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

 ଏହି ପତି� କାର େକୗଣସି अଂଶ ବା େଲଖା ସ$ାଦକ- ଲିଖିତ अନୁମତି ବିନା 

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

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

ସ$ୂ&� अଧିକାର େଲଖକ-ର ରହିବ, େସ ଚାହ\େଲ ତାହାକୁ େଫସବୁକ ଏବଂ 

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

ପବିତ�  ଖ�ୀgମାସ / ବଡ଼ଦିନ ପବ� ଓ ଇଂରାଜୀ 
ନବବଷ� ଉପଲେh ଆହ� ାନ ଇ-ପତି� କାର अଗଣିତ 
ପାଠକପାଠିକା-ୁ ହା�iକ अଭିନEନ ଓ ଶୁେଭjା 

ନବବଷ� ଆପଣ-ପାଇଁ ମlଳମୟ େହଉ 
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ସ$ାଦକୀୟ     ଡା େଜ�ାତି ପ�ସାଦ ପ+ନାୟକ  ୧୩ 

କାହାଣୀ ବିଭାଗ           ୧୬ 

ସୁେନଲୀ ସିଂହ (ଧାରାବାହିକ)  अେଶାକ ବିଶ�ାଳ     ୧୭ 

େଦାଷୀର ଆତH କଥା (ଧାରାବାହିକ) ବିଜୟ କୁମାର ପoା   ୨୩ 

େଶଷ ଉପହାର    ଶ�ୀମତି ଯାpେସନୀ େହାତା   ୩୧ 

େକମିତି ଏ େପ�ମ    ବିନୟ ମହାପାତ�      ୩୫ 

ମାତୃଦିବସ     େସୗମ�ାସୁଚରିତା େସଣ    ୪୫ 

େମାବାଇଲ୍     ସିେsଶ�ର ତି� ପାଠୀ    ୪୮ 

ପୀଡ଼ିତା ପରୀ    ଗଦାଧର ବଳ     ୫୪ 

ଝିअ େଦଖା     ପଲB ବୀ ଦାସ     ୫୭ 

େଶ�/ ସ$କ�    ଶାtନୁ କୁମାର ରାଉତ    ୬୧ 

କେଲଜ ଓ କୃuଚୁଡ଼ା   ଲତିକା ବିଶ�ାସ     ୬୪ 

େପ�ମର अନ�ନାମ   ରାେଜଶ କୁମାର ବାରିକ    ୭୧ 

େତଜସି�ନୀ     ସୁଷମା ପରିଜା     ୭୩ 

ତୁମ ବିନା     अନସୟୂା ପoା     ୭୯ 

ଦିନନାଥ ବିଦ�ାନିେକତନ  ସତ�ପ�କାଶ େସଠୀ    ୯୦ 

ଶୁଭ ନବବଷ�    ଇଂ ବିଦ�ାଧର ପoା    ୯୬ 

ସଚୂୀପତ�ସଚୂୀପତ�ସଚୂୀପତ�ସଚୂୀପତ�     
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wଶ�      ପ�ତିଭା ପି�ୟଦଶiନୀ    ୧୦୯ 

ଦୀପ ପ�ଜ� ଳନ    ସୁଧାଂଶୁ େଶଖର ଦି� େବଦୀ   ୧୧୪ 

ଭଦ� କ ଦlା    ମେହଶ�ର ସାହୁ     ୧୨୧ 

ପି�ୟ ସାଥୀ େମାର    अ-ିତା ପାଢ଼ୀ     ୧୩୦ 

େମା ରାଣୀ େମାେତ ଠକିେଦଲା ନାରାୟଣ ଚE�  େସନାପତି   ୧୩୮ 

ସୁଲଗxା     ଜାଗୃତି ରyନ ମିଶ�    ୧୪୭ 

ସିମିରନ୍     ସୁଧାଂଶୁ େଶଖର ସାହୁ    ୧୫୨ 

ଚzଳୀ     ଡା ପ�ଶାt ନାୟକ     ୧୫୪ 

କବିତା ବିଭାଗ           ୧୭୧ 

େହ ମୃତୁ� ତୁେମ ଚିରନମସ�  ମେନାଜ କୁମାର ପoା    ୧୭୨ 

ତମ େଶଷ ଚିଠି    େଜ�ାତିମ�ୟୀ େବେହରା    ୧୭୩ 

ସH {ତି      ତୃ|ିମିତ� ା ରଥ     ୧୭୪ 

ତୁେମ େଶ�/ ବଇଭବ   ସଂଯୁ}ା ରାଉତ     ୧୭୮ 

େହ ମହାବାହୁ    ନEିନୀ ରାଉତ     ୧୭୯ 

ମିଳନର ମଧୁଗୀତି    ପ�ୀତିପଦH ା ଦାସ     ୧୮୧ 

अଭିନୟ     ଚିନH ୟୀ ସାହୁ     ୧୮୩ 

अଦିନ େମଘ    ରିପୁେତାଷ େବୖଦ�     ୧୮୪ 

ମଣିଷ ବିହନ    ମିନତୀ ରଥ      ୧୮୭ 

ମନ ଓ ବିେବକ    ସିେsଶ�ର ତି� ପାଠୀ    ୧୮୮ 
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ମା ମହାକାଳୀ    ପୁ�ାyଳୀ ପoା     ୧୮୯ 

ଆଶା      ସଂଯୁ}ା ମହାପାତ�      ୧୯୦ 

କଳିଯୁଗ େବାହୁ    ଜଗବ�ୁ ସାହୁ     ୧୯୧ 

ନି/ୁର     େସୗମ�ସୁଚରିତା େସଣ    ୧୯୨ 

ମନ େଖାଜୁଥିବା ସାଥିଟିଏ  େଜ�ାତିରyନ ମହାରଣା   ୧୯୪ 

ସH {ତି      ସସିHତା ରାଉତ େଜନା    ୧୯୫ 

ତୁମକୁ େଦଖିଲା ପେର   ପ�କାଶ କୁମାର ଚାE    ୧୯୮ 

ଶରତ ଗୀତ     ମିନତୀ ଦାସ     ୧୯୯ 

େମା ଗଁା ବଦଳିଗଲାଣି   अhୟ କୁମାର େବେହରା   ୨୦୦ 

ଆଧୁନିକା ନାରୀ    ଧୀେରଶ କୁମାର େମେହର   ୨୦୨ 

ଝରକା େସପାଖ ଜହx    ଚିନH ୟ ଶୁଭ� ାଂଶୁ     ୨୦୪ 

େବାଉ     ବିନୟ ମିଶ�      ୨୦୬ 

ଶରତ     ର-ନିଧି େସଠୀ     ୨୦୭ 

ତୁମପାଇଁ ସଖୀ    ପ�ଶାt କୁମାର ମିଶ�(କୁନୁ)   ୨୦୮ 

ଆଶିଷ ଦିअ ଚାଚାଜୀ   ସେtାଷ ପ+ନାୟକ    ୨୦୯ 

ମନର ଆହ� ାନ    େଗାପୀକିଶନ ପରିଡ଼ା    ୨୧୦ 

କରନି ସାହିତ� େଚାରି   ନେରE�  ପ�ସାଦ େବେହରା   ୨୧୧ 

ଶ�ାବଣର ଲୁହ    ଶୁଭସିHତା ତି� ପାଠୀ     ୨୧୩ 

ଆଜିର ଯୁବପୀଢ଼ି ପାଇଁ   େସୗମ�ରyନ ସାମଲ    ୨୧୬ 
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ଗଁା अନୁଭବ     ଶିଶିର କୁମାର ପoା    ୨୧୯ 

ଏଇ େମାର େଶଷ ଇjା   କୁମାର େଲାେକଶ୍     ୨୨୦ 

ସାଥୀ : ଦୁଇଟି େ;ଚ୍   ଆଶୁେତାଷ େମେହର    ୨୨୧ 

ନିଆଁ      ଶଶା- େଶଖର ପoା    ୨୨୨ 

ଆଶ�ୟ     ସତ�ପ�କାଶ େସଠୀ    ୨୨୩ 

ବୁଝିବୁ େମାହରି ମନ   ଧିେରE�  ମଲିB କ     ୨୨୪ 

ମେନପେଡ଼ େସ अତୀତ   କୃuଚE�  ଡାକୁଆ     ୨୨୫ 

ନିରtର ପ�େଚgା    ସୁମିତ� ା ପୃgି      ୨୨୭ 

ଧନ� ତୁମ କୀai ସାଧବଜାତି  ସ�&�ପ�ଭା ଖଟୁଆ     ୨୨୮ 

ପ�ଥମ େଦଖା    ପ�ଶାt କୁମାର ପଧାନ    ୨୨୯ 

ଏକତାର ବାa�ା    ରାେଜE�  ସାମଲ     ୨୩୦ 

ତିମିର     ବିକାଶ ଚE�  ଧୁlିଆ    ୨୩୨ 

େମା ସରକାର    ହିରାବତୀ ପାତ�      ୨୩୩ 

ନାରୀ      ଜାନକୀ ନାୟକ     ୨୩୪ 

अଭୁଲା अତୀତ    ସରିତା ମହାtି     ୨୩୫ 

ମଁୁ ଭ}ି ତୁେମ େମା ପଜୂ�  କୁମୁଦିନୀ େବେହରା    ୨୩୮ 

ତି� ଷା$ତି- ତି� ଷାେର   ପ�ୀତିପଦH ା ଦାସ     ୨୩୯ 

ମଁୁ ଝିअଟିଏ ଆଉ ତୁେମ?  अମିତା ମହାtି     ୨୪୧ 

ତୁମ ଉପ�ିତିେର    େକୗଶଲ�ା ପାଲିଆ    ୨୪୨ 
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ଘର      ରାଜସିHତା ବିଶ�ାଳ     ୨୪୩ 

େବାହୁଟିଏ େଲାଡ଼ା    ଇEୁପ�ଭା ବିଶ�ାଳ     ୨୪୪ 

अବ�} अତୀତ    ରମଣ କୁମାର ନାଗ    ୨୪୫ 

ସ�ପx      ଡିlର ନାଏକ     ୨୪୬ 

େପାଢୁअଁ अgମୀ    େବୖଜୟtୀ ସାହୁ     ୨୪୭ 

ଆତH  ସମୀhା    ସଂଯୁ}ା ସହୁ     ୨୪୮ 

अଶ��      अଜିତ କୁମାର ତି� ପାଠୀ    ୨୪୯ 

େହ େମାର अତୀତ   େବୖuବ େମେହର     ୨୫୦ 

ସପନର ନାୟିକା    ପ�ଭାଷ ଚE�  େଟାଲଟିଆ    ୨୫୧ 

କାହx � ରାଧାର    ବଷ�ା ଦାସମହାପାତ�     ୨୫୨ 

ଶୀତ ଆସିଲାଣି    ପ�ୀତିେରଖା ପରିଡ଼ା    ୨୫୩ 

େଜ�ାତିର ଆହ� ାନ    ଆଶି�ତ ମହାପାତ�      ୨୫୪ 

ସବୁ ଖୁସି ଆଣିେଦବି   େବୖଦ�ନାଥ ପoା     ୨୫୫ 

େତା ବିନୁ ଜୀବନ    अନନ�ା अନୁ�ା     ୨୫୬ 

ସତ େଗା ପି�ୟତମା   ଦିଲିପ୍ କୁମାର ତି� ପାଠୀ    ୨୫୭ 

ଓଷା ବାର ବ�ତ    ନୂତନ କୁମାର େବେହରା   ୨୫୮ 

ଧାଇଁ ଆସିଛ େହ ସଖା   ବି. ନିରୁପମା     ୨୫୯ 

ଯାଯାବର     ଆଯ��ରଶH ୀ ଦଳାଇ    ୨୬୦ 

ପାଗଳର ହୃଦୟ େଖାଜା   େରାହିତ େସଠୀ     ୨୬୧ 
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ଶୀତ ଆସିଛି    େଗୗରୀ ପoା     ୨୬୨ 

ଗୁରୁ ଭ}ି     ମେହଶ�ର ସାହୁ     ୨୬୩ 

ଶିଖି ଶିଖାଇବା    अ-ିତା ପାଢ଼ୀ     ୨୬୪ 

ଉପଚାର     ତୁଷାରକାt ପ�ସାଦ    ୨୬୫ 

ତୁମକୁ କିଏ କହିଥିଲା େମାେତ ଭଲପାଇବାକୁ ଡଃ ଆେଲାକ କୁମାର ରାୟ ୨୬୬ 

अଭିଳାଷ     ନାରାୟଣ ଚE�  େସନାପତି   ୨୬୯ 

ମୃତୁ�ତୁେମ ଧ��ବସତ�   ହାସ�ମୟୀ ରାଜ     ୨୭୧ 

ବଳା�ାର     ପ-ଜ କୁମାର ମାହାନା    ୨୭୩ 

ଆରାଧ� ଠାକୁର    ଭାଗିରଥୀ ଯାନୀ     ୨୭୪ 

େହ ଈଶ�ର     େପ�ମଶିଲା ରାଉତ     ୨୭୫ 

ଧଷiତା     ପ�ବୀଣ କୁମାର ଖାଡ଼lା    ୨୭୬ 

ଜୀବନଟା ଏକ ଜଟିଳ ଗଣିତ  ନୃସିଂହାନE ମହାପାତ�     ୨୭୭ 

ମୁ} ଆକାଶ    अଜୟ କୁମାର େବେହରା   ୨୭୯ 

ମାେହାଲର ପ�ତିବି�   ପୀତବାସ ଦଳେବେହରା   ୨୮୦ 

ଗlଶିଉଳୀ     ମଧୁସିHତା ମିଶ�     ୨୮୨ 

ମାଆ      ପି�ୟ-ା ନାୟକ     ୨୮୩ 

ନାରୀପ�ତି ଆହ� ାନ    େସବକାt ନE     ୨୮୫ 

ବିଚିତ�      pାେନଶ�ର ମିଶ�     ୨୮୬ 

ବ�ନ     ବିଦ�ାଧର ମିଶ�     ୨୮୭ 
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ଶୀତ ଆରାଧନା    ରିଭୁ ଆଭୂଷଣ ପoା    ୨୮୮ 

ସମୟ      େଦବକାt ବାରିକ    ୨୮୯ 

अଡ଼ିବେସ     ଜୟt କୁମାର ସାହୁ    ୨୯୦ 

ହାଇଦ� ାବାଦେର ଶୀତ   ମyୁରାଣୀ ମିଶ�     ୨୯୨ 

ନିେବଦିତାର େନୖେବଦ�   ସ��ାରାଣୀ ପରିଜା    ୨୯୫ 

ଜୀବନର ମାେନ    ଶୁଭକାt େଗୗଡ଼     ୨୯୬ 

ନୀରବ େପ�ମ    ଦିପାyଳୀ ଭy     ୨୯୭ 

ବିେଦ� ାହୀ     ସୁବାସିନୀ ତି� ପାଠୀ     ୨୯୯ 

କଣ େଲଖିବି ତୁମପାଖକୁ  ଡା ନୀଳମାଧବ କର    ୩୦୧ 

େପ�ମ ପରୀhା    ଶ�ୀରାଜେଶଖର ସି ଚିମା    ୩୦୨ 

େପ�ମ ଛବି     ଦୁଷHt ଖଟୁଆ     ୩୦୩ 

ସଂକ�     ଶ�ୀକାt କୁମାର ମିଶ�    ୩୦୪ 

ଆa�ଚି�ାର     ପ&ୂiମା େଲ-ା     ୩୦୫ 

ମାଟିଦୀପ ସଯୂ�� େହାଇଥା’tା  ଜିେତE�  କୁମାର ସ�ାଇଁ    ୩୦୬ 

କେ�ଇ     ମେନାରyନ ମୁଦୁଲି    ୩୦୭ 

େପ�ମ ପ�ତାରଣା    ଲଳିତେମାହନ ମିଶ�    ୩୦୯ 

ମାନବିକତା     ରାଜକିେଶାର ସାହୁ    ୩୧୦ 

ସହସ�ବାହୁ     ସୁମt କୁମାର ଶତପଥୀ    ୩୧୧ 

ଶ�ୀପୁରୁଷ     େରାଜା ପoା     ୩୧୨ 
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ସଂଘଷ� ସମୟ    ସିଲୁ ପଧାନ      ୩୧୩ 

ବଷ�ାର ସH {ତି     େରଣୁକା ସାହୁ     ୩୧୫ 

ମଁୁ ଆଉ ତୁେମ    ସୁଶାt କୁମାର ସାହୁ    ୩୧୭ 

ଆଜି ମ�ୀ ଆସିେବ   ଗଗନ କୁମାର ଦାଶ    ୩୧୮ 

ମଁୁ ଓ ସମୟ     ରାେଧଶ�ାମ ମିଶ�     ୩୧୯ 

ମାଆ      ମେହE�  କୁମାର ସ�ାଇଁ    ୩୨୧ 

େପ�ମିକାର ମନ    ପବିତ�  ଦାସ      ୩୨୨ 

ସରଳ ହୃଦୟର अଲିଭାସ�ପx  ଶି�ି ଶ�ୀଲି|ା ପoା    ୩୨୪ 

ବ�ାକୁଳ ମନ    େଶୖଳବାଳା ଷଡ଼lୀ    ୩୨୫ 

ଜୀବନ     ପ�ଶାt କୁମାର ନାଥ    ୩୨୬ 

ସH {ତି ତୁେମ     ପ�ସନx ଜିତ ମହାପାତ�     ୩୨୭ 

କଳ-ିତ େହଲି    କାହx � ସାହୁ      ୩୨୮ 

େକେତଦିନ     ପ�କାଶ ଚE�  ପoା     ୩୨୯ 

ବାଇଜୀ େକାଠି    ସନାତନ ସକ�ାର     ୩୩୦ 

ଈଷ�ା      ଶୁଭ ପଧାନ      ୩୩୨ 

ଶୀତ ଆଗମେନ    ସହେଦବ ପ�ଧାନ     ୩୩୩ 

अେପhା     ଶୁକେଦବ ଦୀପ     ୩୩୬ 

ସମୟ      ସନାତନ ମହାକୁଡ଼    ୩୩୭ 

ସ�ଲପୁରୀ ବିଭାଗ          ୩୩୮ 
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ଗୁରୁ      େଭୖରବ ପଧାନ     ୩୩୯ 

ପି�ାଇେଦଲ ରାଖି   ଆa�ତ� ାଣ ଖୁଡ଼iଆ     ୩୪୦ 

େସ କାଣା କେହଲା   କବି ପ�ସାଦ      ୩୪୧ 

ଗାର      ରାେଜଶ ପଜୂାରୀ     ୩୪୩ 

ଆର୍ େନଇଆସୁ ଫିରି   ହରିଶ୍ ତାoି     ୩୪୫ 

ଖଁଣିଆ     ଚିaରyନ ପଧାନ    ୩୪୬ 

ସେବ ସମାନ    ନବୀନ ପଧାନ     ୩୪୭ 

ଶୀତ ମାସର କଳି    େବଦବ�ାସ ମାଝୀ     ୩୪୮ 

ଏଖ\ର ପିତଲା    ଚE�େଶଖର େଗା     ୩୪୯ 

ପଲିB ଶ�ୀ େମଲା    େଶଷେଦବ ପଧାନ    ୩୫୦ 

ଗଁା      ସୁଶାt କୁମାର ସାହୁ    ୩୫୧ 

ଚାଷୀ ତୁଇ ଆଉ େକେଡ଼ ମହାନ ଧେମ�E�  ବାରିକ     ୩୫୨ 

ପ�ବ� ବିଭାଗ           ୩୫୪ 

ଭାରତୀୟ କାଳଗଣନା   େବୖକୁ�ନାଥ ଖଟୁଆ    ୩୫୫ 

ତପଃପ�ଭା     ଦୀପକ ଷଡ଼lୀ     ୩୬୪ 

ହିEୁ ଧମ�ାଚରଣ ବିpାନସ�ତ  ସୁମିତା େଦବୀ     ୩୬୬ 

ଗଣନାୟକ ନାମ କାହ\କି?  ନେରE�  ପ�ସାଦ େବେହରା   ୩୭୨ 

ସାମାଜିକ ମଲୂ�େବାଧ   ମେନାଜ କୁମାର ପoା    ୩୭୪ 

ବିେଶଷ ସଚୂନା           ୩୭୯ 



ଆହ� ାନ
 ଇ-ପତି� କ

ା 

ଆହ� ାନ ଇ-ପତି� କା, ଚତୁ��ଶ ବଷ�, ଏକାଦଶ ସଂଖ�ା, ଡିେସ�ର ୨୦୧୯ Magazine Downloaded from www.aahwaan.com 

ଆହ� ାନ ଇ-ପତି� କା ସ$ୂ&� ନିଃଶୁ( ବିତରଣ େହତୁ ଡା େଜ�ାତି ପ�ସାଦ ପ+ନାୟକ- .ାରା ପ�ତି/ିତ ଓ ପ�କାଶିତ    Aahwaan.comAahwaan.comAahwaan.comAahwaan.com           13 

 ଡା େଜ�ାତି ପ�ସାଦ ପ+ନାୟକ 

ସ$ାଦକ- କଲମରୁସ$ାଦକ- କଲମରୁସ$ାଦକ- କଲମରୁସ$ାଦକ- କଲମରୁ............    
ନମ;ାର 

 ଆହ� ାନ ଇ-ପତି� କାର ବଷ� ୨୦୧୯ର େଶଷ ସଂ;ରଣ ଉପ�ାପନ 

କରୁଥିବା େବେଳ ମଁୁ େଯେତ ମାତ� ାେର ଖୁସି अନୁଭବ କରୁଛି ସମାଜେର 

େହାଇଥିବା େନୖତିକ अବhୟ ପାଇଁ େସତିକି ଦୁଃଖି अନୁଭବ କରୁଛି  

 ସାହିତ� ସମାଜକୁ ଉନx ତିର ପଥେର ଆେଗଇ େନବାର ଲh�େନଇ 

ସୃgି କରାଗେଲ ଏହା ସମb- ପାଇଁ ଲାଭପ�ଦ େହାଇପାରିବ 

अତୀତର ସାହିତି�କ ସୃgିକa�ାମାେନ ସମାଜ ସୁଧାରକ ଭାବେର 

ଜଣାଯାଉଥିେଲ େସମାନ- କୃତୀ ସମାଜେର ଜନ ସେଚତନତା ସୃgି 

କରିବାେର ସhମ ଥିଲା କି� ସାଂପ�ତିକ ସମୟେର ସମାଜେର 

େଯଉଁଭଳି େନୖତିକତାର अବhୟ େହବାେର ଲାଗିଛି, େସଥିେର 

ସାହିତି�କ ମାନ- ଉପେର ଦାୟିତ�  ଆହୁରି अଧିକ ବଢ଼ି ଯାଉଛି 

େକବଳ େଲଖିବା ଏବଂ ପ�କାଶିତ କରାଇ ଆନEିତ େହବା ହ\ ଆମର 

ମୁଖ� ଲh� ନ େହଉ ବରଂ ଆେମ ସମେb େଚgା କରିବା େଯ ଆମ 

.ାରା ସୃg ସାହିତ� େଯମିତି ଜନକଲ�ାଣେର ଲାଗିପାେର 

 ବିଗତ ସମୟେର େତେଲlାନା ରାଜ�ର ରାଜଧାନୀ 

ହାଇଦ� ାବାଦଠାେର ସଂଘଟିତ େଲାମହଷ�ଣକାରୀ ବଳା�ାର ଓ 

ହତ�ାକାoର ଘଟଣା ସମଗ� େଦଶର ଜନମାନସକୁ େକବଳ ଆେEାଳିତ 



ଆହ� ାନ
 ଇ-ପତି� କ

ା 

ଆହ� ାନ ଇ-ପତି� କା, ଚତୁ��ଶ ବଷ�, ଏକାଦଶ ସଂଖ�ା, ଡିେସ�ର ୨୦୧୯ Magazine Downloaded from www.aahwaan.com 

ଆହ� ାନ ଇ-ପତି� କା ସ$ୂ&� ନିଃଶୁ( ବିତରଣ େହତୁ ଡା େଜ�ାତି ପ�ସାଦ ପ+ନାୟକ- .ାରା ପ�ତି/ିତ ଓ ପ�କାଶିତ    Aahwaan.comAahwaan.comAahwaan.comAahwaan.com           14 

କରିନଥିଲା ବରଂ ଏହା ଉେaଜନା ଏବଂ େକ� ାଧ ଜାଗ�ତ ମଧ� କରିଥିଲା अେନକ ବଷ� 

ତଳର ନିଭ�ୟା କାo ସମb- ମନେର ପୁଣିଥେର ଉଦ୍ ଜୀବିତ େହାଇ ଉଠିଥିଲା अତ�t 

େhାଭର ବିଷୟ ମନୁଷ� େକେତ ତଳକୁ ଯାଇପାେର ତାହାର ଉଦାହରଣ ଏେବ ମଧ� 

େଦଖିବାକୁ ମିଳିଲା अସହାୟ ମହିଳା-ୁ ବଳା�ାର ପେର ନିଆଁେର ଜାଳିେଦଇ ମାରିବା 

ଭଳି ବିରଳ ଘଟଣା ଘଟାଇଥିବା अପରାଧୀମାେନ ମାତ�  େକାଡ଼ିଏ ବାଇଶି ବଷ�ର ଯୁବକ 

ଏବଂ େସମାେନ ଏହିଭଳି କାo ଭିଆଉଥିବା ଘଟଣା ଶୁଣିେଲ ମନେର ସ�ତଃ ପ�ଶx ଉେଠ, 

ଏହି େଦଶର ଯୁବପୀଢ଼ି େକଉଁ ଦିଗେର ଉନx ତି କରୁଛି? ଆେମ କଣ ସତେର େଗାଟିଏ 

ଶିhିତ ସମାଜ ସୃgି କରି ପାରିେଛ? ସମb ଦାୟିତ�  ଓ େନୖତିକତାର .ାହି କଣ େକବଳ 

ସରକାର-ର ହ\? 

 ନା ଆମକୁ ବଦଳିବାକୁ ପଡ଼ିବ ଆମ ପରିବାରେର ଶୃ�ଳା ଓ େନୖତିକତାର ଶିhା 

େଦବାକୁ ପଡ଼ିବ ମହିଳାମାନ-ୁ େଯତିକି ସୁରhା ବିଷୟେର ସେଚତନ କରିବାର अଛି 

ତା’ଠାରୁ େଢର अଧିକ ପୁରୁଷମାନ-ୁ ମହିଳା ମାନ-ର अଧିକାର ବିଷୟେର ସେଚତନ 

କରିବାର ବି ରହିଛି अସହାୟ ମହିଳା-ୁ ସ�ାନ ଏବଂ ସାହାଯ� େଦବା ଶିhା େଦବାକୁ 

େହବ େକୗଣସି ବି ପରି�ିତିେର େକୗଣସି ମହିଳା- ପ�ତି अେଶାଭନୀୟ ଆଚରଣକୁ 

ସେବ�ାପରି ସମେb ଦୃଢ଼ ସ�ରେର ପ�ତିବାଦ କରିବାକୁ େହବ ହୁଏତ ଏହା.ାରା अପରାଧି 

ମାନ- ମନbତ� େର କିଛି ପରିବa�ନ ଆସିପାେର 

 अବଶ� ହାଇଦ� ାବାଦ ଘଟଣାର ସ|ାହକ ପେର େସହି ସବୁ अପରାଧି-ୁ େନଇ 

ଘଟଣା�ଳ ଦଶ�ନେର ଯାଇଥିବା େପାଲିସ ଦଳ-ୁ େସମାେନ अତକiତ ଭାବେର ଆକ�ମଣ 

କରି େଫରାର େହବା अବ�ାେର େପାଲିସର ଗୁଳିର ଶୀକାର େହାଇ ମୃତୁ�ବରଣ 

କରିଥିେଲ ଯାହାକୁ େନଇ ସମଗ� େଦଶର ଜନତା ଆସ�bି अନୁଭବ କରିଥିଲା अେନେକ 
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ଏହି ଘଟଣାରୁ ଶିhା େନଇ ଆଗାମୀ ଦିନେର ମଧ� ଏହିଭଳି ନାରକୀୟ କାo ଘଟାଉଥିବା 

अପରାଧୀ-ୁ ଗୁଳିକରି ମାରିେଦବା ସପhେର ଜନମତ ସୃgି େହାଇଥିଲା ଯଦିଓ ଏହିଭଳି 

ନ�ାୟ େହାଇପାେର ନାହ\ ସ�ବତଃ ଏହା ଫଳେର େପାଲିସବଳ େଯେକୗଣସି 

अପରାଧୀ-ୁ ଗୁଳିକରି ମାରିେଦଇ ପାରିେବ ଏବଂ ଭାରତର ନ�ାୟିକ ବ�ବ�ା ଉପେର ଆଉ 

କାହାର ଆ�ା ରହିବ ନାହ\ େବାଲି ବୁsିଜୀବି ମତ େଦଇଥିେଲ ଏହାକୁ େନଇ ସାମାଜିକ 

ଗଣମାଧ�ମ ଦୁଇଭାଗେର ବିଭ} େହାଇଗଲା େଗାଟିଏ ପhେର ନ�ାୟିକ ପ�କି�ୟାକୁ 

ଯଥାଥ� ଏବଂ େପାଲିସ୍ ଏନ୍ କାଉ�ରକୁ ବିେରାଧ କରାଯାଉଥିବା େବେଳ अନ�ପhେର 

ସମାଜର ଏକ ବିଶାଳ अଂଶ େପାଲିସର କାଯ��ାନୁ/ାନର ସମଥ�ନ କରୁଥିେଲ 

 େସ ଯା’େହଉ ସମାଜର ଦିଗ ଏବଂ ଚରିତ�  ବଦଳାଇବାର ଯଥାଥ� ସମୟ ଆସିଛି ଏବଂ 

ଏଥିେର ସାହିତ� ଏବଂ ସାହିତି�କ- କa�ବ� ବହୁତ अଧିକ େବାଲି କହିେଲ ବି अତୁ�}ି 

େହବନାହ\ େଦଶେର େହଉଥିବା ମହିଳା ବିେରାଧୀ अତ�ାଚାର, େଶାଷଣ, ମାନସିକ ଓ 

ଶାରୀରିକ ନିଯ��ାତନା ଏବଂ ବଳା�ାର ତଥା ହତ�ାକାo ଭଳି ଘଟଣାକୁ ଆେମ ଦୃଢ଼ 

ସ�ରେର ନିEା ଓ ଭ��ନା କରୁଛୁ ଏବଂ ଆଶା କରୁଛୁ ଆମର ପ�େତ�କ ପାଠକପାଠିକା ଆମ 

ସହ ସମସ�ରେର ନିEା କରୁଥିେବ ମଧ� 

 େଶଷେର ବଷ�ର େଶଷମାସ ଏବଂ ପୁଣି ଏକ ନୂତନ ବଷ�ର अୟମାର� େହବାକୁ 

ଯାଉଥିବା ସମୟେର ଆମର ସମb େଲଖକ, େଲଖିକା, ପାଠକ, ପାଠିକା ଏବଂ ଉପେଦgା 

ତଥା ଶୁେଭjୁ-ୁ ହା�iକ अଭିନEନ ଜଣାଉଛି ଆଶା କରୁଛି ନୂତନ ବଷ� ସାହିତ�କୁ 

ନୂତନ ଦିଗt େଦବାେର ସhମ େହବ 

 ଜୟ ଓଡ଼ିଆ, ଜୟ ଓଡ଼ିଶା, ଜୟ ଜଗନx ାଥ 

ଡା େଜ�ାତି ପ�ସାଦ ପ+ନାୟକଡା େଜ�ାତି ପ�ସାଦ ପ+ନାୟକଡା େଜ�ାତି ପ�ସାଦ ପ+ନାୟକଡା େଜ�ାତି ପ�ସାଦ ପ+ନାୟକ, ପ�ତି/ାତା-ସ$ାଦକ, ଆହ� ାନ ଇ-ପତି� କା 
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କାହାଣୀ ବିଭାଗ 
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ସୁେନଲୀ ସିଂହ ସୁେନଲୀ ସିଂହ ସୁେନଲୀ ସିଂହ ସୁେନଲୀ ସିଂହ     
ସିଂହ ସାମ�ାଜ�େର ମଣିଷ-ମାଲଧାରୀ 

 ଜୟ ଆଉ ବିଜୟ अେନକ ସମୟେର ନିଜ ପାରିଧିେର ବାହାରି 

ଯାଆtି। େସମାନ- ସାମ�ାଜ�େର େକବଳ ଜୀବ ଜ� ଆଉ ପhୀ 

ନଥିେଲ। କିଛି ମଣିଷ ମଧ� ଥିେଲ। ଗିର ଜlଲ ଭିତେର ମାଲଧାରୀ େଲାକମାେନ ରହି 

ଆସୁଛtି।  

 ଦିେନ ପବୂ�େର ସିEୁରା ଫାଟି ଆସୁଥିଲା। ଦିଗବଳୟର ତଳକୁ ସାମାନ� ଲାଲ େହାଇ 

ଆସିଲା। ଉପରକୁ ସାମାନ� ହଳଦିଆ। अଧିକାଂଶ ଆକାଶ କି� କାଳିଚିଆ ଥିଲା। 

ଗିରେର ପhୀମାେନ ଉଠିଯାଇଥିେଲ। ସକାଳର ଆଲୁअ ସହ େସମାନ- କୂଜନ 

ବଢିଯାଉଥିଲା। େସପେଟ ମାଲଧାରୀମାନ- ବbି ବା େନସେର େଲାକମାେନ ଖୁବ ଜଲଦି 

ଉଠି ଗାଈ ମଇଁଷିର େସବାେର ଲାଗି ଯାଇଥିେଲ। ମାଲଧାରୀ-ର ଘରଗୁଡିକ ନୁଆଁଣିଆ, 

अଧିକାଂଶ ଘରର ଲାଲ ଟାଇଲ ଛପର େହାଇଛି। ଘର ଆଗେର ବାଡକରି ଖୁଆଡ ଭିତେର 

ଗାଈ ମଇଁଷିକୁ ରଖାଯାଇଛି। ରାତିେର େସମାନ-ୁ ଭିତେର ରଖିଦିଆଯାଏ। ଦିନସାରା 

ବାହାେର ଗାଈ ମଇଁଷି ବାହେର ଚରtି କି� ରାତିେର ଖୁଆଡ ଭିତେର ବିଶ�ାମ ନିअtି। 

ମାଲଧାରୀମାେନ େଗା-ମହିଷି ପାଳନ କରି ଜୀବନଯାପନ କରtି। ଏମାନ-ର ପତଳା 

ଆଉ ଲ�ା ମହିଳାମାେନ ଖୁବ କାମିକା।  

 ବୁଢାଜେଣ ଏକ ଦଉଡିଆ ଖଟ ଉପେର ବସି अନାଇଥିେଲ। େଦହେର ମାଲଧାରୀ- 

ଧଳାରlର େପାଷାକ ଶରୀରକୁ େଘାଡାଇ ରଖିଛି। ମୁoେର ଧଳା େଠକା ବା�ିଥିେଲ।  

अେଶାକ ବିଶ�ାଳ 
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ପାଖେର ତା-ର ମଧ�ବୟସରୁ ଟିେକ କମ ବୟସର ପୁअ ନିଜର ଗାଈମାନ-ୁ 

अନାଇଥିଲା। େସ କାନ अେନକ ଯାଗାେର େଫାଡିଥିଲା ଆଉ କାନେର େଗାଲ େଗାଲ 

କାନଫୁଲ ଲେଗଇଥିଲା। ନାକ ତେଳ ପତଳା ନିଶ, ତଳଆଡକୁ ଲମି� ଆସିଛି ଆଉ 

େଶଷେର ଟିେକ ଉପରକୁ େମାଡି େହାଇ ଯାଇଛି। ମାଲଧାରୀ ପୁରୁଷମାେନ ଲ�ା ନିଶ 

ରଖtି ଆଉ ସମb- କାନେର କାନଫୁଲ ଥାଏ।  

 ଗାଈଟିଏ ଟିେକ ପାଖକୁ ଆସିଲା। ଲାଲ ରlର ଗାଈ। ଏହାର ଶି� ମୁoରୁ 

ବୃତାକାରେର େଗାଲ େହାଇ ଉପରକୁ ଉଠିଯାଇଛି ଆଉ ଉପେର ମିଶୁ ମିଶୁ अଧାେର 

ରହିଯାଇଛି। େସ ଗାଈଟି ଆସି ମୁo ହଲାଉଥିଲା। ଖୁଆଡ େଖାଲିବା େବଳ 

େହାଇଗଲାଣି।  

 ମାଲଧାରୀ ଯୁବକଟି ଯାଇ ଖୁଆଡରୁ କାଠ ଉଠାଇେଦଲା। ଗାଈ ମଇଁଷିମାେନ ଭିତରୁ 

ବାହାରି ଜlଲ ଆଡକୁ ମୁହଁାଇେଲ। ବାହାେର ଗଛମାନ- ଉପେର ଖରା ପଡୁଥିଲା। କି� 

ତଳଆେଡ କାକର ଥିଲା। େସମାେନ ଧାଡିବା�ି ଯାଉଥିେଲ। ମାଲଧାରୀ ପୁରୁଷଟି ନିଜର 

ଧଳା କପଡା ପି�ି ଏକ ଲ�ା ବାଡି ଧରି େସମାନ- ସାଥିେର ଲ�ା ପାଦେର ଚାଲିବାକୁ 

ଲାଗିଲା। ତା’ର ଲ�ା ବାଡିେର ଏକ େଛାଟ କୁଠାର ଲାଗିଥିଲା। ଡାଳ କାଟିବାକୁ ସହଜ 

େହବ। 

 ଏମିତି ପେର ପେର अନ�ଘର ମାନ-ରୁ ଗାଈ ମଇଁଷିମାେନ ଚରିବାକୁ ବାହାରି 

ଆସିେଲ। ସାଥିେର ପୁରୁଷମାେନ ନିଜର ପାର$ରିକ େପାଷାକ ପି�ି ଗାଈମାନ- ସହ 

ଚାଲୁଥିେଲ। େବଶ କିଛିବାଟ ଗଲାପେର େସମାେନ ଏକ େଖାଲା ଚାରଣ ଭୂମିେର 

ପହଁଚିେଲ। େଲାକମାେନ ଗଛମଳୂେର अଟକିଗେଲ ଆଉ ଗାଈ ମଇଁଷି ଚରିବାକୁ 

ଲାଗିଗେଲ। 
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 ଏେଣ ଘେର ମହିଳାମାେନ ଦୁଧରୁ ଲହୁଣୀ ବାହାର କରିବାକୁ ଲାଗିଗେଲ। େସମାେନ 

ଚରକି ଦଉଡି ଦ�ାରା ଚଲାଉଥିେଲ। େସମାନ- ହାତ ଜଲଦି ଜଲଦି ଆଗପଛ େହଉଥିଲା। 

ଏ ମହିଳାମାେନ ପ�ାୟ ଲାଲ ରlର ରlୀନ ଘାଗରାମାନ ପି�ିଥିେଲ। ସମb- କାନେର 

େଗାଲ େଗାଲ କାନଫୁଲ ଥିଲା। ନିଜର ଘରକୁ ସୁEର ଭାେବ ଲିପି େପାଛି େଦଇଥିେଲ। 

gିଲର ବାସନସବୁ ଖୁବ ପରି�ାର ଭାେବ ମଜାଯାଇ କା�େର ସଜାଇ ରଖାଯାଇଥିଲା। 

ଏକ ଛୁଆ ପାଖେର ଠିଆ େହାଇ ଏକ ମହିଳାକୁ ଚାହୁଁଥିଲା। ମା’ର କାମ ତାକୁ ଖୁବ ଭଲ 

ଲାଗୁଥିଲା। 

 କିଛି ସମୟ ପେର ବୁଢା ମଣିଷଟିଏ ବାହରି ଆସିେଲ। ତା-ୁ େଦଖି ତେଳ ଚରୁଥିବା 

ମୟୁରଟିଏ େଡଣା ଫଡ ଫଡକରି ଚାଳ ଉପରକୁ ଉଡିଗଲା। େସଠାେର କିଛି ମୟୁରୀ ତଳକୁ 

अନାଇ ରହିଥିେଲ। ମୟୁରୀମାେନ େଦଖିବାକୁ ପାଉଁଶିଆ, େଦଖିବାକୁ ମୟୁର ଭଳିଆ 

େମାେଟ ସୁEର ନୁହଁtି। ମୟୁରଟି ମୁo ହଲାଇ ହଲାଇ ମୟୁରୀମାନ- ଆଡକୁ ଚାଲିଗଲା। 

ତା’ର ସରୁ ଆଉ ଲ�ା ସ|ବ&i  େବକ ଖୁବ ନୀଳ େଦଖାଯାଉଥିଲା। ଲ�ା ପୁj ଚାଳ 

ଉପେର ଘୁଷୁରୁଥିଲା।  

 ବୁଢାଟି ହାତେର କିଛି ଶସ� ଧରିଥିଲା। େସ ଶସ�କୁ ମାଟି ଉପେର େଖେଳଇ 

େଖେଳଇ ବୁଣିେଦଲା ଆଉ ମୟୁରମାନ-ୁ ଡାକିଲା। ମୟୁରମୟୁରୀମାେନ ତଳକୁ 

ଉଡିଆସିେଲ ଆଉ ମହାଆନEେର େସ ଶସ�କୁ ଖାଇବାେର ଲାଗିେଲ। ମୟୁରଟି 

ଖାଇଲାେବେଲ ତାର ମୁo ଉପରର ଚୂଳ ନାଚୁଥିଲା। 

 ବୁଢା ଘରକୁ େଫରିଆସି ବସି ପଡିେଲ। ତା-ର �ୀ ପାଖେର ଲହୁଣୀକାଢି ସାଇତି 

ରଖୁଥିେଲ। େସ ନିଜ ଛାତିେର ହାତ ମାରିେଲ। ସିଂହ ତା-ୁ ବିର}ିେର ଏକ ଥାବା େକେବ  

ମାରିଥିଲା। େସଥିେର ତା-ର अବଶ� କିଛି hତି େହାଇନାହ\। କି� ଏପଯ��t ଏେତ 
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ବଷ�ପେର ସାମାନ� ଦରଜ अଛି। 

 େସମିତିଆ େଲାକମାେନ ତା- ଇଲାକାେର ରହୁଥିେଲ।  

 ଜୟ େସମାନ-ୁ େଦଖୁଛୁ। - ବିଜୟ କହିଲା।  

 ବିଜୟ ବହୁତ ଜିନିଷକୁ ପ�ଥେମ େଦଖିନିଏ। ଜୟର କି� ସବୁ କଥାକୁ ଭୃେhପ 

ନଥାଏ। ଜୟ ନିଦ ମଳ ମଳ ଆଖିେର अନାଇଲା। ବିଜୟ ଖୁବ ଧ�ାନର ସହ େଦଖୁଥିଲା।  

 ଏକ ଲ�ା େ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 େଯମିତି ମଣିଷଟି ମୁoେର ଏକ ବାଲଟି ଓଲଟାଇ ରଖିଛି।  

 େଲାକଟି ବଡ ଖୁସିର ସହ ହଲି େଦାହଲି ଆସୁଥିଲା। ତାର ହାତେର ଏକ ଲ�ା 

ବାଡି। ତାକୁ କା�ର ଉପେର ଦୁଇ ହାତେର ଧରିଥିଲା। େମାଟା ଆଉ ଲ�ା ତଥା ମୁନିଆ 

ନିଶ େଶଷ ଆଡକୁ ବ-ି ଯାଇଥିଲା। େସ ମୁo ହଲାଇ ହଲାଇ ଆରାମେର େସମାନ- 

ଆଡକୁ ଲ�ା େଖାଜ ଆସୁଥିଲା।  

 ଜୟ ଆଖିରୁ ନିଦ ଛାଡିଗଲା। େସ ଏମିତିଆ େଲାକ- କଥା ଶୁଣିଛି। ମା’ ତାକୁ 

ଏଠାେର ରହୁଥିବା େଲାକ ଆଉ ଜୀବଜ�- କଥା अେନକ କହିଛି। େସମାେନ ମା 

େକାଳେର ଦୁଧ ପିଉ ପିଉ କିଛି ଧ�ାନ େଦଇନଥିେଲ। ମାଲଧାରୀ େଲାକମାେନ େସମାନ- 

ଇଲାକାେର ରହୁଛtି। ଏ  ସାଧାରଣ େଲାକମାେନ, ଲ�ା ପତଳା, ଲ�ା ବାଡିଧରି 

ବୁଲୁଥାtି। ଏମାନ- ବିଷୟେର ଭାବି କିଛି ଲାଭ ନାହ\। ଏ େଲାକମାେନ ସିଂହମାନ-ର 

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

ବିଷୟେର ଆଉ ସିଂହମାନ- ବିଷୟେର ଆଉ େସମାନ- ସ��େର ବିଷୟେର अେନକ 
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ଗୁଡିଏ କଥା କହିଥିଲା। େସମାନ-ର କଥାସବୁ ଖୁବ ହାଲକା ମେନ ଥିଲା। 

 େଶୖଶବର ପ�ଥମ ଦିନମାନ-େର ଥେର େସମାନ-ର ମା ସିଂହୀ ଦୁଇଭାଇ- ସହିତ 

େଭାକିଲା ଥାଏ। अେନକ ଦିନ େହବ ଖାଇନି। ଆଉ ଛୁଆକୁ ଦୁଧ ପିଆଇବା अତି 

ଆବଶ�କ। େସ ଖୁବ୍ ସତକ�ତାର ସହିତ ଏପଟ େସପଟକୁ ଚାହ\ଲା। େଗାଟିଏ ଏକାକୀ 

ମଇଁଷି ରାbା େଦଇ ଆେଗଇ ଆସୁଛି। ସିଂହୀ ଆକ�ମଣ ପାଇଁ ପ�bୁତ େହଇଗଲା। ଏଇ 

କିଛି ମୁହୂa�େର ମଇଁଷି ଉପେର ଝା$ି ପଡିବ। ପେର ପେର ପ�ଥମ ମଇଁଷି ପଛେର େଗାଟିଏ 

ମଇଁଷି ଆଉ ତା ପଛେର େଗାଟିଏ ମାଲ୍ଧାରୀ େଲାକଟି ଆସୁଥିଲା। ସିଂହୀ ସାେl ସାେl 

ହୁଏତ ମଇଁଷିଟିକୁ ମାରିେଦଇଥାtା। କି� େଯମିତି େସ ମାଲ୍ଧାରୀକୁ େଦଖିଲା େସ ନିଜ 

ଯାଗାକୁ େଫରିଗଲା ଆଉ ମଇଁଷିକୁ ଆକ�ମଣ କଲାନାହ\। ଏକଥା अେନକ େଲାକ 

େଦଖିଛtି। ସିଂହୀ ମାଲ୍ଧାରୀର अେନକ ସ�ାନ କେର।  

 ମଣିଷ େଦଖିବା ଗୀର ଜlଲେର କିଛି ଆ�ଯ�� କଥା ନୁେହଁ। ଜlଲେର ରhୀମାେନ 

ସିଂହ ବଂେଚଇବାପାଇଁ ନିରtର ଘୁରି ବୁଲୁଛtି। େସମାେନ ଟିକିଏ अଲଗା ଲାଗtି। 

ଏମାନ- ଭଳି ଖୁସି ବାସିଆ ନୁହtି। େସ େଲାକମାେନ ସବୁେବେଳ ସିଂହମାନ- ଉପେର 

ନଜର ରଖtି। अବଶ� େସମାେନ ମଧ� କିଛି hତି କରtି ନାହ\। ଏମିତିଆ ରhୀମାେନ 

ସବୁଆେଡ ଥାଆtି। ଦୁଇଭାଇ ଏହି ଜlଲ ରhୀମାନ- ସହ ବଂଚିବାକୁ ଜାଣିେଲଣି। 

େସମାେନ ଏହି ଜlଲରhୀ-ୁ କିଛି ଧ�ାନ ଦିअtି ନାହ\। ନିଜର େଦୖନEିନ କମ� 

େସମାନ- ଉପ�ିତିେର ଚାେଲ। अବଶ� େବେଳେବେଳ େସମାେନ ଉେaଜିତ 

େହାଇଯାଆtି। େସହି ସମୟେର ଏହି ରhୀମାେନ ଟିକିଏ ଦୂରକୁ ଚାଲିଯାଆtି। େକହି 

କାହାର hତି କରtି ନାହ\। 

 ମାଲ୍ଧାରୀମାେନ अେନକ ଦିନ େହଲା ସିଂହମାନ- ସହିତ ରହିଆସିଛtି। 
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ମାଲ୍ଧାରୀମାେନ ରାଜ�ାନରୁ ଆସିଛtି। ପେର ନିଜର ଗାଈ, ମଇଁଷି ଚରାଇବା ପାଇଁ 

ସାରା େସୗରାg�େର େଖଳାଇ େହାଇଯାଇଛtି।  

 ମାଲ୍ଧାରୀର अଥ� େହଉଛି କିଛି ଜିନିଷର ମାଲିକ।  

 ଖରାେବଳ। ଦୁଇଭାଇ େସ ମାଲଧାରୀକୁ ଧ�ାନେର ଲh�କେଲ। ମାଲ୍ଧାରୀଟିଏ 

ନିଜ ମୁo ଉପେର ଘାସ ରଖି ଜlଲ ରାbାେର ଚାଲି ଚାଲି ଆସୁଥିଲା। ନିଜ ଗାଈ, 

ମଇଁଷିକୁ अଧିକ କିଛି ଖାଇବାକୁ େଦବାକୁ ପଡ଼ିବ। େସମାେନ ଏ େଲାକସହ କଣ କରିେବ 

କିଛି ବୁଝିପାରୁ ନଥିେଲ। େସମାନ-ୁ େଭାକ ଲାଗୁ ନଥିଲା। ତାଛଡା େସମାେନ ଶାtିେର 

ବିଶ�ାମ କରୁଥିେଲ। ଏମିତିଆ େବେଳ କିଛି କରିବାକୁ ଇjା ହୁଏ ନାହ\।   

 ଦୁଇଭାଇ-ର େଶାଇବା ଯାଗା ରାbା ଉପେର ଥିଲା। େସ ଯାଗାେର ରାbାଟି ଟିକିଏ 

କୁଦ ଉପରକୁ ଆସିଥିଲା ଆଉ अ� ପେର ତଳକୁ ଓହB ାଇ ଯାଇଥିଲା। ଉପରକୁ ଗଛଟିଏ 

େକନାକରି ମାଡି ବସିଥିଲା। ତେଳ ଥoା ଲାଗୁଥିଲା। ସୁଲୁସୁଲିଆ ପବନେର ନିଦ 

ଲାଗିଆସିବା କଥା। େସମାେନ େସଇଠୁ େପେଟଇ ପଡି ମାଲଧାରୀକୁ अନାଇଥିେଲ।  

 ମାଲଧାରୀ େଲାକଟି ଏପଟ େସପଟ େମାେଟ ନ अନାଇ ଚାଲି ଆସୁଥିଲା। କିଛି ବାଟ 

ଚାଲିବା ପେର ଦୁଇସିଂହକୁ ରାbାର ଧାରେର େଶାଇବାର େଦଖିଲା। ବିଶାଳ ସିଂହ। 

େକଶର ଗୁଡିକ ଲ�ା େହାଇଯାଇଛି। ଯିଏ େକହି େଦଖିେଲ ସିଂହକୁ ଡରିଯାଇଥାtା। କି� 

ମାଲ୍ଧାରୀଟି ସାମାନ� ଡରିଲା ନାହ\। େସ ନିଜ ରାbାେର ଚାଲିବାକୁ ଆର� କଲା। ସିଂହ 

ଦୁଇଭାଇ ନିଦ ମଳ ମଳ ଆଖିେର େଲାକଟିକୁ अନାଉଥିେଲ। େସମାେନ ମାଲଧାରୀର କg 

ବୁଝିବା ଭଳି ମେନ େହଉଥିଲା। େଲାକଟି ବଡ େବାଝଟିଏ ମୁoେର ଧରିଥିଲା 
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େଦାଷୀର ଆତH କଥାେଦାଷୀର ଆତH କଥାେଦାଷୀର ଆତH କଥାେଦାଷୀର ଆତH କଥା    
ଧାରାବାହିକ hୁଦ�  ଉପନ�ାସ ଧାରାବାହିକ hୁଦ�  ଉପନ�ାସ ଧାରାବାହିକ hୁଦ�  ଉପନ�ାସ ଧାରାବାହିକ hୁଦ�  ଉପନ�ାସ ----    ପ�ଥମ ଭାଗ ପ�ଥମ ଭାଗ ପ�ଥମ ଭାଗ ପ�ଥମ ଭାଗ ((((୧୧୧୧))))    

 େରେଭନ୍ସା କେଲଜେର ଯୁ} ଦୁଇ ବିpାନ େଶଷ ବଷ� ପରୀhା 

େଦଇ ସାରି ଦୀଘ� ଛ’ମାସ ପେର ଘରକୁ ଆସିଛି ପ�ଶାt େମଧାବୀ 

ଛାତ�  ହିସାବେର ବହୁତ କୃତି ମୁନାର ମା’ର େଗହB ାପୁअ କି� ବାପା- 

ଠୁଁ ସବୁେବେଳ ଗାଳି ଶୁେଣ ପ�ଶାt ଆଜି ତା’ର ପସE ମୁତାବକ ଶାଗ, ବଡି ଭଜା, 

େସାରିଷ ଦିଆ ମାଛ ତରକାରୀ ସାlକୁ ପଖାଳ ଭାତ ବାଢ଼ି େଦଇଛtି ମା ପାବ�ତୀ ବହୁତ 

ଦିନ ପେର ମା’ ହାତ ର�ା ସୁସ�ାଦୁ ଖାଦ� ମିଳିଛି, अତି ଖୁସିେର ଖାଇସାରି ହାତ େଧାଇଲା 

ପ�ଶାt ଦୁଇବଷ� େହଲା ଗଁା ଛାଡି ସହର ହେgଲେର ରହି ପାଠ ପଢୁଛି ଆଗ ଭଳି ଆଉ 

ସାlମାନ- ସହ ମିଶି ଜମା ଦୁgାମି କରୁନି ଗଁାଦାo ଉଠାtି ପକାtି ପ�ଶାt ଆଉ ତାର 

ସାlମାେନ ମିଶି, କି� ଏେବ!! ଆ�େତାଟା, େପାଖରୀବାଡି, ନଈକୂଳ ଆଉ ଗଁା ହାଟ 

େକଉଁଠିକୁ ଯାଏନି େସ ସେତ ନିଜ ବିେବକ ତାକୁ ବାର�ାର ପ�ଶx କରୁଛି ତାର କିଛି ଭୁଲ 

ପାଇଁ କାହାର ବିକଳ ସ�ର ତାକୁ ଆକୁଳ ଚିaେର ବାର�ାର ଡାକୁଛି େସ ନିଜକୁ hମା 

କରିପାରୁନି, “ମଁୁ େଦାଷୀ... ହଁ... ମଁୁ ହ\ େଦାଷୀ’’ େବାଲି ତାର ବିେବକ ତାକୁ ବାଧା 

େଦଉଥାଏ ଆଜିକାଲି େକବଳ କୁଆେଡ ଯିବା ଆସିବା େବେଳ ହ\ ମୁନାକୁ ଯାହା େଦଖtି 

ଗଁା େଲାେକ ମୁନାର ଏ ପରିବa�ନ େଦଖି ସମେb ଟୁପୁରୁ ଟାପୁରୁ ହୁअtି, ନିରାକାର 

ସାର- ପୁअଟା ପୁରା ବଦଳି ଗଲା, ପିଲାଟା େଯମିତି ଆଉ ମାଛି କି ମର େବାଲି କହୁନି 

ବିଜୟ କୁମାର 
ପoା 
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କିଏ କିଏ କୁହtି, “अଧିକ ପାଠର ଭାର େଯାଗଁୁ େସ ବଦମାସୀ କରିବାକୁ ସମୟ ପାଉନି 

ନେହେଲ େସ ଏମିତି ଚୁପ ରହିବା ପିଲାକି!” ତା’ଭଳି ଉsତ ପିଲା େଯ ଏମିତି ଶାtଶିg 

େହାଇଯିବ େସ େସ କଥା େଲାକ ହଜମ କରିପାରୁ ନଥିେଲ 

 କିଏ କିଏ କୁହtି, “ସହରେର ରହି ପାଠ ପଢ଼ିଲାଣି, ଆଉ କଣ ଗଁାେର ତାର ମନ 

ଲାଗିବ!” କି� ପ�ଶାtର ମନେର େଗାଟିଏ କଥା ଘାରି େହଉଥାଏ ବିଗତ ଦୁଇବଷ� 

େହଲାଣି, ନିଦ ହଜିଯାଇଛି ତା’ର ତାକୁ ଦୁନିଆଟା ଖଁା ଖଁା ଲାଗୁଥାଏ ସବୁଥାଇ ବି 

େଯମିତି ବହୁତ କିଛି ହରାଇଲା ଭଳି ଲାେଗ ତାକୁ େଯମିତି େସ କାହାକୁ ମେନ ମେନ 

େଖାଜି େହଉଥାଏ ବାପା-ୁ ଭାରି ଡର ପ�ଶାtର, ଭଲ ପାଠ ପେଢ େବାଲି ବାପା ତାର 

କିଛି ଦୁgାମିକୁ अଣେଦଖା କରtି ସତ କି� ସବୁେବେଳ ତାଗିଦ କରtି, ମାଡ ବି ମାରିଛtି 

अେନକ ଥର େମଧାବୀ ଛାତ�  େହେଲ ବି ବାପା-ର େଗହB ାପୁअ େହବାର େସୗଭାଗ� 

ପାଇନି ପ�ଶାt ତାର ନିଜ ଉsତାମୀ ପାଇଁ 

 ଗଁା ;ୁଲେର ଶିhକତା କରtି ନିରାକାର ବାବୁ ବହୁତ ସେ¢ାଟ ଓ ନି/ାପର େଲାକ 

େସ, ଗଁାେର ବହୁତ ଖାତିର ତା-ର ସମb अଭିଭାବକ, ଛାତ�  ଛାତ� ୀ ଏମିତି କି ;ୁଲର 

अନ� ଶିhକ ଶିhୟତ� ୀ ମାେନ ନିରାକାର ବାବୁ- ଶିhକତା, ଛାତ� ମାନ- ପ�ତି େସxହ 

େପ�ମ, ଦାୟିତ� , ସମୟାନୁବaiତା, ନି/ାପରତା ଆଦି ଗୁଣର ଭୂୟସୀ ପ�ଶଂସା କରtି କି� 

ନିରାକାର ବାବୁ-ର ଦୁଃ�ିtା ଥିଲା ତା-ର ବଡ ପୁअ ପ�ଶାtର ଦୁgାମୀ ଓ ସାନ ପୁअର 

ସH {ତି ନିରାକାର ବାବୁ- �ୀ ପାବ�ତୀ, ବଡ ପୁअ ପ�ଶାt ଓ ସାନ ପୁअ କୁନାକୁ େନଇ 

େଛାଟିଆ ପରିବାର ନଦୀପାେଖ ତା-ର ଘର, ବାଡି ପେଟ ଚାରିଟି ନଡିଆ ଘଛ ଆଉ 

ବାଡିେର କିଛି ପନିପରିବା ଗଛ ବି ଲେଗଇଥା’tି ବସିବା େଲାକ ନୁେହଁ େସ, େସଥିପାଇଁ 
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ବରେକାଳି ଗଛ, ପିଜୁଳି ଗଛ, କଦଳୀ ଗଛ, अମୃତ ଭoା ଆଦି େକେତ ପ�କାର ଗଛ 

ଲାଗିଥାଏ ବାଡ଼ିେର ପାବ�ତୀ ଜଗନx ାଥ- ବଡ଼ ଭ}, ସକାଳୁ ସକାଳୁ ପଜୂା ପାଇଁ ଫୁଲର 

ନିହାତି ଆବଶ�କ ସକାଳୁ ଉଠି ଗାେଧାଇ ପାେଧାଇ ଜଗାକୁ ଫୁଲ, ଚEନ, ଧପୂ, ଦୀପ 

େଦଇ େନୖେବଦ� େଦଲା ପେର ହ\ ବାକି ଯାହା କିଛି କାମ, େସଥିପାଇଁ ସବୁଦିନ ନିରାକାର 

ବାବୁ-ୁ ଚାହା ଟିେକ ପିଇବା ପାଇଁ ବହୁତ ପ�ତୀhା କରିବାକୁ ପେଡ ନିରାକାର ବାବୁ-ୁ 

ଫୁଲ ଗଛେର ଭାରି ଶ�sା, େଗoୁ, ମEାର, େକତକୀ ଆଦି ନାନା ରକମର ଫୁଲ ଗଛ ତା- 

ବାଡ଼ିେର େଗଟ  ସାମxାେର ନାଲି ରlର କାଗଜି ଫୁଲ େଯମିତି ଘରକୁ ଆସୁଥିବା अଥିତି-ୁ 

ସ�ାଗତ କରୁଥାଏ ;ୁଲରୁ େଫରିଲା ପେର ନିରାକାର ବାବୁ ଦାoବାଡ଼ିେର େଯେତ ଫୁଲ 

ଗଛ अଛି ସବୁଥିେର ପାଣି ଦିअtି ଆଉ ନିେଜ ମାଳୀ ଭଳି ସବୁ ଗଛ ଗୁଡ଼ିକର ଭଲକରି ଯତx  

ନିअtି 

 ବଡ଼ପୁअ ପ�ଶାt େମଧାବୀ ଛାତ� , ସ|ମ େଶ�ଣୀେର ଏନ.ଆର.ଟି.ଏସ୍  ପରୀhାେର 

ଉaୀ&� େହାଇ ଛାତ� ବୃaି ବି ପାଇଛି ବB କ bରୀୟ, ଜିଲB ା bରୀୟ ବିpାନ େମଳାେର ତା’ର 

ବିpାନଭିaିକ େପ�ାେଜ£କୁ ପ�ଥମ �ାନ ମିଳିଛି େକେତ ଥର ବହୁତ ଭଲ କି� େକଟ େଖେଳ 

େସ, ବହୁତ ମ�ାଚ ଜିତି ଟ�ଫି ସହ ମାନପତ�  ପାଇଛି ପାଠେର ପ�ଶାt େଯମିତି ସବୁଥିେର 

ପ�ଥମ, ବାଳୁlାମୀେର ବି େସମିତି ସବୁଥିେର ଆଗୁଆ ଗଁା ନଈେର ପହଁରିବାେର ତା’ର 

ବହୁତ ଖୁସି ପିଲା ଦିେନ ଏମିତି ସବୁ ଥର ବଷ�ା ଋତୁର ନଈବଢି ସମୟେର ପ�ତିେଯାଗୀତା 

ହୁଏ, ନଈବଢି ପାଣିେର ଏକୂଳରୁ େସକୂଳକୁ କିଏ େକେତ କମ ସମୟ ମଧ�େର ପାର େହଇ 

ପାରିବ.. ଆଉ ପ�ଶାt  େସଥିେର ସବୁେବେଳ ପ�ଥମ ଗଁା ଦାoେର ଗିଲି ଦoା େଖଳେର 

କଳିେଗାଳ, ମାରପିଟେର ବି ତାର ନଁା ସବୁେବେଳ ଥାଏ ସାlମାନ- ସହ ମିଶି କାହା 
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ବାଡିରୁ ପିଜୁଳି େଚାରୀ କରି ଖାଇବା, ଆ� େତାଟାେର ଏ ଗଛରୁ େସ ଗଛ େଡଇଁବା, 

କି� େକଟ େଖଳେର ମାରପିଟ କରିବା ଆଦିେର ସବୁେବେଳ ମୁନାର ନଁା ଥାଏ ଏଥିପାଇଁ 

େକେତଥର ନିରାକାର ବାବୁ- ମୁo ତଳକୁ େହାଇଛି ମୁନାକୁ େଯମିତି ବାପା-ର ମାନ 

ସ�ାନର କିଛି ଫରକ ପେଡନି ତା’ର ଏଇ ଦାୟିତ� ହୀନତା ପାଇଁ ପରିବାରକୁ େକେତ 

କg େସ ନେଦଇଛି! 

 କାଲି ପୁଣି ଦୁଇବଷ� ବିତିଗଲାଣି, େସଦିନ ପ�ଥମ ରଜ ଥାଏ କାଉଳିଆ ପାଗ, 

ସୁଲୁସୁଲିଆ ପବନ ବହୁଥାଏ, ଆକାଶେର ବାଦଲ ମାଳ ମାଳ ରଜପବ� ପାଇଁ ନାନା 

ରକମର ପିଠାପଣା େହାଇଥାଏ ଘେର ମୁନାର ମ�ାଟି�କ ପରୀhାଫଳ ବାହାରିଥାଏ 

ପବୂ�ଦିନ, ପ�ଥମ େଶ�ଣୀେର ପzାअଶି ପ�ତିଶତ ନ�ର ରଖି ପାସ େହଇଥାଏ ପ�ଶାt  

େସଥିପାଇଁ ନିରାକାର ବାବୁ ;ୁଲ ପିଲାମାନ-ୁ ମିଠା ବା�ିେଲ ପ�ଥମ ରଜ, ବହୁତ ଆନE 

ଉଲB ାସର ଦିନ ନୂଆ ଲୁଗା ପି�ି, ରଜ ପାନ ଖାଇ, ନଈକୂେଳ ଲାଗିଥିବା େଦାଳିେର କୁନି 

କୁନି ପିଲା ଓ ଝିअ େବାହୁମାନ- େଦାଳି େଖଳ ଲାଗିଥାଏ ଗଁା ମୁo ବରଗଛ ମେୂଳ ବୟ; 

େଲାକମାନ-ର ତାସ େଖଳ ଚାଲିଥାଏ ଦିନ ଯାଇ ସ��ା େହଲା, ସାନଭାଇ ଓ ସାl 

ମାନ- ଗହଣେର ଦିନଟା େକମିତି କଟିଗଲା େଯ ଜଣା ପଡିଲାନି ମୁନାକୁ ସ��ାଠୁଁ ଆର� 

େହଲା ବଷ�ା, ସକାଳ ଭିତେର ଗଁା ନଇେର ବନ�ା ପାଣି ଆସିଯାଇଥାଏ ଉଛୁଳା ନଇର 

ପାଣି ଏକୂଳ େସକୂଳ ଖାଉଥାଏ ସକାଳୁ ନଈକୂଳ ଆେଡ ବୁଲି ଆସିଲା ପେର ପ�ଶାtର 

ଖୁସି କହିେଲ ନସେର, ଆଜି ନଈପହଁରା େହବ ରଜ ପାଗକୁ ପରୀhା ଫଳର ଖୁସି, ତା’ର 

େଡଣାେର େଯମିତି ପର ଲାଗିଲା ପରି ଲାଗୁଥାଏ... ସେତ େଯମିତି େସ ଆକାଶେର ଉଡ଼ିଲା 

ପରି अନୁଭବ କରୁଥାଏ ନଈ ପହଁରିବା କଥା ଶୁଣିେଲ ବାପା-ଠୁ ଗାଳି ଶୁଣିବାକୁ ମିେଳ 



ଆହ� ାନ
 ଇ-ପତି� କ

ା 

ଆହ� ାନ ଇ-ପତି� କା, ଚତୁ��ଶ ବଷ�, ଏକାଦଶ ସଂଖ�ା, ଡିେସ�ର ୨୦୧୯ Magazine Downloaded from www.aahwaan.com 

ଆହ� ାନ ଇ-ପତି� କା ସ$ୂ&� ନିଃଶୁ( ବିତରଣ େହତୁ ଡା େଜ�ାତି ପ�ସାଦ ପ+ନାୟକ- .ାରା ପ�ତି/ିତ ଓ ପ�କାଶିତ    Aahwaan.comAahwaan.comAahwaan.comAahwaan.com           27 

େସଥିପାଇଁ ସକାଳୁ ସକାଳୁ ରଜ ପିଠା ଖାଇ, ସାl ମାନ-ୁ େନଇ ବାହାରିଲା ନଈକୂଳକୁ 

େଦାଳିେର ଝୁଲିବା ବାହାନା କରି 

 ସାନ ଭାଇ କୁନା ଜିଦ ଧରିଲା, “ଭାଇ େମାେତ ବି େନଇଚାଲ େଦାଳିେର ଝୁେଲଇ 

େଦବୁ”  

 : “ମା’ ମଁୁ କୁନାକୁ େନଇ େଦାଳି େଖଳି ଆସୁଛି” େବାଲି କହି ପ�ଶାt ଯାଇ ପହzିଲା 

ନଈକୂଳେର ସାନଭାଇ ସାେଥ ଦଶ ମିନିଟ େଦାଳି େଖେଳଇ େଦଇ ପ�ଶାt କହିଲା, “ତୁ 

ଏଇଠି େଖଳୁଥା, କୁଆେଡ ଯିବୁନି, ମଁୁ ପାz ମିନିଟେର ଯାଇ ଆସୁଛି ନଇକୂଳ  ଆଡୁ” 

 ଏତିକି କହି ସାl ମାନ- ସହ ମିଶି ନଇକୁଳ ଆଡକୁ ଛୁମtର େହଇଗଲା ପ�ଶାt  

କୁନାକୁ ଏକୁଟିଆ କିଛି ଭଲ ଲାଗିଲାନି ବଡଭାଇକୁ େଖାଜି େସ ବି ହାଜର େହଇଗଲା 

ନଈକୁଳେର େସେତେବେଳ ପ�ଶାt ଆଉ ତାର ସାlମାେନ ନଈପହଁରାେର ବ�bଥା’tି 

କୁନା ବଡ ଭାଇକୁ ଡାକି ଡାକି, ଯାଇ ନଈକୂଳେର ବସି ପାଣି ପାଖେର ବସି ପଡିଲା ହାତ 

ବେଢଇ अyୁଳାେର अyୁଳାଏ ପାଣି ଆଣୁଥାଏ ଆଉ ମୁo ଉପେର ଛିzି େହଉଥାଏ, େଗାଡ 

ବେଢଇ ପାଣିେର ଚବ ଚବ େହଉଥାଏ ବଢି ପାଣିର ସୁअ ଏକୂଳ େସକୂଳ ଖାଉଥାଏ, 

ଏମିତି ପାଣି ସହ େଖଳୁ େଖଳୁ େଗାଡ ଖସିଗଲା କୁନାର ଆଉ େବାଉେଲା କହି େଜାର ପାଟି 

କରି ପଡିଗଲା ନଈଭିତେର अଥଳ ପାଣିେର ଉବୁଟୁବୁ େହଉଥାଏ କୁନା, କଣ େଗାେଟ 

ପାଣିେର  ପଡିଗଲା େବାଲି ପ�ଶାt  ଆଉ ତାର ସାl ମାେନ େଫରି ଚାହ\ବାରୁ େଦଖିେଲ 

କୁନାକୁ ବଢିପାଣିର ସୁअ ଭେସଇ େନଇଯାଉଛି ପ�ାଣବିକଳେର ଡାକ ଛାଡିେଲ ସମେb, 

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

କାହା ହାତେର କାତ ବାଡି, ନାଉରୀ ବି ନାଆ େନଇ ହାଜର େହଲା କି� ବଢି ପାଣିର ସୁअ 
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ଏେତ ପ�ଖର ଥିଲା େଯ ପାz ମିନିଟେର କୁନାକୁ ଭେସଇ େନଲା ଆଖି ନପାଇବା 

ଦୂରତାକୁ ଦୀଘ� ଏକ ଘ�ାର ପରିଶ�ମ ପେର କୁନାର ମୃତେଦହ ମିଳିଲା କିଛି ଦୂରେର 

ନିରାକାର ବାବୁ, ତା- �ୀ ପାବ�ତୀ କାEି କାEି ଧରାଶାୟୀ େହାଇଯାଉଥିେଲ ସାନଭାଇର 

ମୃତୁ�କୁ ବିଶ�ାସ କରି ପାରୁନଥାଏ ପ�ଶାt, ତାର ଦାୟିତ� ହୀନତା େଯାଗଁୁ ତାରି ଆଖି ଆଗେର 

ନିଜର ଭାଇକୁ ହେରଇଲା ପ�ଶାt ଶବଦାହ କରି ସମେb ଘରକୁ େଫରିେଲ ନିs�ାରିତ 

ତାରିଖ ଓ ସମୟେର ଶୁsିକି�ୟା ସ$ନx  େହଲା 

 ନିରାକାର ବାବୁ େଯମିତି ପରୂାପରିୂ ଭାlି ପଡିଥିେଲ, ସବୁେବେଳ अନ�ମନ; 

ରୁହtି ପ�ଶାtର କେଲଜ ଏଡମିଶନ କଥା କିଛି ଚିtା କରୁନଥିେଲ ନିରାକାର ବାବୁ କି� 

ପ�ଶାtକୁ ଆଉ ଗଁାେର ରହିବାକୁ ଇjା ନଥାଏ ସାନଭାଇର େସ ନିରୀହ େଚହରାଟି 

ସବୁେବେଳ ତା ଆଖିଆଗେର ନାଚି ଯାଉଥାଏ ତା’ର ମୃତ େଦହକୁ ଧରିଥିବାର ସH {ତିକୁ େସ 

ଭୁେଲଇ ପାରୁନଥାଏ अନୁତାପେର ତା ହୃଦୟ ସବୁଦିନ କାEି ଉେଠ, ରାତି ରାତି ନିଦ 

ହୁଏନା ହୁଏତ ତା’ର ବାପାମା’- ଠାରୁ ତାକୁ େବଶୀ କg େହଉଥାଏ ଆଉ ନଇକୂଳକୁ 

େକେବ ବି ଯିବନି େବାଲି ଶପଥ ନିଏ 

 ଇତି ମଧ�େର େରେଭନ୍ସା କେଲଜେର ନାମ େଲଖାଇବା ପାଇଁ ଫମ� ପେକଇ 

େଦଇଥାଏ ପ�ଶାt କିଛିଦିନ ଭିତେର େରେଭନ୍ସା କେଲଜରୁ ଆଡମିଶନ ପାଇଁ ଚିଠି 

ଆେସ ମୁନାକୁ, ଛାତ� ାବାସେର ରହି ପଢିବାପାଇଁ ମା’କୁ ବହୁତ अନୁେରାଧ କେର ସାନପୁअ 

ଗଲା ପେର େଗାଟିଏ େବାଲି ପିଲା ମୁନାକୁ ଛାତ� ାବାସେର ରଖି ପାଠ ପଢାଇବାକୁ ଜମା 

ଇjା ନଥାଏ ନିରାକାର ବାବୁ-ର କି�ା ତା- �ୀ ପାବ�ତୀ-ର କି� ପ�ଶାtର ଭବିଷ�ତ 

ପାଇଁ େସମାେନ ବାଧ� ହୁअtି ତାର ଜିଦ ଆଗେର େଶଷେର ନିରାକାରବାବୁ ମୁନାକୁ 
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େନଇ ଛାଡି ଆସିେଲ େରେଭନ୍ସା କେଲଜ ଛାତ� ାବାସେର 

 ନିଜର ଦାୟିତ� ହୀନତା େଯାଗଁୁ ସାନଭାଇ କୁନା ଆଉ ଏ ଦୁନିଆେର ନାହ\, ଏକଥା 

ପ�ଶାtକୁ ସବୁବେଳ କgେଦଉଥାଏ କୁନାର ମୃତୁ� ଘଟଣା େସ ବହୁତ ଥର ସ�ପxେର 

େଦଖିଛି, ତାକୁ େଯମିତି କୁନା ବିକଳ େହଇ କହୁଛି ଭାଇ େମାେତ ବେzଇ େଦ... ବେzଇ 

େଦ ଭାଇ ଆଗ ଭଳି େଖଳକୁଦେର ତାର ଆଉ wୃହା ନଥାଏ ପାଠ ପଢାେର ତା’ର ଆଗ 

ଭଳି ଧ�ାନ ରୁେହନି ପ�ଥମ ବଷ� ପରୀhାେର ତା’ର ଖରାପ ନ�ର ରେହ ଆଉ େସଥିପାଇଁ 

ନିରାକାର ବାବୁ-ୁ କେଲଜ ପି�ନ୍ସିପାଲ ଚିଠି େଲଖtି ପ�ଶାt ବିଷୟେର ସବୁ କଥା ବୁଝିବା 

ପାଇଁ ଏେତ େମଧାବୀ ଛାତ�  େହଇ ପ�ଶାt କାହ\କି ପରୀhାେର ଖରାପ କରୁଛି େସକଥା 

ପି�ନ୍ସପାଲ-ୁ अଡୁଆ ଲାଗୁଥାଏ ଇତିମଧ�େର ତାର କିଛି ସାl ମାନ-ୁ ପଚାରି ବୁଝିେଲ 

ପି�ନ୍ସପାଲ, େହେଲ ହେgଲେର କାହାକୁ କିଛି ଏବିଷୟେର ଜେଣଇ ନଥାଏ ପ�ଶାt ଏଇ 

अ� କିଛି ଦିନ ତେଳ ହେgଲକୁ ନୂଆ କରି ଆସିଥିବା େରାେଷଇବାଲା ହରି ନନା-ର ଗଁା 

ପ�ଶାtର ଘର ପାଖ ପାଖି ହରି ନନା ବୟ; େଲାକ, ଭାରି ନିରୀହ ଆଉ େସxହୀ।  

ନିରାକାର ବାବୁ-ୁ େସ ଜାଣtି। େତଣୁ େସ ପ�ଶାtର ସାନ ଭାଇ କଥା ସହ ପୁରା ଘଟଣା 

ବି ଜାଣିଥିେଲ ପ�ଶାt ସହ ଥେର ଦୁଇଥର କଥା େହଇଥାtି ହେgଲେର ଏମିତି ଦୁଃଖ 

ସୁଖ ଭିତେର ପ�ଶାt ନିଜ ମନର କଥାଟି କହିଥାଏ ନନା- ପାେଖ।     

 ଏଇ ତନାଘନା ଭିତେର ନନା- ଠାରୁ ଖବରଟି ପାଇେଲ ପି�ନ୍ସପାଲ। ପ�ଶାtର 

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

 ପି�ନ୍ସପାଲ-ଠୁଁ ଚିଠିପାଇ ନିରାକାର ବାବୁ ଯାଇ ପହzିେଲ କେଲଜେର ସ|ାହ 

ପେର ପ�ଶାtର ପାଠ ପଢା କି ତା’ର ପୁରୁଣା ବଦମାସୀକୁ େନଇ ନିହାତି େଗାେଟ କିଛି 
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ବଡ଼ अସୁବିଧା େହଇଛି େବାଲି ନିରାକାର ବାବୁ ବହୁ ଚିtାେର ଥିେଲ। ଚିଠି ପାଇବା ଠାରୁ 

ନିଦ ହଜି ଯାଇଥିଲା ତା-ର।   

 ପି�ନ୍ସପାଲ ହରି ନନାକୁ ଡାକି ନିରାକାର ବାବୁ- ଆଗେର ପ�ଶାt ବିଷୟେର ପଚାରି 

ବୁଝtି ନିରାକାର ବାବୁ ଓ ହରି ନନା- ଠାରୁ ସବୁ ଶୁଣିଲା ପେର ପି�ନ୍ସପାଲ-ୁ अସଲି 

କାରଣ ବୁଝାପଡିଲା ନିରାକାର ବାବୁ-ୁ ଏକଥାର ଟିେକ ବି ସୁରାଗ ନଥିଲା େଯ ପ�ଶାt 

ଏେତ ବଦଳି ଯିବ େବାଲି ଆଉ ସାନଭାଇର ମୃତୁ�କୁ େନଇ ପ�ଶାt ଏେତ ଗଭୀର ଆଘାତ 

ପାଇଥିବ େବାଲି ପ�ଶାt ନିଜକୁ େଦାଷୀ ମେନ କରୁଛି, ମନେର ମନେର ନିଜ ଧିକାର 

କରୁଛି େବାଲି ହୃଦୟlମ କଲା ପେର ନିରାକାର ବାବୁ ଏଥର ନି�ିତ େହଇଯାଇଥିେଲ େଯ 

ପ�ଶାt ଜୀବନେର ପ�ଥମ ଥର ପାଇଁ ସତେର ନିଜ ଭୁଲ ପାଇଁ अନୁତାପ କରୁଛି ଆଉ ମେନ 

ମେନ ବହୁତ ଆଶ�b େହେଲ ଘରକୁ େଫରି ପାବ�ତୀ ପାଖେର ସବୁ ବଖାଣିେଲ, ମା’ର 

ଦରଦୀ  ହୃଦୟରୁ ପୁअ ପାଇଁ ସଂେବଦନା ଆଉ ଧାର ଧାର अଶ�� ଗଡ଼ିଯାଉଥିଲା ନୟନରୁ 

ପୁअକୁ ଖୁସିେର ରଖ େହ ପ�ଭୁ କହି ଜଗନx ାଥ-ୁ ଡାକୁଥିେଲ 

 ଆଜି ପ�ଶାt ଏକ ସୁଧାର ପିଲାଟିଏ, ଯିଏ ନିଜର ଭବିଷ�ତ ପାଇଁ ଯତx ବାନ େବାଲି 

ନିରାକାର ବୁଝି ଯାଇଛtି ଆଉ ଯୁ} ଦୁଇ ବିpାନ ପରୀhା ଫଳକୁ अେପhାରତ अଛtି.. ! 
 

 

ବିନାୟକ ନଗର, ବାlାେଲାର 

ସ$ାଦକ, କନକପ�ଭା ଓ ବିଜୟଧ�ଜା ପତି� କା 
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େଶଷ ଉପହାରେଶଷ ଉପହାରେଶଷ ଉପହାରେଶଷ ଉପହାର    
ରୂପ, ଗୁଣ, ବୁsି, pାନ, ଧନ ମାନ ଥାଇ ବି କାହ\କି େଗାକୁଳବାବୁ 

ସଂସାର କେଲନି.. ସମb- ମନେର ପ�ଶx ଉେଠ ଯାହା। େହେଲ.. 

କାହାର ସେEହେଟ ନଥାଏ..... 

 କାରଣ, ତା- ଚରିତ� ର ସେଫଦ ଲୁଗା ସବ�ଦା ଧଳା। କଳ-ର ଦାଗଟିଏ ବି ଲାଗିନି 

େକଉଁଠି। େକହି ଯଦି କୁହtି, ଏେବ ବି ସମୟ अଛି ସୁEରୀ ଝିअେଟ ମିଳିବାର, ବୟସ କଣ 

ଗଡ଼ି ଯାଇଛି େଯ? ହସି ହସି ଉaର ଦିअtି, ସ�ାଧୀନ ଭାବେର ବzିବାର ମିଠା ଫଳ ଖାଇ 

ଶିଖିଲିଣି, ଆଉ େବାଝ ଲଦି େହବାର େସୗକ୍ ନାହ\। 

 ଆଉ ବୁଢା ସମୟ ପାଇଁ??  

 େସ େବଳ ଆସିବ ନାହ\। ହା ହା.. ହସtି ଏକ ବିଜୟର ହସ। 

 ଆେମ ଚିtାେର ପଡ଼ିଯାଉ ତା- ବାs�କ� ସମୟର ଚିତ�  ଆ-ିଲା େବେଳ।  

 ବାଘ ପରି ନିଶ, ଉ¥ଳ ବ�}ିତ� ପରିଶ�ମୀ, ସିଂହ ପରି ଗଜ�ନ, ସୁଖୀ େଭାଗୀ, 

ଖାଇବାେର ପି�ିବାେର ରାଜକୀୟଠାଣୀ େସ େହଉଛtି େଗାକୁଳ ସାର୍। େବସରକାରୀ 

ବିଦ�ାଳୟର अଧ�h। ଧନୀକର ପୁअକୁ େବାଲି ନୁେହଁ, ମଳି ମୁoିଆର ଛୁଆକୁ ଆଦରେର 

େକାଳେର ବେସଇ େଗଲ କରୁଥିବା ସଭି- ଆଦରର େଗାକୁଳ ସାର୍। 

 ସମb- ପାଇଁ ତା-ର ସହେଯାଗର ହାତଟିଏ ବଢିଆେସ େସଥିପାଇଁ େସ 

ଆପଣାର େଲାକଟିଏ.. ସଭି- ପାଇଁ। 

ଶ�ୀମତି ଯାpେସନୀ 
େହାତା 
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 ଚିରଦିନ େହାେଟଲ୍ ଖାଦ� ଖାଉଥିବା େଗାକୁଳ ବାବୁ- ପେକଟରୁ ବାଏଁ ବାଏଁ ପଇସା 

ଉଡିଯାଏ अେନକ ଗରୀବ ଦୁଃଖୀ- ପାଇଁ। ବzି ଯାଆtି अେନକ ଦୁଃଖୀ, େବସାହାରା 

ମଣିଷ। ହିସାବ ଖାତା ନଥାଏ ତା-ର। େହେଲ ବିପଦ କି ବାହାଘର କଥା ଛାଡିେଦେଲ 

କାହା ଘେର ପାଦ ରଖିବାର କି କାହାଘେର ଖାଇବାର େକହି େଦଖି ନାହାtି ତା-ୁ। 

;ୁଲେର କେଟ ଦିନର अs�ାଧିକ ସମୟ, ବାକି ସମୟ ଟିଉସନ୍। େଦହ ପାଇଁ ଚିtାନାହ\, 

ନିଜ ପାଇଁ अବସର ନାହ\। 

 ପ�ତି ଛୁଟିେର ବାହାରକୁ ଯାଇ େଘେର ବୁଲିଆସିବାର ରୁଚିକୁ ସାଥ�କ କରିବା ପାଇଁ 

ଟିେକଟ େହଇଥିଲା ଦଶହରା ଛୁଟିେର। ବିଡ�ନା, ବଜାର କରୁକରୁ ଦୁଇଟା େg� ାକ୍। 

େକଉଁ ଚାପେର ର}ଚାପ କମୁନଥିଲା ତା-ର େକଜାଣି! ହାହାକାର ସାରା ସହରେର। 

େଗାକୁଳ ସାର୍ କଣ ସତେର ଚାଲିଗେଲ? ନିମ�ଳ ମନର େଲାକଟିଏ ଥିେଲ ସମb- 

ହୃଦୟେର ଡାଳ ପତ�  କାEିଗଲା। 

 ସ$କ�େର େସ େମା ପୁତୁରା େହେଲ ବି, ଦୀଘ� େତର ବଷ� ତା- ସହକମ�ୀ ଭାବେର 

େଗାେଟ ଜାଗାେର କାମ କଲାେବେଳ ମଁୁ ତା-ୁ ସାର୍ ହ\ ଡାେକ ସବୁେବେଳ। ଯଥାମାନ� 

ସ�ାନଟା ସବୁେବେଳ ସାଇତା େହଇକି ଥାଏ େମା ପାଇଁ। େସେତେବେଳ ସ�ତ� େଚୗକିଟିଏ 

ନଥାଏ ତା-ର। ଆମସହ ଏକାଠି ବସtି। େବେଳେବେଳ ହସଖୁସି ଥ+ାମଜାେର ଦୁଲୁକି 

ଉେଠ ;ୁଲ୍ ଘର।  େଯମିତି କି େସ ବି ଏକାପରି ସମb- ସହ।  

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

ଗଢ଼ି ଉଠିଥିବା ପରିବାରଟିଏ। ଏ େସxହ ବ�ନରୁ ମୁକୁଳିବାର କାହାର ଇjା ହୁଏନା अ� 

ପାରିଶ�ମିକେର ବି। 
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 େଗାକୁଳ ସାର୍ ଆହା !!! 

 ମାତ�  ସତଚାଳିଶି ବଷ� ବୟସେର ଚାଲିଗେଲ?? 

 ରାତି ସାରା ଲୁହର ବନ�ା ବ� ବାଡ େବାଲ ମାନିେଲନି। େସଇ େଗାଟିଏ ଦୃଶ� 

ଦିଶୁଥାଏ ଆଖିେର। େଦଖିେଲ ତ... ମଁୁ େକମିତି ଜିଣିଗଲି, େଗାେଟ ବିକଟାଳ ହସ 

ହସୁଥିେଲ.. େମା ଆଖି ସାମନାେର.. ନା ଜରା ଦୁଃଖ, ନା ବାs�କ�ର अସହାୟତା... 

ହା ହା ହା....l 

 ମଁୁ ହାରି ଯାଉଥିଲି, ଆଉ ଏକ अସହାୟତାେର।  

 ସକାେଳ ଶବ ସଂ;ାର ହବ। ଧାଇଁଲୁ ତା- ଗ�ାମ अଭିମୁେଖ, अ�ାର ହଟିବା 

ଆଗରୁ। ରାbାର ଗଛସବୁ ବି ଏକ ନିରିହ ଦୃgିେର ଚାହ\ଲା ପରି ପ�ତୀୟମାନ େହଉଥାଏ। 

ଶରତ ସକାଳର କୁହୁଡି.. ସାରା ଗାଆଁକୁ ଢା-ି େଦଇଥାଏ, ମାଟିମାଆ ମୁହଁ ଢା-ି େଦଇଛି 

अବା ଦୁଃଖେର!! ଧାନ େhତ ବି କାEୁଛି କି ମଥା ପାତି?  

 अtର ଫାଡି ବାହାରି ଆସୁଥାଏ, େକବଳ େଗାଟିଏ ପ�ଶx। ଏମିତି ବି ମୃତୁ� ହୁଏକି 

କାହାର??? ପବୂ� ରାତିର ବଷ�ା ଜନିତ अଗଣାର ଓଦା ମାଟି ଉପେର େଲଉଟା ଖଟ।  

ତୂଳି ତ�େର ଯାହା-ୁ ନିଦ େହଉ ନଥିଲା େଶାଇଥିେଲ େସ ଭlା ଖଟିଆଟିେର। ତା- 

ହାତରୁ ପାzଟି ସୁନାମୁଦି ଗଳାରୁ େଚନ୍ କାଢିଦିଆ େହଲାଣି। ଆହା! ସକାଳୁ ସଂଜଯାଏ 

ରଡି ରଡି ଯା’ର ତ�ି ଶୁଖିଯାଉଥିଲା ପିଲା- ପାଇଁ, େସ ଏମିତି ହଠାତ୍ ନିରବି ଗେଲ? 

ନିତି ନିତି ଦାମୀ େପ�୍ ସାଟ� ସୁଟ୍ ବୁଟ୍ ପି�ୁଥିବା େଗାକୁଳ ସାର୍ -ୁ କାହ\କି ଢ-ା େହଇଛି 

ପରb ପରb ଧଳା େଧାତି? ମାଳ ସବୁ େପାତି େହଇଗଲାଣି। ଓଜନ କରୁ ନଥିବକି 

ତା-ୁ? 
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 ଛାତିେର େମାର अସହ� ଯ�ଣା େହଉଥିେଲ େହଁ ମଁୁ ବି ଢା-ିେଦଲି ଧଳାେଧାତି 

ଟିଏ। ଚୁପ୍ ଚାପ୍ ତୁଳସୀ କାଠ ଖେo ଗଳାେର େଦଇ अwg ସ�ରେର କହିଲି ..ସାର୍! ଏଇ 

େମାର ପ�ଥମ ଓ େଶଷ ଉପହାର, ଖୁସିେର େନେବ..। ଆପଣ କାହାକୁ କg େଦଇ ନାହାtି 

ଜୀବନେର।। 

 ଆପଣ- େମାh େହଇଯାଉ। ମିଳିତ କ�ସ�ରରୁ ଝରୁଥିବା େସଇ େଶଷ ପଦେର 

ସାମିଲ େହଇ େମା ମୁହଁରୁ ବି ବାହାରି ଆସିଲା.. ରାମ୍ ନାମ୍ ସତ� େହ... ରାମ୍ ନାମ୍ ସତ� 

େହ....l 

 
ଆ�ା ପବିB କ୍ ;ୁଲ୍, େବଲପଡା।। 
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େକମିତି ଏ େପ�ମେକମିତି ଏ େପ�ମେକମିତି ଏ େପ�ମେକମିତି ଏ େପ�ମ    
 େକହି ଜେଣ କହିଲା ରାbା ସରିଆସିଲାଣି, ପ��ାନ ପାଇଁ ଏେବ 

ପ�bୁତି ଆର� କରିଦିअ। ହଁ ସତକଥା, ପଥ ସେର, अଲଗା अଲଗା 

ସମୟେର େgସନ ଆସିଯାଏ, ଯାତ� ୀର ଯାତ� ାବି ସରିଯାଏ। ପ��ାନ 

ପାଇଁ ବିେଶଷ କିଛି ପ�bୁତିର ଆବଶ�କତା ନାହ\, ସାଥିେର ଲେଗଜ ନଥାଏ, ଏକା ଏକା 

ଓହB ାଇ ପଡିବାକୁ ହୁଏ ନି��g େgସନେର। ସାଥିେର ଆଉ େକହି ନାହ\, ନା' ସାl ନା' 

ସlିନୀ। େକଉଠି େଗାଟାଏ ଆଟiକଲ୍ େର ପଢ଼ିଥିଲି, ଜେଣ ମହାପୁରୁଷ କହିଥିେଲ ତୁମର 

ପ�କୃତ ‘ଲାଇଫ ପାଟ�ନର’ କିଏ, େସ ବିଷୟେର। ତା- କହିବା अନୁସାେର ମାଆବାପା, 

ଭାଇଭଉଣୀ, ପତx ୀ ବା ସtାନ େକହିବି ତୁମର ଜୀବନସlିନୀ ନୁହtି, ଏପରିକି ପତx ୀବି 

ନୁେହଁ। ତୁମର ନିଜ ଶରୀର ହ\ ତୁମର ଜୀବନ ସlିନୀ। ଜନH ରୁ ମୃତୁ� ପଯ��t େସ ତୁମର 

ସାଥିେର ରେହ। ସତ କଥା ତ, ଶରୀର ଛାଡିଲା ପେର ଆଉ କିଏ ସାlେର ଥିବ? କି� 

ମନେର େଗାଟିଏ ପ�ଶx ଆେସ, ମଁୁ କଣ େକବଳ ଆତH ା? ଶରୀରେର ପ�େବଶ ଓ ପ��ାନ 

ପଯ��t ସାଥିେର ରେହ? େତେବ ପ�ାଣ କଣ? େପ�ମ କଣ? ଏ ସବୁ କଣ େକବଳ ମାୟା? 

ଏ ସବୁ ଯଦି ମାୟା, େତେବ ଏଇ ମାୟା ହ\ ଉaମ, ମାୟା ମଣିଷକୁ ବzିବା ଶିଖାଏ ଏବଂ ଏଇ 

ମାୟା ସହିତ ମଣିଷ ବେz ଓ ମେର। େକବଳ ଶରୀର ଜୀବନ ସlିନୀ ନୁେହଁ, ପ�ାଣ अଛି 

ତ େପ�ମ अଛି, ବ�ନ अଛି ଏବଂ ଆମର ପ�ାଣ ଆମର ମାଆ ବାପା ଭାଇ ଭଉଣୀ ପତx ୀ 

ସtାନ ସମb- ଭିତେର ବା�ି େହାଇଯାଇଛି। 

ବିନୟ ମହାପାତ�  
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 ଏଇ ଦି ଘ�ା ଆଗରୁ ତ ସକାଳ େହାଇଛି, ସଯୂ�� ଏେବଯାଏ ଭଲ ଭାବେର ଦି’ପାଦ 

ଆଗକୁ ବଢିନି। େହେଲ ସିଏ, ସିଏ ମାେନ େମାର ପ�ାଣପି�ୟା ପତx ୀ ସୁନୀତି େଦବୀ, ହା ହା 

ଆପଣ ଭାବୁଥିେବ, ମଁୁ ପ�ାଣପି�ୟା ଏଇଥିପାଇଁ କହୁଛି କାରଣ ତା-ୁ ମଁୁ େମାର ନିଜ 

ପ�ାଣଠାରୁ अଧିକ ଭଲପାଏ। ଆେର ନା' ନା' େସମିତି ଜମାରୁ ନୁେହଁ, େଯେତ ଭାବୁଛtି ମଁୁ 

େସେତ ଭଲପାଏନା ତା-ୁ। ପ�ାଣପି�ୟା ଏଇଥିପାଇଁ କେହ, କାରଣ େସ େମାର अଧାପ�ାଣ 

ଆଉ ତା-ର େସଇ अଧାପ�ାଣ େମା अଧାପ�ାଣ ସେl ସଂଯୁ}େହାଇ େଗାଟିଏ ପ�ାଣ 

େହାଇଯାଇଛି। ଏଇଥି ପାଇଁ ଆମ ଦୁଇଜଣ- ପ�ାଣ ଏକାଠି ମିଶି େଯଉଁ େଗାଟିଏ ପ�ାଣ, ପୁଣି 

େସଇଟା ଆମ ଦିଜଣ- ପାଖେର अଧା अଧା େହାଇअଛି। ଆେମ ଦିଜଣ ସମାନ ସମାନ 

େପ�ମକରୁ, େତଣୁ େସ େମାର ପ�ାଣପି�ୟା। େସଇଥି ପାଇଁ ତା-ୁ ପ�ାଣପି�ୟା କେହ। 

 ଏେବ ଠାକୁର ଘେର ଘ�ି ବାଜିବାର ଶ§ ଶୁଭୁଛି, ଗୁଣୁ ଗୁଣୁ କରି କିଛି ମ� ସ�ର ବି 

ଶୁଭୁଛି। ଠିକ୍ ଭାେବ ବୁଝି େହଉନି ତଥାପି.. େବାଧହୁଏ ଓଁ ଭୁଭ�ୂବଃ ସ�ଃ ତତ୍ ସ 

ବିତୁବ�େରଣ�ଂ... ମାେନ ଗାୟତ� ୀମ� େହାଇପାେର। ମିଠା ମିଠା ଧପୂକାଠିର ମହକ ଭାସି 

ଆସୁଛି ପବନେର। ମଁୁ ତ ପଜୂାପାଠ କେରନି, େତଣୁ େସ େମା ଭାଗର ପଜୂାଟା ବି େସ 

କରିଦିअtି ଆଉ େସଇଥା ପାଇଁ େବାଧହୁଏ ତା-ୁ ଏେତ ସମୟ ଲାଗିଯାଏ। ଏେତ ସମୟ, 

ମାେନ ୨୦ରୁ ୨୫ ମିନିଟ୍। ଯଦି େକେବ ପଚାେର ଏେତ ପଜୂାପାଠ କରି କଣ ମାଗୁଛ 

ଠାକୁର-ୁ? େସ କିଛି କହtିନି, ଖାଲି ଟିକିଏ ହସିଦିअtି! େସଇ ହସ େଯମିତି କେହ, ତୁେମ 

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

ଚାହଁାtି। ପ�ଥେମ ତ ଘର ପରିବାରର ସମb-ର କୁଶଳ ମlଳ, ମାେନ ‘ସେବ� ଭବ� 

ସୁଖିନଃ ସେବ� ସ� ନିରାମୟଃ’ ତାପେର େମା ପାଇଁ ଟିକିଏ େwସାଲ ବର ମାଗtି, େମା 
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େଦହ ଭଲ ରହୁ, ମଁୁ ନିେରାଗ ରେହ, ଶତାୟୁ ହୁଏ ଏବଂ ସବ�ଦା ସୁ� ସବଳ ରେହ। 

ସବ�େଶଷେର ନିଜପାଇଁ ଏକ ବିେଶଷ ବରଦାନ ମାଗtି। ନିଜ ପାଇଁ ମୃତୁ�ର ବରଦାନ, େହ 

ପ�ଭୂ େମାେତ अହ� ସୁଲhଣୀ କର, ହାତେର ଚୁଡି, ମଥାେର ସିEୁର ସହିତ େମାେତ 

ବାହୁଡାଇ ନିअ! 

 ଏଇ ଏେବ, ଘ�ି ଶ§ ବE େହାଇଗଲା, ଭିତରୁ ସୁନୀତି େଦବୀ-ର ପାଟି ଶୁଭିଲା। 

ପୁअ େବାହୁ- କବାଟ ଠକ୍ ଠକ୍ କରି େସମାନ-ୁ ଉେଠଇେଲ, ଆେର ଉଠେର ସକାଳ 

େହାଇଗଲାଣି, ଆଠଟା ବାଜିଲାଣି, अଫିସ୍ ନାହ\ କି ଆଜି? ଚା ତିଆରି କରିେଦଇଛି। 

ଉଠିକି ପିଇଦିअ, ଥoା େହେଲ ଆଉଥେର ଗରମ କରିବାକୁ ପଡିବ, ବାର�ାର ଗରମ କେଲ 

ଚାହା ଭଲ ଲାଗିବନି। ସକାେଳ େସ ଗାେଧାଇ ଠାକୁରପଜୂା କରିବା ଆଗରୁ େମାେତ କେପ 

ଚାହା େଦଇ ସାରିଛtି। ଏେବ ପାଣି ଗଡୁଟାଏ େନଇ ଏପେଟ ଆସିେବ। ଏଇ ବାରoା 

ତଳକୁ ଲାଗି ବୃEାବତୀ- ଚଉରାଟା। େସଠି ତୁଳସୀେର ପାଣିେଦେବ। ଧପୂକାଠିଟିଏ 

ଜାଳିେବ, ମୁoିଆମାରି ଗୁଣୁଗୁଣୁ େହାଇ କଣ ମାଗିେବ। କିଏ ଜେଣ ପoିେତ କହିଥିେଲ 

ତୁଳସୀ ପାଖେର ସକାେଳ ଧପୂ ଆଉ ସଂଜେର ଦୀପ ଜାଳିବ। େସେବଠୁ େସ େସମିତି 

କରୁଛtି, ସକାେଳ ଧପୂକାଠି ଆଉ ସଂଜେର ଘିअ ସଳିତାେର ଦୀପଟିଏ ଜାଳtି। ସଂଜ 

ସକାଳେର େସଇ ଏକାକଥା ଜଣାtି ବୃEାବତୀ-ୁ, ଆଉ ମାଗtି େସଇ େଗାଟିଏ ବରଦାନ। 

ଆପଣ-ୁ ତ କହିଥିଲି େସ ବରଦାନ କଥା। 

 ବୃEାବତୀ- କାମ ସାରି ବାରoା ଉପରକୁ ଚଢୁ ଚଡୁ ଘରଣୀ କହିେଲ, ତୁେମ ଏେବ 

ଗାେଧାଇବ ନା ଜଳଖିଆ ଆଣିେଦବି, ଖାଇକି ପେର ଗାେଧାଇବ। କହିଲି ଆେର େଦହଟା 

ଟିେକ ଭଲ ଲାଗୁନିତ, ତୁେମ ଏେବ ଖାଲି ଚାହା କପେଟ ଦିअ, ଟିେକପେର ଦାt ଘଷିେଲ 
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ଜଳଖିଆ କରିବି। ବାରଟା ପେର ଗାେଧାଇବି। ଏେବ ଆଉ େକାଉ अଫିସ ଯିବାର ଚିtା 

अଛି େଯ। େଦହ କଥା ଶୁଣି େସ ଟିେକ ଗ�ୀର େହାଇଗେଲ। ଗଡୁଟାକୁ େସଇଠି ତେଳ 

େଥାଇେଦଇ ଲୁଗାକାନିେର ହାତ େପାଛୁ େପାଛୁ ପାଖେର ଆସି ହାଜର, ମୁoେର ହାତମାରି 

କହିେଲ ତାତି ତ ନାହ\, କଣ ଲାଗୁଛି ତୁମକୁ? କହିଲି ଆେର ଜର ଫର ନାହ\ ମ, अ�ାଟା 

ଟିେକ ଖାଲି ଦରଜ ଦରଜ ଲାଗୁଚି। ହଠାତ୍ ଘରଣୀ- ମୁହଁର ଭାବ ବଦଳିଗଲା। ବଡ 

ବଡ ଆଖି କରି କହିେଲ, ରିଟାୟଡ� ପେର ନା ତୁମ ରୁଟିନ ବଦଳି ଯାଇଛି ପୁରାପୁରି। 

ଦିନଟା ସାରା େସଇଠି ବସି କଣ ସବୁ ପଢୁଛ ନେହେଲ ଲ�ାପଟପ୍ ପାଖେର ବସି କଣ 

େଲଖାେଲଖି କରୁଚ। େକେତ ଥର କହିଲିଣି ଟିେକ ସକାଳ ସଂଜେର ମଣiଂ ୱାକ୍ େର ଯାअ, 

ନେହେଲ ରାମେଦବ ବାବା- ସିଡି େଦଖି େଦଖି ଟିେକ େଯାଗ କି ପ�ାଣାୟମ କର। େହେଲ 

ତୁେମ କଣ ଶୁଣିବ କାହା କଥା। ବୁଢା େହାଇ ଗଲଣି ଆଉ କଣ େସଇ ବୟସ अଛି, ଏମିତି 

ଏେତ ସବୁ କରିବାକୁ। ତୁେମ ପୁରାପୁରି अଳସୁଆ େହାଇ ସାରିଲଣି। କାଲି ସକାେଳ ମଁୁ 

ଉଠିଲା େବେଳ ତୁମକୁ ଉଠାଇେଦବି। ତୁମକୁ ଯଦି ଡର ଲାଗୁଚି ମଁୁ ଯିବି ତୁମ ସାlେର 

ମ&i ଂ ୱାକ୍ େର। 

 ମଁୁ ମେନ ମେନ ଟିେକ ହସିଲି, ଭାବିଲି ଏଇଟା େବାେଧ େକାଡିଏ କି ପଚିଶତମ ଧମକି 

ତା-ର। ଆଗରୁ େକେତଥର ଏମିତି କହି ସାରିେଲଣି। ସକାେଳ େଯେତେବେଳ ଉଠିେବ 

ଆଉ େଦଖିେବ ମଁୁ ନି�tେର େଶାଇଚି ତା-ର ଦୟା ଆସିଯିବ େମା ଉପେର। ଭାବିେବ, 

ଆହା େକେଡ ଗାଢ ନିଦେର ଶାtିେର େଶାଇଛtି। ଚାକିରୀ ଥିବା ସମୟେର କି ପିଲାଏ 

ଚାକିରୀ କରିବା ଆଗରୁ ଏମିତି େକେବ ଶାtିର େଶାଇବା େଦଖିନି। ଏ ବୟସେର ଟିେକ 

ଶାtିେର େଶାଇଛtି ତ ଶୁअ�, େଯେତେବେଳ ନିଦ ଭାlିବ ଆେପ ଉଠିଯିେବ। େମାେତ 
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ଉଠାଇବାକୁ ତା-ର ହାତ ଯାଏନି। 

 ପିଲାମାେନ ଉଠିସାରିେଲଣି, େରାେଷଇ ଘେର େଡକଚି, କେଡଇ, ପିଠାଖଡିକା ନିଜ 

ନିଜ କାମେର ଲାଗିଗେଲଣି, େବାହୁ େରେଷଇଘର ଚାଜ� ପୁରା ସ�ାଳି େନେଲଣି। 

ଘରଣୀ-ର ଏେବ ନାତୁଣି ଉଠିବା ପଯ��t େରg। ନାତୁଣୀ ମାେନ ଆମ ଗୁଡୁ, ତା ନାଆଁ 

ଗୁଡୁ, େସ ଉଠିଗେଲ ସୁନୀତା େଦବୀ ପୁଣି ବିଜି େହାଇଯିେବ ତା ସାlେର, ଛୁଆଟିଏ ଥିେଲ 

ଘେର େକେତ ଗହଳ ଚହଳ ଲାଗି ରହିଥାଏ। ଏଇ ଆସtା ପEର ତାରିଖକୁ ନअ ପୁରି ଦଶ 

ମାସ ଚାଲିବ ତାକୁ। ଦାt ଉଠିନି ଏଯାଏ, ଠିଆ ଠିଆ େହଉଛି, ଆେ�ଇ ଆେ�ଇ 

ଗୁରୁoୁଚି ଏେବ। ତା ପେଛ ପେଛ େକହି ଜେଣ ସାରା ଦିନ ବିଜି। େସ େଶାଇ ପଡିେଲ 

ଘରଟା ଶୁନଶାନ ନିଛାଟିଆ ଲାଗୁଛି, ମନ ହୁଏ, େସ ନ’ ଶୁअtା େହେଲ, ଏମିତି େଖଳୁଥାtା 

ପାଟି କରୁଥାtା, ପୁଣି ନିଦରୁ ଉଠିଗେଲ, ମେନ ହୁଏ, ଓହଃ, େକେତ ଦୁg େହଉଛି, ଟିେକ 

େଶାଇପଡtା େହେଲ। ବଡ ବିଚିତ�  ପରି�ିତି। 

 ଘରଣୀ କେପ ଚା, ଦି’ଖo ବି;ୁଟ ଆଉ ଟାବ୍ େଲଟ୍ ଟିଏ େନଇ ଆସିେଲ, କହିେଲ 

ବି;ୁଟ ଦିଖo ଖାଇ ଏ ଟାେବB ଟ ଟା ଖାଇଦିअ, अ�ା ଦରଜ କମିଯିବ। ମଁୁ ପଚାରିଲି େକଉଁ 

ଟାେବB ଟ ଏଇଟା, େସ କହିେଲ, େମା अ�ା ଦରଜ େବେଳ େଯଉଁ ଟାେବB ଟ ଆଣିଥିଲ େସଥିରୁ 

ବଳିଥିଲା। ଭଲ ଔଷଧଟା େମାର ଏକଦମ୍ ଠିକ୍ େହାଇଗଲା। ତୁେମ ବି ଖାଇଦିअ, ଆରାମ 

ଲାଗିବ। ଟାେବB ଟଟା ହାତକୁ େନଉ େନଉ ପଚାରିଲି, କଣ କରିବ ଏେବ, ଗୁଡୁ ତ 

ଉଠିନଥିବ ଏଯାଏ, ତୁେମ ଗେଧାଇ ସାରିକି ପୁଜା ପାଠ ତ କରି ସାରିଲଣି, କିଛି ଖାଇଲଣି 

ନା ନାହ\? ଗାେଧାଇ େବଶି ସମୟ ଖାଲି େପଟ ରହିେଲ େପଟ ଗରମ େହାଇଯିବ, ତୁମର 

ପୁଣି ଗ�ାସ େପ�ାେବB ମ अଛି। କିଛି ଖାଇନିअ ଯାअ। େସ କହିେଲ େନଇକି ଆସିଚି ପରା। 
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ପେଟ ବାସିରୁଟି ଆଉ ଚା। େବାହୁ ଜଳଖିଆ ତିଆରି କରୁଛି, ତୁେମ ଦାt ଘଷିଲା ସାରିଲା 

ପେର ଏକାଠି ଖାଇେନବା। 

 କହିଲି ଟିକିଏ ବସ ଏଇଠି। ତା’ପେର ଆେମ ଚାହା ପିଇବାକୁ ଲାଗିଲୁ, ମଁୁ ତା- 

ମୁହଁକୁ ଚାହିଥାଏ ତା-ର େସଇ ଲାବଣ�ମaୂiକୁ ନିରଖି େଦଖୁଥାଏ। ଆଉ ଭାବୁଥାଏ େସଇ 

अତୀତକୁ। େଦଖୁ େଦଖୁ ସମୟ େକେତ ଜଲଦି ଚାଲିଗଲା, ଜାଣି େହଲାନି। ଆଜିବି 

ମେନପେଡ ନାଲି ଶାଢୀେର ଢ-ା େସଇ େକାଡିଏ ବଷ�ର ଝିअଟି। ଫୁଲେର ସଜା କାରରୁ 

ବଡ ସtପ�ଣେର ଲାେଜଇ ଲାେଜଇ, ଡରି ଡରି ମଥାକୁ େନାଇଁ େମାରି ଆେଗ ଆେଗ ପାଦ 

ବଢାଇ ଚାଲି ଆସିଥିଲା ଆମ ଘରର ଏରୁoି ବ� ପାଖକୁ। େସଇଠି ବାଟ अଟେକଇ ଠିଆ 

େହାଇଥିଲା େମା ସାନ ଭଉଣୀ, ନଣE ପୁଟୁଳି ପାଇଁ अଳି କରିଥିଲା। ନଣE ପୁଟୁଳି 

ନେଦେଲ ବାଟ ଛାଡିବିନି। ମାଆ ପଛେର ଥାଇ ପାଟିକଲା। ହଇେର ନୂଆ େବାହୁଟାକୁ 

ଭିତରକୁ ଆସିବାକୁ େଦ ଆଗ, ଘରକୁ ଆସିେଲ ସିନା େତାେତ େଦବ େତା ପୁଟୁଳି। 

ଦୁଆରବ� ଉପେର ଲୁଗାଖେo ଆମ ମୁo ଉପେର େଟକି ଧରିଥିେଲ େଗାେଟ ପେଟ ବଡ 

େଭେଣଇ ଆଉ ଆରପଟଟା ଆଉ କିଏ ଜେଣ ଭାଇ େହେବ, ନାଆଁ ମେନ ପଡୁନି। 

େସଇଦିନ େସ ଗୃହପ�େବଶ କେଲ। ଏଇ ଘରକୁ ଆସି େସ ଏଇ ଘରର େହାଇଗେଲ। 

ସଭି-ୁ ଆପଣାର କରିେନେଲ। ନା’ େକେବ କିଛି अଭିେଯାଗ ନା କିଛି ବିେଶଷ ମାଗୁଣି। 

ସବୁେବେଳ ସବୁଥିେର ସ�g, େସ अ� େହଉ ବା େବଶି, େଯେବ କିଛି ବି ନମିେଳ 

େସେତେବେଳ ବି। अଜଣା ଝିअଟିଏ ଏମିତି ଦିେନ େମା ଘରର ସମb ଦାୟିତ�, ସମb 

େବାଝ ନିଜ ମୁoେର ଉେଠଇେନଲା। ଆଜି ତା ବିନା ସବୁ अଚଳ। ଏେବ ଘରକୁ େବାହୁ 

ଆସିଲା ପେର ବି ତା- ଚିtା ସରୁନି। େକହି କିଛି କରିବାକୁ କହୁ କି ନକହୁ ପେଛ େସ 
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ସବୁଥିେର ନିଜକୁ ବ�b କରିେନଉଛtି। େବାହୁ େକେତଥର କହିେଲଣି, େବାଉ ଆପଣ 

ଟିେକ େରg କର�। ଗୁଡୁକୁ ଧରି େଗାଟିଏ ଜାଗାେର ବସ�। ବୟସ େହାଇଗଲାଣି, ଏ 

ବୟସେର ଏେତ କାମ କରି ଥକି ଯାଉଛtି। େକେବ େଦହ ଖରାପ େହାଇଗେଲ କିଏ କg 

ପାଇବ? େହେଲ େସ କଣ କାହାକଥା ଶୁଣିେବ! 

 େସ ଚାହା ପିଉ ପିଉ େମା ମୁହଁକୁ େଦଖି ପଚାରିେଲ କଣ େଦଖୁଚ? କଣ ଭାବୁଚ 

ଏମିତି େମା ଆଡକୁ अେନଇ? କହିଲି, ଆେର ନାଇ ନାଇ କିଛି ନାହ\। କିଏ କହିଲା ମଁୁ 

ତୁମକୁ େଦଖୁଥିଲି େବାଲି। ତୁେମତ ବୁଢ଼ୀ େହାଇଗଲଣି, େଦଖିବା ଭଳି ତୁମ ପାଖେର ଆଉ 

କଣ अଛି େଯ େଦଖିବି? େସ ଟିେକ ହସି କହିେଲ ଆjା ଆଜି ମଁୁ ବୁଢ଼ୀ ଲାଗୁଚି ତୁମକୁ। 

ହଉ ବୁଢ଼ୀ ତ େହଇଗଲିଣି, ଆଉ କାହ\କି େଦଖିବ େମାେତ! ସାେl ସାେl କଥା ବେଳଇ 

କହିଲି ଆେର ନାଇମ ତୁେମ କାହ\କି ବୁଢ଼ୀ େହବ, ତୁମକୁ େଦଖିେଲ କିଏ କହି ପାରିବ 

ତୁମର ନାତିନାତୁଣୀ େହାଇ ସାରିେଲଣି େବାଲି। ଆଜିବି େସମିତି ଦିଶୁଛ େଯମିତି 

ନୂଆେବାହୁ େହଇ ଆସିଲା େବେଳ ଦିଶୁଥିଲ। ହଁ ଥାଉ ଥାଉ ତୁମର େସ ଚାଟୁକଥା, କହି 

େସ ମୁହଁ ବୁେଲଇ ବସିେଲ। ମଁୁ କଥା ବୁେଲଇ ପଚାରିଲି, ଆେର ତୁେମ ଠାକୁର-ୁ ନିତି 

ପଜୂା କରୁଛ, ବୃEାବତୀ- ପାେଖ ସବୁଦିନ ସଳିତା ଜାଳୁଛ କଣ ମାଗୁଛ ଠାକୁର-ୁ? େସ 

କହିେଲ ତୁେମ କଣ ଜାଣିନ? ଠାକୁର-ୁ ଯାହା ମାଗtି, େସକଥା କାହାକୁ କୁହାଯାଏନା, 

େସଇଟା େଗାପନ ରଖାଯାଏ। 

 ମଁୁ ତା- ମୁହଁକୁ ଚାହ\ଲି, ମେନ ମେନ ଭାବିଲି, ହଁ ମଁୁ ଜାେଣ, ସବୁ ଜାେଣ। ଦୁନିଆର 

ସବୁ ନାରୀ- ପରି ତୁେମ ବି ପ�ତିଟି ସକାେଳ ଦିअ- ଆେଗ ମଥା େନାଇ, अବା ପ�ତି 

ସଂyେର ବୃEାବତୀ- ପାେଖ ସy ସଳିତା ଜାଳିେଦଇ ନିଇତି େମା ପାଇଁ ଦୀଘ�ଜୀବନ 
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ମାଗ, ଆଉ ବିନତୀକର େହ ପ�ଭୂ େମାେତ अହ� ସୁଲhଣୀ କର, ସ�ା ସିEୁର ସାlେର 

େମାେତ ବାହୁଡାଇ ନିअ। କି� ତୁେମ ଜାଣନା, େମା ପ�ାଣ େକେତ ନିଲ�ଜ, ମଁୁ େଯେତେବେଳ 

ତୁମ କଥା ଭାେବ, େକେତ ସ�ାଥ�ପର େହାଇଯାଏ। ଭଗବାନ-ୁ କୁେହ, େହ ପ�ଭୂ େମା 

ପ�ାଣପି�ୟାର ପ�ାଥ�ନା ସ�ୀକାର କର। ମଁୁ ବି ତୁମ ପାଇଁ େସଇଆ କାମନା କେର, େହ ପ�ଭୂ, 

େମା अs�ାlିନୀର ପ�ାଥ�ନା ସ�ୀକାର କରିନିअ, େମା ପବୂ�ରୁ ତାକୁ େନଇଯାअ! େହେଲ 

େକମିତି କହିେଦବି, ତୁମ ବିନା ଜୀବନଟା େମା ପାଇଁ େକମିତି, େକେତ ଦୁବiସହ 

େହାଇଯିବ। 

 ଚEନ ଗଛ ତା’ର ସୁଗ� ପାଇଁ ଆଦର ପାଏ, େକେତ ସ�ାନ ପାଏ, ତାର ଜୀବନ 

ସାଥ�କ େହାଇଯାଏ। ଯଦି ଚEନ ଗଛରୁ ତା ବାସ ଚାଲିଯାଏ ତା’ର ଆଉ କଣ ବା ମଲୂ� 

ରହିଯାଏ? ନିଜ�ୀବ କାଠ ଗଡଟାଏ େହାଇଯାଏ ସିନା। େକବଳ ଦହନର अେପhାେର 

ରେହ, ଚୁଲିେର ନେହେଲ ମଶାଣୀେର ଜୁଇର ଚିତା ଜଳାଇବାର କାମେର ଆେସ। ତୁେମ 

େଯ େମାର େସଇ ସୁଗ�, େକମିତି ବୁେଝଇ େଦବି ତୁମକୁ। ତୁେମ ହୁଏତ ଜାଣନା େମା ପାଇଁ 

ତୁେମ କ’ଣ, ତୁେମ େକବଳ େମାର अs�ାlୀ, अଧା ଶରୀର ନୁେହଁ ତୁେମ ତ େମାର 

अଧାପ�ାଣ। ମଁୁ େକବଳ ସୁ| ଇେଲ£ି�କ୍  ବଲ୍ ବଟିଏ, ତୁେମ େମା ପାଇଁ ବିଜୁଳି, ତୁେମ କୁହ, 

ବିନା ବିଜୁଳିେର ମଁୁ େକମିତି ଜଳି ପାରିବି? 

 ଜୀବନର ଏଇ ସଂଜେବେଳ ଆେମ ପରwରର ଆଶାବାଡି, ଏକ ବିନା अନ�ର 

ଜୀଇଁବା େକେତେଯ କଠିନ ସେତ। କି� େଯେତେବେଳ ଭାେବ, େମା ବିନା ତୁେମ େକମିତି 

ଜୀଇଁବ! େକେତ ଭଲ ପାଉଛ େମାେତ। େମା ଜୀବନ ସହିତ ଲତାଟିଏ ପରି ଗୁେଡଇ 

ତୁେଡଇ େହାଇ ରହିଛ। ଏେତ ସରଳତା, ଏେତ ସହନଶୀଳତା େନଇ, ତୁେମ େକମିତି 



ଆହ� ାନ
 ଇ-ପତି� କ

ା 

ଆହ� ାନ ଇ-ପତି� କା, ଚତୁ��ଶ ବଷ�, ଏକାଦଶ ସଂଖ�ା, ଡିେସ�ର ୨୦୧୯ Magazine Downloaded from www.aahwaan.com 

ଆହ� ାନ ଇ-ପତି� କା ସ$ୂ&� ନିଃଶୁ( ବିତରଣ େହତୁ ଡା େଜ�ାତି ପ�ସାଦ ପ+ନାୟକ- .ାରା ପ�ତି/ିତ ଓ ପ�କାଶିତ    Aahwaan.comAahwaan.comAahwaan.comAahwaan.com           43 

ବzିପାରିବ। ଲତା ବିନା ଗଛ ତ ଜୀଇଁଯିବ, େହେଲ ଗଛ ବିନା ଲତାର ଜୀବନ େକେତ େଯ 

କଠିନ େହାଇ ପଡିବ! ଏକଥା ଭାବିେଲ, ମଁୁ ନିଜକୁ ବଡ अସହାୟ ମେନକେର। େସଥିପାଇଁ 

ଡରିଯାଏ, ନିଇତି ବଦଳୁଥିବା ଏଇ ମଣିଷମାନ- ଗହଳେର େମା ପେର ତୁମ ସହିତ ପୁअ, 

େବାହୁ, ଝିअ, େଜାଇଁ, ନାତି, ନାତୁଣୀ-ର ବ�ବହାର େକମିତି େହବ କିଏ କହି ପାରିବ? 

ଯଦି କିଏ େକେବ ଟାଣକରି କଥାପେଦ କହିଦିଏ, େକମିତି ସହି ପାରିବ ତୁେମ? କାହା 

ଛାତିେର ମୁହଁଗୁyି ଦି େଟାପା ଲୁହ ଢାଳିେଦବ, अବା କାହାକୁ ଦୁଃଖ ଶୁଣାଇ ମନ େବାଝ 

ହାଲୁକା କରିବ? େମା ବିନା ତୁମକୁ ମଁୁ କ�ନା କରିପାରୁନି। ମଁୁ ତୁମକୁ ଜାେଣ, ତୁମର 

ସହନଶୀଳତା ତୁମର େଧୖଯ�� ମଁୁ େଦଖିଛି। ତୁମ ଭିତରର େସଇ େଛାଟ ଝିअଟିକୁ ବି 

େଦଖିଛି। अନ�ର ଦୁଃଖେର ଯାହା ଆଖିରୁ ଲୁହ େବାହିଯାଏ, ଟିକିଏ ଟାଣ କଥାେର ଯିଏ 

େକାହ ସ�ାଳି ପାେରନା! େମା ପେର େକମିତି ସ�ାଳିବ ତୁେମ ତୁମ ନିଜକୁ! କିଏ ତୁମକୁ 

େକାେଳଇେନଇ ବୁେଝଇେଦବ ଏଇ ଜଟିଳ ଦୁନିଆର ନିgୁର ପରିେବଶ କଥା। 

 େସଇଥି ପାଇଁ ଚାେହଁନା ତୁମକୁ ଏକୁଟିଆ କରି, ତୁମ ଆେଗ ଆେଗ ଚାଲି ଯିବାପାଇଁ! 

