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‘ଆହାନ’ ଇ-ପତି କାେର ପ$
ୂ ତଃ େମୗଳି କ, अପକାଶି ତ େଲଖା
ଗୁଡ଼ିକ ହW େଲଖାର ମାନ ଏବଂ ଭାଷା ତଥା ଉପାେଦୟତା ଆଧାରେର
ଚୟନ କରାଯାଇଥାଏ େକୗଣସି େବନାମୀ େଲଖା ଉପେର ଆମର
େକୗଣସି କ\ବ / ଦାୟି ତ ରହି ବ ନାହW େଲଖାେର ଦି ଆଯାଇଥିବା
ସମ] ତଥ ଏବଂ ବି ଚାର େଲଖକ,ର ସ"ୂ$ ନି ଜସ , ତାହା ଉପେର
ସ"ାଦକ କି ^ା ପକାଶକ, ସହମତି ରହି ବ େବାଲି େକୗଣସି ଲି ଖିତ
ନି ୟମ ନାହW ଯଦି ଓ ପେତକ େଲଖାକୁ ଭଲଭାବେର ପଢ଼ି ବା ଏବଂ
ବୁ ଝି ବାପେର ହW ପକାଶନ େହତୁ ନି ବାଚନ କରାଯାଇଥାଏ ତଥାପି
େଲଖାର ଶତପତିଶତ ସତତାର ଦାବୀ େକବଳ େଲଖକ,ର େକୗଣସି
େଲଖାକୁ େନଇ ଉଠି ଥିବା ବି ବାଦର ଉ\ରଦାୟି ତ େକବଳ େଲଖାର ମୂଳ
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ରହି ବ ନାହW
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अନୁ ମତି ବି ନା अନ େକୗଣସି ମାଧମ (ପତ ପତି କା / ଗଣମାଧମ /
ସ^ାଦପତ

ଇତାଦି )େର

ପକାଶି ତ

କରି ବା

अପରାଧ

େବାଲି

ଧରି ନିଆଯି ବ ପେତକ େଲଖା ଉପେର ସ"ୂ$ अଧି କାର େଲଖକ,ର
ରହି ବ,

େସ

ଚାହWେଲ

ତାହାକୁ

େଫସବୁ କ

ଏବଂ

ଟ ି ଟର

ଆଦି
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ଚ"ାନାନୀର ଝି अ

୨୬

ଭାଗି ରଥୀ ଯାନି

ସୁେନଲି ସି ଂହ - ୫ (କ)

୩୧

अେଶାକ ବି ଶାଳ

ଲେଟରୀ

୩୭

ଡା ସୁବାସ ଚh ରାଉତ

େମୗନ ପହର ପହରୀ

୫୧

ପେମାଦ କୁ ମାର ପiା

ଓଡ଼ି ଆଣୀ, ଧମ

୬୫

ପ,ଜ କୁ ମାର ପାଣି ଗାହୀ

କେଲଜ େଫସର ପାଟj

୬୭

अରବି h ଆଚାଯ

ରାହା

୭୨

ନୃ ସି ଂହ ଚରଣ େବେହରା

କି ଣk ମାନବ अl

୮୧

ମଧୁସD ି ତା ପ+ନାୟକ

ବାପେର! େକେବ ଆସି ବୁ

୯୦

େଜାତି ରnନ ସାହୁ

ଭlାଘର
ମେନାରnନ ମୁଦୁଲି

୧୦୪

ନେରଶ କୁ ମାର େବେହରା

ଗd ବି ଭାଗ
ରାମରହୀମ

ପରିଚୟ

୯୫

ଭlା ଝରକା

୧୧୪

ଭାଗି ରଥୀ େବେହରା

ପତୀqା

୧୨୩

ସସିD ତା ସାହୁ

अଧୁରା େପମ

୧୨୫

ସୁବଳ ମହାପାତ

ରସାବଳୀ ଓ ବି େଲଇକଳି

୧୩୧

ଡା େସୗମରnନ ମି ଶ

अrାତ ବି ରାlନା

୧୩୩

ପାରମି ତା ମି ଶ

ଘରର ଇsତ

୧୪୫

ବି ନୟ ମହାପାତ

ଦ\କ

୧୪୭

ପତିଭା ପିୟଦଶjନୀ

अtଦ h

୧୫୬

ଦୀପାnଳୀ ସାହୁ

ମଣି ଷ ପଣି ଆ

୧୬୦

ପଣତୀ ମହାପାତ

ବୃ ହତ୍ ସ ାଥୀ

୧୬୪

ଶୁଭକାt ସାହୁ

ପ$
ୂ j ମାେର ଲାଗି ଗଲା अମାବାସାର କଳ,

୧୬୫

ସମି ତ୍ ସତପକାଶ ମି ଶ

ଆହାନ ଇ-ପତି କା ସ"ୂ $ ନି ଃଶୁ' ବି ତରଣ େହତୁ ଡା େଜାତି ପସାଦ ପ+ନାୟକ, -ାରା ପତି.ି ତ ଓ ପକାଶି ତ | Aahwaan.com | 4

ତ େୟାଦଶ ବଷ, ଦି ତୀୟ ସଂଖା, େଫବୃ ଆରୀ ୨୦୧୮

Download Magazine from www.aahwaan.com

ଶହୀନ ନି ଃଶ ାସ

ପବv ବି ଭାଗ
ଶୀ ଶୀ ଭୂ ଷେiଶ ର : ଏକ ଐତି ହାସି କ अେନଷଣ
୧୭୦
ରବୀh କୁ ମାର ସାମଲ

ପୁରୀର ପାଚୀନ ନାମ

୧୮୪

ଶୀେବୖ କୁxନାଥ ଖଟୁ ଆ

ଉyବ ଗୀତା

୧୮୯

ସୁଶାt ପୁେରାହି ତ

ଷାଠି ଏ ମହଣ ଘି अ ବନାମ ରାଧାର ନାଚ

୧୯୩

ଡ^ରୁ ଧର ପ+ନାୟକ

ସମାଜ ଗଠନେର ଛାତ ର ଭୂ ମିକା

୧୯୮

ଶୀ ରମାକାt ମି ଶ

କବି ଦୀପକ ମି ଶ : ଏକ अtରl अନୁ ଭବର ନ{ା
୨୦୭
अଧାପି କା ରnିତା ପାତ

ଲlଳ

୨୧୧

ଶୀେବୖ କୁxନାଥ ଖଟୁ ଆ

ସ|କବୀର େଦାହା ଗୁ}-୨

୨୨୦

ଡା ସୁବାସ ଚh ରାଉତ

୨୨୭

ସୁଶୀ ମି ନତି ରାଣୀ େମiଲି

୨୩୫

ବରୁ ଣ କୁ ମାର ଦାସ

ଯଥାଥ

୨୩୭

ଶୀରାଜେଶଖର ‘ଚି ମା’

ନୀରବତା

୨୩୮

ଡା ନୀଳମାଧବ କର

ମା

୨୪୧

ସ ରୂପା ମହାtି

ମଁୁ ଓ ତୁ େମ

୨୪୨

ଆ\ତ ାଣ ଖୁଡ଼jଆ

ଶୀତ ସକାଳ

୨୪୩

ଉେମଶ କୁ ମାର େବେହରା

ବାହାନା

୨୪୫

ନି ମଳ କୁ ମାର ଦଳାଇ

େମା ପରିବାର

୨୪୭

େରାଜା ପiା

ଆେମ ଚାଲିଛୁ ତ ଭାଇ ଆେଗଇ

୨୫୨

୨୨୮

୨୬୦

ରଶିD ତା ମହାt

ପରୀଟିଏ
୨୩୦

୨୫୪

ଜି େତh କୁ ମାର କହଁ ର

ମଁୁ ଓ ସକାଳ

ଡା अସି ତ କୁ ମାର ସ ାଇଁ

ବି ତୃା ଜୀବନ

ରାତି

अେଲାଡ଼ା କି ବାପା ମା’

ମେନାରnନ ମୁଦୁଲି

େଲଖିବାର ମାେନ

अେଶାକ ବି ଶାଳ

ଡା ସଂଜୀବକୁ ମାର ପାଣି ଗାହୀ

କବି ତା ବି ଭାଗ
ହଜି ଲା େଶୖ ଶବ

୨୩୨

୨୬୨

େବୖ ଚh ମଲି କ

अବା]ବ ସ ପ

୨୬୭

ଶୁଭଶୀ ନାୟକ
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୨୬୯
୨୭୦

ଶୀ ରମାକାt ମି ଶ

ଏକ ଭାlିଥି ବା ସ ପ

୨୭୪
୨୭୫
୨୭୭
୨୭୯
୨୮୨
୨୮୪
୨୮୬
୨୯୦
୨୯୩
୨୯୬

କାହ ଚରଣ ସାହୁ

ଭଲର ଫଲ୍ ସଭଁେକ ଭଲ

୩୧୪

ମାନସୀ େପମିକା

୩୧୫

େପମିକର େରାଦନ

୩୧୭

କାଳି ଆକୁ ଚି ଠିଟିଏ

୩୧୮

ସମୟ

୩୨୧

ଆେପ ବିେଲ ବାପର ନଁା

୩୨୩

ବି ନୟ ମହାପାତ

୨୯୭

କାହଚରଣ ସାହୁ

ନୂ ଆ ବରଷ

୩୧୧

अେଶାକ କୁ ମାର େସଠୀ

ଓଁକାର ଦାଶ

ବି ଦାୟୀ ବରଷ ୨୦୧୭

ପଦୀପ ପiା अମର ରେହ

ପଣତୀ ମହାପାତ

अନୁ ସୂୟା ମି ଶ

ତୁ ଲିପ

୩୦୮

କୁ ମାର େଲାେକଶ

ଡା ସvାରାଣୀ ପାଣି ଗାହୀ

ଚି ଲିକା

ତୁ େମ ଆଏବ ବଲି

ପ,ଜ କୁ ମାର ପାଣି ଗାହୀ

ଏମ୍. ବି ଜୟ କୁ ମାର

ତୁ େମ ଆସୁଛ େବାେଧ

୩୦୬

ଆଶୁେତାଷ େମେହର

େଦବସିD ତା େବେହରା

ଆଦି ବାସୀ

ପାସା (अନୁ ବାଦ କବି ତା)

ସୁଦାମ େଗୗଡ଼

ସି ପା ନାମତା

ମୁଖା

୩୦୪

ବି ଜୟି ନୀ ପiା

ମାମାଜି ନି ପଧାନ

ତୁ େମ अଛ େବାଲି

ଚି ଠି

ସେରାଜ କୁ ମାର ସାହୁ

ରିଭୁ ଆଭୁ ଷଣ ପiା

ତୃ ି

୩୦୩

ଶyାnଳୀ ମି ଶ

ଡା ସହେଦବ ସ ାଇଁ

ଖିଲ୍ଜୀ

େକାଣାକ
ସ ାଗତ କୁ ମାର ପiା

ସnୟ ଦାସ

ଦୁ ଇମୁହଁା ଦାନବ

୩୦୧

ମୃତୁnୟ େହାତା (ଆେଲାକ)

େqତ ବାସୀ େଜନା

ଏଇଠି

अସରାଏ ଫଗୁଣ

ଜାନୁ ଆରୀ ଛବି ଶି

୩୨୬

ସେtାଷ ପ+ନାୟକ

୨୯୯

ମଁୁ େସଇ କୁ hୁ ଲୀ ପୀଡ଼ି ତା କହୁ ଛି

୩୨୮

ବି େକଶ ସାହୁ
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ହାଟ
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୩୩୧

ଶୁଭକାt ଦାସ

୩୩୪

अtଦାହ

୩୩୬

ଉଦୟନାଥ େଗୗଡ଼

୩୩୮

କା\j କ ପାଣି ଗାହୀ

ତୁ ଳନା

୪୧୭

ପରିଚୟ

୪୨୬

ବି େକଶ ସାହୁ

ବଡ଼ େହେଲ ମଁୁ ହାକି ମ େହବି

ଗdଗd-yା ବି ଭାଗ
ଦାୟି ତ

୩୪୧

ସି ପା ନାମତା
ସ ପ

୩୪୯

େବୖ ଚh ମଲି କ

ପାତାପ

୩୫୬

ବି ଜୟ କୁ ମାର ପiା

େଗାଲାମଗି ରି

୩୬୧

ଦୀପକ ଷଡ଼lୀ

ବାପା

୩୬୯

ପଶାt କୁ ମାର ନାଥ

ଜାଗତ ପହରୀ

୩୭୪

ଜି େତh କୁ ମାର କହଁ ର

୩୮୫

अରବି h ଆଚାଯ

୩୯୧

ରାଧାକାt ଦାଶ

ଶୁଭକାt ସାହୁ

୪୧୦

ବଲବt ସାହୁ (ବବଲୁ )

େହ େକଶବ

େକୗତୁ ହଳ

ସବୁ ରାତି ର ସକାଳ ନାହW
ପାରମି ତା ମି ଶ

ଶୁଭକାt ସାହୁ

ବାପା

୩୯୯

ବି ଜୟି ନୀ ପiା

େପମିକା

ପି ତୃତ

अଭି ଳାଷର अtରାେଳ

୩୯୭

୪୩୩

ସରସୀ ଆଚାଯ

ସମୟ

୪୪୨

ଡା େଜାତି ପସାଦ ପ+ନାୟକ

ଜୀବନର େମାଡ

୪୪୮

ସୁବଳ ମହାପାତ

ଗdyାର ସଫଳ ପତିେଯାଗୀ

୪୫୮

ମା ଗdyା ସୂଚନା

୪୫୯

ପବି ତ ଶି ବରାତୀ (ଜାଗର)
ଜାଗର)
ଉପଲେq ଆହାନ ଓଡ଼ି ଆ
ପରିବାର ତରଫରୁ ସମ]
ପାଠକପାଠି କା,
ା, େଲଖକ
େଲଖିକା ଏବଂ ପୃ.େପାଷକ,ୁ
ହାjକ अଭି ନhନ
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ସ"ାଦକ, କଲମରୁ...
େଜାତି ପସାଦ ପ+ନାୟକ

ଆହାନ ଇ-ପତି କାର େଫବୃ ଆରୀ ମାସର ସଂରଣ ଉପାପନ କରୁଥିବା େବେଳ ମଁୁ
ବଷ ୨୦୦୬ କଥା ଭୁ ଲି ପାେରନାହW େସହି ବଷ େଫବୃ ଆରୀ ଛअ ତାରିଖ, ସରସ ତୀ
ପଜ
ୂ ାେର ହW ଆହାନର ପଥମ ସଂରଣ ପକାଶି ତ େହାଇଥିଲା ଏବଂ ଏହା ବ\ମାନ ସୁyା
ନି ରବ}ି ନ ଭାବେର ପକାଶି ତ େହାଇ ଆସୁଛି
ଚଳି ତ ମାସେର ସ ା अବନତି େହତୁ ପତି କା ପକାଶନେର ବି ଳ^ େହାଇଥିବା
େହତୁ ମଁୁ qମାପାଥୀ ଆସk ପତି କାକୁ ଉେନDାଚନ କରି ପକାଶି ତ ବି ଭିନ େଲଖା ସବୁ କୁ
ପଢ଼ି ବା ପବ
ୂ ରୁ ବି ଗତ ଏକ ମାସେର େଦଶ ଦୁ ନି ଆେର ଘଟିଥିବା କି ଛି ଘଟଣା ଉପେର
ଦୃ ିପାତ କରି ବା ଯାହା ଜନମାନସେର ପବଳ ପତିକ ି ୟା ସୃି କରି ଥିଲା
ପାଲj ଆେମେର େରଣୁକା େଚୗଧୁରୀ, ହସ ଉପାଖାନ
ବି ଗତ ସାହେର ପାଲj ଆେମେର ପଧାନମୀ ବବ େଦଉଥିବା େବେଳ
ବି େରାଧୀଦଳ ସଦସମାେନ ହଟେଗାଳ କରୁଥିବାର େଦଖାଗଲା ଏହି ସମୟେର ସଭାପତି
ମାସୀନ ଉପରାପତି ଶୀ େଭ,ୟା ନାୟଡ଼ୁ ବାର^ାର କଂେଗସ ସଦସ ମାନ,ୁ
ଭେଦ ାଚି ତ ବବହାର କରି ବାପାଇଁ ନି େବଦନ କରୁଥିବାର େଦଖାଗଲା କି k ଏହି
ସମୟେର ଏକ ଘଟଣା ଘଟିଲା ଯାହା ପେର ହାସେରାଳେର ପରି ବ\jତ େହାଇଥିେଲ ସୁyା
ଏହାକୁ େନଇ ରାଜନୀତି େହବା ଆର େହାଇଗଲା ପଧାନମୀ, ବବ ସମୟେର
ଉ ସ ରେର ହସୁଥିବା କଂେଗସ ସଦସା େରଣୁକା େଚୗଧୁରୀ,ୁ ସଭାପତି ବାର^ାର
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ତାଗିଦ କରୁଥିବା ସେ\ େସ ହସ ବh କରି ନଥିେଲ, ଏବଂ ପେର ପଧାନମୀ
ହାସଛଳେର କହି େଲ, ମହାଶୟ ତା,ୁ ହସି ବାକୁ ଦି ଆଯାଉ ରାମାନh ସାଗର,
ରାମାୟଣ ଧାରାବାହି କ ପେର ଏମି ତି ହସ େସ अେନକ ବଷପେର ଶୁଣିବାକୁ ପାଉଛtି 
ଏହାକୁ େନଇ ସମୁଦାୟ ସଂସଦେର ହାସେରାଳର ବାତାବରଣ ସୃି େହାଇଥିଲା
ସୂଚନାେଯାଗ େଯ ରାମାୟଣ ଧାରାବାହି କର ଏକ ପମୁଖ ଚରି ତ ସୂପଣଖା ଏହି ପରି
ହସୁଥିବାର ଭିଡ଼ି ଓ ତୁ ରt େସାସି ଆଲ୍ ମି ଡ଼ିଆେର ପଚାର େହବାେର ଲାଗିଲା କି k
ପଧାନମୀ,

ମtବ

ଜେନୖ କା

ମହି ଳା

ସଦସା,ୁ

अପମାନି ତ

କରି ଲା

କହି

ବି େରାଧୀମାେନ ହଟେଗାଳ କରି ଥିେଲ ଏହାକୁ େନଇ ବି େଜପି ତରଫରୁ େକୖ ଫିୟତ
ଦି ଆଯାଇଥିଲା େଯ ପଧାନମୀ େକବଳ ରାମାୟଣ କଥା କହି ଥିେଲ, ସଦସା ଯଦି ନି ଜକୁ
ସୂପଣଖା େବାଲି ମେନ କେଲ େସଥିେର େଦାଷ କାହାର?
ସାଧାରଣତ ଦି ବସେର ଭାରତର ଶି ପଦଶନେର ବି ଚଳି ତ ପାକି ାନ
ଚଳି ତ ବଷ ସାଧାରଣତ ଦି ବସେର अତି ଥି ଭାବେର େଯାଗ େଦଇଥିବା ଦqିଣପବ
ୂ
ଏସି ଆର ଦଶଟି ପମୁଖ େଦଶର ରାପମୁଖ ମାନ, ଉପିତି ସମାେରାହକୁ େଯତି କି ଭବ
କରି ନଥିଲା ଏହାକୁ େନଇ ପେଡ଼ାଶୀ ରା ପାକି ାନେର େହାଇଥିବା ଆେଲାଚନା अତt
ଆେମାଦକର େହାଇଥିଲା ଭାରତର ଶି ପଦଶନେର ବି ଚଳି ତ ପାକି ]ାନର ଗଣମାଧମ
ପକାଶେର ସୂେଚଇ େଦଇଥିେଲ େଯ ଭାରତ ସହ େକୗଣସି ଭାବେର ଯୁyେର ପାକି ାନ
ଜି ତିବା अବାେର ନାହW ଏବଂ େଯଉଁଭାଳି ଭାବେର ଭାରତ ସମୁଦାୟ ଦqିଣ ଏସି ଆର
ରାମୁଖ,ୁ େନଇ ନି ଜ ଭୂ ମିେର ଏକତି ତ କରି ପାରିଛି , ଯଦି ଯୁy ହୁଏ ପାକି ାନ
ସପqେର େକହି ବି ଠି ଆ େହେବ ନାହW େବାଲି ମତ ପକାଶ ପାଇଛି 
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ଭାରତୀୟ ପଧାନମୀ ଶୀ େମାଦୀ, ପାଧାନ ଆtଜାତି କ ସମାେରାହେର
େଯଉଁଭଳି ଭାବେର ବୃ yି ପାଇବାେର ଲାଗିଛି, ଯଦି ପାକି ାନ େକୗଣସି ପକାର अtରାୀୟ
ନୀତି େର ପରି ବ\ନ ନ ଆେଣ ତ େଦଶ ଦି େନ ନା ଦି େନ ବି କୀ େହାଇଯି ବ େବାଲି
ପାକି ]ାନର ଜେନୖ କ ପତି.ିତ ସ"ାଦକ ମତ େଦଇଛtି  अନପqେର ଭାରତକୁ
ଚି tାେର ରଖିବାପାଇଁ ବାର^ାର ସୀମାେର ଉଲଂଘନ ପକ ି ୟାକୁ ଜାରୀ ରଖିଥିବା ପାକି ]ାନ
ପାଇଁ ବ\ମାନ ସଜj କାଲ୍ ାଇକ୍ ଭଳି अଧି କ ଘଟଣା ଘଟିବା ସାବନାକୁ ଏଡ଼ାଇ
ଦି ଆଯାଇ ନପାେର େବାଲି ମତ ପକାଶ ପାଉଛି 
ପାେଲାଇନ୍ ଗ]େର ଭାରତୀୟ ପଧାନମୀ
ବି ଗତ ଦି ନେର ଭାରତ ଗ]େର ଆସି ଥିବା ଇସାଏଲର ରାପମୁଖ, ସହ େମାଦୀ,
ଭାବପ$
ୂ ବvୁ ତକୁ େଦଖି अେନକ ରାଜେନୖ ତିକ ବୁ yିଜୀବି ଭାରତର ଇସାଏଲ ସହ ବvୁ ତା
अତୀତେର ପାେଲାଇନ ପତି ଥିବା ବvୁ ତାକୁ ତି ତାେର ପରି ଣତ କରି ପାେର େବାଲି ମତ
େଦଇଥିେଲ େହେଲ ସମ],ୁ ଆଯ ଚକି ତ କରି ପଧାନମୀ ଶୀ େମାଦୀ ଭାରତର
ପଥମ ପଧାନମୀ ଭାବେର ଚଳି ତ ସାହେର ପାେଲାଇନ ଭମଣ ଯାଇଛtି  ବି େଶଷ
ସୂଚନାେର ଜଣାଇ େଦବାକୁ ଉଚି ତ ମେନ କରୁଛି େଯ ଏହି ଭମଣ କାଳେର ଶୀ େମାଦୀ
େଜାଡ଼ାନ ଗ] ସାରି େଦଇ େସଠାରୁ ପାେଲାଇନ୍ ଯି ବାପାଇଁ େଜାଡ଼ାନର ବାୟୁେସନାର
ଜାହାଜ ବବହାର କରୁଥିବା େବେଳ ଚି ରଶତ ଇସାଏଲ୍ ଏବଂ ପାେଲାଇନ୍ अ ବି ରତି
ରଖି ପରର ସହ ମି ତଭଳି ବବହାର କରି ଛtି ଏବଂ ଇସାଏଲର ବାୟୁେସନାର ଯାନ
ପାେଲାଇନ୍ ବାୟୁସୀମାେର अବାଧ ପେବଶ କରି ଛି ଏହା େକବଳ ଶୀ େମାଦୀ,
କୂଟନୀତି େଯାଗଁୁ ସବ େହାଇ ପାରି ଛି େବାଲି ବି ଶ ସମୁଦାୟ କହୁଛି 
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ପାେଲାଇନର ରମଲ ାଠାେର ମାତ ତି ନିଘାର ରହଣୀ ମଧେର ଶୀ େମାଦୀ
ପାେଲାଇନକୁ ସ"ୂ$ ସ ାଧୀନତା ମି ଳିବା ସପqେର ଯୁି ରଖିଥିେଲ
କାଶDୀର ଉପତାକାେର ଆତ,ବାଦୀ ଆକ ମଣ
ବି ଗତ କି ଛିଦିନ େହବ ପାକି ]ାନ ଆtଜାତି କ ସୀମାେରଖାେର अବି ରତି ଉଲ ଂଘନ
କରି ବାର^ାର ଭାରତ ଉପରକୁ ଗୁଳି ଓ େମାଟାର ମାଡ଼ ଜାରି ରଖି ଛି ଏହାଫଳେର
ବାପକ ଧନଜୀବନ qୟqତି େହଉଥିବାର ଖବର ପତିଦିନ ଖବରକାଗଜେର ବାହାରୁଛି 
ବି ଗତ ସାହେର କାଶDୀର ଉପତାକାେର େହାଇଥିବା ଆକ ମଣେର ସୁରqାବଳ େସୖ ନିକ
ସେମତ ସାଧାରଣ ଜନତା ମଧ ପାଣ ହରାଇବାର େଦଖି ବାକୁ ମି ଳୁଛି  ସୁnୁୱାନ୍, କରନ
ନଗର ଆଦି अଳ ମାନ,େର ଆତ,ବାଦୀ, ଆକ ମଣ ଦି ନକୁ ଦି ନ ପବଳରୁ ପବଳତର
େହବାେର ଲାଗିଛି ରqା ବି େଶଷr, ମତେର ଏହି ସବୁ ଆକ ମଣ ପଛେର ପାକି ]ାନର
ହାତ ରହି ଛି ଆtଜାତି କ ସମୁଦାୟେର ପାକି ]ାନକୁ ଏକ ଘରକି ଆ କରି େଦଇଥିବାର
ପତିେଶାଧ େନବା ଉେଶେର ଏହି ସବୁ ଗରି ଲା ଯୁyକୁ େପାାହନ ଦି ଆଯାଉଛି 
अେନକ ମାସ ଧରି ଉପତାକାେର ଶାtି ବଜାୟ ରହି ବାପେର ପୁଣିଥେର କାଶDୀର
ଉପତାକାେର अଶାtି ର ବାତାବରଣକୁ ସୃି କରି ବା ଉେଶେର अଧି କରୁ अଧି କ
ଆତ,ବାଦୀ,ୁ

ନି ଯୁି

ଦି ଆଯାଇ େସମାନ, -ାରା

ଏହି

ସବୁ

ଘଟଣାକୁ

ରୂପ

ଦି ଆଯାଉଛି  ଖୁବ୍ ଶୀଘ େକୗଣସି ପକାର ପଦେqପ ନ ନି ଆଗେଲ ପୁଣିଥେର ଭାରତର
ଏହି ସ ଗଭୂ ମି ପୁଣିଥେର ନକେର ପରିଣତ େହାଇଯି ବ େବାଲି ଆେମ ମେନକରୁ
ମୁଖମୀ, ଉପରକୁ अiାମାଡ
ବାେଲଶର ସହର ନି କଟେର ଆେୟାଜି ତ ଏକ କାଯକ ମେର େଯାଗ େଦବାପାଇଁ
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ଆସି ଥିବା ଓଡ଼ି ଶାର ମୁଖମୀ, ଉପରକୁ ଜେଣ ମହି ଳା अା େଫାପାଡ଼ି ବା ଖବର ବି ଗତ
ସାହେର ସମ] ଗଣମାଧମ ପମୁଖତାର ସହ ପସାର କରିଥିେଲ
ଏହି ଘଟଣା ପେର ପେର अଭିଯୁ ମହି ଳା,ୁ େପାଲି ସ ଗିରଫ କରି େନଇଥିେଲ
ମି ଳିଥିବା ଖବର अନୁ ଯାୟୀ ମହି ଳା ଜଣକ ଏକ ରାଜେନୖ ତିକ ଦଳର ସଦସା େହାଇଥିବା
େବେଳ େସ କରି ଥିବା ଏହି କାi ପେର େପାଲି ସ ଆେକ ାଶମୂଳକ ଭାବେର ତା,ୁ ଶାରୀରି କ
ନି ଯାତନା େଦଇଥିବା କଥା େସ ବାର^ାର ଜଣାଇଥିେଲ अବଶ େସ अiା ମାଡ
କରି ବାପେର ତା,ୁ େପାଲି ସ କମୀ ସୁରqିତ ଭାବେର ଘଟଣାଳରୁ ବାହାରକୁ େନଉଥିବାର
ଭିଜୁ ଆଲ୍ ଆେମ େଦଖି ବାକୁ ପାଇଥିଲୁ କି k ଘଟଣାଳେର ଉପିତ अେନକ ବି,
ଆେକ ାଶର େସ ଶୀକାର େହାଇଥିେଲ ଏବଂ େଯଉଁଥିପାଇଁ ତା,ୁ ପେର ହସପି ଟାଲେର ଭ\j
କରାଯାଇଥିଲା ସୂଚନାେଯାଗ େଯ अiାମାଡ଼ କରି ଥିବା ମହି ଳା, ବି େରାଧେର ଭାରତୀୟ
ପି lଳ େକାଡ଼ ଧାରା ୩୦୭ अtଗତ ହତା ଉେଶେର ଆକ ମଣର ଧାରାେର େପାଲି ସ
ମାମଲା ରୁଜୁ କରି ଥିବା କଥା ଶୁଣାଯାଉଛି 
ଓଡ଼ି ଶାେର अiା ମାଡ଼ର ଘଟଣା ନୂ ଆ ନୁ େହଁ  ଏହାପବ
ୂ ରୁ अେନକ ଥେର ଓଡ଼ି ଶାର
ବି ଭିନ

अଳେର

ରାଜେନୖ ତିକ

ବି

ଏବଂ

େଶାଭାଯାତା

ଉପରକୁ

अiାମାଡ

କରାଯାଇଥିଲା ଏବଂ ଶାସକ ଦଳର ପତq ଓ ପେରାq ସମଥନେର ଏ ସବୁ େହାଇଥିବା
କଥା େସ ସମୟେର ଗଣମାଧମ ଜଣାଇଥିେଲ
ପାiିଆନ, ଘେର େଗାବର ମାଡ଼
ବି ଗତ ଦି ନେର ଓଡ଼ି ଶାେର ରାଜେନୖ ତିକ ବାତାବରଣ ଉଷD ଥିବା େବେଳ ଜେଣ
अଣରାଜେନୖ ତିକ ବି, ନାମ କି k अଧି କ ଶୁଣିବାକୁ ମି ଳିଥିଲା, େସ େହଉଛtି
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ମୁଖମୀ, ବିଗତ ସଚି ବ ଆଇଏଏସ अଧି କାରୀ ଶୀ କା\jେକୟନ ପାiିଆନ
अତୀତେର େସ ଓଡ଼ି ଶାର अେନକ ଜି ଲାର ଜି ଲାପାଳ ଭାବେର ରହି ଉେଲ ଖନୀୟ କାଯ
କରି ଥିବାର ଉଦାହରଣ ରହି ଛି କି k ସାଂପତିକ ସମୟେର अେନକ ରାଜେନୖ ତିକ ବି,
କୁ ଦୃ ିେର େସ ରହି ଛtି  ଏହାର ପମୁଖ କାରଣ େହଲା ତା,ର ମୁଖମୀ, ସହ
ନି କଟତା ଶୁଣାଯାଉଛି େଯ ନବୀନ ପ+ନାୟକ େନଇଥିବା अେନକ ଦୃ ାtମୂଳକ ନି \ି
ପଛେର ପାiିଆନ୍ ବାବୁ , ହାତ ରହି ଛି ଏବଂ ସଚି ବାଳୟର ତୃ ତୀୟ ମହଲାର ସମ]
ନି \ି କାେଳ େସ ଏକା ଏକା ନି अtି  େତଣୁ ବି ଗତ ଦି ନେର ବି େଜଡି ରୁ ବରଖା]
େହାଇଥିବା କି ଛି ରାଜେନତା ତଥା अେନକ अସk ବାବୁ , ଉପେର अସେtାଷ
ଜଣାଇଛtି 
ବି ଗତ ଦି ନେର କି ଛି ବି େଜପି କମୀ ପାiିଆନ୍ ବାବୁ , ବାସଭବନ ଉପେର अତକjତ
ଭାବେର ଆକ ମଣ କରି ଥିେଲ େସେତେବେଳ ପାiିଆନ୍ ବାବୁ ନି ଜ ବାସ ଭବନେର
ନଥିେଲ ତଥାପି ରାଜେନୖ ତିକ କମୀମାେନ ବାସଭବନ ହତାେର ପେବଶ କରି େସାଗାନ୍
େଦବାସହ ଧମକ ଓ ଗାଳି ଗୁଲଜ କରି ଥିେଲ େବାଲି अଭିେଯାଗ ଆସି ଥିଲା ଆେମ
େଦଖୁଥିବା ଭିଜୁ ଆଲେର अtତଃ ଏହା ସବୁ ସତ େବାଲି ଜଣାପଡୁ ଛି  କି k ଜେଣ
ସରକାରୀ କମଚାରୀ, अନୁ ପିତି େର ତା, ଘେର ପେବଶ କରି ତା, ପରି ବାରକୁ
ଧମକାଇବା େକେତଦୂ ର ଯୁିଯୁ?
େବୖ ଜୟt ଜୟପiା ବି େଜଡ଼ି ରୁ ବରଖା]
ଜାନୁ ଆରୀ ୨୪ ତାରି ଖେର ଏକ अପତାଶି ତ େଘାଷଣାେର ବି େଜଡ଼ି ସୁପିେମା ଶୀ
ନବୀନ ପ+ନାୟକ ଜେନୖ କ ପମୁଖ ଦଳୀୟ ରାଜେନତା ଶୀ େବୖ ଜୟt ଜୟ ପiା,ୁ
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ଦଳବି େରାଧୀ କାଯ କରୁଥିବା ଦଶାଇ ଦଳର ପାଥମି କ ସଦସପଦରୁ ବରଖା] କରି ଛtି 
କୁ hୁ ଲୀ ଘଟଣାେର ବି େରାଧୀ ଦଳ, ସଖୀନ େହଉଥିବା ରାଜ ସରକାର େଲାକ,
ଧାନ ହଟାଇବା ପାଇଁ ଏହି ଭଳି ପଦେqପ େନଇଥିବା କଥା କୁ ହାଯାଉଛି  େସ ଯା େହଉ
େବସରକାରୀ ସଂା ଇାର ଭାଇସ୍ େଚୟାରେମନ୍ ଭାବେର ଦରମା ଗହଣ କରୁଥିବା
କଥା ପଘଟ େହବାପେର ପiା,ୁ ଦଳରୁ ବରଖା] କରାଯାଇଥିବା କଥା ଶୁଣାଯାଉଛି 
ସୂଚନାେଯାଗ େଯ ଶୀ ପiା ବି ଗତ ଦି ନେର ଦଳେର ଘଟୁଥିବା ବି ଭିନ ଘଟଣାବଳୀ
ଉପେର େରାକେଠାକ ମtବ େଦଇ ଆସୁଥିବା େଦଖି ବାକୁ ମି ଳୁଥିଲା ଏବଂ ନି ଜର
େଲାକସଭା ମiଳୀେର କ ମବyjୁ େଲାକପିୟତାକୁ -ାହୀ େଦଇ େସ ରାଜେର ଦଳର
ପମୁଖ େଚେହରା େବାଲି ମଧ अେନକ ମତ େଦଇ ଆସୁଥିେଲ ବି ଗତ େକଇ ମାସ େହଲା
ଉଡ଼ା ଖବର ଶୁଣାଯାଉଥିଲା େଯ ଶୀ ପiା ବି େଜପି େର େଯାଗଦାନ େଦଇ ପାରtି  ବି ଗତ
ବଷ ପାୟତ ନି ବାଚନ ସମୟେର ଶୀ ପiା अେନକ ଦଳ ବି େରାଧୀ କାଯ କରି ଥିେଲ
ଏବଂ େସ ନି ବାଚନେର ସକି ୟ अଂଶ ଗହଣ କରି ନଥିେଲ େବାଲି ଦଳ ପqରୁ କୁ ହାଯାଉଛି 
ସୂଚନାେଯାଗ େଯ ମଇ ୨୦୧୭େର ଦଳୀୟ ସହକମ ୀ ତଥାଗତ ଶତପଥୀ, ସହ
ଟ ି ଟରେର ଶୀ ପiା, ମତେଭଦ େହାଇଥିଲା, େଯେତେବେଳ ଶୀ ପiା, କି ଛି ଟ ି ଟ୍
ଦଳବି େରାଧୀ ଥିଲା େବାଲି ଦାବୀ େହାଇଥିଲା
ମହାେଶତା ରାୟ ବି େଜପି େର େଯାଗେଦେଲ
ବି ଗତ ଦି ନର ଓଡ଼ି ଆ ଚଳି ତର ପମୁଖ ନାୟି କା ମହାେଶତା ରାୟ ଆନୁ .ାନି କ
ଭାବେର ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାଟjେର େଯାଗ େଦଇଛtି  ବି ଗତ ଦି ନେର अେନକ ଓଡ଼ି ଆ
अଭିେନତା ରାଜନୀତି କୁ ଆପେଣଇବାେର ପାଥମି କତା େଦଖାଇଛtି ଏବଂ େସମାନ,
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ଭିତେର ନି କଟ अତୀତେର ବି େଜଡ଼ି ରୁ ବି େଜପି କୁ ଯାଇଥିେଲ ଶୀ ମି ହିର ଦାଶ ତା, ପେର
ମହାେଶତା, ଆଗମନ ରାଜେର ବି େଜପି କୁ ାର ଶିେର ସମୃy କରିବ େବାଲି
କୁ ହାଯାଉଛି  ନି ବାଚନ ରଣାlନେର ଏମାେନ କଣ ପଦଶନ କରୁଛtି ତାହା ତ
େଦଖିବାକୁ ରହି ବ, अtତଃ ଓଡ଼ି ଶାବାସୀ ନି ବାଚନ ସମୟେର अଭିେନତା ମାନ, -ାରା
ଆେମାଦି ତ େହେବ ନି ୟ
अଶୀ ଦଶକେର ଓଡ଼ି ଆ ଚଳି ତେର ନି ଜର ଯାଦୁ କାରୀ अଭିନୟ -ାରା ସମ]
ଓଡ଼ି ଆ ଚଳି ତଦଶକ ସମାଜକୁ ବାvି ରଖିଥିବା ମହାେଶତା ଜେଣ ସୁଦqା अଭିେନତୀ
ଏଥିେର ଦି ମତ ନାହW ଏକ ସୁଦୃଢ଼ ଏବଂ ସମୃy ଓଡ଼ି ଶାର ସ ପକୁ ସାକାର କରି ବାକୁ େସ
ରାଜନୀତି େର େଯାଗ େଦଇଛtି େବାଲି କହି ଛtି  ମହାେଶତା, ପବ
ୂ ରୁ ମି ହିର ଦାସ,
ଶୀତମ ଦାଶ, अନୁ େଚୗଧୁରୀ, अଜି ତ ଦାସ, ହରି ହର ମହାପାତ ଆଦି କଳାକାରମାେନ
ମଧ ବି େଜପି େର େଯାଗ େଦଇଛtି 
ପଥମ ଓଡ଼ି ଆ ଚଳି ତ अଭିେନତୀ ପାବତୀ େଘାଷ, େଦହାt
ଓଡ଼ି ଶାର ବେୟାବୃ yା ଚଳି ତ अଭିେନତୀ, ପେଯାଜି କା ଏବଂ ନି େଶି କା ପାବତୀ
େଘାଷ, ଦୀଘ ସମୟଧରି ସ ା ଦୁ ବଳତା େହତୁ ୮୫ ବଷ ବୟସେର ପରେଲାକ େହାଇ
ଯାଇଛି  ରାୀୟ ସାନେର ସାନି ତ ଶୀମତି େଘାଷ ବି ଗତ अେନକ ଦି ନ େହବ ଦୁ ବଳ
ସ ାେର ପୀଡ଼ି ତା ଥିେଲ
୧୯୩୩ ମସି ହାେର କଟକେର ମାନସି ଂହପାଟଣାେର ଜନିD ତ ଚପଳା ନାୟକ, ଓଡ଼ି ଆ
ଚଳି ତର ପଥମ ମହି ଳା अଭିେନତୀ ଥିେଲ ନି ଜର ପଥମ ଚଳି ତ ‘ଶୀ ଜଗନ ାଥ’େର
େସ अଭିନୟ କରି ସମ],ୁ

ଆକୃ  କରି ପାରି ଥିେଲ ଏହାପେର େସ अେନକ
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ଚଳି ତେର अଭିନୟ କରି ଦୃ ାtମୂଳକ ସାନ ପାଇଥିେଲ ନି ମାତା ନି େଶକ
େଗୗରପସାଦ େଘାଷ,ୁ ବି ବାହ କରି ବାପେର େସ ନି ଜକୁ ପାବତୀ େଘାଷ େବାଲି ପରି ଚୟ
େଦଇଥିେଲ
ଓଡ଼ି ଆ ଚଳି ତ ଲqDୀ, କା ଏବଂ ୀ ପାଇଁ ତା,ୁ ସାନି ତ ରାୀୟ ପୁରାର ମଧ
ମି ଳିଥିଲା ଏହା ବତୀତ େସ ଜୟେଦବ ପୁରାର ଏବଂ ବାଇୋପ ସାନ ମଧ
ପାଇଥିେଲ
୧୯୮୬ ମସି ହାେର ପାବତୀ େଘାଷ, ଫକୀର େମାହନ େସନାପତି , କାଳଜୟୀ
ଉପନାସ ‘ଛअମାଣ ଆଠଗୁx’କୁ ଆଧାର କରି ଏକ ଚଳି ତ ନି ମାଣ କରି ବା ସହ ନି େଜ
େସଥିେର ସାରି ଆ ଭୂ ମିକାେର अଭିନୟ କରି ଥିେଲ
ରାଜଧାନୀ ଏ{େପସ ଏେବ ସ^ଲପୁର େଦଇ ଯି ବ
ପି ମ ଓଡ଼ି ଶାବାସୀ, ପାଇଁ अତt ଆନhର ଖବର, ଭୁ ବେନଶରଠାରୁ ନୂ ଆଦି ଲୀ
ଯାଉଥିବା ରାଜଧାନୀ ଏ{େପସ େଟ ନ ବ\ମାନ ସ^ଲପୁର େଦଇ ଯି ବାଆସି ବା କରି ବ
ସାହେର ଦି ନଟିଏ ଏହି େଟ ନ୍ ଏହି ରୁଟେର ଯାତା କରିବ ଏହା -ାରା ପି ମ ଓଡ଼ି ଶାର
େଲାକମାନ,ୁ ନୂ ଆ ଦି ଲୀ ଯି ବାକୁ େହେଲ େହଉଥିବା अସୁବିଧା अେନକାଂଶେର ଦୂ ର
େହାଇପାରି ବ

ଏହି

େଟ ନ

୨୦୮୧୭/୨୦୮୧୮,

ଭୁ ବେନଶର-ନୂ ଆଦି ଲୀ-ଭୁ ବେନଶର

ରାଜଧାନୀ ଏ{େପସ୍ ଭାୟା ସ^ଲପୁର ସି ଟି ଏବଂ ଝାରସୁଗୁଡ଼ା େଦଇ ଗତି କରି ବ ଏହା
କଟକ, ସ^ଲପୁର, ଝାରସୁଗୁଡ଼ା, ରାଉରେକଲା, ଚକ ଧରପୁର, अନାରା, େଗାେମାହ,
େକାେଡମା, ଗୟା, ମୁଘଲସରାୟ ଏବଂ କାନପୁର େସାଲ େସନ େଦଇ ଗତି କରିବ
ଉତ ଜନତା ଥାନାେର ନି ଆଁ ଲଗାଇେଲ
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େଜଲେର ବh ଥିବା ଜେନୖ କ अଭିଯୁର ମୃତୁେର ଉତ ଜନତା, ଲ,ାକାi,
ସ^ଲପୁର अtଗତ अଇଁଠାପାଲି ଥାନାକୁ କେଲ ଭସିD ଭୂ ତ ଗୁରୁବାର ରାତି ରୁ अଭିଯୁକୁ
େଜଲେର ବh କରି ରଖାଯାଇଥିଲା ଏବଂ ରାତି େର अଭିଯୁର ମୃତୁ େହାଇଥିଲା
ମୃତୁର ପାରିକ କାରଣ ଜଣାପଡ଼ି ନଥିେଲ ସୁyା ପାୟ ୨୦୦ରୁ ଉy େଲାକ ଥାନା
ପରି ସରକୁ େଘରି ଯାଇ ନି ଆଁ ଲଗାଇ େଦଇଥିେଲ
େଦଶ ଦୁ ନି ଆେର अେନକ ଘଟଣା ଦୁ ଘଟଣାର େଲଖାେଯାଖା ପୁଣିଥେର ଆସି ବ
ଆସtା ମାସର ଆହାନ ଇ-ପତି କାେର ଆଗାମୀ କାଲି ଶି ବରାତୀ ଏବଂ ଏହି अବସରେର
ସମ] ଓଡ଼ି ଶାବାସୀ,ୁ अଭିନhନ ଜଣାଉଛି  ଆଶା କରୁଛି ଆପଣ, ଶି ବରାତୀ ଆହାନ
ସହି ତ ଭଲେର ବି ତିବ
ଧନବାଦ
ଡା େଜାତି ପସାଦ ପ+ନାୟକ

ହାଟ୍ସଆପ୍ -ାରା େଲଖା ପଠାk ନାହW େଲଖା େକବଳ ଇେମଲ୍ -ାରା
ହW ସୀକାର କରାଯି ବ ପେତକ ମାସେର େକବଳ େଗାଟିଏ କି ^ା

ସବାଧି କ ଦୁ ଇଟି େଲଖା ସେମତ ନି ଜର େଗାଟିଏ ଛବି ଏବଂ ଠି କଣା
େଲଖି ପଠାk ଯଦି େଲଖା ପଠାଉଛtି, ନି େଜ ଚୟନ କରି େଶ.
ବି େବଚି ତ େଲଖା ପଠାk ଏକାଧି କ େଲଖା ପଠାଇ ପେତକ ମାସେର
େସଥିରୁ ପକାଶନ କରି ବା अନୁ େରାଧ କରk ନାହW
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ଗd ବିଭାଗ
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ରାମରହୀମ
େଶୖ ବାଳି ନୀ ସାହୁ

ବି େବକ ଓ ବି ଚାରର ତାଡ଼ନାେର ଶyାେଦବୀ କ େମ କ େମ ନି ଭ େହାଇ
ଯାଉଥିେଲ ଜୀବନଯାକ ମି ଛକୁ ଘୃଣା କରି ଆସି ଥିବା ଶyାେଦବୀ ନି ଜ ସ ାମୀ, ନି କଟେର
ଏେତ ବଡ଼ ସତକୁ ବା େକମି ତି ଲୁ ଚାଇ ରଖିେବ େସଭଳି କେଲ अକୃ ତrତା ଓ ଚରମ
କୃ ତଘତାର ଦାବନଳେର ବାକି ତକ ଆୟୁଷ ତା,ୁ ଜଳି ଜଳି ବିବାକୁ ପଡ଼ି ବ କାନେର
ତୁ ହାଇ ତୁ ହାଇ ପତିଧନିତ େହଉଥିଲା ରହୀମର ଶାt अଥଚ अନୁ ନୟ ଭରା ଉି - “अପ୍ପି
ଜାନ୍, ନନା,ୁ କଦାପି ଜଣାଇେବ ନାହW ଏଇ ଘଟଣାକୁ  ଆଲ ାେକା ଲାଖ୍ ଲାଖ୍ ଶୁକର୍
ଏେବ ଆଉ କି ଛି ବି ପଦର କାରଣ ନାହW” ଏେବ ସମୟ अପରାହ ଚାରି ଟା ଆଉ କି ଛି
ସମୟପେର अଫିସରୁ ଡୁ ଟି ସାରି ଘେର ପହିେବ ତା,ର ସ ାମୀେଦବତା ପଶାସନି କ
େସବାର ବରି . अଧି କାରୀ ରାମଚh ମି ଶ ପଶାସନି କ ଦରେର କ\ବନି . ଆଉ କଡ଼ା
ମି ଜାଜର ବି ଭାବେର ପରିଚି ତ ରାମଚh ବାବୁ , ଗାୀଯ ଭାବମୂ\ୀ ଧି େର ଧି େର
ସରଳ ଆଉ ତରଳ େହବ ପତ ୀ,ର କେପ ଚା’ ଆଉ ମଧୁର ସାଷଣେର ୁଲ ପଢୁ ଆ
ତା,ର ଦୁ ଇ କୁ ନି ପୁअ ଠାକୁ ର ଘେର ବସି ପାଥନା କରିେବ, ବହି ପତ େମେଲଇ ପାଠ
ପଢ଼ି ବାକୁ ବସି େବ ଶyାେଦବୀ, ଚାରି ଜଣିଆ ସଦସ ବି ଶି ଏଇ େଛାଟ ପରି ବାରେର
ସାରାଦି ନ ନି ଃଶ େକାଠରୀ ଗୁଡ଼ିକେର େମାବାଇଲ୍, କ"ୁ ଟର, େଟଲି ଭିଜନ୍, ପାଠପଢ଼ା,
ଗପସପ ଶେର ପୁରି ଉଠି ବ କ େମ ରାତି ମାଡ଼ି ଆସି ବ ଦୁ ଇ ପୁअ, କ ାt
ଆଖିପତାେର ଦୁ ଇପୁअ େଶାଇଗଲା ପେର ଏକାtେର ବସି ଶyାେଦବୀ ନି ଜ ପତି େଦବ,ୁ
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ରହୀମର ସହସ ରାଣ ନି ୟମକୁ ତୁ } କରି େସଇ ସତଟିକୁ ନି ଜ ପତି େଦବ, ନି କଟେର
ବଖାଣି ବସି େବ କି ? ହଁ , अବଶ ନେହେଲ ସତବ ତା ଶyାେଦବୀ, ହାତେର ହW ମୃତୁ
େହବ ମାନବି କତାର
ରାମଚh ମି ଶ କୁ ଳୀନ ବ ାହDଣ ପରିବାରର ସtାନ ବୟସ ମାତ ପଇଁତିରିଶି
ମାତ ବାଇଶି ବଷ ବୟସେର ସବଭାରତୀୟ ପଶାସନି କ େସବା ପରୀqାେର ଟ ର େହାଇ
ସାରା ରାଜପାଇଁ ସୁଖାତି ଆଣିଥିେଲ କହି ବା ବାହୁଲ ରାମଚh ବାବୁ ,ୁ ତା,ର
ଉଶି qା ଓ ଉ ପଦବୀ अେପqା ତା,ର ପାରିବାରି କ ଆଭିଜାତ, ସଂାର ଏବଂ ଉ
ବିତ ପାଇଁ ତା,ଠାରୁ ଦୁ ଇଗୁଣ ବୟସର ବିମଧ ଯେଥ ମଯାଦା େଦଉଥିେଲ
ତା,ର େଜେଜବାପା ଥିେଲ ବି ଶାଳ ବ ାହDଣଶାସନର ପୁେରାଧା ତୀର ତଲୱାରଠାରୁ
ମି ଶ, େଗାଟିଏ େଗାଟିଏ ବାକ େବଶୀ ଶାଣିତ ଥିଲା େଯ େକୗଣସି ସାମାଜି କ ସମସାର
ସମାଧାନ େହଉଥିଲା ରାମଚh ବାବୁ , େଜେଜବାପା, ତଡ଼ି ତ୍ ନି \ି ଉପେର ଉଶି qା
ପେର ଉ ପଦବୀେର अଧି .ିତ େହଲାପେର ଏବଂ ରାମଚh ସପରି ବାର ସହରେର
अଧି .ିତ େହଲାପେର ମଧ ନି ଜ ଜନD ମୂଲକେର ତା,ର ପାରି ବାରି କ ସୁଖାତି अତୁ ଟ
େଲାେକ ଏେବ ବି କୁ ହାକୁ ହି ହୁअtି , “अେଯାଧା ନଥିେଲ ବି ଏେବ ବି ରାମଚh अଛtି ”
ସହରେର ରାମଚh , ଦି ତଳବି ଶି ନାତି qୁଦ ସୁରମ େକାଠା ଉପର ମହଲା
ନି ମାଣ େହବାପେର ରାମଚh ବାଉ ପରି ବାର ଧରି ଉପର ମହଲାେର ରହି ବା ସହ ତଳ
ମହଲାଟିକୁ େଗାଟିଏ େସ¡୍ ଫାଇନାନ୍ସ କ"ାନୀକୁ ଭଡ଼ା ସୂତେର େଦଇଥିେଲ ତଳ
ମହଲାଟିକୁ ଭଡ଼ା ସୂତେର େଦଇ ସାରି ବା ପେର ମଧ ପାଚୀର ସଂଲଗ େଗାଟିଏ େଛାଟିଆ
ପେକା. ବଳି ପଡ଼ି ଥିଲା ଘର ତି ଆରି େବେଳ େସଇ େଛାଟ ରୁମଟି ବାଲି , ସି େମ ଓ
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ଚି ପ୍ସ ରଖି ବାପାଇଁ ବବହୃତ େହଉଥିଲା େସଇ अବବହୃତ େଛାଟ େକାଠରୀକୁ
େମାବାଇଲ୍ େଫାନ ରି ପାୟରି ଂ େଦାକାନଟିଏ କରି ବାପାଇଁ ଭଡ଼ାେର େନଇଥିଲା ରହୀମ
ନି ଜ अନମନତା ପାଇଁ େହଉ अଥବା କାଯବ]ତା ପାଇଁ େହଉ, ରାମଚh ବାବୁ
ରହୀମକୁ ଭଡ଼ା ସୂତେର େଦବାପେର ମଧ ନି ଜକୁ ହଠାତ ବୁ ଝାଇ ପାରି ନଥିେଲ ବି େଶଷ
କରି ପତିଦିନ अଫିସକୁ ବାହାରି ଗଲା େବେଳ ରହୀମର େମାବାଇଲ୍ ରି ପାୟରି ଂ େଦାକାନରୁ
ମୃଦୁସ ରେର ବାଜୁ ଥିବା ମହଦି ୟାନ୍ େପୟାର୍ ଆଉ ନି j अଗରବତୀର ବାସା ତା,
କୁ ଳୀନ େଚତନାେର େନସି େହାଇ अସହ ବି ର ସୃି କରୁଥିଲା େହେଲ ହଜାେର
ପଶାସନି କ ଦାୟି ତ ମୁiାଇ େନଇ अଫିସେର ପହିଲା ପେର ଏ କଥାଟିକୁ ହୁଏତ ରାମଚh
ବାବୁ ଆଉ अଧି କ ଗୁରୁତ େଦଉନଥିେଲ अଥବା ଫା,ା ସମୟ େଦଖି ରହୀମକୁ େସଠାରୁ
ଉଠାଇ େଦବାର ସାମାନ କାଯଟିକୁ ସମାପନ କରି ବାକୁ େସ ନି ଜ ଖିଆଲ ପଣେର
ପାେଶାରି ପକାଉଥିେଲ
େଶଖ୍ ରହୀମ ବୟସ େହାଇପାେର ତି ରିଶି େହେଲ ତା’ର କୃ କାୟ ଶରୀରକୁ
େଦଖି େଯ େକହି ବି କହି ବ ରହୀମକୁ अତି େବଶୀେର େକାଡ଼ି ଏ େହବ ରହୀମ ପି ଲାଟି
ଦି ନରୁ ପି ତୃମାତୃ ହୀନ ନି ଜ ବଡ଼ ଭଉଣୀଘେର େସ ବି ତାଇଛି ନି ଜ େଶୖ ଶବ ଓ େକୖ େଶାର
ଦି େନ ଦୂ ରାେରାଗ ବାଧି େର ବଡ଼ ଭଉଣୀ ଆରପାରି କୁ ଚାଲି ଗଲାପେର ଭଗୀପତି ଆଉ
େଗାଟିଏ ଝି अ ସହ ନି କାହ୍ କରି େନେଲ ଆଉ େସ ପରି ବାରରୁ ବାହାରି ଆସି ଥିଲା ଏଇ
ଖବକାୟ େଚେହରାବି ଶି ରି ମ୍ ତା’ ଜୀବନେର େକଉଁ ଝି अର ହାତ ଧରିପାରି ବ, ଏ
ଆତDବି ଶାସ ଠୁ ଳ ନ କରି ପାରି ବା ପେର ଏେବ ତା’ର ଘର, ସଂସାର, ପରି ବାର ଓ ଜୀବି କା
କହି େଲ ଏଇ େଦାକାନ ସକାଳ ଆଠଟାରୁ ରାତି ନअଟା ପଯt େଦାକାନେର
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ବସି ବାପେର େସ ଯାଇ େଶାଇପେଡ଼ ସହରର େଶଷ ମୁiେର ଥିବା ଏକ ମସଜି ଦେର
ରହୀମର େସଠାେର ଉପିତି ବା େକୗଣସି ଆଚରଣ ରାମଚh ବାବୁ ବା ତା,
ପରି ବାର ପାଇଁ अଶ]ିକର ନଥିଲା ରାମଚh ବାବୁ , ଦୁ ଇ ପୁअ ପଥେମ ରହୀମକୁ ଚାଚା
ଡାକୁ ଥିେଲ ମାତ ରାମଚh ବାବୁ ,ର େଗାଟିଏ ତାଗିଦେର ତାହା ରହୀମ କାକାକୁ
ପରି ବ\jତ େହାଇଥିଲା େହେଲ ପତ ୀ ଶyାେଦବୀ,ୁ ରହୀମ अ ି ଜାନ୍ ଡାକ ତା,ର
ମୃଦୁ ବି ରି ପେର ମଧ ପତ ୀ,ର ବହୁ अନୁ େରାଧେର अପାତତଃ ସ ୀକୃ ତ େହାଇଥିଲା
ରହୀମର ବଡ଼ ଭଉଣୀ ମରି ଗଲା ପେର େସ ପୁଣିଥେର େବଘର େହାଇଛି  ଆଉ ତା ବଡ଼
ଭଉଣୀ ପାଖରୁ ପି ଲାଟି ଦି ନରୁ ରହୀମ ପାଇ ଆସୁଥିବା ମାଆର ମମତା, ତା’ର ବଡ଼
ଭଉଣୀକୁ अପ୍ପି ଜାନ୍ ସଂେବାଧନ - ଏ ସବୁ ବୃ \ାt ଦି େନ ଶyାେଦବୀ ରହୀମଠାରୁ ଶୁଣିବା
ପେର ନି ଜ ଆଡୁ ତାକୁ अପ୍ପି ଜାନ୍ ଡାକି ବାକୁ ପ]ାବ େଦଇଥିେଲ ଏହା ରାମଚh
ବାବୁ ,ଠାେର अଗାହ ନ େହେଲ ବି ସଂପ$
ୂ ନି ରଥକ ଦି େନ ପତ ୀ,ୁ କହି େଲ, “ରହୀମ
ତୁ ମକୁ କ’ଣ अପ୍ପି ଜାନ୍ େବାଲି ଡାକୁ ଛି ? अବଶ ଭଦ ଓ ନି ରୀହ ପି ଲାଟା! ତୁ େମ ତାକୁ
େକେତେବେଳ କହି େସ ଡାକଟିକୁ ନାନୀ ବା ଦି ଦିେର ପରି ଣତ କର େମାେତ ପଥେମ
ପଥେମ େସ ସାର୍ େବାଲି ଡାକୁ ଥିଲା ମଁୁ ତ ନି େଜ ତାକୁ ସାର ଡାକରୁ ନନା ଡାକେର
अଭ] କରାଇଲି  ଶyାେଦବୀ ରହୀମଠାରୁ ତାର ପରେଲାକଗତା ବଡ଼ ଭଉଣୀ
ବାବଦେର ବି ଷଦ ଭାବେର ଶୁଣିଥିେଲ ତା,ୁ ମଧ େସ କୁ ଆେଡ଼ ଡାକୁ ଥିଲା अପ୍ପି
ଜାନ ସଂସାର, େଖାଦା ଓ ଈଶର କହି େଲ ତା’ର अପ୍ପି ଜାନ ଥିଲା ତା’ପାଇଁ ସବୁ କି ଛି
ରହୀମକୁ ବାପାର େସହ ଆଉ ମାଆର ମମତା ଯାଚି େଦଉଥିବା ଏଇ अପ୍ପି ଜାନ ବି
ଖୁଦାକା ପାରା େହାଇଗଲା ପେର ରହୀମ ମୁହଁେର େସଇ अପ୍ପି ଜାନ୍ ଡାକ ସଂରଚି ତ
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େହାଇଥିଲା ଶyାେଦବୀ, ଉେଶେର ତାହା ପୁଣି ତା,ରି ଇ}ା ଓ ପ]ାବେର
ପି ଲାଟି ଦି ନରୁ ସବୁ ସଂପଦାୟକୁ ସମାନ ଆଖିେର େଦଖି ଆସୁଥିବା ଶyାେଦବୀ,
ମାନବବାଦୀ େଚତନାକୁ ପ$
ୂ ତା େଦଇଥିଲା अତଏବ ବହୁ େଧୖ ଯର ସହ ସ ାମୀ,ୁ
अtତଃ ଏଇ ଡାକଟି ବh ନ କରି ବାକୁ ବୁ ଝାଇ ସଫଳ େହାଇଥିେଲ ଏବଂ ଆତD ପସାଦ
ଲାଭ କରି ଥିେଲ
ରାତି ଦଶଟା େସେତେବଳକୁ ଦୁ ଇପୁअ ତା,ର େଶାଇ ପଡ଼ି େଲଣି  ରାତି ପାହି େଲ
ସ ାଧୀନତା ଦି ବସ ବଡ଼ପୁअର ବୃତା ପତିେଯାଗୀତା ଓ ସାନ ପୁअର େଦଶାତDେବାଧକ
ସଂଗୀତେର ନୃ ତାଭିନୟ ଆଉ अଧଘା ପେର ସ ାମୀ, ସହ ଡି ନର୍ ପେର ଦି ବସଟିେର
ପ$
ୂ େଛଦ ପଡ଼ି ବ ସ ାମୀ ରାମଚh ନି ଜ अଫିସି ଆଲ ୱାକjଂ େକାଠରୀରୁ ଶyାେଦବୀ,ୁ
ପାଖକୁ ଡାକି େଲ େବେଳ େବେଳ େସ ଏମି ତି ଡାକtି  କି ଛି ଗୁରୁତପ$
ୂ କଥା ଆେଲାଚନା
ତା,ର ଡ ଇଁ ରୁମେର ବା େବଡ଼ ରୁମେର ନ େହାଇ ସଂପାଦି ତ ହୁଏ ଏଇ ପେକା.େର
“ହଁ , େଗାଟିଏ ଜରୂରୀ କଥା ଆଉ ଖୁସିର ଖବର ବି  ଆଜି ଆଉଥେର ମଁୁ େମାର
କି ଡ଼ନୀର ାଟସ େଚକ୍ अପ୍ କରାଇଲି  ଏକ ପକାର ନମାଲ ଏେବ ଡାର, ପରାମସ
अନୁ ସାେର ଟିକିଏ ସତକ େହାଇ ଚଳି େଲ ଆଉ କି ଛି अସୁବିଧା ନାହW ଯା େହଉ ବହୁତ
ବଡ଼ ବି ପଦଟିଏ ଟଳି ଗଲା ମଁୁ ତ ପୁରା ନଭସ अବାେର ଥିଲି େମାର େଗାଟିଏ କି ଡ଼ନୀ
ନ ଆଉ अନଟି ଆେଫେ£ଡ୍ େହବାର ରି େପାଟ୍ ପାଇ ମଁୁ ତୁ ମକୁ ବି ପଥେମ ଘଟଣାଟି
ଲୁ େଚଇ ଥିଲି ତୁ େମ କୁ ଆେଡ଼ ଭାlିପଡ଼ି ବ, େସଇ ଭୟେର େମା अଫିସି ଆଲ ଭିତେର
କଥାଟିକୁ ସୀମି ତ ରଖି ବି ପୁଳ ଟ,ା ବି ନିମୟେର େଗାେଟ ସୁ ମଣିଷର କି ଡ଼ନୀ େଯାଗାଡ଼
କରି ବାକୁ ବହୁ େଚା କରି ବି ଫଳ େହଉଥିଲା େବେଳ ତୁ େମ ଘଟଣାଟିକୁ େକଉଁ ସୂତରୁ
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ଜାଣିପାରି ଏେତ ଏେତ ଜଲଦି େମା ପାଇଁ କି ଡ଼ନୀ େଡାେନଟ୍ କରି ବାକୁ କାହାକୁ ରାଜି
କରାଇଲ? ଇତି ମଧେର ତି ନିମାସ ବି ତିଗଲାଣି  େହେଲ ଆଜି ପଯt େସ େଲାକଟିକୁ
େମା ଠାରୁ अrାତ କରି ରଖିଛ କାହWକି? ବି ନା ମୂଲେର େମାେତ କି ଡ଼ନୀ ଦାନ କରିଥିବା
େଲାକଟି ବାବଦେର ଦୟାକରି େମାେତ ଏେବ କୁ ହ େସ ରହସ ଉପରୁ ଏେବ ତ ପା
ଉଠାअ ମଁୁ ଜାଣିଛି, େକୗଣସି अଥ ବି ନିମୟେର ଆେମ ତା’ର ଋଣ ସୁଝିପାରିବା ନାହW
େହେଲ ମଁୁ अତି କମେର ନି ିତ େହବି େଯ େମା ଜୀବନେର େସଇ େଦବଦୂ ତ ଜଣକ କି ଏ?
ପିଜ୍ କୁ ହ େସ କି ଏ?”
ଏତକ କଥା କହି ସାରି େକାଠରୀ ଭିତେର ରାମଚh ନି ଜ ମୃଦୁ ପଦଚାଳନା ବhକେଲ
ଓ ହି ଲ େଚୟାରଟିକୁ ଟାଣି େନଇ ପତ ୀ, ପାହେର ବସି େଲ େଗାଟିଏ ବାଧ ଶି ଶୁପରି 
େରାଗ କି ପରି େଗାଟିଏ ସୁସବଳ ଦୁ ମଦ ମଣିଷକୁ ହଠାତ୍ अସହାୟ କରିଦି ଏ, ତାହା
ସ ଚqୁେର େଦଖିଥିେଲ ଶyାେଦବୀ େରାଗ କାହାକୁ

େକେତେବେଳ େକମି ତି ବହୁ

ସତକତାର ସେ\ ଗାସ କରି ବ, କି ଛି କହି େହବନାହW ଶyାେଦବୀ ଆଉ କି ଛି ଭୂ ମିକା ନ
କରି ମୁହଁ ତଳକୁ କରି ଉାରଣ କେଲ, “ରହୀମ”
“ବାସ୍, ଆଉ କି ଛି କହି ବା ଆବଶକ ନାହW ମଁୁ ସବୁ ବୁ ଝି ପାରି ଲି େହେଲ ମଁୁ ଏେବ
ବି ଶାସ କରି ପାରୁନି ରହୀମ େଗାଟିଏ ମୁସଲମାନ େହାଇ ବି अlଦାନ େକମି ତି
କରି ପାରିଲା?” ଏଇ ସବୁ କଥା କହି ଲା େବେଳ ରାମଚh ବାବୁ , କx ଥରିଉଠୁ ଥିଲା
ଶyାେଦବୀ ସ ାମୀ, ଆଖିେର େଦଖି ପାରୁଥିେଲ ଢଳ ଢଳ अଶ ତାହା କୃ ତrତାର ନା
ପାତାପର, ନି ଜ ଉ ବିତ ଭିତେର ଛପି ରହି ଥିବା େସହି ଭୟ,ର ଧମବି େ-ଷକୁ
ସ ାମୀ ଭିତେର ଧି କ୍କାର କରୁଛtି ନା ରହୀମର େସ }ାକୃ ତ अlଦାନ ତା, ଶି qା, ଦୀqା,
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ସଂାର ଓ ବିତେର ମାନବି କତାର ନୂ ତନ अନୁ ଭୂ ତି ଆଣି ପାରି ଛି େବାଲି ଏ अଶ ଏ
ପଶ ପଚାରି ବାକୁ ଶyାେଦବୀ ସାହସ କରି ପାରୁନଥିେଲ ବାରୁy ଗଳା ଝାଡ଼ି ରାମଚh
ପଚାରି େଲ, “ରହୀମର ସ ା ଏେବ କି ପରି ?” ଶyାେଦବୀ ସ ାମୀ,ୁ ଚାହW କହି େଲ, “େସ ବି
ସୁ ତା’ର ସବୁ ରିେପାଟ୍ େଦଖିଥିଲି”
ପରଦି ନ ସକାଳ ଆଜି ସ ାଧୀନତା ଦି ବସ ଦୁ ଇପୁअ,ୁ ୁଲେର ରାମଚh ବାବୁ
େସଦି ନ ମୁଖ अତି ଥି ପି ଲାମାନ, ୁଲକୁ ପତ ୀ,ୁ ସାଥିେର େନଇ ବାହାରି ଯି ବାକୁ
ପ]ୁତ େହଲାେବେଳ ରାମଚh ବାବୁ ପତ ୀ,ୁ ପାଖକୁ ଡାକି କହି େଲ, “ରହୀମକୁ ବି କୁ ହ
ତାକୁ ମଧ ଆମ ସହ କାଯକ ମକୁ ଯି ବାକୁ  େସ ଆଜି ଆମ ପରି ବାର ସହ େସଠି କି ଯି ବ
ନା କଣ କହୁଛ ରହୀମର अପ୍ପି ଜାନ?”
ସ ାମୀ,ର ଏତକ କଥାେର ଶyା େଦବୀ, ମେନ େହଲା ଆଜି ହW ରାମରହୀମ
ଏକାଠି େହେଲ ଓ ଭାରତ ପୁଣିଥେର ସତେର ସ ାଧୀନ େହଲା

େମେଟାପଲିଟାନ୍ ହାଉସି ଂ େବାଡ଼ େସାସାଇଟି
ସି -ଏ, ପଟ୍ ନଂ - ୯୪
େକାଲକାତା - ୭୦୦୧୦୫
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ଚ"ାନାନୀର ଝିअ
ଭାଗି ରଥୀ ଯାନି

ନି ଜ ବସାରୁ ବାହାରି ପqୀଗୁଡ଼ିକ ଚତୁ ଦjଗକୁ ଖାଦ ସଂଗହ ଉେଶେର ଉଡ଼ି
ଯାଆtି  ସୂଯ,ର ସୁେନଲି କି ରଣ ଧାେର ଧାେର ବି }ୁରି ତ େହାଇ ପୃଥିବୀ ପୃ.େର
ପଡୁ ଥାଏ କୃ ଷକଟି ହଳଲlଳ େନଇ ମହାଆନhେର ବି ଲକୁ ବାହାରିଲା ଘେର ତା ୀ
ଚ"ା େସ ବାସି ପାଇଟି ଗୁଡ଼ିକ େଶଷ କରି ଥାଏ ତା,ର େଛାଟ ଝି अଟିଏ ତା, ଗଁାର
ଟିେକ ଦୂ ରେର ଥିଲା ଏକ ବି ଦାଳୟ େସହି ପାଥମି କ ବି ଦାଳୟେର ତା ବାପା ଝି अଟିର
ନଁା େଲଖାଇ େଦଇଥିବାରୁ େସ ପଥମ େଶଣୀେର ପାଠ ପେଢ଼ ଚାହଁୁ ଚାହଁୁ ଝି अର
ବି ଦାଳୟକୁ ପାଠ ପଢ଼ି ଯିବାର ସମୟ େହାଇ ଆସୁଥାଏ ଝି अପାଇଁ ମା ଚ"ା ଖାଦ ତି ଆରି
କରି ଖାଇବାକୁ େଦେଲ ଏବଂ ସମ] ବହି ବ]ାନି ପ]ୁତ କରି ବି ଦାଳୟକୁ ପଠାଇେଲ
ଏହା ଥିଲା ମା’ ଚ"ାର ନି ତକମ
ଝି अର ସମ] ଦାୟି ତ େନଇ ବି ଦାଳୟକୁ ପଠାଇେଲ ପୁଣି ଏପେଟ ସ ାମୀ କାମରୁ
େଫରି ବାର ବାଟ ଚାହW ରହି ଥାଏ ଘେର ବି ଲେର ହଳକାମ ସାରି ସୁଧାକର ଘରକୁ
େଫରିଲା ଘରକୁ େଫରି କି ଛି ସମୟ ଥକି ବସି ପଡ଼ି ଲା ତାକୁ ଭାରି େଶାଷ ଲାଗୁଥାଏ
ସ ାମୀ ମନକଥା ଜାଣିପାରି ଚ"ା ପାଣି ଗିଲାେସ ବେଢ଼ଇେଦଲା େସ ଶାtି େର ପାଣି
ପି ଇେଦଇ ଝି अ କଥା ପଚାରି ଲା ଝି अ ବି ଦାଳୟ ଯାଇଛି ତ? ଆନhେର ଚ"ା ସ ାମୀର
ମୁହଁକୁ ଚାହW ହଁ ଭରିଲା
େସହି େଛାଟ ଝି अର ନଁା କୁ ନି  ତାର ଜେଣ େଜେଜ ଥାଆtି  ତା,ୁ ବ\ମାନ ୭୭
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ବଷ ବୟସ େହଲାଣି  େସ ବି େଶଷ କି ଛି କାମଧାମ କରି ପାରtି ନାହW ଘେର ବସି ରହି ବା
ଛଡ଼ା ଆଉ କି ଛି କରtି ନାହW େବେଳ େବେଳ ଚଲାବୁ ଲା କରtି  अପରାହ େହେଲ ଝି अ
ଘରକୁ େଫେର ଆଜି ଘେର େକହି ଦି ଶୁନାହାtି େତଣୁ ବାକୁ ଳ େହାଇ େସ ମା’କୁ
େଖାଜି ବାେର ବ] େହାଇଗଲା େଜେଜ,ୁ ବାର^ାର ପଶ କରୁଥିଲା ମା କାହW? ବାଡ଼ି ରୁ
ଘର ଭିତରକୁ ପଶି ଆସୁଥିବା ବାପାମା’,ୁ େଦଖି େସ ଖୁସିେର ଧାଇଁଯାଇ ମା’କୁ ଭିଡ଼ି
ଧରି ଲା
ସମୟ ଧି େର ଧି େର अତି କାt େହଉଥାଏ େସ ପଥମ େଶଣୀରୁ ଉ\ୀ$ େହାଇ
ଦି ତୀୟେର ପେଢ଼ ଭାରି ବୁ yିମତୀ ଝି अଟିଏ େବାଲି ତା ୁଲେର ସବୁ କହtି  ବି ଦାଳୟ
ଯି ବାେର େସ େକେବ अବେହଳା କେର ନାହW େଶଣୀ ଗୃହେର େସ ଧାନ େଦଇ ଶି qକ
ପଢ଼ାଉଥିବା ପାଠ ସବୁ ପେଢ଼ ଓ ବୁ େଝ ସvାେର ଘରକୁ େଫରି େଲ अvାରେର େଛାଟ
ପରି ବାର ସଖେର ଦି ନେର ଯାହା ସବୁ ଶି ଖିଥାଏ େସ ସବୁ କରି େଦଖାଏ ଯାହା
ପଢ଼ି ଥାଏ େସ ସବୁ ଉ ସ ରେର ବାପାମା ଆଉ େଜେଜ,ୁ ଶୁଣାଏ
ସୁଧାକର ଟିେକ ଶାt ସ ଭାବର େଲାକ କୁ ନି େକମି ତି ଭଲ ପାଠ ପଢ଼ି ବ, ଭଲ
ଶି ାଚାର ଶି ଖିବ, ଭଲ ମଣିଷ େହବ ତା, अଳେର େକମି ତି ନଁା କରି ବ, ଗଁା ମାଟିର
ସାନ ରଖିବ... ଏହି ସବୁ ସ ପ େଦେଖ େସ ଜେଣ ସାଧାରଣ କୃ ଷକ େହେଲ ସୁଧା େଦଶ
ଜାତି ପାଇଁ କି ଛି ବି କରି ବାପାଇଁ ସବଦା ଯତ ଶୀଳ ରେହ ପି ଲାଦି ନୁ େସ ବି ଭଲ ପଢୁ ଥିଲା
କି k ଦୁ ଭାଗର ବି ଷୟ େସ ନବମ େଶଣୀ ପଢୁ ଥିବା ସମୟେର ତା ମାଆ ଚାଲି ଗଲା ଯାହା
ଫଳେର େସ ଭାlିପଡ଼ି ଥିଲା ଆଉ ପାଠପଢ଼ା େସତି କିେର ବh େହାଇଗଲା ବାପା,ୁ
ସାହାଯ କରି ବାପାଇଁ ବି ଲେର ହଳ ବୁ ଲାଇବା କାମେର ନି ଜକୁ ନି େୟାଜି ତ କରି େଦଲା
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େସ ଚାହଁୁ ନଥିଲା େଯ ତା ସହ ଜୀବନେର ଯାହା େହଲା ତା ଝି अ ସହ େସ ସବୁ େହଉ କୁ ନି
ଭଲ ମଣିଷ େହଉ
ଦି ନକର କଥା କୁ ନି ପଡ଼ି ଶାଘରର ତି ନିଚାରି ଜଣ ଝି अ ଦାi ଧଳ
ୂ ି େର େଖଳୁ ଥାtି ପୁଣି
େଦୗଡ଼ାେଦୗଡ଼ି େହଉଥାtି  େଖଳ ସାରି େଦଇ କୁ ନି ଘରକୁ ଆସି ବାପେର ମନ ମାରି
ବସି ଥାଏ ମା ପଚାରି େଲ କଣ େହଲା? େସ କହି ଲା ମା ସlୀତା, अnଳୀ, ସବି ତା,
ରnିତା ସବୁ େମା ସହି ତ େଖଳୁ ଛtି କି k ବି ଦାଳୟ ଯାଉନାହାtି କାହWକି? େସମାେନ ବି
ବି ଦାଳୟ ଯାଉଥିେଲ ଆେମ ସବୁ ମି ଶିକି ଯାଇଥାk ଆସି ଥାk ମା ଚ"ା ଚି tାେର
ପଡ଼ି ଗଲା ସତ କଥା େସମାେନ ସବୁ

େଖଳାେଖଳି କରୁଛtି

କି k ବି ଦାଳୟ

ଯାଉନାହାtି  ଆଉ ଏହାର େଗାଟିଏ ପମୁଖ କାରଣ ଥିଲା େସମାନ, ପରି ବାରେର
अତଧି କ କାଯଭାର େସମାେନ ବି ଦାଳୟ ଗେଲ ଘେର କାମ କରିବ କି ଏ? ଟ,ା
େକଉଁଠି ଆସି ବ? ପରି ବାରର ଭରଣେପାଷଣ େକମି ତି େହବ? େସମାନ,ୁ ଏମି ତି अେନକ
ଚି tା ଘାରୁଥାଏ ପୁଣି अଥାଭାବ ହW ଜୀବନ ବିବାେର ବଡ଼ ବାଧକ ସାଜି ଛି ଏହି ପରି
अେନକ ସମସା ତଥାପି ପେଡ଼ାଶୀ ମାନ,ୁ

ତା, ପି ଲା ଛୁଆ,ୁ

େକମି ତି ପାଠ

ପଢାଇେବ କି ପରି ଭଲ ମଣିଷ େହେବ? ଆଦି ବୁ ଝାଇବାକୁ ଲାଗିଲା ଫଳେର କି ଛି
ଦି ନପେର େସହି ପେଡ଼ାଶୀ ଜଣକ ତା, ଝି अର ନଁା ବି ଦାଳୟେର େଲଖାଇେଲ କୁ ନି
ବହୁତ ଖୁସିଥିଲା ନି ତି କୁ ନି ଆଉ ସlୀତା ସାଥୀ େହାଇ ବି ଦାଳୟ ଯାଉଥିେଲ ଚ"ାକୁ
ବି ଆସ ] ଲାଗୁଥିଲା େଯ େସମାେନ ଏକାଠି ବି ଦାଳୟ ଯାଉଛtି ଓ ଆସୁଛtି  େହେଲ
अନ ଝି अମାେନ ବି ଦାଳୟ ଯାଇ ପାରିେଲ ନାହW
କୁ ନି କି k ନେଛାଡ଼ବvା େହାଇ ମା ପାଖେର ଜି ଦ୍ କରି କହି ଲା, େଯମି ତି ସlୀତା
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ବି ଦାଳୟ ଯାଉଛି େସମି ତି अନମାେନ ବି ଯାଇପାରି େବ ଚ"ା ଝି अର ଜି ଦ୍ ଆଗେର
ମଥା େନାଇଁ ସବୁ ପରି ବାରକୁ ବାର^ାର ଯାଇ ବୁ ଝା ସୁଝା କରି ବାପେର ଧି େର ଧି େର
ସାହି ର ସବୁ ଝି अ ବି ଦାଳୟେର ନଁା େଲଖାଇେଲ କୁ ନି ର ଜି ଦ୍ ଆଉ ଚ"ାର େଚା
ଫଳେର ବି ଦାଳୟେର ଝି अ ମାନ, ସଂଖା ଦି ନକୁ ଦି ନ ବୃ yି ପାଇବାେର ଲାଗିଲା ଏହି
ବି ଷୟେର ବି ଦାଳୟର ଗୁରୁଜୀ ଓ ଗୁରୁମା ମାେନ अବଗତ େହେଲ େସମାେନ ଏହି
ବି ଷୟେର ପରର ସହ କଥାବା\ା ବି େହେଲ ଏହି ସବୁ େସହି କୁ ନି ଝି अ ପାଇଁ ସବ
େହଲା େବାଲି ସମେ] କହି େଲ କୁ ନି ବି ଷୟେର ସବୁ ଜାଣି ବାକୁ ଇ}ା ପକାଶ କେଲ
ସୁଧାକର ଭାରି ପରି ଶମୀ ବି ଖରା, ବଷା, ଶୀତ କାକର ଆଦି ସହକରି େସ
ନି ଜ କୃ ଷି େqତେର ମନ େଦଇ ଉ\ମ ଶସ ଉ¥ାଦନ କରି ନି ଜ ପରିବାରର ଗୁଜରାଣ
େମାଉଥାଏ ସମୟ अତି କାt େହାଇ ଚାଲି ଥାଏ କୁ ନୀ ଧି େର ଧି େର ବଡ଼ େହଲା େସ
େଯେତେବେଳ ନି ଜ ଗଁା ମାଟିର ନି ଜ अଳେର ଥିବା अସହାୟ, ଋଗ୍ଣ, ଜରାଜୀ$
େଲାକମାନ, ଦୁ ଃଖଦୁ ଶା େଦଖିଲା ତା ମନେର ଟିେକ ଦୟା ଆସୁଥିଲା େସ ବ\ମାନ
ମହାବି ଦାଳୟେର ଯୁ ତି ନି େଶଷ କରି ଛି ଶି qିତା କୁ ନୀ ବ\ମାନ ନି ଜ ଗାମ ସେମତ
ଆଖପାଖ ଗାମେର ଥିବା େଲାକମାନ,ୁ ଶି qା, ସ ା ପଭୃତି ବି ଷୟେର େକମି ତି ସେଚତନ
କରି ବ େସଥିପାଇଁ ଉଦମ କରୁଛି  େସ ନି ଜ ସାlମାନ,ୁ ସାଥିେର େନଇ ଗଁା ଗଁା ବୁ ଲି
େଲାକମାନ,ୁ ପାଠ ପଢାଇବାର ଉପାେଦୟତା ବି ଷୟେର ବୁ ଝାଉଛି  ସ ାେସବାପାଇଁ
ଡାରଖାନା ଯି ବାପାଇଁ େପାାହନ କରୁଛି 
ଧି େର ଧି େର ସମଗ अଳେର କୁ ନି ଡାକ ନଁା େହାଇ ଯାଇଛି  େସ अd ବୟସର
ଝି अଟିଏ େହେଲ ସୁyା ସମ],ର ପିୟ େହାଇ ଯାଇଛି  େସ କହୁଥିବା କଥାର ମୂଲ
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େଲାକମାେନ ବୁ ଝୁଛtି  େସଥିପାଇଁ ତା’ର େଢର୍ ପଶଂସା କରtି ସମେ] େକାଇଲି ର
ସୁମଧୁର ସ ନକୁ ଯି ଏ ପଶଂସା କେର ବା ନି hା କେର, େସଥିେର େକାଇଲି ବି ଚଳି ତ ନ
େହାଇ େଯମି ତି ଆନhେର କୁ ହୁ କୁ ହୁ ସ ରେର ଗାନ କରୁଥାଏ ଠି କ୍ େସମି ତି କୁ ନି କାହାର
ପଶଂସାେର େବଶ୍ ଖୁସି ବା ଦୁ ଃଖି ନ େହାଇ େସଗୁଡ଼ିକ ତା’ର କ\ବ ମେନ କରି
େଲାକମାନ, ସମସା ଗୁଡ଼ିକର ସମାଧାନର ପଥ ବତାଇ େଦଉଥାଏ

ହଁ ପକୃତେର

େସହି କୁ ନି ଭଳି ଝି अଟିଏ ଯଦି ଆମ ସମାଜେର ଜନD େହଉ ଥାଆେt, ତାେହେଲ ଆଜି
अvକାର ରୂପକ अଶି qିତ ସମାଜ, ସୂଯ, ଆେଲାକ ସଦୃ ଶ ଶି qାର ଆେଲାକେର
ଆେଲାକି ତ େହାଇ ସୁ ଏବଂ ଶି qିତ ସମାଜ ନି ଃସେhହେର ଗଠନ େହାଇ ପାରtା ଆଉ
ଆମର ସମ] ପଥ ଆଜି ପରି ¦ାର ଭାେବ ଦୃ ଶମାନ େହଉଥାtା

ଗାମ / େପା.अ.: ଦଳପଡ଼ା, ଭାୟା : ଖଜୁ ରୀପଦା
ଜି ଲା : କvମାଳ, ଓଡ଼ି ଶା ୭୬୨୦୧୨
ଭ ାମଭାଷ : ୯୪୩୮୦୨୬୮୪୮
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ସୁେନଲି ସିଂହ - ୫(କ)
अେଶାକ ବି ଶାଳ

େଶୖ ଶବର ଏକୁ ଟିଆ ଦି ନମାନ
ହାଏନା ମାେନ ଏକୁ ଟିଆ ସି ଂହୀକୁ େଦଖି ତା ଆଡକୁ ମାଡି ଆସି େଲ। ସି ଂହୀ
େସମାନ,ୁ ଡରାଇବାକୁ େଚା କରୁଥାଏ। ହାଏନା ମାେନ ହଠାତ୍ ପାଖକୁ ନଆସି ସି ଂହୀକୁ
ବି ର କରି ବାକୁ େଚା କରୁଥାtି । େସମାେନ ଖାଉଥିବା ସି ଂହୀର ଚାରିପେଟ ଘୂରି
ବୁ ଲି େଲ। ସି ଂହୀ େବେଳେବେଳ ହାଏନାମାନ, ଆଡକୁ େଦୗଡି ଯାଉ ଥାଏ । େହଟା
ବାଘମାେନ କି ଛି ସମୟ ପାଇଁ ଦୂ ରକୁ ଚାଲି ଯାଉଥାtି । ପୁଣି ପାଖକୁ ମାଡି ଆସୁଥାtି ।
େସମାେନ ଜାଣtି କି ଛି ସମୟ ପେର ଏମି ତି କରି କରି ସି ଂହୀ ଥକି ଯି ବ । ସି ଂହୀକୁ
େସମାେନ ଡରାଇ ଚାଲି ଥାtି । କି k ସି ଂହୀ ଜଲ୍ଦି ଜଲ୍ଦି ଖାଇ ଚାଲି ଥାଏ । େଯତି କି
ସବ େହଲା ସି ଂହୀ ଖାଇେନଲା। ହାଏନା ମାେନ ପାଖକୁ ମାଡି ଆସୁଥାtି । େସ େଦଖିଲା
ଏେତଗୁଡାଏ ହାଏନା ମାନ, ସାlେର ଲଢାଇ କରି ପାରି ବ ନାହW । େତଣୁ େଗାଟିଏ କୁ ଦା
ମାରି େସଠାରୁ ଚାଲି ଗଲା ଆଉ ହାଏନା ମାେନ ଆସି େସ ଚି ତଲ ହରି ଣକୁ ଖାଇବାକୁ
ଆର କେଲ ।
େସ ନି ଜ ଛୁଆ ମାନ, ପାଖକୁ େଫରିଗଲା । ଏଠି अେନକ ପାଖେର ହାଏନା ମାେନ
अଛtି । େସମାେନ ଛୁଆମାନ,ୁ ମାରି େଦଇ ପାରtି । ସି ଂହୀ ବତମାନ ଖୁବ ସାବଧାନ
େହାଇ ଯାଇଥିଲା । େସ ଛୁଆ ମାନ,ର ରହି ବା ାନ ବଦଳାଇଲା । େସମାନ,ୁ ଏକ
ନି ରାପଦ ାନକୁ େନଇେନଲା । କି ଛି ଦି ନ ତେଳ ତାର ଆଉ ଦୁ ଇଟି ଛୁଆର ମୃତୁରୁ େସ
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ବି ରାଟ ଶି qା ପାଇଥିଲା । ଛୁଆ ମାନ,ୁ ଏକଦମ ନି ରାପଦ ାନେର ରଖୁଥିଲା । ଏମି ତି
କି ଛି ଦି ନ କଟିଗଲା । ଏମି ତି ଜୀବନ ମରଣ ସହ ଲୁ ଚକାଳି ଚାଲୁ ଥିଲା । ଏ ଭିତେର
ଛୁଆମାେନ ଟିେକ ବଡ େହାଇ ଆସି େଲ ।
ସମୟ ବି ତି ଯାଉଥାଏ । ଶି ଶୁ ମାନ,ର ଜୀବନେର ବହୁତ କି ଛି ଖୁବ ଶୀଘ ଘଟିଯାଏ
। େସମି ତି ଏହି ସି ଂହ ଦୁ ଇ ଛୁଆ,ର ଜୀବନେର କି ଛି ନା କି ଛି ଘଟୁଥାଏ । ସବୁ ମା’ର
ଛୁଆ ଭଳି ଦୁ ଇ ଭାଇ ମା’ର ଆଖି ଆଗେର ରହି ଥାtି । ସି ଂହୀ େହଉ ନା ଯି ଏ େକହି ମା
େହଉ ସବୁ େବେଳ ନି ଜର ସtାନକୁ ରqାକେର ।
ଦୁ ଇ ଭାଇ ମରି ଯି ବାର अେନକ ଦି ନ ଘଟି ଗଲାଣି । ମା େସମି ତି ସବୁ େବେଳ
େସମାନ,ୁ ଲୁ େଚଇ ରଖିଥିଲା । अନମାନ, ନଜରର ଦୂ ରେର େସମାେନ ଟିକିଏ ବଡ
େହାଇ ଆସି େଲ । ଏ ଭିତେର େସମାେନ ମଝି େର ମଝି େର ଟିକିଏ अଧି କ ସମୟ ବାହାେର
କଟାଉ ଥିେଲ । ମା ଦ¨ାର ମୁହଁେର େଶାଉ ଯାଉଥିଲା । ଛୁଆ ଦୁ େହଁ ମା େକଇ େଖାଜ
ଦୂ ରକୁ ଚାଲି ଯାଉ ଥିେଲ । ଆଖି ରୁ ଟିକିଏ ଦୂ ର େହଲା ମାେତ ମା େସମାନ,ୁ ହାଲକା
ଡାକ େଦଉଥିଲା ଆଉ ଛୁଆ ଦୁ େହଁ େଦୖ ାଡି ଆସୁଥିେଲ । େସମାେନ ମା ନଜର ଆଗେର
େଖଳୁ ଥିେଲ ।
ଏ ସବୁ ଭିତେର େବେଳ େବେଳ କି ଛି େଖଳ ମା’ର ଆଖି ର ଆଗେର ଘଟୁ ନଥିଲା ।
ଛୁଆମାେନ ଏମି ତି ଆଉ ଲୁ ଚି ରହି ବାକୁ ଚାହଁୁ ନଥିେଲ । େବେଳେବେଳ ମନକୁ ମନ
ବାହାରକୁ ଆସି ଯାଉଥିେଲ । ଏେବବି େସମାେନ ବଡ େହାଇ ନାହାtି । अନ ଶି କାରୀ
ପଶୁ ଏେବବି ସହଜେର େସମାନ,ୁ ମାରି େଦଇ ପାରtି । କି k େସମାନ, େଖଳୁ ଆଡ
ପବୃତି େସମାନ,ୁ ବହୁତ ସମୟେର ବି ପଦରେତ ପକାଇ େଦଉଥିଲା । କି k ବି ପଦରୁ ଶି qା
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କରି ବା ତ େହଉଛି ପକୃତି ର ନି ୟମ । ଏମି ତ ଏକ ଘଟଣା ଘଟିଗଲା ।
ସି ଂହୀ ଛୁଆ,ୁ ଛାଡି ଖାଇବା ସଂvାନେର ଥିଲା । ବୁ ଲୁ ବୁ ଲୁ ଦେଳ ଚି ତଲ ହରି ଣକୁ
େଦଖି ଲା । େସହି ଦଳରୁ େଗାଟିଏ ହରି ଣକୁ ଶି କାର କରିବାକୁ େଚା କଲା । ଶି କାର
କରି ବାେର अେନକ ସମୟ ଲାଗିଗଲା । ଶି କାର କରି େପଟ ଭରି ଖାଇ େନଲା । ତାପେର
ନି ଜର ଛୁଆ, ପାଖକୁ େଫରି ଆସୁଥିଲା । ମା’ର ଯି ବା ଆଉ ଆସି ବା ଭିତେର ପାେୟ
ପାଂଚ ଘଂଟା ବି ତିଗଲାଣି । ଛୁଆମାେନ ଏେତ ଲ^ା ସମୟ ଆଉ ଛପି ରହି ପାରି େଲ ନାହW
। େତଣୁ ମାର अନୁ ପିତି େର ବାହାରକୁ ବାହାରି ଆସି େଲ । ବୁ ଦାତେଳ ଲୁ ଚି ଗଡା ଗଡି
େହଉଥାtି । ମଣି ଷ ଛୁଆ ମି ଛି ମି ଛିକା କୁ ]ି

କଲା ପରି େସମାେନ ଗଡା ଗଡି ଆଉ

ହାଲକା କାମୁଡା କାମୁଡି େହଉଥାtି । ଶରୀରେର ନୂ ତନ ©ୂ\ୀ ଥାଏ । ଏମି ତି ଗଡି ଆ
ଗଡି େହାଇ ଛୁଆମାେନ ବାହାରକୁ ଚାଲି ଆସି େଲ । ବାହାେର ଛୁଆମାେନ ସବୁ େବେଳ
ବି ପଦ ମଧେର ଥାtି । ସବୁ େବେଳ େକହି ନା େକହି ଶି କାରୀ ଜlଲକୁ ତନ ତନ କରି
େଦଖୁଥାଏ । ବାଘ, ସି ଂହ ତ ବଡ ଶି କାରୀ । ବାଜ ବା ଛଂଚାଣ ପqୀ କି ଛି କମ ଶି କାରୀ
ନୁ ହଁ tି । ଆକାଶରୁ କି ଛି ଜାଣିବା ଆଗରୁ ଉଡି ଆସି େଛାଟ ପଶୁ,ୁ ଉଠାଇ ନି अtି ।
େତଣୁ ଆକାଶରୁ ବି ପଦ ଲାଗି ରହି ଥାଏ । ଏହି େଛାଟ ଶି ଶୁ ସି ଂହ,ୁ ହୁଏତ ଛ‚◌ାଣ ପqୀ
ଆସି ଉଠାଇ େନଇପାେର । अନ ଶି କାରୀ ଜkମାେନ ଆସି ସି ଂହ ଛୁଆକୁ ମାରି େଦଇ
ପାରି tି । େସମାେନ କି k କି ଛି ଜାଣି ପାରି େଲ ନାହW ଆଉ ବାହାରକୁ ଚାଲି ଆସି େଲ ।
ଭାଗକୁ େକଉଁ ଶି କାରୀ େସମାନ,ୁ ଲq କରୁ ନଥିଲା । କି k ଏମି ତିଆ ସାବନା ବହୁତ
କମ ।
େସହି ବୁ ଦା ଏକ ନାଳର କୂଳେର ଥିଲା । ଏମାେନ େଖଳୁ େଖଳୁ ନାଳର ଏକଦମ
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କୂଳକୁ ଚାଲି ଆସି େଲ । ଗୀର ଜlଲେର ଝରଣାେର ସାଧାରଣତଃ ବହୁତ କମ ପାଣି ରେହ
। ଏସବୁ ଝରଣା ଖୁବ କମ ଦି ନ ପାଇଁ ଉଛୁଳା ରେହ । ବାହେର ବଷା େହେଲ ଏ ଝରଣା
ମାନ,ର ହଠାତ୍ ପାଣି ଆସି ଯାଏ । ଏମି ତି ଦି େନ ଖୁବ େଜାରେର ବଷା େହଲା । ଏ ଦୁ ଇ
ଭାଇ ବଷା ପେର େଖଳୁ ଥିେଲ ।
େବାହି ଯାଉଥିବା ପାଣିକୁ

ନାଳେର ବହୁତ ପାଣି ଥିଲା । େସମାେନ

अନାଇ ରହି େଲ । ପାଣିେର େଫଣ ସବୁ େବାହି ଯାଉଥିଲା ।

ବାହାେର ଜଳୀୟ ବା ଭରି ରହି ଥିଲା । େସମାନ, େଖଳି ବା ପାଇଁ ଇଛା େହଲା ।
େସମାେନ ଟିକିଏ େଦୖ ାଡା େଦୖ ାଡି େହେଲ । अd ଟିକିଏ େଖାଲା ଯାଗା ଥିଲା । ତାପେର
ମଝି େର ନାଳ େବାହୁଥିଲା । େସହି ନାଳ ଉପରକୁ ଗଛ ସବୁ ମାଡି ଆସି ଥିଲା । ପାଣିେର
अେନକ ଶୁଖିଲା ଡାଳ ଭାସି ଆସି େଗାଟାଏ ଯାଗାେର ଲାଗିଥିଲା । େସଠି ଟିେକ କମ ପାଣି
େତଣୁ ଡାଳ ଗୁଡିକ ମାଟିେର ଲାଗି ଯାଇଥିଲା ।
ଏ ଭିତେର େଗାଟିଏ ଛୁଆ ନାଳ ଧାରକୁ ଚାଲି ଗଲା ଆଉ ଆର ଛୁଆ େଖଳୁ େଖଳୁ
ତାକୁ ଭୂ ଲେର େଠଲି େଦଲା । ତା େଗାଡ ଖସି ଗଲା । େସ ନି ଜର ଚାରି େଗାଡେର ମାଟିକୁ
ଧରି ରଖିବାକୁ େଚା କଲା । କି k ଖସି ଗଲା ।

ତେଳ ଖରେସାତା ନାଳ, ପାଣି

େଜାରେର େବାହୁଛି । ଏମି ତିଆ अଦି ନିଆ ନାଳେର ବହୁତ େଛାଟ ପଶୁ ପାଣିେର ବୁ ଡି ପାଣ
ହରାtି । ଛୁଆଟି ପାଣିେର ନ ପଡି ଭାଗବଶତଃ େଗାଟିଏ ଶୁଖିଲା ଡାଳ ଉପେର ଖସି
ପଡ଼ି ଲା ଆଉ ତାକୁ ଜାବୁ ଡି ଧରି ଲା । ଡାଳଟି ପାଣିେର ହଲ ହଲ େହଉଥାଏ । ଛୁଆର
ଓଜନେର ଡାଳଟି ପାୟ ପାଣିକୁ ଛୁଉଁଥିଲା ।

ତାର ଆଉ ସାହାସ ନଥିଲା ।

େସ

େଗାଡେର ଡାଳକୁ େଜାରେର ଜାବୁ ଡି ଧରି ଥିଲା । अନ ଛୁଆ ଏମି ତି अବା େଦଖି ଆଉ
ଆଗକୁ ଗଲାନାହW । ତେଳ ଛୁଆଟି କୁ ଁ କୁ ଁ େହଉଥାଏ ।
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ଏ ଛୁଆଟି ଧି େର ଧି େର ଡାକି ଚାଲି ଥାଏ । ପାେୟ ଦୁ ଇ ଘଂଟା ବି ତିଗଲା । ଆଉ
ଛୁଆଟି ଜାବୁ ଡି ଧରି ପାରୁନଥାଏ । ଆଉ अd ସମୟ ପେର ଛୁଆଟି ତେଳ ଖସି ପଡି ବ ।
ଏେଣ ମା’ ଶି କାର କରି ପାେୟ ଛअ ଘଂଟା ପେର େଫରିଲା ଆଉ ଧି ର ସ¨ରେର ଛୁଆମାନ,ୁ
ଡାକି ଲା । େଗାଟିଏ ଛୁଆ ଆସି ଲା କି k अନ ଛୁଆ ଆସି ଲାନାହW । େସ ଛୁଆଟି ତଳୁ ଧି ର
ସ¨ରେର ଡାକୁ ଥାଏ । ମା ବୁ ଝି ପାରି ଲା ଘଟଣା କ’ଣ ? ବଷା ସମୟ, ନଦୀେର अେନକ
ପାଣି, ନାଳେର अେନକ ପାଣି । ସି ଂହମାେନ ସାଧାରଣତଃ ପହଁ ରtି ନାହW । େଯେତେବେଳ
ଶି କାର କରିବା अତି ଆବଶକ େହାଇପେଡ େକବଳ େସହି ସମୟେର ପାଣିେର ପଶtି ।
ନାଳେର ଖୁବ୍ େଜାେର ପାଣି ପବାହି ତ େହଉଥାଏ । ସି ଂହୀ ଏପଟ େସପଟ अନାଇଲା ।
େବଶି କି ଛି ନଭାବି ପାଣି ଭିତରକୁ େଡଇଁପଡି ଲା ଆଉ ପହଁ ରି ପହଁ ରି େସହି ଡାଳ ପାଖକୁ
ଆସି ଲା । ଛୁଆ ମାକୁ େଦଖିକରି ମା’ର ପି ଠିକୁ େଡଇଁପଡି ଲା ଆଉ ମା ଛୁଆ ଦୁ େହଁ ବି ପଦରୁ
ବାହାରି କୂଳକୁ ଆସି ଗେଲ ।
କୂଳେର ପହଂଚି ମା ମାଟି ଉପରକୁ ଆସି ଲା । ଛୁଆଟି ତଳକୁ ଖସି ପଡି ଲା । ତା
େଦହ ଡରେର ଜଡ େହାଇ ଯାଇଥାଏ । େସ େଗାଟା ପେଣ ଥରୁଥାଏ । ଏେତ ସମୟ ପେର
ମାଟି ଉପରକୁ ଆସି ତାେଦହେର ଜୀବନ ଆସି ଲା ପରି ଲାଗୁଥାଏ । େସ କି k େଗାଡ
ହଲାଇ ପାରୁ ନଥାଏ । ମା େଦହକୁ େଜାରେର ଥରାଇ େଦଲା । ତାର ରୁମ ସବୁ ଓଦା
େହାଇ ଯାଇଥିଲା । ଏମି ତି ହଲି ବାରୁ ପାଣି ଖସି ପଡି ଲା । େସ ଛୁଆକୁ ଚାହWଲା । ଛୁଆଟି
ହଲି ପାରୁ ନଥାଏ । ମା ତାକୁ ମୁହଁେର େଠଲି ତେଳ ପକାଇ େଦଲା ଆଉ ବହୁତ ଚାଟିଲା
। अନ ଛୁଆଟି ପାଖେର ଠି ଆ େହାଇ େବାକା ଭଳି अନାଉ ଥାଏ । ମାର ଗରମ ଜି ଭ
ଚଟାେର ଛୁଆ େଦହରୁ ପାଣି ଶୁଖିଗଲା ଆଉ ର ସଂଚାଳନ େହଲା । େସ ମା େକାଳରୁ
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ଦୁ ଧ େଚାଷିବାକୁ ଲାଗିଲା । ମାର େକାଳେର ତା େଦହେର ନୂ ତନ ଜୀବନ ଆସି ଲା । ଦୁ ଇ
ଛୁଆ ନି ଜ ଭିତେର େଠଲା େଠଲି େହେଲ । ତାପେର ଆଖି ବh କରି ଶାtି େର ମା ପହାରୁ
ଦୁ ଧ େଚାଷିବାକୁ ଲାଗିେଲ ।
ଏମି ତି ଜୀବନର ଏକ ବଡ ବି ପଦ ଟଳି ଗଲା ।
अେନକ ସମୟ ଛୁଆ ଦୁ େହଁ ଦୁ ଧ ପି ଇବାେର ଲଗାଇ େଦେଲ । ମା ପାଖେର
େସମାନ,ୁ ନି ଦ ଲାଗୁଥିଲା । ମାକୁ ଲାଗି ଦୁ େହଁ ନି ଦେର େଶାଇ ପଡି େଲ ।
ସି ଂହୀ ଚାରି େଗାଡ ଉଠାଇ େଶାଇ ରହି ଲା ।
କ ମଶଃ
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ଲେଟରୀ
ଡା ସୁବାସ ଚh ରାଉତ

ପା ବଷର ଝି अ ରାଣୀ ଟିଭି ଆଡ଼କୁ ଆlୁଠି େଦେଖଇ ତା ମାଆକୁ ପଶ କଲା,
“ମାଆ, େସ କି ଏ, ଆଉ େସ ଘରଟା ଏେତ ବଡ଼ ଦି ଶୁଛି େକମି ତି ?”
“ମା, ସି ଏ ଇଂଲiର ରାଣୀ, କୁ ଇନ ଇଲି ଜାେବଥ; ଆଉ ରାଜା ରାଣୀ, ଘରକୁ
ଉଆସ କହtି , ଘର ନୁ େହଁ ।”
--“ମାଆ, ମଁୁ ବି ତ ରାଣୀ, ଆମର କାହWକି ଏମି ତି ଘର ନାହW?” अd ବୟସର
େକାମଳମତି ସରଳ ଝି अ ତା ମାଆକୁ େଗେଲ୍ହଇ େହାଇ ପଶ କଲା
େକାଳକୁ ଆଉେଜଇ େନଇ ମାଆ କହି େଲ, “ଆମର ଘର ତ େଛାଟ ନୁ େହଁ କି k ତା,
ଭଳି ବଡ଼ ନୁ େହଁ । ଆମରି ଏହି ଘରକୁ ଆେମ ଆହୁରି ବଡ଼ କରି େତାଳି ବା। ଯଦି େତାର
ଏହି ବାପା ମାଆ ଆହୁରି ବଡ଼ ଘର କରି ନପାରି େଲ, ତାେହେଲ ତୁ ବଡ଼ େହେଲ େତାେତ
େଗାଟିଏ ରାଜକୁ ମାର ସାଥିେର ବାହା କରି େଦବୁ । ତୁ

