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ଭzବୁ ସାହୁ

୧୮୦

େକେତ କଥା ଏ ବୁ ତର

ରୁଦ ନାରାୟଣ ଦାଶ

୧୮୧

େମା େବାଉ

ଡଃ ମାsଳି କା ମହାପାତ

୧୮୩

ଜହn ଓ ତାରା

ଭାଗିରଥୀ ଯାନୀ

୧୮୪

ଓଟେର ଓଟ

ନୀଳମଣି ଚାC

୧୮୫

େପମ ଇତି ହାସର अବୁ ଝା କନା

ଲି ଟନ କୁ ମାର େବେହରା

୧୮୬

ରାଜଧାନୀେର ଶୀତ

ମpୁ ରାଣୀ ମି ଶ

୧୮୭

େଶଷଚି ଠି ସF ତିେର ସF ତିେର

ହୃଷିେକଶ ମହାr

୧୮୮

େଡଣାେଟ ପି େଇ େଦ

ଡା ନୀଳମାଧବ କର

୧୯୨

ଆହାନ ଇ-ପତି କା ସ!ୂ # ନି ଃଶୁ& ବି ତରଣ େହତୁ ଡା େଜାତି ପସାଦ ପ)ନାୟକ+ ାରା ପତି ,ି ତ ଓ ପକାଶି ତ
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ପଦୀପ କୁ ମାର ଜି ଲିକାରା

୧୯୩

େତlାର ଆ^ ଚିାର

ରାଧାେମାହନ ପଜ
ୂ ାହାରୀ

୧୯୫

କଲମ

ଦlାସି ପଧାନ

୧୯୮

କି ଏ େସ?

ଶୀେeତ ସୁCର

୨୦୧

ଦୁ ଇଟି ପୃଥିବୀ

ସୁଧମା ଡାsୁଆ

୨୦୨

ବାପା େମାର

अନସୂୟା ପlା

୨୦୩

େମରୀ ଖୀମାସ ଓ ସାrା अ+ଲ

ପହ@ ାଦ ସାହୁ

୨୦୭

ରହସ

ନାରାୟଣ ଦାସ

୨୧୦

ଏଇ ତ ଭରସା

ଶୁଭମ୍ କୁ ମାର ସାହୁ

୨୧୩

ଜୀବନ

ବି ନୟ ମି ଶ

୨୧୪

अଲଗା କରନା ବାପାମାଆ+ୁ

ଶି ଶିର କୁ ମାର ପlା

୨୧୬

ମାଆ

ରବି ନାରାୟଣ ସାହୁ

୨୧୭

କାrକବି ଲeFୀକାr ମହାପାତ

ଶ+ର ବି ଶାଳ

୨୧୯

ରାଇର ଆଳାପ

ସF ତିରpନ ପାତ

୨୨୦

ବି ଶନାଥ ଭୁ ଏ

୨୨୩

ଧରମ ଭାଇ

ସତନାରାୟଣ ମି ଶ

୨୨୫

"ଛି ଚା" ମନ୍

ସୁନିଲ୍ କୁ ମାର अଗ`ି

୨୨୮

ଆ

ହ
ାନ

ଇ
-ପ

େଧୖ ଯ

ା

୨୨୨

ତ
ିକ

ସଂବଲପୁରୀ ବି ଭାଗ
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ଆେମ ଗୁେଟ ଗୁେଟ ନାଟର୍ ପାଟ୍

ସେrାଷ କୁ ମାର େବେହରା

୨୨୯

ଇ8ୁଲ୍ ଡାକୁ େଛ ମେତ

ରାଧାେମାହନ ପଜ
ୂ ାହାରୀ

୨୩୦

ଆମର୍ ମୀ ଶୀ ସୁଶାr ସି ଂ!

ବି ଶନାଥ ଭୁ ଏ

୨୩୧

ପବ ବି ଭାଗ

୨୩୨
ସହେଦବ ପଧାନ

୨୩୩

ଉପକାରୀ ତୁ ଳସୀ

ରାଜୀବ େଲାଚନ ପାଣିଗାହୀ

୨୬୪

ପରମାତFା

ପ+ଜ କୁ ମାର ପାଣି ଗାହୀ

୨୬୮

अରଣେରାଦନ

अନି ଲ୍ େଦ

୨୭୪

ନେଭର ବି ପ@ବ

अସି ତ ମହାrି

୨୮୨

ଓଡ଼ି ଶାର ପଥମ ବାଚତି

अeୟ କୁ ମାର ରାଉତ

୨୮୬

େଜ, ହY େଶ,

ସାଇ ପସାଦ ସାହୁ

୨୯୩

ଆେମ ଓ ଆମ अେଧାଗତି ର କାରଣ

ପହ@ ାଦ ସାହୁ

୨୯୮

ପୁ`କ ସମୀeା ‘ଆଶାର ବଳୟ’

୩୦୨

ବି େଶଷ ସୂଚନା

୩୦୩

ା

ଭବି ଷତେର ଆହାନ୍ ଇ-ପତି କାେର େକବଳ ସ  ଏବଂ ନି ବା ଚି ତ କବି ତା ହY ାନ ପାଇବ, େଯଉଁ ସବୁ ବୁ
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ତ
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କବି ତା େପରଣ କରୁ ଛrି େସମାେନ ନି ରୁାହି ତ ହୁ अ ନାହY, କାରଣ େକବଳ କବି ତା ନି ମେr ଆହାନର ଏକ ବି େଶଷ

ଆ

ଆପଣ अତି ସହଜେର ନି ଜ ବୁ ମାନ+ ସହ େଶୟାର୍ କରି ପାରିେବ

ହ
ାନ

ପତି କା ପେତକ ମାସେର ପକାଶି ତ େହବ ଏବଂ ଏହି କବି ତା ସବୁ ସି ଧା ଆମ େୱବ୍ସାଇଟେର ପକାଶି ତ େହବ ଯାହା
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अେନକ ଥର अନୁ େରାଧ କରିବା ସେ^ କି ଛି ବୁ ମାସେର अନୁ ନ ଦଶ କି ା अଧି କ
କବି ତା େମା ଇେମଲେର ପଠାଉଛrି  େକବଳ େଗାଟିଏ କି ା ସବାଧି କ ଦୁ ଇଟି େଲଖା ହY
ପଠା ଯାହା ପକାଶନ େଯାଗ େବାଲି ନି େଜ ଭାବୁ ଛrି େସହି ଭଳି େଲଖା ହY ପଠା
अଧି କ ଇେମଲ୍ ପଠାଇେଲ, ଗୁଗୁଲ୍ ଇେମଲ୍ ଆପଣ+ ଇେମଲ୍ ଠି କଣାକୁ ବC କରି େଦଇ
ପାେର, ଏହାକୁ ାମ୍ େବାଲି ନି େଜ ନି େଜ ଧରି େନଇ ଆପଣ+ ଇେମଲ୍ ସବୁ କୁ ାମ୍
େଫାରେର ପେକଇ େଦଇ ପାେର ତାପେର ଆପଣ+ େଲଖା ଆଉ ପକାଶି ତ େହାଇ
ପାରି ବ ନାହY େତଣୁ ଦୟାକରି ଉପେରାz ତଥ ପତି ଧାନ ଦି अ
ପେତକ ମାସର ସଂ8ରଣ ପକାଶନ ପେର ହY ନୁ ଆ ସଂ8ରଣ ପାଇଁ େଲଖା
ପଠା େକବଳ େଲଖା ପଠାଇେଲ ଚଳି ବ ନାହY, ପତି କାକୁ ନି ଜ ବୁ +ୁ , ପରି ଜନ+ୁ
ଦି अ, େସମାନ+ୁ ଓଡ଼ି ଆେର େଲଖିବା ଏବଂ ପଢ଼ି ବା ପାଇଁ ଉାହି ତ କର ଆସ

କରି ବା ଆମ ଭାଷା ସାହି ତର ଉନn ତି କୁ ଆେମ ସାକାର କରି ବା
ଆହାନ ଇ-ପତି କାର ଓଡ଼ି ଆ େପାଡ଼କା୍ େସବା ବ^ ମାନ अେନକ ପ@ାଟଫମ୍ ଯଥା ଟିଫାଇ, ଆ+ର୍, େବକର୍,
ଓଭରକା୍, ପେକଟ୍ କା୍, େରଡି ଓ ପବି@ କ୍ ଏବଂ ଆପଲ୍ େପାଡ଼କାେର ଶୁଣିପାରିେବ ଏଥି େର ଶେହରୁ अଧି କ
ାନବକ ପତ, ଜହnମାମଁୁ ଏବଂ ବି କମ େବତାଳ କାହାଣୀ ସେମତ, अେନକ eୁଦଗ ମଧ ାନ ପାଇଛି  ନି ୟ
ଶୁଣ ଏବଂ ଆମକୁ ମତାମତ ଜଣା ଆପଣ ବି ନି ଜ ଗ କି ା ପବ ଯଦି ଆମ େପାଡ଼କାେର ପସାରିତ କରିବାକୁ
ଚାହଁୁ ଛrି , ତା େହେଲ େଯାଗାେଯାଗ କରି ପାରିେବ
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ସ!ାଦକ+ କଲମରୁ...
ନମ8ାର
ଡା େଜାତି ପସାଦ
ପ)ନାୟକ

ଆହାନ ଇ-ପତି କାର ବଷ ୨୦୨୧ର େଶଷ ସଂ8ରଣ ସହ ମଁୁ
ଉପିତ ପୁଣିଥେର ଆପଣମାନ+ ାରା େପରି ତ ସମ` କଥାକାହାଣୀ,
କବି ତା ଓ ପବକୁ ଏକ ସ!ାଦି ତ ସଂ8ରଣ ଭାବେର ଆପଣ ମାନ+ୁ
େଭଟି େଦବାପାଇଁ ପେତକ ମାସେର ଆପଣ ମାେନ େଯଉଁଭଳି
ଭାବେର ଉhସି ତ ସାହାଯ କରୁଛrି ତାହା अତr ଆନCଦାୟକ
ବି ଗତ ଦି ନେର େଲଖିକାେଲଖକ ମାେନ ନି ଜ କୃ ତି କୁ ଟାଇପ୍ କରି
ପଠାଇବା ପେର ପତି କା ସ!ାଦନେର अେକ କ ଦୂ ର େହାଇଗଲା,

ମାତାେର େଦଖି ବାକୁ ମି ଳୁଛି , ହୁଏତ ଏହା ଟାଇପ୍ କରି ବା େହତୁ
େହାଇଥାଇପାେର େସ ଯାେହଉ ଆମକୁ ଆମର ବାକରଣ ପତି ଧାନ
େଦବାକୁ େହବ अନୁ ନ ତି ନିଶହ ପୃ,ାର ଏଇ ପତି କାର ପେତକ
ପୃ,ାେର ବାକରଣଗତ ତଟିକୁ େଖାଜି ସଂେଶାଧନ କରି ବା େମା ପାଇଁ
अଧି କ କ େହଉଛି  ଆଶା କରୁଛି ଆଗକୁ ଆମ େଲଖିକା ଓ େଲଖକ
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ମାେନ ଏହି ବି ଷୟ ପତି ବି େଶଷ ଧାନ େଦେବ

ଆ

ହ
ାନ

ଚଳି ତ ମାସେର अେନକ ଘଟଣା ଜାତୀୟ ମାନସପଟେର ପଭୂ ତ
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ପଭାବ ପକାଇଛି , େସ ମଧରୁ କୃ ଷି କାନୁ ନର ରf େହବା, ତି ନିେସନାର ପମୁଖ+
େହଲି କର ଦୁ ଘଟଣାେର ମୃତୁବରଣ କରି ବା अନତମ ଏହା ସହି ତ ଓଡ଼ି ଶାେର अେନକ
ଘଟଣା ମଧ ଆମକୁ ଚି rା କରି ବାକୁ ବାଧ କରି ଛି ବି ଗତ ଏକବଷରୁ ଉ  ସମୟ ଧରି
ଭାରତୀୟ ସଂସଦେର ସମଥgତ କୃ ଷିକାନୁ ନକୁ େଫରାଇ େନବାର ଦାବୀ କରି େଦଶର କି ଛି
କୃ ଷକ ସଂଗଠନ ଏବଂ अେନକ ରାଜେନୖ ତିକ ଦଳ େଯଉଁଭଳି ଭାବେର େଦଶର
ରାଜଧାନୀକୁ ଏକ ପକାର ପଣବCୀ କରି ରଖିଥିେଲ େସଇ अବବାକୁ େଗାଟିଏ େଘାଷଣା
କରି ପଧାନମୀ ଶୀ ନେରC େମାଦୀ ଶାr କରି େଦେଲ କୃ ଷକମାନ+ ହି ତେର େଯଉଁ
କାନୁ ନ अଣାଯାଇଥିଲା େସଇ କାନୁ ନ ବି େରାଧେର ମୁିେମୟ ରାଜେନୖ ତିକ ବzିତ+
ଆେCାଳନ ଏହାକୁ େଫରାଇ େନବାକୁ ବାଧ କରି ଥିଲା ଏହି କାନୁ ନ ାରା େଯ
କୃ ଷକମାନ+ୁ अେନକ ଲାଭ େହାଇଥାrା ତାହା େଦଶର अେନକାଂଶେର କୃ ଷକମାେନ ଜାଣି
ସାରି ଥିେଲ ସୁା ରାଜେନୖ ତିକ ଏବଂ କୂଟନୀତି କ ମସୁଧା କରି କି ଛି େଲାକ ସରକାର+ୁ ଏହି

କୃ ଷକ ଆେCାଳନ ବC େହଇନାହY, ଏହା େଦଶର ସମ` ନାଗରି କ+ୁ ସଠି କ୍ ସେCଶ
େଦଉଛି , ଏହା େକଉଁଥିପାଇଁ େହଉଛି  େଗାଟିଏ ପେର େଗାଟିଏ ଜି ନିଷର ଦାବୀ କରି ବା
ଏବଂ ଏହାକୁ ମନାଇବା ପାଇଁ େଦଶର ରାଜଧାନୀକୁ ବକ ରଖି ବା ଭଳି ମସୁଧା କରୁଥିବା
ବzି ତଥା ସଂଗଠନକୁ ବରଖା` କରାଯାଇ ତରି ତ ପକି ୟାେର ଦlବି ଧାନ ବବା ନ

ତ
ିକ

ା

କେଲ, ଆଗାମୀ ଦି ନେର ଏହି ଭଳି अେନକ ଆେCାଳନ େଦଶକୁ अିର କରି େଦବ ଏଥିେର
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କାନୁ ନ େଫରାଇ େନବାକୁ ବାଧ କରିେଦେଲ ସରକାର+ ବି ଧିବ େଘାଷଣା ପେର ବି

ଇ
-ପ

ଦି ମତ ନାହY

ଆ

ହ
ାନ

ଚଳି ତ ସ{ାହେର ତାମି ଲନାଡୁ ଠାେର ଏକ ମମଦ େହଲି କର ଦୁ ଘଟଣାେର
ଆହାନ ଇ-ପତି କା ସ!ୂ # ନି ଃଶୁ& ବି ତରଣ େହତୁ ଡା େଜାତି ପସାଦ ପ)ନାୟକ+ ାରା ପତି ,ି ତ ଓ ପକାଶି ତ

Aahwaan.com

12

ଆହାନ ଇ-ପତି କା, ଷଡ଼ଦଶ ବଷ, ାଦଶ ସଂଖା, ଡି େସର ୨୦୨୧

Magazine Downloaded from www.aahwaan.com

ତି ନିେସନା ପମୁଖ (ସି ଡିଏସ୍) େଜେନରାଲ୍ ଶୀ ବି ପିନ୍ ରାବତ୍ ଏବଂ ତା+ ଧମପତn ୀ+
ସେମତ େତରଜଣ ପାଣ ହରାଇଛrି  େଦଶର ଜେଣ ବୀର େସୖ ନିକ େଯ େଦଶର ତି ନି
େସନାର ପମୁଖ ଭାବେର ନି ଯୁzଥିେଲ ତା+ ବି େୟାଗେର ସମଗ େଦଶ େଶାକାକୁ ଳ େହାଇ
ପଡ଼ି ଥିବା େବେଳ କି ଛି ବzି ସାମାଜି କ ମାଧମେର ଏହାକୁ େନଇ ବsାତFକ ଏବଂ अଶୀଳ
ମrବ େଦବାକୁ ପଛାଇନାହାrି  େସମାେନ କି ଏ? େଯଉଁମାେନ ଉରୀ ଆକମଣ େହେଲ,
ଖୁସି ମନାrି , ପୁଲବାମା ଆକମଣ ପେର ଖୁସି ମନାrି , ପାକି `ାନ େଖଳେର ଜି ତିଗେଲ ଖୁସି
ମନାrି ? ଏମାେନ କଣ ସତେର ଭାରତୀୟ? ଏମାନ+ ହୃଦୟେର େଦଶେପମ େବାଲି କି ଛି
ନାହY ଏହା ପମାଣିତ େହାଇ ଆସୁଛି ତଥାପି ଆମ େଦଶ ସହନଶୀଳ ନୀତି େନଇ
େସମାନ+ ବି େରାଧେର େକୗଣସି କଡ଼ା ପଦେeପ େନଉ ନାହY, ଏହାହY ଚି rାର ବି ଷୟ
ଯଦି ଆସrା କାଲି ଭାରତ ଓ ପାକି `ାନ ମଧେର ଯୁ ହୁଏ େସେତେବେଳ ଏହି
ବzିମାେନ େଦଶ ଭିତରର ପରି େବଶକୁ କଳୁ ଷିତ କରି େବ ନାହY କି ? େଦଶକୁ अିରତା
ଆଖି ଦୃ ଶି ଆ ଦlବି ଧାନ

କରାଯାଉନାହY କାହYକି?
ବି ଗତ ଦି ନେର ଏକ ଘଟଣା ଓଡ଼ି ଆ ଗଣମାଧମକୁ େବଶ ପସି ି ପାଇଁ େଖାରାକ
େଯାଗାଇଥିଲା ଆଉ ତାହା ଥିଲା ଗpାମ ଜି ଲ@ା ବହFପୁର ସହରେର ଜେଣ ନବବଧୁ ନି ଜ
ଶଶୁର ଘର ସଖେର ଧାରଣା େଦବା ଏହି ଘଟଣା ସାମାଜି କ ଗଣମାଧମେର ଏେତ

ପଛାଇେଲ ନାହY ଘଟଣାର ସବି େଶଷ ବି ବରଣୀ ନ ମି ଳିଥିେଲ ସୁା,

ଇ
-ପ

କରି ବାକୁ

ତ
ିକ

ା

ମାତାେର ପସାରି ତ େହଲା େଯ ଏହାକୁ େନଇ अେନକ ବzି ଉଭୟ ପe+ୁ ନି Cିତ
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ଆଡ଼କୁ େଠଲି େଦେବ ନାହY କି ? ତାେହେଲ ଏମାନ+ୁ

ଆ

ହ
ାନ

ଜଣାଯାଇଛି େଯ ଜେନୖ କ ଡାzର ଜେଣ କନା ସହ େପମ ସ!କେର ଥିେଲ ଏବଂ ତା+ୁ
ଆହାନ ଇ-ପତି କା ସ!ୂ # ନି ଃଶୁ& ବି ତରଣ େହତୁ ଡା େଜାତି ପସାଦ ପ)ନାୟକ+ ାରା ପତି ,ି ତ ଓ ପକାଶି ତ
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ବି ବାହ କରି ବାକୁ ଚାହଁୁ ଥିେଲ, ଯାହାକୁ ତା+ ପରି ବାରେର ସମଥନ ମି ଳୁନଥିଲା, କାରଣ
ସ!ୃ z ଡାzର+ ବଡ଼ଭାଇ ବ^ମାନ ସୁା ବି ବାହି ତ ନଥିେଲ େତଣୁ ଡାzର ଜଣକ
େସହି ଝି अକୁ ସରକାରୀ େରଜି ି ଭୂ z ବି ବାହ କରି ଥିେଲ ଏବଂ େସମାେନ କି ଛିଦିନ ନି ଜ
ଘେର ରହି ବା ପେର ଝି अ ଜଣକ ପରି ବାର ଉପେର ଶାରୀରିକ ଏବଂ ମାନସି କ ନି ଯ ାତନା
ଦି ଆଯାଉଥିବା ମାମଲା େକାଟେ ର ଦାୟର କରି ଘର ଛାଡ଼ି େଦଇଥିେଲ ଏହାପେର
ପୁଣୀଥେର ଆେପାଷ ସମାଧାନ କରି ନେଭର ମାସେର ବି ବାହ ପାଇଁ ଉଭୟ ପe ରାଜି
େହାଇଥିବା େବେଳ ଠି କ୍ ବି ବାହ ପବ
ୂ ର
 ୁ ଡାzର+ ପରିବାର ଏଥିପାଇଁ ମାନି େଲ ନାହY,
େତଣୁ ଝି अ ଜଣକ ଜି ଦ୍ କରି ଡାzର+ ଘର ସାମନାେର ଧାରଣା େଦେଲ ସେଦନାର
ସୁअ ଝି अଟି ପାଇଁ अେନକ ଆସି ଥିବା େବେଳ ସ!ୃ z ଡାzର ଏବଂ ତା+ ପରିବାର ପାଇଁ
अେନକ अଭେଦାଚି ତ ମrବ ସେମତ ଘୃଣା ସଳି ତ େପା ସବୁ ଆସି ବାକୁ ଲାଗିଥିଲା
अେନକ େଚା ପେର ମାନବର अଦାଲତ ଉଭୟ ସ ାମୀ ଓ ୀ+ୁ ସାତଦି ନ ପାଇଁ ଏକାଠି
ନି େfଶ

େଦଇଥିେଲ,

ଯାହା

ସରକାରୀ

ହ`େeପ

ାରା

ପାଳନ

କରାଯାଇଥିଲା ଏବଂ ସ{ାହ େଶଷେର ପୁअ ଜଣକ ଚାଲି ଯାଇଥିବା େବେଳ ପୁଣିଥେର େସ
େଫରାର୍ େହାଇଛrି େବାଲି କହି ଗଣମାଧମେର ଝି अ ଜଣକ ବzବ େଦଇଛrି  ଏହାକୁ
େନଇ ପୁଣିଥେର ଝି अପାଇଁ ସମେବଦନାର ସୁअ ଛୁଟି ଚାଲି ଛି ଏହି ସମ` ଘଟଣାର
ସତାସତ ଆେମ କି ଛି ବି ଜାଣିନାହଁୁ  େତଣୁ ଏଠି କି ଏ ଠି କ୍ ଆଉ କି ଏ ଭୁ ଲ କହି ବା

ତ
ିକ

ା

अନୁ ଚି ତ େହବ କି  େଯଉଁଭଳି ଭାବେର ଜେଣ ଝି अ େବାଲି ତା+ ପାଇଁ ସମେବଦନାର
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ରହି ବାପାଇଁ

ଇ
-ପ

ଝରଣା ବହି ଯାଉଛି ଏବଂ ପୁअ ତଥା ତା ପରି ବାରକୁ ନି Cିତ କରାଯାଉଛି ତାହା କଣ ଉଚି ତ

ଆ

ହ
ାନ

େହଉଛି କି ? ସୂଚନାେଯାଗ େଯ ପବ
ୂ ର
 ୁ ଝି अ ଜଣକ ତା+ ଶାଶୁଶଶୁର+ ପରି ବାର
ଆହାନ ଇ-ପତି କା ସ!ୂ # ନି ଃଶୁ& ବି ତରଣ େହତୁ ଡା େଜାତି ପସାଦ ପ)ନାୟକ+ ାରା ପତି ,ି ତ ଓ ପକାଶି ତ
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ଉପେର ମାମଲା ରୁଜୁ କରି ଛrି , ଯାହା ବ^ମାନ ନାୟାଳୟେର ବି ଚାରାଧୀନ ରହି ଛି,
ଏହି ଭଳି ସମୟେର ପୁଣିଥେର ତା+ ଘର ସଖେର ଧାରଣା େଦବାର ଔଚି ତ େକଉଁଠି?
अrତଃ अଦାଲତର ରାୟ ଆସି ବା ପଯr अେପeା କରି ବା ଉଚି ତ ଥିଲା ପୁଣି ଘର
ବାହାେର ବସି ଗୁରୁବାର ପଜ
ୂ ା କରି ବାର ନାଟକ କଣ ପାଇଁ? ହଁ , ଧାରଣା େଦଇଛ, ଠି କ୍
अଛି  କି  ଗୁରୁବାର ପଜ
ୂ ା? ଏହା କଣ ଗୁରୁବାର ପଜ
ୂ ାର अପମାନ ନୁ େହଁ କି ? ଏ କି
ପକାରର ପହସନ? ଗଣମାଧମ+ ପତe ଏବଂ ପେରାe େପାାହନେର ଏ ସବୁ
େହଉନାହY େବାଲି କି ଏ କହି ବ? ଏଭଳି ସବୁ କରିବା ପେର କି ଭଳି ଆଶା କରାଯାଉଛି େଯ
େଗାଟିଏ ପରିବାର େସ ଝି अକୁ ସ ାଗତ କରି ବ? େପମ କରିବା େବେଳ ତ ନି ୟ ଭାବେର
ଉଭୟ ପe ଏଥିେର ସଂଶି ଥିେଲ, ଯାହା ବି ନି |^ି େନଉଥିେଲ ଉଭୟ ମି ଳିମିଶି
େନଇଥିେଲ, ଏେବ ସମୁଦାୟ େଦାଷ ପୁअ ଉପେର ଲଦି େଦବାର अଥ କଣ? ଏଇ େଦଶେର
ମହି ଳା ସୁରeା ଆଇନ ରହି ଛି, େତଣୁ ସମେବଦନା ଢାଳି େଦଉଛrି  ପୁअଟିଏ େବାଲି େସ

େସେତେବେଳ ଏହି େଯଉଁ ବzି ସବୁ ସାମାଜି କ ଗଣମାଧମେର େସଇ ପୁअକୁ ଲାନା
େଦଇଥିେଲ େସମାେନ eମା ମାଗିେବ? ଏହା ାରା େସ ପରି ବାରର ପତି ,ା େଫରି
ଆସି ବ? େକୗଣସି ବି ଷୟେର ମrବ େଦବା ପବ
ୂ ର
 ୁ ସବୁ େବେଳ ଉଭୟ ପeର କାହାଣୀ
ଶୁଣିବା ପେର ହY କି ଛି କୁ ହ

ତ
ିକ

ା

ଆଜି ସଦପା{ ଖବର अନୁ ସାେର, ବି ଗତ ଏକବଷରୁ अଧି କ ସମୟ ଧରି ଦି ଲ@ୀ
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କାହYକି ଲାିତ େହବ? ଯଦି କାଲି अଦାଲତ େସ ଝି अ ବି ପeେର ରାୟ ଦି अrି

ଇ
-ପ

ସହରର ମୁଖ ସଡ଼କକୁ ବC କରି ରଖିଥିବା ଏବଂ କୃ ଷକ ଆେCାଳନ ନାମେର

ଆ

ହ
ାନ

ଜନମାନସକୁ अ`ବ` କରି େଦଇଥିବା ନାଟକର अବସାନ ଘଟିଛି ଆଜି ସକାଳୁ ସକାଳୁ
ଆହାନ ଇ-ପତି କା ସ!ୂ # ନି ଃଶୁ& ବି ତରଣ େହତୁ ଡା େଜାତି ପସାଦ ପ)ନାୟକ+ ାରା ପତି ,ି ତ ଓ ପକାଶି ତ
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େସଠାରୁ େଲାକମାେନ ନି ଜ ନି ଜ ରାଜକୁ େଫରି ଯାଉଛrି  ସୂଚନାେଯାଗ େଯ ଏହି
ଆେCାଳନେର

ପpାବ,

ହରି ଆନା

ଏବଂ

ଉ^ର

ପେଦଶର

କୃ ଷକମାେନ

ଭାଗ

େନଇଥିେଲ େଦଶେର अେନକ ରାଜ ରହି ଥିବା େବେଳ अନ ରାଜମାନ+ରୁ
କୃ ଷକମାେନ କାହYକି ଏଠାେର अଂଶ ଗହଣ କରି ନଥିେଲ ତାହା ନି ୟ ଭାବେର ସମେ`
ଚି rା କରି େବ େସ ଯା େହଉ, େଶଷେର ଦି ଲ@ୀର ରାୀୟ ରାଜମାଗକୁ େଖାଲି ଦି ଆଗଲା
ସି ୁ , ଟିକରି ଏବଂ ଗାଜି ପୁର୍ ଠାେର ନି ମgତ अାୟୀ େଟ¡୍ ଏବଂ ଘରକୁ ବ^ ମାନ୍ ସଫା
କରାଯାଉଛି  ଏହା ଫଳେର अrତଃ ଏହି ସବୁ अଳର େଲାକମାେନ େଯଉଁମାେନ ଦି ଲ@ୀ
ଯି ବାକୁ େହେଲ अଗଣିତ अକଥନୀୟ अସୁବିଧା େଭାଗୁଥିେଲ େସମାେନ ତାହି ପାଇେଲ ଏବଂ
ରାଜମାଗ େଖାଲି ବା ପେର ସମ`ପକାର ବାହନର ଚଳାଚଳ ସୁରୁଖୁରୁେର େହାଇ ପାରି ବ
ମାନବର अଦାଲତ+ ବାରାର େଚତାଇବା ସେ^ ଏହି ଆେCାଳନକାରୀ ମାେନ ରା`ାକୁ
ବC କରି େଦଇଥିେଲ

अେନକ େଦଶେର ଭୟାବହତା େଦଖାଇ अିରତା ସୃି କରି ସାରିଲାଣି  ସ¢ବତଃ
ଭାରତେର ଏହାର ପଭାବ ଆଉ अଦି ନ ପେର େଦଖିବାକୁ ମି ଳିବ େହାଇପାେର
ପୁଣିଥେର ଆମକୁ ଘେର ବC େହାଇ ରହି ବାକୁ ପଡ଼ି ପାେର େତଣୁ ସାବଧାନତା ନି ୟ
ପାଳନ କର ମା8 ବବହାର अନି ବାଯ େହଉ, ହାତକୁ ବାରାର ସଫା କର ଏବଂ

ତ
ିକ

ା

ସ¢ାବ ଜନଗହଳି ଠାରୁ ଦୂ ରେର ରହ

ଆ

ହ
ାନ

ଇ
-ପ

ଭଗବାନ ଆପଣ+ୁ ସୁ ରଖ
ଧନବାଦ
ଆହାନ ଇ-ପତି କା ସ!ୂ # ନି ଃଶୁ& ବି ତରଣ େହତୁ ଡା େଜାତି ପସାଦ ପ)ନାୟକ+ ାରା ପତି ,ି ତ ଓ ପକାଶି ତ
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ଆମ ଓଡ଼ିଆ େପାଡ଼କା୍ ଚାେନଲ୍

ା

ହ
ାନ

ଇ
-ପ

ତ
ିକ

ଆହାନ ଇ-ପତି କା ସ!ୂ # ନି ଃଶୁ& ବି ତରଣ େହତୁ ଡା େଜାତି ପସାଦ ପ)ନାୟକ+ ାରା ପତି ,ି ତ ଓ ପକାଶି ତ

ଆ

ଡା େଜାତି ପସାଦ ପ)ନାୟକ
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ବାଘ ସାମାଜର ନୀଳ ଆେଲାକ - ୧୬
େସ ବନବି ବି+ ଉପଖାନ ଉପେର ଗଭୀର ଚି rା କରୁଥିେଲ।
ତା+ କପାଳେର େମାଟା ଗାର ସବୁ ତି ଆରି େହାଇ ଯାଇଥିଲା।
େଲାକଯୁzି ଆଉ େଲାକ ବି ଶ¤ାସ ଭିତରୁ ଏକ ପକୃ ତ ଯୁzିକର ତଥ
ବାହାରକୁ ଆଣିବା ପାଇଁ ଗାଢ ନୁ େହଁ ପଗାଢ ଚି rନର ଆବଶକତା
अେଶାକ ବି ଶାଳ

अଛି । ବାହାେର ପeୀମାନ+ କୂଜନ ଶୁଣାଯାଉଥିଲା। ତା+ ମନ େସ
ଆଡକୁ ଟିକିଏ ଟାଣି େହାଇଗଲା ଭଳି ଲାଗୁଥିଲା। େସ ଆଖି ବC
କରି େଦେଲ। ତାେହେଲ ବନବି ବି+ ଉପେର େଲାକ+ अଗାଧ ବି ଶ¤ାସର
ଦୃ ଢ ଭି^ିଭୂ ମି କଣ େହାଇପାେର?

ପଛେର ଉ¥¤ଳ ସୂଯ । େସଥିରୁ କଜଳପାତି ର ଦୁ ଇେକାଣିଆ ଲା
ଲାଂଜ େଯାଗୁ ପeୀଟି କଜଳପାତି େବାଲି ଜାଣି େହଉଥିଲା। ଏ ପeୀଟି
େଲାକବସତି ର ପାଖେର ରୁେହ। ବହୁତ ସମୟେର ପଶୁମାନ+ ଉପେର
ବସି ଥାଏ। କି ଛି େପାକ େଜାକ ପବନେର ଉଡି େଲ ଝା! ମାରି
ଧରି ନିଏ। େସ अେନକ ସମୟ େସହି କଜଳପାତି କୁ େଦଖୁଥିେଲ। ପାଓଲି

ଇ
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ତ
ିକ

ା

ବି କି ଛି ପଶn କରୁ ନଥିେଲ। ଦୁ େହଁ ଆରାମେର କି ଛି ସମୟ ବି ତାଇବାକୁ
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ଏକ କଳା କଜଳପାତି ଚୁ ପଚାପ ଗଛ ଡାଳେର ବସି ରହି ଥିଲା।

ଆ

ହ
ାନ

ଆସି ଛrି । ଏମି ତି ଶାr ପରି େବଶ େସମାନ+ୁ ଭଲ ଲାଗୁଥିଲା। କି ଛି
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ସମୟପେର ସପନବାବୁ କହି ବାକୁ ଆର¢ କେଲ।
“ଦeିଣ ରାୟ+ର କାଠ, ମହୁ, ଝୁଣା ଇତାଦି ଜsଲଜାତ ଦବ ଉପେର ସଂ!ୂଣ 
अଧି କାର अଛି । ଏହି ଠାେର ଏକ ସେCହ ଆସୁଛି। ଯଦି ବନବି ବି ସଂ!ୂଣ  ସୁCରବନର
अଧି ,ାତୀ େଦବୀ ତାେହେଲ ତା+ର ଜsଲ ଆଉ ଜsଲଜାତ ଦବ ଉପେର ପଣ
ୂ 
अଧି କାର େହବା କଥା। କି  ଉପେରାz ଦବ ଉପେର ଦeିଣ ରାୟ+ର କଣ ପାଇଁ
ଏକଚାଟିଆ अଧି କାର? କଣ ପାଇଁ ଦୁ ଃେଖ ଦeିଣ ରାୟ+ୁ ଏସବୁ ପାଇଁ ପାଥନା କରି ବ?
େତଣୁ ବି ଷୟ ଉପେର କି ଛି ଦି ¤ଧା ନି ିତ ଭାବେର अଛି ।”- ସପନବାବୁ ନି ଜର ଭାବନା
ଆଉ ଯୁzିକୁ ପାଓଲି + ଆଗେର ବୁ ଝି ବା େଶୖ ଳୀେର ଉପାପନା କରୁଥିେଲ। ପାଓଲି
ବି ଦୂଷୀ ମହି ଳା, ପତି ଯୁzିକୁ ଭଲ ଭାେବ ବୁ ଝି ପାରrି । ପାଓଲି ମୁl ହଲାଇେଲ।
“ଏକ अଧି ,ାତୀ େଦବୀ+ର ସବୁ ଦବ ଉପେର ସ!ୂଣ  अଧି କାର େହବାର କଥା।
କି  ପଢାଯାଉଥିବା ଗୀତ ଗୁଡିକେର ଏମି ତି ବଣନା ନାହY। େତଣୁ ଯୁzି ଆଉ ଏକ ଭିନn

େଦଇଥିେଲ। ଜsଲର ଲଘୁଜାତ ଦବ, କାଠ ଉପେର ତା+ର ପଣ
ୂ  अଧି କାର अଛି ।
ଏଥେର ବନବି ବି ନି ଜର କି ଛି ମତବz କରି ନାହାrି ବା अମତ େହାଇ ନାହାrି । େତଣୁ
ଏହି अମତ ନ େହବା ପମାଣ କରୁଛି େଯ ଜsଲର अଧି ାତୀ େଦବୀ ବନବି ବି ନୁ ହrି ।
େସ ଜsଲେର ମଧ अଧି ବାସ କରୁ ନାହାrି । ଯଦି କରୁଥାେr ତାେହେଲ ତା+ର

ତ
ିକ

ା

अଧି କାର ସାବ` େହାଇଥାଆrା।”- ସପନବାବୁ ନି ଜର ଯୁzିକୁ ଆହୁରି अଧି କ ,
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ଦି ଗକୁ େମାଡ େନଉଛି । ଦeିଣରାୟ ବନବି ବି+ ଆଗେର ନି ଜର अଧି କାର  କରି

ଇ
-ପ

ବଳି , କରି େଦଉଥିେଲ ।

ଆ

ହ
ାନ

“ସାଧାରଣ େଲାକ+ର ବି ଶ¤ାସ େଯ ବନବି ବି ସୁCରବନ ଜsଲର अଧି ,ାତୀ
ଆହାନ ଇ-ପତି କା ସ!ୂ # ନି ଃଶୁ& ବି ତରଣ େହତୁ ଡା େଜାତି ପସାଦ ପ)ନାୟକ+ ାରା ପତି ,ି ତ ଓ ପକାଶି ତ
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େଦବୀ। େଲାକ+ର ବି ଶ¤ାସ ଉପେର ବହୁତ କି ଛି କହି େହବନାହY। ବନବି ବି+ ଉପେର
େଯଉଁ ସବୁ ପାଲା ଆଉ अଭିନୟ ପଦଶନ େହଉଛି ବା ତା+ର ତୁ ି ବା ମହି ମା ଉପେର
ଯାହାସବୁ କାବ अଛି େସ ସବୁ କି  ଆଉ ଏକ ଭିନn ଦି ଗକୁ ଲe କରୁଛି । ଏଣୁ ବନବି ବି
େକେବେହେଲ ସୁCରବନର ସଂ!ୂଣ  अଧି ,ାତୀ େଦବୀ େହାଇ ନପାରrି । ଜsଲରୁ
ଆସୁଥିବା ଲଘୁଜାତ ଦବ ଉପେର ତା+ର କି ଛି ଏକଚାଟିଆ अଧି କାର ନାହY।
ବନବି ବି+ର ନି ଜ ବବହାର, େସହି अଭିନୟ ସବୁ ଏକଥା  କରି େଦଇଛି ।”- ତା+ର
ଯୁzି अକାଟ ଲାଗୁଥିଲା ।
ବନବି ବି ପଜ
ୂ ା ବି ଷୟେର ଜାଣିବାକୁ େହେଲ अଶି ତିପର େକଉଁ ବୃ କୁ ପଶn
ପଚାରି ବାକୁ େହବ। େସ େକବଳ କହି ପାରି େବ େକଉଁ ପରିିତି େର ବନବି ବି ପଜ
ୂ ା ଆର¢
େହଲା। अନମାେନ ଠି କ ଭାବେର କହି ପାରି େବ ନାହY। ବନବି ବି+ ଠାରୁ େସମାେନ କଣ
ଆଶା କରୁଥିେଲ? ବନବି ବି ପଜ
ୂ ାରୁ େସମାନ+ୁ କଣ ମି ଳିଛି? ଏଇସବୁ ବି ଷୟେର ାନ

“ଆପଣତ अେନକ େଲାକ+ୁ ପଚାରି ଥିେଲ?”- ପାଓଲି କହି େଲ ।
ସପନବାବୁ ମୁl ହଲାଇେଲ। େସ ଏକଥା अେନକ େଲାକ+ୁ ପଚାରି ଛrି । ତା+
ପାଖେର अେନକ ବି ବରି ଣୀ अଛି ।
“ବୟ8

େଲାକମାନ+ୁ

ପଚାରି େଲ

ଏତି କି

ଜଣା

ପଡୁ ଛି

େଯ

େସମାେନ

ତ
ିକ

ା

ବନବି ବି+ଠାରୁ କି ଛି ଜନ ଧନ କାମନା କରrି ନାହY । ଯାହାକି ଛି ସଂ!ତି ଦରକାର ତାହା
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ବନବି ବି ପଜ
ୂ ାର ପକୃ ତ ରହସ ଜଣାଇ ପାରି ବ।

ଇ
-ପ

େସମାନ+ ପାଖେର अଛି ।” – େସ କହି େଲ ।

ଆ

ହ
ାନ

“ତା’େହେଲ ବନବି ବି+ ପାଖରୁ େସମାେନ କଣ ଆବଶକ କରrି ?”- ପାଓଲି
ଆହାନ ଇ-ପତି କା ସ!ୂ # ନି ଃଶୁ& ବି ତରଣ େହତୁ ଡା େଜାତି ପସାଦ ପ)ନାୟକ+ ାରା ପତି ,ି ତ ଓ ପକାଶି ତ
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ପଚାରି େଲ ।
“କଥାଟା अତି ସରଳ। ମା ବନବି ବି େସମାନ+ ଜୀବନ ସୁCରବନ ଭିତେର
ବା। ଜsଲ ଯି ବା ଆଗରୁ େସମାେନ ବନବି ବି+ ଆଗେର ପାଥନା କରrି । ମା
େଯମି ତି ଛୁଆ+ୁ ପଣତ େଘାଡାଇ ରଖି ଥାଏ, େସମି ତି ବନବି ବି ଜsଲେର େସମାନ+ୁ ଘ¡
େଘାଡାଇ ରଖିଥାଆ। େସମାେନ ବନବି ବି+ ସୁରeାେର ରହି ଘରକୁ ନି ରାପଦେର
େଫରି ଆସ। େସମାେନ କି ଛି ଧନ ବା ଜନ ପଜ
ୂ ାେର ମାଗି ନଥାrି । େକବଳ ସୁରeା
ମାଗି ଥାଆrି । ସୁCରବନେର अଗଣି ତ ବି ପଦ। ବାଘ, ସାପ କୁ ¢ୀର ଆଉ େକେତ େକେତ
ବି ପଦ। eଣିକେର ଜୀବନ ଚାଲି ଯିବ। ଏମି ତି ବି ପଦରୁ ବନବି ବି େସମାନ+ୁ ରeା
କର। ଭଲେର ଭଲେର େଫରି ଆସି ପି ଲା ଛୁଆ+ର ମୁହଁ େଦଖ। ଏତି କି ପାଥନା
ଥାଏ।”– ସପନବାବୁ + କଥାେର େଲାକବି ଶ¤ାସ ଭିତେର ଥିବା ନି ହିତ ତଥ ଯୁzି ସsତ
ଭାେବ ବାହାରକୁ ଆସୁଥିଲା। ପାଓଲି ମୁl ହଲାଉ ଥିେଲ। ପାଓଲି କି ଛି ଆଉ କହି ବାକୁ

“କି  ଆଉ କି ଛି ଦି ¤ମତ ମଧ अଛି । अସି ତ ସହ କଥାଟା ମେନ ପକାअ ତ? अସି ତ
ବନବି ବି+ୁ େମାେଟ ମାେନନି ।”- ପାଓଲି କହି େଲ। ଗେବଷଣା କରି ବାକୁ େସମାେନ ଭିନn
ଭିନn ଗଁା ବୁ ଲୁ ଛrି । ଏମି ତି ଏକ ଗଁାେର अସି ତ ସହ େସମାନ+ର େଦଖା େହାଇଥିଲା।
अସି ତକୁ ଯୁବକ କୁ ହାଯାଇ ପାରି ବା ଶରୀର ବଳି ,। େସ ସୁCବନକୁ ଖାଲି ମାଛ କ+ଡା

ଇ
-ପ

ପରି ଚୟ କି ଛିଦିନ ପାଇଁ ଚାଲି ଲା। ତାପେର अସି ତ କି ଛି କି ଛି କହି ବାକୁ ଲାଗିଥିଲା

ତ
ିକ

ା

ଧରି ବାକୁ ଯାଉ ନଥିଲା। କଥାଟା ପଥେମ େମାେଟ େଖାଲି କହି ଲାନି । େସମାନ+ର ଚି ହnା
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ଚାହଁୁ ଥିେଲ ।

ଆ

ହ
ାନ

अସି ତ ଏକ େଚାରା ହରି ଣ ଶି କାରୀ। ଏକଥା ସମେ` ଜାଣି ନାହାrି । ଗଁାେର
ଆହାନ ଇ-ପତି କା ସ!ୂ # ନି ଃଶୁ& ବି ତରଣ େହତୁ ଡା େଜାତି ପସାଦ ପ)ନାୟକ+ ାରା ପତି ,ି ତ ଓ ପକାଶି ତ

Aahwaan.com

22

ଆହାନ ଇ-ପତି କା, ଷଡ଼ଦଶ ବଷ, ାଦଶ ସଂଖା, ଡି େସର ୨୦୨୧

Magazine Downloaded from www.aahwaan.com

ଜାଣିଛrି । େସମାେନ ପଥେମ କି ଛି େଖାଲି କହି େବନି ।
ପାଓଲି ସପନବାବୁ +ୁ େସହି କଥାସବୁ ମେନ ପକାଇ େଦଉଥିେଲ । ସପନବାବୁ ମୁl
ହଲାଇେଲ । ବନବି ବି+ ପତି ,ା ଉପେର କି ଛି अବି ଶ¤ାସ अଛି ତ ନି ୟ ।
ମାଗିବାକୁ େହେଲ ରାଜା+ୁ ଶାr କରିବା ଦରକାର । ଯି ଏ ରାଜା ବା अଧି ାତୀ
େଦବୀ ତା’କୁ ତୁ ି କରି ବା ଆବଶକ ।- अସି ତ କହି ଥିଲା । ପାଖେର ଥିବା ତା’ ବୟସର
େଲାକମାେନ ମୁl ହଲାଇଥିେଲ । ସମେ` ତା’ର ଦଳର େଲାକ ।
“ସବୁ େକଉଟମାେନ ତାେହେଲ କାଳୀ ଆଉ ବନବି ବି+ୁ ଏକ ମାନrି ନାହY?
କାରଣଟା କଣ େହାଇପାେର?”- ପାଓଲି କହି େଲ ।
“କାରଣଟା େହଉଛି ମନର ବି ଶ¤ାସ। କାଳୀ ତ ସଂହାରର ରୂପ। अପରପେe
ବନବି ବି େହଉଛrି ଶାrି ର ସ¤ରୂପା। ଦeିଣ ରାୟ େହଉଛrି ହି ଂସା ଆଉ ରzପାତର
ପତୀକ। ଦeିଣ ରାୟ ନରବଳୀ ମାଗrି ଆଉ ତା+ର ମା କି ଏ? େସ ତ ନାରାୟଣୀ।
ପତି ରୂପ। କି ଛି ଦ¤ୀପବାସୀ ମେନ କରrି ଦeିଣ ରାୟ ଆଉ

କାଳୀ+ର ପଜ
ୂ ା କରି ବା େବଶି ଯୁzଯୁz। େସଥିେର ଦeିଣ ରାୟ ଶାr େହେବ।”–
ସପନବାବୁ କହି େଲ ।
“ଆମକୁ ମଧ େଦଖିବାକୁ େହବ ତା+ୁ ପାଥନା କରି ଥିବା ପଥମ େଲାକମାେନ
କି ଏ?”– ସପନବାବୁ ବଡ଼ ଗ¢ୀରତାର ସହ ଏକ ଗଭୀର ଚି rନର ବି ଷୟକୁ ଉପାପନା

ତ
ିକ

ା

କରୁଥିେଲ।

ଇ
-ପ

“େସଇ େଲାକମାେନ ତାେହେଲ କି ଏ?”- ପାଓଲି + ମୁହଁରୁ ପଶn ବାହାରି ଆସି ଲା ।

ଆ

ହ
ାନ

ପାଓଲି ନି ଜକୁ ଏ ବି ଷୟ ଭିତେର ଏକଦମ ଡୁ ବାଇ େଦଇଥିେଲ। ଏମି ତି ବି ସପନବାବୁ +
ଆହାନ ଇ-ପତି କା ସ!ୂ # ନି ଃଶୁ& ବି ତରଣ େହତୁ ଡା େଜାତି ପସାଦ ପ)ନାୟକ+ ାରା ପତି ,ି ତ ଓ ପକାଶି ତ
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କହି ବା ବି ଷୟେର େସ ସପନବାବୁ + ଭଳି ଗଭୀର ଚି rା କରି ବାେର ଲାଗି ଯାଆrି ।
“ପଥମରୁ ପଜ
ୂ ା କରୁଥିବା େଲାକାମେନ ଦୁ ଃେଖ ଭଳି ଦୀନ ଦରିଦ। ଦୁ ଃେଖ ଭଳି
େଲାକମାେନ େକବଳ ନି ଜର ବିବାପାଇଁ େଯତି କି ଆବଶକ, େସତି କି େନେବ। ଏତି କିେର
ଦeିଣ ରାୟ ରାଜି େହାଇଥିେଲ ।”– ସପନବାବୁ କହି େଲ ।
କି  ଏ େଲାକମାେନ ଜsଲକୁ ନି ଜର ସ¤ାଥପାଇଁ ପଶrି । େଲାଭବଶତଃ ନି ଜର
ଦରକାରଠାରୁ अଧି କ ପରି ମାଣର ଦବ େନଇଯାଆrି । अେନକ ଶି କାରୀ ତ ବନବି ବି+ୁ
ପଜ
ୂ ା କରି ବାକୁ ଦି ¤ଧା କରrି । ଆଉ ଏ अସି ତ ଏକ େଚାରା ହରି ଣ ଶି କାରୀ ।
“अସି ତର େସ କହି ବା କଥାଟା ମନ ପଡୁ ଛି ?”- ସପନବାବୁ କହି େଲ। ପାଓଲି ମୁl
ହଲାଇେଲ। अସି ତ ଆଖିେର ବନବି ବି+ ପତି ସଂ!ୂଣ  अବି ଶ¤ାସ ଥିଲା। େସ ସହଜେର
କି  େଜାରେର କି ଛି କଥା କହି ଥିଲା
ବନବି ବି+ ପାଖେର ଜsଲର अଧି କାର ଥିଲା େକେବ? ଏ ଜsଲେର ବିବା ପାଇଁ

ରeାପାଇଁ? ନେହେଲ କଣ ଏେତ ଜୀବନହାନୀ ଘଟrା?
େସଇଥି ପାଇଁ କାଳୀ+ୁ ପଜ
ୂ ା କରି ବା ଆବଶକ। ମା କାଳୀ+ର ଦୟାେହେଲ ସବୁ
ଯୁେର ବି ଜୟ ଘଟିବ ।
ବନବି ବ+ୁ ସୁମରଣା କେଲ ହରି ଣ େଦୗଡି ପଳାଇବ। ହରି ଣକୁ ଶି କାର କରି ବା

ତ
ିକ

ା

ଦରକାର। କାଳୀ+ୁ ସୁମରଣା କେଲ ଭିତେର କୁ ଆଡୁ ସାହାସ ମାଡି ଆେସ। ମନେର
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େହେଲ अ ଦରକାର । ବି ନା अେର େକବଳ ପାଣହାନୀ । ବନବି ବି କୁ ଆଡୁ ଆସି େବ

ଇ
-ପ

अଯଥା ଦୟା ଆେସନା। ଖାଲି ଦୟାକରି ହରି ଣ ମାରି େହବନି ।

ଆ

ହ
ାନ

ବନବି ବି+ୁ ସୁମରଣା କରି ଜsଲେର ପଶି ବା େହଉଛି ଖାଲି ହାତେର ଜsଲକୁ
ଆହାନ ଇ-ପତି କା ସ!ୂ # ନି ଃଶୁ& ବି ତରଣ େହତୁ ଡା େଜାତି ପସାଦ ପ)ନାୟକ+ ାରା ପତି ,ି ତ ଓ ପକାଶି ତ

Aahwaan.com

24

ଆହାନ ଇ-ପତି କା, ଷଡ଼ଦଶ ବଷ, ାଦଶ ସଂଖା, ଡି େସର ୨୦୨୧

Magazine Downloaded from www.aahwaan.com

ଯି ବା। ଏମି ତି ଯି ବାେର କି ଛି ମୂଲ अଛି ? ଜsଲକୁ ଯି ବାର अଥ େହଉଛି ଜsଲରୁ କି ଛି
େଚାରାଇ ଆଣିବ। ଆଜି ତ ନି ଜ ଦରକାରଠାରୁ େଲାେକ ବହୁତ अଧି କ ଜି ନିଷ
େନଇଯାଉଛrି । େତଣୁ ବନବି ବି+ୁ ସୁମରଣା କରି ମାଗିବାର କି ଛି अଥ ନଥାଇପାେର।
ବନବି ବି ହୁଏତ କ+ଡା ଧରୁଥିବା ବା େଛାଟ ମାଛୁଆ+ ପାଇଁ ଭଲ ବି ବି ବା
ଠାକୁ ରାଣୀ େହାଇପାରrି । କି  ହାତେର େଯ ଆେଗnୟା अଛି । େସଠି ଦୟା କାହY?
େତଣୁ େସ େସ ସମୟେର ସୁମରଣାର ପରି ଧି ଭିତରକୁ ଆସrି ନାହY ।
ପାଓଲି ଆଉ ସପନବାବୁ

ବନବି ବି+ ଉପେର ଆଗରୁ େହାଇଥିବା କଥାସବୁ

ଆେଲାଚନା କରି ବାକୁ ଲାଗିେଲ। େସମାେନ ବହୁତ େଲାକ+ ସହ କଥା େହାଇଥିେଲ।
अସି ତ ସି ନା େମାେଟ ବନବି ବି+ୁ ମାନୁ ନଥିଲା, କି  ଏକ ବି ଷୟେର ଏକମତ େହାଇଥିଲା।
େସ ମଧ ଜsଲକୁ ଏକ ପବି ତ ାନ େବାଲି ମାନୁ ଥିଲା। କାରଣ ସହଜ। କାଳୀପଜ
ୂ ା
ପାଇଁ ରzପାତ ଘଟୁଥିବା ାନ ମଧ ପବି ତ ।

କରି େବ।”- अସି ତର େସହି କଥା ସପନବାବୁ + କାନେର ଗୁpରୁ ଥିଲା । ତା’ର କଥାକୁ
ସମେ` ମାନୁ ଥିେଲ । ତଥାପି ବି କି ଛି ବି ଶ¤ାସ ବନବି ବି+ ପତି ଥିଲା ।
“କି  ଜsଲର େଦବୀ େହଉଛrି ବନବି ବି। ତା+ୁ ଜsଲେର ସୁମରଣା କରି ବାକୁ
ପଡି ବ। ଜsଲେର େଯେତ କହି େଲ ବି ବାଘର ଭୟ अଛି । ବନବି ବି ତ ବାଘଠାରୁ

ତ
ିକ

ା

ବେଇେବ ।”– ବାପି କହି ଥିଲା। ବାପି अସି ତର ଗଁାର େଲାକ। େସ େଚାରା ହରି ଣ
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“ଆପଣ ଯି ଏ ବି ହୁअ । ହାତେର କି ଛି ଶ ଥିେଲ ଆପଣ କାଳୀ+ୁ ସୁମରଣା

ହ
ାନ
ଆ

ଯାଏ ।

ଇ
-ପ

ଶି କାର କରି ବାକୁ ଯାଏନା। େସ ଏକ େକଉଟ। ମାଛ ଆଉ କ+ଡା ଧରି ବାକୁ ଜsଲକୁ

ଆହାନ ଇ-ପତି କା ସ!ୂ # ନି ଃଶୁ& ବି ତରଣ େହତୁ ଡା େଜାତି ପସାଦ ପ)ନାୟକ+ ାରା ପତି ,ି ତ ଓ ପକାଶି ତ
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ପାଓଲି େସଦି ନର େକେତଜଣ ଚି sୁଡି ଧରାଳୀ ମହି ଳା+ କଥା ମେନ ପକାଇେଲ।
େସମାେନ ମାଛ ଧରି କି ଛି ସମୟ ଏକାଠି ବସି ଥିେଲ। ଏହି ମହି ଳାମାେନ ବହୁତ ପରି ଶମ
କରrି । ଚି sୁଡି ଧରି ବା େଲାକମାନ+ ପାଇଁ ଜsଲରୁ ଆବଶକରୁ अଧି କା ଜି ନିଷ େନଇ
ଯି ବା ସହ ସମାନ। ଏ ଚି sୁଡି େସମାେନ େବପାରୀ+ୁ ବି କrି । ଘେର ବାଗଦା ଚି sୁଡି କୁ
ଖାଆrି ନାହY। अସି ତ କଥାର अଥେର ଏ ମହି ଳାମାେନ େଲାଭର ବଶବ^ ୀ େହାଇ
ଜsଲକୁ ପଶrି । େସମାେନ ଦୁ ଃେଖ ଭଳି ଦୀନଦରିଦ ହି ସାବେର ଜsଲ ଯାଆrି ନାହY।
ଏଣୁ ଏମାେନ କାହାକୁ ପଜ
ୂ ା କରrି ? ପାଓଲି େସହି ପଶn େସଦି ନ େସ ମହି ଳା ମାନ+ୁ
ପଚାରି ଥିେଲ ।
େସମାେନ ଜsଲ ଧାରକୁ ଯାଆrି । ବନବି ବି+ୁ ସବୁ େବେଳ ସୁମରଣା କରrି । ଘରୁ
ବାହାରି ଲା ଆଗରୁ େସମାେନ କାଳୀ+ୁ ଘେର ପଜ
ୂ ା କରrି ।
େସମାେନ େଚାର, ଡକାଏତ ନୁ ହଁ rି। ହାତେର ଆେଗnୟା ନାହY। କି  କାଳୀ+ୁ

“ବାଘ ଏକ ଶzଶାଳୀ ଶତ । େତଣୁ ତା’ ଠାରୁ ରeାପାଇଁ ଏକ ଶzଶାଳୀ େଦବୀ
ଯଥା କାଳୀ+ର ଆବଶକତା अଛି ।”- अସି ତ େସଦି ନ କହି ଥିଲା ।
अେନକ ଦି ¤ମତ अଛି । େଲାେକ ନି ଜର ବି ଶ¤ାସ ହି ସାବେର ବନବି ବି, କାଳୀ କି ା
ଦୁ ଇଜଣ+ୁ ପଜ
ୂ ା କରrି ।

ତ
ିକ

ା

ବନବି ବି+ର ମCିର ପାଖେର ଥିଲା। େଟକା ପକାଇେଲ େଯତି କିଦୂର ଯି ବ େସତି କି
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ପଜ
ୂ ାକରି ଘରୁ ଚି sୁଡି ଧରି ବା ପାଇଁ ବାହାରrି ।

ଇ
-ପ

ବାଟ। ବନବି ବି+ର ମCିର େସମି ତି କି ଛି ବଡ଼ େହାଇ ତି ଆରି ହୁଏନା। ବନବି ବି େକବଳ

ଆ

ହ
ାନ

ସୁCରବନ अଳର अଛrି । େଲାେକ ସାଧାରଣତଃ ଗରି ବ। ତା+ ମCିରେର େସମି ତି
ଆହାନ ଇ-ପତି କା ସ!ୂ # ନି ଃଶୁ& ବି ତରଣ େହତୁ ଡା େଜାତି ପସାଦ ପ)ନାୟକ+ ାରା ପତି ,ି ତ ଓ ପକାଶି ତ
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କି ଛି କାରୁକାଯ ନାହY ।अଧି କାଂଶ ଯାଗାେର ତ ଚାଳି ଆ ମCିର । ସପନବାବୁ + ଘରପାଖ
ମCିର ତ ଝାଟିମାଟିେର ତି ଆରି େହାଇଥିଲା । କା©େର କି ଛି ଚି ତ କରାଯାଇଥିଲା ।ଏକ
ସ¤`ିକ ମଝି େର ଥିଲା, ତା’ ଚାରି ପାଖେର ଏକ ପତଳା ଧଳା େଗାଲ ଆକାର ଆଉ େସହି
ବୃ ^ର ଚାରି ପେଟ ଏକ ଲଟା ଆଉ ପତ ଆ+ି ଦି ଆଯାଇଥିଲା । ଏମି ତି େସହି ପଣ
ୂ  ଚି ତକୁ
ଦୁ ଇଟି ଲତା ଧରି ରଖିଥିଲା ।
େସପେଟ ମCିରରୁ ଘ¡ ଧ¤ନୀ ଆସୁଥିଲା। ସପନବାବୁ ଆଖି ବC କରି େଦେଲ। େସ
ଧ¤ନୀ ନି ଜ ଭିତେର अନୁ ଭବ କରୁଥିେଲ। େସ କି ଛିେର ବି ଶ¤ାସ କର ବା ନକର
ଧ¤ନୀେର କି ଛି ଶzି अଛି । ତା+ ମନ େକମି ତି ସବୁ ଛାଡି େସଇ ଧ¤ନୀ ଶୁଣିବାକୁ ଚାହଁୁ ଥିଲା।
ବଷ ବଷର अନୁ ଭୂ ତି େସହି ଘ¡ ଶª ସହ ମନ ଭିତେର ଚି ତ େତାଳୁ ଥିଲା। େସ େସମି ତି
ଆଖି ବC କରି अେନକ ସମୟ ବସି ରହି େଲ ।
ଜୀବନଟା େସମି ତି । େଲାକବି ଶ¤ାସ ଆଉ ଇତି ହାସ ତ େସମି ତି । କି ଛି ସାଧାରଣ ବା

ରଚନା, କି ଛି ନୂ ତନ ଭାବନା ଆଉ କି ଛି ବି ଶ¤ାସର ଆବଶକତା अଛି ।- ତା+ କ«ରୁ
अବୁ ଝା ଭାଷା ବାହାରି ଆସୁଥିଲା ।
େସ ପୁଣି ଆଖି ବC କରି େଦେଲ । େସପେଟ ବନବି ବି+ ମହାତF କି ଏ ପଢୁ ଥିଲା ।

ତ
ିକ

ଏଇଟା अେନକ ପରର କଥା । अେନକ ପେର ଏଇ େଦଖାସାeାତ ଘଟିଛି ।

ା

--

ଇ
-ପ

ପାଓଲି ଆଉ ସପନବାବୁ ବନବି ବି+ ପଜ
ୂ ା ବି ଷୟଟା ପାଇକବାବୁ + ମୁହଁରୁ ବି `ୃତ

ଆ

ହ
ାନ

ଭାେବ ଶୁଣିଥିେଲ । ପାଇକବାବୁ କା!ର ପଜ
ୂ କ । ବଡ଼ ନି ,ାର ସହ ସବୁ କାମ କରrି ।
ଆହାନ ଇ-ପତି କା ସ!ୂ # ନି ଃଶୁ& ବି ତରଣ େହତୁ ଡା େଜାତି ପସାଦ ପ)ନାୟକ+ ାରା ପତି ,ି ତ ଓ ପକାଶି ତ
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ଚାକି ରୀ କରି କରି େସ ବୁ ଢା େହେଲଣି । େସ ବନବି ବି+ ପଜ
ୂ ା କରrି । କା!େର ଏକ
ନି ୟମ । ବାହାରିବା ଆଗରୁ ବନବି ବି+ ପଜ
ୂ ା କରି େଲାେକ କାମକୁ ବାହାରି େବ । କାମଟା
ମୁଖତଃ ଜsଲର ନି ରୀeଣ । ସବୁ ଯାଗା େବାଟେର ବୁ ଲି େବ । େକଉଁଠି େକଉଁଠି
ଜsଲେର ପଶି କି ଛି େଦଖିେବ । େଛାଟ ନଳାେର ଗଲାେବେଳ ବି ପଦର ସ¢ାବନା
ବଢି ଯାଏ । ବାଘ େକଉଁଠୁ ଆକମଣ କରି ପାେର । କା!ଟା ମଧ ଜsଲ ଭିତେର ।
ବାଘ ଚାରି ଆେଡ ଘୁରି ବୁ ଲୁ ଛrି । ଏଣୁ ବାଘ ଦାଉରୁ ରeାପାଇଁ କା!େର ବି ଭିନn
ପତି ରeା ବବା ତ अଛି । କି  ମନେର ସାହାସ ପାଇଁ ବନବି +ର ପଜ
ୂ ା ଆବଶକ ।
ପାଇକବାବୁ େଗରୁଆ ରsର େଧାତି ପି ି ଆଉ ଆଉ େଗରୁଆ ରsର ଗାମୁଛା
କାେର ପକାଇ ପଜ
ୂ ା କରrି । କି ଛି ବି େଶଷ ପଜ
ୂ ା ନୁ େହଁ । ଘେର େଯମି ତି ପଜ
ୂ ା
କରାଯାଏ େସମି ତି ପଜ
ୂ ା । େସ ନି ତି ବଡ଼ ନି ,ାର ସହ ସବୁ େଦବାେଦବୀ+ୁ

ପଜ
ୂ ା

କରrି । କା!ର ବାହାେର ଗଛ ମୂଳେର କି ଛି ସି େମ¡ େବ କରାଯାଇଥିଲା ।

ଏକ େପାଖରୀ େଖାଲାଯାଇଛି । ପାଖେର କି ଛି ସାଇେନଜ ବା ଟିଣେବାଡେର ବି ଭିନn
ଜୀବଜ+ର ଫେଟା ମାରି ଦିଆ ଯାଇଛି । ଟିକିଏ ଦୂ ରେର ୱାଚ ଟାୱାର । େସ ଆସି
େବେର ବସି ପଡି େଲ । ଆଗରୁ ସପନବାବୁ ଆଉ ପାଓଲି ବସି ଯାଇଥିେଲ । ଭଲ ଧୀର
ପବନ । ଖରା ମଧ େବଶି ନଥିଲା । ପାଗ ମଧ ଗରମ େହାଇନି ।

ତ
ିକ

ା

“େଯେତ େଦବୀ अଛrି େସମାେନ ଦୁ ଗା+ अଂଶ ।”- ପାଇକବାବୁ କହି େଲ ।
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ଗଛମୂଳେର ବସି ବାହାରକୁ अନାଇବାକୁ ଭଲ ଲାଗୁଥିଲା । ଚାରି ଆେଡ େଘାର ଜsଲ ।

ଇ
-ପ

କା!ର ବନବି ବି+ର ପଜ
ୂ କ କି ଛି अଲଗା କଥା କହୁଥିେଲ । ଦଶନ ଆଉ ପୁରାଣର

ଆ

ହ
ାନ

କଥା। େସ ଟିେକ ସବୁ ଆେଡ ଆଖି ପକାଇେନେଲ । ଆଉ ଦୃ ଢଭାେବ କହି ବାକୁ ଲାଗିେଲ
ଆହାନ ଇ-ପତି କା ସ!ୂ # ନି ଃଶୁ& ବି ତରଣ େହତୁ ଡା େଜାତି ପସାଦ ପ)ନାୟକ+ ାରା ପତି ,ି ତ ଓ ପକାଶି ତ
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“େଯେତେବେଳ ପୃଥିବୀେର କି ଛି ସମସା େହବ େସେତେବେଳ େଦବାେଦବୀ ଭିନn ଭିନn
ରୂପେର ଆବି ଭାବ େହେବ। ହି Cୁମାେନ ଜsଲେର ରeାପାଇବା ପାଇଁ କାହାକୁ ପଜ
ୂ rି ?
େଦବୀ ବି ଶାଳାeୀ+ୁ । େସ ନି ଜ ପଣତକାନି େର ଜsଲେର ବି ପଦରୁ େଲାକ+ୁ ରeା
କରି େବ। େସମି ତି ମୁସଲାମାେନ କାହାକୁ ପଜ
ୂ ା କରrି ? ବନବି ବି+ୁ। େସ େସମାନ+ୁ
ରeା କରି େବ। ଆଉ ସୁCରବନେର ଧମ ନି ଃବgେଶଷେର ସମେ` ବନବି ବି+ୁ ପଜ
ୂ ା
କରrି ।”
ପାଇକବାବୁ ଆଉ କାହାକୁ କି ଛି କହି ବାକୁ ନେଦଇ ବଡ଼ | ଭାବେର ଦୁ ଗା`ୁତି
ଆବୃ ^ି କରି ବାକୁ ଲାଗିେଲ ।
ଯା େଦବୀ ସବଭୂେତଷୁ ଶzି ରୂେପଣ ସଂିତାଃ
ନମ`େସୖ ନମ`େସୖ ନେମା ନମଃ ।
ତା+ କ«େର େବଶ େଜାର ଥିଲା। େସ େକଉଁଠି ଟିେକ ଝୁ ¡ୁ ମଧ ନଥିେଲ। ଏେତ

କରି ନିअrି । ଭଲଭାେବ ସଂ8ୃତ େଶାକ ଆବୃ ^ି କରିବା କି ଛି ସାଧାରଣ କଥା ନଥିଲା ।
ନି ଜ କଥା ଆଉ ଧାରଣ ଉପେର ତା+ର ପଗାଢ ନି ,ା ଥିଲାଭଳି ଲାଗୁଥିଲା ।
ପାଓଲି ଆଉ ସପନବାବୁ ପାଇକବାବୁ + ଉ~ାରଣର ଦୃ ଢତା େଦଖି ଆଯ
େହାଇଗେଲ। ସାଧାରଣ ବzି। ସୁCରବନ ପାଖ କାକଦ¤ୀପ अଳେର ଘର। ଏଠି

ତ
ିକ

ା

ସୁCରବନର କା!େର ଜୀବନ କଟିଲାଣି । ନି ଜର ମନ ଭିତେର େସ ପଗାଢ ବି ଶ¤ାସ
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ଦୂ ର କା!ର ଏକ ସାଧାରଣ କମଚାରୀ ଯି ଏ अନ କାମଛଡା େବେଳ େବେଳ ପଜ
ୂ ା ମଧ

ଇ
-ପ

େନଇ ଆସି ଛrି । ତା+ର ଏହି ବାଚନି କ ଶୁତା ଆଉ ପଜ
ୂ ି ତାପାଇଁ େସ
ୂ ା କରି ବାେର ଶଚ

ଆ

ହ
ାନ

ବନବି ବି+ର ପଜ
ୂ ା ସବୁ େବେଳ କରrି । ତା+ ପଜ
ୂ ାେର ଲାେଗ େଯମି ତି କି ଛି ଘଟୁ ଛି ।
ଆହାନ ଇ-ପତି କା ସ!ୂ # ନି ଃଶୁ& ବି ତରଣ େହତୁ ଡା େଜାତି ପସାଦ ପ)ନାୟକ+ ାରା ପତି ,ି ତ ଓ ପକାଶି ତ
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କା!େର କି ଛି अଘଟଣ ଘଟିନି । ବାଘ ଆକମଣ ସବୁ େବେଳ ବଥ ଯାଇଛି । କି ଏ
େଯମି ତି ପଣତକାନି େର େଲାକ+ୁ ରeା କରି ଛି । େସ ନି ଜ ହି ସାବେର ବନବି ବି+
ଉପାଖାନ କହି ଚାଲି େଲ ।
ବନବି ବି କୁ ମାରୀକନା। ସୁCରବନେର ଆଗରୁ ବଡ଼ अତାଚାର େହଉଥିଲା।
ଦeିଣ ରାୟ, କାଲୁ ରାୟଇତାଦି େଦଶେର अତି अନାୟ अତାଚାର କରୁଥିେଲ। ଏଣୁ ଏ
ାନେର ପାପର ଭାରା ବଢି ବାରୁ ଇଶ¤ର ବନବି ବି+ୁ ପୃଥିବୀକୁ ପଠାଇେଲ। ସୁCରବନେର
ମଣିଷକୁ ଏମାନ+ର ପେକାପରୁ ରeା କରି େବ ।
ବନବି ବି+ର ବାପା+ର ନାମ ଇବାହି ମ ଆଉ ମା’+ର ନାମ ଗୁଲାଲବି ବି। କି ଛି
ଘଟଣା ଘେଟ ପରି ବାରେର। ସଉତୁ ଣୀ+ର ଶତତା, କି ଛି ଚକତା ଘେଟ ଆଉ ବନବି ବି
ଜନn ନି अrି अରଣେର। अେନକ ଘଟଣାପେର ବନବି ବି ଆଉ ତା+ ଭାଇ ଶାହା ଜsଲୀ
ସୁCରବନେର ପହrି । ଆଜାନ କରି ବା ସମୟେର ନାରାୟଣୀ+ର ଆକମଣ ଘେଟ।

େକହି ଯଦି ମା ବନବି ବି େମାେତ ରeାକର କୁ େହ େତେବ ଜsଲେର େକହି ତାହାର
eତି କରି େବନି ।
ଏ କଥା ଧି େର ବାପି ଲା। ସମୟକେମ ଦୁ ଃେଖ ଜsଲକୁ ଯାଏ ଆଉ ଦeିଣ ରାୟ
ଦ¤ାରା ଆକାr େହାଇ ବନବି ବି+ୁ ଡାେକ। ବନବି ବି ଉଭାେହାଇ ଦୁ ଃେଖକୁ ରeା କରrି ।

ତ
ିକ

ା

େସ ଦୁ ଃେଖକୁ ଆଖି ବC କରିବାକୁ କୁ ହrି ଆଉ େଶେ+(କୁ ¢ୀର) ବାହାନଦ¤ାରା eଣକେର
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ନାରାୟଣୀ ପରା` ହୁअrି । ଆଉ ଏକ ସ^ ରେହ ପରାଜୟର ।

ଇ
-ପ

ନି ଜ ଘରକୁ ପଠାଇ ଦି अrି । କାCିକାCି अେହାଇଯାଇଥିବା ମା ଆଖିେର ଦୁ ଃେଖ ହାତ

ଆ

ହ
ାନ

ବୁ ଲାଇଦି ଏ ଆଉ ମା ସବୁ େଦଖିପାରrି । ଦୁ ଃେଖ େଧାନାଇର ଝି अକୁ ବାହାେହାଇ ଘର
ଆହାନ ଇ-ପତି କା ସ!ୂ # ନି ଃଶୁ& ବି ତରଣ େହତୁ ଡା େଜାତି ପସାଦ ପ)ନାୟକ+ ାରା ପତି ,ି ତ ଓ ପକାଶି ତ
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ସଂସାର କେର। େସ ବନବି ବି+ର ମହାତF ପଚାର ପାଲା ମାଧମେର ଗାମରୁ ଗାମ
କେର। େଲାକମାେନ ପଜ
ୂ ାପେର ଶି ରିଣି ପାଆrି ।
ମା ବନବି ବି+ୁ ପଜ
ୂ ାେଦେଲ ବାଘ ବି ପ^ିରୁ ରeା ମି ଳିବ । େଲାକ+ର ଏହି
ବି ଶ¤ାସ।
“ଗାେମ ପଜ
ୂ rି ବି ଶାଳାeୀ, अରେଣ ବନବି ବି ।”– େସ େବଶ ଭଲଭାେବ େଶଷ
ବାକକୁ କବି ତା ଆକାରେର ଗାଇେଲ ।
“କାକଦ¤ୀପେର ିତ େଦବୀ ବି ଶାଳାeୀ ମCିରେର େଦବୀ+ ପାଦତେଳ ବାଘର ମୁl
अଛି । ମା ବାଘକୁ ନି ଜ ବଶେର ରଖିଛrି । େକଉଁ ଯୁଗର ବାଘ ମୁl େଦବୀ+ ପାଦତେଳ
ଗଡୁ ଛି ।”– େସ କଥାଟା ଟିକିଏ ବେଢଇ କରି କହି େଲ।
“ଆପଣ ତ େବଶ ଜାଣିଛrି । ଏ ଜsଲ ଭିତେର ରହି ଏେତ ାନ େକମି ତି ଆହରଣ
କେଲ?”- ପାଓଲି କହି େଲ। ବୁ ଢା+ର ମୁହଁେର ହସ ଫୁଟି ଉଠି ଲା। ଏକ ଭଦମହି ଳା ତା+

 ପି ତା+ ପାଇଁ କି ଛି ଶª ଆଉ ସାନ ଥିଲା ।
ଆସି ଲା ।ନି ଜର ସ¤ଗତ
ପି ତା ଧମ ପି ତା ସ¤ଗ  ପି ତାହି ପରମ ତପଃ
ପି ତରି ପି ତି ମାପେନn ପି ୟେr ସବେଦବତା ।
अାେନ ତି ମିରାeୀ.. . . . . .

ତ
ିକ

ା

“ଆପଣ ତାେହେଲ େବୖ ବ?”– ସପନବାବୁ କହି େଲ। ପାଇକବାବୁ ମା ପି ତା+ର
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ାନକୁ ପଶଂସା କରୁଛrି େଦଖି ତା+ ଭିତେର ଲୁ ଚି ରହି ଥିବା ଶªସବୁ ମନକୁ ମନ ଛୁଟି

ଇ
-ପ

ସF ରଣ କରୁଛrି । େବକେର ତୁ ଳସୀମାଳି ମଧ ପକାଇଛrି ।

ଆ

ହ
ାନ

“ଆପଣ ବି ୁ ଛଡା, କୃ  ଛଡା अନର ପଜ
ୂ ା ମଧ କରrି ?”– ସପନବାବୁ ପଶnକୁ
ଆହାନ ଇ-ପତି କା ସ!ୂ # ନି ଃଶୁ& ବି ତରଣ େହତୁ ଡା େଜାତି ପସାଦ ପ)ନାୟକ+ ାରା ପତି ,ି ତ ଓ ପକାଶି ତ
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ବଢାଉଥିେଲ ।
ତାପେର ପାଇକବାବୁ अେନକ େଶାକ ଗାଇେଲ। େସମି ତି ପରି ¬ାର अଭି ବzି।
ସ¤ରେର ସାମାନ କ ାrି ନାହY। ମୁହଁ ଝଲସୁଛି।
“ବନବି ବି େହଉଛrି େଦବୀ। େସ ଶzିର ରୂପ। େତଣୁ ମଁୁ ରeାର େଦବୀ+ୁ
ପଜ
ୂ ାକେର। ସୁCରବନେର ଏଇଟା େଯ ଆବଶକ।”- ପାଇକବାବୁ ନି ଜର ଦୃ ଢମତ
ପକାଶ କରୁଥିେଲ ।
“ଓଁ ଶୀବି ୁ, ଓଁ ଶୀବି ୁ” କହି ପାଇକବାବୁ ନି ଜର ଉ~ାରଣ ବCକେଲ। େସ ଆଖି
ବCକରି ବି ୁ ସୁମରଣା କରୁଥିେଲ। ତା+ର ହାତ େଯାଡି େହାଇ ଛାତି ପାଖେର
ଲାଗିଥିଲା। ହୃଦୟେର ଶୀବି ୁ ବାସ କରୁଛrି ।
ପାଓଲି ଆଉ ସପନବାବୁ +ୁ କି ଛି ପଚାରି ବାକୁ ନଥିଲା। ପାଇକବାବୁ + ଦୃ ଢ ବି ଶ¤ାସ
େଦଖି ତା+ୁ ଆଯ ଲାଗୁଥିଲା। େସ ସବୁ େଦବାେଦବୀ+ୁ ପଜ
ୂ ା କରrି । ତା’ର ଭିତେର

ଆକାଶଟା ଏକଦମ ନୀଳଥିଲା। ବଷା ଆସି ବାକୁ अେନକ ବି ଳ¢। ଜାଲି େସପେଟ
ଲୁ ଣାଗଛର ପତମାନ ଚମକୁ ଥିଲା। େମାେଟ େବରsୀ େହଉନଥିବା ଗଛ େହଉଛି
ସୁCରବନର

ଲୁ ଣାଗଛମାନ।

ଏମି ତି

କି ଛି

ବି ଶ¤ାସ

େଲାକ+

ମନେର

ରହି ବ।

ସୁCରବନେର ପତ ରs ହରାଇ ବସି ବନି । କି ଛି ପeୀ ଉଡୁ ଥିେଲ। ବାଘର େକଉଁଠି

ତ
ିକ

ା

ଦଶନ ନଥିଲା। ଯଦି ବାଘ ଛକି ଥିବ, ଏ ଭିତରକୁ ଆସି ପାରି ବନି । ବନବି ବି+ର ସୁରeାର
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ବନବି ବି ଆଉ ଏକ େଦବୀ। ସୁCରବନେର ପଜ
ୂ ି ତା।

ଇ
-ପ

ଲeFଣେରଖାକୁ ବାଘ ପeେର େଭଦ କରିବା ସ¢ବ ନୁ େହଁ ।

ଆ

ହ
ାନ

କମଶଃ-

ଆହାନ ଇ-ପତି କା ସ!ୂ # ନି ଃଶୁ& ବି ତରଣ େହତୁ ଡା େଜାତି ପସାଦ ପ)ନାୟକ+ ାରା ପତି ,ି ତ ଓ ପକାଶି ତ
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କୁ ସୁମ
ଏହା

"କୁ ସୁମ"

ଧାରାବାହି କ

କାହାଣୀର

ଚତୁ ଥ

अଧାୟ।

ଧାରାବାହି କ କାହାଣୀକୁ ସ!ୂ# ବୁ ଝି ବା ପାଇଁ ଏହାର ପବ
ୂ  ଏବଂ
ପରବ^ ୀ ଭାଗ ସବୁ ପଢ଼ି ମତାମତ େଦବାକୁ ବି ନୀତ अନୁ େରାଧ ।
ପବ
ୂ  ଭାଗେର ପଢ଼ି ଥିେଲ..
ବି ଜୟ କୁ ମାର ପlା

ସକାଳୁ ସକାଳୁ ମାଲି କିଆଣି + ଗାଳି ଶୁଣି ବହୁତ କ ପାଇଥିଲା
କୁ ସୁମ। ସବୁ ତାର ଏଇ अଧା େପାଡ଼ା ମୁହଁ ପାଇଁ େବାଲି ... େସ ନି ଜ
ଭାଗକୁ ନି Cୁଥିଲା।
େସ କଣ େପାଡ଼ାମୁହଁ େନଇ ଜନF େନଇଥିଲା? ଏଇ ସମାଜ ତାକୁ

ଭଗବାନ କଣ ତାର କ େଦଖୁ ନାହଁ ାrି େବାଲି େସ ବି ଶନିअrା+
ପାେଖ अଭିମାନ କଲା ମେନ ମେନ।
ତାପେର ପଢ଼ କାହାଣିର ପରବ^ ୀ अଂଶ ଏହି ଚତୁ ଥ ଭାଗେର।
X

X

X

X

କୁ ନି ର କେଲଜ୍ ପାଇଁ ଟିଫିନ୍ େରଡ଼ି କଲା କୁ ସୁମ।

ହ
ାନ
ଆ

ପାଖେର ଛାଡ଼ି ଆସି ଲା।

ଇ
-ପ

ତ
ିକ

ା

ସବୁ ଦି ନ ପରି ଆଜି ବି ତାକୁ େନଇ େଗଟ ପାେଖ କେଲଜ୍ ବସ୍ େର
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ଏମି ତି ବେନଇେଦଲା... ଏଥିେର ତାର अବା କି େଦାଷ ?
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ଆଜି ବି ଡାଇଭର୍ ଟା ତାକୁ େସମି ତି ଜଳ ଜଳ କରି अନଉଥିଲା।
"କି ଛି ଖରାପ ଉେfଶ ନାହY ତ ଏ େଲାକଟି!! େମାେତ କାହYକି ସବୁ ଦି ନ ଏମି ତି
ଜଳଜଳ କରି अନାଉଛି ସବୁ ଦି ନ। ତା ମନେର େବାେଧ କି ଛି ପାପ ଜାଗତ େହଲାଣି। ଏ
ସମାଜକୁ ବି ଶ¤ାସ ନାହY। େକେବବି କି ଛି େହଇଯାଇପାେର।" କୁ ସୁମ କୁ ନି କୁ ବସ୍ ପାଖେର
ଛାଡ଼ି ଘର ଭିତରକୁ ଜଲ୍ଦି ଜଲ୍ଦି ପାଦ ପେକଇଲା।
ଆଜି ବି ସବୁ ଦି ନ ପରି ମାଳି ଟା ତାକୁ ଘଡ଼ି ଏ अେନଇ ଟିକିଏ ମୁରୁକି ହସି େଦଇ ପୁଣି
ତା କାମେର ଲାଗିଗଲା। ଭଲ ସ¤ଭାବର େଲାକଟିଏ। ତା କାମେର େସ ମତଲବ୍ ରେଖ ।
ଠି କ୍ ସମୟେର ଆେସ ସବୁ ଦି ନ। ତା କାମସାରି ଚୁ ପ ଚାପ ପଳାଏ।
ବାବୁ + ବଗିଚାର ଭଲ ଯତn ନି ଏ େସ, ନି ଜର ପରି ।
େକେତ ରକମର ଫୁଲ ଫୁଟି ଉଠି ଲାଣି ବଗିଚାେର। େସଇ େଯଉଁ ମଲି@ ଫୁଲ ଗଛ
ଗୁଡିକ..ଆହା କି ବାସnା !! ସବୁ ଦି ନ କୁ ନି କୁ 8ୁଲ୍ ବସ୍ ଚେଢ଼ଇ େଦବାକୁ େସଇବାଟ େଦଇ

େପାଡ଼ା ମୁହଁ अନ କାହା ନଜର୍ କୁ ଆସି େଲ ତାକୁ କଥା ଶୁଣିବାକୁ ପଡ଼ି ବ େବାଲି େସ
ସାହାସ କେରନି େସଠାେର ଘଡ଼ି ଏ ଠି ଆ େହବାକୁ । ବଗିଚାଟି ରା`ାକୁ ଲାଗିକି अଛି ।
ରା`ାେର େକେତ େଲାକ ଯି ବା ଆସି ବା କରrି ।
ଆଜି ବାବୁ अଫିସ୍ େଫରି ବା େବେଳ ମି ଠା ଧରି ଆସି ଥିେଲ। ମାଲି କିଆଣୀ ଘର

ତ
ିକ

ା

ଭିତେର କଣ ସବୁ ଖାତା ପତ କାମେର ବ`ଥିେଲ। େସ ତ ଚାକି ରୀ କରrି ନି କି  ବାବୁ
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େଗଟ ଆଡ଼କୁ ଚାଲି ଗଲା େବେଳ ଘଡ଼ି ଏ ଠି ଆ େହବାକୁ ଇଛା ହୁଏ ତାର..କି  ତାର େସ

ହ
ାନ

େସେତେବଳ ଯାଏଁ କଣ ସବୁ

ଆ

ରୁହrି । କୁ ନି କେଲଜ୍ ରୁ େଫରି ଲା େବଳକୁ ଚାରି ଟା।

ଇ
-ପ

अଫିସ୍ ଗଲାପେର ଦି ନସାରା अେନକ ସମୟେର କଣ ନା କଣ ଖାତା ବହି େର ଲାଗି
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ଖାତାପତ େଦଖrି ।
“ନି अ ..ଏଇ ମି ଠା ଦୁ ଇଟା ଖାअ ମା। ଆେର େନ ମା.. ଚାହYଛୁ କଣ?” ପଥମ ଥର
ପାଇଁ ବାବୁ କୁ ସୁମକୁ ଡାକି କହି େଲ ।
କୁ ସୁମ କି ଛି ବୁ ଝି ପାରୁନଥିଲା... କଣ ପାଇଁ ବାବୁ ଆଜି ଏେତ ଖୁସି? ତା+ୁ େଦଖି େଲ
କୁ ସୁମକୁ ଜେଣ ଆତFୀୟ େଲାକ ଭଳି ଭାବନା ଆେସ। ତା ବାପା କି ଏ େସ ଏଯାଏଁ ଜାଣିନି
କି ଜୀବନେର। କି  ଏଇ ଘରକୁ ଆସି ବା ପେର... ବାବୁ +ୁ େଦଖିେଲ ଲାେଗ ତା'ର ବାପା
ଥିେଲ େବାେଧ ବାବୁ େଯମି ତି କୁ ନି କୁ େସnହଶା କରrି େସମି ତି ତାକୁ ବି ତା ବାପା
ଭଲପାଇଥାେr।
ଆଜି ମି ଠା େଦବାର କାରଣ କଣ ପଚାରି େଦବ େବାଲି ତା ପାଟି ପାଖକୁ ଆସୁଥିଲା...
କି  अଟକି ଗଲା। ମାଲି କିଆଣି ଶୁଣିେଦେଲ କାେଳ ଦୁ ଇ ପଦ ଶୁେଣଇେଦେବ।
(କମଶଃ..)
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ମହାନତା
ସଂ8ୃତି ସବୁ ଦି ନ ଟିକିଏ ରeଣଶୀଳ, କାରଣ େସ େଯଉଁ େଛାଟ
ସହର, ପରି ବାର ପରି େବଶେର ବଢି ଛrି ଆପଣା ଛାଏଁ ତା+ ମନେର
ରeଣଶୀଳ ବୀଜଟିଏ अ+ୁ େରାଦଗମ େହାଇ ଯାଇଛି  ନି ଜକୁ େଯେତ
ଆଧୁନିକା ଭାବେର ସଜାଇେଲ ମଧ ମନକୁ ପରିବ^ନ କରି ପାରି
ସିn oା ଜି . ମହାପାତ

ନାହାrି 
କି ଛି ବଷ ଆଗରୁ େସ ତା+ ପରି ବାର ସହ େଗାଆ ଯାଇଥିେଲ
େଗାଆର ବି ଚ ଖୁବ ସୁCର ପି ଲା+ ଖୁସି ପାଇଁ ସଂ8ୃତି ଯାଇଥିେଲ
େସ ନି େଜ ବି ଶି eା ବି ଭାଗେର, ବ` ଜୀବନେର େକମି ତି ଦି ନ ସେର

ିର କରୁଥିବା ାନକୁ ବୁ ଲି ଯାଆrି  େଗାଆ ବି ଷୟେର େସ ଆଗରୁ ଶୁଣି
ଥିେଲ ବି େଦଶୀ ମାେନ ପବଳ ଆସrି ଏବଂ ଏହାର ଜୀବନ େଶୖ ଳୀ
ପାାତ େଦଶ ପରି  େସ ଯାହା ହଉ ବି ଚ ନି କଟେର େହାେଟଲେର
ରହି େଲ େସଠାକାର ସବୁ େହାେଟଲେର ରାତି ବାରଟା ପେର ପାଟg
ଆର¢ ହୁଏ, ପଯଟକମାେନ ଡାନ୍ସ କରrି , େଖାଲା େଖାଲି ଭାେବ ସୁରା

ଇ
-ପ

ତ
ିକ

ା

ପାନ କରrି ... ପୁअଝି अ ପାଟgକୁ ଯାଆrି ସଂ8ୃତି अମs େହେଲ
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େସ ଜାଣି ପାରrି ନି  ଏଣୁ ବଷ େଶଷେର ତା+ ସ¤ାମୀ ଓ ପି ଲାମାେନ
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ପି ଲାମାେନ କହrି ମମି ତେମ ବହୁତ କନଜେଭଟିଭ ପୁअ ଝି अ+
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अବାଧ ମି ଳାମି ଶା, େପାଷାକ ପରି hଦେର ଟିକିଏ ବି ଶାଳୀନତାର अଭାବ େଦଖି େଲ ତା+ୁ
ଭଲ ଲାେଗନା େସ କି  ଦି ନଟିଏ ପାଟgକୁ ଗେଲ ନାହY
ସଂ8ୃତି କି  ବି ଚେର

ବୁ ଲrି ସୁCର ଶାଢ଼ୀ ପି ି େଫାଟ ଉଠାrି  େକଉଁଠି

ବି େଦଶି ନୀ ମାେନ ଭାରତୀୟ େବଶେର ଥିେଲ ତା+ ସହ େଫାଟ ଉଠାଇ େସାସି ଆଲ
ମି ଡ଼ିଆେର ଛାଡ଼rି କି  ପାାତ ଜୀବନ େଶୖ ଳୀ ତା+ୁ ଭଲ ଲାେଗନି  ପି ଲାମାେନ ଆଉ
ତା+ ସ¤ାମୀ େବଶୀ ହସି େଲ େଯେତେବେଳ େସ ରହୁଥିବା ରୁମର ଫି ଜେର ଆକଷଣୀୟ ମଦ
େବାତଲକୁ େଦଖି କହି ଥିେଲ ଏଇଟି େକଉଁ େକାଲ୍ଡ ଡି ଂ¯ େବାତଲଟି େଦଖିେଲ ପି ଇବାକୁ
ଇଛା େହବ ମଦ େବାଲି ଜାଣିବା ପେର େସ ଟିକିଏ ବି ରz େହାଇଥିେଲ େଗାଆ ଭଳି
ାନେର ତା+ର ହେରକୃ  ଜପ ପି ଲା+ୁ ଏକ ପକାର ଆେମାଦ େଦଉଥିଲା େସ
ଭାବୁ ଥିେଲ ଏ ାନ େବାଧହୁଏ ତା+ ପରି ସଂକୀ# ମହି ଳା+ ପାଇଁ ଠି କ ନୁ େହଁ 
ଏମି ତି େଗାଆେର ବୁ ଲୁ ବୁ ଲୁ େସମାେନ ଏକ କଫି ବାରକୁ ଗେଲ ପି ଲାମାେନ

ବି େଦଶୀ ତରୁଣୀ ତି େନାଟି ପି ଲା+ୁ ଧରି େସ ଆସି େଲ ସଂ8ୃତି ତା+ ରୂପେର ଏେତ
अଭିଭୂ ତା େହାଇ ଯାଇଥାrି େଯ ତା+ େପାଷାକ ପତି ତା+ର ନଜର ପଡି ଲା ନାହY
ପକୃ ତେର େଦଖିବାକୁ େସ अତି ସୁCରୀ, ଲା ଘନ ମୁକୁଳା େକଶ, ପି ିଥାrି ଏକ ସଟ
ପା¡ ଓ ଏକ ଟପ... ଲା େଗାଡ଼ ତା+ର ତା+ୁ େବଶ ମାନୁ ଥାଏ ତା+ ସହ ଆସି ଥିବା
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ତି େନାଟି ପି ଲା ଇଂରାଜୀେର କହୁଥାrି େସମାେନ େକଉଁ ଆଇସକି ମ ଖାଇେବ କି  େଯଉଁ
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େସଠାେର ଭଲ ଆଇସକି ମ ଖାଇେବ େବାଲି ବସି ଥାrି  ଏଇ ସମୟେର ଜେଣ अତି ସୁCରୀ

ଇ
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ପି ଲାଟିକୁ େସ େକାଳେର ଧରିଥିେଲ େସ େଦଖି ବାକୁ କଳା ଏବଂ ଆକଷଣୀୟ ନଥିଲା
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ସଂ8ୃତି ଫିସ ଫିସ କରି ତା+ ସ¤ାମୀ ଓ ପି ଲାମାନ+ୁ କହୁଥାrି େକେଡ ରୁଚି ହୀନ ଏ
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ସୁCରୀ ତରୁଣୀ ଭାରତକୁ ଆସି େପମେର ପଡି ଏମି ତି ଯୁବକ+ୁ ବି ବାହ କରି ଥିବ େବାଲି ତା
ଭଳି ସୁCରୀଟିଏ ଏମି ତି ସrାନର ମାଆ... କି  େସ ବହୁତ ଆଦରେର େସ ପି ଲାଟିକୁ ବାବୁ
ବାବୁ େବାଲି କହି ଆଇସକି ମ ଖୁଆଇ େଦଉଥାrି ଓ ନି େଜ େସଇ ଚାମଚେର ଖାଉଥାrି 
କି  ଭାରତୀୟ ମାଆ+ ପରି ତାର ମାତୃ ତ¤... ଆକଷgତ କରୁଥାଏ ସଂ8ୃତି +ୁ
ଏମି ତି ପି ଲା+ ସହ ଆଇସକି ମ ଓ କଫି ପି ଇସାରି ସଂ8ୃତି ଉଠି ଆସୁଥିେଲ
ଏ¯କି ଉଜ ମି ମାମ୍ ଡାକେର ପଛକୁ ଚାହYେଲ େଦଖିଲା େବଳକୁ େସଇ ବି େଦଶି ନୀ ଜଣ+
ସଂସୃତି ଭୁ ଲି ଆସି ଥିବା େଛାଟ ପସଟିକୁ ତା+ୁ ହସ ହସ ବଦନେର ବଢ଼ାଇ େଦେଲ
ସଂ8ୃତି ତା+ୁ ଧନବାଦ େଦେଲ... ଆଉ ତା+ େକୗତୁ ହଳକୁ ଚପାଇ ନପାରି ତା+
ବି ଷୟେର ଜାଣିବା ଜୁ ଟିକିଏ ତା+ ସହ ବା^ାଳାପ କେଲ େସ େକଉଁ େଦଶର େକେବ
ଠାରୁ ଆସି ଛrି ଏବଂ ଏ ପି ଲାମାେନ କଣ ତା+ର?? ଉ^ରେର େସ କହି ଥିେଲ ଦୁ ଇଟି
ପି ଲା ତା+ର, ଆଉ େଗାଟିଏ ତା+ ବାବୀ+ର େସ େକାଳେର ଧରି ଥିବା ପି ଲାଟି ତା+

ବି େଦଶି ନୀ ଜଣ+ ସଂ8ୃତି + ପାଟିରୁ କଥା ବାହାରିଲା ନାହY... େଫରି ବା ବାଟେର ପୁअ
ସଂ8ୃତି +ୁ ପଚାରୁଥାଏ ମମି ପାରି ବ???
ନୀରବେର ସଂ8ୃତି ଭାବୁ ଥାrି େପାଷାକ ପରି hଦେର ନ ଥାଏ

ମହାନତା...