େମାର େକବଳ ଏତିକି ଇjା ମଁୁ ଆଖି ବୁଜିବା ଆଗରୁ ତୁମକୁ େମା ଆଖି ଆଗେର ଖୁସି ଖୁସି 

ସଂ�ା ସିEୁର େଦଇ ନୁଆ େବାହୁଟିଏ ପରି ନାଲି ପାଟପି�ାଇ ବାଜା େରାଷଣୀ ଜାଳି 

ଆରପୁରକୁ ବିଦା କରିବାକୁ। ତୁମକୁ େଯମିତି ସେଜଇ ବାଜା ବେଜଇ ନୁଆେବାହୁ କରି ଏ 

ଘରକୁ ଆଣିଥିଲି ଠିକ୍ େସମିତି ତୁମକୁ ଏଇ ଘରୁ ବାଜାବଜାଇ ଖଇ କଉଡି ବିଛାଡି ବିଦା 

କରିବି। ଏଇ ଭାବନା ଭିତେର େମା ଆଖିରୁ ଧାର ଧାର େହାଇ ଲୁହ େବାହି ଆସୁଥିଲା, ମଁୁ 

େକାହ ସ�ାଳି ପାରୁ ନଥିଲି। ଘରଣୀ ଚଉକି ଛାଡି େମା ପାଖକୁ ଧାଇଁ ଆସିେଲ, େମାେତ 

ତା- ଛାତିେର ଜାବୁଡି ଧରି ପଚାରିେଲ କଣ େହଲା। େମାର କ� ରୁ�ିେହାଇ ଯାଉଥିଲା, 
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କିଛିବି କହି ପାରିବା अବ�ାେର ମଁୁ ନଥିଲି। କଣ ବା କହି ପାରିଥାtି। େକମିତି କହି 

ପାରିଥାtି ମଁୁ କଣ ଭାବୁଥିଲି େବାଲି! ତା- ହାତକୁ େମା ହାତେର ଜାବୁଡି ଧରି ବାwାକୁଳ 

କ�େର ଖାଲି ଏତିକି କହିଲି, କଥାଦିअ, ତୁେମ େମାେତ ଛାଡି େକେବ ବି କୁଆେଡ ଯିବନି! 

େସେତ େବଳକୁ, ପୁअ ଘରଭିତରୁ ଡାକ ପକାଇଲା, େବାଉ ଗୁଡୁ ଉଠିଲାଣି, େତା ପାଖକୁ 

ଯିବାକୁ େହଉଛି । 
ପଟିଆ, ଭୂବେନଶ�ର, ଓଡିଶା 
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ମାତୃ ଦିବସମାତୃ ଦିବସମାତୃ ଦିବସମାତୃ ଦିବସ    
 ସକାଳୁ ସକାଳୁ ଦିପୁ ବାଇକ୍ ଟା ଧରି ଚଟ କରି ଘରୁ ବାହାରି 

ଗଲା ଆଜି ମାତୃଦିବସ, େକକ୍ ଟିଏ ଆଣିେଲ ରାତିେର ମା’ ତା’ର 

କାଟିେବ ଆଗରୁ ଏ ସବୁ ନଥିଲା େହେଲ ଆଜିକାଲିର ପିଲାମାେନ ଏ 

ସବୁ ଆେୟାଜନେର େଢ଼େର ଆଗୁଆ ସମୟ ବଦଳିବା ସହିତ ସବୁ 

କିଛି ବଦଳି ଯାଉଛି େଯପରି ଆଜି ଦିନଟି ପାଇଁ ଦିପୁର େକେତ କଣ ଆେୟାଜନ 

 ପୁअର ଏ ସବୁ କାମ େଦଖି ସୁମାେଦବୀ-ର ଖୁସିର ଠିକଣା େଯମିତି ନାହ\ ଛାତି 

ତା-ର ଗବ�େର ଫାଟି ପଡୁଛି ଦିପୁ କାହ\ େକେତେବଳୁ ଗଲାଣି ଏ ପଯ�t ଆସିନି 

ଖରାଟା େଯମିତି ମାଡି ଆସିଲାଣି ଏେତ ଖରାେର ବାହାେର ରହିବା अଭ�ାସ ବି ନାହ\ ଏ 

ବଷ� ନବମେଶ�ଣୀ େହବ ବାପା-ୁ ନ ଜେଣଇ ଗାଡି େନଇଯାଇଛି େକେତେବେଳ ଆସିବ 

େଯ ସୁମାେଦବୀ ଘରୁ ବାହାର, ବାହାରୁ ଘର େହବାେର ବ�b 

 ରବୀE�  ବାବୁ ଘରୁ ବାହାରି ଆସିେଲ, ପଚାରି ବସିେଲ ଦିପୁ କଥା ସୁମା େଦବୀ 

ତିେଳ ମାତ�  େଡରି ନକରି ବଖାଣି ବସିେଲ ପୁअର ଆେୟାଜନ ବିଷୟେର ରବୀE�  ବାବୁ 

wg େଦଖି ପାରୁଥିେଲ ସୁମାେଦବୀ- ମନତଳର ଖୁସିକୁ ଗାଡି େନଇ ଯାଇଛି ଜାଣି ମଧ� 

େସ କିଛି କହି ପାରିେଲନି, େସ ଚାହୁଁ ନଥିେଲ ସୁମା େଦବୀ- ମନକୁ ଆଘାତ ଲାଗୁ “େସ 

ଆସିଯିବ ତୁେମ ଯାଇ େରାେଷଇ କର” ସୁମା େଦବୀ ଚାଲିଗେଲ ରବୀE�  ବାବୁ ଖବର 

କାଗଜଟିକୁ ଉଠାଇ ଆଣିେଲ ଆଖିେର ପଡିଲା ବଡ଼ ବଡ଼ ବିpାପନ ମାତୃଦିବସ 

େସୗମ�ା ସୁଚରିତା 

େସଣ 
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अବସରେର 

 େଦହ ଭିତେର କିମିତି େଗାେଟ ହଲଚଲ େହଇଗଲା ମନ ଭିତରକୁ ଆସିଗଲା ତା- 

େବାଉର ମୁହଁ ବିଗତ ଦିନର ସମୟ ନାଚି ଉଠିଲା ମାନସ ପଟେର ବାପା େଛାଟ େବଳୁ 

ନଥିେଲ, େବାଉ େକେତ କg କରି ଆମକୁ ବଡ କରିଛି ଓଳିଏ ଖାଇ ଓଳିଏ ଓପାସ ରହିଛି  

ସତ େହେଲ େକେବ ଆମକୁ େଭାକେର ରଖିନି ଖାଇସାରି େବାଉର ଶାଢ଼ୀ କାନିେର ହାତ 

ନ େପାଛିେଲ ଶାtି ଲାେଗନି ଦିନ ଗଡ଼ିବା ସହିତ ଆେମ ବି ବଡ େହଲୁ ପାଠପଢା, 

ଚାକିରୀ ଭିତେର େବାଉଠାରୁ ବହୁତ ଦୂରେର େବାଉକୁ ଛାଡି ସବୁ ଭାଇଭଉଣୀ 

ବାହାେର େକବଳ ମାସ େଶଷେର ଟ-ା େଦବା ଛଡା ଆଉ କିଛି ନାହ\ ଦୁଇବଷ� ତେଳ 

ଗଁାକୁ ଯାଇଥିଲି େବାଉ ବହୁତ ଖୁସିଥିଲା, ଆଗଭଳି ଆଉ ବଳ ତା’ ଠାେର ନାହ\, ବୁଢ଼ୀ 

େହାଇ ଗଲାଣି କାମକୁ ପାରୁନି କାମ କରିବା ପାଇଁ େଗାେଟ େଲାକ ରଖ େବାଲି 

କହିବାରୁ ହସି େଦଲା ଆଜି ଭାରି ମେନ ପଡୁଛି େବାଉ କଥା େବାଉକୁ ପାଖେର ଆଣି 

ରଖିବାେର ବହୁତ ଇଛା େହେଲ ସୁମା େଦବୀ-ର େଗାେଟ ଜିଦି େବାଉ ଆସିେଲ ବହୁତ 

अସୁବିଧା, ଜାଗା କମ େସ ଏଠି ଖାପ ଖାଇ ଚଳିପାରିେବନି ରବୀE�  ବାବୁ ଚାହ\ କି ବି 

ନିରୁପାୟ अଶାtି ଠାରୁ େବାଉ ଗଁାେର ରହିବା ଉaମ 

 ବାହୁଡ଼ା ଗାଡିର ଶ§େର ରବୀE�  ବାବୁ ନିଜକୁ ପ�କୃତି� ପାଇେଲ ସୁମା େଦବୀ 

ପୁअର ଆସିବା ଖୁସିେର ଝରକାେର ଚାହ\ ରହିଥାtି ପଡିଶା ଘର ଲୁବୁନୁ େଜାରେର ଡାକ 

ଛାଡିଲା, “ଆେର ଦିପୁ ଆଜି କଣ େwସିଆଲ? ବହୁତ ବ�b अଛୁ, ଆ�ିକୁ େବାେଧ ବହୁତ 

ବଡ ସର୍ ପ�ାଇଜ େଦବାର ପBାନ” ଦିପୁ ହସି େଦଲା ଆଉ େଜାରେର ଲୁବୁନୁକୁ ଶୁଣା ଯିବା 

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 ଦିପୁର ଉaର ଲୁବୁନୁ ପାଖେର 

ପହଂଚିବା ପବୂ�ରୁ ସୁମା େଦବୀ- କାନେର ପହzି ହୃଦୟକୁ ଦଂଶି ସାରିଥିଲା ଲୁଚି ଲୁଚି 

କାEି ପଣତ ଭିଜି ସାରିଥିଲା  

 ରବୀE�  ବାବୁ ଖାଇସାରି ବିଶ�ାମ ନିମେt ଆସେt, ସୁମା େଦବୀ ପହଂଚିଗେଲ, 

“ଆେର େଶାଉଛ କଣ ଯାअ ଗଁାକୁ, ଯାହାବି େହାଇଯାଉ େବାଉ-ୁ ବୁେଝଇକି େନଇ 

ଆସିବ ଆଜି ଠାରୁ େବାଉ ଆମ ପାଖେର ରହିେବ ତେମ ଜଲଦି ଯାअ” 

 ରବୀE�  ବାବୁ- ଖୁସିର ଠିକଣା ନଥିଲା, ଜଲଦି ବାହାରି ପଡିେଲ ଗଁାକୁ କହିଗେଲ 

ମଁୁ ଆସିେଲ େବାଉ ଓ ତୁେମ ଦୁେହଁ ମିଶି େକକ୍ କାଟିବ ସୁମା େଦବୀ- ଓଠେର ଥିଲା  

ଆତH ତୃ|ିର ହସ 

          
େସୗମ�ା ସୁଚରିତା େସଣ. 

ହାଇଦ� ାବାଦ. 
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େମାବାଇଲେମାବାଇଲେମାବାଇଲେମାବାଇଲ    
 ସାନ ଭାଇ ଶିବାଜୀ ଆଉ କବୟିତ� ୀ ସସିHତା େବେହରା ଦୁେହଁ ଜିଦ 

ଧରିେଲ ପ�େମାଦ ଉଦ�ାନ େଦଖିବା ପାଇଁ। ଗୁରୁଜନମାେନ କି� ମନା 

କରୁଥାtି ସିଆେଡ ଯିବନି େସଠି ହାତୀ ରହୁଛtି। ସିଧା ସିଧା ଛତିଆ 

ବଟ ଯାअ। ସଫା ଗଁାରୁ ତିନିଜଣ ଯାତ� ା ଆର� କଲୁ। ଦୁହ\- ଜିଦିେର ମଁୁ ରାଜି 

େହାଇଗଲି କି� େମାର େସେତଟା ଇଛା ନଥିଲା େସଠାକୁ ଯିବାକୁ। କାରଣ ମଁୁ େସ ଜାଗା 

ଆଗରୁ ଥେର େଦଖିଥିଲି ଆଉ େଗାେଟ ଘଟଣା ବି େସଠି େମା ସହିତ ଘଟିଥିଲା। ଯାହାକୁ 

ଶୁଣିେଲ ଆପଣ ମାେନ ନହସି ରହି ପାରିେବନି। 

 େସକଥା ଟିେକ ପେର କହିବି। ଆେମ ତିନିଟା ଟିେକଟ କରି ପ�େମାଦ ଉଦ�ାନ 

ଭିତେର ପସିଲୁ। ଭାରି ମେନାରମ ଦୃଶ� େଦଖିଲୁ। ଚାରିପେଟ ପାହାଡ଼ ଗଛଲତା। ଟିେକ 

ଦୂର ଗଲା ପେର ଡାକ ବlଳା େଛାଟ ବଡ ଦୁଇଟି ଗାଡ଼ିଆ ଆଉ େସଥିେର ପହଁରୁଥିେଲ ଦି 

ଚାରିଟା ହଂସ। ୟା ଭିତେର ବି अେନକ େଛାଟ ବଡ ପଶୁପhୀ अଛtି। େସମାେନ କି� 

ଆମ ଆଖିେର ପଡିେଲନି। େସମାେନ ଲୁଚିଯାଇଥିେଲ ଜlଲ ଭିତେର। 

 ଏ ଜାଗା ବହୁତ ସୁEର ଏଠାକୁ अେନକ ପଯ��ଟକ ଆସtି ଏଠି ମଧ� अେନକ 

ଓଡ଼ିଆ ସିେନମାର ସୁଟିl େହାଇଛି। େଯମିତିକି ମଥୁରା ବିଜୟ ମହାନାୟକ ଏମିତି 

अେନକ..... ପ�କୃତିର ଏ ମେନାରମ ଦୃଶ� କାହାକୁ ବା ଭଲ ନଲାେଗ ଶିବାଜୀ, ସସିHତା 

ଆଉ ମଁୁ अେନକ ଫେଟା ଉେଠଇଲୁ। େକେତେବେଳ ଗଛ ଉପେର ଠିଆ େହାଇ ତ 

ସିେsଶ�ର ତି� ପାଠୀ 
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େକେତେବେଳ ପାଣି ପାଖେର। ପzୁେଦାଳ ସମୟ ଖରା ଟିେକ ଟିେକ ବଢ଼ୁଥିଲା ଆେମ ତର 

ତର େହାଇ ବାହାରି ପଡ଼ିଲୁ ଛତିଆ ବଟ। 

 ଶିବାଜୀର ସାଇବାବା- ଉପେର ପ�ଗାଢ ବିଶ�ାସ। େଯାଗକୁ ବାଟେର ଟାlି ପବୂ�ରୁ 

ସାଇମEିର ଆସିଲା ଓ ଆେମ େସ ପାଖେର अଟକିଲୁ ବାବା-ୁ ପ�ଣାମ କଲୁ। ସସିHତା କି� 

ଠିଆ େହାଇଥିଲା ବାହାେର। ଗାଡି ଚାଲିଥିଲା ଆଗକୁ ଆଗକୁ ଟାlି େରଳ ଫାଟକ େଡଇଁ 

ଆେମ ଜାତୀୟ ରାଜପଥେର ଆେଗଇ ଚାଲିଲୁ ଛତିଆବଟ ଆଡକୁ। ବାଟେର ଟାlି ଡି� ମସ୍ 

କେଲଜ ନିକଟେର ଟିେକ अଟକିଲୁ। କାରଣ େସଠି ବିଜୟ ଲhH ୀ କାନୁନେଗା-ୁ େଦଖା 

କରିବାର ଥିଲା। େସ େସଠି ଲାଇେବ� ରୀେର ଚାକିରୀ କରtି। ତା- ଘର େସଇ ପାଖ 

ଜୟପୁରେର। ଜିଆଇଟ ବଣିଆ ଟାlିେର ଆେମ ଦୁେହଁ ସହକମ�ୀ ଥିଲୁ। ଏେବ ଦୁେହଁ େସ 

କେଲଜ ଛାଡି ସାରିଲୁଣି ପାଖାପାଖି ବେଷ� େହବ େଦଖା େହଇନି। କେଲଜେର ଥିଲା 

େବେଳ ରାhୀପଣୂiମାକୁ େସ େମା ହାତେର ରାhୀ ବା�tି ଆଉ ହଁ ଘରୁ ମଧ� ମାଉସୀ- 

ହାତ ତିଆରି ପିଠା ଆଣିଥାtି। ଜିଆଇଇଟିେର ମଁୁ ତିନିବଷ� ଚାକିରୀ କରିଥିଲି ଭାରି ମଜା 

ଆଠ ଘ�ା ଡିଉଟି ସବୁ gାଫ େମାର ଭାରି ଭଲ ମଜା ମbି ଖିଆପିଆ ଥଟା ପରିହାସେର 

ସମୟ ବିତିଯାଏ ସମୟ ଜଣା ପେଡନି। 

 କାନୁନେଗା ମାଡାମ େଦଖାେହେଲ ବହୁତ ଖୁସିେହେଲ ଶିବାଜୀ ଆଉ ସସିHତାକୁ େସ 

ଚିହିx ଥିେଲ ଯଥାକ�େମ ‘େକ ଟିଭି’ ଆଉ ‘ତୁମ ପ�ତୀhାେର’ ବହିରୁ। 

 କିଛି ସମୟ କଥାେହଲୁ ସସିHତାକୁ େସ ଧନ�ବାଦ େଦେଲ ତା କବିତା ପାଇଁ କାରଣ ତା 

ବହି ମାଡାମ अେନକ ଥର ପଢିଥିେଲ ତା ବହି ଜିଆଇଇଟି ଲାଇେବ�ରୀେର ଥିଲା। 

 ଏଇଠୁ ଆର� େହଲା ସସିHତାର କାE ଜୀବନ ଭାଇ େମା େମାବାଇଲ ନାହ\। ଆଗରୁ 
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ଦୁଇଟା େଫାନ ହେଜଇ େଦଇଛି। ନାନି ପାଟି କରିବ ଏଇଟା ବି ହଜିଗଲା। େସଠୁ 

ମାଡାମ-ଠୁ ବିଦାୟ େନଇ ଆେମ ପଛକୁ େଫରିଲୁ ସିଧା ପ�େମାଦ ଉଦ�ାନ। ଶିବାଜୀ 

େଜାରେର ଗାଡି ଚଳାଉଥାଏ।  ଆଉ କଣ େମାବାଇଲ ଥିବ ଏମିତି अେନକ ଭାବନା। େସ 

ଯା’େହଉ େମାବାଇଲ ଛାଡି େଦଇଛୁ କହି ଆେମ ପ�େମାଦ ଉଦ�ାନ ଭିତେର ପ�େବଶ କଲୁ। 

ବହୁତ େଖାଜିଲୁ େହେଲ େମାବାଇଲ ପାଇଲୁନି। ଆେମ ସସିHତାର େମାର ମୁହଁ ଶୁେଖଇ 

ବସିଲୁ ଶିବାଜୀ ଗାଡ଼ି େନଇ ବାହାରିଗଲା େମାବାଇଲ େଖାଜିବାକୁ। େସଇ ଉଦ�ାନର 

ଜେଣ କମ�ଚାରୀ ତା ପଛେର ବସିେଲ।  

 ଶିବାଜୀ େମାବାଇଲ େଖାଜୁଥାଉ ମଁୁ ଟିେକ ପ�େମାଦ ଉଦ�ାନ ସହିତ େମା ପ�ଥମ 

अନୁଭୂତି କଥା କହିଦିଏ। େସେତେବେଳ ମଁୁ ଯୁ}ଦୁଇ କଳା ଦି�ତୀୟବଷ� ପରୀhା େଦଇସାରି 

ଦୁଇମାସ ସଫାେର ଥାଏ। ସଫା େଗାେଟ ସୁEର ଗଁା ଜିଲB ା କଟକ ଥାନା ଟାlି ଭାୟା 

େକାଟସାହି କପିଳାସ ଏଠୁ ମାତ�  ୨୫ କିେଲାମିଟର। ଏହି ଗଁାେର େମା ନନା କବି ହରିହର 

ତି� ପାଠୀ ୨୫ ବଷ� ଚାକିରୀ କରିଥିେଲ। ଏ ଗଁାେର େମା ଜନH  ଏ ଗଁାର ମହାେଦବ- ନଁା 

ସିେsଶ�ର େବାଲି େମା ନଁା ସିେsଶ�ର। ବୀର ଚିtାମଣିପୁର ଶାସନେର ଆେମ ରହୁଥିଲୁ 

ଦିେନ ରବିଭାଇ ସାl ତା ନଁା ବାଇଆ (ସିଲୁ ଦାସ) ତା’ର େମାର ପ�େମାଦ ଉଦ�ାନ 

ବାହାରିଲୁ। େସଦିନ ଆେମ ଟିେକଟ କରିନଥିଲୁ। ଶୀତଦିନ ପ�ବଳ ଗାଡି अେନକ େଲାକ 

ବୁଲିବାକୁ ଆସିଥାtି ଆେମ ବୁଲାବୁଲି କଲୁ ଆଳୁଦମ ଦହିବରା ଦୁଇପୁଡ଼ିଆ ଖାଇ ଘରକୁ 

ବାହାରିଲୁ। ମଁୁ ଦଶଟ-ା ବେଢ଼ଇ େଦଲି ଦହିବରାବାଲା କହିଲା ଆଉ ଦଶ ବାଇଆ କହିଲା 

ପୁଡ଼ିଆ େକେତକି ୫ େଲଖା ପରା ଏମିତି ଯୁ}ିତକ� ଭିତେର ଆେମ ଦୁେହଁ ଜାଣି ସାରିଥିଲୁ 

ଆମ ଦୁହ\- ପାଖେର ଆଉ ପଇସା ନାହ\ େଶଷେର ସାଇେକଲ େଦଇ େସ େମାେତ 
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ପେଠଇେଦଲା େସ ତା ସହିତ ଯୁ}ି ତକ� କରି େକେତ ସମୟ ପେର େମା ପାଖକୁ େଫରିଲା। 

ମଁୁ ଟିେକ ଦୂରେର ଭାରି ଭୟେର ଠିଆ େହାଇଥାଏ। କିଛି ସମୟ ପେର େସ େମା ପାଖକୁ 

ଆସିଲା  କହିଲା ମଁୁ ତାକୁ ପାଟି କରିକି ଆସିଲି। େସ କହିଲା ପଇସା େଦ ମଁୁ କହିଲି ପୁଡ଼ିଆ 

ଯିଏ ମେଗଇଥିଲା ତାକୁ ମାଗ େସ କୁଆେଡ ଗଲାଣି। େସ କହିଲା େମା ଘର ସପା  

ସପନପୁର। େସଠାକାର େଲାେକ ସଫାକୁ ଉ¢ାରଣେର ସପା କୁହtି। େତା ଘର 

େକାଉଠିେବ। 

 ଆେମ ବାଇଆର େମାର ଘରକୁ େଫରିଲୁ େସଇଦିନଠୁ ମଁୁ  ପଇସା ପଚାରିକି ଖାଏ 

ଯଦି େମା ପାଖେର କମ ପଇସା ଥାଏ। ଏେବ ଶିବାଜୀ େଫାନ େଖାଜୁଥାଏ ଆେମ ସସିHତାର 

େମାର ପରwର ଭିତେର ଖାଲି ଦୁଃଖ ବା�ୁଥାଉ। 

 ଶିବାଜୀ ବହୁତ େଖାଜିଲା େକେତ ପିଲା-ୁ ପଚାରିଲା ଆମ ପାଖକୁ େଫରି ଆସିଲା। 

େସ େଲାକକୁ ଛାଡ଼ିେଦଇ େସ ପୁଣି େଖାଜିବାକୁ ଗଲା। ଶିବାଜୀ ଭାରି ଚାଲାଖ ଗୁଡାଏ 

େଛାଟପିଲା ଗାେଧାଉଥିବାର େଦଖି ତା-ୁ ପଚାରିଲା ପିେଲ େମାବାଇଲ େଦଖିଛ କିେର 

ଆମର ହଜିଛି। କିଏ େନଇଛି କହିଦିअ ନେହେଲ େପାଲିସ ଆସିବ ବା�ିକି ନବ। ଏମିତି 

କହୁ କହୁ େଗାେଟ ପିଲା କହିଲା ମଁୁ େନଇନି କିଏ େନଇଛି କୁହ େସ ଜଣକର ନଁା କହିଲା ତା 

ଘର ମଧ� େଦଖିଛି। ଉଦ�ାନ କମ�ଚାରୀଟି ଯିବାକୁ ଡରିଲା। କହିଲା ମୁoାସାହି େଲାକ 

ଭାରି ରାଗି ମଁୁ ଯିବିନି। 

 ଶିବାଜୀ ଏକା ଗଲା େସ ପିଲାର ଘେର ପଶିଲା େଦଖିଲା ତା ମା ଚାଉଳ ପାେଛାଡୁଛି। 

ଶିବାଜୀ କହିଲା ଆpା ନମ;ାର ଆମର େଗାେଟ େମାବାଇଲ ହଜିଯାଇଛି ଆପଣ- ପୁअ 

ପାଇଛି େଦଇଦିअ�। େସ େମାବାଇଲ େଯତିକି ଟ-ା ନୁହଁ ତା ଭିତେର ବହୁତ େଲଖାପଢ଼ା 
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କାମ ରହିଛି ଯାହା ଲh ଲh ଟ-ାର। ଆେମ ତୁମ ପୁअକୁ ଯାହା ପଇସା ଦବୁ। େସ ଯାହା 

ହଉ େମାବାଇଲ ଶିବାଜୀ ହାତକୁ ଆସିଲା। େଯାଉ ମୁoା ପିଲା େସ େମାବାଇଲ େନଇଥିବା 

ପିଲାର ଘର େଦେଖଇଥିଲା ତାକୁ अଧା ବାଟେର ଶିବାଜୀ ପଚାରିଲା ପୁअ ତୁ େକେତ ଟ-ା 

େନବୁ େସ ଭାବି ଭାବି କହିଲା କୁଡିଏ ଟ-ା। ତାକୁ େକାଡିଏ ଟ-ା େଦଇ େମାବାଇଲ ଆଣି 

ଶିବାଜୀ ଆମ ପାଖେର ହାଜର। ଆେମ ବାହାରିଲା େବଳକୁ େସ ଉଦ�ାନ େଲାକଟି ପଇସା 

ମାଗିଲା ଯିଏ ମୁoା ସାହି ଯିବାକୁ ଡରୁଥିଲା। ମଁୁ ତାକୁ ୧୦୦ଟ-ା େଦଲି। ସସିHତା େବାଉ 

େଫାନ କେଲ େମା େଫାନକୁ ଝିअ େଫାନ କାଇଁ ଲାଗୁନି ଏେତ େଡରି କ’ଣ କିେର ପୁअ ତୁ 

ଜଲ୍ଦି ଆେସ। ଆେମ ଚାଲିଲୁ ଛତିଆବଟ। ପ�ଭୂ-ର ପହୁଡ଼ ପଡିଥିଲା। ପହୁଡ଼ େଖାଲିଲା 

ଆେମ ମହାପ�ଭୂ- ଦଶ�ନ କଲୁ ଦୀପ ଜାଳିଲୁ अବଢ଼ା ଖାଇଲୁ ମEିର ବୁଲି ବାହାରିଲୁ 

େସାଲର। କାରଣ ଆମକୁ ସସିHତାକୁ ତା ଘେର ଛାଡ଼ି ସଫା ଗଁାକୁ େଫରିବାର ଥିଲା। 

ପରଦିନ େଖାରଧା ଆସିବାର ଥିଲା।  

 କବିଗୁଡା ସତେର ପାଗଳ େସାଲର େହଇଗଲା ସସିHତା ବକର ବକର େହଇ ସବୁ 

ବୁେଝାଉଥିଲା। େହଇେଦଖ ଜୀବନଭାଇ ଆମ ଗଁା ;ୁଲ ମEିର ପାହାଡ଼ େଦାକାନ ବଜାର 

ଏମିତି େକେତ କଣ େସାଲର ଗଁାର ମlଳା-ୁ ପ�ଣାମ କରି ସସିHତା ଘେର ପହଁଚିଲୁ। 

ମାଉସୀ ମଉସା ଆଉ େବବି ନାନୀ-ୁ ସବୁକଥା କହିଲୁ। ଖାଇପିଇ ଘରବୁଲି ବାହାରିଲା 

େବଳକୁ ଜାଣିଲୁ େମାବାଇଲେର ସିମ୍  ନାହ\ ଗୁଡ଼ାଏ ଡାଟା ଡିେଲଟ େହଇଛି ଆଉ ମୁoା 

ପିଲା- ଫେଟା ଦିଟା अଛି। 

 ହଉ ଈଶ�ର-ୁ ଧନ�ବାଦ ଶିବାଜୀକୁ ଧନ�ବାଦ େମାବାଇଲ ମିଳିଯାଇଛି ସମେb 

ଖୁସି। ସy ମାଡି ଆସୁଥିଲା ଆେମ ସଫା ବାହାରିଲୁ। ରାତିେର େମଳଣ େଦଖିଲୁ। 
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ପରଦିନ ସକାଳୁ ସକାଳୁ ନିତ�କମ� ସାରି ସିେsଶ�ର-ୁ ପ�ଣାମ କରି ବାଇକେର ବାହାରିଲୁ 

େଖାରଧା ଶିବାଜୀର ବୟସ ୧୯ ଡ� ାଇଭିଂ ଲାଇେସନ୍ସ୍ ନାହ\ େସ ଜିଦି କଲା ଭାଇନା ତେମ 

ଆସିଲା େବଳକୁ ଚେଲଇଥିଲ ମଁୁ ଗଲା େବଳକୁ ଗାଡି ଚେଲଇବି। ମଁୁ ଭୁବେନଶ�ରେର ଶେହ 

ଥର ଗାଡି ଚେଲଇଲିଣି ମଁୁ ତମଠୁ ଭଲ ଡ� ାଇଭର। ହଉ ଚଲା। ପାହାଳରୁ ରସେଗାଲା କିଣି 

ଘରକୁ ଆସିଲୁ। ଶିବାଜୀର ଚାଲାଖି ଆଉ ପ�େମାଦ ଉଦ�ାନେର ଘଟିଥିବା େମାବାଇଲର 

ସH {ତି େକେବବି ଭୁଲିହବନି। 
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ପୀଡ଼ିତା ପରୀପୀଡ଼ିତା ପରୀପୀଡ଼ିତା ପରୀପୀଡ଼ିତା ପରୀ    
 ‘ପୀଡ଼ିତା’ ଶ§ଟି କାନେର ବାଜିବା ମାେତ�  ଆେପ ଆେପ ଘୃଣା  

ଆସିଯାଏ ମନେର, अପରାଧ ଘଟାଇ ଥିବା ଜହB ାଦ ଉପେର ପାଶବିକ 

ପ�ବୃaି ମଣିଷର ମାନବିକତାକୁ ଦୁେରଇ େଦଇ ପଶୁତ�  ଭାବନାକୁ ଖୁEି 

େଦଇଥାଏ ମଣିଷ େହାଇ ଉେଠ ଭୟ-ର ପଶୁ ଦୂେରଇ ଯାଏ ମାନବିକ ମୁଲ�େବାଧ, 

ବନିଯାଏ ଜହB ାଦ 

 ଗେଣଷ ପଜୂାର ମାେହାଲ ସବୁଆେଡ ;ୁଲ, କେଲଜ, ଶିhାନୁ/ାନ, ଯୁବକ ସଂଘ 

ସବୁ �ାନେର ପବୂ� ପ�bୁତି ଶରତର େମଳା େମଳା େମଘୁଆ ଆକାଶ କାଶତoିର ସ�ାର 

ବିଛାଇଛି ସିsି ବିନାୟକ, ଗଜାନନଂକ ଆଗମନ ପାଇଁ 

 େସହିପରି ହରିପୁର ପ�ାଥମିକ ;ୁଲ ମଧ� ୨ ଦିନ େହବ ନିଜକୁ ସେଜଇଛି ବିଘx 

ବିନାଶକ ଶ�ୀଗେଣଷ- ଆବାହନ ପାଇଁ େହଡ୍ ଦିଦ- ନିେ��ଶ, ସବୁ ପିଲାମାେନ ସକାଳୁ 

୭ଟା ପବୂ�ରୁ ବିଦ�ାଳୟେର ପହଁzିେବ ଆହୁରି ମଧ� ନିେ��ଶ େଯ ସମେb ନୂତନ 

େପାଷାକେର ବିଦ�ାଳୟେର ପହଁzି ବକ� ତୁo- ଆବାହନ କରିେବ େହଡ୍ ଦିଦି ଏହି 

ବିଦ�ାଳୟେର ଚାକିରୀ ଆର�ରୁ ହ\ ଆଜିଯାଏ अଛtି, ପୁଣି ଏହି ;ୁଲରୁ ହ\ ପେଦାନx ତି 

େହାଇ ପ�ଧାନ ଶିhୟିତ� ୀ େହେଲଣି ଚାକିରୀ ବି ଆଉ ମାତ�  ୬ ମାସ ତା’ପେର अବସର 

େନେବ େଯଉଁ ଛାତ� ଛାତ� ୀମାେନ ବିଦ�ାଳୟେର ପଢୁଛtି, େସମାନ-ର ପିତାମାତା 

ମାନ- ମଧ�ରୁ अେନକ ଦିଦି- ଛାତ�  ଛାତ� ୀ ଦିଦି- ଛାତ�  ବ�ଳ ପ�ବୃaି, ମାଆ ପଣିଆର 

ଆତH ୀୟତା, ମାତୃବତ େସxହ, ପିଲାମାନ-ୁ ଆକଟ, େବାଧହୁଏ �ାନୀୟ ବାସିEା-ୁ 

ଗଦାଧର ବଳ 
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ବାଧ�କେର ଦିଦି-ୁ ଯେଥାଚିତ ସ�ାନ ଜଣାଇବା ପାଇଁ  

 େସହି ଗଁାର ମକରା େସଠୀ, ଗଁାର ମଲୂମଜୁରୀ ଲାଗି ପରିବାର ପ�ତିେପାଷଣ 

କରିଥାଏ ଆଉ େସହି ଗଁାର ଝିअ ରାନୁ ଉଭୟ ସହପାଠୀ ରାନୁର ଶାରୀରିକ ଗଠନ, 

ମୁଖ ମoଳ େବାଧହୁଏ ସ�ଗ�ର ଉବ�ଶୀଠାରୁ କିଛି କମ୍ ନଥିଲା ୧୦ମ େଫଲ େହବା ପେର 

ଗଁା ଝିअ ରାନୁକୁ ଭଲପାଇ ଗତ ପ�ାୟ ୧୨ ବଷ� ତେଳ ବିବାହ କରିଥିଲା ମକରା ବିବାହର 

ପ�ାୟ ୨ ବଷ� ପେର କନ�ାଟିଏ ଆସିଥିଲା ତା େକାଳକୁ କନ�ା ନୁେହଁ ତ ପରୀଟିଏ ଗୁଲୁ 

ଗୁଲିଆ େଚେହରା अବିକଳ ତା ମାଆର ମୁହଁକୁ ଛିଡାଇ ଆଣିଥିଲା େସ ମାଗ�ଶିର ମାସ 

ପ�ଥମ ଗୁରୁବାରେର ତା ଜନH  ତ, େତଣୁ ଗଁାର ସମେb ତାକୁ ଗୁରୁବାରୀ େବାଲି ଡାକtି, 

ମାତ�  ମକରା ତା ନାମ ରଖିଥିଲା ଐଶଯ��ା ଚାEର ଚାEିନୀ ପରି ମୁଖ ମoଳ ସବୁେବେଳ 

ଐଶଯ��ାର ଝଲସୁ ଥାଏ ଦାରିଦ� �ର ତାଡନାେର ମକରା ଯଦିଓ ଐଶଯ��ାକୁ ସବୁ ମନ 

ମୁତାବକ ଜିନିଷ େଦଇନାହ\ ତଥାପି େକୗଣସି ଜିନିଷେର अବେହଳା ବି କରିନି ଯଥା 

ସ�ବ ଆବଶ�କତା ପୁରଣ କରିଛି ଐଶଯ��ା ମଧ� ବାପାର ଦାରିଦ� �ତା ପାଇଁ େକେବ 

େକୗଣସି ଜିନିଷ ପାଇଁ अଳି ବି କେରନି ଯାହାବି େହଉ େହଡ ଦିଦି- ନିେ��ଶ ମୁତାବକ 

େସ  ଝିअ ପାଇଁ ବହୁ କgେର ଗେଣଷ ପୁଜା ପାଇଁ େଗାଟିଏ ନୂଆ େଡ�ସ କିଣି ଆଣିଥିଲା 

ଯାହାକୁ ପି�ି େସଦିନ ଐଶଯ��ା ସକାଳୁ ସକାଳୁ ;ୁଲକୁ ଯାଇଥିଲା  

 ପାଖ ପେଡାଶୀ ରମା, ବୟସ ୪୫ରୁ ଉs� େହବ, ବିବାହିତ! ସୁଦୁର ସୁରଟେର ଏକ 

ଘେରାଇ କଂପାନୀେର କାମ କେର ମଦ�ପ ଚରିତ�  ପାଇଁ କଂପାନୀରୁ ତଡା ଖାଇ ଏେବ 

କିଛି ଦିନ େହବ ଘେର अଛି ଐଶଯ��ାକୁ େସଦିନ ;ୁଲ ଯାଉଥିବାର େଦଖିଥିଲା େସ, 

ରାbାେର ମଦ�ପ ରମାର ନିଶାଗ�b ପାପ ଆଖିଟା ଐଶଯ��ା ଉପେର ପଡିଥିଲା, େସ ଭୁଲି 

ଯାଇଥିଲା ହିତାହିତ pାନ େକୗଶଳକ�େମ ଚେକାେଲଟ େଦବାକୁ କହି ରାbାକଡ ସାମାନ� 
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ଜlଲିଆ ବୁଦା ଉହାଡକୁ ଡାକି େନଇ ଯାଇଥିଲା ନିରୀହ, ନି�ାପ ଐଶଯ��ାକୁ ଐଶଯ��ା 

ପିତୃତୁଲ� ରମାକୁ ଚିହିx ଥିବାରୁ ତାକୁ ମଧ� अବିଶ�ାସ କରି ନଥିଲା େସେତେବେଳ କअଁଳ 

ଶିଶୁଟି େସଦିନ ଜାଣିପାରି ନଥିଲା ବାପା ଓ अନ� ପୁରୁଷ ମଧ�େର ଦୂରତା େକେତ 

ମଣିଷର େବଇମାନ ପଣିଆକୁ ନି�ାପ ଶିଶୁଟି ଭଳି ଯାଇଥିଲା ଜେଣ ଲ$ଟର 

ଇଶାରାେର ରମା ତାର ପାପ କାମନାକୁ ଚରିତାଥ� କରିବାକୁ େଚgା କରିବା ସମୟେର 

େକହି ଜେଣ ତା ଆଡକୁ ଆସୁଥିବାର ଜାଣି ପାରି ନିଜର ମନେର ଭୟ ସଂଚାର େହାଇଥିଲା 

ତାର, କାେଳ ଐଶଯ��ା ପାଟି କରିେଦବ ତ ଗଁା େଲାକମାେନ ଜାଣିଯିେବ ତା’ପେର ତା 

अବ�ା କଣ େହବ? େକଉଁ ଏକ अଜଣା ଆତ- ତା ମନେର अେନକ ପ�ଶx ଉ-ି 

ମାରିଥିଲା अଜଣା ଭୟେର ନିଜକୁ ବଂଚାଇବା ପାଇଁ ନିଜର ବଳ ମୁତାବକ ଐଶ�ଯ��ାର 

ପାଟିକୁ େଜାର ଜବରଦb ତା ନିଜ ହାତ ପାପୁଲିେର ଚାପି ଧରିଥିଲା କିଛି ସମୟ ପାଇଁ 

କିଛି ସମୟ ପେର େଲାକଟି अତିକ�ମ କରିଯିବା ପେର ଐଶଯ��ା ପାଟିରୁ ହାତ ବାହାର କରି 

େଦବା ପେର େସ ହଠାତ୍ ଟଳି ପଡିଥିଲା ମାଟି ଉପେର ନିେbଜ େହାଇ ଯାଇଥିଲା େସ! 

ଐଶଯ��ାର େବାେଧ ନିଶ�ାସ ଚାଲୁ ନଥିଲା କଣ କରିବ କିଛି ଭାବି ପାରି ନଥିଲା ରମା 

ନିକଟ� ବୁଦା ଭିତରକୁ େଫାପାଡି େଦଇଥିଲା ନିଶ�ାସ ଚାଲୁନଥିବା ଐଶଯ��ାର ମର 

ଶରୀରକୁ....  

 ଐଶଯ��ା ପାଲଟି ଯାଇଥିଲା ମୃତା ପୀଡ଼ିତା... 

 ବିଶ�ାସ अବିଶ�ାସର େଦାଛକି ରାbାେର ପଡି ରହିଥିଲା ଐଶଯ�ାର ମର ଶରୀର 
 

ଆଇନଜିବୀ, ଭଦ�କ, ଓଡ଼ିଶା ଭ� ାମ�ଭାଷ : ୯୪୩୭୧୨୮୮୪୧,  

ଇେମଲ୍ : gada.advocate@gmail.com 
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ଝିअ େଦଖାଝିअ େଦଖାଝିअ େଦଖାଝିअ େଦଖା    
 ମାଆ ଚିଲଉଥାtି ସୁମି ଦିଦି ଉେ�ଶ�େର, “ସୁମି ଟିେକ hୀରିଟା 

ଘା�ି େଦଲୁ, ଲାଗିଯିବ ହାoିେର” ଝନ୍ ଝାନ୍ ଚୁଡ଼ି ଶ§ କରି ସୁମି ଦିଦି 

ହାତେର େମzାଏ ଚୁଡ଼ି ପି�ି ପି�ି ଚାଲିଗଲା େରାେଷଇ ଘରକୁ hୀରି 

ଘା�ିବାକୁ ପୁଣି ଆସି ମୁoେର କିBପ ମାରୁଥିଲା ଆଉ ମେତ ବାର�ାର ପଚାରୁଥିଲା, 

“ମୀନୁ, କହିଲୁ େକାଉ େହୟାର gାଇଲ୍ ଟା ମାନିବ ମେତ” ମଁୁ ତାକୁ ଚିେଡ଼ଇବାକୁ ଯାଇ 

କହିଲି, “େତା ଲ�ା ସିଧା ଚୁଟିେର କିଛି ବି gାଇଲ୍ କେଲ ରହିବନି ଖସିଯିବ” ପୁଣି ତା 

ଚିtା େଦଖି, ତାକୁ ସାହାଯ� କଲି େଗାେଟ ସୁEର େଖାସା ବେନଇବାେର अଧା େଖାସା 

ବା�ିଛି କି ନାହ\ ପୁଣି ବାପା ବାହାରପଟୁ ଡାକ ଛାଡ଼ିେଲ, “ସୁମି ଟିେକ ପାଣି ଗBାସ ଦବୁ!” 

ଦିଦି ଜଲଦି େଖାସାବା�ି ଚାଲିଗଲା ବାପା-ୁ ପାଣି ଦବାକୁ ରାତି ସାରା ଭାବି ଭାବି 

େମାେତ ନିଦ େହାଇନଥିଲା େଯ ଦିଦି ବିନା ମଁୁ କ’ଣ କରିବି! େସ ଏ ଘରୁ ଗଲା ପେର 

ଘରର ସବୁ କାମ କରିବ କିଏ! ଏେବ ଟିେକ ହାଲକା ନିଦେର ଆଖି ଲାଗିଗଲା 

େକେତେବେଳ ଜାଣି ପାରିଲିନି ନିଦେର ଶୁଣା ଯାଉଥିଲା ମାଆ ସୁମି ଦିଦିକୁ େକେତ କ’ଣ 

ବତାଉଥାtି ମାଆ- ପାଟିେର ମଁୁ ଆଖି ମଳି ମଳି ପ�ାୟ େଗାେଟ ଘ�ା ପେର ଉଠିଲା 

େବଳକୁ ଦିଦି େମାର େଗାେଟ ପରୀ ପରି ଦିଶୁଥିଲା ମେତ अେନଇ କହିଲା, “େଦଖିଲୁ 

ମୀନୁ, ମଁୁ େକମିତି େଦଖା ଯାଉଛି” ଦିଦିକୁ ମଁୁ ବହୁତ ଥର ଶାଢ଼ୀେର ଆଗରୁ େଦଖିଥିଲି 

କି� ଆଜିର େଦଖିବା କିଛି अଲଗା ଥିଲା େମା ଦିଦିକୁ ପୁअ ଘର େଲାକ େଦଖିବାକୁ 

ଆସୁଥିେଲ ଆଜି ନୀଳ ଶାଢ଼ୀେର େଗାଲାପି ଧଡ଼ି ଆଉ ହାତେର େମzାଏ ନୀଳ ଚୁଡ଼ିେର 

ପଲB ବୀ ଦାସ 
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େମା ଦିଦି େବଶ୍ ସୁEର ଦିଶୁଥିଲା ମାଆ ହୁଏତ ତା ଶାଢ଼ୀ ବଦେଳଇ େଦେଲ, କାରଣ 

ନିଦେର େଶାଇବା ପବୂ�ରୁ ଦିଦି ଆଉ େଗାେଟ ଫିକାରlର ଶାଢ଼ୀ ପି�ିଥିଲା ଆଉ େଯେତ 

କହିେଲ ବି ବଦଳାଉ ନଥିଲା, ଏପାଳି େବାେଧ ମାଆ ଆସି ବଦଳାଇ େଦେଲ ଜବରଦbି 

କାନେର ବଡ ନୀଳ କାନଫୁଲ ଆଉ ମଥାେର ବଡ କଳା ଟିକିଲି ତା ସାଥିେର ଓଠେର 

େଗାଲାପି ଲିପିgିକେର ଦିଦି ପୁରା ହିେରାଇନ୍ ଲାଗୁଥିଲା ମେତ ଚାଲିଗଲା େବଳକୁ ରୁଣୁ 

ଝୁଣୁ ଶବଦ ହଉଥିଲା, ତା ପାଦ ଦିଟାକୁ େଦଖିଲା େବଳକୁ ପାଉଁଚି ଲେଗଇଥିଲା ଆଜି 

ବହୁତ ଦିନପେର ଏେତ ଦିନ େହଲା ତା ସାଧାରଣ ରୂପେର ତାକୁ େଦଖି େଦଖି ଆଜିର ଏ 

ମନ େଲାଭା ରୂପ ମେତ ବହୁତ ଆଲଗା ଲାଗୁଥିଲା ଲାଗୁଥିଲା େଯମିତି ଦିଦି ତା ନୂଆ 

ସଂସାରକୁ ନୂଆ ନୂଆ ରlେର ସେଜଇବାକୁ ପୁରା ପ�bୁତ अଛି 

 େରାେଷଇ ଏଯାଏ ସରି ନଥିଲା, ଦିଦି େମାର େଦୗଡ଼ି ଯାଉଥିଲା ବାକି େରାେଷଇେର 

ମାଆ-ୁ ସାହାଯ� କରିବାକୁ, କାେଳ ତା େମକ୍ अପ୍ ଖରାପ େହଇଯିବ ଭାବି ତା ହାତଟାକୁ 

ଧରି େଦଇ କହିଲି, “ଦିଦି ମଁୁ ଯାଉଚି” ତଥାବି େସ ଶୁଣି ନଥିଲା ହସି ହସି ଚାଲି ଯାଇଥିଲା 

େରାେଷଇ କରିବାକୁ େରାେଷଇ ସାରି ଝାଳ ନାଳ େହାଇ ଆସି ବସି ପଡ଼ିଲା େମା ପାଖେର 

ଟିେକ ଫ�ାନ ପବନ ପାଇଁ ହଠାତ୍ ମାଆ- ପାଟି ପୁଣି ଶୁଭିଲା, “ସୁମି, େସମାେନ ଆଉ 

ପାz ଦଶ ମିନିଟ୍ େର ଆସି ପହzିଯିେବ, ସବୁ କାମ ଶୀଘ� ସାରିେଦ” ଏତିକି ଶୁଣୁ ଶୁଣୁ ମଁୁ 

େଗାେଟ କୁଦାେର େବଡରୁ ଡିଆଁ ମାରିଲି ତଳକୁ କାରଣ ଦିନ ବାରଟା ହବ ପ�ାୟ ଏଯାଏ ମଁୁ 

ଦାt ଘସି ନଥିଲି କି ଗାେଧାଇ ନଥିଲି, ବାସ୍ େବଡ୍ େର ପଡ଼ି ପଡ଼ି ଦିଦିକୁ େଦଖୁଥିଲି ମଁୁ 

ଚାଲିଗଲି େମା ବାଟେର େମା ନିତ� କମ� ସାରିବାକୁ ସବୁ କାମ ସାରି ପ�ାୟ େକାଡିଏ ମିନିଟ୍ 

ପେର ଆସିଲା େବଳକୁ ଦିଦି ଥରୁଥିଲା ମିରର ଆଗେର ଠିଆ େହାଇ ହାତେର କାଜଲ 

ଧରିଥିଲା ଲେଗଇବାକୁ କି� ଲେଗଇ ପାରୁନଥିଲା, ନୁଆ େଲାକ-ୁ େଦଖା କରିବା 
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ଆତ-େର ମେତ ଭାରି ମଜା ଲାଗୁଥିଲା ତାକୁ ଏଇ अବ�ାେର େଦଖି ହାତରୁ କାଜଲଟା 

ଟାଣି େନଇ େମା ଆଡ଼କୁ ତା ମୁହଁ ବୁେଲଇେଦଇ ଆ-ି େଦଲି ଦିଟା ଲ�ା େମାଟା କଳା ଗାର 

ତା ଆଖି ଦିଟାେର ଆ-ି ସାରିବା ପେର ଆର� କଲି େମା ଲ�ା ଚଉଡ଼ା ପ�ବଚନ ବଡ 

ପାଟିେର, ତାକୁ ଟିେକ ସାହସ ଦବା ପାଇଁ, କି� େମା ପାଟି ଶୁଣି ମାଆ ବାହାର ପଟ ଘରୁ 

େଦୗଡ଼ି ଆସି କହିଲା, “ମୀନୁ, ଟିେକ ଧୀେର ପାଟି କର େସମାେନ ବସିଛtି ଖରାପ 

ଭାବିେବ” ୟା ଭିତେର େସମାେନ ଆସି ଗେଲଣି େବାଲି ମେତ ଜଣା ନଥିଲା ଦିଦି ଚାଲି 

ଯାଇଥିଲା େରାେଷଇ ଘରକୁ ଦହି ସରବତ ଆଣିବାକୁ, ହଠାତ୍ କାଚ ଗBାସ ପଡ଼ିବାର 

ଶବଦେର ମାଆ ଆଉ ମଁୁ େଦୗଡ଼ିଥିଲୁ େରାେଷଇ ଘରକୁ େସଠି ଯାଇ େଦଖୁ ତ, ଦିଦି 

ଛାନିଆ ଆଉ ଭୟେର ଗBାସ େଗାେଟ ଭାlି ସାରିଛି ମାଆ ତାକୁ ସାହସ େଦଇ ଭଲେର 

ବୁେଝଇ ପୁଣି ତାକୁ ଧରି ଚାଲିଲା ତା ଶାଶୁ ଘର େଲାକ- ଆଗକୁ ମଁୁ ଆ�ଯ�� ହଉଥିଲି 

ମାଆ େକମିତି ଆଜି ଦିଦିକୁ ଗାଳି େଦଲାନି ଗBାସ ଭାlିବାରୁ, ଆଗରୁ ତ ବହୁତ ଗାଳି 

କେର ତା ଶାଶୁଘର େଲାକ-ୁ େଦଖିବାକୁ ମଁୁ ବି ଯାଇଥିଲି ଦିଦି ପେଛ ପେଛ ଆଉ ଦୂରରୁ 

ଠିଆ େହାଇ େଦଖୁଥିଲି େମା ଦିଦିର ଆଉ େଗାେଟ ନିରୀହ ରୂପ କହିବାକୁ ଗେଲ ଦିଦି 

େମାର ଜମା ନିରୀହ ନୁେହଁ କାରଣ େସ ମେତ ପେଢଇବା େବେଳ ବହୁତ ବାଡ଼ାଏ କି� 

ଆଜି େସ ମେତ ବହୁତ ନିରୀହ ଲାଗୁଥିଲା ସମb-ୁ ମୁoିଆ ମାରିବା ସାରି େସ ବସିଥିଲା 

ମାଆ- ପାଖେର ମଁୁ ଯାଇ ସମb-ୁ ମୁoିଆ ମାରି ବସିଗଲି ବାପା- ପାଖେର ଦିଦିର 

ଶାଶୁଘର େଲାକ ତାକୁ ବହୁତ ଶାt ଭାବୁଥିେଲ, କହୁଥିେଲ, “ଝିअଟା େକେତ ଚୁପ୍ ଚାପ୍, 

ଠିକ୍ ଆମ ପୁअ ପରି ଶାt, ଇତ�ାଦି” େମାର ଇଛା ହଉଥିଲା, ଚିେଲଇକି କହିବାକୁ, 

“ତେମ ଯାହାକୁ ଏେତ ଶାt ଭାବୁଛ େସ ବହୁତ ଚoୀଟା ମେତ ବହୁତ ମାେର” କି� କହି 

ପାରିଲିନି କାରଣ େମା ଦିଦିର ଖୁସି ଲୁଚି ରହିଥିଲା ଏଇ ନୁଆ ସ$କ�େର ମେତ ଜଣା 
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ଥିଲା େମା ଦିଦି େକବଳ େମା ଆଗେର ବାଘ ଆଉ ସବୁଠି ମଷୂା ଛୁଆ ଦିଦିର ଆଖି ଦିଟା 

ବହୁତ ସୁEର, ଆଉ େଜ�ାତିଷ ଆpା କହୁଥିେଲ, “ମାଆେର, ତୁ ବହୁତ ଲhH ୀମତିଆ କାରଣ 

େତା ଆଖି ଦି’ଟା କଜଳ ପାତିଆ ଆଖି”, ଏତିକି ଶୁଣି େଦଇ େମା ବାପାମାଆ ଆଉ ଟିେକ 

ଖୁସିେର ଗଦ ଗଦ େହାଇଗେଲ େମାର ଇଛା ହଉଥିଲା କହିବାକୁ, “ଆେର ମେତ ବି କିଏ 

ଟିେକ ବାହାବା ଦିअ, ତାକୁ କାଜଲ ମଁୁ ଲେଗଇ େଦଇଚି େସଥିପାଇଁ େସ ଆହୁରି ସୁEର 

ଦିଶୁଛି” େକହି ମେତ ବାହାବା ଦିअ� ବା ନଦିअ�, ଦିଦି କି� ତା ଆଖିର ଇସାରାେର 

ମେତ ଜେଣଇ େଦଲା େବଶ୍ ସୁରୁଖୁରୁେର ଝିअେଦଖା ସରିଗଲା, ଆଉ ଭିେଣଇ ଭାଇ ଗଲା 

େବେଳ ମେତ ଚିେଡଇେଦଇ ଗେଲ ସମb-ର ଝିअ ଆଗରୁ ପସE ଥିଲା କି� େମା 

ଦିଦିର ଡର ବହୁତ, ନିଜ ଭିତେର ସ-ୁଚିତ େସ, ବହୁତ ଚିtାଥିଲା ତା’ର, ତା’ ରlରୂପ 

କାେଳ କାହାକୁ ପସE ନ ଆସିବ ଭାବି ଦିଦିର ବିଶ�ାସ େହଉନି େଯ ତା’ ବାହାଘର ଠିକ୍ 

େହାଇସାରିଛି େବାଲି କାରଣ େସ େଦଖିଛି ତା ଆଖି ଆଗେର ମାଉସୀମାନ- ପାଇଁ ବାର 

ବାର ବିବାହ ପ�bାବ ଆସିବା ଆଉ ଭାlିଯିବା, େକାଉଠି ଜାତକ ପାଇଁ ତ ଆଉ େକଉଁଠି 

ରୂପରl ପାଇଁ ଦିଦି ଭାବୁଥିଲା ତା ବାହାଘର ପାଇଁ ମଧ� େସମିତି କିଛି ହବ େବାଲି 

ନିଜକୁ ପ�bୁତ କରିେଦଇଥିଲା ବାର ବାର ପିଲାମାନ- ସହ ମିଶିବାକୁ ଆଉ ପୁअର 

ପରିବାର ସହ ମିଶିବାକୁ, କି� ତା ଜୀବନେର େଗାେଟ ଥରେର ସବୁ ଠିକ୍ େହାଇଯିବ େବାଲି 

େସ େକେବ ଭାବି ନଥିଲା ବିବାହର ବଜାରେର ତାର କିଣାବିକା େହାଇନଥିଲା ଧୀେର 

ଧୀେର ତାର ବିଶ�ାସ ଆସୁଥିଲା େଯ, ଆଜି ବି ଦୁନିଆେର କିଛି ଭଲ ପରିବାର अଛtି େବାଲି 

ଆଉ ନିଜକୁ ପ�bୁତ କରୁଥିଲା େସମିତି ଏକ ପରିବାରେର ନିଜକୁ ସାମିଲ୍ କରିବାକୁ । 
ମାଫ୍�ତ : ପ�ସନx  କୁମାର ଦାସ, ନୂଆ ଶାସନ, େଢ-ାନାଳ ଜିଲB ା, ପିନ୍ – ୭୫୯୦୦୧ 

ଇେମଲ୍ : pallabidas051@gmail.com 
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େଶ�/ ସ$କ�େଶ�/ ସ$କ�େଶ�/ ସ$କ�େଶ�/ ସ$କ�    
 ଦୀପ ଆଉ ଆଜିର ମଣିଷ ପ�ାୟତଃ ଏକାପରି କାରଣ ଦୀପର 

ଶିଖାର ଆେଲାକେର ସାରା ଦୁନିଆକୁ ଆେଲାକିତ କେର अପର ପhେର 

ତା’ର ତଳ ପାଖ अ�ାର େଯଉଁଥି ପାଇଁ କି ପବୂ� ପିଢ଼ିର ମଣିଷମାେନ 

କହିଯାଇଛtି ‘ଦୀପ ତଳ अ�ାର’ ଜଳୁଥିଲା େବେଳ ସଭି-ର ପି�ୟ 

ପାତ�  ଆଉ ଲିଭିଗଲା ପେର ସ$ୂଣ� ମଲୂ�ହୀନ ଠିକ େସହିପରି େଗାଟିଏ ମଣିଷ ନିଜଠୁ 

ନିଜକୁ ହାର ମାନିଗଲା ପେର अଥ�ାତ ନିଜକୁ େରାଜଗାର bରରୁ अhମ େହାଇଗଲା ପେର 

େଗାଟିଏ ଲିଭିଲା ଦୀପ ସଦୃଶ 

 ରୁେପଶ ବାବୁ ଏବଂ ଦୀପକ ବାବୁ ଦୁଇଜଣ अତି ଘନି/ ବ�ୁ ଥିେଲ, ଏମିତିକି ଜେଣ 

ଜଣକୁ ନ େଦଖିେଲ ମଧ� ଖାଦ� ହଜମ ହୁଏ ନାହ\ ଦୁଇଜଣ-ର ରୁେପଶ ବାବୁ-ର 

େଗାଟିଏ ପୁअ ଆଉ ପରିବାରର ଚଳଣି ମଧ�ବିତ କି� ଦୀପକ ବାବୁ-ର ଟିେକ ଉ¢ 

bରର ଚଳଣି ଏବଂ ଦୀପକ ବାବୁ-ର ଝିअଟିଏ ରୁେପଶ ବାବୁ ଗଁାର ହାଇ;ୁଲେର କBକ୍� 

ହିସାବେର କାଯ�� କରtି ଏବଂ ଦୀପକ ବାବୁ େସହି ବିଦ�ାଳୟେର ଶିhକ ଭାବେର 

ଶିhକତା  କରtି 

 ହଠାତ ଦିେନ ରୁେପଶ ବାବୁ-ର େଗାଟିଏ ଆଖି ନg େହାଇଗଲା ଯାହା କାରଣରୁ 

ତା-ୁ ଠିକ ଭାବେର େଦଖିବାେର ବାଧା ସୃgି େହଲା ଯାହା କାରଣରୁ ରୁେପଶ ବାବୁ- 

ଚାକିରି ଖoିକ ଚାଲିଗଲା ଏପେଟ ଘର ଚଳିବାେର अସୁବିଧା ପ�ା| େହଲା ପୁअଟି ଗଁାର 

ଶାtନୁ କୁମାର 
ରାଉତ 
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ଦୃg ବାଳୁlା ପିଲା- ସାlେର ସାl େହାଇ ଖରାପ ବାଟେର ପାଦ େଦଲା....... 

 କିଛି ଦିନ ପେର ଦୀପକ ବାବୁ- ଝିअ ବାହାଘର ଠିକ େହାଇଗଲା ଦୀପକ ବାବୁ 

ଆସି ରୁେପଶ ବାବୁ-ୁ ନିମ�ଣ କରିଗେଲ ଏବଂ ବ�ୁ- ଝିअ ବାହାଘର ଭଲେର ଭଲେର 

ବିତିଗଲା ରୁେପଶ ବାବୁ-ର ଚିtା ପଡିଗଲା ଆେର େମା ପୁअର ବି ବିବାହର ବୟସ 

େହାଇଗଲାଣି କି� ଇଏ ତ କାମ ଧEା  କିଛି ବି କରୁନି ୟାକୁ ଝିअ କିଏ अବା େଦବ? ଏହି 

କଥା ଭାବି ଭାବି �ିରକେଲ ଏବଂ ବିଦ�ାଳୟରୁ अବସର ସମୟେର କିଛି ମିଳିଥିବା ଟ-ା 

ତା- ପାଖେର ଥିଲା ଦୁଇ ଲh ଟ-ାର େଗାଟିଏ େତଜରାତି େଦାକାନ କରାଇ ପୁअକୁ 

େରାଜଗାରhମ କରାଇେଲ ଯାହା େହଉ ପୁअଟି ବଦଳି ଯାଇ ଧୀେର ଧୀେର ନିଜ େଗାଡ଼େର 

ଛିଡା େହବାେର ସhମ େହଲା ଏବଂ ରୁେପଶ ବାବୁ ପୁअର ବିଭାଘର ମଧ� କରିେଦେଲ..... 

 କି� ଶାରୀରିକ bରେର ରୁେପଶ ବାବୁ ସ$ୂଣ� ଭାେବ अhମ େହାଇଗେଲ ଯାହାକି 

ଧୀେର ଧୀେର ବୟସର ଦୀପେର ଘିअ ସରିଗଲା େବେଳ ପୁअ େବାହୂ-ର ଶାରୀରିକ ଏବଂ 

ମାନସିକ ନିଯ�ାତନାର ଶିକାର େହବାକୁ ଲାଗିେଲ ଏବଂ अମାନିଆ ଆଖିରୁ अବିଶ�ାt 

ଲୁହ ଏମିତିତ ଆଖିକୁ ଠିକେର େଦଖା ଯାଉନାହ\ ପେର ପୁअେବାହୂ-ର ଏପରି 

ବ�ବହାର େସ େକେବ ବି ଭାବି ନଥିେଲ 

 अତି/ କg େହଲା ପେର େସ େସଇ ଘନି/ ବ�ୁ ଦୀପକ ବାବୁ- ପାଖକୁ ଚାଲିଗେଲ 

ଏବଂ ସବୁ କଥା କହିେଲ ଦୀପକ ବାବୁ ସାt�ନାର ସହିତ କହିେଲ ଆେର ଭାଇ ମଁୁ କଣ 

ମରିଗଲିଣି େତାର କୁଆେଡ ଯିବା ଦରକାର ନାହ\ ଆଜିଠୁ ଏଇଟା େତା ଘର ଆେର ଭାଇ 

େମା ଝିअ ଜନH  ପେର ତା ମାଆ ବି ଆର ପାରିକୁ ଚାଲିଗଲା ଆଉ େତାର ବି େସଇ अବ�ା 

ପୁअ ହବାର ଦୁଇବଷ� ପେର ତା ମାଆ ବି ହଇଜା େରାଗେର ଆକ� ାt େହାଇ ଆଖି 
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ବୁଜିେଦେଲ 

 େତଣୁ ଆେମ େଯତିକି ଦିନ ବଂଚିବା ସାଥି େହାଇ ବଂଚିବା ଆେମ େଫରିଯିବା େସଇ 

ପEର ବଷ�ର अତୀତର ବ�ୁତ� ଜୀବନକୁ ଆେମ ପ�ମାଣ କରିେଦବା ଏବଂ ଦୁନିଆକୁ 

େଦେଖଇ େଦବା ବ�ୁତ� େହଉଛି େଶ�/ ସ$କ� ଦୁନିଆର...... 

 

     ଭଗବାନ ଶ�ୀକୃu କହିଛtି କି େକହି କାହା ପାଖକୁ ତିେନାଟି ପରି�ିତିେର ଯାଇଥାଏ.  

୧ ଭାବେର, ୨ अଭାବେର କି�ା ୩ ପ�ଭାବେର ଏଥିପାଇଁ େଯେବ ବି େକହି ତୁମପାଖକୁ  

ଆସୁଛି େତେବ ତାକୁ ପୁରା ସ�ାନ ଦିअ ଜଣାନାହ\ େସ େକଉଁ �ିତିେର ତୁମ ପାଖକୁ 

ଆସିଛି; 

୧. ଭାବେର ଆସିଛି ଯଦି େକବଳ େସxହ ଦରକାର 

୨. अଭାବେର ଆସିଛି ତ ସାହାଯ� ଦରକାର ଓ ତୁମକୁ ଏଥିପାଇଁ ସhମ ଭାବି ଆସିଛି  

୩. ପ�ଭାବେର ଆସିଛି ତ ତୁମକୁ अଭିମାନ େହବା ଦରକାର କାରଣ ତୁେମ ଏଥିପାଇଁ ସhମ 

अଛ େତଣୁ ତା’ର ତିର;ାର କରନାହ\ 

ଶାtନୁ କୁମାର ରାଉତ 

ପାଟରlା (ନୂଆସାହି), ଓଡ଼ିଶା 

ଭ� ାମ�ଭାଷ : ୯୮୬୧୭୫୬୧୯୮ 
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କେଲଜ ଓ କୃuଚୂଡ଼ାକେଲଜ ଓ କୃuଚୂଡ଼ାକେଲଜ ଓ କୃuଚୂଡ଼ାକେଲଜ ଓ କୃuଚୂଡ଼ା    
 କେଲଜ୍ କ�ା$ସେର ଥିବା କୃuଚୂଡା ଗଛଟା ଏେବବି ଗ�ୀଷHେର 

ସାଧବ େବାହୁ ସାଜୁଛି। ଶରତେର େଶଫାଳୀଗଛ ବିଛଉଛି ଶୁଭ�  

େସୗରଭ ଗାଲିଚା। ପାଖେର କୁନି ଝରଣାଟି ପବୂ�ଭଳି ବହି ଚାଲିଛି 

ଆଗକୁ ଆଗକୁ। େସ ଲଗାଇ ଥିବା ଜୂଇ ଗଛେର ଫୁଲ ଫୁଟି ଭୁରୁ ଭୁରୁ ବାସxାେର ଏେବବି 

ମହକି ଯାଉଛି ଗଗନ ପବନ। 

 ପ�କୃତି ତା’ କାଯ�� ପବୂ� ଭଳି କରି ଚାଲିଛି। କିଛି ବି ବ�ତିକ�ମ ନାହ\। ତା’େହେଲ 

େକମିତି अଦିନେର ସୁଖ ଗ�ହଣ ଲାଗିଗଲା? େକମିତି ଭାଗ�ାକାଶେର ଛାଇଗଲା ଘନଘନ 

କଳା ବଉଦ? ବୁଝିବି ବୁଝିପାେରନି େଗୗତମ। କେଲଜର ଶ�ୀହୀନ କ�ା$ସ ତାକୁ ବ�ଥାେର 

େପାତି ପକାଏ। ମାନସପଟେର ପହଁରି ଯାଏ ବିତି ଯାଇଥିବା ସୁEର ମହୂୂa�ର କିଛି अଭୁଲା 

ସH ତି। େସହି ସମୟଟା ଥିଲା େବାେଧ ଏ ଇyିନିୟରିଂ କେଲଜର ସୁବ&� ଯୁଗ। अେନକ 

େମଧାବୀ ଛାତ� ଛାତ� ୀକୁ େନଇ େସ ଥିଲା ପ&ୂ�ଗଭ�ା। ପ�ାଇେଭଟ କେଲଜ େହେଲବି ତାର 

ଥିଲା ସ�ତ� ମଯ��ାଦା। େସଥିପାଇଁ अେନକ େମଧାବୀ ଛାତ� ଛାତ� ୀ-ର ପ�ଥମ ପସE ଥିଲା 

ଏ କେଲଜ। ଏଠି ସିଟ୍ େଟ ପାଇବା ପରମ ଭାଗ� େବାଲି ଧାରଣା ରହି ଆସିଥିଲା। 

 େଗୗତମର ଠିକ୍ ମେନअଛି, େଯେତେବେଳ େସ ଏ କେଲଜେର ପାଦେଦଲା ନିଜକୁ 

େକେତ େଗୗରବାନି�ତ ମଣିଥିଲା। ସବୁ କB ାସ୍ େସେତେବେଳ ହାଉସ୍ ଫୁଲ୍। ଶତଶତ 

ପିଲା-ର କଳରବେର ମୁଖରିତ େହାଇ ଉଠୁଥିଲା କ�ା$ସ। ନିଜ ସୁEର ଭବିଷ�ତର 

ଲତିକା ବିଳାସ 
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ରlିନ୍ ସ�ପxେର ବିେଭାର ଥିେଲ େସମାେନ। ପାଠପଢା େଶଷ ନ େହଉଣୁ अେନକ କ�ା$ସ 

ସିେଲ´ନ୍ ଜରିଆେର ଉ¢ େବତନେର ନିଯୁ}ି ପାଇ ଯାଉଥିେଲ। େଯଉଁ େକେତ ଜଣ ବି 

ବାଦ୍ ପଡୁଥିେଲ ପରବa�ୀ କାଳେର ନି�ିତ ନିଯୁ}ି ପାଇବାର ଦୃଢ ବିଶ�ାସେର କେଲଜ 

ଛାଡୁଥିେଲ। ଏଣୁ େୱଲ୍ କମ୍ ଠାରୁ େଫର୍ େୱଲ୍ ପଯ��t ସମb େପ�ାଗ�ାମ େବଶ୍ ଯାକ 

ଯମକେର ପାଳନ କରାଯାଉଥିଲା। େଦଶର ନାମୀଦାମୀ ଶିhାବିତ୍ ଆସି େପ�ରଣା 

େଦଉଥିେଲ ସ�ପx େଦଖିବାକୁ, ସିଡ଼ି ଚଢିବାକୁ। 

 ଭଲ ଇyିନିୟରେଟ େହାଇ ବାହାରିବାର ସ-� େନଇ େସ କେଲଜ ଜୀବନ ଆର� 

କରିଥିଲା। ଚଢା କେଲଜ ଫିସ୍ ପାଇଁ ମା’ବାପା ପଛଘୁzା େଦଉଥିେଲ। େହେଲ େଗୗତମର 

ଏକା ଜିଦ୍ େସ ଏଇଠି ହ\ ପଢିବ। ପଇସାକୁ ତା’ର ଆେଦୗ ଖାତିର୍ ନଥିଲା। ବ�ା-୍ େଲାନ୍ 

ତ ସହଜେର ମିଳି ଯାଉଥିଲା। ଖୁସିେର ଖୁସିେର ବି କଟିଗଲା ଦୁଇବଷ�। କି� ନିଜ 

अଜାଣତେର କାହ\ େକଉଁଠି ଦାନା ବା�ି ଚାଲିଥିଲା ବାତ�ା l ମାଡି ଆସୁଥିଲା ଭୀମ େଭୖରବ 

ରୂପେର। ତା ପେର େକେତ ସ�ପxର ମEିର, ମହଲ ଭାlିରୁଜି ବଷ�ାର ପ�ବଳ େସ�ାତେର 

କିଏ କୁଆେଡ ଭାସିଗେଲ େସ ହିସାବ କିଏ ବା ରଖିଥିଲା ଆଉ। 

 ନିଯୁ}ିର अଭାବ अନ� अେନକ କେଲଜ ଭଳି ଏ କେଲଜକୁ ବି େରାଗଗ�b 

କରିେଦଲା। ଆର� େହାଇ ସାରିଥିଲା କୃuପh। ବଷ�କୁ ବଷ� କମିଗେଲ ବିଦ�ାଥ�ୀ। ବE 

େହାଇଗଲା େଜ�ସ୍ ହେgଲ୍ ଏବଂ ପେରପେର େଲଡିଜ୍ ହେgଲ୍। େଯଉଁ କେଲଜେର ସିଟ୍ 

ନପାଇ ଶହଶହ ଛାତ� ଛାତ� ୀ ନିରାଶ େହାଇ େଫରୁଥିେଲ େସଠି ଆଜି ହାତଗଣତି 

େକେତଜଣ। କେଲଜର ପାଟରାଣୀ େବଶ େଦଖିଥିବା େଗୗତମ ଛାତିେର କ�ା େଫାଡି 

େହାଇଯାଏ ଆଜିର ଏ କାlାଳୁଣୀ େବଶ େଦଖି। ମାତ�  େସ ନାଚାର। େପଟକୁ ଭାତ ମୁେଠ 
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େଯାଗାଡିବାକୁ  େସ ଏ କେଲଜେର ଚାକିରି ଖେo ପାଇଛି, ବହୁକgେର। 

 େକବଳ ତା ଚିtାେର ବାପା ଦୁନିଆଁ ଛାଡିେଦେଲ। ତା- अକାଳ ମୃତୁ� ତା’ ମୁo 

ଉପରୁ େକବଳ ପିତା- ହାତ ଛେଡଇ େନଇ ନଥିଲା ବରଂ ଉେଡଇ େନଇଥିଲା ତା ମୁo 

ଉପର ଛାତ। େସ ଉ¢ଶିhିତ େହାଇ ଘରର େକୗଣସି ଦାୟିତ� େନଇନାହ\ अଥଚ ସାନଭାଇ 

ସାମାନ� अେଟା ଚେଲଇ ମାଆବାପା- ଔଷଧଖ¢� ଠାରୁ ଆର� କରି ବ�ୁବା�ବ 

ଚେଳଇଛି। ବାପା- ଶୁsି କାଯ�� ବି ତୁେଲଇଛି। େସଥିପାଇଁ େଯଉଁ ଘର ଦିବଖରା ଓ 

ଜମିବାଡି ଚାରି ଖo अଛି େସସବୁ ଉପେର ତାର ଏକଚାଟିଆ अଧିକାର େବାଲି ତା’ର 

ଦାବି। େଗୗତମ ବି ପ�ତିବାଦ କରିନି। ବରଂ ଘର ଛାଡି େଦଇଛି ସବୁଦିନ ପାଇଁ। 

 ତା’ଠୁ ଯେଥg କମ୍ ନ�ର ରଖିଥିବା ପିଲା େଯଉଁମାେନ ଗଁା କେଲଜେର ବାଳୁlାମି 

କରି କରି େକୗଣସି ମେତ ଡିଗ�ୀ ସାଟiଫିେକଟେଟ େଲଖାଏଁ ହାସଲ କରିଛtି େସମାେନ ଆଜି 

େକଉଁଠି ନା େକଉଁଠି କୂଳେର ଲାଗି ଯାଇଛtି। ତା ଇyନିୟରିଂ ପଢା ସାl ବରୁଣ ବି 

କହୁଥିଲା ‘अନ� ରାଜ�ର ବି.ଏଡ୍. ସାଟiଫିେକଟେଟ େଯାଗାଡ଼ କରି ଚାଲ୍ େକଉଁ ;ୁଲେର 

େସଟଲ୍ େହାଇଯିବା। କିଛି ନେହେଲ ସରକାରୀ େମାହର ତ ବାଜିଯିବ। 

 େଗୗତମର ମନ କି� ମାନି ନଥିଲା ବରୁଣର କଥାେର। ତା’ ମୁoରୁ ଇyିନିୟର 

େହବାର ଭୂତଟା େସଯାଏ ଉତୁରି ନଥିଲା େବାେଧ। ଚାକିରୀ େଖାଜିେଖାଜି େସ ଚିଲ, 

ଶାଗୁଣା ପରି େବlେଲାର, ହାଇଦ� ାବାଦ, ପୁେନ, ଇେEାର ଘୁରି ବୁଲିଲା। ସବୁଠି କମ�କୁ 

ଆଦରି ଶିhିତ ଦାଦନର ଜୀବନ ଜୀଉଁଛtି ତା’ଭଳି ହଜାର ହଜାର ଇyିନିୟର। ପାଥ�କ�୍ 

ଏତିକି େଯ, େସମାେନ ସ�ାନକୁ ଜଗି ନିଜ अସହାୟତା ଉପେର ରlୀନ୍ ପରଦା ଢା-ି 

େଦଇଛtି। ଦୁଃଖର ଭାର अଧିକ େହେଲ ଦୁନିଆଁ ଛାଡି େଦଉଛtି ସିନା, ମନର େବଦନା 
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ପ�କାଶ କରିବାକୁ େhତ�  େଖାଜି ପାଉନାହାtି। 

 ବୁଲି ବୁଲି େସ ମଧ� ପାଇଥିଲା ଚାକିରି ଖେo ପୁେନେର। ମାସକୁ ଦରମା 

ଦଶହଜାର। ଡିଉଟି ବାର ଘ�ା। ମହlା ସହର। ଘରଭଡ଼ା ବାଦ୍ ଚଳିବାକୁ ନିअ�। 

अଧିକ ଖଟଣିକୁ अନ� ସବୁ अବ�ବ�ା େରାଗଗ�b କରିେଦଲା ତାକୁ। ବାଧ�୍ େହାଇ େସ 

ପୁେନ ଛାଡିଲା। 

 ଜେଣ ପବୂ�ତନ ଶିhକ- କରୁଣାରୁ ଏଠି ଚାକିରୀଟା ମିଳିଛି। ଦରମା ବହୁତ କମ୍। 

େପଟଟା ସିନା େକୗଣସି ମେତ ପୁରିଯାଉଛି େହେଲ ବ�ା-୍ କିbି େଦବାକୁ ବାରଦୁଆର 

େହବାକୁ ପଡୁଛି। 

 େବେଳେବେଳ अtଦ�ୁ gିେର ମାଆର ମମତାମୟୀ ମaୂiଟି ନାଚିଯାଏ। େସେତେବେଳ 

େମzାଏ ପବନ अଟକି ଯାଏକି ଛାତି ଭିତେର? ତା’ରି ଚିtାେର ସିନା ମାଆର ଏ अକାଳ 

ବାs�କ�। ତଥାପି ମା’ େକେବ େଦାଷ େଦଇନି ତାକୁ। ବରଂ ସାହାଯ� କରିଛି 

ସାଧ�ମେତ। ଘରଛାଡି ଆସିଲା େବେଳ ମଧ� ନିଜ ପି�ୟ ମଥାମଣିଟିକୁ ତା’ ହାତେର 

ଗୁyିେଦଇଛି ସମb- अଜାଣତେର। କହିଛି, “େମା ପାଖେର ଆଉ କିଛି ନାହ\େର ବାପା। 

ଏଇ ଖoକ େନ, ବିକି ଭାlି କାମଧEା ମିଳିବା ପଯ��t ଚଳିଯିବୁ। ପhୀ ପରି ବିଶାଳ 

ଗଗନେର ଉଡିବୁଲିବୁ େବାଲି ଭାବି େନଇଥିଲି, େହେଲ ତୁ ଆଜି ପତl ଭଳି ଧଳିୂ ମାଟିେର 

ଘୁଷୁରୁଛୁ। ଏକଥା ମଁୁ ସହ� କରିପାରୁନି। େମା ଛାତି ଫାଟି ଯାଉଛିେର ଧନ” 

 େଗୗତମ ଭଲକରି ଜାେଣ ପ�ଥମ ବିବାହ ବାଷiକୀେର ବାପାଠାରୁ ଉପହାର ସ�ରୁପ 

ପାଇଥିବା ଏ ମଥାମଣିଟି ମା’ର େକେତ ପି�ୟ। େଶଷ ପଯ��t ତାକୁ ପାଖେର ରଖିବାର 

ସଂକ� କରିଥିଲା ମା। େସଥିପାଇଁ େଯେତ अଭାବ अସୁବିଧା ଆସିେଲ ମଧ� ତାକୁ ବ�କ 
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ପକଉ ନଥିଲା। ବିକିବା ତ ଦୂରର କଥା। ମା’କୁ ଶାଢୀ ଖେo ଉପହାର େଦବାର ସାମଥ�� 

ତ ତାର ନାହ\। ମା’ର ଏ अମଲୂ� ସ$aିଟି ତା’ଠାରୁ ଛେଡଇ େନବ େକମିତି? ତଥାପି େସ 

ତାକୁ ପେକଟେର ପୁେରଇଲା। େବକାରୀ ମଣିଷକୁ େକେତ ନିଃସହାୟ, ନିଲ�ଜ କରିଦିଏ 

ସତେର! 

 େବାଉର େଶଷ େଦଖାର େସଇ େଲାତକପ&ୂ� ଆଖି ଦୁଇଟିକୁ େସ ଚାହ\ ବି ଭୁଲି 

ପାରୁନି। ଘର ଛାଡିବା अେନକ ଦିନ େହଲାଣି। େସହି ହତଭାଗିନୀ ମା’ଟିକୁ ଆଉଥେର 

େଦଖିବାକୁ ସାହସ ଜୁେଟଇ ପାରୁନି େସ। 

 ସେତ अବା ଏଇ କେଲଜ ସହିତ ଭଗବାନ େଯାଡି େଦଇଛtି ତା’ अତୀତ, ବa�ମାନ 

ଏବଂ ଭବିଷ�ତ। ଏଇ କ�ା$ସର କୃuଚୂଡାକୁ େଦଖିେଲ ସେତଜ େହାଇଯାଏ ପୁରୁଣା 

ସH {ତି ମନର ଗ�ାେଲରୀରୁ ଦିଶିଯାଏ ସହପାଠୀ ପଜୂାର ଛବି l ଏଇ କୃuଚୂଡା ମେୂଳ ତାକୁ 

େନଇ େକେତ ସ�ପx େସ ସେଜଇ ଥିଲା l ମାଟିରୁ ଆକାଶ ଥିଲା ତାର ପରିବ�ା|ି l େପ�ମ-

ପ�ଣୟ, େସxହ-ସ$କ�, ମାନ-अଭିମାନ ସବୁର ମକୂସାhୀ ଥିଲା ଏଇ କୃuଚୂଡା। 

 ପଜୂା ବି अଜବ ଖିଆଲି ଝିअେଟ। ସବୁେବେଳ अଳି କରୁଥିବ େପ�ାଏ ସଜଫୁଟା  

କୃuଚୂଡା ଫୁଲ। ତେଳ ପଡିଥିବା େଗାଟାଏ ଦୁଇଟା ପାଖୁଡା ଧେରଇ ଦିଏ େଗୗତମ। 

ମଉଳା ଫୁଲ କହି ଦୂରକୁ ଫିlିଦିଏ ପଜୂା। ମୁହଁ ଫୁଲାଏ। ମାନ କରି କେହ, “ଆକାଶ ଚଢି 

ଜହx  େତାଳିବାକୁ କହୁନି ମ ସାମାନ� ଗଛେଟ ଚଢି ଫୁଲ େପ�ାେଟ ଆଣି ପାରୁନ अଥଚ 

କୃuଚୂଡା ମେୂଳ କୃu ସାଜିବାକୁ ଭାରି ସରାଗ। ପଜୂାର କଥା ପଦକ ତା’ ପୁରୁଷତ� କୁ 

ଚ�ାେଲy କେର। କୃuଚୂଡାେର ପଜୂାର କବରୀ ସଜାଇବାକୁ େକେତଥର ଗଛ ଚଢିବାର 

अସଫଳ ପ�ୟାସ  େଯ  େସ କରିଛି ତା’ ଛଡା େକବଳ ଏଇ କୃuଚୂଡା ଗଛଟି ହ\ ଜାେଣ। 
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 ପାଠପଢା େଶଷ େହଲା ପେର ଚାକିରୀ ଖେo କରି ପଜୂାକୁ େସ ପାଇଯିବ ପ�ଣୟିନୀରୁ 

ପତx ୀ ରୂପେର। ଜୀବନ େହାଇଯିବ କୃuଚୂଡା ପରି ରlମୟ। ଚୁନାଚୁନା ସବୁଜ ପତ� ର 

ସବୁଜିମା ଭରା ସଂସାରେର ଉ-ିମାରିବ ଲାଲ୍ ଟୁକୁଟୁକୁ କୁସୁମ କଳିକା। ତା’ର କୁନିକୁନି 

ପାଦର କअଁଳ ଚାଲିେର େଛାଟ ଘରଟା ସରଗ ପାଲଟି ଯିବ। ଏକଥା ଭାବୁଭାବୁ ପାଉଁରୁଟି 

ଭଳି ଫୁଲି ଉଠୁଥିଲା େସ। 

 େହେଲ...... ପଜୂା ଆଜି େକଉଁଠି? ଚାକିରୀ ପାଇଁ .ାର .ାର େଠାକର ଖାଇ 

ବୁଲୁଥିଲା େବେଳ ପଜୂା କଥା ଚିtା କରିବାକୁ ବା ତା’ ପାଖେର ସମୟ କାହ\? ସ�ପx ତା’ର 

ବEୀ େହାଇଗଲା ସାତ ସିEୁକେର। 

 େଶଷଥର ପଜୂା ସହିତ େଦଖା େହାଇଥିଲା ଏଇଠି, ଏଇ କୃuଚୂଡା ତେଳ। େସ 

େଫାନ୍ କରି ଡାକିଥିଲା। ଘେର ତା’ ବିବାହ କରିେଦବାକୁ େଯାଜନା ଚାଲିଛି। େସ େକେତ 

େନହୁରା େହାଇଥିଲା ତା- ଘେର ବିବାହ ପ�bାବ ପେକଇବାକୁ। ନେଚତ୍ େକଉଁ ମEିରେର 

ତା ମଥାେର ସିEୁର ମoି େଦବାକୁ। ମାତ�  ନିରୁପାୟ ଥିଲା େଗୗତମ। ପଜୂାର ହାତ 

ମାଗିବାକୁ ତା’ର େଯାଗ�ତା ନଥିଲା କି ତାକୁ ବିବାହ କରି �ୀର ସ�ାନ େଦଇ ସଂସାର 

ଭାର େବାହିବାକୁ ମଧ� େସ ସhମ ନଥିଲା। ପଜୂାର अନୁନୟ ବିନୟ ସବୁ ବ�ଥ� ଗଲା। 

େସ େକବଳ େଗୗତମର ପଥର ଛାତିେର ମୁo ଗୁyି अଶ��ତପ�ଣ କରି ଚାଲିଥିଲା। ଲୁହେର 

ଭିଜି ଯାଇଥିଲା େଗୗତମର େସ ପିଆଜୀ ରlର ସାଟ�ଟା। େଯଉଁଟାକୁ अମଲୂ� ମଣି ମାଣିକ 

ଭଳି େସ ସାଇତି ରଖିଛି। 

 ପେର ରବି ଠୁଁ ଶୁଣି ଥିଲା େସ କୁଆେଡ ଏେବ ଜେଣ ଡା}ରକୁ ବାହାେହାଇ 

କାନାଡାେର ରହୁଛି। େସ କଥା ଶୁଣି େସହିଦିନ େସଇଠି ତା’ ହୃଦୟେର େଗାେଟ 
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ଆେଗxୟଗିରି ସୃgି େହାଇଗଲା l େସଇ ସୁ| ଆେଗxୟଗିରିରୁ େବେଳେବେଳ ଉତ| ଲାଭା 

ଉµୀରଣ େହାଇ ଜାଳିେପାଡି େଦଉଥିଲା ତା’ ମନ, ପ�ାଣ, ହୃଦୟ। ନିେଜ େସ କାଳାନଳେର 

ଜଳି ଜଳି ବି  େସ ପଜୂାର ମlଳ କାମନା କରି ଆସିଛି अହରହ। 

 କ’ଣ େଗାଟାଏ ପଡିବାର ଶ§େର ଭାବନା ରାଜ�ରୁ େଫରି ଆସିଲା େସ। ଚାହ\ 

େଦେଖତ କୃuଚୂଡା େପ�ାଟିଏ। ଝଡ଼ପବନ ତ ନାହ\, େକମିତି ଗଛରୁ अଲଗା େହାଇଗଲା 

ତଟକା ଫୁଲ େପ�ାଟା। ତା’ର ମେନ ପଡିଗଲା ପଜୂାର କଥା। “ଏଇ କୃuଚୂଡା ଗଛକୁ 

ଚାହ\ ଧ�ାନ କରୁଥାअ ବ�। ନି�ୟ ତୁମର ମନ;ାମନା ପୁରଣ େହବ। ଦିେନ ନା ଦିେନ 

ଆଶୀବ�ାଦ ସ�ରୂପ ଏଇ ବୃh ମହାଶୟ ସ�ହbେର ପୁ� େପ�ାେଟ ବେଢଇ େଦେବ ତୁମକୁ। 

କି� ତୁେମ େସେତେବେଳ ହୁଏତ ଦରବୁଢା େହାଇଯାଇଥିବ ଆଉ ମଁୁ ତୁମଠାରୁ ବହୁ ଦୂରକୁ 

ଚାଲିଯାଇଥିବି” 

 େସଦିନ ଥ+ା ମ¥ାେର କହିଥିବା ପଜୂାର କଥା ପଦକ େକମିତି ସତ େହାଇଯାଇଛି 

ଆଜି! ଏକଥା ଭାବୁଭାବୁ अେନକ ଦିନର ସାଇତା େକାହ େତାଫାନ ଭଳି ଉଠି ଆସିଲା 

ପyରା ଭିତରୁ। ଆଉ ସହି ପାରିଲାନି େଗୗତମ। ତେଳ ପଡିଥିବା େସହି କୃuଚୂଡା ଫୁଲ 

େପ�ାକୁ ଛାତିେର ଜାବୁଡ଼ି ଧରି ପିଲା- ପରି େଭା େଭା କାEି ଉଠିଲା େସ। 
ଭଟଲି ଛକ, ବରଗଡ଼, ଓଡ଼ିଶା    

େମାବାଇଲ : ୭୪୩୮୯୭୯୩୮୯ 
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େପ�ମର अନ�ନାମେପ�ମର अନ�ନାମେପ�ମର अନ�ନାମେପ�ମର अନ�ନାମ    
 କିଟିମିଟି अ�ାରର ଛାତି ଚିରି ପାେଚରି ଉପରୁ ତଳକୁ େଡଇଁ 

ପଡିଲା ସ�ପxା। ହାତେର ଥାଏ କେଲଜ୍ ବ�ାଗ୍ ଆଉ େସଥିେର କିଛି 

କପଡା। େମାବାଇଲେର କାହାକୁ େଫାନ୍ କରିବାେର ବ�b। ମନେର 

ନିରାଶାର ଭାବ େନଇ ଆଗକୁ ଆଗ େଦୗଡ଼ିବାେର ଲାଗିଲା। ଆଉ 

ପାରିଲା ନାହ\। ନିରାଶାର ମନେର ବସିପଡିଲା େଗାେଟ େଦାକାନ ବାରoା ଉପେର। 

େଦହ ସାରା ଗମ୍ ଗମ୍ ଝାଳ ବହି ଯାଉଥାଏ। କା�ରୁ ବ�ାଗ୍ଟାକୁ କାଢି ହାତେର ଧରିଲା, 

ପୁଣି େମାବାଇଲେର ବ�b େହାଇଗଲା। 

 କିଟିମିଟିଆ अ�ାରେର େଯେତେବେଳ ବିଜୁଳି ଘଡ଼ଘଡ଼ିେଟ ମାରିେଦଲା ନା। େଦଖି 

ଚମକି ପଡିଲା ସ�ପxା କାହ\କି ନା ପାଖେର ବସିଥାଏ ଶ}ି। କିଛି କହିବାକୁ ସାହାସ 

େହଲାନି। ହାତେର ଦୁଇଟା େଟ�ନ୍ ଟିେକଟ୍ ପାଖେର ଦୁଇଟା ବ�ାଗ୍। ଏଇ କଣ ନୂତନ 

ଜୀବନର ଖୁସି। ନା ଆଶା ନା ଆକଂhା। ଚୁପ୍ ଚାପ୍ ନୀରବେର ଦୁଇଟା ବ�ାଗ୍ ହାତେର 

ଧରି ଉଠିପଡିଲା ଶ}ି। େଗାେଟରୁ େଦଢ କିେଲାମିଟର ଚାଲିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ତା ପେର 

େgସନ୍। ୦୪:୪୫ େର େଟ�ନ୍ अଛି ଜଲ୍ଦି ଆସ। େgସନେର କିଛି ସମୟ ବସିେଲ ଭଲ। 

 ବାପାମା’ େଶାଇଥିେଲ ଦୂରରୁ ଟିେକ େଦଖିଥିଲି। ପାଖକୁ ବି ଯାଇ ପାରିଲିନି। ତୁମ 

ପ�ତି ଭଲପାଇବା ନିଶା ସିନା ଏଠିକି େନଇ ଆସିଲା। କି� ଆସିବାକୁ ଇjା ନଥିଲା। 

 ୦୪:୪୫େର େଟ�ନ୍ ହାତେର ଆଉ ୪୫ମିନିଟ୍ ସମୟ। କଣ ସବୁ ଇଆଡୁ ସିଆଡୁ 

ଗପୁଛ। ବାପା-ର ଏ.ଟି.ଏମ, ମା’-ର ଗହଣା ସବୁ େନଇକି ଆସିଛି ଆଉ ତୁେମ! 

ରାେଜଶ କୁମାର 
ବାରିକ 
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 ଆମକୁ କିଛ ଦିନ अେପhା କରିବାର ଥିଲା। ମାନୁଛି ଜୀବନ ସାରା ତୁମ ସହ ତୁମରି 

େହାଇ ରହିବି େହେଲ ବାପା ମା.........। େଛାଟ େବେଳ अଝଟ େହେଲ ମା’ ମାେର। ବାପା 

ନାଲି ଆଖି େଦଖାtି। େସଇ ମା’ ବି ତ ତା େସେନହ ପଣତେର େପାଛିଦିଏ। େସଇ ବାପାବି 

ତ ସବୁ ଆବଶ�କ ପୁରଣ କରtି। ଜୀବନ ବଡ ବିଚିତ�  ଶ}ି ଜୀବନ ବଡ ବିଚିତ� । 

 ସବୁ େଦାଷ କଣ େମାର। ପୁअ ପିଲା ମଁୁ ଦୟା, ଧମ�, hମା େମା େଦହେର ଭରିଛି। 

ତୁମକୁ ଆଶା େଦଇ ଆଶା ମାରିବାକୁ ଚାହୁଁନି ପରୀhାେର ଫାg କB ାସ୍ େର ପାସ୍ କଲି 

େବାଲି ମା’ ତାର ଗହଣା କାଢ଼ି େଦଇଥିଲା, ବାଇକ୍ ପାଇଁ। ତୁେମ ଥେର ଚିtା କର େସଇ 

ଗହଣାକୁ େନଇ ଆସିଛି ତୁମରି ପାଇଁ। 

 (କ� ବା�େରାଳ େହାଇଯାଉଥାଏ ଶ}ିକୁ ଜାବୁଡି ଧରିଲା ସ�ପxା) େମା ବାପା ବହୁତ୍ 

ରାଗି ମାଡ ମାରିେବ ପିଠି ପେତଇ େଦବି। ଖାଇବାକୁ ନେଦେବ ଉପାସ େଶାଇ ପଡିବି କି� 

ତୁମକୁ ପାଇବାକୁ ଏମିତି ଲୁଚିକି ଯାଇ ପାରିବିନି। େମାେତ hମା କରିଦିअ ଶ}ି େମାେତ 

hମା କରିଦିअ। 

 ରାତ� ୀ େସଇ କିଟିମିଟି ଘନअ�କାର ସିନା ସକାଳର ଆେଲାକେର ରଂଗିନ୍ 

େହାଇଗଲା। ହାତେର ଥିବା ଦୁଇଟି ଟିେକଟ୍ ଟିଟିଇ ପାଖେର ପହzିଥିେଲ। ପ�ତିଟି ସ�ପx 

अବେଶାଷେର କଟିଥାtା। ଆଜି ଶ}ି ଆଉ ସ�ପxା ସ�ାମୀ- �ୀ ବାପା ମା’- ଆଶୀବ�ାଦ େନଇ 

ଖୁସିେର अଛtି। 

 ନୀରବେର ଆେEାଳନ କରିବା। େଗାଟିଏ ଗାଲେର ମାଡ ଖାଇେଲ अନ� ଗାଲ 

େଦଖାଇ େଦବାକୁ ଖାଲି अହିଂସା କୁହାଯାଏନି ସମୟ ସହ अହଂସାର ଋପେରଖ ବଦଳିଛି। 

େଯମିତି ଶ}ି ଆଉ ସ�ପxାର େପ�ମ କାହାଣୀ  
େଦେବE�  ପୁର, अଭଣା, ବାେଲଶ�ର, ଭ� ାମ�ଭାଷ : ୯୯୯୮୬୨୨୩୩୬  
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େତଜସି�ନୀେତଜସି�ନୀେତଜସି�ନୀେତଜସି�ନୀ    
 अଫିସରୁ ନାଇଟ୍ ସି¶ ସାରି ଘରକୁ େଫରୁଥିଲା େତଜସି�ନୀ 

ହାତଘ�ାକୁ ଚାହ\ଲା, ରାତି େଗାଟାଏ ବାଜିବାକୁ ଆଉ ପEର ମିନିଟ୍ 

ବାକି ନିଜ ;ୁଟିର wିଡ୍ ବଢ଼ାଇେଦଲା େସ ଘର ଆଉ ମାତ�  ତିନି 

କିେଲାମିଟର ଦୂର େକେତାଟି ମିନିଟ୍ େର ପାର୍ େହାଇଯିବ େସତକ ରାbା  ରାbାେର 

େଲାକମାନ- ଭିଡ, ଗାଡି ମଟର େପଁ ପଁା କରି ଉଡି ଯାଉଛtି ବିଶାଖାପାଟଣାେର ଏଇଟା 

अତି ସାଧାରଣ କଥା ଯିଏ ଯାହା କମେର ଲାଗିଥାtି,  େକହି କାହାରିକୁ अେନଇବାକୁ 

େବଳ ନଥାଏ  ଜୀବନ େଯମିତି ଧାଉଁଥାଏ ଏଠି ଘେର େତେଣ ବାପା अେନଇ ବସିଥିେବ 

ତା'ର େଫରିବା ବାଟକୁ ସାନ ଭାଇଭଉଣୀ ଦି'ଟା ଖାଇ ପିଇ େଶାଇ ପଡିଥିେବ ବାପା 

କି� େସ ନ େଫରିବା ଯାଏ େସମିତି ବସିଥିେବ अଖିଆ अପିଆ େସ ଘେର ପହzିଲା ପେର 

ହାତ େଗାଡ େଧାଇବ , ଖାଇବା ଜିନିଷ ଗରମ କରିବ, ତା ପେର ବାପଝିअ ଦିେହଁ ଖାଇବା 

େଟବୁଲେର ବସିେବ ଖାଉଖାଉ ଦୁନିଆଁଯାକର ଗପସପ େହେବ ଏଇ अଭ�ାସଟା ମା' 

ଗଲା ପରଠାରୁ ଆପଣାଇଛtି ବାପା ବିଚରା ବାପା- କଥା ଭାବିେଦେଲ ଆଖିେର ଲୁହ 

ଜେକଇ ଆେସ େତଜସି�ନୀର 

 ମା'ର अକାଳ ବିେୟାଗ ପେର ଘର ସଂଭାଳିବାକୁ େକହି ନଥିବାରୁ ବାପା-ୁ ;ୁଲର 

କିରାଣୀ ଚାକିରିଟି ମଧ� ଛାଡିବାକୁ ପଡିଲା େସେତେବଳକୁ େତଜସି�ନୀର ଇଂଜିନିୟରିଂର 

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

େଟନଥ୍କB ାସେର �ୀକୁ ହରାଇବାର ଦୁଃଖକୁ ପଛେର ପକାଇ ବାପା ସଂଭାଳି େନେଲ 

ସୁଷମା ପରିଜା 
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ତିନିପିଲା-ୁ ମା'ର अଭାବ ଜାଣିବାକୁ େଦେଲନି େସମାନ-ୁ ଟିଉସନ କରି ଘର 

ଚେଳଇେଲ, ମା'ର ଗହଣା ବିକି�କରି ପିଲାମାନ-ୁ ଆଗକୁ ପେଢଇେଲ ଇଂଜିନିୟରିଂ 

ସରୁସରୁ କ�ା$ସର ସିେଲ´ନେର ଚାକିରି ପାଇଗଲା େତଜସି�ନୀ େପାgିଂ େହଲା ତା'  

ନିଜ ସହର ବିଶାଖାପାଟଣାେର ଏଥର ଘରର ଦାୟିତ�  ନିଜ ମୁoକୁ େନଇଗଲା େସ 

ବାପା- ଟିଉସନ ବE କରି ତା-ୁ ଘେର ବିଶ�ାମ େନବାକୁ କହିଲା, ସାନଭାଇ ଓ ଭଉଣୀର 

ଉ¢ଶିhାର ସମb ପ�କାର ପଦେhପ େନଲା, ରାମନାଥ ବାବୁ ଭାବିେଲ ତା- ଭାଗ� 

ବଦଳିଗଲା ଏଥର 

 େତଜସି�ନୀ ଥିଲା ସବ�ଗୁଣ ସଂପ&�ା େସ ପାଠେର ଥଲା େଯମିତି ଆଗୁଆ େସବା 

ମେନାବୃaିେର ମଧ� େସତିକି ଆଗୁଆ ;ୁଲ କେଲଜେର େସାସିଆଲ୍ ସଭiସ  

କ�ାେ$ନେର ତା'କୁ ଆଗ େଖାଜା ପଡୁଥିଲା ଚାକିରି କରିବା ପେର ମଧ� େସ अଭ�ାସ 

ଜାରିରଖିଲା େସ ବିଶାଖାପାଟଣାେର अlଦାନ କାଯ��କ�ମର କ�ାେ$ନେର େସ ସାଜିଲା 

ପ�ମୁଖ ପ�ଚାରକ ଛୁଟିଦିନ ଆଉ अବସର ସମୟେର େସ ଘରଘର ବୁଲି େଲାକମାନ-ୁ 

ବୁଝାଉଥିଲା अlଦାନର ମହa�  େକଉଁଠି େକହି अlଦାନ କରିବାକୁ ଚାହ\େଲ ଖରାବଷ�ା 

ଶୀତକାକର କିଛି ନମାନି ଛୁଟି ଯାଉଥିଲା େସଠିକି େସଥିେର ଗଭୀର ଆତH ସେtାଷ 

ପାଉଥିଲା ସିଏ ସହରର अେନକ अନାଥାଶ�ମ, କନ�ାଶ�ମ, ବୃsାଶ�ମର ପୃ/େପାଷକ ଥିଲା 

େତଜସି�ନୀ ନିଜର ଦରମାରୁ, ସାlସାଥୀ, अଫିସର ସହକମ�ୀ ମାନ-ଠାରୁ ମାଗିଆଣି 

ରୀତିମତ େଡାେନସନ୍ େଦଉଥିଲା େସଇ ସଂ�ାମାନ-ୁ अବସର ସମୟେର େସଇ 

କାମେର ଲାଗି ରହୁଥିଲା େସ ଦୀନ ଦୁଃଖିମାନ- େସବା େଯମିତି ତା'ର ଜୀବନର ବ�ତ 

ଥିଲା  

 ଆଜି ମଧ� େସମିତି େଗାଟିଏ ବାଳାଶ�ମକୁ ସକାେଳ ଯାଇଥିଲା େତଜସି�ନୀ େସଠାର 
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ପିଲାମାନ- ସହିତ ଦୁଃଖସୁଖ େହାଇ େଫରିଥିଲା େସ ସବୁ ଯାଗାରୁ େଫରିଲାପେର 

ମନଟା େକାହେର ଭରିଯାଏ ତା 'ର ଗାଡି ଚଲାଉ ଚଲାଉ ହଠାତ୍ େଗାଟାଏ ଝଟକା 

ଲାଗିଲା େତଜସି�ନୀକୁ ତାକୁ ଲାଗିଲା ସାମନା ପଟୁ କଣ େଗାଟାଏ ଆସି ପିଟି େହାଇଗଲା 

ତା' ଗାଡିେର अତକiତ ଭାେବ ଝଟକା ଖାଇ ନିଜର ଭାରସାମ� ହରାଇ େରାଡ୍ 

ଡିଭାଇଡର୍ େର ମାଡ େହାଇ ଛିଟିକି ପଡିଲା େସ େହଲ୍ େମଟ୍ ଖସିଗଲା ମୁoରୁ ଗାଡି 

ସହିତ କିଛି ବାଟ େଘାଷାରି େହାଇଗଲା ପେର େଚତା ହଜିଗଲା ତା'ର 

 ଝିअକୁ अେପhା କରି କରି ଡ�ଇଂରୁମ୍ େସାଫା ଉପେର ଢୁେଳଇ ପଡିଥିବା ରାମନାଥ 

ବାବୁ- ନିଦ ଭାlିଲା ଲ�ାoେଫାନର କକ�ଶ ଶ§େର େକେତେବଳ ଠାରୁ ବାଜି ଚାଲିଛି 

େକଜାଣି ଏେତ ରାତିେର େଟଲିେଫାନର୍ ଆବାଜ ଶୁଣି ଛାତିଟା ଧଡ୍ଧଡ଼୍ େହାଇଗଲା 

ତା-ର ଧାଇଁ ଯାଇ ରିସିଭର୍ ଟାକୁ ଉଠାଇ ଆଣି କାନେର ଲେଗଇେଲ େସ େସପଟରୁ 

ଭାସି ଆସୁଥିଲା େପାଲିସ୍ ଇନିସେପ£ର- ଭାରି କ� ସ�ର, “ଶୀଘ� ଆସି ସିଟି ହwିଟାଲେର 

ପହz�, ଆପଣ- ଝିअର ଆ´ିେଡ� େହାଇଛି” ଧଡ୍କିନା େଫାନ୍ଟା କଟିଗଲା 

େସପଟରୁ େଗାଡ ତଳୁ ଭୂଇଁ ଖସିଗଲା ରାମନାଥ ବାବୁ-ର କାନମୁoା ଝାଇଁ ଝାଇଁ 

େହାଇ ଯାଉଥିଲା, ମୁoେର କିଛି ପଶୁ ନଥିଲା, କअଣ କରିେବ କୁଆେଡ ଯିେବ, ପିଲାମାନ-ୁ 

ନିଦରୁ ଉେଠଇେବ ନା ଘର େଖାଲାରଖି େସମିତି ହwିଟାଲ୍ େଦୗଡିଯିେବ, କିଛି ବୁଝିପାରୁ 

ନଥିେଲ େସ େଶଷେର ପେଡାଶୀ- କବାଟ ବାେଡଇ ଉେଠଇେଲ ତା-ୁ ସବୁକଥା କହି 

अନୁେରାଧ କେଲ ସାlେର ହwିଟାଲ ଯିବାକୁ ନିଦରୁ ଉେଠଇ ପିଲାମାନ-ୁ କହିଗେଲ 

େଟଲିେଫାନ୍  ପାଖେର ବସି ରହିବା ଲାଗି ଦରକାର ପଡିେଲ େଫାନ୍  କେଲ ଦୂରେର ଥିବା 

ବଂଧୁବାଂଧବ ମାନ-ୁ ଖବର େଦବାପାଇଁ  

 ହwିଟାଲେର ପହzିବା େବଳକୁ େସଠି अସ�ବ ଭିଡ େଲାକମାନ- ଭିଡ େଠଲି 
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ପଇଁତରା ମାରୁଥିବା େପାଲିସ अଫିସର- ପାଖେର ପହzିେଲ ରାମନାଥ ବାବୁ େସ ତା- 

ବାହୁ ଧରି େନଇଗେଲ ଇମେଜ�ନ୍ସି ଓାଡ�ର अପେରସନ ଥିଏଟରର ଦୁଆର ମୁହଁକୁ 

अପେରସନ ଥିଏଟର ବାହାେର ନାଲିବତୀ ଜଳୁଥିଲା ରାମନାଥ ବାବୁ ବୁଝିଗେଲ 

अପେରସନ ଚାଲିଛି ଈଶ�ର-ୁ ପ�ାଥ�ନା କରି ବାହାେର अେପhା କରିବା ବ�ତୀତ अନ� 

ଉପାୟ ନଥିଲା ତା-ପାଖେର କିଛି ସମୟପେର ରୁମାଲେର ହାତ େପାଛିେପାଛି ବାହାରକୁ 

ବାହାରିେଲ ଡା}ରବାବୁ ରାମନାଥ ବାବୁ େଦୗଡିଗେଲ ତା- ପାଖକୁ କାEିକାEି ଧରି 

ପେକଇେଲ ଡା}ରବାବୁ- ହାତ ଦୁଇଟିକୁ େସ କିଛି କହିବା ପବୂ�ରୁ ଡା}ର ବାବୁ 

କହିେଲ, “ଦି େକଶ୍ ଇଜ୍ େଭରି େଭରି ସିରିୟସ୍ ମିgର୍ ଉଇ ହାବ୍ଭ୍ ଡନ୍ ଆୱାର୍ େବg୍ 

 େରg୍ ଡିେପo୍ ସ अନ୍ ଗଡ୍” ରାମନାଥ ବାବୁ ବୁଝିଗେଲ, କଥା ଆଉ ଆୟaେର 

ନାହ\ ବଡ ଡା}ର- ପଛେର ଆସିଥିବା ହାଉସ୍ସଜ�ନ୍ ଜଣକ ବୁଝାଇ େଦେଲ ଭୟ-ର 

ଭାେବ ମୁoେର ମାଡ େହାଇଥିବାରୁ ମbି�େର ର} ଜମାଟ ବା�ି ଯାଇଛି, अପେରସନ 

କରି ଗୁଡାଏ ମୁoା ର}କୁ ବାହାର କରି େଦଇଛtି ବଡ ଡା}ର େହେଲ ବa�ମାନ କିଛି 

କହିବା ସ�ବ ନୁେହଁ ଏେବ େରାଗୀକୁ ଆଇସିୟୁେର ରଖାଯିବ अଠଚାଳିଶ ଘ�ାପେର 

ଯାଇ ଯାହା ଜଣାପଡିବ ମୁoେର ହାତେଦଇ ଲଥ୍କିନା ବସି ପଡିେଲ ରାମନାଥ ବାବୁ 

अଖିଆ अପିଆ ବସିରହିେଲ େସଇ ଡା}ରଖାନା ବାରoାେର ଆଖିେର ଆଖିେର ରାତି 

କଟିଲା ସକାଳ େହଲାରୁ ଭିଡ ଜମିଲା େତଜସି�ନୀ ଜଡିତଥିବା ଏନ୍ଜିଓର 

ସଭ�ମାନ-ର ଦୁଘ�ଟଣାର ଖବରଟି ମଧ� ସମb ଖବରକାଗଜ ଆଉ ଇେଲେ£� ାନିକ୍ 

ମିଡ଼ିଆେର ପ�କାଶିତ େହାଇ ଚହଳ ପକାଇ ସାରିଥିଲା 

 ତହ\ ଆରଦିନ ସଂଧ�ାେବଳକୁ ଡା}ରମାେନ େଘାଷଣା କରିେଦେଲ େଯ େତଜସି�ନୀ 

ଗଭୀର େକାମାକୁ ଚାଲି ଯାଉଛି,  େଯଉଁଟାରୁ େସ ଆଉ େକେବ ବି ବାହାରି ପାରିବ ନାହ\ 



ଆହ� ାନ
 ଇ-ପତି� କ

ା 

ଆହ� ାନ ଇ-ପତି� କା, ଚତୁ��ଶ ବଷ�, ଏକାଦଶ ସଂଖ�ା, ଡିେସ�ର ୨୦୧୯ Magazine Downloaded from www.aahwaan.com 

ଆହ� ାନ ଇ-ପତି� କା ସ$ୂ&� ନିଃଶୁ( ବିତରଣ େହତୁ ଡା େଜ�ାତି ପ�ସାଦ ପ+ନାୟକ- .ାରା ପ�ତି/ିତ ଓ ପ�କାଶିତ    Aahwaan.comAahwaan.comAahwaan.comAahwaan.com           77 

ନିଶ�ାସ ପ�ଶ�ାସ େନଇ ତାର ଶରୀର ଜୀବିତ ରହିବ ସିନା ତା' ର ମbି� ଆଉ େମାେଟ କାମ 

କରିବ ନାହ\ ଜିअtା ଶବଟିଏ ପରି ପଡି ରହିବ ଶଯ�ା ଉପେର अକାଳେର ସେତକ 

ବଜ�ପାତ େହଇଗଲା ରାମନାଥ ବାବୁ-ର ମୁoେର 

 ଏେତ ସୁEର ଏେତ ଗୁଣର ଝିअ ତା-ର ଏମିତି ଶବପରିକା ପଡି ରହିବ ତା-ରି ଆଖି 

ଆଗେର, ଏକଥା େକମିତି ସହିପାରିେବ ରାମନାଥ ପ�ଭୁ-ର କଣ ଟିକିଏ ଦୟା େହଲାନି ଏ 

ମାଆ େଛଉo ଝିअଟି ଉପେର ଏେତ ବଡ ଦo େଦଇେଦେଲ ତାକୁ କାହାର ବା କ'ଣ 

hତି କରିଥିଲା ସିଏ େଯ େଗାଟାଏ ମଦୁଆ କେନgବଳର ବାଇକ୍ଧ·ାେର େସ ଜିअtା ଶବ 

ପାଲଟି ଗଲା େଢା େଢା ମୁo ପିଟି କାEି କାEି ଗଡି ଯାଉଥାtି ରାମନାଥ ବାବୁ ନିଜ 

କା�େର କାହାର wଶ� ପାଇ ମୁହଁ ଉଠାଇ ଚାହ\େଲ େସ େଦଖିେଲ ପଛେର ଠିଆ 

େହଇଛtି ଫାଦର୍ େଯାେଶଫ୍, ତା-ର ଘର ପାଖେର ଥିବା ଚ¢�ର ମୁଖ� େତଜସି�ନୀ 

ପ�ାୟତଃ େସଠିକି ଯାଇଥାଏ ପ�ାଥ�ନା କରିବା ଲାଗି ରାମନାଥ- ହାତଧରି ଉେଠଇ ଆଣି 

ନିଜପାଖେର ବେସଇ ମୁoକୁ ଆଉଁସି େଦଇ ଫାଦର ଆଶ�ାସନା େଦେଲ ତା-ୁ କହିେଲ 

ଯାହା ପ�ଭୁ- ଇଛା ଥିଲା ତାହା େହଲା ତୁମ ଝିअ ଜେଣ େଦବୀ ଥିଲା ଦୀନ ଦୁଃଖିମାନ- 

େସବାେର େସ ତା'ର ଜୀବନ ଉ�ଗ� କରିଥିଲା ତେମ ଏମିତି କିଛି କାମକର େଯଉଁଥିେର 

େସ ଶାtି ପାଇବ ସବୁଦିନ ପାଇଁ େଲାକମାନ- ହୃଦୟେର ନିଜର �ାନ ବଜାୟ ରଖିବ 

ତା- ପଛକୁ ଠିଆ େହାଇଥିବା अlଦାନ କାଯ��କ�ମର ମୁଖ� ଆେଗଇ ଆସିେଲ େସ 

କହିେଲ ଆମ अlଦାନ କାଯ��କ�ମର ମୁଖ� ପୁେରାଧା ଥିେଲ େତଜସି�ନୀ ଯଦି ଆପଣ 

अନୁମତି େଦେବ,  େତେବ ଆେମ େତଜସି�ନୀ-ର अlଦାନ ପାଇଁ ବ�ବ�ା କରିବୁ 

େମଡିକାଲ କତ�ୃ ପh- ସହିତ ଆେଲାଚନା କରି ବହୁଆଗରୁ େତଜସି�ନୀ ତା-ର 

अlଦାନ କରିବାକୁ ଇଛାପତ�  ଦାଖଲ କରିଛtି ଆମ ସଂ�ାେର ହତବାକ୍ େହାଇ 
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ବସିଥାtି ରାମନାଥ ବାବୁ େସ ଭାବୁଥାtି, କାଲି ସକାଳର ପିଲା ଝିअଟା ତା-ର 

େକେତେବେଳ ଏେତ ବଡ େହାଇ ଏେତ ଆଗକୁ ଚିtା କରିପାରିଲା? ତାକୁ କ'ଣ ଭବିତବ� 

ଜଣାଥିଲା କି? ନା ସବୁ ବିଧି ନି�ig?  ସମb କଥା ମନେର ବିଚାର କରି ଛାତିକୁ ପଥର 

କରି େତଜସି�ନୀର अlଦାନ କରିବାକୁ ସ�ତି େଦେଲ ରାମନାଥ ବାବୁ ପ�ଧାନ ଡା}ର 

ଧାଇଁ ଆସି କୁ�ାଇ ପକାଇେଲ ରାମନାଥ ବାବୁ-ୁ କହିେଲ ଆପଣ ଜାଣି ନାହଁାtି ଆପଣ 

େକେତ ବଡ କାମ କରିଛtି ଆପଣ-ର େଗାଟିଏ ଝିअର अlଦାନ କରି ଆପଣ ପାzଟି 

ଜୀବନଦାନ କରିଛtି ଏଇ ମହତ୍ଦାନ କରି ଆପଣ- ଝିअ ସବୁଦିନ ଲାଗି अମର େହାଇ 

ରହିବ ଚାରିଜଣ- ଶରୀରେର ଧନ� ଆପଣ, ଧନ� ଆପଣ- ଝିअ 

 ସରକାର- ସହାୟତାେର ସବୁ ବ�ବ�ା େହାଇଗଲା ବାରଘ�ା ମଧ�େର 

େତଜସି�ନୀର ହୃତପିo ଗଲା େଗBାବାଲ ହwିଟାଲ େଚନx ାଇ, ଲିଭର୍ ଗଲା ଆେପାେଲା 

ହwିଟାଲ ବିଶାଖାପାଟଣା, େଗାଟିଏ କିଡ଼ନୀ ଗଲା ବିଜୟା ହwିଟାଲ ବିଜୟୱାଡା, अନ� 

କିଡ଼ନୀଟି ଗଲା ନାରାୟଣା ହwିଟାଲ େନେଲାର୍, ଆଖିର କ&iଆ ଦୁଇଟି ଗଲା ଏଲ୍ଭି 

ପ�ସାଦ ଚhୁ ପ�ତି/ାନ ବିଜୟୱାଡାକୁ ପାzଟି ଶରୀରେର ଚିରକାଳ ଲାଗି अମର 

େହାଇଗଲା େତଜସି�ନୀ ଖବରକାଗଜ ଆଉ େସାସିଆଲ ମିଡିଆେର ଚିରଦିନ ପାଇଁ 

ଲିପିବs େହାଇ ରହିଗଲା େତଜସି�ନୀର ମହତ୍ଦାନର କାହାଣୀ ରାମନାଥ ବାବୁ- 

ଆଖିେର ଲୁହ ନଥିଲା, ବରଂ ଆତH ତୃ|ି ଆଉ ଗବ�େର ଫୁଲି ଉଠୁଥିଲା ତା-ର ଛାତି 
 

ଶାରଳା ଭବନ, େପାତାେପାଖରୀ, ନୂଆବଜାର, କଟକ 

ଭ� ାମ�ଭାଷ : ୯୩୩୭୨୭୨୬୪୭ 
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ତୁମବିନାତୁମବିନାତୁମବିନାତୁମବିନା    
 ସୁନୀତାକୁ େବାଡିଂ ପାସ୍ ମିଳିଗଲା ପେର ସିକୁ�ରିଟି େଚକ୍ ଇନ୍ 

ପାଇଁ ଯିବାପବୂ�ରୁ େସ େମା ପାଖକୁ ଆସିଲା ଫB ାଇଟ୍ ଦିନ ନअଟା 

ତିରିଶିେର अଛି େଜଟ୍ ଏୟାରେୱଜ୍ ବିମାନ, ଏଲ୍ ଏଚ୍ ଆର୍ ରୁ ବେ� 

ଖୁବ୍ ଚୁପଚାପ୍ ଓ ଗୁମସୁମ୍ େଦଖା ଯାଉଥିଲା ତା’ର ମୁହଁ େଯମିତି େମଘ  ଢ-ା ଆକାଶ, 

ଆଉ अ� ସମୟପେର ବଷ�ା େହବ 

 ବହୁତ ସମୟ ନିରବେର ଆେମ ଦୁେହଁ ଠିଆ େହାଇ ରହିଲୁ ମଁୁ ସୁନୀତାର ହାତ ଧରି 

ଠିଆ େହାଇଥାଏ ସିକୁ�ରିଟି େଚକ୍ ଇନ୍ ପାଇଁ ସମୟ େହାଇଯାଉଥିଲା, ସୁନୀତା କିଛି 

ସମୟ ପେର ନିରବ ଭାlିଲା, “ଜଗିରଖି ଚଳିବ, େଦହର ଯତx  େନବ, ବାହାେର େବଶୀ 

େତଲ ଛଣା ଜିନିଷ ଖାଇବନି, ପାଣି ବହୁତ ପିଇବ” ସୁନୀତା କହି ଚାଲିଥାଏ ଲୁହ ତା 

ଆଖିରୁ, େମା ଆଖିରୁ ବି ଗଡ଼ି ଚାଲିଥାଏ ମଁୁ କିଛି କହିବା ପବୂ�ରୁ ସୁନୀତା କହିଲା, “ହଉ, 

ସମୟ େହାଇଯାଉଛି, ଫB ାଇଟ୍ ଛାଡ଼ିବା ପବୂ�ରୁ େଫାନ୍ କରିବି ତୁେମ ଆଉ अେପhା 

କରନି, ବାହାରିଯାअ अଫିସ ପାଇଁ େଡରି େହଉଛି ତୁମର” 

 ତା ହାତମୁଠାରୁ ହାତ ମୁକୁଳାଇ େଦଇ ତା ମୁହଁକୁ ମଁୁ ଦୁଇ ହାତେର େତାଳିଧରି 

େଗାେଟ ଉu ଚୁମା ତା ଓଠେର େଦଲି ଭାବିଲି େଶଷଥର ପାଇଁ ପୁଣିଥେର अନୁେରାଧ 

କରିବି, “ସୁନୀତା େମାେତ ଛାଡ଼ି ଯାअନି” ମାତ�  ନା ମଁୁ କହି ପାରିଲି ନାହ\ ଏ ବିଷୟେର 

ପବୂ�ରୁ ବହୁତ ଥର अନୁେରାଧ ଆେଲାଚନା ଯୁ}ିତକ� େହାଇ ସାରିଛି ଏେବ ଏ ସବୁ କହି 

अନସୟୂା ପoା 
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କିଛି ଲାଭ ନାହ\ ତା’ର ଏକା ଜିଦ୍ େସ ଭାରତ େଫରିଯାଇ ଚାକିରୀ କରିବ, ଲoନେର 