ଯାଇ େସଇ ରାଜକୁ ମାର,

ଉଆସେର ଆନhେର ରହି ବୁ। ରାଜ କୁ ମାର ବଡ଼ େହଲାପେର ରାଜା େହେବ ଓ ତୁ ତା,
ୀ େହାଇ ରାଣୀ େହବୁ । ରାଜା, ୀକୁ ସମେ] ରାଣୀ କହtି । େସେତେବେଳ ତୁ
ପକୃତେର ରାଣୀ େହାଇ ଆମକୁ ସବୁ ଭୁ ଲି ଯି ବୁ।”
ଆଉ ୧୯ ବଷ ପେର ରାଣୀ ଆଜି ବଡ଼ େହାଇଯାଇଛି ସତ, କି k ରାଣୀ େହବା
ବଦଳେର ଚାକରାଣୀ େହାଇଯାଇଛି ; େସଇଠି , େସଇ ଘେର, େଯଉଁ ଘେର େସ अସୁମାରି
ସ ପ େଦଖୁଥିଲା। େସଇ ମାଆ େକାଳର ସ ପ େଦଖାର ଛअ ମାସ ପେର ଭଗବାନ ମାଆକୁ
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ତା, ସ ଗ ଘରକୁ ଡାକି େନେଲ। ବଡ଼ ଗାଡ଼ି , ଉଆସ, ଚାକର ବାକର ଆଦି ସ ପ ସବୁ
ଉେଭଇ ଗେଲ େଯଉଁ ଦି ନ ତାର ମାଆ ପରେଲାକକୁ ଚାଲି ଯିବାର ବେଷ ପେର ବାପା ଆଉ
େଗାେଟ ମାଆକୁ େନଇଆସି େଲ। ସବୁ ଆଶା, ଭରସା, ସାl, ସାଥି ଆତDୀୟମାେନ ସ ପ
ମି େଳଇ ଗଲା ଭଳି ଧୀେର ଧୀେର ଉେଭଇ ଗେଲ।
ମାଆ ମରି ବାର ବେଷ ପେର ଦି େନ ବାପା ରାଣୀକୁ ଡାକି େକାଳେର ବେସଇ
କହି ଥିେଲ, “ମା, ମଁୁ ଭାବୁ ଛି େତା ପାଇଁ େଗାଟିଏ ନୂ ଆ ମା ଆଣିବି। େସ େତାର ଯତ
େନବ। ମଁୁ ତ କାମକୁ ଯାଉଛି । େତା କଥା କି ଏ ବୁ ଝି ବ? କି ଏ େତାେତ ଖାଇବାକୁ େଦବ,
େଗଲ୍ହା କରି ବ? େତା ପାଠ ପଢ଼ାପଢ଼ି କଥା କି ଏ ବୁ ଝି ବ?” ସରଳମତି ରାଣୀ କअଣ
ଜାଣିଥିଲା, ଯି ଏ ଆସି ବ େସ ମାଆ ନୁ େହଁ ନୂ ଆମା େହାଇ ଆସି ବ। ସଂସାରେର ଏହି ଭଳି
ନୂ ଆମା,ୁ ବି ମାତା କୁ ହାଯାଏ। ମା ଓ ନୂ ଆମା ମଧେର ଥିବା ପାଥକ ବୁ ଝି ବାକୁ େସ
अqମ ଥିଲା। ଏ ଦୁ ନି ଆେର କଚି ତ େକୗଣସି ବି ମାତା ମାଆର କ\ବ କରtି ।
ନୂ ଆମା ଆସି ବା ପେର ତା’କୁ ଆଉ େଗାଟିଏ ବଖରାେର େଶାଇବାକୁ ଦି ଆଗଲା। କି ଛି
ମାସ ପଯt ବି େଶଷ କି ଛି अସୁବିଧା େହଲାନି କି k େଯଉଁ ଦି ନଠାରୁ ରାଣୀର େଗାଟିଏ ନୂ ଆ
ଭଉଣୀ ‘ମାନି ’ ନୂ ଆମା େକାଳକୁ ଆସି ଲା, େସଇ ଦି ନଠାରୁ ତାର ଜୀବନେର େକବଳ ଝଡ଼
ବତାସହW େବାହି ବାକୁ ଲାଗିଲା। ସମୟ ଗଡ଼ି ଚାଲି ଲା। ପତି ଦି ନ କି ଛି ନା କି ଛି ବାହାନାେର
ନୂ ଆମା ତାକୁ ଗାଳି ଦି अtି । ସାନଭଉଣୀ ମାନି େଛାଟ ଥିଲାେବେଳ ବହୁତ େଗଲ
କରୁଥିଲା। ଟିକିଏ ବଡ଼ େହାଇଗଲା ପେର ନୂ ଆମା ତାକୁ ଶି େଖଇେଲ, “ତୁ େସ ରାଣୀ
ସାଥିେର କାହWକି ମି ଶୁଛୁ, ସମୟ ନ କରୁଛୁ। ପଢ଼ା ପଢ଼ି କର। ତା ସାଥିେର ମି ଶିେଲ
େତାର ସବୁ େନଇଯି ବ। ବଡ଼ ଭଉଣୀ େସ। େତା ବାପା ତାକୁ ବହୁତ ଭଲ ପାଉଛtି । ସବୁ
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ଧନ ସ"\ି ତାକୁ େଦଇେଦେବ; ହୁସି ଆର େହାଇ ଚଳ।” ସବୁ ଦି ନ ରାଣୀ ବି ରୁyେର କହି
କହି ଏମି ତି ପରି ିତି ସୃି କରି େଦେଲ େଯ ମାନି ତାଠାରୁ ଦୂ େରଇ ଗଲା ।
ମାନି ଭଲ ଭଲ େପାଷାକ ପି େv । ପତି ମାସେର ନୂ ଆ ଫକ, ନୂ ଆ ଶାଳୱାର,
କାମି ଜ ଓ ପାଇଜାମା ଇତାଦି ତା ପାଇଁ କି ଣାଯାଏ । ରାଣୀ ନି ମେt ପି vା େପାଷାକ
ପୁରୁଣା େହାଇ ଚି ରିଲା ପେର ନୂ ଆ େପାଷାକ କି ଣାଯାଏ । ମାନି ନୂ ଆ େପାଷାକ ପି vି ଘୁରି
ବୁ ଲି ଲା େବେଳ ରାଣୀ ସତୃ  ନୟନେର ଭଉଣୀଆଡ଼କୁ अେନଇଥାଏ । ଜନD ଦି ନ, କୁ ଆଁର
ପୁେନଇ, ରଜ, ପଥମାମୀ ଆଦି େକୗଣସି ଦି ନେର ରାଣୀ ନୂ ଆ େପାଷାକ ପି େvନି ,
ତା’ପାଇଁ କନା କି ଣା ହୁଏନି ବା ସି େଲଇ କରାଯାଏନି । ତାକୁ େଖଳି ବାକୁ ଛଡ଼ାଯାଏନି ।
େକହି ର ସ"କୀୟ ବvୁ ବାvବ ଘରକୁ ଆସି େଲ ତାକୁ ତା, ସାମନାକୁ ଯି ବାକୁ ରାଣୀକୁ
ଲାଜ ଲାେଗ । ଭାବନାେର ଡୁ ବି ଯାଏ; ଭାେବ, େକମି ତି ଯି ବି ଏଇ େପାଷାକ ପି vି !
ଦୀଘଶାସ ପକାଏ । କି ଏ ଜାେଣ ଏ ଦୀଘଶାସ କାହା ଉପେର ପଡ଼ୁଥିବ ।
ମା ଚାଲି ଯିବାର ଛअ ବଷ ପେର େଜେଜ ଏ ପୃଥିବୀରୁ ବି ଦାୟ େନଇଗେଲ । େସ
ଦି ନ ରାଣୀ ଓ ତାର ବାପା अଧୀର େହାଇ କାhିବାକୁ ଲାଗିେଲ । ରାଣୀକୁ େଜେଜ ବହୁତ
ଭଲ ପାଉଥିେଲ । େଯେତେବେଳ ଯାହା ମାେଗ, େଜେଜ ସାେl ସେl ମେଗଇ ଦି अtି ,
େକେବ ନାହW କରtି ନାହW । େକେବ ଗାଳି ଦି अtି ନାହW । ପି ଲା ବୟସେର ସବୁ ଦି ନ
ସvାେର େଜେଜ, କାv ଉପେର ସବାର େହାଇ ରାଣୀ ବାହାରକୁ ବୁ ଲି ଯାଏ । େଜେଜ ହW
ଏ ଘରର ସେବ ସବା ଥିେଲ । ଘରର ସଉଦାପତ, ବା, କାରବାର ଆଦି ସବୁ କଥା
େଜେଜ ବୁ ଝୁଥିେଲ ଓ ସକଳ କଥାେର ତା, ଉପେଦଶ ନି ଆଯାଉଥିଲା । ନୂ ଆମା
ସବୁ େବେଳ ବାପା,ୁ କହtି , “ତୁ େମ ଘରର ସବୁ କଥା ବୁ ଝ ଏଣିକି, ବାପା,ର ବୟସ
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େହଲାଣି, େକେତ ବୁ ଝି େବ ।” ବାପା କହtି , “ତା, ଆଗେର ମଁୁ ଛୁଆ, ଆଉ ମଁୁ େସଇ
अଧି କାର େନଇଗେଲ େସ ନି ଜକୁ ବୃ y अନୁ ଭବ କରି େବ ଓ ଭାlି ପଡ଼ି େବ । େସଇଟା ମଁୁ
ସହି ପାରି ବିନି ।”
େଜେଜ ଚାଲି ଗଲା ପେର ଦି ନ ରାତି କାମ ଆଉ କାମ – ଆରାମ ଓ ବି ଶାମ ଆଦି
ଶମାନ େସ ଭୁ ଲି ଯାଇଥିଲା । ଖାଲି କାମ କରୁଥିେଲ ତ େଗାେଟ କଥା ଥିଲା, କାମେର
ତୃ ଟି ଥାଉ ବା ନଥାଉ, ଖାଲି ଗାଳି ଆଉ ଗାଳି । ରାତି ନପାହୁଣୁ ସାବତ ମାଆର ଚି ®ାର।
େପାଡ଼ାମୁହW, ଉଠ୍, ବାସି अଇଁଠା ବାସନ େକେତେବେଳ ମାଜି ବୁ, ଘର ଝାଡ଼ୁ େକେତେବେଳ
େହବ, ଘର େପାଛା େକେତେବେଳ କରି ବୁ। ଏ ସବୁ ସରିେଲ ମଁୁ ଗାେଧାଇ ଯି ବି ଓ ପଜ
ୂ ା
କରି ବି। ଶୀଘ କାମ ସାରି ଚା ଜଳଖିଆ ତି ଆରି କର। େଯେତେବେଳ େଦଖ, ଖାଲି
େଶାଇଛି । କି ଝି अ େମା ମୁi ଉପେର ଲଦି େଦଇ ସଉତୁ ଣୀ ବି ଦାୟ େନଲା େକଜାଣି !
ମାଆ ଖାଇ अଲqଣୀ କଉଠି କାର, ଏକୁ େହେଲ ସାଥିେର େନଇ ଯାଇଆଆtା । ରାଣୀ
ଆଖିେର ସକାଳୁ ଲୁ ହ ଝରି ଯାଏ, ଲୁ ହ ତ ନୁ େହଁ , ଧାରା ଶାବଣର ବଷା । େହେଲ େକେବ
ଜବାବ େଦଇନାହW ।
ଦି େନ ଦି େନ ବାପା ବି ର ହୁअtି , ନୂ ଆମାକୁ ଗାଳି େଦଇ କହtି , “ବି ନି, ରାଣୀ କअଣ
ତୁ ମ ଝି अ ନୁ େହଁ । ତାକୁ ଟିକିଏ ବି େସ ହ େଦଉନ ।” ଏମି ତି ବହୁତ ଥର अଭି େଯାଗ ଶୁଣି
ଶୁଣି ଦି େନ ବି ନି ସି ଧା ବାପା,ୁ ମୁହଁ ଉପେର କହି ଲା, “େମାେତ ଏଇ ଝି अ ପାଇଁ ଗାଳି
େଦେଲ ବା େମା ସାଥିେର ଝଗଡ଼ା କେଲ େମା ଝି अ,ୁ େନଇ ସି ଧା େମା ବାପ ଘରକୁ
ଚାଲି ଯିବି । ତୁ େମ ତୁ ମ େଗଲ୍ହୀ ଝି अକୁ େନଇ ଏକୁ ଟିଆ ରହ ।” େସହି ଦି ନଠାରୁ ବାପା
ନି ରବ େହାଇଗେଲ । ଧୀେର ଧୀେର ରାଣୀର ୁଲ ଯି ବା ବh କରିଦି ଆଗଲା ।
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ଚାକରମାନ,ୁ ମଧ ଧୀେର ଧୀେର ବି ଦାୟ କରି ଦିଆଗଲା ।
ବାପା ଦି େନ ରାଣୀକୁ ପାକକୁ ବୁ େଲଇ େନଇଥିେଲ । େଗାଟିଏ େବ ଉପେର ଦୁ େହଁ
ବସି େଲ । ବାପା ଝି अର ହାତ ଧରି କହି େଲ, “ଝି अ ତୁ େମାେତ qମା କରି େଦ । େତା କ
ମଁୁ ଆଉ େଦଖିପାରୁନି । ମଁୁ େତା ନୂ ଆମାକୁ ଆଣିଲା େବେଳ ଭାବି ଥିଲି, ସବୁ ବି ମାତା କअଣ
ଏକା େହେବ ! େକହି ତ ବତି କମ େହାଇଥିେବ । କି k େମାର ଓ େତାର ଦୁ ଭାଗ । ଆଜି
େତା ମାଆ େମାର ବହୁତ ମେନ ପଡ଼ୁଛି ” ରାଣୀ ବାପା,ୁ କୁ େ¯ଇ କାhିବାକୁ ଲାଗିଲା ଓ
ବାପା, ଆଖି ରୁ ଲୁ ହ େବାହି ଯାଉଥିଲା
ରାଣୀ ତା ବାପାର ଦୁ ଃଖ େଦଖିପାରିଲାନି । ତାର ନରମ ହାତେର ତା,ର ଲୁ ହ
େପାଛି ବାକୁ ଲାଗିଲା । ବାପା,ର େକାହ ଉପେର େକାହ ଉଠୁ ଥାଏ। କହି ବାକୁ ଲାଗିେଲ,
“େତାର ଲୁ ହ େଦଖି ବିନି େବାଲି ଯାହାକୁ ଆଣିଲି, େସଇ େତାର ଦୁ ଃଖର କାରଣ େହଲା।
ଏହା େମା ଜୀବନର ଚରମ ଦୁ ଭାଗ ଓ ଭାଗର ବି ଡ଼^ନା।”
“ବାପା, କାhନି । ତୁ ମ କାh ମଁୁ ସହି ପାରି ବିନି। େମା ଦୁ ଃଖର ଗରଳକୁ अମୃତ ଭାବି
ପି ଇଯି ବି, େହେଲ ତୁ ମ କ େଦଖିପାରି ବିନି ।”
“େତା ନୂ ଆମାକୁ ମଁୁ କି ଛି କହି ପାରୁନି ; କାରଣ ମଁୁ ଯଦି କି ଛି କେହ, ମଁୁ ନଥିଲାେବେଳ
େତା ଉପେର अଧି କ अତାଚାର କରିବ । ଏହା ମଁୁ ଜାେଣ ଓ ଆଉ ମଧ ଜାେଣ, ତୁ
େମାେତ ଏହି अତାଚାର କଥା େକେବେହେଲ କହି ବୁନି । ମା, େଧୖ ଯ ଧର । ପେତକ
ନି ଦାଘ ପେର େମଘଡ^ରୁ ବାେଜ ଓ ଆକାଶରୁ अମୃତ ଝରି ଆସି ଏ ଧରିତୀକୁ ଶସ
ଶାମଳା କରି ଦିଏ । ମହାପୁରୁଷମାେନ କହି ଛtି , ମଣିଷ ଜୀବନ ବି ଠି କ ଏହାରି ସଦୃ ଶ ।
େସହ ଓ ଶyାହW ବିରହି ବାକୁ ଓ ପେତକ ଆଘାତକୁ ପତିହତ କରି ବାକୁ ଶି ଦି ଏ ।”
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ଏହି ଘଟଣା ପେର ରାଣୀର ରାତି ଓ ଦି ନ ମଧେର କି ଛି ପାଥକ ରହି ଲାନି ।
ଦି ନେର ଘର ପାଇଁ ଓ ରାତି େର ନି ଜ ପାଇଁ କେଠାର ପରଶମ କରି ବାକୁ ଲାଗିଲା, ଏକ
ତପସାଠାରୁ अଧି କ । ରାତି େର ତା ରୁମ ଭିତେର େସ କअଣ କରୁଥିଲା, ବାପା, ବତୀତ
େକହି ଜାଣୁନଥିେଲ । ବଷକୁ ଦୁ ଇ ତି ନି ଥର ବାପ ଝି अ ସାତ ଆଠ ଦି ନ ପାଇଁ ବୁ ଲି ଯାଉଛୁ
କହି କୁ ଆେଡ ଚାଲି ଯାଆtି , ତା, ବତୀତ େକହି ଜାଣିପାରtି ନି ।
କି ଛି ଦି ନ ପବ
ୂ ରୁ ଜେଣ ମଧ ରାଣୀ ପାଇଁ ଏକ ପ]ାବ ଆଣିଥିେଲ । ଡ ଇଁ ରୁମେର
ବାପା, ସାଥିେର କଥାବା\ା ଚାଲି ଥିଲା। ବି ବାହ ପ]ାବ ଆସି ଛି ଶୁଣି ନୂ ଆମା ଭିତରକୁ
ପଶି ଗେଲ। ନି ଜକୁ ଚି େହଇ େଦଇ କହି େଲ, “ମଁୁ ଏ ବାବୁ , ପତ ୀ। ଆପଣ କାହାପାଇଁ
ପ]ାବ ଆଣିଛtି , ପୁअ ଓ ପୁअର ବାପା କअଣ କରtି ?”
“ଆrା, ଆପଣ, ବଡ଼ ଝି अ ପାଇଁ ପ]ାବ ଆଣିଛି, ଆଇ.ଜି . ଶ,ର ରଥ, ଏକମାତ
ପୁअ ସଂବି ତ, ସହି ତ ।”
ବଡ଼ ଝି अ ପାଇଁ କअଣ ପ]ାବ ଆଣିଛtି , େମା ଝି अ ନି ମେt ଏ ପ]ାବ ଦି अk । ବଡ଼
ଝି अ ତ କେଲଜ ମାଡ଼ି ନି, ତାକୁ କି ଏ ବାହା େହବ? େସଇଟା अମlଳି , ମାଆକୁ ଖାଇଛି ।
େମାର ତ ଡରି ଡରି ଦି ନ ଯାଉଛି , ବାପାକୁ ଖାଇେଲ ମଁୁ ବି ଧବା େହାଇଯି ବି। ବର ଘରକୁ
ଖବର ଦି अk, ଯଦି ବି ବାହ କରି େବ ତାେହେଲ େମା ଝି अ ସହି ତ କରk, ନେହେଲ ନାହW।”
अପ]ୁତ େହାଇଗେଲ ରାଣୀର ବାପା ନେଗନ ମି ଶ। ହାତ େଦେଖଇ, ଇlିତ କରି କି ଛି
କହି ବାକୁ େଯେତ ମନା କେଲ ମଧ ନୂ ଆମା ଉପେର ତାର େକୗଣସି ପଭାବ ପଡ଼ି ଲାନି ।
ଏତି କି େବେଳ ରାଣୀ େଗାଟିଏ େଟ େର ଚା ଜଳଖିଆ ଧରି େସ ରୁମକୁ ଆସି ଲା ।
ମଧି ପଚାରି େଲ, “ଏ ଝି अଟି କି ଏ।” ଚଟାପଟ ନୂ ଆମା କହି ପେକଇେଲ, “େସ ଆମ
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ଚାକରାଣୀ।” ଥମ କରି ରହି ଗଲା ରାଣୀ, କି ଛି ସମୟ ନି ମେt ାଣୁ େହାଇଗଲା େଯମି ତି।
ଟିପଏ ଉପେର େଟ େଥାଇ େଦଇ ରାଣୀ େଦୗଡ଼ି େଦୗଡ଼ି େସହି ରୁମରୁ अtyାନ
େହାଇଗଲା। ନେଗନ ବାବୁ କଟମଟ କରି अେନଇେଲ ମଧ ନୂ ଆମା ଉପେର େକୗଣସି
ପଭାବ ପଡ଼ି ଲାନି ଓ ରାଣୀ ପେଛ ପେଛ ନୂ ଆମା ମଧ ତା, ରୁମକୁ ଚାଲି ଗେଲ।
ବହୁତ ଆଶା, ବି ଶାସ ଓ େଧୖ ଯ ସହି ତ ଏ ପଯt ନେଗନ ବାବୁ ଏ ସଂସାର ଚେଳଇ
ଆଣିଥିେଲ। ହଠାତ େଗାଟିଏ ନି $ୟ େନଇଗେଲ। ମଧି,ୁ କହି େଲ, “ଯି ଏ ବାହା େହବ,
ଆପଣ ତା,ୁ ଆଣk ଓ େମାର ବଡ଼ ଝି अକୁ େଦଖାk, ତା’ପେର ତା, ପସh େହେଲ ଓ
ମତାମତ ଜାଣିଲା ପେର ମଁୁ ନି $ୟ େନଇ କହି ବି।” ମଧିକୁ ଗଲା ପବ
ୂ ରୁ କହି େଲ, “ଯି ଏ
ଚା ଧରି ଆସି ଥିଲା, େସ େମାର ବଡ଼ ଝି अ ରାଣୀ ଓ ଯି ଏ ଚାଲି ଗେଲ େସ ତାର ସାବତ
ମାଆ। େମା ଝି अ ବହୁତ ଭଲ ପାଠ ପେଢ଼।” ମଧି ଟି ଣୀ େଦେଲ, “ସାବତ ମା ଏମି ତି
ବବହାର କରୁଛି !”
ନେଗନ ବାବୁ ଶୀଘ ଶୀଘ ବଡ଼ ଝି अ ରୁମକୁ ଚାଲି ଗେଲ । ରାଣୀ ତକି ଆ ଉପେର ମୁହଁ
ମାଡ଼ି କାhୁ ଥାଏ । ବାପା,ୁ େଦଖି କଇଁ କଇଁ େହାଇ ଧେକଇ ଧେକଇ କହି ଲା, “ବାପା ମଁୁ
ଆଉ ବିପାରି ବିନି । ଚାକରାଣୀ ଭଳି ଖଟୁ ଥିଲି ସତ, କି k ତୁ ମ ପାଇଁ କାମ କରୁଥିଲି; େମା
ବାପା ପାଇଁ, ଆଉ କାହା ପାଇଁ ନୁ େହଁ । ତୁ ମ ଝି अ େହାଇ ଏ अପମାନ ଆଉ ମଁୁ ସହି
ପାରି ବିନି ।” ଝି अର ପି ଠି ଓ ମୁiକୁ ଆଉଁସି େଦଇ ବାପା କହି େଲ, “ମା, ମଁୁ ଏେବ ବି
ବିଛି। େତା ଦୁ ଃଖ େହଉଛି େମା ଦୁ ଃଖ। ଏମି ତ କି ଛି କରନି ଯାହା-ାରା ମଁୁ ଭାlିପଡ଼ି ବି ଓ
ବିପାରି ବିନି। ଆଜି େତାେତ କଥା େଦଉଛି , अd ଦି ନ ମଧେର େତାର ଦୁ ଃଖ ଦୂ ର
କରି ବି, ଏହା େମାର ତି ବାର ସତ।” ବାପା େକାଳେର ମୁi ରଖି ଆହୁରି େଜାରେର ରାଣୀ
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କାhିବାକୁ ଲାଗିଲା । ରାଣୀ ଭାବି ବାକୁ ଲାଗିଲା, ‘ବାପା, ହାତେର କअଣ अଛି େଯ େମାର
ଦୁ ଃଖ ଦୂ ର କରି େବ ! େହ ପଭୁ େମାେତ ରqା କର !’
େସେତବଳକୁ ରାଣୀକୁ ୨୪ ବଷ ଓ ସାନ ଭଉଣୀ ମାନୀକୁ ୧୭ ବଷ । ଛାତି ଭି ତେର
େଗାଟାଏ କି ଛି ଜି ନିଷ ଓଜନି ଆ େହାଇଗଲା ଭଳି ଲାଗିଳା ରାଣୀକୁ । ସବୁ ଘରକାମ କରୁଛି ,
କି k ମଣିଷ ଭଳି ନୁ େହଁ , େଗାଟିଏ ଯ ଭଳି ବା େରାେବାଟ ଭଳି । ନି ଲj, ନା ଖୁସି ନା
ଦୁ ଃଖୀ। ନୂ ଆମା ମଧିକୁ କହି ଥିବା କଥା ତା କାନେର ପଡ଼ି ଥିଲା। ରାଣୀ ଭାବୁ ଥାଏ, ‘ଏ
ଜନDେର େବାେଧ େମାର ବାହାଘର େହବନି ’ ଏଇଠି ଖଟି ଖଟି ବୁ ଢ଼ୀ େହାଇଯି ବି ନି ଜକୁ
କହି ଲା, “ଯାହା େହେଲ ବି େସ େମାର ଭଉଣୀ । ହଉ, େମାର ଭଉଣୀଟା ବାହା
େହାଇଯାଉ। େମାର ଈଷା କରି ବା ଉଚି ତ ନୁ େହଁ । ସବୁ କଥା ପାଇଁ େଗାେଟ ସମୟ ଥାଏ।
ତାର ସମୟ ଆସି ଲା, େସ ବାହା େହବ। େମା ଭାଗେର ନାହW, ମନ ଦୁ ଃଖ କେଲ କି ଛି
େହବନି ।” କଥାେର अଛି , ଯାହାର ମାଆ ନାହW ତାହାର ସାହା ନାହW । ଏହି କଥା ଭାବୁ
ଭାବୁ ମାଆର ଆକୃ ତି ଆଖି ଆଗେର ନାଚି ଗଲା । ତାକୁ ଲାଗିଲା େଯମି ତି ମାଆ କହୁଛି ,
“ମା େମାର, ମନ ଖରାପ କରନି । ମଁୁ ସବୁ େବେଳ େତା ପାଖେର अଛି ।” ତାକୁ
ମେନେହଲା େଯମି ତି କି ଏ ତା ପି ଠି ଆଉଁସି େଦଉଛି ।
େସଦି ନ ରବି ବାର ସକାଳ ପାୟ ୮ଟା େହାଇଥିଲା। ବାପା ରାଣୀକୁ େଗାଟିଏ ନି େରାଳା
ାନକୁ ଡାକି େନଇ କହି େଲ, “ଜେଣ ବାବୁ ୨/୩ ଘା ପେର କନା େଦଖିବାକୁ , ମାେନ
େତାେତ େଦଖିବାକୁ ଆସୁଛtି । ପ]ୁତ େହାଇ ରହି ଥିବୁ।” ପାୟ ଦି ନ ୧୧ଟା ସମୟେର
ମଧି ନେଗନ ବାବୁ ,ୁ ଖବର େଦେଲ, ପhର ମି ନିଟ ପେର େସ କି ଛି େଲାକ,ୁ ଧରି
କନା େଦଖିବାକୁ ଆସି େବ। ନେଗନ ବାବୁ ତରତର େହାଇ ରାଣୀକୁ ଡାକି ଏଇ ଖବର
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େଦଇ କହି େଲ, “ମା, େସ ଭଦ େଲାକ ଆସି େଲ େଗାଟିଏ ଶାଢ଼ୀ ପି vି କି ଛି ମି ଠା ଓ ଚା ଧରି
ଆସି ବୁ। ଏ ସବୁ େତାର ମାଆ ବିଥିେଲ େତାେତ ଶି େଖଇଥାtା ।”
କି ଛି ସମୟ ପେର ଆଗkକମାେନ ପହିଗେଲ। ନେଗନ ବାବୁ ତା,ୁ ଆଦର ସ®ାର
କରି ଡାକି େନଇ ଡ ଇଂ ରୁମେର ବେସଇେଲ। ମଧି େଗାଟି େଗାଟି କରି ଚି େହଇ େଦବାକୁ
କହି େଲ, “ଇଏ ନେଗନ ମି ଶ, अବସରପା ଚି ଫ ଇnିନି ୟର ଯାହା, ବଡ଼ ଝି अ ସହି ତ
ସଂବି ତ,ର ପ]ାବ ପଡ଼ି ଛି। ଆଉ ଏ ବାବୁ ଶ,ର ରଥ, େପାଲି ସ ଆଇ.ଜି . अଛtି , ତା,
ପତ ୀ ଓ ଇnିନି ୟର ପୁତ ସଂବି ତ ଯି ଏ କନା େଦଖିବାକୁ ଆସି ଛtି । ପରରକୁ ନମାର
ପତିନମାର କରିବା ପେର ନେଗନ ବାବୁ କହି େଲ, ରାଣୀ େମାର ବଡ଼ ଝି अ, ବହୁତ ଭଲ
ଝି अ ଓ ଭଲ ଛାତୀ । अଥନୀତି େର ବି .କମ କରି ଟପର େହାଇଛି । ବା, ପି .ଓ. ପରୀqା
ପାଇଁ ଦରଖା] େଦଇଛି ଏ ବଷ। େସତି କି ନୁ େହଁ , େସ େମା ପତ ୀ, ବି େୟାଗ ପେର େମାର
ଘର ସାଳି ଛି। ଘରର ସକଳ କାମ, ରvାବଢ଼ା ଆଦି ସବୁ କାମ କେର। ଶ,ର ବାବୁ ପଶ
କେଲ, “ମଧି କହୁଥିଲା, ଆପଣ, ଝି अ କି ଛି ପଢ଼ି ନି। ମଁୁ ତ ବି ଶାସ କଲି ନି। ଏେତ ବଡ଼
अଫିସର, ତା, ଝି अକୁ କି ଛି ପେଢ଼ଇନଥିେବ େକମି ତି !”
“ମଁୁ େସ କଥା ପେର କହି ବି, ଆେଗ ଝି अକୁ େନଇ ଆସୁଛି । ଆପଣ ଯଦି ତାକୁ େଦଖି
ପସh କରି େବ, େତେବ अନାନ ବିଗତ କଥାବା\ା େହବା”, କହି ନେଗନ ବାବୁ
ଭିତରକୁ ଚାଲି ଗେଲ ।
अd ସମୟ ପେର ନେଗନ ବାବୁ , ସହି ତ ରାଣୀ େଗାଟିଏ େଟ େର ଚା ଜଳଖିଆ ଧରି
ଆସି ଲା। ଆଗkକମାନ,ୁ ମୁi ନୁ ଏଁଇ ପଣାମ କଲା। ଶ,ର ବାବୁ ତାକୁ ବସି ବାକୁ
କହି େଲ। ରାଣୀ ବାପା, ଦି ଗକୁ अେନଇଲା ଓ େସ ମଧ ବସି ବାକୁ ଇlିତ େଦେଲ ।
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ସୁhର େଗାଟିଏ ନୀଳ ଶାଢ଼ୀ ପି vି ରାଣୀ ବସି ଥିଲା, େକୗଣସି ଲି ପିକ ନାହW, ଓଜନି ଆ
ଗହଣା ନାହW କି ମୁହଁେର ପାଉଡର ପେଲପ ନାହW । ଦୁ ଇ ହାତେର ଚାରି ଚାରି ପଟ ସାଦା
ପାଣି ଚୁ ଡ଼ି , ଦୁ ଇ କାନେର ଦୁ ଇଟି ରି l ଥିଲା । େସଇ ସାଦାସି ଧା େପାଷାକେର େସ अପବ
ୂ
ଦି ଶୁଥିଲା । େଗାରା େଦହକୁ ଶାଢୀ ବହୁତ ମାନୁ ଥିଲା ।
ରାଣୀକୁ େଦଖି ଶ,ର ବାବୁ ଓ ସଂବି ତ, ମୁହଁ ପସନ େଦଖାଗଲା । କହି େଲ, “ଝି अ,
େଗାେଟ ପଶ ତୁ ମକୁ ପଚାରି ବି ?”
“ଆrା, ପଚାରk, ଉ\ର ଜାଣିଥିେଲ କହି ବି ।”
“କୁ ହ ଝି अ, ବି ବାହ ପେର େଗାଟିଏ ଝି अର ନୂ ଆ ପରି ବାର ପତି କ\ବ କअଣ େହବା
ଉଚି ତ େବାଲି ତୁ େମ ଭାବୁ ଛ ।”
“େମା ମତେର ଝି अ େବାହୁ େହଲା ପେର ଘରର ସମ],ୁ ଏକାଠି କରି ରଖି ବାକୁ
ପେଚା କରି ବା ଉଚି ତ, େକବଳ ନି ଜ ସ ାମୀକୁ େନଇ ସଂସାର କରି ବାକୁ ନୁ େହଁ । ସ ାମୀ
େସଇ ପରି ବାରର ମଣିଷ, େଯଉଁ ପରିବାର ତା,ୁ ମଣିଷ କରି ବା ନି ମେt अେନକ ରକୁ
ନି ଗାଡ଼ି ଝାଳ କରି ବୁ େହଇ େଦଇଥିେବ।”
ଏହା ଶୁଣି ଶ,ର ବାବୁ , ମୁହଁ ଉsଳ େହାଇଗଲା। “ମଁୁ ଏଇ ସେl ସେl ଏଇ
୨/୩ ମି ନିଟ ଭିତେର ଆସୁଛି” କହି ସଂବି ତ ଓ ତା ମାଆକୁ େନଇ ରୁମ ବାହାର ବାରiାକୁ
ଚାଲି ଗେଲ। ପା ମି ନିଟ ପେର େଫରି ଆସି କହି େଲ, “ହଉ ଯାअ ଝି अ, ତୁ ମକୁ େବାହୁ
କରି ବାକୁ ଆମ ସମ],ର ଏକାt ଇ}ା। ତୁ ମର ଯଦି କି ଛି ନି ଜସ ଇ}ା ବା अନି }ା अଛି ,
ତାେହେଲ େମାେତ େଫାନ କରି ବା ଇ-େମଲ କରି ଜେଣଇେଦବ। ମଁୁ କି ଛି ଖରାପ
ଭାବି ବିନି । ଏଇ କାଗଜେର େମାର େଫାନ ନ^ର ଓ ଇ-େମଲ ଠି କଣା अଛି ।”
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“ଆrା, ବାପା ହW େମାର ସବୁ କି ଛି । େସ େଯଉଁଠି କହି େବ ମଁୁ େସଠି କି ଯି ବାକୁ ପ]ୁତ
अଛି ।” ଏତି କି ଶୁଣି ଶ,ର ବାବୁ ଯି ବା ନି ମେt ଉଠି େଲ। ନେଗନ ବାବୁ କହି େଲ, “ଆrା,
ଟିକିଏ ବସk । ଏଇ ଶୁଭ େବଳାେର ପାଟି ମି ଠା ନକରି େକମି ତି ଯି େବ ?”
“ନାଇଁ ଆrା, ଦୁ ଇ ପଟରୁ ପୁରା ଫାଇନାଲ େହେଲ ମି ଠା ଖାଇବି , ଧନବାଦ ।
ନେଗନ ବାବୁ ବାେଟଇ େଦବାକୁ ଗଲାେବେଳ େଗାଟିଏ କାଗଜ ଶ,ର ବାବୁ ,ୁ
ଧେରଇ େଦଇ କହି େଲ, ଏଇଟି ରାଣୀର ବି ଶବିଦାଳୟର ଡି ଗୀ ସାଟjଫିେକଟର େଜର{
କପି , େଦଖିେନେବ। ସାବତ ମାଆକୁ ଲୁ େଚଇ ରାତି େର ପାଠ ପେଢ଼, େସ େମାେଟ ଏହାର
େଟର ପାଆtି ନାହW। ବାଟେର ଶ,ର ବାବୁ ପଚାରି େଲ, “ଆଉ ଜଣକୁ ବି ବାହ କରି ଛtି
ନା ?”
“ଆrା, ଠି କ ଶୁଣିଛtି । େସ ଓ ସାନ ଝି अ ବାହାରକୁ ଯାଇଛtି େକୗଣସି କାମେର।
ଆପଣ ବାହାଘର ସତି େଦେଲ ମଁୁ ତା,ୁ ପେର ଜେଣଇବି ଓ ନି ବv କରି ବା। ଆଉ
େକୗଣସି

ବି ଷୟେର

କି ଛି

କହି ବାକୁ

ଥିେଲ

େମାେତ

ଜେଣଇେବ।

ନମାର।”

“ସତି ତ େଦଲି , ଆଉ କअଣ େଦବି ? ଏଇଟା େମା ତରଫରୁ ଫାଇନାଲ । ଆପଣ
ଯଦି ରାଜି ଓ ଯଦି ଆଉ େକୗଣସି ପ]ାବ ଆପଣ, ପାଖକୁ ନଆସି ଥାଏ େତେବ େମାେତ
କହି େଲ ଶୁଭ ଦି ନ େଦଖି ମଁୁ ଆସି ଝି अକୁ ସତି ମୁଦି ପି େvଇବି ”, କହି କାରେର ବସି
ଶ,ର ବାବୁ ଚାଲି ଗେଲ ।
ଘାଏ ପେର ବି ନି ଓ ମାନି େଫରି େଲ । ନେଗନ ବାବୁ , ହସ ହସ ମୁହଁ େଦଖି ବି ନି
अେନଇେଲ । ଟିକିଏ ତରାଟି କରି ଚାହWେଲ । ମନକୁ ମନ ନେଗନ ବାବୁ ହସୁଥାଆtି ,
ମୁଖମiଳ ପସନ େଦଖାଯାଉଥାଏ । ବଡ଼ ସେhହ େହଲା ବି ନି,ର । ଘଟଣା କअଣ, କି ଛି
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ବୁ ଝି ପାରି େଲନି । ସବୁ େବେଳ ତ ଇଏ ୨୦୦୦ ଟ,ିଆ େନାଟ ହେଜଇଲା ଭଳି ମୁହଁ
କରି ଥାଆtି , ଆଜି କअଣ େହଇଛି ! “କअଣ େହଇଛି ତୁ ମର ଆଜି ? ହସ ଲଡ଼ୁ ଖାଇଛ ନା
କअଣ ? ବି ନି, ମୁହଁ ଚି tାଗ] େଦଖାଗଲା ।
“ହାଃ ହାଃ ହାଃ, େହା, େହା, ହଁ ମଁୁ ଆଜି ସତେର ହସ ଲଡ଼ୁ ଖାଇଛି ।”
ଆେର ତୁ େମ ପାଗଳ େହାଇଗଲଣି ନା କअଣ ? କअଣ େହଇଛି କହି ଲ ? ଡାର
ଡାକି ବି ?
ବହୁତ ବଷ େହଲା େମାର अବସାଦ ବା ଡି େପସନ େରାଗ ଥିଲା, ଆଉ େସ େରାଗ
ଆଜି ପରବ\jତ େହାଇ ଇଉେଫାରି ଆେର ପରିଣତ େହାଇଛି । ଇଉେଫାରିଆ ମାେନ
କअଣ ଜାଣିଛ, ମାେନ अତି ପସନ ତା, ହା, ହା, ହା ।
“କअଣ େହଇଛି କୁ ହ ?” େଯାର େଦଇ ବି ନି ପଶ କେଲ ।
“ଆଜି ଦୁ ଇ ଦୁ ଇଟି ଭଲ ଖବର େମା ପାଇଁ ଆସି ଛି। ପଥମ, ରାଣୀର ବି ବାହ ଶ,ର
ବାବୁ , ପୁअ ସହି ତ ଠି କ େହାଇଗଲା। ତୁ େମ ଯି ବାପେର अକସD ାତ ଆସି େସ ପହିେଲ ।
ଝି अକୁ େଦଖି ପସh ଆସି ଗଲା ଓ ବି ବାହ ଫାଇନାଲ କରି ଚାଲି ଗେଲ ।”
“କअଣ େହଲା, ବି ବାହ ଫାଇନାଲ େହଇଗଲା େମା अନୁ ପିତି େର! େଦଖିବା
େକମି ତି ବାହାଘର କରି ବ। େମା ଝି अକୁ ବାହାେଦବି େସଠି େବାଲି େସଦି ନୁ ଭାବି ରଖିଛି।
କअଣ ନା ରାଣୀର ବାହାଘର େହବ! ଆେର! େଗାେଟ ପାଲା ଲାଗିଛି ଏ ଘେର ବାପ
ଝି अ,ର। ତୁ େମ ଏେଡ଼ େପୁ ଆ! ଆଉ େସ ମଉନମୁହW, ତାକୁ େଦଖିେନବି । େବଶି
େଗାଳମାଳ କେଲ, ସତେର ମଁୁ ବାପଘରକୁ ସବୁ ଦି ନ ପାଇଁ ପେଳଇବି । େମାେତ ଚି ହ ି ନ ।
ରାଗେର ବି ନି, ମୁହଁ ଲାଲ ଦି ଶୁଥାଏ । େଗାଟା ପେଣ ଥରୁଥାଆtି ।”
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“ବି ନି, ତୁ େମ ସବୁ ଦି ନ ପାଇଁ ବାପଘର ବା ତୁ ମ ଇ}ା अନୁ ସାେର େଯ େକୗଣସି ଘରକୁ
ଯାଇପାର।” अବାକ େହାଇ ଆଁ କରି अେନଇେଲ, ବି ନି। ଏମି ତ ଉ\ର ଶୁଣିବାେର େସ
अଭ] ନଥିେଲ ବା େକେବ ଶୁଣିନଥିେଲ ।
“ଆଉ େଗାେଟ କଥା, ଆଜି େମା ବାପା,ର ଓକି ଲ ଆସି ଥିେଲ ଓ ବାପା,ର ଉଇଲ
କପି େଦଇଗେଲ। ତା,ର ସ"\ି ମଧେର ଗାମର ଘର, अଧି କାଂଶ ଜାଗା, ସବୁ ଜମି ବାଡ଼ି ,
ଆେମ ବାସକରୁଥିବା ଏ ଘର, ଜାଗା ଓ ବା, ବାଲାନ୍ସ ଆଦି ଯାହା କି ଛି अଛି , େସ
ସମ] ଧନ ସ"\ି ରାଣୀ ନାମେର ଉଇଲ କରି େଦଇଯାଇଛtି । ଏ ସମ] ସ"\ି ତା,ର
ସ अsj ତ ସ"\ି। अd କି ଛି େପୖ ତୃକ ଜାଗା ଓ ଘର ଡି ହ େକବଳ େମା ନାମେର अଛି । େସ
ବିଥିବା ଯାଏ ମଁୁ େମା ନାମେର େକୗଣସି अଲଗା ବା, ଏକାଉ ରଖି ନଥିଲି। େସ ସବୁ
ଚଳଉଥିେଲ। ରାଣୀ ପତି ତୁ ମର ବବହାର େଦଖି େଦଖି େସ ନି ଜ ପିୟ ନାତୁ ଣୀର
ଭବି ଷତ ବି ଷୟେର ସhିହାନ େହାଇ ଏଇ ପଦେqପ େବାଧହୁଏ େନଇଥିେଲ ।
ବାପା, ସ ଗାେରାହଣ ପେର ତୁ େମ େମା ଦରମାକୁ ଫୁ\j କରି ଉେଡ଼ଇେଦଲ।
ସାlମାନ, ସେl କି ଟି ପାଟj, ସାlମାନ, ସାଥିେର ଭାରତ ତଥା ବି େଦଶ ଭମଣ ଓ
ପି କନି କ ଆଦି େର ବ] ରହି ଲ । ପତି ମାସେର ହଜାର ହଜାର ଟ,ା ଖ କରି ନୂ ଆ
ନୂ ଆ ଶାଢୀ କି ଣିଲ । ବ\ମାନ େକବଳ େମା ନି ଜ େପନସନ ଛଡ଼ା େମା ପାଖେର ନି ଜର
କି ଛି ନାହW । େମା ବା, ପାସ ବୁ କେର େକେତ ଟ,ା अଛି , ତୁ େମ ଜାଣିଥିବ । କାରଣ
ତୁ େମ ତାକୁ ବବହାର କରୁଛ । ତୁ େମ େଯଉଁ ଘେର ଏେବ ଠି ଆ େହାଇଛ, ତାହା େସଇ
ରାଣୀର, ଯାହାକୁ ଆଜି ଯାଏ ଧୁତ୍କାରୁଥିଲ । ହା ହା ହା, େସ ଚାହWେଲ ଏଇ ମୁହୂ\େର
ତୁ ମକୁ ଗଳା ଧ°ା େଦଇ ବାହାର କରିେଦବ, ନେହେଲ େପାଲି ସ ଡାକି ତୁ ମ अତାଚାର
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ନି ମେt ଏଫଆଇଆର େଦବ । କअଣ ଚାହଁୁ ଛ କହ ? େସଠି ବାହାଘର େହବ ନା ତୁ େମ
ଏ ଘର ଛାଡ଼ି ଚାଲି ଯିବ ?” ତୁ େମ ତା ଉପେର େଯତି କି अତାଚାର କରିଛ, େସହି ସବୁ
ବି ଚାରକୁ େନେଲ ତୁ େମ ଦi ପାଇବାକୁ େଯାଗ । େମା ସାନ ଝି अକୁ ମଁୁ ପାଖେର ରଖିବି ।
ତୁ ମକୁ ମଁୁ ବଡ଼ଝି अର ଲାଳନ ପାଳନ ନି ମେt ଆଣିଥିଲି କି k ତୁ େମ ସ ାଥପର େହଲ ଓ
ତାକୁ ଦି ଆଖିେର େଦଖି ଲନି ।
ବି ନି,ର ମୁହଁ ଭୟାତୁ ର ଓ ଭାବନାଶନ
ୂ  େହାଇ େଶତା ପଡ଼ି ଗଲା । ହଠାତ େକମି ତି
େକଜାଣି ତା,ର ଦୁ ଇ ଆxୁ େଦହର ଓଜନ ସାଳି ବାକୁ अqମ େହାଇଗେଲ ଓ େସ ଲଥ
କରି ତେଳ ବସି ପଡ଼ି େଲ । ତା,ୁ ଲାଗିଲା, େଯମି ତି ଆକାଶେର େସ ଉଡ଼ୁଥିେଲ ଓ ହଠାତ
େକହି ଜେଣ ତା,ୁ ଚାବୁ କ ମାରି ତଳକୁ େପଲି େଦଲା ଓ େସ ଧରି ତୀ ଉପେର କଚି େହାଇ
ପଡ଼ି ଗେଲ । ତା, େଦହ ଥରି ବାକୁ ଲାଗିଲା, ଆଖି ଆଗେର ଚାରି ଦି ଗରୁ अvାର
ମାଡ଼ି ଆସି ଲା । େସ अvାର ମଧେର ଏକ ଦି ବ େଜାତି େଦଖାଗଲା ଓ ତା ମଧେର ଏକ
ଦଶଭୁ ଜା ଦୂ ଗା ମୂ\j अଶ ସହି ତ ତା, ଆଡ଼କୁ ମାଡ଼ି ଆସି ଲା ଭଳି େଦଖାଗଲା
ଯାହା,ର ମୁହଁ ଠି କ ରାଣୀ ଭଳି େଦଖାଯାଉଥିଲା ।” ହଠାତ୍ ବି ନି େଚତାଶନ
ୂ  େହାଇ
ପଡ଼ି ଗେଲ ।

अବସର ପା ବରି ଚି କିକ, ଭୁ ବେନଶର
ଦୂ ରଭାଷ – ୭୯୭୮୦୫୯୮୫୧
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େମୗନ ପହର ପହରୀ
ପେମାଦ କୁ ମାର ପiା

ଏକ
ମ]ି¦ ଭିତେର ଗଭୀର अvକାର ଚି ରି ଆେଲାକ ଦି ଗେର େଚତନା ତାର କାୟା
ବି ]ାର କରି ଆସୁଥିଲା। ଆଖି େଖାଲି େଲ େqତ େମାହନ। ଆଖି ଆଗେର ଧଳା, ଚି °ଣ
ଛାତ । େକାଠରୀର ଦqିଣ ପାଖ ଝରକା ଫା, େଦଇ ସକାଳ ସୂଯ କି ରଣର େକାମଳ
ରଶିD ଭି ତରକୁ ପଶି ଆସି ଥିଲା। ସାମନା

କା|େର ଶି ବ, ଧାନ ମୁଦାର େଗାଟିଏ

େଫାଟ।
ଖଟ ଉପେର ଉଠି ବସି େଗାଡ ତଳ କୁ ଝୁେଲଇ ବସି େଲ। ମୁi ନଇଁ ଗଲା ।
ସ¨ତଃେମବ ତା, ହାତ େଫାଟ ଆଗେର େଯାଡି େହାଇଗଲା ।
ଦୀଘ ୫୦ ବଷ କାଳ अସଂଖ େଦବ-େଦବୀ,ୁ ଆହାନ-ବି ସଜନ କରି ବା ପyତି େର
େଶଷ ପଯାୟେର େଯଉଁ ଭଳି େଲାମ-ଟା,ୁ ରା-ଶି ହରଣ-ଭରା ପଶବାଚୀ ଲାଗି ଯାଇଥିଲା,
େଚୖ ତନର ନୂ ତନ अନୁ ଭୂ ତି ପେର େଦହ-ବଳ ଭଳି େସଥିେର ମଧ ିର ଭାବ ଆସି
ଯାଇଥିଲା।
ଖୁବ େବୖ ଭବପ$
ୂ ଘର ରମଣର। ପଥମ

ଦି ନ ହW େସ ଭାବି ଥିେଲ, େସ େକଉଁ

ଦାମି କା ଡାରଖାନାେର अଛtି । ତା, େକୗତୁ ହଳ ପଶେର ଋତୁ ପ$ା ହସି କହି ଥିେଲ େଜେଜ, ଏଇଟା ତମ ଘର। ଆମ ଘର ଥାଉ ଥାଉ ତେମ ଆଉ େକାଉଠି କାହWକି ରହି ବ?
- ଆମ ଘର! ମେନ ମେନ ହସି ଥିେଲ େqତ େମାହନ ସାର।
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ଜୀବନ ସାରା ଶି qକତାରୁ ସି ସାହି ଭିତେର େଯଉଁ ୧୦ ହାତି ଆ ଘରଟି ତି ଆରି
କରି ଥିେଲ ଇଏ ତ’ େସହି ଘର ନ ଥିଲା। ବରଂ ପୁରାପୁରି ଭିନ ଥିଲା। ବି ରାଟକାୟ କq,
ଭବ ପ$
ୂ େରଶମୀ କନାେର ସsି ତ ଦ¨ାର-ଝରକାର ପରଦା କନା, ବି ଶାଳ ପଲ,।
ଦାମି କା ଆସବାବ ପତ। ଭାରୀ ସxଣା େର ସsା ଯାଇଛି ଘରର େକାଣ େକାଣ। େସଇଟା
ପୁଣି ତା, ଘର! ଯଦି ଓ ଋତୁ ପ$ା अତି ସ ାଭାବି କ ଭାେବ ତାହା କହି ଥିେଲ, ତଥାପି
ତା,ର ମେନ େହଲା, ତା,ର ଦୁ ବଳ ଓ अସହାୟ अବାର ଉପହାସ କରାଯାଉଛି !
अତୀତର अେନକ ସD ±ତି ତା, ମାନସ ପଟଳେର ନାଚି ଉଠି ଲା।
ତା, ନନା ପଚi କମ କାiି- ଈଶର ବି ଶାସୀ ବ ାହDଣ ଥିେଲ। ପଜ
ୂ ା-ପାଠ, ଦାନ
ଧମ, ସତ୍ କମ ଆଦି େର ତା,ର ଲାଳନ ପାଳନ େହାଇଥିଲା। ନୂ ଆେର େଖାଲି ଥିବା
ସରକାରୀ ତହସି ଲ अଫିସେର ତା,ୁ ଚାକି ରୀ। ନନା ବାରଣ କରିଥିେଲ। ଫାଇଲ ଚାଷ
କରି େପଟ େପାଷିବୁ? ବରଂ ମା େହ, ପାଠ ପଢା, ପି ଲା,ୁ ସଂାର ଶି ଖା, ନି ଜର େପଟ
େପାେଷ, କି ଛି େଦାଷ ନାହW।
େସ ନନା, କଥା ଶୁଣିଥିେଲ। ମା େହାଇ ପାଠ ପେଢଇଥିେଲ।
ପଜ
ୂ ାର ଗୁଢ ରହସ ନ ଜାଣି ମଧ ବ ତ େହଲା ପରଠଁୁ अv ରୂେପ ନନା,ୁ
अନୁ ସରଣ କରି ଫୁ ଲ, ତୁ ଳସୀ େଦଇ ପଜ
ୂ ା କରି ବା େସ େକେବେହେଲ ଭୁ ଲି ନ ଥିେଲ।
ଠାକୁ ର,ୁ େଭାଗ ଲଗାଇଲା ପେର ହW, େସ ଖାଦ ଛୁ ଁ ଇଛtି । ବାହାେହଲା ପେର ତା, ୀ
ମଧ େସହି ରା]ାର ପଥିକ େହାଇଥିେଲ। ପେତକ େସାମବାର ଦି ନ ଶି ବ अଭିେଷକ ନ
କେଲ ଦି େହଁ ଯାକ ଜଳ ଶ କରୁ ନ ଥିେଲ।
अସୁ ଶରୀରେର ବି େସ ୁଲ ଯାଇ ତା, ପାଠ ପଢା ସାରି େଦଇ ଆସୁଥିେଲ।
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अଥଚ ବଡପୁअ ଜନD େହଲା ଦି ନ େସ ଖୀିୟାନ ହାସପାତାଳର ପାଖ ଛାଡି ନ ଥିେଲ।
େହଡ୍ ସାର୍ କହି ଥିେଲ - ୁଲକୁ ଆସି ଯାଆk ସାେର, ଆପଣ କ’ଣ ନସ ପାଲଟିଯିେବ?
େଗାଟିଏ ଦି ନ ର ଛୁଟି ପାଇଁ ପେର ପଇସାଟିଏ େହେଲ ମି ଳିବ।
େସ ତି େଳ େହେଲ ଭ²େqପ କରି ନ ଥିେଲ। ସବୁ ଯାକ ଛୁଟି ଘର ଏବଂ ପି ଲା, ପାଇଁ
ସାରି େଦଇଥିେଲ। ତା, ନନା, େଶଷଦି ନର ସାହାରା େସ େଯମି ତି େହାଇଥିେଲ,
ପି ଲାମାେନ ବି

େଶଷଦି ନେର ତା,ର ସାହାରା େହେବ, ଏଇ ଆଶାେର ଜୀବନ-ଯାତା

ପଥେର ବୀର େସୖ ନିକ ଭଳି ଆେଗଇ ଚାଲି ଥିେଲ।
ବଡ ଝି अ ବାହାଘର ଖ ପାଇଁ ବଡପୁअର ୀ େଯେତେବେଳ ଟ,ାଟିଏ ବି େଦବାକୁ
ମନା କରି େଦଇଥିଲା, େସେତେବେଳ ସାନ ପୁअ ବାହାଘର ର ସାରା ଖ େପୖ ତୃକ ଘରକୁ
ତା ନଁାେର କରି େଦବାର ସ\ କଲା ପେର ହW କରି ଥିଲା। अସହାୟ େqତ େମାହନ ନି ଜ
ବାସଗୃହକୁ ସାନ ପୁअ ନଁାେର େଲଖି େଦଇଥିେଲ। ଚାକି ରୀରୁ अବସର େନଲା ପେର ଯାହା
କି ଛି ଫଳ ପୁ ମି ଳିଥିଲା, ତାକୁ ସାନ ଝି अର ବାହାଘରେର ପଚi ଆତD ବି ଶାସେର ଖ
କରି ପେକଇଥିେଲ। କି k, େଶଷେର କଣ େହଲା ?
ୀ, େଦହାt ପେର ହଠାତ ସବୁ କି ଛି ବଦଳି ଗଲା ଭଳି େସ अନୁ ଭବ କେଲ।
ତା, ଉପେର ସାନ ପୁअର ମାନସି କ ଚାପ ଆର େହବାେର ଲାଗିଲା। େକବଳ
ତା, ପାଇଁ ବବା େହାଇ ପାରି ବ। େପନସନ୍ ୮୦୦/୯୦୦ ଟ,ାେର ଝି अମାନ,ର
ବାର^ାର ଘରକୁ ଯି ବା-ଆସି ବା କରିବା ସାନ େବାହୂର ବରଦା] େହଉନି ।
ବଡ ଝି अ ଉଘାଣ େଦଲା - ଆମକୁ ବାପ-ଘରକୁ ଯି ବା େଯାଗ କେରଇଲନି ।
ସାନ ଝି अ अଭିମାନ କଲା - अପାକୁ अଧି କ େଦଲ।
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ବଡପୁअର ୀ କହି ଲା - ସବୁ ତ ସାନକୁ , ଝି अ ମାନ,ୁ େଦଲ। ଆମ ପାଇଁ अଛି କଣ
େଯ, ଆେମ ତମ ବାପା-ଝି अ,ୁ େଦବୁ ?
ବଡପୁअ ଘରୁ ବାହାରି ଗଲା।
େqତ େମାହନ अନୁ ଭବ କେଲ, ନି ଜ ପରି ଶମେର ତି ଆରି ତା, ନି ଜ ଘେର େସ
अନାହୁତ େହାଇ ପଡି ଛtି । ସି େମ-ଇଟାର କା|େର େଯଉଁ ଘରକୁ ତି ଆରି କରି अନ
ସହକମୀମାନ, ଆଗେର ନି ଜ ଘର ତି ଆରି ବାହାଦୂ ରିର ଡି iିମ ପି ଟୁଥିେଲ, अବସର
େନଲା େବଳକୁ େସହି ଘରର କା|େର ଦାଗ ଲାଗି ଯାଇ େqତ େମାହନ,ର ଶି qକ
ପଣିଆର ସ ାଭିମାନେର ଗଭୀର qତ ସୃି କରି ସାରି ଥିଲା।
ବି ବତ ଓ ଗାନି େବାଧ अବାେର େqତ େମାହନ ସାର ଦି େନ ଘରୁ ବାହାରି
ସାଇେକଲେର ବୁ ଲୁ ଥିେଲ। ଶି ଶିର କାt ରା]ାେର ମି ଶି ଆଯ େହେଲ - ସାର, ଏ
ବୟସେର ଆହୁରି ସାଇକଲ୍ ଧରି ବୁ ଲୁ ଛtି !
ୀ’, େଦହାt ଓ अବସର ପରର େକ ଶ ପ$
ୂ ଜୀବନର ଗାଥା ପିୟ ଛାତ ଆଗେର
ସବୁ ବାtି କରି ପେକଇ ଥିେଲ େqତ େମାହନ ସାର। େସଦି ନ ଶି ଶିର କାt ଆଗେର କହୁ
କହୁ କାhି ମଧ େଦଇଥିେଲ।
ଶି ଶିର କାt ତା,ର ଛାତ ଥିେଲ। ହାଇୁଲେର ଭଲ ଛାତ, କି k ଖୁବ ଚଗଲା,
ଖାଲି ସାର,ର େବତମାଡକୁ ଡର ଥିଲା। ଚାକି ରୀ କି ^ା ବବସାୟ ନ କରି ବରଂ
ସାମାଜି କ ସଂାଟିଏ ଗଢି ତା ଜରି ଆେର ବୃ yାଶମ ତି ଆରି କରି ଥିେଲ। ସାର, ଦୁ ଃଖକୁ
ହୃଦୟlମ କଲା ପେର ଶି ଶିର କାt,ୁ େବାଧେହଲା, ତା,ୁ ବୃ yାଶମର ପଥମ ବାସି hା
ମି ଳିଗେଲ।
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େସ ଦି ନଠୁ ସାର ଆଉ ପି ଲାମାନ, ପାଖକୁ େଫରି ନାହାtି । ମୁନି ସିପାଲି ଟିର ହାତ
ଗଣତି କି ଛି େପନସନ୍ ଟ,ାର ଭରସାେର ସାର ବୃ yାଶମକୁ ଚାଲି ଯାଇଥିେଲ! ବାହାର
େଲାକ, କଥାେର ବି ବତ େହାଇ ପଥମ େକେତ ଦି ନ ଝି अମାେନ ଆଶମକୁ ଆସୁଥିେଲ।
ପେର େସମାେନ ମଧ ଆସି ବା ବh କରି େଦଇଥିେଲ।
ୀ, ଶାy ଦି ବସେର ସାର,ୁ ବ] େହବା େଦଖି ଶି ଶିର କାt କହି େଲ, “ସାର,
ଦୁ ଃଖ କରkନି । ଗରି ବ, ଦୁ ଃଖୀ-ର,ି,ୁ

ଖାଇବାକୁ

େଦଇେଦବା। ଆପଣ, ୀ

ପାଇଯି େବ।”
ଦୃ ଢ-କxେର ବି େରାଧ କେଲ େସ, “ନା, ତାହା େକମି ତି େହବ? ପୁअ ଶାy କରି ବା
ଶା ବି େଧୟ। ତାକୁ େକମି ତି କାଟି େହବ?”
ବଡପୁअକୁ ଆଶମକୁ ଡକା ଯାଇଥିଲା।
େସ କହି ଥିଲା - େମା ପାଖେର ପଇସା ନାହW, ଶାy େକମି ତି କରି ବି?
- େତାର ପଇସା ନାହW! ହଉ। ସାର ଶି ଶିର କାtକୁ କହି ଥିେଲ - ତାକୁ ଦି ’ହଜାର
ଟ,ା େଦଇପାରି ବ? େମା େପନସନ୍ ମି ଳିେଲ େଦଇେଦବି ।
ଆrାଧୀନ ଛାତ ଶି ଶିର କାt ତା,ୁ ଟ,ା େଦଇଥିେଲ। ସାର’, ୀ, ଶାy
େହାଇଥିଲା। େସ ଆଉ ଶି ଶିର କାt ଦୁ େହଁ ଯାଇ ଖାଇ ଆସି ଥିେଲ। ଶାy ସି ନା
କରି େଦେଲ, େହେଲ ଯାହାର େପଟେର ୯ ମାସ ରହି ଥିଲା, ଠି ଆ େହଲା ଯାଏଁ ତାର अଳି अଳୀ ଯି ଏ ସାଳି ଥିଲା, ତାର ଶାy ପାଇଁ କି ଛି ଟ,ା ତା, ପୁअ ପାଖେର ନାହW – ଛି ,
ଧି କ୍ ଏ ଜୀବନକୁ ! ସ ାଥର ଗtା ଘର ସବୁ ତା, ଔରସରୁ ହW ଜାତ େହବାର ଥିଲା!
ଦୁ ନି ଆ ଯାକ ର ପି ଲା,ୁ ସଂାରି ତ କରି ବାର ଦାୟି ତ େନେଲ ସି ନା, ନି ଜ ପି ଲା,ୁ
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ସଂାରି ତ କରି ପାରି େଲନି । େଯେତେବେଳ େସ ଏହାକୁ ଜାଣିେଲ-ଚି ହ ି େଲ, େସେତେବେଳ
େନଡି ଗୁଡ କହୁଣୀକୁ ଚାଲି ଯାଇ ଥିଲା।
େସହି अବାରୁ ତା,ୁ ଉyାରି ବା ପାଇଁ, ଜୀବନ ସାରା ପତିଦିନ ଆହାନ-ବି ସଜନ
କରି ଥିବା ସମ] େଦବ େଦବୀ,ୁ ଆକୁ ଳ ଭାେବ ଡାକି ଥିେଲ! ନି ଜ ପି ଲା, ଦୃ ିେକାଣ
ନି ମେt େବାଧହୁଏ େସ ହW ଦାୟୀ ଥିେଲ– େସ ହୃଦ୍େବାଧ କରିଥିେଲ। େସ ବି ନି ୟ
ସ ାଥକୁ େନଇ ସଂସାର କରୁଥିେଲ। ନ େହେଲ କି େକବଳ ନି ଜ ସ ାଥ କଥା ହW ପିଲାଏ ଚି tା
କରି ଥାେt! ଭାଇ ଭଉଣୀର ନି ଛକ େପମର ପତୀକ ଜଗନ ାଥ ସଂୃତି ର ଓଡି ଆ-ବ ାହDଣ
ଘରର ପି ଲାଏ, ନି େଜ ନି ଜର अସହଣ ଶତ ପାଲଟିଥାେt? ତାହା ପୁଣି ବାପା-ମାଆ,
କାvେର ବvୁ କ ରଖି !
ଏହି ଚି tା ତା,ୁ ମନକୁ ଭିନ ରା]ାର ପଥିକ କରି େରାଗର ଘେର େନଇ ବେସଇ
େଦଇଥିଲା। ତା, େଦହ ଖରାପ ଆଡକୁ ଗତି କରିଥିଲା। ଆଶମକୁ ଆସି ଥିବା ଜେଣ
ଡାର ତା,ୁ କି ଛି ଔଷଧ ମଧ େଦଇଥିେଲ। ଔଷଧ ଖାଇବାକୁ ତା,ର ଇଛା ନ ଥିଲା।
ସଖ େର अଭାବ ଓ ନି ରାଶ ଜନି ତ ମୃତୁର अେହତୁ କ ଆଶ,ା ସମୁଦର କରାଳ
ଲହରୀର େଢଉ ଭଳି ଆଗକୁ ମାଡି ଆସୁଥିଲା। ଧୀେର ଧୀେର କମ କାiି େନୖ .ିକ ବ ାହDଣ
ଜଣକ ମhିର ଆଗେର ହାତ େଯାଡି ବାକୁ କୁ xାେବାଧ କରି ଥିେଲ, अଗାଧୁଆ अନ ଗହଣ
କରି ବା ଆର କରି ଥିେଲ। अବସର ପେର ପଥମ ଥର ପାଇଁ ମାନସି କ अବସାଦ ତା,ୁ
ଏକ अଜଣା-अvକାରର ସାମୂହିକ ଆକ ମଣ ସଖକୁ େନଇ ଯାଇଥିଲା।
ନି ଜ ଜୀବନର ଏହି अକୁ ହା କଥା ସମୂହ ତା, ଆଖି ଆଗେର ଏେବକାର ଦୃ ଶ ଭଳି
ନାଚି ଉଠି ଥିଲା। ନା, ଆଉ ପଛ କଥା -ାରା େକବଳ ନି େଜ ହW େରାଗ େଭାଗ କରିବାକୁ
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େହବ। ଋତୁ ପ$ା କହୁଥିେଲ – େକବଳ ଆଜି ର ଚି tା ହW କରk। ନ େହେଲ ଜଡତା ଆସି
ଶରୀରେର ବାସ କରି ବ।
ମେନ ମେନ ଈଶର,ୁ ସD ରଣ କରି ନି ତକମ ସାରି ବାକୁ ସାର୍ ଗାଧୁଆ ଘର ଭି ତେର
ପଶି େଲ।

ଦୁ ଇ
େସଦି ନ, େଯଉଁ ଦି ନ ପଥମ ଥର ପାଇଁ େସ ଏହି ଘେର ତା, େଚତନା େଫରିଥିଲା,
अନୁ ଭବ କରି ଥିେଲ, ସେତ େଯମି ତି େସ ଏକ ଗାଢ ଦୀଘ ନି ଦାରୁ ଉଠି ଛtି ।
େଦହେର େକଉଁଠି ଟିକିଏ େହେଲ ବଥାର अନୁ ଭବ ନ ଥିଲା। ମେନ ମେନ ନି ଜକୁ
ପରୀqା କରି େଦହେର ପୁରୁଣା ବଳର େଚତନା ଫୁଲି ଫୁଲି ବାହାରକୁ ଆସି ବାର अନୁ ଭବ
କରୁଥିେଲ।
ମେନ ପଡି ଥିଲା, ଶି ଶିର କାt , ଆଶମେର ଦି େନ ସକାେଳ େସ ଉଠି ପାରି ନ
ଥିେଲ। ତା ପରର ଦୁ ଇଦି ନ କାଳ ଆଶମର अେtବାସୀମାେନ ତା,ୁ ସାହାଯ କରୁଥିେଲ।
ତା’ପେର? େସ କଣ अେଚତ ଥିେଲ?
ସଫା ସୁତୁରା ଗଦି ଉପରର ଦି ପାଖେର ବାଡ େଦଇ ଖଟରୁ ଓହ ାଇବା ରା]ାକୁ ବh
କରା ଯାଇଥିଲା। ବଁା ପାଖର ଖଟ-ବାଡ ଉେଠଇ େଗାଡ ଦୁ ଇଟିକୁ ତଳକୁ ଆଣି େସ ଠି ଆ
େହବା ପାଇଁ େଚା କରି ଥିେଲ। ଠି କ୍ େସତି କିେବେଳ େକାଠରୀେର ଆଉ ଜଣ,ର
ଉପିତି େସ अନୁ ଭବ କରିଥିେଲ।
ଜେଣ େକହି ଉଲ ସି ତ େହାଇ qୀଣ କxେର ଚି ®ାର କରିଥିେଲ, “ଇସ୍ େଜେଜ,
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ଆପଣ ଠି ଆ େହାଇଛtି !”
ସଖେର ତା,ର ଜେଣ ଦି ବ, ଶୁଭାlୀ ୀ େଲାକର େଚେହରା  େହାଇ ଉଠି
ଥିଲା। େହମt ପ$
ୂ j ମାର ଜହ ସଦୃ ଶ ହସି ଲା ହସି ଲା ମୁହଁ, ଆମଣ ପ$
ୂ ଚqୁ-ଯୁଗଳ!
ତା,ୁ େସ େଜେଜ େବାଲି ସେ^ାଧନ କରୁଛି ! ଆଯ େହାଇ ଯାଇଥିେଲ େସ।
- ଆେର, ଆପଣ,ୁ ତ େକହି େହେଲ ଧରି ନାହାtି । ତଥାପି ଆପଣ ଠି ଆ
େହାଇଛtି । ଆେର ବାଃ, ପୁରା ଫିଟ୍!
କି ଏ ମା ତେମ?
- ମା କହୁଛtି । ପୁଣି କି ଏ େବାଲି ପଚାରୁଛtି । କୁ ହk ତ କି ଏ ମଁୁ ? ହସି ହସି େସ
ପଚାରି ଥିେଲ।
େqତ େମାହନ ସାର ତା,ୁ ସତେର ଚି ହ ି ପାରି ନ ଥିେଲ। େକଉଁଠି େକେବ େଦଖିଲା
ପରି ବି ମେନ େହଉ ନ ଥିଲା। ବସି ଲା ବସି ଲା କxେର ସ ୀକାର କରି ଥିେଲ - ହଁ , ଚି ହ ି ତ
ପାରୁନି । ତମର ପରି ଚୟ ଦି अ।
େସ କହି ଥିେଲ - େଜେଜ, ଏଇଟା ଆପଣ, ଘର ମଁୁ ଆପଣ, ନାତୁ ଣୀ-େବାହୂ।
ଆପଣ, ନାତି ରମଣ। ମଁୁ ତା, ୀ। ଆେମ େବlାଲୁ ରୁେର, ଆମ ଘେର अେଛ।
ଆପଣ, େଦହ ଟିକିଏ ବି ଭଲ ନ ଥିଲା। ଆପଣ,ୁ ବ ହDପୁରରୁ ଏଇଠି କୁ ଆପଣ, अy
େଚତନ अବାେର अଣାଯାଇଛି ।
େqତ େମାହନ ସାର ବି ଶାସ କରି ପାରୁ ନ ଥିେଲ େସ ତା, ପାଦ ଛୁଇଁ ପଣାମ
କରି ଥିେଲ। ମୁiେର ଓଢଣା ଥିଲା। ପଣାମ କଲା ପେର

କହି େଲ - ଆସk େଜେଜ,

ଆପଣ,ୁ ଆପଣ, କାମ କରି ବାେର ସାହାଯ କରି ବି। ଏଇଟା େମାର ପତି ଦି ନର କାମ।
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େସ ସକାଳୁ अଫିସ ଚାଲି ଗେଲଣି। ରାତି ସାରା ଆପଣ, ପାଖେର ଜେଣ ନସ-ଦି ଦି
ରହtି । ଦି ନେର ଆପଣ, ପାଖେର େମା ଚାକି ରୀ। ଆସk।
ଯବତ୍ େସ ତା, ପଛେର ଚାଲି ଥିେଲ।
ରମଣ ତା, ବଡପୁअର ପୁअ। ଦି େନ େକେବ େହେଲ େଗାେସଇଁ ବାପାର ପq େନଇ
ନ ଥିଲା। ବରଂ ଘେର ଯାହା କି ଛି େହଉଥିଲା, େସଥିର ମୁକ-ସାqୀ ରହି ଥିଲା। ଆଜି
ହଠାତ ପାଖେର ଆଣି ରଖିଛି। ଆଯ! ପଶ କରିଥିେଲ, “କଣ ମା ତମ ନା?
- ଋତୁ ପ$ା। େଜେଜ, ଏଇ ବ ସ ନି अk। ଦାt ସଫା କରି ଦି अk।
ଆେର, ଇଏ ତ ତା, ଦାt ଘଷା ବ ସ। ଏଇଟା ବି ଧରି ଆସି ଛtି ? େସ ବ ସକୁ
େଦଖୁଥିବା େଦଖି ଋତୁ ପ$ା କହି ଥିେଲ, “ହଁ , ଆପଣ, ବ ସ। ଶି ଶିର କାt ଦାଦା
କହୁଥିେଲ, ଆପଣ ଆସି ଲାେବେଳ ଏଇ ବ ସଟାକୁ

େନବାକୁ

ଜି ଦ୍ ଧରିଥିେଲ। ମଁୁ

େଯେତେବେଳ ନୁ ଆ ବ ସ େଦଲି , ଆପଣ େଫାପାଡି େଦେଲ। କହି େଲ, େମା େଧାତି - ବ ସ ହW
ବବହାର କରି ବି। ମେନ अଛି ?”
େସ ଏ କଥା କହି ଥିେଲ? ଟିକିଏ େହେଲ ତା,ର ମେନ ନ ଥିଲା। େହେଲ ତା,ର
ମେନ ନାହW କାହWକି? କ’ଣ େହାଇଥିଲା ତା,ର?
େସ ବି ଷୟ ଋତୁ ପ$ା , ମୁହଁରୁ ଶୁଣିଥିେଲ।
ରମଣ ସହ ଋତୁ ପ$ା ଏକା अଫିସେର ଚାକି ରୀ କରୁଥିେଲ। ଦୁ ହW, ମନ ମି ଶିଥିଲା।
ଦୁ େହଁ ିର କରିଥିେଲ, ବାହା େହେବ। ରମଣ, ବାପା ମାଆ ରାଜି ନ ଥିେଲ। ଜାତି
ବାହାଘରେର ବvନ ସାଜି ଥିଲା। କି k ଋତୁ ପ$ା , ବାପା ମାଆ ରାଜି ଥିେଲ। ଦୁ େହଁ
େସଇଠି େକାଟ-ମhିର ଆଦି େର ବାହାଘର ସାରି ଘରକୁ ଯାଇଥିେଲ। କି k େସଇଠୁ ତଡା
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ଖାଇ ବୃ yାଶମ ଯାଇଥିେଲ େଜେଜ, ଆଶୀବାଦ େନବା ପାଇଁ। େସେତେବଳକୁ

ଶି ଶିର

କାt େqତ େମାହନ ସାର ,ୁ ହାସପାତାଳ େନଇ ସାରି ଥିେଲ, କାରଣ ବୃ yାଶମେର
ସାର, अବା ଖରାପ ଦି ଗକୁ ଗତି କରୁଥିଲା। େଲାକ,ୁ ଚି ହ ି ପାରୁ ନଥିେଲ େସ। ଡାର
ଆଲଜାଇମର େରାଗର ପାରିକ ]ର େବାଲି ନି ଦାନ କରିସାରି ଥିେଲ।
ସ ାମୀ-ୀ ଦୁ େହଁ ଯାକ ଆଗପଛ କି ଛି ନ ବି ଚାରି ପଥମ ଉଡାଜାହାଜେର େଜେଜ,ୁ
େବlାଲୁ ରୁ କୁ ଆଣିେଦଇଥିେଲ। ହାସପାତାଳେର ରଖି ବା अେପqା ଘେର ରଖି ଯତ
େନେଲ ଏହାର ଉପଶମର ସାବନା େବଶି , ଏଇ ଧାରଣା ଜାତ େହଲା ପେର, େଜେଜ,ୁ
ଡାରଖାନା ରୁ ଘରକୁ େନଇ ଆସି ଥିେଲ। ତା ପେର ଋତୁ ପ$ା ତା, ଚାକି ରୀ ଛାଡି
େଦଇଥିେଲ। କାରଣ, େଜେଜ,ୁ ଦି ନ ରାତି ପଇସାଟିଆ େଲାକ, ଜି ମା ଛାଡି େଦବା ପାଇଁ
େସ ଆେଦୗ ରାଜି ନ ଥିେଲ। େଜେଜ, ହାତ ଧରି େଲ ହW େସ ଚାଲି ପାରୁଥିେଲ; ଗାଧୁଆ
ଘର ଭିତରକୁ େନେଲ କେମାଡ୍ େର ବେସଇ କବାଟକୁ ଆଉେଜଇ େଦଇ ଆସୁଥିେଲ; ଯାହା
କହି େଲ ତାହା ହW ଖାଉଥିେଲ। େତଣୁ ଜେଣ କି ଏ େହେଲ ନି ରବ}ି ନ ଭାବେର େqତ
େମାହନ , ପାେଖ ପାେଖ ରହି ବା ଦରକାର; ଏଇ ବି ଚାରେର ଦି ନେର ଋତୁ ପ$ା ଏବଂ
ରାତି େର ନସ ତା, ପାଖେର ଜଗି ରହୁଥିେଲ। ତାହା ହW ଋତୁ ପ$ା, ଚାକି ରୀ ଛାଡି ବାର
କାରଣ ଥିଲା। ଡାରୀ ଔଷଧ ତ ଦି ଆ ଯାଉଥିଲା। ତା ଛଡା ବି କd ଚି କିାର ମଧ
ବେhାବ] କରାଯାଇଥିଲା। ଶାରିରୀକ ବାୟାମ, ଉ\ାପ-ଚି କିାର ବବା ମଧ
କରାଯାଇଥିଲା। ଦୀଘ ଛअ ମାସର େଚା ପେର େqତ େମାହନ ସାର , अବାେର
ପରି ବ\ନ ଆସି ଥିଲା।
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ତି ନି
अଦି ନିଆଁ ଝଡେର ବସା ହେରଇ େଦଇଥିବା ବାଟ ବଣା ଚେଢଇଟିକୁ ବାଟ କେଢଇ
ଆଣିଥିବା ଏହି ହସକୁ ଳା ଝି अଟି ତା,ର େକା ଜନDର ସାଥୀ ଥିଲା? ଗୀତାେର
କୁ ହାଯାଇଥିବା ବାଣୀ କୁ ନନା, ଠଁୁ ଶୁଣିଥିେଲ - ପତଂ ପୁଂ ଫଳଂ େତାୟଂ େଯା େମ
ଭା ପୟଛtି । अଥ େହଲା - େମାେତ ଯି ଏ ଯାହା େଦଇ ଡାକି େଲ ମଧ, ମଁୁ ତାହା ଗହଣ
କେର; େସମାନ, କଥା ଶୁଣିଥାଏ।
କି k େକବଳ େଯ େଲୗକି କ ଫଳ ପତ ପାଣିର अଭିେଷକ, ତା ନୁ ହଁ । ସ"ୂ$ ହୃଦୟର
ସମପଣ ମଧ ତା, କାମ, ଏ କଥା େସ ବହୁତ େଡରି େର ବୁ ଝି େଲ। ନି ଜ ର-ମାଂସର
ପରଶେର ଜାତ ରମଣ ତ େକେବ ଆସି ତା,ର ଭଲ ମh ପଚାରି ନ ଥିଲା। ତାର ୀ
ଆଜି ତା, ଯତ େନଉଛି ! େକବଳ ତା, େସବା ଶୁଶ²ଷା ନି ମେt ଚାକି ରୀ ଛାଡି େଦଇଛି ।
କମ କାi ଉପେର ବି ଶାସ ହେରଇ ବସି ଥିବା ମଣିଷ ଜଣକ - ଜୀବନ ଯାତାର ଏହି
େମୗନ ପହରେର ପହରୀ ଭୂ ମିକାର ଉପଲବ୍ଧି ନି ଃସେhହେର ଏକ अନି ବଚନୀୟ ସkିସ"$-ିର ଭାବର ଉ¥ନ କରାଇ ଥାଏ - ଭଳି ସତେର ଉପନୀତ େହବା ପେର ତା,
ମନେର ଥିବା ସମ] ପକାର ଗାନି ଓ अବସାଦ ଉେଭଇ ଯାଇଥିଲା। ତା, ନି କଟେର ବି ଶ¨
ନି ୟtା, ଏଭଳି ସମାଧାନ ନୀତି ଏକ ଚମ®ାର ଓ अକୁ xିତ ଆଶୀବାଦ ବତୀତ अନ
କି ଛି ନ ଥିଲା।
ନି ତକମ ସାରି ଲା େବଳକୁ ଦୃ ଢ ନି ୟର େଶଷ ବି hୁେର େସ ପହି ସାରି ଥିେଲ।
ନାତୁ ଣୀ-େବାହୂ ପାଖରୁ ସ ାଭାବି କ ରୂେପ ମି ଳୁଥିବା ଏହି ଆଭିଜାତ ପ$
ୂ ମଯାଦା ଏବଂ
अନାୟାସ ଆତି େଥୟ ଠାରୁ ତା,ର ମନ अେନକ ଦୂ ରେର ବୃ yାଶମେର ରହୁଥିବା अସହାୟ
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अେtବାସୀ ମାନ, ପାଖକୁ ଯି ବାପାଇଁ ବାକୁ ଳ େହବାେର ଲାଗିଥିଲା। େସ େସଠାକାର
ପଥମ ବାସି hା ଥିେଲ। ତା ପେର ଜେଣ ଜେଣ କରି ଆସି େସଠାେର ରହି ବାେର
ଲାଗିଥିେଲ। ପଥେମ ତା, ପାଇଁ ଶି ଶିର କାt ପାଖ ମଠରୁ ଖାଇବାପାଇଁ ଦି େବଳା ଆଣି
େଦଉଥିେଲ। ଧୀେର ଧୀେର େଯେତେବେଳ ରହି ବା େଲାକ, ସଂଖା ବଢି ଲା, ପାଖ ଗଁାର
ଜେଣ ୀ େଲାକ ଆସି ଖାଇବା ରାvି େଦଇ ଯାଉଥିେଲ। ଆଶମର ଆଉ अନାନ କାମ
ସବୁ अେtବାସୀମାେନ କରୁଥିେଲ। ନାତୁ ଣୀ-େବାହୁ ଠଁୁ ମି ଳୁଥିବା ଆତି ଥର ବvନେର େସ
ଆଉ ବାvି େହାଇ ରହି େବନି । ବରଂ ଶି ଶିର କାtକୁ ତାର ଲqେର ପହିବାେର ତାକୁ
ସାହାଯ କରି େବ - ପୁଣି ଜେଣ କି ଏ େqତ େମାହନ अବସାଦ ଗ] ନ ହୁअk।
ନି ଜ ନି ୟେର ନି ିତ େହାଇ ସାର ନି ଜକୁ अେନକ ସୁ ଓ ପଫୁଲି ତ ମେନ
କରୁଥିେଲ। ଋତୁ ପ$ା, ଠାରୁ ନ^ର ଆଣି େସ ଶି ଶିର କାt ପାଖକୁ େଫାନ କେଲ। ତା,
ଭଲ େହବା ଖବର ଶୁଣି ଶି ଶିର କାt अତି ଖୁସି େହାଇ କହି େଲ- ମଁୁ ତ ଆଶା ଛାଡି େଦଇ
ଥିଲି ସାର। େହେଲ ଭଗବାନ, ଇ}ା ହW ମୂଳ।
- ହଁ , ତାହା ନୁ ହଁ , ଆଉ କ’ଣ? େସ ଶି ଶିର କାtକୁ କହି େଲ - ମଁୁ ଆଶମକୁ
େଫରି ଯିବାକୁ ଚାହଁୁ ଛି । େହଇପାରି ବ?
-େହଇପାରିବ? ସାର୍, ଲsି ତ କରୁଛtି । ଆଶମ ଆପଣ,ର। ଆପଣ େଯେବ ବି
ଆସି ପାରtି ।
- ତା େହେଲ ଟିକଟ କରି ଏଇ ନ^ରେର େମେସଜ କରି ଦି अ। େମା େପନସନ୍
ମି ଳିଗେଲ ତମ ପଇସା େଫେରଇ େଦବି । ମଁୁ ବ ହDପୁର େଫରି ଯିବି।
ବା\ାଳାପ ଶୁଣୁଥିବା ଋତୁ ପ$ା ଆକଟ କରି କହି େଲ- ନାହW େଜେଜ, େହବନି । ତମକୁ
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ଆେମ ଛାଡି ବୁନି । ଏ ବୟସେର ତେମ ଯାଇ ପୁଣି େସ ଆଶମେର ରହି ବ?
େqତ େମାହନ ସାର अd ହସି ବୁ େଝଇଲା ଭଳି କହି େଲ- ମଁୁ ଆଉ େସଇଠି େକବଳ
ରହି ବାକୁ ଯି ବିନି। ବରଂ ଶି ଶିର କାtର ସହାୟକ େହବି ।
ଋତୁ ପ$ା ବି ଶାସ କରି ପାରି େଲନି । ଦର ହସି ଲା, ତଟ େହାଇ େଜେଜ,ୁ ଚାହW
କହି େଲ - ନା ନା, େହଇ ପାରିବ ନାହW। ଏ ବୟସେର େଜେଜ, ଏକୁ ଟିଆ ରହି ବାଟା ଠି କ୍
ନୁ େହଁ । ତମର େଦଖାଶୁଣା କରି ବ କି ଏ?
- କାହWକି, େମାର କ’ଣ अସୁବିଧା େହେଲ, ତେମ अଛ। ରମଣ अଛି । ଶି ଶିର କାt
अଛି । ଭାବୁ ଥିଲି, ଏ ଦୁ ନି ଆେର ମଁୁ ଏକୁ ଟିଆ। अବସର େନଲା ପେର େଯ ଜୀବନ ସମା
େହାଇଗଲା, ମୃତୁକୁ अେପqା କରି ରହି ବା ଭୟ େମାେତ ଦୁ ବଳ କରି େଦଇଥିଲା। ମଁୁ
ଏକଦମ ନି ିt। ତମକୁ େଦଖି େମାର ସବୁ अବସାଦ ତୁ ଟି ଯାଇଛି । ରମଣର ଜୀବନେର
ତମର ଆବି ଭାବ ଆକସିD କ ନ ଥିଲା। ତା,ର ଆଶୀବାଦ ଥିଲା । ତା,ର ଆଶୀବାଦ
ଥିେଲ େହଁ अtଃକରଣ ଶୁyତାର ଶ ଆେମ ପାଇପାରି ବା। ତମ ଦୃ ିେକାଣର ଶୁyତା
େମାେତ ଏକ ନୂ ଆ ଜନDର अନୁ ଭବ କେରଇ ପାରି ଛି। େସଥିପାଇଁ ତମକୁ अେଶଷ
ଧନବାଦ।
ସଂଧାେର ରମଣ ଆସି ଲାେବେଳ େସ ଓ ଋତୁ ପ$ା ବାହାର ବାଲେକାନୀେର ବସି
ଚାହା ପି ଉଥିେଲ। େଜେଜ ଏବଂ ଶି ଶିର କାt କକା, ଶୁଣିଥିବା ବା\ାଳାପକୁ ଋତୁ ପ$ା
ରମଣ,ୁ େଗାଟି େଗାଟି କରି େମାବାଇଲେର କହି ସାରିଥିେଲ। େସଥିପାଇଁ ସବୁ େବେଳ
ରାତି ୯େର େଫରୁଥିବା ରମଣ अଫିସରୁ अନୁ ମତି େନଇ ଘରକୁ ଶୀଘ ଆସି ଯାଇଥିେଲ।
େସ ଆସି ବାଲେକାନୀେର ଋତୁ ପ$ା ଓ େଜେଜ, ପାଖେର ବସି କହି େଲ- େଜେଜ!
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ବାପା, କକା, ପି ଉସୀମାେନ ସମେ] ଏଇଠି କୁ ତମ ଭଲ େହବା ଖବର ଶୁଣି ଆସୁଛtି ।
ଆଉ, ତେମ ଯି ବ କୁ ଆେଡ?
େqତ େମାହନ ସାର୍ କହି େଲ- ଆଉ ଯି ବି କୁ ଆେଡ? ବ ହDପୁର ତ ଯାଉଛି । େଦେଖ
ବାପା, େମା ଲାଗି ତେମ ପି ଲା ଦି ଟା ଆଉ େକେତ ହଇରାଣ େହବ? ମଁୁ ସୁ अଛି । ଆଶମ
ଗଲା ପେର ବି େମା ସାଇେକଲ ବh େହବନି । ପଥେମ ବାଧ େହାଇ ଆଶମକୁ ଯାଇଥିଲି।
ଏେବ, େମା ଇଛାେର ଯାଉଛି । ତା ଛଡା େତା େଜେଜ-ମାର ଶାyର ସମୟ ଆସି ଗଲାଣି।
ଏ ଥର ଆେମ ତାକୁ ଆଶମେର ପାଳନ କରି ବୁ। ତେମ ଦୁ େହଁ ଆସି ବ?
ଋତୁ ପ$ା ଓ ରମଣ, ପାଖେର ଚୁ ପ୍ ରହି ବା ଛଡା अନ ଉପାୟ ନ ଥିଲା। କାରଣ,
ଘରର ସମେ] ଆସି ବା କଥା େସ େକବଳ େଜେଜ,ୁ अଟେକଇବା ପାଇଁ ମି ଛେର
କହି ଥିେଲ | କି ଏ ଜେଣ େହେଲ ଇଛା ପକାଶ କରି ନ ଥିେଲ େବlାଲୁ ରୁ ଆସି ବାପା,ୁ
େସବା କରି ବା ପାଇଁ।
ତି ନି ଜଣ ଯାକ ଚୁ ପଚାପ ବାଲେକାନୀେର ଚାହାର େଢାକ ଧି େର ଧି େର େନଇ ସୁଉ
अ+ାଳି କାକାର,ର ପାତ ଭାଗେର ସୂଯ, ଦି ଗବଳୟ ଉହାଡେର ଖସି ବା ଦୃ ଶକୁ
ବଳପବ
ୂ କ ଉପେଭାଗ କରିବାର ପୟାସେର ଲାଗିଥିେଲ। ଏକ अକାରଣ अସkର ଭିତର
ନି ଆଁେର ରମଣ,ର ମନ କୁ ହଁୁ ଳୁ ଥିଲା। କି k ଋତୁ ପ$ା ଓ େqତ େମାହନ ଉଭେୟ ସk
ଥିେଲ। ବ\ମାନକୁ ଗହଣ କରି ବାର କଳା ଓ େକୗଶଳ େଯ ଉଭେୟ ହୃଦୟlମ
କରି ସାରି ଥିେଲ।
୨ୟ େତାଟା ସାହି , ବି ଜିପୁର, ବ ହDପୁର, ଓଡି ଶା (େମା-୮୭୬୩୨୪୪୮୮୮)
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ଓଡ଼ିଆଣୀ, ଧମ
ପ,ଜ କୁ ମାର ପାଣି ଗାହୀ

ସ¨ାମୀ अବାକ େହାଇ - ଗାଲ କୁ ଆଉଁସି କ'ଣ ଖରାେବେଳ ତରକାରୀ ଭଲ େହାଇନଥିବା
େହତୁ ଗାଳି େଦଲି େବାଲି ?
ୀ -ନାଇଁମ େସମି ତି କଣ ହୁଏ ?ଆେମ ପରା ଓଡ଼ି ଆ ଘରର ଝି अ ଭଲା ସ¨ାମୀ, ଉପରକୁ
ହାତ ଉଠାଇ ପାରି ବୁ !
ସ¨ାମୀ-ଆଉ କ'ଣ ହାତଟା ପଡୁ ପଡୁ ବାଜି ଗଲା ?
ୀ-ନାଇଁ ନାଇଁ େସମି ତି କି ଛି ନାହW ମୁ େଗାେଟ ତୁ ମର ୀ ଯି ଏ अଗି କୁ ସାqୀ ରଖି େମା
ବାପା ମା , ଦଶ ଲq ଖ କରି ବvୁ ବାvବ ମାନ,ୁ ଖାଇବା ପି ଇବା ଲୁ ଗା ପଟା େଦଇ
ତୁ ମକୁ ବି ବାହ କରିଛି େହେଲ ବି ବାହର 20ବଷ ବି ତିଗଲାଣି େକେବ ତୁ ମ ଗାଲେର ଏମି ତି
ଚୁ ମାଟିଏ ଖୁଲମ ଖୁଲା େଦଇଛି ?
ଯାହା ଏ ଛାର ମଶା ଟି ତୁ ମ ଗାଲେର ଦଉଛି !ଆଉ େସଇଥିପାଇଁ େମା ମନେର ପଚi
େକ ାଧ ସୃି େହଲା,ଆଉ ମୁ ନି ଜକୁ ନି େଜ ମଧ ସାଳି ପାରି ଲି ନାହW!
ସ¨ାମୀ-େହେଲ ଏମି ତି ବ ହD ଚାପୁଡ଼ାଟିଏ ମାରି ବ ?
ୀ-ନାଈଁ ବା ପଚi େକ ାଧେର ଜାଣି ପାରି ଲି ନାହW େହେଲ ମୁ ଏମି ତି କଣ େଯ େଗାେଟ
କରି େଦଲି ଏେତ କଥା କହୁଛ େଯ ?କାଳୀ ତ େକ ାଧେର ଶି ବ,ୁ

ପାଦେର ଦଳି

େଦଇଥିେଲ!
ସ¨ାମୀ-ତା ମାେନ ତୁ େମ ମଧ େକେବ ଆହୁରି अଧି କ େକ ାଧ େହେଲ େମା େବକେର ପନି କି
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ଟା ପକାଇ େଦବ?
ୀ-ନାଇଁ ମ .....ଏମିତି କଣ କହୁଛ ?
ସ¨ାମୀ-ନାଇଁ ନାଇଁ ଏଥିେର ତୁ ମର କି ଛି େଦାଷ ନାହW େକବଳ ତୁ ମର େସଇ ଶି ବ ପୁରାଣ
ବି ୁ ପୁରାଣ ସବୁ ଫିlି େଦେଲ ତୁ ମର ଆଉ ଏମି ତି େକ ାଧ େହବ ନାହW
ୀ-େସଗୁଡା ଫିlିେଦେଲ ମୁ ବି ପାରିବି ନାହW
ସ¨ାମୀ-ଠି କ........ଏଥର ତୁ େମ ନି େଜ ନି େଜ ବି ଚାର କର େଯ ମଶା େମା ର ଖାଇବାକୁ
େଯତି କି ଆସ ଥିଲା ତୁ େମ େମାପତି େସତି କି ଆସ ନଥିବା େହତୁ େସମି ତି କରି ପାରୁ
ନଥିଲ ଆଉ େମା ଠାରୁ ତୁ ମ ଶି ବ,ବି ୁ ପୁରାଣ ତୁ ମ ପାଇଁ ବଡ ଆଉ କହି ଲା େବଳକୁ
ଆେମ ଓଡ଼ି ଆ ଘରର ଝି अ ! ତୁ ମମାନ, ଏହି ଭଳି ଚି tାଧାରା େଯାଗୁ ଆଜି ଆମର ଏହି ଭଳି
ପରି ିତି I

ଧନବାଦ I

େସାସି ଆଲ େଫାରୁ ମ ଇiିଆ
ଛତପୁର, ଗnାମ, ଓଡି ଶା.
େଫାେନ: 9437324917 / 9861109584 / 06811-263084.
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କେଲଜ େଫସର ପାଟj
अରବି h ଆଚାଯ

କେଲଜେର

ଫା ଇअରର ପଥମ େଫସର ପାଟj ପାଇଁ କି ଛି ଝି अ ବସି କଥା

େହଉଥାtି | େସମାନ, ନା ଗୁଡିକ କହି ରେଖ , ରୀନା ,ମି ନା ,ସୁନିତା ....
ରୀନା : ଓଃ ...ବାପେର ...କି ଛି ବି ଭାବି ପାରୁନି , ପାଟj େର େକଉଁ େଡ ସ ପି vି ଯି ବି ?
ସୁନିତା : କାଇଁ ! अନଲାଇନ େର େଦଖୁନୁ ..... ଆଜି କାଲି ତ ମ] ମ] ଡି ଜାଇନ
ଆଉ ଲାେଟ େଫସନ ସବୁ अନଲାଇନ େର अଡର କେଲ ବହୁତ ସୁବିଧା େର ମି ଳୁଛି |
ମି ନା : ଚାଲ .... େମାବାଇଲ େର ସାlେହଇକି अଡର କରି ବା !
(ତି ନି ଜଣ ଯାକ େମାବାଇଲ େର ବି ଭି$ ପକାର େଡ ସ େଦଖି ବାେର ମsି ଗେଲ )
ରୀନା : ୱାअ ! ଏଇଟା େକେତ ସୁhର ଦି ଶୁଚି ! ପୁରା କୁ ଲ ..... ନା ?
ମି ନା : ହଁୁ ...ଠି କ େଯ ,.......ଟିେକ େଛାଟ ଆଉ ଡି ପ େହଇଛି | କଣ େତା ମମି
ଏଇଟା ପି vିବାକୁ େଦେବ ? ତୁ ୟାକୁ ପି vି କେଲଜ ଆସି ପାରି ବୁ ?
ରୀନା : ଆେର ବାବା , ଘରୁ ପି vିକି ଆସି ବା କଥା ଉଠୁ ଛି କଣ ପାଇଁ ? ମଁୁ ବାଗ େର
ପୁେରଇ େନଇ ଆସି ଥିବି ...... ବାଥରୁମ େର େଚn କରି େଦବି .....ନଁା କଣ ?
ଏମାେନ ଏମି ତି କଥା େହଉଥିଲା ଭିତେର ସବି ତା େବାଲି ଝି अଟିଏ ଦୂ ରରୁ ଥାଇ
ଏମାନକ କଥା ମନେଦଇ ଶୁଣୁଥିଲା | ଠି କ ଏତି କି େବଳକୁ କହି ଲା ,
ସବି ତା : ରୀନା , ....... ମମିD ,ୁ ନ ପଚାରି କି ଛି ବି େଡ ସ ଏମି ତି ଲୁ େଚଇ ଲୁ େଚଇ
ପି vିବା ଭଲନୁ େହଁ | େଫସନ ନଁା େର ଏମି ତି ସବୁ ଝି अ ମାେନ େଦହକୁ ଫୁlୁଳା କରି ବା
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ଆଡକୁ ବଢୁ ଛtି | ଟ ଟା େଛାଟ େହଇେହଇ ‘ମି ନି ‘ େହଇଗଲାଣି ଆଉ ଜି ନ୍ସ ...
ନି କର େହଇଗଲାଣି | ଟା େଦହେର ପୁଣି େକେତ ପକାର ର କଟା ଫଟା ଡି ଜାଇନ ତି ଆରି
େହଲାଣି | ଏଗୁଡା ସବୁ अନୁ ଚି ତ , ଭାରତୀୟ ସଂୃତି ର ବି ରୁy | ଆେମ ସମେ] ପଢି ବା
ପାଇଁ ଆସି ଛtି , େଫସନ େଦେଖଇେହେଲ ଫାକ¶ ାସ ମି ଳିଯିବନି

କି େଗା· େମଡାଲ

ମି ଳିବନି ! ବୁ ଝି ଲ ?
ରୀନା : (ବl କରି ) ହଁ .... ମଁୁ ଯଦି େମା ମମିD , କଥା ଶୁଣିବି , ତାେହେଲ ପାଟj େର
ପୁରା ମାଉସୀ ଭଳି ଆ ଦି ଶିବି .....ପୁରା ମଫୁ ....ହା...ହା.... | ସବି ତା
ପବଚନ େଦ ନି େଲା | କେଲଜ ପଢୁ

, ପି¶ଜ ତୁ ଆଉ

ପଢୁ ଏମି ତି ବୁ ଢୀ, ଭଳି ଆ କଥା କହ ନି

|

ଆେର ଆେର ....ମେନ ପଡି ଲା ... ତୁ ପରା ଗାୟତୀ ପରି ବାର ର | ଆଶି¶ଳତା ବି ରୁy େର
ଆେhାଳନ ଚେଲଇଛୁ ପରା ? େହାଲି ଦି ନ ମଁୁ େଦଖିଥିଲି |
ସୁନିତା : ଆେର ଚାଲ ଯି ବା ..... ପୁअ , କଥା ବା\ା କୁ ଲୁ ଚି ଲୁ ଚି ଶୁଣିବା ! େଦଖିବା
େସମାେନ କଣ େକମି ତି ସଜବାଜ େହଉଛtି ପାଟj ପାଇଁ ! ଆସ !
(ଚାରି ଜଣ ଯାକ ଝି अ ଲୁ ଚି ଲୁ ଚି ପୁअ ମାେନ େହଉଥିବା କଥା ବା\ା ଶୁଣିେଲ )
ରବି , େମାହନ ,େମାହି ତ କଥା େହଉଥିେଲ ........
ରବି : ଆେର ଭାଇ େମାହନ , ପାଟj େର କଣ ପି vିବୁ େବାଲି ଭାବି ଛୁ ?
େମାହନ : ଆେର ! ମଁୁ ତ ପାଟj େର ଏnୟ କରିବାକୁ ଆସୁଛି | ଏଇ କେଲଜ ଝି अ ,
अଧା ଲlୁଳି େଚେହରା ଟିେକ େଦଖିବାକୁ ମି ଳିବ ତ ! ଯା େହଉ ବହୁତ ମଜା ଲାଗିବ,
ପୁରା ଫୁଲ େବାବାଲ ...ମ !
େମାହି ତ : ଭାଇ , ଯି ଏ ସବୁ ଠୁ କମ କପଡା ପି vିଥିବ ତାକୁ ହW ... ମଁୁ

‘ମି ସ େଫସର ‘
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େବାଲି ଆଖା େଦବି ...ହା...ହା .....ହା ...
(ତି ନି ଜଣ େଜାର େଜାର େର ହସୁଥିେଲ )
ରବି : ଏ ଝି अ ଗୁଡା େକେତ େବାକୀ , ଆଗ ଆମକୁ େଦେଖଇବା ପାଇଁ କମ କପଡା
ପି vtି ....ଆଉ ତା

ପେର

...ପବଚନ ଦି अtି େଯ , େସମାେନ େଡ ସ େଛାଟ କରି େଲ

କି ଛିନାଇ ...କି k ପୁअ , ଚି tା ଧାରା ବଡ କରି ରଖିବା ଦରକାର ....ହା...ହା....ହା
େମାହନ : ଆେର ଭାଇ ! ଖାଲି େସଇ ସବି ତା କୁ ଛାଡି େଦେଲ ଆଉ ସବୁ ଝି अ “େସ{ି “
ଶ ଶୁଣିବାକୁ ଆମ ମୁହଁ କୁ ଚାହW ରହି ଥାtି |
େମାହି ତ : ହଁ ଭାଇ ! ସତ କହି ଲୁ .... ସବି ତା ଟା ଭିତେର ବହୁତ ଭଲ ଗୁଣ अଛି | ପାଠ
େର େଯମି ତି ସଂାର ବି େସମି ତି | ତା ବାପା ମା , ସଂାର େଯାଗୁ େସମି ତି େହଇଛି |
େମାହନ : ଭାଇ ଯାହା କହପେଛ ... ମଁୁ କି k ସବି ତା ଭଳି ଆ ଝି अ କୁ ପସh କରିବି |
ବାହା ହାବା ପାଇଁ ସବି ତା ଭଳି ଆ ଝି अ େମାର ପଥମ ପସh |
ରବି : ଆେର ...ବାଃ
େଯ କଣ

େର

? ଗାଲେଫi

! ଏେବ ତ .. ତୁ ସବୁ ଝି अ ,ୁ କାେମ ପାସ କରୁଥିଲୁ .... |
ପାଇଁ େସକସି

, अlପଦଶନ ବାଲା ଝି अ ....ଆଉ ବାହା

ହବାକୁ ...ସବି ତା ଭଳି ଆ ? ଏ କି କଥା ?
େମାହନ : ଭାଇ ... ଏଇ େଯଉଁ େସକସି , େଫସନ ବାଲି ଝି अ ନୁ େହଁ .....ସବୁ ଟାଇମ ପାସ
ଆଉ ଗାଲ୍ େଫi

କରି ବା ପାଇଁ

ଠି କ | କି k ବାହାଘର ପେର ଘର କୁ ଘର ବନାଏ

ସୁସଂାରୀ ଝି अ ....ବୁ ଝି ଲୁ ! ଯାହାକୁ ତୁ େମ ବି ଶ୍ଵାସ କରି ପାରି ବ ...ଯି ଏ ଛୁଆ ମାନ,ୁ
ମଧ ଠି କ ସଂାର େଦଇ ପାରି ବ |
ରବି : ହଁ ...ବହୁତ

ସୁhର ଚି tାଧାରା | ଚାଲ ଯି ବା ପାଟj ପାଇଁ ବହୁତ କାମ ବାକି
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अଛି ......ଚାଲ |
େମାହି ତ : କାଲି େମା ଭଉଣୀ ସରି ତା ବି ପାଟj କୁ ଆସି ବ , ସମେ] ମେନ ରଖି ଥିବ େବ ,
ତା ଭାଇ ବି ଏ କେଲଜ େର ପଢୁ ଛି | େକହି ବି ୟାଡୁ ସାଡୁ କାେମ ଛାଡ , ଆଖି ବି
ପେକଇବନି ....ବୁ ଝି ଲ ?
ରବି : କି ଆଯ
ପାଇଁ ....ହଁୁ

! ନି ଜ ଭଉଣୀ ର ଚି tା

ସମ],ୁ ....ଆଉ अନ ର ଭଉଣୀ

?

େମାହି ତ : ( ରବି କୁ ଧ°ା େଦଲା ) କଣ କହି ଲୁ ?..... ମଁୁ େକୗ ଝି अ କୁ କହି ନି .... ପୁରା
େଖାଲା େଖାଲି େହଇ ଆସି ବାକୁ .....|
ଝି अ ମାେନ ତ ଆମ ପାଇଁ ଏମି ତି େବଶ େହଇ ଆସtି | େକହି ଝି अ अନ ଝି अ କୁ ଏମି ତି
େଡ ସ େର େଦଖି ଖୁସି ହୁଏନି | ଟିେକ ଭାବ ... ଏ ଝି अ ଗୁଡା ନି ଜ ଦାମି କା େମାବାଇଲ େର
ୀନ ଗାଡ ଲଗାtି , କଭର କରି ରଖtି .....କାହWକି ନଁା ... େମାବାଇଲ ଖରାପ ନେହଉ
େବାଲି ...େତେବ ନି ଜକୁ କଭର କରି ରଖିପାରେt ନି ? ସବି ତା ବି ତ ଝି अ ... କୁ ହ ତ
ଆମ ଭିତରୁ େକହି ତା ପତି अଭଦ ଚି tା ଆଣି ପାରି ଛ ? େକହି ତାକୁ କେମ

ପାସ

କରି ଚ ? ନଁା ......
ଯାହା ବି ଇsତ କେମଇଛି ସି ଏ ନି େଜ ....ନଁା କଣ କହୁଛ ?
ମଁୁ ତ , େମା ଭଉଣୀ ସରି ତା କୁ କହି େଦଇଛି , ସି ଏ ସବି ତା ସହି ତ ସାl େହଉ | େସ
େଫସନ ବାଲି , େଛାଟ େଡ ସ୍ସ ବାଲି , ଠୁ ଦୂ ରେର ରହୁ |
(େରାହି ତ ... ମଧି କରି କହି ଲା ....ଭଲ କଥା ...କି k ବହୁତ ଭାଷଣ େହଇଗଲା ...ଏେବ
ପି¶ଜ ଆଉ ନି ଜ ନି ଜ ଭିତେର ମାଡ େଗାଳ କରନା ....

ଚାଲ

ଯି ବା

| ଭୁ ଲ ଆମ
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ସମ],ର , ଆେର ଆେମ ଯଦି େସ ଝି अ , େଛାଟ କପଡା କୁ अନାେଦଖା କରେt ,
ସେପାଟ ନ କରେt , େତେବ କାହାକୁ େଦେଖଇବାକୁ େସମାେନ ପି vିେବ ? ହଁୁ ...... ?
ଏ ଥର

ଆେମ ସବୁ େସଇ ଝି अ କୁ େଭାଟ କରି ବା ଯି ଏ ଶାଳି ନ

େହଇଥିବ , ଆେମ

ସୁଧୁରିେଲ ହW େସମାେନ ବି ସୁଧୁରିେବ | କମେସ କମ ଆମ କେଲଜ େର ଆମ କ¶ ାସ େର ତ
କି ଛି ସୁଧାର ଆସି ବ ... ନଁା କଣ କହୁଛ ? )
(ଏମାନ, କଥା େସ ଚାରି ଜଣ ଝି अ ଶୁଣି ]¹ େହଇଯାଇଥିେଲ ......)

