧଳ
ୂ ି ବାଲି େହାଇ ଆସି େଲ ଘରକୁ

ମାଆ ପରା अେଟ ପଥମ େଦବତା

ପଣତେର ଝାଡି ଦି ଏ

ହତାଦର ନକରିବ

ହାତେର ଖୁଆଇ ଗୀତ େଯ ଶୁଣାଇ

େପା- ମାଧପୁର, ଜି ଲା- ନୟାଗଡ,

େଯେତ ଋଣ ତୁ େମ କରି ଛ ଜୀବେନ

ା
ଆ

େକେବ ଶୁଝି ନପାରିବ

ତ
ିକ

ମାଆର େସେନହ ମାଆର େପମକୁ

ଭାମଭାଷ : ୮୨୪୯୬୨୬୫୦୫

ଇ
-ପ

ଶୁଝି େଦଇ ଚାଲି ଯିବ

ଓଡି ଶା ୭୫୨୦୭୮

ହ
ାନ

େକାଳେର ତା େଶାଇଦି ଏ

ଗାମ-ପଥରଚକଡା
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େପମିକାର ମନ
େମା େପମି କାର ମନ ଠି କ୍ ଆକାଶ ପରି
େକେତେବେଳ ବାଦଲର କଳା ଛାଇ ତ

ପବି ତ ଦାସ

ଆଉ େକେତେବେଳ ସୂଯ କି ରଣର ସେଫଦ ୧
ତା ଛୁଆଁେର ଥାଏ अେନକ ଉ¢ାଟନ
अେନକ େବପଥୁ ପରି େଦହର ଶି ରାପଶି ରାକୁ
ଚଳଚzଳ କରି େଦବା ଭଳି wଶ
ଆନE ଦି ଏ, ଶି ହରଣ କେର
େଚତନାକୁ ନୂ ଆ ରାbେର େନଇଯାଏ ୨
େକେବେକେବ ଗୁମ୍ସୁମ୍ ତ ପୁଣି େକେବ
ଫଗୁଣର ସାତରl ପରି ହସ ହସ
େକେବ ପୁଣି ବଷୁକୀର ବଷାପରି
ଭିଜାଏ େସ େଲାତକେର େମା ମନପାଣ ୩
ତା ଚି ରୁଟାଏ ହସେର ମନେର ଭରି ଯାଏ ରl
ପାଣେର ପର
ୂ ିଉେଠ ଜୀବନ

ତ
ିକ
ଇ
-ପ
ହ
ାନ
ଆ

ପଗଳ୍ଭ- ପରି େଲଖିଚାେଲ ମଁୁ

ା

ଭାବନାେର ବୁ ଡ଼ି ଯାଏ େଦହ, େହାଇଯାଏ କବି
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ତା’ପାଇଁ ଆବସଡ୍ କବି ତା, ଆଉ େପମ ଗ ୪
ସି ଏ େମା ସ ପxର ନାୟି କା
ଆଉ ମଁୁ ତା ମନର ପୁରୁଷ
ଏକାଠି ଥିେଲ ବହୁତ ଗେପ, ବହୁତ ହେସ
ଦୁ ନି ଆର ସବୁ େପମ ଓଜାଡ଼ି ଦିଏ
େସ େମା ଉପେର ଆଉ ମଁୁ ପାଣଭରି
େତାଳି ଚାେଲ ତା’ର ସବୁ ତକ େପମ ୫

ଗେବଷକ
େରେଭନ୍ସା ବି ଶବିଦାଳୟ, କଟକ

ଆ

ହ
ାନ

ଇ
-ପ

ତ
ିକ

ା

ଭାମଭାଷ : ୭୦୦୮୪୮୯୭୫୧
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ସରଳ ହୃଦୟର अଲିଭାସପx
ତୁ େହେଲ କବି ଟିଏ
ମଁୁ େତାର କବି ତା

ଶି ି ଶୀଲି|ା ପoା

ତୁ େହେଲ ଦୀପଟିଏ
ମଁୁ େସହି ଦୀପର ସଳି ତା
ତୁ େହେଲ ଗଛଟିଏ

ସତ ଜୀବନେର

ମଁୁ େତାର ଫୁଲ

ନୁ େହଁ ମଁୁ େସ କବି ର କବି ତା

ଫୁଟିଛି ଏଥିପାଇଁ

ନା ମଁୁ େହାଇପାରି ବି େସ ଦୀପର ସଳି ତା

ପାଉଛି େବାଲି ତେତ ଭଲ

ନା ମଁୁ େହାଇପାରି ବି କି େସ

ତୁ େହେଲ ମନଟିଏ

ସୁEରୀ ଫୁଲ...

ମଁୁ େତାର ମାନି ନୀ

ନା େଦଇପାରି ବି େତାର େପମର ମୂଲ

କହୁଥିଲି କହୁଥିବି ମଁୁ

ନୁ େହଁ ମଁୁ େସ ମନର ମାନି ନୀ

େତା ଛଡା ଏ ମନେର

ମଁୁ

ଆଉ କାହା ସ ପxବି େଦଖିନି

अଭାଗିନୀ

େହଉଛି

େସହି

ହତଭାଗିନୀ

ଆଉ

ଇ
-ପ

ତ
ିକ

ା

ଜେଣ ସାମାନ ତରୁଣୀ...!

ଆ

ହ
ାନ

ଭୁ ବେନଶର, ଓଡ଼ି ଶା
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ବାକୁ ଳ ମନ
ମନତେଳ अସୁମାରୀ ଆଶା
େକେବଠାରୁ ବାିଛି େସ ବସା

େଶୖ ଳବାଳା ଷଡ଼lୀ

କାହ\ େକେତଦି ନୁ ଝୁ ରୁଛି ଏ ମନ
ପାଇବାକୁ େସxହ अପାରର ଧନ
େକେବ ଆସି ବ େସ ସମୟ,
ମନରୁ ଦୂ ରୀଭୂ ତ େହବ ସବୁ ଭୟ
ବାକୁ ଳ େକାହେର अଛି ହୃଦୟ େମା ଭରା
େସxହ ପରସେର ତା’ର େହାଇବ େସ ଧରା
ବାଧି ବନି ସବୁ ଦୁ ଃଖ, କg, ଯଣାର ଆଘାତ,
ନି ମିଷେକ ଭୁ ଲି ସବୁ ଆେଗଇବି ଜୀବନର ବାଟ

ସମାଜେସବୀ, େଲଖିକା
ଓଡ଼ି ଶା

ତ
ିକ

ା

ଇେମଲ୍ : sailabalasarangi9040@gmail.com

ଆ

ହ
ାନ

ଇ
-ପ

ଭାମଭାଷ : ୯୦୪୦୧୧୮୫୫୨
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ଜୀବନ
ଦୁ ଇଦି ନର ଏ ମଣିଷ ଜୀବନ
କାହ\କି େହଉଛ ବାଇ
େକେବ ସାଜୁ ଥାଏ ଶୁ ମରୁଭୂ ମି
େକେବ ପୁଣି ଭରାନଈ।
ମରୀଚି କା ପେଛ ଧାଉଁଥିେଲ ତୁ େମ
େହବ ନି େ ବାଟବଣା।
ସା$କଟା ଗଢା ଏମି ତି ଭାବେର
େକେବ େପମ େକେବ ଘୃଣା।

ପଶାt କୁ ମାର ନାଥ

ଜୀବନଟା ଥିେଲ ଯଣା ବି ଥିବ
ଥିବ ପୁଣି ମାୟା େମାହ
ଜୀବନ ଜାତେକ େଲଖା େହାଇଥାଏ
େକେବ ହସ େକେବ ଲୁ ହ
ଶରୀରଟି ଆମ େଖାଜୁ ଥାଏ ଖାଦ
େପଟକୁ ଲାଗିେଲ େଭାକ
େସହି େପଟପାଇଁ ଚାଲୁ ଥାଏ ନାଟ
େକେବ ସୁଖ େକେବ ଦୁ ଃଖ।
ସୁଖ ଦୁ ଃଖର ଏ ଦୁ ଗମ ଦୁ ନି ଆ
ରହି ଥାଏ ସାଥି େହାଇ
ହସଲୁ ହ ଭରା ଏଇତ ଜୀବନ

ତ
ିକ

ା

େକେବ ଖରା େକେବ ଛାଇ।

ଇ
-ପ

ବାlାେଲାର

ଆ

ହ
ାନ

େମା-୦୮୮୯୨୩୦୧୧୪୩
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ସH{ତି ତୁେମ
ସH {ତି ତୁ େମ, अଦୃ ଶ ସତର ଗପ
ପୁଣି ଆନE ଲୁ ହର ରୂପ

ପସନx ଜି ତ ମହାପାତ

ସH {ତି ତୁ େମ ଲୁ ହେର ଭିଜା ଆଖି

ଶୁଭ ସକାଳର ସଦ କଳି କା

ଭଗିନୀ ହାତର ରାhୀ

ସH {ତି ତୁ େମ ଓଠତଳ ଚି ପା ହସ

ସH {ତି ତୁ େମ ନୂ ଆ େବାହୁର ଲାଜ

ଆଖି ତେଳ େକେବ ବି ରହର ରସ

ତରୁଣୀ ମୁହଁର ସଜ

ସH {ତି ତୁ େମ ନାଉରୀବି ହୀନ ନାଆ

ସH {ତି ତୁ େମ ବାପା-ର ଗାଳି

ନଈକୂଳିଆ ଶୀତଳ ବାଆ

ମା ପାଖେର େମା अଳି 

ସH {ତି ତୁ େମ ଓଢ଼ଣା ତଳର ଲାଜ

ସH {ତି ତୁ େମ ସାଂୟକାଳର ସଳି ତା

ପୁଣି ଶୀତୁ ଆ ରାତି ର ନି ଦ

ନବବଧ ୂ ପାେଦ ନାଲି अଳତା

ସH {ତୁ ତୁ େମ େମା ମନ ରାଇଜର ଗୀତ

ସH {ତି ତୁ େମ ପରୀରାଇଜର ରାଜକନା

େକେବ ପୁଣି େଚତାଶନ
ୂ  अତୀତ

ଦରବୁ ଢ଼ୀ ମେନ କzା େଯୗବନର ବନା

ସH {ତି ତୁ େମ ଦରି ଆ େସପଟ ଗାମ

ସH {ତି ତୁ େମ ସୀମାହୀନ ଆକାଶ

କନାରାଇଜ ପzମ ଧାମ

ସH {ତି ବି ନା ଏ ଜୀବନ ନି ରସ

ସH {ତି ତୁ େମ ନି ଶାs ରାତି ର ଝଡ଼

ସH {ତି ତୁ େମ... ସH {ତି ତୁ େମ... ସH {ତି ତୁ େମ...

ତ
ିକ

ଇ
-ପ

ହ
ାନ

ବାମେଦଇପୁର, ବାରବାଟୀ, ଯାଜପୁର

ଆ

ସଦ େଗାଲାପର ମାଡ଼

ା

ସH {ତି ତୁ େମ, ମରୁଭୂ ମିର ମରୀଚି କା
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କଳ-ିତ େହଲି
ନି ରୀହ ଝି अଟି ମଁୁ
େକଉଁ େଦାଷ କଲି ?

କାହx ସାହୁ

ସମାଜ ସଖେର

अpାନ େହାଇଣ େଯ

କଳ-ିତ େହଲି ... ୧

େହଲୁ କାମାତୁ ର,

େପମ େମାେହ ମ¥ି ଣ

ଛଦHେବେଶଣ େଯୗନ

ଜାଣି ନ ପାରି ଲି,

ପି ପାସୁ अସୁର... ୪

େକମି ତି କହି ବି ମଁୁ

େତା ପାଇଁ ସମାଜେର

କଳ-ିତ େହଲି ... ୨

ବzି ନ ପାରିଲି

ସ ାଥା େପମି କ ତୁ

େକମି ତି କହି ବି ମଁୁ

ମାୟାବୀ अସୁର

କଳ-ିତ େହଲି ... ୫

କାହ\ ପାଇଁ କଲୁ ତୁ

େପେମ ଛଳନା କରି

େମାେତ ନାରଖାର.... ୩

େମାେତ େଦଲୁ ଜାଳି ,
େକମି ତି କହି ବି ମଁୁ

ଇ
-ପ

ତ
ିକ

ା

କଳ-ିତ େହଲି ... ୬

ଆ

ହ
ାନ

ଭଟାପଲା, କଳାହାoି, ଓଡ଼ି ଶା
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େକେତଦି ନ
େକେତଦି ନ ଆଉ ଏ େଦଶର ନାରୀ
େହଉଥିବ ନି ଯ ାତି ତ

ପକାଶ ଚE ପoା

େକଉଁଠି ନି ଭୟା ଆଖି ବୁ ଜି ଦିଏ

େହବ ଲାÛିତ, ବାzିତ?

अଣନି ଶାସୀ େହାଇ

େକେତଦି ନ ଆଉ କାମାତୁ ର ମାେନ

ନାୟ ପାଏ ନାହ\ ନାୟାଳୟଠାରୁ

କାମାେ େହାଇେବ अ,

ଏପଟ େସପଟ ଧାଇଁ

ନି ଜର କାମନା ଜାଳାକୁ େମାଇ

ପଲିB ଠାରୁ ଦି ଲBୀ େକଉଁଠିବା ଆଉ

ଭୁ ଲି ଯିେବ ଭଲମE

ନାରୀ ନୁ େହଁ ସୁରhିତ

ସଭର ସମାେଜ अସଭମାନ-

ସବୁ ଠାେର ଏଠି ସକାଳରୁ ସା

ନି ଲଜ
 ି ତା େକେତ ଦି ନ

ହୁଏ ନାରୀ ନି ଯ ାତି ତ

େକେବ ଆଉ ସି ଏ ବୁ ଝି ବ ନାରୀର

କାମନାର ନାଶ େକଉଁଦିନ େଶଷ

ମାନ ଆଉ अପମାନ

ପାଇବ ନାରୀ ସାନ

ଉନx ତି ନାଆଁେର େଯେତକ अନୀତି

େସଇ ଦି ନ େହବ ରାମରାଜ ଏହି

ଏେବ ବି ରହି ଛି ଭରି

ଭାରତ ମା’ର ମାନ

ତ
ିକ

ଇ
-ପ

ଯାଜପୁର, ଭାମଭାଷ : ୮୨୪୯୪୯୯୦୭୪

ଆ

େଖଳୁ ଛି ର}ର ହୁରି

କଲାଣପୁର, ପାଣିେକାଇଲି,

ହ
ାନ

ଶି hିତ ସମାେଜ अଶି hିତ ଆଜି

ା

େକେତ ଦି ନ ଆଉ ଏହି ନାରୀଜାତି
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ବାଇଜୀ େକାଠି
ଏଠି ଭିଡ଼ କାହ\କି ଲାଗିବ
େପମ ପାଗଳ ମାନ-ର,

ମାେନ ଦର ଦାମ୍ ଛି େoଇ

ଏଠି ରାତି ବଢି େଲ ତାତି

କାମନାକୁ ଚରି ତାଥ କରି

ବେଢ ବାଇଜୀ େକାଠୀର

େଫରି ଯାଆtି ନି ଜ ନି ଜ

ଆବs ଥିବା ଚାରି କାର,

େଫରtା ପଥର

ଚାହି ଦା ବେଢ ନୂ ଆ କରି

ଏଠି ସ$କ ଆଉ

ନାମ କରଣ କରି ଥିବା

ପୁରୁଣା ପରିଚୟର ହି ସାବ

ବାଇଜୀ େକାଠୀର ନବ

ରଖାଯାଏନି ,ରଖାଯାଏ

େବଶାର,େସ େଗାେଟ

େକବଳ େଦହର େବପାରୀ

ରାତି େହଉ କି ପାz ରାତି

ଗରାଖ ଇଶର ମାନ-ର,

େହଉ ହି ସାବ ନି କାସ

େଯଉଁମାେନ ପେତକ ଦି ନ

େକବଳ େଗାଟିଏ ଥର

ଓଠେର ମାପି େଦଇ ଚାଲି

ଏଥର ଯାअ,ଯାଇ

ଯାଆtି ଲlଳା େଦହର

କହି ଦିअ ତୁ ମର େସ

ତ
ିକ

ପରି ସୀମାର

ଇ
-ପ

େସହି ମାନ-ର,େଯଉଁ

ହ
ାନ

େhତଫଳ ଆଉ ଦୀଘ

ଆ

ଯଦି ଲାଗିବ େକବଳ

ା

ସନାତନ ସରକାର
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େଦହ ଦରିଦ ପୁରୁଷ
ସମାଜକୁ ,ଯଦି ତାେଯୗବନର ଗଜନକୁ ଶୀତଳ
କରି ବାର अଛି କି ା କଳା
କbୁରୀକୁ ଶୁିବାର अଛି
େତେବ ଏଠାକୁ ମୁo ପି ଛା
ଶୁ( େନଇ ଆସି ବାକୁ
ଏଠି େବୖ ରାଗ अଛି ନା
ବି ତୃuା अଛି ,ପହସନ
अଛି ନା ପଳାପ अଛି ,ଏଠି
ଯାହା ଖାଲି ତତଲା
ନି ଶାସର କାମନା ଆଉ
ବାସନାକୁ ଫୁେଟଇ
େଦହର େଭାକକୁ ମାରି
ପାରୁଥିବା ବବସାୟ

ଆ

ହ
ାନ

ଇ
-ପ

ତ
ିକ

ା

अଛି 
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ଈଷା
ସ ପx, ତମାମ ସୃgିର ପି ୟ
अତି ଆପଣାର

ଶୁଭ ପଧାନ

ମଣିଷ ତ ମଣିଷ
ଏଠି ଗଛ ବି ସ ପx େଦେଖ
ନୀଳ ଆକାଶେର ଉଡ଼ି ବୁ ଲି ବାକୁ
କି  ଉଡ଼ି ପାେରନି େବାଲି ଈଷାକେର
ତା’ ଡାଳେର ବସା ବାିବାକୁ ପhୀକୁ
ପତଝଡ଼ା ଦି ଏ
େଡଣା ଝାଡ଼ି ଝାଡ଼ି ଉଡ଼ି ଯାଏ ପhୀ
ଗଛ କି  ପଡ଼ି ରହି ଥାଏ ଠି କ୍ େସଇମି ତି
ଝଡ଼ର अେପhାେର
ମାଟି ସାେଥ ଝଗଡ଼ା କରୁ କରୁ