ରହିବନି 

 ଭିଡ଼ ଭିତେର ଧିେର ଧିେର ହଜିଗଲା ସୁନୀତା ଆଉ େଦଖି ପାରିଲିନି अନିସ୍ ତାକୁ 

କିଛି ସମୟ ଠିଆ େହବାପେର, ଏୟାରେପାଟ�ରୁ ବାହାରି ଆସି अଫିସ ପାଇଁ ବସ୍ ଧରିେଲ 

अନିସ୍ ତା अଫିସ୍ ବାଥ୍ େରାଡ଼େର ହିେଥ�ା ଏୟାରେପାଟ୍ �ରୁ ବାଥ୍ େରାଡ଼ ହନେସBା 

ବସେର େକାଡ଼ିଏ ମିନିଟର ବାଟ େସୗଭାଗ�ବଶତଃ ସିଟ୍ ଖେo ମିଳିଗଲା ତାକୁ, ନେହେଲ 

ସକାଳ ସମୟେର ସିଟ୍ ତ ଦୂରର କଥା ଠିଆ େହାଇଯିବା ମୁସ୍ କିଲ୍ େହାଇଯାଏ ପାଖ 

ସହଯାତ� ୀ ଜଣ- ଆଗ gପେର ଓହB ାଇେବ େତଣୁ ସାଇଡ଼ ସିଟକୁ ଘୁzିଗଲା अନିସ୍ 

ଆଉ अ� ସମୟପେର େସ ମଧ� ଓହB ାଇବ ତଥାପି ସାଇଡ଼ ସିଟ୍ େନଲା ଭାବିଲା ଦଶ 

ମିନିଟ େଶାଇପେଡ଼  

 ଗତ ରାତିେର ସୁନୀତାର ଯିବା ଚିtାେର ନିଦ େହଲାନି ରାତି େଶଷ େବଳକୁ ନିଦ 

ଲାଗି ଆସିଥିଲା ମାତ�  ଏୟାରେପାଟ�େର ସୁନୀତାକୁ ଛାଡ଼ିବା ପାଇଁ ଆସିବାକୁ ଶୀଘ� ଉଠି 

ପ�bୁତ େହବାକୁ ପଡ଼ିଲା ଆମ ଆପାଟ�େମ�୍ େgର୍ ଲିl୍ େରାଡ଼ ହାଇସ୍ େର, େସଠୁ 

ଏୟାରେପାଟ୍� अଧଘ�ା ଲାଗିବ अତିକମେର େଦଢ଼ଘ�ା ପବୂ�ରୁ ଏୟାରେପାଟ୍ �େର 

ପହzିବାକୁ ପଡ଼ିବ 

 ବସ୍ େର େଶାଇବାକୁ େଚgା କଲା अନିସ୍ ଏମିତିେର ବି अଫିସେର ବହୁତ କାମ 

अଛି ଦଶମିନିଟ୍ ଆଖିବୁଜି େହାଇଗେଲ ହାଲୁକା ଲାଗିବ େହେଲ ନା, େଶାଇପାରିଲାନି 

େସ ଆଜି ସୁନୀତା ବି ନାହ\ ବ�b କରିବାକୁ, ତଥାପି ତାକୁ ନିଦ େହଲାନି ବାଧ� େହାଇ 

େସ ଝରକା େଦଇ ବାହାରକୁ ଚାହ\ ରହିଲା 
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 ସୁନୀତାକୁ ସାଇଡ଼ ସିଟ୍ ଭଲ ଲାେଗ ରାbାକଡ଼ର ଦୃଶ� ସବୁ େଦଖି େଦଖି ଯିବାେର 

ଆଉ ଫେଟା େନବାେର ତାର େବଶୀ ଖୁସି େହେଲ ବସ୍ ବା େଟ�ନ୍ େର ବସୁ ବସୁ अନିସ୍ ର 

ଆଖି ଲାଗିଯାଏ କିଛି େଗାେଟ ଭଲ ଦୃଶ� େଦଖିେଲ ସୁନୀତା ଚିେଲB ଇକି ଓ େଜାର୍ େର 

ହେଲଇକି ଡାେକ अନିସ୍ କୁ ମେନ ମେନ ବିର} ଲାଗିେଲ ବି ଆହି େଖାଲି େଦେଖ अନିସ୍ 

ମିଛ ମିଛ ଖୁସି େହବାର अଭିନୟ କେର, ନେହେଲ ସୁନୀତା ମୁହଁ ଫୁେଲଇ अଭିମାନ କେର, 

ଯୁ}ି କେର ବସ୍ କି�ା େଟ�ନ୍ େର କୁଆେଡ଼ ଗଲାେବେଳ ତା’ର ନିଜର ଫେଟା ଦରକାର 

ବାଧ� େହାଇ अନିସ୍ ଫେଟା ନିଏ ନିେଜ ମଧ� ସୁନାପୁअଟିଏ ପରି ଫେଟା ଉଠାଇବାକୁ 

ବେସ, ନେହେଲ ଆର� ହୁଏ ସୁନୀତାର ବକ୍ ବକ୍, “େକଉଁଥିେର ତୁମର ମନ ନାହ\, ଖାଲି 

अଫିସ୍ ଆଉ ନିଜ ଘର, ତା ଭିନx  ତୁମର ଜୀବନ ନାହ\” ଇତ�ାଦି େକେତ କଣ ଥେର େସ 

ଫଟା ବାଇଦ ଆର� କେଲ ସେରନି ଜମା େତଣୁ ସବୁଠୁ ଭଲ ଫେଟା ଉେଠଇେନବା 

 ଆଗ gପ୍ ଟା ତା अଫିସର, େତଣୁ ବସ୍ ରହିବାପାଇଁ ବଟନ୍ ଦବାଇଲା ଠିକ୍ 

अଫିସ୍ େର ପଶିବାକୁ ଯାଉଛି ସୁନୀତା େଫାନ୍ କଲା ସିକୁ�ରିଟି େଚକ୍ ଇନ୍ ସବୁ ଠିକ୍ ଠାକ୍ 

ସରିଗଲା, େସ ଫB ାଇଟ୍ େର ବସିଗଲାଣି, ଝରକା ପାଖ ସିଟ୍ ମିଳିଛି ଖୁବ୍ ଖୁସିେର କହୁଥିଲା 

ସୁନୀତା 

 ମଁୁ ଜାେଣ ସୁନୀତାର ଝରକାପାଖ ସିଟ୍ ବହୁତ ପସE, ଫB ାଇଟ୍ େଟକ୍ अଫ୍ ଓ ଲ�ାo୍ 

କଲାେବେଳ ବାହାରର ଦୃଶ� େଦଖିବାକୁ, ଆକାଶେର େମzା େମzା ବାଦଲର ସମାହାର 

େଦଖିବାକୁ ସୁନୀତାର ବହୁତ ଆନE େତଣୁ ଚବିଶି ଘoା ପବୂ�ରୁ ମଁୁ ଇ�ରେନଟେର 

ତା’ର େଚକ୍ ଇନ୍ କରିେଦଇଥିଲି ପୁଣି ସୁନୀତା କହିଲା, “ଜଗି ରଖି ଚଳିବ” େପBନ୍ 

ଛାଡ଼ିବାର ସଚୂନା ଆସିବାରୁ ମଁୁ କହିଲି, “ବ�b େହବନି, ସବୁ ଠିକ୍ େହାଇଯିବ ପହzିକି 
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େଫାନ୍ କରିବ” 

 ଆସtା କାଲିର ମିଟିଂ ପାଇଁ ତାକୁ ଡକୁ�େମ�୍ ତିଆରି କରିବାର ଥିଲା େସ ଦିନର 

ସବୁ କାମ ବି ସାରିବାର ଥିଲା କିଛି ପୁରୁଣା କାମମଧ� କରିବାକୁ ଥିଲା େହେଲ 

େକୗଣସିଥିେର अନିସ୍ ମନ ଲଗାଇ ପାରିଲା ନାହ\ ଭାବିଲା ମଧ�ାହx  େଭାଜନପେର େସ 

ନିଜ अଫିସ୍ କାମ ସବୁ ଶୀଘ� େଶଷ କରିବାକୁ େଚgା କରିବ ଖାଲିଟାେର କ$ୁ�ଟରକୁ 

ଚାହ\ବା ପରିବେa� େସ ଶୀଘ� ଲz୍ େବ� କ୍ କରିବାକୁ ମନ� କଲା ଏମିତି ବି ସକାେଳ 

ତରତରେର ଠିକ୍ େର କିଛି ଖାଇବା େହାଇନି ଟିଫିନ୍ ବ´୍ ପାଇଁ ବ�ାଗଟା େଖାଲିଲା 

ଏେତ ସକାଳୁ ଉଠି ବି ସୁନୀତା ତା ପାଇଁ ଟିଫିନ୍ ତିଆରି କରିେଦଇଥିଲା େଫ� ାେଜନ୍ 

ପରଟା ଭିତେର େଭଜିେଟବଲ୍ ଫ� ାଇ େଦଇ େରାଲ୍ କରିେଦଇଛି ସବୁଦିେନ ସୁନୀତା ତା 

ପାଇଁ ଟିଫିନ୍ କରିଦିଏ ମଧ�ାହx  େଭାଜନ ପାଇଁ ପୁଣି ଉପରେବଳା ପାଇଁ ଫଳ ବା 

ଗଜାମୁଗ अବା ବିଭିନx  ପ�କାରର ମyି ସବୁ ସିଝାଇ ଟିଫିନେର େଦଇଥାଏ ବାହାେର 

ଖାଇେଲ େଦହ ଖରାପ େହାଇଯିବ େବାଲି ତାର କଡ଼ା ନଜର ଏେବ ଘରଖାଦ� ଖାଇ 

अନିସ୍ ର ଉ¢ ର}ଚାପ ଓ ମଧୁେମହ େରାଗ ପୁରା କମି ଆସିଲାଣି ପ�ାୟ ପEର ବଷ� 

େହବ ବାହାର ଖାଦ�ଖାଇ ଖାଇ ସବୁ େରାଗ ତା’ର ବାହାରି ଆସିଥିଲା 

 ମଧ�ାହx  ବିରତିପେର ମଧ� अନିସ୍ अଫିସ କାମେର ଧ�ାନ େଦଇ ପାରିଲା ନାହ\ 

ବାର�ାର କଫି େବ� କ୍ େର ଯାଇ अଫିସ ବାଲେକାନିେର ଠିଆ େହାଇ ରହିଲା ପୁଣି ଆସି 

େସ ଡକୁ�େମ�୍ ତିଆରି କରିବାକୁ େଚgା କଲା ମାତ�  ନା େଶଷ େହାଇପାରିଲା ନାହ\ 

ଆସtା କାଲି ସକାେଳ ଶୀଘ� ଆସି କାମ େଶଷ କରିେଦବ ମିଟିଂ ଆସtା କାଲି 

ମଧ�ାହxପେର अଛି ଏଇଆ ମନ� କରି ଶୀଘ� ଘରକୁ େଫରିଯିବାକୁ ଠିକ୍ କଲା 
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 ଘର ପାଖ gପେର ଓହB ାଇପଡ଼ି କିଛି ଖାଇବାକୁ ଇjା େହଲା ତା’ର ବହୁତ 

ଦିନେହଲା ପି¥ା ଖାଇନି ସୁନୀତା ପି¥ା ପସE କେରନି େତଣୁ ବାଧ� େହାଇ େସ ବି 

ଖାଇନଥିଲା ପି¥ା ଖାଇ ସାରିବାପେର ପାଖ ସୁପର୍ ମାେକ�ଟରୁ ଚିେକନ୍ କିଣିଲା ବହୁତ 

ଦିନ େହଲା େସ ଆମିଷ ଖାଇନି େଯେବଠାରୁ ସୁନୀତା ସହ ଏକାଠି ରହିଲା େସେବଠୁ, 

କାରଣ ସୁନୀତା ଆମିଷ ଖାଏନି େତଣୁ ଘରକୁ ଆମିଷ ଆଣି କରିବାକୁ େସ ଇjା 

କରିନଥିଲା ଚିେକନ୍ ସହ, ଲାନ୍ ସନ୍ ବ� ାoର େଗାେଟ ସାେ$ନ୍ କିଣିଲା, ଯାହାକି ସବୁଠୁ 

ଭଲ ଦଶଟି ବ� ାo୍ ଭିତରୁ େଗାଟିଏ ସୁନୀତା ସହ ଏକାଠି ରହିବାପେର େସ ପିଇବା ମଧ� 

ଛାଡ଼ି େଦଇଥିଲା 

 ଗତ ସାତମାସ େହଲା େଯଉଁସବୁ କାମ େସ କରିନି, ଆଜି େସ ସବୁ କରି ଭରପୁର 

ମଜା େନବ ଆଜି ସୁନୀତା ନାହ\, କି ଏଇଟା କରନି, େସଇଟା କରନି େବାଲି ତା ଆକଟର 

ଭୟ ନାହ\ 

 ସବୁ କିଣି ସାରିବାପେର ହଠାତ୍ ତାର ଘରକୁ ଏେତ ଶୀଘ� ଯିବାକୁ ଇjା େହଲାନି 

ପାଖ ପାକ�େର କିଛି ସମୟ ବସିବାକୁ େସ ମନ� କଲା କାଠ େବzେର ବସିରହି େସ 

ପାକ�େର େଖଳୁଥିବା ପିଲା-ୁ ଲh�କଲା ସ��ା ସାେଢ଼ ସାତଟା େହବ, ତଥାପି ଖରା 

अଛି ଏେବ ପ�ାୟ ରାତି ସାେଢ଼ ଆଠେର ସଯୂ�� अb େହଉଛି ଖରାଦିନ ଆସିେଲ ଧିେର 

ଧିେର ରାତି ପ�ାୟ ସାେଢ଼ ନअ’େର ସଯୂ��ାb େହବ ସତେର ବଡ଼ ବିଚିତ�  ଏ ସୃgିର 

ନିୟମ 

 ଶୀତଦିନ ପଳାଇଯିବାରୁ ଟୁଲିପ୍ ଗଛସବୁ କାଢ଼ିେନଇ, ଖରାଦିନିଆ ଫୁଲ ଗଛ ସବୁ 

ପାକ�େର ଲଗା େହାଇସାରିଲାଣି ସୁନୀତାକୁ ଏ ପାକ�ଟି ଖୁବ ଭଲଲାେଗ ଏଠି ନାନା 
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ପ�କାରର ଫୁଲଗଛ अଛି େଛାଟ ପିଲାମାେନ ମଧ� େସମାନ- ମା ବାପା- ସହ ଆସି 

େଖଳୁଥାtି ସୁନୀତାକୁ ଫୁଲ ଓ େଛାଟ ପିଲା ଉଭୟ ପସE େକେତ େକେତ ଥର େଯ 

ଆେମ ଏଠି ବିଭିନx  ଭlିେର ଫେଟା େନଇଛୁ, ତଥାପି ସୁନୀତାର ମନ େବାଧ ହୁଏନି 

େଯେତଥର ଆସିେଲ େସେତଥର ଫେଟା ଉଠାଏ ତା’ର ଫେଟା େନବାକୁ अନୁେରାଧ 

କେର ଏବଂ େମାର ମଧ� ଫେଟା େନବାକୁ ବାଧ� କେର 

 ଏଇ େଦଖିଲ େଦଖିେଲ ଏ ଫୁଲଟା େକେତ ସୁEର େହାଇଛି େସ ସିେନରିଟା େକେତ 

ବଢ଼ିଆ େହାଇଛି ଏଠି ଠିଆ େହଲ େଗାେଟ ଫେଟା େନବା ସୁନୀତା ବାଧ� କେର େମାର 

ଫେଟା େନବା ସରିେଲ, ସୁନୀତାର ଫେଟା େମାେତ େନବାକୁ ପେଡ଼ ଆଉ େଗାେଟ ଆଉ 

େଗାେଟ ଫେଟା अନୁେରାଧେର େବେଳ େବେଳ ବ�ତିବ�b କରିପକାଏ େସ 

 ଆଜି ଫେଟା େନବାକୁ अନୁେରାଧ ବା ବାଧ� କରି ବିର} କରିବାକୁ େକହି ନାହ\ 

ତଥାପି अନିସ୍ ବିଷ&� अନିସ୍ କୁ ଲାଗୁଥାଏ ସୁନୀତା ଆସି କହtା କି, “ଏଇ ଆସିଲ ତୁମର 

ଏ ସିେନରି ସହିତ େଗାେଟ ଫେଟା େନବା” େସ ଖୁସିେର ଠିଆ େହାଇ ଆଜି େପାଜ୍ 

ଦିअtା ଆଉ ସୁନୀତାର ମଧ� ଫେଟା େପ�ମର ସହ ନିअtା ବିଲକୁଲ୍ ଭଲ ଲାଗୁନଥିଲା 

अନିସ୍ କୁ, ସୁନୀତା ବିନା ପାକ�େର ଏକୁଟିଆ ବସିବାକୁ ତାକୁ ଲାଗୁଥାଏ ସୁନୀତା େଯମିତି 

ପାଖେର େକଉଁ ସୁEର ଦୃଶ� ବା ଫୁଲ ମାନ-ର ଫେଟା େନଉଛି ଆଉ अ� ସମୟପେର 

ଆସି ତାକୁ ତା’ର ଫେଟା େନବାକୁ अନୁେରାଧ କରିବ େହେଲ ନା, ସୁନୀତା ବାbବେର 

ନାହ\ ଏଠି, ଭାରତ ପଳାଇ ଯାଇଛି, ତା’ର ନୂଆ ଜୀବନ ଆର� କରିବାକୁ 

 ସୁନୀତା େଗାେଟ ବହୁରାg� ୀୟ କ$ାନୀେର ସଫ୍ ଟେବର୍ ଇyିନିୟର୍ ଥିଲା ଟିମ୍ 

ଲିଡ଼୍ ଭାବେର କାମ କରୁଥିଲା ବାହାଘର ପେର ଚାକିରିଛାଡ଼ି ଭିସାକୁ अେପhା କରିବାେର, 
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େମାର ପାରlମତା ଉପରୁ ଆଶା ହରାଇ େଦଇଥିେଲ ବିନା କାରଣେର ଭିସା ମିଳିବାକୁ 

ବହୁତ ବିଳ� େହଲା, ତା’ପେର ଯାଇ ସୁନୀତା େମା ପାଖକୁ ଲoନ ଆସିଥିଲା ପ�ଥେମ 

େକେତଦିନ ଖୁବ୍ ଭଲ ଚାଲିଥିଲା ଆମ ଦୁଇଜଣ- ଭିତେର େସ େମା ପାଇଁ େରାେଷଇ 

କରୁଥିଲା, ଘର ସଜାଉଥିଲା, େମାେତ अେପhା କରି ରହୁଥିଲା ମଁୁ अଫିସ୍ ରୁ ଆସିବାପେର 

ଆେମ ଖାଇସାରି ବାହାରକୁ ବୁଲି ଯାଉଥିଲୁ ଧିେର ଧିେର ସମୟ ସହିତ, ମଁୁ अଫିସ୍ 

ଗଲାପେର େସ ଏକୁଟିଆ अନୁଭବ କରିବାେର ଲାଗିଲା େକେତ ବା ଆଉ େସ 

ଇ�ର୍ େନଟ୍, ଚାଟିଂେର ସମୟ ବିତାଇବ ଏକୁଟିଆ ବାହାେର ବୁଲିବାକୁ ଯିବ 

 ଏଠି ବି େସ ଚାକିରୀ ପାଇଁ ବହୁତ େଚgା କଲା, ମାତ�  ମିଳିଲାନି ତା’ପେର ସବୁଦିନ 

ପ�ାୟ ଆମ ଭିତେର ଯୁ}ିତକ�, ଝଗଡ଼ା, ଲେଢ଼ଇ ଆର� େହଲା େସ ଭାରତ େଫରିଯିବାକୁ 

ଜିଦ୍ ଧରିଲା ଏମିତି ଦିେନ େସ ନିେଜ ହ\ ଟିେକଟ୍ କରିେଦଲା ଭାରତ େଫରିଯିବାକୁ 

େଯେତ ବୁଝାଇେଲ ବି ଶୁଣିଲାନି ଖୁବ୍ ଜିଦିଆ ଝିअେଟ ସୁନୀତା, ମାତ�  ଖୁବ େସxହୀ, େଛାଟ 

ପିଲାେଟ ପରି ପବିତ� , ସରଳ ଓ ନି�ାପ 

 ଓଃ! ବଷ�ା ପଡ଼ିବା ଆର� େହଲାଣି ଏ ଭିତେର ବି� େଟନେର ଖରାଦିନ ଏହିଭଳି, 

େକେବ େକେବ ହଠାତ୍ ବଷ�ା େହାଇଯାଏ ତ, ପୁଣି ପର ମୁହୂa�େର ଖରା ସୁନୀତାକୁ 

ବଷ�ାେର ଭିଜିବାକୁ ଭଲ ଲାେଗ, ବ�ାଗରୁ ଛତା ବାହାର କଲା अନିସ୍ ସୁନୀତା ତା ନିଜ 

ଛତାଟା ତା ବ�ାଗେର ରଖି େନଇଛି अନିସ୍ ଖୁବ୍ ଜିନିଷ ସବୁ ଭୁଲିଯାଇ, ହଜାଏ ତା 

ଛତାଟା अଫିସରୁ କିଏ େନଇଗଲା, ତା ପରଠୁ େସ ସୁନୀତାର ଛତା ବ�ବହାର କରୁଛି ଏ 

ଛତାର ରlଟା ପସE ନୁେହଁ अନିସ୍ ର ‘ଡିପ୍ ରାଣୀ’ କଲର, ତଥାପି ସୁନୀତା ବାଧ� କରି 

ତା ବ�ାଗେର ରଖି େଦଇଥାଏ, କାେଳ େକେତେବେଳ ବଷ�ା େହବେବାଲି 
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 ବଷ�ା ବE େହାଇଗଲାଣି ଏଥର ଘରକୁ ଯିବାକୁ ଉଠି ଠିଆେହଲା अନିସ୍ 

ପାକ�ଠାରୁ ଘର ଦଶମିନିଟର ବାଟ, ପାଦେର ଚାଲିକି ଗେଲ ଘରକୁ େଫରିବା ବାଟେର 

େଗାେଟ ଫାମ୍� ହାଉସ୍ ପେଡ଼ େମସିନ୍ ସାହାଯ�େର ଘାସ କାଟି, କଟାଘାସ ସବୁ ମଧ� 

େମସିନ୍ ସାହାଯ�େର ଜରିେର ବା�ି ଶୀତଦିନପାଇଁ ସଂରhିତ କରୁଛି କୃଷକଟି ଶୀତଦିେନ 

ସବୁଆେଡ଼ ବରଫ ପଡ଼ିଯିବ, ସେତ େଯମିତି ପୃଥିବୀ ଏକ ଧଳା ଶାଢ଼ୀଟିଏ ପି�ି ପାoୁର 

ଶୀତକୁ ଜାବୁଡ଼ି ଧରିଛି ଗଛପତ� , ବୁଦା, ଘାସ ପଡ଼ିଆ ସବୁଠି ଶୁଭ�  ବରଫର ସମାହାର 

ଗାଇ, େଘାଡ଼ା, େମ�ା ଖାଇବାକୁ ଘାସ ମିଳିବନି େତଣୁ ଘାସକାଟି ଶୁଖାଇ, ବା�ିକି 

ରଖାଯାଉଛି ସତେର େକେତ ସହଜ କରିେଦଉଛି େମସିନ୍ ଏମାନ- ଜୀବନକୁ ଏେବ 

ଏଠି ସୁନୀତା ଥିେଲ ନିେ� େମସିନ୍ ବoଲ୍ କରୁଥିବା ଘାସର ଫେଟା େନଇଥାtା 

 “ମଁୁ ଥଟାେର େକେବ କୁେହ, ତୁମ ମୁo ଉପେର େଗାେଟ କ�ାେମରା ଲଗାଯିବ ଆଉ 

ସୁଇଚ୍ ତୁମ ହାତ ମୁଠାେର ରହିବ େଯଉଁଠି େଯଉଁ ଘର, ଘାସ, ପଡ଼ିଆ, ଫୁଲ େଦଖିବ 

ଫେଟା ଉଠାଇବ” ହସି ହସି ଗଡ଼ିଯାଏ ସୁନୀତା କେହ, “ହଁ, ବି� ଟିଶ୍ ସଂ;ୃତିର ପ�ତ�h 

ଛବି େନଇ ଘେର ଓ ସାl ମାନ-ୁ େଦଖାଇବି, ବ&�ନା କରିବି ସବୁ ଦୃଶ� ସହ େଯାଡ଼ିକି 

ଘଟଣାମାନ” େବେଳ େବେଳ ହସ ଲାେଗ ସୁନୀତାର ଏ ପିଲାଳିଆମୀେର 

 ଏମିତି ଭାବି ଭାବି େକେତେବେଳ ଆସି ଆପାଟ�େମ�ର ମୁଖ� ଦରଜା ପାଖେର 

ପହzି ଯାଇଥିଲା अନିସ୍ ଚାବିେର କବାଟ େଖାଲି ଲି¶୍ ଧରିଲା ଘର ଦୁଆର ମୁହଁେର 

କଲିଂ େବଲ୍ ବଜାଇଲା ନା, କିଛି ଉaର ନାହ\, ତିନିଥର କଲିଂ େବଲ୍ ବଜାଇବା ପେର 

େସ ସମି�ତ୍ ପାଇଲା େଯ ସୁନୀତା ଆଜି ଘେର ନାହ\ େତଣୁ ଘର ବାହାରପଟୁ ତାକୁ ହ\ 

େଖାଲିବାକୁ ପଡ଼ିବ େକମିତି େଗାେଟ अଭ�ାସ େହାଇଯାଇଥିଲା, ଏଇ ସାତ ମାସ 
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ସବୁଦିେନ अଫିସରୁ େଫରି କଲିଂ େବଲ୍ ଚିପିଲା ପବୂ�ରୁ अନିସ୍ ଡରିକି ଥାଏ, “ଆଜି େକମିତି 

ମୁଡ୍ ଥିବ, ସୁନୀତାର ପୁଣିଥେର ଗoେଗାଳ େହବନି ତ ଆଜି?” 

 କବାଟ େଖାଲି ଭିତରକୁ ଆସିଲା अନିସ୍, ଘର ସବୁ अ�ାର ଲାଇଟ୍ अନ୍ କରି, 

େରାେଷଇ ଘର ପାଖକୁ ଦଉଡ଼ିଗଲା ସବୁଦିେନ େସ େସଇଆ କେର, ସୁନୀତା କବାଟ 

େଖାଲିେଦଇ ଆସି େରାେଷଇ କରୁଥାଏ େସ ଆସି ପଛଆଡ଼ୁ ସୁନୀତାକୁ ଜାବୁଡ଼ି ଧେର 

ସୁନୀତାର ମନର �ିତି अନୁସାେର ସୁନୀତା ପ�ତୁ�aର ଦିଏ େହେଲ ନା ସୁନୀତା ଆଜି 

ନାହ\ अଭ�ାସବଶତଃ ଫ� ାଇଂ ପ�ାନର େଘାଡ଼ଣୀ ସବୁ କାଢ଼ି େଦଖିେନଲା କଣ େରାେଷଇ 

େହାଇଛି, ମାତ�  ସବୁ ଖାଲି ସୁନୀତା ନାହ\, କିଏ େରାେଷଇ କରିବ? 

 ଡାଇନିଂ ଉପେର ଚିେକନ୍, ସାେ$ନ୍ େବାତଲ ରଖିେଦଇ େସ ପାଣି େବାତଲ ଧରି 

େସାଫା ଉପେର ବସି ପଡ଼ିଲା ବି� ଟିଶ୍ ସମୟ अନୁସାେର ସାେଢ଼ ଆଠଟା େହଲାଣି 

 ଭାରତ ସମୟେର ରାତି ଏଗାରଟା େବେଳ ସୁନୀତା ବେ�େର ପହzିଯିବ ମାେନ 

ବି� ଟିଶ୍ ସମୟ अନୁସାେର ସଂଧ�ା ସାେଢ଼ ଛअଟାେର ଏେବ େଡ ଲାଇଟ୍ େସଭିଂ ଉଠିଯିବା 

ପେର ଭାରତ ଓ ଲoନର ସାେଢ଼ ଚାରିଘ�ାର ସମୟ ବ�ବଧାନ େସ ସୁପର ମାେକ�ଟରୁ 

କିଣାକିଣି କରୁଥିବା େବେଳ ସୁନୀତା େଫାନ୍ କରିଥିଲା ବେ� ପହzିଲା େବାଲି 

ଭୁବେନଶ�ରକୁ ତା’ର ଫB ାଇଟ୍ ସକାଳ ପାzଟା ପzଚାଳିଶିେର अଛି ସାରା ରାତି ତାକୁ 

ଏକୁଟିଆ ବେ� ଏୟାରେପାଟ�େର अେପhା କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ ସାରାରାତି କଣ କରିବ 

ଏକୁଟିଆ ସୁନୀତା, ଜିନିଷ ସବୁ ଏେକଲା େନବାେର କିଛି अସୁବିଧା େହବନି ତ? 

ଭୁବେନଶ�ରେର େସ ସକାଳ ସାତଟା େକାଡ଼ିଏେର ପହzିବ କିଏ ଆସିଥିେବ ତାକୁ 

େନବାକୁ? କଣ େହବ ସୁନୀତାର ଘର େଲାକ- ପ�ତିକି� ୟା? ଏମିତି ଭାବି ଭାବି ଆଖି 
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ଲାଗିଯାଇଥିଲା अନିସ୍ ର େସାଫା ଉପେର ବସି 

 କାହାର େଫାନ୍ କରିବା ଶ§ ଶୁଣି ତା ନିଦ ଭାlିଲା ଘରୁ ସାନ ଭାଇ େଫାନ୍ 

କରିଛି େସ ଆଜି ଆଉ अଫିସରୁ ଘର ସହ କଥା େହାଇନି, ଭାବିଥିଲା ଘରକୁ ଆସି 

;ାଇେପେର ଭିଡ଼ିଓ ଚାଟ୍ କରିବ ବହୁତ ଦିନ େହଲା ଘରୁ େସ ଘର ସହ କଥା େହାଇନି 

ସୁନୀତା ବିର} ହୁଏ େସ ତା ଘର ସହ ଭିଡ଼ିଓ ଚାଟ୍ କେଲ, ବହୁତ ସମୟ ଘର ସହ କଥା 

େହବାେର ସରିଯାଏ ଖାଇସାରି େଶାଇବା ସମୟ େହାଇଯାଏ ଆଉ ସୁନୀତା ସହ କଥା 

େହବାକୁ ସମୟ ନଥାଏ ଧିେର ଧିେର 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 ଭିଡ଼ିଓ କଲ୍ କେରନି 

ସୁନୀତାର ଉପ�ିତିେର ଧିେର ଧିେର ସୁନୀତା ମଧ� अନିସ୍ ର ଘରସହ କଥାବାa�ା କରିବା 

ବE କରିେଦଲା ଯାହାକି ବ�ଥିତ କେର अନିସ୍ କୁ 

 କ$ୁ�ଟରଟା अନ୍ କଲା अନିସ୍ ଘର ସହ କଥା େହବାକୁ େହେଲ ଇjା େହଲାନି 

କମ୍ ସମୟ କଥା େହାଇ ରଖିେଦଲା ଆଜି ସୁନୀତାର ଭୟ ନାହ\, େଯ େସ ଗାଳି କରିବ, 

ତଥାପି ତା’ର ମନ କଲାନି ଘର ସହ କଥା େହବାକୁ ସବୁକିଛି ଖାଲି ଖାଲି ଲାଗୁଛି 

େକଜାଣି ସବୁଠି େଯମିତି ଶନୂ�ତା, ହାହାକାର ସବୁ ଜିନିଷ େସମିତି अଛି େକବଳ େଗାଟିଏ 

େଲାକ ନାହ\ ତଥାପି ଏେତ ନିରବ, ନିb¸, ସବୁକିଛି ରlହୀନ 

 ଏମିତି ତ େସ ଡରୁଥିଲା ସୁନୀତାର ଗାଳିକୁ, ବ�ତିବ�b େହାଇଯାଉଥିଲା ତା’ର 

ବ�ବହାରେର, ତଥାପି ତା ବିନା ସବୁ େଯମିତି अେଲାଡ଼ା ଆଜି େଯମିତି େସ ପୁରା ନିଃସ� 
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େହାଇଯାଇଛି 

 ନା ଆଜି ତାକୁ ଚିେକନ୍ େରାେଷଇ କରିବାକୁ ଇjା େହଲା, ନା େସ ସାେ$ନ୍ ର ମଜା 

େନବାକୁ ମନକଲା 

 ତାକୁ ବି� ଟିଶ୍ କାଇଦା ଓ ଚଳଣି ଆେରଇ ଯାଇଥିଲା, ଲoନ ଛାଡ଼ିକି ଯିବାକୁ େସ 

ବିଲ୍ କୁଲ୍ ମନ କରୁନଥିଲା, ମାତ�  ଏେବ ସୁନୀତା ବିନା ଏ ସବୁର କିଛି ମହa�  ନାହ\ େସ 

ପୁରାପୁରି ଏକୁଟିଆ େହାଇଯାଇଛି ତା’ର ପ�ତିଟି େଲାମକୂପେର ତାର ଏକ ଏକ ନିଶ�ାସ 

ପ�ଶ�ାସେର ସୁନୀତା ହ\ ବସି ଯାଇଛି 

 େସ ସୁନୀତାକୁ ଏେତ ଭଲପାଏ ଏକଥା ସୁନୀତା ଥିବା େବେଳ अନୁଭବ କରି 

ପାରିନଥିଲା େବାଧହୁଏ ଦୂରତା ହ\ ସଂପକ�କୁ େବଶୀ ମଧୁର କେର େସ ବି ବିଲକୁଲ୍ ଠିକ୍ 

କରିନି ସୁନୀତା ସହ अଫିସ କାମକୁ େସ େବଶୀ ପ�ାଧାନ� େଦଇଛି, ଆଉ अଫିସରୁ େଫରି 

କ$ୁ�ଟର ସାମନାେର ପୁଣି ବସିଯାଏ ଘର ସହ ଭିଡ଼ିଓ କଲ୍ କରିବାକୁ େସ େଯ ଏେବ 

ବିବାହିତ ଏ କଥା ତା’ର ସH {ତିେର ନଥିଲା ଏକ ନୂଆ େଲାକ ତା ଜୀବନେର ଆସିଛି, 

ଯାହାକୁ େସxହ, େପ�ମ, ଯତx  ଦରକାର େସ କଥା େସ ଭୁଲିଯାଇଥିଲା 

 େସ ଠିକ୍ କଲା ଭାରତ େଫରିଯିବ ଆସtାକାଲି अଫିସେର ମ�ାେନଜର ସହ କଥା 

େହାଇ, ସୁନୀତାକୁ େଫାନ୍ କରିବ ଦୁେହଁ ଏକାଠି ରହିେବ, ଆଉ ସୁନୀତା ଚାକିରୀ ପାଇଁ 

େଚgା କରିବ ମନଭିତେର ଏ କଥା ଠିକ୍ କଲାପେର େସ ଟିେକ ହାଲୁକା अନୁଭବ କଲା 

 େଡରି େହାଇଯାଉଥିଲା ଫି� ଜ୍ ଭିତେର ଚିେକନ୍ ଓ ସାେ$ନ୍ େବାତଲ୍ ପୁରାଇ େଦଇ 

େସ ପାଉଁରୁଟି େସକିଲା ଖାଇବାପାଇଁ ଆସtାକାଲି ଯାହା େହେଲ ବି ଶୀଘ� अଫିସ ଯିବାକୁ 

ପଡ଼ିବ 
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ଦିନନାଥ ବିଦ�ାନିେକତନଦିନନାଥ ବିଦ�ାନିେକତନଦିନନାଥ ବିଦ�ାନିେକତନଦିନନାଥ ବିଦ�ାନିେକତନ    
 ପୀତବାସ େସଦିନ ଗଁାକୁ ଆସିଥିେଲ। ଦୂଗ�ାପଜୂା ଛୁଟି ଘଡି,  

େତଣୁ ଲ�ା ଛୁଟି ହାତେର। େପଶାେର େସ ଜେଣ ଶିhକ। ପିଲାଟି 

ଦିନରୁ ଖୁବ୍ ଗରୀବ। େତଣୁ अେନକ କg କରି େସ ପାଠ ଦି अhର 

ପଢିଛtି। ଏଇ ପାଠ ଟିକକ ପଢିବା ପାଇଁ ଦିନନାଥ ସାର୍ - ଭୂମିକାଟି अନବଦ�। ତା- 

ଭଳି ଆଦଶ� ଶିhକ ଆଜି କାଲି ମିଳିବା କg। େସ ଖାଲି େଯ ଭଲ ପାଠ ପଢାtି େସ କଥା 

ନୁେହଁ, ବରଂ େସ ଜେଣ ଭଲ ମାନବବାଦୀ ମଣିଷ। େକଉଁ ପିଲାର କ’ଣ अଭାବ अସୁବିଧା 

ରହୁଛି ତାହା ମଧ� େସ अନୁଧ�ାନ କରtି। େତଣୁ ତ କାହାର କଲମେଟ ବା ଖାତାବହିେଟ 

ଦରକାର ଥିେଲ େସ କଥା େସ ବୁଝି ପାରtି ଓ ଦିअtି। ଉେ�ଶ� ତା’ର अଭାବ ଦୂର କରି 

ପାଠ ଉପକରଣଟିଏ େଯାଗାଇ େଦବା ଥିେଲ େହଁ େସ କହtି, “ଏ ପ�ଶxର ତୁ ସଠିକ୍ ଉaର 

ରଖିଥିବାରୁ ଏଇଟା େତାର ଉପହାର। ପୁଣି ନିଜ ଟିଫିନ୍ ରୁ ତ େକେତବାର େକେତ 

ପିଲା-ୁ ଖୁଆଇଥାtି। ପୀତବାସ େସଇ ଗୁରୁ- କୃପାର ସାହାଯ� ଓ ସହେଯାଗ ପାଇ ଆଜି 

ଶିhକ ଚାକିରୀ ଖେo କରି ପାରିଛtି। େତଣୁ ଭାବିେଲ ପାଖ ଗଁାର ଗୁରୁ- ଘରକୁ ଯାଇ 

ଟିେକ େଦଖାକରି ଆସିେବ। କିଛି ନେହେଲ ନାହ\ ତ ମୁoିଆେଟ ମାରି ଆଶୀବ�ାଦ ଟିେକ 

େନେବ, କୃତpତା ଜଣାଇେବ। ସକାଳୁ ବିଛଣାରୁ ଉଠିପଡ଼ି ସିଧା ସଳଖିେଲ ଗୁରୁଜୀ- ଘର 

ଆଡକୁ। ଗା�ୀ ବ�ାଗଟିଏ କା�େର ଝୁଲାଇଥାtି ପୀତବାସ। ଗୁରୁଜୀ- ଘେର ପହzିଲା 

େବଳକୁ େଦଖିେଲ ଦାoେର ସୁEରୀ ରୂପଶ�ୀ ତରୁଣୀଟିଏ ଛିଡା େହାଇଛି। ନଁାଟି ତା’ର 

େରବା। ଏଇ େରବା େବାେଧ ସାର୍ - ଝିअ। େସଇ େରବା ଦିେନ େକେତ େଛାଟ 

ସତ�ପ�କାଶ େସଠୀ 
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େହାଇଥିଲା। ପ�ାୟ ସାତ ଆଠ ବଷ�ର େହବ, େଯେତେବେଳ ପୀତବାସ ଦିନନାଥ ସାର- 

ଘରକୁ ପାଠ ବୁଝିବାକୁ େବେଳେବେଳ ଆସୁଥିେଲ। େସେତେବେଳ ପୀତବାସ ପେକଟେର 

ପରୂାଇ ବଇଁଚ େକାଳି, ଆ�ଡା, ଆ� ବା କାନେକାଳି କିଛିନା କିଛି ଆଣିଥିେବ, କାହ\କିନା 

େରବା ମାଗି ବସିବ। ଆଜି ହୁଏତ େସ ଏେତ ବଡ େହାଇଗଲାଣି। ବୟସ ତ अଠର 

େକାଡ଼ିଏ ବଷ� ଲାଗୁଛି। ପଚାରିଲା - ସାର୍ ଘେର अଛtି? 

େରବ କହିଲା - ଆପଣ କିଏ? 

- ମଁୁ ତା-ର ଜେଣ ପୁରାତନ ଛାତ� । ନଁା େମାର ପୀତବାସ। ସାର୍ -ୁ କହିେଲ ପୀତବାସ 

କିଏ ଆସିଛି େବାଲି େସ ଠିକ୍ ଚିହx େବ। େରବାଟା ହସକୁରୀ ଝିअଟା। ପୀତବାସକୁ ଚିହିx  

େଦଲା କି କ’ଣ ମୁରୁେକଇ କି ହସି େନଲା। ଏଇ ସମୟେର ଖଁୁ ଖଁୁ କାଶ ଶ§ ସହ “କିଏ, 

କିଏ ଆସିଛି କିେର!” େବାଲି ସାର-ର ପାଟି ଶୁଭିଲା। 

 େରବା ଘର ଭିତରକୁ ପଶିଯାଇ ପୁଣି େଫରି ଆସିଲା। ବାପା- ନିେ��ଶେର 

ପୀତବାସକୁ ଘର ଭିତରକୁ ଆସିବାକୁ କହିଲା। ପୀତବାସ ଗୁରୁଜୀ-ୁ ପ�ଣାମ କରି ପରିଚୟ 

େଦଲା। ଗୁରୁଜୀ ବହୁତ ଖୁସି େହେଲ। କହିେଲ - ଆେର! ତୁ ତ ସବୁ େଶ�ଣୀେର ପ�ାୟ 

ପ�ଥମ େହଉଥିଲୁ, ଏେବ କ'ଣ କରୁଛୁ? 

 ପୀତବାସ କହିେଲ - ସାର୍! ଆପଣ- କରୁଣାରୁ ମଁୁ ଏେବ ଓ.ଇ.ଏସ୍. ପାଇ ସହରେର 

ସିେsଶ�ର ଉ¢ ବିଦ�ାଳୟେର ପ�ଧାନ ଶିhକ ଭାେବ େଯାଗ େଦଇଛି। 

 ଗୁରୁଜୀ ପଚାରିେଲ - ତୁମ ;ୁଲେର େକେତ ପିଲା ପାଠ ଏକାଥରେକ ପିକ୍ अପ୍ 

କରୁଛtି ଓ ଆଉ େକେତ ପିଲା ଡାଉନ अଛtି? 

 -ଏଇ ୬୦ / ୪୦ ପ�ତିଶତ ହାର େହବ।  

 -େସମାନ- ପାଇଁ ତୁମର କ'ଣ େଯାଜନା ରହୁଛି? 
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 -ସାର୍ େସମାନ- ପାଇଁ ଏ´ଟ�ା କB ାସ୍ ଓ ଡାଉଟ କିBअରିଂ କB ାସ୍ ରଖି ଆଉ ଟିକିଏ 

ପରିଶ�ମ େଦଇ ସହଜ ଓ ସରଳ ଭାବେର ପଢାଇବା ପାଇଁ ମଁୁ ବ�ବ�ା କରିଛି। ତାଛଡା 

ମାଡଗାଳି େଦେଲ ତ ଆଉ ଚଳିବନି, ବୁଝାଶୁଝା କରି ପଢ଼ାଇବାକୁ େହଉଛି। ଛାତ� ମାନ- 

ଭିତେର େଗାଟାଏ ବିଶ�ାସେବାଧ ଓ ସୁEର ଭବିଷ�ତର ରlିନ ସ�ପx ଭରିେଦବା େମାର 

କାମ। େପ�ା�ାହନଟା େମା ମତେର ସବୁଠାରୁ ଗୁରୁତ� ପ&ୂ� ବ�ାପାର।  

 ସାର୍ କହିେଲ - ଗୁଡ୍। ଆଜି ତୁେମ େସମିତି ଯାଇ ପାରିବ ନାହ\ େମା ସହିତ ତୁମକୁ 

ଖୁଆଇ ଛାଡ଼ିବି। ତୁମ ସହ ଟିକିଏ ବସି ମନଭରି ଗପସପ େହବି। अେନକ ଦିନ େହବ 

अସୁ� େହାଇ ବିଛଣାେର ପଡି ରହିଛି। େତଣୁ କିଛି ଭଲ ଲାଗୁନାହ\। 

 ସାର- କଥା କାଟି ନପାରି ପୀତବାସ ମୁo ଟୁlାରିେଲ। ସାର୍ େରବାକୁ ଡାକି 

କହିେଲ, “େରାେଷଇ କର, ପୀତବାସ ଆମ ଘେର ଖାଇକି େଫରିେବ” ଦରଜା େସପଟେର 

ରହି ସବୁ ଶୁଣୁଥିବା େରବା ହସି େଦଇ େରାେଷଇ କରିବାକୁ ଚାଲିଗେଲ। ଗୁରୁ ଛାତ�  

ଆଜିକାର ଶିhା ବ�ବ�ା ଓ ସାମାଜିକ ବିଧି ବ�ବ�ାକୁ େନଇ अେନକ अନୁଚିtା ପ�କାଶ 

କେଲ। େଯପରିକି େସମାନ- ଗପେର ପ&ୂ�େjଦ ପଡୁ ନଥିଲା। 

 ଖାଦ� ପ�bୁତି ପେର ଗୁରୁଶିଷ� ମନ ଭରି ଖାଇେଲ। ବାର�ାର अନିମିୟତା ବିଦୁ�ତ୍ 

କାଟ େଯାଗଁୁ ପ�ା ଘୁରୁନଥାଏ। ପାଖେର ବସି େରବା ତାଳପତ�  ବିzଣାେର ବିzି 

େଦଉଥାଏ। ସାର୍ କହିେଲ, “ଆେର! େରବା ର�ା ତୁମକୁ ଭଲ ଲାଗୁଛି ତ?” ପୀତବାସ 

କହିେଲ, “େରବା ରା�ଣାେର ତ ସ�ୟଂ अନx ପ&ୂ� ା ବିରାଜମାନ କରିଛtି। ସତେର ବହୁତ 

ସ�ାଦି/ େହାଇଛି। େମାର ପରା ଇଛା େହଉଛି ହାତ ଚାଟି ସବୁ ଖାଇ େଦବାକୁ” େରବା 

ସିHତ ହସୁଥାଏ। ଖାଇ ସାରିଲା ପେର ପୀତବାସ ଯିବାକୁ ବାହାରିେଲ। 

 େହେଲ େସ ଗୁରୁଜୀ-ଠାରୁ ବିଦାୟ େନବା ପବୂ�ରୁ ସାଲଠାରୁ ଆର� କରି ଫଳମଳୂ 
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ଓ ଡ� ାଏ ଫ� �ଟସ ପଯ��t େକେତ ରକମର ସହରରୁ ଆଣିଥିବା ଜିନିଷ, ସବୁ େଖାଲି 

ରଖିେଲ। ସାର୍ କହିେଲ, “ଆେର! ଏଗୁଡାକ ଏେତ ସବୁ କାହ\କି ଆଣୁଥିଲୁ?” କହିେଲ, 

“ନାଇଁ ସାର୍ ଏ ତ ମାତ�  େମାର ଗୁରୁଦhିଣା।” େରବା କହିଲା, “ଆଉ େମା ପାଇଁ?” 

ପୀତବାସ ବଡ଼ अଡୁଆେର ପଡି’ଗେଲ, କହିେଲ,“ତୁମ ପାଇଁ କିଛି ଆଣିନାହ\। କାରଣ ତୁେମ 

େଯ ଏେତବଡ଼ େହାଇଯାଇଛ େସ କଥା ମଁୁ ମେନ ପକାଇ ପାରିଲି ନାହ\ କି କିଛି ବି ଆଣି 

ପାରିଲି ନାହ\, କି� ଏଇ ପରୂା ଝୁଲିଟା େଯ ତୁମର।” ଝୁଲିଟା ବଢାଇ େଦଲା େବେଳ 

ପିତବାସ-ର ଆlୁଳିର wଶ� ପାଇ େଯପରି େରବା ଶିହରିତ େହାଇ ଉଠୁଥିଲା। ତା’ର 

ରୁମ ମଳିୂ ଟା-ୁରି ଉଠିଲା, େସ ଲାେଜଇ ଗଲା। 

 ଦିନନାଥ କହିେଲ, “େଦଖ ପୀତବାସ! ଆଜି ମଁୁ ତୁମକୁ େଗାେଟ େଛାଟ अନୁେରାଧ 

କରିବି। ତୁେମ େମାେତ େଦଇପାରିବ ତ ...?” 

 ପୀତବାସ କହିେଲ, “େଗାେଟ କାହ\କି ସାର୍, ଆପଣ କହିେଲ ଆପାଦମbକ ମଁୁ େମାର 

ସବୁ ଆପଣ- ପାଦ ତେଳ अଜାଡି େଦବି। ଆପଣ- ପାଇଁ ତ ମଁୁ ଆଜି ଆସି ଏେତବାଟେର 

ପହଁzିଛି।” 

 ସାର୍ କହିେଲ, “ହଁ ମଁୁ ତୁମକୁ େଗାଟା ପୁଣି ଚାେହଁ” ପୀତବାସ ଏ କଥାର କିଛି ସଠିକ୍ 

अଥ� ବୁଝି ପାରିେଲ ନାହ\। ସାର୍ କହିେଲ, “ମଁୁ ମେନମେନ ଚିtା କରିଥିଲି - ଜାତିବ&� ଧମ� 

ନିବiେଶଷେର ଯିଏ େମାଠାରୁ अଧିକ pାନୀ ଓ ଛାତ�  ବ�ଳ େହାଇଥିବ ମଁୁ ତାହାରି ହାତେର 

ହ\ େମାର ଏକମାତ�  କନ�ା ଏଇ ମାଆ େଛଉo ଛୁଆଟାକୁ େଟକି େଦଇ ଆରପାରିକୁ 

ଶାtିେର ଯାଇ ପାରିବି। ଆଜି ହ\ େଦଖୁଛି, େମାର େସଇ ସ�ପx ସାକାର େହବାକୁ ଯାଉଛି। 

ତୁେମ ହ\ େମା େରବା ପାଇଁ ଉପଯୁ} ପାତ� । କ’ଣ ପାରିବ େମା ପ�bାବେର ରାଜି େହାଇ?” 

 ପୀତବାସ କହିେଲ, “ହଁ.. ନାଇଁ େଯ ସାର୍..। େହେଲ ଆମ ଭିତେର ବ�ବଧାନ େଯ 
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अେନକ। ମଁୁ ଜାତିେର ହରିଜନ, ପୁଣି ବାପା ମାଆ େଛଉo..।” 

 ସାର୍ କହିେଲ, “େସଇଠୁ କ’ଣ େହଲା। ଆେମ ସଭ� ଶିhିତ େହାଇେଛ। ମଣିଷ 

ମଣିଷ ଭିତେର ବାbବେର କ’ଣ ପ�େଭଦ अଛି େସ କଥା ଭଲଭାେବ ବୁଝିେଛ। ଶିhିତ ଓ 

अଶିhିତ ଭିତେର ପ�େଭଦଟା ହ\ ସବୁଠାରୁ ବଡ ପ�େଭଦ। ତା େବାଲି ନିଜ ଜାତି/ େହେଲ 

ବି େଗାେଟ େବକାରୀ ଓ अଶିhିତ ହାତେର ତ େରବା ପରି େଗାେଟ ସୁଶ�ୀ ଶିhିତା ଝିअର 

ହାତକୁ ମଁୁ ଆଉ େଦଇ ପାରିବି ନାହ\। ତା ଛଡା କିଏ କ’ଣ ଭାବିବ ଓ ବିେରାଧ କରିବ 

େସଥିପାଇଁ ଏ ବୃs ଦିନନାଥ ମାgର ବିବ�ତ ନୁେହଁ। ଆଜି ପଯ��t ମଁୁ େକବଳ 

ବିେବକାନୁେମାଦିତ ଓ ହୃଦୟାନୁସୃତ କାଯ�� କରିଛି। େତେବ ଏଥିେର ତୁମ ସ�ତିଟା 

ଗୁରୁତ�ପ&ୂ�। େତଣିକି ବ�ୁ ବିେରଦାର ବିେରାଧ କେଲ ବି ମଁୁ େମା ଘେର ଥିବା ରାଧା 

େଗାବିE ମEିରେର ତୁମ ଦୁଇ ଜଣ-ର ବିବାହ ସ$ନx  କରିବି। କାରଣ ଏମିତି ଏକ 

ଦୁରାେରାଗ�େର ମଁୁ ଏେବ ପୀଡିତ େଯ, ଆଉ अଧିକ ଦିନ ବzି ରହିବା େମା ପhେର 

ସ�ବପର ନୁେହଁ। ଖାଲି େରବାର ହାତକୁ ଦୁଇ ହାତ କରିେଦେଲ େମାର ଯାଇ ଶାtି। 

େତଣୁ ଜଲଦି ଏଇ ଶୁଭ କାମଟା ସାରିେଦେଲ ଯାଏ। କୁହ ପୀତବାସ! େମା କଥାେର 

ଜବାବ୍ ଦିअ?” ଏଭଳି अଚାନକ ଏକ କି�ୁତ କି�ାକର ପରି�ିତିର ସାମxା କରି 

ପୀତବାସ-ର ମଥା ଘରିୂ ଯାଉଥିଲା, େସ େକବଳ ମୁo ଟୁlାରି ସ�ତି େଦେଲ। 

 େଶଷେର ସମb- ବିେରାଧ ଓ ନାଟକ ବାଜି ଭିତେର ବିନା ବ�ୁ ବା�ବ ଓ େତାପ 

କମାଣେର �ାନୀୟ ରାଧା େଗାବିE ମEିରେର ଉଭୟ-ର ବିବାହ ବ�ନ କାଯ�� ସ$ାଦିତ 

େହୖଇଗଲା। ସାର୍ - େଦହ ଖରାପ େଯାଗଁୁ ପୀତବାସ ବାହାଘର ପେର ଦିନନାଥ- ଘରକୁ 

ଚାଲି ଆସିେଲ। ମାତ�  ସାହିଭାଇ ରେଖଇ େଦେଲ ନାହ\। ବାର େଲାକ େତର କଥା କହି 

ବିେରାଧ କେଲ। ବିେରାଧର ସ�ର ଏେତ ତୀବ�  େହଲା େଯ େଶଷକୁ ଦିନନାଥ ଦୁଃଖ ଓ 
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अନୁେଶାଚନାେର ଆଖି ବୁଜିେଦେଲ। ପିତବାସ-ର ଗଁାେର ରହିବା अସ�ବ ଓ अସ�ାଳ 

େହାଇ ଉଠିବାରୁ େସ ନିଜ ଚାକିରୀ �ଳ ସହରକୁ ଚାଲି ଆସିେଲ। 

 େସxହ ପ�ୀତିେର ହସି ଉଠୁଥିଲା େସମାନ-ର ସୁନାର ସଂସାର।  

 ଇତିମଧ�େର େସମାେନ ଦୁଇଟି ସtାନର ଜନକ ଜନନୀ େହାଇ ସାରିଥିେଲ। 

େଯଉଁମାେନ କି ଖୁବ୍ ପାଠ ପଢି ଆଜି ସୁଦୂର ସହରେର ଡା}ର ଓ ଇyିନିୟର। ପୀତବାସ 

ସ$� ତି ଚାକିରୀରୁ अବସର େନଇ ସାରିଛtି। ଆଉ ହାତେର ବିେଶଷ କିଛି କାମଧEା ନାହ\, 

କି� अଛି ମୁଠା ମୁଠା ଟ-ା। େତଣୁ େସ ଗଁାକୁ େଫରିେଲ। ପରିତ�} େହାଇ ପଡିଥିବା 

ଦିନନାଥ- ବିରାଟ ଘର ଡିହ ଉପେର େସ ଗଢି େତାଳିେଲ ସୁଉ¢ अ+ାଳିକା। ନାମ 

େଦେଲ ‘ଦିନାନାଥ ବିଦ�ା ନିେକତନ’। ଆର� େହଲା अତ�ାଧୁନିକ ଶିhା ବ�ବ�ାର ଏକ 

ଉନx ତ अନୁ/ାନ। ଏେତେବଳକୁ ତା- अଥ� ଓ ପ�ତିପaି େଦଖି ଗଁା େଲାକମାେନ ସମେb 

ପାେଖଇ ଆସିେଲଣି। ମିଳିଲା ସମb-ର ସହେଯାଗ। ଉେ�ଶ� ଗଁା େଲାକମାନ- 

ଭିତେର ବୁଣିେବ ଶିhାର ମyି। ସମb-ୁ ଉ¢ମାନର अତ�ାଧୁନିକ ଶିhା େଯାଗାଇ େଦଇ 

େଦଖାଇେବ ଶିhାର ନବୀନ ଆେଲାକ। ସାର- ଉ}ି, “ଶିhିତ ହୁअ, ବେଳ ଶିhିତ ଓ 

अଶିhିତ ମଧ�େର ଫରକଟା ବୁଝା ପଡି ଯିବ େଯ” ସାକାର େହବାକୁ ଲାଗୁଥାଏ। 

 ଏେବବି ପରିଣତ ବୟସେର େରବାଟା ବହୁତ ସୁEର ଦିଶୁଥାଏ। ପୀତବାସ େରବାକୁ 

ପାଖକୁ ଟାଣି େନଇ ନିଜ େସxହ अେଶ¹ଷେର ହଜାଇ େଦେଲ। 
 

ସା - ରାଣୀପଡା, େପା :ତରାେଗା 

ଜିଲB ା :ଭଦ�କ, ଓଡିଶା ୭୫୬୧୧୪  
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ଶୁଭ ନବବଷ�ଶୁଭ ନବବଷ�ଶୁଭ ନବବଷ�ଶୁଭ ନବବଷ�    
 ନବବଷ�କୁ ବହୁତ େଲାକ- अେପhା। େଭାଜିଭାତ େହବ, ଡିେଜ 

ବାଜିବ େବାତଲ ଉଠିବ। ଡିେସ�ର ମାସ େହଉ େହଉ ନବବଷ�ର 

େଯାଜନା େଶଷ। अବଶ� ନୂଆବଷ�କୁ अେପhାରତ ପାଟiପି�ୟ 

େଲାକମାେନ ଉପେଭାଗ କରିବା ଆର� କରିେଦେଲଣି। ଏସବୁ 

ନୂଆବଷ� ପାଟiସାଟିେର ଧମ�ପତx ୀ ନରହିେଲ ଭଲ। ଉପେଭାଗର ମାତ� ା ଟିକିଏ ବଢିଯାଏ। 

ଆଗୁଆ ନବବଷ� େଭାଜି େଗାଟିଏ ଦୃgିରୁ ଭଲ େଯ’ ଗହଳି କମ୍, ଜାଗାସବୁ ପରି�ାର 

ପରିjନx  अଛି। ଆଉ ଦିନ େକଇଟା ଗେଲ ଭlା େବାତଲ କାଚ େଗାଡ଼େର ପଶି ର} 

ବାହାରିପାେର, ଚାରିଆେଡ ପBାgିକ. େସାଲ ଖଲି, अଇଁଠା ବଳକା ଷଢ଼ାଖାଦ� ପଦାଥ�ର 

ନମୁନା େଦଖିବାକୁ ମିଳିବ। 

 ଏବଷ� ସାବତ ବାବୁ ଓ ଦୂଗ�ାେଦବୀ ନିଜଘର ସଜାସଜିେର ବହୁତ ବ�b। କ$ାନୀ 

କମ�ଚାରୀମାନ- ପାଇଁ ପେର ସମୟ େଦଇେହବନି। ପୁअ ଆସିବ ଝିअ େଦଖିବାକୁ। ସବୁ 

ଭାର ଚ$ା ଓ ଚଇଁଆ ଉପେର । ଘରର ଏକେଲୗତି କରାଣୀ ଚ$ା ଭାେବ ଭଗବାନ ବଡ଼ 

ଦୟାଳୁ। ଆମସାହିର ସମେb ସକାଳ ସାତଟାରୁ ମଲୂପାତି ଲାଗିବାକୁ ଯାଇ ସ��ା 

ସାତଟାକୁ େଫରୁଛtି। ଦିନଟି ଯାକର अକB ାt ପରିଶ�ମ ବଦଳେର ତା-ୁ ମିଳୁଛି ମାତ�  

ଦୁଇଶହ ଟ-ା। କି� ମଁୁ ଶୀତତାପ ନିୟ�ୀତ ଥoାଘର ଚ+ାଣ ଓେଳଇ, ବାସନ େକଇଟା 

ଘସି, ୱାସିଂ େମସିନ୍ େର अ� ଲୁଗାପଟା ସଫା କରି ଶୁଖାଇବା ପାଇଁ ପାଉଛି ମାସକୁ ସାତ 

ହଜାର ଟ-ା। ବାହାର କାମ ଚଇଁଆର। େରାେଷଇ ପାଇଁ ଖାନସମା ରାଧୁଆ अଛି। 

ଇଂ ବିଦ�ାଧର 
ପoା 
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ବୁଢାବୁଢୀ ଦି’ଟା-ର କାମ ବା େକେତ। ଛୁଆ ଦୁଇଟା ତ ବାହାେର। େମା କାମ ଭିଡ଼ 

ନୁେହଁ, କି� अନ�ମାନ-ୁ େଦଖିେଲ ଲାେଗ ଭଗବାନ େମାେତ ରhା କରିଛtି। ସବୁଦିେନ 

ଚ$ା ସାବତବାବୁ-ର ଫାଟକ େଡଇଁ अଗଣା ଭିତେର ପଶିଲା େବେଳ ବଁା ଫାଟକଖ�ଟିକୁ 

ମୁoିଆ ମାରି କେହ, “େହ! ମlଳା ମାଆ। େମାେତ ଏଇ ବାବୁଘେର ବୁଢୀ କରିେଦ। େମା 

ପିଲାଝିଲା ପାରିବା ଯାଏ େଯମିତି ବାବୁଘର କାମ କରି ଏମିତି ଭଲେର ଚଳୁଥାଏ। େମା 

ବୁଢାବାପାର ଔଷଧ କିଣାକୁ େକେବ ବି ପଇସା ନିअ� ନହୁଏ। େମାର େତା ପାଖେର ଖାଲି 

ଏତିକି ଗୁହାରି”  

 - ଚ$ା! େସଠି ମୁoିଆ ମାରି କ’ଣ ମନାସିଲୁ କିେଲା? 

 - େତାେତ କାହ\କି କହିବି?  

 - ହଉ ହଉ, ଆମର ବାହାଘର େକେବ େହବ କହିଲୁ? 

 - ଖରାଦିନ ଯାଉ। ତୁ ଜାଣିଛୁ େମା’ ବାପାେବାଉ ଘଡଘଡିେର ମରିଗଲା ଦିନରୁ 

ବୁଢାବାପା େମାେତ ପାଳି ଏେତ ବଡ କରିଛି। ଏେବ ସିଏ ବେଷ�େହବ ବିଛଣା ଛାଡୁନି। 

େତାେତ ବାହା େହାଇ ମଁୁ ତୁମ ଘରକୁ ଗେଲ ବୁଢାକୁ କିଏ େଦଖିବ କହିଲୁ? େମାର 

ଦିନରାତି ଖାଲି ତା’ରି ଚିtା।  

 - େସ ବୁଢା ଜାତକ କାଲି େନଇକି ଆସିବୁ, େମାେତ ନାହାକକୁ ଶୀଘ� େଦଖାଇବାକୁ 

େହବ। 

 - କ’ଣ ପାଇଁ?  

 - ଖଡି ପେକଇ ନାହାକ ପାଖରୁ ବୁଝିବି, ବୁଢା େକେବ ମରିବ? 

 - େସମିତି େହେଲ ମଁୁ େତାେତ ବାହା େହବାର ନାହ\। େମା’ ବୁଢାବାପା ମରିବାକୁ ଯଦି 

ଚାହୁଁଛୁ अନ�ଝିअ େଦଖ୍। େମାେତ ଭୁଲି ଯା 
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 - ଭୁଲ୍ େହାଇଗଲା ଚ$ା େତା ଚଇଁଆ କଥାକୁ ଖରାପ ଭାବୁଛୁ? େତାର େମାର 

ଜନH ଜନH ର ସାଥୀ େମା ମାଆର ଆଖିକୁ ଆଉ ଦିଶୁନି ମଁୁ ତୁମ ଘେର ରହିେଲ, େମା 

ମାଆର କ’ଣ େହବ?  

 - ଚାରିଜଣ ଏକାଠି ରହିବା। 

 - ଏଇ କଥାଟା ଠିକ୍ କହିଲୁ । କି� ଛୁଆପିଲା ତୁ ଆମ ଗଁାେର ଆମଘେର ଜନH  

କରିବୁ। ବୁଝିଲୁ? 

 - ଆଗ ବାହାଘର ସରୁ। ବାହାଘର ପାଇଁ େକେତ ପଇସା ରଖିଛୁ?  

 - େମା ପାଖେର କିଛି ନାହ\, ସାଇ ଭାଇ- େଭାଜିଭାତ ଲୁଗା ପଟାେର ଦଶ ବାର 

ହଜାେର ଲାଗିବ 

 - ଚଇଁଆ! ସକାଳୁ ସକାଳୁ ଗପ କରିବାକୁ ଦୁଇଜଣ ଯାକ ବସିଗଲ ତୁମକୁ ଆଉ ପାରି 

େହବନାହ\ େକେତ େଗାେଡ େଗାେଡ ଜଗି ଜଗି କାମ ବେତଇବ! କ’ଣ ପାଇଁ ଦଶ ବାର 

ହଜାର ଲାଗିବ? 

 - ମାଆ େମା’ ନିଜ ବାହାଘର ପାଇଁ। 

 - ଝିअ ଠିକ୍ କରି ସାରିଛୁ? 

 - ହଁ ମା’। ତୁେମ ତାକୁ ଚିହିx ଛ। ମଁୁ ଯାଏ ଗାଈ ବା�ିକି ଆେସ। 

 - େମାର ବି ବହୁତ କାମ ବାକି अଛି। 

 ଏମିତି କୁହାକୁହି େହାଇ ଚ$ା ଚଇଁଆ ଦୁଇ ଦିଗେର ଦୁେହଁ େସଠାରୁ ଚାଲିଗେଲ।  

 ସାବତବାବୁ ଏଥର ନୂଆବଷ� ପବ�ଟିକୁ ବହୁତ ଧୁମ୍ଧାମେର ପରିବାର ସହ ନିଜଘେର 

ପାଳିେବ େବାଲି ମନ� କରିଛtି। ବଡପୁअ ରକି ଆେମରିକାରୁ ପଢାେଶଷ କରି ଏ’ବଷ� 

େଫରୁଛି। ଦୂଗ�ାେଦବୀ-ର ସାl ବିଦୁସିHତା ବିେଜବି ମହାବିଦ�ାଳୟର अଧ�hା। ତା’- 
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ଝିअ ରଶିH  ଆକiେଟକ୍ଚରାଲ୍ ଇଂଜିନିୟରିଂ ବିଭାଗେର ଦୁଇବଷ� ତେଳ ଦାଖଲା େନଇଛି। 

ଝିअଟି େଗାଟିଏ ଚାଉଳେର ଗଢ଼ା। ସବୁେବେଳ ବଢ଼ିଆ ବଢ଼ିଆ େଡ�ସ୍ ପି�ି ବହୁତ ସୁEର 

ଦିଶୁଛି। େଡ�ସ୍ େସନ୍ସ୍ ବହୁତ ଭଲ। ଦୁଇ ଭ� �ଲତାକୁ ଆଇେବ� ା ଟଚ୍ େଦଇ ଠିକ୍ ମଝିେର 

ଆଇେଟକ୍ କ$ାନୀର ବିEି ଲଗାଏ। ଓଠେର ହାºା ଲିପ୍gିକ୍ ସାlକୁ ଆଖିତଳ ଟିअର୍ 

ଲାଇନିେର ଦୁଇଟି କଜ�ଳଗାର ତାର େସୗEଯ��କୁ ଦି�ଗୁଣିତ କରାଏ। अଂଟାତଳକୁ ଲମି�ଥିବା 

କଳା ମଚମଚ ବାଳକୁ େଦଖି େସଦିନ ଦୂଗ�ାେଦବୀ ସାବତବାବୁ-ୁ ନିଜଘର େବାହୁକେଲ 

ଭଲ ହୁअtା େବାଲି କହିଥିେଲ। ସାେlସାେl ସାବତବାବୁ ତା’ ବାପା ରତିକାt-ୁ ପଚାରି 

ବୁଝିଥିେଲ େଯ େସମାେନ ବି ଏ ପ�bାବେର ବହୁତ ଖୁସି େବାଲି ପେର ଜଣାଇେଲ। ତାପେର 

ସାବତବାବୁ ତା’କୁ ଦିେନ େମ’େଫୟାର୍ େହାେଟଲ୍ େର େଦଖି ରକି ତା ଫେଟା େଦଖି ତାକୁ 

ପସE କରିଛି େବାଲି ନିେଜ େସ ଝିअ ରଶିH କୁ ଜଣାଇେଲ। େସଦିନ ରଶିH କୁ ମିଳିଗଲା ରକିର 

େମାବାଇଲ୍ ନ�ର। ତାପେର ଚାଲିଲା େଫାନ୍ େର अସରtି େପ�ମକଥା। ବିେଦଶର 

ଜଳବାୟୁ, େମୗସୁମୀରୁ ଆର� େହାଇ ଫୁଲବଗିଚା ଓ ପାହାtିଆ ଏକାt ପହରେର କ�ଳ 

ଭିତେର ଏକାଏକା ନିଦ ଭାlିଯିବା େବଳ ହୃଦୟ ବିଦାରକ କାହାଣୀ ଏବଂ ବିରହ 

େବଦନାର अେlନିଭା ମନ ଭିତର କଥା।     

 ଏଇ ନବବଷ� ପାଇଁ ରକି ପEରଦିନ ପେର ଆସିବ। ରଶିH କୁ ତା’- ଘରକୁ ନିମ�ଣ 

େଦଇ ଦୁହ\-ର େଦାbି ବଢାଇେବ େବାଲି ସାବତବାବୁ ଠିକ୍ କରିଛtି। େବାହୂ େହବାକୁ 

ଯାଉଥିବା ଝିअଟି େଯେତେବେଳ ପ�ଥମଥର ପାଇଁ ଘରକୁ ଆସିବ ଘରରl, ସାଫ୍ସେଫଇ 

ଉପେର ବିେଶଷ ଧ�ାନେଦବା ସ�ଭାବିକ୍। ବାହାର ସବୁ ବ�ବ�ିତ େହାଇଗଲା। େକବଳ 

ଭିତରକାମ ବାକି। ନୂଆବଷ� ଆଉ ଦଶଦିନ अଛି। ରକି ତା’ ଆେମରିକା େଗାରାସାl 

କିଥ୍କୁ େନଇ ତା- ଘେର ପହଁଚିଗଲା। ଦୁଇଜଣଯାକ ବଡଦିନ ଓ ନବବଷ� ଏଥର 
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ଭାରତେର ମନାଇେବ େବାଲି କଥା େହାଇଛtି। अବଶ� େଶାଇବାଘର ପାଂଚଟାକୁ େଲାକ 

ଚାରିଜଣ। ସାବତବାବୁ, ଦୂଗ�ାେଦବୀ, ପୁअ ରକି ଓ ସାନଝିअ ସୁଲଗxା। ଏେବ अ�ାୟୀରୂେପ 

ଘେର ଜେଣ अଧିକ େହେଲ ରକିର ସାl କିଥ୍। କିଥ୍ ଆସିଲା େବେଳ ଏୟାରେପାଟ�ରୁ 

ଦୁଇଶହ ଡଲାର୍ ଏ´େଚy କରି ବାରହଜାର ଟ-ା ପେକଟେର େନଇ ଆସିଥିଲା। 

अବଶ� ରକି େକୗଣସି ଜାଗାେର ତାକୁ ଖ¢� କରିବା ସୁେଯାଗ େଦଉନି। ତଥାପି ପାଖେର 

କିଛି ନରଖିେଲ କିଥ୍କୁ ଭଲ ଲାେଗନା। େସ ପଇସା ତାର ମନିପସ�େର ଆଣିବା ଦିନରୁ 

େସମିତି ପଡିଛି। ଦୁଇହଜାର ଟ-ିଆ ଛअଟି େନାଟ। େକେତ କି!  

 ଘର ସଫାସଫି ଚାଲିଛି୍। ଚଇଁଆ, ଚ$ା ପରୂାଦମେର ଲାଗି ପଡିଛtି। 

େବେଳେବେଳ େରାଷଶାଳାରୁ ଫୁରୁସତ ମିଳିେଲ ରାଧୁଆ ବି ଆସି ତା- ସାlେର ଲାଗି 

ଯାଉଛି। ଚଇଁଆର ବାବୁଘେର େହଲାଣି ବାର ବଷ�। ଛୁଆଟି ଦିନରୁ अଛି। ଖାନସାମାର 

ସାତ ବଷ�। ସବାପଛେର ଚ$ା ଗତ ଦୁଇବଷ� େହଲା ନୂଆେର ଆସିଛି। ସାବତବାବୁ ଓ 

ଦୂଗ�ାେଦବୀ େକବଳ ଘର ବଦଳଉ ନାହାtି। ବାକି ରକି କିଥ୍ ଓ ସୁଲଗxା ପ�ାୟ ସବୁଦିନ 

ରାତିେର େଶାଇବା ପାଇଁ ଏଘର େସଘର େହଉଛtି। େକେତେବେଳ ସୁଲଗxାର େଡ�ସ୍ ରକି 

ଖଟ ବାଡାେର ତ ଆଉ େକେତେବେଳ ରକି କି�ା କିଥ୍ ର ପ�ା� ସାଟ� ସୁଲଗxା େଶାଇଥିବା 

ଖଟ ବାଡେର ରାତିେର ରହିଯାଏ। ନୂଆବଷ� ଆଉ ଦୁଇଦିନ ବାକି अଛି। କାଲି ଚଇଁଆ ଓ 

ଚ$ା ଭାବିଛtି ଘରସଫା କାମକୁ ମୁoିମାରି ଦୁଇଦିନ ଛୁଟିେନେବ। ବହୁତ ପରିଶ�ମ 

କେଲଣି। ବାବୁ ବି ରାଜି େହାଇଛtି। ହଜାେର ଟ-ା େଲଖାଏଁ ବ´ିସ୍ ସହ ଦୁଇଦିନ ଛୁଟି 

ଉଭୟ-ୁ ମିଳିବ। ଚ$ା ଓ ଚଇଁଆ ବହୁତ ଖୁସି। ରାତି ପାହିେଲ ଡିେସ�ର ଚବିଶ। 

ଆମର ବ´ିସ୍ ଟ-ା ହାତ ଚଢିବ। ଏ’ବଷ� ବହୁତ ମbି େହବ। ଚ$ା ଓ ଚଇଁଆ ଖୁସିେର 

ପରୂା ଗଦ୍ ଗଦ। 
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 ରାତିେର କିଥ୍ ମନିପସ� େଚକ୍ କରି େଦଖିଲା ଟ-ା ନାହ\। ପରୂା ବାରହଜାର ଟ-ା 

ଉଭାନ। “କିଏ େଚାରିକଲା?” େବାଲି ଭାବିଭାବି ରକିକୁ କହିବାରୁ େସ ଏ’କଥା ଯାଇ ତା’ର 

ବାପା ମାଆ-ୁ ଜେଣଇଲା। ମା’ ଦୂଗ�ାେଦବି ତୁରt କହିେଲ, “ଚ$ା ଓ ଚଇଁଆ ଦଶ 

ବାରହଜାର ଟ-ା ବିଷୟେର କଥା େହବାର ମଁୁ ଶୁଣିଛି।” ସାବତବାବୁ ରାଗେର ନିଆଁ। 

ରାତି ଏଗାରଟା ବାଜିଲାଣି। ମେନମେନ ଭାବିେଲ, “ଏେବ େସମାନ-ୁ ଡାକି ପଚାରିବା 

ଠିକ୍ େହବନି। େଛାଟେଲାକ-ର ସାହସ େଦଖ! ଆେମରିକାର େଗାଟାଏ ଛୁଆ ଆଗେର 

ଆମଘର ଇ¥ତ ତ ଯାହା େନେଲ େନେଲ, ପରୂା ଭାରତ େଦଶର ନାକ କାଟିେଦେଲ। 

ବିେଦଶୀ ଛୁଆଟା ମେନ ମେନ କ’ଣ େଯ ଭାବୁଥିବ! କାଲି ଆସ� େସମାେନ। ନୂଆବଷ� 

ପବ�ଟାକୁ ପରୂା ପାଣିଚିଆ କରିେଦେଲ।” ରକି ମେନମେନ ବହୁତ ଦୁଃଖ କରୁଥାଏ। 

 ସକାଳୁସକାଳୁ ଆଜି ଦୁହ\-ୁ ଦୁେହଁ ସअଳ ଆସିଛtି। ଚଇଁଆ କହୁଛି ଶୀଘ� େତା କାମ 

ସରିେଲ ଆଗ ଆମଘରକୁ ଯିବା। େମା ମାଆ ସାlେର ଭାତଖାଇ େତା ଘରକୁ ଯିବା। ମଁୁ 

କअଁଳିଆ ସଜନା ସାଗ ମାଆକୁ ଭାତପେକଇ କଡ଼ାଭଜା କରିବାକୁ କହିେଦଇ ଆସିଛି।  

ସାବତବାବୁ ଓ ଦୂଗ�ାେଦବୀ ଦୁଇଜଣ-ୁ अେନଇଁ ବସିଛtି। େଗାଟିଏ ଘରଭିତରକୁ ଦୁହ\-ୁ 

ଡାକି ଭିତର ପଟୁ କବାଟର ଉପର ଜyିର କୁoି ଲେଗଇେଲ। ସାବତବାବୁ ତା-ର अ�ାରୁ 

ଚମଡା େବ» ବାହାର କରି ପ�ଥେମ ଚଇଁଆକୁ କଷି େଦଇଗେଲ। ଚଇଁଆ କହିଲା, “ବାବୁ! 

ଆପଣ େଶଷେର େମାେତ अବିଶ�ାସ କେଲ। ମେନ ପକା� ତିନିବଷ� ତଳର କଥା। ମାଆ 

ସାଆtାଣୀ- େବକର ହାର ଛିoି େଗାଲାପ ମଳୂେର େପାତି େହାଇ ଯାଇଥିଲା। ସବୁଆେଡ 

େଖାଜି େଖାଜି ନିରାଶ େହାଇଥିଲ। ପEରଦିନ ପେର ଦାଇଲିେର ମାଟି ଖୁେସଇଲା େବେଳ 

ମଁୁ ପାଇ ତୁମରି ହାତେର େଫେରଇଥିଲି। ଆଉଦିେନ ତୁମ ପ�ାଂଟ୍କଡ ପେକଟରୁ ହଜାେର 

ଟ-ିଆ ବoିଲି ଗ�ାେରଜଘର ଜିପ୍ ଚକାତଳୁ ପାଇ କିଏ ତୁମକୁ େଦଇଥିଲା? ବାବୁ! ବାର 
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ବଷ� ପରା େଗାଟାଏ ଯୁଗ। େଗାଟାଏ ଯୁଗ ତୁମଘେର କାମକଲା ପେର ବି ଏ ସାମାନ� କର 

ଚଇଁଆକୁ ତୁେମ ଚିହିx  ପାରିଲନି! ତାକୁ ଆଜି ମାତ�  ବାରହଜାର ଟ-ା ପାଇଁ..। ଛି ବାବୁ। 

େମାେତ ମାରିଦିअ ପେଛ अବିଶ�ାସ କରନି କି େଚାର କୁହନି। ଆତH ାକୁ ବାଧୁଛି। ନିଜକୁ 

ଧି·ାର କରିବାକୁ ଇjା େହଉଛି। ମଁୁ ମଲା ଯାଏ ମାର ବାବୁ, େମାେତ ଚାବୁକ ମାର। ମଁୁ 

ତୁମରି ନମକ ଖାଇ ନମକ ହାରାମ କାମ ଯଦି କରିଛି, ମଁୁ ତୁମରି ହାତେର ମରିଯିବା 

ଦରକାର।” ତୁ ନ େହେଲ ଚ$ା। ତୁମ ଦିଜଣ ଛଡ଼ା ଆଉ କିଏ େନବ? ଚଇଁଆକୁ ଛାଡ଼ି 

ଚ$ା ଆଡକୁ ବାବୁ ମାଡିଆସିେଲ। ଚଇଁଆ ମାଡେଦଖି ଚ$ାଆଖିରୁ ଝରଝର ଲୁହ 

େବାହୁଥାଏ। େକହି କିଛି ବୁଝି ପାରୁ ନଥାtି। ଟିକିଏ ପେର ଚ$ା ଉପେର ବି େସମିତି 

ଚାବୁକ୍ ବସିଲା। େଗାଡ, ହାତ ଓ ପିଠି େନାଳା ଫେଟଇ ପରିେଲ, “େକାଉଠି ରଖିଛ କୁହ?” 

 - କ’ଣ ବାବୁ? ଆେମ କିଛି ଜାଣିନୁ। 

 - େସ କିଥ୍ ବାବୁ-ର ପ�ା�୍ ପେକଟ ମନିପସ�ରୁ ବାରହଜାର ଟ-ା କ’ଣ 

ଉେଭଇଗଲା? ତୁମ ଛଡ଼ା ଆଉ େକହି ନୁହଁ। 

 - ଭଲେର ଭଲେର ମାନି ଯା’। ପଇସା େଫେରଇ ଦିअ। ନେହେଲ େପାଲିସ୍ 

ହାଜତେର ଏମିତି କୁଟିବ ବାପାକୁ ମଉସା ଡାକିବ। 

 - ବାବୁ! ଆେମ େନଇନୁ। ବାବୁ ମlଳା ମା ରାଣ ଖାଇ କହୁଛୁ। ଆମ ଆଖି 

ଫୁଟିଯିବ। ଆେମ େଦଖିନୁ କି େନଇନୁ।  

 େଶଷେର ସାବତବାବୁ ନିରୁପାୟ େହାଇ ଦୁଇଜଣ-ୁ େସ ଘର ଭିତେର ରଖି ବାହାର 

ପଟୁ କବାଟ କିଳିେଦେଲ। ଦିପହରେର ଝିअ ସୁଲଗxାର ବୟେଫ� o୍ अବନୀ ଆସି ଡ�ଇଁ 

ରୁମ୍ େର ତା’ସହ କିଛି େଗାପନ କଥା େହଉଥିଲା। ରକି ଓ କିଥ୍ ବଜାର ଯାଇଥାtି। 

ସାବତବାବୁ ଓ ଦୂଗ�ାେଦବୀ େକାଣ େଶାଇବାଘର ଭିତେର ଥିବାର ଜାଣି ଦୁଇଜଣ କିଛି 



ଆହ� ାନ
 ଇ-ପତି� କ

ା 

ଆହ� ାନ ଇ-ପତି� କା, ଚତୁ��ଶ ବଷ�, ଏକାଦଶ ସଂଖ�ା, ଡିେସ�ର ୨୦୧୯ Magazine Downloaded from www.aahwaan.com 

ଆହ� ାନ ଇ-ପତି� କା ସ$ୂ&� ନିଃଶୁ( ବିତରଣ େହତୁ ଡା େଜ�ାତି ପ�ସାଦ ପ+ନାୟକ- .ାରା ପ�ତି/ିତ ଓ ପ�କାଶିତ    Aahwaan.comAahwaan.comAahwaan.comAahwaan.com           103 

अtରl େଖାଲାେଖାଲି କଥା େହବାକୁ ଲାଗିେଲ। କାହ\କି େକଜାଣି ଦୂଗ�ାେଦବୀ 

ସାବତବାବୁ- ପାଖରୁ ଉଠିଆସି ଛପିଛପି ବାହାର ଝରକା ପାଖେର େସମାନ- କଥା 

ଶୁଣିବାକୁ ଲାଗିେଲ। अବନୀ ସୁଲଗxାକୁ ପଚାରିଲା, “େକହି କିଛି ଜାଣି ପାରିେଲନି ତ!”   

 - ନା, ନା। ବାପା ଚ$ା ଓ ଚଇଁଆକୁ ସେEହ କରି ମାରଧର କରିଛtି। େମା ଉପେର 

କାହାର କାଣିଚାଏ ବି ସେEହ ନାହ\। 

 - ବଢିଆ। େତେବ ମଁୁ ଆସୁଛି। ତୁେମ ଧରା ପଡିଯାଇଥିେଲ େମାେତ ବହୁତ ଖରାପ 

ଲାଗିଥାtା। ବାୟ୍ ବାୟ୍। 

 ଏସବୁ କଥା ଦୂଗ�ାେଦବୀ ଝରକା ପରଦା ପଛେର ଥାଇ ଶୁଣିେଦେଲ। अବନୀ 

ଚାଲିଗଲା ପେର ଘର ଭିତରକୁ ପଶି ଝିअକୁ କହିେଲ, “ସୁଲଗxା! ତୁ ଆମ ବିଶ�ାସେର କାହ\କି 

ବିଷ େଦଲୁ? अଯଥାେର ବିଚରା ଚ$ା ଓ ଚଇଁଆ େକେତ ମାଡ ଖାଇେଲ! କାହ\କି ଏମିତି 

କଲୁ? 

 - ମା! ତୁେମ ଛପିଛପି ଆମକଥା ଶୁଣିବା କ’ଣ ଠିକ୍। 

 - ନ’ ଶୁଣିଥିେଲ ବହୁତ ବଡ ପାପ େହବାକୁ ଯାଉଥିଲା। ଭଗବାନ୍ ବଡେଲାକ। 

େମାେତ େତା’ କଥା ଶୁେଣଇ େଦେଲ। 

 - अବନୀର ବହୁତ ଦରକାର ଥିଲା। ସିଏ ସବୁଜାଗାରୁ ନିରାଶ େହାଇ େଫରି 

ଆସିଥିଲା। େସଥିପାଇଁ ମଁୁ ତାକୁ ସାହାଯ� କଲି। 

 - େଚାରି ନକରି, ତୁ େମାେତ ବି ତ ଏକଥା କହି ପାରିଥା�! 

 - अବନୀ ପାଇଁ ଟ-ା ମାଗିବାକୁ େମାେତ ଟିେକ ଖରାପ ଲାଗିଲା। 

 - େମା ମୁo କିଛି କାମ କରୁନି। କାହାକୁ ଏେବ କ’ଣ କହିବି ମଁୁ କିଛି ଜାଣି ପାରୁନି! 

ଦୂଗ�ାେଦବୀ େସଠାରୁ ତୁରt ଆସି ପ�ଥେମ ଚ$ା ଓ ଚଇଁକୁ ଘରୁ ମୁ} କେଲ। ଦୁଇଜଣ 
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ନିଜର ଦୁଭ�ାଗ� କଥା ଭାବିଭାବି ଘରକୁ େଫରୁଥାtି। ପଛପଟ ଫାଟକ େଦଇ ବାହାରିଲା 

େବଳକୁ େଦଖିେଲ ବାରoାେର ଏକାଏକା କିଥ୍ ଛିଡା େହାଇଛtି। ଦୁଇଜଣ ଝପଟି ଯାଇ 

କିଥ୍ େଗାଡତେଳ ଲ�ଲ� ପଡିଗେଲ। କିଥ୍ ର ଭାଷା ଦୁହ\-ୁ ଜଣାନାହ\। ଆଖିରୁ ଲୁହ 

ବୁହାଇ ବୁହାଇ ଚଇଁଆ ଖାଲି କହୁଥାଏ, “ତୁମ ମନି େନା େନା େନଇନୁ” ଚ$ା ବି େସମିତି 

କାEିକାEି अଭିନୟ କରି କହୁଥାଏ, “େପଂଟ୍ ମନି େଦଖିନୁ। ପେକଟ୍ ଛୁଇଁନୁ। ଆମକୁ 

ବଂଚାअ, ବାବୁ ମାରିେଦେବ। ମଁୁ ବାବୁଘର ଚାକିରି େଯେତ ଭଲ ଭାବୁଥିଲି େସେତ ଭଲ 

ନୁେହ। ସବୁ ଗରିବ କ’ଣ େଚାର! ଗରିବ- ବିଷୟେର ଧନୀ େଲାକମାନ-ର କ’ଣ ଏଇ 

ମାନସିକତା? ପଚରା ଉଚରା କିଛି ନାହ\, ସିଧା ମାଡ଼! ଭଗବାନ ତୁ अଛୁ। ବୁଝୁ। େହ 

ଠାକୁର! ଓପାସେର ରଖ ଚଳିବ, କି� ଏେତ ବଡ େତାର ଧନୀ ଦୁନିଆେର ସ�ାନର ସହ 

ଟିକିଏ ଶାtିେର ଆମକୁ ବଂଚିବାକୁ େଦ। ଗରିବ ଘେର ଜନH  େଦଇ ଆମ ଭାଗ�େର ଏମିତି 

ଦଶା େଲଖିବାକୁ େତା େକମିତି ଗଲା? ଜୀବନେର ମାରି େଦ, କି� ଏପରି ଦo ଦିअ ନାହ\ 

ପ�ଭୁ।” 

 ସୁଲଗxା କିଥ୍ ପସ�ରୁ ଟ-ା େଚାରି କରି अବନୀକୁ େଦବା କଥା େକବଳ ମାଆ ଝିअ 

ଛଡା େକହି ଜାଣtିନି। ସ��ା ପାଂଚଟା। ସମେb ଡାଇନିଂ େଟବୁଲ୍ ଚାରିପେଟ ସxା´ 

ଖାଇବାକୁ ବସିେଲ୍। ଖାନସମା େବ�ଡ୍ ଜାମ୍, ବି;ିଟ୍ ଏବଂ ଗରମ ଗରମ ବଉଲ୍ ଆଣି 

ରଖିଲା। କିଛି ସମୟ ପେର ନିରବତା ଭl କରି କିଥ୍ କହିଲା, “ଆଇ େବଗ୍ େୟାର୍ 

ପାଡ�ନ୍। ଆଇ ଗଟ୍ ମାଇଁ ଲg୍ ମନି ଇନ୍ ମାଇଁ ଜ�ାେକଟ୍ ପେକଟ୍। ଆଇ ଫିଲ୍ େସା ସରି 

ଟୁ ପୁଟ୍ ୟୁ अଲ୍ ଇନ୍ ସଚ୍ ଆନ୍ ଏ�ରାସିଂ ସିଚୁଏସନ୍। ପିBଜ୍ ଏ´ିକୁଜ୍ ମି, ଫର୍ ଗଡ୍ େସକ୍ 

ପିBଜ୍ ଏ´ିକୁ�ଜ୍।” ଦୂଗ�ାେଦବୀ ଆ�ଯ��। ସିଏ ତ ପ�କୃତ କଥା ଜାଣtି େଯ ସୁଲଗxା େଚାରି 

କରି अବନୀକୁ େସ ଟ-ାତକ େଦଇଛି। େତଣୁ ଆଉଥେର କିଥ୍କୁ ପଚାରିେଲ, “ଆର୍ ୟୁ 
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ସିଓର୍?”  

 - େୟସ୍ େୟସ୍ । 

 - ଓେକ। ନାଓଁ ଉଇ ଗଟ୍ ରିଲିଫ୍। ଥ�ା-ସ୍ ଗଡ୍ – େବାଲି କହି ସାବତବାବୁ ଚ$ା 

ଓ ଚଇଁଆକୁ ପାଖକୁ ଡାକି ଦୁଇଦୁଇ ହଜାର ବ´ିସ୍ େଦଇ ଚାରିଦିନ ଛୁଟି ସହ ଏସବୁ 

अଘଟଣ ପାଇଁ ସିଏ अତ�t ଦୁଃଖିତ େବାଲି େସମାନ-ୁ ଜଣାଇେଲ। ଟ-ା ହାତେର 

ଧରିଲା ପେର ଦୁଇଜଣ ବହୁତ ଖୁସିେର ସାମxା ଫାଟକ େଡଇଁଲା େବେଳ ଚଇଁଆ ଚ$ା 

ଗାଲେର ହାତ ମାରିେଦଇ କହିଲା, “ବାବୁ ଆଉ ଦିଦି ପାହାେର अଧିକ ମାରି ଆଉ ହଜାେର 

ଟ-ା େଲଖା ବେଢଇକି େଦଇଥିେଲ େହାଇ ନ’ଥାtା’!”  

 - ମଁୁ ସହି ପାରି ନଥାtି। ତୁ ପିଠିଆଟା। ମାଡ ଖାଇବା अଭ�ାସ େତାର େବାେଧ 

ଆଗରୁ अଛି। େବହିଆ େକାଉଠିକାର।”  

 - ନାଇଁ ମ। ଥ+ା କରୁଥିଲି। अେl� ଜମାେନ ଭଲ େଲାକ। ସିଏ କ’ଣ କହିବା ପେର 

ବାବୁ ଆମକୁ ଡାକି ପଇସା େଦେଲ। ତା’ର ମlଳ େହଉ। 

 - ଛାଡ୍, ଭଗବାନ୍ ଯାହା କରtି ପ�ାଣୀର ମlଳ। ମାଡ ବଦଳେର ହଜାେର ହଜାେର 

अଧିକ ପାଇେଲ େଯ। ଯା अେୟସ କର, ଶୁଭ  ନବବଷ�। 

 - େତାେତ ଶୁଭ ନବବଷ�, େତା ମାଆକୁ ବି େମାର ଆ�ୁପକା ଓଳିକି ସାlେର ଶୁଭ  

ନବବଷ�। 

 ରାତି� େଭାଜନ ପବୂ�ରୁ  ଦୂଗ�ାେଦବୀ ଝିअ ସୁଲଗxା ପାଖକୁ ଯାଇ କହିେଲ, “ତୁ ଯାହା 

କଲୁକଲୁ, ଏେବ ବାପା-ୁ ଯାଇ ସବୁ ସତ କହି ନିଜେଦାଷ ସ�ୀକାର କରି େଦ” େମା 

ସୁନାଝିअ, ଯା’ ସତ ମାନିଯା, କହିେଦ।”  

 - ମଁୁ ପାରିବିନି। ସିଏ ତ କହିଲା ତାକୁ ତା’ ପଇସା ମିଳିଗଲା, ପୁଣି କାହ\କି ତୁେମ 
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େଛାଟ କଥାଟିକୁ ବଡ଼ କରୁଛ? 

 - ସୁଲଗxା! ଇଏ ଆେଦୗ େଛାଟ କଥା ନୁେହଁ। କ’ଣ ପାଇଁ କିଥ୍ ଏଭଳି ମିଛ କହି ଆମ 

ସମb-ୁ ଭ� ମିତ କଲା ମଁୁ କହି ପାରୁନି, କି� ତୁ ଯଦି ଏ ପାପକମ� େଯାଗଁୁ ପ�ାତାପ ନକରି 

େତା’ େଦାଷ ନ ମାନୁ ମଁୁ ସାରା ଜୀବନ ମରିବା ଯାଏଁ ଏ’ କଥାଟିକୁ ଭୁଲି ପାରିବିନି। େମା’ 

େକାଳେର ଜନH  େନଇଥିବା ସୁଲଗxା ପାଇଁ ମଁୁ ପବୂ�ପରି ଟିକିଏ େହେଲ ବି ଗବ� କରି 

ପାରିବିନି। କ’ଣ ତୁ ଚାହୁଁଛୁ କହ? 

 - ତୁେମ କ’ଣ କରିବ କ’ଣ ନକରିବ ମଁୁ ଜାଣିନି। ତୁମ ଇjା ତୁେମ ଯାହା କର, ମଁୁ 

କି� େଚାରି କରିଛି େବାଲି ବାପା, ଭାଇ ଓ ଭାଇର ସାl କିଥ୍ ସାମxାେର ଆେଦୗ କହି 

ନିଜକୁ ଏମିତି अଯଥା अପମାନିତ କରି ପାରିବିନି। ଏହା େମାର େଶଷ କଥା। 

 ରାତ�  କାଳ। ସମୟ ଦଶଟା। ସମେb ଡାଇନିଂ େଟବୁଲ୍ ଚାରିପେଟ ରାତି� େଭାଜନ 

ଖାଇବାକୁ ବସିେଲଣି୍। ରାଧୁଆ େଗାଟିକ ପେର େଗାଟିଏ ଖାଦ�ଭରା ଗାlୁଲା ଓ ଚାମୁଚ 

ଥାଳି ଥାଳିଆ ଆଣି େପାଛିପାଛି େଟବୁଲ୍ ଉପେର ସମb- ସାମxାେର ସେଜଇ ରଖିଲା। 

କିଛିସମୟ ପେର ନିରବତା ଭl କରି ରକି କହିଲା, “କିଥ୍ କାଲି ଆେମରିକା 

େଫରିଯାଉଛି। ଦିଲB ୀପାଇଁ ଏଠାରୁ ମ&i ଂ ଫB ାଇଟ୍ ବୁକ୍ କରିଛି, ସକାଳ ନअଟାେର 

େଚକ୍ଇନ୍। େସଠାରୁ ଇଭିନିଂ ଫB ାଇଟ୍ ଧରିବ। ପ�ାୟ अପରାହx  ଚାରିଟାେର ରଶିH  

ଆମଘରକୁ ଆସିବା କଥା। େଯେତ ବାଧ�କଲି ରଶିH କୁ େଦଖିକି ଯା, ସିଏ କି� ମାନିଲାନି। 

ନନ୍ ରିଫେoବଲ୍ ଟିେକଟ୍ ବୁକ୍ କରିସାରିଛି। ତାହାର େଫରିଯିବା ନି�ିତ। ହଠାତ୍ କ’ଣ 

ପାଇଁ ତା’ ମୁଡ୍ େଚy େହଲା ମଁୁ ବୁଝିପାରୁନି। 

 ଏତିକି କହି ମାଆ- ଆଡକୁ ରକି ହ\ େଦଖିଲା, ତା- ଆଖିରୁ ଦୁଇଧାର ଲୁହ 

େବାହିେବାହି ଗାଲଉପେର ପହଁଚିଲାଣି। ଦୂଗ�ାେଦବୀ ସମb- ଆଖିେର ନିଜର ଦୁଇ ଆଖି 
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ମିେଶଇ େଶଷେର କିଥ୍ ଉେ�ଶ�େର କହିେଲ, “ଆଇ ୱାଜ୍ ଆ;ିଂ ୟୁ, ‘ଆର୍ ୟୁ ସିଓର୍? 

ଏେଗନ୍ ଆo ଏେଗନ। ବଟ୍ ୟୁ ଡିଡ୍ ନଟ୍ wିକ୍ ଦି ଟ� �ଥ୍। ଫ�ା£ ଇଜ୍ ସୁଲଗxା ହାଡ୍ େଥ¶ 

େୟାର୍ ମନି ଆo ଗିଭିନ୍ ଟୁ अବନୀ, ହର୍ ପୁअର୍ ବେୟ େଫ� o୍।” ସମେb ଆ�ଯ��। ବଁା 

କଡ ଚଉକିେର ଝିअ ସୁଲଗxା ଚଉକିରୁ ଉଠିଲା େବଳକୁ ସାବତବାବୁ-ର ଡାହାଣ ହାତେର 

େଗାଟିଏ ବ� ହH  ଚଟକଣି ଖାଇଲା। ରକି ଲ¥ାେର ମୁo ତଳକୁ କରି କହିଲା, “ମଁୁ ବି କିଥ୍ 

ସାlେର ଆେମରିକା େଫରିଯିବି। ଆଗ ଯାଇ ଟିେକଟ୍ ବୁକ୍ କେର ତାପେର ଡିନର୍ 

କରିବି।” 

 ସିଏ ଉଠି ଆସିଲା ପେର କିଥ୍ ବି ତା ପେଛପେଛ ଚାଲି ଆସିଲା। ସାବତ ବାବୁ 

ଦୂଗ�ାେଦବୀ ଦଶମିନଟ୍ अେପhା କରି ନିଜ େକାଠରିକୁ େଫରି ଓପାସେର େଶାଇଗେଲ। 

ଖାନସମା ରାଧୁଆ ଆସି େଦଖିଲା େଯମିତି ବାଢିଥିଲା, ସବୁ େସମିତି ଥୁଆେହାଇଛି। େକହି 

େଗାଟିଏ ଦାନା ବି କାହାରି ପାଟିକୁ େନଇ ନାହାtି। ବାବୁଘର େଲାକ େଯେତେବେଳ େକହି 

କିଛି ଖାଇେଲନି ସିଏ ବା େକାଉ ବିେବକେର େକମିତି ଖାଇବ? ହଠାତ୍ ଏେତ ଦିନର ଶୁଭ  

ନୂଆବଷ� ଆେୟାଜନ ଏହି अଘଟଣ ପାଇଁ ପରୂା ଫିକା ପଡିଗଲା। ସକାଳ ଆଠଟାେର ରକି 

ଓ କିଥ୍ ନିଜ ନିଜର ଏୟାର୍ ବ�ାଗ୍ ଧରି ବାପା ମାଆ- ପାଦଛୁଇଁ ବାହାର ଫାଟକ େଡଇଁଲା 

େବଳକୁ ସୁଲଗxା ବଡଭାଇ ରକିକୁ କୁ�ାଇ ଆଖିେର ଆଖିଏ ଲୁହଭରି କହୁଥାଏ, “େମାେତ 

hମା କରିେଦବୁ ଭାଇ। ମଁୁ କିଥ୍ ପସ�ରୁ ଟ-ା େଚାରି କରିଛି। େମାେତ hମା କରିେଦ।”  

 - hମା କରିବାକୁ ମଁୁ କିଏ, ଯାହା ଟ-ା େଚାରି କରିଛୁ, ତାକୁ ଯାଇ hମା ମାେଗ। 

 େଶଷେର ସୁଲଗxା କିଥ୍ ର ଦୁଇପାଦେର ମୁo ଲଗାଇ hମା ମାଗିଲା। ସମେb 

ସମb-ୁ ମନଖୁସିେର ଶୁଭ ନବବଷ�ର ଶୁେଭjା ଜଣାଇ ଛାତି ମିଳାଇେଲ। ସାବତ୍ ବାବୁ ଓ 

ଦୂଗ�ାେଦବୀ ଆସtା େହାଲିପବ�କୁ ଦୁଇଜଣ ଯାକ ପEର ଦିନପାଇଁ ଆସି ରକି ଓ ରଶିHର 
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ନିବ�� ଓ ବାହାଘର ସାରି େଫରିବାକୁ ଆଗୁଆ ନିମ�ଣ େଦେଲ। ସୁଲଗxାକୁ କହିେଲ େସ 

अବନୀ ପୁअକୁ ଛାଡ୍। ଯିଏ େଚାରି ଶିଖାଉଛି ସିଏ ବି େଗାଟାଏ େଚାର। େହାଲି େବଳକୁ 

ଭଲ ପୁअଟିଏ େଦଖ୍, ନେହେଲ ଆମକୁ କହ। େଗାଟାଏ େଭାଜିେର ଦିଜଣ- କାମ 

ବେଢଇେଦବା। େଶଷ ମୁହୂa�େର ସମେb ଖୁସି ଖୁସି ରକି ଓ କିଥ୍କୁ ବିେଦଶ ଯିବାକୁ 

ବିଦାୟ େଦେଲ। ଚଇଁଆ ଓ ଚ$ା େଯାଡହbେର କିଥ୍ଆଡକୁ ହ\ କେ�ଇପରି ଛିଡା 

େହାଇଥାtି। ସୁଲଗxା ଆସି ବାପା- ପାଦ ଛୁଇଁ ମାଆକୁ ଜାବୁଡି ଧରି େମାେତ hମା 

କରିଦିअ, ମଁୁ अବନୀ ସହ ସ$କ� କାଟିେଦଉଛି। ଜୀବନେର ଏପରି ଭୁଲ୍ େକେବ ଆଉ 

କରିବି ନାହ\। େମାର ଆଉ େକାଉ ପୁअ ସହ କିଛି ସ$କ� ନାହ\, ଏେବ ତୁେମ େଯାଉଠି ଠିକ୍ 

କରିବ େମାର ରାଜି। ମଁୁ େସଇଠି ବାହାେହବି। ଦଗ�ାେଦବୀ ସୁଲଗxାକୁ ଛାତିେର ଚାପି 

ମଥାେର େକଇଟା ବା�ଲ� ମମତାଭରା ଚୁ�ନ ଆ-ି େଦଉ େଦଉ ରକି ଓ କିଥ୍ ଆେଡ 

ହାତ ହେଲଇେଲ୍। କିଥ୍ ଓ ରକି ପଛକୁ ହ\ ହାତ ହେଲଇ ହେଲଇ ଟ�ା´ି ଭିତରକୁ 

ପଶିେଲ। ଟ�ା´ି ଡ� ାଇଭର ଡିକିେଖାଲି ଦୁହି-ର ଜିନିଷ ରଖୁ ରଖୁ ଦୁହ\-ୁ ଶୁେଭjା ଜଣାଇ 

କହିଲା, - “ଶୁଭ ନବବଷ�” 

  

ଇଂ. ବିଦ�ାଧର ପoା, େମା- ୯୪୩୯୧୨୮୦୫୦ 

ପBଟ-୧୭/୧୫, ପଂଚଶଖା ନଗର, ଡୁମୁଡୁମା, ଭୁବେନଶ�ର-୭୫୧୦୧୯ 
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wଶ�wଶ�wଶ�wଶ�    
 ହଠାତ କାହ\କି ଲାଗୁଥିଲା, ରାbା କଡେର ଥିବା ଗଛ ଗୁଡାକ ଦଶ 

ବଷ� ଭିତେର ଖୁବ ବଢି େଗାଟିଏ େଲଖାଏଁ ମହାଦ� �ମ ପାଲଟି ଯାଇଛtି 

େଯମିତି। g� ୀଟ ଲାଇଟର ହଳଦିଆ ଆଲୁअେର େସମାେନ ସାବଧାନ 

େପାଜିସନେର ଠିଆ େହଉଥିବା ଧାଡିଏ େସୖନ� ଭଳି अନୁଭବ େହବାଟା 

ବି ଖୁବ ସାହସ ଭରୁଥିଲା ଭିତରୁ ଭୟ, ଘୃଣା ଓ अନି�ିତ ଆେବଗର अଜଗର ଚାପେର hଣ 

hଣ hତା} େହଉଥିବା ମନୀଷାକୁ। ନିତି अଫିସରୁ ଏଇ ବାଟ େଦଇ େଫେର। ଜୟେଦବ 

ବିହାର ଛକରୁ अେନକ ଥର अେଟା ମିେଳନି। େସ ପ�ାୟତଃ ଚାଲି ଚାଲି ଆେସ ଓଭରବି� ଜ 

େଶଷ ଯାଏ। େସଇଠୁ ଧେର କଟକ ଆସିବା ପାଇଁ ବସ୍। େକେବବି ଲh କରିନି ରାbା 

କଡେର ଠିଆ େହଇଥିବା ଏ ସବୁଜ େସୖନ�ବାହିନୀର ଜାଗ�ତ କମାେoା ମାନ-ୁ। େକେବ  

अଭୟର अନୁଭବ େଟ अନୁଭବିନି େଚତନ ମନେର। ଆଜି ତା-ରି ସାହାରା ପାଇ ଖୁବ 

ଦ�ିଲା ପାଦ ଝପ୍ ଝପ୍ କରି ବେଢ଼ଇ ଚାଲିଛି ନିଛାଟିଆ ସyେବେଳ। अବଶ� େଦୖନିକ 

େଫରିବା ସମୟ ଓ ଆଜିର େଫରିବା ସମୟ ଭିତେର ତିନିଘ�ାର ବିଳ�। 

 ଆଜି अଫିସେର ନୂଆ ସଚିବ- ପରିଦଶ�ନ କାଯ��କ�ମ ଥିଲା। ଠିକ େଫରିବା ପାଇଁ 

ପ�bୁତ େହଲା େବଳକୁ େହଡ अଫିସରୁ େଫାନ ଆସିଲା, ନୂଆ ସଚିବ ଦାଇତ� େନଇଛtି ଓ 

ପ�ଥମ ପରିଦଶ�ନେର ଆସିେବ ୪ଟା େବଳକୁ। େତଣୁ ସବୁ ପ�bୁତ କରି ରଖ। ଆଜି 

େଯାଗକୁ अଫିସର ଦୁଇ ଆଦିବାସୀ ଆେଟoା� ତା- ପବ� ଲାଗି ଛୁଟି େନଇଛtି। 

ଏକୁଟିଆ ସବୁ ପ�bୁତି େଶଷ କରି 4ଟା େବଳକୁ େକବଳ ସଚିବ ମହାଶୟ- अେପhାେର 

ପ�ତିଭା 
ପି�ୟଦଶiନୀ 
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ରହିଲା। ଆସିେବ ଆସିେବ େବାଲି େସ ପହzିେଲ ୬.୩୦ େବଳକୁ। ଘେର ଜେଣଇ 

େଦଇଥିଲା େଡରି େହବ େବାଲି। ସଚିବ େଫରିବା େବଳକୁ ଘ�ାେର ସମୟ ୭.୪୦। 

କାaiକ ମାସ। ପାzଟା େବଳୁ ସy ନଇଁ ଆେସ। ଏେତେବଳକୁ ବାହାେର ରାତିର ନିବିଡ଼ 

अ�କାର। ତରବରେର ପାz ମିନିଟ େର ରାbା ପାଖେର ପହzିଲା ମନୀଷା। େଗାଟିଏ 

େହେଲ अେଟା अଟକୁ ନଥାଏ। ବ�b ଲାଗିଲାଣି। ଶାଶୁ ଓ ଝିअ ଦୁଇଥର ଆଉ ଆକାଶ 

ତିନିଥର େଫାନ କରିଛtି ଏ ଭିତେର। ସଚିବ- ଉପ�ିତି େଯାଗୁ କଥା େହଇ ପାରିନି। 

ଭାବିଲା ବସ୍ େର ବସି େଫାନ କରିେଦବ ତା-ୁ। 

 अେନକ ସମୟ ପେର अଟକିଲା अେଟାେଟ। ପଛେର ଯାତ� ୀ ବସିବା ଜାଗାେର 

�ୀେଲାକ ଜେଣ ବସିଛି ଆଉ ତା ଆଖପାଖେର ସବୁତକ ଜାଗା ମାଡି ଭaiେହାଇଛି ଗୁଡ଼ାଏ 

ଘରକରଣା ଜିନିଷ। ମେନ େହଉଛି େସମାେନ ପଲା ମାରି ରୁହtି େବାେଧ ଯାଯାବର 

ଭଳି। अେଟାବାଲା ପଚାରିଲା, "େକଉଁଠିକି ଯିେବ ?" େହେଲ ଭିତେର ତ ବସିବାକୁ ଜାଗା 

ନାହ\। େଲାକଟା ଟିେକ ସ-ୁଚିତ େହାଇ କହିଲା, "ଦିଦି, ଆଗେର ବସିପଡିେଲ ପଳାେt।" 

େଲାକଟାର ବୟସ ୫୫ ପାର, ଏମିତି ବି अେଟା ମିଳୁନି, ଆଉ େବଳୁେବଳ ରାତି ବଢୁଛି। 

ଟିେକ ଭାବି ପ�ଥମ ଥର ଆଗେର अେଟାଚାଳକ ପାଖେର ବସିଲା ମନୀଷା। ବସୁ ବସୁ 

ପସ�ରୁ ପଇସା ବାହାର କରିବାକୁ ଲାଗିଲା। େସତକ େଦଖି େଲାକଟା କହିଲା, "ଦିଦି, ଧରିକି 

ବସ। ଟ-ା ପେର କାଢ଼ିବ।" ଏତକ କହୁ କହୁ େସ ଏକ ପ�କାର ତା ବାଆଁ ହାତେର 

ମନୀଷା अ�ାକୁ ଧରି ତା ଆଡ଼କୁ ଭିଡ଼ିେନଲା। ହଠାତ ଶହ ଶହ ବିଷା} ଭୀରୁଡ଼ି ଦଂଶି 

ପେକଇେଲ େଯମିତି। ଟିେକ ଘୁzି ଆସି ନିଜକୁ ଶାt ରଖିବା ପାଇଁ େଚgା କଲା େସ। 

अେଟା ଚାଲିଥାଏ ଖୁବ ଗତି େନଇ। ପଛେର ବସିଥିବା �ୀେଲାକଟି ଆର� ରୁ ହ\ ଖୁବ 

େଗାେଟ ନକରାତH କ ଭାଇବ େଦଉଥିଲା। େସ ଦୁେହଁ ବାଟେର ଥିବା େଗାଟିଏ अଡ଼ି କାର ଓ 
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େସଥିେର ଥିବା ଦାମିକା କେ�ଇ ବିଷୟେର ନିରଥ�କ ଆେଲାଚନା କରୁଥାtି। 

ଏତିକିେବେଳ, େକାଉେଗାେଟ କଥାେର ମନୀଷା କୁ ଜେଣଇବା ଆଳେର "ନା କଣ ଦିଦି" କହି 

େଲାକଟା ଜାଣିଶୁଣି କହୁଣୀ ବେଜଇଲା ଠିକ କାଖ ତଳ ସେ�ଦନଶୀଳ �ାନେର। ତା 

ପେର େସମାେନ ମନୀଷା କୁ ବାଧ� କରିବାକୁ ଲାଗିେଲ ନୟାପଲB ୀ ଯାଏ ଯାଇ େସଠୁ ବସ୍ 

ଧରିବାକୁ। ମନୀଷା େସଥିେର ରାଜି ନେହବାେର ଚାଳକ ଜଣ- ଏକ ପ�କାର ଜିଦ ଧରିଲା 

େସ ତାକୁ େନଇ ଛାଡିବ ଓଭରବି� ଜ େଶଷେର ବସ୍ ରହିବା ଜାଗାେର। ଏସବୁ କହିବା 

ଭିତେର େସ ବାର�ାର କହୁଣୀ ବଜାଉଥାଏ ମନୀଷା ର କାଖରୁ अ�ା ଯାଏ। ମନୀଷା अତି 

ବିର} େହାଇ ଜୟେଦବ ବିହାର େର अେଟା ରଖିବା ପାଇଁ ତାଗିଦ କରିବାେର ପଛପଟୁ 

େବକ ଉପେର କିଛି wଶ� अନୁଭବ କଲା। ଟିେକ ବୁଲି େଦଖିବା େବଳକୁ ପଛେର ଥିବା 

�ୀେଲାକ ଜଣ- ଗାମୁଛା ଖେo ରସି ବଳିବା ଭଳି ଗୁଡ଼ାଇ ଧରି କଟମଟ କରି अେନଇଛି। 

ରଖ ନେହେଲ ମଁୁ େଡଇଁବି କହି ଚି�ାର କରି ଆସିବା େବଳକୁ अେଟା ରହିଲା। ତାକୁ 

ଓହB ାଇ େଦଇ अେଟା ପାର। 

 ଓେହBଇବା େବଳକୁ େକ� ାଧ ଓ अପମାନର ଗBାନିେର ସାରାଟା େଦହ କ$ୁଥାଏ 

ମନୀଷାର। େସଠୁ ବସ୍ ରହଣି ଜାଗା ଯାଏ ଚାଲିକି ଯିବାକୁ ଗୁେଡ଼ ବାଟ ଆଉ ନିଛାଟିଆ 

ବି। େହେଲ अେଟା ଆଉ େସଥିେର ଭai ଯାତ� ୀ-ୁ େଦଖି ଆtରାତH ା ଆେଦଶ େଦଲାନି 

େସଥିରୁ େକଉଁଥିେରବି  ସବାର େହବାକୁ। େସଇଠୁ ନି�aି େନଲା, अନ�ଦିନ ମାନ- ଭଳି 

ଚାଲିକି ଯିବ। େସଇ ଦ�େର ଚାଲିବା ଆର� କରି େଦଇଥିଲା େସ। ଏ ଭିତେର ତିନିଜଣ 

ବାଇକ ଚଢ଼ାଳି ଗାଡି अଟେକଇ ସାlେର େନବା अଫର େଦେଲଣି। ମନୀଷା ଜାଗାେର 

ଯଦି ପୁअପିଲାେଟ କି�ା େକହି ବୃs अଥବା ଦୁଘ�ଟଣାେର ଗୁରୁତର ଆହତ େହାଇଥିବା 

େଲାକେଟ ଥାtା େତେବ କଣ େସମାେନ ଏମିତି ସ�ତଃ ସାହାଯ� କରିବାକୁ अଫର 
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େଦଇଥାେt ? େସମାନ- ଦୃgିରୁ ଲାଗୁଥିଲା େସମାେନ ମନୀଷା କୁ କଲଗାଲ� ଭାବୁଥିେଲ 

େବାେଧ। ଓଃ, କି ବିଷା} ଏକଥା ଗୁଡାକ !!!  

 େଯେତଥର ବାଇକ େଟ अଥବା େକହିବି ପୁରୁଷ େସବାଟ େଦଇ ଯାଉଥାଏ, ପ�ତିଥର 

ମନୀଷା ଭିତେର ବିଷ अଧିକ ଚରି ଯାଉଥାଏ େଯମିତି। ଏତିକିେବେଳ େଦଖିଲା କିଛି 

ଆଗେର େଗାଟାଏ ବାଇକ ସିଟ ଉପେର ମଦ େବାତଲ ଓ ଚାଖଣା ରଖି ହାତେର ଗିଲାସ 

ଧରି ଦୁଇଜଣ େଲାକ ଠିଆ ଠିଆ ମଦ ଆସର ଲେଗଇଛtି ରାbା କଡେର। ଏକୁଟିଆ 

ମନୀଷା କୁ େଦଖି େସମାେନ ଗିଲାସ ରଖି ଆଗକୁ ବଢ଼ିବାେର ଲାଗିେଲ। ର}ବ&� ଆଖିେର 

अଶ¹ୀଳ hୁଧା wg ଭାବେର ବାରି େହଉଥିଲା। ଭୟ କ�ମଶଃ େମରୁଦo େଦଇ ଶୀତଳ 

ଶିହରଣ େଖଳାଇ େଦଉଥିଲା ତାଳୁରୁ ତଳିପା ଯାଏଁ। େସମାନ- ଭିତରୁ ଦାଢିବାଲା 

େଲାକଟି ମନୀଷା ଠୁ ଆଉ େଗାେଟହାତ ଦୂରେର ମାତ� । ତା अଶ¹ୀଳ ଇଶାରା ଓ ତାଠୁ 

େବଶୀ ଗ�ିଆ ଲାଗୁଥିଲା ପାଟିରୁ ଭାସି ଆସୁଥିବା ମଦର ଗ�। 

 େକମିତି େକଜାଣି, ପଚରା ମଦ ଗ�କୁ ପ�ତିହତ କରି ଚାରିପାଖେର ପୁରିଗଲା ଝୁଣା, 

କପ�ରୂ, अଗୁରୁ, ଗୁ½ୁଳ ସାlକୁ ଘିअ ସଳିତାର ମହମହ ବାସxା। ଏକ ଥoା अଥଚ ଉଷHତା 

ଭରିେଦଉଥିବା "wଶ�" ସzରିଗଲା ମନୀଷାର ପ�ତି ଧମନୀ େଦଇ। ମଦ�ପ ଦୁେହଁ େଠଲା 

ଖାଇଲା ଭଳି ପଛଘୁzା େଦେଲ ଆଉ ପାଖେର ଖେo ସୁେନଲି ଧଡି ଦିଆ କଳା 

କbାଶାଢୀେର ଉଭା େହଇଥିେଲ ବୃsା େବଶେର ସେତକି ମା ଷ/ୀେଦବୀ। ହଁ, ପିଲାଟି 

ଦିନରୁ ସବୁ ସୁଖଦୁଃଖର ସାଥି ସିଏ ମନୀଷାର। େସଇଥିପାଇଁ ତ ଏଇେନ ମେନ ମେନ ମା 

-ୁ ସୁମରି ଚାଲିଥିଲା େସ। ବୃsା ଜଣ- କହିେଲ, "ମା'େର ମେତ ବାଟ ଦିଶୁନି। ଟିେକ 

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

ଶ�sା େର ମନୀଷା େସଇ ବୁଢ଼ୀମା -ୁ ସାlେର ଧରି ଚାଲିଲା। ତା- ଶିରାଳ ପାପୁଲିେର 
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ନରମ ଫୁଲ ପାଖୁଡ଼ାର କମନୀୟ अନୁଭବ अତୀEି�ୟ ଆେବଗ ଭରୁଥିଲା ତା ଭିତେର। ପାନ 

େଦାକାନଟା ଆଉ ଚାରି ପାz ପାହୁo ମାତ� , େସଇଠି ଛାଡିବାକୁ େହବ ତା-ୁ। ହଠାତ 

ରାbା ହ$ସ େର ଝୁ�ି ପଡିଲା ମନୀଷା। ତା ଭ�ାନିଟି େଚନେର ଲାଗି ବୃsା- ଲୁଗାଧଡ଼ି 

ଫଡ କରି ଚିରିଯିବା ଶ§ wg ଶୁଣିଲା େସ। ମା େବାଲି କହି ନିଜକୁ ସ�ାଳି େନଲାେବେଳ 

ହାତ ଛାଡି େଦଇଥିଲା ତା-ର। ସିଧା େହଇ ଠିଆ େହଲା େବଳକୁ ପାଖେର ନଥିେଲ େସ। 

 ଆତୁର ଆେବଗେର ମା ମା ଡାକି ଚାରିଆଡକୁ େଖାଜିଲା ଦୃgିେର େଦଖୁଥିଲା 

ମନୀଷା। ଠିକ େସତିକିେବେଳ ବସ୍ ବାଲାର କଟକ କଟକ ଡାକେର ପ�କୁତି� େହାଇ ବସ୍ 

କୁ ଉଠିଲା। ବସିଗଲା ପେର ଘରକୁ େଫାନ କରି କହିେଦଲା କାହ\କି େଡରି େହଲା ଓ େସ 

ଘ�ାଏ ଭିତେର ପହzିଯିବ େବାଲି। ଓଃ..... ଏଇ ପିଛିଲା େକାଡିଏ ତିରିଶ ମିନିଟ ଭିତେର 

ଯାହାସବୁ ଘଟିଗଲା, େସତକ अଘଟଣ ସମୟର କେଳବରକୁ ପ�ଲମି�ତ କରିେଦଇଥିଲା 

େଯମିତି। ଏଥର ଆଶ�b େହାଇପାେର େସ। େଫାନ ରଖିସାରି ଭ�ାନିଟି କୁ ଓଲଟା କରି 

େକାଳେର ଆଉେଜଇ େନଲାେବେଳ େଦଖିଲା, େଚନ୍ େର ଏେବବି ଲାଗି ରହିଛି ସୁେନଲି 

ଧଡି ଥିବା ଖେo କଳା ରlର କbା କପଡା। େସ ଖoକୁ ଛୁଇଁଲା େବେଳ अନୁଭବ କରି 

େହଉଥିଲା େସଇ ବୃsା ମା'- ଶୀତଳ ହାତର ଉଷH wଶ�। କପଡା ସହିତ ଭ�ାନିଟିକୁ 

ଛାତିେର ଚାପିଧରି ଏକ ନିବିଡ ଆେବଗେର ବତୁରି ଯାଉଥିଲା ମନୀଷା.…. 
 

ଲି- େରାଡ଼, କଟକ 
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ଦୀପ ପ�ଜ� ଳନଦୀପ ପ�ଜ� ଳନଦୀପ ପ�ଜ� ଳନଦୀପ ପ�ଜ� ଳନ    
ମଳୂ ହିEୀ : ସୀମା ଆଜାଦ 

ଓଡ଼ିଆ अନୁସୃଜନ : ସୁଧାଂଶୁ େଶଖର ଦି� େବଦୀ 

 

 ଆଜି ସମb-ୁ ଶୀଘ� अଫିସ ଆସିବାକୁ କୁହା େହାଇଥାଏ 

ଆଜିଠୁ अଫିସେର ‘ହିEୀ ପh ଦିବସ’ ପାଳନ େହବ ଉଦ୍ ଘାଟନ ପାଇଁ ରାଜ�ର ସଂ;ୃତି 

ମ�ୀ ଆସିେବ ରାମାଧର ଗତକାଲିଠାରୁ ଜ� ରେର କଂପୁଛି ଆଜି ବି अଫିସ ଆସିବାକୁ 

ତା’ର ଆେଦୗ ଇjା ନଥିଲା େହେଲ କାହାକୁ ବି ଛୁଟି େଦବାପାଇଁ ଆpା ମିଳିନି 

 ରାମାଧର अଫିସେର ଏକମାତ�  ଚପରାଶି, େସ ଯଦି ଛୁଟିେର ରହିବ ତା’େହେଲ 

अଫିସ କାମ ସବୁ ବE େହାଇଯିବ ପ�େତ�କଟି କାମ ରାମାଧର ଆସିବାଯାଏଁ �ଗିତ 

ରହିଯାଏ ଯଦି ମଣିଷ େଶାଷକୁ ସହ� କରି ନିअtା େତେବ ପାଣି ପିଇବା ମଧ� ରାମାଧର 

ଆସିବାଯାଏ अଟକି ରହtା! ତା ଛଡ଼ା ଆଜି ସଂ;ୃତି ମ�ୀ ‘ହିEୀ ପh ଦିବସ’ ଉଦ୍ ଘାଟନ 

କରିବା ପାଇଁ ଆସୁଛtି, ଛୁଟି ନ େନବାପାଇଁ ତାକୁ ବିେଶଷ ଭାବେର କୁହାଯାଇଛି ତା’ 

ଜ� ର େଦଖି ବିଭାଗର ସଚିବ ତିୱାରୀ ବାବୁ ଗତକାଲି ତିନିଟା ଟାବେଲଟ୍ ଖାଇବାକୁ 

େଦଇଥିେଲ େଗାେଟ ତ େସ ନିେଜ ଏକରକମ େଖାଇ େଦଇଥିେଲ ଆଉ େଗାେଟ 

େଶାଇବା େବେଳ ଓ ଆଜି େଗାେଟ ଖାଇବା ପାଇଁ କହିଥିେଲ 

 ରାମାଧର ପାଇଁ ଜ� ର ସମସ�ା ନଥିଲା ତା ମୁo ଭିତେର ଘରର अେନକଗୁଡ଼ିଏ 

ସୁଧାଂଶୁ େଶଖର 
ଦି� େବଦୀ 
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ସମସ�ା, ଭାବିଥିଲା ଜ� ର ବାହାନାେର ଘେର ରହି କିଛି ସମସ�ାକୁ ତୁେଲଇବ ଜମିେର 

ବାଡ଼ ବେସଇବା ତା ପାଇଁ ନିହାତି ଜରୂରୀ େହାଇଯାଇଥାଏ ବାଡ଼ ନ େଘରିେଲ ଗାଇ, 

ବଳଦ ପଶି ଫସଲ ଚାଟିେଦେବ ରାମାଧର �ୀ ଓ ବଡ଼ପୁअ ଦିନସାରା ଜମିେର ୨୦ ଥର 

ଚ·ର ଲଗାtି ପିଲାମାନ-ର ପାଠପଢ଼ା ମଧ� ବାଡ଼େଘରା ପାଇଁ ବ�ାଘାତ େହଇଛି େସ 

ଜମି ଜଗିବ, ଘର େଦଖିବ ନା ;ୁଲକୁ ଯାଇ ପିଲାମାନ- ପାଠପଢ଼ାେର ମୁo ପୁେରଇବ 

ଭାବିଥିଲା ଜ� ର ବାହାରାେର ଜମିେର ବାଡ଼ େଘରିେଦବ, ତା ପାଇଁ ପାz ହଜାର ଟ-ା 

ଉଧାର ଆଣିଛି ଖୁ�ି ବେସଇବା ପାଇଁ ପୁअ ଗଛର େମାଟା ଡାଳ ସଂଗ�ହ କରିଛି ଖାଲି 

ଯାହା କ�ାତାର କିଣିବା ବାକି ରହିଛି 

 ତା �ୀ ଆଜି ସକାେଳ अଫିସ ଆସିବାକୁ ମନା କରୁଥିଲା ତା କଥା ନ ମାନି अଫିସ 

ଆସିଲା, େହେଲ ବାଡ଼ େଘରା ଚିtା ତା ମୁo ଭିତେର ଭଉଁରୀ େଖଳୁଥାଏ अଫିସ ଭିତେର 

ପଶିଛି କି ନା ସିଂହବାବୁ େଦଖିେନଇ କହିେଲ, “ଆେର ରାମାଧର, ଆଜି େତାେତ ଶୀଘ� 

ଆସିବାକୁ କୁହାଯାଇଥିଲା, ସାେଢ଼ ନअଟା ବେଜଇ େଦଲୁ? ମନମୁଖୀ କରୁଛୁ ନୁେହଁ? ଆଛା 

ଗBାେସ ପାଣି େଦ...” 