ରୀନା : (ହସି ହସି କହି ଲା ) ମଁୁ େସଇ େଡ ସ ପି vିେବ , ଯାଉ ଟା େମା ମମିD ଠି କ େବାଲି
କହି ବ | ଏମି ତି ବି ଆେମ ଏଥିକି ପଢି ବାକୁ ଆସି ଛtି , େଫସନ େଦେଖଇବାକୁ
ନୁ େହଁ .....ଠି କ ନଁା ?
( ଚାରି ଜଣ ଝି अ େଜାର େର ହସି ଉଠି େଲ )

www.molekhaa.wordpress.com
WA: 7008667785
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ରାହା
ନୃ ସି ଂହ ଚରଣ େବେହରା

ଗୀତା େଗୗରବ$ର ସାଧାରଣ ଝି अଟିଏ। େଦଖିବାକୁ ଖୁବ୍ ସୁhର। ଯୁବତୀ ବୟସେର
ଆଖିେର ତା’ର ଆଖିଏ ସ¨ପ। अନ ଯୁବତୀ, ଭଳି େସ ମଧ ସ¨ପ େଦେଖ। ଭଲ ପାଠ
ପଢି ବ, ଚାକି ରୀ କରି ବ। ନି ଜ େଗାଡେର ନି େଜ ଠି ଆ େହବ। ନି ଜ ମନ ପସhର ପୁअକୁ
ବି ବାହ କରି ଘର ସଂସାର କରି ବ। ସହରେର ନି ଜର ଘରଟିଏ କରି ବ। େସଇ ଘେର େସ
ତା ସ¨ାମୀ ଓ ପୁअ ଝି अ, ସହି ତ ସୁଖେର ତାର ଜୀବନ ବି ତାଇ େଦବ ।
ଏମି ତି ତ ମଣିଷ ତା’ ଜୀବନେର େକେତ େଯ ସ¨ପ େଦେଖ ତାର ହି ସାବ ନଥାଏ ।
ଗୀତା ମଧ ତା’ ସୁେନଲି ଭବି ଷତ ପାଇଁ ଏମି ତି େକେତ ସ¨ପ େଦେଖ । ତା’ର ବି .ଏ.
ପଢାର େଶଷ ବଷର ସମୟ । େସ अନଲାଇନେର ଜେଣ ଯୁବକ ସହି ତ ଦି େନ ବvୁ ତା
ାପନ କଲା । ଯୁବକଟି ନି ଜକୁ ଜେଣ ବି ଶି ବବସାୟୀ, ପୁअ େବାଲି ପରିଚୟ େଦଲା
। େସ େଫାରି ଡାରୁ ଏମ୍.ବି .ଏ କରି ବେଷ େହଲା ବାପା, ବବସାୟେର େଯାଗ େଦଇଛି ।
ତା’ର ନାମ ମେନାହର ଗୁା ଏବଂ ନାଗପୁର ତା,ର ନି ଜର ଘର अଛି । ଧୀେର ଧୀେର
ନି ୟମି ତ କଥାବା\ାର ଆଦାନ ପଦାନ େଯାଗଁୁ େସ ଦୁ ହW, ଭିତେର ଘନି ତା ବଢି ଲା ।
ଗୀତାକୁ ମେନାହର ବି ନା ତା ଜୀବନର କାନଭାସ୍ ଖାଲି ଖାଲି ଲାଗିଲା । େସ अନୁ ଭବ
କଲା,ମେନାହର ବି ନା େସ ବିପାରି ବ ନାହW । େତଣୁ େସମାେନ ଦୁ େହଁ ବି ବାହ କରିବାକୁ
ନି \ି େନେଲ ।
ସମୟ କାହାରି କି अେପqା କେରନା । ବି .ଏ. ପାଶ କଲା ପେର ପେର ପରିବାର ମନା
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କରି ବା ସେ\ ମଧ େସମାେନ ନାଗପୁରର େକାଟେର ବି ବାହ କେଲ। ବି ବାହ ପେର
ମେନାହର ଗୀତାକୁ େଗାଟିଏ ଭଡାଘେର େନଇ ରଖି ଲା । ଗୀତା ଏଥିେର ଆଯ େହାଇ
ମେନାହରକୁ ପଚାରିଲା! “ଏହି ନାଗପୁରେର ତୁ ମର ନି ଜର ଘର ଥାଇ ଆେମ ଭଡାଘେର
କାହWକି ରହି ବା?” େଦଖ ଆେମ ଦୁ େହଁ ଆମ ପସhେର େକାଟେର ବି ବାହ କରି ବା େଯାଗଁୁ
ଆମ ଘର େଲାକ ଟିକିଏ अସk अଛtି । ଏମି ତି ପରି ିତି େର ମଁୁ େକଉଁ ସାହସେର
ତୁ ମକୁ େନଇ ଆମ ଘରକୁ ଯି ବି,ମେନାହର କହି ଲା ।
ଗୀତା ଆଇ କି ଛି ନ ପଚାରି ମେନାହରକୁ କହି ଲା, ତୁ େମ ବ] ହୁअନି । ଧୀେର
ଧୀେର ସବୁ ଠି କ୍ େହାଇଯି ବ । ସମୟଠଁୁ ବଡ େବୖ ଦ ଆଉ େକହି ନାହାtି , ଏଇ
ଦୁ ନି ଆେର। େଦଖି ବି ଦି େନ ନା ଦି େନ ତୁ ମ ଘର େଲାକ େମାେତ ଗହଣ କରି େନେବ ।
ଧୀେର ଧୀେର େସମାନ, ଜୀବନ ସାଧାରଣ ଗତି େର ଆେଗଇବାକୁ ଲାଗିଲା ।
େହେଲ ଗୀତା ପେଡାଶୀ ମାନ, ସହି ତ ସହଜେର ମି ଶି ପାରୁ ନଥିଲା, ତା’ର ମୁଖ କାରଣ
େହଲା ଭାଷା! ନାଗପୁରେର ପାୟତ ସମେ] ମରାଠୀ ଭାଷାେର କଥା ହୁअtି ଆଉ ଗୀତାକୁ
ମରାଠୀ ଆେସନି । େତଣୁ େସ ନି ଜକୁ ବହୁତ अସହାୟ ମେନ କେର । ପତିଦିନ ନअଟା
େବେଳ ମେନାହର ଘରୁ ବାହାରି ଯାଏ ଆଉ ପୁଣି ସvା ଆଠଟା େବଳକୁ େଫେର ।
ଦି ନତମାମ୍ ଘେର ଏକୁ ଟିଆ ବସି ବସି ଗୀତା େବାର୍ େହାଇଯାଏ। େବେଳେବେଳ
ମେନାହରର କଥାବା\ା ଓ ଚାଲି ଚଳଣି େଦଖି ଗୀତାର ସେhହ ହୁଏ। େହେଲ େସ
ମେନାହରକୁ କି ଛି କହି ପାେରନା । େବେଳେବେଳ େସମାନ,ର ଝଗଡାବି ହୁଏ । େସ
ଝଗଡା ପୁଣି ଦୂ ର େହାଇଯାଏ ମେନାହର େପମ ପ$
ୂ ସାଷଣେର ।
ଦି େନ ସୁେଯାଗ େଦଖି ଗୀତା ବଜାରକୁ ଯାଇ କି ଛି ବହି କି ଣି ଆଣିଲା । ତା ସହି ତ
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ଖiିଏ ସହଜ ମରାଠୀ ଶି qା ବହି ମଧ େନଇ ଆସି ଲା । ମେନାହରକୁ ଲୁ ଚାଇ ଲୁ ଚାଇ େସ
ମରାଠୀ ଭାଷା ଶି ଖୁଥାଏ। ପାୟ ତି ନିମାସ ପେର େସ କାମଚଳା ମରାଠୀ ଶି ଖିଗଲା।
େହେଲ େସ ମେନାହର ସହି ତ େକେବବି ମରାଠୀେର କଥାବା\ା କେରନି । କାରଣ,େସ
ଭାବି ଥିଲା େଯଉଁଦିନ େସ ଶ¨ଶୁର ଘରକୁ ଯି ବ େସଦି ନ େସ ମରାଠୀେର କଥାବା\ା କରି
ସମ],ୁ ଚମକାଇ େଦବ । େହେଲ ତା’ର ଭାବନା ଭାବନାେର ହW ରହି ଗଲା,େଯଉଁଦିନ
ପଡୀଶାଘରର ଝି अ ତା, ଘରକୁ ଆସି ଲା,ସରି ତାର କଥା ତା’ ସ¨ପର ଘରକୁ qଣକ
ମଧେର ଭାlି ଚୁ ନା ଚୁ ନା କରି େଦଲା ।
ସରି ତା ଆସି କହି ଲା ମେନାହର େକୖ ଣସି ବବସାୟୀ ନୁ େହଁ ବରଂ େଗାଟିଏ
େଦାକାନେର େସଲସD ାନ ଭାବେର କାମ କେର । ତାର ଏ ସହରେର େକହି ନାହାtି କି ^ା
େକୖ ଣସି ଘର ମଧ ନାହW । ଏକତା ଶୁଣି ଗୀତାକୁ ଚାରିଆଡ अvାର ଦି ଶିଲା । ତାକୁ
ଲାଗିଲା ସେତ େଯମି ତି ତା ପାଦ ତଳୁ ମାଟି अତଡା ଖସି ଯିବ । େସ ଏେବ କ’ଣ କରି ବ
କି ଛି ଭାବି ପାରିଲା ନାହW । କାରଣ ଏେବ େସ ମା’ େହବାକୁ ଯାଉଛି । େସଦି ନ ମେନାହର
ଘରକୁ େଫରିଲା ପେର େସମାନ, ଭି ତେର ବହୁତ କଳି ଝଗଡା େହଲା । ଗୀତାର ଏକା
ଯି ଦ୍ େସ ଶ¨ଶୁର େଘରକୁ ଯି ବ ଆଉ ଏ ଭଡା ଘେର ରହି ବ ନାହW । ମେନାହର ବହୁତ
ବୁ େଝଇବା ପେର ଯାଇ ଗୀତା ଶାt େହଲା ।
ବି ଧିର ବି ଧାନ ବଡ ବି ଚିତ। େକେତେବେଳ େଯ କଣ ଘଟିବ କି ଏ ବା କହି ପାରି ବ ?
ଦି େନ ସକାେଳ ଘର ଆଗେର େପାଲି ସ ଆସି ହାଜର । ଦୁ ଇ ବଷ ତଳର ଏକ େବାମାମାଡ
ଗଟଣାେର େପାଲି ସ ମାମଲା ରୁଜୁ କରି अଭୁ ଯୁ ମାନ,ୁ େଖାଜୁ ଥିଲା । କି k ଠାବ କରି
ପାରୁନଥିଲା । ଆଉ ଏକ ଜମି ମାମଲାର େଖାଳତାଡ କରୁ କରୁ ମେନାହରର ସvାନ
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େପାଲି ସ ପାଇଲା । ଆଉ ଏେବ ଆସି ଛି ତାକୁ ଗିରଫ କରି ବାକୁ । େଦଖୁ େଦଖୁ ଗୀତା
ସାମାେର େପାଲି ସ୍ ମେନାହରକୁ ଗିରଫ କରି ଥାନାକୁ େନଇଗଲା । ଗୀତା ମୁiେର ଏେବ
ଚଡକ ପଡି ଲା । େସ ଏେବ କ’ଣ କରି ବ? ତା ପାଇଁ ତ ସବୁ ବାଟ ବh । ଶ¨ଶୁରଘରର
ଠି କଣା େଯେହତୁ

ଜାଣିନି, େସଠି କି

େତଣୁ ଯାଇ ପାରି ବନି

। ଆଉ

ବାପଘର

େଲାକମାନ,ର ବି େରାଧ ସେ\ େସ ମେନାହରକୁ ବାହା େହାଇଥିବାରୁ େସଠି କି ମଧ
ଯାଇପାରି ବନି । ଗୀତାକୁ ଲାଗିଲା ସେତ େଯମି ତି ଜୀବନର ଚାରି ଛକେର ଆଜି ଏକୁ ଟିଆ
ଛି ଡା େହାଇଛି । େସ େକଉଁଠିକି ଯି ବ?କ’ଣ କରି ବ? ଏହି କଥା ଭାବି ଭାବି ଆଉ କାhି
କାhି अଖିଆ अପି ଆ ଦୁ ଇଦି ନ କଟିଗଲା । େହେଲ ତାକୁ ତ ପୁଣି ବିବାକୁ େହବ । ନି ଜ
ପାଇଁ ନେହେଲ େପଟେର ବଢୁ ଥିବା ଛୁଆେଟ ପାଇଁ ବିବାକୁ େହବ । େସ ହଠାତ୍ କି ଛି
ିର କରି ପାରୁ ନଥାଏ । େସ ଦି ନ େସେକi ସଟରେଡ, ସରକାରୀ अଫିସ ସବୁ ବh ।
अପରାହ ସମୟେର ଜେଣ ଟିÁପ୍ େପାଷାକ ପି vାବାବୁ ଆସି ତା ଘେର ପହିେଲ ।
ଯାହାକୁ ଗୀତା ଆଗରୁ େକେବ େଦଖି ନଥିଲା । େସ’ ବାବୁ ଜଣ ନି ଜକୁ ମେନାହରର ବvୁ
ଭାବେର ନି ଜକୁ ପରି ଚିତ କେଲ । ମେନାହରକୁ େପାଲି ସ୍ ଗିରଫ ଖବର ଶୁଣି େସ ତା
ପାଖକୁ ଯାଇଥିେଲ । ବvୁ ର अନୁ େରାଧ ରqାକରି େସ କି ଛି ସାହାଯ କରିବାକୁ ଆସି ଛtି
। େସ ଚଳି ବା ପାଇଁ ଗୀତାକୁ ପା ଶହ ଟ,ା େଦେଲ ଏବଂ ଯି ବା ପବ
ୂ ରୁ କହି ଗେଲ
େଯ,ଦୁ ଇ ଦି ନ ଭିତେର ତା ପାଇଁ अଲଗା ବବା କରି େଦେବ ।
େସ ବାବୁ ଚାଲି ଗଲା ପେର ତା, କଥାେର ଗୀତାର ସେନ୍ଦହ େହଲା । ଗୀତାକୁ
ତା, ଚାହାଣୀ କାହWକି ଭଲ ଲାଗିଲା ନାହW । ଏହି ବାବୁ ଜଣ, ଭରସାର ପାତ ନୁ ହtି
େବାଲି ତାର ଦୃ ଢ ଧାରଣା େହଲା । େତଣୁ େସ ରାତା ରାତି େସ ାନ ଛାଡି ଯି ବା ପାଇଁ
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ମନ କଲା । ନି ଜର ଦୁ ଇ ଚାରି ଖi ପି vା ଲୁ ଗା ଓ ସବୁ ସାଟିଫିେକଟକୁ ବାଗେର
ପୁରାଇ େସହି ରାତି େର େରଳ େସେନ ଯାଇ ପହିଗଲା । େସନେର ପହି େଦଖି ଲା
େରଳଗାଡି ଟିଏ ଆସି ପାଟଫମେର ଲାଗିଛି । କି ଛି େଲାକ ଗାଡି େର ଚଢି ବା ପାଇଁ ଦଉଡା
ଦଉଡି କରୁଛtି । େସ ବି େସହି େଲାକମାନ, ସାଥିେର ମି ଶିଗଲା ଆଉ େଗାଟିଏ ଡବାକୁ
ଉଠି ଯାଇ ଖାଲି ସି ଟଟିଏ େଦଖି ବସି ପଡି ଲା ।
କି ଛି ସମୟପେର ଗାଡି ଚାଲି ଲା । ଆଉ ଗାଡି ଚାଲି ବା ସହି ତ “ବିବାର ରାହା
େଖାଜି େଖାଜି ଆେଗଇ ଚାଲି ଥିଲା ଗୀତାର ମହାଜୀବନର ଯାତା” । େସନ୍କୁ ଆସି ବା
ବାଟେର େସ अd କି ଛି ଖାଇ େଦଇଥିଲା । ଗାଡି ଚାଲି ଲା ପେର ଥiା ପବନ ତା େଦହକୁ
ଶ କରି ବାକୁ ଲାଗିଲା । ଥiା ପବନର ଶେର ତା ଆଖି ମୁଜି େହାଇଗଲା । େବଶ୍
କି ଛି ସମୟ େସ ଶାtି େର େଶାଇପଡି ଲା ।
ଏମି ତି କି ଛି ସମୟ ବି ତିଗଲା ପେର ହଠାତ୍ କାହାର ଡାକେର ନି ଦ ଭାlିଗଲା ।
ଆଖି ମଳି େଦେଖତ ସାମନାେର ଟିଟି ତାକୁ ଟିେକଟ୍ ମାଗୁଛtି । ବି ନା ଟିେକଟେର ଯାତା
କରି ବା ଦiନୀୟ अପରାଧ ଜାଣି ମଧ େସ ଟିେକଟ କରି ନଥିଲା । ତାକୁ ତ ଲqଳ
ଜଣା ନାହW! େସ େକଉଁ ଜାଗାର ଟିେକଟ୍ କାଟିବ? େତଣୁ େସ କି ଛି ନକହି ମୁi ତଳକୁ କରି
ଛି ଡା େହଲା । ଟିଟି ସାକାନ ବି ର େହାଇ ପରବ\j େସନେର ଗାଡି ରୁ ଓହ ାଇ େଦଇ
େପାଲି ସକୁ ହ]ାtର କରି େବ େବାଲି କହି ବାରୁ େସ େଭା େଭା େହାଇ କାhିବାକୁ ଲାଗିଲା ।
ତା’ର ଏପରି अବା େଦଖି ଜେଣ ଭଦ ବି ତା’ ପାଇଁ ପଇସା େଦଇ ଟିେକଟର ବବା
କରି େଦେଲ । କି k ଗୀତା େସହି ପରି ଛି ଡା େହାଇ କାhୁ ଥାଏ । ତା’ ପାଖକୁ େସ ଭଦ ବି
ଜଣକ ଆସି ପଚାରିେଲ,“କ’ଣ ଘରୁ ରାଗିକରି ପଳାଇ ଆସି ଚ କି ?”,ତା, କଥାର େକୖ ଣସି
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ଉ\ର ନେଦଇ େସ େକବଳ ମୁi ହଲାଇ ସତି ଜଣାଇଲା । େସ ଭଦ ବି ତାକୁ
ଆଶ¨ାସନା େଦଇ କହି େଲ,ଚି tା କର ନାହW,ତୁ ମ अସୁବିଧା କଥା ପେର ଚି tା କରି ବା ।
ଏେବ ତୁ େମ ନି ିt େହାଇ ତୁ ମ ସି େଟ ବସି ଯାअ ।
ଗାଡି େସମି ତି ଚାଲି ଥାଏ । ଗୀତା ତା’ ଭବି ଷତର अvକାରକୁ ଚି ରି େକମି ତି ଆଗକୁ
ବଢି ବ େସ ବି ଷୟେର ଭାବି ଭାବି େକେତେବେଳ ପୁଣି େଶାଇ ପଡି ଛି । ରାତି ପାହି ସକାଳ
େହଲା । େସ ଭଦ ବି ଜଣକ ଗାଡି ରୁ ଓହ ାଇେଲ ଆଉ ତା, ପେଛ ପେଛ ଗୀତା ମଧ
ଗାଡି ରୁ ଓହ ାଇଲା । ଉଭେୟ େସନ ବାହାରକୁ ଯାଇ େଗାଟିଏ ଟା°୍◌ିେର ବସି େଲ ।
ଗାଡି ଦୃ ତ ଗତି େର କି ଛିବାଟ ଗଲା ପେର େଗାଟିଏ କା ରା]ାେର अdବାଟ ଯାଇ େଗାଟିଏ
ବଡ େଗଟ୍ ସାମନାେର अଟକି ଗଲା । ଦୁ ଇଜଣ ଯାକ ଗାଡି ରୁ ଓହ ାଇ େଗଟ୍ େଖାଲି
ଭିତରକୁ ଗେଲ । ତାହାଥିଲା ଏକ ଫାମ ହାଉସ୍ । େସମାନ,ୁ େଦଖି ଜେଣ ବୃ yା ଘର
ଭିତରୁ ବାହାରି ଆସି ପଚାରି େଲ, “ଏ ଝି अଟି କି ଏ?” ଭଦ ବି ଜଣକ କି ଛି ଉ\ର େଦବା
ପବ
ୂ ରୁ ଗୀତା ତା, ପାଦଛୁଇଁ ପଣାମ କଲା । ପअ
ୂ ର ଉ\ରକୁ अେପqା ନ କରି ବୃ yା
ଗୀତାକୁ ସାଥିେର େନଇ ଘର ଭିତରକୁ ପଶି ଗେଲ ।
ଜଳଖିଆ ଖାଇ ସାରି ପୁअ ବଜାରକୁ ଗଲା ପେର ପେର ଘେର ରହି ଗେଲ ଗୀତା ଏବଂ
େସ ବୃ yା । ଗୀତାର େଚେହରାକୁ େଦଖି ବୃ yା ଜଣକ ଜାଣି ସାରି ଥିେଲ କି ତା ଉପେର
େଗାଟିଏ ଝଡ େବାହି ଯାଇଛି । େତଣୁ େସ ବି େଶଷ କି ଛି ନ ପଚାରି କଥା ଛଳେର
କହି େଲ,“ େଦଖ୍ ମା ତୁ େକଉଁଠୁ ଆସି ଛୁ,େତାର ଏମି ତି अବା େକମି ତି େହଲା,େସ
ବି ଷୟେର ମଁୁ ତେତ କି ଛି ପଚାରି ବିନି” । ତୁ େଯେତେବେଳ େମା ଉପେର ଭରସା
କରି ବୁ,ନି ଜର ଭାବି ବୁ,େସେତେବେଳ େମାେତ ସବୁ କଥା ନି େଜ ଆସି କହି ବୁ । େମା ଉପେର
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ଏତି କି ଭରସା ରଖ ଆଉ େମାେତ େତା ମନର ଦୁ ଃଖକୁ େଖାଲି କହି େଦ । େଦଖିବୁ ତେତ
ବହୁତ ହାଲୁ କା ଲାଗିବ । ଏକା ଏକା ରହି ବା େଯ େକତେଯ କକର େସ କଥା େମା
अେପqା ଆଉ କି ଏ ବି ବୁ ଝି ପାରି େବନି । ମଁୁ େତାର ମା ପରି । ଏ ଘେର ଆେମ ବୁ ଢାବୁ ଢୀ
ଦୁ ଇଜଣ, ଛଡା ଆଉ ଚାରି ଜଣ େଲାକ अଛtି ,ଚାଷ କାମ ବୁ ଝtି । ଏଇ ପୁअଟି ଯାହା
ସହି ତ ତୁ ଆସି ଲୁ େସ େହଉଛି େମା ସାନ ପୁअ । େସ ଘର ଆଉ ବାହାରର ସବୁ କଥା
ବୁ େଝ । ମଁୁ େରାେଷଇ କେର,ଆେମ ସମେ] ଏକାଠି ଏଇଠି ଖାଉ । େକେତେବେଳ େବାହୁ
ଆେସ େତେବ ଘେର ପି ଠା ପଣା ହୁଏ । େମାର ପାଟି ପୁअ,ଝି अ अଛtି । େମାର ସି ନା
ଜନିD ତ ଝି अ ନାହାtି କି k େମାର ପାେବାହୁ େମାର ପା ଝି अ । େସମାେନ ସମେ]
େମାେତ ବହୁତ୍ ଭଲ ପାଆtି । େମାର ବଡପୁअ ଇଂnିନି ୟର େସ ତା ୀ ସହ ଦି ଲୀେର
ରେହ । ତା’ ତଳ ଦୁ ଇ ଜଣ ପୁअ ତା, ୀ, ସହି ତ ଆେମରି କାେର । ଚତୁ ଥ ପୁअ
େବୖ rାନି କ,େସ ତା’ ୀ ସହ ବାlାେଲାରେର ରୁେହ । ଏଇ ସାନ ପୁअଟି େମା ପାଖେର
ଥାଏ । େସ ବି ଚାକି ରୀ କରୁଥିଲା । କି k ଏ ଘରର ଦାଇତ¨ ବୁ ଝି ବା ପାଇଁ େସ ଚାକି ରୀ
ଚାଡି େଦଲା । ତା’ ୀ ଚାକି ରୀ କେର,ଏକ ସରକାରୀ କେଲଜେର େସ अଧାପି କା । େସ
ତା’ ଚାକି ରୀ ାନେର ପୁअଝି अ ସହି ତ ରେହ । ମଉସା େସମାନ, ପାଖେର ରହtି ।
େଯେତେବେଳ ପୁअ େବାହୁ ପାଖକୁ ଯାଏ,ମଉସା ଏଠାକୁ ଆସtି । ପେତକ ଛୁଟିେର େବାହୁ
ଓ ପି ଲାମାେନ ଏଠାକୁ ଆସtି । ତା’ଛଡା ମଁୁ େକେତେବେଳ େକମି ତି ଯାଇ ବୁ ଲି ଆେସ ।
ସବୁ ପୁअ,ର ଦୁ ଇଟି େଲଖାଏଁ ପି ଲା । ବଡପୁअର ଦୁ ଇଟି ପୁअ । अନ ମାନ,ର ପୁअଟିଏ
ଝି अଟିଏ । ଆେମରିକାେର ରହୁଥିବା େବେଳ ଦୁ ଇ ପୁअ,ର ପି ଲାମାନ,ର ଜନD େବଳକୁ
ମଁୁ ଆେମରି କା ଯାଇ ପାୟ ଛମାସ େଲଖାଏଁ ଯାଇ ରହି ଆସି ଛି । ଚାରି ଥର ଆେମରି କା
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ଗଲାପେର ଆଉ େମାର ଯି ବାକୁ ଇଛା ନାହW । େସମାେନ अେନକ ଥର ଡାକି େଲଣି । ମାତ
ଏ ାନ ଛାଡି ଆଉ କୁ ଆେଡ ଯି ବାକୁ ଇଛା େହଉନାହW । ଏ ମାଟିର େମାହ େମାେତ ବାvି
ରଖି ଛି । ପି ଲାଦି େନ ମଁୁ େଯୗଥ ପରିବାରେର ବଢି ଥିଲି । ସମୟ ବଦଳି ବା ସହି ତ
ପରି ବାରର େବାଝ,ପି ଲା,ୁ ମଣିଷ କରିବାର ଦାଇତ¨ ଆଉ େମାର ସ¨ପକୁ େନଇ ଗତି କରୁ
କରୁ ଆଜି ଏ अବାେର ପହିଛି । ସମୟ କାହାକୁ अେପqା କେରନା । ଏଠି କି ଛି
अସୁବିଧା ନାହW । ତୁ ଆସି ବା େବେଳ େଯଉଁଠୁ କାରା]ାକୁ ଗାଡି ଓହ ାଇଲା ମାେନ ଏଠାରୁ
ଚାରି କି େଲାମି ଟର ଦୂ ରେର ବଜାର,ଡାରଖାନା,େକେତକ ସରକାରୀ अଫିସ୍ अଛି । ଯାହା
ଦରକାର ହୁଏ ପୁअ େହଉ କି ^ା अନ େଲାକମାେନ ଯାଇ େସଠାରୁ େନଇ ଆସtି ।
ଗୀତା ସବୁ କଥା ଶୁଣୁଥାଏ । ତା ଆଖିରୁ ଧାର ଧାର ଲୁ ହ େବାହି ଯାଉଥାଏ । ନି ଜର
େକାହ ସାଳି ନପାରି େସ କହି ଲା,ତାର ଜନD ସମୟେର େକହି ଖୁସି ନଥିେଲ େକବଳ େମା
ମା’ ଛଡା । ମା’ େମା ପାଇଁ ବହୁତ କ ସହି ଛି । ଆମ ଘେର ଭାଇ ମାନ,ୁ ସମେ]
ଆଦର,େସହ କରtି । େସ କୁ ଆେଡ ତା, ଘର ପାଇଁ େଗାଟିଏ େବାଝ ଥିଲା । ଭାଇ
ମାନ,ୁ ଇଂଲି ଶ୍ ମି ଡିୟମ ୁଲେର ପଢାଇବାକୁ ପଠାଗଲା ଆଉ ତାକୁ ଗଁା ୁÂୁ । େସ ପାଠ
ପଢାେର ଭାଇମାନ,ଠଁୁ ଭଲ ଥିଲା । ତା’ର ୁଲ ଶି qକ ମାେନ େଯେତେବେଳ ତା’
ବାପା, ଆଗେର ତାର ପଶଂସା କରtି ବାପା େସେତେବେଳ ବହୁତ ରାଗି ଯାଆtି । େମା
ଭଲ ମhର ସାଥି ଥିଲା େକବଳ େମା ମା’ । ପରୀqା ସମୟେର ଘରକାମ ନକରି ପାଠ ପଢି
ବସି େଲ େଜେଜ ମା ନାନା ପକାର କଥା କେହ । େସ କେହ,ହଁ ପାଠ ପଢି ମାଜି େ୍ରଟ୍
େହାଇଯି ବୁ । େସ ପାଠଶାଠ ଛାଡି ଘର କରଣା ଶି ଖିେଲ । ଘରକରଣା କାମ ଶି ଖିେଲ
ଶାଶୁଘେର କାମ େଦବ । ବହୁତ କେର ଭଗବାନ, ଦୟାରୁ ପତିଦିନ ଦଶ କି େଲାମି ଟର
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ଦୂ ରକୁ ସାଇେକେଲ ଯି ବା ଆସି ବା କରି ଡି ି,ସେନ ପାସ୍ କଲି । େମାର ପାଠପଢା
େଶଷବଷ ମଁୁ ନି େଜ େମାର ଏଇ ଦୁ yjନକୁ ଡାକି ଆଣିଥିଲି । अନଲାଇେନ ମେନାହର
ସହୁତ ବvୁ ତା । ବvୁ ତାରୁ ଘରେଲାକ, ବି ରାଧ ସେ\୍ୱ େକାଟ ମାେରଜ୍ । େଶଷେର
ଠକାମୀର ଶୀକାର େହାଇ ଘରଦ¨ାର ଛାଡି ଲqହରା େହାଇ େରଳଗାଡି େର ଯାଉ ଯାଉ
ଆଜି ମଁୁ ଏଠି । ତଥାପି େମା ଦୁ ଭାଗ େମା ସାl ଛାଡି ନି । ଏେବ ମଁୁ अtଃସ\¨ା । କ’ଣ
କରି ବି କି ଛି ିର କରି ପାରୁନାହW ।
ଏହା ଶୁଣି ବୃ yା ତା ମୁiକୁ ଆଉଁସି କହି େଲ,େମାର ତ ଝି अ ନାହାtି । ଆଜି ଠୁ ତୁ
େମା ଝି अ । ତୁ ଏଇଠି ରହ । ଆଗକୁ ଆଉ ପାଠପଢି ନି ଜ େଗାଡେର ନି େଜ ଠି ଆ େହାଇ
ଗବର ସହି ତ େତା ସtାନର ପାଳନ େପାଷଣ କର ।
ଏତି କି ଶୁଣିବା ପେର ଗୀତା କାhି କାhି ବୃ yା,ୁ କ¯ାଇ ପକାଇ କହି ଲା,ମା’ ମଁୁ
ଏପଯt େମା ଭାଗର ନି hା କରୁଥିଲି । ବିବାର ରାହା େଖାଜୁ ଥିଲି । େମାର ଏେତ ବଡ
ଭାଗ କି େମାେତ ଆପଣ, ଭଳି ମା’ ମି ଳିଗେଲ । ମଁୁ ଆଉ ଚି tା କାହWକି କରି ବି । ଠି କ୍
अଛି , ମଁୁ ବି ପାଠ ପଢି ବି ନି ଜ େଗାଡେର ଠି ଆ େହାଇ େମା ସtାନକୁ େଗାଟିଏ ସୁରqିତ
ଭବି ଷତ େଦବି ।
୨୧୭,ୟୁନିଟ-୯(ଫାଟ)
ବାୟାବାବା ମଠ େଲନ
େଭାଇ ନଗର,ଭୁ ବେନଶ¨ର-୨୨
ଦୂ ରଭାଷା ନଂ-୯୦୯୦୪୫୯୭୪୫
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କିଣk ମାନବ अl
ମଧୁସD ି ତା ପ+ନାୟକ

ମୂଳ ହି hୀ - अନୀଲ ନି ଗମ ‘େବଖବର’
ଓଡି ଆ अନୁ ବାଦ - ମଧୁସD ି ତା ପ+ନାୟକ
ଆମ କ"ାନି ଏମି ତି ଏକ ଖାନ୍ଦାନୀ ନାକ ପ]ୁତ କରି ଛି, େଯେତ ବଡ ବଦନାମୀର
େମୗକା େହଉନା କାହWକି ତାହା ଉତା ଏମି ତି ରଖାେହଇଛି େଯ ତାହା େକୗଣସି
ପରି ିତି େର ତଳକୁ େହବନି । ନାକର ଡି ଜାଇନ୍ ଆଉ େଶପ୍ ମଧ ବି ଭିନ ପକାରର
ରଖାଯାଇଛି । ଆମ କ"ାନୀ ଦ¨ାରା ପ]ୁତ ନାକର ଶୁÃିବା ଶି ପାଇଁ ପାୱାର ଫୁଲ
ରି େମାଟ୍ େଟେକ ାେଲାଜି ର ବବହାର କରାଯାଇଛି । ମାଇଲ୍ ମାଇଲ୍ ଦୁ ରେର କାହା ଘେର
କ’ଣ ରvା େହଉଛି ତାହା ଆପଣମାେନ ଘେର ବସି ଶୁÃି ପାରି େବ...
ଆrା କଣ କହି େଲ..? ଆପଣ, ଦି ଲ୍ (ହୃଦୟ)କୁ ଆପଣ, େପମିକା ଭାlି
େଦଇଛି ? େନା େପାେବ ମ୍! ଆପଣ ଆମ କ"ାନି ଦ¨ାରା ପ]ୁତ अନ୍େବ େକବଲ୍ ଦି ଲ୍
େନଇଯାଆk ଆଉ େଯଉଁଠି ଯାହା ମନ ତା ସହ ଦି ଲ୍ ଲଗାk। ସାହାସ अଛି ଯଦି
ଭାlିକରି େଦଖାअ! ଆମ କ"ାନି ର ଦି ଲ୍ ଫିଟ୍ କରି ବା ପେର େପମିକା େଯେତ ନି yୟୀ
େହଇଥାଉ କି ^ା ୀ େଯେତ अତାଚାରୀ େହଉଥାଉ,ଆପଣ, ଦି Âୁ େକେବବି ଭାlି
ପାରି େବନି । କାରଣ ଏହା ‘ଭlାପଫ୍ ଦି ଲ୍’ । ବଡରୁ ବଡ ଝଟ୍କାକୁ अରାମେର ସାଳି
େନବ । ରର ସୁପରଫା ପ"ିl୍ କରି ବାେର ଏହାର ମୁକାବି ଲା अନ େକଉଁ ପ"
କରି ପାରି ବ ନାହW । ଦୁ ବଳ ହୃଦୟବାଲା, ପାଇଁ ଏହା ଏକ ସୁବ$ ସୁେଯାଗ । ଦୁ ଇଟା
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ଦି ଲ୍ ସହ େଗାେଟ େଛାଟ ଦି ଲ୍ ମାଗଣା । ଆମ ପାଖେର ସବୁ ପକାର ଦି ଲ୍ ଭରପୁର କ୍
ଉପଲ¹ अଛି । େଯମି ତିକି େପମିକର ମନ୍ଚଲା ଦି ଲ୍, ପତି ର ସହନଶୀଳ ଦି ଲ୍, ପତ ୀର
େପମମୟୀ ଦି ଲ୍, େନତାର अଲାଜୁ କ ଦି ଲ୍, ପତି ର ସହନଶୀଳ ଦି ଲ୍, अପରାଧି ର
ହତାକାରୀ ଦି ଲ୍ ଇତାଦି .., େହେଲ ନକଲି ମାଲ୍ ପତି ସାବଧାନ! ଦି ଲ୍ କି ଣିବା ପବ
ୂ ରୁ
ଆମ କ"ାନି ର େଟଡ଼ ମାକ अବଶ ଯା କରି ନିअk। ଦି ଲ୍ ଛଡା अନ अlଗୁଡିକର
ବବସାୟେର ଆମ କ"ାନି अtରାୀୟ ]ରେର ଟ°ର େଦବାଭଳି । ଲାେଟ
େଟେକ ାେଲାଜି

ଦ¨ାରା

ପ]ୁତ

େହଇଥିବା

ମାନବअl

ପୁରା

ବି ଶ¨େର

ଏ{େପାଟ

କରାଯାଉଛି । ଏସବୁ ର କ¨ାଲି ଟି ଏେତ ବଢ଼ି ଆ େଯ अସଲି ମାନବ-अl ଏସବୁ ଆଗେର
ପାଣି ପି ଇେବ । ଆସk ଏେବ ଆମ କ"ାନି ଦ¨ାରା ପ]ୁତ अନ ମାନବ अlଗୁଡିକେର
ବି େଶଷତ¨ ବି ଷୟେର ଜାଣିବା ଯାହା ଦ¨ାରା ଆପନମାନ,ୁ େକୗଣସି अl ପାଇଁ ଇଆେଡ
ସି ଆେଡ ଚ°ର କାଟିବାକୁ ପଡି ବନି ।
‘ଗୁଦା’ ମାେନ ‘କି ଡନୀ’- ଆଜି କାଲି ଦି ଲ୍ ଭଳି ଆ କି ଡ ି େଫଲ୍ େହବାର ଖତରା
ସାଧାରଣ ଘଟଣା େହାଇଗଲାଣି । େହେଲ ଆେମ ଥାଉଁ ଥାଉଁ ଆପଣମାନ,ୁ ଆଉ ଚି tା
କରି ବାର ଆବଶକତା ନାହW । ଆମ କ"ାନି ଏେକ ଆରକୁ ବଳି ବଢ଼ି ଆ କ¨ାଲି ଟିର କି ଡନି
ପ]ୁତ କରୁଛି । ଏହାର ସବୁ ଠୁ ବଢ଼ି ଆଗୁଣ େହଲା ଏହା ରକୁ ଭଲ ଭାବେର ଛାଣି ସଫା
କରି ବା ସହ ପରି ିତି ର ଗୀରତାକୁ ବୁ ଝି ରକୁ କେ୍ରାଲେର ରେଖ । ଉଦାହରଣ
ସ¨ରୂପ,ଧରି ନି अk େଯ ଆପଣ,ର କାହା ସହି ତ ଝଗଡା େହଲା ପେର ଆପଣ, ର
ଗରମ େହାଇ ଫୁଟିେଲ ତାର ତାପମାତା ବଢ଼ି ବାର ଆଶ,ା अଛି । ଦୁ େଯାଗକୁ ସାମାବାଲା
ଯଦି ଶିଶାଳୀ େହାଇଥିବ ଏହା ଆପଣ, ରକୁ ସାେl ସାେl ଥiା କରି େଦବ । ଯାହା
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ଦ¨ାରା ଆପଣ ଠି କ୍ଠାକ୍ ଲାlୁଳ ଯାକି େସଠୁ ଖସି ଯିବାେର ସଫଳ େହବାକୁ ସqମ େହେବ
। ଡାରମାନ, ଦ¨ାରା ଆମ କ"ାନି କି ଡ ି ଲେଗଇବାର ପରାମଶ ଦି ଆଗେଲ ଉଚି ତ୍
କମି ଶନ ବବା ମଧ ରହି ଛି । େହାଲେସେଲ କି ଡ ି ର ଦାମ୍ ୨୫ ପତିଶତ ଡି ାଉେର
ମଧ ଦି ଆଯି ବ ।
‘େଫେପ୍ଡ୍’ ମାେନ ‘ଲl୍ସ’(ଫୁ©ୁସ୍)- ବି ଡି,ତମାଖୁ,ସି ଗାେରଟ୍ ଆଦି ର ପେୟାଗ
କରୁଥିବା େଲାକମାନ,ୁ ପାୟତଃ ଏହାର ରି େପୟରି ଂ କରିବାକୁ ପଡି ଥାଏ । େହେଲ ଆମ
କ"ାନି ଦ¨ାରା ପ]ୁତ ଫୁ©ୁସ୍ ଉପେର େକୗଣସି ପକାର ତମାଖୁ ପଭାବ ପେକଇ ପାରି ବ
ନାହW । ଥେର ଆମ କ"ାନି ଦ¨ାରା ପ]ୁତ ଫ©ୁସ େଯାଡି ଲେଗଇ ଦି अk । ତାପେର
େଯେତ ଇଛା େସେତ ସି ଗାେରଟ୍ ପି अk ବା ଦି ନଯାକ ଗୁଟୁଖା େଚାବାk,ଫିକର କରି ବାର
କି ଛି ଆବଶକତା ହି ନାହW । ଆମ କ"ାନି ର ଫ©ୁସ୍ ଆଗେର ଆମା ଥିବା େଲାକର
ଦମ୍ ବାହାରି ଯି ବ । ଏହାର ବି େଶଷତା େହଉଛି ଯଦି ପଦୁଷଣ େଯାଗଁୁ ତାଜା ଆଉ ସ¨ଛ
ବାୟୁ ଆପଣ,ୁ ମି ଳି ପାରୁନି େତେବ ଆପଣ େଯ େକୗଣସି େପେଟ ାÄ"କୁ ଯାଇ ତାଜା
ପବନ ନି ଜ ଫ©ୁେସ ପୁରାଇ ପାରି େବ । ଏହା ପେର ଆପଣ େଯେତ अଶ¨]ିକର
ପରି େବଶେର ଥାଆk ନା କାହWକି ଆପଣ ସହି ସଲାମତ ରହି େବ ।
‘କେଲଜା’ ମାେନ ‘ଲି ଭର’- ଆଜି କାଲି ଏ ମହlା ଯୁଗେର ବାହା େହବାକୁ େହେଲ
ଯୁବପୀଢ଼ି ର କେଲଜା ମଜବୁ ତ୍ େହବା ଦରକାର ଯାହାକି ବହୁତ କମ୍ େଲାକ,ଠି େଦଖିବାକୁ
ମି େଳ । େତଣୁ ଏ ବି ଷୟେର ଚି tା କରି ଆମ କ"ାନି ବହୁତ ରି ସ କରି ବା ପେର ଏମି ତି
ଏକ କଲି ଜା ପ]ୁତ କରି ଛି ଯାହାକି ବି ବାହି ତ ପାଣୀମାନ, ପାଇଁ ବହୁତ ଉେପଯାଗୀ अେଟ
। ସ¨ାମୀ-ୀ ମଧେର ଲେ଼ଢଇ େହେଲ େସମାନ, ମଧରୁ ଯି ଏ ଆମ କ"ାନି ର କଲି ଜା
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ଲେଗଇଥିବ େସ ନି ୟ ଭାଗେର ଜି ତିବ । ଯଦି ଆପଣ ଏହାକୁ ବବହାର କରି ନାହାtି
ତାେହେଲ ଆଜି ହW ନି ଜର अଡର ବୁ କ୍ କରାk । ଯଦି ପସh ନ ଆେସ େତେବ ମନି ବାକ୍
ମାେନ (ଟ,ା େଫର] ପାଇବା) ର ଫୁଲ୍ ଗାେରି । ପତି -ପତ ୀ, ବତୀତ ଆମ କ"ାନି
ଦ¨ାରା ପ]ୁତ କେଲଜା ଚାକି ରି କରୁଥିବା େଲାକମାନ, ପାଇଁ ମଧ ଉପଯୁ ।
େଯଉଁମାନ,ୁ ନି ଜ ବସ୍, ସାମାକୁ ଯି ବା ଆସି ବା ସମୟେର ଭୟ ଲାେଗ େସମାେନ ଥରେଟ
ଆମର କଲି ଜାକୁ ଲେଗଇ ନି ଭୟ େହାଇ ବସ୍, ସାମାକୁ ଯାଆk । ବସ୍ ଆପଣ,ୁ ଗାଳି
େଦବା ଆର କେଲ ତା,ର କଲି ଜା ଭୟେର କ"ିବ । କମଚାରୀ ୟୁନିୟନ ଲି ଡର ପରା
ଆମ କ"ାନି ର କଲି ଜା ଲେଗଇ ନି ଜର ସବୁ ସ\ ପର
ୂ ଣ କେରଇ େନଉଛtି !
ନାକ- ଆମ କ"ାନି ଦ¨ାରା ପ]ୁତ ନାକ ଏେବ ବହୁତ ଡି ମାେi अଛି । କାରଣ ନାକ
କାଟିବାର ଘଟଣା ଆଜି କାଲି ବହୁମାତାେର ବଢ଼ି ବାେର ଲାଗିଛି । ସବୁ େବେଳ ସାଇ-ପଡି ଶା
ତଥା ବvୁ ବାvବ ପରରର ନାକ କାଟିବାର ମଉକା େଖାଜି ଥାtି । ଆମ କ"ାନି ଏମି ତ
ଏକ ଖାhାନ ନାକ ପ]ୁତ କରି ଛି,ଯାହାକି େଯେତ ବଡ ବଦ ାମୀର େମୗକା େହଉନା କାହWକି
େକେବବି କଟିବ ନାହW । ଏହାର ଉତାକୁ ଏପରି ରଖାଯାଇଛି େଦ ତାହା େକୗଣସି
ପରି ିତି େର ତଳକୁ େହବ ନାହW । ନାକର ଡି ଜାଇନ୍ ଆଉ ଆକାର ବି ଭିନ ପକାରର
ରଖାଯାଇଛି । ଆମ କ"ାନୀ ଦ¨ାରା ପ]ୁତ ନାକର ଶୁÃିବା ଶି ପାଇଁ ପାଓା୍ୱର ଫୁଲ
ରି େମାଟ୍ େଟେକ ାେଲାଜି ର ବବହାର କରାଯାଇଛି । ମାଇଲ୍ ମାଇଲ୍ ଦୁ ରେର କାହା ଘେର
କ’ଣ ରvା େହଉଛି ତାହା ଆପଣମାେନ ଘେର ବସି ଶୁÃି ପାରି େବ । ଆଜି ସvା େବେଳ
ୀ ଖାଇବା େପାଡି େଦଇଛି ,ଏକଥା ସ¨ାମୀମାନ,ୁ अଫିେସ ବସି ବସି ଜଣା ପଡି ଯିବା ସହ
େସମାେନ ବାହାେର ଚୁ ପ୍ଚାପ୍ ଖାଇବାର େପାଗାମ୍ କରି ପାରି େବ । ଆଜି ର ଏଇ
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େସାସାଇଟିର ବହୁତ େଲାକ ଆମ କ"ାନି ର ବଢ଼ି ଆ ନାକକୁ ଲେଗଇ ବଡ ଗବର ସହ
ବୁ ଲି ଛtି । କାହାକୁ ଜଣା ମଧ ପଡି ବନି େଯ ଏମାନ,ର अସଲି ନାକ କଟିଛି େବାଲି ..
କାନ- ଯଦି ଆପଣ, କାନ ପରି ପକ¨ ନୁ େହଁ େତେବ ଆମ ପାଖକୁ ଆସk । ଆେମ
ଆପଣ,ୁ ଏମି ତି ପ°ା କାନ େଦବୁ ଯାହା ଦ¨ାରା ଆପଣ ନି େଜ ହW ନି ଜ କଥା ଉପେର
ଭରସା କରି ପାରି େବନି । ପି ଲାମାନ, ପାଇଁ ବି େଶଷ ପକାରର ‘କାନେମାଡା ପଫ୍ କାନ’
ମି ଳିବ ଯାହାକୁ ଲେଗଇବାପେର ମା-ବାପା କି ଶି qକ େଯେତ େଚା କରk େକେବବି କାନ
େମାଡି ବାେର ସଫଳତା ହାସଲ କରିପାରି େବନି । ବି େଶଷ କରି ମହି ଳାମାନ, ପାଇଁ
ତି ଆରି େହାଇଥିବା କାନେର अନମାନ,ର ଖୁସୁର୍-ଫୁସୁର୍ ଶୁଣିବା ପାଇଁ ଡି େଟ£ର ଫିଟ୍
କରାଯାଇଛି । ଏ ପ୬କାର କାନ ଶାଶୁ-େବାହୁ, ପାଇଁ ବହୁତ ଉେପଯାଗୀ େବାଲି ପମାଣିତ
େହାଇ ସାରି ଛି ।
ସ¨ାମୀ ମାନ, ପାଇଁ ମଧ ଏଇ ଭଳି ବଢ଼ି ଆ କାନ ପ]ୁତ କରାଯାଇଛି । େସମାେନ
ଚାହWେଲ ୀମାନ,ର କଥାକୁ େଗାେଟ କାନେର ଶୁଣି ଆର କାନ ବାେଟ ବାହାର
କରି ପାରି େବ କି ^ା ଚୁ ପଚାପ୍ କାନର ସି ¨ଚ୍ अଫ୍ କରି େଦଇ ପାରି େବ । ତାପର ଯି ଏ େଯେତ
ପକାର କଟୁ ବଚନ କହୁ େସସବୁ ଆଉ େସମାନ, କାନେର ପଶି ବ ନାହW । ଆଜି କାଲି େହାହାଲ ାର ପଦୂ ଶଣ ଏେତ ବଢ଼ି ଗଲାଣି େଯ ଆମର ଏଇ ପାକୃ ତି କ କାନ େସସବୁ କୁ ଆଉ
େଯାଗ େହାଇ ରହି ନାହାtି । େସଥିପାଇଁ ଆମ କ"ାନି ର ଭଲୁ ମ୍ କୋଲବାଲା କାନ
ଲଗାk ଆଉ ଆରାମେର ଶy ପଦୂଶଣ ରହି ତ ଜୀବନ ବି ତାk । ଯୁବେଗା.ୀ, ପାଇଁ
ଏଫ୍.ଏମ୍. େରଡି ଓ ତଥା ସି ଡି େପୟରଯୁ କାନ ମଧ ଉପଲ¹। ଏଥିପାଇଁ ଆପଣ,ୁ
େହଡେଫାନ୍ ଲେଗଇବାର ଆବଶକତା ନାହW । କାନେର ଫିଟ୍କରା େହାଇଥିବା ସୁଇଚ
ଆହାନ ଇ-ପତି କା ସ"ୂ $ ନି ଃଶୁ' ବି ତରଣ େହତୁ ଡା େଜାତି ପସାଦ ପ+ନାୟକ, -ାରା ପତି.ି ତ ଓ ପକାଶି ତ | Aahwaan.com | 85

ତ େୟାଦଶ ବଷ, ଦି ତୀୟ ସଂଖା, େଫବୃ ଆରୀ ୨୦୧୮

Download Magazine from www.aahwaan.com

अନ୍ କରି ବା ମାେତ କାନେର ପପ୍-ସl୍ ବାଜି ଉଠି ବ ।
‘ଜୁ ବାନ’ ମାେନ ‘ଜି ଭ’- ବ\ମାନ ସମୟେର ବହୁତ େଲାକ ନି ଜ ଜି ଭ େଯାଗଁୁ ବହୁତ
ହଇରାଣେର ପଡୁ ଛtି । ଏମି ତିେର ଏଇ ଜି ନିଷଟା ସବୁ େବେଳ ବh ରେହ ନେଚତ୍
ଆବଶକତା ଠାରୁ अଧି କା ଚାେଲ । ଏଇ ଦୁ ଇଟା ମାମଲା ମଧରୁ ଯଦି େଗାଟିକର ଆପଣ
ଶୀକାର େହାଇଥାtି େତେବ ତୁ ରt ନି ଜର ଜୁ ଭକୁ ବଦଳାଇ ଦି अk ଏବଂ ଆମ କ"ାନି
ଦ¨ରା ପ]ୁତ ସବୁ ଠୁ ବଢ଼ି ଆ ଜି ଭକୁ ବବହାର କରk । ଗଁା ଭଳି ସାଦାସି ଦା େବାହୁମାନ,
ପାଇଁ ଆେମ ‘କଇଁଛ ଛାପ’ ଜି ଭ ବେନଇଛୁ । ଏ ପକାର ଜି ଭର ଗତି ଆଉ ଧାର ଲାଜବାଜ୍
अେଟ । େବପାରୀମାନ, ପାଇଁ ସ¨ତ ଧରଣର ମି ଠାକଥା କହି ବା ଜି ଭର ନି ମାଣ
କରାଯାଇଛି । ଯାହାକି ଗାହକମାନ,ୁ ପେଟଇବାେର ସଫଳତା ହାସଲ କରି ପାରୁଛି ।
େନତା ତଥା ମୀମାନ, ପାଇଁ ‘ଭାଷଣବାଜି ଜି ଭ’ ବାହାର କରି ଛୁ । ଏହି ଜି ଭର
ବି େଶଷତା େହଉଛି େଯ େକୗଣସି ପରି ିତି େର େଯ େକୗଣସି ବି ଷୟ ଉପେର େଯେତ ସମୟ
ଲାଗୁ ବି ନା अଟକି ଲଗାତାର ଭାଷଣ ଝାଡ଼ି ପାରି େବ । ଏହା ଛଡ଼ା
ନି ବାଚନ ସମୟେର ଏହି ଜି ଭେର ପତିଶ ତି ଭiାର ପବ
ୂ ରୁ େରକଡର଼୍ େହାଇ ରହି ଛି
ଯାହାକି ନି ବାଚନ ପେର ପେର ଆେପ ଆେପ ନ େହାଇଯାଏ । ଓକି ଲମାନ, ପାଇଁ ଆମ
କ"ାନି ବହୁତ ବଢ଼ି ଆ ଧରଣର ଜି ଭ ବାହାର କରି ଛି । ଏହି ଜି ଭ ବଡ଼ କୁ ଶଳତାର ସହ
ସତକୁ ମି ଛ ଓ ମି ଛକୁ ସତ ପମାଣିତ କରି ବାେର େବଶ୍ ପାରlମ । ଆଦଶବାଦୀ ଓକି ଲ,
ପାଇଁ ଆମ ପାଖେର अଲଗା ପକାରର ଜି ଭ ମଧ ଉପଲ¹ अଛି ଯାହାକି ନି େଦ୍ଧାଷକୁ
ମୁକୁେଳଇବାର ତଥା େଦାଷୀକୁ ଦi େଦବାର ଦqତା ରଖୁଛି ।
ଆଖି - ମଣିଷର ସବୁ अl ମଧରୁ ଆଖି େହଉଛି ସବୁ ଠୁ େବଶୀ ମହ\¨ପ$
ୂ अl ।
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ତା ବି ନା ମଣିଷର ଜୀବନ େହାଇଯାଏ ବି ନା େଲନ୍ସର କାେମରା ନେହେଲ ବି ନା ବି ଜୁଳି ର
ବଲବ୍ । ଆଖି ର ମହ\¨କୁ ବୁ ଝି ଆମ କ"ାନି ତା ଉପେର ସ¨ତ ଭାବେର ରି ସ କରି
ସବୁ ଠାରୁ ଉନ ତମାନର ଆଖି ପ]ୁତ କରି ଛି । ଲଫlା-ମଜ ଟାଇପ ଯୁବକମାନ, ପାଇଁ
ଏମି ତି ଆଖି ତି ଆରି କରିଛୁ ଯି ଏକି େଯ େକୗଣସି ସୁhରୀ ଝି अକୁ େଦଖିବା ମାେତ
अେଟାେମଟିକ୍ ଆଖି ମାରି ବା ଆର କରି େଦବ । େଫଶନାଲି ଯୁବତୀ, ପାଇଁ ଆମ
ପାଖେର ‘ହରି ଣଛାପ ଆଖି अଛି ’ । େସହି ପରି ଗୁiାମବାଲୀମାନ, ପାଇଁ ‘ଭୟାନକ ଆଖି’
ମଧ अଛି । ଏହା ସାହାଯେର ଯାହାକୁ ଚାହWବ ସହଜେର ଡେରଇ ଧମେକଇ ପାରି ବ ।
ପୁଲିସାଲା, ପାଇଁ ଦୀଲାଆଖି ଉପଲ¹ अଛି । ଏହାର ବି େଶଷତା େହଉଛି େଯ ଏହା
ସଭ

ନାଗରି କମାନ,ୁ

ଆଶ¨ସନା

େଦଇଥାଏ

ତଥା

େଦାନ^ରୀ

କାମ

କରୁଥିବା

अପରାଧି ମାନ, ଆଖିେର ଆଖି ମି େଶଇ ପାେର । ରାଜନୀତି rମାନ, ପାଇଁ ବି େଶଷ
ଭାବେର ‘କୁ ୀରକାhଣା’ ଆଖି ପ]ୁତ କରାଯାଇଛି । ଏହା ସାହାଯେର େସମାେନ
ଜନତା, ସଖେର ଦୁ ଃଖ ପକଟ କରିବା ପାଇଁ କି ଛି ମି ନିଟ୍ ମଧେର ଗାଲନ୍ ଗାଲନ୍
ଲୁ ହ ଝେରଇ ପାରିେବ । ବାକି ମାଗୁଥିବା େଲାକମାନ, ପାଇଁ ଆମ ପାଖେର ବଢ଼ି ଆ
ବବା अଛି । ଯାହା ସାହାଯେର େସମାେନ ଆରାମେର ଋଣ େଦଇଥିବା େଲାକଠୁ ଆଖି
େଚାେରଇ ଖସି ଯାଇପାରି େବ । ପତ ୀମାେନ ତ ଆମ କ"ାନି ର ଆଖି ଲେଗଇ ନି ଜ
ସ¨ାମୀମାନ, ଉପେର ସହଜେର ନଜର ମଧ ରଖିପାରି େବ ।
ହାତ- କାମଧhା କରୁଥିବା େଲାକମାନ, ପାଇଁ ହାତ େହଉଛି ସବୁ ଠୁ ଗୁରୁତ¨ପ$
ୂ
अl । େସହି ପରି େବେରାଜଗାରମାନ,ୁ ମଧ ହାତ ଉପେର ହାତ ରଖି ଘେର ବସି
ରହି ବା ପାଇଁ ହାତର ଆବଶକତା ନି ିତ ଭାବେର अଛି । େତଣୁ ଏ ବି ଷୟେର ଚି tା କରି
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ଆମ କ"ାନି ବି ଭିନ ପକାରର ହାତ ନି ମାଣ କରି ଛି । ମହି ଳାମାନ, ପାଇଁ କୁ ଶଳତାର
ସହ ସାେiଲ ଆଉ େବଲଣାକାଠି ଚେଳଇବା ବାଲା ହାତ ବହୁତ େଲାକପିୟ େହାଇପାରି ଛି
। ପେକଟD ାରମାନ, ପାଇଁ ଆମ ଦ¨ାରା ତି ଆରି େହାଇଥିବା ହାତ ଏେତ ଚତୁ ରତାର ସହ
କାମ କେର େଯ େଖାଦ୍ ପେକଟD ାରକୁ ମଧ ଜଣା ପେଡନି େକେତେବେଳ କାମ େହାଇଗଲା
େବାଲି । ଗୁiାମବାଲି ମାନ, ପାଇଁ ସ¨ତ ଧରଣର ଫୁ\jଲା ହାତ ଆପଣ,ୁ ମି ଳିପାରି ବ
ଯାହା ସାହାଯେର ଚାକୁ ,ଖiା,ଟାlିଆ ଭଲି ଖତରନାକ ହତି ଆର ବବହାର କରି ବା
ସହଜ େହାଇପାରିବ । େଦଶର ସୁରqା କରୁଥିବା େସୖ ନିକମାନ, ପାଇଁ ଆେମ ବହୁତ
ପରି ଶମ କରି ‘ମଜବୁ ତ୍ ହାତ’ ପ]ୁତ କରି ଛୁ । େହେଲ ଆତ,ବାଦୀ ଗାହକମାେନ ଆମକୁ
qମା କରି େବ । କାରଣ ନି ରୀହ ତଥା ନି େଦ୍ଧାଷ େଲାକ, ରେର ହାତକୁ ରରnିତ
କରି ବା ପାଇଁ ଆମ କ"ାନି େକୗଣସି ପକାରର ହାତ ତି ଆରି କରି ନି କି ଭବି ଷତେର
େକେବ ପ]ୁତ ମଧ କରି ବ ନାହW ।
ମ]ି¦-ମାନବ ଶରୀରର ଯଦି ସବୁ ଠାରୁ अବାଗିଆ अl େଖାଜା ଯାଏ େତେବ ତାହା
େହଉଛି ତାର ମୁi । କାରଣ ତା ଭି ତେର ଥିବା ପେତକ କଳକÆା ଏେତ େକାମଳ େଯ
େଛାଟ େଛାଟ କଥାେର ଶୀଘ ଖରାପ େହାଇଯାଏ । େଯମି ତି ବି ବାହ ବାଷjକୀ ଭୁ ଲି ଗେଲ
ପତ ୀର ମୁi ଖରାପ େହାଇଯାଏ । ଚାକର ଦରମା ବେ଼ଢଇବା କଥା କହି େଲ ମାଲି କର
ମୁi ବି ଗିଡ଼ି ଯାଏ । େତଣୁ ଏହି ସବୁ ମୁi ଜନି ତ ସମସା ଗୁଡିକୁ କାବୁ କରି ବା ପାଇଁ ଆମ
କ"ାନି କ"ୁ ୍ୟଟର ଖnିତ ମୁiର ନି ମାଣ କରି ଛି,ଯି ଏକି ପେତକ,ର ସୁବିଧା अନୁ ସାେର
କାମ କରି ବାକୁ ସqମ । ତାର େମେମାରି ଏେତ ପାଓା୍ୱରଫୁଲ େଯ ଗତଜନDେର କରି ଥିବା
ମୁଖାମୀକୁ ମଧ େସ ମେନ ରଖିଥାଏ । ଦୟାକରି ଗାହକମାେନ ମେନରଖk େଯ େଧାକା
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େଦଉଥିବା ଓ ଚାଲାଜି େର ଏ{ପଟ ଥିବା ମୁi ଆଜି କାଲି ବହୁତ ଡ଼ି ମାiେର अଛି ।
େସଥିପାଇଁ ଆପଣମାନ,ୁ ବହୁତ अଥ ବୟ କରିବାକୁ ପଡି ବ ତଥା ଦୁ ଇବଷ ପବ
ୂ ରୁ ଏପରି
ମୁiର େଡଲି ଭରି େହାଇ ପାରି ବ ନାହW । େହେଲ ସମଜ୍ଦାର ତଥା ସାଧାସି ଧା କି ସମ
ମୁiର ଫାଲତୁ କ ଆମ ପାଖେର ପଡ଼ି ରହି ଛି । କାରଣ ଏହାର ଡି ମାi ବହୁତ କମ୍ ।
େତଣୁ ଏ ପକାର ମୁi ପାଇଁ ଆେମ ୧୦୦% ପତିଶତ ଡ଼ି ସକାଉ େଦବା ପାଇଁ ମଧ ପ]ୁତ
अଛୁ ।

ସାମି ଧାନି କ େଚତାବନୀ!- ମାନବ अlର ବାପାର କରି ବା ଆଇନ୍ अନୁ ସାେର
अେବୖ ଧ अେଟ  େନାଟ୍- ଦୟାକରି ଏସବୁ ଉପେର ଧାନ ଦି अk ନାହW । ଧନବାଦ ।

୨୭,ବ େହDଶ¨ର ବାଗ
ଟ,ପାଣି େରାଡ, ଭୁ ବେନଶ¨ର
େଫାନ ନଂ-୭୨୦୫୮୫୦୮୩୧
ଭୁ ବେନଶ¨ର
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ବାପେର!
ବାପେର! େକେବ ଆସିବୁ
େଜାତି ରnନ ସାହୁ

ନୂ ତନ ବଷର ପଥମ ଦି ନ। ଚାରି ଆଡ ଉବ ମୂଖର। େକଉଁଠି ସି େନମା ଗୀତର
ତାେଳତାେଳ ଝୁମି ଯାଉଛtି ଯୁବେଗା.ୀ ତ େକଉଁଠାରୁ ଭାସି ଆସୁଛି ମଦ ମାଂସର ଉ®ଟ
ଗv ପୁଣି କି ଏ ହାତପାତି େଦଉଛି କାଳି ଆ ସାଆt ପାଖେର। କି k ଆଜି ଭଳି ଦି ନେର ଖୁବ୍
ଚୁ ପ୍ ଚାପ୍ ବସି ଥାtି ବଟ ବାବୁ । ମନେର କାହWକି େକଜାଣି ଭରିରହି ଛି ବି ଷାଦର
କଳାବାଦଲ। କି ଛି ସମୟ ଚୁ ପ୍ ଚାପ୍ ବସି ବା ପେର ବଟ ବାବୁ ଚାଲି ଗେଲ ନି ଜ େବଡରୁମ୍
କୁ । େବଡତେଳ ଥିବା ପୁରୁଣା ଟ ଂକ ଭି ତରୁ ବାହାର କେଲ େସହି ପୁରୁଣା ଭଂଗା
ଚଷମାଟିକୁ। अତି ଯତ େର ତାକୁ େନଇ ରଖିେଦେଲ ନି ଜ ସାଟ ପେକଟେର। ନି ଜର
ପୁରୁଣା ୁଟରଟିକୁ ବାହାର କରୁକରୁ ବଟବାବୁ

ଡାକ ପକାଇେଲ “ଶୁଣୁଛ ଲାଲି !

ବାହାରି ଲଣି ?” କି ଛି ସମୟପେର ଘର ଭିତରୁ ବାହାରି େଲ ବଟ ବାବୁ , ୀ ଲାଲି । ବଟ
ବାବୁ , ୁଟର ପଛେର ବସି କହି େଲ, “ଚାଲ” ଆଉ ଏହାପେର ବଟବାବୁ , ୁଟରଟି
ମାଡି ଚାଲି ଲା ଆଗକୁ ଆଗକୁ । ପାଖାପାଖି େଗାଟିଏ ଘା ୁଟରଟି ଚାଲି ବାପେର ହଠାତ୍
ଆଟକି ଗଲା େକନାଲ େରାଡର େଗାଟିଏ ମାଇଲ ଖୁ ପାଖେର େଯଉଁଥିେର େଲଖାअଛି ***
ବv ୦୩ କି ମି. ଗାଡି ରୁ ଓହ ାଇ ଦୁ େହଁ ଚୁ ପ୍ ଚାପ୍ ଛି ଡାେହେଲ ଆଉ ଦୀଘ ନି ଶାସଟିଏ
ଛାଡି କି ଛି ସମୟ ଚାହWରହି େଲ ନୀଳଆକାଶକୁ । ବଟବାବୁ ପେକଟେର ଥିବା ନି ଜର ଭଂଗା
ଚଷମାଟିକୁ ବାହାର କରି ପି vିେଲ ଆଉ ଚାହWେଲ ଲାଲି କୁ। ଦୁ େହଁ ଦୁ ହW,ୁ େଦଖୁଥାtି ଆଉ
ଦୁ ହW, ନୟନରୁ ଝରି ପଡୁ ଥାଏ ଉ ଜଳବି hୁ। ଆଖି ଆଗେର ତାଂକର ନାଚି ଯାଉଥାଏ
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େସଦି ନର ଘଟଣା ।
ଆଜି ପରି େସଦି ନ ମଧ ଥିଲା ନବବଷର ପଥମ ଦି ନ। ବଟବାବୁ , ମନ ବି ଥିଲା
ଖୁବ୍ ଖୁସି। ପୁअ ତାଂକର ଚାରିବଷ ପେର ଆେମରି କାରୁ େଫରିଛି । ବହୁତ ଦି ନ ପେର
ପର
ୂ ା ପରି ବାର ଏକାଠି ଥିଲା ନୂ ଆ ବଷର ପଥମ ଦି ନେର। ସମ୍ ବଟବାବୁ , ଏକମାତ
ପୁତ। ଖୁବ୍ ଭଲ ପାଏ ବାପା ମାକୁ । ମା, ପାଇଁ ସି ଏ ଆେମରି କାରୁ ଆଣି ଥିଲା େଗାଟିଏ
ସୁhର ଡାଇମi େନକେଲସ୍। େସହି େନକେଲସ୍ ଟିକୁ ମା ଗଳାେର ପି େvଇ େଦଇ
କହି ଥିଲା, “ଆେଲା ମା’ ଏଇ େନକେଲସ୍ ଟା େତାେତ ଖୁବ୍ ମାନୁ ଛି ” ଏହା ଶୁଣି ବଟ
ବାବୁ କହି େଲ, “େମାେତ କାହW ଭଲ େଦଖାଯାଉନି । ବୁ ଝି ଲ ଲାଲି ଏଇଟା ତୁ ମକୁ ମାନି ବ
ନାହW। ଏଇଟା ଆମ ଭାବି େବାହୂ ଗଳାେର ଭଲ ମାନି ବ।” ସମ୍ ଏହା ଶୁଣି କହି ଲା, “ହଁ ମଁୁ
ଜାଣିଥିଲି। ତୁ ମକୁ ଭଲ ଲାଗିବ ନାହW। େସଇଥି ପାଇଁ ତୁ ମର ଏ ଚଷମାଟା ଆଣିଛି। ବହୁତ
ଦାମି କୀୟା। ଏଇ ଚଷମା ଭିତରୁ ମା’କୁ ଭଲ କରି େଦଖି ଲ। ମା ସୁhର ଦି ଶୁନି” ବଟବାବୁ
ହସି େଦଇ କହି େଲ, “ତୁ ଟା ଭାରି ଦୁ ଃ େହାଇଗଲୁ ଣି ଲାଗୁଛି ମାଡ अଭାବ ପଡି ଲାଣି”
ଏହା ପେର ଘର ଉଲ ସି ତ େହାଇଉଠି ଲା ପରି ବାରର ଆତDୀୟତା ଭିତେର। କି ଛି ସମୟ
ପେର ସମ୍ କହି ଲା, “ବାପା! ଚାଲୁ ନ ଟିକିଏ *** ଡାମ ପେଟ ବୁ ଲାବୁ ଲି କରି ଆସି ବା।
ବହୁତ ଦି ନ େହାଇଗଲା *** ଡାମ ପେଟ ଯାଇନି । ଆଜି ନୂ ଆ ବଷଟାେର େସପେଟ
ଟିକିଏ ବୁ ଲି ଆସି ବା। ଆଉ ହଁ ମା େମା ପାଇଁ େଦଶୀ ଚି େକନ କଷା ଟା ଗରମ
କରି େଦଇଥିବୁ । ମଁୁ ସଂଧା େର େଫରି ଆସି େଲ ଖାଇବି " ଏହାକହି ବାହାରି ଗେଲ
ବାପପୁअ ଦୁ ଇଜଣ । ବାଟେର ସମ୍ ବଟବାବୁ ,ୁ କହୁଥାଏ, “ବାପା ଚଷମାଟା ଭଲ
େହାଇଛି ନା?” ବଟବାବୁ କହି େଲ, “ବଢି ଆ େହାଇଛି । अପଢା अେଦଖା େଲଖାବି 
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ପଢି େହଉଛି । ବି େଦଶୀ ଚଷମାଟି। କଣ ଆମର ସାହୁ अପଟିକାଲସ୍ ର ଚଷମା େହାଇଛି ?”
ଏହା କହି ବାପ ପୁअ ହସାହସି େହାଇ ୁଟରଟିେର ମାଡି ଚାଲି ଥାtି ଆଗକୁ ଆଗକୁ ।
େସଦି ନ େସହି ଡାମକୁ ପି କନି କ କରିବାକୁ ଆସି ଥିେଲ େଗାଟିଏ ଯୁବେଗା.ୀ। ମଦ
ମାଂସର ଆସର ସାଂଗକୁ ଡି େଜେର अଶ¶ୀଳ ଗୀତର ତାେଳତାେଳ अଭଦ ନୃ ତର ଆସର
ଜମି ଥିଲା ଡାମର ପି କନି କ ଟେର। ନୂ ଆ ବଷେର ଜୀବନକୁ ଉପେଭାଗ କରି ବାର ଏହି
ନି ଆରା ପର"ରାଟା ଜଣାନାହW ଆମ ଓଡି ଆ ଯୁବେଗା.ୀ, ମଧେର େକେବଠାରୁ
ଆଦୃ ତେହଲା କି k ଏକଥା ସତ େଯ ଏହା ଆମର ଓଡି ଆତକୁ ନ କରି େଦଲା। େସଦି ନ
େସହି ନି ଶାସ ଯୁବେଗା.ୀ ପି କନି କ ସାରି େଫରୁଥିବା ସମୟେର ତାଂକର ଗାଡି
ଚଳାଉଥିବା ନି ଶାଗ] ଡ ାଇଭର େକନାଲ ଉପର अଣଓସାରି ଆ ରା]ାେର ଭାରସାମ
ହରାଇ ଧ°ାେଦଲା େଗାଟିଏ ୁଟରକୁ । େଯଉଁ ୁଟରଟିେର ଆସୁଥିେଲ ବଟବାବୁ ଆଉ
ତାଂକ ପୁअ ସମ୍। ଧ°ା େହବାପେର ୁଟରଟି ଛି ଟିକି ପଡି ଲା अପରପାଶ ର ଜଂଗଲି ଆ
ବୁ ଦା ଭିତରକୁ । ଏହା େଦଖି ବି ଚଳି ତ ନି ଶାଗ] ଡ ାଇଭର ନି ଜନତାର ସୁେଯାଗେନଇ ଖସି
ଚାଲି ଗେଲ। ଏପେଟ qତା ବାପପୁअ ଦୁ େହଁ ଦୁ ଘଟଣାପେର େହାଇପଡି ଥିେଲ ସଂrାହୀନ।
କାହାରି ନଜର ପଡି ନଥିଲା େସହି ବାପ ପୁअ, ଉପେର। ସଂଜ ନଇଁ ଆସି ଲା ଆଉ
ମାଡି ଆସୁଥିଲା ରାତି । ଶୀତୁ ଆ ସnର କାକର ଶଟା ସେତ େଯପରି ଡାକି ଉଠାଇେଦଲା
ବଟବାବୁ ,ୁ । ଆଖି େଖାଲି େଲ ବଟବାବୁ । କଥା କହୁଥାଏ ଯଣା ଶରୀରର ପେତକଟି
अଂଗରୁ। ବହୁ କେର ବଟବାବୁ ଡାକେଲ “ସମ୍! େବଟା ସମ୍” କି k ଆସି ଲାନି କି ଛି
ଉ\ର। ପୁନରାୟ ଡାକି େଲ। କି k ତାଂକ ସ ରକୁ ଗାସ କରୁଥାଏ େସଠାକାର ନି ଜନତା।
ବଟ ବାବୁ କି k ଜାଣtି ନି ଜନତା ଭିତେର ବି ତାଂକର ସମ୍ ଏଇଠି େକଉଁଠି अଛି ।
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ଏତି କିେବେଳ କାନକୁ ଛୁଇଁଗଲା େଗାଟିଏ ଶ। ଆଉ େସ ଶଟା ଥିଲା େମାବାଇଲର।
କି k େକଉଁଠି ଥିଲା େମାବାଇଲଟା ଝାÊା େଦଖିେଲ େମାବାଇଲର ଆେଲାକ। େଘାସାରି
େଘାସାରି େହାଇ ପହିେଲ େମାବାଇଲ ପାଖେର। କି ଛି  େଦଖାଯାଉ ନଥାଏ
ବଟବାବୁ ,ୁ  अେପqା କେଲ କଲ୍ କୁ । କି ଛି ସମୟ ପେର ପୁଣି ରି ଂଗ େହଲା େଫାନଟି।
ଏଥର କଲ୍ କୁ ରିସି ଭ୍ କେଲ ବଟବାବୁ । େସପଟରୁ ବ]ବି ବତ ଲାଲି ବି ର େହାଇ
କହି େଲ, “କଣ ତୁ ମର କି ଛି ବୁ yିବି େବକ अଛି ନା ନାହW। ରାତି ୯ଟା ବାଜି ଲାଣି। େକଉଁଠି
अଛ?” ଏକ ନି ଶାସେର ପଶ କରି ଗେଲ ଲାଲି । େସପଟରୁ ବଟବାବୁ ଏତି କି ମାତ କହି େଲ,
“ଆମର ୁଟରର ଶାଳବଣି େକନାଲ ଜଂଗଲ ପାଖେର ଆ{ିେଡ େହାଇଯାଇଛି ” ବାସ୍
ଆଉ କି ଛି ଜାଣtି ନାହW ବଟବାବୁ । ତା ପେର ନି ଜକୁ ଠାବକେଲ ହିଟାଲର େବଡ
ଉପେର। ସଂrା େଫରିବା ପେର ତାଂକର ପଥମ ପଶ ଥିଲା, “ସମ୍ କାହW! େକଉଁଠି अଛି
େମା ସମ୍?” ଏତି କିେବେଳ ୱାଡ ବାହାେର ଶୁଣାଗଲା ଲାଲି , ହୃଦୟ ବି ଦାରକ କ hନର
ସ ର। ବୁ ଝି ବାକୁ ଆଉ କି ଛି ବାକି ନଥିଲା ବଟବାବୁ ,ର।
ଘଟଣାର କି ଛିଦିନ ପେର ବଟବାବୁ ଆଉ ଲାଲି ଗେଲ େସହି अଭିଶ େକନାଲ
ପାଖକୁ । ବଟବାବୁ େଦଖିେଲ େସହି ମାଇଲ ଖୁଟି େଯଉଁଥିେର ସମ୍ର ମୁiଟି ଗଭୀର
ଆଘାତ ପାଇଥିଲା ଆଉ ମୃତୁକୁ ମି ଳିଯାଇଥିଲା େଗାଟିଏ ସୁhର ବାହାନା। େସଦି ନ େସହି
ମାଇଲ ଖୁଟିେର ବଟ ବାବୁ େଦଖିପାରୁଥିେଲ ସମ୍ ର ନି ରୀହ ର ଛି ଟା। ହଠାତ୍ କଣ
େଗାଟିଏ ଚକଚକ େଦଖାଗଲା ବଟବାବୁ କଂ ଆଖିକୁ। କି ଛି େଗାଟିଏ ମି ଳିବା ଆଶାେର
େଦୗଡି ଗେଲ ବଟବାବୁ । अତି ଯତ େର ଉଠାଇେଲ େସହି ଜଂଗଲି ଆ ବୁ ଦା ଭିତରୁ ତାକୁ ।
ରା]ାରୁ ଥାଇ ଲାଲି ପଚାରୁଥିେଲ, “କଣ ପାଇଲ?” ବଟବାବୁ କହୁଥିେଲ, “ଆେର ଲାଲି !
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େମା ସମ୍ ର େଶଷ ସtକଟାେର!”
ଏକଥା ଭାବୁ ଭାବୁ ଲାଲି କହି େଲ ଚାଲ ଯି ବା। ଏତି କି କହି ଲାଲି ୁଟର ଡି କିରୁ
ବାହାର କେଲ ଟିଫିନଟା। ଦୁ େହଁ ଗେଲ େସହି ଜଂଗଲି ଆ ବୁ ଦା ଆଡକୁ । ଆଉ ଲାଲି अତି
ଯତ େର ପରଶି େଦେଲ େଦଶୀ କୁ କୁ ଡା ମାଂସ େଗାଟିଏ ଶାଳପତ ଖଲି େର। ଆଉ କହି େଲ,
“ବାପାେର! େକେବ ଆସି ବୁ। ମାଂସ ଥiା େହାଇଯି ବ େର”
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ଭlାଘର
ମେନାରnନ ମୁଦୁଲି

अତୀତର ଟୁ କୁରା ବା]ବ ସବୁ େଗାେଟଇ େଯାଡ଼ି ବା ସବ ନୁ େହଁ , ତଥାପି େବେଳ
େବେଳ ମାନସପଟେର ସ¨ପ େହାଇ ଆସି ଯାଏ। ପି ଲା ସମୟର ଆଦର େସହ େଦଇଥିବା
ସାଇ ଭାଇ ପରିବାର ପରି ଜନ ଠାରୁ ଦୂ ରକୁ ଆସି ଯାଇଛି , ଆଉ ମଧ ସମୟ ସୁअେର କି ଛି
ପରି ଜନ ଆରପାରିକୁ ଚାଲି ଯାଇଛtି । ତଥାପି ମନେର େବେଳ େବେଳ अତୀତ େସହି
ଦି ନଗୁଡିକ କଳାବାଦଲେର ବି ଜୁଳି ଚମକି ଲା ପରି ଆସି ଥାଏ। ଆମ ଗଁା ମଁୁ iର ମଶାଣି
ଦୁ ଇପାଖେର ବି ]ୃତ ଘାସ ପଡି ଆ। ପାଖେର ସି ଜୁ କାବୁ ଦା ଆଉ ମଝି େର ମଝି େର
ଭୂ ଇଁବରେକାଳି ଆଉ ବଇଁଚେକାଳି ଗଛ। अନତି ଦୂ ରେର ଆମ ଗଁା ନି ମମାଧମି କ ଓ
ପାଥମି କ ବି ଦାଳୟ। େଖଳଛୁଟି ସମୟେର ଆେମ ପାୟ ଯାଇ ବରେକାଳି ବଇଁଚ େକାଳି
େତାଳି ଖାଇଥାଉଁ। ଜlଲ ଆଡ଼କୁ ଲମି ଯାଇଥାଏ ମାଟି ରା]ା। ଦୁ ଇ ପାଖେର େକାେରଇଁ
ଫୁଲ ସୁhର େଦଖା ଯଉଥାଏ। अତି ମେନାରମ ଦୃ ଶ ଓ ସୁଗv ବାସାେର ଆତDତୃ ି
ମି ଳୁଥାଏ। େଖଳଛୁଟି ଘାଶକୁ अେପqା କରି ରହି ଥାtି ପେତକ ପି ଲା। ପାଖେର
ଆ^େତାଟା, ଆ^ ବଉଳ ମହକେର ଚାରି ଆେଡ ବସtର ବାସtୀ ଆସର। କନି अର ଫୁଲ
ଗଛତେଳ ୁଲ େଗଟ୍ ପାଖେର ଠି ଆ େହାଇ अେପqା କରିଥିଲା ମି ନି େକଉଁ ସାl ଝି अକୁ ।
ପି ଲାେବେଳ ଖୁବ୍ ଲାଜକୁ ଳା ଥିଲି ମଁୁ । ଝି अ ପି ଲା,ୁ ମୁହଁ େଟକି ଚାହW ପାରୁନଥିଲି ଆନ
ପି ଲା, ଭଳି । ଝି अମାନ, ଠାରୁ ଟିକିଏ ଦୂ େରଇ ରହୁଥିଲି। ପମରୁ ଷ.କୁ ପରୀqାେର
ଉ\ୀନ େହେଲ େଗାଟିଏ अଲଗା ମଜା ଥିଲା େସେତେବେଳ। ପମେର ଚଟାଣେର ବସି
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ପଢି ବା ଆଉ ଷ. ସମେର େବ େଟବୁ ଲେର ପଢି ବା ଏକ अଲଗା ମଜା। ମଁୁ େଶଣୀେର
ପଥମ ଧାଡି େର ବେସ। େମାର ବି ପରି ତ ବାଳି କା ଧାଡି େର ମି ନି ବସୁଥିଲା। ଷ. େଶଣୀରୁ
ମି ନି ଆମ ଗଁା ୁଲେର ନାମ େଲଖାଏ। ଦୀଘ ଏକ ବଷ ଭିତେର ଦି ନଟିଏ ବି େସ େମାେତ
େକେବବି କଥାପେଦ କହି ନଥିଲା। େଶଣୀ ଗୃହେର େସ ସବୁ େବେଳ େମାେତ େଦଖୁଥାଏ।
େକେବ େକେବ ଯଦି େମା ମୁହଁ କୁ େଦଖି ଦି ଏ େସ ହସି େଦଇ ତଳକୁ ମୁହଁ କରି ଦି ଏ। ମଁୁ
ଯଦି ଓ େକେତଥର େଦଖିଛି େହେଲ େମା ଭିତେର ପତିକ ି ୟା ଆସି ନଥିଲା। ପଥମଥର
େସଦି ନ େସ ୁଲ କନି अର ଗଛପାଖେର େମା ହାତେର ବରେକାଳି େଦଖି କହି ଲା େମାେତ
େଗାେଟ େକାଳି େଦବ। ଏତି କି ଶୁଣି ହଠାତ େମା ଭିତେର ଏକ ମୃଦୁ କ"ନ अନୁ ଭବ
େହାଇଥିଲା। ଟିକିଏ ଇତ]ତଃ େହାଇ ଦୁ ଇ ପାଖକୁ ଚାହWଲି, ଧରି ଥିବା ଚାରି ଟା େକାଳି ତା
ହାତକୁ ବେଢଇ େଦଲି । େସ ହଠାତ େମାେତ କହି ଲା ...ଆେର ମଜା କରୁଥିଲି ସବୁ େକାଳି
େମାେତ େଦଇେଦଲ। ତୁ େମ ଦୁ ଇଟି ନି अ..ଏଇ ତୁ େମ ଶେର େମା ଜୀବନର ପଥମ ପୀତି
େରଖା ହୃଦୟେର ଆ,ିଥିଲା। ଝି अ ପି ଲା, ଛାଇ େଦଖିେଲ ଦୂ େରଇ ଯାଉଥିଲି। େସଦି ନ
ଏପରି ଏକ ଦୁ ବଳ ମୂହୁ\େର େମା ମନକୁ ମି ନି େକମି ତି ଆକ ମଣ କରି ଥିଲା େକଜାଣି !
ଧୀେର ଧୀେର ସୂତାଖିअେର ମି ଶି ଜମାଟ ବାvିଲା ପରି ପୀତି ର ମଧୁ କଣିକା ଗୁଡିକ ଧୀେର
ଧୀେର ଜମାଟ ବାvି ବାକୁ ଆର କଲା। କଥା େହବାକୁ ସେ,ାଚ ଲାଗୁଥିଲା, ମି ନି େମାେତ
ନି ଭୟେର କଥା େହଉଥିଲା। େମା ମନେର ଲଜା ଓ ଭୟର ଦୁ ଇଟି ଆ]ରଣ ରହି ଥିଲା।
ମଁୁ ଜାଣିପାରୁ ନଥିଲି... ମି ନି ମନଭିତେର କଣ ଏଭଳି େପମର ପଜାପତି ଟି େଡଣା ହେଲଇ
ଉଡି ବାକୁ େଚା କରୁଛି । ଧି େର ଧି େର ଘୁଣ େପାକ କଠି ନ କାଠକୁ କାଟିବା ପରି अଦୃ ଶ
ମନଭିତେର ମଧ अଦୃ ଶ େପମ କୀଟ କାଟିବା ଆର କରିଥିଲା
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ପଥମ ସାଷଣେର ମି ନିର ଆକଷଣ େମାେତ େଯେତ ପଭାବି ତ କରି ଥିଲା ତା ଠାରୁ
ତାର ଆଖି ର ପତିଟି ପଲକ େମାେତ ଶରବି y କରୁଥିଲା। ମି ନି େମା ସହ ଖୁବ ସୁhର
ଭାବେର େଖାଲା ହୃଦୟେର କଥା େହଉଥିେଲ ମଧ ମଁୁ ଏେତଟା ନି ମଳ େଖାଲା ହୃଦୟେର
କଥା କରି ପାରୁନଥିଲି। ତାର ୁଲେର ସବୁ ପି ଲା, ସେl କଥା ବା\ା ବବହାର ଆତି
ସୁhର ଓ ମାଜj ତ ଥିେଲ ମଧ େମା ପତି େଯମି ତି ଟିକିଏ अଲଗା େମାେତ ପରିଲqିତ
େହଉଥିଲା। ମଁୁ େବେଳ େବେଳ ମି ନିକୁ େନଇ କdନାର ସାଗର ଭିତେର ଡୁ ବି ଯାଉଥିଲି।
କdନା ତ ବା]ବ ନୁ େହଁ ...., ଭାବି ଲା ପେର େମା କdନାେର ପ$
ୂ େଛଦ ପକାଏ। କି k
କdନା ଭିତେର ମଧ ମଁୁ ଏକ ବା]ବ ସୁଖ अନୁ ଭବ କରି ପାରୁଥିଲି। ଆଉ ଏକ
अବି ସDରଣୀୟ ଦି ନ େମା ୁଲ ଜୀବନର। ଶରୀର अସୁ େଯାଗଁୁ ମଁୁ ଦୁ ଇଦି ନ ୁଲ ଯାଇ
ନଥିଲି। ଏହା ଭିତେର ମଁୁ ଆମ ୁଲରୁ େନସନାଲ୍ ୋଲାସjପ୍ ପରୀqା ପାଇଁ ବି େବଚି ତ
େହାଇଛି । ଏଖବର ପଧାନ ଶି qକ, ଠାରୁ ମି ନି ଶୁଣି ସାରି ଥିଲା। ଶୁଭ ଖବର ଓ
अଭିନhନ େଦବାପାଇଁ େସ ଖୁବ୍ ଛଟପଟ େହଉଥିଲା। अନ ପି ଲା ଓ ଝି अ େକେତ ଜଣ
ଆଶାବାଦୀ ଥିେଲ। େସମାେନ ସୁେଯାଗ ନ ପାଇ ଟିକିଏ ଆନମନା ଥିେଲ। କି k ମି ନି ଏ
ଖବର େଦବା ପାଇଁ େମା ପାଖକୁ ଆସି अତt ଖୁସି େହାଇ ଶୁେଭ}ା ଓ ଶୁଭକାମନା
କରି ଥିଲା। େସ ମୁହୂ\େର ମଁୁ ଏକ अËୁ ତ अନୁ ଭୂ ତି अନୁ ଭବ କରୁଥିଲି। ଲାଗୁଥିଲା େମା
ପାଇଁ ଏ ପୃଥିବୀର ଭଗବାନ କି ଛି ଆପଣାର େଲାକ ସୃି କରିଛtି । ମି ନି କଣ ତା, ଭିତରୁ
ଜେଣ।
ନି ମ ମାଧମି କ ପରୀqାେର ଓ େନସନାଲ୍ ୋଲାସjପ୍ ପରୀqା ଭଲ ନ^ର ରଖି
ପାସ କଲାପେର େମାେତ ସରକାରୀ ବି ଦାଳୟେର ପଢ଼ି ବାକୁ ପଡ଼ି ଲା। अେtବାସୀ େହାଇ
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ପଢ଼ି ବାକୁ େହଲା। ମି ନି ମଧ ଆମ ଗଁା ୁଲରୁ ପାସ କରି ପାଖ ହାଇୁଲକୁ ପଢ଼ି ବା ପାଇଁ
ଚାଲି ଗଲା। ମେନ ମେନ अେନକ ସମୟେର ମି ନି କଥା ମେନପେଡ। ତା’ର ସିD ତହସ
ଭିତେର अେନକ अକୁ ହା କଥା େଯମି ତି अେର କହି େହଉଥିଲା। ପଢ଼ାର ଚାପ ଭିତେର
ମଧ ମି ନିର କଥା ଚାଲି ହସ େଯମି ତି େମା ସD ତି େର େସମି ତି अପରି ବ\j ରହି ଥିଲା।
ଛୁଟିେର ହେଲରୁ ଘରକୁ ଆସି େଲ अେନକ ଥର ଭାେବ ପାହାଡ ଆରପେଟ ମି ନିର ଗଁାକୁ
ସାଇେକଲ େନଇ ଯାଇ ଥେର ବୁ ଲି ଆସtି େସୗଭାଗ ବସତଃ ଗଁା ଦାiେର େଦଖା ଟିକିଏ
େହାଇ ଯାଆtା। ଥେର ଦୁ ଇ ଥର ମଧ ମି ନି ଗଁାର େମା ପୁରୁଣା ବvୁ ସେl ଯାଇଛି ,
େହେଲ ଥରଟିଏ ବି ମି ନିକୁ େଦଖି ପାଇନଥିଲି।
ଆଶା ଥିଲା ମାଟ ି କ୍ ପରୀqା େସର ପତି ବଷ େଗାଟିଏ ୁଲେର ପେଡ଼। ନି ୟ
େସଇଠି େଦଖା େହବ। ଏଇ ଆଶାଟି ମଧ ପରୀqାର ପhର ଦି ନ ଆଗରୁ ଲି ଭିଯାଇଥିଲା।
େସ ବଷ ଆମ ହାଇୁଲେର ମି ନିର େସର ପଡ଼ି ଲା ଆଉ ଆମମାନ, अନ ଏକ
ହାଇୁଲେର ପଡ଼ି ଥିଲା। ମି ନି ସହ େଦଖାେହବାର ସୁେଯାଗ ଆଉ ମି ଳିନଥିଲା। ପରୀqା
ପେର ହେଲରୁ େମାର ସବୁ େବଡି l ପତ େନଇ ଘରକୁ େଫରି ବା ପେର ମନେର ଆଉ
ପାଠପଢ଼ା ଚି tା ନଥିଲା। ଦୁ ଇ ମାସ ପୁରା ଛୁଟି। ମାଇଁ ଆସି ଥିେଲ, େବାଉକୁ ମଧ
କହି ଛtି ପରୀqା ପେର ମାସକ ପାଇଁ ମାମୁ ଘରକୁ ଯି ବା ପାଇଁ।
ମଁୁ ମାତ ପାଟି ଦି ନ ମାମଁୁ ଘେର ରହି ଛି େଫରି ଆସି ଲି। ମନଟା କି k ଏକ ପୁରୁଣା
ନି ଶାକୁ ପୁଣି ଆପେଣଇବା ପାଇଁ ସ¨ପ େଦଖୁଥିଲା। ମନଟା କାହWକି ଏଇମି ତି ଏକ ମରୀଚି କା
ପଥେର ଧାଇଁ ଥାଏ। ଏଇଟା କଣ େକୖ େଶାର ବୟସେର ଏକ ଭାବପବଣ େରାଗ ନା ଏଇଟା
ବୟସର େଦାଷ। ଏଇଟା େକେବବି େମା ମନେର େସେତେବେଳ ଆସି ନଥିଲା। େକୖ େଶାର
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ବୟସର ପଣୟ ପରି ଧି ଟା ବଢ଼ି ବଢ଼ି ଚାଲି ଥାଏ। େବୖ ଶାଖ ମାସ ପଣା ସଂକ ାtି େର ପତି
ବଷ ମି ନିର ଗଁାର ପାହାଡ ତଳ ଝରଣା ପାଖ ସି େyଶ¨ର ମhିରେର େମଳା ଲାେଗ।
ସାତଦି ନ େମଳା ଓ ରାତି େର ବାଦୀ ପାଲା େହାଇଥାଏ। ଆଶା ଥିଲା ହୁଏତ ଏଥର ମି ନି
ସହ େବୖ ଶାଖୀ େମଳା କି ମ¨ା ବାଦୀପାଲାେର େଭଟ େହାଇପାେର। ଘେର େବାଉ ବାରଣ
କରି ଥିଲା ରାତି अନି ଦା େହଇ ପାଲା େଦଖି ଯାଆନା। କି k ମନଟା ଛଟପଟ େହଉଥିଲା
ଏକ ବହୁ ପତିqୀତ ଆଶାକୁ େନଇ। େଗାଟିଏ ଦି ନ େବାଉର ବାରଣ ସେ\¨ ଯାଇଥିଲି।
ପାଲା ଆର ପବ
ୂ ରୁ େମାର ଆଖି ଦୁ ଇଟା ଚଳଚଳ େହାଇ ଉଠି ଥିଲା। େଖାଜୁ ଥିଲା
ଆକାଶର ଶତ େକାଟି ତାରା ମଧରୁ ବହୁ ପତିqିତ ଧୃବ ତାରାଟିକୁ। େସୗଭାଗ ବସତଃ
େମାର ମି ନି ଉପେର ନଜର ପଡ଼ି ଲା। ସତେର େସ ଥିଲା अନନା ନqତ ଧୃବତାରା। ବାରି
େହଉଥିଲା ଶହ ଶହ ଦଶକ, ମଧେର ନି ଆରା। ମଁୁ େମାର ଦୁ ଇ ଆଖିକୁ ବି ଶାସ
କରି ପାରୁନଥିଲି। େସଇଠି ବସି ଛି ....େସ ମି ନି ତ। ଏମି ତି ଚି tା କରୁଥିବା ଭି ତେର ତା
ପାଖେର ବସି ଥିଲା ତାର ସାl ଲତା। ସି ଏ ମଧ ଆମର କ ାସେର େସେକi େହଉଥିଲା।
ଲତା େମାେତ ଠି କ୍ ଚହି ପାରି ମି ନି କାନ ପାଖେର କି ଛି ଫୁସ୍ ଫୁସ୍ କରି େମା ଆସି ବା
ସ^ାଦଟା ପାୟ କହି ଥିବ। ହଠାତ ମି ନି ବସି ଥିବା ଜାଗାେର ଠି ଆ େହାଇ େମା ଆଡ଼କୁ
େଖାଜି ଲା େଖାଜି ଲା ଦୁ ଇ ଆଖିକୁ ନି େqପ କରି ଥିଲା। ହଠାତ୍ େମାେତ େଦଖି ଲା ପେର
ଦି ତୀୟା

ଚାh

ଟା

େଯମି ତି

ପେୂ ନଇ

ଚାh

ପରି

ହସି ଉଠି ଥିଲା।

େମା

ପାଖକୁ

ଉଠି ଆସୁଥିଲା।ବସି ଥିବା େଲାକ ଭିଡକୁ ଆେଡଇ ଆେଡଇ ବାହାର କୁ ଆସି ଥିଲା ମି ନି।
ହାତ ଠାରି େମାେତ ଡାକୁ ଥିଲା ମି ନି। ମଁୁ ଭିଡ଼ अତି କମ କରି େକମି ତି ଆସି ଥିଲି
ଜାଣିପାରି ନଥିଲି।ମି ନି େମାର ଡାହାଣ ହାତକୁ ଦୁ ଇହାତେର ମୁେଠଇ ଧରି କହି ଲା େମା
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କଥା ମେନପେଡ଼।ତୁ ମ ପରୀqାେର ନି ୟ ଭଲ େହାଇ ଥିବ।ମଁୁ ପତିଦିନ ଠାକୁ ର ,
ପାଖେର ତୁ ମ ପରୀqା ଭଲ ପାଇଁ ଜଣାଏ। ନି ୟ ଭଲ େରଜÌ େହବ। ଏେତ ସବୁ ମି ନି
ମୁହୂ\ କ ମଧେର କହି ଯାଇଥିଲା। ନି ବାକ େହାଇ ଶୁଣୁଥିଲି। ନି ରବତା ଭl କରି
ପଚାରିଲି ଭଲ अଛ ??? ସେତ େଯମି ତି େମା ବାକ୍ ଶି ରୁy େହାଇ ଖାଲି ପତିଧ¨ନୀ
େହଉଥିଲା ଭଲ अଛ ଶଟା। ମି ନି କହୁଥିଲା ଚାଲ ଘରକୁ ଯି ବା ଆମଘର ତୁ େମ େଦଖି
ନଥିବ। ଘେର ବସି ତୁ ମସହ ବହୁତ କଥା େହବି । ତୁ େମ ତ କି ଛି ପଚାରୁ ନାହଁ ।କଣ ତୁ ମ
ମନ ଠି କ ନାହW।ଏମି ତି अେନକ କଥା କହି ଚାଲି ଥାଏ ମି ନି।ିର େହଇ ଚାହW ରହି ଥାଏ
ମି ନିର ଦୁ ଇ ଆଖିକୁ ।େସ ଯାହା କହୁଥିଲା ଆଖି ଦୁ ଇଟା ତା ଠାରୁ अଧି କ अବ ଭାଷା
େର କହି ଲା ପରି ମେନେହଉଥିଲା।େମାର अନି }ା ସେ\¨ ମି ନି ତା, ଘରକୁ ଡାକି
େନଇଥିଲା। ମି ନିର ମା ମି ନିକୁ ପାଲା ପାଖରୁ େଫରି ବା େଦଖି ପଚାରି େଲ , କାହWକି ପାଲା
ପାଖରୁ ଚାଲି ଆସି ଲୁ , ପାଲା କଣ ଭଲ େହଉନାହW। ମି ନି ଉ\ର େର କହି ଲା ... ନଁା ମା,
େମା ୁଲର ଜେଣ ସାl ଆସି ଛtି ।େସ ଆମଘର ଟି େକେବ େଦଖିନାହାtି ।େଦେଖଇବା
ପାଇଁ ଆଣି ଛି ।ମଁୁ ମି ମି ବାପା ଓ େବାଉ,ୁ ପଣାମ କରି ଥିଲି।ମି ନି େମାର ପରି ଚୟେର
କହି ଲା ଏ ଆମ କ ାସ ର ଫା ହୁअtି ଆଉ ୋଲାସjପ୍ େହାଲ୍ଡ଼ର୍। ଦୁ ଇ ଜଣ ପାୟ
େକାଡି ଏ ମି ନିଟ୍ କଥାବା\ା େହାଇ ଧୀେର ଧୀେର େମଳା ଆଡ଼କୁ େଫରି ଆସି ଥିଲୁ।
େସହି ଦି ନର ମି ନି ଘେର ମାତ अd େକେତ ମି ନିଟେର ମଁୁ ଯାହା େଦଖିଥିଲି େମା
ମନେର अେନକ ଗୁଡ଼ିଏ େରଖା ଟାଣି େହାଇଯାଇଥିଲା। େସ ଦି ନର ମି ନି ଘରର ପତି ଟି
ଛବି ମେନ ରହି ଛି। अେନକ ଦି ନ ପୁରୁଣା ମାଟି ଘର । ଜରାଜୀନ अବା େର ଘରର ଚାଳ
ଛପର।ଦୁ ଇ ବଖରା ଘର ,ଭିତର अଗଣା େର େରାେଷଇ अଉ କାଠର ଦୁ ଇଟା ପୁରୁଣା
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ବାପା

େପଷାେର

ପiିତ

ଯଜମାନି

କରtି ।अଗଣାେର ମି ନିର ବାପା ପାଲା ଶୁଣି ଶୁଣି ତାକୁ ଡୀେର ସୂତା ପାକଳ କରୁଥିେଲ
ପଇତା ପାଇଁ। ସ¨dସମୟ ଭିତେର ମି ନିର ମା େଗାଟିଏ କଂସା ଥାଳି େର ଦୁ ଇଟି ଚକୁ ଳି ପି ଠା
qୀର ଚି ନି ଆଉ କାଚଗାସ୍ େର ପାଣି ଧରି ହାଜର। େମାର ବାରଣ ସେ\¨ ମି ନି େଚଆର୍
ଟିଏ ଆଣି େଥାଇେଦଲା। ଆତି ଥତା କୁ ଏେଡଇ ନପାରି େଗାଟିଏ ପି ଠା ଖାଇଲି । ପାଣି
ଗାସ ମି ନି େମା ପାଖେର ଧରି ଠି ଆେହାଇ ପଶ ପେର ପଶ ପଚାରି ଚାଲି ଥାଏ।ମି ନି ମା
କହୁଥିେଲ ...େକେତ ଗପୁଚୁ ପୁअଟାକୁ ଖାଇବାକୁ େଦ। ସେl ସେl ତଉଲି ଆ ଆଣି ମି ନିର
ମା ଆସି ଥିେଲ। ଏଇ େକଇପଦ କଥାବା\ା ଭିତେର अେନକ ଆtରି କତା अନୁ ଭବ
କରୁଥିଲି। େସହି େବୖ ଶାଖୀ ସvା ପେର ମି ନି ସେl େଦଖା େହାଇନଥିଲା।କଥା େହବାର
ସୁେଯାଗ ମି ଲିନଥିଲା।ଏେବ େଯମି ତି େମାବାଇଲ ଆଉ େଫାନ୍ ବହୁଳ େସସବୁ ସାତସପନ
ଥିଲା।େମାର େରଜଲଟ୍ ବାହାରିଲା,କେଲଜେର ଆଡ଼ମି ଶନ େହଲା।ଗଁା ମାଟି ଛାଡ଼ି
ସହରକୁ କେଲଜ ଆଉ ଇnିନି ୟରି ଂ କରି ବା କୁ ଚାଲି ଯାଇଥିଲି। ଇnିନି ୟରି ଂ ଚାକି ରୀ
ମଧ କଲି କତା େର ପାଇଲି । ଗଁାର ସବୁ ବା]ବ ନି }କ ସଂପକ ଗୁଡ଼ିକ ସହରୀ ହାଏ
ହାେଲା ଆଡ଼କୁ ଧୀେର ଧୀେର ପରିବ\jତ େହାଇଯାଉଥିଲା।ଏହା ଭିତେର ଦୀଘ ବାର
େତର ବଷ ବି ତିଯାଇ ଥିଲା।ଗଁା ଭିତରୁ ଆେମ କକା ମାନ,ୁ ଆମର େପୖ ତୃକ ପୁରୁଣା
ଘର-ାର ଛାଡି ଟାଉନ କୁ ଚାଲି ଆସି ଥିଲୁ ।ମଁୁ କଲି କତାରୁ ଘରକୁ ଛୁଟି େନଇ ଆସି ଥିଲି।
ସକାଳୁ अଗଣାେର ବସି ଚା ପି ଉଥିଲି।େମା େବାଉ କହି େଲ ଆେର ଆସି ଛୁ ତ ଟିକିଏ ଆମ
ଗଁା ଭିତର ପୁରୁଣା ଘର ଆେଡ ବୁ ଲି ଆସି ବୁ।ସମ],ୁ େଭଟିଆସି ବୁ।
ସକାଳ ସାତଟାେର ମଁୁ ଆମ ପୁରୁଣା ଘର अଭିମୁେଖ ଗାଡ଼ି େନଇ ବାହାରି ଲି।ଗଁା
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ରା]ା ସବୁ ନୂ ଆ ନୂ ଆ ଲାଗୁଥିଲା। ଆମଘର ପଖ ବଉଳ ଗଛ ଆଉ ନାହW। ଗଁ ାର ମଝି େର
ବଡ଼ କୂअେର ବରଗଛ େଗାଟିଏ। ପରିତ अବା ଭଳି ଲାଗୁଥିଲା। ଗଁାେର ପାଣି କଳ
ଲାଗିଲାଣି । ପର
ୂ ଣା ଘର ାନେର କି ଛି ପ°ାଘର ମଧ େଦଖି ଥିଲି। ଆମ ପୁରୁଣା ଘେର
ବଡ଼ମା,ୁ

ପଣାମ

କରି

ଭିତରକୁ

ଗଲି । େମାର

ପୁରଣା

େସହି

ପଢ଼ା

େଟବୁ ଲ

େଚୟାର।େଚୟାର ଟାଣିଆଣି ବସି ଲି। ଆମ ବଡ଼ମା ସେl କଥା ବା\ା େହଉ େହଉ ପଢ଼ା
େଟବୁ ଲ ଉପେର अେନକ ଦି ନରୁ ପଡ଼ି ଥିବା େକେତଟା ଲଫାଫା ଓ ନି ମତଣ କାଡ଼ େମା
ଆଖେର ପଡ଼ି ଲା। େଗାଟାଏ ଶୁଭବି ବାହ େଲଖା ଥିବା ଖାମ୍ ହାତେର େନଇ େଦଖି ଲି ବହୁତ
ଦି ନର ପୁରୁଣା କାଡ଼।େଖାଲି ଲି...ଭିତେର େଲଖାଥିଲା ଶକୁ tଳା(ମି ନି) େୱଡ଼ସ୍ ପଭାତ
(ରାଜୁ )ହଠାତ୍ କାଡ଼ ରୁ ନଁାଟା ଆବି ¦ାର କଲାପେର େମା ମନରାଇଜେର ପୁଣି େସହି ସୁ
ଭାବପବଣତା ଜାଗତ େହାଇ ଥିଲା। କାଡ଼ ଟା ପୁରା େଖାଲି ଲି....ଭିତେର ଆଉଏକ େଛାଟ
କାଗଜ। ମି ନିର ହାତେଲଖା େଛାଟ ଚି ଠିେର େଲଖାଥିଲା “ପାଇବ କି ନାହW ଜାେଣନା
ପାଇେଲ ନି ୟ ଆସି ବ। ମଁୁ ବହୁତ ଖୁସିେହବି ” ଏମି ତି ପଢି ବା ଭିତେର େମାର ଛାତି ଟା
କ ମଶଃ ପସାରି ତ େହାଇ ଯାଉଥିଲା କାଡ଼ ଟା ଚାରି ପାଥର ପଢ଼ି ଥିଲି। କାଡ଼ ଟା
ଉପେର େମା ନାମ େଲଖା ଥିଲା। କାଡ଼ ଟା େନଇ ଗାଡ଼ି େର ରଖି ଲି। ପୁଣି ଚାଲି ଲି ପାହାଡ଼
େସପାରି ମି ନିର ଗଁା ଆେଡ। ଯି ବା ବାଟେର େସହି ପୁରୁଣା ଗଁା ୁଲ ଆହୁରି େମା ମନ
ଭିତେର अତୀତ କୁ ମ|ନ କରୁଥିଲା। ପାହାଡ ପାରି େହାଇ ମି ନି ଗଁାର ମଝି େର ଗାଡ଼ି
ରଖି ଲି।ଜେଣ ବୟ େଲାକ େମା ଗାଡ଼ି ପାଖକୁ ଆସି ପଚାରି େଲ।ବାବୁ

କାହାକୁ

େଖାଜୁ ଛtି ...ମଁୁ ଆlୁଳି େଦଖାଇ ଭlାରୁଜା ମାଟି କା| େକଇଟାକୁ ନି େଶ କରି
ପଚାରିଲି ମଉସା ଏଇ ଭlା ଘରଟା କାହାର। େସ ଉ\ର େର କହି େଲ। ଆମ ଶାସନ ର
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ମୁଖ ପି ତା^ର ମି ଶ ଥିେଲ, ତା, ଘରଥିଲା। ବୁ ଢ଼ା ବୁ ଢୀ ପା ବଷ େହବ ଏକା ବରଷ
େର ସ¨ଗ ବାସେହେଲ। ଘର अବା ଭଲ ନଥିଲା।ଦୁ ଇ ତି ନି ବଷ େହବ ଝଡ଼ ବଷାେର
ଭାlିଗଲା। ମଁୁ ପଚାରିଲି ତା,ର ଏଠି ଆଉ...ଏତି କି କହୁ କହୁ ମଉସା ଜଣକ କହି େଲ
।ନା...େଗାଟାଏ

ଝି अକୁ

େକେବଠୁ

ବାହା

କେରଇ

େଦଇ

ଛtି ।

େଜାଇଁ

ବଡ

େଲାକ ...ଗାଡ଼ି …ବାଡି … େଫକି ଟିରି… ବଡ଼େଲାକ ଆଉ ଏେଣ କି ଏ ଆସି ବ। ଘର
ଦି ବଖରା ଭାlି ଦି ହଟା ପଡ଼ି ଛି। ମଉସାଟିର କଥା ଶୁଣୁ ଶୁଣୁ ମନଟା େଖାଜୁ ଥିଲା ଆଉ
କାହାକୁ ।ପଚାରିଲି ଝି अ େଜାଇଁ ଏେବ େକଉଁଠି। ଶୁଣିଥିଲୁ ପାରାଦୀପ ଆେଡ କୁ ଆେଡ
ରୁହtି ।ଏହାପେର ମଉସା ,ୁ ନମାର କରି ଗାଡ଼ି ବୁ େଲଇ େଫରିଲି ଘରକୁ । େସ ପୁରୁଣା
ନି ମଣ ପତଟି ଗାଡ଼ି ରୁ େନଇ େମା ସୁଟେକସ୍ େର ରଖି ଲି। େସହି କାଡ଼ ଟା େମାେତ ଆଜି
ବି अେନକ ପଶ ପଚାରୁଛି । ଆଉ େସଦି ନ େଯଉଁ ଘର अଗଣାେର ମଁୁ ଚକୁ ଳି ପି ଠା
ଖାଇଥିଲି , ଆଜି ତାର ଏମି ତି अବ]ା। ମି ନିର ବାହାେବଦୀ ତ ଏଇ ଘର अଗଣା େର
େହାଇଥିବ। ଏଇ ଘର କା|େର ମି ନିତ ଘୃତ ସି hୂର ଟିକା ସାତ ବସୁଧାରା ଲେଗଇ ଯାଇ
ଥିବ।ଆଜି ଏ ଭlା ଘରକୁ ମି ନି କଣ ତି ଥର ମାନତା େଦଇନଥିବ ! ମି ନି କଣ
ତାଜମହଲ ର ସ¨ପେର ତା ଏkଡି ଶାଳକୁ ଭୁ ଲି ଯାଇ ଥିବ।ବାହାଘର ପେର ଝି अ କଣ ପି ତୃ
ପୁରୁଷ ପୁରୁଣା ଘରକୁ ଭୁ ଲି ଯାଏ। ଭlା ମାଟିର ଚାରି ଟା କା|କୁ ମି ନି କଣ ପାଚୁ ଯର
ତରାଜୁ େର ମାପି ଥିବ। ନି ୟ ଭlାଘରର କା| ଚାେରାଟି ମି ନି ପାଇଁ ସ¨ଗ ଥିଲା ଆଉ ତି ଥ
େହାଇ ରହି ବ। …………
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ପରିଚୟ
ନେରଶ କୁ ମାର େବେହରା

ଆକାଶର ତାରାଗୁଡିକ ଧି େର ଧି େର ଲୁ  େହାଇଯାଉଛtି । ରାତି ସାରା ିର
ରହି ବାପେର ପବନର ଗତି େର ଏକ ତୀବ ତା ସୃି େହାଇअଛି । ପୁବ ଆକାଶର ଛାତି ଚି ରି
ଏକ ତୀqଣ ସୁେନଲୀ ରଶିD ବାହାରକୁ ଛି ଟିକି ଆସୁअଛି ଏବଂ ଦୁ ର ପାହାଡର ଶି ଖେର
ପqୀଦଳ ଉଡି ଯାଉଛtି ।
ପଭାତର ଆଗମନ ନି ତିଦିନ ଏଭଳି ଢଂଗେର େହଉଥିଲା, କି k ଆଜି ର ପଭାତ, ଏକ
ନୂ ତନ ଆଶାର ପକାଶ େନଇ ଆସୁଥିଲା। ଗତକାଲି ର େସହି ବି ରାଟ ଦୁ ଘଟଣାର ଏକମାତ
ସାqୀ, ଯି ଏକି

ନି ଜ ଦି ¨ତୀୟ ଜନD ପାଇଛtି , ତା’ର ବୟାନ େନବାପାଇଁ, େସହି

ଆତ,ବାଦୀମାନ,ୁ ଚି ରଦି ନ କେଠାର କାରାଦi େଦବାପାଇଁ; େଦଶର ବହୁ ପତପତି କା,
ଦୁ ରଦଶନ ଓ େରଡି ଓ ସଂାମାନ, ସାଂବାଦି କଗଣ ବହୁ ଆଶାେର ସକାଳୁ ସକାଳୁ ଆସି
अେପqା କରି ଛtି ।
ସହରର ସମ] ବି ନି ଜନି ଜ କାଯେର ଲି ଥା’tି । ଗାଡି , ମଟରର ଶେର
ବାତାବରଣ ଗଜj ଉଠୁ ଥାଏ। ହସପି ଟାଲେର ବି ଆଜି ର ବାତାବରଣଟା ଗମାଗରମ୍।
ବି େଶଷ କରି

୨୧ନଂ. ରୁମ୍ ପାଖେର। େଯଉଁଠି ଥାtି ଚି ତକାର ‘ଚି ତା’ - େବେହାଶ୍।

ସଖେର ତା, ଗତକାଲି ର େସହି ବି ରାଟ ଆତ,ବାଦୀ, କାi ଘଟିଯାଇଥିଲା। ଚି ତା
େସହି ଆତ,ବାଦୀମାନ,ୁ େଦଖି ଛtି ; ଆଉ େସ ହW େହଉଛtି ଏକ ମାତ ସାqୀ।
ଚି ତା ଜେଣ ସୁପସିy ଚି ତକର। ସମେ] ତା,ୁ ଜାଣtି । ତା,ରି ଦୃ ି... ତୀÎ...
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ଠି କ ଶାଗୁଣା, ଚି ଲ, ପରି ; େଯଉଁମାେନ ସୁ-ଉେର ଉଡି ମଧ ନି ଜ ଶି କାରକୁ ଲq
କରି ପାରtି ... ଚି ତକର, ଚି ତକଳା ବି ପାକୃ ତି କ, ସୁhର ଓ ସଜୀବ; ବି େଶଷ କରି
ଚି ତା,।

--- --- ୦ --- ---

ପୁଣି େସହି ଗୁଳି-ବvୁ କର ଶ... ଚି ®ାର... ଆ\ ନାଦ... ଦୁ ଇ ମି ନିଟେର ସବୁ ଶୁନଶାନ୍ ...
ର... ର... େକବଳ ର... କି ଏ େସ... େମାେତ ମାରୁନି କାହWକି... କାହWକି? ମୁiେର
ଏକ ପକାର ବଥା... ହାତ... ହାତେର କି ଛିଟା ଝି ମ୍ଝିମ୍ ଲାଗୁଛି ... ଆଖିଟା େଖାଲୁ ନି
କାହWକି... ଆଃ...ହା...କ’ଣ କି ଛି ଜଣାପଡୁ ନାହW... ମଁୁ ... ମଁୁ େକଉଁଠି !!! ହଁ ... େବାଧହୁଏ
ଯମପୁରେର... ମଁୁ ... େମା ଆତDା... ମୁି ପାଇଛି ... କି k ଏ କ... ଏ ହାତଟା କାହWକି ଏପରି
ଲାଗୁଛି... ଆଉ େମାେତ... କି ଛି ଦି ଶୁନି କାହWକି... କି ଆଯ... କ’ଣ ମଁୁ ବିଛି?? େବାେଧ
ମୁ ବିଛି... ନା...ନା... ମଁୁ କାହWକି ବିଛି... େମାେତ େସମାେନ ମାରି େଲନି ... େମାେତ
ମାରି ଦିअ... ମାରି ଦିअ... ମାର େମାେତ... ... କେର ଆଖିଟିଏ େଖାଲି େଲ। େଦଖିେଲ ମୁi
ଉପେର ପÏାଟିଏ ବୁ ଲୁ ଥାଏ। ାନଟି ସ"ୁ $ अଜଣା।

“ଡ£ର୍, େପେସର୍ େହାଶ ଆସି ଗଲା।”
େବକଟି ବୁ ଲାଇ େଦଖିେଲ, ପାଖେର ନସଟି ଛି ଡା େହାଇଥାଏ, ଦୁ ଇଟି େଚୗକି େର େପାଲି ସ
ଦୁ ଇଜଣ ବସି ଥାtି ; ନି ଜ ହାତେର ପାଇପ୍ ଦୁ ଇଟି ଲାଗିଛି ସାଲାଇନ୍ ଲାଗିଥାଏ ନସର
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ଡାକଶୁଣି ସାେl ସାେl ଡାର ଓ େପାଲି ସ ଦୁ ଇଜଣ ଚି ତା, ପାଖକୁ ଆେଗଇଗେଲ।
େସମାେନ ତି ତା, ବୟାନ୍ େନେବ। କି ଏ େସମାେନ... େଯଉଁମାେନ ଏହି କାiଟି କେଲ;
ତା,ର େଫାେଟାଗାଫ୍ ତ ନାହW... ଚି ତା, ହାତର ଚି ତଟିଏ ଦରକାର...
ପୁଣି େହାଶ୍ ଚାଲି ଗଲା ଚି ତା,ର। ଡାର ପୁଣି ଡାକି େଲ... କି k େସ ଚାହଁୁ ନାହଁ ାtି ...
ଭାବୁ ଥାtି କି ଏ େସମାେନ... ଓ କାହWକି େସମାେନ ଏପରି କେଲ?
--- --- ୧ --- ---

ଚି ତକର ଚି ତା,ର େଚତା େଫରି ଆସି ଲା, େପାଲି ସ ପଚାରି େଲ, ସା^ାଦି କ ପଚାରି େଲ,...
କି k ସମ], ପାଇଁ େସହି ଏକା ଉ\ର, େସ େସମାନ,ୁ େଦଖିନାହାtି , େସମାନ,ର
େକୗଣସି ପରି ଚୟ ନାହW । ବାସ୍, େଶଷ େହାଇଗଲା ସବୁ କାହାଣୀ, ପୁଣି ଆର େହବ
େସହି ଆତ,ବାଦୀ, କାଯକଳାପ, ଲୁ ଟ୍ତରାଜ୍, ଡକାୟତ ଇତାଦି ... କ’ଣ ପାଇଁ?
କାହା ପାଇଁ ଏସବୁ କରtି େସମାେନ, ଏହା େକବଳ ଭଗବାନ ଜାଣtି । େସମାେନ କି
ମଣିଷ? ପଶୁ! ପଶୁଠାରୁ ବଳି ହୀନ । ମଣିଷର ମାଂସ ଖାଉଛtି ଶି କାର କରି। ମଣିଷମଣିଷ, ପଶୁ-ପଶୁ, କି ଛି ପାଥକ ନାହW, ଏ ଦୁ ହW, ମେଧ ।

ପଚାଶଜଣ ଯାତୀ, ପଚାଶ ପଚାଶ ଚି ®ାର, କ hନ, ର ବନାେର ଭାସୁଥିବା ପଚାଶ
ପରି ବାର, ସାହାରା-େବସାହାରା ମଣିଷ, କାହାଣୀ ସଂବାଦପତ, େରଡି ଓ, ଟିଭିର ଦୁ ଇ
ଧାଡି ର କାହାଣୀ େହାଇ ସରିଗଲା େସହି ଦି ନ, େସହି qଣି । କି k, ଚି ତା अଛtି , ତା,ର
ଏକାt ଜୀବନେର, ବହୁତ ଦୁ ରେର ... ଭାବନାେର - ସ¨ପେର - ପତିଟି ମୂହୁ\େର ନାଚି
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ଉଠୁ ଥାଏ େସହି ଦୁ ଇମି ନିଟ୍ର େଖଳ, ଛୁଟି ଆସୁଥାଏ ର ବନାର ସୁअ। ବାର^ାର
େଚାକରି େସ ହାରି ଯାଉଥାtି । କି ଏ େସହି ବି? କାହWକି େସ ତା,ୁ ନ ମାରି ଛାଡି
େଦଲା? ତା’ର େଚେହରା... ଲ^ା ମୁହଁ... ଖiାଧାର ଭଳି ନାକ... ମୁiେର ଗାମୁଛାଟିଏ...
ଉs¨ଳ େଚେହରାେର अd ଦାଢି ... େବଶ୍ ଆକଷଣ... ବୟସ ପାୟ ୨୫-୨୬ େହବ।
ତୁ ଳି େର ଆ,ୁ ଆ,ୁ କାନ୍ଭାସେର େସହି ବିର ମୁହଁଟି ଫୁଟି ବାହାରି ଲା। ସୁhର
େଚେହରା, ଆଖିେର କି ଛିଟା ଦୁ ଃଖ ଓ େକ ାଧର s¨ାଳା େଯପରି ... ଦୃ ଶ େହଉଥାଏ। ଚି ତଟି
ସ"ୁ $ େସହି ବିଟିର େହେଲ ମଧ ବହୁତ ପାଥକ अଛି ଏହି ଚି ତ ଓ େସହି ପକୃତ
ଶରୀରର... ଏକ କାvେର ଝୁଲୁ ଥିବା - ହାତେର ଧରି ଥିବା ମସି ନ୍ଗନର ବି ମେଧ ।
ଚି ତା ଭାବୁ ଥାtି ... ବାରଂବାର... ବାରଂବାର ।
--- --- ୨ --- ---

... ... େସଦି ନ େସ ନି ଜର ୁଲର ଛାତଛାତୀମାନ, ସହ ଯାଇଥାtି ପି କ୍ନି କ୍େର। େସହି
ବସେର ୪୦ ଜଣ ଛାତଛାତୀ, ବତୀତ େକେତକ ସହକାରୀ ଶି qକ ମଧ ଥାଆtି ।
ପି ଲାମାେନ ବହୁ ଖୁସିେର, ମଜାେର ଗୀତଗାଇ... ଗୀତଶୁଣି ଉପେଭାଗ କରୁଥାtି । ବସ୍ଟି
ଚାଲି ଥାଏ ଧରଣୀବqେର ଏକ ନି j ଆଶା େନଇ, ଦୃ ତଗତି େର, ଏକ ନି j ାନକୁ ।
ଚି ତାେଦବୀ ବସି ଥାtି ସବା ମଝି େର, ଝକା ପାଖ ସି ଟେର। ବାମ ପାଶ¨େର ଦୁ ଇଟି ଝି अ
ବସି ଥାtି , ଗପୁଥାtି । ଚି ତାେଦବୀ େହଉଛtି ଚି ତ ଶି qୟତୀ, ସମେ] ତା’,ୁ ଜାଣtି ଓ
ଭଲପାଆtି । ତା, ଚି ତେର ଫୁଟି ଉେଠ ପକୃତି ଓ ମନୁ ଷର ଭାବନା-अtବାକ।
ମୂଖତଃ େସ େଯ େକୗଣସି ବିର ମୁହଁ େଦଖି ତା’ର ବାଲ, େଯୗବନ ଓ ବୃ yାବାର ଚି ତ
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ଆ,ିେଦଇ ପାରtି । ଏହା େହଉଛି , ତା, ଚି ତର ବି େଶଷତା ।

ସମୟ अପରାହ ୩ଟା । େଗାଟିଏ ପେର େଗାଟିଏ ପାହାଡ ଚଢି ଚାଲି ଯାଉଥିଲା ବସ୍ଟି।
ହଠାତ୍ अଟକି ଗଲା, ବି ନା କାରଣେର, ବି ନା ଦି ¨ଧାେର, ପାହାଡର ମଧ ଭାଗେର; ସମ],
ପାଣ େଯପରି ଝୁଲି ବାକୁ ଲାଗିଲା, ଜୀବନ ଓ ମୃତୁର ତରାଜୁ େର। େଘାଡାର ଟାପୁ ସ¨ର ଓ
ବvୁ କର ଗଜନେର ଚାରିଦି ଗ କ"ିବାେର ଲାଗିଲା। qଣିକ ମୁହୁ\େର ବସ୍ଟି ଶାt
େହାଇଗଲା। କି ଛି qଣପେର ... ବସ୍ଟି ପୁଣି ଚି ®ାରେର ଥରି ବାେର ଲାଗିଲା। ଓହ ାଇ
ଯାଉଥିବା ଡାକୁ ସyାର୍ ପୁଣି େଫରି େଦଖିେଲ,... ରେର ଜଜରି ତ ୀଟିଏ, ଚି ®ାର
କରୁଛି , ର ନଦୀ ମଝି େର। ମୁହଁଟି ଲାେଲ ଲାଲ୍ େହାଇଯାଇଛି । କି ଛିqଣ ପାଇଁ ିର,
ଚାହW ରହି େଲ ସyାର୍। େସହି ୀଟିର ମୁହଁଟିକୁ େଦଖି, ବକୁ େଦଖି, ରେର
େଧାଇଯାଉଥିବା ବଟିଏ, େଯପରି େସ େକେବ ପଥେମ ତା,ୁ େଦଖି ଛtି , କି ଏ ବା
େହାଇପାେର, କି ଏ ବା େସ... ପାଖକୁ ଯାଇ କାvେର ହାତେଦବା qଣି ଚି ®ାର କରି
ଉଠି େଲ... ମାରି ଦିअ... େମାେତ ମାରି ଦିअ୍। େସହି ୀଟିର ଶେର ଏବଂ କଥାେର ିର
େହାଇ, ଟିେକ ରହି ପୁଣି ପାଗଳ, ଭଳି ଚାଲି ଆସି େଲ ସyାର।
ଚି ତା େଦବୀ, ହାତେର ଗୁଳିଟିଏ ପେବଶ କରି ସାରି ଥିଲା ଏବଂ େସ େସଇଠି େବେହାଶ୍
ପଡି ଗେଲ।

--- --- ୩ --- ---
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ଚି ତଟିକୁ େଦଖୁ େଦଖୁ ହଠାତ୍ େସହି ବିଟିର ବାଲକାଳର ଚି ତ କରିବାକୁ ଇଛା େହଲା।
କ’ଣ ପାଇଁ େକଜାଣି ମନଟା ଆେପ ଆେପ ଟାଣି େହାଇଗଲା, େସହି ଚି ତଟିର ଆଖି, ଓଠ,
ମୁହଁ, ବାଳ ଇତାଦି କୁ େନଇ ଆ,ିଗେଲ ଏକ ଲୟେର ଚି ତା। ରl ଓ ତୁ ଳି ର ସମିD ଶଣେର
ଚି ତା, ହାତଟି ଆ,ୁ ଥାଏ... ଏକ अସ"ୂ$ ଚି ତ... ରୁ ଏକ ସ"ୁ $। ଚି ତା, ମୁହଁେର ହସ
େଖଳି ଗଲା... କି ଛି qଣପେର ଭୟ ଓ େକ ାଧେର ମୁହଁଟି ଲାଲ୍ େହାଇଗଲା। ପୁଣି କାhିବାକୁ
ଲାଗିେଲ... କାhି କାhି अନ ଏକ ରୁମ୍କୁ ଚାଲି ଗେଲ । େସହି ରୁମେର ଏକ ଡାଏରୀରୁ
େଫାେଟାଟିଏ ବାହାର କରି େନଇ ଆସି େଲ। େସ େଫାେଟାଟି ନି ଜ ଭାଇର। ଖୁବ୍ଭଲ
ପାଉଥିେଲ େସ ନି ଜ ଭାଇ ସଂଜୀବକୁ ... କି k ଆଯର କଥା ଏହି ଚି ତ ଓ ସଂଜୀବର
ଫେଟାେର େକୗଣସି ଫରକ୍ ନଥିଲା। ଚି ତା, ଚି ତେର ତ’ କି ଛି ଭୁ ଲନାହW। ତା’ମାେନ,
େସହି ଡଉଲ ଡାଉଲ େଚେହରା, ଆଉ ଖିଲିଖିଲି ହସ, ସୁhର ସୁhର ଆଖି ର ସଂଜୀବ କ’ଣ
ଆଜି ଡାକୁ , ସାର୍ ବନି ଯାଇଛି ?
--- ବାର ବଷ ପବ
ୂ ର କଥା। େସଦି ନ ରାqୀ ପ$
ୂ ମୀ। ସମ], ଘେର ଖୁସିର ପବ।
ନାଚଗୀତେର ମସ୍ଗୁଲ୍। କି k ଏହି ପବର ଦି ନଟି ଆତ,ର ଦି ନ େହାଇପାେର, େକହି
ସ¨ପେର ସୁyା ଭାବି ନଥିେଲ।
ସମୟ ସକାଳ ୯ଟା। ସବୁ ଭଉଣୀମାେନ ନି ଜ ନି ଜ ଭାଇମାନ,ୁ ରାqୀ ବାvୁ ଥା’tି ନି ଜ
ନି ଜର ରqାସକାେଶ। ଚି ତା ମଧ ବାvିସାରି ଥାଏ ନି ଜର ସାନଭାଇ ସଂଜୀବକୁ । ଚି ତାର
ବୟସ େସେତେବେଳ ୧୭ ଏବଂ ସଂଜୀବକୁ ୧୩ ପାୟ। ଏହି ଦୁ ଇ, ସହ अନ
େକେତକ,ର ଭାଇ-ଭଉଣୀ ମଧ ବି ଛୁଡି ଗେଲ େସହି ଭୟାଭୟ କାiେର। ସହସା ଏକ
ବି ଜୁଳି ର ଝଟକା ପରି ଚାଲି ଆସି େଲ ଡାକୁ ଦଳ। କି ଏ ବି ଧବା େହଲା, ତ’ କି ଏ ବାପ
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େଛଉi, ମା’ େଛଉi; େସହି ଗାମର ପେତକ ଘରର ଚାଳେର ଆତ, କାଳର ନି ଆଁ
ଲାଗିଯାଇ ସବନାଶ କରି େଦଇଥିଲା । ଚି ତା ଓ ସଂଜୀବ ଆଗେରହW ତା, ପି ତାମାତା,ର
ମୃତୁ ଘଟିଥିଲା । ତା’ ପେର ଆର େହଇଥିଲା େଖଳ ଦୁ ଃଶାସନର। େସମାେନ ବvୁ କ
ଛାଡି େକେତ ନାବାଳି କା, ବାଳି କା, ବି ବହି ତା, अବି ବାହି ତା ଝି अମାନ, ସହ େଖଳି ବାେର
ଲାଗିେଲ। ଚି ତାର ବି ଈsତ୍ଗଲା... ସବୁ କି ଛି ଗଲା... ସବ େଶଷେର ତା’ର ଭାଇ
ମଧ...