ତ
ିକ

ା

ଇଂରାଜୀ ଶି hକ

ହ
ାନ

ଇ
-ପ

ଓଡ଼ି ଶା ଆଦଶ ବି ଦାଳୟ ଗାଇସି େଲଟ

ଆ

୭୭୫୨୦୯୦୮୪୦
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ଶୀତ ଆଗମେନ
ଶୀତ ଆଗମେନ ପଡ଼ି ଯାଏ ମେନ
ସଭି-ୁ ବାଳୁ ତ କଥା,

ତା’ର ଯାଏ ଆେସ ନାହ\ ।୨ ।
ବଡ଼ େହା’tି େଯେବ ଜାଣtି େସ େସେବ
ଶୀତ ଏକ ଋତୁ େବାଲି ,
ମାସ ବଷ ଭଳି ଶୀତଋତୁ ଆେସ
େମzା େମzା ଶୀତ ଢ଼ାଳି ।୩ ।
ଫଗୁଣ ଚଇତ ବଇଶାଖ େଜ/
ଆଷାଢ଼ େଯ ଶି ରାବଣ,
ଭାଦବ ଆଶି ନ କାaiକ ମାଗଶୀର
ପଉଷ େଯ ମାଘ ଜାଣ ।୪ ।
ଏପରି ବଷେକ ବାରମାସ ଆଉ
ଷଡ଼ଋତୁ ର ବି ଧାନ,

େପୗଷ ମାଘ ମାସ ଶୀତଋତୁ ଭାେବ
ଭାରତେର ପଚଳି ତ ।୬ ।
ଦି ନ େଛାଟ ଆଉ ରାତି ବଡ଼ ହୁଏ
 ରେହ,
ଆକାଶ ନି ମଳ
ଶୀତଳ ପବନ ବେହ ପତି hଣ
ଖରା ଜମା ଟାଣ େନାେହଁ ।୭ ।
ମE ମE ପାଣି ନଦୀ ଝରଣାେର
ଚତୁ ଃପାେଶର୍ ସବୁ ଜି ମା,
ଫଳ ପୁେ ଭରା ହୁଏ ବୃ hଲତା
ହସି ଉେଠ ଜମି ଜମା ।୮ ।
ଶି  ବାଇଗଣ ଟମାଟ କଖାରୁ
ମୂଳା କEମୂଳ ଆଳୁ ,
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ା

ବାହାର ଦୁ ନି ଆଁ କି ପରି ଚାଲି ଛି

अେଟ ନି ଆରା ବହୁତ,

ତ
ିକ

କଳ ଭିତେର ରହି ,

ଷଡ଼ଋତୁ ମେଧ ଶୀତଋତୁ ଭାେବ

ଇ
-ପ

ଶୀତବ ପି ି ହାତେଗାଡ଼ ଛEି

ଶୀତ ବସt ଏସନ ।୫ ।

ହ
ାନ

ଲୁ ଚି ରହି ଥାଏ ମଥା ।୧ ।

ଗୀଷH େଯ ବରଷା ଶରତ େହମt

ଆ

କଳ ଭିତେର ମାତା- େକାଳେର

ସହେଦବ ପଧାନ
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ଝୁଡ଼ୁl େଯ େବାଇତାଳୁ ।୯ ।
ପନି ପରି ବାେର ହାଟ ଓ ବଜାର
ଭରପୁର େହାଇ ଦି େଶ,
ଛअଟି ତି अଣ ରାି ବାଢ଼ି ଦିଏ
ଗୃହିଣୀ ମନ ହରେଷ ।୧୦ ।
େଲ ନାସପାତି अlୁର ପି ଜୁଳି
କମଳା ଡ଼ାଳି  େସଓ,
କଦଳୀ ଡି ମି ରି ଭoା ବରେକାଳି
କି ବ&iବା ଫଳ ଆଉ ।୧୧ ।
ଯାଇ ଯୁଇ େହନା ଟଗର େଗାଲାପ
କଦ ରାଧାତମାଳ,
େଗoୁ କନି अର େସବତି ମEାର
ମଲିB ଫୁଲ ନି େଳାÆଳ ।୧୨ ।

ଫସଲ अମଳ କେର ।୧୪ ।
ଗାଈେଗାରୁ େଛଳି େମା ପଲପଲ
ବୁ ଲtି ବି ଲ ପାtେର,
ଶସ କଟାଥିବା େhତରୁ େhତକୁ
ଘାସ ଚରି ବା ଆଶାେର ।୧୫ ।
କାହ\ େକେତଦୂ ରୁ ମାଳମାଳ ପhୀ
େଦଶ ବି େଦଶରୁ ଆସି ,
େକଳି ରବ ଦ’tି ଆନE ଉଲB ାେସ
ଚି ଲିକା କୂଳେର ବସି ।୧୬ ।
ରl େବରlର ବି ହl େଦଖିଣ
ଭେର ପଯଟକ ମନ,
ବଣେଭାଜି ସାରି ନଉକା ବି ହାର
କରtି େହାଇ ପସନx ।୧୭ ।
ଶୀତ ଆଗମେନ ପବ ମାଗଶୀେର

ବଗିଚାେର ଫୁଲ ଫଳ ଭରି ଯାଏ

ମାଣବସା ଗୁରୁବାର,

ଉjନx ମାଳୀ ମନଟି,

ଝି अ େବାହୁ ମି ଶି େଝାଟି ପକାअtି

ଧାନ କାଟି ଆଣି େବlୁଳା ପକାଇ
ଚାଷି ଭାଇ ତରବେର,

େଦବୀ ସରସତୀ ପଜ
ୂ ା.
ଶି hାନୁ /ାନେର ଜାକ ଜମକେର

େହାଇଥାଏ ସାଜସ¥ା ।୧୯ ।

ଆ

ଶୀତ କାକରକୁ ଭୃ େhପ ନ କରି

ମାଘମାସ ପବ ବସt ପମୀ

ା

ଶୀତ କାକର ସାଉଁଟି ।୧୩ ।

ଦାoବାଡ଼ି ପି oା ଘର ।୧୮ ।

ହ
ାନ

ଖୁସି ମେନ ପାଣି େଦଉଥାଏ ବୃ େh

ତ
ିକ

ଶାଗ, ଲାଉ, େକାବି ଗାଜର କାକଡ଼ି
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ବି ଧିର ବି ଧାନ େକ କରି ବ ଆନ
ସୁଖ ପାେଶ ପାେଶ ଦୁ ଃଖ,
ଗରି ବ ବି ଚରା ଶୀେତ କg େଭାେଗ
ନ ପାଇ ଶୀତ େପାଷାକ ।୨୦ ।
ଶୀତ କାକରଟି େହେଲ େହଁ ଦାରୁଣ
अେଟ ଜଗତର ମି ତ,
ଶୀତ ପେର ଆେସ ମଳୟ ବସt
ଦି अଇ अପାର ସୁଖ ।୨୧ ।
ଶୀତ େନାହି େଲ କି େହାଇବ ଗୀଷମ
ଗୀଷH େନାହି େଲ କି ବଷା,
ବଷା େନାହି େଲ କି ଜଗତ ରହି ବ
ଜଳ ବି ନା ଯାହା ଦଶା ।୨୨ ।
କବି (ମଁୁ ) ବାରି ପଦାର ଏସ୍. ଭି. ଏସ୍.
;ୁଲେର

ଉପାଧh

ଥିବାେବେଳ

ଛାତଛାତୀ-ୁ ଶୀତଋତୁ ଉପେର ସବି bୃତ
ବ&ନା େଦବା ସକାେଶ କବି ତାଟିକୁ ରଚନା

ତ
ିକ

ା

କରି ଥିେଲ ।

ହ
ାନ
ଆ

ଦୂ ରଭାଷ: ୬୩୭୨୧୩୩୭୩୫

ଇ
-ପ

ସୁବ&ପୁର, ଜରଡ଼ାଗଡ,ଗyାମ
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अେପhା
ସପନ ରାଇଜର ରାଜରାଣୀ େମା
େକେବ ଆସି ବୁ ତୁ େଫରି

ଶୁକେଦବ ଦୀପ

େତା କଥା ଭାବି ଦି ନ ସରି ଯାଏ

ମନେର େମାର େକେତ ପଶx अଛି

ରହି ଛି अେପhା କରି

ତେତ ପଚାରିବି େବାଲି

େମା ମନ ଆକାେଶ ଉଡ଼ାପhୀ ତୁ

ପଚାରି ବା ଆଗୁ ସ ପxରାଣୀ େମା

ମନେର କରିଛୁ ବସା

ସ ପxଭାlି େଦଇଯାଉ ଚାଲି 

େସ ବସାକୁ ମଁୁ ସୁରhା େଦବାକୁ

ମରୁଭୂ ମି ମରୀଚି କା ପରି

କରି େଦଇअଛି େପଷା

ତେତ ଆଖିେଖାଲି ଝୁ େର
ତେତ ଛୁଇଁବାକୁ ନି କଟକୁ ଗେଲ
ଯାଉଛୁ ତୁ ଦୂ େର ଦୂ େର
ଭାବନାେର अଛୁ ସଂwଶେର ନାହ\
ସପେନ ଆସୁଛୁ ଖାଲି
େକେବ େମା ସପନ ସତ କରି ବୁ

ଆ

ହ
ାନ

ଇ
-ପ

ତ
ିକ

ା

ପୀତି ର ଦୀପେଟ ଜାଳି 
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ସମୟ
ମୂଳ ରଚନା (ବlଳା) : ଶୀ ବି କାଶ େଘାଷ
ଓଡ଼ି ଆ ଭାଷାtର : ସନାତନ ମହାକୁ ଡ଼
କି ଛି କଥା, କି ଛି ସମୟ
अେନକ ହି ସାବ
ସିhଣର ଆେଲାକପେଥ
ହଜି ଯାଏ
ନୂ ତନ ସ ପx ନୂ ତନ ଆକାଶ
ଭରିଦି ଏ ମନ अଗଣାେର
େଯଉଁଠି ନାହ\ ଭୟ, ନାହ\ ଭୀତ
ସମୟ ଆେଗଇ ଚାେଲ
ସାହସି କତାର ସରଳ େରଖାେର

ସନାତନ ମହାକୁ ଡ଼

ପଛରୁ ଟାଣିଧରି ବାର
ଚି ରକାଳୀନ ପୟାସ
େସ ତ ନୂ ତନ ନୁ ହଁ 
ଦି ନ ବଦଳି ବାର ଆହାେନ
ସକି ୟତା କେମ ନା
କୂପମoୁକ େସଇ ମାନସି କତାର
ପଦଦଳି ତ ନି Eୁକ!
ସମୟ ସମୟର ତାେଳ
ଆଧୁନିକତାର ପରଶ େନଇ
ଚାଲି ବ ଆପଣା େବେଗ
ଇତି ହାସକୁ ମାନତା େଦଇ
ଗା/େପା : େବରୁ ଆଁବାରୀ, ନୟାଗଡ଼, ୭୫୨୦୮୨

ତ
ିକ

ା

ଭାମଭାଷ : ୯୩୩୯୬୧୦୧୬୮

ଇ
-ପ

ଇେମଲ୍ : sanmahakud@gmail.com

ଆ

ହ
ାନ

େୱବ୍ସାଇଟ୍ : www.sanatanmahakud.in
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ସଂବଲପୁରୀ

ଆ

ହ
ାନ

ଇ
-ପ

ତ
ିକ

ା

ବିଭାଗ
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ଗୁରୁ
ମଁା ଗୁରୁ, ବୁ ଆ ଗୁରୁ, ଗୁରୁ ଆନ୍ ପଭୁ ,
ମଁା ବୁ ଆ କରି ଛନ୍ ଯନମ୍ ସାର୍,ତଭୂ େଦସନ୍ ସବୁ ।

େଭୖ ରବ ପଧାନ

ଗଛ୍ ଗୁରୁ ମାଏଟ୍ ଗୁରୁ, ଗୁରୁ अେଟ ପବନ୍,
ପାଏନ୍ ଗୁରୁ ଜୁ ଏ ଗୁରୁ ଆମର୍ ରଖସନ୍ ଜୀବନ୍।
ଜନ୍ ଗୁରୁ େବଲ୍ ଗୁରୁ ଆମକୁ େହସନ୍ ସାହା,
ସମକୁ ସମାନ୍ େଦଖୁଥିସନ୍ ସମକୁ େହସନ୍ ଆହା।
ଦଶ୍ ଗୁରୁେକ ଭାବି େଦଖ ତୁ ମର୍ ଟିେକ ମେନ
ବାକି ଗୁରୁ ଯଦି କରବ୍,ଖଏରଚା େହବା ଧେନ।
ସତ୍ ଗୁରୁେକ ଚି ହx ି କରି ଯଦି େନବ ଦୀhା
ନି ଛାଡନ୍ େକେଭଁ ମାଗି ଖାଏେଲ ବି ଭି hା।

ଆ

ହ
ାନ

ଇ
-ପ

ତ
ିକ

ା

କୁ ଚି ପାଲି, ବରଗଡ଼
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ପିାଇେଦଲ ରାଖି
ଏନତା ଶରାବେନ ଭିଜି ଥିଲି ଦି େନ
କେଲଜୁ ଫିରଲା େବେଲ,
ଦି ହ\

ଥରୁଥିଲା ପାଏନ ବୁ ହୁଥିଲା

ଥପ୍ ଥପ୍ ଗୁଡ୍ ତେଲ.
ଥର୍ ଥରା ଦି େହଁ

ଶି ହରି ଯାଉଁେଥ

ନାଇଁ ପାେର କହି କଥା,
अଖାଡୁ ଆ େବେଲ ତୁ ମକୁ େଦଖଲି
ତୁ େମ ବି ନି ଧରି ଛତା.
ପେହଲା େଦଖାନ ପାର୍ ଗଲା େହଇ
ମନ୍ େନଇଗଲ ଘି ନି,
ନି ପାରଲି

ଜାନି

ମୁଇଁ ତମର୍ ଦି ବାନି .

େହଇଗଲି ଧନ

ଆaତାଣ ଖୁଡ଼iଆ

ଝୁମରା ହଜଲା ଭୁ ଖ୍ ବି ମରଲା
ଦି େଶ ମୁହଁୁ ଆରୁ ଗାଲ୍ ,
ଶରାବନ୍ ସର୍ ସରା ତୁ ମର୍ େସ ଦି ହ\
କରି େଦଲା ମେତ କାଲ୍ .
ଏଟଁରାଇ କରି

େଦଖୁଥିଲ ମେତ

େହଉଥିଲ େକେତ ଲାେଜ,
ଆଜି େଦଖିେନେଲ ଭି ରକି ଯାଏସ
ମୁହଁୁ ମୁଡି େନସ କଁାେଜ.
େକେତ ଆଶ୍ ମୁଇଁ କରି ଥିଲି ଧନ
ସବୁ େକ ରଖଲ ବାକି ,
ଶରାବନ୍ ମାେସ ଶରାବନି େହଇ

ଇ
-ପ

ତ
ିକ

ା

ପି ାଇ େଦଲ ରାଖି.

ଆ

ହ
ାନ

ବୀରମହାରାଜପୁର, ସୁବ&ପୁର, ଓଡ଼ି ଶା
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େସ କାଣା କେହଲା
େସ କେହଲା
ମୁଇଁ ଶୁନନି

କବି ପସାଦ

େହେଲ େସ କାଣା କେହଲା ?

ତାର୍ ସଁ େଗ

ଆଏଜ୍ ତକ୍

େହେଲ ମୁଇଁ କାଏଁ ଜାେନ

ମୁଇଁ ବୁ ଝି ନି ପାରନି ।

अଧା ରହି ଯିବା
ବାଟ୍ ବହଁ ଣି, ଯି ବା अରଦା ବାେଟ ।

ପାଏନର୍ ଧାେର
େଯtା ଝୁରି ଚଢସି

କଥାନି େହଇ ରହି େଯଇେଛ

େହtା,

ସୁରୁତା େହଇ ଆସୁଥିସି

େମାର୍ ଭାବନାର୍ ଧାେର

ହୁରୁଦର୍ ଝରକା େଦଇ

ହର୍ ହେମଶା

େସ ତ ଆଏସି

େହ ଗୁେଟ କଥା

େହେଲ ନି ଆେସ େସ

େଯ, େସ କାଣା କେହଲା ?

ଆଏସି ଖାଲି ଭାବନାର୍
अଛେର େହଇ
େକେଭ େଦଖି ନି ହୁଏ

ଜୀବନ୍ ଜି ହିବାର୍ କାେଯ

େହସି ଖାଲି अନୁ ଭବ୍ କରି ।

ଆ

ହ
ାନ

ଇ
-ପ

ତ
ିକ

ା

ଆଶା ତ ଥିଲା
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କଲମର୍ ସି ଆହି ଥି
େଧାପ୍ କାଗଜର୍ ଉପୁେର
େକେଭ କବି ତା
େକେଭ କଥାନି
େକେଭ ଚି ଠି ଆକାେର
ବୁ ଝବାର୍ େକ
େଯାଗ ବି େଯାଗ ହରନ ଗୁନନର୍
अନୁ ଶୀଲନି କେଲ ଘେଲ
ନି େହଉେଛ ବୁ ଝି
ମନ୍ ଆଏଜ୍ ଭି ନୁ ରୁେଛ
େସ अଜବ୍ ଉaର୍ େକ
େଯ,
େସ କାଣା କେହଲା
ହଁ େସ କାଣା କେହଲା ।

ତ
ିକ

ା

ସଗiଗୁଡା , ମoଲ୍ , େବଲପଡା , ବଲାlିର

ଆ

ହ
ାନ

ଇ
-ପ

େମାବାଇଲ - ୭୬୦୬୦୫୧୩୯୫
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ଗାର
ମୁଇଁ େଯେତେବେଲ
ଭରନ ଭରନ ଦୁ େଖ

ରାେଜଶ ପଜ
ୂ ାରୀ

ଶି ଝୁଥିସ\ େଜଠର୍ ମଏଧାନ୍ େଲେଖ

ଇଗୁତି ଥେର

ତେମ ପୁଷର୍ ସକାଲ୍ ବାଗିର ଶୀତଲ

ଆଏତ େବେଲ ସି େନ,

ଛି ଂେଦାଲ ବି ଂେଦାଲ ସୁେଖ,

ବେଢ଼ ହୁସି ଏର୍ ତ
ଖାଲି ସୁଲସୁଲି ଧୁକାଥି ଥିବ

अଶୁନା କରସ ଶୁନି କରି

ଗେରଲ୍ େହଲାକି ବଦକି େଦବ..