 ମେନ ମେନ ସିଂହ ବାବୁ- ଉପେର ଚିଡ଼ଚିଡ୍ େହାଇ ୱାଟର୍ କୁଲର୍ ପାଖକୁ ବଢୁଥାଏ 

େସ ପାଣି ଆଣି ସିଂହବାବୁ- ହାତେର ଧେରଇଲା ଏତିକିେବେଳ ପାେoବାବୁ ଧଇଁସଇଁ 

େହାଇ ହଲ୍ ଭିତରକୁ ପଶିଆସି ଚି�ାର କରି ଉଠିେଲ, “ଆେର ରାମାଧର! ତେତ 

ସମୟpାନ କିଛି ଜଣା अଛି କି ନାହ\? କାଲି ଏେତ କୁହାଗଲା, ତଥାପି ଯିଏକୁ ସିଏ, ଆଛା 

ଫଟାଫଟ୍ କାମେର ଲାଗିଯା ଭଲଭାେବ େପାଛା େପାଛି କରି େଚୟାର ସବୁ ହଲେର 

ଲେଗଇ େଦ, ହଁ କାର୍ େପଟ୍ ସଫା କରି ଲେଗଇବୁ” 
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 ରାମାଧରକୁ ଆେଦଶ େଦଇ ପାେoବାବୁ ଆଗକୁ ବଢ଼ିଗେଲ ବିଚରା ବାବୁମାନ-ର 

ହୁକୁମେର ହଲ୍ କୁ ଯାଇ େଗାେଟ ଉପେର େଗାେଟ ଚଢ଼ି ରହିଥିବା େଚୟାରକୁ अଲଗା କରି 

ହଲସାରା ଲେଗଇବାକୁ ପ�bୁତ େହଲା ଟାବେଲଟ୍ ପ�ଭାବେର ଆଜି ତାକୁ ଜ� ର ନାହ\ 

େହେଲ େଦହଟା ଦୁବ�ଳ ଲାଗୁଛି ପୁଣି ମୁo ଭିତେର ଘରର େକେତ ପ�କାର ଚିtା, େକବଳ 

ତାକୁ ଛାଡ଼ିେଦେଲ ଆଉ ସମେb ବଡ଼ ଫୁaiେର ଏପଟ େସପଟ େଦୗଡ଼ାେଦୗଡ଼ି କରୁଥାtି 

େସମାନ- ହାବଭାବ େଦଖି ରାମାଧର କିଛି ବୁଝି ପାରୁନଥାଏ େଦୗଡ଼ାେଦୗଡ଼ି କରି ଥକି 

ପଡ଼ିେଲ ତାକୁ ପାଣିଗBାେସ ମାଗି ପିଉଛtି ଏପଯ��t ସୁଧାକର ବାବୁ, ଶ�ୀବାbବ ବାବୁ, 

ଶ-ର ବାବୁ ତା’ଠାରୁ ପାଣି ମାଗି ପିଇ ସାରିେଲଣି ଏେତ ପେର ମଧ� େସ େଗାେଟ ଘ�ା 

ଭିତେର ସବୁ େଚୟାରକୁ ସଫାକରି ହଲେର ଲେଗଇ େଦଇଛି ପୁଣି କାରେପଟ୍ ଆଣିବା 

ପାଇଁ େgାର ରୁମକୁ ବଢ଼ିଲା ହଠାତ୍ ସିଂହବାବୁ ଗଜi ଉଠିେଲ, “ଆେର ରାମାଧର ଏ 

ପଯ��t ହଲ୍ ପ�bୁତ େହାଇ ପାରିଲାନି? ଟିେକ wିଡ୍ କର େଗାଟାଏେର କାଯ��କ�ମ” 

 ରାମାଧର ଚିଡ଼ି ଉଠି କହିଲା, “ବାବୁ େସଇେବଳୁ ତ ଲାଗିଛି, ଆପଣମାନ- ଭଳି 

ବସିଛି େକାଉଠି?” 

 - ଆjା ଠିକ୍ अଛି, ଶୀଘ� ଶୀଘ� କର ହଁ ଶୁଣ, େgଜେଗ େଚୟାର ଓ େଟବୁଲ୍ ଠିକ୍ 

ଠାକ୍ ପେକଇବୁ, େଟବୁଲ୍ ଉପେର ଧଳା ଚଦର ପେକଇବୁ 

 ରାମାଧର ସିଂହବାବୁ- ଆେଦଶ ଶୁଣୁଶୁଣୁ େgାର ରୁମେର ପହzି ସାରିଥାଏ 

କାର୍ େପଟ୍ ବାହାର କରି ସଫାକରିବା ପେର ଦୁଇ ଧାରେର ପଡ଼ିଥିବା େଚୟାର ମଝିେର 

ପେକଇ େଦଲା ଏେତ ଗୁଡ଼ିଏ କାମ କରୁ କରୁ େସ ଟିେକ ଥକି ପଡ଼ୁଥାଏ ହଲ୍ ର ପଛ 

ପାେଖ ଘୁରୁଥିବା ପ�ାତେଳ ବସି ପଡ଼ିଲା ଦୁଇମିନିଟ୍ ବସିଛି କି ନାହ\, ପାେoବାବୁ ତା 
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ପାଖେର ପହzି ମୁହଁକୁ ଭଣଭଣ କରି କହିେଲ, “କିେର ରାମାଧର! କାମ କରିବାକୁ ଆସିଛୁ 

ନା ବସିବାକୁ? କି अଜବ େଲାକ ମ�ୀ- ଆସିବା େବଳ େହାଇଗଲାଣି େତାେତ ଜଣା अଛି 

କି ନାହ\? 

 ରାମାଧର ଚୁପ୍ ଚା ଉଠି େgଜ୍ ଉପେର େଚୟାର ପକାଇଲା, େଟବୁଲ୍ ଉପେର ଧଳା 

ଚାଦର େମଲାଇଲା ବ�ାନର୍ େଖାଲି େgଜ୍ ପଛପଟ କା�େର ବା�ିେଦଲା ବ�ାନର୍ 

େଦଖି ‘ପh’ ଶ§ର अଥ�କୁ ମେନ ମେନ अoାଳୁଥାଏ अଫିସର ସୁପି�ମ୍ ତିୱାରୀ ବାବୁ- 

କ�ସ�ର ଶୁଣି ସେଚତ େହଲା େସ 

 ତିୱାରୀ ବାବୁ अନ� अଫିସର- ସହ ତାହାରିପାଖକୁ ଆସୁଥାtି େସ ସାବଧାନ 

ମୁଦ� ାେର େgଜ୍ ସାଇଡ଼କୁ ଯାଇ ଠିଆ େହଲା ଠିକ୍ େସତିକିେବେଳ ତା େପ�୍ ପେକଟେର 

ଥିବା େମାବାଇଲ୍ ବାଜି ଉଠିଲା ସେl ସେl ତିୱାରୀ ବାବୁ ଗ�ୀର କ�େର କହିେଲ, 

“େଫାନ୍ ଉଠା ରାମାଧର ପିକ୍ अପ୍ ଦ କଲ୍” ରାମାଧର ଭୟ ମିଶି�ତ ସଂେକାଚେର େପ�୍ 

ପେକଟରୁ େମାବାଇଲ୍ ବାହାର କରି କଲ କାଟିସାରି ପେକଟେର ରଖିେଦଲା 

 ତିୱାରୀ ବାବୁ ଆଉଥେର ତାକୁ ଚଢ଼ାଗଳାେର କହିେଲ, “ହଇେର ରାମାଧର, େତାେତ 

ଧଳିୂମଳି କିଛି େଦଖାଯାଉନି କି? େଦଖ୍ େଦଖ୍ ଦୀପgାoଟା େକେତ ମଇଳା େହାଇଛି 

ମ�ୀ ମହାଶୟ କଣ ଏହିପରି ମଇଳା gାoେର ଦୀପ ପ�ଜ� ଳନ କରିେବ? ଶୁଣ अଧଘ�ା 

ଭିତେର ହଲ୍ ଓ େgଜ୍ ପୁରା ଫିଟ୍ େହବା ଦରକାର ପାଣି-ଫାଣି ଆଉ ଯାହା କିଛି 

ଆବଶ�କ େସ ସବୁ େତା ଦାୟିତ� ” ତାପେର ତିୱାରୀ ବାବୁ- ସହ अନ�ମାେନ ହଲରୁ 

ବାହାରିଗେଲ 

 ରାମାଧର ଦୀପ gାoକୁ ହାତେର ଧରିଥାଏ ଗାଳି ଖାଇ ଖାଇ ତା ମୁo ମଧ� ବିଗିଡ଼ି 
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ଗଲାଣି େସମାନ-ୁ ତ କିଛି କହି ପାରୁନି ଭିତେର ଭିତେର କ�ିଆ ମାଛ ଭଳି କଁ କଁ 

େହଉଛି ବାହାେର ନଳ ପାଖେର ବସି ଦୀପgାoକୁ ମାଟିେର ରଗଡ଼ିବା ଆର� କରିଛି 

ପୁଣି ତା େପ� ପେକଟେର େମାବାଇଲ୍ ବାଜି ଉଠିଲା, େସ ହାତ େଧାଇ େମାବାଇଲ୍ 

ବାହାର କରି ରିସିଭ୍ କଲା େସପଟରୁ �ୀର ଶ§ ଠିକ୍ ଶୁଣିପାରୁଥାଏ “େକେତେବେଳ 

େଫରିବ? ଭରତ ଆସିଛି କ�ା ତାର ବିଷୟେର ପଚାରୁଛି, କଣ କହିବି ତାକୁ?” 

 “ଯାହା ଭାବିଛୁ େସୟା କହିେଦ ତାକୁ, େଫାନ୍ ରଖ” ସଂପ&ୂ� କଥା କହିନ ପାରିବା 

କାରଣରୁ ତା ମନ ଭିତେର ପାଛିଏ ରାଗ ଭରିଗଲା େସ ରାଗକୁ ଶୁଝାଇବା ପାଇଁ 

ଦୀପgାoକୁ ମାଟିେର ରଗଡ଼ି ରଗଡ଼ି ଚିକ୍ ଚିକ୍ କରିେଦଲା ପୁଣି ତାକୁ ପାଣିେର ଗାେଧାଇ 

ଶୁଖିଲା ଲୁଗାେର େପାଛାେପାଛି କରି େgଜର ସ��ଖ ରାଇଟ୍ ସାଇଡ଼େର ରଖି ବତୀ ଲେଗଇ 

େଦଶୀ ଘିअ ଭରିେଦଲା ହଲେର ସବୁପ�କାର ବ�ବ�ା ଫିଟ୍ େହାଇଛି େଦଖି अତିଥି- 

ନିମେt େଟବୁଲ୍ ଉପେର ପାଣି େବାତଲ େଥାଇେଦଲା  

 ହଲ୍ ସାରା ଭିଡ଼େର ହଇଚଇ େହଉଥାଏ କାଯ��କ�ମ େଗାଟାଏେର େହବାକୁ ଥାଏ 

କି� ଦୁଇଟାରୁ େବଶୀ େହାଇଗଲାଣି ମ�ୀ େସପଯ��t ଆସିନଥାtି ହଠାତ୍ ମ�ୀ- 

ଗାଡ଼ିର ସାଇରନ୍ ଶୁଭିଲା େଲାକମାେନ ମ�ୀ ଆସିଗେଲ, ମ�ୀ ଆସିଗେଲ କହି େଗଟ୍ 

ପାଖକୁ େଦୗଡ଼ିେଲ ମ�ୀ ମେହାଦୟ ସଭି-ୁ ହାତେଯାଡ଼ି େgଜ୍ ପାଖକୁ ବଢୁଥାtି 

ଏତିକିେବେଳ ପାେoବାବୁ େଦୗଡ଼ି ଆସି ତାକୁ କହିେଲ, “ଆେର ଏଠି ଠିଆ େହାଇ କଣ 

େଦଖୁଛୁ? ଯା ଶୀଘ� େଗାେଟ ପାଣି ଗBାସ୍ ଧରି େgଜ୍ ପାଖକୁ ଆଣ ହଁ ଶୁଣ ଗBାସକୁ େଟ�େର 

ରଖି ଆଣିବୁ” 

 ରାମାଧର ଯଥାଶୀଘ� ପାଣିଗBାସକୁ େଟ�େର ରଖି େgଜ୍ ପାଖକୁ ଯାଉଥାଏ, ପାେoବାବୁ 
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ତା ହାତରୁ ପାଣି େଟ� େନଇ ସ�ୟଂ ମ�ୀ-ୁ େଦେଲ ମ�ୀ ଗBାସ୍ ମୁହଁେର ଲେଗଇ ଦୁଇ 

େଢାକ ପିଇ ପାେoବାବୁ ଧରିଥିବା ଶନୂ� େଟ�େର ଗBାସ୍ ରଖିେଦେଲ େଟ� ଓ ଗBାସ୍ 

ରାମାଧରକୁ ବେଢ଼ଇ େଦଇ ପାେoବାବୁ अwg ଶ§େର ପୁଣିଥେର ଗଜiଉଠି କହିେଲ, 

“ହଇେବ େବାକା ଦୀପ ପ�ଜ� ଳନ କଣ ଆlୁଳିେର େହବ? ମହମବତୀ ମ�ାଚିସ୍ କାହ\?” 

 अତକiତ ଆକ�ମଣେର ରାମାଧର अସମyସ�େର ପଡ଼ିଗଲା ତା’ର ଇjା େହଉଥାଏ 

େଟ�କୁ ପାେoବାବୁ- ମୁoେର ବାେଡ଼ଇ ଦିअtା ମୁoକୁ ଥoା କରି ମହମବତୀ ଓ ମ�ାଚିସ୍ 

େଖାଜିବାକୁ େgାର୍ ରୁମ ଭିତେର ପଶିଲା ମହମବତୀ ଓ ମ�ାଚିସ୍ ହାତେର ଧରିଥାଏ 

ପୁଣିଥେର େପ�୍ ପେକଟେର ଥିବା େମାବାଇଲଟା ବାଜି ଉଠିଲା ତୁରt େମାବାଇଲ୍ 

ବାହାର କରି େଦଖିଲା, ପେର ପେର ରିସିଭ୍ ବଟନକୁ ଦେବଇ ରାଗେର ଦାtକୁ ଦାବି 

କହିଲା, “କହିଲି ନା, ମ�ୀ ଆସିଛtି ରଖ େଫାନ୍” 

 କଲ କାଟିବାପାଇଁ अlୁଳି ବଟନ୍ ଉପେର ରଖିଛି ପତx ୀର ଆବାଜ େମାବାଇଲରୁ 

ବାହାରକୁ ବାହାରି ଆସିଲା, “ନିଆଁ ଲାଗିଯାଉ େତା ମ�ୀ େଦହେର ପୁअକୁ ଜମିେର ଗାଈ 

ବି�ି ଲହୁଲୁହାଣ କଲାଣି, ଆଖି ଦିଇଟା ବzି ଯାଇଛି ଯାହା, ନେହେଲ ସାରାଜୀବନ କଣା 

େହାଇ ଯାଇଥାtା ଡା}ର ପାଖକୁ ଆସିେଛ...” 

 ପତx ୀର କଥାଶୁଣି ତା’ର େହାସ୍ ଉଡ଼ିଯାଉଥାଏ େମାବାଇଲକୁ େସହିପରି କାନେର 

େଗyି ଦାରୁଭୂତ ପରି ଠିଆ େହାଇଥାଏ େସ ମୁoଟା ତାର ପୁରାପୁରି େଗାଳମାଳ 

େହାଇଯାଉଥାଏ ସ��ଖରୁ ପାେoବାବୁ  ତାହାରି ପାଖକୁ ଆସୁଛtି େସ wg େଦଖି 

ପାରୁଥାଏ ତା- କ�ରୁ ଚି�ାର େହଲା, “ହାରାମେଖାର୍, ଶଳା, ଦୀପ ପ�ଜ� ଳନର ସମୟ 

େହାଇଗଲାଣି, अଥଚ ତୁ େଫାନେର ମାତିଛୁ? ଶଳା ତେତ ଯଦି କାଲି ମଁୁ ଛୁଟି ନ କରିଛି ତା 
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େହେଲ େମାେତ ଚିହିx ବୁ...!!!” 

 ସହସା େସ େମାବାଇଲ୍ କଲକୁ କାଟି ମହମବତୀ ଓ ମ�ାଚିସ୍ ଧରି େgଜ୍ ପାଖକୁ 

େଦୗଡ଼ିଲା ଜ� ର, କାମର େବାଝ, ପୁअକୁ ଗାଈ ବି�ିବାର ଚିtା ଓ ପାେo ବାବୁ- 

ତିର;ାରେର ରାମାଧରର ମୁo ଏକରକମ ଟକମକ େହାଇ ଫୁଟୁଥାଏ ମ�ୀ ମେହାଦୟ 

ଦୀପ ପ�ଜ� ଳନ ପାଇଁ ନିଜ େଚୟାରରୁ ଉଠି ଠିଆ େହାଇ ସାରିଥାtି ରାମାଧର ଦୀପgାo 

ଚାରିପେଟ େଲାକମାନ- ଭିଡ଼କୁ अତିକ�ମ କରି ନିsig �ାନେର ପହzିଗଲା ପୁଣି 

ମ�ାଚିସ୍ .ାରା ମହମବତୀକୁ ଜେଳଇ ସଳିତାେର ଲେଗଇଲା ସମେb ତାକୁ अବାକ 

େହାଇ େଦଖୁଥାtି କି� େସ ସଭି- ସ��ଖେର ନିଜ.ାରା ବିଛା େହାଇଥିବା କାର୍ େପଟ୍ 

ଉପେର ଚାଲି ଚାଲି ହଲ୍ ରୁ ବାହାରକୁ ବାହାରି ଆସୁଥାଏ 
 

ବିସି-୭୪, େସ£ର-୨ 

ସଲ୍ ଟେଲକ୍, େକାଲ୍ କାତା-୬୪ 

ଭ� ାମ�ଭାଷ : ୯୬୮୧୩୭୩୫୧୨ 

ଇେମଲ୍ : s.dwibedy@rediffmail.com 
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ଭଦ� କ ଦlାଭଦ� କ ଦlାଭଦ� କ ଦlାଭଦ� କ ଦlା    
 ସକାଳର ମୃଦୁ ପବନ ସାlେର ଭାସି ଆସୁଥିଲା ଝରା େସଫାଳିର 

ଭୁରୁ ଭୁରୁ ବାସxା। ଗାଈ ଉଠୁଥିେଲ ବିହl ନିଜର କିଚିରି ମିଚିରି 

ଶ§େର ନାନା ବାଇଆ ଗୀତ। ପରୁୂବ ଦିଗେର ଶୀତଳ କିରଣ ଧରି 

ବା- ଚାହାଣୀେର ହସି େଦଉଥିେଲ ଦିବାକର। ଚାରିଆଡ଼ ଶାt, ନିରବ ଓ b¸ ଭିତେର 

ଭଦ� କ ଜିଲB ା ତିହିଦିର ବିକାଶ ବାବୁ ନିଜ ଧEାକୁ ବାହାରି ଯାଆtି। ନିଜର ମାଛ େବପାର 

ଜୀବିକା କହିେଲ ଚେଳ। ମାଛ କିଣି ଭଦ� କ ବଜାରେର େନଇ ବିକି ଥା’tି। ଏମିତି େଦୖନିକ 

ନିଜ ଧEା ଚାଲୁ ରଖିଥାtି। ବିକାଶ ବାବୁ ପାଠ ପଢି ନଥିେଲ ବି ତା-ର ମାନବିକତା ଓ 

ପେରାପକାର ଗୁଣ ତା-ୁ ସବୁେବେଳ ବାବୁ ପଦେର ପଦବାନି�ତ କରିଥାଏ। 

 ବିକାଶ ବାବୁ ଆଜି ସକାେଳ ମାଛ କିଣି ଆଣିଛtି େନଇ ବଜାରେର ବିକି�  କରିେବ, 

େହେଲ େୟ କଣ? ସକାଳ ଠାରୁ ବଜାରେର େଘା େଚା ଚାଲିଛି। େଲାକମାେନ ଠୁଳ େହାଇ 

ଫୁଟୁରୁ ଫାଟର େହଉଥାtି। େସ ବଜାରେର ବସିଛtି େହେଲ େକହି ବି ଆଜି ମାଛ କିଣୁ 

ନାହାtି। ବଜାର ପୁରା େବପାର ପାଇଁ ମାEା େଦଖାଯାଉଛି। କଣ େଗାଟାଏ େହାଇଛି 

େବାେଧ। ଆଜି ଟିେକ ମାଛ ଶbା ଥିଲା େବାଲି अଧିକ କିଣି ଆଣିଲି େହେଲ, ଜେଣ ଦୁଇ 

ଜଣ ଦାମ ପଚାରି ଚାଲିଗେଲ। ଏମିତି ଭାବି ଭାବି ବସିଥାtି। अନ� େଦାକାନୀମାେନ ମଧ� 

ନିଜର କାରବାର ମାEା ଥିବାରୁ ବହୁତ ଦୁଃଖିତ अନୁଭବ କରୁଥାtି। ଠିକ ଏହି ସମୟେର 

ଦୂରରୁ ଏକ ଶ§ ଶୁଣାଗଲା। ଶ§ କହିେଲ େଲାକମାନ-ର େକାଳାହଳ ଶ§। କୁଆେଡ 

ମେହଶ�ର ସାହୁ 
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ଦlା ଆର� େହାଇ ଯାଇଛି। ହିEୁ ଆଉ ମୁସଲମାନ- ମଧ�େର। ଆଖ ପାଖେର ହିEୁ 

अଧିକ ଥିେଲ ମୁସଲମାନମାନ-ୁ େଗାଡ଼ାଇ େଗାଡ଼ାଇ ଆକ�ମଣ କରୁଛtି ଓ ମୁସଲମାନ 

अଧିକ ଥିେଲ ହିEୁ ମାନ-ୁ େଗାଡ଼ାଇ େଗାଡ଼ାଇ ଆକ�ମଣ କରୁଥାtି। ଏମିତି ପରି�ିତିେର 

ବିକାଶ ବାବୁ-ର ମାଛ ଉପରୁ ଧ�ାନ ଯାଇ ନିଜ ଜୀବନ ଉପେର ଧ�ାନ ଆସିଯାଇଥିଲା। 

 େମା ପିଲା ଛୁଆ େମା ପାଇଁ अେପhା କରିଥିେବ। ବଜାରଠାରୁ ତିହିଡି ନିଜ ଘର େଯ 

କି ପEରରୁ େକାଡିଏ କିେଲାମିଟର େହବ। ସାଇେକଲେର ଆସtି ପ�ାୟ ପଚାଶ କିେଲା 

ମାଛ େବାହି ଆଣିଥାtି। ଆଜି ମାଛ େଗାେଟ କିେଲା ବି ବିକି�  ନାହ\ େହେଲ ଏଇ ଭଳି ଦlା 

ଶୁଣି ଚମକି ପଡ଼ିଥିେଲ ବିକାଶ ବାବୁ। ପବୂ�ରୁ ଥେର ହିEୁ ସ$�ଦାୟ ଓ ମୁସଲମାନ 

ସ$�ଦାୟ ମଧ�େର ଦlା େହାଇଥିଲା। େସଥିେର ଉଭୟ ପhରୁ ବହୁତ ଜନ ଓ ଧନ ହାନୀ 

େହାଇଥିଲା। ପୁଣି େସମିତି ପରି�ିତି ଉପୁଜିେଲ ବzିବା କgକର େହଇଯିବ କିଛିଦିନ 

ପାଇଁ। ବିକାଶ ବାବୁ ପୁରୁଣା ମାଛ େବପାରୀ। ବଜାରେର ତା-ର ଖାତିରି अଛି। େଛାଟ 

ପିଲାଠାରୁ ବଡ଼ େଲାକ ସମେb ତା-ୁ ଜାଣtି। ସମb-ର ବିଶ�ାସ ଥାଏ ବଜାରକୁ ଗେଲ 

ନି�ୟ ବିକାଶ ବାବୁ- ପାଖେର ମାଛ ମିଳିବ। ବିକାଶ ବାବୁ ଏେତ ପଇସା େଲାଭି ନୁେହଁ। 

େତଣୁ େଲାକ ମାେନ ତା-ୁ ବିକାଶ ବାବୁ େବାଲି ଜାଣtି। ବହୁତ ସରଳ ହୃଦୟ। ଗରିବ 

େଲାକଟିଏ ମାଛ ଖାଇବାର ଆଶା କେଲ ଯାଚି ଯାଚି ମାଛ େଦଇ ଦିअtି ଆଉ କୁହtି, “ଆଜି 

େନଇ ଖାଇବୁ ଯାଆ, ଆଉ େଯେତେବେଳ ଆସିବୁ ପଇସା େଦଇ େଦବୁ” ଏମିତି 

ହୃଦୟବାନ େଲାକର ପଇସା େକହି ବି େଲାକ ବୁଡାଇ ନାହାtି । 

 ଭାରି େଭାକ ଲାଗିଲାଣି। େହେଲ େଦାକାନୀ ସମେb ଭୟେର ବଜାର ବE କରି 

ପେଳଇ ଯିବାକୁ ବସିେଲଣି। ମhୀ ନାନୀର ଗୁଳୁଗୁଲା ଆଉ ଆଳୁଦମ େଦାକାନ େଖାଲା 
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अଛି। ବିକାଶ ବାବୁ ନିଜ େଦାକାନ ବା�ି ମାଛ ଗୁଡାକ ବରଫ େଦଇ ନିଜ ସାଇେକଲେର 

ବା�ି ମhୀ ନାନୀ ପାଖେର ପହଁଚିେଲ। କହିେଲ, “ମhୀ ନାନୀ କଣ अଛି ଦିଇଟା େଦଲୁ 

ଖାଇ ଦିଏ। ଆଉ ନାନୀ କଣ ଦlା େହଇଛି େବାେଧ, େଦାକାନ ଗୁଡାକ ବE କରି ସମେb 

ପେଳଇେଲଣି। ଆଜି ଗରାଖ େକହି େଦଖାଯାଉ ନାହଁାtି। କଣ େହଇଛି ମhୀ ନାନୀ?” 

 - ହଁେର ବିକାଶ। େସଇ ମୁସଲମାନ ବbିର େଗାେଟ ପିଲା କୁଆେଡ ସୀତା ମାଆ- 

ଫେଟା ତେଳ ଇଆଡୁ ସିଆଡୁ େଲଖି େଦଇଛି ଆଉ େସଇଥିପାଇଁ ପରା ପୁରା ଭଦ� କ ଏେବ 

ର} ମୁଖା େହଇ ଯାଇଛି 

 - ହଉ ତୁ ଆେଗ ଖାଇବାକୁ େଦ ତା ପେର ଆେମ କଥା େହବା। ଆଉ ନାନୀ େମା 

ପାଖେର ପଇସା ନାହ\ େତଣୁ େତା ପାଇଁ ଇଲିସ ମାଛ େଗାେଟ ରଖିଛି େନଇ ଖାଆ, ପୁଣି 

ଆସିେଲ ହିସାବ କରିେଦବା। 

 - େତା ପାଖେର କଣ ନାbା ପାଇଁ ପଇସା ନାହ\। ତୁ ପୁଣି ଘେର ଚଳିବୁ େକମିତି? 

 - ହଁ େଲା ନାନୀ େସଇଆ ଭାବୁଛି। ଯାହା ପଇସା ଥିଲା ଆଜି अଧିକ ମାଛ କିଣି 

ଆଣିଥିଲି। ଆଗରୁ ଥେର ଏମିତି ଦlା େହାଇଥିଲା ଆଉ ଆମ ଭଦ� କ ପୁରା ଜଳି 

ଯାଇଥିଲା। ସମb-ର େସଇ େଗାଟିଏ କଥା ଥିଲା, ଆେମ ଯଦି ସମେb େଗାଟିଏ ରlର 

ର} ଓ େଗାଟିଏ ପ�ଜାତିର ମଣିଷ େତେବ ଆମ ମଧ�େର ଏପରି ବିଭିନx ତା ଆସୁଛି 

କୁଆଡୁ? େଯଉଁ ସୁଜଳା ଓ ସୁଫଳା ଧରଣୀର ବhେର ଆେମ ସମେb ନିଜର ଖାଦ�, ବ� 

ଓ ପାନୀୟ ଗ�ହଣ କରtି, େସଇ ମାଟି ମାଆ ଉପେର କଣ ବିଭିନx ତାର ଆେଲାକ ବୁଣିବା 

ଯଥାଥ� କି ନାନୀ? 

 - ହଉେର ବିକାଶ ତୁ େଯେତ ପାରୁଛୁ ନାbା ଖାଇ େତାର ଇଲିସି ପଇସା େନଇକି 
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ଯାଆ ଆଉ େଦଖିବା କଣ ଘଟୁଛି ଘଟୁ! ଏଇ େଲାକଗୁଡାକ अଥ� ପାଗଳ। ଏମାନ-ୁ 

ସବୁେବେଳ ହିଂସା େ.ଷ ଓ ଜାତିଧମ� ପାଗଳ କରି ରଖିଛି। ତା ସହିତ ଏଇ େଯଉଁ 

ଆଧୁନିକ ଯୁଗ କହୁଛtି ତା ସହିତ କ$ୁଟର ଯୁଗ କହୁଛtି ଏଇଟା ମଣିଷକୁ अ� 

କରିେଦଉଛି। େତଣୁ େସମାେନ େଫସବୁକେର अ� େହାଇ ମtବ� େଦଉଛtି ଓ ନିଜ ନିଜ 

ଭିତେର ଶତ� �ର କାରଣ େହଉଛtି। ଆେମ ଜାଣୁ େଯ ଈଶ�ର ହୁअ� କି ଆଲB ା ହୁअ� କି 

ଭଗବାନ ରାମ ହୁअ� ସବୁ ଏକ ପରା। କି� େଲାକ-ର ଭାବନା अଲଗା ରହୁଥିବାରୁ 

ଉପାସନା ଗୃହ अଲଗା େହାଇଛି ଓ ଏଇଟା ବିଭିନx ତା ଆଡକୁ େନଇ ଯାଉଛି। ହଉ ତୁ 

ଆରାମେର ଖାଇ ଘରକୁ ପଳା। 

 - ମhୀ ନାନୀ େମାେତ ବହୁତ ଡର ଲାଗୁଛି େଲା। େଲାକମାେନ ବୁଝି ପାରୁନାହାtି 

େଯ ଆେମ କାହା ଉପେର ଆକ�ମଣ କରିବା ପବୂ�ରୁ ତାର ପରିବାର ଓ ପିଲା ଛୁଆ- କଥା 

ଚିtା କରିବା ଦରକାର! େହେଲ ନିଜର अହମିକା ଓ ଆତH ଗବ� େସମାନ-ୁ अ� 

କରିେଦଉଛି। ହଉ ମhୀ ନାନୀ େମାର ଖାଇବା ସରିଲା ଆଉ ଯାହା େଦବୁ େଦ ମଁୁ ଘରକୁ 

ଯିବି। ଭଦ� କରୁ ଇjାପୁର ରାbାେର ଗେଲ ତିହିଡିେର ପହzିବାକୁ ପଡିବ। 

 ବିକାଶ ବାବୁ ନିଜ ସାଇେକଲ ଧରି ଭଦ� କରୁ ଘର अଭିମୁେଖ ଚାଲିେଲ। କିଛିବାଟ 

ଆସିଛtି ଦେଳ େଲାକ ଟଣା ଟଣି ଲାଗିଛtି। କିଏ କହୁଛି ମାର େବ ତାକୁ ଧର େବ ତାକୁ 

ଏମିତି େଘା େଘା ତୁ ତାକର ଚାଲିଛି। ବିକାଶ ବାବୁ ବହୁତ ଡରି ଯାଇଥିେଲ େହେଲ 

अେଧୖଯ�� ନ େହାଇ ରାbାର କେଡ କେଡ ଆଗକୁ ଚାଲିେଲ। େବାଧହୁଏ େସଠାେର ହିEୁ 

େଲାକମାନ- ସଂଖ�ା अଧିକ ଥିଲା େସଥିପାଇଁ ବିକାଶବାବୁ- କିଛି ଚିହx ା େଲାକ କହିେଲ 

ଜଲ୍ଦି ଘରକୁ ପଳାଓ। ବିକାଶ ବାବୁ େସଇ ଜାଗାରୁ ପାର େହାଇ କିଛି ବାଟ ଆସିଛtି 
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େଦଖିେଲ ପୁରା ବଜାର ଯାହାକି କେଚରୀ ବଜାରର େଦାକାନ ଗୁଡିକ ଜଳୁଛି। अଧିକାଂଶ 

ହିEୁ ଆଉ ମୁସଲମାନ ମାନ- େଦାକାନେର ନିଆଁ ଲଗାଯାଇଛି। କିଏ କୁଆେଡ ଦଉଡି 

ପଳାଇ ଯାଉଛି। ବିକାଶ ବାବୁ ଯିେବ କୁଆେଡ। ଜୀବନ ଥିବା ଯାଏ େଲାଭ ରହିଛି େତଣୁ 

ଏକେର ପୁରା ଷାଠିଏ କିେଲା ମାଛର େବାଝ ସହିତ ନିଜ ସାଇେକଲ। ଛାଡି େଦୗଡ଼ିବାର 

ବାଟ ନାହ\। ହଉ ଭଗବାନ କଣ କରୁଛtି େଦଖିବା। ଯାହା େହଉ େପାଲିସ ଭାଇମାେନ 

ଘଟଣା�ାନେର ପହzି ଆୟa କରିବାକୁ େଚgା କରୁଛtି େହେଲ େଯଉଁଠାେର 

େପାଲିସକମ�ୀ ରହିଛtି େସଇଠାେର ଦlା ନାହ\ େହେଲ अନ� �ାନେର େଦାକାନ ଜଳା 

ଯାଉଛି। ବିକାଶ ବାବୁ-ୁ ଏହି ଦୃଶ� अତ�t ଦୁଃଖଦ େହାଇଥିଲା। େକାଟି େକାଟି ଟ-ାର 

ସ$aି ଜାଳି ଦିଆଯାଉଛି। େହେଲ େସମାେନ କାହ\କି ମୁଖ�େଦାଷୀକୁ ଧରିବାକୁ େଚgା 

କରୁ ନାହାtି। େଦାଷୀକୁ ନ ଧରି ଏଇ େଦାକାନ ବଜାର ଜେଳଇ ସୁEର ଓ ଧନାଢ� ଭଦ� କ 

ସହରଟାକୁ ଶ�ୀହୀନ କରି େଦଉଛtି େଯ। ସିଏ ହିEୁ ହୁअ� କି ମୁସଲମାନ େହେଲ ନg ତ 

ଆମ ଭଦ� କ ସହରର େହଉଛି। େହ ଭଗବାନ ଆମ ସହରକୁ ରhା କର। ଲh ଲh ଟ-ା 

ବିନିେଯାଗ କରି ରାତି ଦିନ େଦାକାନ ଜଗି ରହିେଲ ଦୁଇ ପଇସା ମିେଳ। େହେଲ ଏମିତିେର 

ନିଜର ଜୀବିକା ହେରଇ େଲାକ ମାେନ ବzିେବ େକମିତି। ଏମିତି ଭାବି ଭାବି ବିକାଶ ବାବୁ 

ଆେଗଇ ଚାଲିଛtି। 

 କିଛି ବାଟ ପୁଣି ଆସିଲା ପେର ସାଳEୀ ନଈର େପାଲ ଉପେର ଜେଣ ମୁସଲମାନ 

ଦାଢ଼ି ଓ େଟାପି ପି�ା ଚାଚା ଆସି ବିକାଶ ବାବୁ- ସାଇେକଲେର ବାେଡଇ ଗେଲ। ଚାଚା 

ଜଣ- ର}ା} ଶରୀର। େସ ବିକାଶ ବାବୁ-ୁ ଚିହିx  ପାରିେଲ ଓ କହିେଲ େମାେତ ବେzଇ 

ଦିअ ବିକାଶ ବାବୁ। େମା େଦହ ସାରା ଆଘାତ ଲାଗିଛି। େକହି ଚାକୁ ମରିଛି ତ େକହି 
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ଲାଠିେର ବାେଡଇଛtି। ବିକାଶ ବାବୁ ନିରୁପାୟ େହଇଗେଲ। ଏହି ବଜାରସାରା େଲାକ 

ବିକାଶ ବାବୁ- ମାଛ େନଇଥାtି। ସବୁ ଗରାଖ େଦବତା ତା- ପାଇଁ। ମାଛ େପଟିରୁ କିଛି 

ବରଫ କାଢି ଓ ମାଛ େଘାଡା କପଡା ଖେo କାଢି ବିକାଶ ବାବୁ େସଇ ଚାଚା- ମୁoେର 

ବା�ି େଦଇଥିେଲ। ଚାଚା ଜଣ- ଟିକିଏ ସୁ� ଲାଗିବାରୁ ବିକାଶ ବାବୁ କହିେଲ ଚାଚା ତେମ 

ଏଇ ଗଳି ଭିତର େଦଇ ଡା}ରଖାନାକୁ ପେଳଇ ଯାअ ଆଉ େସଠାେର େପାଲିସ अଛtି। 

ତମକୁ ଡା}ରୀ ଚିକି�ା ମିଳିଯିବ ଆଉ ତେମ ସୁ� େହଇଯିବି। ଚାଚାଜଣ- ଆଲB ା ତୁମକୁ 

ଦୀଘ�ାୟୁ କର� କହି ଧୀେର ଧୀେର ଡା}ରଖାନାକୁ ଚାଲିେଲ। ବିକାଶ ବାବୁ ଏଥର ନିଜର 

ସାଇେକଲର େବଗ ବଢାଇବାେର ଲାଗିେଲ। କିଛି ବାଟ ଆସିଲା ପେର େସ ବାଇପାସେର 

ପହଁଚିେଲ ଓ େସଠାେର େଦାକାନ ଗୁଡିକ ଜଳୁଥିବାର ଧଆୂଁେର ପୁରା ବାଟ अ�କାର େଦଖା 

ଯାଉଥିଲା। େପାଲିସ ଭାଇମାେନ ବିକାଶ ବାବୁ-ୁ କହିେଲ ଜଲ୍ଦି ଜଲ୍ଦି ପଳାଓ। ଆେମ 

ଘଟଣାକୁ ଆୟa କରୁଛୁ। ବିକାଶ ବାବୁ େପାଲିସ ମାନ-ୁ ସ�ାଗତ କରି େସଠାରୁ ଇjାପୁର 

ରାbାେର ଆେଗଇ ଚାଲିେଲ। 

 କିଛି ବାଟ ଆସିଛtି େଦଖିେଲ କିଛି ମୁସଲମାନ େଟାକା ଏକତି� ତ େହାଇ େହା ହଲB ା 

କରୁଛtି। ବିକାଶ ବାବୁ-ୁ େଦଖି ଜେଣ େଟାକା କୁଆଡୁ ଦଉଡି ଆସି େଗାଟିଏ େମାଟା 

ଦoାେର ମୁoକୁ ବହୁତ େଜାରେର ପାହାେର େଦଲା। ମୁoରୁ ନାଲି ର} ଡବ ଡବ େହାଇ 

େବାହିଆସିଲା। କିଛି ସମୟ अ�କାର େଦଖାେଦଲା। େସଇ େଟାକାଟି ଆଉ ଏକ ପାହାର 

େଦବା ପବୂ�ରୁ କିଛି ହୃଦୟବାନ ମୁସଲମାନ େଲାକ ତାକୁ ଧରି େନଇଥିେଲ। ବିକାଶ ବାବୁ 

ମାଡ଼ ଖାଇ ମଧ� ନିଜ ସାଇେକଲ ଛାଡି ନ ଥିେଲ। 

 ବିକାଶ ବାବୁ- ମୁo ବୁେଲଇ େଦଉଥାଏ। ତ�ି ସୁଖୀ ଯାଉଥାଏ। ପାଣି ପାଣି େବାଲି 
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କହିବାରୁ େକହିଜେଣ େଗାଟିଏ େବାତଲରୁ ପାଣି ପିଇବାକୁ େଦଇଥିେଲ। େସଇ ସମୟେର 

େପାଲିସ ଭାଇମାେନ ଆସିଯିବାରୁ କିଏ କୁଆେଡ ଦଉଡି ପେଳଇ ଯାଇଥିେଲ। ବିକାଶ ବାବୁ 

ପାଣି ପିଇ ଟିେକ ବସି ଯାଇଥିେଲ। େପାଲିସ ଭାଇମାେନ ତା- ମୁoେର ମଲମ ଲେଗଇ 

ବା�ି େଦଇଥିେଲ। ଯ�ଣା ବଢିବାକୁ ଲାଗିଲା। େପାଲିସ ଭାଇମାେନ ତା-ର ମାଛ 

େପଟିକୁ ନିଜ ଘରକୁ ପେଠଇ େଦଇ ବିକାଶ ବାବୁ-ୁ ଭଦ� କ ଜିଲB ା ଡା}ର ଖାନାକୁ ପେଠଇ 

େଦଇଥିେଲ। 

 ଡା}ରଖାନାେର ବିକାଶ ବାବୁ-ର ପ�ାଥମିକ ଚିକି�ା କରାଯାଇଥିଲା। ତା ପେର 

ତା-ୁ କିଛିଦିନ େସଠାେର ରହି ନିଜର ସ$ୂଣ� ଆେରାଗ� େହବା ପାଇଁ ବିଛଣା ଦିଆ 

ଯାଇଥିଲା। ବିଛଣା ସଂଖ�ା ସାତେର େଶାଇଥାtି େସଇ ଚାଚା ଜଣ- ଓ ଏପାଖ ବିଛଣା 

ସଂଖ�ା अଠରେର େଶାଇଥାtି ବିକାଶ ବାବୁ। ସରକାର ଭଦ� କ ଦlାକୁ ଆୟa କରି 

ସାରିଥିେଲ। ସହର ଓ ବଜାର ଧୀେର ଧୀେର ଶାt େହବାକୁ ଲାଗିଲା। 

 ବିକାଶବାବୁ-ୁ େଦଖି େସଇ ଚାଚା ଜଣ- କହିେଲ ଆେର ବିକାଶ ବାବୁ ତମର ଏହି 

अବ�ା। ତେମ େସଦିନ େମାେତ ବେzଇ ନଥିେଲ। ଆଜି େମା ଶବ କବରି�ାନେର 

ରହିଥାtା। ଆପଣ େମା ପାଇଁ େକେତ ପରିଶ�ମ କେଲ, ମଁୁ ବzିଥିବା ଯାଏ ଆପଣ-ର ଋଣ 

ସୁଝି ପାରିବିନି। ବିକାଶ ବାବୁ-ର ପୁରା ପରିବାର ଆସିଯାଇଥିେଲ। ଚାଚା-ର ପରିବାର 

ମଧ� ଆସିଯାଇ ଥିେଲ। ଚାଚା-ର ପୁअ େସଇଠାେର ଉପ�ିତ ଥିେଲ। 

 େୟ କଣ ଚାଚା-ର ପୁअ ସେl ସେl ଉଠିଯାଇ ବିକାଶ ବାବୁ- ପାଦ ଧରି 

କାEିବାକୁ ଲାଗିଲା। େମାର ଭୁଲ େହଇ ଯାଇଛି ମଉସା। େମାର ବହୁତ ବଡ଼ ଭୁଲ େହାଇ 

ଯାଇଛି। 
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 - ତେମ ଏଇ ଚାଚା- ପୁअ କି? 

 ସଲିମ : ହଁ ମଉସା େମାେତ ମାଫ କରିଦିअ। ମଁୁ େସଇ େଲାକ ଯିଏ ହିEୁ ମୁସଲମାନ 

ଦlାେର ବଶବa�ୀ େହାଇ ତୁମକୁ ବାେଡଇ ଥିଲି। ମଉସା ଏେବ ମଁୁ अନୁଭବ କରୁଛି ତୁମର 

ଏଇ େଛାଟ େଛାଟ ପିଲାମାନ-ୁ େଦଖି େମା ହୃଦୟ ଫାଟି ଯାଉଛି ମଉସା। େସଦିନ ଯଦି 

କିଛି अଘଟଣ ଘଟି ଯାଇଥାtା େତେବ ତୁମ ପରିବାର କଣ କରିଥାେt? େକମିତି 

ଚଳିଥାେt? ମଁୁ େଦାଷୀ ମଉସା! ମଁୁ ଦo ପାଇବା େଯାଗ�। େମାେତ अଭିଶାପ ଦିअ ମଉସା 

େମାେତ ଦo ଦିअ। ଯିଏ େମା ବାପା-ୁ ବେzଇ ପାରିେଲ ଧମ� ଜାତିର ବିଭିନx ତା ନ ରଖି ମଁୁ 

ଏମିତି अପଦାଥ� େସଇ ମହାତH ା-ୁ ଆଘାତ େଦଲି 

 ସଲିମ ନିଜକୁ ନିେଜ କାEିବାକୁ ଲାଗିେଲ। ଆଖିରୁ ଝରି ଯାଉଥାଏ अନୁତାପର 

େଲାତକ। ଜାବୁଡି ଧରିଥାtି ବିକାଶ ବାବୁ- େଗାଡ଼। hମା ଭିhା ପାଇଁ ଆତୁର କ�େର 

କ�Eନ କରୁଥାtି ସଲିମ। କହୁଥାtି େହ ଆଲB ା େରହମ କର। େହ ଆଲB ା େରହମ କର। 

ଏମିତି କହି େହଉଥାtି। 

 ବିକାଶ ବାବୁ ଜାତିେର ମଳିକ ଓ ବ�ବସାୟେର ମ��ଜୀବୀ େହେଲ ମଧ� ତା- 

ମଧ�େର ଏମିତି ଏକ ପ�ତିମା ରହିଥିଲା ଯାହାକି ବାବୁ ପଦେର ମoିତ କରୁଥିଲା। ଆଉ 

କହି ଉଠିେଲ, “ସଲିମ ଭୁଲ େତାର ନାହ\େର। ଭୁଲଟା ଏଇ ସମାଜର। ଯିଏ ଆମ ମାନ-ୁ 

ଜାତି ଧମ� ଭଳି ସୁତାେର ବା�ି ବିବିଧତା ସୃgି କରିଛି। ତୁ େସଇ ପରି�ିତିେର ଥିଲୁ ଯାହାକି 

େତା ଜାତି ଓ େତା ଧମ� ପାଇଁ େତାେତ अମାନୁଷିକ କାଯ��େର ଲି| କରିବାକୁ ବାଧ� 

କରିଥିଲା। େହେଲ ଥେର ଭାବିେଦଖ େତା ବାପା ମରିଯାଇଥିେଲ ତୁମ ପରିବାର େକମିତି 

ଚଳିଥାେt। ତୁ ପାଠ ପଢ଼ୁଛୁ ଆଉ େତାର ସାତ ଭାଇ ଭଉଣୀ େକମିତି ଚଳିଥାେt। ମଁୁ 
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ମଧ� ଆଜି ମରିଯାଇଥିେଲ େମା �ୀ ଓ ପିଲାମାେନ େଭାକ ଉପାସେର ଡହଳ ବିକଳ େହାଇ 

ଥାେt। େତଣୁ େକୗଣସି ଘଟଣାର ଆେମ ବିଚାର କରିବା ଉଚିତ। ସିଏ େଯଉଁ ଜାତି େହଉ 

କି ଧମ� ସମb-ର ସମାନ अଧିକାର अଛି ଏହି ଦୁନିଆେର ବzିବା ପାଇଁ। ସମb-ୁ ସମାନ 

ନ�ାୟ ମଧ� ମିଳିବା ଦରକାର। େତଣୁ ଆେମ ସମେb ଭାଇ ଭାଇ େହାଇ ଏଇ ଦୁନିଆର 

କମ� ଭୂମିେର ନିଜର ସୀମିତ ଜୀବନ ଦୀପକୁ ଜେଳଇ ଖୁସିେର ନିଜର ଜୀବନ अତିବାହିତ 

କରିବା ଆବଶ�କ। ବୁଝିଲୁ ସଲିମ େତଣୁ ପାଠ ପଢ଼ିେଦେଲ ହୁଏ ନାହ\। ପାଠର ମୁଖ� 

ଠିକଣା ପ�ମାଣ ପତ�  ନୁେହଁ। ପାଠର ମୁଖ� ଠିକଣା େହଉଛି ମାନବିକତା। ଯାହାକି େସଇଟା 

ମଁୁ ଜାତି ଧମ� ନ େଦଖି େତା ବାପା ପାଇଁ ପରିପ�କାଶ କରିଥିଲି। େହେଲ ମଁୁ ପାଠ 

ପଢିନାହ\। ମଁୁ େକବଳ ପଇସା ହିସାବ କରିପାେର। େହେଲ ମାନବିକତା ଗୁଣ ନ ରହିଥିେଲ 

େତା ବାପା ମୁସଲମାନ େବାଲି କହି ମଁୁ ମଧ� ତା-ୁ ଆଘାତ େଦଇ ମୃତୁ� ମୁଖକୁ େପଲି 

େଦଇଥାtି। େତଣୁ ବିଦ�ା ସହିତ ମାନବିକତା ଗୁଣ ହ\ ମହାନ। 

 ବିକାଶ ବାବୁ ସଲିମକୁ hମା କରି େଦଇଥିେଲ ଓ ସଲିମ ମଧ� କଥା େଦଇଥିଲା 

ବିକାଶ ବାବୁ-ୁ ମଉସା ଆଉ ଏମିତି ସମୟ ଆସିବ ନାହ\ ଆମ ଭଦ� କେର ପୁଣି ଦlା େହବ 

େତଣୁ ଆେମ ଉଭୟ ହିEୁ ମୁସଲମାନ ମିଳିତ ଭାବେର ଏଥିପାଇଁ ଧ�ାନ େଦବୁ। େସଇଦିନ 

ଠାରୁ ସଲିମ ଉଭୟ ହିEୁ ଓ ମୁସଲମାନ ଉଭୟ- ମଧ�େର ଶାtି ଶୃ�ଳା ରହିବା ପାଇଁ 

କାଯ�� କରିଥିେଲ। ଭାରତ ମାତା କି ଜୟ ଗାନ କରି ନିଜର ଜୀବନ ପଥେର ଆେଗଇ 

ଚାଲିବା େହଉଛି ଆମର ଧମ�। ଜୟ ହିE....ବେE ମାତରଂ 
େଗାପୀବି�ା, ବ� ାହH ଣ ଗଁା, 

ବାେଲଶ�ର 
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ପି�ୟସାଥୀ େମାରପି�ୟସାଥୀ େମାରପି�ୟସାଥୀ େମାରପି�ୟସାଥୀ େମାର    
 ନଦୀ କୂଳେର େଗାଟିଏ େଛାଟିଆ ଗଁାେର ରହtି अଂଶୁ ନାମେର 

ଜେଣ ସରଳ ଓ ଶାt ପିଲା। େସ ନିଜର ପଢ଼ା ଦଶମ ପାଖରୁ ବE 

େହାଇ ଯାଇଥିଲା କାରଣ ତା- ପରିବାରର ଆଥiକ अବ�ା ଶିଥିଳ 

ଥିଲା। େତଣୁ अଂଶୁ ଘରର ପରି�ିତି ସୁଧାରିବା ପାଇଁ େଗାପାଳନ କେଲ। େଗାପାଳନ 

କରିବାକୁ େସ ବ�ା- ଋଣ ସଦୃଶ େକାଡିଏ ହଜାର ଟ-ା ଉଠାଇଥିେଲ। ଦୁଇଟି ଗାଈ 

କିଣିଥିେଲ ଓ ହୃଦୟ େଦଇ ତାର େହପାଜତ କରିଥିେଲ। ଗାଈ ଦୁଇଟିକୁ ନିଜ ପରିବାର 

ସଦସ� ଭଳି ଭାବି େନଇଥିେଲ अଂଶୁ। 

 ରାତି ପାହିେଲ ଉଠି ପଡି ଗାଈ ଦୁଇଟି-ର େସବାେର ଲାଗି ଯାଆtି। େସମାନ-ର 

ସମb अଳିଆ େଯପରିକି େଗାବର, ମତୂ�  ଆଦି ସ$ୂଣ� ରୂେପ ସଫା କରtି। ତା’ପେର ଗାଈ 

ଦୁଇଟିକୁ ଚାରା ଦିअtି। େପଜ େତାରାଣୀ େଦଇ ପଡିଆ କିଆରୀକୁ ଘାସ କାଟିବାକୁ 

ପେଳଇ ଯାଆtି। ଏମିତି କିଛିଦିନ କରିବା ପେର ଦୁଇଟି ଯାକ ଗାଈ ଗଭ�ବତୀ 

େହାଇଥିେଲ। େସମାନ-ର ମଧ� ଦୁଇଟି ମାଈ ପିଲା ଜନH  େହାଇଥିେଲ। अଂଶୁ ବହୁତ ଖୁସି 

େହାଇ ଯାଇଥିେଲ। ନିଜର େଗାପାଳନ ସାଥ�କ ସ�ରୂପୁ ଏେବ अଂଶୁ ଦୁÂ ଦୁହ\ ବିକିବା 

ଆର� କେଲ। େଦୖନିକ ପାz ଶହ ଟ-ା ଭଳି େସ େରାଜଗାର କରି ପାରୁଥିେଲ। 

 अଂଶୁର ବାପା ଭା;ର ବାବୁ ଓ ମାଆ ମାଆ ଲhH ୀେଦବୀ अଂଶୁ ଉପେର ବହୁତ ପ�ସନx  

ଥିେଲ। अଂଶୁ ବୟସର ପିଲାମାେନ ପାଠ ପଢୁଛtି। େହେଲ अଂଶୁ ଏେବ ମାସିକ ପEର 

ହଜାରରୁ େକାଡିଏ ହଜାର େରାଜଗାର କରୁଛtି େଦଖି ବାପା ଭା;ର ବାବୁ ବହୁତ ଖୁସି 

अ-ିତା ପାଢ଼ୀ 
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େହେଲ। ଏେବ ନିଜର ଆବଶ�କୀୟ ଉପାଦାନ କିଣିବାେର ସhମ େହାଇ ପାରିଥିେଲ 

अଂଶୁ। ଏଥି ସହିତ अଂଶୁ ନିଜର େଗାଶାଳା ମଧ� ଭଲଭାେବ ସଜାଡି େଦେଲ। ଦୁଇଟି 

ଗାଈରୁ अଂଶୁ ପାଖେର ଏଇେନ ଦଶ େଗାଟି ଗାଈ େହାଇ ଯାଇଥିେଲ। ଧୀେର ଧୀେର 

େରାଜଗାର ବଢି ଚାଲିଲା। अଂଶୁ କିଛି ଜମି କିଣି େସଥିେର ଘାସ ଚାଷ କେଲ। େଦୖନିକ 

ଗାଈ ମାନ-ୁ ଆବଶ�କ ପରିମାଣେର ଘାସ େସହି ଜମିରୁ ପାଇ ପାରୁଥିେଲ। 

 ନିଜର ରୁଗୁଣା ବାପା-ୁ ଡା}ରୀ ଚିକି�ା କରିବାକୁ अଂଶୁ ଭଲ ଡା}ର 

େଦଖାଇଥିେଲ। ନିଜର କମ� ବଢି ଚାଲିଥିଲା ଏଥି ସହିତ ନିଜ ବାପା-ୁ ସୁ� କରି ପାରିେଲ 

ନିଜ କମ�େର େସ ସାହାଯ� କରିପାରିେବ। 

 अଂଶୁର ସାlମାେନ ଆଜି କାଲି अଂଶୁ ଉପେର ବହୁତ ଇଷ�ୁକ େହଇଯାଇଛtି। अଂଶୁ 

ଏକ ସୁEର ବାଇକ କିଣି ରାଜା ଭଳି ବୁଲୁଥାଏ ଏପଟ କାମରୁ େସପଟ କାମ। ଆଜିକାଲି 

ତା-ର ଖାତିରି ବଢି ଯାଇଥାଏ। ପରିଶ�ମୀ େଲାକର େକୗଣସିେର अଭାବ ଭଗବାନ ରଖtି 

ନାହ\। େତଣୁ ଭଲ ପାଠପଢି ଭଲ େରାଜଗାର କରିବା ଠାରୁ अଧିକେର ଥିେଲ अଂଶୁ। 

ସମେb ବହୁତ ପ�ସଂଶା କରtି अଂଶୁ-ର। 

 ଏେବ ମାସିକ ଲh ଲh ଟ-ା ଦୁÂ ବ�ବସାୟରୁ अଂଶୁ ପାଖକୁ ଆସୁଥିଲା। ବାପା 

ଭା;ର ବାବୁ ମଧ� ଏେବ ଟିେକ ସୁ� ଜଣା ପଡୁଛtି। େସ ମଧ� अଂଶୁ କାମେର ସାହାଯ� 

କରିବାକୁ ଆେଗଇ ଆସିେଲ। ଧEା ସୁରୁଖୁରୁେର ଚାଲିଲା। 

 अଂଶୁ- ସାଥୀେର ପଢୁଥିେଲ ଚEୁ। ଚEୁ ଭଲ ପାଠ ପଢ଼tି େହେଲ ବହୁତ ଈଷ�ାଳୁ 

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

େଯେତେବେଳ େଦଖିେଲ अଂଶୁ ଏେବ ପାଠ ପଢା ଛାଡି ବ�ବସାୟ କରି ବହୁତ ଆଗକୁ ବଢି 

ଚାଲିଛି େସ ବହୁତ ଇଷ�ା କରିଥିେଲ। ସବୁେବେଳ अଂଶୁ ପାଖକୁ ଆସtି ଆଉ କୁହtି अଂଶୁ 
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ତୁ ତ ମଖୂ � େହଲୁ େଦଖ ମଁୁ ବି.ଏ. େର ପ�ଥମ େହଇଛି। େହେଲ अଂଶୁ କୁହtି ହଁ’େର ଚEୁ 

େତା ବାପା-ର େତାେତ ପେଢଇବାକୁ ପଇସା ଥିଲା େତଣୁ ପଢି ପାରିଲୁ ଓ େମା ବାପାତ 

ରୁଗୁଣା ଥିେଲ। େସ େକଉଁଠୁ େମାେତ ପଢିବାକୁ ପଇସା େଦଇଥାେt କହିଲୁ। 

 ପୁଣି अଂଶୁ କୁହେt, “େମା ସାl ଜେଣ ଭଲ ପଢି ଭଲ ମଣିଷଟିଏ େହେଲ େଗୗରବର 

କଥା। ମଁୁ ବହୁତ ଖୁସି େହବି।” 

 ଚEୁ ପେଳଇ ଯାଆtି କିଛି ନ କହି। େହେଲ ଉପେର ପାଣିଛିzି ନିଆଁ ଲେଗଇବା 

ଉେsଶ�େର ଥାଆtି ଚEୁ। ସବୁେବେଳ ସୁେଯାଗ େଖାଜtି କଣ କେଲ अଂଶୁ ବରବାଦ 

େହବ। ମେନ ମେନ ଜଳି ଯାଇଥାtି ଚEୁ अଂଶୁ ଉପେର। 

 ଦିେନ ଚEୁ ଆସି େଦଖିେଲ ଜେଣ ଦୁÂ େବପାରୀ ଆସି ଚEୁ-ୁ ପାz ଲh ଟ-ା 

େଦଇଗେଲ ଯାହାକି ଚEୁ- ସାମନାେର। अଂଶୁ କହିେଲ ଚEୁ କିଛି କିଣି ଖାଇବୁ ଯଦି େନଇ 

ଯାअ ଏହି ଶେହ ଟ-ା। ଆଉ େଗାେଟ କଥା ଜାଣିଛୁ ଏହି େବପାରୀ ଜଣ- ଛअ ମାସ 

େହାଇ ଗଲାଣି ଦୁÂ େନଇ ପଇସା ବାକି ରଖିଥିେଲ ଆଉ ଆଜି ସବୁ ପଇସା େଦଇ ଗେଲ। 

େବପାର କରିେଲ େଧୖଯ�� ରହିବା ଦରକାର ତା ସହିତ ବିଶ�ାସ ରହିବା ଦରକାର େତଣୁ ମଁୁ 

ତା-ୁ ବିଶ�ାସ କେର ଆଉ ପରିଶ�ମର ପଇସା େକହି େଗାେଟ ଟ-ା ଖାଇ ପାରିେବ ନାହ\ 

ଚEୁ। 

 ଚEୁ କହିେଲ, “ଆjା େସଇ େଲାକ ଯଦି େତାେତ ପଇସା େଦଇ ନଥାେt େତେବ ତୁ 

କଣ କରିଥା�।” 

 अଂଶୁ : “ଜାଣିଲୁ େସଇ େଲାକ ଜଣ- େମା ସହିତ ତିନି ବଷ� ଧରି େବପାର 

କରୁଛtି। ଆଉ ତା-ର ସୁବିଧା େଦଖି େସ ପାଉଣା ପଇଠ କରtି। େକେବ କାହାର 

େଗାେଟ ଟ-ା ଡୁେବଇେବ ନାହ\। 
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 ମଣିଷର ପତି�ିତି ରହିଛି ଓ ଆମକୁ ବ�ବସାୟେର ପରି�ିତି ବିଷୟେର ବୁଝିବା 

ଦରକାର। େତଣୁ ମଁୁ ତା-ୁ ବିଶ�ାସ କେର। ବୁଝିଲୁ ଚEୁ ଏମିତି ବ�ବସାୟ କରାଯାଏ। ତୁ 

ତ ଭଲ ପଢ଼ୁଛୁ ଚାକିରୀ କରିବୁ। େହେଲ େମା ଭାଗ� କାହ\। 

 - ଆଉ କହନାେର अଂଶୁ। ତୁ ଏଇେନ େଯତିକି େରାଜଗାର କରି ପାରୁଛୁ େସତିକି 

ଜେଣ ମୁଖ�ମ�ୀ-ର ଦରମା ନଥିବ। ହଉ ମଁୁ ଆସୁଛି େତା ପଇସା ରଖ। କହି ପେଳଇ 

ଯାଇଥିେଲ ଚEୁ। ମେନ ମେନ ବହୁତ ଜଳି ଯାଉଥିେଲ। କାରଣ ନିଜ ସାl अଂଶୁ। ନିଜ 

ଗଁା ପିଲା। ନିଜ ସହପାଠି ମଧ�। ଏେବ ଆଖ ପାଖେର ଜେଣ ବଡ ଦୁÂ େବପାରୀ। 

କାହାରି ଦୁÂ ଆବଶ�କ ପଡ଼ିେଲ अଂଶୁ େଯାେଗଇ ଦିअtି। 

 ଚEୁ-ୁ ରାତି ସାରା ନିଦ େହଲା ନାହ\। େମା ଜନH ରୁ ମଁୁ ଲେh ଟ-ା େକେବ େଦଖିନି 

େହେଲ ଚEୁ େମାରୀ ସାl, ଖାଇବାକୁ ପାଏ ନାହି। ଛିoା ଗୁ�ା ପି�ିକରି ଆସିଥାଏ 

ବିଦ�ାଳୟ। ଆଜି େସ େକାଟିପତି େହବାକୁ ଯାଉଛି। ଏମିତି ବହୁତ ଭାବୁଥାtି ଚEୁ। ରାତି 

ପାହି ସକାଳ େହଲା। େସ ସିଧା ଆସି ପହzିେଲ अଂଶୁ ପାଖେର ଆଉ େଦଖିେଲ अଂଶୁ ଘାସ 

କିଆରୀେର ବିଷ େଦବାକୁ ପ�bୁତ େହଉଛtି ଓ େଲାକମାେନ ଦୁÂ ଦୁହ\ବାେର ବ�b। ଏଇ 

ସୁେଯାଗେର ଚEୁ ବିଷ େବାତଲେର ଥିବା ବିଷରୁ କିଛି ଦୁÂ ହାoିେର ଢାଳି େଦଇଥିେଲ। 

ପୁରା ହାoି ବିଷା} େହାଇ ଯାଇଥିଲା। ଚEୁ ଆଉ କିଛି କାହାରିକୁ ନ କହି ସିଧା ଘରକୁ 

ପେଳଇ ଗେଲ। ଘେର ଯାଇ ପ�bୁତ େହାଇ କେଲଜ ଚାଲିଗେଲ। 

 କେଲଜେର ପଢ଼ାପଢିେର ବ�b ଥାଆtି ଘରୁ େଫାନ ଆସିଲା େଯ କି ବାପା- 

अବ�ା ବହୁତ ଖରାପ ଓ େସ ଏେବ ଡା}ରଖାନାେର अଛtି। ଜୀବନ ମରଣ ସହିତ 

ସଂଗ�ାମ କରୁଛtି। ତା- ପାଟିରୁ ଗରଳ ବାହାରି ପଡ଼ିଲାଣି। ଚEୁ ଏଇ କଥା ଶୁଣି ତା-ର 

ମୁoେର ଚଡକ ପଡିଗଲା। ତା-ୁ ଚାରିଆଡ଼ अ�କାର େଦଖାଗଲା। େସ ସେl ସେl 
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କେଲଜରୁ ଡା}ରଖାନା अଭିମୁେଖ ଯାତ� ା ଆର� କରିେଦେଲ। ଡା}ରଖାନାେର ପହzି 

ଜାଣିେଲ ତୁମ ବାପା ବିଷ ପିଇ େଦଇଛtି। 

 ବାପା କାହ\କି ବିଷ ପିଇେଲ େବାଲି ଭାବି ଚାଲିେଲ ଓ ମାଆ-ୁ ପଚାରିଲା ବାପା 

କାହ\କି ବିଷ ପିଇେଲ। ମାଆ କହିେଲ େସ ସୁ� ମଣିଷ ବିଷ କାହ\କି ପିଇେବ। ସକାେଳ 

ଉଠି େଦାକାନରୁ ଦୁÂ ଆଣିବାକୁ ଯାଇଥିେଲ େହେଲ ପୁଣି ଆସି କହିେଲ େଦାକାନେର ଦୁÂ 

ବିଳ�େର ମିଳିବ ଆଉ ମଁୁ ଯାଉଛି अଂଶୁ ପାଖରୁ ତଟକା ଦୁÂ େନଇ ଆସିବି କହି 

ଚାଲିଗେଲ। ଆଉ अଂଶୁ ଆଜି ଦୁଇ ଲିଟର ଦୁÂ ବିନା ମଲୂ�େର ଯାଚି ଯାଚି େଦଇ 

େଦଇଥିଲା। େତା ବାପା ଆଜି ରାବିଡ଼ି ଚାହା ପିଇଥିେଲ। େସ ଚାହା ପିଇସାରିବା ପେର 

ତା-ୁ ବାtି େହାଇଥିଲା। ଆେମ ଡା}ରଖାନା େନଇ ଆସିଲୁ। 

 ଚEୁ ନିଜର ଭୁଲ ବୁଝି ପାରିଥିେଲ। ଯିଏ ଯାହା ପାଇଁ ଗାତ େଖାେଳ େସ େସଇ 

ଗାତେର ପେଡ। େତଣୁ ଚEୁ ପାଇଁ ନିଜ ବାପା େହଉଛtି ଭଗବାନ। େରାଜଗାର କହିେଲ 

ବାପା ହ\ ମୁଖ�। ଜେଣ ସରକାରୀ ବିଦ�ାଳୟର ଶିhକ। ବାପା-ର କିଛି ଯଦି େହଇଯାଏ 

େତେବ ଆମ ପରିବାର େପଟକୁ ଦାନା ପାଇବୁ ନାହ\। ପାଠ ପଢିବା ତ ଦୂରର କଥା ଦାନା 

ହୀନ େହଇଯିବୁ। ଚEୁ ମନେର ଏକ अଜଣା ଭୟ େଖଳି ଯାଇଥିଲା ଓ େସ ସେl ସେl 

ନିଜ ମାଆ-ୁ କହି େଦଇଥେଲ ମାଆ ମଁୁ ଆଜି ସକାେଳ अଂଶୁ ଘରକୁ ଯାଇଥିଲି ଓ େସ ଭଲ 

େରାଜଗାର କରୁଛି େଦଖି େମାର ବହୁତ ଇଷ�ା େହଉଥିଲା। େସ େମାଟ अ-େର ପଇସା 

ଗଣୁଥିବାର େଦଖି େମା େଦହ ଜଳିଯାଏ େତଣୁ अଂଶୁ ଘାସ ବିଷ େଦଉଥିବାର େଦଖି େସଇ 

ବିଷରୁ କିଛି ଲୁେଚଇ ତା hୀର ହାoିେର ଢାଳି େଦଇଥିଲି। ତାକୁ ବଦନାମ କରି ତା 

େବପାର ବE କରିବି ଭାବିଥିଲି। ତାକୁ ବରବାଦ କରିେଦବି ଭାବିଥିଲି। ତାକୁ େଜଲେର 

ରଖିେଦବି ଭାବିଥିଲି େହେଲ ମାଆ େମା ଭୁଲ କଣ େମା ଉପେର ପଡିଗଲା। ମାଆ ମଁୁ 
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ବହୁତ ବଡ଼ ଭୁଲ କରିଛି। େସଇ ଦୁÂପାନ କରି ହଜାର ହଜାର େଲାକ ମରିଯିେବ! ଏେବ 

କଣ କରିବି ମାଆ। 

 ଠିକ େସଇ ସମୟେର अଂଶୁ ଶୁଣିପାରି େସଇ ଡା}ରଖାନାେର ପହzି ଯାଇଥିେଲ। 

ଆଉ କହିଥିେଲ, “ଚEୁ ଜାଣିଛୁ େତା ବାପା ବିଷା} ଦୁÂ ପିଇଛtି। େମାର େକୗଣସି ଭୁଲ 

ପାଇଁ ଆଜିର ଦୁÂ ବିଷା} େହଇ ଯାଇଛି ମଁୁ ଜାଣି ପାରି ଏଠାକୁ ଆସିଛି ଆଉ ଯାହା ଖ¢� 

େହବ ମଁୁ େଦବି ଓ ତୁମ ବାପା-ୁ ଭଲ କରିବି। ତୁେମ େକୗଣସି ଆଇନର ଶରଣ ନିअ ନାହ\ 

କି ଥାନାକୁ ଯାअ ନାହ\। ମଁୁ ନଥିଲି ଓ େସଇଥି ପାଇଁ େମା େଲାକମାେନ ତୁମ ବାପା-ୁ ଦୁÂ 

େଦଇ େଦଇଛtି। କାରଣ ତୁମ ବାପା ଆଜି ବାଧ� କରି ଦୁÂ େନଇଛtି େତଣୁ ମଁୁ 

ଦୁଃଖିତ। ଜାଣିଛୁ ଚEୁ ମଁୁ ଆଜି ଘାସ ବିଲକୁ ଯିବାର କାରଣ ଘାସ ବିଲେର େପାକ ଲାଗି 

ଯାଇଥିେଲ। େପାକଲଗା ଘାସ ଖାଇ ଗାଈମାେନ େବମାର ପଡିେବ। େତଣୁ ମଁୁ ଆଜି 

ସକାେଳ େକୗଣସି େବପାରୀ-ୁ ଦୁÂ ନ େଦବାକୁ କହି ବିଲକୁ ଚାଲି ଯାଇଥିଲି। େଲାକ 

ମାେନ ମଁୁ ଦୁÂ ପରୀhା ନ କରିବା ଯାଏ କାହାରିକୁ ଦୁÂ ଦିअtି ନାହ\। େହେଲ େତା ବାପା 

େମା ସାlର ବାପା ଭାବି େମା େଲାକ ମାେନ ଦୁÂ େଦଇ େଦଇଛtି। େତଣୁ ମଁୁ ଦୁଃଖିତ।  

 - ଆjା କହିଲୁ ତୁ େସଇଟା ବିଷା} କି ଭଲ ଦୁÂ େବାଲି େକମିତି ଜାଣିଥା�? 

 - େମାର ଚାେରାଟି ବିେଲଇ अଛtି। େସମାନ-ୁ ମଁୁ େପଟପୁରା ଦୁÂ ପ�ଥେମ 

ପିଆଏ। ତାପେର େବପାରୀ-ୁ ଦିଏ। ଆଜି େଯେତେବେଳ ମଁୁ େଗାେଟ ବିେଳଇକୁ ଦୁÂ 

ପିଆଇଲି େସ ହଠାତ ପିଇ େଦଇ अଜବ ପ�କାର େହଲା ତା ପେର େବେହାସ େହାଇଗଲା। 

ପୁଣି ଆଉ େଗାେଟ ବିେଳଇକୁ େଦଲି େସ ମଧ� େସମିତି େହଇ େବେହାସ େହାଇଗଲା ଆଉ 

ଜାଣି ପାରିଲି ଆଜିର ଦୁÂେର କିଛି ଗଡ଼ବଡ଼ େହାଇଛି ଓ ତା ପେର ପଚାରିଲି େଯ ତୁେମ 

ଦୁÂ କାହାକୁ େଦଇଛ କି ଆଉ େସମାେନ କହିେଲ ହଁ ଚାEୁବାବୁ- ବାପା-ୁ ଦୁଇ ଲିଟର 
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ଯାଚଯାଚି େଦଇଛୁ ଓ େସ ପଇସା ଯାଚିବାରୁ େନଲୁ ନାହ\ କାେଳ ଆପଣ ରାଗିେବ। 

େସଇଠୁ ମଁୁ ତୁମ ଘରକୁ ଆସିଲି ଓ ତୁମ ଘେର େମାେତ େଲାକମାେନ ଏଇ अଘଟଣ େବାଲି 

କହିେଲ। ମଁୁ ଡା}ରଖାନାକୁ ଧାଇଁ ଆସିଲି ଚEୁ। ତୁ ଯାହା ମାଗିବୁ େନଇଯା େହେଲ େମା 

ନଁାେର ଥାନାେର କି େପାଲିସକୁ କିଛି କହିବୁ ନାହ\ ଚEୁ 

 ଏମିତି କହି अଂଶୁ ଚEୁ ଓ ତା ମାଆ-ର େଗାଡ଼ ଧରି କାEି ପେକଇଲା अଂଶୁ। ତୁେମ 

ଯାହା ଚାହ\ବ େଦବି। ମଉସା- ଭଲ େହବା ପଯ��t ମଁୁ େଚgା କରିବି। ବଡ଼ 

ଡା}ରଖାନାେର ଚିକି�ା େଦବି େମାେତ hମା କରିଦିअ କହି କାEିବାକୁ ଲାଗିଲା अଂଶୁ। 

ଡା}ରଖାନାର େବଡ଼ ଉପେର େଶାଇଥାtି ଚEୁ-ର ବାପା। ପାଇପ ଲଗାଯାଇ େପଟ ସଫା 

କରାଯାଉଛି। ଏଇ ସମୟେର ଏମିତି ଏମାନ- ଭିତେର କଥାବାa�ା ଚାଲିଛି। ଚEୁ- ମାଆ 

ହଠାତ ଚEୁ ଆଡକୁ अେନଇ ବିଶ�ାସଘାତକ କହି ଗାଲ ମୁଳିକୁ ଦୁଇ ଜବଡା େଦଇ କହିେଲ, 

“ନାଇଁେର अଂଶୁ ପ�କୃତ େଦାଷୀ େମା ପୁअ ଚEୁ। େତା ଭଳି ଚାଲାକ ପୁअ ଭାଗ�େର ଥିେଲ 

ମିେଳ। ଏଇ କୁଳାlାର େତା ଉପେର ଈଷ�ାଳୁ େହାଇ େତା ପାଖକୁ ଯାଇ େତା ଦୁÂ 

ହାoିେର ବିଷ ଢାଳିଛି। 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 ଦୁନିଆକୁ ଓ ନିଜ ବାପା ମାଆ-ର କୁଳ ମoନ କରିପାରିବୁ।   

 ଚEୁ କାEି ପେକଇଥିେଲ ଓ अଂଶୁର ପାଦ ତେଳ ପଡି ଯାଇଥିେଲ ଆଉ କହିଥିେଲ 

େମାେତ େଗାଟିଏ ଉଚିତ ଶିhା ମିଳିଲାେର अଂଶୁ। ମଁୁ ସିନା ପାଠ ପଢ଼ିଛି େହେଲ େମା 

ଭିତେର ମାନବିକତା ନ ଥିଲା। େମା अtରାତH ା अ� େହଇଯାଇଥିଲା ଇଷ�ା ଓ 

अହମିକାେର। ସା�ାଦିକ ସହିତ େପାଲିସ ଘଟଣା�ଳକୁ ଆସିଯାଇଥିେଲ ଓ େସମାନ- 

ସମxାେର ସ$ୂଣ� ସତ କହି ଚEୁ ନିଜକୁ େଦାଷୀ ପ�ମାଣ କରିଥିେଲ। ପ�େତ�କ ଖବର 
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କାଗଜର ପୃ/ାେର ଛାପିଯାଇଥିଲା अବିଶ�ାସୀ ଓ ଈଷ�ାଳୁ ସାଥି। 

 अଂଶୁ ଚEୁକୁ କୁେ�ଇ ପେକଇ କହିଥିେଲ େମା େପାଷା ବିେଲଇ େବେହାସ େହାଇ 

ଯାଇଥିଲା େସେତେବେଳ ମଁୁ ଜାଣିଥିଲି େମା ଦୁÂ ହାoିେର ଚEୁ ଛଡା ବିଷ ମିେଶଇବାର 

ଆଉ କାହାରି ହ\ ସାହସ େହବନି। ଆଉ ମଁୁ ମଧ� େମା ନିଜକୁ ସବୁେବେଳ ନୁ�ନ ମେନ 

କେର ମଁୁ ପାଠ ଭଲ ପେଢ ନାହ\। େହେଲ େତା ସମxାେର ମୁଠା ମୁଠା ଟ-ା ଗଣୁଛି ଓ 

େତାେତ ବହୁତ ବଢ଼ୁଥିବ। କାରଣ ଆେମ ଦୁେହଁ ସାଥିେର ପଢ଼tି େଖଳtି ଓ ନିଜର ଦୁଃଖ 

ସୁଖ ବା�tି। େତଣୁ ତୁ ଏଇ କାମ କରିବା ଦ�ାରା େତା ହୃଦୟେର ଏକ ନୂତନ ଆେଲାକ 

ସୃgି େହାଇ ପାରିଛି। ଏେବ େମାର ବିଶ�ାସ େମା ସାl ନି�ୟ ଜେଣ ଭଲ ମଣିଷ େହବ। 

େତଣୁ କଥାେର अଛି ଭାତ ଛାଡି ହୁଏ େହେଲ ସାl ଛାଡି ହୁଏନି। ତୁ େମାର େଯେତ ବି 

अନିg କର େହେଲ ମଁୁ େତା ସହିତ ସଦା ସବ�ଦା ରହିଛି ଓ ରହିଥିବି। ଚାଲ ଏେବ ସବୁ 

ଭୁଲିଯାଇ ମଉସା- ଜୀବନ ପାଇଁ ପ�ାଥ�ନା କରିବା... 
 

ବାପା: ରyନ ପାଢ଼ୀ 

େଶ�ଣୀ:-ସ|ମ 

େଜନିଥ ଇଂରାଜୀ ବିଦ�ାଳୟ 

ଗଗନ ବାବୁ ଛକ,ଏଡ଼ତାଳ, ଭଦ�କ 
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େମାରାଣୀ େମାେତ ଠକିେଦଲାେମାରାଣୀ େମାେତ ଠକିେଦଲାେମାରାଣୀ େମାେତ ଠକିେଦଲାେମାରାଣୀ େମାେତ ଠକିେଦଲା    
 ଆଉ ସବୁଦିନ ପରି ରାଜାର କଲ୍ େର େଫାନ୍ ଟା ବାଜୁ ନ ଥିଲା 

କି ତା ହ� ାଟ୍ସଆପ୍ ଚାଟ୍ ବି ନ ଥିଲା। ଏମିତି େକଉଁ ଦିନ ନଥିଲା ରାଣୀ 

ଶରଧାର ଫୁଲଟିଏ ତା ରାଜା ପାଖକୁ ପଠାଇବାକୁ ଭୁଲିଯାଉଥିଲା କି 

େମାବାଇଲେର ତା ହୃଦୟର କଥା କହିବାକୁ ଭୁଲି ଯାଉଥିଲା। େହେଲ 

ଆଜିକାଲି ଏସବୁ କଣ େହଉଛି େସ ଜାଣିପାରୁନାହ\। ତା ରାଣୀ କଣ ତାକୁ ଭୁଲିଗଲା, ନା 

ତା ଘରେଲାକ ତାକୁ ମନା କରିଛtି ଏସବୁ କରିବାକୁ। ରାଜା ଆଉ ରାଣୀ ମୁହୂେa� ବି ମନ 

ପବନରୁ ଦୁରଉ ନ ଥିେଲ। ଆଜି ଆଶଂକାର ପାହାଡ଼ଟା ସେତ େଯମିତି ରାଜା ଉପେର ଛିଡି 

ପଡ଼ୁଛି। ମନଟା ତା’ର ସେEହର अଡୁଆ ସତୂାେର ଛEି େହଉଥାଏ। େଯେତ େଚgା 

କରୁଛି େସ ବ�ନରୁ ଫିଟିବାକୁ େସ କଣ ବାହାରି ପାରୁଛି େସ ପ-ରୁ। ଭାବିଲା ଟିେକ 

ଦଶହରା େମଢ଼ େଦଖିଯିବ, ମନଟା ଠିକ େହାଇଯିବ। 

 ବ´ି ବଜାରର ଦୁଗ�ା େମଢ଼, ଚାହ\େଲ ଆଖି ଝଲସି ଯିବ। ରାଜା ଶୁଖିଲା ମନକୁ ଟିେକ 

ଓଦା କରିବାକୁ ବୁଲୁଥାଏ। େହେଲ ମନଟା ଆେଦୗ ରହୁ ନଥାଏ େସଇଠି। अବ�ଥ� ଭାବନା 

ପରି ଇଆଡୁ ସିଆଡୁ ଭାବୁଥାଏ େକେତ କअଣ। ତା’ର େଗାେଟ ସ�ପx ଥିଲା, ଏଇମିତି 

ଦଶହରାେର େସ ତା ରାଣୀ ସାେl ବୁଲୁଥିବ। କାହାରିକୁ ଚାହଁାଇ େଦବ ନାହ\। ଯଦି କିଏ 

ଚାେହଁ େସ ରାଗି କରି କହିବ, ସାବଧାନ... େମା ରାଣୀ ଉପେର ଆଖି ପକାଇେଲ େତା ଆଖି  

ତାଡ଼ିେଦବି।" େହେଲ ଆଜି ତା ରାଣୀଟା.... େକମିତି ଛାଡି ତାକୁ ଚାଲିଗଲା? 

ନାରାୟଣ ଚE�  
େସନାପତି 
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 ଏଇମିତି ଏଣୁେତଣୁ ଭାବୁ ଭାବୁ ହଠାତ ପହଁଚିଗଲା େମଢ଼ ନିକଟେର। ଶହ ଶହ 

େଲାକ- ଭିଡ଼। େସ ଭିଡ଼ ଭିତେର କଣ େଦଖିଲା େକଜାଣି ତା ଆଖିକୁ େସ ବିଶ�ାସ କରି 

ପାରିଲା ନାହ\। େସଇ ଆଖି, େସଇ ଓଠ, େସଇ ନରମ ନରମ ଗାଲ.. କି� େବଶଭୁଷା 

ଚାଲି, ଆଉ କିଛି କିଛି ସ�ତ� ଲାଗୁଛି। ପୁଣି ସାଥିେର ଜେଣ ଭଦ� ବ�}ି ଏବଂ ତା ମଥାେର 

ଓଡ଼ିଆ େବାହୂର ପ�ତୀକ। ଏ କଣ ତା ମନ ଗହନବନର ସୁକୁମାରୀ ରାଣୀ। ନଁା ତା ଆଖି 

ଠିକ େଦଖୁନି କି ମନ ଭଲ ଭାବୁନି? ପାେଖଇ ଆସିଲା େସ, ପୁରା ଶେହରୁ ୧୦୦ ଲାଗୁଥାଏ 

ତା ସ�ପx ରାଇଜର ମହାରାଣୀ ବିEୁ। େହେଲ ରାଜା ଭାବୁଥାଏ ନଁା ନଁା ତା ରାଣୀ େକବଳ 

ତାର, େସ ତାକୁ ଛାଡି ଟିକିଏ ବି ରହି ପାେରନା? େସ ପୁଣି ବିବାହ କରିବ, ଆଉ ରାଜା 

ଜାଣିବ ନାହ\। ସେEହର ଖoିଆଭୂତଟା ତା ଚାରିପେଟ ଘୁରୁଥାଏ। ପାଖେର ପହଁଚି ଗଲା 

େସ। 

 ଭାବିଲା ତାକୁ ପଚାରିବ କି କିଏ େସ? ପୁଣି ଭାବୁଥାଏ, ରାଜା ପୁଣି ପଚାରିବ 

ରାଣୀକୁ। ଯଦି େସ ରାଣୀ େହାଇଥାଏ, େସ କଣ ଭାବିବ। ଫି କିଣି ହସିେଦଇ କହିବ ବୁsୁ, 

େମାେତ ତ ଚିହିx  ପାରୁନାହଁ, ସାରାଜୀବନ େକମିତି ରଖିବ େବାଲି ସ�ପx େଦଖିଛ? ଜୀଇଁ 

ଜୀଇଁ ମରିଗଲା ପରି ଲାଗିବ ତାକୁ। ଯଦି େହାଇଥିବ େତେବ अବେଶାଷ ରହିଯିବ। 

 େସ ମନକୁ ଦୃଢ଼ କଲା। ଲି¶େର ଥାଡ� େଫB ାରକୁ ଯାଇ ପହଁଚି ସାମନା ସାମନି େହଲା 

ପେର କହିଲା, hମା କରିେବ, ଆପଣ ବିEୁ ତ? 

 ପଛକୁ ଚାହ\ଲା ବିEୁ। େସ ପୁଣି ପଚାରିଲା ଆପଣ-ୁ କହୁଛି। ବିEୁ ପାଟି ଖନୀ 

ମାରିେନଉଥାଏ। କହିଲା... କା..ଇଁ... ନାଇଁ...ତ, ମଁୁ... ସି�ୁ... ବିEୁ ନୁହଁ। ତୁେମ ମା ଦୁଗ�ା-ୁ 

ଚାହ\ କହିଲ, ତୁେମ ବିEୁ ନୁହଁ। କିଂକାa�ବ� ବିମୁଢ େହାଇ େସ କହିଲା, ପିBଜ୍ ରାଜା 
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େମାେତ hମା କର, ମଁୁ ବିବାହିତା, େମା ସ�ାମୀ େମା ପାଖେର... ଏ ମହାରାଣୀ ତୁମକୁ ହାତ 

େଯାଡୁଛି, େମାେତ ଚିହିx ଛ େବାଲି େକେବ କୁହନା। ଜାେଣ ଆମ ଭିତେର େକୗଣସି ଖରାପ 

ସ$କ� ନାହ\, ଆମ ନିବିଡ଼ତା ନିମ�ଳ, େହେଲ େସ ଜାଣିେଲ େମା ସଂସାର ଭାlିଯିବ। 

ରାଜାର ଆଶାର ଆକାଶେର ଦୁଃଖର ଧମୂେକତୁଟା େଦଖାେଦଲା। ତା ହାତ ପାଆtାର 

ତାଜମହଲଟା ଆଖିଆଗେର ଭାlି ତୁଟି ଚୁରମାର େହାଇଗଲା। ଫାଟିଗଲା ତା ହୃଦୟ 

ଫରୁଆ। ତା ଆତH ାଟା ବୁକୁଫଟା ଚି�ାର କଲା। ଆଖିକୁ ବୁଜି ଲୁହେର ଭିଜି େକାହେର ସିଝି 

ସିଝି ହଜିଗଲା ଯ�ଣାର ଦୁନିଆଁେର। ବିEୁକୁ ଏସବୁ ବହୁତ ବାଢୁଥାଏ... େହେଲ କଣ 

କରିବ େସ। େସ ତ ଭିନx  ପଥର ଯାତ� ୀ। ହଠାତ୍ ବିEୁର ସ�ାମୀ ଚEନ ପହଁଚିଗଲା 

େସଠାେର। ବାର�ାର ପବୂ�ରୁ େଭଟି ସେEହ କରୁଥିବା ଏ େଲାକଟିକୁ ତିର;ାର କଲା। 

ରାଜାର କଲର ଧରି ଦୁଇ ଚାରି ମୁଥା ମାରିଲା। କହୁଥାଏ ବିEୁ, ଏ ନନେସନ୍ସ େଲାକଟା 

ଆେଦୗ ଭଲ ନୁହଁ, ତୁମ ପରି ସୁEରୀ �ୀକୁ େଦଖି େସ ତୁମ ପିଛା କରୁଛି ନା? ଏଇନା ଯିଏ 

ଆମକୁ ବାର�ାର ଫେଲା କରୁଥିଲା। ବିEୁ ହୁଁ କହି ଖାଲି ମୁo ଟୁlାରୁଥାଏ। ଏପେଟ ତା 

ହୃଦୟ ବି hତ ବିhତ େହାଇଯାଉଥାଏ। ଚEନ କହିଲା, ବିEୁ ଏ ନିअ େଜାତା, ଏଥିେର ଏ 

େଲାକକୁ ଦୁଇ ଚାରି ପାହାର ଦିअ। ବିEୁ େକମିତି ଏସବୁ କରିବ େଯ? ଚEନ ବହୁତ 

େଜାର୍ େର ଧମକ େଦଇ କହିଲା, ବିEୁ ଏଭଳି अଭଦ� , अସାମାଜିକାକୁ ଆେଦୗ ଛାଡ଼ ନାହ\, 

ମଁୁ କହିଲି ପରା। ଡର ଭୟେର ବିEୁ େଜାତା ଧରିଲା ସିନା େହେଲ ତା ହାତ ଥରୁଥାଏ, ହୃଦ 

କାEୁଥାଏ, ସH {ତି ଜଳୁଥାଏ, ପ�ୀତି ଧେକଇ େହଉଥାଏ। େଶଷେର ଚEନର ଧମକେର ବିEୁ 

େଜାତାେର ଦୁଇ ଚାରି ପାହାର ପକାଇଲା ରାଜାକୁ। ରାଣୀର ଏ ପ�ତୀhିତ ବହୁଦିନର 

ସାଇତା ଉପହାର ତାକୁ ବହୁତ ଆେମାଦ େଦଲା। ତା ବହୁ ଦିନର କ�ନାର ପରୀଟା ତାକୁ 
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କି ମଧୁ ଚୁ�ନ େଦଲା। ଯାହା ପାଇଁ ତା ହୃଦୟ କାEୁଥିଲା, ଟିକିଏ କାEିେଲ େସ କହୁଥିଲା, 

ଏ... ତୁେମ େଛାଟ ପିଲା ପରି କାEନା, ତୁମ କାE େଦଖିେଲ େମା ଶରୀରରୁ ପ�ାଣ 

ଚାଲିଯିବ। ରାଜା ଚାହ\ଲା େସଇ ରାଣୀ ହାତେର ଥିବା େସଇ େଜାତାକୁ। ଦିେନ କହୁଥିଲା, 

ବିEୁ... ଏ ବିEୁ, ତୁମ ହିଲ୍ ଟା ମb େହାଇଛି। ପୁରା ହିେରାଇନ୍ ମାକ�ା ମ? ଦିେନ ରାbାେର 

ଯାଉ ଯାଉ अଜାଣତେର ତା ଏଇ ହିଲ୍ ଟା କାଦୁअେର ପଶିଗଲା, େସ କହୁଥିଲା, େୟ ମଁା, 

େମା ହିଲ୍ କି अସନା େହାଇଗଲା, ମଁୁ କଣ ପି�ିବି? ରାଜା ହଠାତ୍ ତା ପାଦରୁ ଟାଣିଆଣି ତା 

ଗାଡିରୁ କପଡା ଆଣି େପାଛିେଦଲା। ସେ-ାଚେର େସ କହୁଥିଲା, ଏ କଣ କରୁଛ? ତୁମର 

ଆସନ ପରା େମା ମୁo ଉପେର, େମା େଜାତାକୁ ହାତେର ଧରିବାେର ନୁହଁ? ତୁମ ପାଦେର 

େମା ମଥା ଲାଗିବା କଥା, େହେଲ ତୁେମ େମା େଜାତାକୁ ସ�ାନ େଦଇ େମାେତ େଛାଟ 

କରିେଦଲ ନା? ରାଜା କହିଥିଲା, ରାଣୀ ପରା ସଦା ରାଜାର, େତେବ ଏ େଛାଟ ବଡ଼ 

ଭାବନା େକଉଁଠୁ ଆସିଲା। ଯାେହଉ େସଇ ସଫା କରିେଦଇଥିବା େଜାତାଟା େଶଷେର ତା 

ଗାଲେର ବି ବାଜିଲା। ଚEନ କହିଲା, ଏ ବିEୁ, ଏ େଲାକଟା େଜାତା ମାଡ଼ ଖାଇଲା ପେର 

ବି କିଛି ରିଆ£ କରୁନାହ\, ଏ ତୁମକୁ ଚିହିx  ନାହ\ ତ? ପାଟି ଆଫା ଆଫା କରି ବିEୁ 

କହୁଥାଏ, ନଁା.... ନଁା ...ଆେଦୗ ନୁହଁ...ୟା-ୁ ମଁୁ କାହ\କି ଜାଣିବି। ଗାଲରୁ ମୁହଁରୁ ନାକରୁ 

ପାଟିରୁ ର} ବାହାରି ଯାଉଥାଏ। ଦିେନ ରାଣୀ ସହ ଯାଉ ଯାଉ अସାବଧାନତାେର ଏକ 

କ�ା ପଶି ଯାଇଥିଲା ବିEୁ ପାଦେର, ଆଉ ତା ପାଦରୁ ବିEୁଏ ର} େଦଖି ରାଜା ଚି�ାର 

କରି ତା ରୁମାଲେର ର}କୁ େପାଛି େଦଇ ବିଚଳିତ େହାଇ କହିଲା, ରାଣୀ... ବହୁତ କg 

େହଉଥିବ ନା ରାଣୀ। 

 ଆସ ବିEୁ, ଆସ କହି ଚEନ ଟାଣି େନଲା ବିEୁକୁ। ଏକ ଲୟେର ରାଜା ଚାହ\ଥାଏ 
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ତାର ବଦଳା ରାଣୀକୁ। 

 କାଲିପରି ଲାଗୁଛି, େଯଉଁଦିନ ଏକ ଉ�ବେର ତା ଆଖିପଡ଼ିଲା ତା ରାଣୀ ଉପେର। 

ସୁEର ସୁକୁମାରୀ େକାମଳାlି ଥିଲା େସ। ସାhାତ େପାଖରୀର ପଦH  ଫୁଲଟିଏ କି? ବିଧାତା 

େକମିତି ଏହାକୁ େଦବୀ କରି ଗଢିଛtି, େସ କଥା ଚିtା କରି ଧନ�ବାଦ ଜଣାଇଲା 

ଭଗବାନ-ୁ। ସତେର େଦବୀଟିଏ। ଏ େଦବୀକୁ ପଜୂା କରtି କି େମା େପ�ମର ମEିରେର 

ଭାବିେନଲା େସ। େକମିତି ବା ଭାବି ନ ଥାtା? ଏେତ ସୁEରୀକୁ େଦଖିେଲ କାହା ଆଖି 

େଖାସି ନେହବ େଯ? ଲ�ା େକଶ, େଗାଲାପି ଓଠ, ମୁରୁକି ହସ,.... ସବୁକିଛି ମନେଲାଭା। 

େହେଲ ରାଜା ମନେର ଦୁଃଖ େସ ରାଣୀଟା ଆଉ ଜଣ- ସହ ଘ�ା ଘ�ା ଗପୁଥିଲା। 

अବଶ� େସ ତା ସ$କ�ୀୟ ଥିଲା, େହେଲ ଏସବୁ େଦଖି ରାଜା ହିଂସାେର ଜଳିଯାଉଥାଏ। 

ଭାବୁଥାଏ ଏ ଉ�ବେର ଦୁେହଁ ସାଥିେହାଇ ଟିେକ ବୁଲେt କି? େହେଲ ମଣିଷ ଯାହା ଭାେବ 

ତାହା କଣ ତାକୁ ମିେଳ? ଯାେହଉ ଏଭଳି ଏକ ଘଡିସ�ି ମୁହୂa�େର ଦୁହି- ସହ ଦୁଇପଦ 

କଥାବାa�ା ସ�ବ େହଲା। ଦୁେହଁ ଦୁହ\- ନ�ର େନଇ ବିଦାୟ େନେଲ ସିନା େହେଲ 

େସଇ େକଇପଦ କଥାର ସ$କ� ତା-ୁ अପବୂ� ବ�ନେର ବା�ିେଦଲା। 

 ଏଇମିତି କଥାେହଉ େହଉ ଦୁହି-ର ଭାବବିନିମୟ अପବୂ� ସ�ାର ଆଣିଲା। ଦିେନ 

େଦଖିବା ପାଇଁ ଫେଟାଟିଏ ମାଗିବାରୁ ବିEୁ ସଂେଗ ସଂେଗ ପଠାଇେଦଲା। ଆଃ ସାhାତ 

ମହାରାଣୀ। େସଇଦିନୁ େସ ନଁା ରଖିଲା ମହାରାଣୀ ଓ ଆଦରେର ଡାକିଲା ରାଣୀ। ରାଣୀ 

ବି ସମାନ ଆଗ�ହେର କହିଲା ତୁେମ ବି ମହାରାଜା ଆଉ ଡାକିଲା ସରାଗେର ରାଜା। 

େସଇଦିନୁ ରାଜା ଚାହ\ଥାଏ ରାଣୀର ସ�ରକୁ अନାଇ। ଆ�ଯ�� ଭଗବାନ ଏକ ସୁମଧୁର, 

େକାମଳ ସ�ର ହ\ ରାଣୀକୁ େଦଇଥିେଲ, େଯଉଁ ସ�ର ଶୁଣିବାକୁ ରାଜା ବ�ଗ� ଓ ପାଗଳ ପରି 
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େହଉଥାଏ। େହେଲ ରାଣୀ କଣ ଭାବିବ, କହିବ ଏ କି ପାଗଳାମି, ସବୁେବେଳ େଫାନ୍ 

କରୁଛ େଯ? େହେଲ ରାଣୀ େସମିତି ନ ଥିଲା, େସ ବହୁତ ଭଲ ଥିଲା। େକେବ ବି ରାଜା 

ମନେର ଆଘାତ େଦଇ ନ ଥିଲା। ରାଜା ବହୁତ େସ�ିେମ�ାଲ୍, ଦିେନ ଦିେନ କେହ, 

ରାଣୀ... ତୁେମ ଏେତ ସୁEର, ଏେତ ଭଲ, େମା ସହ ଛଳନା କରୁ ନ ତ? େମାେତ ଯଦି 

େକେବ ଆଘାତ ଦିअ ମଁୁ ବzି ପାରିବି ତ? କଥା ଛେଡଇ ରାଣୀ କେହ, ଛି ଏମିତି କଥା ସବୁ 

କୁହtି? ତୁେମ ଏମିତି େକମିତି ଭାବିପାରୁଛ େଯ? ଏମିତି କହିେଲ ମଁୁ େକେବ କଥା େହବି 

ନି? 

 ରାଜାର ମନର ବ�ାକୁଳତା ବହୁତ ବଢିଗଲା। ଦିନ ରାତି ଚିtା, ଥେର େକେବ 

େଦଖା ହୁअtାକି, ତା ରାଣୀ ସହ ସାଥି େହାଇ ବୁଲେt। ରାଣୀ ଏକଥା ଶୁଣି ବହୁତ ଖୁସି 

େହଲା, ସ�ତି ଜଣାଇଲା। ଆସିଲା ଦୁଗ�ା ପଜୂା। ନିs�ାରିତ କଥା अନୁସାେର ଆସି ଘ�ା 

ଘ�ା अେପhା କଲା ରାଜା, ତା ରାଣୀକୁ। ବହୁତ ସମୟ ପେର ବିରାଜମାନ କେଲ 

ମହାରାଣୀ। ରାଜାର େଦହ अସୁ� ଥାଏ, େସ କି� ପ�କାଶ କରିନି ତା ରାଣୀ ପାଖେର। 

ରାଜା ରାଣୀ-ର अପବୂ� ମିଳନେର ପୁରି ଉଠିଲା ଦୁଗ�ା ବଜାର। ସାଥିେହାଇ ବୁଲିେଲ 

ବଜାର, େଦଖିେଲ େକେତ େମଢ଼। ରାଜା କି� ତା अସଲ େମଢ଼ ସାଥିେର ରହି ଆନE 

ପାଉଥାଏ। ଆସିଲା ବିଦାୟ େବଳା। ରାଣୀର ବିଦାୟ େଦଖି ସହି ପାରିଲାନି ରାଜା। କିଛି 

ଦୂର ତା ପେଛ ଗଲା ସିନା, େହେଲ ରାଣୀର ତା ଠାରୁ ବିଦାୟ ତାକୁ ବହୁତ ଦୁଃଖ ଲାଗିଲା। 

େବଶି ଦୁଃଖିତ େହଲା େଯେତେବେଳ ରାଣୀ ତାକୁ କିଛି ନ କହି ଏକମୁହଁା ଘରକୁ ଚାଲିଗଲା 

ତା- େମନ େଗଟକୁ ବE କରି। 

 ଦିନ ପେର ଦିନ ଗଡି ଚାଲିଲା। େସ କଣ ଭାବିଥିଲା ସମୟ ସାଥିେର ଆତH ାମାେନ ବି 
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ଏମିତି ବଦଳି ଯାଆtି। ସ$ୂ&� ବାbବ ଲାଗୁଥିବା ସ$କ� କଥାଗୁଡ଼ାକ ମରୀଚିକା ଏମିତି ବି 

ପାଲଟିଯାଏ। 

 ଭାବିଲା ରାଣୀ ଓ ତାର ସ$କ�ର ଇତିହାସ ବ&iତ ପୃ/ା। ତା ମନେର ରାଣୀ ପ�ତି 

ଖରାପ ଭାବନା େକେବ ବି ଆସି ନ ଥିଲା। କି� ରାଣୀର ମନ ଦୁଃଖ େଦଖିେଲ କି ଜାଣିେଲ 

ତା ହୃଦୟ କାହ\କି ଫାଟିଯାଉଠିଲା। ଭାେବ ଏଇ ସାେଥ ସାେଥ ଚାଲିଯାଆtି କି ତା 

ପାଖକୁ। ତା କଥା ବୁଝି ଆସtି। ରାଣୀ ଟିକିଏ କଥା ନ େହେଲ ତା ଆଖିରୁ ଆେପ ଆେପ 

େକଇ ବୁEା अଶ�� ବିଗଳିତ େହଉଥିଲା। ରାଣୀ ପାଇଁ ତା ମନ ଏମିତି ଆେEାଳିତ େହଉଥିଲା 

କାହ\କି େକଜାଣି େସ ଜାଣି ପାରୁ ନ ଥିଲା। 

 ରାଜା अେନକ ମzେର अଭିନବ ସ�s�ନା ପାଇ ସାମାନ� ଖୁସି ରହୁଥିଲା। େହେଲ 

ଆଜି େସ େଜାତା ମାଡ଼, ତିର;ାରର େଶ�/ େପ�ମ ଉପହାର ଏେତ ବଡ଼ ସ�s�ନା ପୁଣି 

ଏମିତି ଢlେର ପାଇବ ଆେଦୗ କ�ନା କରି ନ ଥିଲା। ଏଭଳି ସ�s�ନା ପାଇଁ େସ ନିଜକୁ 

େଗୗରବାନି�ତ ମେନ କଲା, କାରଣ ଏଭଳି ସ�s�ନା ତା ଜୀବନେର େକେବ ବି ଆସିବ 

ନାହ\। 

 ଭାବିଲା ଏ ଦୁ� ଶୁ� ଜୀବନ ବzି ଲାଭ କଣ? ଏ अଦରକାରୀ अବେହଳିତ 

ଜୀବନକୁ ଉ�ଗ� କରିେଦବା ଭଲ। ଚାଲିଲା ଆଗଜୁ ଆଗକୁ। ମନ େଖାଲା ହସୁଥାଏ, 

ମଝିେର ମଝିେର ବି କାEୁଥାଏ। କାରଣ ହସ କାEର ସମିHଶ�ଣ ପରା ଜୀବନ। ଆଜି ତ ଏ 

ଜୀବନର େଶଷ ଦିନ। ନିକଟ� ପାହାଡ଼ ଉପରକୁ ଉଠିଗଲା। ତଳକୁ ଚାହ\ଲା। କାହ\କି 

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

ନାଚିଗଲା। ସେତ େଯମିତି କାEି କାEି େସ କହୁଥାଏ, ଏ... ଜାଣିଛ.. ପରି�ିତିେର ପଡି ମଁୁ 
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ତୁମକୁ ଆଘାତ େଦଇଛି ପରା। େକେବ ଭାବି ପାରୁଛ? ଏ ରାଣୀ ଯାହା ହୃଦୟେର ବ�ା, 

ତୁମକୁ ତା ହୃଦୟରୁ ଆଘାତ େକମିତି.... େଦଇପାରିବ। ତୁେମ ପରା େମା ଆଖିର ଲୁହ 

େଦଖି ସହି ପାରନା, ଭାବିଛ େସଇଦିନୁ େକମିତି ଏଯାବତ ଆଖିର ଲୁହକୁ ସାhୀ ରଖି 

ବଂଚିଛି। କାହ\କି ତୁେମ ଏେତ ଭଲ େହଲ, େମାେତ େଦବୀ ଆଉ ପଜୂା ଫୁଲ କରିେଦଲ?

େମାେତ କଣ ପାରି ନ ଥାt ଆପେଣଇ? ମଁୁ କଣ େହାଇପାରି ନଥାtି ତୁମ ଜୀବନ ସାଥୀ?

ଜୀବନ ସାଥୀ ନ କରି ସଖୀ କରିେଦଲ? ସମାଜ, ସଂ;ାର ଓ ସଭ�ତା ତୁମ ଆଗେର େମା 

ଠାରୁ ବହୁତ ବଡ଼ ନା? ଆତH ସ�ାନ ତୁମ अଳ-ାର େହାଇଗଲା ନା? ଜାଣିଛ େକମିତି 

ତୁମକୁ ଛାଡି ବଂଚିଛି? ଛି.. ଏଭଳି ଆତH ହତ�ା ପରି ହୀନ କାମ... ପୁଣି ତୁେମ କରୁଛ? ତୁମ 

ପାଖରୁ ପରା ଶିଷ�ା ପରି ସବୁ େଶାଷୁଥିଲି। େହେଲ େଶଷେର କଣ େଶାଷିବି... ଏଇ 

ଆତH ହତ�ା ଆତH pାନ। ଜାଣିଛ...??? ଆଜି ତୁେମ ଗଲା ପେର ଏ ରାଣୀ କଣ ରହିବ 

େଯ? ତୁେମ ପରା କହିଥିଲ, “ରାଜାରାଣୀର ସ$କ� େକଇ ଦିନର... େକଇ ବଷ�ର... ନୁହଁ, 

ଯୁଗ ଯୁଗର, ଥିଲା, अଛି ଆଉ ରହିଥିବ। େହେଲ େମାେତ ଏକାକରି ଏମିତି ସ�ାଥ�ପର େହାଇ 

ଚାଲିଯାଉଛ। ହଉ ଯାअ, େମା ପରି अସ�ଛ େଲାକର ମୁହଁ କାହ\କି ବା ତୁମ ସ�ଛ ମନେର 

େଦଖିବ?"  

 ମନକୁ ବଦଳାଇ େଦଲା ରାଜା, ଆତH ହତ�ା ନ କରିବାକୁ ନି�aି େନଲା। କି� 

ରାଣୀର କଥାେର ଆଉ ପହଁରିଲା ନାହ\। ମେନ ମେନ କହୁଥାଏ, ଗlା ଗଲି େଯତିକି, ଫଳ 

ପାଇଲି େସତିକି। 

 ଏସବୁ ଭାବୁ ଭାବୁ ଦୀଘ�ଶ�ାସଟିଏ ଛାଡିଲା ରାଜା। ରାଣୀ େଦଇଥିବା ନାଆଁଟିକୁ 

ସବୁଦିନ କାଟିେଦଇ ତା ପବୂ� ନାଆଁ ଯାହା ତା ପିତା ମାତା େଦଇଥିେଲ ତାକୁ ହ\ ସHରଣ 
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କଲା। ରାଣୀ ନାଆଁଟିକୁ ଭୁଲିବାକୁ ଚାହ\େଲ ବି ତ େସ ଭୁଲିପାରିବନି, ତା ରାଣୀକୁ େକେବ 

ମମତାଜ ସH {ତି କରିବାକୁ ଚାହ\ବିନି, ମାତ�  ତାର େଦବୀ ପ�ତିମା ଆକୃତି କରି ଭଲ ଶାଢୀ଼ଟିଏ 

ପି�ାଇଲା। ପ�ଥମ େଦଖାଦିନର ରୂପକୁ ମନେର ଆଣି ସ$ୂ&� କଲା। ତା ରିଡିl ରୁମେର 

େଟବୁଲ ଉପେର ରଖି ପ�ତ�ହ ପ�ୀତିପୁ�ଟିଏ େଦଇ ଆଖିରୁ ଗlାଜଳେର ଛିzି ହୃଦୟର 

େକାହର ଧପୂ େଦଇ ସବୁଦିନ ପାଇଁ ପଜୂା କଲା। 

 େସହିଦିନଠାରୁ ରାଜା ସବ�ଦା ସବୁ ସଭା ସମିତି, ଉ�ବେର ଆଗଭର ନ େହାଇ 

ମzକୁ ନ ଯାଇ ନୀରବ ଦ� gା ଭାେବ ସବୁକିଛି ଉପେଭାଗ କରୁଥିଲା। େକହି େକହି ତା 

ଧିରତା େଦଖି ମନଦୁଃଖ କରି ଯଦି କହୁଥିେଲ, ବିଚରା ରାଜାଟାକୁ ରାଣୀ ଠକିେଦଲା, ତା 

କାନେର ବାଜିେଲ େସ କହୁଥିଲା, ପିBଜ୍ ଏମିତି କୁହ� ନାହ\, େମା ରାଣୀ ସହ େମାର ପରା 

ଯୁଗ ଯୁଗର ସ$କ� ଥିଲା, अଛି, ଆଉ ରହିବ। ରାଜା-ରାଣୀର ସ$କ� ପରା अକାଟ�, 

अଛିoା, अଭୁଲା, ରାଣୀ ପରା ସବୁେବେଳ ରାଜାର। କିଏ କହିଲା, "େମା ରାଣୀ େମାେତ 

ଠକିେଦଲା"। 

 
ଜ�ରା, େକEୁଝର  
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ସୁଲଗxାସୁଲଗxାସୁଲଗxାସୁଲଗxା    
 ସyେବଳ ଗଡ଼ିଗେଲ ଝିअଟି ହାେମ�ାନିୟମ୍ ଧରି ଗୀତ ଗାଏ। 

ହାେମ�ାନିୟମ ସ�ର ସହିତ ତା’ କ� ମିଶାଇ େସ ଏଭଳି ଗୀତ ଗାଉଥିଲା, 

ଯହ\େର ଭରି ରହିଥିଲା ମଧୁର ମjୂ�ନା। ତା’ ବୀଣା ଭିଣା କ�ର ମଧୁ 

ଝ-ାର ଲହଡ଼ି ଭାlି ଚାଲି ଯାଉଥିଲା ଦୂର अଦୂରେର ଥିବା ପାଖପଡ଼ିଶା- ପାଖକୁ। କି, 

ଲଳିତ େକାମଳ େସ ଝିअଟିର କ� ସ�ର। େସ ପ�ାୟ ପ�ତିଦିନ ପ�ାଥ�ନା କିମ�ା ଭ}ି ସଂଗୀତ 

ଗାଉଥିଲା। ତାହା କିଛି ସମୟପାଇଁ अନିବ�ଚନୀୟ ଶିହରଣ ସୃgି କରୁଥିଲା େସହି 

अzଳେର। ସେତ େଯମିତି ବହୁ ଦିନର ବ�ଥା ଓ େବଦନା ପୁରି ରହିଛି େସଇ ଝିअଟିର 

ନମନୀୟ ଗଳାେର। 

 ଆଜକୁ ଚାରିବଷ� େହବା ଆକାଶବାବୁ ଏଠାେର �ୀପିଲା େନଇ ବସବାସ କରି 

ଆସୁଥିେଲ ସୁsା ଏଭଳି ସଂଗୀତ ଗାଇବା ପବୂ�ରୁ େକେବ ଶୁଣି ନଥିେଲ। ଏଇ େକଇ ଦିନ 

େହବ େସ ତାହା ଶୁଣିବାକୁ ପାଉଛtି ନିତି ଦିନ ସ��ାେବେଳ। େବାଧହୁଏ अ�ଦିନ େହବ 

ସପରିବାର ଏଠିକାର ଭଡ଼ାଘେର ବାସ କରୁଛtି େକୗଣସି ଭଦ� ବ�}ି। େସଇ ମହନୀୟା 

ଗାୟିକା ତା-ର ଝିअ େହାଇଥିବ ନି�ୟ। ଏହିପରି େକେତ କଥା ଭାବtି ଆକାଶବାବୁ। 

 ଦିେନ ଝିअଟି ଗୀତ ଗାଉଛି। କିଛି ସମୟପାଇଁ ଏକ अବ�} ମଧୁର ଗୁyନେର ଆଖ 

ପାଖ अzଳ ପରିପ&ୂ� େହାଇଛି। ଜଣାପଡୁଛି ସେତ େଯପରି ବାୟୁମoଳେର ସୃgି େହାଇଛି 

ହିେଲB ାଳିତ ମଧୁର ଗୁyରଣ। େସ େବଳେର ଆକାଶବାବୁ ସବୁ କାମ ଛାଡ଼ି ଚାହ\ ରହିଛtି 

ଜାଗୃତିରyନ ମିଶ� 
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अପଲକ େନତ� େର େସଇ େଖାଲା ଝରକା ଆେଡ଼। େଯଉଁଠାରୁ କି ତରlାୟିତ େହାଇ ଭାସି 

ଆସୁଛି ସୁମଧୁର କ�ସ�ର। େସେତେବେଳ ଆକାଶ ବାବୁ ପାେଶାରି ପକାtି ଜୀବନର 

ସମb ଦୁଃଖ ଓ େଶାକା ତା- अମାନିଆ ମନଟା ଚାଲିଯାଏ अନ� ଏକ ରାଜ�କୁ। େସ 

ଆେପଆେପ କହି ଉଠtି- ଓେହାଃ! ଏ ସ�ରେର ପୁଣି ଏେତ ବ�ଥା, ଏେତ େବଦନା। ଆଉ 

କିଛି ଭାବି ପାରtି ନାହ\। 

 କିଛିଦିନ ପେର େସ ଜାଣିବାକୁ ପାଇେଲ େସହି ଝିअଟିର ନାମ ସୁଲଗxା ତା’ବାପା 

ଏଇ କଟକ ସହରର େକୗଣସି େଗାଟିଏ ବ�ା-େର ଚାକିରୀ କରtି। ଘେର ବାପାେବାଉ-ୁ 

ଛାଡ଼ି ତା’ର ସାନଭାଇ ଓ େସ। ସୁଲଗxା ବିବାହ କରିଥିଲା। ବିବାହର କିଛିଦିନ ପେର 

ତା’ର ସ�ାମୀ ମାରାତH କ େରାଗେର ପଡ଼ିେଲ। अବଶ� େସ ପରବa�ୀ କାଳେର ସୁ� 

େହାଇଗେଲ। କି� େସହିଦିନ ଠାରୁ କାହ\କି େକଜାେଣ ଶାଶୁଘରର େଲାେକ ତାକୁ अଲhଣୀ 

କହି ନାନା ନିଯ�ାତନା େଦେଲ। େଶଷେର ଘରୁ ତଡ଼ି େହେଲ। େସ ବa�ମାନ ବାଧ�େହାଇ 

ବାପାମାଆ- ପାଖେର ରହୁଛି। ନିକଟେର େଗାଟିଏ କ$ୁ�ଟର ସଂ�ାେର କାମ କରୁଛି। 

ଶାଶୁ ଶ�ଶୁର ଓ ସ�ାମୀ- ନାମେର େଯୗତୁକ ଜନିତ अପରାଧ ଆଇନ୍ ବଳେର ବାପା େକସ୍ 

କରିେବ େବାଲି ଜିଦ୍ ଧରିଥିେଲ। େକବଳ ସୁଲଗxାର ବିନୀତ अନୁେରାଧ ରhାକରି ତହ\ରୁ 

େସ ନିବୃତ େହାଇଛtି। େସହିଦିନଠାରୁ ବାପା ମଧ� ସୁଲଗxାକୁ ଭଲ ଦୃgିେର େଦଖtି 

ନାହ\। େହେଲ, ତା’ େବାଉ େଯାଗଁୁ େସ େସଠାେର ରହି ପାରିଛି। अଶାtି ଓ ନିରାନE 

ସେତ େଯପରି ତା’ କପାଳ ଲିଖନ। 

 ସୁଲଗxାର କ�ସ�ର ସହିତ ବହୁଦିନ ଧରି ଆକାଶବାବୁ ସୁପରିଚିତ ଥିେଲ ସୁsା ତାକୁ 

େସ େକେବ େଦଖିବାର ସୁେଯାଗ ପାଇ ନାହଁାtି। ମେନମେନ ଭାବtି ଯାହାର ଗଳାେର 
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ରହିଛି ଏେତ ମଧୁରତା େସ େଯ ନି�ିତ ଭାବେର ଜେଣ ରୂପଶୀ ଝିअ େହାଇଥିବ, ଏଥିେର 

ସେEହ କରିବାର କ’ଣ अଛି ! ପୁଣି ଚିtା କରtି ଗୁଣ ସହିତ େଯ ରୂପର େମଳ ରହିବ, 

ଏହା ତ ସବୁେhତ� େର େଦଖାଯାଏ ନାହ\। କ�ଚିତ୍ େଦଖା େଦଇଥାଏ େକଉଁଠି େକମିତି!