--- --- ୪ --- ---

ସୂଯ अ] େହାଇଯାଇଥିେଲ। ତଥାପି େମଘର अଂଶରୁ କି ଛିଟା ରିମ େରଖା ଛୁଟି
ଆସୁଥାଏ। ଶାt, ନି ମଳ ବାତାବରଣେର ସମେ] ବି ଦାୟ େଘନି ନି ଜ ନି ଜ ବସାକୁ
େଫରି ଆସୁଥା’tି । ଦୁ ର େଦବଦାରୁ ବୃ qର ପତ ଗୁଡିକର ଓଠେର ବି ବି ଦାୟର ପଭାବ
ଥିଲା। ଆକାଶର ସ¨}ତା ଏବଂ େମଘର େଗାଲାପୀ ପବନେର, େଯପରି

अତର

ମି ଶାଯାଇଛି । ଏହି ସୁhର ପରି େବଶ ମେଧ କି ଏ େଯପରି େମାଏ କାଳି ଢାଳି େଦଇଛି ,
ଠି କ୍ ଚି ତକର, ଭାଷାେର.. ଚି ତାେଦବୀ ଚି tିତ ଥିେଲ। ବାଲେକାନି ର ଠି କ ମଝି େର
କୁ ସjପେର ବସି ଭାବୁ ଥାtି ; କି ଏ େସହି ବି... କି ଏ େସ... େସ କ’ଣ ତା’ ନି ଜର ଭାଇ?
ନା, େସ େମା ଭାଇ େହାଇପାେରନା! କଦାପି ନୁ େହଁ ! କି k, େସ ଦି ନର ଘଟଣା, େସ ଦି ନ ତ
ସି ଏ ହଜି ଯାଇଥିଲା । େବାେଧ ତା’ ପରଠଁୁ ... ତା’ ପରର ପଭାବ ତା’ ଜୀବନେର... ନା’
ନା’... ଯା’ ବାପା-ମା’,ୁ ନି ଜ ଆଖି ସାମାେର ହତା ଏବଂ ନି ଜ ଭଉଣୀକୁ ବଳା®ାର
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କରାଯାଇଛି , େସ ପୁଣି ଆଜି ?... କାହWକି... କାହWକି ବା େସ अନର ବାପାମା’,ୁ ମାରୁଛି ...
କାହWକି େସ अନଜଣକୁ ବି ଧବା, अନାଥ କରୁଛି ? କ’ଣ େସଇ अନାଥ ପି ଲାମାେନ ବି
େସମାନ, ଭଳି ଡାକୁ ଓ ଆତ,ବାଦ େହାଇ ଏହି େଦଶର ସଭତା ଓ ମଯାଦାକୁ ଲୁ xନ
କରି ବା ପାଇଁ? ନା, ନା’ ଏହା अସବ, ଏହା କଦାପି େହାଇପାରି ବନି ! ମଁୁ ଏହି अପକମ
େକେବେହେଲ େହବାକୁ େଦବି ନାହW । ତା’ର େଫାେଟାଚି ତ ମଁୁ େପାଲି ସକୁ େଦବି ; େସ
ଦiିତ େହବ... ନି ୟ ଦiିତ େହବ େସ... େସ କି ଏ େହଉନା କାହWକି... େମା ଭାଇ କି k
ନୁ ହଁ । େମା ଭାଇତ’ ମରି ଯାଇଛି ବାରବଷ ପେୂ ବ। େସଇ ସଂଜୀବ ଆଉ ଏହି ଡାକୁ
ଭିତେର ବହୁତ ପାଥକ। ନା - େସ େମାର ଭାଇ ନୁ ହଁ ... େସ େମାର ଭାଇ ନୁ ହଁ ...
ହଠାତ୍, ଏକ ସ¨ରେର ତା, ଭାବ, ଚି tା କୁ ଆେଡ ଉେଭଇ ଗଲା ।
“ମାଡାମ୍, ଆପଣ, ଚି ଠି”, ଘରର ଚାକରଟି ଚି ଠିଟିଏ ଆଣିେଦଲା ।
ଚି ଠି, ଏହି ସମୟେର? କାହାର ବା’ େହାଇପାେର, ଭାବି , ଚି ଠିଟି ଧରି ତଳ ହଲକୁ ଚାଲି
ଆସି େଲ।
ନୀଳ ଲଫାଫାଟିଏ। େଲଖାେହାଇଛି - ଚି ତାେଦବୀ, ଚି ତକର। ଆଉ କି ଛି ନୁ ହଁ ;
େମାହରଟିଏ ବି ଲାଗିନି। ପଢି ବାକୁ ଲାଗିେଲ...

|| || ଚି ତାେଦବୀ,ୁ ପଣାମ !
ମଁୁ ସଂଜୀବ... େସହି ବାରବଷର अନାଥ ଓ ଆଜି ର ଆତ,ବାଦୀ, ଡାକୁ ସyାର।
ତୁ େମ େବାେଧ େମା ବି ଷୟେର ଭାବୁ ଥିଲ; ମଁୁ ଏପରି କାହWକି େହଲି , କି ପରି େହଲି । େମାେତ
ସରକାର ଇନାମ୍ ରଖିେବ, ... ଫାଶି େଦେବ... ଇତାଦି ଇତାଦି ।
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ମଁୁ ବି ଜାେଣନା ଦି ଦି, ଭଗବାନ କାହWକି ଏ ବାରବଷର ପି ଲାଟିକୁ अନାଥ କରି ପୁଣି ରେର
େଖଳି ବାକୁ ଆେଦଶ େଦେଲ । ମଁୁ ଜାେଣନା କାହWକି ଏ ନି େବାଧ ବାଳକଟି ଏପରି ରୂପ
ଗହଣ କଲା । ସବୁ କି ଛି ପାଇଁ ସମୟ ଦାୟୀ । ଯାହାର ଯାହା अଛି , ଯାହା େହଲା, ଏବଂ
ଯାହା େହବ ତାହା ଭାଗ ହାେତ େଲଖା ।
େସଦି ନ... ତୁ େମ ଥିଲ ୧୭ବଷର; ତୁ ମକୁ ... ତୁ ମର ରେର ବୁ ଡି ଯାଇଥିବା େଦଖି ମଁୁ େମାର
ବାକ୍ଶି ହରାଇ ବସି ଲି । ମଁୁ अେଚତ୍ େହାଇଗଲି । ତା’ ପେର ଜେଣ ବୃ y - କରି ମ ଚାଚା
େମାେତ େନଇ ଆଶୟ େଦେଲ, କି k ଭଗବାନ ତା’,ୁ ବି अdଦି ନେର ନି ଜ ପାଖକୁ
ଡାକି େନେଲ। ତା’ପେର େସହି अନାଥ ବାଳକ... ଏକୁ ଟିଆ େଭାକେର ପୀଡ଼ି ତ... ଦି େନ
ଡାକୁ ଦଳେର ପେବଶ କଲା... ତା,ରି ନମକ୍ ଖାଇ ମଁୁ ବି ଆଜି ଡାକୁ , ସyାର ବନି ଗଲି ।
ପୁଣି ବହୁ ବଷ ପେର େସଦି ନ ତୁ ମକୁ ଦି ¨ତୀୟଥର ରା ଶରୀରେର େଦଖି େମାର
େଚତନା

େଫରି ଆସି ଲା।

ଯାହା

େହଇଛି ...

େହାଇଯାଇଛି ...

େସଥିପାଇଁ

େମାେତ

qମାକରି େବ। ମଁୁ ଜାେଣ, ମଁୁ qମାର ପାତ ନୁ େହଁ ।
ଏହି ଆତ,ବାଦୀ, ଉେyଶ ଆଉ କି ଛି ନୁ େହଁ ... େକବଳ େଭାକ େଶାଷ େମେଇବା।
େଭାକ େମେଇବାର ବି ଭିନ ଉପାୟ ଥାଇପାେର; କି k ଯି ଏ ବାଲାବ]ାରୁ अନାଥ େହାଇ
ଏଭିଳି କାଯେର ଲି  ରହି ଛି, ତା’ ସଖେର ଆଉ େକୗଣସି ଉପାୟ ନାହW। ଖାଇବାକୁ
ମିଳିେଲ ଖାଇବ, ଉପେଭାଗ କରିବ। ଆଉ ଯଦି ପାୟି ତ କରିବାକୁ ଚାେହଁ , େତେବ
ଆତDହତା କରି ବ; ଏହା ଆମର ନି ୟମ।
େଯେତେବେଳ ମଣିଷ अନାୟ କରି ଛି, େସେତେବେଳ ବି େସ ଭାବି ଛି, ମଣିଷର ଭଲପାଇଁ
େସ ଏହା କରୁଛି , अନ େକୗଣସି କାରଣ ପାଇଁ ନୁ େହଁ । େସଥିପାଇଁ ତାକୁ େଦାଷୀ ସାବ]
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କରି ବା, ଶା]ି େଦବା, ନା’... ତାହା କଦାପି େହାଇପାେରନା! ମନୁ ଷର ଶରୀର ପକୃତି ର
ଏକ ସୁhର ଉପହାର। େସ ନି ଜକୁ ଉ®ୃ କରି ବାପାଇଁ କି ଛି ବି କରି ପାେର। ସ¨ୟଂ
ମଣିଷହW ମଣିଷକୁ ଏହି अଧିକାର େଦଇଛି େଯ, ଏହାର ରqା ସକାେଶ େସ अନର ପାଣ
ମଧ େନଇପାରି ବ।
ଏ ସବୁ ଚି tାଧାରା ଛାଡି ମଁୁ ଆଜି ପାୟି ତ କରିଛି । ତୁ େମ େପାଲି ସକୁ ଖବର େଦବ, େମା
ଚି ତଟି େଦେଖଇବ, ମଁୁ ଆଜୀବନ କାରାଦi େଭାଗିବି... ନା’ େସସବୁ େହାଇପାରି ବନି ।
ଆଉ େକୗଣସି କ େମା ଜୀବନେର ଆସି ବନି ; ମଁୁ ଏହି ଦୁ ଃଖ କ, ସୁଖ-ସୁବିଧାର
ଦୁ ନି ଆଁର ଜଞାଳରୁ ମୁ େହାଇଯାଇଛି ; େମା ଆତDା ଲୀନ େହାଇଯାଇଛି , େମା ଶରୀର ଏ
ଭୁ ଇଁେର ମିଶିଯାଇଛି । अତି େଶଷେର ତୁ ମକୁ େଦଉଛି େମାର େଶଷ ପରି ଚୟ, ଏକ अମୂଲ
ସ"ଦ, ତୁ େମ ବାvିଥିବା େସଇ ରାqୀଟି... || ||

ଲାଫାଫା ଭିତରୁ ରାqୀଟି ବାହାରକେଲ ଚି ତା, କି k ସହସା ଏକ ତୀବ ପବନଟି ଆସି
ଭସାଇ େନଇଗଲା ରାqୀଟିକୁ... ବହୁଦୂ ରକୁ ... ମି ଶିଯାଇଥିବ ‘ଚି ତା-ଭାଇ’ର ଶରୀରେର...


ସ"ାଦକ, ଗnାମର କବି ତାଘର, ବ ହDପୁର, ଓଡ଼ି ଶା
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ଭlା ଝରକା
ଭାଗୀରଥୀ େବେହରା

ଭାlିଗେଲ ବି ଝରକା େଯାଡ଼ି ପାରୁଥାଏ ଘରର ଭିତର ସଂସାର ସହ ବାହାରର अଜଣା
ଦୁ ନି ଆ ଧି େର ଧି େର ବାହାରର ଚରି ତ ସବୁ

ନି ଜର େହଇଯାଏ ଘର ଭିତରର

ମଣିଷମାନ, ସହ ଭlାଝରକା େକେବ अସ¨ୀକାର କେରନା ସ"କ େଯାଡ଼ି ବାକୁ ।
ସବୁ ଦି ନ ପରି

ଆଜି ମଧ अନି ରୁy ବସି ଛି ନି ଜ ସରକାରୀ ବାସଭବନର

ଭlାଝରକା ପାଖେର। ଭାରାକ ାt ତା,ର ମନ ଓ ଶରୀର। ତା’ର କାରଣଟିଏ अଛି ।
ଚାକି ରିର ପhର ବଷ ମଧେର ତା,ର ଏ ସମ ଥର ପାଇଁ ବଦଳି । କାଲି େଯମି ତି
େହେଲ ତା,ୁ ରାମଗଡ଼ର କେଲଜ ଛାଡ଼ି ବ ହDପୁର ମହାମାୟୀ କେଲଜେର ଜଏନ କରି ବାକୁ
େହବ ଇତି ହାସ ବି ଭାଗେର अଧପକ ଭାେବ। ମୁiଟା ବଥଉଛି େବଶୀ। ଏ କେଲଜେର
ଜଏନ େହବାର ବେଷ ପୁରିନି, ପୁଣିଥେର ଏ ପକାର ବଦଳି । ରାଜର ରାଜନୀତି ଶି qା ଓ
ଶି qକମାନ, ଜୀବନକୁ ଉଈ ଭଳି ଚରିଯାଉଛି ।
ରୁମର ଲାଇଟକୁ ବh କରି େଦେଲ େସ। ଆଲୁ अର ଜୀବନଟା ଖଁା ଖଁା ଲାଗିଲାଣି।
ତା,ୁ ଏେବ ଚାଳି ଶି କି ଏକଚାଳି ଶି ବଷ େହବ। ଏ ଯାଏଁ େସ ଏକା। अବି ବାହି ତ ଓ
ଦାୟି ତ¨ହୀନ। ଦାୟି ତ¨ହୀନ ଏଥିପାଇଁ େଯ ଭାଇବvୁ ପରି ବାରର େକୗଣସି େବାଝ ତା,ର
ନାହW। ତା’ अଥ ନୁ ହଁ େଯ େସ ଏ ସଂସାରେର ଏକା।
ବାପା ମଲାପେର ଯୁବକ ବୟସରୁ ଘରର ସଂପ$
ଦାୟି ତ¨ ତା,ରି ମୁiେର
ୂ
ପଡ଼ି ଥିଲା। ଶି qକକତାରୁ अଧାପନ। ଜୀବନ ଭିତେର ଦୁ ଇ ଭଉଣୀର ବାହାଘର ସାରିଛtି
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େସ। ଦୁ ଇଭଉଣୀ ପେର ସାନ ଭାଇର ପାଠପଢା। ଏ ସବୁ ଦାୟି ତ¨ ତୁ ଲାଉ ତୁ ଲାଉ ତା,
ନି ଜ ବି ବାହ ବୟସ େକେତେବେଳ ଗଡି ଗଲା େମାେଟ ଜଣା ପଡି ଲା ନାହW। ସାନ ଭାଇ
ଚାକି ରି କରୁ କରୁ େପମବି ବାହ କରି ଘର ଛାଡି େଦଲା େଯ, ବୁ ଢ଼ୀ ମା ତାକୁ ଝୁରି ଝୁରି
ମରି ଗଲା। େଯଉଁମାନ, ଦାୟି ତ¨ ବହନ କରୁକରୁ ତା ଜୀବନର अେନକ ବସtକୁ େସ
ଭୁ ଲି ଯାଇଛି , େସମାେନ ମଧ େକେବବି ନି ଜର େହାଇ ତା, ବି ଷୟେର ଭାବି ନାହାtି ।
ଏ ସ¨ାଥପର ଦୁ ନି ଆେର ପର ତ ପର ନି ଜର ଆଉ ନି ଜର େହଇନାହାtି । େସଥିପାଇଁ
ଆଜି ଯାଏଁ େସ ଏକୁ ଟିଆ ଓ ନି ଃସl। େଯେତେବେଳ େସ ନି େଜ ନି ଜ ପାଇଁ ଭାବି ବାକୁ
େଚାକେଲ ତା,ର ଆଉ ସାହାସ ନଥିଲା କାହା ଆଗେର ବାହାଘର କଥା େହବାକୁ ।
ସମ]ି,ର େଗାଟିଏ କଥା - “अନି ରୁy ବାବୁ , ବୟସ ଗଡି ଗଲା ପେର ବାହାଘରର ମଜା
ଆଉ ମି ଳିବ ନାହW। ଯଦି ପାରି େବ ଘେର ବସି ବସି ବୁ ଢୀ େହଇଥିବା ଝି अ, ବି ଧବା କି
ସ¨ାମୀଛଡା ୀ େଦଖି ସଂସାର କରିଦି अ। ବାକି ଜୀବନ କଟିଯିବ।” େଯମତି ଜୀବନଟା ଏକ
ଗାଡି । େପେଟ ାଲ ସରି ଗେଲ ଚାଲି ବନି । ଏ କଥା ଶୁଣିଶୁଣି अନମାନ, ସହ ନି ଜ ଉପେର
ମଧ ରାଗ ଆେସ। ରାଗ ଆେସ ନି ଜର अସଜଡା ଘରକୁ େଦଖି । ରାଗ ଆେସ
अ]ବ]ର ଜୀବନକୁ େନଇ।
େବେଳେବେଳ अନି ରୁy ଭାବtି େକେତ ଭଲ େହଇଥାtା ଯଦି ତା,ର ସୁhର
ୀଟିଏ ଥାଆtା। ସକାଳୁ ସକାଳୁ ତା, ମନ ମୁତାବକ ଜଳଖିଆ ଖୁଆଇ ପି ଆଇ
େରାମାିକ ହସ ସହ କାମକୁ ଛାଡେt। କାମସାରି ଘରକୁ େଫରୁେଫରୁ अେପqାରତ
ସୁhରୀ ୀ ତା, ଗଳାେର ସପjଣୀ ବାହୁ ଦୁ ଇ େଦଇ କହି ଥାଆେt - “ଦି ନଯାକ ତୁ ମକୁ
ବହୁତ ମି ସ କରି ଛି। ଭଲେହଇଥାtା ଯଦି ଘେର ଦୁ ଇ ତି ନିଟା ଛୁଆ େଖଳି ବୁଲି ଗହଳି
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କରି ଥାଆେt। ଘରଟା ସବୁ େବେଳ ପୁରାପୁରି ଲାଗିଥାଆtା।”
କି k ତା,ରି ଭାଗେର ଏ ସବୁ କାହW? ଚାକି ରି, ଧନସ"\ି, ସମାଜେର ମାନସାନ
ସବୁ ଥାଇ ମଧ େସ ଏକୁ ଟିଆ। ତା,ର ଯତ େନବାକୁ , ତା’,ୁ ଭଲପାଇବାକୁ , ତା,ରି
ସମ] ଦୁ ଃଖକୁ ବାିେନବାକୁ ଏଠି େକହି ବି ଜେଣ ନାହW।
ଝରକା ବାହାରକୁ ଏକ ଲୟେର अେନକ ରହି ଥିେଲ अନି ରୁy। ଏେବବି ମନଟା
ଭାରାକ ାt। କି k ଏ କି ବତି କମ? ଭlାଝରକାରୁ େଦଖା ଯାଉଥିବା ପୁରୁଣା ଜରାଜୀ$
ମhିରେର ଆଜି ଆଳତି ଘାର ଶy କାହWକି ନାହW? ବରଂ କି ଏ ଜେଣ ବାହୁନି ବାହୁନି
କାhୁ ଛି । େସ କାh ଏେତ କରୁଣ େଯ ଶୁଣିବା େଲାକ,ର ହୃଦୟ ଫାଟିପଡି ବ ନି ୟ।
ସବୁ େବେଳ େଦଖାଯାଇଥିବା ନାରୀଟି ଆଜି େଦଖାଯାଉ ନାହW କାହWକି?
“ସାଧୁନନା! ଓ ସାଧୁନନା। ଟିେକ ଶୁଣିବକି ?” ନି ଜ ପାଇଁ ରଖିଥିବା ରାvୁ ଣିଆ
ଭାଇନାକୁ ଡାକି େଲ େସ।
ସାଧୁନନା ଆସି ଘର ଭିତରର ଲାଇଟ୍ ଲଗାଇେଲ। “ଲାଇଟ୍ ବh ଥାଉ ସାଧୁନନା।
ଆଲୁ अ େକମି ତି ଖାଇଗଲା ଭଳି ଲାଗୁଛି।” ଲାଇଟ୍ ବh କରି େଦେଲ ସାଧୁନନା।
“କ’ଣ ପାଇଁ ଡାକି େଲ ମାର ଜୀ?”
“ସାଧୁନନା! କି ଏ ଏେତ ବାହୁନି କାhୁ ଛି େସ ଭଗ ମhିରେର? ଘଆଳତି ମଧ
ଆଜି ଶୁଣା ଯାଉନି । ବେଷ ବି ତିଗଲା ଏ ଝରକା ଠି କ େହାଇପାରି ଲା ନାହW। ଯାହା େହଲା
ଭଲ େହଲା। େମା ଜୀବନଟା ମଧ ଠି କ ଏଇ ଭlାଝରକା ପରି। ତା େଦଇ ସାରା
ଦୁ ନି ଆକୁ େଦଖିେହବ ସି ନା, କି k ବାହାର ଦୁ ନି ଆ ପାଇଁ ଏ ଝରକା अସଜଡା ଓ
अନାବଶକ। ଏ ବେଷ ଭିତେର ଝରକା ସହି ତ େମାର ଘନି .ତା ବଢି ଯାଇଛି ।
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ସବୁ େବେଳ ମଁୁ େଦଖିଛି ଝରକା େସପଟର ମhିର, ଘ ଆଳତି ଓ अେଦଖା ପୁଜାରି ଣୀ।
ଦି େନ ନ େଦଖିେଲ ଦି ନ ସରି ଲା ଭଳି ଲାଗୁନି। କି k ଆଜି ଏ କାh କାହWକି?”
“କଣ କହି ବି ମାର ଜୀ। ପାହାଡ ପାଦତଳ ଏ अଳେର अେନକ ଆଦି ବାସୀ।
ଏେବବି अv ବି ଶ¨ାସ େସମାନ, ଜୀବନକୁ ମାଡି ବସି ଛି। େଯଉଁ ଝି अଟିକୁ ଆପଣ
ସବୁ େବେଳ େଦଖୁଛtି ବଡ अଭାଗିନୀେଟ। ଏ ଗଁାକୁ େବାହୁେହାଇ ଆସି ବା ପର ଦି ନ
ସ¨ାମୀର ମୃତୁ େହଲା ସପ ଦଂଶନେର। ପୁअ ମୃତୁର େତର ଦି ନ ଶାଶୁ ଶ¨ଶୁର, ମରଣ
ପୁରୁଣା ଘରକା| ପଡି ଯିବାରୁ। େସଇ ଦି ନଠୁ ଗଁା େଲାକ, ଆଗେର େସ ପାଲଟିଲା
ଡାହାଣୀ। ଗଁା େଲାେକ ପଥର ମାରି ମାରି ତା’କୁ ଗଁାରୁ ବାହାର କରି େଦବାକୁ ଯାଉଥିେଲ।
କି k ପାଣ ବେଇବାକୁ ଯାଇ ଏ ପୁରୁଣା ମhିରକୁ ପଶି ଗଲା।”
ପୁରୁଣା ମhିରର ପଜ
ୂ ାରୀ ଆତDହତା କରି ଥିଲା େବାଲି େସ ମhିର अଭିଶ ଓ
ଭୂ ତେକାଠରୀ - ଏ କଥା ଗଁା େଲାେକ ବି ଶ¨ାସ କରtି । େଲାକମାେନ ମhିର ଯି ବା ଛାଡି
େଦଇଥିେଲ। େସ ଦି ନଠଁୁ ବି ଚାରୀ େସଇ ମhିରେର ପଡି ରହି ଛି। ଦି ନର ଆଲୁ अ ତା’ ପାଇଁ
ମନା। ସvାର ଆଳତି ତା’ ଜୀବନ। ମhିର ପଜ
ୂ ାରୀର ବି ଧବା ବୁ ଢ଼ୀ ୀ ଗଁ ା ଗଁା ଭିକ
ମାଗି ଯାହାସବୁ ଆଣୁଥିଲା ଦୁ େହଁ ଚଳି ଯାଉଥିେଲ। କି k ଆଜି େସ ମଧ ସଂସାର
ଛାଡି େଦେଲ। େସଥିପାଇଁ ବାହୁନି ବାହୁନି କାhୁ ଛି େବଚାରୀଟା। ତା’ ଦୁ ନି ଆ େଯମି ତି
ଉଜୁ ଡି ଗଲା। କअଁଳ ବୟସରୁ ଏ ଯଣା। ଏ ଦi। ଏ ଯାତନା!”
ସାଧୁନନା ବଡ ଦୁ ଃଖର ସହ କଥାସବୁ କହି ଗେଲ।
କି ଛି ସମୟ ପାଇଁ अvାରଭରା ରୁମ୍ଟା अତି େଗାପନୀୟ େହାଇଉଠି ଲା।
“ମାର ଜୀ! କାହାକୁ କି ଛି କହି େବନି । ନେଚତ ଏ अଳର େଲାେକ ଆପଣ,ୁ
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ଛାଡି େବନି । ଆସtା ରାତି ଦୁ ଇଟାରୁ ଚାରି ଟା ସମୟେର େକେତକ ଗଁାର େଭiିଆ
ମhିରେର ନି ଆଁ ଲେଗଇ ଝି अଟାକୁ ମାରି େଦବାକୁ ଭୁ ଟୁ ଭାଟ େହଇଛtି । େହ ଭଗବାନ!
କି ଏ ଜେଣ ଭଦ େଲାକ ଥାଆtା କି ! ବି ଚାରୀର ଜୀବନଟା ଉyାର କରି ଏ ଗଁାରୁ
େନଇଯାଇଥାtା।” ଏତି କି କହି ସାଧୁନନା େରାେଷଇ କରିବାକୁ ଚାଲି ଗେଲ।
ମନ ବି ଚଳି ତ େହଲା अନି ରୁy,ର। ଆଧୁନିକ ଯୁଗର ଏ ପୃଥିବୀେର ଏେବ ବି ଏ
ପକାର अvବି ଶ¨ାସ। अଥାତ୍ ଆଉ ଦୁ ଇ ଦି ନ ପେର େସ େକେବବି ଝି अଟିକୁ େଦଖି
ପାରି େବନି । ଝି अଟା ନି ଆଁେର ଜଳି ଜଳି ଦÑିଭୂ ତ େହଇଯି ବ। କି େଦାଷ ତା’ର ? କ’ଣ
କରି ପାରି େବ अନି ରୁy?
େକଜାଣି କାହWକି अନି ରୁy,ର ମନଟା अଶାt େହଇଗଲା। ବି ଚଳି ତ େହଇଗଲା
ତା’,ର ସମ] ସଂସାର ଓ ସ\ା। ଏ ବେଷ ଭି ତେର େକମି ତି େକଜାଣି େଗାେଟ अଜଣା
ସ"କ ଗଢି ଉଠି ଛି େସ ମhିର ସହ। େସ ମhିରେର ଥିବା अଦୃ ଶ ନାରୀ ସହ। େସ
ବଜାଉଥିବା ନି ତିଦିନିଆ ଆଳତି ଘା ସହ। ଏକୁ ଟିଆ ଜୀବନର ସାଥି ଭlାଝରକା ସହ।
X

X

X

X

X

ରାତି ସାରା ନି ଦ େହଲାନି अନି ରୁy,ୁ । ଏକ अଜଣା ଭୟ ମନ ଭିତେର ଚକାମାରି
ବସି ଛି ବି ଷା ସାପ ବସି ଲା ଭଳି । ଏକ अଜଣା ଆତ, ସୃି େହଇଛି ହୃଦୟେର। କି ଛି
େଗାେଟ କରି େନବାର ତୀବ ଇଛା ବାର^ାର ତା,ୁ ଡି ବ କରୁଛି । ଆଖି ବh କରି
ପଡି ରହି େଲ ମଧ ନି ଦ ଆସୁନାହW। ନି ଃସl ତା’ ଜୀବନେର କାହାପାଇଁ କି ଛି କରି ବାର
ପଶ ତା,ୁ ବାର^ାର ଆନମନା କରୁଛି । ଜେଣ अଧାପକ େହାଇ କ’ଣ େସ ଏ ପକାର
କୁ କମର ବି େରାଧ କରି ପାରି େବନି ? େପାଲି ସ ପାଖକୁ ଯି େବକି ? ଯଦି େପାଲି ସ୍ େସମାନ,
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ସହ ଏ ପାପ କମେର ସାମି ଲ ଥିେବ ....?
ଉେଶହୀନ େହାଇ ଏ ଜାଗାରୁ େସ ଜାଗା ବୁ ଲି ବୁ ଲି ଚାକି ରି କରି ବା अେପqା କି ଛି
େଗାେଟ ଉେଶମୂଳକ କାମ କରି ବା େଢର୍ ଭଲ। େଶଯ ଉପରୁ ଧଡକି ନା ଉଠି ଗେଲ
େସ। अvାର ଭିତରୁ ଭବି ଷତର ଆଲୁ अଟିେକ ଚମକି ଉଠି ଲା ତା,ରି ଜୀବନର ଏଇ
ଘଡି ସvି ମୁହୂ\େର। ନି ଜର େଡ ସ୍ ଓ अନାନ ଆବଶକ ବ]ୁ ସବୁ ସାଉଁଟିବାେର
ଲାଗିେଲ। ନି ଜର अଟାଚ ଧରି अvାର ଭି ତେର ସରକାରୀ ବାସ ଭବନ ଛାଡି ଏକାମୁହଁା
େହାଇ ବାହାରି ଗେଲ।
ମhିରର ଏପଟ େସପଟ ଭଲ ଭାବେର ନି େରଖି େଦଖିେନେଲ अନି ରୁy। କାେଳ କି ଏ
ତା’,ୁ ପି ଛା କରି ଥିବ। ଏ ସମୟେର ନି ଜ ବାସଭବନର ସାଧୁନନା ଉପେର ମଧ େସ
ଭରଷା କରି ପାରି େବନି । ପାଦ ଚି ପିଚିପି ପେବଶ କେଲ ମhିର ଭିତରକୁ ।
“କି ଏ ତେମ ? କ’ଣ ବା ଆଉ େମା ପାଖେର अଛି େଯ ତେମମାେନ େନବାକୁ
ଆସି ଛ? େଯେତ ଶୀଘ ପାରି ବ ଏଠୁ ଚାଲି ଯା। ନେଚତ ମଁୁ ଡାହାଣୀ ତମକୁ କା
ଖାଇେନବି ।” ଡେରଇଲା ଭଳି କହି ଲା ଝି अଟି।
“ଦୟାକରି ପାଟି କରk ନାହW। ମଁୁ ଆପଣ,ର େକୗଣସି अସୁବିଧା କରି ବାକୁ
ଆସି ନାହW।” अନୁ େରାଧର କxସ¨ରେର କହି ଲା अନି ରୁy।
“କି ଏ ତେମ?”
“େମାେତ ତେମ ଜାଣି ପାରି ବନି । ମଁୁ ଏ ଗଁା କେଲଜର ଇତି ହାସ अଧାପକ
अନି ରୁy। ମଁୁ ଏ ଗଁାର ବାସି hା ନୁ ହଁ । େତଣୁ ଭୟ କରି ବାର କି ଛି ନାହW। ତେମ େମାେତ
େଦଖ କି ନାହW ମଁୁ ଜାଣିନି। ମଁୁ କି k ମhିର ସାମାେର ଥିବା ସରକାରୀ ବାସ ଭବନରୁ
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ସବୁ େବେଳ ତୁ ମକୁ େଦେଖ।”
“େସ ଭlାଝରକାରୁ?”
ଭlାଝରକା କଥା ଶୁଣି େବଶୀ ଖୁସି େହଲା अନି ରୁy। ତାହା େହେଲ ଝି अଟା ତା,ୁ
ସବୁ େବେଳ େଦଖୁଛି। ତା,ୁ ଲାଗୁଥିଲା ଏ ବେଷ ଭିତେର ଭlାଝରକାଟା େସମାନ,
ମଧେର େଗାେଟ ସ"କ ଗଢି େଦଇଛି ।
“ହଁୁ । େସଇ ଭlାଝରକାରୁ। ତେମ ଜାଣିଛ, କାଲି ତମକୁ େଲାକମାେନ ନି ଆଁେର
ଜାଳି େଦେବ?”
ଏ କଥା ଶୁଣି ଶି ହିରି ଉଠି ଲା ଝି अଟା। େସ अvାର ଭି ତେର अନି ରୁyର ଆହୁରି
ପାଖକୁ ଘୁି ଆସି ଲା।
“ମଁୁ ତ େସଇ ଦି ନ ମରି ଯାଇଥିଲି େଯଉଁ ଦି ନ ଏ ଗଁା େଲାେକ େମାେତ अଭିଶା କହି
ପଥର ମାରିଥିେଲ।” ଡରି ଡରି ଉ\ର େଦଲା ଝି अଟା।
“େମା ସାlେର ଯି ବ?” ଝି अଟିର ହାତ ଧରି ପଚାରି େଲ अନି ରୁy। ଏପରି ଏକ
अପତାଶି ତ ପଶ ଜେଣ अପରି ଚିତ अଜଣା ବିଠୁ ଆପଣାପଣ ପାଇ ନି ଭୟ େହଲା େସ।
“କୁ ଆେଡ?”
“କାଲି େମାେତ କେଲଜ ଛାଡି ବ ହDପୁରକୁ ଯି ବାକୁ ପଡି ବ। କି k ତେମ ଯଦି ଚାହWବ
ଏେବ ହW ମଁୁ ଚାଲି ଯିବ। ତମକୁ େନଇ ଯି ବି ଏ अଳରୁ, अେନକ ଦୂ ରକୁ ।” ପତିଶତି େଦଲା
अନି ରୁy।
“କି k ......”
“କି k ଫିkର ସମୟ ନାହW ଆମ ପାଖେର। ମୁଖ ସଡକ ଛାଡି ଆମକୁ ପାହାଡ
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ପାଦେଦଶ େଦଇ ଲୁ ଚି ଲୁଚି େରଳେସନକୁ ଯି ବାକୁ ପଡି ବ।”
“େହେଲ ଆପଣ.......”
“ଠି କ୍ କଥା। ମନେର ଆଶ,ା ଆସି ବା ସୁନିିତ। କାରଣ ତମ ଜୀବନେର େକବଳ
ଯଣା ହW ମି ଳୁଛି । େମା ଜୀବନେର ମଁୁ ବି ସଂସାରର ସମ] ଦାୟି ତ¨ ବହନ କରୁକରୁ
ବୟସର ଚାଳି ଶି େସାପାନେର ପହିଛି। ଏେବ ମଁୁ ଏକୁ ଟିଆ। ଯଦି ଜେଣ ଜୀବନସାଥି
ମି ଳିଯାଏ, ବାକି ଜୀବନଟା ସୁଖେର କାଟିେଦବି ।”
“ବ ହDପୁର ସହରପାଖ କନି ଷିେର େମା େବାଉର ପୁରୁଣା ଭlା ଘରଡି ହ अଛି । ଭାବୁ ଛି
ତେମ ଯଦି ଚାହWବ େମା ଭlାଘରକୁ ସଜାଡି େଦବ। ସୁଖେର ରହି ବା।”
“ତଥାପି କାହWକି ଜୀବନେର ସୁଖର ଆଉ ଆଶା ନାହW।” ନି ରାଶ ଭାବେର ଝି अଟା
ଉ\ର େଦଲା।
अନି ରୁy ଝି अଟିର अସମnକୁ ଭଲ ଭାବେର ବୁ ଝି ପାରି େଲ। ଏମି ତି अଚାନକ ଜେଣ
अଜଣା अପରି ଚିତ ସହ ନାରୀଟିଏ େକମି ତି ଭରଷା କରିବ। ସମୟ ନ ନ କରି ସvାର
अଧାଜଳା ଦୀପଟିକୁ ଜଳାଇେଲ େସ। େସ ଦୀପକୁ ସାqୀ ରଖି ମା ମlଳା, ଆଗେର
ଝି अଟିର ମଥାେର ସି hୁର ପି vାଇେଲ। अଧି କ ସମୟ ନ ନ କରି ଝି अଟିର ହାତକୁ ଧରି
ଆେଗଇବାକୁ ଲାଗିେଲ ପାହାଡ ତଳ अvାର ରା]ାେର।
ପଛେର ରହି ଗଲା ରାୟଗଡା ସରକାରୀ କେଲଜର ବାସ ଭବନ। अନି ରୁy, ଏ
ନୂ ତନ ଦାୟି ତ¨ ଓ ଯାତାର ମୁକ ସାqୀ େହଲା େସ ଭlାଝରକା। େଯମି ତି େହେଲ େଭାର
େହବା ପବ
ୂ ରୁ ପହିବାକୁ େହବ େରଳେସନ .....। ରାୟଗଡା ଛାଡି େଦେଲ ଜୀବନ
ବିଯିବ। ପହିଯିେବ ନି ଜ ଜନDମାଟି ବ ହDପୁର େରଳେସନେର ....। ଏକ ନୂ ତନ
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ସକାଳର अେପqାେର....... ।
ପଛକୁ ଘୁି ଘୁି ଯାଉଛି ଭlାଝରକା। େକେତ ସହଜେର େଯାଡି େଦଲା ଦୁ ଇଟି
अଜଣା ମଣିଷର ସଂପକ। ଝରକା ଭାlିଗେଲ କି େକେବ अସ¨ୀକାର କରନା ଘର ଭିତର
ସଂସାର ସହ ବାହାର ଦୁ ନି ଆର ସଂପକକୁ ..... ।

- : ଠି କଣା :ସଂପାଦକ - ଗnାମର କବି ତାଘର
ମାଫତ - ପଧାନ ଶି qକ, ଶୀ ମyରାଜ ଉ ବି ଦାଳୟ, ଖଲି େକାଟ
ଖଲି େକାଟ, ଗnାମ - ୭୬୧୦୩୦, େମା - ୮୨୮୦୨୨୩୬୪୪
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ପତୀqା
ସସିD ତା ସାହୁ

କି େଶାର େସଦି ନ ଘରକୁ େଫରୁଥାଏ ନୂ ଆବଷ ଉପଲେq ମି ଳିଥିବା ଛୁଟିକୁ େସ
ପରି ବାର େଲାକ, ସହ अତି ବାହି ତ କରି ବାକୁ ଚାହଁୁ ଥିଲା ନୂ ଆଦି ଲୀରୁ ଆସି ଭୁ ବେନଶର
ବି ମାନ ବhରେର େସ ପହିବାପେର େରଳେସନେର ପହି अନୁ ଗୁଳ ପାଇଁ ଟିକଟ
ଆଣିଲା ପୁରୀ-ଦୁ ଗ୍ ଏ{୍େପସେର ବସି ବାପେର ଘର କଥା ମେନ ପକାଇ ଭାବବି ହଳ
େହାଇପଡ଼ି ଲା ଝି अଟିଏ ଶାଶୁଘରକୁ ଗଲାପରି ବାହାେର ଚାକି ରି କରି ଥିବା ପୁअଟି
ଫୁରସତେର ଘରକୁ ଆସି େଲ କୁ ଣିଆ ପରି ଲାଗିଥାଏ କି ଛିଦିନ ପରିବାର େଲାକ, ସହ
ସମୟ ବି ତାଇ ପୁଣି ନି ଜ କମେqତକୁ େଫରି ବାକୁ ପଡ଼ି ଥାଏ ଏମି ତି କଥା ଭାବୁ ଭାବୁ
କି େଶାର अନୁ ଗୁଳେର ପହି ସାରି ଥାଏ େସନଠାରୁ ପhର କି େଲାମି ଟର ଦୂ ରେର ଘର
ବସାi େବାଲି ଏକ ବରଗଛ ମୂଳେର େଲାକମାେନ ବସ ପାଇଁ अେପqା କରି ବସି ଥାtି 
ଗଛଠାରୁ अdଦୂ ରେର େଗାଟିଏ େଛାଟିଆ େଦାକାନଟିଏ କି େଶାର େସ େଦାକାନକୁ ଯାଇ
ଚା’ ପି ଇବାପାଇଁ େଦାକାନୀ,ୁ େଖାଜୁ େଖାଜୁ ଜେଣ ବୃ yା,ୁ େଦଖିବାକୁ ପାଇଲା େସ
େଯେବ ବି ଘରକୁ ଆେସ େସ େଦାକାନରୁ ଚା ପି ଇବାକୁ େକେବ ବି ଭୁ େଲ ନାହW “ମାଉସୀ,
େଗାେଟ କପ୍ ଚା’ ମି ଳିବ କି ?”
ବୃ yା ନି ରସି ଆ ହସଟିଏ ହସି େଦଇ କହି ଲା, “ଏଇ େଦଉଛି ପୁअ ବସ ବସ... ଏ
େମା ପୁअ ରାଜୁ ବା... ବଜାରକୁ ଯାଇଛି େଯ େକେତେବଳ େହଲାଣି..” ବୁ ଢ଼ୀ अନବରତ କହି
ଚାଲି ଥାଏ କି େଶାର ହାତକୁ ଚା’ କପଟିଏ ବେଢ଼ଇେଦଇ େସ ପୁଣି କହି ଲା, “ଏକା ବୁ ଢ଼ୀ
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େଲାକଟା ମଁୁ  େକେତ କଣ କରି ବି କୁ ହ? େଟାକାଟା େକୗଣସି କଥାକୁ ନି ଘା ନାହW ଯାଇଛି
େଯ ଯାଇଛି  ଆଜି ତା ଜନDଦି ନ େବାଲି qୀରି ଟିେକ ବେସଇଚି  ଯାଉଛି େଦଖି ଆସି ବି...”
ବୁ ଢ଼ୀ େଦାକାନପଛ କୁ ଡ଼ି ଆ ଭିତରକୁ ଚାଲି ଗଲା କି େଶାର ଚା’ କପ ସାରି େଦଇ େସଇଠି
ଟ,ା େଥାଇେଦଉ େଦଉ अଧି କ ଦଶ ଟ,ାଟିଏ ରଖିବାର େଦଖି ପାଖେର ଥିବା ଜେଣ
େଲାକକହି ଲା, “ବାବୁ ଚା’ ଟ,ା ତ େଦଲ ଆଉ ଏଇ ଦଶଟ,ା କାହWକି?” କି େଶାର କହି ଲା,
“ବୁ ଢ଼ୀର ପୁअର ଜନDଦି ନଟା, ତ େସଇଥିପାଇଁ...” କି େଶାରକୁ ଆଯ େହାଇ େସ େଲାକଟା
ଚାହW କହି ଲା, “େକାଉ ପୁअ? ବୁ ଢ଼ୀର ପୁअ ଦୁ ଇବଷ ତେଳ ଏକ ସଡ଼କ ଦୁ ଘଟଣାେର ପାଣ
ହରାଇଛି  େସଇଦି ନୁ ଏଇ ବୁ ଢ଼ୀ ପାଗଳି େହାଇଯାଇଛି  ସବୁ ଯି ବା ଆସି ବା େଲାକ,ୁ
େସଇ ଏକା କାହାଣୀ କହି ଚାଲି ଛି”
ବୁ ଢ଼ୀ ଚାଳ ପାଖେର ମଥା େନାଇଁେଦଇ ବାହାରକୁ ଆସୁ ଆସୁ, “ରାଜୁ େର... ଏ
ରାଜୁ ...” କହି ଡାକ େଦଉଥିଲା କି େଶାର ନି ]¹ େସଠାରୁ େଫରି ଆସୁଥିଲା
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अଧୁରା େପମ...
ସୁବଳ ମହାପାତ

(େବେଳେବେଳ ଏମି ତି ହୁଏ କି କି ଛି ବି ଷୟ ଉପେର ଆେମ ଚି tା କଲା େବେଳ କି ଛି
ପଶ ଆମ ମନ ଭି ତେର ପଶି ଆେସ ଓ ଆେମ ନି େଜ ନି ଜ ସହ କଥା ହୁअtି ଗd ଟି
େସମି ତି ଏକ ବି ଷୟ ବ]ୁ କୁ େନଇ ଲି ଖିତ େସଦି ନ େସ ବସି ଭାବୁ ଥିଲା କି ଛି ଦି ନ ପବ
ୂ ରୁ
ଘଟି ଯାଇଥିବା ଘଟଣା ଟିଏ ଘଟଣା ତ କହି େହବନି ଦୁ ଘଟଣା ଟିଏ...)
େସଦି ନ େସ ଆସି ଥିଲା ...
କାହWକି ?...
େକଜାଣି ?...
େସ ଏମି ତି ଆେସ ମଝି େର ମଝି େର ଠି କ ଆସି ବ, େଯେତେବେଳ ମନଦୁ ଃଖ ଥିବ,
ନେହେଲ େଯେତେବେଳ େଟନସନ अଧି କ ଥିବ କି ଏକା ଏକା ଲାଗୁଥିବ ଏପରି ସମୟ େର
େସ କାହWକି ଆେସ େକଜାଣି ? େକମି ତି ଜାେଣ େସ ଏେତ କଥା ? କି ଏ କେହ ତାକୁ
ଆସି ବାକୁ ? ନା କି ଏ ଦି ଏ ତାକୁ େମା ଖବର? ମଁୁ ରାଗି କି ଗାଳି େଦଉଥିବି ଆଉ େସ ହସି
ହସି ସବୁ କଥା କୁ ଆେଡଇ ଯାଉଥିବ
େସଦି ନ କି k ଆସି ଥିଲା ରାତି अଧାେର...େଯେତେବେଳ ସମେ] େଶାଇ ସାରିଥିେଲ...
ବାହାେର ବୁ ଲା କୁ କୁ ର େହା ଓ ଓ ଓ କରି ରଡି ପକାଉଥିେଲ...
ବାହାେର ଲାଗିଥିବା ବାରଲାଇଟ ତା ଦପ ଦପ େହାଇ ଜଳୁ ଥିଲା.... ପବନ ର ସअଁ
ସअଁ ଶ ରହି ରହି ଝରକା ର ଫା, େଦଇ ଘର ଭିତେର ପଶୁଥିଲା ...
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ବାପା, ଘୁlୁଡ଼ି ଆର ଘରୁ ଏଯାଏଁ ଶୁଭୁଥିଲା....ଆସି ଉେଠଇଲା େସ େମାେତ କହି ଲା,
"ଚାଲ ଏ ଜହ ଆଲୁ अେର ଟିେକ ବୁ ଲି ଆସି ବା ମନଟା ଜମାରୁ ଭଲ ନାହW ଆଜି "
ମଁୁ ଆଯ େହାଇ ଚାହWଥିଲି ତାକୁ
ଏ ରାତି େର ?
ପୁଣି ଏେତ ଚୁ ଲବୁ ଲି ଝି अ ର ମନ ଖରାପ ?
ସତ କହି େଲ ଆଜି ଯାଏଁ ତା'ର ମନ ଦୁ ଃଖ େହବା ମଁୁ େକେବ େଦଖି ନଥିଲି ସବୁ
अବା େର ଖାପ ଖୁଏଇେନବା ଝି अଟିଏ ଥିଲା େସ ସବୁ େବେଳ ହସ ହସ ମୁହଁ େକଜାଣି
େଶଷ ଥର େସ େକେବ କାhିଥିଲା କ େହେଲ ବି ହସୁଥିବ, ଗାଳି େଦେଲ ବି ହସୁଥିବ
େଛାପରି ଖiିଏ ଆଜି ଯି ଏ ତାକୁ ଗାଳି େଦଇଥିବ, କାରଣ ଥାଉ କି ନଥାଉ, କାଲି ସକାଳୁ
େସ ତା ସହ ଆସି ହସି ହସି କଥା େହଉଥିବ େବେଳେବେଳ ତ ହସି ହସି ଗଡି ଯାଏ କି k,
ତା'ର ଏହି ଗୁଣ ଗୁଡିକ ତ େମାେତ ଭଲଲାେଗ କାହWକି ? କାହWକି କଣ ମ ? େଗାେଟ ପୁअ
ଆଉ କଣ ଚାେହଁ କି ?
ତାକୁ େକେବ କି ଛି କହି ନ ଥିଲି ନା ମଁୁ ତାକୁ କହି ଥିଲି ଭଲପାଏ େବାଲି ନା େସ
େମାେତ କହି ଥିଲା େକହି କାହାକୁ କି ଛି କହି ନ ଥିେଲ ବି ମଁୁ ନି ଜକୁ େପମିକ ଓ ତାକୁ
େପମିକା ହି ସାବେର ସେଜଇ ସାରି ଥିଲି େକଉଁଦିନୁ େବେଳ େବେଳ ତା' ଉପେର ହକ ଜାହି ର
କଲାେବେଳ ତା ହସ ହସ ମୁହଁ େର େକମି ତି େଗାେଟ େରଖା ପଡ଼ି ଯାଏ, କଣ ଭାେବ େସ
େକଜାଣି ? ମଁୁ କି k ଜାଣିେଲ ବି ଆହୁରି ଆହୁରି ତାଗିଦ କେର ତାକୁ ଆଜି ସି ନା ମଁୁ ତା
େପମିକ େହାଇନି , କାଲି କୁ ତ' େହବି ନା େତଣୁ ଆଜି ଠୁ ହକ େଖାଜି ବାେର अସୁବିଧା କଣ?
ତା ମନର अବା େକେବ ମଁୁ ଜାଣିବାକୁ େଚା କରି ନଥିଲି କାହWକି କରି ବି? େସ ତ
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ସବୁ େବେଳ ହସୁଥାଏ
ଜେଣ ମଣିଷ ହେସ େକେତେବେଳ ?
େଯେତେବେଳ େସ ଖୁସିଥାଏ I
ଖୁସିଥାଏ ମାେନ...ମନ ଖୁସିଥାଏ I
େତେବ ମନ ର अବା ଆଉ କଣ ବୁ ଝି ବି? େସ ତ ଖୁସି अଛି I

ସବୁ େବେଳ

ଖୁସିଥାଏ, ମାେନ ତା ମନ ଖୁସି ଥାଏ ସବୁ େବେଳ I ମଁୁ ଗାଳି କେଲ ବି େସ ହେସ, ମଁୁ
ରାଗିେଲ ବି େସ ହେସ, ତାକୁ अiର ଏସ୍ଟିେମଟ କେଲ ବି େସ ହେସ I େଯମି ତି ହସ ଟା
ତା ଜୀବନ I ନହସି େଲ େସ ମରି ଯିବ I େହତ... କୁ ଆେଡ ପେଳଇଲି ନି ମଁୁ ...
ହଁ , େସ ଆସି ଥିଲା, ରାତି अଧା େର, େମା େବଡ଼ ପାଖକୁ , େମାେତ ଉେଠଇଲା ଆଉ
କହି ଲା, "ଚାଲ ଏ ଜହ ଆଲୁ अେର ଟିେକ ବୁ ଲି ଆସି ବା" I କି k େସ ଆସି ଲା େକମି ତି ? ପୁଣି
େମା େବଡ଼ରୁମ କୁ ରାତି अଧା େର I େହଃ.. େସକଥା କି ଏ ଚି tା କେର େସେତେବେଳ ?
ରାତି अଧା.. I େସ ପାଖ ଘେର ରହୁଥିଲା I ଆମ ପେଡାଶୀ I ଛअ ବଷ େହଲାଣି I ଆେମ ତ
ଥିଲୁ ୨୫ ବଷ େହଲା I େମା ଜନD ପବ
ୂ ରୁ I ଏଇଟା ଆମ ନି ଜ ଘର I େସମାେନ କି k
ଆସି ଥିେଲ ଛअ ବଷ ତେଳ, ଭଡାେର I କାହWକି? ମଁୁ ଜାଣିନି...

ତା ବାପା,ର ବଦଳି

େହାଇଥିବ, ନେହେଲ ପୁରୁଣା ଘର ମାଲି କ ଭଡା ବେଢ଼ଇ େଦଇଥିବ, ନ େହେଲ କେଲଜ
ପାଖ େହଉଥିବ I ମଁୁ କଉ ଥିଲି େସେତେବେଳ େଯ ଜାଣିବି ? ମଁୁ ତ ରହୁଥିଲି ହେଲ େର I
ଛअ ମାସେର ଥେର ମଁୁ ଘରକୁ ଆେସ I େସଥର ଆସି ଲା େବେଳ େଦଖି ଲି ନୂ ଆ ଝି अଟିଏ,
ଆମ ଘର ଆଗ େଦଇ େଡଇଁ େଡଇଁ ଗଲା I କି अଜବ ଝି अ ଇଏ ? କେଲଜ ପଢ଼ି ଲାଣି କି k
ଛୁଆଳି ଆମୀ ଛାଡ଼ି ନି I େଡଇଁ େଡଇଁ ଯାଉଛି , ପୁଣି ବାଟେର ପଡି ଥିବା େଗାଡି , ପଥର କୁ
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ଲଖ କରି େଗାଇଠା ମାରୁଛି , ଠି କ େଯମି ତି ପୁअ ପି ଲା ମାରtି I େଗାେଟ େଗାଡି ଆସି େମା
ପାଖେର ପଡି ଲା I ମଁୁ ରାଗି କରି ତାକୁ अେନଇଲି I େସ, ସରି , ସରି କହି ପୁଣି ଆଉ େଗାେଟ
େଗାଡି କୁ େଗାଇଠା ମାରି େଡଇଁ େଡଇଁ ପେଳଇଲା I ମଁୁ ହସି ଲି I କାହWକି େକଜାଣି ସତର
ବଷ ବୟସ େର େମା ଛାତି ଟା, ଭିନ କାରଣ ପାଇଁ ଧକ ଧକ େହଲା I େଜାର େର I ଏମି ତି
ବି ହୁଏ ? ନି େଜ ନି ଜକୁ ପଚାରି ଥିଲି I
ତା' ପେର? ତା' ପେର କ'ଣ I ସvା େର ତା ମା' ଆଉ େମା ମା' ଫାଟକ ପାଖେର
କଥା େହଉଥିେଲ I ମଁୁ ବାହାେର ପବନ ଖାଉଥିଲି I େସ ଆସି ତା' ମା ପାଖେର ଠି ଆେହଲା
ଆଉ େମା ମା, େମାେତ ଡାକି େଲ I କଥା କେରଇେଲ I ଆେମ ଏକା କ ାସ େର ପଢ଼ୁଥିଲୁ I
େସ େମା ଘର ପାଖ କେଲଜ େର ଆଉ ମଁୁ ? ମଁୁ ଘରଠୁ ଦୁ ଇଶହ କି େଲାମି ଟର ଦୁ ରେର I
ମନ ନଥିଲା ଏେତ ଦୁ ରକୁ ଯି ବା ପାଇଁ I େସଥିପାଇଁ ତ ରାଗେର ଛअ ମାସେର ଥେର
ଆସୁଥିଲି ଘରକୁ I ୟା ପରଠୁ କି k ରାଗିବା ଆହୁରି ବଢି ଯାଇଥିଲା ଘର େଲାକ, ଉପେର
କି k ଘରକୁ ଆସୁଥିଲି ମାସକୁ ଥେର I ତା'ପେର ପhର ଦି ନ େର ଥେର I ଏ ଭିତେର ଛअ
ବଷ ବି ତି ଯାଇଥିଲା I ପାଠ? କି ଆଁ ପଚାରୁଛtି ? ପାଠ ସରି ଯାଇଥିଲା I କଣ ପଢ଼ୁଥୁଲୁ
କି ? ପhର ଦି ନେର ଥେର ଘରକୁ ଆସି େଲ ପାଠ ହୁଏ? ତଥାପି ପାସ I ହଁ ... େସ अବା
େର ପାସ କରି ବା ଟା ବି ବଡ କଥା I କଉ अବା ? ଛାଡ ମ.. ଶୁଣିବାର अଛି ଶୁଣ,
ନେହେଲ ନାହW I କହି ଲି ପରା," େସଦି ନ େମା ଛାତି ଟା, ଭିନ କାରଣ ପାଇଁ ଧକ ଧକ
େହଲା" I ହଁ , ତାକୁ କହି ନଥିଲି I କି k ମଁୁ ୱାନ ସାଇଡ ଲଭ କରି ପାରି ବି ନା... I ନା,
େସଥିପାଇଁ ବି अନୁ ମତି ଦରକାର??
ହଉ ହଉ ଶୁଣ, ତା ପାଇଁ ପୁअ େଦଖା ଚାଲି ଥିଲା ଆଉ େମା ପାଇଁ ଚାକି ରୀ ଖେi I
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କାହାକୁ କି ଛି ମି ଳୁ ନଥିଲା I ନା ତାକୁ ପୁअ ନା େମାେତ ଚାକି ରୀ I ଚାକି ରୀ ଖେi ମି ଳି
ଯାଇଥିେଲ अବା ଦୁ ଇଟା ଯାକ ମି ଳି ଯାଇଥାtା I େକମି ତି ? େହଃ.. େକମି ତି କଣ ମ ,
ନବୁ ଝି ଲା ପରି ହଉଛ ? େମାେତ ଚାକି ରୀ ମି ଳିେଲ, ମଁୁ ପରା େଗାେଟ ପୁअ ... କି k େମାେତ
ଚାକି ରୀ ମି ଳୁ ନଥିଲା ଆଉ ତାକୁ ସବୁ ପୁअ ରି େଜ£ କରୁଥିେଲ I ମା, ଆଗେର ମନଦୁ ଃଖ
କେଲ ବି ଭିତେର ଭି ତେର ମଁୁ ଖୁସି େହଉଥିଲି I ଯାହା େହେଲ ବି େମା େପମିକା ଆଉ କାହା
ସହ ବାହାହବ ମଁୁ େପମିକ େହାଇ ସାଳି ବି କି ? ହଁ , ଏେବ ବୁ ଝି ପାରୁଛ ତ ...
ଏେତ ଦି ନ ପେର େମାେତ େଗାେଟ କ"ାନୀ େର ଚାକି ରୀ ମି ଳିବାର ସାବନା ଥିଲା I
ଦୁ ଇଟା ରାଉi ସରି ଯାଇଥିଲା I ଖାଲି ଏଚଆର (HR) ରାଉi ବାକି ଥିଲା I ମନ ଭିତେର
ବହୁତ ଖୁସିଥିଲି I ପଇସା େବଶୀ ନ ଦି अk ପେଛ, ଆମ ଚାରି ବାପା ମା ,ର ଦୁ ଇଟା
େଟନସନ ତ ଦୂ ରେହବ I ଏେବ ଆଉ ପଚାରନି , ଚାରି ବାପା ମା େକମି ତି ଆଉ ଦୁ ଇଟା
େଟନସନ କଣ I ବୁ ଝି ଯା I
େସଇଦି ନ ସି ଏ ଆସି ଲା, ରାତି अଧା େର I ମଁୁ େଶାଇଥିଲି I ଉେଠଇଲା ଆଉ ଆେମ
ଘରୁ ବାହାରି ଚh ଆେଲାକ େର ଧି ମା ଧି ମା ପବନ େର ବୁ ଲି ଲୁ I ଚାଲି ଚାଲି େକେତବାଟ
ଯି ବୁ? େସଇ ପାଖେର ବୁ ଲି ଲୁ I େସ େମା ହାତ ଧରିଥିଲା I େଦହ ଭିତେର େମା ର ଗୁଡା
େଯମି ତି ଧାଉଁଥିେଲ, କହି ପାରି ବିନି I ତା ବାଳ େଖାଲା I ବାଳ ଆଉ ଶାଲୱାର ର ଚୁ ନି
ପବନ େର ଉଡୁ ଥିେଲ I ମଁୁ ତା' ମୁହଁ କୁ अେନଇ ପାରୁନଥିଲି I କାହWକି କଣ ? ପୁअ ପି ଲା
େଟ େହେଲ ବି େମାର ପୁଣି ଲାଜ अଛି ନା ନାହW ? େମାେତ अଫର ମି ଳିଲା ପେର ତାକୁ
େକମି ତି ପେପାଜ କରି ବି େସଇୟା ଚି tା କରୁଥିଲି I ଏପେଟ ତା ସହ କଥା ବି େହଉଥିଲି I
ମୁi ଦୁ ଇ ଆେଡ କାମ କରୁଥିଲା I ଆେମ ଏପଟ େସପଟ େହାଇ ବୁ ଲୁ ଥିଲୁ I େବଶୀ ସମୟ,
କି ଛି କଥା ନ େହାଇ ଚୁ ପଚାପ ଚାଲୁ ଥିଲୁ I କି ଛି ସମୟ ଏଣୁ େତଣୁ କଥା େହଉ ଥିଲୁ I
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େସମି ତି କି ଛି अଧି କ କଥା ନୁ ହଁ I େଯଉଁ କଥା ଆେମ ପାୟ ସବୁ ଦି ନ େହଉ I େଯମି ତି କି ..
ଆଜି କଣ େରାେଷଇ େହଇଛି ତମ ଘେର I ଆଜି େକଉଁ ସାl କୁ େଫାନ କରି ଥିଲି I େକଉଁ
ସାl କୁ ଚାକି ରୀ ମି ଳିଗଲା I େକଉଁ ସାl ର ବାହାଘର ଆର ମାସ େର I କି ଏ ତା ୀକୁ
େନଇ କୁ ଆେଡ ବୁ ଲି ବାକୁ ଗଲା I ଏମି ତି ସବୁ ...କି ଛି ସମୟ ପେର ଆସି ଲୁ ଘରକୁ I
ପରଦି ନ ସକାଳୁ ତା ମା, କାh େର େମା ନି ଦ ଭାlିଲା I ମଁୁ କି ଛି ବୁ ଝି ପାରୁ ନଥିଲି
I େଦୗଡ଼ି ଯାଇ େଦଖିଲା େବଳକୁ ତା ମଲା ଶରୀର ଟା ଫାନ ରୁ ତଳକୁ ଝୁଲୁ ଥିଲା I
ରାତି େର େକହି ଜେଣ ପୁअଘର ବାହାଘର କରି େବ େବାଲି େଫାନ ଦ¨ାରା ଜେଣଇ
େଦଇଥିେଲ I େସ ଚୁ ପଚାପ ଥିଲା, ନା କି ଛି କହି ଥିଲା, ନା ବି ରି େହାଇଥିଲା, ନା ଖୁସି
ଥିଲା I େକବଳ ଥେର ମାତ ତା ସାନ ଭାଇ କୁ କହି ଥିଲା," ଭଲ େହଲାନି " I
ଆଗରୁ ଥେର େସ ବାହାଘର ବି ଷୟ େର ଘେର କହି ଥିଲା େବାଲି ତାକୁ କୁ ଆେଡ ତା'
ବାପା ପବଳ ପି ଟିଥିେଲ I ତା' ଝୁଲୁ ଥିବା ଲାସ ର େଗାଡ ଦୁ ଇଟି କୁ ଧରି ତା ମା' ବାହୁନି
ବାହୁନି କାhୁ ଥିେଲ I ମଝି େର ମଝି େର େମା ନଁା ଟି ମଁୁ ଶୁଣିବାକୁ ପାଉଥିଲି I ଘରର अନ
ସମ], ମୁହଁ େର କି ଛି କି ଛି ଚି tା ର େରଖା େଦଖା ଯାଉଥିଲା । କାହWକି େସ ଏମି ତି
କଲା? ଆମକୁ ତ ଜେଣଇ ପାରିଥାtା। କି ଏ କି ଏ ଆହାଃ.. ଚୁ .. ଚୁ .. କରୁଥିେଲ I େପାଲି ସ
ଆସି ସାରି ଥିଲା I
ଆଉ ମଁୁ ?
ମେନପେକଇ ପାରୁନଥିଲି ରାତି େର େସ ସତେର ଆସି ଥିଲା ନା ସ ପ େର ....
ଗାvି ନଗର, ଗୁଜରାଟ , ୩୮୨୦୦୯
ଦୂ ରଭାଷ - ୯୩୭୬୦୧୨୫୦୦
ଇେମଲ - subal.mohapatra@gmail.com
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ରସାବଳୀ ଓ ବି େଲଇକଳି
ଡା େସୗମରnନ ମି ଶ

ଇଂରାଜୀ ନୂ ଆବଷ ଆରେର ମନ େଖାଜୁ ଥିଲା େଗାଟାଏ ଭଲେଲାକର ମୁହଁ
େଦଖିବାକୁ  ଯାହା େହଉ, ବହୁଦି ନପେର ସୁଦଶନର େଦଖାମି ଳିଲା ଜରିଭ\j ରସେଗାଲା
ଧରି ମୁହଁ ମି ଠା କରି ବାକୁ ନୂ ଆବଷେର େସ ଆମ ଘେର ହାଜର ତାକୁ େଦଖି େମା ୀ
ମଧ ବହୁତ ଖୁସି େହଲା େହେଲ ସୁଦଶନର ମି ଠା ଜରିକୁ େଦଖି େମା ଆଡ଼କୁ ତରାଟି
ଚାହWଲା ଆଜି କାଲି େମାର ମି ଠା ଖାଇବାେର ବହୁ କଟକଣା େପଟ ନାମକ अlଟି ସମୟ
ସହ ତାଳେଦଇ ଆଗଉ ଆଗଉ ବହୁବାଟ ଆେଗଇ ଆସି ଲାଣି େବାଲି େମା ୀ, ମତ ମଁୁ
କି k ନି ବjକାର େମାର େକାଉ ଆଉଥେର ବାହାେହବାର अଛି େଯ!
ଜଳଖିଆ ଥାଳି ଆେର ରସାବଳୀ େଦଖି ସୁଦଶନ େମାେତ ପଚାରିଲା - ଘର ଆଡ଼କୁ
ଯାଇଥିଲ କି ଭାଇନା? ନାଇଁେର... କାମରୁ ଫୁରୁସତ ମି ଳିେଲ ତ ଯି ବି ବାପା ଆସି ଥିେଲ
ଯାହା କୁ ହ ଭାଇନା, େକh ାପଡ଼ା ରସାବଳୀର ସୁଆଦ ନି ଆରା େସ ଭାବବି ହଳ
େହାଇଗଲା େକେବ ଯାଇଛୁ େକh ାପଡ଼ା? - ମଁୁ ପଚାରିଲି  ଏମି ତି େମଳା ମଉଛବ,
ପାବଣେର ମଥୁରା େକକ ସହ େକh ାପଡ଼ା ରସାବଳୀ ଖାଇଛି େବାଲି େସ ଜଣାଇେଦଲା
ହଉ ଏଇଟା ଖା - ଥାଳି ଆର ରସାବଳୀ ଆଡ଼କୁ अlୁଳି ନି େଶ କରି କହି ଲି ମଁୁ  ରସାବଳୀ
ଖାଉ ଖାଉ େସ କହି ଲା - ଏଇଟା େକମି ତି ଟିେକ अଲଗା ଲାଗୁଛି ଏଟା ବରାଦୀ
ରସାବଳୀ େମା ପାଖକୁ ଆଣିେବ େବାଲି ବାପା ବରାଦ କରି ତି ଆରି କରାଇଛtି  ଏଇଟା
େହଉଛି ଖାି େକh ାପଡ଼ା ରସାବଳୀ େମା କଥାେର अସିD ତା ଫୁଟି ଉଠି ଲା
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େମାେତ ଦୁ ଇଟା ରସେଗାଲା ଦଉନ, େଯଉଁଗୁଡ଼ା ସୁଦଶନ ଆଣିଛି - ୀକୁ अେନଇ
କହି ଲି ମଁୁ  େସ କି ଛି କହି ବା ଆଗରୁ ସୁଦଶନକୁ ପଚାରିଲି - ଏଗୁଡ଼ା ଓଡ଼ି ଶା ରସେଗାଲା ନା
ବlଳାର? ସୁଦଶନ ଚଟକରି ଉ\ର େଦଲା ଗାlୁରାମ, େଯମି ତି େମା ପଶର ଉ\ର
େଦବାକୁ अେନଇ ବସି ଥିଲା ତାକୁ ଟିେକ ଶାtି େର ଖାଇବାକୁ େଦବନି େଦଖୁଛି? ଏଇ ନି अ
ତୁ ମ ରସେଗାଲା େଟବୁ ଲ ଉପେର ଗିନାଟାକୁ କଚାଡ଼ି କହି ଲା େମା ୀ
ରସେଗାଲାକୁ େଦଖି ମଁୁ ଭୁ ଲି ଗଲି ଓଡ଼ି ଶା ବlଳାର ବି େଲଇ କଳି ଓ େମା ୀର
ଆକଟ ଗାଳି  େହେଲ ମନେର ପଶ ଗୁଡ଼ିଏ ଉ,ି ମାରି ବାେର ଲାଗିେଲ ଗାlୁରାମ୍ କି ଏ?
େସ କଣ ଓଡ଼ି ଶାର ନା ବlଳାର? ନା अନ େକୗଣସି ପେଦଶର? େକେବ େସ ମି ଠା
ତି ଆରି କେଲ? ଏେତ ଗୁେଡ଼ ଗାlୁରାମ୍ େଦାକାନ େକମି ତି େଖାଲି ଲା? ସମେ] କ’ଣ
ତା,ର ପି ଲାକବି ଲା?
ଏେତ କଣ ଭାବୁ ଛ ଭାଇନା? ଜଳ୍ଦି ସାର ଆଉ ଦି ’ଟା ଖାଇବନି କି ? ସୁଦଶନ
କଥାେର ସମି ତ େଫରି ଲା େମାର ଟପାଟପ୍ ରସେଗାଲା ଦୁ ଇଟା ଉଦର କରି ପକାଇଲି
ମଁୁ  ସୁଦଶନ ଓ େମା ୀ ପରରକୁ ଚାହW ମୁରୁେକଇ ହସୁଥିେଲ ବଷର ପଥମ ଦି ନର
େଗାଟାଏ ଭଲ ଘଟଣା ଘଟିଲା

ମଧଖiୀ, ଶୀ ବଳେଦବଜୀୟୁ
େକh ାପଡ଼ା - ୭୫୪୨୧୨
ଭ ାମଭାଷ : ୯୯୩୭୩୭୪୩୪୨
ଇେମଲ୍ : dr.srmishra@gmail.com
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अrାତ ବି ରାlନା
ପାରମି ତା ମି ଶ

୧୯୨୦ ମସି ହା, େଦଶେର अସହେଯାଗ ଆେhାଳନର ପଭାବ ସାରା େଦଶେର
ମହାମାରି ପରି ବାପି ଗଲା। अପରପେq ରlୁନ ଆମ ପେଡାଶୀ ରାେର ତା’ର େକୗଣସି
ପଭାବ ନଥିଲା। ବୃ ହତ ଭାରତେର ବମା ଓ ରlୁନ ମଧ अଂଶ ଥିେଲ, ଭାରତରୁ अଲଗା
େହଲା ପେର ବି ଏକ ଭାବନାତDକ ସ^v ରହି ଥିଲା ଆମ େଦଶ ପତି। େସ ସମୟେର
ବହୁତ େଲାକ େଦଶ ଛାଡି ବମା ଓ ରଂଗୁନ ଭଳି ଜାଗାକୁ ଚାଲି ଯାଉଥିେଲ, େମା ଆ ା
ମଧ େସହି ସମୟେର ତମି ଲନାଡୁ ଛାଡି ରlୁନ ଚାଲି ଯାଇଥିେଲ। େସଠାେର ରହି ଧି େର
ଧି େର େସ ଏକ ସୁନା ଖଣିର ମାଲି କ ବନି ଯାଇଥିେଲ। େମା େଦଶ ବାହାେର ରହୁଥିେଲ
ସି ନା କି k ମନେର େଦଶ େପମ ଟିେକ ବି କମି ନଥିଲା। େଦଶ ବାହାେର ରହି ସୁଧା େସ
ଭାରତୀୟ େହବାର କ\ବେର େକେବ େହଳା କରି ନଥିେଲ। େମା ଆ ା अଥ ଆକାରେର
ବା अନ ପକାେର େଦଶର ହି ତେର ସାହାଯ ପାଇଁ ସବୁ େବେଳ ତ¥ର ଥିେଲ। େମାର ଜନD
େସଇଠି ବମାେର ହି େହାଇଥିଲା। ଆମ ଘରର ମାେହାଲ ଏକ ସ¨ାଧୀନତା େସନାନି ର ଘର
ପରି ହW ଥିଲା, ଆ ା ଆଉ ଆା ସବୁ େବେଳ ଭାରତର ସ¨ତତା ବି ଷୟେର ଚା
କରୁଥିେଲ। ସ¨ାଧୀନତା ସଂଗାମୀମାନ, ବଳି ଦାନ ଓ ଇଂେଗଜମାନ, ବବରତାର କଥା
ଶୁଣି ପି ଲାେବଳୁ ହW େମା ମନେର ସ¨ାଧି ନତାର ବହି ଜଳି ଉଠି ଥିଲା । ପି ଲାେବଳୁ ହW ଆମକୁ
ଶି ଖା ଯାଇଥିଲା େଦଶ ସବପଥମ ସ¨ରାଜ ଆମର ଲq ।
ଆମ ଘରକୁ େସଦି ନ ବହୁତ କୁ ଣିଆ ଆସି ଥିେଲ । ଘେର ସମେ] ବହୁତ ଖୁସି ଥିେଲ
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। ହଠାତ େରଡି ଓରୁ ଆସୁଥିବା ଏକ ଖବର ଶୁଣି ଘେର ମାତମର ମାେହାଲ େଖଳି ଗଲା ।
ମଁୁ କି ଛି ବୁ ଝି ପରିଲି ନି ଘଟଣା କଣ ? ଭଗତ ସି ଂ,ୁ ଫାଶି େହାଇଥିଲା । କି k ଭଗତ ସି ଂ
କି ଏ ? ତାପର ଦି ନ ମଁୁ ଖବର କାଗଜେର ଭଗତ ସି ଂ ବି ଷୟେର ପଢି ଲି େମା ଆଖିେର ପାଣି
ଆସି ଗଲା। ଭଗତ ସି ଂ େସ ସବୁ କାହାଣୀ ଠାରୁ अଧି କ ବଳି . ଥିଲା ଯାହା ମଁୁ ପଢି ଥିଲି ।
କି k ତା ସହ ପତିେଶାଧର ଏକ ନି ଆଁ େମା ମନେର ଜଳି ଉଠି ଥିଲା । ଇ}ା େହଉଥିଲା
େସଇ ବବର ଜାତି ଉପେର ଗୁଳି ବରେଷଇ ଦି अtି । େମା अ ା ଗାvିଜୀ,ୁ ବହୁତ୍
ମାନୁ ଥିେଲ । ମେତ अହି ଂସାର କଥା ସବୁ ବୁ ଝାଉଥିେଲ େସ, କି k ମଁୁ ତାକୁ ସହମତ େହାଇ
ପାରୁନଥିଲି, ମେତ अସହ େହଉଥିଲା । ମଁୁ ଏକମତ େହାଇ ପାରୁନଥିଲି । ମଁୁ ଭଗତ ସି ଂ
ପରି ବvୁ କ ଧରି अଭାସ କରି ବା ଆର କଲି । େମା ସାମାେର ଇଂେଗଜ ହW େମାର
ଗୁଳିର ଲq ଥିେଲ । େସେତେବେଳ ମେତ ପାୟ ଦଶ ବଷ େହବ। ଦି େନ ଆମ ଘରକୁ
ଜେଣ ମହାନ ବିତ¨ ଆସି େଲ, େମା ଘେର ସମେ] ଗାvିଜୀ,ୁ ବହୁତ ମାନୁ ଥିେଲ େତଣୁ
େସମାେନ ସମେ] ଗାvିଜୀ, ସ¨ାଗତ ସ^ଧନାେର ଲାଗି ପଡି େଲ । େସଠି ମେତ େଖାଜା
ପଡି ଲା କି k ମଁୁ ତ େମାର ବvୁ କ ଚଳନା अଭାସେର ବ] ଥିଲି । ଗାvିଜି େମା ପଖକୁ
ଆସି େଲ ମଁୁ ତ ଜାଣିବି ପାରିଲି ନି େସ େକେତେବେଳ ଆସି େଲ, େମା ହାତର ବvୁ କ ତା,ୁ
ଭଲ ଲାଗିଲାନି , େସ କହି େଲ ହି ଂସା ଆମକୁ ପତନ ଆଡକୁ ଟାଣି େନବ, େକେବଳ
अହି ଂସାେର ହW ପରମଧମ । ମଁୁ ତା, ସହ ଏକମତ ନଥିଲି, ଇଂେରଜ ମାେନ େଯାଉ ହି ଂସା
କରୁଛtି ? କି k ମଁୁ ତା,ୁ କି ଛି କହି ଲିନି । େସ ଚାଲି ଗଲା ପେର ମଁୁ ପୁଣି अଭାସେର
ଲାଗିଲି। ମଁୁ ଇଟା ଜବାବ ପଥରେର େଦବାକୁ ବି ଶ¨ାସ କରୁଥିଲି । ଘେର େମା କଥା େକହି
ବୁ ଝି ପାରୁନଥିେଲ କି k େସେତେବେଳ େକହି ଜେଣ ଥିେଲ ଯାହାର ଚି tାଧାରା ମେତ େବସ
ଆହାନ ଇ-ପତି କା ସ"ୂ $ ନି ଃଶୁ' ବି ତରଣ େହତୁ ଡା େଜାତି ପସାଦ ପ+ନାୟକ, -ାରା ପତି.ି ତ ଓ ପକାଶି ତ | Aahwaan.com | 134

ତ େୟାଦଶ ବଷ, ଦି ତୀୟ ସଂଖା, େଫବୃ ଆରୀ ୨୦୧୮

Download Magazine from www.aahwaan.com

ପଭାବି ତ କରି ଥିଲା । ଯି ଏ ପତିେସାଧେର ବି ଶ୍ଵାସ ରଖୁଥିେଲ । ଭଗତ ସି ଂର ଫାସି ର
ପକୃତେର ଜଦି କି ଏ ବି େରାଧ କରି ଥିଲା େସ େହଉtି େନତାଜୀ ସୁଭାଷ ଚh େବାଷ୍ । ମଁୁ
ନି ଜକୁ େନତାଜୀ, ଆଦଶେର ଢାଳି େଦଲି । େନତାଜୀ,ର ସବୁ ଭାଷଣକୁ ବଡ
ଧାନେର ଶୁେଣ ଆଉ ତାକୁ ମେନ ରଖି ଖାତାେର େଲଖିପକାଏ । ଖବରକାଗଜେର
ବାହାରୁଥିବା େନତାଜୀ, ସବୁ େଫାେଟାକୁ ମଁୁ ସଂଗହ କରି ସାଇତି ବାକୁ ଲାଗିଲି। େମା
ପାଇଁ େନତାଜୀ େମାର ହି େରା ଥିେଲ । େମାର ଆଦଶ । େସ ବି ଶ¨ାଶ କରୁଥିେଲ େଯ
ବି େଟନ ପରି େଦଶକୁ ଆେମ ହରାଇ ପାରି ବା ଇ}ା ଶି ବଳେର ଓ ମୁ ବି ତା,ୁ ବି ଶ¨ାସ
କରୁଥିଲି । ମୁ ସ¨ପ େଦେଖ େକେବ େନତାଜୀ ରଂଗୁନ ଆସି େବ, େକେବ ମୁ ତା,ୁ
େଭଟିବି। େଭଟିେଲ କଣ କଥା େହବି । ମୁ ତ अଭାସ ବି କରୁଥିଲି ମୁ େନତାଜୀ, ସହ
ମି ଶିେଲ ତା,ୁ ପଥେମ ତା,ରି ନାରା କହି ବି ଜୟ ହି h ଆଉ ସାଲୁ ଟ୍ କରିବି ।
େନତାଜୀ, ବି ଷୟେର ମୁ ବହୁତ ପଢି ଛି ,ତା, ବିମତ ସ"ୁ $ अଲଗା ଥିଲା। େସ
କହୁଥିେଲ େଯ େଦଶର େସୖ ନ ସବୁ ଠୁ ମଜବୁ ତ େହବା ଦରକାର୍ । ସବୁ ଠୁ ନି ଆରା ତା,
ବିତ¨। ତା, ଆଖିେର ସମେ] ସମାନ ନାରୀ, ପୁରୁଷ, ଧନୀ, ଗରିବ ସମେ]
ପରି େଶଷେର େକବଳ ଭାରତୀୟ । େନତାଜୀ େସୖ ନ ବନାଉଥିେଲ, େସ େଦଶ ବାସି ,ୁ
ଆହ¨ାନ କରୁଥିେଲ େସୖ ନ ବନି ବାକୁ । େସ ପଥମ େଲାକ ଯି ଏ କି ପଥମ ମହି ଳା େସୖ ନ
ବାହି ନି ବେନଇଥିେଲ । ମୁ ସ¨ପ େଦଖୁଥିଲି ମେତ େକେବ େସ ସୁେଯାଗ ମି ଳିବ । େମାର
अେପqାର अt େହଲା। ଆଉ ଜଲଦି ହW େମା ଇ}ା ପୁରା େହଲା । େମାର ବୟସ
େସେତେବଳକୁ ପhର େହବ । ୁଲରୁ େଫରି ଲା େବେଳ େରଡି ଓେର ଖବର ଆସୁଥିଲା,
େମା କାନେର େନତାଜୀ, ନା ପଡି ଲା ମାେତ ମୁ େସଇଠି ଠି ଆ େହାଇ ଗଲି , ଶୁଣିଲି
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େନତାଜୀ ରଂଗୁନ ଆସୁଛtି , ଖୁସିେର େମା େଗାଡ ତେଳ ଲାଗୁ ନଥିଲା । ବେଷ ତେଳ
େଯଉଁ ପୁ$ ସଂଗହଣ ନାରା େସ ଲେଗଇ ଥିେଲ ତାହା ପୁରା େହବାକୁ ଯାଉଥିଲା। େସ
କହୁଥିେଲ େଯ ଆମ େଦଶକୁ ସ¨ାଧି ନ କରିବାକୁ େହେଲ ଆମର ମରି ବାର ଇ}ା ପଖର
େହବା ଆବଶକ। େସ ଆହ¨ାନ କରୁଥିେଲ େଯ ମେତ ତୁ ମର ର ଦି अ, ମୁ ତୁ ମକୁ ଆଜାଦି
େଦବି , ର ହW ତୁ ମକୁ ଆଜାଦ କରି ପାରି ବ। ମେତ ଇ}ା େହଉଥିଲା େସହି qଣି ନି ଜର
େଶଷ ର ବୁ hକ ତା,ୁ अପjତ କରି େଦବାକୁ । ଭାଗକୁ େସେତେବେଳ େନତାଜୀ, ଦାନ
କା" ଲାଗିଥିଲା , ବହୁତ େଲାକ ନି ଜ ସମଥ अନୁ ସାେର ଦାନ େଦଉଥିେଲ ମଁୁ େମାର ସବୁ
ସୁନାଗହଣା େସଠି ସବୁ େଦଇ ଆସି ଲି କି k ଦାନ େନଉଥିବା ବି ମେତ अଜି ବ ନଜରେର
େଦଖିେଲ ଆଉ େମା ନା ପଚାରି େଲ, ମୁ କହି େଦଲି େମା ନା ରାଜମଣି । ମେତ ଶାtି
ଲାଗୁଥିଲା ମୁ େଦଶ ପାଇଁ କି ଛି କରିଛି , ଆଉ େମାର ବି ଶ୍ଵାସ ଥିଲା େନତାଜୀ େମାର ଦାନ
ସି ¨କାର କରି େବ।
ୁଲରୁ େଫରି ଲା େବଳକୁ େମା ଆ ା ସାlେର େକହି ବସି ଥିବାର େଦଖି ଲି, ମୁ
ଧି େରଧି େର ଭିତରକୁ ଗଲି , ମୁ େମା ଆଖିକୁ ବି ଶ¨ାସ କରିପାରି ଲିନି ଓହ େସ େନତାଜୀ,
ସତେର େସ େନତାଜୀ ଥିେଲ। ମଁୁ ଆଯେର େକବଳ ତା,ୁ ଚାହW ରହି ଗଲି ,େମା ପାଟିରୁ
କି ଛି କଥା ବାହାରିଲାନି କି k ମେତ ବଡ अସେtାଷ ଲାଗିଲା, େଦଖି ଲି େସ ଆମ ଘରକୁ ମୁ
ଦାନେର େଦଇ ଆସି ଥିବ ଗହଣା େଫେରଇବାକୁ ଆସି ଥିେଲ। ମୁ କହି େଦଲି ଏସବୁ ଗହଣା
ତ େମାର ତ େସ ଏସବୁ େମା ଆ ାକୁ କାହି କି େଦଉଛtି । ଆପଣ ହW କହtି ନା ଏ
ଆେhାଳନ ଆମ ସମ], େତେବ ଆପଣ,ୁ ଏ ସବୁ େନବାକୁ ହW ପଡି ବ । କି k େନତାଜୀ
ଗହଣା େନବାକୁ ମନା କରି େଦେଲ, କହି େଲ ଲqDୀ ବା ଟ,ା, ଧନ ତ अସି ବ ବା ଚାଲି ଯିବ
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କି k ସରସ¨ତୀ େକେବ କାହାକୁ ଛାଡି ଯି ବନି । େସହି ଦିନଠୁ େସ େମା ନାମ ସରସ¨ତୀ
ରଖିେଦେଲ । ତାପେର େମା ନା େହଲା ସରସ¨ତୀ ରାଜମଣି । େହେଲ ମୁ ବି େମା ଜି ିେର
अଟଳ ଥିଲି ମୁ କହି ଲି ଏ ଗହଣା ମୁ େସେତେବେଳ େନବି େଜେତେବେଳ ଆପଣ ମେତ ନି ଜ
େସୖ ନ ଦଳେର ସାମି ଲ କରି େବ। େମା ଘେର ଜାଣି ଥିେଲ େଯ ଆମ ପାଇଁ ସ¨ରାଜ ପଥମ
ବାକି ସବୁ ଠୁ अଧି କ, କି k େନତାଜୀ ମାନୁ ନଥିେଲ କହୁଥିେଲ ମୁ ବହୁତ େଛାଟ ଏେବ ।
ପି ଲା ଦି ନୁ ମୁ ଏଇ ସ¨ପ େଦଖି ଛି େଯ ମୁ େନତାଜୀ, େସୖ ନେର ସାମି ଲ େହବି । ହାତେର
ଆସି ଥିବା ସୁେଯାଗକୁ ମୁ ଏେତ ସହଜେର େକମି ତି ଛାଡି ଥାtି େଶଷେର େମା ଜି  ଆଗେର
େନତାଜୀ ହାର ମାନି େଲ କି k ସ\ ରଖିେଲ େମାର अଭାସ ନସରୁ ଆର କରି ବା ପାଇଁ
। େମା ପାଇଁ ଏତି କି ଯେଥ ଥିଲା ମୁ ବାସ େନତାଜୀ,ୁ େଯାଗ େଦବାକୁ ଚାହୁ ଥିଲି।
େତଣୁ ମୁ କି ଛି ନଭାବି ହଁ ଭରି େନଲି ।
ଇiିଆନ େନସନାଲ ଆମj(INA)େର େମାର अଭାସ ଆର େହଲା। ମୁ ନି ଜର
ପାରୁ ପଯt େଚା କରୁଥିଲି ଯୁy ପି ଡିତ ମାନ,ୁ େସବା କରି ବାେର। େହେଲ େମା ମନ
ମାନୁ ନଥିଲା। ମେତ େଦଶ ପାଇଁ କି ଛି କରି ବାର ଥିଲି କି ଛି େରାମାଚକ୍ । ମୁ ତାର
ସୁେଯାଗ अେପqାେର ରହି ଲି । ଦି େନ ମୁ ଔଷଧ ରqଣ େବqଣ କଲାେବେଳ କି ଛି
େଦଖି ଲି , େମାର ନଜର ଆଇ.ଏନ୍.ଏର ଜେଣ ସଦସ ଉପେର ପଡି ଲା େସ ଜେଣ ଇଂେରଜ
େଲାକ ସହ କି ଛି କଥା େହଉଥିେଲ ଯଦି ଓ ତା, କଥାବା\ା ମୁ ଶୁଣିପାରି ଲିନି କି k େସ କି ଛି
ଟ,ା େନବାର ବି େଦଖି ଲି। ମୁ ତତ୍qଣାତ େନତାଜୀ, ପାଖକୁ ଗଲି ଆଉ ତା,ୁ େଗାଟି
େଗାଟି କରି ସବୁ କହି ଲି ଓ େନତାଜୀ େମାର ସବୁ କଥାକୁ ବି ନା କି ଛି କହି ବି ଶ୍ଵାସ କେଲ
ସାେlସାl ତା, େଲାକକୁ अନୁ ଧାନ ପାଇଁ ପେଠଇେଲ। ଆଉ ତାପେର େନତାଜୀ େସ
ଆହାନ ଇ-ପତି କା ସ"ୂ $ ନି ଃଶୁ' ବି ତରଣ େହତୁ ଡା େଜାତି ପସାଦ ପ+ନାୟକ, -ାରା ପତି.ି ତ ଓ ପକାଶି ତ | Aahwaan.com | 137

ତ େୟାଦଶ ବଷ, ଦି ତୀୟ ସଂଖା, େଫବୃ ଆରୀ ୨୦୧୮

Download Magazine from www.aahwaan.com

କଥା କହି େଲ ଯାହା ଶୁଣିବାକୁ ମୁ ତରସି କୁ ଥିଲି ମୁ େସୖ ନ अଭାସେର େଯାଗ େଦଇ
ପାରି ବି। ମୁ ଖୁସିେର ନାଚି ବାକୁ ଲାଗିଲି। େବାେଧ େନତାଜୀ ବୁ ଝି ଥିେଲ େଯ ମୁ ତା,
ସି ପାହୀ େହାଇପାରିବି ।
ରଂଗୁନରୁ ପାୟ ସାତ େକାଶ ଦୁ ରେର ଆଇ.ଏନ୍.ଏର କା"୍ । େମା ଭଳି ଆହୁରି
େକେତ ଯୁବକ ,ଯୁବତୀ େସଠି अଭାସ କରtି । େଦଶ ପାଇଁ ମରି ବା ମାରି ବା ସି ପାହୀ
ମାନ, ଆଖିେର ସଫା ଦି ଶୁଥିଲା । େମାର ଉାହ ଆହୁରି ଦି ¨ଗୁଣିତ େହାଇ ଯାଇଥିଲା ।
ଆଇ.ଏନ୍.ଏ ର କା"େର େମାର ଦି ନ ଆର େହଉଥିଲା େଭାର ଚାରି ଟାରୁ । ଭାରି କ
େହଉଥିଲା କି k ଏଇ अନୁ ଭୁ ତି ହW ତ ମୁ ଚାହୁଥିଲି । ଆମ ନାରି ବି ଗେଡେର ସମେ] ବଦj
ପି vିଥିେଲ । ମେତ େସ ବଦj ପି vି ବଡ ଗବ ଲାଗୁଥିଲା। େସ ସମୟେର ନାରୀମାନ,
ପାଇଁ ଉପବ େକବଳ ଶାଢି ଥିଲା େତଣୁ ଏ ବଦj ସତେର ଏକ ବି ପ¶ବ ଲାଗୁଥିଲା ।
ଧି େରଧି େର अଭାସ ବଢୁ ଥିଲା। େନତାଜୀ ଆମକୁ ବି ଭିନ ପକାର ବvୁ କ ଚାଳନାର
अଭାସ କରାଉଥିେଲ। ଯୁy ସମୟେର ବି େରାଧ ତଥା ନି ଜକୁ ବାଇ ରଖି ବାକୁ ଯାହା
ଯାହା ଯୁy କଳା ଦରକାର େସ अଭାସ अେମ ଶି ଖୁଥିଲୁ। େସେତେବଳର ଦି ନ ଗୁଡିକ ବଡ
କଠି ନ ଥିଲା କି k େମା ପାଇଁ େମାର ସବୁ ଠୁ ସୁhର ଦି ନ ଥିଲା ମୁ ସାରା ଜୀବନ େସସବୁ
ମେନ ରଖି ବି।
ବଷା ଦି ନର अରେର ବମାେର ସବୁ ୁଲ ବh କରି ଦି ଆ ଯାଉଥିଲା। କି k ଆମ
ୁଲ ନୁ େହଁ । ଆଇ.ଏନ୍.ଏ ଦି ନେର ଚବି ଶ ଘା ଓ ବଷର ୩୬୫ ଦି ନ ତି େଳ ନରହି
अଭାସ ଚାଲି ଥାଏ । ସ¨ରାଜ ପାଇଁ ସମେ] ସେତ େଯପରି ଜୀବନ ଜି ଇଁବା ମଧ ପାେସାରି
ଜାଇଥିେଲ । ବଷା ସହ େଦଶ ପାଇଁ କି ଛି ଖରାପ ବାତାବରଣ ବି ଆସି ଥାଏ । ବଷାର
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ଫାଇଦା ଉଠାଇ ବି େରାଧି ମାେନ अେନୖ ତିକ କାମ କରି ବାକୁ ପଛାନtି ନି । ଏପେଟ
କା"େର ଆମର अଭାସ ଚାଲି ଥାଏ। ଏଠି ସବୁ େସୖ ନମାନ, ମଧେର ବଡ ଭଲ
ବvୁ ତା ଥାଏ। ମୁ ଏଠି ଦୁ ଗା ସହ ମି ଶିଲି ଭାରି ସାହାସି ଝି अ େସ । ଆମର ବଂଧୁତା
େହାଇଗଲା। କି ଛି ଦି ନର ଆଭାସ ପେର ମେତ ଆଉ ଦୁ ଗାକୁ ରାଣି ଝାନସି କା"କୁ
ପଠାଗଲା । େନତାଜୀ େଦଖିବାକୁ ଚାହୁଥିେଲ ଆମ ଭିତେର ସତେର କି ଛି କରି
େଦେଖଇବାର ସାହସ अଛି କି ନାହW । ମୁ ତ ଏଇ ମୁହୂ\କୁ ଚାହି ବସି ଥିଲି େକେବ ମେତ
ନି ଜକୁ ଏକ ସା ସି ପାହୀ େବାଲି ପମାଣିତ କରି ବାର ସୁେଯାଗ ମି ଳିବ ଆଉ େସଦି ନ ବି
ଆସି ଲା । େନତାଜୀ େମା ପାଇ କି ଛି ଭାବି ଥିେଲ । ଆଉ େସ କାମ ପାଇ ମେତ ଆଉ
ଦୁ ଗାକୁ ବଛା ଯାଇଥିଲା । େସେତେବେଳ େନତାଜୀ, ଆrା ଆମ ପାଇଁ େବଦର ଗାର
ଥିଲା । ମେତ ଆଉ ଦୁ ଗାକୁ ନି ଜର େକଶ କଟାଇବାକୁ ପଡି ଲା। ଆମକୁ ଏକ ଛଦD େବଶ
ଦି ଆଗଲା। ଆମକୁ ପୁରା ପୁअଟିଏ ଭଳି ବେନଇ ଦି ଆ ଗଲା । ଆଉ ତାପେର େନତାଜୀ
ଆମକୁ କହି େଲ ଆମକୁ କଣ କରିବାର ଥିଲା ।
େସଦି ନଠୁ େମା ନଁା ଆଗେର ଗୁଚରର ନଁାେଟ ଲାଗିଗଲା। ହଁ େନତାଜୀ ଆମକୁ
ଗୁଚର ସି ପାହୀ ବେନଇେଲ। େମାର ଉୁକତା ଆହୁରି ବଢୁ ଥିଲା ଏଇକାମକୁ େନଇ ।
ଆମକୁ ବି ଟିଶ କା"େର ଗୁଚର େହାଇ ଯି ବାର ଥିଲା । େସଠି ରହି େସଠି କା ସବୁ େଭଦ
େନତାଜୀ,ୁ େଦବା ଆମର କାମ ଓ େସଥି ସକାେଶ ଆମର ଛଦD େବଶ ତଥା ପୁରୁଷ
अବତାର ନି ହାତି ଆବଶକ ଥିଲା।
ବମାରୁ ପାୟ ୭୦୦ କି େଲାମି ଟର ଦୁ ରେର ଏକ ବି ଟିଶ କା" ଥିଲା । ବି ଟିଶର
ମାନ,ୁ ସହାୟକ ପି ଲା ଆବଶକ ଥାଏ । େସଠି କା ାନି ୟ ପି ଲା ମାନ,ୁ ସହାୟକ
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ହି ସାବେର ରଖtି । ଆମକୁ ବି େସଠି ସହାୟକ ପି ଲା ହି ସାବେର ରଖଗଲା । ଏଠି ଆମର
କାମ େହଲା ବି ଟିଶର ମାନ, େଜାତା ପଲି ଶ କରି ବା, ସଫାସଫି କରି ବା, କଚରା
ଉେଠଇବା ଇତାଦି । କି k ଆମର अସଲ କାମ ଥିଲା ଇଂେଗଜ ମାେନ ଦି ¨ତିୟ ବି ଶ¨
ଯୁyେର କଣ ପଦେqପ େନେବ ତାହା ଜାଣିବା ଓ େନତାଜୀ, ପାଖକୁ ପଠାଇବା ।
େନତାଜୀ କହୁଥିେଲ ଶତ ର ଶତ ଆମର ମି ତ । ଦି ¨ତୀୟ ବି ଶ¨ ଯୁyେର ଭରତି ୟ େସୖ ନ
ଜାପାନ ତରଫରୁ ଇଂେଗଜ ମାନ, ବି ପqେର ଲଢୁ ଥିଲା। ଗାvିଜୀ, ବି େରାଧ ସେତ¨
େନତାଜୀ ନି ଜର अଭିୟାନ ଚଲାଇଥିେଲ । େତଣୁ ଇଂେଗଜ ମାନ, ପେତକ ପଦେqପ
ଆମ ପାଇ ଜରୁରି ଥିଲା।
ଏଠି ସଭିଏଁ ମେତ ମଣି େବାଲି ଡାକୁ ଥିେଲ। ମେତ କାମର ଉାହ ତ ଥିଲା କି k
ଭାରି ଭୟ ଲାଗୁଥିଲା ,ମନେର ଭାବୁ ଥିଲି ଯଦି ଇଂେଗଜ େମାର अସଲ ପରି ଚୟ ଜାଣିନିअtି
େତେବ ମୁ କଣ କରିବି ?
ମଁୁ ଓ ଦୁ ଗା ନି ଜ କାମେର ଲାଗିଗଲୁ । ଆେମ େସଠି ସବୁ କଥାକୁ ବଡ ସୟମେର
ଶୁଣୁଥିଲୁ । ଧି େର ଧି େର ସାହାସ ବଢି ଲା ଓ ଆେମ କାଗଜପତ େଦଖିବା ଆର କଲୁ ।
ଆଇ.ଏନ.ଏ େର ନି ଜକୁ ବାଇ ରଖି ବାର େଯଉଁ अଭାସ କରିଥିଲୁ ତାହା ଏଠି କାମ
େଦଲା । େଯେତେବେଳ ଯାହା ହାତ ଲାଗୁଥିଲା ଆେମ ତାକୁ ହାେତଇ େନଉଥିଲୁ । ଏଠି
ାନି ୟ ବାସି ଂଦା େନତାଜୀ,ୁ ବହୁତ ମାନୁ ଥିେଲ େସ କି ଛି େଲାକ, ସହୟତାେର େସହି
ଖବର ସବୁ ଆଇ.ଏନ୍.ଏ ପଠାଉଥିଲୁ । ଆମର େଦଉଥିବା ସୁଚନା ଆଇ.ଏନ୍.ଏ ର ବହୁ
କାମେର ଆସୁଥିଲା ।
ଦି ¨ତୀୟ ବି ଶ¨ଯୁy ସମୟେର େନତାଜୀ,ୁ

ବvୁ କ , ଗୁଳା ବାରୁଦର ବହୁତ
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ଆବଶକତା ଥିଲା ଆଉ ଇଂେଗଜ ମାନ, ପାଖେର अଭାବ ନଥିଲା । ଆେମ ହଥିଆର
ସବୁ କଚରା ବ]ାେର ଭରି େନତାଜୀ, ପାଖକୁ ପଠାଉଥିଲୁ । ଏସବୁ କାମ ବହୁତ
ବି ପଦପ$
ୂ ଥିଲା। େନତାଜୀ ଆମକୁ ପଥେମ ହW କହି ଥିେଲ ଏସବୁ କାମେର ଜୀବନ ଯି ବାର
ଆସ,ା ବହୁତ अଧି କ୍ । କାରଣ ଗୁଚର ମାେନ ସବୁ ଠୁ ବି ପଦର କାମ, େସମାନ,ୁ
ଶତ ର ଆଖି ଆଗେର ଠି ଆ େହାଇ अଥଚ ଶତ କୁ ନ ଜେଣଇ ଲେଢଇ କରିବାକୁ ହୁଏ ।
େତଣୁ ଯଦି େକେବ େକହି ଧରା ପଡି ଯାଉ େସଇଠି ହW ଆତDହତା କରି େନବ ଏବଂ ବାକି
େଲାକ େସଠୁ ପଳାୟନ କରି ବ। ଏମି ତି କରିବା ଦ¨ାରା ଆମର େଭଦ ଆଉ ବାହାରି
ପାରି ବନି । ଆମକୁ ଏଇଠି କି ଆସି ବାର ପାୟ ବେଷ େହାଇଜାଇଥିଲା, ଦି େନ ମଁୁ େଦଖି ଲି
ଇଂେଗଜ ସି ପାହି ମାେନ ଦୁ ଗାକୁ ବାvି େନଉଛtି । ମଁୁ ତୁ ରt େସଠୁ ଚାଲି ଜିବାର ଥିଲା କି k
େମା େଗାଡ ଉଠି ଲାନି । ମୁ େସଠୁ କି ଛି ଦୁ ରେର ଲୁ ଚି କି ରହି ଲି। ଦୁ ଗା େମାର ବvୁ ମୁ ତାକୁ
ଏେତ ବଡ ବି ପଦେର ଏକାକି େକମି ତି ଛଡି ଥାtି । ମଁୁ ଏେତ ସ¨ାଥପର େହାଇପାରି ବିନି ।
କି ଛି ସମୟ ଲୁ ଚି କି ରହି ଲା ପେର ମେତ କି ଛି ଉପାୟ ଆସି ଲା । ମୁ ବମାର ାନି ୟ କପଡା
ପି vି େସହି େଜଲକୁ ଗଲି ନାରୀ ସେଫଇ କମj ବନି କି, େଯଉଠି ଦୁ ଗା ବh ଥିଲା। ଏେବ
ଛଦDେବଶ ଧରି ବାେର ପାରlମ େହାଇଯାଇଥିଲି ମଁୁ । ସମୟ େଦଖି ମୁ ଦୁ ଗାକୁ ଇଶାରା
କରି େଦଲି , େସ ବୁ ଝି ଗଲା। େଯମି ତି ଇଂେଗଜ େସୖ ନ ଟିେକ ସମୟ ବାହରକୁ ଗଲା ମୁ ଝଟ୍
ପଟ୍ କରି ଚାବି ଉେଠଇ ତାଲା େଖାଲି ବାକୁ ଲାଗିଲି । ଭାରି ଭୟ ଲାଗୁଥିଲା କି k ମୁ ଦୁ ଗାକୁ
େସଠୁ ବାହାର କରିେନଲି ଆଉ ଆେମ ବି ନା ନି ଶ¨ାସେର େଦୗଡି ବାକୁ ଲାଗିଲୁ । ଆଗେର
ଆେମ ଦୁ େହଁ ଆମ ପଛେର ସି ପାହୀ । େସମାେନ ତନ ତନ କରି ଆମକୁ େଖାଜୁ ଥିେଲ କି k
ଆମ ପାଦ ଟିେକ ବି ତେଳ ରହୁ ନଥିଲା । ହଠାତ ଏକ ଗୁଳି ଆସି ସି ଧା ବାଜି ଲା େମା
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େଗାଡେର କି k ତଥାପି େମା େଗାଡ େକାଉଠି ରହି ନି । ମୁ ଦୁ ଗାକୁ େସଠୁ ପଳଇବାକୁ କହି ଲି
କି k େସ କହି ଲା ଏେବ ମରି ବାେହଉ ବା ବଂଚି ବା ସାଥି େହାଇ ରହି ବା । ମେତ ସାହାସ
ମି ଳିଲା। ବହୁତ କ େହଉଥିଲା ମେତ ଦୁ ଗା ସାହାରା େଦଇ ଆଣିଲା । େସେତେବେଳ
ଆମକୁ େକମି ତି ବି େହଉ ଇଂେଗଜ, ହାତେର ଆସି ବାର ନଥିଲା । ଆେମ ପାଖ ଜlଲକୁ
େଦୗଡି ଲୁ , େସଠି ଏକ ଝ,ାଳି ଆ ବଡ ଗଛ ଉପେର ଯାଇ ବସି ଗଲୁ । ଇଂେଗଜ ସି ପାହି
ଏେବବି ଆମକୁ େଖାଜୁ ଥିେଲ । ୩ ଦି ନ େସମି ତି अଖିଆ अପି ଆ ବସି ରହି ଲୁ େସହି ଡାଳେର
େକଜାଣି େକମି ତି ମୁ ନି େଜ ବି ଜାଣିନି। ମରଣ ଠାରୁ ବି େବସି ଭୟ ଲାଗୁଥିଲା େନତାଜୀ,
ଭରସା ଭାlି ଜି ବାର୍ । ଚତୁ ଥ ଦି ନ ଆେମ ତଳକୁ ଆସି ଲୁ । ଏେବ କି ଂତୁ େମାର ସାହସ
ମରି ବା ପାୟ, େମାର େଗାଡଟି ଆଉ ତା ଜାଗାେର ନଥିଲା ପରି ଲାଗୁଥିଲା । କି ଂତୁ
େସେତେବେଳ େମାର ମେନ ପଡି ଗଲା େନତାଜୀ,ର େସହି ସାହସି କ ବବ ସବୁ । େସ
କହୁଥିବା କଥା ସବୁ େମା ଭିତେର ପୁଣି ପାଣ ସଂଚାରଣ କଲା । ମୁ ପୁଣି ଚାଲି ଲି । ଗtବ
ଳ ଏେବ ଆହୁରି ବହୁତ ବାଟ ଆେମଦୁ େହଁ ଦୁ ହW, ସାହାସ ବନି ଆଗକୁ ବଢି ଲୁ ।
ଏେବବି ବି ପଦ ପୁରା ସରି ନଥିଲା େତଣୁ ଆେମ ସତକତାର ସହ ଚାଲି ବାକୁ ଲାଗିଲୁ ।
ରା]ା ସାରା ବହୁତ କ କରି ପାୟ ୮ ରୁ ୧୦ ଘାର ଯାତାପେର ଆେମ ରଂଗୁନେର
ପହଂଚି ଲୁ। ପଡି ଉଠି ଆେମ କା"େର ପହଂଚି ଲୁ । ଆମ ଘେର ପହଂଚି ଗଲୁ । ଏେବ
ଆଉ ଡର ନଥିଲା ମନର ଭୟ ଉେଭଇ ଜାଇଥିଲା କି ଂତୁ ଭିତରକୁ ଯି ବାର ଆଉ ଶି
ଆମଠି ନଥିଲା। କା" ସାମାେର ହି ଆେମ େଲାଟି ପଡି ଲୁ। ଆମ େଲାକ ଆମକୁ େସଠୁ
ଉେଠଇ େନେଲ। େସମାେନ ଆମକୁ େଦଖି ଆଯ େହାଇଗେଲ କାରଣ ଦୁ ଗା ଧରା
ପଡି ବା ଏବଂ େମା େଗାଡେର ଗୁଳି ବାଜି ବା କଥା େସମାେନ ପାଇ ଥିେଲ। ଭାବି ଥିେଲ
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ଆେମ ଆଉ ବି ନଥିବୁ। େସ ଯାହା େହଉ ଆମର ଚି କିା େହଲା େସଠି । ଆେମ ସୁ
େହାଇଗଲୁ । େମା େଗାଡେର ବାଜି ଥିବା ଗୁଳି େସେତେବେଳ ହୁअତ ବହୁତ ପି ଡା ଦାୟକ
ଥିଲା କି k େମା ପାଇଁ ଏକ ସାହାସି କ େମଡାଲ ଥିଲା । ମେତ ଗବ ଲାଗୁଥିଲା। ତାର କି ଛି
ଦି ନ ପେର େମା ପାଖକୁ େନତାଜୀ,ର ଏକ ପତ ଆସି ଥିଲା। ମୁ ବାର^ାର ତାକୁ ପଢୁ ଥିଲି
ତଥାପି େମାର ମନ ମାନୁ ନଥିଲା। ମୁ ବଡ ଯତ େର ସାଇତି କି ରଖି ଲି। େସ େଲଖିଥିେଲ
େଯ ଆେମମାେନ, ମୁ ଓ ଦୁ ଗା ବଡ ସାହାସି କର କାମ କରି ଥିଲୁ । ମୁ ଖୁସିେର ଫୁଲି
ଯାଇଥିଲି େଯେତେବେଳ େସ େଲଖିେଲ େଯ ମୁ େବାେଧ େଦଶର ସବ କନି . ଗୁଚର ଯି ଏ
କି ମାତ ୧୬ ବଷେର ଏସବୁ କାମକରିଛି । ଏସବୁ ପଢି ଲା େବେଳ ମଁୁ ଗଦଗଦ େହାଇ
ଯାଉଥିଲି ଖୁସି ତ ବହୁତ ଥିଲି କି ଂତୁ ସବୁ ଠୁ अଧି କ ମେତ ଶାtି ଲାଗୁଥିଲା ମୁ େନତାଜୀ,
ବି ଶ୍ଵାସକୁ ଜି ତି ଯାଇଥିଲି। ତା,ର େମା ଉପେର ଥିବା ବି ଶ¨ାସ ଜି ତି ଯାଇଥିଲା । ତାର
କି ଛି ବଷ ପେର ମୁ େମାର ପରି ବାର ସହ ଭାରତ ଚାଲି ଗଲି ।
ପୁଣି େସଦି ନ ଆସି ଲା, େମା ଛାତି ଫାଟିଗଲା ଶୁଣିକି, ଖବର ଆସି ଲା ୧୯୪୫, अଗ
ମାସ ୧୮ତାରିଖ । େସ କାଳ ଦି ନେର େମା ଆଦଶ ପୁରୁଷ, ଆମ ଆଦରର େନତାଜୀ
ଦୁ ଘଟଣାେର େଦହ ତାଗ କେଲ େବାଲି ଖବର ଆସି ଲା କି k କାହି କି େକଜାଣି େମା ମନ
ମାନୁ ନଥିଲା ମୁ अେପqା କଲି େସ ଆସି େବ େବାଲି , ଆଉ ତା, େଦଖିଥିବା ସ¨ପ ସତ
େହଲା । େସ ଯାହା କହି ଥିେଲ ତାହା अqେର अqେର ସତ େହଲା । ୧୯୪୭ ମସି ହା
अଗ ମାସ ୧୫ ତାରି ଖ । ସ¨ରାଜ ଆସି ଲା । େମା େଦଶ ଆଜାଦ େହଲା । ମଁୁ ଭାବୁ ଥିଲି
େନତାଜୀ ଏ ଖବର ପାଇ ସେତ କି ରାଜ ରା]ାକୁ େଦୗଡ଼ି ଆସେt, ପୁଣି ତା,ର େସହି
ନାରା ଜୟ ହି h କହି । କି k ଏମି ତି େହଲାନି େସ ହଜି ଗେଲ, େକଉଁଠି ବି ଲିନ େହାଇଗେଲ
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। େବାେଧ େସ େଯଉଁ ସ¨ାଧୀନତା ଚାହWଥିେଲ ଏ େସମି ତି ନଥିଲା। ଆଜାଦ ହି h େଫୗଜ
ମଧ ଭାlିଗଲା, କି ଏ କୁ ଆେଡ ଚାଲି ଗେଲ। ଏେତ ବଷ ପେର ବି େମା ଆଜାଦ ହି h
େଫୗଜ େସୖ ନ ମାନ,ୁ ସ¨ତତା େସନାନି ର ସାନ ଟିେକ ବି ମି ଳିଲାନି । େସମାେନ ବି
ଛାତି େର ଗୁଳି ଖାଇଛtି େଦଶପାଇ କି k େଦଶ ତା,ୁ ଆଦରି ପାରିଲାନି । େମା େନତାଜୀ
ଏ अନାୟ େକେବ ସହି ନଥାେt ।
ଆଉ ମଁୁ , ତ କଣ େହଲା େମା େଦଶର େଲାକ ମେତ ଆଦରି େଲନି କି k ମୁ ମାନୁ ଛି
େଜ ମୁ େମା େଦଶର ଜେଣ ବି ରlନା, अrାତ ରହି େଲ କଣ େହଲା, କି k େସ ଗୁଳିର ଚି ହ
ମେତ ମେନ ପେକଇ ଦି ଏ ମୁ କ’ଣ?