େମାର କି ଲା ଗୁଗା ହୁଆହୁଟା

ଆର୍ ମୁଇଁ ଚାପ୍ ଚାପ୍

ଦରଦନୁ अସହନ ଯହ ଇଟା।

ଶି ତଲି ଚଢ଼ା କଁାଥିର ମାଏଟ୍ େହଇ ଖପା
ଖପା
ଖସରତ୍ ଯି ମି
ଟପା ଦାଏକାର ମାରୁଥି େଘଁସରତ୍ ଯି ମି।

ା

େତାକ୍ ନି ଚଢ଼ାତ,ହାତ ନି ବଢ଼ାତ

ଇ
-ପ

ତ
ିକ

अବଗା ସାଂେଗ ଥିତ

ଆ

ହ
ାନ

େହଟାନ େହତା ବଡ଼ଭାରି ଶକତି େମାର
ଆହାନ ଇ-ପତି କା ସ$ୂ & ନି ଃଶୁ( ବି ତରଣ େହତୁ ଡା େଜାତି ପସାଦ ପ+ନାୟକ- .ାରା ପତି /ି ତ ଓ ପକାଶି ତ

Aahwaan.com

343

ଆହାନ ଇ-ପତି କା, ଚତୁ ଶ ବଷ, ଏକାଦଶ ସଂଖା, ଡି େସର ୨୦୧୯

Magazine Downloaded from www.aahwaan.com

ନି ଭି ଲ୍ ଆଏଲ,ଉଆଁଲି େହଲ
ଗାରେଟ ଘି ଚି ଦୁ ହି କର ମେଝ
େଖଁଟାସ ବଲି େଘାର
ବୁ ଡି ଯାଏସି େଶାର।

ତମକୁ ଜାନଲି ନ, ଚି ହxଲି ନ
ଭଲ୍ ଭାେବ ବୁ ଝଲି ନ
ମରୁଥିମି ପେଛ,ସରୁଥିମି ପେଛ
େଫର୍ ଭି ଲ୍ େକtା େଯ
ମୁଇଁ େକେଭ ତୁ ମର ବାଗିର
ରହି ନାଇଁ ଜାେନ
ତୁ ମର େବଲେକ େହ ଗାରର୍ ବାହାେର !

ଗଁା-କୁ ଶେମଲ, ଜି ଲBା-ଝାରସୁଗୁଡ଼ା

ଆ

ହ
ାନ

ଇ
-ପ

ତ
ିକ

ା

େମା-୯୭୭୭୨୮୦୫୯୪
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ଆର୍ େନଇଆସୁ ଫିରି
ରାମ୍ନାମ୍ ସତ୍ କହି ବୁ ହି େନେବ
ମଶାନ୍ ପଦାର୍ ଠାେନ

ହରିଶ୍ ତାoି

େକେତ କାନ୍ଦି ବୁ ବି ଡାଖୁଥିେବ ତେତ
ନାଇଁ ସୁେଭ େତାର୍ କାେନ।
ନି ଜର୍ େଲାକ୍ େଯ ମାେଷ ଦୁ ଇ ମାଷ୍
ତାପେର େଦେବେଜ ପାସ୍ରି
ଯାହାର୍ ବତ୍େର ଯି ଏ େଯନ୍ତା
େତାର୍ ଧେନ େହେବ ଆବ୍ରି ।
େବଲ୍ ଥାଉ ଥାଉ ତର୍କୁ େର ମନ୍
କାଏଁଟା ପାର୍ବୁ େନଇ
ଧନ୍ ସ$ଦ୍ ଟଁକା ସୁନା େଯେତ
ଘେର ରଖିଥିେଲ ଥୁଇ।
ଜାଣା ସାେଗଁେନବୁ ଜୁ ଗାଡ୍ କର୍ନ

ତ
ିକ

ଇ
-ପ

େମା - ୮୦୧୮୪୦୫୨୮୭

ଆ

ଆର୍ େନଇଆସୁ ଫିରି ।

ସାେଲପାଲି , ଗଜବ , ସୁବ&ପୁର

ହ
ାନ

କାଏଁେଯ ବଏେଲ ସର୍େଲ ସମି ଆ

ା

ସମି ଆ ଯଉେଛ ସରି
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ଖଁଣିଆ
ଆମର୍ େକନ୍ ଗଢ୍ଲା ଟା
ପୁରା େହଇେଛ େଯ

ଚି aରyନ ପଧାନ

ବାଲି ଗଢ୍ଲା ଘର୍

ଆମର୍ େକନ୍ େଦଖ୍ଲା ସପନ୍

ସପନର୍ ମହଲ୍

ପୁରା େହଇେଛ େଯ

ସବୁ ତ ଖଁଣିଆ ରହି େଛ.....

େତାର୍ ସାେl ସାତ୍ ଜନମ୍

ଆମର୍ େକନ୍ ଚାଲ୍ଲା ବାଟ୍

ବି ତାବାର୍ ଖାବ୍

ପୁରା େହଇେଛ େଯ

ଛୁଆପି ଲାର୍ ମଁା,ଆର୍ ବା'...

େତାର୍ େପମ୍ଥ\ ଚଲାବାଟ୍

େହବାର୍ ଟିେକ ଆସ୍

େତାର୍ ସୁର୍ତା ଥ\

ସବୁ ତ ଖଁଣିଆ ରହି େଛ......

େଦଖୁଥିବାର୍ ବାଟ୍

ଆର୍ େମାର୍ ସପନ୍

ସବୁ ତ ଖଁଣିଆ ରହି େଛ....

େମାର୍ ଜୀବନର୍ ବାଟ୍
ଗଢ୍ଲା- ଭାବ୍ଲା ଘର୍
ପୁରା କର୍ମି ଏତ୍କର୍

ା

ମୂଲ୍ କର୍ମି

ଇ
-ପ

ତ
ିକ

େଯନୁ ଖଁଣିଆ ରଖିେଛ....

ଆ

ହ
ାନ

ଡୁ lୁରିପାଲି, ଜମଲା, ପଦମ୍ପୁର୍, ବରଗଡ଼
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ସେବ ସମାନ
ଗୁେଟ ନି ୟମ୍ ଗୁେଟ ସମି ଧାନ୍
କାଶHୀର୍ ନୁ କୁ ମାରୀକା

ନବୀନ ପଧାନ

େକEଶାସି ତ୍ अzଳ୍ େହଇ
ଲାଦାଖ େହବାअଲ୍ ଗା ||
ତି ନ୍ ଶ ସତୁ ର୍ ଧାରା ଉଠି
କାଶHୀର େହଲା ସାଧି ନ୍
ସାରା େଦଶଁ ସେବ ସମାନ୍
ନୁ େହଁ େକ ଆନ୍ ଭି ନ୍ ||
ଗୁେଟ ପତାକା ଉଡ଼ି ବା ଆମର୍
ଜନ ଗଣ ଗାଏମା
ସାନ୍ ବଡ଼୍ କି େହ ନୁ େହେସ
ମି ଳିମିଶି ରେହମା ||
ଭାରତ୍ େଦଶର୍ ସtାନ ଆେମ

ତ
ିକ

ଇ
-ପ

ବଲାlୀର

ଆ

ଆମର୍ ସମି ଧାନ ll

ଜଗନx ାଥ ଉ¢ ବି ଦାଳୟ, ବାବୁ ଫାସଡ

ହ
ାନ

ସାରା ଜଗେତ ସାନ ପାଏସି

ା

ସେବ ସବୁ ଥ\ ସମାନ୍
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ଶୀତ ମାସର କଳି
ରାତି ର୍ ବାରବେଜ ଏେତ ଭିତରୁ
ସୁଭୁଥିଲା ପେର ଗାଲି

େବଦବାସ ମାଝୀ

ଛअ ଋତୁ ଆଉ ନାଇ ଦି ସ୍ବାର୍

କାଣା େହଇଗଲା ବଲି  ୧

ଦି େସ, ବଷା ଆଉ ଖରା

ଜାେକଟ୍, କମଲ୍, ବର୍େଷ େହଲାନ

ଗଛ ଲତା ସବୁ କମି ଗଲା ବଲି

ଯାହା ଥିଲା ସବୁ ପଡ଼ି

ଗରମ ବଢୁ େଛ ପରା ୫

ଇ अଧାରାତି ଆ ଉଠି ପଡ଼ି କି

ପଡ଼୍ଲା ଚଡ଼କ୍ ଜାେକଟ୍ ମୁେଡ଼

େହଉଥନ୍ ରଡ଼ାରୁଡ଼ି  ୨

ଚୁ ପ୍ େହଇଗଲା ମୁହଁୁ

ଜାେକଟ୍ କହୁେଛ ଶୁଣ ଭାଇମାେନ

କମଲ୍ ଆେଡ଼ େଦଖି କରି ତା’ର

କି ଏ ବାହାର୍ବା ଇ ପାେଗ

ଆଖିନୁ ଝରୁେଥ ଲୁ ହୁ ୬

ଜଣା ପଡୁ େଛ ଇ ବରଷ୍ ଥି

େଗBାବ୍, ଚାଦର୍, ମଫଲର୍ ଆଉ

ମୁଇଁ ବାହାର୍ମି ଆେଗ ୩

େସ ଟର୍ ଥିେଲ େଯେତ

କମଲ୍ କେହଲା ଲାଜ୍ ନାଇ ତେତ

େଭଁ େଭଁ କରି କାE୍େଲ ସେଭଁ

କହୁଛୁ ବଡ୍ ବଡ୍ କଥା,

େଦଖିକରି ପେର ମେତ ୭

ତ
ିକ

ଇ
-ପ

ଆ

ମୁନୁଷର୍ ମୁଡ୍ େହଉେଛ ବଥା ୪

କୁ ଚି ପାଲି, ଓଡ଼ି ଶା

ହ
ାନ

ଆେର ଋତୁ ଚକ ପେର ବଦଲି ଯାଇେଛ

ା

अେଥାଥାଲି େହାଇ ଉଠି ପଡ଼ଲି
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ଏଖ\ର ପିତଲା
ଆକାଶେକ ଠଁକାଲି େଯ,
ଘୁଟଘୁଟ अଁଧାର ଦି ଶଲା

ଚEେଶଖର େଗା

ଭାବଲି ଉଆଁସ ରାଏତ

ଏଁଖି ଯାହା େଦଖଲି େହଟା ସତ କରତ\

ମାତର େଲାକମାେନ କଥା ହଉଥାନ

କି କାେନ ଯାହା ସୁନଲି େହଟା ସତ କରତ\

ସୁନଲି ..... ଆଏଜ ପୁନି ଆଏ ବଲି ।

ମଁୁ ଇ ଗୁଂଦେଲଇ େହଇଗଲି

ଜଂଗଲେକ ଠଁକାଲି େଯ,

ଗୁମେଖଇ ବସଲି

ଘୁଟଘୁଟ अଁଧାର ଦି ଶଲା

ହୁରୁେଦହୁରୁଦ ଉଣଁାଲି େହଲି ... ଭାବ ପି ରତି

ମାତର େଲାକମାେନ କଥା ହଉଥାନ

େକ

ସୁନଲି ..... ଜଂଗେଲ ଦଁ ଧରି େଛ ବଲି ।

ସଜନି ପଲାଲା ଦି ନୁ ଏଖ\ ଝୁମରା େନଇନ
ତାେକ ତ ଭାବି େନଇଥିଲି
ଏଁଖିର ପି ତଲା ଏଁଖିର ଝୁମରା
କହତ ଝୁମରା ବି ନା କାହଁୁ ପାଏବା ଉକି ଆଁ

ଇ
-ପ

ତ
ିକ

ା

େଯ ଆଏଁଖ ସଭ ଠି କଠାକ େଦକଭା...l

ଆ

ହ
ାନ

କଲାଖମାର, ସି ନାପାଲି, ନୂ ଆପଡ଼ା
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ପଲିB ଶୀ େମଲା
ଭାଇମାେନ ଚାଲ େଦଖିଯିମା ପଲିB ଶୀ େମଲା
େସନ ଲାଗିଥିବା େକେତ େଠଲା

େଶଷେଦବ ପଧାନ

େକେତ େଠଲାର େକେତ ସାମାନ
େଲାକ େଦଖି େହଉଥିସନ अନାବନା

ଲାଗି ରେହସି ଦଶଦି ନ ଧରି ପଲିB ଶୀ େମଳା
େକେତ କାେଣ ଆନମି କେହସି େମାର ପି ଲା

େଲାକ େଦଖୁଥିସନ୍ ତାହାେକ ତାହାେକ
ଫାଲତୁ ପି ଲା େଦଖସନ ଟୁ େକଲ୍ ମାନେକ
େଯେଭ ସରଲା ପଲିB ଶୀ େମଲା
େସଦି ନୁ ଚାଲ୍ଲା ଚାଷୀର େଖତଖଲା

ବି .ଏଡ୍., ଦି ତୀୟ ବଷ

ଆ

ହ
ାନ

ଇ
-ପ

ତ
ିକ

ା

କେଇେକଲା, ଝାରସୁଗୁଡ଼ା, ଓଡ଼ି ଶା
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ଗଁା
ଭାେଭB େସାର୍ ପଡସି
େମାର୍ ଗଁାର୍ ବାସି ପଖାଲ୍

ସୁଶାt କୁ ମାର ସାହୁ

ଆର,ଗଁା ର ହାଟ୍ ,

ଗଁା ର ଭାଏ ବୁ େହନ୍

ସବୁ ଦି େନ େବଲ୍ ବୁ ଡେଲ

େମଲି ଥି ହସି ଖୁସି ,

ସେଭଁ ସମକର ନ େଭଟ୍ ଘାଟ ।

ସବୁ େବେଲ କାଏଁେଯ-

େମାର୍ ଗଁାର ଚେକଲ୍ ଆର୍

େସାର୍ ପଡ୍ସି ।

अରସା ପି ଠା ,

େମାର୍ ଗଁା ର ମାଏଟ୍

େବଲ୍ ବୁ ଡି ଆ କି ରତନ୍ ଠାେନ

େମାର୍ ମଁା ର ସମାନ ,

େଖାଲ୍ ଆର୍ ଖଜିx ପି ଟା

େକେଭଁ ଭୁ ଲି ନି ପାେର

।

ଗଁା ର୍ ଶୀତ୍ ମାସ

ତାର୍ अବଦାନ

ଝରୀ ବଷା ଆର୍ ଭୁ େଦା ଖରା,

େମାର୍ ଗଁା େକ ମୁଇଁ

ଗଁାର ନୂ ଆଁଖାଇ ଦଶରା

ତରସି େହସି ,ଝୁରୀ ମସi ,

ଆର୍ କଲାସୀ ଯାତା

।

ଭାଗବତ୍ ସୁନା, ସ|ା ବସା

।

େଯନ ଥିେଲ ତାର୍ ପାଦ ମାଏଟ୍ ଛି
ମୁଡିଆ ମାସiÜ ମୁଇଁ ମୁଡିଆ ମାସiÜ ।
ସୁବ&ପୁର -୭୬୭୦୧୭

େକେଭଁ ନାଇଁ ହୁଏ ମନୁ ପସରା ।

େମା-୯୯୩୭୯୮୭୪୬୭

ଆ

ହ
ାନ

ଇ
-ପ

ତ
ିକ

ା

ଗଁା ର୍ ଦo ଯାତା ,
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ଚାଷୀ ତୁ ଇ ଆଉ େକେଡ ମହାନ
ନାଇ ଜାେନ ଖରା, ନାଇ ଜାେନ କଁାକର
େଖତ୍ ଟା ଆଏ ତାର ବସାନ୍......

ଧେମE ବାରିକ

ନି େଜ ଭୁ େଖ ରହି ସଁ ସାର୍ େକ ଖୁଆସି ,
ତୁ ଇ ଚାଷି ଆଉ େକେଡ ମହାନ୍.........

ପାହଁ ାତି ଆ ରାତୁ ପେଲଇ ଆଏସି େହା
ବଲଦ୍ ହେଳ କୁ ଁ ଧରି ........
ଲୁ କର୍ ଦି େହ ଥିସି ସାଲ୍, ସୁଇଟର୍ ଆର୍
ଟୁ ଆଲ୍ ଲୁ ହୁନ୍ଗି ଥୁ ତାର୍ ଦି ନ୍ ଟାକ େଦସି ସାରି ........

ବାଖ୍ େନ ନାଇ େକେଭଁ ନୁ ନ୍, ମି ଚା , ବାସି ଭାତ୍ େହା
ଗୁଲା ଦି ନ୍ ଟାକୁ େଦସି ଚେଲଇ.......
ଇ େଦାସା, ଚାଉମି ନ୍ ପାବା କାଏଁ େହା

ହ
ାନ
ଆ

ଯାହାର୍ ଧରେମ ଖାଏସି ଦୁ ନ\ଆ,

ଇ
-ପ

ତ
ିକ

ା

ବାସି ଭାତ୍ ର୍ ସୁଆଦ୍ େକ ହେଲଇ.......