ମହାନତା ଥାଏ ହୃଦୟେର ଆେମ ଆମ ଘେର କାମ କରୁଥିବା େଲାକଟିକୁ ଟିକିଏ ସାହାଯ
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କରି େକେତ ଆତFତୃ {ି ପାଉ... କି  େକେତ ଛଳନା ଥାଏ େସଥିେର..
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ବାରିପଦା
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ଚାକରାଣୀର... ଚକି ତ େହାଇଗେଲ ସଂ8ୃତି ତା+ ଉ^ରେର ସତେର େକେତ ମହାନ େସ
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େଶ, ଉପହାର
ବସରୁ ଓହ@ ାଇ ଏପଟ େସପଟ େଦଖି ଲା ବୁ ଢ଼ୀ। ସମୟ अପରାହn
େଗାଟାଏ େହବ। ମୁl ଫଟା ଖରାେର େଦହଟା ଝି ମ୍ ଝି ମ୍ େହାଇ
ଯାଉଛି । େସାମୁ କହି ଥିଲା ତୁ ଗଁା ବସେର ଆସି ାlେର अେପeା
କରି ବୁ ମଁୁ ନଟିଆକୁ ପେଠଇ େଦଇଥିବି େସ େତାେତ େମା ଘରକୁ େନଇ
ନି ତ ରpନ ନC

ଆସି ବ। େହେଲ अଧାଘ¡ା େହଲାଣି େକହି େକଉଁଠି େଦଖାଯାଉ
ନାହଁ ାrି । ବୁ ଢ଼ୀର ତ¡ି ଶୁଖିଗଲା ଭଳି ଲାଗୁଛି। େସ ତା'ର ପୁଟୁଳିଟିକୁ
କାଖେର ଜାକି ଆଗକୁ ବଢି ଲା।
େହେଲ ଯି ବ କୁ ଆେଡ? ଇଏ ତ ସହର ଯାଗା ଚାରି ଆେଡ ଖାଲି

େକାଠା। କି ଏ କାହାକୁ ଚି ହnଛି ଏଠି !! ବୁ ଢ଼ୀ ପାଇଁ ଏ ଟାଣ ଖରାଟା
ପରା ଦାଉ ସାଧୁଛି। ଏତି କି େବେଳ ପଛରୁ େକହି ଜେଣ ଡାକ େଦଲା ଏ ମାଉସୀ ଆ ଜଲଦି ଗାଡ଼ି େର ବସ। େତେଣ େମା'ର େକେତ କାମ।
ବୁ ଢ଼ୀ ବୁ ଲି ଚାହYଲା େସାମୁର ଡାଇଭର ନଟିଆ। ବୁ ଢ଼ୀ କହି ଲା - ମଁୁ ପରା
େକେତ େବଳଠୁ ଆସି ଛି ଡା େହାଇଛି । ଏ େଯାଉଁ ଖରା ନା.... ବୁ ଢ଼ୀକୁ

ଇ
-ପ

ତ
ିକ

ା

ଚୁ ପ୍ କେରଇେଦଇ ନଟିଆ କହି ଲା - ଛି ଡ଼ା େହଲ ତ କ'ଣ େହଲା?
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ଗାଡ଼ି ମଟର େପଁ ପଁା। ଯୁଆେଡ଼ ଚାହYବ ସି ଆେଡ ଖାଲି ବଡ଼ ବଡ଼

ଆ

ହ
ାନ

େମାର ଉପେର ସି ଆେଡ େକେତ ଦାୟି ତ ମଁୁ ଏେବ କ'ଣ କରି ଥାrି ।
ଆହାନ ଇ-ପତି କା ସ!ୂ # ନି ଃଶୁ& ବି ତରଣ େହତୁ ଡା େଜାତି ପସାଦ ପ)ନାୟକ+ ାରା ପତି ,ି ତ ଓ ପକାଶି ତ
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ଟିେକ େଡରି ତ େହଇଗଲା। ନଟିଆର କଥା ଶୁଣି ବୁ ଢ଼ୀ ନି ରବି ଗଲା। ଚୁ ପ୍ ଚାପ୍ ଯାଇ
ଗାଡ଼ି େର ବସି ଗଲା। କି ଛି ସମୟ ପେର ଗାଡ଼ି ଯାଇ ଲାଗିଗଲା ଏକ ବଡ଼ େକାଠା ପାଖେର।
ଆଖି ଉପରକୁ ଉେଠଇ अେନଇଲା ବୁ ଢ଼ୀ ରs େବରsର ରsୀନ କନାେର ସ¥ି ତ ଦି ¤ତଳ
ପସାଦ। ନଟିଆ କହି ଲା ମାଉସୀ ଏଇ ତୁ ମ ପୁअର ଘର ଏଥର ଯାअ ଭିତରକୁ ।
ଚକ୍ ମକ୍ କପଡା ସବୁ ତେଳ ବି ଛା େହାଇଛି । େଗାଡ଼ େଦବା eଣି ତୁ ଳା ଭଳି ନରମ
ନରମ େଯମି ତି ସେତ କି େଗାଡ଼ ଗଳି ପଡି ବ। ଚାରି ପେଟ େଲାକ+ର ଭିଡ। େହେଲ
େସାମୁ କାଇଁ? ଘର କରି ବା ଦି ନଠାରୁ େକେତ ଥର କହି ଛି େବାଉ ଚାେଲ ଟିେକ େମା ଘର
େଦଖି ଆସି ବୁ। ଇଛା ଥିେଲ ବି େବାହୂର ଚି ଡଚି ଡା ପଣ େଯାଗଁୁ ଆସି ବାକୁ ଡରିଛି େସ।
ଗଲା ସନ ପୁअ େଦହ ଖରାପ ଶୁଣି ଦଉଡି ଆସି ଥିଲା େଯ େବାହୂର େସ ଦୁ ର୍ ଦୁ ର୍
ଭାବ ଆଉ ତା ଭାଷାେର ଗାଉଁଲି ମଳି ମୁlିଆ ବୁ ଢ଼ୀକୁ ଭାରି ବାଧି ଥିଲା। ମେନ ମେନ
ଭାବି ଥିଲା ଯାହା ପେଛ େହଇ ଯାଉ ଆଉ େକେବ ଏ ସହରେର ପାଦ ପକାଇବ ନାହY।

ଆଉ ତୁ େଯମି ତି େହଉ ଆସି ବୁ। ପୁअ ଠାରୁ ନାତି େହବା ଖବର ଶୁଣି ବୁ ଢ଼ୀର େଗାଡ଼ ତେଳ
ଲାଗି ନଥିଲା। େସ ପେଡାଶୀ ପୁअ ବି ଜୁ ହାତେର ମି ଠା ମଗାଇ ଶାଇ ପଡି ଶାେର ବା¡ୁ
ବା¡ୁ ଖୁସିେର ଗପି ଯାଉଥିଲା ଜାଣିଛ େମା'ର ନାତି େହାଇଛି ! େମା େସାମୁ ଆଜି ବାପ
େହାଇଛି । ଆଜି ଯଦି େସାମୁର ବାପା ବିଥାେr େକେତ ଖୁସି େସ େହାଇ ନ ଥାେr ଭାଗ

ତ
ିକ

ା

ତ ଭଗାରି େହଲା ଆୟୁଷ ଥାଉ ଥାଉ େସ କାଳ ଯମ ତା+ୁ ଛଡାଇ େନଲା କହୁ କହୁ ତା
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େହେଲ େସଦି ନ େଯେତେବେଳ େସାମୁ େଫାନ୍ କଲା େବାଉେଲା େତାର ନାତି େଟ େହାଇଛି ।

ଇ
-ପ

ଆଖିରୁ ଝରି ପଡୁ ଥିଲା ନି ଃସsତା ର ଲୁ ହ ବୁ Cା ଗୁଡିକ !!!!

ଆ

ହ
ାନ

େବାହୂଟା ବାଟେର ବସି ବା ଖବର ପାଇବା ଦି ନଠାରୁ ବୁ ଢ଼ୀ ସେଜଇ ରଖୁଥିଲା। ଏଇ
ଆହାନ ଇ-ପତି କା ସ!ୂ # ନି ଃଶୁ& ବି ତରଣ େହତୁ ଡା େଜାତି ପସାଦ ପ)ନାୟକ+ ାରା ପତି ,ି ତ ଓ ପକାଶି ତ
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େଯମି ତି େବାହୂ ପାଇଁ ଗୁଆ ଘି अ, ଶୁଖିଲା अଦା ଗୁl ବା ଶୁ«ି, ପୁରୁଣା ସୁତା ଲୁ ଗା ଭଲେର
େଧାଇ ଶୁେଖଇ ତାକୁ ଚି ରି ଖl ଖl କରି ସାଇତି ରଖିଥିଲା। ଆଉ ନାତି େହବା ଖବର
ପାଇବା ପେର ଜାମା ହେଳ କି ଣି ଆଣି ରଖି ଛି। ଗଁା ସୁନାରୀକୁ ରୂପା କଢା ଦି ଟା ତି ଆରି
କରି ଛି। େହେଲ େସାମୁ େସଦି ନ େଫାନ୍ କରି କହି ଲା - େବାଉ ତୁ ପୁअ ଏେକାଇଶି ଆ ପଜ
ୂ ା
ଦି ନ ଆସି ବୁ ଦି େନ अେଧ ରହି କରି ଯି ବୁ ପେଛ ଏେତ ଆଗରୁ ଆସି ଚାଲି ଗେଲ ଭଲ
ଲାଗିବନି । ନାତି କୁ େଦଖି ଯି ବ େବାଲି ବୁ ଢ଼ୀ ବାୟାଣୀ ସାଜି ଛି। ମନ ଆଉ େକାଉଥିେର
ନାଇଁ େକମି ତି ଦି ନ ସରି ବ ଆଉ ବୁ ଢ଼ୀ ଟିେକ ନାତି କୁ େଦଖି ଆସି ବ ଏେକାଇଶି ଆ ପଜ
ୂ ା
େଭାଗ ସି ରିଣି ପାଇଁ ବୁ ଢ଼ୀ ଚକି େର ଚାଉଳ ଚୁ ରି ଚୁ ନା କରି ଛି, େଘାଳ ଦହି ରୁ କି ଛି େଛନା
ମଧ କରି ଛି। ବାଡି ରୁ ପାଚି ଲା କଦଳୀ, େସାମୁ ଭଲପାଏ େବାଲି ହାତ ତି ଆରି ବଢି ରୁ କି ଛି,
କଲମୀ ଗଛର ଆରୁ ବଡ଼ ଫଡା ଆଲରୁ କି ଛି, ବାଡି ନଡ଼ି ଆ ଓ ମୁଗ ଡାଲି ସବୁ ଥିରୁ
ଏମି ତି କି ଛି କି ଛି ଗ«ିଲି େଟ ବାିଛି । ସୁଟ୍ ବୁ ଟ୍ େର ଏେତ ସବୁ େଲାକ କାେର େକେଡ

େଲାକ+ର ସୁCର ପରି ପାଟୀ େଦଖି ଭିତେର ଭିତେର ନି ଜକୁ େଛାଟ अନୁ ଭବ କରୁଥିଲା
େସ।
ଦୁ ଆର ମୁହଁ କୁ ଆେଡ!! ବାଟବଣା େହଉଥିଲା ବୁ ଢ଼ୀ। େହଇେର ପି େଲ େମା
େସାମୁକୁ ଟିେକ ଡାକି ଦି अrନି । କି ଏ ଜେଣ କହି େଲ ଏଠି େକହି େସାମୁ େଫାମୁ ରହୁ

ତ
ିକ

ା

ନାହାrି । ଆଉ ଜେଣ କହୁଥିଲା - ଆେର ଆେର େଗ ମାନ+ ମଝି ରୁ େସ ବୁ ଢ଼ୀକୁ ବାହାର
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ସୁCର ବାଗ୍ ସବୁ େଦଖି ବୁ ଢ଼ୀ ତା'ର ଗ«ିଲି ଟିକୁ ଲୁ ଚାଇବାକୁ େଚା କରୁଥିଲା। ଏେତ

ଇ
-ପ

କର। ଏମାନ+ର अଭାସ ଏଇଟା!! େକଉଁଠି େକଜାଣି ବାସnା ସୁ ି ସୁ ି ପେଳଇ ଆସrି

ଆ

ହ
ାନ

େସମାେନ। ବୁ ଢ଼ୀ ଏସବୁ ଶୁଣିଲା ପେର ମୁହଁକୁ ଲୁ ଚାଇ ପଛକୁ ପଛ େଫରି ଯି ବାକୁ ଉଦତ୍
ଆହାନ ଇ-ପତି କା ସ!ୂ # ନି ଃଶୁ& ବି ତରଣ େହତୁ ଡା େଜାତି ପସାଦ ପ)ନାୟକ+ ାରା ପତି ,ି ତ ଓ ପକାଶି ତ
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େହଲାେବଳକୁ େକହି ଜେଣ ଧରି େନେଲ। ବୁ ଢ଼ୀ ଶ+ିତ अବାେର ବୁ ଲି ପଡ଼ି ଲା େବଳକୁ
େବାଉେଲା େକେତ େବଳଠୁ େତାେତ अେପeା କରି ଛି ଆଉ ତୁ ...... େହଉ ଆ.....ଆ......
ଭିତରକୁ ଆ....
ଆେର େମାନା େଦଖ କି ଏ ଆସି ଲାଣି କହି କହି େସାମୁ ଭିତରକୁ

ଗଲା।

अତି ଥିମାନ+ ଚ~ାେର େବାହୂ େବାେଧ ବ` ଥାଏ। େବାହୂର ପରିବାର ଭରପୁର େହାଇ
ଆସି ଥାrି । ଭାର େଥାରେର ଘର ଭ^g େହାଇଥାଏ। ନାତି ପାଇଁ େକେତ ରକମର େଡସ୍,
ସୁନା େଚନ, ଗଦି , ଝୁଲଣ ଇତାଦି େର ଘର ପୁରି ଥାଏ। ଏେତ ସବୁ ଦାମୀ ଜି ନିଷ େଦଖି
ବୁ ଢ଼ୀ ତା'ର ପୁଟୁଳିଟିକୁ େସ ଘେର ଥିବା କବାଟ କଣକୁ ଲୁ ଚାଇ େଦଲା। କ'ଣ ବା ଆଉ
କରି ଥାrା। ପୁअର ବଡ଼ ବଡ଼ ବୁ ବାବ ମାନ+ର େସ ମହsା ଉପହାର ନି କଟେର
ନି ଜର ଏଇ ଚି ରା ଲୁ ଗାର "ଉପହାର ପୁଟୁଳି "ଟି ଭାରି ଘୃଣ ଆଉ େଛାଟ ମେନ େହଉଥିଲା।
अନ ମାନ+ର େବଶଭୁ ଷା ପରି ପାଟୀ ଆଗେର ବୁ ଢ଼ୀ ନି ଜର ଆ«ୁ ଲୁ ଚା ଲୁ ଗାକୁ ପାଦ

ଭିତେର ରହି ସବୁ େଦଖୁଥିଲା।
େବାଉ...... େବାଉ....... କୁ ଆେଡ ଗେଲ? କହି କହି ଘର ଭିତରକୁ ପଶି ଆସି ଲା
େମାନା। ଓଃ! ଆପଣ ଏଇଠି କହି ମୁlିଆ ମାରିଲା େମାନା। େସ କହି େଲ େବାଉ
ଆସି େଲଣି ଯାअ ତା'ର ଖବର ବୁ ଝ େହେଲ ବାହାର େଲାକମାେନ ଆସୁଛrି ତା+ୁ ଟିେକ

ତ
ିକ

ା

welcome ନ କରିେଲ େସମାେନ ଖରାପ ଭାବି େବ େବାଲି ଆଗ ତା+ ଚ~ା ସାରି
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ଆଡ଼କୁ ଟାଣି େଦଉଥିଲା। ବାହାରକୁ େଲାକମାନ+ ସାମnାକୁ ନଆସି ବୁ ଢ଼ୀ େସଇ ଘର

ଇ
-ପ

ଆପଣ+ ପାଖକୁ ଆସି ବାକୁ େଲଟ୍ େହାଇଗଲା। ଠି କେର ଆସି େଲ ତ? ହଁ ମାଆ ମଁୁ

ଆ

ହ
ାନ

ଭଲେର ଆସି ଲି ଆଉ େମା ନାତି କାଇଁ? ବୁ ଢ଼ୀ କହି ଲା। ହଁ େବାଉ ତୁ େମ ତୁ ମ ନାତି କୁ ତ
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େଦଖିବ ଆେଗ ଚାଲ ତୁ େମ ଧୁଆ େଧାଇ େହାଇପଡ। ବୁ ଢ଼ୀକୁ ଧରି ବାଥରୁମକୁ େନଇ
ଗଲା। େଗାଡ଼ ହାତ ମଁୁ ହ ସାବୁ ନ୍ ଲଗାଇେଦଇ ଚି ±ଣ କରି ଗାମୁଛାେର େପାଛି େଦଲା
େବେଳ ବୁ ଢ଼ୀ କହୁଥିଲା ଇେଲା ମାଆ ଏ କ'ଣ କରୁଛୁ? ମଁୁ ଗାେଧଇ ପାେଧଇ ଆସି ଥିଲି
ପରା। ତାପେର େମାନା ତା+ୁ ରୁମ୍ କୁ େନଇ ଯାଇ ଏଇଟା ତୁ ମ ରୁମ୍ େବାଉ ତୁ େମ ଏଇଠି
ରହି ବ। ଆଲମାରୀରୁ େଗାେଟ ସଲପୁରୀ ଶାଢ଼ୀ ବାହାର କରି ବୁ ଢ଼ୀକୁ ପି ାଇ େଦଲା
ମୁହଁେର କୀମ ପାଉଡର ଲଗାଇ େଦଲା େବେଳ ବୁ ଢ଼ୀ କହୁଥିଲା ଏଗୁରା କ'ଣ େବାଳୁ ଛୁ େଲା
ମାଆ େମା ମୁହଁେର ? ବୁ ଢ଼ୀକୁ ସେଜଇ ଏକଦମ୍ ଟିପ୍ ଟପ୍ କରି େଦଇଥିଲା। ଏଥର ବୁ ଢ଼ୀ
ଆଉ ମଳି ମୁlିଆ ଲାଗୁ ନଥିଲା। ଏତି କି େବେଳ େସାମୁ ଘର ଭିତରକୁ ପଶି ଆସି କହି ଲା ଆେର େମାନା େବାଉ କୁ ଆେଡ ଗଲା? େମାନା ମି ଛି ମି ଛିକା ରାଗେର କହି ଲା - ମଁୁ େକମି ତି
ଜାଣିବି ତୁ ମ େବାଉ କୁ ଆେଡ ଗେଲ? अଭିମାନ ଭରା ସ¤ରେର େସାମୁ କହି ଲା - ହଁ , ତେମ
ବା କାଇଁ ଜାଣିବ? ତୁ ମର େସ କି ଏ କି ? ଏତି କି କହି େସାମୁ ଚାଲି ଗଲା େବେଳ ପଛରୁ

େସପଟୁ େବାଉ ମୁହଁକୁ ବୁ ଲାଇ େଦଲା େମାନା େବାଉର େବଶ ଭୁ ଷା ପରି ପାଟୀ େଦଖି ଥମ୍
ରହି ଗଲା େସାମୁ। ବୁ ଢ଼ୀ ହସି ହସି କହୁଥିଲା େଦଖି ଲୁ େମାେତ େକମି ତି ଲୁ ଗାପଟା ପି ାଇ
େମା ମୁହଁେର କ'ଣ ଗୁରା େବାଳି ପକାଇଛି । େସାମୁ ହସି ହସି େବାଉ ସହି ତ େମାନାକୁ
କୁ େ²ଇ ପକାଇଲା। ଧନବାଦ େମାନା ତୁ ମକୁ ମଁୁ ଭୁ ଲ୍ ବୁ ଝି ଥିଲି। ହଁ ଠି କ୍ କହି ଲ ମଁୁ ଭୁ ଲ୍

ତ
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ା

ଥିଲି। କି  ନି େଜ ମାଆ େହବା ପେର ଆଜି ବୁ ଝି ପାରୁଛି େଗାେଟ ମାଆର ମନ। ଛୁଆେଟ
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େମାନା ଡାକି ଲା - େହଇଟି, ଇଏ କି ଏ େଦଖି ଗଲ..... େସାମୁ ପଛକୁ େଫରି େଦଖି ଲା େବେଳ

ଇ
-ପ

େପଟେର ରହି ବା ଦି ନଠାରୁ ଜନFର କ ଆଉ ତାପେର ରାତି ରାତି ଉଜାଗରର ଯଣା ମଁୁ

ଆ

ହ
ାନ

ଏଇ ଏେକାଇଶି ଦି ନ ମଧେର ଶି ଖି ସାରି ଲିଣି। ଆଉ େଗାେଟ ମାଆର ୠଣ ସୁଝିତ
ଆହାନ ଇ-ପତି କା ସ!ୂ # ନି ଃଶୁ& ବି ତରଣ େହତୁ ଡା େଜାତି ପସାଦ ପ)ନାୟକ+ ାରା ପତି ,ି ତ ଓ ପକାଶି ତ
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ପାରି ବାନି । େହେଲ ତା+ୁ ଖୁସି କରାଇବାକୁ େଚା ତ କରି ପାରି ବା। ଆଉ େବାଉ ହY
ତା+ ନାତି କୁ ଧରି େଗ ମାନ+ ସାମnାକୁ ଯି େବ। େସାମୁ ଖୁସିେର କହୁଥିଲା - ମଁୁ ତୁ ମ
ଚି rା ଧରା ପାଇଁ ଗବgତ େମାନା। ସବୁ େବାହୂ ଯଦି ଏମି ତି ତୁ ମ ପରି େହାଇ ଯାଆେr।
େତେବ ଜନF କଲା ବୁ ଢ଼ୀ ମାଆ ମାେନ ଏମି ତି କ ଆଉ ପାଆେr ନାହY !! ବୁ ଢ଼ୀ ଦୁ ଇ
ଜଣ+ ମୁlକୁ ଥାପୁେଡଇ କହୁଥିଲା ସବଦା ସୁଖୀ ରୁହ। ତୁ ମ ହସ ଖୁସି ସଂସାର େଦଖି
େମା ଜୀବନ ଚାଲି ଯାଉ।
ଏତି କିେବେଳ େକହି ଆସି ଡାକି ଲା ନନା ଆସି େଲଣି ପୁअକୁ ଆଣି ପଜ
ୂ ା ସାମଗୀ େରଡି
କର। େମାନା କହି ଲା ଆଛା େବାଉ ତୁ େମ ଚାଉଳ ଚୂନା ଆଣିଛ ତ? ବୁ ଢ଼ୀ ଟିେକ ଥେsଇ
ମେsଇ ମଁୁ ....... େସ..... କ'ଣ କଲ ତୁ ମର େସ ପୁଟୁଳି କାଇଁ େକଉଁଠି ରଖି ଛ େଦଲ େମାେତ
କହି ଲା େମାନା। ବୁ ଢ଼ୀ ଆଡ ଆଡ େହାଇ ତା ପୁଟୁଳି େଖାଲି ଲା। ଏେତ ସବୁ ନି ଜ ବାଡି ର
ଜି ନିଷ େସ ପୁଣି େବାଉର ହାତ ତି ଆରି େଦଖିବ କ'ଣ େସାମୁ ପାଟିରୁ ଲାଳ ବାହାରୁଥିଲା।

ଚୁ ନା, େଛନା, ନଡ଼ି ଆ, କଦଳୀ େସ ପୁଣି ଆମ ଘରର। ଆଉ େବାଉ ପୁअ ପାଇଁ କ'ଣ
ଆଣିଛ? ଚି ରି ଆଣିଥିବା େସ ଖl ଖl ଚି ରା ଲୁ ଗାକୁ ବୁ ଢ଼ୀ ଲୁ ଚାଇ େଦଲା େବେଳ
ଧରି େନଲା େମାନା। ଏଇଟା କ'ଣ କି ? ନାଇଁ କି ଛି ନାହY କହି ବୁ ଢ଼ୀ ପଛକୁ ରଖି
େଦଉଥିଲା। େହେଲ େଜାର କରି ପଚାରି ବାରୁ ସବୁ ସତ କହି ଲା ବୁ ଢ଼ୀ। େମାନା କହି ଲା

ତ
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ା

େଯଉଁ ଲୁ ଗାର େମାହେର େସାମୁ େବାଉ େବାଉ େବାଲି ବାଇଆ େହଉଛrି େସଇ ଚି ରା
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େମାନା ହସି ହସି କହି ଲା - ଆେର ଆେର େବାଉ+ ପାଖେର ତ ପଜ
ୂ ା ସାମଗୀ ସବୁ अଛି

ଇ
-ପ

ଲୁ ଗାେର େମା ପୁअ େଶାଇେଲ ମା ପତି ମମତା ତା'ର अତୁ ଟ ରହି ବ। େବାହୂକୁ କୁ େ²ଇ

ଆ

ହ
ାନ

ଧରି େଗଲ କରି ପେକଇଲା ବୁ ଢ଼ୀ। ଆଖି ରୁ ତା'ର ଆନCାଶ ଝରି ଯାଉଥଲା େସ କହୁଥିଲା
ଆହାନ ଇ-ପତି କା ସ!ୂ # ନି ଃଶୁ& ବି ତରଣ େହତୁ ଡା େଜାତି ପସାଦ ପ)ନାୟକ+ ାରା ପତି ,ି ତ ଓ ପକାଶି ତ
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େତା ଭଳି େବାହୂ ପାଇ ସତେର ମଁୁ ଧନ। ତୁ अହି ସୁଲeଣୀ େହାଇ ଥା!! ଆଉ େମାନା
କହୁଥିଲା ଆଜି ମି ଳିଥିବା ନାମୀଦାମୀ "ଉପହାର ବା¯" ମଧେର େବାଉ ଆମର ଆଣିଥିବା
ଏ ଉପହାର ପୁଟୁଳି ଟି अଧି କ ଦାମୀ ଓ ଏହା ଆମ ପାଇଁ ସବ େଶ, ଉପହାର अେଟ !!!
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ଡି .ଏଲ.ଏ.-୧୨, ଭି .ଏସ.ଏସ. ନଗର
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ଭୁ ବେନଶ¤ର - ୭୫୧୦୧୦

ଆ

ହ
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େମା - ୯୪୩୭୧୭୮୪୨୪
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େଶଷ ଇhାର େପମର
ତାକୁ ଏମି ତି ଭାବେର େଭଟିବି...ତା ପୁଣି ଚାଳି ଶ ବଷ ପେର...େମା
ଭାବନା ବାହାେର ଥିଲା।
େସ ଦମୟrୀ... େମାର ସହପାଠୀ ସnାତକ ଓ ସnାତେକା^ର
ରସାୟନ ବି ାନ ବି ଭାଗ... ପଥେମ ବଲାsୀର ରାେଜC କେଲଜେର ଓ
ଆଶୁେତାଷ
େମେହର

ତା ପେର ପେର ସଲପୁର ବି ଶବିଦାଳୟ ର େକ!ସ୍ େର।
ଆେମ ଦୁ େହଁ ବଲାsୀର ଜି ଲ@ାର। େସ ବଲାsୀର ସହରର ଝି अ...
େତଣୁ ରାେଜC କେଲଜର ମୂଳ ଛାତୀ ଆଉ ମଁୁ ତୁ ଷରା କେଲଜରୁ ଆଇ
ଏସ୍ ସି ପାସ୍ କରି ନଁା େଲଖାଇଥିଲି ସnାତକ ବି ାନ ରାସୟନଶା

େତେବ େଗାଟାଏ େଛାଟ ଘଟଣା େଯମି ତି ବାଟ େଦଖୁଥିଲା ଆମ
ଦୁ ହY+ ଭିତେର ଏକ ଆଜଣା େଯାଗସୂତ ବାି େଦବାକୁ । େସଇୟା ବି
ଘଟିଲା। େସ ଦି ନ େମାର ପାକଟିକାଲ୍ କ ାସକୁ େଡରି େହଇ ଯାଉଥିବାରୁ
ମଁୁ େଯାର୍ େର ଧାଇଁଯାଉଥିଲି ବରlାେର....ଆଉ େକମି ି ଲାବ୍ ଟା
େସଇ ବରlା େଶଷ ବୁ ଲାଣି ପାଖେର। ପେର ମଁୁ ଶୁଣିଥିଲି େସ ବୁ ଲାଣୀ

ତ
ିକ

ା

କୁ ଆେଡ ଥିଲା ଆମ କେଲଜର ଏକ େପମ ବ ାକ୍ ଟ୍ ଓ अେନକ
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अନସେର ରାେଜC କେଲଜକୁ ଆସି ।

ଇ
-ପ

େପମି କେପମୀ ଯୁଗଳ ସୃି କରି ପାରିଥିବା ଯାଗା। େସଦି ନ ତରବର

ଆ

ହ
ାନ

ଯି ବାର ର ଫଳ ବି ମେତ େଭାଗିବାକୁ େହଲା େଯେବ େକୗଣସି ଜେଣ
ଆହାନ ଇ-ପତି କା ସ!ୂ # ନି ଃଶୁ& ବି ତରଣ େହତୁ ଡା େଜାତି ପସାଦ ପ)ନାୟକ+ ାରା ପତି ,ି ତ ଓ ପକାଶି ତ
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େକାମଳାsୀ ସହ ହଠାତ୍ ମୁହଁାମୁହY ଧ±ାେର ବରlା ର ବୁ ଲାଣୀେର...େସ ତେଳ ଓ ମଁୁ ବି
ତେଳ।ଟିକିଏ ସାମ େହଲା େବଳକୁ ... ବରlା ଛଟାଣରୁ ଉଠି ବା ପବ
ୂ ର
 ୁ ... େମା ଆଖିେର
ପଡି ଗଲା େସ ଝି अ ଟାର େଗାଲ େଗାରା ମୁହଁ... ନାଲି ଓଠ ଓ ତା ଉପରେର ଦାଉଦାଉ
େହଉଥିବା କଳାଜାଇ ଟା ଉପେର!!
େସଦି ନ େକମି ି ଲାବେର अନମନ8 େହାଇ ଭୁ ଲ ରସାୟନ ମି ଶାଇ େଦଇ
େଟଟିଉବ୍ େର ନି ଆଁ ବି ଲାଗିଲା ଓ अଧାପକ+ ନାଲି ଆଖି େଦଖି ବାକୁ ପଡି ଲା।
େହେଲ ମଁୁ େସଦି ନ ଠଁୁ ପଡି ଗଲି େସ ଦପ୍ ଦପ୍ ନାଲି ଓଠ ଓ କଳାଜାଇ ର େମାହେର।
ଆଉ େସ େମାହ େଯ ଏକତରଫା ନ ଥିଲା ତାହା ମଁୁ ଜାଣିଗଲି ... େଯଉଁ ଦି ନ ଦମୟrୀ
େମାେତ ମାଗିଥିଲା େକମି ି େନାଟ ଖାତା ଓ ତାହା େଫରି ଲା େବେଳ େସ େଛାଟ ଚି ଠି
ଖlିକ େଯଉଁଠି େଲଖାଥିଲା... ପଭାତ ବାବୁ େମାେତ eମା କରି େବ। େମା ଭୁ ଲ େଯାଗଁୁ
ଆପଣ େସ ଦି ନ କ ପାଇେଲ। କି ଛି ଧରି େବନି େବାଲି ଆଶା!! ଦମୟrୀ

ହଁ ... େସ ଦମୟrୀ ଓ ମଁୁ ପଭାତ... ଦୁ ଇ ବଷ ସମୟେର ପଥମ େଶଣୀ अନସ ସହ
ପାସ୍ େହଲୁ ଓ ସଲପୁର ବି ଶବିଦାଳୟ େଜାତି ବିହାରର ସnାତେକା^େର अଧୟନ
ଆର¢ କରି ଥିଲୁ। ଆମ ଭିତେର ଥିବା ରସାୟନ ପକି ୟା ମଧ ଧୀେର ଧୀେର ବଦଳି ବାକୁ
ଲାଗିଥିଲା। େଜାତି ବିହାରର ସବୁ ଜି ମା ଭରା ପରି େବଶ, ମହାନଦୀ ପଥରଭରା ବe ଓ
କାଚେକCୁ ପାଣି, ହୀରାକୁ ଦ୍ ବ ଓ େନେହରୁ ମୀନାର ଫୁଲ ବଗିଚା, ପାଖ ସହର

ତ
ିକ

ା

ସଲପୁରର अେଶାକା, ଲeFୀ ଓ େଗଇଟି ଟକି ଜ୍ େର ଫିଲF େଦଖା ଏବଂ ବୁ ଲାକୁ ଆସୁଥିବା
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ତାହା େହେଲ େମା ନଁା ଟା ବି େଯାଗାଡ କରି େଦଇଥିଲା େସ ଏ ଭିତେର।

ଆହାନ ଇ-ପତି କା ସ!ୂ # ନି ଃଶୁ& ବି ତରଣ େହତୁ ଡା େଜାତି ପସାଦ ପ)ନାୟକ+ ାରା ପତି ,ି ତ ଓ ପକାଶି ତ

ଆ

ସରି ବାକୁ ଲାଗିଲା ଜଣା ପଡି ଲାନି ।

ହ
ାନ

ଇ
-ପ

େଶଷବସ୍ କୁ ଧରି ବାରର ଛକାପା ଭିତେର... େକେତ ଜଲଦି େସ ସnାତେକା^ର ଦୁ ଇବଷ
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େତେବ ଆମ ଦୁ ହY+ ଭି ତେର ତି ଆରି େହଉ ଥିବା ସ... अେନକ ରସାୟନ
ପକି ୟାପରି ... अନି ିତତା ର ଫଳ େଯ େଭାଗିବ ତାହା ଥିଲା େମା ଚି rା ପରି ଧି ବାହାେର।
ପରୀeାଫଳ ବାହାରି ବା ପେର ସମେ` ଖୁସି ର ମାେହାଲେର ଥିବା େବେଳ ଦମୟrୀ
ଆମ ସେର ବମ୍ ଫୁଟାଇ କହି ଥିଲା... େମାେତ ଭୁ ଲ ବୁ ଝି ବନି ପଭାତ... ପରି ବାର
ବି ରୁେର ଯି ବା ସାହସ୍ େମାର ନାହY ... ତୁ ମ ସହ େମାର ମାନସି କ ସଂପକ କଥା ଘେର ମଁୁ
ଜଣାଇଥିଲି େହେଲ େସମାେନ ବୁ ଝି ବାକୁ ନାରାଜ। ବାଧ େହାଇ ମଁୁ ଘେର ଠି କ୍ କରଥିବା
ପ`ାବ अନୁ ୟାୟୀ ବି ବାହ କରି େନବି ଆଉ ଦୁ ଇମାସ ଭିତେର।
େମା ଆଖିେର ଦୁ ଃଖ େଦଖି ପାରିଥିଲା େସ... କହି ଥିଲା... ତୁ େମ େଯ ଦୁ ଃଖିତ ମଁୁ ଜାଣି
ପାରୁଛି । େହେଲ ତୁ ମ ପତି େମାର ପତି ବତାକୁ ସଂପକେର ବଦଳାଇ ପାରିଲି ନି ସି ନା...
ଆଜି ତୁ ମଠଁୁ ବି ଦାୟ େନବା ପବ
ୂ ର
 ୁ କଥା େଦଉଛି ... ତୁ େମ େମା ଠାରୁ େଶଷଇhା ଭାେବ
ଯାହା କି ଛି େମା ଠାରୁ ଆଶା କରି ମାଗିବ... ମଁୁ ତାହା େଦବାକୁ ରାଜି ... ଏକଦମ ରାଜି ।

େସ ଆଉ କାହାର ଜୀବନସାଥୀ େହବ...େହେଲ ଏ କଣ କହୁଛି େସ?
େମା ଭିତରୁ କି ଏ େଯମି ତି କହି ଲା... େପମେର ତାଗଠଁୁ ବଳି କି ଛି ନ ଥାଏ... ଆଉ
ନି ଜର େପମ ସାଥୀର ତାଗକୁ ... ଆହୁରି େଗାଟାଏ ବଡ ଚରମ ତାଗ ବଦଳେର ହY
େକବଳ ଜି ଣି ହୁଏ... କାମନା ବାସନା େମାହ େଦଇ ନୁ େହଁ ।
କହି ଥିଲି... େମାେତ ତୁ ମର ଫେଟାଟିଏ ହY ଦରକାର େକବଳ... ହୃଦୟେର ଲଗାଇ

ତ
ିକ

ା

ରଖି ବାକୁ ।

ଇ
-ପ

ତା ପରଦି ନ ହି ରାକୁ ଦ େରଳେସନେର ଦମୟrୀକୁ ରsବତି ପାେସpର ଗାଡି େର

ଆ

ହ
ାନ

ବଲାsୀର ଯି ବାପାଇଁ ବି ଦାୟ େଦବା େବଳ େସ ବଢାଇ େଦଇଥିଲା ତାର ସୁCର ଏକ
ଆହାନ ଇ-ପତି କା ସ!ୂ # ନି ଃଶୁ& ବି ତରଣ େହତୁ ଡା େଜାତି ପସାଦ ପ)ନାୟକ+ ାରା ପତି ,ି ତ ଓ ପକାଶି ତ
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ଏ କଣ କହୁଛି ଦମୟrୀ... ଯାହାକୁ ମଁୁ ଏେତ ଭଲ ପାଇଛି ... ଆଉ କି ଛିଦିନେର ପେର
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ରsୀନ ପାସେପାଟ  ସାଇଜର ଫେଟା। କହି ଥିଲା... ଏଇ ନି अ ତୁ ମ େଶଷ ଇhାର ଜି ନିଷ।
େଟନ୍ ଟା ଧଆ
ୂ ଁ ଛାଡି ... ଆଖି ପାହାrା ଓଭରବି ଜ୍ େଡଇଁଲା ଯାଏ େସମି ତି ଠି ଆ େହାଇଥିଲି
ପ@ାଟଫମେର।
େସଇ ଫେଟା ଖlିକ େସଦି ନରୁ ଆାନ ଜମାଇ ରଖି ଲା େମା ପସର ପାରଦଶୀ
ଖିଡିକି ଭି ତେର।
େସ ଥିଲା ଆମର େଶଷ େଦଖା ସାeାତ।
ମଁୁ ବି େମାର 8ଲାରସି ପ୍ ପାଇ ଉ~ତର ଗେବଷଣା ପାଇଁ ଚାଲି ଯାଇଥିଲି ଜମାନ
ବଲg ନ ବି ଶାବି ଦାଳୟକୁ ଓ ପେର ପେର େସଇଠି ଚାକି ରୀ କରି ରହି ଯାଇଥିଲି େସ ବି େଦଶୀ
ବି ଶବିଦାଳୟେର। ଜୀବନସାଥୀ େଖାଜି ବା ଦରକାର ପଡି ଲାନି ନି ଜ ରି ସ~ କାମ ଓ ପାଠ
ପଢାଇବାେର ବୁ ଡି ରହି ।
ବାପା ମଁା+ ଆକଟପଣ ହାର ମାନି ଥିଲା େମାର ଜି ଦ୍ ଆଗେର। େସ ଦୁ େହଁ କହି ଥିେଲ

ପି ଲାଛୁଆ... ଆମର ନାତି କି ନାତୁ ଣି େଦଖି ମରିଥିେଲ ମନେର ଟିକିଏ ଶାr ପାଇଥାଆ।
େହେଲ ତା+ରି େଶଷ ଆଶା ଦବି ରହି ଗଲା... େମାର େଶଷଇhା ର ଛାଇ ଆଢୁ ଆଳେର।
େକାଡି ଏ ବଷ ପେର େକୗଣସି ଏକ ବି ାନ େସମି ନାରେର େଯାଗ େଦବାର ସୁେଯାଗ
ଜୁ ଟିଲା ଦି ଲ@ୀେର... େସଇଠି ଖବର ପାଇଥିଲି ଦମୟrୀ ଏେବ ସରକାରୀ କେଲଜେର
अଧାପି କା ଓ ତା ସ ାମୀ ଓଡି ଶା ପଶାସନି କ ବି ଭାଗେର अଧି କାରୀ। ଆଉ अଧି କା ଜାଣିବା

ତ
ିକ

ା

ଉଚି ତ ଭାବି ନଥିଲି।

ଇ
-ପ

ଗଁାେର ପହି ବାପାମଁା+ ଠଁୁ ଶୁଣିଲି େସଇ ପୁରୁଣା କଥା। ତା+ ମନ ବୁ ଝାଇବାକୁ

ଆ

ହ
ାନ

କହି ଲି... ଜନF କଲା ନାତି ନାତୁ ଣୀ ତ େଦଇ ପାରି ବିନି... େତେବ ଠି କ୍ କରି ଛି... େମାର
ଆହାନ ଇ-ପତି କା ସ!ୂ # ନି ଃଶୁ& ବି ତରଣ େହତୁ ଡା େଜାତି ପସାଦ ପ)ନାୟକ+ ାରା ପତି ,ି ତ ଓ ପକାଶି ତ
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େତାର ବି େଦଶେର अଜg ତ ଧନସ!^ିେର ଆମର ଟିକିଏ ବି େମାହ ନାହYେର। େତାର
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अଜg ତ ପଇସାେର ତୁ ମ ଦୁ ଇଜଣ+ ନାମେର େଗାଟାଏ ଫାଉେlସନ୍ େଖାଲି ଆମ ଏରି ଆର
ଗରି ବ अନାଥ ପି ଲା+ୁ ମଣିଷ କରି ବାର ସଂା ଗଢି ବା କାମ କରି ବି। େସମାେନ େହବ ତୁ ମ
ଦୁ ହY+ ପାଳି ତ ପାଳି ତା ନାତି ନାତୁ ଣୀ। ଆଉ କି ଛି ବଷ ପେର ଏଇ ଗଁା ମାଟିକୁ ହY େଫରି
ଆସି ବି େସମାନ+ ମୂଳଦୁ ଆ ଆହୁରି ଶz କରିବାକୁ ।
ଏଇ ତ... ପୁଣି େକାଡି ଏ ବଷ ପେର... ଜମାନରୁ େଫରିତ ଆସି ଲି... ଗଁାକୁ ଯାଉଛି
େସଇ ଫାଉେlସନକୁ ଆେଗଇ େନବାକୁ ... ସବୁ ଦି ନ ପାଇଁ... ବିଥିବା ଯାେକ। ଜମାନରୁ
ଦି ଲ@ୀ... ଦି ଲ@ୀରୁ ଭୂ ବେନଶର ଓ ଆଜି ସକାଳୁ ଁ ଭୂ ବେନଶର-ବଲାsୀର ଇନଟରସି ଟି
େଟନେର... अପରାହnେର ବଲାsୀର େରଳ େସନ ର ଏକ ନର୍ ପାଟଫମେର।
ଏସି େଚୟାରକାର୍ ଭିତରୁ ଓହ ାଇବା େଗଟ ପାଖେର େଯଉଁ ଭଦମହି ଳା ଠି ଆ
େଦଖି ଲି... େସ େଯ ଦମୟrୀ ତି େଳ ବି ଶ+ା ନଥିଲା ମନେର। େସଇ େଯ... େସଇ
କଳାଜାଇ... େସମି ତି ଝଟକୁ ଥିଲା... ବୟସର ଉ^ର अପରାହnେର ମଧ!!!

ଯୁବକ େବେଧ ତା+ ପୁअ। କାଖେର େସ ଗୁଲୁଗୁଲିଆ ଛୁଆଟା ତା ନାତି କି ନାତୁ ଣୀ
େହାଇଥିବ ନି େ! େସ ବି େବଧଡକ ଚି ହn ି ଲା ମେତ। ସ ାମୀ ଓ ପୁअ ସହ ପରି ଚୟ ବି
କରି େଦଲା। ଖୁସି େହଲା ଜାଣି େଯ ମଁୁ ବି େଦଶର ସବୁ ଦି ନ ପାଇଁ େଫରି ତୁ ଷରା ପାଖ ନି ଜ
ଗଁାେର ରହି ବି ଏଥର। କହି ଲା... ଭୂ ବେନଶର ଯାଉଛି ଝି अ ଘରକୁ । ମାସକ ପେର
େଫରି ବି। ଏଇଟା େମା ପୁअର ଝି अ... ନାତୁ ଣୀ... ପୁअ ବଲାsୀରେର ବବସାୟେର...

ତ
ିକ

ା

େହଇ ତା ବାପା ପାଖେର। େହେଲ ତୁ େମ େଯ ଏକା... ତୁ ମ ପଲଟଣ କାହY... େଦଖାଯାଉ
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ଦମୟrୀ ପାଖେର ଠି ଆ ଭଦବzି ତା ସ ାମୀ ନି ୟ, ଆଉ ତା+ ପାଖେର ଠି ଆ

ଇ
-ପ

ନାହାrି ତ!!

ଆ

ହ
ାନ

ହସି କି କହି ଲି... ସମୟ େହଲାନି େସ କାମ ପାଇଁ... େପମେର ମସଗୁଲ କାରିଗର
ଆହାନ ଇ-ପତି କା ସ!ୂ # ନି ଃଶୁ& ବି ତରଣ େହତୁ ଡା େଜାତି ପସାଦ ପ)ନାୟକ+ ାରା ପତି ,ି ତ ଓ ପକାଶି ତ
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େକେବ ତା ନ^କୀର ମୂ^g ଗଢା େଶଷ କରି ପାେରନା !!
ଦମୟrୀ ହସି ଲା... ବୁ ଝି ଲା େବାେଧ... କହି ଲା... ହଉ ଏଥର ତ ପାଖେର ରହି ବ।
ତୁ ଷରା ଆସି େଦଖା କରି ବି େଯ। େଦଲ ତୁ ମ କାଡ ଖେl ଦି अ... େଟନ୍ ଟାଇମ୍ େହଲାଣି ।
େଫରି େଲ ତୁ ଷରାେର ତୁ ମ ଫାଉେlସନ୍ ବୁ ଲି ବାକୁ ଆସି ବୁ ଆେମ।
ଦମୟrୀର ମି ର୍ ନାତୁ ଣୀକୁ ପୁअ ହାତକୁ େଦଇ... ବଗିେର ଉଠି ସାରି ଥିେଲ। ମଁୁ
େପ¡ର ପଛ ପେକଟ୍ ରୁ ପସଟା କାଢି ... େଖାଲି ଧରି ... ଭି ତରୁ ପରି ଚୟ କାଡଟା ବଢାଇ
େଦଲି ଦମୟrୀ ହାତକୁ ।
କଣ ତା ଆଖିେର ପଡି ଲା େକଜାେଣ... େଟନ୍ େର ଚଢୁ ଚଢୁ କହି ଲା... ପଭାତ...
େଶଷ ଇhାକୁ େସମି ତି ସାଇତି ରଖି ପାରିଛ ତ !!
େମାର ଆଉ କି ଛି କହି ବାର ନ ଥିଲା।
ମଁୁ ଖାଲି େଦଖୁଥିଲି ଦମୟrୀର ପାକଳା ମୁହଁେର ଓଠ ଉପରକୁ ଦାଉଦାଉ ଝଟକୁ ଥିବା

େଫରrା ବଲାsୀର-ଭୂ ବେନଶର ଇନଟରସି ଟି େଟନ୍... ହି ସି ଲ୍ େଦବା ଆର¢ କରି
ବଲାsୀର େସନର ପ@ାଟଫମ ଛାଡୁ ଥିଲା।

ତ
ିକ

ା

୫୪ ଆୟପଲ@ ୀ, କି ଟଛକ,ପଟିଆ
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କଳାଜାଇଟିକୁ !!

ଇ
-ପ

ଭୂ ବେନଶର, ୭୫୧୦୨୪

ଆ

ହ
ାନ

ଦୂ ରଭାଷ ୯୪୩୭୦୮୫୩୯୬
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ପତି େଯାଗୀତା
େଠକୁ ଆ ମନେର ଗବ, अହଂଭାବ ଚରି ଯାଇଛି େଗାଟାପେଣ।
ନି ଜର अସଲି ପକୃ ତି କୁ ଭୁ ଲି ଯାଇଛି । अନ ସହ ପତି େଯାଗିତା କରି ବାକୁ
େଯମି ତି ଆଗଭର େହାଇଉଠୁ ଛି

ନି ଜ ହି ତାହି ତ ାନ ପାେଶାରି

େଦଇଛି । କାନଦୁ ଇଟାକୁ େଟକି ସବୁ ଶୁଣିପାରୁଛି ।
କୁ pବି ହାରୀ ସାହୁ

ସକାଳୁ ସକାଳୁ େଦଖା େହଇଗଲା କଇଁଛ ସହ। ହାନି ଲାଭ କଥା
ବୁ ଝି ଲା।

ଏେତ

ଦି ନପେର

େଦଖାେହଇଛି

େଯଣୁ

ମନ

କଥାଟା

କହି େଦେଲ ଭଲ। େପଟ ଭିତେର କଥାଗୁଡ଼ାକ ଗୁେଡ଼ଇ ତୁ େଡ଼ଇ େହେଲ
େକମି ତି େଯ ସ¢ାଳି ବ। ତା ମନ େଯମି ତି ପକୃ ତି ବି େସମି ତି ।

େଯ ଥେର ଗେଲ ଆଉ ପ^ା ମି ଳୁନି । େତା ସହ ଗପି ବାକୁ ଇଛା
େହଉଛି ।”
କ'ଣ ଗପି ବୁ କି େମା ସାଥୀେର। କଇଁଛ ଆଗହେର ପଚାରିଲା।
ନାହY େସମି ତି କି ଛି ନାହY। ତଥାପି େମା ମନ କହୁଛି ଆେମ ଦି ଜଣ
ଏକାଠି ଧାଇଁେଲ େକମି ତି େହବ। େଗାେଟ ବରଗଛକୁ ଯି ଏ ଆଗ ଛୁଇଁବ

ତ
ିକ

ା

ସି ଏ ପଥମ େହବ। କହି ଲୁ କହି ଲୁ ପ`ାବ ଆଗତକଲି େଯ େତା ମନ
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ସାଦରେର କହି ଲା - “ଆଛା କଇଁଛ, ତୁ କୁ ଆେଡ଼ ପେଳଇଯାଉଛୁ

ହ
ାନ
ଆ

େଠକୁ ଆ ଚାଲାକି ପଣେର କହି ପେକଇଲା ।

ଇ
-ପ

ପାଉଛି ତ ?
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େଠକୁ ଆ ମନେର ପରଶୀକାତର ଗୁଣଟା ଆେଦୖ ା େଶାଭାପାଏନି । ମି ଛ ବାହାନା କରି
େଦୖ ାଡ଼ ପତି େଯାଗିତା କରି ବାକୁ ଯାଉଛି େବାଲି କଇଁଛ ଜାଣି ପାରି ଲା। େସ अନୁ ଭବ କଲା
େଯ େଠକୁ ଆ ଧାଇଁ ଧାଇଁ ଗଛପାଖେର ପହିଯିବ। ପତି େଯାଗିତାେର ପଥମ େହବ। େମାର
େସଥିେର ଯାଏ ଆେସ େକେତ! କ'ଣ ବା ମି ଳିବ ଏ ପତି େଯାଗିତାରୁ ଓହରି ଯିବା। ନି ଜକୁ
ପର ଆଗେର ସମପଣ କରିବା ହY େବାକାମି ର ପରି ଚୟ। ଆତFଗବୀ+ ସହ ଚାେଲp କେଲ
ସି ନା ଗବ अହ+ାର ଚୁ ନା େହବ ।
ଠି କ୍ अଛି େଠକୁ ଆ।

ଆଜି ସp େହଇଆସି ଲାଣି । ତୁ ଯଦି କହୁଛୁ କାଲି ଆେମ

ଦୁ ଇଜଣ ଧାଇଁବା। ସକାଳୁ ସକାଳୁ ସୁଲୁସୁଲିଆ ପବନ େବାହୁଥିବ। ଧାଇଁେଲ ଭଲ
ଲାଗିବ।
କଇଁଛ ନି ଭୟେର କହି େଦଲା ।
େଠକୁ ଆ କଇଁଛର କଥାଟିକୁ ହଠାତ ବି ଶ¤ାସ କଲାନି । ତା ମନ ଭିତେର ଥିଲା

ବହୁତ ନୀରି ହ ଜଣାପଡ଼ୁଛି । େନାହି େଲ ମଁୁ କହୁ କହୁ ରାଜି େହଇଗଲା ଏକାଥରେକ।
ରାତି ପାହି ସକାଳ େହଲା। ଉ^ରଦି ଗରୁ ସୁଲୁସୁଲିଆ ପବନ େବାହି ଲା। କଇଁଛ ଠି କ୍
ସମୟେର ପହିଗଲା। େଠକୁ ଆ ତ ଆଗରୁ ପ`ୁତ େହଇଥିଲା। କଇଁଛକୁ େଦଖି ଖୁସି
େହଇଗଲା। ତା ମନେର ଗବ ଦି ¤ଗୁଣ ବଢ଼ି ଗଲା। ଏଇଟା ହY େଗାେଟ ସୁେଯାଗ। କଇଁଛକୁ
ହେରଇ ଜି ତାପଟ ମାରି େଦବ। େତେବ ଏ ପତି େଯାଗିତାକୁ କି ଏ ପରିଚାଳନା କରି ବ।

ତ
ିକ

ା

କଇଁଛ କହି ଲା- କ'ଣ କି ଛି ଭାବୁ ଛୁ କି େଠକୁ ଆ।

ଆହାନ ଇ-ପତି କା ସ!ୂ # ନି ଃଶୁ& ବି ତରଣ େହତୁ ଡା େଜାତି ପସାଦ ପ)ନାୟକ+ ାରା ପତି ,ି ତ ଓ ପକାଶି ତ

ଆ

ହ
ାନ

ଇ
-ପ

ନାହY େଯ..
ଆେର େଯ ପୁଣି କअଣ ..!
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ସତେର କାଲି କହି କି ଠକି େଦବନି ତ! ନା େକେବ ନୁ େହଁ କଇଁଛ କାହYକି ଠକି ବ। େସ
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ଆମ ପତି େଯାଗିତାକୁ କି ଏ ଜେଣ ପରି ଚାଳନା କରି ବା ଦରକାର ?
କଇଁଛ କହି ଲା - ଏଥିପାଇଁ ଏେତ ଚି rା କାହYକି? ବି ଲୁଆକୁ ନି ମଣ କରି ବା। େସ
ବହୁତ ଚାଲାକ। ଠି କ୍ ଠାକ୍ ଭାେବ ପତି େଯାଗିତାକୁ ଚେଳଇେନବ।
େଠକୁ ଆ ସହଜେର ରାଜି େହଇଗଲା କଇଁଛ କଥାେର ।
ଦୁ ହY+ କଥାନୁ ଯାୟୀ େଠକୁ ଆକୁ ନି ମଣ କରାଯି ବା ଭାବି ଲାେବଳକୁ ବି ଲୁଆ େସଇଠି
ହାଜର। େଠକୁ ଆ କଇଁଛର କଥା ଶୁଣିଲା। େଠକୁ ଆ େଯ ଆତFଗବେର କଇଁଛକୁ କହୁଛି
େଦୖ ାଡ଼େର ଭାଗ େନବାପାଇଁ। ମେନମେନ ଭାବି ଛି, େଠକୁ ଆ ଧାଇଁ ଧାଇଁ ଆଗେର
ପହିଯିବ, କଇଁଛ ପଛେର ପଡ଼ି ଯିବ ବି ଲୁଆ ତା ମନକଥାକୁ ଲୁ େଚଇ ରଖିଲା ।
ପତି େଯାଗିତାର ନି ୟମ ବେତଇେଦଲା ବି ଲୁଆ। ଯି ଏ ନି g ସମୟେର ଗଛ ପାଖେର
ପହିଯିବ, େସ ହY ପଥମ େହବ। ଦୁ େହଁ ରାଜି େହଇଗେଲ ବି ଲୁଆ କଥାେର।
ବି ଲୁଆ ପାଟିେର ହି ¤ସିଲ୍ ମାରି ଲା। କଇଁଛ ଓ େଠକୁ ଆ େଦୗଡ଼ି ବା ଆର¢ କେଲ।

ବି ଶାମ େନଇ େସ ତା ଲeଳେର ପହିଯିବ। ସୁଲୁସୁଲିଆ ପବନେର ତା ଆଖିକୁ ନି ଦ
ଆସି ଲା। ସହଜେର ଧାଇଁ ଆସି ବା େଯାଗଁୁ ଥ±ି ଯାଇଥିଲା। କାଲୁ ଆ ପବନେର ଆରାମେର
େଶାଇପଡ଼ି ଲା। ପତି େଯାଗିତାେର ଭାଗ େନଇଛି େବାଲି ଭୁ ଲି ଗଲା।
ବି ଚରା କଇଁଛ ତ ଧି େର ଧି େର ଚାେଲ। େସ କअଣ େଠକୁ ଆ ପରି ଧାଇଁଯିବ
େଗାଡ଼କାଢ଼ି । ଆରାମେର ତା ନି ଜସ¤ ଠାଣିେର ଚାଲି ଲା। କଥାେର अଛି ମେନାବଳ ଦୃ ଢ଼

ତ
ିକ

ା

ଥିେଲ अସାଧ କାମ ତା ଆେପ ଆେପ େହଇଯି ବ। େଯେତ ଦୂ ରବାଟ େହଉପଛେକ
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अତି ସି ଆଣା ଭାବି େଠକୁ ଆ ଧାଇଁଗଲା ଆଗକୁ । ବାଟ अଧେର ଥ±ି ଗଲା। ଭାବି ଲା ଟିେକ

ଆହାନ ଇ-ପତି କା ସ!ୂ # ନି ଃଶୁ& ବି ତରଣ େହତୁ ଡା େଜାତି ପସାଦ ପ)ନାୟକ+ ାରା ପତି ,ି ତ ଓ ପକାଶି ତ

ଆ

ପହିଗଲା। ବି ଲୁଆ େଦଖି ଲା କଇଁଛ ଆରାମେର ପହିଯାଇଛି ।

ହ
ାନ

ଇ
-ପ

ଆେଗଇ ଯାଇେହବ। େସୟାହY େହଲା। ଧୀର ଗତି େର ଚାଲି ଚାଲି କଇଁଛ ତା ଲeଳେର
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ନି ଦ ଭାsିଗଲା େଠକୁ ଆର କ@ ାrି େମ¡ିବାପେର। ପଛକୁ ନଚାହY ଧାଇଁଲା ଆଗକୁ ।
ଗଛ ମୂଳେର ପହୁ ପହୁ େଦଖିଲା କଇଁଛ ଆଗତୁ ରା ଗଛ ମୂଳେର ବସି ଖି ଲିଖିଲି ହସୁଛି।
ତା' ହସ େଦଖି େଠକୁ ଆର ମନ ମରିଗଲା। ନି ଜକୁ େକମି ତି ବୁ େଝଇବ ବୁ ଝି ପାରି ଲାନି ।
ନି ଜ अହଂଭାବ ଓ अଳସପଣର ମୂଲ ବୁ ଝି ପାରି ଛି ।
ବି ଲୁଆ େଘାଷଣାକଲା ଆଜି ର ଏ େଦୗଡ଼ ପତି େଯାଗିତାେର କଇଁଛ ପଥମ େହାଇ ଜି ତି
ଯାଇଛି । େଠକୁ ଆ ହାରି ଯାଇଛି । ହାରି ଯିବାେର େଠକୁ ଆ ନି ଜ କ^ବେବାଧତାକୁ
ବୁ ଝି ପାରି ନି। ଆତFଗବର ଆ´ାଳନେର ନି େଜ ହାରି ଯାଇଛି । େକୗଣସି ଜୀବକୁ ଈଷା କରି
ମି ଛଟାେର अପମାନ େଦବା ସମୀଚୀନ ନୁ ହଁ । ଯି ଏ େଯାଉ ାନେର अଛି ଠି କ୍ अଛି ।
େଦୖ ବବି ଧାତା ଯାହାକୁ େଯମି ତି ଗଢ଼ି ଛି, େସଥିେର ଆତFସେrାଷ ପାଇବା ଉଚି ତ।
ଏ ବଣ ମୁଲକେର ଏକାଠି ଆତFୀୟସ¤ଜନ ପରି ରହି ବା ହY ଭାଇଚାରାର ପତୀକ ।
ନି ଜ ଆତFଗାନି େର ଛଟପଟ େହଲା େଠକୁ ଆ। ଆଉ अହଂଶନ
ୂ , ନୀରି ହପଣେର

ବି ଲୁଆ ବି ଦାୟ େନଲା ନି ଜ ବାଟେର ।
େଠକୁ ଆ ନି ଜ ଆତFବଡ଼ି ମାକୁ ଲୁ ଚାଇ େଛାଟ ଜୀବ କଇଁଛକୁ ପଣାମ କଲା । କଇଁଛ
କି  ମୁl ନୁ ଆଁଇେଦଲା ଚି ରାଚରି ତ ଢsେର ।
ସp େହବାପବ
ୂ ର
 ୁ ଦୁ େହଁ େଫରିଗେଲ ଆପଣା ଘରକୁ ।

ତ
ିକ

ା

େଠକୁ ଆ ଭାବୁ ଥିଲା ଆମ ଜୀବଜଗତ ଭି ତେର ପତି େଯାଗିତା କअଣ ପାଇଁ !
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ଝଲସି ଉଠି ଲା କଇଁଛ ।

ଇ
-ପ

ଏଲ୍.ଆଇ.ଜି - ୧୫ ନୟାପଲ@ ୀ

ଆ

ହ
ାନ

ବି ଟ୍ କେଲାନୀ , ଭୁ ବେନଶର
ଆହାନ ଇ-ପତି କା ସ!ୂ # ନି ଃଶୁ& ବି ତରଣ େହତୁ ଡା େଜାତି ପସାଦ ପ)ନାୟକ+ ାରା ପତି ,ି ତ ଓ ପକାଶି ତ
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ଭାଗ
ରାେଧକୃ  ଓ ହେରକୃ  ଦୁ ଇ ଭାଇ l ଦୁ ଇ ଭଉଣୀ l ଏ ମାନ+
ଭିତେର ଭଉଣୀ ଦୁ େହଁ ବଡ଼ l ସବା ସାନ ଭାଇ ହେରକୃ  l
ହେରକୃ +ୁ େଯେତେବେଳ ଚାରି ବଷ ତା+ ପି ତା େବୖ ରାଗୀ
େବେହରା+ ଏକ ସଡ଼କ ଦୁ ଘଟଣାେର ମୃତୁ େହାଇଯାଇଥିଲା l ବି ଧବା
କି ଷାନ ମହାକୁ ର

ମାଆ ଖୁଲଣା େଦବୀ अଭାବୀ େତଲ ଲୁ ଣ ସଂସାରକୁ ବହୁ କେର
ମୁlେର ମୁlାଇ ଆଗକୁ େନେଲ l ଜମି ବାଡ଼ି କି ଛି ଥାଏ l େସଥିରୁ
ବଷକର ଦାନାପାଣି ଭଲେର ମି ଳିଯାଏ l ଘରବାଡ଼ି ମଧ ଥାଏ l ବାଡ଼ି େର
ପନି ପରି ବା ଚାଷ କରି ଗଁା ପାଖ ହାଟେର ବି କି କରି ଦି ପାଇସା ପାଆrି l

ମାଇନର ତ କାହାକୁ ହାଇ8ୁ ଲ ମାଟି କ ପଯr େନଇଛrି l କି  ସାନ
ପୁअ ଷ,େଶଣୀ अଧାରୁ ପାଠ ଛାଡି େଦଲା l ଆେଡ ଦୁ ଇ ଭଉଣୀ ଓ ବଡ଼
ଭାଇ+ ଖ~ ବଢ଼ି ଚାଲି ଲା l
ଭଉଣୀକୁ

ବି ବାହେଦବା

ପାଇଁ

ରାେଧକୃ 

ିର

କେଲ

l

େସେତେବଳକୁ ବଡ଼ ଭାଇ ଏକ ମି ଲେର अପେରଟର ଭାେବ କାଯ
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ତ
ିକ

ା

କରୁଥାrି l ସ¤ େବତନ ମି ଳୁଥାଏ l

ଆ

ହ
ାନ

ଝି अ+ ବି ବାହ ଠି କ େହାଇଗଲା l ଏକାଥେର ଦୁ ଇଜଣଂକର l
ଆହାନ ଇ-ପତି କା ସ!ୂ # ନି ଃଶୁ& ବି ତରଣ େହତୁ ଡା େଜାତି ପସାଦ ପ)ନାୟକ+ ାରା ପତି ,ି ତ ଓ ପକାଶି ତ
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ଖୁଲଣା େଦବୀ କେମେ ପି ଲାମାନ+ୁ ପାଠ ପଢାଇ କାହାକୁ
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ସ!^ିରୁ େସ ସମୟେର କି ଛି ବି କି କରି େଦଇ, େସଇ ଟ+ାେର ବାହାକାମ

ସାରି େଦେଲ l କି ଛି ବଷ ମାଆ ଦୁ ଇ ପୁअ+ୁ େନଇ ସଂସାରର ମs ଧରି େଲ l
ବଡ଼ ପୁअ ରାେଧକୃ  ଦି ପାଇସା କମାଇବାେର ସeମ େହଲା l ହେରକୃ  କି ଛି କରୁ
ନଥାଏ l ମାଆକୁ ଘର କାମେର ସହେଯାଗ କେର l ଖୁଲଣାେଦବୀ+ ବୟସ ବଢ଼ି ଚାଲି ବାରୁ
ମଝି େର ମଝି େର େଦହ ଖରାପ େହଉଥାଏ l େବେଳେବେଳ େରାେଷଇ ବାସ େହାଇ
ପାେରନା l ଚୁ ଡା ମୁଡି ଖାଇ ମାଆ ପୁअ ଦି ନ କଟାଇ ଦି अrି l
ରାେଧକୃ + ବି ବାହ ପାଇଁ ପ`ାବ ଆସି ଲା l ଭଲ ମCକୁ ଆଖିଆଗେର ରଖି େଯଉଁ
େବାହୂେଟ ଆସି ବ େଯମି ତି, ଆମ ଘର ଚଳାଇବ l ଭାଗକୁ େସମି ତି େଗାେଟ େବାହୂ
ମି ଳିଲା ପରି ବାର ହସ ଖୁସିେର ଚାଲି ଲା l
ସାନ ଭାଇ େବକାର ଥିବାରୁ ଭାଇ ପାୟ ସମୟେର ବି ରz ହୁअrି l ଖାଲି ବସି
ଖାଉଛୁ ଆସି ବ େକଉଁଠୁ l ଏହା ଶୁଣି ଚି rା କେଲ, ହେରକୃ  l

କି ଛି କରିବାକୁ ପଡି ବ l ଏଥି ସହି ତ େରାଗୀଣା ମାଆର ଯାବତୀୟ ଖ~ େଦଖିବାକୁ ପଡି ବ l
ହେରକୃ  ବାsାେଲାର ଚାଲି ଗେଲ l େହାେଟଲେର ବୟ ଭାେବ କାମ କରି େଲ l
ନି େଜ ଚାଲି େଲ, ମାଆ ପାଇଁ କି ଛି ଟ+ା ପଠାଇେଲ l ବଡ଼ପୁअ େବାହୂ ପାଖେର ମାଆ l
େସଠାେର ପା ସାତ ବଷ ରହି କାମ କରି ବାେର କି ଛି अଥ ସଂଚୟ କରି ପାରି ଥିେଲ l

ତ
ିକ

ା

ମାଆ ଦି ନକୁ ଦି ନ अସୁ େହାଇ ପଡୁ ଥିେଲ l ତା+ର େଶଷ ଇhା l େମା ସାନ ପୁअର
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ବୟସ ପାଖାପାଖି େକାଡି ଏ l ବାହାରକୁ ଯି ବପାଇଁ ମନିର କରି େନେଲ l େପଟପାଇଁ

ଇ
-ପ

ବି ବାହ କାଯ େକମି ତି ସରି ବ l ତା ପେର େମା ବି ଦାୟ େବଳା l

ଆ

ହ
ାନ

ହେରକୃ  ବି ବାହ କରି େନେଲ l ସାନ େବାହୂ ଘେର ରହି େଲ l ଶାଶୁେସବା େଯମି ତି
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ଭଲେର କରି େବ l ତାହାହY େହଲା l
ବଡ ଭାଇ ତାହାରି ଭିତେର ବାପା+ ନାମେର ଥିବା ଜମି ରୁ େକୗଶଳକେମ
ହାେତଇେନେଲ l
ସାନ ଭାଇ ଜମି ବାଡ଼ି ହି ସାବ କି ଛି ରଖrି ନାହY l େସ ସବୁ େବେଳ ବାହାେର l ଦୁ ଇ
ଭାଇ+ ପି ଲାଛୁଆେର ଘର ଫାଟୁ ଥାଏ l ବୁ ଢ଼ୀ ମାଆର ଖୁସି କହି େଲ ନସେର l େସହି େରାଗ
ବି ଛଣାେର ପଡି ପଡି ବୁ ଢ଼ୀ ଆରପାରି କୁ ଚାଲି ଗଲା l କମ ସରି ଲା l ସାନ ପୁअ ତା ୀ,
ପି ଲା+ୁ ଧରି ବି େଦଶ ଗଲା l ତା େହାେଟଲ କାମେର l ଘେର ବଡ଼ ଭାଇଭାଉଜ l
ବାsାେଲାରେର ତି ନି ବଷ ପରିବାର ସହ ରହି ଛrି କି ନାହY, ୀ େଦହ ଖରାପ
େହଲା ଏମି ତି େହଲା େଯ, ଡାzର କହି େଲ ବ@ ଡ଼ କାନସର l ବହୁ ଟ+ା ଖ~ େହଲା l
ବଡ଼ ଭାଇ କି ଛି ସହେଯାଗ କରି ଥିେଲ l ଫଳ କି ଛି େହଲା ନାହY l େସଠାେର ଚାଲି ଗେଲ l
ଘରକୁ ଶବ ଆଣିପାରି େଲ ନାହY l ସଂ8ାର େସଇଠି କରି େଦେଲ l

ଚାକି ରୀ ଛାଡି େଦେଲ l ସବୁ ଭାଗକୁ କଣ ଏଇୟା ଥିଲା l
ବଡ଼ ଭାଇ ଆଗଭଳି ସାନ ଭାଇକୁ ସହେଯାଗ କଲା ନାହY l
अଲଗା େହାଇଗେଲ l ଜମି ବାଡ଼ି ବ¡େହଲା େବଳକୁ ସବୁ ଜଣାପଡି ଲାେଯ, ଭାଇ କି ଛି
ହଡପ କରି େନଇଛି l ଯାହା କରି ଛି, ହେରକୃ  ପି ଲାଥିଲା େବେଳ l ତା ନାମେର l

ତ
ିକ

ା

େରେଜି ଖାନେର ମି ଛସତ କହି l

ଇ
-ପ

ଗଁାକୁ ଆସି ବାରୁ ସବୁ ଜାଣିବାକୁ ପାଇଲା l େସେତେବଳକୁ ଭାଇ ପାଇଁ କି ଛି ନାହY l

ହ
ାନ

ନି ଜର େପୖ ତୃକ ସ!^ିର ଦାନ

ଆ

ଘରପାଖ ଖlିଏ ଜମି l ଢ଼ି अବାଡ଼ି l େସଇ ଜମି ବାଡି ଼କୁ
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ମାନସି କ अବା ଠି କ ରହି ଲା ନାହY l ପୁअ ଝି अକୁ ଧରି େଫରି ଆସି େଲ ଘରକୁ
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େବାଲି ଭାବି ବାକୁ ପଡି ଲା l
ସବୁ ଈଶ¤ର+ ଇhା l ପକାଇଲା େଛପ େଢ଼ାକି ବା କାହYକି l ବୁ ଝୁ ବୁ ଝୁ, େମା ୀ ପାଇଁ
େଦଇଥିବା ଟ+ା ପାଇଁ ଜମି ହଡପ କରି େନଇଛି l ଖୁବ ଭଲ କରି ଛ ଭାଇ l ସବୁ େମା
ଭାଗ
ଭାଗ ଛଡା अନଗତି ନାହY l
େଯମି ତି ବାପା, ମାଆ ଏବଂ ୀ ଚାଲି ଗେଲ l େମା ଭବି ଷତ ଭାଗ କଣ େସମି ତି
େହବନି ତ l େସ ଯାହା େହଉ, ପୁअ ଝି अ କୂଳେର ଲାଗିଯା l

ସବୁ

େସହି ଭାଗ

ଉପେର

ତ
ିକ

ା
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ନୂ ଆଁପାଲି , ସୁବ#ପୁର
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ଜରାନି ବାସ ଯାତା ପ`ୁତି େର
{ ଜେଣ ବଷୀୟାନ ଇଂେରଜୀ େଲଖିକା+ ଚି rନ ଆଧାରେର }

ଭାବାନୁ ବାଦ ଓ ଉପାପନା : ସୁଶାr ପୁେରାହି ତ ପାଥ
ଜୀବନର अପରାହn ତ ସମ`+ର ଆେସ, ନି ିତ ଭାେବ। େଦଖୁ
େଦଖୁ କମବହୁଳ ଜୀବନର ପରି ସମା{ି ଘଟି ଜୀବନର अପରାହn ମାଡି
ସୁଶାr ପୁେରାହି ତ
ପାଥ

ଆେସ, େସ अପରାହn ବି ସ ଣgମ ହY େହାଇଥାଏ ବୁ ବାବୀ ମାେନ, ନା
ଥାଏ କାମକୁ ଯି ବାର ଝି ନ ଝଟ୍, ନା କୁ ଆେଡ ଯି ବାକୁ ବାଧା ବା ବନ।
କି  ଏହି अପରାହn ପେର ପେର ଜୀବନର ସା ମଧ ଆଗକୁ ଆେସ,
ଶରୀର ଦୁ ବଳ େହାଇ ଚାେଲ, ନି ଜ କାମ ନି େଜ କରି ବାକୁ अସୁବିଧା ହୁଏ,

େହାଇ ନଥାrି , ଯାହା+ ପୁअେବାହୁ ଆଦି ତା+ ଜୀବନର ଏପରି
ସମୟେର

େସବା

ଯତn

େନବାକୁ

ସଦାସବଦା

ଉପଲ¹

ଥାrି ।

ଆଜି କାଲି ର ଜୀବନ ତ ବହୁତ ବହୁତ ବ` ବହୁଳ, ସମେ` ବ` ନି ଜ
ନି ଜର ଜୀବନ ଜୀବି କା ଆଦି େନଇ। ହୁଏତ अେନକ+ର ପୁअ, େବାହୁ,
ନାତି , ନତୁ ଣୀ ଆଦି ବହୁତ ଦୂ ର ସହରେର ରହୁଥିେବ, ଏପରି କି ସୁଦୂର

ଇ
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ତ
ିକ

ା

ବି େଦଶେର ମଧ, ଆଉ େପୖ ତୃକ ଘରଟିେର ବୁ ଢାବୁ ଢୀ ଦୁ ଇଜଣ ବା
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ଦରକାର ହୁଏ କାହାରି ସାହାଯ। ସମେ` ହୁଏତ େସପରି ଭାଗବାନ

ଆ

ହ
ାନ

େକେତକ େeତେର ଏକା ଜେଣ ହY ଥିେବ, ସାହାଯ ପାଇଁ ହୁଏତ ଚାକର
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ବାକର ଥିେବ, କି  ତଥାପି େସମାେନ ତ ନି ଜର ନୁ ହrି अେନକ େeତେର। ଏକାକି ତର
ଜୀବନ ଏଇ ସା କାଳ, ଜୀବନର ସାୟହnଟି।
ଏପରି ବି ହୁଏ, ବାକ ଗ` ବାପ, ମା ବା େକହି ଜେଣ+ୁ ଜରାନି ବାସର ଆଶା
େନବାକୁ େହାଇଥାଏ। ଯଦି ଓ ଆମ େଦଶେର, ଆମ ସମାଜେର ଏହା ବାପକ ନୁ େହଁ
ତଥାପି ଉଦାହରଣ ତ ରହି ଛି ପୁअ, ଝି अ ତା+ ବାପାମା’+ େସବା ଯତn କରି ପାରି ବା
अବାେର ନ ଥିବାରୁ ବା ନ ଚାହYବାରୁ ତା+ୁ ଛାଡି ଦି अrି ଜରାନି ବାସେର େଯଉଁଠି ହୁଏତ
ଭଲ ସୁବିଧା ମଧ ହୁଏତ ଥାଏ। କି  ପି ମ େଦଶମାନ+ର ଏହି ସମସା अତି
ସାଧାରଣ େସଠାେର ଆମ ଭାରତୀୟ ସଂ8ୃତି ପରି ଯୁଗF ପରି ବାର ପଥା ମଧ ବି ରଳ।
ପୁअ, ଝି अ ବଡ େହାଇ ନି େଜ େରାଜଗାରeମ େହାଇଗଲା ପେର ହY ଚେଡଇ ଶାବକ ବଡ
େହେଲ େଯପରି ବସା ଛାଡି ନି ଜ ବସା ବାେ େସହି ପରି େସମାେନ ବି अଲଗ୍ େହାଇ ଯାrି ,
ଏେତ ବ` ରହrି ନି ଜ ଜୀବି କା, ନି ଜ ପରି ବାର ପାଇଁ େଯ େସମାନ+ ପାଖେର ସମୟ ନ

ଜୀବନର अପରାହnେର ଉପନୀତ େହେଲ ଚାଲି ଯାଇଥାrି ଜରାନି ବାସକୁ , ଯାହାକୁ ପି ମ
େଦଶ ଗୁଡିକେର ସଦାହରଣତଃ ନସgs େହାମ କୁ ହାଯାଇଥାଏ, କି  ପକୃ ତେର ବୃ ାଶମ
େସସବୁ । ଏହି ପରି ଜେଣ ମହି ଳା, ଯି ଏ ଜେଣ କୃ ତବି ଦ େଲଖିକା ମଧ ଥିେଲ, ତା+ର
ଜରାନି ବାସକୁ ଗମନ କରି ବାର ସମୟ ଉପନୀତ ହୁअେr ଏକ ଭାବମୟ େଲଖା ଚି rନ

ତ
ିକ

ା

ଭାବେର େଦଇଥିେଲ। ଜୀବନର ସତକୁ େସ ପାpଳ ଭାବେର େଦଇଥିେଲ ଯାହା
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ଥାଏ ବୃ  ବାପାମା’+ୁ ନି ଜ ପାଖେର ରଖି ଯତn େନବାକୁ । େତଣୁ ପାୟତଃ अେନକ ବୟ8

ଇ
-ପ

ପଢି େଲ ଭାବମୟ େହାଇଯି େବ। େଲଖାଟି ସାରା ବି ଶେର େନଟ ମାଧମେର ବହୁ ପସାରିତ

ଆ

ହ
ାନ

େହାଇଥିଲା। ଆସ, ବୁ ବାବୀ ମାେନ, ଆେମ େସପରି अବାେର ଥାଉଁ ବା ନ ଥାଉଁ,
ଆହାନ ଇ-ପତି କା ସ!ୂ # ନି ଃଶୁ& ବି ତରଣ େହତୁ ଡା େଜାତି ପସାଦ ପ)ନାୟକ+ ାରା ପତି ,ି ତ ଓ ପକାଶି ତ
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ବାକର ପରି ସୀମାକୁ ଆସି ଥାଉଁ ବା ତାହା ଆହୁରି ଦୂ ର ଥାଏ, ଆେଲାଚନା କରି ବା େସ
ବି ଷୟ, େଲଖିକା+ ନି ଜ ବଣନା ଆଧାରେର, अବଶ ଆମ ନି ଜ ଭାଷା େର ......
“ମଁୁ େଶଷେର ଜରାନି ବାସକୁ ଯି ବାକୁ ପ`ୁତ ହଉଛି । ଯି ବାକୁ ହY ତ େହବ ........”
“ଜୀବନର େଯେବ ଏହି ସମୟ ଉପନୀତ ହୁଏ, अପରାହnର ସ ଣgମ ଆଭା ବି ମଳି ନ
ପଡି ପଡି ବେସ, େଦହ ଆଉ ସeମ ନ ଥାଏ ନି ଜର େଦୖ ନCିନ କମ ସ!ାଦନ କରି ବାେର,
େଯେବ ତୁ ମର ପି ଲାମାେନ ନି ଜ କମେର ବ` ରହrି , ତା+ ପି ଲା ଛୁଆ+ ଯତn େନବାେର
ତା+ର ସମୟ ନି अ¡ ହୁଏ, ଯାହା ଆେମ ମଧ अନୁ ଭବ କରୁଥିେଲ ଆମ େଯୗବନ
କାଳେର, େସେତେବେଳ ହୁଏତ ଆମର ଯତn େନବାକୁ ଆଉ କାହାରି ସମୟ ନ ଥାଏ, େସହି
अବାେର ଜରାନି ବାସେର ଯାଇ ରହି ବା ହY ଏକମାତ ବି କ େହାଇଯାଏ, ଯାହା େମା
େeତେର ମଧ େହାଇଛି । େମାେତ ଏେବ ଯି ବାକୁ େହବ ଜରାନି ବାସ ଶୀଘ ….”
“େମା ସହରେର ଥିବା ଜରାନି ବାସଟି ଖୁବ ଭଲ अବାେର ରହି ଛି କୁ ହାଯାଇପାେର।

ଉପଲ¹, ସବୁ ସବନି ସୁବିଧା ସହି ତ। ମେନାରpନ, ବଗିଚା, ସୁଷମ ଓ ସ ାଦି  ଖାଦ
ଉପଲª େହବା ସହି ତ ଚି କିାର ମଧ ଉ^ମ ସୁବିଧା अବଶ ରହି ଛି। େସବାକାରୀ
ମାନ+ େସବା ମଧ ଖୁବ ଭଲ େବାଲି କହrି ସମେ`। କି  ମାସି କ େଦୟ ମଧ କି ଛି
କମ ନୁ େହଁ । େମାର ଖୁବ କମ ଥିବା େପନସନ ହୁଏତ ଏଥିପାଇଁ ଯେଥ େହବ ପରି ଲାଗୁ

ତ
ିକ

ା

ନାହY। ଔଷଧ ଆଦି ଖରଚ ତ ପୁଣି ମେତ ତ େଦବାକୁ େହବ ନା!!! େତେବ ହଁ , େମାର
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ପେତକ ଆବାସୀ+ ପାଇଁ େଗାଟିଏ ସଫାସୁତୁରା େକାଠରି ସହି ତ ସnାନାଗାର ମଧ

ଇ
-ପ

ନି ଜ ନାମେର ଘରଟିଏ अଛି । ଏହାକୁ ବି କି କରି େଦେଲ ଆଉ ପଇସାର अଭାବ ରହି ବ

ଆ

ହ
ାନ

ନାହY। ପୁअ ମଧ ବୁ େଝ େସ କଥା, କୁ େହ, “ମା, ତୁ ମର ଟ+ା ତୁ ମର ସ!^ି ତୁ େମ
ଆହାନ ଇ-ପତି କା ସ!ୂ # ନି ଃଶୁ& ବି ତରଣ େହତୁ ଡା େଜାତି ପସାଦ ପ)ନାୟକ+ ାରା ପତି ,ି ତ ଓ ପକାଶି ତ
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ବବହାର କରି ପାର, ଆମ ପାଇଁ ଚି rା କରି ବାର ଆବଶକ ନୁ େହଁ ।” ଘରଟି ଖାଲି ବି କି
କରି େଦଇ ବାକି ସ!^ି ବାଡି େସମାନ+ୁ ଉ^ରାଧି କାରୀ ଭାବେର େଦଇ େଦେଲ େହବ,
େତଣିକି େସମାେନ ଯାହା କର େସସବୁ କୁ େନଇ। େତଣୁ ମଁୁ େଚାେର ଲାଗି ଘର ବି କି
ବାକି ସ!^ି ଛାଡି ଜୀବନର ବାକି ଥିବା ସମୟ ପାଇଁ ଜରାନି ବାସ ଯି ବାକୁ ପ`ୁତି େହବାକୁ
େହବ।”
“କି  ବଡ ଘରଟିଏ ଛାଡି , େଗାଟିଏ େକାଠରି କୁ ସବୁ ଦି ନ ପାଇଁ ଯି ବା କଣ ସହଜ କଥା
କି ? ଘେର ଥିବା ସବୁ ଜି ନିଷ ତ େମାର ପି ୟ ଥିଲା, ସବୁ ରି ସହି ତ ଜଡି ତ ଯୁଗ ଯୁଗର ସF ତି।
େସଇ େମହଗାନି କାଠର ସୁCର ପଲ+ ଏେବ ତ ଆଉ ବବହାର ହଉନି , ପି ଲା+ର
ଆଧୁନିକ ାଇଲର େବଡ ଦରକାର, ତାକୁ ତ େକହି ବି ବବହାର କରି େବନି । ଆଉ
 ସ ାମୀ+ େସଇ ଝୁଲା େଚୗକି ଟି, ଯହYେର ମଁୁ ମଧ ଏେବ ବେସ ତାହା ତ ଏ
େମାର ସ ଗତ
ଯୁଗର ଘର ମାନ+ୁ ଖାପ ଖାଇବନି । େସଇ େଚୗକି କୁ େଦଖି େଲ ତ େମାର ତା+ର ଶାr,

େକାଠରି କୁ େନଇଯି ବା ସ¢ବ ନୁ େହଁ । େସସବୁ େଦେଲ ବି ପି ଲାମାେନ ତାହାକୁ କବାଡି କୁ
େଦଇ େଦେବ। ଆଉ ଲୁ ଗା ପଟା? ତାହା ତ अଜସ, େସ ସବୁ ମଧ ହୁଏତ ଫିsା ଯି ବ।
ମଁୁ େସରାମି କ ନାରsି ରsର ବହୁତ ବାସନ କି ଣି ରଖିଥିଲି ସଉକି େର। ସବୁ ତ େନଇ
େହବନି । ବହୁତ କି ଛି ଛାଡି ବାକୁ େହବ। େଶାଇଲା ଘେର େଗାଟିଏ କା©େର ତ ବଡ ବଡ

ତ
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ା

ଆଲମୀରା ସବୁ ରହି ଛି, ଆଉ େମାର ପି ୟ ବହି ଶହ ଶହ ସଂଖାେର ରହି ଛି। କି ଛି ତ
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ହସ ହସ ମୁହଁ ମେନ ପଡି ଯାଏ ଏେତ ବରଷ ପେର ବି । କି  ତାହା ବି ତ ଜରାନି ବାସର

ଇ
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େନଇ େହବ, କି  ବାକି ସବୁ କୁ ରଦି କାଗଜ ପରି େଦଇେଦବାକୁ େହବ, ଆଜି କାର ପି ଲା+

ଆ

ହ
ାନ

ପାଇଁ ବହି ପଢି ବାକୁ ସମୟ ବା ଦରକାର କାହY? େସମାେନ ତ ତା+ ଲାପଟପ ଓ
ଆହାନ ଇ-ପତି କା ସ!ୂ # ନି ଃଶୁ& ବି ତରଣ େହତୁ ଡା େଜାତି ପସାଦ ପ)ନାୟକ+ ାରା ପତି ,ି ତ ଓ ପକାଶି ତ
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େମାବାଇଲେର େନଟରୁ ସବୁ ପାଇେଲଣି। ବଡ େରାେଷଇଘେର ବାସନପତ ତ ଭତg, ଯୁଗ
ଯୁଗ ଧରି ମଁୁ ଯାହାକୁ ବି ଭିନn ସହରରୁ ସଉକେର ଆଣିଥିଲି, ଯତn େର ରଖିଥିଲି ସେଜଇକି ,
େସ ସବୁ ର ମୂଲ ତ ଆଜି ଆଉ ନାହY େମାର ଏହି ଜରାନି ବାସ ଯି ବାର ସମୟ ଉପନୀତ
େହବା ସମୟେର। ହଁ , ଦୁ ଇ ଚାରି ଖl ବାସନ ମେତ େନବାକୁ େହବ କାରଣ ଜରା
ନି ବାସେର େମା େକାଠରି େର ଇl¯ନ କୁ କର ଓ ଫି ଜ୍ଟିଏ ବି ଥିବ। ସ ାମୀ ଥିଲା େବେଳ
ଆମ ଦୁ ହି +ର ବହୁତ ଫୁଲ ଗଛର ସଉକି ଥିଲା। ରs ବି ରsର େକେତ ଗଛ କରି ଡର ଓ
େବଳକାନି େର ଏେବ ବି ରହି ଛି। େସଥିରୁ କି ଛି ଜରାନି ବାସକୁ େନଇକି େଦଇ େଦେଲ ବି
େହବ, ପି ଲାମାେନ ତ େନବାକୁ ଚାହି େବନି ।”
“ଏେତ ଏେତ ଜି ନିଷ ସବୁ େମା ଘେର, କି  ଏେବ େମାେତ अନୁ ଭବ ହଉଛି କି ଛି ବି
ତ େମାର ନୁ େହଁ , ବହୁତ କି ଛି ତ ମଁୁ େମାର ଜୀବନର େଶଷ ସମୟ କାଟିବାକୁ ଯାଉଥିବା
ଜରାନି ବାସକୁ ବି େନଇପାରି ବି ନାହY। ଆଉ େଯେବ अrି ମ ସମୟ ଆସି ବ େସେତେବେଳ

କରି ଜୀବନସାରା ଏେତ ସବୁ ଜି ନିଷ ଠୁ େଳଇ ଥିଲୁ ଆେମ?? େଗାଟିଏ ବଖୁରିଆ ଘରକୁ
ଗଲାେବେଳ ତ ଖୁବ କମ ହY ଜି ନିଷ େନଇକି ଯି ବି। अନୁ ଭବ ଭଲ ଭାବେର ଏେବ କରି
ହଉଛି , ଆେମ ଯାହା ବି ପାଇଛୁ ସବୁ ଏହି ପୃଥିବୀର, ଆେମ କାହାର ବି ମାଲି କ ନୁ େହଁ ,
େକବଳ କି ଛି ସମୟ ପାଇଁ େସ ସବୁ ଆମକୁ ବବହାର କରିବାକୁ ମି ଳିଥାଏ। ମେନ ପଡି ଲା
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େସଇ ପୁରୁଣା କାଳର ରାଜା+ କଥା, ତା+ ନି ଷି ବି ଶାଳ ରାଜମହଲର କଥା, ସାରା
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ତ କି ଛି ବି ସାsେର େନଇକି ଯି ବାର ନୁ େହଁ । ଏେବ ମେତ ଲାଗୁଛି କାହYକି ଏେତ ପରି ଶମ

ଇ
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ଦୁ ନି ଆରୁ ମୂଲବାନ ସ!ଦ େସ ଠୁ େଳଇ ଆଣି ଥିେଲ, ସଜାଡି ରଖିଥିେଲ। କାହY େସ ସବୁ
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ତ ଆଜି ସବସାଧାରଣ ସଂଗହାଳୟ େହାଇ ରହି ଛି ତା+ ପରେଲାକ ପେର, କି ଛି ବି ତ େସ
ଆହାନ ଇ-ପତି କା ସ!ୂ # ନି ଃଶୁ& ବି ତରଣ େହତୁ ଡା େଜାତି ପସାଦ ପ)ନାୟକ+ ାରା ପତି ,ି ତ ଓ ପକାଶି ତ
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େନଇ ପାରି ନଥିେଲ, କି ଛି ବି ସତେର ତା+ର ନ ଥିଲା”
“ଖାଲି ଭାବି େଲ ତ େହବ ନାହY, ଏେବ ଯାଉଛି କି ଛି ପି ୟ େପାଷାକ ସହି ତ େଦୖ ନିକ
ବବହାର ଲୁ ଗାପଟା, କି ଛି ବଛା ବଛା ବାସନ, କି ଛି ଖୁବ ପସCର ବହି , େମାର ଆଇଡି
କାଡ, ଇଂସୁେରନ୍ସ କାଗଜପତ, େମା େଲଖା େକେତକ अପକାଶି ତ ପାlୁଲି ପି ସହି ତ
ପକାଶି ତ ବହି ସବୁ , କି ଛି େଲଖି ବା େପଡ େମାବାଇଲଟି ଓ େବ+ କାଡ, ବାସ୍ ଏତି କି ମଁୁ
ଭରି େନବି ଦୁ ଇଟି ସୁଟେକଶେର... େମାର अବଶି  ଜୀବନପାଇଁ ଯାହା ଆବଶକ... ଏତି କି
ମାତ, ଆଉ କି ଛିର ଆବଶକ େହବନି । ଆଉ ହଁ , େମା ସ ାମୀ+ ସହ ଆମ ଯୁବା ବୟସର
ସବୁ ଫେଟା ତ ନି ୟ େନବାକୁ େହବ, େସଠି କା ହି ନ ତ େଦଖି େଦଖି, ପୁରୁଣା ଦି ନର
ସୁCର ସF ତି କଥା ମେନ ପେକଇ ପେକଇ ଶଯା ଉପେର ବି ତିଯିବା ବାକି ଥିବା େକଇ ବଷ,
ହୁଏତ ମଦ ବି େହାଇପାେର, ତାହା ତ ଆମ ହାତେର ନାହି ।”
“ଖୁବ ଶୀଘ ମଁୁ େମାର ସବୁ ପେଡାଶୀମାନ+ ଘରକୁ ଯାଇ ବି ଦାୟ େନବି , ହୁଏତ କି ଛି

େଦଖା େହବ କି ନାଇଁ ତାହା ତ କହି େହବନହY। ହଁ , ମଁୁ ଗଲା େବେଳ ନାତି ନତୁ ଣୀମାେନ
ହୁଏତ ମେତ ଧରି ରାହା ଧରି କାCିେବ, अଝଟ େହେବ ମଁୁ ନ ଯି ବା ପାଇଁ। ପୁअ େବାହୁ ବି
ହୁଏତ ମୁହଁ ଶୁେଖଇେବ, ପା^ପ କରିେବ, କି  ତଥାପି ତ ମେତ ଯି ବାକୁ େହବ... ମଁୁ
େମାର ଦୁ ଇଟି େବଗ ଧରି େଯଉଁ ଦି ନ ଘରୁ ବି ଦାୟ େନବି , ଘର ଦୁ ଆର ପାରି େହଲା ପେର
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ନି ୟ ଆ«ୁ ମାଡି ଘର ଆେଡ େଦଖି ପାଥନା କରି ବି, ଯୁଗ ଯୁଗର େମାର ସF ତି ସହି ତ
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ମେତ ପେର ମଧ େଭଟିବାକୁ ବି ଯି େବ, କି  ଆଉ େକେତକ+ ସହି ତ ଆଉ େକେବ
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ଘରଟିକୁ ମଁୁ େଫେରଇ େଦବି ସମାଜକୁ ... ଜରାନି ବାସ ଆଡକୁ ଆେଗଇ ଯି ବି ମୁl ନୁ ଏଇ
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କାେଳ ନଜର ପଡି ଯିବ ପତି ପେଡାଶୀ+ ଆଖିରୁ ଲୁ ହ ଝରୁଥିବା ମୁହଁ ଆେଡ, ଝରକା େଦଇ
ଆହାନ ଇ-ପତି କା ସ!ୂ # ନି ଃଶୁ& ବି ତରଣ େହତୁ ଡା େଜାତି ପସାଦ ପ)ନାୟକ+ ାରା ପତି ,ି ତ ଓ ପକାଶି ତ
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अଶଳ ନୟନେର अନାଉଥିବା େମାର ପି ୟା ନାତି ନତୁ ଣୀ+ ଆେଡ, ଦାlଯାଏ ବେଲଇ
େଦବାକୁ ଆସି ଥିବା େମା ପୁअର ନି ରୀହ େଚେହରା ଆେଡ... ଆଉ ମଁୁ ହୁଏତ ତାହା ସହି
ପାରି ବା अବାେର ରହି ବିନି, େଫର ବି ଆଗକୁ ବଢି ଯିବି କାହYକି ନା ମେତ ତ ଜରାନି ବାସ
ଯି ବାକୁ େହବ ..........”