ମଁୁ ବି ଲଢି ଛି,ମୁ ବି ଗଢି ଛି

ମଁୁ ବି େଦହେର ଗୁଳି ଖାଇଛି ।

ମୁ ତ େନତାଜି , ପଥର ପଥିକ,

ମୁ ବି ସ¨ାଧି ନତାର େସୖ ନିକ୍।

ସରସ¨ତୀ ରାଜମଣି େମା ନା

େକହି ଜାଣି ପାରି େଲନି ମଁୁ अrାତ

କି k ମଁୁ ମାେନ ମଁୁ ବି ବି ରାlନା।
ମଁୁ ବି ଆଜାଦ ହି hୁାନର ସ¨ପ େଦଖିଛି,

ମଁୁ ବି େସଦି ନ ଗବେର ଫାଟି ପଡି ଲି,

େମା ଭାରତ େଯେବ ସ¨ତ େହଲା।

କି k ନୁ ଆ ଭାରତେର ମଁୁ କାହW

କାହWକି େମା ନଁା େକାଉଠି ନାହW।

ବସt ବି ହାର, ଆ^ପୁअ, ବ୍ହDପୁର, ଓଡ଼ି ଶା
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ଘରର ଇsତ
ବି ନୟ ମହାପାତ

(ଆମ ସମି ଧାନ ନାରୀକୁ ସମାନ अଧୀକାର େଦେଲ ବା ଲାଭ କଣ? ଆେମ ଆମ
ପରି ବାରେର ଝି अକୁ ପୁअ ସହି ତ ସମାନ अଧୀକାର େଦବା ଏଯାଏ ଶି ଖି ପାରି ଲୁନି ।
ଗdେର େପମକୁ ଏକ ଉଦାହରଣ ଭାେବ ନି ଆ ଯାଇଛି , କି k ଝି अ,ୁ ଚାଲି ବା, କଥା
କହି ବା, େପାଷାକ ପିvିବା, େଖଳକୁ ଦ୍ କରି ବା ବା ପାଠ ପଢି ବା ପାଇଁ ପୁअ, ସହି ତ ସମାନ
अଧୀକାର େଦଇ ପାରି ଛୁ କି ? )
େବାଉ ବାପା,ୁ ଚୁ ପ କରି କହି ଲା, ଜାଣିଚ, ତମ ପୁअ ବଡପି ଲା େହାଇଗଲାଣି େସ
େକାଉ ଝି अକୁ ଭଲ ପାଉଛି , ପୁअ ତୁ ମର େପମ କଲାଣି । ବାପା େଠା େଠା େହାଇ ହସି େଲ
କହି େଲ, ହା, ହା, ହା ପୁअ କାହାର?? ପୁअ େମାର ଯୁବକ େହଲାଣି କେଲଜେର ପାଠ
ପଢୁ ଛି ଏ ବୟସେର େପମ କରି ବନି ତ କଣ ବୁ ଢା େହେଲ କରି ବ? ମଁୁ କେଲଜ ପଢି ଲା
େବେଳ ଦି ଦି ଟା ଝି अ ଫେସଇ ରଖିଥିଲି । େବାଉ ଲାେଜଇ ଗଲା । େମାେତ ଖୁସି ଲାଗିଲା,
ବାପା େମାର ଓପନ ମାଇେiଡ ମଡ$ ବାପା ।
ଦି ଦି ବି କେଲଜେର ପେଢ, େବାଉ ଦି େନ ପଢା େଟବୁ ଲ ଝାଡୁ ଝାଡୁ ଦି ଦିର େକମି ି
ବହି ରୁ କହାର ଲଭେଲଟର େଦଖିେଦଲା । ପୁରା ଘରକୁ କେ"ଇ େଦଲା, ଦି ଦିକୁ ଦି
ଚାପୁଡା ମାରି ପଚାରି ଲା କି ଏ ସି ଏ େଟାକା? େତାେତ କେଲଜ ପେଠଇ ଭୂ ଲ େହଇଗଲା ।
ବାପା,ର ଇsତ ମହତ ପଦାେର ପେକଇବୁ ତୁ । ବାପା ଶୁଣିେଲ, ମୁiେର ହାତ ବାେଡଇ
ଭାଗକୁ ବେହ ନି hିେଲ, କପାଳକୁ େଦାଷ େଦେଲ, ଯୁଗ କୁ ଆେଡ ଗଲା େବାଲି ନି ଜକୁ
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ନି େଜ ପଚାରି େହେଲ । ଘରର ଇsତ ଚାଲି ଗଲା କହି େଲ । ଝି अ ଜନD କରି ମନ]ାପ
କରୁଥିେଲ ।
ମେନ ମେନ ଭାବୁ ଥିଲି, କୁ ଆେଡ ଗେଲ େସଇ ଓପନ ମାଇେiଡ୍ ମଡ$ ବାପା?
ଏମି ତି େଦାହରା ମାନସି କତା େକମି ତି େଦଖାଇ ପାରtି ନି ଜର ଜନD କଲା ପି ଲା, ପାଇଁ ।
ପୁअ େପମ କେଲ ଘରର ଇsତ ବେଢ, ଝି अ େପମ କେଲ ଘରର ଇsତ ଯାଏ ???
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ଦ\କ
ପତିଭା ପିୟଦଶjନୀ

ନାନୀ ଆଉ ବଡ ଭାଇନା ପାଖରୁ ନି ରାଶ େହାଇ େଫରିବା ପେର ସ"ୂ$ ସହର
ବୁ ଲି ବୁଲି କି ଛି ସୁରାକ ମି ଳିଛି। େସଇ ତଥକୁ େନଇ େପାଲି ସ ସାହାଯେର େବାଉକୁ
େଖାଜି ବାକୁ େହବ। ଥାନାେର ପହିବା େବଳକୁ େସଠି ପବଳ ଗହଳି । अେନକ ବୃ y ବୃ yା
ଜେଣ ଝି अକୁ େନଇ अେନକ अନୁ ନୁ ୟ କରୁଛtି । ସମଗ ଘଟଣା ଓ ସଂପୃ ଚରିତ ମାନ,
ବି ଷୟେର ଜାଣିବାକୁ ତି େଳମାତ ଆଗହୀ ନଥିେଲ େଦବଦ\। ସାହକ ଛୁଟି କୁ ଆଉ
୫ଦି ନ ବଢାଇବାକୁ ପଡି ଛି। େସଥିରୁ େଗାଟାଏ ଦି ନ ଏମାନ, େଯାଗଁୁ ବୃ ଥା େହବାର
ସାବନା େଦଖି ବି ରିେର ବସି ଗେଲ ଆଗkକ, ପାଇଁ ଉି କାଠ େବେର। େବାଉବି
अଯଥା େଟନ୍ସନ୍ େଦଉଛି । କାହାକୁ କି ଛି ନକହି କୁ ଆେଡ ଉଭାନ େହାଇଯାଇଛି ?!?
ମେନପଡି ଗଲା, ପି ଲାଦି େନ ଥେର େଦାଳ େମଳଣେର େସ ହଜି ଯାଇଥିେଲ। ନି ଜ ଗଁା
େମଳଣ, ସମେ] ପରି ଚିତ, ତଥାପି ତା,ୁ େକାଳେର ନଧରି ବା ଯାଏଁ େବାଉ କାhି କାhି
अଧାପାଣ େହାଇଯାଇଥିଲା। େସ ସି ନା ବି େଦଶେର ଥିେଲ, କି k ନାନୀ ଆଉ ବଡ ଭାଇନା
ତ ଭାରତେର ଥିେଲ। ତା,ୁ ନି ଜ ଯି ବା ାନ ଓ ରହଣି ବି ଷୟେର ସୂେଚଇ େଦଇଥିେଲ କି
ପୁରାଣ अଶୁy େହଇଯାଇଥାtା େକଜାଣି େବାଉର! ଏତି କି େବେଳ ପାଖେର ବସି ଥିବା ପାୟ
େବାଉ ବୟସର ବୃ yାଜଣକ ପଚାରି େଲ,"ବାପାେର, ଏ କଲ୍ ଗାଲ କ'ଣ? ତା,ୁ େଲାକ
କାହWକି କଲ୍ କରtି ? ତା, ଭଲମh ବୁ ଝି ବାକୁ ନା ନି ଜ ଦୁ ଃଖସୁଖ କହି ବାକୁ ? କଲ୍ ତ
ସମ], େଫାନକୁ ଆେସ, ୟା, େଫାନକଲ େର କି अସୁବିଧା?" ଜେଣ ବେୟାେଜ.
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ମହି ଳା, ମୁହଁରୁ ଏମି ତି अବାtର ପଶ ଶୁଣି ଭକୁ ନ କେଲ େଦବଦ\। କହି େଲ,"ଆି,
ଏମାେନ ଗଣିକା। କଲଗାଲ ଏମାନ, ଆଧୁନିକ ନଁା। ଆପଣ ଏଥିେର କାହWକି ମୁi
ଦଉଛtି ! ବୃ yା अଧି କ ବି ବତ େହାଇ କହି େଲ,"ଆମ ମାନ, ଭଳି अେଲାଡା अେଖାଜା
ବୁ ଢାବୁ ଢୀ, ପାଇଁ ଝି अଟା ଖୁବ୍ କେର। େଯାଉମାେନ େଦହ େଲାଡାପଡି େଲ ତାକୁ କଲ୍
କରୁଥିେଲ, କାହW େକହି ତ ତା ପି ଠିେର ପଡି େଲନି େପାଲି ସ ଧରି ଆଣି ଲା େବେଳ। କହି ଲୁ
ପୁअ, େଦାଷ କ'ଣ ଖାଲି ଏ ଝି अଟାର? ନି ଜ େଦହକୁ ସମପj େକେତ ନି ରୀହ ଝି अ,ୁ ରqା
କରନି ଥିବ େସ! ନେହେଲ ଏଇ େଯାଉମାେନ ଟ,ା େଦଇ ତାକୁ ଶଯା ସlିନୀ କରୁଥିେଲ,
େସମାେନ େଦହ େଭାକେର ଆଉ କାହାକୁ ବଳା®ାର କରି ଥାେt, ଯଦି େୟ ନଥାtା।
ପାଶବି କ ପବୃ\ିର ନି ଦାନେର ଆହୁରି େକେତ ଝି अ, अସିD ତା ସ ାହା େହଇଥାtା।
େମାହି ନୀ ଟା ଆମର ଭାରି ଭଲ ଝି अେଟ। େକେତ େସ ହ ତାର ଆମ ମାନ, ଭଳି
अେଲାଡା ଶୁ୍¦ପତ ମାନ, ପାଇଁ। ସବୁ େରାଜଗାର ଖେପଇ ଦି ଏ ଆମ ବୃ yାଶମେର।
ତାକୁ ଇ ସାlେର େନଇଯି ବାକୁ ଆସୁଛୁ ଆେମ

ଏଠି କି। େହେଲ ଏ ଥାନାବାବୁ ଶୁଣୁନି

କି ଛି। ତୁ ତ ପୁअ ବଡ ବଡୁ ଆ େଧାବ ଧାଉଳି ଆ ଭଦ େଲାକ ଲାଗୁଛୁ। ତୁ ଥେର କୁ ହk
ଯଦି ....କାେଳ ଶୁଣେt। ପୁଣି େଗାେଟ अବାtର अନୁ େରାଧ େର ବି ର େହାଇ େଦବଦ\
େସଠୁ ଉଠି ଚାଲି ଆସି େଲ େହାେଟଲକୁ ।
ନନା, ଜେଣ ପୁରୁଣା ବvୁ , ମହାtି ମଉସା ଜେଣ अବସରପା ଉପଦ
अଫିସର। େସ ହW େପାଲି ସର ବଡ अଧି କାରୀ, ସହି ତ େଦବଦ\, ସାqାତକାର ବବା
କରାଇେଦେଲ। अତଧି କ ଯାତାକି  ଶରୀର ଟିେକ ଢୁ େଳଇ ପଡି ବାେବେଳ ହଠାତ
ଲାଗିଲା େବାଉ େଯମି ତି ମୁiକୁ ଆେ] ତକି ଆ ଉପେର େଥାଇ ପି ଠି ଥାପୁେଡଇ େଧା
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ବାଇଆ ଗୀତ େବାଲୁ ଛି ତା ମଧୁର କxେର। େବାଉ ବଡ ଗାୟୀକା ନୁ େହଁ , େହେଲ ତା
ନାନାବାୟା ଗୀତ େହଉ କି ଲqDୀପୁରାଣ अବା ଜଗନ ାଥ, ଭଜନ ଜଣାଣ, ସବୁ ସୁଲଳି ତ
ଶୁେଭ। ପି ଲାଦି େନ ନାନୀ ଗୀତ ଶି ଖୁଥିଲା େଯ େବାଉ ତା କxର ସୁରqା ପାଇଁ ମି ଠା,
ଆଚାର ଇତାଦି ଖୁଆଇ ଦି ଏନି । େସଇଥିପାଇଁ ନାନୀ ସବୁ େବେଳ େବାଉ ଉପେର
ଚି ଡିଚିଡି ହୁଏ। ଭାଇନା ବି େବାଉର ସୟ ଉପେର ହାତସଫା କରି େକେବ ସାl,
ସହି ତ ସି ଗାେରଟ ଟାେଣ, ନି ଜ ଇ}ାର ଜି ନିଷ କି େଣ। େଦବଦ\ ହW ଥିେଲ େବାଉର
ଗxିଧନ 'େଦବୁ '। ସାନ ଛୁଆଟି ମା ର अଧି କ େସହ ପାଉଛି ଭାବି ବଡ ଦୁ ଇଜଣ େଦବୁ କୁ
ଈଷା କରtି । େଦବୁ ବି େସ ଦୁ ହW, ଠାରୁ ଭିନ ଥିେଲ। ଶାt, ଶି , ସରଳ, ବୁ yିମାନ
ଆଉ େବାଉର ଏକଦମ ଆrାଧି ନ। ଥେର ସାlପି ଲା, ସହି ତ କି େକଟ େଖଳି ଆxୁ ଛି ଡି
ଯାଇଥିଲା େବାଲି ବାହାେର େଖଳି ବା ମନା େହାଇଗଲା ତା,ୁ । େସମି ତି ସାଥିପିଲା, ଠୁ
ଶୁଣି अଶାବ କଥାପେଦ କହି େଦବା ଦି ନରୁ ମଧ ସାl ମାନ,ୁ େନଇବି େବାଉର ତୀÎ
ଦୃ ି ରହି ଥାଏ। ନନା ଏେତବଡ अଫିସର। ଘେର େକୗଣସି କଥାର अଭାବ ନଥାଏ,
େକବଳ ଶାtି ବତୀତ। ନନା ଖୁବ ବଦରାଗୀ। େବାଉକୁ ଥେର ଗାଳି େଦଇ ଧ°ା
ମାରି େଦେଲ, କା|େର ବାଜି େବାଉର ମୁi ଫାଟିଗଲା। ବh େକାଠରୀର େସ ଘଟଣା
ଦୁ ଭାଗ ବଶତଃ େଦଖି ପକାଇଥିେଲ େଦବଦ\। େସେବଠୁ େବାଉପତି अଧି କ ସେ^ଦନା
ଥିଲା ତା, ମନେର। େସଇଥିପାଇଁ େବାଉର ସବୁ କଥା େସ अନାୟାଶ ମାନି ଯାtି ।
େବାଉର ବି ତା େଦବୁ ଉପେର अଖi ବି ଶାସ। ନନା, ସହ ଝଗଡା କରି େସ
େଦବଦ\,ୁ

ପଢି ବା ପାଇଁ ବି େଦଶ ପଠାଇଥିଲା। ମା କାନି ଧରି ବଢି ଥିବା େଦବୁ

ବି େଦଶେର ଚଳି ପାରି ବ େବାଲି ନନା,ୁ ବି ଶାସ ନଥିଲା। ପଢା ସରି ବା ପେର ଜମାନୀେର
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ଭଲ ଚାକି ରୀଟିଏ ମି ଳିଲା। େବାଉର ଖୁସି କହି େଲ ନସେର।ପଥେମ ଚାକି ରୀ अବଧି
୩ବଷ ପାଇଁ ଥିଲା।
େସଇ ଭିତେର ବେଷ ବବଧାନେର ଭାଇନା अନ ଜାତି େର ଓ ନାନୀ अନ ଧମେର
ନି ଜ ପସhେର ନନା େବାଉ,ୁ ନଜଣାଇ ବାହାେହଇଗେଲ। ଭାଇନା अେପqା ନାନୀ ଲାଗି
େବଶୀ ବଥିତ େହେଲ ନନା େବାଉ େଯେହତୁ ଭିେଣାଇ ନାନୀ େଯାଗ ନଥିେଲ ବି ଭିନ
ଦି ଗରୁ ଆଉ ନାନୀ ଥିଲା ନନା, େଗହ ୀ। ଭାଉଜ ବି ପଥମରୁ ଦୁ ବବହାର କରି େଲ,
େତଣୁ ମମାହତ ନନା ଦୁ ହW, ପାଈଁ -ାର ବh କରି େଦେଲ ଘରର। अବସର ପେର
ମି ଳିଥିବା ସବୁ अଥ ଖେଟଇ େବଶ ବଡ ଆଉ ବି ଳାସପ$
ୂ ଘରଟିଏ େତାଳି ଥିେଲ। ନନା,
େପନସନ େସ ଦୁ ହW, ଚଳି ବା ପାଇଁ ଯେଥ ଥିଲା। ଏେବ ଦୁ ହW, ନଜର ଥିଲା
େଦବଦ\, ଉପେର। େହେଲ ୩ବଷର ୟୁେରାପ ରହଣୀ ସମୟେର େଦବଦ\, ପରିଚୟ
ହୁଏ ଉମj ସହି ତ। अଣଓଡି ଆ ଝି अ। ଧନାଢ ପି ତାମାତା, ଏକକ ସtାନ। ସାl ମାନ,
ସହ ୟୁେରାପ ବୁ ଲି ଯିବା େବେଳ ଦୁ ହW, ପରିଚୟ ପରବ\j ସମୟେର େପମେର ପରି ଣତ
ହୁଏ। ଏପେଟ ନନା େବାଉ ମଧ କୁ ଳୀନ ବ ାହDଣ ଘରର ଶି qିତା ସୁhରୀ ଝି अଟିଏ
ମେନାନୀତ କରି ଥାtି , େଦବଦ\, ସତି କୁ अେପqା ଥାଏ େକବଳ। େଦବ କି k
ପହିେଲ ଉମjର ବାପା,ୁ ସାlେର େନଇ। ନନା, अଭିମାନକୁ ବାଧି ଲା େବାଲି
େରାକେଠାକ ମନାକରି ତା,ୁ ଚାଲି ଯିବାକୁ କହି େଲ। େବାଉ ତା ଏକମାତ ଭରସା ଉପରୁ
ଭରସା ହେରଇ ଭାlି ପଡୁ ଥିଲା। ଭାବି ଶଶୁର, ଏଭଳି अପମାନେର େଦବଦ\ ନି ଜକୁ
େଦାଷୀ ମାନି େନଇ ତା,ରି ସହି ତ େସଇଦି ନୁ ଘରଛାଡି ଥିେଲ, େବାଉର ମମତା ଓ ନନା,
ଆକଟକୁ ଏେଡଇେଦଇ। ଶଶୁର, ପୃ.େପାଷକତାେର ତା, ରୀତି ନୀତି अନୁ ସାେର
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ବି ବାହ ସ"ାଦି ତ େହଲା ଉମj ସହି ତ, ନନା େବାଉ,ୁ ଜଣାଇବା ମଧ ଆବଶକ ମଣିେଲ
ନାହW। ଶଶୁର ଘର ଛତଛାୟାେର ଗଢି େଲ ସଂସାର। ଶଶୁର, ଜି ଦେର କି ଛି ବଷ
ସ େଦଶକୁ େଫରି ଥିେଲ ସତ, କି k ଉମj ପେରାଚନାେର ପୁଣି େଦଶଛାଡି ବି େଦଶେର
ଚାକି ରୀ କରିବାକୁ ଚାଲି ଗେଲ।
ଏଇ ଭିତେର ଦୁ ଇଟି ସtାନ, ଆଗମନେର ପରି ପ$
ୂ େହାଇଛି ସଂସାର। ଶାଶୁ୍,
ମୃତୁପେର ଶଶୁର ଏେବ ତା, ସହି ତ ରୁହtି ମୁରବୀ ଭାବେର। अତଧି କ ଉ ରଚାପ
ଓ ଡାଇେବଟିସ୍ େଯାଗଁୁ ନନାବି ଚାଲି ଗେଲ କି ଛି ବଷ ତେଳ। େସେତେବେଳ ନାନୀ
େବାଉକୁ କାେଳ େଢର ବୁ ଝାଇଲା ତା ପାଖେର ରହି ବାକୁ , େଦବଦ\, ଶଶୁର,ୁ
ଉଦାହରଣ ବି େଦଲା। େହେଲ ନାରାଜ େବାଉର ଉ\ର,"ମଁୁ ତା,ଭଳି ନି ଲ ଜ ନୁ େହଁ େର
ମା, ଝି अଘର ପାଣି ପି ଇବା େଯାଉଠି ଆମ ସଂାର ବି ରୁy, େସଠି ଝି अ ଦୁ ଆେର ପଡି ରହି ବା
େମା ପାଇଁ ମରଣ ସାେl ସମାନ।" (ଏସବୁ କଥା ନାନୀ ଏଥର କହୁଥିଲା)। ବାପା, अେt
ଚଳି ବା କି ଛି अସୁବିଧା ନଥିଲା, େତେବ ପରିଣତ ବୟସେର ଏକୁ ଟିଆ ରହି ବା ଚି tାଜନକ
ନି ୟ। ନନା, ଯି ବାପେର ଥରଟିଏ ଆସି ଥିେଲ େସ େବାଉ ପାଖକୁ । େସହମୟୀ େବାଉ
ନି ଜ ଆଦରର ଧନକୁ ଶି ଶୁଟିଏ ଭଳି ଆଦର କରୁଥାଏ। ଦୀଘ ଏକ ଦଶvିର ବି େ}ଦ
ମାତୃ ହୃଦୟକୁ ବି ଗଳି ତ କରୁଥାଏ। େକେତ ଆଗହେର କହୁଥିଲା,"େଦବୁ େର, ଆମେଦଶକୁ
ପେଳଇ ଆସୁନୁ। େତା ପରି ବାର େନଇ ଏଇଠି ରହ। େମା େଶଷ ଜୀବନ େତା ପାଖେର
କଟtା।" େସଦି ନ େବାଉକୁ ବୁ େଝଇପାରି େଲ ନାହW େଯ, ପଥମରୁ ତା, ପରିବାର ସହ
ସ"କ ରଖିବାକୁ अନି }ୁକ ଉମj ଏେବ ଭାରତ େଫରି ବାକୁ ମଧ ନାରାଜ। ଗତ ଦଶହରା
େବେଳ ଟିଭି ସ^ାଦେର େଦଖିେଲ ଜେଣ ବୃ yା ପୁअ अେପqାେର ମୃତୁବରଣ କରି ଥିେଲ
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ଆଉ अେପqାରତ ମା'ର କ,ାଳକୁ ସ®ାର କରିବାକୁ ପୁअ ପହିଲା ୬ମାସ ପେର।
େସଦି ନ ଖୁବ ବି ଚଳି ତ େହାଇ େବାଉକୁ େଫାନ କରି ଥିେଲ। ନି ୟମି ତ କଥାେହବାର
ପତିଶତି ବି େଦଇଥିେଲ। େତେବ ୟା ଭି ତେର ୪-୫ମାସ ବି ତିଗଲାଣି େଫାନ ନକରି ବାର।
ନି କଟେର ଜେଣ ପୁअ ନି ଜ େରାଗିଣୀ ମା କୁ ଛାତରୁ େପଲି ମାରି େଦବା ଘଟଣାେର ବି ବତ
େହାଇ ଆସି ଥିେଲ େବାଉ ପାଖକୁ । ଉମj ସହି ତ अେନକ ଯୁିତକ କରି ନି ଜ ନି \ି ଶୁଣାଇ
ଆସି ଛtି ଏଥର େବାଉକୁ ସାlେର େନଇଯି େବ େବାଲି ।
ଏଠି ପହି େଦଖtି େବାଉ ଘେର ନାହW, କି ଘରଟା ମଧ ଆଉ ତା,ର
େହାଇନାହW। େବାଉ ୨ ମାସ ତେଳ ବି କ ି କରି େଦଇଛି ଘର। ବଡ ଭାଇନା କି ନାନୀ
ପାଖକୁ ଯାଇଥିବ ଭାବି େସମାନ, ଘରକୁ ଯାଇ ବି ମଶ କେଲ। ତା କଥା ମାନି ତା ପାଖେର
ନରହି ବାକୁ େନଇ ନାନୀର ରାଗ ଆଉ ତା,ୁ ନଜଣାଇ ଘର ବି କ ି କରିଥିବାରୁ ଭାଇନାର
େକାଟ କେଚରୀ ଯାଏଁ ଯି ବା ଧମକ। ଏଭିତେର େବାଉ ଲାଗି ଚି tା କାହାର ନଥିଲା। େସଠୁ
େଫରି େପାଲି ସ ପାଖକୁ ଯି ବାେର େସଠି ଏଇ ବୁ ଢାବୁ ଢୀ ଓ ତା, ସଂରqିକା କଲଗାଲ କୁ
େନଇ ହ+େଗାଳ େଯାଗଁୁ ଆଉେଗାେଟ ଦି ନ ଛୁଟି ନ େହଲା।
ସvାେର ନି yାରି ତ ସମୟେର େସହି ଉ ପଦ େପାଲି ସ अଫିସର, ସହି ତ
ସାqାତ େହବା ପବ
ୂ ରୁ ଘର ଆଖପାଖ େଲାକ, ସହି ତ ସାqାତ କରି ଆଉ କି ଛି ତଥ
ପାଇବା ଆଶାେର େଦବଦ\ ବାହାରି ପଡି େଲ। େସଇ ଗଳି କhିେର ବି ତିଥିଲା ତା,
ପି ଲାଦି ନ। ରୂପେରଖ अେନକ ବଦଳି ଯାଇଥିେଲ ବି ଆଜି ମଧ ଖୁବ ଆପଣାର ଲାେଗ।
େସଠି କା େଲାକ,ଠୁ ଜାଣିେଲ େବାଉ କାହାକୁ ଘର ବି କିଛି। େସ ବି, ପାଖେର ପହି
ଜାଣିେଲ େଯ ଘରବି କ ି େର ମଧତା କରି ଥିଲା 'େମାହି ନୀ', େସଇ 'େମାହି ନୀ' କଲଗାଲ,
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ଯାହାଲାଗି ଥାନାେର ବୃ y, ଭିଡ ଲାଗିଥିଲା। େତେବ େମାହି ନୀ େଯାଗଁୁ ହW ଘରପାଇଁ
େବଶୀ ମୂଲଚାଲ ସବ େହଲାନି ଆଉ ତା,ୁ qତି େହଲା େବାଲି ନୁ ଆ ମାଲି କ ଜଣ,
अବେସାସ କରୁଥିେଲ। େବାଉ ବି ଷୟେର େମାହି ନୀ ଠାରୁ अଧି କ ଜାଣିେହବ, ପୁଣି େବାଉର
େସ କଲଗାଲ ସହ ପରିଚୟ ବି ବଡ ଆଯଜନକ। ସvାେର େପାଲି ସ अଫିସର,
ସହି ତ େବାଉକୁ େଖାଜି ବା ପାଇଁ अନୁ େରାଧ କରିବାେବେଳ , ବୃ yବୃ yା, ସାହାରା
େମାହି ନୀ ପାଇଁ ମଧ ସୁପାରି ସ କେଲ। ଜାମି ନ ପାଇଁ ମୁଚାଲି କା अଥ େସ ନି େଜ ବହନ
କରି େବ େବାଲି ଆଗୁଆ ସତି ବି ଜଣାଇେଲ।
େସଦି ନ ରାତି ଟା ବଡ ଉ®xାେର କଟିଲା। ପରଦି ନ ପହିେଲ େସହି ବୃ yାଶମେର।
େମାହି ନୀ ମଧ ମୁେହାଇ ପହିଥାଏ, କଲଗାଲ ସrା ପଚାରି ଥିବା ବୃ yା ଜଣକ ତା
େଦହମୁiକୁ ଆଉଁସି େଦଉଥାtି । େଦବଦ\ ତା, ପାଖକୁ ଯାଇ ନି ଜ ପରିଚୟ ଦି अେt
ବୃ yା ତାଗିଦ କରିବା ସ ରେର କହି େଲ,"ତୁ ମାଳବି କା अପାର ପୁअ, େଦବୁ ! କାଲି
କହି ଲୁନି ? ଆଉ କାହWକି ଆସି ଲୁ ବାପା? େବାଉ ଥିଲା େବେଳ ଟିେକ େତା ମୁହଁ
େଦେଖଇଥାk ଯଦି अପା ଆଉ କି ଛିଦିନ ବିଥାtା ନି ୟ। େକେତ ଝୁରି େହଉଥିଲାେର
େତାେତ। ସବୁ େବେଳ କେହ, େକହି ନେହେଲ େମା େଦବୁ ନି ୟ ଆସି ବ। େସଇ ପି ଲାଟା
େମାର ସବୁ ଠୁ ଗୁଣର। ୀ େଯେତ ପାଖେର େଶାଇ କାନେର କହି େଲ ବି ନାହି ନାଡର
ସ"କକୁ ଛି େiଇ ପାରି ବନି । ମୃତୁ ଯାଏଁ େଦବୁ ଛଡା ଆଉ କାହା ନଁା ନଥିଲା ତୁ iେର।
ତେତ ସ"କ କରିବାର ବହୁ େଚା କରି ବି ଫଳ େହଲୁ େସଦି ନ। େତା ଭାଇ ଭଉଣୀ,ୁ
ଖବର କରିବା ଉପାୟ ନଥିଲା ଆମ ପାଖେର। ଏଇ େମାହି ନୀ ତା,ୁ ଥେର ସଂrାହୀନ
अବାେର ରା]ାରୁ ଉଠାଇ ଆଣିଥିଲା। ସୁ େହବାଯାଏଁ ଏଇଠି ଥିେଲ। ବହୁତ େସବା
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କରି ଛି େମାହି ନୀ ତା,ର, େଯମି ତି ଆମମାନ, େସବା କେର। ଭଲ େହଲାପେର ତେତ
େଫାନ କେଲ, େହେ◌ େତା ପଟୁ କି ଛି ଉ\ର ପାଇେଲନି େର ବାପା। ହଠାତ ଝୁ,
ଧରି େଲ ଘର ବି କ ି କରି େବ। େମାହି ନୀ େକେତ ବୁ ଲି ବୁଲି ଗାହକ ଠି କଣା କଲା। ଘର
ବି କ ି େହଲା। େସ ଟ,ାତକ ବା,େର अଛି । अପା େସଇ ବାବଦ ହି ସାବ କାଗଜପତ େମା
ଜି ମା େଦଇ ଯାଇଛି । େଶଷ ସମୟ ତକ ଏଇଠି ଆମରି ସାlେର ରହି େଲ। ମଡା ରଖି
େକେତ ଆଉ अେପqା କରି ଥାk ତୁ ମ ମାନ,ୁ ? େସଥିପାଇଁ ଆେମମାେନ ମିଶି ସଂାର
କମ କରିଲୁ । ଏଠି ସବୁ ବୁ ଢାବୁ ଢୀ, अବା ଏମି ତିଆ। କାହାକୁ ପି ଲାମାେନ ଘରୁ
ତଡି େଦଇଛtି ତ କି ଏ ନି ଜ ଆତDସ ାଭିମାନ େନଇ ପେଳଇ ଆସି ଛି। ଭଲେହଲା ମଁୁ
ନି ଃସtାନ। ସାରା ଜୀବନ ବାÙ େବାଲି ଗnଣା ଶୁଣିବା ନି ଜ ପି ଲା, ଠାରୁ ଏମି ତି
ତି ରାର ପାଇବା अେପqା କମ୍ କଦାୟକ ନି ୟ। ଆମ ଶା କେହେର ପୁअ,
ଆତDାଟିଏ ଜନDେନବା ପାଇଁ ଜନନୀ ଜଠର ନି େଜ ଚୟନ କେର। େତଣୁ ବାପା ମା
େଯମି ତିକା ହୁअk ପେଛ, ତା,ୁ ତୁ େମ ବାଛି ଚ େଯେତେବେଳ, ତୁ େମହW ଆଡଜ କରିବା
ଉଚି ତ। େହେଲ େଦହ, ମନ ର ସୁଖ ପାଇବା ପାଇଁ ଜୀବନସlୀ େମାହ େର ଜନକଜନନୀକୁ ହତାଦର କେଲ କି ^ା େଗାଡେର ଆେଡଇ ତୁ େମ ମାେନ ଆେଦୗ ଠି କ
କରୁନାହଁ େର ପି େଲ। ଏଇ େମାହି ନୀ ଆମ ଭଳି अସହାୟ, ଆଶାବାଡି ସାଜି ଛି। ତାକୁ
ମୁକୁେଳଇବାେର ସାହାଯ କରି ତୁ ଆମ ଉପେର ବଡ ଉପକାର କରି ଛୁ ବାବା। ଆ େମା
ସାlେର। େତା େବାଉ େଦଇଯାଇଥିବା କାଗଜପତ େତାେତ ଜି ମା େଦଇେଦେଲ େମାେତ
େଗାଟାଏ ଗୁରୁ ଦାୟି ତରୁ ମୁି ମି ଳିବ।"
ପାତାପ ଓ अନୁ େଶାଚନା େର େବାଉ ଲାଗି ବି କଳ େହାଇ କାhିଉଠି େଲ
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େଦବଦ\। ନନା ଓ େବାଉ, ଉଭୟ,ୁ ଚି ତାଗି େଦବା କି ମୃତୁ ସଂାର େହବା ଦୂ ରକଥା,
େଶଷ ସମୟେର େଦଖି ବାକୁ ବି ସqମ େହେଲନି । ମେନ ପଡୁ ଥିଲା, ଏଠି େବାଉ ମୃତୁର
ଚି ରଶୀତଳ ନି ଦାେର ତା,ୁ ଝୁରି େହଇ େଶାଇପଡୁ ଥିଲା େବେଳ େସ େସଠି ଉମjର ଜନDଦି ନ
ପାଳନ କରି ବାେର, ଭବ ପାଟj ଏnୟ କରି ବାେର ମସଗୁଲ ଥିେଲ। ଆତDା ଧି °ାର
କରୁଥିଲା। କି k ସମୟକୁ ଶତେଚା କରି ପଛକୁ େଫରାଇ େହବନାହW। ଆଉ କି ଛିଦିନ
ଛୁଟି ବଢାଇ େନେଲ େଦବଦ\। ନି ତି ବୃ yାଶମ ଆସି େସହି ସtାନହୀନା ବୃ yା, ସହି ତ
ସମୟ ବି ତାtି । େବାଉ ସ"\ିର ଚାରି ଭାଗ କରି ଭାେଗ ବୃ yାଶମକୁ ଦାନ କରି େଦଇଛି
େମାହି ନୀ ତ\ାବଧାନେର, ଏବଂ ବାକି ତି ନିଭାଗ ତି ନି ପି ଲା, ପାଇଁ ଛାଡି ଯାଇଛି ।
େଦବଦ\ ମନ ନି ଜ ଭାଗର ସ"\ି ତକ େମାହି ନୀ ଜି ମାେର ଆଶମ କୁ ଦାନ
କରି େଦେଲ। ଦି େନ େସ ବୃ yା,ୁ अନୁ େରାଧ କେଲ,"ମା, େମାର େଗାେଟ କଥା ରଖିବ?
େଯମି ତି ସtାନହୀନ ମାତାପି ତା अନାଥ ଶି ଶୁ,ୁ ଦ\କ ଭାେବ ଆପଣାଇ ନି ଜ ସଂସାର
ପରି ପ$
ୂ କରtି , ସମି ତି ମଁୁ ତୁ ମକୁ ଦ\କ ମା ରୂେପ ଗହଣ କରିବାକୁ ଚାେହଁ । ମନା
କରନି । େମା େବାଉକୁ ମଁୁ ଆଉ େଫରିପାଇବି ନି, େତେବ େବାଉକୁ ତୁ ଭ ଭିତେର େଦଖି ଏ
अନାଥ େଦବୁ ମନେର ମାତୃ େସହ ପାଇବାର ଲାଳସା ଜାଗିଛି। େମା କଥା ରଖି ଦିअ।"
ବୃ yା, ଶୁଖିଲା ଆଖିରୁ େବାହୁଥିଲା ମମତାର ଲୁ ହ ଏବଂ େଦବଦ\,ୁ ଆେବାରି ଥିଲା
ବି ଳପି ତ ମାତୃ ତର ବହୁ ପତିqିତ ଏକ ବହଳ ଆେଶ¶ଷ।
ଲି,୍ େରାଡ଼, କଟକ

ଆହାନ ଇ-ପତି କା ସ"ୂ $ ନି ଃଶୁ' ବି ତରଣ େହତୁ ଡା େଜାତି ପସାଦ ପ+ନାୟକ, -ାରା ପତି.ି ତ ଓ ପକାଶି ତ | Aahwaan.com | 155

ତ େୟାଦଶ ବଷ, ଦି ତୀୟ ସଂଖା, େଫବୃ ଆରୀ ୨୦୧୮

Download Magazine from www.aahwaan.com

अtଦ h
ଦୀପାnଳୀ ସାହୁ

ଶୀତୁ ଆ ସକାଳ। ସି ପା ପତିଦିନ ପରି ଆଜି ମଧ ମଣjl ୱାକ୍େର ବାହାରି ଛି। ମାତ
ଆଜି ତାର ମୁଖମiଳେର ବି ଷ$ତା ବାରି େହାଇପଡୁ ଛି । ୧୦ଟା େବେଳ ଘେର େହବାକୁ
ଥିବା ପହସନକୁ େସ େକୗଣସି ମେତ େରାକି େଦଇ ପାରିବ କି ? ଘେର କଣ କହି େସ ଏପରି
କରି ବ? ବାପା ମା ତା କଥା ଶୁଣିେବ କି ? ସି ପାର ପାଦ େଯତି କି ଆଗକୁ ଆଗକୁ ଯାଉଥାଏ,
ତା ଜୀବନର ଗତି ପଥ େସତି କି ପାତପଦ େହଉଥାଏ। ମେନ ପଡ଼ି ଯାଉଥାଏ ବଷା ଦି ନର
େସଇ ଘଟଣା। କେଲଜରୁ େଫରିବା ବାଟେର ହଠାତ ଦୁ ଇଜଣ ଦୁ ବୃ \ କଳାପଲସରେର
ଗାଡି ଟାକୁ ଏପରି ବୁ ଲାଇେଲ େଯ ସି ପରା ୁଟର अଟକାଇବାକୁ ବାଧ େହଲା। ତା ପେର
ଜେଣ ଦୁ ବୃ \ ୁଟର ଚାବି ଛଡାଇ େନଇ ତାର େମାବାଇଲ, ଗହଣା ସବୁ ମାଗିଲା। ସି ପା
ପାଣ ଭୟେର ସବୁ େଦବାକୁ ପ]ୁତ େହଉଥିବାେବେଳ ଭଗବାନ, ଦୂ ତ ସଦୃ ଶ ଏକ
ଯୁବକ,ର ଆବି ଭାବ େହଲା। ଶୁନଶାନ ବାଟେର େସ ହW ଏକାଥିେଲ ସି ପାର ସାହା
ଭରସା। ସେତ अବା େସ ସି ପାର अtେବଦନା ଜାଣି ପାରି େଲକି ? ବାଇକ ରଖିେଲ
ଘଟଣାଳୀେର। ତା,ୁ େଦଖି ଦୁ ବୃ \ ଦୁ ଇଜଣ ପଲସର ଧରି ଆଖିପିଛୁଳାେକ େସଠାରୁ
ଚ"ଟ େହାଇଗେଲ। ସି ପା ମନ ଭିତରୁ େସଯାଏ ଭୟ ଯାଇ ନ ଥାଏ। ଯୁବକ ଜଣକ ତାକୁ
ଚାହWେଲ। େସ ବି ତା,ୁ ଚାହWଲା। େଯପରି ବଳି . େସପରି ସୁhର। େସଇ ପଥମ
େଦଖାେର ସି ପାର ମନ େଗାଟାପେଣ ତା,ର େହାଇଗଲା। ଯୁବକ କହି େଲ ଠି କ अଛtି
ମାଡାମ? ସି ପା ହଁ କହି ତା ବାଟେର ଓ ଯୁବକ ତା, ବାଟେର ଚାଲି ଗେଲ। ଘଟଣାକୁ ଦୁ ଇ
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ବଷ ବି ତି ଗଲାଣି। ତଥାପି ସି ପା ମନ अଗଣାେର େସଇ अଜଣା ଯୁବକ ଘର କରି
ରହି ଛtି ।
ଘାକା ଆଗକୁ ଯି ବା ସହି ତ ସି ପାର ହୃତhନ ତୀବ ରୁ ତୀବ ତର େହଉଥାଏ।
େସ ମଣjl ୱାକ୍ ସାରି ଘରକୁ େଫରିଲା। ନି ତକମ ସାରି ଠାକୁ ର,ୁ ମୁiିଆେଟ ମାରି ଲା।
अକୁ ଳ ବି କଳ େହାଇ ଠାକୁ ର,ୁ ପାଥନା କଲା। େଯଉଁ ବରପାତ ଘର କନା େଦଖିବାକୁ
ଆସୁଛtି , େସମାେନ ତାକୁ ନାପସh କରି ଦି अk। ବରପାତ େକh ୀୟ ସରକାରୀ अଫିସ,
ବାପା ଜଜ, ମା ଡାର। ପୁଣି କୁ ଆେଡ ଧନସ"\ି ପଚୁର। ବାପା अବା ଏପରି ପ]ାବକୁ
ନା କରି େବ କି ପରି ?
ସମୟ ସକାଳ ୯ଟା। ମା, ବାପା ଦୁ େହଁ अତି ଥି ଚା ପ]ୁତି େର ବ]। ସି ପା ଥରକୁ
ଥର ଘାକୁ େଦଖି ଦୀଘ ନି ଶାସ ଛାଡୁ ଥାଏ। ମନେର ଶି ସୟ କରୁଥାଏ। ମା’କୁ କହି
େଦବ କି ? େଦା େଦା ପା ପରି ିତି େର ସି ପା। କଣ କରିବ େସ? ଜେଣ अଜଣା अଚି ହା
ଯୁବକକୁ େସ େଯ ମନ ପାଣ େଦଇ ଭଲ ପାଇ ବସି ଛି, ଏକଥା କଣା କାହାକୁ ବୁ ଝାଇ
େହବ? ପୁଣି େସ ଯୁବକ କଣ ତାକୁ ପାଇବାକୁ େସତି କି ବାକୁ ଳ େଯତି କି େସ अଛି ?େସ
ବି ବାହି ତ ନା अବି ବାହି ତ? ଏକଥା ବି ତ ତାକୁ ଜଣା ନାହW। ସି ପାର अtଦ h ବଢି ବାେର
ଲାଗିଲା।
କଲି l େବଲ ବାଜି ଉଠି ଲା। ସି ପା ଚମକି ପଡି ଲା। ସେତ େଯପରି ତାର अtରର
ଆଶା अସୁମାରୀର ସମୟ େଶଷ େହବାର ଘା ବାଜି ଲା। କି େଚନେର ଥାଏ ସି ପା
େସମାେନ ଆସି ଗେଲ େବାଲି ମା କହି େଲ। ସି ପା ନତମ]କ େହାଇ ବରପାତ ପି ତା-ମାତା
ଦୁ ହW,ୁ ପଣାମ କଲା। ବରପାତର ଜରୁରୀ କଲ ଆସି ବାରୁ େସ ଏେଟi କରି ବାକୁ
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ବାହାରକୁ ଚାଲି ଯାଇଥାtି ।
ସି ପା ମଧ େଗାଟିଏ ଚାଉଳେର ଗଢା। ରl, ରୂପ, ସ¨ା, ଶି qା େକୗଣସି ଥିେର
ଖଣ
ୂ କାଢି େହବନି । ବରପାତର ପି ତା-ମାତା ସି ପାସହ କି ଛି ସମୟ କଥାବା\ା େହବାପେର
ତାକୁ ପାନ କରି ବାକୁ ନି େଶ ଦି ଆଗଲା। ଯାଉ ଯାଉ େସ ଶୁଣିଲା “ଝି अଟି ଆମର ପସh
େହଲା” େବାଲି । ସି ପା ଭାବୁ ଥାଏ ଭଲେହଲା ବରପାତ ତାକୁ େଦଖିନାହାtି । େତେବ
ବରପାତ ସହି ତ କଥା େହବାେବେଳ େସ ସବୁ କଥା ତା,ୁ କହି େଦବ ଓ ତାକୁ ନାପସh
କରି ବାକୁ ନି େବଦନ କରି ବ। ଏେବ ତାର ଆଶା ଉsି ବୀତ େହବାପରି ଲାଗିଲା।
କି ଛି ସମୟ ପେର ପୁଣି ସି ପାର ମା ଆସି ତାକୁ କହି େଲ ବରପାତର ମା ତାକୁ ଶଗୁନ
େଦେବ େବାଲି । ସି ପା େଦହେର ଶୀହରଣ େଖଳି ଗଲା, ଭୟର ଓ ଆଯର। ବରପାତ ତ
ତାକୁ େଦଖି ବି ନାହାtି , େତେବ ଶଗୁନ େଦବାର ପଶ ଉଠି ଲା କି ପରି ? ଏେବ ବି କଣ ବି ନା
େଦଖାେର ପି ତାମାତା, ନି େଶେର ଜୀବନସାଥୀ ବାଛି େନବାର ଯୁଗ अଛି ! ସି ପା
ଯଚାଳି ତ ପରି ଉଠି ଲା ଓ ଚାଲି ବା ଆର କଲା। ବରପାତ ପତି ଏଇ qଣକ ଆଗରୁ
ତାର ଯାହା ଚି tାଧାରା ଥିଲା ସବୁ ଓଲଟ ପାଲଟ େହାଇଗଲା। ଭାବି ଲା ଆଉ କାହା
ଉପେର ନି ଭର ନ କରି ନି ଜକୁ ଦୃ ଢ େହବାକୁ େହବ। ପରqଣେର ଭାବି ଲା ଯଦି ସବୁ କଥା
ଏେବ େସ କହି ଦିଏ େତେବ ବାପା ମା’, ସାନେର ଆ ଆସି ଯିବ। ପୁଣି ଆେhାଳି ତ
େହଲା ତା ମନ। ଭଗବାନ କଣ ଏେତ ନି ୟ! ଏପରି ଧମ ସ,ଟେର ତାକୁ ଏକାକୀ
ଛାଡି େଦେଲ? ଏତି କି ଚି tା କରୁ କରୁ ଡ ଇଂ ରୁମେର େସ ପହି ସାରି ଲାଣି । େଦଖି ଲା
ମା ବାପା, ବରପାତ ମାତା-ପି ତା ସମେ] ଆନhିତ ଓ ଉବ ମୁଖରୀତ। ଏପେଟ ଥେର
ଚାହWବନି ? ଏପରି ଏକ ସ^ାଦେର ସି ପା ଚାହWେଦଲା....... େସଇ ଯୁବକ ତା’ର ମନ
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अଗଣାର ତା ସଖେର ଠି ଆ। ]^ୀଭୂ ତ େହାଇପଡି ଲା ସି ପା।
ଏଥର ସମର ଓ ସି ପାକୁ କଥାବା\ା େହବାପାଇଁ ଏକୁ ଟିଆ ଛାଡି ଦିଆଗଲା। ସି ପା
କି ଛି କହି ବା ପବ
ୂ ରୁ ସମର କହି ବା ଆର କେଲ, “ତୁ ମକୁ େଦଖିବା ପେର ମଁୁ ତୁ ମକୁ ହW
ଜୀବନସାଥୀ କରି ବି େବାଲି ଭାବି େନଇଥିଲି। େସଦି ନ ତୁ ମ କେଲଜ ୟୁନିଫମ େଦଖି ତୁ ମ
କେଲଜ ବି ଷୟେର ତ ଜାଣିଗଲି , କି k ତୁ ମ ଘର ଠି କଣା େଖାଜି ବାକୁ େମାେତ ଦୁ ଇ ବଷ
ଲାଗିଗଲା।”
ନୀରବତା ଭିତେର ସି ପାର ସବୁ ପକାର अtଦ hର अବସାନ ଘଟିଲା।

ଓଡି ଶା ସଚି ବାଳୟ େସବା ସଂଘ
ଭୁ ବେନଶର
ଇ େମଲ: msdipasahu@gmail.com
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ମଣିଷ ପଣିଆ
ପଣତୀ ମହାପାତ ୍

ଦି ନ କର କଥା।।
େଗାଟିଏ ଗଁାେର େଗାଟିଏ େଛାଟ ପରି ବାର ।
େସ ପରି ବାରେର ଥାtି ବାପାମାଆ, ସହ େଛାଟ ପୁअଟିଏ।ଖୁବ୍ ହସଖୁସିେର ଥାtି
େସମାେନ।ବାପା ଜେଣ ଦି ନ ମଜୁ ରି ଆ।ପରିବାରର ସଦସ, ଆବଶକତା अନୁ ସାେର
ଚଳି ବାକୁ କି ଛି ବି अସୁବିଧା ହୁଏ ନାହW।ଏମି ତି ଭାବେର ଚଳୁ ଥିଲା ତା, ସଂସାର।।
ହଠାତ୍ ଦି େନ ଦୁ ଃଖର କଳାବାଦଲ େଘାଟିଆସି ଲା ପରି ବାର ଟି ଉପେର।େଗାଟିଏ
ଦୁ ଘଟଣା େର ବାପାଜଣ, अନ ଦୁ ଇ ଜଣ,ୁ ପରକରି ଆରପାରି କୁ ଚାଲି ଗେଲ।ମା କଣ
କରି େବ କି ଛି ବୁ yି ବାଟ ପାଇେଲ ନାହW।ଧୀେର ଧୀେର अଭାବ େଦଖାେଦଲା ଦି େନ ଦି େନ
ଉପବାସେର ରହୁଥାଆtି ।େକେତ ଦି ନ ଉପାସ ରହି େବ। ମାଆ େହାଇ ପି ଲାର େଭାକି ଲା
ଆଖିକୁ ସହି ପାରି େଲ ନାହW।
ବାଧେହାଇ

କାମ

କରିବାକୁ

ପଦାକୁ

େଗାଡ଼

କାଢି େଲ।କି

କାମ

अବା

କରି େବ।ପରଘେର ବାସି ପାଇଟି କେଲ। अଇଁଠା ବାସନ ମାଜି େଲ।ମନେର ଦୁ ଃଖ
ଆସୁଥାଏ,

ଖାଲି

ପୁअଟି

ର

ମୁହଁ

ଚାହW

ସବୁ

ସହି ଯାଉ

ଥିେଲ।ପି ଲାଟି

ବଡ଼

େହଲା।ପାଠପଢି ବା ବୟସ େହଲା। ମାଆ ଭାବି ଲା , େମାେତ େଯେତ ଦୁ ଃଖକ େହଉ
ପେଛ ମଁୁ ଏ ପି ଲାକୁ ପାଠ ପଢାଇ ବଡ଼ ହାକି ମ କରି ବି।
ଏଭଳି ଭାବି ପୁअକୁ େନଇ ୁଲେର ନାମ େଲଖା କଲା।ଆଉ େସହି ଦିନଠାରୁ ପୁअ
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ପାଠ ପଢି ବାକୁ ଗଲା।ଦି ନକର କଥା।ପୁअ ଆସି ମାଆ କୁ କହି ଲା, େମାର େଗାଟିଏ ବହି
ଦରକାର।ମାଆ ପୁअକୁ ବୁ ଝାଇଲା,ମାସ େଶଷେର େମାେତ ଦରମା ମି ଳିେଲ ମଁୁ େତାର ବହି
କି ଣି େଦବି ।
ଦି େନ ୁଲ ଛୁଟି ପେର ପି ଲାଟି େଦଖିଲା

େକୖ ।ଣସି

ପି ଲାର େସହି ବହି ଟି

ପଡି ଛି।େକହି ନ େଦଖି ବା ଭଳି େସ ବହି ଟିକୁ ପି ଲାଟି ନି ଜ ବ]ାନି େର ପୁରାଇ ଘରକୁ
େନଇ ଆସି ଲା।ଘରକୁ ଆସି ମାଆ କୁ ବି ବହି ଟିକୁ େଦଖାଇଲା। ମାଆ କହି େଲ ଠି କ୍ अଛି ,
େତାର ତ ବହି େହାଇଗଲା, ଏଥର ଆଉ ବହି କି ଣିବା ଦରକାର ପଡି ବ ନାହW।
କି ଛି ଦି ନ ପେର ପି ଲାଟି ଏକ କଲମ ଆଣି ମାଆ କୁ େଦଖାଇଲା।ମା ,ମଁୁ ଏ କଲମଟି
ୁଲରୁ ପାଇଛି ।ମାଆ କହି େଲ ଠି କ୍ अଛି , ତୁ େସଥିେର େଲଖା େଲଖି କର।
ଏମି ତି ଏମି ତି ପେତକଦି ନ ପି ଲାଟି ୁଲରୁ

କି ଛି ନା କି ଛି ଜି ନିଷ ଲୁ ଚାଇ

ଆେଣ।ମାଆ,ୁ ମଧ େଦଖାଏ। େଛାଟ େଛାଟ େଚାରି କରୁ କରୁ ପି ଲାଟି ଦି େନ ଜେଣ
େଲାକର ବାଡ଼ି ରୁ କି ଛି ପି ଜୁଳି େଚାରି କରି ଆଣିଲା।ମାଆକୁ େଦଲା।ମାଆ ପୁअ ଆଣିଥିବା
ପି ଜୁଳି ଖାଇ କହି େଲ, ଆେର ଏ ଗୁଡିକ ଖୁବ୍ ମି ଠା ଲାଗୁଛି।ଆଉ କି ଛି ଆଣି ବୁ ତ ।
ଏମି ତି ଭାେବ ପି ଲାଟି ବାହାରୁ େଛାଟ େମାଟ େଚାରି କଲା।କାହାର େଖଳନା ଆଣିଲା
ତ କାହା ର ବହି େଚାରି କଲା।ବି ଦାଳୟେର ଶି qକ ତାକୁ ବାହାର କରି େଦେଲ ୁଲ
ରୁ।ପି ଲାଟି ବଡ େହଉଥାଏ।।
ପାଠଶାଠ ନ ପଢି

ୟା ତା ଘରୁ େଚାରି କଲା।ଦି େନ େଗାଟିଏ ସାଇେକଲ

େଚାରି କଲା।ନୂ ଆ ସାଇେକଲ।େଚାରି ସାଇେକଲ अନଜଣକୁ ବି କୀ କରି କି ଛି ଟ,ା
ଆଣିଲା।ମାଆ ମଧ ପୁअର ଏତାଦୃ ଶ କାମେର କି ଛି କହtି ନାହW।ପରଘରୁ େଚାରି କରି ବା
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ତା'ର ନି ତିଦିନିଆ କାମ େହଲା।ଦି େନ ରାତି େର ଜେଣ ଧନୀ େଲାକ ଘରୁ େଚାରି କରି ବା
ସମୟେର ଧରା ପଡି ଲା।
େପାଲି ସ ଆସି ବାvି େନଲା।
ଏଥିେର ମାଆ ମନ ବଡ ଦୁ ଃଖ େହଲା।ପଇସା ପତ େଯାଗାଡ କରି ପୁअକୁ ଜାମି ନ
େର ମାଆ ଆଣିେଲ।ପୁନବାର ପୁअଟି େଚାରି କଲା।ଜଣକ ଘରୁ େଚାରି କରି ବା ସମୟେର
ଗୃହକ\ା େଦଖି େନେଲ।ତହW ଉ\ାରୁ େସ ଗୃହକ\ା ,ୁ ପି ଲାଟି ମାରି େଦଲା।ଇତି ମଧେର
େପାଲି ସ ଖବର ପାଇ ପି ଲାଟି କୁ

ଆେର କରି େକାଟ ଚାଲାଣ କଲା।ବି ଚାର

ଚାଲି ଲା।ବି ଚାର େଶଷେର ବି ଚାରପତି ତାକୁ ଫାଶୀଦiେର ଦiିତ କେଲ।
ଫାଶୀ ଦି ନ ଉପିତ।
ପି ଲାଟି କୁ ପଚରା ଗଲା, ତୁ ମର େଶଷ ଇ}ା କଣ କୁ ହ?।ଉ\ରେର ପି ଲାଟି
କହି ଥିଲା, ମଁୁ େମା ମାଆକୁ େଦଖାକରି ବି।ଫାଶୀ ସମୟ ପବ
ୂ ରୁ ମାଆ ପୁअ, େଦଖାସାqାତ
େହଲା।
ପି ଲାଟି ନି ଜ ପାଖେର ଏକ ଧାରୁଆ େବ ଡ଼୍ ରଖିଥିଲା।େସହି େବ ଡ଼୍ େର ମାଆର େବକ
କାଟିେଦଲା।ମାଆ େଦହ ରୁ ଧାରଧାର ର ବହି ଯାଉଥାଏ ।ଏଭଳି ଦୃ ଶ େଦଖି ଉପିତ
ଥିବା ସମ] େଲାକ अବାକ୍ େହାଇ ଯାଇଥିେଲ।େଯେତେବେଳ ପି ଲାଟିକୁ ପଚରାଗଲା,ତୁ େମ
ତୁ ମ ମାଆକୁ କାହWକି ହତା କଲ?ପି ଲାଟି ସୁhର ଉ\ର େଦଇଥିଲା।କହି ଲା ଏଭଳି ମାଆ
ଖାଲି େମା ପାଇଁ ବି ପsନକ ନୁ େହଁ , ଏ ସମାଜ ପାଇଁ ମଧ ଖରାପ।କାରଣ େଯଉଁ ମା
ପି ଲାକୁ ଠି କ୍ ରା]ା ନ େଦଖାଇ ଭୁ ଲ୍ ରା]ାେର ପରି ଚାଳି ତ କେର େସଭଳି ମାଆ ର ଏ
ସମାଜେର ରହି ବାର େକୖ ।ଣସି अଧି କାର ନାହW।
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ଖାଲି ପି ଲାଟିଏ ଜନD କରି େଦେଲ େକହି ମାଆ େହାଇଯାଏ ନାହW।ପି ଲାକୁ ଉ\ମ
ରୂେପ ଗଢ଼ି ବା ,ଭଲ ସଂାର େଦବା,ଭୁ ଲ୍ ଠି କ୍ ର ଧାରଣା େଦଇ ଭଲ ମଣିଷ କରି ବା କାମ
ହW େକବଳ ଜେଣ ମାଆ ହW କରି ପାେର।େଯେତେବେଳ ମଁୁ ଭୁ ଲ୍ ରା]ାେର ଯାଉଥିଲି,େମାେତ
ଠି କ୍ ବାଟକୁ ଆଣି ବା ପରି ବେ\ େପାାହନ େଦଉଥିଲା, ନି ଜ ବି େବକ କୁ ବଳି େଦଇ
ଯଣାମୟ ପାହାଡ ଉପେର ଯି ଏ ଗେଡଇ େଦଇଥିଲା,େସଭଳି ମାଆ କୁ ଏଭଳି ଶା]ି
ଦରକାର।
ଯଦି ମଣିଷ ଜୀବନ ପାଇ ମାନବି କତାଭଳି ସୁhର ମୂଲେବାଧ ନାହW େସଭଳି
ମଣିଷଏ ସମାଜେର ବି ରହି ବାର

େକୖ ।ଣସି ଆବଶକତା ନାହW।କାhି କାhି ଏତି କି

କହି ସାରି ବା ପେର େସହି ଧାରୁଆ େବ ଡ଼୍ େର ନି ଜ େବକ ମଧ କାଟିେଦଲା।
ଆଉ ସବୁ ଦି ନ ପାଇଁ ଆର ପାରି କୁ ଚାଲି ଗଲା।

ଶି qୟତୀ
ଫକୀରେମାହନ ନଗର
ବାେଲଶ¨ର
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ବୃ ହତ ସାଥୀ
ଶୁଭକାt ସାହୁ

ପି ଲାଟି ପତହ ମhିରକୁ ଯାଇ ନି .ାର ସହ ଠାକୁ ର,ୁ ଡ଼ାକୁ ଥିଲା। କ ମଶଃ
ବ]ୁବାଦୀ େହାଇପଡୁ ଥିବା ପୃଥିବୀେର ସ|ମାେନ େଯଉଁଠି େଭୗତି କ ବ]ୁ ସଂଗହର
ପତିେଯାଗିତାେର ବ], ପି ଲାଟିର ଭି କି k ଥିଲା ନି ¦ାମ। ନି ଜ ପାଇଁ େକେବ କି ଛି
କାମନା କରି ନି। ଖୁସିେର ଥିେଲ କେହ, “େହ ଠାକୁ ର, ଏହି ସାରା ସଂସାେର ବାପି ଯାଉ।
ଆଉ ଦୁ ଃଖେର କେହ”, ଏମି ତି ଦୁ ଃଖ େକହି ବି େକେବ ନ ପାଆk।
ଦି େନ ତା’ଭିେର ପସନ େହାଇ ଠାକୁ ର ଆବି ଭୂ ତ େହାଇ କହି େଲ, “ସବୁ ଦି େନ ତ
ସାରା ଦୁ ନି ଆର ମlଳ କାମନ କରୁଛୁ, ଏେବ ନି ଜ ପାଇଁ କି ଛି ମାଗ୍” ପି ଲାଟି ସହେଷ
ଉ\ରିଲା, “ମଁୁ ତ ପତିଦିନ େକବଳ ନି ଜ ପାଇଁ ହW ମାଗି ଆସି ଛି। अନ ମାନ, ସ ାଥ ତ
ସଂକୀ$, େହେଲ େମା ସ ାଥ ତ ବୃ ହ\ମ। ସାରା ପୃଥିବୀର ହି ତେର କ'ଣ େମାର ହି ତ
ନୁ େହଁ ? େକବଳ ନି ଜ ହି ତ କାମନା କରି ବା ଆନ ପତି ଇଷାପରାୟଣତା ନୁ େହଁ କି ?
अନମାେନ ଦୁ ଃଖେର ବଢୁ ଥିବା େବେଳ ମଁୁ କ'ଣ ସତେର ସୁଖୀ େହାଇ ପାରି ବି?? ତା’ର
ପଶ ରୂପୀ ଉ\ରେର ଠାକୁ ର अତt ପସନ େହାଇ ଇ}ା କରୁଥିେଲ ଏକାଦଶାବତାର
ନି अେt କି ପୃଥିବୀ ପୃ.େର ଏଇ ପି ଲାଟି ପରି ଏକ ଦରଦୀ ହୃଦୟ ତଥା ଉଦାର ମନଯୁ
ସାଧାରଣ ମାନବ େହାଇ।

େମାବାଇଲ: ୯୦୪୦୩୨୦୧୮୬
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ପୂ$jମାେର ଲାଗିଗଲା अମାବାସାର କଳ,
ସମି ତ ସତପକାଶ ମି ଶ

ସରସ ତୀ ପଜ
ୂ ା ପବ
ୂ ଦି ନର େସଇ ଘଟଣା ଆଜି ଯାଏଁ ବି ମାନସ ପଟେର
େଦାଳାୟମାନ େହଉଛି । ସରଧାପୁର ଉପାଥମି କ ବି ଦାଳୟ। େକଶବ ଚh ରାଉତ ଓ
ଦୟାନି ଧି ପଧାନ ଦୁ ଇ ଶି qକ ଓ ୁଲେର ପଢୁ ଥିବା କି ଛି ବାଳକ ବାଳି କା ମାେନ ମି ଶି ପଜ
ୂ ା
ପାଇଁ ସାଜସsା କରୁଥିେଲ। ଗୁରୁ ାନୀୟ େହେଲ ମଧ ମନୁ ଷର େଯେତେବେଳ ପଶୁ
ପବୃତି ଜାଗତ ହୁଏ େସ କଣ କରି ବେସ ନି େଜ ମଧ ଜାଣିପାେର ନାହW। ଧି େର ଧି େର
େବଳ ଗଡି ଗଡି ଚାଲି ଥାଏ। ପାୟ ସାଜସsା କାମ ସରି ଯାଇଥାଏ। ଗୁରୁ ଦୟାନି ଧି
ପଧାନ, ତତାବଧାନେର ବାଳକମାେନ ବାହାରର କାମ (ଯଥା:- ପଜ
ୂ ାସାମଗୀ ଆଣିବା,
େଭାଗ ବରାଦ େଦବା, ଆ^ େତାରଣ ତି ଆରି କରି ବା ଇତାଦି )େର ବ] ଥାଆtି । ପାୟ
କି ଛି ବାଳି କା େଯଉଁ ମାନ, ଘର ଦୂ ରେର େସମାେନ ପେଳଇ ଯାଇଥାଆtି । ସମ
େଶଣୀେର ପଢୁ ଥିବା ପା ଜଣ ଛାତୀ ନତା, ମି ଲୁ, କୁ ନି , ଜି ତା, ପନ
ୂ ୀ ପଜ
ୂ ା ାନଟିେର
ସାଜସsା କରୁଥାtି । ଘର ଓଳାଓଳି କରୁଥାtି । ଏ ସବୁ କୁ ଲq କରୁଥାtି ଗୁରୁ େକଶବ
ଚh ରାଉତ। ଯାହା େହେଲ ବି ଗୁରୁ ବ ହDା ଗୁରୁ ବି ୁ .....। ଆଜି କାଲି ର ସରକାରୀ କଳର
ବବାକୁ େନଇ ୁଲର େଶଣୀଗୃହେର ଶି qକ ବାସ କରtି । େସଇଠି ପି ଲା, ପାଇଁ
କଳାପଟା, ଭାରତ ମାନଚି ତ ଓ େସଇଠି ଗୁରୁଜୀ, ଖଟ, ଟିଭି, େପାଷାକ ପାଇଟି,
େରାେଷଇ ସାମାନ। ଏ ସବୁ ଚି ତ ଦୃ ଶମାନ େହେଲ ବବାର अବା ବୁ ଝି ବାକୁ େବଶୀ
ସମୟ ଲାେଗନାହW। अତି ଗରି ବ ପରିବାରେର ଜନD ‘ପନ
ୂ ୀ’ର। କୁ ମାର ପଣ
ୂ jମାେର ଜନD
େହାଇଥିବାରୁ ବାପାମା’ ତା ନଁା ରଖିଥିେଲ ‘ପନ
ୂ ୀ’। ଖଟିଖିଆ ମୂଲିଆ ବାପାମା’, ସ ପ
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ଆେମ ନ େହଲୁ ନାହW ଝୁअଟି ପାଠ ପଢୁ । ଦୁ ନି ଆ େଦଖୁ। ବଡ ମଣିଷ େହଉ। ଓଳି ଏ
ଖାଇେଲ ଦି ଓଳି ଉପାସ ରହtି ତା ବାପାମା। ପଜ
ୂ ା ଦି ନର ଘଟଣା। ଗଁା ପୁରା ଶୁନଶାନ।
ୁଲେର ଭିଡ ଜମି ଥାଏ ଗଁା େଲାକ,ର। ପନ
ୂ ୀର ର ଜୁ ଡୁ ବୁ ଡୁ ଶରୀର େଶଣୀ ଗୃହର
ତେଳ ପଡି ଥାଏ। େସ ସ"ୂଣ ନି େତ ଥାଏ। ତାର ଜାମା ଫକ ାେନ ାେନ ଛି iି
ଯାଇଥାଏ। ପୁଟିତ େକୖ େଶାର ଆଜି qତ ବି qତ େହାଇ ପଚୁର ର ସାବ େହଉଥାଏ।
କି ଏ େସ अମଣିଷ? କି ଏ କରି ଛି ପନ
ୂ ୀ ଭଳି କୁ ନି ଝି अର ଏପରି ଦୁ ଦଶା? ତାକୁ ଟିକ ଟିକ
କରି କାଟି େଦବାକୁ ଇ}ା େହଉଛି । ତାକୁ କଠି ନରୁ କଠି ନ ଦi ମି ଳିବା ଦରକାର। ପୁନି
ନାୟ ପାଇବା ଦରକାର। ଏ ସବୁ ଚି tା କଲା ଭିତେର ପନ
ୂ ୀର ବାପାମା ଭୟ ଓ ଲsାେର
ନି େଜ अପରାଧୀ ଭଳି େହଉଥିେଲ। ପନ
ୂ ୀ ନାୟ ପାଇବା ଦରକାର। ଗଁାର ଇsତ
ରଖି ବାକୁ ଯାଇ ଗଁା ସମସାର ସମାଧାନ ଗାମସଭାେର ହୁଏ। अତି ଆବଶକ େହେଲ
ମାମଲା ଥାନା କେଚରୀକୁ ଯାଏ। ନ େହେଲ େକାଚି ତ। ଗଁ ା ବଇଦ ଆସି ମଇଲମ ଓଷୁअ
ପାଣି େଦଇଥାtି । ଭୟେର ପୁଣି େଦହେର ପବଳ ଜର। ଖାଲି ଥରୁଥାଏ। ଡରୁ ଥାଏ।
ଆଖି ଲୁ ହେର େଶଯ ପଟା ଓଦା େହଇଯାଉଥାଏ। କି ଏ ବା ବୁ ଝି ବ ପନ
ୂ ୀର ଦୁ ଃଖ। ପନ
ୂ ୀ
ନାୟ ପାଇବା ଦରକାର। ତା ପରଦି ନ ଗାମସଭା ବସି ଲା। ଗଁା ମୁରବୀ ମାେନ ବସି େଲ।
େଗାଟିଏ ପାଶ େର ପନ
ୂ ୀ ଓ ତା ବାପାମା ଏବଂ अନ ପାଶ େର ଆଦଶ ଶି qକ ଗୁରୁ େକଶବ
ଚh ରାଉତ ମୁହଁ େତାଡ କରି ଠି ଆ େହାଇଥାtି , ସେତ େଯପରି େଗାଟିଏ ମହାନ କାଯ
କରି େଫରିଛtି ଓ ଦଶକ ସାଜି ଛtି ଗାମବାସୀ ବୃ h। ପବ
ୂ ଘଟଣା କ ମେର, ସରସ ତୀ
ପଜ
ୂ ା ପବ
ୂ ଦି ନ ଦି ପହର ସମୟେର ସମ େଶଣୀର େସଇ ପା ଜଣ ବାଳି କା କାଯବ]
ଥିବା ସମୟେର ଏ ସବୁ କୁ ଲq କରୁଥିେଲ ଗୁରୁଜୀ। ପନ
ୂ ୀ ଘର ଓେଳାଉଥିଲା। ଘର
ଓେଳାଉଥିବା ସମୟେର ତାର ପ©ୁଟିତ େକୖ େଶାର ଆକଷjତ କରି ଥିଲା ଗୁରୁଜୀ,ୁ ଓ
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ଜାଗତ େହାଇଥିଲା ତା,ର ପଶୁ ପବୃତି । େସ ପନ
ୂ ୀ -ାରା ନି ଜର କାମନାର ତୃ ା
େମାଇବାକୁ ଚାହW ଏହାର ଏକ ସୁhର ପରି କdନା କରିଥିେଲ। େସ େସଠାେର ଥିବା ପା
ଜଣ ଝି अ,ୁ ଗୀତ ଗାଇବା ପାଇଁ କହି େଲ। ଗୁରୁ, ନି େଦଶେର ସମେ] ଜଣ, ପେର
ଜେଣ ଗୀତ ଗାଇେଲ। ପନ
ୂ ୀ ମଧ ତାର େକାମଳ କx ସ ରେର ଗୀତଟିଏ ଗାଇଲା।
ପନ
ୂ ୀର ଗୀତର ପଶଂସା କରି ଗୁରୁଜୀ ତାକୁ ୧୦୦ ଟ,ା ପୁରାର େଦେଲ। ଏହା େଦଖି
अନ ପି ଲାମାନ, ମନ ଟିେକ ଦୁ ଃଖ େହଲା। ଏହା ପେର କି ଛି ସମୟ ପେର ନି ଜର ମୁi
ବି vୁଥିବାର अଭିନୟ କରି ମୁi ଚି ପିବା ପାଇଁ ଏକୁ ଟିଆ ରହୁଥିବା େଶଣୀ ଗୃହକୁ ଡାକି େଲ
େସ ପନ
ୂ ୀକୁ । ପନ
ୂ ୀ ମଧ ଗୁରୁ େସବା କରି ବାପାଇଁ ତ¥ର େହାଇ ତା ମଧକୁ ଚାଲି ଗଲା।
ଗୁରୁଜୀ ଲୁ lି ପି vି ଖଟ ଉପେର େଶାଇଥାtି । ପନ
ୂ ୀ ପଥେମ ମୁi ଚି ପିଲା। କି ଛି ସମୟ
ପେର େସ େଗାଡ େମାଡି ବାକୁ କହି େଲ। େଗାଡ େମାଡି ବାର କି ଛି ସମୟ ଯାଇନି ପନ
ୂ ୀ
ସହି ତ ଏ କଣ େହଉଛି େସ କି ଛି ଜାଣିପାରୁନଥିଲା। ସବୁ କଥା ସମେ] ଶୁଣିେଲ। ପନ
ୂ ୀ
ଲାଜେର, ଭୟେର େଗାଟା ଥରୁଥାଏ, ଆଖି ଲୁ ହ ଆଖିେର ମରୁଥାଏ। ପନ
ୂ ୀର ବାପାମା
ଝି अର ଭବି ଷତକୁ ଚି tା କରି ଏ କଥା ପଘଟ ନ କରି ବାକୁ ସମ],ୁ अନୁ େରାଧ କେଲ।
ପନ
ୂ ୀ ଶରୀରେର େଯ अମାବାସାର କଳ, ଲାଗିଯାଇଥାଏ ଏ କଥା େକବଳ େସ ଓ ତା ମା
ଜାଣିଥାtି । ଗାମ ସଭାର ନି ତି କ େମ ମୁରବୀମାେନ ପନ
ୂ ୀର ଚି କିା ବାବଦକୁ
୩୫୦୦୦/-ଟ,ା ଓ

अପରାଧ କରି ଥିବା ପାଇଁ अଭି ଯୁ ଶି qକ,ୁ ପନ
ୂ ୀକୁ ବି ବାହ

କରି ବାକୁ ନି େଦଶ େଦେଲ। ଶି qକ େଯ ପବ
ୂ ରୁ ବି ବାହି ତ ଓ ୪ ଟି ସtାନର ଜନକ ଏ କଥା
ଗଁା େଲାକ ଜାଣି ମଧ ମୁହଁେର ତୁ iି ବାvିଥାtି । ସବୁ େସଇ ପଇସାର େଖଳ। ଖଟିଖିଆ
ଗରି ବ େଲାକ, ଦୁ ଃଖ ବୁ ଝୁଛି କି ଏ? କି ଛି ଦି ନ ପେର ପନ
ୂ ୀ ନୀତି ଦି ନିଆ ଜୀବନ। ଏମି ତି
କି ଛି ଦି ନ ବି ତିଯାଏ। କି k, ପନ
ୂ ୀ ସାଜି ଥିଲା ୭ ମାସର ଗଭବତୀ। ଗରିବ अଶି qିତ
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େଲାକ। େଯେତେବେଳ ସମ େଶଣୀର ଚପଳମତୀ କି େଶାରୀ ସାେଜ ୭ ମାସର
ଗଭବତୀ। अବା କଣ ହୁଏ? ପାଠପଢାେର େଡାରି ବାvିଯାଏ। ସବୁ ଦି ନ ପାଇଁ ଲାଗିଯାଏ
କଳ,ର ଟିକା। ଖାଲି କdନା ଜdନା ଭିତେର ବିଯିବା କଥା। ପବଳ ପସବ େବଦନା
ଭିତେର ଶି ଶୁ କନାଟିଏ ଜନD େଦଇ ସବୁ ଦି ନପାଇଁ ଆଖି ବୁ ଜି େଦଲା ପନ
ୂ ୀ। ଶି ଶୁ କନାଟିକୁ
େଦଖି ପନ
ୂ ୀର ମା କୁ େହ ଯଦି ପନ
ୂ ୀେର ଲାଗିଲା अେମଇସି ଆର ଦାଗ କଣ ତୁ ଜାରଜା,
ଊଆଁଶି, ପାପି ନୀ ନା କଳ,ିନୀ। ଶି ଶୁ କନାଟିକୁ େଛଚି େଛଚି ମାରି ବାକୁ େଚା କରି ବାକୁ
ଉଦତ ହୁअେt କନାଟିର ଖି ଲି ଖି ଲି ହସ ତା, ମାତୃ ହୃଦୟେର ଆେhାଳନ ସୃି କେର।

अତି ଥି अଧାପକ, ପାଣୀ ବି rାନ ବି ଭାଗ,
େଢ,ାନାଳ କନି . ମହାବି ଦାଳୟ, େଢ,ାନାଳ -୭୫୯୦୦୧, ଓଡ଼ି ଶା,
sambitsm1987@gmail.com
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ପବv ବିଭାଗ
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ଶୀ ଶୀ ଭୂ ଷେiଶର
ରବୀh କୁ ମାର ସାମଲ

ଶୀ ଶୀ ଭୂ ଷେiଶର : ଏକ ଐତି ହାସି କ अେନଷଣ
ଦୃ ଶମାନ େହଉଥିଲା ପଶାt ସାଗରର ନୀଳ ଜଳରାଶି  ତଟ େଦଶେର କଳ କଳ
ଛଳ ଛଳ ମାନ ଶର ସମାହାର ସହି ତ ତା’ର େଘା େଘା ଭୀମ ଗଜନ ତଟ ଭୂ ମି ଆଡ଼କୁ
qୀପ ଗତି େର ଧାଇଁ ଆସୁଥିଲା अସଂଖ अସଂଖ େଫନଯୁ ଲହଡ଼ି ମାଳା ପତୁଷର
ମୃଦୁମh ମଳୟେର ଦଶକର େଦହମନ ପୁଲକି ତ େହାଇ ଉଠୁ ଥିଲା ପବ
ୂ ାଶାେର ଧି େର
ଧି େର ଆେଲାକ ରଶDୀର ଆଭା ବି କରିତ େହଉଥିଲା ସାଗରର ଗୁରୁଗଜନ ଭିତେର
େଦବପୀଠରୁ ପାତଃକାଳୀନ ]ବପାଠର ସ ର କି ^ା ଘାଧନୀ  ଶୁଣା ଯାଉନଥିେଲ ବି
ଉଷାେଲାକେର ଦି ଶି ଦି ଶି ଯାଉଥିଲା ବି ଶାଳକାୟ େଦବାଳୟର ରୂପକାtି  କୂଳୁକୂଳୁ ଧନୀ
କରି ମେହାଦଧି ର ମାଳମାଳ େଢଉ ସମୂହ େଧାଇ େଦଉଥିଲା େଦବଳୀର ପାଦେଦଶକୁ 
େଦବପୀଠର ଦqିଣ ପାଶ େର ସମୁଦକାtା ସୁବ$େରଖାର ମି ଳନଳ ତା’ର ପେୂ ବା\ର
ଭାଗରୁ େଦଖାଯାଉଥିଲା ବି ]ୀ$ େଶତ ବାଲୁ କା ରାଶି ର ପବତେଶଣୀ ଆଉ ପାଶ େର
େଶାଭା ପାଉଥିଲା qୀଣକାୟ ଏକ େସାତଟିଏ ପୁଣି େସଇ ପାଦେଦଶେର ଥାଇ େଯଉଁ
ସୁବୃହତ୍ େଦବମhିରଟି ଦୃ ଶମାନ େହଉଥିଲା, ତାହାକୁ କୁ ହାଯାଉଥିଲା ସାଗରତୀଥ
ଭୂ ଷେiଶର
ଓଡ଼ି ଶା ରାଜର ଉ\ର ସୀମାେର ପବାହି ତ େହଉଥିବା ଏହି ସୁବ$େରଖା ନଦୀ
ଇତି ହାସର ଏକ ଗୁରୁତପ$
ୂ ପୃ.ା ଏହି ନଦୀର ମୁହାଣ ନି କଟେର ବାେଲଶର ଜି ଲାର
ଆହାନ ଇ-ପତି କା ସ"ୂ $ ନି ଃଶୁ' ବି ତରଣ େହତୁ ଡା େଜାତି ପସାଦ ପ+ନାୟକ, -ାରା ପତି.ି ତ ଓ ପକାଶି ତ | Aahwaan.com | 170

ତ େୟାଦଶ ବଷ, ଦି ତୀୟ ସଂଖା, େଫବୃ ଆରୀ ୨୦୧୮

Download Magazine from www.aahwaan.com

େଭାଗରାଇ ଥାନାିତ ଜୟରାମପୁର ଗାମର ଉ\ରପାଶ େର ଥିବା ଆହୁତି କୁ i ନାମକ
ାନରୁ ଖୀ୧୯୬୦ ମସି ହାେର ଏକ ତାମଶାସନ ଆବି ¦ୃତ େହବାରୁ ଜଣାଗଲା େଯ, ଖୀ
୫ମ/୬. ଶତାୀେର ଏଠାେର େଗାଟିଏ େପାତାଶୟ ଭି\ିକ ନଗରସଭତା ଏବଂ
େବାଧି ବିହାର ନାମକ େବୗy ବି ହାରଟିଏ ଥିଲା ପୁନ େସହି ଗାମର ଦqିଣ ପି ମ
ପାଶ େର ‘ଗଡ଼ବଣ’ ନାମକ ାନେର ତେୟାଦଶ ଶତାୀେର ତତ୍କାଳୀନ ଓଡ଼ି ଶାର ଶାସକ
ରାଜା ତୃ ତୀୟ अନlଭୀମ େଦବ ଓଡ଼ି ଶାର ଉ\ରପବ
ୂ ଭାଗେର ମୁସଲମାନ ମାନ,
ଆକ ମଣକୁ ପତିହତ କରିବା ପାଇଁ େଯଉଁ ୩୮ଟି ଗଡ଼ଜାତ ମiଳ ଗଠନ କରି େସଥିେର
ଜେଣ ଜେଣ ଶାସକ,ୁ ନି ଯୁି କଲାେବେଳ ସୁବ$େରଖା ନଦୀ ମୁହାଣ େଦଇ ମୁସଲମାନ
ଶତୃ େସୖ ନମାେନ ରାଜ ଭିତରକୁ ପେବଶ କରି ଆସି ବାର ସାବନାକୁ ଚି tାକରି
େସଠାେର ମଧ ଏହି ୩୮ ଗଡ଼ଜାତ ରାଜମାନ, ମଧରୁ େଗାଟିଏ ଗଡ଼ଜାତ ମiଳ
ଗଠନ କରି ତା’ର ସୁରqା ପାଇଁ କି ରାତ ମାନ,ୁ ନି ଯୁି େଦଇଥିେଲ କି ରାତମାେନ ଏହି
ମiଳେର ଶାସନ କରୁଥିବା େହତୁ ଏହାକୁ ସମୟକ େମ କି ରାତଗଡ଼ କୁ ହାଗଲା ସମୟର
ଗତି ଚକ େରଆଜି େସଠାେର କି ରାତଗଡ଼ ନଥିେଲ ସୁyା ତା’ର ଧଂସାବେଶଷ ଏେଣେତେଣ
ବି ଛିନ େହାଇ ପଡ଼ି ଥିବା େବେଳ ମାଟିତଳୁ ବହୁ ଐତି ହାସି କ ସD ±ତି ସ ାqର ଆବି ¦ୃତ
େହଉଛି  ପୁନ େଷାଡ଼ଶ ଶତାୀେର ଏହି ନଦୀ ମୁହାଣେର ପି ପିଲି ବhର ଥିବା େବେଳ
ନଦୀ କୂଳେର ଖରିଦ ପି ପଳ, ଝାଡ଼ପି ପଳ, ହରି ଣକୁ ଲି , ମନୁ ନଗର ଆଦି ଗାମ ଗୁଡ଼ିକ ଥାଇ
ତା’ର ସD ±ତି େହାଇ େଦଖା େଦଉअଛି ଏହାର अନତି ଦୂ ରେର କମା ଓ ସାେହବନଗର
ପାଟଣାଠାେର ବhର ଭି\ିକ ନଗର ସହି ତ ଜେଳଶର ସରକାର अଧୀନ ପି ପିଲି ନାମକ
ମାହାଲଟାଏ ମଧ ଥିଲା ଏଥି ସହି ତ ହରି ଣକୁ ଲି ଗାମେର କ ୀତଦାସ ବଜାର ତଥା
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अନାନ ଐତି ହାସି କ ତଥାଦି ଆମର ହାତଛଡ଼ା େହାଇନାହW ଏପରି ତଥଯୁ ଐତି ହ
ମଧେର ନଦୀ ମୁହାଣେର ଥିବା କୁ ୀରଗଡ଼ି େମୗଜାେର ଏକ ବି ଶାଳ ଶି ବଲି l
ଦୀଘଦି ନଧରି ଜlଲ ମଧ ମାଟି କାଦୁ अେର େପାତି େହାଇ ରହି ଥିବା ବି ଶାଳ ଶି ବଲି l
େସୗଭାଗକ େମ େଲାକେଲାଚନକୁ ଆସି ବି ସDୟ ସୃି କରି ଛି अବଶ ଏअ କଥା କବି ବର
ରାଧାନାଥ ରାୟ ତା, ରଚି ତ ‘ଉଷା’ କାବେର अତି ସୁhର ଭାେବ ଧରି ରଖିଥିବାର
େଦଖାଯାଏ;
ଯାମକୁ iା ଯହW ଘନ-ତାଳି -ବନ-ଶାମଳତୀରା
ସୁବ$ ତଟିନୀ ସି vୁ अେl अl ଢାେଳ ଗଭୀରା
େବନି ,ର ଯହW ନୀର ସଂଘଷଜ ଧି ର ନି େଘାଷ
ଉପୁଜାଏ େଦବ ଭୂ ଷi-ଈଶେର ନି ରେତ େଶଷ
(ରାଧାନାଥ ଗ|ାବଳୀ, ପୃ.ା : ୫୭)
କବି ବର ରାଧାନାଥ ରାୟ ଖୀ୧୮୭୭ ମସି ହାେର ବାେଲଶର ଶି qା ବି ଭାଗେର ଜଏ
ଇନ୍େ£ର ଥିବା େବେଳ ଏ ମାଟିେର ଥିବା ତତ୍କାଳୀନ ଏମ୍.ଭି. ସଂୃତ ବି ଦାଳୟ
ପରି ଦଶନ କରିବାକୁ ଆସି େଭାଗରାଇର ବହୁ ଐତି ହକୁ ତା,ର ଏହି କାବେର ଧରି
ରଖି ଛtି  ଆଉ ଯାମକୁ i अଧୁନା ବାଲି ଆପାଳ ଥାନାେର ରହି ଥିବା େବେଳ େସଠାକାର
ପାକୃ ତି କ େଶାଭା ମଧେର େସ ବି େମାହି ତ େହାଇ େସ ାନର ତାଳବନ େଦଖିଥିବାର
ଉେଲ ଖ କରିଛtି  ସବତଃ େସ ବାଲି ଆପାଳ ରା]ାେର ଆସି େଭାଗରାଇର ବି ଭିନ ାନ
େଦଖିବାର ସୁେଯାଗ ପାଇଥିେଲ ଆଉ ଏତି କି େବେଳ ଭୂ ଷେiଶର,ୁ

ମଧ େସ
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େଦଖିଥିେଲ
ଭୂ ଷେiଶର ଶି ବଲି l ଗାନାଇଟ୍ ପଥରେର ନି ମjତ େହାଇଥିବା େବେଳ ଏହାର
ଓଜନ ୧୬୮୦ କି ାଲ୍, ଉତା ବାରଫୁଟ ଛअଇ, ଶିଳ େଯଉଁ अଂଶକୁ େନଇ େବଢ଼ି
େହାଇ ରହି ଛି ତାହାକୁ େନେଲ େଷାହଳ ଫୁଟ, ଶିଳର ପରି ଧି ସଇଁତିରିଶି ଫୁଟ, ଶି
ଉପରକୁ ଥିବା ଚାରିଫୁଟ अଂଶଟି େଗାଲାକାର ନଥାଇ ଚତୁ ଃେ¦ାଣ ସୃି କରିଛି  ଏହାର
ଉପର अଂଶ अେକାଣାକାର, ତା’ର ଉପର अଂଶ ମସୃଣ ତଥା ]ାକାର େଗାଲ ଉପର
ଭାଗର ପାୟ ଏକ ଫୁଟ ତଳକୁ େଗାଟିଏ େରଖାଚି ତ ରହି ଛି, ଯାହାକୁ ସାଧାରଣ
େଲାକମାେନ ଲି l େଦବତା, ଉପବୀତ େବାଲି अନୁ ମାନ କରୁଥିବା େବେଳ ଚି ତ କି ^ା
ମୂ\j ଗେବଷକ ମାନ, ବତୀତ अନ େକହି ମତାମତ େଦବା ଭୁ ଲ େହାଇପାେର ତଥାପି
ଆ ମତେର ସବତଃ ଏହା େକୗଣସି ତାtି କ େରଖାଚି ତ େହାଇପାେର ପୁନ ଏହି
ଲି l େଦବତା ଏକ େବଦୀ ଉପେର ରହି ଆସି ଥିବାରୁ ମେନ କରାଯାଇପାେର େବଦୀଟି
କଳା ମୁଗୁନି ପଥରେର ନି ମjତ େହାଇଥିେଲ ମଧ ଏହା ଚତୁ େ¦ାଣାକାର ବଗେqତ ପରି
ଲ^ ଓ ଓସାରଯୁ, ପାୟ ପାଫୁଟ ଥିବା େବେଳ େବଦୀର ଗଭୀର ଚାରି ଫୁଟ ଚାରି
ପାଶ େର େଘରି ରହି ଥିବା अଂଶର େମାେଟଇ ଏକ ଫୁଟ େବଦୀର ଭିତର ତଳ अଂଶେର
अଦଳ ପଦDର ଚି ତ अ,ିତ ମାତ େବଦୀଟି ଲି l େଦବତା, ପାଖରୁ ପାୟ ପାଫୁଟ
ଦୂ ରେର अଛି  ଲି l େଦବତା अେକାଣ ଏବଂ େବଦୀ ଭିତେର अଦଳ ପଦDଥିବାରୁ ଏହା
ଶ,ରାଚାଯ,

ପବ\jତ

अଲି l

ଆରାଧନାର

ପତିଫଳନ

େବାଲି

ମେନ

କରାଯାଇପାେର େତେବ େସହି अ ଲି l ପଜ
ୂ ା େହଉଛି ;
୧. ପବ
ୂ : ଓଁ ସବାୟ qିତି ମୂ\େୟ ନମଃ
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୨. ଐଶାନ : ଓଁ ଭବୟ ଜଳ ମୂ\େୟ ନମଃ
୩. ଉ\ର : ଓଁ ରୁଦ ାୟ अଗି ମୂ\େୟ ନମଃ
୪. ବାୟୁ : ଓଁ ଉଗାୟ ବାୟୁ ମୂ\େୟ ନମଃ
୫. ପି ମ : ଓଁ ଭୀମାୟ ଆକାଶ ମୂ\େୟ ନମଃ
୬. େନୖ ଋତ : ଓଁ ପଶୁପତେୟ ଯଜମାନ ମୂ\େୟ ନମଃ
୭. ଦqିଣ : ଓଁ ମହାେଦବାୟ େସାମମୂ\େୟ ନମଃ
୮. अେଗୖ : ଓଁ ଈଶାନାୟ ସୂଯ ମୂ\େୟ ନମଃ
ବlଳା ଭାଷାେର ରଚି ତ ‘ଶି ବପୁରାଣ’ର ଉ\ରଖi ତୃ ତୀୟ ପବେର ବ$jତ
େହାଇଛି େଯ, ଏକଦା ବ ହDା ଭଗବାନ ବି ୁ,ୁ ଆରାଧନା କରୁଥିବା ସମୟେର ବି ଶାଳ
ସାଗର ମଧେର ଏକ େଜାତି ଲjl,ୁ

ଦଶନ କରି ବାକୁ

ପାଇେଲ େସଥିରୁ େସ

ବୁ ଝି ପାରି େଲ େଯ େସ େହଉଛtି ମହାଲି l, ମଧରୁ ଏକ ଆତDଲି l ଏହାପେର ବ ହDା
ତା, ସଂପକେର अଧି କ ଜାଣିବାକୁ ଚାହWବାରୁ େସ େଦଖିେଲ, ସାଗର ପରି େବ.ିତ େଶୖ ବାଳ
-ୀପ ମଧେର େସହି ମହାଲି l अବାନ କରୁଛtି  ଆଉ ଏହି ମହାଲି l,ୁ ଭୂ ଷେiଶର
େବାଲି କୁ ହାଯାଉଛି  ଏ ସ"କେର ଖୁବ୍ ସୁhର ଭାେବ କବି ସ ଗତଃ କାଳି ପସନ ଦାସ
ବlୀୟ ଭାଷାେର ବ$ନା କରି ଛtି 
ବ$jତ କାହାଣୀ अନୁ ଯାୟୀ ଆେମ େସଠାେର େଦଖିବାକୁ ପାଉଁ େଯ, ମହାଲି l, ପବ
ୂ
ଦି ଗେର ବି ଶାଳ अଶାt ମେହାଦଧି , ଉ\ରେର अy େପାତଥିତ ପରି ତ qୀଣକାୟ
ସି ମୁଳିନଦୀ, ଦqିଣେର ଚି ରେସାତା ସୁବ$େରଖା ନଦୀ ମୁହାଣର କଳକଳ ନି ନାଦେର
ପବାହି ତ ବି ପୁଳ ଜଳରାଶି  ପି ମ ପାଶ େର ବି ଶାଳ ଶସ େqତର ସବୁ ଜି ମା अଥବା
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ଉଜୁ ଡ଼ା ଶସର ସାମୁହିକ କି ଆରୀ ବଷା ଋତୁ ର ଶୁଭାର ମାେତ ଏ अଂଶ ସ"ୂ$
ଜଳମଗ ଗୀଷDଋତୁ ର ପାରେର ଦqିଣ ଦି ଗରୁ ବହି ଆସୁଥିବା ସୁଲୁସୁଲିଆ େମୗସୁମୀର
ପବାହେର ମୁହାଣ ିତି ଜଳସଂଘଷେର ସୃି େହଉଥିବା qୁଦାତି qୁଦ ଜଳକଣାେର
ପରି େବଶଟି କୁ ହୁଡ଼ି ମୟ େହାଇ ଉେଠ େତଣୁ ଏଠାେର ଥିବା ଦଶକ ତଥା ଭମାେନ
ଗୀଷDକୁ ଆେଦୗ ଜାଣିପାରtି ନାହW ସବତଃ ଏପରି ପରି େବଶକୁ ଲqକରି େଲଖକ
ସ ଗତଃ ଦାସ, ଭାଷାେର େଶୖ ବାଳ -ୀପର ରୂପ ସାରକୁ ଏଡ଼ାଇ ଦି ଆଯାଇ ନ ପାେର
ମୂଳ ସଂୃତ ଶି ବପୁରାଣେର ‘ଘୁଷୁେଣଣଂ’ ଶଟି ବlଳା ଭାଷାେର ‘ଭୂ ଷେiଶର’ େବାଲି
ବ$jତ େହାଇଥିବାର େଦଖାଯାଏ
ଏହି ଭୂ ଷେiଶର,ୁ େନଇ ଏକ କି ^ଦtୀପ$
ୂ େପୗରାଣି କ କଥାବ]ୁ କଥାକାର
ପେଫସର ମେନାଜ ଦାସ,ର ‘Heritage’ ସେମତ ବହୁ ପତପତି କାେର ପକାଶ ପାଇଛି 
ଏଥିପତି ଆେମ ଟିକିଏ ନଜର ରଖିେଲ ସବୁ କଥା ଭଲଭାେବ ଜାଣିପାରି ବା ଲ,ାର ରାଜା
ରାବଣ ବି ଶବିଜୟ କରି ବାପାଇଁ ହି ମାଳୟେର ମହାେଦବ,ୁ ଆରାଧନା କରି ତା, ପାଖରୁ
ବରପାି ସହ ଏକ ଆତDଲି l ପାଇଥିେଲ ଆତDଲି l ଦାନ କରି ବା ସହ େସ େଗାଟିଏ ସ\
ରଖିେଲ େଯ, ଯଦି ଆତDଲି l ଭୂ -ଶ କରtି , େତେବ େସ ମହାେମରୁ ପାଲଟି ଯି େବ
ରାବଣ ଏଥିେର ସହମତ େହାଇ ଆତDଲି l,ୁ ମହାେଦବ, ପାଖରୁ ଗହଣ କରି ଶୀଲ,ାକୁ
େଫରି ବା ପଥେର ସvା ନଇଁ ଆସି ଲା ସvା େହେଲ ରାବଣ ଧାନ କରି ବାପାଇଁ
ପତିଦିନ ବସି ବାକୁ ଯାଆtି  ସvା େହାଇ ଆସୁଥିବାର େଦଖି କି k ଚି tା କରୁଥିବା
अବକାଶେର अଦୂ ରେର ଥିବା େଗାଟିଏ ଗାଇଆଳ ପି ଲାକୁ େଦଖି ପାଖକୁ ଡାକି କି ଛି
ସମୟପାଇଁ େସହି ଆତDଲି lକୁ ଧାରଣ କରି ବାକୁ କହି େଲ େସ କହି େଲ ଧାନ େଶଷ
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େହବାପେର େସ ପି ଲାଟି ପାଖରୁ ଆତDଲି lଟି େନେବ ଏହି କଥାନୁ ସାେର ରାବଣ
ପି ଲାଟିକୁ ଆତDଲି l,ୁ ଧରାଇ େଦଇ ଧାନ କରି ବାକୁ ବସି େଲ କି k ସମୟ ପେର
ଆତDଲି l କ େମ ଓଜନି ଆ େହାଇ ଯାଉଥିବାର ଉପଲ¹ି କରି ପି ଲାଟି ତା’ର अସାମଥତା
ପକାଶ କରି ଚି ®ାର କଲା ଏଥିେର ରାବଣର ଧାନ ଭଗ େହାଇଗଲା ଏବଂ େସ ତାହା
ଜାଣିପାରି ଯଥାଶୀଘ ଉଠି ଆସି ଆତDଲି l,ୁ ଧାରଣ କରି ବା ପବ
ୂ ରୁ ଲି lେଦବତା
ମହାେମରୁ ପାଲଟି ଯାଇ ଭୂ ମିଶ କରି ସାରି ଥିେଲ ଏହାପେର ରାବଣ େସହି େଦବତା,ୁ
ଉଠାଇ ନ ପାରି ଦୁ ଃଖେର ସ େଦଶ େଫରି ଗଲା
ଏେବ ଉପେରା କି ^ଦtୀପ$
ୂ ଗପଟିକୁ ଐତି ହାସି କ ଦୃ ିରୁ ବି ଚାର କରାଯାଉ
େସାମବଂଶୀୟ ରାଜାମାେନ ପଥେମ ପାଚୀନ ଦqିଣ େକାଶଳ ରାଜେର ରାଜତ
କରୁଥିେଲ େସମାନ, ଶାସନର ପାରରୁ କାଳଚୁ ରୀ (େଚଦୀ) ରାଜମାନ, ସହି ତ ଘନ
ଘନ ଯୁy ଲାଗି ଆସୁଥିଲା ୧୦ମ ଶତାୀର ପଥମାyେର ମହାଶି ବଗୁ ଯଯାତି - ୧ମ
େକାଶଳର ରାଜା ଥାଇ ଉ®ଳର ଶାସନ ଦାୟି ତ ଗହଣ କରିବା ପବ
ୂ ରୁ ଓଡ଼ି ଶାେର
େଭୗମନର ପାrୀମାନ,ର ଶାସନଗତ ଦୁ ବଳତାର ସୁେଯାଗ େନଇ ଏବଂ ବlପାଳ
ରାଜମାନ,ର ଗୃହଯୁy ଲାଗିଥିବାରୁ ସୁବିଧା ପାଇ କେ^ାଜୀୟ ପାଳ ରାଜାମାେନ ଉ\ର
ଏବଂ ପି ମ ବlଳାକୁ अଧି କାର [୨] କରିବା ସହି ତ ଦiଭୁ ି ମiଳ अଧି କାର
କରି େନେଲ ଏହାପେର େସମାେନ କ େମ ଉ\ର େତାଷାଳୀକୁ अଧି କାର କରି ବାପାଇଁ
ପୟାସ ଚଳାଇେଲ େତେବ ଏତି କି େବେଳ ଏହି ଦiଭୁ ି ମiଳର ଦqିଣସୀମା ପାୟ
ବାେଲଶର ଯାଏ ପସାରି ତ େହାଇଥିଲା ଖୀ ୯୮୦ରୁ ଖୀ ୧୦୦୮ ମସି ହା ମଧେର
େସାମବଂଶୀୟ ରାଜା ଧମରଥ ଶତୃ ରାଜକୁ ଛାରଖାର [୩] କରିଥିବା ପସl ମହୁଲପଡ଼ା
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ତାମଶାସନରୁ ଜଣାପେଡ଼ ମାତ ତା,ପେର ନହୁଷ ଖୀ ୧୦୦୮ରୁ ଶାସନ କରିଥିେଲ ମଧ
ଏତି କି େବେଳ ଦiଭି, ଦqିଣ ରାଢ଼, େଗୗଡ଼ ଆଦି ରାଜ ନି ଜର ସ ାଧୀନତା େଘାଷଣା
କେଲ େସାମବଂଶୀୟ ରାଜା ନହୁଷ, ସ Äକାଳର ରାଜତପେର େସହି ବଂଶର ଇh ରଥ
ରାଜା େହାଇଥିବା ସମୟେର ଦାqିଣାତର ରାେଜh େଚାଳ, अଭିଯାନ (ଖୀ୧୦୨୧୧୦୨୩) େବେଳ ଏ ସବୁ ରାଜ ଜୟ କରି ଥିେଲ [୪] ବି ତା, ପରବ\ୀ ସମୟେର ଏ ସବୁ
ରାଜମାନ,ୁ କାଳଚୁ ରୀ (େଚଦୀ)ମାେନ ଆସି ପୁଣି ଶାସନ କରି ବାକୁ ଲାଗିେଲ ମାତ
େସାମବଂଶୀୟ ରାଜା ମହାଶି ବଗୁ ଯଯାତି - ୨ୟ ଉ®ଳ, କେlାଦ ଓ େକାଶଳର
ରାଜାଥାଇ ନି ଜର ରାଜେନୖ ତିକ େକୗଶଳେର ବlଳା ସହି ତ ବvୁ ତା କରି େସହି ପାଖରୁ
େଗୗଡ଼ ଓ ରାଢ଼କୁ ଜୟ କରି ବା [୫] ସହି ତ ଦiଭୁ ି ମiଳକୁ ମଧ अଧି କାର କରି େନେଲ
ଫଳେର ଯଯାତି -୨ୟ, ପରାକ ମେର ଭୟଭୀତ େହାଇ କାଳଚୁ ରୀ(େଚଦୀ) ରାଜାମାେନ
ବlଳାର ସୀମାକୁ ଆଉ ଯୁy କରିବାକୁ ଆସି ଥିବାର େକୗଣସି ପମାଣ ନାହW [୬]
େସାମବଂଶୀୟ ରାଜା, େଗାଟିଏ ତାମଶାସନେର ଏହି ଯୁy ସ"କେର ବ$jତ େହାଇଛି କି ;
ରାମାହରାେ ବyଜାଟାନ୍
ସଭ\େପଡ଼ି ପଭୃତି ନ୍ ବି ରାଧାନ୍
ମୁiାନ୍ ବି କଳ୍ପାହି ତ ଶବ୍ବରାମଃ
ସ ଲqDେଣା ରାମଇବା େସତୁ  [୭]
अଥାତ ପରାଜି ତ େଚଦୀ ବଂଶର େସହି ରାଜା ସମ] ସୁଖଶାtି (ରାମା) ହରାଇ अହି ତ
ମୁiାଜାତୀୟ େଲାକ, ପରି ମୁiେର ଜଟାବାvି େସତୁ ବv ଆଡ଼କୁ (ଦqିଣ ଦି ଗକୁ )
ରାମଲqDଣ, ପରି ରାଜ ହରାଇ ପଳାୟନ କେଲ
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ଏଠାେର ପୁଣି ଆଉ େକେତକ ପଶ େଦଖାଦି ଏ େଯ, େଚଦୀମାେନ ଏ अଳେର ଥିେଲ
କି ନାହW ଏବଂ େସମାନ,ର ଆରାଧ େଦବତା କି ଏ ଥିେଲ? େଚଦୀମାେନ ପବ
ୂ ରୁ
େସାମବଂଶୀୟ ରାଜା, ପାଖରୁ ପରାଜି ତ େହାଇଥିବା ପସl ବ$jତ େହାଇଥିବା େବେଳ
ଯଯାତି -୨ୟ, ଶାସନ ତୃ ତୀୟ ବଷ ଏ अଳକୁ अଭିଯାନ କରି ଥିବା ପସl ଇତି ହାସ
ପୃ.ାରୁ ଜଣାପେଡ଼ େସ ଖୀ ୧୦୨୪ରୁ ଖୀ ୧୦୪୦ ଯାଏ ରାଜତ କରିଥିବା ସମୟ
ମଧେର ଖୀ ୧୦୨୭ ମସି ହାେର େଗୗଡ଼, ରାଢ଼ ଏବଂ ଦiଭୂ ି ଜୟ କରି ଥିେଲ
ମୟୁରଭn ଜି ଲାର ଉଦଳା ସବ୍ଡି ଭିଜନରୁ ପା ଏକ ଶି ଳାେଲଖେର ‘ମଦା’ [୮]
ନାମ ଥିବା େବେଳ େସନକପାଟ अଭିେଲଖେର ‘अମକ ତୀଥନାଥ’ [୯] ବି ଷୟେର ଉେଲ ଖ
अଛି  ଏହି अଭିେଲଖ ଗୁଡ଼ିକ େଚଦୀବଂଶୀୟ ରାଜାମାନ, ପୃ.େପାଷକତାେର ଓଡ଼ି ଶାେର
ପାଶୁପତ ଧମୀ ଶି ବାଚାଯମାେନ ପାଧାନ ବି ]ାର କରି ଥିେଲ ଲି ପି ଦୃ ିରୁ ଏହା ଖୀିୟ
ନବମ ଶତାୀ [୧୦] େବାଲି ଡ: ସତନାରାୟଣ ରାଜଗୁରୁ ିର କରିଛtି  େତଣୁ ଏଥିରୁ
 େହାଇଯାଏ େଯ, େଚଦୀ (କାଳଚୁ ରୀ)ମାେନ େଶୖ ବଧମର ପୃ.େପାଷକତା କରୁଥିବା
େହତୁ େସମାେନ େଶୖ ବଧମୀ ଥିେଲ ପୁନ ଉପରବ$jତ अଭିେଲଖ अନୁ ସାେର ‘ମଦା’
ଓ ‘अମକ ତୀଥନାଥ’ ଶ-ୟ ସୁବ$େରଖା ନଦୀ ପାଶ  अମା ନାମକ ାନକୁ
ବୁ ଝାଉଛି  अତଏବ େସ ସମୟେର େନୗବାଣିଜ ମାଧମେର େଶୖ ବାଚାଯମାେନ ନଦୀ
ମୁହାଣ ଯାଏ ଆସି ଧମ ପଚାର କରି ଥିବା ସବ େସମାେନ େଶୖ ବଧମର ଆନୁ ଗତ ପାଇ
େସାମବଂଶୀୟ ଆକ ମଣେର ଭୟଭୀତ େହାଇ ଦାqିଣାତକୁ ପଳାୟନ କରି ବା ସମୟେର
ଏଠାେର ଥିବା ତା, େଦବତା,ୁ େସମାେନ ତାଗ କରି ପଳାୟନ କରିଥିେବ
ଖୀ अମ,ନବମ ଓ ଦଶମ ଶତାୀେର ଓଡ଼ି ଶାେର େବୗy ମହାଯାନୀମାନ, -ାରା
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ତ ଉପାଦନା କରା ଯାଉଥିବା ସମୟେର େଶୖ ବ, ଶା ଓ େବୗy ଧମର ସମିD ଶଣ
ଘଟିଥିଲା[୧୧] ପବ
ୂ ରୁ ବ$jତ େହାଇ ସାରି ଛି େଯ ପମ/ଷ. ଶତାୀେର କ$ସୁବ$ର
ରାଜା ଶଶା,, େବୗy ବି େ-ଷନୀତି େଯାଗଁୁ ଧଂସ ସାଧି ତ େହାଇ େଶୖ ବ ଧମର ପସାର
ଘଟିଥିଲା କି k େଭୗମକର ମାେନ ଓଡ଼ି ଶାର ପେୂ ବା\ର ଭାଗ अଧି କାର କରି ବା ପେର
େସଠାେର ମୃତପାୟ େବୗyଧମର ପୁନେରାyାର କରି ଥିେଲ [୧୨] अଥାତ ଏତି କି େବେଳ
(ନବମଶତାୀ)େର ସୁବ$େରଖା ନଦୀ ମୁହାଣ ଧଂସପା େବାଧି ପଦକ ବି ହାରର ପୁନଃ
ସଂାର କରାଯାଇ େବୗyଭୀqୁ ଓ ଭୀqୁଣୀ ମାନ, ରହି ବା ବବା େହାଇଥିଲା ଓଡ଼ି ଶା
ଓ ବl େଦଶେର ସହଜି ଆ ଧମର ପସାର ସଂେଗ ସଂେଗ େଗୗଡ଼ୀୟ େବୖ ବ ଧମର ବି କାଶ
ଲାଭକଲା ଓଡ଼ି ଶାେର କାଳଚକ ଓ ତଯାନର ପସାର अଧି କ ମାତାେର अନୁ ସୃତ
େହଲା େସଥିରୁ ପମାକାର [୧୩] ସ"ୃ  ମହାକାଳୀ ଓ ମହାକାଳ େଭୖ ରବ ଉପାସନାର
ସୃି େହଲା ଏହାକୁ ସହଜଯାନର େଗାଟିଏ ଆନୁ ଷlିକ ପyତି େବାଲି କୁ ହାଯାଏ
ଏଠାେର ମଧ ଏହା ପତୀୟମାନ େହଉଥିବାର ଜଣାପେଡ଼ କାରଣ ଜୟରାମପୁର ଗାମେର
େସହି ଆହୁତି କୁ iର अନ अଂଶ େଖାଦି ତ େହଉଥିବା େବେଳ ମହାକାଳ େଭୖ ରବ ମୂ\j
ଆବି ¦ୃତ େହାଇअଛି  ସହଜଯାନର େମୗଳି କ ନୀତି େହଲା ସୋଗ ସଂେଗ अପାଥjବ ସୁଖ
ଲାଭ କରି ବା ତ ଉପାସନା ପyତି େର ଆଚାର ବି ଚାର ନଥାଇ ମଦ, ମୁଦା ଓ
େମୖ ଥୁନର ବାପକ ପସାର ଘଟିଥିଲା ଯଯାତି -୨ୟ, ଶାସନ କାଳେର ମଧ ଏହାର
ପଭାବ ବଢ଼ି ଚାଳି ଥିଲା େବାଲି କବି ଡିiିମ ଜୀବେଦବାଚାଯ, ‘ଭି ଭାଗବତ’ ପୁ]କରୁ
ସୂଚନା ମି େଳ [୧୪] ଯଯାତି -୨ୟ ଯାଜପୁରକୁ ତା,ର ରାଜଧାନୀ ଭାେବ ଗହଣ
କରି ବାପେର ଏହି ତ ବି େଲାପ ପକ ି ୟା ଆର କରି ବ ାହDଣ ଧମର ପୁନଃ ପତି.ା
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କରି ବାପାଇଁ େସ େଶୖ ବଧମର ପୃ.େପାଷକତା କେଲ[୧୫] ଏଥିପାଇଁ େସ ଯାଜପୁରେର
ବ ାହDଣଧମର

ପତି.ା

ପାଇଁ

ଛअଶହ

େବୗy

ତାtି କ,ୁ

ହତା

କରି ବା

ସହ

ତପୀଠମାନ,ୁ ନି ିହ କରି େସଠାେର ଦଶାଶେମଧ ଯr କରିଥିବା ପରି ସୁବ$େରଖା
ନଦୀ ତୀର ଧଂସପା େବାଧି ପଦକ ବି ହାରର ପୁନଃ ସଂାର େହାଇ ଗଢ଼ି ଉଠି ଥିବା
େବୗy ତପୀଠ ମାନ,ୁ ଯଯାତି -୨ୟ ଧଂସ କରି ସମୁଦତୀରେର ବି ଶାଳ େଶୖ ବପୀଠ ସହ
ବି ଶାଳ ଲି lମୂ\j ାପନ କରି ପଜ
ୂ ାନାର ବବା କେଲ ଏବଂ େସଠାେର ପବ
ୂ କାଳରୁ
ଉ¥ୀଡ଼ି ତ େହାଇ ଆସୁଥିବା ବ ାହDଣ ଧମର ପୁନେରାyାର କରି ବା ଲାଗି େସ େସଠାେର
ବି ଶାଳ ଯrର ଆେୟାଜନ କରି ଥିବା ସବ େସାମବଂଶୀୟ ରାଜା ଯଯାତି -୨ୟ
େଗୗଡ଼େଦଶ, ରାଢ଼ ଓ ଦiଭୁ ି ମiଳ ଜୟ କରି େସଥିରୁ ପା अଥେର ଭୁ ବେନଶର
ଲି lରାଜ ମhିର ନି ମାଣ କାଯ [୧୬] ଆର କରି ଥିବା େବେଳ ଓଡ଼ି ଶାେର ବହୁ
ସାଂୃତି କ କୀ\jରାଜି ମାନ ନି ମାଣ କରି ଥିବା ବି ଷୟ ତଥାନୁ ସvାନରୁ ଜଣାପଡୁ ଥିବା
େବେଳ ସୁବ$େରଖା ନଦୀ ମୁହାଣେର ଭୂ ଷେiଶର, ବି ଶାଳ ମhିର ନି ମାଣ କରି ଥିବା
ସବ
ଏେବ ଆେମ େଖାଜି ପାଉଁ େଯ, େଷାଡ଼ଶ ଶତାୀର ପାରରୁ ଏହି ନଦୀ ମୁହାଣେର
ପି ପିଲି ବhର ଗଢ଼ି ଉଠି ଥିଲା ଏହି ନଦୀ ମୁହାଣକୁ (୧୬୮୦) ବଣିକ ମାେନ ଆସି ବା
େବେଳ େସଠାକାର ଭୂ ମିର େଯଉଁ ପରିଚୟ ମି ଳୁଥିଲା, ତାହା ବି ଟିଶ ମୁଜି ୟମରୁ ସଂଗୃହୀତ
ଜାହାଜ ଚଳାଚଳ ଦ]ାେବଜରୁ  ଜଣାପେଡ଼ େଯ, ସୁବ$େରଖା ନଦୀ ମୁହାଣେର
େଗାଟିଏ ବି ଶାଳ ବୃ qର ଶାଖା ପଶାଖା ମଧ େଦଇ ଏହ ବି ରାଟ ମhିର ଖୁବ୍ ଭଲଭାବେର
ସମୁଦ ମଧ ଭାସି ଆସୁଥିବା ବାଣିଜିକ େପାତ ଉପରକୁ େଦଖାଯାଉଥିଲା[୧୭] ଖୀ
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୧୬୮୭ ମସି ହାର ରବଟ୍ େକ"ଥନ, ଡାଇେର{ନ୍ अଫ୍ େସଲି ଂେର ‘ପଇ୍ ଡି ଗାେଲ
(ସି ଂହଳର ଦqିଣ ପି ମ ଦି ଗେର अବିତ)’ ଠାରୁ ପି ପିଲି ବhର ପଯt ଉପକୂଳ
ଲାiମାକ ଗୁଡ଼ିକର अବିତି , ଦୂ ରତ ଇତାଦି ର ବ$ନାେର ତତ୍କାଳୀନ ପି ପିଲି ବhରର
ନି ଭୂ ଲ ଚି ହଟ ସ"କୀୟ ତଥ ମି ଳିଥାଏ ଏହି ତଥ ଇnିନି ୟର୍ ଦୁ ଗାପସାଦ ପତି ,
‘େପାଟ୍ସ ଏi୍ ଲାi୍ମାକ୍ସ’ ପୁ]କର ପଥମ ପୃ.ାେର ବି ବୃତ େହାଇଥିବା େବେଳ ଡଃ
କା\jେକଶର ପାତ, ରଚି ତ ‘ଦି େପାଟ୍ସ ଇନ୍ ଓଡ଼ି ଶା’ ପୁ]କର ୨୧୨ ପୃ.ାେର ଉେଲ ଖ
अଛି , “There is anchorage off Subarnarekha river mouth, 8 miles from the
coast in depths of from 4.5 to 5 fathoms, muddy bottom with the pagoda
bearing 327.” ପୁନ ସ ଗତଃ କବି ମାନେଗାବି h େବେହରା, -ାରା ସଂଗୃହୀତ ତଥା
ଲି ଖିତ ପୁ]କ ‘ଭୂ ଷi ପୁରାଣ’ ମଧ ଏହି ମତକୁ ସମଥନ କରୁଛି  େସହି ପରି qିତି hନାଥ
ଠାକୁ ର ଓ େqେମh ନାଥ ଠାକୁ ର, ସ"ାଦନାେର ପକାଶି ତ ‘ତତେବାଧି ନୀ’ ପତି କାେର ଖୀ
୧୮୬୨ ମସି ହାର ଭାଦ ସଂଖାେର ଉେଲ ଖ େହାଇଛି େଯ ନଦୀର ଉ\ର ପାଶ େର ବି ରାଟ
ମhିର ଥିବା େବେଳ ପେୂ ବା\ର ଭାଗେର ବି ଶାଳ େଶତ ବାଲୁ କାରାଶି ର ପବତ େଶଣୀ ଏବଂ
ତାର ପାଶ େର େଗାଟିଏ qୀଣକାୟ ନଦୀ େସାତ ଦୃ ଶାୟମାନ [୧୮] େହଉଥିଲା ମhିରଟି
ଭଗପାୟ ଥିବା େବେଳ ଭିତେର ଥିବା ବି ଶାଳ ଶି ବଲି l ଭୂ ମିେର ପତି ତ ମhିରର ଲ^
୧୦୦ ଫୁଟ ଥିବା େବେଳ ଓସାର ଜାଣିବାର ଉପାୟ ନାହW କାରଣ ମhିର ଚଟାଣର କି ଛି
अଂଶ ସମୁଦ ଲହଡ଼ି େର େଧାଇ ଯାଇଥିଲା ାନୀୟ େଲାକମାନ, ମତେର େସହି ମhିର
ମୁସଲମାନ ମାନ, ଆକ ମଣେର [୧୯] ଭାlିଯାଇଥିଲା ଚଟାଣେର ବି ଛା ଯାଇଥିବା
ମସୃଣ ପଥରେର ସୁଦୃଶ ଚି ତମାନ अ,ିତ େହାଇଥିବା େବେଳ ମhିରର କି ଛି अଂଶ
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େଦଖିବାକୁ ମି ଳୁଥିଲା ମhିର ଭି ତେର ଥିବା ଲି l େଦବତା,ୁ ମଧ ଦଶବଷ ତେଳ
ଓଲଟାଇ ଦି ଆଯାଇଥିବାର େସ ସମୟେର ାନୀୟ େଲାକ, କଥାରୁ ଜଣାପେଡ଼ ପୁନ
େସ ସମୟର େଲାକମତରୁ ଜଣାଯାଇଥିଲା େଯ, ଏହି ମhିର ଓ େଦବତା,ୁ ଓଡ଼ି ଶାର ଜେଣ
ରାଜା [୨୦] ପତି.ା କରି ପଜ
ୂ ା ଆରାଧନା କରାଯି ବାର ବବା କରି ଥିେଲ େତଣୁ
ଐତି ହାସି କ ତଥ अନୁ ସାେର େସାମବଂଶୀୟ ରାଜା ମହାଶି ବଗୁ ଯଯାତି -୨ୟ, ବତୀତ
अନ େକୗଣସି ଓଡ଼ି ଶାର ରାଜା ଏଠାକୁ ଆସି ଥିେଲ ବି ସାଂୃତି କ କାଯେର ସଂପୃ ଥିବାର
ତଥଯୁ ପମାଣ ମି ଳିନାହW ପୁନ ଯାଜପୁର अଳ ପରି ଏଠାେର େସହି ତାtି କ େବୗy
ଉପାସନାର ନଜି ର ଆଜି ଯାଏ ମି ଳିପାରୁଛି  େତଣୁ ଯଯାତି -୨ୟ, ଶାସନ କାଳେର
ସୁବ$େରଖା ନଦୀ ମୁହାଣେର ବି ରାଟ ମhିର ନି ମାଣ େହବା ସହି ତ େସହି ମhିର ମଧେର
ବି ଶାଳ ଲି l େଦବତା,ୁ ପତି.ା କରି ପଜ
ୂ ା ଆରାଧନା କରାଯାଇ ଆସୁଥିବା ସହି ତ
ଜୟରାମପୁର ଗାମେର େଯଉଁ ବି ରାଟ ଯrର ଆେୟାଜନ କରି ଯାଇଥିେଲ ତାହା େସଠାେର
ଦୀଘକାଳ ଧରି ବସବାସ କରି ଆସୁଥିବା ବ ାହDଣମାେନ ବ ାହDଣ ଧମର ବି କାଶ ପାଇଁ ଉ
ାନେର ଜାଗଯr କରି ଆସୁଥିବା ସବ େସହି ପରି ସମୁଦ କୂଳେର େଶାଭା ପାଇ
ଆସୁଥିବା अତୁ  ମhିର ସବତଃ ଖୀ ୧୭୩୦ରୁ ଖୀ୧୭୩୪ ମସି ହା ମଧେର ଓଡ଼ି ଶାର
ନାଏବ ନି ଜାମ ସୁଜାଉିନ, ପୁତ ମହଦ ତ°ି ଖଁା, ହି hୁ ବି େ-ଷ ନୀତି େର ଧଂସ
େହାଇଥିବାର अନୁ ମି ତ ହୁଏ