ଆହାନ ଇ-ପତି କା ସ$ୂ & ନି ଃଶୁ( ବି ତରଣ େହତୁ ଡା େଜାତି ପସାଦ ପ+ନାୟକ- .ାରା ପତି /ି ତ ଓ ପକାଶି ତ

Aahwaan.com

352

ଆହାନ ଇ-ପତି କା, ଚତୁ ଶ ବଷ, ଏକାଦଶ ସଂଖା, ଡି େସର ୨୦୧୯

Magazine Downloaded from www.aahwaan.com

ତାର କପାେଲ େଦଇେଛ ଗରି ବ୍ େଲଖି.......
ସମି ହା ସୂେତ ସଁ ସାର୍ ବଦ୍ ଲୁ େଛ େହେଲ
ଚାଷୀ ବୁ ପ୍ ରା େଯନ୍ ଥାେକ अେଛ େସ ଥାେକ େଯଇେଛ ରହି .......

ଜାନି , ଶୁନି, େଦଖି ଇ ମୁନୁଷ୍ ର୍ ଚଳନ୍
ନାଇ ହୁର୍ ଗୁନି କି ଛି ଆର୍ ନାଇଁ ଭାେଲ........
ମୁଇଁ ନୁ େହଁ ଆଏ ସାନ୍, େମାର୍ ଭି अେଛ େହା

ଆ

ହ
ାନ

ଇ
-ପ

ତ
ିକ

ା

ମାନ୍ ଏtା କହି ମନ୍ େକ ବୁ ଝାସି କେଲ କେଲ.........
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ପବ ବିଭାଗ
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ଭାରତୀୟ କାଳଗଣନା
ଭାରତୀୟ କାଳ ଗଣନା अତି ପାଚୀନ। େବଦାl େଜାତି ଷ ଶା
ଗହ ଓ ନhତମାନ-ର ଗତି ମାପି କାଳ ନି &ୟ କରୁଥିେଲ। ଲଗଧ
େବଦାl େଜାତି ଷର ରଚୟି ତା। ଲଗଧ-ଠାରୁ ଆଯଭ+- ସମୟ

େବୖ କୁନାଥ
ଖଟୁ ଆ

ପଯt ସଂହି ତା ଯୁଗ ଥିଲା। ଏହାପେର ସି sାt ଯୁଗ ବରାହମି ହିର ପଯt ପଚଳି ତ
େହଲା। େପୗଲି ଶ, େରାମକ, ବାଶି g, େସୗର ଓ େପୖ ତାମହ - ପସି s ପଂଚ ସି sାt ପଚଳି ତ
अେଟ। ସୂଯ ସି sାtକୁ ବରାହ ମି ହିର ଗୁରୁତ େଦଇଛtି ।
अତି ପାଚୀନ କାଳରୁ େଲାେକ ଦି ନରାତି ବଷା-ଖରା-ଶୀତ अନୁ ଭବ କରୁଥିେଲ। ଠି କ୍
େକେତ ଦି ନ ବବଧାନେର ପୁଣି ଶୀତ ବା ବଷା ଆସି ଯାଉଥିଲା। େସମାେନ अନୁ ଭବ କେଲ
अାର ଓ ଆେଲାକ, ଏଥିରୁ ଜାଣିେଲ ଦି ନ ଓ ରାତି , ଶୀତ ପେର ପୁଣି ଶୀତ ଆସୁଛି, ଏଥିରୁ
अନୁ ମାନ କେଲ ବଷ। ଚEର अାର ଆେଲାକରୁ ମାସର ଗଣନା କେଲ। ଏଇ େହଲା
ଦି ନ ମାସ ଓ ବଷ ଗଣନା କରି ବାର ଭିaିଭୂ ମି।
େକଉଁ ଜାଗାେର ସମୟ େକେତ ଜାଣିବା ପାଇଁ ପୁରାଣମାନ-େର ବ&ନା अଛି 
େରୖବତକ ରାଜା-ର ଝି अଟିଏ ଥିଲା। ତା ନଁା େରବତୀ। େରବତୀ ବହୁତ େଡlୀ ଥିଲା।
ଉପଯୁ} ବୟସ େହବାରୁ ରାଜା ଝି अକୁ ବି ଭା କରି ବାକୁ ଠି କ୍ କେଲ। ଝି अ େଡlୀ ଥିବାରୁ

ତ
ିକ

ା

େକୗଣସି ରାଜକୁ ମାର ବି ବାହ କରି ବାକୁ ରାଜି େହେଲ ନାହ\। ରାଜା ବଡ଼ ଚି tାେର

ଇ
-ପ

ରହି େଲ। ଭାବି େଲ ବହHା ଯଦି ସୃgି କରିଛtି , ବରପାତ ନି ୟ ସୃgି କରି ଥିେବ। ଏ କଥା

ଆ

ହ
ାନ

ବହHା-ୁ ପଚାରିବାକୁ ଚି tା କରି , ଏହାର ସମାଧାନ ପାଇଁ ରାଜା ଝି अକୁ ଧରି ବହHେଲାକକୁ
ଆହାନ ଇ-ପତି କା ସ$ୂ & ନି ଃଶୁ( ବି ତରଣ େହତୁ ଡା େଜାତି ପସାଦ ପ+ନାୟକ- .ାରା ପତି /ି ତ ଓ ପକାଶି ତ
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ଗେଲ। େସ େଯେତେବେଳ େସଠାେର ପହଁ ଚିେଲ ବହHେଲାକେର ବହHା- ଦରବାରେର
ଗାବମାେନ ଗୀତ ଗାନକରି

ଚାଲି ଥାtି । ରାଜା କି ଛି ସମୟ अେପhା କେଲ।

ଗାବମାନ-ର ଗାଉଣାବାଜଣା ସରି ବାପେର ରାଜା ବହHା- ପାଖକୁ ଗେଲ। ବହHା
ପଚାରି େଲ – େହ ରାଜା! କ’ଣ ପାଇଁ ଆସି ଲ? ରାଜା କହି େଲ - ଆପଣ ସଚରାଚର ଜୀବ
ପାଇଁ ବର କନା ଠି କ୍ କରି ଛtି । େମା ଝି अ ପାଇଁ େକଉଁ ବର ଠି କ୍ କରି ରଖିଛtି ? େମା
ଝି अ େଡlୀ େହାଇଥିବାରୁ ତାକୁ େକହି ବି ବାହ କରୁନାହାtି  ବହHା କହି େଲ – ତୁ େମ
ଏଠାେର େଯେତ ସମୟ अେପhା କଲ ଏହି ବହH େଲାକର अ ସମୟ ଭିତେର
ମaେଲାକେର େକେତ ଯୁଗ ବହି ଗଲାଣି। ବaମାନ ମତେର ୨୭ ଚତୁ ଯୁଗ ବହି ଗଲାଣି
୨୮ ଚତୁ ଯୁଗର ଦାପର େଶଷେହବାକୁ ବସି ଲାଣି। ତୁ େମ ମaେଲାକକୁ ଯାअ। ମଁୁ
ମaେଲାକେର ତୁ ମ ଝି अ ପାଇଁ କୃ u-ର ବଡ଼ଭାଇ ବଳରାମ-ୁ ଠି କ୍ କରି ରଖିଛି। େସ
ତାକୁ ହ\ ବି ଭାେହେବ। ତୁ େମ େଫରି ଯାअ ଓ ତୁ ମ ଝି अର ବି ବାହ ବଳରାମ- ସହି ତ
କରାअ। ରାଜା େଫରି ଆସି ବଳରାମ- ସହି ତ େରବତୀକୁ ବି ବାହ କେଲ। ଏଥିରୁ ଜଣା
ଯାଉଛି ବହHେଲାକର ସମୟ ଓ ମତେଲାକର ସମୟ ଭି ତେର ଫରକ୍ अଛି ।
େବୖ ଦିକ ମୁନିଋଷିମାେନ ସମଗ ବହHାoକୁ ୫ଟି ମoଳେର ବି ଭ} କରିଥିେଲ। (୧)
ଚEମoଳ (୨) ପୃଥୀ ମoଳ (୩) ସୂଯ ମoଳ (୪) ପରେମgି ମoଳ ଓ (୫) ସୟଂୁ
ମoଳ। ସୂଯ ମoଳ ପରେମgି ମoଳ ଭିତେର अବ ାନ କେର। ଏହି ପରେମgି
ମoଳକୁ अକାଶ ଗlା କହୁଛୁ। ସୂଯ ମoଳର େକEରୁ ପରେମgି ମoଳର େକEକୁ

ତ
ିକ

ା

अତି କମ କରି ବାକୁ େଯତି କି ସମୟ ଲାଗିବ ତାକୁ ମନାtର କହtି । ଏହାର ପରି ମାଣ

ଆହାନ ଇ-ପତି କା ସ$ୂ & ନି ଃଶୁ( ବି ତରଣ େହତୁ ଡା େଜାତି ପସାଦ ପ+ନାୟକ- .ାରା ପତି /ି ତ ଓ ପକାଶି ତ

ଆ

ହି ସାବ ଦି ଆଯାଇଛି ।

ହ
ାନ

ଇ
-ପ

େହଲା ୩୦,୬୭,୨୦,୦୦୦ ବଷ (୩୦ େକାଟି ଶତଷଠୀ ଲh େକାଡ଼ି ଏ ହଜାର ବଷ) ଏହାର
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(୫) ସୟୁ ମoଳ - ପରେମgି ମoଳ ସୟୁ ମoଳ ଚାରି ପାଖେର ବୁ ଲୁ ଛି ବା ସୟଂୁ
ମoଳ ଭିତେର अବ ାନ କେର। अଥାତ୍ ସୂଯ -ର ଆକାଶ ଗlା ଆଉ େଗାଟିଏ ବଡ଼ଆକାଶ ଗlା ଚାରିପାଖେର ଘୂରୁଛି । ଏହି ବଡ଼-ଆକାଶ ଗlାକୁ ସୟୁ ମoଳ କହtି ।
ଏହି ସମୟ ବା କାଳକୁ अତି କମ କରିବାକୁ କ କୁ ହାଯାଏ। अଥତ୍ ଏହାର ପରି ମାଣ
୪,୩୨,୦୦,୦୦,୦୦୦ (୪ अରବ ୩୨ େକାଟି ବଷ) ବା ଏହାକୁ କ କହtି । ଏହା
ବହHା-ର େଗାଟିଏ ଦି ନ। ଦି ନର ଲ େଯତି କ ରାତି ର ଲ େସତି କି। ଏହା ବହHା-ର
अେହାରାତ। ଏହି अେହାରାତ େହଲା ୮୬୪ େକାଟି ବଷ। ବହHା-ର େଗାଟିଏ ବଷ େହଲା
୩୧ ଖରବ ୧୦ अରବ ୪୦ େକାଟି ବଷ। ବହHା-ର ୧୦୦ ବଷର ଆୟୁ େହଲା ୩୧ନୀଳ
୧୦ ଖରବ ୪୦ अରବ ବଷ (୩୧,୧୦,୪୦,୦୦,୦୦,୦୦,୦୦୦ = ୩.୧୧ X ୧୦ ୧୪ )
ଭାରତୀୟ ମୁନିଋଷିମାେନ ଆହୁରି अଧି କ ଗେବଷଣା କରି ସୃgିର ଆରରୁ କାଳର
ଗେବଷଣା କରି ଥିେଲ। ଋଗେବଦର ନାସଦୀୟ ସୂ}େର ସୃgି ଉÆaିର ପବ
ୂ  ିତି କୁ ବ&ନା
କରାଯାଇଛି - େସେତେବେଳ ନା ସତ୍ ଥିଲା, ନା अସତ୍ ଥିଲା, ନା अବକାଶ ଥିଲା, େତେବ
େସେତେବେଳ କଣ ଥିଲା। େସେତେବେଳ ନା ମୃତୁ ଥିଲା, ନା अମୃତୁ, ନା ଦି ନ ଥିଲା ନା
ରାତି ଥିଲା। େସ ସମୟେର େକବଳ ମାତ ଥିଲା wEନ-ଶ}ି-ଯୁ} ତତ ଥିଲା। ଆମ
ମୁନିଋଷିମାେନ କାଳର ପରି ଭାଷା େଦବାକୁ ଯାଇ କହtି – କାଳୟତି ସବାଣୀ ଭୂ ତାନି ।
ଏହି ବହHାo ଥେର ମାତ ସୃgି େହାଇଛି ଓ ନg େହେଲ ସରି ଯିବ। ରାଜା ପରୀhିତ
ମହାମୁନି ଶୁକେଦବ-ୁ ପଶx କରି ଥିେଲ - କାଳ କ’ଣ? ଶୁକମୁନି କହି େଲ – ବି ଷୟମାନ-ର

ତ
ିକ

ା

ରୂପାtର ହ\ କାଳର ଆକାର। ଏହି କାଳର ମାପ ମହାମୁନି ଶୁକେଦବ ପଥେମ ନି sାରଣ

ଆହାନ ଇ-ପତି କା ସ$ୂ & ନି ଃଶୁ( ବି ତରଣ େହତୁ ଡା େଜାତି ପସାଦ ପ+ନାୟକ- .ାରା ପତି /ି ତ ଓ ପକାଶି ତ

ହ
ାନ
ଆ

୨ ପରମାଣୁ = ୧ अଣୁ

ଇ
-ପ

କରି ଥିେଲ। ତା- ମତେର
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୩ अଣୁ – ୧ ତସ अଣୁ
୩ ତସ अଣୁ – ୧ ତଟି
୧୦୦ ତଟି =୧ େବଧ
୩ େବଧ = ୧ ଲବ
୩ ଲବ =୧ ନି ମିଷ
୩ ନି ମିଷ= ୧ hଣ
୫ hଣ = ୧ କା/ା
୧୫ କା/ା=୧ ଲଘୁ
୧୫ ଲଘୁ= ୧ ନାଡ଼ି କା
୨ ନାଡ଼ି କା =୧ ମୁହୂତ 
୩୦ ମୁହୁତ =୧ ଦି ନ ରାତି
୭ ଦି ନ - ୧ ସ|ାହ
୨ ସ|ାହ = ୧ ପh
୨ ପh = ୧ ମାସ
୨ ମାସ = ୧ ଋତୁ
୩ ଋତୁ = ୧ अୟନ
୨ अୟନ = ୧ ବଷ

ତ
ିକ

ା

ଶୁକମୁନି- ଗଣନା अନୁ ସାେର ୧ ଦି ନରାତି ୩୨୮୦୫୦୦୦୦୦ ପରମାଣୁ କାଳ ସହ

ଇ
-ପ

ସମାନ। ମାତ ବତମାନ अନୁ ସାେର ୧ ଦି ନରାତି ୮୬୪୦୦ େସେକo। अତଃ ୧ ପରମାଣୁ

ଆ

ହ
ାନ

କାଳ = ୩୨୮୦୫୦୦୦୦୦/୮୬୪୦୦= ୧/୩୭୯୬୮। ମହାଭାରତ େମାh ପବେର କାଳ
ଆହାନ ଇ-ପତି କା ସ$ୂ & ନି ଃଶୁ( ବି ତରଣ େହତୁ ଡା େଜାତି ପସାଦ ପ+ନାୟକ- .ାରା ପତି /ି ତ ଓ ପକାଶି ତ
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ବି ଷୟେର ବ&ନା କରାଯାଇଛି ।
୧୫ ନି ମିଷ =୧ କା/ା
୩୦ କା/ା = ୧ କଳା
୩୦ କଳା = ୧ ମୁହୂତର
 ୍
୩୦ ମୁହୂତ  = ୧ ଦି ନରାତି
ଦୁ ଇଟିଯାକ ଗଣନା अନୁ ସାେର ସାମାନ ଫରକ ରହୁଛି । ଶୁକମୁନି- ମତେର ୧
ମୁହୂତେ
 ର ୪୫୦ କା/ା, ମହାଭାରତ ଗଣନା अନୁ ସାେର ୧ ମୁହୂତ  ୯୦୦ କା/ା ସେl
ସମାନ। ମାତ ବହHାoର ଆୟୁ ଗଣନା ପାଇଁ ଏକ ବଡ଼ ଏକକ ଆବଶକ। େତଣୁ ଏହାକୁ
ଯୁଗ, ମନାtର ଓ କେର ଗଣନା କରାଯାଉଥିଲା। ଏହା ମନୁ ସଂହି ତାେର ଉେଲB ଖ अଛି ।
ତାହା େହଲା;
୧ କଳି ଯୁଗ =୪,୩୨,୦୦୦ ବଷ
୨ କଳି ଯୁଗ - ଦାପର ଯୁଗ = ୪,୩୨,୦୦୦ X ୨ = ୮,୬୪,୦୦୦ ବଷ
୩ କଳି ଯୁଗ – େତତା ଯୁଗ =୪,୩୨,୦୦୦ X ୩ = ୧୨,୯୬,୦୦୦ ବଷ
୪ କଳି ଯୁଗ – ସତଯୁଗ = ୪,୩୨,୦୦୦ X ୪ = ୧୭,୨୮,୦୦୦ ବଷ
୪ ଯୁଗର ସମାହାର = ୪,୩୨,୦୦୦ + ୮,୬୪,୦୦୦ + ୧୨,୯୬,୦୦୦ + ୧୭,୨୮,୦୦୦ =
୪୩,୨୦,୦୦୦ ବଷ
୭୧ ଚତୁ ଯୁଗ = ୧ ମନାtର = ୪୩,୨୦,୦୦୦ X ୭୧ = ୩୦,୬୭,୨୦,୦୦୦ ବଷ