ପାଥର ଆଉ ପେଦ अେଧ ......
ବୟସର ମଧାହnେର ଥିବା େମାର ଯୁବ ବୁ ବାବୀ+ୁ େମାର ପେଦ ବି ନତି । ଯଦି
ଆପଣ+ ବାପାମା अଛrି , ତା+ୁ ଖୁବ ଖୁବ ଯତn ନି अ, ଏହି ପରି ଜରାନି ବସ ଯି ବା ପରି
अବା କସିF ନ କାେଳ ନ ହଉ। ଭାରି କକର ଏହି अବା ବାପାମା+ ପାଇଁ, ସମାଜ
ପାଇଁ ଆଉ ଆପଣମାନ+ ପାଇଁ ମଧ ପରି େଶଷେର। ମେନ ପକା, େଯେତେବେଳ
ଆପଣ େଛାଟଥିେଲ େକେତ ଯତn ନଉଥିେଲ ବାପା ମା। ମଳମୂତ ସବୁ େପାଛୁଥିେଲ ଚCନ

ଜାଗା ଦଉଥିେଲ, ନ ଖାଇ ନ ପି ି ବି ନି ଜ ଛୁଆମାନ+ େସବା କରrି ସବୁ ବାପାମା, ଆଉ
ସବୁ ଦି େନ େସମାେନ ପୁअଝି अ ମାନ+ ମsଳ ହY ମନାସି ଥାrି , ବୟସର ଭାରେର ନଇଁ
ଗଲା େବେଳ େସମାେନ ଟିକିଏ ପତୟର ହାତଟିଏ, ଯତn େର କଥା ପଦି ଏ ତ ଚାହାrି , ଆଉ
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ତ େବଶି ନୁ େହଁ । ତା+ୁ ତାହା ନି ୟ ପା{ େହଉ ଜୀବନାବସାନ ଯାଏ ....
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ପରି , ଆପଣ ମୁତି େଦଉଥିବା େଶଯେର ନି େଜ ଓଦାେର େଶାଇଯାଇ ଆପଣ+ୁ ଶୁଖିଲା
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ନି ଃସs ମଣିଷ
अେପଲ ମାସର ଉଦୁ ଉଦି ଆ ଖରା େବଳ, ନାତି ନାତୁ ଣୀ ମାନ+ର
8ୁଲ କେଲଜ ସବୁ ଛୁଟି। ଲ ପେର ପେର େସମାେନ ନି ଜ ନି ଜ
ରୁମେର େମାବାଇଲ ଉପେର ଆଖି ଗେଡଇ ବସି ଥାଆrି । େଜେଜମା
ସୁନୀତି େଦବୀ, ଘର କାମ ସାରି ହାତ େପାଛୁ େପାଛୁ ଛୁଆ ଦୁ ଇଟା କଣ
ବି ନୟ ମହାପାତ

କରୁଛrି େଦଖି ଆସି େବ େବାଲି ନାତି ନାତୁ ଣୀ+ ରୁମ ଆଡୁ େଘରାଏ
ବୁ ଲି ଆସି େଲ। ଏଇ ବୟସେର ଟିକିଏ ମନ ହୁଏ ପି ଲା+ ପାଖେର
ଦି ଘଡି ବସି ଯି ବା ପାଇଁ, ଦି ପଦ କଥା ବା^ା େହବାକୁ , େସମାନ+ ସହି ତ
ଟିକିଏ ହସି େଖଳି େଦେଲ ମଣିଷ ନି ଜର ବୟସ ଭୂ ଲିଯାଏ। ପି ଲା+

ପୁअ ଝି अ+ର ପି ଲା ଦି ନର ସF ତି ପୁଣି ଆଖି ଆଗେର ନାଚି ଯାଏ। କି 
ଆଜି କାଲି କା ପି ଲା+ ପାଖେର ସମୟ କାହY? ଖରା ଛୁଟିେର ବି 8ୁଲର
ହଲି େଡଜ୍ େହାମୱାକ ମି ଳିଯାଏ। ପି ଲାଏ କି ଛି ସମୟ ପଢାପଢି କରି
ଦି अrି , ତାପେର ଦି ନ ସାରା ଟିଭି ନେହେଲ େମାବାଇଲ ସାsେର ବି ଜି
େହାଇ ଯାଆrି । ଘରୁ ବାହାରି ସାs ସାଥୀ+ ସାଥିେର େଖଳ କୁ ଦ
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କରି ବା अବା ବୁ ଲା ବୁ ଲି କରି େଦହ ମନ ଟିକିଏ ଫୁ^g କରି ବାକୁ ବି
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ସାଥିେର ପୁଣି ପି ଲାଟିଏ େହାଇଗଲା ପରି ଲାେଗ। ନି ଜର ଏବଂ ନି ଜ
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େସମାନ+ ପାଖେର ସମୟ ନାହY, ଆଉ ଏ ବୁ ଢା ବୁ ଢି + ପାଇଁ ସମୟ
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େକଉଁଠୁ ଆସି ବ ?
େଜେଜ ରି ଟାୟାଡ େହଡକ@ କ, ନାତି ନାତୁ ଣୀ+ର 8ୁଲ େହାମୱାକେର େକେବ କି ଛି
େହ» ଆବଶକ େହେଲ ନାତି ନାତୁ ଣୀ େଜେଜ+ୁ ପଚାରି ନି अrି , ବାସ େକବଳ େସତି କି
ସ!କ। ନି ଜ ଜୀବନର अଭିତା ପି ଲା+ ସାଥିେର ବା¡ିବା କି େସମାନ+ ସହି ତ ଟିକିଏ
ହସି େଖଳି ସମୟ କାଟିବାକୁ କଣ ତା+ର ମନ ହୁଏନି ! ବହୁତ ମନ ହୁଏ, କାହା ସାଥେର
ବସି େଢର ସାରା ଗପି ବାକୁ , ଜୀବନର ଖଟା ମି ଠା अନୁ ଭୂ ତି କାହା ସହି ତ ବା¡ିବାକୁ ,
େହେଲ କାହା ପାଖେର ଏେତ ସମୟ अଛି , ବୁ ଢାଟା ସାsେର ବସି କି ଏ ଗପସପ୍ କରି ବ ?
େଜେଜ ମାଆ େକବଳ େଖାଜା ପେଡ ଲ ସମୟ େହେଲ, अବା ଆଉ କି ଛି ଦରକାର
ପଡି େଲ । ବାପା ମାଆ ଦୁ ଇ ଜଣ अଫିସେର, ବୁ ଢା ବୁ ଢି + କାମ େକବଳ ଘର ଜଗିବା ।
ଦୁ ଇ ଚାରି ଦି ନ ଏପରି ବି ଚାଲି ଯାଏ, େଯେବ ନା' ନାତି ନାତୁ ଣୀ ନା' ପୁअ େବାହୁ କାହା
ସହି ତ କଥା ପେଦ େହବାର ସୁେଯାଗ ମି େଳନି । ସମେ` ନି ଜ ନି ଜ କାମେର ବହୁତ

ସକାେଳ ଘର କାମ କାମ କରି ବାକୁ ଆସୁଥିବା ମାଳତି ନି ତି ନମ8ାରଟିଏ କରି ବୁ ଢା
ବାବୁ ଆଉ ମାଆ+ର େଦହ ପାଆ କଥା ପଚାରି ନି ଏ। ତଥାପି अନାଦି ବାବୁ ନି ଜକୁ ବଡ
ଭାଗବାନ ମେନ କରrି , ଗବ ବି अନୁ ଭବ କରrି । ଆଜି କାଲି କା ଯୁଗେର ପି ଲାଏ ବୁ ଢା
ବାପା ମାଆକୁ ଏକୁ ଟିଆ ଛାଡି अଲଗା ରହୁଛrି , କି  ପୁअ େବାହୁ ତା+ ସାsେର ତ

ତ
ିକ

ା

अଛrି । କି ଛି ନେହେଲ ପି ଲା+ୁ ଆଖି ସାମnାେର େଦଖୁଛrି । ନେହେଲ ଏ ବୟସେର
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ବ`।

ଇ
-ପ

ଏକୁ ଟିଆ ରହି ବା େକେତ ଯଣାଦାୟକ େହାଇ ଯାଆrା ସେତ। ଏତି କି ଭରସା ତ अଛି ,

ଆ

ହ
ାନ

ପି ଲାଏ ପାଖେର अଛrି େଦହ ପାଆ େକେବ କି ଛି अସୁବିଧା େହାଇ ଗେଲ େଦଖା ଶୁଣା କରି
ଆହାନ ଇ-ପତି କା ସ!ୂ # ନି ଃଶୁ& ବି ତରଣ େହତୁ ଡା େଜାତି ପସାଦ ପ)ନାୟକ+ ାରା ପତି ,ି ତ ଓ ପକାଶି ତ
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ପାରି େବ। ଦି ଓଳି ଦି ବକତ ଠି କ୍ ସମୟେର ଖାଇବାକୁ ମି ଳି ଯାଉଛି । ନେହେଲ ଏ
ବୟସେର ଏସବୁ କାମ ନି େଜ ନି େଜ କରିବା େକେତ କକର େହାଇ ଯାଆrା ।
ପୁअ େବାହୁ+ର अବା େଦାଷ କଣ, ଆଜି କାଲି ଯୁଗେର ଘର ଚେଳଇବା, ପି ଲା+ୁ
ପାଠ ପେଢଇବା, ସମାଜର अନ ମାନ+ ସହି ତ ାଟସ୍ ପତି େଯାଗିତାେର ସମ`+
ଆଗେର ରହି ବା, ଏସବୁ ପାଇଁ ବହୁତ ପଇସା ଦରକାର। ପୁअ େବାହୁ ଦି ଜଣ ଲାଗି ପଡି ଛrି
ପଇସା େରାଜଗାରେର। େହେଲ अନାଦି ବାବୁ ବି ଘର ସଂସାର କରି ଥିେଲ, ପି ଲା+ୁ ପାଠ
ପେଢଇ ଝି अକୁ ଡାzର, ପୁअକୁ ଇpିନି ୟର କରି େଲ। अେନକ ଘରଜpାଳ ସେ^ ସମ`+
ପାଇଁ ସମୟ ଥିଲା ତା+ ପାଖେର। ବାପା ମାଆ, ଭାଇ ଭଉଣୀ ବୁ ବାବ ସାs ସାଥି
ସମ`+ୁ ସମୟ େଦଉ ଥିେଲ। ସଂଧାେର अଫିସରୁ େଫରିଲା ପେର ବାପା ମାଆ+
ପାଖେର ଘ¡ାଏ अଧ ଘ¡ାଏ ବସି ଯାଉଥିେଲ, େଦହପା କଥା ପଚାରୁଥିେଲ କି ଛି ନେହେଲ
ପୁରୁଣା ଦି ନର କଥା ମେନ ପକାଇ ଗପ ସପ କରି ହସି ହସି ଗଡି ଯାଉଥିେଲ। ପି ଲା+

ସମସାେର ତା+ ସାଥିେର ଠି ଆ ରହୁଥିେଲ, େସମାନ+ର ସବୁ ସେCହ ଦୂ ର କରୁ ଥିେଲ,
ସମାଜେର ଜେଣ ଭଲ ମଣିଷ େହାଇ ରହି ବା ପାଇଁ ଶି ଖାଉ ଥିେଲ, ରାତି େର ସମେ` ଏକାଠି
ବସି ଖାଉ ଥିେଲ ।
अସଲ କଥା େହଲା, अନାଦି ବାବୁ େଯଉଁ ସମୟର ମଣିଷ, େସ ସମୟେର ମଣିଷର

ତ
ିକ

ା

ଆବଶକତା ବହୁତ କମ୍ ଥିଲା। ସମେ` अେକ ସ ରହୁ ଥିେଲ, ଯାହା େଯତି କି ମି ଳି
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ସହି ତ ବସି େସମାନ+ ପାଠ ପଢା େଦହ ପାଆ କଥା ବୁ ଝୁଥିେଲ, େସମାନ+ର ସବୁ

ଇ
-ପ

ଗଲା େସଥିେର ଖୁସି େହାଇ ଯାଉଥିେଲ। ବ`ୁ अେପeା ମାନବୀୟ ସେଦନା ତଥା

ଆ

ହ
ାନ

ମାନବି କ ସ!କକୁ अଧି କ ମହତ¤ େଦଉଥିେଲ। ଏପରି ନୁ େହଁ େଯ େସେତ େବେଳ ବଡ ପଣ
ଆହାନ ଇ-ପତି କା ସ!ୂ # ନି ଃଶୁ& ବି ତରଣ େହତୁ ଡା େଜାତି ପସାଦ ପ)ନାୟକ+ ାରା ପତି ,ି ତ ଓ ପକାଶି ତ
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େଦେଖଇ େହବାର ପତି େଯାଗିତା ନଥିଲା। େହେଲ େସ ପତି େଯାଗିତା ଭଲ ମଣି ଷ ପଣିଆର
ପତି େଯାଗିତା ଥିଲା। କି ଏ େକେତ ଭଦ, େକେତ ନମ, େକେତ ବୁ ବଳ େକେତ
ପେରାପକାରୀ, େସଥିରୁ ମଣିଷର ବଡ ପଣିଆ ପରଖା ଯାଉଥିଲା। କି  ଆଜି ର ବ`ୁ ସବସ¤
ଦୁ ନି ଆେର ନି ଜର ବ`ୁ ପଦଶନର ପତି େଯାଗିତାେର କାହା ପାଖେର େକେତ ଧନ अଛି ,
କାହାର େକେତ ବଡ ଘର, କାହାର େକେତ ବଡ ଗାଡି ଏ ସବୁ ର ମୂଲା+ନ େହଉଛି ।
ମଣିଷ ପଣିଆ ସେତ ମରି ଯାଇଛି ସମ`+ ହୃଦୟେର। ଏଇ 'ଆବଶକତା' ଆଜି ଏକ
ମହାମାରୀ ପରି ବଢି ବଢି ଚାଲି ଛି। ତାର ଏମି ତି ଘର ତ େମାର ତା ଠାରୁ ବଢି ଆ େହବା
ଦରକାର, େସ अମୁକ ଗାଡି ଚଢୁ ଛି ତ େମାର ତା ଠାରୁ ଭଲ ଗାଡି େହବା ଦରକାର, ତା
ପୁअ ଝି अ अମୁକ 8ୁଲେର ପଢୁ ଛrି ତ େମା ପି ଲାଏ ତା ଠାରୁ ମହsା 8ୁଲେର ପଢି େବ।
ସତେର େଯପରି େଗାଟାଏ ପତି େଯାଗିତା ଚାଲି ଛି । ସମେ` ସମ`+ ଠାରୁ ଉ~ା
େଦେଖଇ େହବା ପାଇଁ ପାରୁ ପଯr ପୟାସରତ, ମଣିଷର अନ ମଣିଷ+ ପାଇଁ ସମୟ

ସଂଧାେର ପୁअେବାହୁ अଫିସରୁ େଫରିଲା େବଳକୁ ବହୁତ ଥକି ଯାଆrି , ତଥାପି
େବାହୁ ରାତି ର ଖାଇବା ପ`ୁତ କରିବା ପାଇଁ େସ ତାର େରାେଷଇ ଘେର ବ`
େହାଇଯାଏ। ପୁअ ଟିଭିେର ନି ଉଜ ଚାେନଲ ଲଗାଇ େଦଇ, ଲାପଟପ୍ େନଇ ବସି ଯାଏ,
ତଥାପି ତାର କାମ ସେରନା। ପି ଲାମାେନ ନି ଜ ନି ଜ ରୁମେର ପାଠପଢା, ନେହେଲ

ତ
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ା

େମାବାଇଲେର ବ`। ବୁ ଢା ବୁ ଢି ଦି ଜଣ ନି ଜ ରୁମେର ଏକୁ ଟିଆ। କି ଏ େକେତେବେଳ
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କାହY ?

ଇ
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ଖାଏ ତାର କି ଛି ଠି କଣା ନାହY, ରାତି ସାେଢ ନअଟା େବେଳ अନାଦି ବାବୁ +ର ଖାଇବା
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ହ
ାନ

अଭାସ, େତଣୁ ଘ¡ା କ¡ା ଏପଟ େସପଟ ହୁଏନି , ଠି କ୍ ସମୟେର େବାହୁ ଖାଇବା ବାଢି
ଆହାନ ଇ-ପତି କା ସ!ୂ # ନି ଃଶୁ& ବି ତରଣ େହତୁ ଡା େଜାତି ପସାଦ ପ)ନାୟକ+ ାରା ପତି ,ି ତ ଓ ପକାଶି ତ

Aahwaan.com

70

ଆହାନ ଇ-ପତି କା, ଷଡ଼ଦଶ ବଷ, ାଦଶ ସଂଖା, ଡି େସର ୨୦୨୧

Magazine Downloaded from www.aahwaan.com

ଦି ଏ, ବୁ ଢା ବୁ ଢି ଦି ଜଣ ଖାଇ ନି अrି । ଆଜି କାଲି ବାପାମାଆ+ ପାଖେର ସମୟ ନାହY ନି ଜ
ପି ଲାମାନ+ୁ ପାଖେର ବେସଇ ଦି ପଦ କଥା େହେବ, େସମାନ+ ପଢା ପଢି , େଦହପା
ବି ଷୟେର ଖବର େନେବ କି େସମାନ+ୁ କି ଛି ଭଲ କଥା ଶି େଖଇେବ, କି  େକହି ଏହାକୁ
ଆବଶକ େବାଲି ମେନ କରrି ନାହY। ପି ଲାଏ ତ ଦାମି କା 8ୁଲେର ପଢୁ ଛrି , ସବୁ କି ଛି
େସଇଠୁ ଶି ଖି େନେବ। ତା ଛଡା, ଟିଭି, କ!ୁ ଟର अଛି , ସବୁ ାନର ଭlାର, ସବୁ ଠାରୁ ବଡ
କଥା ପି ଲା+ ପାଖେର େମାବାଇଲ अଛି , େନଟ ପାକ୍ अଛି , ସାରା ଦୁ ନି ଆର ାନ ନି ଜ
ନି ଜର ଆsୁଠି ମୁନେର। େହେଲ ପି ଲାଏ କଣ େଦଖୁଛrି , େକଉଁ ପକାରର ାନ ଆହରଣ
କରୁଛrି ତାର ଖବର କି ଏ ରଖୁଛି ?
ରାତି ଖାଇବା ସରିଲା ପେର अନାଦି ବାବୁ େବଡରୁମେର ଖଟ ବାଡକୁ ଆଉଜି କଣ
େଗାଟାଏ ବହି ପଢି ବାେର ମଗn େହାଇ ଯାଇଥାrି , େସତି କି େବେଳ ସୁନୀତି େଦବି ଖାଇବା
େଟବୁ ଲରୁ अଇଠା ବାସନ ଉଠାଇ େରାେଷଇଘର ସି +େର େଥାଇ େବଡରୁମକୁ ଆସି ଗେଲ।

ଆଜି ଯାଏ େସଇ ପୁରୁଣା ଯୁଗେର ରହି ଗଲ। ଆଶୁ କହୁଥିଲା, ସାରା ଦୁ ନି ଆର ଖବର, ସବୁ
ପକାରର ବହି , ସି େନମା, ସବୁ अଛି େମାବାଇଲେର, ଆଉ ତ ଆଉ ପୁରା ପୁରା ସି େନମା ବି
େଦଖି େହବ ଆମର ଏ େମାବାଇଲେର। କି  ତୁ େମ अଟକି ଗଲ େସଇ ବହି ଭିତେର,
େମାବାଇଲ ଛାଡି ଏଇ ବହି େର ହଜି ଯାଉଛ। ତୁ େମ େମାବାଇଲେର ବହି ପଢୁ ନ? େବେଳ

ତ
ିକ

ା

େବେଳ େମାେତ ବି ଟିକିଏ ସି େନମା େଦେଖଇ ଦି अr, ହଲେର ଯାଇ ସି େନମା େଦଖି ବାେର
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ହାତ େପାଛୁ େପାଛୁ େବଡ ଉପେର अନାଦି ବାବୁ + ପାଖେର ଗଡି ପଡି କହି େଲ, ତୁ େମ

ଇ
-ପ

ଯୁେଗ ବି ତି ଗଲାଣି । ପି ଲାମାନ+ର ଜନF ପବ
ୂ ର
 ୁ ଆେମ େକେତ ସି େନମା େଦଖୁଥିେଲ।

ଆ

ହ
ାନ

ତୁ େମ अଫିସ ଗଲା େବେଳ କହି େଦଇ ଯାअ, ଚାଲ ଆଜି ସଂଧାେର ସି େନମା େଦଖିଯିବା,
ଆହାନ ଇ-ପତି କା ସ!ୂ # ନି ଃଶୁ& ବି ତରଣ େହତୁ ଡା େଜାତି ପସାଦ ପ)ନାୟକ+ ାରା ପତି ,ି ତ ଓ ପକାଶି ତ
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ତାପେର ବାହାେର େକଉଁ େହାେଟଲ ଖାଇ େଦଇ ଆସି ବା। ସଂଧାେର ମଁୁ अଫିସରୁ ସି ଧା
ହଲ ପାଖେର ପହି ଯାଇଥିବି, ନି ତିଆକୁ କହି େଦଇଥିବି, େସ ତା ରି¯ାେର ତୁ ମକୁ ହଲ
ପାଖେର ପହାଇ େଦବ, ମଁୁ େସଇଠି ତୁ ମର अେପeା କରି ଥିବି। ଠି କ୍ ସାେଢ ପାଟା
େବଳକୁ ତୁ େମ େରଡି େହାଇ ଯାଇଥିବ ।
अନାଦି ବାବୁ ଆଖି ବC କରି େସଇ ପୁରୁଣା ଦି ନକୁ ସେତ ଆଉ ଥେର େଦଖୁଥିେଲ,
ଆଖି େଖାଲି ଟିକିଏ େରାମା¡ିକ େହାଇ ସୁନୀତି େଦବୀ+ୁ ପାଖକୁ ଟାଣି େନଇ କହି େଲ,
ପୁରୁଣା ଦି ନ ମେନ ପେକଇ େଦଲ, େସ ବି ତିଗଲା ସୁେନଲି ଦିନ ଗୁଡିକ ଆଉ ଥେର େଫରି
ଆସrାନି ! େମାେତ ବଡ ଆଯ ଲାେଗ, ବି ନା େମାବାଇଲେର ବି ଆମ ଭିତେର
େଯାଗସୂତ ସତେର େକେତ ପଖର ଥିଲା। ତୁ େମ େଯେତ େବେଳ ରି ¯ାରୁ ଓହ@ ାअ, ମଁୁ
ଚକି ତ ରହି ଯାଏ, ତୁ େମ େମା ମନ କଥା େକେତ ସହଜେର ଜାଣି ନି अ, େମା ପସC ନାପସC
ସବୁ ତୁ ମକୁ ଜଣା ଥାଏ, ମଁୁ କଣ ଭାବୁ ଛି କଣ ଚାହଁୁ ଛି ତାହା କହି ବା ଆଗରୁ, ସବୁ ତୁ େମ

ଥାଏ, ତୁ େମ ଠି କ୍ େସଇ ଶି ଢୀ ପି ି ଆସି ଥାअ, ସତ କୁ ହ, େମା ମନ କଥା ତୁ େମ େକମି ତି
ଜାଣି ଯାअ ?
ସୁନୀତି େଦବୀ अନାଦି ବାବୁ + ବାହୁ ବନରୁ ମୁକୁଳି ଯାଇ ଫିକକି ନା ହସି େଦେଲ,
େଯେତ େବେଳ ନୁ ଆ େବାହୁଟିଏ େହାଇ ଆସି ଥିେଲ େସେତେବେଳ େଯମି ତି ଦୁ ାମୀର ହସ,

ତ
ିକ

ା

ଠି କ୍ େସମି ତି ମି ଠା ହସ ଧାେର ମୁହଁେର ତା+ର ଝଲସି ଉଠୁ ଥିଲା। ଫରକ ଖାଲି ଏତି କି
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ଆଗୁଆ ଜାଣି ନି अ । ସି େନମା ହଲ ପାଖେର ମଁୁ ତୁ ମକୁ େଯଉଁ ଶାଢୀେର େଦଖି ବାକୁ ଭାବି

ଇ
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ଥିଲା, େସେତ େବେଳ ତା+ ମୁହଁେର ମୁzା ପରି ବତି ଶ ଦାr ଥିଲା, ଆଉ ଏେବ, ଆଗ ପଛ

ଆ
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ାନ

ଉପର ତଳ ସବୁ ମି େଶଇ ଦଶଟା ବି ବିନି, ତଥାପି ପାକୁ ଆ ପାଟିର ଏଇ ହସେର ଏେବ ବି
ଆହାନ ଇ-ପତି କା ସ!ୂ # ନି ଃଶୁ& ବି ତରଣ େହତୁ ଡା େଜାତି ପସାଦ ପ)ନାୟକ+ ାରା ପତି ,ି ତ ଓ ପକାଶି ତ
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େସତି କି ମି ଠା अଛି , େଯତି କି ଆଗରୁ ଥି ଲା। େସମି ତି ହସ ହସ ମୁହଁେର ସୁନୀତି େଦବୀ
କହି େଲ ବୁ ଝି ଲ, ଆମ ସମୟେର େମାବାଇଲ ନଥିଲା ପରା। ଛାଡ େସ କଥା, ସି େନମା
ନେହେଲ ନାହY, ତୁ େମ ତୁ ମ େମାବାଇଲେର ବହି ପଢି ବା ଆର¢ କେଲ େମାର अଧା କାମ
କମ୍ େହାଇ ଯାଆrା, ଚଷମାର କାଚ େପାଛୁ େପାଛୁ अନାଦି ବାବୁ ଆଯ େହାଇ ସୁନୀତି
େଦବୀ+ ମୁହଁକୁ ଚାହY ପଚାରି େଲ େମାବାଇଲେର ବହି ପଢି େଲ ତୁ ମର अଧା କାମ େକମି ତି
କମ୍ େହାଇ ଯି ବ? ସୁନିତି େଦବୀ+ ପାଖେର ଉ^ର େଯପରି ଆଗରୁ ପ`ୁତ ଥିଲା, ସାେs
ସାେs କହି େଲ, ତୁ େମ ବୁ ଢା େହାଇ ଗଲଣି, ସବୁ କି ଛି ଜଲ୍ଦି ଭୂ ଲି ଯାଉଛ । ବହି ପଢି
େକେତ େବେଳ ବାରlାେର ଆରାମ େଚୗକୀ ଉପେର ତ େକେତ େବେଳ େବୖ ଠକର
େସାଫାେର, େକେବ ଖାଇବା େଟବୁ ଲ ଉପେର ଛାଡି ଭୂ ଲି ଯାଉଛ, ପଛେର ସୁନି, ସୁନି କରି
ଡାକ ପେକଇବ, ବହି ଟା େକାଉଠି ରହି ଲା େବାଲି ପଚାରି େହବ। େଖାଜି ବା କାମ ତ େମାର
ନା? ଏଠୁ େସଠୁ ବହି ଉଠାଇ ପଢା େଟବୁ ଲ ଉପେର ସାଇତି ବାେର େମାର अଧା ଦି ନ ଚାଲି

अନାଦି ବାବୁ ଟିକିଏ ହସି କହି େଲ, ଆେଗା େସଇ ପୁରୁଣା ଲାl ଲାଇନ େଫାନଟାର
अଭାସ ଭୂ ଲି େହଉନି ଆଜି ଯାଏ, ତା ଛଡା େଫାନର କାମ ବା କଣ ? େକବଳ ଦରକାର
େହେଲ କାହା ସାେs ଦୁ ଇ ପଦ କଥାବା^ା େହାଇଯି ବା, ବାସ୍ ଏତି କି। अଧାରୁ अଧି କ
ସାs ସାଥୀ, ବୁ ବାବ ତ ଆର ପୁରକୁ ଚାଲି ଗେଲଣି, ଆଉ ଏଇ େମାବାଇଲ େଫାନର

ତ
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ା

େନଟୱାକ ବି େସଯାଏ ପହି ପାରି ବନି । ବାକି େଯାଉ େକେତ ଜଣ अଛrି , ମଝି େର
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ଯାଉଛି ।
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ମଝି େର େସମାନ+ ସାsେର କଥା େହଇ ଯାଉଛି । େମାବାଇଲେର ବହି ପଢି ବା କଥା

ଆ
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କହୁଛ େଯ, ବହି ପଢି ବାର ମଜା ଏଇ େଫାନରୁ କଣ ମି ଳି ପାରି ବ ? ପୃା ପେର ପୃା
ଆହାନ ଇ-ପତି କା ସ!ୂ # ନି ଃଶୁ& ବି ତରଣ େହତୁ ଡା େଜାତି ପସାଦ ପ)ନାୟକ+ ାରା ପତି ,ି ତ ଓ ପକାଶି ତ
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ଓଲେଟଇ େସଇ ଛପା अeର ଭିତେର ବହି ର କଥା କହାଣୀ ଚରି ତ ସବୁ େଯମି ତି ସତ
ସତକା ନି ଜ ନଜର ସଂଳାପ ନି େଜ ଆବୃ ^ି କଲା ପରି ଲାଗrି । ଏଇ େଛାଟ େମାବାଇଲର
େଛାଟ େଛାଟ अeର ଭିତେର କାହାକୁ ନା'େଦଖି ହୁଏ, ନା' अନୁ ଭବ କରି ହୁଏ । ବହି ର
ମଜା ଯି ଏ ପାଇଛି , େସ କଣ େକେବ େମାବାଇଲ କଥା ଭାବି ବ ? ବହି ସହି ତ ପାଠକର
ବୁ ତା େହାଇଯାଏ, ପାଠକ ବହି ପେଢ, ସାଇତି ରେଖ େସମାନ+ର ଯତn ନି ଏ, େଯେତ
େବେଳ ଏକୁ ଟିଆ अନୁ ଭବ କେର ବହି ମାନ+ ସହି ତ ବସି ଯାଏ, େଯପରି ପୁରୁଣା
ବୁ ଟିଏ। କି  ଆଜି ର ମଣିଷ ସେତ େଯପରି ନି ସs େହାଇ ଯାଇଛି , େକବଳ ନି ଜ ସହି ତ
ବୁ ତା କରି େନଇଛି । ନି ଜ ବତୀତ ଆଉ କାହା ସହି ତ ତାର ସ!କ ନାହY ।
ଏେବ ମଣିଷର ସବୁ ସ!କ େବତାର େହାଇ ଯାଇଛି । ହୃଦୟ ସହି ତ ହୃଦୟର
େଯାଗା େଯାଗ ନାହY । ନ କହି େଲ େକହି ଶୁଣୁନି, ବୁ େଝଇ ନକହି େଲ େକହି ବୁ ଝୁନି , କାହା
ସହି ତ ବସି ବା ଉଠି ବା, ଦି 'ପଦ କଥା େହବା, ଦୁ ଃଖ ସୁଖ ବା¡ିବା, ମଣିଷ ପୁରା ଭୂ ଲି

କାହା କଥା ମେନ ପେଡନା । କି  େସେତ େବେଳ ଆମ ପାଖେର େମାବାଇଲ ନଥିଲା,
ତଥାପି ନ କହି ବି अେନକ କଥା ଶୁଣି େହଉ ଥିଲା, ନଶୁଣି ବି अେନକ କଥା ବୁ ଝି େହଉ
ଥିଲା। କାରଣ େସ ସ!କ ପାଇଁ କି ଛି େନଟୱାକର ଆବଶକତା ନଥିଲା । ହୃଦୟ ସହି ତ
ହୃଦୟ େଯାଡି େହାଇ ରହି ଥିଲା। ସ!କ ସବୁ ଆତFାର ଥିଲା। ସବୁ ଠାରୁ ମଜା କଥା କଣ
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ା

ଜାଣିଛ? େମାବାଇଲ କ!ାନୀର ଆଡଭଟା ଇଜ୍ େର େସମାେନ େଲଖrି 'connecting
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ସାରି ଲାଣି । ଆଜି କାଲି ମଣିଷର ଏକ ମାତ ବୁ େମାବାଇଲ, େସ ସାଥିେର ଥିେଲ ଆଉ

ଇ
-ପ

people' ମାେନ ଆେମ ମଣିଷ ସହି ତ ମଣଷର ସ!କକୁ ଦୃ ଢ କରୁ, କି  ବା`ବେର

ଆ

ହ
ାନ

େମାବାଇଲ କଣ ମଣିଷର ସ!କକୁ ଦୃ ଢ କରୁଛି ? ମାଆ େମାବାଇଲ ଭି ତେର ଏପରି ହଜି
ଆହାନ ଇ-ପତି କା ସ!ୂ # ନି ଃଶୁ& ବି ତରଣ େହତୁ ଡା େଜାତି ପସାଦ ପ)ନାୟକ+ ାରା ପତି ,ି ତ ଓ ପକାଶି ତ
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ଯାଉଛି େଯ େଛାଟ ଛୁଆ େଭାକେର କାCୁ ଥିେଲ ବି ମାଆ ଜାଣି ପାରୁନି । ପାଖ ବଖରାେର
େଶାଇଥିବା ବୁ ଢାବାପା ମାଆ କାଶି କାଶି େବଦମ େହାଇଗେଲ ବି କାହାକୁ ଶୁଣାଯାଉନି ।
େଫସବୁ କ୍ ଟୁଇଟର ଏବଂ अନ अେନକ େସାସି ଆଲ ସାଇଟେର ହଜାର ହଜାର ବୁ ,
ଫେଲାୟରସ ଥାଆrି , କି  ବା`ବେର େସମାେନ କଣ ଏେତ ନି ଜର େହାଇ ପାରrି ?
େବଳ अେବଳେର ଦରକାର ପଡି େଲ ପାଖେର ଠି ଆ େହାଇ ପାରrି ?
ସୁନୀତା େଦବୀ କଥା ମଝି େର କହି େଲ, ସତ କଥାଟିଏ କହି ଲ, େସେତ େବେଳ
ମଣିଷର ସବୁ ଧାନ ମଣିଷ ଉପେର ଥିଲା, ଜେଣ ଆଉ ଜଣ+ କଥା ଭାବୁ ଥିଲା, ଆଜି
ପାଖେର ଥାଇ ବି ମଣିଷ ମଣିଷ ଠାରୁ େକେତ ଦୂ ର େହାଇ ଯାଉଛି । ପତି ପତn ୀ େଗାଟିଏ
ଘେର ରହrି , େଗାଟିଏ େବଡେର ଶୁअrି , େହେଲ ପରର ସହି ତ େକେତ ସମୟ କଥା
ହୁअrି ? ଦି ନ ସାରା କାମ, କାମ ସରି ଲା ପେର େମାବାଇଲ, ସମେ` ହଜି ଯାଆrି େସଇ
ବୁ ଢି ଆଣୀ ଜାଲ ଭି ତେର। କାହା କଥା ଟିକିଏ ଭାବି ବାକୁ , କାହାର ମନର ଭାବ ପଢି ବାକୁ

ହ¤ାଟସପ କରrି ପରର େସnହ କମ୍ କି  ଟାଗ୍ କରrି , େପମର େକମି ି ଭୂ ଲି ଯାଆrି
କି  अନର େପାେର ଲାଇକ୍ କରrି , କେମ¡ ଦି अrି । ଲଭ୍ ଥାଉକି ନଥାଉ ଲାଇକ୍
କରrି ମି ଠା ମି ଠା ଥ)ା ମଜା ସହି ହୁଏନା, ସି ଧା अନେଫl କରି ଦି अrି ।
ତୁ େମ େଯେତେବେଳ ଚାକି ରୀ କରୁଥିଲ, ମଁୁ ଜାଣି ନଥାଏ ତୁ େମ अଫିସରୁ େଡରି େର

ତ
ିକ

ା

େଫରି ବ କି ସହଳ, କି  ସବୁ ଦି ନ ସଂଧାେର ମଁୁ େଯେତେବେଳ ପାଣି ଗ@ାସଟିଏ େନଇ
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କାହା ପାଖେର ସମୟ ନାହY । ଆଜି ପୁअ େବାହୁ ସାଥି େହାଇ ତ ରହrି କି  କଥା ନୁ େହଁ ,

ଇ
-ପ

କବାଟ ପାଖେର ପହୁେ, ଠି କ୍ େସତି କି େବେଳ ତୁ େମ କବାଟ ଠକ୍ ଠକ୍ କର, ମଁୁ କବାଟ

ଆ

ହ
ାନ

େଖାେଲ ଆଉ ତୁ େମ େମା ହାତରୁ ପାଣି ଗାସ େନଇ େବୖ ଠକର େସଇ କାଠ ଚଉକି ଟାେର
ଆହାନ ଇ-ପତି କା ସ!ୂ # ନି ଃଶୁ& ବି ତରଣ େହତୁ ଡା େଜାତି ପସାଦ ପ)ନାୟକ+ ାରା ପତି ,ି ତ ଓ ପକାଶି ତ
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ବସି ପଡି ପାଣି ପି अ । अନାଦି ବାବୁ ସୁନିତା+ ମୁହଁକୁ ଚାହY କହି େଲ, ହଁ ଏଇଟା ସତ କଥା,
ମଁୁ ତି ରିଶ ବଷ କାଳ ଚାକି ରୀ କରିବା ଭି ତେର େକେବ ବି ବୁ ଝି ପାରି ଲିନି, ମଁୁ ଆସୁଛି େବାଲି
ଜାଣିପାରି ତୁ େମ ପାଣି େନଇ ଚାଲି ଆସ, अବା ତୁ େମ ପାଣି ଗ@ାସ େନଇ େମାର अେପeା
କରି ଛ େବାଲି ମଁୁ ଘରକୁ ଚାଲି ଆେସ? ସୁନୀତି େଦବୀ କହି େଲ, ଆଜି ବି େମାର ମେନ
ପେଡ ରି ଟାୟଡ ଆଗରୁ, େସେତ େବେଳ ତୁ େମ ଡାଇେବଟିକ୍ ନଥିଲ, େଯେତ େବେଳ ଖାଇ
ସାରି ବା ପେର ମଁୁ ତୁ ମ ମନଲାଖି eୀରି ପରଶି ଦି ଏ, ତୁ େମ ଟିକିଏ ହସି ଦି अ ଆଉ କୁ ହ,
'ଜାଣିଛ, ଆଜି ଦି ' ପହରେର ମନ େହଉଥିଲା, ରାତି ଖାଇବାେର ମି ଠା ଖି ରି ଟିକିଏ ମି ଳି
ଗେଲ ସତେର ବହୁତ ମଜା ଆସି ଯାଆrା। अନାଦି ବାବୁ ସେs ସେs ପଚାରି େଲ କି 
ତୁ େମ େମା ମନ କଥା େକମି ତି ଜାଣି ଯାअ? अଫିସ୍ ରୁ େଫରିଲା େବେଳ ମଁୁ ଯାହା କି ଛି
ଖାଇବାକୁ ମେନ ମେନ ଭାବି ଥାଏ, ଘେର ପହିଲା ପେର ସବୁ କି ଛି ଠି କ୍ ଠି କ୍ େସମି ତି
ଖାଇବାକୁ ମି ଳି ଯାଏ । ସୁନୀତି େଦବୀ ଟିକିଏ ମୁଚୁକି ହସି କହି େଲ, ଆେଗା େସେତ େବେଳ

ଜାଣି ବୁ ଝି େହାଇ ଯାଉ ଥିଲା ।
ତୁ ମର ମେନ अଛି , ପୁअ ଜନF େବେଳ, ବାପା େମାେତ ଆମ ଘରକୁ ଡାକି େନଇଥିେଲ,
ମଁୁ ବାପ ଘେର ଥିଲି, େଯେତ େବେଳ େମାର କ ଆର¢ େହଲା, ମେନ ମେନ ଭାବୁ ଥିଲି,
ତୁ େମ େମା ପାଖେର ଥାଆr କି େହେଲ, ଥର ଟିଏ ତୁ ମକୁ େଦଖrି । େମା ଡାକ ଭଗବାନ

ତ
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ା

ଶୁଣି ପାରି େଲ, ବଡ ଚମାର େହାଇଗଲା, अଧ ଘ¡ା ଭିତେର ତୁ େମ େମା ପାଖେର ପହି
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େମାବାଇଲ ନଥିଲା ସି ନା କି  ସାରା ପରି ବାରର ସମ`+ର ରୁଚି अରୁଚି ଆଉ ମନ କଥା

ଇ
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ଯାଇଥିଲ, େମା ମଥାେର ହାତରଖି ଟିକିଏ ହସି େଦଇ କହି ଲ, କି ଛି ଡର ନାହY ମଁୁ ତୁ ମ

ଆ

ହ
ାନ

ପାେଖ ପାେଖ अଛି , ସବୁ କି ଛି ଭଲେର ଭଲେର େହାଇଯି ବ। अନାଦି ବାବୁ କହି େଲ ହଁ ,
ଆହାନ ଇ-ପତି କା ସ!ୂ # ନି ଃଶୁ& ବି ତରଣ େହତୁ ଡା େଜାତି ପସାଦ ପ)ନାୟକ+ ାରା ପତି ,ି ତ ଓ ପକାଶି ତ
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କାହYକି େକଜାଣି, େସଦି ନ ତୁ ମକୁ ଥେର େଦଖିବାକୁ େମାର ଭାରି ମନ େହଉଥିଲା, ସବୁ
କାମ ଧା ଛାଡି , େସଥି ପାଇଁ ଏ अଧମ ପତି ତୁ ମ ପାଖେର ହାଜର େହାଇ ଯାଇଥିଲା।
ଏସବୁ अପବ
ୂ  ସଂେଯାଗ, अବା ପରର ପତି େପମର ପତି ଫଳନ ଜାଣି ହୁଏନା କି  ଏକଥା
ସତ, ସ!କର ଗଭୀରତା ଜେଣ ଆଉ ଜଣକୁ ଏମି ତି ପାଖକୁ ଟାଣି ନି ଏ ।
ସୁନିତି େଦବୀ େସଇ ପୁରୁଣା ଦି ନ ଭି ତେର ସେତ େଯପରି ହଜି ହଜି ଯାଉ ଥିେଲ,
अନାଦି ବାବୁ + ମୁହଁକୁ अେନଇ କହି େଲ, ତୁ ମର ମେନ अଛି , ଦି େନ ଦି 'ପହର େରାେଷଇ
କରୁ କରୁ ଗରମ େତଲ ପଡି େମାର ହାତ ଜଳି ଯାଇଥିଲା, ଆଉ େସଇ ଦି ନ ସଂଧାେର
ତୁ େମ େଯେତ େବେଳ अଫିସରୁ େଫରିଲ, ତୁ ମ ହାତେର ବ#ଲର ଟୁ ବ ଥିଲା। ମଁୁ େଯେତ
େବେଳ ପଚାରିଲି , େମା ହାତ େପାଡି ଗଲା େବାଲି ତୁ େମ େକମି ତି ଜାଣିଲ ! ତୁ େମ ଆଯ
େହାଇ େମା ମୁହଁକୁ ଚାହY ରହି ଲ, ଆଉ କହି ଲ େମା ହାତ ଜଳି ଯିବା କଥା ତୁ େମ ଜାଣିନ,
କି  ତୁ ମକୁ ଲାଗିଲା, ଘେର ବ#ଲ ସରି ଯାଇଥିବ, ପୁଣି େକେତ େବେଳ ଏମରେଜନ୍ସିେର

େଜେଜ ମା ମୁରୁକି ହସି େଲ, ଲାେଜଇ ଲାେଜଇ େଜେଜ+ ହାତକୁ ଧରି େଲ କହି େଲହଁ , ଆମ ସମୟେର ଖାଲି େପମ ଥିଲା େହେଲ େମାବାଇଲ ନଥିଲା। େକବଳ ତୁ େମ ଥିଲ, ମଁୁ
ଥିଲି ଆଉ ଆମ ଭିତେର ଗଭୀର େପମ ଭରି ଥିଲା। अନାଦି ବାବୁ ସୁନୀତି େଦବୀ+
ଆଖିେର ଆଖି ମି େଳଇ କହି େଲ, ଆଜି ସମୟ ବହୁତ୍ ଆଧୁନିକ େହାଇ ଯାଇଛି ସବୁ କି ଛି

ତ
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ା

ବଦଳି ଯାଇଛି । ଆମର ବୟସ ସରି ସରି ଆସୁଛି, ଏେବ ଆେମ ଭାଇେବସନ େମାଡେର
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କାେଳ ଦରକାର ପଡି ଯିବ ! େସକଥା ଭାବି ବଜାରରୁ କି ଣି ଆଣିଥିଲ ।

ହ
ାନ
ଆ

ଗାରେର ଝୁ ଲୁ ଛି ।

ଇ
-ପ

ବିେଛ, ଜୀବନ ବାେଟରୀର ଚାଜ ମଧ ସରି ସରି ଆସୁଛି, ଜୀବନ େରଖା ଏେବ େଗାଟିଏ
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ସୁନିତି େଦବୀ କହି େଲ, େହଇ େଦଖି ଲଣି , ଗପ ସପ କରୁ କରୁ ରାତି ସାେଢ ଦଶଟା
ବାଜି ଲାଣି, କଥା େଭାଳେର ମଁୁ ତୁ ମ eୀର କଥା ଭୂ ଲି ଯାଇଛି । ରୁହ ତୁ ମ ପାଇଁ ଖିର ଗରମ
କରି େନଇ ଆସୁଛି, ଭାବୁ ଛି , ବି ନା ଚି ନିେର ଖି ର ପି ଇ ପି ଇ ତୁ େମ େବାର େହାଇ ଯି ବଣି,
ଆଜି ଖି ରେର ଟିକିଏ ମହୁ ମି େଶଇ େନଇ ଆସି ବି, ତୁ ମର େଟ ଟିକିଏ ବଦଳି ଯି ବ।
अନାଦି ବାବୁ ସୁନୀତି େଦବୀ+ କଥା କାଟି କହି େଲ ଆେର, ତୁ େମ େକମି ତି ଜାଣିଲ, ମଁୁ
ଏେବ େସଇ କଥା ତୁ ମକୁ କହି ବି େବାଲି ଭାବୁ ଥିଲି, ବି ନା ମି ଠାେର ଖୀର ପି ଇବାକୁ ଭଲ
ଲାଗୁନି, େହେଲ ତୁ େମ େମାର ମନ କଥା କହି େଦଲ ।
ସୁନୀତି େଦବୀ ପାକୁ ଆ ପାଟିେର ଟିକିଏ ହସି େଦଇ କହି େଲ, ଆମ ସମୟେର
େମାବାଇଲ ନଥିଲା, େହେଲ ମନ ପଢି ବାକୁ ଉ~ ଶzିଶାଳୀ ସି ¯ଥ୍ େସନ୍ସ୍ ଥିଲା । ବୁ ଢା
ବୁ ଢି ଦୁ ଇ ଜଣ ପରର ମୁହଁକୁ ଚାହY େହା େହା େହାଇ ହସି ଉଠି େଲ ।

ଇ
-ପ

ତ
ିକ

ା

Listen to Odia Podcast on https://anchor.fm/aahwaan

ଆ

ହ
ାନ

ପଟିଆ, ଭୁ ବେନଶର
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ବାପା
ରାତି ର େତାଫା ଜହnକୁ ଚାହY ତା ଭିତେର େଖାଜୁ ଥିଲା ତା' ମନର
ମଣିଷକୁ । ଆଖି ରୁ ଥପ୍ ଥପ୍ ବହି ଯାଉଥିଲା ଶାବଣୀ ଧାରା। କାେର
କାହାର ଶ अନୁ ଭବ କରି ପଛକୁ ଚାହYଲା େସ। ଲୁ ହ ସଡବଡ
ଆଖିେର କି ଛି  େଦଖି ପାରୁନଥିେଲ ବି अନୁ ଭବ କରୁଥିଲା କାହାର
ବି ନତା େଜନା

େସnହ ସିn o େକାମଳ ଶ ଛୁଇଁ ଯାଉଥିଲା ତା କାରୁ ହୃଦୟ ପଯr ।
କି ଏ.......! ଏ अସମୟେର କାହାର ଏ ମେନାରମ ଶ....??
ଯାହାକୁ େସ ମନ ପାଣ େଦଇ ଭଲ ପାଉଥିଲା... ଯାହା ପାଇଁ ବାପା
ମାଆ ାତି କୁଟୁ +ୁ ପର କରି େଦଇଥିଲା... ଯାହା ହାତ ଧରି ସାତ
ଜନFର ସ ପn େଦଖି ଥିଲା... ତା ସହ ସାତ ଜନF କ'ଣ େଗାଟିଏ ଜନF ବି
ହଁ , अଭିଳାଶ କଥା ମେନ ପଡୁ ପଡୁ ତା ଆଖିରୁ ଶାବଣର ମୂଷଳ
ଧାରା ନି ଗିଡି ପଡି ଲା। ପ@ସ ଟୁ ପଢି ବା ସମୟେର अଭିଳାଶ ସହ ତାର
େଦଖା େହାଇଥିଲା। ବାହାରକୁ େସ ଏେତ ଧୀର, ନମ ଲାଗୁଥିଲା େଯ,
େଯ େକହି ତା ପତି ଆକୃ  େହବା ସ ାଭାବି କ। ଏମି ତି େକେତଥର ତାକୁ
େପମ ନି େବଦନ କରି ନି ରାଶ େହବା ପେର, େଲଡି ଜ ହେଲ ସାମnାେର

ତ
ିକ

ା

ସାରା ରାତି ଭିଜି ଥିଲା ଝଡ େତାଫାନକୁ ଖାତି ର ନକରି। େସତି କିେର
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ଏକାଠି ରହି ପାରିଲାନି । अଧା ବାଟେର ଛାଡି ଚାଲି ଗଲା େସ ।

ଇ
-ପ

ମନ େଦଇେଦଲା ତାକୁ । ଦୁ ଇଜଣ+ ସ!କ ହାଟେର ପଡି ଦାlେର

ଆ

ହ
ାନ

ଗଡ ଗେଡଇଲା। अଧାପକ ବାପା ତାର ସବୁ କଥା ଯାଣି अଭିଳାଶ ସହ
ଆହାନ ଇ-ପତି କା ସ!ୂ # ନି ଃଶୁ& ବି ତରଣ େହତୁ ଡା େଜାତି ପସାଦ ପ)ନାୟକ+ ାରା ପତି ,ି ତ ଓ ପକାଶି ତ

Aahwaan.com

79

ଆହାନ ଇ-ପତି କା, ଷଡ଼ଦଶ ବଷ, ାଦଶ ସଂଖା, ଡି େସର ୨୦୨୧

Magazine Downloaded from www.aahwaan.com

ମି ଳାମି ଶା କରି ବାକୁ ମନାକରି ଥିେଲ। େସ ଯାଣିଥିେଲ अଭିଳାଶ ଏକ ନ ଚରି ତ ପି ଲା।
େହେଲ େସ अଭିଳାଶ େପମେର ଏମି ତି अ ଥିଲାେଯ ବାପା+ର େକୗଣସି କଥା ନଶୁଣି
ଦି େନ अଧରାତି େର ଲୁ ଚି କି ତା ସହ ଚାଲି ଗଲା ଓ ମCିରେର ବାହା େହାଇପଡି ଲା।
अଭିଳାଶ ସହ େବଶ୍ ହସ ଖୁସିେର କଟିଗଲା େଗାଟିଏ ବଷ। ତା ପେର ତାର अସଲ ରୂପ
େଦଖି ଲା େସ। ଧୀେର ଧୀେର अଭି ଳାଶ ତାଠାରୁ ଦୁ େରଇ ଯାଉଥିଲା... ଚି ଡିଚିଡି
େହଉଥିଲା... େମାବାଇଲ ସବୁ େବେଳ ଏନେଗଜ ରହୁଥିଲା... କଥା କଥାେର ହାତ ଉେଠଇ
େଦଉଥିଲା। ସବୁ ସହି ଯାଉ ଥିଲା େସ। େହେଲ େଯେତେବେଳ େସ ତା'ନି ଜ େବଡରୁମେର
अଭିଳାଶ ସହ ଏକ ଝି अକୁ अସଂଯତ अବାେର େଦଖିଲା, ତାର ସବୁ େଧୖ ଯ ବ
ଭାsିଗଲା। ତାର ଏ अବା ପାଇଁ େସ ନି େଜ ଦାୟୀ। ବାପା+ କଥା ଯଦି ମାନି ଥାrା,
ତାକୁ ଆଜି ଏ ଦି ନ େଦଖିବାକୁ ପଡି ନଥାrା। ଛି .....!ଏମି ତି ଚରି ତହୀନ ପି ଲା ସହ ଆଉ
େଗାଟିଏ ମୁହୂ^ ବି ରହି ପାରି ବନି େସ। େଯଉଁ अାରେର अଭିଳାଶର ହାତଧରି ଚାଲି
ଆସି ଥିଲା େସଇ अକାରେର ଧୀେର ଧୀେର ମି େଳଇ ଗଲା अଭିଳାଶର ହାତଛାଡି ।
ଲୁ ±ାୟୀତ... ବାପଘରର ରା`ା ବC! ଜହn ଆଲୁ अର େତାଫା େଜା¾ାେର େସ अ
େଦଖୁଥିଲା ତାର ସବୁ ଇଛାକୁ ପୁରଣ କରୁଥିବା, କହି ବା ଆଗରୁ ମନକଥା ବୁ ଝି ପାରୁଥିବା
ତା' "ବାପା"+ୁ । ଆଶା!! କାହାର ଏ କ«ସ ର!! ପକୃ ତି  େହଲା େସ। େଦଖିବା
ଦରକାର ନାହY। ଏ ସ ର ତାର ଚି ର ପରି ଚିତ। ଏ अସମୟେର କି ଏ ତାକୁ ଛାତି େର ଚାପି
ଧରି ବ? "ବାପା....!" ହଁ ଏଇ ମହାନ ବzି େକବଳ ବାପା ହY େହଇ ପାରrି । ଲୁ ହ ସି

ାଣି
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ା

ଏକାକାର େହାଇଗଲା ତାର। ବାପା+ ଛାତି େର ମୁl ଗୁଞି କଇଁ କଇଁ କାCୁ ଥିଲା ଆଶା।
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େହେଲ ଯି ବ ବା କୁ ଆେଡ? अଧାରୁ ପାଠପଢା ବC... ଭବି ଷତ अାର। अତୀତ

ଇ
-ପ

ଆଉ ବାପା ତା ମୁlେର ଆଶାସନାର େବାକ େଦଉଥିେଲ ।

ଆ
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ବାଗୁରାଇ, ଭଦକ
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ଫାଟକ
ଦି ନ ପାୟ ବାରଟା ମୁl ଉପେର ଖରା, େସ ପୁଣି େଜ, ମାସର
ଖରା ରଘୁନାଥ+ର ମୁl ବୁ ଲାଇ େଦଉଥିଲା, ତଥାପି େସ ଆଗକୁ
ଆଗକୁ ପାଦ ବଢାଉଥିେଲ ପୁअକୁ ତା+ର ଆସି ବା ଖବରଟା େସ
ଆଗୁଆ େଦଇସାରିଥିେଲ େତଣୁ େସ ଭାବୁ ଥିେଲ, କାେଳ ପୁअ ତା+ୁ
ଲିtା ପେଟଲ

େନବା ପାଇଁ ବସାl ବାହାରି ଥିବ ଏଇ କାରଣରୁ େସ ଆଉ ରି ¯ା
କି ା अେଟା ନକରି ଚାଲି ବା ଆର¢ କେଲ ରି¯ା अବା अେଟାେର
ବସି ଗେଲ େସ ଆଉ ପୁअକୁ େଦଖି ପାରିେବ ନାହY, अଯଥାେର ପି ଲାଟା
ହଇରାଣ େହବ ଆଜି େସ ମେନ ମେନ ଭାବୁ ଥିେଲ ଗଁାର ପାନ
େମାବାଇଲର ଉପେଯାଗିତା

ବୁ ଝାଉଥିଲା ଓ ବବହାର କରି ବାକୁ ମଧ କହୁଥିଲା କି  ରଘୁନାଥ
ଭାବୁ ଥିେଲ, େସ ପତି ମାସେର ରି ଚାଜ ଜରି ଆେର ତା+ ଠାରୁ ପଇସା
େନଇ ନି ଜ ଆୟର ସୂତ େଖାଜୁ ଛି 
ରଘୁନାଥ ଚାଲି ଚାଲି ସଠି କ୍ ଠି କଣାେର ପହି ସାରିଥିେଲ
 ଓ ସାମnାେର ଏକ ବଡ ଫାଟକ ଫାଟକର ଡାହାଣ ଓ
ସରକାରୀ କାଟର
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ା

ବାମ ଦୁ ଇକଡେର େଲଖାअଛି ତା+ ପୁअର ନଁା, ପଦବୀ ଓ ଠି କଣା
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େଦାକାନୀ ଜଟିଆ ସବୁ େବେଳ ତା+ୁ

ଆ

ହ
ାନ

ଯାଉଥିଲା ଫାଟକର େଗାଟିଏ େକାଣେର ଥିଲା କଲି ଂେବଲ

ଇ
-ପ

ଆଖି ପର
ୂ ାଇ େସ ଏହାକୁ ଥେର େଦଖିେନେଲ ଆଖି ଛଳଛେଳଇ
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- ଏହାକୁ ବଜାଇଲା eଣି ଭିତରୁ କାହାର ସ ର ଭାସି ଆସି ଲା, ଆଜି ବାବୁ କାହାକୁ
େଦଖା କରି େବନି  କାଲି ସି ଧା अଫିସକୁ ଆସି ବ
- ରଘୁନାଥ ଉ^ର େଦେଲ, ଫାଟକ େଖାଲ ମଁୁ ତୁ ମ ବାବୁ +ର ବାପା,
ହରିଦାସପୁରରୁ ଆସି ଛି
- ପୁଣି ଦରୱାନ କହି ଲା, ଛୁଟିଦିନେର ଏମି ତି अେନକ ବାହାନା କରି େଲାକ ଆସrି 
ଫାଟକ େଖାଲା େହବନି 
- ରଘୁନାଥ ଟିକିଏ ଗ¢ୀର ସ¤ରେର କହି େଲ, ତୁ ମ ବାବୁ ତୁ ମର ଏପରି ବବହାର
ବି ଷୟେର

ଜାଣିେଲ

ନି ୟ

ତୁ ମକୁ

ଗାଳି େଦବ

ଶୀଘ

ଫାଟକ

ପୁଣି

େଖାଲ

େଦାହରାଇେଲ, ମଁୁ ତୁ ମ ବାବୁ +ର ବାପା
ତଥାପି ଫାଟକ େଖାଲି ଲା ନାହY େସଇଠି ରଘୁନାଥ ଥ±ା ମାରି ବସି ଗେଲ
ଚାଲି ବାକୁ ଆଉ ବଳ ପାଉନାହY, ପାଟି अଠା अଠା େହାଇଗଲାଣି ତା+ୁ ଭୀଷଣ େଶାଷ

अlାଳି େଲ େଧତ୍! ପାଣି େବାତଲ ତ େସ ବସେର ଛାଡି େଦଇଛrି  ଟିକିଏ ଏପଟ
େସପଟ େଦଖି ପୁଣି ଫାଟକେର ହାତ ବାେଡଇେଲ ଶୁଣାଗଲା ଦରୱାନର ସ ର ଓ ପେର
ପେର ରଘୁନାଥ+ ପୁअ ସତଜି ତର ସ ର
- କି ଏ ଏମି ତି ଫାଟକ ବାଡଉଛି ?
- ଜାଣିନି ସାର୍ େସେତେବଳୁ କି ଏ ଜେଣ ଆପଣ+ୁ େଦଖା କରି ବାକୁ ଆସି ଛrି 

ତ
ିକ

ା

- ନା, ଛୁଟିଦିନେର ମଁୁ କାହା ସହ େଦଖା କେରନି େବାଲି ତୁ େମ ଜାଣ ତା+ୁ ମନା
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ଲାଗୁଥିଲା ଆଖପାଖେର ଗଛ ଛାଇ ଟିେକ େଖାଜି େଲ, ତାହା ବି ମି ଳିଲାନି  ନି ଜ ବାଗକୁ

ଇ
-ପ

କରି ଦିअ େସ କାଲି अଫିସେର ଆସି େଦଖା କରି େବ

ଆ

ହ
ାନ

- ରଘୁନାଥ ପୁअର ନଁା ଧରି ଡାକି ବାକୁ अସଫଳ େହେଲ ତଥାପି eୀଣ ସ¤ରେର
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କହୁଥିେଲ, ସି ତୁ........ ସି ତୁ! ମଁୁ ଆସି ବା ଖବର ତ େତାେତ େଦଇଥିଲି ଫାଟକ େଖାଲି
େଦ' େମାେତ ଭୀଷଣ େଶାଷ େହଉଛି , େଭାକ ମଧ ଲାଗିଲାଣି
ଏଇ ଭି ତେର ଶୁଭିଲା କାହାର କअଁଳିଆ ସ ର ସତଜି ତକୁ ଖାଇବା ପାଇଁ
ଡାକୁ ଥିେଲ ରଘୁନାଥ अନୁ ମାନ କରୁଥିେଲ ଇଏ ନି ୟ େବାଉମା' େସ ତ ଆଜି ପଯr
ନି ଜ େବାହୂ ଓ ନାତି ନାତୁ ଣୀ+ୁ େଦଖି ବାର ସୁେଯାଗ ପାଇପାରି ନଥିେଲ ପୁअର अଫିସର
େଟନି ଂ ସମୟେର ହY ତା'ର େବାହୂ ସହ େଦଖା େହାଇଥିଲା ଓ ପେର ପେର େସମାେନ
େକାଟ  ମାେରଜ୍ କରି େନେଲ ଏତି କି ଖାଲି ସି ତୁ ଚି ଠିେର େଲଖିଥିଲା େକେବ ଆଉ
େବାହୂକୁ େନଇ ଗଁାକୁ ଯାଇନି  ଜାତି , अଜାତି , ବାଛବି ଚାର ପାଇଁ େସ ଗଁାକୁ ଯାଇନି େବାଲି
ବୁ ଢାବୁ ଢୀ ଧାରଣା କରି େନଇଥିେଲ ବୁ ଢୀ ମଲା େବଳକୁ ଜଟିଆ େଦାକାନରୁ ତାକୁ େଫାନ୍
କରି ଥିେଲ ଜଗି ଜଗି ମଢା ବାସି େହାଇଯି ବ କହି ଦାହ ସଂ8ାର େହଲା ନି େଜ ରଘୁନାଥ
ପୁରୀ ସମୁଦେର अି ବି ସଜନ କେଲ

ଖାତାେର ଜମା କରି େଦଇ େସ ଆସି ସହରେର ତା+ ସହ ରହି ଯିେବ ଖୁସିେର ଗଦ୍ ଗଦ୍
େହାଇଯାଉଥିେଲ ରଘୁନାଥ ସି ତୁ କହି ବା ମୁତାବକ େସ ସବୁ ବି କି ଟ+ା ପୁअର ଖାତାେର
ଜମା କରି େଦଇ ଏେବ ସହରକୁ ଆସି ଛrି  ତା+ ଭଳି ଜେଣ ସାଧାରଣ ଚାଷୀ ନି ଜ ପୁअକୁ
ପାଠ ପଢାଇ ଭାରତୀୟ ରାଜସ अଧି କାରୀ କରି ପାରିଛrି ଏତି କି ହY ଯେଥ ବୁ ଢୀ ନି ଜର
ସବୁ ସୁନାଗହଣା ବି କି କରି ଏଇ ପୁअ ପଛେର ଟ+ା ଖ~ କରି ବାକୁ ବଢାଇ େଦଇଥିଲା

ତ
ିକ

ା

ସି ତୁ ବାହାଘର କଥା ଶୁଣି ବାଛୁରୀ ବି କି କରି ହେଳ ପାଉଁଜି କି େଣଇଥିଲା ଏେବ ମଧ
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କି ଛିଦିନ ପେର ସି ତୁ ଚି ଠି େଲଖି ଥିଲା, ଗଁା ଘରଜମି ବି କି କରି ସବୁ ଟ+ା ତା'

ଇ
-ପ

ବାଗେର ରଘୁନାଥ ତାକୁ ସ¢ାଳି ରଖି ଛrି 

ଆ

ହ
ାନ

ତା+ ତ¡ି ଶୁଖିଯାଉଥିଲା ପୁଣି କଲି ଂେବଲ ବଜାଇ ପାଣି ଟିେକ େଦବାକୁ ଗୁହାରି
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କରୁଥିେଲ େସପଟୁ କି  କି ଛି ଉ^ର ଆସୁନଥିଲା ରଘୁନାଥ ରା`ା ଉପେର ଛି ଡା େହାଇ
ଟିକିଏ ନଜର ବୁ ଲାଇେଲ ଖେl ଦୂ ରେର ଜଳଛତ ବବା କରାଯାଇଛି  େସ ଆତୁ ର
େହାଇ ଧାଇଁେଲ େସଇଠି ପାଣି ପି ଇ ମୁହଁେର ଛାଟିେଲ ପାଖେର ଥିବା ପି ଲାଟି ରୁe
ସ ରେର କହି ଲା, ଏଇଠି ପାଣି ପି ଇବା ପାଇଁ ରଖାଯାଇଛି  ଏମି ତି ହାତ ମୁହଁ କାହYକି
େଧାଉଛ? ତା' ମୁହଁକୁ ଚାହY ସମୟ ପଚାରି େଲ େସ କହି ଲା, େଗାଟାଏ ପଇଁଚାଳି ଶ
େସଇଠି ଟିକିଏ ଥ±ା ମାରି ବାକୁ ବସି ପଡି େଲ ସି ନା ତା+ ନଜରଟା େସଇ ଫାଟକ ପେଟ ହY
ଥିଲା
େଭାକେର ରଘୁନାଥ+ର େପଟ ଲାଖିଯାଉଥିଲା ତଥାପି ଆପାଣ େଚା କରି େସ
ଫାଟକ ପାଖକୁ ଆସି େଲ ଠି କ୍ ଏତି କିେବେଳ ଦରୱାନ ଫାଟକ େଖାଲି ସାଇେକଲ
କାଢୁ ଥିଲା େସ ହାତ େଯାଡି ତା+ୁ ଭି ତରକୁ ଛାଡି େଦବା ପାଇଁ କାକୁ ତି ମିନତି େହେଲ
ଖୁବ୍ ଲ¥ି ତ େହଲା ଭଳି େଦଖା ଯାଉଥିଲା ଦରୱାନର ମୁହଁ େସ ୀକରଣ େଦଇପାରୁ

ରଘୁନାଥ+ ହାତ ଧରି କହି ଲା, ମଁୁ ଆପଣ+ अସହାୟତାକୁ ବୁ ଝୁଛି ; କି  ଏଇ ଚାକି ରିେର
େମାର ପରି ବାର ଚଳୁ ଛି  ମଁୁ ବାବୁ +ର ଖି ଲାପ୍ କରିପାରି ବି ନାହY େମାର େସତି କି
ସାମଥ ନାହY
ଦରୱାନ ରଘୁନାଥ+ର ବାଗକୁ େନଇ ସାଇେକଲେର ଝୁଲାଇେଦଲା ତା+ୁ
ସାଇେକଲେର ବସାଇ େପଡାଲ୍ ମାରି ଚାଲି ଲା ରଘୁନାଥ+ର ମୁl ବୁ ଲାଇ େଦଉଥିଲା

ତ
ିକ

ା

େସ କି ଛି ବୁ ଝି ବା ପବ
ୂ ର
 ୁ ହY ଦରୱାନ ତା+ୁ ତା' ଘରକୁ େନଇ ଆସି ଥିଲା େସଇ
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ନଥିଲା ରଘୁନାଥ ବାରାର େଦାହରାଉଥିେଲ େଯ େସ ତା' ସାେହବର ବାପା େସ

ଇ
-ପ

अପରି ଚିତ ଦରୱାନ ଭିତେର େସ େଦଖିପାରୁଥିେଲ ଜେଣ ଆତFୀୟକୁ , ତା+ ପୁअକୁ 

ଆ

ହ
ାନ

ସାଧାରଣ ଟାଇଲ ଘର ସାମnାେର କି ଏ ଜେଣ ମହି ଳା अେପeା କରି ଥିଲା େସ କି ଛି
ଆହାନ ଇ-ପତି କା ସ!ୂ # ନି ଃଶୁ& ବି ତରଣ େହତୁ ଡା େଜାତି ପସାଦ ପ)ନାୟକ+ ାରା ପତି ,ି ତ ଓ ପକାଶି ତ
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ପଚାରି ବା ପବ
ୂ ର
 ୁ ହY ଦରୱାନ ହାତଠାରି କହି ଲା, ବାପା ଆସି ଛrି  ଶୀଘ ଆମ ଦୁ ଇଜଣ+
ପାଇଁ ଖାଇବା ବାଢ ନି େଜ ଗ@ାସେର ପାଣି ଆଣି ତା+ୁ େଦଲା ଲୁ ଗା ବଦଳାଇ ଦୁ େହଁ
େପଟ ଭ^g ଖାଇେଲ ରଘୁନାଥ ଦୁ ଃଖ ଓ अପମାନେର କାCି ପକାଇଥିେଲ େଯଉଁଠି ତା+
ପୁअ ଏେତ ବଡ अଫିସର, େସଇଠି େସ ତା'ର ଦରୱାନ ଘେର अତି ଥି ସାଜି ଛrି 
ଖାଇ ସାରି ବି ଶାମ କରି େବ େବାଲି ଦରୱାନ ରଘୁନାଥ+ ପାଇଁ ବି ଛଣା ସଜାଡି
େଦଉଥିଲା ରଘୁନାଥ ବାଗରୁ େସଇ ରୂପା ପାଉଁଜି କାଢି ଦରୱାନର ୀ ହାତେର
ଧରାଇେଦେଲ ବୁ ଢୀର ଇhା ଥିଲା, ତା' େବାହୂ ଏଇ ପାଉଁଜି ହଳକ ପି ୁ ତୁ ଏଇଟା
ପି ିେଲ େସ ଖୁସି େହବ ଆଜି ଯାହାସବୁ ଘଟିଲା େସସବୁ େଦଖି ବୁ ଢୀର ଆତFା ବି ଛଟପଟ
େହଉଥିବ ତୁ ଏଇଟା ରଖ ମନା କରନା ମା' ଦରୱାନକୁ େସ େକୗଣସି ବୃ ାଶମେର
ତା+ ବବା କରିେଦବା ପାଇଁ କହି ଥିେଲ େସ କି  ଏଇ ଘେର ରଘୁନାଥ ଆରାମେର
ରହି ପାରି େବ େବାଲି ଆଶାସନା େଦଉଥିଲା ନି ଜ ଡୁ ଟି ପାଇଁ ପୁଣି ପ`ୁତ େହାଇ

ସବୁ େଦାଷ ଏଇ ଫାଟକର ଏଇ ଫାଟକ େଦଇ ପଶି ଆସୁଥିବା ମଣିଷ, ତା'ର ବାବୁ ଜେଣ
ଭିନn ମଣିଷ ପାଲଟି ଯାଇଛrି ଯି ଏ ନି ଜ ବାପା+ୁ ଚି ହn ି ପାରୁନାହାrି  ଏଇ ଫାଟକ ହY
ବାପ, ପୁअ ଭିତେର ପାେଚରୀ ଭଳି ଛି ଡା େହାଇଗଲା; ଆଉ ସବୁ ଠୁ ବଡ ଦୁ ଭାଗ େଯ ଏଇ
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ଫାଟକକୁ ଜଗି ରହି ବା ହY ତା'ର କ^ବ!
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ଦରୱାନ ତା'ପେର ସାଇେକଲ େନଇ ବାହାରି ଗଲା ଫାଟକ ପାଖେର ପହି ଭାବୁ ଥିଲା,

ଆ

ହ
ାନ

ଭବାନୀପାଟଣା
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ଦୀପ୍ ସିuି
କି ଛି ବଷ ତଳର କଥା,
ଦୁ ଇଟି େକାମଳ ହୃଦୟର କାହାଣୀ। ପୁअଟିର ନାମ ଥିଲା ଦୀପ୍ ଓ
ଝି अଟିର ନାମ ଥିଲା ସି uି। େସେତେବେଳ ଦୁ ହY+ ବୟସ ୧୭ ଓ ୧୫
ବଷ ଥିଲା। େଯଉଁ ସମୟେର େସମାନ+ୁ ଜଣାନଥାଏ େପମ କ’ଣ?
ସି u୍ସିF ତା ନାଏକ

େପମ କ’ଣ अଜଣା ଥିବା ଏ ଦୁ େହଁ ଏମି ତି ଭାବେର େପମ ବନେର
ବାି

େହେଲ

େଯଉଁଠାରୁ

େଫରିବା

େସମାନ+

ପାଇଁ

अସ¢ବ

େହାଇଗଲା।
ଆପଣମାେନ ହୁଏତ अେନକ େପମ କାହାଣୀ ଶୁଣିଥିେବ ବା
କି 

ଏ

େପମ

କାହାଣୀ

ଟିେକ

अଲଗା

ପକାରର।

ଆପଣମାେନ ଯଦି ଦୀପ୍ ଓ ସି uି+ ସଂପ#
ୂ  େପମ କାହାଣୀ ଜାଣିବାକୁ
ଚାହଁୁ ଛrି େତେବ କାହାଣୀଟିକୁ େଶଷ ଯାଏଁ ପଢ।
େଗାଟିଏ ଦି ନ ଯାହା ଥିଲା ଜୁ ନ୍ ମାସର କଥା। ଦୀପ୍ ସି uିର ଗଁାକୁ
ଯାଇଥାଏ। େସହି ଠାେର ହY େସମାନ+ର ପଥମ େଦଖା େହାଇଥିଲା।
ପଥମ େଦଖାେର ଦୀପ୍ ଓ ସି uି ଦୁ େହଁ ଦୁ ହY+ୁ ଭଲପାଇ ବସି ଥିେଲ କି 
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ା

ଏ କଥା େସ ଦୁ ହY+ୁ ଜଣା ହY ନଥିଲା। େସ ଦୁ େହଁ ପରର ସହ ଏମି ତି
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ପଢି ଥିେବ

ଆ

ହ
ାନ

ଭାବେର କଥା େହଉଥିେଲ େଯମି ତି େସ ପରରକୁ ବହୁତ୍ ଆଗରୁ
ଆହାନ ଇ-ପତି କା ସ!ୂ # ନି ଃଶୁ& ବି ତରଣ େହତୁ ଡା େଜାତି ପସାଦ ପ)ନାୟକ+ ାରା ପତି ,ି ତ ଓ ପକାଶି ତ
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ଜାଣିେଲ। େସମାେନ ଏମି ତି ପରର ଭିତେର ହଜି ଯାଇଥିେଲ େଯ େକେତେବେଳ ୧୨
ଟାରୁ ୪ ଟା େହାଇଯାଇଥିଲା େସମାନ+ୁ ଜଣା ହY ପଡି ଲାନି । ପେର ଦୀପ୍ ସି uିକୁ ନି ଜ
େଫାନ୍ ନଂ େଦଇ କହି ଲା ରଖିଥା। ଏପେଟ ସି uି ଫୁଲ୍ େବାକି ଟାଏ ଥିଲା େସ ସାେs
ସାେs ଉ^ର େଦଲା େତା େଫାନ୍ ନର େମାର କ’ଣ େହବ ? କି  ଦୀପ୍ ବହୁତ୍ ଚାଲାକ୍
ଥିଲା କହି ଲା, ରଖି ଥା କାମ ପଡି େଲ େଫାନ୍ କରି ବୁ। ଆପଣମାେନ ନି ିତ ଭାେବ
ଜାଣିଥିେବ ସାଧାରଣତଃ ୧୫-୧୬ ବଷର ଝି अମାେନ ବହୁତ୍ ଚଗଲାମି ପକୃ ତି ର େହାଇଥାrି
କି  ସି uି ପର
ୂ ା ବି ପରୀତ, େଯମି ତି େସ ଝି अ ନୁ େହଁ ପୁअ, ପୁअମାନ+ୁ େଦଖି େଯମି ତି ତା
ଭିତେର କି ଛି अନୁ ଭବ ହY େହଉନଥିଲା। େତଣୁ ସି uି ପୁअପି ଲା ଓ େଫାନ୍ ଠାରୁ ଦୂ େରଇ
ରହି ବାକୁ ପସC କରୁଥିଲା। ଏମି ତିକି ତାର ନି ଜର େଫାନ୍ ମଧ ନଥିଲା। କି  ପଥମ
ଥର େକୗଣସି ପୁअ ସହ ଏେତ ସମୟ କଥା େହଲା। ଏଣିକି ଦୀପ୍ ସବୁ େବେଳ ସି uିର ଘର
େଫାନ୍ କୁ େଫାନ୍ କେର ଆଉ ସି uି େଫାନ୍ ଉଠାଇ ଘ¡ା ଘ¡ା ଧରି ଗପି ବା ଆର¢

େଗାଟିଏ ଦି ନର କଥା, କ’ଣ େହଇଛି ନା ଦୀପ୍ େଫାନ୍ କରିବା ସମୟେର େମାବାଇଲ୍
ରି s୍ େହଇ େହଇ ପାଣି ମାଠି ଆ ଭିତେର ଖସି ପଡ଼ି ଲା। ସି uି ଆସି େଦେଖ ତ େମାବାଇଲ୍
ବାେଟରୀ େବs ଫୁଲା ପରି ଫୁଲି ଯାଇଛି । ଘେର େଯେତେବେଳ ପଚାରି େଲ େମାବାଇଲ୍
ଏମି ତି େକମି ତି େହଲା? ଆପଣମାେନ ଜାଣrି ସି uି କ’ଣ ଉ^ର େଦଲା? ପଥମ ଥର

ତ
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ା

ପାଇଁ ସି uି ନି ଜ ଘର େଲାକ+ୁ ମି ଛ କହି ଲା। ଜାଣrି ଏମି ତି କାହYକି େହଲା? କହି ଥିଲି
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କଲାଣି।

ଇ
-ପ

ପରା େପମ ସବୁ ଶି ଖାଇଦି ଏ େଯମି ତି ସି uିକୁ ମି ଛ କହି ବା ଶି େଖଇେଦଲା। ଆଗରୁ ସି uି

ଆ

ହ
ାନ

ଏପରି ନଥିଲା ଯାହା ଠି କ୍ େହଉ ବା ଭୁ ଲ୍ ଘର େଲାକ+ୁ ନ ଡରି ସବୁ ନି ଭୟେର କହୁଥିଲା
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କି  ଏେବ େସ ଧୀେର ଧୀେର ଡରି ବା ଆର¢ କଲାଣି, ମି ଛ କହି ବା ଆର¢ କଲାଣି।
ଆଛା, ଆପଣମାେନ ଟିକିଏ ଭାବି େଲ, ସି uି ପାଖେର େଫାନ୍ ତ ନାହY ତା ପେର ଦୀପ୍
ଆଉ ସି uି କି ପରି କଥା େହଇଥିେବ ?
ଭାବୁ ଛrି ନା ଦୀପ୍ ସି uିକୁ େଫାନ୍ କି ଣି େଦଇଥିବା କି  ନା ଏମି ତି କି ଛି ବି
େହଇନି । େସ ସମୟେର ନି ଜ େପମି କାକୁ େକୗଣସି ବି ଜି ନିଷ େଦବା ପାଇଁ ମନେର ସାହସ
ନଥାଏ। ଏହି ସମୟେର ଜେଣ ପେଡାଶୀ ନି ଜ େଫାନ୍ ବି କିବାକୁ ସି uିକୁ ପଚାରିଲା। କୁ ହrି
ନା ପଭୁ ମନ ଜାଣି ଫଳ ଦି अrି ଠି କ୍ େସଇୟା େହଲା।
ଆଛା, କହି େଲ େଦଖି ସି uି େମାବାଇଲ୍ କି ଣିବାର କାରଣ କ’ଣ ?
େଯଉଁ ଝି अଟି େଫାନ୍ ଠାରୁ ଦୂ େରଇ ରହୁଥିଲା ଆଜି ସି ଏ ନି େଜ େଫାନ୍ ଦରକାର
କରୁଚି । କାରଣ ଥିଲା େସଇ େଗାଟିଏ େକବଳ ଦୀପ୍ ସହ କଥା େହବାକୁ । କାରଣ ସି uି
ଦୀପ୍ କୁ ଏେତ ଭଲପାଇ ଯାଇଥିଲା େଯ େସ େଗାଟିଏ ମୁହୂ^ ବି ଦୀପ୍ ସହ କଥା ନ େହାଇ

େହାଇଗେଲ େସମାେନ ନି େଜ ବି ଜାଣିନାହାrି । େସମାେନ ଦୁ େହଁ ଦୁ ହY+ କଥାରୁ
ବୁ ଝି ଯାଇଥିେଲ େସ ଦୁ େହଁ ପରରକୁ ବହୁତ୍ ଭଲପାଆrି । େସ ପଯr ବି େସମାେନ
େକହି କାହାକୁ ପେପାଜ୍ କରି ନଥିେଲ।
େଦଖୁ େଦଖୁ ଛୁଟି ସରି ଗଲା କେଲଜ୍ େଖାଲି ଲା। ସି uି ଚାଲି ଗଲା ଦୂ ର ଗଁାକୁ ଆଉ
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ା

ଦୀପ୍ ର କେଲଜ୍ ଘର ପାଖେର ଥାଏ। ଦୁ େହଁ େବଶି ସମୟ ଆଉ କଥାବା^ା େହାଇ
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ରହି ପାରୁ ନଥିଲା।ଏମି ତି ଦୀପ୍ ଓ ସି uି ଧୀେର ଧୀେର େଫାନେର ହY ଦୀପ୍ ସି uି
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ପାରrି ନି ।
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ହ
ାନ

ଆପଣମାେନ ଟିକିଏ ଭାବତ କେଲଜ୍ ରୂପେର ଭି ଲି ଆନ୍ ର ଏ¡ି େହଇଗଲା ଦୁ େହଁ
ଆହାନ ଇ-ପତି କା ସ!ୂ # ନି ଃଶୁ& ବି ତରଣ େହତୁ ଡା େଜାତି ପସାଦ ପ)ନାୟକ+ ାରା ପତି ,ି ତ ଓ ପକାଶି ତ
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ଏେବ କ’ଣ କରି ଥିେବ ?
ସି uିର ଉେମନ୍ସ କେଲଜ ଥାଏ କି  ଦୀପ୍ ର େଜେନରାଲ୍। ଦୀପ୍ ଉପାୟ ଚି rା
କରି କହି ଲା, ମଁୁ

ସି ନା େତା କେଲଜକୁ ଯାଇପାରି ବିନି େହେଲ ତୁ ତ େମା କେଲଜ୍ କୁ

ଆସି ପାରି ବୁ। େଶଷେର ସି uି ଘର େଲାକ+ୁ ମି ଛସତ କହି ମେନଇ ଦୀପ୍ ର କେଲଜ୍ କୁ
କ@ ାସ୍ କରି ବାକୁ ଗଲା। ଦୁ େହଁ ନି ତିଦିନ କେଲଜ୍ େର େଭଟ େହଉଥିେଲ କ@ ାସ୍ ସରି ବାଯାଏଁ
ଦୁ େହଁ ଦୁ ହY+ୁ अେପeା କରୁଥିେଲ। କ@ ାସ୍ ସରି ଗଲା ପେର ଦୁ ଇଜଣ ପାୟ ୧୦ କି .ମି ଚାଲି
ଚାଲି ଏକାଠି ଘରକୁ େଫରୁଥିେଲ। ସି uି ପାଖେର େଗାଟିଏ ସାଇେକଲ୍ ଥାଏ କି  ଦୀପ୍
ବସ୍ େର ଯି ବାଆସି ବା କରୁଥିଲା। ଦୀପ୍ ସବୁ େବେଳ ସି uିର ସାଇେକଲକୁ ଗେଡଇ ଗେଡଇ
ଆେସ କି  ଜାଣrି ସି uିକୁ କ’ଣ ଲାେଗ ?
ସି uି ଭାବୁ ଥିଲା ଦୀପ୍ ତାକୁ ନୁ େହଁ ତା ସାଇେକଲ୍ କୁ ଭଲପାଉଛି କାରଣ ଦୀପ୍ ସି uିର
ହାତକୁ ବି ଛୁଉଁନଥିଲା। ଆଉ ତା ସହ ହାତ ଧରାଧରି େହାଇ ଚାଲି ବ କ’ଣ? ଏମି ତି ଥିଲା

କରି ବା ମାେତ ସି େନମା ସପି s୍ ଏସବୁ ପେଳଇଆେସ।
ଏମି ତି େଗାେଟ ଦି ନ ସି uି ଦୀପ୍ ସାsେର ଆସୁଥିଲା େବେଳ ସି uିର ସାs େଦଖି
ଘେର ଆସି କହି େଦଲା। ଘରେଲାେକ ରାଗେର ଗରଗର।
ଆଛା କହି େଲ େଦଖି , ଯଦି େପମ କାହାଣୀ ଥିବ, ହି େରା ଆଉ ହି େରାଇନ୍ ଥିେବ ଆଉ

ତ
ିକ

ା

ଯଦି ଭିଲି ଆନ୍ ନଥିେବ େତେବ କ’ଣ କାହାଣୀ କାହାଣୀ ଭଳି ଲାଗିବ ନାହY ନା ?

ଆ

ହ
ାନ

ଇ
-ପ

ଠି କ୍ େସମି ତି େପମ କାହାଣୀେର ଏଇଠୁ ଏ¡ି େହେଲ ଭିଲି ଆନ୍। ଆଉ େସ ଭି ଲି ଆନ୍
କି ଏ ଜାଣrି ? ସି uିର ବଡ ଭଉଣୀ ଆଉ ଦୀପ୍ ର ମା।
ଆହାନ ଇ-ପତି କା ସ!ୂ # ନି ଃଶୁ& ବି ତରଣ େହତୁ ଡା େଜାତି ପସାଦ ପ)ନାୟକ+ ାରା ପତି ,ି ତ ଓ ପକାଶି ତ
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େସେତେବଳର ପବି ତ େପମ। କି  ଆଜି କାଲି େସମି ତି କି ଛି ହଉନି । ପୁअ ଝି अକୁ ପେପାଜ୍
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ହଠାତ୍ ସି uିର ବଡ ଭଉଣୀ ଦୀପ୍ ବି ଷୟେର ଶୁଣି ସି uିକୁ କି ଛି ନ ପଚାରି ଦୀପ୍
ପାଖକୁ େଫାନ୍ କରି ତା ମାକୁ େଦବାକୁ କହି ଲା। ଦୀପ୍ ମଧ କି ଛି ନ ପଚାରି ସି ଧା େନଇ
ମାକୁ େଫାନ୍ ଧେରଇେଦଲା। ଦୁ େହଁ କଜି ଆ ଲାଗିେଲ ଯି ଏ ଯାହାକୁ ପାରି ଲା। ଆଉ ଏଇଠୁ
େହଇଗଲା ଦୀପ୍ ଓ ସି uି+

ଭି ତେର େବକ୍अପ୍। ବି ନା କାରଣେର ଦୁ ଇଟି ନି ରୀହ

େପମପeୀ ସ¥ା େଭାଗିେଲ।
ଦୀପ୍ କୁ ତ ଜଣାଥିଲା େଯ ତା ମା ଆଉ ସି uିର ବଡଭଉଣୀ ଝଗଡ଼ା ଲାଗିଛrି କି 
ସି uିକୁ ଏକଥା ବି ଲକୁ ଲ ବି ଜଣାନଥିଲା। େଦଖୁ େଦଖୁ ଦୀପ୍ ସି uିକୁ େଫାନ୍ କରି ବା ବC
କରି େଦଲା। ସି uିଠାରୁ ତା’ର ଘର େଲାକ େଫାନ୍ ଛଡାଇେନେଲ। କି  ସି uି େସ ପଯr
କି ଛି ବୁ ଝି ପାରୁନଥିଲା କାହYକି ଏମି ତି ଘଟୁ ଛି? ଦୀପ୍ ମେନ ମେନ ଭାବୁ ଥାଏ େଯ ସି uି ହY
ଘେର ସବୁ କଥା କହି ଛି େସଥିପାଇଁ ତା’ର ସି uି ଉପେର ରାଗ ବଢି ଥାଏ। ଏପେଟ ସି uି
େଯେତେବେଳ ଝଗଡା କଥା ଜାଣିଲା, ଦୀପ୍ ଏମି ତି େକମି ତି ତା’ମାକୁ େଫାନ୍ ଧେରଇେଦଲା

ଦୀପ୍ ଉପେର ରାଗ ବଢୁ ଥାଏ।
ଏମି ତି ଦୁ ହY+ ଭିତେର େବକ୍अପ୍ େହବାର ୬ ମାସ ପର
ୂ ି ଯାଇଥାଏ। ସି uିର ଯୁz୨
ପରୀeାର େଶଷଦି ନ ଥାଏ। ସି uି ବସ୍ ାlେର ବସ୍ କୁ अେପeା କରି ଥାଏ। ମନେର
ଭାବୁ ଥାଏ ଆଜି ପେର ପୁଣି ତାକୁ ଘେର ରହି ବାକୁ େହବ ପୁଣି େମା ଠାରୁ େଫାନ୍

ତ
ିକ

ା

େନଇଯି େବ। ଯଦି ଦୀପ୍ ସହ ଟିେକ କଥା େହାଇପାରrି ଏମି ତି ଭାବି ଦୀପ୍ କୁ େଫାନ୍ କରି
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ଥେର େହେଲ ତ େମାେତ ପଚାରି ପାରିଥାrା କ’ଣ େହଇଛି ? ଏମି ତି ଭାବି ତା’ର ମଧ

ଇ
-ପ

କାଟିେଦବା। ସେତ େଯପରି ଭଗବାନ+ ଦୟା େହଲା କି କ’ଣ ସାେs ସାେs ଦୀପ୍

ଆ

ହ
ାନ

େଫାନ୍ କଲା। ପୁଣି ଥେର ଦୀପ୍ ଓ ସି uି ପବ
ୂ ପ
 ରି ଭଲେର କଥା େହେଲ। େସହି େଗାଟିଏ
ଆହାନ ଇ-ପତି କା ସ!ୂ # ନି ଃଶୁ& ବି ତରଣ େହତୁ ଡା େଜାତି ପସାଦ ପ)ନାୟକ+ ାରା ପତି ,ି ତ ଓ ପକାଶି ତ
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େଫାନ୍ କଲ୍ େର ଦୁ ହY+ର ରାଗ େଯମି ତି କୁ ଆେଡ ଉେଭଇଗଲା। ଦୀପ୍ ସାେs ସାେs
ସି uିକୁ େଦଖା କରିବାକୁ ପାୟ ୪୦ କି .ମି ଦୂ ର ଯି ବାକୁ ବି ବାହାରି ଗଲା। ସି uିର ପରୀeା
ସରି ବା ପେର ଦୁ େହଁ ପୁଣି ସାs େହାଇ ଘରକୁ େଫରୁଥିେଲ ବାଟେର ଦୀପ୍ ସି uିକୁ େଗାଟିଏ
େବେସ@ଟ୍ ଗିÁ କଲା।
ଆପଣମାେନ ଭାବୁ ଥିେଲ ନା ନୂ ଆଁ େବେସ@ଟ୍ କି ଣି ଦୀପ୍ ଗିÁ କରିଥିବ େବାଲି କି 
ନା ନୂ ଆଁ ନୁ େହଁ । ଦୀପ୍ ତା ନି ଜ ହାତେର ପି ିଥିବା ପୁରୁଣା େବେସ@ଟ୍ ସି uିକୁ େଦଇଥିଲା
ଆଉ ସି uି ତାକୁ ନ ବାହୁନି ଖୁସି ମନେର ଗହଣ କରିଥିଲା ଆଉ ଜାଣrି

ଆଜି ଯାଏଁ ବି

ସାଇତି ରଖିଛି।
କି  ଆଜି କାଲି ର ଆଧୁନିକ ଝି अପୁअମାେନ ଉପହାରର ମୂଲ ବୁ ଝrି ନି । ଯଦି ଦାମୀ
ଉପହାର େହଇଥିବ ପୁଣି େସମାନ+ ମନ ପସCର େହଇଥିବ ତାେହେଲ େସମାେନ ଗହଣ
କରrି ନେଚତ୍ ସାମnାେଲାକକୁ

େକମିତି ଲାଗିବ ତାହା ନ ଭାବି ଉପହାର େଫରାଇ

ସି uି ଜୀବନେର ଏହା ଥିଲା ତାର ଘର େଲାକ+ ବତୀତ ଜେଣ ବାହାର େଲାକଠାରୁ
ପଥମ ଉପହାର। ଦୁ େହଁ ନି ଜ ନି ଜ ଘରକୁ େଫରି େଲ ପୁଣି ସି uିଠାରୁ େଫାନ୍ ଛଡାଇ
ନି ଆଗଲା। କି  େଦଖୁ େଦଖୁ ସି uି ଭଲପାଇବା ବି ଷୟେର ସବୁ ଜାଣି ଯାଇଥିଲା। େକମି ତି
ମି ଛ କହି ବାକୁ ହୁଏ, େକଉଁ କଥା ଲୁ ଚାଇ ରଖିବାକୁ ହୁଏ, ଏସବୁ ବି ଷୟେର ଧର
ୂ ର

ତ
ିକ

ା

େହାଇସାରି ଥିଲା।

ଆ

ହ
ାନ

ଇ
-ପ

ଦୀପ୍ ସହ େଫାନ୍ େର କଥା େହବାକୁ ସି uି ବ@ ାକଲି  ବବହାର କରୁଥିଲା।
ଆପଣମାେନ ଜାଣିବାକୁ ଚାହଁୁ ଛrି ନା କି ପରି େତେବ ଆଗକୁ ପଢ।
ଆହାନ ଇ-ପତି କା ସ!ୂ # ନି ଃଶୁ& ବି ତରଣ େହତୁ ଡା େଜାତି ପସାଦ ପ)ନାୟକ+ ାରା ପତି ,ି ତ ଓ ପକାଶି ତ
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ସି uି ଲୁ ଚି ଲୁ ଚି ଦୀପ୍ କୁ ମି ସ୍ କଲ୍ କରୁଥିଲା ଦୀପ୍ ସାେs ସାେs କଲ୍ କରୁଥିଲା
ଦୁ େହଁ କଥା ହୁअrି । କହି ଥିଲି ନା ସି uି ଚାଲାକ୍ େହାଇଯାଇଥିଲା। ସି uି ଦୀପ୍ କୁ ଆଗରୁ
କହି ଥାଏ େଯ, ଯଦି େକହି ଆସି େବ େତେବ ମଁୁ େଫାନ୍ କାଟିେଦବି ତୁ େମ ଆଉ େଫାନ୍
କରି ବନି ଦୀପ୍ ମଧ େସଇଆ କେର। କଥା େହଇସାରି ସି uି ଦୀପ୍ ର ନରକୁ
ବ@ ାକଲି େର ପେକଇଦି ଏ। ଦୀପ୍ ର େଯେବ କଥା େହବାକୁ ଇhା ହୁଏ େସ କଲ୍ କେର
ଆଉ ସି uି ସବୁ େବେଳ ବ@ ାକଲି  େଚକ୍ କରୁଥାଏ କାେଳ ଦୀପ୍ ର କଲ୍ ଆସି ଥିବ ଆଉ ଯଦି
କଲ୍ ଆସି ଥାଏ େକହି େଦଖିବା ଆଗରୁ ଡି ଲିଟ କେର ଆଉ କଥା େହବାକୁ ସୁେଯାଗ
େଖାେଜ। ଏଇଟା ସି uିର ନି ତିଦିନିଆ କାମ େହାଇଯାଇଥିଲା।
େଦଖୁ େଦଖୁ କି ଛିଦିନ ବି ତିଯିବା ପେର ସି uି େସହି କ!ୁ ଟର େସ¡ର୍ େର
ଆଡମି ସନ୍ େନଲା େଯଉଁଠି ଦୀପ୍ ଆଗରୁ କ@ ାସ୍ କରୁଥିଲା। ପୁଣି ଥେର ଦୁ େହଁ ଏକାଠି
ଯି ବାଆସି ବା କରୁଥିେଲ କି  ଏଥର ଆଗଭଳି ନୁ େହଁ େଦଖି ଚାହY କାରବାର୍ କରୁଥିେଲ।

ଭାବୁ ନଥିେଲ ନି େଜ େବାଲି ଭାବୁ ଥିେଲ। ଜେଣ अସୁବିଧାେର ଥିେଲ अନ ଜେଣ ଭଲେର
ରହି ପାରୁନଥିଲା। ଦୁ େହଁ ଦୁ ହY+ ପାଇଁ ଜୀବନ ବି େଦବାକୁ ପଛଉନଥିେଲ।
ଦୀପ୍ ସି uିକୁ େକବଳ ଭଲପାଉଥିଲା ତାହା ନୁ େହଁ । ସି uିକୁ ଜି ଇଁବା ଶି େଖଇଥିଲା, େସ
କି ପରି ଆଗକୁ ବଢି ବ ସବୁ ପକାର ସାହାଯ କରୁଥିଲା। କି ଛି ପାଇବାକୁ ଆଶା ନକରି
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ଏହି ପରି ନି ଃସ ାଥପର ସାହାଯ ସି uିକୁ ଦୀପ୍ ର ଆହୁରି ନି କଟତର କରି ଥିଲା। େଗାଟିଏ
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ଦୀପ୍ ସି uି େକବଳ ଭଲପାଉଥିେଲ ତାହା ନୁ େହଁ । ଦୁ େହଁ ଦୁ ହY+ୁ अନ େକହି

ଇ
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ଦି ନ ଦୀପ୍ ସି uିକୁ ନି ଜ ୀ ଭଳି ବବହାର େଦଇଥିଲା। େସଦି ନ ସି uିର ଜନFଦି ନ ଥାଏ।

ଆ

ହ
ାନ

ଆପଣମାେନ ଭାବୁ ଥିେଲ ନା ସବୁ େପମି କ ମାନ+ ପରି ଦୀପ୍ ନି ିତ ଭାବେର େଡସ୍ କି ା
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ଶାଢୀ ଉପହାର େଦଇଥିବ। କି  ନା ଏସବୁ ଉପହାର ତ େପମି କାକୁ ଦି ଆଯାଏ। ଦୀପ୍
କି  ସି uିକୁ େପମି କା ନୁ େହଁ ନି ଜ ୀ େବାଲି ଭାବୁ ଥିଲା ଆଉ େସଥିପାଇଁ ଦୀପ୍ ସି uି ପାଇଁ
ନାକେର ଲଗାଇବାକୁ ସୁନାର ବୁ ଟ ଆଣିଥିଲା ଯଉଟା ଆଜି ଯାଏଁ ମଧ ସି uି ପି ିଛି । ଦୀପ୍
ଓ ସି uି ଦୁ େହଁ ଦୁ ହY+ୁ ମନରୁ ସ ାମୀ ୀ େବାଲି ଭାବୁ ଥିେଲ େକବଳ ସମାଜ ପାଇଁ ସି Cୂର ଓ
ମsଳସୂତର अଭାବ ଥିଲା। େସଥିପାଇଁ ଦୁ େହଁ ଦୁ ହY+ ପାଇଁ ଜୀବନ େଦବାକୁ ବି ପଛଉ
ନଥିେଲ। ଜେଣ अସୁବିଧାେର ଥିେଲ ଆଉ ଜେଣ ତାକୁ ନି ଜ अସୁବିଧା ଭାବି ସମାଧାନ
କରୁଥିଲା।
େଦଖୁ େଦଖୁ ଭଲପାଇବା ୪ ବଷ ପର
ୂ ିଗଲାଣି। ସବୁ େପମି କାମାନ+ ପରି ସି uିର
ଇଛା ଥାଏ ଦୀପ୍ ସହ ସି େନମା ଯି ବ, ବୁ ଲି ବାକୁ ଦୂ ର ଜାଗାକୁ ଯି ବ, ହାତ ଧରାଧରି େହାଇ
ଟିେକ ଚାଲି ବାକୁ କି  ତାହା ସ¢ବ େହଉନଥାଏ। େଗାଟିଏ ଦି ନ ସି uି ମୁହଁ େଖାଲି ଦୀପ୍ କୁ
ସି େନମା ଯି ବାକୁ କହି ଲା ଆଉ ଦୀପ୍ ମଧ ମାନି ଗଲା। ଦୁ େହଁ ଉପାୟ ଚି rା କେଲ ସି େନମା

କହି ଥିଲି ନା ଦୀପ୍ ବହୁତ୍ ଚାଲାକ୍ ଥିଲା େବାଲି , େଶଷେର ଦୀପ୍ ସି uି କ!ୁ ଟର
କ@ ାସ୍ ନଁାେର ସି େନମା ଗେଲ। େସଦି ନ େଫରୁ େଫରୁ अଧି କ େଡରି େହାଇଗଲା। ଦୀପ୍
ଭାବି ଲା ଯଦି ଗଁା ମୁlେର ଛାଡି ବି େତେବ ସି uିକୁ ଘେର ପହିବାକୁ ଆହୁରି େଡରି
େହଇଯି ବ େତଣୁ େସ ସି uିକୁ ଘରପାଖ ବରଗଛଠାେର ଛାଡି ଲା। ଆଉ ସି uିର ସାହି େଲାକ
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େକହି େଦଖି ତା ବାପାକୁ କହି େଦଲା। େସଦି ନ ସି uିର ବାପା ଫୁଲ୍ ରାଗେର ଥାrି । ବାପା
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ଯି େବ େକମି ତି ?