େକାଇଲିର କୁହୁସ�ର ସେl ତା’ ରୂପରl କ’ଣ ତୁଳନୀୟ େହବ?ଆକାଶବାବୁ- ମନ 

ଧାଇଁଲା େସ ଝିअଟିକୁ ପ�ତ�hେର େଦଖିବା ପାଇଁ। 

 େଗାଟିଏ ଶୀତଦିନର ଘଟଣା। େସଦିନ େକୗଣସି ଛୁଟିଦିନ ପଡ଼ିଥାଏ, ଆକାଶବାବୁ 

ଯାଉଛtି ବଜାର ଆେଡ଼। ସୁଲଗxା ରହୁଥିବା ଘରକୁ ଲାଗି ରାbାେର େଦୖବାତ୍ େସ 

ଯାଉଛtି। କअଁଳିଆ ଶୀତୁଆ ଖରା ପଡ଼ିଥିବା ଘରର ବାରoାେର େଗାଟିଏ ପାହାଚ ଉପେର 

ବସି ତଳ ପାହାଚେର ପାଦ ରଖିଛି ସୁଲଗxା ହଠାତ ଦୃgି ପଡ଼ିଗଲା ଆକାଶ ବାବୁ-ର। 

େସ ଛଳନା କରି ଟିେକ अଟକି ଗେଲ େସଠାେର। େସେତେବେଳ ତା- ଆଖିଆଗେର ଆ-ି 

େହାଇଗଲା ପୃଥିବୀର ରହସ�ମୟୀ ନାରୀ େମାନାଲିସାର ଛବି। ଲିଓନାଡ଼-ଦା-ଭିz- 

ବିଶ�ର अଦି�ତୀୟ େତୖଳ ଚିତ� , ଯାହାକି ରହସ�ମୟୀ ନାରୀ ଜାତିର ପ�ତୀକ। ଏଥିେର 

ତା-ର ମୃଦୁ� ହାସ�, ସୁଢ଼ଳ େକଶ ପାଶ, अlୁଳିର କମନୀୟତା, କଳା େପାଷାକେର 

ଆବୃତ अl ପରିପାଟୀ ଓ ଉନx ତ ଗ�ୀବର ଠାଣିଥିବା ପରି ସୁଲଗxାର େଚେହରାେର ଥିଲା 

अବିକଳ ସାଦୃଶ�। ବିଶ� ବିଦିତ ଇଟାଲୀୟ ଚିତ� ଶି�ୀ ଦା- ଭିz- େତୖଳଚିତ�  େମାନାଲିସା, 

ସାରା ପୃଥିବୀେର ଚହଳ ପକାଇଥିଲା। େସହି କଳାକୃତିକୁ େନଇ କିଏ େକେତ କଥା କହtି, 

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

ଉଠିଲା। େସ ଆଗକୁ ଆଉ ପାଦ ନପକାଇ େସହିଠାରୁ ହ\ େଫରି ଆସିେଲ ନିଜ ଘରକୁ। 

 ଆକାଶ ବାବୁ େରେଭନ୍ସା କେଲଜିଏଟ୍ ଆଟ୍� ଟିଚର୍। ସହରେର ଜେଣ ଜଣାଶୁଣା 
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ଚିତ� ଶି�ୀ ହିସାବେର ତା-ର ସୁନାମ ରହିଛି। େସ ମନ� କେଲ ତା- ହୃଦୟ-ମନ-

ଆହB ାଦଦାୟିନୀ େସଇ ସୁଲଗxାର େଗାଟିଏ େତୖଳଚିତ�  ପ�bୁତ କରିେବ। ଯାହାକି େହବ 

ବିଶ�ର ଦି�ତୀୟ େମାନାଲିସା। େସହିଦିନ ଠାରୁ କାମ ଆର� କରିେଦେଲ। କିଛିଦିନ କାମ 

ଚାଲିଲା। ସବୁ ଠିକ୍ଠାକ୍ େହାଇଗଲା। େକବଳ ବାକି ରହିଲା ସୁଲଗxା अଧରର 

ସିHତହାସ�। ଚିତ� େର अତି ନିପୁଣତାର ସହିତ ତାହା ଫୁଟାଇବା ପାଇଁ ଆକାଶବାବୁ अତି 

ସତକ� େହାଇ େଯେତଥର ହbେର ତୁଳିକା ଧାରଣ ପବୂ�କ ଉଦ�ମ କରିଛtି, ପ�ତିଥର 

କାହ\କି େକଜାେଣ ତା- ହାତଥରି ଉେଠ। େସ ବାଧ�େହାଇ ପୁନବ�ାର ନୀଳିମାକୁ 

ସ�ଚhୁେର େଦଖିବା ପାଇଁ ମେନ ମେନ �ିର କେଲ। 

 ଠିକ୍ ଏହି ସମୟେର ଘରୁ େଫାନ୍ ଆସିଲା। ଆକାଶ ବାବୁ ତରବର େହାଇ ଗଁାକୁ 

ପଳାଇଗେଲ। େସଠାେର  ପ�ାୟ େଗାଟିଏ ସ|ାହ ତା-ୁ ରହିବାକୁ ପଡ଼ିଲା। ତା’ପେର େସ 

କଟକ େଫରି ଆସିେଲ। େସଦିନ ସ��ାେବେଳ େସ ଘେର ବସି अନୁଭବ କେଲ ସବୁ 

େଯପରି ନିରବ ଓ ନିwE। ପଡ଼ିଶା ଘରର େସଇ ଝରକା ଆଡ଼କୁ ଚାହ\େଲ ବା�ାକୁଳ 

େନତ� େର। କାହ\, ସୁଲଗxାର ସୁମଧୁର କ�ସ�ର 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 ପ�ଶxବାଚୀ ଉେଦ� କ େହଲା 

ଆକାଶବାବୁ- ମାନସ ପ+େର, େସ अ�ିର େହାଇ ଉଠିେଲ। 

 ତହ\ ଆରଦିନ ସକାଳୁ େସ ଶୀଘ� ବାହାରି ପଡ଼ିେଲ ବାହାରକୁ। ସୁଲଗxା ରହୁଥିବା 

ଘରପାଖେର ପହzି େସଠାେର େକେତକ अପରିଚିତ େଲାକ-ୁ େଦଖି ଆ�ଯ�� େହାଇ 

ପଚାରିେଲ- ଏଠାେର େଯଉଁ ଭଦ� େଲାକ ରହୁଥିେଲ େସ ଗେଲ କୁଆେଡ଼। ଉaର ପାଇେଲ 
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େସମାେନ ଗତ ତିନିଦିନ େହବ ଏ ଘର ବଦଳାଇ अନ� �ାନକୁ ଚାଲି ଯାଇଛtି। ଆକାଶ 

ବାବୁ- ମୁoେର ଚଡ଼କ ପଡ଼ିଗଲା ପରି ଲାଗିଲା। ତା-ୁ ଚାରିଆଡ଼ अ�କାର େଦଖାଗଲା। 

େସ ବିଷାଦଭରା ମନ େନଇ େଫରିେଲ ଘରକୁ। େକୗଣସି କଥା ତା-ୁ ଭଲ ଲାଗିଲା ନାହ\। 

ଭାବିେଲ, ଏେତ ବଡ଼ ସହରଟାେର େସ େସମାନ-ୁ େଖାଜିେବ େକେତ, ପାଇେବ अବା 

େକଉଁଠି? ହତାଶାେର ମନ ତା-ର ଭରିଗଲା। 

 ଏତିକି େବେଳ ଆକାଶବାବୁ- �ୀ ଆ�ଯ�� େହାଇ କହି ପକାଇେଲ- କ’ଣ େହାଇଛି 

ତୁମର? କାହ\କି େସମିତି ପାଗଳ- ଭଳି େହଉଛ?ଆକାଶବାବୁ ବ�ଥାତୁର ଭlା ଗଳାେର 

କହିେଲ- ନା କିଛି ନାହ\। 

 
ଜାଗୃତି ରyନ ମିଶ� 

ରାୟଗଡ଼ା, ଓଡିଶା 

ଇେମଲ:Jagrutimishra111@gmail.com 
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ସିମିରନସିମିରନସିମିରନସିମିରନ    
 ଦୁନିଆଟା ଭାରି ବିଚିତ�  ଏଠି ସ�ାଥ�ପର ବି अଛtି ଭଲ ମଣିଷ ବି 

अଛtି କି� ସିମିରନ ତା- ଠାରୁ ବହୁତ ଭିନx   

 େସ ରାଗି ଟିେକ କି� ହୃଦୟରୁ ବହୁତ ଭଲ ତା ମିଠା ମିଠା 

କଥାେର ଦିନ ତମାମ ବୁଡି ରହିବାକୁ ଇଛାହୁଏ ଆଉ ମା, ବାପା-ର 

अଲିअଳି ଭାରି ସ�ାଭିମାନୀ ଝିअେଟ अନ�ର ଦୁଃଖେର ଦୁଖୀ େହାଇପେଡ ଏବଂ େଚgା 

କେର ସମାଧାନ କରିବାକୁ  

 କିଏ ଜାଣିଥିଲା ତା’ର ବି अ�କାର ମାଡିଆସିବ ତା ଜୀବନେର ଯିଏ अନ�କୁ 

ଆେଲାକ େଦଖାଉଥିଲା େସ ଆଜି ବEୀର ଜୀବନଯାପନ କରୁଛି େସ ଆଜି ଚାବିଦିଆ 

କେ�ଇ ପାଲଟି ଯାଇଛି ଭୁଲିଯାଇଛି ନିଜର अbିତ� କୁ ବିଶ�ାସ ରଖୁଥିବା ଠାକୁର- 

ଉପେର ଛାଡିେଦଇଛି ତାର ଭବିଷ�ତକୁ! 

 अନ�ମାନ- ଆଗେର ନିଜକୁ େଛାଟ କରି ଚାଲିଯାଇଛି େସ ନୂଆ ଦୁନିଆକୁ କି� 

ତାକୁ ଭୁଲିନି ତା ପିଲାଦିନର ସାl ରାହୁଲ ତା ସାଥିେର ବହୁତ ରାଗ, ରୁଷା, ମଜା, େଖଳ 

ଭଲ ଭିତେର ଭଲ ପାଇଯାଇଥିଲା ସିମିରନକୁ ମେନ ମେନ କହି ପାରିନଥିଲା ମନର କଥାକୁ 

ଆଜି ବି େସ ଗଁାର େଶଷ ମୁoେର ଆ� େତାଟାେର ଜଗି ବସିଛି ସିମିରନର େଫରିବା 

ବାଟକୁ 

 ସିମିରନ ଗଲା େବେଳ କହିଯାଇଥିଲା ତା- ପଡିଶାଘର ସାl ରୀନାକୁ ରାହୁଲକୁ 

ସୁଧାଂଶୁେଶଖର 
ସାହୁ 
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କହିଦବୁ ପିଲାଳିଆମୀ ଛାଡ଼ିେଦଇ ଠିକେର ପାଠପଢି ବଡ଼ବାବୁ େହାଇ ଗଁାର ନଁା ରଖିବ 

େବାଲି େସଦିନ ଠାରୁ ଗଁାକୁ ସିମିରନ େଫରିନି  

 କି� ଏ େକେତ ଦିନ ଭିତେର ରାହୁଲ ସିମିରନର ସବୁ କଥା ରଖିବା ପାଇଁ ନିଜର 

ପ�ାଣ ପେଣ େଚgା କରିଚାଲିଛି ଆଉ େସଥିେର ମଧ� ଯେଥg ଉନx ତି କରିଛି ତଥାପି 

ରାହୁଲ ସିମିରନକୁ ଭୁଲି ପାରୁନି ଆଉ ସମୟ ପାଇେଲ େସ େଛାଟ େବଳର େସ କେ�ଇକୁ 

ଧରି ଗୁଣୁ ଗୁଣୁ େକେତ କଥା କହିପକାଏ ଆଉ ତା ଭିତେର ରାହୁଲ ମନ ଟିେକ ହାଲକା 

େହାଇପେଡ ପୁଣି ବାହାରିପେଡ ତା କମ�େର  

 ରାହୁଲର ସାl ବିେଦଶରୁ େଫାନ କେର ସିମିରନକୁ େଗାେଟ ଡା}ରଖାନାେର 

େଦଖି ଆଗ अେପhା ଝଡ଼ିଯାଇଛି ଏବଂ େସ ଖୁସିେର अଛି େସ ଏେବ ବଡ଼ ଡା}ରଟିଏ 

େହାଇ  

 େସ ତ ତେତ ବି ଭୁଲିଯିବଣି ତୁ କାହ\କି ତା ବାଟକୁ अେପhା କରିଛୁ ତୁ ଭୁଲି ଯା ଏ 

କଥା ଶୁଣି ରାହୁଲ କେହ ତା ସାlକୁ କେହ େସ ନ େହଲା ନାଇଁ ତା ସH �ତିେର ବzିଯିବି 

କିଏ ଜାଣିଥିଲା ସବୁ ସିମିରନ ଆଉ ରାହୁଲର ସାl ମିଶି ରାହୁଲକୁ ବୁଝାଇବାକୁ େଚgା 

କରୁଥିେଲ କି� ରାହୁଲ ବୁଝିବାକୁ ନାରାଜ  

 ଆଜି ବି  ସିମିରନ ବଦଳିନି ନିଜର ଦୁଃଖକୁ ଗ�ିଲି କରି ଘରର େଗାେଟ େକାଣେର 

ଛାଡି େଦଇ ଆସିଛି ଏ କଥା ରାହୁଲ ଭଲେର ଜଣାଥିଲା େସ ଜାଣିଛି ପରି�ିତି ଆଗେର 

ସିମିରନ ଧରାଶାୟୀ ତଥାବି େସ ପିଲା ଦିନର େପ�ମକୁ ଜୀବନ ସାଥି ରୂେପ ପାଇବା ପାଇଁ 

अେପhାରତ ସାତଜନH  ପାଇଁ...  
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ଚzଳୀଚzଳୀଚzଳୀଚzଳୀ    
 "ରୂପେର ଚzଳ ଗୁଣେର ଚzଳ ଚପଳାମତୀ େସ अତି  

 hଣ hଣେକ ମନ ବଦଳାଏ ନଥାଏ େକେବ �ିରମତୀ"  

 ଏହି ଦୁଇପଦ ସ$ୂଣ�ରୂପେର ବ&�ନା କରୁଥିଲା େସହି 

ବିଦୁ�ତକନ�ା-ୁ ଯାହାର ନଁା ବହୁତ ଖୁସିେର ପିତାମାତା ରଖିଥିେଲ 

"ମାନସୀ" | ବିଦ�ାଳୟ ଛାଡି ମହାବିଦ�ାଳୟ ଯିବାର ସମୟ ଆସିଗଲାଣି, େହେଲ 

ମାନସୀ-ର ମାନସିକତାେର �ିରତା ନାହ\ | େସ ଭବିଷ�ତେର କଣ କରିବାକୁ ଚାହାtି, 

ନିଜ ଜୀବନକୁ କିପରି ଗଠନ କରିବା ଉଚିତ, ଏସମb ବିଷୟେର େସ ପଣୂ �ରୂପେର 

ଚିtାଶନୂ� ଥିେଲ | େସ େକବଳ ଜୀବନର ବa�ମାନର ବିଭିନx  ପରିଭାଷାକୁ ଉପେଭାଗ 

କରିଚାଲିଥିେଲ | ମାତା, ପିତା ଓ ବଡ଼ ଭଉଣୀ େଯେତ ବୁଝାଇେଲ ମଧ� କିଛି ଲାଭ 

େହଉନଥିଲା | 

 ଏପରି ଚପଳାମତୀ େହାଇ ଥେର େସ ଶୀତଦିନେର ନିଜର କିଛି ସାlସାଥିମାନ- 

ସହିତ ଉaର ଭାରତର େଲହ ସହରକୁ ପରିଭ� ମଣ କରିବାକୁ ଚାଲିଗେଲ | ଶୀତ ଋତୁେର 

ବରଫ ବଷ�ା େହତୁ ଉaର ଭାରତ ଶୁଭ�  ରl ଧାରଣ କରିଥିଲା | େଲହ ସହରର ସୁEରତା 

େସହି ବରଫ ମଧ�େର ଲୁଚିଯାଇଥିଲା | କିଛି ବିଚାର ନକରି ମନେର େସହି ସରଳ 

ଚପଳତା ଧରି ଆେଗଇଚାଲିଗେଲ ମାନସୀ | ବରଫ ବଷ�ା ଲାଗିରହିଥିଲା, ରାbାଘାଟ 

ସ$ୂଣ� ବE େହାଇଯାଇଥିଲା | ଦିଲB ୀରୁ େଲହ ଯାଉଥିବା ସବୁ ବସଗୁଡିକ ରାbାେର अଟକି 

ଡା ପ�ଶାt 

କୁମାର ନାୟକ 
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ରହିଥିେଲ | ଖାଦ� ଓ ଜରୁରୀ ସାମଗ�ୀର ଯାତାୟତେର ବାଧା ଉÆନ େହଉଥିଲା | ଟିଭି 

େର ଏହିପ�କାର ପରି�ିତିର ଖବର େଦଖିବାରୁ ମାନସୀ-ୁ ତା-ର ପିତା େଫାନ କରିଥିେଲ 

ଏବଂ ଏହି ସମୟେର େଲହ अzଳକୁ ପରିଭ� ମଣ କରିବା କଣ ବୁsିମତୀ କାମ େବାଲି ପ�ଶx 

କରିଥିେଲ | ମାନସୀ-ର ଉaର ଖୁବ ଚପଳ ଥିଲା | ଘରର ସୁରhିତ ବାତାବରଣରୁ 

ବାହାରି ପ�କୃତୀର େକାଳେର କ/ ସହିସହି ଜୀବନକୁ ଉପେଭାଗ କରିବାର ମଜାହ\ କିଛି 

अଲଗା | େମେର ପ�ାେର ପିତାଶ�ୀ, ମାନନୀୟ ପ�ଧାନଶିhକଜୀ, ତୁେମ ଜବାଦିଲର 

ଧଡକନକୁ ବୁଝିପାରିବନାହ\ | ବୟସ ଥାଉ ଥାଉ ଜୀବନର ପ+ଚିତ�  ଉପେର ରlେବରl 

ଚିତ�  ଆ-ିେଦବା ଉଚିତ; ନେଚତ ବୟସ ନଥିବ କି�ା ଚିତ�  ଆ-ିବାକୁ ଇjା ନଥିବ | 

ଭବିଷ�ତକୁ କିଏ ଜାେଣ ପିତାଶ�ୀ | ଏଭଳି ପିଲାସହିତ ଯୁ}ିକରି ଜିତିବା କgକର; ଯାହା 

ତୁମର ଇjା ତାହା କର | ଏତିକି କହି ପ�ଧାନଶିhକ େଫାନ କାଟିଥିେଲ | 

 ରାbାେର अଟକି ରହିବାର ସମୟ ପ�ାୟ େଗାଟିଏ ଦିନରୁ अଧିକ େହାଇଗଲାଣି | ବିନା 

ଖାଦ�େର ଏବଂ ଆବଶ�କୀୟ ନିତ�କମ�େର ବାଧା ଉÆନ େହତୁ ଯାତ� ୀମାେନ ଖୁବ ବ�b 

େହାଇଗେଲଣି | ଭାରତୀୟ େସନାର ବୀର େସୖନିକମାେନ ଯ� ସହାୟତାେର ବରଫ କାଟି 

ରାbା ସଫାକରି ଗାଡ଼ିଗୁଡ଼ିକୁ ଆଗକୁ ପଠାଇବାକୁ ଖୁବ େଚ/ା କରୁଥିେଲ | େଲହ 

अzଳେର ଯାତାୟାତ ସାଧାରଣ କରିବାର ଦାଇତ� େନଇଥିେଲ ଭାରତୀୟ େସନାର େମଜର 

"ବସt କୁମାର ରଥ"; ଜେଣ ଯୁବ ପ�ତିଭାବାନ ବ�}ିତ� | େସନାର ନିୟମାନୁସାେର େମଜର 

ପଣୂ�ରୂପେର ନିୟମକାନୁନେର ବା�ିେହାଇ ନିଜକୁ ଏବଂ େସୖନିକମାନ-ୁ ପରିଚାଳିତ 

କରୁଥିେଲ | କଠିନ ପରିଶ�ମ କରି ତା- अଧୀନେର କାଯ��ରତ େସୖନିକମାେନ ଯାତାୟାତ 

ଓ ପରିବହନ ସାଧାରଣ କରିବାର ଦାଇତ� ବହନ କରିଚାଲିଥିେଲ | 



ଆହ� ାନ
 ଇ-ପତି� କ

ା 

ଆହ� ାନ ଇ-ପତି� କା, ଚତୁ��ଶ ବଷ�, ଏକାଦଶ ସଂଖ�ା, ଡିେସ�ର ୨୦୧୯ Magazine Downloaded from www.aahwaan.com 

ଆହ� ାନ ଇ-ପତି� କା ସ$ୂ&� ନିଃଶୁ( ବିତରଣ େହତୁ ଡା େଜ�ାତି ପ�ସାଦ ପ+ନାୟକ- .ାରା ପ�ତି/ିତ ଓ ପ�କାଶିତ    Aahwaan.comAahwaan.comAahwaan.comAahwaan.com           156 

 ଏପରି ଲାେଗ େଯ ମାନସୀ ସତେର େଗାେଟ ପାଗଳୀ, ବସରୁ ବାହାରି ବରଫଭରା 

ରାbା ଉପେର େକେତେବେଳ େଦୗଡିଚାଲtି ତ େକେତେବେଳ ବରଫେଗାଲାକୁ େଫାପାଡ଼ି 

େଖଳିଚାଲtି | ଚପଳତାର ପ�ତୀକ ଥିେଲ ମାନସୀ | େକୗଣସି ବ�ନେର ବା�ି ନେହାଇ 

ଏକ ରlଭରା ପ�ଜାପତିର ରୂପେର ଉଡିଚାଲିବାକୁ େସ ଖୁବ ଭଲ ପାଉଥିେଲ | 

କହିବାକୁଗେଲ ଏହା ତା-ର ଜୀବନର ନିୟମ ଥିଲା | 

 ଯାତ� ୀମାନ-ୁ କିଛି ପରିମାଣେର ତାଜା ଖାଦ� ବା�ିଚାଲିଥିେଲ େସନାର 

େସୖନିକମାେନ | ଏହିସବୁ ସମୟ ମଧ�େର େମଜର-ର ନଜର ପଡିଥିଲା ଏପରି ଏକ ମୁ} 

ବିହl ଉପେର | େସ ନିେଜ ତା- ପାଖକୁ ଯାଇ ପ�ଶxକରିଥିେଲ କି "ଆପଣ ଏପରି ପ�ତିକୂଳ 

ପରି�ିତିେର ବାହାେର ନରହି ବରଂ ବସମଧ�େର ବସିରହିବା ଉଚିତ" | ରାbା ସଫା 

େହାଇଚାଲିଛି, େତଣୁ ଶୀଘ�ହି ବସ ଯାତାୟାତ ଆର� େହାଇଯିବ | ମାନସୀ େମଜର-ୁ 

େଦଖି ତା-ପାଖକୁ ଆେଗଇ ଆସିେଲ ଏବଂ ତା-ର ଛାତିେର ଲାଗିଥିବା ନଁାଟି ପଢି କହିେଲ 

"େମଜର ବସt କୁମାର ରଥ", ଆପଣ-ୁ େଭଟକରି ଖୁବ ଭଲ ଲାଗିଲା | କି� େସ ଯଦି 

ବସ ମଧ�େର ବସିରହିେବ, େତେବ ଏହି ସୁEର ବରଫଭରା ଦୃଶ�କୁ ଉପେଭାଗ 

କରିପାରିେବନାହ\, ତାହା େବାେଧ ତା-ପାଇଁ ଖୁବ କgଦାୟକ େହବ, ସାେଥ ସାେଥ 

ପ�କୃତୀମାତା ପାଇଁ ମଧ� | େମଜର ପଚାରିେଲ କି କିପରିଭାବେର ପ�କୃତୀ ମାତାପାଇଁ 

କgଦାୟକ େହବ? ଉaରେର ଚପଳାମତୀ ମାନସୀ-ୁ କିଏବା ବେଳଇବ | ସରଳ 

ହୃଦୟଧାରୀ ମାନସୀ େମଜର- ହାତେର ବରଫର େଗାଲାେଦଇ କହିଥିେଲ େଯ 

ପ�କୃତୀମାତା ଏେତ ପରିଶ�ମ କରି ବରଫ ତିଆରି କରିଛtି; ଆେମମାେନ ତାକୁ ଉପେଭାଗ 

ନକରି ଯଦି ବସ ମଧ�େର ସୁରhିତ େହାଇ ବସିରହିବା, ତାେହେଲ ଲାଭ କଣ | ତାଛଡା 
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ଆପଣ ତ େସୖନିକ, େତଣୁ ଆପଣ-ୁ ବଫi ଲା अzଳେର ରହିବାର ସୁେଯାଗ ମିଳୁଛି, କି� 

ତା-ୁ ନୁେହଁ | େମଜର ଏହିସବୁ କଥାକୁ ଶୁଣୁଥିେଲ ଏବଂ ଧ�ାନ େଦଇଥିେଲ | େସ 

अନୁଭବ କରୁଥିେଲ େଯ ଏ ଝିअଟି ଜୀବନର ପ�ତି hଣକୁ ହସଖୁସିେର ବିତାଇବାପାଇଁ 

ସବୁପ�କାର ବ�ନକୁ ଭାlିପାରିଛtି | अପରପhେର େସ ନିେଜ େସନାର ନିୟମେର 

ସ$ୂଣ� ବEୀ | ମାନସୀ अନଗ�ଳ ବକବକ କରିଚାଲିଥିେଲ | କହୁକହୁ ମାନସୀ କହିେଲ େଯ 

େମଜର, ଜୀବନ ଆପଣ- ପାଇଁ ଖୁବ କଠିନ | ଏପରି ଦୁଗ�ମ �ାନେର ପରିବାରଠୁ 

ଦୂରେର ରହି ସଦା କ/ ସହ�କରି େଦଶର ରhା କରିବା େଯ ସାହସୀ ବ�}ିମାନ-ର 

କାମ | କି� େସ ନିେଜ େଯ େସପରି ସାହସୀ ନୁହtି | ତା-ର େଛାଟ ସାହାସଟି େହଲାକି 

କିଛିବି ବ�ନେର ବା�ିନେହାଇ ପ�େତ�କ ପରି�ିତିେର ଫୁଲପରି ଖିଲଖିଲ େହାଇ 

ହସିଉଠିବା | ଏପ�କାର ବିଚାରଧାରା େମଜର େକେବ ଶୁଣିବିନଥିେଲ | ଏହା ତା-ର 

ହୃଦୟକୁ ଛୁଇଁଯାଇଥିଲା | େସହି �ାନେର ଦୁଇଦିନ କ�ା$ିl କରିବା ସମୟମଧ�େର 

େମଜର ମାନସୀର ମାନସିକତା ଦ�ାରା ଖୁବ ପ�ଭାବିତ େହାଇଥିେଲ | ଚzଳ ମାନସୀ କିଛି 

ନଭାବି ନିଜର େମାବାଇଲ େଫାନନ�ର େମଜର-ୁ େଦଇ େସହି�ାନରୁ ଚାଲିଯାଇଥିେଲ | 

ଗଲାପବୂ�ରୁ ଏତିକି କହିଥିେଲ େଯ େମଜର-ୁ ଯଦି େସ େକୗଣସି ପ�କାର ସାହାଯ� 

କରିପାରିେବ, ତାହା ତା-ୁ ବହୁତ ଆନE ପ�ଦାନ କରିବ | େତଣୁ େମଜର ସାେହବ, େଛାଟ 

ବଡ଼ କିଛିବି ସାହାଯ� ପାଇଁ ବିନା ସେ-ାଚେର ଆପଣ ମାନସୀକୁ େଫାନ କରିପାରିେବ | 

ହୁଏତ ଯଦି ବରଫେର େଖଳିବାକୁ ଇଛାହୁଏ, େତେବବି ମାନସୀକୁ ଡାକିପରିେବ | ହସିହସି 

ଭସା ବାଦଲପରି େସହି�ାନରୁ ଭାସିଯାଇଥିେଲ ମାନସୀ | 

 ମାନସୀ ବa�ମାନ ସମୟେର ମହାବିଦ�ାଳୟେର ପାଠ ପଢୁଥିେଲ | େମଜର ନିଜର 
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ବାଷiକ ଛୁଟିେର ନିଜ ଘରକୁ େଫରିଥିେଲ | ନିଜର ମା ସହିତ ସ��ାସମୟେର ଗ� 

କରୁଥିବା ସମୟେର େସ ନିଜର େସୖନିକ ଚାକିରୀ ଜୀବନର अଭିpତା ବିଷୟେର କଥା 

େହଉଥିେଲ | ହଠାତ େସ ମା-ୁ ମାନସୀ ନାମିକ ଜେଣ ଝିअ ସହିତ େଭଟେହବାର 

ଘଟଣାଟି କହିଥିେଲ | ମା େଦଖିପାରିଥିେଲେଯ ମାନସୀ ପରି କନ�ାର ବ�}ିତ�େର ପ�ଫୁଲିB ତ 

ଓ ଖୁବ ପ�ଭାବିତ େହାଇଥିେଲ ତା-ର ପୁତ�  |  େସ ମାନସୀ ବିଷୟେର କିଛିବି ଜାଣିନଥିେଲ 

| କି� ପୁତ� ର ବ&�ନା ମା-ର ମନେର ମାନସୀର ଚିତ�  ଗଢିେଦଇଥିଲା | ପରଦିନ ସକାଳୁ 

ମା କହିଥିେଲ ମାନସୀ-ୁ େଭଟକରିବାକୁ ତା-ର ଖୁବ ଇjା େହଉଛି | େତଣୁ ମାତା, ପିତା 

ଓ େମଜର ନିଜ ଗାଡ଼ିେର ୩୦୦କିେଲାମିଟର ଯାତ� ାକରି ପହzିଥିେଲ ଜୟପୁର ସହରର 

େସହି ମହାବିଦ�ାଳୟେର |  ପହzିବା ପେର ମାନସୀ-ୁ େଫାନ କରିଥିେଲ େମଜର,  କି� 

କିଛିବି ନକହି େସ େଫାନକୁ ତା-ର ମା-ୁ େଦଇଥିେଲ | ଜେଣ अଜଣା ବୟ; ନାରୀର 

ଶ§ ଶୁଣି ମାନସୀ କିଛି hଣ ପାଇଁ ଗ�ୀର େହାଇଯାଇଥିେଲ,  କି� ପରବa�ୀ ମୁହୂa�େର 

ପୁଣି େସହି ପବୂ� ରୁପକୁ େଫରିଆସିଥିେଲ |  ଏପଟୁ ମା କହିଥିେଲ େଯ ମାନସୀ-ୁ 

େଭଟକରିବା ପାଇଁ େସ ବହୁତ ଦୂରରୁ ଆସିଛtି; ଏହାଶୁଣି ମାନସୀ କିଛି 

ବୁଝିପାରିନଥିେଲ,  କି� ଉaର େଦଇଥିେଲକି अ� ସମୟମଧ�େର େସହି अେପhା�ଳୀେର 

ପହzିଯିେବ | ମନେର କିଛି ଭଲ ଖରାପର ବିଚାର ନକରି ନିଜର ଜେଣ ବା�ବୀ-ୁ 

ସlେର େନଇ ଖୁବ େଜାରେର ;ୁଟି ଚଳାଇ ମାନସୀ ଆସି ପହzିଥିେଲ ଏବଂ ନିଜ ମୁoରୁ 

େହେଲH ଟଟି ବାହାରକରି ଲ�ାଲ�ା ବାଳଗୁଡିକୁ ଝାଡିେଦଇଥିେଲ |  େସହି hଣେର େମଜର 

େଯ ପୁନବ�ାର ମାନସୀ- ଆଡକୁ ଆକଷiତ େହାଇଯାଇଥିେଲ | ମା hଣକମଧ�େର େସହି 

ଚପଳାମତୀ  ବିଦୁ�ତକନ�ା-ୁ ଚିନ୍ହିପାରିଥିେଲ | ;ୁଟିକୁ ପାକilକରି େମଜର- ପାଖକୁ 
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େଦୗଡ଼ି ଆସିଥିେଲ ମାନସୀ; କି� େସ ବୟ; ମହିଳା େଯ େମଜର-ର ମା,  ଏହା ଖୁବ 

ସହଜେର ଜାଣିପାରିଥିେଲ | ପାଦ ଛୁଇଁ ପ�ଣାମକରିବା ପେର, ଆପଣ ଏଠି ପ�ଶxକଲାରୁ, 

େମଜର-ର ପିତା େଯକି ନିେଜ ଭାରତୀୟ େସନାରୁ अବସର ଗ�ହଣ କରିଥିେଲ, 

ଉaରେଦେଲ କି େସୖନିକମାନ- ସହିତ ସମୟର ବହୁତ କଳହ | େତଣୁ ସମୟ ନ/ନକରି 

ସରଳ ଭାଷାେର କହିବାକୁଗେଲ "Young lady, would you like to romance my 

young  son or this old man?" | ସମେb ହସିବାକୁ ଲାଗିେଲ, ମାନସୀ ଏସବୁ 

ବିଷୟେର କିଛିବି ଭାବିନଥିେଲ | େସ େମଜର-ୁ ଚିଡ଼ାଇବାକୁଯାଇ କହିଥିେଲ "I would 

like this old man" | ଯାହାବି େହଉ, େସହି �ାନରୁ େମଜର-ର ପରିବାରକୁ ସାଥିେର 

ଆଣି ମାନସୀ ପହzିଥିେଲ ନିଜ ଘେର | ମାତା, ପିତା ଓ ବଡ଼ ଭଉଣୀ- ସହିତ େମଜର 

ବସt ଓ ତା- ପରିବାରର ପରିଚୟ କରାଇଥିେଲ ମାନସୀ | ମାନସୀ େମଜର-ୁ ଜୟପୁର 

ସହର ଭ� ମଣ କରାଇପାରିଥିେଲ | ଏହି ୨ଟି ଦିନ େମଜର-ର ଜୀବନେର अତ�t 

ମଲୂ�ବାନ ସମୟ ଥିଲା | ଜୟପୁରରୁ େଫରିବାର ସମୟେର େମଜର-ର ମାତା ମାନସୀର 

ପରିବାରକୁ ନିଜର ଆସିବାର अଭିପ�ାୟ ଜଣାଇଥିେଲ | ପରିବାରବାସୀ ସମେb ଖୁସି 

ଥିେଲ, କି� ସବୁକିଛି ମାନସୀ ଉପେର ନିଭ�ର, ତାଛଡା ବଡ଼ ଭଉଣୀର ବିବାହ ପେରହ\ 

ମାନସୀ-ୁ ସୁେଯାଗ ମିଳିବ| େମଜର େସହି ସମୟକୁ अେପhା କରିେବ, ଏହା ତା-ର 

ଉaର ଥିଲା | ମାନସୀ େଖାଲା ମନେର କହିଥିେଲ େମଜର, ଯଦି ତା-ୁ ବିବାହ କରିବାର 

ଇjା, େତେବ ଲ�ା ସମୟ अେପhା କରିବାକୁ ପଡିବ ଏବଂ ଏହି ସମୟ ବ�ବଧାନେର 

ଜୀବନର ସବୁ େଛାଟବଡ଼ ଖୁସି ଓ ଦୁଃଖକୁ ତା-ସହିତ ଉପେଭାଗ କରିବାକୁ ପଡିବ | Yes 

my lady, ଉaର େଦଇଥିେଲ େମଜର ବସt | ବାସ hଣକ ମଧ�େର ଆଖି ସାମxାରୁ 
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ଦୁେରଇ ଯାଇଥିେଲ େମଜର ଓ ତା-ର ପରିବାର | 

 େସନାର ଜୀବନ ଖୁବ କଠିନ; ଏହି ୨ବଷ� ମଧ�େର େମଜର ୨ଟି �ାନେର େପାgିl 

ପାଇସାରିଥିେଲ | ନିଜ ତରଫରୁ ତÆର ରହି େସ ମାନସୀ ସହିତ ସ$କ� ରଖିପାରିଥିେଲ | 

କିଛି କିଛି ସମୟ ଏପରି ଥିଲା େଯ ଦୁଗ�ମ �ାନରୁ େଫାନେର ମଧ� ସ$କ� 

େହାଇପାରୁନଥିଲା | ମାନସୀ କି� ଏସବୁ ବୁଝିବାର ଶ}ି ରଖିଥିେଲ | ଧୀେରଧୀେର 

େମଜର ବସt ମାନସୀ-ର ହୃଦୟେର ନିଜର ପରମାେନ� େପାgିl କରିବାେର ସhମ 

େହାଇପାରିଥିେଲ | ମାନସୀ ମଧ� େମଜର-ର ଜୀବନର ଆକାଶେର ବାଦଲ ପରି 

ଭାସିଚାଲିଥିେଲ | ଦୁଇଟି ମନ ମଧ�େର ସ$କ�ର େଡାରୀ ବା�ି େହାଇଗଲା ଏବଂ ଏହି 

ସ$କ� େଯ ପରwରର ମାନସିକତାେର ବହୁତ ପରିବa�ନ ଆଣିପାରିଥିଲା | େତଣୁ େସxହ, 

େପ�ମ ଓ ସ$କ�, ଏହାେଯ ଜୀବନେର ବହୁତ ଆବଶ�କ | ସୁଦୂର େଦଶର ସୀମା 

ରhାକରିବା ସମୟେର େସୖନିକମାେନ, େମଜର ବସt ପରି, ନିଜର ପରିବାର, ମାତା, 

ପିତା, �ୀ, ପିଲା କି େପ�ମିକା-ୁ ମନର ଗଭୀରତା ମଧ�େର ଲୁଚାଇ ରଖି, େସମାନ- ପ�ତି 

ଶୁଭକାମନା ଜଣାଇ ନିଜର କa�ବ� ନିବ�ାହ କରିଚାଲtି | 

 ମାନସୀ-ର ବଡ଼ ଭଉଣୀ ବିବାହ କରିବାକୁ ତା-ର ପସEିତା ଯୁବକ ବାଛି 

ସାରିଥିେଲ | ବିବାହର ସବୁ ଆେୟାଜନ ଆେଗଇଚାଲିଥିଲା | ମାନସୀ ନିଜ ଭଉଣୀର 

ବିଭାଘରେର ଖୁବ ମଜାକରିବା ପାଇଁ ନିଜର ବହୁତ ସାlସାଥିମାନ-ୁ ନିମ�ଣ କରିଥିେଲ 

େସମାନ- ମଧ�େର "େମଜର ବସt" ନାମଟି ସବ�ପ�ଥମ ଥିଲା େସନାର ଜୀବନେର ଛୁଟି 

ମିଳିବା ପ�ାୟ अସ�ବ, ତାହା ବୁଝିଥିେଲ ମାନସୀ େମଜର େସହି ବିବାହେର େଯାଗ 

େଦଇପାରି ନଥିେଲ, ନିଜର ଶୁେଭjା ସହିତ ଏକ ଭିଡ଼ିଓ େରକଡ�କରି ମାନସୀ-ୁ 
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ପଠାଇଥିେଲ ଏହା ମାନସୀ-ର ମନକୁ ଛୁଇଁଯାଇଥିଲା; େସ ଭାବୁଥିେଲ େଯ ତା-ସହିତ 

ସ$କ�େର ବା�ିେହାଇ େମଜର ଜୀବନର େଛାଟେଛାଟ ଖୁସି ପ�ତି ଧ�ାନ େଦବାକୁ ଆର� 

କେଲଣି ବଡ଼ି ଧମୂଧାମେର ବିବାହ ଉ�ବ ସମା| େହାଇଥିଲା ଭଉଣୀ ଘରୁ ବିଦାୟ 

େନବାପେର ଘେର ମାନସୀ ଏକା େହାଇଗେଲ କି� ତା-ର ଚପଳାମତୀ ପ�କୃତି ଘେର 

ସବୁସମୟେର ହାଲB ା ମେଚଇ ରଖିଥିଲା 

 ଦିେନ ସ��ାେର କେଲଜରୁ େଫରିବା ପେର, ମାନସୀ େଦଖିେଲ େଯ ତା- ରୁମେର 

େଟବୁଲ ଉପେର େଗାଟିଏ ଲିଫାଫା ରଖାେହାଇଥିଲା; ତାହାପୁଣି େମଜର ବସt 

ପଠାଇଥିେଲ | ଆଦରତାର ସହିତ ଚzଳୀ ମାନସୀ ଲିଫାଫାଟି େଖାଲିବାେର ଲାଗିଗେଲ | 

ପ�ାୟ ସବୁଦିନ େସ େମଜର- ସହିତ େମାବାଇଲ େଫାନେର କଥା େହଉଥିେଲ ମଧ� 

େମଜର ନିଜର ବ�b ଜୀବନ ମଧ�ରୁ ସମୟ ବାହାରକରି ମାନସୀ- ପାଇଁ ଏକ କବିତା 

େଲଖି ପଠାଇଥିେଲ | ମାନସୀ ପୁଣି ଭାବିେଲକି ଏହା ମଧ� "ମାନସୀ ଇେଫ£" | େମଜର 

େଲଖିଥିେଲ; 

 

ମନ ସାେଥ ମନ ମିଶିଗଲା, अେଦଖା ରାଇେଜ ହଜିଗଲା  

ଦୁଇମନ ଆଜି ଏକେହଲା, େଗାରୀସାେଥ େମାର େପ�ମ େହଲା   

 

ଏକା ଏକା ଥିଲା ଏ ଜୀବନ, ବିନାରେl ବିେତ ଯଉବନ  

ମରିଚିକା ପରି ଥିଲା ସମାନ, େହେଲ େଖାଜୁଥିଲା ସାଥି ମନ 
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ଦୂର ରାଇଜର ପରୀଟିଏ ପରି, अେଦଖା अଶୁଣା ସୀମା ବାହାରି  

ମନର କ�ନା ଟପି ନପାରି, ରହିଥିଲ ତୁେମ ତାମେଧ� େଗାରୀ  

 

ସାଥିପରି ସଦା େମା ହାତ ଧରି, ହସି ଉଠୁଥିବ େପ�ମ ଆମରି  

ଉଲB ାସ େବଶ ଚE�ମା ପରି, ବହୁଦୂେର େକହି ନପାେର ଧରି  

 

ରl ଭରୁଥିବି େତା ମଥାେର, ସାଧବ େବାହୂ େମା ସ�ପx େଦଶେର  

ସୁEର ତୁମରୂପ େମାନୟନେର, ସୁନାଝରା ହସ ନାେଚ ପବନେର  

 

ସେତତ ଜୀବେନ ଜଲ୍ଦି ଆସ ପରୀ, ସଦା େଖାଜୁअଛି ମନ  

କେଠାର ଦୁନିଆ ଚି�ାର କରି, ଭାlିେଦଲା େମା ସପନ 

"େମଜର ବସt କୁମାର ରଥ"  

 ଏହି େକେତାଟି ପଦ ପଢି, ଆଜି ମାନସୀ େବାଧହୁଏ ଜୀବନେର ପ�ଥମଥର ପାଇଁ 

କାEିଥିେଲ | େସ ସବ�ଦା େଖାଲା ଆକାଶର ବhକୁ ଚିରି ପ�ଜାପତି ପରି ଉଡି ଉଡି 

ଜୀବନକୁ ଉପେଭାଗ କରୁଥିବା ସମୟେର ଦିେନ ଏପରି ଜେଣ अଜଣା ମାଳୀର ସ$କ�େର 

ଆସିଥିେଲ, େଯକି ତା-ୁ ସମୁଦ� ର ଗଭୀରତାଠୁ ବି अଧିକ ଭଲ ପାଇଗେଲ; ଏ କି ପ�କାର 

ପରିବa�ନ | କିଏ କଣ अନ� ଜଣକୁ ଏେତ ଭଲ ପାଇପାେର, ନିଜ ମା-ର େକାଳେର 

େଶାଇେଶାଇ ପ�ଶx ପେର ପ�ଶx କରୁଥିେଲ ମାନସୀ | ମା-ର ଉaର ଏହାଥିଲା େଯ 

ମାନସୀର ସରଳ ଓ ଶାଶ�ତ ମନ େଯାଗୁ ଈଶ�ର ଜେଣ େପ�ମିକ ବ�}ି-ୁ ତା- ଜୀବନେର 
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�ାନ େଦେଲ | ମାନସୀ ମଧ� େସହି େପ�ମେର ନିଜକୁ ସଦା ରେlଇ େନଇ ଚାଲିବା ଉଚିତ 

| ମାନସୀ ମନେର ଝଲସି ଉଠୁଥିଲା େଯ େମଜର ବସt ଭାରତୀୟ େସନାର ଜେଣ ସhମ 

ଯୁବା अଫିସର, େଯକି େଦଶର େସବାେର ନିଜକୁ ଉ�ଗ� କରିଥିେଲ, କି� ତା-ର େସହି 

କେଠାର ରୂପ ମଧ�େର ଏକ େକାମଳ େସxହୀ, େପ�ମୀ ହୃଦୟ ବାସକେର େଯଉଁଥିେର େସ 

ତା-ର ମାତାପିତା ଓ ଏହିସମୟେର ମାନସୀ-ୁ �ାନ େଦଇଥିେଲ | କେଲଜର 

କ�ା�ିନେର ବସି େସ ନିଜ େମାବାଇଲେର େମଜର-ର ଫେଟାଗୁଡିକୁ େଦଖିଚାଲିଥିେଲ | 

ଆଜି କି� େସହି ଚzଳୀ ମାନସୀ, େମଜର-ର ନିକଟେର ସବୁଦିନ ପାଇଁ अଟକିଯିବାକୁ 

ଚାହୁଁଥିେଲ | େସ ଭସାବାଦଲ ରୂପେର ଆଉ ଭାସିବାକୁ ଚାହୁଁନଥିେଲ | େସ ନିଜର ହସିବା, 

କାEିବା, ନାଚିବା ସବୁ କିଛି େସହି େମଜର- ପାଇଁ ସାଇତି ରଖୁଥିେଲ | େସ 

ବୁଝିପାରିଥିେଲ େଯ ଦୁଇଟି ମଣିଷ ମଧ�େର ଏ ସ$କ� େଯ ଦୁନିଆେର ସବୁଠୁ ସୁEର ଏବଂ 

ଏହାକୁ अନୁଭବ କରିବାକୁେହେଲ େକବଳ ଏକ ସୁEର ହୃଦୟ ହ\ ଆବଶ�କ; ଏଥିପାଇଁ େଯ 

ବରଫେର େଖଳିବା ଦରକାର ନଥାଏ ନା ବଲିଉଡ ଚଳଚିତ�  ପରି ଗଛ ଚାରିପେଟ ଗୀତ 

ଗାଇବାକୁ ପେଡ | ଏହି େକେତାଟି ବଷ� ମଧ�େର େମଜର ମାନସୀ-ୁ ଜୀବନର अସଲି अଥ� 

ବୁଝାଇପାରିଥିେଲ | ମାନସୀ ଈଶ�ର-ୁ ଖୁବ ବିଶ�ାସ କରୁଥିେଲ ମଧ� େସ ଆଜିଯାଏ 

ମEିରେର ମଥାେଟକି ନିଜ ପାଇଁ କିଛି ମାଗିନଥିେଲ | କି� ଏେବକା ସମୟେର େମଜର 

ବସt ଭାରତୀୟ େସନାର "େଗ�ହାଉo େଫାସ�"େର େଯାଗେଦଇ ଓଡିଶା ଓ ଆ��ପ�େଦଶ 

ସୀମାେର ନ´ଲବାଦି ସହିତ ଲଢ଼ିଚାଲିଥିେଲ; ଏପେଟ ଏହି ଚzଳୀ ମାନସୀ ନିଜ ମନକୁ 

�ିରକରି ମEିରର ସିଢିଉପେର ବସି ଏକଲୟେର ପ�ାଥ�ନା କରିଚାଲିଥିେଲ େକବଳ 

େମଜର-ର ଜୀବନର ସୁରhା ପାଇଁ | ପ�େତ�କଦିନ ବରଂ ଥରୁଟିଏ େହଉ, େସ େମଜର- 
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ଠାରୁ େମାବାଇଲ େଫାନେର େମେସଜ ପାଇପାରୁଥିେଲ ଆଉ େମଜର ସୁରhିତ अଛtି 

େବାଲି ନିଜକୁ ଆଶ�b କରିପାରୁଥିେଲ | ସମେୟ ସମେୟ ଯଦି କିଛି କାରଣରୁ େମେସଜ 

ପାଇପାରୁନଥିେଲ, େତେବ େସହି ଚzଳୀ ଏକ େଛାଟ ପିଲାପରି अବୁଝା େହାଇ ନିଜ ମା-ର 

େକାଳେର େଶାଇ ରହୁଥିେଲ | େସ ବୁଝିପାରିଥିେଲ େଯ େମଜର ଏେବ ମାନସୀ ରୂପୀ 

କନ�ାର ଆତH ା ତୁଲ� ଏବଂ ଆତH ା ବିନା ମାନସୀ-ର ଏହି ଶରୀରଟି ଗତିବିହିନ | 

 ମାନସୀ ଆଉ େମଜର- ଠାରୁ ଦୁେରଇ ରହି ପାରିେବ ନାହ\; ଏକଥା ମାତାପିତା ଖୁବ 

ଭଲ ଭାବେର अନୁଭବ କରିପାରିଥିେଲ | େତଣୁ େସମାେନ େମଜର-ର ପିତା-ୁ 

େଫାନକରି ସବୁକଥା ଆେଲାଚନା କରିଥିେଲ | ଉଭୟ ପhରୁ ରାଜିଥିବାରୁ େମଜର-ର 

ବାଷiକ ଛୁଟି ସମୟେର ବିଭାଘରର ଆେୟାଜନ କରାଯିବ େବାଲି ନି&�ୟ ନିଆଯାଇଥିଲା | 

ଏକଥା ମଧ� େମଜର-ୁ ଜଣାଇଦିଆଯାଇଥିଲା | अେ£ାବର ୨୦ ତାରିଖ, େମଜର 

ବସt-ର ଜନH ଦିନ, େସ ୩୦ବଷ� ବୟସେର ପାଦ େଦଇଥିେଲ | ଏହି ଦିନେର େସ େଘାର 

ଜlଲମଧ�େର ନ´ଲବାଦି ସହିତ ଏକ ମହାଯୁsେର ଭାଗିଥିେଲ | େସ ମଧ� ନିେଜବି 

ଜାଣି ନଥିେଲ କି େସଦିନ ତା-ର ଜନH ଦିନ | କି� ମାନସୀ ଖୁବ େସxହ ଓ ଆଦରର ସହିତ 

ମEିରେର ପଜୂାକରି ଆସିଥିେଲ | ନିଜ ଗୃହେର େଦବୀେଦବତା- ସ��ଖେର 

अଖoେଜ�ାତି ଜଳାଇ,  ତାହାରି ନିକଟେର ବସିରହିଥିେଲ | େସ େସହି अଖoେଜ�ାତିକୁ 

ସଦା ପ�ଜ� ଳିତ ରଖିବାକୁ ଚାହୁଁଥିେଲ | ମାତାପିତା ଏପରି ଦୃଶ� େଦଖି ଭାବବିହ୍ଵଳ 

େହାଇଉଠିେଲ | ପ�ଶx କରିବାରୁ ପିତା-ୁ ଉaରେର ମାନସୀ କହିଥିେଲ େଯ ତୁେମ ହୁଏତ 

ଏହି ପ�ଶxର ଉaରକୁ ଆେପଆେପ ବୁଝିପାର ପ�ଧାନଶିhକ ମେହାଦୟ | େମଜର-ର ଏହି 

ମହାଯୁsେର ବହୁତ ନ´ଲବାଦି ମୃତ୍ଯୁବରଣ କରିଥିେଲ | େମଜର-ର େସୖନିକମoଳିରୁ 
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ଦୁଇଜଣ ବୀର େସୖନିକ ବୀରଗତିକୁ ପ�ା| େହାଇଥିେଲ | େମଜର ସ$ୂଣ� ସୁରhିତ ଥିେଲ 

କି� ନିଜର ଦୁଇଜଣ ସାଥୀ-ୁ ହରାଇ େସ ବହୁତ ଦୁଃଖିତ ଥିେଲ | ଏହି ସମୟେର ସାହାରା 

େଦବାକୁ ଥିେଲ ମାନସୀ | େସହି ଚପଳାମତୀ େଯ ସ�ାଥ�ବିହୀନ, େସ ମାନବିକତାକୁ अଧିକ 

ଭଲ ପାଉଥିେଲ | େମଜର- ସ$କ�େର ଆସିବା ଦିନରୁ, ମାନସୀ ଜୀବନେର େଭାଗବିଳାସ 

ଠାରୁ ଖୁବ ଦୁେରଇ ଯାଇଥିେଲ | େମଜର କି� ମାନସୀ-ୁ ପରିବa�ନ ନେହବାକୁ 

କହିଆସୁଥିେଲ | ଆସtାବଷ� ମା¢�ମାସେର ବାଷiକ ଛୁଟିେର େମଜର ଘରକୁ େଫରିେବ 

ଏବଂ ତା-ର ବିବାହ ମାନସୀ- ସହିତ ସ$ନx  େହବ | ମାନସୀ-ର ଆଖିରୁ ଆଜି ଲୁହ 

ଝରିପଡୁଥିଲା | ତା-ର େସହି େଲହ ବସଯାତ� ା ଓ େମଜର- ସହିତ ପ�ଥମ େଭଟର 

ଘଟଣାବଳୀ ଆଖିସାମxାେର ନାଚି ଯାଉଥିଲା | 

 ଜୀବନ େଯ hଣ hଣର ମିଶ�ଣ | େକଉଁ hଣ କିପ�କାର ସମାଚାର, ବିପଦ, ଆପଦ 

ଇତ�ାଦି ଧରି ଆସିବ, ତାହା ସ$ୂଣ� अଜଣା | ଏପରି ପରି�ିତି ଆସିପହzିଥିଲା 

ମାନସୀ-ର ଜୀବନେର | ଚାରିମାସ ସମୟ ବ�ବଧାନେର େସ ତା-ର େପ�ମକୁ 

ପାଇବାେର ସhମ େହେବ | ଘେର ଆନEର ମହଲ ଥିଲା | କି� ଏହି ସମୟମଧ�େର 

ମାନସୀ-ର ପିତା- ଶରୀର अସ�ା��କର େହବାକୁ ଲାଗିଲା | ଖୁସିର ମହଲେର ଦୁଃଖର 

ବାଦଲ େଘରିବାକୁ ଲାଗିଲା | ବିବାହ ସ$କ�ୀୟ େଯାଗାଡ଼ �ାନେର ମା ଓ ମାନସୀ ତା-ୁ 

ଚିକି�ାଳୟ େନବାେର ବ��ରହିେଲ | ଜଣାପଡିଥିଲା େଯ ହାଟ�ଆଟାକ େଯାଗୁ େସ 

ପhଘାତର ଶୀକାର | ୨ମାସ ଚିକି�ାଳୟେର ରହିବାପେର ମଧ� େସ ଚଲାବୁଲା 

କରିପାରୁନଥିେଲ | େସହିପରି अବ�ାେର ଘରକୁ େଫରିଥିେଲ ପ�ଧାନଶିhକ | ଚାକିରୀକୁ 

ଯାଇପାରୁନଥିବାରୁ େସ ଇbଫା େଦବାକୁ ବାଧ�େହାଇଥିେଲ | ତା-ରି େସବାେର ମା ଓ 
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ମାନସୀ-ର ସବୁ ସମୟ ବିତିଯାଉଥିଲା | ଏସବୁର ସମାଚାର ପାଇଥିେଲ େମଜର | 

ମାନସୀ କିପରିଭାବେର ପରିବାରକୁ ଛାଡି ବିବାହକରି େସ ଘରୁ ଦୂେରଇଯିେବ | େତଣୁ େସ 

ବିବାହ ନକରିବା ପାଇଁ ନିଜକୁ ମେନଇବାକୁ େଚgାକରୁଥିେଲ | ପରିବାରର ଖ¢� 

ବହନକରିବାକୁ ଯାଇ, େସ କେଲଜ ଶିhା ଛାଡି ଜୟପୁର ସହରେର ଏକ େବସରକାରୀ 

ସଂ�ାେର ଚାକିରୀ ଆର� କେଲ | ସମୟ ବଦଳିଥିଲା, ଚzଳତା ମାନସୀ- ଠାରୁ 

ଦୂେରଇଯାଇଥିଲା | େସ ଆଜି େସହି ସ$କ�ର ବ�ନେର ବା�ି େହାଇଯାଇଥିେଲ | େସ 

ଆଉ ଆକାଶର ବh ଚିରି ପ�ଜାପତି ପରି ଉଡିପାରୁନଥିେଲ | େସ ନିଜର କa�ବ� 

ବିଷୟେର ଭାବୁଥିେଲ | ଜୀବନଚକ�  େଯ ଖୁବ ଜଟିଳ | ତାକୁ ବୁଝିବା କାଠିକର ପାଠ | 

ଏପ�କାର ଖବର େମଜର-ର ପିତାମାତା ଶୁଣିବାପେର େସଦୁେହଁ ପୁନବ�ାର 

୩୦୦କିେଲାମିଟର ଦୂରତା अତିକ�ମକରି ଆସି ପହzିଥିେଲ ଜୟପୁର ସହରେର | 

େମଜର-ର ପିତା ମାନସୀ-ୁ େଦଖି କହିଥିେଲ "young lady, this old man is here" | 

ମାନସୀ ନିଜକୁ ସ�ାଳି ନପାରି ତା- ବhେର ମଥା ରଖି ଖୁବ େଜାରେର କାEିବାକୁ 

ଲାଗିେଲ | ସିନିअର େମଜର, ଭାରତୀୟ େସନାେର ଜୀବନ ବିତାଇଥିେଲ | େତଣୁ େସ 

ତତhଣାତ ମାନସୀ-ୁ କହିଥିେଲ ମାନସୀ, ତୁେମ େମଜର ବସt-ୁ ବିବାହ କରିବାକୁ 

ଯାଉଛ | ଜୀବନର ପ�େତ�କ କ/କୁ ତୁେମ ହସି ହସି ସହିବାର ଶ}ି ରଖିବା ଉଚିତ | 

େସନାର ଜୀବନ अତ�ଧିକ ରୂପେର अନି�ିତ ଏବଂ କ� �ର | େକଉଁ ସମୟେର ଜୀବନ 

ଦୀପଟି ଶତ� �ର ଗୁଳି ଆଘାତେର ଲିଭିଯିବ, ତାହା ଜାଣିବା କ/ | େତଣୁ ଜୀବନ ତୁମକୁ 

ଯାହା େଦଇଚାଲିଛି, ତାକୁ ହସିହସି ଗ�ହଣ କର | ତୁେମ ଏହାବି ମେନ ରଖିବା ଉଚିତ େଯ 

ତୁମର ଚzଳତା ହ\ ତୁମର ଶ}ି ଏବଂ ଏହି ଶ}ି ତୁମକୁ େମଜର ବସt- ସହିତ ସଂେଯାଗ 
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କରିଥିଲା | ସବୁ अସୁବିଧାର କିଛି ନଁା କିଛି ସମାଧାନ ଥାଏ| ତୁେମ ଏସବୁ େମଜର- 

ଉପେର ଛାଡିଦିअ | େମଜର ଜେଣ େସୖନିକ, େତଣୁ ତା-ର ପ�େତ�କ ବିଚାର େଯ 

ସ�ାଥ�ହୀନ ଏବଂ ପରିବାର େହଉ ବା େଦଶ େହଉ, ତାର अନୁକୂଳ ହ\ ରୂପ େନଇଥାଏ | 

 ମା¢�ମାସର ଆଗମନ େହଲା ଏବଂ େମଜର ନିଜର ବାଷiକ ଛୁଟିେନଇ ଘରକୁ 

େଫରିେଲ | ଘେର ପହzି େସ ନିଜ ମାତାପିତା- ଠାରୁ ସମb ଘଟଣାବଳୀ ବୁଝିଥିେଲ | 

ଏପରି ସମୟେର େସ କଣ ସ୍ଵାଥ�ପର େହାଇ ମାନସୀ-ୁ ବିବାହ ବ�ନେର ବା�ିବା ଉଚିତ 

ଏବଂ ତା-ୁ ମାତାପିତା- ଠାରୁ ଦୁେରଇ େନବା ଠିକ େହବ? ଏସବୁ ବିଚାର ମୁo ମଧ�େର 

େଖଲିଚାଲିଥିଲା; କି� ପ�ଥେମ େଯ ନିଜ ମାତା-ର ହାତର�ା ଖାଦ� ଖାଇେନବା ଠିକ 

ବିଚାର | ମା ବଷ�ଟି ସାରା अେପhା କରିରହିଥିେଲ କି ତା-ର ପୁତ�  ସୁରhିତ ରୂପେର 

ଘରକୁ େଫରିଆସୁ | 

 ମାନସୀ- ପରିବାର ତରଫରୁ ବିବାହର କିଛି େଯାଗାଡ଼ େହାଇନଥିଲା | ତାଛଡା 

ମାନସୀର ଭଉଣୀ ଓ ଭିେଣାଇ ମାନସୀ-ୁ ଏପରି ସମୟେର ବିବାହ ନକରିବା ପାଇଁ 

ବୁଝାଉଥିେଲ | ଏଥିେର େସଦୁହ\କର ସ୍ଵାଥ� ନିହିତ ଥିଲା | ଏସବୁ ବୁଝୁଥିେଲ ମାନସୀ, କି� 

ତା- ସ��ଖେର ରାbା କିଛି ନଥିଲା | ରାତ� ୀର ସମୟେର େମଜର ବସt ସବୁ 

ଘଟଣାଚକ�ର ଆେଲାଚନା କରିବାକୁ ମାନସୀ-ୁ େଫାନକେଲ | ମାନସୀ-ୁ ଏପରି 

ଭାlିପଡିବାର େଦଖି େସ ଆ�ଯ�� େହାଇଗେଲ ଏବଂ ତା-ୁ େସହି ଚzଳ ଚୁଲବୁଲି 

େବଫିକର ମାନସୀ-ୁ େଫରିପାଇବାର ଇjା ପ�କାଶକେଲ | େସ ଖୁବଶୀଘ� 

୩୦୦କିେଲାମିଟର ଦୂରତା अତିକ�ମ କରି ଆସୁଛtି େବାଲି ପ�bାବ େଦଇଥିେଲ | 

 େମଜର-ୁ ନିଜ ଘେର େଦଖି ମାନସୀ ଭାବବିେହ�ାଳ ଏବଂ ଖୁବ ଦୁଃଖୀ | ଜେଣ 
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େସୖନିକ େକେବ ନିଜକୁ କମେଜାର କରିପାେରନାହ\; େତଣୁ େସ ମାନସୀ-ୁ ସବୁ ଚିtାରୁ 

ମୁ}କରିବା ପାଇଁ କିଛି ରାbା ବାହାର କରିପାରିେବ | ମାନସୀର ମାତାପିତା େଯ ମାନସୀ-ୁ 

ବିବାହ କରିବାକୁ अନୁେରାଧ କରୁଥିେଲ | ପିତା- ଦୁଃଖ ଥିଲାେଯ ତା- େଯାଗୁ ମାନସୀର 

ଜୀବନ ନ/ ନେହଉ | େତଣୁ େସ େମଜର-ୁ ମାନସୀର ହାତ ଧରିେନବାକୁ େନହୁରା 

େହଉଥିେଲ | 

 ସିନିअର େମଜର, ଆଜି ଜୀବନର ଘଡିସ�ି ମୁହୂa�େର ଜୁନିअର େମଜର 

େକଉଁପ�କାର ବିଚାର କରିପାରtି, ତାହା େଦଖିବାକୁ ଖୁବ ଇଛୁକ ଥିେଲ | ମା ଓ ପିତା 

ଦୁେହଁ େମଜର-ର ବିଚାରେର ସହମତି ଜଣାଇଥିେଲ | 

 େମଜର ବସt କୁମାର ରଥ, ଭାରତୀୟ େସନାର େସୖନିକ, ସ�ାଥ�କୁ ଆହୁତି େଦବାକୁ 

ସବ�ଦା ଆଗଭର | ତା- ସ��ଖେର ଦୁଇଟି ରାbା ଥିଲା | 

 ପ�ଥମଟି ଥିଲା େସ ମାନସୀ ସହିତ ବିବାହ ନକରି ମାନସୀ-ୁ ନିଜ ପିତା-ର ଯତx  

େନବାପାଇଁ ଜୀବନଭରି ଏକା ଛାଡ଼ିେଦବା ଉଚିତ େହବ | କି� ଏହି ରାbାେର ଗତିକେଲ, 

ମାନସୀ-ର ପିତା େଯ ବzିଥିବାଯାଏ ପ�ତିମୁହୂa�େର ଜଳିେବ ଏବଂ ମାନସୀ ଜୀବନଭରି 

ନିଜକୁ ଏହି ଦୁଃଖେର ଜାଳିେବ | 

 ଦି�ତୀୟଟି ଥିଲା େସ ମାନସୀର କ/ ଓ ମଜବୂରିକୁ ନିଜର କରିେନବା ଉଚିତ; 

ଯାହାଦ�ାରା େସ ମାନସୀର ଜୀବନସାଥୀ ରୂପେର ତା-ର କ/ ହାରିବାେର ସhମ 

େହାଇପାରିେବ | 

 ବାସ, ଏହି ୨ଟି ରାbାମଧ�ରୁ େମଜର େକେବବି ପଳାୟନର ରାbାକୁ ଗ�ହଣ 

କରିପାରିେବନାହ\; ଏହାତ େସନାର େସୖନିକମାନ-ର ର}େର ବହିନଥାଏ | େତଣୁ େସ 
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େସହି �ାନେର ନିଜ ମା- ଠାରୁ ସିEୁର ଓ ମlଳସତୂ�  ଆଣି ମାନସୀର ମଥାେର 

ଲାଲରlଟି ଭରିେଦଇଥିେଲ ଏବଂ ସବୁଦିନପାଇଁ େସ ଚzଳୀ ତା-ର ପତx ୀ 

େହାଇଯାଇଥିେଲ | 

 େମଜର, ମାନସୀ-ର ସବୁ କgକୁ ନିଜ କା�କୁ େନଇପାରିଥିେଲ | େତଣୁ 

ପ�ଧାନଶିhକ ସମb ପରିବାର ସହିତ େମଜର-ର ଘେର ରହୁଥିେଲ | ସିନିअର 

େମଜର-ର େସନା ନିୟମାନୁସାେର ପ�ଧାନଶିhକ-ର ଶାରୀରିକ अବ�ାେର ବହୁତ 

ସୁଧାର ଆସିବାକୁ ଲାଗିଥିଲା | 

 ଶୀତଦିନର ଛୁଟିେର ଯଦି େମଜର େକେବ ଘରକୁ ଆସିବାର ସୁେଯାଗ ପାଉଥିେଲ, 

ମାନସୀ ସହିତ େଲହ ଯାଇ ବରଫ ଉପେର କ�ା$ିl କରିବାକୁ ଯିବାକୁ ପସE କରିଥିେଲ 

| େସ ମାନସୀର େସହି େବଫିକର ଜୀବନକୁ ଉପେଭାଗ କରିବାର ପ�କୃତିକୁ ନିଜ 

ଜୀବନେର ମଧ� ଲାଗୁ କରିବାକୁ ଉଦ�ମରତ ଥିେଲ | 

 େସନାର କାଯ�� ଖୁବ କଠିନ, କି� ମାନସୀ ପରି ସାଥି ଥକିଯାଇଥିବା େମଜର-ୁ 

େଫାନକରି ଚzଳମତୀ େହାଇ ଦୁଇପଦ କଥା କହିେଦେଲ େମଜର େଯ ନିଜକୁ 

େଫରିପାଉଥିେଲ | ମାନସୀ ସଦା अେପhା କରିରହୁଥିେଲ େଯ େମଜର େକେବ ଛୁଟି େନଇ 

ଘରକୁ ଆସିେବ ଏବଂ ତା-ର େସହି ଖିଲଖିଲ ହସର େଚେହରାଟିକୁ େଦଖି ସବୁhଣପାଇଁ 

ତା-ର ନିଜର େହାଇଯିେବ | 

 େମଜର- ପାଇଁ ମାନସୀ େକବଳ ପତx ୀ ନଥିେଲ; େସ ତା-ର ଜୀବନର ଉ�ାହ ଓ 

େପ�ା�ାହ ଥିେଲ | ଖୁବ କମ ସମୟପାଇଁ ମଣିଷ ଏହି ଧରାପୃ/କୁ ଆସିଥାଏ ଏବଂ ଜୀବନ 

ଗଢିବାେର ସବୁ ସମୟ ଖ¢� କରିଥାଏ | େତେବ େସ ଜୀବନକୁ ବzିେବ େକେବ? 
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ବାଲ�କାଳରୁ ଶିhା,ଶିhାପେର ଚାକିରୀ, ତାପେର ବିବାହ, ପିଲାଛୁଆ, ବୃs ମାତାପିତା ଓ 

ସ$କ�ୀୟମାନ- ମଧ�େର ଜୀବନର ପ�େତ�କhଣ େକେତେବେଳ ହାତମୁଠାରୁ 

ଧୀେରଧୀେର ନଦୀବାଲିପରି ଖସିଯାଇଥାଏ, ତାହା େସ ଜାଣିପାରିନଥାଏ | ତାଛଡା ଶରୀର 

େଯ େକେତଦିନ ସାଥ େଦବ, ତାହାର କିଛି େଲଖାପଢ଼ା ନଥାଏ | ପୁଣି େମଜର େଯ 

େସୖନିକ, ପ�ତି ମୁହୂa�େର ଶତ� �ର ଗୁଳିର ଭୟ | ଏସବୁ ମଧ�େର ହ\ ଜୀବନ, ଏମିତି ଏକ 

ସମୟ ଆସିବନାହ\ େଯଉଁଠି େମଜର ବସt େକବଳ ଜୀବନକୁ ଉପେଭାଗ କରିବାର 

ସୁେଯାଗ ପାଇେବ | ଏହି ଜଟିଳ କgଦାୟକ ଜୀବନମଧ�େର ଗତିକରିବା ସମୟେର 

ପ�େତ�କ ମୁହୂa�େର ଆସୁଥିବା େଛାଟବଡ଼ ଖୁସିକୁ ଉପେଭାଗ କରିବା ହ\ ଜୀବନ ବzିବାର 

ଉପାୟ | େସହି ପ�ଥମ େଭଟେର େମଜର ମାନସୀର ରୁପକୁ େକବଳ ଭଲପାଇନଥିେଲ, େସ 

ତା-ର ଏହିପ�କାର ଚିtାଧାରା ଦ�ାରା ଖୁବ ପ�ଭାବିତ େହାଇଥିେଲ | େତଣୁ େମଜର- ପାଇଁ 

ମାନସୀ ତା-ର ନିଜର ମାନସିକତା ଵନିଯାଇଥିେଲ | 
 ଡ. ପ�ଶାt କୁମାର ନାୟକ, ବ� �େନଇ  
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କବିତା ବିଭାଗ 



ଆହ� ାନ
 ଇ-ପତି� କ

ା 

ଆହ� ାନ ଇ-ପତି� କା, ଚତୁ��ଶ ବଷ�, ଏକାଦଶ ସଂଖ�ା, ଡିେସ�ର ୨୦୧୯ Magazine Downloaded from www.aahwaan.com 

ଆହ� ାନ ଇ-ପତି� କା ସ$ୂ&� ନିଃଶୁ( ବିତରଣ େହତୁ ଡା େଜ�ାତି ପ�ସାଦ ପ+ନାୟକ- .ାରା ପ�ତି/ିତ ଓ ପ�କାଶିତ    Aahwaan.comAahwaan.comAahwaan.comAahwaan.com           172 

େହ ମୃତୁ� ତୁେମ ଚିରନମସ�େହ ମୃତୁ� ତୁେମ ଚିରନମସ�େହ ମୃତୁ� ତୁେମ ଚିରନମସ�େହ ମୃତୁ� ତୁେମ ଚିରନମସ�    
େହ ମୃତୁ� ତୁେମ ଚିର ନମସ�ା 

ତୁେମ ହ\ ସାଧନା ତୁେମ ତପସ�ା ।। 

ମୃତୁ� ତୁେମ अବିନାଶୀ 

ତୁେମ ପୁଣି ବିନାଶର ସତୂ� ଧର। 

ମୃତୁ� ତୁେମ ଲାଗ େମାେତ  

ନିଜଠୁ ନିଜର। 

ତୁେମ େଗାପନେର ଆସ କି�  

ଧରା ପଡି ଯାअ 

େଦହ ଛାଡି େଦହକୁ  

ସାେଥ େନଇ ଯାअ। 

ତୁମର ହୁଏନି ସ�ାଗତ 

ପଜୂାଥାଳି ଧରି 

ତୁେମ କି� ଆସ ନିଃସ�ାଥ�ପର 

ବ�ୁଟିଏ ପରି। 

ମେନାଜ ପoା 

 

ଲାେଗ ତୁେମ ସବୁ 

ସାେଥ େନଇଗଲ 

କି� अଜାଣତେର ତୁେମ େଯ 

ମୁ}ି େଦଇଗଲ। 

ଆଜି ମଁୁ ସ�ାଗତ କରୁଛି ତୁମକୁ 

େମାେତ ମୁ}ି ଦିअ ଆସି 

ମାଟିର ଏ ଶରୀର 

ମାଟିେର ଯାଉ ମିଶି। 

ପ�ଭୁ ନାମ ତୁେo ଧରି 

ଏ ଆତH ା େହଉ ପରମାତH ା -ର ପଜୂାରି। 

େହ ମୃତୁ�, ଦିअ େମାେତ ମୁ}ି 

ଏ ମାୟା ବ�ନରୁ 

କର େମାେତ ଏ ଭବ ସାଗରରୁ ପାରି। 
अଡା, ବାେଲଶ�ର, ଓଡ଼ିଶା 
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ତମ େଶଷ ଚିଠିତମ େଶଷ ଚିଠିତମ େଶଷ ଚିଠିତମ େଶଷ ଚିଠି    
ତମକୁ  ଭୁଲିଯିବା  ପାଇଁ 

ତେମ େଲଖିଛ ଚିଠିେର॥ 

 

ତେମ କୁହ ହୃଦୟର େକାଣାକ�େର 

େପ�ମର ନିହାଣେର॥ 

 

अଂକା ଯାଇଥିବା ଦିନର ଚିତ� ଗୁଡିକୁ 

କଣ ନିେଭଇ େହବ? 

 

ନଁା ମଁୁ ଭୁଲିପାରିବି ତୁମକୁ 

ତୁେମ ପରା କହୁଥିଲ ତେମ ଆକାଶର ଜହx॥ 

 

ଆଉ ମଁୁ େପାଖରୀର ନୀଳକଇଁ  

କଇଁ କଣ ଜହx କୁ ଭୁଲିପାେର? 

େଜ�ାତିମ�ୟୀ 
େବେହରା 

 

 

अମାବାସ�ାେର ରାତିରାତି ଜଳୁଥାଏ 

ବିରହ ଜ� ାଳାେର ଜହxର ବିରହିଣୀ େହାଇ॥ 

 

ତେମ େକେବ ନଆସ ପେଛ େହେଲ ମେତ 

େଫରିବାର ପ�ତିଶୃତି ଦିअ॥ 

 

ମଁୁ ତମକୁ ସବୁ ଫଗୁଣେର ସବୁ ବସtେର 

अନାଇ ବସିବି କୃuଚୂଡ଼ା ଗଛ େହାଇ॥ 

 

ଆମ ଗଁା ମୁେo ଆଉ ନାଲି ନାଲି ପାଖୁଡାେର 

େଲଖୁଥିବି ମୁଠା ମୁଠା େପ�ମଚିଠି 

ତମ ଠିକଣାେର 
ବାେଲଶ�ର, ଓଡ଼ିଶା 
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ସH {ତିସH {ତିସH {ତିସH {ତି    
ସH {ତି  ସାଜିअଛି େମା ମନର ମୁ}ା  

ସH {ତି ତୁେମ ନa�କୀ େଘରା ମEିର ମୁଖଶାଳା,  

ସH {ତି ତୁେମ अଜଣା ଗଳିର  

ଭlୁର ପା�ଶାଳା,  

ସH {ତି ତୁେମ अଲିଭା ଦୀପର  

अସରtି ସଳିତା,  

ସH {ତି ତୁେମ ଆଗାମୀ ସ��ାର  

ଘୃତ ମଗx ବଳିତା....  

 

ହଜିଯାଇଥିବା େକହି  

ମନ ମେଧ� ରେହ ନାହ\,  

ଯଦି ରହିଯାଏ େକେବ 

ଶୁଆଇ େସ ଦିଏ ନାହଁ,  

େଖାଳି େଖାଳି ମାେନ ପେଡ,  

ଜିଇଁ ଥାଉ ଥାଉ ମାେର,  

ଜୀବନର ପ�ତି ଖୁସି ତା ପାଖେର ଯାଇ ସାେର............  

ତୃ|ିମିତ� ା ରଥ 
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ସH {ତି ତୁେମ େଯେବ ଆସ,  

ମରୀଚିକା ପରି ଦିଶ,  

ଧରିବାକୁ ଯାଏ େଯେବ,  

ଶନୂ�ତା େର ଯାଇ ମିଶ......  

ସାଗର ର କୂେଳ ଥାଇ,  

ସାଗର ବୁକୁକୁ େଦେଖ,  

अଜଣା ନଈ େଟ ପରି अଚିନ୍ହା ଚାହାଣି ରେଖ,  

କହିବାକୁ ଥାଏ କଥା,  

ମନ ମେଧ� अସରtି,  

ଜଣିକି अଜଣା େବାଲି,  

ମନ େର ସାଇତି ରେଖ.............  

ସH {ତି ଦିେନ ତୁେମ ପାେଖ ଥିଲ େମାର 

ସାମxା େର ପୁଣି ଆଖିେର କଲ ଘର,  

ପ�ତୁ�ଷ କାକର କୁ ମୁକୁତା ଭାବିଥିଲି  

ଖୁସି ସାଗର େର ବୁଡ଼ିଯାଇ ଥିଲି  

େଦଖି ତୁମ କୁହୁଡି ର ଘର.............  

ସH {ତି ତୁେମ ଝରିଆସ ଓଠ ର ହସ େଟ ପରି,  

ପୁଣି େକେବ ବହିଯାअ,  
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ଆଖିର ଲୁହ େଟ ପରି,  

ଆଉ େକେବ ଛୁଟି ଆସ ମନ ର ଭାବନା େହାଇ,  

କି� େମା ପାଖୁ ଦୁେରଇ ଯାअ,  

କଲମ ର ସିରା େହାଇ..........  

େହ ସH {ତି ଆଜି କର େଯାଡୁଛି,  

େଫରି ଯାअ େମା ମାନସପ+ ରୁ,  

ଆଉ େମା ବାbବତା କୁ ଦିअ େଫରାଇ,  

ଚାହ\ ରହିଛି ମଁୁ ଯାହାରୀ ପାଇଁ........  

େଦଖିବି ଥେର େମାମନ ର ମୁ}ା କୁ,  

କଥା ନେହେଲ ବି କଣ େହଲା,  

wଶ� କରିବି ତା ପଦମୁaiକା କୁ,  

अଚିନ୍ହା ପରି େଦଖtି େସ ମେତ,  

ତଥାପି ଚିହx tି ହୃଦୟ ର अେt..........  

ଏ ଦୁନିଆେର,,,,  

   ପ�ଭୁ ପ�ଭୁ େବାଲି େଖାଜtି ସମେb  

ମିଳtି େସ ଖାଲି କ�ନା ର अେb,  

ଠିକ େସହି ପରି େସ ମୁ}ା ମନ ର,  

अtେର େଯ ଆଜି କରିଛି େମା ଘର.............  

ପ�ତିhେଣ ତାକୁ ଝୁରୁଛି େମା ମନ,  
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ଗିରି କEର ଠୁ ବନ ଓ କାନନ,  

ତା ସହ ଥରୁେଟ େଦଖା େହେଲ ସେତ,,  

କରtି अଶ�� େର ତା ପଦ ପ�hାଳନ... 

 

अtର ର ସବୁ ଭ}ି କୁ अରପି,  

ହୃଦୁ  େସxହ ଆଉ ସ�ାନ ସମପi,  

ମଥା ପତିଵି ତା ଚରଣ ଯୁଗେଳ,  

ଆଉ କହିବି..................  

େହ ଗୁରୁ ରୁପି ଈଶ�ର........  

ମେନ ପଡୁଥିଲ ତୁେମ ସବୁେବେଳ........... 
         

      ତୃ|ିମିତ� ା ରଥ  

   କବିରାଜ ପୁର, ଗyାମ  
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ତୁେମ େଶ�/ ବଇଭବତୁେମ େଶ�/ ବଇଭବତୁେମ େଶ�/ ବଇଭବତୁେମ େଶ�/ ବଇଭବ    
ତୁେମ େମାର ଇg ଆେହ ଜଗଦୀଶ  
       ତୁେମ ହ\ ତ ଗତି ମୁ}ି  
ତୁମ ବିନା ଏହି    ଜୀବନେର େମାର  
      ମିେଳ ନାହ\ କାହ\ ଶାtି   ୲୲  
 
ତୁମରି ନାଆଁେର     ସକାଳ ଆର�  
       ତୁମ ନାେମ ଦିନ ସେର  
ତଥାପି କାହ\କି      କାଳିଆ ସାଆt  
       ତୁମକୁ େମା ଆତH ା ଝୁେର   ୲୲  
 
ମାଗିନାହ\ େକେବ କିଛି େହେଲ ଦିେନ 
         େଲାଡ଼ା ନାହ\ ଧନ ମାନ  
ତୁମରି କରୁଣା       ସାଗରୁ େରଣୁେଟ  
        େଲାେଡ ଏହି hୁଦ�  ମନ    ୲୲  
 

ସଂଯୁ}ା ରାଉତ 

 

ତୁେମ ଲୀଳାମୟ  ଲୀଳା େଯ अପାର 
          ସବୁ େଦଇଛ ଜୀବେନ  
अtଯ��ାମୀ ପ�ଭୁ    େମା' अtର କଥା  
          ବୁଝିପାରି अନୁhେଣ   ୲୲  
 
अନିତ� ସଂସାେର ତୁେମ ଏକା ସତ�  
          ଏହି େମାର अନୁଭବ 
େତଣୁ ମଁୁ ବିଚାେର ନିଃସ� ଏ ଜୀବନ 
          ତୁେମ େଶ�/ ବଇଭବ   ୲୲  
 
ମଁୁ ନୁେହଁ େମାହର    ସବ�ାେl ତୁମର  
            ସମପiତ  ଆତH ାଟିଏ  
ସମଗ� େଚତନା        ତୁମ अନୁକ$ା       
           ଜେନH  ଜେନH  ପାଉଥାଏ    ୲୲ 

ଶିhୟିତ� ୀ  
ଜୟପୁର , େକାରାପୁଟ 
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େହ ମହାବାହୁେହ ମହାବାହୁେହ ମହାବାହୁେହ ମହାବାହୁ    
ଆେହ ଭାବଗ�ାହୀ ରୁh� କାହଁ ପାଇଁ  

    େକଉଁ େଦାଷ େମାର େଦଖିଲ 

ଜନମ କାଳରୁ अ�ଡ଼ି ଶାଲରୁ  

   ଭାଲ େର େମା ଦୁଃଖ େଲଖିଲ। 

               ଆେହ ମହା ବାହୁ...(୧) 

 

 ପତିତପାବନ ବାନା ଉେଡଇନ 

          େବାଲୁଛ ଜଗତ ଠାକୁର 

େମା କପେଳ ସବୁ ଦୁଃଖ େଦଇକିବା 

           ପାଉअଛ ସୁଖ अପର। 

              ଆେହ ମହାବାହୁ...(୨) 

 

େସxହ େପ�ମ ପର ମୁ}ିର ମEିର 

     ପରିଜନ କେଳ ନିଜର 

ସଭି-ୁ ବା�ିଲ अମୃତ ଭoାର  

ନEିନୀ ରାଉତ 

 

    େମା ଭାଗ�େର କି$ା ଜହର। 

              ଆେହ ମହାବାହୁ...(୩) 

 

େଦଇ େକେତ ଦଶା କଲ େଲାକହସା 

          କପାଳ ଲିଖନ କହିଲ 

ଭାଗ�ର ଲିଖନ ଯଦି ମଁୁ ସହିବି 

     ତୁେ� କାେହଁ ପାଈଁ ରହିଲ 

             ଆେହ ମହାବାହୁ...(୪)   

 

େକେତ ଦୀନ ହୀନେକେତ अକୀzନ 

             ପାଇଥିେଲ ତୁମ କରୁଣା 

ଶୁଣିअଛୁ ଯାହା ଭୁଲି ନାହ\ ତାହା 

       େମା ପାଇଁ କରୁଣା ତ ଉଣା 

           ଆେହ ମହାବାହୁ...(୫) 
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ମାଟିପିo େମାର ମାଟିେର ମିଶିବ 

         େସ ପାଇଁ େମା ଚିtା କାହ\ 

େଦଉଥअ େମାେତେଯେତ ବା ଯାତନା 

         ସବୁ ମଁୁେଯ ଯିବି ସହି 

         ଆେହ ମହାବାହୁ...(୬) 

 

ଏତିକି ମତର ମାଗୁଣି େମାହର 

  େଘନ କରିବ େହ ଠାକୁର 

େମା େଶଷ େବଳେର ତୁମରି ପଦେର 

    ଲୀନ େହଉ ଆତH ା େମାହର। 

         େହ ମହାବାହୁ...(୭) 
ବାଲିପ+ା, अନୁେଗାଳ 
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ମିଳନର ମଧୁଗୀତିମିଳନର ମଧୁଗୀତିମିଳନର ମଧୁଗୀତିମିଳନର ମଧୁଗୀତି    
ସ�j ସୁନୀଳ ଆକାଶର 

େପ�ମସି} େଦହ ଆଉ ମନ 

ପ�ତିଟି ପ�ତୁ�େଷ ପ�େଦାେଷ 

ଗାଇଚାଲିଛି ପ�ୀତିର ମଧୁଗୀତି 

େସୗEଯ�� ପରିପ&ୂ� ା ମାଟିକୁ ଚାହ\  

େସ ଗୀତର ଛେE ଛେE 

ସା.....ରୁ ପୁଣି...   ନି.....ଯାଏଁ 

ଶୁେଭ ଖାଲି अହରହ 

ମିଳନର ପୁଣ� ଆବାହନୀ 

ଆଃ!  କି ମଧୁର େସ ରାଗିଣୀ 

ସେତ अବା ଦିବ� େପ�ମର ନିଝ�ରିଣୀ 

ବହିଆସୁଛି ବଷ�ାଧାରାର ରୂପ େନଇ......  

ପ�ୀତିପଦH ା ଦାସ 

 

େପ�ୟସୀ ଭୂଇଁର अଳସୀ େଦହଟା 

ଉନH �}ା େହାଇ ଭିଜିଯାଉଛି େଦଖ 

ସାରା େଦହ ତା’ର ଓଦା ଜୁଡୁବୁଡୁ 

ତଥାପି अବୁଝା ତା’ ତନୁମନ 

ଆକୁେଳ କହୁଛି....... େହ େମାର ପି�ୟ  

ଭିଜାअ େମାେତ ଆହୁରି ଭିଜାअ 

ବଷ�ା ଧାେର ଦିअ ତୁମ ପେରାh wଶ�  

ତୁମ ପ�ୀତିଧାର ଉପହାରକୁ 

ସାଇତି ରଖିବି େମାର ବh�େଳ 

ତୁେମ ତୁମ ଚକ୍ ଚକ୍ ମୁଖମoଳକୁ 

େମା େଦେହ ସାଇତା ଜେଳ େଦଖିବ ବସି 

ଆଃ!  କି ଚମ�ାର ଏ अନୁଭବର 

अନୁଭୂତି.....  

ସେତକି ଶାଶ�ତ େପ�ମର अtହୀନ କାହାଣୀ  
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କାହ\ େକେତ ଦୂରରୁ...  

ଯୁଗ ଯୁଗ ଧରି  

ଭାସିଆସୁଛି ଏ ମିଳନର ମଧୁଗୀତି 

ଜେଣ ଆଉ ଜଣକୁ  

ଚାହ\ ବସିଛି अପଲକ ନୟନେର 

ନା अଛି ସ�ାଥ�ର କାଣିଚାଏ ଛିଟା 

ନା अଛି ପ�ତ�h ପ�ା|ିର ଲାଳସା  

କାମନାରୁ ବହୁଦୂେର 

ଦୁଇ େଦହ ଦୁଇ ପ�ାଣ 

ଏକ ଆରକକୁ େଦଖି େଦଖି ବzିବାର  

ଦୃଢ ସଂକ� େନଇଛtି ସେତ 

ମିଳନର ମଧୁଗୀତି ଶୁଭୁଛି କାହ\ େକଉଁ କାଳରୁ  

ଆଃ!  କି େରାମାzକର ଏ ପ�ୀତି ପରୂବୀ.....  

ଓଃ! ଖୁବ୍ ମମ�େଭଦୀ ଏ ମିଳନର ମଧୁଗୀତି...  

ପ�ୀତିପଦH ା ଦାସ  

ସହକାରୀ ଶିhୟିତ� ୀ, ବିuୁପୁର ଉନx ୀତ ମଧ� ଇଂରାଜୀ ବିଦ�ାଳୟ  

ବିuୁପୁର, ଭଦ� କ 
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अଭିନୟअଭିନୟअଭିନୟअଭିନୟ    
ସଂସାେର ବିରାଜି ପହoି କରିବା। 

େଦଖଣାହାରିକ ମନ େମାହିେନବା। 

ପରଶଂସା ପାଇଁ अଭିନୟ କରି 

େଦଖାଇ ନିଜର େଯେତ ବାହାଦୁରୀ। 

ବାହୁଡା େବଳେର ମନଯାଏ ମରି 

େକଇ ଦିନ େଖଳ ଯାଏ ସରି ସରି। 

ଦି ଦିନକୁ ଆସି ମନ ଆନମନା 

େଫରିବା େବଳେର େଲାତକ ନୟନା। 

କି ମାୟା େମାହେର ମନ ହୁଏ ବEି। 

େସେନହ ପରେଶ ମନଯାଏ ଛEି। 

ସବୁ ଏଠି ପର ନୁେହଁ େକ ନିଜର 

ମିଛ ସ$କ� େର ମନ ହରବର। 

ଏ ଜନେମ କିଏ ମିତ�   େହଇ अଛି 

ପବୂ� ଜେନH  କାେଳ ଶତୃେବାଲାଇଛି। 

ଚିନH ୟୀ ସାହୁ 

 

କିଏ ମିତ�  ଥିଲା ଶତୃପାଲଟିଛି 

ଜନH  ପେର ଜନH  ନାଟକ ଚାଲିଛି। 

ନାନା ଜେନH  ନାନା ରl ମେz ପୁଣି 

अବତୀଣ� େହାଇ େଦଖାଇ େଯ ଠାଣି। 

କମ� ଏକା ସାର ଜିଇଁବା ମାଧ�ମ 

ସବୁ େହେବ ଦୂର ନ କରିେଲ କମ�। 

ମାଦଳ ବା କମ�ହୀନ େଯଉଁ ଜନ 

କିଏ ନ ଭରtି ତା'ଉଦର ଜାଣ।  

େପଟପାଇଁ ନାଟ କରtି ସଭିଏଁ 

େତାଷାମଦୀ େକହୁ େଗାଲାମ େବାଲାଏ। 

ଏଇ ତ ଜୀବନ ହସ ଲୁହ ଭରା 

ମିଛ ମାୟା େଖଳ ସଂସାରଟା ସାରା। 
ମଳିୂସିଂ, ସହର, ଜଗତସିଂହପୁର। 
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अଦିନ େମଘअଦିନ େମଘअଦିନ େମଘअଦିନ େମଘ    
ତୁ अେବଳେର ଝଡ଼ ପରି ଚାଲିଆସୁ, 

ଆଉ ଭାlିେଦଉ େମା େଧୗଯ��ର ସବୁ ବ�ବାଡ଼କୁ..... 

 

“ତୁ ଯଦି... େମୗସୁମୀର ବଷ�ା େହଇଥା�, 

ମଁୁ ପ�ତିବଷ� ଖୁସିେର अେପhା କରtି ଆଷାଢ଼କୁ...” 

 

ତୁ अଦିନ େମଘ ପରି ବଷi େଦଇ ଚାଲିଯାଉ, 

ପୁଣି ଥେର ଭାlିେଦଉ େମା अଧା ଗଢା ଉଜୁଡ଼ା ନୀଡ଼କୁ... 

 

ପୁଣି ଥେର କାଦୁअ କରି େଦଇଯାଉ, 

େକେବଠାରୁ ଶୁଖି ଯାଇଥିବା ସH {ତିର ନଈ-କଡ଼କୁ... 

 

କାଦୁअେର ପୁଣି अଟେକଇ େଦଉ, 

େକଁ କଁା କରି ଗଡୁଥିବା େମା ଜୀବନ ଶଗଡକୁ... 

 

ବିରହର ଲାଉ ଡ-କୁ ତୁ ପାଣି ସିzିେଦଉ, 

ଆଉ େସ ପୁଣି ଚେଢ େମା ଦରଭlା ମନର କା�ବାଡ଼କୁ... 

ରିପୁେତାଷ େବୖଦ� 
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ଏ ବଷ�ାେର ତୁ ବେଢଇ େଦଉ, 

ର} ପିପାସୁ ମାଂସାଶୀ େପାକ େଜାକର ଭିଡକୁ.. 

 

ଏଠି େତା ସ�ାଥ�ଭରା ପ�ୀତିର ଗ� ନ ରହୁ, 

େତଣୁ ଏମାେନ ସଫା କରିଦିअtି େମା अଧା ସଢ଼ା ମଢ଼କୁ.. 

 

“ତୁ ଯଦି.... େମୗସୁମୀର ବଷ�ା େହଇଥା�, 

ମଁୁ ପ�ତିବଷ� ଖୁସିେର अେପhା କରtି ଆଷାଢ଼କୁ...” 

 

ତୁ अଦିନ େମଘ ପରି ବଷiେଦଇ ଚାଲିଯାଉ, 

ଆଉ ଭାlିେଦଉ େମା େଧୗଯ��ର ସବୁ ବ�ବାଡ଼କୁ..... 

 

ତୁ अେବଳେର ଝଡ଼ ପରି ଚାଲିଆସୁ,  

ଆଉ ଭାlିେଦଉ େମା େଧୗଯ��ର ସବୁ ବ�ବାଡ଼କୁ..... 

 

“ତୁ ଯଦି... େମୗସୁମୀର ବଷ�ା େହଇଥା�, 

ମଁୁ ପ�ତିବଷ� ଖୁସିେର अେପhା କରtି ଆଷାଢ଼କୁ...” 

 

ତୁ अଦିନ େମଘ ପରି ବଷi େଦଇ ଚାଲିଯାଉ,  
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ପୁଣି ଥେର ଭାlିେଦଉ େମା अଧା ଗଢା ଉଜୁଡ଼ା ନୀଡ଼କୁ... 

 

ପୁଣି ଥେର କାଦୁअ କରି େଦଇଯାଉ, 

େକେବଠାରୁ ଶୁଖି ଯାଇଥିବା ସH {ତିର ନଈ-କଡ଼କୁ... 

କାଦୁअେର ପୁଣି अଟେକଇ େଦଉ,  

େକଁ କଁା କରି ଗଡୁଥିବା େମା ଜୀବନ ଶଗଡକୁ...  

ବିରହର ଲାଉ ଡ-କୁ ତୁ ପାଣି ସିzିେଦଉ,  

ଆଉ େସ ପୁଣି ଚେଢ େମା ଦରଭlା ମନର କା�ବାଡ଼କୁ... 

 

ଏ ବଷ�ାେର ତୁ ବେଢଇ େଦଉ,  

ର} ପିପାସୁ ମାଂସାଶୀ େପାକ େଜାକର ଭିଡକୁ..  

ଏଠି େତା ସ�ାଥ�ଭରା ପ�ୀତିର ଗ� ନ ରହୁ,  

େତଣୁ ଏମାେନ ସଫା କରିଦିअtି େମା अଧା ସଢ଼ା ମଢକୁ.. 

 

“ତୁ ଯଦି.... େମୗସୁମୀର ବଷ�ା େହଇଥା�, 

ମଁୁ ପ�ତି ବଷ� ଖୁସିେର अେପhା କରtି ଆଷାଢ଼କୁ...” 

ତୁ अଦିନ େମଘ ପରି ବଷi େଦଇ ଚାଲିଯାଉ,  

ଆଉ ଭାlିେଦଉ େମା େଧୗଯ��ର ସବୁ ବ�ବାଡ଼କୁ..... 
baidyariputosh@gmail.com 
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ମଣିଷ ବିହନମଣିଷ ବିହନମଣିଷ ବିହନମଣିଷ ବିହନ    
ଏେତ ବଡ଼ ଜମି अଛି 

କି ଚାଷ କରିବ ଭାଇ ? 

ଧାନ ଚାଷ, େଛଳି ଚାଷ  

ନା କୁକୁଡ଼ା ଚାଷ 

ଗଡିଆ େଖାଳି  

କରିବ କି ମାଛ ଚାଷ? 

 

ନା ଭାଇ, ଭାବୁଛି କରିବି ଏଠି 

ମଣିଷ ଚାଷ । 

 

ଭାରି ଭଲ 

अମଣିଷ ଦୁନିଆେର 

ମଣିଷ ଚାଷ କରିେଲ 

େହବ ତୁେମ ଭାରି ଲାଭବାନ! 

େସ ଲାଭ େହବ ପୁଣ�ର 

ମିନତୀ ରଥ 

 

ଆଶୀବ�ାଦ େଦେବ ଭଗବାନ! 

 

କି� କ'ଣ କରିବି ଭାଇ 

େଖାଜି େଖାଜି େହଲିଣି ନୟାt 

ମିଳୁନି ଭଲ ବିହନ 

ଯାହାକୁ ମଁୁ ଭାବୁଛି ମଣିଷ 

ତା' ଠାରୁ ତୁଟି ଯାଉଛି hଣିେକ ବିଶ�ାସ 

ପରମପିତା, ପରମାତH ା- अbିତ�େର 

ବିଶ� ନିୟtା- ନିୟତିଚକ�େର 

ସୃgିର �ିତିେର ଲଗାଏ େଯ ପ�ଶx ଚିହx  

େସ କି େହବ ମଣିଷ ଚାଷ ପାଇଁ 

ଉaମ ବିହନ? 
ବି - ୦୦୮, ରୟାଲ ଏନେକBଭ୍ 

ଚE�େଶଖରପୁର, ଭୁବେନଶ�ର 
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ମନ ଓ ବିେବକମନ ଓ ବିେବକମନ ଓ ବିେବକମନ ଓ ବିେବକ    
େକେତଜାତି େକେତ ଧରମର େଲାକ 

अଛtି ଆମରି େଦେଶ 

ବିଭିନx ତା ମେs ଏକତା ମ�େର 

ଆମ ଏ ଭାରତ ହେସ । 

 

ପ�ଥା ପର$ରା ଚଳଣି ସଂ;ୃତି 

ଭାଷା େକେତ ପରକାର 

ସାରା ବିଶ� ପାଇଁ ଶିhାର ଭoାର 

ଭାରତ ବଷ� ଆମର । 

 

ସିେsଶ�ର ତି� ପାଠୀ 

 

 

 

 

 

 

ରାମଚE�େଜୖନ କବିର ନାନକ 

କୃu ବୁs ମହାବୀର 

ଏ େଦେଶ ଜନମି ଧମ� ଶିhା େଦେଲ 

ଜଗତକୁ ଉପହାର । 

 

କଳାଠୁ ବିpାନ ଶିhା ପ�ଗତିେର 

ଆଗୁଆ ଆମରି େଦଶ 

ଜଗତ ବାସିଏ ସଭିଏଁ କୁହtି 

େଶ�/ ଭାରତ ବଷ� । 
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ମା ମହାକାଳୀମା ମହାକାଳୀମା ମହାକାଳୀମା ମହାକାଳୀ    
ମା ମହାକାଳୀ ନରମୁo ମାଳି  

ଜଗsାତ� ୀ ମାତ ତୁହି 

କରୁ ଆରାଧନା अ¢�ନା ବEନା 

କୃପାକର କୃପାମୟୀ।। 

ଜଗତ୍ ମାତା ଜଗନH ୟୀ ଜଗଦ�ା 

ଜଗଦାନEକରଣୀ 

ଚତୁବ�ଗପ�ଦା ସବ�େଦବପଜୂ�ା    

ସବ� େକ¹ଶ ନିବାରିଣୀ ।। 

ମୁ}େକଶୀ ଜଟାଜୁଟବିଳାଶିନୀ 

ଭୂଭ�ୁ ବଃସ�ରୁପିଣୀ  

ଗଭ�ା, ଗାୟତ� ୀ, ସାବିତ� ୀ ମାତ ତୁହି 

ର}ବୀଯ�� ସଂହାରିଣୀ।। 

 ସାଧ�ୀ, କାମାଦାତ� ୀ ତି� ନୟନୀ ମାେଗା 

ସବ�ାଳ-ାର ଭୂଷିତା 

ପୁ�ାyଳୀ ପoା 

 

େଗୗରୀ, ଶିବାତିH କା ସଦାଶିବପଜୂ�ା 

ଖÍ ହbା ଶିବପି�ତା ।। 

ସ�ାହା, ସ�ାଧା, ବଷଟ୍କରା ମା ଭବାନୀ 

କାଳରାତ� ୀ ସ�ରୁପିଣୀ 

ପବିତ� ା, ପରମା, କାଳୀ, ମେନାରମା 

େଦବୀ ମା ସିsି ଦାୟିନୀ।। 

ଆସୁଛ ଥରୁେଟ ଏ ବିଶ� ମରେତ 

ଦୁg ବିନାଶିନୀ ସାଜି 

अକାଳ ମରଣ େହଉମା ହରଣ 

ତୁମରି ଆଶିଷ ବାଜି।। 

ଆଦି ପରାଶ}ି, ଜୟtୀ, ମlଳା 

ଭଦ� ାକାଳୀ ଜୟ ଜୟ 

ମହାେଦବୀ ବାେର କଲ�ାଣ କର ମା 

ବିଶ�େହଉ ମଧୁମୟ।। 
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ଆଶାଆଶାଆଶାଆଶା    
େବେଳ େବେଳ ଜୀବନେର 

େକଉଁ ଏକ େଦାଛକିେର 

ବzିବାର ଇjା ସବୁ ଯାଏ ସରି ସରି । 

କାହ\କି ଆସtି ଜୀବନେର ଦୁଃଖ ଦିନ 

अଦିନିଆ अମାନିଆ ଝଡ ପରି ? 

 

ସୁଖ ସବୁ ରାbା ଭୁଲି, 

େହାଇ ଯାtି ବାଟ ବଣା  

ଦୁଃଖର अନt ଦହେନ । 

ଦୁନିଆ ତ ବଦଳୁଛି, 

ବଦଳିବ ପ�ତି ମୁହୁa�େର, 

ଦୁଃଖ ମଧ� ଚାଲିଯିେବ ଦିେନ । 

ସଂଯୁ}ା 
ମହାପାତ�  

 

ଆଶାବାଦୀ ଦୁନିଆଁେର 

ଆଶା ହ\ ସ�ଳ, 

ଦୁଃଖର ଦିନକୁ ହୃଦେୟ ଜାବୁଡି ଧରି, 

କାEିବାକୁ ଆଉ ନାହ\ େବଳ । 

ଲୁହ ଆଉ ବଳିନି ଜୀବେନ  

अନାୟାେସ ଖ¢� କରିବାକୁ  

ଆସୁ ଥିବା ସୁଖର ଦିନର ଆଶାେର, 

ସ�ାଗତର ପ�bୁତିେର  

अତି ବ�� ମଁୁ  

अେପhା େମା ସୁଖର ଦିନକୁ। 

 
ବିନୟ ମହାପାତ�  

ପଟିଆ, ଭୂବେନଶ�ର, ଓଡିଶା 
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କଳିଯୁଗ େବାହୁକଳିଯୁଗ େବାହୁକଳିଯୁଗ େବାହୁକଳିଯୁଗ େବାହୁ    
କଳିଯୁଗ େବାହୂ   ମୁoେର ଓଢଣା 

 ଦିअtିନି େକହି ଆଉ 

ଶାଢ଼ୀ ବଦଳେଲ   ନାଇଟ୍କୁ ପି�ି 

 େଦଖାtି େଯ େକେତ ଭାଉ 

ସିEୂର ବଦେଳ   ଟିକିଲି ପି�tି 

 ଓଠ କରି ନାଲି ନାଲି 

ଶ�ା ବଦଳେର  ଘଡି େଭସିେଲଟ୍ 

 ପି�ି ଯାଉଛtି ଚାଲି 

ପାଦେର अଳତା  ଦିଶୁନାହ\ ତା- 

 ମୁହଁେର ନାହ\ େଯ ଲାଜ 

ସଂ;ାର ସଂ;ୃତି  ସବୁ ଭୁଲିଯାଇ 

 େହଉଥାtି େକେତ ସଜ 

ଜଗବ�ୁ ସାହୁ 

 

ପରମE କଥା  ହୁअtି େଯ ଖାଲି   

 ବସି ସାହି ପଡିସାେର 

କଳିଯୁଗର ଏ   ମଡନ େବାହୂ-ୁ  

 େଦଖିବ େବଶୀ ବଜାେର 

ସ�ାମୀ େସବା ଛାଡି ବିୟୁଟି ପାଲେର 

 ସଦା େଯ ତା-ରି ମନ 

େଯେତ େଲଖିେଲ ବି ତା-ରି େଯ କୀai 

 େହବ ନାହ\ େକେବ ପ&ୂ� 

ଆେହ ନାରୀଗଣ   କହୁअଛି ଶୁଣ 

 ନଧରିେବ େମାର େଦାଷ 

ନିଜ ସାନଭାଇ ଭାବି ସେବ� େମାେତ 

 ଦିअ� େମାେତ ଆଶିଷ 
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ନି/ୁରନି/ୁରନି/ୁରନି/ୁର    
ସକାଳୁ ସକାଳୁ ଛକ ମୁoେର 

ଭିଡ ବଢ଼ିବାେର ଲାଗିଛି, 

େଲାକ ମାନ-ର ହାହା କେର 

େମଦିନୀ େଯପରି କ$ୁଛି | 

 

ମାଲିକ ଗଜ�ନ କରୁଛି ଯିମିତି 

େଗାଲଡ େମଡ଼ାଲ ପାଇଛି, 

ବାର ବରଷର ଛୁଆଟିକୁ ଧରି 

ଗଛେର ବା�ି ପିଟୁଛି | 

 

କଥା ବୁଝିବାକୁ ପଚାରିଲି ଯାଇ 

ଘଟଣା କଣ ଘଟିଛି, 

ଜହାତ ଶୁଣିଲି କାନେର େମାର 

ଚଡ଼କ ସଦୂରସ ଲାଗୁଛି | 

 

 

େସୗମ�ା ସୁଚରିତା 
େସଣ 

 

ବିଗତ ରାତ� େର ଦଶ ଟ-ା ଟିଏ 

ଉେଠଇ େସ େନଇ ଥିଲା, 

ଧରା ପଡ଼ିଛିେସ ମାଲିକ ହାତେର 

ସେତକି ତା ଜୀବନ ଗଲା | 

 

अେନକ ମାଡ େଦଲାପେର ଯାଇ 

ମାଲିକ ଶାt ପଡିଲା, 

େଚାରି େହାଇଥିବା ଦଶଟ-ା ଟିକୁ 

ସେତअବା େଫରି ପାଇଲା | 

 

େଯଝା ଚାଲିଗେଲ େଯଝା ବାଟେର 

ପିଲାଟି େସମିତି ରହିଛି, 

ସବୁଠୁ ବଡ ପାପ େସ କରିଛି 

अଛୁଆଁ ସ�ାଦୁରଶ ପଡିଛି | 
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ନିଜକୁ ସ�ାଳି ନପାରିଲି ଆଉ 

ତାହାତରୁ େଖାଲିଲି ରଶି, 

ନିରୀହ ଚାହାଣି େଦଖିକି ତାର 

ହୃଦୟ େହଲା େମା େପଷି | 

 

ମୁoଟି ତାର ଆଉଁଶି ଆଣିକି 

ପଚାରିଲି ଆେର କହ, 

କଣମିଳିଲା େଚାରି କରି ତେତ 

କାମ ଜମା ଭଲନୁହଁ | 

 

ନିରୀହ ଆଖିର େକାମଳ ଚାହାଣି 

କଥାତ େବଦନା ପରା 

ବଖାଣି ବସିଲା ଦୁଃଖର େପଟରା 

ଜୀବନ ଯାତନା ଭରା | 

 

 

 

 

 

 

 

ବାପା ମା ଛାଡି ଚାଲିଯାଇଛtି 

ଆରପାରି ତା- ଘର, 

ଛାଡି ଯାଇଛtି କୁନି ଭଉଣୀଟି 

କାଲିଠାରୁ ତାକୁ େଜାର | 

 

अଖିଆ अପିଆ ପଡି ରହିଛିେସ 

ଦାନମୁେଠ ନାହ\ ଘେର, 

ତା ବିକଳ ଚାହାଣୀ ସହି ନପାରିଲି 

େଚାରି େସପାଇଁ କେର | 

 

ଭାବୁଥିଲି ବସି େଦାଷ ବା କାହାର 

ଏ ନି/ୁର ଭାବ କିପରି ! 

ମଣିଷ ପଣିଆ ମରିତ ଗଲାଣି 

ସେବ� ଧ�ଂସ େହେବ େଯପରି | 

 
େସୗମ�ା ସୁଚରିତା େସଣ. 

ହାଇଦ� ାବାଦ. 
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ମନ େଖାଜୁଥିବା ସାଥିଟିଏମନ େଖାଜୁଥିବା ସାଥିଟିଏମନ େଖାଜୁଥିବା ସାଥିଟିଏମନ େଖାଜୁଥିବା ସାଥିଟିଏ    
ଏମିତି େକହି ମିଳି ଯାଆtା କି  

ଯାହା ସହ ମଁୁ ସବୁକିଛି ମନେଖାଲି କହିପାରtି  

ଏମିତି କିଏ ମିଳେt କି  

ଯାହା ଉପେର ମଁୁ ରାଗି ପାରtି....  

 

ଏମିତି  େକହି ମିଳିଯାଆtା କି  

ଯାହାକୁ ମନ ଭିତରର କଥା ବି କୁହtି  

ଭୁଲ ମଁୁ କରtି  

ପୁଣି ମଁୁ ରାଗtି...  

 

େସ ନୀରବତାେର ସବୁ ଶୁଣtା କି  

େମାର ରାଗ ଶାt େହେଲ ମଁୁ ସରି କହିଦିअtି  

େସ େସେତେବେଳ େମା ଉପେର ରାଗୁଥାtା କି  

ଆଉ ତାପେର ମଁୁ ହସିେଦେଲ େସ େମାେତ ପୁଣି ବୁଝାଉଥାtା କି...  

 

ସବୁ ରାଗ ରୁଷା ପାେର େସ ପଚାରtା କି  

େଜ�ାତିରyନ 
ମହାରଣା 
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େଦହର ଯତx  େନବାକୁ କହୁଥାtା କି  

ମଁୁ ତା-ୁ ଚାହ\ ସିHତହାସ� େଦେଲ େସ ହସିଦିअtା କି  

ସବୁେବେଳ େମାର ଦୁgାମୀକୁ ସହtା କି..  

 

େମାର ପିଲାଳିଆମୀେର େସ ମଜା ନିअtା କି  

େଛାଟପିଲା ଭାବି hମା କରିଦିअtା କି  

େଯେତ ଝଗଡା େହେଲ ବି େସ େମା ପାଖେର ରୁହtା କି  

ସବୁ େବେଳ େମା ଆଖି ସାମxାେର େସ ହସୁଥାtା କି...  

 

େମା ପରି କବିତାକୁ ଭଲ ପାଉଥାtା କି  

େମା ପରି ବଗିଚାକୁ ଭଲ ପାଉଥାtା କି  

େମା ପରି ସବୁେବେଳ ହସୁଥାଆtା କି  

େମାର ସବୁ अଝଟକୁ ସହିପାରtା କି...  

 

ଏମିତି ସାଥିଟିଏ ମିଳtା କି  

ଯିଏ ଟ-ା ପଛେର ନ େଦୗଡ଼ି ମାନବିକତାର ପରିଚୟ ଦିअtା କି  

ସମb-ୁ େସxହ ମମତାେର ବା�ି ରଖtା କି  

ଏମିତି ସାଥିଟିଏ େଲାଡ଼ା, କିଏ ବା ଜାଣିଛ ଠିକଣା େଦଇ ପାରିବ କି... 
କଟକ  
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ସH {ତିସH {ତିସH {ତିସH {ତି    
ସH {ତି....... 

ସH {ତି ନୁେହଁ େସତ 

 अଧାେଲଖା ଗୀତି 

ଗୀତି ନୁେହଁ େସତ 

 ଜୀବନର अନୁଭୂତି 

अwg ଛବି େହାଇ 

 ଭାସିଆେସ ମନ ଆଇନାେର 

ନୀଳ ନୟନର ପଲକ େଜ�ାତି..... 

 

ସH {ତି...... 

ସH {ତି େକେବ 

अଭୁଲା ଚିaେର 

 ଭରି େଦଇଥାଏ 

େକାଟି ଲାବଣ�ର ପ�ୀତି 

ସସିHତା ରାଉତ 
େଜନା 

 

ମନ ଆକାଶେର 

 ଆଂକି େଦଇଥାଏ 

ପ�ୀତିର अଭୁଲା ସH {ତି..... 

 

ସH {ତି.... 

େସତ ଶାଗର ତଟର 

 ବାଲୁକା େଶଯର 

ଶାମୁକା ଭିତର େମାତି..... 

अସରtି ଆଶାର 

 ନୀଳ ଉମiମାଳାେର 

ବାଲୁକା ତନୁେର ହୁଏ େପାତି 

ହୁଏ ଉନH ାଦନା ଭରା �ିତି..... 
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ସH {ତି... 

େସତ େକେବ ପୁଣି 

     କଳଂକିତ ଭରା 

ଦୁଃଖର अଲିଭା କୀai.... 

ଆଣିଥାଏ େକେବ େସତ 

     ନୂଆ ଜୀବନ ଧାରାେର 

ନୂଆ ନୂଆ अନୁଭୂତି 

ଦିଏ ପ�ତିକୂଳ ପରି�ିତି.... 

ଶିଖିବାର ଏକ  

        ଉଜ�ଳ ମହୁୂa� 

େକେବ ପ�ତାରଣା େକେବ ପ�ୀତି 

ବଦଳାଇ ଦିଏ 

       ବzିବାର ଭିତି..... 

ସH {ତି.........., 
 

େକE� ାପଡା, ଓଡ଼ିଶା 

ଭ� ାମ�ଭାଷ : ୮୮୨୬୦୮୬୬୨୮ 
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ତୁମକୁ େଦଖିଲା ପେରତୁମକୁ େଦଖିଲା ପେରତୁମକୁ େଦଖିଲା ପେରତୁମକୁ େଦଖିଲା ପେର    
ମେତ ଯଦି େକହି େମା ନାଆଁ ପଚାେର 

କହିଦିଏ େତାର ନାଆଁ 

ବାଟ ବଦେଳଇ ପାଦ କାହ\ ଆଜି 

େନଇଯାଏ େତାର ଗାଆଁ     ।। 

 

େତାଗାଆଁ େଶଷେର ପାହାଡ େସପାଖୁ 

ସଂଜ ନଇଁ ଆେସ େଯେବ 

ତେତ େଦଖିବାକୁ େତାଠାରୁ େବଶୀ 

ବାହାନା େଖାେଜ ମଁୁ ଆେଗ  

ସାhୀ େସଇ ତୁମ ଗାଆଁ ବରଗଛ 

ଆମ ଚିଠି ଦିଆନିଆ 

ମେତ ଯଦି େକହି େମାନାଆଁ ପଚାେର 

କହିଦିଏ େତାର ନାଆଁ    ।। 

ପ�କାଶ କୁମାର 
ଚାE 

 

 

 

 

ତୁମରି ଘାଟେର ଘାଟ ଜଗିବେସ 

ତୁମକୁ େଦଖିବା ପାଇଁ 

ସାlେମେଳ ପରା ତୁେମ ତ ଆସିବ 

ସଂଜ ଗେଲ ଟିେକ ନଇଁ 

େଯେତଥର େଦେଖ େସେତଥର ତୁେମ 

ଲାଗ କାହ\ ନୂଆ ନୂଆ 

ମେତ ଯଦି େକହି େମାନାଆଁ ପଚାେର 

କହିଦିଏ ତୁମ ନାଆଁ       ।। 

 
ଜୟପୁର ଶାସନ ପିପିଲି ପୁରୀ 

େମା : ୯୭୫୩୩୫୪୯୩୮ 
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ଶରତ ଗୀତଶରତ ଗୀତଶରତ ଗୀତଶରତ ଗୀତ    
ଶରତ କାେଳ, 

ଛଳ ଛଳ ପଣ ସରସୀ ଜେଳ 

ବଉଦ େଚାରାଏ ବିbୃତି େଜଣୁ 

ଖେଗାଳ େଭାେଳ 

अbିତ�  େଖାଜଇ ଭୂେଗାଳ େକାେଳ. 

ଲାେଜଇ hିତି..  

କାଶତoୀ ହସ ହେସ ମରୁୂକି, 

ଗେଢ଼  ଗହଣା ,େହବ ଭରଣା 

ଚଷାପୁअର େସ ଘର କରଣା. 

କଦ� ଝୁେର, 

ଉତୁରା େଦହ ତା ଝରିକି ସେର 

ଲୁହେର ସେତତା ସରସୀ ଭେର. 

ମାଳତୀ ହେସ,ଚହଟି ବାେସ 

କମଳ ସଜାଏ େକାମଳ େଦହ, 

ମିନତୀ ଦାସ 

 

 

ରl ବି ମାେଖ. 

ସାରସ େଖେଳ,ହଂସୀବି େରାେଳ 

ସୀକର କାନି ର ନୀଳ ତପ�ଣ  

ଉଲB ାସ େଭାେଳ.  

େବlୁଲି ନାନୀ 

ସାରୁଗଛ ତେଳ ପାତିଛି କାନି  

ପ�ତୀhା ତାର -- 

ପୁଳା ପୁଳା େଫଣ ଭିତରୁ  

 ସଂସାର ହସିବ ପୁଣି . 

ଆସିବ ମା 

େହାଇବ   ସାହା  

ହରିବ ପାତକ େଦଶ ଦଶରୁ େସ  

େଦବ ବି  ରାହା 
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େମା ଗଁା ବଦଳିଗଲାଣିେମା ଗଁା ବଦଳିଗଲାଣିେମା ଗଁା ବଦଳିଗଲାଣିେମା ଗଁା ବଦଳିଗଲାଣି    
ଶୁଭୁନାହ\ କାହ\ ପ�ଭାତ ପ�ାଥ�ନା 
ଚଉରାେର ଶ� ଧ�ନି, 
ଗୁରୁଜନ କଥା ନ ଶୁଣିବା େଯାଗଁୁ 
ରହିଗେଲ େହାଇ ତୁନି । 
 
ମାନୁଛି ଆଉେକ ନିତୀବାଣୀ କଥା 
ନିଜମେନ ସବୁ pାନି, 
କୁଳ ଭୁଆଷୁଣୀ ଆଧୁନିକା େହେଲ 
ପର$ରା ଭୁଲିେଲଣି । 
 
 
 
 

अhୟ କୁମାର 
େବେହରା 

 

अଗଣାେର ଆଉ ଲାଗୁନି େଗାବର 
ଚୁଲି ଧୀେର ହଜିଲାଣି, 
ମାଟି ହାoି ର�ା ସପନ ଲାଗୁଛି 
େଲାେକ ତ ଭୁଲି ଗେଲଣି । 
 
ସଂ;ାର କୁ ପୁअ ଏେବ ମାନୁନାହ\ 
େସୗକିନ ତାର ଚଳଣି, 
ପିତା ଓ ମାତା-ୁ ହୀନ ମେନ କରି 
ବୃsାଶ�େମ ଛାଡିଲାଣି । 
 
�ୀ ପିଲା ସlେତ େହଉ ଏ ସଂସାର 
ନ ରହ� େକହି ପୁଣି, 
ସୁଖି ପରିବାର ଏଇଟି ଆମର 
ଖୁସି ହୁअtି ବଖାଣି । 
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ପୁअ ଝିअ କଥା ନକହିବା ଭଲ 
େପ�େମ ପାଗଳ େହେଲଣି, 
େଯେତ ବୁଝାଇେଲ ସବୁ ଭଲ କଥା 
ଚୂଲି ମୁହଁକୁ ଗଲାଣି । 
 
େଟାକାଏ ମାତtି ତାସ୍ େଖଳେର 
ଗେyଇ ଚିଲମ ଟାଣି, 
ଚାଖଣା ସାlକୁ ମଦ େଦାକାନ 
ଛକେର େଖାଲା େହଲାଣି । 
 
ନିଶା ଦ� ବ� ଖାଇ େବାବାଲ କରtି 
ନିଜକୁ ନପାରି ଜାଣି, 
ଘେର ଘେର ଲାେଗ अଶାtିର େଖଳ 
ଶାtି େଖାଜିେଲ ମିେଳନି । 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
ଭାଗବତ କଥା ଶୁଣିବାକୁ େଲାକ  
ଏେବ ବିରଳ େହେଲଣି, 
ପର ଘର କଥା ଶୁଣିବାକୁ େଦଖ  
େକେତ େଯ ଭିଡ କେଲଣି । 
 
ଗାଆଁ ଆଉ କାହ\ ଆଗପରି ନାହ\ 
େକହି କାହାକୁ ମାେନନି, 
ପଛଦିନ କଥା ଭୁଲିଯାଇ ଆଜି 
"େମା ଗଁା ବଦଳି ଗଲାଣି" । 
 

େକEୁଡିହା ବଡସାହି ମୟରୂଭy 
ଭ� ାମ�ଭାଷ:-୯୩୪୮୮୧୯୯୧୭ 
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ଆଧୁନିକା ନାରୀଆଧୁନିକା ନାରୀଆଧୁନିକା ନାରୀଆଧୁନିକା ନାରୀ    
ତୁେମ କି େସଇ  ସରଗର ତାର          

 େସୗEଯ��ର ପ�ତିମା  

ମଁୁ େଦଖି େଦଖି  ସରିଗଲା ରାତି  

 କରିପାରିଲିଣି କ�ନା । 

 ସ�ଗ�ର अପସାର  ରୂପେର ଚାତୁର  

 अl ଗଠେନ େଲାଭ 

ତୁମର ସୁEର  ମୁଖଟି େକବଳ  

 ତା- ସହ ଖାଏ େମଳ    । 

ସୁEରତା ପାଇଁ           ତୁମ  ଏେତ ଗବ� 

 ଇE�  ଚE�  ମାନ ନାହ\  

ମଁୁ ବି ଦିେନ              ତୁମ ପଛ ପେଟ   

 ବୁଲୁଥିଲି ଘାଇଁ ଘାଇଁ    । 

ଧୀେରଶ କୁମାର 
େମେହର 

 

ଜାଣିନ ଥିଲି  େସଦିନ େଦଖିଲି  

 ଆମ� ବୃh ତଳ େଖଳ 

ତୁମ ଭାବିପତି     ସହ ତୁେମ ଏକା  

 କରିଥିଲ େସ େମଳ    । 

ଭାବିଥିଲି ତୁେମ    େହଇଥିବ ଜେଣ 

 अପସରାର ପ�ତୀକ 

କିଏ ଜାଣିଥିଲା     ତୁେମ େହଉଛ  

 େସଇ ପ�ତିମା ନାୟକ     । 

ବିଚ ବଜାର        ଘର େଯ ତୁମର  

 େପ�ମିକ ତୁମର ନାମ 

େମାର ବି ଥିଲା     ଦିେନ ଏଠି ମନ 

 େଯୗବନ େଦଖିବି ତମ    । 
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ଉ¢ ଶିhିତା ତୁେମ ଉ¢ ଆଶଧାରୀ  

 ରୂପ େଯ ତୁମର କାଳ 

ପ�ତିମା ପରିକା  ପିଜି ପଢି ମଧ� 

          ଦୁଗ��ର େସଇ ନାଳ     । 

େପ�ମେର କର       ପ�ତାରଣା ତୁେମ  

        େଦହେର କର ଜୀବିକା 

ସ¢ିବାବୁ ପରି        େଦଖିଲି ମଁୁ ପେର 

            କରିପାରିବି କିବା      । 

େସୗEଯ��ର ତୁମ        ପତାtର ନାହ\ 

           ପ&ୂiମା ଚE�ମା ପରି 

େହେଲ େସ ଚE�ମା      ଜନମ େନଇଛି  

              କଳ-ର ଦାଗ ଧରି    । 

ତୁେମ ନୁହଁ େସଇ        େପୗରାଣିକ ସତୀ 

           ରାଧା, ସୀତା ବା ଶକୁtଳା 

ତୁେମ अଟ                ଏହି କଳିଯୁଗର 

         କାଲ-ା अଳକା ସାନ�ାଲ  । 

 

 

 

 

ତୁେମ େଯ ଏକ           ପ�ତୀକ अଟ  

        ସା$� ତିକ ନାରୀ ସମାଜର 

େକବଳ ଜାଣିଛ          ଟ-ା ଆଉ ଧନ 

           ନୂତନ ରୂପ େପାଷକର    । 

ଚE�ମା କଳ-  େକେବ ବି ଛାେଡନା 

           କାେଳ ପେଛ ମରିଯାଏ     

ତୁମର କଳ-  େପାଛିଦିअ ତୁେମ 

         େଯେବ େଯେବ ବଢି ଯାଏ   । 

ପାଠ ପଢା ତେମ।       ଶିhିତା ନାରୀ  

            ଇ¥ତ ର ନାହ\ େଲାଭ    

ତୁମର େପାଷାକ         ଆଉ ଗୁଣ େଦଖି 

               ଆଖି ବୁଜିଦିଏ ନଭ   । 

ଭାବ ନାହ\ ତୁେମ         ଶିhିତା ନାରୀ 

            ପାପ େଯ ପୁଣ� ସମାନ 

ପାପର ପାପେର        ପାପୀ େଯ େହଇଛି 

           ଏଠି େସ ପାଷାଣ ସମାନ ।। 
 

ଗ�ାମ-ର´।, ଜିଲ¹ ା-େବୗs, ଓଡ଼ିଶା 
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ଝରକା େସପାଖ ଜହxଝରକା େସପାଖ ଜହxଝରକା େସପାଖ ଜହxଝରକା େସପାଖ ଜହx     
ବିଦୁ�ତ ପ�ବାହ କାଟି ଯାଇ ଥିବା େବେଳ 

େକାଠରୀ େମା अ�କାର କବଳେର , 

ବାଜୁ ଥାଏ କାହା େମାବାଇଲ ର ଗୀତ 

ଏଇ େମା କ&� ପଟହ େର  I 

 

ମଶା ମାନ-ର କ&� ବିଦ� �ପ ଶ§ 

ଶୁଭୁ ଥାଏ ଏଇ େମା କ&� ସ��ଖ େର , 

ଲାଗୁଛି ବୁଡି ଯାଇଛି ମୁ େକାଉ 

ନିଶ§ ମିଥ�ା ଭାବନା େର  I 

 

 

 

ଚିନH ୟ ଶୁଭ� ାଂଶୁ 

 

ଝରକା ର େସଇ ପରଦା ଫା- େଦଇ 

ରୂେପଲି ଆେଲାକ ପଡଇ , 

ଝରକା େସପାଖ ଜହx  ସିଏ 

ଖିଲି ଖିଲି ହସୁ ଥାଇ I 

 

େଗାଲ ମୁହ\ ଜହx  େସେଜ 

ଭାରି େଯ ଲାେଜଇ , 

ମଁୁ ତାକୁ ଚାହ\ େଦେଲ 

ଭସା ବାଦେଲ ଲୁଚାଇ I 

 

ଲୁଚକାଳୀ େଖଳୁ ଥାଏ 

ଜହx  ଭସା ବାଦଲ ସାlେର , 

ସାରା ସହର ଟା କବଳିତ 

अ�ାର ର େକାଳେର I 
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େଛାଟ େଛାଟ ତାର ସବୁ 

ମିyି ମିyି େହାଇ ଜଳtି , 

େବଳ ଗଡ଼ିବା ସାlକୁ 

ଜହx  ଠୁ ଦୁେରଇ ଯାଉ ଛtି I 

 

େଫରିଲା ବିଦୁ�ତ ପ�ବାହ 

େକାଠରୀ େହାଇଲା ଆେଲାକ , 

ଚାହ\ େଥ ଜହx  କୁ ମଁୁ ଆନେE 

ନ ପକାଇ ଆଖି ର ପଲକ I 

 

ଜହx  େଥ ଆକାଶ େର ସବୁଦିେନ 

େହେଲ ପେଡ ନି େମା ନଜର , 

େହେଲ ଲାେଗ କାହ\ ଆଜି 

ଜହx  ଆପଣ ଠୁ ନିଜର I 

 

ଲୁଚି ଗଲା ଜହx  େକାଉ 

ଚିହx ା ବାଦଲ ଭିତେର , 

ପକାଇ ମଁୁ େଦଲି ପରଦା 

ଚୁପ େହାଇ େକାଠରୀ ଭିତେର I 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ଗ�ାମ/େପା: - କୁଆମରା, ଥାନା - ଖୁ�ା 

ଜିଲB ା - ମୟରୂଭy, ପିନ - ୭୫୭୦୨୭ 

ଦୂରଭାଷ - ୯୭୭୬୦୫୦୬୬୭ 
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େବାଉେବାଉେବାଉେବାଉ    
ଆହାଃ...ମହୁଠାରୁ ମିଠା ଶ§ଟିଏ  
ଯହ\ ଖyା ଖo ସାକର, 
ଜଗତର ମଧୁମୟ େଯେତସବୁ ବାସxା  
େବାଉ ର ପଣତକାନିେର 
ବ�ା ସବୁ ଯୁଗାtର ଧରି, 
େବାଉ ହସ ଜହH ଠାରୁ ଶୀତଳ 
 େକାମଳ,ସ�j,ସିxÂ, ଫÎୁ, 
େବାଉ ଏକ ସୁଦhା େବୖଦ�, 
େକାଳ ତାର ତକିଆ,ସ�ଗ� ତ ନିଉନ, 
େବାଉ େଗାଡ଼େର ବସି ଜହx  େଦଖା 
 ତା କାଖର ଉଷHତାେର 
କାEଣାର ଉପଶମ, 
ମିଛ ମାମଁୁଘର , 
େବାଉ ଆଖିର ବାଳେର େଗାଡ଼େର 
ପଶିଥିବା େଚାର କ�ା ଧରା,  
େବାଉ ପିଠିେର ଲାଉ, 

ବିନୟ ମିଶ� 

 

େବାଉର ମାପ ଚୁପ ସରୁ ଚଟକଣି, 
ବାପା- ମାଡ଼ ପେର 
ପଣତେର ଲୁଚା 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 ଦିଶୁଥିବା, 
ସଂଭ� ମତା ସଂ;ୃତି, ବିଚାରଣା 
ସH {ତି ଆଜି  
अbମୀତ ବୟସେର, 
ଆଖିେକାଣ େବାଲ ମାେନ ନାହ\, 
ଦୁଇେଟାପା େପାଛିବାକୁ େବାଉ ଆଜି ନାହ\।  

ସୁନାେବଡା, େକାରାପୁଟ, ଓଡ଼ିଶା 
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ଶରତଶରତଶରତଶରତ    
ଶରତ ଆଣିଛି ଶୀତର ସ�ାର  

     ସାlେର ପେୂନଇଁ ଚାE  

ଦଶଭୁଜା ମାତା ବିଦାୟ େବଳେର  

     ଭରିେଲ ମେନ ଆନE ll 

 

ନୀଳ ଗଗନେର ଶୁଭ�  େମଘ ମାେଳ  

      ଉअଁଇ ପ&ୂ�ମୀ ଇEୁ  

େହମt ସକାଳୁ ବିzି େହାଇଯାଏ  

     କାକର ମୁକୁତା ବିEୁ ll 

 

ମାତା ମହାଲhH ୀ କାaiେକ ଧରାକୁ 

      କରିେବ अବତରଣ  

ର-ନିଧି େସଠୀ 

 

ଧନର େଦବୀ ମା େହାଇଗେଲ ସାହା  

      ଜିତିବା ଜୀବନ ରଣ ll 

 

ତାରକା अସୁର କେର ଥରହର  

     ସ�ଗ�, ମa��, ପାତାଳେର  

େଦବ େସନାପତି କୁମାର କାaiକ  

     ଜନମିେବ ଉମା େକାେଳ ll 

 

କୁମାରୀ- ମେନ अେନକ ସପନ  

       କରିେବ କୁମାର ପଜୂା  

କEପ� ପୁରୁଷ ମେନ अଭିଳାଷ  

     ପାଇେବ ହୃଦୟ ରାଜା ll 

 

େସ£ର-୧୪, 
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ତୁମପାଇଁ ସଖୀତୁମପାଇଁ ସଖୀତୁମପାଇଁ ସଖୀତୁମପାଇଁ ସଖୀ    
ଆକାଶର ସୀମା ମାପି ହୁଏନାହ\  
ହୃଦୟର େକାହ ହୁଏନା ଢା-ି 
अtର କାଳିମା େଦଖି ହୁଏନାହ\ 
ବାହାରୁ ଚିହିx ବା ରୁେହ େଯ ବାକି ।। 
 
ଆଖି େଦଖା ଚିଜ କାନ ଶୁଣା କଥା  
େକେବେକେବ ଜମା ସତ ହୁଏନା 
ମନର ଭାବନା ହୃଦ ସିନା ପେଢ 
ଆଖିର ଭାଷାଟା ଆଖିକୁ ଜଣା  ।। 
 
ଆ�ଯ�� ଲାଗିେଲ କଥାଟା ସତ  
ତୁମ ବିନା ଶନୂ� ଲାେଗ  ଜଗତ 
େକମିତି କହିବି କିପରି କଟିଛି  
ତୁମ ବିନା େମାର ପ�ତି ମୁହୂa� ।। 

ପ�ଶାt କୁମାର 
ମିଶ� (କୁନୁ) 

 

 
ବହୁବାର ପଢି କେର ମଁୁ େଚgା , 
ଜାଣିବି େତା ହୃଦ अେଲଖା ପୃ/ା ।। 
ହାରିଯାଏ ସିନା ବୁଝି ପାେରନା ମଁୁ 
ତୁମ अtରର अକୁହା କଥା ।। 
 
ତୁମ ନୀରବତା ମୃତୁ� ଠୁଁ अଧିକା 
ତୁେମ କି ପାରିବ ତାହାକୁ ଜାଣି , 
ତୁମ अଜାଣେତ େକେତ େଯ େଚାଟ  
େଦଇଛି େମାହରି ହୃଦୟ ହାଣି ।।  
 
ତୁେମ ନୁେହଁ େସଇ ରାଧା अବା ମୀରା  
ନୁହଁଇ ମଁୁ େସଇ କାଳିଆ କାହx � , 
ସରଳ ସ�ଭାବ ମଣିଷଟିଏ ମଁୁ 
ସରଳ ହୃଦୟ େମା hୀଣ ତନୁ ।। 

କଟକ, ବା-ୀ ,ତାଳବb 
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ଆଶିଷ ଦିअ ଚାଚାଜୀଆଶିଷ ଦିअ ଚାଚାଜୀଆଶିଷ ଦିअ ଚାଚାଜୀଆଶିଷ ଦିअ ଚାଚାଜୀ    
ଶିଶୁେଦେହ ଭରା ଦିବ� ସ�ାବନା 

ଭାଷଣବାଜିେର ସରିଲା ଦିନ  

ଆଜିର ଶାସକ ବୁଝିକି अବୁଝା  

ବୁsିଜୀବି-ର ହଜିଛି pାନ.... 