ତ
ିକ

ା

୧୪ ମନାtର ବା ସାଧାଂଶ ୧୫ ସତଯୁଗ = ୧ କ = ୩୦,୬୭,୨୦,୦୦୦ X ୧୪ =

ଇ
-ପ

୪୩୨,୦୦,୦୦,୦୦୦ ବଷ = ୪.୩୨ X ୧୦୯ ବଷ

ଆ

ହ
ାନ

ଏକ କ ବହHା-ର େଗାଟିଏ ଦି ନ। ରାତି ଟି ମଧ େସତି କି ବଡ଼। ଏହି ପରି ୧୦୦
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ବଷ ବଂଚtି ବହHା। ବହHା-ର ଜୀବନକାଳକୁ ଦୁ ଇଭାଗେର ବି ଭ} କରାଯାଏ। ପବ
ୂ ା s ଓ
ପରାs। ପବ
ୂ ା s ୫୦ ବଷ ଓ अପାରାs ୫୦ ବଷ। ପବ
ୂ ା sକୁ ପଦH କ କହtି
अପରାsକୁ େଶତବାରାହ କ କହtି । ବତମାନକୁ ପଦHକ ୫୦ ବହHା େଭାଗ
କରି ସାରି େଲଣି। अପରାsରକୁ େଶତବାରାହ କର ୭ମ େବୖ ବସୁତ ମନୁ କାଳ ଓ ୨୭
ଚତୁ ଯୁଗ େଶଷ େହାଇ ୨୮ ଚତୁ ଯୁଗର କଳି ଯୁଗ ଚାଲୁ अଛି ଏବଂ ସତ, ଦାପର, େତତା
ସରି ଗଲାଣି ଏେବ କଳି ଯୁଗ ଚାଲି ଛି। ଏମି ତି ୭୧ ଯୁଗ ସରି େଲ େବୖ ବସୁତ ମନୁ - କାଳ
ସରି ବ। େବୖ ବସୁତ ମନୁ - କାଳ ଆଉ ୪୪ ଯୁଗ अଛି । ଜେଣ ବହHା ମେଲ ବି uୁ-ର ଏକ
ନି ମିଷ (ଆଖିପତା ପଡି ବା ସମୟକୁ ନି ମିଷ କହtି ) ହୁଏ। ବି uୁ- अେt ଆର ହୁଏ
ଋଦ-ର କାଳ, ଯି ଏ ସୟଂ କାଳରୂପୀ ଓ अନt। ଏଥିପାଇଁ କାଳକୁ अନt କୁ ହାଯାଏ
ଏମି ତି ବହHା-ର େଗାଟିଏ ଦି ନର ସମୟ ୪୩୨,୦୦,୦୦,୦୦୦ ପୃଥିବୀେର। ବହHା-ର
ଆୟୁ ୧୦୦ ବଷ, ବଷକ ୩୬୫ ଦି ନ X ୧୦୦ = ୩୬୫୦୦ ଦି ନ X ୪.୩୨ X ୧୦୯ =
୧୫୭୬୮୦୦୦୦୦୦୦୦୦୦୦୦ ପରାs ଦି ନ।
ବାହHଣମାେନ ପଜ
ୂ ାପାଠ କଲାେବେଳ ପଥେମ ସଂକ କରtି । ସଂକ ମେର
କୁ ହାଯାଏ। ଓଁ अସ ଶୀ ବି େuାରାpାୟ ପବତମାନସ ବହHାଣାଂ ଦି ତୀେୟାରାେs - अଥାତ୍
ମହାବି uୁ-ଦାରା ପବତiତ अନt କାଳଚକେର ବତମାନ ବହHା-ର ଆୟୁର ଦି ତୀୟ
ପରାs (ବତମାନ ବହHା- ଆୟୁର ୫୦ ବଷ) ପ&
ୂ  େହାଇଛି େଶତବରାହ କେ – କେ
अଥାତ୍ ବହHା-ର ୫୧ ବଷର ପଥମ ଦି ନ େବୖ ବସତ ମନାtେର – ୧୪ଟି ମନାtର େହେଲ

ତ
ିକ

ା

ବହHା-ର େଗାଟିଏ ଦି ନ ହୁଏ। ବତମାନ ବହHା-ର ୭ମ ମନାtର अଥାତ୍ େବୖ ବସତ

ଇ
-ପ

ମନାtର ଚାଲି ଛି। अgବି ଂଶତି ତେମ କଳି ଯୁେଗ – ଏକ ମନାtରେର ୭୧ ଚତୁ ଜୁ ଯୁଗ ହୁଏ,

ଆ

ହ
ାନ

ତନHଧରୁ ୨୮ତମ ଚତୁ ଜୁ ଯୁଗର କଳି ଯୁଗ ଚାଲି ଛି। କଳି ଯୁଗର ପଥମ ଚରେଣ- କଳି ଯୁଗର
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ପାରିକ ସମୟ, କଳି ସେତ ବା ଯୁଗାେ§ -କଳି ସତ୍ ବା ଯୁଗା§ - ବତମାନ ୫୧୦୪
ଚାଲି ଛି। ଜଦୀେପ, ବହHାବତ େଦେଶ, ଭାରତ ଖେo, अମୁକ େଦେଶ... अମୁକ
ସେର... अମୁକ अୟେନ... अମୁକ ଋେତ... अମୁକ ପେh... अମୁକ ତି େଥୗ... अମୁକ
ବାସେର... अମୁକ ଦି ନ...
ଏହାକୁ ଯୁଗ କହାଯାଏ। ଏମି ତି େକେତ ଯୁଗ ବହି ଯାଇଛି । ତାର ହି ସାବ ନାହ\।
ଆଜି େବୖ pାନି କମାେନ ଏହି ଯୁଗକୁ ବି ଭିନx ନାମକରଣ କରି ଛtି । ଆମ ଶାେର ବହHା
ବି uୁ ଓ ମେହଶର କଥା ଉେଲB ଖ अଛି । ବହHା ସୃgିକତା େସ ସୃgି ସଂରଚନା କରି ଛtି ।
ବି uୁ ପାଳନକତା େସ ସୃgିକୁ ଚଳାଉଛtି । ମେହଶର ସଂହାରକତା। େସ ସୃgିକୁ ବି ନାଶ
କରtି ବା ଧଂସ କରtି । ଏହାକୁ ପଳୟ କହtି । ଆଉ ଏହାକୁ ସୃgି- ିତି -ପଳୟ କହtି ।
ସୃgିର ଆରରୁ ଦି ନ, ମାସ, ବଷ ଆଦି ର ହି ସାବ ନଥାଇ େକବଳମାତ କେର
ହି ସାବ କରୁଥିେଲ। ଏହି କ େହଉଛି ବହHା-ର େଗାଟିଏ ଦି ନ। ବହHା-ର ବୟସ
େହଉଛି ୧୦୦ ବଷ। ଏହା ଦୁ ଇ ଭାଗେର ବି ଭ} ପବ
ୂ ା s ଓ ପରାs ପବ
ୂ ା s ୫୦ବଷ ଓ
ପରାs ୫୦ ବଷ। େକହି େକହି ଏହାକୁ ୧୨୦ ବଷ କହtି । ଏମି ତି ୧୦୦ ବଷ ଏବଂ
୩୬୦ କେର /ଦି ନେର ବହHା-ର େଗାଟିଏ ବଷ ହୁଏ। ଏହି କର ହି ସାବ ଆହୁରି
େକୗତୂ ହଳପ&
ୂ  । ଏହାକୁ ବୁ ଝି ବା ବଡ଼ କgକର କଥା। ଆମର େଯମି ତି ଦି ନକୁ ୨୪ ଘା,
ଘାକ ୬୦ ମି ନିଟ୍, ମି ନିଟିକ ୬୦ େସେକo। େସମି ତି ବହHା-ର େଗାଟିଏ କେର ୧୪ଟି
ଭାଗେର ଗଣନା କରାଯାଏ। ଏହି ଭାଗକୁ ମନtର କହtି । ଏହା ଏଇଥିପାଇଁ େଯ େଗାଟିଏ

ତ
ିକ

ା

ମନtରେର େଗାଟିଏ ମନୁ ରାଜତ କରtି । ତା- ପେର ଆଉ ଜେଣ ମନୁ ରାଜତ କରtି

ଇ
-ପ

ଏହି ପରି ବତନକୁ ମନtର କହtି । ଏହି ୧୪ ଜଣ ମନୁ େହେଲ (୧) ସୟୁବ ମନୁ (୨)

ଆ

ହ
ାନ

ସାେରାଚି ଷ ମନୁ (୩) ୱିତମି ମନୁ (୪)ତାମସ ମନୁ (୫) େଭୖ ଇj ମନୁ (୬) ଚାhୁଷ ମନୁ (୭)
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େବୖ ବସତ ମନୁ (୮) ସାବ&i ମନୁ (୯) ଦhସାବ&i ମନୁ (୧୦) ବହHସାବ&i ମନୁ (୧୧) ଧନସାବ&i ମନୁ (୧୨) ଋଦସାବ&i ମନୁ (୧୩) େଦବ-ସାବ&i ମନୁ ଓ (୧୪) ଇE-ସାବ&i
ମନୁ । ଏହି ୧୪ ମନୁ -ର େଗାଟିଏ େଗାଟିଏ ରାଜତ କାଳକୁ ୭୧ଭାଗେର ବି ଭ}
କରାଯାଇଛି । ଏହି ୭୧ ଭାଗ ଭିତେର ପତି ଭାଗେର ୪ଟି ଯୁଗ ଆସି ଥାଏ। ଏହାକୁ ଚତଯୁଗ
କହtି । ପବ
ୂ ା sକୁ ପଦH କ କହtି ଓ ପରାsକୁ େଶତ ବାରାହ କ କହtି । ବତମାନ
ପବ
ୂ ା sର ପଦHକର ୫୦ ବଷ େଶଷ/ େଭାଗ େହାଇ ପରାsର ୭ମ ମନୁ େବୖ ବସତ
ମନୁ -ର ୭ମ କ ୨୮ ତମ କ େଶତବାରାହ କ ଚାଲି ଛି। ଏହାକୁ କାtର କହtି ।
ପତି କେର ୪ଟି ଯୁଗ। ଏହି ଯୁଗର ନଁା େହଉଛି ସତ, େତତା, ଦାପର ଓ କଳି ।
ବତମାନ ୭୧ଟି ଚତୁ ଯୁଗର ୨୭ଟି ଚତୁ ଯୁଗ ସରି ୨୮ ଚତୁ ଯୁଗ ଚାଲି ଛି। ଏହାକୁ
େଶତବାରାହ କ କହtି ।
ଆଜି କାଲି େବୖ pାନି କମାେନ ପୃଥିବୀ ସୃgିର ସମୟକୁ ବି ଭିନx

ଯୁଗେର ହି ସାବ

କରୁଛtି । ତାକୁ ଦି ନେର ହି ସାବ କରି ନାହାtି । େସଗୁଡ଼ିକ େହଲା – େପେଲାଜୁ ଇକ,
େମେସାଜୁ ଇକ ଓ ଆଧୁନିକ େମେସାଜୁ ଇକ ଯୁଗ। ପୁଣି ଏହି ଯୁଗ ଗୁଡ଼ିକୁ ବି ଭିନx ସମୟେର
ବି ଭ} କରିଛtି । େସଗୁଡ଼ିକ େହଲା –
୧. େପେଲାଜୁ ଇକ ଯୁଗ (କ) ପି କାାରିଆନ ସମୟ ୫୭୦-୪୬୦୦ ନି ୟୁତ ବଷପେୂ ବ (ଖ)
କାାରି ଆନ ସମୟ -୫୦୦ ରୁ ୫୭୦ ନି ୟୁତ ବଷପେୂ ବ (ଗ) ଆରେଡ଼ାଭିସି ୟନ ସମୟ ୪୩୮ ରୁ ୫୦୦ ନି ୟୁତ ବଷପେୂ ବ (ଘ) ସି ଲୁରି ଆନ ସମୟ -୪୦୮ ରୁ ୪୩୮ ନି ୟୁତ
ସମୟ

-୩୬୦ରୁ

୪୦୮

ନି ୟୁତ

ବଷପେୂ ବ (ଚ)

ା

େଡ଼େଭାନି अନ

ତ
ିକ

ବଷପେୂ ବ (ଙ)

ଆହାନ ଇ-ପତି କା ସ$ୂ & ନି ଃଶୁ( ବି ତରଣ େହତୁ ଡା େଜାତି ପସାଦ ପ+ନାୟକ- .ାରା ପତି /ି ତ ଓ ପକାଶି ତ

ଆ

ରୁ ୨୮୬ ନି ୟୁତ ବଷପେୂ ବ ।

ହ
ାନ

ଇ
-ପ

କେବାନି େଫରସ ସମୟ – ୨୮୬ ରୁ ୩୬୦ନି ୟୁତ ବଷପେୂ ବ (ଛ) ପମiୟାନ ସମୟ – ୨୪୮
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(କ) ଟାୟାସି କ ସମୟ – ୨୧୩-୨୪୮ ନି ୟୁତ ବଷପେୂ ବ (ଖ)

ଜୁ ରାସି କ୍ ସମୟ – ୧୪୪ ରୁ ୨୧୩ ନି ୟୁତ ବଷପେୂ ବ (ଗ)େକେଟସି अସ୍ ସମୟ – ୬୫-୧୪୪
ନି ୟୁତ ବଷପେୂ ବ ।
୩. ଆଧୁନିକ େମେସାଜୁ ଇକ ଯୁଗ – (କ) ପାଲି ଓସି ନ୍

ସମୟ – ୫୫ ରୁ ୬୫ ନି ୟୁତ

ବଷପେୂ ବ (ଖ) ଇଓସି ନ୍ ସମୟ – ୩୮ ରୁ ୫୫ ନି ୟୁତ ବଷପେୂ ବ (ଗ)ମାଓସି ନ୍ ସମୟ – ୫
ରୁ ୨୫ ନି ୟୁତ ବଷପେୂ ବ (ଘ) ପିBଓସି ନ ସମୟ – ୨ ରୁ ୫ ନି ୟୁତ ବଷପେୂ ବ (ଙ)
େପBେgାସି ନ୍ ସମୟ - ୦.୦୧ ରୁ ୨ ନି ୟୁତ ବଷପେୂ ବ (ଚ) େହେଲାସି ନ୍ ସମୟ - ଆଜି ଠାରୁ
୨ ନି ୟୁତ ବଷପେୂ ବ ।
ଯାହାକୁ ଆମର ପୁରାଣକାର ମ କjପ ବରାହ अବତାର ଭାବେର ଗହଣ
କରି ଛtି । େଜାତି ଷ ଶା ତାକୁ କ ହି ସାବେର ଗହଣ କରି ଛି। ଇତି ହାସକାରମାେନ
ଏହାକୁ ପାଚୀନ ପbର ଯୁଗ ନୂ ତନ ପbର ଯୁଗ େବାଲ଼ି କହୁଛtି । େବୖ pାନି କମାେନ
ଏହାକୁ ଜୁ ଇକ୍ େବାଲି ଗହଣ କରି ଛtି । ଯୁଗକୁ ଏହି ପରି ବଗକରଣ କରାଯାଇଛି । ଯି ଏ
ଯାହା କହୁଥାଉ ନା କାହ\କି ଯୁଗ ବହି ଚାଲି ଛି, ଏମି ତି ବହି ଚାଲି ଥିବ।
ଏଲ୍-୨୪୨/େଫଜ-୧,ଡୁ ମୁଡୁମା ହା.େବା. ଭୁ ବେନଶର-୧୯

ଆ

ହ
ାନ

ଇ
-ପ

ତ
ିକ

ା

(େମା-୯୭୭୭୧ ୪୩୪୮୫)
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ତପଃପଭା
ମୂଳ अନୁ ବାଦ : ୰ପoିତ ଶୀ ଶତଘx ମି ଶ ,ସାହି ତାଚାଯ
ପୁନଃ ଉପ ାପନ : ଦୀପକ ଷଡ଼lୀ

ଦୀପକ ଷଡ଼lୀ

ସ ଗୀ ୟ ପoିତ ଶୀ ଶତଘx ମି ଶ େମାର ପି ତାମହ ଓଡି ଶାର ଜଗତସି ଂହପୁର ଜି ଲBା
अtଗତ କୁ ଜl

ସମେଗାଳ ଶାସନେର ୧୯୨୪ ମସି ହାେର ଜନH ଗହଣ କରିଥିେଲ ପାୟ

୩୩ ବଷ କାଳ େସ ତା- ଇହକାଳେର ପଧାନ ସଂ;ୃତଶି hକ ରୂେପ ଓଡି ଶାର ବି ଭିନx
ସ ନାମଧନ ସରକାରୀ ଉ¢ବି ଦାଳୟ ମାନ-େର କାଯ କରି ଥିେଲ ଓଡି ଆ ସାହି ତ,
ଭାଗବତ, ପୁରାଣ, େପାଥି, ହି Eୀ ଓ ସଂ;ୃତ ଭାଷାେର ଥିଲା ଶୀ ମି ଶ-ର अଗାଧ
ପାoିତ େବୖ ଦିକ କି ୟାକମେର ସି sହb ଓ अକୃ ପଣ ପରାମଶ େଲାକ-ୁ େଦବାେର
ନି ଜର ସାରା ଜୀବନ ବି ତାଇଥିେଲ ବି ସାରସ ତ ସାଧନେର େସ ଥିେଲ अଦି ତୀୟ ତା-ର
ସ ରଚି ତ ଗୀତି କବି ତା, ଗ, ସଂ;ୃତେର ରଚି ତ अନୁ ବାଦ ଗୁଡିକ ଖୁବ ପାଠକୀୟ ଆଦୃ ତି
ଲାଭ କରିଛି  ଶଂସି ତ ପଦାଂଶଟି ବାସେଦବ-ର ରଚି ତ ସଂ;ୃତ ମହାଭାରତରୁ ଉsୃ a
କରାଯାଇଥିବା “ତପଃପଭା” ବି ଷୟର ପଦାନୁ ବାଦ
ପାoବ ବଂଶର ପ&
ୂ  ସୁଧାକର ପରୀhିତ ମହାରାଜା
ଭIରତ ଭୂ ମିର ଚତୁ iେଗ ତା- ଉଡୁ ଥିଲା କୀai ଧଜା