ଇ
-ପ

ଆସି ସି uିକୁ ପଚାରିେଲ ସି uି ମଧ କି ଛି ନ ଲୁ େଚଇ ସବୁ ସତ ସତ ମାନି ଲା, ସି uି କହି ଲା
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ବାପା, ମଁୁ ଦୀପ୍ କୁ ଭଲପାଏ ଆଉ ତାକୁ ହY ବାହା େହବାକୁ ଚାେହଁ । ଏହି କଥା ଶୁଣି ବାପା
ଆହାନ ଇ-ପତି କା ସ!ୂ # ନି ଃଶୁ& ବି ତରଣ େହତୁ ଡା େଜାତି ପସାଦ ପ)ନାୟକ+ ାରା ପତି ,ି ତ ଓ ପକାଶି ତ
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ତାକୁ ବହୁତ୍ ମାରି େଲ ଏମି ତିକି ଜୀବନରୁ ମାରି େଦବାକୁ ବି ପେଛଇେଲନି ।
ଆପଣମାେନ ଜାଣrି ଏମି ତି େକେତେବେଳ ହୁଏ? େଯେତେବେଳ ବାପା, ମା+ ପାଇଁ
ତାର ପୁअଝି अ+ ଖୁସି ନୁ େହଁ ସମାଜେର ନି ଜର ଇଜତ୍ ରହି ବନି େବାଲି ଡରଥାଏ। ବାପା,
ମା+ ପାଇଁ ଆେଗ ସମାଜ ପେର ପୁअଝି अ+ ଖୁସି।
ଦୀପ୍ ସି uିକୁ ଏେତ ଭଲପାଉଥିଲା େଯ, େସ ସି uିକୁ अଲଗା େକହି େବାଲି ଭାବୁ ନଥିଲା
େସ ନି େଜ େବାଲି ଭାବୁ ଥିଲା। ସି uିକୁ ଖୁସି କରି ବାକୁ ଦୀପ୍ ନି ଜକୁ ବି ବାଜି ଲଗାଇବାକୁ
ପଛଉନଥିଲା। ସି uିର ସବୁ ସ ପn ତାକୁ ତା ନି ଜ ସ ପnଭଳି ଲାଗୁଥିଲା ଆଉ େସ ସ ପnକୁ
ପୁରଣ କରି ବାକୁ ଦୀପ୍ କି ଛି ବି କରି ଯାଉଥିଲା।
ସି uି ମାଡଖାଇବା କଥା ଦୀପ୍ ଜାଣିପାରି ଲା। ସି uିକୁ ଘରଛାଡି ଆସି ବାକୁ କହି ଲା
କି  ସି uି ରାଜି େହଲାନି । େସ ତା ବାପାକୁ ରାଜି କେରଇବାକୁ ସବୁ ଦି ନ କି ଛି ନା କି ଛି
େଚା କଲା କି  ବାପା ମାନି ବାକୁ ନାରାଜ। େଦଖୁ େଦଖୁ ଭଲପାଇବା ୪ ବଷ ୬ ମାସ

ଫୁଟିେଲ ବାସnାଟା ନି ହାତି ହୁଏ। ଠି କ୍ େସହି ପରି େଲାକମାେନ ନ ଘଟିଥିବା କଥା େଯାଡି
କହି ବା ଆର¢ କରି େଦେଲ। ଏପେଟ ବାପା ବାହାେଦବାକୁ ରାଜି େହଉନାହାrି अନ
ପେଟ ଦୀପ୍ ସି uିକୁ ଆପେଣଇବାକୁ ପ`ୁତ अଛି । େଶଷେର ଆଉ କି ଛି ଉପାୟ ନ ପାଇ
ସି uିକୁ ଘର ଛାଡି ବାକୁ ପଡି ଲା। ଦୀପ୍ ଓ ସି uି ବାହାଘର େହେଲ। ଦୀପ୍ ସି uିର ସବୁ ସ ପn
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ୂ ଣ କଲା ଜେଣ ବାପା େହଇ, ସବୁ ହସଖୁସି େଦଲା ଜେଣ ସାs େହଇ, ତାକୁ
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ପର
ୂ ି ଗଲାଣି। ଏପେଟ େଲାକମାେନ ଟୁ ପୁରୁ ଟାପୁରୁ େହେଲଣି । କଥାେର କୁ ହrି ନା ଫୁଲଟା
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ସବୁ େବେଳ ରeା କଲା ଜେଣ ଭାଇ େହଇ ଆଉ ତାକୁ ସବୁ ଖୁସି ଓ ଭଲପାଇବା େଦଲା
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ଜେଣ ସ ାମୀ େହଇ। अବଶ ପେର ସି uିର ଘରେଲାେକ ତାକୁ ଆପେଣଇଥିେଲ କି  ଦୀପ୍
ଆହାନ ଇ-ପତି କା ସ!ୂ # ନି ଃଶୁ& ବି ତରଣ େହତୁ ଡା େଜାତି ପସାଦ ପ)ନାୟକ+ ାରା ପତି ,ି ତ ଓ ପକାଶି ତ
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େକେବ ବି ସି uିର ହାତ ଛାଡ଼ି ନଥିଲା।
ଇଏ ଥିଲା ଦୀପ୍ ଓ ସି uି+ େପମଠାରୁ ବାହାଘର ପଯr ଯାତା। ଆପଣମାେନ
ଏଇଠୁ ନି ୟ ବୁ ଝି ଯାଇଥିେବ ସତ େପମ ସହଜ େହାଇନଥାଏ अେନକ ବାଧାବି ଘn ସାମnା
କରି ବାକୁ ପଡି ଥାଏ। ପତି ଟି େମାଡେର କ ଥାଏ ଆଉ େସହି କେର ଥାଇ ମଧ େସ ହY
ଜୟ କରିଥାଏ ଯି ଏ ବାଧାବି ଘnକୁ ସାହସ ଓ େଧୖ ଯ ର ସହ ସାମnା କରି ଥାଏ।
ଆପଣମାେନ ଆଉ େଗାଟିଏ କଥା ଜାଣଛrି େଯଉଁ ଜି ନିଷ େଯତି କି ସହଜେର ଆମକୁ
ମି ଳିଯାଏ ନା େସତି କି ସହଜେର େସ ଜି ନିଷ ଆମଠୁ ଦୂ େରଇବି ଯାଏ। ଆେମ କକରି
ପାଇଥିବା ଜି ନିଷ ଆମଠୁ ଦୂ େରଇବା ପାଇଁ େସତି କି ହY କ ଲାେଗ ସହଜେର ଦୂ େରଇ
ହୁଏନା।

ତ
ିକ

ା
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अଁଳାକଟା, େଢ+ାନାଳ

ଆ

ହ
ାନ

େମା-୯୭୭୬୬୯୮୬୬୩
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ଜୀବନ ଏକ ଜୁ ଆେଖଳ
ରବୀC ବାବୁ ଶି  ମାଲି କ େହବା ପେର ଘରଟି ଦରିଦତାର
अଭିଶାପରୁ ମୁz େହାଇ ସୁଖ ସମୃି ପୁ# େହାଇ ଉଠି ଲା। ଏ ସବୁ
ସ¢ବ େକବଳ ରବୀC ବାବୁ + ପେଚା ପାଇଁ ଯାହାକି ତା+ ବତୀତ
अନ େକହି ହୃଦୟsମ କରି ନାହାrି । ଏେତ ବଡ଼ ଘର ରହି ବା ପାଇଁ
ପ+ଜ କୁ ମାର
ମsଳ

ବାପା, ମାଆ, ଭଉଣୀ ଓ ରବୀC ବାବୁ ନି େଜ। ପା{ ବୟସେର
ଭଉଣୀର ବି ବାହ ସମାପନ କରି ପି ତାମାତା+ ସ ୀକୃ ତି େର ନି େଜ ବି ବାହ
କେଲ। ସମୟର ଗଭରୁ ବଂଶର ପଦି ପ େଗାପାଳର ଜନF େହଲା।
େଗାପାଳ ବାଲକାଳରୁ େମଧାବୀ େଦଖି ରବି C ବାବୁ ବହୁତ ଖୁସି ପି ଲାର

େଗାପାଳକୁ ଉ~ ଶି eା ପାଇଁ େସ ବି ଲାତ ପଠାଇେଲ। ବାହାେର ପି ଲା
ରହି େଲ େସମାନ+ ପାଖେର ଦୁ ଇଟି ବାଟ ଥାଏ ଭଲ ବାଟେର ଯାଇ
ଭଲ ମଣିଷ େହେବ ଓ ମC ରା`ା ବାଛି େନେବ। େଗାପାଳ ଲlନେର
ପଢ଼ି ଉ~ ତମ ଡି ଗୀ ପାଇଲା କି  ଭଲ ମଣିଷଟିଏ େହାଇପାରି ଲା
ନାହY। ପି ଲା+ୁ ଆବଶକତା ଠାରୁ अଧି କ ଖ~ େଦେଲ େସମାେନ

ଇ
-ପ

ତ
ିକ

ା

ଟ+ାର अପବୟ କରrି େସମି ତି େଗାପାଳ ମଧ କଲା ।

ଆ

ହ
ାନ

େସ ଜୁ ଆ େଖଳ ଆର¢ କଲା ଯଉଁଥିେର େକେତେବେଳ ଲାଭ ହୁଏ
ଆହାନ ଇ-ପତି କା ସ!ୂ # ନି ଃଶୁ& ବି ତରଣ େହତୁ ଡା େଜାତି ପସାଦ ପ)ନାୟକ+ ାରା ପତି ,ି ତ ଓ ପକାଶି ତ
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ତ େକେତେବେଳ eତି । େଗାପାଳ କି  अଧି କ ପାଇବା ଆଶାେର ଜୁ ଆର ଚକବୁ ହରୁ
ନି ଜକୁ ବାହାର କରିପାରି ଲା ନାହY। ପରି ଣତ ବୟସେର ରବି C ବାବୁ େଗାପାଳର ବି ବାହ
କରି େଦେଲ ଭାବି େଲ କି ବି ବାହ ପେର ପୁअ ସୁଧୁରିଯିବ। ପୁअକୁ ସୁଧାରି ବା ପାଇଁ େଗାଟିଏ
ନି ରିହ ଝି अର ଜୀବନ ନ େହଲା େସନା େହେଲ ପୁअ େଯମି ତିକୁ େସମି ତି।
"ପୁତ ଯଦି ସୁପୁତ ହୁଏ ଧନ ସି କି ଲାଭ,
ପୁତ ଯଦି କୁ ପୁତ ହୁଏ ଧନ ସି ଲାଭ"।
ବାପା ଓ ମାଆ ପୁअର ଚି rାେର ଆରପାରି କୁ ଚାଲି ଗେଲ ଏଥର େଗାପାଳକୁ କହି ବା
ପାଇଁ େକହି ନଥିେଲ। ପତn ୀର କଥାକୁ େଗାପାଳ ମାନି ଲା ନାହY ପତି ଦିନ ଜୁ ଆ େଖଳି ଲା।
େଯପରି ବସି ଖାଇେଲ ନଈ ବାଲି ସେର େସପରି ଧି େର ଧି େର ସବୁ ଟ+ା ଓ ସ!^ି
ସରି ଗଲା। ଏଥରକ ଗହଣା ପାଳି ନି ଜ ସହ ୀର ସବୁ ଗହଣାକୁ ଜୁ ଆେର ଲଗାଇେଦଲା
ଏହି ଲାଳସାେର କି ଏଥିରୁ ଲାଭ ମି ଳିେଲ େସ ପୁଣି କି ଣିବ ଯାହା ହରାଇଚି । ପାlବ

େଯମି ତି ସବୁ କି ଛି ପାଇଥିେଲ ରବି C ବାବୁ େଗାପାଳ ନି ଜର अେଯାଗତା କାରଣରୁ ସବୁ
ହରାଇ େଦେଲ।
କହି ବାର ତାÂଯ ଏହା େଯ ଜୁ ଆେର େଯମି ତି ଏକରୁ ବଢ଼ି ବଢ଼ି ସବୁ ମି ଳିଥାଏ ପୁଣି
ଖରାପ ସମୟ ଥିେଲ େଗାେଟ ପେର େଗାେଟ ସବୁ ଚାଲି ଯାଏ େକବଳ େଶଷେର ରେହ ତ

ତ
ିକ

ା

ବzି ଏକା। ଆେମ େସହି ପରି ଜନF େହଲୁ ଭାଗ ସାଥିେର ଆସି ଲୁ। ମାଆ େକାଳେର ବଡ଼
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େଯମି ତି ସବୁ ହରାଇଥିେଲ େଗାପାଳ अନୂ ରୁପ ସବୁ ହରାଇଲା। ଏକ ଟ+ାରୁ କମ ବଳେର

ଇ
-ପ

େହଲୁ ପାଠ ପଢ଼ି ଲୁ ସାs ସାଥି େହେଲ େଯତି କି अଧି କ अଧି କ ପଢ଼ି ଲୁ ସାs ସାଥି

ଆ

ହ
ାନ

ଆତFୀୟସ ଜନ ବଢ଼ି େଲ ପରି ଣତ ବୟସେର ବି ବାହ େହଲା ପୁଣି ସଂସାର ବଢ଼ି ଲା। େଦଖୁ
ଆହାନ ଇ-ପତି କା ସ!ୂ # ନି ଃଶୁ& ବି ତରଣ େହତୁ ଡା େଜାତି ପସାଦ ପ)ନାୟକ+ ାରା ପତି ,ି ତ ଓ ପକାଶି ତ
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େଦଖୁ ଏକରୁ अେନକ ଭଳି ଆମର ସ!କୀୟ ବଢି ଚାଲି େଲ। କାଳର ଗଭେର ଧି େର ଧି େର
ଆମକୁ ଛାଡି ସେହାଦର ବି ଦାୟ େନେଲ ବାଧକ କବଳେର କବଳି ତ େହାଇ ଆେମ
କୁ ଆାେଡ ଯାଇ ପାରି ଲୁ ନାହY। େଶଷେର ନି ଃସହାୟ ପରି େସହି ଏକା ରହି ମୃତୁକୁ
अେପeା ଛଡ଼ା ଆମ ପେଖ ବାଟ ନଥାଏ। େକହି େକହି ଇଶ¤ର ଚି rା କରrି ତ େକହି
କରrି ନାହY। େଯ ଆମକୁ ଏ ଧରାକୁ ପଠାଇଥିେଲ ତା+ୁ ଭୁ ଲି ଗଲୁ ଯଉଁ ଆତFୀୟସ ଜନ
ପାଇଁ ପୁଣି େସମାନ+ ବି ରହେର ଏକା େହାଇ ରହି ଗଲୁ ।
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ବଡ଼ପାହି , େଭାଗରାଇ, ବାେଲଶ¤ର

ଆ

େଫାନ-୭୭୪୯୯୩୬୬୮୧
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ସମୟର ଚକ ଯାଏ ଘୁରିଘୁରିକା
ନାଟକ:- (୫ମ ଭାଗ)
।। ୧୪ଶ ଦୃ ଶ ।।
(ଥାନା: अସି ତ, अଭିଜି ତ ଓ ଦୁ ଇଜଣ କେନବଳ ତଳକୁ ମୁହଁ େପାତି
ଛି ଡା
ସୁଧାଂଶୁ େଶଖର
ଦି େବଦୀ

େହାଇଥାrି ।

ସଖେର ଏସ.ପି

ପlା

ରାଗେର ଫଁ

ଫଁ

େହଉଥାଆrି ।)
ମି : ପlା- ହାଟ ନନେସନ୍ସ..? ଏସବୁ କଣ େହଉଛି अସି ତ ମଁୁ ତ କି ଛି
ବୁ ଝି ପାରୁନି । ତୁ େମ ଏ େକସ୍କୁ େହlଲ କରି ପକୃ ତ େଦାଷୀକୁ ଆଇନର
ହାତକଡ଼ାେର ବCୀ କରି ବ େବାଲି େମାେତ େସଦି ନ କଥା େଦଇଥିଲ କି 

ମାଫିଆ େଗsର अନତମ ଲି ଡ଼ର େଦବ କୁ ମାରକୁ େକହି ଦୁ ବୃ ^ ମଡର
କଲା अଥଚ ତୁ ମ ଆଇନ ତା'ର କୂଳ କି ନାରା ପାଇଲା ନାହY।
ମାଫିଆମାେନ ସାରା ସହରେର େରପ୍, ମଡର,

ଲୁ ଟମାର କରି

ଚାଲି ଛrି । ଏପଯr େସମାନ+ୁ ଆଇନ ଦ¤ାରା अzିଆର କରି ପାରିଲ
ନାହY। ଖାଲି କଥାେର କହି େଦେଲ କି ଛି ସମାଧାନ େହାଇଯାଏନା अସି ତ,
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ତ
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ା

କାମ କରି େଦଖାଇବାକୁ ପଡି ବ। ଏଭଳି େରସପନ୍ସ ବି ହୀନ କାମ
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ମଁୁ େଦଖୁଛି ତୁ ମ ଆଇନର ହାତ ଧି େର ଧି େର େଛାଟ େହାଇପଡୁ ଛି ।

ଆ

ହ
ାନ

କେଲ ଚାକି ରିରୁ ଇ`ଫା େନଇ ଘେର ବସ। କଣ ପାଇଁ ଏମି ତି େଭଳି କି
ଆହାନ ଇ-ପତି କା ସ!ୂ # ନି ଃଶୁ& ବି ତରଣ େହତୁ ଡା େଜାତି ପସାଦ ପ)ନାୟକ+ ାରା ପତି ,ି ତ ଓ ପକାଶି ତ
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େଦଖାଇ େମାେତ अସୁବିଧାେର ପକାଉଛ? ତୁ େମ ଜାଣ ଆେମ ସବୁ अପାରଗତା େପାଲି ସ
େବାଲି ଉପର ମହଲରୁ ବାରାର ଧମକ ଶୁଣିବାକୁ ମି ଳୁଛି ।
अସି ତ- ଆଇ ଏମ ଏ¯ଟି ମଲି ସରି ସାର। ସବୁ ପମାଣ ସହି ତ ଆେମ ମାଫିଆ େଗsର
ଲି ଡ଼ର େଦବ କୁ ମାରକୁ ଆଇନର ହାତକଡ଼ାେର ବCୀ କରି ପାରି ଥାଆ କି ...
ମି :ପlା- େସ କି  ପର େମାେତ ଆଉ ଶୁଣାअନି अସି ତ। ପି@ ଜ...
ଏଇ ଧର ତୁ ମ ସସେପl େଲଟର। ବହୁତ େହଇଗଲା। ବହୁତ ସହି ଲି। କଣ ପାଇଁ
େସମାନ+ଠାରୁ ଏେତ ନି ମn ଧରଣର ଗାଳି ଶୁଣିବି? କଣପାଇଁ େସମାେନ ଜନଗହଳି ଶନ
ୂ 
अପrରା अଳକୁ ଟାନ୍ସଫର କରି ବାକୁ ଧମକ େଦେବ? େଗାେଟ ଜି ଲ@ାର େପାଲି ସ
ସୁପରି େଟେl¡ େହବାର ପରି ଣତି କଣ ଏହି ଭଳି ?
अସି ତ- ସାର େମାେତ ବି ଶାସ କର ଆଉ ଏଭଳି ଭୁ ଲ େହବନାହY। ମଁୁ େଯମି ତି େହଉ ଏ
େକଶର ସମାଧାନ କରି ବି।

अସି ତ? ନି अ ଧର ତୁ ମ ସସେପl େଲଟର। ଦରକାର ନାହY ତୁ ମଭଳି େପାଲି ସ अଫିସର।
अସି ତ- ସାର ଏଇଟା କଣ ସମାଧାନର ରା`ା? େମାର ଏଥିେର େକାଉଠି ଭୁ ଲ ରହି ଲା? ମଁୁ
କଣ ପୟାସ କରି ନାହY? ସବୁ କି ଛି ସମାଧାନ େହବା େବେଳ େସଇ ଦୁ ବୃ ^ ଦ¤ାରା େଦବ
କୁ ମାର ମଡର େହାଇ अସମାଧାନ େହାଇଗଲା।

ତ
ିକ

ା

ମି : ପlା- େସସବୁ ମଁୁ ଆଉ କି ଛି ଶୁଣିବାକୁ ଚାେହଁ ନା। ଆଉ େକହି େପାଲି ସ अଫିସର
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ମି : ପlା- ମି ଛ ଆଶ¤ାସନା େଦଇ େଦଇ େକେତଦି ନ ଯାଏ ଏମି ତି େମା ସହି ତ େଖଳି ବ

ଇ
-ପ

ଆସି େଲ ହୁଏତ ଏ େକଶ ନି ିତ ସଲଭ େହାଇଯି ବ।

ଆ

ହ
ାନ

अସି ତ- ତାହାତ ନି ୟ କି  ଆଉ ଥେର ମାତ ଚାନ୍ସ ଦି अ ସାର। ଏଥର ଯଦି ମଁୁ ଏ
ଆହାନ ଇ-ପତି କା ସ!ୂ # ନି ଃଶୁ& ବି ତରଣ େହତୁ ଡା େଜାତି ପସାଦ ପ)ନାୟକ+ ାରା ପତି ,ି ତ ଓ ପକାଶି ତ
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େକଶର ସମାଧାନ କରି ନପାରି ବି ତାେହେଲ ନି େଜ େରଜି ଗେନଶନ େଲଟର େଦବି ।
अଭିଜି ତ- ହଁ ସାର ଆମକୁ ଏଇଥର ଖାଲି ଚାନ୍ସ ଦି अ ଆେମ ସବୁ ଉପାଡି ଆଣିବୁ।
ମି :ପlା- ବି ସି ରିୟସ अଭିଜି ତ। କଥା ଯାଇ ୭ ତାଳ ପାଣି ଧରିଲାଣି ଏେତ ବି ପ^ି
ସମୟେର ଟିେକ ସି ରିୟସ େହାଇ କାମ କର। ଓେକ अସି ତ ମଁୁ ତୁ ମକୁ ଲା ଚାନ୍ସ
େଦଲି । ଏହାପେର ମଁୁ ଯାହା କରି ବି ତୁ େମ େମାେତ ଭୁ ଲ ବୁ ଝି ବ ନାହY।
अସି ତ- ଇଏସ ସାର।(େସଲୁ ଟ ମାେର)
(ମ अାର)
।। ୧୫ଶ ଦୃ ଶ ।।
(ଏକ ନି କାନ ାନ। ଧରାଯାଉ ମନ ମୁoକର ପାକଟିଏ। अନୁ ଶୀ ହାତେର ଟ+ା ବlିଲ
ଧରି अେପeା କରିଥାଏ। େବେଳ େବେଳ କାହାର ଆସି ବା ପଥକୁ ଏପଟ େସପଟ ନି ରୀeଣ
କରୁଥାଏ।)

अନୁ - େଦଖ ବି କମ ତୁ ମ କଥା अନୁ ସାେର ଏତକ ଟ+ା ଆଣିଛି ଆଉ अଧି କ ଟ+ା ମଁୁ
ତୁ ମକୁ େଦଇପାରି ବି ନାହY।(ଟ+ା ବlିଲ ଦି ଏ)
ବି କମ- ଟ+ା ତ ତୁ ମକୁ େଦବାକୁ ପଡି ବ अନୁ ଡାଲg s େକବଳ ଏଇ େକେତକ ଟ+ା ପାଇଁ
ତୁ ମ ଚରି ତର ଗୁ{ ରହସ ଏ¯େପାଜ େହବାରୁ eାr େହବ। ନେହେଲ ସାରା ଦୁ ନି ଆେର

ତ
ିକ

ା

ତୁ ମ ଇ¥ତର ନାଗରା ବାଜି ବ।

ଇ
-ପ

अନୁ - ବି କମ! ତୁ େମ ଏ କଣ କହୁଛ?

ଆ

ହ
ାନ

ବି କମ- ବା`ବି କ କଥା। ଏେତ ବଡ଼ ଘରର ଝି अ େହାଇ େଲାକ ଲ¥ାେର ମୁl ତଳକୁ
ଆହାନ ଇ-ପତି କା ସ!ୂ # ନି ଃଶୁ& ବି ତରଣ େହତୁ ଡା େଜାତି ପସାଦ ପ)ନାୟକ+ ାରା ପତି ,ି ତ ଓ ପକାଶି ତ
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ବି କମ- (ପେବଶୀ) ହାେଲା अନୁ ଡାଲg s! କାହାକୁ ଏମି ତି େଖାଜି େହଉଛ?
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େହାଇଯି ବ। େସସବୁ ସହି ବି ପାରି ବତ?
अନୁ - ପି@ଜ ବି କମ ମଁୁ ତୁ ମକୁ େନହୁରା େହଉଛି ତୁ େମ େମା ପତି ଏେତ ନି fୟ ହୁअନା।
ବି କମ- େଛଳି ବିବା ପାଇଁ ବାଘର େଗାଡ଼ ଧରି େଲ ବାଘ ଖାଇବ କଣ? ତାର ତ େପଟ
ପାଟି अଛି । ତା’ର ତ େଗାେଟ ଜୀବନ अଛି ।
अନୁ - ତାମାେନ ତୁ େମ େମାେତ ବ@ ାକେମଲ କରି ତୁ ମ ମନ ଇhା େମାଠାରୁ ଟ+ା େନବ।
ବି କମ- ତାହା ତ ବି କମର अସୁଲ। ଆଉ େସଇଥିପାଇଁ ବି କମ ସବୁ ଠି ବ@ ାକର ଭାେବ
ପରି ଚିତ।
अନୁ - ମଁୁ ଯଦି େସଦି ନ ତୁ ମକୁ ଠି କ ଚି ହn ି ପାରି ଥାଆrି ତାେହେଲ....
ବି କମ- ବି କମକୁ ଚି ହn ି ବାକୁ ପେଡନାହY। ବି କମ ସମ`+ୁ ଚି େହn। େସଇ ଚି ହnା ପରି ଚୟ
ଭିତେର େସ ତା କାମ ହାସଲ କେର।
अନୁ - ଇଉ ହି େପାେକଟ, ରାସେକଲ...

ଉପେର ତାର େକୗଣସି ପଭାବ ପଡି ବ ନାହY। ବି କମର କାମ ତ ଗାଳି ଶୁଣିବା। ଇଏସ
ଡାଲg s କାଲି ସା ଠି କ ଏଇ ସମୟେର ତୁ ମକୁ ଆଉ ୫୦,୦୦୦ ଟ+ା େଦବାକୁ େହବ।
अନୁ - ଏେତ ଟ+ା ମଁୁ ପାଇବି େକାଉଠୁ ?
ବି କମ- ତାହା ତୁ ମ ନି ଜସ¤ କଥା।

ତ
ିକ

ା

अନୁ - ତୁ ମକୁ େଦଇ େଦଇ ମଁୁ ପର
ୂ  େହାଇ ଗଲି ଣି। େମା ନାମେର ଯାହା
ୂ ା କପକ ଶନ
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ବି କମ- ଦୁ ନି ଆ ସାରାେର େଯେତପକାର ଗାଳି अଛି େମାେତ ଗାଳି ଦିअ େହେଲ ବି କମ

ଇ
-ପ

ବା+ ବାଲାନ୍ସ ଥିଲା ସବୁ ନି ଲ।

ଆ

ହ
ାନ

ବି କମ- େସସବୁ ବି ଷୟେର ମଁୁ ମୁl ପେୂ ରଇବାକୁ ଚାେହଁ ନା। ତୁ ମର ଚରି ତ ଦରକାର ଆଉ
ଆହାନ ଇ-ପତି କା ସ!ୂ # ନି ଃଶୁ& ବି ତରଣ େହତୁ ଡା େଜାତି ପସାଦ ପ)ନାୟକ+ ାରା ପତି ,ି ତ ଓ ପକାଶି ତ
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େମାର ତୁ ମ ଚି ରିତକୁ ବେଇ ରଖି ବା ଲାଗି ଟ+ା ଦରକାର। କାଲି ସା। େଯମି ତି
େହଉ ୫୦,୦୦୦ େଦବ ନେହେଲ ପର
ୂ ା ସହରେର ତୁ ମ ନଗnତାର େପାର ଲାଗିଯିବ।
ମାଇl ଇଟ। (ପାନ ସମୟେର ସମି ତ ସହ ଧକା ହୁଏ।)
ବି କମ- ଆେବ େତାେତ େଦଖାଯାଉନି କି ?
ସମି ତ- ସବୁ େଦଖି ଛି ସବୁ ଜାଣିଛି। (अନୁ ସମି ତକୁ େଦଖି ମୁlେର ଉ^ରି ଢା+ିନି ଏ)
ବି କମ- କଣ ଜାଣିଛ?
ସମି ତ- ତୁ େଗାେଟ ନର ୱାନ ବ@ ାକର। ଏ ସହରର ଧନୀ ଝି अମାନ+ୁ ଫେସଇ ମାଫିଆ
େଗsକୁ ସପ@ାଇ କରୁ। ତା ବଦଳେର ତୁ ଡବଲ ଇନକମ କରୁ ମାଫିଆ େଗsରୁ କି ଛି
ପାଇଯାଉ ପୁଣି ଝି अମାନ+ୁ ବ@ ାକେମଲ କରି କି ଛି ମି ଳିଯାଏ।
ବି କମ- ତାହା ତ େମାର େକଡି ଟ।
ସମି ତ- (ଠାଏ କରି େଗାେଟ ଚାପୁଡ଼ା ମାେର) େସ ଝି अ ପାଖରୁ େଯେତ ଟ+ା େନଇଛୁ ସବୁ

ବି କମ- ତୁ ଜାଣୁ ମଁୁ କି ଏ? ମାଫିଆ େଗsର େଲାକ। ଚାହYେଲ େତାେତ ଏଇ ସାେs
ସାେs ଖତମ କରି େଦବି ।
ସମି ତ- ହଉ ତୁ ଆେଗ ସବୁ ଟ+ା େଫେରଇସାର ତାପେର େମାେତ ଖତମ କରିବୁ ।
ବି କମ- ଯଦି ନ େଫରାଏ?

ତ
ିକ

ା

ସମି ତ- (ପୁଣି ଠାଏ କରି ଆଉ ଏକ ଚାପୁଡ଼ା ମାେର)

ଇ
-ପ

ବି କମ- େଢ+ିକୁ କାଠ ଭାବି ଛୁ ନୁ େହଁ । ହାରାମଜାଦା ମଁୁ େତାେତ ଛାଡ଼ି ବିନି। (ଛୁରୀ

ଆ

ହ
ାନ

ମାରି ବାକୁ ଆେଗଇ ଆେସ, ସମି ତ ସେଜାେର ଧରି ନିଏ। ଦୁ ହY+ର ତୁ ମୁଳ ସ ଷ ହୁଏ।
ଆହାନ ଇ-ପତି କା ସ!ୂ # ନି ଃଶୁ& ବି ତରଣ େହତୁ ଡା େଜାତି ପସାଦ ପ)ନାୟକ+ ାରା ପତି ,ି ତ ଓ ପକାଶି ତ
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େଶଷେର ବି କମ ହାରି ଯାଏ)
ସମି ତ- (ବି କମକୁ କÃା କରି ) ବାହାର କର ସବୁ ଟ+ା। (ବି କମ ନି ରୁପାୟ େହାଇ
ପେକଟରୁ ଟ+ା ବାହାର କେର)
ଯା େସ ଝି अକୁ ସବୁ ଟ+ା େଫରା।
(ବି କମ ଟ+ା େଫରାଇବାେବେଳ ସମି ତ अନୁ କୁ ଚି ହn ି ପାରି ) अନୁ ତୁ ?
अନୁ - ହଁ ସମି ତ ଭାଇ ମଁୁ ....
ସମି ତ- ଆେର ତୁ ଏଇଟାକୁ ଟ+ା କଣପାଇଁ େଦଉଛୁ?
अନୁ - ମଁୁ କି ଛି କହି ପାରି ବିନି ସମି ତ ଭାଇ। ପି@ଜ େମାେତ ଯି ବାକୁ ଦି अ(େଦୗଡ଼ି ପଳାଏ)
ସମି ତ- अନୁ ଆେର ଶୁଣ (ପେଛ ପେଛ अନୁ ସରଣ କେର)
ବି କମ- ଓଃ ମଣିଷ ବିଗଲା। ଶଳା ହାତଟାକୁ ଏମି ତି େମାଡି େଦଇଛି େଯ ସି ଧା
କରି େହଉନି । ହଉ ଆଜି ସି ନା अନୁ କୁ େମା କବଳରୁ ଉାର କରି େନଇଗଲୁ େହେଲ ଏକା

ହସି ବ (ହସି ବା ମଧେର eତର ଯଣାେର ଚି ାର କେର।)
(ମ अାର)

ଇ
-ପ

ତ
ିକ

ା

କମଶଃ........
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ମାଘେର ଶୀତ ସାରି ଯାଏନି । ପୁଣି ମାଘ ଆସି ବ। େସଇଦି ନ ବି କମ ମନ େଖାଲା ହସ

ଆ

ହ
ାନ
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କବିତା ବିଭାଗ
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अମରେଜାତି କାବ ସୟର
ପଥମ ଛାC
ଦି ତୀୟ अଧାୟ ଭାଗ “୬”

େଦବଦ^ ସୁନା

କହrି କାହYକି େହେବ,

େହବନି ଜେଗ ଶୁଣିେଲ ।

अତି ବଳି େପମ ମାତା+ର ଶମ

अବୁ ଝା େଯ େହଇ କନାକନା କହି

ତାକୁ କି ଭୁ ଲି ପାରି େବ ।

अଝଟ କରି େବ ନାହY,

अେନକ ବରଷ ପର
ୂ ୁ ବୁ େଯ ଝାସ

अରଣ ସଂସାର ଭାରି ଭୟଂକର

େଦଇେଲ ପଥମ ପାଇଁ,

अେନକ ହି ଂସ େବାଲାଇ ।

अେଲାଡ଼ା ଦି ¤ତୀୟ ୀ ପାଇଁ ତ ଭୟ

अଭି ରଖିେବ ପୁତ ହY ଚାହYେବ

କରrି ଦୂ ରେର ଥାଇ ।

ପୁଣି ନି େଜ ଜନF େନବି ,

अଳି अଳି ବାଳା ଏଣିକି କହି ଲା,

अଜି ତ ରୂପେର ପାପୀ ନାଷନେର

“अେଲାଡ଼ା ଦି ¤ତୀୟ ନାହY,

ଜୀବନ ବି େତଇ େଦବି ।”

अଦି ¤ତୀୟ ମାତା େମାହର ପଜ
ୂ ି ତା

अଚି r ପବ
ୂ  ଏ ବାଳା ଯାହା କେହ

ଦୂ ରେର ନି ଜର ଥାଇ ।

କବି ତ ବି ସF ି ତ ଥିେଲ,

अନୁ େରାଧ ଏହି ପୁଣି ବାହା େହାଇ

अଚାନକ ପୁଣି अଂେସ କି ଏ ତୁ ନି

କନା ଚାହYେବନି େକାେଳ,

ହାତ େଯ ତା+ର େଦେଲ ।

ଆ

ହ
ାନ

ଇ
-ପ

ତ
ିକ

ା

अପୁତି କ ଯଦି ରହି େବ ତ eତି
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କବି +ୁ ଟାେଣ ପଛରୁ,

अଳି ଆ ମଧେର ଝି अ ଥିଲା ଦୂ େର

अଦୂ େର େଯ ବାଳା କହି ଦଉଡି ଲା

କାହYକି େକଜାଣି େବାଲି ,

“ବାପା ନଯାअ ପାଖରୁ” 

अେନକ ପକାର ଦ¤C¤େର अrର

“अେନକ ଦୁ ଦାr ଏଠାେର ରeକ

ପୁରିଲା ଚି rିେଲ ଖାଲି ।

ଭeକ ହି ଂସ ଦାନବ,

अଦୂ ରେର ଥିେଲ ବାଳା ଦୂ େରଇଲା

अଟକି େଳ ବାପା ଯି ବି ତୁ ମ ସେs

अେଚତନ େହଲା େତେବ,

ଏଠି କି ଏ ବା ରହି ବ ।”

अମଣିଷ କି ଏ ମେତ ଟାଣୁଥାଏ

अଶ ମି ଶା ଦୁ ଇ ବାକ ବାଳା କହି

େଶଷେର କାହYକି େଯେବ ।

କବି + ପାଖକୁ ଆେସ,

अମଣିଷ ସି ଏ କାହY ଟାଣୁଥଏ

अମଣିଷ ସି ଏ ତାକୁ ଟାଣୁଥାଏ

ବାଳାକୁ ଦୂ ରାଏ େମାର,

अେଚତନ ବାଳା ପାେସ ।

अସୁବିଧା କି ଛି ତାହାର େହାଇଛି

अଧରୁ କବି ର ଏଣୁ ବାଳା ସ¤ର

ଏମr େଗାଟି ପକାର ।

କହି କେ!ଇ େଦଇଛି ,

अଦୂ ରେର ରହି ବାଳା କାହY ପାଇଁ

अଚାନକ ପୁଣି ନି ଦ କବି +ର

अଦି ¤ତୀୟ ମାତା କେହ,

ନି ଶିେର ଆସି ଭାsିଛି ।

अଭି କୁ ମର କରିବ ଏଥର

अେନଇେଲ ସି ଏ ଆଖି େଖାଲା ଥାଏ

କାହାର ଗରେଭ ଇଏ ?

ତ
ିକ

ା

କବି ଚି rିତ ଏଥର ।

ଇ
-ପ

େଦଖିେଲ ନି ଶି ତି ମିର,

ହ
ାନ

(କମଶଃ )

ଆ

अକାଳେର ଏହି ସ¤ପn େଦଖି କାହY
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ତୁମ ଗଁା - ଆମ ଗଁା
େମା ଗଁା ଦି ଗେr ସି Cୂରା ଫାଟିେଲ ତୁ ମ ଗଁା ସେତ ଦି େଶ,
େମା ଗଁା ଆକାେଶ ସୂରୁଜ ଉଇଁେଲ ତୁ ମ ମୁହଁ ପୁଣି ହେସ
ଆେତାଟା ମାେଳ େମା'ରି ଗଁା’େର େକାଇଲି ଡାକଇ େଯେବ,

ଶି ବ ନାରାୟଣ
ଦାଶ

ଦୂ ର ତାଳବେଣ ତୁ ମରି ଗଁା’ର କୁ ¢ାଟୂଆ ଗାଏ େତେବ
ତୁ ମ ନି ଦ ଆଖି अଳସ ଭାsିବା ପାଇଁ,
ଆମ ଗାମପେଥ କୁ କୁ ଡ଼ା ଡାକଇ अବା େକେବ ରହି ରହି 

ସp ନଏଁ େଯେବ ଆମରି ଗଁା'ର ନଡ଼ି ଆ ବଣର ଫାଂେକ,

ଗାଈ-େଗାଠ େଘନି ଗାଈଆଳ ଛୁଆ ଆମ ଗଁା ଦାେl େଫେର,
ଘରମୁହଁା େହାଇ ଚେଢଇର ମାଳ ତୁ ମ ତାଳବେଣ ହେଜ
ତୁ େମ ଜାଳ େଯେବ ସp ସଳି ତା ଦୀପ,
ଆମ ଗଁା ମCିେର ଘ¡ା ବାଜଇ, ବାଜି ଉଠୁ ଥାଏ ଶÉ

ତ
ିକ

ା

ଝାpିପି ଟା ଖରା ଗୀଷମ ପଵାେହ େମା ଗଁା ଉଠି େଲ ତାତି ,

ଆ

ହ
ାନ

ଇ
-ପ

ତୁ ମରି ଗଁା'ର ନଈ-ନାଳ ସବୁ ଖରାଦି େନ ଯାଏ ଶୁଖି 
ପଣସ ପାଚଇ ଦି ଗ ଚହଟାଇ ଆମ ବାଡ଼ି ବଗିଚାେର,
ଆହାନ ଇ-ପତି କା ସ!ୂ # ନି ଃଶୁ& ବି ତରଣ େହତୁ ଡା େଜାତି ପସାଦ ପ)ନାୟକ+ ାରା ପତି ,ି ତ ଓ ପକାଶି ତ

Listen to Odia Podcast on https://anchor.fm/aahwaan

ଆଡରୁଷା ଜହn ତୁ ମ अାରୁଆ େଗାହରୀରୁ ମୁl େଟେକ

Aahwaan.com

108

ଆହାନ ଇ-ପତି କା, ଷଡ଼ଦଶ ବଷ, ାଦଶ ସଂଖା, ଡି େସର ୨୦୨୧

Magazine Downloaded from www.aahwaan.com

ତୁ ମରି ଗଁା'ର େତାଟା ଗହଳି େର େବଲ, ଆ ପାଚି ଭେର 
ତୁ ମରି େଦହକୁ କଂଟୁ ଥିେଲ େସ ଦ ବାରି ,
େମା ଗଁା କୁ ଆଁରୀ େଲପି େଦଉଥାଏ ଶୀତଳ ଚCନ େଘାରି 

େମା ଗଁା ଆକାେଶ ବଉଦ ଢା+ିେଲ ଘଡଘଡି ମାେର େଯେବ,
ବି ଜୁଳି ଆଲୁ ଏ ବରଷା ଗରଜି ତୁ ମ ଗଁା ଦାl ଭିେଜ 
କାଗଜର ଡ଼sା ପାଣି େର ଭସାଇ େଦଉଥାଏ େଯେବ ମୁହY,
ତୁ େମ ଗାଉଥାअ ବରଷା ରାଗିଣୀ କଳା ବାଦଲକୁ ଚାହY 
ତୁ ମ ଗୀତ ସାେଥ ତାଳ େମଲି େଦବା ପାଇଁ,
ଆମରି ଗଁା'ର ଝି +ାରି ଶୁଣାଏ ପବନେର ସାଇଁ ସାଇଁ 

ଆମରି ଘାଟେର ନାଆ େମଲି େଦେଲ ତୁ ମ ଘାେଟ ଯାଏ ବହି 
ସୁଲୁସୁଲୁ ବାଆ अଝାଲ ବାହଇ ଆମ ଘାେଟ ଧୀେର ଧୀେର,
ତୁ ମ ଘାେଟ ମାଝି ଆହୁଲା ମାରଇ ଧାରା ଶାବଣର ସୁେର
ତୁ ମ ଆଖି ତେଳ ଉଜାଣି ଯମୁନା ଆସି ,

ତ
ିକ

ା

ଆମ ଗଁା ମୁଲକ ବନା ଜଳେର ଥଳକୂଳ ଯାଏ ଭାସି 
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ତୁ ମ ଆମ ଗଁା ମଝି େର ବହଇ ଭରା େବୖ ତରଣୀ ନଈ,

ଆହାନ ଇ-ପତି କା ସ!ୂ # ନି ଃଶୁ& ବି ତରଣ େହତୁ ଡା େଜାତି ପସାଦ ପ)ନାୟକ+ ାରା ପତି ,ି ତ ଓ ପକାଶି ତ

ହ
ାନ
ଆ

କାଶତlୀ ବେଣ ତୁ ମରି ଗଁା'େର େଜାଛନା -ଜୁ ଆର ଛୁେଟ

ଇ
-ପ

େମା ଗଁା ଶାରଦ ଆକାଶେର େଯେବ ପୁେନଇଁର ଜହn ଉେଠ,
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ଚାCିନୀ ରାତି ର ଜହn ଆଲୁ अେର େମା ଗଁା ପଡି େଲ େଶାଇ,
ଆମରି अଗଣା ଦୁ ଆେର ପଡଇ ତୁ ମ ଚାC-ମୁହଁ ଛାଇ
ତୁ ମରି ଲାଜୁ ଆ ଆଖି ର अକୁ ହା କଥା,
କି ଛି ନ କହି ବି କହି େଦଉଥାଏ ହୃଦୟ ତଳର ବଥା

ଜାsୁଲୁ ଜାsୁଲୁ ରାତି ନ ପାହୁଣୁ ଆମ ଚଷାପୁअ ଉେଠ,
ସାs ସାଥି େମେଳ ତୁ ମ ଚଷା ଭାଈ ପାଚି ଲା ଫସଲ କାେଟ
ମଗୁଶୀର ମାସ ଗୁରୁବାର ଓଷା ଆମ ଗଁା ଘେର ଘେର,
କୁ ଳ ଭୂ ଆସୁଣୀ ତୁ ମରି ଗଁା'ର ମୁରୁଜେର ଚି ତା ଆଂେକ
ତୁ େମ େଯେବ ଆ+ େଝାଟିେର ଲeୀମି ପାଦ,
ଆମ ଗଁା େବାହୁ ପଢୁ ଥାଏ ବସି ଶୀୟା ଚlାଳୁ ଣୀ ପାଠ

କାଲୁ ଆ କୁ ହୁଡି େପାଖରୀ ତୁ ଠେର ତୁ ମ ଗଁା ଯାଏ ଭରି 
ଶୀତୁ ଆ ସଂଜେର େମା ଗଁା ପି ଲାଏ ଦାlେର କରrି େମଳି ,
େପାଉଁଥାrି ନି ଆଁ ବୁ ଢା ବୁ ଢ଼ୀ ତୁ ମ ଗଁା'େର ଉଂେଭଇ ଜାଳି 
ତୁ େମ େଯେବ ରୁହ ଶୀତ ସକାଳକୁ ଚାହY,

ଆ

ହ
ାନ

ଇ
-ପ

ତ
ିକ

ା

େମା ଗଁା ନରମ କअଁଳିଆ ଖରା ତୁ ମ େଦହ ଯାଏ ଛୁଇଁ 

ଆହାନ ଇ-ପତି କା ସ!ୂ # ନି ଃଶୁ& ବି ତରଣ େହତୁ ଡା େଜାତି ପସାଦ ପ)ନାୟକ+ ାରା ପତି ,ି ତ ଓ ପକାଶି ତ
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ବସr ଆସଇ, େକାଇଲି ଡାକଇ ଆମ ଗଁ ା େତାଟା ମାେଳ,
େମଳଣ ଯାତରା ତୁ ମରି ଗଁା'େର अବି ରର େହାରି େଖେଳ
ଛନ ଛନ ଘନ କअଁଳ ପତର ତରୁ-ଲତା ଆମ େଶାେଭ,
ତୁ ମ ଗଁା େପାଖରୀ କଇଁ, ପଦୁ अଁେର ଭାରି ମନେଲାଭା ଦି େଶ
ତୁ େମ ଚାଲି ଗେଲ ପାଦେର अଳତା ଭରି ,
ଶି ମିଳିର ଫୁଲ ଆମରି ଗଁା'େର ଲାଜେର ପଡଇ ଝରି

ଗଁା କଥା ଆଜି ମେନ ପେଡ ଭାରି ଗଁା ଠାରୁ ଦୂ େର ଥାଇ,
େଯେବ ବି ଜାଣିଛି ଗଁ ାକୁ େଫରି େଲ ତୁ ମ େଦଖା େହବ ନାହY
ତୁ େମ अଛ େକଉଁ ସପନ ସହେର, ମଁୁ अବା ରହି ଛି କାହY,
ଆମରି ଗଁା'ର ମଧୁଭରା ଦି ନ ହୃଦେୟ ରହି ଛି ଜୀଇଁ

ା

େଦଖାେହବ େକେବ ଗଁା'େର ଆମରି ଦୁ େହଁ ରହି अେଛ ଚାହY

Listen to Odia Podcast on https://anchor.fm/aahwaan

ତୁ େମ ନାହଁ , ମଁୁ େଯ ନାହY,

ଇ
-ପ

ତ
ିକ

अବସରପା{ ମହା ପବକ (ବି ^)

ହ
ାନ

ଇlିଆନ अଏଲ କେପାେରସନ ଲିମି େଟଡ଼ - ନୂ ଆ ଦି ଲ@ୀ

ଆ

ଇେମଲ୍ : dasshibanarayan61@gmail.com
ଆହାନ ଇ-ପତି କା ସ!ୂ # ନି ଃଶୁ& ବି ତରଣ େହତୁ ଡା େଜାତି ପସାଦ ପ)ନାୟକ+ ାରା ପତି ,ି ତ ଓ ପକାଶି ତ
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अମୃତ ସrାନ
(୧)
ଏ ଜୀବନ ଉଦୟର

 ଶୀ
ସ ଗତ

େକଉଁ ଏକ ବି ସFତ ସକାଳ

ମାୟାଧର ଦାଶ

ଉଦl ଆେବେଗ ଥେର

ହଜି ଗଲା ଇତି ହାସ େକେତ

अମୃତର ଗୀତ ଗାଇବାକୁ 

eୟ-କ@ ାr ଜୀବନେର ଆଜି

କି  ଏେବ ତ ଉଜାଣି ବେହ

ମେନପେଡ ମଧୁର େବଦନାଭରା

ଉଛୁଳା େମା' ଜୀବନ ଯମୁନା;

अତୀତର अସୁମାରି ଦି ଗହରା ପଥ,

ଚି rା ଆଉ େଚତନାେର ରୁି େହାଇଯାଏ

ତଥାପି ପଥିକ ମଁୁ େଯ

େକେତ ମଧୁ ବୃ Cାବନ େଗାପ େଗାପାsନା!

ଆେଗଚାେଲ ଧୀର ପଦପାେତ

େବଦନା ବି ଧୁର ପାଣ

େଖାଜି େଖାଜି ଜୀବନ ମହତ

ପତି ତର ପ+େର ବି ହରି

ଲeର अରe ଏକ ଭିeୁକ ମଁୁ

େଖାେଜ ଆଜି ଆଶାୟୀ ମଁୁ

अବି ନ` अେନକ ଆହତ

ଆତFାର ଆନCଘନ ଆେଲାକ ପରଶ,

ଆେଲାକେର ଚାେହ ଭିଜି ବାକୁ ,

େବଦନା ଦି अଇ ସି ନା

ା
ତ
ିକ

ଯଣା ତ ଜୀବନର

ଆ

अଭୁ ଦୟ ଆତF-ପରକାଶ

ଇ
-ପ

ଉଷୁମାଇ ସମପgତ େଦହ

ମୃତୁ ପେଥ अମୃତ ସେCଶ -

ହ
ାନ

ହସର େଲାତେକ ପୁଣି

ଆହାନ ଇ-ପତି କା ସ!ୂ # ନି ଃଶୁ& ବି ତରଣ େହତୁ ଡା େଜାତି ପସାଦ ପ)ନାୟକ+ ାରା ପତି ,ି ତ ଓ ପକାଶି ତ
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(୨)
ମଁୁ अତୀତ ହଜି ତ ଯାଇଛି େକେତ
अପrରା ଉପାrେର
ସାଉଁଟିବାକୁ ସରାେଗ
ତି ତିeାର ତି z ହୃଦୟକୁ
ମରୁର ମରୀଚି କାେର ଭିଜାଇବି େବାଲି
ତାପି ତ େମା' ତୃ ଷିତ अrର,
(୩)

େକେବ अବା अବାrର ବଡ଼ପେଣ

କୁ ମାରୀ କଦ ଆଜି ଆଉ ଫୁେଟ ନାହY;

େମା' ଆଖିର अେପାଟଳୀଟା

ସnାୟୁେର କୀଟର ନୀଡ

େଖାଲି େଦଇ କହି ଯାଏ अବା

େରାମାର େବଳ ଗଡି ଯାଏ,

ଆସzି ତ କି ଛିନୁେହଁ ; ମାୟାର ମହକ,

ମଁୁ ଏକା ନାଉରୀ େମାର ଭଗn ନାଆ

େଦହର ଆେଗnୟ ଲାଭା

ଚମକି ମଁୁ ରହି ଯାଏ eେଣ

ଏଠି ସବୁ ରୂପ ପାଲଟିଛି

ହାତର ଆହୁଲା ପୁଣି ହୁଗୁଳି ବି ଯାଏ,

अରୂପରୁ अ+ୁ ରି ଉଠି ଛି

ଏ କାହାର ପତି ବି େଦଖଇ ମଁୁ

େଯେତସବୁ ଗ@ାନି ର େଗୗରବ,

ପାବନ େମା' ହୃଦୟର ଜେଳ!

କାଳର କରାଳ ହାତ

ମୃତ ପୁଣି ଜୀଇଁ ଉେଠ ପୁଲକ ବି ସFେୟ

eଣେକ ଲି ଭାଇେଦବ ଏ ସମ`

ଆହାନ ଇ-ପତି କା ସ!ୂ # ନି ଃଶୁ& ବି ତରଣ େହତୁ ଡା େଜାତି ପସାଦ ପ)ନାୟକ+ ାରା ପତି ,ି ତ ଓ ପକାଶି ତ

ତ
ିକ

ହ
ାନ
ଆ

'अ-ଆ' ଲି ଭିଗଲା ପରି 

ଇ
-ପ

ଶି ଶୁର ସି ଲଟେର େଲଖା

ା

ବି ଲୟର ଇତି ହାସ
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(୪)
େମା' अାର ଜଗତର ଜଗନn ାଥ
ହଜି ଗଲା ବଡଦାl ଶରଧା ବାଲି େର,
ମଁୁ ପତି ତ ପାଇବି କି ପାବନ େମା' ଆତFା
ଭିତେର ନ େଖାଜି ଖାଲି େଖାଜି େଖାଜି
ବାହାେର

ବାହାେର

େଯେତ

େସnହ

ଶରଧାେର!
ଆସzି ମମତା େସnହ

(୫)
ଏଠି ସବୁ ସ¤ାଥର ସଂଗୀତମାେନ

ଦି ଆ ନି ଆ ପୀତି ର ପରାଣ

ମୁଖରି ତ ଜୀବନର ଚୟାଗୀତି ଗାଇ,

ବି େଦାହର େଯେତ ବଡ଼ପଣ

ସୁଖ ଏଠି ବୀଡ଼ାକରି ପୀଡାଦି ଏ

େସୗଜନର ମି ଥା ଘୃଣଗ

ଜୀବନକୁ ଭାrି ଆଉ କ@ ାrି େର େଖେଳଇ

ଜୀବନକୁ ପଥଭ କରି

अତୀତର अେନକ ଶମସାଧନା

କରି ଦିଏ େଭାେଗ ଓଜନି ଆ

ଜୀବନ େବଦର େକେବ

କରି ଦିଏ ହୃଦୟ କଠି ନ

େଲେଖନାହY ଆତFେଲଖାଟିଏ
अବା େକେବ ମାନସପଟେର
ଟାେଣନାହY ଆେଲାକର ବଣେରଖାଟିଏ,

ତ
ିକ

ା

ଭାବି ତବ ହା-ହା କାର କେର

ଆହାନ ଇ-ପତି କା ସ!ୂ # ନି ଃଶୁ& ବି ତରଣ େହତୁ ଡା େଜାତି ପସାଦ ପ)ନାୟକ+ ାରା ପତି ,ି ତ ଓ ପକାଶି ତ

ଆ

ହ
ାନ

ଇ
-ପ

େଦହର ଦହେନ ଏଠି ମରି ବାକୁ ମାଟିେର
ମି େଳଇ 
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(୬)
ଜୀବନ ସାଗେର େତଣୁ କ ାrି ର େଢଉମାେନ
ସମୟର ବାଲୁ କାେର ଢାଳି େଦଇ ପୀତି ର ସି z
ଚୁ ନ
ବି ଦo ବି ରେହ ପୁଣି
େଫରି ଯାrି ମଥାପି ଟି अତଳ ଗଭକୁ ଓ
(୭)

େମା' େବଳାେର अଜସ अସଂଖ େଲାକ

अବି ରାମ ଧାରଣା ଦି अrି

େକେତ अ ରଜନୀର

ବସି ବାକୁ ହସି ବାକୁ ଗୀତ ଗାଇବାକୁ

ଗଭ ବି ଦାରଣ କରି ଆେଲାକ ଆସି ଛି ଉଇଁ

ଲୁ ଚି ଛପି ପୀତି କରିବାକୁ

େଦବାପାଇଁ େପମ ଆଲି sନ

ରତି କ@ାr େଦହଟାକୁ େଲାଟାଇ େଦବାକୁ

ଉଷା अେr ସୁବ# ସକାଳ

େସୖ କତର ଶୀତଳ ତନୁ େର

ଉଲ@ ସି ତ ପଭାଦୀ{ ମହି ମା ମlିତ

अ अକି ନ ଏକ େସnହର ଭିକାରୀ ମୁହY

ଜୀବନର ଜାଗରଣ ଈଶ¤ର ଈeଣ 

अsରାଗ अrେର ନ ବାରି

ଏେବ କି େହାଇନି େବଳ

ତଥାପି ତ ଚାେହ ଭି ଜି ବାକୁ

ତୁ ମପାଇଁ ଉଠି ବାକୁ େଚଇଁ

ବାରବାର େସnହର ବାରି େର,

ସଚକି େତ େଚତନା ତ^େର!

େସnହ ଏକ ଭିeା ହୃଦୟର

େକଉଁଯୁଗରୁ ତ ଚାଲି ଗେଲଣି େସମାେନ

େବଶୀ େଦଇ अ ପାଇବାର

ରାଜା ବାଦସାହମାେନ ଓ େପମି କ ଓମର

ଆତF ସେrାଷେର

ଖୟମ

ଆହାନ ଇ-ପତି କା ସ!ୂ # ନି ଃଶୁ& ବି ତରଣ େହତୁ ଡା େଜାତି ପସାଦ ପ)ନାୟକ+ ାରା ପତି ,ି ତ ଓ ପକାଶି ତ

ଆ

ହ
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ଇ
-ପ

ତ
ିକ

ା

ଆତFାର ଆହ¤ାନ ପୁଣି ଶୁେଣ अrରରୁ
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େକେତ ସାଧୁସ© େକେତ अସାଧୁ ବଣିକ,
ଜୀବନର ଆୟୁ େଯେତ ବଢ଼ୁ
େଯେତ ବଢ଼ୁ ଇତି ହାସ େଭାଗ ବି ଳାସର
अେଚତନ ଜୀବନ ବଣିଜ अସତ eଣିକ,
ଭେବ ଭବ ଆତFାର ଉେନFଷ,
अକାର ଏ ଜନFର ଏହି ଠାରୁ ଏେବ େହଉ
େଶଷ
େହ अାନ ଗତାୟୁ अତୀତ!
ପୁଣିଥେର ମାତୃ ଗେଭ ରହି
େଭାଗିବାକୁ ଚାେହନାହY ଜନମ ଯଣା,
େତଣୁ ଆଜି ଆତF ଦଶନର

ପକାଶର ବି କାଶର ସ¤ରୂପ ସତର;
ଆେଲାକର ସାନୀ ମଁୁ

ଆ

ହ
ାନ

ଇ
-ପ

ତ
ିକ

ା

ସrାନ ମଁୁ अେଟ अମୃତର 
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କରୁଛି ମଁୁ अମୃତ ମଣା
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କହୁଛି କଥାେଟ ଶୁଣ
ବସr ଆମର ଭଲ ପି ଲାଟିଏ
ପଢୁ ଥାଏ ନି ତି ପାଠ

अମରନାଥ ବାରିକ

ନି ଦରୁ ସअଳ ଉଠି ଯାଏ ସି ଏ

ଫୁଲ ସଜା ଆଉ ଚCନ େଘାରିବା
କରୁଥାଏ େସ ହରେଷ ।

କେର େଛାଟ େଛାଟ କାମ
ସାବତୀ େଦେଲ ଚଉଁରା ମୂଳେର
ହାତ େଯାଡ଼ି କେର ନମଃ ।
ଦୁ ାମି ନଥାଏ अତି ସରଳି ଆ
କହୁଥାଏ କୁ ନି କଥା

କରrି େକେତ ଆଦର
କି ଏ େହବ ଆମ ବସr ପରି କା
ପି ଲାଟି ଭାରି ଚତୁ ର ।
ହୁअେର ପି ଲାଏ ବସr ଭଳି ଆ
ଦୁ ନି ଆେର େହବ ବଡ଼
ଖଳଠାରୁ ରୁହ ଦୂ େରଇ ଜୀବେନ
ମC କରମକୁ ତଡ଼ ।
କୟଁା, ମsଳପୁର, ଯାଜପୁର
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େରାେଷଇ ଶାଳେର ମାଆ+ ପାଖେର

ପାଉଥାrି ଭଲ ସଭି ଏଁ ତାହାକୁ

ା

ବାପା+ ସାsେର ବେସ

ନଦି ଏ କା' ମେନ ବଥା ।

ତ
ିକ

ସକାଳୁ ଗାେଧାଇ ପଜ
ୂ ା ଭକତି େର

କେର ସନମାନ ଗୁରୁଜନ+ୁ େଯ

ଓଡ଼ି ଶା, ପି ନ୍ ନଂ - ୭୫୫୦୧୧

ଇ
-ପ

କେର ନାହY େକେବ ମଠ ।

ଆ

ହ
ାନ

୯୫୪୦୩୦୮୦୯୫ (ନୂ ଆଦି ଲ@ୀ)
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ଜି ତିବି ମଁୁ
ଆଖି ଆେଗ अନr ସାଗର ‐
ଦୀଗr ବି `ାରୀ ନୀଳ ଜଳରାଶି ,

ହେରରାମ ପlା

अନr ସାଗର ସାେଥ ଏକାକାର ସେତ ।

ନ ରଖି ବି ଷାଦ अବା अବସାଦ ‐

ମେନଭରି କି ବା ଆଶା ବା ପତାଶା ,

ଜୀବନର କାନ୍ ଭାସ୍ ପେର

ନତୁ ବା କି ଛି ଦୁ ବାର ପି ପାସା ,

ଆ+ିଯି ବି ‐

ମଥାପି େଟ େବଳାଭୂ ମି ପେର ।

ସଫଳ ଏକ ଜୀବନର ଛବି ।

ମଁୁ କି  अପରାଜି ତ ‐

ନି ଭୀକ ମଁୁ ‐

ଆଖିେର ଇCଧନୁ ର ଛଟା ,

େଶୟାଂଶ ମଁୁ ‐

अନr ସାଗର ଲ ି ‐
ଆକାଶକୁ ଛୁଇଁବାକୁ

ହାରି ବା ଯାର ଭାବନାେର ନାହY ।
କୁ ଆଁସ, େମfା କାଟିଆଛକ, ଯାଜପୁର

ା

ମେନ େମାର ଦୁ ବାର ପି ପାସା ।

ଜି ତିବି ମଁୁ ‐
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ଉଦ୍ େବଳି ତ ନୀଳ ବି ଚିମାଳା

ଇ
-ପ

ତ
ିକ

अବସର ପା{ ପଧାନ ଶି eକ ।

ଆ

ହ
ାନ

ଆଳାପ ‐ ୯୪୩୮୦୬୫୧୯୫ .
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ସମୟର ହୁ+ାର
ଜାଗତ ହୁअ
ସୁ{ ମାନବ

ସେରାଜି ନୀ ମି ଶ

ସମୟ ଦି ଏ ହୁ+ାର
ଶୁଣିକି ପାରୁନ ତୁ େମ

ନଗn ମାନସି କତା

ଭାରତ ମାତାର

ବି କଟାଳ ବୁ ଭୁ eତା

କରୁଣ ଚି ାର ?

अବେଚତନାର अପରି ପକ¤ତା

ସ¤ାଧୀନତା

अନାୟ, अନୀତି

ଆଜି କCନ ରତ

अତାଚାରର େଲଲି ହାନ ଶି ଖା

ନଗn, ଲାଂଛି ତ, ପୀଡି ତ, ମୃତ
ସ¤ାଧୀନତାର अହଂକାର

ସମଗ ସମାଜ

ଚୁ # ବି ଚୁ#

ମୃତ ଆଜି

ସ¤ାଧୀନତାର ବି ବଶତlେର
ଜନନୀ େତା କରଇ େରାଦନ

l

ସଂ8ାର ସଂ8ୃତି
अଶର ଶାବେଣ ବି େଧୗତ
ମନୀଷୀ ଗଣ
ଜୀବନ अଛି

ତ
ିକ

ା

ନାହY ପାଣ

ହ
ାନ

ଇ
-ପ

ମନୀଷୀ+ ଦୁ ଃଖେର ଦୁ ଃଖିତ

ଆ

ଜନନୀ େତା କରଇ େରାଦନ l
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ମାନବି କତା ଆଜି

ପି ଇବାର ପାଣି

ମୃତୁର ଗହ¤େର

ଘେର ଘେର ଜାଳି ଦିଏ

ପୁତେମାେହ କନା ଭୃ ଣ

अଶାrି ର ବହିn

େଶାଇଯାଏ ମାତାର ଗଭେର

ଭଗn ହୃଦୟ େନଇ ସ¤ାଧୀନତା

ସ ପnହୁଏ ନବ ସୂଯ ାେଲାକ

କରଇ ବି ଳାପ

ନର ପି ଶାଚ+ େଦୗରାତFେର

େହେବକି अବଳା ସେତ

अକାଳେର ବୃ rଚୁ ତ

ସଭି+ ଭଗିନୀ ?

अଫୁଟା କଳି କା

ପାଇେବକି ପ#
ୂ  ସ¤ାଧୀନତା ?

ନବ ବି ବାହି ତା ଜେଳ

ଗାିଜୀ+ ରାମରାଜ

େଯୗତୁ କ ଯୁଇେର

େହାଇବକି ସତ ?

ଗଣତ ପରି ଣତ

ଭାରତ ମାତାର ସ¤#gମ ଆକାେଶ

'ମଁୁ ' 'େମା ' ତେର

ଉଇଁେବକି ନୂ ତନ ସୂରୁଜ ?

ଗରୀବର େପଟପୁେର

ଦୁ ଃଖିନୀର ଦୁ ଃଖେର अଧି ରା

ଆ େକାଇଲି େର

ଜନନୀ େତା କରଇ େରାଦନ l

ବୃ  ବୃ ା+ ମCିର
େହଲା ଜରାଶମ
अସହ େହାଇଲା ଦୁ ଃଖ
ଜନନୀ େତା କରଇ େରାଦନ

ଇ
-ପ

ଜନନୀ େତା କରଇ େରାଦନ l

ତ
ିକ

ା

ଜନନୀ େତା କରଇ େରାଦନ

ଆ

ହ
ାନ

ଆେଲାକ ନଗର, ଆପୁଆ, ବହFପୁର, ଗpାମ
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ଚାପୁଡ଼ା ବାଜିବ ଗାଲେର
ହରି ହର ବାବୁ ବଜାରକୁ ଯାଇ
ନୂ ଆ େମାବାଇଲ କି ଣିେଲ

ଜୟr କୁ ମାର

ଆଜି କା େରଏଟ ଜାଣିତ ନ ଥିେଲ
ପେକଟରୁ େନାଟ ଗଣିେଲ ।

ମଲି@ କ

ଧି େର ଧି େର ବୁ ଢ଼ୀ ସେCହ ବଢ଼ି ଲା
ବୁ ଢ଼ାକି ରାତି େର େଶାଉନି

େଫସବୁ କ େଖାଲି ଚାଟିsି କରି େବ
ଥିେଲ ସି ଏ ଏଇ ଆଶାେର

େମାବାଇଲ ହାେତ ଆସି ବା ଦି ନଠୁ
େମା ସାେଥ େଗେହ@ ଇ ହଉନି ।

ନୂ ଆ ନୂ ଆ ତା+ୁ ଭଲ ତ ଲାଗିଲା
େସଦି ନ ଚାଟିs କରୁ କରୁ ବୁ ଢ଼ା
ପଡି ଗଲା ବୁ ଢ଼ୀ ପାଲେର
ଚାଟିsି କରି େଲ ବୁ ଢ଼ୀକୁ ଲୁ େଚଇ
ଉଜାଗର େହାଇ ରାତି େର

ବୁ ଢ଼ୀ କେହ ତୁ େମ ଏମି ତି କରୁଛ
ଚାପୁଡ଼ା ବସି ବ ଗାଲେର ।

ଖାଇବା ପି ଇବା ସବୁ ଭୁ ଲି ଗେଲ
େମାବାଇଲ ଥିେଲ ସାଥିେର ।

ଏହି ବୟସେର ଏମି ତି ହଉଛ

ଆ

ହ
ାନ

ବାପ ଘେର ଯାଇ ରହି ବି ।

ଇ
-ପ

ଆଉ ଦି େନ ଯଦି ଏପରି କରି ବ

ତ
ିକ

ା

ଏକଥା କାହାକୁ କହି ବି
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ଗୁରୁ+ୁ ନ ମଣିବ ନର
ଗୁରୁ+ୁ ନ ମଣି ବ ନର
ଗୁରୁ ହY ଜୀବr ଠାକୁ ର l

ରାମଚC ପଧାନ

ଗୁରୁ+ ଠାରୁ ଲଭି ଶି eା
ଗୁରୁ ପରା ବି ଦା अମାର

ଗୁରୁ+ ନାମ ତୁ େl ଧରି

ଆଦଶର ପୁଣ ମCିର l

ପsୁ ବି ପାେର ଲ ି ଗିରି l

ଗୁରୁ अଟrି ବି ଦାଦାତା

ଗୁରୁେଦବ+ କୃ ପା ବେଳ

ସବତ ଥାଏ ତା+ ସ^ା l

ସବୁ ସ¢ବ ମହି ତେଳ l

ବି ନେମ େଯାଡ଼ି େବନି ହାତ

ଭକତି ଚି େ^ କେଲ ଧାନ

ଗୁରୁ ଚରେଣ ପଣିପାତ l

अାନୀ ପାଏ ଦି ବାନ l

ଗୁରୁ ଥିେଲ ମି େଳ କରୁଣା
ଗୁରୁ ନ ଥିେଲ ବାଟବଣା l
େହ ଗୁରୁ ପରମ ଈଶ¤ର
େଘନ ବାେର େମା ନମ8ାର l
ରାମ ଚC ପଧାନ, ଶି eକ

ଇ
-ପ

ତ
ିକ

ା

ସାrରାପଲ@ୀ, ଗpାମ
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କରନାହY େକେବ ଉେପeା l

ଆ

ହ
ାନ

େମା: ୯୮୬୧୬୩୮୭୩୬
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अବz
ଏମି ତି ହଜି ଯିବ କାଳ କାଳକୁ ଜୀବନଟିଏ
ସମୟ ସୁअେର, ପୁଣି, ସ¤h ହୃଦୟଟିଏ

ପତି ମା େମେହର

େବନାମ ଗଳି ର अାରୁଆ ଜାଗାେର
ଜଳି ଯିବ ବୟସ ନି ଃଶªେର
ତଥାକଥିତ ଶªର ପହାରେର ମରି ଯିବ ମାନବତ¤
ତାଳି କରତାଳି ବଦଳେର ମି ଳିବ
ଉପହାର -ନାମ େହବ ବଦନାମ
ନି ଛାଟିଆ ବଣ ଜsଲେର ବଳି ପଡ଼ି ବ ମାତୃ ତ¤

ଗଳି କCିର କfମାz ଧଳ
ୂ ି ଧସ
ୂ ରି ତ ସାେର
େକେତ ଦୂ େର ସଫଳତା
ଆକାଶର ଦୂ ରତାେର अବା ସାଗରର ଗଭୀରତାେର
େଖାଜୁ ଥିବ ବସି ଭାବୁ କ ମନ
ଆ+ିବ କ'ଣ ଭାବନାର କାନଭାସେର

ତ
ିକ
ଇ
-ପ
ହ
ାନ
ଆ

ଉପାଧି ଯୁz େବକାର ଯୁବକ अଥବା ରାଜ ସମାÌାର

ା

ବହି ¬ୃତ ବୃ ାବା, ନି େ|ସି ତ କନା,
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ବୁ ଣୁଥିବ अବାrର ଭାବନା
अrର ଟା ଜଳି େପାଡି ଛାରଖାର
ମି ଳିବନି ସମାଧାନର ପ©ା
ବୁ କୁ ଫଟା ଚି ାର, େକେତ ଫୁଲର अଧର
ୂ ା ବା¾ା
ରହି ଯିବ अବz, अକୁ ହା
ଚି ରଦି ନ ଚି ରକାଳ

ଇ
-ପ

ତ
ିକ

ା
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ଆ

ହ
ାନ

ପତି ମା େମେହର,ପାଟଣାଗଡ଼
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ପଥମ େପମ
େକୖ ଶରରୁ ଶFଶ ଗଜୁ ରି ବାର
ଠି କ ପବ
ୂ ର
 ୁ ଝଡ଼ଟିଏ

ହି ଡ଼ମୁlେର ବସି
ପଡୁ ଥିବା େମା ଶରୀରକୁ ....।
ନି େବଦନ କରି ଥିଲା

େମା ପଥମ େପମ ......
େପମ ପାଠର ଦୁ ବଳ ଶି eାଥୀ
ବି ନା ସାଧନେର
ବି ନା ମାଟିେଗାଡି େର
ବି ନା ପାଣି ପବନେର
ଗଢ଼ି ଥିଲା େପମର େକାଣାକ l

ଶି ହରଣ େଖଳାଇ ଥିଲା
ଶରୀରର अअs ପେତsକୁ ।
ବି ଭିଷିକା ଘଟିଥିଲା
ଶୁ¬ ମରୁଭୂ ମି ବାଲି ଝଡ଼ ପରି
ତଥାପି ଲାଚାର ଥିଲି ମଁୁ
କାହYକିନା ହାତଠରା ଡାକ
ମେତ ମୁo କରିଥିଲା
ଶୁ¬ ତରୁେର ପାଣ ସଂଚରଣ
ସହ अନାବୃ ି ଇଲାକାେର
ପାବନ େଖଳାଇ ଥିଲା
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େମା େପୟସୀର अପରୂପ

ମନର ସମଥନ ବଳ

ା

ବାେକାବି କି ଆରୀର

ଶରୀର ବି ନା ବଳେର

ହ
ାନ

େମା ପାଇଁ େମା ପଥମ େପମ |

ତ
ିକ

ଠକଠକ କରି ଥିଲା.......

ଛାତି ର ବି ନା ଯୁ େର

ଇ
-ପ

େମା ମନର ଫାଟକକୁ

ଦୀନବଂଧୁ େବଜ

ଆ

ଏମଭି -୧୯, ମାଲକାନଗି ରି
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ଭିଡ଼ ଭିତେର ହଜିଗଲା
େସଇ ନି |ାପ ଜୀବନଟା
ଦଳି ଚକଟି ପାଦେର

ସୁଦି{ା େବେହରା

ମ©ି େହାଇଗଲା େକଇ ମୁହୂ^େର
େହା ହାଲ@ ା ତ ବହୁତ େହଲା

ଆଉ ଖସାଇେଲ ଖସି ଯି ବ

ଥାନା, ମି ଡିଆ, ଖବର କାଗଜ

େଦଖାଣିଆ େଫସନ୍ େସା ପରି

ସବୁ ଠି .. ସବୁ ଠି ...

ନାୟର ନାରୀ ମୂ^ୀ
ଆଖିେର କଳା କନା ବାି
ମୁହଁ ବୁ େଲଇ େଦଇଥିେଲ

eତାz ଆତFାର ସଦଗତି ର ଦାବି ପତ

ନି କିତି ଧରି ଥିବା ହାତକୁ ପଛକୁ କରି

अପରାଧୀ ବି ହାତ ମୁଠାେର

ଆଇନ୍ ର ବହି ସବୁ ଓଲଟି

ବାିେଲ ରହି ବ.....

ଓଲଟା ପୃ,ା ସବୁ ଓଲଟୁ ଥିଲା....

ବି ଡ଼ା ବି ଡ଼ା େନାଟର ଧାସେର

ା

ଆଉ ନାୟ େଖାଜୁ ଥିବା ଆଖି

ଆ

ହ
ାନ

ଇ
-ପ

ତ
ିକ

ଧୀେର ଧୀେର ନଇଁ ଆସୁଥିଲା
ଭିଡ ଭିତରୁ....
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ପି ୟାର ଓଢ଼ଣୀ
ପି ୟାର ଓଢଣୀ ସଂ8ୃତି ବାଇ
ସଜାଏ େଯ ଓଡ଼ି ଆଣୀ,

ବୀରକି େଶାର
ନାୟକ

ଓଡ଼ି ଆ ଜାତି ର ଗରବ ଏଇତ
ବାଇଛି ସି ମrି ନୀ |
ଲ¥ାବତୀ ସି ଏ ପୀତି ମୟୀ ସି ଏ
ମଧୁର କअଁଳ ଭାଷ,
ଓଢଣା ଫା+େର େଚାରା ଚାହାଣିେର

ଗଢି ଛି ବି ଧାତା ନାରୀକୁ ଜଗେତ
ଭରିଛି େଦେହ ତା ଯାଦୁ ,
ସୋହେନ ସି ଏ ପରକୁ ଆପଣା
କେର ତାଗ କରି ସବୁ |

ପି ୟା େମା ସୁCର ହସି ଦିଏ େଯେବ

େଯେତ େଦଖିେଲ ବି ମନ ପୁେର ନାହY

ସରୁ ଓଢଣାର ଧାେର,
େକେତ େଯ ମମତା ଝରି ପେଡ଼ ସେତ
ସାଇତା ତା ହୃଦୟେର |

ଲି େଭନି ପୀତି ର ନି ଆଁ,
ଓଢଣା ତେଳ େସ ଆହୁରି ସୁCର
ଲାେଗ ସଦା ନୂ ଆ ନୂ ଆ |
ବାହା େବଦୀ ପେର ଓଢଣା ଭିତେର
ପାଇଲି େଯେବ ପରଶ,

ତ
ିକ
ଇ
-ପ

ଆ

ହ
ାନ

ମେନ ଭରି ନୂ ଆ ବାସ |

ା

କଉଡ଼ି େଖଳେର ପୀତି ଭରି ଥିଲା
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ପି ୟା ର ଓଢଣୀ େଦେହ ଭରିଦି ଏ
ପି ପାସି ତ ତାରୁଣତା,
ଆନମନା ହୁଏ ନୀରବି ତ ମନ
ଶ ପାଇଁ ବାକୁ ଳତା |
ଗଭୀର ପଣୟ ଭରି ରହି ଥାଏ
ପି ୟାର ଓଢଣୀ ତେଳ,
ନଥାଏ ବି ରହ ପୀତି ଆସ¤ାଦେନ
अଧୀର କାମନା ଜେଳ |
େମା ପି ୟା ଓଢଣୀ ସ¤ାଭିମାନ ତାର
ପରି ଚୟ ବି ବାହି ତା,
ପାପ ନୟନେର ଚାହYେବନି େକହି

ପି ୟାର ଓଢ଼ଣୀ ଖସି ଯାଏ େଯେବ
ଜି ଭ େସ କାମୁଡି ଦି ଏ,
େଦଖିେଦେଲ େକହି ଲ¥ା अବନେତ

ତ
ିକ

ା

ଓଢଣାକୁ ଢା+ିଦି ଏ |
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अନର େସ ବାଗଦ^ା |

ଇ
-ପ

ଖlବ, େଢ+ାନାଳ |

ଆ

ହ
ାନ

େଫାନ : ୮୮୪୭୮୪୨୨୯୭
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ଫେf
अତୀତ ପୃ,ାର
ଫfଟିଏ ତେମ

ପୁ|ାpଳୀ ପlା

ନି ହାତି ନି ଜର େମାର ।।
ତେମ अଛ େବାଲି
ଚାରି ଭାs େଦଇ

ଉତାରୁଛି ଖାଲି

ହୃଦୟ ଭି ତେର

ଆୟୁଷର ଆ`ରଣ।।

ସାଇତି ଛି କରି ଘର।।
ଜୀବନ ରା`ାେର
ଆେଗଇ ଚାଲି ଛ

େହାଇେଲ ଲାଗୁଛି

अତୀତକୁ ପଛକରି ।।

Cନ ହୀନ ଏ ପାଣ ।।
େହେଲ େଯେବ ଯି ବି
ମଶାଣି ଭୂ ଇଁ କୁ

ା

(େସ )େଶଷ ଫଦ ଥିବି ଧରି ।।।
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ଘରଠୁ ବାହାର

ଇ
-ପ

ତ
ିକ

ାଟିିକାଲ୍ अଫିସର

ଆ

ହ
ାନ

ଯାଜପୁର
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ନି fୟୀ ମାନବ
େବs କେହ େବsୁଲି କୁ अମୁଲ ଆମ ଜୀବନ,
େହେଲ ମଣିଷ ଆଜି ଏେତ ନି ରଦୟି

ସୁେରଶ ଚC
ପାଢ଼ୀ

କରି ଦିଏ େକେତ ଜୀବ+ୁ ନି ଧନ।
ପାଣିେର ମାଛ େକେତ ଶରଧାେର େଖଳୁ ଥାଏ,
ପୁଣି ନାରାୟଣ+ ପଥମ अବତାର ମାଛ ରୂପ ଇଏ।
ମଣିଷ ମାଛକୁ ଆଜି କରି ଛି ନି ଜ ଆହାର,
ମାଛକୁ ଛଟପଟ କରି ମାରିଦି ଏ
େମ¡ାଇବା ଆେଶ eୁଧାକୁ ତାର।

ସାଥି ସାs େମେଳ ଚରିବାକୁ ଯାଇ ଖୁସିେର େଖେଳ।
େସହି େଛଳି ମାଂସ ଖାଇବା େଲାଭେର ମଣିଷ ତାର ଘାତକ ସାେଜ,
ଚି ାର କରୁଥାଏ େସ େଯେବ ନି fୟୀ ମଣିଷର କାତି ର େଚାଟ ତା େବକେର ବାେଜ।
େକେତ ଜsଲି ଜ ଆଜି େଦଖି ବାକୁ ସପନ ଲାଗrି ,
ନି fୟୀ ମଣିଷ ଶି କାର କରି େକେତ

ତ
ିକ
ଇ
-ପ
ହ
ାନ
ଆ

ପeୀଗଣ ସବୁ ଦି ନ ମୁz ଆକାଶେର ବୁ ଲrି ,

ା

େକେତ अମୁଲ ଜୀବନକୁ ନି अrି ।
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ନି ଜ ସ¤ର ନି ଜ ରୂପେର ସବୁ ରି ମନକୁ ଖୁସି ଭରrି ।
େକେତ ନି fୟୀ ମାନବ ପeୀକୁ ଶି କାର କରି ମାରି ଦି अrି ,
େକେବ ଜାଲ ପକାଇ େକେବ ପୁଣି ବାଟୁ ଳୀ ମାରି ନି ରୀହ ଜୀବନ ନି अrି ।
ଈଶ¤ର ସଭି +ୁ େନଇ ସୃି ନି ମା ଣ କରିଛrି ,
କି  ନି fୟୀ ମାନବ ଈଶ¤ର+ ସୃିକୁ ବି ନାଶ କରି ଜାେଣନା କି ସୁଖ ପାଉଛrି ।
ନି ଜ ସ¤ାଥକୁ ପର
ୂ ଣ କରି ବାକୁ ମଣିଷ ଆଜି ନି fୟ ସାଜି ଛି,
େକେତ ଜୀବନକୁ େନଇ ଦୟା eମା ଗୁଣ କୁ ହରାଇ େଦଇଛି ।
ଛାଡ଼ ଖାଇ ନାେମ ପଶୁ ପeୀ+ୁ ମାରି ଖାଉଛି ,
ଜୀବନ ଯଦି କାହାକୁ େଦଇ ନ ପାରି ବ କାହYକି େସ ନି ରୀହ ଜୀବନ େନଉଛି ।
େକେବ ମଣିଷ ତାର ନି fୟତା ଛାଡି ବ ,
ପୁଣି େକେବ ନି ରୀହ ଜୀବ ଜ+ୁ େସ ସୁରeା େଦବ।

ଇ
-ପ

ତ
ିକ

ା
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ଆ

ହ
ାନ

ବୁ ଗୁଡ଼ା, ଗpାମ
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ପଥର ପଡ଼ିେଲ ସହି
अଳି କ ସଂସାର ଜୀବନ ଜpାଳ
ମାୟା ଜୀବ ହୁଏ ଛCି,

ମେନାରpନ
ସୁରୁଜାଳ

ଜଗିଛି ଶମନ ବାେଟ ବାୟା ମନ
ମି ଛେର ହଉଛୁ ଧCି।
େକଉଁ କାଯ ପାଇଁ ଶି େର ଆା ବହି
ଧାଇଁ ଗଲୁ ମର ପୁରୀ,
ମାତା ପି ତା ଭାତା ପୁତ ଦାରା ସୂତା
େଖଳୁ ଛୁ अମନ ପୁରୀ।

ଭୁ pୁ ଫଳ କମ ଜାଣି,
ତୁ hା େର ଦଇବ ନି Cା ଦଉ ସି ନା
କଟାe ପଦେର ହାଣି ।

େଭଦି ବା ନୁ େହଁ ସହଜ,
ଏକା ଥକା ମନ ଠକି ଯାଉ କି ଆଁ
ଲାେଗ ସଂସାର ମଉଜ।
ହଂସ ସମସରି ପି l େଗାଟି ପାରି
ସାଂସାରି େପାଖରୀ ଜଳ,
ବୁ ଡି ଯି ବୁ ମାତ ନ ଲାଗିବ େଲସ
କାଟିବୁ ମନ ଜpାଳ।
ହରି ଆେଶ କରି ଭବ ଜଳ ପାରି

ତ
ିକ

ଇ
-ପ

ଭାଗ େଲଖା େବାଲି କରି ଯା କରମ

ା

ବି ଭୁ ନାମ ଗାଇ ଗାଇ,

ହ
ାନ

ପଥର ପଡି େଲ ସହି ।

ଆ

अଇଁଲାପାଲି ଧମା ସଲପୁର
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େପମର ମହକ
ମେନପେଡ ଭାରି ତୁ ମକଥା ପି ୟା
ଆକାେଶ ଦି ଶିେଲ ଜହn

ସେରାଜ କୁ ମାର
ସାହୁ

ଧି େରଧି େର କରି ହୁअଇ अଧି ର
ଛାତି ତେଳ ଥିବା ମନ।
eଣିେକ ଭାsିଣ ମନ ନି ରବତା
ଗୁଣୁଗୁଣୁ ଗାଏ ଗୀତ
ଛୁଟିଆେସ ପାେଶ େପମର ମହକ
ମି ଛ ନୁ େହଁ ଲାେଗ ସତ ।

अମାନି ଆ େହାଇ ପାେଶ
େଦଖି ନୀରବେର ତୁ ମ ରୂପକାrି

ତ
ିକ

ା

ଚୁ ପି ଚୁପି ଓଠ ହେସ ।
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ସବୁ ଋତୁ ଲାେଗ େପମଋତୁ ପରି

ଇ
-ପ

ଆଠଗଡ଼ .କଟକ

ଆ

ହ
ାନ

୯୩୪୮୫୭୫୨୨୪
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ରସୁଣ ବଜାଏ ବାଜଣା
ଚCନ ସୁବାସ ତୁ ଲେର େହବାକୁ ସମତୁ ଲ,
ରସୁଣ ବଜାଏ ବାଜଣା ଶÉ ଘ¡ ମାfଳ।

अେଲଖ େମେହର

ଶୁଭ ପରି hଦ ଶରୀର ବି eେଣ ମେନାହର,
ଗରବେର ଶି ର ଉଠାଇ ମାେର େଘାର ଟ+ାର।
ଆପେଣ ବି ଚାେର ସୁଗ ରାଇଜର େସ ରାଜା,
ଗଳ`େନ ଦୁ ଧ ଭରିଛି ସେତ ଆଜ କି अଜା।
କାଚ କି ସାଜି ବ ମକତମଣି େହେଲ ସେଜଇ,
ଶୁଭାପାsୀ ଗେଳ ଜତେନ େଯେତ େହେଲ ସେଜଇ ।

ପରି ହାସ ସି ନା ଲଭଇ କ¡ା କାୟା େଦଖାଇ।
ରାସଭ ଧାମଇ େବଗେର ତୁ ରsକୁ ହରାଇ,
ସଂସାର ପୃ,େର କି अବା େକେବ େଦଖି ଛ ଭାଇ ?
ମାନମହତକୁ ଚୂଲିେର ଜାେଳଣୀ କରି ହେସ,
ବÎେର ପଡି େଲ ବାସଇ ପୁତିଗମୟ େସ।

ତ
ିକ
ଇ
-ପ
ହ
ାନ
ଆ

ମଣିଛି ନି ମିଷ ମାତେକ େଦବି ବି ନାଶ କରି ।

ା

अହି ନକୁ ଳର ସ!କ ହୃଦ ପଟେଳ ଭରି ,
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ଶୀତଳ ରେସ ଯାହାର ମେନ ଆସଇ ଶାrି ,
ମି ଛ ପଗଳଭ ବଚ କି ତାେର ଶ କରrି ।
ନି ଦାଘର अr ଘଟାଇ ଆେସ ବରଷା କାଳ,
ଉବୀ ପୃେ, ସି ନା ବୁ ହାଇ ପାେର ସୁଧା କେଲ@ ାଳ ।
ଶି ଶିର ବି ନାଶ ଘଟାଇ ରାେଜ କୁ ସୁମାକର ,
ପସୂେନ ଭରଇ କାନନ ଲାେଗ ସରଗପୁର।

ଟୀକା- अସନ- ବୃ eବି େଶଷ, अଜା-େଛଳି , ରାସଭ- ଗଧ, ତୁ ରs- େଘାଡା, ବÎ- ମୁଖ, ଉବୀପୃଥିବୀ ପସୂନ-ଫୁଲ।

ତ
ିକ

ା
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ଇ
-ପ

େସାେହଲା ବରଗଡ

ଆ

ହ
ାନ

େମା-୬୩୭୦୨୨୦୫୫୯
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କଲା କରମର ଫଳ
ଦି ଦି ନର ଏଇ ଜୀବନ ଭିତେର
अଭିନୟ କାଳ ବଳ

ଶାrନୁ କୁ ମାର

କାଲି ଜାର ଥିଲା अସରrି ଖୁସି
ଆଜି अଶାrି େଘେର େକବଳ !!

ରାଉତ

ବାଆ କୁ ବତାସ ବୃ e ତଳ ଛାୟା
ନୁ ହଁ େକେବ ଚି ରାୟୀ

ସମୟ ଚାଲି ଛି ତା ନି ଜ ବାଟେର
େକେବ ଲୁ ହ େକେବ ହସ

ଜୀବନର ଯୁ ତା ହାତ ମୁଠାେର
କି ଏ ବା ହବ ବି ଜୟୀ !!

କାଲି ଯାର ଥିଲା ଐଶଯ ବି ଳାସ
ଆଜି ସାେଜ କୀତଦାସ !!

କି ସୁCର ଥିଲା ଏ େଚେହରା େମାର

େଯୗବନ ସମେୟ େକେତ ଗବ ଥିଲା
ହାଣି ମାରି ବାର ବଳ

ବୁ ଝୁ୍ଛି ମଁୁ ଆଜି ଏ अବା ପାଇଁ
େମା କଲା କରମର ଫଳ !!

େଶଷ ସମୟେର କି ଛିତ ରେହନି
ହରି ନାମ ଟି େକବଳ !!

ପାରି ବାର ପଣ କାହାର ରହି ନି
ହାରି ଯି ବା େଗାେଟ ଦି ନ

ତ
ିକ
ଇ
-ପ

କୁ କମର ହୀନି ମାନ !!

ା

ସୁକମ ଯାହାର ସୁେଖ ଦି ନ ଯି ବ

ଆ

ହ
ାନ

ପାଟରsା,ନୂ ଆସାହି , ଯାଜପୁର
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କବି ଓ କବି ତା
କବି ଓ କବି ତା ଭିତେର ସ!କ
ଭz ଭଗବାନ ପରି

ନି ରpନ ସାହୁ

ନି ମିେଷ अrର େହାଇେଲ ଉଭେୟ
େହାଇଥାrି ସଦା ଝୁ ରି ।

କବି ଭାବନାେର କବି ତା ସାଜଇ
କବି ତା ଆଣଇ କବି ପାଇଁ ଯଶ

େସ କବି ତା ପୁଣି ରୂପ ବଦଳାଇ

କବି ହୁଏ ପତି ,ିତ

ସାେଜ ପରମାଣୁ େବାମା

କବି େଯ ବଢ଼ାଏ କବି ତାର ମାନ

କବି େଚତନାେର କବି ତା ପାଲେଟ

ସୁଷମାେର ବି ମlିତ

ଦି ବ ସପନ ସୁCରୀ ।

କବି ଓ କବି ତା ପରିପୁରକ େଯ
ପାରି ବନି ଭିନn କରି ।

ନି ହଲ ପସାଦ, ଗଁଦିଆ ପାଟଣା

ଇ
-ପ

ତ
ିକ

ା

େଢ+ାନାଳ ---- ୭୫୯୦୧୬
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अନୁ ପମା ରାଜେଜମା

ଆ

ହ
ାନ

େମା :-- ୯୯୩୮୭୪୧୫୮୩
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େଶଷ
ସବୁ ହସର େଶଷ ଫଗୁଣ ନୁ େହଁ
ସବୁ ଲୁ ହର େଶଷ ଶାବଣ ନୁ େହଁ

ସତ ନାରାୟଣ
ମି ଶ

ସବୁ ବାଟର େଶଷ ନର ନୁ େହଁ
ସବୁ େପମର େଶଷ ସି Cୁର ନୁ େହଁ
ସବୁ େଭାଗର େଶଷ ଜୀବନ ନୁ େହଁ
ସବୁ େରାଗର େଶଷ ମରଣ ନୁ େହଁ
ସବୁ ମୃତୁର େଶଷ ଶFଶାନ ନୁ େହଁ
ସବୁ ଋତୁ ର େଶଷ ଗରମ ନୁ େହଁ

ସବୁ अeରର େଶଷ ବି ରାମ ନୁ େହଁ
ସବୁ େଖଳର େଶଷ ବି ଜୟ ନୁ େହଁ
ସବୁ ଆର¢ର େଶଷ ପଳୟ ନୁ େହଁ

ସବୁ େସବାର େଶଷ ପାଉଣା ନୁ େହଁ
ସବୁ ଆଶାର େଶଷ ନି ରାଶା ନୁ େହଁ
ସବୁ େଦାଷର େଶଷ ଖୁଲାସା ନୁ େହଁ
ସବୁ ଯଣାର େଶଷ ଆନC ନୁ େହଁ
ସବୁ ମଣାର େଶଷ ପମାଦ ନୁ େହଁ

ହ
ାନ

ଇ
-ପ

ତ
ିକ

ସବୁ ବି ଚାରର େଶଷ ନୁ େହଁ ବି ଫାସୀ

ା

ସବୁ କାମର େଶଷ ନୁ େହଁ ସାବାସୀ

ଆ

ସି ଂେଧେକଲା, ବଲାsୀର
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ସବୁ ନଦୀର େଶଷ ମୁହଁାଣ ନୁ େହଁ

ସବୁ େଦବାର େଶଷ କାମନା ନୁ େହଁ
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ଜନନୀ
ମାଆ େଗା ଜନମ ଜନନୀ ଜଗତଧାତୀ,
ତୁ ମରି ପାଦ ପଦFେର େକାଟି ପଣତି ।।

େଦବା~ନ
େମେହର

ଧନ ଧନ ତୁ ମ େଧୖଯ ମାଆ େଗା େସnହମୟୀ,
ନାହY ତୁ ମ अrେର अହ+ାର ମା େଗା କରୁଣାମୟୀ।।

ନାହY ସrାନ ପତି ବାh ବି ଚାର ସମ`+ୁ କରୁ ନି ଜର,
ଢ଼ାଲୁ େତା କରୁଣା ପୁअ ଝି अ ଭାବୁ ସଭି+ୁ େତାର।।

େତା ତାଗ କୁ ଆଜି ମେନ ପକାଇ ମଁୁ ଧେର କଲମ।।

େତାହରି ଆଶୀବାଦ େମା ମ`କେର ରହୁ,
େତା ପରି ମାଆଟିଏ ପାଇବି ମଁୁ ଆଉ କାହଁୁ ।।

ଇ
-ପ

ତ
ିକ

ା

ଗାମ - ବାପୁଜୀନଗର, ଜି ଲ@ା - େବୗ
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େକେତ କ ସହି अr ଫାଡ଼ି େଦଲ ଜନମ,

ଆ

ହ
ାନ

େମା - ୭୮୯୪୩୪୩୫୫୨
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େଗାଲର ଧCା
अ+େର "ଶୁନ" େଗାଲ
ଜାମି ତି େର "ବୃ ^" େଗାଲ

ମେନାଜ କୁ ମାର
ବାରିକ

ଶୁକ@ପeେର ଉଇଁ ଜହn - ପ#
ୂ  ମୀ ଚାC େଗାଲ, ପୁନ
ନାରୀ ମୁହଁଟି େଗାଲ ।
େଗାଲେର ସୃିର ଆର¢ ତ େଗାଲେର ସୃିର ବି ଲୀନ ।
ରଥ ଚକ େଗାଲ ତ ଚକଆଖି େଗାଲ
ଭz କେହ "ଜଗନn ାଥସ¤ାମୀ, ନୟନପଥଗାମୀ ଭଵତୁ େମ" ।
ଟଗର ଫୁଲ େଗାଲ, ପଜ
ୂ ାଥାଳି େଗାଲ,

େଗାଲ ରୂପେର ଶୀକୃ + ସୁଦଶନ ଚକ ।
ମାଛର ଆଖି େଗାଲ, ନାଗସାପର ମଣି େଗାଲ
େଶଷେର ସମୟର ଚକ େଗାଲ
ମଣିଷ ପେଡ, ଉେଠ
ଜୀବନ-ବୃ ^ ତାର ନି #ାତୀତ

ଇ
-ପ

ତ
ିକ

ା

ପାଣି ଭଉଁରୀ େଗାଲ ପୁନଃ ଜଳଚକ େଗାଲ ।

ଆ

ହ
ାନ

ସମରା, ତୁ ଷରା, ବଲାsୀର େମା : ୯୦୭୮୪୯୩୮୮୫
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ଦୁବଳ
 ମୁହୂ^

ଆେଗା ସୁନୟନା କରନି ବାହାନା
େତାଳି ନିअ ବାହୁ ବନେର

ସି େଶର ତି ପାଠୀ

ଲାଜର ଗହଣା ଦି अେଗା ଉ^ାରି
अsବାସ ସବୁ ଯାଉ ଦୁ େର ।

ରzଜବା ପରି ତୁ ମେସ ଓଠରୁ

ରାତି ସାେଥସାେଥ ରତି ବଢ଼ୁଥିବ
ବଢି ଚାଲି ଥିବ ଦୀଘଶ୍ଵାସ

ଝରାଇ ଦି अେଗା ମଧୁରସ

େକଉଁ अତୀତର ମଲା ସପନ େମା

ଏଇ ମଗୁସୁର ଗହନ ରାତି େର

ଧି େର ପାଉଥିବ ଜୀବନାସ ।

ସମୟ ସରୁଛି ସF ତିବି ଝରୁଛି
ଭୁ ଲି ଯାअ ତୁ ମ ପଛ ସଂସାରକୁ

ଆଉ କି ବା ଲାଭ ବି ଳେର

अs ଦାସ େମାେତ କର ଥେର

ଆେଗା ସୁନୟନା କରନି ବାହାନା

ଆେଗା ସୁନୟନା କରନି ବାହାନା

େତାଳି ନି अ ବାହୁ ବନେର ।

ା

େତାଳି ନିअ ବାହୁ ବନେର ।
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ଏକାକି ନି ଥେର ଆସ ଆସ ।

ଇ
-ପ

ତ
ିକ

କବି ର ଘର, କୁ lିେଲା, େକରs, େଖାା

ଆ

ହ
ାନ

୭୦୦୮୩୧୫୦୪୦, ୮୦୧୮୬୪୬୭୦୪
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କ କେଲ@ ାଳ
େକେତଭାବ େକେତ କନା ଲହରୀ
ଉଛୁଳା ମନର ଭାବ ତରs

େବଣୁଧର ସୁତାର

ଲଳି ତ ମଧୁର ମହକ ସ¢ାେର
ବୁ ଣିଦିଏ ପୀତି ବି ଭୂତି ରs ।।
ନବ ପଭାତର ବାଳାରୁଣ କର

କନାର ନୀଳ ମହ@ ାର େତାେଳ

ରୂପ େରାଷଣୀର अମି ୟ ଝର

ଭାବ ତନFୟେର ମତୁ ଆଲା ମନ

ହି ମ ଶି ଶିରର ପତି ଫଳନେର

ନି ଃଶªଶªର କଳ କେଲ@ ାେଳ ।।

ଚାରୁମୟ ଦି େଶ ଏମହୀ ପୁର ।।

ବଢ଼ି ବଢ଼ି ଯାଏ ମନର ଉଦ୍େବଗ

ମୁo ମେନାହର ଉଷା ଉଷସୀର

ବି ରାଟ ଆଶାର ପତି ଫଳେନ

ଗହଳ ଫୁଲର ବହଳ ବାସ

ମାଟି ମଟାଳର ମି ଠା ସୋହନ

ଘନ ବନାନୀର ସୁଷମା ମଧୁର

ଭାବମୟତାର ଚାରୁ ବେନ

।।

ତନFୟ ତଟିନୀ ଛC ବି ନାସ ।।
ଶାମଳି ନୀ ଧରା ସୁଷମା ପସରା

ତ
ିକ

ଆ

ହ
ାନ

ନୀଳନଭେକାେଳ ବି ମଳ ଶଶୀ ।।

ଇ
-ପ

ନୀଳ ପବତର ଦୁ ତି ମେନାହର

ା

अନr ଆକାଶ ନୀଳି ମା ରାଶି
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अରର अେs ବାହୁଡା ବି ହେs
ବୃ Cଗାନ ଆହା କି ମେନାହର
ରଜନୀ ବଧୁର ଲାଳି ତ ମଧୁର
େଜା¾ାସnାତ କେଳବର ରୁଚି ର ।।
ପକୃ ତି ର େଶାଭା େନୖ ସଗgକ ଆଭା
ଭରିଦି ଏ ଭାଷା ହୃଦେୟ ଯାର
େଲଖନୀର େସାେତ
ଝେର अବା ସେତ
ଶª ବହF+ର ସୁର ଝ+ାର

।।

ପତ
ୂ ସାରସ ତ ବି ପଣି ମାଳାେର
େଶାଭିତ ସାହି ତ ସୁଧା ପସୂନ

ରସମୟ ହୁଏ अନୁ ସୃଜନ

।।

ସୁCର ସୃିର ମହକ ପାେର
ବି ଶମେନ ଭେର ସାହି ତ ପୀତି
ଭାବ अନୁ ପାେସ ବହଳ ବି ଶାେସ

ା

।।

ତ
ିକ

ଗାଏ ବି ଶ ସୃି ମsଳ ଗୀତି
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ଭଷା ଭାରତୀ+ अନୁ କ!ା େଘନି

ଇ
-ପ

େକଶଦୁ ରାପାଳ, େକCୁ ଝର

ଆ

ହ
ାନ

ଦୂ ରଭାଷ-୯୧୭୮୫୬୮୨୪୬
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ଖରା ଛାଇ
ପରଚl ତାତି ମି େଳ अନୁ ଭୂ ତି
େଯେବ ଗୀଷମ କାଳେର।

ପର ଦୁ ଃେଖ ଦୁ ଃଖୀ େଯ ସଂସାେର ଭାଇ

ଧାବrି ନଈ ନାଳ େର।।୧

ପରମ ସୁଖୀ ଟି େସହି ।

ନି ରେତ अsରୁ ବେହ େସ ଦ ବି Cୁ

ପର ଆପଣା ର ନକରି ବି ଚାର

େଦଇ କି ପାରି ବ ଶାrି ?
ଏ କଥା େଗାଟିକ ବୁ ଝୁନି ମଣିଷ
ଗଛ ହାେଣ ମC ମତି ।।୩
ପଲକ ପାତେର ହରି ନି ଏ ଦୁ ଃଖ
ବୁ ପେଣ ତରୁ-ଛାଇ।
ପର ଉପକାର କେଲ ପଣ
ୂ  ମି େଳ

ତା' େନତ अଶ ଝରାଇ ।।୬
ନି ରିମମ ଭାେବ କେର ଭÐଣ ହତା
अତି ନି ରିଦୟ େହାଇ ।
ଦୁ ହି ତା ମହ^¤ ନ ବୁ ଝି ଜନନୀ
ଗରଭୂ ମାରି ଦି अଇ ।।୬
ସଭତାର ଦ¤ାହି ଦି ଏ ଏ ମଣିଷ
ବି େବକ ଟିକିଏ ନାହY ।

ଆ

ଆପେଣ ଯାତନା ସହି ।।୪

କି ସୁଖ ମି ଳଇ େକଜାଣି अଯଥା

ଆହାନ ଇ-ପତି କା ସ!ୂ # ନି ଃଶୁ& ବି ତରଣ େହତୁ ଡା େଜାତି ପସାଦ ପ)ନାୟକ+ ାରା ପତି ,ି ତ ଓ ପକାଶି ତ
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ଟ+ା ସୁନା ଧନ ଦରବ େସ କାେଳ

ମଣିଷ ସମାେଜ ଥାଇ ।

ା

ବି କେଳ ଧାଇଁ ଆସଇ ।।୨

େଯଉଁ ନାରୀ ଦି ଏ अପାର ଆନC

ତ
ିକ

ପାଦପ ଛାଇ କୁ କରି ନି ରୀeଣ

ସଭି+ୁ ହସି ହସାଇ।।୫

ହ
ାନ

ଶମି କ ହାଲି ଆ େହାଇ ।

ଇ
-ପ

ପାଣୀ ଏ ତାପି ତ ତୃ ଷା ଆକୁ ଳି ତ

ଗୁେ{ଶର ଚାC
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ଦୟା eମା ସି ନା अସଲ ସ!ଦ
ତା' ବି େନ ଦୀନ େବାଲାଇ ।।୭
େସnହ-େପମ-ଦୟା-ମମତାର ମୂ^g
ପରମ ଶକତି ମୟୀ।
ତା' ବି ହୁେନ ସାରା ସଂସାର अସାର
अମୃତ ବି ଷ ଲାଗଇ।।୮
ସବୁ ଠୁ ସୁCର ସୃି ଈଶ¤ର +
ଆହ ାଦି ନୀ ଶzି େସଇ ।
ସୃି ସରଜନା ପାଳନ ସଂହାର
କି ୟା ତି ନି ତା+ୁ େନଇ ।।୯
ପୁରୁଷ -ପକୃ ତି େବନି ଚକ େଘନି

ଏ ପୁରୁଷ େହେଲ ମଧାହn ର ଖରା
ପତn ୀ ସୁଶୀତଳ ଛାଇ ।।୧୦

କବି ଶୀ ଗୁେ{ଶ¤ର ଚାC୍ ; ଗାମ/େପା-ସମାସି

ା;

ଇ
-ପ

ତ
ିକ

ା

ଜି ଲ@ା-ଝାର୍ ସୁଗୁଡା ; ପିନ୍ େକାଡ୍- ୭୬୮୨୧୩ ;

Listen to Odia Podcast on https://anchor.fm/aahwaan

ଜୀବନ-ରଥ ଗଡ଼ଇ ।

ଆ

ହ
ାନ

େମା:-.୭୬୮୩୮୪୧୦୬୪.
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େକେତ କାଳ ଆଉ
େକେତ କାଳ ଆଉ,
ବାିବ ମି ଛ ମାୟାର ବନ,

ସୁବତ କୁ ମାର
େଜନା

ଏେବ ନୁ େହଁ ତ େକେବ,
ନି ୟ ଛାଡି ବାକୁ ପଡି ବ େଡାରି କୁ ।

ପାରି ବ କି କୁ ହ ?
अଟକାଇ ସମୟର ଯାତାକୁ ,
ମୁz ଆକାଶର ପeୀକୁ ,

ମୁzି अେପeାେର ସଦା କCନରତ େସ,
ଥେର ତ ତାର ଜଳନାକୁ अନୁ ଭବ କର,
େକେତ କାଳ ଆଉ ତାକୁ अଟକାଇବାକୁ ,
ବି ିଚାଲି ଥିବ ଖୁଦ କଣିକା,

ହ
ାନ
ଆ

ଥେର ତ େଚାକରି ହୃଦୟsମ କର,

ଇ
-ପ

ତ
ିକ

ା

ଆ େପଟରୁ ତା େପଟରୁ କାଟି କାଟି ।
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ମୁz ଆକାଶର ଆବାହନି ସsୀତକୁ ,
ଚଳ ଚଳ ଭାରି अିର େସ,
ନି ଜ ରାଇଜକୁ େଫରି ବାକୁ ,
ଜଡ଼ରୁ ଜଡ଼ତ¤କୁ,
अିରୁ अ`ିତ¤କୁ,
ପି lରୁ ପାଣଯାଏ,
େକେତକାଳ ଆଉ ବାିପାରି ବ ଏ अଠାକାଠି

ଏପାେଖ ଜୀବନ ଗାଉଛି ମଧର
ୂ ମୂhନା,
େତେଣ ମୃତୁ ଚାହYଛି ବାଧ ଆଖିେର,
ମୃତୁ ଆଉ ଜୀବନ ମଧେର,

ମହାପୟାଣର ଦୀଘ ପତି eାେର େସ ।

ତୁ ମର କଣ ହୃଦୟ ନାହY !
ଯଦି अଛି ଏେତ ନି ,ୁର କଣ ଲାଗି !