 

ଶିhା ବ�ବ�ାେର ପା�ାତ� ସଂ;ୃତି  

ସମାେଜ ଭରୁଛି ବିଷ 

ବିକାଶ ଧାରାେର ଆୟୁଷ ସରୁଚି  

ପରିେବଶ ହୁଏ ଧ�ଂସ.... 

 

 

 

ସେtାଷ 
ପ+ନାୟକ 

 

ନିଶାର ପ�ସାର କରୁଚି ଶାସକ  

ପଛେର ରହିଚି ଶିhା ! 

ବିେଦଶ ଭାଷାକୁ ଆଦେର ଶିhିତ 

ମାତୃଭାଷା େଲାକହସା .... 

 

ଶାସକ ବିେବକ ବିକଶିତ ପାଇଁ  

ଆଶିଷ ଦିअ ଚାଚାଜି  

अେନ� ଷିତ େହଉ ପ�ତିଭାର ଆଭା 

ନବୀନ ସୁରୁଯ ସାଜି..... 

 

 
େବଗୁନିଆପଡା, ଗyାମ  

ଭ� ାମ�ଭାଷ : ୮୮୬୩୫୯୨୧୧ 
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ମନର ଆହ� ାନମନର ଆହ� ାନମନର ଆହ� ାନମନର ଆହ� ାନ    
େମା ଜୀବନ ଯୁsେhତ� େର 
ଜୀ&� ଗାoିବ ଆଜି ଶଯ�ାଶାୟୀ । 
କପାଳ ଆଜି ବିେଦ� ାହମୁଖୀ 
ବିପBବୀ େହାଇଉଠିଛି ଏ ମନ । 
ପରାଜୟର ବିଜୟ ଆଜି ପାଳୁଛି େମା ଭାଗ� । 
ଭୀମର ର}ମୁଖୀ ଗଦା,  
ଆହ�ାନ କରୁଛି ଆଜି େମାେତ। 
ଜୀବନ ଆକାଶେର ସଯୂ��ର କଳାକିରଣ  
ଉପଶମ େଦଉଛି ଏ ବିେଦ� ାହୀ ବିେବକକୁ 
ମନର ତ| େବଦନା, କାଳର କରାଳେର, 
ଖାଲି ଧମୂେକତୁ ଆଉ ପ�ଳୟର ରଣଟଂକାର । 
ବାbବତାର ସମାଜ ଆଜି ତାoବ କରୁଛି,  
ଏହି अସ�ୀକାଯ�� େମା ଗହ�ର ଛାତିେର। 
ତୀÏ ଖÍେର ବାର�ାର ପ�ତିହତ ହୁଏ 
ପୁଣି ଉଠିଚାେଲ , ଆଉ ପ�ତି hଣ ମେର । 
ଜେଳଇ ସାରିଛି ଶତ-ମୃତୁ�ର ଜୁଇ 
ମୃଣHୟୀ ଏ େଚେହରା ଖାଲି ଦୁନିଆ ପାଇଁ । 
ବୁକୁର େବଦନାକୁ ଜଳାyଳି େଦଇ, 
ପୁଣି ବzିଉେଠ ଘନ अ�ାରର ବାଟ େଖାଜିବା ପାଇଁ। 

ବାସୁେଦବପୁର, ଭଦ� କ, େମା -୭୯୭୮୭୯୭୩୭୬ 

େଗାପୀକିଶନ୍ 
ପରିଡ଼ା 
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କରନି ସାହିତ� େଚାରିକରନି ସାହିତ� େଚାରିକରନି ସାହିତ� େଚାରିକରନି ସାହିତ� େଚାରି    
ଭାଷା ସାହିତ�ର    ଉନx ତି ପାଇଁ କି 

         େହଲୁ ଆଜି ଆଗଭର 

�ାେନ �ାେନ ଆଜି    ଗଢି ଉଠିଲାଣି 

          अନୁ/ାନ ସାହିତ�ର । 

 

େଦବା ସୁସ�ାନ    ଭାଷା ସାହିତ�କୁ 

        କରିବାନି େକେବ େଚାରି 

େଚାରି କରି େଯେବ   ଧରାପଡି ଯିବା 

         େନେବନି େକହି ଆଦରି । 

 

अପମାନ େହବ    ଭାଷା ସାହିତ�କୁ 

        ପାରିବାକି ଆେ� ସହି 

ନେରE�  ପ�ସାଦ 
େବେହରା 

 

ରସାତଳ େହବ    ସାହିତ� ସମାଜ 

       ପେୂବ� ଯାଇଛtି କହି । 

 

ସାହିତ�କୁ େକହି  େଚାରିକରି େକେବ 

         ପାରିନାହ\ େହାଇ ବଡ଼ 

କରିବାନି େଚାରି   ଆେଗଇ ଚାଲିବା 

       ଆସୁପେଛ େଯେତ ଝଡ଼ । 

 

ଶିଖି ନାହଁ ଯଦି    କବିତା େଲଖିବା 

       କରନି କବିତା େଚାରି 

ଇjା अଛି ଯଦି    ପରାମଶ� ନିअ 

      େଲଖିବ କଲମ ଧରି । 
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ଶିଖିବାେର ଯଦି    ମନ ବଳାଇଛ 

       ବୟସ ନୁେହଁ ବାଧକ 

େଚାରିକରି େକେବ    ନହୁअ ଲ¥ିତ 

     େହାଇବ େଯେବ ସାଧକ । 

 

ସ�j ବିଭାଗେର   କରିଲ ଚାକିରୀ 

       ସମାଜ ଗଢିବା ପାଇଁ 

ନିେଜ କରୁअଛ   ସାହିତ�କୁ େଚାରି 

       ଲ¥ା ଟିେକ ଲାଗୁନାହ\ । 

 

ପଡିଗେଲ ଧରା   अନ୍ଯମୁେo େଦାଷ 

        ଲଦିବାକୁ ଆଗଭର 

hମାମାଗି ପୁଣି  କରୁଛ ସ�ୀକାର 

     ମଁୁ अେଟ କବିତା େଚାର । 

 

େଯଉଁ ବିଭାଗେର   ଚାକିରୀ ତୁମର 

        େଚାରିକୁ କୁହtି ପାପ 

ଏ ସମେୟ ତୁେମ    କଳ- अଜiଣ 

        ତାକୁ ସଜାଇଲ ବାପ। 

 

 

ଏହିପରି େକେତ  େଚାର/େଚାରଣୀ ପାଇଁକି  

       ସାହିତ� ଯାଏ ତଳକୁ 

େଲାକ ଲ¥ା ପୁଣି   ନିEା अପବାଦ 

        ଆଣିଦିଏ ସମାଜକୁ । 

 

ସ�ାନ ତ େଦବା   ଭାଷା ସାହିତ�କୁ 

      ଏକଥା ଯାଉଛି କହି 

ନିଜକୁ ଆଜି ମଁୁ   ଭାବୁ ନାହ\ େକେବ 

      ବଡ଼ ସାହିତ�କ କହି । 

 

େଲଖକ େହାଇକି  େଲଖିବାକୁ ଆେ� 

     କରିବାନି େକେବ େଚgା 

େଲଖୁ େଲଖୁ ଆେ�  େହାଇବା େଲଖକ 

        ଯାହା କହିଛtି ସ�gା  ।। 

 
ଆଳଦା, ଖଇରା, ବାେଲଶ�ର,  

େମା--୯୮୫୩୧୪୨୫୧୦* 
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ଶ�ାବଣର ଲୁହଶ�ାବଣର ଲୁହଶ�ାବଣର ଲୁହଶ�ାବଣର ଲୁହ    
ତୁେମ କାE ସଦ� ଭିଜା 

ସବୁଜିମା ର ପଲB ବିତ- 

ଆହB ାଦିତ ,ସି} ପଲB ବ ର 

ଥରଥର ଉaରୀୟ ଭିତରୁ 

 

କଦମି�ନୀର େସ ପାଖେର 

ମୁଖାବୃତ କରୁଥିବା 

ବିରସ ହୃଦୟୀ ବିଷ&�  

ଜହx  ଟିଏ ପରି 

 

ତୁେମ ଆବୃତ ହୁअ 

अସଂଖ� ଫୁଲେର - 

ଶୁଭସିHତା ତି� ପାଠୀ 

 

ମହୁେର….ମୟରୂୀ ଚEି�କାର 

अbବ�b,अs� ଆଦ�  

େରାମାz ର ଏକାt 

ନିରବ ମୁହୂa� ମାନ-େର 

 

अଥଚ ତୁମ अନୁରଣିତ 

େଶଷ ଶିଖା ର wୁଲିl ପରି 

ଉaାଳ ହାସ� ତରlର 

अପବୂ� ଲାସ�େର 

ପ�କୃତି େଯ ସେ�ାହିତ 

 

ତୁମ ନିରବ,ନି�ୁପ୍ ଯ�ଣାର 

କିଏ କେର अଥ�….? 

କିଏ ପେଢ ତୁମ 
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ଆୟତ ନୀଳ ନୟନ େର 

ଯୁଗ ଯୁଗାt ର 

अଲିଖିତ, अଦୃଶ� ପତ� ….? 

 

ତୁମ ପ�ତୀhା ର 

ନିରବ ଛEାୟିତ - 

अେବାଧ� କବିତାେର ଭାରାକ� ାt 

ମୃତ ଚେକାର ପାଇଁ ଏ ଲୁହ….? 

 

ନିwE,ନିଃେଶଷ ବhେର 

ତୁମ wଶ�ର େଶଷ ବିEୁ ର 

अନୁଭବ अେପhାେର  

ତପସି�ନୀ ସାଜିଥିବା 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ତୁମ ତୃuା ର ପ�ହାର େର 

ବାର�ାର ଉÆୀଡ଼ିତ େହଉଥିବା 

କରୁଣ ହୃଦୟେର 

ସରିଯାଇଥିବା wEନ ପାଇଁ 

ତୁମର ଏ ଲୁହ….? 

 

ତୁମ अବଗହନର ଆଦ� ତ� େର 

ଘନ अ��ଜ 

ବିbୀ&� କାଳିମା ର 

ଲାଳିମା ର wଶ� ପାଇଁ 

ସ�ପx େଦଖୁ େଦଖୁ 

ନି�ିହx  େହାଇସାରିଥିବା 

ମୃତ େସ ବିହlିନୀ ର 

ବhର ଜ� ଳନ ପାଇଁ 

ଏ ଲୁହ….? 
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अଯାଚିତ, अକୁ� 

अବିଶ�ାt 

ତୁମ ପ�ତି ପଦପାେତ 

ଚରମ अts�ାହ, 

 

hଣପ�ଭାର କେଠାର ଜ� ଳନ 

ସୃଜିେଦବା େବେଳ 

ମମ��ଳ େର अସହ� କଷଣ 

ରହି ରହି ବାରଂବାର 

ଆa�ନାଦ ସୃgି କଲାେବେଳ 

ଗଗେନ-ପବେନ 

ସଚରାଚର ଉଲB ସିତ  

ଏ hୁଦ�  ସୃgି ର 

ଉପହାସ ଲାଗି ଏ ଲୁହ....? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ଯ�ଣା ର ଲୁହ ତ ଉu….. 

ତୁମ अଶ��େର ଶୀତଳତା 

अଥଚ अtରେର 

ଚରମ ଦାହ…….!! 

 
ମାଫ�ତ : ରାେଜE�  କୁମାର ତି� ପାଠୀ 

ଲhH ୀନୃସିଂହ ସାହି, ୧୨ େଲନ୍, ବ� ହH ପୁର 

ଭ� ାମ�ଭାଷ: ୯୫୮୩୫୦୯୭୫୮ 
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ଆଜିର ଯୁବପୀଢ଼ିପାଇଁଆଜିର ଯୁବପୀଢ଼ିପାଇଁଆଜିର ଯୁବପୀଢ଼ିପାଇଁଆଜିର ଯୁବପୀଢ଼ିପାଇଁ    
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ଆଖିେର ଆଖିଏ ସପନ େନଇ,  

ଚାଲିଛି ମଁୁ ଏଇ ଦୁନିଆ େଦଇ।  

ଚିନ୍ହି ମଁୁ ସାରିଛି ଏଇ ଦୁନିଆକୁ,  

ବାକି ଆଉ କିଛି ନାହ\।। 

 

ମିଛ େମାହ ମାୟା େନଇ ଚାଲିଛି ଭାଇ, 

ଜାଣି ବି ଏ ଦୁନିଆ ନୁେହଁ କାହାରି। 

ଭରଷା କରିବୁ କାହାକୁ ଭାଇ,  

ସଭିଏଁ ହସtି ନିଜର େହାଇ।।  

 

 

େସୗମ�ରyନ 
ସାମଲ 

 

ଭିତେର ଭିତେର େମାଉକା େଖାଜtି,  

େଚାଟ ମାରିବାକୁ େହଳା ନକରtି। 

ସଭିଏଁ ଏଠି ସ�ାଥ� ପାଇଁ ନିଜର,  

କାମ ସରିଗେଲ କିଏ ବା କାହାର।। 

 

ସ�ାଥ� ପର ଏ ଦୁନିଆ ଭିତେର,  

अଣନିଶ�ାସୀ ମଁୁ ଆଜି। 

ତଥାପି ଚାଲିଛି ସତ�କୁ େନଇ ମଁୁ, 

ମୁo ନୁଆଇଁ ବି ନାଇଁ।। 

 

ବିେରାଧ କରିବା ର}େର େମାର,  

ଜାତିେର ଖoାୟତ।  

ଶତ� � - ସାମxାେର ଶତ� � -ୁ ମାେର ମଁୁ, 
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ପଛେର ନାହ\ अଭ�ାସ।। 

 

ନୂତନ ସଯୂ�� ର अେପhାେର ମଁୁ, 

ନହ\ େମାର କିଛି ଲh�।  

ବତ�ମାନ କୁ ଭବିଷ�ତ ଭାବି,  

ଚାଲିଛି ମଁୁ ଏ ଜୀବନ ବାଟ।। 

 

ଖୁସି େବେଳ ଏଠି ସଭିଏଁ ହସtି,  

ଦୁଃଖେର େକହି ନାହ\।  

କଥା େର କୁହtି ଆେମ अଛୁ,  

ଆଗକୁ ବଢ ତୁେମ ଭାଇ।। 

 

ସମୟ ଆସିେଲ ସିଏ ମିଶିଯିେବ, 

ତୁମ ଶତ� � ପାେଖ ଯାଇ।  

ରାଜନୀତି ର ଏ େଗାଳିଆ ପାଣିେର,  

ଜମା ପଶ ନାହ\ ଭାଇ।। 

 

କିଏ େକେତେବେଳ ଦବ େହ ବୁେଡଇ,  

ଜାଣିବା ବହୁତ କg। 

ଆଜି ଯିଏ ମିତ�  କାଲି ସିଏ ଶତ� �, 

ବୁଝିବା େବାହୁତ କg।। 

 

ଆଜି ଯାହା ପାଇଁ ଲେଢଇ କରୁଛ,  

କାଲି ନୁେହଁ େସ ନିଜର ତୁମର।  

ଶତ� � ସହ ମିଶି କହିବ େସ ଦିେନ,  

ଜାଣି ନାହ\ ତାକୁ ନୁେହଁ ସିଏ େମାର।। 

 

अଳପ ବୟସୁ ରାଜନୀତି କୁ ଏଠି, 

େଦଖି ମଁୁ ସାରିଛି ଆଜି। 

ସଭିଏଁ अନ�ର କା�େର ବ�ୁକ ରଖି,  

ଗୁଳି ଫୁଟାଇବାକୁ ତÆର େବଶୀ।। 

 

େବଳ ଥାଉ ଥାଉ ସୁଧୁରି ଯାअ େହ, 

ସବୁ ଯୁବ ବ�ୁ ଭାଇ। 

ଭାଇ ଭାଇ କହି େଡଉଁଛୁ ଯାହା ପାଇଁ,  

ନାମ ଦବ ଦିେନ େସଇ।। 

 

ଆଜି ଯାହା ପାଇଁ ଜୀବନ େଦବାକୁ,  



ଆହ� ାନ
 ଇ-ପତି� କ

ା 

ଆହ� ାନ ଇ-ପତି� କା, ଚତୁ��ଶ ବଷ�, ଏକାଦଶ ସଂଖ�ା, ଡିେସ�ର ୨୦୧୯ Magazine Downloaded from www.aahwaan.com 

ଆହ� ାନ ଇ-ପତି� କା ସ$ୂ&� ନିଃଶୁ( ବିତରଣ େହତୁ ଡା େଜ�ାତି ପ�ସାଦ ପ+ନାୟକ- .ାରା ପ�ତି/ିତ ଓ ପ�କାଶିତ    Aahwaan.comAahwaan.comAahwaan.comAahwaan.com           218 

ପଛ ଘୁzା େଦଉନାହୁଁ ତୁହି।  

କାଲି େତା ପରି ଏମିତି ଭାବି େସ,  

ଦାଦନ ଖଟୁଛି ଯାଇ।। 

 

ଆଉ କିଏ ତା-ୁ ମିଳିଗେଲ ଭାଇ,  

ଭୁଲିଯିେବ ଦିେନ େତାେତ। 

अସୁବିଧା େବେଳ ଡାକିେଦଇ ପୁଣି,  

ଭୁଲିଯିେବ ମାେସ ମାେସ।। 

 

ସୁଧୁରି ଯାअ େହ ଭାଇ େପ�ମ ଛାଡ଼ି,  

ସଂଗ�ାମୀ ଭାଇ େମାର।  

ପାରୁଛୁ ଯଦି େହ ସତ� ସହ ରହି, 

ସଂଗ�ାମ କରି ଚାଲ.. ସଂଗ�ାମ କର ଚାଲ..।। 

 
ନାମ : େସୗମ� ରyନ ସାମଲ ( ଛାତ�  େନତା ) 

୪୭୮ଡି/୧୮୨୯ 

ଶା�ୀ ନଗର, ଭୁବେନଶ�ର  

ଭ� ାମ�ଭାଷ : ୯୫୫୬୮୯୦୬୮୯ 
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ଗଁା अନୁଭବଗଁା अନୁଭବଗଁା अନୁଭବଗଁା अନୁଭବ    
ଆଜି ବି ଗାଆଁକୁ ଭୁଲି ମଁୁ ପାରୁନି 
ଥାଇକି େସଠାରୁ ଦୂରେର 
େମା ଗାଆଁ ବସt ଏଠି ବି େଦଖୁଛି 
अଚିହx ା େକାଇଲି ସୁରେର । 
େମା ଗାଆଁର େସଇ ଦୂର ଧାନେhତ 
କି କିମିଆଁ ମେତ କରିଛି 
ଜାେଣନା େକମିତି ଆକାଶଟା ଆମ 
ବିଲ େସପାଖ େର ସରିଛି । 
ବରଷା , ବସt , ଶୀତ ବି େକମିତି 
ପସରା ଦିअtି अଜାଡ଼ି 
ଜାତି अଜାତିକା ଫୁଲ େକେତ ଆମ 
ପରିେବଶ ଦିଏ ସଜାଡ଼ି । 
ଆମ ଗାଆଁ ଚାଷୀ ହଳ କରୁଥାଏ 

ଶିଶିର କୁମାର 
ପoା 

 

େଠକା ବା�ିେଦଇ ମଥାେର 
ଗାଆଁ ଗାଆଁ ଭାବ ମତୁଆଲା କେର 
अଜା ଆଈ- ର କଥାେର । 
ଗାଆଁ ମEିରେର ଆଳତୀ େଦଖିେଲ 
ମନେର ଭକତି ଜାଗଇ 
ଖାଇେଲ ଗାଆଁର ଶାଗ ପଖାଳକୁ 
ଜାଣିବ େକମିତି ଲାଗଇ । 
अପରୂପ େସଇ ଗାଆଁ अନୁଭବ 
अନୁଭବି ସିନା ଜାଣିବ 
ସହରୀ େଲାକଟା କାହ\କି ଭଲା ଏ 
କଥାକୁ ମନକୁ ଆଣିବ !  

 
କୁଆଁସ , େମରଦା କାଟିଆ , ଯାଜପୁର 

ଆଳାପ-୮୯୮୧୭୩୭୨୨୮ 
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ଏଇେମାର େଶଷଇଛାଏଇେମାର େଶଷଇଛାଏଇେମାର େଶଷଇଛାଏଇେମାର େଶଷଇଛା    
େଶଷ ଇଛା େମାର ତମକୁ କହୁଛି 

 ଶୁଣ ପ�ଭୁ ଚକ�ଧର 

ସଂସାର ବାସୀକୁ ଭଲେର ରଖିବ 

 କରିବ ପାପରୁ ପାର, 

ଆୟୁଷ ପେଛ େମା ଛେଡଇ  େନଇଯା 

 अନାଥକୁ  ସାହା ହୁअ 

ଜନ କଲ�ାଣେର ଆତH ା ଶାtି େହବ 

 ସବୁ େବେଳ ତେମ ଥାଉ, 

ର} ମାଂସ େମାର ମାଟିେର ମିଶିେଲ 

 ପାଇବି  ପଣୂ�ର ଫଳ 

ସମb-ୁ ନିଜ ଖୁସି େଫେରଇକି  

 ଯିବି ପ�ଭୁ ତମ େକାଳ , 

କୁମାର େଲାେକଶ୍ 

 

ଚାହୁ ନାହ\ ଏଇ ପାପୀର ଶରୀର 

 ମାରିଦିअ େମାେତ ପ�ଭୁ  

ତମ ପାଦ  ତେଳ ଗାଇ ଗାଇ ନାମ 

 ଜୀବନ ଦୀପ େମା ଲିଭୁ, 

ଭାଗ�େର ଯାହା େମା େଲଖିଛ ଠାକୁେର 

 ଦିअ ସଂସାରକୁ 

େଲାଡା ନାହ\ କିଛି ଧନ ମାନ ଜନ 

 ଚାଲିଯିବି ମଶାଣିକୁ, 

ଏଇ େମାର େଶଷ ଇଛା େହ ବିଧାତା 

 ରଖିବ अନାଥ ଧ�ାନ 

ଜାଣି ନାହ\ େବାଲି େଲଖି ପାରୁନାହ\ 

 ତମରି अମୃତ pାନ । 

 
େଗାରଡାପାଳ, େଢ-ାନାଳ, ଓଡ଼ିଶା 
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ସଥୀ ସଥୀ ସଥୀ ସଥୀ : : : : ଦୁଇଟି େ;ଚ୍ଦୁଇଟି େ;ଚ୍ଦୁଇଟି େ;ଚ୍ଦୁଇଟି େ;ଚ୍    
ସାଥୀ ସାଥୀ ସାଥୀ ସାଥୀ   

ଚାଲ ଉଡି ଯିବା ସାଥୀ ହାତ ଧରି 

अଜଣା େସ େପ�ମ େଦେଶ 

େଯଉଁ ରାଇଜେର ଜୀବନ ଝଲେସ 

अନୁରାଗ ଫୁଲ େବେଶ ।। 

େସଇଠି େଲଖିବା କାହାଣୀ େଯାଡିକି 

ଜୀବନ ର अନୁଭୂତି, 

ନିତି ଦିନିକିଆ ନିଆରା ମନର 

ସୁନାର ଝଟକ ସH {ତି ।। 

ପୃ/ା ଓଲଟାଇ ଜାଣିବ ଜଗତ 

େପ�ମର ସ�ଗ�ୀୟ କଥା 

ଯୁଗ ଯୁଗ ଧରି ଆେଗ ବଢୁଥିବ 

अମର ପ�ାଣ ର ଗାଥା ।। 

 

 

 

ଆଶୁେତାଷ 
େମେହର 

 

ସାଥୀ ବିନାସାଥୀ ବିନାସାଥୀ ବିନାସାଥୀ ବିନା    

ନିରବତା ଏଠି 

ଲହଡି ମାେର 

କଡ େଲଉଟାଏ 

ଏକାକୀ ଏକାକୀ ।। 

 

ନିରବତା ଏେବ 

ଗୁମ୍ ସୁମ୍ 

ଚୁପ୍ ଚାପ 

ସାଥୀ ବିନା । 
୫୪ ଆୟ��ପଲB ୀ 

କିଟ ଛକ, ପଟିଆ 

ଭୂବେନଶ�ର ୭୫୧୦୨୪ 

ଦୂରଭାଷ : ୯୪୩୭୦୮୫୩୯୬ 
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ନିଆଁନିଆଁନିଆଁନିଆଁ    
अତୀତ ଜ�ଳନ ଏେତ ତାତି ଆଜି 

ସେତ କି ଲାଗିଛି ନିଆଁ 

େଦଖି ହୁଏ ନାହ\ ଛୁଇଁ ହୁଏ ନାହ\ 

ଯାତନାର ଉେଠ ଧୁଆଁ....୦ 

ପଚାେର ନିଜକୁ अେନକ ଥର ମଁୁ 

ହାେର କାହ\ ବାର�ାର 

ପାଖକୁ ନ ଯାଇ ଆଘାତ ଲାଗୁଛି 

ଶୁେଭ ପ�ତାରଣା ସ�ର, 

ମନର ବଗିଚା ଉଜୁଡ଼ି ଯାଇଛି 

ଥଥାପି ସପନ କୁଆଁ 

अତୀତ ଜ�ଳନ ଏେତ ତାତି ଆଜି 

ସେତ କି ଲାଗିଛି ନିଆଁ....୧ 

ଶଶା- େଶଖର 
ପoା 

 

 

 

ଦୂେର ବହୁ ଦୂେର େସଦିନ ପୀରତି 

ଯ�ଣାର ଯଉଘେର 

ପ�ତିଘାତ ପାଇଁ ବିରହ କାହାଣୀ 

େଲଖୁଛି ମଁୁ ବୁକୁ ତୀେର, 

अବେଶାଷ ରେହ अtିମ େସାପାନ 

ଇତି େହାଇଯାଏ ନଁା 

अତୀତ ଜ�ଳନ ଏେତ ତାତି ଆଜି 

ସେତ କି ଲାଗିଛି ନିଆଁ....୨ 

 

 
ଉaରବାଡ଼,ଭoାରୀେପାଖରି,ଭଦ� କ 

େମା : ୯୯୩୭୧୨୬୮୦୪ 
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ଆଶ�ୟଆଶ�ୟଆଶ�ୟଆଶ�ୟ    
�ୀରି ଛୁଆ ପିଲା େହେଲଣି ଖÑା 

ଘେର େକେଟ େକେଟ ନିତି 

ସମୟଟା ଯାଏ େକଉଁ ବାେଟ ଚାଲି  

ହିସାବ ପେରନି ରଖି।। 

େଲଖିେଲ କି अବା ମିଳବ ଉପାଧି 

େକଉଁଟା ହୁଏନି ସିଧା 

େତଣୁ ପରା େମାର ସବୁ କାମ େବlା 

କବିତା ପସରା େମଲା।। 

େଲଖିେଲ ବା େକହି ପଢ଼େt କି ଭଲା 

ପଢିେବ ନାହ\ େସ େକହି 

ମତାମତ ପାଇଁ େଫସ୍ ବୁକ୍ ପାଲା 

ମତ କାହ\ ମିେଳ ନାହ\।। 

ସତ�ପ�କାଶ 
େସଠୀ 

 

 

 

 

େପ�ସ୍ ବାଲା ତାହା େପ�ସ୍ କେର ନାହ\ 

ପତ� କାର ଛାେପ ନାହ\ 

ମଁୁ କାହ\ େଲଖିବି ସମୟ ସାରିବି 

ଚିଡ଼ା ଲାଗିଲାଣି ଭାରି।। 

ଆଶୟ େଯ ଆଉ ନାହ\ େମାର ମେନ 

ଗବ� େହଲାଣି େମା ଖବ� 

ଆଶୁଗ ପ�ାୟତଃ କବିତ�  େମା ଆଜି 

ପାେଳ େଲଉଟାଣି ପବ�।। 
ସା - ରାଣୀପଡା, େପା - ତରାେଗା 

ଜିଲB ା - ଭଦ�କ, ଓଡିଶା  
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ବୁଝିବୁ େମାହରି ମନବୁଝିବୁ େମାହରି ମନବୁଝିବୁ େମାହରି ମନବୁଝିବୁ େମାହରି ମନ    
ଯାଜପୁରରୁ  ମଁୁ ଆସିଛି କାଳିଆ 

ଚାଲି ଚାଲି ଏେତ ବାଟ, 

ଜପିଜପି େତାର ସହସ� ନାମକୁ 

କରିବାକୁ େତାେତ େଭଟ,, 

କହିବି େମାହରି अtରର କଥା 

ବୁଝିବୁ େମାହରି ମନ, 

ସବୁଥାଇ ଏଠି ମୁହ\ତ अନାଥ 

ଦୁନିଆେର ଦୁଃଖି ଦୀନ,, 

ଗୁହାରୀ କରୁଛି େତାପାେଖ ଏତିକି 

ଜଗତ କଲ�ାଣ ପାଇଁ, 

ହରିେନ ସଂସାରୁ ସଭି-ର ଦୁଃଖ 

ପ�ଭୁ ନୀଳଗିରି ସାଇଁ,, 

ଧଷ�ଣ ଦୁନ�ୀତି ପାପ କୂଟନୀତି 

ନ'କରୁ ସଂସାେର େକହି, 

ଜାତି ଧମ� ବ&� ଏସବୁ ନ େଦଖି 

ଥା'� େହଇ ଭାଇ ଭାଇ,, 

ଧିେରE�  ମଲିB କ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ନିଳକ�ପୁର ମlଳପୁର ଯାଜପୁର 

େଫାନ-୭୯୦୪୩୯୨୬୮୬ 
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ମେନପେଡ଼ େସ अତୀତମେନପେଡ଼ େସ अତୀତମେନପେଡ଼ େସ अତୀତମେନପେଡ଼ େସ अତୀତ    
ହଁ ତୁେମ ତ ହଜି ଜାଇଛ  

ତୁମ ସ�ପx ରାଇଜ ମଧ�େର 

େହେଲ ମଁୁ େକମିତି େଖାଜି ପାଇବି ? 

अସ�ବ େସ ସବୁ  

େସ अତୀତକୁ କ�ନା କରିବା ହ\ ତ 

ବାbବେର େଗାଟଏ ବଡ଼ ଭୂଲ ! 

 

ଗଁାର ଗଳି କEି ଠାରୁ ଆର� କରି 

କାହ\ େକେତେଜ େଖାଯିଚି  

େସ ହଜିଲା अତୀତକୁ 

ତାହାର ସୀମା ନାହ\ 

କି� େଖାଜି ପାଇବା  

େବସ୍ କାଠିକର ପାଠ େହାଇପଡ଼ିଛି ! 

କୃuଚE�  ଡାକୁଆ 

 

 

େକହିବା କଣ କରିବ 

ସମୟ ଆୟୁେର ବ�ା ତ େସ ସବୁ 

ସ�� ସମୟ ଏବଂ ହାତଗଣତି େକେତ ଦିନର 

େସ ପରିବ�ା| ପରିଧି ମଧ�େର ରହି 

େଯମିତି ପାଇ ଯାଇଥିଲି ସବୁ ଖୁସି ! 

 

େହେଲ େବାଧ ହୁଏ  

େସ ହସ ଖୁସିକୁ  

ସହ� କରି ପାରିନଥିଲା  

େସ ପରିବ�ା| ପରିଧି 

ଏମିତିେର ତ ଜୀବନ ସହ  

େଖଳ େଖଳିବା ଆର� କରିେଦଇଥିଲା, 
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େକେବଳ େମା ଜୀବନ ସହ  

େଖଳ େଖଳି ନଥିଲା ବରଂ 

ଓଡ଼ିଆ ଭାଷା ସାହିତ�କୁ  

ଆପଣାଇ େନଇଥିବା େକେତକ  

ନିରୀହ ନିସ୍ ପାପ- ଜୀବନ ସହ  

େଖଳ େଖଳିବାକୁ ପଛଘୁzା େଦଇ ନଥିଲା , 

 

ଯାହା େହଉ ନା କାହ\କି 

ତୁେମ ତ େମାର ପି�ୟ ସଖା ପି�ୟ�ଦା  

ଆଲB ାଦିନୀ ମନର ମାନସୀ ଏବଂ 

ଏ ଚାତକ ମନର अପୁରtି ଶ}ି, 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

େଯେବ ଏମିତି ବୁେଲଇ ବେ-ଇ ଜାଳି ଦିअ 

ଆେପ ଆେପ ମନେର  

अେନକ େକାହ ଉଦ୍ ଜୀବିତ େହାଇଯାଏ 

ମଁୁ େଯମିତି ଏକ ବିରାଟ ବଡ଼ ଭୁଲ କରିେଦଲି  

େମା ଚଲା ପଥେର ତୁମକୁ େନଇ, 

 

ତୁମକୁ ଏମିତି େଖାଜି େଖାଜି 

େମେ�ନା ଏ ପିପାସୁ ମନର ତୃuା  

େହେଲ ତୁେମ କଣ ସତେର  

ମାୟାବିନୀ େମାହିନୀ କାମୁକ କନ�ା  

କାଦମି�ନୀ 

ଯାହା ପାଖେର ବ�ା ପଡ଼ିଛି େମା ଜୀବନ 

ଆୟୁଷ  !! 

 
କରଚୁଲି(ବୁଗୁଡ଼ା), ଗyାମ, ୭୬୧୧୪୩, ଓଡ଼ିଶା 
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ନିରtର ପ�େଚgାନିରtର ପ�େଚgାନିରtର ପ�େଚgାନିରtର ପ�େଚgା    
ଜୀବନର ଦିଗtେର ଇE�ଧନୁ ରୂପୀ 

ରlୀନ୍ ସ�ପxେର ବିେଭାର ମନୁଷ� 

ଧମୂ ସମ ଆକାଶକୁ ଛୁଇଁବାକୁ 

ଚିର ଧାବିତ ତାର ମନ 

ଧମୂ େଯମିତି ଧ·ାଖାଇ ଶ} ପାହାଡେର 

ପୁଣି ଧାଏଁ ଲh� अଭିମୁେଖ 

ଆକାଶକୁ ଛୁଇଁବାକୁ 

ମାପିବାକୁ ତାର ବିbାରତା 

କି� େସ କଣ କଳିପାେର 

ସ�ପx ଭାlିଯାଏ ତାର 

ବାଦଲେର ପରିଣତ େହାଇ 

ବଷ�ାସାଜି ପୁଣି ତଳକୁ ଖସିପେଡ 

ସୁମିତ� ା ପୃgି 

 

ତଥାପି ଉପରକୁ ଉଠିବାର ପ�େଚgା 

ଆକାଶକୁ ଛୁଇଁବାର ଇଛାତାର 

ମେରନାହଁ ଜମା 

ଧାଉଁଥାଏ େସ अବିରତ 

ମନୁଷ�ବି ନିଜ େଚgାରୁ ବିରତ 

େହବ କିପରି 

େସ ପଡିଉଠି ଧାଉଁଥାଏ 

ଇE�ଧନୁକୁ ଛୁଇଁବାକୁ 

ପାଗଳ ପ�ାୟ େହାଇ 

ସ�ପxତାର ଭାlିଗଲା ପେର ମଧ� 

ଧାଉଁଥାଏ अବିରତ 

ଥିବାଯାଏଁ ତାର ନିଶ�ାସ। 
 

ଗେବଷିକା,ବ� ହH ପୁର ବିଶ�ବିଦ�ାଳୟ। 
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ଧନ� ତୁମ କୀai ସାଧବଜାତିଧନ� ତୁମ କୀai ସାଧବଜାତିଧନ� ତୁମ କୀai ସାଧବଜାତିଧନ� ତୁମ କୀai ସାଧବଜାତି    
ଓଠେର ହସକୁ ମାଖି 

अହଂଭାବ ସବୁ ଭସାଇ ଆସିଲି 

ପବିତ�  ଜଳର ରାଶି 

ଭାଇଚାରା କିଛି ସାଉଁଟା େଦଖିଲି 

ଜଳାଶୟ ନିକଟେର 

ଓଡିଆ େବାଲିେସ ବୁଝା ପଡୁଥିେଲ 

େସxହ ଶ�sା ପରwେର 

େବାଇତା ବ�ାଣ ସାଧବପୁअର 

ସ�ାଭିମାନ ଆଜି ବzିଛି ପ�ତି ହ� �ଦେୟ 

ସାଧବାଣୀ-ର ମୁoର ଓଢଣୀ 

ପତx ୀଧମ� ପାଳୁଥାଏ 

 

 

 

 

 

ସ�&�ପ�ଭା ଖଟୁଆ 

 

 

 

ଆହାକି ସୁEର ସେତ ମେନାହର 

ପବୂ�ଜମାନ- ସ�Òୁତି 

ଆଜିବି ଓଡିଶା ଭୁଲିପାରୁନାହ\ 

ବାଣିଜ�ର ଚିତ� ଲିପି 

େନୖକାର ମାନ अବୁଝା େହେଲବି 

ବୁଝାପଡିଗଲା ଆଜି 

ପ�ତିଛବି େଦଖି ଗରବ କରୁଛି 

ଧନ�େସ ସାଧବ କୁଳ 

ରଖିଗେଲ ଯଶ  

ଯୁଗଯୁଗ ପାଇଁ 

ଖୁସିେର ହସୁଛି ରାଜ� 
ଚoିେଖାଲ, ଓଡ଼ିଶା 



ଆହ� ାନ
 ଇ-ପତି� କ

ା 

ଆହ� ାନ ଇ-ପତି� କା, ଚତୁ��ଶ ବଷ�, ଏକାଦଶ ସଂଖ�ା, ଡିେସ�ର ୨୦୧୯ Magazine Downloaded from www.aahwaan.com 

ଆହ� ାନ ଇ-ପତି� କା ସ$ୂ&� ନିଃଶୁ( ବିତରଣ େହତୁ ଡା େଜ�ାତି ପ�ସାଦ ପ+ନାୟକ- .ାରା ପ�ତି/ିତ ଓ ପ�କାଶିତ    Aahwaan.comAahwaan.comAahwaan.comAahwaan.com           229 

ପ�ଥମ େଦଖାପ�ଥମ େଦଖାପ�ଥମ େଦଖାପ�ଥମ େଦଖା    
ପ�ଥମ  େଦଖାର  ମିଠା  अନୁଭୂତି 

େହାଇଗଲା   ଇତିହାସ 

ଛअଗୁଣ  େହଲା  େପ�ମର ଫଗୁଣ 

େମ�ିଗଲା ସବୁ େଶାଷ  ।। 

ତମସା  ଭିତେର  ଇEୁଟିଏ  ସାଜି 

କରିେଦଲ  ଆେଲାକିତ 

ଜୀବନ ମରୁେର ବଷ�ାେଟାପା ତୁେମ 

ହସ ଲେh  ପାରିଜାତ  ।। 

ବଦଳିଗଲା  ଏ   ଜୀବନର  େମାଡ଼ 

ବଦଳିଲା  ଭାଗ�େରଖା 

ସH {ତି ସାଜିଲା କେଲଜ କା�ପାେଖ 

ଆମ େସ ପହିଲି େଦଖା ।। 

 

 

 

 

ପ�ଶାt କୁମାର 
ପଧାନ 

 

अଶ�Óର  ମେୂଳ  ଲାଗୁଥିଲ  ତୁେମ 

ଶି�ୀअ-ା   ପ�ତିମaୂi 

ଇଛା େହଉଥିଲା  ନଜରବEୀେର 

କାଟିବାକୁ   ସବୁରାତି   ।। 

ପଡୁ ନଥିଲା େମା ନୟେନ ପଲକ 

ଲାଗୁଥିଲା େବାେଧ ଭ� ମ 

ପାଦ ଥାପିଥିଲି  ସ୍ଵଗ�େର ସେତକି 

ମାଦକଭରା  ଏ  େପ�ମ ।। 

ସରି  ଯାଉଥିଲା  ଦିନର  ଆୟୁଷ 

ପାରୁ ନଥିଲି  ମଁୁ  ଜାଣି  

େଫରିଗଲ ତୁେମ ଗtବ� ପଥେର 

ହଜାେର  ସପନ ବୁଣି   ।। 
ବୁେରାମୁoା, ବରଗଡ଼, ଓଡ଼ିଶା 
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ଏକତାର ବାa�ାଏକତାର ବାa�ାଏକତାର ବାa�ାଏକତାର ବାa�ା    
ନୂଆ ଇତିହାସ    ରଚିନି ଭାରତ 

          ଆଜିର ଏହି ସକାେଳ, 

ଧଳିୂ ଲାଗିଥିବା    ଶାଶ�ତ ମ�କୁ 

         େଧାଇଲା ସତ�ର ଜେଳ ॥ 

ଋଷି 'ସ�ନନ'    'ସଂpାନ'ସ}ୂେର 

         େଯଉଁ କାଳଜୟୀ ବାa�ା 

େଦଇଥିେଲ ତାର    ପୁନଃ ସଂ;ରଣ 

         କେଲ ଆଜି ନ�ାୟକa�ା ॥ 

ଏହି ସଂ;ରଣ     ବିଶ�କୁ େଦଇଛି 

         ସଦ� ଆ� ବାରତା- 

अେନକ ଫୁଲର    ମାଳା ଏ ଭାରତ 

         ଭିନx ତା ମେଧ� ଏକତା ॥ 

ସବୁ ସ$�ଦାୟ     ସକଳ ଧରମ 

         େଯେତ ବ&�, ଭାଷା ଏଠି 

ଭିନx  ଭିନx  େବାଲି    ଦୃଶ� େହାଇେଲ ବି 

        ମଳୂତଃ ସବୁ ଏକାଠି ॥ 

ରାେଜE�  ସାମଲ 

 

ଏକା ଜଳ ଯଥା     ତୁଷାର,ଶିଶିର, 

        କୁହୁଡି ତଥା ବୁଦ୍ ବୁଦ 

ତଥା ଭିନx  ଦୃଶ�    ସବୁ ଜନ ଏଠି 

         अଭିନx  େଗାଟିଏ ହୃଦ ॥ 

େକଉଁ अେବଳାେର   ଉଠିଥିଲା ସିନା 

         ମିଛ ତମଃ ବିବାଦର 

ଶୁଭ ସକାଳେର    ଶମିତ େସ ତମଃ 

         अhୁ&� ବାa�ା ଐକ�ର ॥ 

ତିନିଶ'ସତୁରୀ    ପେର ଏ ବିଜୟ 

         ବଜ�  କରିଛି ଏ ମାଟି 

ସଭି- ହୃଦେୟ     ଆନE ଜୁଆର 

          ଶତ� � ଛାତି ଯାଏ ଫାଟି॥ 

େଗାଟିଏ ମାଆର    ସtାନ ସଭିଏଁ 

          ନାହ\ ଆମ େଭଦଭାବ 
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'ଇଦ୍- େହାଲି' ପାଳୁ   ଏକାଠି ଆେମ ଏ 

           ସା$�ଦାୟିକ ସÔାବ ॥ 

ଯିଏ ଏଠି ରାମ    େସଇ ତ ରହିମ 

          େସହି ଯୀଶୁ-େଜୖନ-ବୁs, 

ଏକ ହ\ ଈଶ�ର    अେନେକ ବିମି�ତ 

          ଆମ ଏେକଶ�ରବାଦ ॥ 

ଏକ ଭ� ାତୃଭାେବ     ବ�ା େହାଇ ଶାtି, 

          େମୖତ� ୀ, ପ�ୀତି ଲh� ଆମ, 

ଏହି ମେ� ଦିେନ    ଭାରତ ବା�ିବ 

          ସମଗ� ଏ ବିଶ�ଧାମ ॥ 

 

(ଋଷି ସ�ନନ अlିରସ ଋକ୍ େବଦର ସଂpାନ ସ}ୂେର ମାନବ ଜାତିର ସମତା ଓ 

ଏକତାର ବାa�ା ପ�ଦାନ କରିଛtି) 

 
॥अେଯାଧ�ା ରାୟ ଶୁଣାଣି ଖୁସିେର- 

अଧ�h, ଆzଳିକ ମହାବିଦ�ାଳୟ, 

ଗଡିଆ, ମୟରୂଭy, ଓଡିଶା ॥ 
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ତିମିରତିମିରତିମିରତିମିର    
ପାପୀ କେଳବର ତମସାର େକାଳ 
 ଆବରି େନଇଛି ଆଜି,  
ଦୁନିଆ ଦାoେର ଚଳୁ ନାହ\ ପାଦ 
 ଧେସଇ ପଶୁଚି ଆଜି।।  
ସyେବଳଟାେର କୂଆଁ କୂଆଁ େକାେଳ 
 अଝଟ େହାଇେଲ ଶିଶୁ,  
ଡାକି ମାଆ ତା'ର ଆସି କାେନ କେହ 
 अ�ାର ଆସୁଛି ଜାଣୁ।।  
ଭୟେର ଶରୀର ହୁअଇ ନିb¸ 
 ଶୁଣିେଲ अ�ାର ଭୟ,  
ବାମନାର ଭୟ କାହାକୁ अଜଣା 
 ତୁନି ହୁଏ ଶିଶୁ ତା'ର।।  
ସଂସାର ତାମସ ନାଶନ ପାଇଁ େହ 
 େନଇ ଥାअ अବତାର,  
ସୁEର ସଂସାର କଳୁଷ ସାଜିଛି 
 ତାକୁ ଇ ଉsାର କର।।  
ଶିhା େହଉ अବା ସ�ା�� େହଉ ଆଜି 
 କଳୁଷ अ�ାର ମାଡି,  
ଚିଟଫo ପରି ଦୁନ�ୀତି େବପାର 
 େଲାକ- ହାଡ ଭାlୁଛି ।।  

ବିକାଶ ଚE�  ଧୁlିଆ 

 

ଜନତାର େନତା ସାଜିଛି ଆଜି େହ 
 अ�ାେର ବାମନ ଭୂତ,  
କମଳ ଶିଶୁଏ ଜନତାର ପ�ାେୟ 
 ଡରି ରୂପ େଦଖି ତା'ର।।  
ଜନନୀ ଭଗିନୀ େହଉ େଯ ଘରଣୀ 
 ସଂସାର ତାହାରି ଦାନ,  
ତାହାରି ସୁରhା ବଜାୟ ରଖ େହ 
 େଦଇ େଯ ଆଲୁअ pାନ।। 
େଯଉଁ େଦଶେର େଦବୀର ଆସେନ 
 ନାରୀକୁ କରଇ  ପଜୂା, 
अ�ାର କଳୁଷ କାଳିମାେର ବଳା 
 େହଉଛି ତାହାରି ମଥା।। 
अ�କାରମୟ ଏ ସାର ସଂସାର 
 ଜମା କର ନାହ\ ଭୟ,  
  ଆଲୁअ ଦୀପକୁ ପ�ଜ� ଳିତ କରି 
          ତିମିରକୁ ନାଶ କର।।    

ଶୁଳିଆପଦା, ମୟରୂଭy 
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େମା ସରକାରେମା ସରକାରେମା ସରକାରେମା ସରକାର    
ଆେମ େତା ଗଢୁ ଆେମ େତା ଲଢୁ 

ଆମ ପାଇଁ ଚାେଲ ଏ ରାଜ� ସହର,  

ଡରିବା ନାହ\ କିବା ଘୁzିବା ନାହ\ 

ଆସିଛି େଯାଜନା "େମା ସରକାର"। 

 ସ�j ଭାରତର ସ�jା ଭାରତୀୟ 

 ନୁଆଁଇବୁ ନାହ\ କା ଆେଗ ମଥା,  

 ବଳି ପଡିବୁ ପେଛ େଦବୁ ନାହ\  

 େକେବ କାହା ହାେତ ଲାz ଟ-ା।। 

ଆମରି ପାଇଁ ଆସିଛି ନୂଆ ରୂପର 

"େମା ସରକାର" ନୂଆ େଯାଜନା, 

ଉaମ ସ�ା��, ଉaମ େସବା ପାଇଁ 

୧୪୫୪୫ େର ଆେମ ପାଇବା।।  

 "େମା ସରକାର" ଆେଣ ୫ଟି ନିୟମ 

 ତା ସାେଥ େହବୁେର ଗତିଶୀଳ,  

 ପ�ଯୁ}ି ବିଦ�ା ସହ ସମିH ଳିତ ଉଦ�ମ 

 ପୁଣି େହବୁ ସ�jତାର अନୁଶୀଳ।।  

ହିରାବତୀ ପାତ�  

 

ସମୟର ସଦୁପେଯାଗ କରି 

େହବାେର ସମୟାନୁବaiତା,  

ଏଇ अ�ବିଶ�ାସ ଦୁନିଆେର 

ପରିବa�ନ ଆେମ ଆଣିବା।।   

 ଦୁନ�ୀତି େଯେତ ହଟାଇ ଆମ ରାଇଜୁ 

 ଆସେର ଗଢ଼ିବା ସୁନାର  ଉ�ଳ,  

 ଯ�ଣା େକBଶ ରହିବ ନାହ\ ଆମରି 

 ସରକାର ବୁଝିେବ ଦୁଃଖ ସକଳ।।  

ଆସେର ଆସ ଭାଇ ଭଉଣୀ ସଭିଏଁ 

େହବାେର ଆଜି ସଂକ�ବs 

"େମା ସରକାର"ବଜାଇ ରଖି 

େହବ ଦୁନiତୀ ନିବାରଣ।।  
 

ନଳଗଜା, ମୟରୂଭy, ଓଡ଼ିଶା 
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ନାରୀନାରୀନାରୀନାରୀ    
ନାରୀ ମଁୁ ନାରୀ 

ଧୀେର ଧୀେର  ଯାଏ ମଁୁ ସରି । 

ଉÆୀଡନର ଡାକ ଶୁଣି ଶୁଣି 

ଧୀେର ଧୀେର ହୁଏ ମଁୁ ଘାରି  ।। 

ମନର େକଉଁ अଜଣା ସହରେର 

ଯାଏ ମଁୁ ହାରି । 

ଧୀେର ଧୀେର ଯାଏ ମଁୁ ସରି ।। 

ଜାେଣ ନାହ\ କାହଁା ଯିବି ମଁୁ ହାରି  । 

ଧୀେର ଧୀେର ମନର ଝରକା ଯାଏ ଖଲି । 

ଜାେଣନାହ\ ମନ କାହ\ଯିବ ହଲି ।। 

 

 

 

 

 

 

ଜାନକୀ ନାୟକ୍ 

 

କାହାର ହାହାକାର କେର ମେତ ତିର�ାର। 

ଲାେଗ େସ ଧୀେର ଧୀେର େହବ 

ଆବି�ାର।। 

ସୁରର ଝ-ାର େନଇଆେସ ବାହାରି 

ମନତଳ ହୁଏ ଘାରୀ । 

ବ�ଥ�େବଦନା ଦିଏ ଏେତ  ଉÆୀଡନା । 

ନାହ\  ନାହ\ ମଁୁ ଚାହ\ ନାହ\  

କାହାର ତାଡନା । 

 

ନାରୀ ମଁୁ ନାରୀ  

ଧୀେର ଧୀେର ଯାଏ ମଁୁ ସରି । 

େକଉଁ अଜଣା अତୀତେର  

କାହାର ବାହୁବ�ନେର । 
ବାରିପଦା, ମୟୁରଭy, ଓଡ଼ିଶା 
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अଭୁଲା अତୀତअଭୁଲା अତୀତअଭୁଲା अତୀତअଭୁଲା अତୀତ    
ମେନ ପଡିଗେଲ अତୀତର ସH {ତି 

       ଆନମନା ହୁଏ ମନ 

କାହ\ ଉେଭଇଲା େସ େବଳର ସବୁ 

        େଫରtା କି ପିଲା ଦିନ। 

 

ପାଠ ପଢା ସହ େକେତ ରକମର 

     େଖଳ ଆେମ  େଖଳୁ ଥାଉ 

ପ�ଗତି ନାମେର ସବୁ ବଦଳୁଛି 

     େଖାଜିେଲ ପାଇବୁ କାହୁଁ? 

 

ଧନୀ  କି ଗରିବ ନାହ\  େଭଦଭାବ 

     େଖଳ େଖଳୁ  ଆେମ ମିଶି 

 ମିଛି ମିଛିକା େଯ େକେତ ବାହାଘର 

        କ-ି ଲାେy  ବା�ୁ ରସି। 

 

 

ସରିତା ମହାtି 

 

ପରବ ପଡ଼ିେଲ ହୁअଇ େଯାଜନା 

     ବଣ ବୁଦା ସଫା ହୁଏ 

ଆଳୁ ସାରୁ ଡାଲି ସଭି- ହାତେର 

      େକେତ େଯ ବ�yନ ହୁଏ। 

 

 େହଉ ବଡ଼ଦିନ ବା ନୂଆ ବରଷ 

       ସଭିଏଁ ଏକତ�  େହଉ 

େଭାଜି ଭାତ କରି ମନ ଆନEେର 

       ମିଳିମିଶି ଖାଇ ଥାଉ। 

 

ଆନE ମନେର ଭअଁରକୁ େନଇ 

      େଖାଲ ମେଧ� ରଖି େଦଉ। 

େରଡ଼ିଓ ବାଜୁଛି କହି ପୁଣି ଆେମ 

      ଆନEେର ନାଚି ଥାଉ। 
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ପାzଟି େଗଟିକୁ େନଇ େଖଳୁଥାଉ 

       ମାତିଛୁ କଟ େଖଳେର 

ମାଆ ଖୁଡି-ର ଡାକରା ଆସିେଲ 

    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-ି କୁଟା କଥା 

      ମେନ େଯେବ ପଡ଼ିଯାଏ 

କୁନି ପାଦଟିଏ େନଇ ଥାପୁ ଥାଏ 

     େକେବ ବି ଭୁଲି ନ ହୁଏ। 

େହଉ ସୀତାେଚାରି େହଉ ବା କବାଡି 

      େଖଳୁ ପୁଣି କିତିକିତା 

ପୁअ ଝअ ମେଧ� ନ ଥିଲା ପ�େଭଦ 

       ଥିଲୁ ତ ଜଗତଜିତା। 

 

ନଡ଼ିଆ  ସେଢଇ େକେତ ରକମର 

     େଭାଜିଭାତ କରିଥାଉ 

ସାl ସାଥି େମେଳ ଗଡିଆ ପାଣିେର 

     ଡୁବ ପୁଣି ମାରୁଥାଉ। 

 

ଗିଲିଦoା େଖଳ ଆଉ ଦହି ବାଡ଼ି 

    େଖଳ ଆଜି ଉେଭଇଛି 

େଶୖଶବ ହଜୁଛି ଆଜିର ଶିଶୁର 

      ପ�ଗତି ପେଛ ଧାଉଛି। 
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ବାରଟି ମାସକୁ ନିେଜ ଆେମ ପୁଣି 

     अନୁଭବ କରିଥାଉ 

ଶିhା େhେତ�  େଯେବ ପଢିବାକୁ ଯାଉ 

      अନଗ�ଳ କହିଥାଉ। 

 

ଖାଦ� େପୟ ଠାରୁ େପାଷାକ ପଯ��t 

       ସବୁ ଆଜି ବଦଳିଛି 

େଶୖଶବ अବ�ା ଆସୁନି ପିଲାର 

     ଓଳିରୁ ଗଜା େହଉଛି। 

 

ନାହ\ ଆ� େତାଟା ନାହ\ େସ ସ$କ� 

      ନାହ\ ତ ଖଜୁର େକାଳି 

ଜାମୁ ଗଛ ଡାେଳ ବ�ା େହଉ ନାହ\ 

       େସ ଦିନର ରଜ େଦାଳି। 

 

 

 

େଜେଜ େଜଜିମାର କକା ଖୁଡି -ର 

      ସ$କ� ଯାଇଛି ହଜି 

ପରିବାେର ଆଜି ଖାଲି ବାପା ମାଆ 

     େକହି ବି ପାରୁନି େହଜି। 

 

ସୃଜନ ଶ}ି ର େହଉନି ବିକାଶ 

     ପଇସାେର ଚାେଲ େଖଳ 

ବାପା ମାଆ େଯେବ ଉ¢ାରୁଛି ପିଲା 

      ଆସୁଛି ପରୀhା େବଳ। 

 

ଗଡ଼ିଆ େପାଖରୀ ଘାଟ ନାହ\ ଆଜି 

       ପିଲା ନ ଜାେଣ ପହଁରା 

ନଦୀ ଓ ସମୁଦ�  ଗଭ�େର ଡୁବtି 

       ବାପା ମାଆ େବସାହାରା। 

 

ମଁୁ ଯାହା ପାଇଛି େମା ପିଲା ପାଇନି 

        ତା ପିଲା ବି ନ ପାଇବ 

େମା ପିଲାଦିନର अଭୁଲା ସH {ତି ତ 

        କାଳଜୟୀ େହାଇଥିବ। 
 

ବାଲିଆପାଳ, ବାେଲଶ�ର, ଓଡ଼ିଶା 



ଆହ� ାନ
 ଇ-ପତି� କ

ା 

ଆହ� ାନ ଇ-ପତି� କା, ଚତୁ��ଶ ବଷ�, ଏକାଦଶ ସଂଖ�ା, ଡିେସ�ର ୨୦୧୯ Magazine Downloaded from www.aahwaan.com 

ଆହ� ାନ ଇ-ପତି� କା ସ$ୂ&� ନିଃଶୁ( ବିତରଣ େହତୁ ଡା େଜ�ାତି ପ�ସାଦ ପ+ନାୟକ- .ାରା ପ�ତି/ିତ ଓ ପ�କାଶିତ    Aahwaan.comAahwaan.comAahwaan.comAahwaan.com           238 

ମୁଁ ଭ}ି ତୁେମ େମା ପଜୂ�ମୁଁ ଭ}ି ତୁେମ େମା ପଜୂ�ମୁଁ ଭ}ି ତୁେମ େମା ପଜୂ�ମୁଁ ଭ}ି ତୁେମ େମା ପଜୂ�    
ନିଶୀଥ ରଜନୀ     ନିଶିଗ�ା ତୁେମ 

 ମଁୁ ରାତି�  ତୁେମ େମା' ନିଦ� ା! 

ନିଶାs� ପ�ହର     अବାbବ ସେତ� 

     ତୁେମ େମା' ସ�ପx ମଁୁ ତE� ା l୧l 

ସ$କ� େସୗଧର େନୖେବଦ� अପ�େଣ 

 ତୁେମ େମା' ଦୀପ ମଁୁ ଶିଖା ! 

ଆତH ୀୟତା ଆଉ   ନିବିଡତା ପେଣ 

 ତୁେମ େମା' ଭାଗ�, ମଁୁ େରଖl l୨l 

ନିଶି ଶଶୀ େସxହ ସରାଗ େବଳାେର 

 ତୁେମ େମା' ଜହx  ମଁୁ େଜାସxା ! 

ବସtର ମୃଦୁ       ଫଗୁଣ ଫଳେକ 

 ତୁେମ େମା' ଫୁଲ ମଁୁ ବାସxା l୩l 

ରୁତୁ  ଚଇତାଳି     ମିଳନ ପବ�େର 

 ତୁେମ ଶ�lବଣ ମଁୁ ବଷ�l ! 

ସିxÂ ସାବଲୀଳ    ହୃଦୟ ଭିତେର 

 ତୁେମ ଭାବନା ମଁୁ ଆଶା l୪l 

କୁମୁଦିନୀ େବେହରା 

 

ନଭ ପ�କୃତିର    अଲିଭା ସ$େକ� 

 ତୁେମ ଶୀତ ମଁୁ କାକର ! 

ବଉଳ ବlସର   ମିଠା ମହକେର  

 ତୁେମ ବସt ମଁୁ ମହୁର l୫l 

େକାଇଲି କୁହୁର ରାଗ ରାଗିଣିେର 

 ତୁେମ କବି ମଁୁ କବିତା ! 

େମା' ପ�ତିପୃ/ାର କାବି�କ ଭାବର  

 ତୁେମ ବିଷୟ ମଁୁ ବ�ାଖ�ା l୬l 

େଦବାଳୟ େଦବାେଦବୀ अ¢�ନାେର 

 ତୁେମ େbାତ�  ମଁୁ ପାହାଚ ! 

େମା ହୃଦୟ अଘ�� अପ�ଣ କେର ମଁୁ 

 ମଁୁ ଭ}ି ତୁେମ େମା' ପଜୂ� l୭l 

 
अନୁେଗାଳ, ଓଡ଼ିଶା 
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ତି� ଷା$ତି- ତି� ଷାେରତି� ଷା$ତି- ତି� ଷାେରତି� ଷା$ତି- ତି� ଷାେରତି� ଷା$ତି- ତି� ଷାେର    
ନିବୁଜ େକାଠରୀ ଭିତେର  
କିzିତ अନଳ ସହ 
ପୁଳା ପୁଳା ବାରୁଦର ଗ�  
ଛଳନାର ଜ�ାଳାେର 
अs� ଦÂ, ଧମିୂତ ମଣିଷଟିଏ ମଁୁ  
ତଥାପି ଦୁଃଖ ନାହ\  
କାହ\କି ନା... ନିଆଁ ପରା ଲଗାଇଛି 
େମାର ଏକାt ଆପଣାର େକହି ଜେଣ.....   
 
अବ�} ଯ�ଣାେର ଜୀବନତମାମ ଜଳିବାକୁ 
ଏଇମିତି अs�ଦÂ େହାଇ  
ଏଇ ଧମୂାୟିତ େକାଠରୀେର  
ଛାଡିଯାଇଛି େସ  
ନୀରବ ନି�ଳ ଭାେବ ଦoାୟମାନ ମଁୁ  
େସଇଠି.... େସମିତି..... �ାଣୁ ପାଲଟି  
ତଥାପି ଦୁଃଖ ନାହ\  
ଜାଳିବାର ଆନେE ପରା ବିେଭାର 
େମାର ଏକାt ଆପଣାର େକହି ଜେଣ.......  

ପ�ୀତିପଦH ା ଦାସ 
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ନା ଆଉ ପାରିବିନି............  
ଆ}ାମା}ା େଦହ େନଇ ଠିଆ େହାଇ ପାରିବିନି 
ଭାlିେଦବି କବାଟ 
ଛିନx  କରିେଦବି େଲାକେଦଖା ସ$କ�ର ବ�ନ 
ମଁୁ ବି ହସିବି.... ମଁୁ ବି ବzିବି 
ନିେଜ ମଁୁ ନିଜକୁ ଥରକୁ ଥର  
େଦଇପାରିବିନି ଆହୁତି  
ଏଇଥର େଦଇେଦବି ସମା|ିର ପ&ୂ� ାହୁତି 
ଏଇ ବିଶ�ାସଘାତକତାର ଯp େବଦୀେର........  
 
ଆହୃତ ଆସl ଆଶାସବୁକୁ  
େଦଇେଦବି କବର 
ଚାଲିବି ଏକଲା ପଥିକେଟ ସାଜି 
ତଥାପି ଦୁଃଖ ନାହ\........  
କାହ\କି ନା......  
ଛଳନାର କାଳରାତ� ୀଟା ହଜିଯିବ 
ନବ ସ�ାhରିତ ତି�ଷା$ତି- ତି�ଷାେର..........  

 
ଶିhୟିତ� ୀ, ସରକାରୀ ଉ¢ ପ�ାଥମିକ ବିଦ�ାଳୟ  

ବିuୁପୁର, ଭଦ� କ 
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ମୁଁ ଝିअଟିଏ ଆଉ ତୁେମମୁଁ ଝିअଟିଏ ଆଉ ତୁେମମୁଁ ଝିअଟିଏ ଆଉ ତୁେମମୁଁ ଝିअଟିଏ ଆଉ ତୁେମ????    
ମଁୁ ବି ଭଗବାନ-ର ସୃgି ଟିଏ 

େମାର ବି ଭାବନା अଛି 

ମଁୁ ଝିअ ଟିଏ େହେଲ କଣ େହଲା 

ସମୟ ଆେସ ସବୁେବେଳ ନୂଆ େହାଇ 

େହେଲ ଚାଲିଯାଏ ତା ବାଟେର  

ସମୟ ର କଣ अt ଥାଏ ? 

କିଛି ସH {ତି ରଖି ଚାଲିଯାଏ 

ତାର େକେବ ହିସାବ ମିେଳନି 

ମନ େର ଥିବା अସଂଖ� ପ�ଶxମାଳା 

ପୁଣି କିଛି ଦରଭlା ଉaର 

ସବୁ କିଛି ମନ ତେଳ ଚାପି େହାଇଯାଏ 

अଝଟ ପାଣିଆେର ଜୀବନକୁ 

ପରଖି ବାେର ବ�ତିକ�ମ ଘଟିନି 

 

 

 

अମିତା ମହାtି 

 

 

ସମୟର ବ�ନର अtରାେଳ 

େକେତ ଉଥାନ ପତନ ତାର 

ବି ହିସାବ ମିେଳନି... 

 

େମା ବିନା ତୁେମ େଯ अଧା 

େପ�ମ ପ�ୀତି ଦୁଃଖ ସୁଖ 

ସବୁ ଘ�ା କ�ା ମିନିଟ ଭଳି 

ଏେତ ଶୀଘ� ହଜିଯିବାକୁ ଇjା ନାହ\ 

अhତ अଜୟ ରହୁ େମା अbିତ�  

ଦୃଢ଼ତା ଆଉ ସ�ତ�ତା ଭିତେର 

ମଁୁ ଝିअଟିଏ େହେଲ କଣ େହଲା 

ତୁମର ପ&ୂ�ତା େବାଧହୁଏ େମା ଭିତେର.... 
କଟକ, ଓଡ଼ିଶା 
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ତୁମ ଉପ�ିତିେରତୁମ ଉପ�ିତିେରତୁମ ଉପ�ିତିେରତୁମ ଉପ�ିତିେର    
କାହ\କିେର... ଏେତ ସଜବାଜ  ? 

ଯାହାର ଉପ�ିତିେର.... 

ଆକାଶରୁ ଖସିପେଡ େମଘ 

ଜାଣ ଯମୁନାର ଜଳ ରାଶି 

ହୁଏ ଦି’ଭାଗ ! 

 

କାହାର ଉଭାନ୍ ହୁଏ କୁଜ 

କାଳEିେର ଫୁଟିଯାଏ ଲେh ଭାର ପଦH  

କିଏ େଦଖି ମzାରୁ ଖସିପେଡ 

ତା ନିଶ�ାସେର ମୃତୁ�ର ସ�ାଦ, 

 

ଶୁଣି ତୁମ ବଂଶୀନାଦ 

କିଏ ଏଠି ହୁଏ ଦହଗy 

ଆଉ କିଏ wଶ�ପାଇ େଫରିପାଏ 

ପବୂ� େସୗEଯ��.... । 
ସାଂେପାଚ, େବୗs 

େକୗଶଲ�ା ପାଲିଆ 
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ଘରଘରଘରଘର    
ଘର  ସମb-ର  ଏକାt  ନିଜର  
ଝାଟି ମାଟି କା� ସିନା  
ଭରସା େସ କି� େଫରtା ସଂଜର  
ନ େହଉ େସ ନଭ�ୁ�ୀ ପ�ାସାଦ  
ପାଦତେଳ ମାବ�ଲ अବା ଗ�ାନାଇଟର  
ଚିକଣ ଚଟାଣ  
ତଥାପି ମିେଳ ବିଶ�ାସ ଆତH ପ�ତ�ୟର  
ମନ ଯଦି ମିଶିଥାଏ ମିଶିଥାଏ  
ବୁଝାମଣା ଠିକ ରେହ  
 
 

ରାଜସିHତା ବିଶ�ାଳ 

 

 
େପ�ମ ପ�ଣୟର ଗଢ଼ା  
କାଦୁअ ମାଟିେର  
ମଜଭୁତ ହୁଏ ମଳୂଦୁଆ  
ଭାେlନି େସ ଘର େକେବ  
ଆସୁ େଯେତ ବତାସ ବା  
ଆଖି େସଠି ଆଇନା ପାଲେଟ  
ଓଠ ତେଳ अହରହ ହସର ଫଗୁଣ  
ଆତH ାର ମିଳେନ ଘର ଲାେଗ  
ସେତ अବା ଇE�ଭବନ  
ଧନ� ହୁଏ ଜୀବନ  
ମିେଳ ଭରସା ପ�ତିଶୃତି  
ପ&ୂ� ହୁଏ ଆଶା  
ସମପi େଦଇ   
ବିଶ�ାସର ଚାବିକାଠି ! 

ଦଶପଲB ା, ଓଡ଼ିଶା 
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େବାହୁଟିଏ େଲାଡ଼ାେବାହୁଟିଏ େଲାଡ଼ାେବାହୁଟିଏ େଲାଡ଼ାେବାହୁଟିଏ େଲାଡ଼ା    
େବାହୂଟିଏ େଲାଡ଼ା --- 
ଯିଏ ଝିअ ପରି େମା ପାଖେର  
ବାସୁଥିବ, ଉଠୁଥିବ  
ହସି ହସି େଲାଟୁ ଥିବ  
ସଜଫୁଟା ଫୁଲଟିଏ ପରି  
କାନିଧରି अଳି କରୁଥିବ  
େଗଲB ୀ ଝିअ ପରି  
ତା, େମା ଭିତେର ନ ଥିବ  
ଶାଶୁ ଆଉ େବାହୂର ଦୂରତା  
ମଁୁ ଖାଇେଲ  ଖାଉଥିବ  
ମଁୁ ହସିେଲ ହସୁଥିବ  
ମଁୁ ବସିେଲ ବସୁଥିବ  
େମା ଦୁଃଖେର ଦୁଖୀ େହବ  
େପାଛି େଦବ େମା ଆଖିରୁ ଲୁହ  
ଗାେଧାଇ ଆସିେଲ  
ଶରଧାେର ଭାତ ସହ  
ଶାଗ େଦଉ ଥିବ 
ଗୁରୁଜନ ପାଦତେଳ  

ଇEୁପ�ଭା ବିଶ�ାଳ 

 

ମୁoିଆଟି ମାରି  
ଆଶୀବ�ାଦ ଭିକ ମାଗୁଥିବ  
ନୁପୁର ଛEେର ଘର େମାର  
ମୁଖରିତ େହବ  
ମଗୁଶୀର ଗୁରୁବାେର େମା  
ଘରର अଗଣାେର  
ଲଷH ୀପାଦ େଝାଟି ଆ-ୁଥିବ  
ତୁଳସୀ ଚଉରା ମେୂଳ  
ଦୀପଜାଳି ଶୁଭ ମନାସିବ  
ଜୀବ ଗଲାେବେଳ  
ଭାଗବତ ପେଦ ପଢୁଥିବ  
ଏମିତି େବାହୁଟିଏ ପାଇେଲ  
େମାର, େଯୗଉତୁକ  
କଣେହବ  .......???  

ସହ ସ$ାଦିକା, ମାଟିଘର,  
ଏସ୍.ଏସ୍.ଭି.ଏମ୍, ରାହାମା 
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अବ�} अତୀତअବ�} अତୀତअବ�} अତୀତअବ�} अତୀତ    
ପବନ ଭାସି ଆେସ 
େମା अତୀତର ସH {ତି ସବୁ 
କିଛି କହିବା ବାହାନାେର 
େମା େବଡ଼ ରୁମର ଝରକା ପାଖକୁ ll 
େଲାଚାେକାଚା ସ�ପxର ଡାଏରୀର 
अସଂଯତ  
अଧା େଲଖା େକ'ଧାଡି ପଦ 
ଶରତର କାକର ବିEୁେର 
େଧାଇ ଯାଏ େମା ଆଶା, ଆକାଂhା କାଗଜ ଫ�� ll 
େବେଳେବେଳ ନିରୀହ ପhୀଟି  
ଥକି ପେଡ େକଉଁ ଏକ ଗଛର ଛାଇ ତେଳ 
ଦିନର କ¹ ାtେର 
ମଁୁ େଦେଖ େମା अତୀତକୁ 
ଆଲମାରୀର ପୁରୁଣା ବହି ଥାକେର   
ସ$କ�ମାେନ ଝଡି ପଡ଼tି 
ଆତH ୀୟତା ହୀନ ନିଜ�ନ ଗଳିେର  ll 

ସ�ିକୁଳୁଆରୀ,କଳାହାoି 
ଧମ�ଗଡ ସାହିତ� ସଂସଦ,ଧମ�ଗଡ଼ 

ରମଣ କୁମାର ନାଗ 
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ସ�ପxସ�ପxସ�ପxସ�ପx    
େଖାଜିବୁଲୁଥିବା ସ�ପx ସବୁ ଭିଡ଼ ଜେମ 

ଆଖି ଆଗେର 

ନା ଆୟa କରି ପାରୁଛି  

ନା ତାକୁ ଧରି ପାରୁଛି ? 

ଆକାଂhାମାନ ମରି ଆସୁଥିବାେବେଳ 

ସଲିତାଟିଏ େହାଇ ଜଳି ଆସୁଛି ସୃଜନ 

ବନେର  

େକେବ ଛାଇ େହାଇ 

ପୁଣି େକେବ ଛବିଳ େହାଇ । 

 

ଆକାଶର ଜହx  ପରି ଦିଶୁଛି େସ ସ�ପx 

ଭାବିେଲ अତି େକାମଳ 

େକେତେବେଳ େତଜ;ି� ୟ ରଶିH  କିରଣ 

ଯାହାକି ଭାlିଦିଏ ବଳ । 

 

 

ଡିlର ନାଏକ 

 

ତଥାପି अବସନx  अବସାଦ ଏହି ଜୀବନ 

େକେବ ହାର ମାନିନାହ\, 

ନା େକେବ ମାନିବ? 

ହତାଶେବାଧ ଆଖିବୁଜି େହଉଥିେଲ ବି 

େଚଇଁ ଉଠୁଛି ନିଜର ସ�ପx ପାଇଁ । 

 

ଦିନ ଆସିବ ସ�ପxକୁ ଧରିବି, 

ସ�ପxକୁ େକାଳ କରିବି 

ସ�ପxକୁ େଗହ¹  କରିବି  

ସ�ପxକୁ ଆଉଁସି େଦବି 

ସ�ପxର ଭିhା ଥାଳ ଭରିବି  

ଜନH  ଜନH ାtରୁ ସ�ପxଠୁ ଆଶୀବ�ାଦ ମାଗିବି । 
 

କନାଗଁା, ଧମ�ଗଡ(କଳାହାoି) 
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େପାଢୁअଁ अgମୀେପାଢୁअଁ अgମୀେପାଢୁअଁ अgମୀେପାଢୁअଁ अgମୀ    
ହିମ ଶୀତଳର କାକର ବିEୁେର 
େଟାପାେଟାପା ମୁ}ାଝେର 
ପ�କୃତି अlେନ ଗ�ାମ� ଉନH ାଦିତ 
ରସବt ଘେରଘେର । ୧ 
ଉଭାହୁଏ ଆସି ପର$ରା ସାେଥ 
ସମୃsି କାମନା କରି 
ମଗୁଶୀର ମାସ अgମୀ ତିଥିଟି 
अଘ��ଥାଳି ହାେତ ଧରି । ୨ 
ବାପା ମାଆ-ର ପ�ଥମ ସtାନ 
ଓଡିଆ- ପରିବାେର 
ମାମଁୁଘର ନୂଆବ� ପରିଧାନ 
ମାନ�ତା େପାଢୁଆଁ କେର । ୩ 
ହଳଦୀ ପତର ଏoୁରି ପିଠାକୁ 
ସାେଥ ପzଶସ� େନଇ 
େଜ�/ ପୁअଝିअ ପଜୂା ପାଇଥାtି 
ପz ପଲବେର ତହ\ । ୪ 
 
 

େବୖଜୟtୀ ସାହୁ 

 

 
 
ବୃs ବୟସେର ପରିବାର େବାଝ 
ଉaର ଦାୟିତ�  ଲାଗି 
ଭରସା ବିଶ�ାସ ରଖି ପର$ରା 
େହାଇଥାଏ ସହଭାଗି  । ୫ 
ପିoଦାନ अଧିକାରୀ େସ େବାଲାଏ 
ପରିବାର ରhାକରି 
ପିତୃଗଣ-ୁ େସ ନରକୁ ଉsାେର 
ଋଣ ପରିେଶାଧ କରି । ୬ 
"ଧମ�ଜ"ର ଆଖ�ା ପାଇଥାଏ େଯଣୁ 
ସବ�ଦା େସ ବEନୀୟ 
ପଜୂାେଯାଗ� ହୁଏ େଜ�/ାେଦବୀପାେଖ 
େପାଢୁଆଁେର ପଜୂନୀୟ । ୭ 
 

ପିପିଲି, ପୁରୀ, େଫା‐୯୪୩୮୨୨୧୫୯୦ 
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ଆତH  ସମୀhାଆତH  ସମୀhାଆତH  ସମୀhାଆତH  ସମୀhା    
ତୁମ ହୃଦୟକୁ େକେବ ପଚାରିଛ 

  ସତ କହୁଛ  

  ମିଛ କହୁଛ  

ତୁମ ବିେବକକୁ େକେବ ପଚାରିଛ 

  ଭୁଲ କରୁଛ 

           ଠିକ କରୁଛ  

ତୁମ ପାଟିକୁ ଥେର ପଚାରିଛ  

           ନ�ାୟ କହୁଛ  

           अନ�ାୟ କହୁଛ  

ତୁମ ଆଖିକୁ େକେବ ପଚାରିଛ  

           ଭଲ େଦଖିଛ  

           ମE େଦଖିଛ  

ତୁମ ମନକୁ ଥେର ପଚାରିଛ  

  ଭଲ ପାଇଛ  

  ଘୃଣା କରିଛ  

ନିଜକୁ ବିେଶ¹ଷଣ େକେବ କରିଛ  

ସଂଯୁ}ା ସାହୁ 

 

           ଠିକ ବାଟ  

  ଭୁଲ ବାଟ  

ଦପ�ଣ ସାମxାେର ଥେର ଛିଡ଼ାହୁअ  

 ପ�ଶx ପଚାର  

           ଉaର ପାअ  

ନି�ୟ ଉaର ମିଳିଯିବ ସବୁ ପ�ଶxର  

           ଆତH ାର  

           ବିେବକର  

         ମନର  

        ପାଟିର  

  ଆଖିର  

  ହୃଦୟର  
ମାଟିଘର (ଉପସଭାପତି ) 

ରାହାମା, ଜଗତସିଂହପୁର 
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अଶ��अଶ��अଶ��अଶ��    
अଶ�� େବାଲି ତୁେମ ଯାହାବି କହୁଛ 

ନୁେହଁ େସ ଆଖିର ଧାର 

ନିରବ ନିଝ�ର अମାନିଆ େହାଇ 

ବେହ ହୃଦୟ କEର 

େକେବ ଲ�ି ଯାଏ କୂଳ ଓ କିନାରା 

ବ� ବାଡ ଭାlି େଦଇ 

ଭସାଇ େଲାତେକ ଘର ପରିବାର 

ବନ�ାପରି ମାଡି ଯାଇ 

େଧାଇ ଦିଏ ପୁଣି ସୁଖର ସଂସାର 

ସବୁ ସାଇତା ସH {ତିର  

ନିଦ ହଜିଯାଏ , ଆଖିରୁ ସପନ 

ମନ ହୁअଇ ଗ�ୀର 

 

 

 

 

अଜିତ କୁମାର 
ତି� ପାଠୀ 

 

େପ�ମ ପ�ଣୟର ବିରହ,ମିଳନ 

ଆନEର अଶ�� େହାଇ 

େକେବ ଦୁଃଖ,େଦୖନ� अଥବା ସtାେପ 

ସାଗର ସମ ଗଜ�ଇ 

ଲୁହ ; ଲହୁ େହାଇ ମଧ� ବହିଯାଏ 

କାର ଛାତି ଫାଟି ଯାଇ 

େକାହ ଉଠି ଶ୍ଵାସ ରୁs କରି ଦିଏ 

ଆଖି ଛଳଛଳ େହାଇ 

କହଇ अେନକ अକୁହା କାହାଣୀ 

ଦୁଃଖ ଭରା ଯ�ଣାେର 

େକେବ ପୁଣି ହୁଏ ପବିତ�  ଜାହxବୀ 

ଶ�sା,େସxହ ବ�ନେର 
କୁଲାଡ,ଭyଭୂମି,ଭyନଗର,ଗyାମ 

   ଭ� ାମ�ଭାଷ - ୯୪୩୮୧୮୯୯୪୮ 
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େହ େମାର अତୀତେହ େମାର अତୀତେହ େମାର अତୀତେହ େମାର अତୀତ!!!!    
େହ େମାର अତୀତ ! 

ଥେର କହିଯାअ େକାଉଠି ହଜିଗଲା, 

େମାର अଲିअଳ ବାଳୁତ କାଳ, 

ପ�ତିଦିନ କୁନି କୁନି ସାଥୀେମେଲ,  

େଖଳୁଥିଲୁ ଆେମ େକେତ େଖଳ । 

 

େହ େମାର अତୀତ ! 

ସାhୀ ନଈକୂଳ ଆ� ଗଛ, 

ଗଁା ମଳୂ ପାଠ ଶାଳା, 

ପୁଣି.... 

େଜେଜ ମାଆର ରାତି ସାରା 

ବୁଢ଼ୀ अସୁରୁଣୀ ଗପ କଥା । 

 

 

 

 

େବୖuବ େମେହର 

 

େହ େମାର अତୀତ ! 

ମେନପେଡ େକେତ ଆଜି ମେତ 

ବରଷା ଦିନର କାଗଜ ଡ଼lା, 

ସାl ସାଥି େମେଲ ଲୁଚକାଳି 

ଆଉ.... 

କାଚ ବାଟି ସେl ଗିଲିଡoା । 

 

େହ େମାର अତୀତ ! 

କୁଆେଡ ଗଲା େମା ବାଲ�ସଖା, 

ସାେଥ ଖାଉଥିଲୁ ଆ� अଁଳା, 

ବ�b ଜୀବନର କି ମାଦକତା, 

ଆଜି.... 

ନାହ\ ସମୟ େହବାପାଇଁ କଥା । 
ଗoାବାହାଲି, ନୂଆପଡା, ଓଡ଼ିଶା 
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ସପନର ନାୟିକାସପନର ନାୟିକାସପନର ନାୟିକାସପନର ନାୟିକା    
ସପନେର ତୁେମ ଆସିଥିଲ େମାର 

ବାସ୍ କିଛି ମୁହୂa� ପାଇଁ 

ଲାଗୁଥିଲ ତୁେମ େସଇ ସପନେର 

ପରୀ ରାଇଜର ପରୀ। 

 

ସତେର ନେହଲ ସପନେର େମାର 

େହଇଥିଲ େମାର ସାଥି 

େସଇ ସ�ପx ପାଇଁ ଚାହ\ରେହ  

େକେତ େଯ ଜହx  ରାତି। 

 

 

 

 

 

 

 

ପ�ଭାଷ ଚE�  
େଟାଲଟିଆ 

 

ଜାଣି ପାରିଲି ନି ନଁା ତୁମେର 

ଘର ତୁମର େକଉଁଠି 

ଲାଗୁଚି ଆଗରୁ ତୁମକୁ 

େଦଖିଥିଲି  ମଁୁ େକଉଁଠି। 

 

ସପନେର ତୁେମ ନାୟିକାଟିଏ 

ନାୟକ େଯ ମଁୁ ତୁମର 

କିଛି ରହିଗଲା ବa�ାଳାପ ଆମ 

ଥିଲା କିଛି କଥା େପ�ମର। 

 
ଚzରମୁoା, େଗାଲାମୁoା, କଳାହାoି 

 +୩ େଶଷ ବଷ� କଳା (ଓଡ଼ିଆ ବିଭାଗ) 

 ରାୟଗଡ଼ା ସ�ୟଂଶାସିତ ମହାବିଦ�ାଳୟ, 

ରାୟଗଡ଼ା, ଓଡ଼ିଶା 
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କାହx � ରାଧାରକାହx � ରାଧାରକାହx � ରାଧାରକାହx � ରାଧାର............    
ମଥାେର ଝଲେସ ମୟରୂ ଚୂଳ 

ନୟେନ ସୁEର କଜଳ ଗାର। 

 

ସୁମଧୁର େସହି ବଇଁଶୀ ସ�ର 

ହୃଦୟ କେର अଥୟ अଧିର। 

 

ରାଧାର େପ�ମ ସବୁଠୁ ସୁEର 

କାହx � ପୀରତି େର ଥାଏ ତା'ମନ। 

 

କୁyବନର େସ ଗହନ ବନ 

ଚାEିନୀ ରାତିେର ଭେର ଜୀବନ। 

 

 

 

 

 

ବଷ�ା 
ଦାସମହାପାତ�  

 

ଶାସ�ତ େପ�ମ ଥାଏ ନିରtର 

ରାଧା ର କାହx � େବସୀ अଧିକାର। 

 

େଗାପ େଗୗଡୁଣୀ- ସାlେର େମଳ 

ରାସ ରଚାଏ  ନୀତି ସyେବଳ। 

 

ନାଟ ଖଟିଆ କାହx � ଭାରି ଦୁg 

ରାଧା ମେନ ଦିଏ ବିରହ କg। 

 

ପାଗଳିନୀ ସାେଜ େପ�ମ େର ତାର 

େସକଥାକି ବୁେଝ କାହx � ସତର। 
           

 

ବbା,ବାେଲଶ�ର, ଓଡ଼ିଶା 
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ଶୀତ ଆସିଲାଣିଶୀତ ଆସିଲାଣିଶୀତ ଆସିଲାଣିଶୀତ ଆସିଲାଣି    
ଶରତ ଗଲାଣି ଶୀତ ଆସିଲାଣି 

ଫୁଲ ଫେଳ ଧରା ହସିଲାଣି। 

ସୁନା ପରି ଦିେଶ େସାରିଷ େhତଟି 

ଚାଷୀ ମନ ଖୁସି େହାଇଲାଣି। 

ପରିଶ�ମ ତାର ସାଥ�କ େହାଇଛି 

अମଳ କୁ ସିଏ ଚାହ\ଲାଣି। 

ବଡ଼ଦିନ ଛୁଟି ଆସିଲାଣି 

େଭାଜି ଭାତ ଆଉ ପିକନିକ ପାଇଁ 

ପିଲାଏ ଆନE େହାଇେଲଣି। 

ସାଲ େସାଏଟର କମଳ ଚାଦର 

ମେନ ମେନ ଖୁସି ବା�ିେଲଣି 

ଆମ ଆବଶ�କ ପଡ଼ିଲା ଏଥର 

ଶୀତ ମା ପରା କହିେଲଣି। 
 

ଜରଡା, अନୁଗୁଳ, ଓଡ଼ିଶା 

ପ�ୀତିେରଖା ପରିଡ଼ା 
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େଜ�ାତିର ଆହ� ାନେଜ�ାତିର ଆହ� ାନେଜ�ାତିର ଆହ� ାନେଜ�ାତିର ଆହ� ାନ    
େହ କ� �ର ମନୁଷ� କ\ପା ଉପହାସ� 
ରି} େହଲା ତୁ� େଯୗବନ� ଆଳସ� । 
ଉଷସୀର ଏଇ ଜ� ଳt अଘ��େର 
ତୁ�ର ଆୟୁଷ hେଣ hେଣ ସେର ॥ 
 
େତଜିଥିଲ ତୁେ� େଯ ସy ସଳିତା  
ଦୁ�ୃତ ବହିx େର ନ ରହିଲା ସaା । 
ଶିଖା ଦୃଶ� ପେ+ ଦୁରୁଶ ହୁअଇ 
ତୁ� ଖ� ବିa େଧୗତ େର ଯାअଇ ॥ 
 
କଳୁଷ ଗଭ�େର ଜୀବନ ଲଭିଛ 
ସେରାଜ ନ ସାଜି ଗଣିକା ସାଜିଛ । 
ତ� କସାର ଆଜି ତୁ� ଏ ଜୀବନ 
ଏେଡ ଧମ�ରାଜି ସବୁ pାନଶନୂ� ॥ 
 
 
 
 

ଆଶି�ତ ମହାପାତ�  

 

ଏ ଦୀପାବଳୀେର ପ�ଦୀପ ଜଳାଇ 
ନୃତ� କର ବ�ୁ ଉଲB ାସ ଜନH ାଇ । 
କର ଶ§ରାଜି अଗିxର ସଂେଯାେଗ 
ହୃତ୍  wEନ ତୁ� ବai ଥିବା ଯାେଗ ॥ 
 
ଲୁ·ାୟିତ bବ ନକର ଶ�ୀମୁଖ  
pାତ अଛି ତୁ� ମଯ��ଦା ବିମୁଖ । 
ଏ ଚE�ମା ସାhୀ, अ�ର ବି ସାhୀ 
ଗା�ୀ ଛତ�  ବାଦ ମକ�ଟର ଆଖି ॥ 
 
ଭସିH ଭୂତ ହୁଏ ଘୃତ�ର ଆଭାେର 
hୁଦ� କୀଟ  ଯୁ} ପତl ¥�ାଳା େର । 
ତୁ� େପ�ମ ସ�େପx ନାହ\ େଯ ନିbାର 
େଜ�ାତିର ଆହ� ାନ ଏ କେର ପ�ଚାର ॥ 

 
ଗ�ାମ - ଟାlି, ଜିଲB ା- େଖାs�ା, ଓଡ଼ିଶା 
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ସବୁ ଖୁସି ଆଣିେଦବିସବୁ ଖୁସି ଆଣିେଦବିସବୁ ଖୁସି ଆଣିେଦବିସବୁ ଖୁସି ଆଣିେଦବି    
ଆଉ େକଉଁ ଦୁଃଖ େତାର  
 କହ अଛି େମା ଆଗର  
ଆଣିେଦବି ସବୁ ମୁହ\  
 ଖୁସି ରଖିବାକୁ େତାର  
ତୁ ଭଲ େର ରହିଥିବୁ  
 ସୁଖେର ଦିନ କାଟିବୁ  
ତେତ େଦଖି ହସୁଥିବ  
 ଏଇ ଭlା ମନ େମାର  
େସଦିନ ଜାଣିବୁ ତୁହି  
 ମଁୁ ଥିଲି େକେତ ନିଜର  
ଆଉ େକଉଁ ଦୁଃଖ.. ......  
ଜାଣି ମଁୁ ନଥିଲି ତେତ  
 ବିଶ�ାସ ମଁୁ କରିଗଲି  
େତା ଛଳନାର ବିଷ ପିଇ  
 ଆଜି େଲାକ ହସା େହଲି  
ତଥାପି େମା ଦୁଃଖ ନାହ\  
 ପାଗଳ େହଲି େତା ପାଇଁ  
ତୁ ତ ଭୁଲିଗଲୁ ମେତ  

େବୖଦ�ନାଥ ପoା 

 

 ଆଉ କାହା େପ�ମ ପାଇ  
ଭାlି େଦଲୁ ଏ ମନକୁ  
 ଭାବି ତୁହି କାଚଘର  
ଆଉ େକଉଁ ଦୁଃଖ ....... 
 େଦାଷ କହ ମଁୁ କଲି  
  (େତା)ସୁଖକି ଛଡାଇ େନଲି  
କି अବା େତା ସାେଥ ସେତ  
 ବିଶ�ାସଘାତ ମଁୁ କଲି   
ଆଶା ଭାlିେଦଇ େମାର  
 କରିେଦଲୁ ସାତପର 
ଭୁଲି ମଁୁ ତ ପାରୁନାହ\  
 ପୁରୁଣା ଦିନକୁ େମାର 
ଆଉ େକଉଁ ଦୁଃଖ.....  
 

अବଦଲ ପୁର. ଯାଜପୁର.  
ଦୂରଭାଷ : ୯୪୩୯୮୫୪୧୯୯ 
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େତା ବିନୁ ଜୀବନେତା ବିନୁ ଜୀବନେତା ବିନୁ ଜୀବନେତା ବିନୁ ଜୀବନ    
େତା ବିନୁ ଜୀବନ ଫିକା ଫିକା ଲାେଗ 

ଫିକା ଲାେଗ ମିଠା ସH {ତି, 

ଫିକା ଫିକା ଲାେଗ ଜହxର େଜାଛନା 

ଫିକା ଲାେଗ ଗାଢ ରାତି। (୦) 

 

ଲାଜକୁଳୀ ଲତା ଲାେଜଇ ଯାଉନି 

ବାରମାସ ଛୁଆଁ ପାଇ, 

ସ�ପx ଜଳି ଜଳି ପାଉଁଶ େହଲାଣି 

କ�ାର େଶଯେର େଶାଇ। (୧) 

େତାରି େପ�ମେର ଦିନ ସରୁ ସରୁ 

ପାହି ଯାଏ ଏଠି ରାତି। 

େତା ବିନୁ ଜୀବନ.... 

अନନ�ା अନୁ�ା 

 

 

 

 

 

ସୁEର ଦିଶଇ କାଳିମାେର ଜହx  

େଗାରା େଦେହ କଳାଦାଗ, 

ଡାକି ମଁୁ ଆଣିଲି ଆକାଶୁ ବାଦଲ 

େସ େଯ କଳ- େପାଛିବ। (୨) 

 

କଳ- ସାଥିେର ଜହx  ଲୁଚିଗଲା 

ହଜିଲା େଜାଛନା ରାତି। 

େତା ବିନୁ ଜୀବନ.... 

 
କଳାରାହାl, ଭୁବେନଶ�ର  
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ସତ େଗା ପି�ୟତମାସତ େଗା ପି�ୟତମାସତ େଗା ପି�ୟତମାସତ େଗା ପି�ୟତମା    
ସେତେଗା ପି�ୟତମା, ସେତେଗା ! 
ତୁେମ ଥାअ ହୃଦୟେର, 
ଝୁଲୁଥାअ ଆଖିର େଡାଳାେର 
କଳି କର ଜହx  ସାଥିେର 
ଭିଜିବାକୁ ଭଲ ପାअ ଝିପିଝିପି ବଷ�ାେର । 
 
ମେନପଡି କର ହୃଦୟକୁ ସି} 
अସହାୟ ମନକୁ ପ�ତିhଣ ମୁ} 
ଛାଡି ତେମ ଚାଲି ଗଲନି େଯ... 
େଦଲ ତୁେମ ଦୁଃଖ େମାେତେଗା 
ସେତେଗା ପି�ୟତମା, ସେତେଗା !! 
 
 
 
 
 
 
 

ଦିଲିପ୍ କୁମାର ତି� ପାଠୀ 

 

ତୁେମ ଥାअ ଛାୟା ପ�ତି ଛାୟାେର 
ମେନପଡ ଦୁଃଖ େବଳେର 
ଦୁଇ େଟାପା ଲୁହ େଦଇ ଚାଲିଗଲ ସିନା 
ଗଲାେବେଳ ଫୁଟାଇଲ କ�ା ତୁେମ 
ଛାତିେର ! 
 
अେଦଖା ଲୁହ ନୁେହଁ, ଛାତି େମାର ଭିଜାଏ 
अେଦଖା ଏ ର} 
ଧାର ଏଇ ବE େହବ, େଯେବ େହବ ତୁେମ 
େବାେଧ ପ�ା| 
ଛାଡି ତେମ ଚାଲି ଗଲନି େଯ... 
େଦଲ अସହ� ଯ�ଣା େମାେତେଗା 
ସେତେଗା ପି�ୟତମା ସେତେଗା ! 

େଢ-ାନାଳ, ପଜ�l,କୁEନେଦଇପୁର ଶାସନ  
ଇ-େମଲ୍ ଠିକଣା:dkt.writer@gmail.com 

ଦୂରଭାଷ:୯୭୭୮୧୦୬୧୦୫ 
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ଓଷା ବାର ବ� ତଓଷା ବାର ବ� ତଓଷା ବାର ବ� ତଓଷା ବାର ବ� ତ    
ଓଷା ବାର ବ�ତ ଉପାସନା 
ସମାେଜ ବ�}ି ବିେଶଷର ନି/ା, 
ନିରବjିନx  ଭାେବ ପାଳି 
ଜୀବନ ଗଠେନ କେର ନିଜର ପ�ତି/ା। 
ଏକ ଭରସା ବିଶ�ାସର ଶୁଭଭାବନା 
अtଃଶୁsି କରି ଆଣିଦିଏ ଆତH ସଂ;ାର, 
ଜୀବନ ଜyାଳର ଏ ଏକ ତପସ�ା 
ମନକୁ କରି ନିମ�ଳ ସୁ� ରେଖ ଶରୀର। 
ଉପବାସ ସାaି� କ ଆହାର େଭାଜନ 
େବୖରାଗ�ତାର ଆଦଶ� ପରାକା/ା, 
ଆଜୀବନ ରହି ସାଧନାରତ 
ଏକାଗ�ତାର ସହିତ କରୁଥାଏ ପ�େଚgା। 
ସତ� अହିଂସାକୁ କରି ସ�ଧମ� 
କେର ଜୀବେନ ପଣୂ�ତା अଜ�ନ, 
େସxହ ଶ�sା ମମତା େଡାେର ବା�ି 
ମାନବ ଜାତିର କରୁଥାଏ କଲ�ାଣ। 
 
 

ନୂତନ କୁମାର 
େବେହରା 

 

ସାରା ଜଗତକୁ ଭଲପାଏ अtର ଭରି 
ମହତ ଗୁେଣ ଶତ� �କୁ ମିତ�  ରୂେପ ବିଚାରି, 
ପାଥiବ େଭାଗ ବିଳାସର ବ�ନ 
ପାେର ନାହ\ ତାକୁ େକେବ ପରାb କରି। 
ଲh� ପଥେର ଥାଏ  ସିଏ 
ପ�ବାହିତ ଜଳ େସ�ାତ ପରି, 
ଜୀବନର ସାଥ�କତା ପାଏ େଯେହx  
ନଦୀ ପାଏ ସାଗର ସlମ କରି। 
ଏ ସବୁ ବ�ତିେରକ କେର ଯିଏ ଓଷା ବ� ତ 
େହାଇ େମାହ ମାୟାେର ଆଶ}, 
େସ ଏକ ପ�ବଳ ପ�ବzନା ମାତ�  
ନିଜକୁ ନିେଜ ଠକିବାକୁ କେର ପ�ୟାସ 
ଜୀବନ ଯୁେs େହାଇ hତବିhତ 
େହଉଥାଏ େସ ବାର�ାର ପରାଜିତ। 
 

େକାହି, ଗଡ଼ିଆ  ମୟରୂଭy 
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ଧାଇଁ ଆସିଛ େହ ସଖାଧାଇଁ ଆସିଛ େହ ସଖାଧାଇଁ ଆସିଛ େହ ସଖାଧାଇଁ ଆସିଛ େହ ସଖା    
ତୁମ ବଂଶୀ ସିନା ଗାଏ ରାଧା ନାମ 

ଯମୁନା କୂଳେର ନିତି , 

େମା ବୀଣା ଝ-ାେର କୃu ନାମ େତାଳି 

ଗଲାଣି ତ ଦିନ ବିତି । 

 

ଗଗେନ ପବେନ କୃu କୃu ନାମ 

େହଉअଛି ପ�କ$ିତ , 

ତରୁ ଲତା ସହ ଜୀଵ ଗଣ େଯେତ 

ଶ�ବଣେର ବିେମାହିତ । 

 

େମାେତ ସବୁେବେଳ अେଧୖଯ�� କରାअ 

ଆଜି ତୁମର କି ଦଶା , 

ସବୁ କାଯ�� ଛାଡ଼ି ଏଠି ବସିअଛ 

ମୁଖଁୁ ×ୁରୁନାହ\ ଭାଷା । 

 

 

ବି. ନିରୁପମା 

 

 

 

 

କାହ\ ଗଲା ତୁ� ଦ� େହ େମାହନ 

େସ ନଟ ନାଗର ଠାଣି , 

େଗାରୁପଲ େଘନି ଯାଇଥିଲ ବେନ 

େକେହx  େକ ଆଣିଲା ଟାଣି !! 

 

େମା ବୀଣା ଝ-ାେର ନିଜକୁ ପାେସାରି 

ଧାଇଁ ଆସିଛ େହ ସଖା , 

ତୁମ ବଂଶୀ ଧ�ନି ଶୁଣି େକେହx  କୁହ 

ଘେର ମଁୁ ରହtି ଏକା !! 

 
ମାମୁରିଆ, େଛoିପଦା, अନୁେଗାଳ 
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ଯାଯାବରଯାଯାବରଯାଯାବରଯାଯାବର    
ଛିoା ବ�ଟିଏ ପରିଧାନ କରି 

ସମାଜର ଦାେo ବୁଲୁଛି ଆଜି େସ 

ଠିକଣା ହଜାଇ ନିଜର 

ନିତି ବୁଲୁଥାଏ ପାଗଳ- ପରି 

ଗ�ିଲିକୁ େଯ ତାର ହାତେର େସ ଧରି 

େହାଇ ପାେର ନାହ\ ସାଥୀ କାହାର 

ଦିନେର ବିଶ�ାମ ନିଏ ଗଛମେୂଳ 

ରାତି କାଟିଯାଏ େକବିନ୍ ର ତେଳ 

ବଷ�ା ପବନକୁ ନ ଥାଏ ଡର 

ନଦ�ମାର ପାଣିେର ଭେର ତା ଉଦର 

ଡgବିନ୍ ର ଖାଦ�କୁ କେର େସ ଆହାର 

ଦୁଃଖ ବୁଝିବାକୁ ନାହି େକହି अତି ଆପଣାର 

ଏ ସବୁ ଘଟଣା ତାର ନିତିଦିନର କାହିଣୀ 

ହୃଦୟର କଥା ତାର କିଏ ପାରିବ କି ଜାଣି 

ମିଥ�ା ନୁେହଁ ଏହା ସତ� ଘଟଣା 

             ଏକ ନିସl ଯାଯାବରର... 

ଆଯ��ରଶHୀ ଦଳାଇ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
ଗେବଷକ, ବ� ହH ପୁର ବିଶ�ବିଦ�ାଳୟ, 

ବ� ହH ପୁର, ଓଡ଼ିଶା 
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ପାଗଳର ହୃଦୟ େଖାଜାପାଗଳର ହୃଦୟ େଖାଜାପାଗଳର ହୃଦୟ େଖାଜାପାଗଳର ହୃଦୟ େଖାଜା    
େହ େମାର ହୃଦୟ େକଉଁଠାେର अଛ, 

େତା ପାଗଳ ପ�ଶx ପଚାେର.... 

େକମିତି अଛ, କଣ କରୁଛ 

କହିଦିअ େମାେତ ଥେର ।୧। 

ହୃଦୟ କୁହଇ, େହ ପି�ୟ ପାଗଳ 

ସତେର ପାଗଳ ତୁେମ,,, 

ମୁହ\ ତ ରହିଛି େତାହରି ଭିତେର 

अନୁଭବ େତା ମରେମ।୨। 

ହୃଦୟର କଥା ଶୁଣିକି ପାଗଳ 

ନିରବ ରହିଲା hେଣ, 

अନୁଭବ କରି ପାଇଯିବ େବାଲି 

ଚାଲିଲା ତା' अେନ� ଷେଣ ।୩। 

 

 

 

 

େରାହିତ େସଠୀ 

 

ପାଗଳ ମନେର ଉ-ି ମାରୁଥିଲା 

ଠକି େଦଇନି ତ ହୃଦ, 

ମ�ର ଗତିେର ବଢ଼ିଲା ଆଗକୁ 

କାେନଇ ପାଦ ଶବଦ ।୪। 

ଧକ୍ ଧକ୍ କରୁଥିଲା ତା' अtେର 

ପାଗଳ ଶୁଣି ପାରିଲା, 

ଖୁସିେର ତହାରି ଆଖି ଆକାଶରୁ 

ବରଷା ଝରି ପଡ଼ିଲା ।୫। 

अପଲେକ ଚାହ\ ଆତH ହରା େହାଇ 

ଲାଜକୁଳୀ ଲତା ପରି, 

ଝାଉଁଳି ପଡ଼ିଲା ପାଗଳ ବୁକୁେର 

କାଳ ବିଳ� ନ କରି ।୬। 
ଦୁତିେମoି(ମଲିକ ସାହି), ଖଜୁରୀପଡା, କ�ମାଳ 

ଦୂରଭାଷ-୯୪୩୮୦୭୩୯୩୦ 
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ଶୀତ ଆସିଛିଶୀତ ଆସିଛିଶୀତ ଆସିଛିଶୀତ ଆସିଛି    
ଶୀତ ଆସିଛି, େଦଖ ଶୀତ ଆସିଛି  

ନୂଆ ସ�ାର େକେତ ସାେଥ ଆଣିଛି।  

କୁହୁଡି, କାକର ସାଥି ସେହାଦର 

ଧଆୂଁଳିଆ ମୁହଁ ଦିେଶନି କାହାର।  

କାକର ଵିEୁେର ଏ ଧରା ସୁEର  

ସେତ କି ବୁଣିଛି ଗାଲିଚା ମୁ}ାର।  

ଶୀତ ସାେଥ ଥିେଲ ହସୁଥାଏ ଧରା  

ଶୀତ େବଶି ଲାେଗ କମ୍ ଥାଏ ଖରା।  

ଗ�ୀଷମ ଉaାେପ ଧରଣୀ ବ�ଥିତ  

ତା'|ତାେପ ପ�ାଣୀ େହେବ କିଜୀବିତ 

ଶୀତ ଆଣିଥାଏ େଶାଭାର ପସରା  

ଶୀତ ହ\ ତ ଏଠି ପ�ାଣୀ- ଆସରା।  

େଗୗରୀ ପoା 

 

ଫୁଲ, ଫଳ ଭରା କେର ଏ ଧରାକୁ  

ଆଣିଥାଏ ଖୁସି अଜଣା କାହାକୁ।  

ଶୀତ େଯ ଆମର ମାଉସୀ ଭଳିଆ  

ଶୀତ ଲାଗି ଜୀବ ହୁଏ अଳସୁଆ।  

ଚମ� ଓଠ ସବୁ ଫାଟୁଥାଏ େବାଲି  

େଲାେକ କହୁଥାtି ଶୀତ ଯାଉ େବାଲି 

ନ ଡରି ଶୀତ କୁ କାକର ସକାଳୁ  

କାରତିକ ବୁଡ ପକାtି ଶ�sାଳୁ।  

ମାଗ�ଶିର ମାସ ଗୁରୁବାର ପଜୂା  

ଶୀତ େହେଲ େହଉ ଘର ହୁଏ ସଜା।  

ଥିେଲ ପେଛ ଥାଉ ଦୁଗ�ୁଣ ତାହାର  

ଶୀତ ସାଥି େହଉ ଆମ अଗଣାର।  
 

ଜୟପୁର, େକାରାପୁଟ, ଓଡ଼ିଶା 
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ଗୁରୁ ଭ}ିଗୁରୁ ଭ}ିଗୁରୁ ଭ}ିଗୁରୁ ଭ}ି    
ଗୁରୁ େଯ ଶିhକ,      अବା ଶିhୟିତ� ୀ, 
         ଗୁରୁ େଯ अଧ�ାପକ । 
ଗୁରୁ ପୁଜି ଶିଷ�,      ହୁଏ ମହା pାନୀ, 
         ଗୁରୁ ହ\ pାନ ରhକ ।। 
ଶିgାଚାର hମା,    କa�ବ� ଗହଣା, 
         େନଇଣ ଗୁରୁ ଶିhକ । 
अpାନ अ�ାରୁ,       ଧରି ହb ଗୁରୁ, 
       ଦିअtି ନବ ଆେଲାକ ।। 
ଚାେହଁ ନାହ\ପଜୂା,ଚାେହଁ ନାହ\ ଦାନା, 
      ଚାେହଁ ନା ଗୁରୁ େଯ କନା । 
ଗୁରୁ ଚାହ\ ଥାଏ,     ଛାତ�  ଭବିଷ�ତ, 
       ନ ଥାଏ अନ� ବାହାନା ।। 
ଛାତ�  अବା ଛାତ� ୀ,  ଗୁରୁ କୃପା ବେଳ, 
      ପାଆtି ଦିବ� ଆେଲାକ । 
ଗୁରୁ ମହିୟାନ,     ଏହି ଧରା ଧାେମ, 
     େଦଇଣ ଦhତା େଭକ ।। 
ଗୁରୁ ଭ}ି ସାେଥ,ଗୁରୁ େସବା अେଟ, 
      ଶିଷ� ପାଇଁ ମହା ଧମ� । 

ମେହଶ�ର ସାହୁ 

 

ସ�ାନ ବଢିବ,     ମଯ��ାଦା ବଢିବ, 
     କୃପା ପାଇଁ କେଲ କମ� ।। 
ଗୁରୁ ଆଶୀବ�ାଦ, ପାଇବାର େଯାଗ�, 
       କରିଣ ଗଢି େତାଳିବା । 
କୁକମ�କୁ ତ�ାଗୀ,     ସୁକମ� କରିବା, 
      ମଣିଷ େହାଇ ବzିବା ।। 
ଆଧୁନିକ ଯୁଗ,       ଶିଖାଉଛି ଆଜି, 
        अଧମ� ମାଗ� ଦଶ�ନ । 
pାନକୁ ହଜାଇ,      अpାନ ପଥେର, 
       ବିତୁ अଛି ଆମ ଦିନ ।। 
ଭୁଲି ଯାଉଛtି,      ଶା� ଧମ� pାନ, 
        ହଜି ଯାଏ ରୀତି ନୀତି । 
pାନର ଆଶାେର,  अpାନ ଆେବାରି, 
        ଯାଉअଛି ଦିନ ବିତି ।। 

 
େଗାପୀବି�ା, ବାେଲଶ�ର 
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ଶିଖି ଶିଖାଇବାଶିଖି ଶିଖାଇବାଶିଖି ଶିଖାଇବାଶିଖି ଶିଖାଇବା    
ପଜୂା ଠାରୁ ବଡ଼     ବିଶ�ାସ ହୃଦେୟ, 
       ବିଶ�ାସ ହ\ େଶ�g ପଜୂା । 
କହିବା ପବୂ�ରୁ       ଶୁଣିବା ଶିଖିେଲ, 
      अବୁଝା ରୁେହନା େଭଜା ।। 
େଲଖିବା ପବୂ�ରୁ      ବୁଝିବା ଜରୁରୀ, 
      ଲାଭ କିସ େଲଖି େଲଖି । 
ଉପାଜ�ନ ନାହ\,     ଖ¢� ବଢ଼ାଇେଲ, 
      ଋଣ ଭାର ହୁଏ ସାhୀ ।। 
ହାରିବା ପବୂ�ରୁ,    େଚgା ଜାରି ରଖ, 
       ଭୟରୁ ହୁअଇ ହାର । 
ସ$କ� ଗଢିଣ,      ଲାଭ କିବା ଥାଏ, 
       ଲିଭାଇ ଯଦି ନ ପାର ।। 
ମରିବା ପବୂ�ରୁ,     ମନ େଖାଲି ଜିअ, 
      ଦୁଃଖ ସୁଖ ସାେଥ େନଇ । 
କାହାରି ଦୁଃଖେର, ଖୁସି ନ େହାଇଣ, 
        ବzିବାକୁ ଦିअ ଭାଇ ।। 
ହସ େଦଇ ଥାଏ,    ଦଇବ ବିଧାତା, 
       କା� ବି ତାର ଭିଆଣ । 

अ-ିତା ପାଢ଼ୀ 

 

େଗାଟିଏ ମୁଦ� ାର,    ଦୁଇ ପାଶ�� ଭଳି, 
      ହସ କା�ର ଜୀବନ ।। 
ଗୁରୁ ଗୁରୁଜନ,      େଦବତା ସମାନ, 
      ମନରୁ ନ େତଜ େକହି । 
ଦିନ ଚାଲିଯିବ,        ବୟସ ଟଳିବ, 
        ଚିହx  ଥିବ ସାେଥ ରହି ।। 
େଲାଭରୁ େଯପାପ, ପାପରୁ େଯମୃତୁ, 
       ଏହି େଯ ସତ� ବଚନ । 
େପଟ ଦାନା ପାଇଁ,  କମ� ପେଥ ରହି, 
       ରଖିବା ନିଜ ସ�ାନ ।। 
କୃଷକ ଶ�ମିକ,      ଶିhକ ଠୁଁ ଯ�ୀ, 
         ସଭିଏଁ କରtି କମ� । 
ନିଜ କମ� ପଥ,       ନିଜ ପାଇଁ ବଡ଼, 
      େଭଦ ଭାବ ହ\ अଧମ� ।। 
ବାପା: ରyନ ପାଢ଼ୀ, େଜନିଥ ଇଂରାଜୀ ବିଦ�ାଳୟ, 

ଗଗନ ବାବୁ ଛକ, ଏଡ଼ତାଳ, ଭଦ� କ 
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ଉପଚାରଉପଚାରଉପଚାରଉପଚାର    
ଶ§ ଉପଚାର େହାଇଛି अେନକ,  

 େହଉ अ� ଉପଚାର।  

େତେବ ଏ ସମାେଜ ନି�ିତ କମିବ,  

 अତ�ାଚାର, ବଳା�ାର।।  

 

େଦବୀ ହେb ଖÍ େଦଖtି ସମେb,  

 ଚାଳନା ତାହାର େହଉ।  

ଖÍ କି ତି� ଶୁଳ ନେହେଲ ନ େହଉ,  

 ପାେଖ ତୀÏ େବB ଡ୍ ରହୁ।।  

 

ର}ବୀଜ ପରି ସଂହାର େହାଇେଲ,  

 କାହୁଁ ବା ଜନମ େହେବ।  

ମହିଷା ପରି େସ ଉଗ� ରୂପ େଦଖି,  

 ଥର ଥର ଥରୁଥିେବ।।  

 

 

ତୁଷାରକାt ପ�ସାଦ 

 

 

 

 

ସୀତା ପରି େଦଖି ସରଳ ନୀରିହ,  

 ରାବଣ ହରଣ କେର।  

େଦ� ୗପଦୀ ସମ େହ ଦୃଢ଼ ଚିaା ହୁअ,  

 ଦୁେଯ��ାଧନ େଦଖୁ ବାେର।।  

 

ଫୁଲ ପରି ନୁେହଁ ଝୁଲ ପରି ଗଢ,  

 ନାରୀକୁ ଏ ସମାଜେର।  

କ�ା ରହିଥିେଲ ଶରୀର ମଧ�େର,  

 କ�ା ଉପଚାର କେର।।  
ବରୀ, ଯାଜପୁର  

େମା - ୯୮୫୩୦୯୨୬୩୦ 
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ତୁମକୁ କିଏ କହିଥିଲା େମାେତ ଭଲପାଇବାକୁତୁମକୁ କିଏ କହିଥିଲା େମାେତ ଭଲପାଇବାକୁତୁମକୁ କିଏ କହିଥିଲା େମାେତ ଭଲପାଇବାକୁତୁମକୁ କିଏ କହିଥିଲା େମାେତ ଭଲପାଇବାକୁ    

ତୁମକୁ କିଏ କହିଥିଲା େମାେତ ଭଲ ପାଇବାକୁ 

ସବୁକଥାେର ଭଲପାଇବାର अbିତ�କୁ ବଳିର େଘାଡା କରିବାକୁ 

େମାେତ ନିଜର କରିବାକୁ 

କାହ\ ମଁୁ ତ େକେବ କହିନି 

अନୁେରାଧ ବି କରିନି, େକେବ ବି କରିନି 

ତୁମ ସହ ନସରପସର ବି େହଇନି 

ରଖିଛ ପ�ମାଣ, େରକଡିଂ ବାତ�ାଳାପ, ଭିଡିଓ କିB ପିl 

ତୁେମ କଣ େମା େଯାଗଁୁ ଏେବ अtଃସa� ା 

କାହ\ ପାକ�େର ବସି ତୁମସହ ଭଜା ବାଦାମ 

ତ ଖାଇନି, େଛାଟ ଏକ ଚୁମା ତୁମ ଗାଲେର ତ ଆ-ିନି 

ଏେତ अଳିକ ସ�ପx କାହ\ େଦଖୁଛ 

କାହ\ ରାତିସାରା ତୁମ ସହ େଫାନେର ତ ଗପିନି,  

େବାଉକୁ अଧା ସତ अଧା ମିଛ ବି କହିନି 

କାହ\ ଦୁେହଁ ନଈକୂେଳ ବସି ପାଣିକୁ େଟକା ବି ମାରିେନ,  

ପାଣିଛିଟାେର େକେବ ବି ଭିଜିେନ 

କାହ\ ସମୁଦ�  କୂେଳ ପାଖାପାଖି ବସି ବାଲିଘର ତ ଗଢ଼ିେନ, େଢଉ  

ଆେଲାକ କୁମାର 
ରାୟ 
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ଦାଉ ସାଜିେଲ କାEିକାEି ତ ଗଡ଼ିେନ 

କାହ\ ମିଛିମିଛିକା କାମବାହାନାେର ତୁମ ଘରକୁ ତ ଯାଇନି,  

ଚା େଗାେଟ କପ ବି ପିଇନି 

କାହ\ କେଲଜ ଯିବା ଆଳେର ମ�ାଟିନ େସା ସିେନମା ତ େଦଖିେନ,  

ନାୟକ ନାୟିକା- ବଷ�ାଭିଜା ନାଚେଦଖି ଆ}ାମା} ବି େହାଇେନ 

କାହ\ ପାଠ ବୁଝିବା କଥା କହି ତୁମ ଘେର କୁଣିଆ ତ େହାଇନି,  

ତୁମ େବଡ଼ ଯାଏ ତ ଯାଇନି 

କାହ\ ତୁମ ସାଇେକଲ େଚନ ସଜାଡି ତୁମ ସହ କଥା ପେଦ ବି େହାଇନି,  

ରିପାରିଂ ଖ¢� ତ େଦଇନି 

କାହ\ ତୁମ ସାl େହବାକୁ େଫସବୁକେର अନୁେରାଧ ବି ପେଠଇନି,  

ରିମାଇo ତ କରିନି 

ତୁମକୁ କିଏ କହିଥିଲା େମାେତ ଭଲ ପାଇବାକୁ 

ଯଦି ଏେତ ଜିଦ କରୁଛ, ରାଣ ନିୟମ ଖାଉଛ 

େତେବ ଭଲପାଇବକି େମାର ଏଇ କଲମକୁ 

ଯିଏ ତମପରି अେନକ ଝିअ-ୁ େଲଖନୀେର ଜୀବନ�ାସ ଦିଏ 

େତେବ ଭଲପାଇବକି େମାର ଏଇ କବିତ�କୁ 

ଯିଏ ପାଣିେର ବି ସର ପେକଇବା କଥା କହି ତରିଯାଏ 

େତେବ ଭଲ ପାଇବକି େମାର ଏଇ ସ�ପx ମହଲକୁ 

େଯଉଁଠି ପ�ତ�ହ ସ�ପxମାେନ ଜନH  ହୁअtି ଓ ମରtି 
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େଯଉଁଠି େକେବ अମାବାସ�ାେର ବି େତାଫା ଜହx  ଉଇଁ ରେହ 

େଯଉଁଠି ପ&ୂ�ମୀେର ବି େଜାଛନା ଜୀବନ ବିକଳେର ପଳାୟନ କେର 

େଯଉଁଠି ଦୁଃଖମାେନ ହାତ ଧରାଧରି େହାଇ ସୁଖର bୁତିଗାନ କରtି 

େଯଉଁଠି ସକାଳ ପବୂ�ରୁ େଗାଧଳିୂ ତା ଗୀତ ଗାଏ 

ପାରିବ େମାେତ ନିଜର କରି 

ଘର େମାର ରଂଗଶାଳା, ମଶାଣିେର ମଁୁ ଶୁଏ 

ଝଡ ସହ େମାର େପ�ମ अପ�ାକୃତିକ, ମଁୁ ତା ଇଗଲ 

ମନ ଆଲୁअେର େଲେଖ ମଁୁ େପ�ମର अhର 

ମଁୁ ନିଆଁେର ପହଁେର 

ମଁୁ ପାଣିେର ହ\ ଜେଳ 

ମଁୁ ଲୁହ ପିଇ ହସର ଷଠୀଘର େତାେଳ! 