ତ
ିକ

ା

େବଦ ବି ଧି ଧେମ େଦବପୀତି କେମ ସଦାଥିଲା ତା- ମତି

ହ
ାନ
ଆ

ଚାରି अଶେମଧୀ ଯାଗ ନି ବiଘxେର ସଂପ&
ୂ  କରି ଭୂ ପାଳ

ଇ
-ପ

ଶତ ବି ନାଶେନ ସଜାଗ ପହରୀ ଦୁ େg ଲଭୁ ଥିେଲ ଭୀତି 
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ଯଥାକାେଳ ବୃ gି େଯାଗଁୁ ଶସପ&
ୂ  ଧରାଥିଲା ସୁଶାମଳ
େଦବଦି ଜ ଗୁରୁ ମି ତ ସମ¢େନ ସବଦା ପସନx ମତି
ପଜାହି ତ କେମ ପଜାହି ତ ଧେମ ମହରIଜା ଥିେଲ ବତୀ
ଦୁ g ସଂହାରେଣ ଶି g ସୁପାଳେନ ବି ପh ବି ହୀନ ଧରା
ବି ପh ଗଣ- ବି ପh କáନା ରବି ପଭାwେଶ ତାରା
େଧନୁ ରୂପଧରା ବୃ hରୂପୀ ଧମ ବାିତା-ୁ ବIହୁବେଳ
ଦୁ ାt ବି ଧମୀ କଳି ଯୁଗ ତା-ୁ ଦoୁଥିଲା ମଦ େଭାେଳ
ମହାରାଜା ତାର ଦୁ ାt ପକୃ ତି େଦଖି ରତ ଦୁ g କେମ
ନି ଗୁଡ ବେନ ନି େbଜ ଶରୀେର ରଖି ଥିେଲ ସତଧେମ
େସ କଳି ର ପାଣ ବି ନାଶ ନି ମେt अ ଉେaାଳନ କେଲ
ତାହାର ବି ନୀତ େଦୖ ନ ନି େବଦନ ରାଜନ ଚି େa ଚି tିେଲ
ଦୟାଳୁ ନୃ ପତି ପାଥୀ େଦୖ ନ ମତି େଦଖି ଯାଚି େଦେଲ
ଦୂ ତ-କୀଡା, ହି ଂସା ନାରୀ, ମଦପାନ ଏହି ଚାରି

ାନ େଘନ

କଳି ର ଦି ତୀୟ अନୁ େରାେଧ ନୃ ପ େଦେଲ ସୁବ&େର
ଆଉ େକେବ ଥେର େଦଖିେଲ ଏ

ାନ

ାନ

ାେନ ପାଣଦo େଦବି ଜIଣ

େର କଳି अଧମ ଦୁ ାt ବି ଧମୀ ନ ଆସି ବୁ ଏହି େଦେଶ
ସୁପବି ତ ଯାଗ ପଜ
ୂ ା େବଦ ଧମ ଚି ର ବହHାବa େଦେଶ

ତ
ିକ

ା

ପz ାେନ ରହ ଏ େଦଶ ବତୀତ ନ େଦଖିବି ପୁନବାର

ଇ
-ପ

େଦଖିେଲ ନି ୟ େତା ପାଣ ନାଶି ବି ଚି tିରଖ ହୃେଦ େତାର

ଆ

ହ
ାନ

अଧାପକ, େରାଲାo୍ ଫାମାସୀ କେଲଜ, ବହHପୁର, ଓଡ଼ି ଶା
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ହି Eୁ ଧମାଚରଣ ବି pାନସତ
“ହି Eୁ ଧମାଚରଣ.....
ସତ””
ଚରଣ..... ସ$ୂ & ବି pାନ ସତ
ମାନବ ପୃଥିବୀେର ବାସ କେର। ପୃଥିବୀ ଏକ ଗହ। େତଣୁ

ସୁମିତା େଦବୀ

ପୃଥିବୀ ଗହର ପଭାବ ମାନବ ଉପେର ନି ିତ ଭାବେର ପେଡ଼। ମୁo ଉପେର ଆକାଶ;
ଆକାଶେର अଗଣିତ ତାରା, ନhତ, ଗହ, ଉପଗହ ଇତାଦି ଇତାଦି । ମଣିଷର େଦୖ ନEିନ
ଜୀବନ ଯାତାେର ଏହି ସବୁ ର अତି ଶୟ ପଭାବ ପେଡ଼। େସଥିରୁ କି ଛି ମଣିଷ ବୁ ଝି ପାେର,
ଆଉ କି ଛି ତା’ର ବୁ ଝି ବା hମତାର ସୀମା ବାହାେର। କି  ପେତକଟି କାଯକଳାପ ମଣିଷ
ଉପେର, କି ଛି ନା କି ଛି, अ ବହୁତ ପଭାବ ପକାଇଥାଏ। ସାମାଜି କ ଚଳଣି ର ସୁଧାର
ନି ମେt ଧମକମ, ରୀତି ନୀତି अବଲନ ତଥା ପୁରାଣ ଶାର ପଠନ, अବଲନ ଓ ପାଳନ
ନି ିତ ରୂେପ ମଣିଷର ଜୀବନ ପଥକୁ ନି ୟtି ତ କରି ଥାଏ ଯାହା କି ସ$ୂ& ବି pାନସତ।
ବହୁ ଯୁଗରୁ ମଣିଷକୁ ଧମଭୟ କବଳି ତ କରି ରଖି ଛି। େତଣୁ େସ ବି pାନକୁ େଯେତ
ଦୂ ର ଭୟ କେର ନାହ\ ବା ମାେନ ନାହ\, ତା ଠାରୁ ଖୁବ୍ अଧି କ ଧମ ନାମେର ଭୟଭୀତ ହୁଏ
ବା ଧମକୁ ମାେନ। େଯପରି କି ବସt େରାଗ େହେଲ, ଡା}ରୀ ଚି କିା ବି pାନସତ
େହେଲ ବି ଆଜି ର ଆଧୁନିକ ଯୁଗର ମାନବ ମଧ ହwିଟାଲକୁ ଯି ବା ବଦଳେର ଘେର
ଠାକୁ ରାଣୀକୁ ପଜ
ୂ ା କରି ହଳଦୀ, ଝୁଣା ଇତାଦି ପେୟାଗ କେର ଏବଂ ନି ମ ପତ ଡ଼ାଳେର

ଇ
-ପ

ତ
ିକ

ା

େରାଗୀର ଶରୀରକୁ ଝାେଡ଼। କି  अସଲ କଥା େହଲା, ଏହା ମୂଳେର ଏକ ଗଭୀର

ଆ

ହ
ାନ

ବି pାନସତ କାରଣ ରହି ଛି ଯାହାକି ହଳଦୀ, ଝୁଣା ଓ ନି ମ ପତେର ବସt େରାଗର
ଆହାନ ଇ-ପତି କା ସ$ୂ & ନି ଃଶୁ( ବି ତରଣ େହତୁ ଡା େଜାତି ପସାଦ ପ+ନାୟକ- .ାରା ପତି /ି ତ ଓ ପକାଶି ତ

Aahwaan.com

366

ଆହାନ ଇ-ପତି କା, ଚତୁ ଶ ବଷ, ଏକାଦଶ ସଂଖା, ଡି େସର ୨୦୧୯

Magazine Downloaded from www.aahwaan.com

ଜୀବାଣୁକୁ ଦମନ ଓ ଧଂସ କରି ବାର ଔଷଧୀୟ ଗୁଣ अଛି । େସହି ପରି ରା ଖାଦେର ଦୁ ଇ
ଚାେରାଟି ତୁ ଳସୀ ପତ ଢ଼ାଳି େଦେଲ, ତାହା ଖାଦକୁ ସେତଜ ଓ କୀଟାଣୁମୁ} ରେଖ, ତା
ବି pାନସତ। କି  ତୁ ଳସୀ ପଡ଼ି େଲ ମେଣାହି ହୁଏ େବାଲି ଧମଭାବନା ରହି ଛି। ହି Eୁ
ଧମେର ସମେb ବାଡ଼ି अଗଣାେର ତୁ ଳସୀ ଚଉଁରା କରି ତୁ ଳସୀ ଗଛକୁ େଦବତା ରୂେପ ପଜ
ୂ ା
କରtି । ଏଥିେର ବି ବି pାନ ଲୁ ଚି ରହି ଛି। ସାଧାରଣତଃ ତୁ ଳସୀ ଗଛ େଯେତ ପରି ମାଣେର
अମ¹ଜାନ ଦି ଏ, अନ େକୗଣସି ବୃ hରୁ େସେତ ପରି ମାଣେର ତାହା ମି େଳ ନାହ\। େଦୖ ନEିନ
ତୁ ଳସୀ ପତ େସବନ କେଲ ଥoା, ଜର, କାଶ ଇତାଦି ଭଲ େହବା ସହ କକଟ େରାଗ
ଭଳି ମାରାତHକ େରାଗରୁ ଉପଶମ ମି ଳିଥାଏ ତଥା ର}ଚାପ ନି ୟଣ ରହି ଥାଏ। ଚEନ,
ତି ଳକ, କପାଳଟୀକା ମbିକୁ ଶାtି େଦଇଥାଏ, अନକୁ ଆକୃ g କରି ଥାଏ; କି  ମଣିଷ
ଏହାକୁ ପଜ
ୂ ା ଧମ ଭାବି ପେୟାଗ କରିଥାଏ।
ହି Eୁ ଧମର ତଥା ଓଡ଼ି ଶା ପେଦଶ ଏପରି କି ସମଗ ଭାରତ ବଷର ପବପବାଣୀ ଧମ
अଥେର ପାଳନ କରାଯାଏ। କି  ତା ଭିତେର ବି pାନ ଲୁ ଚି ରହି ଛି – େଯପରି କି କାaiକ
ମାସେର ହବି ଷାନx େଭାଜନ; ଏହା ଋତୁ ପରିବaନ ଜନି ତ ତାପମାତାର ଆକସିH କ ପaନ
େଯାଗଁୁ ଖାଦ ହଜମ ମE ପକି ୟାକୁ ସଳନ କରି ବା ନି ମେt ଉଚି ତ୍ ଫଳ ଓ ପନି ପରି ବା
େସବନ ପାଇଁ ଇlିତ ମାତ ଯାହା କି ସ$ୁ & ବି pାନସତ। କାରଣ, ଏହି ସମୟେର
ସୂଯ ର ତାପମାତା ହଠାତ୍ କମି ଯିବାରୁ ଖାଦ ହଜମ ସମସାକୁ ଦୂ େରଇବା ପାଇଁ ଏହି

ତ
ିକ

ା

ରୀତି अବଲନ କରାଯାଏ। କି  ଏହାକୁ ଧମ ନାମେର ହ\ ମାନ କରାଯାଏ। ଏହି

ଇ
-ପ

ସମୟେର ମାଛ େରାଗାକାt େହାଇଯାଏ। େତଣୁ ଆମି ଷ େସବନ ନି େଷଧ କରାଯାଇଥାଏ।

ଆ

ହ
ାନ

େସହି ପରି ସବୁ ମାସେର ସଂକାtି ପାଳନ ତଥା ମାଗଶୀର ମାସେର ମାଣବସା ଗୁରୁବାର
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ଗୁଡ଼ିକେର ସମଗ ଗୃହ-ବାଡ଼ି େର େଗାବର େଲପନ ଓ େଝାଟି अ-ନ ପର$ରାର ମହa ବି
କମ୍ ବି pାନସତ ନୁ େହଁ । କାରଣ, େଗାବର ଓ େଝାଟିର ପି ଠଉେର ଜୀବାଣୁ ଓ କୀଟାଣୁ
ନାଶ କଲା ଭଳି ଗୁଣ अଛି । ଏବଂ ଏହା କରି ବା ଦାରା ଘର, ଦାo, ବାଡ଼ି ର େଶାଭା ବି
ବଢ଼ି ଥାଏ, ଯାହାକି ମନକୁ ସjତା ଓ ଶାtି େଦଇଥାଏ। ରଜ ସଂକାtି େର ଦାo ବାଡ଼ି େର
େଗାବର ଲି ପିବା ପଥାର अସଲ କାରଣ ଏହି େଯ ବଷାର ଆର ସମୟ – ସପ, ବି jା
ଇତାଦି ସରୀସୃପ ମାନ-ର ରହି ବା

ାନେର ବଷାପାଣି ଭରି ଯାଏ, େତଣୁ େସଗୁଡ଼ିକ ଘର

ଭିତରକୁ ଆସି ଯାଆtି । େଗାବର େଲପି ବା ଦରା େସମାେନ ଘେର ପଶtି ନାହ\। ଦୀପାବଳି
ପବେର େଯଉଁ ଧୁଆଁ ସୃgି ହୁଏ, ତାହା ମଶା ମାଛି ଗୁଡ଼ିକୁ ନg କରି ଥାଏ। ଏହାର ଗେର
अସରପା ଏବଂ େକେତକ ସରୀସୃପ ଜାତୀୟ अନି gକାରୀ ପାଣୀ अତି g େହାଇଯା’tି । ଘି अ
 ଧଆ
ଦୀପରୁ ନି ଗତ
ୂ ଁ ପରି େବଶକୁ ପଦୂ ଷଣ-ମୁ} କରି ଥାଏ। ହି Eୁ ଧମେର ସମୟ ସମୟେର
 ଧଆ
ଜାଗଯpାଦି କମ କରାଯାଏ। େସଥିରୁ ନି ଗତ
ୂ ଁ ପରି େବଶକୁ ସj ଓ ସୁ

ରଖିବାେର

ସାହାଯ କେର। ବି ଭିନx ପବାପବାଣୀେର ପzାମୃତ ବବହୃତ ହୁଏ। ପାzଟି ପଦାଥର
ସମିH ଶଣେର ପbୁତ ପzାମୃତ ଶରୀରକୁ େପାଷକ ଦି ଏ ଓ େସଥିେର େରାଗ ପତି େଷଧକ
hମତା ଥାଏ। କି ଛି ଦି ନେର ଥେର ଉପବାସ କେଲ େପଟ ସଫା ହୁଏ ଓ ହଜମ କି ୟା
ସକି ୟ ହୁଏ। ଏହା ବି pାନସତ କାରଣ, କି  ଏହାକୁ ଧମ ବା ପଜ
ୂ ା ପsତି ର ଏକ अଂଶ
ରୂେପ ହ\ ପାଳନ କରାଯାଏ।

ତ
ିକ

ା

ହି Eୁ ଧମେର ବର, ନି ମ, େବଲ, ତୁ ଳସୀ ଭଳି ବୃ h ଓ ସାପ, ଷ, ଗାଈ, ହାତୀ ଭଳି

ଇ
-ପ

ପଶୁଗୁଡ଼ିକୁ ପଜ
ୂ ା अ¢ନା କରାଯାଏ ଯାହାଦାରା କି ଉÔି ଦ ଓ ପାଣୀମାନ-ର ସୁରhା ଓ

ଆ

ହ
ାନ

ସଂରhଣ କରିବାକୁ ଭବି ଷ ପୀଢ଼ି କୁ େପରଣା ଓ ଉାହ ଦି ଆଯାଇଥାଏ। ବଟବୃ h
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ରାତି େର ବି अମ¹ଜାନ େଦଇଥାଏ। ବି ବାହ ଓ अନାନ ପବପବାଣୀ ସମୟେର ମyୁ ଆତି
ପତ ବା େଚରମୁଳି ଦାରା ପbୁତ େମେହEୀ େଲପନ ଶରୀରକୁ ଥoା ଓ ଶାt କରାଇଥାଏ
ଏବଂ ମନେର ସକାରାତHକ ଭାବନା ସୃgି କରାଇଥାଏ।
ଆମ ସଂ;ୃତି େର ସାgାl ପଣିପାତ, ନମ;ାର, େଯାଗମୁଦା, ଆସନ, ପାଣାୟମ
ଇତାଦି

କରି ବାର ଧାମiକ ଓ ସାଂ;ୃତି କ ଚଳଣି, ପଥା ରହି ଛି

ଯାହା ସ$ୂ&

ବି pାନସତ। ନମ;ାର କରି ବା ଦାରା ଦୁ ଇ ହbର अlୁଳି ଗୁଡ଼ିକର ଶୀଷଭାଗ
ପରwରକୁ ସଂେଯାଗ େହାଇଥାଏ ଯାହାଦାରା ଦୃ gି, ଶବଣ ଓ ମନ ଈEି ୟଗୁଡ଼ିକ କି ୟାଶୀଳ
ଓ ଶ} ହୁअtି । ହbଦାରା ପାଦwଶ କରି ପଣାମ କରି ବା ପଥା ଆମ ହି Eୁ ଧମେର ରହି ଛି
ଯାହାଦାରା କି ପଣାମ କରୁଥିବା ବ}ିକୁ ଗୁରୁଜନ ତଥା ବେୟାେଜ/ ବ}ିମାନ-ଠାରୁ
କି ଛି pାନ, ଗୁଣ ଓ ସa ପବାହି ତ େହାଇଥାଏ। େଯାଗ ଓ ପାଣାୟାମ କରି ବା ଦାରା ମଧ
ବହୁତ ଶାରୀରି କ ଉପାେଦୟ ମି ଳିଥାଏ। କପାଳର ମଧଭାଗେର अଥାତ୍ ଦୁ ଇ ଭ{ଲତାର
ମଧ ଳେର ଏକ ଗୁରୁତପ&
ୂ  ସxାୟୁେକE अଛି । ତି ଳକ ବା ସି Eୁର ଏହି ଜାଗାେର
ଲଗାଇେଲ ମନ ନି ୟtି ତ େହାଇ ନକାରାତHକ ଚି tାରୁ ମୁ} େହାଇଥାଏ ଏବଂ ସକାରାତHକ
ଚି tାଧାରା ସୃgି େହାଇଥାଏ। ସି Eୁର ବା ତି ଳକ ଲଗାଇଲା େବେଳ ଆଦଚକେର ଆlୁଠି
ଚାପ ପେଡ଼ ଯାହାଦାରା ମୁଖର ମାଂସେପଶୀ ଗୁଡ଼ିକର ର}ସଂଚାଳନ ପକି ୟା ତରାନି ତ ଓ
ସୁଗମ େହାଇଥାଏ।