ତ
ିକ

ା

େକେତ କାଳ ଆଉ ନି ଜର ମି ଛ अହମି କା ଲାଗି,

ଆ

ହ
ାନ

ଇ
-ପ

ବାିଚାଲି ଥିବ ଆଉ କାହା ପାଦେର େବଡି ।
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ନି ତି ବଳି ପଡୁ ଛି ମନ ଆଉ ସ!କର ସଂା ,
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ତୁ ମକୁ ଡରି ବାର अଛି ,
ନି ଜକୁ ସମାଜକୁ ନେହେଲ,
ସବୁ ରି ଉପେରଥିବା ଆଦୃ ଶମାନ ଶzିକୁ ,
େକେତକାଳ ଆଉ ଜାଣି ଜାଣି ଭୁ ଲର ପୁନରାବୃ ^ି କରୁଥିବ,
ସୁଧୁରି ଯାअ େବଳ ଥାଉ ଥାଉ ।

କାହYକି ପାରି ବନି ତୁ େମ !
ଥେରତ ତୀଥ+ର େହାଇଯାअ,
ଥେରତ अେଶାକ େହାଇଯାअ,
ଥେରତ ବାଲFୀକି େହାଇକି େଦଖ,
ଜାଣିପାରି ବ େସ ଦୁ ନି ଆ ଠାରୁ ଏ ଦୁ ନି ଆ େକେତ ଭଲ ,

କାହାକୁ କରାୟତ କରି ବାକୁ ବଳପବ
ୂ କ

ରାବଣ,କଂସ ପରି ଆସୁରତକୁ ବାହାନ କରି ।।।

ଇ
-ପ

ତ
ିକ

ା

ଶର
ୂ ଡି ହ, ନCି ପୁର, ଯାଜପୁର
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ଇଛା ସବୁ ପାେଶାରିଯି େବ,

ଆ

ହ
ାନ

ଦୂ ରଭାଷ -୮୨୪୯୨୨୦୮୩୦ .
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ଚାଲ େଯାଡ଼ିେଦବା ମନକୁ ମନ
େନଇଛୁ ଜନମ ଏ ଧରା ଧାମେର
ସୁCର ଜନମ ମଣିଷ ରୂପେର।

େଗୗରୀ ପlା

ମନ େବାଲି କାହା ପାଖେର अଛି କି

ଏମି ତି କା ମନ अଛି କି କାହାରି ?

अନଲାଇନ େର ଭାବ େହଉଛି େଯାଡି କି।

ମନକୁ େଯାଡି ବା ମନର ଭାବେର

ଆପଣା ର େଲାକ ଭଲ ଲାଗୁନାହY

ଭାବନା ତ ଏଠି अଭାବ ଆଜି େର।

अଜଣା ସ!କ ଗଢି ଉଠୁ ଛଇ।

ଆଜି ଏ ସଂସାେର ମନ ହY ତ ନାହY

େଫସବୁ କ ଠାେର ମନ େଯାଡି ହୁଏ

େତଣୁଜନF ନାହY ଭାବନା କା'ପାଇଁ।

ୱାଟସପ େର ପୁଣି ସ!କ ବଢାଏ।

अତୀତେର ଥିଲା ମଣିଷ ପଣିଆ

ପାେଖ ଥାଉ ପେଛ ଆପଣର େଲାକ

ମନ େଦଇ କି ଣୁଥିେଲ େଯ ଦୁ ନି ଆ।

ବୁ ଝrି ନି େକହି ତାର ମନ ଦୁ ଃଖ।

ବି ାନ ର ଯୁଗ ଚାଲି ଛି େବାଲି ତ

ଏ କି ବି ଡନା, ସଂସାର ଚାଳନା

କ!ୁ ଟର ହାେତ ମନର ପଣତ।

ମନ ପାେଶ ଥାଇ େଯାଡି େଯ ହୁଏନା।
େକମି ତି େଯାଡି ବା ମନ ସହ ମନ

ଇ
-ପ

ତ
ିକ

ା

ଆଜି ଏ ସଂସାେର ଏତ ବଡ ପଶn?
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ଭାବେର େଯାଡୁ ଛୁ ଭାବନାର େଡାରୀ

ଆ

ହ
ାନ

ଜୟପୁର
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ନୂ ତନ ସ!କ 
େଟନ୍ ଗଡୁ ଛି ,
ତା ସାsେର ଗଡୁ ଛି ଜୀବନର ଚକ
ଠି କ୍ ଘ¡ାର େସେକl କ¡ାଟି ପରି ।

ପଲ@ ବୀ ବାରିକ

ସି ଟ୍ କୁ େଫରି
ସକାଳର ଖବରକାଗଜେର ମୁହଁ ଗୁpି େଦଲି

ଏହି ତ ଆଗ େସନେର ଓେହ@ ଇ ଗେଲ

ଆଳାପର ମଧୁରିମାେର

େମା ଆଗ ସି ଟେର ବସି ଥିବା

ଖବର କାଗଜ ପେଛଇ ଯାଇଥିଲା ।

ସହଯାତୀ ଜଣକ
ଦି ପହର ଖାଦର ବରାଦ େଦବାକୁ

ପରି ଚୟ, ଆଳାପ

ମୁହଁ ଉେଠଇ ଜାଣିଲି

ଆଉ ଚା ପାନରୁ ବି ରତି େନଇ।

େମା ନୂ ତନ ସହଯାତୀର ଭାଷା ମଁୁ ଜାଣି ନି
କି  ଆମ ପତn ୀମାେନ

େଛାଟ ଝି अକୁ

ହାତଧରି

ଓେହ@ ଇ େଦଇ ଗେର ନି ମଗnା।

ଆସି ଲି
େମା ଝି अକୁ ପାଇଲି ତା+ ଝି अର

ଆଉ େଟନ ପୁଣି ଚାଲି ଲା ଆେଗଇ ।

ବଥ୍େର

ତ
ିକ
ଇ
-ପ
ହ
ାନ
ଆ

ସାs େହାଇ

ା

ସୀକ େସ ହାତ ହେଲଇ ବି ଦାୟ େଦେଲ
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କରି ସାରି େଲଣି ଏକ

ପତn ୀ ଭୁ ଲି ଯାଉଛି ପତି କୁ

ନୂ ଆ େଖଳର ଉÑାବନ ।

ପୁअ ଭୁ ଲି ଯାଉଛି ପରି ବାରକୁ
ବଷ ବଷର ସ!କରୁ

ବାକି ଥିଲୁ ଆେମ ଦି ଜଣ

ଛାଡି ଯାଉଛି ରs ।

େଖାଜି େନଲୁ ମଝି ମଝି େଗାେଟ ରା`ା ,
େହାଇଗଲା

ରୁି େହାଇଗଲା ଶ¤ାସ

ଆମ ଭାବର ବି ଆଦାନ ପଦାନ ।

େକାଉଠି ହଜୁ ଛି ବି ଶ¤ାସ
ଏମି ତି ବାର ଘ¡ା କି େଦଢ଼ ଦି ନ

ବୁ ଝି ଲି େଗାେଟ ଗrବ ଆମର

ଭଳି ପୁରା ଜୀବନ କାଇଁକି ନୁ େହଁ ,

ଠି କଣା ଦି ଆନି ଆ େହାଇଗଲା
ସବୁ ସ!କ ହୁअrା

େଦଖା େହେଲ ଚି ହn ି ପାରି ବାର ।

ଏ େଟନର ସ!କ ଭଳି
ମଧୁର ଆଉ ବି େଭାର

ନଜର ପଡ଼ି ଲା

ନଥାrା

ଭାଷା

ଆଜି ର ଆଉ ଗଲା କାଲି ର

େବୖ ଷମ ।

ବ#

କି

େଭୗେଗାଳି କ

ଘଟି ଯାଇଥିବା ଖବର ଗୁଡା ଉପେର ,

ତ
ିକ

ା

ଗଣିତ ଶି eୟି ତୀ, ଓଡ଼ି ଶା ଆଦଶ ବି ଦାଳୟ
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ଆଉ ପତି ଶତି

ଇ
-ପ

ପଟିଆ, ଭୁ ବେନଶ¤ର

ଆ

ହ
ାନ

୭୯୭୮୨୬୦୪୬୭
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ଶିୀଶିଳା
ତୁ ମ ମନ ଗହନର ଉ+ିମରା
अସମାହି ତ ପଶn,,,,

ଝରି ପଡୁ ଥିବା ସ¤ାଭି ମାନର ଲୁ ହ,,,
ଥର ଥର ଓଠ,,,,

ବି ଗଳି ତ କରି ପକାଉଛି
େମା ଉଦl ଭାବନାର ଖିअଲି ପଣକୁ

ମଁୁ ଦୁ  କାrି କାରୀ ନାୟକ,,,,
ଶ ଶାଣିତ ପଥର
ଉÑାr ପଥିକ,,,,
ମଁୁ ଆେଗnୟର ସCିo अଗିn କଣା,,,,

अଶାr ଲହଡ଼ି ,,,,
ସୁ{ ସହରର ଲି ଭିଲା ଦି ହୁଡ଼ି ,,,,

କୁ ହ,,,,! େହଇପାରି ବ ତେମ
अ`ାଚଳ ଭାନୁ ର ଆଶାର କି ରଣ ????
ଜଳାଇ ପାରି ବ ତୁ ମ ଆଖି ଲୁ ହେର
ମଲା ମନେର ମଶାଲ ????
ରzାz ପାଦେର ଚାଲି ପାରିବ
କ¡କି ତ ପଥ ????

अବି ଶ¤ାସର ଦୁ ଗରୁ ସାଉଁଟି ପାରି ବ

ଆ

େବସାହାରା ମରୁଭୂ ମିର

ମଁୁ ବି ବତ ସାଗରର
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ବା|ାରୁ କ«,,,,

ନଗn େପମ ଋତୁ ,,,,

ା

¥୍ଵାଳାମୁଖୀ ଆଖି ରୁ ଥପ୍ ଥପ୍

ବଷା, େବୖ ଶାଖ,ବସrର

ତ
ିକ

ଭsା ହୃଦୟର େକାହ,,,,

ମଁୁ अrରୀeର ଧମ
ୂ େକତୁ ,,,,

ଇ
-ପ

ଉେପeିତ ଲାଂଛି ତ

ତୃ ଷାତୁ ର ଝରଣା,,,,

ହ
ାନ

ଝଡର ଇଗଲ ପରି eତାz ମନ,,,,

ବାଲାଜୀ େସଠୀ
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ସୁବାସି ତ କ`ୁରୀର ବାସ ????
ସାଜି ପାରି ବ ତ ତୁ େମ
अହଲା ରୁ अଭିଶ{ା ପାଷାଣୀ ????
ଭସF ରୁ େହାଇପାରିବ ତ ଚCନ
ତି ଳ ତି ଳ ଶି ଳା େଦେହ ଘଷି େହଇ

अଭିଧାନର ସବୁ ପୀତି ଶª

େମା ମଥାର ତି ଳକ େହବାକୁ ????

ସରି ଗଲା ପେର
ଆର¢ େହଇଥିବା

କଣ େହଲା,,,,??

ନି ରାଡ଼ର େପମ,,,,
ଯଦି ,,,

ନି ରବ ରହି ଗଲ େଯ,,,,,!

ବାଧା ବନର
ପାହାଡ଼ ଆେଡଇବା
େଗାଟିଏ ଜନF ପାଇଁ ସ¢ବ ନ ହୁଏ,

େମାର अବାrର ପଶn,

େତେବ ସ¤ପn େଦଖିବା ଆସ !

ତମ अସମାହି ତ ପଶnର

ପାଚୁ ଯଭରା ଭବ

ଉ^ର ନୁ େହଁ ,,,,

ଦି ¤ତୀୟ େକାଣାକେର
ଯୁଗଟିଏ ପାଇଁ ଲାଗି େହଇଯି ବା
ନି ହାଣ ମୁନର

ମଁୁ ଉ^ୀ# େପମର ଉେଦାଗୀ,,,,

ଆୁ ଡା ଖାଇ ଖାଇ

ତୁ ମ ସଂଶର ସାନି ଧ

ପଣୟ ପଣାଳୀର "ଶି ୀଶି ଳା"େହାଇ,,,,,,,,,

ତ
ିକ

ଇ
-ପ
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ହ
ାନ

ଚି ତେକାlା, ମାଲକାନଗି ରି

ଆ

େମାର ଚC େତାଳାର ଉପଲ¹ି,,,,

ା

ତଥାପି ,,,
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ପବି ତ େପମ
େମା େପମର ଗsା ଜେଳ
ତୁ ମକୁ େଦଇଛି େଧାଇ,,

ଆଦରମଣି ପଧାନ

ପାପର ଆଖି ତୁ ମକୁ
ପାରି ବନି େକେବ ଛୁଇଁ,,,,,।
ଇଛା େହେଲ ଖାଉଛି

େଖାେଜ ମଁୁ ତୁ ମକୁ

ସ¤ପn ସବୁ ହଜି ଛି

େଫରି ପାରି ବକି

ମେନ ନାହY,,,

ଏ ଶନ
ୂ  ହୃଦୟ କୁ ,,,,,,।

ନି ଜକୁ େକେବ ସଜାଉଛି ,,,,,।

ଏକା ଏକା ବିଛି ମଁୁ

ମନ ଉଣା କେଲ

ଲୁ ଚି ଲୁ ଚି କାCୁ ଛି

ଧରା ପଡି ଯାଉଛି

ବୁ ଝାଇ େଦଉଛି ମନ କୁ ମଁୁ

କଣ କରିବି ତୁ ମକୁ ତ ଝୁରୁଛି ,,,,।

ବାଧତା େର େକେବ ହସୁଛି,,,,,,।

ତୁ ମ ବି ନା େମାେତ ଏଠି
अେନକ କ ଲାଗୁଛି

ା

େକେବ େଫରିବ

ହ
ାନ

ଇ
-ପ

ତ
ିକ

ତୁ ମ ବାଟ ଚାହY ବସି ଛି,,,,,।

ଆ

ଚାCବାଲି , ଭଦକ,
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େକବଳ େଲଖାଟିଏ େହବି
େକବଳ େଲଖାଟିଏ େହବି ବୁ
େଲଖକ େଲଖନୀ ମୁନରୁ

ଦି େନଶ େମେହର

ଝରି ପଡୁ ଥିବି

ଝରି ପଡୁ ଥିବ ତୁ ମ ଆଶି ଷ

ପତି ଧାଡ଼ି େର ତୁ ମ ପାଇଁ

ଲଭି ଯାଉଥିବି ତୁ ମ େସnହର ପରଶ

अବି ରତ ବହି ଯାଉଥିବି।

ଆେହ ବୁ ତୁ ମ ହାତ ତେଳ
ରହି ଥିବ ମଥା େମାର।

କହି ଯାଉଥିବି ତୁ ମ अମୃତ ବାଣୀ
ତୁ ମ अଧର ହସ େଦଖି

ରାମାୟଣ ମହାଭାରତ କାହାଣୀ।

ଆନCେର ନାଚି ବୁ ଲୁ ଥିବ ମନ େମାର।

ଆେହ ବୁ
ସୁନାର ହରିଣୀ େଲାଭ ନାହY େମାର
ତୁ ମ ସହ େସପାରି େର ରହି ବାକୁ ଇhା

ଇ
-ପ

ତ
ିକ

ା

ଏହି अଧମ ଆତFାର।
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ଦୁ ନି ଆକୁ କହି ଯାଉଥିବି

ଆ

ହ
ାନ

ପଳାସ, କଳାହାlି
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अତି ରୁ ଇତି
अତି ଦପ େହଲା ଲ+ାର ରାବଣ
ବାନର ଜାଳି ଲା ତା ସ¤# ଲ+ା

ନାରାୟଣ ଚC
େସନାପତି

अତି ଗବ କଲା ମହାମାନୀ ସାଜି
ପାlେବ କରି େଲ ତା ମୁହଁବ+ା।

अତି ଦାନୀ ଭାବି ସବୁ ଭୁ ଲି ଗଲା
ବଳୀ ବଳୀ େହଲା ପାତାଳ ପୁେର
अତି ବାହାଦୁ ରୀ ଚି rାେର ପଶି େଲ

ଶି ଆଳ ନାଚି ବ ସୁବ# ଘେର।

ଲ¥ି ତ େହବାକୁ ପେଡ ସବଦା
अତି େତାଷାମତ ସୀମା ଟପି ଗେଲ

अତି ାନୀ େବାଲି ନି ଜକୁ ଭାବି େଲ

ସତସs େମଳୁ ହୁअଇ ବି ଦା।

ାନୀ+ ଆଦର େହାଇବ ଶନ
ୂ 
ଶକତି ଆ ଭାବି ଡି lି ପି ଟିେଲ

अତି କେଠାର କି ନୀତି ନି, େହେଲ

ପି !ୁଡ଼ି ମଣିବ ତା ଠୁ ବି ହୀନ।

ଏକଘରକି ଆ େହବାକୁ ପେଡ

ତ
ିକ
ଇ
-ପ

ଆ

ହ
ାନ

ଝି ¡ିକା ଦପେର ମଥାେର ଚେଢ଼।

ା

अତି ସହି ବାର ଭାବ େଦେଖଇେଲ
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अeର ନ ଚି ହn ି େଦାଷ ଧରୁଥିେଲ
अତି ବାହାୋଟ ମାରୁଛି ଲାେଗ
ନି ଜକୁ ନ ଚି ହn ି ପରକୁ କହି େଲ
ନି Cା अପବାଦ ପାଉଣା ମାେଗ।

अତି ବଡ଼ େବାଲି ମC ଶୁଣିବାକୁ
ମାଆ େବsଟିର ଫାଟିଲା େପଟ

ପଶଂସା ପାଇଁକି ଜୁ ହାର ବା¡ିେଲ

େଚାର ଚାଲି କିଆ ନି ଜକୁ ସଜାଇ

अତି ଭzି ଲାେଗ େଚାର ଲeଣ

କାଉ ବି ଖାଇଲା ବି ,ା ଝପଟ।

ାନ କାଳ ପାତ ନ େଦଖି ହସି େଲ
ସଭିଏଁ କହrି ବ ପାଗଳ।

अତି ରୁ ଇତି ଶª ଦୁ ଇଟିକୁ
ଭାବି େବନି େକହି अେଲାଡା ପଦ
େଯ ବୁ େଝ େସ ଜାେଣ ତାହାର ରହସ

ପତେe ପେରାେe ଲ¥ି ତ େହବା

अମୂଲା ମୂଲ ତା अଥ ନି ନାଦ।

ନି ଜର ପତି ଭା ବି ାପନ କେଲ
ନି ପଟ ନି ଲଜ
 ନି େ ଶୁଣିବା।

अତି ରୁ ଇତି ଉzିକୁ ଯଦି ବା
ଆଖି କାନ ନାକ କେର ସsମ
ଭାଷା ସାହି ତର ଗଭୀର ତ^¤ଟି

ଇ
-ପ

ତ
ିକ

ା

ସଭି+ ପଥକୁ କେର ସୁଗମ।

ଆ

ହ
ାନ

ଜ¢ରା,େକCୁ ଝର
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अତି ରୁ ଇତି
अତି ରୁ ଇତି େହାଇଥାଏ େବାଲି
କହି ଥାrି ବି  ଜନ,

ବି ଦୁତପଭା ମିଶ

अତି େଲାଭ କରି ଶୃଗାଳ େଯସନ

अତି ଗବ କରି ରାବଣ େଯପରି

अତି ଶେମ ଆେସ କ@ ାrି ,

ରାମ+ ହାତେର ମଲା,

अତି ର ମାତାଟି अତୀବ ବି ଷମ

अତି ମାନ କରି େକୗରବମାେନ

ମନକୁ କେର अଶାrି l

ରହି କି ପାରି େଲ ଭଲା l

अତି େକାଧ େହେଲ ବୁ ି ଭଂଶ ହୁଏ

अତି ଦାନ କଲା ବଳୀ ମହାରାଜା

ବୁ ିଭଂଶ କେର ନାଶ,

ପାତାେଳ ଚାପି େଲ ହରି ,

अତି ଥlା ାେନ ରହି ହୁଏ ନାହY

अତି ଆଶା େତଣୁ କର ନାହY େକେବ

ମରୁେର ନେମେ¡ େଶାଷ l

ମନେର କାମନା ଭରି l

अତି େତଣୁ ସଦା ବଜନ କରି ବା

अତି େଲ ପରା ପି ତା ଲାଗିଥାଏ

ମନକୁ ବି େବେକ ବାି,.

ଚି ପୁଡ଼ିେଲ ରସ ପାଇଁ,

ଈଶ¤ର କର अତି େଲାଭ ମାତା

अତି ଖାଦ ଯଦି ଗହଣ କରିବା

ମନକୁ ନେଦଉ ଛCି ll

ତ
ିକ
ଇ
-ପ
ହ
ାନ

ଯାଜପୁର

ଆ

େଦେହ େରାଗ ଯାଏ େହାଇ l

ା

अତି ଆଳସ େଯ ଦୁ ଃଖ େଦଇଥାଏ
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ହି ମର ପରଶ
ହି ମ'ର ପରେଶ କଳି କା'ର ବୃ େr
ଆଦରୁ ପହି ଲି अଳୀ ଚୁ ମ¤େନ,

ବି ୁ ପସାଦ ମିଶ

ତନୁ ପରଶେର େଲାମ ଟା+ୁ ରି ତ

ଶି ଶିର ପତି ତ ପତ ଗହଳେର
ଧରଣୀ "କି " ମୁzା ମlିତ ମୟ .୨

ହୁଏ ଆଭା eୀଣ ରବି + େତଜ,
େଶାଭାର ବଧକ ପବତ ଶି ଖର
ଘନ ଧମ
ୂ ଭରା କୁ ହୁଡ଼ି େବାଝ. ୩
ଧାନ େeେତପ#
ୂ  ହାରି ଦ ରାଜି ତ
अମଳ ସଂଗେହ ପକ¤ତା ଶଷ,
ବନରାଜି େଦେହ अଳସୀ େeତେର
ପବେନ େଦାଳି ତ ବgତ ଲାସ. ୪

ଆhାଦି ତ ମC ମରୂତ ଝରା. ୫
ଚୁ ତ ବୃ େr ନବ ବକୁ ଳ ଉ+ୁ େର
ସରେସ ଦି ଜ କୂଳ ମୁଖରି ତ,
ନବ ଶାବକ+ ମୃଦୁ ସ¤ର ଗୁେp
"ବୃ େe" ନବପତି କା ଆhାଦି ତ. ୬
କୃ ଷେକ ଚଳ ଶସ अମଳେର
କମଳ େଶାଭିତ ପଭାତୀ ଜେଳ,
ଶସ ପୁ#ାsତ ଶି ଶିର ରାଜି ତ
ହୀମଋତୁ ଏହି ଧରା କବେଳ. ୭
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ପଭାତ'ର େଶାଭା ପଭାବି ତ େହାଇ

ଚC କି ରଣ'େର ଶାCତା'ର ପୁ#

ା

ପାଶ୍ଵ ଦୁ ବାଦଳ ଶୁ8 ପରାୟ,

ଶଷ ଶାମଳୀତ ପ#
ୂ  ଏ ଧରା,

ତ
ିକ

ଘନ ଧୁମା+ିେତ ଆhାଦି ତ ଧରା

ହୀମ ପରଶେର େହମରାଜି େଶାଭା

ଇ
-ପ

ତାପି ତ ଇhୁକ ପାଣୀର ମେନ. ୧

ରଥଶମା କେଲାନୀ, େକାରାପୁଟ,

ଆ

ହ
ାନ

୯୧୨୪୦୪୯୧୨୯
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ଗାୀବାଦ ଆଜି କବର ତେଳ
ଗାୀ ବାଦ ଆଜି େନଇଛି କବର
କାହY େସ अହି ଂସା ଭାବ
ଛଦFମୁଖା ତେଳ େକେତ ଗାୀ
ଆଜି େହାଇେଲଣି ଆବି ଭାବ।
ସବୁ ତ! ଓଲଟା ମାରଣା ନୀତି େର
େଦଶଟା ଥିଲା କି େହଲା

ନଳି ନୀପଭା ମି ଶ

ସାବରମତୀ ଟା କଥାେର ରହି ଛି
ନାରୀ ଜାତି अସାନ
ହାୟ! ଗାୀ ତୁ େମ େକଉଁଠି ରହି ଛ
ନ େଦଖି ଆମ ଦୁ fgନ।

କୁ ଜି େନତା ମାେନ ଗlା ଗlା ସୃି

ତୁ ମ ସF ତି ଆଜି ଝାପସା େହଲାଣି

ସବୁ ଖାଲି ବତୀ େପଲା।

ଦୁ ନg ତି ସାଧୁଛି ବାଦ

କି ଏ ବୁ େଝ କାହା କଥା
େତଲି ଆ ମୁlେର େତଲ ଜରଜର
ଗରୀବ ପାଉଛି ବଥା।

କବର େନଇଛି ତୂ ମ ନୀତି ସବୁ
କାହY େସହି ଗାୀ ବାଦ
ତୁ ମକୁ ହରାଇ ଝୁରୁअଛୁ ଆଜି
ମଣି ହରା ଫଣି ପାୟ
କବର େନଇଛି ଆଜି ଗାୀ ବାଦ

ା

େକ ବଥା ବୁ ଝି ବ ହାୟ!
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ଆେପ ବିେଲ ବାପର ନଁା େର

ଇ
-ପ

ତ
ିକ

ମୁକୁC ପୁର, ଆ8ା, ଗpାମ

ଆ

ହ
ାନ

େମା-୯୭୭୭୮୮୭୯୪୨
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ଗାୀବାଦ ଆଜି କବର ତେଳ
ନାହY ସତ ଶାrି ନାହY ଦୟା eମା
ସଂସାର େଯ ବି ଷମୟ
ନୀତି ଆଦରଶ ଗଲାଣି ଚୁ ଲି କି
ଚାରି ଆେଡ ଖାଲି ଭୟ l

ଭାରତୀ ସାହୁ

ବଡ଼ େବଇମାନି ସ¤ାଥପର ଏଇ
ମଣିଷ ଜାତି ଟା ପରା
ଯି ଏ ସ¤ାଧୀନତା ଆଣି େଦଇଥିେଲ

ମେନ ପଡ଼ି ଯାଏ अତୀତର କୀ^g

ତା+ ବି ନା େଯ अଧୁରା l

େଦଶ େଯେବ ପରାଧୀନ
ଏ େଦଶର ବୀର ପୁsବ ଆସି େଲ

ରହି ଗଲା କାହY ଲୁ ଚି
ଗାୀବାଦ ଶª ଶୁଣୁନାହY କାନ

େସ ମହାତFା ଗାୀ अହି ଂସାକୁ अ

ସବୁ େଯ େଦେଲ ମୁରୁଛି l

କରି େଦଶ ପାଇଁ ଯୁ

ଗାୀ ମହାତFାଟି କି ଏ

ହ
ାନ

ଆ

ହାଏେର ଜନତା ହାଏ l

ଇ
-ପ

ଆଜି େଲାଡ଼ା ନାହY ଶାସନ ଗାଦି େର

ା

କବର େସ ଗାୀବାଦ l

ସେତକି ଦୁ ନି ଆ ଜାଣିନି ଚି ହn ି ନି

ତ
ିକ

ସ¤ାଧୀନତା ଆଣି େଦଇଥିେଲ େହେଲ
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େଦଶକୁ କେଲ ସ¤ାଧୀନ l

ଏ େଦଶର ଭାଗ ଏ େଦଶର ସ ପn
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ଧି କ ତୁ ମ େଦଶ ଧି କ ତୁ ମ ମନ
ଧି କ ଏ ଶାସନ ଗlଦି
ସେତକି ଲାଗୁଛି ଗାୀ+ର ନୀତି
ସ¤ାଥ ଆେଗ େହଲା ବCୀ l

ବଂଚି ଥିଲା େବେଳ ନାହY ତ ଆଦର
ମରି ଗେଲ ଫୁଲମାଳ
ଗାୀବାଦ ଆଜି କବର ତେଳ େଯ
ଦି ଶୁअଛି ଜଳ ଜଳ l

ଇ
-ପ

ତ
ିକ

ା
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ହ
ାନ

ଯୁନିଦl ପାଟଣା, ଦଶରଥ ପୁର, ଯାଜପୁର,

ଆ

େମା-୭୮୫୫୮୪୧୧୦୧
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ଡାକିବାେବଳ େହାଇଯିବ େଶଷ
ଜଳେସାତ ନି କଟ େରାପି ତ ବୃ e
କରି ଥାଏ ସ¤ ସମେୟ ଫଳ ଉÂନn

ପତ ଯାହାର ପେଡ ନାହY ମଳି ନ

ଈଶର ବି ହୀନ ଜୀବନ ଥୁ¡ା ବରଗଛ
ଜୀବନ ନ ଥାଏ ଯାହାର
ଶୁ¬ ମୃତବତ୍ ଯି ଏ ଦlାୟମାନ
ଜଳେସାତ ଠୁ ବହୁ ଦୂ େର अବାପି ତ ।

ସତ ଜୀବr ଈଶ¤ର+ୁ େଦଖ

ଦୁ ଃଖ ଆସି େଲ ଈଶ¤ର ଈଶ¤ର
ସୁଖ ସ¤hCେର ଜୀବନ ଯାପନ ।

େଚତୁ ନାହY ମଣିଷ
ନି ିr େର କରୁଛି
କାଳ େeପଣ
େସ hାଚାରୀ େହାଇ
କାଟୁ ଛି ଜୀବନ ।...

ଆ

अନୁ ସାନ କର େଖାଜ ପାଇବ
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ସଦା ରହି ଥାଏ ସବୁ ଜ ସେତଜ ।

ସ ାଥ ବି ଜଡ଼ି ତ ମନୁ ଷ ଜୀବନ

ା

ଜଳେସାତ ନି କଟ େରାପି ତବୃ e

ସ!କ ନାହY ଈଶର+ ସହି ତ

ତ
ିକ

ଈଶର ସଂଲଗn ଜୀବନ ଜୀବନବୃ e

କଥା କୁ ହା ପରେମଶର ।

ଇ
-ପ

ମଳି ନ ପେଡ ନାହY ଯାହାର ପତ।

ସି ଏ ଜୀବନ ପାଣବr

ହ
ାନ

ସବୁ ଜ ସେତଜ ରୂପ ତାହାର

େଦବାଶି ଷ ସି ଂହ
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କାଟୁ ଛି ଈଶ¤ର
ବି ହୀନ ଜୀବନ

ଏମି ତି ଜୀବନ କାଳ ଭିତେର

ବି ଳାସ ବସନ

ଦୁ ଃଖେର ପଭୁ ପଭୁ ଡାକ ଛାେଡ଼

अନାୟ ଧନ
ଠୁ ଳ କରି ଚାଲି ଛି

ମଣିଷ ସୁଖ ସମେୟ ପଭୁ +ୁ ଭୁ ଲି ଯାଏ

ନି ତି ଦି ନ ।

ଦୁ ଃଖେର ପଭୁ ପଭୁ େବାଲି ଡାକୁ ଥାଏ
ପବ
ୂ  ଠାରୁ ଭୟ+ର....

େଚତୁ ନାହY ମଣିଷ

ଆସି ଲାଣି ଘନାଇ

अନାୟ ବି ^େର

ମହା ସ+ଟର ଦି ନ

େଦଇଛି ମନ

େପାକ ମାଛି ସମ

େଚତନାର ଉପାୟ

ପାଣ େନବ ଯମ ।

କାଟୁ ଛି ଜୀବନ

ପଭୁ +ୁ ଡାକି ବାର େବଳ

ନି ଜ ମନ ମୁତାବକ ।

େହାଇଯି ବ େଶଷ

ମୃତୁ େକବଳ

ପଭୁ ପଦ ତେଳ

କରି ବ ରାଜତ.....

ସୁଖକୁ େଭଟିେଲ

କାୟା ବି `ାର କରି ବ ।.....

ତ
ିକ

ସ+ଟ ଆସି େଲ

ା

ସ+ଟ ଭୟ

ଇ
-ପ

ପଭୁ େସବା ଭୁ େଲ ।.....

ଆ

ହ
ାନ

ବାେଲଶ¤ର, ୯୦୪୦୪୬୬୬୭୫
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ହାର ମାନୁଥିବା ବୟସ
ଦାରିଦତାର କଷାଘାତ
ବି ଚିତ ଦୁ ନି ଆେର

ମେନାଜ କୁ ମାର
ଦାସ

ସମୟ ସହି ତ ବୟସର

अପରାହn ବୟସରୁ ସେତଜ
l

ପରି ଣତ ବୟସେର
ଆଖିେର େମାଏ େନCାର

ବାସି ଫୁଲ ପରି ମଉଳି ଯାଏ
ଚମକ ନଥାଏ ଶରୀରେର l

େଯେତ ଲୁ ଚାଇେଲ ଲୁ େଚନା
ମୁlେର କଳାରs େବାଳା

ମାଟି ଠାରୁ ଆକାଶ ପଯr
ସବୁ ଦି ନ ପାଇଁ ନୁ େହଁ େକବଳ
ମି ଛ अଭିନୟର ଦୁ ବଳତା l

ଏ ମାନବ ଶରୀର ନୁ ହଁ ଇ
ସାରା ଜୀବନ ଚି ରାୟୀ
ଫୁଲପରି ଝରି ପଡୁ ଥାଏ
ପରି ପକ¤ ସମୟର ଆହ¤ାନେର l

ଆଳି ଜଂଗl, କପାେଳଶର, ଠାକୁ ରପାଟଣା,

ଇ
-ପ

ଛାପା ଶରୀର େଚେହରାଟା

ଲୁ ଚାଇ େହବନି ଆଉ ବୟସ

ଆ

ହ
ାନ

େକCାପଡ଼ା, ୯୯୩୭୧୭୮୭୫୫
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େଦହ େନଚାେକାଚା

କରି ବାର ସଶz ପୟାସ l

ା

ସଫଳତାର ମାନଦl

ତ
ିକ

ମାପକାଠି ପରଖୁଥାଏ
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ମଁୁ ନି ମି^ ମାତ
ଏ ସୃିର େସାCଯତାେର ପଭୁ
ସମ`+ୁ ଗଢି ଛrି ନି ଜ ମଜg େର

ସଂଯୁzା ସାହୁ

େମା ନି ମି^ ମାତ ନି ଶୁନ୍ ବଖରା

ସାରା ଜଗତେର ମଁୁ ନି ମି^ ମାତ

ଖାଲି ଘର ଫିକା ପାହାrାର ଆଶା

ବାଲି କଣିକାଠାରୁ ବି ନୁ ନ ମୁହY

ପାଣିେଫାଟକା ପରି େବାହି ପଡି ବ

ଏଇ ନି ହାରି କା ମlଳ ସ¤ପnେର

ମଁୁ ବୁ ଝି ପାେରନି େମା ଜୀବନର ମୂଲ

ଦି େନ ହୁଏତ अବି ନାଶୀ ଏକ

େଚା ବି କରି ନି अଥ ବୁ ଝି ବାକୁ

ଆଶାର ପଦଧ¤ନୀ ନି ମିଳିତ ଥୁବା

ପଭୁ ଚାଲୁ ଥିବି ଜୀବନ ରା`ାେର

ପି ୁଥିବା ଶାଢ଼ୀ ଚି ରି େହବାଭଳି

ତୁ େମ अନr अସୀମ ପରେମଶ¤ର

ଏ ଘଟରୁ େସ ଘଟକୁ ଆତFା ବି

ତୁ େମ ତ ସଜg ଛ ସାରା ପାରାବାର

ରୂପାrର େହଉଥିବ ନି ୟତି ର

ସବି ଖpିେଦଇଛ ଏ ଜଗତ ପାଇଁ

ଆଉ ଉେଭଇଯି ବ ମାଟିରୁ ଆକାଶ

ତୁ ମ କରୁଣାର କାଣି ଚାଏ ଦି अ ପଭୁ

ଜନF ମୃତୁର ଛାଇେଖଳ ଲୁ ଚକାଳି

ଚାଲି ବାକୁ େଶଷ ଦ¤ାର ପଯr

ା

ଦୟା ରଖି ଥିବ େମାେତ େହ ମହାବାହୁ

ଇ
-ପ

ତ
ିକ

ତୁ ମ ଗଢ଼ା ମଁୁ ନି ମି^ ମାତ ।

ଆ

ହ
ାନ

ରାହାମା, ଜଗତସି ଂହପୁର ।
ଆହାନ ଇ-ପତି କା ସ!ୂ # ନି ଃଶୁ& ବି ତରଣ େହତୁ ଡା େଜାତି ପସାଦ ପ)ନାୟକ+ ାରା ପତି ,ି ତ ଓ ପକାଶି ତ
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େମା ଗଁା
(ଶ+ରା ଭରଣ ଛC)
ଜନନୀ େମା ଗାଆଁ ମାଟି ଚCନର ତୂ ଲ

ଶzି ଦା ବି େଷାୟୀ

ଭୂ ଲି ନାହY ନ ଭୂ ଲିବି େକେବ ତା'ର ମୂଲ
େସ େମା ସରଗଠୁ ବଳି
େସ ମାଟିେର ଜନF େମାର ପି ୟ େସହି ଧଳ
ୂ ି ।।୧

େମା ଗାଆଁ ପାଣି ପବନ ପାକୃ ତି କ ଦୃ ଶ
େମାଜୀବନ ବାଇଛି ସୁେର अବଶ

ଚାଲି ସି ଖିअଛି ଆଜି େଖଳି ବୁ ଲି ମୁହY।।୨

ଋଷୁକୂଲ୍ଯା ନଦୀ ପଠା ପବ ଜାନି ଯାତା
େମାର ପାଠଶାଳା ଖଳା ଆ େତାଟା ମଜା
ଚଉପାେଶ େକେତ ଫୁଲ

ଆ

ହ
ାନ

ଇ
-ପ

ତ
ିକ

ା

ସୁରଭିେର ବମହକଇ େଦବ େକ ତା ମୁଲ।।୩
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ବି ଭିନn ଫସଲ ଭରା ପଣସ କଦଳୀ
ଜାମୁ ସପୁରୀ ନଡ଼ି ଆ େଶାଭା ଭଳି ଭଳି
ପି ୟ अତି େସ େମା ଗଁା
ଜନF ମାଟିର ସମ ରଖି ବି ତା ନାଆଁ।।୪

ଗାମ ପରି ଜନ େକେତ ଆତିF ୟ ସ ଜନ
ଚଉଁରା େର ଦୀପ ଦାନ ଘ¡ା ଘ¡ି ନାଦ
ଜୀବନ ର ବଡ ସF ତି
ପାଣ ଥିବା ଯାଏ ନ ଭୂ ଲିବି ତାର ପୀତି ।।୫

ଇ
-ପ

ତ
ିକ

ା
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ଆ

ହ
ାନ

େସାରଡ଼ା, ଗpାମ୍
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ନି |^ିର ଚଟାଣେର
ସମୟ େସାତେର ଭାସମାନ େହାଇ
େଘରି ଆେସ େଯେବ ସମସା

ତୃ {ିରାଣୀ ପାତ

କି ଂ କ^ବ ବି ମୁେଢ ମଥା ଘୁରଇ

ଲହୁଲୁ େହ ଭିଜି ସବୁ ଦୁ ଃଖ ସହି

ବୁ ି ନଦି ଶଇ ସହସା ।

ଚାଲି ବା ପଭୁ अନୁ ସରି
ସୁଚରି ତ ାନ ଜୀବେନ ଦଶାଇ

ଆଶାର ସୂରୁଯ ବି େବେକ ସାରି

ଆେଲାକର ପଥେର ରହି ।

େହଉଥାଏ ସଦା େସ ଘାରି
େପମ କାହାଣୀେର ସଂଲଗn ବି େhଦ

ଟାଳି ଦିଏ ବି ଭୁ+ୁ ଧରି ।

ଦୁ ଇଟିର ପରି ପର
ୂ କ
ନି ବିଡ଼ ଭାବର ସ!କ ସ¤hC

ବି ଶ¤ାସ ଢାଲଧରି ବି ଭୁ+୍କ ସୁମରି

ନି |^ିେର ସହାୟକ ।

ଏ ଜୀବନର େଶଷଯାଏ ।

ବୃ ତାrଟି ଦି ଏ କଷଣ

ଆ

ନି |^ି ଚଟାଣେର ପାଣ ।

ହ
ାନ

ନହାରି ଜୀବନ ଆନପାଇଁ ପାଣ

ତ
ିକ

ଏସି ଏଫ ଯବାନ େସୗମରpନ

ଇ
-ପ

ଡରି ବାନି େକେବ ହାରି ବାନି ପୁଣି

ା

ଚାଲି ବା ଜଗତ ପଥେର

ଆହାନ ଇ-ପତି କା ସ!ୂ # ନି ଃଶୁ& ବି ତରଣ େହତୁ ଡା େଜାତି ପସାଦ ପ)ନାୟକ+ ାରା ପତି ,ି ତ ଓ ପକାଶି ତ
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କି ଏ କଲା େସହି अଘଟଣମାନ
ଛଡାଇ େନଲାେର ସrାନ
ହାଏେର ସମାଜ ଶି eିତ ସୁଜନ
ବି ଦା କି କଲା ଦଂଶନ ।

ସପନ ସମାନ େହାଇଗଲା ଧ¤ଂସ
ଉ~ଶି eା ଥାଇ କି ଲାଭ
ଜୀବନେର ଯଦି ନେଶାେଭ ଆଭାସ
ଧନ େସ ପୀତି େସୗରଭ ।

ଇ
-ପ

ତ
ିକ

ା
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ଆ

ହ
ାନ

ସହେଦବ ଖୁ¡ା, ବାେଲଶର
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ହୃଦୟର ପୀତି େଜାତି

ନୀରବ ମଉନ ତମି ସା ଶଯାେର େଶାଇବାର ଉପକମ

ମନ ଗହନେର ଉ+ି ମାରି ସF ତି ସୃି କେର ମହାଭମ।
ଝରକା ଫା+େର ଚାହY େଦେଖ େହେଲ ଆକାଶେର େମଘରାତି

ପ+ଜି ନୀ

ଉପାଧାୟ

ବାଦଲ ଉହାଡୁ ଶୁଣି ପାରୁନି ମଁୁ ଚCମାର ମଧୁଗୀତି ।
ଜହn ଉଇଁବାର ସ¢ାବନା ନାହY ପଡୁ ନି ଚC କି ରଣ
ତାରା ତନୁ ପେର ତମି ସାର ଛାୟା ହଜି ଯାଇଛି ସପନ।
ତମସା ହଜାଇ େଦଲା େମାର ସୁଖ ମି ଳିଲାନି ପୀତି ଛୁଆଁ
ଭାଗ ଭବି ତବ େଲଖନୀ ଚାଳନା େଖଳି ଲା େମା ସାେଥ ଜୁ ଆ।

ଦୁ ମୁଦୁମୁ ବଷା ଶୁଆଇ େଦଉନି ତୁ ମ କଥା ହୁଏ ଭାଳି ।
ବି ମଳ ଶରତ ଲଘୁଚାପ େଘେର ତCା େଲପି େଦଲା ପେର
ତୁ ମ ପୀତି େଜାତି ଫୁଲ େହାଇ ଫୁେଟ ହୃଦୟର अକାେର।

ତ
ିକ

ା

େମା ହୃଦେୟ ସଖୀ ହୃଦୟକୁ ତୁ ମ େଯଉଁ ଦି ନ େଦଲ ଛCି

ଇ
-ପ

ତୁ ମର ନି ବିଡ ବାହୁବନେର େହାଇଗଲି ମୁହY ବCୀ।

ଆ

ହ
ାନ

ଯାଜପୁର
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ତୁେମ ଥିେଲ ପାେଶ
ତୁ େମ ଥିେଲ ପାେଶ
େମା ମନେର ଲାେଗ

ଗୀତାpଳୀ ଭୂ ୟଁା

ଇCଧନୁ ସ{ରs
ଜୀବନ ଯମୁନା
କଳ କଳ ବେହ

ଚଢ଼ି ଛି କି ସେତ
ଆକାଶ ଛୁଇଁବା ଆେଶ।
ତୁ େମ ଥିେଲ ପାେଶ
ନି ଦାଘ ର ଝାpି
ବସr ମୃଦୁ ମଳୟ
େକାକି ଳ କୂଜେନ
ପୀତି ଜାେଗ ମେନ

ମହେକ ଆତFବି େଭାର।
ତୁ େମ ଥିେଲ ପାେଶ
ରାତି अେ¡ ନାହY
ଦି ନ ଲାେଗ ଭାରି ବଡ଼
ଦୂ େର ଚାଲି ଗେଲ
ମନ ଖାଲି ଝୁେର
ସବୁ ହୁଏ ଗଡବଡ଼।

େକCୁ ପାଟଣା, କଟକ।

ଆ

ନଥାଏ ନି ସs ଭୟ ।

अଗଣା ଚହେଟ
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ଖୁସିର ପାହାଡ଼

ନାନା ଜାତି ଫୁେଲ

ା

େତାଫା ଜହnାେଲାକ ଦି େଶ

ଲାେଗ େମାେତ ଭରପୁର

ତ
ିକ

ଉଆଁସ ରାତି େର

ସବୁ ଥିଲା ପରି

ଇ
-ପ

ତୁ େମ ଥିେଲ ପାେଶ

ତୁ େମ ଥିେଲ ପାେଶ

ହ
ାନ

ହୃଦେୟ ଉେଠ ତରs ।
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େବଳାଭୂ ମିର ଶିୀଟିଏ ମଁୁ
େବଳାଭୂ ମିର ବି `ୀ# ବାଲୁ କା ରାଶି
ସମୁଦର ଘନ ନୀଳ ଜଳ
ଆକାଶ ସମୁଦ େଯମି ତି ଯାଇଥାrି

ବୀଣା ସାହୁ

ମି ଶି,
େଯମି ତି ଦୁ େହଁ ଦୁ ହY+ୁ ଆଲି sନ କରୁଥାrି ବସି ।
ସାଗର େଢଉକୁ ଚୂମି ବି ଜନ
େବଳାେର,
ସାଉେ¡ ସF ତି କୁ ଏକା ଏକା ବସି

ସF ତିକୁ ସାଉ¡ି ଏକାଠି କରଇ
େବଳାଭୂ ମିର ଶି ୀଟିଏ େହାଇ,
ବାଲି `ୁପ େଦଖି ଚି ତ ଗଢୁ ଥାଇ

ତ
ିକ

ା

ମୁହY।
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େବଳାଭୂ ମିେର ବି ଲୀନ ସାଗର ଜଳେର।

ହ
ାନ
ଆ

ଜୀବନି କାର अ)ାଳି କା

ଇ
-ପ

ଗଢି ବେସ େସହି େବଳାଭୂ ମିେର
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ଚଳrି େଦବତା ଜଗତର ନାଥ
ଗେଢପୁଣି େକୖ ବଲ କଣିକା।
େବଳାଭୂ ମିର ଶି ୀଟିଏ ମଁୁ
େମା ଜୀବନର ପତି ଟି ଛବି ,
ଓଜାଡି ପରେସ ବାଲୁ କା ପରେତ
ପଯଟନ ଳୀେର େସୗCଯର
ଦୃ ଶ ଆଯ ହୁअrି ପଯଟକ ଭାବି ।
ପଯାଟକ େଦଖି ହୁअrି ମୁo
ସାଗର ତଟିନୀେର େଢଉ ତରs
ଭାରି ମନେଲାଭା ଛି p େହାଇ ପଡ଼ୁଥିବା ଜଳ ଆଉ ଆକାଶେର

ଆ+ି ବେସ େଯେବ େମା ଜୀବନି କା
ସବୁ ଦୁ ଃଖ ସୁଖ ଖରା ଛାଇ,
ଶି ୀଟିଏ ମଁୁ େବଳାଭୂ ମି େଦଖି ମନ

ତ
ିକ

ା

େମା ବଳୟୀ।
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ଉଡି ଯାଉଥିବା ବି ହs।

ହ
ାନ
ଆ

ମାଡି ଆେସ େଫରି ଯାଏ,

ଇ
-ପ

ପତି ମୁହୂ^େର କୂଳେର ଲହରୀ
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ଶି ୀଟିଏ ମଁୁ େବଳାଭୂ ମିେର
ନୂ ଆ ଉନFାଦନା ଭରି ନୂ ଆ ରୂପ େରଖ ଆନC ମେନ ଗଢୁ ଥାଏ।
େକେତ ନୂ ଆ ନୂ ଆ ବାଲି ଘର କରି
ନି ତି ରs ବି ରsେର ଚରି ତକୁ
ମଁୁ ଦି ଏ ତାକୁ କରି।
ଜୀବ ନି ଜgବ ବ`ୁ କନା େର ଗେଢ
େକେତ ପଦଚି ହn ଲହଡ଼ି େର ଲି ଭିଯାଏ, ଆଉ େକେତକ କାହାଣୀେର
ଲି ପିବ େହାଇ ରହି ଯାଏ।
ମୁଖରି ତ ଶାr ଉପକୂଳ ବଶି ,
ଶି ୀ କାରୁକାଯେର ପରି ପ#
ୂ  ଓ

ଇ
-ପ

ତ
ିକ

ା

େଶ,।
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େବଳାଭୂ ମିର ଶି ୀଟିଏ ମଁୁ

ଆ

ହ
ାନ

େଯାଡ଼ା, େକCୁ ଝର
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େମା ଗାଆଁ ଆଜି ହସୁଛି
ପତୁ ଷ अରୁଣ କି ରଣ ଆଭାେର
େମା ଗାଆଁ ଆଜି ହସୁଛି

ପତାପ କି େଶାର
ରାଉତ

ପeୀ କାକଳୀର ମଧୁର ମୂ~ନା
ମୁଖରି ତ ସେତ େହଉଛି
ଶୁଭ ଶÉ ଧ¤ନି ଶୁଭୁଛି
େବଦ ମ ସାେଥ ଓଁକାର ନାଦେର
ହୃଦ ପୁଲକି ତ େହଉଛି ।

ଚଷା ପୁअ ହଳ େଯାଚୁ ଛି
ରାମ ଲଇeଣ ଗେଲ ମୃଗମାରି
କ«ରୁ ତା ଝରି ଆସୁଛି ।
େମା ଗାଆଁ ଆଜି ହସୁଛି ।

େମା ଗାଆଁ ଆଜି ହସୁଛି ।

ସେର କମଳି ନୀ ଭମର ଗୁpେନ
ଉଷାରାଣୀ ପାଦ ଥାପି ଛି

ସअଳ ନଦୀକୁ ଯାଉଛି
େତରଛା ଚାହାଣୀ ସୁଢଳ ଭsୀେର

ପାଚୀ ଗଗନେର େଲାହି ତ ରsିମା

ପଛକୁ େଫରି େସ ଚାହଁୁ ଛି

ହୃଦ ପୁଲକି ତ କରୁଛି

ଲାଜେର ଓଢଣୀ ଟାଣୁଛି
େଟାକା ଦି अର ଟା ସୁସୁରି ବଜାଇ

ତ
ିକ
ଇ
-ପ

ଆ

ହ
ାନ

େମା ଗାଆଁ ଆଜି ହସୁଛି ।

ା

ହରକତ ଖାଲି କରୁଛି ।
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େମା ଗାଆଁର ପେଥ ଘର ଭୁ ଆଶୁଣି
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ସp ନଇଁଗେଲ ବାରୁଣୀ ଗଗେନ
ଚି ତ ପrି କି ଏ ଆ+ୁ ଛି
ନୀଡ଼ େଫରା ପeୀ ଆନC ମନେର

ବଇଁଶୀ ବଜାଇ େଦଉଛି

ମନ େଖାଲି ଗୀତ ଗାଉଛି

ମନଟା ଚଳ େହଉଛି

ମCିେର ଆଳତି ଶୁଭୁଛି

କି ଆବନ ତେଳ ଡାହୁକ ଶବଦ

ଭକତ ହୃଦେୟ ଭzି ର ମହକ

ଭାସି ଭାସି ସେତ ଆସୁଛି ।

ମହ ମହ ସେତ ଭାସୁଛି ।

େମା ଗାଆଁ ଆଜି ହସୁଛି ।

େମା ଗାଆଁ ଆଜି ହସୁଛି ।

ଚାଳ ଘେର େଶାଭା ପାଉଛି

ମନ ବି େମାହି ତ କରୁଛି
କାଶତlି େଶାଭା ପାଉଛି
ଧୀର ପବନେର ମଥାକୁ ହଲାଇ

ଏକତା ର ମେ ବାିଛି
ସୁଖେର ଦୁ ଃଖେର କା ମି ଳାଇଣ
ଜୀବନ କୁ ଧନ କରି ଛି
ଭାଗବାନ ନି େଜ ମଣିଛି
େସ ମାଟି ମମତା ହୃଦେୟ ରଖିଣ
ଦୂ ରରୁ ଜୁ ହାର କରୁଛି ।

େମା ଗାଆଁ ଆଜି ହସୁଛି ।

େମା ଗାଆଁ ଆଜି ହସୁଛି ।

ତ
ିକ

େକେଡ ଭsିମା େର ନାଚୁ ଛି ।

ଇ
-ପ

ଶି eକ, ଚ!େକଶ¤ର ଉ~ ବି ଦାଳୟ

ଆ

ହ
ାନ

େପାଇପାଣି, େକCୁ ଝର, େମା--୮୩୨୭୭୨୫୦୩୩
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େପାଖରୀ େର ହଂସ ହଂସରାଳି େଖଳ

ପରର ମେଧ ଭାବ ବି ନିମୟ

ା

େବାଇତି କଖାରୁ େପାଇ ଶାଗ ମା
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ବବଧାନ
ତୁ ମର ସବୁ ସ^ କୁ ମଁୁ ମାନି େନଇଥିଲି
ଆpୁ ଳାଏ ଆପଣା ପଣକୁ େନଇ
ମଁୁ ନି ଜର କରି ସାରିଥିଲି ତୁ ମକୁ

ଶୁଭଲeFୀ େସଠୀ

ତୁ େମ ବି େଗାଟାପେଣ
କାୟା ବି `ାର କରି ସାରି ଥିଲ
େମାର ସବାs ଶରୀେର
ଗଢି ସାରି ଥିେଲ େପମର େକାଣାରକ
ଭାବି ଥିଲି ତୁ ମ େମା ଭିତେର ଥିବା େସଇ ଟିକକ ବବଧାନ

କି  ହଠାତ୍ ଏ ବବଧାନଟା କଣ ପାଇଁ େଯ ବଢି ବାକୁ ଲାଗିଲା
ବୁ ଝି ପାରି ଲିନି ମଁୁ
ଏ େପମଟା ହଠାତ୍ ଏମି ତି ବି େଛଦର ରୂପ େନଲା କଣ ପାଇଁ
େଟାପାଏ େପମ ନୀର ବରଷିବା ଆଗରୁ
ତୁ େମ େମା ଠାରୁ ଦୁ େରଇ ଗଲ

ତ
ିକ
ଇ
-ପ
ହ
ାନ
ଆ

ତୁ େମ ଲେଗଇ େଦଲ ନି ଆ

ା

ବସr ଟା ପାଦ େଦଉ େଦଉ
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ଆହୁରି ନି କଟତର େହାଇ ଗଲା
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େଦହ ଆଉ ମନେର
ନି ସ^ ଥିଲା େମା େପମ
ମଁୁ ଚାହି ଥିଲି ହୁଦୟ େଖାଲା େପମ
ଥେର ବି ତୁ େମ ଶୁଣିବାକୁ ଚାହYଲନି
ମଁୁ କଣ କହି ବାକୁ ଚାହଁୁ ଥିଲି
ସବୁ କି ଛି ଓଲଟପାଲଟ େହାଇଗଲା
अେନକ अସମାହି ତ ପଶn ଭିତେର
ମନଟା ଖାଲି େହଉଥିଲା ଆଉଟୁ ପାଉଟୁ
ଯଦି ଓ ପୃଥିବୀରୁ ସୂଯ +ର ଦୂ ରତା
ମାପି ବା ସହଜ ଥିଲା
କି  ତୁ ମ େମା ଭି ତେର ଥିବା ବବଧାନ

ଆମର ଏଇ ଦୀଘ ବବଧାନ ର
ଶନ
ୂ ାନ ପେର

ଇ
-ପ

ତ
ିକ

ା

ସ!କେର େର ପଡି ଗଲା ପଣ
ୂ େଛଦ
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ମାପି ବାଟା େହାଇଗଲା ବଡ ଜଟିଳ ଏବଂ କକର ବାପାର

ଆ

ହ
ାନ

ଆଠଗଡ଼, କଟକ
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ଏକତା ଆମର ବଳ
ଏକତା अଭାେବ ପରାଧୀନ େଦଶ
େକେତେଯ କଷଣ ଦୁ ଃଖ
ଏକତାର ମ

ମେନ ଭେର ବଳ

ଚଖାଏ ମୁzିର ସୁଖ ।୧
ଏକତାହY ବଳ

ଏକତା ଶକତି

ଏକତାହY ମୂଳମ
ଏକତା ଆଗେର ମୁl ନୁ ଆଁଇଲା
ଫିରି sୀ ଶାସନ ତ।୨

ପି !ୁଡି ଜାତି ର ବଳ
ଶି କାରୀ କବଳୁ

ବାଏ ଜୀବନ

ସାହସି କ ପାରା ଦଳ ।୩

େପ©ାଏ अsୁର େକେଡ ମେନାହର
େକେହବ ରୂପେର ତୁ ଲ
େପ©ାରୁ ଖସି େଲ ନ ପଚାେର େକହି
କମି ଯାଏ ତାର ମୂଲ ।୪
ଜାତି ଧମ ଭାଷା

ଖାଦ େବଶ ଭୁ ଷା

ପର!ରା ଆମ ଭିନn
ଏକତା ସୂତାେର

ଗୁ©ି େହବା ସେବ

େଦଶର ରଖି ବା ମାନ ।୫
ଭାରତ ମାତାର

ଆେମ ଟିକି ଫୁଲ

ଏକତା ଆମର ବଳ
ଏକତା ର¥ୁେର

ବାି େହବା ଆସ

ା

ଜଗେତ େହବା ସବଳ।୬
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ବଳଶାଳୀ ହାତୀ ହାର ମାେନ େଦଖି

ଭzବୁ ସାହୁ

ଇ
-ପ

ତ
ିକ

ଶି eକ,କପସି ଲା(ତୁ ଷୁରା),ବଲାsୀର

ଆ

ହ
ାନ

େମାନଂ-୯୯୩୮୮୧୯୪୧୨
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େକେତ କଥା ଏ ବୁ ତର
ହଁ ଏଇ କା^gକ ଜାଡୁ ଆ ସକାଳେର
ତୁ ଧରାର େକାଳେର

ରୁ ଦ ନାରାୟଣ
ଦାଶ

େକେତ ନବ ଆଶାର ପଲ@ ବ
େକେତ ନବ ଭାବନା ବି ପ@ବ
ଆସି ଥିଲୁ ମାତ େସୗଭାଗର କଥା
ରହି ଗଲୁ େମା ସହ ଏଇ େଯମି ତି
ପଦF ଗଛେର ନଫୁଟି ସଦା ପାଣିେର।।

ଏଇ ତାକୁ ତ େଦଖି
େତା ପାଇଁ େପମି କ େମାର େସ େପମି କା
ଏଇ ଗୁପଚୁ ପ କଥା ବୁ ତର େସ
ଝଗଡ଼ା, ମି ଠାଗପ ଆଉ େସ ଶାବଣର କାଦୁ अ ଛି ଟା କଜି ଆ
ପୁଣି ମି ଶିଯାଉ ଆଉ କହି େଦଉ

ଆ

ହ
ାନ

ଇ
-ପ

ତ
ିକ

ା

ଯା ପେଢ ବସି କି ଗଧ େହଇଯି ବୁ ।।
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େଦଖାେହଇଥା କି ବହୁ ପବ
ୂ ର
 ୁ
େକଜାଣି ଏ କି ଭଳି ମି ଳନ
ଭାଗର େସ େକେତ ତମ अଧାୟେର
େଯାଡ଼ାଯି ବ ଆମ େଭଟଘାଟକୁ
ଆଉ େଲଖିଯିବା ବୁ -ପୀତି ର Cନ
ଦି କ୍ ଦି କ୍ କରି ଦଉଡୁ ଥିବ ଛାତି
ପୁଣି ତୁ କହୁଥିବୁ ଯା ଆଉଟିେକ ମା+ଡ ପରି େଡଇଁ ଯା..
ପୁଣି ଚାଲି ଥିବ େଖ¡ାେଖ¡ି
ଆେମ ବାହାରି ପଡ଼ି ବା ଆମ ଲe ପଥେର
ହାୟ! ହାତ ଛCି େହଇଯାଇଥିବ ବୁ ତେର ଦୁ ହY+ର
ଏ ସାହି ତ ବି କହୁଥିବ ତୁ େମ ନି ତି

ଇ
-ପ

ତ
ିକ

ା

ସାହି ତର ନୀଳ ନଦୀର େସ ସବୁ ଜ େବଳାଭୂ ମିକୁ.....
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Ìାଲି ଆସି ବ ଏ ସାେର ନବ ବି ହs େହାଇ

ଆ

ହ
ାନ

ଠି କଣା- ନୟାପଲ@ ୀ, ଭୁ ବେନଶର।
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େମା େବାଉ
ଛାତି େର ଛାତି ଏ େକାହ େନଇ
େକମି ତି ବିବାକୁ ହୁଏ ...

ଡଃ ମାsଳି କା

େଦଖିେଲ େବାଉକୁ ଜାଣି ହୁଏ

ମହାପାତ

େବାଉ େଗାେଟ ମାଇଲ ଖୁ¡
େମା ପାଇଁ, େତା ପାଇଁ ...

ହସି ହସି େସ କହି ଲା

ସpେବେଳ ଜହn ପରି

ଏଇ େବାଉ େହବା ଟା ହY

କ'ଣ ତୁ ପାଇଲୁ ଏଇ ସଂସାେର

େମାର ନାରୀତ¤ ...

େତା େବାଉ, େମା ଆଈ କଣ
ଜାଣି ନ ଥିଲା, କହି ନ ଥିଲା
ଏ ନୃ ଶଂସ ଦୁ ନି ଆ ବି ଷୟେର
େବାଉ େମାର ହସୁଥିଲା
ପୁେନଇଁ ଜହn ପରି

େବାଉମାେନ ହY ଜାଣrି
କି ମହାଘ ଆନC ମି େଳ
ଛୁଆମାନ+ର "େବାଉ" ଡାକେର
ଦୁ ଃଖ ସବୁ ଲି ଭିଯାଏ
େସ अମୃତ େବଳାେର ...

େରେଭନସା ବି ଶବିଦାଳୟ, କଟକ

ଆ

ଓଠରୁ ତା ମୁଠା ମୁଠା ମଲ@ ୀ

ତୁ ବୁ ଝି ପାରି ବୁନି ...

ା

େକମି ତି ଜୀଇଁଛୁ ସତେର ..!!

େମାର ସାତ ଜନFର ପଣ
ୂ 
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ଏେତ ଦହଗp ଭିତେର

େମାର ଭାଗ ...

ତ
ିକ

ଜଳୁ ଥିବା େବାଉକୁ ମଁୁ ପଚାେର

ଇ
-ପ

ଖରାେବେଳ ସୂଯ ପରି

ଝରୁଥିଲା अମୃତ ପରି

ହ
ାନ

ଆମ ସବୁ ଭାଇ ଭଉଣୀ+ ପାଇଁ
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ଜହn ଓ ତାରା

ପ#
ୂ  ମୀ ସାର ଶୀତଳ େଜାhନା
ମେନ ଭେର ନୂ ଆ ସ ପn,

ଭାଗି ରଥୀ ଯାନୀ

 ଆେଲାେକ
ଶାr ସିn o ମନ ନି ମଳ
ରାତି ଟା ଲାଗଇ ଭିନn ।

ଦି ଶୁଥାଏ େଶାଭାବନ।

ତଥାପି ରହି ଛି ମାନ,
ଶନ
ୂ  ଆକାଶକୁ ଚାହY େଦେଲ େକହି
ଆଖି ରେହ କି ଛି eଣ।
େକାଟି ତାରାଗଣ ପାଇ ଦରଶନ
ପୁଣ ହୁଏ eୁଦ ତନୁ ,
अକାର ରାେତ ଶୁଭ ଆେଲାକେର

ସ{ଷg ମlଳ ଆକୃ ତି ର ରୂପ
ପଶନ ବାଚକ ଚି ହn,

ମି pି ମି pି େଜାତି ଜଣାଇ େଦଉଛି
ସ{ ଋଷି+ର ନାମ।
ଏକ ଲେୟ େଦଖ ଉ^ର ଦି ଗେର
ଧବତାରା अବିତ,
ଦି ଗ ନି ରୂପକ ଭାେବ ଜଣାଶୁଣା
ଉ¥ଳ ନeତ େସତ।

ହ
ାନ

ଦୂ ର ହୁଏ C ମନୁ ।

ତାରା ବି ନା अସୁCର।

ଆ

ଦଳପଡା, ଖଜୁ ରୀପଡା, ଫୁଲବାଣୀ।
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ଆେହ ତାରାଗଣ ତୁ ମ ତନୁ ସାନ

ଘନ अକାର ଏ ଶନ
ୂ  अର

ା

େଦେହ ଦୀ{ି ଭରି ତାରା େମେଳ ଜହn

ଲାେଗ अପବ
ୂ  ସୁCର,

ତ
ିକ

ହସୁଥାrି ତାରାଗଣ,

ଚCମା ସହି ତ ଥିେଲ ତାରାଗଣ

ଇ
-ପ

अନr ଗଗେନ ମି pି ମି pି କରି
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ଓଟେର ଓଟ
ଓଟେର ଓଟ
ଓଧ ପରି ତୁ ତ ନୁ ହଁ େର େଛାଟ।

ପି ଠିର କୁ ଜ
ପାଣିଥଳି ତା'ର ଏ କଥା ବୁ ଝ।
ମରୁର ବାଲି
ସହେଜ ଆେମେର ପାରୁନା ଚାଲି ।
ତୁ ଚାଲି ପାରୁ
କରୁ ସାହାଯ
େତଣୁ ନାଆଁ େତା'ର ମରୁଜାହାଜ।
ମରୁ େତା' ଘର
କହେର ବୁ ଲି ଛୁ ତୁ େକେତ ଥର ?
ଆସି େଲ ଝଡ଼
େଶାଇ ରହୁ ନ େହାଇ ହଡବଡ଼।

ମରୁ ଉଦାନ
କହି େଦ' ଜାଣିବୁ େକମି ତି ାନ।
ମରୀଚି କାଟି
େଦଖି ମନ େତା'ର ହୁଏ ଫିକା କି ?
ଥର୍, ସାହାରା
ରହି କି େସଠାେର େଦଉ ପହରା ?
ଖରାର ଦାଉ
େତା ପରି ସହି ବ କି ଏେର ଆଉ ?
ଓଟେର ଓଟ
ଜି ରାଫ ପାଖେର ଦି ଶୁେର େଛାଟ।
ତୁ ନୁ ହଁ ହି ଂସ
କହି େଲ ଆମ ଗଁା ମାଗୁଣି ମି ଶ।

ଇ
-ପ

୨୭, ମ ମାେନାର,େଗାଠପାଟଣା

ଆ

ହ
ାନ

ଭୁ ବେନଶ¤ର-୨୯େମା:୯୫୮୩୨୦୨୩୫୭
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ଶୁଣିଛି ଜମାରୁ ଥ±ା ନ ମାରୁ।

ବୁ ଲି ଯିବା େବେଳ େନବି େର ତାହା।

ା

ଆ' ଆଉଁଶିବି ନ ଧରି େଠsା।

ଖାଉ ତୁ ଯାହା

ତ
ିକ

େହାଇଛୁ େଡsା

ନୀଳମଣି ଚାC
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େପମ ଇତି ହାସର अବୁ ଝା କନା
ତୁ େମ ଏଇ େପମି କର
ସୁCରୀ େପମି କା ନ େହଲ ନାହY,

ଲିଟନ୍ କୁ ମାର
େବେହରା

ବି ଶାସହରା ନି ରୁପାୟ
କବି ର କବି ତାେଟ େହଇ ତ ରହି ବ !

ନି ଃଶª अାର ପଚାେର େମାେତ
େର ! େତା ନୀରବତାର ରହସ କହ

अତଧି କ େପମେର ପରା

ସବୁ ଠୁ ଉ େର ପରା େପମ

କଥା କୁ େହ,

ତମକୁ ମଁୁ ଭୁ ଲି ବି େକମି ତି ?

ଛଳଛଳ ଆଖି ର अଝରା ଲୁ ହ ।

ପାଉଁଜିର ଶª ନ ଶୁଭିେଲ ନାହY

ତୁ େମ ନ ହୁअ ପଛେକ ନାହY

ପତି ଧନିେର ତୁ ମ ନଁା ଶୁଣିବି,

େମା ମନେର ସବୁ ଦି ନିଆ ଖୁସି,

ତମ ମୁହଁ େମାେତ ନ ଦି ଶିେଲ ନାହY

ଏତି କି ତ େକେତ, େମା ପାଇଁ

ସଂଜ ନଇଁଗେଲ ଚାC େଦଖିେନବି ।

ଭାବନାେର ତୁ େମ ଚାଲି ତ ଆସୁଚ

ଇ
-ପ

ଠି କ୍ େସଦି ନ ଭଳି େମାେତ ଚାହY ଚାହY

ା

କି ଦୁ ନି ଆର େକାଉ ରି ତିନୀତି

ତ
ିକ

ମଁୁ କଣଟା କହି ବି େଯ ଆଉ,

ଆ

ହ
ାନ

େମାର ପତି ଟି କଥାେର ହସି ହସି ।
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ରାଜଧାନୀେର ଶୀତ
ଶୀତ ଆେସ ରାଜରା`ା ବ` ବି ପଣିେର
କି ଛି ସF ତି େଫ¡ି େଦଇ ଚାଇନି ଜ େରେ`ାରଁ ାରା ନି ଭୃତ କeେର
ଶୀତ ଆେସ ଝୁ¡ି ପଡୁ ଥିବା ଦୁ ଃଖକୁ େଗାଟାଇ

ମpୁ ରାଣୀ ମି ଶ

ଝୁ!ୁ ଡ଼ି ର େଖାଲା ଝରକାେର
ସାତସି ଆଁ ସ ପn ଆଉ ସୁରଭିକୁ ଏକାଠି ମି େଶଇ
ରି ଫୁଇଜ ରମଣୀର େଖାଲା ପି ଠି କ@ ାr କବରୀେର
ଚା େଭାଜି ସଂଧାର ଆସର
ନାଲି େନଳି ଆଲୁ अେର
କୃ ତି ଆଉ ସ¤ୀକୃ ତି ର ସାମୀଆନା ତେଳ
ଶୀତ ଆେସ अରଣର eୁଧା େନଇ ମୁଠା ମୁଠା
ଆଦି ମ ତୃ ାେର
କୁ ହୁଡି ର କାରୁକାଯ ହସr େଜାସnାେର
ଶୀତ ହୁଏ ଆନମନା अଗଳି ଉପାrେର
କି ଛି ପା{ି ଶନ
ୂ ତାକୁ େଖାଜି

ଇ
-ପ

ତ
ିକ

ା

ରହସର କୁ େହଳୀ କାବେର
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ପାନପାତ ଫଳକେର େଲାହି ତ ମୁଦାେର

ଆ

ହ
ାନ

ହାଇଦାବାଦ, ୭୩୮୧୨୬୫୭୬୯
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େଶଷଚିଠି ସFତିେର ସFତିେର
ମେତ ଭୁ ଲି ଲ କି …ସଖୀ ?
େକେବଠୁ େହାଇଛି ଠି ଆ ଶାଳବୃ e ପରି

ହୃଷି େକଶ ମହାr

ଏ ଖାକି ର ଜsେଲ
େଫରି ବାକୁ ନାହY ରା`ା ସୀମାr अେଳ
अବା ସମତେଳ
ମଁୁ ଏକ େଦାହି ପଳାତକ
ପି ୟା ତୁ ମ ପାେଶ
ମଥାନତ କେର ଆଜି ତୁ ମ ପୀତି ର अେଳ

କାେର େମା ସବାର अଛି ମୃତୁର ଦୂ ତ
ହାତ ଧରି େମାର ବାହି ନିଏ ଆଜି
ବି ପeର ମାୟା ନାଗଫାେଶ
େଭଟିବାକୁ େମାର ସF ତିର ସମାଧି ତେଟ

ଆ

ହ
ାନ

ଇ
-ପ

ତ
ିକ

ା

େଲଖୁଛି ମଁୁ େଶଷ ଚି ଠି ବସି ମୃତୁର ନି କେଟ।
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ଜୀବନର େଶଷ ସୀମାrରୁ।
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କି କରି ବି ହାୟ କୁ ହ, କାପୁରୁଷ ନୁ େହଁ ବୀର,
ବୀରପେଣ ପେଣ ନାଶି ନାଶ େହଲି अମର
କି  ପତି ଶତି ଗଲା ଭାsି
ତୁ ମ ପାେଶ ଜନF ଜନFାrରର
ସଖୀ, େମାେତ eମାକର
ଏ ବୀରଭୂ ମି ବୀରସୂତ େକ ଲୁ ଚି ଛି अେଳ
ନାହY ସାଖୀ ସଖି ନାହY ସାଖି ଏ ଭୂ ମlେଳ।

ଆଜି ବି ପତି ଧ୍ଵନି ଛେଳ ଏ अରଣ କରୁଛି ଧି ±ାର
ଶୁଣି େମାର େସଦି ନର େସଇ େଶଷ ଚି ାର
ନଚି ହn ି ଲା ସି ଏ ମଣି ଷ େବାଲି

କି କରି ବି କୁ ହ ପି ୟା…
ଗଢି େଦଲା ମୃତୁ ପୀଠ ଊରୀ ପୁଲଵାମା
େସ अବି େବକୀ ଏ अରଣ ପଠାେର।

ତ
ିକ

ା

େଦଖିେନବ ପି ୟା ଥେର େମା ମୃତ୍ଯୁର େeତ

ଆ

ହ
ାନ

ଇ
-ପ

ଇତି ହାେସ अବା ଭୂ େଗାଳର ମାନଚି େତ
ଭମୁଥିବ ଆତFା େମାର ଏଠି
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େଦଇଗଲା ଆସି ମୃତୁ ଉପହାର
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କରି ଯିବ ଶାrି ଢାଳି ତୁ ମ େନତ
ଶୁଣ େଗା ପି ୟା ଶୁଣ
ଝରି ଥିବ ରz େମାର ସି zଥିବ ମାଟି
ତହYରୁ ମୁଠାଏ େନବ େଗା ସାଉଁଟି।

େଦବ େଗା େପାତି େମା ଗଁା ଘର ଦାl ଦୁ ଆେର
େଦଖୁଥିବି ଗାମ ପରିଜନ ଆଉ ସେଦାେର
କୁ ନି ପିଲା େହଉଥିେବ େବାଳି
ଦୁ ଃଖ ସବୁ ଯି ବି ସି ନା ଭୁ ଲି
ତୁ େମ େଦେଲ େଗା ଛୁଇଁ
ଉଠି ବି ଜୀଇଁ େରଣୁ େରଣୁେର େସ ସମୀେର

ଚି ହn ି ବା ଯଦି ସ¢ବ ନୁ େହଁ ହୁଏ ତୁ ମ ପେe
କଡ େଲଉଟାଇ େଦଖିଯିବ ଏେକ ଏେକ
ତହଁୁ ଯଦି ନେହଲା ଚି ହn ି

ତ
ିକ

ା

େଦଖିବ ତୁ ମ ସrକ ଥିବ େମାର ପାେଶ

ଆ

ହ
ାନ

ଇ
-ପ

ଆଦେର େତାଳି ବ…
ରzିମ ଥିବ େସ େଯଉଁ ାନ େମା ନି କେଟ
ଆହାନ ଇ-ପତି କା ସ!ୂ # ନି ଃଶୁ& ବି ତରଣ େହତୁ ଡା େଜାତି ପସାଦ ପ)ନାୟକ+ ାରା ପତି ,ି ତ ଓ ପକାଶି ତ
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ଚୁ ମି ବି େଯେବ ପି ତା ମାତା+ ଯୁଗF ପୟେର।
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ପଡି ଥିଲି ଟଳି ବe ସି z ରୁଧି ର େଲାତେକ।

େଟାପା େଟାପା ଲୁ ହ ଝରାଇ େଦଇ ତୁ େମ ଆଖି ରୁ
େଧାଇେଦବ ପି ୟା ରକତ ଧାର େମା ଶରୀରୁ
ସାଉଁଳି େଦବ ମଥାକୁ େମାର
ସଖୀ, େଶଷ କଥା ଏକ ରଖିବ େମାର
ରzିମ କରି ବ ରକତ ଧାର
ଆପଣା ହାେତ େଗାଳି ବ ସତୀ ହାତେର େମାର
େଶଷ ଥର ପାଇଁ ପି ିେନବ ସଖୀ ରz ସି Cୂର।

ଧନ େହବ ଜୀବନ େମାର ପ#
ୂ  ସବ ଆଶା

େଲାଡି ବି ତୁ ମକୁ ଯୁେଗ ଯୁେଗ
ତୁ ମ ବି ନା ନବଳାଇ ଆନ ଆଶା
ତୁ େମ ଥିେଲ ସାଥିେର,
କମ େମାର ଧମ େମାର अେs ସବ ଭୂ ଷା

ତ
ିକ

ା

अରୀ େଚାରି ନାରୀ ସେବ ବଦଳି େବ ଦି ଶା।
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ସାଥକ େହବ ଜନF େମାର ରହି ଵ अଭିଳାଷା

ଇ
-ପ

ତି ଲଝରୀ, ଆନCପୁର, େକCୁ ଝର,

ଆ

ହ
ାନ

େମା : ୬୩୭୦୪୩୪୬୨୪
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େଡଣାେଟ ପିେଇ େଦ
େମରୁଦମଟିଏ ପରି
େତା ଆଶାେର

ଡା ନୀଳମାଧବ କର

ଜେଡଇ େହଇଥାଏ
ଲତାଟିଏ େହଇ
ବଦଳି ବଦେଳଇବାର

…

ଜୀବନେଟ େଭଟି େଦ େମାେତ

ବି ଶ¤ାସଟିେକ େଦ …

…

ବଦେଳଇ େଦ େମା ଆକାଶ

େତା ଭରସାେର

ଜୀବନର ଦୃ ଶ - ଚି ତପଟ

ଉେଡ଼ଇ େଦ େମାେତ

ରେsଇ େଦ ଟିେକ

अrହୀନ ଦି ଗବଳୟେର,

େଡଣାେଟ ପି େଇ େଦ

ହଜି ଯିବାକୁ େଦ

ବହୁରୂପୀଟିଏ ପରି

ସୀମାହୀନ ଶୁନତାେର

ସେଜଇ େଦ େମାେତ

େତା ବି ଶ¤ାସେର

ା

…
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ସାରା ଜୀବନର ଆଶା

ଇ
-ପ

ତ
ିକ

ଓଲଭରହା!ଟନ, ୟୁେକ

ଆ

ହ
ାନ

nmadhab@yahoo.com
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ବି ଦoକବି अଭି ମନୁ  ସାମrସି ଂହାର
( ରାଗ- ମୁଖାରି )
ଜୟ ଇCଜି ତ ସୁତ... ଶୀ अଭିମନୁ  ସାମr...
ସି ଂହାର ନାେମ ବି ଖାତ..

ପଦୀପ କୁ ମାର
ଜି ଲିକାରା

କବି ପବର.... ଭାଷାକାର... ୧

अଳ+ାର ଯୁz ଲe... ତହYରୁ େନାହି अଲe..
ଗୁଣୀ ବ#େନ ବି ଲe...
ବି ଦo କବି .... ବାଣୀ ପବି ... ୨

ପଦ ପଦF ସାର ଭୀତ...
େଯେହn ସରଘା... ରାଗାନୁ ଗା... ୩

ଚି rାମଣି ବି ଦoେର... ଚି rାମଣି ସF ରଣେର...

ତ
ିକ
ଇ
-ପ
ହ
ାନ
ଆ

अନନ କାବ... ରେସାÑବ.... ୪

ା

ବି ଦo ଚି rାମଣିେର....
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ରାଧାକୃ  ପୀତି ଗୀତ... ସଜନା अମୃତ ଜାତ....
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ତବ ବାକ ସାଧୁ ଜେନ.... ନି ଶି ଦୃ ଶ ଚC େଯେହn..
କୁ ମୁଦ ବି କେଚ ପେୂ #...
ନାେଶ ତମସା... ାନ ଭାଷା..... ୫

अସାହି ତିକ ତେକ... ବସୁରାଧର ବୁ େକ....
େଯେହn ଭୂ ଧର କ¡େକ...
କରଇ ଚୂର... ତବ ଗୀର.... ୬

ଭାରତୀ ସ¤# ଜଗତୀ... ସହାୟ ଯା’କୁ ଭାରତୀ...
ସାଧେବ କରି ଆରତୀ...
ପଦୀପ କବି .... ପେୂ ଜ ଭାବି .... ୭

ନି ଶି େଶେଷ ପାଣ ଭେଜ

ଇ
-ପ

ତ
ିକ

ା

ଏମr ଗତି ... େହଉ ପା{ି.... ୮
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ତବ ଚରଣ ସେରାେଜ.... ମ^ ଭୃ s େଯେହn ମେ¥

ଆ

ହ
ାନ

ହାଡ଼ଶି +ୁଳା, ରାୟଗଡ଼ା।
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େତlାର ଆ^ଚିାର
ଶସଶାମଳେର ପ#
ୂ  ଏହି ବି ଲ ବେଣ

ବି ଦୀ# ହୃଦେୟ େକହି କାCୁ ଥିଲା ଜେଣ
ଭୟଂକର ଥିଲା ତା'ର ଆକୁ ଳ ଚି ାର

ରାଧାେମାହନ
ପଜ
ୂ ାହାରୀ

କାCି କହୁଥିଲା େମାେତ କର ତୁ ଉାର । (୧)

ସହସା ମଁୁ ଚାହY େଦଲି ବି ସF ି ତ ବଦେନ
ଥରୁଥିଲା ଭୂ ମି ତା'ର କରୁଣ େରାଦେନ
ଥରୁଥିେଲ ମାଟି, ପାଣି, ପାଦପ, ପବନ

ପାେଖ ଯାଇ ଛି ଡ଼ା େହଲି କି ଏ ଜେଣ େବାଲି
ଜରାଜୀ# କାୟାକୁ ତା' ପଣାମ େଟ କଲି
ଆଶୀବାଦ େଦବା ପାଇଁ ନ ଥିଲା ତା' ବଳ

ତ
ିକ

ା

େସ େଲାକ+ अନାୟର େଭାଗୁଥିଲା ଫଳ । (୩)
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ତା' କCେନ ବତି ବ` େହଉଥିଲା ମନ । (୨)

ହ
ାନ
ଆ

େହାଇଥିଲା ତା'ରି ପତି କି  अବି ଚାର

ଇ
-ପ

ତା'କୁ ଚାହY ଭାବି ଲି ମଁୁ େଦାଷ ବା କାହାର
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ଦି ନୁ ଦି େନ ସଂ8ୃତି ରୁ ହଜି ଲାଣି ନାମ
କୃ ଷି କାେଯ ଯ ବୃ ି अେଟ ପରି ଣାମ । (୪)

अ`ିତଟା ବିରହୁ ସି ଏ ଚାହଁୁ ଥିଲା
ଧୀେର ଧୀେର ଗlି କି  ଉଇ ଖାଉଥିଲା
अପଲେକ ଚାହY େମାେତ ପାଣ ମାଗୁଥିଲା
ଲୁ ହ ଭିଜା େନେତ ଆଜି େତlା ଡାକୁ ଥିଲା । (୫)

ଓଡ଼ି ଶାର େକାେଣ अନୁ େକାେଣ ଚାଷୀ ଭାଈ
େତlା ାରା ପାଣି କାଢ଼ି ଜମି େସେଚ ଯାଇ
ଜମି अତି ଉ~ତାେର ଥିବ େଯେତେବେଳ

ଝରଣା, ଗାଡ଼ି ଆ ପୁଣି େପାଖରୀର ପାଣି
अାୟୀ କୁ lେର ସି ଏ ରଖିଥାଏ ଆଣି
େତlା ାରା େସ ପାଣିକୁ ଚଷା ପୁअ କାେଢ଼

ତ
ିକ

ା

ଜୁ ନତା ବା େସଣି ାରା ଜମି ମେଧ ଛାେଡ଼ । (୭)
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अାୟୀ କୁ lେର ପାଣି ବାେ େସେତେବେଳ । (୬)

ଆହାନ ଇ-ପତି କା ସ!ୂ # ନି ଃଶୁ& ବି ତରଣ େହତୁ ଡା େଜାତି ପସାଦ ପ)ନାୟକ+ ାରା ପତି ,ି ତ ଓ ପକାଶି ତ

ହ
ାନ
ଆ

େତlା ାରା ପାଣିମଡ଼ା କାେଯ ଥା'rି ମାତି

ଇ
-ପ

େକେତ ଆଦି ବାସୀ ପୁଣି େକେତ ଜନଜାତି
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ଉଠା ଜଳେସଚନର ଥିଲା କ#ଧାର
ଆଜି କି  କୃ ଷି କାେଯ ନୁ େହଁ େସ କାହାର । (୮)

କାେଠ ଓ ବାଉଁେଶ ଗଢ଼ା ଥିଲା ତା'ର କାୟା
କୃ ଷି କାେଯ ଏକଦା େସ ରଚୁ ଥିଲା ମାୟା
ସମାଜରୁ ଆଜି କି  େହଲାଣି ନି ିହn
ତା' ବି ନା ଏ କୃ ଷି େeତ ଲାଗୁଛି ଶୀହୀନ । (୯)

ତା'ର ଏ अବା େଦଖି ବଥିତ ମଁୁ େହଲି
େକାହ ଭରା େନେତ ତା'ଠୁ ବି ଦାୟ ମଁୁ େନଲି
ଭାବି ଲି ତା' ପାଇଁ अବା କ'ଣ ମଁୁ କରି ବି ?

କି କହି ବି ଆଜି ର ଏ େଲାକ+ ପକୃ ତି
ଯ େମାହ ପାଇଁ ତା+ େତlାର ସଂ8ୃତି
ହଜି ବାକୁ ବସି ଲାଣି େଢ+ି ଶି ଳ ପରି

ଇ
-ପ

ତ
ିକ

ା

ଏ ଯୁେଗ ଆଉ େକ ତା+ୁ େନବେର ଆଦରି ? (୧୧)
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େକମି ତି ତା' ହୃଦୟର ଦୁ ଃଖ ମଁୁ ହରି ବି ? (୧୦)

ଆ

ହ
ାନ

अଧାପକ, ଓଡ଼ି ଶା ଆଦଶ ବି ଦାଳୟ, ତାଳେଚର
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କଲମ
ମଁୁ अତି ସରଳ, ସୁଲଭ ସାମଗୀଟିଏ।
କି  ସାଧାରଣ ଭି ତେର अସାଧାରଣ ସୃଜିବାେର eମବାନ,

ଦlାସି ପଧାନ

େକଉଁ अନାଦି କାଳରୁ ଏେବଯାଏଁ ।
ମଁୁ ସଳହୀନ, ଧନହୀନ ବାଲିF କୀ େହାଇ ମଧ,
ସୁତୀÓ अଟିଏ, अତି ଓ ଇତି ହାସର।
ଶାrି ଓ କାrି ର ବି ଚାର ବା^ାେର ,
େମା ପଭୁ + ବgତ ହୁଏ, ପତି ଭୁ ପତି ଆରା । ୦୧

କି  େମାର ସ ାମୀ+ ଚି rା ଓ ଚି rନର କାନଭାସ୍ େର ଚି ±ଣ ଚି ତକୁ ରୂପୀପାେର ସମକ୍ ଭାବେର ।
ପାରଂପରି କ ଜଡତାକୁ ଗତି ଶୀଳ କରାଏ ତ,
ଆଧୁନିକତାର ରs େବାଳି ବଳି , କରିଥାଏ,
ପି ଢ଼ିରୁ ପି ଢ଼ିକୁ ।

ତ
ିକ
ଇ
-ପ
ହ
ାନ
ଆ

ବାୟୁ େଭାଜଭୁ କ୍ େହେଲ ବି -

ା

କଳା ନୀଳ ନୂ ନାତି ନୁନ ତରଳ
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ମଁୁ ଜଡ଼ ।
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ମଁୁ ପରି ପୁ ସମଥବାନ୍ ନି ଜୀ ନାମୀଟିଏ ;
ଜଡ଼େର ଜୀବନ ଭରି ବାେର ।୦୨

େମାର ଜାତି , ବ#, ଲି s େଭଦବି ଚାର କି ଛି ନାହY।
ସମତ େମାର अହ+ାର !!
ମଁୁ ପାପ ନା ପାତକୀ ?
अବା ଧମ ,ତୀଥ, ପୁଣ ନା ପୁଣାତFା??
ମାତ ନି ବା ଣର ମ, ଯ, ତାୟୁ ଟିଏ ;
ଧମ-अଥ-କାମ-େମାe ନି ମି^ !!
ମଁୁ ସତ, ଶି ବ, ସୁCର, ଶାଶତ ନି ବgକାର
ଆନC ନେହେଲ ସୁା,

ଆବହF ପଶାrି ନି ଳୟ; अନାଦି ରୁ अନr ଯାଏଁ।
ମଁୁ eୟଶୀଳ େହେଲ ବି अeୟର ସା ;
ମନରୁ ମନଈଶ ପଯr, ନବ ନି ମା ଣେର ।୦୨

ତ
ିକ

ା

ମଁୁ ନା ବୁ ି, ନା ବୃ ^ି, ନା ନି ଶାେଖାର ଧୃତି ଓ ଧ^
ୂ ର

ଆ

ହ
ାନ

ଇ
-ପ

ପଗÔ ପାଗଳ ?
ଏମି ତି େହେଲ ବି ମଁୁ ପଜ
ୂ , ଆରାଧ।
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ଶୁ, ବୁ  ଓ ସୁଧୀଜେନ ଆଦୃ ତ ଯୁେଗ ଯୁେଗ ।
ମଁୁ ଦୟା, eମା अବା ଦl େକେବ ନଥିଲି କି ,
ଏେବ ବି ନୁ େହଁ ।
ମାତ େମାେତ ନି ମି^ େନଇ, अଜାଡି ଦି ଆଯାଏ अସୁମାରୀ ସାନ!
କମ ପବଣତା ଧାରାେର ।
ଏଣୁ ମଁୁ କୃ ତ ସମ`+ ନି କଟେର;
ସଫଳତା ଓ ପରି ପ#
ୂ  ାତାର ସମନ¤ୟ ସାଉଁଟି ।୦୩

େମା ସୃିର ସାଥକତା ଓ ସାମଥକୁ େନଇ
ମଁୁ େବଶ୍ ଆନCିତ-ସମୂହ େସବାେର ; ବି ବିଧତାର ବି ଶ¤ାସ ରତn ସି ଂହାସନ

େମା ତାଗସି  ସାରସ ତ ସି ି –
ଆବି ¬ାର କେର अସତ୍ ରୁ ସତ୍ –
ପକାଶି ତ ହୁଏ ାନ, अାନ अକାରରୁ-ଭିନn ଭିନn ରୂପରୂପାrେର ସୁରଭି ତ େସୗଭାଗ,

ତ
ିକ

ା

ମୃତରୁ अମୃତ ପଯr ଶାrି ସଂାପେନ। ୦୪
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ଆେବାରି ଆଗକୁ ମଧ !!