 
ଡ଼ ଆେଲାକ କୁମାର ରାୟ 

େକE� ାପଡା, ଓଡ଼ିଶା 

େମା: ୯୪୩୭୦୬୮୦୦୩ 
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अଭିଳାଷअଭିଳାଷअଭିଳାଷअଭିଳାଷ    
ଚାହୁଁ ଚାହୁଁ ଚିହx ା ରାbାଗୁଡ଼ାକ ଧୀେର ଧୀେର अଚିହx ା େହାଇଯାଏ 
ଗୁ�ାଗୁ�ି େହାଇ ରହିଥିବା अତୀତର ଚିହxଗୁଡ଼ାକ  
ସH {ତିର କବାଟ େଖାଲି ଛଳନାର ରବରେର ଲିଭିଯାଏ 
ବିଶ�b ସାଜିଥିବା େକେତାଟି ମୁହୂa�ମାନ 
ଭେoଇେଦଇ ଛାଡି ଚାଲିଯାtି अଧା ମରୁରାbାେର 
ସମୟଟା ଆଖିରୁ ଲୁହ ଗଡାଇ 
ବହୁତ अନୁତାପ କେର 
କାହ\କି ନା  
େସ ପରା ଥିଲା  
ତା େପ�ମ ପ�ଣୟର ପ�କୃତ ନିjକ ମକୂସାhୀ। 
 
ପବୂ�ର େପ�ମେବାଳା ପ�ତିଶ��ତି ଗୁଡାକ 
ବାଟ ଭାlି କୁଆେଡ ଚାଲିଯାଏ 
ଆଦରର ସରାଗୀ ମଧୁର କଥାଗୁଡ଼ାକ 
ସମୟ କ�େମ ରୁh େହାଇ hତା} କେର 
ଭାବି ସିନା ପାେରନା ହୃଦୟର ଆେବଗକୁ 
ମାପି ସିନା ପାେରନା ତା ଭଲପାଇବାର ଲ�ା ରାbାକୁ 
େହେଲ େସ ରାbାଟା ଲୁହ ଝରାଇ 

ନାରାୟଣ ଚE�  
େସନାପତି 
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ଧି·ାର କେର େସଇ ପ�ବzାନାକୁ 
ନିଜ ଆଖିର ଲୁହକୁ ପିଇଯାଇ ପାଲଟିଯାଏ  
ବାର�ାର ଦÂ େହଉଥିବା ସହନଶୀଳ ଆଯ�� ସନx �ାସୀ। 
 
 अତୀତର ଗଠନମଳୂକ କଥା ସବୁ ଲୁଚିଯାtି ନାbିକତାର अଭିଧାନେର 
 େସଦିନର ଉ�ୁକ ହୃଦୟଟା େହୟpାନ କେର  
ତା ପରୁୂବ अtରl ମଣିଷଟାକୁ 
ନିଃସl ଲାେଗ େସହି େପ�ମୀଟାକୁ  
ସHରଣ କରି େସଇ େକଇhଣ अtରl ମୁହୂa�କୁ 
ଆ�ଯ�� ଲାେଗ େଦଖି େସ अÔୁତ ପରିବa�ନ 
ଆଖିବୁଜି ଗୁମୁରି କାେE ତା େଦହ ଓ ମନ 
ବିେବକଟା ଦୁଃଖେର ମି�ୟମାଣ େହାଇ  
अନାଥ ସମ ଥକି ବସିପେଡ଼ 
ପ�ଶx ପେର ପ�ଶx ବିzି କେହ... 
ଛି.. ଛି.. େର ମିଥ�ାବାଦିନୀ 
ଏଇ କଣ ଥିଲା  
ତୁମର ଛଳନାର अବାbବ अଭିଳାଷ। 
 
 

ଜ�ରା, େକEୁଝର, ଓଡ଼ିଶା   
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ମୃତୁ�ତୁେମ ଧ��ବସତ�ମୃତୁ�ତୁେମ ଧ��ବସତ�ମୃତୁ�ତୁେମ ଧ��ବସତ�ମୃତୁ�ତୁେମ ଧ��ବସତ�    
अଚାନକ 

अଜଣା अତିଥି ଭଳି 

ପଶିଆସ ତେମ 

ଚhୁକୁ ଚକିତ କରି 

ପାଦ ତଳୁ 

ଧସିଯାଏ ମାଟି 

ଲାେଗ 

ଆକାଶଟା ପଡୁଚି କି ଖସି । 

ତେମ ଏେତ 

ନି��ୟ ସତେର େକମିତି   ?? 

 

 

 

 

 

 

ହାସ�ମୟୀ ରାଜ 

 

ବୁଝ ନାହ\ 

େସxହ, େପ�ମ, ମମତାର େଡାର 

ଭାଇ ବ�ୁ ସଂପକ� ର}ର, 

ଖୁବ୍ ସେଚତନ ତେମ 

ରଖିବାକୁ ହିସାବ 

ବଷ� ମାସ ଦିନ ଦoର । 

ଖୁବ୍ ନିଖୁଣ, ତୀÏ 

ତମର ନଜର 

କାେଳ ଏପଟ େସପଟ େହଇଯିବ ତୁମ 

ଚିତ� ଗୁ| ପାyିର 

େସଇ ନି/ୁର ଗାର । 

େହେଲ ତେମ ବି 

ହାର୍ ମାନିଥିଲ ଦିେନ 

ପରୂଣ କରିବାକୁ 
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ମହାସତୀ ସାବିତ� ୀ- 

अକାଟ� ବର, 

ତମକୁ ବିବଶ କରିଥିଲା 

ବାଳକ ନଚିେକତା-ର 

ଜିଦ୍ ର ସ�ର । 

ଆଉ େକେବ େକେବ 

ତେମ ବି ହାର୍ ମାନ 

ଚମକି ବି ପଡ 

େଦଖିେଦେଲ ନିବିଡ଼ ସଂପକ� 

ଭ} ଓ ଭଗବାନ-ର 

ନି��ୟ ପ�ାଣ ତୁମର ପାଲଟିଯାଏ 

ଦୟାର ସାଗର । 

େହ ମୃତୁ�  ! 

େହଇପାର ତୁେମ ନି/ୁର 

ତଥାପି ଜନH  ପାଇଁ 

ତୁେମ ଧ��ବ ସତ� 

अନିତ� ଏ ସଂସାର  । 

 

 

 

 

 

 

 

ଆସିବତ ନିେ� 

େହେଲ.... 

ଟିେକ େଦଖି ଚାହ\ ଆସ 

କାହାର ଆଶା ଭରସା 

ଆଶ�ାସନାକୁ 

ହେଜଇ ଦିअନି, 

କାହାକୁ अସରtି 

ଲୁହ ଭିତେର 

ବzିବାକୁ ଛାଡି ଦିअନି , 

ପାପ ଓ ପଣୂ�ର 

େଦାଛକି ଭିତେର 

ଟିେକ ବିଚାର ତ କର ।। 
ହାସ�ମୟୀ ରାଜ୍ (ଶିhୟିତ� ୀ) 

ଓରାଳି, ହାଟଡିହି, େକEୁଝର 
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ବଳା�ାରବଳା�ାରବଳା�ାରବଳା�ାର    
ସମାଜଟା ଯଦି अେଟ ପରିବାର 
 େସହି ପରିବାରରୁ ଶୁଭୁଛି ଚି�ାର । 
ନା'  ତା'ର ବଳା�ାର । 
 ମଣିଷର ବାସxାେଯ ଏେତ ଚମ�ାର 
ବୁେଝ ନାହ\ ଜନନୀ-ଭଗିନୀ-ଯାୟା ର 
 େସxହ େପ�ମ ବ�ନ । 
hଣିକ ଆନE ପାଇଁ େନଇ ଯାଏ 
 अନ�ର ଜୀବନ ।। 
ଏ ଆଖି େଦେଖ େହେଲ  
 ନ େଦଖାର ବାହାନା କେର, 
କାେଳ ତାକୁ  େହବାକୁ ପେଡ  
 अନ�ର ଶିକାର  ।। 
ମେନ ପେଡ ନାହ\ ଦିେନ 
 ଏହି ଗଭ�ରୁ ତୁ େହାଇଥିଲୁ ଜାତ । 
େକେତ େଯ କଷଣ  ସହିଥିଲା ଏ ଜଗତ ।। 
 ଆଜି ଖିନ୍ ଭିନ୍ କରି ଝୁଣି ଖାଆtି  
  େମା ଶରୀର । 
hଣିକ ମଧ�େର ପ�ସାରିତ ହୁଏ  
अତ�ାଚାରିତାର ବୁକୁଫଟା ଆa�ଚି�ାର ।। 
 

ପ-ଜ କୁମାର 
ମାହାନା 

 

ମେନ ପେଡ େସଦିନର 
 "ନିଭ�ୟାର" ର ବ�ାକୁଳ ନିେବଦନ । 
ଛାଡି ଦିअ ! ଛାଡି ଦିअ ! େମାେତ 
 ମଁୁ ବି ସଂସାେର ଜୀଇଁବି  
  ଆଉ କିଛି ଦିନ ।। 
େହେଲ ବବ�ରତାର ସମାଜ  
 ମାନୁ ନାହ\ କାହା ଆକୁଳ ନିେବଦନ । 
ଜଣକ ପେର ଜେଣ ବଳୀ ପଡିେବ 
 େକେତ େଯ ନିଭ�ୟା ଗଣ ।। 
 ଜାଗ�ତ ହୁअେର ମଣିଷ ସମାଜ  
 ଜାଗ�ତ ହୁअେର ଆଜି  । 
 ଆସିବ ସମୟ ନାରୀ ସାଜିବ ଦୁଗ�ା- ପରି 
        ସଂହାର କରିେବ ନରମାଂସ  
             ଭhକକୁ ରhକ ସାଜି ।। 
  ( ବେE ଜଗତ୍ ଜନନୀ) 

 
ସଂ;ୃତ अଧ�ାପକ, ଆzଳିକ ମହାବିଦ�ାଳୟ,  

ଗଡିଆ,ମୟରୂଭy, ଭ� ାମ�ଭାଷ : ୯୫୮୩୨୫୪୯୨୮ 
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ଆରାଧ� ଠାକୁରଆରାଧ� ଠାକୁରଆରାଧ� ଠାକୁରଆରାଧ� ଠାକୁର    
ପରମ ଆରାଧ� ଜଗତ ଠାକୁର 

ଭ}- ଭାବେର ବ�ା, 

अtର ମଧ�େର ଭକତମାନ- 

େପ�ମ ଦଉଡିେର ଛEା। 

.ାରିକାେର କୃu अେଯାଧ�ାେର ରାମ 

ଶ�ୀେhତ� େର ଜଗନx ାଥ, 

ସଭି- ହୃଦେୟ ତେମ ବିରାଜିତ 

अନାଥର ତେମ ନାଥ। 

 

 

 

 

ଭାଗିରଥୀ ଯାନୀ 

 

େମାର ଏହି ମନ େମାର ଏହି ଆଖି 

ତୁମକୁ ନିତି େଖାଜୁଛି, 

ଶୟେନ ସପେନ अବା ଜାଗରେଣ 

ତବ ନାମ ଧରୁअଛି। 

ଦୂେରଥାଇ ପ�ଭୁ ନିେତ� ମଁୁ ଡାକୁଛି 

ଥେର େମା ଗୁହାରି ଶୁଣ, 

ଭଜୁଛି େତା'ନାମ କରୁଛି ଜଣାଣ 

େଘନ େମା' େକାଟି ପ�ଣାମ। 

ଆେହ ଜଗନx ାଥ ତୁେମ ଆଦିअt 

ଆେହ ଜଗତର ପତି, 

ଏହି ଜନମରୁ କର େହ ଉsାର 

ପାପରୁ ଦିअ ମୁକତି। 
ଦଳପଡା,ଫୁଲବାଣୀ,କ�ମାଳ। 

ଦୂରଭାଷ:୯୪୩୮୦୨୬୮୪୮ 
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େହ ଈଶ�ରେହ ଈଶ�ରେହ ଈଶ�ରେହ ଈଶ�ର    
େହ ଇଶ�ର 

ପାଖରୁ ତ େକେବ େଦଖିନି ତୁମକୁ 

େଦଖିନି ତୁମ ରୂପ ଆକାରକୁ 

ଛୁଇଁ ନାହ\ େକେବ ତୁମରି େଦହକୁ 

କି ଜାଣି ନାହ\ ତୁମ ପଜୂା ବିଧିକୁ      । 

େହ ଇଶ�ର 

କି� ଏତିକି ଜାଣିଛି େଯ 

ତୁେମ ସମb- ବ�ୁ 

ତୁେମ ସବୁଠାେର ଦିବ�ମାନ 

ତୁେମ ପ�ତିଟି ପ�ାଣର ଠାକୁର   । 

େହ ଇଶ�ର 

ତୁମକୁ ସମେb अନୁଭବ କରtି 

ତୁମକୁ ଗଭୀର ବିଶ�ାସ କରtି 

ସବୁଠୁ अଧିକା ତୁମକୁ ଭଲପାଆtି  

ତୁମରି ପ�େତ�କ ବାa�ାକୁ ସ�ାନ ଜଣାtି। 

 

େପ�ମଶିଲା ରାଉତ 

 

େହ ଇଶ�ର 

ତୁମରି ଇସାରାେର ସଯୂ�� ଚE�  ଯାତାୟତ  

ତୁମ ଇjା ବେଳ ଫୁଲ ଫୁେଟ ଫଳ ଫେଳ 

ତୁମ ଆେଦଶ େର ମଳୟ ବେହ 

ତୁମରି ଇlିତେର ମାଟି ଓଦା ହୁଏ     । 

େହ ଇଶ�ର 

ତୁମରି ମହିମା ସତେର अପାର 

ତୁମରି ନାମ ଜପ ଏ ଜଗେତ ସାର 

ତୁମରି ବାଣୀ अମୃତଠୁ ମଧୁର 

ତୁମରି ଆଶୀବ�ାଦ अେଟ ସରଗପୁର 

େସଥିପାଇଁ ତ ମନ କେହ ନିରtର 

େହ ଇଶ�ର,, ତୁମକୁ େକାଟି ନମ;ାର   । 
ବୃEାବାହାଲ, ବB କ-େଗାଲାମୁoା 

ଜିଲB ା- କଳାହାoି, ଓଡ଼ିଶା 
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ଧଷiତାଧଷiତାଧଷiତାଧଷiତା    
େଦଖିେନ େଦଖିେନ 
େମା ରୂପ େସୗEଯ�� 
अଧମ ଲାଳସା ପିପାସୁ ମଣିଷ  । 
େଖାଲିେଦ େଖାଲିେଦ  
େମା େଦହରୁ ବ� 
େଦଖି େଶାଷ େମ�ାଇ େଦ େମା ନଗx ଚିତ�  । 
ଚାଖିେନ ଚାଖିେନ  
େମା କअଁଳିଆ ମାଂସ 
ରୂପ େନ ତୁ ନରଭhୀ ରାhସ । 
େଶାଷିେନ େଶାଷିେନ 
େମା ଧମନୀରୁ ର} 
ସମାଜ େଦଖୁ େକେତ ତୁ ବିଷା} । 
କହିେଦ କହିେଦ  
ସଭି-ୁ ବୁଲି ବୁଲି ଆଜି 
ଧଷiତା ପତିତା ଯାଇଛି ମଁୁ ସାଜି । 
ବା�ିେଦ ବା�ିେଦ 
େମା ପୁଳା ପୁଳା ମାଂସ 
ଧଷ�ଣ ନଗେର ଉଲଗx େଶାଷ । 
 
 

ପ�ବୀଣ କୁମାର 
ଖାଡ଼lା 

 

େନଇଯା େନଇଯା  
ଯାହା ଇjା ମନଭରି େମା ଠାରୁ 
େମା ପେର ଧଷiତା େକ ନେହଉ ଏଠାରୁ । 
ମାରିେଦ ମାରିେଦ 
େତାର େଶାଷ େମ�ିଗେଲ 
ଗଳା େମା କାଟିେଦ କାEଣା ଶୁଭିେଲ । 
ଜାଳିେଦ ଜାଳିେଦ 
େମା େଶଷ अପବିତ�  ଶବ 
ନିରାଶ�ୟ ନିଃବ� କଳ-ିତ ରୂପ । 
େପାଛିେଦ େପାଛିେଦ 
ମନରୁ େତାହର କଳ- ଚିହx  
ତୁ ନିଜକୁ ଚିହିx  େନ ହିଂସ� ପଶୁଠାରୁ ହୀନ । 
ଭାବିେନ ଭାବିେନ  
େଶଷ ଧଷiତା ମଁୁ ସଂସାେର 
େମା ପେର ନେହଉ େକହି ଧଷiତା କଳୁଷ 
ସମାଜ ଭିତେର । 

ଜନତା ବିpାନ ଉ¢ ମାଧ�ମିକ ବିଦ�ାଳୟ 
େବଗୁନିଆପଡା, ଗyାମ 
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ଜୀବନଟା ଏକ ଜଟିଳ ଗଣିତଜୀବନଟା ଏକ ଜଟିଳ ଗଣିତଜୀବନଟା ଏକ ଜଟିଳ ଗଣିତଜୀବନଟା ଏକ ଜଟିଳ ଗଣିତ    
ଜୀବନଟା ଏକ    ଜଟିଳ ଗଣିତ 

        ପାରିଲିନି ଜମା ବୁଝି 

ବୁଝିବାେର ସାରା   ଜୀବନ ହଜିଲା 

      ପାଉ ନାହ\ ଆଉ େଖାଜି  । 

 

ବୃଥା ଭାଳିବାେର   ଲାଭ କିବା ଆଉ 

       ଯାହା ଥେର ଗଲା ଚାଲି 

େଫରିବନି ଆଉ   अେପhା କରିବା 

        ଆଶାେର ଆସtା କାଲି  । 

 

ଗତର େଶାଚନା   ଆଗାମୀ ଭାବନା 

        ବୃଥା ସତ୍ଯ ବa�ମାନ 

େଯେତ କହିେଲ ବି  କିଛି ତ ବୁେଝନା 

        ବଡ଼ अବୁଝା ଏ ମନ  । 

ନୃସିଂହାନE 
ମହାପାତ�  

 

ମନ ଭିଆଉଛି   ଜୀବନ ଜଗତ 

      ଯୁs, ଶାtି ଆଉ କ� ାtି 

ମନ କରିପାେର   ସଭି-ୁ ଆୟତ 

        ମନେର ସବୁରି �ିତି  । 

 

ଶ�ୀେhେତ�  ସାଗର  ପାେଖ ସ�ଗ� .ାର 

       କିବା ଦିନ କିବା ରାତି 

ମରଣ ଉ�ବ  ଲାଗିଥାଏ ଏଠି 

     ସୃgିର ଏ ମହା ରୀତି   । 

 

ଜୀବେନ ଜୀବନ  ମିଶିେଲ ଜୀବନ 

        ହୁଏ ସଦା ମଧୁମୟ 

ମଧୁେର ମଧୁେର   ଭରା ଏ ସଂସାର  

       ସୃgି ତ ମlଳ ମୟ  । 
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ମିଳନେର େଭଦ  େଭଦେର ବିେଭଦ 

       ଜୀବନର ପଶା ପାଲି 

େଭଦା େଭଦ ଭୁଲି   ଭାବେର େଭଟିେଲ 

        ମଧୁ ଶାଳା ଯାଏ େଖାଲି  । 

 

ବିଶ�ାସେର ଗଢା    ନିଖିଳ ଏ ବିଶ� 

         କି ସୁEର ଏ ମଧୁମୟ 

ଇଷ�ା ସେEହର   ବିଷ ବୀଜ ବୁଣି 

       କରନାହ\ ସୃgି hୟ  । 

 

କାହାରି ହୃଦୟ   େଦଖtିନି େକହି 

       ସବୁ ବିଶ�ାସର କଥା 

ବିଶ�ାସ ତୁଟିେଲ   ହୃଦୟ ବି ହେଜ 

     ଜୀବନେର ବେଢ ବ�ଥା  । 

 

ମଥା ବିକି େଦେଲ   କଥା ସରିଗଲା 

         ଜୀବନ ମହତ େଶଷ 

ଆପଣା ବୁsିେର   ବାଟ ଚାଲୁ ଥିବି 

       ମିଳୁ ବା ନ ମିଳୁ ଯଶ  ।। 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

अଧ�ାପକ, ସରକାରୀ ଆଇଟି ଆଇ, 

ଫୁଲବାଣୀ, େମା--୯୪୩୭୧୧୨୩୫୪ 
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ମୁ} ଆକାଶମୁ} ଆକାଶମୁ} ଆକାଶମୁ} ଆକାଶ    
ପhୀେଟ ମୁହ\ 
ଆକାେଶ ଉେଡ଼ ଯାଇ 
ଗହନ ବନ  
अଟଇ େମାର ଘର 
ଜୀବଜ�-ୁ  
ନ ଥାଏ େମାର ଡ଼ର।୧। 
ଖୁସି ମନେର 
ଗାଏ ମଁୁ େକେତ ଗୀତ 
ପାହାଡ଼,ନଈ 
अଟଇ େମାର ମିତ 
ଡାଳରୁ ଡାଳ 
ଉଡ଼ଇ ମୁହ\ େସତ।୨। 
ଖରା ବରଷା 
ଖାତିର ନାହ\ େମାର 
ମୁ} ଆକାଶ 
अଟଇ େମାର ଘର 
ଉଡ଼ି ଉଡ଼ି କା 
ଯାଏ ମଁୁ ବହୁ ଦୂର।୩। 

अଜୟ କୁମାର 
େବେହରା 

 

ପିଲାଏ େମାର 
ଜଗିଥାଆtି େମାେତ 
ଆସିବ ମାଆ 
ଆହାର େନଇ ସାେଥ 
ଖୁସି ହୁअtି 
େଦଖିେଲ ପିେଲ େମାେତ।୪। 
 
ତା- ଖୁସିେର 
ଖୁସି ହୁअଇ ମୁହ\ 
ମାତୃ ହୃଦୟ 
ଖୁସି ତା-ରି ପାଇଁ 
ଜୀଇଁବି ମୁହ\ 
ତା- ମୁହଁ କୁ ଚାହ\।୫। 
 

େମାରଡ଼ା,ମୟରୂଭy। 
୯୭୭୬୦୨୫୪୫୮ 
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ମାେହାଲର ପ�ତିବି�ମାେହାଲର ପ�ତିବି�ମାେହାଲର ପ�ତିବି�ମାେହାଲର ପ�ତିବି�    
ଏମିତି ଗଲାଣି    େକେତ େଯ ବସt 
         ଧରିତ� ୀ ମାଆକୁ ଛୁଇଁ 
ଆସି େଫରୁଥିବ   ବରଷେକ ଥେର 
       େକେତ େଯ ସ�ାର େନଇ  । 
 
ଆଜି ଉପ�ିତ   ବସୁମତୀ େକାେଳ 
       େସ ଋତୁ-ରାଜ ବସt 
େସ ବାରଣ େନଇ   ବୃh ଡାେଳ ବସି 
       େକାଇଲି ଗାଉଛି ଗୀତ  । 
 
ମହୁଲ ଡାଳେର   ହଳଦୀ ବସt 
        ସୁଗମ ସlୀତ ଗାଏ 
ବାର ମାସୀ ପିକ    କାନନେର ଭ� ମି 
       ତା ରାଗିଣୀ ଶୁଣାଉ ଥାଏ  । 
 
 

ପୀତବାସ 
ଦଳେବେହରା 

 

 
ବନ ଉପବେନ   ତରୁଲତା ପି�ି 
         ନବ ପଲB ବ-ବସନ 
ଧରଣୀ ରାଣୀ-   अl ସଜାଡtି 
      କୁସୁେମ କରି ମoନ  । 
 
ଋତୁ-ରାଜ ସାେଥ   େନଇ ଆସି ଥାtି 
      ପାବନର େଦାଳ ଯାତ 
ସହଚର େହାଲି   ରlର ପରେବ 
       ସେବ� େହାtି ରlାୟିତ  । 
 
ଖୁସିର ମାେହାେଲ   ବାଳ ଯୁବ ବୃs 
        େହାଇଥାtି ଆତH ହରା 
େକହି ନ ଭାବtି  ଦୁଃଖର େବାଝେର 
       ଭାରାକ� ାt ବସୁ�ରା  । 
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େହାଲି ପବ�ଭଳି    ଖୁସି ଆମ ପାଇଁ 
      अେନକ ତ ଧରା ଧାମେର 
(କି�)କିଛି ଦୁଃଖ ପାଇଁ  ଲୁହ ଝେର ସଦା 
       ଧରଣୀ ମା’ର େନତ� େର  । 
 
ସମାେଜ ଚାଲିଛି   େକେତ अପ କମ� 
      େତେଣ ରଖ ଟିେକ ଧ�ାନ 
େଚାରି ଡକାୟତି   ନାରୀ ନିଯ��ାତନା 
       ନା ବାଳିକା ଦୁଷ୍ କମ�  । 
 
ଯଉତୁକ ପାଇଁ  ବଧହୂତ�ା େକେତ 
    ସମାଜେର ଘଟି ଯାଏ 
ନିରୀହା ଝିअଟି  ନରହtା ଘେର 
     େବାହୂ େହାଇ ପ�ାଣ ଦିଏ  । 
 
େଯେତ ଥାଉ ପେଛ  ଖୁସିର ମାେହାଲ 
      अଧିକ ଏ ସବୁ  ଦୁଃଖ  
ଏହି ଦୁଃେଖ ପରା   ସଦା ଲୁହ ଭିଜା 
        ଧରଣୀ ମାଆର ମୁଖ  । 
ଆବାହନ ଆଜି   କେର ମଁୁ ତାହା-ୁ 
       ଯିଏ ଭବିଷ�ତ ରଥୀ 

େସହିମାେନ ଆଉ   େକହିତ ନୁହtି 
      େସତ ସମାଜର ଯୁବ ପtି  । 
 
ଏମିତିକା େଯେତ   ଜଘନ� କମ�କୁ 
    ତୁେ� ନ କରିବ େକେବ 
ନିବାରଣ କର    ସମାଜୁ େସସବୁ 
       ଶପଥ େନଇଣ ସେବ�  । 
 
ଯୁବ େଗା/ୀ ସେବ�   ଜାଗ�ତ େହାଇେଲ 
         ସମାଜୁ କଳ- ଯିବ  
ମାତୃଜାତି ଆମ   ଝିअ ଭଉଣୀ- 
    ସମb ସୁରhା େହାଇବ  । 
 
अନ�ାୟ अନୀତି  ବିରୁେs ଲଢିବ 
      ପଛ ଘୁzାଟି ନ େଦବ 
ଘୃଣ� କମ� େଯେତ   ହଟିେଲ େଦଶରୁ 
        ସମାଜଟା ସୁ� ରହିବ  ।। 

अବସରପ�ା| ପ�ଧାନ ଶିhକ,  
ଗ�ାମ/େପାg-କାଟିlିଆ, 

ଥାନା-ବ� ାହH ଣିଗଁା, ବB କ-ଦାରିlବାଡି,  
ଜିଲB ା-କ�ମାଳ, ଓଡିଶା, ପିନ୍-୭୬୨୦୨୧, 

େମା--୯୪୩୮୦୩୪୫୩୦ 
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ଗlଶିଉଳିଗlଶିଉଳିଗlଶିଉଳିଗlଶିଉଳି    
ମଁୁ ଭି ଜେଣନି 

ତୁମ  अେପhା େର େକେତେବେଳ ଗlଶିଉଳି ସାଜିଛି । 

 

େଦହ ସବ�ସ� ନେହଇ ଆତH ଜା େହଇଚି  

ମହ ମହ ବାସିଛି ତୁମ େପ�ମ େର ଭିଜି ଭିଜି । 

 

ରାତି ର ଘନ ନୀରବତା େର ଭି  

ଗୁଣୁ ଗୁଣୁ େହଇ ଗାଇଛି ପ�ୀତି ସlୀତ । 

 

ସକାଳୁ ଝରିଯିବା ଆଗରୁ 

ପଣତ େର ସାଉଁଟି ଚାଲିଛି 

େକେତ अଭୁଲା अନୁଭୂତି । 

 

 
ଇେମଲ୍ : madhusmitaa@gmail.com 

ଭ� ାମ�ଭାଷ : ୯୫୯୦୯୪୭୮୪୮  

ମଧୁସିHତା ମିଶ� 
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ମାଆମାଆମାଆମାଆ    
ଦଶମାସ ଦଶଦିନ ଗଭ�� ବାହାେର 

ନୂତନ ଆେଲାକ େଦଖିअଛୁ ଯାହାପାଇଁ 

ମନର ଆେବଗ ନ କହିବା ପବୂ�ରୁ 

ଆଖିର ଭାବକୁ ବୁଝିଯାଏ େବେଗ ଯାଇଁ 

ସtାନର ପ�ଥମ କାEଣା ଧ�ନିେର 

ଗଭ�ଯ�ଣା ସେa�  ସିHତହାସ� େଲାତକଧାେର 

ତା’ର େଚେହରା ଯାଉଥାଏ ଝଲସି, 

ଟିେକ ଝୁ�ିପଡ଼ି ଆଘାତ ଲାଗିେଲ 

ତା ହୃଦରୁ ରୁଧିର ପଡୁଥିଲା କି େଯପରି ଖସି 

ନିଜର ଦାରୁଣ କgକୁ ଲୁ| ରଖି 

ସିଏ େଦଉଥିଲା ସବ�ଦା ହସି 

େଫରିବା ବାଟକୁ ଜଗି ବସୁଥିଲା 

ଦାo अଗଣାେର ବସି 

अଳିअଝଟ ରାଗରୁଷାକୁ କରୁଥାଏ ସଦା ଆକଟ 

ଶୁଭମନାସୀ ଠାକୁର- ପାେଶ କରୁଥାଏ େକେତ ମାନସିକ 

ନିଜ hୁଧାତୁର ଆହାରକୁ େଦଇଥାଏ ସଦା ପାେଶ ପରସି 

ପି�ୟ-ା ନାୟକ 
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ବାପା- ରାଗ ଗାଳି ସବୁ ମଥାପାତି ସହିଯାଏ 

ନକରି ମନ ଉଦାସୀ 

ତା’ର wଶ� ପzଭୂତ ପରି अଦୃଶ� ଶ}ି ସହ ସମାନ 

ଯୁେଗ ଯୁେଗ ତା’ର ଋଣ େଯ अମଲୂ� 

ଏକଥା ରଖିଥିବ ସବ�ଦା ମନ 

େକେତ ସୁEର େକେଡ଼ ମଧୁର 

ନଥାଏ ତା’ର େଯ କଳନା, 

େସ अତି ନିଜର 

ଦୁଇଟି अhେର ନାମ ତାହାର 

େସ अେଟ ଆମ ମାଆ.... 

 
ଆବଲପୁର, େତଇତିପୁର, ପିପିଲି, ପୁରୀ 
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ନାରୀପ�ତି ଆହ� ାନନାରୀପ�ତି ଆହ� ାନନାରୀପ�ତି ଆହ� ାନନାରୀପ�ତି ଆହ� ାନ    
ଜାଗ ଜାଗ ଜାଗେହ ନାରୀ ସମାଜ 

ମହାବିପଦ ଆସିଲା 

ଜୀବ ଥାଉଁ ଥାଉଁ ମରଣ ସଦୃଶ 

ଏ କି ମାନବ କଲା 

ତାହାକୁ ସୁେଯାଗ େଦବାପାଇଁ ଏଠି 

ସମି�ଧାନ େଲଖାଗଲା 

ସମି�ଧାନ ନୀତି ଗୁପେତ ସାଇତି 

ନାରୀପ�ତି ହିଂସା େହଲା 

ସମअଧିକାର ନାରୀ ପୁରୁଷର 

କୁଆେଡ଼ େଯ ତାହା ଗଲା 

ଜାଗିଉଠ ଏଠି ସତ�ଧମ� ପାଇଁ 

अନ�ାୟର କରି େଶଷ 

େଫରି ଆସୁପୁଣି େସ ପଣୂ� ଭାରତ 

ସଦା ରହୁ ନାରୀ ଯଶ 

େସବକାt ନE 
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ବିଚିତ�ବିଚିତ�ବିଚିତ�ବିଚିତ�     
ଝରଣା ଜଳ ମଧୁର 
ମଧୁର ତା କଳକଳ ଗାନ 
ସମୁଦ�  ସlେମ ପାଲେଟ ଲୁଣିଆ 
अହରହ କେର େସ ଗଜ�ନ 
ଗଛର କାଠରୁ ଜନH  ଦିଆସିଲି  
ଆକାରେର hୁଦ�  େସହି କାଠି 
ବିରାଟ ଜlଲ ଜାଳିେପାଡ଼ି 
ନିମିଷେକ କେର େସ ଏକାଠି 
ଡା}ର ହାତେର ଛୁରୀ 
ବzାଏ େସ ମଣିଷ ଜୀବନ 
ଉଗ�ପ�ୀ ହାତେର ଛୁରୀ 
େନଇଯାଏ ନିରୀହ ମଣିଷର ପ�ାଣ 
ଜେଣ अନ�ଜଣକୁ ହତ�ାକେଲ 
ଫାଶୀର ଦଉଡ଼ି ଝୁେଲ ତା ଗଳାେର 
ଯୁsେhତ� େର ଶତ� �କୁ ମାରିେଲ 
ପଦକ ପେର ପଦକ ଝୁଲଇ ଛାତିେର 

pାେନଶ�ର ମିଶ� 

 

अଥ� ଲାଳସା ପାଇଁ ଜୁଆ େଖଳିେଲ 
ଜୁଆଡ଼ି ତା ପରିଚୟ ହୁଏ 
ଗରିବର ତ�ିଚିପି ଧନୀ ପାଲଟିେଲ 
ସ�ାନ ଓ ପ�ଶଂସାର ପାତ�  ବନିଯାଏ 
ଶ§ର କୁହୁକେର େକେତେବେଳ ବ�ଥାେର 
ଆଖିରୁ ଲୁହ ପେଡ଼ ଝରି 
େବେଳ େବେଳ େସହି ଶ§ 
ମୁେଖ ଫୁଟାଏ ହସର ଲହରୀ 
ଭଲମE, ଦୁଃଖସୁଖ, େଭାଗେରାଗ 
ପାପପଣୂ�, ଆଲୁअ अ�ାର 
ସୃgି ଧ�ଂସ, अମୃତ ପୀୟୁଷ ବିଚିତ�  ନିୟମ 
ଆମର ଏ ବିସHୟ ବିଶ�ର 

 
୪୯/୫/ଏଚ୍, କାଲ୍� ମା´୍ ସରଣୀ, 
େକଦାରପୁର, େକାଲକାତା : ୨୩ 
ଭ� ାମ�ଭାଷ : ୮୪୨୦୨୪୨୭୫୫ 



ଆହ� ାନ
 ଇ-ପତି� କ

ା 

ଆହ� ାନ ଇ-ପତି� କା, ଚତୁ��ଶ ବଷ�, ଏକାଦଶ ସଂଖ�ା, ଡିେସ�ର ୨୦୧୯ Magazine Downloaded from www.aahwaan.com 

ଆହ� ାନ ଇ-ପତି� କା ସ$ୂ&� ନିଃଶୁ( ବିତରଣ େହତୁ ଡା େଜ�ାତି ପ�ସାଦ ପ+ନାୟକ- .ାରା ପ�ତି/ିତ ଓ ପ�କାଶିତ    Aahwaan.comAahwaan.comAahwaan.comAahwaan.com           287 

ବ�ନବ�ନବ�ନବ�ନ    
ଦୁନିଆଟା ଯାହା କହୁ 

େଯେତ ଝିlାରୁ 

ଦୁଃଖ କରିବୁନି ଜମା 

େଦହ ବାଧିକାକୁ 

ରଖିବୁ ନଜର 

େହଳା କରିବୁନି ଜମା 

ଦାନାପାଣି ପାଇଁ ଦୂେରଇ 

ରହିେଲ ମମତା କେମନା 

କମିଯାଏ େଦଖା ଚାହଁା 

ଦୂର ପରବତ ଦୂରରୁ ସୁEର 

अନୁଭବ ହୁଏ ପ·ା 

ସହରୀ ସଭ�ତା 

ବିଦ�ାଧର ମିଶ� 

 

ହାଏ ହାେଲା ଚାେଲ 

େସxହ ମମତା ବା କାହ\ 

ନିଜ ସ�ାଥ�ପାଇଁ 

ସଭିଏଁ ଧାଆtି 

अନ�ପାଇଁ େବଳ କାହ\ 

କାହ\ ମାଆ ମନ 

ବାପର ହୃଦୟ 

କିଏ େସ ପାରିଛି ବୁଝି 

େଯେତ ବୁଝିେଲ ବି 

ଦରବୁଝା ରେହ 

ସମୟ ଯାଏ ବାହୁଡ଼ି 

 
ଯାଜପୁର, ଓଡ଼ିଶା 
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ଶୀତ ଆରାଧନାଶୀତ ଆରାଧନାଶୀତ ଆରାଧନାଶୀତ ଆରାଧନା    
ପିଠଉର େଝାଟିପରି ଗଠଣ ତା’ର 

अlଭlୀ ସhୂH  ତାରକସି କାମ 

ଓଠର ଦୁଆର େଖାଲିେଦେଲ 

ମୁକୁତାର ବରଫକୁ େଫାପାଡ଼ିବାେର 

ଉଦ�ତ ଶୀତର କାମ ନିତିଦିନ 

 

ମିଛି ମିଛି ରାଗ େବାଲି ଜାଣିପାେର 

ଦୁgା ଝିअପରି ଆେସ େଯେବ 

ଜାବୁଡ଼ି ଧରିବାକୁ େଗେଲଇ େଗେଲଇ 

େଘାଡ଼ି େହାଇଥିବା ଚୂଳରୁ ମଳୂ େଦଖି 

ଚୁପ୍ କରି ପଶିଯାଏ ଫା-ା େଦଖି 

କୁତୁକୁତୁ କେର ମେତ अନୁhଣ 

ରିଭୁ ଆଭୂଷଣ ପoା 

 

 

ଥାଟ୍ ତା’ର ହ�ାେଲାହାୟ୍ ଶୁଣୁଶୁଣୁ 

ହସୁଥିବା ସୁEରୀଟି ପରି 

ପତ� େର ମାଖନ ମାଖି ଗଛ ରହିଥାଏ ଜଗି 

ଫୁଲ ଦରଫୁଟା ହସି, ଜେମଇବା ପାଇଁ 

ଭାବ ସରୁୂଜ ବି ଆେସ ଥoା ଚଷମା ପି�ି 

 

अସହ� ଲାେଗ ତାରି ଏ ଖାତିର୍ 

େକବଳ ଇଷ�ାେର 

ପ�ବାହିତ ପାଣିପରି �ିର େହାଇଯାଏ 

େମା ଆଗେର ବରଫ ପ�କାେର 

ଜାଣି େମାର ମନ 

 
ପାରଳାେଖମୁoି, ଗଜପତି, ଓଡ଼ିଶା 
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ସମୟସମୟସମୟସମୟ    
ସମୟ - ଏକ अ-ାବ-ା ନଈ 

େକେବ ବହିଯାଏ ଜଣାପେଡ ନାହ\ 

େକେବ ଆେସ ଝଡ଼ େକେବ ପୁଣି ଝyା 

ସମୟର अtରାେଳ 

େକେବ େବାହିଯାଏ ବତାସ ପବନ 

ଜୀବନର ଭlାଘେର 

ସମୟ ଏକା ତା ମୁକସାhୀ େହାଇ 

ଦoାୟମାନ େହାଇଥାଏ 

ସଦୁପେଯାଗ କରିନପାରିେଲ 

ସ�ପx ସବୁ ଭାlିଯାଏ 

ସମୟ ଏଠି ଇତିହାସ ହୁଏ 

ବିତିଗେଲ କିଛି ଦିନ 

ବa�ମାନକୁ େନଇ ବzିବା ଶିଖିେଲ 

ଭାlିଯାଏ ସବୁ େମୗନ 

େଦବକାt ବାରିକ 

 

େଗାଟିଏ ବୁଢ଼ାବାପାକୁ 

ଟିେକ ପଚାର ତ 

େସ ହ\ ଜାଣିଛି ବିେତଇଥିବା 

ସମୟର ମହତ 

େକେତ କଷଣ ପୀଡ଼ା 

େସ ସହିଛି 

ମଲୂ�ବାନ ସମୟକୁ 

ଜୟ େସ କରିଛି 

ଆଉ କିଛି କଠିନ ସମୟ ରହିଯାଇଛି 

େସ କଣ ସତେର ଜୟ କରିଛି? 

ନା ହାରିଯାଇ ଜିତିବାର अଭିନୟ କରୁଛି 

 
ଭୀମଦାସପୁର, ସାେଲପୁର, କଟକ 

ଭ� ାମ�ଭାଷ : ୮୦୧୮୮୬୫୬୪୯ 
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अଡ଼ିବେସअଡ଼ିବେସअଡ଼ିବେସअଡ଼ିବେସ    
ସତମିଛର ପ�ତିଧ�ନିେର 

ଲାଳସା ମନେର 

ଆଜି କିଛି କରିବାର 

ଇjା अଡ଼ିବେସ ୧ 

 

ମୁ} ଆକାଶର 

ପhୀକୁ ପିyରାରୁ 

ବାହାର କରି ତା’ର 

େଡଣା ଫର୍ ଫର୍ କରାଇବାକୁ 

अଡ଼ିବେସ ୨ 

 

ଜୟt କୁମାର ସାହୁ 

 

 

 

 

अସହ� େସ ଯ�ଣା 

େଦଖି ଉପହାସ ନ କରି 

ମନେର ସାହାସ େଦଖାଇ 

ଯ�ଣାର ପ�ତିହାର 

କରିବାକୁ अଡ଼ିବେସ ୩ 

 

ରାbାର ବାେଟାଇର ତୃuା 

ଆଉ ପାଣି ପାଇଁ ତା’ର 

ଚି�ାର ଶୁଣି 

ତୃuା େମେ�ଇବାକୁ 

अଡ଼ିବେସ ୪ 
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କୁନି ପାଖୁଡ଼ା 

ଆଉ େସ ପାଖୁଡ଼ାକୁ 

କଳ-ିନି କହୁଥିବା 

େସ ନିଲ�B ଜ ମୁହଁକୁ 

ପ�ତିବାଦ କରିବାକୁ अଡ଼ିବେସ ୫ 

 

ଖାଦ�ର ହାହାକାର 

ଆଉ ପଇସାର 

अ� ଉପେର ଜଖମ 

କରୁଥିବା େସ 

ରାବଣକୁ ଜାଳିବାକୁ  

अଡ଼ିବେସ ୬ 

 

 

 

 

अଡ଼ିବେସ 

େସ ନି�ାପକୁ 

ଦo େଦବାକୁ 

ଆଉ ହାତେର କଲମ 

ଧରି ବୟସର ରାଜପଥେର 

େଦଶ ଗଢୁଥିବା େସ 

ଶିଶୁ-ୁ ବାଲ� ମଜୁରୀରୁ 

େରାକିବାେର ୭ 

 

ଏେତ ପେର ବି 

ସରିନି अଡ଼ିବେସ େମା 

କଲମ ଉପେର କିଛି 

ଭାବନା କିଛି ସତ 

କିଛି ମିଛ ଉପେର 

ଆଧାରିତ େସ ଶ§କୁ  

ଗଢ଼ିବାକୁ ୮ 
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ହାଇଦ� ାବାଦେର ଶୀତହାଇଦ� ାବାଦେର ଶୀତହାଇଦ� ାବାଦେର ଶୀତହାଇଦ� ାବାଦେର ଶୀତ    
ହାଇଦ� ାବାଦର ଶୀତ ସକାଳ 

ମସ୍ ଜିଦ୍ େସ ପାଖରୁ କରମ��ନ କେର 

ପzତାରକା େହାେଟଲ୍ ଛାତେର अଳେସଇ ଖରା ପୁଏଁ 

ଏଠି ଶୀତ େଦୗଡ଼ିପାେର ନାହ\ ଗଁା ଶୀତପରି 

େଗାହିରୀ ରାbାେର 

ପାହାtା ପହରୁ ସxାନ ସାେର ନାହ\ 

ଗଁା େପାଖରୀେର ପଦୁअଁ ସାଥୀେର 

ହାଇଦ� ାବାଦ ଶୀତ କଂକି�ଟ୍ ଜlଲେର अଣନିଶ�ାସୀ ହୁଏ 

ଘାଇଲା ବାଘପରି କରାଘାତ କେର କାଚ ଝରକାେର 

ଆଉ ପୁଣି ପାହାଚ େଡଇଁ େଡଇଁ େକଉଁଠି ଲୁଚିଯାଏ 

ଠିକଣା ନଥାଏ; 

ସକାଳର ମୁଠା ମୁଠା ସୁେନଲି ଶୀତ ଖରା 

ବିେଦଶୀ ଫୁଲକୁ ଛୁଏଁ 

ଖoିଉଡ଼ା ଦୁଃଖମାନ-ୁ ଜଉମୁଦ କରି  

େକଉଁ ଏକ ଶନୂ� ଲଫାପାେର 

ଝୁଣୁଥାଏ, ଶୀତ ଆ}ାମା}ା ହୁଏ 

ମyୁରାଣୀ ମିଶ� 
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ବୁଲା ବିକାଳି ମାନ- ଗହଳି ଭିତେର 

ଧଳିୂ ଧୁସରିତ ଝୁ$ୁଡ଼ି ବbିେର 

ଶୀତପୁଣି କୁତୁକୁତୁ କେର 

େରଶମୀ େପାଷାକପି�ା ପିଲା- ସାଥୀେର 

ଜରି େଗାଟାଳି ଝିअର ଚିବୁକ ଓଠ अଧାେଖାଲା ପିଠି 

ଶୀତଖରା ଚୁମିଯାଏ ବାର�ାର 

େଛାଟ େଛାଟ ହାତପାପୁଲିେର ସ�ପx ସବୁ େଲାଚାେକାଚା 

ମୁo ଉପେର େବାଝ 

ମାଆର ତାଗିଦା ଆହୁରି କିଛି େରାଜଗାର 

ଜୀବନପାଇଁ େତଲ ଲୁଣର ସଂସାର 

ମେନପେଡ଼ ଗଁା ଶୀତ ମାଗ�ଶୀର ପାବ�ଣର ଋତୁ 

େଗoୁଫୁଲ ହାର ପ&ୂ�କୁ� ଗୁଆଘିअ ଦୀପ 

ଲhH ୀପାଦ ଦାoରୁ अଗଣା 

ମାଣବସା ଗୁରୁବାର ଭରପୁର ଖEାବାଡ଼ି ଖୁସିର ଝରଣା 

ଶୀତ ଆେସ ବାଲେକାନିେର 

ଏକୁଟିଆ ପାରାଟିଏ ଘୁମୁରିଲାପରି 

ଶୀତ ଆେସ ନିଛାଟିଆ ସH {ତି ମାନ-ୁ ଏକାଠି ସାଉଁଟି ଥାକ ଥାକ କରି 

ହାଇଦ� ାବାଦର ଶୀତ ଭାରି ଏକା ଏକା 

େକେବ େକେବ ଗପକେର ପାକ�େର କି ରାbାେର 
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ବାଉଗନ୍ ଭିଲିଆ ଫୁଲ- େମଳେର 

ଆଉ େକେବ ନିୟନ୍ ଆଲୁअ ତେଳ 

କଫି ହାଉସର ନିଭୃତ କଷେର 

ମଦେହାସ ବ&iଳ ବାସxାେର ବିେମାହିତ େହାଇ 

ସବୁଥାଏ କିଛି େଖାଜୁଥାଏ 

େମଘ ଆଉ କୁହୁଡ଼ିର ବଳୟ ଭିତେର 
 

 

 

ହାଇଦ� ାବାଦ 

ଭ� ାମ�ଭାଷ : ୭୩୮୧୨୬୫୭୬୯ 
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ନିେବଦିତାର େନୖେବଦ�ନିେବଦିତାର େନୖେବଦ�ନିେବଦିତାର େନୖେବଦ�ନିେବଦିତାର େନୖେବଦ�    
ଧାେର େସxହର ବ�ନ 
ପାପୁଲିଏ ସି} ଚୁ�ନ 
ପ�ଗଳ୍ ଭା ମାଟି ମୁଠାଏ 
ବିଶ�ାସର ମୁEାଏ ପାଣି 
େସ अଂକୁରି ଉଠିଥିଲା 
ଭିଜା ମାଟିର ମହକେର 
େଖଳିଥିଲା अପବୂ� wEନ 
କଣ େହଲା େଯ ଏେବ ସବୁ ଶନୂଶାନ 
େକାମଳ କିଶଳୟ अଂକୁରିତ ପତ�  
େକଉଁ अବୁଝା େଦାହନେର ମାଟି ଫାଟି ଆଁ 
ନ’अ- ଭାଷା େଲଖୁଛି 
ନହସା ସ�ରେର 
ବିକଳ ଆa�ନାଦ, 
ବିଳିବିଳଉଥିବା ବିସHୟ 
ବିzି େହାଇ ପଡ଼ିଥିବା ବିମି�ତ ମୁହୂa� 
अପହzର ଝାପସା ଛାଇ 
ସତେର, େକମିତି ମାପି ପାେରନା ଜୀବନ 
ସ�ୟଂଭୂ ସ�ପxମାନ-ୁ କଣ କବର େଦଇେହବ 

ସ��ାରାଣୀ ପରିଜା 

 

ସଭା ମଧ�େର େସ ଦିେନ 
ଉ¢ାସନେର अତିଥି 
ସଭା ଭାlିଗଲା େବାଲି କଣ 
େପାଛି େଦଇେହବ ମନରୁ... 
अଳଂକୃତ ଆସନ 
अସଂଭବ ଇjାମାନ-ର ଫୁଲ 
େକଇ ଘ�ାର ଉପହାର 
ତାକୁ ତ ଟାlି େଦଇଛି କା�େର 
ଚିତ� ରୁ ଚିତ� ପଟ... କଥା ନ କହୁ 
ଶୁଣୁଥାଉ ବାହାେ×ାଟ ମାରି 
ଇଶାରା କରୁ ଆଖିେର 
ନିେବଦିତାର େନୖେବଦ� 
ନିେବଦୁ ଥାଉ, 
ସH {ତି ଟିେକ अଛି ତ ପାଖେର 
 

େଶୖଳଶ�ୀ ବିହାର, ଭୁବେନଶ�ର, ଓଡ଼ିଶା 
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ଜୀବନର ମାେନଜୀବନର ମାେନଜୀବନର ମାେନଜୀବନର ମାେନ    
କିଏ କେହ ଜୀବନଟା अ-ାବ-ା ନଈ 

ଆଉ କିଏ କେହ, 

ଜୀବନଟା ମରୁଭୂମିର ମରୀଚିକା ସଦୃଶ, 

ଚତୁ�iଗ ବାଲୁକାମୟ 

अସୀମିତ ଦୁଃଖ, अସୀମିତ ସମୟ 

ତୃଷାa�ପରି ଧାବମାନରତ 

ପ�ପୀଡ଼ିତ, अବେହଳିତ ନିରାଶ�ୟ 

େଖାଜିବୁେଲ �ାୟୀ ଠିକଣା ଆଶ�ୟ 

ସ�ାେନ କି� ମିେଳ କଣ! 

अସରtି ପଥ अତିକ�ମ ପେର 

ମିଳଇ ସାଗରର अମାପ ଜଳ ସଦୃଶ 

େବାଝ େବାଝ ମିଥ�ା ପ�ତିଶୃତି 

ଆଉ ଛଳନାପ&ୂ� अଭିବ�}ି 

େଦଖାଇ ତୁjା ପ�ହସନ 

େବାେଧ ଏଇ ତ ଜୀବନ 

ଶୁଭକାt େଗୗଡ଼ 
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ନୀରବ େପ�ମନୀରବ େପ�ମନୀରବ େପ�ମନୀରବ େପ�ମ    
ସାଥି ତୁେମ ଆସୁଥିଲ 

େବୖଶାଖର ଝାyି ପବନେର, 

ଶୀତଳ ଛାୟା େହାଇ 

ପ�ୀତିର େସ ପ�ଥମ अନୁଭୂତି  

ସH {ତି ପରି ସିଏ,  

େମା ପ�ତିhା ଓ ଭାବନାେର ।।  

 

ସାଥି ତୁେମ ଆସୁଥିଲ  

େଜ୍ଯ/ର ମହକ ସ��ାେର,  

େଗାଧଳିୂର ବାସxା େହାଇ 

ସଜାଇ େମା କୁଟୀରକୁ,  

अତି ନିେରାଳା ନିଶ�େର ।।  

 

ଦୀପାyଳୀ ଭy 

 

ସାଥି ତୁେମ ଆସୁଥିଲ  

ଆଷାଢ଼ର ରିମଝିମ୍ ବଷ�ାେର,  

ପଥଧାରା ଶ�ାବଣ େହାଇ  

ଭିଜି ଭିଜି ଭାସୁଥିବା େସହି,  

କାଗଜ ତିଆରି େନୗକାେର ।।  

 

ସାଥି ତୁେମ ଆସୁଥିଲ  

େପୗଷର ଧୁଆଁଳିଆ କୁହୁଡିେର,  

ମାଘର ଶୀତ ସy େହାଇ 

ପୁଣି େକେବ ପାହାtିଆ,  

ସକାଳର ଶିଶିର ବିEୁେର  ।।  

 

ସାଥି ତୁେମ ଆସୁଥିଲ  

ଫଗୁଣର  ଝରା ବଉଳେର,  
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ପ&ିୂମୀ ରାତିେର ସ�ପx େହାଇ 

ଆଉ ଚଇତି ପବନେର,  

େଜ୍ଯାØାର ସ�ପିxଳ ରୂପେର ।।  

 

ଆଜି ବି ତୁେମ ଆସୁଛ 

େମା अtର ମନେର,  

ନୀରବ ନୀରବତାେର  

େମା ମାନସ ଚhୁେର  

େମା ହୃଦୟ ଭିତେର,  

କି� ନୀରବ େପ�ମ େହାଇ ସH {ତି ରୂପେର ।।  

 
ଦୀପାyଳି ଭy  

अଧ�ାପିକା ସଂ;ୃତ ବିଭାଗ  

ପzାୟତ ସମିତି ମହାବିଦ�ାଳୟ  

ଶୁଳିଆାପଦା, ମୟରୂଭy  
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ବିେଦ� ାହୀବିେଦ� ାହୀବିେଦ� ାହୀବିେଦ� ାହୀ    
ବିେଦ� ାହୀ ତୁେମ...... 
ବିେଦ� ାହର ମଶାଲ ଧରି 
ଜ� ଳନକୁ ସାଥିକରି ଆେଗଇ ଚାଲିଛ 
େସ ମଶାଲର ଉa| ଶିଖାେର 
अସତ� अଧମ� ସବୁ ଜାଳିେପାଡି େଦଉଛ।।୧। 
 
ବିେଦ� ାହୀ ତୁେମ..... 
ବିେଦ� ାହର ଯାନେର ବସି 
େକେବ କାEି େକେବ ହସି ସବୁତ ସହୁଛ 
ତୁମରି ସମୀେର 
ଏ ଧରାଧାମେର ପାପର ବିନାଶ କରୁଛ।।୨। 
 
ବିେଦ� ାହୀ ତୁେମ...... 
ବିେଦ� ାହର ତରlିନୀ ସାଜି 
ସଭି- ମlଳ ପାଇଁ ରାମନାମ ଭଜି 
अଧା ବୁଡା ନଉକାକୁ 
ଥିରିଥିରି ସାେଥ ଆଣି କୁେଳ ଲଗାଉଛ।।୩। 
 

ସୁବାସିନୀ ତି� ପାଠୀ 
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ବିେଦ� ାହୀ ତୁେମ..... 
ବିେଦ� ାହର ପୁ� େହାଇ 
ସବ�ଜନ ସୁଖପାଇଁ ପ�Ùୁଟିତ େହାଇ 
ତୁମ ସୁଗ�େର ସେତକି ମହକ अଛି କୁହ 
ସବୁ ଦୁଃଖ ବିନାଶି େଦଉଛ।।୪। 
 
ବିେଦ� ାହୀ ତୁେମ....... 
ବିେଦ� ାହର କଲମ ସାଜି 
େଲଖନୀ ମୁନେର ଆଜି କବିତା ପାଇଁ େଦଉଛ ଜୀବନ 
ବିେଦ� ାହର ବହିx ଜାଳି ଦୁଃଖ ବି ନାଶୁଛ।।୫। 
 

 
 

ସୁବାସିନୀତି� ପାଠୀ 
ନEକିେଶାରପୁରଶାସନ,ଯାଜପୁରେରାଡ଼ 

ଦୂରଭାଷ-୯୩୩୭୪୪୯୯୦୧ 
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କଣ େଲଖିବି ତୁମପାଖକୁକଣ େଲଖିବି ତୁମପାଖକୁକଣ େଲଖିବି ତୁମପାଖକୁକଣ େଲଖିବି ତୁମପାଖକୁ    
କଣ େଲଖିବି ତୁମ ପାଖକୁ  

ପାହାଡ଼ ପବ�ତ  

ସାତ ନଈ, ସତର େଦଶ େଡଇଁ  

ତେମ ପରା ଏେତ ଦୂରେର अଛ େଯ  

େମା ଚିଠି ଆର� େହଇ ପାରୁନି  

अhର ସବୁ େଧାଇ େହଇ ଯାଉଛି  

ଲୁହେର  

अwg େହଇଯାଉଛି ତମ ମୁହଁ । 

 

ତମ େମା ଭିତରର  

ଦୂରତା କଣ  

ମପା େହବ ଏେବ େଯାଜନେର ? 

 

ଡା ନୀଳମାଧବ କର 

 

ତମ େମା ସ$କ�ର 

ପଥର ସବୁ ନି�ିହx  େହଇଯାଉଛି  

େମା ନିରବ ଦୁଃଖର  

ସମୁଦ� େର  

ଆଉ ତେମ ଦ�ୀପଟିଏ େହଇ 

ଚକ�ବାଳ େସ ପାେଖ  

େମାେତ ହାତ ଠାରି ଡାକୁଛ  

ଆଲିlିବାକୁ । 

 

ଆଲିlନେର ହ\  

କଣ ପରଖି େହବ  

ଆମ ଆତH ୀୟତା ? 
ଓଲଭରହା$ଟନ, ୟୁେକ 

nmadhab@yahoo.com 
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େପ�ମ ପରୀhାେପ�ମ ପରୀhାେପ�ମ ପରୀhାେପ�ମ ପରୀhା    
କରୁଛି ତୁମ େପ�ମ ପ�ା|ିର ଆକାଂhା,  
ମନରୁ କର େମା ଭାବନାର ସମୀhା, 
କରିବି ତୁମ ସ�ତିର ପ�ଗାଢ଼ ପ�ତୀhା,  
ଆଉ ନିअ ନାହ\ େମା େପ�ମର ପରୀhା।୧।  
େପ�ମପତ� କୁ ତୁେମ କରିଲ ସ�ୀକାର,  
ସୁEର ସପନ େମାର କର ସାକାର,  
ତୁେମ ସ�ୟମ୍ େମା ପାଇଁ ପୁର;ାର,  
ଆଉ ସହି ପାରବିନି ତୁମ ତିର;ାର ।୨।  
କରିଲ େମାେତ ପ�ଣୟ କଳାକାର,  
ତୁମ ରୂପରlରୁ େହଲି ଚିତ� କାର,   
େମା େଯୗବନାର�କୁ ଦିअ ଆକାର, 
ତୁମ ବିନା େପ�ମ େହଲା ନିରାକାର |୩|  
େପ�ମ ପରୀhାେର କର େମାେତ ଉaୀ&�,  
ତୁମ अନୁଚିtନେର ନିମଗx େହଲି ସ$ୂ&�,  
ତୁମ ସାହା ବିନା ସଂସାର ଲାେଗ ବିbୀ&� ,  
अତି ଶୀଘ� କର େମାର ଜୀବନକୁ ପରିପ&ୂ� ।୪। 

ଶ�ୀରାଜେଶଖର ସି 
‘ଚିମା’ 
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େପ�ମ ଛବିେପ�ମ ଛବିେପ�ମ ଛବିେପ�ମ ଛବି    
ରାତିକୁ କରିଛି ସାଥିଟିଏ ସଖି ସପନ କିଣିବା ପାଇଁ, 

ଚାEର ଚାEିନି ଓଢଣି ଆେଡଇ ଲୁଚି ଲୁଚି ଦିଏ ଚାହ\ । 

ଫିକା अ�ାରେର ସପନକୁ େଖାେଜ େପ�ମର ପ�ଦୀପ ଧରି, 

େହେଲ େମା ହାତେର ଦିଏ ନାହ\ ଧରା ଯାଉअଛି ରାତି ସରି । 

ସପନ ବଣିକ ସଉଦା କରୁଚି ସପନ ପସରା େମଲି, 

ବିନିମୟ ତାର େମzା େମzା ସH {ତି େକମିତି ମଁୁ େଦବି େଖାଲି  । 

ମନର ସି�ୁକ ଭରିଛି ମଁୁ ସଖି  ସH {ତିର ମକୂୂତା େଖାଜି, 

େଦଇ ନପାେର ମଁୁ େଚନାଏ  ସH {ତି କୁ ଜୀବନର ଏ େମା ପୁyି  । 

ଫଗୁଣ ର ରl ଭରିଚି ହୃଦେୟ ସପନ ରlିବି େବାଲି, 

େବାଳିେଦବି ରlସପନେର ଆମ ଆସୁଥିବ େଯେବ ଚାଲି  । 

ମନ ମାନସେର ହୃଦୟ କା�େର ଆ-ୁଚି ମଁୁ ତୁମ ଛବି, 

ଆ-ି ଚାଲିଥିବି ନିରେତ ମଁୁ ଛବି  େପ�ମ ଚିତ� କାର ସାଜି  । 

 

 
ଆଠଗଡ, କଟକ ଭ� ାମ�ଭାଷ : ୭୭୫୨୦୦୫୫୨୨ 

ଦୁଷHt ଖଟୁଆ 

 



ଆହ� ାନ
 ଇ-ପତି� କ

ା 

ଆହ� ାନ ଇ-ପତି� କା, ଚତୁ��ଶ ବଷ�, ଏକାଦଶ ସଂଖ�ା, ଡିେସ�ର ୨୦୧୯ Magazine Downloaded from www.aahwaan.com 

ଆହ� ାନ ଇ-ପତି� କା ସ$ୂ&� ନିଃଶୁ( ବିତରଣ େହତୁ ଡା େଜ�ାତି ପ�ସାଦ ପ+ନାୟକ- .ାରା ପ�ତି/ିତ ଓ ପ�କାଶିତ    Aahwaan.comAahwaan.comAahwaan.comAahwaan.com           304 

ସଂକ�ସଂକ�ସଂକ�ସଂକ�    
ହୃଦୟର ବଳ ମନର ସଂକ� 

ଯଦି ଏକ ଦିେଗ ଲାେଗ 

ପ�ତି କାଯ�� ତାର ଉaମ ହୁअଇ 

ସଂଶୟନ ଥାଏ ତିେଳ........ 

 

ଚzଳ ମନକୁ ବଶ କରିବାକୁ 

ସଂକ�ର ଆବଶ�କ 

ଦୃଢ ସଂକ� େଯ ନକରି ପାରଇ 

କେର ବିନାଶ ନିଜର......... 

 

ପଥୁରିଆ ଭୂମି ଫୁଟାଇ ବୀଜଟି 

अ-ୁରିତ େହାଇଯାଏ 

ସଂକ� ଶ}ିେର ସବୁ ବାଧାବିଘx 

ପତ�  ଭଳି ଫିlିଦିଏ......... 

ଶ�ୀକାt କୁମାର ମିଶ� 

 

 

ସଂକ� ଶ}ିେର ଶରୀର ଭିତେର 

େଦଖାଯାଏ ନୂଆ ଦିଶା 

ସଂକ�ୀ ମଣିଷ ହାରିଯାଏ ନାହ\ 

ହରାଏନି ତାର ଆଶା........ 

 

ସଂକ�ରୁ ସୃgି, ସଂକ�ରୁ ଶ}ି 

ସଂକ�ରୁ ହୁଏ କାଯ�� 

ସଂକ�େର ମିେଳ अେନକ ପ&ୂ�ତା 

ସଂକ�ୀ ହାେର ନିଧଯ��....  

 
ଏନଟିପିସି,କଣିହଁା,अନୁେଗାଳ,ଓଡିଶା 

ଇେମଲ: srikantmishra31@gmail.com, 

ଭ� ାମ�ଭାଷ : ୯୮୬୧୪୨୩୪୦୨ 
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ଆa�ଚି�ାରଆa�ଚି�ାରଆa�ଚି�ାରଆa�ଚି�ାର    
େପ�ମର ଭାବ ଆଦାନ ପ�ଦାନର 

ଆନE ଉ�ୀପନା ମଧ�େର 

ଲାଲ ଟିକ ଟିକ େଗାଲାପର 

ସୁମଧୁର ବାସxା, କମଳ wଶ� ଉହାଡେର 

 

ଓଃ େକେଡ ଆକଷ�ଣୀୟ ସେତ 

ନାଲି ରlଟି େଗାଲାପର 

କିଏ ସେ�ାଧନ େଦଇଥିଲା ତାକୁ 

ପ�ତୀକ େପ�ମର....... 

 

କିଏ ବା ଜାଣିଥିଲା 

ନାଲି ରlର अନ�ପାଶ�� 

େକେଡ ଭୟ-ର, କେଠାର 

େଯଉଁଠି ଭାସି ଉଠୁଛି 

ମା, ଭଗିନୀ, �ୀର ଆa�ଚି�ାର 

ପ&ୂiମା େଲ-ା 

 

 

 

 

କିଏ େସ ନି/ୁର ସୁअର 

ଲଂଘିଗଲା ଯିଏ ମାନବିକତାର ଦ�ାର 

ଥେର େହେଲ ଥରି ଉଠିଲାନି ହୃଦୟ ତା’ର 

ଉଜାଡିବା ପବୂ�ରୁ अନ� ସଂସାର 

 

େପଷିବା ଆଗରୁ ଭୟ-ର ତୀର 

ଥେର ଭାବିଲାନି େକେଡ ଭୟ-ର 

ନାଲି ରl ରୁଧିରର अବତାର 

ଚତୁଦiେଗ ଭରିେଦଲା ଆa�ଚି�ାର ....... 

 
େକEୁଝର, ଓଡ଼ିଶା 
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ମାଟିଦୀପ ସଯୂ�� େହାଇଥାମାଟିଦୀପ ସଯୂ�� େହାଇଥାମାଟିଦୀପ ସଯୂ�� େହାଇଥାମାଟିଦୀପ ସଯୂ�� େହାଇଥା’’’’tାtାtାtା    
େସେତେବେଳ ଛୁଇଁଥିେଲ 
େମା େଦହୁ ରଶିH  େନଇ 
ମାଟିଦୀପ ସଯୂ�� େହାଇଥା'tା , 
େସେତେବେଳ ଛୁଇଁଥିେଲ 
େମା ହାତ ଚEନେର 
ଚ¢iତ ଚିବୁକ େତାର 
ଚE�  େହାଇଥା'tା 
େସେତେବେଳ ଛୁଇଁଥିେଲ 
ପବିତ�  ପାବକ ଭଳି 
ପ�ତିpାେର………..ପ�ତୀhାେର 
କାେଳ େତାର ପ�ୀତି ଜଳିଥା'tା � 
େସେତେବେଳ ଚାହ\ଥିେଲ 
ଏଇ ତକ େଚତନାେର 
ଏଇ ତକ ସାt� ନାେର 
ସିxÂ େତାର ମନ ଭିଜିଥା'tା 

ଜିେତE�  କୁମାର ସ�ାଇଁ 

 

େସେତେବେଳ େଦଖିଥିେଲ 
ମୃଣHୟୀ ମନୀଷା ଭଳି 
ବିମୁÂା ମାନଶୀ ଭଳି 
ଲାଜେର େତା ଆଖି ଭିଜିଥା'tା 
େସେତେବେଳ କହିଥିେଲ 
ରୂପସୀ ରଜନୀ ଭଳି 
ରୂପବତୀ ଏ ରାତ� ୀେର 
କାେଳ େତାର ମନ ହଜିଥା'tା 
ମଁୁ େତାେତ େଲଖିଥିେଲ 
ଲଳିତ ଲଗxେର ଚିଠି 
ଏଇତକ ଲାଳିତ�େର 
ଏଇତକ ଲାବଣ�େର 
ଲାhାେର ରଂଜିତ ପାଦ 
କାେଳ େତାର ଲାଲ େହାଇଥା'tା 

େମୗଦା, ଆନEପୁର, େକEୁଝର 
ଭ� ାମ�ଭାଷ: ୯୬୬୮୫୪୧୯୦୨/୯୩୩୭୬୮୯୮୨୨ 
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କେ�ଇକେ�ଇକେ�ଇକେ�ଇ    
େଖାଜୁଚି େକେତଆେଡ ଆଉ ମିଳୁନାହ\, 

ଆଈ ମାଆ ହାତଗଢା େସହି ମାଟି କେ�ଇ 

ମାଟି କେ�ଇ େଦହେର ଆଈର ଚିରା ଶାଢୀ 

ଲାଗୁଥିଲା ଜୀବt, ଆଈ ଗଢ଼ିଲା କିପରି...? 

 

ଯତନେର କେ�ଇକୁ ଦିଏ ମଁୁ ଗାେଧାଇ 

ଖାଇବାକୁ େଦଉଥିଲି ପାଖେର ବେସଇ 

େଶାଇଯାଏ ନିରବେର େମା ପାେଖ ବିଛଣାେର, 

ନାନାବାୟା ଗୀତ ସବୁ େଦଉଥିଲି ଗାଇ 

 

ଏେତ ମମତା ଆସୁଥିଲା ମାଟି କେ�ଇଟା ପାଇଁ, 

େକାମଳ ଆଈର ହାତ ପରସ ଯାଇଥିଲା ଛୁଇଁ 

ଛିଡ଼ା କାନି ଟୁକଡା େସ କନାଟିକକ ପାଇଁ, 

େସ େପ�ମର ପରିଭାଷା ଭିନx ଥିଲା କି ଆମ ପାଇଁ !! 

 

ଚାବିଦିଆ କେ�ଇଟା କଥା କହି ଡାକୁଛି अେନଇ 

ମେନାରyନ ମୁଦୁଲି 

 



ଆହ� ାନ
 ଇ-ପତି� କ

ା 

ଆହ� ାନ ଇ-ପତି� କା, ଚତୁ��ଶ ବଷ�, ଏକାଦଶ ସଂଖ�ା, ଡିେସ�ର ୨୦୧୯ Magazine Downloaded from www.aahwaan.com 

ଆହ� ାନ ଇ-ପତି� କା ସ$ୂ&� ନିଃଶୁ( ବିତରଣ େହତୁ ଡା େଜ�ାତି ପ�ସାଦ ପ+ନାୟକ- .ାରା ପ�ତି/ିତ ଓ ପ�କାଶିତ    Aahwaan.comAahwaan.comAahwaan.comAahwaan.com           308 

ନାଚୁଚି ହାତଠାରି ପାରୁନାହ\ େମା ମନକୁ ଭୁେଲଇ 

ଖାଇବାକୁ େଶାଇବାକୁ େମା ପାଖେର ବସିଛି अେନଇ 

ତଥାପି େମା ମନଟା ତା ଆଡ଼କୁ ଟିକିଏ ଯାଉ ନାହ\...! 

 

ସମୟ େଦଇଛି  କି ଶୁ� କରି େମା ମମତା ଧାରାକୁ, 

ବୟସ ଝଡ଼ କି େନଇଛି ଉେଡଇ େମା େପ�ମ ପିପାସାକୁ, 

अଣନିଃଶ�ାସୀ ଲାେଗ େଦଖିେଦେଲ ଚାବିଦିଆ କେ�ଇକୁ 

ବୃଥାେର କି ଚିtାକେର ଆଈ ମାଆମାଟି କେ�ଇକୁ..? 

 

ମାଟିେର ମମତା ଦିଆ େସଦିନ କେ�ଇ 

େମା ଜୀବେନ େଦଇଥିଲା ମମତା ଶିେଖଇ 

ଚାବିଦିଆ କେ�ଇଟା ପଇସାେର ମଲୂ 

କାହ\କି ବୁଝିବ ସିଏ େପ�ମବ�ନ େକୗଶଳ...? 
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େପ�ମ ପ�ତାରଣାେପ�ମ ପ�ତାରଣାେପ�ମ ପ�ତାରଣାେପ�ମ ପ�ତାରଣା    
େପ�ମ ହ\ ଶାଶ�ତ େପ�ମ ହ\ ସୁEର 

େପ�ମ ହ\ अମୃତ ମୟ, 

ସୃgିର ନିୟମ େପ�ମେର ହ\ ବ�ା 

େପ�ମମୟ ହ\ ତ ବ� ହH  

େପ�ମ ପ�ତାରଣା ଜୀବନ ଯାତନା 

ସହିବାଟା ବଡ କg, 

ଆଗକୁ ଆଗକୁ ମାଡିବା ଆଗରୁ 

କରିନିअ ସବୁ wg 

ପୁअ େହଉ अବା େହଇଥାଉ ଝିअ 

ପ�ତାରଣା େଯ' ନକର, 

ବିଶ�ାସେର ବିଷ ଦିअ ନାହ\ ଜମା 

େପ�ମଟିକୁ ପଜୂା କର 

ଲଳିତେମାହନ ମିଶ� 

 

ରାଧା କୃu-ର େପ�ମ କାହାଣୀଟି 

ମେନ କାହ\ ରଖ ନାହ\, 

ଏମିତିକା େପ�ମ କରନାହ\ େକହି 

ପାଗଳ େଯ' ସାଜ ନାହ\ 

ବିଷ ପାନ କରି ଜୀବନ େଦଉଛ 

େପ�ମକୁ ଦଉଛ ବଳି, 

କାେE େଯ' ଜନନୀ ଆଉ ପରିବାର 

ଦିନ କେଟ ଭାଳି ଭାଳି 

ଦୁଇଟି ମନର ମିଳନ େହାଇେଲ 

େପ�ମ େଯ' अh&ୂ� େହବ, 

ପ�ତାରଣା ଆଉ େକହି କାହାରିକୁ 

େଦବା ପାଇଁ ନ ଭାବିେବ   
ସରକାରୀ ବାଳିକା ଉ¢ ବିଦ�ାଳୟ 

ଚE� ଗିରି, ଗଜପତି ୯୪୩୭୯୮୫୮୬୬ 
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ମାନବିକତାମାନବିକତାମାନବିକତାମାନବିକତା    
ଆଜିବି ଜଳୁଛି ଭସHbୂପପେର 
ନୀରିହ ପ�ାଣର अtିମ ଜୁଇ, 

ବିଶ�ାସ ହଜିଛି ବିଶ�ଦରବାେର 
ଦିଗହରା ଆଜି ସପନ ଭାଇ || 

ମେମ�ମେମ� ଆଜି ଧମ� କାEୁअଛି 
ମାନବ ବାଦର କବର େଦଇ 
ନୀରବ ସାଜିଛି ଆତH  ବିେଶ¹ଷଣ 
ସମାଜୁ ସଂ;ାର ଦୁେରଇ େଦଇ || 

ପଥପ�ାt ଆଜି अଶାt अଗମ� 
ହା- ହା- କାର ନର ପିଚାଶ ପାଇଁ, 
େକେବ ବା େଫରିବ ଗା�ୀ- ସପନ 
अହିଂସା ସତ�ର ବାରତା େନଇ || 

ଜୀବନ ଜୁଇେର ଜଳୁଛି େଯୗବନ 
ଆଜିର ସପନ କାଲିକି ନାହ\ 
ସଭ� ସମାଜର अସଭ� ଚଳଣି 
ସରେଳ ବzିବା ଜଟିଳ ଭାଇ || 

ମନଶ�ାs େମେ� କ� �ର ବ�ଭିଚାେର 
ଧରା ପାଲଟୁଛି ନରକ େପ� 

ରାଜକିେଶାର ସାହୁ 

 

ନରାଧେମ ଏଠି ରାଜୁତି କରtି 
ନରର େଶାଣିେତ ରyିତ ବାଟ || 

େକାଉଁଠି ହଜୁଛି କୁଆଁରିର ସ�ପx 
ଭ� �ଣ େଶାଇଯାଏ अଚିtାନିେଦ�  
ପରିଚୟ େଖାେଜ କअଁଳ େଶୖଶବ 
ଗୁମୁରି କିେଶାରି ପରାଣ କାେE || 

ଶିgତା ବzିଛି ଷଠ ପରିଚେୟ 
ସାଧତୂା କୁ�ୀର କାEଣା େଯେତ 
ନ�ାୟ େଖାଜିେଖାଜି ନିରିହ ବିଚରା 
ଦିଗହରା େହାଇ ମୁoଟା ପିେଟ || 

ଉଠେର ଉଠୁତୁ अମୃତ ସtାନ 
ଜାଗିଉଠ ଆେର ଆସିଛି େବଳ 
ମାତା ହbୁ େନଇ ତିÏ କରବାଳ 
ସିଂହଠାଣି େନଇ ମହିଷା ଦଳ 

ସରକାରୀ ଉ¢ ବିଦ�ାଳୟ,  

େଜାଡାଆ�,ଚE�ଗିରି, ଗଜପତି ୯୩୩୭୩୩୬୪୨୨ 



ଆହ� ାନ
 ଇ-ପତି� କ

ା 

ଆହ� ାନ ଇ-ପତି� କା, ଚତୁ��ଶ ବଷ�, ଏକାଦଶ ସଂଖ�ା, ଡିେସ�ର ୨୦୧୯ Magazine Downloaded from www.aahwaan.com 

ଆହ� ାନ ଇ-ପତି� କା ସ$ୂ&� ନିଃଶୁ( ବିତରଣ େହତୁ ଡା େଜ�ାତି ପ�ସାଦ ପ+ନାୟକ- .ାରା ପ�ତି/ିତ ଓ ପ�କାଶିତ    Aahwaan.comAahwaan.comAahwaan.comAahwaan.com           311 

ସହସ�ବାହୁସହସ�ବାହୁସହସ�ବାହୁସହସ�ବାହୁ    
ବହୁପଥ କରି अତିକ� ାt 
ତୁମ ଦ�ାେର ଉଭା ମଁୁ ସାଆେt 
ଶୁଣିଲିଣି ତୁେମ କୁଆେଡ ମହାବାହୁ 
କୃପା ଥିେଲ अଜାଡି ପକାअ अଦୃଶ�େର 
ସୁବ&� अଁଳା ନିs�ନର ରି} ଚାlୁଡ଼ିେର 

ତୁମ ଧବଳ େଶ�ତଗଜ େବଶ 
େଦଖିଛି େଯ ଦୁଃଖ ଗଲା ଜାଣ 
ତୁମ ଆଶୀବ�ଚନେର କୁଆେଡ 
ଉଭୟ ପରିତ� ାଣ ଓ ଦୁଖଃହରଣ 
ତୁମକୁ େଯ ଭଜି ନପାରିଲା 
ଜୀଇଁବାଟା ବୃଥା-अକାରଣ 

ତୁମ ପzବଷ�ୀୟ ନବକେଳବେର 
େକେତ େବଶ େକେତ ଲୀଳା 
ସମଥ�ନ ସଂଗ�େହ ତୁମକୁ ଓହB ାଇବାକୁ ପେଡ 
େତ�ଜି ସୁବଣ� ସିଂହାସନ 
ତୁେମ କୁଆେଡ ଭକତର ପ�ାଣ 
ଦୀନବ�ୁ-କୃପାସି�ୁ େକେତ ବିେଶଷଣ 

େହ ସହସ�ବାହୁ ଏ କି ଆ�ଯ�� 

ସୁମt କୁମାର 
ଶତପଥୀ 

 

ବିେଜ କଲା ପେର ତୁେମ ବିସH {ତ 
ସକଳ ପ�ତିଶ��ତି, ଆକୁଳ ପ�ାଥ�ନା 
କାହାକୁ େକେz ତ କାହାକୁ େମେz 
ଧନିକର ଥାଳ ଉବୁଟୁବୁ 
ନିs�ନ ରସାତେଳ ଡୁବୁ 

ଏେବ ମଁୁ ହୁସିଆର େହଇଗଲାଣି 
ଏେବ ମଁୁ ତୁମକୁ ଦଗାଦିଆ ପ�ଭୁ େବାଲି  
ଡାକିଲାଣି 
ତଥାପି ମଁୁ ଆଶା ବା�ି ତୁମ ଦ�ାେର  
େହାଇअଛି ଉଭା 
ଜାେଣନା ମଁୁ ତି} କହି ଧି·ାରିବ ନା 
ପୁଣି େସହି ପରୁୂଣା ମିଠା େଲାଭ ପ�ବzନା  
େଦଇ 
ଦ�ାର େଦଶୁ େଦବ େହ େମଲାଣି ! 

ଆଦଶ� ବିଦ�ାଳୟ , ରାୟଗଡ , ଗଜପତି 
୯୦୭୮୫୫୨୭୨୮ 
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ଶ�ୀପୁରୁଷଶ�ୀପୁରୁଷଶ�ୀପୁରୁଷଶ�ୀପୁରୁଷ    
अରି େପଷି अସୁର-ୁ କରିଥିଲ ବs, 

अେ- ଚିରି ହୀରଣ�କୁ ନାଶକଲ अ� ।। 

 

अଘି� ତିନି ମାଗି ବାଳି ମbେକ ଥାପିଲ, 

अହଂ�ତି ଭାlି ତାର ପାତାେଳ ଚାପିଲ ।। 

 

अହିଭୁଜଚE�- ସଜାଇ ମbକେର,  

अ��ଦଶ�ାମ େହ ରାସ କର େଗାପ ପେୂର 
।। 
 

अlନାବର ରାଧା- अzଳବାସରେର, 

अନିେଶ ଆଭୀର ଝୁଲ େକଳି କଦ�େର ।।  

 

େରାଜା ପoା 

 

ଆବାସ ଛାଡି ନିଜର ପୀରତି ଆଶାେର,  

ଆଳୟନାଭ େହ ଭ� ମ ରାଧିକା ପଛେର ।। 

 

ଆରତ ଭyନ ପ�ଭୁ ଆଶ�ବ େମା କର ଦୂର, 

ଆେଶ� ତୁ�ର ମୁହ\େଯ अଂହସହୀନାର ।। 

 

ଆଭୀର ନଗର ଛାଡି କାହ\ ଗଲ ନାଥ, 

ଆେଲାକନ ପାଇଁ ସବୁ ଆଶା େହଲା ବ�ଥ� 
।। 
 

ଆକିଂଚନ ସବୁ େମାର अକାରଣ ସେତ, 

ଆଶିଷ ବିହୀନ ତବ କି କରିବି ମେa�� ।। 

 
ପ&ୂ� ାନE ଭବନ,େନତାଜୀ ନଗର,ମଧୁପାଟଣା, 

କଟକ-୭୫୩୦୧୦. 
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ସଂଘଷ� ସମୟସଂଘଷ� ସମୟସଂଘଷ� ସମୟସଂଘଷ� ସମୟ    
ସଂଘଷ� କରିବାକୁ ଆଜି ଆସିଛି ସମୟ, 

େସହି ସମୟକୁ ଆେମ କରିବା ପ�ଣୟ 

 

ପିତୃମାତୃ ସtାନ ଭାେବ େନବା ଶପଥ 

ସଫଳତା ସ�ପx େନଇ ଚାଲିବା େସ ପଥ 

 

ଏ ସମୟକୁ ଆେମ ନ କରିବା ନg 

େସଥିପ�ତି ଦୃgି ରଖି କରୁअଛୁ କg 

 

ଗୃହଛାଡ଼ି ଆସିअଛୁ ସହରକୁ େଘନି 

ପାଠ�ବ�ନେର ରହି କରୁଛୁ ସ�ାନୀ 

 

ମଁୁ େଯ ପାଠ�କ�େମ ବEୀ, ବEୀର ତପ�ଣ 

କରtି େଯ ଗୃହେଲାକ ଶ�sାେର ଗ�ହଣ 

ସିଲୁ ପଧାନ 

 

 

 

 

ଏ ସମେୟ ଲାଗୁଛି ଜୀବନ େଗାେଟ ବ�ଥା 

ନାନାବ�ଥା େବଦନା; େକେତ ତି} କଥା 

 

ଜୀବନ ସଂଗ�ାମେର अଛି ଜୟ-ପରାଜୟ 

ମେନପେଡ଼ େସଇ ଇତିହାସ ସH {ତିମୟ 

 

ପରିବାରବଗ� ମେନ କରtି େହବ େଯ ବିଜୟ 

ସବୁ ସH {ତି େଘନି ଚାଲୁଛି ଏ ସଂଘଷ� ସମୟ 

 

େମା ମନେର ଉ-ିମାେର ଭବିଷ�ର କଥା 

କାହ\କି େକଜାଣି େମା ମେନ ଏେତ ବ�ଥା 
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କହିପାରୁନି ପ�ାଣର େସଇ अକୁହା େକାହ 

େଶାଇପାରୁନି ଆଖି େମା େଦଖୁଛି େମାହ 

 

ପ�ତିଦିନ, ପ�ତି ମୁହୂa�େର ଆସୁଛି ସମୟ 

ଏଇ ମନେର େକେତ ସ�ପx େଦଖିଛି ହୃଦୟ 

 

େଯେବ ଆସିବ େସଇ ଖୁସିର ସମୟ 

ଜାଣିବି ସଂଘଷ�େର ମଁୁ େହାଇଛି ବିଜୟ 

 
ସxାତେକାaର ପ�ଥମ ବଷ�, ଓଡ଼ିଆ ଭାଷା ଓ ସାହିତ� ବିଭାଗ, 

ରାେଜE�  ବିଶ�ବିଦ�ାଳୟ, ବଲାlୀର, ଓଡ଼ିଶା 

ଭ� ାମ�ଭାଷ : ୭୦୭୭୦୫୭୭୩୨ 
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ବଷ�ାର ସH {ତିବଷ�ାର ସH {ତିବଷ�ାର ସH {ତିବଷ�ାର ସH {ତି    
େମଘ ଆଗମେନ ମୟୁର ନାଚଇ 

ମୟୁରୀ ସାଥିେର ବିେଭାର େହାଇ 

 

ଲୁଚକାଳି େଖେଳ ସରୁୂଜ େଦବତା ବାଦଲ ସାେଥ 

ଦୂର ପାହାଡ଼େର ଇE�ଧନୁ ହେସ, 

ମୁହ\ ହସିଥାଏ ତାହାରି ସାେଥ 

 

େମଘ େଘାଟିଯାଏ ଆକାଶ ବhେର 

କଳା ବଉଦଟି େହାଇ 

ସେତ େଯପରିକି କଳା ଶାଢ଼ୀ ପି�ି 

ପଣତ କାନି ଉଡ଼ାଇ 

 

ଆକାଶ ବhେର ବଗପhୀଗଣ 

ଉଡ଼tି ଗଜରା ମାଳ ସଦୃଶ, 

କାଗଜ ଡlାଟି ଭାସି ଭାସି ଯାଏ 

କାହ\ େକେତଦୂର େନଇ ସେEଶ 

େରଣୁକା ସାହୁ 
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ଲାଲ ଲାଜକୁଳୀ ସାଧବ େବାହୁଟି 

ପାଦ ଥାପୁଥାଏ ଲାେଜଇ ଲାେଜଇ 

 

ପାଣି ଭରିଯାଏ ଦୁଇକୂଳ ଖାଏ ନଦୀ ନାଳେର 

ଚାଷୀ ଖୁସି, ଭଲ अମଳ ଆଶାେର 

 

ଚ$ା, ଜୁଇ, ଜାଇ, କଦ�, ମଲB ୀ 

ବରଷା ଋତୁେର କରtି େଗଲି 

 

େମଘୁଆ ପାଗକୁ ମୁଢ଼ି ବାରମଜା 

ଖାଇବାକୁ ଲାେଗ ବଢ଼ିଆ ମଜା 

 

େମଘ ବରଷିଲା ଟୁପୁରୁ ଟୁପୁରୁ 

େକଶର ମାଇଲା ଗଜା 

ସାରୁ ଗଛମେୂଳ େବlଟିଏ ବସି 

ଆେପ େବାଲାଉଛି ମଁୁ ଏକା ରଜା 
ବନମାଳୀ ସାହୁ କେଲାନୀ 

ମାଲେଗାଦାମ େରାଡ଼ 

କେଲଜ ଛକ, କଟକ, ୭୫୩୦୦୩, ଓଡ଼ିଶା 
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ମୁଁ ଆଉ ତୁେମମୁଁ ଆଉ ତୁେମମୁଁ ଆଉ ତୁେମମୁଁ ଆଉ ତୁେମ    
ମଁୁ ଜାେଣ ନା ତୁେମ କିଏ ? 

କଣ? ତୁମର ପରିଚୟ 

େକଉଁଠୁ ଆସିଛ ତୁେମ 

ସରଗରୁ ନା ପରୀରାଇଜରୁ 

େକବଳ ଏତିକି ଜାେଣ ମଁୁ 

ତୁେମ ପରୀଟିଏ; ଜହx ଠୁ 

ସୁEର ତୁେମ, େମଘଠୁ 

ଶୀତଳ ତୁେମ, ତୁମ ମିଠାଛୁଆଁେର 

ଗରମ ପାଣି ପଲଟିଯାଏ 

ଝରଣା ପାଣି ଠୁ ବି ଶୀତଳ   । 

େହେଲ ମଁୁ  

अସହାୟ, अହଂକାରୀଠୁ ବଳି 

अହଂକାରୀ ମଣିଷଟିଏ। 

ସୁଶାt କୁମାର ସାହୁ 

 

ବୁେଝନା େସxହ, େପ�ମ, ଭଲପାଇବା 

ନିଜକୁ अଜଣା ନିଜର ପରିଚୟ, 

ବୁେଝନା ସ$�କର अbିତ�, 

ମଁୁ କଣ? େହାଇପାେର  

ତୁମପାଇଁ अତି ନିଜର, 

କି�, ତୁେମ ଯଦି କୁହ  

ତଥାପି ତୁମ ପାଇଁ ନି�ୟ 

େଚgା କରିବି େହବାକୁ 

ତୁମ ପୁଜା କଳସୀର, 

ତୁଳସୀର ଜଳ. . . . . । 

                                                                                                                 
େଧାବାବାହାଲି 

ସୁବ&�ପୁର-୭୬୭୦୧୭ 

େମା-୯୯୩୭୯୮୭୪୬୭ 
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ଆଜି ମ�ୀ ଆସିେବଆଜି ମ�ୀ ଆସିେବଆଜି ମ�ୀ ଆସିେବଆଜି ମ�ୀ ଆସିେବ    
ଆଜି ମ�ୀ ଆସିେବ, 

ସାରା ସହର ଚଳଚzଳ, 

େହାେଟଲ ବାଲା-  

अଧିକ ଚାଉଳ ରା�ି ବସିଛି, 

େପାଲିସର ପଇଁତରା- 

ଦଳ ଦଳ ମିଳିଟାରୀ,ଏସ୍.ଓ.ଜି, 

ପାରା ମିଲିଟାରୀ େଫାସ�। 

ବାs�କ� ଭaା, अନx ପ&ୂ� ା େଯାଜନା, 

अେt�ାେଦାୟ େଯାଜନା, ବି.ପି.ଏଲ ପାଇଁ- 

ଦଳ ଦଳ ବୃs, ବୃsା, ବିକଳା- ଭିଡ଼। 

ଦୁଇ ଟ-ା ଚାଉଳ ନିଶାେର, 

େପଟ ସାନ କର ମାତ�  ପାଂଚ କିେଲା। 

େବକାର- ଭିଡ ଭaା ପାଇବା ନିଶାେର, 

ମ�ୀ ପା�ିରୁ ଟ-ା େନଇ – 

ବାଇଶି ପ- ବାଲିେର-  

ଏକ ସିେମଂଟ ମିଶାଇ କାମ କରିବାେର।  

ଗଗନକୁମାର ଦାଶ 

 

ଚାଟୁକାର ଖୁଂଟି େପାତିବାେର ବ�b, 

ଦାବୀପତ� ର ସାମୁହିକ ଉେଲB ାଳ। 

କଂଟ�ା£ର ତରତର ଏଠି , 

ପaୂ� ବିଭାଗର- 

ପ- ମାଟି ଓ କୁoା ପଥରର ରାbା, 

ଲାଂଚୁଆ अଫିସର--  

େଟବୁଲ େଚୗକି ଫୁଲଦାନୀ- 

ସମେb ବ�b, କାମ ବE, 

ଆଜି ମ�ୀ ଆସିେବ। 

 

 
ପ�ଧାନ ଶିhହ, େମାହନା, ଗଜପତି 

୮୨୪୯୫୦୩୬୫୮ 

gagankumard99@gmail.com 
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ମୁଁ ଓ ସମୟମୁଁ ଓ ସମୟମୁଁ ଓ ସମୟମୁଁ ଓ ସମୟ    
ମଁୁ ହେସ  

େମା ନିଜ ବିସଜ�ନେର 

ଧାର୍ ମାେଗ  

ସମୟକୁ 

ବୁEାଏ ପରମାୟୁ 

ପରଖିବାକୁ ଆକାଶର୍ 

ନୀଳ ରl  

ବୁଝିବାକୁ 

େମା ଆପଣାର 

ନିରବତା ....  । 

 

ରାେଧଶ�ାମ ମିଶ� 

 

ମଁୁ ହେସ 

େବଫିକର୍ 

କାହ\କି ନା 

ଏେବବି ବzିଛି 

େମା ଛାତି ଭିତେର 

ନ’अ-ର େବଣୁଧର , 

ନା अଛି  

ନା ଥିଲା 

अଭିସ�ି ନା अଭିÚା 

ଏେବ ଖାଲି 

ଜାଦୁଗରର ବ�ନୀ ଭିତରୁ 

ମୁକୁଳିବାର୍  

େଶଷ ସ�ଷ� .... । 
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ମଁୁ ହେସ 

ଚକ� ବୁ�ହ ଭିତରୁ 

ବୁକୁଫଟା ଚିକ� ାର  

କରୁଥିବା अଭିମନୁ�ର 

ଭୀରୁତାର ସ�ର ଶୁଣି , 

େସ ଆବତ�ନ େହଉ 

ବା ବିବତ�ନ 

କିଛି ଫରକ୍ ପେଡନି 

େମା ମୃତ ମbି�ର 

ନୁ�େରାନ୍ ସ୍ ମାନ- ଉପେର 

କାହ\କି ନା 

अେନକ ଆଗରୁ 

େଶାଇ ଗଲାଣି େସ 

କବର ଭିତେର  

ଚୁପ୍ଚାପ୍  

�ିତପ�pେଟ ପରି .... । 

 

 

 

ମଁୁ ହେସ 

ନିଯ��ାତିତ େଦୗପଦୀର 

ସମପ�ଣେର 

େମା ନାକେର 

ବାେଜ କାମୁକତାର ବାସxା 

ଆଖିେର ନାେଚ 

ଏେଲାରାର ନଗxତା 

ଛାତିେର ଜେଳ ବାସନାର ନିଆଁ 

ବଦଳିଯାଏ ମଁୁ 

ବଦଳିଯାଏ େମା 

ନିଜସ� ପରିଚୟ 

ପାଲଟିଯାଏ  

ନି��ୟ 

ସମୟର ଭୃତ� .... । 
अଭିÚା ନିବାସ୍ ,ଖoହତା 

(ସୁବ&�ପୁର) 
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ମାଆମାଆମାଆମାଆ    
ମାଆ େବାଲି େଯଉଁ ଦୁଇଟି अhର 

କିଏେସ ଗଢିଲା ଆହା 

େକେତ କଥା ଭାବି େକେତ କଥା ଚିtି 

େଦଇଥିଲା ନାମ ମାଆ 

“ମା”େର େସ ମାେର “ଆ”େର ଆଉଁେସ 

େସxହଁ ତ अମୁଲ ମଲୂ 

ତା େକାଳ अଟଈ ସରଗଠୁ ବଡ 

ଫୁଲଠାରୁ ବି େକାମଳ 

ଧଳିୂବାଲି େହାଇ ଆସିେଲ ଘରକୁ 

ପଣତେର ଝାଡି ଦିଏ 

ହାତେର ଖୁଆଇ ଗୀତ େଯ ଶୁଣାଇ 

େକାଳେର ତା େଶାଇଦିଏ 

େଯେତ ଋଣ ତୁେମ କରିଛ ଜୀବେନ 

ଶୁଝି େଦଇ ଚାଲିଯିବ 

ମାଆର େସେନହ ମାଆର େପ�ମକୁ 

େକେବ ଶୁଝି ନପାରିବ 

ମେହE�  କୁମାର ସ�ାଇଁ 

 

ସ�ଗ�େର ସିନା अମୃତ ରହିଛି 

କରtି େଦବତା ପାନ 

ମାଆର ବhର अମୃତ ପିଇଣ 

ବଢ଼ଇ ଶିଶୁର ମାନ 

ମାଆକୁ େସେନହଁ ମାଆକୁ େଯ େସବା 

ନିତିଦିନ େଦଉଥିବ 

ମାଆ ପରା अେଟ ପ�ଥମ େଦବତା 

ହତାଦର ନକରିବ 
ଗ�ାମ-ପଥରଚକଡା 

େପା- ମାଧପୁର, ଜିଲା- ନୟାଗଡ,  

ଓଡିଶା ୭୫୨୦୭୮ 

ଭ� ାମ�ଭାଷ : ୮୨୪୯୬୨୬୫୦୫ 
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େପ�ମିକାର ମନେପ�ମିକାର ମନେପ�ମିକାର ମନେପ�ମିକାର ମନ    
େମା େପ�ମିକାର ମନ ଠିକ୍ ଆକାଶ ପରି 

େକେତେବେଳ ବାଦଲର କଳା ଛାଇ ତ 

ଆଉ େକେତେବେଳ ସଯୂ��କିରଣର ସେଫଦ ୧ 

ତା ଛୁଆଁେର ଥାଏ अେନକ ଉ¢ାଟନ 

अେନକ େବପଥୁ ପରି େଦହର ଶିରାପ�ଶିରାକୁ 

ଚଳଚzଳ କରିେଦବା ଭଳି wଶ� 

ଆନE ଦିଏ, ଶିହରଣ କେର 

େଚତନାକୁ ନୂଆ ରାbେର େନଇଯାଏ ୨ 

େକେବେକେବ ଗୁମ୍ ସୁମ୍ ତ ପୁଣି େକେବ 

ଫଗୁଣର ସାତରl ପରି ହସ ହସ 

େକେବ ପୁଣି ବଷ�ୁକୀର ବଷ�ାପରି 

ଭିଜାଏ େସ େଲାତକେର େମା ମନପ�ାଣ ୩ 

ତା ଚିରୁଟାଏ ହସେର ମନେର ଭରିଯାଏ ରl 

ପ�ାଣେର ପରିୂଉେଠ ଜୀବନ 

ଭାବନାେର ବୁଡ଼ିଯାଏ େଦହ, େହାଇଯାଏ କବି 

ପ�ଗଳ୍ ଭ- ପରି େଲଖିଚାେଲ ମଁୁ 

ପବିତ�  ଦାସ 
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ତା’ପାଇଁ ଆବସଡ୍� କବିତା, ଆଉ େପ�ମ ଗ� ୪ 

ସିଏ େମା ସ�ପxର ନାୟିକା 

ଆଉ ମଁୁ ତା ମନର ପୁରୁଷ 

ଏକାଠି ଥିେଲ ବହୁତ ଗେପ, ବହୁତ ହେସ 

ଦୁନିଆର ସବୁ େପ�ମ ଓଜାଡ଼ିଦିଏ 

େସ େମା ଉପେର ଆଉ ମଁୁ ପ�ାଣଭରି 

େତାଳିଚାେଲ ତା’ର ସବୁତକ େପ�ମ ୫ 

 
 

 

 

ଗେବଷକ 

େରେଭନ୍ ସା ବିଶ�ବିଦ�ାଳୟ, କଟକ 

ଭ� ାମ�ଭାଷ : ୭୦୦୮୪୮୯୭୫୧ 
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ସରଳ ହୃଦୟର अଲିଭାସ�ପxସରଳ ହୃଦୟର अଲିଭାସ�ପxସରଳ ହୃଦୟର अଲିଭାସ�ପxସରଳ ହୃଦୟର अଲିଭାସ�ପx    
ତୁ େହେଲ କବିଟିଏ 

ମଁୁ େତାର କବିତା 

ତୁ େହେଲ ଦୀପଟିଏ 

ମଁୁ େସହି ଦୀପର ସଳିତା 

ତୁ େହେଲ ଗଛଟିଏ 

ମଁୁ େତାର ଫୁଲ 

ଫୁଟିଛି ଏଥିପାଇଁ 

ପାଉଛି େବାଲି ତେତ ଭଲ 

ତୁ େହେଲ ମନଟିଏ 

ମଁୁ େତାର ମାନିନୀ 

କହୁଥିଲି କହୁଥିବି ମଁୁ 

େତା ଛଡା ଏ ମନେର 

ଆଉ କାହା ସ�ପxବି େଦଖିନି 

ଶି�ି ଶ�ୀଲି|ା ପoା 

 

 

 

ସତ ଜୀବନେର 

ନୁେହଁ ମଁୁ େସ କବିର କବିତା 

ନା ମଁୁ େହାଇପାରିବି େସ ଦୀପର ସଳିତା 

ନା ମଁୁ େହାଇପାରିବି କି େସ 

ସୁEରୀ ଫୁଲ... 

ନା େଦଇପାରିବି େତାର େପ�ମର ମଲୂ 

ନୁେହଁ ମଁୁ େସ ମନର ମାନିନୀ 

ମଁୁ େହଉଛି େସହି ହତଭାଗିନୀ ଆଉ 

अଭାଗିନୀ 

ଜେଣ ସାମାନ� ତରୁଣୀ...! 

 
ଭୁବେନଶ�ର, ଓଡ଼ିଶା 
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ବ�ାକୁଳ ମନବ�ାକୁଳ ମନବ�ାକୁଳ ମନବ�ାକୁଳ ମନ    
ମନତେଳ अସୁମାରୀ ଆଶା 

େକେବଠାରୁ ବା�ିଛି େସ ବସା 

କାହ\ େକେତଦିନୁ ଝୁରୁଛି ଏ ମନ 

ପାଇବାକୁ େସxହ अପାରର ଧନ 

େକେବ ଆସିବ େସ ସମୟ, 

ମନରୁ ଦୂରୀଭୂତ େହବ ସବୁଭୟ 

ବ�ାକୁଳ େକାହେର अଛି ହୃଦୟ େମା ଭରା 

େସxହ ପରସେର ତା’ର େହାଇବ େସ ଧରା 

ବାଧିବନି ସବୁ ଦୁଃଖ, କg, ଯ�ଣାର ଆଘାତ, 

ନିମିଷେକ ଭୁଲି ସବୁ ଆେଗଇବି ଜୀବନର ବାଟ 
 

 

ସମାଜେସବୀ, େଲଖିକା 

ଓଡ଼ିଶା 

ଇେମଲ୍ : sailabalasarangi9040@gmail.com 

ଭ� ାମ�ଭାଷ : ୯୦୪୦୧୧୮୫୫୨ 

େଶୖଳବାଳା ଷଡ଼lୀ 
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ଜୀବନଜୀବନଜୀବନଜୀବନ    
ଦୁଇଦିନର ଏ ମଣିଷ ଜୀବନ 
କାହ\କି େହଉଛ ବାଇ 
େକେବ ସାଜୁଥାଏ ଶୁ� ମରୁଭୂମି 
େକେବ ପୁଣି ଭରାନଈ। 
 
ମରୀଚିକା ପେଛ ଧାଉଁଥିେଲ ତୁେମ 
େହବ ନିେ� ବାଟବଣା। 
ସା$କ�ଟା ଗଢା ଏମିତି ଭାବେର 
େକେବ େପ�ମ େକେବ ଘୃଣା। 
 

ପ�ଶାt କୁମାର ନାଥ 

 

ଜୀବନଟା ଥିେଲ ଯ�ଣା ବି ଥିବ 
ଥିବ ପୁଣି ମାୟା େମାହ 
ଜୀବନ ଜାତେକ େଲଖା େହାଇଥାଏ 
େକେବ ହସ େକେବ ଲୁହ 
 
ଶରୀରଟି ଆମ େଖାଜୁଥାଏ ଖାଦ� 
େପଟକୁ ଲାଗିେଲ େଭାକ 
େସହି େପଟପାଇଁ ଚାଲୁଥାଏ ନାଟ 
େକେବ ସୁଖ େକେବ ଦୁଃଖ। 
 
ସୁଖ ଦୁଃଖର ଏ ଦୁଗ�ମ ଦୁନିଆ 
ରହିଥାଏ ସାଥି େହାଇ 
ହସଲୁହ ଭରା ଏଇତ ଜୀବନ 
େକେବ ଖରା େକେବ ଛାଇ। 

ବାlାେଲାର 
େମା-୦୮୮୯୨୩୦୧୧୪୩ 
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ସH {ତି ତୁେମସH {ତି ତୁେମସH {ତି ତୁେମସH {ତି ତୁେମ    
ସH {ତି ତୁେମ, अଦୃଶ� ସତ�ର ଗପ 

ପୁଣି ଆନE ଲୁହର ରୂପ 

ସH {ତି ତୁେମ, ମରୁଭୂମିର ମରୀଚିକା 

ଶୁଭ�  ସକାଳର ସଦ� କଳିକା 

ସH {ତି ତୁେମ ଓଠତଳ ଚିପା ହସ 

ଆଖି ତେଳ େକେବ ବିରହର ରସ 

ସH {ତି ତୁେମ ନାଉରୀବିହୀନ ନାଆ 

ନଈକୂଳିଆ ଶୀତଳ ବାଆ 

ସH {ତି ତୁେମ ଓଢ଼ଣା ତଳର ଲାଜ 

ପୁଣି ଶୀତୁଆ ରାତିର ନିଦ 

ସH {ତୁ ତୁେମ େମା ମନ ରାଇଜର ଗୀତ 

େକେବ ପୁଣି େଚତାଶନୂ� अତୀତ 

ସH {ତି ତୁେମ ଦରିଆ େସପଟ ଗ�ାମ 

କ�ନାରାଇଜ ପzମ ଧାମ 

ସH {ତି ତୁେମ ନିଶାs� ରାତିର ଝଡ଼ 

ସଦ� େଗାଲାପର ମାଡ଼ 

ପ�ସନx ଜିତ ମହାପାତ�  

 

ସH {ତି ତୁେମ ଲୁହେର ଭିଜା ଆଖି 

ଭଗିନୀ ହାତର ରାhୀ 

ସH {ତି ତୁେମ ନୂଆ େବାହୁର ଲାଜ 

ତରୁଣୀ ମୁହଁର ସଜ 

ସH {ତି ତୁେମ ବାପା-ର ଗାଳି 

ମା ପାଖେର େମା अଳି 

ସH {ତି ତୁେମ ସାଂୟକାଳର ସଳିତା 

ନବବଧ ୂପାେଦ ନାଲି अଳତା 

ସH {ତି ତୁେମ ପରୀରାଇଜର ରାଜକନ�ା 

ଦରବୁଢ଼ୀ ମେନ କzା େଯୗବନର ବନ�ା 

ସH {ତି ତୁେମ ସୀମାହୀନ ଆକାଶ 

ସH {ତି ବିନା ଏ ଜୀବନ ନିରସ 

ସH {ତି ତୁେମ... ସH {ତି ତୁେମ... ସH {ତି ତୁେମ... 
ବାମେଦଇପୁର, ବାରବାଟୀ, ଯାଜପୁର 
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କଳ-ିତ େହଲିକଳ-ିତ େହଲିକଳ-ିତ େହଲିକଳ-ିତ େହଲି    
ନିରୀହ ଝିअଟି ମଁୁ 

େକଉଁ େଦାଷ କଲି? 

ସମାଜ ସ��ଖେର 

କଳ-ିତ େହଲି... ୧ 

େପ�ମ େମାେହ ମ¥ିଣ 

ଜାଣି ନ ପାରିଲି, 

େକମିତି କହିବି ମଁୁ 

କଳ-ିତ େହଲି... ୨ 

ସ�ାଥ�ା� େପ�ମିକ ତୁ 

ମାୟାବୀ अସୁର 

କାହ\ ପାଇଁ କଲୁ ତୁ 

େମାେତ ନାରଖାର.... ୩ 

କାହx � ସାହୁ 

 

अpାନ େହାଇଣ େଯ 

େହଲୁ କାମାତୁର, 

ଛଦH େବେଶଣ େଯୗନ 

ପିପାସୁ अସୁର... ୪ 

େତା ପାଇଁ ସମାଜେର 

ବzି ନ ପାରିଲି 

େକମିତି କହିବି ମଁୁ 

କଳ-ିତ େହଲି... ୫ 

େପ�େମ ଛଳନା କରି 

େମାେତ େଦଲୁ ଜାଳି, 

େକମିତି କହିବି ମଁୁ 

କଳ-ିତ େହଲି... ୬ 

 
ଭଟାପଲା, କଳାହାoି, ଓଡ଼ିଶା 
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େକେତଦିନେକେତଦିନେକେତଦିନେକେତଦିନ    
େକେତଦିନ ଆଉ ଏ େଦଶର ନାରୀ 

େହଉଥିବ ନିଯ��ାତିତ 

େକେତ ଦିନ ଆଉ ଏହି ନାରୀଜାତି 

େହବ ଲାÛିତ, ବାzିତ? 

େକେତଦିନ ଆଉ କାମାତୁର ମାେନ 

କାମାେ� େହାଇେବ अ�, 

ନିଜର କାମନା ଜ� ାଳାକୁ େମ�ାଇ 

ଭୁଲିଯିେବ ଭଲମE 

ସଭ�ର ସମାେଜ अସଭ�ମାନ- 

ନିଲ�ଜିତା େକେତ ଦିନ 

େକେବ ଆଉ ସିଏ ବୁଝିବ ନାରୀର 

ମାନ ଆଉ अପମାନ 

ଉନx ତି ନାଆଁେର େଯେତକ अନୀତି 

ଏେବ ବି ରହିଛି ଭରି 

ଶିhିତ ସମାେଜ अଶିhିତ ଆଜି 

େଖଳୁଛି ର}ର ହୁରି 

ପ�କାଶ ଚE�  ପoା 

 

େକଉଁଠି ନିଭ�ୟା ଆଖି ବୁଜିଦିଏ  

अଣନିଶ�ାସୀ େହାଇ 

ନ�ାୟ ପାଏ ନାହ\ ନ�ାୟାଳୟଠାରୁ 

ଏପଟ େସପଟ ଧାଇଁ 

ପଲିB ଠାରୁ ଦିଲB ୀ େକଉଁଠିବା ଆଉ 

ନାରୀ ନୁେହଁ ସୁରhିତ 

ସବୁଠାେର ଏଠି ସକାଳରୁ ସ��ା 

ହୁଏ ନାରୀ ନିଯ��ାତିତ 

କାମନାର ନାଶ େକଉଁଦିନ େଶଷ 

ପାଇବ ନାରୀ ସ�ାନ 

େସଇ ଦିନ େହବ ରାମରାଜ� ଏହି 

ଭାରତ ମା’ର ମାନ 
କଲ�ାଣପୁର, ପାଣିେକାଇଲି, 

ଯାଜପୁର, ଭ� ାମ�ଭାଷ : ୮୨୪୯୪୯୯୦୭୪ 
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ବାଇଜୀ େକାଠିବାଇଜୀ େକାଠିବାଇଜୀ େକାଠିବାଇଜୀ େକାଠି    
ଏଠି ଭିଡ଼ କାହ\କି ଲାଗିବ 

େପ�ମ ପାଗଳ ମାନ-ର, 

ଯଦି ଲାଗିବ େକବଳ 

େସହି ମାନ-ର,େଯଉଁ 

ମାେନ ଦର ଦାମ୍ ଛିେoଇ 

କାମନାକୁ ଚରିତାଥ� କରି 

େଫରି ଯାଆtି ନିଜ ନିଜ 

େଫରtା ପଥର 

ଏଠି ସ$କ� ଆଉ 

ପୁରୁଣା ପରିଚୟର ହିସାବ 

ରଖାଯାଏନି,ରଖାଯାଏ 

େକବଳ େଦହର େବପାରୀ 

ଗରାଖ ଇଶ�ର ମାନ-ର, 

େଯଉଁମାେନ ପ�େତ�କ ଦିନ 

ଓଠେର ମାପିେଦଇ ଚାଲି 

ଯାଆtି ଲlଳା େଦହର 

ସନାତନ ସରକାର 

 

େhତ� ଫଳ ଆଉ ଦୀଘ� 

ପରିସୀମାର 

ଏଠି ରାତି ବଢିେଲ ତାତି 

ବେଢ ବାଇଜୀ େକାଠୀର 

ଆବs ଥିବା ଚାରି କା�ର, 

ଚାହିଦା ବେଢ ନୂଆ କରି 

ନାମ କରଣ କରିଥିବା 

ବାଇଜୀ େକାଠୀର ନବ 

େବଶ�ାର,େସ େଗାେଟ 

ରାତି େହଉ କି ପାz ରାତି 

େହଉ ହିସାବ ନିକାସ 

େକବଳ େଗାଟିଏ ଥର 

ଏଥର ଯାअ,ଯାଇ 

କହିଦିअ ତୁମର େସ 
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େଦହ ଦରିଦ�  ପୁରୁଷ 

ସମାଜକୁ,ଯଦି ତା- 

େଯୗବନର ଗଜ�ନକୁ ଶୀତଳ 

କରିବାର अଛି କି�ା କଳା 

କbୁରୀକୁ ଶୁ�ିବାର अଛି 

େତେବ ଏଠାକୁ ମୁo ପିଛା 

ଶୁ( େନଇ ଆସିବାକୁ 

ଏଠି େବୖରାଗ� अଛି ନା 

ବିତୃuା अଛି,ପ�ହସନ 

अଛି ନା ପ�ଳାପ अଛି,ଏଠି 

ଯାହା ଖାଲି ତତଲା 

ନିଶ�ାସର କାମନା ଆଉ 

ବାସନାକୁ ଫୁେଟଇ 

େଦହର େଭାକକୁ ମାରି 

ପାରୁଥିବା ବ�ବସାୟ 

अଛି 
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ଈଷ�ାଈଷ�ାଈଷ�ାଈଷ�ା    
ସ�ପx, ତମାମ ସୃgିର ପି�ୟ 

अତି ଆପଣାର 

ମଣିଷ ତ ମଣିଷ 

ଏଠି ଗଛ ବି ସ�ପx େଦେଖ 

ନୀଳ ଆକାଶେର ଉଡ଼ି ବୁଲିବାକୁ 

କି� ଉଡ଼ିପାେରନି େବାଲି ଈଷ�ାକେର 

ତା’ ଡାଳେର ବସା ବା�ିବାକୁ ପhୀକୁ 

ପତ� ଝଡ଼ା ଦିଏ 

େଡଣା ଝାଡ଼ି ଝାଡ଼ି ଉଡ଼ିଯାଏ ପhୀ 

ଗଛ କି� ପଡ଼ିରହିଥାଏ ଠିକ୍ େସଇମିତି 

ଝଡ଼ର अେପhାେର 

ମାଟି ସାେଥ ଝଗଡ଼ା କରୁ କରୁ 

 
 

ଇଂରାଜୀ ଶିhକ 

ଓଡ଼ିଶା ଆଦଶ� ବିଦ�ାଳୟ ଗାଇସିେଲଟ 

୭୭୫୨୦୯୦୮୪୦ 

ଶୁଭ ପଧାନ 
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ଶୀତ ଆଗମେନଶୀତ ଆଗମେନଶୀତ ଆଗମେନଶୀତ ଆଗମେନ    
ଶୀତ ଆଗମେନ ପଡ଼ିଯାଏ ମେନ 
 ସଭି-ୁ ବାଳୁତ କଥା, 
କ�ଳ ଭିତେର ମାତା- େକାଳେର 
 ଲୁଚି ରହିଥାଏ ମଥା ।୧ । 
ଶୀତବ� ପି�ି ହାତେଗାଡ଼ ଛEି 
 କ�ଳ ଭିତେର ରହି, 
ବାହାର ଦୁନିଆଁ କିପରି ଚାଲିଛି 
 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 ଶିରାବଣ, 
ଭାଦ� ବ ଆଶି�ନ କାaiକ ମାଗ�ଶୀର 
 ପଉଷ େଯ ମାଘ ଜାଣ ।୪ । 
ଏପରି ବଷ�େକ ବାରମାସ ଆଉ 
 ଷଡ଼ଋତୁର ବିଧାନ, 

ସହେଦବ ପ�ଧାନ 

 

ଗ�ୀଷH  େଯ ବରଷା ଶରତ େହମt 
 ଶୀତ ବସt ଏସନ ।୫ । 
ଷଡ଼ଋତୁ ମେଧ� ଶୀତଋତୁ ଭାେବ 
 अେଟ ନିଆରା ବହୁତ, 
େପୗଷ ମାଘ ମାସ ଶୀତଋତୁ ଭାେବ 
 ଭାରତେର ପ�ଚଳିତ ।୬ । 
ଦିନ େଛାଟ ଆଉ ରାତି ବଡ଼ ହୁଏ 
  ଆକାଶ ନିମ�ଳ ରେହ, 
ଶୀତଳ ପବନ ବେହ ପ�ତିhଣ 
  ଖରା ଜମା ଟାଣ େନାେହଁ ।୭ । 
ମE ମE ପାଣି ନଦୀ ଝରଣାେର 
  ଚତୁଃପାେଶ�ର୍ ସବୁଜିମା, 
ଫଳ ପୁେ� ଭରା ହୁଏ ବୃhଲତା 
  ହସି ଉେଠ ଜମିଜମା ।୮ । 
ଶି� ବାଇଗଣ ଟମାଟ କଖାରୁ 
  ମଳୂା କEମଳୂ ଆଳୁ, 
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ଶାଗ, ଲାଉ, େକାବି ଗାଜର କାକଡ଼ି 
  ଝୁଡ଼ୁl େଯ େବାଇତାଳୁ ।୯ । 
ପନିପରିବାେର ହାଟ ଓ ବଜାର 
  ଭରପୁର େହାଇ ଦିେଶ, 
ଛअଟି ତିअଣ ରା�ି ବାଢ଼ିଦିଏ 
  ଗୃହିଣୀ ମନ ହରେଷ ।୧୦ । 
େଲ�� ନାସପାତି अlୁର ପିଜୁଳି 
  କମଳା ଡ଼ାଳି� େସଓ, 
କଦଳୀ ଡିମି�ରି ଭoା ବରେକାଳି 
  କି ବ&iବା ଫଳ ଆଉ ।୧୧ । 
ଯାଇ ଯୁଇ େହନା ଟଗର େଗାଲାପ 
  କଦ� ରାଧାତମାଳ, 
େଗoୁ କନିअର େସବତି ମEାର 
  ମଲିB ଫୁଲ ନିେଳାÆଳ ।୧୨ । 
ବଗିଚାେର ଫୁଲ ଫଳ ଭରିଯାଏ 
  ଉjନx  ମାଳୀ ମନଟି, 
ଖୁସି ମେନ ପାଣି େଦଉଥାଏ ବୃେh 
  ଶୀତ କାକର ସାଉଁଟି ।୧୩ । 
ଧାନ କାଟି ଆଣି େବlୁଳା ପକାଇ 
  ଚାଷି ଭାଇ ତରବେର, 
ଶୀତ କାକରକୁ ଭୃେhପ ନ କରି 

 ଫସଲ अମଳ କେର ।୧୪ । 
ଗାଈେଗାରୁ େଛଳି େମ�ା ପଲପଲ 
  ବୁଲtି ବିଲ ପ�ାtେର, 
ଶସ� କଟାଥିବା େhତରୁ େhତକୁ 
  ଘାସ ଚରିବା ଆଶାେର ।୧୫ । 
କାହ\ େକେତଦୂରୁ ମାଳମାଳ ପhୀ 
  େଦଶ ବିେଦଶରୁ ଆସି, 
େକଳିରବ ଦ�’tି ଆନE ଉଲB ାେସ 
  ଚିଲିକା କୂଳେର ବସି ।୧୬ । 
ରl େବରlର ବିହl େଦଖିଣ 
  ଭେର ପଯ��ଟକ ମନ, 
ବଣେଭାଜି ସାରି ନଉକା ବିହାର 
  କରtି େହାଇ ପ�ସନx  ।୧୭ । 
ଶୀତ ଆଗମେନ ପବ� ମାଗ�ଶୀେର 
  ମାଣବସା ଗୁରୁବାର, 
ଝିअ େବାହୁ ମିଶି େଝାଟି ପକାअtି 
  ଦାoବାଡ଼ି ପିoା ଘର ।୧୮ । 
ମାଘମାସ ପବ� ବସt ପମୀ 
  େଦବୀ ସରସ�ତୀ ପଜୂା. 
ଶିhାନୁ/ାନେର ଜାକ ଜମକେର 
  େହାଇଥାଏ ସାଜସ¥ା ।୧୯ । 
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ବିଧିର ବିଧାନ େକ କରିବ ଆନ 
  ସୁଖ ପାେଶ ପାେଶ ଦୁଃଖ, 
ଗରିବ ବିଚରା ଶୀେତ କg େଭାେଗ 
  ନ ପାଇ ଶୀତ େପାଷାକ ।୨୦ । 
ଶୀତ କାକରଟି େହେଲ େହଁ ଦାରୁଣ 
  अେଟ ଜଗତର ମିତ, 
ଶୀତ ପେର ଆେସ ମଳୟ ବସt 
  ଦିअଇ अପାର ସୁଖ ।୨୧ । 
ଶୀତ େନାହିେଲ କି େହାଇବ ଗ�ୀଷମ 
  ଗ�ୀଷH  େନାହିେଲ କି ବଷ�ା, 
ବଷ�ା େନାହିେଲ କି ଜଗତ ରହିବ 
  ଜଳ ବିନା ଯାହା ଦଶା ।୨୨ । 
 
 କବି (ମଁୁ) ବାରିପଦାର ଏସ୍. ଭି. ଏସ୍. 
;ୁଲେର ଉପାଧ�h ଥିବାେବେଳ 
ଛାତ� ଛାତ� ୀ-ୁ ଶୀତଋତୁ ଉପେର ସବିbୃତ 
ବ&�ନା େଦବା ସକାେଶ କବିତାଟିକୁ ରଚନା 
କରିଥିେଲ । 
 

   ସୁବ&�ପୁର, ଜରଡ଼ାଗଡ,ଗyାମ 
   ଦୂରଭାଷ: ୬୩୭୨୧୩୩୭୩୫ 
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अେପhାअେପhାअେପhାअେପhା    
ସପନ ରାଇଜର ରାଜରାଣୀ େମା 

େକେବ ଆସିବୁ ତୁ େଫରି 

େତା କଥା ଭାବି ଦିନ ସରିଯାଏ 

ରହିଛି अେପhା କରି 

େମା ମନ ଆକାେଶ ଉଡ଼ାପhୀ ତୁ 

ମନେର କରିଛୁ ବସା 

େସ ବସାକୁ ମଁୁ ସୁରhା େଦବାକୁ 

କରିେଦଇअଛି େପଷା 

ଶୁକେଦବ ଦୀପ 

 

ମନେର େମାର େକେତ ପ�ଶx अଛି 

ତେତ ପଚାରିବି େବାଲି 

ପଚାରିବା ଆଗୁ ସ�ପxରାଣୀ େମା 

ସ�ପxଭାlି େଦଇଯାଉ ଚାଲି 

ମରୁଭୂମି ମରୀଚିକା ପରି 

ତେତ ଆଖିେଖାଲି ଝୁେର 

ତେତ ଛୁଇଁବାକୁ ନିକଟକୁ ଗେଲ 

ଯାଉଛୁ ତୁ ଦୂେର ଦୂେର 

ଭାବନାେର अଛୁ ସଂwଶ�େର ନାହ\ 

ସପେନ ଆସୁଛୁ ଖାଲି 

େକେବ େମା ସପନ ସତ କରିବୁ 

ପ�ୀତିର ଦୀପେଟ ଜାଳି 



ଆହ� ାନ
 ଇ-ପତି� କ

ା 

ଆହ� ାନ ଇ-ପତି� କା, ଚତୁ��ଶ ବଷ�, ଏକାଦଶ ସଂଖ�ା, ଡିେସ�ର ୨୦୧୯ Magazine Downloaded from www.aahwaan.com 

ଆହ� ାନ ଇ-ପତି� କା ସ$ୂ&� ନିଃଶୁ( ବିତରଣ େହତୁ ଡା େଜ�ାତି ପ�ସାଦ ପ+ନାୟକ- .ାରା ପ�ତି/ିତ ଓ ପ�କାଶିତ    Aahwaan.comAahwaan.comAahwaan.comAahwaan.com           337 

ସମୟସମୟସମୟସମୟ    
ମଳୂ ରଚନା (ବlଳା) : ଶ�ୀ ବିକାଶ େଘାଷ 
ଓଡ଼ିଆ ଭାଷାtର : ସନାତନ ମହାକୁଡ଼ 
 
କିଛି କଥା, କିଛି ସମୟ 
अେନକ ହିସାବ 
ସ�ିhଣର ଆେଲାକପେଥ 
ହଜିଯାଏ 
 
ନୂତନ ସ�ପx ନୂତନ ଆକାଶ 
ଭରିଦିଏ ମନ अଗଣାେର 
େଯଉଁଠି ନାହ\ ଭୟ, ନାହ\ ଭୀତ 
ସମୟ ଆେଗଇ ଚାେଲ 
ସାହସିକତାର ସରଳ େରଖାେର 
 

ସନାତନ ମହାକୁଡ଼ 

 

ପଛରୁ ଟାଣିଧରିବାର 
ଚିରକାଳୀନ ପ�ୟାସ 
େସ ତ ନୂତନ ନୁହଁ 
ଦିନ ବଦଳିବାର ଆହ� ାେନ 
ସକି�ୟତା କେମ ନା 
କୂପମoୁକ େସଇ ମାନସିକତାର 
 
ପଦଦଳିତ ନିEୁକ! 
ସମୟ ସମୟର ତାେଳ 
ଆଧୁନିକତାର ପରଶ େନଇ 
ଚାଲିବ ଆପଣା େବେଗ 
ଇତିହାସକୁ ମାନ�ତା େଦଇ 

ଗ�ା/େପା : େବରୁଆଁବାରୀ, ନୟାଗଡ଼, ୭୫୨୦୮୨ 
ଭ� ାମ�ଭାଷ : ୯୩୩୯୬୧୦୧୬୮ 

ଇେମଲ୍ : sanmahakud@gmail.com 
େୱବ୍ସାଇଟ୍ : www.sanatanmahakud.in 
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ସଂବଲପୁରୀ 

ବିଭାଗ 
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ଗୁରୁଗୁରୁଗୁରୁଗୁରୁ    
ମଁା ଗୁରୁ, ବୁଆ ଗୁରୁ, ଗୁରୁ ଆନ୍ ପ�ଭୁ, 

ମଁା ବୁଆ କରିଛନ୍ ଯନମ୍ ସାର୍,ତଭୂ େଦସନ୍ ସବୁ। 

ଗଛ୍ ଗୁରୁ ମାଏଟ୍ ଗୁରୁ, ଗୁରୁ अେଟ ପବନ୍, 

ପାଏନ୍ ଗୁରୁ ଜୁଏ ଗୁରୁ ଆମର୍ ରଖସନ୍ ଜୀବନ୍। 

ଜନ୍ ଗୁରୁ େବଲ୍ ଗୁରୁ ଆମକୁ େହସନ୍ ସାହା, 

ସମକୁ ସମାନ୍ େଦଖୁଥିସନ୍ ସମକୁ େହସନ୍ ଆହା। 

ଦଶ୍ ଗୁରୁେକ ଭାବିେଦଖ ତୁମର୍ ଟିେକ ମେନ 

ବାକି ଗୁରୁ ଯଦି କରବ୍,ଖ ଏରଚା େହବା ଧେନ। 

ସତ୍ ଗୁରୁେକ ଚିହିx କରି ଯଦି େନବ ଦୀhା 

ନି ଛାଡନ୍ େକେଭଁ ମାଗି ଖାଏେଲ ବି ଭିhା। 

 

 
କୁଚିପାଲି, ବରଗଡ଼ 

େଭୖରବ ପଧାନ 
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ପି�ାଇେଦଲ ରାଖିପି�ାଇେଦଲ ରାଖିପି�ାଇେଦଲ ରାଖିପି�ାଇେଦଲ ରାଖି    
ଏନତା   ଶରାବେନ   ଭିଜିଥିଲି  ଦିେନ 
କେଲଜୁ ଫିରଲା େବେଲ, 
ଦିହ\    ଥରୁଥିଲା   ପାଏନ  ବୁହୁଥିଲା 
ଥପ୍  ଥପ୍  ଗୁଡ୍  ତେଲ. 
 