ପାଦଟୀକା
୧. ସଚି ତ ବି ଜୟା, ଜାନୁ ଆରୀ ୧୯୯୫ ମସି ହା, ପଥମବଷ, ଚତୁ ଥ ସଂଖା, ପୃ-୭୬
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୨. Ramesh Chandra Majumdar - History of Bengal, Vol-I-PP-141
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୧୪. ଡ: ଏକାଦଶୀ ପାଢ଼ୀ - ଯୁେଗ ଯୁେଗ ଯାଜପୁର - ପୃ.ା - ୨୧୦
୧୫. ଡ: ଏକାଦଶୀ ପାଢ଼ୀ - ଯୁେଗ ଯୁେଗ ଯାଜପୁର - ପୃ.ା - ୨୧୦
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୧୭. ଇଂ ଦୂ ଗାପସାଦ ପତି - େପାଟ୍ସ ଏi ଲାiମାକ - ପୃ.ା - ୦୧
୧୮. ଇଂ ଦୂ ଗାପସାଦ ପତି - େପାଟ୍ସ ଏi ଲାiମାକ - ପୃ.ା - ୦୫
୧୯. େqେମh ନାଥ ଠାକୁ ର - ତତେବାଧି ନୀ, ୧୭୮୪ ଶକ ଭାଦ ସଂଖା - ପୃ.ା - ୪୯
୨୦. େqେମh ନାଥ ଠାକୁ ର - ତତେବାଧି ନୀ, ୧୭୮୪ ଶକ ଭାଦ ସଂଖା - ପୃ.ା - ୫୦
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ପୁରୀର ପାଚୀନ ନାମ
ଶୀ େବୖ କୁxନାଥ ଖଟୁଆ

ପୁରୀ ଶ ପୁରରୁ ଆସି ଛି। କବି ସମାଟ୍ ଉେପh ଭn, େବୖ େଦହୀଶ ବି ଳାସରୁ
ଜଣାଯାଏ। ବାରେବନି ପୁରସାର ମଦନପୁଂସ। ବାର-୧୨, େବନି ୨ = ୧୪ ପୁର -ଭୁ ବନ,
ସାର- େଶ., ମଦନ -କାମେଦବ, ପୁଂସ-ପୁରୁଷ। ୧୪ ଭୁ ବନର େଶ. ପୁରୁଷ।
େସେତେବେଳ ବାସାନ ପାଇଁ ଦୁ ଇଟି ଶ ବବହାର େହଉଥିଲା। ଦୁ ଇପକାରର
ବାସାନ ଥିଲା। ପୁରପଲ ୀ ବତମାନର ପୁର େପୗର (ପରି ଷଦ) ପଲ ୀରୁ ପଟି ପାଟକ
ପାଟଣା, ଗାମ େହଉଛି ସଂୃତ ଶ । ଗାମରୁ ଗଁା ପାକୃ ତ ଶ େହାଇଛି । ମୁସଲମାନ୍
ସମୟେର ଗାମରୁ େମୗଜା େହାଇଗଲା । ସଂୃତେର ମଧ ଜନପଦ ଶ ଥିବାର ଜଣାଯାଏ
। େଯଉଁଠାେର ଜନମାନବ ବସତି ାପନ କରtି ତାକୁ ଜନପଦ କହtି । ଏହି ଜନରୁ
ରାଜନ ଓ ଜନପଦ େହଲା।

According to Tejrat Sharma - Pura is a word of frequent occurrence in

the Rugveda x x x Pura, the oldest Sanskrit word denoting city

ଏଥିରୁ अନୁ ମାନ େହଉଛି ପୁରୀ ଏକ

େପୗର ବା ସାଇ ସମୂହ ବା େକେତଗୁଡ଼ିଏ ଗାମ ଏକତି ତ ଥିଲା । େଯଉଁଠାେର अେନକ
େଲାକ ଏକତି ତ ବାସ କରୁଥିେଲ ତାକୁ ଗାମ ନକହି େପୗର କହୁଥିେଲ । ପୁର अଥ ପୁn ।
ଯଥା େଯଉଁଠାେର ରାଜାମାେନ େସମାନ,ର ଉଆସ ନି ମାଣ କରୁଥିେଲ େସଠାେର अେନକ
େଲାକମାନ,ର ଆବଶକ ରହୁଥିଲା େସଠାେର अେନକ ଜାତି ର େଲାେକ ବସବାସ
କରୁଥିେଲ । ତାକୁ େପୗର କହୁଥିେଲ । ଆଉ ମଧ େଯଉଁଠାେର କଳକାରଖାନା
େପାତାଶୟ ବସୁଥିଲା େସଠାେର अେନକ େଲାକ ରହି ବାରୁ ତକୁ ଏକ େପୗର ଗାମ
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କୁ ହାଯାଉଥିଲା । େତଣୁ ପୁରୀ ବହୁପୁରାତନ କାଳରୁ ଏକ େପୗର ଗାମ ଥିଲା । ଏହାର
କାରଣ ଏଠାେର ଏକ େପାତାଶୟ ଥିଲା । ଏଇଟା େନୗକା ବା େବାଇତେର ଯି ବା ଆସି ବାର
ଏକ ଘାଟି ବା ଜାଗାଥିଲା । ମହାନଦୀର ମୁହାଣ ଏହି ଠାେର ଥିଲା । ଏହି ପୁରୀ ଉଭୟ
ଳପଥ ଓ ଜଳପଥ ଦ¨ାରା ସଂଯୁ ଥିଲା । ଏହି ବାଟ ମହାନଦୀ ଦ¨ାରା ସଂଯୁ ଥିଲା
ଆଉମଧ ଜଳପଥ, ସମୁଦ ସହି ତ ସଂଯୁ ଥିଲା । ଏହି ଠାରୁ ଦqିଣକୁ ତଥା ଦ¨ୀପାtର
ରାଇଜକୁ ସଂେଯାଗ ଥିଲା େତଣୁ ପୁରୀର ଭୂ ମିକା अତt ଗୁରୁତ¨ପ$
ୂ ଥିଲା । ପାଖେର
ସମତଳ अଂଚଳ ଥିଲା । ଏଠାେର ଭଲ ଚାଷ େହଉଥିଲା । ଭାରତର ଚାରି ଧାମ ବଦି ନାଥ
ଦ¨ାରି କା ରାେମଶ¨ର ପୁରୀ ଚାରି ଦି ଗେର ଚାେରାଟି ଧାମ ଥିଲା ସ¨ୟଁ ଭଗବାନ ବି ୁ
ବଦି କାେର ସାନ କରୁଥିେଲ ପୁରୀେର େଭାଜନ କରୁଥିେଲ ଦ¨ାରି କାେର ବି ଚରଣ କରୁଥିେଲ
ଓ ରାେମଶ¨ରେର ଶୟନ କରୁଥିେଲ । େତଣୁ ପୁରୀ େଭାଜନପାଇଁ ଉପଯୁ ାନ ଥିଲା ।
ଏଠେର ପରା अବଢ଼ା ଆଚାiାଳ ବ ାହDଣ ଏକତ େଭାଜନ କରtି ହାଡ଼ି ପାଣ କି ଛି େଭଦଭାବ
ନାହW । ଏହି ସୂତେର ପୁରୀର ମାନତା ବଢ଼ି ଯାଇଛି ।
ଏହି ଠାେର ପୁରୀର େଭୗେଗା◌ାଳି କ अବିତି ନ ଜଣାଇେଲ ଠି କ୍ େହବ ନାହW । ପୁରୀ
ଜଗନ ାଥ, ପୀଠ ଏକ ଉ ାନ ।

ଏହି ଉଜାଗାରୁ ପାଣି ମୁଖତଃ ପବ
ୂ ଦି ଗକୁ

ବହି ଯାଏ । ପୁରୀର ପି ମେର ଦୁ ଇଟି ହ ଦ ସର ଓ ସମାଗରା ଓ ଦqିଣେର ଚି ଲିକା
अବିତ । ଭାଗବୀ ନଦୀରୁ ଏକ ଧାର ମୂଷା ନଈ ନାମ ଧାରଣ କରି ପେର ଶରଧା ନଈ
ନାମ ଧାରଣ କରି ବା,ୀମୁହାଣେର ପଡ଼ି ଥିଲା । ବତମାନ ଶରଧା ନଦୀ ନାହW । ମୂଷା
ନଈର ଏକ ଧାର ମlଳା ନାମ ଧାରଣ କରି ସମୁଦେର ଓ ଚି ଲିକାେର ପଡ଼ି ଛି । ପୁରୀର
ମୁଖ ଜଳେସାତ େହଲା ମୂଷା ନଈ ଓ ବା,ୀ ମୁହାଣ । ବା,ୀମୁହାଣରୁ ଜଗନ ାଥ, ଦାରୁ
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ସଂଗହ କରାଯାଇଥିଲା । େତଣୁ ଏହା ମହାନଦୀର ମୁହାଣ ଥିଲା । ସମୁଦ ବା,ୀମୁହାଣ
ଜଳପଥର ଉପଯୁ ମାଧମ ଥିଲା ।
ଏହି ପୁରୀ ବି ଭିନ ସମୟେର ବି ଭିନ ନାମ ଧାରଣ କରି ଛି । ଜଗନ ାଥ, ପାଚୀନତ¨
ଏପଯt ନି yାରି ତ େହାଇପାରି ନାହW । ଋେଗଦର “ अଦଃ ଯyରୁ ପବେତ ସି େନ୍ଧାଃ
ପାେର अପୁରୁଷମ୍/ ତତାରଭସ¨ ଦୁ ଦେଣା େତନ ଗ} ପରାଃ ତରମ୍” େଯଉଁ ସୂଟି अଛି
ତାହା ସାୟାଣାଚାଯ,ର ମତେର ଦାରୁେଦବତା, ପତି ଉyି । ଋେଗଦେର ଓଡ଼ି ଶା
ନାମ ନଥିବାରୁ ପୁରୀ ବା ଜଗନ ାଥ େqତ ନଥିବାର अନୁ ମାନ କରାଯାଏ । େଯଉଁଟା ରାଜା
ମହାରାଜାମାେନ ବା ଜନସାଧାରଣ ମୁଖେର ଉାରଣ େହଉଥିଲା େସହି ନାମେର ବି ଦିତ
େହଉଥିଲା । ମହାଭାରତରୁ ଜଣାଯାଏ

ଏହାର ନାମ अtେବଦୀ । ମହାଭାରତ

ବନପବେର େଲଖା अଛି - अtେବଦୀମି ତିଖାତମ୍ ।
ଖୀିୟ ୧ମ ଶତାୀେର ରାଜା ଇh ଦ¨ମ ଏଠାକୁ ଆସି ଥିେଲ ବା,ୀମୁହାଣରୁ ଦାରୁ
ଉyାର କରି ବି ଗହ ନି ମାଣ କେଲ । ନୀଳକhରେର ମhିର ନି ମାଣ କେଲ । ବି ଗହ
ପତି.ା କେଲ । ଖାରେବଳ, ପେର ପେର ଇh ଦ¨ମ ଉଡ ପୀଠକୁ ଆସି ଥିେଲ ।
ବି ୁଧମ ନାମକ ଏକ अପକାଶି ତ ସଂୃତ ଗ| (ଖୀ.अ ୨୦୦-୩୦୦) “ଓେଡ ତୁ
ପୁରୁେଷାତମମ୍”ର ଉେଲ ଖ କରି ଛtି । ଏଥିରୁ ଜଣାଯାଏ େଯ ତୃ ତୀୟ ଶତାୀ େବଳକୁ ଶୀ
ଜଗନ ାଥ େବୖ ବ େଦବତାରୂେପ ପଜ
ୂ ି ତ ଓ ଉପାସି ତ େହଉଥିେଲ । ଖାରେବଳ,
ଶି ଳାଲି ପିେର “ପୁତି” ଶ “ପୁରୀ” େହାଇପାେର େବାଲି ଡି .ଏନ୍. ବଡୁ ଆ ଉେଲ ଖ କରିଛtି
। କି k ଏହାକୁ अନ ପiିତମାେନ ଗହଣ କରୁନାହଁ ାtି ।
hପୁରାଣ अନୁ ସାେର ଏହାକୁ ଶÏେqତ କହୁଥିେଲ । ଏହାର अବିତି େଦଖି ବାକୁ
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ଶÏପରି । େତଣୁ ଏହାକୁ ଶÏ େqତ କହୁଥିେଲ । େଦବୀଭାଗବତ, କାଳୀକାପୁରାଣ
ନୀଳତ ପୁରାଣ अନୁ ସାେର ଏଠାେର ସତୀ, ପାଦ ପଡି ଥିବାରୁ ଏହାକୁ ପାଦପୀଠ ବା
ଉଡୀୟାନ ପୀଠ କହୁଥିେଲ। hପୁରାଣ, ବାମେଦବ ସଂହି ତା କପି ଳ ସଂହି ତା अନୁ ସାେର
ଏଠାେର ଏକ ନୀଳପବତ ଥିବାରୁ ଏହାକୁ ନୀଳପବତ ବା ନୀଳାଚଳ େqତ େଯଉଁଠାେର
ଜଗନ ାଥ,ୁ ପତି.ା କରାଯାଇଥିଲା।
୨ୟ ଶତାୀେର ଟେଲମୀ ଭାରତକୁ ଆସି େଲ। େସ ଗୀକ୍ ବୀର ଆେଲକ୍ଜାiାର,
େସନାପତି ଥିେଲ। ତା, ଭମଣବୃ ତାtେର ପୁରୀକୁ ନନୀେଗନ୍ େବାଲି େଲଖିଛtି ।
େବାଧହୁଏ ନୀଳାଚଳକୁ ନନି େଗନ୍ େବାଲି େଲଖିଥାଇପାରtି । ପୁରରୁ ଏହା ପୁରୁେଷାତମ
େqତ ବା ପୁର]ମ େହାଇଛି । ବି ୁ,ର େqତ ଲାଗି ଏହା ଶୀେqତ େହାଇଛି ।
ଏଠାେର ବାଲି ର ପାହାଡ଼ ବା ଗଦା ଥିଲା । ଏହି ଉ ଜାଗାକୁ ନୀଳ କhର
କହୁଥିେଲ । ଏହାକୁ ଉଡ଼ି ଆନ ପୀଠ କହି ବାର अଥ େହଲା । େବୗyଧମ ପାବଲ କାଳେର
ଏହାକୁ ଉଡ ପୀଠ କହୁଥିେଲ । େସାନପୁର ସହି ତ ପୁରୀର ସଂେଯାଗ ଥିଲା । ଏଇଟା ଥିଲା
େସେତେବଳର ରାଜମାଗ । ବୁ y, ମୃତୁପେର କଳି lର ରାଜା ଗୁହଶି ବ ବୁ y,ର ଏକ
ଦାt ଆଣି ଏଠାେର ଏକ ବି ଶାଳ ]ୂପ ନି ମଣ କରି ଥିେଲ । ଗୁହଶି ବ,ର େକୗଣସି ପୁअ
ନଥିେଲ ତା,ର େହମମାଳା େବାଲି ଝି अ ଥିଲା । ଏହି ଝି अ ସହି ତ ଉsୟି ନୀର ରାଜକୁ ମାର
ଦtକୁ ମାର େହମମାଳାକୁ ବି ବାହ କରି ଏଠାେର ରାଜା େହଲ । ରାଜ ଶାସନ କେଲ ।
େସ ଏଠାେର ଏକ େବୗy ]ୂପ ନି ମାଣ କରି ଥିେଲ । ଏହାକୁ ଦtପୁରା କହୁଥିେଲ । ଏହା
୩ୟ ଶତାୀର କଥା । େସେତେବେଳ କଳି l ମଗଧର ମୁରୁi ରାଜା अଧୀନେର ଥିଲା ।
ପୁରାଣ ଯୁ◌ୁଗେର ଏହାକୁ ଶÏେqତ କହୁଥିେଲ ।
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୮ମ ଶତାୀେର ଶ,ରାଚାଯ ଏଠାକୁ ଆସି ଥିେଲ । େସ ନାମକରଣ କେଲ
େଗାବyନ ପୀଠ । କି k ଏହା େଗାବyନ ଜାଗା ନାମ ନ ରହି ପୀଠ ହି ସାବେର ‘େଗାବyନ
ପୀଠ’ରହି ଗଲା ।
ତୃ ତୀୟ ଶୁଭକର େଦବ,ର ଶାସନ କାଳ (୮୩୯-୮୪୩ ଖୀ.) । ତା, ହି େନ୍ଦାଳ
ତାମ ଶାସନେର ପୁରୁେଷାତମ ଶର ଉେଲ ଖ अଛି । େନଟଭn ୨ୟ, (୯୩୩ ଖୀ.) ତାମ
ଶାସନେର ଶୀପୁରୁେଷାତମ

େବାଲି େଲଖା अଛି । କି k ୯ମ ଶତାୀ କି ^ା ୧୦ମ

ଶତାୀର ଆରେର ଲି ଖିତ अନଘ ରାଘବେର ପୁରୁେଷାତମ େqତେବାଲି େଲଖା अଛି ।
୧୧ଶ ଶତାୀେର ଚାଲୁ କ ରାଜା ରାଜରାଜ ପଥମ, “େକାରୁେମଲି ” ଓ “କାଳି ବିhି”
ତ^ାପଟା ସନhେର

ଶୀଧାମ ପୁରୁେଷାତମ େଲଖାअଛି । ପରମାର ରାଜା, ନାଗପୁର

ଶି ଲାେଲଖେର ସାଗର ତୀରେର ପୁରୁେଷାତମl ମhିର अଛି େବାଲି େଲଖାअଛି ।
अନlଭୀମ େଦବ, ଦାସେଗାବା ତ^ାପଟାେର ପୁରୁେଷାତମ େବାଲି େଲଖା अଛି ।
ଏହି ପୁରୁେଷାତମ େqତ ୧୮୦୦ ଖୀ. ପଯt ଚାଲି ଆସି ଛି । ଇଂେରଜମାେନ
ଆସି ଲାପେର ଏହାର

ନାମକରଣ େହଲା ପୁରୀ (Poori)

ବତମାନ ସୁyା ଏହା ପୁରୀ

(Puri) ଭାବେର ପରି ଚିତ େହାଇଆସୁଛି ।

ଏଲ୍-୨୪୨/େଫଜ୍-୧, ଡୁ ମୁଡୁମା ହା.େବା.କେଲାନୀ
ଭୁ ବେନଶ¨ର-୭୫୧ ୦୧୯
(େମା-୯୭୭୭୧ ୪୩୪୮୫)
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ଉyବ ଗୀତା
ସୁଶାt ପୁେରାହି ତ

ସନାତନ ଧମର ଏକ େଶ. ପୁରାଣ ‘ମହାଭାରତ’ର ମୁଖ ଘଟଣା କୁ ରୁେqତ ଯୁy,
େଯଉଁଥିେର ଭଗବାନ ଶୀକୃ  ପାଥ ବା अଜୁ ନ, ରଥେର ସାରଥୀ େହଇ ନି େଜ ଯୁyେର
ପତq अଂଶ ଗହଣ ନ କରି ମଧ ସ"ୂ ଣ ଯୁy ପରିଚାଳନାେର अତt ମହତ¨ପଣ
ୂ ଭୂ ମିକା
େନଇଥିେଲ, େସଇ ଯୁଗ-ଯୁy अବସରେର ଶୀକୃ  ପାଥ,ୁ ଉପେଦଶ ଛଳେର ସଂସାରର
େନଶ¨ର ନି ୟମ, qତି ୟର ଦାୟି ତ¨ ସହ ସମଗ ସଂସାରର ଭଲମh ସବୁ ବି ଷୟେର
କହି ଥିେଲ। ଶୀକୃ  अବତାର ଭାେବ ଥିେଲ ମଧ अtଯାମୀ େହଇଥିବାରୁ ବତମାନ ସହ
अତୀତ ଓ ଭବି ଷର ସ"ୂଣ rାନର अଧି କାରୀ ଥିେଲ। େସ ପାଥ,ୁ ଯାହା ସବୁ କହି ଥିେଲ
େସ ସବୁ ‘ଶୀମଦ୍ ଭଗବତ୍ ଗୀତା’ ନାମେର ରହି ହି hୁ ମାନ, ଏକ ସବ େଶ. ଧମ ଗ|
େହବା ସହ ଏେବ ମଧ ତାହାର େଶ¶ାକ ମାନ, अଥ ସମଗ ବି ଶ¨ ପାଇଁ ତା¥ଯପଣ
ୂ
ବି େବଚି ତ େହବା େଯାଗଁୁ अଧି କରୁ अଧି କ ଆଦୃ ତ େହବାେର ଲାଗିଛି ବି ଶ¨ର ବହୁତ
େଦଶେର। ଗୀତାର ବାଣୀେର ମନୁ ଷ ଜୀବନର ସଂଶି¶ ସବବି ଧ ସମସା, ସବୁ କତବ,
ସବୁ ନୀତି , अନୀତି ବି ଷୟେର ନି ିତ ଭାବେର ଉେଲ ଖ ଥାଏ। ଏହି ଗୀତାର ସାରrାନକୁ
ମନୁ ଷ ତାହାର ଜୀବନେର ଉପେଯାଗ କେଲ େସ ପବି ତ ଜୀବନଯାପନ କରି ବା ସହ
ଉ\ମ କମଫଳ ପା େହଇ ପର ଜୀବନେର ମଧ ସୁଖେର ରହି ଥାଏ।
କୁ ରୁେqତ ଯୁy अେt େକୗରବମାେନ ସମୂେଳ େଲାପ ପାଇେଲ। ଧମରାଜ ଯୁଧି.ିର
ଶାସନ କେଲ। େତେବ ଏହାର अେନକ ସମୟ अେt ଭଗବାନ ଶୀକୃ  ମଧ ତା,ର
अବତାରର ଆସି ଥିବାର କତବର ସମାି େଘାଷଣା କରି ତା,ର ନି ଜର ାୟୀ ଆବାସ
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େବୖ କୁxଧାମକୁ ପାଇଁ ପୁନବାର ପତାବତନ ପାଇଁ ପ]ୁତ େହେଲ।
ଏହି ସମୟେର େସ ଏହି ପୃଥିବୀେର ତା,ର ନି ଜର େକହି ବଂଶଧର ମଧ ନ
ରହି ବାର ବବା କରି ଥିେଲ। େତଣୁ କମଫଳ ସ¨ରୂପ େସମାେନ ଋଷି, ଶାପଗ] େହଇ
ଯଦୁ ବଂଶର ସମେ] ପରର ମଧେର ଯୁyେର ବା ରହି ସମୂେଳ ବି ନାଶ ପା
େହେଲ। ଏହା ଆଉ ଏକ କାହାଣୀ, ଯାହା ଉପଯୁ अବସରେର ଆେମ ପଢି ବା।
ଭଗବାନ ଶୀକୃ  ଇହଧାମ ତାଗ କରି ବା ପବ
ୂ ରୁ ତା,ର ସବୁ ଠାରୁ ଘନି . ସହଚର
ତଥା ଶି ଷ ଉyବ,ୁ ତା, ଇ}ାନୁ ସାେର ବରଦାନ ପାଇଁ କହି ଥିେଲ। ଉyବ ଯାହା କି ଛି
ମାଗିଥିେଲ ମଧ ଶୀକୃ  ତା, େଦଇଥାେt। କି k ଉyବ ଶୀକୃ , ସହ ସବୁ ସମୟେର
ତା, ରଥର ସାରଥୀ ଭାେବ ରହି , ତା, ସବୁ କମ େବେଳ ପାଖେର ରହି ପୃଥିବୀର ପାଥjବ
ସ"\ି, ସୁଖ ପତି େବୖ ରାଗ ଭାବ ଆହରଣ କରି େକବଳ ଈଶ¨ରୀୟ େଚତନାେର ଉ-±ଧ
େହଇଥିେଲ। େତଣୁ ଉyବ ବି ନୀତ ଭାବେର अtଯାମୀ ଶୀକୃ  ,ୁ କହି େଲ,
“ପଭୁ, ଏେତ କାଳ ଧରି ତୁ ମ ସହି ତ ସବୁ ଘଟଣାେର ଭାଗ େନଇ ମହାଭାରତ ପରି
ମହନାଟକେର ତୁ ମର अବଦାନ େଦଖି େମା ମନରୁ େଲାଭ, ମାୟା, େକ ାଧ, ଆସି ସବୁ
ଦୂ ର େହଇଯାଇଛି । ଏେବ େମାର େକୗଣସି ପାଥjବ ଦ ବେର ଆସି ନାହW। େମାର
େକବଳ ଜି rାଶା ରହି ଛି अେନକ େକେତକ ବି ଷୟ ଯାହା ଆପଣ କରି ଛtି ଓ କହି ଛtି େସ
ବି ଷୟେର ଜାଣିବାକୁ । େସ ସବୁ ଆପଣ େମାେତ ବୁ େଝଇ କହି େଦେଲ ମଁୁ େମାର ପାପ
ପାଇଯି ବି”
ଉyବ, ଏପରି अନୁ େରାଧେର ଶୀକୃ  କି ଛିଟା ଆଯ େହେଲ େହଁ କହି େଲ, “
ହଉ ଉyବ, ମୁ ଜାଣୁଛି ତୁ େମ କଣ ସବୁ ପଚାରିବ। େହେଲ ତୁ େମ େଗାଟି େଗାଟି କରି
ପଚାରି ବ ଓ ମଁୁ ତାହାର ଉ\ର େଦବି ।”
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ମଁୁ କୁ ରୁେqତ ଯୁy ସମୟେର ପାଥ ବା अଜୁ ନ,ୁ ଯାହା ନୀତି ଓ କତବ ବି ଷୟ
କହି ଥିଲି ତାହା ‘ଶୀମଦ ଭଗବତ୍ ଗୀତା’ ଭାବେର ସବୁ ଦି େନ ରହି ବ ଆଉ ମଁୁ ତୁ ମର
ଜି rାଶାର ଯାହାସବୁ ଉ\ର େଦବି େସସବୁ ‘ଉyବ ଗୀତା’ ନାମେର ରହି ବ। ଉଭୟ ଗୀତା
ଭିନ ଓ ପରରର ପରି ପର
ୂ କ ରହି ବ। “ଏେବ ପଚାର ଉyବ ତୁ ମ ମନେର ଉପୁଜିଥିବା
-h ସବୁ ଏକ ଏକ କରି ”
ଉyବ ପଚାରିେଲ ,
“େହ ପଭୁ ଶୀକୃ  ଆପଣ ତ अtଯାମୀ ରହି ବା ସହ ସବଶିର अଧି କାରୀ ଥିେଲ।
କି k ଆପଣ,ର େକେତକ କମର କାରଣ େମା ସହି ତ अେନକ ବି ଦ¨ାନ,ୁ ମଧ ସhିହାନ
ଭାବେର ରଖିଥାସି ଛି। େସହି ମଧରୁ େଗାଟିଏ ପଶ େହଲା, ଆପଣ ଚାହWଥିେଲ ଧମରାଜ
ଯୁଧି.ିର,ୁ ପଶା େଖଳି ବାରୁ ନି ବୃ\ କରି ପାରି ଥାେt କି k କେଲନାହW। େଦ ାପଦୀ,ୁ
ରାଜସଭାକୁ ଟାଣି ନି ଆଯି ବାରୁ ନି ବୃ\ କରି ପାରି ଥାେt କାହWକି େଶଷ ମୁହୁ\ଯାଏ अେପqା
କେଲ ତା, ଲଜା ନି ବାରଣ ବବା କରି ବାକୁ ?”
ସିD ତ ହାସ କରି ଶୀକୃ ଷ ଉ\ର େଦେଲ,
“େମାର ପିୟ ଭ ଉyବ, ଏହି ସଂସାରକୁ ଯି ଏ ବି ଆେସ, ତା’ର ଆତDା ନି ଜର ପବ
ୂ
କମଫଳକୁ େନଇକି ଆେସ ଏବଂ ଏହି ଜନDର କୃ ତକମ ମଧ େସଥିେର ସଂଯୁ ହୁଏ।
େସଇ କମଫଳ େସ େଭାଗ କରିବା ସୃିର ଏକ अନି ବାଯ ନି ୟମ। କି ଛି କମଫଳ ଏଇ
ଜନDେର େଭାଗ ନ କେଲ ତାହାକୁ ପରବତୀ ଜନD ଗୁଡିକେର ନି ିତ େଭାଗ କରି ବାକୁ ହୁଏ।
େମାର ଏହି ମାନବୀୟ अବତାରର ସବୁ ଲq ମଧରୁ େସଇ ମହାଭାରତ ଯୁyେର ଯି ଏ
ଯାହାର କମଫଳ ଠି କ ଭାବେର ପାଇବାର ବବା କରିବା ମଧ अନତମ ଥିଲା”
“କମଫଳ ସ¨ରୂପ ଦୁ େଯାଧନ ଓ अନ ମାନ, ନି ହତ େହବାର ପେୟାଜନ େହତୁ
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କୁ ରୁଯୁy अବଶାବୀ ଥିଲା। ଯୁଧି.ିର ମଧ କମଫଳ େହତୁ େସଇ ପରି ିତି କୁ ଟାଣି
େହଇକି ଯାଇଥିେଲ। ଉyବ, ଏହା ଏହି ସଂସାରର ନି ୟମ େଯ ଯି ଏ ଉପିତ ସମୟେର
ସଠି କ୍ ନି \ି େନଇଥାଏ େସହି ସମୟେର ତାର ହW ବି ଜୟ େହଇଥାଏ। ଶକୁ ନି
େଯେତେବେଳ ଦୁ େଯାଧନ ଓ ଯୁଧି.ିର, ମଧେର ପଶା େଖଳପାଇଁ ପ]ାବ େଦେଲ,
ଦୁ େଯାଧନ ତା,ର ଉପିତ ବୁ yିର ପେୟାଗ କରି ତା, ତରଫରୁ ଶକୁ ନି େଖଳି େବ
େବାଲି ପ]ାବ େଦେଲ। େସହି ସମୟେର ଯୁଧି.ିର ତା, ତରଫରୁ ମଁୁ େଖଳି ବି େବାଲି
କହି ବାର ନ ଥିଲା କି ? ତୁ େମ କୁ ହ ଯଦି ମଁୁ େଖଳି ଥାଆtି , ବି ଜୟ କାହାର େହଇଥାtା?
େମା ଇଛା अନୁ ସାେର ଫଳାଫଳ େହଇ ନଥାtା କି ? କି k ଧମରାଜ ଯୁଧି.ିର अତଧିକ
ଆତDବି ଶ¨ାସର ବଶବ\ୀ େହଇ ନି େଜ େଖଳି ଜି ତିବି େବାଲି ଭାବି େଲ ଓ କାେଳ ମଁୁ େସଥିେର
ହ]େqପ କରି ବି େବାଲି େମାେତ ରାଜସଭା କୁ ଯି ବାକୁ ସସ\ ବାରଣ ମଧ କେଲ।
ଏଥିେର େମାର ଆଉ କଣ କରିବାର ଥିଲା। େଯେତେବେଳ େଦ ୗପଦୀ, ବହରଣର
ଉଦମ େହଲା େସ ଆଉ କି ଛି ବି ଉପାୟ ନପାଇ, “ତାହି କର େହ ଶୀକୃ ଷ ଡାକରା େଦେଲ,
ଯାହାଦ¨ାରା କି ମଁୁ ଯୁଧି.ିର, ସ\ अନୁ ସାେର କୁ ରୁସଭାକୁ ଯି ବାର अଧି କାର ପାଇଁ
େଦ ୗପଦୀ, ଲଜା ନି ବାରଣ ବବା କଲି ”
(ଉyବ ଗୀତାର अନ େରାଚକ ତଥା ଉପେଦୟ କଥା କ ମଶଃ ପରବତୀ ସଂଖା
େର ) (ତଥ େସାତ : ଶୀମଦ ଭଗବତ୍ ଗୀତା ଓ ମହାଭାରତ )

ଭାବାନୁ ବାଦ ଓ ଉପାପନା : ସୁଶାt ପୁେରାହି ତ
अବସରପା अଧq , ସ^ଲପୁର
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ଷାଠି ଏ ମହଣ ଘି अ ବନାମ ରାଧାର ନାଚ
ଡ^ରୁ ଧର ପ+ନାୟକ

ପବାଦ अଛି , ହअ.. ‘ଷାଠି ଏମହଣ ଘି अ ଆସି ବ, ରାଧା ନାଚି ବ’। ରାଧାର ନାଚି ବାକୁ
ଘି अ ସହି ତ କାହWକି େଯାଡି ଦି ଆଗଲା ଏକଥା ଆେ ଜମା ସମଝି ପାରୁନାହW। ରାଧା ତ
ଗାନା ବାଜଣା ବା ବଂଶୀ ବାଜି େଲ ବି ନାଚି ପାରେt। କାରଣ କୁ ଂଜବନେର କୃ , ସହ
ନାଚି ବାେର ତା,ର େଢର୍ ସୁନାମ अଛି । ରାଧା ଖାଲି ନି େଜ ନାଚି ଜାଣtି ତା’ ନୁ େହଁ େସ
େବଳअେବଳେର अଭିମାନ କରି କୃ ,ୁ ବି ନେଚଇପାରtି (ନାେକଦମ୍ କରି ପାରtି )
ଏକଥା ଆେମ ସମେ] ‘ରାଧା େପମଲୀଳା’ ନାଟକାଦି ରୁ େଦଖିଥିବା। ଲାଜ ମହତ ଛାଡି
କୃ  େପମେର ବାୟାଣୀ ସାଜି ଥିବା ରାଧା େପମ ପାଇଁ ସବୁ କି ଛି କରି ପାରtି । କଣା
ମାଠି ଆେର ପାଣି ଆଣିପାରtି , କଳାରl ଉପେର अଭିମାନ କରି ଶାରୀକୁ ମଧ ପnୁ ରୀରୁ
ଉଡାଇ େଦଇପାରtି । କି k ରାଧା କାହା ସହି ତ କି ବାଦ କରି ଥିେଲ େଯ ଷାଠି ଏମହଣ ଘି अ
ଆସି େଲ ହW େସ ନାଚି େବ େବାଲି ଜି ଦ୍ ଧରି େଲ? ନା ଆଉ କି ଏ ଏପରି ସ\ ରଖି ଲା େଯ
ରାଧା ଯଦି ଏେତ ବଡ ଓ କୁ ଶଳୀ ନୃ ତଶି dୀ ତାେହେଲ ଷାଠି ଏମହଣ ଘି अ ଉପେର ନାଚk
।

ସୁଧୀବୃ h! ଚଟାଣେର େତଲ ଠି ପିଏ ପଡି ଗେଲ ଆେମ େଗାଡ ଖସି , କଚଡା ଖାଉ।

େସତି କିେର ଚାଲି ବା ସବ ନୁ େହଁ । अଥଚ ଷାଠି ଏମହଣ ଘି अ ଢଳାେହବ ଓ ରାଧା
ନାଚି େବ, ଇଏତ ଆଖିକୁ କାନକୁ ନ ପାଇବା କଥା। अବଶ ରାଧା ସବୁ अସବକୁ ସବ
କରପାରtି େବାଲି ଆମ ଭାରତୀୟମାନ, ବି ଶ¨ାସ। କି k ଆଖି ନ େଦଖା କଥାେର ବି ଶ¨ାସ
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କରି ବା ମୁଖାମି େବାଲି ଚାଣକ କହି ଯାଇଛtି । अତଏବ ରାଧା, ଷାଠି ଏମହଣ ଘି अ
ଉପେର ନାଚି ବା କଥାଟି ଜମାରୁ ପରେତ େହଉନାହW। ଭାରତୀୟ ନୃ ତ ଶାେର ବି ଏମt
ନୃ ତ େଶୖ ଳୀ କି ଛି ଥାଇପାେର ଏହା ଆେମ ଭାବି ପାରୁନାହଁୁ । ତାେହେଲ ‘ଷାଠି ଏମହଣ ଘି अ’
ପସl ଉଠି ଲା େକମି ତି? ରାଧା, ସ¨ାମୀ ଚh େସଣା ରାଧା, େକଉଁଠି ନାଚି ବା
ବି ନିମୟେର ଷାଠି ଏମହଣ ଘି अ ଦାବି କରି ଥାଇପାରtି । କାରଣ େସ କାଳେର ଗଉଡ
େଲାକ, ପାଇଁ qୀର ଦହି अେପqା ଘି अର ମୂଲ େଢର୍ େବଶୀ। ଆେମ ସମେ] ଜାଣୁ
ରାଧା ଚh େସଣା,ର ନାମକୁ ମାତ ୀ। ତା, ହାତରvା େଭାଜନ ମୁଠାଏ ମି ଳିଗେଲ
େତଣିକି ରାଧା ଯୁଆେଡ ଯାଆk ଯାହା କରk ତା,ର ଆପ\ି ନାହW । ତା’ େବାଲି େସ
ନି ଜ େକୗଳି କ ବୃ \ି ମାରା କରି େବ େସକଥା ନୁ େହଁ । ଏଣୁ ଗଉଡ ବୁ yିେର େସ ରାଧା,
ନାଚି ବା ବି ନିମୟେର ଷାଠି ଏମହଣ ଘି अ ଦାବି କରିଥିବା अନୁ ମାନ କରାଯାଇପାେର। କି k
ଷାଠି ଏମହଣ ଘି अ ଢଳାେହବ ଓ ରାଧା ନାଚି ବ ଏକଥା େକମି ତି अଖାଡୁ ଆ, अସୁhର,
अଯଥାଥ ଓ अପତାଶି ତ ମେନହୁଏ। ରାଧା, ନାଚି ବା ପାଇଁ ଏେତ ପରି ମାଣର ଘି अ
ଆବଶକ? ହଁ େହଇପାେର, ରାଧା େକୗଣସି ସାଧାରଣ ଘରର ଝି अ ନୁ ହଁ tି । େସ
େହଉଛtି

ବୃ ଷଭାନୁ ,ର अଲି अଳ କନା । େକେତ ଆଦର ଯତ େର ବଢି ଥିେବ,

ଘି अମହୁେର ବୁ ଡି ଥିେବ । େତଣୁ ତା, ପାଇଁ ଷାଠି ଏ ମହଣ ଘି अ ଦରକାର ପଡି ଥିବ । ଓଃ
ଷାଠି ଏ ମହଣ ଘି अ! ଆଜି କା ଦି ନେର ଷାଠି ଏ ମହଣ ଘି अର ଦାମ୍ େକେତ ଜାଣିଛtି ?
ଟିକିଏ ହି ସାବ କରି େନବା୧୬ ଛଟା,ି=

୧ େସର

୪୦େସର= ୧ ମହଣ
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୬୦ ମହଣ=୨୪୦୦ େସର
୧ େସର= ୧୧୦୦ଗାମ୍
୨୪୦୦େସର=୨୪୦୦Ã୧୧୦୦=୨୬୪୦୦୦୦ଗାମ
ବା ୨୬୪୦ କି େଲାଗାମ୍
୧କି େଲାଗାମ ଗୁଆଘି अର ଦାମ୍=ଟ.୫୦୦.୦୦,ା େହେଲ
୨୬୪୦ କି େଲାଗାମ ଘି अର ଦାମ୍=ଟ.୧୩,୨୦,୦୦୦.୦୦,ା
ଇେଲା େମା େବାପାେଲା! େତର ଲq େକାଡି ଏ ହଜାର ଟ,ାର ଘି अ ବି ନିମୟେର
ରାଧାକୁ ନେଚଇବା ଏେଡ ସହଜ କଥାନୁ େହଁ । ବରଂ ରାଧା ନ ନାଚk, େହେଲ ଷାଠି ଏ
ମହଣ ଘି अ କି ଏ କାହWକି େଦବ? ଏପରି ଏକ ପସlରୁ େବାେଧ अସବ ମାକା କାମକୁ
‘ଷାଠି ଏମହଣ ଘି अ ଆସି ବ ନା ରାଧା ନାଚି ବ’ର ଉଦାହରଣ ଦି ଆଯାଏ। ଏଠାେର
ଷାଠି ଏମହଣ ଘି अର ଦାମ୍ अେପqା ରାଧା, େବୖ ଶି େବଶୀ ଗୁରୁତ¨ପ$
େବାଲି
ୂ
ମେନହୁଏ। େତେବ ରାଧା ବଦଳେର ଦୂ ତୀକୁ େନଇ କାମ ଚେଳଇେଦବାେର ଆମ
ଭାରତୀୟମାେନ େକେତ ଚତୁ ର ଓ େକେତ अକୁ xିତ ତାହା ଆପଣମାେନ େବଶ୍ ଜାଣtି ।
େତଣୁ କି େଲ ଘି अେର ଯrାନୁ .ାନ ସାରି େଦଇ ଦୂ ତୀକୁ ନେଚଇେଦେଲ ଗଲା। କାହWକିନା
ଆମ ଚତୁ ର ପiିତମାେନ କହି ଯାଇଛtି - ‘ବାଭାେବ ସୂତଂ ଦଦାତ୍’ େତଣୁ ଶାେର
ଯାହାବି କମକାi अଛି େସସବୁ ପାଳି ବା ପାଇଁ େକବଳ ଧନି କମାେନ କାହWକି ସମଥ େହେବ,
ବରଂ ଗରି ବ େଶଣୀର େଲାକ ବି ତାହା କରୁ, ଶାtି ସେtାଷ ପାଉ। ପiିେତ,
ସାମଭାବନାର ତାରି ଫ୍ କରି ବାକୁ େହବ। ନେଚତ୍ କାହW ରାଧା କାହW ଦୂ ତୀ? ରାଧା
ଗଉଡଘରର ଝି अ େହାଇ ମଧ ତା,ର ଷାଠି ଏମହଣ ଘି अର କାଟ୍ତି। େସ ଯଦି
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ଆଜି କାଲି କା ସହରେର ଜନD େହଇଥାେt ଓ ସୁhର ନାଚୁ ଥାେt ତାେହେଲ ରାତି କର ନାଚ
ବା ଥରକର ନାଚ ପାଇଁ େକାଟିେକାଟି ଟ,ା ଦାବି କରି ଥାେt। अବଶ ରାଧା,ୁ
ନାଚବାଲୀର ଆସନେର ବେସଇେଦବା ଆର ଉେଶ ନୁ େହଁ । ରାଧା େହଉଛtି ପରମ
େପମିକ ରସରାଜ ରସି େକh ଶୀକୃ , େପମିକା। ଯାହା,ର େପମର ପରାକା.ା ପାଇଁ
େସଇ ଯୁଗଳମୂ\j, ମhିରମାନ ଆମ ଭାରତର ବି ଭିନ ଗାମ ଆଉ ସହରେର ନି ମjତ
େହାଇଛି । େତେବ ଆମର ମେନହୁଏ କୃ , ବତୀତ ରାଧା େକେବ ଆଉକାହା
अନୁ େରାଧେର ନାଚି ନଥିେବ। କାରଣ ଷାଠି ଏ ମହଣ ଘି अ ଖ କରି କି ଏ ବା ରାଧା,ୁ
ନେଚଇପାରି ବ? अସବ ବାପାର । େସଥିପାଇଁ େସଇ କଥାଟି ପବାଦ େହାଇ ରହି ଗଲା
। अବଶ ଏ ପବାଦଟିକୁ ଉyାର କରି अେନେକ ବି କd ବବା େଖାଜି କାମଟି
ସାରି େଦବାକୁ ପୟାସ କରtି । ବହୁ ଆଡ^ର ବା ବହୁ େଯାଜନା ବି େବେଳେବେଳ ଫସର
ଫାଟିଯାଏ ଯଦି ସାଧାରଣ ଭାେବ କାମଟି ସାରି ବାକୁ ଉଦମ କରାନଯାଏ । କି ଛି କାମ
ବଡବଡି ଆ, ଦ¨ାରା ବି ହୁଏନାହW, ବରଂ ସାନମାେନ ତାକୁ ନି .ାର ସହ ଓ ନି ଖୁଣଭାେବ
କରି ନିअtି । ଏ େqତେର ସାନମାନ,ର ଭୂ ମିକାକୁ ବରଂ अଧି କ ଗୁରୁତ¨ ଦି ଆଯି ବା କଥା
। କି k अଯଥା ରାଧା ପରି ଚରିତ, ଠାରୁ କାମର ଆଶା କରି ବା ବୃ ଥା େବାଲି ପବାଦରୁ
ପମାଣ ହୁଏ । ବି rେଲାେକ ଏ ପବାଦକୁ ଉପାପନ କରି ସାନମାନ, ଦ¨ାରା ହW
ଗୁରୁତ¨ପ$
ୂ କାମମାନ କେରଇେନବାକୁ ଉଚି ତ ମଣି ‘ଷାଠି ଏମହଣ ଘି अ ଆସି ବ ନା ରାଧା
ନାଚି ବ’ ଭଳି ପବାଦର ପରି କdନା କରି ଥିେବ େବାଲି ମେନହୁଏ । କୃ , େପମିକା
ଶୀରାଧା, କଥା ଛାଡk । ଏମି ତି ବି େହଇପାେର ରାଧା ନାମୀ ଆଉ େକୗଣସି ୀର କାମ
କରି ବାର ତରି କା େଦଖି, ତା ଗଉଁକୁ ସୂେଚଇବାକୁ ଏପରି ପବାଦର ସୃି େହାଇଥାଇପାେର
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। ପqାtେର ଏକଥା ବି ମନକୁ अଣାଯାଉ । େକାଉ ପୁରାଣ ଯୁଗର ରାଧା,ୁ କାହWକି ଆେମ
ପବାଦେର ପେୂ ରଇବା ? ବରଂ କଳି ଯୁଗର ରମାଂସଧାରୀ ରାଧାଟିଏକୁ ନି ଆଯାଉ ।
ଏବର କାମବାଲୀ ରାଧାମାେନ ଏେତ ସହଜେର ମଣେହବା ମହି ଳା ନୁ ହଁ tି । ବାର ସ\
ଚବି ଶ ଫରମାସୀ ପର
ୂ ଣ କେଲ େସମାେନ ତୁ ମ ଘେର ନାଚି େବ ମାେନ କାମ କରି େବ,
ନେଚତ ସୁବିଧା ବା ମଉକା େଦଖି ତୁ ମକୁ ନେଚଇେଦେବ, ଏଥିେର ସେhହ ନାହW।
ସୁଧୀବୃ h! ରାଧା ପରି अବାଧ ମହି ଳାର ନାଚ ପାଇଁ ଆଗହ ରଖି ବା େକବଳ ମୂଖାମି
ଛଡା ଆଉ କି ଛି ନୁ େହଁ । ରାଧା, ନାଚ େଦଖିବାକୁ ଜି ଦି କରି ଯଦି େକହି ପମ\ ପୁରୁଷ
ଷାଠି ଏ ମହଣ ଘି अ ଖ କରି ବାକୁ ଆଗଭର େହେବ ତାେହେଲ ଆମର କି ଛି କହି ବାର ନାହW
। ଯଦି େକେବ ଏପରି ଘେଟ ତାେହେଲ ତ ପବାଦଟି ମି ଥା ପମାଣିତ େହବ, ନା କ’ଣ
କହୁଛtି ? କି k ଏପରି ଏକ ବି ଶ¨ େରକଡ କରି ବାଭଳି ମାୟକା ଲାଲ ଆମ ଭାରତେର ଜନD
େହଇଥିେବ, ଏହା ଆମର ପରେତ ଯାଉନାହW । ହଁ କହି ରଖୁଛୁ ଯଦି େକେବ ଏପରି
ଘଟିବାର ସୂଚନା ପାଇେବ, ଆ,ୁ ନି ୟ ଜଣାଇେବ । କି ମଧି କମ୍?
-୦ବାଣିଜକର ବି ଭାଗ,
ରାୟଗଡ - ୭୬୫୦୦୧,
ଭ ାମଭାଷ-୯୪୩୮୬୧୦୮୧୧/ ତା.୨୩-୦୧-୨୦୧୮
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ସମାଜ ଗଠନେର ଛାତ ର ଭୂ ମିକା
ଶୀ ରମାକାt ମି ଶ

ସମାଜ ଗଠନେର ଛାତର ଭୂ ମିକା अେନକ I ଆଜି ର ଛାତ ଭବି ଷତ େଦଶର
କ$ଧାର େହେବ ତାହା ହW ସମେ] କହି େବ I କି k େକଉଁପରି ଛାତ େଦଶର କ$ଧାର
େହେବ ତାହାହW ଏଠାେର ବି ଚାର କରI ଯାଉ I େତେବ ଛାତ ସମାଜ ସ^vେର ଏପରି
ଭାବି ବାର ପଶ ଆସି ଲା େକଉଁଠାରୁ ? ଆଜି ଛାତ ଆେhାଳନ, ହରତାଳ, ଜାତୀୟ ସ"\ି
ନ କରିବା, ଆଇନ अମାନ କରି ବା ଓ अନଶନ ଛାତ ସମାଜର େଦୖ ନଦି ନ ଘଟଣା େର
ପରି ଣତ େହଲାଣି I ସାମାନ କାରଣରୁ ଗiେଗାଳ ସୃି ହୁଏ, ତାହା ପେର ହି ଂସାତDକ ରୂପ
ଧାରଣ କେର I ଇଛା ଥାଉ ବା ନ ଥାଉ େଦଶର ସ"\ି ନ ହୁଏ I ୁଲ, କେଲଜ
अନି ଦj କାଳ ପାଇଁ ବh

ହୁଏ I େପାଲି ସ ସହ ସଂଘଷ ହୁଏ I ଛାତ ଓ େପାଲି ସ

ପରରକୁ େଦାଷ ଦି अtି I ଏ ସବୁ ଆଜି अତି ସାଧାରଣ କଥାେର ପରି ଣତ େହାଇଛି I
ଛାତ ସମାଜର ପବ
ୂ ର ଗୁରୁଭି, ଶି ତା, ନମତା, ଓ େନୖ ତିକତାର अଭାବ ପାୟ ସବତ
ପରି ଲqିତ ହୁଏ I ଏହାର ନି ରାକରଣ ପାଇଁ ବି ଭିନ ]ରେର ଆେଲାଚନା ଚକ ଆଦି କରା
ଯାଉଛି ଓ େକେତକ ପରି ମାଣେର ବବ]ା ମଧ କରା ଯାଉଛି I ତଥାପି ସମସାର
ସମାଧାନ େହାଇ ପାରୁ ନାହW I ଏହାର କାରଣ କଣ େହାଇ ପାେର? େଦଶେର ଆଜି
େନତୃ ତର ସ,ଟ େଦଖା ଯାଇଛି I ଛାତ ମାନ, ସଖେର େକୗଣସି ଆଦଶ ଓ
ମୂଲେବାଧ ନାହW I ଧମଘଟର ଐତି ହାସି କ ପୃ.ଭୂ ମି ଯାହା େହଉନା କାହWକି ଆଜି ଛାତ
ମାନ,ର ଧାରଣା େହାଇଛି େଯ ଆେhାଳନ ହW କାଯ ସି yିର ଏକମାତ ପ|ା I ସୁଚିtିତ
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ନୀତି ନି ୟଣର अଭାବ ହW ଏହାର କାରଣ I ଉ ]ରେର ଆଜି ସବତ ନୀତି ହୀନତା ଓ
अସାଧୁତାର ପଭାବ େଦଖା େଦଇଛି I ଜେଣ ଜେଣ ବି अd ଦି ନ ଭି ତେର ଲqପତି
ଏବଂ େକାଟିପତି େହଉଛtି I अନପqେର अସଂଖ େଲାକ ଦାରିଦ େର ନି େସି ତ ଓ
ନି ପୀଡି ତ I ସ¨ାଧୀନତାର ୭୦ ବଷ ପେର ମଧ ପେତକ େଲାକ େପଟପୁରା ଖାଇବାକୁ
ପାଉନାହାtି I अଧି କାଂଶ ଛାତ ଏହାର ଭୁ େଭାଗୀ I ଏ ସାମାଜି କ ଓ अଥେନୖ ତିକ
ଦୁ ରବା େଯାଗୁ େସମାନ, ମନ ହି ଂସାତDକ େହାଇ ଉଠୁ ଛି ଏବଂ ଏହା େହବା ସ¨ାଭାବି କ I
ଏ ସମ] େହଲା ଆଧୁନିକ ଛାତ ସମାଜର ଏକ ନି }କ ଚି ତ I ବ\ମାନ ବି ଚାଯ େଯ
ଛାତ ସମାଜର ଭୂ ମିକା ସମାଜ ଗଠନେର କି ପରି େହବI ଉଚି ତ ? ସମାଜ ଗଠନେର ଛାତ
ସମାଜର ଭୂ ମିକା ଗୁରୁତ¨ପଣ
ୂ I ଶରୀରର େମରୁହାଡ଼ର େଯଉଁ ାନ ସମାଜେର ଛାତର
େସହି ାନ I େମରୁହାଡ ବତି େରକ ମାନବ େଯପରି ସଳଖ ଦiାୟମାନ େହାଇ ପIେର
ନାହW, ଶୃÏଳି ତ ଛାତ ବତି େରକ ସମାଜ ମଧ अଗସର େହାଇ ନ ପାେର I ଏ
ଦୃ ିେକାଣରୁ ବି ଚାରକେଲ ଛାତ ମାନ,ର ଭୂ ମିକା अତt ଗୁରୁତ¨ ପ$
ୂ I
ସମାଜେର ଆଜି ଦୁ ନୀତି ଚତୁ ଦjଗେର ପରି ବା I ଏ ଦୁ ନୀତି ର ନାଗଫାଶ ଆମର
ସାମାଜି କ, अଥେନୖ ତିକ, ଶି qା ପେତକ ବି ଭାଗେର ପରିବା I େତଣୁ ଏ ଦୁ ନୀତି କୁ
ସମାଜରୁ ଉେଛଦ କରି ବାକୁ େହବ I ଦୁ ନୀତି ନି ବାରଣେର ଛାତର ଭୂ ମିକା କ’ଣ େହବI
ଉଚି ତ େସ ବି ଷୟେର ବି ଚାର କରାଯାଉ I ସମାଜ େଯେତେବେଳ ଦୁ ନୀତି ଗ] ହୁଏ
େସେତେବେଳ ତାର ପେତକ ]ରେର ଦୁ ନୀତି ପରି ବା ହୁଏ I େସ ଦୁ ନୀତି କୁ ଦୂ ର
କରି ବାକୁ ଯାଇ ଯଦି ଛାତମାେନ ନି େଜ ଦୁ ନୀତି କରି ବସି େବ େତେବ ସମାଜର ର ସୁ
ସଂଗଠନ େହବ କି ପରି ? ଏଠାେର େକେତାଟି ଉଦାହରଣ େଦଇ କଥାଟିର ୀକରଣ
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କରାଯାଉ I ଆଜି ଛାତ ମାନ, ମଧେର ଆେhାଳନ, ଧମଘଟ, ସ"\ି ନ ଏକ
ସାଧାରଣ କଥାେର ପରି ଣତ େହାଇଛି I ଯଦି ଓ ସମାଜେର ଘଟୁ ଥିବା େକେତକ ଦୁ ନୀତି ର
ପତିବାଦେର େସମାେନ ତାହା କରି ଥାtି , କି k ଏହାଦ¨ାରା ଛାତ ମାେନ ବୁ ଝtି ନାହW େଯ
େଗାଟିଏ ଦୁ ନୀତି କୁ ହଟାଇବାକୁ ଯାଇ େସମାେନ ଆଉ ଏକ ଦୁ ନୀତି କରି ବସି େଲ I ବି ଷ
ବି ଷ କୁ ହରଣ କେର ଏ କଥା ସବୁ ସମୟେର ଲାଗୁ ହୁଏ ନାହW I ସରକାରୀ କଳ
ଦୁ ନୀତି ଗ] ଏ କଥା ଠି କ I କି k ସରକାର କାହାକୁ େନଇ ଗଠି ତ ? ଆମାନ,ୁ ତ େନଇ
ସରକାର ଗଠି ତ I ଆମାନ,ଠାରୁ ଟା{ अସୁଲ କରି ସରକାର ନି ଜର ସ"\ି କରି ଛtି
ଆମାନ,ର ସୁବିଧା ପାଇଁ I େତଣୁ ସରକାରୀ ଦୁ ନୀତି କୁ

ହଟାଇବାକୁ

ଯାଇ,

ସରକାର,ର ସ"\ି ଜଳାଇବା ନାମେର ନି ଜ ସ"\ି ଜଳାଇେଲ ସମାଜର ସୁଧାର େହାଇ
ପାରି ବ ନାହW କି ^ା େହାଇ ପାରି ବ ନାହW ସରକାର, ସୁଧାର I ଏ କଥାକୁ େଯେତଦି ନ
ପଯt ଛାତ ସମାଜ ନ ବୁ ଝtି େସେତ ଦି ନ ପଯt ସମାଜ ଗଠନେର ଛାତର ଭୂ ମିକା
अତୀବ ମାରାତDକ େହବ I
ଦୁ ନୀତି ପେତକ ାନେର अଛି I ଦୁ ନୀତି ହୁଏ ଏବଂ ତାହା େହବI ସ¨ାଭାବି କ କି k
ଦୁ ନୀତି କାହWକି େହଉଛି , ତାର ମୂଳ କାରଣ କ’ଣ ? େସ କଥାକୁ େଖାଜି ବାହାର କରି ବା
ଆମ ଛାତ ସମାଜର କ\ବ I େସଥିପାଇଁ ଧମଘଟ ଏକ ମାତ ପ|ା ନୁ େହଁ I ଏଠାେର
େଗାଟିଏ ଉଦାହରଣ େଦଵି - େଦଖାଯାଉ ଦୁ ନୀତି ନି ବାରଣେର ସାହି ତର ାନ କଣ ?
ସାହି ତ ହW ଦୁ ନୀତି ନି ବାରଣର ଏକ ପରମ ସାଧନ I ସାହି ତ ମାଧମେର ଯୁେଗ ଯୁେଗ
ସମାଜେର ଦୁ ନୀତି ନି ବାରଣ େହାଇ ଆସି ଛି I ସମାଜର ଦୁ ନୀଟି ନି ବାରଣ କେd ହW
ରାମାୟଣ, ମହାଭାରତ ଓ ଭାଗବତର ରଚନା I ଫରାସୀ ବି ପ¶ବ ପରି ମହାନ ବି ପ¶ବ ମଧ
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ସାହି ତ ଜରି ଆେର ସବପର େହାଇପାରି ଛି I ଆେମରି କାର

ନି ଗେରା ବି ବାଦ ମଧ

େଗାଟିଏ ସାଧାରଣ ଉପନାସ "ଟମ କାକା, କୁ ଟୀର" ଦ¨ାରା ଦୂ ରୀଭୂ ତ େହାଇପାରି ଛି I
େତେବ ଏ ସବୁ କହି ବାର ଉେଦଶ ଏ ଛାତ ସମାଜ ମଧ ଦୁ ନୀତି ନି ବାରଣ ମୂଳକ େଲଖା
େଲଖୁ I ସମାଜେର ତାର ବି ବରଣୀ ହW अନ ଆେhାଳନ ଠାରୁ ଯେଥ अଧି କ ଫଳ ପଦାନ
କରି ବ ଏଥିେର ସେhହର अବକାଶ ନାହW I
ସବଦା େକବଳ ଗଜନ ତଜନ କେଲ ବା େପାେସସନ କେଲ ସମାଜ ସଂଗଠନ େହାଇ
ନ ଥାଏ I କଲମ ମାଧମେର େଯପରି ସମାଜ ସଂଗଠନ ସବପର

अନ େକୗଣସି

ଉପାୟେର େସପରି ସମାଜ ସଂଗଠନ ସବପର ନୁ େହଁ I अଶୀ ମସୀ ଠାରୁ ବଳବାନ ଏ
କଥା ବହୁ ପବ
ୂ ରୁ ପମାଣିତ େହାଇ ସାରିଛି I େତଣୁ ଛାତ ସମାଜ ନି ଜର ମୂଲବାନ ଶିକୁ
ଧଂସାତDକ କାଯେର ବି ନିେଯାଗ ନ କରି ଗଠନାତDକ କାଯେର ବି ନିେଯାଗ କରୁ I
ଦାୟି ତହୀନ ଯୁବକର ସମାଜେର େକୗଣସି ାନ ନାହW I େଯ ସାନ ଦି ଏ େସ
େକବଳ ସାନ ପାଇବାର अଧି କାରୀ I େଯ ସାନ େଦଇ ଜାେଣ ନାହW େସ େକେବ
ସାନର अଧି କାରୀ

େହାଇ ନ ପାେର I େତଣୁ ଛାତମାେନ ଛାତାବାରୁ ଯଦି ନି ଜର

ଗୁରୁଜନ ମାନ,ୁ ସାନ ନ େଦେବ େତେବ େସମାେନ ମଧ ନି ଜ ଭାବି ପୁରୁଷ ଠାରୁ
େସହି ପରି ସାନ ପାଇଁ ପାରି େବ ନାହW I ସମାଜ ଗଠନ କରି ବାକୁ େହେଲ ଆଗ ନି ଜକୁ
ଗଠନ କରି ବାକୁ େହବ . ଆେଗ ନି ଜକୁ ଚି ହ ତା ପେର अନକୁ ଚି ନ୍ହିବ I ଯଦି େକହି
ନି େଜ ଆଦଶ ପଥେର ନ ଯାଇ अନକୁ ଆଦଶ ପଥେର ଯି ବାକୁ ପବ\Iଏ େତେବ ତାର
କଥା अରଣେରାଦନ ପରି େହାଇ ଥାଏ I େତଣୁ ସମାଜ ଗଠନ କରି ବାକୁ େହେଲ ଛାତ
ମାନ,ୁ ପଥେମ ନି ଜକୁ ଆଦଶବାଦୀ କରି ବାକୁ େହବ I ଗାvିଜୀ ମହାତDା େହାଇ ପାରି େଲ
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େକବଳ ଏହି େଗାଟିଏ ଗୁଣ େଯାଗୁ I େସ ନି େଜ ଯାହା କରୁ ନ ଥିେଲ अନକୁ ତାହା କରି ବା
ପାଇଁ କହୁ ନ ଥିେଲ I େତେବ ଏ ଧରଣର ଶି ଛାତ ମାନ, ମଧେର ଆଣିବାକୁ େହେଲ
ମହାପୁରୁଷ ମାନ, ପଦା, अନୁ ସରଣ କରି ବାକୁ େହବ I
"ସାଧୁର ଜୀବନ

ଦରପଣ ଧରି

ଗଢ଼ି ବୁ ଆମ ଜୀବନ
େସହି अIଦରସ

ମଧୁର ପରଶ

େହବ ମହତ କାରଣ
ସାଧୁର ପଦା,

କାଳମରୁ ବେq

अେଟ ଧ ବତାରା ସରି
ଲଖ ରଖି ତାେର

ପଫୁଲ अtେର

ବାହି ବୁ ଜୀବନ ତରୀ "
ଛାତମାନ,ୁ ଉଦାର ମେନାବୃ \ି ଗହଣ କରି ବା ଏକାt ଆବଶକ ତା ନ େହେଲ
ସମାଜର अସଂଖ କଳ, ଦୂ ର କରି ବାକୁ େସମାେନ ସqମ େହାଇ ପାରି େବ ନାହW I ଆମର
ଆଜି ର ସମାଜ ଜାତୀୟତା ବାଦ, ପାtୀୟତା ବାଦ, ସ"ଦାୟି କତାବାଦ ଇତାଦି ସଂକୀ$
ମେନାବୃ \ିେର ପ$
େହାଇ ଯାଇଛି I ଏ ସବୁ କୁ ସମାଜରୁ अତି ଶୀଘ ଦୂ ର କରିବା ଆମର
ୂ
ଛାତମାନ,ର ପରମ କତବ େହବ ଉଚି ତ I
ଭାରତ େଗାଟିଏ ଏପରି େଦଶ େଯଉଁଠାେର ବି ଭିନ ଭାଷା, ବି ଭିନ ଧମ, ଏବଂ ବି ଭିନ
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ମେନାବୃ \ିର େଲାକ ବାସ କରtି I େସମାନ, ମଧେର ଏକତା ରqା କରି ବା ଏକାt
କକର ବାପାର I ଆମ ଭାରତର ବି େଶଷତ¨ ଆେମ ବି ବିଧତା ମଧେର ଏକତା ପତି.ା
କରି अଛୁ I କି k ଏହା ସେ\¨ ମଧ ସମେୟ ସମେୟ େକେତକ अସାମାଜି କ େଲାକ, ଦ¨ାରା
ଆମ ସମାଜେର ଏପରି କାଯ ସଂଘଟିତ େହାଇଥାଏ ଯାହାଦ¨ାରା ଆମ ଐକ ଉପେର ଆ
ଆସି ବା ସଂେଗ ସଂେଗ अେଶଷ अମlଳ ସାଧି ତ େହାଇଥାଏ, ଏ ପରିିତି େର ଛାତ
ମାନ,ର ପଧାନ କ\ବ େହଉଛି , ସମାଜର େସହି अସାମାଜି କ େଲାକ,ୁ େଖାଜି ବାହାର
କରି ବା I ସମାଜେର ଶାtି ପତି.ା କରି ବା ସମ],ର କତବ I ସମାଜ ସଂଗଠନ
କରି ବାକୁ େହେଲ ଛାତ ମାନ,ୁ ଏ କାଯ କରି ବାକୁ େହବ I ବହୁଧା େଦଖାଯାଏ ଛାତ
ମାେନ ଏପରି ପରିିତି େର କାi rାନ ବି ସD±ତ େହାଇ ସମାଜର ଆହୁରି अମlଳ କରି ଥାtି
I କି k ମେନ ରଖି ବାକୁ େହବ, ଉ\ମ ବବହାର, ଶାtି ଶୃÏଳା ପ$
ୂ ଜୀବନ ହାସଲ
କରି ବା ହW ଛାତର କ\ବ I ଗୁiାମି କରି ବା, ଶ]ା େନତା େହବାର ସ ପ େଦଖି ବା ଛାତର
କାମ ନୁ େହଁ ବରଂ େସପରି କମକ\ା,ୁ ଛତରା କହି େଲ अତୁ ି େହବ ନାହW I ଏପରି ଛାତ
ମାେନ ସମାଜର ମlଳ ପରି ବେ\ अମlଳ କରି ଥାtି I େତଣୁ ଏ ସମ] କାଯ ବଜନ
କରି ସମାଜେର ଶାtି ପତି.ା କରି ବାେର ଛାତର ଭୂ ମିକା अବି ସDରଣୀୟI
ନି ଜର ଚରି ତର ବି କାଶ ଛାତମାନ,ର ପଥମ ଓ ପଧାନ କ\ବ େହବା ଉଚି ତ I
େକୗଣସି ସମାଜେର ସମେ] େକେବେହେଲ ଚରି ତବାନ େହାଇ ପାରି େବ ନାହW I େତଣୁ
ଚରି ତ ଶି qା ସମ],ୁ େଦବା ବି େଧୟ I ଏହା ବି ନା ସମାଜ ନକେର ପରି ଣତ େହବ I
ଉ\ମ ଚରି ତ ଛାତ ମାନ,ର ସବ ପଧାନ ଗୁଣ I କବି ମଧୁସଦ
ୂ ନ କହି ଯାଇଛtି - "ଥିେଲ
ଥାଉ ପେଛ ଗୁଣ ହଜାର, ଚରି ତ ନ ଥିେଲ ସବୁ अସାର "I ଉ\ମ ଚରି ତ ବତି େରେକ
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ସମାଜର ଦୁ ଗୁଣ ଦୂ ର କରି ବା ନି ମେt ଛାତ ମାେନ ସqମ େହାଇ ପାରି େବ ନାହW I ଉ\ମ
ଚରି ତ ନି ମାଣ ହW ସମ] ଶି qା ର େଶଷ ପଯାୟ I ଯଦି ଜେଣ ସାରା ଜୀବନ अଧୟନରତ
ରହି ମଧ ନି ଜର ଚରି ତ ଗଠନ କରି ପାରିଲା ନାହW େତେବ େସ ପାଠ ପଢ଼ାର ମୂଲ
କଣ ? ଓ େସ ବା ସମାଜର କି ମlଳ କରି ପାରିବ ?
ଯୁବଶି େଦଶ ର ଭବି ଷତ I େଯଉଁ ଯୁବଶି ଧ¨ଂସାତDକ କାଯେର ବୟି ତ େହଉଛି
ତାହା ଗଠନ ମୂଳକ କାଯେର ବୟି ତ େହବ ଉଚି ତ I ଆଜି ର ଛାତ ୁଲ କେଲଜ ରୁ
ବାହାରି ବା ମାେତ अଥ ଉପାଜନେର ମେନାନି େବଶ କରୁଛି I ଏଥିପାଇଁ ଦରକାର ଚାକି ରୀ I
ଡାରୀ ପାସ କରି ଥିେଲ େସ େଖାଜୁ ଛି ସହରର େକୗଣସି ଡାରଖାନା I ଇnିନି अରି ଂ ପାସ
କରି ଥିେଲ କ"ାନୀ ବତୀତ େଯପରି ତା,ର ଶି qାର ଉପଯୁ ବବହାର େହାଇ ପାରି ବ
ନାହW ଏପରି ଭାବୁ ଛtି I ସମ], ଦୃ ି ସହର ଆଡକୁ I ଏଥିପାଇଁ ଗାvିଜୀ କହି ଥିେଲ - "
ଯଦି ତେମ ଡାର େହାଇଥାअ େତେବ ତୁ ମ ର ଦqତାର ପ$
ୂ ବି ନିେଯାଗ ପାଇଁ େଦଶେର
ଯେଥ ବାଧି ରହି ଛି

I ଓକି ଲ, ପାଇଁ ମଧ ଯେଥ ମକମା ରହି ଛି I ଏହି

ମେନାମାଳି ନ ଓ ତି ତାକୁ ନ ବଢ଼ାଇ ମୀମାଂସା କରି ଦିअ I ଇnିନି अର େହାଇଥିେଲ
େଲାକ, ଚାହି ଦା अନୁ ସାେର ମେଡଲ ଘର ତି ଆରି କର I ତୁ େମ ଯାହା ସବୁ ଶି ଖିଛ ତଦ¨ାରା
ଏସବୁ କରି େହବ I" ସମାଜ ଗଠନେର ଛାତର ଭୂ ମିକା େକେତ ଗୁରୁତ¨ପ$
ତାହା
ୂ
ଉପେରା ଏହି କଥାରୁ  େହାଇ ଯାଉଛି I
अଧୁନା େଦଖାଯାଉଛି ଆମ ସମାଜର େକେତକ େବକାର ଯୁବକ ନି ଜର ଶି qାର
ସଦୁ ପେଯାଗ କରି ବା ପରି ବେ\ ଦୁ ରୁପେଯାଗ କରୁଛtି I େସମାେନ ବି ଭିନ େqତେର ନି ଜର
କମ ସଂାନ କରି ନ ପାରି ଶି dପତି େଗା.ୀ ଉପେର ଏବଂ ସମାଜର କ$ଧାର, ଉପେର
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ବୀତୃହ େହାଇ अେନକ ହି ଂସାତDକ କାଯ କରୁଛtି . ଏଠାେର ଉଦାହରଣ ସ¨ରୂପ ରବି
ସି ଂ, େଗାଟିଏ କବି ତା େଦବି "ଦୁ ଃସାହସି କ ପଦେqପ ମଁୁ , େନଇଛି େର ଆଜି େନଇଛି ,
ମନ ତେଳ େମାର अତୀତ ଦି ନର ବି େଦ ାହ ଖାଲି , ବି ପ¶ବ ଖାଲି େଚଇଁଚି,
ମଁୁ ତ ମରି ନାହW, ମରି ପାେର ନାହW, େମାର ଜୀବନ ନାଟିକା ସରି ନାହW ସରି ପାେର ନାହW,
ମଁୁ ତ ଉyତ ଖାଲି କ y , ମଁୁ ତ ବୁ y ନୁ ହଁ େର ଯୁy,
ମଁୁ ତ ଶାtି ନୁ ହଁ େର କ ାtି , େମାର ମେନ ନାହW ତି େଳ ଭାtି "
ଏ ଧରଣର ନ{ଲ ବାଦୀୟ କବି ତାଦି ରଚନା କରିବା, ଧଂସାତDକ କାଯ କରି େଯଉଁ
ଯୁବକ ମାେନ ନି ଜର ଶି qା ର अବମାନନା କରୁଛtି େସମାେନ ବୁ ଝି ବା ଉଚି ତ େଯ ଧଂସ
ଇତାଦି କରିବା ଦ¨ାରା ସମାଜ ଗଠି ତ େହାଇ ପାେର ନାହW I ସମାଜେର େକେବେହେଲ
ସମେ] ସମାନ େହାଇ ପାରି େବ ନାହW I ଭଗବାନ େଯେତେବେଳ ଜଣ, ଠାରୁ अନ
ଜଣ,ୁ ପୃଥକ କରି ଗଢି ଛtି େସେତେବେଳ ମନୁ ଷ ପକୃତି ବି ରୁyେର କାଯ କରି ବାକୁ
ସqମ େହାଇ ପାରିବ ନାହW I େଯଉଁ ମାେନ କମୁନି ଜDର 'କ' अqର ବୁ ଝି ନ ପାରି ଛtି ଓ
ପାଟି କରୁଛtି େସମାେନ ନି େଜ ଟିକିଏ ଶାt ଚି \େର ବୁ ଝk େସମାେନ କ’ଣ? ସମେ]
ଚାହାtି ନି େଜ ସୁଖ ସ୍ଵା}h

େର ରହି ବ ପାଇଁ I େଯେତେବେଳ ମନୁ ଷ ନି େଜ ନି ଜ

ଭିତେର ପୁnିବାଦ ଧରି ଛି େସେତେବେଳ ତାରି ମୁହଁେର କମୁନି  େହବା ଏେତ ସହଜ
ନୁ େହଁ I ଏ କଥା େକବଳ ଏଥିପାଇଁ କୁ ହାଗଲା େଯ ଆଜି ର ଶି qିତ େବକାର ଛାତ ମାେନ
ଆତ,ବାଦୀେର ପରି ଣତ େହାଇ ନି ଜ ଶି qା ର अବମାନନା କରୁଛtି I ସମାଜ ଗଠନେର
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େସମାନ,ର େଯଉଁ ମହାନ ଭୂ ମିକା अଛି ତାକୁ ଭୁ ଲି ଯାଉଛtି I
ଆମ ଭାଷାେର ନୂ ତନ େଟେକ ାେଲାଜି ଉପେର ଯେଥ ପୁ]କ ଏ ପଯt େଲଖା
ଯାଇ ପାରି ନାହW I ଶି qିତ େବକାର ଯୁବଛାତ ମାେନ

ଉପଯୁ ପୁ]କ अନୁ ବାଦ କରି

ପାରେt I ଆମ ସମାଜରୁ ବି ଭିନ ସଂକୀ$ତା ଦୂ ର କରି ପାରେt I
ଏହି ରୂେପ ସମାଜ ଗଠନେର ଛାତର ଭୂ ମିକ अେନକ I ପେତକ ଛାତ ଇ}ାକାେଲ
ସମାଜର ଗତି ବଦଳାଇେଦଇ ପାରି େବ I ସମାଜକୁ ଉନ ତ ରୁ ଉନ ତ ତର କରି ପାରି େବ
ଏବଂ ଏହା କରି ବା ପେତକ ଛାତର ପୁଣ କ\ବ େହଉ ଏହାହW ଆଜି ର ଦି ବସେର
କାମନା I
ଭି .ଆଇ.ଏମ. – ୨୬୮,
େଶୖ ଳଶୀ ବି ହାର, ଭୁ ବେନଶ¨ର – ୭୫୧୦୨୧,
ଭ ାମଭାଷ : ୯୯୩୭୨୬୮୦୧୨
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କବି ଦୀପକ ମିଶ
अଧାପି କା ରnିତା ପାତ

ଦୀପକ ମି ଶ, କବି ତା: ଏକ अtରl अନୁ ଭବର ନ{ା
େକh ାପଡା ମାଟିର ବରପୁତ କବି ଦୀପକ ମି ଶ। କବି , କୁ ଶଳ କମ, କବି ତାର
ପୃ.ଭୂ ମିେର େହାଇଛି ତରlାୟି ତ। ଦୀଘ ତି ରିଶ ବଷ (୧୯୭୦-୨୦୦୦) କବି ତା ରଚନା
କରି ବାେର अତି ବାହି ତ କରି ଛtି । ଉ\ର ଷାଠି ଏର ପେୟାଗବାଦୀ କବି ତା ରଚନାେର େସ
ସି yିହ]। ବି hୁେର ସି vୁ ଦଶନର, େପମେର ମୃତୁ ଦଶନର, େଭାଗ-ବି ଳାସେର ମୁି
ଦଶନର ମାମjକ अଭିବି ରହି ଛି ତା, କବି ତାେର।
ସାହି ତ ସୃି ପାଇଁ ତା,ୁ ମି ଳିଛି ବହୁ ପୁରାର ଓ ସାନ। େପମ ଓ ମୃତୁର
ପରି ଧିେର अ,ିତ କବି ତା ସଂକଳନ ‘ବୃ \’ ପାଇଁ ପାଇଛtି େକh ସାହି ତ ଏକାେଡମୀ
ପୁରାର। ତା, କବି ତାେର ମି ଥ୍, ପତୀକ, ଚି ତକd, େପମକd ସହି ତ ରହି ଛି
ଆଧାତିD କତାର ଶ। େସସବୁ କବି ତା ସଂକଳନ େହଲା- ‘अସମାପି କା’, ‘ଦୀପକ ମି ଶ,
େକେତାଟି କବି ତା’, ‘अନୁ ୁପ’, ‘ନି ଷିy ହ ଦ’, ‘ନି ଜନ ନqତ’, ‘ସମ ପୃଥିବୀ’, ‘अରଣା
ମଇଁଷି’, ‘ଶନ
ୂ ତାର େଶାଷ’, ‘ବୃ \’, ‘େକମି ତି ହୁअtା’, ‘ମଧାହର ଛାଇ’, ‘କପଟ ସୂଯା]’,
‘ଋକ୍’, ‘ନି ଦାଘ ଯାତା’, ‘ଧ¨ନିର ସି ଂହାସନ’, ‘ନି ରବଧି ନାଭିଶ¨ାସ’, ‘अନଘା’ ଇତାଦି ।
ଆଧୁନିକ କବି ତା ସ¨dଭାଷିର େଲାକପିୟତାକୁ ଗହଣ କରିଛି । ବୃ ହତ ମେନାଭାବ,
ଚରି ତ, अବା, ବବା, ପରି ିତି , ପରି େବଶ, ହୃଦୟାେବଗକୁ ସଂqିେର ଉପାପନା
କରି ବାର େକୖ ାଶଳକୁ

ଆପେଣଇଛି । େତଣୁ କବି ତାେର ପତୀକ, ମି ଥ୍, ଚି ତ କd,
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େପମକdର ପେୟାଗ ପତି ଆଗହ ବଢି ଛି। ଶୀ ମି ଶ, କବି ତାେର ଏସବୁ ର ପେୟାଗ
େଲାକପିୟତାର ଶି ଷେର ପହିଛି। ମି ଥ୍, ପତୀକ ଓ ଚି ତକdର ତି େବଣୀ ସଂଗମ ଘଟିଛି
ତା, କବି ତାେର।
अtନj ହିତ ଭାବ, अtରl अନୁ ଭୂ ତିର ମାମjକ अନୁ ଭବ ତା, କବି ତାେର ପତୀକ
ମାଧମେର ପତିଫଳି ତ। ପତୀକ, ଭାବ ସଂେqପକାରୀ ଏକ ସାହି ତ ରସ। କବି ର
ବବକୁ ପତୀକ ମାଧମେର अଧି କ ମାମjକ ଓ ଶାଣିତ କରିବା ସବ ହୁଏ।
“େମାର ଚୁ ^ନର ପଳାତକ ତୀÎ ଆଘାତର ଚି ହ
ଯେଥ ଭମଣ କଲା ନି ଜ ଗାମର େଲାକପରି
େଯମି ତି ପବ
ୂ ରୁ ଚି ହ ି ଥିବା ତୁ ମ େଦହର ପେତକ ଗଳି େର”(ପବାଦ)
ଏଠାେର େଯୗନ କାମନାକୁ ପତୀକ ଭାବେର ଗହଣ କରାଯାଇଛି । ଶୀ ମି ଶ,
କବି ତାେର ପତୀକର ଘନ ଘନ ପେୟାଗ ରହି ଛି। ପୁନ େକେତେବେଳ ପqୀକୁ ପତୀକ
ଭାବେର ଗହଣ କରି ଛtି । ମାନବର ସ¨ାଧୀନ ଆତDାର अମୃତ ଶକୁ ପqୀର ପତୀକେର
ପତୀକାୟି ତ କରି ଛtି ।
ମି ଥ୍ ପେୟାଗେର ମଧ ସି yିହ]ର ପରିଚୟ େଦଇଛtି ଶୀ ମି ଶ। ‘କାୟା ପେବଶ’,
‘ବନବାସ’, ‘अତି କମଣ’, ‘େସ ଗଲା ପେର’ ଆଦି କବି ତାେର ମି ଥ୍ ପେୟାଗ ରହି ଛି। ‘କାୟା
ପେବଶ’ କବି ତାେର ପି ତା ବାସୁେଦବ, ‘ବନବାସ’ କବି ତାେର ରାମସୀତା ମି ଥ ପତୀକ।
‘अତି କମଣ’ କବି ତାେର ଶୀକୃ ,ୁ ମି ଥ ପତୀକ ଭାବେର ପତିକାୟି ତ କରାଯାଇଛି । ‘େସ
ଗଲା ପେର’ କବି ତାରୁ କାଳି ଜାଇ ମି ଥ୍ଟିକୁ ଗହଣ କରାଯାଇ େଲଖାଯାଇଛି “ଘର େବାଲି ଯାହା ଜନେନେତ ଦି େଶ ତାହା
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ଏକ ନି ଷିy ନଉକା, ଯାହାର अନୁ  ମଂଗେର
ମି ୟମାଣ ମୃତୁ ବସି अଛି େତା େଶଷ େବଳର
अକୁ xିତ ଆଶାର େଚେହରା େନଇ ଓ େମାେତ
ଡାକୁ अଛି अଭୟ ମୁଦାେର େସହାଧୀନ ବୃ y”
(େସ ଗଲା ପେର)
ଦୀପକ ମି ଶ, କବି ତା ଚି ତକd ମନ। ତା, କବି ତାେର ଚି ତକdର

ସୁhର

ପେୟାଗ ରହି ଛି। ଭାବ ଜଗତକୁ ଆୟତ କରି ବାେର ଚି ତକd ସqମ। ନି ମେର େସ ସବୁ
କବି ତା ପଂି ନି ଆଗଲା“अସମୟ ନି େଜ अବୟହୀନ ପlପାଳ
ଯି ଏ ଛେଡଇନି ଏ ଶି ଶୁ ପqୀର ନି ାପ ଥରୁ
ବୀଜର ବି ବି େଯୗବନର ମାୟା
ଓ ତା ପଲକରୁ ନି ଗାଡି ନି ଏ
କାକର ପରି କି ଛି ଲୁ ହ ଯାହାର ଶେର
ଜଳି ଯାଏ, ଘାସର ଆଜନD ସବୁ ଜ ମାତୃ ତ¨ ।”

କବି ଶୀ ମି ଶ, ପତୀକ-ମି ଥ୍-ଚି ତକdର ପେୟାଗେର େଯପରି ସଫଳ େହାଇଛtି
େସମି ତି ବା]ବବାଦୀ, େଦହଧମୀ, ପେୟାଗବାଦୀ ଓ ମୃତୁଧମୀ କବି ତା ରଚନାେର
ପାରଦଶୀତା ପଦଶନ କରିଛtି । ଭାବ, ଭାଷା ଓ ଶ ସଂେଯାଜନାେର ମଧ େସ
ସି yିହ]।
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“ରା]ାେର ରା]ାେର ଖାଲି अvାରର ଛାଇ
ସେତକି େକାମଳ ମୃତୁ
अସହାୟ अବାେର ଚାରିଦି ଗ ପଡି ଛି ବି ଛାଇ”
(ନୀଳ ବରଫର ଝଡ)

“େଯେତେବେଳ ତୁ େମ ଏକ ମଧରାତି ର
ନି ଃସl ଆେବଗ େହାଇ ଝୁଲୁ ଥିଲ େମା ଆଖି େଡାଳାେର
ଓ ତୁ ମ ଜଂଘର ଶୁଭ ନି ମଣ େବେଳ
େସ ମୁହୂ\େର ମୃତୁ କଥା ଉଠାଇବା ଠି କ ନୁ େହଁ ।”
(ଜମାନବhୀ)
अଳ,ାର ଭୂ ଷିତ ସୁhର ରମଣୀ ପରି , ପତୀକ, ଚି ତକd ଓ ମି ଥ୍ ପେୟାଗ କବି ତାକୁ
ମୁÑ ଓ ସୁhର କରି େତାଳି ଥାଏ । କବି ଦୀପକ ମି ଶ, କବି ତାେର େସସବୁ ର ସଫଳ
ପେୟାଗ ଘଟିଛି ।

अଧାପି କା, ଉ\ର ଓଡ଼ି ଶା ବି ଶବିଦାଳୟ,
ବାରିପଦା, ମୟୁରଭn, ଓଡ଼ି ଶା
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ଲlଳ
ଶୀ େବୖ କୁxନାଥ ଖଟୁଆ

ଲlଳକୁ ନlଳ େଲାେକ ଫାଳ ମଧ କହtି । କାରଣ ଏହା ମାଟିକୁ ଦୁ ଇ ଫାଳ
କରୁଥିବାରୁ ଏହାକୁ ଫାଳ କହtି । ଲlଳ ଏକ େଦଶଜ ଶ। କଷଣ ଏକ ସଂୃତ ଶ।
େତଣୁ ଆଯମାେନ ଆସି ବା ପବ
ୂ ରୁ ଲlଳର ବବହାର ଏଠାେର ଥିଲା େବାଲି କୁ ହାଯି ବ।
ଲlଳର ବବହାର अତି ପାଚୀନ ଓ ଏହା ପାର"ରିକ ଭାବେର ବବହାର େହାଇ
ଆସି ଛି। ଲlଳକୁ ଆେମ ଆଜି େଯମି ତି େଦଖୁେଛ ବହୁତ ଦି ନ ପେୂ ବ ତାହା େସପରି
ନଥିଲା। ତାହାର ରୂପ ଭିନ ପକାରର ଥିଲା। ପରି ମାଜj ତ େହାଇ ଆଜି ବି ଭିନ ରୂପ
େନଇଛି । ନି ଆଁର ବବହାର ଜାଣିବା ପେର ଖାଦକୁ େରାେଷଇ କରି ଖାଇବା ଜାଣିବା
ପେର ଜମି ଚାଷ କରି ବା ପାଇଁ ଆଗହ ପକାଶ କଲା। ପଥେମ ବଣ ଜlଲର ବଣୁଆ ଫଳ
ଆଣି ଖାଇଲା ପେର େସହି ମnି ବା ଗଛକୁ ଆଣି ଲଗାଇ ଚାଷକରି ଭଲ ଫଳ ଉ¥ନ
କଲା।
ମଣିଷ ଜୀବନର अେନକ ସମୟ (େମାଟା अଂଶ), ମଣିଷ ଯାଯାବର ଭାବେର
କଟାଇଛି । େସେତେବେଳ େସ ଖାଲି େଯ ମାଂସ ଖଇଛି ତା ନୁ େହଁ ; ବଡ଼ଜk - ମାମଥ,
ବାଇସନ ଓ ହରି ଣ ଶି କାର କରି ଛି । ଏହା ବତୀତ େକାଳି , ଫଳମୂଳ ସଂଗହ କରି
ଖାଇଛି । ପାେଗୖତିହାସି କ ମଣିଷ ଖାଦର ଏକ ତୃ ତୀୟାଂଶ ଥିଲା ସାଂସ, ବାକି ଫଳ ଓ
େଚରମୂଳ । େସମାନ, ଦଳେର େକାଡ଼ି ଏ ପାଖାପାଖି ମଣିଷ ଏକାଠି ଥିେଲ ।

ଦଶ

ହଜାର ବଷ ପବ
ୂ ରୁ କୃ ଷି ଆବି ¦ୃତ େହଲା । ଏକା ଦି େନ ମଣିଷ ଚାଷ ପyତି ଶି ଖିଗଲା
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ନାହW । ଲlଳ ଛअ ହଜାର ବଷ ପେୂ ବ ଆବି ¦ୃତ େହାଉଛି । ତା’ପବ
ୂ ରୁ ମୃଗ ଶି lେର
ମାଟି ତାଡ଼ି ମଣିଷ ଚାଷ କରୁଥିଲା । ମଣି ଷ େଯଉଁ ପଶୁ ପାଳି ଲା ତାହା େଯପରି ଗୃହପାଳି ତ
ପଶୁ ନାମେର ପରିଚି ତ, େସହି ପରି

େଯଉଁ ଗଛ ଚଷିଲା, ଲଗାଇଲା

ଓ େପାଷିଲା ତାକୁ

ଗୃହପାଳି ତ ଗଛ କହି ବା ଯୁିଯୁ । ଗୃହପାଳି ତ ପଶୁ ଆେମ କହି ବା, େଲଖିବା ବବହାର
କରୁ; ଗୃହପାଳି ତ ଗଛ ନୁ େହଁ । ନି କଟ ପାଚ अଂଚଳେର ହଜାର ହଜାର ବଷ ଧରି କି
ବଣୁଆ ଗହମ ଓ ଯବ (ବାଲj ) ଗଛ ଉଠୁ ଥିଲା, ଏହାର ମnିକୁ ବି ହନ କରି ମଣିଷ ଚାଷ
ଆର କରି ଛି । ବି ଭିନ େଦଶରୁ ଫଳମୂଳ ାନାtର ଘଟିଛି । ଯଥା ଆରବି ଆନ େଦଶରୁ
ଝୁଡ଼l ଭାରତକୁ ଆସି ଛି । अମୃତଭiା ବ ାଜି ଲରୁ ଆସି ଛି । ଟମାେଟା ବି ଲାତରୁ ଆସି ଛି ।
ବି ଲାତି ଆଳୁ ବି ଲାତରୁ ଆସି ଛି । ଲ,ା ଶୀଲ,ାରୁ ଆସି ଛି ।
ଚାଷୀମାେନ େକେତକ ପଶୁ,ୁ େପାଷା ମେନଇଛtି । ମଣି ଷର ପଥମ େପାଷା ଜୀବ
अବଶ କୁ କୁ ର । ଶି କାରୀ ମଣିଷ ତାକୁ େପାଷା ମେନଇଲା; ଚାଷୀ ନୁ େହଁ । ଶି କାର କଟା
େହଉଥିବା, େପାଡ଼ା େହଉଥିବା ବା ଖିଆ େହଉଥିବା ାନେର କୁ କୁ ର ଯାଇ ଲାn ହଲାଏ,
ଖେi ଖେi ପାଏ। ମଣିଷ େଦଖି ଲା, ଜୀବଟା େବଶ୍ ଦରକାରୀ। ସମେ] ଶି କାରକୁ
ବାହାରି ଗେଲ, ଗୁା ଜଗୁଛି, େବାଲ ମାନୁ ଛି ; େବାଲ ମାନି କୁ କୁ ର ଶି କାରେର ସାହାଯ
କରୁଛି । େସହି ଦିନୁ େସ ମଣିଷର ବvୁ େପାଷା ଜୀବ ।
କୁ କୁ ର ବତୀତ ମଣିଷ ଗାଈ, େଛଳି ,େମiା, ଘୂଷୁରି ଓ ବତକ, ହଂସ ପାଳି ଲା ।
େସମାନ, qୀର ପି ଇଲା , ମାଂସ ଖାଇଲା, ଚମଡ଼ା ବି ପି vିଲା । ଆଜି ଯାଏ ମଣିଷ ଏତି କି
ଜୀବ େପାଷୁଛି । ଚମଡ଼ାକୁ ଯଦି ଚ ଲୁ ଗାପରି ପି vୁନାହW, େଜାତା କରି ପି vୁଛି । ଚାଷକରି
ଓ ପଶୁ ରଖି ମଣିଷ େଗାଟିଏ ାନେର ବାvି େହାଇ ରହି ଲା । ଫସଲ ବୁ ଣି ଲା अମଳ କଲା;
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ଆଉ ଯି ବ କୁ ଆେ଼ଡ ? ସମେ] ଏକାଦି େନ ଚାଷୀ େହାଇଗେଲ, ଏପରି ନୁ େହଁ । ଯାଯାବର
ମଧ େକେତକ ରହି େଲ । ଚାଷକରି େଗାଟିଏ ାନେର ରହି ବାରୁ ଜନସଂଖା ଦ ତ ଭାେବ
ବଢ଼ି ଲା େକେତେକେତ ଗଁା ବଡ଼-ଗଁା େହଲା । େସଥିରୁ ବାଛି େହାଇ େକେତକ ବଡ଼-ଗଁା
ନଗର େହଲା । ରା]ାଘାଟ େହଲା, ଜଳନି ¦ାସନ ପାଇଁ ନାଳ େହଲା । କି ଣାବି କା ମଧ
ଚାଲି ଲା । ।
ମୃଗ ଶି lରୁ େତଂଟାେର ମାଟି େଖାଳି ବାକୁ ଆର କଲା । ପେର ବ,ୁ ଆ କାଠ
ଖiକୁ ଜେଣ ଧରି ଲା ଆଉ ଜେଣ ଟାଣି ବାକୁ ଆର କଲା । ଏଇେହଲା ଲlଳର ଆଦ
अବା । ଚଷା ଜାତି ଏହି ଦି ନଠାରୁ ଆର େହାଇଛି । ପୃଥିବୀର ପଥମ କୃ ଷିକମ ଖୀ.ପ.ୂ
୮୦୦୦ େର େମେସାପଟମି ଆେର ଆର େହାଇଥିଲା । ଏଇ େତଂଟା ଦ¨ାରା ମାଟି ତାଡ଼ି ବା
କାମ ଆର େହାଇଥିଲା । ରାଜବଂଶ ଆର ପବ
ୂ ରୁ ମି ଶରେର ହଳ ଥିଲା । କାଠ
ମୂନେର ହଳକାମ େହଉଥିଲା । ହଳେର ଗାଈ ବା ବଳଦ େଯାଚା େହଉଥିେଲ ।
ଖୀ.ପ.ୂ ୨୭୦୦େର ମି ଶରର େଗାଟିଏ କା|େର ଲlଳେର ଜେଣ ହଳକରୁଥିବା ଦୃ ଶ ଓ
ପଛେର ଜେଣ କାvେର ଝୁ ଲାଇ ଥିବା ଥଳି ରୁ ବି ହନ କାଢ଼ି ବୁ ଣୁଥିବା ଦୃ ଶ अ,ନ
କରାଯାଇଛି । ଆଉ ପଛେର ଜେଣ େପାଷା େମ¯ାପଲକୁ େqତେର अେ଼ଡଇବାର ଦୃ ଶ
अଛି । େqତେର େମ¯ା ବୁ ଲାଇବାର अଥ େମ¯ା ଚାଲି େଲ ଭଳ ଫସଲ ଉ¥ନ େହବ ଓ
ମnି ସବୁ ମାଟି ଭି ତେର ପଶି ଯିବ ଓ ମାଟି ସମାନ େହବ । ଏଥିରୁ अନୁ ମାନ େହଉଛି
ଖୀ.ପ.ୂ ୨୭୦୦ େବଳକୁ ଲlଳ ବାହାରିଲାଣି । ପେର ଲୁ ହାର ବବହାର ଜାଣିବା ଦ¨ାରା
ଲlଳେର ଲୁ ହା ଲଗାଗଲା । ଲୁ ହାର ବବହାର ଆଜକୁ ୩୮୦୦ ବଷ ପୁେବ ବା ଖୀ.ପ ୂ
୧୮୦୦େର ହି +ିମାନ,ଦ¨ାରା େହାଇଥିଲା ।

େଘାଡ଼ା ବି େଲଇ କୁ କୁ ର େଛଳି େମ¯ାକୁ
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େପାଷା ମନାଇବା ବି ଭିନ ସମୟେର େହାଉଥିଲା । କୁ କୁ ର ଖୀ.ପ ୂ ୧୧,୦୦୦, େଛଳି ୮,୫୦୦, େମ¯-୮,୦୦୦ ଘୁଷର
ୂ ୀ-୭,୫୦୦ ଗାଈ/ମଇଁଷି/ ବି ରାଡ଼ି -୭,୦୦୦ କୁ କୁ ଡ଼ା-୬,୦୦୦
ଗଧ/େଘାଡ଼ା-୪,୦୦୦ ଖୀ.ପେୂ ର େପାଷା ମେନଇଥିେଲ । କି k ଲlଳ ବାହାରି ବା ଦ¨ାରା
ବଳଦକୁ ଲlଳେର େଯାଚା ଗଲା । ଚକ ବାହାରିବା ଦ¨ାରା ଶଗଡ଼ ତି ଆରି େହଲା
ଶଗଡ଼େର ବଳଦ େଯାଚା େହଲା । ଲlଳେର ବଳଦ େଯାଚା େହେଲ । ସମୟକ େମ ଏ
ସବୁ େଯାଡ଼ା େହଲା । ଲlଳେର ଲୁ ହା ପଡ଼ି ବା ଏଥିେର ଈଶ କଂଟି ଲଗା ଯି ବା ପେର
ଆର େହଲା । ପଥେମ ଖiିଏ କାଠ ବବହାର େହଉଥିଲା । ଲୁ ହା

ଲlଳ ଏେବ

ଆର େହାଇଛି । ଆଜି ମଧ କଳ ଲlଳ ବବହାର େହଲାଣି । ଥେର େଗାଟିଏ ନୂ ଆ
ଜି ନିଷ ବାହାରି େଲ ତାହା ସାର ପୃଥିବୀେର ପହଂଚି ଯାଉଥିଲା । େସେତେବେଳ େଦଶେଦଶ
ସହି ତ େବପାର ବଣି ଜ ଚାଲି ଥିଲା । ଏହି େବପାର ବଣିଜ ଆଦାନପଦାନର ମାଧମ ଥିଲା
। ଖୀ.ପ.ୂ ୨୭୦୦େର ମି ଶରେର ଲlଳ ବାହାରି ବା ଦ¨ାରା ଏହା ଚାରି ଆଡ଼କୁ ପସାରଲାଭ
କରି ଥିଲା । ମି ଶରମାେନ ଭାରତୀୟମାନ, ସହି ତ େବପାର ବଣିଜ କରୁଥିେଲ ।
େସମାେନ ଭୂ ମଧସାଗର-େଲାହି ତ ସାଗର ସଂେଯାଗ ଳ େଦଇ ଭାରତେର ପହଂଚୁ ଥିେଲ
। ଏହି ସୂତେର ଲlଳ ଭାରତେର ପହଂଚି ଲା । ଆଯମାେନ ଭାରତକୁ ଆସି ଲାେବଳକୁ
ଲlଳ ଭାରତକୁ ଆସି ସାରି ଥିଲା ।
େସୖ vବ ସଭତାର ମାଟି ଖନନରୁ ବାହାରି ଥିବା ମୃଣDୟ େମାହରମାନ,େର େଛାଟ
ବି ଦା (Toothed Harrow) ଚି ତ अ,ା ଯାଇଥିବାରୁ ଜଣା ପଡ଼ୁଛି ସି vୁ ସଭତାର େଲାେକ
ଲlଳର ବବହାର ଜାଣି ଥିେଲ । ଚାଷବାସ କରୁଥିେଲ । ଏହି େଛାଟ ବି ଦା େହଉଛି
େତଂଟା

ଲlଳର ଆଦାବା । ଯଜୁ େବଦ େତୖ ତିରୀୟ ସଂହି ତାେର

ଲlଳଦ¨ାରା
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ଗଭୀର ଚାଷ େହଉଥିବାର ଜଣାଯାଏ ।
अଥବ େଦଦର ଭୂ ମିସ
ୂ େର ପୃଥିବୀକୁ ମାତା ହି ସାବେର ପରି କdନା କରାଯାଇଛି ।
ମାଆର ]ନେର େଯପରି ସtାନ ପାଇଁ ଖାଦ ସଂଚୟ େହାଇରହି ଛି । େସହି ପରି
ପୃଥିବୀମାଆର ଛାତି େର ଆଯମାନ,ପାଇଁ ପଚୁର ଖାଦପଦାଥ ଭରି ରହି ଛି ।

ମାତା

ଭୂ ମିଃ ପୁେତାଽହଂ ପୃଥିବାଃ । अଥବ େବଦର (୩/୧୭/୩)େର ଆେମ ଚାଷ ସ"କେର
ବ$ନା େଦଖୁ । ଲlଳର ରୂପେରଖ ବି ଷୟେର ବ$ନା अଛି ।

ଲlଳକୁ ସୀର

କହୁଥିେଲ । ଏହାର ଆଗେର ଲୁ ହା ଲାଗୁଥିଲା ଯାହାର ନାମ ଫାଳ । ହଳେର େଗାଟିଏ
ଲ^ା ବାଉଁଶ ବvାଯାଉଥିଲା, ଯାହାର ନାମ ଥିଲା ଈଷା ବା ଈଷ । ଏହି ଈଷ ଉପେର ଯୁଗ
ବର ଯୁଆଳି ରହୁଥିଲା । ଯୁଆଳି େର ବରତା ବା େଯାତ ଲଗାଯାଇ ବଳଦ,ୁ ବvାଯାଉଥିଲା
। ହଳି ଆ ଲlଳ ମୁଠିକୁ ଧରି ବଳଦ,ୁ अଡ଼ାଉଥିଲା ଏବଂ ଲlଳ କଂଟିକୁ ଭୂ ମିକୁ ମାଡ଼ି
ଧରି ରଖାଯାଉଥିଲା ଫଳେର ଚାଷ େହଉଥିଲା । ।
େବଦ ଉପନି ଷଦ ରାମାୟଣ ମହାଭାରତେର ଲlଳର ବବହାର ବି ଷୟେର େଲଖା
େହଇଥିବା ଜଣାଯାଏ ।

ଉପନି ଷଦ ଯୁଗେର ଋଷି େଧୗମ ଉପମନୁ ,ୁ ଜମି େର ପାଣି

େଦଖିବାକୁ ପଠାଇଥିେଲ । ଏହି ଉପମନୁ  ପେର ଋଷି ଉଦାଳକ ଭାବେର ପରିଚି ତ େହେଲ
। େତଣୁ ଉପନି ଷଦ ଯୁଗେର ଲlଳର ବବହାର ଥିଲା । ରାଜା ଜନକ ଚାଷ କରୁ କରୁ
ସୀତା,ୁ ଲlଳ ସି ଆରରୁ ପାଇେଲ । େତଣୁ ରାମାୟଣ ଯୁଗେର ଲlଳର ବବହାର ଥିଲା
। ପେର ମହାଭାରତ ଯୁଗେର ବଳରାମ ଲlଳ ଧାରଣ କରିଥିେଲ । ପାiବମାେନ अrାତ
ବନବାସରୁ େଫରିବା ପେର େସମାନ,ୁ अେଧ େଦବା ପାଇଁ अନୁ େରାଧ କେଲ । କି k
େଦେଲ ନାହW । େସମାେନ ଇh ପେର ରାଜାପନ କରି ହଳେର କଷଣ କରି ରାଜର
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ଉନ ତି କେଲ । େତଣୁ େବୖ ଦିକ ଯୁଗ ପବ
ୂ ରୁ ଲlଳର ବବହାର େହଉଥିବାର ଜଣାଯାଏ
।

ଶୀକୃ , ଭାଇ ବଳରାମ ଲlଳ ଧାରଣ କରି ଥିବାର ମହାଭାରତରୁ ଜଣାଯାଏ ।

“ନୁ େହଁ ବଳରାମ ହାେତ ଲlଳ,

ପଜ
ୂ ାପାଏ ନି ତି ସଂଜସକାଳ ।” ଯି ଏ େଯେତ rାନ

अsନ କରି ଥାଉ ପେଛ େଯେତ ପiିତ େହଉଥାଉ ପେଛ ଚାଷି ଭାଇଟିଏ ସବୁ ଠାରୁ ବଡ଼ ।
କଥାେର अଛି –
“ଦiି ତରାଜୁ କି କଳମ େପଷା, ସବୁ କାମଠାରୁ ଚାଷ ସରସା”
ବୁ yେଦବ, ଜୀବନୀରୁ ଜଣାଯାଏ କପି ଳବା]ୁ ନଗରୀେର ହଳ ପତିେଯାଗିତା
େହଉଥିଲା ଏହାକୁ ବପ ମlଳ କହୁଥିେଲ ଏହି ପତିେଯାଗିତାେର अେନକ qତି ୟ ରାଜା
ମହାରାଜାମାେନ ଭାଗ େନଉଥିେଲ ଯି ଏ ଭଲ ଚାଷ କରି ପାରୁଥିଲା ତାକୁ ପୁରାର
ଦି ଆଯାଉଥିଲା ଏବକାର େଯମି ତି ମାଘସମୀ େମଳା େହଉଛି , େମଳାେର ବି ଭିନ
କାରି ଗରମାେନ େସମାନ,ର କୃ ତି ପଦଶନ କରୁଛtି , େସେତେବେଳ େସମି ତି qତି ୟମାେନ
େସମାନ,ର କୃ ତି ପଦଶନ କରୁଥିେଲ ବୁ yେଦବ େସହି ହଳ ପତିେଯାଗିତା େଦଖି ବାପାଇଁ
େଗାଟିଏ ବଗିଚାେର ଯାଇ ବସି ଥିେଲ େଦବଦତ ଏହି ହଳ ପତିେଯାଗିତାେର ଭାଗ
େନଇଥିେଲ ଚାଷୀମାେନ ହଳ ପତିେଯାଗୀତାେର ଭାଗ େନଇଥାtି  ଏହି ଚାଷ କାଯେର
ରାଜା ସୁେyାଧନ ଭାଗ େନଇଥିେଲ ୬.ରୁ ୯ମ ଶତାୀେର େଶୗେଳାËବି , େଭୗମ, ନh
ତୁ l, ଭnମାେନ ବ ାହDଣମାନ,ୁ ଆଗାହାରା ପାଇଁ େଯଉଁ ଜମି ପଦାନ କରୁଥିେଲ ତାର
ମାପ ହଳର ମାଳେର କରୁଥିେଲ େସେତେବେଳ ଜମି ମାପ ହଳେର ନି yାରଣ କରୁଥିେଲ
େଗାଟିଏ ହଳ େଯତି କି ଜମି ଚାଷ କରି ପାରି ବ େସତି କି ଜମି କୁ େଗାଟିଏ ହଳ ଜମି କହtି 
ତୁ lମାନ, ତ^ାପଟାେର େକେତକ ବ ାହDଣ,ୁ

ହଳ ମାଳ ଆକାରେର ଜମି ପଦାନ
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କରି ଥିବାର ଜଣାଯାଏ अନୁ ମାନ େହଉଛି େସେତେବେଳ ହଳ ଥିଲା ଓ ଲlଳ ମଧ
ଥିଲା ଗlମାନ, ସମୟରୁ ଜମି ର ମାପ ବାଟି ମାଣ ଗୁx ବି ଶ¨ାେର କରାଗଲା
କପି େଳh େଦବ, ସମୟେର ଏହି ପାଚୀନ ଭୂ ଖiର ନାମ ଓଡ଼ି ଶା େହଲା ଏହି
ସମୟେର ଓଡ଼ି ଶାର ସୀମା ଗlାଠାରୁ େଗାଦାବରୀ ପଯt ବି ]ାର ଲାଭ କରି ଥିଲା
କପି େଳh େଦବ ଜେଣ ପରାକ ମୀ ରାଜା ଥିେଲ ତା,ର େଦହାt ଏହି ଯୁy େqତେର
କୃ ା ନଦୀ କୂଳେର ହW େହାଇଥିଲା ଶଦ
ୂ  ମୁନି ସାରଳା ଦାସ ଜାତି େର ଜେଣ ଚାଷି ଥିେଲ
ତା, ନଁା ଥିଲା ସି େyଶ¨ର ପରି ଡ଼ା ହଳକରୁଥିବା ସମୟେର ଡାକରା ଆସି ଲା ଯୁyେqତକୁ
ଯି ବାପାଇଁ ହଳ ବଳଦ ଛାଡ଼ି ଯୁy େqତକୁ ଗେଲ ତାମି ଲ ଭାଷାର ମହାଭାରତକୁ
अନୁ କରଣ କରି ସାରଳା ଦାସ ଓଡ଼ି ଆେର ମହାଭାରତ େଲଖିେଲ କାଶି ଆ କପି ଳା କଥା
ଆେମ ଇତି ହାସେର ପଢ଼ି େଛ କାଶି ଆ ଗାଈ ଚରାଉଥିଲା ଓ କପି ଳା ଚାଷ କରୁଥିଲା
ଗlବଂଶର େଶଷ ରାଜା ମତଭାନୁ अପୁତ ି କ ଥିବାରୁ କପି ଳାକୁ େକାଠି ଆ ପି ଲା ଭାବେର
ରଖାଇଥିେଲ ପେର ତାକୁ ରାଜା କରାଇେଲ
ଓଡ଼ି ଶାେର

ଦiଯାତା େଗାଟିଏ ବଡ଼ ପବ ଦiୁଆମାେନ ଧଳ
ୂ ି ଦi େଖଳtି 

ଏଥିେର େସମାେନ ହଳ କରtି  ଦୁ ଇଜଣ େଲାକ ହାତ ଧରtି  ଜେଣ ଦୁ ଇଜଣ, ମଝି େର
ହାତ ଉପେର େଗାଡ଼ ଭତj କରି ଦୁ ଇଜଣ, କାvେର ହାତ ଧରି ବଳଦ ଭଳି ଓଡ଼ାtି  ଏହି
େହଉଛି ହଳ କରି ବାର ଦୃ ଶ ପେର ଧାନ ବୁ ଣtି  ମଇ ଦି अtି  ଜଣ,ର ହାତ ପଟୁ ଓ
େଗାଡ଼ ପଟୁ ଧରି ମଇ ଦି अtି  ତାପେର କୂअ େଖାଳtି  ଦୁ ଇଜଣ େଲାକ ସମାtରଳ ଭାବ
ପବ
ୂ ପି ମେର ଶୁअtି  ତା,ରି ଉପେର ଆର ବାଗିଆ ଉତରଦqିଣ ଦୁ ଇଜଣ ଶୁअtି  ଏହି
ପରି େଲାକ, ଉପେର େଲାକ େଶାଇେଲ ମଝି େର େଗାଟିଏ ଗାତ ହୁଏ ଏହାକୁ କୂअ
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କହtି  ଏହି ପରି ଭାବେର କୂअ େଖାଳtି  ସବୁ କାମ ସରି େଲ ଗାେଧାଇ ଯାtି  ପୁଣି
ଆସି େଲ ଠାକୁ ର,ର େଭାଗ ଖିଆ ହୁଏ ଏହା େକଉଁ କାଳରୁ ଚଳି ଆସୁଛି କହି
େହଉନାହW ଦiଯାତା ଏକ ଯୁyଯାତାର ଦୃ ଶ ଧଳ
ୂ ି ଦi ଚାଷର ପତୀକ ରାତି ର ନାଚ
ମେନାରnନର ପତୀକ ଏଥିରୁ अନୁ ମାେନ େହଉଛି ଲlଳର ବବହାର ନି ୟ ଥିଲା
ଆମ ଓଡ଼ି ଶାେର େଯେତ ପବ ସବୁ େସଇ ଚାଷି ଭି\ିକ ପବ ଚାଷ ଜନଜୀବନେର
ମୁଖ ଭୂ ମିକା ଗହଣ କରି ଆସି ଥିଲା ଜଗନ ାଥ, ବାରମାସେର େତର ଯାତା ଯାହା
କୁ ହାଯାଉଛି େସସବୁ ଚାଷୀ ଭି\ିକ अqୟ ତୃ ତୀୟା େହଲା ବା ଚି ତାଲାଗି ବଳଭଦ ଜନD
ଚି ତାଲାଗି अମାବାସା ରଜ ପବ ଓ ପଥମାମୀ – ଏ ସବୁ େହଲା ଚାଷୀ ଭି\ିକ ପବ ଓଡ଼
ଶର अଥ େହଉଛି ଚାଷ ଆେମ କହୁ େକେତ ଓଡ଼ ଚାଷ େହଲା ଓଡ଼ अଥ େକେତ
ପର] ବା େକେତ ଥର ଆଉ ଆମ ସାହି ତେର ବବହାର େହଉଥିଲା ଓଡ଼ା, େଫଡ଼ା,
କଡ଼ା େବାଡ଼ି େକାଡ଼ି େଯାଡ଼ା ହଡ଼ା ଏଇ ଚାଷରୁ ଏଇ େଦଶର ନଁା ଓଡ଼ି ଶା େହାଇଛି 
କଥାେର अଛି –
ଟାହି ଆ ଉପେର ଟାହି ଆ