ତ
ିକ

ା

ମEିରର ଘା ଏପରି େଶୖ ଳୀେର ତି ଆରି କରାଯାଇଥାଏ, ଯାହାର ପତି ଧନି ଶୁଣିବା

ଇ
-ପ

ଦାରା ସାତ େସେକo୍ ପଯt ଆମର ବାମ ମbି ଓ ଦhିଣ ମbିର େକୖ Eି କ

ଆ

ହ
ାନ

ଭାରସାମ ସୃgି େହାଇ ଶରୀରକୁ ନି େରାଗ ରଖିବା ଶ}ି ମି ଳିଥାଏ ଓ ଧୀ ଶ}ି ବଢ଼ି ଥାଏ।
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ହି Eୁ ଧମୀୟ ପବପବାଣୀ ତଥା ବି ବାହ ଓ ମEିରେର ଶ ବେଜଇବା ପର$ରା ବହୁ
ପୁରାତନ କାଳରୁ ରହି ଆସି अଛି । ଶ ଫୁ-ିବା ଦାରା ବା ଶଧନି ଶୁଣିବା ଦାରା ମଣିଷ
ଉପେର

ବହୁତ

ସୁପଭାବ

ପଡ଼ି ଥାଏ।

ଆେମରି କାର

ମନbାa ି କ

ଓ

ହୃଦେରାଗ

ବି େଶଷpମାେନ ଗେବଷଣା କରି ପତି ପାଦନ କରି ଛtି େଯ ଲଗାତାର ଶ ଫୁ-ିବା ବ}ି
ବା ଏହି ଧନିକୁ ଶୁଣିବା ବ}ି ହୃଦ୍େରାଗେର ପୀଡ଼ି ତ ହୁअt ନାହ\ କି ା ହୃଦ୍େରାଗୀ
ଲଗାତାର ଏହା ଶୁଣିବା ଦାରା ଧୀେର ଧୀେର େରାଗରୁ ଉପଶମ ପାଇଥାଏ।
ଧମ ଶା, ପୁରାଣ, ଭାଗବତ ଇତାଦି େକବଳ ଧମ अଜନ ପାଇଁ ପାଠ କରାଯାଏ
ତାହା ନୁ େହଁ , େସଥିରୁ ଆମକୁ अଧି କ େନୖ ତିକ ଶି hା ଓ ସାମାଜି କ ଚଳଣୀ ଶି hା ମି ଳିଥାଏ ଯଥା ଭାଗବତର ଚବି ଶ ଗୁରୁ ଉପଖାନରୁ ଆମକୁ ବହୁତ ଶି hା ମି ଳିଥାଏ। ରାମାୟଣ
ଶାtି , ସÔାବ ଓ ଭ}ି, ସତ ତଥା ଆତି େଥୟତା ପଭୃ ତି ଭଲ ଗୁଣର ଶି hା େଦଇଥାଏ।
ଆଜି କାଲି ଘରକୁ େବାହୁଟିଏ ଆସି େଲ ତାକୁ କି ପରି ଆପଣା କରି ବା େଶୖ ଳୀ ରାମାୟଣର
ଦଶରଥ ଚରି ତରୁ ଆେମ ଶି hା କରି ପାରୁ। ସୀତା େବାହୁ େହାଇ ଆସି ବା ପେର ଦଶରଥ
ଘରର ସମb ସଭ-ୁ ବୁ ଝାଇଥିେଲ େଯ ସୀତାକୁ ଘରର ଦୁ ହି ତା ରୂେପ ବବହାର
େଦଖାଇେଲ େସ ବାପଘର ଭୁ ଲି अତି ଶୀଘ ଆମ ସମb-ୁ ଆପଣାର କରି େନବ। ଆଜି ର
ସମାଜ ଏହି ଶି hା କରି ବା ଉଚି ତ। େସହି ପରି ଶି ବ ପୁରାଣରୁ, ଆେମ ପରି ବାର ମଧେର
ବି ଭିନx େଭଦଭାବ ଥିବା ବ}ିମାନ- ମଧେର କି ପରି ତାଳେମଳ ଖାଇ ଉaମ ବୁ ଝାମଣାର

ତ
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ା

ସହ ଜୀବନଯାପନ କରି ପାରି ବା, ତାହା ଶି hା ମି େଳ। େଯପରି କି ଶି ବ- ବାହନ ବୃ ଷଭ,

ଇ
-ପ

ତା- ଗଳାର ହାର ସପ, ପାବତୀ- ବାହନ ସି ଂହ, କାaiେକୟ- ବାହନ ମୟୁର ଓ

ଆ

ହ
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ଗେଣଶ- ମୂଷିକ ବାହନ। କି  େଗାଟିଏ ପରି ବାର ମଧେର ଶାtି େର ସମେb ରହି
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ଏଥିରୁ

ସହନଶୀଳତା,
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େପମ,

େସxହଭାବ,

ଭ}ି

ଇତାଦି

ସµୁଣର

ଶି hାମି େଳ।
ପରି େଶଷେର ଏହା wg େଯ ଧମ ନାମେର ଆେମ ଯାହା ସବୁ ପାଳନ ବା अବଲନ
କରୁ ତାହା ସବୁ ସ$ୂ& ବି pାନସତ। ତଥାପି ସମାଜେର କି ଛି କୁ ସଂ;ାର ଓ अବି ଶାସ
ଆଜି ର ଯୁଗେର ମଧ ତି /ି ରହି ଛି। ତାହା ସବୁ ଦୂ ର କରା େହାଇପାରି େଲ ଏକ ସୁEର,
ସୁ

ସମାଜ ଗଠି ତ େହାଇପାରି ବ। ସମେb ଶାtି , େସୗହାେର ବzିପାରି େବ।

ଆଧୁନିକତାର ଚାକଚକେର ନି ମ¥ି ତ ନ େହାଇ ପର
ୂ ାତନ ସୁସଂ;ାର ଓ କୁ ସଂ;ାର-ରହି ତ
ପଥା ଓ ଚଳଣିକୁ ସଠି କ୍ ଭାେବ अବଲନ କେଲ ପରି େବଶ ପଦୂ ଷଣ-ମୁ} େହାଇପାରି ବ
ତଥା ସମଗ ଜଗତର ବି ଭିନx ସମାଜେର ଶାtି , େମୖ ତୀ ଓ ସଦ୍ ଭାବ ସୃgି େହାଇପାରି ବ।

ସୁବ&ପୁର, ଜରଡ଼ାଗଡ,ଗyାମ
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େମାବାଇଲ୍ ନଂ - ୯୪୩୭୯୧୫୫୪୬
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ଗଣନାୟକ ନାମ କାହ\କି?
ଗେଣଶ-ୁ ଗଣନାୟକ େବାଲି କୁ ହାଯାଇଥାଏ କାହ\କି ?
ରାଜା अଭିେଷକ ଓ ତା- ରାଣୀ ଗୁଣବତୀ-ର େକହି ସtାନ
ନଥିେଲ। ଏହି କାରଣରୁ ରାଜା ଓ ରାଣୀ ଦୁ ଃଖେର ଥିେଲ। ଥେର

ନେରE ପସାଦ
େବେହରା

େସମାେନ ଜେଣ ଋଷି-ୁ େଦଖାକରି ନି ଜର ସମସା ଜଣାଇେଲ। ଋଷି- ନି େଶ
ମୁତାବକ ପଜ
ୂ ା କରି ବାରୁ ରାଜା ଓ ରାଣୀ-ର ଏକ ସୁEର ପୁତ ଜାତ େହଲା। ପୁତର ନଁା
ରଖାଗଲା ଗଣ। ଗଣ ବଡ଼ େହାଇ ଭଗବାନ ଶି ବ-ୁ ତପସା କଲା। ମହାେଦବ ତା’ର
ତପସାେର ସg େହାଇ ତା’କୁ ବରଦାନ େଦେଲ। ମହାେଦବ- ଠାରୁ ଶ}ିଶାଳୀ
େହବାର ବରଦାନ ପାଇ ଗଣ अତାଚାରୀ େହାଇଉଠି ଲା। ଦି େନ ଗଣ ନି ଜ େସୖ ନ- ସହ
ଶି କାରେର ବାହାରି େଲ। ବହୁ ସମୟ ଧରି ବୁ ଲି ବା ପେର ମଧ ତା’ ଭାଗେର ଶି କାରଟିଏ
ଜୁ ଟିଲା ନାହ\। ଗଣ ଓ ତା’ର େସୖ ନମାେନ ଜlଲେର ବୁ ଲୁ ବୁ ଲୁ କପି ଳ ମୁନି- ଆଶମେର
ପହzିେଲ। ମୁନି େସମାନ-ୁ ଖାଇବା ପାଇଁ ଆମଣ କେଲ। ମୁନି- ନି କଟେର ଇE.ାରା ପଦa ଚି tାମଣି ଥିଲା। େସହି ଚି tାମଣିକୁ ମୁନି ଖାଦ ମାଗି ରାଜକୁ ମାର ଗଣ ଓ
ତା’ର େସୖ ନମାନ-ୁ ପରଷି େଦେଲ। ସ ାଥପର ଗଣ ମୁନି-ୁ େସହି ମଣି ମାଗିଲା। କପି ଳ
ମୁନି ତା’କୁ ଚି tାମଣି େଦବାକୁ ମନାକରି େଦେଲ। ମାତ ଗଣ ବଳପବ
ୂ କ
 ମୁନି- ଠାରୁ
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ା

ମଣିଟିକୁ ଛଡାଇ େନଲା। ନି ରାଶ େହାଇ ମୁନି କପି ଳ ଭଗବାନ ଗେଣଶ-ୁ ଡାକି େଲ।
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ଗେଣଶ ପକଟ େହାଇ କପି ଳ ମୁନି-ୁ ଚି tାମଣି େଫରାଇ ଆଣିବା ଲାଗି ପତି ଶତି େଦେଲ।
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ଏହାପେର ଗଣକୁ ସ ପxାେଦଶ େହଲା। ଚି tାମଣି େଫରାଇ େଦବାକୁ ଗେଣଶ ତା’କୁ
ସ ପxେର କହି େଲ। ମାତ ସ ପxାେଦଶକୁ ଖାତି ରି କଲା ନାହ\ ଗଣ। େସ ଗେଣଶ- ସହ ଯୁs
କରି ବାକୁ ବାହାରି ଲା। ଘମାେଘାଟ ଯୁs େହଲା। େଶଷେର ଗେଣଶ- ହାତେର ଗଣର
ପାଣ ଗଲା। େସଥିପାଇଁ ଗେଣଶ-ୁ ଗଣନାୟକ କୁ ହାଯାଇଥାଏ। ଗେଣଶ ଚି tାମଣି ଆଣି
କପି ଳମୁନି-ୁ େଦେଲ। ମାତ ମୁନି କହି େଲ, ଏହି ମଣି ସବଦା େମା ପାଇଁ ଚି tାର କାରଣ
ପାଲଟିଛି। ଏଣୁ ଆପଣ ଏହାକୁ ନି ଜ ପାଖେର ରଖ। ଗେଣଶ ଚି tାମଣିକୁ ନି ଜ ପାଖେର
ରଖିେଲ। ଏହି ଘଟଣା ପେର କପି ଳ ମୁନି ଗେଣଶ- ଏକ ମEିର ପତି /ା କେଲ। େସହି
ମEିର ଚି tାମଣି ବି ନାୟକ ମEିର ଭାେବ ପସି s େହଲା। ଯାହା ଏେବ ମହାରାgର ପୁେନ
ସହର ନି କଟେର ଥିବା अg ବି ନାୟକ ମEିର ମଦଧରୁ अନତମ।
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ନେରE ପସାଦ େବେହରା, ଆଳଦା, ଖଇରା, ବାେଲଶର, େମା--୯୮୫୩୧୪୨୫୧୦*
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ସାମାଜିକ ମଲ
ୂ େବାଧ
ସାମାଜି କ ମୂଲେବାଧ ଓ ଆମର କa ବ
ଛାଇ େଲଉଟାଣି େବେଳ। ସୂଯ ଢଳି ଢଳି ଯାଉଛtି । େସଦି ନ ମେନାଜ କୁ ମାର
ପoା

ମଁୁ ଏବଂ େମାର ସାl ରତx ାକର ଟୁଡୁ ମା ବଡ଼ ମlଳା- ମEିର

େଦଖିବାକୁ ଯାଉଥିଲୁ। ବାଟେର ଐତି ହାସି କ ତାଳଦoା ନାଳ ପେଡ। ହଠାତ ଆେମ ଯାହା
େଦଖି ଲୁ ନି ଜର ଆଖିକୁ ବି ଶାସ କରି ପାରି ଲୁ ନାହ\। କାରଣ ଏକ ଦୟନୀୟ ଦୃ ଶ ଉପେର
ଆମ ଦୁ ଇଜଣ- ଆଖି ଲାଖି ଯାଇଥାଏ। ଦୃ ଶଟି ଥିଲା ଏକ ୧୦/୧୨ବଷର କି େଶାରୀ
ବାଳି କାର କରୁଣ କEନ। େସଦି ନର େସହି ବbତାକୁ ଖାତି ର ନକରି ମଁୁ ଝି अଟି ପାଖକୁ
ଯାଇ ପଚାରିଲି , କି େର ଏମି ତି ଏକୁ ଟିଆ େରଳ ଧାରଣା ଉପେର ବସି କାEୁ ଛୁ କାହ\କି?
କି ଛି ନୀରବତା ପେର ରୁs କେର କାEି କାEି େସ ଯାହା ଉaର େଦଲା ଆେମ
bମି ଭୂତ ହୁଇଗଲୁ । େସ ଆମକୁ କହି ଲା - ଭାଇ! ମଁୁ ପାଖ ଗଁାେର ଜେଣ ବଡ େଲାକ-ର
ଘେର ନି ତିଦିନିଆ ଚାକରାଣୀ। ସବୁ ଦି ନ ବହୁ ଯତx ର ସହକାେର କାମ କରି ମଧ
ବାବୁ ଆଣୀର अଭିେଯାଗର ଶି କାର ହୁଏ। କି  େସସବୁ ସହି ନିଏ। ଆଜି କି  ଆଉ
ସହି ପାରି ଲି ନାହ\। କାରଣ ଆଜି ବାସନ ମାଜୁ ମାଜୁ ବାବୁ ଆଣୀ େମାେତ ମନଇjା
ଗାଳି କରି ଖଡ଼ି କାେର େଚ- େଦଇ ଘରୁ ତଡି େଦେଲ ଓ କହି େଲ ତୁ ଆଉ କାମକୁ ଆସି ବୁ

ଇ
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ତ
ିକ

ା

ନାହ\। େତଣୁ ମଁୁ ଏଠାେର ଏମି ତି ବସି େରଲଗାଡି କୁ अେପhା କରି ଛି, ଏହା କହୁଥାଏ ଆଉ

ଆ

ହ
ାନ

ବହୁତ େଜାରେର କାEୁ ଥାଏ। ଟୁ ଡୁ ପଚାରି ଲା େଟନକୁ କାହ\କି अେପhା କରିଛୁ େଟନ କଣ
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ଏଠି ରହି ବ କି ? େସ ବହୁତ େଜାରେର କାEିକରି କହି ଲା ଶୁଣିଚି େଟନ ଧାରଣାେର
େଶାଇଗେଲ ସହଜେର ମରି ହୁଏ େବାଲି । ମଁୁ ନି ଜକୁ ଆଉ ସାଳି ପାରୁନି ଭାଇ ମଁୁ
ମରି ବାକୁ ଚାେହଁ । ଏହି ସମୟେର ଏକ ଯାତୀବାହୀ େଟନ ଆସି ଲା େସ େଦୗଡ଼ି ଲା ଆମ
ଠାରୁ େଟନ ଆଡକୁ ମଁୁ ଆଉ ଟୁ ଡୁ ବାକଶନ
ୂ  େହାଇଗଲୁ । କି ଛି ଘଟିବା ପବ
ୂ ର
 ୁ ଆେମ ତାକୁ
ଧାରଣା ତଳକୁ େନଇ ଆସି ଲୁ। ମଁୁ କହି ଲି ଚାଲ େତା ଘରକୁ ଯି ବା ସବୁ କି ଛି ବୁ ଝି ବା
େସଇଠି , ନାଇଁ ଭାଇ ଘରକୁ ଗେଲ େମା ନୂ ଆ ମା’ େମାେତ ମାରି ବ। ଝି अଟି ଉaର େଦଲା।
ମଁୁ କହି ଲି କାହ\କି େତାେତ କଣ ଘେର େକହି ଭଲ ପାଆtି ନାହ\?
ପୁଣି ଏକ ଦୁ ଃଖଦ ବୟାନ େଦଲା। କହି ଲା ମଁୁ େଯେତେବେଳ ଆଠ ବଷର େହାଇଥିଲି
ମା ମରି ଗଲା ଆଉ ମା ମରି ଯିବା ପେର ବା ଆଉ େଗାଟିଏ ମା’କୁ ଆଣିେଲ, ମଁୁ ବହୁତ ଖୁସି
ଥିଲି େହେଲ କି ଛି ଦି ନ ଯି ବା ପେର େମାେତ ମାରି ଲା ସବୁ େବେଳ କାମ କରିବାକୁ କହି ଲା
କାମ ନକେଲ ଗାଳି େଦଲା ମାରି ଲା ଏମି ତି ବହୁତ କg େସ େଦଉଛି େମାେତ। ଆଜି ଯଦି
େମାେତ େନଇକରି ଯି ବ େସ କହି ବ େତାର ସବୁ ଭୁ ଲ, ତୁ କାମ ନକରି ବାହାନା କରୁଚୁ ,
ଯାଉଛୁ ନା ଏଇେନ ପି ଟିକରି ଛକ ପକାଇ େଦବି ।
ନି ାପ ଶି ଶୁଟିର କରୁଣ କାହାଣୀ ଶୁଣି ବଡ଼ ଦୁ ଃଖ ଲାଗିଲା, ପୁଣି କି ଛି अଘଟଣ ନ
ଘଟୁ େବାଲି ମନେର ବି ଚାର କରି ତାକୁ ସାଥିେର େନଇ ଆସି ଲୁ, ରାତି େର େମସେର ଥିବା
ସବୁ ପି ଲା-ୁ ଜଣାଇଲି ଏହି କଥା ସମେb ଏକଥା ଶୁଣି ମନଦୁ ଃଖ କେଲ ଏବଂ ଏହି କଥା