ଥର୍  ଥରା  ଦିେହଁ   ଶିହରି  ଯାଉଁେଥ 
ନାଇଁ ପାେର କହି କଥା, 
अଖାଡୁଆ  େବେଲ  ତୁମକୁ  େଦଖଲି 
ତୁେମ ବି ନି ଧରି ଛତା. 
 
ପେହଲା େଦଖାନ ପ�ାର୍ ଗଲା େହଇ 
ମନ୍ େନଇଗଲ ଘିନି, 
ନି  ପାରଲି   ଜାନି   େହଇଗଲି  ଧନ 
ମୁଇଁ ତମର୍ ଦିବାନି. 
 

ଆa�ତ� ାଣ ଖୁଡ଼iଆ 

 

ଝୁମରା   ହଜଲା   ଭୁଖ୍  ବି  ମରଲା 
ଦିେଶ ମୁହୁଁ ଆରୁ ଗାଲ୍ , 
ଶରାବନ୍ ସର୍ ସରା ତୁମର୍ େସ ଦିହ\ 
କରି େଦଲା ମେତ କାଲ୍ . 
 
ଏଟଁରାଇ   କରି   େଦଖୁଥିଲ  ମେତ 
େହଉଥିଲ େକେତ ଲାେଜ, 
ଆଜି  େଦଖିେନେଲ  ଭିରକି  ଯାଏସ 
ମୁହୁଁ ମୁଡି  େନସ  କଁାେଜ. 
 
େକେତ  ଆଶ୍  ମୁଇଁ  କରିଥିଲି  ଧନ 
ସବୁେକ ରଖଲ ବାକି, 
ଶରାବନ୍  ମାେସ   ଶରାବନି  େହଇ 
ପି�ାଇ େଦଲ ରାଖି. 

 
ବୀରମହାରାଜପୁର, ସୁବ&�ପୁର, ଓଡ଼ିଶା 
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େସ କାଣା କେହଲାେସ କାଣା କେହଲାେସ କାଣା କେହଲାେସ କାଣା କେହଲା    
େସ କେହଲା 

ମୁଇଁ ଶୁନନି 

େହେଲ େସ କାଣା କେହଲା ? 

ଆଏଜ୍ ତକ୍ 

ମୁଇଁ ବୁଝି ନି ପାରନି । 

 

ପାଏନର୍ ଧାେର 

େଯtା ଝୁରି ଚଢସି 

େହtା, 

େମାର୍ ଭାବନାର୍ ଧାେର 

ହର୍ ହେମଶା  

େହ ଗୁେଟ କଥା 

େଯ, େସ କାଣା କେହଲା ? 

 

ଆଶା ତ ଥିଲା 

ଜୀବନ୍ ଜିହିବାର୍ କାେଯ 

କବି ପ�ସାଦ 

 

ତାର୍ ସଁେଗ 

େହେଲ ମୁଇଁ କାଏଁ ଜାେନ 

अଧା ରହିଯିବା 

ବାଟ୍ ବହଁଣି, ଯିବା अରଦା ବାେଟ । 

 

କଥାନି େହଇ ରହିେଯଇେଛ 

ସୁରୁତା େହଇ ଆସୁଥିସି 

ହୁରୁଦର୍ ଝରକା େଦଇ 

େସ ତ ଆଏସି 

େହେଲ ନି ଆେସ େସ 

ଆଏସି ଖାଲି ଭାବନାର୍ 

अଛେର େହଇ  

େକେଭ େଦଖି ନି ହୁଏ 

େହସି ଖାଲି अନୁଭବ୍ କରି । 
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କଲମର୍ ସିଆହି ଥି 

େଧାପ୍ କାଗଜର୍ ଉପୁେର 

େକେଭ କବିତା 

େକେଭ କଥାନି 

େକେଭ ଚିଠି ଆକାେର 

ବୁଝବାର୍ େକ  

େଯାଗ ବିେଯାଗ ହରନ ଗୁନନର୍ 

अନୁଶୀଲନି କେଲ ଘେଲ 

ନି େହଉେଛ ବୁଝି 

ମନ୍ ଆଏଜ୍ ଭି ନୁରୁେଛ 

େସ अଜବ୍ ଉaର୍ େକ 

େଯ, 

େସ କାଣା କେହଲା  

ହଁ େସ କାଣା କେହଲା । 

 
ସଗiଗୁଡା , ମoଲ୍ , େବଲପଡା , ବଲାlିର 

େମାବାଇଲ - ୭୬୦୬୦୫୧୩୯୫ 
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ଗାରଗାରଗାରଗାର    
ମୁଇଁ େଯେତେବେଲ 

ଭରନ ଭରନ ଦୁେଖ 

ଶିଝୁଥିସ\ େଜଠର୍ ମଏଧାନ୍ େଲେଖ 

ତେମ ପୁଷର୍ ସକାଲ୍ ବାଗିର ଶୀତଲ 

ଛିଂେଦାଲ ବିଂେଦାଲ ସୁେଖ, 

 

अଶୁନା କରସ ଶୁନି କରି 

େମାର କିଲ�ା ଗୁଗା ହୁଆହୁଟା 

ଦରଦନୁ  अସହନ ଯହ ଇଟା। 

 

ରାେଜଶ ପଜୂାରୀ 

 

ଇଗୁତି ଥେର 

ଆଏତ େବେଲ ସିେନ, 

ବେଢ଼ ହୁସିଏର୍ ତ 

ଖାଲି ସୁଲସୁଲି ଧୁକାଥି ଥିବ 

ଗେରଲ୍ େହଲାକି ବଦକିେଦବ.. 

ଆର୍ ମୁଇଁ ଚାପ୍ ଚାପ୍ 

ଶିତଲି ଚଢ଼ା କଁାଥିର ମାଏଟ୍ େହଇ ଖପା 

ଖପା 

ଖସରତ୍ ଯିମି 

ଟପା ଦାଏକାର ମାରୁଥି େଘଁସରତ୍ ଯିମି। 

 

େତାକ୍ ନି ଚଢ଼ାତ,ହାତ ନି ବଢ଼ାତ 

अବଗା ସାଂେଗ ଥିତ 

େହଟାନ େହତା ବଡ଼ଭାରି ଶକତି େମାର 
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ନି ଭିଲ୍ ଆଏଲ,ଉଆଁଲି େହଲ 

ଗାରେଟ ଘିଚି ଦୁହିକର ମେଝ 

େଖଁଟାସ ବଲି େଘାର 

ବୁଡିଯାଏସି େଶାର। 

 

ତମକୁ ଜାନଲିନ, ଚିହx ଲିନ 

ଭଲ୍ ଭାେବ ବୁଝଲିନ 

ମରୁଥିମି ପେଛ,ସରୁଥିମି ପେଛ 

େଫର୍ ଭିଲ୍ େକtା େଯ 

ମୁଇଁ େକେଭ ତୁମର ବାଗିର 

ରହି ନାଇଁ ଜାେନ 

ତୁମର େବଲେକ େହ ଗାରର୍ ବାହାେର ! 

 
ଗଁା-କୁଶେମଲ, ଜିଲB ା-ଝାରସୁଗୁଡ଼ା 

େମା-୯୭୭୭୨୮୦୫୯୪ 
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ଆର୍ େନଇଆସୁ ଫିରିଆର୍ େନଇଆସୁ ଫିରିଆର୍ େନଇଆସୁ ଫିରିଆର୍ େନଇଆସୁ ଫିରି    
ରାମ୍ ନାମ୍ ସତ୍ କହି ବୁହିେନେବ 

ମଶାନ୍ ପଦାର୍ ଠାେନ 

େକେତ କାନ୍ ଦି ବୁବି ଡାଖୁଥିେବ ତେତ 

ନାଇଁ ସୁେଭ େତାର୍ କାେନ। 

ନିଜର୍ େଲାକ୍ େଯ ମାେଷ ଦୁଇ ମାଷ୍ 

ତାପେର େଦେବେଜ ପାସ୍ ରି 

ଯାହାର ୍  ବତ୍ େର ଯିଏ େଯନ୍ ତା 

େତାର୍ ଧେନ େହେବ ଆବ୍ ରି । 

େବଲ୍ ଥାଉ ଥାଉ ତର୍ କୁ େର ମନ୍ 

କାଏଁଟା ପାର୍ ବୁ େନଇ 

ଧନ୍ ସ$ଦ୍ ଟଁକା ସୁନା େଯେତ 

ଘେର ରଖିଥିେଲ ଥୁଇ। 

ଜାଣା ସାେଗଁେନବୁ ଜୁଗାଡ୍ କର୍ ନ 

ସମିଆ ଯଉେଛ ସରି 

କାଏଁେଯ ବଏେଲ ସର୍ େଲ ସମିଆ 

ଆର୍ େନଇଆସୁ ଫିରି। 

ହରିଶ୍ ତାoି 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ସାେଲପାଲି , ଗଜବ� , ସୁବ&�ପୁର 

େମା - ୮୦୧୮୪୦୫୨୮୭ 
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ଖଁଣିଆଖଁଣିଆଖଁଣିଆଖଁଣିଆ    
ଆମର୍ େକନ୍ ଗଢ୍ ଲା ଟା 

ପୁରା େହଇେଛ େଯ 

ବାଲି ଗଢ୍ ଲା ଘର୍ 

ସପନର୍ ମହଲ୍ 

ସବୁତ ଖଁଣିଆ ରହିେଛ..... 

ଆମର୍ େକନ୍ ଚାଲ୍ ଲା ବାଟ୍ 

ପୁରା େହଇେଛ େଯ 

େତାର୍ େପ�ମ୍ ଥ\ ଚଲା ବାଟ୍ 

େତାର୍ ସୁର୍ ତା ଥ\ 

େଦଖୁଥିବାର୍ ବାଟ୍ 

ସବୁ ତ ଖଁଣିଆ ରହିେଛ.... 

ଚିaରyନ ପଧାନ 

 

ଆମର୍ େକନ୍ େଦଖ୍ ଲା ସପନ୍ 

ପୁରା େହଇେଛ େଯ 

େତାର୍ ସାେl ସାତ୍ ଜନମ୍ 

ବିତାବାର୍ ଖାବ୍ 

ଛୁଆପିଲାର୍ ମଁା,ଆର୍ ବା'... 

େହବାର୍ ଟିେକ ଆସ୍ 

ସବୁ ତ ଖଁଣିଆ ରହିେଛ...... 

ଆର୍ େମାର୍ ସପନ୍ 

େମାର୍ ଜୀବନର୍ ବାଟ୍ 

ଗଢ୍ ଲା- ଭାବ୍ ଲା ଘର୍ 

ପୁରା କର୍ ମି ଏତ୍ କର୍ 

ମଲୂ୍ କର୍ ମି 

େଯନୁ ଖଁଣିଆ ରଖିେଛ.... 
ଡୁlୁରିପାଲି, ଜମଲା, ପଦମ୍ ପୁର୍, ବରଗଡ଼ 
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ସେବ ସମାନସେବ ସମାନସେବ ସମାନସେବ ସମାନ    
ଗୁେଟ ନିୟମ୍ ଗୁେଟ ସମି�ଧାନ୍ 

 କାଶH ୀର୍ ନୁ କୁମାରୀକା 

େକE�ଶାସିତ୍ अzଳ୍ େହଇ 

 ଲାଦାଖ େହବାअଲ୍ ଗା || 

ତିନ୍ ଶ ସତୁର୍ ଧାରା ଉଠି 

 କାଶH ୀର େହଲା ସ�ାଧିନ୍ 

ସାରା େଦଶଁ ସେବ ସମାନ୍ 

 ନୁେହଁ େକ ଆନ୍ ଭିନ୍ || 

ଗୁେଟ ପତାକା ଉଡ଼ିବା ଆମର୍ 

 ଜନ ଗଣ ଗାଏମା 

ସାନ୍ ବଡ଼୍ କିେହ ନୁେହେସ 

 ମିଳିମିଶି ରେହମା || 

ଭାରତ୍ େଦଶର୍ ସtାନ ଆେମ 

 ସେବ ସବୁଥ\ ସମାନ୍ 

ସାରା ଜଗେତ ସ�ାନ ପାଏସି 

 ଆମର୍ ସମି�ଧାନ ll 

ନବୀନ ପଧାନ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ଜଗନx ାଥ ଉ¢ ବିଦ�ାଳୟ, ବାବୁଫାସଡ  

ବଲାlୀର 
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ଶୀତ ମାସର କଳିଶୀତ ମାସର କଳିଶୀତ ମାସର କଳିଶୀତ ମାସର କଳି    
ରାତିର୍ ବାରବେଜ ଏେତ ଭିତରୁ 

ସୁଭୁଥିଲା ପେର ଗାଲି 

अେଥାଥାଲି େହାଇ ଉଠିପଡ଼ଲି 

କାଣା େହଇଗଲା ବଲି ୧ 

ଜ�ାେକଟ୍, କମଲ୍, ବର୍ େଷ େହଲାନ 

ଯାହା ଥିଲା ସବୁ ପଡ଼ି 

ଇ अଧାରାତିଆ ଉଠି ପଡ଼ିକି 

େହଉଥନ୍ ରଡ଼ାରୁଡ଼ି ୨ 

ଜ�ାେକଟ୍ କହୁେଛ ଶୁଣ ଭାଇମାେନ 

କିଏ ବାହାର୍ ବା ଇ ପାେଗ 

ଜଣା ପଡୁେଛ ଇ ବରଷ୍ ଥି 

ମୁଇଁ ବାହାର୍ ମି ଆେଗ ୩ 

କମଲ୍ କେହଲା ଲାଜ୍ ନାଇ ତେତ 

କହୁଛୁ ବଡ୍ ବଡ୍ କଥା, 

ଆେର ଋତୁଚକ�  ପେର ବଦଲି ଯାଇେଛ 

ମୁନୁଷର୍ ମୁଡ୍ େହଉେଛ ବଥା ୪ 

େବଦବ�ାସ ମାଝୀ 

 

ଛअ ଋତୁ ଆଉ ନାଇ ଦିସ୍ ବାର୍ 

ଦିେସ, ବଷ�ା ଆଉ ଖରା 

ଗଛ ଲତା ସବୁ କମିଗଲା ବଲି 

ଗରମ ବଢୁେଛ ପରା ୫ 

ପଡ଼୍ ଲା ଚଡ଼କ୍ ଜ�ାେକଟ୍ ମୁେଡ଼ 

ଚୁପ୍ େହଇଗଲା ମୁହୁଁ 

କମଲ୍ ଆେଡ଼ େଦଖିକରି ତା’ର 

ଆଖିନୁ ଝରୁେଥ ଲୁହୁ ୬ 

େଗBାବ୍, ଚାଦର୍, ମଫଲର୍ ଆଉ 

େସ�ଟର୍ ଥିେଲ େଯେତ 

େଭଁ େଭଁ କରି କାE୍ େଲ ସେଭଁ 

େଦଖିକରି ପେର ମେତ ୭ 
କୁଚିପାଲି, ଓଡ଼ିଶା 
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ଏଖ\ର ପିତଲାଏଖ\ର ପିତଲାଏଖ\ର ପିତଲାଏଖ\ର ପିତଲା    
ଆକାଶେକ ଠଁକାଲି େଯ, 

ଘୁଟଘୁଟ अଁଧାର ଦିଶଲା  

ଭାବଲି ଉଆଁସ ରାଏତ  

ମାତର େଲାକମାେନ କଥା ହଉଥାନ 

ସୁନଲି..... ଆଏଜ ପୁନି ଆଏ ବଲି । 

ଜଂଗଲେକ ଠଁକାଲି େଯ, 

ଘୁଟଘୁଟ अଁଧାର ଦିଶଲା  

ମାତର େଲାକମାେନ କଥା ହଉଥାନ 

ସୁନଲି..... ଜଂଗେଲ ଦଁ ଧରିେଛ ବଲି । 

ଚE�େଶଖର େଗା 

 

ଏଁଖି ଯାହା େଦଖଲି େହଟା ସତ କରତ\ 

କି କାେନ ଯାହା ସୁନଲି େହଟା ସତ କରତ\  

ମଁୁଇ ଗୁଂଦେଲଇ େହଇଗଲି 

ଗୁମେଖଇ ବସଲି  

ହୁରୁେଦହୁରୁଦ ଉଣଁାଲି େହଲି... ଭାବ ପିରତି 

େକ 

ସଜନି ପଲାଲା ଦିନୁ ଏଖ\ ଝୁମରା େନଇନ  

ତାେକ ତ ଭାବିେନଇଥିଲି  

ଏଁଖିର ପିତଲା ଏଁଖିର ଝୁମରା  

କହତ ଝୁମରା ବିନା କାହୁଁ ପାଏବା ଉକିଆଁ 

େଯ ଆଏଁଖ ସଭ ଠିକଠାକ େଦକଭା...l 

 

 
    କଲ�ାଖମାର, ସିନାପାଲି, ନୂଆପଡ଼ା  
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ପଲିB ଶ�ୀ େମଲାପଲିB ଶ�ୀ େମଲାପଲିB ଶ�ୀ େମଲାପଲିB ଶ�ୀ େମଲା    
ଭାଇମାେନ ଚାଲ େଦଖିଯିମା ପଲିB ଶ�ୀ େମଲା 

େସନ ଲାଗିଥିବା େକେତ େଠଲା 

େକେତ େଠଲାର େକେତ ସାମାନ 

େଲାକ େଦଖି େହଉଥିସନ अନାବନା 

 

ଲାଗି ରେହସି ଦଶଦିନ ଧରି ପଲିB ଶ�ୀ େମଳା 

େକେତ କାେଣ ଆନମି କେହସି େମାର ପିଲା 

 

େଲାକ େଦଖୁଥିସନ୍ ତାହାେକ ତାହାେକ 

ଫାଲତୁ ପିଲା େଦଖସନ ଟୁେକଲ୍ ମାନେକ 

େଯେଭ ସରଲା ପଲିB ଶ�ୀ େମଲା 

େସଦିନୁ ଚାଲ୍ ଲା ଚାଷୀର େଖତଖଲା 

 
ବି.ଏଡ୍., ଦି� ତୀୟ ବଷ� 

କେ�ଇେକଲା, ଝାରସୁଗୁଡ଼ା, ଓଡ଼ିଶା 

େଶଷେଦବ ପଧାନ 
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ଗଁାଗଁାଗଁାଗଁା    
ଭାେଭB  େସାର୍ ପଡସି 

େମାର୍ ଗଁାର୍ ବାସି ପଖାଲ୍  

ଆର,ଗଁା ର ହାଟ୍  , 

ସବୁ ଦିେନ  େବଲ୍ ବୁଡେଲ 

ସେଭଁ ସମକର ନ େଭଟ୍ ଘାଟ   । 

େମାର୍ ଗଁାର ଚେକଲ୍ ଆର୍ 

अରସା   ପିଠା  , 

େବଲ୍ ବୁଡିଆ କିରତନ୍ ଠାେନ 

େଖାଲ୍ ଆର୍ ଖଜିx  ପିଟା    । 

ଗଁା  ର୍  ଶୀତ୍ ମାସ 

ଝରୀ ବଷ�ା ଆର୍ ଭୁେଦା ଖରା, 

ଗଁାର ନୂଆଁଖାଇ ଦଶରା 

ଆର୍ କଲାସୀ ଯାତ� ା     । 

ଭାଗବତ୍ ସୁନା, ସ|ା ବସା 

ଗଁା ର୍ ଦo ଯାତ� ା , 

େକେଭଁ ନାଇଁ ହୁଏ ମନୁ ପସରା  । 

ସୁଶାt କୁମାର ସାହୁ 

 

ଗଁା ର ଭାଏ ବୁେହନ୍ 

 େମଲି ଥି  ହସି ଖୁସି  , 

ସବୁେବେଲ କାଏଁେଯ- 

େସାର୍  ପଡ୍ସି   । 

େମାର୍ ଗଁା ର ମାଏଟ୍ 

େମାର୍ ମଁା ର ସମାନ  , 

େକେଭଁ ଭୁଲି ନି ପାେର  

ତାର୍   अବଦାନ    । 

େମାର୍  ଗଁା େକ ମୁଇଁ  

ତରସି େହସି  ,ଝୁରୀ ମସi  , 

େଯନ ଥିେଲ ତାର୍ ପାଦ ମାଏଟ୍ ଛି 

ମୁଡିଆ ମାସiÜ ମୁଇଁ  ମୁଡିଆ ମାସiÜ   । 
ସୁବ&�ପୁର -୭୬୭୦୧୭ 

େମା-୯୯୩୭୯୮୭୪୬୭ 
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ଚାଷୀ ତୁଇ ଆଉ େକେଡ ମହାନଚାଷୀ ତୁଇ ଆଉ େକେଡ ମହାନଚାଷୀ ତୁଇ ଆଉ େକେଡ ମହାନଚାଷୀ ତୁଇ ଆଉ େକେଡ ମହାନ    

ନାଇ ଜାେନ ଖରା, ନାଇ ଜାେନ କଁାକର  

େଖତ୍ ଟା ଆଏ ତାର ବସାନ୍...... 

ନିେଜ ଭୁେଖ ରହି ସଁସାର୍ େକ ଖୁଆସି,  

ତୁଇ ଚାଷି ଆଉ େକେଡ ମହାନ୍......... 

 

ପାହଁାତିଆ ରାତୁ ପେଲଇ ଆଏସି େହା  

ବଲଦ୍ ହେଳ କୁଁ ଧରି........ 

ଲୁକର୍ ଦିେହ ଥିସି ସାଲ୍, ସୁଇଟର୍ ଆର୍  

ଟୁଆଲ୍ ଲୁହୁନ୍ଗି ଥୁ ତାର୍ ଦିନ୍ ଟାକ େଦସି ସାରି........ 

 

ବାଖ୍ େନ ନାଇ େକେଭଁ ନୁନ୍, ମିଚ�ା, ବାସିଭାତ୍ େହା  

ଗୁଲା ଦିନ୍ ଟାକୁ େଦସି ଚେଲଇ....... 

ଇ େଦାସା, ଚାଉମିନ୍ ପାବ�ା କାଏଁ େହା  

ବାସିଭାତ୍ ର୍ ସୁଆଦ୍ େକ ହେଲଇ....... 

 

ଯାହାର୍ ଧରେମ ଖାଏସି ଦୁନ\ଆ,  

ଧେମ�E�  ବାରିକ 
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ତାର କପାେଲ େଦଇେଛ ଗରିବ୍ େଲଖି....... 

ସମିହା ସେୂତ�  ସଁସାର୍ ବଦ୍ ଲୁେଛ େହେଲ  

ଚାଷୀ ବୁପ୍ ରା େଯନ୍ ଥାେକ अେଛ େସ ଥାେକ େଯଇେଛ ରହି....... 

 

ଜାନି, ଶୁନି, େଦଖି ଇ ମୁନୁଷ୍ ର୍ ଚଳନ୍  

ନାଇ ହୁର୍ ଗୁନି କିଛି ଆର୍ ନାଇଁ ଭାେଲ........ 

ମୁଇଁ ନୁେହଁ ଆଏ ସାନ୍, େମାର୍ ଭି अେଛ େହା  

ମାନ୍ ଏtା କହି ମନ୍ େକ ବୁଝାସି କେଲ କେଲ......... 
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ପ�ବ� ବିଭାଗ 
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ଭାରତୀୟ କାଳଗଣନାଭାରତୀୟ କାଳଗଣନାଭାରତୀୟ କାଳଗଣନାଭାରତୀୟ କାଳଗଣନା    
 ଭାରତୀୟ କାଳ ଗଣନା अତି ପ�ାଚୀନ। େବଦାl େଜ�ାତିଷ ଶା� 

ଗ�ହ ଓ ନhତ� ମାନ-ର ଗତି ମାପି କାଳ ନି&�ୟ କରୁଥିେଲ। ଲଗଧ 

େବଦାl େଜ�ାତିଷର ରଚୟିତା। ଲଗଧ-ଠାରୁ ଆଯ��ଭ+- ସମୟ 

ପଯ��t ସଂହିତା ଯୁଗ ଥିଲା। ଏହାପେର ସିsାt ଯୁଗ ବରାହମିହିର ପଯ��t ପ�ଚଳିତ 

େହଲା। େପୗଲିଶ, େରାମକ, ବାଶିg, େସୗର ଓ େପୖତାମହ - ପ�ସିs ପଂଚ ସିsାt ପ�ଚଳିତ 

अେଟ।  ସଯୂ�� ସିsାtକୁ ବରାହ ମିହିର ଗୁରୁତ� େଦଇଛtି।  

 अତି ପ�ାଚୀନ କାଳରୁ େଲାେକ ଦିନରାତି ବଷ�ା-ଖରା-ଶୀତ अନୁଭବ କରୁଥିେଲ। ଠିକ୍ 

େକେତ ଦିନ ବ�ବଧାନେର ପୁଣି ଶୀତ ବା ବଷ�ା ଆସିଯାଉଥିଲା। େସମାେନ अନୁଭବ କେଲ 

अ�ାର ଓ ଆେଲାକ, ଏଥିରୁ ଜାଣିେଲ ଦିନ ଓ ରାତି, ଶୀତ ପେର ପୁଣି ଶୀତ ଆସୁଛି, ଏଥିରୁ 

अନୁମାନ କେଲ ବଷ�। ଚE�ର अ�ାର ଆେଲାକରୁ ମାସର ଗଣନା କେଲ। ଏଇ େହଲା 

ଦିନ ମାସ ଓ ବଷ� ଗଣନା କରିବାର ଭିaିଭୂମି। 

 େକଉଁ ଜାଗାେର ସମୟ େକେତ ଜାଣିବା ପାଇଁ ପୁରାଣମାନ-େର ବ&�ନା अଛି 

େରୖବତକ ରାଜା-ର ଝିअଟିଏ ଥିଲା। ତା ନଁା େରବତୀ। େରବତୀ ବହୁତ େଡlୀ ଥିଲା। 

ଉପଯୁ} ବୟସ େହବାରୁ ରାଜା ଝିअକୁ ବିଭା କରିବାକୁ ଠିକ୍ କେଲ। ଝିअ େଡlୀ ଥିବାରୁ 

େକୗଣସି ରାଜକୁମାର ବିବାହ କରିବାକୁ ରାଜି େହେଲ ନାହ\। ରାଜା ବଡ଼ ଚିtାେର 

ରହିେଲ। ଭାବିେଲ ବ�ହH ା ଯଦି ସୃgି କରିଛtି, ବରପାତ�  ନି�ୟ ସୃgି କରିଥିେବ। ଏ କଥା 

ବ� ହH ା-ୁ ପଚାରିବାକୁ ଚିtା କରି, ଏହାର ସମାଧାନ ପାଇଁ ରାଜା ଝିअକୁ ଧରି ବ� ହH େଲାକକୁ 

େବୖକୁ�ନାଥ 
ଖଟୁଆ 
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ଗେଲ। େସ େଯେତେବେଳ େସଠାେର ପହଁଚିେଲ ବ�ହH େଲାକେର ବ�ହH ା- ଦରବାରେର 

ଗା�ବ�ମାେନ ଗୀତ ଗାନକରି ଚାଲିଥାtି। ରାଜା କିଛି ସମୟ अେପhା କେଲ। 

ଗା�ବ�ମାନ-ର ଗାଉଣାବାଜଣା ସରିବାପେର ରାଜା ବ� ହH ା- ପାଖକୁ ଗେଲ। ବ�ହH ା 

ପଚାରିେଲ – େହ ରାଜା! କ’ଣ ପାଇଁ ଆସିଲ? ରାଜା କହିେଲ - ଆପଣ ସଚରାଚର ଜୀବ 

ପାଇଁ ବର କନ�ା ଠିକ୍ କରିଛtି। େମା ଝିअ ପାଇଁ େକଉଁ ବର ଠିକ୍ କରି ରଖିଛtି? େମା 

ଝିअ େଡlୀ େହାଇଥିବାରୁ ତାକୁ େକହି ବିବାହ କରୁନାହାtି ବ� ହH ା କହିେଲ – ତୁେମ 

ଏଠାେର େଯେତ ସମୟ अେପhା କଲ ଏହି ବ� ହH  େଲାକର अ� ସମୟ ଭିତେର 

ମa��େଲାକେର େକେତ ଯୁଗ ବହିଗଲାଣି।  ବa�ମାନ ମତ��େର ୨୭ ଚତୁଯ�ୁଗ ବହିଗଲାଣି 

୨୮ ଚତୁଯ�ୁଗର ଦ�ାପର େଶଷେହବାକୁ ବସିଲାଣି। ତୁେମ ମa��େଲାକକୁ ଯାअ। ମଁୁ 

ମa��େଲାକେର ତୁମ ଝିअ ପାଇଁ କୃu-ର ବଡ଼ଭାଇ ବଳରାମ-ୁ ଠିକ୍ କରି ରଖିଛି। େସ 

ତାକୁ ହ\ ବିଭାେହେବ। ତୁେମ େଫରି ଯାअ ଓ ତୁମ ଝିअର ବିବାହ ବଳରାମ- ସହିତ 

କରାअ। ରାଜା େଫରିଆସି ବଳରାମ- ସହିତ େରବତୀକୁ ବିବାହ କେଲ। ଏଥିରୁ ଜଣା 

ଯାଉଛି ବ� ହH େଲାକର ସମୟ ଓ ମତ��େଲାକର ସମୟ ଭିତେର ଫରକ୍ अଛି। 

 େବୖଦିକ ମୁନିଋଷିମାେନ ସମଗ� ବ� ହH ାoକୁ ୫ଟି ମoଳେର ବିଭ} କରିଥିେଲ। (୧) 

ଚE�ମoଳ (୨) ପୃଥ�ୀ ମoଳ (୩) ସଯୂ�� ମoଳ (୪) ପରେମgି ମoଳ ଓ (୫) ସ�ୟଂ�ୁ 

ମoଳ। ସଯୂ�� ମoଳ ପରେମgି ମoଳ ଭିତେର अବ�ାନ କେର। ଏହି ପରେମgି 

ମoଳକୁ अକାଶ ଗlା କହୁଛୁ। ସଯୂ�� ମoଳର େକE�ରୁ ପରେମgି ମoଳର େକE�କୁ 

अତିକ�ମ କରିବାକୁ େଯତିକି ସମୟ ଲାଗିବ ତାକୁ ମନ�ାtର କହtି। ଏହାର ପରିମାଣ 

େହଲା ୩୦,୬୭,୨୦,୦୦୦ ବଷ� (୩୦ େକାଟି ଶତଷଠୀ ଲh େକାଡ଼ିଏ ହଜାର ବଷ�) ଏହାର 

ହିସାବ ଦିଆଯାଇଛି। 
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(୫) ସ�ୟ�ୁ ମoଳ - ପରେମgି ମoଳ ସ�ୟ�ୁ ମoଳ ଚାରିପାଖେର ବୁଲୁଛି ବା ସ�ୟଂ�ୁ 

ମoଳ ଭିତେର अବ�ାନ କେର। अଥ�ାତ୍ ସଯୂ��-ର ଆକାଶ ଗlା ଆଉ େଗାଟିଏ ବଡ଼-

ଆକାଶ ଗlା ଚାରିପାଖେର ଘରୁୂଛି। ଏହି ବଡ଼-ଆକାଶ ଗlାକୁ ସ�ୟ�ୁ ମoଳ କହtି। 

ଏହି ସମୟ ବା କାଳକୁ अତିକ�ମ କରିବାକୁ କ� କୁହାଯାଏ। अଥ�ତ୍ ଏହାର ପରିମାଣ 

୪,୩୨,୦୦,୦୦,୦୦୦ (୪ अରବ ୩୨ େକାଟି ବଷ�) ବା ଏହାକୁ କ� କହtି। ଏହା 

ବ� ହH ା-ର େଗାଟିଏ ଦିନ। ଦିନର ଲ� େଯତିକ ରାତିର ଲ� େସତିକି। ଏହା ବ� ହH ା-ର 

अେହାରାତ� । ଏହି अେହାରାତ�  େହଲା ୮୬୪ େକାଟି ବଷ�। ବ� ହH ା-ର େଗାଟିଏ ବଷ� େହଲା 

୩୧ ଖରବ ୧୦ अରବ ୪୦ େକାଟି ବଷ�।  ବ� ହH ା-ର ୧୦୦ ବଷ�ର ଆୟୁ େହଲା ୩୧ନୀଳ 

୧୦ ଖରବ ୪୦ अରବ  ବଷ� (୩୧,୧୦,୪୦,୦୦,୦୦,୦୦,୦୦୦ = ୩.୧୧ X ୧୦ ୧୪ ) 

 ଭାରତୀୟ ମୁନିଋଷିମାେନ ଆହୁରି अଧିକ ଗେବଷଣା କରି ସୃgିର ଆର�ରୁ କାଳର 

ଗେବଷଣା କରିଥିେଲ। ଋଗେବଦର ନାସଦୀୟ ସ}ୂେର ସୃgି ଉÆaିର ପବୂ� �ିତିକୁ ବ&�ନା 

କରାଯାଇଛି - େସେତେବେଳ ନା ସତ୍ ଥିଲା, ନା अସତ୍ ଥିଲା, ନା अବକାଶ ଥିଲା, େତେବ 

େସେତେବେଳ କଣ ଥିଲା। େସେତେବେଳ ନା ମୃତୁ� ଥିଲା, ନା अମୃତୁ�, ନା ଦିନ ଥିଲା ନା 

ରାତି ଥିଲା। େସ ସମୟେର େକବଳ ମାତ�  ଥିଲା wEନ-ଶ}ି-ଯୁ} ତତ� ଥିଲା। ଆମ 

ମୁନିଋଷିମାେନ କାଳର  ପରିଭାଷା େଦବାକୁ ଯାଇ କହtି – କାଳୟତି ସବ�ାଣୀ ଭୂତାନି। 

ଏହି ବ� ହH ାo ଥେର ମାତ�  ସୃgି େହାଇଛି ଓ ନg େହେଲ ସରିଯିବ। ରାଜା ପରୀhିତ 

ମହାମୁନି ଶୁକେଦବ-ୁ  ପ�ଶx କରିଥିେଲ - କାଳ କ’ଣ? ଶୁକମୁନି କହିେଲ – ବିଷୟମାନ-ର 

ରୂପାtର ହ\ କାଳର ଆକାର। ଏହି କାଳର ମାପ ମହାମୁନି ଶୁକେଦବ ପ�ଥେମ ନିs�ାରଣ 

କରିଥିେଲ। ତା- ମତେର 

୨ ପରମାଣୁ = ୧ अଣୁ 
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୩ अଣୁ – ୧ ତ� ସ अଣୁ 

୩ ତ� ସ अଣୁ – ୧ ତ� �ଟି  

୧୦୦ ତ� �ଟି =୧ େବଧ  

୩ େବଧ = ୧ ଲବ 

୩ ଲବ =୧ ନିମିଷ 

୩ ନିମିଷ= ୧ hଣ 

୫ hଣ = ୧ କା/ା 

୧୫ କା/ା=୧ ଲଘୁ 

୧୫ ଲଘୁ= ୧ ନାଡ଼ିକା 

୨ ନାଡ଼ିକା =୧ ମୁହୂତ� 

୩୦ ମୁହୁତ� =୧ ଦିନ ରାତି 

୭ ଦିନ - ୧ ସ|ାହ 

୨ ସ|ାହ = ୧ ପh 

୨ ପh = ୧ ମାସ 

୨ ମାସ = ୧ ଋତୁ 

୩ ଋତୁ = ୧ अୟନ 

୨ अୟନ = ୧ ବଷ� 

 ଶୁକମୁନି- ଗଣନା अନୁସାେର ୧ ଦିନରାତି ୩୨୮୦୫୦୦୦୦୦ ପରମାଣୁ କାଳ ସହ 

ସମାନ। ମାତ�  ବତ�ମାନ अନୁସାେର ୧ ଦିନରାତି ୮୬୪୦୦ େସେକo। अତଃ ୧ ପରମାଣୁ 

କାଳ = ୩୨୮୦୫୦୦୦୦୦/୮୬୪୦୦= ୧/୩୭୯୬୮। ମହାଭାରତ େମାh ପବ�େର କାଳ 
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ବିଷୟେର ବ&�ନା କରାଯାଇଛି।  

୧୫ ନିମିଷ =୧ କା/ା 

୩୦ କା/ା = ୧ କଳା 

୩୦ କଳା = ୧ ମୁହୂତ�ର୍ 

୩୦ ମୁହୂତ� = ୧ ଦିନରାତି 

 ଦୁଇଟିଯାକ ଗଣନା अନୁସାେର ସାମାନ� ଫରକ ରହୁଛି। ଶୁକମୁନି- ମତେର ୧  

ମୁହୂତ�େର ୪୫୦ କା/ା, ମହାଭାରତ ଗଣନା अନୁସାେର ୧ ମୁହୂତ� ୯୦୦ କା/ା ସେl 

ସମାନ। ମାତ�  ବ� ହH ାoର ଆୟୁ ଗଣନା ପାଇଁ ଏକ ବଡ଼ ଏକକ ଆବଶ�କ। େତଣୁ ଏହାକୁ 

ଯୁଗ, ମନ�ାtର ଓ କ�େର ଗଣନା କରାଯାଉଥିଲା। ଏହା ମନୁ ସଂହିତାେର ଉେଲB ଖ अଛି। 

ତାହା େହଲା; 

୧ କଳିଯୁଗ =୪,୩୨,୦୦୦  ବଷ� 

୨ କଳିଯୁଗ - ଦ�ାପର ଯୁଗ = ୪,୩୨,୦୦୦ X  ୨ = ୮,୬୪,୦୦୦ ବଷ� 

୩ କଳିଯୁଗ – େତ� ତା ଯୁଗ =୪,୩୨,୦୦୦  X ୩ =  ୧୨,୯୬,୦୦୦ ବଷ� 

୪ କଳିଯୁଗ – ସତ�ଯୁଗ = 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 ଚତୁଯ�ୁଗ = ୧ ମନ�ାtର  =  ୪୩,୨୦,୦୦୦ X ୭୧ = ୩୦,୬୭,୨୦,୦୦୦ ବଷ�  

୧୪ ମନ�ାtର ବା ସାଧ�ାଂଶ ୧୫ ସତ�ଯୁଗ = ୧ କ� = ୩୦,୬୭,୨୦,୦୦୦ X ୧୪ = 

୪୩୨,୦୦,୦୦,୦୦୦ ବଷ� = ୪.୩୨ X ୧୦୯ ବଷ�  

 ଏକ କ� ବ�ହH ା-ର େଗାଟିଏ ଦିନ। ରାତିଟି ମଧ� େସତିକି ବଡ଼। ଏହିପରି ୧୦୦ 
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ବଷ� ବଂଚtି ବ� ହH ା। ବ� ହH ା-ର ଜୀବନକାଳକୁ ଦୁଇଭାଗେର ବିଭ} କରାଯାଏ। ପବୂ�ାs� ଓ 

ପରାs�। ପବୂ�ାs� ୫୦ ବଷ� ଓ अପାରାs� ୫୦ ବଷ�। ପବୂ�ାs�କୁ ପଦH  କ� କହtି 

अପରାs�କୁ େଶ�ତବାରାହ କ� କହtି। ବତ�ମାନକୁ ପଦH କ� ୫୦ ବ�ହH ା େଭାଗ 

କରିସାରିେଲଣି।  अପରାs�ରକୁ େଶ�ତବାରାହ କ�ର ୭ମ େବୖବସୁତ ମନୁ କାଳ ଓ ୨୭ 

ଚତୁଯ�ୁଗ େଶଷ େହାଇ ୨୮ ଚତୁଯ�ୁଗର କଳିଯୁଗ ଚାଲୁअଛି ଏବଂ ସତ�, ଦ�ାପର, େତ� ତା 

ସରିଗଲାଣି ଏେବ କଳିଯୁଗ ଚାଲିଛି। ଏମିତି ୭୧ ଯୁଗ ସରିେଲ େବୖବସୁତ ମନୁ- କାଳ 

ସରିବ। େବୖବସୁତ ମନୁ- କାଳ ଆଉ ୪୪ ଯୁଗ अଛି। ଜେଣ ବ�ହH ା ମେଲ ବିuୁ-ର ଏକ 

ନିମିଷ (ଆଖିପତା ପଡିବା ସମୟକୁ ନିମିଷ କହtି) ହୁଏ। ବିuୁ- अେt ଆର� ହୁଏ 

ଋଦ� -ର କାଳ, ଯିଏ ସ�ୟଂ କାଳରୂପୀ ଓ अନt। ଏଥିପାଇଁ କାଳକୁ अନt କୁହାଯାଏ 

ଏମିତି ବ� ହH ା-ର େଗାଟିଏ ଦିନର ସମୟ ୪୩୨,୦୦,୦୦,୦୦୦ ପୃଥିବୀେର। ବ�ହH ା-ର 

ଆୟୁ ୧୦୦ ବଷ�, ବଷ�କ ୩୬୫ ଦିନ X ୧୦୦ = ୩୬୫୦୦ ଦିନ X ୪.୩୨ X ୧୦୯  = 

୧୫୭୬୮୦୦୦୦୦୦୦୦୦୦୦୦ ପରାs� ଦିନ। 

 ବ� ାହH ଣମାେନ ପଜୂାପାଠ କଲାେବେଳ ପ�ଥେମ ସଂକ� କରtି। ସଂକ� ମ�େର 

କୁହାଯାଏ। ଓଁ  अସ� ଶ�ୀ ବିେuାରାpାୟ ପ�ବତ�ମାନସ� ବ� ହH ାଣାଂ ଦି�ତୀେୟାରାେs� - अଥ�ାତ୍ 

ମହାବିuୁ-ଦ�ାରା ପ�ବତiତ अନt କାଳଚକ�େର ବତ�ମାନ ବ� ହH ା-ର ଆୟୁର ଦି�ତୀୟ 

ପରାs� (ବତ�ମାନ ବ� ହH ା- ଆୟୁର ୫୦ ବଷ�) ପ&ୂ� େହାଇଛି େଶ�ତବରାହ କେ� – କେ� 

अଥ�ାତ୍ ବ� ହH ା-ର ୫୧ ବଷ�ର ପ�ଥମ ଦିନ େବୖବସ�ତ ମନ�ାtେର – ୧୪ଟି ମନ�ାtର େହେଲ  

ବ� ହH ା-ର େଗାଟିଏ ଦିନ ହୁଏ। ବତ�ମାନ ବ� ହH ା-ର ୭ମ ମନ�ାtର अଥ�ାତ୍ େବୖବସ�ତ 

ମନ�ାtର ଚାଲିଛି। अgବିଂଶତି ତେମ କଳିଯୁେଗ – ଏକ ମନ�ାtରେର ୭୧ ଚତୁଜୁଯ�ୁଗ ହୁଏ, 

ତନH ଧ�ରୁ ୨୮ତମ ଚତୁଜୁଯ�ୁଗର କଳିଯୁଗ ଚାଲିଛି। କଳିଯୁଗର ପ�ଥମ ଚରେଣ- କଳିଯୁଗର 
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ପ�ାର�ିକ ସମୟ, କଳିସ�େତ ବା ଯୁଗାେ§ -କଳି ସ�ତ୍ ବା ଯୁଗା§ - ବତ�ମାନ ୫୧୦୪ 

ଚାଲିଛି। ଜ��ଦ�ୀେପ, ବ� ହH ାବତ� େଦେଶ, ଭାରତ ଖେo, अମୁକ େଦେଶ... अମୁକ 

ସ��େର... अମୁକ अୟେନ... अମୁକ ଋେତ... अମୁକ ପେh... अମୁକ ତିେଥୗ... अମୁକ 

ବାସେର... अମୁକ ଦିନ...  

 ଏହାକୁ ଯୁଗ କହାଯାଏ। ଏମିତି େକେତ ଯୁଗ ବହିଯାଇଛି। ତାର ହିସାବ ନାହ\। 

ଆଜି େବୖpାନିକମାେନ ଏହି ଯୁଗକୁ ବିଭିନx  ନାମକରଣ କରିଛtି। ଆମ ଶା�େର ବ�ହH ା 

ବିuୁ ଓ  ମେହଶ�ର କଥା ଉେଲB ଖ अଛି।  ବ� ହH ା ସୃgିକତ�ା େସ ସୃgି ସଂରଚନା କରିଛtି। 

ବିuୁ ପାଳନକତ�ା େସ ସୃgିକୁ ଚଳାଉଛtି। ମେହଶ�ର ସଂହାରକତ�ା। େସ ସୃgିକୁ ବିନାଶ 

କରtି ବା ଧ�ଂସ କରtି। ଏହାକୁ ପ�ଳୟ କହtି। ଆଉ ଏହାକୁ ସୃgି-�ିତି-ପ�ଳୟ କହtି।  

 ସୃgିର ଆର�ରୁ ଦିନ, ମାସ, ବଷ� ଆଦିର ହିସାବ ନଥାଇ େକବଳମାତ�  କ�େର 

ହିସାବ କରୁଥିେଲ। ଏହି କ� େହଉଛି ବ� ହH ା-ର େଗାଟିଏ ଦିନ। ବ�ହH ା-ର ବୟସ 

େହଉଛି ୧୦୦ ବଷ�। ଏହା ଦୁଇ ଭାଗେର ବିଭ} ପବୂ�ାs� ଓ ପରାs� ପବୂ�ାs� ୫୦ବଷ� ଓ 

ପରାs� ୫୦ ବଷ�। େକହି େକହି ଏହାକୁ ୧୨୦ ବଷ� କହtି। ଏମିତି ୧୦୦ ବଷ� ଏବଂ 

୩୬୦ କ�େର /ଦିନେର ବ�ହH ା-ର େଗାଟିଏ ବଷ� ହୁଏ। ଏହି କ�ର ହିସାବ ଆହୁରି 

େକୗତୂହଳପ&ୂ�। ଏହାକୁ ବୁଝିବା ବଡ଼ କgକର କଥା। ଆମର େଯମିତି ଦିନକୁ ୨୪ ଘ�ା,  

ଘ�ାକ ୬୦ ମିନିଟ୍, ମିନିଟିକ ୬୦ େସେକo। େସମିତି ବ� ହH ା-ର େଗାଟିଏ କ�େର ୧୪ଟି 

ଭାଗେର ଗଣନା କରାଯାଏ। ଏହି ଭାଗକୁ ମନ�tର କହtି। ଏହା ଏଇଥିପାଇଁ େଯ େଗାଟିଏ 

ମନ�tରେର େଗାଟିଏ ମନୁ ରାଜତ� କରtି। ତା- ପେର ଆଉ ଜେଣ ମନୁ ରାଜତ� କରtି  

ଏହି ପରିବତ�ନକୁ ମନ�tର କହtି। ଏହି ୧୪ ଜଣ ମନୁ େହେଲ (୧) ସ�ୟ�ୁବ ମନୁ (୨)

ସ�ାେରାଚିଷ ମନୁ (୩) ୱିତମି ମନୁ (୪)ତାମସ ମନୁ (୫) େଭୖଇj ମନୁ (୬) ଚାhୁଷ ମନୁ (୭)
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େବୖବସ�ତ ମନୁ (୮) ସାବ&i  ମନୁ (୯) ଦhସାବ&i  ମନୁ (୧୦) ବ� ହH ସାବ&i  ମନୁ (୧୧) ଧନ-

ସାବ&i  ମନୁ (୧୨) ଋଦ� ସାବ&i  ମନୁ (୧୩) େଦବ-ସାବ&i  ମନୁ ଓ (୧୪) ଇE� -ସାବ&i  

ମନୁ। ଏହି ୧୪ ମନୁ-ର େଗାଟିଏ େଗାଟିଏ ରାଜତ� କାଳକୁ ୭୧ଭାଗେର ବିଭ} 

କରାଯାଇଛି। ଏହି ୭୧ ଭାଗ ଭିତେର ପ�ତି ଭାଗେର ୪ଟି ଯୁଗ ଆସିଥାଏ। ଏହାକୁ ଚତଯ�ୁଗ 

କହtି। ପବୂ�ାs�କୁ ପଦH  କ� କହtି ଓ ପରାs�କୁ େଶ�ତ ବାରାହ କ� କହtି। ବତ�ମାନ 

ପବୂ�ାs�ର ପଦH କ�ର ୫୦ ବଷ� େଶଷ/ େଭାଗ େହାଇ ପରାs�ର ୭ମ ମନୁ େବୖବସ�ତ 

ମନୁ-ର ୭ମ କ� ୨୮ ତମ କ� େଶ�ତବାରାହ କ� ଚାଲିଛି। ଏହାକୁ କ�ାtର କହtି। 

ପ�ତି କ�େର ୪ଟି ଯୁଗ। ଏହି ଯୁଗର ନଁା େହଉଛି ସତ�, େତ� ତା, ଦ�ାପର ଓ କଳି। 

ବତ�ମାନ ୭୧ଟି ଚତୁଯ�ୁଗର ୨୭ଟି ଚତୁଯ�ୁଗ ସରି ୨୮ ଚତୁଯ�ୁଗ ଚାଲିଛି। ଏହାକୁ 

େଶ�ତବାରାହ କ� କହtି।  

 ଆଜିକାଲି େବୖpାନିକମାେନ ପୃଥିବୀ ସୃgିର ସମୟକୁ ବିଭିନx  ଯୁଗେର ହିସାବ 

କରୁଛtି। ତାକୁ ଦିନେର ହିସାବ କରି ନାହାtି। େସଗୁଡ଼ିକ େହଲା – େପେଲାଜୁଇକ, 

େମେସାଜୁଇକ ଓ ଆଧୁନିକ େମେସାଜୁଇକ ଯୁଗ। ପୁଣି ଏହି ଯୁଗ ଗୁଡ଼ିକୁ ବିଭିନx  ସମୟେର 

ବିଭ} କରିଛtି। େସଗୁଡ଼ିକ େହଲା – 

୧. େପେଲାଜୁଇକ ଯୁଗ (କ) ପି�କା�ାରିଆନ ସମୟ ୫୭୦-୪୬୦୦ ନିୟୁତ ବଷ�ପେୂବ� (ଖ) 

କା�ାରିଆନ ସମୟ -୫୦୦ ରୁ ୫୭୦ ନିୟୁତ ବଷ�ପେୂବ� (ଗ) ଆରେଡ଼ାଭିସିୟନ ସମୟ -

୪୩୮ ରୁ ୫୦୦ ନିୟୁତ ବଷ�ପେୂବ� (ଘ) ସିଲୁରିଆନ ସମୟ -୪୦୮ ରୁ ୪୩୮ ନିୟୁତ 

ବଷ�ପେୂବ� (ଙ) େଡ଼େଭାନିअନ ସମୟ -୩୬୦ରୁ ୪୦୮ ନିୟୁତ ବଷ�ପେୂବ� (ଚ) 

କେବ�ାନିେଫରସ ସମୟ – ୨୮୬ ରୁ ୩୬୦ନିୟୁତ ବଷ�ପେୂବ� (ଛ) ପମiୟାନ ସମୟ – ୨୪୮ 

ରୁ ୨୮୬ ନିୟୁତ ବଷ�ପେୂବ� । 
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୨. େମେସାଜୁଇକ ଯୁଗ  (କ) ଟ� ାୟାସିକ ସମୟ – ୨୧୩-୨୪୮ ନିୟୁତ ବଷ�ପେୂବ� (ଖ) 

ଜୁରାସିକ୍ ସମୟ – ୧୪୪ ରୁ ୨୧୩ ନିୟୁତ ବଷ�ପେୂବ� (ଗ)େକ�େଟସିअସ୍ ସମୟ – ୬୫-୧୪୪ 

ନିୟୁତ ବଷ�ପେୂବ� । 

୩. ଆଧୁନିକ େମେସାଜୁଇକ ଯୁଗ – (କ) ପାଲିଓସିନ୍  ସମୟ – ୫୫ ରୁ ୬୫ ନିୟୁତ 

ବଷ�ପେୂବ� (ଖ) ଇଓସିନ୍ ସମୟ – ୩୮ ରୁ ୫୫ ନିୟୁତ ବଷ�ପେୂବ� (ଗ)ମାଓସିନ୍ ସମୟ – ୫ 

ରୁ ୨୫ ନିୟୁତ ବଷ�ପେୂବ� (ଘ) ପିBଓସିନ ସମୟ – ୨ ରୁ ୫ ନିୟୁତ ବଷ�ପେୂବ� (ଙ) 

େପBେgାସିନ୍ ସମୟ -  ୦.୦୧ ରୁ ୨ ନିୟୁତ ବଷ�ପେୂବ� (ଚ) େହେଲାସିନ୍ ସମୟ - ଆଜିଠାରୁ 

୨ ନିୟୁତ ବଷ�ପେୂବ� ।  

 ଯାହାକୁ ଆମର ପୁରାଣକାର ମ� କjପ ବରାହ अବତାର ଭାବେର ଗ�ହଣ 

କରିଛtି। େଜ�ାତିଷ ଶା� ତାକୁ କ� ହିସାବେର ଗ�ହଣ କରିଛି। ଇତିହାସକାରମାେନ 

ଏହାକୁ ପ�ାଚୀନ ପ�bର ଯୁଗ ନୂତନ ପ�bର ଯୁଗ େବାଲ଼ି  କହୁଛtି। େବୖpାନିକମାେନ 

ଏହାକୁ ଜୁଇକ୍ େବାଲି ଗ�ହଣ କରିଛtି। ଯୁଗକୁ ଏହିପରି ବଗ�କରଣ କରାଯାଇଛି। ଯିଏ 

ଯାହା କହୁଥାଉ ନା କାହ\କି ଯୁଗ ବହି ଚାଲିଛି, ଏମିତି ବହି ଚାଲିଥିବ।  
ଏଲ୍-୨୪୨/େଫଜ-୧,ଡୁମୁଡୁମା ହା.େବା. ଭୁବେନଶ�ର-୧୯ 

(େମା-୯୭୭୭୧ ୪୩୪୮୫) 
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ତପଃପ�ଭାତପଃପ�ଭାତପଃପ�ଭାତପଃପ�ଭା    
ମଳୂ अନୁବାଦ ମଳୂ अନୁବାଦ ମଳୂ अନୁବାଦ ମଳୂ अନୁବାଦ : : : : ୰ପoିତ ଶ�ୀ ଶତ� �ଘx ମିଶ� ୰ପoିତ ଶ�ୀ ଶତ� �ଘx ମିଶ� ୰ପoିତ ଶ�ୀ ଶତ� �ଘx ମିଶ� ୰ପoିତ ଶ�ୀ ଶତ� �ଘx ମିଶ� ,,,,ସାହିତ�ାଚାଯ��ସାହିତ�ାଚାଯ��ସାହିତ�ାଚାଯ��ସାହିତ�ାଚାଯ��    

ପୁନଃ ଉପ�ାପନ ପୁନଃ ଉପ�ାପନ ପୁନଃ ଉପ�ାପନ ପୁନଃ ଉପ�ାପନ : : : : ଦୀପକ ଷଡ଼lୀଦୀପକ ଷଡ଼lୀଦୀପକ ଷଡ଼lୀଦୀପକ ଷଡ଼lୀ    

 ସ�ଗ�ୀୟ ପoିତ ଶ�ୀ ଶତ� �ଘx ମିଶ� େମାର ପିତାମହ ଓଡିଶାର ଜଗତସିଂହପୁର ଜିଲB ା 

अtଗ�ତ କୁଜl� ସମେଗାଳ ଶାସନେର ୧୯୨୪ ମସିହାେର ଜନH  ଗ�ହଣ କରିଥିେଲ ପ�ାୟ 

୩୩ ବଷ� କାଳ େସ ତା- ଇହକାଳେର ପ�ଧାନ ସଂ;ୃତଶିhକ ରୂେପ ଓଡିଶାର ବିଭିନx  

ସ�ନାମଧନ� ସରକାରୀ ଉ¢ବିଦ�ାଳୟ ମାନ-େର କାଯ�� କରିଥିେଲ ଓଡିଆ ସାହିତ�, 

ଭାଗବତ, ପୁରାଣ, େପାଥି, ହିEୀ ଓ ସଂ;ୃତ ଭାଷାେର ଥିଲା ଶ�ୀ ମିଶ�-ର अଗାଧ 

ପାoିତ� େବୖଦିକ କି�ୟାକମ�େର ସିsହb ଓ अକୃପଣ ପରାମଶ� େଲାକ-ୁ େଦବାେର 

ନିଜର ସାରା ଜୀବନ ବିତାଇଥିେଲ ବି ସାରସ�ତ ସାଧନେର େସ ଥିେଲ अଦିତୀୟ  ତା-ର 

ସ�ରଚିତ ଗୀତି କବିତା, ଗ�, ସଂ;ୃତେର ରଚିତ अନୁବାଦ ଗୁଡିକ ଖୁବ ପାଠକୀୟ ଆଦୃତି 

ଲାଭ କରିଛି ଶଂସିତ ପଦ�ାଂଶଟି ବ�ାସେଦବ-ର ରଚିତ ସଂ;ୃତ ମହାଭାରତରୁ ଉsୃa 

କରାଯାଇଥିବା  “ତପଃପ�ଭା” ବିଷୟର ପଦ�ାନୁବାଦ  

 ପାoବ ବଂଶର ପ&ୂ�  ସୁଧାକର ପରୀhିତ ମହାରାଜା  

 ଭIରତ ଭୂମିର ଚତୁ�iେଗ ତା- ଉଡୁଥିଲା କୀai ଧ�ଜା 

 େବଦ ବିଧି ଧେମ� େଦବପ�ୀତି କେମ� ସଦାଥିଲା ତା- ମତି 

 ଶତ� � ବିନାଶେନ ସଜାଗ ପ�ହରୀ ଦୁେg ଲଭୁଥିେଲ ଭୀତି  

ଚାରି अଶ�େମଧୀ ଯାଗ ନିବiଘxେର ସଂପ&ୂ� କରି ଭୂପାଳ 

ଦୀପକ ଷଡ଼lୀ 

 



ଆହ� ାନ
 ଇ-ପତି� କ

ା 

ଆହ� ାନ ଇ-ପତି� କା, ଚତୁ��ଶ ବଷ�, ଏକାଦଶ ସଂଖ�ା, ଡିେସ�ର ୨୦୧୯ Magazine Downloaded from www.aahwaan.com 

ଆହ� ାନ ଇ-ପତି� କା ସ$ୂ&� ନିଃଶୁ( ବିତରଣ େହତୁ ଡା େଜ�ାତି ପ�ସାଦ ପ+ନାୟକ- .ାରା ପ�ତି/ିତ ଓ ପ�କାଶିତ    Aahwaan.comAahwaan.comAahwaan.comAahwaan.com           365 

ଯଥାକାେଳ ବୃgି େଯାଗଁୁ ଶସ�ପ&ୂ� ଧରାଥିଲା ସୁଶ�ାମଳ  

େଦବଦି� ଜ ଗୁରୁ ମିତ�  ସମ¢�େନ ସବ�ଦା ପ�ସନx  ମତି  

ପ�ଜାହିତ କେମ� ପ�ଜାହିତ ଧେମ� ମହରIଜା ଥିେଲ ବ�ତୀ 

ଦୁg ସଂହାରେଣ ଶିg ସୁପାଳେନ ବିପh ବିହୀନ ଧରା 

ବିପh ଗଣ- ବିପh କáନା ରବି ପ�ଭାwେଶ� ତାରା 

େଧନୁ ରୂପଧରା ବୃhରୂପୀ ଧମ� ବା�ିତା-ୁ ବIହୁବେଳ  

ଦୁ��ାt ବିଧମ�ୀ କଳିଯୁଗ ତା-ୁ ଦoୁଥିଲା ମଦ େଭାେଳ 

ମହାରାଜା ତାର ଦୁ��ାt ପ�କୃତି େଦଖି ରତ ଦୁg କେମ�  

ନିଗୁଡ ବ�େନ ନିେbଜ ଶରୀେର ରଖିଥିେଲ ସତ�ଧେମ� 

େସ କଳିର ପ�ାଣ ବିନାଶ ନିମେt अ� ଉେaାଳନ କେଲ  

ତାହାର ବିନୀତ େଦୖନ� ନିେବଦନ ରାଜନ ଚିେa ଚିtିେଲ 

ଦୟାଳୁ ନୃପତି ପ�ାଥ�ୀ େଦୖନ� ମତି େଦଖି ଯାଚିେଦେଲ �ାନ  

ଦୂତ-କ� ୀଡା, ହିଂସା ନାରୀ, ମଦ�ପାନ ଏହି ଚାରି �ାନ େଘନ 

କଳିର ଦି� ତୀୟ अନୁେରାେଧ ନୃପ େଦେଲ ସୁବ&�େର �ାନ 

ଆଉ େକେବ ଥେର େଦଖିେଲ ଏ �ାେନ ପ�ାଣଦo େଦବି ଜIଣ 

େର କଳି अଧମ ଦୁ��ାt ବିଧମ�ୀ ନ ଆସିବୁ ଏହି େଦେଶ 

ସୁପବିତ�  ଯାଗ ପଜୂା େବଦ ଧମ� ଚିର ବ� ହH ାବa� େଦେଶ 

ପz�ାେନ ରହ ଏ େଦଶ ବ�ତୀତ ନ େଦଖିବି ପୁନବ�ାର 

େଦଖିେଲ ନି�ୟ େତା ପ�ାଣ ନାଶିବି ଚିtିରଖ ହୃେଦ େତାର 
अଧ�ାପକ, େରାଲାo୍ ଫାମ�ାସୀ କେଲଜ, ବ� ହH ପୁର, ଓଡ଼ିଶା 
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ହିEୁ ଧମ�ାଚରଣ ବିpାନସ�ତହିEୁ ଧମ�ାଚରଣ ବିpାନସ�ତହିEୁ ଧମ�ାଚରଣ ବିpାନସ�ତହିEୁ ଧମ�ାଚରଣ ବିpାନସ�ତ    
““““ହିEୁ ଧମ�ାଚରଣହିEୁ ଧମ�ାଚରଣହିEୁ ଧମ�ାଚରଣହିEୁ ଧମ�ାଚରଣ..... ..... ..... ..... ସ$ୂ&� ବିpାନ ସ�ତସ$ୂ&� ବିpାନ ସ�ତସ$ୂ&� ବିpାନ ସ�ତସ$ୂ&� ବିpାନ ସ�ତ””””        

 ମାନବ ପୃଥିବୀେର ବାସ କେର। ପୃଥିବୀ ଏକ ଗ�ହ। େତଣୁ 

ପୃଥିବୀ ଗ�ହର ପ�ଭାବ ମାନବ ଉପେର ନି�ିତ ଭାବେର ପେଡ଼। ମୁo ଉପେର ଆକାଶ; 

ଆକାଶେର अଗଣିତ ତାରା, ନhତ� , ଗ�ହ, ଉପଗ�ହ ଇତ�ାଦି ଇତ�ାଦି। ମଣିଷର େଦୖନEିନ 

ଜୀବନ ଯାତ� ାେର ଏହି ସବୁର अତିଶୟ ପ�ଭାବ ପେଡ଼। େସଥିରୁ କିଛି ମଣିଷ ବୁଝିପାେର, 

ଆଉ କିଛି ତା’ର ବୁଝିବା hମତାର ସୀମା ବାହାେର। କି� ପ�େତ�କଟି କାଯ��କଳାପ ମଣିଷ 

ଉପେର, କିଛି ନା କିଛି, अ� ବହୁତ ପ�ଭାବ ପକାଇଥାଏ। ସାମାଜିକ ଚଳଣିର ସୁଧାର 

ନିମେt ଧମ�କମ�, ରୀତିନୀତି अବଲ�ନ ତଥା ପୁରାଣ ଶା�ର ପଠନ, अବଲ�ନ ଓ ପାଳନ 

ନି�ିତ ରୂେପ ମଣିଷର ଜୀବନ ପଥକୁ ନିୟtି� ତ କରିଥାଏ ଯାହା କି ସ$ୂ&� ବିpାନସ�ତ। 

 ବହୁ ଯୁଗରୁ ମଣିଷକୁ ଧମ�ଭୟ କବଳିତ କରି ରଖିଛି। େତଣୁ େସ ବିpାନକୁ େଯେତ 

ଦୂର ଭୟ କେର ନାହ\ ବା ମାେନ ନାହ\, ତା ଠାରୁ ଖୁବ୍ अଧିକ ଧମ� ନାମେର ଭୟଭୀତ ହୁଏ 

ବା ଧମ�କୁ ମାେନ। େଯପରି କି ବସt େରାଗ େହେଲ, ଡା}ରୀ ଚିକି�ା ବିpାନସ�ତ 

େହେଲ ବି ଆଜିର ଆଧୁନିକ ଯୁଗର ମାନବ ମଧ� ହwିଟାଲକୁ ଯିବା ବଦଳେର ଘେର 

ଠାକୁରାଣୀକୁ ପଜୂା କରି ହଳଦୀ, ଝୁଣା ଇତ�ାଦି ପ�େୟାଗ କେର ଏବଂ ନିମ ପତ�  ଡ଼ାଳେର 

େରାଗୀର ଶରୀରକୁ ଝାେଡ଼। କି� अସଲ କଥା େହଲା, ଏହା ମଳୂେର ଏକ ଗଭୀର 

ବିpାନସ�ତ କାରଣ ରହିଛି ଯାହାକି ହଳଦୀ, ଝୁଣା ଓ ନିମ ପତ� େର ବସt େରାଗର 

ସୁମିତା େଦବୀ 
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ଜୀବାଣୁକୁ ଦମନ ଓ ଧ�ଂସ କରିବାର ଔଷଧୀୟ ଗୁଣ अଛି। େସହିପରି ର�ା ଖାଦ�େର ଦୁଇ 

ଚାେରାଟି ତୁଳସୀ ପତ�  ଢ଼ାଳିେଦେଲ, ତାହା ଖାଦ�କୁ ସେତଜ ଓ କୀଟାଣୁମୁ} ରେଖ, ତା 

ବିpାନସ�ତ। କି� ତୁଳସୀ ପଡ଼ିେଲ ମେଣାହି ହୁଏ େବାଲି ଧମ�ଭାବନା ରହିଛି। ହିEୁ 

ଧମ�େର ସମେb ବାଡ଼ିअଗଣାେର ତୁଳସୀ ଚଉଁରା କରି ତୁଳସୀ ଗଛକୁ େଦବତା ରୂେପ ପଜୂା 

କରtି। ଏଥିେର ବି ବିpାନ ଲୁଚି ରହିଛି। ସାଧାରଣତଃ ତୁଳସୀ ଗଛ େଯେତ ପରିମାଣେର 

अମ¹ଜାନ ଦିଏ, अନ� େକୗଣସି ବୃhରୁ େସେତ ପରିମାଣେର ତାହା ମିେଳ ନାହ\। େଦୖନEିନ 

ତୁଳସୀ ପତ�  େସବନ କେଲ ଥoା, ଜ�ର, କାଶ ଇତ�ାଦି ଭଲ େହବା ସହ କକ�ଟ େରାଗ 

ଭଳି ମାରାତH କ େରାଗରୁ ଉପଶମ ମିଳିଥାଏ ତଥା ର}ଚାପ ନିୟ�ଣ ରହିଥାଏ। ଚEନ, 

ତିଳକ, କପାଳଟୀକା ମbି�କୁ ଶାtି େଦଇଥାଏ, अନ�କୁ ଆକୃg କରିଥାଏ; କି� ମଣିଷ 

ଏହାକୁ ପଜୂା ଧମ� ଭାବି ପ�େୟାଗ କରିଥାଏ। 

 ହିEୁ ଧମ�ର ତଥା ଓଡ଼ିଶା ପ�େଦଶ ଏପରି କି ସମଗ� ଭାରତ ବଷ�ର ପବ�ପବ�ାଣୀ ଧମ� 

अଥ�େର ପାଳନ କରାଯାଏ। କି� ତା ଭିତେର ବିpାନ ଲୁଚି ରହିଛି – େଯପରି କି କାaiକ 

ମାସେର ହବିଷାନx  େଭାଜନ; ଏହା ଋତୁ ପରିବa�ନ ଜନିତ ତାପମାତ� ାର ଆକସିHକ ପaନ 

େଯାଗଁୁ  ଖାଦ� ହଜମ ମE ପ�କି�ୟାକୁ ସ�ଳନ କରିବା ନିମେt ଉଚିତ୍ ଫଳ ଓ ପନିପରିବା 

େସବନ ପାଇଁ ଇlିତ ମାତ�  ଯାହା କି ସ$ୁ&� ବିpାନସ�ତ। କାରଣ, ଏହି ସମୟେର 

ସଯୂ��ର ତାପମାତ� ା ହଠାତ୍ କମିଯିବାରୁ ଖାଦ� ହଜମ ସମସ�ାକୁ ଦୂେରଇବା ପାଇଁ ଏହି 

ରୀତି अବଲ�ନ କରାଯାଏ। କି� ଏହାକୁ ଧମ� ନାମେର ହ\ ମାନ� କରାଯାଏ। ଏହି 

ସମୟେର ମାଛ େରାଗାକ� ାt େହାଇଯାଏ। େତଣୁ ଆମିଷ େସବନ ନିେଷଧ କରାଯାଇଥାଏ। 

େସହିପରି ସବୁ ମାସେର ସଂକ� ାtି ପାଳନ ତଥା ମାଗ�ଶୀର ମାସେର ମାଣବସା ଗୁରୁବାର 



ଆହ� ାନ
 ଇ-ପତି� କ

ା 

ଆହ� ାନ ଇ-ପତି� କା, ଚତୁ��ଶ ବଷ�, ଏକାଦଶ ସଂଖ�ା, ଡିେସ�ର ୨୦୧୯ Magazine Downloaded from www.aahwaan.com 

ଆହ� ାନ ଇ-ପତି� କା ସ$ୂ&� ନିଃଶୁ( ବିତରଣ େହତୁ ଡା େଜ�ାତି ପ�ସାଦ ପ+ନାୟକ- .ାରା ପ�ତି/ିତ ଓ ପ�କାଶିତ    Aahwaan.comAahwaan.comAahwaan.comAahwaan.com           368 

ଗୁଡ଼ିକେର ସମଗ� ଗୃହ-ବାଡ଼ିେର େଗାବର େଲପନ ଓ େଝାଟି अ-ନ ପର$ରାର ମହa�  ବି 

କମ୍ ବିpାନସ�ତ ନୁେହଁ। କାରଣ, େଗାବର ଓ େଝାଟିର ପିଠଉେର ଜୀବାଣୁ ଓ କୀଟାଣୁ 

ନାଶ କଲା ଭଳି ଗୁଣ अଛି। ଏବଂ ଏହା କରିବା ଦ�ାରା ଘର, ଦାo, ବାଡ଼ିର େଶାଭା ବି 

ବଢ଼ିଥାଏ, ଯାହାକି ମନକୁ ସ�jତା ଓ ଶାtି େଦଇଥାଏ। ରଜ ସଂକ� ାtିେର ଦାo ବାଡ଼ିେର 

େଗାବର ଲିପିବା ପ�ଥାର अସଲ କାରଣ ଏହି େଯ ବଷ�ାର ଆର� ସମୟ – ସପ�, ବିjା 

ଇତ�ାଦି ସରୀସୃପ ମାନ-ର ରହିବା �ାନେର ବଷ�ାପାଣି ଭରିଯାଏ, େତଣୁ େସଗୁଡ଼ିକ ଘର 

ଭିତରକୁ ଆସିଯାଆtି। େଗାବର େଲପିବା ଦ�ରା େସମାେନ ଘେର ପଶtି ନାହ\। ଦୀପାବଳି 

ପବ�େର େଯଉଁ ଧୁଆଁ ସୃgି ହୁଏ, ତାହା ମଶା ମାଛି ଗୁଡ଼ିକୁ ନg କରିଥାଏ। ଏହାର ଗ�େର 

अସରପା ଏବଂ େକେତକ ସରୀସୃପ ଜାତୀୟ अନିgକାରୀ ପ�ାଣୀ अତିg େହାଇଯା’tି। ଘିअ 

ଦୀପରୁ ନିଗ�ତ ଧଆୂଁ ପରିେବଶକୁ ପ�ଦୂଷଣ-ମୁ} କରିଥାଏ। ହିEୁ ଧମ�େର ସମୟ ସମୟେର 

ଜାଗଯpାଦି କମ� କରାଯାଏ। େସଥିରୁ ନିଗ�ତ ଧଆୂଁ ପରିେବଶକୁ ସ�j ଓ ସୁ� ରଖିବାେର 

ସାହାଯ� କେର। ବିଭିନx  ପବ�ାପବ�ାଣୀେର ପzାମୃତ ବ�ବହୃତ ହୁଏ। ପାzଟି ପଦାଥ�ର 

ସମିHଶ�ଣେର ପ�bୁତ ପzାମୃତ ଶରୀରକୁ େପାଷକ ଦିଏ ଓ େସଥିେର େରାଗ ପ�ତିେଷଧକ 

hମତା ଥାଏ। କିଛି ଦିନେର ଥେର ଉପବାସ କେଲ େପଟ ସଫା ହୁଏ ଓ ହଜମ କି�ୟା 

ସକି�ୟ ହୁଏ। ଏହା ବିpାନସ�ତ କାରଣ, କି� ଏହାକୁ ଧମ� ବା ପଜୂା ପsତିର ଏକ अଂଶ 

ରୂେପ ହ\ ପାଳନ କରାଯାଏ। 

 ହିEୁ ଧମ�େର ବର, ନିମ, େବଲ, ତୁଳସୀ ଭଳି ବୃh ଓ ସାପ, ଷ�, ଗାଈ, ହାତୀ ଭଳି 

ପଶୁଗୁଡ଼ିକୁ ପଜୂା अ¢�ନା କରାଯାଏ ଯାହାଦ�ାରା କି ଉÔିଦ ଓ ପ�ାଣୀମାନ-ର ସୁରhା ଓ 

ସଂରhଣ କରିବାକୁ ଭବିଷ� ପୀଢ଼ିକୁ େପ�ରଣା ଓ ଉ�ାହ ଦିଆଯାଇଥାଏ। ବଟବୃh 
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ରାତିେର ବି अମ¹ଜାନ େଦଇଥାଏ। ବିବାହ ଓ अନ�ାନ� ପବ�ପବ�ାଣୀ ସମୟେର ମyୁଆତି 

ପତ�  ବା େଚରମୁଳି ଦ�ାରା ପ�bୁତ େମେହEୀ େଲପନ ଶରୀରକୁ ଥoା ଓ ଶାt କରାଇଥାଏ 

ଏବଂ ମନେର ସକାରାତH କ ଭାବନା ସୃgି କରାଇଥାଏ। 

 ଆମ ସଂ;ୃତିେର ସାgାl ପ�ଣିପାତ, ନମ;ାର, େଯାଗମୁଦ� ା, ଆସନ, ପ�ାଣାୟମ 

ଇତ�ାଦି କରିବାର ଧାମiକ ଓ ସାଂ;ୃତିକ ଚଳଣି, ପ�ଥା ରହିଛି ଯାହା ସ$ୂ&� 

ବିpାନସ�ତ। ନମ;ାର କରିବା ଦ�ାରା ଦୁଇ ହbର अlୁଳିଗୁଡ଼ିକର ଶୀଷ�ଭାଗ 

ପରwରକୁ ସଂେଯାଗ େହାଇଥାଏ ଯାହାଦ�ାରା ଦୃgି, ଶ�ବଣ ଓ ମନ ଈEି�ୟଗୁଡ଼ିକ କି�ୟାଶୀଳ 

ଓ ଶ} ହୁअtି। ହbଦ�ାରା ପାଦwଶ� କରି ପ�ଣାମ କରିବା ପ�ଥା ଆମ ହିEୁ ଧମ�େର ରହିଛି 

ଯାହାଦ�ାରା କି ପ�ଣାମ କରୁଥିବା ବ�}ିକୁ ଗୁରୁଜନ ତଥା ବେୟାେଜ�/ ବ�}ିମାନ-ଠାରୁ 

କିଛି pାନ, ଗୁଣ ଓ ସa�  ପ�ବାହିତ େହାଇଥାଏ। େଯାଗ ଓ ପ�ାଣାୟାମ କରିବା ଦ�ାରା ମଧ� 

ବହୁତ ଶାରୀରିକ ଉପାେଦୟ ମିଳିଥାଏ। କପାଳର ମଧ�ଭାଗେର अଥ�ାତ୍ ଦୁଇ ଭ� {ଲତାର 

ମଧ��ଳେର ଏକ ଗୁରୁତ�ପ&ୂ� ସxାୟୁେକE�  अଛି। ତିଳକ ବା ସିEୁର ଏହି ଜାଗାେର 

ଲଗାଇେଲ ମନ ନିୟtି� ତ େହାଇ ନକାରାତH କ ଚିtାରୁ ମୁ} େହାଇଥାଏ ଏବଂ ସକାରାତH କ 

ଚିtାଧାରା ସୃgି େହାଇଥାଏ। ସିEୁର ବା ତିଳକ ଲଗାଇଲା େବେଳ ଆଦ�ଚକ�େର ଆlୁଠି 

ଚାପ ପେଡ଼ ଯାହାଦ�ାରା ମୁଖର ମାଂସେପଶୀ ଗୁଡ଼ିକର ର}ସଂଚାଳନ ପ�କି�ୟା ତ�ରାନି�ତ ଓ 

ସୁଗମ େହାଇଥାଏ। 

 ମEିରର ଘ�ା ଏପରି େଶୖଳୀେର ତିଆରି କରାଯାଇଥାଏ, ଯାହାର ପ�ତିଧ�ନି ଶୁଣିବା 

ଦ�ାରା ସାତ େସେକo୍ ପଯ��t ଆମର ବାମ ମbି� ଓ ଦhିଣ ମbି�ର େକୖEି�କ 

ଭାରସାମ� ସୃgି େହାଇ ଶରୀରକୁ ନିେରାଗ ରଖିବା ଶ}ି ମିଳିଥାଏ ଓ ଧୀ ଶ}ି ବଢ଼ିଥାଏ। 



ଆହ� ାନ
 ଇ-ପତି� କ

ା 

ଆହ� ାନ ଇ-ପତି� କା, ଚତୁ��ଶ ବଷ�, ଏକାଦଶ ସଂଖ�ା, ଡିେସ�ର ୨୦୧୯ Magazine Downloaded from www.aahwaan.com 

ଆହ� ାନ ଇ-ପତି� କା ସ$ୂ&� ନିଃଶୁ( ବିତରଣ େହତୁ ଡା େଜ�ାତି ପ�ସାଦ ପ+ନାୟକ- .ାରା ପ�ତି/ିତ ଓ ପ�କାଶିତ    Aahwaan.comAahwaan.comAahwaan.comAahwaan.com           370 

ହିEୁ ଧମ�ୀୟ ପବ�ପବ�ାଣୀ ତଥା ବିବାହ ଓ ମEିରେର ଶ� ବେଜଇବା ପର$ରା ବହୁ 

ପୁରାତନ କାଳରୁ ରହିଆସିअଛି। ଶ� ଫୁ-ିବା ଦ�ାରା ବା ଶ�ଧ�ନି ଶୁଣିବା ଦ�ାରା ମଣିଷ 

ଉପେର ବହୁତ ସୁପ�ଭାବ ପଡ଼ିଥାଏ। ଆେମରିକାର ମନbାaି� କ ଓ ହୃଦେରାଗ 

ବିେଶଷpମାେନ ଗେବଷଣା କରି ପ�ତିପାଦନ କରିଛtି େଯ ଲଗାତାର ଶ� ଫୁ-ିବା ବ�}ି 

ବା ଏହି ଧ�ନିକୁ ଶୁଣିବା ବ�}ି ହୃଦ୍ େରାଗେର ପୀଡ଼ିତ ହୁअt ନାହ\ କି�ା ହୃଦ୍ େରାଗୀ 

ଲଗାତାର ଏହା ଶୁଣିବା ଦ�ାରା ଧୀେର ଧୀେର େରାଗରୁ ଉପଶମ ପାଇଥାଏ। 

 ଧମ� ଶା�, ପୁରାଣ, ଭାଗବତ ଇତ�ାଦି େକବଳ ଧମ� अଜ�ନ ପାଇଁ ପାଠ କରାଯାଏ 

ତାହା ନୁେହଁ, େସଥିରୁ ଆମକୁ अଧିକ େନୖତିକ ଶିhା ଓ ସାମାଜିକ ଚଳଣୀ ଶିhା ମିଳିଥାଏ - 

ଯଥା ଭାଗବତର ଚବିଶ ଗୁରୁ ଉପଖ�ାନରୁ ଆମକୁ ବହୁତ ଶିhା ମିଳିଥାଏ। ରାମାୟଣ 

ଶାtି, ସÔାବ ଓ ଭ}ି, ସତ� ତଥା ଆତିେଥୟତା ପ�ଭୃତି ଭଲ ଗୁଣର ଶିhା େଦଇଥାଏ। 

ଆଜିକାଲି ଘରକୁ େବାହୁଟିଏ ଆସିେଲ ତାକୁ କିପରି ଆପଣା କରିବା େଶୖଳୀ ରାମାୟଣର 

ଦଶରଥ ଚରିତ� ରୁ ଆେମ ଶିhା କରିପାରୁ। ସୀତା େବାହୁ େହାଇ ଆସିବା ପେର ଦଶରଥ 

ଘରର ସମb ସଭ�-ୁ ବୁଝାଇଥିେଲ େଯ ସୀତାକୁ ଘରର ଦୁହିତା ରୂେପ ବ�ବହାର 

େଦଖାଇେଲ େସ ବାପଘର ଭୁଲି अତି ଶୀଘ� ଆମ ସମb-ୁ ଆପଣାର କରିେନବ। ଆଜିର 

ସମାଜ ଏହି ଶିhା କରିବା ଉଚିତ। େସହିପରି ଶିବ ପୁରାଣରୁ, ଆେମ ପରିବାର ମଧ�େର 

ବିଭିନx  େଭଦଭାବ ଥିବା ବ�}ିମାନ- ମଧ�େର କିପରି ତାଳେମଳ ଖାଇ ଉaମ ବୁଝାମଣାର 

ସହ ଜୀବନଯାପନ କରିପାରିବା, ତାହା ଶିhା ମିେଳ। େଯପରି କି ଶିବ- ବାହନ ବୃଷଭ, 

ତା- ଗଳାର ହାର ସପ�, ପାବ�ତୀ- ବାହନ ସିଂହ, କାaiେକୟ- ବାହନ ମୟୁର ଓ 

ଗେଣଶ- ମଷିୂକ ବାହନ। କି� େଗାଟିଏ ପରିବାର ମଧ�େର ଶାtିେର ସମେb ରହି 
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ପାରିଥିେଲ। ଏଥିରୁ ସହନଶୀଳତା, େପ�ମ, େସxହଭାବ, ଭ}ି ଇତ�ାଦି ସµୁଣର 

ଶିhାମିେଳ। 

 ପରିେଶଷେର ଏହା wg େଯ ଧମ� ନାମେର ଆେମ ଯାହା ସବୁ ପାଳନ ବା अବଲ�ନ 

କରୁ ତାହା ସବୁ ସ$ୂ&� ବିpାନସ�ତ। ତଥାପି ସମାଜେର କିଛି କୁସଂ;ାର ଓ अ�ବିଶ�ାସ 

ଆଜିର ଯୁଗେର ମଧ� ତି/ି ରହିଛି। ତାହା ସବୁ ଦୂର କରା େହାଇପାରିେଲ ଏକ ସୁEର, 

ସୁ� ସମାଜ ଗଠିତ େହାଇପାରିବ। ସମେb ଶାtି, େସୗହା���େର ବzିପାରିେବ। 

ଆଧୁନିକତାର ଚାକଚକ�େର ନିମ¥ିତ ନ େହାଇ ପରୂାତନ ସୁସଂ;ାର ଓ କୁସଂ;ାର-ରହିତ 

ପ�ଥା ଓ ଚଳଣିକୁ ସଠିକ୍ ଭାେବ अବଲ�ନ କେଲ ପରିେବଶ ପ�ଦୂଷଣ-ମୁ} େହାଇପାରିବ 

ତଥା ସମଗ� ଜଗତର ବିଭିନx  ସମାଜେର ଶାtି, େମୖତ� ୀ ଓ ସଦ୍ ଭାବ ସୃgି େହାଇପାରିବ। 
 

ସୁବ&�ପୁର, ଜରଡ଼ାଗଡ,ଗyାମ 

େମାବାଇଲ୍ ନଂ - ୯୪୩୭୯୧୫୫୪୬  
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ଗଣନାୟକ ନାମ କାହ\କିଗଣନାୟକ ନାମ କାହ\କିଗଣନାୟକ ନାମ କାହ\କିଗଣନାୟକ ନାମ କାହ\କି????    
ଗେଣଶ-ୁ ଗଣନାୟକ େବାଲି  କୁହାଯାଇଥାଏ କାହ\କି ଗେଣଶ-ୁ ଗଣନାୟକ େବାଲି  କୁହାଯାଇଥାଏ କାହ\କି ଗେଣଶ-ୁ ଗଣନାୟକ େବାଲି  କୁହାଯାଇଥାଏ କାହ\କି ଗେଣଶ-ୁ ଗଣନାୟକ େବାଲି  କୁହାଯାଇଥାଏ କାହ\କି ????    

 ରାଜା अଭିେଷକ ଓ ତା- ରାଣୀ ଗୁଣବତୀ-ର େକହି ସtାନ 

ନଥିେଲ। ଏହି କାରଣରୁ ରାଜା ଓ ରାଣୀ ଦୁଃଖେର ଥିେଲ। ଥେର 

େସମାେନ ଜେଣ ଋଷି-ୁ େଦଖାକରି ନିଜର ସମସ�ା ଜଣାଇେଲ। ଋଷି- ନିେ��ଶ 

ମୁତାବକ ପଜୂା କରିବାରୁ ରାଜା ଓ ରାଣୀ-ର ଏକ ସୁEର ପୁତ�  ଜାତ େହଲା। ପୁତ� ର ନଁା 

ରଖାଗଲା ଗଣ। ଗଣ ବଡ଼ େହାଇ ଭଗବାନ ଶିବ-ୁ ତପସ�ା କଲା। ମହାେଦବ ତା’ର 

ତପସ�ାେର ସ�g େହାଇ ତା’କୁ ବରଦାନ େଦେଲ। ମହାେଦବ- ଠାରୁ ଶ}ିଶାଳୀ 

େହବାର ବରଦାନ ପାଇ ଗଣ अତ�ାଚାରୀ େହାଇଉଠିଲା। ଦିେନ ଗଣ ନିଜ େସୖନ�- ସହ 

ଶିକାରେର ବାହାରିେଲ। ବହୁ ସମୟ ଧରି ବୁଲିବା ପେର ମଧ� ତା’ ଭାଗ�େର ଶିକାରଟିଏ 

ଜୁଟିଲା ନାହ\। ଗଣ ଓ ତା’ର େସୖନ�ମାେନ ଜlଲେର ବୁଲୁ ବୁଲୁ କପିଳ ମୁନି- ଆଶ�ମେର 

ପହzିେଲ। ମୁନି େସମାନ-ୁ ଖାଇବା ପାଇଁ ଆମ�ଣ କେଲ। ମୁନି- ନିକଟେର ଇE�- 

.ାରା ପ�ଦa ଚିtାମଣି ଥିଲା। େସହି ଚିtାମଣିକୁ ମୁନି ଖାଦ� ମାଗି ରାଜକୁମାର ଗଣ ଓ 

ତା’ର େସୖନ�ମାନ-ୁ ପରଷି େଦେଲ। ସ�ାଥ�ପର ଗଣ ମୁନି-ୁ େସହି ମଣି ମାଗିଲା। କପିଳ 

ମୁନି ତା’କୁ ଚିtାମଣି େଦବାକୁ ମନାକରି େଦେଲ। ମାତ�  ଗଣ ବଳପବୂ�କ ମୁନି- ଠାରୁ 

ମଣିଟିକୁ ଛଡାଇ େନଲା। ନିରାଶ େହାଇ ମୁନି କପିଳ ଭଗବାନ ଗେଣଶ-ୁ ଡାକିେଲ। 

ଗେଣଶ ପ�କଟ େହାଇ କପିଳ ମୁନି-ୁ ଚିtାମଣି େଫରାଇ ଆଣିବା ଲାଗି ପ�ତିଶ��ତି େଦେଲ। 

ନେରE�  ପ�ସାଦ 
େବେହରା 
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 ଏହାପେର ଗଣକୁ ସ�ପxାେଦଶ େହଲା। ଚିtାମଣି େଫରାଇ େଦବାକୁ ଗେଣଶ ତା’କୁ 

ସ�ପxେର କହିେଲ। ମାତ�  ସ�ପxାେଦଶକୁ ଖାତିରି କଲା ନାହ\ ଗଣ। େସ ଗେଣଶ- ସହ ଯୁs 

କରିବାକୁ ବାହାରିଲା। ଘମାେଘାଟ ଯୁs େହଲା। େଶଷେର ଗେଣଶ- ହାତେର ଗଣର 

ପ�ାଣ ଗଲା। େସଥିପାଇଁ ଗେଣଶ-ୁ ଗଣନାୟକ କୁହାଯାଇଥାଏ। ଗେଣଶ ଚିtାମଣି ଆଣି 

କପିଳମୁନି-ୁ େଦେଲ। ମାତ�  ମୁନି କହିେଲ, ଏହି ମଣି ସବ�ଦା େମା ପାଇଁ ଚିtାର କାରଣ 

ପାଲଟିଛି। ଏଣୁ ଆପଣ ଏହାକୁ ନିଜ ପାଖେର ରଖ�। ଗେଣଶ ଚିtାମଣିକୁ ନିଜ ପାଖେର 

ରଖିେଲ। ଏହି ଘଟଣା ପେର କପିଳ ମୁନି ଗେଣଶ- ଏକ ମEିର ପ�ତି/ା କେଲ। େସହି 

ମEିର ଚିtାମଣି ବିନାୟକ ମEିର ଭାେବ ପ�ସିs େହଲା। ଯାହା ଏେବ ମହାରାg�ର ପୁେନ 

ସହର ନିକଟେର ଥିବା अg ବିନାୟକ ମEିର ମଦଧ�ରୁ अନ�ତମ। 

 
ନେରE�  ପ�ସାଦ େବେହରା, ଆଳଦା, ଖଇରା, ବାେଲଶ�ର, େମା--୯୮୫୩୧୪୨୫୧୦* 
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ସାମାଜିକ ମଲୂ�େବାଧସାମାଜିକ ମଲୂ�େବାଧସାମାଜିକ ମଲୂ�େବାଧସାମାଜିକ ମଲୂ�େବାଧ    
ସାମାଜିକ ମଲୂ�େବାଧ ଓ ଆମର କa�ବ� 

 ଛାଇ େଲଉଟାଣି େବେଳ। ସଯୂ�� ଢଳି ଢଳି ଯାଉଛtି। େସଦିନ 

ମଁୁ ଏବଂ େମାର ସାl ରତx ାକର ଟୁଡୁ ମା ବଡ଼ ମlଳା- ମEିର 

େଦଖିବାକୁ ଯାଉଥିଲୁ। ବାଟେର ଐତିହାସିକ ତାଳଦoା ନାଳ ପେଡ। ହଠାତ ଆେମ ଯାହା 

େଦଖିଲୁ ନିଜର ଆଖିକୁ ବିଶ�ାସ କରିପାରିଲୁ ନାହ\। କାରଣ ଏକ ଦୟନୀୟ ଦୃଶ� ଉପେର 

ଆମ ଦୁଇଜଣ- ଆଖି ଲାଖି ଯାଇଥାଏ। ଦୃଶ�ଟି ଥିଲା ଏକ ୧୦/୧୨ବଷ�ର କିେଶାରୀ 

ବାଳିକାର କରୁଣ କ�Eନ। େସଦିନର େସହି ବ�bତାକୁ ଖାତିର ନକରି ମଁୁ ଝିअଟି ପାଖକୁ 

ଯାଇ ପଚାରିଲି, କିେର ଏମିତି ଏକୁଟିଆ େରଳ ଧାରଣା ଉପେର ବସି କାEୁଛୁ କାହ\କି?  

 କିଛି ନୀରବତା ପେର ରୁs କ�େର କାEି କାEି େସ ଯାହା ଉaର େଦଲା ଆେମ 

bମି�ଭୂତ ହୁଇଗଲୁ। େସ ଆମକୁ କହିଲା - ଭାଇ! ମଁୁ ପାଖ ଗଁାେର ଜେଣ ବଡ େଲାକ-ର 

ଘେର ନିତିଦିନିଆ ଚାକରାଣୀ। ସବୁଦିନ ବହୁ ଯତx ର ସହକାେର କାମ କରି ମଧ� 

ବାବୁଆଣୀର अଭିେଯାଗର ଶିକାର ହୁଏ। କି� େସସବୁ ସହିନିଏ। ଆଜି କି� ଆଉ 

ସହିପାରିଲି ନାହ\। କାରଣ ଆଜି ବାସନ ମାଜୁ ମାଜୁ ବାବୁଆଣୀ େମାେତ ମନଇjା 

ଗାଳିକରି ଖଡ଼ିକାେର େଚ- େଦଇ ଘରୁ ତଡିେଦେଲ ଓ କହିେଲ ତୁ ଆଉ କାମକୁ ଆସିବୁ 

ନାହ\। େତଣୁ ମଁୁ ଏଠାେର ଏମିତି ବସି େରଲଗାଡିକୁ अେପhା କରିଛି, ଏହା କହୁଥାଏ ଆଉ 

ବହୁତ େଜାରେର କାEୁଥାଏ। ଟୁଡୁ ପଚାରିଲା େଟ�ନକୁ କାହ\କି अେପhା କରିଛୁ େଟ�ନ କଣ 

ମେନାଜ କୁମାର 
ପoା 
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ଏଠି ରହିବ କି? େସ ବହୁତ େଜାରେର କାEିକରି କହିଲା ଶୁଣିଚି େଟ�ନ ଧାରଣାେର 

େଶାଇଗେଲ ସହଜେର ମରିହୁଏ େବାଲି। ମଁୁ ନିଜକୁ ଆଉ ସ�ାଳି ପାରୁନି ଭାଇ ମଁୁ 

ମରିବାକୁ ଚାେହଁ। ଏହି ସମୟେର ଏକ ଯାତ� ୀବାହୀ େଟ�ନ ଆସିଲା େସ େଦୗଡ଼ିଲା ଆମ 

ଠାରୁ େଟ�ନ ଆଡକୁ ମଁୁ ଆଉ ଟୁଡୁ ବାକଶନୂ� େହାଇଗଲୁ। କିଛି ଘଟିବା ପବୂ�ରୁ ଆେମ ତାକୁ 

ଧାରଣା ତଳକୁ େନଇ ଆସିଲୁ। ମଁୁ କହିଲି ଚାଲ େତା ଘରକୁ ଯିବା ସବୁ କିଛି ବୁଝିବା 

େସଇଠି, ନାଇଁ ଭାଇ ଘରକୁ ଗେଲ େମା ନୂଆ ମା’ େମାେତ ମାରିବ। ଝିअଟି ଉaର େଦଲା। 

ମଁୁ କହିଲି କାହ\କି େତାେତ କଣ ଘେର େକହି ଭଲ ପାଆtି ନାହ\?  

 ପୁଣି ଏକ ଦୁଃଖଦ ବୟାନ େଦଲା। କହିଲା ମଁୁ େଯେତେବେଳ ଆଠ ବଷ�ର େହାଇଥିଲି 

ମା ମରିଗଲା ଆଉ ମା ମରିଯିବା ପେର ବା ଆଉ େଗାଟିଏ ମା’କୁ ଆଣିେଲ, ମଁୁ ବହୁତ ଖୁସି 

ଥିଲି େହେଲ କିଛି ଦିନ ଯିବା ପେର େମାେତ ମାରିଲା ସବୁେବେଳ କାମ କରିବାକୁ କହିଲା 

କାମ ନକେଲ ଗାଳିେଦଲା ମାରିଲା ଏମିତି ବହୁତ କg େସ େଦଉଛି େମାେତ। ଆଜି ଯଦି 

େମାେତ େନଇକରି ଯିବ େସ କହିବ େତାର ସବୁ ଭୁଲ, ତୁ କାମ ନକରି ବାହାନା କରୁଚୁ, 

ଯାଉଛୁ ନା ଏଇେନ ପିଟିକରି ଛକ ପକାଇ େଦବି। 

 ନି�ାପ ଶିଶୁଟିର କରୁଣ କାହାଣୀ ଶୁଣି ବଡ଼ ଦୁଃଖ ଲାଗିଲା, ପୁଣି କିଛି अଘଟଣ ନ 

ଘଟୁ େବାଲି ମନେର ବିଚାର କରି ତାକୁ ସାଥିେର େନଇ ଆସିଲୁ, ରାତିେର େମସେର ଥିବା 

ସବୁ ପିଲା-ୁ ଜଣାଇଲି ଏହି କଥା ସମେb ଏକଥା ଶୁଣି ମନଦୁଃଖ କେଲ ଏବଂ ଏହି କଥା 

ସମେb ଜାଣିଗେଲ ଧୀେର ଧୀେର। ରାତିେର େସ ଝିअ ଆମ େମସେର େରାେଷଇ କରୁଥିବା 

ମାଉସୀ ପାଖେର ରହିଲା। ଏେଣ ରାତିେର ଝିअ ଘରକୁ େଫରି ନଥିବାରୁ ତା ବାପା 

ଥାନାେର େକସ୍ େଦଇସାରିେଲଣି, ସକାଳ େହବାରୁ େପାଲିସ अନୁସ�ାନ କରି ଆସି ଆମ 
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େମସେର ହାଜର, ସମେb ସବୁକଥା େପାଲିସକୁ କହିଲୁ ତଥାପି େପାଲିସ େମାେତ ଆଉ 

ଟୁଡୁକୁ େପାଲିସ େgସନ ଯିବାକୁ କହିେଲ, ମଁୁ ପୁରା ଡରି ଯାଇଥିଲି କାରଣ ଏକଥା ଯଦି େମା 

ବାପା ଜାଣିେବ େତେବ କଣ େହବ ପରି�ିତି ଭାବୁଥାଏ। ଆେମ ଦୁଇଜଣ େପାଲିସ ସହିତ 

େପାଲିସ େgସନ୍ ଗଲୁ। ପର ମୁହୂa�େର ସବୁକିଛି ମିମାଂଶା େହବା ପେର ସମେb ଆମକୁ 

ପ�ଶଂସା କେଲ ଏମିତି ଝିअର ବାପା ମଧ�, େସ ଝିअ େପାଲିସ ସହାୟତାେର ଏବଂ ଆମ 

ସମb- ସାହାଯ�େର ଶ�ୀଯୁ} अଚୁ�ତ ସାମt- ମୁ} ଆବାସିକ ବିଦ�ାଳୟ କିସ୍ େର 

ଆଡ଼ମିଶନ େନଇ ପାଠ ପଢିବା ସହିତ ଏକ ନୂତନ ସ�ପx ତା ଭବିଷ�ତ ପାଇଁ େଦଖିଲା। 

 ଭାବି େଦଖ� ତ ଥେର େଯଉଁ ବୟସେର ଝିअଟିଏ କାଗଜ କଲମ ଧରି ପାଠ ପଢିବା 

କଥା, ସାlମାନ- ସହିତ ବାଲିଘର େତାଳି େଖଳିବା କଥା େସହି ବୟସେର େଛାଟ ପିଲା 

ମାେନ ସାମାନ� େକେତାଟି ଟ-ା ପାଇଁ अନ�ଘେର ଚାକରାଣୀ ସାଜି अକଥନୀୟ 

अତ�ାଚାର ସହୁଛtି। ଏହି କଣ ଆମର ମଲୂ�େବାଧ! େସଦିନ ଯଦି ଆେମ ଦୁଇଜଣ ତା 

ପାଖେର ନ ପହzିଥା� ତ ଚିtା କର� ପରି�ିତି କଣ େହାଇଥାtା? 

 ତା ଠାରୁ ତାର अଧିକାର, ଚପଳାମି, ସରଳତା ଆଦି ଛଡାଇ ନିଆଯାଉଛି, େକେତ 

अସହାୟ अବ�ାେର ବzିଥିଲା େସ? ଏଥିପାଇଁ କଣ ଆମ ସମି�ଧାନ ନିରବ! ଗରିବ ମାନ- 

ପାଇଁ, ନିରାଶ�ୟ ମାନ- ପାଇଁ କଣ ନିୟମ କାନୁନ କିଛି ନାହ\? 

 େକବଳ େସଇ ଝିअଟି ନୁେହଁ, େଦଶର ଲh ଲh ଦଳିତ, େଶାଷିତ, अବେହଳିତ 

ଜନତା अଛtି େଯଉଁମାେନ କି ବzିବାର ସ�ାଦ ଚାଖି ନାହାtି। େକେତକ ପରିବାର अଛtି 

େଯଉଁମାେନ କି ଜନH  େହବା ପବୂ�ରୁ କ$ୁ�ଟର୍ ଦ�ାରା ଗଭ�� ସtାନ ଝିअ େବାଲି ଜାଣି 

ଦୁନିଆର ଆେଲାକ େଦଖିବା ପବୂ�ରୁ ତାକୁ ହତ�ା କରୁଛtି। 
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 ଖାଲି େସତିକି ନୁେହଁ, ସମାଜେର ଆଉ େଗାଟିଏ େକାଣକୁ ଲh କେଲ ଆେମ 

େଦଖିପାରିବା अେନକ ପିତାମାତା अଛtି େଯକି ମୁoଝାଳ ତୁoେର ମାରି ଏକ ଓଳି ଖାଇ 

ଆଉ ଏକ ଓଳା ଉପବାସ ରହtି। ନିଜର ପୁअ ପାଇଁ ତ�ାଗ କରtି ନିଜର ସୁଖ ଶାtି। 

ପୁअକୁ ଏକ ଉ¢ ଆସନେର େଦଖିବା ପାଇଁ େସମାେନ େକେତ କg ନ ସହtି ସେତ? କି� 

ପୁअଟି ବଡ଼ େହାଇ ବାପାମା’-ର ପରିଶ�ମ ଓ ତ�ାଗର ମଲୂ�କୁ ତଉଲ କେର ନିଜର 

ଇଂରାଜୀ ଭୁଷି ଓ ଭଦ� ାମି ଠାଣି ମାଧ�ମେର। େତେବ ମନେର ସ�ତଃ ପ�ଶx ଉେଠ ଏହି କଣ 

ଆମର ସାମାଜିକ ମଲୂ�େବାଧ? ଏହି କଣ ଆମ ଉନx ତିର ପରିଚୟ? ସା$� ତିକ ମୃତୁ� 

ସମାଜେର ମାନବର अଧିକାର अତି ଦୟନୀୟ ଭାବେର hୁ&� େହବାେର ଲାଗିଛି। अଧିକାର 

ହରାଇ, ଜୀବନର େବାଝ େବାହି େବାହି ଆେମ ସମେb अଣନିଶ�ାସୀ ପ�ାୟ। ଆେମ ମାେନ 

ମଧ� ସୁଖସୁବିଧା େଭାଗ କରିବା ପାଇଁ ବ�ଗ�ତା କରୁଥିଲା େବେଳ ପରିବାର, ସମାଜ ଓ 

େଦଶପାଇଁ ଥିବା ଉaର ଦାୟିତ� ତଥା କa�ବ� ପ�ତି ଉଦାସୀନ। ଚାରିଆେଡ଼ अସେtାଷର 

ବହିx , କଣ ପାଇଁ ଏସବୁ अଶାtି? ଏଥିପାଇଁ ପ�କୃତେର ଦାୟୀ କିଏ? ଆମ ସମାଜ ନା 

ପରିବaiତ ସମୟ ନା ନିେଜ ଆେ�ମାେନ? ଏ ପ�ଶxବାଚୀ ଆଜି ଆମ ସ��ଖେର ଉaର 

अେପhାେର ଦoାୟମାନ। 

 ଏସବୁର ସଠିକ ସମାଧାନ େଖାଜିେଲ अଣନିଶ�ାସୀ େହାଇପଡିବାଟା ସ�ାଭାବିକ। 

େତେବ ମନକୁ ଏତିକି ଆେସ େଯ ଏଥିପାଇଁ ଆମର କa�ବ� େବାଧର େଘାର अଭାବ 

ରହିଛି। 

 ଆମର ଦାୟିତ�ହୀନତା, ସ�ାଥ�ପରତା ଏଥିପାଇଁ ମୁଖ�ତଃ ଦାୟୀ। ଏହାର କାରଣ 

ଭାବେର ମଁୁ ଦାୟିକେର ଉଗ� ଆଧୁନିକତା, ପା�ାତ� ସଭ�ତାର ପ�ଭାବ ଇତ�ାଦିକୁ। 



ଆହ� ାନ
 ଇ-ପତି� କ

ା 

ଆହ� ାନ ଇ-ପତି� କା, ଚତୁ��ଶ ବଷ�, ଏକାଦଶ ସଂଖ�ା, ଡିେସ�ର ୨୦୧୯ Magazine Downloaded from www.aahwaan.com 

ଆହ� ାନ ଇ-ପତି� କା ସ$ୂ&� ନିଃଶୁ( ବିତରଣ େହତୁ ଡା େଜ�ାତି ପ�ସାଦ ପ+ନାୟକ- .ାରା ପ�ତି/ିତ ଓ ପ�କାଶିତ    Aahwaan.comAahwaan.comAahwaan.comAahwaan.com           378 

ମଣିଷର ସବ�େଶ�/ ଗୁଣ େହଉଛି ମାନବିକ ମଲୂ�େବାଧ। ମାନବିକ ମଲୂ�େବାଧର ପରିଧି 

ଯାହାର େଯେତ ବ�ାପକ େସ ମନୁଷ� େସେତ ମାଜiତ ଓ ପ�ଶଂସିତ। ସମାଜ, ପରିେବଶ, 

ପରି�ିତି ଓ ମୁଖ�ତଃ ପରିବାର ଶିhା ଦୀhା ଓ ସଂ;ାର ଉପେର ନିଭ�ରଶୀଳ ଆମର ଏହି 

ସାମାଜିକ ମଲୂ�େବାଧ। େତଣୁ ପରିବାର ସଂ;ାରିତ ଓ ରୁଚିସ$ନx  େହେଲ ପ�େତ�କ 

ବ�}ିର ଜାତୀୟତା, ମାନସିକତା ଓ ସାମାଜିକ ମଲୂ�େବାଧ ଉ¢ େହାଇପାରିବ ଏଥିେର 

ସେEହ ନାହ\।। 

 
ସ$ାଦକ: ସେୂଯ��ାଦୟ ସାରସ�ତ ପ�ତିଭା ପରିବାର 

अଡା, ବାେଲଶ�ର 

୯୩୪୦୦୪୫୩୩୫ 
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ବିେଶଷ ସଚୂନାବିେଶଷ ସଚୂନାବିେଶଷ ସଚୂନାବିେଶଷ ସଚୂନା    
ଆହ� ାନ ଇ-ପତି� କାର ଆଗାମୀ ସଂ;ରଣ : ଜାନୁଆରୀ ୨୦୨୦ 

େଲଖା ପଠାଇବାର େଶଷ ତାରିଖ : ୩ ଜାନୁଆରୀ ୨୦୨୦ 

େଲଖା ପଠାଇବା ସମୟେର ଇେମଲ୍ େର ସବ୍ େଜ£୍ େଲଖିେବ : 

Your name (Your name (Your name (Your name (ଆପଣ- ନାମଆପଣ- ନାମଆପଣ- ନାମଆପଣ- ନାମ) : January 2020 ) : January 2020 ) : January 2020 ) : January 2020     

 େଲଖା ଗୁଡ଼ିକ ଯଦି ଓଡ଼ିଆେର ଟାଇପ୍ କରି ୱାଡ଼� ଫାଇଲେର ପଠାଇେବ ତା େହେଲ 

ଆମକୁ ପୁଣିଥେର େସହି ସବୁ େଲଖା ଟାଇପ୍ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ ନାହ\ ହାତ େଲଖାକୁ 

ଫେଟା ଉଠାଇ କି�ା ;ାନ୍ କରି ଇେମଲ୍ ଆଟାଚ୍ େମ�୍ ଭାବେର ପଠାଇେବ ହbେଲଖା 

ସୁEର ଓ ପଠନେଯାଗ� େହବା अନିବାଯ��, ନେଚତ ଯଦି ପ�କାଶନେର େକୗଣସି ତ� �ଟି ରେହ 

େସଥିପାଇଁ ସ$ାଦକ ଦାୟୀ ରହିେବ ନାହ\ 

 ଯଦି ଗ� ବା କାହାଣୀ କି�ା ପ�ବ� ପଠାଉଛtି େତେବ ଧ�ାନ ଦିअ�, ପ�େତ�କ ଶ§ 

ମଧ�େର େକବଳ େଗାଟିଏ ଖାଲି �ାନ ଛାଡ଼ିେବ, କମା, ପ&ୂ�େଛଦ, ଯୁ}ାhର ଆଦି 

ବ�ାକରଣ ତ� �ଟି ପ�ତି ସାବଧାନ ରହି ଟାଇପ୍ କରିେବ ବ�ାକରଣଗତ ତ� �ଟି ପାଇଁ 

ପ�କାଶନେର अେହତୁକ ବିଳ� ହୁଏ େତଣୁ ଯଦି ସ�ବ େହଉଛି ଆପଣ- ନିକଟେର 

ଥିବା େକହି ଓଡ଼ିଆ ବ�ୁ- .ାରା ନିଜ େଲଖାକୁ ସଠିକ ଭାବେର ପରୀhା କରି ନିअ� 

 େଲଖା ସହିତ ନିଜର େଗାଟିଏ ପାସେପାଟ୍� ଫେଟା (ଯଦି ନାହ\, େତେବ ଭଲ 

େଦଖାଯାଉଥିବା ସୁEର ଫେଟାଟିଏ) ସହିତ ନିଜର ଠିକଣା େଲଖି ପଠାଇେବ 

 ଆମର େଲଖା ସଂଗ�ହ ଇେମଲ୍ : aahwaan@gmail.comaahwaan@gmail.comaahwaan@gmail.comaahwaan@gmail.com 
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 େଯଉଁ ବ�ୁମାେନ ଏହି ପତି� କା ପାଇଁ େଲଖା ପଠାଉଛtି େସମାନ-ୁ ବିନୀତ 
अନୁେରାଧ, େସମାେନ େଧୖଯ��ର ସହ ପତି� କାର ପ�କାଶନକୁ अେପhା କର� 
ପତି� କା ପ�କାଶିତ େହବାପେର ପେର ଆହ� ାନ ଇ-ପତି� କାର େୱବ୍ସାଇଟ, 
େଫସବୁକ୍, ଟି� ଟର୍ ଏବଂ ଆo�ଏଡ୍ ଆପ୍ .ାରା ପତି� କାର ପ�କାଶନ ସ��ୀୟ 
ସଚୂନା େପ�ରଣ କରାଯିବ  

 ପ�େତ�କ ମାସେର ଜେଣ େଲଖକ- ସବ�ାଧିକ ଦୁଇଟି େଲଖା ହ\ ପ�କାଶିତ 
େହବ େସଥିପାଇଁ େଲଖକ ନିେଜ ସ�ରଚିତ େକବଳ େଗାଟିଏ କି�ା ଦୁଇଟି େଲଖା 
ହ\ ପଠା� ଏକାଧିକ େଲଖା ପଠାଇେଲ, ପ�ଥେମ ମିଳିଥିବା େଲଖାକୁ ହ\ ପ�କାଶନ 
େହତୁ ସ�ୀକାର କରାଯିବ ଗୁଗୁଲ୍ ଇେମଲ୍ ଏକାଧିକ ଇେମଲ୍ େପ�ରଣ ଉପେର 
ପ�ତିବ�କ ଲଗାଇଥିବା େହତୁ ଆେମ ସମb େଲଖାକୁ ମିଳିଥିବା ସଚୂନା େଦଇ 
ପାରୁନାହୁଁ ଭବିଷ�ତେର ଏଥିପାଇଁ ବିହିତ ବ�ବ�ା କରିବାକୁ େଚgା କରିବୁ 

 ବାର�ାର अନୁେରାଧ ସେa�  अେନକ ବ�ୁ େଲଖାଗୁଡ଼ିକୁ ଟାଇପ୍ କରି ପଠାଉ 
ନାହାtି, ଆଉ ଯଦି େସମାନ-ୁ अଧିକ ବାଧ� କରାଯାଏ, ଉଣାअଧିେକ େଲଖା 
ପଠାଉଥିବା ନେବ ପ�ତିଶତ େଲଖକ େଲଖା ପଠାଇବା ବE କରିେଦେବ, କାରଣ 
େସମାନ-ୁ ଓଡ଼ିଆେର ଟାଇପ୍ କରି ଆେସନି େତଣୁ େଯମିତି ବି େହଉ ଏହି 
ପତି� କାକୁ ପ�େତ�କ ମାସେର ପ�କାଶନ କରିବା େମାର ଲh� େମାର ବ�bବହୁଳ 
ଜୀବନଚଯ��ାେର ସୀମିତ ସମୟର ସଦୁପେଯାଗ କରିବା ଉେ�ଶ�େର ଏହି 
ପତି� କାକୁ ପ�କାଶିତ କରୁଛି ଏବଂ କରୁଥିବି ମଧ� ଆପଣ ମାନ- ସହେଯାଗ ପାଇଁ 
ମଁୁ ଆପଣ- ନିକଟେର ଋଣୀ 

    ଡା େଜ�ାତି ପ�ସାଦ ପ+ନାୟକଡା େଜ�ାତି ପ�ସାଦ ପ+ନାୟକଡା େଜ�ାତି ପ�ସାଦ ପ+ନାୟକଡା େଜ�ାତି ପ�ସାଦ ପ+ନାୟକ, , , , ସ$ାଦକସ$ାଦକସ$ାଦକସ$ାଦକ    

େଲଖକ ମାନ- ପାଇଁ ସଚୂନାେଲଖକ ମାନ- ପାଇଁ ସଚୂନାେଲଖକ ମାନ- ପାଇଁ ସଚୂନାେଲଖକ ମାନ- ପାଇଁ ସଚୂନା    
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ବିେଶଷ ସଚୂନାବିେଶଷ ସଚୂନାବିେଶଷ ସଚୂନାବିେଶଷ ସଚୂନା    
 ଦୟାକରି ପ�େତ�କ ମାସର ସଂ;ରଣ ନିମେt େକବଳ େଗାଟିଏ ବା ଦୁଇଟି େଲଖା ହ\ 
ପଠା� କିଛି ବ�ୁ ଏକାଧିକ େଲଖା ପଠାଇ ଆମକୁ ଚିtାେର ପକାଇ େଦଉଛtି ଆେମ 
େସ ମଧ�ରୁ ଚୟନ କରିବାକୁ अସୁବିଧାର ସ��ଖୀନ େହଉଛୁ ସଚୂନାେଯାଗ� େଯ କିଛି 
ବ�ୁ ବିଗତ ମାସେର अନୁ�ନ ଦଶରୁ अଧିକ କବିତା ପଠାଇଛtି ଏହା.ାରା ଆମ ଇେମଲ୍ 
ବ´ ଭai େହଉଛି ଏବଂ ସ$ାଦନା କାଯ��େର ବାଧା ସୃgି େହଉଛି 
 ବାର�ାର अନୁେରାଧ ସେa�  अେନକ ବ�ୁ ଟାଇପ୍ ନ କରି େଲଖା ପଠାଉଛtି ଏହା 
ଫଳେର ଆମକୁ ସ$ାଦନା ପବୂ�ରୁ अନୁ�ନ अs�ାଧିକ ପୃ/ା ନିେଜ ଟାଇପ୍ କରିବାକୁ ପଡୁଛି 
ଏବଂ ଏଥିପାଇଁ ପତି� କା ପ�କାଶନେର ବିଳ� େଦଖା େଦଉଛି ଦୟାକରି ନିଜସ� େଲଖା 
ଟାଇପ୍ କରି ମାଇେକ� ାସ¶୍ ୱାଡ୍� ଫାଇଲେର ପଠା� ଯଦି ଟାଇପ୍ କରି ପାରୁନାହାtି ତା 
େହେଲ अନ� ଉପାୟ କର� ପିଡ଼ିଏଫ୍ ଫାଇଲେର ପଠାଉଥିବା େଲଖାକୁ ୱାଡ୍� 
ଫାଇଲେର ପଠା� 
 ହ� ାଟ୍ ସଆପ୍ େର େଲଖା ପଠା� ନାହ\ ଏହା ସ�ୀକାଯ�� େହବନାହ\ େକବଳ ଇେମଲ୍ 
.ାରା ହ\ େଲଖା ପଠା� ଆହ� ାନ ଇ-ପତି� କାର ଆo�ଏଡ୍ ଆପ୍ ଡାଉନେଲାଡ୍ କର� 

ପତି� କାେର ଥିବା ବ�ାକରଣଗତ ତ� �ଟି ପାଇଁ ସ$ାଦକ hମାପ�ାଥ�ୀପତି� କାେର ଥିବା ବ�ାକରଣଗତ ତ� �ଟି ପାଇଁ ସ$ାଦକ hମାପ�ାଥ�ୀପତି� କାେର ଥିବା ବ�ାକରଣଗତ ତ� �ଟି ପାଇଁ ସ$ାଦକ hମାପ�ାଥ�ୀପତି� କାେର ଥିବା ବ�ାକରଣଗତ ତ� �ଟି ପାଇଁ ସ$ାଦକ hମାପ�ାଥ�ୀ    
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