ତି ନି ମୁi ଦଶେଗାଡ଼
େଦଖି ଲୁ କି େର ବାୟା

ଏ େହଉଛି ହଳ କରି ବାର ଏକ ଢ଼ଗ। ଏହାକୁ ପି ଲାମାେନ अତି ମେନାରnକ ଭାେବ
ଗହଣ କରି ଗାଇଥାtି ।
କଳ ଲlେଳ କରି େଲ ଚାଷ,

ରହି ବନାହW ବାଳୁ lା ଘାସ

ଚାଷ ତରତର ବଣି ଜ ମଠ
ଭାରତର ପବ
ୂ ତନ ପଧାନମୀ ଶୀଯୁ ଲାଲ ବାହାଦୂ ର ଶାୀ େଗାଟିଏ ନାରା
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େଦଇଥିେଲ - ଜୟ ଜବାନ ଜୟ କି ଷାନ। ଏ େଦଶକୁ ଜବାନମାେନ ରqା କରିେବ; ଆଉ
କୃ ଷକମାେନ ଖାଦ େଯାଗାଇେବ। ଏହି ଦୁ ଇ କାମ ଚାଷୀମାେନ କରୁଥିେଲ। ମହାଭାରତ
କାଳେର ଶୀକୃ  ବା କୁ ରୁପାiବବଂଶୀୟମାେନ େqତି ୟ ଆଉ ମଧ ଲlଳେର ଚାଷ
କରୁଥିେଲ। ଏଥିରୁ अନୁ ମାନ େହଉଛି ଏହି qତି ୟମାେନ ଚାଷ କରୁଥିେଲ ଓ ଯୁy
ପରି ଚାଳନା କରି ରାଜ ରqାକରୁଥିେଲ।
ଏସବୁ ଚାଷ ଉପେର ଢ଼ଗ। େହେଲ ଆଜି ଲlଳ ବବହାର ବh େହବାକୁ
ବସି ଲାଣି। ତଥାପି େସଇ ଲlଳର ଭିନ ରୂପ ଆଜି େହଉଛି କଳ ଲlଳ। ଟ ା£ର
େହଉଛି ବଳଦର ପତୀକ, ଆଉ କଳ ଲlଳ େହଲା କାଠ ଲlଳର ପତୀକ। େସଇ କଥା କି k ଭିନ ରୂପ। ଯୁଗ ବଦଳୁ ଛି କାଠ େତଂଟା ବି ଆଜି ବି ନାହW ତା’ର ରୂପ େନଇଛି କଳ
ଲlଳ। ଯୁଗ ଆସି ଲାଣି ଆଉ ବଳଦ ରହି େବନି । ତା’ର ରୂପ େନବାକୁ ବସି ଲାଣି ପାୱାର
ଟିଲର ଓ ଟ ା£ର।

ଏଲ୍ - ୨୪୨ / େଫଜ୍ - ୧, ଡୁ ମୁଡୁମା ହା.େବା.କେଲାନୀ
ଭୁ ବେନଶ¨ର-୭୫୧ ୦୧୯, (େମା-୯୭୭୭୧ ୪୩୪୮୫)
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ସ| କବୀର େଦାହା ଗୁ୍} - ୨
ଡା ସୁବାସ ଚh ରାଉତ

ମାୟା ତାଗେର କି ଛି ହୁଏନାହW, ଗୁମାନ ନ ଗଲା ଯାଏ,
ମାନୀ ମୁନି, ଋଷି େକେତ ଗେଲଣି, ଗୁମାନ ସଭି ,ୁ ଖାଏ।୧
ସୁଖେର ସାl ହୁअtି ସ¨।ଥୀ, ଦୁ ଃଖେର ହୁअtି ଦୂ ର,
କବୀର କେହ, ପରମାଥୀ େଯ, ଦୁ ଃଖ ସୁଖେର ହାଜର।୨
ଲଘୁତା अେଟ ସବୁ ଠୁ େଶ., ଲଘୁତାେର ସି yି ହୁଏ,
ଆକାେଶ େଯେହ ଦ୍ଵିତୀୟା ଜହ, ସଭି ,ର ପିୟ ହୁଏ୩
qମା ବଢ଼ାଏ ବଡ଼, େଶାଭା, େଛାଟ କରtି ଉ¥ାତ,
ହରି, କି ଛି େହଲାନି qତି , ଖାଇ ଭୃ ଗୁ, ନାତ୪
େଯମି ତି ଖାଦ ଖାଇବ ତୁ େମ, େସମି ତି ମାନସ େହବ,
େଯମି ତି ପାନୀୟ ପି ଇବ ତୁ େମ, କଥା େସମି ତି କହି ବ୫
କବୀର କେହ ମଣିଷ अv, ଗୁରୁ,ୁ ବୁ ଝtି ନାହW,
ହରି ରାଗରୁ ବାtି ଗୁରୁ, ଗୁରୁ ରାେଗ ମୁି ନାହW୬
ପାଦ ତେଳ ଘାସ ଥିେଲବି େକେବ ନି hା କରନି ତାହାର,
ଆଖିେର ଯଦି ପଡି ଯାଏ ପତ ଯଣା ହୁଏ अପାର୭|
ଶମ ବଳେର ହୁଏ ସବୁ କଥା, େଚା ବି ନା କି ଛି ନାହW,
ଆlୁଠି ବ,ା ନକେଲ ବସା ଘି अ ବାହାରି ଛି କାହW । ୮।
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କବୀର, ହାତୀ େଧୖ ଯ ସହି ତ ସେtାଷ ମନେର ଖାଏ,
ଶ୍ଵାନର େଧୖ ଯ େସ ଭଳି ନାହW, ଘର ଘର ବୁ ଲୁ ଥାଏ୯
ଘି अ ଦଶନ େକବଳ ଭଲ, େତୖ ଳ ଖିଆ ନୁ େହଁ ଭଲ,
ମୂଖ ସlତ ନୁ ହଁ ଇ ଭଲ, ଗୁଣବାନ ଶତୃ ଭଲ ୧୦
ସାଧୁ अଟtି ଚhନ ସମ, ସପ ସମୁହ ସଂସାର,
େଦେହ େଯେତ ବି ଗୁେଡ଼ଇ େହେଲ, ହୁଏନି ମନ ବି କାର ୧୧
ତଜମା
ମାୟା ତାଗେର କି ଛି ହୁଏନି , ଗୁମାନ ନ ଗଲା ଯାଏ,
ମାନୀ, ମୁନି, ଋଷି େକେତ ଗେଲଣି, ଗୁମାନ ସଭି,ୁ ଖାଏ।୧
ମାୟା େମାହ ତାଗ କେଲ ଭଗବାନ, କୃ ପା ମି େଳ; ସାଧାରଣତଃ ଏହି ଶି qା
ସମ],ୁ ଦି ଆଯାଏ ଏହି ମାୟା େମାହ ଆଦି ତାଗ କଲାପେର ବି ଆଉ େଗାଟିଏ ବି କାର
ମଣିଷ ମନ ଭିତେର ଲୁ ଚି ରହି ଥାଏ ଯାହାକୁ ଗୁମାନ ବା अହଂକାର ବା अତି ଶୟ ଆତDଗବ
କୁ ହାଯାଏ । ଗୁମାନ େଯାଗୁ अେନକ ମୁନି ଋଷି ଶାପଗ] େହାଇଛtି ଓ ତା,ର ତପସା
ଫଳ ନ େହାଇଯାଇଛି । ଧନ ଗବ, ଶି qା ଗବ, ପଦପଦବୀ ଗବ ଆଦି ମଣି ଷ ମନେର
ଏକ ଲୁ °ାୟି ତ ଗୁମାନ ସୃି କରିଦି ଏ ଯାହା अନୀତି କୁ ଜନD ଦି ଏ । ସୁତରାଂ ମଣିଷ ଏହି
ଗୁମାନକୁ ତାଗ କରି ବା ଆବଶକ ।
ସୁଖେର ସାl ହୁअtି ସ¨।ଥୀ, ଦୁ ଃଖେର ହୁअtି ଦୂ ର,
କବୀର କେହ, ପରମାଥୀ େଯ, ଦୁ ଃଖ ସୁଖେର ହାଜର।୨
ସ ାଥ ହାସଲ କରିବା ପାଇଁ ସାl େହବା ସାଧାରଣତଃ ସଂସାରେର େଦଖାଯାଏ
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ଦୁ ଃଖ ସମୟ ଆସି େଲ ତଥାକଥିତ ସାl ମୁହଁ େମାଡ଼ି ଚାଲି ଯାଆtି । ପରମ ତ\ର ଜି rାସୁ
ବା ପରମାଥୀ େଲାକ ଉଭୟ ଦୁ ଃଖ ଓ ସୁଖେର ସମଭାବାପନ େହାଇ ସାl ହୁଏ ସୁଖ ଓ
ଦୁ ଃଖ େକେବେହେଲ ାୟୀ ନୁ େହଁ । ଦି ନ ରାତି ପରି ସୁଖ ପେର ଦୁ ଃଖ ଓ ଦୁ ଃଖ ପେର ସୁଖ
ଆସି ଥାଏ । ଏହି rାନ ଯାହାର ଥାଏ େସ ସୁଖ, ଦୁ ଃଖର ସମଭାବାପନ ବା ିତପr ହୁଏ
ଲଘୁତା अେଟ ସବୁ ଠୁ େଶ., ଲଘୁତାେର ସି yି ହୁଏ,
ଆକାେଶ େଯେହ ଦି ତୀୟା ଜହ, ସଭି,ର ପିୟ ହୁଏ୩
କବୀର, ମତେର ଲଘୁ ରହି ବା େଶ. େଛାଟ ଥିେଲ ବଡ଼ େହବାର ସୁେଯାଗ ଥାଏ,
ବଡ଼ େହେଲ ନି ମଗାମୀ େହବା ସାବନା ଥାଏ, କାରଣ ବଡ଼ର ବି େଗାଟିଏ ସୀମା ଥାଏ।
େଛାଟ ପି ଲା ସଭି, ପିୟ, େଛାଟ ଦି ତୀୟା ଜହ ବି ସଭି , ପିୟ। େତଣୁ େଛାଟକୁ େହୟ
rାନ କରି ବା ଉଚି ତ ନୁ େହଁ ।
qମା ବଢ଼ାଏ ବଡ଼, େଶାଭା, େଛାଟ କରtି ଉ¥ାତ,
ହରି, କି ଛି େହଲାନି qତି , ଖାଇ ଭୃ ଗୁ, ନାତ ୪
ଏ ସଂସାରେର େଛାଟମାେନ ସବୁ େବେଳ ଉ¥ାତ କରtି  ବୟସ, ମାନସାନ, ଧନ,
ଜାତି ବା अନ େଯେକୗଣସି ଥିେର ବା अନ େଯ େକୗଣସି अବାେର େହଉ, େଛାଟମାେନ
अଧି କାଂଶ ସମୟେର ଗiେଗାଳ କରtି  ବଡ଼ମାେନ ସବଦା େସମାନ,ୁ qମା କରି େଦବା
ଉଚି ତ। ଏହା-ାରା ବଡ଼ମାନ, ମାନ ସାନ ବେଢ। ପୁରାଣେର अଛି , ଭୃ ଗୁ ମୁନି ଥେର
ଭଗବାନ ବ ହDା, ବି ୁ ଓ ମେହଶର,ର ସହନ ଶି ପରୀqା କରି ବାକୁ ଗେଲ। ବି ୁ
େଶାଇଥିବା अବାେର ଥିବା େବେଳ ତା, ଛାତି କୁ ଲq କରି ଏକ ନାତ ମାରି େଲ
ବି ୁ, ନି ଦା ଭl େହଲା ଓ େସ େକ ାଧ ନକରି କହି େଲ, “ଆପଣ ପଥମ ଥର େମା
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ପାଖକୁ ଆସି ଛtି । ମଁୁ ଆପଣ,ୁ ସ ାଗତ କରି ନି, େମାେତ qମା କରk। େମା ଛାତି ବହୁତ
ଶ, ଆହା, ଆପଣ, ପାଦକୁ କ େହଉଥିବ ନି ୟ।” କବୀର ଏହି qମା ଗୁଣକୁ େଶାଭା
ନାମ େଦଇ କହି ଛtି ; ଏହା-ାରା ବଡ଼ ମଣିଷ,ର େଶାଭା ବେଢ। େସଥିପାଇଁ
ଗiେଗାଳକାରୀ, ବବହାରକୁ अେଶାଭନୀୟ ବବହାର କୁ ହାଯାଏ ।
େଯମି ତି ଖାଦ ଖାଇବ ତୁ େମ, େସମି ତି ମାନସ େହବ,
େଯମି ତି ପାନୀୟ ପି ଇବ ତୁ େମ, କଥା େସମି ତି କହି ବ ୫
କବୀର କେହ ମଣିଷ अv, ଗୁରୁ,ୁ ବୁ ଝtି ନାହW,
ହରି ରାଗରୁ ବାtି ଗୁରୁ, ଗୁରୁ ରାେଗ ମୁି ନାହW୬
ସାଧାରଣ ମଣିଷ ଗୁରୁ,ର ମଯାଦା ବୁ ଝି ପାରtି ନି  ଏଠାେର ଗୁରୁ ଶର अଥ
ଶି qକ ନୁ େହଁ । ଶି ଷକୁ ଗୁରୁ େକବଳ ଶି qା ଦାନ ନକରି େମାqପାିର ପଥ େଦଖାtି ।
ସଂସାରେର କି ପରି ଭାବେର ଚଳି ବାକୁ ହୁଏ, େସ ଶି qା ଦି अtି । ପାପ ପଥକୁ ଯାଇଥିେଲ
ରqା କରtି । अତୀତେର ବି ଦା ସହି ତ अ ଶ ଶି qା ମଧ ଦି ଆଯାଉଥିଲା।
େସଥିେଯାଗୁ ଗୁରୁବ ହDା ଗୁରୁବjୁ ଗୁରୁେଦେବା ମେହଶ¨ର, ଗୁରୁଃ ସାqାତ ପରମବ ହD ତେସୖD
ଶୀ ଗୁରୁେବ ନମଃ କୁ ହାଯାଏ। େକୗଣସି ପାପ କମ କେଲ ଯଦି ଜେଣ ଭଗବାନ, େକ ାଧର
ଶି କାର ହୁଏ, େତେବ େସହି େକ ାଧରୁ

ମୁି ପାଇବା ମାଗ ଗୁରୁ େଦଖାtି । କି k ଗୁରୁ

େକ ାଧରୁ ବିବା ମାଗ େକହି େଦେଖଇ ପାରି େବନି , ଭଗବାନ ବି ନୁ େହଁ 
ପାଦ ତେଳ ଘାସ ଥିେଲବି େକେବ ନି hା କରନି ତାହାର,
ଆଖିେର ଯଦି ପଡି ଯାଏ ପତ ଯଣା ହୁଏ अପାର୭|
ଘାସ ବା ଦୂ ବ ପଡ଼ି ଆେର ଉଠି ଥାଏ। ଆେମ ତା ଉପେର ଚଲାବୁ ଲା କରୁ। କି k
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େସଇ ଘାସ ବା ଦୂ ବର ପତଟିଏ ଆଖିେର ପଡ଼ି ଗେଲ अେଶଷ ଯଣା ହୁଏ। କବୀର ଏହା
କହି ବାର अଥ, ସଂସାରେର କାହାକୁ େଛାଟ େବାଲି କଳନା କରନି । ଭଗବାନ, ରାଜେର
ସମ],ର ପାଧାନ अଛି । ଆେମ ଆମ ଚି tାଧାରା अନୁ ସାେର କାହାକୁ େଛାଟ ବା କାହାକୁ
ବଡ କହୁ, କି k ଏହା ଉଚି ତ ନୁ େହଁ । େସହି େଛାଟ ବି ସମୟ ପଡି େଲ ତୁ ମର ସାହାଯ
କରି ବ ଓ ସମୟ ପଡ଼ି େଲ qତି ବି କରିବ। ଆଖିକୁ େଦଖା ନଯି ବା େଗାଟିଏ ବାେ£ରି ଆ
ମଣିଷର ମୃତୁର କାରଣ ବି େହାଇପାେର।
ଶମ ବଳେର ହୁଏ ସବୁ କଥା, େଚା ବି ନା କି ଛି ନାହW,
ଆlୁଠି ବ,ା ନକେଲ ବସା ଘି अ ବାହାରି ଛି କାହW । ୮
अଳସୁଆ େହାଇ ବସି ରହି େଲ ତୁ ମର େକୗଣସି ଉେଶ ସାଧି ତ େହବନାହW କାମ
େଯେତ କସାଧ େହଉ ପେଛ ଉଦମ ବଳେର ସାଧନ େହାଇପାରି ବ। େଗାଟିଏ େଛାଟ
ଉଦାହରଣ େଦଇ କହି ଛtି େଗାଟିଏ ଡବାେର ବସା ଘି अ अଛି । ତାକୁ ସି ଧା ଆlୁଠି େର
ଆଣିବାକୁ େଚା କେଲ େକବଳ ଆlୁଠି େର ଟିକିଏ ଘି अ ଲାଗିଯିବ ସି ନା, କି ଛି ଘି अ
ବାହାରକୁ ଆଣିପାରି ବନି ଓ ଖାଇବାକୁ ମି ଳିବନି । େତଣୁ ଆlୁଠି ବ,ା କରି ଘି अ
କଢ଼ାଯାଏ। ଏହି ବ,ା କରିବାଟା ଏକ କାମ ବା ଶମ
କବୀର, ହାତୀ େଧୖ ଯ ସହି ତ ସେtାଷ ମନେର ଖାଏ,
ଶାନର େଧୖ ଯ େସ ଭଳି ନାହW, ଘର ଘର ବୁ ଲୁ ଥାଏ୯
ଆେମ ମଣିଷମାେନ ସବୁ େବେଳ ଯାହା େଦଖୁ ବା ଯାହା ପାଇବାକୁ ଇ}ା େହାଇଯାଏ,
ତାହା ସେl ସେl ନି ଜର କରି େନବାକୁ ଇ}ା କରୁ ଏହି ପyତି େର ଆେମ ଆମ ନି ଜ
ପାଖେର ଥିବା ପଦାଥକୁ अଣେଦଖା କରି େକେବ ଭଲ ପାଇପାରୁନାହW। अଥାତ ଆମର
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ମନ େକେବ ସk ହୁଏନି । ଏହି ବୁ yି କୁ କୁ ର ପାଖେର ଥାଏ। େଯଉଁ ଘେର ଯାହା ପାଇଲା
ତାହା ଖାଇଯାଏ। ପାଖେର ଖାଦ ଥିେଲ ମଧ ଆଉ ଜେଣ ଯଦି ଖାଦ ତା ଆଗେର
େଦଖାଏ, େତେବ ନି ଜ ଖାଉଥିବା ଖାଦ ଛାଡ଼ି ନୂ ଆ ଖାଦ ପଛେର ଦଉେଡ଼ ଭଲ ମh
ବାେଛନାହW। अନ ଦି ଗେର ହାତୀ ଯାହା ପାଏ, ସେtାଷ ମନେର ରହି ରହି ଖାଏ।
ସୁତରାଂ ଆେମ ହାତୀ ଭଳି ସବଦା ମନ ସେtାଷ କରି ଭଲ ଜି ନିଷ ସଂଗହ କରି ରଖିବା
ଉଚି ତ।
ଘି अ ଦଶନ େକବଳ ଭଲ, େତୖ ଳ ଖିଆ ନୁ େହଁ ଭଲ,
ମୂଖ ସlତ ନୁ ହଁ ଇ ଭଲ, ଗୁଣବାନ ଶତୃ ଭଲ ୧୦
ସାଧୁ अଟtି ଚhନ ସମ, ସପ ସମୁହ ସଂସାର,
େଦେହ େଯେତ ବି ଗୁେଡ଼ଇ େହେଲ, ହୁଏନି ମନ ବି କାର ୧୧
ଏହି େଦାହାେର ସାଧୁ ବା rାନୀ ମଣିଷକୁ ଚhନ ବୃ q ସହି ତ ତୁ ଳନା କରାଯାଇଛି 
ତା, ବତୀତ ସାରା ସଂସାରେର अେନକ େଲାକ अଛtି େଯଉଁମାନ,ୁ ସାପ ସହି ତ ତୁ ଳନା
କରାଯାଇଛି । ସାପ ବି ଷ अତି ମାରାତDକ ଥେର ସାପ କାମୁଡିେଲ अବା अତି ଖରାପ
ହୁଏ। େସହି ସାପ ଚhନ ବୃ q ଚାରି ପାଖେର ଗୁେଡ଼ଇ େହାଇ ରହି େଲ ମଧ ବୃ q ବି ଷା
େହାଇଯାଏନାହW। େଲାକର ଚରି ତ ଭଲ ଥିେଲ ମh େଲାକ ତାକୁ ଆେଦୗ ପଭାବି ତ
କରି ପାରି ବ ନାହW। ତୁ େମ ଯଦି ଭଲ େହବାକୁ ଇ}ା କରୁଛ େତେବ ଯାହା ତୁ ମ ପାଇଁ ଓ
ସମାଜ ପାଇଁ ଭଲ େକବଳ ତାହାହW ଗହଣ କର ନି ଜ ମନକୁ ଫିଲଟର ଭଳି ତି ଆରି କର
ଯାହା ମhକୁ ଛାଣି ବାହାର କରି େଦବ ଓ ଭଲକୁ ଗହଣ କରି ବ।
େଯଉଁ େଦାହା ପଢ଼ି େଲ ବୁ ଝି େହଉଛି , େସଗୁଡିକର ତଜମା ଦି ଆଯାଇନାହW ।
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କବିତା ବିଭାଗ
ଆହାନ ଇ-ପତି କା ସ"ୂ $ ନି ଃଶୁ' ବି ତରଣ େହତୁ ଡା େଜାତି ପସାଦ ପ+ନାୟକ, -ାରା ପତି.ି ତ ଓ ପକାଶି ତ | Aahwaan.com | 226

ତ େୟାଦଶ ବଷ, ଦି ତୀୟ ସଂଖା, େଫବୃ ଆରୀ ୨୦୧୮

Download Magazine from www.aahwaan.com

ହଜିଲା େଶୖଶବ
ମେନାରnନ ମୁଦୁଲି

େଖାଜି ପାଉନାହW ମାଟି ଘର େଝାଟି अଗଣାେର ବରେକାଳି ,
େପାଖରୀ ହୁଡାର ବର ଓହଳେର େଖଳୁ ଥିଲୁ େକେତ େଦାଳି ।
ଆ^ େତାଟା ନାଳ ପାରି େହେଲ ଦି େଶ ନାଲି ନାଲି େକେତ ବଇଁଚ େକାଳି ,
ଆମ ଗଁା ମୁi ପଧାନ ବାଡି ରୁ େତାଳୁ ଥିଲୁ େକେତ କା େତkଳି ।
ଖୁଦୁରୁକୁ ଣୀ ଓଷା କରୁଥିଲା ଉମା ମାଉସୀ ର ସାନ ଭଉଣୀ,
କଇଁଫୁଲ େକେତ େତାଳି େଦଉଥିଲୁ ପହଁ ରି ପହଁ ରି ଗଁା େପାଖରୀ ।
ରଘୁଆ କୁ ାର ଦୀପ ଆଣିଦିଏ ଦୀପାବଳି ଆଉ ଜାଗେର ପୁଣି,
ଶୁ ବାରି କ ଦଶ’ରା ସକାେଳ େଦଖାଉ ଥିଲା ତା ଦପଣ ଆଣି ।
ନି ଧି ନନା ଆେସ ଗହDାପୁେନଇଁେର ପଇତା ସାlେର ରାqୀକୁ େନଇ,
ଯଜମାନ ହାେତ ବାvି େଦଉଥିଲା ଆଶୀବାଦ େକେତ ମtର ଗାଇ ।
ଚକୁ ଳି ଆ ପiା ଗୀତ ଗାଉଥିଲା ଗଁା ଦାେi ଧମ କାହାଣୀ ଗାଇ,
ବୁ ଢ଼ୀ ମାଆ ମାେନ ଚାଉଳ ପରିବା େଦଉଥିେଲ ଆଣି େଭାଜନ ପାଇଁ।
ରଜ ସଂକ ାtି େର େପାଡ଼ପି ଠା ପାନ ମକର ଚାଉଳ େଭାଜି ,
ଗହDାପୁେନଇଁ ର ମiା ଚକୁ ଳି େଖାଜି େଲ ମି ଳୁନି ଆଜି ।
ହଜି ତ ଯାଇଛି େଶୖ ଶବ େମାअର ସମୟ ସୁअେର ଆଜି ,
ସାଇତି ରଖଛି ହଜି ଲା अତୀତ ସD ±ତିେର ରହି ଛି ଆଜି ।
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େଲଖିବାର ମାେନ
ଡା अସି ତ କୁ ମାର ସ ାଇଁ

େଲଖିବାର ମାେନ ବି କି ଛି ହୁଏନା
ଯଦି ନ ଥାଏ େକହି ପାଖେର ଶୁଣିବାପାଇଁ
ଆଉ େଦବାକୁ ମତାମତ
ନ ସାଜି ମୁକ ନି ରtର
ନ ରଖି ଆଶା ପତୁ\ରର

ଶୁଣିବାର ବି ନଥାଏ अଥ କି ଛି
ଯଦି ଭରି ନହୁଏ େମା ଆତDାର ବି େଭାରତା
ଆଉ ବାରିବାକୁ ଫରକ
अବରୁy େପାଖରୀ ଓ ଶୀତଳ ଝରଣାର
ଯାହା अବି ରତ ଚଳଚଳ ଆବାହମାନ କାଳରୁ

େସ ସ ାଦ ବି େମା' ପାଖେର अଥହୀନ
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ଯଦି ନହୁअtି ତୃ  େମା' ଆତD-ପରି ଜନ
ଯାହା, ପାଇଁ
ମଁୁ ହW ସବୁ କି ଛି
ଆଉ କdନାର अଦୂ ରେର େମାର ସବସ େସମାେନ

ଆଘାଣର ସଂଗଁା କି ବା ସଂଗଁାହୀନ େମା' ପାଇଁ
ଯାହା ପାେରନା ଫରକ
କରି ବାକୁ अଧି କାଂଶତଃ
ଘୁରୁଥିବା ଦୁ ଜନ ଓ ସ ଜନମାନ,ୁ େମା' ଚତୁ ଃପାେଶ
େଲାଡାପେଡ ଶି େସେବ େମା' ନୟନ ଯୁଗଳର

େଦଖିବାର ନି ରଥକତା ବି ହୁଏ ପମାଣିତ ବାର^ାର
ଯଦି ମଁୁ ହୁଏ ଲାଚାର
ଏ ବବା ପାଇଁ
େଯଉଁଠି କରି ପାେରନା ମଁୁ କି ଛି ଆଉ ପାଲଟି ଯାଏ
ବହମାନ ନି ଝରି ଣୀରୁ ଆବy ପୁ¦ରି ଣୀ
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ବି ତୃା ଜୀବନ
ସୁଶୀ ମି ନତି ରାଣୀ େମiଲି

ନ ଦି अ ଆଉ ନ ଦି अ ଆଉ
ପତାରଣା େବଳ ଆେସ ପଗଡ଼ି
अଗି େଘରେର ଜଳୁ अଛି ମୁହW
ଜାଣୁअଛି ଜଳି ଯି ବି ମଁୁ ସରି 

ନ ଦି अ େକହି ସେ^ଦନା
ଦରକାର ନାହW ଆଶାସନା
ପୀତି ନାେବ ନ ପାରି ପହଁ ରି
ଜାଣିଛି ବି ରେହ ଯି ବି ତରି

େପମର ସକାଳ ସୁଖେର ଆେସ
ସୁନୀଳ ସପନ ସେଜଇ ପେଶ
ପଣ
ୂ  ଶି ଢ଼ିେର େହବି ମଁୁ ପାରି
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ଆରତ ହୃଦେୟ ମି ନତି କରି

େନବ ତ ନି ିତ େନଇ ଚାଲ ଶୀଘ
ବି ରହ ରହି ଛି ହୃେଦ ଭରି
ବି ତୃା ଲାେଗ ଜୀବନ େଯମି ତି
ଘା କା ପରି ଯାଏ ଘୁରି

ବୀରମହାରାଜପୁର, ସୁବ$ପୁର ଜି ଲା, ଓଡ଼ି ଶା
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ଶହୀନ ନି ଃଶାସ
अେଶାକ ବି ଶାଳ

ଶହୀନ ନି ଃଶ¨ାସ- (ତାୱାl ପବତର ଆତDା)-୧

ଜାଣିଥିଲା
ଏକଦି ନ େସ ଚାଲି ଯିବ
ଛାଇ ତାର ଲ^ା େହାଇ ଯାଉଥିଲା
ସଂଜ ପବତରୁ ଆସୁଥିଲା ତ ଓହ ାଇ
ତଥାପି ବି କହି ପାରିଲାନି
ଆଗର ରା]ା ଲୁ ଚି ତ ଯାଉଛି ।

ଦୂ ରର େସହି ଶ ଭାସି ଆସୁଥିଲା
ସଂvାର ନି ଃଶ¨ାସ
ଲ^ା େହାଇ ଯାଉଥିଲା
ଦୂ ରତା ବଢି ଯାଉଥିଲା ।
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ବଷା ପଡୁ ଥିଲା ଝରି
େସମି ତି େସ ଠି ଆ େହାଇଥିଲା
କି ଛି ହଲୁ ତ ନଥିଲା
ଆଖି ପତା ପଡୁ ବି ନଥିଲା
ଓଠ େଖାଲି ଲାନି ତାର
ବଧି ର େହାଇ ଯାଇଥିଲା
କି ଛି ଶୁଣି ପାରୁ ତ ନଥିଲା ।

ଦୁ ର କୁ ଟୀରରୁ
ଆଲୁ अ ଭାସି ଆସୁଥିଲା
େସଇ ଶ ଆସି ଯାଉ ଥିଲା
अ ଶମାନ
ଭଲ ଭାେବ ଶୁଣା ଯାଉଥିଲା ।

େସମି ତି େସ ଠି ଆ େହାଇଥିଲା
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ଜଡ ପାଲଟି ଯାଇଥିଲା
କହି ଲାନି ପେଦ କଥା
େସହି ସ¨ର ଜାଣିଥିଲା
अଛି ତ େସ ତ େସଇଠି
େସହି ଶ ମାନ,ର ସହ
ନୀରବେର ଠି ଆ େହାଇअଛି
ପେଦ କହି ବନି ।
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ରାତି
ବରୁ ଣ କୁ ମାର ଦାସ

अଭିମାନେର
ନି ଦ ଭିତେର
ଡୁ ବି ସାରି ଥାଏ
େଛାଟ ଝି अ ମାନା
ହାତ ମୁଠାେର େନଇ
ବଡ଼ ପତୀqାକୁ ।
ଆଉ କାହା ଲାଗି
ଉତୁ ରି ପଡ଼ି ଥାଏ ଇସାରାେର
अକୁ ହା କଥା ।
ନୀରବ ଇlିତେର
େଖାଲି ଯାଇ ଥାଏ
ଭାବନାର ଭୂ େଗାଳ ,
ଆଖିେର ଆଖିଏ
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ପଶ ଚି ହର ଚି ତ ।
ବାହାେର अମାପ अvାର
ଲଗାମହୀନ ନୀରବତା
କାୟା ବି ]ାରି ଥିବା
ପର] ପର] ଶୁନତା ।

◆ ପାଳୁ ସି ଆ, େଦହୁା, ବାେଲଶର ।
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ଯଥାଥ
ଶୀ ରାଜେଶଖର ‘ଚି ମା’

ଦି ନକୁ ଦି ନ ବାଲି ପରି ଖସି ଯାଉଛି ସମୟ
େଚା କରୁअଛି େଖାଜି ବାକୁ ନି ଜ ପରି ଚୟ
େଦଖା ସାqାତ େହେଲ अେନକ େଲାକ
ମେନ ପଡ଼tି ପୁରୁଣା ମୁଖ
ସଖୀନ େହଉଛି अେନକ ପରି ିତି
ବି ଚଳି ତ ହୁଏ ମେନାିତି 
qଣ qଣ କରୁଛି अତି ବାହି ତ
େହାଇଯି ବ ବ\ମାନ qଣ अଭୁ ଲା अତୀତ
ରଖି ବାକୁ ପଡ଼ି ବ ମନକୁ ନି ମଳ
ଲାଭନାହW େହାଇ ବାକୁ ଳ
अଛି େକେତ अନୁ ଭୂ ତି
ରହି ଛି ମନେର अେନକ ସD ±ତି
େକାଉଠି अଛି ବି କd
ସବୁ କି ଛି ଲାେଗ କି ଛି ସମୟ ପେର ଗd
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ନୀରବତା
ଡା ନୀଳମାଧବ କର

ନୀରବତାେର
ମଳି ନ ପଡି ଯାଏନା ସ"କ
अମା अvାରେର
ସବୁ କି ଛି ହଜି ଗଲା ପେର
ଜଳ ଜଳ ଦି ଶୁଥାଏ
େଯମି ତି ହୀରାର ©ଟିକ I

ନୀରବତାେର
ବରଂ କହି ହୁଏ अେନକ େବଶୀ
ବୁ େଝଇ ହୁଏ
ବୁ ଝି ହୁଏ I
ଆଉ ଟିେକ अଧି କ
ଚି ହ ି ହୁଏ ନି ଜକୁ ,
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अପରକୁ I

ଭରସାକୁ ମାପି ହୁଏ
ନୀରବତାେର I
-hକୁ ଟିେକ ବି ଶାମ େଦଇହୁଏ
अଥବା ଇvନ I

ବି ଶାସ ଧରି ,
अେପqା କରାଯାଇପାେର,
ଜମି ଯିବା ଯାଏ
ଆା I
ନୀରବତା ପରେଖ
ସମୟ I

କଳି ହୁଏ
ବି ଶାସର ଗଭୀରତା,
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ଆାର ଦୃ ଢ଼ତା I
अେପqା କରି ହୁଏ
ନୀରବତାେର,
ଝଡ ଥମି ବାଯାଏ
ବଣେପାଡି ପେର,
ପୁଣି ଗଜୁ ରିବାଯାଏ ଆଶା I

ନୀରବତାେର,
ସଂେଯାଗେଟ ଗଢି ହୁଏ
ଆତDା ସହ
ନି ଜର,
ପରମାତDାକଂର I

ଡା: ନୀଳମାଧବ କର
ଓଲଭରହା"ଟନ, ଇଂଲi
nmadhab@yahoo.com
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ମା
ସ ରୂପା ମହାtି

ମା,
େକମି ତି କହି ବି େତାେତ େକମି ତି ବିଛି
ଚାରି ପାେଖ ଛଳନାର ଭିଡ଼େନଇ ନି ଇତି ଜଳୁ ଛି
ଆଲୁ अର ଦାଉ ଆଉ ପାରୁନାହW ସହି
अvାରର ସାହାରାେର ଗୁମୁରି କାhୁ ଛି
ଫୁଲ ଛୁଇଁେଦେଲ ଆଜି କା ପାଲଟୁ ଛି
ଜୀଇଁବାର ବାହାନାେର ନି ଇତି ମରୁଛି
ଏକା ଏକା ଚୁ ପଚାପ୍ ସ ପ ସାଉଁଟୁଛି
ମରୁମାେଗ ଜୀବନକୁ େଖାଜି ମଁୁ ଚାଳି ଛି ମା
ମଁୁ अସହାୟ ସମୟର କୀଟଦ ା अବୟବ
ପେର... ସ"ରକର ତାଳି ପକା ପମାଣ ପତକୁ
ନି ଜ ଖୁସିପାଇଁ ମନ ମୁତାବକ ରlେଦଇ
ପାଗଳର ପଳାପ କରୁଛି ...
ମଁୁ ଆଉ ମଁୁ େହଇ ନାହW... ସତେର ମଁୁ
ବଦଳି ଯାଇଛି ...
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ମଁୁ ଓ ତୁେମ
ଆ\ତ ାଣ ଖୁଡjଆ

ମଁୁ କବି େହେଲ ତୁ େମ େମା କବି ତା
ମଁୁ ସn େହେଲ ତୁ େମ େମା ସnସଳି ତା
ମଁୁ ସୁର େହେଲ ତୁ େମ େମା ସlୀତା
ମଁୁ ଚାh େହେଲ ତୁ େମ େମା ସବି ତା
ମଁୁ େମୗନ େହେଲ ତୁ େମ ନୀରବତା
ମଁୁ ତୃ ି େହେଲ ତୁ େମ ଚପଳତା
ମଁୁ ଥୟ େହେଲ ତୁ େମ ବାକୁ ଳତା
ମଁୁ ବଥା େହେଲ ତୁ େମ ଆକୁ ଳତା
ମଁୁ େନତ େହେଲ ତୁ େମ ଆଖିପତା
ମଁୁ ମଧୁ େହେଲ ତୁ େମ ମଧୁମିତା
ମଁୁ ନୀର େହେଲ ତୁ େମ ଖରେସାତା
ମଁୁ अଭି େହେଲ ତୁ େମ ଇପସି ତା
ମଁୁ ଭାନୁ େହେଲ ତୁ େମ େମା ରଶିD ତା
ମଁୁ अଂଶୁ େହେଲ ତୁ େମ େମା अସିD ତା
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ଶୀତ ସକାଳ
ଉେମଶ କୁ ମାର େବେହରା

ଶୀତ ସକାେଳ, କୁ ହୁଡି ର ବାଦଲ ତେଳ
ନି ରବ ରା]ାେର, ଏକା ଏକା ମଁୁ ଚାଲୁ ଥାଏଁ ।
େଗାେଟ ପେଟ ହି ମାଲୟ ପବତର ଝାÊା ଛବି ଟିଏ
ଆଉ େଗାେଟ ପେଟ ବା େର ଭରା େପାଖରୀ ଟିଏ
େମା ଆଗେର अ,ା ବ,ା ରା]ା ଟିଏ
ଲମି ଯାଇଛି ଖେi ଦୁ ରକୁ , ହଜି ଯାଇଛି କୁ ହୁଡି ଭି ତେର
ଏକାଏକା ମଁୁ ଚାଲୁ ଥାଏ ସ¨Ä ଗତି େର
ନି ରବ ରା]ାେର........ ।
ହଠାତ୍ ପଛକୁ ଥେର ବୁ ଲି ଚାହW େଦଲି
ଦୁ ରବଣ ରୁ ଫୁଲ ଟିଏ ଫୁଟି ଉଠୁ ଛି
କୁ ହୁଡି ର ବାଦଲ ଚି ରି ଜହ ଟିଏ ଉ,ି ମାରୁଛି
ମଁୁ େଦଖି ଲି, ଧି େର ଧି େର ଝି अଟିଏ ଚାଲି ଆସୁଛି.....◌ା
ତାକୁ େଦଖି ଲା ମାେତ, େମା େଦହକୁ ମଳୟ ପବନ ଛୁଇଁେଦଲା
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େଯେତେବେଳ େମା ସାମା ରୁ ଚାଲି ଗଲା
େମା ମନେର अପାର ଖୁସିର ଜୁ ଆର ଉଠି ଲା
କାହW ଆସି ଥିଲ qଣକ ସମୟ ପାଇଁ
େଦଖୁ େଦଖୁ କୁ ଆେଡ ଚାଲି ଗଲ କାହW
ହଜି ଗଲ କି ଲୁ ଚି େଦଲ ତୁ େମ ଏକୁ ହୁଡି ଭି ତେର
ଆଜି ବି େଖାଜୁ ଛି ଏ ନି ରବ ରା]ାେର
ଶୀତ ସକାେଳ କୁ ହୁଡି ର ବାଦଳ ତେଲ ।◌ା

ଉେମଶ କୁ ମାର େବେହରା
କଲାବାହାଲି , କଂଟାବାnି, ବଲାlିର
େମା.୮୬୫୮୪୮୪୧୬୬
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ବାହାନା
ନି ମଳ କୁ ମାର ଦଳାଇ

ଆସ
ଟିେକ ବୁ ଲି ଯିବା
ବି ]ୀ$ େବଳାଭୂ ମି ଆଡକୁ ,
ସାt୍ଵନା େଦବା
अହରହ ମଥା ପି ଟୁଥିବା ସାଗରକୁ 
ସାl େହାଇ ବାିେନବା
ତା ଯଣାରୁ ପୁେଳ ,
ଖୁସି େହବା,ହସି େଦବା,
ଫୂେଲଇ ଚାହାଣୀ େଦଇ
େଫରି ଯିବା େବେଳ 
ଆସ
ସାl େହାଇ େଖାଜି ବା
ଦୁ  ଜହକୁ ,
କଇଁ େଯ ଗୁମୁରି କାେh
କହି ବା କାହାକୁ 
ଆହାନ ଇ-ପତି କା ସ"ୂ $ ନି ଃଶୁ' ବି ତରଣ େହତୁ ଡା େଜାତି ପସାଦ ପ+ନାୟକ, -ାରା ପତି.ି ତ ଓ ପକାଶି ତ | Aahwaan.com | 245

ତ େୟାଦଶ ବଷ, ଦି ତୀୟ ସଂଖା, େଫବୃ ଆରୀ ୨୦୧୮

Download Magazine from www.aahwaan.com

େକେତେବେଳ ଲୁ ଚି ଯାଏ
ଭସା ବଉଦେର ,
େକେତେବେଳ େଖଳୁ ଥାଏ
ତାରା, େମେଳ ,
େପୟଷୀ ତା ଚାହW ଥାଏ
ମଥା ରଖି ବାକୁ ତାରି େକାେଳ 
ଆସ
େକେତ ବା ଡାକି ବି ତୁ ମକୁ
ବାହାନା ତ େସମାେନ ,
େଗାଟିଏ ମୂହୁ\ େକାଟିଏ ମୂଲ
େଖାଜୁ ଥାଏ ମେନ ମେନ ,
ଶୟେନ
ସପେନ
ଜାଗରେଣ
ପାଇକ ସାହି , ବ ହDଗିରି, ପୁରୀ
େମା ନଂ -୯0୯00୬୯୩୫0
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େମା ପରିବାର
େରାଜା ପiା

ମାମାଟି େମାର ଭାରି ସରଳ କାହାକୁ କି ଛି କେହନାହW
ତା ହାତରvା अତି ସୁଆଦ ବାସନା ହାତୁ ଯାଏନାହW
ତରତର େହାଇ େଶଯରୁ ଉେଠ
େରାେଷଇ ଘେର ଯାଇ େସ ପେଶ
ଉଠି ଲା େବଳକୁ େରାେଷଇ ସାରି
ମନଜାଣି ଖାଦ ଦି ଏ େସ ବାଢ଼ି
ଭଳି କି ଭଳି େଯ େକେତ ଦରବ
ରାେv ସି ଏ ସି ନା ନାହW ଗରବ
ପଜ
ୂ ା ଓଷା େହେଲ ଆରି ଶା ଗେଢ଼
qୀରି ପୁରି କରି ଆନେh ବାେଢ଼
ନ ଖାଇେଲ େବଶି ଯାଏ େସ ଋଷି
ମୁହଁ ଫୁେଲଇକି କାhଇ ବସି
ହସି େଦେଲ ସି ଏ ଭାରି ସୁhର
କାhିେଲ େସ େମା ମନ ହୁଏ ବି କଳ
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ସବା ସାନ େଜଜି ନାନୀଟି େମାର
କହୁअଛି ଶୁଣ ତା’ର ଖବର
ମୁହଁଟି ତା’ର େଗାଲ େଗାଲ
ପାଟିେର ଥାଏ ତା ପାନଖିଲ ଟିଏ
ଓଠଟି ତାହାର ଦି ଶଇ ଲାଲ
ସକାଳୁ ଉଠି େସ ଝାଡୁ କରଇ
ଘର ଚାରି ପାଖ ସଫା ରଖଇ
ତା’ପେର ପରି ବା କାଟି ବସଇ
ନଡ଼ି ଆ ଫେଟଇ େକାରି ଦି अଇ
ମାମା,ୁ ସାହାଯ କରି ବା ପାଇଁ
ଶାଗ ବି ଡ଼ା ବାେଛ ହାତେର େନଇ
ଗହମ, ବି ରି, ମୁଗ ଯାହା ବି ଥାଏ
ଯତେନ ଶୁଖାଏ ଛାତେର ସି ଏ
ମାମା,ୁ ଯତେନ ରଖିବା ପାଇଁ
ଦୁ ନି ଆ ସାେl େସ କେର ଲେଢ଼ଇ
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ଭାରି ନି ରିମାଖୀ अନୁ ନାନୀ େମାର
ରୂପଟି ତାହାର ଭାରି ସୁhର
େଗାରା ତକତକ ସୂରୁଜମୁଖୀ
ଝଟକୁ ଥାଏ ତା ଫୁଲ ନାକର
ମନଦୁ ଃଖ ଥିେଲ ଜାଣି େସ ଦି ଏ
ମାଆ ପରି ଆସି େକାେଳଇ ନି ଏ
ଦୁ ଃଖ କହୁଥାଏ େମା ଆଗର
ସେତ अବା ମୁହW ମାଆ ତାହାର
ହାତ ପାଇଁ େମାର ଚୁ ଡ଼ି େସ ଆେଣ
ଉପହାର ତାର ମନ େମା କି େଣ
େଛାଟ ମମିD େବାଲି ଡାେକ ମଁୁ ତାକୁ
ବାଗ୍ କି ଣିଦିଏ अଫିସ େନବାକୁ 

ଟୁ କୁଲ୍ ମୁକୁଲ୍ କେହଇ େମାର
େମା ଓଠେର ଟିେକ ହସସ୍ େଦଖିେଦେଲ
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ଖୁସିେର ପୁରଇ େପଟ ତାହାର
କାେଟ ଫୁଟିେଲ ପାଦେର େମାର
ରକତ ଝରଇ ଛାତି ରୁ ତାର
ମାଆ ପରି ସି ଏ ଖୁଆଇ ଦି ଏ
ବାପାପରି ପୁଣି ବୁ ଝାଇ ଦି ଏ
ଭଉଣୀ ପରି େସ ସାଥିେର ଥାଏ
ଭାଇପରି େମଳା ବୁ େଲଇ ନି ଏ
ତା’ଠାରୁ ନି ଜର େକହି ତ ନାହW
अମୂଲମୂଲ ତ ସି ଏ େମା ପାଇଁ
अତି ଯତନେର ରେଖ େସ େମାେତ
ଦୁ ଃଖ ଆସି ବାକୁ ଦି ଏନି ପାେଶ
କହୁଥାଏ ସି ଏ ନି ଇତି େମାେତ
ମଁୁ କାେଳ ପରାଣ ତାହାର ସେତ

ଭାଇନା େମାର େତଲୁ ଗୁ ହି େରା
ନି ଶଟି ତା,ର ଭାରି ସୁhର
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େଦଖିେଲ ଲାଗtି ରାଗୀ, ଗୀର
େହେଲ ମନଟା ତା,ର अତି ସରଳ
ବୁ େଲଟ୍ ଚଢ଼ି େଯେବ ଯାଆtି अଫିସ୍
େଦଖିେଲ ଡରି େବ ହାକି ମ୍ େପାଲି ସ୍
ଆମ ଘର େମରୁଦi अଟtି
ଭଲମh କଥା ସବୁ ବୁ ଝtି
ବି ପଦ ପଡ଼ି େଲ ଆମ ଉପେର
ଲୁ ହ ଆସି ଯାଏ ତା, ଆଖିେର
ଏ କାହାଣୀ େଛାଟ ପରି ବାରର
ନ ଲାଗୁ େକେବ କାହାର ନଜର

ପ$
ୂ ାନh ଭବନ, େନତାଜୀ ନଗର
ମଧୁପାଟଣା, କଟକ - ୭୫୩୦୧୦
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ଆେମ ଚାଲିଛୁ ତ ଭାଇ ଆେଗଇ
ଡା ସଂଜୀବ କୁ ମାର ପାଣି ଗାହୀ

ଆେମ ଚାଲି ଛୁ ତ ଭାଇ ଆେଗଇ
ସଭିଏଁ କୁ ହtି ବେଢ଼ଇ
ଆେମ ଚାଲି ଛୁ ତ ଭାଇ ଆେଗଇ
ଜି ନିଷପତର ଦରଦାମ୍ ସବୁ
ସୀମାଟପି ଯାଏ ପାେରଇ
ଆେମ ଚାଲି ଛୁ ତ ଭାଇ ଆେଗଇ

େଟଲି ଗାମ୍ ଆଉ େଟପ୍ େରକଡର୍
େନବାକୁ ବି ଦାୟ ବସି େଲଣି
େମାବାଇଲ୍ ଯୁଗ ଆସି ଲାଣି
ନୂ ଆ ବରଷର ଗୀଟିଂସ୍ ଆଉ େପାକାଡ଼
ମନମାରି ପୁଣି ବସି େଲଣି
େଫସବୁ କ୍ ଆଉ ହାଟ୍ସଆପ୍ େଖାଲି
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ତି ନି ପାnିରୁ ପି ଲାଏ ଗେଲଣି
କହି ବା କାହାକୁ ଶୁେଣଇ
ଆେମ ଚାଲି ଛୁ ତ ଭାଇ ଆେଗଇ
ଓଡ଼ି ଆପାଠ ଭଲ ଲାଗୁନାହW ଆଉ
ଇଂଲି ଶ୍ ମି ଡ଼ିୟମ୍ अଇଲାଣି
ବାପାମା’ ଡାକ ଶୁଭୁନାହW ଆଉ
ମମିD ଡାଡ଼ି ଖାଲି ଶୁଭଇ
ଆେମ ଚାଲି ଛୁ ତ ଭାଇ ଆେଗଇ

ମଥୁରା ମlଳ ଭଲ ଲାଗୁନାହW ଆଉ
ଡି ଇେଜ ମୁଜି କ୍ अଇଲାଣି
ଗୀତାଭାଗବତ ସପନ ତ େହଲା
େରକଡ଼୍ ଡାନ୍ସ ବାଜି ଲାଣି
ପାଲାମiପେର ପାଲା ନ ଶୁଭଇ
ଚଢ଼ି ଆଣୀ ଯାଏ ଦୂ େରଇ
ଆେମ ଚାଲି ଛୁ ତ ଭାଇ ଆେଗଇ
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ମା’’
अେଲାଡ଼ା କି ବାପା ମା
ଜି େତh କୁ ମାର କହଁ ର

େକେତ ଜପ ତପ କରି ଥିଲୁ ସେତ
ଶନ
ୂ  େକାଳ ପ$
ୂ ତା ପାଇଁ,
ବି ଧାତା ଦାୟେର କୁ  ଭରି ଥିଲା
ହୃଦରତ ହରା ପାଇ।

ସାତ େଘରା େହାଇ େତା ମା' ପଣତ
ରqା କବଚ ସାଜି ଥିଲା,
ଉଦରକୁ େତାର ଦାନା େଦଇ ଯା'ର
େଭାକ େଶାଷ େମୁ ଥିଲା।

ନାନାଦି ବnନ ମା' ହାତ ପରଷା
ତୁ ଚାହଁୁ ଥିଲୁ େବାଲି ,
ପକାଶି ବା ଆଗୁ ଯାଉଥିଲା ଆସି
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ସବୁ କୁ କି ତୁ ଗଲୁ ଭୁ ଲି ।

ହାତ ଯା'ର ଧରି ଶି ଖିଲୁ ତୁ ଚାଲି
େକମି ତି ପାରି ଲୁ େସ ହାତ ଛାଡି ,
େକେତ ଆଶା ଥିଲା େହବୁ ତୁ ହି େବାଲି
ବୃ y କାେଳ ଆଶା ବାଡି ।

ତୁ େi େତାର ଶୁେଭ କାହW ଜରାଶମର କଥା
ଆତDା ହୁଏ अଣ ନି ଶାସି ,
ଗଢି ଲି ଯାହାକୁ ଏେତ ଯତନେର
େଲାତେକ େମା େସ ପାରୁଛି େକମି ତି ହସି ।

ଜାଗତ ପହରୀ ଚି ର ଦି ବାନି ଶି
େହାଇ େତା ପାଇଁ ରହି ଥିଲୁ,
ଦୁ ଇ ପାେଦ େତାର ଆଜି ଠି ଆ େହଲୁ େବାଲି
ଆେମ अେଲାଡା କି େହାଇଗଲୁ ।
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ବାଳୁ ତେର େତାର अଜବ ପଶର ଉ\ର େଦବାକୁ
ଥକି ନାହଁୁ ଆେମ େକେବ,
ଆଜି ଆମ େଗାଟିଏ ପଶ ର ଉ\ର ପାଇଁ କି
ସମୟ ନାହW େତା ପାେଶ।

େପେଟ େଦଇ ଓଦା କନା ସି ଚାଲି ଥିଲୁ
େତା ସୁରqିତ ଭବି ଷ ପାଇଁ,
ଆଜି ରତ ମହେଲ ବି ରାଜି ଲୁ ସି ନା
ବାପା ମା' ଆଜି ବାର ଦୁ ଆେର
ଦାନା ମୁେଠ ପାଇଁ କାହW।

କଲୁ କଳୁ ଷିତ ପି ତା ପୁତର ସ"କ
ଛାଡି ଗଲୁ ଯମ ଦୁ ଆେର,
ଭାବି ଲୁନି ଟିକିଏ ବାପା ମା' କଥା
ଭସାଇଲୁ ମଝି ଦରିଆେର।
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େସେନହ ଆଦେର କି ଊଣା କରି ଥିଲୁ
ସାଜି ଲୁ ନୟେନ अଶ ର ଧାର,
ଖୁସିର ଜୁ ଆର ଆଣି ବୁ େବାଲି କହି
ସବୁ କରିଲୁ ପାଣି ର ଗାର ।

େକେତ अଳି େତାର େକେତ େଯ अଝଟ
ସବୁ ତ କରିଥିଲୁ ନି ଜର,
ଆଜି କି ବାପା ମା େବାଝ େହାଇଗେଲ
େକମି ତି େହଲୁ ଏେତ ସ ାଥପର ।

qୁଧା ର ଜାଳା ଦାଉ ସାେଧ ଆଜି
ପୁଣି ଗଲୁ ତୁ ପର କରି ,
अt ଫାଡି େତାେତ ଜନମି ଲା େଯ
ଭୁ ଲି ପାରିଲୁ ତା'କୁ କି ପରି ।
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ବି େବକ କି ଗଲା େତା ପାେଖ ହାରି
ଦି ବାअମାବାସା େଦଲୁ ଜୀବେନ ଭରି ,
ବୁ ଝି ପାରି ଲୁନି ମମତାର ମୂଲ
ଲାଗିଲାଣି ଜୀବନ ଭାରି ଠାରୁ ଭାରି ଭାରି।

ପତି ମୂହୁ\େର ଡାକ ଆଜି ମୃତୁର
ଏ କି ପି ତା ମାତାର ଋଣ ପରି େଶାଧ,
ଲୁ ହ ଜାଗାେର ଆଜି ଲହୁ ଉପନୀତ
ଭୂ ମି. କରିବା େତାେତ ଥିଲା କି अପରାଧ।

ଭଗାବାେର ବି ଶାସର ବି ଶାସ
ଆଉ କି େଯାଡି େହାଇବ,
ଦି ବସର अପରାେହ ସବୁ କି ଛି ଆଜି
ଚାତକର ସ ପ ସତ କି େହାଇବ।

କାhିବା ପାଇଁ କି ଲୁ ହ ଆଉ ନାହW
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କହି ବା ପାଇଁ କି ଜି ହାେର କଥା,
ବିକିବି ମୃତ ପାୟ ଆଜି
ସବୁ ଠୁ ବଳି ଗଲା ଏ ବ୍ଯଥା ।

ଚାରି ଦି େଗ ଖାଲି ମରୂବାଲି ଦି େଶ
େରୗଦ ବି ଦାଉ ସାେଧ,
ମୁଖାଗି ପାଇଁକି ଯି ବୁନାହW ଆଉ
ଶDଶାେନ େତା'ରି କାେv ।

ପୁତ ସୁଖ ଯଦି ଏମି ତି ହାଏ
େକାଟି େକାଟି ଗୁେଣ ଭଲ अପୁତ ି କ,
ଶବଦ ହୁଏନି ସି ନା अtରୁ ଚି ®ାର େମା
େଲାଡା ନାହW ଏମି ତି ସtକ ।
େଲାଡା ନାହW ଏମି ତି ସtକ ।
ଶି qକ(କଲାଡି ,ଫୁଲବାଣୀ), ଦୂ ରଭାଷ-୯୪୩୯୫୪୨୫୨୧
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ମଁୁ ଓ ସକାଳ
ରଶିD ତା ମହାt

କअଁଳ ଘାସ ସବୁ ଚି କମି କ ଝଲେସ
अସଂଖ କାକର ବୁ hାକୁ ପି ଠି େର େଥାଇ
ନଡି ଆ ସରାଡି ର ସୂqD ଉଆସେର
କୁ ନି ବାଇ ଚେଢଇ େଡଣାର ତାକତ ମାେପ,
ଥ ଝାଡି अା ସଳଖାଏ
ମା’ ତାକୁ େପଟ ତଳକୁ ଟାେଣ ;
अଝଟିଆ ଶି ଶୁକୁ େବାେଧ େଶାଇ ଦି ଏ ଗୀତ ଗାଇଗାଇ
ପଜାପତି ସବୁ କାକର ବୁ hାେର ବଳ େଖଳtି ,
ବାଜି ମାରି ରlୀନ୍ େଡଣାେର ତାଳି ମାରtି 
ଦୂ ରେର ବସି ସବୁ କୁ ନି େରଖୁଥିବା ଏକଲା ମଣିଷ –
ମଁୁ ବି ଭାରି ଖୁସି ହୁଏ
ଚା’ େଢାକର ସାମାନ ବି ରତି େର
ସକାଳର ଉପାଦାନେଟ ପାଲଟି ଯାଏ
କାକର ବୁ hାେର ପୃ. ବ$ାଳି ରୁ
ମନ ପସhର ରl ବାଛି ନି ଏ ,
େମା ମାନସ ଦୁ ନି ଆକୁ ରlାଏ
ଆଉ ଜୀବନର ଶୁ¦ତା ଦୁ ରାଏ
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ଭାରି ଭଲ ଲାେଗ
ସକାଳର ସୁେନଲି ଝରା କअଁଳ ଘାସ ,
ଘାସ ଉପର କାକର େଟାପା , ପଜାପତି ଓ ବାଇ ଚେଢଇର ଗୀତ 
େବଶି ଦୁ ବଳତା କାକରେର ଦି ଶୁଥିବା ସୂଯ ରଶିD ର ସାତ ରl ପତି
ଘଡି ଟିଏ ଭାବୁ ଭାବୁ ସୂଯ ମୁiକୁ ଚେଢ
ଆେଲାଡି ତ କରୁଥିବା ପତିଟି କି ରଣ ପୁଣି କା େଫାେଡ
ପଲକ ପଡୁ ପଡୁ ଘାସ ସବୁ ଧସ
ୂ ର ଦି ଶtି
କାକର େଟାପା ସବୁ େଠା ଠା ଫାଟି ଯାଆtି
ରl ସବୁ ପବନେର ମି େଳଇ ଯାଏ
ପଜାପତି ବି ଫୁଲ ଆେଡ ଧାଏଁ
ଖାଲି କୁ ନି ଚେଢଇର କାhଣା ଶୁେଭ
େବାେଧ େପଟ ପାଟଣା ପାଇଁ ବସା ଛାଡି ଥିବା
ମା’ କୁ େଖାଜୁ ଥାଏ
ମଁୁ ବି ତ¥ର ହୁଏ – ଏଇ ତ ଜୀବନ ;
ବ]ତା –ଜnାଳ ଓ ମାୟା
ସୁଖ –ସପନ 

ସଚି ବାଳୟ, ଭୁ ବେନଶର, ଓଡ଼ି ଶା
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ପରୀଟିଏ
େବୖ ଚh ମଲି କ

ସହରର ଏକ ନି ଜନ ରା]ାେର
େଦଖାହୁଏ ପରୀଟିଏ,
ରୂପ େଯୗବନ ଆହା ଗୁଣ ଗାରି ମାେର
ପାେଖ ଆସି କହି ଯାଏ
ଭଲପାଏ ତୁ ମକୁ ମଁୁ ସିD ତହାସ ବଦନେର

hନ େମା अଟକି ଯାଏ ତା’ କଥାର ସୁअେର
ଦି ପହେର अvକାର ହୁଏ,
େମା ପାଦତଳର ପୃଥିବୀ ଖସି ଗଲା କି ସତେର!
अବା - ମଁୁ ଚକି ତ ହୁଏ
ପଡ଼ି ନି ତ େକଉଁ କାଉଁରୀ କନାର େପମେର!!

େମା ମନ ପଜାପତି ଉଡୁ ଥାଏ ପବନେର
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ପାଇଯାଏ େପମର ପାଖୁଡ଼ାଟିଏ,
ପାଣଭରି ମଧୁମୟ େଶାଷିବି ନି ଶାେର
ପୁଣି - ହୃଦୟ େମା କହି ଦିଏ
ନାହW ତ’ େସଠି ଛଦD କି ଟ ଟିଏ ଝା"ିବା ଆଶାେର

ସାତଜନDକୁ କଥା ଦି अ ପିୟା ରହି ବି ସାଥିେର
ଯି ବିନାହW ଚାଲି ଥରୁଟିଏ,
ଜନDଜନDାtେର ପଥିକ ସାଜି ବି ଯାअ ନାହW ଦୂ େର
ରୂପସୀ ମଁୁ ନୁ େହଁ କି ରାqସୀଟିଏ
ଶୁଝିବାକୁ ତୁ ମ ଋଣ ଛାଇ ପରି ଲାଗିବି ଶରୀେର

େକଉଁ ପଣ
ୂ  ଫଳ ପାଇଯାଏ ହାତ ପାପୁଲିେର
ପରୀଟିଏ ଆସି ଧରାଦି ଏ
ଛବି ପରି ଲାଖିଯାଏ େମା ହୃଦୟ କା|େର
ରହି ଯାଏ ଶନ
ୂ  ମhିେର ସେତ େଦବୀଟିଏ
ଜାେଣନା ମଁୁ , େକଉଁ ପୀତି ଫୁେଲ ପଜ
ୂ ି ବି ପୟେର
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ଲୁ ଚକାଳି େଖଳ ଆସି ତୁ େମ େମା ସୁବ$ କୁ ଟୀେର
େମଘାକାେଶ େଯେହ ଜହଟିଏ,
େଖାେଜ ମଁୁ ତୁ ମକୁ ନି ଶିର ପତିଟି ପହେର
କ ାt ପଜାପତି ପରି ଥକି ଯାଏ
ମୁହୂ\ अtେର ଧରାଦି अ ଆସି େମା ଯୁଗଳ ବାହୁେର

ଆଜି କି "ା ପାଏନାହW ତୁ ମକୁ ମଁୁ अତି ନି କଟେର
ଶୁେଭନାହW ପାଦର ଘୁlୁର ଥରୁଟିଏ
ଶDଶାନର ଶନ
ୂ ତା େଘେର ଘର ଆଉ अଗଣା ବାହାେର
େମା ଡାକର ପତିଧନୀ କହି ଦିଏ
ନାହW ତ’ ଏଠି ! अବା େସଠି କାହWଗଲ କାହWଗଲ ଦୂ େର

ପଚାେର ମଁୁ ଆମତରୁ ତୃ େଣ ଆଉ ପବତ କhେର
ଦି ଏନା େକ ଉ\ରେଟ େକହି ଥରୁଟିଏ,
ଆଶ,ିତ ମନ କେହ େରାେଷ अବା େଦାେଷ ଗଲି କି େହ ଦୂ େର
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କି ପାଲଟିଲ ପଥରଟିଏ
େକଉଁ ସି y ସାଧୁ अବା ସନାସୀର କକଶ େକାପେର

େସହି अେhାଳି ତ ମନ କେହ ଛଦDେବଶୀ ବାଧର ଫାଶେର
ପଡି ଛ କି େହ େହାଇ ପqୀଟିଏ,
ଦୂ େରଯାଇ େଦଇ େଦବ େକଉଁ ବାଲି କି େବା$jଓ -ୀପେର
େଫରି ଆସ ପରୀ ଥରୁଟିଏ
ଶାମୁକାର େମାତି ସମ ସାଇତି ବି େମା ପୀତି ପାରାବାେର

ମି ଛ େପମ ପnୁ ରୀକୁ ଭାlିଦି अ ପିୟା ତୁ ମ ନି ଘାତ ନାତେର
ସାଗର କୂେଳ ମଁୁ ବତୀଘରଟିଏ
େଦବାକୁ ପଡ଼ି ବନି ସତୀତର ପରୀqା େକଉଁ ଏକ ସଭାର ମଧେର
ଛୁଇଁ ପାରିବି ନି କାହା େପମର ପାପଟିଏ
ପାେଖ ପାେଖ अଛି େମା େପମର ତାବି ଜ ତୁ ମ ହୃଦୟ अtେର

େକାଟିଏ ଯୁଗର େଶଷ େହାଇଯାଉ ପରୀ ଡରନାହW ଥେର
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ପତୀqା କରିବି େହାଇ ଚାତକଟିଏ
ଜରା ବାଧି ର -ାର ମାଡ଼ି ପାରି ବନି େମା अାl ଶରୀେର
ବି ଶାସ କର ପରୀ ଥରୁଟିଏ,
ନବେଯୗବନର େବଶ ମାଗି ଆଣିବି ମଁୁ ଯାଇ
ଚକାନୟନେର ଚକାନୟନେର ଚକାନୟନେର....!!!

ରାସୁଡ଼ି, ଫୁଲବାଣୀ, କvମାଳ ଜି ଲା, ଓଡ଼ି ଶା
ଭାମଭାଷ : ୮୭୬୩୭୬୮୯୨୬

ଆହାନ ଇ-ପତି କା ସ"ୂ $ ନି ଃଶୁ' ବି ତରଣ େହତୁ ଡା େଜାତି ପସାଦ ପ+ନାୟକ, -ାରା ପତି.ି ତ ଓ ପକାଶି ତ | Aahwaan.com | 266

ତ େୟାଦଶ ବଷ, ଦି ତୀୟ ସଂଖା, େଫବୃ ଆରୀ ୨୦୧୮

Download Magazine from www.aahwaan.com

अବା]ବ ସ୍ପ
ଶୁଭଶୀ ନାୟକ

''ସ¨ପ କଣ
କଣ ଏହା କdନା
ରlୀନ अବା]ବତାର ପରି ସୀମା
ନା ପରି ରାଇଜେର ଛhି େହାଇଥିବା ବୁ ଢି ଆଣୀ ''
''େକେବ ନି ରବ େପମିକର ଆଶା
େପମର ଗହନ ବେନ ସ ପ ନି ରାଶା
ବି ଶାଳ ଜୀବନର ବଥ अବକାଶ
ନା ଶି ଖରକୁ ଛୁଆଁଇବାର अଦମ ପୟାସ ''
''େକେବ ବକୁ ଳ ପି ତୃରା ନି ମମ କ hକ
अଭିମାନୀ ଝି अର ଶୁଭ ଲଗନ
ନାରୀର अଶରଣଃଟୁଇ ଲୁ ହର ବନା
ନା େଯୗତୁ କ ଯୁଇର ବି ଶ¨ କନା''
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''େକେବ ଆସି ଯାଏ ଜୀବେନ େର ଝଡି
ଏ ପାପୀ ମଣିଷ ଟା ଛାେଡ େକେତ ରଡି
େକେବ ପୁଣି ଖୁସିର ଲରାହୀ
ନା ନୟକୁ ଆସଇ ଲୁ ହର ଝରି ''

'' ନି ଦାରି ତ ମଣିଷ ଟା େକେତ ହୁଏ ଖୁସି
ଉଡ଼ୁଥାେର ଆକାଶେର େକେବ ହସି ହସି
େକେବ େକେତ ଝର ଝnା ଯାଏ ପୁଣି ସହି
अଵଥ ଏ ସ¨ପର ବା]ବତା ନାହW ''

ଶୁଭଶୀ ନାୟକ (ମ.ଫିଲ -ହି hୀ,ବି ଏଡ଼ )
ଓଡି ଶା ଆଦଶ ବି ଦାଳୟ ,
େଗୗଡଗୁଡା ,େକାରାପୁଟ.
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େପମପରଶ
େqତ ବାସୀ େଜନା

''ଆଖୀ ପଲ¶ କେର

େଚେହରା ନାଚୁ ଛି

ସପନେର ଆସୁ ତୁ ହି
େଯେତ ଚାହWେଲ ବି

ଭୁ ଲି ବାକୁ େତାେତ

ପାେରନାହW ଭୁ ଲି ମୁହW
''ତୁ େମ େମା ଜୀବନ

ତୁ େମ େମା ନୟନ

ତୁ େମ େମା ହୃଦ hନ
ଲେq ଭାବନାର

ଗହଳି ଭିତେର

ତୁ ମକୁ େଖାଜଇ ମନ
ପଭାତର େସହି

ପହି ଲି କି ରେଣ

ସେତକୀ କରୁଛ ଶ
ଚାହW ବସି ଛି ମଁୁ

ତୁ ମ େଫରିବା ବାଟକୁ

ବି ତି ଯାଉ ବଷ ବଷ
ତୁ ମ ବି ନା ସାଥୀ

େକମି ତି ରହି ବି

େକଁଉଠି ନଲାେଗ ମନ
ତୁ ମ ଛାଡି ଗଲ

ପିୟତମା େମାର

େକମି ତି ଧରି ବି ଜୀବନ
(ଶି d ସୁରqା अଧିକାରୀ ), ଯାଜପୁର, ଓଡି ଶା
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ଏଇଠି
ଶୀ ରମାକାt ମି ଶ

ଏଇଠି ଆନh अଛି , ଏଇଠି େବଦନା
ଏଇଠି ଚି tା अଛି , ଏଇଠି ସାt¨ନା
ଏଇଠି ବvନ अଛି , ଏଇଠି କାମନା
ଏଇଠି ଶାtି अଛି , ଏଇଠି ଉେ\ଜନା
ଏଇଠି ମୁି अଛି , ଏଇଠି ଯାତନା
ଏଇଠି ପଜ
ୂ ା अଛି , ଏଇଠି ଆରାଧନା
ଏଇଠି େସହ अଛି , ଏଇଠି ତାଡନା
ଏଇଠି ସ¨ପ अଛି , ଏଇଠି କdନା
ଏଇଠି କୃ ତି अଛି , ଏଇଠି କଳନା
ଏଇଠି ଲାସ अଛି , ଏଇଠି ଲଳନା
ଏଇଠି ଭି अଛି , ଏଇଠି ଉପାସନା
ଏଇଠି ସି yି अଛି , ଏଇଠି ସାଧନା
ଏଇଠି େପଟ अଛି , ଏଇଠି ଦାନା
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ଏଇଠି େଦହ अଛି , ଏଇଠି କନା
ଏଇଠି ଛଳ अଛି , ଏଇଠି ପପନା
ଏଇଠି େଦବତା अଛି , ଏଇଠି ବhନା
ଏଇଠି अଗରୁ अଛି , ଏଇଠି େଗାରଚନା
ଏଇଠି େଲଖା अଛି , ଏଇଠି ସ"ାଦନା
ଏଇଠି ଭାଷା अଛି , ଏଇଠି ରଚନା
ଏଇଠି ଶାଶ¨ତ अଛି , ଏଇଠି अନାବନା
ଏଇଠି ମୁହଁ अଛି , ଏଇଠି ଆଇନା
ଏଇଠି ଭଗାରୀ अଛି , ଏଇଠି ଭାଇନା
ଏଇଠି ପାପ अଛି , ଏଇଠି अନୁ େଶାଚନା
ଏଇଠି ସୃି अଛି , ଏଇଠି ସାବନା
ଏଇଠି କାଯ अଛି , ଏଇଠି ବାହାନା
ଏଇଠି ଜୀବନ अଛି , ଏଇଠି ଯଣା
ଏଇଠି ଧାନ अଛି , ଏଇଠି ଧାରଣା
ଏଇଠି ପଥ अଛି , ଏଇଠି େପରଣା
ଏଇଠି ସଂସାର अଛି , ଏଇଠି ସ"ୂ$I
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ଏଇଠି ଦୟା अଛି , ଏଇଠି କରୁଣା
ଏଇଠି ସି ଧା अଛି , ଏଇଠି ମIରଣା
ଏଇଠି ସତ अଛି , ଏଇଠି ଧାରଣା
ଏଇଠି ମ अଛି , ଏଇଠି ମଣା
ଏଇଠି ଭୟ अଛି , ଏଇଠି ଦୁ ଭାବନା
ଏଇଠି କାହ अଛି , ଏଇଠି ପୁତନା
ଏଇଠି ହୀନ अଛି , ଏଇଠି ମହାମନା
ଏଇଠି ମନ अଛି , ଏଇଠି अମନI
ଏଇଠି ଭାବ अଛି , ଏଇଠି ଭାବନା
ଏଇଠି ଇଛା अଛି , ଏଇଠି ରସନା
ଏଇଠି ଇhି ୟ अଛି , ଏଇଠି ବାସନା
ଏଇଠି ପତ अଛି , ଏଇଠି ଦନା
ଏଇଠି ଭାଗ अଛି , ଏଇଠି ବି ଡ^ନା
ଏଇଠି େଖଳ अଛି , ଏଇଠି େଖଳନା
ଏଇଠି ମhିର अଛି , ଏଇଠି ଉେଡ ବାନା
ଏଇଠି ସଂା अଛି , ଏଇଠି ପରିଚାଳନା
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ଏଇଠି ଆrା अଛି , ଏଇଠି अବମାନନା
ଏଇଠି ଦi अଛି , ଏଇଠି ପାରୁअIନI
ଏଇଠି ଜି ହ¨ା अଛି , ଏଇଠି ଭନା
ଏଇଠି ଧମ अଛି , ଏଇଠି ପାଥନା
ଏଇଠି ଠକ अଛି , ଏଇଠି ପବ\ନା
ଏଇଠି େଦବତା अଛି , ଏଇଠି अନା
ଏଇଠି କ अଛି , ଏଇଠି ନି ଯାତନା
ଏଇଠି ସବୁ अଛି , ଏଇଠି ଛଳନା
ଏଇଠି କ'ଣ ନାହW ତୁ େମ ଥେର କୁ ହନା ?

ଭି.ଆଇ.ଏମ. - ୨୬୮
େଶୖ ଳଶୀ ବି ହାର
ଭୂ ବେନଶ¨ର - ୭୫୧୦୨୧
େମାବାଇଲ - ୯୯୩୭୨୬୮୦୧୨
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ଏକ ଭାlିଥିବା ସପ
ସnୟ ଦାସ

अ+ାଳି କା ମାେନ ଧଳ
ୂ ି ସାତ େହାଇପଡtି ,
ହୁଏତ କି ଛି ତଥାକଥିତ ଭଦ େଲାକଂକ ଆଗମନେର |
େସମାେନ େଖାଳତାଡ କରି େକାରି ପକାtି ଛାତି କୁ ,
େବାେଧ ଏଟା େହବାର ଥିଲା |
ଇ}ା ସତେର अେନକ ଥିଲା ;
ବନ୍ଚିବାର ସାହାରାମାେନ ଦୁ େରଇ ଯାtି |
ଲqମାେନ ଦି ଗହୀନ େହାଇପଡtି |
ପଦତଳ ଭୁ ମୀêଳନ ହୁଏ –
ହୃଦୟର ଗଭୀରତମ ]ାନ ରା େହାଇଯାଏ |
ଦୁ ଃଖମାନଂକର ସରାଘାତେର |
ଏଇତ େହଉଛି ସ ପ ସାତସହ େକାଟି େଲାକ,ର |
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ଦୁ ଇ ମୁହଁା ଦାନବ
ଡା ସହେଦବ ସ ାଇଁ

ଜଗତର ମା ତୁ େମ ଦୂ ଗା
ଦୁ ଗତି ନାଶି ନୀ ତୁ େମ ଦୁ ଗା
ପାଥନା ଓ ବhନା ମଁୁ କେର
ନବରାତି କାେଳ ତବ
ସଖେର
ରା]ାେର ଚାଲୁ ଥିବା ମା
ଜାେଣ ନାହW କି ସ ତାର ନାଆଁ
ସାଜି ଆଜି ମହି ଷା अସୁର
ହାତ ମାେର ବୁ କୁ େର ତାହର
େଚାର ଏବଂ ଚiାଳ େହାଇ
ମା ଝି अ େମା ଘେର ଥାଇ
ମା େମାର େହାଇ अବଳା ,
ଲsା ଆଉ ଦୁ ଃଖେର ବାଉଳା ,
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କୁ ଳପତି ପାେଶ େସ କରtି ଗୁହାରି ,
କଥା ତା, ଦୁ ଃଖ ଆଉ େକ ାଧ େର ଭରି ,
ନାହି ଂ अନୁ କ"ା କି ^ା ସହାନୁ ଭତି
କୁ ଳପତି େଦଉଛtି ମି ଛ ପତିଶତି
ଏଇଟା ତା
अତି ସାଧାରଣ କଥା ,
ନି େଜ ନି ଜକୁ ରqଶ କରି ବାର କଥା ,
ସୂଯା] ପବ
ୂ ରୁ ନି ଜ େକାଠରୀକୁ େଫରିଯାअ ,
ନେଚତ ଦୁ ଃୃତ, अପମାନ ପାअ ,
ମା ତୁ େମ ଦୁ ଗତି ନାଶି ନୀ
अଧମ ଓ ପାପ ବି ନାଶି ନୀ ,
अନାୟ କୁ କରନାହW ସହ ,
ନାଶ କର ଦୁ ଇମୁହଁା ଦାନବର େମାହ ,
ଧରି अ अଧି କାର ଆଉ ନାୟର ,
ସଂେଗ େନଇ ପାଶ େଦବେଦବୀ ଗଣ
ଦାନବର ହତା କର େନଇ ଏହି ପଣ
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ଖିଲ୍ଜୀ
ରିଭୁ ଆଭୁ ଷଣ ପiା

अସୁରରୂପୀ ନର
ରାqସଠାରୁ କ ର
ଖଳ ମନ, ଖଳ ବୁ yି େନଇ
କରି େନଲା ନରସଂହାର୧

କୁ ଚରିତ ସାlକୁ अସରtି କାମନା
ନାରୀ,ୁ ଭାେବ େଖଳନା
ନି ରୀହ େଲାକ,ୁ ଦି ଏ
କ, ଦୁ ଃଖ ଓ ଯଣା୨

ଭାlିଗଲା ତା’ର ଗବର ମହଲ
अଜୟ େମରୁର ରାଜପୁତୀ ରl
ବୀର ପୁରୁଷ, अପବ
ୂ ତରl
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ବି ଗାଡ଼ି େଦଲା ତା’ର ସବୁ େଖଳ୩

ରାଣୀ ପଦDାବତୀ, ବଳି ଦାେନ
ଗବjତ ଜlମ ାବର
ଖଳ ଖି ଲ୍ଜୀ େହଲା ଖଳନାୟକ
ଇତି ହାସ ପୃ.ାର ୪

ବୀରସୁେରh ସାଏ େବୖ ଷୟି କ ବି ଶ ବି ଦାଳୟ, ବୁ ଲା
ସ^ଲପୁର, ଓଡ଼ି ଶା
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ତୃ ି
ମାମାଜି ନି ପଧାନ୍

ସୂଯ ଉଦୟରୁ ଆର କଲି ଯାତା,
अ] ପେର େଫରିଲି ।
େକଉଁଠି ଟିେକ,
େଖାଜି ପାଇଲି ନାହW ତୃ ି !
ବୁ ଝି ବା ପାଇଁ େଚା କଲି
ସଦଜାତ ଶି ଶୁର ଓଠର ଭାଷାକୁ ।
ପଚାରିଲି ଯାଇ ମୃତୁର ବି ଛଣାେର,
େଶାଇଥିବା ବୃ yକୁ ।
େକଉଁଠି ଟିେକ,
େଖାଜି ପାଇଲି ନାହW ତୃ ି !
ସାl େମେଳ କରୁଥିବା ହସଗପ,
କାହାକୁ କରି ଉପହାସ ।
େକେବ ହାରି ଦୁ ଃଖେର ମି ୟମାଣ େହାଇ.
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େକେବ अନକୁ ଆଶ¨ସନା େଦଇ ।
େକଉଁଠି ଟିେକ,
େଖାଜି ପାଇଲି ନାହW ତୃ ି !
ମି ଛ କହି ଧରା ପଡ଼ି ବାେର,
ସତ କହି ଦi ପାଇବାେର,
ଇଷାେର ଜଳି ବାେର,
अନ ପାଇଁ ତାଗ କରି ବାେର ।
େକଉଁଠି ଟିେକ,
େଖାଜି ପାଇଲି ନାହW ତୃ ି !
ନା ସ¨ପେର େଶାଇ,
ନା ବା]ବେର େଚଇଁ,
ନା ପତିqା କରି , ନା ଉେପqା ସହି ।
େକଉଁଠି ଟିେକ,
େଖାଜି ପାଇଲି ନାହW ତୃ ି !
ଦି ନର ସମ] କାଯ ସ"ାଦନ କରି
ରାତି େର କ¶ ାt େମେଇ ସାରି ।
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अତୀତର ସD ±ତିକୁ ମେନ ପକାଇ,
ଭବି ଷତ ପାଇଁ ବ] େହାଇ ।
େକଉଁଠି ଟିେକ,
େଖାଜି ପାଇଲି ନାହW ତୃ ି ! !
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ତୁେମ अଛ େବାଲି
ସି ପା ନାମତା

ତୁ େମ अଛ େବାଲି ,
ଉଷDତାର କ"ନ अଛି େମା ସାୟୁେର
ମନ ଭିତରୁ େଚଇଁ ଉଠୁ ଥିବା
ରାqାସ ପଣିଆ ବି ମଉଳି ଯାଏ
ଉy େରତା ମଣିଷଟି େକେତେବେଳ
େହାଇଯାଏ େଦବତାେର ରୂପାtର
अବା]ବ अନୁ ଭବର କାଉଁରୀ ଶେର
ତୁ େମ अଛ େବାଲି ,
ଛାତି ତେଳ hନ େଖଳୁ ଛି ହୃଦୟ ଯେର
ସେhହର ଘନ କୁ େହଳି କାରୁ ମୁ େହାଇ
ଭଲପାଇବାର ଗଭୀର अtମୁ ଖୀ ଇ}ାେର
େକେତେବେଳ ପାଲଟି ଯାଏ ମାନବୀରୁ େଦବୀ
କdନାର अମୁହଁା େଦଉେଳ
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ତୁ େମ अଛ େବାଲି ,
ଜଳି ବାକୁ ଭଲ ଲାେଗ
ଦୁ ଃଖର ଦହନେର
अନୁ ରାଗର अଶସି  ନୟନେର
अନtରୁ अନt ଯୁଗ ପଯt
କରି ବାକୁ ଚାେହଁ ପତୀqା
ସାଜି ବାକୁ ପାଷାଣୀ ଏ अସରtି ପେଥ
ତୁ େମ अଛ େବାଲି ,
ମଧୁସନ ବାଜି ଉେଠ
ମନ ବୀଣା ଝ,ାରେର
ତh ାୟି ତ ମନ ତେଳ
ଶି ହରି ତ ପୁଲକେର
ସାନି ଧର ଆେବଗ େଯ େତାଳି ଧେର ମୂ}ନା
ନି ବାଣ ବି ହାେର ଏଠି ,
େମାq େଲାଡ଼ା ହୁଏନା
େଯେତ ସବୁ ଭlା ଗଢ଼ା େଖଳ ଏଠି ହୁଏେର
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ମୁଖା
େଦବସିD ତା େବେହରା

ଆଜି ର ଏଇ ସଭ ସମାଜେର
ପେତକଟି ମଣିଷ କରି ଚାଲି ଛtି ଛଳନା,
ପି vି େଗାେଟ େଗାେଟ ଭଦ ାମୀର ମୁଖା
ମୁଖାର ଏପେଟ ଆଉ େସପେଟ
ଦୁ ଇଟି अଲଗା अଲଗା େଚେହରା,
ଦୁ ଇଟି अଲଗା ବିତ ଆଉ
ଦୁ ଇଟି अସଂଲଗ ଭାବନାର अଭି ବି
ମୁଖାର ଏପାଖେର ଭଦ ସମାଜେର
ସଭ ମଣିଷର ପ+ଚି ତ,
ଯି ଏ ସୃିକେର ପେହଳି କା ପତି ମୁହୂ\େର
अେନକ अବ ପଶର
ଆଉ େଗାଟିଏ ଦରଦୀ ହୃଦୟ
ଯି ଏ େଦଖାଏ अହରହ ନି ଜର
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ସାଧୁତାର ପରାକା.ା ଆଉ ଉଦାରତା
ସଭ ସମାଜ ଆଗେର
ମୁଖାର େସପାଖେର କି k ଲୁ ଚି ରହି ଥାଏ
େଗାେଟ ଛଳନାମୟୀ କଳୁ ଷିତ ବିତ,
ଯାହା ଚରି ତାଥ କରିବାେର ଲାଗିଥାଏ
ନି ଜର େଗାପନ କରିବାେର ଲାଳସା
ଆଉ ଭାlି ଚାଲି ଯାଏ अେନକ ସ ପ
ନି ଜ ପିୟଜନ,ର ବି ଶାସ ଆଉ ଆtରିକତାେର
େଦଇ ବି ଶାସଘାତ ଆଉ େପମର ବି ଷ ଆଉ
ଭାlି ଚାେଲ ଜୀବନର ସବୁ अଧାଗଢ଼ା ସ ପକୁ
ପତିqଣ ପତି ମୁହୂ\େର
୨୧୭, େଭାଇ ନଗର
ବାୟାବାବା ମଠ େଲନ୍, ଭୁ ବେନଶର - ୨୨
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ଆଦି ବାସୀ
ଏମ୍. ବି ଜୟ କୁ ୍ମାର

େକେତେବେଳ ମାକଁଡ଼ କହୁଛ ତ
େକେତେବେଲ ମୁଢ଼ଫିର୍ େକେତେବେଲ
अସୁର୍
େକେତେବଲୁ ଁ ବନବାସି ବନାଉଛ
ଜlଲି କେହଲ ବାନର ଭାବଲ
ନାଇ ପାଏଲ େକ େସାର୍

କv ମୁରୁଖ୍ ଲଟା ଗିେଚ ପୁରୁକ ପୁରକ
କାହW ଏ ହି ନମାନ ଭାବଲ ଯୁଗ ଯୁଗ୍
ନା େଦଇଛ ମୁନୁଷ୍ ଟିକର ମାଏନ୍ କି
ସନମାନ
ନା େଦଉଛ ଶି ଖବାେକ
ବି େବକ ସତ୍ଗିଆନ୍
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କv୍ କେହଲ ମୁiା ବି ଫିର୍ ଡଁଗରି ଆ
ଆମେକ ପଶୁ ଭାବଲ କି ମୁନୁସ୍
ମାକଡ଼ି ଆ ବାନାରାସାଗWଆ ଇ ସଭ
ଘୁରନା କି ମଜାକ ଉପହାସର ଦୁ ସ
ତମର େଭଦ ଛଲନା ଚକରେନ
ଆେମ ତ ସବୁ ଜାଗାନୁ ବଜj ତ୍ େଲାକଆଏଁ
ଭଗବାନ ନି ଜକୁ ବଲି ଭାଗ ବି ଧାତା
ସଜାଇ େକନତା କରୁଛ ରଗଁ େଟନକୁ ଁ କାଏ
ଏକଲବର ବୁ ଢ଼ା ଆହଡ଼ି େକ କାଟି ପକାଲ
ଧନୁ ରଧାରୀେକ ଗୁରୁ ଦqିଣାର ବାହାନା
ସଭୁ ଦି ନର ଲାଗW କଲଂକ େହଇଗଲା
େଦ ାଣାଚାଯ
ପାତାଲୁ ବାହଁ ାେର ସତ କପଟ ଛଲନା
ପେହଲା ମାଟ ି କ୍ ପାସେକ
ରାପତି କ ସାଗତମ ସନମାନ
अନପେଟ ସକାଲୁ ମାକଡ଼ି ଆଁର
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ଭିqାଥାଳ अଭିଯାନ
ନାଇ ପହଁ େଚ ତାଲ୍ ସ ା େସବା
େପାକ ମାଛି ଭଲି ପୁିହୀନତାର ଶି କାର
ଦାନ ମାଝୀ ବୁ େହ ଖେv ମୁରଦାଲ
अନାହାେର ମଲା ଝି ନଟୁ ପରି ବାର
କଳି ଗ ନଗର ବାର ଆଦି ବାସୀ ରକତେନ
अପେରସନ ଗୀନ୍ ହଁ ଟ୍ କେପାେରଟ୍
ସ ାଥେନ
ଝାଳନାଳ େସ ଦ େକ ଶୁଷି େକାଟିପତି
େହଲ
ସରଳ ମୁନୁସ୍ ନି ରୀହ ଆେମ କାଏେଜ
କଁଗାଲ୍
ହି hୁ ନଁାେର ଆମର େଭାଟ୍ ଜମି ନ
ନାଇ େଦଉ ଭଗାଳି
ଶୀରାମ୍ ଶରେର ନାଇ ମରୁ
ପକୃତି ପଜ
ୂ କ ଆଦି ବାସୀ େମଳି
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ହି hୁ କହି କରି ଆମେକ
େଯନ୍ େଦଇଥିଲ
ଇଜତ ମାନ ସନମାନ
ଦରକାର ନାଇ ଫିରାଇ େନଉ ତୁ ମର
ଭଗବାନ
ଜଳ-ଜମି ନ ଜଁଗଲ୍
ଆମର ଘରୁ ଆମେକ େଖଦେଲ
ପତିେରାଧ କେଲ ଆମେକ କହୁଛ
େଦଶେଦ ାହ ମାଓ ନକସଲ ବାଦି
ଆପନ କାଣା ଶାସକ କି େଶାଷକ
ଶି qିତ ନାେକଁ ମାତ ଭଦ େଖାଳପା ମୁଖାପି vି
େହ ତେମ ତ ଆଯ ବି େଦଶି अଁ
ଇତି ହାସ ସାqି ରାନବାସୀ
ବି ଗାନ ପମାଣ ଆଦି ବାସୀ
ଖୁଟକଟା ଭାରତର ମୂଳ ନୀବାସୀ
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ତୁେମ ଆସୁଛ େବାେଧ...
େବାେଧ...
ଡା ସଂଧାରାଣୀ ପାଣି ଗାହୀ

ତୁ େମ ଆସୁଛ େବାେଧ..
ଇସାରାେର କହି ଲାଣି କି ଏ अେଧ
ଆଉ କି ଛି କୁ ହ.. ଲୁ ଚନା
ଚୁ ପ୍ ରହି ଯାअନା
ଚୁ ପ୍ ଚାପ୍ ରହୁଥିବା ମୁଖ ଚାhର
ଉଠି ଆସି ଲାଣି ଉହାଡ଼େର ବାଦଲର
ଚି କମି କ କଲାଣି ତାରା ଭରା ଓଢଣା ତାରି
अଭିସାର ନହୁଲୀ ନବ ବଧର
ୂ େଯୗବନ ପରି
ଗାଢ अvାର ବହଳ ଗାଲି ଚା େନଇ
ଉଭା େହାଇଛି अଭି ନବ अନୁ ଭୂ ତି ପାଇଁ
ବି ଦାୟ ଫଗୁଣର ପୁଣି ଧୀେର ଧୀେର ଉପାପନା
ଉଠି ବସି ଲାଣି ମହକ େନଇ ମହଣ ବଉଳର ବାସା
ତୁ େମ ଆସି ବ ଏ ଲଗେର
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ବୁ ଲି ବ ଏ अଗଣା ମଝି େର
ପୁଣିଥେର େଫରିବ େବଳା େବଳି
ସପନର ପରଶେର ଶି ହରଣ େବାଳି
ତୁ େମ ଆସି ବ ପୁଣି େଫରିବ
େମା ସବୁ ଶ ତୁ ମ ପଛେର ପଡି ବ
େଦହ ଦାହ େହଲା ଯାଏଁ େମାର
େଖାଜି ବା ହଜି ବା ହW ସାର
ହଜି ଲା ମଉଳା ମଳୟ ସୁବାସ ଭରୁଛି
ଏ अମା अvାରେର ଉsୀବି ତ କରୁଛି
ଛୁଟିେର ଥିବା ହୃଦୟର ଗତି େର hନ ବଢି ଲା
ଆଖପାଖର ଚଳଚଳେର ମଧୁରିମା ଭରିଲା
କଥା କଥାେର ସ^v ଗଭୀରଢା ହଜୁ ଛି ହସୁଛି
ହାତର ସାମାନ ହାତରୁ ଖସୁଛି
ଖାଲି ଖାଲି େର ମନ ଖୁବ୍ ହସୁଛି
ସତେର अତର ମି ଶା କି ଛି अନି ଳ ଶୁଂଘି ଛି
ନି ଶା ଖୁବ୍ େଜାର ଧରି ଛି
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କି ଛିଟା ନ ପି ଇ ମାତାଲ େହାଇଛି
ଏ ଆକାଶର କାକର ପରି
ଚh େଧୗତ ରାତି େର ଫିଛା େମା କରି
େକେତ ବାଟ ଯି ବ କୁ ହ େମା ସାଥିେର
ରାତି ପାହି ସକାଳର ସୁେନଲି ସୂଯ ଗୀତି େର
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ଚିଲିକା
अନୁ ସୂୟା ମି ଶ

ଉ\ାଳ अସରtି ଆମଣ ଆସି
େଲଉଟି ଯାଉଛି
ମୁହାଣର ଶନ
ୂ ତାେର ମଥା ପି ଟି ପି ଟି
କି k, ଭାସି ଯାଇ ପାରୁନୁ ତୁ 
ଆେବଗର अନt ବି ସD±ତିେର
ଆଗହ ବି ବାହୁ େମଲି अଛି
କି k, ନି ଜକୁ େମଲି େଦଇପାରୁନୁ ତୁ 
ଭାବର अକାତ ଗଭୀରତାେର
ପତୀqାର ପାରାବାରଟିଏ
ନି ଜକୁ ସଜାଡ଼ି ରଖି ଛି
କି k, ବୁ ଡ଼ି ଯାଇପାରୁନୁ ତୁ 
ଚାହW େଦଖ୍ ତ...
କାଳି ଯାଇ ଶି ଖେର ଆଜି ବି
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अନୁ ଢ଼ା ଆତDାଟିଏ
अହରହ େଖାଜି ହୁଏ
ପ$
ୂ ତାର ତି େଳ ପରି ତୃି
ପqୀ,ର କାକଳୀେର ଶୁେଭ
ସମୟର ସାମୟି କତାର ଗୀତି ,
ଭାେଲରୀ ଉହାଡ଼େର ନି ତି
ସୂଯ ବି ବାଟ ଜଗି ରେହ,
କି ଏ ଜାେଣ, ମୁହାଣର yjତ ବqେର
ଆ,ି େହାଇଯି ବ କାେଳ
ମି ଳନର ସ ଗୀୟ ସ ାqରଟିଏ
କି k... ଆତDଲୀନ ତୁ ,
ନି ରୁାହ େତା ଗତି
େଡଇଁଯାଇ ପାେରନାହW ନି ଜସ ପରି ଧି
କାହWକି ଏ ନି ]ରlତା?
ସନି ଧାେନ ଥାଇ ମଧ
କାହWକି अେଲାଡ଼ା େତା ଲାଗି
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ସାଗରର ସାନି ଧ?
କାହWକି ଏ ନି ରାସି?
କହେଲା ଚି ଲିକା,
କାହWକି ବା ନି ଜ ମେଧ
ସୀମାବy ତୁ ଆଜି ?
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ତୁଲିପ୍
ଓଁକାର ଦାଶ

ତୁ ଲି ପଟିଏ ତୁ େମ
େମା ସ ପର ବଗିଚାେର
ବି ିେଦଇ ଯାअ ବାସା
େପମର अଜଣା अଚି ହା ସହରେର...
ମହକି ଉେଠ େମା ଦି ଗ୍ବଳୟ
ଚଳଚଳ ହୁଏ େମା ସକାଳ
ନୂ ଆ hେନ ନାେଚ େମା ହୃଦୟ
ଖୁସିର ପସରା ଭରିଯାଏ
ପାେରନାହW କରି अଟକଳ...
ଭାବନା ରାଜେର ଯାଏ ହଜି
ତୁ େମ ପାଲଟି ଯାअ ପରି ଚୟ େମାର
ନି ଜକୁ ଆଉ ମଁୁ ପାେରନା େଖାଜି
ଇ}ା ହୁଏ ମଁୁ ହଜାtି ନି ଜକୁ ଏମି ତି
ଥେର ନୁ େହଁ ବାର ବାର
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ବି ଦାୟୀ ବରଷ ୨୦୧୭
କାହ ଚରଣ ସାହୁ

େହ ବି ଦାୟୀ ବରଷ ୨୦୧୭
अଭିମାନ ଆଉ ଜମା କରନାହW
ଆସି ଥିଲ ତୁ େମ ବରଷକ ପାଇଁ
ଚାଲି ଯାअ ପୁଣି ସବୁ ଦୁ ଃଖ େନଇ
ତୁ େମ ସି ନା ଥେର ଚାଲି ଗଲାପେର
େଫରି ବାର ନାଆଁ ନି अ ନାହW
େହେଲ ଯାହା କି ଛି ସD ±ତି ଛାଡ଼ି ଯାअ
େସଥିେର ପରି ବ\ନ ନି େ ଘଟଇ
େକେତ େଯ ସୁଖ ଦୁ ଃଖର ସାଥୀ
ଉପହାର ସଦୃ ଶ ଆମକୁ େଦଇଯାअ
ଜୀବନର ଚଲାପଥେର କି ଛି ଶି େଖଇ
ସ ପ ସାକାର କରି ବାର ଇସାରା ଦି अ
ଜୀବେନ अେନକ ହସଖୁସି ଭରିଦି अ
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କେର ବିବାର ବାଟ େଦଖାअ
ମହାନ ଲେq अତି କାt ପଥିକକୁ
ସଫଳତାର ଝଲକ ତୁ େମ େଦଖାअ
ମହାନ ଉେଶ ରଖି ଆସି ଥିଲ ତୁ େମ
ମହାନ ବିତ ଗଢ଼ି ବାର ସ ପ େନଇ
ସମୟ େସାେତ ଛhିେହଇ ଗଢ଼ି ଲ
ଏଇ ସଂସାରକୁ ଆହୁରି ସୁhରତା େଦଇ
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ନୂ ଆ ବରଷ
କାହ ଚରଣ ସାହୁ

ଆଇେଛ େର ବରଷେକ ଥେର
ନୂ ଆ ସଜବାେଜ ନୂ ଆ ବରଷ
ହସି ଖୁସି ସେl ଆଇେଚ ଧରି
ନୂ ଆ ସକାଲର ନୂ ଆ ସପନ୍
ଗାଆଁନୁ ସହର୍ ଦୁ ଲ୍କୁ େଛ
ଡି େଜ ଗାନାର୍ ତାେଲ ତାେଲ
ଝକ୍ମେକଇ ଯାଉେଛ ଟାଉନ୍ସାରା
ଲି ଚୁ ଲାଇଟର୍ ମାେଲ ମାେଲ
ଲାଗିେଚ େହା ଚାରିକୁ ତି ବେଢ଼
ସବ୍କର୍ ଘେର ଗହ୍ ଗହ୍
ମୁନୁଷମାେନ ଆଏ ବେଢ଼େଟ ଉସ୍ତ୍
େଭାଛଡ଼ା େଛଲ୍ କୁ କ୍ରା କାhୁ ଛନ୍
ରାଗ୍ ରୁଷାସବୁ ଭୁ ଲି ଯିମା
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େଯତ୍କି ଥିଲା ଦୁ ଇ ହଜାର ସତ ତି
ଭଲ୍ ପାଇ ସବ୍କୁ ନି ଜର୍ କର୍ମା
ଇନୂ ଆ ବରଷ୍ ଦୁ ଇ ହଜାର୍ अଠର୍ ଥି 

ପiକାମାଳ, ମ. ରାମପୁର, କଳାହାiି
ଭାମଭାଷ : ୯୫୫୬୮୨୨୪୪୭
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अସରାଏ ଫଗୁଣ
ମୃତୁnୟ େହାତା (ଆେଲାକ)

ପୃଥିବୀ ଆଜି ଉତ୍ଫୁଲି ତ ଚକି ତ ରlର ଆେସ ପସରା,
ନବଦି ଗt ଚି କ୍ ଚି କ୍ କେର ଆସି ଛି ଫଗୁଣ ପରା
ଉନDଦି ତ ଚଉଦି ଗ ସଜା ମୃଣDୟୀ ଆକାଶ ଦି େଶ,
ପବନ କରି अଭିମାନ ସୁଲୁ ସୁଲୁ େହାଇ ଆେସ
ନୂ ଆ ଉନDାଦନା ନୂ ଆ ସପନ ସେତ କି ଆଶାର କି ରଣ,
ପଶୁପqୀ अବା ଗଛ ଲତା ସଭି ଏଁ ଫଗୁେଣ ନମନ
ଆ^ ବଉଳ ବସt ଲqଣ ନବଘନ ରଚି ତ,
ହୃଦୟ େଖାଲି ବ କେର େକାଇଲି ଚି ରା ଚରି ତ
ପକୃତି ବାସନା ଦି ବ ଛhନା ଉେଠ ମହ ମହ େହାଇ,
ଧରଣୀ ଆଜି ଫଗୁେଣ ବି େଭାର ସେତ ନୂ ଆ େବାହୁ େହାଇ
ପqୀ ବି ଚରଣ େଖାଲା ଆକାଶେର ସ ରର ରାଗିଣୀ ଗାଇ,
ଝରଣା ବହି ଯାଏ ଆନh ମନେର अବା ପାହାଡ଼କୁ ଛୁଇଁ
ମଳୟର ଏହି ସୁhର अନୁ ଭୂ ତି େଗାଲାପ ଫୁଲଠୁ େବଶୀ,
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ତଥାପି ମନ अଣାୟତ ହୁଏ େଫରି ଯିବାକୁ ଆସି 
ସୂରୁଜ ଆେସ ନଇଁ ଜହକୁ ସ ାଗତ କରି ,
ଚାରି ଆେଡ଼ ଖାଲି ଫଗୁଣ ଆସର ହୃଦୟ अଥୟ କରି 

ରତାଖiି, େବୗy, ଓଡ଼ି ଶା
ଭାମଭାଷ : ୮୬୫୮୦୯୪୮୧୪
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େକାଣାକ
ସ ାଗତ କୁ ମାର ପiା

ଠକ୍ ଠକ୍ ବାଜୁ ଥାଉ ପାଷାେଣ ନି ହାଣ
େଯଉଁ ଯାଏ ନ ଥମଛି ଛାତି ରୁ hନ
qୀଣତର େହଉ ଥାଉ ଆୟୁଷର ଶି ଳା
ପତି ଘଡି , ପତିqଣ, ପତିଟି ମୁହୂ\
ଛାଡ଼ି ଯାଉ ଏକ ଏକ अବି ସDର ସD ±ତି
ନି .ୁର ସମୟର ନି ହାଣ ମାଡେର

ଫୁଟି ଉଠୁ ସୁqDତର ରମ କାରୁକଳା
अହନj ଶି େହଉ ଥାଉ େଦଉଳ ନି ମାଣ
अନୁ qେଣ ଚାଲି ଥାଉ ପ]ର େଖାଦନ
ଠକ୍ ଠକ୍ ବାଜୁ ଥାଉ ପାଷାେଣ ନି ହାଣ
େଯଉଁ ଯାଏ ନ ବସି ଛି ମୃତୁ ର କଳସ
ଜୀବନ େକାଣାକ ର େଶଷତମ ଶି ଳା....
***************************
ଓଡି ଶା କୃ ଷି ଓ େବୖ ଷୟି କ ବି ଶ୍ଵବି ଦାଳୟ,
ଭୁ ବେନଶର
େମା. 8093444953

ଆହାନ ଇ-ପତି କା ସ"ୂ $ ନି ଃଶୁ' ବି ତରଣ େହତୁ ଡା େଜାତି ପସାଦ ପ+ନାୟକ, -ାରା ପତି.ି ତ ଓ ପକାଶି ତ | Aahwaan.com | 303

ତ େୟାଦଶ ବଷ, ଦି ତୀୟ ସଂଖା, େଫବୃ ଆରୀ ୨୦୧୮

Download Magazine from www.aahwaan.com

ଚିଠି
ଶyାnଳୀ ମି ଶ

ଚି ଠି େଲଖି ବାକୁ ଦରକାର ହୁଏ ଖେi କଲମ, ଖେi କାଗଜ ଆଉ େଗାେଟ ମନ,
ଚି ଠି େର ପଥେମ ନ େଲଖିପାର ପିୟତମା େବାଲି ,
अqର ସୁhର ନ େହାଇଥାଉ କି ^ା ବାକରଣଗତ ତ ଟି ଥାଉ,
କି k ତେମ େଗାଟାଏ ଚି ଠି େଲଖ I

ସେ^ାଧନ ନକରି ପାର େମା ପିୟା େବାଲି ,
ହୃଦୟ ଗାହୀ େବାଲି େଲଖି କାଟି େଦଇ ପାର,
ମଁୁ ଦୁ ଃଖେର अଛି ନା ସୁଖ େର अଛି ହୁଏତ ନଜାଣିବାକୁ ଚାହଁ ,
କି k ତେମ େଗାଟାଏ ଚି ଠି େଲଖ I

ଚି ଠିେର ନ କହି ପାର ତୁ ମ େପମ ବି ଷୟ େର
अବା
ନ େଲଖିପାର େକେବ େଦଖା େହବ େବାଲି ,
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ହୁଏତ ନଜାଣିବାକୁ ଚାହଁ େମା ହୃଦୟ ର ଠି କଣା ,
କି k ତେମ େଗାଟାଏ ଚି ଠି େଲଖ I

େଶଷେର ନ େଲଖିପାର, ଚି ଠି ପାଇ ଚି ଠି େଦବା ପାଇଁ,
ଚି ଠିେର ନ େଲଖିପାର ଇତି ତୁ ମର ପିୟତମ ,
େଲଖିକି କାଟି େଦଇ ପାର,
କି k ତେମ େମା ପାଇଁ େଗାଟାଏ ଚି ଠି େଲଖ I

କ'ଣ
ତେମ ତମ ମନରୁ େମା ପାଇଁ ଚି ଠି େଗାଟିଏ େଲଖି ପାରି ବନି ?
ଇତି ,
ତୁ ମର....
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ପାସା (अନୁ ବାଦ କବି ତା)
ା)
ସେରାଜ କୁ ମାର ସାହୁ

ପାସା
ମୂଳ ଉୁ େଲଖକ : ଶାହୀର ଲୁ ଧି ଆନୱୀ
अନୁ ବାଦ : ସେରାଜ କୁ ମାର ସାହୁ
"େସଇ ରାଜପାସାଦ,
େସଇ ଶାସନ qମତା
अବା ରାଜକୁ ମୁଟର ଦୁ ନି ଆଁ
େସଇ ମଣିଷତର ଶତ ସାଜି ଥିବା
अବା ଐଯର େଭାକି ଲା ସମାଜର ଦୁ ନି ଆଁ
କି ଲାଭ ହବ ଯଦି ବା େସ ଦୁ ନି ଆଁ ମି ଳିେଲ?
େଯଉଁଠି ପେତକ ଶରୀର qତା
ଓ ଆତDା ଗୁଡିକ ତୃ ଷାତ
େଯଉଁଠି ପେତକ ଦୃ ି ଜଟିଳ ଓ
अସେ^ଦନଶୀଳ
କି ଲାଭ ହବ ଯଦି ବା େସ ଦୁ ନି ଆଁ ମି ଳିେଲ ?
େଯଉଁଠି ମନୁ ଷ େଗାେଟ କାଠ ପୁତୁଳି
େଯଉଁଠି ମୃତ େଲାକ, ବସବାସ ଖାଲି
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େଯଉଁଠି ମୃତୁ ଶ]ା ଜୀବନର ମୁଲ ଠୁ
କି ଲାଭ ହବ ଯଦି ବା େସ ଦୁ ନି ଆଁ ମି ଳିେଲ ?
େଯଉଁଠି ଯୁବ ପି ଢ଼ି ଘୁରିବୁେଲ ନି ରାଶେର
ଯଉବନ ସେଜଇ ହୁଏ େଦହର ବଜ଼ାରେର
େଯଉଁଠି େପମ ବନି ଯାଏ ଏକ ବବସାୟ
କି ଲାଭ ହବ ଯଦି ବା େସ ଦୁ ନି ଆଁ ମି ଳିେଲ ?
ମଣିଷ କି ଛି ନୁ ହଁ ଏ ଦୁ ନି ଆେର
ବି ଶ¨ାସ େବାଲି କି ଛି ନାହW, ମି ତତା ବି ନାହW
େଯଉଁଠି େପମର ମୂଲ କି ଛି ନାହW
କି ଲାଭ ହବ ବା େସ ଦୁ ନି ଆଁ ମି ଳିେଲ ?
ଜଳାଇ ଦି अ, ଧଂସ କରି ଦିअ ଏ ଦୁ ନି ଆଁ କୁ
ହଟାଇ ଦି अ େମା ସମାରୁ ଏ ଦୁ ନି ଆଁ କୁ
ତୁ େମ ହW ସାଳ ତୁ ମର େସ ଦୁ ନି ଆଁ କୁ
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ତୁେମ ଆଏବ ବଲି
ବି ଜୟି ନୀ ପiା

ଗଲା ଫଗୁନ୍ େକ କଥା େଦଇଥିଲ
େଲେହଁ ଟି ଆଏମି ବଲି ,
'ଇ' ଫଗୁେନ େଫର୍ ଟାକି ବସି େଛଁ
ରl ଫରୁଆ ଧରି ।

ଦି ନ୍ ସରି ଗଲା ବରଷ୍ ବି ତିଗଲା
ଆଏବ ବଲି କରି େଛଁ ଆଶ୍,
ମନ୍ ଆତDା ସବୁ ସୁରୁତ୍ ଲାଗସି
ଦୁ େହଁ ଥିେଲ ପାଶ୍ ପାଶ୍ ।

ଆମ୍ ବଉଲ୍ ଖିେଜଇ େହଉେଛ
େମାର୍ ଏକ ାପନ୍ େକ େଦଖି,
ଗଛର୍ ଡାେଲ କୁ ଇଲି ବସି
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େଦଖୁେଛ େହଇ ସାqୀ ।

ଦର୍ ମରା ଜୀବେନ ମାଉଁସ୍ ପାଉଁଲିତା
ଆଏତ ଯଦି ଥେର
ଆଁଖଲ୍ େଯେତ ପଛା ଶୁଖି ଯାଏତା
ତୁ ମକୁ େଦଖା ପେର ।

ତୁ ମର୍ ବି ନା ସବୁ ଲାଗ୍ସି ଛି ନା ଛି ନା
ତୁ େମ େଯ େମାର୍ ଉଆଁସ୍ ରାତି ର୍ ଜନ୍,
େଯନ୍ ଦି ନୁ ତୁ ମକୁ ମନ୍ େଦଲି ନ
ହୁଗୁନି େହଇ େହଇ ଯାଉେଛ ଜୀବନ୍ ।

ଘାଏେକ ମରି ଘାଏେକ ଜି ଉଁେଛ
ତୁ େମ ଆଏବ ବଲି ,
େଫର୍ ନୁ ଆଁ ଆଶ୍ େଟ ମେନ ପାଉଁଲୁେଛ
ତୁ ମର୍ ସି hୁର୍ ଟିେକ େକ ଟାକି େଛଁ ଖାଲି ।
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ଆଶ୍ ତ अେଛ ଜରୁର୍ ଆଏବ
ଗୁଦୁ େଟ ପୀରତି ରl େମେଲଇ,
ବେଷ ପେର େମାର୍ ଏକ ାପନ
ସାେl ସାl ଯି ବା ପେଳଇ ।

ଶି qୟି ତୀ
ମହଦପୁର େନାଡାଲ ହାଇ ୁଲ
ସ^ଲପୁର

ଶାଥ :େଲେହଁ ଟି - େଫରି ଆସି ବା, ଫରୁଆ - ଡବା, ଖିେଜଇ - ଖେତଇ େହବା, ଆଶ - ଆଶା,
ସୁରୁତ୍ - ମି ଠା ପାଉଁଳିତା - ଜୀବt େହବା, ଆଁଖଲ - ଆଖି ଲୁ ହ, ହୁରଗୁନି - ବଥିତ,
ଘାଏେକ - qଣିେକ, ଗୁଦୁ େଟ - ବହୁତ
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ପଦୀପ ପiା अମର ରେହ
ସୁଦାମ େଗୗଡ଼

ଧଳ
ୂ ି ସର ସର େଦହକୁ ଝାଡ଼ି ଘରକୁ େଦୗଡ଼ି ଆସି ମାଆ କୁ ଭାତ ଖାଇବାକୁ ମାଗିେଲ ।
ମାଆ କହି େଲ ତୁ ଖାଳି ଖାଉଥା େତାର ଆଉକି ଛି କାମନାହW ଯା ଯା ଗାେଧାଇ ୁଲ ଯି ବୁ ।
େତା ସାl ମାେନ ପରା ୁଲ ପତି ଦି ନ ଯାଉଛtି ।
େହେଳ ମାଆର କଥାକୁ ଖାତି ର ନକରି ପୁଣି ଘରୁ ବାହାରି ଧଳ
ୂ ି େର ଯାଇ ପୁଣି େଖଳି େଲ ।
ମାଆ େଯେତ ମନା କେଲ ମଧ ମାନି େଲ ନାହW ।
େଶଷେର ବାଧ େହାଇ ମାଆ ଯାଇ ତା, କାନକୁ େମାଡ଼ି ଧରି ଆଣିେଲ ।
କହି େଲ ଆଜି ଯଦି ୁଲ ନ ଯି ବୁ ତାେହେଲ େତାର ଖାଇବା ପି ଇବା ବh ।
େଶଷେର ବାଧ େହାଇ ବାହାରି ପଡ଼ି େଲ ୁଲ ଯି ବାପାଇଁ ।
ପାଠ ପଢ଼ି େଦଶର ନା ରଖିଗେଲ େସ ବୀରସtାନ ।
େସ ପି ଲାଟି କି ଏ ଆପଣ ମାେନ ଯାଣି ଛtି ? ।
େସ ପି ଲାଟି େହଉଛtି ଆମ ମାଆ ମାଟିର େଗୗରବ
ଆମ ଓଡ଼ି ଶା ମାଟିର ବୀର ସtାନ ।
ସୁhରଗଡ଼ ଜି ଲାର

ରାଜଗାlପୁର ଲି ପିେଲାଇ ଗାମର ଆଉ େକହି ନୁ ହtି େସହି ମାଆ

ମାଟି ପାଇଁ ହସି ହସି ଜୀବନ େଦଇଥିବା ପଦୀପ କୁ ମାର ପiା ।
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େସ ସି ନା ଆମକୁ ଛାଡ଼ି ଚାଲି ଯାଇଛtି େହେଲ େସ ଆମ ପାଇଁ अମର अଛtି ।
ତା,ରି କ\ବ ତା,ରି େଗୗରବ କି ଏ ଭୁ ଲି ପାରି ବ ।
େସ ଦି ନ େସାମବାର ଥିଲା ମଁୁ ଏବଂ େମା ସାl ମାେନ ବାlାେଲାରେର େଭାଜି ଯି ବାପାଇଁ
ପ]ୁତ ହଉଥାଉ ।
ଠି କ୍ ସାତଟା େକାଡ଼ି ଏେର େମା ସାl େଦୗଡ଼ି ଆସି ମେତ କହି ଲା ।
ସାl ତୁ ମ ସୁhରଗଡ଼ର େକହି ଜେଣ ସି ଆପି ଏଫ୍ ଯବାନ ପାଣ ହରାଇଛtି ।
ମଁୁ େମା ସାl କଥା ଶୁଣି ଚୁ ପ େହାଇଗଲି ।
କାହW କି ନା େମା ଭାଇ ମଧ ସି ଆରପି ଏଫ୍ େର अଛtି ପୁରା ଡ଼ରି ଗଲି ।
େହେଲ େଯେତ େବେଳ ସମାଚାର େଦଖି ଲି େମା ଭାଇ ନଥିେଲ ।
ସୁhରଗଡ଼ ଜି ଲାର ରାଜଗାlପୁର ଲି ପିେଲାଇ ଗାମର ପଦୀପ କୁ ମାର ପଣ୍ତା ।
େସ େଗାଟିଏ ମାଆର ଛୁଆ ନ େହେଲ କ'ଣ େହଲା େସ େମା ଭାଇଠୁ କମ ନୁ ହtି ।
େସ େମା ଭାଇ ସାlେର ସମାନ ତା,ୁ େକମି ତି ଭୁ ଲି ଯି ବି ।
େସ ଦି ନ ମେତ ବହୁତ ବାଧି ଲା େହେଲ କ'ଣ କରି ବି ନି ଜକୁ ବହୁତ ବୁ ଝାଇଲି ।
ସମେ]େକେତ ଧୁମ ଧାମେର ନବବଷ ପାଳନ କରୁଥିେଲ ।
ଘେର ଘେର କୁ କୁ ଡ଼ା ଖାସି କାଟି ଖୁସି ଆନh ମନେର ନାଚ ଗୀତ କରୁଥିେଲ ।
େହେଲ ମଁୁ େଭାଜି ଗଲି ନାହW େକମି ତି ଯାଇଥାtି ।
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ଜଣ, ପରି ବାର ଦୁ ଃଖେର ଥିବ ଆଉ ମଁୁ ହସ ଖୁସିେର େକମି ତି ନବବଷ ପାଲନ କରି ଥାtି
।
େସ ସି ନା ଆମ ମାନ,ୁ ଛାଡ଼ି ଚାଲି ଯାଇ ଛtି େହେଲ େସ अମର अଛtି ।
ତା, ପାଇଁ ଏତି କି ଭଗବାନ, ପାଖେର ପାଥନା କରି କହୁଛି ।
ପଦୀପ କୁ ମାର ପଣ୍ତା अମର ରେହ ।

ସୁଦାମ େଗୗଡ଼
ବୁ ଡ଼ାବାହାଲ
ଜି : ସୁhରଗଡ଼
୮୭୬୨୩୯୦୦୭୩
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ଭଲର ଫଲ୍ ସଭଁେକ ଭଲ
ଆଶୁେତାଷ େମେହର

ପରର ଲାଗି ପାରବୁ ଯଦି
ବଏଠା ଗୁେଟ େଦ ଜାଲି
ମି େଟଇ େଦବା ରାତି ର अମା
ଉକି ଆ ବି େତାର ଖୁଲି ।
ଆନର ଗୁଛି େଛଦବୁ ବଲି
କୁ ଡବୁ ଯଦି େର ଗାତ
ନି େଜ ଢୁ କବୁ େହଜବୁ ବାବୁ
େହଇ େକ ଉଦୁ ରମାତ ।
ଭଲର ଫଲ ସଭଁେକ ଭଲ
ମହକ ଫୁଲର ବାସ
ଧାନ ବୁ ନେଲ ଦାଏବୁ ଧାନ
ଘାସ ବୁ ନି ଥିେଲ ଘାସ ।
**ଇେନ ସରଲା*

୫୪ ଆୟପଲ ୀ
କି ଟ୍ଛକ,ପଟିଆ
ଭୂ ବେନଶର ୭୫୧୦୨୪
ଦୂ ରଭାଷ ୯୪୩୭୦୮୫୩୯୬
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ମାନସୀ େପମିକା
ପ,ଜ ପାଣି ଗାହୀ

ସଂqି ମାନସ ର ବି qି ଚି tାେର
ଆଶା ଓ ଆକାଂqା ର अବି ରତ ଉେ-ଗ
ବି ରହ େବଦନା ର ବାକୁ ଳ ଆେବଗ
ସ"ୂ$ତା ମି ଳନ ର ସhିÑ ଜ¨ାଳାେର I

अମାନି ଆ ମନ ଏହି ସମୟର େସାତେର
ଭୁ ଲି ଯାଏ ନି ୟମକୁ ନମାେନ କା ପଭାବ
ସି ଂହରଣ ଉଛୁଳାଏ ଇସାରାେର ଗvବ
अମାପ ରଜନୀ ର अସରtି ଆଶାେର I

େଗାଧଳ
ୂ ି ବି ନାସ ରାଜନୀର ଆଗମନ
କା ମାେର ଛୁଇଁ ଶୀତଳ ପବନର ସ¨ର
ଚh ମାର ସ୍ଵଜ¨ଳ ହସ ହସ ଲୁ ଚକାଳି େଖଳ
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େନପଥରୁ ଦି େଶ ସୁସsି ତ ଆÊରା ର ବଦନ I

େକେତେଯ ଆଶା େକେତ ଉୀପନା
ମେନହୁଏ ସେତ େଯପରି ମୁ ଏକ ବି ଡ^ନା
ଚି \ କେହ ତୁ େମ ନି ମି\ ମାତ
ଏ େହଉଛି ପକୃତି ର ବି ଚିତ ରଚନା I

େଖାଜି ପାଏନାହW ନି ଜକୁ ନି ଜ ଭିତେର
େକଉଁଠି ଥାଏ ମୁ େକେବ କାହା ସାଥିେର
େଜାନା ବି େଧୗତ ରଜନୀ ବି ହାର
ମୃଦୁ ମୃଦୁ ସୁଗvିତ ସୁସsି ତ ବଗିଚାେର I

କି ଏ ଆେସ େକେତ େବେଳ ଜାେଣନା େମା ମତି
ବୁ ଝି ହୁଏନା ସତେର େସ ନି ଜର ବା ପର
ତଥାପି ମନ କେହ अଭୁ ଲା ଏ ସD ±ତି
ମି ଶିବ ସାଗେର ନଦୀ ନି ିତ ଏ ରୀତି I
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େପମିକର େରାଦନ
କୁ ମାର େଲାେକଶ୍

େଭା େଭା କରି କାhୁ ଥିଲି ବସି
ରାତି ର अvକାରେର
ଶୁଭୁନି କାହାକୁ େରାଦନ େଯ େମାର
କ ହୁଏ ଛାତି ପେର,

ଛାତି ଫାଟିଗଲା େଦଖି େତା ଛଳନା
ପାରି ଲିନି ପୀୟା ସହି
ଓଠ ସି ନା ତେତ କହି ପାରି ଲାନି
ଲୁ ହ େମା େଦାଉଛି କହି ,
େପମର ଡlାେର ବେସଇକି ପିୟା
କରି ଥିଲି ନଦୀ ପାର
େକଉଁ େଦାଷ ପାଇଁ େଦାଷୀ ସେଜଇଲ
ହୃଦୟ କାhୁ ଛି େମାର,
ଭଲ ପାअ ଯଦି ଦୂ େରଇ ଯାअନା
ପାଖକୁ ଟିକିଏ ଆସ
ମି ଠା ମି ଠା କଥା କହି ପାଖେର େମା ବସି
ଖିଲି ଖି ଲି ଟିେକ ହସ ।
େ଼ଢ,ାନାଳ
େଗାରଡାପାଳ
୭୯୮୧୩୧୦୭୧୯
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କାଳି ଆକୁ ଚିଠିଟିଏ
ପ୍ଣତୀ ମହାପାତ

େଦଇଥିଲି େଗାେଟ ଚି ଠିେର କାଳି ଆ
ଏ ଯାଏ ପାଇନି ଉ\ର,
ମଉେନ ରହି ଲୁ ବଡ଼ େଦଉଳେର
ଭାବି ଲୁ କି अେଟ ମଁୁ ପର।
ସବୁ ଯୁେଗ ପରା ଭକତ ଆଖିେର
ଜଗତକୁ େଦଖୁଥିଲୁ,
अସତ,अନାୟ,अକମ ଦୂ େରଇ
ସତାପନା କରୁଥିଲୁ।
ତୁ ହି ପରା େସହି ଭାବବି େନାଦି ଆ
ଶବରୀ अଇଁଠା ଖିଆ,
ଭବଳ ତୁ ଦୀନବାvବ
ମହାପଭୁ ନୀଳାଚଳି ଆ।
େହ ଈଶ¨ର, ତୁ େମ ନି ଶ¨ର,
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ତୁ େମ ଧନୀକର, ତୁ େମ ବି ଶ¨ର,
ତୁ େମ ଜୀବନ ବୀଣାର ଝ,ାର,
ତୁ େମ ପୀତି ର ମୂ\jର ଓଁକାର,

କାହW ଦି अ ଏେତ ଯାତନା?
ଏ କଳି ଯୁଗେର କି ଏ ଫୁ,ି େଦଲା
ମଣିଷ ମେନ କୁ ମଣା,
ବୟସ ହଟିଲା ବଳ ପରକଲା
ର ଦି ଏ ନି ଯାତନା।
ବୃ yବୃ yାକାେଳ େପଟପାଇଁ ଖାଲି
ଆଖରୁ ବହଇ ଲୁ ହଧାର,
ଘରୁ ତଡି ବାସହରା କରି ଦିଏ
ରକତ େଯ ଗଭର ।
ଚାଲି ବାକୁ ପାଦ ନ ଦି ଏ ସାହସ
ତଥାପି ଆଗକୁ ଧାଏଁ,
କାକୁ ତି କରି େସ ବୃ yାଶେମ କେହ
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ଦି अ େହ ଆଶୟ କି ଏ ?
ବୃ yାଶେମ ନାହW ପରଆପଣାର
ସଭWଏ ତ ବvୁ ଭାଇ,
େଶଷ ଯାଏ ମି ଳିମଶି ରହି ଥାtି
କାହାର ଆପ\ି ନାହW।
ଚାତକ ପରି ସtାନ ର ବାଟ
ଚାହW ଥାtି ବାପା ମାଆ,
େହେଲ ନି ରଥକ ଆଶା େଯ ତା,ର
ଖାଲି ବୃ yାଶମ େଶଷଠି କଣା।
କାହWକି ଏପରି େତାହରି ଭିଆଣ
ବୁ ଝି ବି ବୁ ଝି ପାେରନି ,
ପାଇେଲ ଚି ଠିର ଉ\ର େଦବାକୁ
େତା ପାେଦ କେର ଦୟି ନୀ।

ଶି qୟି ତୀ, ବାେଲଶ¨ର, 8984965067
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ସମୟ
अେଶାକ କୁ ମାର େସଠୀ

ସମୟ ସାଇତା ଶାଶ¨ତୀର ସତଟିଏ
ଏ ପାଖ କି େସ' ପାଖର,
ସମୟ ଚପଳ ଛୁଆଁ ର ସD ±ତିଟିଏ
ସୁଖର କି ଦୁ ଃଖର ।
अେଫରା ସୁअେର ମୁହଁେର େମାହଟିଏ ମଉେନ ମରୁେଛ,
େଫରି ଚାହWବାକୁ ଚାହWେଲ ବି ଥେର ଖାଲି ଯା' ହାରୁେଛ..!
ଏଇ अଛି ଏଇ ନାହW ଏ ମୁହୂ\
କାଲି କୁ अତୀତ,
ତା ପରେସ ଲି ଭିଛି େକେତ qତ
କରୁଣ େଲାତକ ।
ଆର अtି ମ ସବୁ ତା' ମାୟାର ମାୟା...
କବଳି ତ ସବୁ କାଳ..अଦୃ ଶ ତା
କାୟା କେଳବର
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अଦୃ ଶ ତା ଛାୟା !
ସମୟ େକେବ ଝୁେନା କି
अଟେକନା ରାଣ କି अଭିମାନେର,
ନି ଜ ଜି ଦ୍ େର େସ अଟଳ, अଟକାଇବାର ସବୁ ବଳ ଆତD ସମପଣ,
ତା' ର େସ ଦେରାଟି ଇlିତେର
ଛୁଇଁ ଯାଏ ବୟସ अପରାହ..!