ଇ
-ପ

ସ!ାଦକ (ସାହି ତ), ଉପାr ସାହି ତ େସବା ସାଂ8ୃତି କ ସଂସଦ, ପାତପୁର, ଗpାମ।

ଆ

ହ
ାନ

ଭାମଭାଷ : ୮୬୬୦୧୯୪୯୬୭
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କିଏ େସ?
େସ?

ହଁ , ତା ଉପିତି େକାଳାହଳ ସୃି କେର
ହସ ବୁ ଣି ଦିଏ ସଭY+ ଓଠେର େସ

ଶୀେeତ ସୁCର

କअଁଳ ପାଦ ଶେର ତା ମାଟି ମହେକ
ତାର େସ ଢଳଢଳ ନୟନ, ନୀରିହା ଚାହାଣି
ନ କହି ବି ସବୁ କହି ପାେର, ନି ଃଶªେର
େକେବେକେବ ଆଖି େକାଣରୁ ତା କଜଳର ସରହଦ େଡଇଁ
ମୁzା ସବୁ ଟୁ ପ୍-ଟାପ୍ ଝରି ପେଡ
େକେବ ପୁଣି ଥର ଥର ଓଠରୁ ତା ନୀରବେର ଜହn-ତାରା ହେସ

ତ
ିକ

ା
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େକଜାଣି-କାହYକି-େକମି ତି େସ अତି ଆପଣାର ଲାେଗ

ଇ
-ପ

ଓଡି ଶା ଆଦଶ ବି ଦାଳୟ ଗାଇସି େଲଟ, ବରଗଡ

ଆ

ହ
ାନ

େମା - ୯୦୯୦୨୭୭୮୦୬
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ଦୁଇଟି ପୃଥିବୀ
ଦୁ ଇଟି ପୃଥିବୀ େମାର ।
ରେହ େଗାଟିଏେର ,

ସୁଧମା ଡାsୁଆ

େମାର अବୁ ଝା ମନକୁ ବୁ େଝଇକି

ଭsା, େକାଳାହଳ ଓ अିର ପୃଥିବୀେର

ପୁଣି ଲୀନ େହାଇଯାअ

ଭାsିଗେଲ ମନ

େସହି अଦୃ ଶ ପୃଥିବୀେର ।

ଛି lା ସF ତିର ଚାଦର େଘାଡାଇ

ରହି ବାର ହY अଛି େମାେତ

ଲୁ ହଭିଜା ଆଖିକୁ ଲୁ େଚଇ

ଏହି ବା`ବ ପୃଥିବୀେର

ଚାଲି ଯାଏ

କି 

ଆର ପୃଥିବୀକୁ ।

ବୁ ଛି ଆଜି ମଁୁ

େସଇଠି ତୁ େମ ରୁହ ।

ତୁ ମର େସହି अଦୃ ଶ ପୃଥିବୀେର ।

अଦୃ ଶ, ନି ରାକାର ଓ ନୀରବେର
ଶ କରି ପାେରନାହY ,
କି ଛି କହି ବି ପାେରନାହY

ା

ତ
ିକ

ଇ
-ପ

ଭଉଁରୀ ପବନ ପରି ଆସ

ଓଡି ଶା ଆଦଶ ବି ଦାଳୟ, ଲିsିପୁର, େଗାସାଣି,
ପାରଳାେଖମୁlି , ଗଜପତି

ହ
ାନ

େକବଳ

କଳା ଶି eକ
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କି  ବେ अନଟିେର

ଆ

େମା - ୯୦୭୮୪୩୯୮୦୩
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ବାପା େମାର
अନି ବାର ବାପା ଉେପeିତ ରzର ସ ାeରେର
ରାଜ ରା`ାେର, ରାତି ର अାରେର, ଦି ନର ଐଶୟ େର

अନସୂୟା ପlା

ସ ାଥା ସ!କ ଭିତେର, େବାହୁକରି ଆଣିଥିବା କେ²ଇ ହାତେର
ମଣିଷ କରି ଉÑି େଦଇଥିବା ପୁअର କଟାeେର।

ବାପା ପଜ
ୂ ି ତ େଲାକ େଦଖାଣିଆ ପି ତୃ ଦି ବସର ମହାପବେର
େଫସବୁ କ ହାଟ ସପ, ଟିଉଟର, ଇନ୍ସ୍ଟାଗାମେର
ନି ଆରା ଶª ସବୁ ଋିମr କେର, ଭିନn ଭିନn େପାେର

େଗାେଟ ସୀମି ତ ସମୟାrର ଯାଏ।

ବାପା େମାର ଶzିମାନ ସାଟିଏ
ଦରଦୀ ହୃଦୟର अrରs ବୁ ଟିଏ
अେବଳ ଝାpିେର, ମୁl ଉପେର ଛତାଟିଏ

ତ
ିକ
ଇ
-ପ
ହ
ାନ
ଆ

ଯା ପାେଖ ଶତ ଶତ ମଥାନତ େହବାକୁ ଭାରି ଇhା ହୁଏ।

ା

ସଂସାର ବନର ଚାବି କାଠି ଟିଏ
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ବାପା ପଜ
ୂ ା ପାଆrି ଫଟ ଉଠି ବା ଯାଏ
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େଯେତସବୁ କୁ ହାକଥା, ନକରି ବା କାମେର
ମଁୁ ଚାଖିଛି ତା+ ଉେfଶ, ତାଗେର
ମି ଶିଛି अୟୁତ ସ ପn ପେତକଟି ଲୁ ହେର
ପରି ବାରର ସବୁ अଥ ଓ अନଥକୁ
େଶଯତେଳ ଜାକି ଦିअrି ଶାrି ର ଆଶାେର।

ପି ଲା+ ହସକୁ ଭରୁଥିେଲ, ଚଲାପଥକୁ ସୁଗମ କରିବାେର
ତା ସ ପnେର ରs ଭରୁଥିେଲ, ଜୀବନର େଶଷ ରzବୁ Cାେର
ଗହଳ ନି ଦାେଘ, କି ା ବଷା କାକର ଭି ଜା ମାଟିେର
ଆମରଣ େଦହର ସାମଥ ନି ଗାଡି ବାେର।

କାେଳ କି ଛି ବି ଘn େହବ ବା, ଘଟିବ अଘଟଣ,
େମା ପି ଲାର ଜୀବନ ଯାତାେର
ମଁୁ ତ अତି ଥି ଏଇ େକେତଟା ଦି ନର

ତ
ିକ

ା

ତା ଆଗେର କି  ଲମି ଛି ସ ପnର ସହର।
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ଆଖିେର ଲୁ ହ ଆସି ଗେଲ, କହrି ତୁ େଫରି ଯା

ହ
ାନ
ଆ

अବସନn ଓ କ ାr େହାଇଯାଆrି ବାପା

ଇ
-ପ

ବୟସ ଗଡି ଚାେଲ eିପଗତି େର

ଆହାନ ଇ-ପତି କା ସ!ୂ # ନି ଃଶୁ& ବି ତରଣ େହତୁ ଡା େଜାତି ପସାଦ ପ)ନାୟକ+ ାରା ପତି ,ି ତ ଓ ପକାଶି ତ

Aahwaan.com

204

ଆହାନ ଇ-ପତି କା, ଷଡ଼ଦଶ ବଷ, ାଦଶ ସଂଖା, ଡି େସର ୨୦୨୧

Magazine Downloaded from www.aahwaan.com

େରାଗ ସହ ମି ଶି ନୂ ଆ ସ eତାz କରrି
ପାଲଟrି अେଲାଡା ଦବଟିଏ।

ତା+ରି ବୟସର ଏ ମାନ अପରାହnେର
ଏମି ତି अେନକ ମି ଛ ଆଶ୍ଵାସନା, ପୀଡକର `ୁତି ଆଉ ଗାନ
ବାପା अଣନି ଶାସୀ ବୃ ାଶମର अାରି େଜଲେର
ବି eି{ ମନେର ବାପା େହବାର अବେଶାଷେର।

ଗଁା ର ବି ରାଟ ରୂପାrରି ତ ଉଆସେର
ସୁଗଭୀର ଲୁ ହେର, େକରି େକରି ନି ଜନ
 ତାେର
ନି େମାହେର କାଳି ଆକୁ ଭଜି ଭଜି

ଚାଲ ଆେମ େଫରିଯି ବା
େସଇ ଦୁ ନି ଆକୁ େଯଉଁଠି ବାପା+ର
ଆଶି ଷ ଭରା ହାତରଖି ଯି ବା କାେର

ହ
ାନ
ଆ

ଚାଲ ଆେମ ସଜନା କରି ବା

ଇ
-ପ

ତ
ିକ

ା

ଆଉ େଫରି ଖାଇବା ଏକା ସାsେର ।
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अେପeା କରି ରହrି ଲୀନ େହବା ପାଇଁ ।
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କି ଛି ଇhାକୁ ସାନ କରି ବା
େସମାନ+ୁ କି ଛିଟା ସମୟ େଦବା,
ସାେବେଳ ଦୁ ଇପଦ କଥାେହବା ।

ନୂ ଆ ଏକ ରାମରାଜର
ପଶୁରାମ+ ଦୁ ଷ ଚରି ତକୁ ଚି ତଣ କରିବା
ଶବଣକୁ ମାର ନ େହଇ ପାରି େଲବି
ଭୀଷF ନେହେଲବି କି ଛି କଥାକୁ ତା+ର ପର
ୂ ଣ କରି ବା ।

ଆସ ନୂ ଆକରି କଥାେର ନୁ ହଁ , କାମେର ଚି ତି ତ କରି ବା
ପରି କନା କି ଭାଷାେର ନୁ ହଁ , ଭାବେର ଜଳr କରି ବା

େଯଉଁଠି ରାମଚରି ତ, କୃ  ଉବ
େସଇଠି ଆେମ अrର ଆତFାକୁ ମୁଖରି ତ କରି ବା।

ଇ
-ପ

ତ
ିକ

ା

ଇpିନି ୟରିଂ କେଲଜ, ବୁ ଲା, କେଲାନୀ,
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ଆଶାଶନ
ୂ  ମନେର ତା+ର ଉଛ¤ାସ ଭରିବା,

ଆ

ହ
ାନ

ସଲପୁର, ଓଡି ଶା, ୭୬୮୦୧୮, େମା:-୯୪୩୯୨୧୧୯୭୧
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େମରୀ ଖୀମାସ ଓ ସାrା अ+ଲ
ଚଉଦି ଗ ହଷ ଉଲ@ ାସ ଓ ଆନCେର ମୁଖରି ତ
ମନେର ଉାହ ଉfୀପନା ଲହଡି ମାରୁଥାଏ

ପହ@ ାଦ ସାହୁ

ହୃଦୟେର ପଭୁ ଜୀଶୁ+ ପତି अେଶଷ ଧନବାଦ ।

ସେତ େଯମି ତି ଏକ ନୂ ଆ ଯୁଗର अୟମାର¢ ....
ପରି େବଶ ଆଶାନୁ ରୂପ अନୁ କୂଳ
ସବୁ ଜି ମା ଭରା ପକୃ ତି ରାଣୀ
ବୃ eଲତାର ରୂପ ପରି ବ^ନର ପାର¢

ଆଜି ବହୁ ପତୀeିତ େମରି ଖୀ ମାସ ....।

ଚାରି ଆେଡ େକାଳାହଳ ପଣ
ୂ  ଜନସମାଗମ,
ଗହଳି ମଧରୁ ଧି େର ଧି େର େକହି ଜେଣ
ସF ଶୃଧାରି ଲାଲ ବ ପରି ହିତ

ତ
ିକ
ଇ
-ପ
ହ
ାନ
ଆ

ବଳି , କାୟ ବzି अଗଗାମୀ େହଉଥିବାର ଦୃ ଶ।

ା

ମୁଖେର ହସର ସ¢ାର ବି ଜଡି ତ
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ଆବାଳ ବୃ  ବନି ତା अପଲକ ନୟନେର େଦଖୁଥିେଲ
େସହି ମନେଲାଭା ବzିତ+ ରାଜହଂସି ଚାଲି କୁ
ସମ` ପରି େବଶ ଆହୁରି ମୁଖରିତ େହାଇଯାଇଥିଲା
ତା+ର ଥରୁଟିଏ ମାତ ଦଶନ ମି ଳି ଯାଆrାକି ।

ସମ`+ ମୁହଁେର େଗାଟିଏ ଶª ସ ମା େମରି ଖୀ
ଧରାପୃ, େର ସାrା अବତରଣ କରି ଛrି
ସାrା େକ@ ାଜ୍ ସମ`+ ର ପୀୟ अ+ଲ
େଛାଟ ପି ଲା+ ର ସବୁ ଠୁ अତି ନି ଜର େସ
ଜାତି , ଧମ, ବ# ନି ବgେଶଷେର ବି ତରି େଦେଲ
କାହY େକେତ अସୁମାରି ଗୁhା ଗୁhା ଉପହାର ।

କାହାକୁ ଛତା, େଯାତା ସେs ଆସବାବ ପତ
ଚେକାେଲଟ, ଟଫି, ମି ଠାଇ ଏବଂ ଭଳି ଭଳି େକକ୍ ।

ତ
ିକ

ା

ସବୁ କି ଛି ସ¢ବ ଭି ତେର ଏକ अସ¢ବ ବାର ବାର

ଆ

ହ
ାନ

ଇ
-ପ

କଡ େଲଉଟାଇ ପ) ପରି ବ^ନ କରୁଥିଲା.......

ଆହାନ ଇ-ପତି କା ସ!ୂ # ନି ଃଶୁ& ବି ତରଣ େହତୁ ଡା େଜାତି ପସାଦ ପ)ନାୟକ+ ାରା ପତି ,ି ତ ଓ ପକାଶି ତ

Listen to Odia Podcast on https://anchor.fm/aahwaan

କାହାପାଇଁ େସ@ଟ୍, ଖଡି , େପନ୍, େପନସି ଲ ତ

Aahwaan.com

208

ଆହାନ ଇ-ପତି କା, ଷଡ଼ଦଶ ବଷ, ାଦଶ ସଂଖା, ଡି େସର ୨୦୨୧

Magazine Downloaded from www.aahwaan.com

ଆଲି sନ କରି ବାର ଇଛାଶzି ବି ଲୁ{ େହାଇ ଯାଇଛି
अଂେଗଜ ାଇଲ ର ହାତ ମି ଳିବାରୁ ବିତ
ଚୁ ନ ଟିଏ େଦବାପାଇଁ ଭାବାେବଗ ମରିଯାଇଛି ।

ସେତ େଯମି ତି ଏ ସମଗ ବି ଶ ଆଜି ଛୁଆଁ अଛୁଆଁ,
ଜାତି ଆଣ ଭାବ, ଉ~-ନୀ~ ର ସୀମାେରଖାର ପରି ପର
ୂ କ।
ମୁହଁ ଆବ, ମ`କ ଆବୃ ତ, ହ` ପଦ କପଡା ଆhାଦି ତ ।

ମନୁ ଷ େକବଳ ମାତ ସମୟର ଦାସ ଏେବ ଏଠି ତୃ ଷା^ କୁ अଭାବ ଜଳ,
କି  ତା ପାେଶ ପୟା{ ସାନି ଟାଇଜର ।

ନି ମିଷକ େର ଜନଶନ
ୂ , ଚାରି ଆଡ ଖଁା ଖଁା....
ଛାତି ଥରି ଉଠି ଲା ଏବଂ ମେନପଡ଼ି ଗଲା "େଦା ଗଜ ଦୂ ରି, ମା8 େହ ଜରୁରି "

ତ
ିକ

ା

େହ ସାrା, ଏତି କି ନି େବଦନ -

ଇ
-ପ

ଏ ଧରାପୃ, ରୁ କେରାନା କୁ କର ପତନ ।

ହ
ାନ

ନୂ ଆଦି ଲ@ୀ, ୮୧୭୮୬୪୪୨୭୬

ଆ

କେରାନା କୁ କର ପତନ ।
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େଯଉଁ ଜନଗହଳି ମୁଖରି ତ େହଉଥିଲା
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ରହସ
ବି ତି ଯାଉଥିବା କି ଛି अମୂଲ ମୁହୂ^ର
ାତ अବା କି ଛି अାନତା अକାରେର

ନାରାୟଣ ଦାସ

अେନକ କି ଛି ଲୁ ଚି ଯାଏ ସମୟର େଚାରାବାଲି େର
ଉ^ର ନ ପାଇ ନି ରାଶ ହୃଦୟ ତାକୁ ାନ େଦଇ ଥାଏ
ରହସ ନାମକ େସଇ अଦୃ ଶ ଶªେକାଷେର ।

କ`ୁରୀ ସାନ କରି ନି ରୀହ ମୃଗ େସ
ଭମି ଚାଲି ଥାଏ ଦୂ ର ବନ େଦେଶ

ସଖେର ସବୁ ଘଟି ଯାଉଥିେଲ ବି ଆଖି ବୁ ଜି ଦି ଏ
ବାଲ କାେଳ େଯଉଁ ବ`ୁ ଲାଗି ବହି ଲା अଶ ଧାର
େକୖ େଶାର ସମେୟ େସ ସବୁ ଆଉ େଲାଡା ନାହY ତାର ।

େଯୗବନର ଉନFାଦନାେର

ତ
ିକ
ଇ
-ପ
ହ
ାନ
ଆ

अସୀମ ଶzି ସୟ କରି େସ

ା

ଭାସି ଯାଏ ମରୁଭୂ ମି ମରୀଚି କା ପଛେର
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କି ିତ ବା`ବତା ଠାରୁ ଦୁ େର ଚାଲି ଯାଏ,
ପଥଭ ହୁଏ, ଯଣା ସହି ପତାଗମନ କରି ଥାଏ
ପୁନ ବା`ବ ରୂପକୁ ଏକ ନୂ ତନ अବତାରେର ।

ସାଂସାରି କ ବzି ଦାୟି ତ¤େବାଧ ର ସାରଥି ହୁଏ
ଆପଣା 8Cେର କମଭାର େନଇ अଗସର ହୁଏ
अ`ାଚଳ ସୂଯ ଲe େନଇ
ସୁଚାରୁ ରୂପେର ନି ଜ କ^ବ ସ!ାଦନ କେର
ବ`ୁବାଦୀର ବା`ବତାକୁ ହୃଦୟsମ କରି
ଆଶା ଆକାଂeା ନି ଜର ଦାୟି ତ କଳେର େପଶି େହଇଯାଏ ।

ତୁ h ଲାଗି ଥାଏ ବୟସର ସାୟଂ କାଳେର
ବି ତତ` େହାଇ ସଂସାର ଜାଲରୁ ମୁzି ପାଇଁ
ହରି ନାମ ଆଶା କେର ଜୀବନର େଶଷ ପାହାଚେର
अନr ଆକାଂeା େନଇ ବିଥିବା ଜୀବଟି େଶଷେର

ହ
ାନ
ଆ

ପକୃ ତ ରହସ ମନୁ ଷ ଜୀବନ

ଇ
-ପ

ତ
ିକ

ା

ନି ଶ େହାଇ ପୃଥିବୀ ପୃ, ତାଗ କେର ।
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ପତି ମୁହୂ^େର ପରିବ^ନ େନଇ ଗତି ଶୀଳ
ବାଲ କାେଳ େଯୗବନର ଆକାଂeା
େଯୗବନେର अଭିତାର अଭିଳାଷା
ବୃ  କାେଳ େଶୖ ଶବ ଆଶାେର ବି ଶାମର ପତୀeା
अତୀତର ମୂଲବାନ ବ^ମାନ ମୂଲହୀନ
ବ^ମାନ ହୃତପି l Cନ ଭବି ଷତ ଚି rାର କାରଣ
ଏପରି ଜୀବନ ଯାହା ମନୁ ଷର
ରହସ ନୁ େହଁ ତ ଆଉ କଣ ?

ତ
ିକ

ା
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ଇ
-ପ

ନାରାୟଣ ଦାସ

ଆ

ହ
ାନ

(ହି Cୀ ଶି eକ)
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ଏଇ ତ ଭରସା
ରଜନୀ େକେବ ତ କେହନା ଜହnକୁ
ଉଇଁବାକୁ ରଜନୀକୁ

ଶୁଭମ୍ କୁ ମାର
ସାହୁ

ତଥାପି ଜହnେଟ କାହYକି କୁ ହ
ଉଇଁଯାଏ ରଜନୀକୁ

।।
ଶାବଣ େକେବ ତ କେହନା େମଘକୁ

ନୟନ େକେବ ତ କେହନା ସ ପnକୁ
ନି ଦ େର ଆସି ବାକୁ
ତଥାପି ସପନ କାହYକି େକଜାଣି

ବରଷିବାକୁ ମାଟିକୁ
ତଥାପି େମଘେଟ ଝି ପି ଝି ପି େହାଇ
ଝରି ପେଡ କାଇଁ ମାଟିକୁ ।।

ହୃଦୟ େକେବ ତ କେହନା ମନକୁ
ଭअଁର େକେବ ତ କେହନା ଫୁଲକୁ
ପାଇବାକୁ ଭଲ ତାକୁ
ତଥାପି ଫୁଲେଟ ଚୁ ପି ଚୁପି କାଇଁ

ମନ ସାେଥ ଲାଖିବାକୁ
ତଥାପି ମନେଟ ଧୀେର ଧୀେର କାଇଁ
ପାଇ ଯାଏ ଭଲ ମନକୁ ।।

ମନଦି ଏ ଭअଁରକୁ ।।

ତ
ିକ

ା

ଠି କଣା : ସା : ପଦାପଡ଼ା େପା : ଗୁଡିଖାଳ
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ଚାଲି ଆେସ ପରା ନି ଦକୁ ।।

ଇ
-ପ

ଜି ଲ@ା : ବାେଲଶର, ୭୫୬୦୩୦

ଆ

ହ
ାନ

ଇେମଲ୍ : sahoosubham603@gmail.com
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ଜୀବନ
ବ^ମାନର ନି |^ି ଯାହା ଭବି ଷତ ମୂଲ
ତାର,

ବି ନୟ ମିଶ

କଷୁଚି ଗଣିତ ଆଜି ଯାଏ ବସି

ଜୀବନର अ+ କଷାେର ଦୁ ବଳ

ପାଇନି ଯାର ଉ^ର।୧।

ସଫଳତା ପାଇବାକୁ ,
ଆଉ େକେତଥର ଜନF େହବି େବାେଧ

ସ!କ ଏମି ତି ଖିଆଲି ଭାବେର

ଜୀବନକୁ ବୁ ଝି ବାକୁ ।୪।

ବି ତିଗଲା େକଉଁପରି ,
ନି ବିଡ଼ତା େକେତ ନି ଗିଡା ଆଖିେର

ଭଗn ହୃଦୟ ଧରି ।୨।

अସହାୟେବାଧ ଆେଣ,
ବୁ ଝି ପାେରନାହY अଭrର ଭାଷା

ଚାରି ସତ
ୂ ର ବି ଫଳତା େଦଖି

େଲଖା ଯାହା ପତି eେଣ।୫।

ଭାବୁ ଛି ଖିअ ପାଉନି ,
ବାହାରୁ େଦଖିେଲ ଭାରି ଭଲ ଦି େଶ

ବଗମଳ
ୂ ବି ଦି ଶୁନି।୩।

ଭିତରଟା ଲାେଗ ଶୁନ,

ତ
ିକ
ଇ
-ପ

ଆ

ଜୀବନର ରସାୟନ।୬।

ହ
ାନ

ଖଟା ମି ଠା ହଷ ବି ଷାଦ ସାହି ତ

ା

ଭଗnାଂଶେର ହର ଲବ ଦଶମି କ
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େଦହ ଭୂ େଗାଳର ମାନଚି ତ େଯେତ
eଣେକ ବଦଳି ଯାଏ,
ସF ତି ବି ସFତିର ଚି ତା+ନ ସବୁ
େରଖା ଚି ତ େହାଇଯାଏ।୭।

अେଲଖା ରହି ଛି ରଫ ଖାତା ପୁଣି
କଲମେର ନାହY କାଳି ,
େକମି ତି କହି ବି ମଁୁ ଭଲ ମଣିଷ
ନାହY େକ େମା ଠୁ ବଳି ?୮।

ଇ
-ପ

ତ
ିକ

ା
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ଆ

ହ
ାନ

ମଲ@ ୀପୁର, ନି ଆଳ, େଖାା
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अଲଗା କରନା ବାପାମାଆ+ୁ
ବଡ଼ପୁअ ଘର ଭୂ ବେନଶରେର
ସାନ ରେହ ଯାଜପୁରେର

ଶି ଶିର କୁ ମାର
ପlା

ବୁ ଢ଼ା ଝୁରୁअଛି ବୁ ଢ଼ୀକୁ ଆଜି ବି
ରହି କି ତା'ଠାରୁ ଦୂ ରେର ।
େଦହପା' अସୁକ େହାଇେଲ ବୁ ଢ଼ାର
ଦୁ ଇ ପୁअ େଯେବ अଲଗା େହାଇେଲ

େଲାଡୁ ଛି ବୁ ଢ଼ୀର ହାତକୁ

ବା¡ିେନେଲ ବାପା ମାଆକୁ

େଯେତ ସେଦଇକି େବାହୂ େଦଉପେଛ

ଜେଣ ବଡ଼ପାେଖ ଜେଣ ସାନପାେଖ

ମନ ତା' ପଖାଳ ଭାତକୁ ।

ଏଇ ବୟସେର େକେବବି अଲଗା
ବୁ ଢ଼ା ମନଯାଇ ବୁ ଢ଼ୀ କରି ଥିବା

କରନାହY ବାପା ମାଆ+ୁ

ବାଇଗଣ ଆଳୁ ଭାଜି େର

େଯମି ତି େଦଖିେବ େସମି ତି କରି େବ

େବାହୂ ରାିଥିବା ରସାକଷା ଆଉ

ନି ଜର ଭାବୁ ଛ ଯାହାକୁ ।

ଇ
-ପ

ତ
ିକ

ା

ଭଲ ଲାଗୁନାହY ଆଜି େର ।
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େକହି େଦଖିେଲନି କାହାକୁ ।

ହ
ାନ

କୁ ଆଁସ, େମରଦା କାଟିଆ, ଯାଜପୁର

ଆ

ଆଳାପ:~୮୯୮୧୭୩୭୨୨୮
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ମାଆ
ମାଆ େମାର ଗୁରୁ ମାଆ େମା ଜନନୀ ମାଆ େମାର ସବସଂହା।
ଯାହା ପାଇଁ ମଁୁ ଭୂ ମିେର ପାଦେଦଲି ତାର ନାମ େହଲା ମାଆ ।।

ରବି ନାରାୟଣ
ସାହୁ

ମାଆ େବାଲି େଯଉଁ ଦୁ ଇଟି अeର ସଂସାରେର ସରି କି ଏ ।
ଯାର ନାମ ଧରି ପୁତ େଯ अମର ଜାଣଭାଇ ମାଆ ସି ଏ ।।

ମାଆର ମମତା ସବ ଫଳଦାତା अଭାବର ନାହY ପଶn।
ମାଆ ମମତା ଠୁ ଆଉ କା ଆଦର େକଉଁ ଗୁେଣ େହବସମ ।।

େଶ, ଛାୟାଦାୟି ଶzି ପଦାୟି ନୀ ଧନ ବି ଧି ମାତା ସୃି ।।

େଭାକ ଲାଗୁଥିେଲ ଖୁଆଇ େଯ ଦି ଏ ପଣତେର ମୁହଁେପାଛି ।

ତ
ିକ

ା

अଳି କରୁଥାଏ ପୁअ ଯାହା ପାଇଁ ସବୁ ଆଣିଦିଏ େଖାଜି ।।
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ନଭରୁ ବୃ ହତ ମାଆର ପଣତ ନାହY ଯାର ମାପକାଠି ।

ହ
ାନ
ଆ

अମୃତ ଦାୟି ନୀ ମଧୁର ଭାଷିନୀ ମାଆ େକେବ ନୁ େହଁ ମC ।।

ଇ
-ପ

ଚାC ମାଗୁଥିେଲ ଚାC ଠାର ଦି ଏ ମାଆହାେତ ସେତ ଚାC ।

ଆହାନ ଇ-ପତି କା ସ!ୂ # ନି ଃଶୁ& ବି ତରଣ େହତୁ ଡା େଜାତି ପସାଦ ପ)ନାୟକ+ ାରା ପତି ,ି ତ ଓ ପକାଶି ତ
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ହାତଧରି େମାେତ ଚାଲି ଶି eାଇଛି ପାେଦ ପାଦକୁ ମି ଶାଇ।
ମାଆ ସାହା େହେଲ ଆସୁ େଯେତ ଦୁ ଃଖ ସବୁ େବେଳ ମଁୁ (ପୁअ) ହସଇ ।।

ପୁअ େଯେବ କାେC ମାଆ ଲୁ ହ େପାେଛ େକାେଳତାର ଆଉଯାଏ।
 ୁ ବି ବଳି ଯାଏ ।।
ସ¤ଗ  ଭଳି ଲାେଗ ଥିେଲ ମାଆ େକାେଳ ସ¤ଗଠ

ମାଆ ଠାରୁ ବଡ଼ ସଂସାରେର ନାହY ପାେଖ ଥାଉ େଯେତ ଧନ।
ସୁନା ରୂପା ଠାରୁ ମାଆ ପାଇଁ ପରା ପୁअ ତା େକାଟିଏ ରତn ।।

ମାଆ ଶାr ମୂ^g ମାଆ ଉଗମୂ^g ମାଆ ସବ ଶzିମୟୀ।
େଯେତ କ ଆସୁ eୂ# େହାଇଯାଏ ଡାକି େଦେଲ ମାଆେବାଲି ।।

ଇ
-ପ

ତ
ିକ

ା

େଯେତ ଭାେବ ଯି ଏ େଯମି ତି ବା େଲଖୁ ମାତ ପାେୟକ ଦି ଶିବ ।।
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ମାଆର ମହି ମା ନାହY ଯାର ସୀମା अାତ େଯ ଧାତା ଶି ବ।

ହ
ାନ

ଭୁ ଷlପୁର, େଖାା

ଆ

ଦୂ ରଭାଷ:-୭୭୮୯୮୨୪୨୮୫
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କାrକବି ଲeFୀକାr
ଓଡ଼ି ଆ ସାହି େତ ବି ବିଧ ବି ଭାେଗ
େଲଖି ଲ ଚାଳନା କରି ,

ଶ+ର ବି ଶାଳ

କାrକବି ରୂେପ ଲeFୀକାr ବାବୁ
େଲଖି ଲ ରଚନା ବଳୀ।

େହେଲେସ ସୁପରିଚି ତ,

ଡ଼ାକପଡ଼ା ଗାମ ବାସି Cା,

ପାଠକ ମହେଲ େଲଖାପାଇଁ ତା+

ମାତା ଥିେଲ, ତା+ ରାଧାମଣି

ସଭିଏଁ େଦଖrି ତା+ ସାହି ତ।

କ¡ାପଡ଼ା ଜମି ଦାର କନା।

୧୮୮୮ ଡ଼ି େସର ୯େର ଜନିF ଲ

ଗୁରବାେର ଜନିF ବାରୁ

ମାଣବସା ଗୁରବାର ଦି ନ,

ନାମ େହଲା ଲeFୀକାr,

କଟକ ଜି ଲ@ାର ଧଳ
ୂ ୁ ଧୁଳିଆ ଗେଳ

ତମରି େଲଖାେର ଲି ଭିଲାନି କି ଛି

ଉଛୁଳି ଉେଠତା ମନ।

ସବୁ େହଲା ମହାଯଶ।

ା

ପି ତାଥିେଲ ତା+, ମହାପାତ ବାବୁ
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ଭିନn ଭିନn େରଚ େଲଖାେର

ଇ
-ପ

ତ
ିକ

ଗୁଡ଼ିଆଳୀ, କବି ସଯ
ୂ  ନଗର, ଗଜାଂମ

ଆ

ହ
ାନ

େମା-୬୩୭୨୨୬୯୯୬୬
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ରାଇର ଆଳାପ
ସୁନୀଳ ତଟିନୀ ତେଟ ଫୁେଟ ନୀେଳାÂଳ
ଗହନ ଲତି କା େକାେଳ େକକୀ େକାଳାହଳ

ସF ତିରpନ ପାତ

ନୀଳାର ରୂପ େଘନି ବହୁଛି ଯମୁନା
ପାଦପର ଛାୟା ତେଳ ରାଧାର କନା ।।

ଚାହYअଛି େବନି େନତ ବି ଦୂର ଭୂ ମିକୁ
େଧନୁ ପଲ ଗହଳି େର କାହn ର ମୁହଁ କୁ
ପୁରିଉେଠ ମନ ତାର ପଭୁ + ଦଶେନ

େତାଳି ଆେଣ ନାନାରs ସୁଗ ନି ଆଳୀ

।।

ପଲ@ ବି ତ େହାଇଉେଠ ରାଇର ହୃଦୟ
କାହn ର ଶେର ବେହ ବାସrୀ ମଳୟ ।।

ବଜର ଧଳ
ୂ ି େର ସି ଏ େଗାପୀ+ େମଳେର

ା

ରାତି ର ନି ଶାେର ସି ଏ ବଂଶୀର ତାଳେର

ଇ
-ପ

ତ
ିକ

ଲବଣୀ ଆଧାମ େଯେତ େଗାଟିକା ଖୁଆଇ

ଆ

ହ
ାନ

ତଥାପି ବୁ େଝନା କାହn ମାଟିକୁ ଭୁ pଇ ।।
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କହେର କହେର କାହnା ଆଉ ତୁ ଲୁ ଚାନା
େମା ପାେଣ କ େଦଇ ମି ଛ ତୁ କହନା
େମାର ପାଣପି ୟ ପଭୁ ମଁୁ ତୁ ମ ନାୟି କା
ପୀତି ର ବଷାେର ସି z ରାଗିଣୀ ଗାୟି କା ।।

ସଂସାର ସୁCର ସଖି ମଁୁ ତୁ ମ ଶୀରାଧା
अମୃତ ପୀତି େର ପ#
ୂ  ତଥାପି ମଁୁ अଧା
କୃ ମୟ କରି ଦି अ େମା ପି ୟ େକଶବ
ରଚନା ରମଣୀ ମୁହY େହ ପି ୟ ମାଧବ ।।

ତଥାପି अଧୁରା अେଟ ରାଧି କା ମୁହଁାସ
େଫରି ଆସ ସp େହାଇ ନି ଶିର ବି ଳାପ

ତ
ିକ

ା

ଇତି ପ#
ୂ  େହାଇଯି ବ ରାଇର ଆଳାପ ।।
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अଲତz ଦି ଶିଲାଣି ପି ମ ଆକାଶ

ଇ
-ପ

ବାଲିଘାଟ, େଗାପାଳପୁର, ପୁରୀ, ୨

ଆ

ହ
ାନ

ହାଟ୍ସଆପ୍ : ୯୩୪୮୯୮୭୦୦୯
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ସଂବଲପୁରୀ
ବିଭାଗ

ଆ

ହ
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ଇ
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େଧୖଯ
ମଁା ବୁ ଆ ସାଂେଗ ଛ' ଛୁଆେକ େନଇ କରି ଗୁେଟ ଚାଷୀ ପରିବାର୍
େଟ ଥିଲା। ନି ଜର୍ ଜମି ବାଡ଼ି କି ଛି ନାଇଁ େଥଇ। େହେଲ ବି अଲ୍'ଗା
ଲୁ କର୍ ଜମି ନୁ ଚାଷ୍ କରୁଥିେଲ। ଯାହା ଭି କମଉଥିେଲ, େସଥିର୍ ଭି ତ୍'ରୁ

ବି ଶନାଥ ଭୁ ଏ

अଧା ଜମି ମାଲି କ୍ େକ େଦଉଥିେଲ अଉ अଧା ତାପ୍'େନ ରଖୁଥିେଲ। ଏrା ଚାଲି େଥ ନ ସବୁ
ଥର। େହଲ ଭି ସବୁ ଥର ତ ସମାନ୍ େନ ହଏ। ଇଆଡ୍ େସଆଡ୍ ଉଧାର୍ ଆନି କରି
ବି ଚ୍'ରା ଚାଷୀ ଟା ସୁଝି େନ ପାର୍'ଲା अଉ ବାଧ େହଲା ଆତF ହତା କର୍'ବାର୍ େକ। ମଁା
ଟା ବି ଧବା େହଇଗଲା अଉ ଛ' ଛୁଆ अନାଥ୍ େହଇଗେଲ। ପରି ବାର୍ େକ ଚଲାବାର୍ ଟା
େକଥ୍'ନି ମୁସ୍'କି ଲ୍ େହଲା। େହେଲ ବି ମଁା ଟା ପରି ବାର୍ େକ ଚଲାବାର୍ ଲାଗି େଧୖ ଯ ହରା

ଦୁ ଇଟା ପି ଲା, ଚାଏର୍'ଟା ଟୁ େକଲ୍। ଦୁ ଇଟା ବଡ଼୍ ବଡ଼୍ ଟୁ େକଲ୍ ଗଁା ନୁ ବୁ ତାକାମ୍ ଗେଲ।
ଦୁ ଇଟା ଭାଏବୁ େହନ୍ अନାଥ୍ ଆଶମ୍ ନୁ ରହି କରି ପାଠ୍ ପଢ଼୍'େଲ। ସବୁ ନୁ ସାନ୍ ସାନ୍ ପି ଲା
ଟୁ େକଲ୍ ଘେର ରେହେଲ। େହେଲ ବି ଇ ପରିବାର୍ େକ ବହୁତ୍ େଲାକ୍

ସାହାଯ

ସହେଯାଗ୍ କରୁଥିେଲ। େହଥିର୍ ଲାଗି ବଲି ଧି େର ଧି େର ବଡ଼୍ ବଡ଼୍ ଦୁ ହି ଟୁେକଲ୍ ବି ହା
େହେଲ। अନାଥ୍ ଆଶମ୍ ନୁ େଯନ୍ ରହୁଥିେଲ ଭାଏ ବୁ େହନ୍

ଭଲ୍ ପାଠ୍ ପଢ଼ି କରି

ଇ
-ପ

ତ
ିକ

ା

େଲାକ+ର୍ ସହେଯାଗ୍ ଥି ଚାକି ରି କର୍'େଲ। ପି ଲାଟା ମାର୍ ଚାକି ରି କର୍'ଲା अଉ
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େନ େହଇ କରି ଗଁାର ଘେର ଘେର ଗୁହାଲର୍ ଖତ୍ ଫିକ୍'ଲା। ଛ' ଟା ଭାଏ ବୁ େହନ୍ ଭିତରୁ

ଆ

ହ
ାନ

ଟୁ େକଲ୍ ଟା ନସ େହଲା। ସବୁ ନୁ ସାନ୍ ପି ଲା ଟୁ େକଲ୍ ଗାଜୁ ଏସନ୍ କର୍'େଲ। ରେହବାର୍
ଆହାନ ଇ-ପତି କା ସ!ୂ # ନି ଃଶୁ& ବି ତରଣ େହତୁ ଡା େଜାତି ପସାଦ ପ)ନାୟକ+ ାରା ପତି ,ି ତ ଓ ପକାଶି ତ
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ଲାଗି ବଲି ଇ ପରି ବାର୍ େଶଷ୍ େକ ଭଲ୍ ଘର୍ େଟ ଭି ବନାେଲ। ସବୁ ଦୁ ଃଖ୍ େକ ସହି କରି ,
େଧୖ ଯ ଧରି କରି , େଲାକ+ର୍ ସାହାଯ ସହେଯାଗ୍ ପାଇକରି ଇ ପରି ବାର୍ ଏେତ ଆଗ୍'େକ
ବଢ଼ି ସମାଜ୍ ଥି ଗୁେଟ ଉଦାହରଣ୍ େହଇଗେଲ। ସମ୍'କୁ ବେତଇ େଦେଲ େଯ - େଯତ୍'କି ଭି
ବି ପଦ୍ ଆସୁ ଆେମ ଯଦି େଧୖ ଯ ଧରି କରି ବି ପଦ୍ ର ସାମnା କର୍'ମା ତା'େହେଲ ଆେମ
ଆଗ୍'େକ ବଢ଼ି ପାର୍'ମା। ଜରୁରୀ ସମି ଆଁ ଥି ଆମର୍ ଆଖର୍ ପାଖର୍ ଲୁ କ୍'କୁ େଧୖ ଯ
ଧରାବାର୍ ଲାଗି ବି ପଦ୍ ସମି ଆଁ େକ ସହେଯାଗ୍, ସାହାଯ କର୍'ମା ।

ଇ
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ତ
ିକ

ା
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ହ
ାନ

େକଶାଇପାଲି, ଭଟଲି

ଆ

ଜି ଲ@ା - ବରଗଡ଼, େମା-୯୬୬୮୮୭୮୫୮୮
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ଧରମ ଭାଇ
ଫି ବଛର ବାଗିର୍ ଏଜ୍ ବି ଭାଇ ଜୀଇଁ ତି ଆ ପରବ୍, ସବୁ ବେହନ୍
ମାେନ ଭାଇ ର୍ ଶୁଭ ମsଲ୍ ମାନସି କ କରି ନି ଜଲ
 ା ଉପାସ କରସନ୍।

ସତନାରାୟଣ
ମି ଶ

ଦୁ ଗା କୁ ଠି େନ ଦୁ ବ ଶେହ ଆଠ ଚେଢଇ କରି ଭାଇ େକ ବCାସନ୍।
ହାେତ େସନ ସଦା ମେନ ଜୁ ଇଁତିଆ ବାି େଦସନ୍ ।

େହrା େମାର୍ ବେହନ୍ ରୁପା ବି େମାର୍ ଲାଗି ଉପାସ କରିଥିବା, ଗୁେଟ ମା ର୍ ଛୁଆ ନି
େହେଲ କଁା େହଲା? ମୁଇ ତ ତାହାର ଧରମ ଭାଇ ।ତାର୍ ନି ଜର ଭାଇ ନି ଲ ର୍ ଥାନୁ ବି
େସ ମେତ ଯହ ସନମାନ୍ କସg। ଆଜି ଆମର ଲାଗି ନି ଜଲ
 ା ଉପାେସ ରହି ଥିବା ବି ଚରି
ରୁପା "..। େଜଲ୍ କୁ ଠି ଭି ତେର ଏକଲା ରହି କରି ମେନ ମେନ ଭାବୁ େଛ ରୁପା ର୍ ଧରମ

अେଛ । େକସ େକ ବି ଚାର କରି ମାନବର ତାେକ ଆଜୀବନ େଜଲ ନାଇଁ େଦଇ କରି
ଗୁେଟ ବଷ ଲାଗି ସଜା େଦଇଛନ୍ ।
ବାର ବାର୍ ମେନ ପଡି ଯାଉେଛ େସ ଦି ନ ର୍ େସ ରାeସ ବଦମାସ ବି ମଲ ର୍
କାରନାମା ଆରୁ ମରନ୍ ବି େଷ । ରୁପା ର୍ ଇଛା ନାଇଁ ଥିେଲ ବି ଏକ ତରଫା ଭଲ ପାଇ
ବସି ଥିଲା ବି ମଲ୍ ।ସବୁ େବେଲ ହଇରାନ୍ ହରକତ୍ କରୁଥିଲା ରୁପା େକ । କରନ୍ ଇ କଥା

ଇ
-ପ

ତ
ିକ

ା

େସାର୍ ପାଇ କରି କଡା ତାଗିଦ୍ ବି କରିଥିଲା େସ ବଦମାସ େକ। େହେଲ, େକେତ ମାସ ର୍
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ଭାଇ କରନ୍ । ତାେକ ବି ମଲ ବଦମାସ ର ମଡର େକସ୍ ଥି ଛ ବଛର୍ ସଜା କାଟବା ର୍

ଆ

ହ
ାନ

ଲାଗି ଚୁ ପ ଚାପ୍ ରହି ଥିଲା େସ । ଇ ଭି ତି େର ରୁପା ର୍ ଲାଗି ଗୁେଟ ଘରୁ ବି ହା ର୍ ପ`ାବ୍ ବି
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ଆସି ଗଲା। ପି ାନୀ ନଡ଼ି ଆ ଧରା ପରବ୍ ସାରି ଥିଲା ନ। ଦି ନ୍ ଗୁେଟ ଗାଧି ଯି ବା ବାେଟ
ଏକଲା ସଜ୍ ପାଇ କରି ରୁପା େକ ପଛ ଆଡୁ ଧରି ପକାଲା ବି ମଲ। ତାେକ ଜବରଦ` ଘି ଚା
ଟନା କଲା େବେଲ ଦୁ ରି ଆ ନୁ େଦଖି ପାଲା କରନ୍ । ନରଦି ଆସି କରି ରୁପା େକ ତାର୍
ହାତୁ ବେଇ ଥିଲା େସ । ଦୁ ହY େଲାକର ଭିତି େର େଜାର ଦାର୍ ମାଡ଼ ବି ଚାଲଲା। ବି ମଲ
ଚାକୁ ବାହାର କରି କରେନ୍କ ମାରବା ଲାଗି ହାତ େଟକଲା େବେଲ ରୁପା ର୍ ହାତୁ ପଥର
ଗୁେଟ ର୍ ବାଜି କରି ଚାକୁ ପଡି ଗଲା ତେଲ ଠି ଆ େହଇ ।
ମାଡ଼ ର୍ ସୁେର କରନ୍ ତାେକ େପେଲହି େଦଲା େକ େସ ଚାକୁ ଉପେର ଏକା ମୁହଁୁ
ମାଡି କରି ପଡି ଗଲା ବି ମଲ୍ ।ଚାକୁ ଛେଟଛାଟ୍ ଭୂ ଷି େହଇଗଲା ତାର ଛାତି େନ । ନି ଜର
ଚାକୁ ଥି ନି େଜ ମଲା ସି ନା ,େହେଲ ମଡର େକସ୍ ଥି ଫସି ଗଲା େସ । ବି ଚାର ଚାଲି ଥାଏ
ନ ଦି ମାସ ଯାେକ । ପରକୁ ତ୍ ଘଟନା ବି େଷ ଥି ମୁହଁୁ ନାଇଁ ଖୁଲୁଥାଇ କରନ୍ । ଚାକୁ ଥି
ତାର ଆsୁଠ ଚି ନ୍ହହା ତ ନାଇଁ ଜନା ପଡି । େକrା ମଡର େହଲା େବାଲି ତାେକ େଯେତ

ଉତୁ ରୁ ସତ ଘଟନା େକ ଖୁଲି ଥିଲା େକାଟ  ବି ଚାର ପତି ଆେଘ । ଓକି ଲ କଥା କାଟି କରି
କହୁେଥ " ଇଟା ଗୁେଟ ମନ ଗଢ଼ା କଥାନି । ଦୁ ଇ ମାସ େହଲା ନାଇଁ କହୁଥାଇ ଆଝି କହୁେଛ
େକrା ? ବି ଚାର ପତି େକ ଚାହି କରି କରନ୍ କେହଲା " େମାର୍ ବହନୀ ର୍ ବି ହା ନାଇଁ
ସବା ଯାେକ ମୁଇଁ ଇ କଥା ଟା ନାଇଁ ଖୁଲି ଥାଇ ହଜୁ ର୍ ! ଯଦି ତାର ଶଶୁର ଘେର ଇ କଥା

ତ
ିକ

ା

ଜାଣିଥିେତ , अଯଥା ସଂେଧେହ କରି ବି ହା ଘର ଭାsି େଦଇ ଥିେତ ।ମୁଇ େସ ଡେର କି ଛି
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ପଚେଲ ନି କହୁଥାଇ େକାଟ  େନ । େଯନ୍ ଦି େନ ସୁନଲା ରୁପା ବି ହା ସରି ଗଲା ନ, ତାର

ହ
ାନ
ଆ

ଆରୁ ଆପତି ନାଇଁ "

ଇ
-ପ

ନାଇଁ କହୁଥାଇ ।ଏତେକ ଆପଣ ଯାହା ରାଏ େଦେବ ଯାହା ସଜା େଦେବ ଦଉନ୍ ।େମାର୍
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ବି ଚାରପତି ବି ଚାର କେଲ ଆରୁ ମେତ ନି ର୍ ଦୁ ଷି ମାନି କରି ଆଜୀବନ ସଜା ନାଇଁ
େଦଇ କରି ଖାଲି ଗୁେଟ ବଛର ଲାଗି ସଜା େଦେଲ । ଆର ବଛର େକ ମୁଇ ଇନୁ ମୁକୁଲି
ଥିମି। ଠି କ୍ ଇଂତା ଭାଇ ଜୀତା ଦି େନ େମାର୍ ବେହନ୍ ମେତ ଦୁ ବ ଉତୁ େରଇ କରି
ଜୀଉତି ଆ ପି ାବା । "
େଜଲ କୁ ଠି ଭିତି େର ଭାବି ଭାବି ତାର ଦି ନ ମୁକୁଲି ବା ର୍ ଦି ନ ଗନୁ େଛ ରୁପା ର୍
ଧରମ ଭାଏ କରନ୍ ।

ତ
ିକ

ା
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ଇ
-ପ

ସି ଂେଧେକଲା, ବଲାsୀର

ଆ

ହ
ାନ

େମା : ୯୫୮୩୬୦୫୯୧୫
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“ଛି ଚା”
ା” ମନ୍
ଫକ୍ ଫକା
େଧାବ୍ ଫର୍ ଫର୍

ସୁନିଲ କୁ ମାର
अଗ`ି

ଶରାବନର୍ "ପୁନୀ" ଜନ୍ ,
"ଛି ଚା" ଶରାବନର୍
ଆଏ ଲସ୍ ଲସା
ତହେକ ମନ୍ ଛନ୍ ଛନ୍ ,,
ଜାଏତ୍ ଧରମ୍ ........
ନଁାଇ ବାରି

ହର୍ ଘର୍ ଦୁ ଆର୍ େକ ,
ଭାବ୍ ପି ରତୀ ......

ମୁନୁଷ୍ ଜୀବେନ
ଛି ଚା ତେମ ,,
ଶି ଖବା କାଏ
ମୁନୁଷ୍ ତମର୍ ନୁ "
ବାଟବାର୍ କା"େଯ
ଗୁନ୍ ାନର୍ "ଛି ଚା" ,
େହେଲ ମୁନୁଷ୍
ଛି ଚାର୍ ଡରେହ
ଦଉେଛ ଖାପି

ତ
ିକ

ା

ମନ୍ ଝରକା ,,
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ଧାଇଁ ଯାଏସ ତେମ ଛି ଚା

ଜେଗଇ େଦସ

ହ
ାନ

ଇ
-ପ

ଟିଟିଲାଗଡ଼, ବଲାsୀର

ଆ

େମା : ୭୬୮ ୪୮୬ ୯୬୩୬
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ଆେମ ଗୁେଟ ଗୁେଟ ନାଟର୍ ପାଟ୍
େମାର୍ େମାର୍ ବଲି େକେତ କେହସୁ ଗା
େତାର୍ ଟା ତ କି ଛି ନାଇଁ

ସେrାଷ କୁ ମାର

ଗଲାେବେଲ ସାଂେଗ ନାଇଁ େନଇପାରୁ

େବେହରା

ଯି ବୁ େର ଲଂଗଲା େହଇ । ୧।
ଦୁ ଇ ଦି ନର୍ ଲାଗି ନାଟ୍ କରୁଛୁ େର

ମାୟା େମାହ ଜାେଲ ପଡି ରହି ଛୁ ଗା

ଘYଚିଟାନି େହଇ େକେତ

ହଉଛୁ େର ସାନି ଘାଟି

ପାଟ୍ ସରି ଗେଲ ସବୁ ହି େଟଇ େଦବୁ
ଲେଗଇ ଥିସୁ ନାେଟ େଯେତ । ୨।
ଗରବ୍ अହଁ କାର ସବୁ ତ େବକାର

ଧନ୍ କେମଇଛୁ ଜନ୍ କେମଇଛୁ
କେମଇଛୁ ମାନ୍ େଯେତ

ତୁ ଇ ମରି ଗେଲ ଉଂଝା କାର୍ େହବା
ଫୁଟାନି େଦଖାସୁ େକେତ । ୩।
େବଲ୍ ଥଉଁ ଥଉଁ ତରକି ରହି ଥା
ହି ସାବ୍ କି ତାବ୍ କରି

ମଲାେବେଲ କି େହ ସାଂେଗ େନଇଁ ଯअନ୍
ଯି ବୁ ଏକଲା ଖାଲି ହାେତ । ୬।
ଆେମ ଗୁେଟ ଗୁେଟ ତ ନାଟର୍ ପାଟ୍
ଆସି अଛୁ ଁ ନାଟ୍ କରି

ହରି ନାମ୍ ଟିେକ ଜପ୍ କରୁ ଥା
। ୪।

ଘର୍ େକ ଯି ମା ସେଭଁ ଫିରି

। ୭।

ା

ନାଟ୍ ସରି ଗେଲ, ପାଟ୍ ସରି ଯି ବା

ତ
ିକ

ଡଂଗା ଯଦି େହବୁ ପାରି

ମି ଶି ଯି ବୁ ଦି େନ ମାଟି । ୫।

ଇ
-ପ

କପସି ଲା, ତୁ ଷୁରା, ବଲାsିର

ଆ

ହ
ାନ

େଫା:ନ:--୭୭୩୫୬୧୫୧୦୭
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ଧନ୍ ଦଉଲତ େଯେତ

ଯାହା ତୁ ଇ କମାବୁ ତାହା ତ ପାଏବୁ
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ଇ8ୁଲ୍ ଡାକୁ େଛ ମେତ
(ସଲ୍ପୁରୀ ଶି ଶୁ କବି ତା)

ରାଧାେମାହନ

କାହY େକେତ ଦି ନୁ ସୁର୍ ପଡ୍ଲାନ

ପଜ
ୂ ାହାରୀ

େମାର୍ ଇ8ୁଲର୍ କଥା,

ଖାଇ ଛୁଟି େହବା େବାଲି ମି ଲୁ ଦଦା

ତାହାେକ େଦଖ୍ମି େବାଲି ମୁଇଁ ଥେର

ଘ¡ିଟା ଧରି ଆସୁେଚ,

େହଉେଛଁ େକେତ େଯ अଥା,

େମାେତ ଝୁରି ଝୁରି ହାତ୍ ପସ୍େରଇ

ଖୁଲିେଦ ପଭୁ େମାର୍ ଇ8ୁଲ୍ ଆଜି

େମାର୍ ଇ8ୁଲ୍ ଡାକୁ େଛ ।

ଏତ୍କି ଭିeା ମାଗୁେଛଁ,

କଲାପଟାର୍ େସ େଧାବ୍ େଧାବ୍ େଲଖା

େମାର୍ ଇ8ୁଲ୍ ଡାକୁ େଛ ।

କଠି ନ୍ ଶବଦ୍ େଯେତ,
ଇ8ୁଲ୍ନୁ ଭିେନ େହଲା ଦି ନ୍ ଠାନୁ

ସୁର୍ ପଡ୍ଲାନ ଆାକର୍ କଥା

ପାସ୍ରି େହଉେଛ େହେତ,

ପାଥନା ସୁର୍ ପଡୁ େଚ,

ଖଁା ଖଁା ଲାଗୁେଛ େମାର୍ େଖଲ୍ ପଡ଼ି ଆ

ସାs୍ ସାଥୀକୁ େମାର୍ େଭଟ୍ମି େବାଲି

ବଗିଚା ନୁ ରା ଲାଗୁେଛ,

ତହଁ କ୍ େମାର୍ ବଢୁ େଛ,

େମାେତ ଝୁରି ଝୁରି ହାତ୍ ଠାରି ଆଜି

ତ
ିକ

ା

େମାର୍ ଇ8ୁଲ୍ ଡାକୁ େଛ ।

ଇ
-ପ

अଧାପକ

ଆ

ହ
ାନ

ଓଡ଼ି ଶା ଆଦଶ ବି ଦାଳୟ, ତାଳେଚର
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ଆମର୍ ମୀ ଶୀ ସୁଶାr ସିଂ!
अନ୍'ଧାର୍ ଦୁ ନି ଆଁର୍ ଉଜାଲା େହଇ
େଦସନ୍ ସମ୍'କୁ ବାଟ୍ େଦେଖଇ

ବି ଶନାଥ ଭୁ ଏ

କାନ୍'ଲା ମୁେହଁ ଉଷତ୍ େହଇ
ଦୁ ଖ୍ େଯେତ ସବୁ େଦସନ୍ ଦୂ େରଇ ।
ଆମର୍ ମୀ ଶୀ ସୁଶାr ସି ଂ....!
େନ ଥାକନ୍ େକେତେବେଲ ଭି
େସବାର୍ ବାେଟ ଚାଲି ଚାଲି
अଲ୍'ଗାଲୁ କର୍ କର୍'ସନ୍ ଚି rା

ଆମର୍ ମୀ ଶୀ ସୁଶାr ସି ଂ....!
ରଖ୍'ସନ୍ ସମ୍'କୁ ଭଲ୍ କରି
ବି ଶୁଆସ୍ ଡୁ େର ବାି େଦଇ
ପଜ
ୂ ା ପାଏସନ୍ ଚାର୍'ହି କୁତି ସେଥ
ଗରି ବ୍ ଲୁ କର୍ ଭଗବାନ୍ େହଇ ।

ତ
ିକ

ା

ଆମର୍ ମୀ ଶୀ ସୁଶାr ସି ଂ....!
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ନି ଜର୍ କଥା େକ ଯାଇ ଭୁ ଲି ।

ଇ
-ପ

େକଶାଇପାଲି, ଭଟଲି

ଆ

ହ
ାନ

ଜି ଲ@ା - ବରଗଡ଼, େମା - ୯୬୬୮୮୭୮୫୮୮
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ପବ ବିଭାଗ

ଆ

ହ
ାନ

ଇ
-ପ

ତ
ିକ

ା
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ଭଗବତ୍ ାନ
ଓଁ ନମଃ ଭଗବେତ ବାସୁେଦବାୟ!
ନାରାୟଣଂ ନମ8ୃତଂ ନରଂେଚୖ ବ ନେରା³ମଂ
େଦବୀଂ ସରସ¤ତୀଂ ବାସଂ ତେତାଜୟ ମୁଦିରେୟତ୍ ।
ମୁକଂ କେରାତି ବାଚାଳଂ ପsୁଂ ଲ ୟେତ ଗିରିଂ
ସହେଦବ ପଧାନ

ଯକପା ତମହଂ ବେC ପରମାନC ମାଧବଂ ।
ନି ଗମକତେରାଗଳିତଂ ଫଳଂ ଶୁକମୁଖାଦମୃତଦବସଂଯୁତମ୍ ।
ପି ବତ ଭାଗବତଂ ରସମାଳୟଂ ମୁହୁରେହା ରସି କା ଭୁ ବି ଭାବୁ କାଃ।

अଧାୟଗତ ସାରାଂଶ ଶୀମÑାଗବତ

ମହାପୁରାଣର

୧୨ଟି

8

ମଧରୁ

ଏହି

ସଂ8ରଣେର ୧୦ମ 8ର ପଥମା େଗାପଲୀଳା ବି ଷୟେର ସବି `ୃତ
ବି ବରଣ ପଦାନ କରାଯାଉଛି । ଦଶମ 8 ପଥମା େଗାପଲୀଳାର
ବି ଷୟ ସୂଚୀଠାରୁ ଆର¢ କରି ସବେମାଟ ୪୮ଟି अଧାୟର ସାରାଂଶ

ହ
ାନ
ଆ

ଭାଗବତରୂପୀ अମୃତ ପାନ କରି ବା ହୁअ ।

ଇ
-ପ

ତ
ିକ

ା

ଏଠାେର ବ#ନା କରାଯାଉଛି । େତଣୁ େହ ପି ୟ ପାଠକବୃ C -
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ଶୀମÑାଗବତ ମହାପୁରାଣର ୧୦ମ 8 ବି ଷୟସୂଚୀ ଏବଂ
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ଆନେC କର ସୁଧା ପାନ । େଯେଣ ପାଇବ ଦି ବ ାନ । ।

ଦଶମ 8 - ୯୬ ଟି अଧାୟ େଗାପଲୀଳା – ୪୮ अଧାୟ

(ନି େରାଧ) ଭାଗବତର

୮ମ ଲeଣ
ସଂଖା

अଧାୟ

ବି ଷୟ ବ`ୁ

୧

ପଥମ

ଧରଣୀ ସେମତ ବହFାଦି େଦବଗଣ eୀରସି ୁତେଟ ବି ୁ+ୁ `ୁତି

କରି ବା ଏବଂ ବି ୁ+ ଆଶ¤ସନା ।
୨

ଦି ¤ତୀୟ

ବସୁେଦବ-େଦବକୀ ବି ବାହ, କଂସର ମୃତୁ ବି ଷୟକ ଶନ
ୂ ବାଣୀ

ଏବଂ କଂସ ଦ¤ାରା େଦବକୀପୁତ ବଧ ।
୩

ତୃ ତୀୟ

ବଳରାମ+ ଜନF ଏବଂ େଦବକୀ ଗଭିତ ଭଗବାନ+ୁ ବହFାଦି

େଦବଗଣ+ `ୁତି ।
ଚତୁ ଥ

ଶୀକୃ + ଜନF; ଶୀକୃ +ୁ େଗାପପୁରେର ରଖି ତଥା अମି କା+ୁ

େଘନି ବସୁେଦବ+ ପତାବ³ନ ।
୫

ପମ

କଂସକୁ अମି କା+ େଚତାବନୀ, ବସୁେଦବ-େଦବକୀ+ୁ

ବCୀରୁ

ମୁzି, अସୁରମାନ+ ଦ¤ାରା अସଂଖ ନବଜାତ ଶି ଶୁବଧ ।
ଷ,

େଗାପେର ଶୀକୃ + ଜେନFାବ, ନC+ ମଥୁରା ଗମନ ଓ

ପୁତନା ବଧ ଓ ଶୀକୃ + ପାଇଁ ରି  ଶାrି କରଣ ।

୮

अମ

ଶକଟାସୁର ଓ ତୃ ଣାବ^ ବଧ ।

ଇ
-ପ

ସ{ମ

ଆ

ହ
ାନ

୭

ତ
ିକ

କଂସ+ୁ କର ପଦାନ - ବସୁେଦବ+ ସହ ନC+ ସ¢ାଷଣ ଓ େଗାପକୁ ପୁନରାଗମନ ।

ା

୬

ଆହାନ ଇ-ପତି କା ସ!ୂ # ନି ଃଶୁ& ବି ତରଣ େହତୁ ଡା େଜାତି ପସାଦ ପ)ନାୟକ+ ାରା ପତି ,ି ତ ଓ ପକାଶି ତ

Aahwaan.com

Listen to Odia Podcast on https://anchor.fm/aahwaan

୪

234

ଆହାନ ଇ-ପତି କା, ଷଡ଼ଦଶ ବଷ, ାଦଶ ସଂଖା, ଡି େସର ୨୦୨୧

୯

ନବମ

Magazine Downloaded from www.aahwaan.com

କୃ -ବଳରାମ+ ନାମକରଣ ଓ ଶୀକୃ + ବାଳକୀଡ଼ା ଏବଂ ତା+

ମୁଖ ଗହ¤ରେର ଯେଶାଦା+ अନr ବହFାl ଦଶନ ।
୧୦

ଦଶମ

ଶୀକୃ +ର ଦଧି ଭାl ଭpନ ଲୀଳା ଏବଂ େରାଳେର ବନ ।

୧୧

ଏକାଦଶ

ନାରଦ+

अଭିଶାପେର

ଯାମଳାଜୁ ନ

(କୁ େବର+

୨

ପୁତ

ନଳକୁ େବର ଓ ମଣି ଗୀବ) + େମାe ।
୧୨

ଦ¤ାଦଶ

େଗାପଛାଡ଼ି େଗାପାଳ+ର ବୃ Cାବନ ଗମନ ଏବଂ ବାସୁର ଓ

ବକାସୁର ବଧ ।
୧୩

ତେୟାଦଶ अଘାସୁର (ବକାସୁର ଓ ପୁତନାର ଭାଈ) ବଧ ।

୧୪

ଚତୁ fଶ

ବହFା+ ଦ¤ାରା େଗାପାଳାଦି ହରଣ; अପହୃତ ବାଳକ+ ରୂପେର

ସ¤ୟଂ ଶୀକୃ  ପକଟିତ େହବା ଏବଂ ବହFା+ େମାହଭs ।
ପଦଶ

ଶୀକୃ +ୁ ବହFା+ `ୁତି ।

୧୬

େଷାଢଶ

େଧନୁ କାସୁର ବଧ ଓ କାଳି Cି ହଦେର ବି ଷାz ଜଳ ପି ଇ ମରିଥିବା

ବାଳକାଦି +ୁ ଜୀବନଦାନ ।
୧୭

ସ{ଦଶ

କାଳୀୟ ଦଳନ ।

୧୮

अାଦଶ

କାଳି Cି ହଦେର କାଳୀୟ ନି ବାସର କାରଣ ଏବଂ ଦାବାଗିn ରୁ

େଗାପବାଳକ+ ଉାର ।
ଉନବି ଂଶ

ଭାlୀର ବଟମୂେଳ ବାଳକୀଡ଼ା ଓ ପଳାସୁର ବଧ ।

୨୦

ବି ଂଶ ମୁpବନେର अଗିn ପାନ କରି ଶୀକୃ + ଦ¤ାରା େଗାରୁ ଓ ବାଳକମାନ+

ତ
ିକ

ଇ
-ପ

ହ
ାନ
ଆ

ରeଣ ।

ା

୧୯
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୨୧

ଏକବି ଂଶ

ବଷା ଓ ଶରତ୍ ଋତୁ ବ#ନା ।

୨୨

ଦ¤ାବି ଂଶ

େବଣୁଗୀତ – ଶୀକୃ +ର େବଣୁଗୀତ ଦ¤ାରା କି ପରି ଫଳ, ଫୁଲ,

ଘାସ, ବୃ e, ଜsଲ, ଶବରୀ, େମଘ, ନଦୀ ଆଦି ଆକୃ  ହୁअrି ତାହାର ବ#ନ ।
୨୩

ତେୟାବି ଂଶ େଗାପୀ+ କାତାୟନୀ ବତ ଓ ବହରଣ ଲୀଳା ।

୨୪

ଚତୁ ବgଂଶ

ବାହFଣପତn ୀ+ ପତି ଶୀକୃ + अନୁ ଗହ ।

୨୫

ପବି ଂଶ

ଇCପଜ
ୂ ା ଭpନ ଓ େଗାବନଗିରି ପଜ
ୂ ା ପାଳନ ।

୨୬

ଷଡବି ଂଶ

ଇCେକାପରୁ ପଳୟତୂ ଲ ବୃ ି ଏବଂ ଶୀକୃ + ଦ¤ାରା େଗାବନ

ସ{ବି ଂଶ

ଶୀକୃ + ମହି ମାେର ବି ସF ି ତ େଗାପାଳ+ ସେCହ ନC+ ଦ¤ାରା

ଧାରଣ ।
୨୭

େମାଚନ - େଗାପଶ+ା ଖlନ ।
अବି ଂଶ

ସୁରଭି ଓ ଇC+ ଦ¤ାରା ଶୀକୃ + `ୁତି ଏବଂ अଭିେଷକ ।

୨୯

ଉନତି ଂଶ

ବରୁଣପୁରରୁ ନC+ ଉାର ତଥା େଗାପାଳମାନ+ୁ ବରୁଣପୁର ଓ

ତି ଂଶ

ରାସଲୀଳା ଆର¢ ଓ ଶୀକୃ + अrାନ ।

୩୧

ଏକତି ଂଶ

େଗାପୀମାନ+ର ଶୀକୃ ାେନ¤ଷଣ ।

୩୨

ଦ¤ାତି ଂଶ

େଗାପୀଗୀତ ।

୩୩

ତେୟାତି ଂଶ ଶୀକୃ + ଆବି ଭାବ ଏବଂ େଗାପୀମାନ+ୁ ସାr¤ନା ।

୩୪

ଚତୁ ଃତି ଂଶ ମହାରସ ।

୩୫

ପତି ଂଶ

ଇ
-ପ

ତ
ିକ

୩୦

ା

େବୖ କୁ« େଦଖାଇବା ।

ଆ

ହ
ାନ

ସୁଦଶନ ବି ଦାଧରର ନC+ୁ ଗିଳିବା ଓ ସପ ଶରୀରରୁ େମାeଣ।
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ଯe ଶÉଚୂଡ଼ (କୂେବର+ अନୁ ଚର) + େଗାପୀ+ୁ अପହରଣ ଓ

ବଳରାମ-ଶୀକୃ + ଦ¤ାରା ବଧ ।
୩୭

ସ{ତି ଂଶ

ବୃ Cାବନ ବି ହାର ଓଯୁଗଳ ଗୀତ ।

୩୮

अତି ଂଶ ଷ²ାସୁର ବଧ ।

୩୯

ଉନଚତ¤ାରି ଂଶ

ରାମକୃ +ୁ ଆଣିବା ପାଇଁ କଂସର ନାନା େଯାଜନା ଓ

େସମାନ+ୁ ଆଣିବା ପାଇଁ अକÐର େପରଣ ।
୪୦

ଚତ¤ାରି ଂଶ େକଶୀ ଓ େବାମାସୁର(ମୟାସୁରର ପୁତ) ବଧ ଏବଂ ନାରଦକୃ ତ

ଶୀକୃ  `ୁତି ।
୪୧

ଏକଚତ¤ାରି ଂଶ

अକÐର+ ବଜଯାତା ଓ ଶୀକୃ  ଦଶନ ।

୪୨

ଦି ¤ଚତ¤ାରି ଂଶ

କ଼ୃ  ବଳରାମ+ ମଥୁରା ଗମନ; େଗାପୀମାନ+ ବି ଳାପ

ଏବଂ କାଳି Cୀ ଜଳ ମଧେର अକÐରର ବି ୁପୁର ଦଶନ ।
ତି ଚତ¤ାରି ଂଶ

अକÐର+ ଦ¤ାରା ଶୀକୃ `ୁତି ।

୪୪

ଚତୁ ତ¤ାରି ଂଶ

ଶୀକୃ + ମଥୁରା ପେବଶ; ରଜକ ବଧ ଏବଂ ସୁଦାମା

ମାଳୀକୁ ବର ପଦାନ ।
୪୫

ପଚ୍ତ¤ାରି ଂଶ

କୁ Ãାର अପବ
ୂ  େସୗCଯ ଲାଭ; ଧନୁ ଭs ଏବଂ କଂସର

୪୬

ଷଟ୍ଚତ¤ାରି ଂଶ

କୁ ବଳୟା ଗଜ ବଧ ଏବଂ ରsସଭାେର ପେବଶ ।

୪୭

ସ{ଚତ¤ାରି ଂଶ

ଚାଣୁର-ମୁିକ ସହ ମଲ@ ଯୁ ଓ କଂସବଧ ।

୪୮

अଚତ¤ାରି ଂଶ

ଉଗେସନ+ ରାଜାଭିେଷକ ।

ଆ

ହ
ାନ

ଇ
-ପ

ତ
ିକ

ା

ଭୟ।
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ସ!ୂ# ଦଶମ 8ଟି ଭଗବାନ+ର ମାନବରୂପୀ अବତାରର ଲୀଳା ଉପେର
ଆଧାରି ତ अେଟ। ଭଗବାନ ସମ` େଦହଧାରୀ+ अrରେର अrଯାମୀରୂେପ ରହି अମୃତ
ଦାନ କରୁଛrି ଓ ବାହାେର କାଳରୂପେର ରହି ଛrି । ମନୁ ଷରୂେପ ଦୃ ଶମାନ େହବା
େହଉଛି ତା+ର ଏକ ଲୀଳାମାତ। ଦଶମ 8େର େଗାପଲୀଳା ଓ ଦ¤ାରି କାଲୀଳା
ମାଧମେର ଭଗବାନ+ର ଐଶ¤ଯ ଓ ମାଧୁଯ େର ପରି ପ#
ୂ  ଲୀଳାସବୁ

ବ#ନା

କରାଯାଇଛି ।
ଦଶମ 8(
8(େଗାପଲୀଳା)
େଗାପଲୀଳା) अଧାୟଗତ ସାରାଂଶ
ପଥମ अଧାୟେର ଭଗବାନ+ର ପୃଥିବୀକୁ ଆଶ¤ସନା ବି ଷୟ ବ#ନା କରାଯାଇଛି ।
ଦୁ  ନି ବାରି ସ© ପାଳୁ

।

ତୁ ନାଥ ପରମ ଦୟାଳୁ

େଗାବି C କଥା ପରଶନ

।

େହେଳ ତାରଇ ତି ନି ଜଣ

େଶାତା ବକତା େଯ ପ×ରି

।

ଏ ତି ନି ଜଣ ଯାrି ତରି

।।

ତା ପାଦ ଗsାଜଳ େଯେହn

।

ତାରଇ ସnାନ ପି lଦାେନ

।।

ନାମମାତେକ ପାପ ନାେଶ

।

ତାରଇ େସ ତି ନି ପୁରୁେଷ

ଭୂ ପୃ,େର

अକଥନୀୟ

अତାଚାର

।।

।।

ବଢି ଗଲା।

अସୁର+

अତାଚାରେର ପୃଥିବୀ ବହFା+ ନି କଟେର େଧନୁ ରୂପେର ନି ଜ ଦୁ ଃଖ ଜଣାଇେଲ। ପୃଥିବୀ
ଓ େଦବତାମାେନ अତr ଦୁ ଃଖ ପାଇେଲ। ପୃଥିବୀ ସେମତ ଦୁ ଃଖି େଦବଗଣ ବହFା+

ତ
ିକ

ା

ନି କଟେର ପାଥନା କେଲ। ବହFା+ अନୁ େରାଧ କେମ ବି ୁ େଦବଗଣ+ୁ ସାr¤ନା େଦେଲ
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अସୁରମାନ+

।।

ଇ
-ପ

ଓ ମ^େର ଜନF େନବାକୁ ନି େfଶ େଦେଲ। ମ^ମlଳେର େଗାେପ େଗାପୀ େଗାପାଳ

ଆ

ହ
ାନ

ରୂେପ ଜନF େହାଇ ଏବଂ ଯାଦବ ଆଦି ସାତବଂେଶ ଜନF େହାଇ କଂସର ବି ଶ¤ାସ ଭାଜନ
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େହାଇ ରହି ବାକୁ େଦବଗଣ+ୁ ବି ୁ ଆେଦଶ େଦେଲ ।
ଦି ¤ତୀୟ अଧାୟ (ମୂଳ ସଂ8ୃତ अନୂ ସାେର ପଥମ अଧାୟର अବଶି ାଂଶ) େର
ବସୁେଦବ ଓ େଦବକୀ+ ବି ବାହ ଏବଂ କଂସଦ¤ାରା େଦବକୀ+ର ଛअ ପୁअ+ ହତା
ବ#ନା କରାଯାଇଛି । େଭାଜ ବଂଶୀୟ ରାଜା ଶର
ୂ େସନ ମଥୁରା ମlଳେର ଶାସନ
କରୁଥିେଲ। ଶର
ୂ + ପୁତ ବସୁେଦବ, ଉଗେସନ+ ପୁତ କଂସ+ କେକଇ-ଝି अ ଭଉଣୀ
େଦବକୀ (अଥାତ୍ ଉଗେସନ+ ଭାଈ େଦବକ+ କନା)+ୁ ବି ବାହ କେଲ। ବର କନା
ବି ଦାୟ େବେଳ अତି ଉଲ@ ାସ ମନେର କଂସ ରଥ ଚଳାଇ ଯାଉଥିବା ସମୟେର େସ
ଆକାଶବାଣୀ ଶୁଣିେଲ େଯ େସହି ବସୁେଦବ-େଦବକୀ+ ସrାନ ହY ତାର ମୃତୁର କାରଣ
େହବ ।
େର େର େର କଂସାସୁର ଶୁଣ

।

ନ ଜାଣୁ ଆପଣା ମରଣ

ଯା ରଥ ବାହୁ ତୁ ଉସେତ

।

େତାେତ ମାରି େବ ତାର ସୁେତ । ।

।

ମହୀ ରଖିେବ େତାେତ ମାରି

। । ୧୦/୨/୩୪

େତଣୁ ରାଗେର କଂସ େସମାନ+ୁ ମାରି ବାକୁ ଉଦତ େହଲା ।
ମୂଳୁ ଁ ମାଇେଲ ଯି ବ ସରି

।

େଦବ+ ସେs କି !ା କଳି

।।

ଫଳେର ଭୟେର ବସୁେଦବ କଂସକୁ ଧମ ମହି ମା ଶୁଣାଇ ଏହି ହତା ପାପରୁ ନି ବୃ^
େହବାକୁ ଏବଂ େଦବକୀ (ଯି ଏ କି କଂସର ନି ଜ ଭଉଣୀ ହY)କୁ ନ ମାରି ବାକୁ କହି େଲ ।

ମରଣ ଛାେର କି !ା ଡରି

ମେ^ ମନୁ ଷ େଦହ ବହି

।

େଦବତା େହାଇେଲ ମରଇ

ା

।

ତ
ିକ

େଦହ ବହି େଲ ନି େ ମରି

।।
।।
।।

ଇ
-ପ

अବଶ େହାଇବ ମରଣ

ହ
ାନ

।

ଆ

ବାଳକ ବୃ  େଯ ତରୁଣ
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ପାଣୀ ଜନFrି ବାରାର

।

େକ ପୁତ େକ କାହା ପି अର

।।

ସକେଳ କେମ ଆତଯାତ

।

କେମ ବେନ ତାତମାତ । । ୧୦/୨/୩୮

ଏ ଜୀବ ଯି ବାର ନି କେଟ

।

େନଇ ସଇ अନ ଘେଟ

ପାଣୀର ଭଲମC ବାଣୀ

।

ମରଣ କାେଳ ତାହା ଜାଣି । । ୧୦/୨/୩୯

ଜୀବ ମାରrି ଆତF ସୁେଖ

।

अେr େସ ପଡ଼rି ନରେକ । ।

।।

୧୦/୨/୪୪

େଦବକୀର ପୁତ ଜାତ େହେଲ କଂସକୁ େଦଇେଦେବ େବାଲି ବସୁେଦବ ପତି ା
କେଲ। ବସୁେଦବ, ପୁତ ଜାତ େହବାରୁ କଂସକୁ େଦବାରୁ, ବସୁେଦବ ସତ ରeା କରି ଥିବା
ବି ଷୟ ହୃଦୟsମ କରି କଂସ ତା+ୁ ପୁତ େଫରାଇେଦଲା। କି  ନାରଦ+ ପରାମଶ କେମ
ପୁଣି ପରବ^g ଦି ନ ଯାଇ େସ େଦବକୀ ପୁତକୁ େକାଳରୁ େନଇ ହତା କଲା। େସମାନ+ୁ
ବCୀଘେର ରଖି ଲା। କଂସ ନି ଜ ପି ତା ଉଗେସନ+ୁ ବCୀ କଲା। େସ ନି ଜର ହି ତକାଂeୀ
ମାନ+ୁ ମଧ ହତା କଲା। େସ ଜାଣିଥିଲା େଯ, େସ ନି େଜ ପଥେମ କାଳେନମି अସୁର

ଲାଗିଲା।
ତୃ ତୀୟ अଧାୟ (ମୂଳ ସଂ8ୃତ अନୁ ସାେର ଦି ¤ତୀୟ अଧାୟ) େର େଦବକୀ+ ଗଭେର
ଭଗବାନ+ ପେବଶ ଓ ଗଭିତ ଭଗବାନ+ୁ େଦବଗଣର `ୁତି ବି ଷୟ ବ#gତ। କଂସ
ନି େଜ ବହୁତ ବଳବାନ୍ ଥିେଲ। ପୁଣି େସ ମଗଧ ନେରଶ ଜରାସଠାରୁ ବହୁ ସାହାଯ

ତ
ିକ

ା

ପାଉଥିଲା। ତା ସାଥି ପଳାସୁର, ବକାସୁର, ଚାଣୁର, ତୃ ଣାବ^, अଘାସୁର, ମୁିକ,
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ଥିଲା ଏବଂ ବି ୁ ତାକୁ ମାରି େଦଇଥିେଲ। େସ ନି େଜ ଶର
ୂ େସନ ରାଜ ଶାସନ କରି ବାକୁ

ଇ
-ପ

अରି ାସୁର, ଦି ¤ବିଦ, ପୁତନା, େକଶୀ, େଧନୁ କ, ବାଣାସୁର, େଭୗମାସୁର ଆଦି ତାର ସହାୟକ

ଆ

ହ
ାନ

ଥିେଲ। ଏମାନ+ ସାହଯେର େସ ଯଦୁ ବଂଶୀମାନ+ୁ ବି ନାଶ କରି ବାେର ଲାଗିଲା।
ଆହାନ ଇ-ପତି କା ସ!ୂ # ନି ଃଶୁ& ବି ତରଣ େହତୁ ଡା େଜାତି ପସାଦ ପ)ନାୟକ+ ାରା ପତି ,ି ତ ଓ ପକାଶି ତ
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ଫଳେର ଯଦୁ ବଂଶୀମାେନ ଭୟଭୀତ େହାଇ କୁ ରୁ, ପାାଳ, େକକୟ, ଶାଲ¤, ବି ଦଭ, ନି ଷଧ,
ବି େଦହ ଓ େକାଶଳ ଆଦି େଦଶକୁ ଯାଇ େସଠାେର ରହି େଲ। କଂସ େଗାଟି େଗାଟି କରି
େଦବକୀ+ର ଛ’ଟି ପୁତକୁ ମାରି େଦଲା। େଶଷେଦବ (अନr) େଦବକୀ+ ସ{ମ ଗଭେର
ରହି େଲ। ଭଗବାନ େଯାଗମାୟା+ୁ ଆେଦଶ େଦଇ ବଳରାମ (େଶଷେଦବ)+ୁ େରାହି ଣୀ
ଗଭେର ରଖିଥିେଲ। ଏବଂ େଯାଗମାୟା+ୁ ନC+ ପତn ୀ ଯେଶାଦା+ ଗଭରୁ ଜାତ େହବାକୁ
କହି େଲ। େସହି େଶଷେଦବ+ ନାମ ସଂକଷଣ, ବଳରାମ, ବଳଭଦ ଇତାଦି ରହି ଲା।
କଂସ ଭାବି ଲା େଯ,
।

ନରେକ ପଡି ବି ନା ଯାଇ

।।

ପାପ+ ମେଧ ପରମାଦ

।

`ିରୀ ଗଭg ଣୀ ସ¤ସା ବଧ

।।

ଏ ତି ନି କମ େଯ କରrି

।

ଜୀବନ ଥାଉଁ େସ ମରrି

।।

ଜୀବନ ଛାଡ଼ି ବାର କାେଳ

।

ନି Cିତ େବାଲrି ସକେଳ

।।

ଇହ େଲାକେର अପଯଶ

।

ମରେଣ ନରେକ ପେବଶ । । ୧୦/୩/୨୨

କଂସ ଏମr ଭାେବ ବି ଚାରି ବCୀଶାଳାରୁ ବାହୁଡ଼ି ଲା। ଶୟେନ ସପେନ ତାକୁ ହରି
ଭୟ େଦଖାଗଲା। ରାତି ପାହି ବାରୁ ବCୀଗୃହକୁ ଆସି େଦବେଦବୀ ସେମତ ସମେ` ଶୀକୃ 
ଜନନୀ ଚରେଣ `ୁତି କେଲ ।
ସଂସାରଟା େହଉଛି ଏକ ସନାତନ ବୃ e। ଏକମାତ ପକୃ ତି ହY ଏହି ବୃ eର ଆଶୟ।

ତ
ିକ

ା

ସୁଖ ଓ ଦୁ ଃଖ େହଉଛି ଏହାର ଦୁ ଇଟି ଫଳ। ସ^, ରଜ ଓ ତମ େହଉଛି ଏହାର ତି ନି
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ଜୀବ ମାରେଣ ସୁଖ ନାହY

ଇ
-ପ

ମୂଳ ଧମ, अଥ, କାମ ଓ େମାe େହଉଛି ଏହାର ଚାରି ରସ। ଏହା ପାଟି ମାଧମେର

ଆ

ହ
ାନ

ାନ अନୁ ଭବ କେର । େସଗୁଡ଼ିକ େହଲା – େଶାତ, ତ¤ଚା, େନତ, ରସନା ଓ ନାସି କା
ଆହାନ ଇ-ପତି କା ସ!ୂ # ନି ଃଶୁ& ବି ତରଣ େହତୁ ଡା େଜାତି ପସାଦ ପ)ନାୟକ+ ାରା ପତି ,ି ତ ଓ ପକାଶି ତ
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ନାମକ ପଇCି ୟ। ଏହି ବୃ eର ଛअଟି अବା ରହି ଛି, ଯଥା – ଜନF, अ`ିତ¤, ବୃ ି,
ପରି ବ^ନ, eୟ ଓ ବି ନାଶ। ଏହି ବୃ eର ସାତପର` ବ±ଳ ରହି ଛି, ଯଥା – ଚମ (ରସ),
ରୁଧି ର (ରz), ମାଂସ, େମଦ (ଚବg ), अି, ମ¥ା ଓ ଶୁକ (ବୀଯ)। ଏହାର ଆଠଟି ଶାଖା
େହଲା - ପମହାଭୂ ତ, ମନ, ବୁ ି ଓ अହଂକାର। ଏହାର ନअଟି େକାରଡ଼ େହଉଛି ମୁଖ
ଆଦି ନବଦ¤ାର । ଏହି ବୃ eର ଦଶଟି ପତ େହଲା - ପାଣ, अପାନ, ବାନ, ଉଦାନ, ସମାନ,
ନାଗ, କୂମ, କୃ କଳ, େଦବଦ³ ଏବଂ ଧନpୟ ନାମକ ଦଶ ପାଣ । ଏହି ସଂସାରରୂପୀ
ବୃ eେର ଦୁ ଇଟି ପeୀ अଛrି ; େସମାେନ େହେଲ ଜୀବ ଓ ଈଶ¤ର (ପରମ) । ଏମr ବୃ e
ରୂପ ବହି ମହୀଭାରା ଉଶ¤ାସ କରି ବାକୁ ସମେ` `ୁତି କେଲ । ଏହି ଉzି ମାଧମେର
ଭଗବାନ+ ଗୁଣ, ପକୃ ତି ଓ ମହି ମା ମଧ ବ#ନା କରାଯାଇଛି ।
େଦବଗଣ େଦବକୀ+ୁ କହି େଲ େଯ ସମ`+ ମsଳ ପାଇଁ ଭଗବାନ ସ¤ୟଂ ତା+
ଗଭକୁ ଆସି ଛrି । ଆଉ େସ କଂସକୁ ଭୟ କରି ବା ଉଚି ତ ନୁ େହଁ । କଂସର କାଳ େଶଷ

ଉଶ¤ାସି େବ ।
ଚତୁ ଥ अଧାୟ (ମୂଳ ସଂ8ୃତ अନୂ ସାେର ତୃ ତୀୟ अଧାୟ) େର ଭଗବାନ ଶୀକୃ +
ଧରାଧାମେର ଆବି ଭାବ ବି ଷୟ ବ#ନା କରାଯାଇଛି । େରାହି ଣୀ ନeତ, ବୃ ଷ ରାଶି େର
ଚC ଥାଇ ଭାଦବମାସ କୃ ପe अମୀ ତି ଥି ରାତି अ ସମୟେର ବCୀଶାଳାେର

ତ
ିକ

ା

ବସୁେଦବ ମାନସ େତଜରୁ େଦବକୀ+ ଗଭରୁ ଶୀକୃ + ଜନF େହଲା। ବି ଭିନn
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େହବ । ଭଗବାନ ଆପଣ+ ଠାରୁ ଜାତ େହାଇ ଯଦୁ ବଂଶ ରeା କରି େବ ତଥା ମହୀଭାରା

ଇ
-ପ

ଆଭୂ ଷଣେର ସୁେଶାଭିତ ନବଜାତ ଶି ଶୁର ପେତକ अsରୁ अପବ
ୂ  ଛଟା ଝଲସି ଉଠୁ ଥିଲା।

ଆ

ହ
ାନ

ଭଗବାନ ଜନF େହାଇଥିବା ଜାଣି ବସୁେଦବ ଉଲ@ ସି ତ େହେଲ ଏବଂ କଂସର େକାପରୁ
ଆହାନ ଇ-ପତି କା ସ!ୂ # ନି ଃଶୁ& ବି ତରଣ େହତୁ ଡା େଜାତି ପସାଦ ପ)ନାୟକ+ ାରା ପତି ,ି ତ ଓ ପକାଶି ତ
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ଭୟଭୀତ ବି େହେଲ। ଶୀକୃ  ଜେନFାବ ପାଳନର ମାନସି କ ମାଧମେର ବାହFଣମାନ+ୁ
ଦାନ େଦବା ସଂକ କେଲ। ଭଗବାନ+ କାrି , େଶାଭା ତଥା େସାCଯ େଦଖି େସ ତା+ୁ
`ୁତି କରି ବାକୁ ଲାଗିେଲ। ଭଗବାନ+ର ମହି ମା ଗାନ କରିବାେର ଲାଗିେଲ। ମାତା
େଦବକୀ ମଧ ଭଗବାନ+ୁ ଜାଣି ପାରି ତା+ୁ `ୁତି କରି ବାକୁ ଲାଗିେଲ ।
ସ¤ାୟ¢ୁବ ମନୁ अrେର େଦବକୀ ଓ ବସୁେଦବ+ର ପଥମ ଜନF େହାଇଥିଲା।
େଦବକୀ+ ନାମ ପୃଶିn ଓ ବସୁେଦବ+ ନାମ ସୁତପା ଥିଲା। େସେତେବେଳ େସମାେନ
ଦୁ ଃଖକେର କାଳାତି ପାତ କରୁଥିେଲ। ଭଗବାନ ତା+ େକାଳେର ଜନF େହବା ପାଇଁ
େସମାେନ ବର ମାଗିଥିେଲ। େସେତେବେଳ ଭଗବାନ ପୃଶିn ଗଭ ନାମେର ଜନF େନେଲ।
୨ୟ ଜନFେର େଦବକୀ େହେଲ अଦି ତି ଓ ବସୁେଦବ େହେଲ କଶପ। ଶୀକୃ , ଉେପC
ନାମେର ତା+ ଗଭେର ଜାତ େହେଲ (ଯି ଏ କି ବାମନ अବତାର) ୩ୟ ଜନFେର େଦବକୀ
ଓ ବସୁେଦବ+ର ପୁତରୂେପ ଶୀକୃ  ଜନF େହେଲ ।

ଛାଡ଼ି ବାକୁ କହି େଲ। ଶି +ୁଳି ଓ କବାଟ େଖାଲି ଗଲା ଉଗେସନ ବାଟ ଓଗାଳି େଲ କି 
ଭଗବାନ+ ପରି ଚୟ ଓ ଆେଦଶ ପାଇ େସ ରା`ା ଛାଡ଼ି େଦେଲ। ବାଟେର ଯମର ଭଉଣୀ
ଯମୁନା ନଦୀ ଉhୁଳି ଉଠୁ ଥିଲା। କି  ଭଗବାନ+ୁ ଜାଣି ପାରି ତା+ୁ ବାଟ େଦଲା। ତା
ପେର ବସୁେଦବ ନC ପୁେର ପେବଶ କେଲ। ସମେ` ନି ଦା ବି େମାହି ତ େହାଇଥିେଲ।

ତ
ିକ

ା

ବସୁେଦବ ଯେଶାଦା+ େକାଳେର ଶୀକୃ +ୁ ଶୁଆଇ, େଯାଗମାୟା+ୁ େନଇ ମଥୁରାକୁ
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େଦବକୀ ଓ ବସୁେଦବ+ ପବ
ୂ ଜ
 ନF ବୃ ^ାr ଶୁଣାଇ ଶୀକୃ  ତା+ୁ େଗାପେର େନଇ

ଇ
-ପ

େଫରି ଆସି େଲ। ଯେଶାଦା ତା+ ସrାନ ପସବ ସମୟେର अେଚତ ଥିବାରୁ େସ ତାହା ଜାଣି

ଆ

ହ
ାନ

ପାରି େଲ ନାହY। ମଥୁରାର ବCୀଶାଳାେର ବସୁେଦବ ପହିଲା ପେର ପୁଣି ଶି +ୁଳି ଓ
ଆହାନ ଇ-ପତି କା ସ!ୂ # ନି ଃଶୁ& ବି ତରଣ େହତୁ ଡା େଜାତି ପସାଦ ପ)ନାୟକ+ ାରା ପତି ,ି ତ ଓ ପକାଶି ତ
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କବାଟ ଲାଗିଗଲା । ସମେ` େଚତା ପାଇେଲ ।
ପମ अଧାୟ (ମୂଳ ସଂ8ୃତ अନୂ ସାେର ଚତୁ ଥ अଧାୟ) େର କଂସ ହାତରୁ ଖସି
େଯାଗମାୟା ଆକାଶେର ଆବି ଭାବ େହବା ଏବଂ କଂସକୁ େଚତାବନୀ ଶୁଣାଇବା ବି ଷୟ
ବ#gତ। ରାତି ପାହି ବା ମାେତ କଂସ ଆସି ବCୀଶାଳାେର ପହି େଦବକୀଠାରୁ େସହି
କନା େଯାଗମାୟାକୁ ଛଡ଼ାଇ େନଇଗଲା। ତାକୁ ଶି ଳାେର େଛଚି ବାକୁ ଉଦତ େହବା
ସେs ସେs ଶି ଶୁଟି ତା ହାତରୁ ଖସି ଆକାଶମାଗରୁ ତାର ମୃତୁ ରହସ େଚତାବନୀ
େଦଲା। କଂସ अତr ଭୟଭୀତ େହାଇଗଲା। ତା ପେର େସ ଭଊଣୀ େଦବକୀ+ୁ ସାr¤ନା
େଦବାକୁ ଲାଗିଲା ।
।

ସଂସାର ନୁ ହଁ ଇ କାହାରି

।।

ବୃ eର ତେଳ େଯେହn ଆସି

।

ପଥୁକି ବି ଶାମrି ବସି

।।

ପୁଣି ଚଳrି ଶମ ସାରି

।

େସ ବୃ e ନୁ ହଇ କାହାରି

।।

େତମେr ମାୟା ଏ ସଂସାର

।

େକ ପି ତା େକ ପୁତ କାହାର

।।

अଜg ଲା କେମ ଆତଯାତ

।

ମାୟା ଭିଆଣ ତାତମାତ

।।

ବୁ ି ବି ଚାେର ଯାହା କରି ।
ଆୟୁଷ ଯଶ ବଳ ଧମ
ଏ ଆଦି ସବ ନାଶ କେର ।

ଭୁ pଇ େସ ଫଳ ଆେବାରି । ।୧୦/୫/୧୯ ରୁ ୨୨
।

େଲାକ ଆଶି ଷ ଶୁଭ କମ

ହି ଂସା କରrି େଯହୁ ପେର

।।
।।

୧୦/୫/୪୬

ତ
ିକ

ା

ଷ, अଧାୟ (ମୂଳ ସଂ8ୃତ अନୂ ସାେର ପମ अଧାୟ) େର େଗାକୁ ଳେର
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େଦହ ବହି େଲ ନି େ ମରି

ଇ
-ପ

ଭଗବାନ+ର ଜନFମେହାବ ପାଳନ ବି ଷୟ ବ#gତ। ନC ପୁତର ଜନF ଉବ ପାଳନ

ଆ

ହ
ାନ

କରି କଂସକୁ ଖଜଣା େଦବା ପାଇଁ ଆସି ବସୁେଦବ+ ସହ େଦଖାସାeାତ୍ କେଲ ।
ଆହାନ ଇ-ପତି କା ସ!ୂ # ନି ଃଶୁ& ବି ତରଣ େହତୁ ଡା େଜାତି ପସାଦ ପ)ନାୟକ+ ାରା ପତି ,ି ତ ଓ ପକାଶି ତ
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ସ{ମ अଧାୟ (ମୂଳ ସଂ8ୃତ अନୂ ସାେର ଷ, अଧାୟ) େର ପୁତନା ବଧ େହାଇଛି ।
େଶାକ ୧ ରୁ ୬ ମଧେର ପୁତନାର ରୂପ େସୗCଯ ତଥା ମାୟାରୂପୀ େଶାଭା ବ#ନ।
େଶାକ ୭ ରୁ ୧୪ ମଧେର ଶୀକୃ  ପୁତନାର eୀର ସେs ପାଣ େଶାଷିବା ବି ଷୟ ବ#ନ ।
ପୁତନାର ପବ
ୂ  ଜନF ବୃ ^ାr - ପୁତନା ପବ
ୂ  ଜନFେର ଦାନବରାଜ ବଳି ର ରତn ମାଳା
ନାମnୀ କନା ଥିଲା। ବାମନ ରୂପୀ ଭଗବାନ+ୁ େଦଖି ତା’ମନେର ପୁତେସnହ ଜାତ େହଲା।
ଏମି ତି ପୁअ ପାଇଥିେଲ, ତା+ୁ `ନରୁ eୀରପାନ କରାଇଥାrି େବାଲି ଭାବି ଲା। କି 
ପେର ବାମନ+ ଛଳନା ଜାଣିବା ପେର ଭାବି ଲା େଯ, ଏମି ତି ପୁअ ପାଇଥିେଲ, ତାକୁ
`ନରୁ ବି ଷପାନ କରାଇଥାrି । େତଣୁ େସ ରାeସୀ ରୁେପ ଜନF େନଇ ଭଗବାନ+ୁ ବି ଷ
ପାନ କରାଇ ନି େଜ ମୃତୁବରଣ କରି ଥିଲା। େଶାକ ୧୫ ରୁ ୨୦ ମଧେର ପୁତନାର
अସୁରୀରୂପ ବ#ନା ଓ ତା ବe ଉପେର ବାଳକୃ +ର ିତି ଦୃ ଶ ବ#ନା ତଥା ଶୀକୃ +
ପାଇଁ ରି ଶାrି କରଣ `ୁତି କରାଗଲା। ତା ପେର କୃ + ସବାsେର େଗା-ରଜ