ତ
ିକ

ା

ସମେb ଜାଣିଗେଲ ଧୀେର ଧୀେର। ରାତି େର େସ ଝି अ ଆମ େମସେର େରାେଷଇ କରୁଥିବା

ଇ
-ପ

ମାଉସୀ ପାଖେର ରହି ଲା। ଏେଣ ରାତି େର ଝି अ ଘରକୁ େଫରି ନଥିବାରୁ ତା ବାପା

ଆ

ହ
ାନ

ଥାନାେର େକସ୍ େଦଇସାରି େଲଣି, ସକାଳ େହବାରୁ େପାଲି ସ अନୁ ସାନ କରି ଆସି ଆମ
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େମସେର ହାଜର, ସମେb ସବୁ କଥା େପାଲି ସକୁ କହି ଲୁ ତଥାପି େପାଲି ସ େମାେତ ଆଉ
ଟୁ ଡୁକୁ େପାଲି ସ େgସନ ଯି ବାକୁ କହି େଲ, ମଁୁ ପୁରା ଡରି ଯାଇଥିଲି କାରଣ ଏକଥା ଯଦି େମା
ବାପା ଜାଣିେବ େତେବ କଣ େହବ ପରି ିତି ଭାବୁ ଥାଏ। ଆେମ ଦୁ ଇଜଣ େପାଲି ସ ସହି ତ
େପାଲି ସ େgସନ୍ ଗଲୁ । ପର ମୁହୂaେର ସବୁ କି ଛି ମି ମାଂଶା େହବା ପେର ସମେb ଆମକୁ
ପଶଂସା କେଲ ଏମି ତି ଝି अର ବାପା ମଧ, େସ ଝି अ େପାଲି ସ ସହାୟତାେର ଏବଂ ଆମ
ସମb- ସାହାଯେର ଶୀଯୁ} अଚୁ ତ ସାମt- ମୁ} ଆବାସି କ ବି ଦାଳୟ କି ସ୍ େର
ଆଡ଼ମି ଶନ େନଇ ପାଠ ପଢି ବା ସହି ତ ଏକ ନୂ ତନ ସ ପx ତା ଭବି ଷତ ପାଇଁ େଦଖିଲା।
ଭାବି େଦଖ ତ ଥେର େଯଉଁ ବୟସେର ଝି अଟିଏ କାଗଜ କଲମ ଧରି ପାଠ ପଢି ବା
କଥା, ସାlମାନ- ସହି ତ ବାଲି ଘର େତାଳି େଖଳି ବା କଥା େସହି ବୟସେର େଛାଟ ପି ଲା
ମାେନ ସାମାନ େକେତାଟି ଟ-ା ପାଇଁ अନଘେର ଚାକରାଣୀ ସାଜି अକଥନୀୟ
अତାଚାର ସହୁଛtି । ଏହି କଣ ଆମର ମୂଲେବାଧ! େସଦି ନ ଯଦି ଆେମ ଦୁ ଇଜଣ ତା
ପାଖେର ନ ପହzିଥା ତ ଚି tା କର ପରି ିତି କଣ େହାଇଥାtା?
ତା ଠାରୁ ତାର अଧି କାର, ଚପଳାମି , ସରଳତା ଆଦି ଛଡାଇ ନି ଆଯାଉଛି , େକେତ
अସହାୟ अବ ାେର ବzିଥିଲା େସ? ଏଥିପାଇଁ କଣ ଆମ ସମି ଧାନ ନି ରବ! ଗରିବ ମାନପାଇଁ, ନି ରାଶୟ ମାନ- ପାଇଁ କଣ ନି ୟମ କାନୁ ନ କି ଛି ନାହ\?
େକବଳ େସଇ ଝି अଟି ନୁ େହଁ , େଦଶର ଲh ଲh ଦଳି ତ, େଶାଷିତ, अବେହଳି ତ

ଆ

ଦୁ ନି ଆର ଆେଲାକ େଦଖିବା ପବ
ୂ ର
 ୁ ତାକୁ ହତା କରୁଛtି ।
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ସtାନ ଝି अ େବାଲି ଜାଣି

ହ
ାନ

େଯଉଁମାେନ କି ଜନH େହବା ପବ
ୂ ର
 ୁ କ$ୁ ଟର୍ ଦାରା ଗଭ

ତ
ିକ

ା

ଜନତା अଛtି େଯଉଁମାେନ କି ବzିବାର ସାଦ ଚାଖି ନାହାtି । େକେତକ ପରିବାର अଛtି
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ଖାଲି େସତି କି ନୁ େହଁ , ସମାଜେର ଆଉ େଗାଟିଏ େକାଣକୁ ଲh କେଲ ଆେମ
େଦଖିପାରିବା अେନକ ପି ତାମାତା अଛtି େଯକି ମୁoଝାଳ ତୁ oେର ମାରି ଏକ ଓଳି ଖାଇ
ଆଉ ଏକ ଓଳା ଉପବାସ ରହtି । ନି ଜର ପୁअ ପାଇଁ ତାଗ କରtି ନି ଜର ସୁଖ ଶାtି ।
ପୁअକୁ ଏକ ଉ¢ ଆସନେର େଦଖିବା ପାଇଁ େସମାେନ େକେତ କg ନ ସହtି ସେତ? କି 
ପୁअଟି ବଡ଼ େହାଇ ବାପାମା’-ର ପରି ଶମ ଓ ତାଗର ମୂଲକୁ ତଉଲ କେର ନି ଜର
ଇଂରାଜୀ ଭୁ ଷି ଓ ଭଦାମି ଠାଣି ମାଧମେର। େତେବ ମନେର ସତଃ ପଶx ଉେଠ ଏହି କଣ
ଆମର ସାମାଜି କ ମୂଲେବାଧ? ଏହି କଣ ଆମ ଉନx ତି ର ପରିଚୟ? ସା$ତି କ ମୃତୁ
ସମାଜେର ମାନବର अଧି କାର अତି ଦୟନୀୟ ଭାବେର hୁ& େହବାେର ଲାଗିଛି। अଧି କାର
ହରାଇ, ଜୀବନର େବାଝ େବାହି େବାହି ଆେମ ସମେb अଣନି ଶାସୀ ପାୟ। ଆେମ ମାେନ
ମଧ ସୁଖସୁବିଧା େଭାଗ କରିବା ପାଇଁ ବଗତା କରୁଥିଲା େବେଳ ପରି ବାର, ସମାଜ ଓ
େଦଶପାଇଁ ଥିବା ଉaର ଦାୟି ତ ତଥା କaବ ପତି ଉଦାସୀନ। ଚାରି ଆେଡ଼ अସେtାଷର
ବହିx , କଣ ପାଇଁ ଏସବୁ अଶାtି ? ଏଥିପାଇଁ ପକୃ ତେର ଦାୟୀ କି ଏ? ଆମ ସମାଜ ନା
ପରି ବaiତ ସମୟ ନା ନି େଜ ଆେମାେନ? ଏ ପଶxବାଚୀ ଆଜି ଆମ ସଖେର ଉaର
अେପhାେର ଦoାୟମାନ।
ଏସବୁ ର ସଠି କ ସମାଧାନ େଖାଜି େଲ अଣନି ଶାସୀ େହାଇପଡି ବାଟା ସାଭାବି କ।
େତେବ ମନକୁ ଏତି କି ଆେସ େଯ ଏଥିପାଇଁ ଆମର କa ବ େବାଧର େଘାର अଭାବ

ତ
ିକ

ା

ରହି ଛି।

ଇ
-ପ

ଆମର ଦାୟି ତହୀନତା, ସାଥପରତା ଏଥିପାଇଁ ମୁଖତଃ ଦାୟୀ। ଏହାର କାରଣ

ଆ

ହ
ାନ

ଭାବେର ମଁୁ ଦାୟି କେର ଉଗ ଆଧୁନିକତା, ପାାତ ସଭତାର ପଭାବ ଇତାଦି କୁ।
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ମଣିଷର ସବେଶ/ ଗୁଣ େହଉଛି ମାନବି କ ମୂଲେବାଧ। ମାନବି କ ମୂଲେବାଧର ପରି ଧି
ଯାହାର େଯେତ ବାପକ େସ ମନୁ ଷ େସେତ ମାଜi ତ ଓ ପଶଂସି ତ। ସମାଜ, ପରି େବଶ,
ପରି ିତି ଓ ମୁଖତଃ ପରିବାର ଶି hା ଦୀhା ଓ ସଂ;ାର ଉପେର ନି ଭରଶୀଳ ଆମର ଏହି
ସାମାଜି କ ମୂଲେବାଧ। େତଣୁ ପରି ବାର ସଂ;ାରି ତ ଓ ରୁଚି ସ$ନx େହେଲ ପେତକ
ବ}ିର ଜାତୀୟତା, ମାନସି କତା ଓ ସାମାଜି କ ମୂଲେବାଧ ଉ¢ େହାଇପାରି ବ ଏଥିେର
ସେEହ ନାହ\।।

ସ$ାଦକ: ସୂେଯାଦୟ ସାରସତ ପତି ଭା ପରିବାର
अଡା, ବାେଲଶର
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ତ
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ା

୯୩୪୦୦୪୫୩୩୫
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ବି େଶଷ ସୂଚନା
ଆହାନ ଇ-ପତି କାର ଆଗାମୀ ସଂ;ରଣ : ଜାନୁ ଆରୀ ୨୦୨୦
େଲଖା ପଠାଇବାର େଶଷ ତାରି ଖ : ୩ ଜାନୁ ଆରୀ ୨୦୨୦
େଲଖା ପଠାଇବା ସମୟେର ଇେମଲ୍େର ସବ୍େଜ£୍ େଲଖିେବ :
Your name (ଆପଣ(ଆପଣ- ନାମ)
ନାମ) : January 2020
େଲଖା ଗୁଡ଼ିକ ଯଦି ଓଡ଼ି ଆେର ଟାଇପ୍ କରି ୱାଡ଼ ଫାଇଲେର ପଠାଇେବ ତା େହେଲ
ଆମକୁ ପୁଣିଥେର େସହି ସବୁ େଲଖା ଟାଇପ୍ କରିବାକୁ ପଡ଼ି ବ ନାହ\ ହାତ େଲଖାକୁ
ଫେଟା ଉଠାଇ କି ା ;ାନ୍ କରି ଇେମଲ୍ ଆଟାଚ୍େମ୍ ଭାବେର ପଠାଇେବ ହbେଲଖା
ସୁEର ଓ ପଠନେଯାଗ େହବା अନି ବାଯ, ନେଚତ ଯଦି ପକାଶନେର େକୗଣସି ତଟି ରେହ
େସଥିପାଇଁ ସ$ାଦକ ଦାୟୀ ରହି େବ ନାହ\
ଯଦି ଗ ବା କାହାଣୀ କି ା ପବ ପଠାଉଛtି େତେବ ଧାନ ଦି अ, ପେତକ ଶ§
ମଧେର େକବଳ େଗାଟିଏ ଖାଲି

ାନ ଛାଡ଼ି େବ, କମା, ପ&
ୂ  େଛଦ, ଯୁ}ାhର ଆଦି

ବାକରଣ ତଟି ପତି ସାବଧାନ ରହି ଟାଇପ୍ କରି େବ ବାକରଣଗତ ତଟି ପାଇଁ
ପକାଶନେର अେହତୁ କ ବି ଳ ହୁଏ େତଣୁ ଯଦି ସବ େହଉଛି ଆପଣ- ନି କଟେର
ଥିବା େକହି ଓଡ଼ି ଆ ବୁ - .ାରା ନି ଜ େଲଖାକୁ ସଠି କ ଭାବେର ପରୀhା କରି ନି अ
େଲଖା ସହି ତ ନି ଜର େଗାଟିଏ ପାସେପାଟ୍ ଫେଟା (ଯଦି ନାହ\, େତେବ ଭଲ

ତ
ିକ
ଇ
-ପ

ହ
ାନ

aahwaan@gmail.com
ଆ

ଆମର େଲଖା ସଂଗହ ଇେମଲ୍ :

ା

େଦଖାଯାଉଥିବା ସୁEର ଫେଟାଟିଏ) ସହି ତ ନି ଜର ଠି କଣା େଲଖି ପଠାଇେବ
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େଲଖକ ମାନ- ପାଇଁ ସୂଚନା
େଯଉଁ ବୁ ମାେନ ଏହି ପତି କା ପାଇଁ େଲଖା ପଠାଉଛtି େସମାନ-ୁ ବି ନୀତ
अନୁ େରାଧ, େସମାେନ େଧୖଯ ର ସହ ପତି କାର ପକାଶନକୁ अେପhା କର
ପତି କା

ପକାଶି ତ

େହବାପେର

ପେର

ଆହାନ

ଇ-ପତି କାର

େୱବ୍ସାଇଟ,

େଫସବୁ କ୍, ଟ ି ଟର୍ ଏବଂ ଆoଏଡ୍ ଆପ୍ .ାରା ପତି କାର ପକାଶନ ସୀୟ
ସୂଚନା େପରଣ କରାଯି ବ
ପେତକ ମାସେର ଜେଣ େଲଖକ- ସବାଧିକ ଦୁ ଇଟି େଲଖା ହ\ ପକାଶି ତ
େହବ େସଥିପାଇଁ େଲଖକ ନି େଜ ସ ରଚି ତ େକବଳ େଗାଟିଏ କି ା ଦୁ ଇଟି େଲଖା
ହ\ ପଠା ଏକାଧି କ େଲଖା ପଠାଇେଲ, ପଥେମ ମିଳିଥିବା େଲଖାକୁ ହ\ ପକାଶନ
େହତୁ ସ ୀକାର କରାଯି ବ ଗୁଗୁଲ୍ ଇେମଲ୍ ଏକାଧି କ ଇେମଲ୍ େପରଣ ଉପେର
ପତି ବକ ଲଗାଇଥି ବା େହତୁ ଆେମ ସମb େଲଖାକୁ ମି ଳିଥିବା ସୂଚନା େଦଇ
ପାରୁ ନାହଁୁ  ଭବି ଷତେର ଏଥିପାଇଁ ବି ହିତ ବବ ା କରିବାକୁ େଚgା କରିବୁ 
ବାରାର अନୁ େରାଧ ସେa अେନକ ବୁ େଲଖାଗୁଡ଼ିକୁ ଟାଇପ୍ କରି ପଠାଉ
ନାହାtି , ଆଉ ଯଦି େସମାନ-ୁ अଧିକ ବାଧ କରାଯାଏ, ଉଣାअଧି େକ େଲଖା
ପଠାଉଥି ବା ନେବ ପତି ଶତ େଲଖକ େଲଖା ପଠାଇବା ବE କରିେଦେବ, କାରଣ
େସମାନ-ୁ ଓଡ଼ି ଆେର ଟାଇପ୍ କରି ଆେସନି  େତଣୁ େଯମି ତି ବି େହଉ ଏହି
ପତି କାକୁ ପେତକ ମାସେର ପକାଶନ କରିବା େମାର ଲh େମାର ବbବହୁଳ
ଜୀବନଚଯାେର ସୀମି ତ ସମୟର ସଦୁ ପେଯାଗ କରିବା ଉେଶେର ଏହି

ା

ପତି କାକୁ ପକାଶି ତ କରୁ ଛି ଏବଂ କରୁ ଥିବି ମଧ ଆପଣ ମାନ- ସହେଯାଗ ପାଇଁ
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ତ
ିକ

ମଁୁ ଆପଣ- ନି କଟେର ଋଣୀ

ଆ
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ପ+ନାୟକ,, ସ$ାଦକ
ଡା େଜାତି ପସାଦ ପ+ନାୟକ
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ବି େଶଷ ସୂଚନା

ଦୟାକରି ପେତକ ମାସର ସଂ;ରଣ ନି ମେt େକବଳ େଗାଟିଏ ବା ଦୁ ଇଟି େଲଖା ହ\
ପଠା କି ଛି ବୁ ଏକାଧି କ େଲଖା ପଠାଇ ଆମକୁ ଚି tାେର ପକାଇ େଦଉଛtି  ଆେମ
େସ ମଧରୁ ଚୟନ କରିବାକୁ अସୁବିଧାର ସଖୀନ େହଉଛୁ ସୂଚନାେଯାଗ େଯ କି ଛି
ବୁ ବି ଗତ ମାସେର अନୁ ନ ଦଶରୁ अଧି କ କବି ତା ପଠାଇଛtି  ଏହା.ାରା ଆମ ଇେମଲ୍
ବ´ ଭai େହଉଛି ଏବଂ ସ$ାଦନା କାଯେର ବାଧା ସୃgି େହଉଛି 
ବାରାର अନୁ େରାଧ ସେa अେନକ ବୁ ଟାଇପ୍ ନ କରି େଲଖା ପଠାଉଛtି  ଏହା
ଫଳେର ଆମକୁ ସ$ାଦନା ପବ
ୂ ର
 ୁ अନୁ ନ अsାଧି କ ପୃ/ା ନି େଜ ଟାଇପ୍ କରିବାକୁ ପଡୁ ଛି
ଏବଂ ଏଥିପାଇଁ ପତି କା ପକାଶନେର ବି ଳ େଦଖା େଦଉଛି  ଦୟାକରି ନି ଜସ େଲଖା
ଟାଇପ୍ କରି ମାଇେକାସ¶୍ ୱାଡ୍ ଫାଇଲେର ପଠା ଯଦି ଟାଇପ୍ କରି ପାରୁନାହାtି ତା
େହେଲ अନ ଉପାୟ କର ପି ଡ଼ିଏଫ୍ ଫାଇଲେର ପଠାଉଥିବା େଲଖାକୁ ୱାଡ୍
ଫାଇଲେର ପଠା
ହାଟ୍ସଆପ୍େର େଲଖା ପଠା ନାହ\ ଏହା ସ ୀକାଯ େହବନାହ\ େକବଳ ଇେମଲ୍
.ାରା ହ\ େଲଖା ପଠା ଆହାନ ଇ-ପତି କାର ଆoଏଡ୍ ଆପ୍ ଡାଉନେଲାଡ୍ କର

ପତି କାେର ଥିବା ବାକରଣଗତ ତଟି ପାଇଁ ସ$ାଦକ hମାପାଥୀ 
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ଆମ ଇେମଲ୍ ଠି କଣା :
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