ଦ¤ାରା ତା+ୁ ଶୁି କରାଗଲା । େଯଉଁ ୧୨ ନାମ ଉ~ାରଣ କରି ୧୨ अsକୁ ଶ କରାଯାଏ,
ତାହା ପଦFପୁରାଣେର ଏପରି ପଦ³ଲଲାେଟ େକଶବଂ ଧାେୟନn ାରାୟଣମେଥାଦେର ।
ବeଃେଳ ମାଧବଂ ତୁ େଗାବି Cଂ କ«କୂବେର । ।

ତ
ିକ

ା

ବି ୁଂ ଚ ଦeିେଣ କୁ େeୗ ବାେହୗ ଚ ମଧୁସଦ
ୂ ନମ୍ ।

ଆ

ହ
ାନ

ଇ
-ପ

ତି ବି କମଂ କେର ତୁ ବାମନଂ ବାମପାଶ¤େକ । ।
ଶୀଧରଂ ବାମବାେହୗ ତୁ ହୃଶୀେକଶଂ ତୁ କେର ।
ଆହାନ ଇ-ପତି କା ସ!ୂ # ନି ଃଶୁ& ବି ତରଣ େହତୁ ଡା େଜାତି ପସାଦ ପ)ନାୟକ+ ାରା ପତି ,ି ତ ଓ ପକାଶି ତ
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ପୃେ, ତୁ ପଦFନାଭଂ ଚ କଟାଂ ଦାେମାଦରଂ ନେସତ୍ । ।
େଶାକ ୨୧ ରୁ ୨୯ ମଧେର ଶୀକୃ +ୁ େଗାପ-େଗାପୀମାନ+ ଆଶୀବଚନ। େଶାକ
୩୨ ରୁ ୩୪ ମଧେର ପୁତନାର ଶବଦାହ ବ#ନ। େଶାକ ୪୩ ଓ୪୪ ମଧେର ନC+
ଦ¤ାରା ଯ ଓ ଦାନ ମାଧମେର ଶୀକୃ + ରି ଶାrି କରଣ ।
अମ अଧାୟ (ମୂଳ ସଂ8ୃତ अନୂ ସାେର ସ{ମ अଧାୟ) େର ଶକଟଭpନ ଓ
ତୃ ଣାବ^ ଉାର ବି ଷୟ ବ#gତ । େଶାକ ୬ ଓ ୭ ମଧେର ଶକଟାସୁର ବଧ ।
ଶକଟାସୁରର ପବ
ୂ  ଜନF ବୃ ^ାr - ହି ରଣାeର ପୁତ ଉଚ अତr ବଳଶାଳୀ ଓ
ବି ଶାଳକାୟ ରାeସ ଥିଲା। ଦି େନ େସ େଲାମଶଋଷି+ ଆଶମକୁ ଯାଇ େସଠାକାର
ବୃ eଗୁଡ଼ିକୁ ଭାsି ପକାଇଲା। ଋଷି ରାଗେର ତାକୁ େଦହରହି ତ େହାଇ ଯି ବାକୁ अଭିଶାପ
େଦେଲ। ଉଚ अସୁର ଋଷି+ୁ ବି କଳେର ପାଥନା କରି ବାରୁ ଋଷି ତାକୁ ଦୟା କରି େସ
ବାୟୁ ପଧାନ ଶରୀର ପାଇବ ଏବଂ େବୖ ବସ¤ତ ମନୁ अrେର ଶୀକୃ + ପାଦ ଶ ପାଇ

ପାଦ ଶ ପାଇ ମୁzି ପାଇଲା ।
େଶାକ ୧୩ ରୁ ୨୮ ମଧେର ତୃ ଣାବ^ अସୁରର ଆଗମନ ଓ ପଳୟ ତାlବ ଛଳେର
ଶୀକୃ +ୁ ଉଠାଇେନବା। କି  ଶନ
ୂ  ମାଗେର ଶୀକୃ  अସୁରର ଗଳା ରୁି ଦୁ ଇ ହାତେର
ତାର ଗଳା ଚାପି ମାରି େଦେଲ। େସ अସୁର ଆସି ତେଳ ପଡ଼ି ଚୁ ରମାର େହାଇଗଲା।

ତ
ିକ

ା

ତୃ ଣାବ^ ପବ
ୂ  ଜନF ବୃ ^ାr - ପାlୁେଦଶେର ସହସାe ନାମକ ଜେଣ ରାଜା ଥିେଲ । େସ
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ମୁzି ପାଇବ େବାଲି କହି େଲ। େତଣୁ େସ अସୁର ଶକଟେର ପେବଶ େହଲା ଓ ଶୀକୃ +

ଇ
-ପ

ଦି େନ ଯମୁନା ତଟେର ରାଣୀମାନ+ ସେs ବି ହାର କରୁଥିବାେବେଳ େସହି ବାେଟ େଦୖ ବାତ୍

ଆ

ହ
ାନ

ଦୁ ବାସା ଋଷି ଆସି େଲ । କି  ରାଜା ତା+ୁ ପଣାମ କେଲ ନାହY । ଋଷି ତାକୁ ରାeସ
ଆହାନ ଇ-ପତି କା ସ!ୂ # ନି ଃଶୁ& ବି ତରଣ େହତୁ ଡା େଜାତି ପସାଦ ପ)ନାୟକ+ ାରା ପତି ,ି ତ ଓ ପକାଶି ତ
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େହଇଯି ବାକୁ अଭିଶାପ େଦେଲ । କି  ପେର ରାଜା ମୁନି+ ଚରେଣ ପଡ଼ି eମା ମାଗିବାରୁ
ମୁନି କହି େଲ ଶୀକୃ + अsଶ ପାଇ େସ ମୁzି ପାଇବ । େସହି ରାଜା ତୃ ଣାବ^
େହାଇଥିେଲ ଏବଂ ଶୀକୃ + अsଶ ପାଇ ମୁzି ପାଇେଲ ।
େଶାକ ୨୯ ରୁ ୩୭ ମଧେର େଗାପବାସୀ କୃ +ୁ ଆଣି ଯେଶାଦାକୁ େଦେଲ।
ଯେଶାଦା ପୁତକୁ `ନ eୀରପାନ କଲାେବେଳ େସ ହାଇ ମାରି େଲ । ମାତା ଯେଶାଦା ପୁତ
ମୁଖେର ସମଗ ବି ଶ¤ବହFାl େଦଖିେଲ। ଯେଶାଦା+ `ନରୁ eୀର ଆେପ ଆେପ
େବାହି ଯାଉଥିଲା। େଯେତ eୀର ପି ଇେଲ ବି କୃ  ତୃ {ି େହେଲ ନାହY। ମାତା ତା+ୁ अଜୀ#
େହଇଯି ବା ଭୟ ଆଶ+ା କେଲ। କି  କୃ  ତା+ୁ କହି େଲ େଯ େସ ଏକା ତା+ eୀର
ପି ଉନାହାrି , ସମଗ ବି ଶ¤ େସହି eୀର ପି ଉଛrି । ଏହା କହି େସ ମାଆ+ୁ ନି ଜ ପାଟି
େଦେଖଇ େଦଇ ଥିେଲ। ତାହା େଦଖି ଯେଶାଦା ଆଯ ଚକି ତ େହାଇଯାଇଥିେଲ ।
`ନଂ କି ୟତ୍ ପି ବସି ଭୂ ଯ ଳମଭେକତି ବ^ିଷମାଣବଚନାଂ ଜନନୀଂ ବି ଭାବ ।

ମାତା ଯେଶାଦା ଏହା େଦଖି ଡ଼ରି ଗେଲ, କି  ବାଲ େପମେର ଭାବ ବି େହାଳ
େହାଇ ତାହା ବି ଶ¤ାସ ନ କରି , ବି ଶ¤ର ଏେତ अଳି ଆ ତା+ ପୁअର ପାଟିେର ପଶି ପାରି ବ
ନାହY, ତା+ ଆଖି େଦାଷରୁ ହY ଏପରି େଦଖାଗଲା େବାଲି ଭାବି େସ ଆଖି ବୁ ଜି େଦେଲ ।
ନବମ अଧାୟ (ମୂଳ ସଂ8ୃତ अନୂ ସାେର अମ अଧାୟ)େର ନାମକରଣ ସଂ8ାର

ତ
ିକ

ା

ଓ ବାଲଲୀଳା ବ#ନ। ଯଦୁ ବଂଶର ପୁେରାହି ତ େହଉଛrି ଗଗ ମୁନି। େସ ବସୁେଦବ+
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ବି ଶ¤ଂ ବି ଭାଗି ପୟେସାଽସ ନ େକବେଳାଽହମସF ାଦଦଶg ହରିଣା କି ମୁ ବି ଶ¤ମାେସ । ।

ଇ
-ପ

େବାଲ ମାନି ଗୁ{ଭାବେର ନC+ ନି କଟକୁ ଯାଇ ବଳରାମ ଓ ଶୀକୃ + ନାମକରଣ

ଆ

ହ
ାନ

କେଲ। ସୁର ନର ରpିବା ଗୁଣ େଯାଗଁୁ ରାମ ଓ अଧି କ ବଳବାନ୍ େଯାଗଁୁ ବଳ। େତଣୁ
ଆହାନ ଇ-ପତି କା ସ!ୂ # ନି ଃଶୁ& ବି ତରଣ େହତୁ ଡା େଜାତି ପସାଦ ପ)ନାୟକ+ ାରା ପତି ,ି ତ ଓ ପକାଶି ତ
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ଉଭୟର ସଂେଯାଗେର ବଳରାମ ନାମ। ଗଭେର ଦୁ ଗା ଆକଷg ଥିେଲ େବାଲି ନାମ
ସଂକଷଣ । ନC ପବ
ୂ  ଜନFେର ଜେଣ େଶ, ବସୁ ଥିେଲ । अବସୁ+ ମଧେର ତା+
ନାମ େଦାଣ ଥିଲା ଓ ତା+ ପତn ୀ+ ନାମ ଥିଲା ଧରା । େସମାେନ ବହFା+ୁ अନୁ େରାଧ
କରି ଥିେଲ େଯ େସମାନ+ ଧରାପୃ,େର ଜନF େନଲା ପେର ଭଗବାନ ତା+ େକାଳେର
ଲୀଳା କୀଡ଼ା କରି େବ । ବହFା ତଥା`ୁ କହି ଥିେଲ । ଏଣୁ ବଳରାମ ଓ ଶୀକୃ  ବଜେର ରହି
ବଜବାସୀ+ୁ ବାଲଲୀଳାେର ଆନCିତ କରି ବାକୁ ଲାଗିେଲ ।
ଦଶମ अଧାୟ (ମୂଳ ସଂ8ୃତେର ନବମ अଧାୟ) େର ଶୀକୃ +ର ଉଦୂ ଖଳେର
ବନ । କା^gକ ମାସକୁ ଦାେମାଦର ମାସ କୁ ହାଯାଏ । େସହି ମାସେର अଜୁ ନ ବୃ e ଦୁ ଇଟି
(ଯାମଳାଜୁ ନ) କୁ ମୁzି େଦବାକୁ କୃ  ଭାବି େଲ । େସହି ବୃ e ଦ¤ୟ ପବ
ୂ କ
 ାଳେର ଯeରାଜ
କୁ େବର+ ପୁତ ଥିେଲ । େସମାନ+ ନାମ ନଳକୁ େବର ଓ ମଣିଗୀବ । େସମାନ+ର ଧନ,
େସୗCଯ ଓ ଐଶ¤ଯ େଯାଗଁୁ ଗବ ଓ अହଂକାର େଦଖି େଦବଷg ନାରଦ େସମାନ+ୁ ଶାପ

ଏକାଦଶ अଧାୟ (ମୂଳ ସଂ8ୃତେର ଦଶମ अଧାୟ) େର ଯାମଳାଜୁ ନ ଉାର ।
ମାତା ଯେଶାଦା, ଶୀକୃ  ଦୁ ାମୀ କରିବାରୁ ତା+ୁ ଯାମଳା ଓ अଜୁ ନ ଗଛ ଦୁ ଇଟିେର
ବାିଥିେଲ। କି  େସହି

ବୃ e ଦୁ ଇଟିକୁ ଭଗବାନ ଭାsିେଦଇ େସମାନ+ୁ

ମୁzି

େଦଇଥିେଲ।

କରାଯାଇଛୀ, ଯଥା ସଂପଦ ନାଶ ତା ଔଷଧ

।।

ହ
ାନ

।

ଆ

ସଂପଦ ମେଦ େଯହୁ अ

ଇ
-ପ

ତ
ିକ

ା

ଏହି अଧାୟେର ଯାମଳାଜୁ ନ ଉାର ସାsକୁ ଆଉ େକେତକ ମମବାଣୀ ବି ବ#ନା
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େଦଇ ଥିବାରୁ, େସମାେନ ବୃ e େହାଇଯାଇଥିେଲ ।

ଆହାନ ଇ-ପତି କା ସ!ୂ # ନି ଃଶୁ& ବି ତରଣ େହତୁ ଡା େଜାତି ପସାଦ ପ)ନାୟକ+ ାରା ପତି ,ି ତ ଓ ପକାଶି ତ
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ଧନୀ ମାନ+ ପାଖେର ୩ଟି େଦାଷ େଦଖାଯାଏ; ଯଥା- ଧନ, ଧନଜନି ତ अଭିମାନ ଓ
ଧନତୃ ା। ଦରି ଦର ୧ମ ୨ଟି େଦାଷ ନଥାଏ; େକବଳ ୩ୟ େଦାଷଟି ଥାଏ । େତଣୁ
ସÂୁରୁଷ+ର ସs ଲାଭ କରି ଧନତୃ ା ନ େହାଇଗେଲ ଧନୀମାନ+ अେପeା ଦରିଦ
ଶୀଘ ଆତFକଲାଣ ଲାଭ କେର । ଧନ େହଉଛି ସ¤ୟଂ ଏକ େଦାଷ । ୭ମ 8େର
କୁ ହାଯାଇଛି , େଯତି କିେର େପଟ ପୁରିଯିବ, ତାହା ଠାରୁ अଧି କକୁ ନି ଜର େବାଲି ଭାବୁ ଥିବା
େଲାକ େଚାର ଏବଂ େସ ଦl ପାଇବାକୁ େଯାଗ – ସେ`େନା ଦlମହତି। ଭଗବାନ ମଧ
କହrି , ‘ମଁୁ ଯାହାକୁ अନୁ ଗହ କେର ତାର ଧନ ଛଡ଼ାଇ ନି ଏ।’ େତଣୁ ସÂୁରୁଷମାେନ
ପାୟତଃ ଧନୀମାନ+ୁ ଉେପeା କରି ଥାଆrି ।
ଦ¤ାଦଶ अଧାୟ (ମୂଳ ସଂ8ୃତେର ୧୧ଶ अଧାୟ) େର େଗାକୁ ଳରୁ ବୃ Cାବନ ଯାତା
ତଥା ବାସୁର ଓ ବକାସୁର ଉାର । ବେୟାେଜ, ଉପନC+ ପରାମଶକେମ ସମ`
େଗାପବାସୀ ବୃ Cାବନକୁ ଚାଲି ଗେଲ। ଦି ନକର କଥା ବୃ Cାବନେର ବଣକୁ ବଣ ବୁ ଲି

ବକାସୁର େସମାନ+ୁ ମାରି ବାକୁ େପାଖରୀ କୂଳକୁ ଆସି େଲ କି  ଭଗବାନ ଶୀକୃ 
େସମାନ+ୁ ମାରି େଦେଲ ।
ତେୟାଦଶ अଧାୟ (ମୂଳ ସଂ8ୃତେର ୧୨ଶ अଧାୟ) େର अଘାସୁର ଉାର କଥା
ବ#gତ। अଘାସୁର ଥିଲା ପୁତନା ଓ ବକାସୁରର ଭାଈ । େସ କୃ  ବଳରାମ+ୁ ମାରି ବାକୁ

ତ
ିକ

ା

ଆସି ଲା କି  ଭଗବାନ ତାକୁ ବଧ କରି େଦେଲ ।

ଇ
-ପ

ଚତୁ fଶ अଧାୟ (ମୂଳ ସଂ8ୃତେର ୧୩ଶ अଧାୟ) େର େଗାପୀ+ ବ ହରଣ ତଥା

ଆ

ହ
ାନ

ପଦଶ अଧାୟ (ମୂଳ ସଂ8ୃତେର ୧୪ଶ अଧାୟ) େର ବହFାକୃ ତ ଭଗବତ୍ `ୁତି ବ#gତ ।
ଆହାନ ଇ-ପତି କା ସ!ୂ # ନି ଃଶୁ& ବି ତରଣ େହତୁ ଡା େଜାତି ପସାଦ ପ)ନାୟକ+ ାରା ପତି ,ି ତ ଓ ପକାଶି ତ
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।
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ଶରଣ ନ ପେଶ ଯାବତ
।

।।

ଡ଼କା କରrି अବେହେଳ

।।

ଗୃହ ହୁअଇ ବCିଘର

।

େମାହ ଶା+ୁ ଳି ଏ ପୟର

ଦାରା ତନୟ େମାେହ ଜଡ଼ି

।

ଦୁ ଃଖ ସଂକେଟ ଥାrି ପଡ଼ି । । ୧୦/୧୫/୩୬

।।

େଷାଢ଼ଶ अଧାୟ (ମୂଳ ସଂ8ୃତେର ୧୫ଶ अଧାୟ) େର େଧନୁ କାସୁର ଉାର ଓ
େଗାପବାଳକମାନ+ୁ

କାଳି ୟନାଗର ବି ଷରୁ ବାଇବା ବି ଷୟ ବ#ନା କରାଯାଇଛି ।

େଧନୁ କାସୁରର ଗfଭ ରୂପ । େସ ଯମୁନା କୂଳେର ତାଳବଣେର ରହୁଥିଲା । ତାକୁ ୬ ବଷ
ବୟସେର ଶୀକୃ  ବଧ କରି ଥିେଲ ।
ସ{ଦଶ अଧାୟ (ମୂଳ ସଂ8ୃତେର ୧୬ଶ अଧାୟ) େର ଶୀକୃ +ୁ କାଳି ୟନାଗ
ଦଂଶନ କରି ବାକୁ ଉଦତ େହଲା, କି  ତାକୁ ଭଗବାନ ବଧ କରି ଉାର ଓ େମାe
କରି ଥିେଲ ।

ଆସି ବାର କାରଣ ତଥା ଭଗବାନ+ ଦ¤ାରା ବଜବାସୀମାନ+ୁ ଦାବାନଳରୁ ଉାର ବି ଷୟ
ବ#gତ। ସପମାେନ କାହYକି ରମଣକ ଦ¤ୀପେର ରହି ଗରୁଡ଼କୁ ପାଳି କରି ପେତକ ମାସେର
େଗାଟିଏ େଲଖାଏଁ ସପ ପଠାଉଥିେଲ, ତାହାର ରହସ ସ!କେର ମହାଭାରତ ଆଦି
ପବେର ଏ ବି ଷୟେର େଗାଟିଏ ଆଖାନ अଛି । ଏକଦା ସପମାତା କଦ ଓ ଗରୁଡ଼+ ମାତା

ତ
ିକ

ା

ବି ନତା ଦୂ ରରୁ ଉେ~ୖ ଃଶବା अଶ¤କୁ େଦଖି ତାହାର ଲାp କଳା अଥବା ଧଳା ଏଥିେର ବାଜି
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अାଦଶ अଧାୟ (ମୂଳ ସଂ8ୃତେର ୧୭ଶ अଧାୟ) େର କାଳି ୟନାଗ କାଳି ୟହଦକୁ

ଇ
-ପ

ରଖିେଲ । ସ^ ଥିଲା, ଯି ଏ ହାରି ଯିବ େସ अନର ଦାସୀ େହାଇ ରହି ବ। ବି ନତା ସବାs

ଆ

ହ
ାନ

ଧଳା େବାଲି କହି ଠି କ୍ ଉ^ର େଦେଲ, କି  କଦ କହି େଲ, अଶ¤ର େଦହ ଧଳା େହାଇଥିେଲ
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ବି ଲାp କଳା अେଟ। କଦÐ ହାରି ଯିବ େବାଲି ଭାବି , अଶ¤ର ଲାp କଳା କରି େଦବାକୁ ତା
ପୁତମାନ+ୁ କହି ଲା। ପରଦି ନ ସପମାେନ ଲାpେର ଲାଖି ରହି କଦର ଉzିକୁ ସତ
ପମାଣିତ କରି େଦେଲ। ବି ନତା କଦର ଦାସୀ େହାଇ ରହି େଲ। ଗରୁଡ଼, ପରବ^g କାଳେର,
 ୁ अମୃତ ଆଣି ସପ+ୁ େଦଇ ନି ଜ ମାତାକୁ ଦାସୀପଣରୁ ମୁz କେଲ। ପତି େଶାଧେର
ସ¤ଗର
େସ ସପମାନ+ୁ ଖାଇଯାଉଥିଲା। ସପମାେନ ଭୟେର ବହFା+ ଠାେର अନୁ େରାଧ କରି ବାରୁ
ପତି ମାସେର ପାଳି କରି େଗାଟିଏ େଲଖାଏଁ ସାପ ଗରୁଡ଼ ନି କଟକୁ ପଠାଇବା ପାଇଁ ବହFା
ସାପ ମାନ+ୁ କହି େଲ। େସହି ଦିନଠଁୁ ସପମାେନ ପାଳି କରି ପତି ମାସେର େଗାଟିଏ େଲଖାଏଁ
ସପ ଗରୁଡ଼ ପାଖକୁ ପଠାଇେଲ ।
ଗରୁଡ଼+ ସ^ अନୁ ସାେର ସପମାନ+ ପାଳି ପଡ଼ୁଥିଲା। କି  କାଳୀୟ अମାନ କରି
ଗରୁଡ଼+ ସହ ଯୁ କରି ପରା` େହାଇ କାଳି Cି ହଦେର ଆତFେଗାପନ କଲା। ଯମୁନାେର
ଥିବା କାଳି Cୀ ହଦେର ଗରୁଡ଼ ପଶି ପାରୁ ନଥିଲା, କାରଣ ପେୂ ବ େସହି ହଦେର ବହୁତ ମାଛ

ତପସାରତ େସୗଭରି ମୁନି ତାକୁ ମନା କରି ବା ସେ^ ବଡ଼ ମାଛଟିଏ ଧରି େସଠାରୁ
ପେଳଇଗଲା। େସହି ମାଛଟି େସଠାର ରାଜା ଥିଲା, େତଣୁ ମାଛମାେନ େଶାକ କେଲ ଏବଂ
ଏହା େଦଖି େସୗଭରି ମୁନି ଗରୁଡ଼କୁ अଭିଶାପ େଦେଲ େଯ ଯଦି େସ େସହି ହଦ ଭିତେର
ପଶି ବ, େତେବ େସ ମରି ବ। ଏହି अଭିଶାପ ବି ଷୟ କାଳୀୟକୁ ଜଣାଥିଲା, େତଣୁ େସ ଆସି

ତ
ିକ

ା

ଏହି ଜଳେର ରହି ଲା। ବ^ମାନ ଶୀକୃ + ଦ¤ାରା ନି ଭୟ ପାଇ ପୁଣି ରମଣକ ଦ¤ୀପକୁ
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ରହୁଥିେଲ। ଦି େନ େଭାକେର ଗରୁଡ଼ େସହି ହଦକୁ ମାଛ ଖାଇବାକୁ ଆସି ଲା େସଠାେର

ଇ
-ପ

ଚାଲି ଗଲା।

ଆ

ହ
ାନ

ଉନବି ଂଶ अଧାୟ (ମୂଳ ସଂ8ୃତେର ୧୮ଶ अଧାୟ)େର ପଳାସୁର ଉାର, ବି ଂଶ
ଆହାନ ଇ-ପତି କା ସ!ୂ # ନି ଃଶୁ& ବି ତରଣ େହତୁ ଡା େଜାତି ପସାଦ ପ)ନାୟକ+ ାରା ପତି ,ି ତ ଓ ପକାଶି ତ
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अଧାୟ (ମୂଳ ସଂ8ୃତେର ୧୯ଶ अଧାୟ)େର ଗାଈେଗାରୁ ଓ େଗାପାଳମାନ+ର
ଦାବାନଳରୁ ଉାର ଏବଂ ଏକବି ଂଶ अଧାୟ (ମୂଳ ସଂ8ୃତେର ୨୦ଶ अଧାୟ) େର ବଷା
ଓ ଶରତଋତୁ ର ବ#ନା କରାଯାଇଛି । ମୂଳ ସଂ8ୃତେର ୨୦ଶ अଧାୟର େଶାକ ୩ରୁ
୩୧ ମଧେର ବଷାଋତୁ ଏବଂ ୩୨ ରୁ ୪୯ ମଧେର ଶରତ୍ ଋତୁ ବ#ନା କରାଯାଇଛି ।
ଦ¤ାବି ଂଶ अଧାୟ (ମୂଳ ସଂ8ୃତେର ୨୧ଶ अଧାୟ)େର େବଣୁଗୀତ ତଥା ତେୟାବି ଂଶ
अଧାୟ (ମୂଳ ସଂ8ୃତେର ୨୨ଶ अଧାୟ) େର େଗାପୀମାନ+ ବହରଣ ବି ଷୟ ବ#ନ।
ଚତୁ ବgଂଶ अଧାୟ (ମୂଳ ସଂ8ୃତେର ୨୩ଶ अଧାୟ) େର ବାହFଣପତn ୀମାନ+
ଶୀକୃ + अନୁ ଗହ ବି ଷୟ ବ#gତ। ବାହFଣ ପତn ୀମାନ+ ପବ
ୂ ଜ
 ନF ବୃ ^ାr - ବାହFଣ
ପତn ୀମାେନ ପବ
ୂ ର
 ୁ ସ{ଷg+ର ସଦଗୁଣ୍ସ!ନn ା ତଥା ପତି ବତା ୀ ଥିେଲ। ଥେର
अଗିn େଦବ ଏମାନ+ अs ଶ କରି େଦବାରୁ ସ{ଷg+ ମଧରୁ अsିରା ରାଗିଯାଇ अଗିn କୁ
କହି େଲ, “ତୁ େମ ସବଭeୀ ହୁअ”; ତହି ତ ଋଷିପତn ୀମାନ+ୁ କହି େଲ – “ତୁ େମମାେନ

अsିରା କହି େଲ, “ତୁ େମମାେନ ମନୁ ଷ େଯାନି େର ଜନF େହବ, କି  ଶୀକୃ +ୁ ସାeାତ୍
ଦଶନ କର େଗାଲକ ଧାମକୁ ଯି ବ।”
ପବି ଂଶ अଧାୟ (ମୂଳ ସଂ8ୃତେର ୨୪ଶ अଧାୟ) େର ଇCଯ ନି ବାରଣ
େହାଇଛି । ଶୀକୃ  अନୁ ଧାନ କେଲ େଯ, େଗାପାଳମାେନ ଇC+ର ପଜ
ୂ ା କରିବାକୁ ସକଳ

ତ
ିକ

ା

ପକାର ଆେୟାଜନ କରୁଛrି । େସମାନ+ୁ େସ ବୁ ଝାଇେଲ େଯ ଇC+ ପୁଜା ନ କରି
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ମନୁ ଷ େଯାନି େର ଜନF ହୁअ।” ସ{ଷg+ ପତn ୀମାେନ अନୁ ନୟ ବି ନୟ େହେଲ, େତଣୁ

ଇ
-ପ

ଭଗବାନ+ର ହY ପଜ
ୂ ା କରଣୀୟ। ମଣି ଷ ନି ଜ କମ अନୁ ସାେର ଫଳ ପାଏ । େଯ କମ

ଆ

ହ
ାନ

କେର ନାହY ତାକୁ ଭଗବାନ ବି ଫଳ େଦଇ ପାରି େବ ନାହY । ଯଦି ସବୁ ପାଣୀ ନି ଜର
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କମର ହY ଫଳ ପାଆrି । ଇC ମନୁ ଷର ପବ
ୂ ସ
 ଂ8ାର अନୁ ସାେର ପା{ କମଫଳକୁ
ବଦଳାଇ ପାରି େବ ନାହY । େତେବ ଇC+ୁ ପଜ
ୂ ା କରିବା ଉଚି ତ ନୁ େହଁ ।
କମର ମେତ ଦୁ ଃଖ ସୁଖ

।

ଜନF ମରଣ େହାଏ େଦଖ

କମଟି ଦୁ ଃଖସୁଖ ଦାତା

।

ବି ଶ¤ ସଂସାେର ବଳବrା

।।
।।

େଭା ତାତ କମ ପାେଦ େସବ। କମ ହଁୁ ନାହY अନ େଦବ। ୧୦/୨୫/୧୩ ରୁ ୧୫
अଥାତ୍ ପାଣୀ ନି ଜର କମ अନୁ ସାେର ହY ଜେନF ଏବଂ ମେର। ତାକୁ ତାର କମ
अନୁ ସାେର ହY ଦୁ ଃଖ, ସୁଖ, ଭୟ, ମsଳ ଓ अମsଳ ଫଳ ମି ଳିଥାଏ । ଯଦି କମରୁ ସବୁ
କି ଛି ମି େଳ େବାଲି ନ ମାନି , ଈଶ¤ର+ୁ ହY କମଫଳଦାତା େବାଲି ଧରାଯାଏ, େତେବ ମଧ
େସ କମ କରୁଥିବା ମନୁ ଷକୁ ହY ତାର କମାନୁ ସାେର ଫଳ େଦେବ । େଯ କମ କରୁ ନାହY,
ତା’ଉପେର ତା+ର ପଭୂ ତ¤ ରହି ବ ନାହY । (ତାକୁ େସ ଫଳ େଦଇପାରି େବ ନାହY) ।
।

ସ¤ଭାେବ ସେର ଜଗତ

।।

କମର ବେଳ େଦହ େଘନି

।

ଜୀବ ଭମଇ ନାନା େଯାନି

।।

କମ େଯ ଶତ ମି ତ େହାଇ । ଗୁରୁ+ ପାେୟ ଶି eା େଦଇ । ।୧୦/୨୫/୧୬ ରୁ ୧୮
େଯ ପାଣୀ ନି ଜ କମ ଛାଡ଼ି
ଦୁ ଗତି ପଥ ଆେବାରrି ।

।

अନ ଜୀବି କା େଲାେଭ େଲାଡ଼ି । ।

େଯସେନ ବି ଟପୀ ଯୁବତି

। । ୧୦/୨୫/୧୯

ଗିରି େଗାବନ ପଜ
ୂ ା ପତି - ଆେୟାଜନ ଓ ସମାପନର ଏକାଦଶପତି ।

ତ
ିକ

ା

୧) ପଜ
ୂ ା ପବ
ୂ ଦ
 ି ନ ସମ` ଭz ମି ଶି ଏକ ସଭା କରି ପଜ
ୂ ା ବି ଷୟେର ଆେଲାଚନା
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ସ¤ଭାେବ ଜୀବ ଆତଯାତ

ଇ
-ପ

କରି େବ ।

ଆ

ହ
ାନ

୨) ପଜ
ୂ ା ପବ
ୂ ର
 ୁ ପଜ
ୂ ାର ଆେୟାଜନ ନି ମେr ସହୃଦୟ ଯଥାଶzି ଭzମାେନ କି ଛି କି ଛି
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ଦାନ ସ¤ରୂପ ଚାCା ଧନ (ପଇସା, ପରି ବା, ଚାଉଳ, अନ କି ଛି) େଦେବ ।
୩) ଖିରି, ପୁରି, ହାଲୁ ଆ, ବୁ Cି ଠାରୁ ଆର¢ କରି ମୁଗ ଡ଼ାଲି ପଯr ସମ` ଖାଦ
ପଦାଥ ପ`ୁତ କରାଯାଇ ତଥା ଫୁଲ, ଫଳ, ଧପ
ୂ , ଦୀପ ଇତାଦି ପଜ
ୂ ା ାନକୁ ନି ଆଯାଉ ।
୪) ଗଁାର ସବୁ eୀର ସଂଗହ କରାଯାଉ। (େସ ଦି ନ ଗଁାର eୀର अନ େକହି େନେବ
ନାହY ବା କାହାକୁ ବି କି କରାଯି ବ ନାହY । େସହି eୀର ପଜ
ୂ ାେର ଲଗା ।
୫) ଏହି ପଜ
ୂ ାେର ଭାଗ େନବା ସଭମାେନ ତଥା अନ ଭzମାେନ େଶୗଚ-ଶୁି
େହାଇ ଉ^ମ ବ ପରି ଧାନ କରି , ସଜବାଜ େହାଇ ପଜ
ୂ ାେର ଉପିତ ହୁअ ଏବଂ
ପଜ
ୂ ାର ଚCନ ଲଗା ।
୬) ଗାମର ପୁେରାହି ତ+ ଦ¤ାରା ପଜ
ୂ ା, ଯାଦି କମ କରାଇ, ପୁେରାହି ତ+ୁ େଭାଜନ
ଓ ଯଥାଶzି ଦାନ ଦeିଣା ଦି ଆଯାଉ। ଏବଂ ତା+ର ଚରଣଶ ପବ
ୂ କ
 ଆଶୀବାଦ ନି अ
।

ପରି କମା କର ।
୮) ଗାଈ େଗାରୁ+ୁ ଘାସ ଓ ସୁସ¤ାଦୁ େଭାଜନ, ପି ଠା, ମି ାନn ଖାଇବାକୁ ଦି ଆଯାଉ ।
୯) େଗା ରeକ ତଥା େଗାପାଳକମାନ+ ଚରଣ େଧାଇ, ନମ8ାର କରି ମି ାନn , अନn
େଭାଜନ ଇତାଦି େଦବା ସାsକୁ ଧନ, ବ, ନାରି େକଳ, ପୁ|ମାଳା ଆଦି ଦାନ କରି
ସାନ କରାଯାଉ ।

ଇ
-ପ

ତ
ିକ

ା

୧୦) ପଜ
ୂ ାର ପସାଦ ସାର ଓ अନମାନ+ୁ େସହି ପସାଦ ବା ।

ଆ

ହ
ାନ

୧୧) ପରି େଶଷେର ଆଚାlାଳ ବାହFଣ ସମ`+ୁ ଏପରି କି କୁ କୁ ର-ବି ରାଡ଼ି ମାନ+ୁ ବି
ଆହାନ ଇ-ପତି କା ସ!ୂ # ନି ଃଶୁ& ବି ତରଣ େହତୁ ଡା େଜାତି ପସାଦ ପ)ନାୟକ+ ାରା ପତି ,ି ତ ଓ ପକାଶି ତ
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୭) ପଜ
ୂ ା अେr ବୃ eମୂଳ-अଧି ,ିତ ମୂ^g ସ¤ରୂପ ଗିରିରାଜ େଗାବନ+ୁ ସ{ବାର
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ଖାଦ ଦବ େଦଇ ସ କରା ।
ଷଟ ି ଂଶ अଧାୟ (ମୂଳ ସଂ8ୃତେର ୨୫ଶ अଧାୟ) େର େଗାବନ ଧାରଣ । ଇC
ପଜ
ୂ ା ନ ପାଇବାରୁ ନC+ ପତି ରାଗିଯାଇ ପବଳ ବଷା କରାଇବାକୁ େମଘମାନ+ୁ ଆେଦଶ
େଦେଲ। ଚାରି ପକାର େମଘର ନାମ - ଆବ^ (ନି ଜଳ
 େମଘ), ସଂବ^ (ବହୁଜଳ େମଘ),
ପୁ¬ର (ଦୁ ¬ର ଜଳ େମଘ) ଏବଂ େଦାଣ (ଶସ ପସୂୟକ େମଘ) । ଏବଂ ନି େଜ ପବନ
େଦବ+ ସହ ମି ଶି ବଜାଘାତ କରି ବାକୁ ଉଦତ େହଲା । େତେଣ ଭଗବାନ ଶୀକୃ  ବି
ଇCର ଗବ ଗpନ କରି ବାକୁ ପ`ୁତି କେଲ ।
ସକୃ େଦବ ପପନn ାୟ ତବାସF ୀତି ଚ ଯାଚେତ ।
अଭୟଂ ସବଭୂେତେଭା ଦଦାେମତତଂ ମମ । ।
अଥାତ୍ – ‘େଯ େକବଳ ଥରଟିଏ େମାର ଶରଣକୁ ଆସି ଯାଏ ଓ ‘ପଭୂ ! ମଁୁ ତୁ ମର’
େବାଲି ଯାଚନା ପାଥନା) କେର, ତାକୁ ମଁୁ ସକଳପାଣୀ+ ଭୟରୁ ମୁz କରିଦି ଏ । ଏହା

ଉେ^ାଳନ କରି ଧରି େଲ । ଇC ସାତ ଦି ନ ଧରି େଯେତ ବଷା କରି ବାରୁ ବି େଗାପାଳ+ର
କି ା େଗା ଓ େଗାବା+ର କି ଛି ବି eତି େହଲା ନାହY ।
ସ{ବି ଂଶ अଧାୟ (ମୂଳ ସଂ8ୃତେର ୨୬ଶ अଧାୟ)େର ଶୀକୃ + ପଭାବ
ବି ଷୟେର ନC+ ସହି ତ େଗାପାଳମାନ+ର କଥାଭାଷା ବ#ନା କରାଯାଇଛି ।

ତ
ିକ

ା

अବି ଂଶ अଧାୟ (ମୂଳ ସଂ8ୃତେର ୨୭ଶ अଧାୟ)େର ଶୀକୃ + अଭି େଷକ
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େହଉଛି େମାର ବତ ।’ ଏହା କହି ଭଗବାନ େଗାବନ ପବତକୁ ନି ଜ କନି , अsୁଳି େର

ଇ
-ପ

ବ#ନ। ଭଗବାନ+ ଶzିକୁ अପମାନି ତ କରି ଥିବାରୁ ଇC ଆସି eମା ମାଗିେଲ। ଏବଂ

ଆ

ହ
ାନ

ଭଗବାନ+ର ମହି ମା ଗାନପବ
ୂ କ
 ତା+ୁ `ୁତି କେଲ। ଭଗବାନ ଇC+ୁ ସାr¤ନା େଦଇ
ଆହାନ ଇ-ପତି କା ସ!ୂ # ନି ଃଶୁ& ବି ତରଣ େହତୁ ଡା େଜାତି ପସାଦ ପ)ନାୟକ+ ାରା ପତି ,ି ତ ଓ ପକାଶି ତ
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କହି େଲ,
େଯ େମା ସ!େଦ अ େହାଇ ।
େସ अପରାେଧ ଦl ପାଇ

अାେନ େମାେତ ନ ଜାଣଇ
।

।।

ତାହାର ସୁଖ େଲଶ ନାହY

।।

ଯାହାକୁ ହୁअଇ ସଦେୟ

।

ସଂପଦ ହରଇ େଥାକାଏ

।।

ପୁଣି ଜାଣଇ େଯେବ େମାେତ

।

ନାମ ଜପଇ ହୃଦ ଗେତ

।।

େମାହର ଭାେବ େଯ ପଶଇ

।

ଜନF ମରଣ ତାର ନାହY

।।

େସେତେବେଳ ଇC ଭଗବାନ+ୁ ପସଂସା କରି ତା+ୁ ‘େଗାବି C’ ନାମ େଦଇଥିେଲ ।
ଉନତି ଂଶ अଧାୟେର (ମୂଳ ସଂ8ୃତେର ୨୮ଶ अଧାୟ) େର अପହୃତ ନC+ୁ ବରୁଣ
ପୁରରୁ ଉାର । अଥାତ୍ ନC+ୁ ବରୁଣ अପହରଣ କରି େନଇଯାଇଥିେଲ । ଏହାରି ମୂଳ
ଉେfଶ ଥିଲା କି ଶୀକୃ  ନC+ୁ ଉାର କରି ବାକୁ ଗେଲ ବରୁଣ ଶୀକୃ +ୁ ଦଶନ
କରି ପାରି େବ । କାରଣ ମାନବରୂପେର ଲୀଳା କରିବାକୁ ଆସି ଭଗବାନ ବହୁତ ଦି ନ

ତି ଂଶ अଧାୟେର (ମୂଳ ସଂ8ୃତେର ୨୯ଶ अଧାୟ) େର ଶୀକୃ + ରାସଲୀଳା
ଆର¢ େହଲା ।
।।

େସ େମାର ଭକତ ବି ଶ¤ାସ

।।

अେନକ ଜେନF ତପ କରି ।

ଏେବ େହାଇେଲ େଗାପନାରୀ । । ୧୦/୩୦/୧

ତ
ିକ

ମଁୁ ତା+ ପୁରାଇବି ଆଶ ।

ା

େଷାଳ ସହସ େଗାପନାରୀ । େମାେତ ବରି େଲ ତପ କରି

ଇ
-ପ

ସମ` େଗାପନାରୀ ନି ଜ ନି ଜ ସ¤ାମୀ ଓ ନି ଜ ବାସ ଛାଡ଼ି କୃ + ନି କଟକୁ

ଆ

ହ
ାନ

େଦୗଡ଼ି େଲ। େସେତେବେଳ ଶୀକୃ  େସମାନ+ୁ ନି ଜ ନି ଜ ଘରକୁ େଫରି ଯିବା ପାଇଁ
ଆହାନ ଇ-ପତି କା ସ!ୂ # ନି ଃଶୁ& ବି ତରଣ େହତୁ ଡା େଜାତି ପସାଦ ପ)ନାୟକ+ ାରା ପତି ,ି ତ ଓ ପକାଶି ତ
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ବୁ େଝଇଛrି ।
ପର ପୁରୁେଷ ଚି ^ େଦଇ ।

େଯ ନାରୀ ରେମ େଦହ ବହି

ତାହା+ ନାହY ସୁଖ େଲଶ । ନରେକ େହା’rି ପରେବଶ
ନି Cିତ େହାrି େବନି େଲାେକ ।
ବି ଧବା େହାrି ଜନF ସାତ ।

।।
।।

ନି ରାଶ େହାrି ସ¤ାମୀ ସୁେଖ

।।

େଯ ନାରୀ ସ¤ାମୀ अଭକତ । । ୧୦/୩୦/୨୬

ଏକତି ଂଶ अଧାୟେର (ମୂଳ ସଂ8ୃତେର ୩୦ଶ अଧାୟ) େର ଶୀକୃ + ବି ରହେର
େଗାପୀମାନ+ର ବାକୁ ଳତା ପକାଶ ପାଇଛି । ଦ¤ାତି ଂଶ अଧାୟେର (ମୂଳ ସଂ8ୃତେର
୩୧ଶ अଧାୟ) େର େଗାପି କାଗୀତ ତଥା ତେୟାତି ଂଶ अଧାୟେର (ମୂଳ ସଂ8ୃତେର ୩୨ଶ
अଧାୟ) େର େଗାପୀ+ େମଳେର ଶୀକୃ + ଆବି ଭାବ ଓ େଗାପୀମାନ+ୁ ସାr¤ନା ପଦାନ
ଏବଂ ଚଉତି ଂଶ अଧାୟେର (ମୂଳ ସଂ8ୃତେର ୩୩ଶ अଧାୟ) େର ମହାରାସ ବ#ନ
କରାଯାଇଛି । ଭଗବାନ ସମଗ ଜଗତର ସ¤ାମୀ । ପକୃ ତେର ତା+ର େକୗଣସି ବ`ୁ ପତି

ଜଗତ ଜନ ଗୁରୁ ପି ତା

।

ଗତି अଗତି ଇ ଦାତା

।।

ଯା ନାମ ମୁକତି ପସରା ।

େସ କି !ା କେଲ ପର ଦାରା

। । ୧୦/୩୪/୨୮

ନି ଜ ମହି ମା ଆତFାରତ

େସ କି !ା କେଲ ବି ପରୀତ

।

କି अଭିପାୟ ନ ଜାଣଇଁ ।

ସଂଶୟ େଛଦ େମା େଗାସାଇଁ

।।
। । ୧୦/୩୪/୨୯

ତ
ିକ

ା

ଭzିେର େହଉ, େସnହେର େହଉ ବା କାମବାସନାେର େହଉ अଥବା ଶତତାେର
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ଆସzି ନ ଥିଲା ।

ଇ
-ପ

େହଉ, ଜୀବ େଯ େକୗଣସି ପକାେର ଭଗବାନ+ ସହ ସ ାପନ କରି ବା ହY େଶୟ8ର

ଆ

ହ
ାନ

ପ©ା – ‘କାମାଦ୍ େଦ¤ଷାଦ୍ ଭୟାତ୍ େସn ହାତ୍ ଯଥା ଭେzଶ¤େର ମନଃ । ଆେବଶ ତଦଘଂ
ଆହାନ ଇ-ପତି କା ସ!ୂ # ନି ଃଶୁ& ବି ତରଣ େହତୁ ଡା େଜାତି ପସାଦ ପ)ନାୟକ+ ାରା ପତି ,ି ତ ଓ ପକାଶି ତ
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ହି ତ¤ା ବହବ`ଦ୍ ଗତି ଂ ଗତାଃ’ (ଶୀମଦ୍ ଭାଗବତ ୭/୧/୨୯) ।
ସଦାଶି ବ+ୁ अନୁ ସରଣ କରି ଯଦି େକହି ବି ଷ ପାନ କେର, େତେବ େସ ତତ୍ eଣାତ୍
ଭସF େହାଇଯି ବ। ‘େନୖ ତତ୍ ସମାଚେର¥ାତୁ ମନସାପି ହନୀଶ¤ରଃ । ବି ନଶତାଚରନ୍
େମୗଢ଼ାତ୍ ଯଥା ରୁେଦାଽ¹ିଜଂ ବଷମ୍’ (ଶୀମଦ୍ ଭାଗବତ ୧୦/୩୪/୩୧) (ସଂ8ୃତ ୩୩) ।
अତଏବ ଭଗବାନ+ୁ ଭଗବାନ େବାଲି ସ¤ୀକାର କେଲ ତା+ର ରାସଲୀଳା ଭଳି अେଲୗକି କ
 ା ବଶତଃ େକୗଣସି ପୁରୁଷ ବା ୀ
ଲୀଳା ବି ଷୟେର େକୗଣସି ସଂେଦହ ରହି ବ ନାହY । ମୁଖତ
ଏପରି କେଲ ତାର ବି ନାଶ େହବା ସୁନିିତ ।
ଏହି अଧାୟେର ପାକୃ ତ ଏବଂ अପାକୃ ତ ଶରୀର ବି ଷୟେର ବାଖା କରାଯାଇअଛି ।
ଏବଂ ଏଥିେର ଦୁ ଇ ପକାର ସାଧନା ବି ଷୟେର କୁ ହା ଯାଇଛି , ଯଥା – ମଯଦାପ#
ୂ  େବୖ ଧ
ସାଧନା ଓ ମଯାଦାରହି ତ अେବୖ ଧ େପମସାଧନା। ଏଠାେର ଗୀତାର ଉଦାହରଣ େଦଇ
ଏହି ସବୁ ବି ଷୟ ଗୁଡ଼ିକୁ  ଭାେବ ବୁ ଝା ଯାଇଛି । ସ¤କୀୟା ଓ ପରକୀୟା େପମ ବି ଷୟେର

ଭାବଥିଲା । ସ¤କୀୟାେର ପତn ୀ ସ¤ାମୀ+ ଦ¤ାରା ପରି ବାର େପାଷଣର ବି ଆଶା ରଖି ଥାଏ ।
ପତି ଂଶ ଓ ଷଟ୍ତି ଂଶ अଧାୟ (ମୂଳ ସଂ8ୃତେର ୩୪ଶ अଧାୟ) େର ସୁଦଶନ ଓ
ଶÉଚୂଡ଼ ବଧ ଏବଂ ଉାର ବ#gତ। ନC+ୁ अଜଗର ଧରି ଲା। अଜଗରକୁ ଶୀକୃ  ନାଶ
କେଲ େଯ େସଥିରୁ ସୁଦଶନ େଯ କି ଏକ ବି ଦାଧର ଥିଲା େସ ଉାର ପାଇଲା। ବଳରାମ

ତ
ିକ

ା

ଶୀକୃ  େଗାପୀମାନ+ ସହ ସ¤hC ଗୀତ ଗାଇ ବୁ ଲୁ ଥିବା ସମୟେର ଶÉଚୂଡ଼ (କୁ େବର+
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ବ#ନା କରାଯାଇଛି । େଗାପୀମାେନ ସ¤କୀୟା ଥିେଲ, କି  େସମାନ+ଠାେର ପରକୀୟା

ଇ
-ପ

ଜେଣ अନୁ ଚର) ନାମକ ଏକ ଯe ଆସି େସଠାେର ପହିଲା। େସ େଗାପୀମାନ+ୁ ଧରି

ଆ

ହ
ାନ

ଚାଲି ଯାଉଥିଲା। କୃ  ବଳରାମ ଦୁ ଇ ଭାଇ େସହି ଶÉଚୂଡ଼କୁ ଧରି ବା ପାଇଁ ଉଦତ
ଆହାନ ଇ-ପତି କା ସ!ୂ # ନି ଃଶୁ& ବି ତରଣ େହତୁ ଡା େଜାତି ପସାଦ ପ)ନାୟକ+ ାରା ପତି ,ି ତ ଓ ପକାଶି ତ
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େହେଲ। କି  ବଳରାମ େଗାପୀମାନ+ ସୁରeା ପାଇଁ େସମାନ+ ପାଖେର ରହି ଗେଲ।
ଶୀକୃ  ତା ମୁlେର ବି ଧା ମାରି ତା ମୁl ଗlି अଲଗା କରି େଦେଲ। ତା ମୁlେର ଥିବା ମଣି
ଆଣି ବଳରାମ+ ହାତକୁ ବେଡ଼ଇେଦେଲ ।
ସ{ତି ଂଶ अଧାୟ (ମୂଳ ସଂ8ୃତେର ୩୫ଶ अଧାୟ) େର ଯୁଗଳଗୀତ ବ#gତ ।
ପଥିକ େଯେହn ପଥ ଶେମ

।

ମି ଳrି ବୃ eର ଆଶେମ

।।

ଶମ ସାରି େଲ େଯଝା ମେତ

।

ଚଳrି ବୃ e ଥାଇ ପେଥ

।।

ଏସନ ସଂସାର କୁ ଟ

।

ସୁଖ ଦୁ ଃଖେର ପରାଭବ

।।

ବି ନା େଗାବି C ଆେଶ ତାର

।

ନାହY େକବଣ ପତି କାର

।।

अତି ଂଶ अଧାୟେର (ମୂଳ ସଂ8ୃତେର ୩୬ଶ अଧାୟ) େର अରି ାସୁର ଉାର ଓ
ବଜ ଯି ବା ପାଇଁ अକÐର+ୁ

କଂସର େପରଣା ବ#gତ। अରି ାସୁର ଷlରୂପ ଧରି

ବଜନାରୀମାନ+ୁ ଡ଼ରଉଥିଲା, ତାକୁ ଶୀକୃ  ବଧ କେଲ।

ଯାତା ବି ଷୟ ବ#ନା କରଯାଇଛି । ଚତ¤ାରି ଂଶ अଧାୟେର (ମୂଳ ସଂ8ୃତେର ୩୭ଶ
अଧାୟର अବଶି ାଂଶ) େର ଶୀକୃ  େକଶୀ ଓ େବାମାସୁର ବଧ କରି ଛrି । େକଶୀ ଓ
େବାମାସୁର ଉାର ତଥା ନାରଦ+ ଦ¤ାରା ଭଗବାନ+ୁ `ୁତି ବ#ନ । େକଶୀ ନାମକ
େଦୖ ତ େଘାଡ଼ା ରୂପ ଧରି ଶୀକୃ +ୁ ମାରି ବାକୁ ଆସି ଥିଲା କି  ଭଗବାନ ତାକୁ ବଧ

ତ
ିକ

ା

କରି େଦେଲ । ପେର େଗାପାଳବାଳକମାନ+ୁ େବାମାସୁର େଚାରାଇ େନଉଥିଲା, କି 
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ଉନଚତ¤ାରି ଂଶ अଧାୟ (ମୂଳ ସଂ8ୃତେର ୩୭ଶ अଧାୟ) େର अକÐର+ ବଜପୁର

ଇ
-ପ

କୃ  ତାର ଛଳ ଜାଣିପାରି ତାକୁ ବଧ କରି ଥିେଲ ।

ଆ

ହ
ାନ

ଏକଚତ¤ାରି ଂଶ अଧାୟେର (ମୂଳ ସଂ8ୃତେର ୩୮ଶ अଧାୟ) େର अକÐର ଆଗମନ
ଆହାନ ଇ-ପତି କା ସ!ୂ # ନି ଃଶୁ& ବି ତରଣ େହତୁ ଡା େଜାତି ପସାଦ ପ)ନାୟକ+ ାରା ପତି ,ି ତ ଓ ପକାଶି ତ
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ବ#ନା କରାଯାଇଛି ।
ଦି ¤ଚତ¤ାରି ଂଶ अଧାୟେର (ମୂଳ ସଂ8ୃତେର ୩୯ଶ अଧାୟ) େର अକÐର ପତି ଯାନ ।
ଏବଂ ତି ଚତ¤ାରି ଂଶ अଧାୟେର (ମୂଳ ସଂ8ୃତେର ୪୦ଶ अଧାୟ) େର अକÐର `ୁତି ।
ଚତୁ ତ¤ାରି ଂଶ अଧାୟ (ମୂଳ ସଂ8ୃତେର ୪୧ଶ अଧାୟ) େର ରsଭୂ ମି ମଥୁରାେର
କୃ -ବଳରାମ+ ପେବଶ। ରଜକର ପବ
ୂ ଜ
 ନF ବୃ ^ାr - େତତୟା ଯୁଗର ସୀତା+ୁ
ସମାେଲାଚନା କରି ବା ରଜକ । ସୁଦାମା ମାଳୀର ପବ
ୂ ଜ
 ନF ବୃ ^ାr - େହମମାଳୀ ନାମକ
ଜେଣ ମାଳୀ କୁ େବର+ ଚି ତରଥ ନାମକ ଉଦାନର ଯତn େନଉଥିଲା । େସ ଭzିମାନ,
ଶାr, ଦାନଶୀଳ ଓ ସsୀ ଥିଲା । ଶୀକୃ +ୁ ପତe ଦଶନ କରିବା ଆଶାେର େସ
ଶି ବ+ର ଉପାସନା କଲା । ଶି ବ ତା’ଉପେର ପସନn େହାଇ ଦ¤ାପରେର ତା’ ମେନାବାା
ପର
ୂ ଣ େହବ େବାଲି ବର େଦଇଥିେଲ ।
ପଚତ¤ାରି ଂଶ अଧାୟେର (ମୂଳ ସଂ8ୃତେର ୪୨ଶ अଧାୟ) େର ରsସଭା

କେଲ।
ଷଟ୍ଚତ¤ାରି ଂଶ अଧାୟ (ମୂଳ ସଂ8ୃତେର ୪୩ଶ अଧାୟ) େର କୁ ବଳୟାପୀଡ଼
ବଧବ#gତ ।
କୁ ବଳୟାପୀଡ଼ ଗଜର ପବ
ୂ ଜ
 ନF ବୃ ^ାr - େଦୖ ତରାଜ ବଳି ର ମCମତି ନାମକ ଏକ

ତ
ିକ

ା

ବି ଶାଳକାୟ ଓ ବଳବାନ୍ ପୁତ ଥିଲା। ଥେର ରsନାଥ+ ଦଶନ ନି ମେr ଯାଉଥିବା
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ବ#gତ। କୃ  ବଳରାମ ମଥୁରେର ପହି ଚାଣୁର, ମୁିକ ଆଦି ମଲ@ ମାନ+ର ବଧ

ଇ
-ପ

ଯାତୀ+ ମଧେର େସ ମେଦାନF^ ହାତୀ ପରି ଖୁବ୍ େଜାରେର ହାତ ହଲାଇ ଯାଉଥିବା

ଆ

ହ
ାନ

େବେଳ अେନକ େଲାକ+ୁ ଦଳି ଚକଟି ପକାଇଲା। ବୃ  ତି ତ ମୁନି ମଧ ଏହାର ଶୀକାର
ଆହାନ ଇ-ପତି କା ସ!ୂ # ନି ଃଶୁ& ବି ତରଣ େହତୁ ଡା େଜାତି ପସାଦ ପ)ନାୟକ+ ାରା ପତି ,ି ତ ଓ ପକାଶି ତ
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େହେଲ। େସ ତାକୁ ହାତୀ େହାଇଯି ବାକୁ अଭିଶାପ େଦେଲ। କି  ପେର ତା अନୁ େରାଧେର
େସ ଶୀକୃ + ହାତ ବାଜି ମୁzି େହବ େବାଲି ମୁନି ତାକୁ କହି ଥିେଲ। େସହି अଭିଶାପ େହତୁ
େସ ବି  ପବତେର କୁ ବଳୟାପୀଡ଼ ହାତୀ େହାଇ ବୁ ଲୁ ଥିଲା ଏବଂ ଜରାସ ତାକୁ ଧରି
ଆଣି କଂସକୁ େଯୗତୁ କ ରୂେପ େଦଇଥିେଲ। େସହି ଗଜ ଶୀକୃ + ଦ¤ାରା ନି ହତ େହାଇ
ପରମ ଗତି ପାଇଲା ।
ସ{ଚତ¤ାରି ଂଶ अଧାୟ (ମୂଳ ସଂ8ୃତେର ୪୪ଶ अଧାୟ) େର କଂସବଧ ବ#gତ ।
କ଼ୃ  ବଳରାମ+ୁ େଦଖି କଂସ ମାରୁ ପଡ଼ି ମୃତୁବରଣ କଲା ।
अଧମ କୂଟ ସଭା ଯହY

।

ପlିେତ ନ ବସି ବ ତହY

।।

ସଭାର େଦାଷ େଯ ଜାଣrି । ବି ଚାରି ପେବଶ ନ େହା’rି
ଜାଣି ନ ଜାଣି ପe ବହି ।

ନରେକ ପଡ଼rି େସ ଯାଇ

।।
। । ୧୦/୪୭/୧୦

अଚତ¤ାରି ଂଶ अଧାୟ (ମୂଳ ସଂ8ୃତେର ୪୫ଶ अଧାୟ) େର ଉଗେସନ+

ଶୁଝି ପାରି ବ େକ କୁ ମର

।।

ଗେଭ ବହrି ଦୁ ଃଖ ସହି

।

ପୁଣ ପାଳrି eୀର େଦଇ

।।

ସବ ସଂପଦ ପୁଣ େଦଇ

।

ତାହା+ େପାଷେଣ ଜୀअଇ

।।

ତାହା+ ପତି ଉପକାେର

।

ଶତ ବରେଷ େକହୁ ପାେର

।।

େସ ତାତ ଜନନୀ େପାଷେଣ

।

ସମଥ ନୁ ହrି େଯ ଜେନ

।।

ତାହା+ ଜୀବନର अେr

।

େବେଗ ମି ଳrି ଯମଦୂ େତ

ଆ

ହ
ାନ

।।

ତ
ିକ

।

ଇ
-ପ

ତାତ ଜନନୀ ଉପକାର

ା

ନି ମେr ଗୁରୁକୂଳକୁ ଯାଇ ପୁଣି ମଥୁରାକୁ ପତାଗମନ କେଲ ।
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କର ଚରଣ ବାି େକାେପ

।

େଘନାଇ ଯାrି ପରେଲାେକ

।।

ନି ରାଶ ପେଥ େସ ବି କେଳ

।

କାCrି eୁଧାର ଆକୁ େଳ

।।

ତା+ ବି କଳ େଦଖି ପେଥ

।

େକାେପ େବାଲrି ଯମଦୂ େତ

।।

ମାତାପି ତା+ୁ ଦୁ ଃଖ େଦଇ

।

ଜୀବନ େପାଷିଲୁ େଯ ତୁ ହି

।।

ଯମ େଯ େବାଲି େବ अପାର

।

ଦlିେବ ତାହାର ଉପର

।।

େବାଲି େବ ପଣ
ୂ  ଥିଲା େତାର ।

ପାେପ େସ େହାଇଲା अrର

।।

ଏେବ ଖାଇବୁ ଆଉ କି ସ

।

ଏମr େବାଲି ତାର ମାଂସ

କାଟି ତାହାର ମୁେଖ ଦrି

।

ନି fେୟ ଯି ପହାରrି

େଭା ତାତ ଶୁଣ ଏକଚି େ^



।।
।।

ବି େପ କହrି େବଦମେତ

।।

।

ନି ଜ ଭାରି ଯା ଶି ଶୁ େମେଳ

।।

େଗାରୁ ବାହFଣ ଗୁରୁଜନ

।

ଏହା+ୁ ନ େଦଇ େଭାଜନ

।।

େଯ ପାଣୀ ଆତFାକୁ େତାଷrି

।

ଜୀବନ ଥାଉଁ େସ ମରrି । ।୧୦/୪୮/୫ ରୁ ୭

ଇତି ଶୀମÑାଗବେତ ମହାପୁରାେଣ ପାରମହଂସାଂ ସଂହି ତାୟାଂ େବୖ ୟାସି କାଂ
ସେବଷାମ୍ अଧାୟନାମ୍ ସାରସଂଗହ ବି େଶଷଣ ଚି ତି ସମା{ଽୟମ୍ େଗାପଲୀଳା
ଦଶମ 8ଃ ।
ଭୀମସାପି ରେଣ ଭେsା ମୁେନରପି ମତି ଭମଃ ।

ତ
ିକ

ା

ଯଦି ଶୁମଶୁଂ ବା ମମ େଦାେଷା ନ ବି ଦେତ । ।

ଆ

ହ
ାନ

ଇ
-ପ

ତ¤ଦୀୟଂ ବ`ୁ େଗାବି C ତୁ ଭେମବ ସମପେୟ ।
େତନ ତ¤ଦଂଘି କମେଳ ଋତି ଂ େମ ଯh ଶାଶ¤ତମ୍ । ।
ଆହାନ ଇ-ପତି କା ସ!ୂ # ନି ଃଶୁ& ବି ତରଣ େହତୁ ଡା େଜାତି ପସାଦ ପ)ନାୟକ+ ାରା ପତି ,ି ତ ଓ ପକାଶି ତ
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ମହୀନଂ. କି ୟାହୀନଂ, ଭzିହି ନଂ ସୁେରଶ¤ର ।
ଯତ୍ ପଜ
ୂ ି ତଂ ମୟାେଦବ! ପରି ପ#
ୂ  ଂ ତଦ`ୁେମ । ।
ଯଦeରପଦଭଂ, ମାତାହୀନଂ ଚ ଯଦ୍ ଭେବତ୍ ।
ତବଂ eମତାଂ େଦବ! ପସୀଦ ପରେମଶ¤ର । ।
କମଶଃ - - - - - -  ହରି ଓଁ ତତ୍ ସତ୍ ।

ଇ
-ପ

ତ
ିକ

ା

େମାବାଇଲ୍ ନଂ – ୬୩୭୨୧୩୩୭୩୫

Listen to Odia Podcast on https://anchor.fm/aahwaan

ସୁବ#ପୁର, ଜରଡ଼ାଗଡ,ଗpାମ

ଆ

ହ
ାନ

e-mail: sahadeva.pradhan04@gmail.com
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ଉପକାରୀ ତୁଳସୀ
ଏ ବି ଶ¤େର ପେତକ ବୃ e, ଲତା, ଗୁଳF, ତୃ ଣ, ଜୀବ, ଯ, ମାଟି,
ଇତାଦି ର ଔଷଧୀୟ ଗୁଣ ରହି ଛି ଯାହା ମନୁ ଷକୁ ପତe अବା
ପେରାeେର ଆବଶକ l େସଥି ମଧରୁ େଛାଟିଆ ତୃ ଣ ଜାତୀୟ ଗଛଟିଏ
ତୁ ଳସୀ l ତୁ ଳସୀ ଏମି ତିକା ଏକ ଗଛ େଯ ଦି ନର ପତି ମୁହୁ^େର ଆମକୁ
ରାଜୀବ େଲାଚନ
ପାଣିଗାହୀ

ବା ବାୟୁମlଳକୁ अମଜାନ ଦି ଏ ଓ अsାରକାମ ନି ଏ l ଏଣୁ ଏହି
ଗଛଟିକୁ ଘର ସାମnାେର ଓ ବାଡ଼ି େର ରଖି ପଜ
ୂ ା କରାଯାଏ l ପବ
ୂ ର
 ୁ
ସକାଳୁ ଉଠି େଲ ଘରର ମା ଭଉଣୀ ବା ୀ େଲାକମାେନ ତୁ ଳସୀ ଚଉରା
ମୂେଳ େଗାବର ଲି ପି ପଜ
ୂ ା କରୁଥିେଲ ଯାହାର ଶzିେର େକୗଣସି

େଯଉଁ ବା| ବାହାେର ତାହା ବି ଷାz ଜୀବ, ଯ, କୀଟକୁ अସୁବିଧାେର
ପକାଏ l େତଣୁ ମାsଳି କ କାଯ ପଥେମ ଜଳ ତୁ ଳସୀ କାଯଳେର
ରଖି ଉଦକ ପାତଂ, େଗାମୟଂ..... େଶାକ ପଢ଼ାଯାଏ l େଦଶୀ ତୁ ଳସୀ ପତ,
ଗାଈ େଗାବର ରଖାଯାଏ ଓ େଗାବର ପାଣି ସି ନ କରାଯାଏ l ଏହାଦ¤ାରା
େକୗଣସି अନି  ଶzି ବା କୀଟ ଆସି ଯାଇଥିେଲ େସଠାରୁ ଚାଲି ଯିେବ l

ଇ
-ପ

ତ
ିକ

ା

ତୁ ଳସୀ ବହFଚଯର ଏକ अେମାଘ अ l ବି ଧବା ମହି ଳା, ସନାସୀ ଓ
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अନି କାରୀ ଶzି ଘର ଭିତରକୁ ପେବଶ କରି ପାରି େବ ନାହY l ଏଥିରୁ

ଆ

ହ
ାନ

େବୖ ବ ଧମାବଲୀମାେନ ସକାଳୁ ନି ତକମ ସାରି ଜଳତୁ ଳସୀ େସବନ
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କରrି l
ତୁ ଳସୀ ଏମି ତି ଏକ ଔଷଧ ଯାହାଦ¤ାରା ତାମସି କ ଗୁଣକୁ କମାଇବା, ମନ ମ`ି¬କୁ
ିର ରଖିବା, େପଟେରାଗ ଓ ସଂକମଣଜନି ତ େରାଗକୁ ଶରୀରେର ପେବଶ ନ କରାଇବା,
ସଳି ତ କରି ବା ଓ ହଟାଇବାେର ସାହାଯ କେର l ଏମି ତିକି ବି ଷାz ଜୀବ କାମୁଡ଼ାେର
ମଧ ତୁ ଳସୀ ଔଷଧ ରୂେପ ଲାଭଦାୟୀ अେଟ l ଭଗବାନ ବି ୁ+ ପି ୟ ତୁ ଳସୀ l ପୁରାଣ
ପୃକୁ ପାଠ କେଲ ଜଣାଯାଏ ବି ୁ ତୁ ଳସୀ+ୁ ଏକ ପବି ତ ଗଛରୁେପ ଘେର ଘେର ପଜ
ୂ ା
ପାଇବା ସହ ପତି ଦିନ अsଲାଗି େହବ l ଏଣୁ ଓଡ଼ି ଆ ଘରର ମା ମାେନ ତୁ ଳସୀ ମୂଳ
ପଜ
ୂ କଲା େବେଳ େବାଲrି ;
ମା େଗା ତୁ ଳସୀ େଦବୀ
"अଟୁ କୃ + ପାଣ ବଲ@ ବୀ
ପଭାତୁ ଉଠି ଣ େତା ମୁଖ ଚାହY

ଓଦା ବ ପି ି େତାେତ ପଜ
ୂ ି ଲି
େବୖ କୁ« ଲଭିବା ପାଇଁ l"
ସତଯୁେଗ େତାର ନାମ ବୃ Cାବତୀ
େତତୟା ଯୁେଗ ମାଳତୀ

ତ
ିକ

ା

ଦ¤ାପର ଯୁଗେର ତି ପୁରା

ଇ
-ପ

କଳି ଯୁେଗ ବୃ Cାବତୀ l

ଆ

ହ
ାନ

ପତହ ତୁ ଳସୀ େସବନ କେଲ ରଜ ଓ ବୀଯ ପୁ େହାଇ अପୁତି କ ପୁତପା{ି ହୁଏ l
ଆହାନ ଇ-ପତି କା ସ!ୂ # ନି ଃଶୁ& ବି ତରଣ େହତୁ ଡା େଜାତି ପସାଦ ପ)ନାୟକ+ ାରା ପତି ,ି ତ ଓ ପକାଶି ତ
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ତୁ ଳସୀ ଗଛରୁ ପାଣ ଚାଲି ଗେଲ ତାହାର କା,କୁ େବକେର ମାଳା କେଲ ଓ ମ େବାଳି ଲା
େବେଳ ମାଳା ଗଡ଼ାଇେଲ େଦହର ଓ अsୁ,ୀର ସଂଶେର ଆସି ଔଷଧୀୟ ଗୁଣ ଜାତ
ହୁଏ ଏଣୁ ତୁ ଳସୀ ପଜ
ୂ ା େବେଳ ଓଡ଼ି ଆ ଘରଣୀ େବାଲrି ;
ତୁ ଳସୀର ମାଳ ତୁ ଳସୀର ଚୁ ଳ
ତୁ ଳସୀ ଭୂ ଷଣ କେଲ
ତୁ ଳସୀ ମୂଳେର ଲୟ ଲଗାଇେଲ
ନୀଳଚକ ଦି ଶୁଥାଇ l
ତୁ ଳସୀକୁ ଭଗବାନ+ ବି ଭିନn ରୂପ ଭାେବ ବ#ନା କରାଯାଇଛି ;
ମୂେଳ େତାର ଗsା
ଡାେଳ େତାର ବି ୁ
ପେତ େଦବତାର ବାସ

ମେଣାହି ହୁअଇ
କେହ େଗାେରଖ ଦାସ l
ତୁ ଳସୀ ମୂେଳ ଉଗର ଭାବ ଜାଗତ େହାଇ ପୁରାଣେର େଲଖା अଛି ;
ତୁ ଳସୀ ମୂେଳ େଦଲି ଜାଗର

ତ
ିକ

ା

ତୁ ଳସୀ େବାଇେଲ ମାେଗ ବର

ଆ

ହ
ାନ

ଇ
-ପ

ମାଗିଲି ବର
କାନକୁ ସୁନା େପଢ଼ି କି କନା
ଆହାନ ଇ-ପତି କା ସ!ୂ # ନି ଃଶୁ& ବି ତରଣ େହତୁ ଡା େଜାତି ପସାଦ ପ)ନାୟକ+ ାରା ପତି ,ି ତ ଓ ପକାଶି ତ
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ବାର ବରଷର ଧାନ ପୁରୁଣା
କାେଖ ପୁअ ପଣେତ ଶୁअ
ଜୀବନ ଯାକ अହ ହୁअ
ମରି ଗେଲ େବୖ କୁେ« ନି अ l
ଏହି ଭଳି अେନକ କଥା ପୁରାଣେର, ଓଡ଼ି ଆ େଲାକକଥା, ଢଗ ଢମାଳି େର ବ#gତ अଛି
ଯାହା ପବ
ୂ ଜ
 ମାେନ ମାନି ପରି ବାର ଓ ସମାଜେର ଶୃÉଳି ତ ଜୀବନ ଯାପନ କରିଥିେଲ l

ଇ
-ପ

ତ
ିକ

ା
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ପରମାତFା

ଚି ରrନ, ଶାଶ¤ତ ପରମାତFା ସଂସାରର ସୃିକ^ା ଭାେବ ସବଧମ
ଗହୀତ। ସମଗ अନr ସୃିର ଆଧାର ଭାେବ ସବଧମ ବି ଦିତ।
अଶରୀରେର ନି ରାକାର ଭାେବ ସବବିଦମାନ େବାଲି ହି Cୁ ଧମେର
ଗହୀତ ପରମାତFା+ ପତି ମଣିଷର ରୁଚି ଏକ ଭିନn ରୂପେର େଦଖା
ପ+ଜ କୁ ମାର
ପାଣିଗାହୀ

େଦଇଥାଏ !
େସହି ପରମାତFା+ ସାନି ଧ ଲାଭ କରିବା ପାଇଁ ଯୁଗ ଯୁଗ ଧରି
ମଣିଷ େଚାରତ ଥାଇ अକୃ ତକାଯ େହବାର ରହସ ଭିନn ?!!
ପରମାତFା अଥାତ ନି ରାକାର, ଭଗବାନ+ ବି ଷୟ ଆେଲାଚନାକୁ

କରି ଥା'rି

ଯାହା+ ମାନତାର ରୁଚି ଏକ ଭିନn

ରୂପେର େଦଖା

େଦଇଥାଏ। अନ ପeେର अଧି କାଂଶ ମଣିଷ ପରମାତFା+ ପତି
ରଖିଥିବା ପଗାଢ଼ ଭzିର ପକାଶେର अତr ଭାବାେବଗ ପଦଶନ ପବ
ୂ କ

ନି ଜର ଆେCାଳି ତ ବି ଚାରଧାରକୁ ଏମି ତି ରେsଇ ବାଖା କରି ଥା'rି
େଯ ସଖେର ରହି େଦଖୁଥିବା ମଣିଷ ମଧ ସମଭାବ ାପନ ନକରି

ଇ
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ତ
ିକ

ା

ରହି ପାରିବ ନାହY। କାରଣ ନି ରାକାର, ଭଗବାନ+ ଗହଣୀୟତା ମଣିଷ
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ନି ଆଗେଲ େକେତକ େଲାକ ଭzିପତ
ୂ ପଣାମ, ମୁlିଆ ମାରିବା ଆର¢

ଆ

ହ
ାନ

ପାଖେର ଏକ େଶଷ େସାପାନର ଳ ଯାହା+ ସାନି ଧ ଲାଭ କରି ବା
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ପାଇଁ ଆଜି ସମଗ ସଂସାରେର େସ ନି ଜକୁ ଉେ^ାଳି ତ କରି ଥିବା अନୁ ଭୁ ତି अତr
ମମଶୀ! ଚି ରrନ, ଶାଶ¤ତ ନି ରାକାର ପରମାତFା, ଭଗବାନ ସ!ୂ# अନrର ସୃିକ^ା
ସହି ତ ପୃଥିବୀ ପୃ,େର ଚରାଚର ଜୀବଜଗତ, ନି ଜୀ ବ ବ`ୁ, ପଦାଥ ଗୁଡିକର ମଧ
ସୃିକ^ା

ଭାେବ

ବି ଶ¤ବାପୀ

ଗହଣୀୟତାକୁ

अନୁ ଶୀଳନ

କରି

େଦଖି ବା

ବି ଷୟ

ଏହାେଯ.............
ଭଗବାନ ଏମି ତି ଏକ ଶzିର ଆଧାର ଯାହା+ ଶ, ଦଶନ କି ା अନୁ ଭବ ପୃଥିବୀର
ସମ` ଧମ, ସ!ଦାୟର ମଣିଷ+ ପାଖେର अସ¢ବ େହାଇ ରହି ଛି अଦାବଧି । ହୁଏତ
େସହି ଭଗବାନ ଦୁ ନି ଆର ସମ` ଜି ନିଷକୁ ବ`ୁ ବାଚକ କରି ନି ଜକୁ ନି ରାକାର अବାେର
ରଖି ଛrି ନି ଜର ସ¤ାତତା ପମାଣ କରି ବା ପାଇଁ େବାଲି अନୁ ଭବ େହଉଛି ଆମର!
କହି ବାକୁ ଗେଲ ପୃଥିବୀ ପୃ,ାେର अବିତ ସମ` ସ!ଦାୟ, ଧମ, ଜାତି ର େଲାେକ
ଈଶ¤ର+ ଉପିତି କୁ ଏକାଭଳି େଦଖି ଥା'rି ଏବଂ ତା+ୁ अନୁ ଭବ ବି ହୀନ ନି ରାକାର ଭାେବ

अବତୀ# େହାଇଥିବା ବି ଭିନn

अବତାର ଗୁଡିକ େସହି ଈଶ¤ର+ ଇଛାେର େପରି ତ

େହାଇଥିବା ମାନତା ରହି ଛି। ମେନ ହୁଏ ସେତ େଯମି ତି ଏକକି ତା ପୃଥିବୀକୁ ଖlବି ଖlିତ
କରି ସା!ଦାୟୀକ ବି ଚାର ସୃିକରି ମଣିଷ ସମାଜେର ହି ଂସାତFକ, େବୖ ମାତୃ କ ମେନାଭାବ
ସୃି କରାଯି ବା ଲe ରଖି ଈଶ¤ର ଏମି ତି କରି ଛrି ନା ଏହା ମଣିଷ ମନର ନି ଜସ¤

ତ
ିକ

ା

 ଏକ ସାମାଜି କ ଦୁ ଃ|ଭାବ ବୁ ଝି ବା କ େହାଇପଡୁ ଛି
ଷଡ଼ଯାୀକ ବି ଚାରଧାରାରୁ ନି ଗତ
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ଗହଣ କରି ଥା'rି । େହେଲ ସବୁ ଧମ ଗୁଡିକେର ବ#gତ ଭଗବାନ+ ପୃଥିବୀ ପୃ,େର

ଇ
-ପ

ଆମର ସ¤ ାନ ମଧେର। କାରଣ େଗାଟିଏ ସ!ଦାୟ ଠାରୁ अନ େଗାଟିଏ ଭଗବାନ+

ଆ

ହ
ାନ

ଉପେର େଯଉଁ ସବୁ ପତି ,ା ପଦାନ କରି ଛrି େସଇଥିେର अେନକ अସାମpସତା
ଆହାନ ଇ-ପତି କା ସ!ୂ # ନି ଃଶୁ& ବି ତରଣ େହତୁ ଡା େଜାତି ପସାଦ ପ)ନାୟକ+ ାରା ପତି ,ି ତ ଓ ପକାଶି ତ
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ପରି ଲeିତ େହଉଥିବା େବେଳ େସମାେନ ସମେ` ଈଶ¤ର ଏକ େବାଲି କହୁଛrି । ବଡ
ଆଯ ଲାେଗ େସମାନ+ ବି େଶଷଣ ଗୁଡିକ ଶୁଣିେଲ !
କୁ ହାଯାଏ େଯେତେବେଳ ପୃଥିବୀ ପୃ,ାେର େକୗଣସି अଭାବନୀୟତା େଦଖାଦି ଏ
ଭଗବାନ େକୗଣସି ରୂପେର ଧାରା ପୃ,ାେର अବତରଣ କରି ସମସାର ସମାଧାନ କରି
ଆସୁଛrି । ତଥାକଥିତ ହି Cୁମାନ+ର ଚାରି ଟି ଯୁଗ ମଧେର ସତ, ଦ¤ାପର ଓ େତତୟା
ଯୁଗେର େଯଉଁ ସବୁ अଭାବନୀୟତା େଦଖା େଦଇଥିଲା ହୁଏତ ଆଜି ର ଏହି କଳି ଯୁଗେର
େସଗୁଡିକ ସଂକୁ ଚି ତ େହାଇ ବ^ମାନ ପୃଥିବୀ ପୃ,େର ଶାrି , ମାନବୀୟତା ଏବଂ ସାମାଜି କ
ସÑାବ ବି ଚାର ଯେଥ अଧି କ ରହି ଥିବା अନୁ ମାନ କରାଯାଇ ପାେର ତୁ ଳନାତFକ େସହି
ସମୟର ମଣିଷ ମାନ+ ବି ଚାରଧାରା। ଏହା ଆେମ କହୁନାହଁୁ ! ବରଂ େସହି ଧାମgକ
 େହଉଛି ! କାରଣ କଳି ଯୁଗେର ଭାଗବାନ+ର େକୗଣସି
େଚତନାର ବି େଶଷଣରୁ ନି ଗତ
अବତାର अବତୀ# େହାଇନାହY େଯେହତୁ ଆଜି ସମୟର ମଣିଷ ଗୁଡିକ ପାଖେର େକୗଣସି

ରହି ଥିବା ସ¤ୟଂ ନି ରାକାର+ର େବାଲି अନୁ ମାନ କରି େହଉଛି । ନତୁ ବା ପୃଥିବୀ ପୃ,େର
ଆଜି ସମୟେର ଭଗବାନ+ अବତୀ# େହବା ଆବଶକତା ରହି ଛି କି ନାହY ପେତେକ
ନି ଜକୁ ନି େଜ ପଚାରି ବୁ ଝି ବା ଆବଶକ । ତଥାପି ପଭୁ + େଦଖାନାହY.................!!
େକୗଣସି ଭଲ େହଉ କି ମC ବି ଚାରକୁ ଆେମ ଭଗବାନ+ କରୁଣା େବାଲି ଭାବି ଥାଉ

ତ
ିକ

ା

ଏବଂ କହି ଥାଉ ମଧ। େହେଲ େଯେକୗଣସି କଥାେର ଭଲ େହେଲ ମଧ ଭଲ, ମC
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अଭାବନୀୟତା ପରି ବେ^ ଯେଥ ମାନବୀୟ ଚରି ତ ପ´ୁଟିତ େହଉଥିବା अନୁ ଭବ

ଇ
-ପ

େହେଲ ମଧ ଭଲ େବାଲି ବି ଚାରି ଭଗବାନ+ ଦ¤ାରା ନି ଆଯାଇ ଥିବା ସମ` ନି #ାୟକକୁ

ଆ

ହ
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ସାନ େଦବା ଆମର ସହଜାତ, ସାମାଜି କ େଶୖ ଖିକ ଚରି ତ। କି  େକୗଣସି ଘଟଣାର
ଆହାନ ଇ-ପତି କା ସ!ୂ # ନି ଃଶୁ& ବି ତରଣ େହତୁ ଡା େଜାତି ପସାଦ ପ)ନାୟକ+ ାରା ପତି ,ି ତ ଓ ପକାଶି ତ
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ସଂେଯାଜି ତ ବି ଷୟ େହଉ କି ା ନି ଜସ¤ କାଯ ଦeତା, अଭାବନୀୟତା ଉପେର େକୗଣସି
ବି ଶ¤ାସ, ଆେଲାଡନ ସୃି ନକରି ସବୁ କଥାେର େସହି ନି ରାକାର ଭଗବାନ+ ଉପେର
ନ` କରି ଥାଉ ସେତ େଯମି ତି ସ¤ୟଂ ଭଗବାନ ଆମ ଜୀବନର ପେତକ ମୁହୂ^ର
କାଯଧାରା, ପଣାଳୀ ଗୁଡିକୁ ସାଳି ତ କରି ବା ପାଇଁ ପତି ଶୃତି ବ େହାଇ ରହି ଛrି । କି 
େସସବୁ ଆମ ଇଛାେର ନୁ େହଁ ବରଂ ତା+ର ଯାହା ଇଛା େସହି ଭଳି େହଉଥିବା ସବ
ଗହଣୀୟତା େଦଖିବାକୁ ମି ଳୁଛି । ଯାହା େହଉ େସହି ନି ରାକାର+ ସାନି ଧ ପାଇବା ପାଇଁ
अହରହ ଆତFବି ହ¤ଳିତ ମଣିଷ ସୃି ଆର¢ରୁ ଏ ପଯr ଜେଣ େହେଲ ସାଧାରଣ ମଣିଷ
ପାଇପାରି ଥିବା େକୗଣସି ଉଦାହରଣ ନଥାଇ ଆେମ ଏେତ ଉ«ିତ େହାଇ ରହି ବା
ଉେଦଶ କ'ଣ ଆମ ବୁ ଝି ବା ବାହାେର, ଜେଣ ସାଧାରଣ ମଣିଷ ହି ସାବେର। େଯଉଁ
अସାଧାରଣ ମଣିଷ ଗୁଡିକ ଭଗବାନ+ ସାନି ଧ ପାଇ ସାଧାରଣ ମଣିଷ ମାନ+ୁ ତା+ରି
େପମ ବା¡ିଛrି , ବା¡ୁଛrି େସମାନ+ ସହି ତ ଭାଗିଦାରୀତା କରୁଥିବା ସାଧାରଣ ମଣିଷ

ବୁ ଝି ବା ପାଇଁ େଚା କରି ବା ବି େଧୟ। ତଥାପି ଯାହା େହଉ େସହି ନି ରାକାର+ ଜେଣ
ସ¤ାଭିମାନୀ ଭz ଯାହା ଆମ ମନକୁ ଆସି ଲା କରି ଚାଲି ବା ଏବଂ ପରବ^ ୀ ସମୟେର eମା
ପାଥନା କରି ବାେର େକୗଣସି अନି ୟମି ତତା ନରଖି ତା+ର eମା, କରୁଣା ପାଇବା ଆଶାୟୀ
ଜେଣ ନି ରୀହ, ନି େବାଧ ସାଧାରଣ ମଣିଷ ଆେମ ।

ତ
ିକ

ା

अଖl ବି ଶ¤ର ସା ପୃଥିବୀ ପୃ,ାେର ଖl ବି ଖlିତ କରି ସୃି କରି ଥିବା ସ!ଦାୟ,
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ଗୁଡିକର ଉପିତ ପରି ିତି କ'ଣ ଆେମ କହି ବା ଆବଶକ ନୁ େହଁ , ବରଂ ନି େଜ ନି େଜ ହY

ଇ
-ପ

େଗା,ୀ ଗୁଡିକ ମଧେର କCଳ ସୃି କରି େକଉଁ ଉେfଶ ରଖି ଚୁ ପ ରହି ଛrି ବୁ ଝୁଥିେବ

ଆ

ହ
ାନ

େକବଳ େସହି ସାନିn ଧ ଲାଭ କରି ଥିବା अସାଧାରଣ ମଣିଷ ବତୀତ ଆମଭଳି ସାଧାରଣ
ଆହାନ ଇ-ପତି କା ସ!ୂ # ନି ଃଶୁ& ବି ତରଣ େହତୁ ଡା େଜାତି ପସାଦ ପ)ନାୟକ+ ାରା ପତି ,ି ତ ଓ ପକାଶି ତ
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ମଣିଷ+ ଭାବ ବହି ଭୁ ତ ବି ଷୟ। ବି ଭିନn ଦଳ, େଗା,ୀ, ସ!ଦାୟ, ଜାତି , ଧମ ମଧେର
ଆଶାତୀତ େଭଦଭାବ ସୃି କରି ଚାଲି ଥିବା ସାମାଜି କ अେନୖ ତିକ କାଯେର ସ¤ୟଂ ଭଗବାନ
ଆନCିତ କି ନି ରାନC ସମୟ କହି ବ େସ କ'ଣ ପଦେeପ େନଉଛrି । କି  କହି ବାକୁ ଗେଲ
ହଜାର ହଜାର ବଷ अତି ବାହି ତ ଆଜି ସମୟର अତr अସାମାଜି କ ବାପକତାକୁ
अନୁ ଧାନ କେଲ ବା`ବି କ େସହି ତଥାକଥିତ ଭଗବାନ+ େକୗଣସି ସ^ା अଛି କି ନାହY
ସେCହ ସୃି କରୁଛି ମନେର। ଯଦି ବା`ବେର ରହି ଥା'rା ତାେହେଲ ତା+ରି ନାମ ଧରି
କରାଯାଉଥିବା ଭାଚାର, अେନୖ ତିକତା ବି ରୁେର ନି ିତ କେଠାର ପଦେeପ ନି ଆଯାଇ
ଥା'rା ତା+ରି ଦ¤ାରା ଯାହା େହଉନାହY। अଥାତ ଏମି ତି େକୗଣସି ସ^ାହୀନ ନି ରାକାର ଶzି
ରହି ଥିବା अସ¢ବ ଭଳି ମେନ େହଉଛି ଆମର।
କାରଣ ବି ଭିନn अନୁ ସାନ, ଗେବଷଣାମୂଳକ ତଥ अନୁ ଯାୟୀ ପୃଥିବୀ େକବଳ
अସଂଖ ଧଳ
ୂ ି କଣାରୁ ସୃି େହାଇଥିବା अନୁ ମାନ କରrି େବୖ ାନି କ ମାେନ ଯାହାର ମୂଳ

ଦାଶନିକ अନୁ ମାନରୁ ଉୃ ତ ଭାବଧାରା ଗୁଡିକୁ ନି ଜସ¤ ଜୀବନ େଶୖ ଳୀେର अଂଗୀକାର କରି
ବା`ବତାର अନୁ ଭବ ବି ହୀନ େଗାଟିଏ ମନ`ାତି ¤କ अେଲୗକି କ ଭାବଧାରା ମଧେର ନି ଜକୁ
ସଂକୁ ଚି ତ କରି ରଖି ଜୀବନ ଯାତାକୁ େକଉଁ ଦି ଗଗାମୀ କରି ଥା'rି ବି ଶ¤ାସେର अ ଭz ବୃ C
େସମାେନହY ଜାଣrି । अଧି କ ଭଗବାନ+ େପରିତ ଦୂ ତ େବାଲି କହୁଥିବା ଉପିତ

ତ
ିକ

ା

ସମାଜେର ଗହଣ କରାଯାଉଥିବା ମଣି ଷ ଗୁଡିକର ପୁବା ନୁ ଭୂ ତି ତଥା ବzିଗତ ଚାରି ତି କ
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ଆଧାର ଗୁଡିକ ଏପଯr अେଲୗକି କ େହାଇ ରହି ଛି। କି  େକୗଣସି ଆଧାରବି ହୀନ

ଇ
-ପ

ବି େଶଷଣ ପରି ସର ବହି ଭୁ ତ ମାନତା ପଦାନ କରି ନି ରୀହ, ନି େବାଧ େକଉଁ ଦି ଗଗାମୀ

ଆ

ହ
ାନ

େହଉଛrି େସମାେନହY ଜାଣrି । କି  ପକୃ ତି ର ନି ୟମ ଆଗେର େକୗଣସି ସ^ା ବି ହୀନ
ଆହାନ ଇ-ପତି କା ସ!ୂ # ନି ଃଶୁ& ବି ତରଣ େହତୁ ଡା େଜାତି ପସାଦ ପ)ନାୟକ+ ାରା ପତି ,ି ତ ଓ ପକାଶି ତ
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ବ`ୁ, ପଦାଥ କି ା ଶzି ରହି ବା ପାବଧାନ ରହି ନଥିବା ଏକ ସତ ଯାହା ଚି ରrନ। ଏହି
ନି ରାକାର ମଣିଷର अବେଚତନ ାନର ଏକ ପତି ବିମି ତ ପେହଳି କା ମାତ ଯାହା
ସାହାଯେର ଚତୁ ର ନି େବାଧ+ୁ ପତାରିତ କରି ବାର ଏକ ସ¤ଛ ପhଦ ପଟର ଆଢୁ ଆେଳ
ରହି ଥବା ଚି ତି ତ, େଚେହରା ଛଡା ଆଉ କି ଛି ନୁ େହଁ ଯାହାକୁ ବୁ ଝି ବା ସାଧାରଣ େଲାକ+
ପାଖେର ସହଜସାଧ େହାଇ ନଥିେଲ ମଧ अସ¢ବ ନୁ େହଁ । କି  ଏହି ମାୟାରୁ ନି ବୃତ
େହାଇ ସତକୁ ଆଦରିବାକୁ େହେଲ ଯେଥ ଇଛା ଶzି ସହି ତ ସହନଶୀଳତା ଏବଂ
ଧାଯର ଆବଶକତା ରହି ଛି ଯାହା ସାଧାରଣ େଲାେକ କରି ବାେର अସମଥ େହଉଥିବା
େହତୁ ପଚଳି ତ ପାର!ରି କ ରୀତି , ନୀତି ସହି ତ ନି ଜକୁ ଖାପ ଖୁଆଇ ଚାଲି ବା େଗାଟିଏ
ସାଧାରଣ ମାନସି କତାେର ପରି ବ^gତ ଆଜି ର ଏହି अବାେର ବଂଚୁ ଥିବା ମଣିଷ+
ଭବି ଷତ କ'ଣ େସମାନ+ୁ ହY ଜଣାଥିବ େବାଲି ଆମର ବି ଚାରେର ଆପଣ+ अନୁ ଭବ
ବାଖା କରି େବ େବାଲି ଆଶା.....!

ତ
ିକ

ା

େସାସି ଆଲ େଫାରମ (ଭାରତ)
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ପ+ଜ କୁ ମାର ପାଣିଗାହୀ ।

ଇ
-ପ

ଛତପୁର, ଗଂଜାମ.

ଆ

ହ
ାନ

ଦୂ ରଭାଷ.: ୯୪୩୭୩୨୪୯୧୭.
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अରଣେରାଦନ
େକାଣାକ ଧଂସ େହାଇଯି ବ; େକହି କି ଛି କରି େବ ନାହY ଏହା
େମାର ଉଛ¤ସିତ ବି ଳାପ ନୁ େହ; ପମାଣନି ଭର ବି ଶ¤ାସ ପେୂ ବ ବହୁଥର
େଲଖାେଲଖି କରି ଛି; େକହି ଶୁଣି ନାହାrି  ତଥାପି ଆଉଥେର ମୁହଁ
େଖାଲୁ ଛି ; ହୁଏତ େସ ନୀରବତା ଭs େହବ
अନି ଲ୍ େଦ

େକାଣାକ

କହି େଲ

अଧି କାଂଶ

ମଣିଷ

ଭାବି ଥାrି ,

अସଂଖ

ଦୃ ିନCନ ଭା8ଯ, େଯୗନଚ~ାର ଉନFz ପଦଶନୀ ଏବଂ अସୁମାରୀ
କି ଦrୀ େକହି ଚି rା ମଧ କରି ବାକୁ ଚାହାrି ନାହY, ଏ ବି ଶାଳ ଶୃି
ପଛେର େକୗଣସି ମହତ ଦଶନ କାଯ କରି ଥିଲା କି ; ଯାହା ଏ ଦୃ ିନCନ
େସଇ

ମହାନତା କଥା କହି ବି ଯାହାର ସଂରeଣ କଥା େକହି ଚି rା ସୁା
କରୁନାହାrି ଏବଂ ଯାହାର ସଂରeଣ ବତମାନ ପୃଥିବୀେର ଜରୁରୀ
ଆଜି ଏହାର େଦବାଳୟ ପରିଚି ତି େଲାପ ପାଇଯାଇଛି  ସମ`
ବି ଭାrି

େସଇଠାେର

ନି ହିତ

ଦୃ ିଭsୀର

ପରି ବତନ

କରି େଲ

େଦଖିବାକୁ ପାଇେବ ଏ ସମ` ଶି ; ଏପରି କି ମି ଥୁନ ସୃି, େଦବତା+

ତ
ିକ

ା

ମହି ମା କୀ^ନ କରି ବାକୁ ଉfି; ଓଲଟାଟା ନୁ େହଁ  େକାଣାକକୁ
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ମହାନତା ଠାରୁ ଆହୁରି ମହାନ? ମଁୁ ଆଜି ଆପଣମାନ+ୁ

ଇ
-ପ

ସୂଯ ରଥ କୁ ହାଯାଇଥାଏ କି  ଶାମେତ ସୂଯ େଗାଟିଏ ଚକଥିବା

ଆ

ହ
ାନ

ରଥେର ବି ଶ ପରିକମା କରrି ; ୨୪ ଚକର ପରି କନା ଆସୁଛି କଠ
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ଉପନି ଷଦରୁ (I .iii .୪) େଯଉଁଥିେର ମନୁ ଷ େଦହକୁ ରଥ ସହି ତ ତୁ ଳନା କରାେହାଇଛି 
କି  େସ ରଥର ଶzି ମୂଳତଃ େସୗର କି ରଣ ନି ଭର ଏଇଠାେର ପତି ର କନା ମି ଶି
ସୃି େହାଇଛି ମାନବ ଜଗତର अନr ଯାତାର ଚକ; ଦି ନ, ପe, ମାସ, ବଷ, ଜନF ଠାରୁ
ଜନFାrର; अନr କାଳର ବି ବତନେର ମି ଥୁନ ଶି ର ମୂଳ ଆସି ଛି ବହଦାରଣକ
ଉପନି ଷଦରୁ (iv.iii.21 ) ଯାହାର अଥ, ମାନବ ମାନବୀର ମି ଳନର ଚରମ ମୁହୁତେର
େଯପରି , अrର, ବାହାର, େଶାକ, ଲ¥ା, अପରାଧେବାଧ, ପା{ି, अପା{ି ସମ` େବାଧ ଲୁ {
େହାଇଯାଏ େସଇପରି ଆତFା ଓ ପରମାତFାର ମି ଳନ, ସମ`

ପା{ି अପା{ି ଊ େର

ମଧଯୁଗ ପେୂ ବ ମଧ ଏହା ଉପାପି ତ େହାଇଛି अନାରୀଶର ପରି କନାେର ଏବଂ
ଏଯୁଗେର ମଧ େହାଇପାେର ଆଧୁନିକ ଶି  ପରି ଭାଷାେର
ବି ଶ¤କୁ ଏ ସୃିର ସବୁ ଠାରୁ ବଡ अବଦାନ, ଧମ ମାଧମେର ଧମ ସମନ¤ୟ ଏବଂ
ସାମାଜି କ ିରତା େଯଉଁ secular ଚି rାେର ସୂଯ ଏକମାତ େଦବତା ଯାହା+ କରୁଣା

ଚି rାଧାରା ଠାରୁ ମଧ अଗବତୀ ଚି rା ଯାହା ବତମାନର ପୃଥିବୀେର ସବାଧି କ ପଯୁଜ
କଣ ସଂରeଣ କରିେବ ତାହା େନଇ େକୗଣସି ସ¤h ଧାରଣା କାହାରି ନାହY; ନା अଛି
ସହମତ ଦି ବଂଗତ ଭା8ର ରଘୁନାଥ ମହାପାତ ୨୦୧୩େର ପଦFବି ଭୁଷଣ ପାଇବା ପେର
େଯେତେବେଳ ସରକାର+ୁ ପବେ^ ଇେଲ ତା+ର ପରି କିତ ଦି ତୀୟ େକାଣାକ ଗଢି ବାକୁ ,
ମୁଖ ସଚି ବ+ େପୗରହି ତେର ପ`ାବଟି ଆେଲାଚି ତ େହଲା ଜେଣ ବି  अଧି କାରୀ

ତ
ିକ

ା

କହି େଲ େକବଳ ଜଗେମାହନଟିଏ ଗଢା େହବ କି ସ!ୂଣ  ମCିର, ମୁଖମୀ+ୁ ପଚାରି ବା -
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ବଷgତ େହାଇଥାଏ ଜାତି , ଧମ, େଦଶ, କାଳର ବି େଭଦ ନଥାଇ ଏ ଚି rା ଆଧୁନିକ

ଇ
-ପ

ମCିରହୀନ ମୁଖଶାଳା!! ରଘୁନାଥ ନି େଜ ବାରାର କହି େଲ େସ େଗାଟିଏ अବି କଳ ନକଲ

ଆ

ହ
ାନ

ଗଢି େଦେବ କି  କହି େଲ ନାହY, େଯେତବେଳ ମେଡଲଟିର ତି ନିପା ଧଂଶ େହାଇ ଯାଇଛି
ଆହାନ ଇ-ପତି କା ସ!ୂ # ନି ଃଶୁ& ବି ତରଣ େହତୁ ଡା େଜାତି ପସାଦ ପ)ନାୟକ+ ାରା ପତି ,ି ତ ଓ ପକାଶି ତ
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ଏବଂ େକୗଣସି ନି ଭରେଯାଗ ଲି ଖିତ ତଥ ନାହY ନକଲଟି େହବ କି ପରି? ରଘୁନାଥ ଜେଣ
ଖାତି ମାନ ଭା8ର ଥିେଲ; ପତି ନୁ ହrି  ଫରକଟା କଣ ମନୁ ସF ତିେର ଏବଂ ଶୁକନୀତି େର
ବଣgତ
େମାର ବି ଶ¤ାସ ଏକମାତ ପତୀକାତFକ ପୁନନg ମା ଣ ସ¢ବ ଏବଂ ପେୟାଜନ ମଧ,
େଯଉଁଥିେର ରହି ବ େକାଣାକର ଶି ିକ ଏବଂ ଆଧାତିF କ ନି ଯା ସ Autocad ସହେଯାେଗ
େକେତଗୁଡିଏ ଡଇଂ କରି KHPT (Kalinga Heritage Preservation Trust) ତରଫରୁ
ଭାରତୀୟ

ବି ଦାଭବନେର

େଗାଟିଏ

ସାଧାରଣ

ସଭାେର

ଉପାପି ତ

କରାେହଲା

୧୬.୨.୨୦୧୩ ସହେଯାଗୀ ଥିେଲ INTACH ଏବଂ ଉପିତ ଥିେଲ ବହୁ ପ`ର ଶି ୀ,
ବୁ ିଜୀବୀ, ଇଂଜି ନିୟର ଓ ପତି  ସବସତ ମତ େହଲା ନୂ ଆ ସୂଯ ମCିରଟିଏ ଗଢା
େହବ ଆଧୁନିକ ଢାାେର େଯଉଁଥିେର ମୂଳ େକାଣାକର େସୗରଭ ଥିବ ପସs ତ କହି
ରେଖ େସଇ ସଭାେର, ସଦ ପଦFବି ଭୁଷଣ ପା{ ରହୁନାଥ+ୁ ଆେମ ପଥେମ ସgତ

ଆେମ ପୁଣି ଡଇଂ କରି ବାକୁ ଲାଗିଲୁ ଏବଂ ବଷକ ପେର ପୁଣି େସହି ଠାେର େସଇ
େଶାତାମlଳୀ ସଖେର ୩.୩.2014େର ତାହା ଉପାପି ତ କରାେହଲା ସଂଖାଧିକ
ସମଥନ ମି ଳିବାରୁ ପରବତୀ ସମୟେର ଆେମ କମଶଃ detalingକୁ ଆେଗଇଲୁ  କି 
ବୁ ିଜୀବୀମାନ+ ମଧେର ମଧ ଚି rାର େଦୖ ନ अଛି  ୭.୩.୨୦୨୦େର େଯେତେବେଳ
ବହୁ ଘଷା-ମpା େହବାପେର େଯାଜନାଟି େସଇ ମେର ଉପାପି ତ େହଲା, ଜେଣ

ତ
ିକ

ା

ପତି ,ିତ ବୁ ିଜୀବୀ, ାପତେର ଆଧୁନିକତା ପେବଶର େଘାର ବି େରାଧ କରିେଲ ଏବଂ

Listen to Odia Podcast on https://anchor.fm/aahwaan

କରି ଥିଲୁ

ଇ
-ପ

ସୂଯ + globality ଓଡ଼ି ଆ ସଂ8ୃତି ବି େରାଧୀ କହି େଲ େସ ମହାଶୟ େକାଣାକ ଉପେର

ଆ

ହ
ାନ

ଦୁ େବାଧ ଆଧୁନିକ କବି ତା େଲଖିଛrି ଏବଂ ଏକସମୟେର `¢ େଲଖାେର େଲଖିଥିେଲ,
ଆହାନ ଇ-ପତି କା ସ!ୂ # ନି ଃଶୁ& ବି ତରଣ େହତୁ ଡା େଜାତି ପସାଦ ପ)ନାୟକ+ ାରା ପତି ,ି ତ ଓ ପକାଶି ତ
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"ଯି ଏ ଯାହାର ହୁअ ସୂଯ ସମ`+ର"
ସରକାରୀ ସଂରeକ अଥାତ ASIର ଚି rାଧାରା ଆହୁରି ବି ଚିତ ବି ଗତ ୩୫ ବଷ
ଧରି େଦଶୀ ବି େଦଶୀ ବହୁ ବି େଶଷ କହି ଆସୁଛrି ଜଗେମାହନ ଭିତରୁ ବାଲି କାଢି
ସଂରeଣ କର; ASI ଶୁଣିବାକୁ ନାରାଜ େସଇମାନ+ ଏେନ୍ଡାେ8ାପି କ େଫାେଟାଗାଫେର
ଭିତେର େଯେତ ପଥର ଖସି ଥିବାର ଦି ଶୁଛି ଆଉ କି ଛି େଯାଗ େହେଲ ଜଗେମାହନର ପୀଢ଼
ଛାତ ଭିତରକୁ ଭୁ ଶୁଡି ପଡି ବ; ବି ଶାଳ plinth ମଧ ରeା ପାଇବ ନାହY ଭାରତ ସରକାର
େଜାର େଦଇ କି ଛି କହୁ ନାହାrି  ଓଡି ଶା ସରକାର ଭାରତ ସରକାର ଉପେର େବାଝ ଲଦି
େଦଇ ନୀରବେର ବସି ଛrି  ASIର ଦି ଧା, େବାଧଗମ କି  େବାଧଗମ ନୁ େହଁ ; କାହYକି
ଲୁ {ାs ଭା8ଯ ଗୁଡିକର ପୁନଃअs ସଂେଯାଜନ େହଉ ନାହY! ASI ଉନବି ଂଶ ଶତାªୀେର
ବି ଟିଶ ଶାସକ ନି କଟରୁ ପା{ େକାଡ଼ େଦାହରାଉଛrି - It will falsify authenticity
ପଶn, େଗାଟିଏ ପାଦ ହ`ହୀନ ନ^କୀ କଣ ନ^କୀ ଭଳି ଦି ଶୁଛି? ସଂରeଣ େହଉଛି

ଭାଟିକାନେର ଥିବା ପସି  ଭା8ଯ Pietaର ମାତା େମରି + ଭଗn ହ` ଓ ନାକ େଯାଡ଼ା
େହାଇ ପାରି ଛି କି  େକାଣାକ ନ^କୀ, ରାଜପୁରୁଷ अଥବା ମି ଥୁନ अୃଶ! େଖାଦ
ବି େଟନେର ପରି ବ^ ନର ହାୱା ବହି ଲାଣି - ନବନି ମgତ Coventry Cathedral - କି  ASI
ଆନଡ଼ େଗାେଟ େଯାେଡ଼ INTACH अଥବା KHPTକୁ ପଚାେର କି ଏ? ଜନ ଆେCାଳନ
କାହY?

ତ
ିକ

ା

ପରାଧୀନ ଭାରତର େଦଢ଼ଶହ ବଷ ତଳର େଗାଟିଏ କାଯ କଥା କହି ବା ପାସsିକ
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ପଥର; ନା େସଥିେର ଫୁଟାଯାଇଥିବା ଭାବ? ଖୀିଆନ ଜଗତର ଧମଗୁରୁ େପାପ+

ଇ
-ପ

େହବ ୧୮୬୮େର Royal Society of Arts, ଲlନ, ତଦନୀrନ ଭାରତ ସରକାର+ୁ

ଆ

ହ
ାନ

େଗାଟିଏ େମାଟା ଟ+ା େଦେଲ ପୁରାକୀ^g ମାନ+ର ପpିକରଣ ପାଇଁ ପବ
ୂ  ଭାରତେର
ଆହାନ ଇ-ପତି କା ସ!ୂ # ନି ଃଶୁ& ବି ତରଣ େହତୁ ଡା େଜାତି ପସାଦ ପ)ନାୟକ+ ାରା ପତି ,ି ତ ଓ ପକାଶି ତ
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େସ ଭାର ପଡି ଲା ରାେଜC ଲାଲ ମି ତ+ ଉପେର ସି ଏ େଗାଟିଏ ଦଳ ଧରି ବାହାରି େଲ
ଭୁ ବେନଶ¤ରକୁ  େସଥିେର ଥିେଲ ଛା ତି ଆରି ମି ୀ, ଚି ତକର ଆଟg, େଫାେଟାଗାଫର
ଓ draftsman ବହୁଦି ନ ଧରି େସମାେନ େଯଉଁ କାଯ କରି େଲ ତାହା ସରକାରୀ
archiveକୁ ସମୃ କରିଲା ଏବଂ ମି ତ ରଚି ତ Antiquities of Orissaେର अମର
େହାଇଗଲା
େକାଣାକର ମୂ^g େଚାରି ପସsେର ASI ଦ¤ାରା ଗଠି ତ National Conferenceେର
(୨୮/୨୯ େଫବୃ ଆରୀ ୨୦୨୦) ପ`ାବ ରଖିଥିଲି େକାଣାକର ପତି ବଗଫୁଟର ଫେଟା ରଖା
େହଉ ଯାହା ଡି ଜିଟାଲ ଯୁଗେର अତି ସହଜ ପ`ାବ ପଶଂସି ତ େହଲା କି  କାଯକାରୀ
େହଲା ନାହY Utkal University of Cultureକୁ ପ`ାବ େଦଇଥିଲି ସଂରeଣ ଏବଂ
ନୂ ତନ େକାଣାକ ଗଠନ ଉପେର େଗାଟିଏ workshop େହଉ ପତପା{ି ସ¤ୀକାର େହଲା
ନାହY
ପସs

ଯାହା

ସବାଧି କ

अବେହଳି ତ

ତାହା

ମCିର

ନି ମା ଣର

engineering ମନେମାହନ ଗାsୁଲି + ପେର ଏଦି ଗେର ଗେବଷଣା େହାଇ ନାହY
ଓଡ଼ି ଆ ଜାତି ଏହାର ପେୟାଜନ ମଧ େବାଧ କରୁନାହY କାରଣ େସ ୧୨ ସଂଖାଟିର
କୁ ହୁକେର ତCାଛନn  ବାରଶହ ବେଢ଼ଇ ବାର ବଷେର, େଶ, ପ`ର ଶି ୀ ମାନ+ର
କାମ କରି େଦେଲ; େଶଷକୁ ବାରବଷର େଗାଟିଏ ବାଳକ ୨୧୦ ଫୁଟ ଉ~େର ୧୮ ଫୁଟ ଉ~
ପଥର କଳସଟିଏ ବେସଇ େଦଇ ଶୁନ ମାଗେର ୨୭୦ ଫୁଟ ଲè େଦଇ ଚCଭାଗାେର

ତ
ିକ

ା

ପାଣବଳି େଦଲା!

ଇ
-ପ

ଏ ମCିରେର ଆକଳି ତ ୨,୩୭,୦୦୦ ଟନ ପଥର େଯାଡ଼େର େକୗଣସି ଚୁ ନ ମସଲା

ଆ

ହ
ାନ

ନଥାଇ କି ପରି ହଜାର ବଷ ରହୁଥିଲା େକହି ପଚାରି େଲ ନାହY ବତମାନ ମCିର ସବୁ ceଆହାନ ଇ-ପତି କା ସ!ୂ # ନି ଃଶୁ& ବି ତରଣ େହତୁ ଡା େଜାତି ପସାଦ ପ)ନାୟକ+ ାରା ପତି ,ି ତ ଓ ପକାଶି ତ
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ment େଯାଡ଼େର େହଉଛି ଯାହାର ଆୟୁ ୨୦୦ ବଷ ମଧ ନୁ େହଁ କାରଣ ସି େମ¡ର ଜୀବନ
150 ବଷ ଠାରୁ କମ
ପଖାତ ଇpିନି अର ଡ଼: େଗାପାଳ ମି ତ+ ସହେଯାଗୀତାେର KHPT େଯେତେବେଳ
ଡି ଜାଇନ କରି ବାକୁ ଆର¢ କରି ଲା ୨୦ଟି अସମାହି ତ ପଶnର ସଖୀନ େହଲା Institution of Engineers ମି ଟିଂ ଟିଏ କରି ଚୁ ପ ରହି ଗେଲ IIT ଭୁ ବେନଶ¤ର ଶୁଣିବା
अବସରେର େମାର ହୃଦଘାତ ହୁଏ ବହୁତ ଯତn େନଇ ବଂେଚଇେଦେଲ କି  ପ`ାବ
ଆେଗଇଲା ନାହY IIT ମାଡାସ ସ¤ପେଣାଦି ତ େହାଇ େଗାଟିଏ ପଶn ଉପେର ଗେବଷଣା
ଆର¢ କେଲ ଏବଂ ୨୦୧୮ World Heritage Day ଦି ନ େମାେତ ଡ଼ାକି େନଇ ସgତ
କେଲ ଗେବଷଣାର ଫଳାଫଳ ଏେବ ମଧ ବବହାରି କ େହାଇ ନାହY ବାକି ସବୁ କରି ବ
କି ଏ? KHPT ଭିନn ପ©ାେର ଆଗଉଛି 
ସରକାର କଣ କେଲ? ୪ େମ ୨୦୧୬ ବି ଧାନସଭାେର ମୀ କହି େଲ ନୂ ତନ

ଏପରି େକୗଣସି େଯାଜନା କରି େଲ, ବୁ ିଜୀବି , ଭା8ର, ଐତି ହାସି କ ଓ ବି େଶଷଣ
ମାନ+ର ପରାମଶ େନେବ ଆଜି କା ସାଦ, ରାଜାନର େକହି ଜେଣ ମୁେକଶ େଜୖ ନ,
ଚCଭାଗାେର ନବୀନ ବାବୁ + ନାମେର ନୂ ତନ େକାଣାକ ଗଡ଼ୁଛି  େତେବ େକଇ ବଷ
ତେଳ ପୁରୀେର ଜଗନn ାଥ ମCିର ଗଢୁ ଥିବାର ଇ8ନକୁ ସରକାର ବି ଦାୟ କେଲ କାହYକି?
ଇ8ନତ ବି ଶେର ସବାଧି କ ଜଗନn ାଥ େଚତନା ପଚାର କରିଛି !

ତ
ିକ

ା

େଦଶେର ଶହ ଶହ ବି ଭିନn େଦବେଦବୀ+ ମCିର ଗଢା େହଉଛି ; ସ¤ାଧୀନ େଦଶେର
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େକାଣାକ ଗଢି ବାର େଯାଜନା ସରକାର+ର ନାହY େସ ଆହୁରି ମଧ କହି େଲ, ସରକାର

ଇ
-ପ

ସରକାର ବାଧା େଦଇ ପାରି େବ ନାହY କି  େକହି େଯେବ କୁ େହ ଦି ତୀୟ अଥବା ନବୀନ

ଆ

ହ
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େକାଣାକ ଗଢୁ ଛି େତେବ ହୁଏତ ଜନତାର ଚି rା ଭାବନା କଥା ଭାବି ସରକାର ହ`େeପ
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କରି ପାରrି  ହ`େeପ କରି ବା ପେୂ ବ ସରକାର ନି େଜ କହି ଥିବା ବି େଶଷମାନ+
ପରାମଶ େନେବ କି ଏବଂ େସମାେନ କି ଏ?
ସରକାର କଥା ଛାଡ; େସ ନି େଜ କରି େଲ ମଧ େଦଶବାସୀ+ ଟିକସରୁ ଖଚ
କରି େବ! ଓଡ଼ି ଆ diaspora-େପମୀ; (େଦଶ ଏବଂ େଦଶ ବାହାରର) ଓଡ଼ି ଆମାେନ
କରି ପାରେr ଇଛା ଥିେଲ? अଦି ନ ତେଳ ଗଠି ତ ବି ଶ ଓଡି ଶା ନାମକ େଗାଟିଏ
अନୁ ,ାନର େକନି ଆ ସଦସ ୨୦,୦୦୦ ଡଲାର अଥାତ ପାୟ ୧୫ଲe ଟ+ା ଦାନ
କରି ଛrି ବି େଦଶେର ବାସ କରୁଥିବା ଓଡ଼ି ଆ+ ତାଲି କା ତି ଆର

କରି ବାକୁ  ତି ନିବଷ

ତେଳ କାନାଡ଼ାେର ବାସ କରୁଥିବା ଜେଣ ଓଡ଼ି ଆ େସଠାକାର େଗାଟିଏ ମୁଜି ୟମର ଉନn ତି
କେ ୫ ମି ଲି@ ୟନ ଡ଼ଲାର ଦାନ କରି ଥିବାରୁ ଓଡ଼ି ଶାର ଗଣମାଧମ ଆହ@ ାଦେର ନାଚି
ଗେଲ େସତକ अଥ अଥାତ ୩୭.୫ େକାଟି ଟ+ାେର ଜମି କି ଣି ମCିର ତି ଆରି ଆେଗଇ
ଯାଆrା େସ ମହାଶୟ ପତପା{ି ସୁା ସ¤ୀକାର କରି େଲ ନାହY କୁ ଆେଡ଼ ଗେଲ ଓଡ଼ି ଆ

େକେତକ ଋଢୀବାଦୀ ଭାବି ଥାrି ପୁରାତନର ସF ତିେର ନୂ ତନ ସୃି, ସଂରeଣ ନୁ େହଁ 
ଆହୁରି ପାେଦ ଆେଗଇ େକେତକ ଭାବି ଥାrି अବି କଳ ନକଲ ନେହେଲ ସF ତି ରeା େହଲା
ନାହY ଦି ତୀୟ ଧାରଣାଟି ସତ େହାଇଥିେଲ ଆଜି ରାମ ମCିର ଗଢା ହୁअrା ନାହY ଏବଂ
ଗୁଜରାଟେର େସାମନାଥ ମCିର ୮ଥର ଭାsିେଲ ସୁା ପୁନନg ମା ଣ ହୁअrା ନାହY
अବି କଳ ନକଲ ସ¢ବ େହେଲ ତାହା ସF ରଣିକା ପଦବାଚ େହାଇ ପେର କି 

ଆଟ 

ତ
ିକ

ା

ହି ସାବେର ନୁ େହଁ  ଉଦାହରଣ: ତାଜମହଲର ୮ଟି ନକଲ େହଲାଣି, ପସି  ଚି ତ
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ଐତି ହ ସଂରeଣ ପାଇଁ କାCୁ ଥିବା ଓଡ଼ି ଆ ଭାଇମାେନ?

ଇ
-ପ

େମାନାଲି ସାର ଶହ ଶହ କପି େହାଇଛି କି  େକହି ମୂଳର ମାନତା ପାଇନାହାrି  अଥଚ

ଆ

ହ
ାନ

ମୂଳର େସୗରଭ ଥାଇ ନୂ ତନ ସୃି ଆଦର ଲାଭ କରି ଛି Coventry Cathedral କଥା
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କହି ଛି; ଦି ଲ@ୀର lotus temple େସଇ ଧାରାେର ଗଣା େହବ ଇ8ନ ଗଢୁ ଥିବା ୫୦୦
ଫୁଟ ଉ~ ମCିର Indo-Aryan େହାଇ ମଧ अତାଧୁନିକ ଏପରି intangible conservation କୁ ୟୁେନେ8ା ମଧ ମାନତା େଦଉଛି 
ଏ େଦଶକୁ େମାର eୁଦ େସବା, अକେeତ େକାଣାକ ଯାହାର ଦି ତୀୟ ସଂ8ରଣ
େହାଇଯାଇଛି ; The Sun Temple of Konark ଯାହା ବି ଶ¤ ପରିଚି ତି ଲାଭ କରି ଛି ଏବଂ
ଗଠନ କରି ଥିବା Kalinga Heritage Preservation Trust (KHPT) େମାର ସୃି େହେଲ
ମଧ ଏଠାେର ସମାେବଶ ଘଟିଛି େକେତକ ଖାତି ମାନ ପତି , ଭା8ର, ଐତି ହାସି କ,
ଗେବଷକ, ଇଂଜି ନିୟର, ପ`ର ବି େଶଷ, କବି , ଶି ୀ ଓ ବୁ ିଜୀବି + ମଁୁ ବି ଶ¤ାସ କେର
ଐତି ହ ସଂରeଣ େଗାଟିଏ multidiscipline କାଯ ବି ଗତ ଦଶବଷେର େଯଉଁସବୁ
କାଯ କରି ଛୁ, ତାହା ସଂରeଣେର ଯୁz अଥବା ନବନି ମା ଣେର ଆଗହୀମାନ+ ପାଇଁ
ମୂଲବାନ ଦ`ାେବଜ ସୁଉପେଯାଗ େହେଲ ଏ ବgତ ବୟସେର ଶମ ସାଥକ େହବ

ଇେମଲ୍ – anildey1931@gmail.com
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Chairman, Kalinga Heritage Preservation Trust
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େଲଖକ : Arka Kshetra Konarka & The Sun Temple of Konark
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ଭାମଭାଷ : ୯୪୩୯୩୬୬୮୫୨
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अରୁ େଣାଦୟ ନଗର, କଟକ, ୭୫୩୦୧୨
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ନେଭର ବି ପ@ବ
୧୯୧୭େର ସ!ନn େହାଇଥିବା ମହାନ ଋଷ ବି ପବର ୧୦୪ତମ
ବାଷgକୀ ପୁରା ବି ଶ¤େର ପାଳନ କରାଯାଉଛି  ନେଭର ୭ରୁ ୧୭ ତାରିଖ
ପଯr ଏହି ଐତି ହାସି କ ଦି ବସଟିକୁ ପୁରା ବି ଶ¤େର ପାଳନ କରାଯାଏ
ଏହି ୧୦ ଦି ନ ଭିତେର ପୁରା ଦୁ ନି ଆ ହଲି ଯାଇଥିଲା ୧୯୧୭ ମସି ହା
अସି ତ ମହାrି

୦୭ ନେଭରେର, େସାଭିଏତ୍ ଋଷେର ମହାନ େବୖ ାନି କ ସମାଜବାଦୀ
ବି ପବ ସ!# େହାଇଥିଲା ଏବଂ େସଠାକାର ଗରିବ ଚାଷୀମୁଲିଆ
ମାନ+ର ମସି ହା ଏବଂ କାrି ର अଗଦୂ ତ ଭ@ ାଡି ମିର୍ ଇଲି ଚ୍ େଲନି ନ+
େନତୃ ତ¤େର ଏକ ନୂ ତନ ମାନବତା, ନୂ ତନ ସଭତା ଏବଂ ଏକ ନୂ ତନ

ପୁpିପତି + ଶzି ଏବଂ ସ^ାକୁ ପଲଟାଇ ଦି ଆଗଲା ଏବଂ େସଠାେର
କୃ ଷକ ଏବଂ ଶମି କମାନ+ର ଶzି ଏବଂ ସରକାର ଜନF େହଲା ଏବଂ
ମାନବ ଇତି ହାସେର ପଥମ ଥର ପାଇଁ କୃ ଷକ ଏବଂ ଶମି କମାେନ
େସମାନ+ ଭାଗର ସୃିକ^ା େହେଲ ଏବଂ େସମାେନ ମଧ ନୂ ତନ
ମାନବ କଲାଣ, ସାଧାରଣ ଜନକଲାଣ, ଜନସାଧାରଣ ଉପେଯାଗି

ତ
ିକ

ା

ସମାନତା ସପeେର ଏପରି କି ଛି ନୀତି ଜନF େଦଇଥିେଲ, ଯାହାର
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ସଂ8ୃତି ଜନF େନଇଥିଲା ବି ଶ¤ ଇତି ହାସେର, ସାମାଜବାଦୀ ତଥା

ଇ
-ପ

ବି ବରଣୀ ନି ମnଲିଖିତ-

ଆ

ହ
ାନ

अେíାବର ବି ପବ ପେର eମତାକୁ ଆସି ଥିବା ମହାନ େସାଭିଏତ୍
ଆହାନ ଇ-ପତି କା ସ!ୂ # ନି ଃଶୁ& ବି ତରଣ େହତୁ ଡା େଜାତି ପସାଦ ପ)ନାୟକ+ ାରା ପତି ,ି ତ ଓ ପକାଶି ତ
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ସରକାର ଏହାର େଦଶ ତଥା ସମାଜର ସମ` ନାଗରି କ+ୁ ସୁରeାର ଗାେର¡ି ପଦାନ
କରି ଥିେଲ, େରାଗୀ+ୁ ମାଗଣା ଚି କିା ଏବଂ ବୃ ାବା େପନସନର ଗାେର¡ି ପଦାନ
କରି ଥିେଲ, େବୖ ପବିକ ସରକାର େଶାଷିତ ଜନତା+ ହୃଦୟ ଓ ମନରୁ ହଜାର ହଜାର
ବଷର ଭୟକୁ ହଟାଇ େଦଇଥିେଲ ଏହା େବକାରୀ, अନାୟ, େଶାଷଣ, େଭଦଭାବ,
େରାଗ, ବୃ ାବା ଏବଂ अବନତି ର ଭୟ ଥିଲା ପୁpିବାଦୀ ବବା अସୁରeିତତା,
େଶାଷଣ, େଭଦଭାବ ଏବଂ अନାୟର ମୂଳଦୁ ଆ ଉପେର ନି ମgତ, ତାପେର ସମାଜବାଦୀ
ବବା େସହି ସମ` ବି କୃତି ଏବଂ अନାବଶକ ଭୟର ମୂଳଦୁ ଆର अr କରି େଦଇଥିଲା
ନୂ ତନ େବୖ ପବିକ ସମାଜବାଦୀ ବବା ସ¤ାଥପରତା ଭାବନାକୁ ଦୁ ରକରି ସମ`+ୁ ସମାନ
କଲା ବୁ ି ଏବଂ େଚତନାକୁ ମୁz କରି େଦଶର ସମ` ନାଗରି କ+ୁ ଭଲ କାରି ଗର,
େଟକନି ସିଆନ, ଇpିନି अର, ଡାzର ଏବଂ ଉ~େକାଟୀର ବୁ ିଜୀବୀ ଏବଂ ସବୁ ଠାରୁ
ବଡ଼କଥା େହଉଛି ପେତକ ନାଗରି କ+ୁ ଉପଯୁz ମନୁ ଷ ଭାେବ ତି ଆରି କରି େଦଇଥିଲା

ସହି ତ ସମେ` ମି ଳିମିଶି ରହି ବା, ମି ଳିମିଶି ଖିଆପି ଆ ଏବଂ ଶାrି ପ#
ୂ  ଭାେବ ରହି ବାର
अଭାସ ଶି ଖାଇ େଦଇଥିଲା ନୂ ଆ କାrି କାରୀ ନୀତି ସହାୟତାେର ପି ଲାମାନ+ଠାରୁ
ଆର¢କରି ୀ - ପୁରୁଷ ସମ`+ୁ ଶି ଖାଇେଦଲା େଯ ସମାଜେର ଉÂନn େହଉଥିବା
ସବୁ କି ଛି ବzିଗତ ନୁ େହଁ ବରଂ ଏହା ସମ`+ର ଏଠାକାର ସଂ8ୃତି ସମ`+ର, ଏହାର
ମାଲି କ େକହି ଜେଣ ନୁ ହrି  ଏହି ନୂ ଆ ବବା ଋଷର େଲାକମାନ+ୁ "େମାର" ାନେର

ତ
ିକ

ା

"ଆମର" କହି ବା ଶି ଖାଇ େଦଇଥିଲା ସମ`+ ମଁୁ ହରୁ ଶୁଣିବାକୁ ମି ଳିଲା- ଆମ େଦଶ,
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େଲାକମାନ+ର ଚି rା େଚତନାେର ଭି ତେର କରୁଣା, ଦୟା, ସହି ୁତା ଆଦି ମାନବୀୟ ଗୁଣ

ଇ
-ପ

ଆମ କାରଖାନା, ଆମ ଜମି , ଆମ େଦାକାନ, अଥାତ ସବୁ କି ଛି ଆମର, ଆମ େଦଶର ଏବଂ

ଆ

ହ
ାନ

ମଁୁ , େମାର ଭଳି ସ ାଥg ଶªଗୁଡିକୁ ସବୁ ଦି ନ ପାଇଁ େଶଷ କରି ଦି ଆଯାଇଥିଲା ସମାଜବାଦୀ
ଆହାନ ଇ-ପତି କା ସ!ୂ # ନି ଃଶୁ& ବି ତରଣ େହତୁ ଡା େଜାତି ପସାଦ ପ)ନାୟକ+ ାରା ପତି ,ି ତ ଓ ପକାଶି ତ
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ବି ଚାରଧାରା ଏହି ଉନn ତ ଏବଂ ମାନବୀୟ ସଂ8ୃତି ର ମpି ବୁ ଣିେଦଇଥିଲା କାଯ
ସମ`+ ପାଇଁ ବାଧତାମୂଳକ କରାଯାଇଥିଲା, େକୗଣସି ପୁରୁଷ କି ା ୀ ନି ¬ି ୟ
ରହି ପାରି େବ ନାହY, ସମ`+ୁ ଶମର ପତି ,ାର ଶି eା ଦି ଆଗଲା, କାଯ ସମ`+ ପାଇଁ
ବାଧତାମୂଳକ କରାଗଲା, େକୗଣସି କାମ େଛାଟ ନୁ େହଁ , ପେତକ କାଯର ଗୁରୁତ¤ ରହି ଛିର
ଚି rାଧାରା ବି କଶି ତ କରାଗଲା େସଠାେର अଧୟନ ଏବଂ କାଯ କରିବାର ଇhା
ପି ଲାମାନ+ଠାେର ବି କଶି ତ କରାଗଲା ଦାରିଦ େହଉଛି ସମ` अପରାଧର ଜନନୀ,
େତଣୁ େସଠାେର ଦାରିଦ ଦୂ ରୀକରଣ କରି ସମ` ମCତା ସ!ୂ# ରୂେପ ନ
କରି ଦିଆଗଲା ଏବଂ ଜୀବନର େମୗଳି କ ଆବଶକତା ସମ`+ ପାଇଁ ଉପଲ¹ େହଲା,
ଯାହାଫଳେର େସଠାେର ଭିକାରୀ, ବିତ େଲାକ, ରାତି େର େଭାକେର େଶାଇବାକୁ
ଯାଉଥିବା ଲe ଲe େଲାକ+ ବି କୃତ ସଂ8ୃତି ସୃି େହାଇପାରି ଲା ନାହY, ସମ`+ୁ ଶି eା,
ଖାଦ ଏବଂ େରାଜଗାରର ଗାେର¡ି ଦି ଆଗଲା, ଏହି ପରି ଭାବେର अପରାଧର ସମ`

ନାଗରି କମାନ+ ମଧେର ଜାତି , ରs, ବୃ ^ିର େଭଦଭାବ ଏବଂ ପାଥକ ବି େଲାପ
େହଲା ସମ` ମଣିଷ ଭାଇ- ଭାଇ, ସମ`+ ପାଇଁ କାମ अଛି , ସମେ` ସମ`+ ପାଇଁ
ଏବଂ ସବୁ କି ଛି େଦଶର ପେତକ ନାଗରି କ+ ପାଇଁ, ଏହି ଭାବନା େସମାନ+ ମଧେର
अrଭୁ z େହାଇଥିଲା େସଠାେର ଥିବା ପେତକ ନାଗରି କ+ୁ ସୁ, ବି କଶି ତ ଏବଂ
ଶzିଶାଳୀ କରାଯାଇଥିଲା ବି ଶ¤ର ପଛୁଆ ଜାତି ଏବଂ େଶଣୀ ପାଇଁ େସାଭିଏତ୍ ୟୁନିअନ୍

େମେହନତି

େଲାକମାନ+

ପାଇଁ

ସେତ

େଯପରି

ସ¤ଗ 

ପୃଥିବୀକୁ

ଇ
-ପ

ବୁ ଣାଗଲା

ତ
ିକ

ା

ସମାନତାର େଦଶ େହାଇଗଲା ଏବଂ େସଠାେର ସମାନତା ଏବଂ ସାମବାଦର ମpି
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ରା`ା ବC େହାଇଯାଇଥିଲା ଏବଂ େସହି ସବୁ ପରି ିତି େଦଶରୁ ହଟାଯାଇଥିଲା ଏହାର

ଆ

ହ
ାନ

अଣାଯାଇଥିଲା ବି ପବ ପେର ନୂ ତନ ମାନବି କତା, ନୂ ତନ ସଭତା ଏବଂ ସଂ8ୃତି ର
ଆହାନ ଇ-ପତି କା ସ!ୂ # ନି ଃଶୁ& ବି ତରଣ େହତୁ ଡା େଜାତି ପସାଦ ପ)ନାୟକ+ ାରା ପତି ,ି ତ ଓ ପକାଶି ତ
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ଉପେଯାଗ କରାଯାଇଥିଲା ଋଷର ସମାଜବାଦୀ ବି ପବ ଏହି ସମ` ଗୁଣର ଏକ ବଡ଼
ଧରଣର ପରି ବ^ ନ ଆଣିଥିଲା ଏହି ସମ` ଜି ନିଷ ସମଗ ବି ଶ¤ ପାଇଁ ସ!ୂ#
ଆଯଜନକ ଏବଂ अବି ଶ¤ାସନୀୟ ଥିଲା, କି  ଏହା ସଂପ#
ୂ  ସତ ଏବଂ ବା`ବ ମଧ
ଥିଲା ଏକ ନୂ ତନ ସଭତା ଏବଂ ସଂ8ୃତି ପଚଳି ତ େହଲା ଯଥା ସମତା, ସମାନତା ଏବଂ
ଭାଇଚାରାର ଯୁଗ ଆର¢ େହଲା ଋଷ ବି ପବ ପେର ବି ାନ ଏବଂ େବୖ ାନି କ ସଫଳତା
ମନୁ ଷର େସବାେର ରଖାଗଲା େମସି ନ୍ ଦ¤ାରା ମାନବ ଶମ ସହଜ େହଲା, େମସି ନ୍
ମାନବ+ େସବାେର ରଖାଗଲା ରୁଷ ବି ପବ ଜୀବନର ସୁରeାକୁ ନି ିତ କରି ଥିଲା।
େବୖ ାନି କ, ଆଧୁନିକ ଏବଂ ଆବଶକ ଶି eା ଆର¢ କରାଗଲା ମହି ଳା+ୁ ଉପଯୁz
ସାନ ସହି ତ େବଶା ବୃ ^ି ସ!ୂ# ଭାେବ ନି ପାତ େହାଇଥିଲା ଋଷ ବି ପବ ସମ`+ୁ
ମାଗଣା ଏବଂ ଆଧୁନିକ ସ¤ା ବବା େଯାଗାଇଲା, ସମ`+ୁ ସାମାଜି କ ଭାବେର
ଉପେଯାଗୀ ଶି eା ବି ନା ପଇସାେର େଯାଗାଇ ଦି ଆଗଲା ପି ଲାମାେନ ସେବା^ମ ନାଗରି କ

ସ!# ବzିତ¤ େସମାନ+ର ସକାରାତFକ ବzବ େଦଇଯାଇଛrି ଯାହା ଇତି ହାସର
ପୃ,ାେର ଲି ପିବ େହାଇ ରହି ଛି ଏମାନ+ ମଧରୁ ବି ପବ ପବ
ୂ ର
 ୁ ଏବଂ ବି ପବ ସ!#
େହବା ପେର ମନୀଷୀ ରହି ଛrି  ସହି ଦ ଭଗତ ସି ଂ, େନତାଜୀ ସୁଭାଷ େବାଷ, ଉଳମଣି
େଗାପବୁ ଦାସ, ରବୀC ନାଥ ଠାକୁ ର, ଆଲବଟ  ଆଇନାଇନ, ମାକସି ମ େଗାକୀ, ଚାଲg
ଚାପଲି ନ, େରାମଁା େରାଲା, ମହାତFା ଗାୀ, ବ#ାଡ଼ ଶ, ଜବାହାରଲାଲ େନେହରୁ,
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ା

େପମଚାC, ପଲ ରବଶନ, େନେଲସନ େମଁେଡଲା େମଘନାଦ ସାହା ଏବଂ େହେଲନ

Listen to Odia Podcast on https://anchor.fm/aahwaan

ଏବଂ ମଣିଷ େହବା ପାଇଁ ଶି eିତ େହାଇଥିେଲ ଏପରି ବି କାଶ େଦଖି ପୃଥିବୀର ପତି ଭା

ସୁଜନପୁର, ଯାଜପୁର , ୯୩୪୮୭୬୮୮୧୨

ଆହାନ ଇ-ପତି କା ସ!ୂ # ନି ଃଶୁ& ବି ତରଣ େହତୁ ଡା େଜାତି ପସାଦ ପ)ନାୟକ+ ାରା ପତି ,ି ତ ଓ ପକାଶି ତ

ଆ

କରି ଯାଇଛrି |

ହ
ାନ

ଇ
-ପ

େକଲର+ ଭଳି ବzିତ¤ ରୁଷର ଆଯ ପକାର ପରି ବ^ ନ ପତି ଆକୃ  େହାଇ ପଶଂଶା
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ଓଡ଼ିଶାର ପଥମ ବାଚତି
ଭାରତବଷର ସ¤ାଧୀନତା ଆେCାଳନେର अେନକ ସଂଗାମୀ ବଳି
ପଡି ଗେଲ। େସମାନ+ ଭିତରୁ अେନକ ବି େଦଶୀ ସରକାର+ ବି ରୁେର
ଆେପାଷହୀନ

ଭାବେର

ଲେଢଇ

କରୁଥିେଲ।

େଦଶେସବା

ଥିଲା

େସମାନ+ର ଜୀବନର ବତ। ଏହି ଭଳି େଯଉଁ େକେତଜଣ େଶଷ
अeୟ କୁ ମାର
ରାଉତ

ନି ଃଶ¤ାସ ତାଗ ପବ
ୂ ର
 ୁ ନି ଜ ନୀତି ରୁ ବି ଚୁତ େହାଇ ନଥିେଲ। ମୁକୁC
ପସାଦ ଦାସ େସମାନ+ ଭି ତରୁ ଥିେଲ अନତମ।
ବାେଲଶ¤ର ଜି ଲ@ାର ଗlିେବଡ ନି କଟେର ଏକ େଛାଟ ଗଁା
ପାବତୀପୁର। ଏହି ଗଁାେର ଏକ ସଂଭାr କରଣ ବଂଶେର ୧୮୮୭ ମସି ହା

ଗହଣ କେଲ ମୁକୁC ପସାଦ। ତା+ର ଦୁ ଇଭାଇ ଓ େଗାଟିଏ ଭଉଣୀ
ମଧ ଥିେଲ। ମୁକୁC ପାସଦ ଗଁାରୁ ପାଠପଢା ଆର¢ କରି େସାର
ମାଇନର 8ୁଲେର ପାଠପଢି େଲ। ମାଲବାହୀ େରଳଗାଡି େର ବସି
ମାଇନର ପରୀeା େଦବା ପାଇଁ ଭଦକ ଯାଇଥିେଲ। ମୁକୁC ପସାଦ
ଜେଣ କୃ ତି ଛାତ ଥିେଲ। େସ ତା+ର ପି ଉସା+ ନି କଟେର ରହି

ତ
ିକ

ା

8ୁଲେର େମଟି କ ପାଠ ପଢୁ ଥିେଲ। ତା+ ପି ତା

ଇ
-ପ

ବାେଲଶ¤ର ମି ଶନ

ଆ

ହ
ାନ

ଜେଣ ପଥମି କ ଶି eକ ଥିବାରୁ ମୁକୁC ପସାଦ ପି ଉସା+ ଉପେର ନି ଭର
ଆହାନ ଇ-ପତି କା ସ!ୂ # ନି ଃଶୁ& ବି ତରଣ େହତୁ ଡା େଜାତି ପସାଦ ପ)ନାୟକ+ ାରା ପତି ,ି ତ ଓ ପକାଶି ତ
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କରୁଥିେଲ। ପି ଉସା େମସ୍ ଖ~ ବାବଦକୁ ଦି ନକୁ ୬ ପଇସା େଦଉଥିେଲ। ମୁକୁC ପସାଦ
ଭଦକରୁ େନୗକାେର ଆସି କଟକେର େମଟି କ ପରୀeା େଦଇ େମଟି କ ପାସ୍ କରି ଥିେଲ।
ମୁକୁC ପସାଦ ଆଥgକ अଭାବ େଯାଗୁ କେଲଜେର ପଢି ପାରି ନଥିେଲ। େସ ଘେରାଇ ଭାେବ
ପାଢପଢି କଲି କତାେର ମୁzାର ପରୀeା େଦଇ ସଫଳତାର ସହ କୃ ତକାଯ େହେଲ।
ବାେଲଶ¤ର ଝାେଡଶ¤ର ମCିର ନି କଟେର େଗାଟିଏ ଭଡାଘର େନଇ ମୁzାର କାଯ
ଆର¢ କରି ଥିେଲ। େସ ଥିେଲ ଜେଣ ସ¤ାଧୀନେଚତା ନି ଭୀକ ସତର ପଜ
ୂ ାରୀ ମଣିଷ, अତି
କମ୍ ଦି ନ ମଧେର େସ ଜେଣ ନାମଜାଦା ମୁzାର ଓ ଆଇନଜୀବୀ ଭାେବ ବାେଲଶ¤ର
ଜି ଲ@ାେର ପସି  ଲାଭ କେଲ। ଥେର େକୗଣସି ଏକ େକସ୍ ସେର କଲି କତା ଯାଇଥିେଲ,
ଯି ବା ପବ
ୂ ର
 ୁ ସମ`+ୁ କହି ଥିେଲ ଯଦି ଏହି େକସେର େସ ହାରି ଯାଆrି , େତେବ େସ ପବି ତ
ଗsା ନଦୀେର ଆତF ବି ସଜନ କରି େବ, କି  େସ େକସେର ବି ଜୟୀ େହାଇ ଖୁସିେର ଘରକୁ
େଫରି େଲ।

େଦବାକୁ ପଡି ଲା । ମୁzାର ଭାେବ ମୁକୁC ପସାଦ େଦଖିେଲ େଯ କେଲíର ଏସ୍.ଡି .ଓ.+
ନି କଟେର ଏକ ଚଉକି ଉପେର ବସି ଛrି । େତଣୁ ମୁକୁC ପସାଦ କି ଛି ପଚାରି ପାରି େଲ
ନାହY। ବି ଳ େହତୁ ଏସ୍.ଡି .ଓ. ମୁzାର ମୁକୁC ପସାଦ+ୁ ପଚାରି େଲ ସାେହବ ତ अେନକ
େବଳୁ ଆସି େଲଣି। ଆପଣ ତା+ୁ ପଚାରି ବାର ଯାହା अଛି େଡରି ନକରି ପଚାର। ମାତ

ତ
ିକ

ା

ମୁzାର ଜଣକ  ଭାେବ କହି େଲ- କେଲíର ସାeୀେଦବା ାନେର ଛି ଡା େହଲା ପେର
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ଦି େନ ବାେଲଶ¤ରର କେଲíର େଦବ ସାେହବ+ୁ ଏସ୍.ଡି .ଓ.+ େକାଟେ ର ସାeୀ

ଇ
-ପ

େସ ତା+ୁ କି ଛି ପଚାରି େବ। ଏହି କଥାେର କେଲíର ସାେହବ ରାଗି, ସାeୀ ଗଡାକୁ ଯାଇ

ଆ

ହ
ାନ

ଛି ଡା େହେଲ। ଏହାପେର ମୁzାର ତା+ୁ େଜରା କରି ଥିେଲ। ଏହି ନି ଭୀକ ଓ ବାଦୀ
ଆହାନ ଇ-ପତି କା ସ!ୂ # ନି ଃଶୁ& ବି ତରଣ େହତୁ ଡା େଜାତି ପସାଦ ପ)ନାୟକ+ ାରା ପତି ,ି ତ ଓ ପକାଶି ତ
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ମୁzାର ଜଣକ େହଉଛrି ଆମ ଓଡି ଶା ବି ଧାନସଭାର ପଥମ ବାଚତି ଶୀଯୁz ମୁକୁC
ପସାଦ ଦାସ।
ମୁକୁC ପସାଦ କେଠାର ପରି ଶମ କରି ଜେଣ ସଫଳ ସେ~ାଟ ଓ ନି ,ାପର
ଆଇନଜୀବୀ ଭାେବ ଦeତା ପତି ପାଦନ କରି ସାରି ବା ପେର, ବି ଶି ଆଇନଜୀବୀ ଶୀଯୁz
ଭାଗବତ ପସାଦ ମହାପାତ+ କନା ଜାହnବୀ େଦବୀ+ୁ ବି ବାହ କରି ଥିେଲ। ଜାହnବୀ
େଦବୀ ଥିେଲ ଜେଣ ନାରୀ େନତୀ। ପରବତୀ ସମୟେର େସ ମୁକୁC ପସାଦ+ ସହି ତ
ସ¤ାଧୀନତା ସଂଗାମେର େଯାଗ େଦଇଥିେଲ।
ପରାଧୀନ ଭାରତବଷେର ସାଧାରଣ େଲାେକ ଇଂେରଜ ସରକାର+ କେଠାର
କୁ ଶାସନ ଓ अନାୟ अତାଚାରର ସଖୀନ େହଉଥିେଲ। ମୁକୁC ପସାଦ ଆଇନ
ମାଧମେର ନି ଭୀକ ସ¤ର ଉେ^ାଳନ କରି େଲାକମାନ+ୁ ନାୟ ପଦାନ କରୁଥିେଲ। ବି ନା
अପରାଧେର ସରଳ ସୁCର େଲାକମାେନ ନାନା କ େଭାଗ କରୁଥିେଲ। ମୁକୁC ପସାଦ

ଏଥିେର ବାେଲଶ¤ର କେଲíର, ମୁକୁC ପସାଦ+ ଉପେର अସ େହାଇ ମି ଥା ମକfମା
ଦାଏର କେଲ। ଏହି ମି ଥା ମକfମାରୁ ଉାର ପାଇବା ପାଇଁ ମୁକୁC ପସାଦ ମଧୁ
ବାବୁ +ର ସହାୟତା େଲାଡି େଲ। ମୁକୁC ପସାଦ+ ବି ଚାର ଦି ନ ବାେଲଶ¤ର अଦାଲତେର
ମଧୁବାବୁ ପଂହଚି େଦଖିେଲ ମି ଶଲେର ଜଜ୍+ ନି କଟେର କେଲíର ବସି ଛrି । େତଣୁ

ତ
ିକ

ା

କାହାକୁ କି ଛି ନକହି ଡାକବsଳାକୁ ଚାଲି ଗେଲ। ଏହାପେର ଜଜ୍ ବି ବତ େହାଇ
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ବି ନା ପଇସାେର अେନକ ମକfମା ଲଢି ପକୃ ତ ନାୟ େଲାକମାନ+ୁ େଦଇ ପାରୁଥିେଲ।

ଇ
-ପ

େପ8ାର+ୁ ପକୃ ତ କାରଣ କଣ ବୁ ଝି ବା ପାଇଁ ମଧୁବାବୁ + ନି କଟକୁ ପଠାଇେଲ। ମଧୁବାବୁ

ଆ

ହ
ାନ

େପ8ାର+ୁ େଦଖି ଚଢା ଗଳାେର କହି େଲ, “ତୁ ମ ଜଜ+ୁ କହି େଦବ, େସ ବି ଶି ସ୍ କାଉନ୍+ୁ
ଆହାନ ଇ-ପତି କା ସ!ୂ # ନି ଃଶୁ& ବି ତରଣ େହତୁ ଡା େଜାତି ପସାଦ ପ)ନାୟକ+ ାରା ପତି ,ି ତ ଓ ପକାଶି ତ
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अପମାନି ତ କରି ଛrି େଯଉଁ ସରକାରୀ କମଚାରୀ କାଇନ+ୁ अପଦ` କେର, େସ ସରକାରୀ
କାଯ କରି ବା ପାଇଁ େଯାଗ ନୁ େହଁ । େତଣୁ ତୁ ମ ଜଜ୍ ତା+ ପଦବୀେର ରହି ବା अନୁ ଚି ତ
ଜଜ୍ ମୁଦାଲାକୁ ନି ଜ ପାଖେର ମି ଶଲେର ବସାଇ अନାୟ କରି ଛrି , େତଣୁ ମଁୁ ଚାଲି अସି ଲି”
େପ8ାର ମଧୁବାବୁ + କଥା ଜଜ୍+ୁ ଜଣାଇବାରୁ ଜଜ୍ ନି ଜର ଭୁ ଲ ବୁ ଝି ପାରି େଲ ଓ
ମଧୁବାବୁ +ୁ ବsଳାେର େଦଖାକରି ଭୁ ଲସ¤ୀକାର କେଲ। ଯଥା ସମୟେର ଜଜ୍ ନି ଜର ରାୟ
େଘାଷଣା କରି ମୁକୁC ପସାଦ+ୁ ନି ୋଷେର ଖଲାସ କେଲ ।
ମୁକୁC ପସାଦ ଛାତ ଥିବା େବେଳ ୧୯୦୭ ମସି ହାେର ଉଳ ୟୁନିୟନ କଂେଗସ
ଦ¤ାରା ପରି ଚାଳି ତ େଦଶ ମି ଶଣ ଆେCାଳନେର େଯାଗ େଦଇଥିେଲ। ବି ଟିଶ ଶାସକ+
अନାୟ, अତାଚାର ଓ େଶାଷଣ ବି ରୁେର ସଂଗାମ ଚଳାଇଥିେଲ। ଜେଣ ବି ଶି ସମାଜ
େସବୀ ଓ ସ¤ାଧୀନତାସଂଗାମୀ ଭାବେର ତା+ର ପତn ୀ, ପୁତ ଓ କନା ସମ`+ୁ ସ¤ାଧୀନତା
ଆେCାଳନେର ସକି ୟ अଂଶ ଗହଣ କରାଇଥିଲ। େସ ହେରକୃ  ମହତାବ+ର ଜେଣ

କଂେଗସର ବହୁେନତା ଓ ସ¤ାଧୀନତା ସଂଗାମୀମାନ+ର ଘେରାଇ अଫିସ୍। ତା+ ଘେର
ମହାତFା ଗାୀ, ଜୟପକାଶ ନାରାୟଣ ଓ େନତାଜୀ ସୁଭାଷ ଚC େବାଷ ପମୁଖ अେନକ ବଡ
ବଡ ଜାତୀୟବାଦୀ େନତା अତି ଥି େହାଇଥିେଲ। ଉଳ ସମିF ଳନୀେର ମୁକୁC ପସାଦ
ଓଡି ଶାର ଗମନାଗମନ, ବାଣିଜ ଓ ଶି eାର ଉପେର ଗୁରୁତ¤ େଦଉଥିେଲ।
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ଥେର ମୁକୁC ପସାଦ+ୁ ଇଂରଜ ସରକାର ରାଜେଦାହ अପରାଧେର अଭିଯୁz କେଲ।
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ଘନି , ସେହଯାଗୀ େହାଇଯାଇଥିେଲ। ମୁକୁC ପସାଦ+ ବାସଭବନ ପାଲଟି ଯାଇଥିଲା,

ଇ
-ପ

ଏହି େକସେର ଲଢି ବା ପାଇଁ ବି ଶି ଆଇନ ଓ ସ¤ାଧୀନତା ସଂଗାମୀ ଚି ^ରଂଜନ ଦାସ
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ଦାୟି ତ¤ େନେଲ, ବହୁଦି ନ ପଯr ବି ଚାର ଚାଲି ଲା। େଶଷେର ମୁକୁC ପସାଦ ନି େfାଷେର
ଆହାନ ଇ-ପତି କା ସ!ୂ # ନି ଃଶୁ& ବି ତରଣ େହତୁ ଡା େଜାତି ପସାଦ ପ)ନାୟକ+ ାରା ପତି ,ି ତ ଓ ପକାଶି ତ
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ଖଲାସ େହେଲ ।
୧୯୨୭ ମସି ହାେର ମହାତFା ଗାୀ ଓଡି ଶା ଗ`େର ଆସି ଡି େସର ୧୪ ତାରି ଖ ଦି ନ
ମୁକୁC ପସାଦ+ ଘେର अତି ଥି େହାଇ, ବାେଲଶ¤ରର ବି ଭିନn ସଭାସମି ତିମାନ+େର ଭାଷଣ
େଦଇଥିେଲ। ମୁକୁC ପସାଦ ବାେଲଶ¤ର େସନ ପଡି ଆଠାେର ଏକ ବି ରାଟ ସଭାର
ଆେୟାଜନ କରି ଥିେଲ। ମହାତFା ଗାୀ ଏହି ସଭାେର ଭାଷଣ େଦଇଥିେଲ। ଏହି ସଭାେର
ମୁକୁC ପସାଦ+ ପତn ୀ ଜାହnବୀ େଦବୀ, ସୁଭଦା ମହତାବ, ନCକି େଶାର ଦାସ ଓ ନୀଳାର
ଦାସ ସେମତ ବହୁ ବି ଶି େନତା ଓ କଂେଗସର କମୀ େଯାଗ େଦଇଥିେଲ। ଏହାପେର
ମୁକୁC ପସାଦ ଗାୀ+ ଆଦଶେର अନୁ ପାଣିତ େହାଇ ଆଇନ ବବସାୟ+ୁ ପରି ତାଗ
କରି ସ¤ାଧୀନତା ଆେCାଳନେର ଝାସ େଦଇଥିେଲ।
୧୯୨୮ ମସି ହାେର କଲି କତା ଠାେର अନୁ ,ିତ ଜାତୀୟ କଂେଗସର अଧି େବଶନେର
ମୁକୁC ପସାଦ+ ପତn ୀ ଜାହnବୀ େଦବୀ, େକାକି ଳ େଦବୀ, ସରଳା େଦବୀ, ରମାେଦବୀ ଓ

ମସି ହାେର ଇଂଚୁ ଡି ଠାେର ଲବଣ ସତାଗହେର ମୁକୁC ପସାଦ, େଗାପବୁ େଚୗଧୁରୀ,
ମାଳତୀ େଚୗଧୁରୀ, ରମାେଦବୀ, ଜାହnବୀ େଦବୀ ଓ େକାକି ଳ େଦବୀ େଯାଗ େଦଇଥିେଲ।
ମୁକୁC ପସାଦ+ ପତn ୀ ଜାହnବୀ େଦବୀ ଗିରଫ େହାଇ କାରାବରଣ କରିଥିେଲ। କି 
ମୁକୁC ପସାଦ ମାଜି େଟ ାନ ବାବୁ + ସହାୟତାେର ଖଲାସ େହାଇଯାଇଥିେଲ। ମୁକୁC
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ପସାଦ+ ସହେଯାଗେର ୧୯୩୧ ମସି ହାେର ବାେଲଶ¤ଠାେର ଓଡି ଶାର ପଥମ ଉଳ ମହି ଳା
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ସେରାଜି ନୀ େଚୗଧୁରୀ ଆଦି ନାରୀେନତୀମାେନ ଓଡି ଶାରୁ ପତି ନିଧିତ¤ କରିଥିେଲ। ୧୯୩୦
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ସମିF ଳନୀ अନ,ିତ େହାଇଥିଲା ଏଥିେର अଭଥନା ସମି ତିର अଧe ଥିେଲ ଶୀମତୀ
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ଜାହnବୀ େଦବୀ। ୧୯୪୨ ମସି ହାେର “ଭାରତଛାଡ” ଆେCାଳନେର ବହୁ େନତା ଗିରଫ
ଆହାନ ଇ-ପତି କା ସ!ୂ # ନି ଃଶୁ& ବି ତରଣ େହତୁ ଡା େଜାତି ପସାଦ ପ)ନାୟକ+ ାରା ପତି ,ି ତ ଓ ପକାଶି ତ
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େହାଇଥିେଲ, ଏଥିେର ମୁକୁC ପସାଦ+ ପତn ୀ ଶୀମତୀ ଜାହnବୀ େଦବୀ କାରାବରଣ
କରି ଥିେଲ। ସ¤ାମୀ ମୁକୁC ପସାଦ+ େପରଣା େଯାଗୁ ଜାହnବୀ େଦବୀ ସ¤ାଧୀନତା
ଆେCାଳନେର ବହୁବାର ଗିରଫ େହାଇଥିେଲ। ହଜାରୀବାଗ୍ େଜଲରୁ ଖଲାସ େହାଇ
ଓଡି ଶା କଂେଗସର େନତାମାେନ ପଥେମ ମୁକୁC ପସାଦ+ୁ ସାeାତ କରୁଥିେଲ। ମୁକୁC
ପସାଦ େସମାନ+ର ରହି ବା, ଖାଇବ ଓ ସୁବିଧା अସୁବିଧାର ସମ` ଖ~ ବହନ
କରୁଥିେଲ ବି ଟିଶ ସରକାର+ ୧୯୩୫ ମସି ହା ଭାରତ ଆଇନ୍ अନୁ ଯାୟୀ ଓଡି ଶା
ବି ହାରରୁ अଲଗା େହାଇ, ୧୯୩୬ ମସି ହା ଏପି ଲ ପହି ଲା ଦି ନ ବି ଧିବ ଭାେବ ଓଡି ଶା
ସ¤ତ ରାଜ ରୂେପ େଘାଷିତ େହଲା। େତଣୁ ରାଜ ବି ଧାନସଭାର ୬୦ଟି ଆସନ ନି ମେr
ନି ବା ଚନ କରାଗଲା। ଏହି ନି ବା ଚନେର କଂେଗସ ସଂଖା ଗରି ,ତା ଲାଭ କରିଥିେଲ ମଧ
ସଂଖାଲଘୁ ବି େରାଧୀ ଦଳର େନତା ପାରଳାେଖମୁlିର ମହାରାଜ କୃ ଚC ଗଜପତି
ଓଡି ଶାର ପଧାନମୀ ଓ ମୁକୁC ପସାଦ ଦାସ ପଥମ ବାଚତି ଭାବେର ନି ଦ¤Cେର

୧୯୩୭ ମସି ହା ଜୁ ଲାଇ ୨୮ ତାରିଖ ଦି ନ ବସି ଥିଲା। ପଥମ ବାଚତି ମୁକୁC ପସାଦ
ବି ଧାନସଭାର ସମ` ସଭ+ୁ ଠି ଆେହାଇ ‘ବେC ମାତରମ୍’ ଗାନ କରି ବା ପାଇଁ ନି େଦଶ
େଦଇଥିେଲ। ବାଚତି ଭାବେର ଓଡି ଶାର ସମ` ବି hିନn ାଚଂଳକୁ ଓଡି ଶାେର ମି େଶଇବା
ପାଇଁ अବି ରତ େଚା ଚଳାଇଥିେଲ। ବାଚତି ଭାବେର ବି ଧାନସଭାେର ବବହୃତ ଭାଷା
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ପେଶnାତର, ତକ-ବି ତକ ଆଦି ନି ୟମ, ଆଦଶ ଓ ପର!ରା ଉପେର ତା+ର ଗଭୀର ଦeତା
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ନି ବା ଚି ତ େହାଇଥିେଲ। େରେଭନସା କେଲଜେର ବି ଧାନସଭାର ପଥମ अଧି େବଶନ
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ଥିଲା। ତା+ର अେନକ ଉପାେଦୟ ନି |ତି ବି ଧାନସଭାର େଗୗରବ ବୃ ି କରି ଥିଲା।
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ପରବତg କାଳେର ମୁକୁC ପସାଦ ବାଚତି ମାନ+ ନି ମେr ଆଦଶ େହାଇଯାଇଥିେଲ ।
ଆହାନ ଇ-ପତି କା ସ!ୂ # ନି ଃଶୁ& ବି ତରଣ େହତୁ ଡା େଜାତି ପସାଦ ପ)ନାୟକ+ ାରା ପତି ,ି ତ ଓ ପକାଶି ତ
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୧୯୬୦ ମସି ହାେର ବି ଶ¤ କୃ ଷି ପଦଶନୀ ଦି ଲ@ୀଠାେର अନୁ ,ିତ େହାଇଥିଲା। ଏଥିେର
ଓଡି ଶାରୁ ମୁକୁC ପସାଦ ପତି ନିଧି ରୂେପ େଯାଗେଦଇ କୃ ଷିର ବି କାଶ ପାଇଁ େକେତକ
ସଂ8ାରମୂଳକ କାଯ କରି ଥିେଲ। ତା+ ଗାମେର ପଥେମ ଜାପାନୀ କଳଲsଳ
ସାହାଯେର ଚାଷ କରି ଥିେଲ। କୃ ଷି ବତୀତ ଓଡି ଆ ଭାଷା, ସାହି ତ, ସଂ8ୃତି , ପର!ରା
ଓ ସsୀତର ବହୁ ଉନn ତି ସାଧି ତ କରିଥିେଲ। େସ ଏକ ରାଧାେଗାବି C ମCିର ପତି ,ା
କରି ଥିେଲ। ତା+ର ୨ ପୁତ େଗୗର େଗାପାଳ ଓ ନଟ େଗାପାଳ। ନଟ େଗାପାଳ+ अକାଳ
ମୃତୁେର, େସ ‘ନଟେଗାପାଳ’ ନାମେର େଗାଟିଏ ନୃ ତ ସsୀତ अନୁ ,ାନ ଗଢି ଥିେଲ।
ମୁକୁC ପସାଦ ଜେଣ ସଂଗାମୀ, ନି ଭୀକ, ବାଦୀ, ଆଦଶ ଓ ସରଳ ମଣିଷ ଥିେଲ।
ଏହି ନି ¬ପଟ ସରଳ ଉଳମାତାର ବରପୁତ ୧୯୬୯ ମସି ହା ନେଭର ମାସ ୭ ତାରି ଖେର
ଆମ ଠାରୁ ଚି ରଦି ନ ପାଇଁ ବି ଦାୟ େନଇଥିେଲ ।
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ପାରାଦ¤ୀପଗଡ, କୁ ଜs, ଜଗି ଂହପୁର
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େମା-୯୯୩୭୬୯୧୪୭୫
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େଜ, ହY େଶ,
ଉଳର ସଂ8ୃତି ଓ ସଭତା ବହୁ ପାଚୀନ। ଏଠାେର ବାର
ମାସେର େତର ପବ। ବି ଭିନn ସମୟେର ଆମ ରାଜ ଓଡ଼ି ଶାେର ବହୁ
ସଂଖକ ପବପବାଣୀ ପାଳନ କରାଯାଇଥାଏ। େସଥିମଧରୁ अେନକ
ପବ ଓଡ଼ି ଶାର ସ!ୂ # ନି ଜସ , ଐତି ହ ସଂ!ନn ଓ ମହ^ପ#
ୂ  । କାହY
ସାଇ ପସାଦ ସାହୁ

େକଉଁକାଳରୁ େଦବତାମାନ+ୁ ମ^େର ମାନବ ରୂପେର ସେଜଇ ଓଡ଼ି ଶା
ପାଳି ଆସୁଛି अେନକ ଓଷା, ବାର, ବତ ଓ ପବ। େଦବତ¤ ଓ ମାନବୀୟ
ଭାବନାର ସମନ¤ୟର ପରି ପକାଶ ଓଡ଼ି ଶାର ମାଟି, ପାଣି, ପବନ ଓ
ଜନଜୀବନକୁ କରିଛି ଆହୁରି ପବି ତ ଓ ସ¤ତ। ପବମାନ+ ମଧେର

େକୗଣସି ରାଜେର ଏହି ପବ ପାଳନ କରା ଯାଉଥିବାର େବଶ୍
େଦଖିବାକୁ ମି େଳ ନାହY। ଏଥିେର ଓଡ଼ି ଆ ମାନ+ ନି ଜସ ସ¤ତତା
ରହି ଛି। ମାସ ଚକେର ମାଗଶୀର ମାସ େଶ, େହାଇଥିବାରୁ ଏହି ମାସର
ମାହାତF ପୁରାଣ ଓ ଧମଶା ମାନ+େର କୀ^gତ େହାଇଛି । ଏହି
ମାସର ପାଧାନ ମଧ अେନକ। ପଥମାମୀ ଓଡ଼ି ଆ+ର ଏକ

ଇ
-ପ

ତ
ିକ

ା

ସୁପରି ଚିତ ଓ ପାର!ରି କ ପବ। ଓଡ଼ି ଆ ପାpି अନୁ ସାେର ମାଗଶୀର
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ଓଡ଼ି ଆମାନ+ର ନି ଜସ ପବ େହଉଛି ପଥମାମୀ। ଭାରତର अନ

ଆ

ହ
ାନ

ମାସ କୃ ପe अମୀ ତି ଥିେର ଏହି ପବ ପାଳି ତ େହାଇଥାଏ । ଯାହାକୁ
ଆହାନ ଇ-ପତି କା ସ!ୂ # ନି ଃଶୁ& ବି ତରଣ େହତୁ ଡା େଜାତି ପସାଦ ପ)ନାୟକ+ ାରା ପତି ,ି ତ ଓ ପକାଶି ତ
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ପଥମାମୀ ବା େଲାକମୁଖେର अେଇଁ େବାଲି କୁ ହାଯାଇଥାଏ ।
ପଥମାର अପଭଂଶ େହଉଛି ପଢୁ ଆଁ। ପରି ବାରେର େଜ,+ୁ ସାନ, ଦାୟି ତ¤େବାଧ
ଓ ଆୟୁବୃିର କାମନା ସହ ମାମଁୁ ଘର ସହି ତ ସ!କକୁ ନି ବିଡ଼ ଓ ଦୃ ଢି ଭୂତ କରାଇବା ଏହି
ପବର ମୁଖ େବୖ ଶି। ସାଧାରଣତଃ ଏହି ପବେର ଘରର ପଥମ ସrାନକୁ ବି େଶଷ
ସାନ ଦି ଆଯାଇଥାଏ। ବଂଶାନୁ କେମ ପରି ବାରେର େଯଉଁମାେନ େଜ,, ପି ଢ଼ି ପେର ପି ଢ଼ି
ତା+ରି ଉପେର ଘର ପରି ବାରର ଦାୟି ତ ନ` କରାଯାଇଥାଏ ।
अଧି କ ଦାୟି ତସ!ନn େହାଇ କ^ ବପରାୟଣତା ସ!କେର ସେଚତନତା ସହ
ପରି ବାରର ସମ`+ୁ ସାଥିେର େନଇ ଚାଲି ବାର ମହାନତା ସ!କେର େଶୖ ଶବ ଦି ନରୁ ହY
ଏଥିରୁ ଶି eା ମି ଳିଥାଏ। ପରୁହଁ ା େହବାକୁ େନଇ ଘରର ବଡ଼ପୁअ ଝି अମାେନ ଏବଂ ଭଣଜା
ଭାଣିଜୀମାନ+ ମନେର ଉfୀପନା ଓ ଆଗହ ସୃି େହାଇଥାଏ। ଶା ଏବଂ ପlିତ+
ମତାନୁ ଯାୟୀ, ଏହି ପବ େଜ,ମାନ+ର ଆୟୁବୃି ପାଇଁ କରାଯାଉଥିବାରୁ ଭଣଜା ଭାଣିଜୀ

ସrାନଗଣ ପି lଦାନ अଧି କାରୀ, ପରିବାରର ପତି େପାଷକ ଓ ପି ତାମାତା+ର ହି ତକାରୀ।
ଏହି ଦିନ ପତୁ ଷରୁ ଘରର େଜ, ପି ଲାମାନ+ୁ ହଳଦୀ ପାଣିେର ଗାେଧାଇ େଦଇ
ନୂ ଆ ବ ପରି ଧାନ କରାଇବା ପେର अଗଣାେର ଥିବା ତୁ ଳସୀ ଚଉଁରା ନି କଟେର ପଜ
ୂ ା
କରାଯାଏ। ହଳଦୀ ପାଣିେର ଗାେଧାଇବା ସ¤ା ପେe अତr ହି ତକର େବାଲି ଶାେର

ତ
ିକ

ା

ଉେଲ@ ଖ ରହି ଛି। ଏହାପେର ମାମଁୁ ଘରୁ ଆସି ଥିବା ନୂ ଆ େପାଷାକ ପରି ଧାନ କରି ମୁlେର
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ଓ ଘରର ବଡ଼ ପୁअଝି अ ପରୁହଁ ା େହବାର ପର!ରା ପବର ମୁଖ ଆକଷଣ। େଜ,

ଇ
-ପ

ଚCନ ଟିପା ଲଗାଇ ପରି ବାରର ମା, େଜେଜମା'+ ାରା ବCାପନା େହାଇ ପରୁହଁ ା

ଆ

ହ
ାନ

େହାଇଥାrି । ଏହି ପବର अନ ଏକ େବୖ ଶି ସ¤ରୂପ େକବଳ ମାମଁୁ ଘରୁ ଆସି ଥିବା
ଆହାନ ଇ-ପତି କା ସ!ୂ # ନି ଃଶୁ& ବି ତରଣ େହତୁ ଡା େଜାତି ପସାଦ ପ)ନାୟକ+ ାରା ପତି ,ି ତ ଓ ପକାଶି ତ

Aahwaan.com

294

ଆହାନ ଇ-ପତି କା, ଷଡ଼ଦଶ ବଷ, ାଦଶ ସଂଖା, ଡି େସର ୨୦୨୧

Magazine Downloaded from www.aahwaan.com

େପାଷାକ ପରି ଧାନ କରି େଜ,ମାେନ ହY ପରୁହଁ ା େହାଇଥାrି । େପୗରଣିକ ତଥ
अନୁ ଯାୟୀ, ଏହି ଦି ନ ମା' େଦବକୀ+ ଗଭେର ଶୀକୃ  ରହି ଥିେଲ ଏବଂ ଦଶମାସ ଦଶଦି ନ
ପେର ଭାଦବ କୃ ପe अମୀ ତି ଥିେର ଜନFଗହଣ କରି ଥିେଲ। ପଭୁ ଶୀଜଗନn ାଥ
େହଉଛrି ଓଡ଼ି ଆ ଜାତି ର ପାଣ। ଜଗନn ାଥ+ ପାଇଁ ଏହି ପବ ପାଳନ େହଉଥିବା େବେଳ
ଏହି ଦିନ ମCିର ମାନ+େର ବଡ଼ଭାଇ ବଳଭଦ+ୁ ନୂ ତନ ବ ପଦାନ କରାଯାଇ ହଳଦୀ
ପତେର ପ`ୁତ ସୁସାଦୁ ଏlୁରୀ ପି ଠା େଭାଗ ଲାଗି କରାଯାଇଥାଏ ।
ହଳଦୀ ପତେର ତି ଆରି ଏlୁରୀ ପି ଠା ପଥମାମୀର ପଧାନ ବି େଶଷତ। अନ
େକୗଣସି ପି ଠାେର ହଳଦୀ ପତ ବବହୃତ ହୁଏ ନାହY। ଆମ ସଂ8ୃତି େର ହଳଦୀ ଏକ ଦି ବ
ଏବଂ ଶୁଭ ଦବ। ଓଡ଼ି ଆ ଘରର େଯେକୗଣସି ଶୁଭ କାଯେର େଗାଟା ହଳଦୀ ଖlିଏ କି ା
କଟା ହଳଦୀ ଗୁଳାଟିଏ ବCାପନା ଥାଳି େର ରଖାଯାଏ। ଏପରି କି ଝି अ ଶାଶୁ ଘରକୁ ଯି ବା
ସମୟେର ମା' ମାେନ ତା+ େପଡ଼ି େର ଝି अର ଶୁଭ ମନାସୀ ସାତଖlି େଗାଟା ହଳଦୀ

ପଥମାମୀେର ହଳଦୀପତର ବବହାର ତାÂଯପ#
ୂ  । ପଥମାମୀର ଏlୁରୀ
ପି ଠା ପାଇଁ ହଳଦୀ ପତର ବବହାର ଏକ अନନ ପର!ରା। ପଥମାମୀର ପବ
ୂ ଦ
 ିନ
ଏlୁରୀ ପି ଠା ପାଇଁ अଥାର ହାlି ପ`ୁତ କରାଯାଇଥାଏ। अଥାର ହାlି ମଧେର ସରୁ
ସରୁ କାଠି ଖpା େହାଇ ସ¤ତ େଶୖ ଳୀେର ଏହା ତି ଆରି େହାଇଥାଏ। ହଳଦୀପତେର

ତ
ିକ

ା

ବଟାଯାଇଥିବା ଉଆପାଖିଆ ଚାଉଳ ଏବଂ ବି ରି ସହ ଏହି ପି ଠାେର ନଡ଼ି ଆ, େଛନା ଓ
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ପକାଇଥାrି ।
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ଖସାପୁର ମଧ ଦି ଆଯାଏ। ଗଁା ଗହଳି େର ଏହି ପି ଠା अମୀ ଦି ନରୁ ଆଠଦି ନ ପୟr

ଆ

ହ
ାନ

ପ`ୁତ େହାଇଥାଏ ଏବଂ େଶଷଦି ନ େଯଉଁ ପି ଠା ପ`ୁତ େହାଇଥାଏ ତାକୁ अଥାର ଭsା
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ପି ଠା େବାଲି ମଧ କୁ ହାଯାଇଥାଏ। ହଳଦୀ ପତେର ପ`ୁତ ଏହି ପି ଠାର ଔଷଧୀୟ ଗୁଣ
ମଧ ରହି ଛି। ପି ଠା ହଳଦୀ ପତେର ତି ଆରି େହାଇଥିବାରୁ ଏହା ଜୀବାଣୁନାଶକ ଏବଂ
ଶରୀରେର େରାଗ ପତି େରାଧକ ଶzି ବୃ ି କରି ଥାଏ ।
अରୁଆ ଚାଉଳେର ତି ଆରି ଏlୁରୀ ପି ଠା ମଧେର ଯେଥ ଫରକ ଥାଏ। अରୁଆ
ଚାଉଳ ତି ଆରି ପି ଠା ସହଜେର ହଜମ େହାଇନଥାଏ। କି  ଉଆପାଖିଆ ଚାଉଳେର
ଶକରା, େଶ¤ତସାର ଓ ପୁିସାର ରହି ଥିବାରୁ ତାହା ସହଜେର ହଜମ େହାଇଥାଏ। अରୁଆ
ଧାନକୁ ଉଆପାଖିଆ କରାଯି ବା ପେର ଏହାର ମାନ ବଢ଼ି ଥାଏ। ଏlୁରୀ ପି ଠା ତି ଆରି େର
ହଳଦୀ ପତ ବବହାର େହଉଥିବାରୁ ହଳଦୀ ପତର ଚାହି ଦା ସବୁ ଠୁ अଧି କ ।
ପଥମାମୀର अନ ଏକ ନାମ େହଉଛି "େସୖ ାଭାଗିନୀ अମୀ"। ଏହି ସମୟେର
କୃ ଷକ େeତରୁ ପଥମ ଧାନ अମଳ କରି ଘରକୁ ଆଣିଥାଏ। ଧାନ େହଉଛି କୃ ଷକର
େସୖ ାଭାଗର ପତୀକ। େତଣୁ ଧାନ ଆଦାୟ ଓ अମଳକୁ କୃ ଷକ ଘେର ସrାନ ଜନF େହେଲ

ଘେର

ଧନଧାନେର

ପଥମାମୀକୁ

ଭରପୁର

େହେଲ

କୃ ଷକ

େସୖ ାଭାଗିନୀ अମୀ େବାଲି

ସବଦା

ଖୁସିେର

ରେହ।

େତଣୁ

କୁ ହାଯାଇଥାଏ। ତାrି କମାନ+ ପାଇଁ

ପଥମାମୀର ରାତି େହଉଛି ତ ସାଧନର ପକୃ  ସମୟ। ଏହି अମୀ ଦି ନ କାଳ
େଭୖ ରବ+ ବତ ଉପବାସ କେଲ ମନୁ ଷ ପବ
ୂ  ପାପରୁ ମୁzି ପାଇଥାଏ। େତଣୁ

ତ
ିକ

ା

ପଥମାମୀକୁ “କାଳେଭୖ ରବାମୀ" ମଧ କୁ ହାଯାଏ। କାଳେଭୖ ରବାମୀକୁ େକହି େକହି

Listen to Odia Podcast on https://anchor.fm/aahwaan

େଯପରି ଖୁସି ମନାrି , अମାରକୁ ପଥମ ଫସଲର ଧାନ ଆସି େଲ େସପରି अନୁ ଭବ କରrି ।

ହ
ାନ
ଆ

ମାମଁୁ ଘର କପାଳି ମଠକୁ ପଢୁ ଆଁ େହବା ପାଇଁ ଯାଇଥାrି ।

ଇ
-ପ

ପାପନାଶି ନୀ अମୀ େବାଲି ମଧ କହି ଥାrି । ଏହି अମୀେର ଲି sରାଜ ମହାପଭୁ ତା+
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ପରି ବାରର ପଥମ ସrାନକୁ ଶା ଓ ସାନ କରିବା େeତେର େସମାନ+ ପତି
ପରି ବାରର ଗୁରୁଦାୟି ତ ସ!କେର ସୂଚିତ କରି ବା ମଧ େହଉଛି ଏହାର ଭାବାଥ।
ପଥମାମୀର ସକାଳର ପଥମ ସୂଯ ର ପୁଲକେର େଜ, ସrାନକୁ

ସnାନ ଓ

େଦବାଳୟେର ଠାକୁ ର+ କୃ ପାପା{ି ସହ ସମ`+ ଶୁଭାଶୀବାଦ େନବାର େଚତନା େହଉଛି
ଓଡ଼ି ଆ ପଥମାମୀର ମୂଳଭି^ି। ପଥମାମୀ େହଉଛି ସାମାଜି କ ମୂଲେବାଧ ତଥା
କୃ ଷିଭି^ିକ ମହାନ୍ ସାଂ8ୃତି କ ପର!ରାର ନି ଦଶନ, ଯାହା ଭାରତେର अନତ ବି ରଳ।

ତ
ିକ

ା
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ସାଇପସାଦ ସାହୁ

ଇ
-ପ

ସି େେକଲା ,ବଲାsୀର

ଆ

ହ
ାନ

ଭାମ ଭାଷ – ୯୯୩୭୦୩୪୭୪୨
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ଆେମ ଓ ଆମ अେଧାଗତି ର କାରଣ
ଆଜି େଦଶର ନୂ ତନ ପି ଢିକୁ ଆକଷgତ କରି ରଖି ଥିବା ତି େନାଟି
େeତ େହଉଛି ସି େନମା, କି େକଟ୍ ଏବଂ ରାଜନୀତି । ଏହି ତି େନାଟି
େeତର େଲାକ+ର େରାଜଗାର ଏବଂ ପତି ,ା ସବୁ ଠାରୁ अଧି କ। ଏହି
ତି େନାଟି େeତ େହଉଛି ଆଧୁନିକ ଯୁବକ ଯୁବତୀମାନ+ର ଆଦଶ।
ପହ@ ାଦ ସାହୁ

ବ^ମାନ

େସମାନ+ର

େହାଇଛି ।

ବି ଶ¤ାସନୀୟତା

"ବି ଶ¤ାସନୀୟତାର

ଉପେର

अନୁ ପିତି େର

ପଶnବାଚୀ

ସୃି

ଜି ନିଷଗୁଡ଼ିକର

ପାସsିକତା ରେହ ନାହY।" େଯେତେବେଳ ଜି ନିଷ ମହsା ହୁଏ,
अବି ଶ¤ାସନୀୟ ହୁଏ, अପାସsିକ ହୁଏ, େସେତେବେଳ ତାହା େଦଶ ଏବଂ
ପାଇଁ

अଥହୀନ

ତଥା

େବେଳେବେଳ

ଆତFଘାତୀ

ମଧ

େହାଇଥାଏ। େଯେକୗଣସି ସାଧାରଣ ବzି ଧନ, େଲାକପି ୟତା ଏବଂ
େଟସ ପତି ପଭାବି ତ େହାଇ ଯାଇଥାrି ।
କି େକଟେର ମାଚ୍ ଫି¯ିଂ। ରାଜନୀତି େର ଗୁlାଗଦg ଓ ଦୁ ନୀତି ।
ବଲି ଉଡେର ଡଗସ୍ କି ା େବଶାବୃ ^ି।
ଏସବୁ ପଛେର ମୁଖ କାରଣ େହଉଛି अଥ ଏବଂ ଏହି अଥକୁ

ହ
ାନ
ଆ

 ାର ପରାକା,ା ।
ମୂଖା ମି ବା ମୂଖତ

ଇ
-ପ

ତ
ିକ

ା

େସମାନ+ ନି କଟେର ଆେମ ପହୁାଇଥାଉ। ଏହା େହଉଛି ଆମର

Listen to Odia Podcast on https://anchor.fm/aahwaan

ସମାଜ
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୩୦-୪୦ ବଷ ପେୂ ବ କି େକଟରମାନ+ ବି େଶଷ କି ଛି ନଥିଲା। ୨୦-୩୦ ବଷ ପେୂ ବ
ମଧ ରାଜନୀତି େର ଏେତ ହଲଚଲ ନଥିଲା। ୬୦-୭୦ ବଷ ପେୂ ବ ପସି  अଭିେନତା
ମାନ+ୁ ଏେତ ପାରିଶମି କ ମି ଳୁ ନଥିଲା। ଧୀେର ଧୀେର େସମାେନ ଆମକୁ ଲୁ ଟିବା ଆର¢
କେଲ ଏବଂ ଆେମ ମଧ ଖୁସିେର ଲୁ «ିତ େହାଇ ଚାଲି ଲୁ। ଆେମ ଏହି ମାଫିଆର
କବଳେର ଫସି ରହି ଆମ ପି ଲାମାନ+ର ଭବି ଷତ ତଥା ଆମ େଦଶର ଭବି ଷତକୁ ମଧ
ନ କରି ଚାଲି େଲ ।
अତୀତେର, କି େକଟର ଏେତ ଗବg ନଥିେଲ। ରାଜେନତାମାେନ ଏେତ अହଂକାରୀ
ନଥିେଲ। ଚଳ~ି ତଗୁଡିକ ଏେତ अଶୀଳ ଏବଂ େବକାର ନଥିଲା। ଆଜି ତ ଏମାେନ ସବୁ
ଆମର ଭଗବାନ ପାଲଟି ଯାଇଛrି ।
େଯଉଁ େଦଶେର ବି ଶି େବୖ ାନି କ, ଡାzର, ଇpିନି ୟର, ପେଫସର ଓ ବଡ
अଧି କାରୀମାନ+ୁ ବଷକୁ ୧୫ ଲeରୁ ୨୦ ଲe ଟ+ା ମି ଳିଥାଏ; େଯଉଁ େଦଶର ରାପତି

ପତି ବଷ ୧୦ େକାଟିରୁ ୧୦୦ େକାଟି ଟ+ା ପଯr େରାଜଗାର କରି ପାରି ଥାrି । ଏହି
अଭିେନତା କି ା अଭିେନତୀମାେନ ଏମି ତି କ’ଣ କରrି େଯ ଏକ ଚଳ~ି ତ ପାଇଁ େସମାନ+ୁ
୫୦ େକାଟି କି ା ୧୦୦ େକାଟି ଟ+ା ଦି ଆଯାଉଛି ? ବା`ବେର, େସମାେନ ଏପରି ଭାବେର
କ’ଣ କରି ଥାrି େଯ ବଷେର ଏେତ କେମଇ ଥା’rି ଯାହାକୁ େଦଶର ସେବା~ େବୖ ାନି କ

ତ
ିକ

ା

େସତି କି େରାଜଗାର କରି ବାକୁ ହୁଏତ ୧୦୦ ବଷ ଲାଗିପାେର ?

ଇ
-ପ

ଆମର ପି ଲାମାେନ ମୂଖ  ପରି ସଲମାନ୍ ଖାନ୍, ଆମୀର ଖାନ୍, ଶାହାରୁଖ ଖାନ୍,

ଆ

ହ
ାନ

अମି ତାଭ ବ~ନ, ଧେମC, ଜି େତC, େହମା, େରଖା, ଜୟା ବ~ନ+ୁ ଆଦଶ ମାନୁ ଛrି ।
ଆହାନ ଇ-ପତି କା ସ!ୂ # ନି ଃଶୁ& ବି ତରଣ େହତୁ ଡା େଜାତି ପସାଦ ପ)ନାୟକ+ ାରା ପତି ,ି ତ ଓ ପକାଶି ତ
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ଆମ େଦଶର ବି କାଶେର େସମାନ+ର अବଦାନ କ’ଣ? କ’ଣ ସହେଯାଗ କରିଛrି
େସମାେନ ?
ଭାରତେର ୬ ଲeରୁ अଧି କ େଲାକ ରାଜନୀତି କରି ଜୀବି କା ନି ବା ହ କରrି । ଆଜି
ଏହି ସଂଖା ଏକ େକାଟିେର ଯାଇ ପହିଯାଇଛି । େଯଉଁ େଦଶେର ଏକ ପି अନ େନୗକରୀ
ପାଇଁ ହଜାର ହଜାର ଉ~ ଶି eା ପା{ େବକାର ଯୁବକ ଯୁବତୀ ଲା ଲାଇନ ଲେଗଇ ବଷ
ବଷ ଧରି अେପeାରତ ଏବଂ ଯଦି ଓ ଫା ସି େଲ¯ନ ଲି େର ନାମ ଆସି ଯାଏ େତେବ
େସେକl ଇ¡ରଭି ଉ ପାଇଁ ଜନFରୁ ଏଯାବତ ପେତକ ସାଟgଫିେକଟ େଦେଖଇବାକୁ
ପଡି ଥାଏ େସହି େଦଶେର ରାଜେନତାମାନ+ର ସି େଲ¯ନ ବି ନା ସାଟgଫିେକଟ ବି ନା
ଶି eାଗତ େଯାଗତାର ଆେମ ମାେନ କରି ଥାrି । େସଠି ଆେମ େସମାନ+ ଠାରୁ େକବଳ
ଦୁ ନୀତି , ଗୁlାଗଦg, ଭାଚାର ବତି ତ ଆଉ अଧି କ କଣ ବା ଆଶା ରଖି ବା ?
କି ଛି ଦି ନ ପବ
ୂ ର
 ୁ , ପ^ୁ ଗାଲର ଜେଣ ଡାzରାଣୀ ବି ତୃହ େହାଇ କହି େଲ, “ଏେବ

େକେତ ହଜାର ଟ+ା ପାଏ। େସ...?” ମଁୁ ଦୃ ଢ ଭାବେର ବି ଶାସ କେର - େଯଉଁ େଦଶେର
ଯୁବ ପି ଢି, ଛାତମାନ+ର ଆଦଶ େବୖ ାନି କ, ଡାzର, ଗେବଷଣାକାରୀ, ଏକାେଡମି ସିଆନ୍
ଇତାଦି ନ େହାଇ, अଭିେନତା, ରାଜେନତା ଏବଂ କୀଡ଼ାବି ତ୍ େହେବ, େସେତେବେଳ ଯଦି ଓ
େସମାନ+ର

ଆଥgକ

ପଗତି

େହବ,

େଦଶ

କଦାପି

अଗଗତି

କରିବ

ନାହY।

େଦଶର ଏକତା ଏବଂ अଖlତା ସବଦା ବି ପଦେର ରହି ବ। େଯେତେବେଳ

ଇ
-ପ

ଏପରି କି

ତ
ିକ

ା

ସାମାଜି କ, େବୗିକ, ସାଂ8ୃତି କ, ରଣନୀତି अନୁ ଯାୟୀ େଦଶ ସବଦା ପଛୁଆ ରହି ବ।
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େରାନାଲେଡା ପାଖକୁ ଯାअନା, ଯାହାକୁ ତୁ େମ ଲe ଲe ଟ+ା ଦି अ। ମଁୁ ତ େକବଳ

ଆ

ହ
ାନ

ୟୁେରାପ କେରାନା ଦ¤ାରା ଧ¤ଂସ େହଉଥିଲା ଏବଂ ଡାzରମାନ+ୁ ଲଗାତାର अେନକ ମାସ
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ପଯr ଟିେକ ମଧ ବି ରତି ମି ଳୁନଥିଲା ।
େଯଉଁ େଦଶେର अନାବଶକ ଏବଂ अପାସsିକ େeତର ପାଧାନତା ବୃ ି ପାଇବ,
େସହି େଦଶ ଦି ନକୁ ଦି ନ ଦୁ ବଳ େହାଇଯି ବ। େଦଶେର ଦୁ ନୀତି ଗ` ତଥା େଦଶେଦାହୀ
େଲାକ+ ସଂଖା ବୃ ି ପାଇବ, ସେ~ାଟ ବzିମାେନ ଧରାଶାୟୀ େହେବ ଏବଂ
ଜାତୀୟତାବାଦୀ େଲାକମାେନ अତି କଦାୟକ ଜୀବନଯାପନ କରି ବାକୁ ବାଧ େହେବ।”
ସବୁ େeତେର କି ଛି ଭଲ େଲାକ ମଧ ରହି ଥାrି  େସମାନ+ର ବzିତ¤ ପାଇଁ
େସମାେନ ସବଦା ସାନ େଯାଗ। ପତି ଭାବାନ, ସେ~ାଟ, କ^ବନି ,, ସମାଜେସବୀ,
େଦଶେପମୀ, ଜାତୀୟତାବାଦୀ, ଲଢୁ ଆ ଓ ସାହସୀ େଲାକ+ୁ ଆମର ଆଦଶ କରିବା
ଆବଶକ ।
ଆଜି ଆମ ସମ`+ୁ ଜାଗତ େହବା ଦରକାର ଏବଂ ଆମକୁ ନାଟୁ ଆ, ମଦୁ ଆ,
େବଧୁଆ, ବଦମାସି , ଗୁlା, ବଂଶବାଦୀ, ଜାତି ବାଦୀ ତଥା ଦୁ fାr େଦଶେଦାହୀ+ୁ

ବହି ¬ାର କରି ବାକୁ

ପଡି ବ। ଯଦି ଆେମ ଏହା ନ କରି ପାରି ବା େତେବ େଦଶ

ଇ
-ପ

ତ
ିକ

ା

ରସାତଳଗାମୀ େହବା ସୁନିିତ ଏବଂ େଦଶର अେଧାଗତି ମଧ ନି ିତ।
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अପମାନି ତ କରି ତଥା ସାମାଜି କ, अଥନୀତି କ ଏବଂ ରାଜେନୖ ତିକ ଦୃ ିରୁ େସମାନ+ୁ

ଆ

ହ
ାନ

ନୂ ଆଦି ଲ@ୀ: ୮୧୭୮୬୪୪୨୭୬

ଆହାନ ଇ-ପତି କା ସ!ୂ # ନି ଃଶୁ& ବି ତରଣ େହତୁ ଡା େଜାତି ପସାଦ ପ)ନାୟକ+ ାରା ପତି ,ି ତ ଓ ପକାଶି ତ

Aahwaan.com

301

ଆହାନ ଇ-ପତି କା, ଷଡ଼ଦଶ ବଷ, ାଦଶ ସଂଖା, ଡି େସର ୨୦୨୧

Magazine Downloaded from www.aahwaan.com

ପୁ`କ ସମୀeା
‘ଆଶାର ବଳୟ’, କବୟତୀ ଶୀମତୀ
अନସୂୟା

ପlା+ର

ପଥମ

କବି ତା

ସଂକଳନ। ୫୪ଟି ସ ରଚି ତ କବି ତା ଏଥିେର
ାନ ପାଇଛି । ସବୁ କବି ତା ଗୁଡିକ ବି ଭିନn
ପତପତି କାେର

ଓ

ଖବରକାଗଜେର

ପକାଶି ତ ଓ େବଶ୍ ଆଦୃ ତ। ବି ଗତ େକାଡି ଏ
ବଷ ଧରି ତା+ େଲଖନୀରୁ ନି ସୃତ, अନୁ ଭବ ପୁ|ର ମାଳା େହାଇଛି ଏହି ସଂକଳନ। ତା+
ଚି rା, େଚତନା, ଚି rନ, ମନନ, अବଗାହନ ଓ अନୁ ସାନ ଭିତରୁ ନୂ ତନ କାବି କ ଧାରା

ମେନାମୁoକର ଓ ରୁଚି ସ!ନn । ପାର¢ିକ ଆଦକଥାନୀ ସୃଜନମୟ ପତି ବତାର
ପରି ଚୟ େଦଇଛି । ବେରଣ ପlିତ ଡ: ପେବାଧ କୁ ମାର ମି ଶ, ଡି . ଲି ଟ. ମେହାଦୟ+
ସଂeି{ ବା^ା ସୁଖପାଠ ଓ ପଶଂସନୀୟ। ସୁCର ପଛଦ ଓ କେଳବରେର ସଂକଳନଟି
ସାବଲୀଳ, ସୁେବାଧ, େରାଚକ, ସାଥକ ଓ अତୁ ଳନୀୟ। ନୂ ତନତ¤େର ଗୁଣ ପାଠକପାଠି କା+ ାରା ଆକଷgତ େହାଇଉଠି ବ ଏହାର अrCନ ଓ େସୗCଯେବାଧ।

ତ
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ଇ
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ଆ

ହ
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ref=cm_sw_r_awdo_navT_a_WZX18MJ43804KHK8M4E7

ା

Link for EE-book:-https://www.amazon.in/dp/9390821762/
book
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ବି େଶଷ ସୂଚନା
ଆହାନ ଇ-ପତି କାର ଆଗାମୀ ସଂ8ରଣ : ଜାନୁ ଆରୀ ୨୦୨୨
େଲଖା ପଠାଇବାର େଶଷ ତାରି ଖ : ୩ ଜାନୁ ଆରୀ ୨୦୨୨
ଆହାନ ଇ-ପତି କାେର ପକାଶନ େହତୁ ଆପଣ+ େଲଖା ଗୁଡ଼ିକ ଓଡ଼ି ଆେର ଟାଇପ୍
କରି ୱାଡ଼ ଫାଇଲେର ପଠାଇେବ ହାତେଲଖା ଗହଣୀୟ େହବନାହY ଜାଣିଛି ଟାଇପ୍
କରି ବା ଭାରି କସାଧ, କି  େସତି କି ପରି ମାଣର କ େମାେତ ବି କରି ବାକୁ ହୁଏ
ଆପଣ େଗାଟିଏ ଆେଲଖ ଟାଇପ୍ କରି ବାକୁ କ अନୁ ଭବ କରୁଛrି , ଏଠି ଶତାଧି କ
ଆେଲଖ ପହୁ ଛି, ସବୁ ଗୁଡ଼ିକ ଟାଇପ୍ କରି ବା अସ¢ବ
ଯଦି ଗ ବା କାହାଣୀ କି ା ପବ ପଠାଉଛrି େତେବ ଧାନ ଦି अ, ପେତକ ଶª
ମଧେର େକବଳ େଗାଟିଏ ଖାଲି ାନ ଛାଡ଼ି େବ, କମା, ପ#
ୂ  େଛଦ, ଯୁzାeର ଆଦି

ପକାଶନେର अେହତୁ କ ବି ଳ ହୁଏ େତଣୁ ଯଦି ସ¢ବ େହଉଛି ଆପଣ+ ନି କଟେର
ଥିବା େକହି ଓଡ଼ି ଆ ବୁ + ାରା ନି ଜ େଲଖାକୁ ସଠି କ ଭାବେର ପରୀeା କରି ନି अ
େଲଖା ସହି ତ ନି ଜର େଗାଟିଏ ପାସେପାଟ୍ ଫେଟା (ଯଦି ନାହY, େତେବ ଭଲ
େଦଖାଯାଉଥିବା ସୁCର ଫେଟାଟିଏ) ସହି ତ ନି ଜର ଠି କଣା େଲଖି ପଠାଇେବ
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aahwaan@gmail.com
ଆ

ଆମର େଲଖା ସଂଗହ ଇେମଲ୍ :

ତ
ିକ

େଲଖି େଦଉଛrି , ଏଥିପତି ସତକ ରହି େବ େଲଖା େମେସଜ୍ ବ¯୍େର ହY ପଠାଇେବ

ା

अେନକ ବୁ େଲଖା ପଠାଇବା େବେଳ େଲଖାକୁ ଇେମଲ୍ର ସବେଜí୍ ଲାଇନ୍େର

ଆହାନ ଇ-ପତି କା ସ!ୂ # ନି ଃଶୁ& ବି ତରଣ େହତୁ ଡା େଜାତି ପସାଦ ପ)ନାୟକ+ ାରା ପତି ,ି ତ ଓ ପକାଶି ତ
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ବି େଶଷ ସୂଚନା

ଦୟାକରି ପେତକ ମାସର ସଂ8ରଣ ନି ମେr େକବଳ େଗାଟିଏ ବା ଦୁ ଇଟି େଲଖା ହY
ପଠା େଯେକୗଣସି ବି ଭାଗେର େକବଳ େଗାଟିଏ େଲଖା ହY ପକାଶି ତ େହବ କି ଛି ବୁ
ଏକାଧି କ େଲଖା ପଠାଇ ଆମକୁ ଚି rାେର ପକାଇ େଦଉଛrି  ଆେମ େସ ମଧରୁ ଚୟନ
କରି ବାକୁ अସୁବିଧାର ସଖୀନ େହଉଛୁ ଏହାାରା ଆମ ଇେମଲ୍ ବ¯ ଭ^g େହଉଛି
ଏବଂ ସ!ାଦନା କାଯେର ବାଧା ସୃି େହଉଛି 

अେନକଥର अନୁ େରାଧ କରି ବା ସେ^ େଯଉଁ େଲଖକ େଲଖିକାମାେନ ନି ଜର
ଏକାଧି କ େଲଖା ଆମ ଇେମଲ୍ ଠି କଣାେର େପରଣ କରୁଛrି େସମାନ+ अବଗତି ନି ମେr
ଜଣାଇ େଦବାକୁ ଉଚି ତ୍ ମେନ କରୁଛି େଯ ଯଦି େକୗଣସି ଇେମଲ୍ ଠି କଣାରୁ ବାରାର
अେନକ େଲଖା ଆମ ଇେମଲକୁ ଆେସ, ତା େହେଲ ଗୁଗୁଲ୍ େମଲ୍ ବ¯୍ େସଇ ସବୁ େଲଖାକୁ
ାମ୍ ବା अନାବଶକ େଲଖା ଭାବି ଆମର ମୁଖ ଇନବ¯ରୁ ହେଟଇ େଦଇପାେର ଯାହା

କି ା ସବାଧି କ ଦୁ ଇଟି େଲଖା ହY ପେତକ ମାସେର େପରଣ କର
ହାଟ୍ସଆପ୍େର େଲଖା ପଠା ନାହY ଏହା ସ ୀକାଯ େହବନାହY େକବଳ ଇେମଲ୍

ାରା ହY େଲଖା ପଠା ଆହାନ ଇ-ପତି କାର ଆlଏଡ୍ ଆପ୍ ଡାଉନେଲାଡ୍ କର

ପତି କାେର ଥିବା ବାକରଣଗତ ତଟି ପାଇଁ ସ!ାଦକ eମାପାଥୀ 
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ଆମ ଇେମଲ୍ ଠି କଣା :
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