अେଶାକ କୁ ମାର େସଠୀ
କଲାଣପୁର, ନୟାଗଡ଼
Mob.9861060152
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ଆେପ ବିେଲ ବାପର ନଁା
ବି ନୟ ମହାପାତ

* ଆେପ ବିେଲ ବାପର ନାଆଁ *
ଭାଇ କହି େଲ ଚଢି ଯା,
ଏଇଟା ଲା େଟ ନ, ଆଉ ମି ଳିବନି
େପଲି େଦେଲ ଜନ ସମୁଦକୁ ।
ଖୁhାଖୁhି ଭିଡ, େଶାରି ଷ ବୁ ଣିେଲ
େଗାଟିଏ ବି ଭୂ ମି େହବନାହW ।
ସହଯାତୀ, ମୁହଁକୁ ଚାହWଲି,
କହି ଲି ଭାଇ, ପାଦ ରଖି ବାକୁ
ଜାଗା ଟିେକ େଦେବ !
ଚମକି ଚାହWେଲ ଯାତୀ,
ସେତ अବା ମହାଦାନୀ ବାଳୀ,ୁ
ବାମନ କି ମାଗିେଦେଲ,
ତୃ ତୀୟ ପାଦ ପାଇଁ ଛअ ଇ ଭୂ ମୀ !
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ଯାତୀ କହି େଲ ବvୁ , ଆଜି ର ଏ ଦୁ ନି ଆେର
ବି ନା ସ¨ାେଥ େକହି କି ଛି ଦି ଏନା କାହାକୁ !
ଏଠି ମୃତୁ ମାଗିେଲ ବି ପଚାରି େବ
େସଥିେର କି ଲାଭ େହବ େମାର ?
'ନି ଜ ପାଇଁ ଜାଗା' ଏଠି
ନି େଜ ହW ତି ଆରି କର, अଥବା
अେପqା କର 'ନି ଜ ପାଳି ' ପାଇଁ,
अନtକାଳ ଯାଏ ।
ଏଠି ଆଗକୁ ଯି ବାକୁ େହେଲ,
अନକୁ ପଛକୁ କରି ଧେସଇ ପଶି ବାକୁ ହୁଏ,
ଉପରକୁ ଉଠି ବାକୁ େହେଲ
अନର କାେv ଚଢି ଯାअ,
ନେହେଲ ନି ଜ କାv େକହି ସ¨ାଥୀ ପାଇଁ
ସହେସ ପେତଇ ଦି अ ।
ଯଦି େକହି ଆେଗ ବଢି ବାକୁ େଚାକେର,
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େଗାଡ ଟାଣି ତାକୁ ପେଛ କରି ନି अ ।
ଏଠି ବଡେହବାକୁ ବଡକାମ କରି ବାକୁ ହୁଏନା,
अନର େଚର କାଟି ଦି अ, ଆେପ ବି ରାଟ ଦି ଶିବ ।
ମେନ ମେନ ଭାବୁ ଥିଲି,
କାହW ଗଲା େସ ସେ^ଦନାର ହୃଦୟ ?
େଭଜାଲ ଖାଇ ଖାଇ ଶୁଖିଗଲା अବା
ସରସ ହୃଦୟ ସବୁ , ଭୂ ଲିଗଲା
"େମା ଜୀବନ ପେଛ ନେକ ପଡି ଥାଉ,
ଜଗତ ଉyାର େହଉ"ର େସ ବାଣୀ ।
ଏଠି ସମ],ୁ 'ନି ଜ ଚି tା ନି ଜକୁ ବଳୁ ଛି ',
अନ ପାଇଁ ଆସି ବ େକଉଁଠୁ ?
ବି ଚିତ ଏ ଆଜି ର ଦୁ ନି ଆ,
ଭାବୁ ଥିଲି ଏଇଠି ଓେହ ଇ ଯି ବି, अବା
ଏହି ସ¨ାଥପର ଦୁ ନି ଆ ଭିଡେର,
ନି ଜକୁ ମି ଶାଇ େନବି ?
କି ଟ ୋୟାର, ପଟିଆ, ଭୂ ବେନଶ¨ର, ଓଡି ଶା
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ଜାନୁ ଆରୀ ଛବି ଶି
ସେtାଷ ପ+ନାୟକ୍

ଜା:- ଜାଗ ବୀରଗେଣ ଧରଣୀ ବqରୁ
ପାପରାଶି କର qୟ
अqୟ େହଉ'ଏ ପଣ
ୂ  ଜଗେତ
ଯୁେଗଯୁେଗ ଧମଜୟ....
ନୁ :- ନୂ ଆ ଭାବନାକୁ ଜାଗାଦି अ ମେନ
ବି େଦ ାହ େହଉ େବୖ ଶାଖୀ
କର अବା ମର ନୀତି କୁ ଆଦର
अତୀତକୁ କରି ସାqୀ......
ଆ:-

ଆଗାମୀ ଭବି ଷ ତୁ ମଠି ନି ହିତ
ଗାvି,ର ରାମରାଜ
ହାେତ ହାତ େମଳ ଏକତାହW ବଳ
ନ' ହାର ସାହସ େଧୗଯ....

ରୀ:-

ରୀତି ନୀତି ସବୁ କଡ଼ େଲଉଟିଛି
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ଜରାଜୀ$େର ଜନନୀ
ପରାଧି ନତାର ଆ\ ଚି ®ାରେର
ଭିଜାଏ ନୟନ େବନି ....
ଛ:- ଛବି ଶି ତାରିଖ ଭଲକି ପରଖ
ପ$
ୂ ସ ରାଜ ଦି ବସ
ସ ାଧି ନର अy-ଶତାୀ ପେର'ବି
अସହାୟ अବେଶାଷ.....
ବି :- ବି ଗତ ଦି ନର ବାଜି ରାଉତ େସ
ବାର ବରଷର ଛୁଆ
େଦଶ ଜାତି ପାଇଁ େଦଲା ବଳି ଦାନ
ହୃଦେୟ ଲଗାଇ ନି ଆଁ...
ଶି :- ଶି qା ଦି qା ତୁ ମ अଟଇ अନନ
ମୂଳମ अହି ଂସାର
ସ ାଧି ନ ସୁରୁଯ ପରାଧି ନ ପରାେଗ
େବଳୁ ହW ଉଧାର ବୀର.....
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ମଁୁ େସଇ କୁ hୁ ଲୀ ପୀଡ଼ିତା କହୁଛି
ବି େକଶ ସାହୁ

କି ଏ କହି ଲା ମଁୁ ମରିଯାଇଛି
େସଇ अନାୟି ମାନ, ଆଗେର
ହାରମାନି ଯାଇଛି
ନି ଜକୁ ନି େଜ ମାରି େଦଇ ।
ମରି ନି ମଁୁ ଆଜି ବି ବିଛି
ଲq ଲq ହୃଦୟେର ବି େଦ ାହର ନି ଆଁଜାଲି
େଦଉଛି େମା ନି େଦାଷ ପାଣିଆର अଗି ପରୀqା
େଦଖି ଯାअ ଥେର ଆସି
େକମି ତି ହୁଦୁ ହୁଦୁ େହଇ ଜଳୁ ଛି େସଇ ନି ଆଁ
ଆଉ ତା ଭିତେର େମା ଏଇ କଳ,ିତ ଶରୀର
େକମି ତି େଯ ଚକ ଚକ କରୁଛି ।
ମଁୁ ସି ନା ଆଜି ଦୁ ନି ଆ ଛାଡ଼ି େଦଇଛି
େହେଲ ଏ ଯାଏ େମା ଆତDା ବିଛି
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ତା ପୁଣି अତୃ  େହାଇ
େସଇ ନାୟ ଟିକକ ପାଇବା ପାଇଁ
ଆଉ ରହି ଥିବ ମଧ ଆେପqାର अt ଯାଏ
ନି ଇତି କଳ, ଓ ବଦନାମ ରୁପି ନି ଆଁ େର
ନି ଜ କୁ ତି ଳ ତି ଳ କରି ଜାଳି ।
େକେତ ବା େମା ମୃତ ଶରୀର କୁ େନଇ
ବୃ ଥା ରାଜନୀତି େଖଳି ବ
ନି ଜ ସ୍ଵାଥ ପାଇଁ େକେତ ଆଉ
କାhିବ କୁ ୀର କାhଣା
େକାଉଠି ଥିଲ େସ ଦି ନ
େଯଉଁଦିନ େମାେତ ସେଜଇ ଦି ଆ ଗଲା ପାଗଳୀ
ଭୟ ଆଉ ମାନସି କ ଚାପ ଭିତେର
ତି ଚି ପି ହତା କରି ଦିଆ ଗଲା
େମା ହୃଦୟର ସବୁ ତକ ଆଶା ଓ ଆକାଂqା
େସଇ କବର ଭିତେର ଭରି େଦଇ ।
େମା ଶରୀରର ପତିଟି ତୀ ତୀ େର
ଆହାନ ଇ-ପତି କା ସ"ୂ $ ନି ଃଶୁ' ବି ତରଣ େହତୁ ଡା େଜାତି ପସାଦ ପ+ନାୟକ, -ାରା ପତି.ି ତ ଓ ପକାଶି ତ | Aahwaan.com | 329

ତ େୟାଦଶ ବଷ, ଦି ତୀୟ ସଂଖା, େଫବୃ ଆରୀ ୨୦୧୮

Download Magazine from www.aahwaan.com

େସଇ େଗାଟିଏ ସ¨ର
େମାେତ େଦଇପାରିବ ନାୟ
େପାଛି ପାରି ବ େମା ମଥାର କଳ,
ପାରି ବ େମାେତ ନି େଦାଷ ପମାଣ କରି
କୁ ହ ...ନି ରବ କାହWକି..?
ଏେତ ଶ,ା କାହWକି
ଜାଣିପାରୁନ ମଁୁ ପରା ତୁ ମ େସଇ
କୁ hୁ ଲି ପି ଡିତା କହୁଛି ..।

ଭୁ ଷଲାଡ଼,ସି େvେକଲା,ବଲାlୀର
ଦୂ ରଭାଷ-୭୭୫୨୦୬୬୨୧୭
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ହାଟ
ଶୁଭକାt ଦାସ

ସୂଯା] ର ଆରପାରି
ସମାଜ କୁ ପି ଠିକରି , ହାଟ
ଏଠି ଗହଳି ,ଚହଳି
ମୂଲଚାଲ୍ ବି କାକି ଣା ...

ଭିନ ଏକ ବାଘ ସହ
ତମାମ୍ ସଲାସୁତୁରା
େଭାକ,ଲାଜ,ବି େବକ ର
େସ ଆଦି ମ ଆବଶକତା'ର ....

ଜହି ଫୁଲ ଆୟୁଷ େର ହାଟ
ଆଖି ଲୁ େହ, ମନ ବତରୁ ଥାଏ
େପଟ ପୁେରନି
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େଭାକ ମେରନି
କି k, ରାତି ପାହି ଯାଏ ....!!!

ଦୀପ ଟିଏ ଖେତଇ ହୁଏ
କେହ େଦଖି ଛି ମଁୁ ....!!!
ସବୁ ବି କାକି ଣା
ଦରେପାଡା, ମନ ର ଠି କଣା...

ଏଠି େଦବା େନବା ର ଭାବ
ଆଖି େର ଆଖି ଏ ଲୁ ହ
ସପନ କି ଆରୀ େର ଚାଷ,
ଦି ନ େହେଲ େଫରିବାକୁ େହବ
ସାେl େନଇ ବଳକା ବି ଶାସ....

ତଥାପି ଏଠି ହାଟ ବେସ
अvାର ର ଡାକରା େର
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ମୁଠା ମୁଠା ଆଶା ସବୁ
ମରି ଯାଏ, ଝରି ଯାଏ
ସ ପ ର ତକି ଆ େର...

ଶୁଭକାt ଦାଶ
ଡୁ ମୁଡୁମା , ଭୁ ବେନଶର
୯୪୩୮୭୫୮୫୪୭
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େପମିକା
ଶୁଭକାt ସାହୁ

ତୁ ମକୁ ମଁୁ ନି ତି େଖାେଜ େମାମନ କାନେନ
ପାଇେଲ ସାଇତି େଦବି ହୃଦୟ କଦ^ ବେନ।
ଜାେଣନା କାହWକି ଝୂେର ଏକାt େଗାପେନ
ତୁ ମ ସ ର-ସ୍ଵନ ସଦା ଗୁnିତ େମା କାେନ।
ହୁଏତ ତୁ େମ େମା ମନର ମାନସୀ
ଜୀବନ ଫଗୁେଣ ସ ପର େପୟସୀ।
ତୁ େମ େମା େପମର ପକୃତ େପମିକା
ଜୀବନ ନାଟକର ପକୃତ ନାୟି କା।
ତୁ େମ େମା ହୃଦୟର ରାଣୀ
ପୀତି ର ସଂଗୀତ ପୁଣି ଜୀବନ କାହାଣୀ।
ତୁ େମ ଆଖି େଖାଲି େଲ ମଁୁ ଦୁ ନି ଆ େଦଖି ପାେର
ମୁଦିେଦେଲ अv ହୁଏ ଗଭୀର अvାେର।
େମୗନତା ତୁ ମ େମାେତ ମୁକ କରଦି ଏ
ବାଚାଳେତ ପଗëେର ବହୁ ଗପି ଯାଏ।
ତୁ େମ ହସି େଲ େମା ଦୁ ନି ଆ ହେସ
ଦି େଟାପା ଲୁ େହ ତୁ ମ अସରtି ଲୁ ହେର େମା ଦୁ ନି ଆ ଭାେସ।
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ତୁ ମ ଦୁ ଃେଖ େମା ମନେର େକାହ ଉେଠ
ମନ କେ େମା ଛାତି େର କା ଫୁେଟ।
େମା ମନ ସାହସ ତୁ ମ ଆଶାସନା
ତୁ ମ ଇ}ା ହୁଏତ େମା ସକଳ କାମନା।
କି ମିଆଁ ଚାହାଣି ତୁ ମ େମା ମନକୁ କି େଣ
ରୁଷିେଲ अତt ଏକା ନି ଜକୁ ମଁୁ ମେଣ।
େମା ମନର ପେଦ କଥା ସବୁ କହି ଦିଏ
ନି ଜଠୁ େବାେଧ ତୁ ମକୁ େବଶୀ ଭଲପାଏ।

ଶୁଭକାt ସାହୁ
େଗାପବvୁ ହାଇୁଲ
େପାଲସରା, ଗଂଜାମ।
େମା:୯୦୪୦୩୨୦୧୮୬
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अtଦାହ
ଉଦୟନାଥ େଗୗଡ଼

େମା ଆେବଗର अମି ମାଂସି ତ
अଧାୟ ଗୁଡିକ ଆଜି
अଣୁେକୖ hିକ ବା]ବତାେର
ପତ ଓ ପାବି ତ
ସୋହନର ଯାଦୁ େର
ବି େମାହି ତ େମା କାରୁଣ୍ଯର
ଉË ାt େଚତନ ଶି
ପାଣର ପେୟାଧି େର
ପରି ବାହ ସାଜି ଜୀବନକୁ ଦି ଏ ଏଠି
ନୂ ଆରl ନୂ ଆ ସାବନା!
ସବୁ ହରାଇବାର ଦୁ ଃଖ କି ଛି ପାଇବା
ଭିତେର ଲୁ ଚି ଗଲା ପେର
ପ$
ୂ ତାର ପଶ ଉ,ିମାେର ଜୀବନର ଚଲାବାେଟ ଶାବଣରୁ ଫଗୁଣ ଯାଏଁ
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େବଦନାଶି  अନୁ ଭବର ପତି ପୃ.ା,ପତି ପìି,ପତି ପବାଦେର!
ତଥାପି ଜୀବନ ତ ବିବାକୁ େହବ
ଜାତନାର ଜତୁ ଗୃେହ
ରବର କେiଇର अନୁ େyଶ
କାହା ଇଶାରାେର
ମୃତ ଶ ମାନ,ୁ େଲଖି ବାକୁ େହବ
ମି ଥ,ରୁପକd,ବnନା,ବେକ ାି
ଆଉ ଗାଇବାକୁ େହବପୁଣି
ସୁରହୀନ ତାଳହୀନ
େକେତ େକେତ େବସୁରା େମେଲାଡି !
ଏଇତ ଜୀବନ
ମୃତୁର କାଳକେd
ଜୀବନର ିରତା େଖାଜି ବା
ପୁଣି ପୁଣି ବିବା ମରି ବା
ଆଉ ମରିବା ବିବା!
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େହ େକଶବ
କା\jକ ପାଣି ଗାହୀ

अେନକ ପଢ଼ି ଛି ତୁ ମ ବି ଷୟେର
अେନକ ଶୁଣିଛି ତୁ ମ ବି ପqେର
କି ଛି କଥା କି ଛି ବଥା
କି ଛି ଆଖାନ କି ଛି ଉପାଖାନ
ମା ର େପମେର ତୁ େମ
ଭାଇର ଶାସନେର ତୁ େମ
ସଖାର ହୃଦୟେର ତୁ େମ
ସଖିର େବଦନାେର ତୁ େମ
ରାଧାର େପମେର ତୁ େମ
अମହି ଷି, ପଣୟେର ତୁ େମ
ମହାଭାରତର ଆରେର ତୁ େମ
ମହାପଳୟର अt ବି ତୁ େମ
ସବୁ ଥିେର ତୁ ମ ନି .ୁରପଣିଆର ବଖାଣ
େହ କୃ , ସତ କୁ ହ ତ
ସତେର କଣ ତୁ େମ ???
େକେବ କଣ ତୁ ମ ମନ େଖାଜି ନି
ମା ର ମମତା.... ?
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େକେବ କଣ ତୁ ମ ହାତ େଲାଡ଼ି ନି
ବvୁ ର ବାହୁର ବvନ.... ?
େକେବ କଣ ତୁ ମ େଦହ ମାଗିନି
ପାଣୟର ଉଷD ଆଲି lନ...?
େକେବ କଣ ତୁ ମ ହୃଦୟ ବୀଣାେର
ଝ,ୃ ତ େହାଇନି ରାଧାରାଣୀର କଥା...?
େହ େକଶବ...
ଏତି କି ତ କହି ଦିअ...
ଭଲ ପାଇବା ଓ େପମ କରି ବାର େଦାଛକି େର
ତୁ େମ େଦଇଛ କଣ ଆଉ ପାଇଛ କଣ...?
ଏତି କି ତ କହି ଦିअ
ସମ],ର ଲୁ ହକୁ ସାଉଁଟି
େକମି ତି ଲୁ ଚାଇଛ ଆଖିର େକାଣେର,
ସମ],ର ଦୀଘଶାସେର
େକମି ତି ଜଳୁ ଛ ତି ଳ ତି ଳ େହାଇ,
ଏତି କି ତ କହି ଦିअ....
ସବୁ ରି କଳ,କୁ ନି ଜ େଦହେର େବାଳି
ତୁ େମ ଆଜି କଳା େହାଇଯାଇଛ େବାଲି ...!!
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ଗdyା
ବିଭାଗ
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ଦାୟି ତ
ସି ପା ନାମତା

ପଶାt ପରି ନରମା ପି ଲା ସି େନମା େଦଖିଯିବା ପାଇଁ ଜି ଦ୍ କରି ବ େସ କଥା ବି ଶାସ
କରି ପାରୁନଥିେଲ ସରି ତା େଦବୀ, ପଶାtର ମାଆ ଗୃହକମ ଜnାଳେର ବ] ରହି , େକଇ
ଦି ନ ତେଳ କ’ଣ େଗାେଟ ଖବର କହି କହି ଯାଉଥିବା ଡାକବାଜି ଯଟିକୁ େସ ଠି କ୍ ରୂେପ
ଶୁଣି ପାରି ନଥିେଲ ହୁଏ ତ ଏଇ ସି େନମା କଥା େହଇଥିବ ପରା!!
ଘେର ଶାଶୁଶଶୁର, ସହ େଦଢ଼ଶୁର ଯାଆ, େତେଣ ପୁଣି ଗଁାେର ଥିବା ଭାଇ ବvୁ
କୁ ଟୁ ^ ସହି ତ अନମାନ,ର ଗହଳି ଲାଗି ରହି ଥାଏ ସବୁ େବେଳ ଆଜି େକାଉଠି କାହାର
ପାଠପଢ଼ା ପାଇଁ କେଲଜ, କାହାର େଦହ ପା େହଲାଣି ତ ଡାରଖାନା, େକାଉଠି ବାହାଘର
ସାହାଘର େହେଲ ବଡ଼ େଦାକାନରୁ କି ଣାକି ଣି କାମ, ଏ ସବୁ ପାଇଁ ରହଣି ଏଇଠି 
“ଆମ ଟୁ କୁନା ଘର अଛି ପରା, ବାହାେର ଖାଇେଲ କି ରହି େଲ େସ ଖରାପ ଭାବି ବ
ନାହW??” ଟୁ କୁନା ଓରଫ୍ ସେବଶର ବାବୁ ସରି ତା େଦବୀ, ସ ାମୀ ସହର ମଝି େର ଘର
ଖେi କରି ନାହାtି ତ, ସବସାଧାରଣ ଧମଶାଳା ଟିଏ େଖାଲି େଦଇଛtି ଆଉ ସରିତା
େଦବୀ,ୁ େସବି କା ଶାଶୁଶଶୁର ବି ବି ର େହାଇଗେଲଣି, କି k ସେବଶର କାହାକୁ କି ଛି
କହି ପାରtି ନି  ବ\ମାଣର ସମୟେର େଲାେକ ଆେପ ଆଏ ବୁ ଝି ଯି ବାକଥା େଲାକାଚାର
ଦୃ ିରୁ “अସୁବିଧା େହେଲ ଚାଲି ଆସି େବ” କହି ବାଟା ଖୁବ୍ ବି ପsନକ େହାଇପଡୁ ଛି ଧି େର
ଧି େର ସରି ତା େଦବୀ, େଦହ ଖରାପ େହବାପେର ପେର ଗହଳି ଟିେକ କମି ଛି, କି k
େଯୗଥ ପରି ବାର ଦାୟି ତ କମି ନି
ଆହାନ ଇ-ପତି କା ସ"ୂ $ ନି ଃଶୁ' ବି ତରଣ େହତୁ ଡା େଜାତି ପସାଦ ପ+ନାୟକ, -ାରା ପତି.ି ତ ଓ ପକାଶି ତ | Aahwaan.com | 341

ତ େୟାଦଶ ବଷ, ଦି ତୀୟ ସଂଖା, େଫବୃ ଆରୀ ୨୦୧୮

Download Magazine from www.aahwaan.com

ପୁअ ଝି अ, ପୁତୁରା ଝି ଆରୀ, ଝି अ ଜାଇଁ, ଇତାଦି , ବvୁ ଚାେର ସବୁ େବେଳ ଘାି
େହଉଥାtି େସ ବଡ଼ ଯାଆ େକେବ ତା, ଝି अ ପାଖେର ତ େକେବ ପୁअ ପାଖେର ରହtି 
େଦଢ଼ଶୁର ହW ରହtି ସବୁ େବେଳ େତଣୁ अଧି କାଂଶ ସମୟ ତା,ର ବି େତ େରାେଷଇ
ଘେର େସଇଥିପାଇଁ अେନକ ବାହାର ଖବର ରଖିପାରtି ନି େସ େହେଲ ଆଜି ପଶାtର
ସି େନମା ଯି ବାପାଇଁ ପଇସା ମାଗିବା େକମି ତି अଲଗା अଲଗା ଲାଗିଲା ତା,ୁ  ଗୃହୀର
ସବୁ କ\ବ ମୁiାଇ ଥିେଲ ବି अଥ ବି ଭାଗଟିକୁ େସ ବି ଲକୁ ଲ ଆପେଣଇ ପାରି ନାହାtି 
େସଇଟି ସେବଶର ବାବୁ , ପାଖେର ହW ନ] अଛି  ସରି ତା େଦବୀ,ୁ େସ ଦି ଗେର
अପାରଗ ଜାଣି ସାଧାରଣ ହାତଖ ବତୀତ ସେବଶର ବାବୁ ତା,ୁ େସ ଦାୟି ତ ସମପj
ନାହାtି  ପୁअ ଝି अ,ର ସମ] ଆବଶକତା ସେବଶର ବାବୁ ବି ଧିବy ବୁ ଝି କରି ପର
ୂ ଣ
କରtି  େତେବ େସମାେନ କେଲଜ ଗେଲ େସମାନ, ହାତେର ଦଶ କି େକାଡ଼ି ଏ ଟ,ା
େଦଇଥାtି  ରା]ାଘାଟ କଥା ଭାବି , େକେତେବେଳ ସୁବିଧା अସୁବିଧା ଥାଏ େତଣୁ ପଶାt
ପରି ଧି ର ନମ ପି ଲା ତା,ୁ ଆଜି ସି େନମା ପାଇଁ ଟ,ା ମାଗିବା ବଡ଼ अଡୁ ଆ ଲାଗୁଛି
“େବାଉ ମଁୁ ସି େନମା େଦଖିବାକୁ ଯି ବି ପରା? ଏତି କି ଟ,ାେର କଣ େହବ?” ପଶାt
अଭିେଯାଗ କରି କହି ଲା “ଟିେକଟ୍ ଦାମ୍ େକେତ ଜାଣିଛୁ ନା? ଆଉ ସାlମାେନ ଥିେବ
ମଁୁ ଏେତ କମ ଟ,ା ଧରି େକମି ତି ଯି ବି କହି ଲୁ? େମାର ମାନ ସାନ େବାଲି କି ଛି अଛି ନା
ନାହW?” ଖାଇବା େଟବୁ ଲେର ବସି ଥିବା େବେଳ େବାଉ ଯାହା େଦଇଥିେଲ େସତକ େନଇ
ନି ରବ େହାଇଗଲା ପେର ପୁଣି କହି ଲା, “େବାଉ େମାର ଟାଇମ୍ େହଲାଣି ଟ,ା େଦ”
େରାେଷଇଘରୁ େବାଉ କହି େଲ, “େମା ପାଖେର କି ଛି ନାହW, ତୁ ବାପା,ୁ ମାଗି େନଇଯା”
ପଶାt ବି ର େହାଇ ଗରଗର େହଉଥିବା େବେଳ ଘର ଭିତରକୁ ପଶି ଆସୁଥିବା
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ବାପା, ପଦଧନୀ ଶୁଣି ନି ରବ େହାଇଗଲା ସେବଶର ବାବୁ , ଆସି ବା େଦଖି ସରି ତା
େଦବୀ େସଇ େରାେଷଇ ଘେର ଥାଇ କହି େଲ, “େହଇଟି ଶୁଣୁଶ, ପଶାt କଣ କହୁଛି ... ତା’
କଥା ବୁ ଝ” ସେବଶର ବାବୁ ପଶାt,ୁ ତାର େକେତ ଟ,ା ଦରକାର େବାଲି ପଚାରି ବାରୁ
କୁ |ୁ କୁ |ୁ େହାଇ ପଶାt ଯାହା କହି ଲା ତାକୁ େସତି କି େଦେଲ ଏବଂ ସି େନମାଟିକୁ ଭଲ କରି
ବୁ ଝି ଘଟଣା ଗୁଡ଼ିକୁ ହୃଦୟlମ କରିବା ପାଇଁ ମଧ ଉପେଦଶ େଦଇ ତା, ରୁମକୁ
ଚାଲି ଗେଲ
ପଶାt ଚାଲି ଯାଉଥିଲା ସମୟେର ବନାନୀ, ତା ସାନ ଭଉଣୀକୁ େସପଟରୁ ଆସୁଥିବା
େଦଖି qୀପ ଗତି େର ବାହାରି ଯିବାପାଇଁ ବଡ଼ ବଡ଼ ପାହୁi ପକାଇ ମେନ ମେନ କହି
େହଉଥାଏ, “ଓକି ଲିଆଣି ଆସି ଲାଣି... େକେତ କଥା ବାହାର କରି ବ ଏଇନା ଶୀଘ
ପେଳଇେଲ ରqା”
ବନାନୀ ତାକୁ େଦଖି ସରିତା େଦବୀ, ଉେଶେର କହି ଲା, “େବାଉ, େତା ପୁअ
ଏଥର ଗଲା...”
ସରି ତା େଦବୀ ସେବଶର ବାବୁ , ବବହାରେର ତ अେନକ ଆଯ େହାଇଥିେଲ,
ଝି अ କଥା ଶୁଣି ତେତାଧି କ ଆଯ େହେଲ ଆଯଜନକ ମୁଖମiଳେର अସଂଖ
ପଶଚିହକୁ େଦଖି ବନାନୀ କହି ଲା, “ତୁ ଘେର ସମାଜ େସବୀ ପାଲଟି ଯାଇଛୁ, ଆଉ େତା
ପୁअ ବାହାେର” କହି ଖି ଲି ଖି ଲି େହାଇ ହସି ଉଠି ଲା ପୁଣି େଗଲ େହାଇ କହି ଲା, “ଏ
େବାଉ, େଦ କଣ ଦି ’ଟା ଖାଇବି , େଭାକ େହଲାଣି ବଡ଼” ସରି ତା େଦବୀ ତାକୁ ଖାଇବାକୁ
ବାଢ଼ି େଦଇ ପାଖେର ବସି ପଚାରି େଲ, “ଏମି ତି କଣ କହୁଛି ? େସ ପରା େତା ବଡ଼ ଭାଇ?”
ଖାଉ ଖାଉ ବନାନୀ କହି ଲା, “ହଁ ... ମଁୁ େକେତେବେଳ ମନା କଲି କି ?”
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- କଣ େହଇଛି ଟିେକ ଭଲ କରି କହୁନୁ ?
- େମା ସାl ରଶDୀ... େହଇ େସଇ େଯଉଁ ବା, ପାଖେର ଘରଟା... ମୁi ହେଲଇ
ଆlୁଳି େଦଖାଇ େଦଖାଇ କହୁଥିଲା ବନାନୀ ତା ଭାଇ ବି ଭାଇର ସାl େସମାେନ
ସବୁ ମି ଶି େଗାେଟ କଣ କ ବ୍ ଘର କରି ଛtି  େସଇ କ ବ୍ ଘର ତରଫରୁ କି ଛି अନାଥ
ପି ଲା,ୁ ସି େନମା େଦେଖଇ େନେବ... ବୁ ଝି ଲୁ
- କି ସି େନମା କି େଲା, ତୁ ଜାଣିନୁ?
- ଏେତ କଥା ଜାଣିଲି େଯେତେବେଳ ଆଉ େସଇଟା ଜାଣିବିନି େକମି ତି େଯ?
ଓକି ଲାତି ପଢୁ ଛି ପରା, ତୁ ବି େବାଉ... େସମାେନ ଗାvୀ ସି େନମା େଦଖିବାକୁ ଯି ବା କଥା ମଁୁ
ଶୁଣିଛି
- ଗାvୀ?
- ଆେର ବାବା, ତୁ ବି ନା ସବୁ ଭୁ ଲି ଯାଉଛୁ େସଇ େରାେଷଇଘେର କାମ ଆଉ
େଲାକ, େସବା କରି କରି େତା ମଥାେର ଆଉ କି ଛି ପଶୁନି ଆମ େଦଶ ସ ାଧୀନ େହବାର
କାହାଣୀ, େସଇ ମହାନ ଜନନାୟକ ମହାତDା ଗାvୀ, ସଂଗାମର କଥା େଦଶ େକମି ତି
ଇଂେରଜ ମାନ, ପାଖରୁ ମୁିଲାଭ କଲା େସଇ ସି େନମା େତା ପୁअ ୟା ଭିତେର ମହାନ
େଦଶେପମୀ ବନି ଯାଇଛି  ବୁ ଝି ଲୁ...!!! ତା’ର ଏଇଟା ବି ଏସ୍ସି ଫାଇନାଲ୍ ନା? ପଢ଼ା
ଛାଡ଼ି େଦଇ େକମି ତି ଜନେସବାେର ଲାଗିଛି େଦଖ ଏ େବାଉ କହନା, ବାପା ଭାଇକୁ
େକେତ ପଇସା େଦେଲ? ତା ସାନ ରହି ବ ତ? ଆମ କେଲଜେର ବି ତ ଆନୁ ଆଲ୍
ଫ,୍ସନ୍ େହବ ମଁୁ ଏଥର େପାଗାମେର ମି ଶିଛି େମା ପାଇଁ େଡ ସ୍ କି ଣିେଦବୁ ବାପା,ୁ
କହି କି, େଦଖ୍ ଆଗରୁ କହି ରଖୁଛି ଆଉ ପhର ଦି ନ ରହି ଲା
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ସvା େହବା ଉପେର େସପଟୁ ସେବଶର ବାବୁ ଆସୁଥିଲା ବନାନୀ କଥା ଗୁଡ଼ିକ
ଶୁଣା ଯାଉଥିଲା ତା,ୁ  “କଣ େହଉଛି ବନି ?” ଗୀର କଥା ଶୁଣି ବନାନୀ ନି ରବୀ ଗଲା
ସରି ତା େଦବୀ ବନାନୀକୁ ଠାକୁ ର ଘେର ସvା ଦୀପ େଦବାପାଇଁ ପଠାଇ େଦଇ ସ ାମୀ,ୁ
ଚା’ କପଟିଏ ବଢ଼ାଇ େଦଉ େଦଉ କହି େଲ, “ବନି କଣ କହୁଥିଲା ଶୁଣିଲ ତ?”
ସେବଶର ସରିତା,ୁ

ସ"ୂ$ କଥା ବୁ ଝାଇ େଦେଲ ଆଜି ସକାେଳ େମାର

अନାଥାଶମ ମାେନଜର, ସହ େଦଖା େହାଇଥିଲା େସ େମାେତ ଆନhେର କୁ ¯ାଇ
ପକାଇେଲ ହଠାତ୍ ମଁୁ କି ଛି ବୁ ଝି ପାରିଲି ନାହW ପେର ପେର ଜାଣିଲି େଯ ଆମ ପଶାt
ଏବଂ ତା’ର କି ଛି ସାl ମି ଶି ଏକ ଯୁବକ ସଂଘ ଗଠନ କରି ଛtି  ଆଉ ପଶାtର
େନତୃ ତେର େସମାେନ ମି ଶି अନାଥାଶମର ପି ଲାମାନ,ୁ ଗାvୀ ଚଳି ତ େଦଖାଇ ଆଣିବାକୁ
ିର କରି ଛtି  େସ ବାବଦେର ମାେନଜର ଏବଂ ପି ଲାମାେନ ସି େନମା ହଲର
ପରି ଚାଳକ, ସହି ତ ପରାମଶ ମଧ କରି ଥିେଲ କାେଳ ମଁୁ ରାଗିବି େବାଲି ସବୁ ସତ କଥା
କହି ପାରି ନି
- ଆଉ ତା ପାଠ ପଢ଼ା?
- ଆେର େସ କଣ ସବୁ ଦି ନ ସି େନମା ଯି ବ ନା କଣ ? ମଁୁ ପରା େସଇଥିପାଇଁ ତା
ଟୁ ସନ୍ ସାର,ୁ ସବୁ େବେଳ ଆଉ କେଲଜର ସାର ମାନ,ୁ ମଝି େର ମଝି େର ତା ପାଠପଢ଼ା
ବି ଷୟେର ବୁ ଝାବୁ ଝି କରୁଛି  େସ ତ ଭଲ ପଢୁ ଛି େବାଲି ସବୁ କହୁଛtି , ଆଉ କଣ
ଦରକାର?
ଯା େହଉ ସରି ତା ପଶାt ପାଇଁ ମଁୁ ବହୁତ ଆନhିତ କାରଣ ଏଇ ବୟସର
ପି ଲାମାେନ େକେତକଣ ଖରାପ କାମ କରି ପକାଉଛtି  କି k ଆମ ପୁअ େସମି ତି ନୁ ହଁ 
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ଆେର ତୁ େମ ପି ଲାେବେଳ ଗାvୀ ସି େନମା େଦଖିଛ ନା ନାହW?
- ହଁ ... େଦଖିଥିବି େବାଧହୁଏ ଆଉ କଣ ମେନ अଛି ?
- ଜାଣିଛ ଏ ଚଳି ତେର ସବୁ ଠାରୁ ମଜା କଥାଟି େହଉଛି , େଯଉଁ ଭାରତୀୟମାେନ
ଇଂେରଜ ବି ରୁyେର ମୁି ସଂଗାମ ଚଳାଇ େଦଶ ସ ାଧୀନ କେଲ େସଇ ଭାରତୀୟ ମାଣ,
ମଧେର ଗାvୀ ଚରି ତ ପାଇଁ अଭି େନତାଟିଏ ମି ଳିେଲ ନାହW େଶଷେର ଇଂେରଜ
अଭିେନତା, -ାରା ଚଳି ତଟି ପ]ୁତ େହଲା କି k ଭାବି େଲ ଦୁ ଃଖ ଲାେଗ, େଯଉଁ ସୁନାର
ଭାରତ େଦଖିବାପାଇଁ େସମାେନ ସ ପ େଦଖୁଥିେଲ ଇେୟ କଣ େସଇ ସ $ପସ ୂ ଭାରତ
ଭୂ ଇଁ? ନି ଜକୁ ଧି °ାର ଲାଗୁଛି କହି ବାକୁ ଆେମ େସଇ ମହାନ ସଂଗାମୀ, ଦାୟାଦ େବାଲି 
ଚାରି ଆେଡ଼ अରାଜକତା... େକେତ ଖବର ପଢ଼ି ବ ଆଉ ଶୁଣିବ ମଣିଷ... ସରକାର ତ
ନି ¦ିୟ ଆଉ ନି ହାତି अପାରଗ ହଁୁ ...
ଏହି ସମୟେର େଫାନ୍ ରି ଂ େହବାରୁ େସ ବାହାରକୁ ଚାଲି ଗେଲ
ସରି ତା େଦବୀ,ୁ ଏଇ ଦୀଘ ପଚି ଶି ବଷର ଗୃହ ଜୀବନେର ସ ାମୀ,ୁ େଯମି ତି
ଆହୁରି ଜାଣିବା ବାକି ରହି ଯାଇଛି ପରି ଲାଗୁଥିଲା
ବନାନୀ ଦାiଘରୁ କହୁଥିଲା, “େବାଉ େତା କାମ ସରି ଲାନି ଏ ଯାଏଁ? ବhାପନା
ଥାଳୀଟା ସଜାଡ଼ି ରଖିଥା, େତା ପୁअ ଆସି ବା େବଳ େହଲାଣି ପରା...!!”
- ଓହଃ, େତା ଜି ଭଟାକୁ ଟିେକ ଲଗାମ େଦ, କଣ ମେନ ପକାଇବା େଦବାକୁ େହବ େଯ
େସ େତା ବଡ଼ ଭାଇ େବାଲି ....
େସତି କି େବେଳ ପଶାt ଆସି ପହିଲା
- ଭାଇ ଏେତ େଡରୀ େଯ ... ମାଟିନି େସା ତ େକେତେବଳୁ ସରି ବଣି 
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- େତାର ସବୁ କଥାେର େଜରା ନା... ଜା ହଉ ଭଲ ଓକି ଲିଆଣୀେଟ େହବୁ  ଆେର
ବାବା େସ େସା ସରି ଲା ସି ନା େହେଲ ପି ଲାମାନ,ୁ

େନଇ େସମାନ, ାନେର

ପହାଇବାକୁ ପଡ଼ି ବ ନା ତା’ପବ
ୂ ରୁ େସମାନ, ସହି ତ ତି ରlାର ଫେଟା ନି ଆଗଲା
େସଥିପାଇଁ ଟିେକ ସମୟ ଲାଗିଗଲା
- ଫେଟା କଣ େହବ? ସରି ତା େଦବୀ, ପଶର ଉ\ରେର ବନାନୀ ଚଟାପଟ୍ କହି
ପକାଇଲା, ଆେଲା େବାଉ ତୁ ଜାଣିନୁ, ଆଜି କାଲି ବି ନା ଫେଟାେର କି ଛି କାମ ନାହW
କାଲି ର ଖବର କାଗଜେର େକମି ତି ପଢ଼ି ବୁ େଯ ତି ରlା କ ବର ସମାଜ େସବା ଖବର ବି ନା
ଛବି େର? ହଁୁ ... ଏଥର ପଢ଼ାପଢ଼ି କରି ବାକୁ େଦ େବାଉ... ନେହେଲ ବାପା ବି ଶରୂପ
େଦେଖଇେବ ତା’ପାଇଁ ମଁୁ ବି ଗାଳି ଖାଇବି 
େସହି ସମୟେର ସେବଶର ବାବୁ ତା, ବଡ଼ଭାଇ ବ େଜଶର ବାବୁ ଓ अଧାପକ
ବି ଜୟ ବାବୁ ଆସି ଉପିତ େହେଲ ସରି ତା େଦବୀ ଯଥାମାନ କରି େରାେଷଇଘରକୁ
ଚାଲି ଗେଲ ପଶାtର ଖୁବ୍ ପଶଂସା କରିବା ସହି ତ େସମାେନ ବ\ମାନ ପଢ଼ାପଢ଼ି େର
ମେନାନି େବଶ କରି ବାକୁ ଉପେଦଶ େହେଲ
ରାତି େର ଖାଇବା େଟବୁ ଲେର ବାପା ବୁ ଝାଇେଲ, “ଜୀବନର ପକୃତ ଲq ଓ ଦାୟି ତ
ମଧେର ସkଳନ ରଖି ବା ଶି ଖ ପେତକ ଘଟଣା ସହି ତ ଜଡ଼ି ତ ରହ ତାକୁ ତୁ େଲଇ
େନଇ ଯି ଏ ଆେଗଇ ନ ପାେର େସ ହାରି ଯାଏ ପଛେର ରହି ଯାଏ କି k ଯି ଏ ପାେର େସ
ସଫଳତାର ଶି ଡ଼ି ଚଢ଼ି ଚଢ଼ି ଆଗକୁ ଆଗକୁ ବଢ଼ି ଯାଏ ସବୁ ଭଲକାମ ଭିତେର ବି ତୁ ଏକ
ବହୁତ ବଡ଼ ଭୁ ଲ କାମ ଟିଏ କରି ଛୁ, ଆମକୁ େକୗଣସି କଥା ନ ଜଣାଇ ମଁୁ ବାହାରୁ େସ
କଥା ଶୁଣିବାଟା େକେତଦୂ ର ଠି କ୍ େହଲା ଓ ସୁhର େହଲା େସ କଥା ନି େଜ ଚି tା କରି
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େଦଖ... େତା ଭି ତେର ପକୃତ ମଣି ଷର ଭାବନା ନି ହିତ ଥିବାର ଗୁଣକୁ ମଁୁ ପତିହତ
କରି ବାକୁ ଚାେହଁ ନାହW କି k ସମୟ ଓ ସୁବିଧା ସୁେଯାଗର ଉଚି ତ ସkଳନ ରqା କରି ବା
ନି ହାତି ଜରୂରୀ କଣ ବୁ ଝି ଲୁ?
ପଶାt ଧି ର ଓ ନମ ସ ରେର ହଁ ବାପା କହି ମେନ ମେନ କୃ ତr େହଉଥିଲା, ଏଇ
ପଥମ କରି ବାପା ତା’ପତି अେନକ ସାହାସ ଓ ସଦି }ା େଦଖାଇଥିବାରୁ ଆଉ ମଧ େସଥି
ସହି ତ ବାପା, ମାଆ, ଘର ପରିବାର ଓ ସମଗ ଯୁବପୀଢ଼ି , ପତି େଯଉଁ ଦାୟି ତ अଛି ତାକୁ
େକେବ ବି qୁ$ େହବାକୁ ନ େଦବାର ସଂକdଟିଏ ଉଠି ଆସୁଥିଲା ଛାତି ଭିତରୁ...
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ସପ
େବୖ ଚh ମଲି କ

େସଦି ନ ରବି ବାର ଥିଲା େହାେଟଲରୁ ଘରକୁ େଫରୁ େଫରୁ େଦବାନh,ର ରାତି
ସାେଢ଼ବାର ରବି ବାର ଥିବାରୁ େହାେଟଲେର ଟିେକ ଗହଳି େତଣୁ େହାେଟଲ୍ ମାଲି କ
ଆଗତୁ ରା କହି େଦେଲ େଯ ଆଜି ଟିେକ େଦାକାନ ବh କରି ବାକୁ େଲଟ୍ େହବ େତଣୁ
େସହି କଥାକୁ ସମଥନ କରି ବାକୁ ଯାଇ େଦବାନh ଆଉ କି ଛି ବ] େହେଲ ନାହW କି k
ପୁअ ପଶାt କଥା ମେନ ପକାଇ ପୁଣି ବ] ଏବଂ ବି ର େହେଲ ପୁअ ବାର^ାର
କହି ଥିଲା, “ବାପା, େମା ପାଇଁ ତମ େହାେଟଲରୁ ନାନ୍ ରୁଟି ଆଉ ଚି ଲି ଚି େକନ୍ ଆଣିେଦବ”
େହାେଟଲ୍ ଗହଳି ଥିବାରୁ େସଦି ନ ମଧ ଚି ଲି ଚି େକନ୍ ସରିଗଲା େତଣୁ େଦବାନh ବାବୁ
ତା’ ପୁअପାଇଁ ତ େହାେଟଲ୍ ମାଲି କ,ୁ କହି ଆଉ ଚି େକନ୍ ମଗାଇନଥାେt! େତଣୁ ନି ଜ
ମନକୁ ବୁ ଝାଇ େଦେଲ େହେଲ ବି ନି ଜକୁ େଦାଷୀ ଭଳି अନୁ ଭବ କରୁଥାtି  ପୁअର
अେନକ ଇ}ାକୁ େସ ପର
ୂ ଣ କରିଛtି ଆଗରୁ େସ अେନକ ଥର ପୁअ ପାଇଁ ଚି ଲି ଚି େକନ୍
ଓ ନାନ୍ ରୁଟି େନଇଛtି  କି k ପୁअ ଆଜି ବଡ଼ େହାଇ ଯାଇଥିବାରୁ ତା’କଥାକୁ अଣେଦଖା
କରି ବା ମଧ ନି ଜକୁ ଠି କ୍ ମେନ କରୁନାହାtି  ତଥାପି ମଧ ବଳି ଥିବା େକେଟାଟି ନାନ୍
ରୁଟି ଆଉ କି ଛି ସାଧା ତରକାରୀ ଧରି ଘେର ପହିେଲ େସ
ଘେର ପହି କବାଟ ଠକ୍ ଠକ୍ କରୁ କରୁ ପଶାt ମା’ ବୀଣାେଦବୀ ଆସି କବାଟ
େଖାଲି େଲ अବଶ अନଦି ନ अେପqା େସ ଦି ନ ଟିେକ ବି ଳ^ େହଲା କବାଟ
େଖାଲି ବାେର अବଶ ସାରା ଦି ନର କମବ]ତାେର େସ ବି ଥକି ପଡ଼ି ଟିେକ ଢୁ େଳଇ
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ପଡି ଥିେବ େବାଲି ଚି tା କେଲ େଦବାନh ବୀଣାେଦବୀ, ପଶି ଳ ନୟନର ଉ\ର ସାେl
ସାେl େଦଇପେକଇେଲ େସ, “ଏଇ ଜାନୁ ଆରୀ ମାସଟା ଟିେକ अଧି କ ଗହଳି ରହି ବ, େତଣୁ
ଏମି ତି ବି ଳ^ େହବ ହW େହବ ଆଉ ରବି ବାର ଦି ନମାନ,େର ଗହଳି ବଢ଼ି ବ ମଧ”
ଘର ଭିତେର ପଶୁ ପଶୁ େଦେଖ ତ ଖଟ ଉପେର ଘୁlୁଡ଼ି ମାରି େଶାଇଛି ଆଇଁଷ
ର,ୁ ଣା ପୁअ ପଶାt ଏବଂ କା|ପାଖକୁ ତକି ଆ ଧରି େଶାଇଛି େଗହି ଝି अ ପିୟା େତଣୁ
େସ ପୁअ ପଶାtର ପଶକୁ ଆଉ ସାମା କେଲନାହW େହାେଟଲରୁ ଆଣିଥିବା ବାଗଟିକୁ
ପଶାt େବାଉକୁ େଦଉ େଦଉ ଜଣାଇେଦେଲ, “ଆଜି ଏେତ ଭିଡ଼ ଥିଲା େଯ ଚି ଲି ଚି େକନ୍
େପଟଟିଏ ବି ବିଲାନି  ପଶାt କହି ଥିଲା...” ପଶାt େବାଉ ବାଗକୁ େନଇ କହି ଲା, “େସ
ତ େଶାଇଲାଣି ଆଣିଥିେଲ ବି େକାଉ ଖାଇଥାtା ଏେବ? ଆର ରବି ବାରକୁ କି k ମେନ
ପେକଇ ଆଣିେଦବ ତମ ଭଉଣୀ ଆଉ ତା ମାଉସୀପୁअ अମରକୁ ବି ଡାକି େଦବ େସ ଦି ନ
େବେଗ େବେଗ େସ େରାେଷଇଘେର ପଶି ଯାଇ ଖାଇବା ଜି ନିଷ ଆଣି େଟବୁ ଲ ଉପେର
େଥାଇେଲ େଦବାନh ସଫାସୁତରା େହାଇ ବସି େଲ ଏଇ କି ଛି ସମୟ ତ ମି େଳ ଭଲମh
କଥା େହବାପାଇଁ ଘରର ସଉଦା, ଭଲ, ମh, ସୁଖ ଦୁ ଃଖ ଇତାଦି ଇତାଦି 
ସକାଳୁ କଥା େହବାପାଇଁ େବଳ କାହW? େଦବାନh ବାବୁ ଟିେକ ବି ଳ^ ଯାଏଁ
େଶାଇେବ ଆଉ ବୀଣାେଦବୀ ସକାଳୁ ସକାଳୁ ଉଠି ପି ଲାମାନ, ପାଇଁ େରାେଷଇେର
ଲାଗିଯିେବ ରାତି େର ବି ସବୁ ଦି ନ କଥା େହବା ସବ ହୁଏନି  େଯଉଁଦିନ େଦବାନh
ବାବୁ ମଦଟିେକ ପେକଇ େଦଇ ଆସtି େସ ଦି ନ ଘେର ନି ରବତା ଲାଗିରେହ େତଣୁ େସ
େହାେଟଲେର ଖାଇେଦଇ ଆସtି  अବଶ େହାେଟଲ୍ ମାଲି କ ସବୁ ଦି ନ େହାେଟଲେର
ଖାଇବାକୁ କହtି , କି k େଦବାନh ବାବୁ ଖାଆtି ନାହW େଦବାନh ବାବୁ , େଛାଟିଆ
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ପରି ବାର, ସ ାମୀୀ ଓ ଦୁ ଇ ପି ଲା अବଶ ଗଁାେର ବାପାମା ସହି ତ ସାନଭାଇ ଓ ତା
ପରି ବାର ରହtି  କି k େସମାେନ ଗଁା ଛାଡ଼ି ଫୁଲବାଣୀ ସହର ଆସି ରହି ବାର ବାଇଶି ବଷ
େହାଇଗଲାଣି 
ନୂ ଆ ନୂ ଆ ବାହା େହବାପେର ଗଁାେର ରହୁଥିବା ସମୟର କଥା, ଦି େନ ବୀଣାେଦବୀ
କାକୁ ତି ମିନତି େହାଇ କହି େଲ, “ତେମ ଯଦି ପକୃତେର େମାର ଭଲ ଚାହଁୁ ଥାअ, େତେବ
େମାେତ ଏ ଘରଠାରୁ ଦୂ ରକୁ େନଇଯାअ, ମଁୁ ଏ ଘେର େଗାଟିଏ ମୁହୂ\ ରହି ବାକୁ
ଚାହଁୁ ନାହW” ଏହି ପକାର କଥା ଶୁଣି େଦବାନh ହତ୍ଚକି ତ େହାଇ ଯାଇଥିେଲ ସେତକି
ଆକାଶଟା ମୁi ଉପେର ଛି iି ପଡ଼ି ଥିଲା ବାପାମା’,ୁ ସବୁ େବେଳ ଖୁସିେର ରଖିବାର ସ ପ
େସ ସବୁ େବେଳ େଦଖୁଥିେଲ ଘରର ବଡ଼ପୁअ େହବାର ଦାୟି ତ ! େହେଲ ଏମି ତି କହି ବାର
କାରଣ ବି ଷୟେର ପଚାରି ବା ପେର अଶ ପ$
ୂ ନୟନେର ବୀଣାେଦବୀ ଜେଣଇେଲ େଯ, େସ
କାେଳ ଜେଣ ବvା ୀ େଲାକ ଆଉ ତା,ୁ େଦଖି ଶାଶୁ,ର अଶୁଭ େହଉଛି େବାଲି
ବାର^ାର କହୁଛtି  େତଣୁ େସ ଏଠାରୁ ଦୂ ରକୁ ଯି ବାକୁ ଚାହଁୁ ଛtି  େସହି ଦିନ ରାତି େର ହW
ନି \ି େନଇଥିେଲ େଦବାନh ଆଉ ପରଦି ନ ଫୁଲବାଣୀ ସହରେର ପାଦ େଦଇଥିେଲ
ଆଜି ବୀଣାେଦବୀ ଆଉ ବvା ନୁ ହtି  ଦୁ ଇ ଦୁ ଇଟି ସtାନର ଜନନୀ ଫୁଲବାଣୀ
ସହରେର ନୂ ଆ ନୂ ଆ ଆସି ରହି ଥିବା ସମୟେର ଭବି ଷତେର ନି ଜ ପାଇଁ ଘରଖେi
କରି ବା ଆଶାେର େଦବାନh ବାବୁ ଜାଗାଖେi କି ଣିଥିେଲ, େଯନେତନ ପକାେର ଏେବ ଘର
ଖେi େଟକି େଲଣି ଫୁଲବାଣୀ ଆସି ବାର ବେଷ ପେର ପଶାt ଆଉ ତା ଦୁ ଇ ବଷପେର
ଝି अ ପିୟା ଜନD େହାଇଥିେଲ ଉଣାअଧି େକ ସବୁ

ସ ପ ପର
ୂ ଣ େହାଇଯାଇଥିଲା

େସମାନ,ର
ଆହାନ ଇ-ପତି କା ସ"ୂ $ ନି ଃଶୁ' ବି ତରଣ େହତୁ ଡା େଜାତି ପସାଦ ପ+ନାୟକ, -ାରା ପତି.ି ତ ଓ ପକାଶି ତ | Aahwaan.com | 351

ତ େୟାଦଶ ବଷ, ଦି ତୀୟ ସଂଖା, େଫବୃ ଆରୀ ୨୦୧୮

Download Magazine from www.aahwaan.com

ଫୁଲବାଣୀ ଆସି ବା େବେଳ େହାେଟଲେର େହଲ୍ପର୍ େହାଇଥିେଲ େସ अd ପଇସା
अଜୁ ଥିେଲ େହେଲ ହାତଗୁଣ ଦି ନକୁ ଦି ନ ବାପୀଲା ଆଉ ଏେବ େସ ନାମୀ ଖାନସମା ବଡ଼
ବଡ଼ େଭାଜି ଭାତର ଆେୟାଜନକୁ େସ ଏକା ଏକା କରି େଦଇ ପାରୁଛtି  ମାସକୁ
ଦଶହଜାର ଆୟ କରୁଛtି  େମାଟା େମାଟି ଭାବେର ତା, ସଂସାର ଭଲେର ଚାଲି ଛି
ପୁअ ପଶାt ଉପେର अେନକ ଆଶା ତା,ର କି k େଟାକାଟା ଚଗଲା ମାଡୁ ଆଟାଏ ବି
େହାଇଛି  अେନକ ଥର ମାଡ଼ ଖାଏ େତଣୁ ବାପା କହି େଲ ତାର ଟିେକ ଭୟ ସବୁ କଥା
େସ େବାଉକୁ କେହ
ପଶାt େଯେବ ଦଶମ ପାସ କରି ଥିଲା େସଦି ନ େଦବାନh ବହୁତ ଖୁସି େହାଇଥିେଲ
େହାେଟଲ ମାଲି କ,ୁ ମି ଠା ଖୁଆଇ କହି ଥିଲା, “ଆପଣ, ପୁअପରି େମା ପୁअକୁ ବା,୍
େମେନଜର୍ କରିବି େବାଲି ଭାବି ଛି ଆrା” ମାଲି କ ବହୁତ ଖୁସି େହାଇଥିେଲ ତା, ପାଇଁ
ବା, େମେନଜର୍ ଚାକି ରୀ ଏକ ବହୁତ ଭଲ ଚାକି ରୀ ଥିଲା େତଣୁ ତା, ଉପେଦଶମାନି
ପଶାtକୁ କମସ୍ େର ନାମ େଲଖାଇଥିେଲ େସ େସହି ବଷ ଭଉଣୀର ପୁअ अମର ମଧ
ଆସି ଫୁଲବାଣୀେର ପହି ଥିଲା अଧି କ ପଢ଼ି ବାପାଇଁ େସ ଆଉ ପଶାt ଏକାଠି
ପଢୁ ଥିେଲ अମର ବି rାନେର ଛାତ ଥିଲା ଆଉ ଖୁବ୍ େମଧାବୀ ମଧ ଥିଲା େସ ଦୁ ଇବଷ
େଦବାନh, ଘେର ରହି ପଢ଼ି ଲା ପିୟା ନବମ େଶଣୀେର ପଢୁ ଥିଲା ତାର କି k
ପାଠପଢ଼ାେର ଏେତ ମନ ନାହW ସବୁ େବେଳ ନାଚଗୀତେର ମନ ଗାୟି କା େହବ କହି ଘର
ଫଟାଇ ଗୀତ ଗାଏ େହେଲ ଘେର ହW ରହି ଯାଏ
अମର ଦୁ ଇବଷ ବଡ଼ମା’ ଘେର ରହି ବାପେର ଏେବ ନି ଜ ମା ସହ अଲଗା ରହୁଛି 
େବେଳ େବେଳ ଘରକୁ ବୁ ଲି ଆେସ କି k ଯୁ ଦୁ ଇପରୀqା ଫଳ ଆସି ବାପେର ହଠାତ
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ବୀଣାେଦବୀ ନି େଜ େଫାନ କରି अମରର ମା’,ୁ ଜଣାଇ େଦଇଥିେଲ ପୁअକୁ େନଇ
ଯି ବାପାଇଁ େସ କାହWକି ଏମି ତି କେଲ େକହି ବୁ ଝି ପାରି େଲ ନାହW ପିୟା ମନ ଉଣା
କରି ଥିଲା କାhିଲା ମଧ, କି k ବୀଣାେଦବୀ ବୁ େଝଇେଦେଲ େସମାେନ ଏହି ସହରେର ହW
ରହି େବ ଏବଂ େବେଳ େବେଳ ଯି ବା ଆସି ବା କରି େବ
अତୀତ କଥାକୁ ମେନ ପକାଇ େଦବାନh ବାବୁ େବେଳ େବେଳ ଲୁ ହ ଗଡ଼ାtି 
ଫୁଲବାଣୀେର ରହୁଥିବା ସମୟେର େସ ପଥେମ େଯେତେବେଳ ଢାବା େହାେଟଲେର କାମ
କରୁଥିେଲ େସଇ ସମୟେର େସ ନି ଶା େସବନର ଶି କାର େହାଇଗେଲ ଢାବା
େହାେଟଲେର ଗାହକ ମାନ,ୁ ମଦ େଦଉ େଦଉ ନି େଜ ନି ଶାେର ପଡ଼ି ଗେଲ अବା ଏମି ତି
େହଲା େଯ ବି ନା ମଦେର ଦି ନ ରାତି ବି ତିଲାନି  ଘେର अେନକ अଶାtି େହଲା କି k େସ
ସୁଧୁରିେଲନାହW ଦି ନ ଆସି ଲା େସ ସ"ୂ$ ଭାେବ अସୁ େହାଇଗେଲ ଡାରୀ
ପରାମଶେର ସ"ୂ$ ଭାେବ ମଦପାନ ତାଗ କରି ବାକୁ ପରାମଶ ଦି ଆଗଲା ଏବଂ କି ଛି
अଂଶେର େସ ସୁ େହାଇଗେଲ ସୁyା अତଧି କ ମଦପାନ େହତୁ କି ଡ଼ନୀେର େରାଗ
େହାଇଗଲା ଯାହା ରହି ରହି अେନକ ସମୟେର अସୁବିଧା ସୃି କରୁଛି  ଏଥିପାଇଁ अେନକ
अଥ ଶାy େହଲାଣି େସହି ଚି tାେର େବେଳ େବେଳ େସ ଭାେବ ଯଦି ତା’ର କି ଛି
େହାଇଯାଏ ତ ପି ଲାମାନ,ର କଣ େହବ? େସଥିପାଇଁ େସ ନି ଜକୁ େଦାଷୀ ମେନକେର
ପଶାt ବି ପାଠପଢ଼ାେର ଆେଦୗ ମନ େଦଉନାହW େସ ନି େଜ ଘେର ରହୁନାହାtି  अମର
ଥିବା େବେଳ अtତଃ ଏକାଠି ବସୁଥିଲା ବହି ଧରି ଏେବ େସ ସବୁ ବି ନାହW
ଗତ ଶନି ବାର କଥା ପଶାt ତା’ େବାଉକୁ କହି ଲା, “େବାଉ, େମାେତ ଫିଲD୍
େଦଖିଯିବାପାଇଁ ପଇସା େଦ” େଗାେଟ ଐତି ହାସି କ ଫିଲD୍ ପଡ଼ି ଛି ହଲେର, ‘ପଦDାବତ୍’
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ପଶାt କେଲଜ ଯି ବାପବ
ୂ ରୁ ଏହା ଜଣାଇେଦଇ ଚାଲି ଯାଇଥିଲା କେଲଜରୁ େଫରି ଖାଇବା
ପାଇଁ ବସି ଥିବା େବେଳ େବାଉ େଟବୁ ଲ୍ ଉପେର ଆଣି କି ଛି ଟ,ା େଦଇ ବଢ଼ାବଢ଼ି େର
ଲାଗିଥିବା େବେଳ ପଶାt ତା’ େବାଉକୁ କହି ଲା, “ମଁୁ ସି େନମା େଦଖିବାକୁ ଯି ବି ପରା, ଏତି କି
ଟ,ାେର କଣ େହବ? ପଶାt अଭିେଯାଗ କରି କହି ଲା, ଟିେକଟ୍ ଦାମ େକେତ ଜାଣିଛୁନା?
ଆଉ ସାlମାେନ ଥିେବ, ମଁୁ ଏେତ କମ ଟ,ା ଧରି େକମି ତି ଯି ବି କହି ଲୁ? େମାର ମାନ
ସାନ କି ଛି अଛି କି ନାହW? ଖାଇବା େଟବୁ ଲେର ବସି ଥିବା େବେଳ େବାଉ ଯାହା
େଦଇଥିେଲ େସତକ େନଇ ନି ରବ େହାଇଯି ବାପେର ପୁଣି କହି ଲା, େବାଲି େମାର ଟାଇମ୍
େହଇଗଲାଣି, ଟ,ା େଦ େରାେଷଇ ଘରୁ େବାଉ କହି େଲ, େମା ପାଖେର କି ଛି ନାହW ତୁ
ବାପା,ୁ ମାଗି େନଇଯା ପଶାt ବି ର େହାଇ ଗର ଗର େହଉଥିବା େବେଳ ଘର
ଭିତରକୁ ପଶି ଆସୁଥିବା ବାପା, ପଦଧନୀ ଶୁଣି ନି ରବ େହାଇଗଲା ଏବଂ େସତକ ଟ,ା
ଧରି େସ ସି େନମା ଗଲା
ଏଠି େଗାଟିଏ ଘେର ରହି େଲ ମଧ ସମ], ସ ପ अଲଗା େତଣୁ ବୀଣାେଦବୀ,
ସ ପ ମଧ ଟିେକ अଲଗା େସ େଯଉଁଦିନ ତା ଭଉଣୀକୁ अମରକୁ ତା, ଘରକୁ େନଇ
ଯି ବାପାଇଁ କହି େଲ ତାର ପhର ଦି ନ ପବ
ୂ ର ଘଟଣା, େସଦି ନ ନି େଘାଡ଼ ନି ଦେର
େଶାଇଥିେଲ ବୀଣାେଦବୀ ଏକ अଜବ ସ ପ େଦଖିେଲ େସହି ସ ପେର ଥିଲା େଯ କାେଳ
ତୁ ଳସୀ ଚଉଁରାେର ଥିବା ଗଛ ମଉଳି ଯାଇଥିବା େବେଳ ପାଖେର ଥିବା େଗiୂଫୁଲ ଗଛ
ଦାଉ ଦାଉ ଦି ଶୁଛି ସ ପ ଭାlିବାପେର େସ ଯାଇ େଦଖtି ତ ସତେର େସମି ତି ହW
େଦଖାଯାଉଥିଲା ଏହାକୁ ନି ଜ ପରି ବାର ସହ େଯାଡ଼ି େସ େଦଖୁଥିଲା, अମରର ପଭାବେର
ପଶାt ମାhା ପଡ଼ି ଯାଉନି ତ? େତଣୁ େସ ତୁ ଳସୀ ଓ େଗiୁ ଫୁଲ ଗଛକୁ अଲଗା अଲଗା
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ଯାଗାେର େପାତି ବା ପେର ସୁଫଳ େଦଖି ନି \ି େନଇଥିେଲ ଏବଂ अମରକୁ अଲଗା
ରହି ବାକୁ କହି ଥିେଲ େଦଖାଯାଉ କାହାର ସ ପ ସାକାର େହଉଛି  ଏ କଥା ସମୟ କହି ବ
ରାସୁଡ଼ି, ଫୁଲବାଣୀ
ଭାମଭାଷ : ୮୭୬୩୭୬୮୯୨୬
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ପାତାପ
ବି ଜୟ କୁ ମାର ପiା

େବାଉ , ସି େନମା େଦଖି ଯି ବି ପରା ? ଏତି କି ଟ,ାେର କଣ େହବ ? ପଶାt
अଭିେଯାଗ କରି କହି ଲା ଟିେକଟ ଦାମ େକେତ ଜାଣିଛୁ ? ଆଉ ସାl ମାେନ ଥିେବ, ମଁୁ
ଏେତ କମ ଟ,ାେର କଣ ଧରି େକମି ତି ଯି ବି ? େମାର ମାନ ସାନ େବାଲି କି ଛି अଛି ନା
ନାହW ? ଖାଇବା େଟବୁ ଲେର ବସି ଥିବା େବେଳ େବାଉ ଯାହା େଦଇଥିେଲ େସତକ େନଇ
ନୀରବ େହାଇଗଲା ପେର ପୁଣି କହି ଲା, “େବାଉ େମାର ଟାଇମ େହଲାଣି ଟ,ା େଦ”
େରାେଷଇ ଘରୁ େବାଉ କହି େଲ, େମା ପାଖେର କି ଛି ନାହW, ତୁ ବାପା,ୁ ମାଗି େନଇଯା
ପଶାt ଗର ଗର େହଉଥିଲାେବେଳ ଘର ଭିତରକୁ ପଶି ଆସୁଥିବା ବାପା, ପଦଧନି ଶୁଣି
ନୀରବ େହାଇଗଲା
ମା ତା ପସhର ଶାଗ, ବଡି ଭଜା ,େସାରି ଷ ଦି ଆ ମାଛ ତରକାରୀ କରି ଛtି  ବହୁତ
ଦି ନ ପେର ମା ହାତ ରvା ସୁସାଦୁ ଖାଦ ମି ଳିଛି, अତି ଖୁସିେର ଖାଇସାରି ହାତ େଧାଇଲା
ପଶାt ବାପା,ୁ ଭାରି ଡର ତାର ସାlମାନ, ସହ ମି ଶି ସି େନମା ଯି ବାର କାଯକ ମ
କରି ଥିଲା େସ କି k ବାପା,ୁ ସି େନମା ପାଇଁ ଟ,ା ମାଗିବାକୁ ସାହସ ଯୁେଟଇ ପାେରନି 
ଭଲ ପାଠ ପେଢ େବାଲି ବାପା ତାର କି ଛି ଦୃ ାମି କୁ अଣେଦଖା କରtି ସତ କି k ବାପା,ର
େଗଲ୍ହା ପୁअ େହବାର େସୗଭାଗ ପାଇଲାନି ପଶାt ତାର ନି ଜ ଔyାତମୀ ପାଇଁ 
ନି ରାକାର ବାବୁ , ବଡ ପୁअ ପଶାt ଗଁା ୁଲ େର ଶି qକତା କରtି ନି ରାକାର
ବାବୁ ବହୁତ ସେଛାଟ ଓ

ନି .ାପର େଲାକ େସ, ଗଁା

େର ବହୁତ ଖାତି ର ତା,ର
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ସମ] अଭି ଭାବକ, େଯେତ ଛାତ ଛାତୀ ଏମି ତି କି ୁଲ ର अନ ଶି qକ, ଶି qୟତୀ
ମାେନ ନି ରାକାର ବାବୁ , ଶି qକତା, ଛାତ ମାନ, ପତି େସହ େପମ, ଦାୟି ତ୍ଵ,
ସମୟାନୁ ବତୀତା, ନି .ାପରତା ଆଦି ଗୁଣ ର ଭୁ ଇୟସୀ ପଶଂସା କରtି କି k ନି ରାକାର
ବାବୁ ,ର ଦୁ ଃି tା ଥିଲା ତା,ର ବଡ ପୁअ ପଶାt ର ଉyତାମି ଓ ସାନ ପୁअର ସD ±ତି
|େରେଭନ୍ସା କେଲଜେର ଯୁ ଦୁ ଇ ପରୀqା େଶଷ ବଷ ପରୀqା େଦଇ ସାରି କାଲି ଘରକୁ
ଆସି ଛି ଦୀଘ ଛ ମାସ ପେର ପଶାt ମଦପାନ କେର ଆଉ ଝି अ ମାନ,ୁ କେମନ୍ଟ ବି
କେର, େସଥିପାଇଁ

େକେତଥର ନି ରାକାର ବାବୁ , ମୁi ତଳକୁ େହଇଛି ପଶାtକୁ

େଯମି ତି ବାପ,ର ମାନ ସାନ ର କି ଛି ଫରକ ପେଡନି ତାର ଏଇ ଦାୟି ତ୍ଵହି ନତା ପାଇଁ
ପରି ବାରକୁ େକେତ କ େସ ନେଦଇଛି ଗଁା ନଇେର ପହଁ ରିବାେର ତାର ବହୁତ
ଖୁସିପି ଲା ଦି ନ ସାl ମାନ, େମଳ େର ଏ େନଇ େକେତ ପତିେଯାଗୀତା ହୁଏ, ବଢି ନଇ
ପାଣି େର ଏକୁ ଳ ରୁ େସକୁ ଳ ରୁ କି ଏ େକେତ କମ ସମୟ ମଧେର ପାର େହଇ ପାରି ବ 
ଆଓ ପଶାt େସଥିେର ସବୁ େବେଳ ପଥମ |
କାଲି ପୁଣି ଦୁ ଇ ବରଷ ବି ତି ଗଲାଣି, େସଦି ନ ପଥମ ରଜ ଥାଏ |କାଉଂଳି ଆ
ପାଗ,ସୁଲୁସୁଲିଆ ପବନ ବହୁଥାଏ, ଆକାଶେର ବଦଳ ମାଳ ମାଳ ନାନା ରକମର ପି ଠା
ପଣା େହାଇଥାଏ ଘେର |ପଶାt ର ମାଟିକ ପରୀqା ଫଳ ବାହାରି ଥାଏ ପବ
ୂ ଦି ନ, ପଥମ
େଶଣୀେର अଶି ପତିଶତ ନ^ର ରଖୀ ପାସ େହଇଥାଏ ପଶାt |େସଥିପାଇଁ ନି ରାକାର ବାବୁ
ୁଲ ପି ଲା ମାନ,ୁ ମି ଠା ବାିେଲ|ପଥମ ରଜ, ବହୁତ ଆନh ଓଲ ାସ ର ଦି ନ ନୂ ଆ
ଲୁ ଗା , ରଜ ପାନ , ନଇ କୂେଳ ଲାଗି ଥିବା େଦାଳି େର କୁ ନି କୁ ନି ପି ଲା ଓ ଝି अ େବାହୁ
ମାନ, େଦାଳି େଖଳ, ଗଁା ମୁi ବରଗଛ ମୂେଳ ତାସ େଖଳ ଇତାଦି େର ଦି ନ ସରି ସvା
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େହଲା  ସାନଭାଇ ଓ ସାl ମାନ, ଗହଣେର ଦି ନ େକମି ତି କଟିଗଲା େଯ ପଶାt କୁ
ଜନପଡି ଲାନି |ସvାଠଁୁ ଆର େହଲା ବଷାସକାଳ ଭିତେର ଗଁା ନଇେର ବନା ପାଣି
ଆସି ଯାଇଥାଏ

|ଉ୍ହୁଳା ନଇର ପାଇଁ ଏକୁ ଳ େସକୁ ଳ ଖାଉଥାଏ |ସକାଳୁ ନଇ କୁ ଳ

ଆେଡ ବୁ ଲି ଆସି ଲାପେର ପଶାtର ଖୁସି କହି େଲ ନସେର |ଆଜି ନଇ ପହଁ ରା େହବ,
ରାଜା ପାଗକୁ ପରୀqା ଫଳର ଖୁସି, ତାକୁ େଯମି ତି ଆକାଶେର ଉଡି ଲା ପରି ଲାଗୁଥାଏ
ନଇ ପହଁ ରିବା କଥା ଶୁଣିେଲ ବାପା,ଠୁ ଗାଳି ଶୁଣିବାକୁ ମି େଳ େସଥିପାଇଁ ସକାଳୁ
ସକାଳୁ ରଜ ପି ଠା ଖାଇ, ସାl ମାନ,ୁ େନଇ ବାହାରିଲା ନଇ କୁ ଳକୁ େଦାଳି େର ଝୁ ଲି ବା
ବାହାନା କରି |ସାନ ଭାଇ ବି ଜି ଦ ଧରି ଲା େମାେତ ବି େନଇଚାଲ େଦାଳି ଝୁ େଲଇ େଦବୁ
ସଣଭୟ କୁ ନାକୁ େନଇ େଦାଳି େଖଳି ଆସୁଛି େବାଲି ମା କୁ କହି ପଶାt ଆସି ପହିଲା
ନଇ କୂଳେର |
କୁ ନାକୁ ଦଶ ମି ନିଟ େଦାଳି େଖେଳଇ େଦଇ ପଶାt କହି ଲା ତୁ ଏଇଠି େଖଳୁ ଥା,
କୁ ଆେଡ ଯି ବୁନି ,ମଁୁ ପା ମି ନିଟେର ଯାଇ ଆସୁଛି ନଇକୁ ଳ

ଆଡୁ ଏତି କି କହି ସାl

ମାନ, ସହ ମି ଶି ନଇକୁ ଳ ଆଡକୁ ଛୁ ମtର େହଇଗଲା ପଶାt କୁ ନାକୁ ଏକୁ ଟିଆ କି ଛି
ଭଲ ଲାଗିଲାନି ବଡଭାଇ କୁ

େଖାଜି େସ ବି ହାଜର େହଇଗଲା ନଇକୁ ଳେର

|େସେତେବେଳ ପଶାt ଆଉ ତାର ସାl ମାେନ ନଇ ପହଁ ରା େର ବ] ଥାtି |କୁ ନା ଭାଇ
ଭାଇ ଡାକି ଡାକି , ଯାଇ ନଇ କୂଳେର ବସି ପାଣି େର ଚବ ଚବ େହଉଥାଏ ବଢି ପାଣିର
ସୁअ ଏକୁ ଳ େସକୁ ଳ ଖାଉଥାଏ, ଏମି ତି ପାଣି ସହ େଖଳୁ େଖଳୁ େଗାଡ ଖସି ଗଲା କୁ ନାର
|अଥଳ ପାଣିେର ଉବୁ ଟୁ ବୁ େହଉଥାଏ କୁ ନା,କଣ େହାେଟ ପାଣିେର ପଡି ଗଲା େବାଲି ପଶାt
ଆଉ ଟାେର ସାl ମାେନ େଫରି ଚାହି ନବାରୁ େଦଖିେଲ କୁ ନାକୁ ବଢି ପାଣିର ସୁअ ଭେସଇ
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େନଇଯାଉଛି ପାଣବି କଳେର ଡାକ ଛାଡି େଲ ସମେ],ଗଁା େଲାକ ଯି ଏ ଯୁଆେଡ ଥିେଲ ସବୁ
ନାଇକୂେଳ ହାଜର େହେଲ |କାହା ହାତେର ଦଉଡି ତ କାହା ହାତେର କାତ ବାଡି , ନାଉରି
ବି ନା େନଇ ହାଜର େହଲା କି k ବଢି ପାଣିର ସୁअ ଏେତ ପଖର ଥିଲା େଯ ପା ମି ନିଟ
େର କୁ ନା କୁ ଭେସଇ େନଲା ଆଖି ନପାଇବା ଦୂ ରତାକୁ ଦୀଘ ଏକ ଘାର ପରିଶମ ପେର
କୁ ନାର ମୃତେଦହ ମି ଳିଲା କି ଛି ଦୂ ରେରନି ରାକାର ବାବୁ , ତା, ୀ ଭାଗବତୀ କାhି
କାhି ଧରାଶାୟୀ େହାଇଯାଉଥିେଲ |ସାନଭାଇର ମୃତୁକୁ ବି ଶାସ କରି ପାରୁନଥାଏ
ପଶାt ,ତାର ଦାୟି ତ୍ଵହି ନତା େଯାଗଁୁ ତାରି ଆଖି ଆଗେର ନି ଜର ଭାଇକୁ ହେରଇଲା
ପଶାt |ଶବଦାହ କରି ସମେ] ଘରକୁ େଫରି େଲ |ନି yାରି ତ ତାରି ଖ ଓ ସମୟେର
ଶୁyିକି ୟା ସ"ନ େହଲା |
ନି ରାକାର ବାବୁ େଯମି ତି ପର
ୂ ାପର
ୂ ି ଭାlି ପଡି ଥିେଲ, ସବୁ େବେଳ अନମନ୍ସ
ରୁହtି ପଶାtର କେଲଜ ଏଡମି ଶନ କଥା କି ଛି ଚି tା କରୁନଥିେଲ ନି ରାକାର ବାବୁ କି k
ପଶାtକୁ ଆଉ ଗଁା େର ରହି ବାକୁ ଇ}ା ନଥାଏସନଭାଇ ର େସ ନି ରୀହ େଚହରା ଟି
ସବୁ େବେଳ ତା ଆଖି ଆଗେର ନାଚି ଯାଉଥାଏ |ତାର ମୃତ େଦହକୁ ଧରି ଥିବାର ସD ±ତିକୁ େସ
ଭୁ େଲଇ ପାରୁନଥାଏ ପତାପେର ତା ହୃଦୟ ତା ସବୁ ଦି ନ କାhି ଉେଠ, ରାତି ରାତି ନି ଦ
ହୁଏନା |ହୁଏତ ବାପା ମନକ ଠାରୁ େବଶୀ କ େହଉଥାଏ ତାକୁ |ଆଉ ନଇକୂଳକୁ
େକେବବି ଯି ବନି େବାଲି ଶପଥ ନି ଏ |
ଇତି ମଧେର େରେଭନ୍ସା କେଲଜେର ନାମେଲଖାଇ ଛାତାବାସେର ରହି ପଢି ବା
ପାଇଁ ମାକୁ ବହୁତ अନୁ େରାଧ କେର ପଶାt |ସାନପୁअ ଗଲା ପେର , େଗାଟିଏ େବାଲି ପି ଲା
ପଶାtକୁ ଛାତାବାସେର ରଖୀ ପାଠ ପଢାଇବାକୁ ଇ}ା ନଥାଏ ନି ରାକାର ବାବୁ କି ^ା ତା,
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ୀ ଭାଗବତୀର କି k ପଶାtର ଭବି ଷତ ପାଇଁ େସମାେନ ବାଧ େହେଲ େଶଷେର
ନି ରାକାର ବାବୁ ପଶାtକୁ େନଇ ଛାଡି ଆସି େଲ େରେଭନ୍ସା କେଲଜ ଛାତାବାସେର |
ଛାତାବାସରୁ ଆର େହେଲ ପଶାtର କୂअଭାସ ସବୁ |ସାନଭାଇ ମୃତୁର ଦୁ ଃଖ ଓ
अନୁ ତାପକୁ

ଏଡାଇବା ପାଇଁ

ମଦପାନ ଆର କେର କି ଛି ସାl ମାନ, ସହ ମି ଶି

|ସାl ମାନ, ସହ ମି ଶି କେଲଜ େର ଝି अ ମାନ,ୁ अଶ¶ୀଳ ମtବ ବି ଦି ଏ |ଏସବୁ କଥା
ନି ରାକାର ବାବୁ , କଣେର ପେଡ |ନି ରାକାର ବାବୁ ଆହୁରି ଭାlି ପଡି ଥିେଲ 
ଆଜି ପଶାt କୁ କୁ ଆେଡ ଯି ବାର ପ]ୁତି େଦଖି ଭାଗବତି କୁ ପଚାରି େଲ ନି ରାକାର
ବାବୁ , ପୁअ କୁ ଆେଡ ବାହାରି ଛି କି ?କେଲଜ ତ ଏେବ ବh, କାଲି ହW ଆସି ଛି ଘରକୁ
|ଆଉ ଏେତ ଖରାେର କୁ ଆେଡ ଯି ବା କଣ ଦରକାର କି ? ପୁअର ସି େନମା କଥା ଲୁ ଚି ଇ
ବାକୁ ଯାଇ ଭାଗବତି କହି େଲ େସ ତାର ସାl ଘରକୁ ଯାଉଛି ,େବଳଉଳି କୁ େଫରି
ଆସି ବନି କି ! ଭାଗବତୀ ପଶାtର େକୗଣସି କଥାକୁ ମନା କରtି ନୀ ,କୁ ନା ଗଲାପେର
ପଶାt ହW ସାହା ଭରସା ବୃ yକାଳକୁ |
ପଶାt େଫରି ବା ବାଟକୁ ଚାହW ରହି ଥାଏ ଭାଗବତୀ... ||

େମାବାଇଲ : 9739591816
ବି ନାୟକ ନଗର ଏ ବ କ , ବାlାେଲାର, ୫୬୦୦୧୭
ଇେମଲ : bijaykumar.mail@gmail.com
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େଗାଲାମଗିରି
ଦୀପକ ଷଡ଼lୀ

ବୟସର ସାୟାହେର ଉପନୀତ େହାଇ ବି ଡ£ର ପଶାt ମି ଶ, ସି େନମା େଦଖା
ନି ଶା ଜମା ଛାଡି ପାରୁ ନଥିେଲ। ପୁअ ଝି अ ବଡ େହଇ ବାହାସାହା େହଇ ପଶାt ବାବୁ
ଆସି ନାତି ନାତୁ ଣୀ େଖେଳଇେଲଣି ତଥାପି ଟିଭିେର େକୗଣସି େଗାେଟ ନୂ ଆ ସି େନମା େଦେଲ
ସବୁ କାମ ଛାଡି ବସି ଯିେବ ଟିଭି ଆଗେର। ପତ ୀ େଶାଭା େଦବୀ,ୁ କଡା ତାଗିଦ, “େଦଖ ମଁୁ
ସି େନମା େଦଖିଲା େବେଳ େମାେତ ଜମା ଡି ବ କରି ବନି ଯାହା କାମ अଛି େମାେତ ଏେବ
କହି ଦିअ

କରି େଦବି ” େଶାଭା େଦବୀ ମଧ ସ ାମୀ,ର ଏହି ଝୁ,୍ କୁ ଭଲ ଭାେବ

ଜାଣtି । ଟିଭିେର ନୂ ଆ ସି େନମାର ଆଡ୍ ଆସି ଲା ମାେନ ପଶାt ବାବୁ ୫ ଦି ନ ଆଗରୁ ଘର
ସାରା େଲାକ,ୁ କହି ବୁ ଲୁ ଥିେବ ଜାଣିଛ अମୁକ ଦି ନ ରାତି ୮ଟାେର େସାନି ମା{େର अମୁକ
ସି େନମା ଦବ, ଏେବ ପରା ହଲେର ରିଲି ଜ େହଇଥିଲା, ବଢି ଆ ଫିଲDଟା।
ପଶାt ବାବୁ ,ର ସି େନମା େଦଖାେର େକୗଣସି େଗାେଟ ଧରାବvା ନି ୟମ ନଥାଏ।
ହି hୀ, ବlଳା, ଇଂରାଜୀ, େତଲୁ ଗୁ, ତାମି ଲ ଡବି ଂ ଆଦି େଯଉଁ ସି େନମା େଦଖିବାକୁ
ବସି ଯିେବ ମାେନ ସି େନମାର ନଁା ବାହାରି ବା ଠାରୁ ଆର କରି ନଁା େଶଷ େହବା ପଯt
େସମି ତି ଚାତକ ଭଳି ଆ ଟିଭି ଆଗେର ବସି ଥିେବ। ଏମି ତିକି ପରି ଶା ଲାଗିେଲ ମଧ
େକବଳ େଯେତେବେଳ ଆଡ୍ କି ^ା ଗୀତ େଦେଲ ହW ଯାଆtି ନେହେଲ କାେଳ େକାଉ ସି ନ୍
ଟା ମି ସ୍ େହଇଯି ବ । କି k ପଶାt ବାବୁ ,ର ଓଡି ଆ ଫିଲDର ପଶାt ନh,ର ଫିଲD ଗୁଡିକ
ଭାରି ପସh। ପଶାt ନh,ର ସବୁ ଫିଲD େସ ପାୟ ୧୦/୧୧ ଥରରୁ ଉyଥର େଦଖି ଛtି ।
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ତା ମଧରୁ େଗାଲାମଗିରି େହଉଛି अନତମ ଏବଂ ଟିେକ ନି ଆରା ମଧ। କଣ ପାଇଁ
ନି ଆରା ତା ପଛେର େଗାେଟ କାହାଣୀ ମଧ अଛି ।
ଆrା ହଁ ! ସୁଧୀ ପାଠକବୃ h, अବଗତି ନି ମେt ମଁୁ ଏଠି ଜଣାଇ ରେଖ େଯ ଇଏ
େହଉଛtି େମାର अtରl ବvୁ ସଜରି େଶାଲି ୍ ଡ£ର ପଶାt ମି ଶ। ଜେଣ ଡ£ର
େହଇ କି ବି ବାବୁ ,ର ସି େନମା ନି ଶା ପବଳ। ମଁୁ ବାବୁ ,ର ସି େନମା ପୀତି ଉପେର ଆଉ
ଟିେକ କହି ଦିଏ। ତା’ପେର ଆେମ ମୁଖ କାହାଣୀକୁ ଯି ବା।
ପଶାt ବାବୁ ,ର ସି େନମା େଦଖାେର କାେଳ ବାଘାତ ନ ଘଟିବ େସଥିପାଇଁ ମଧ
ସବୁ ବେhାବ] େସ ଘେର କରି ରଖି ଛtି । େଗାେଟ ବଡ ଇନ୍ଭଟର ଖାସ୍ କରି ଟିଭି
ସହି ତ କେନ{ନ ଦି ଆଯାଇଛି , ଯଦି କେର ପଳାଏ େତେବ କମ େସ କମ ୮ ରୁ ୯ ଘା
ପଯt ଟିଭି ଚାଲି ପାରି ବ। ସି େନମା େଦଖି ବାର अସଲି ମଜା ଲୁ ଟିବା ପାଇଁ ମଧ ପଶାt
ବାବୁ ସବୁ ବବା କରି େଦଇଛtି । େସାନି କ"ାନୀର ୧୦୦ ଇିଆ ବଡ ଏଲଇଡ଼ି ଟିଭି
ତା ସହି ତ େହାମ ଥିଏଟର ସଂଯୁ େହାଇଛି । ଘେର କି ଏ କାେଳ ବାଘାତ କରି ବ େସଥି
ପାଇଁ ନି େଜ अଲଗା େଗାେଟ ଟାଟା ାଏର

କେନ{ନ େନଇଛtି , େଯଉଁଥିେର ସବୁ

ସି େନମା ଚାେନଲର ଏଚ୍ଡ଼ି ଭଶନ ଏ£ି େଭଟ କରାଯାଇଛି । ସି େନମା େଦଖା ପାଇଁ ସ ତ
ନି ଜର େବଡ଼୍ରୁମ ବେନଇଛtି େସ। ଟିଭି ଲଗା ଯାଇଛି କା|େର। ଆଗେର ଏକ ବି ଶାଳ
୩ ଜଣିଆ େସାଫା େସଟ୍। ଆରାମ୍ େର େଗାଡ ରଖିବା ପାଇଁ େସାଫା ଆଗେର େଗାେଟ ଟି
ପୟ। ସି େନମା ଆର େହଲା ମାେନ େଶାଭାେଦବୀ ଚା, ବି ସ୍କୁ ଟ, ମି {ଚର ଓ ପାଣି
େବାତଲ ଆଣି ରଖି େଦଇ ଯାଆtି ଟି ପୟ ଉପେର
ଏେବ ଆସk ଜାଣିବା ପଶାtର ସି େନମା ପୀତି । େମାର ପଶାt ସହ ବvୁ ତା
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କଟକର େରେଭନସା କଲି ଜିଏଟ ୂଲରୁ। ତା’ର େମାର ଦଶମ େଶଣୀେର େଗାଟିଏ
େସ{ନ ଥିଲା। ମାଟ ି କ

ପେର େରେଭନସା କେଲଜ ଓ ତା’ପେର ଶୀ ରାମଚh ଭn

େମଡି କାଲ କେଲଜେର ଏଡମି ଶନ ସବୁ ଏକା ସାlେର। ପଶାtର ଦଶମ ପର ଠାରୁ ଏ
ସି େନମା େଦଖା ନି ଶା ଲାଗିଲା। େମାର ମେନ अଛି ରାଜ୍ କପୁର, ବବି ସି େନମା
େଦଖାଠାରୁ ଆର େହାଇଥିଲା ତା’ର ଏ ସି େନମାପୀତି । କେଲଜେର େଯେତେବେଳ
େଦଖିବ ସାlମାନ, ସହ ସି େନମା ାଇଲେର ଗପି ବ। अମି ତାଭ, ରାେଜଶ ଖାନ ା, େଦବ
ଆନh୍, ପରି ମି ମିକୀ କରି ସାlମାନ,ୁ ହେସଇବ। ଏମି ତି ଥେର ଥଟା ମଜାେର ଆମର
େଗାେଟ ସାl ପଭାତ ତାକୁ କହି େଦଲା, “ଆେବ ଏ ପଶାt ତୁ ତ ପୁରା ଆମ ଓଡି ଆ
ହୀେରା ପଶାt ନh, ଭଳି ଆ େଦଖା ଯାଉଛୁ, ତୁ ଟିେକ ନି ଶ ରଖି େଦ ଆଉ ଚୁ ଟି ଟିେକ
ବାେଗଇ େଦ େଦଖି ବୁ ପୁରା ପଶାt ନh,ୁ ଲୁ େଚଇବ ଆଉ ତେତ େଦଖି ବ ଏକଦମ
ସମାନ ତ ଆଉ” େତା ନଁା ଆଉ ପଶାt ନh, ନଁା ବି ସମାନ अଛି ଖାଲି ଯାହା
ସାlିଆେର ତୁ ମି ଶ। ବାସ୍ େସହି ଦିନଠାରୁ ବାବୁ ,ର େଗାଡ ଆଉ ତେଳ ଲାଗିଲାନି ।
ପଶାt ନh,ର େଯେତ ସବୁ
େସେତେବଳକାର ସବୁ ଫିଲD

ଫିଲD ଥିଲା େଶଷ ଶାବଣ ଠାରୁ ଆର କରି

େଗାେଡଇ େଗାେଡଇ େଦଖି ଲା। ତା,ରି ଭଳି େକଶ

ସେଜଇଲା, ନାକ ତେଳ ନି ଶ ରଖିଲା, ସାଟ, ପା ଏମି ତିକି େବେଳ େବେଳ କେଲଜେର
ପଶାt ନh, ଫିଲDର ଡାୟଲଗ୍ ଗୁଡା ବି କହି ଲା ଆଉ ମି ମିକୀ ବି କଲା। ତାକୁ େଦଖି
ଝି अପି ଲା ମାେନ ବଡ ମଜା ନଉଥିେଲ କି k େସ କାହାରିକୁ ଖାତି ର କରୁ ନଥିଲା ତାକୁ
ସି େନମା ଓ ପଶାt ନh, ଫାନ୍ ହବା ନି ଶା ଘାରିଥିଲା। େସ ତା ନି ଜ ଦୁ ନି ଆେର ହW ଖୁସି
ଥିଲା ।
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େମାର ଠି କ୍ ମେନ अଛି େସେତେବେଳ କଟକର ହି h୍ ସି େନମା ହଲେର(ଏେବ अବଶ
ବh େହାଇଗଲାଣି) ପଡି ଥାଏ ପଶାt ନh ଓ ମହାେଶତା, अଭିନୀତ େଲାକପିୟ ଚଳଚି ତ
େଗାଲାମଗିରି। ପାୟ ଏକ ମାସ ହବ ସି େନମା ହାଉସ୍ ଫୁଲ ଚାଲି ଥାଏ। ଆେମ
ସାଇେକଲେର କେଲଜ ଗଲା େବେଳ ପଶାt ହଲ୍ ଆଗେର ଛି ଡା େହାଇ ୫/୧୦ ମି ନିଟ୍
େପାର େଦଖିବ ଆଉ ତାପେର ଆସି ବ। ମେତ ବଡ ବି ର ଲାେଗ ମଁୁ କେହ “ତୁ ଏଇଠି
ଠି ଆ େହଇ େପାର େଦଖୁଥା ମଁୁ ଚାଲି ଲି, େସପେଟ କ ାସ େଡରି େହଇ ଗେଲ ସାର ଆଉ
କ ାସେର ପୁେରଇ େଦେବନି େଯ” େମା କଥାକୁ ତାର ତି େଳ ମାତ ଖାତି ର ନ ଥାଏ। େସ
ସବୁ େବେଳ େଗାଟାଏ କ ାସ ପେର ହW କେଲଜ ଆେସ। ଦି େନ େଗାେଟ ରବି ବାର ଦି ନ
ପଶାt ମେତ କହି ଲା “ଚାଲ ଆଜି ଯି ବା ଯାହାେହେଲ େଗାଲାମଗିରି େଦଖି ବାକୁ । ତମର
କାହାର ପଇସା ଦବା ଦରକାର ନାହW ସମ], ଟିେକଟ ମଁୁ େଦବି ” େମାର ସି େନମା
ଯି ବାକୁ ଏେତ ଇଛା ନଥାଏ। ତଥାପି ଶୁଣିଥିଲି େଯ ସି େନମାଟି ଭଲ େହଇଛି େବାଲି ଆଉ
ପଶାt ତ ତା ଖଚେର ନଉଛି ମଁୁ କାଇଁ ଏ ସୁେଯାଗ ହାତ ଛଡା କରି ବି। ମାଟିନୀ େଶା
ସି େନମା ଯି ବା ପାଇଁ ିର େହଲା। ମଁୁ ଓ ପଭାତ ଦୁ ଇ ଜଣ ଜାକ ତା, ଘେର ଦି ନ
୧.୩୦େର ଯାଇ ପହିଗଲୁ । ଘେର ତା,ର ବୁ ଢା େଜେଜବାପା, େଜେଜମା ସାନ ଭଉଣୀ
ମି ନୁ ଓ ପଶାtକୁ ମି ଶାଇ ଛअ ପାଣୀ କୁ ଟୁ ^। ତା ବାପା ଜେଣ अଧ]ନ ସରକାରୀ
କମଚାରୀ ଦରମା ମଧ େବଶୀ ନୁ େହଁ ଆଉ ପରିବାରର ଏକମାତ େରାଜଗାର qମ ବି।
ଆେମ ଦୁ ଇ ଜଣ ତା, ଘେର ପହି ଯି ବାରୁ ତା, ମା ଆମକୁ େମଲା ଘେର ବସି ବାକୁ କହି
ଭିତରକୁ ଚାଲି ଗେଲ। ଘର ଭିତରୁ ପଶାtର ପାଟି ଶୁଣାଯାଉଥାଏ, “େବାଉ ମଁୁ ସି େନମା
େଦଖିବାକୁ ଯି ବି ପରା? ଏତି କି ଟ,ାେର କଣ ହବ? ପଶାt अଭିେଯାଗ କରି ତା ମା’,ୁ
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କହୁଥାଏ। ଟିେକଟ୍ େକେତ ଦାମ ଜାଣିଛୁ ନା? ଆଉ ସାl ମାେନ ବି ଥିେବ, ମଁୁ ଏେତ କମ
ଟ,ା ଧରି େକମି ତି ଯି ବି କହି ଲୁ? େମାର ମାନ ସନମାନ େବାଲି କି ଛି अଛି ନା ନାହW?
ଖାଇବା େଟବୁ ଲେର ବସି ଥିବା େବେଳ େବାଉ ଯାହା େଦଇଥିେଲ େସତକ େନଇ ନୀରବ
େହାଇଗଲା।

ପେର ପୁଣି କହି ଲା, “େବାଉ େମାର ଟାଇମ୍ େହଇଗଲାଣି ଟ,ା େଦ”

େରାେଷଇ ଘରୁ ଥାଇ ତା, ମା କହି େଲ େମା ପାଖେର କି ଛି ନାହW ତୁ ବାପା,ୁ ମାଗି େନଇ
ଯା। ପଶାt ବି ର େହାଇ ଗରଗର ହଉଥିଲା େବେଳ ଘର ଭିତରକୁ ପଶି ଆସୁଥିବା
ବାପା, ପଦ ଧ¨ନି ଶୁଣି ନୀରବ େହାଇଗଲା।
ତା ବାପା ତାକୁ ପଚାରି େଲ “କଣ େହଲା? କାହWକି ପାଟି କରୁଛୁ? ଆଉ େତା ସାl
ମାେନ ଆସି କାହWକି େମଲା ଘେର ବସି ଛtି ?” େସପଟୁ ତା ମା’ ଉ\ର େଦେଲ “ସାl
ମାନ,ୁ େନଇ ସି େନମା ଯି ବ େବାଲି ବାହାରି ଛି। ୨୦ ଟ,ା ଥିଲା େଦଲି , କହୁଛି ଆହୁରି
ପଇସା େଦ” ଆମ ଆଗେର ତା ବାପା େବଶୀ କି ଛି ଉଚବାଚ ନକରି ପେକଟରୁ ୫୦
ଟ,ାେଟ କାଢି ତାକୁ େଦଇ େଦେଲ। ତା, ମୁହଁ କାହWକି ଏକ ପକାର ମଳି ନ ଓ ଭାବ
ଗୀର େଦଖା ଯାଉଥିଲା। ପଶାt କି k ବାପା,ର କଣ େହଇଛି େବାଲି ଶୁଣିବାକୁ େଧୖ ଯ
ନଥିଲା, େଯମି ତି ୫୦ ଟ,ା ପାଇଛି ଆମକୁ ଆଖିେର ଠାରି େଦଲା େଯ “ତେମ ମାେନ ସବୁ
ବାହାରକୁ ଯାअ” ଆେମ ବି ତା ଇଶାରା ଠି କ େସ ବୁ ଝି କି ବାହାରକୁ ପେଳଈ ଆସି ଲୁ।
ଆଉ ସାଇେକଲ ଧରି ସି ଧା ଚାଲି ଲୁ ହି h୍ ସି େନମାେର ପଡି ଥିବା େଗାଲମଗିରି ଫିଲD
େଦଖିବାକୁ । ବାଲେକାନୀ ଟିେକଟେର ବସି ସି େନମା େଦଖିଲୁ। ଫିଲD ସvା ୬.୩୦େର
ଭାlିଲା। ଆେମ ସମେ] ଘରକୁ େଫରିଲୁ । କି k ତା ପରଦି ନ ଠାରୁ ମାେସ ଆଉ ମଁୁ
ପଶାtକୁ କେଲଜ ଆସି ବାର େଦଖି ପାରି ଲିନି। ମଁୁ ଦି େନ ବ] େହଇ କି ତା, ଘରକୁ
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ଗଲି , େଦଖି ଲି ତା, ଘର ଆଗେର ତାଲା ପଡି ଛି। େଫରି କି ଆସି ଲା େବଳକୁ ପଶାt ସହ
ବାଟେର େମାର େଭଟ େହଇଗଲା। ମଁୁ ପଚାରିଲି “ଆେର କଣ େହଲା? କେଲଜ କଣ ପାଇଁ
ଆସୁନୁ?” ମେତ େଦଖି ପଶାt େଭା େଭା େହାଇ କାhି ଉଠି କହି ଲା। େମା ଭଉଣୀ ମି ନୁ
ଆଉ ଏ ଦୁ ନି ଆେର ନାହWେର। ମଁୁ ତାକୁ ଟିେକ େଧୖ ଯ େଦଇ କହି ଲି “ଆେର କଣ େହଲା
ମି ନୁର ଟିେକ ଠି କ୍ େସ କହ? ତା’ପେର େସ କହି ଲା “ମି ନୁ େମା ନି ଜ ଭଉଣୀ ନଥିଲା। େମା
ବାପା ତାକୁ ଆମ ଗଁା ମhିର ପାଖରୁ ପରି ତ अବାେର ପାଇଥିେଲ, କି k ମି ନୁ ଆମ
ଘେର ସବୁ ଠାରୁ େଗଲହୀ ଥିଲା, ଆେମ େଯାଉ ଦି ନ ସି େନମା େଦଖିବାକୁ ଯାଇଥିେଲ
େସହି ଦିନ ସକାେଳ ମି ନୁର ର ବାtି େହାଇ ନାକରୁ ର ପଡି ଥିଲା, ବାପା ତାକୁ େନଇ
ହିଟାଲ ଯାଇଥିେଲ େସଇଦି ନ। ଆଉ େସଦି ନ େସଇଥି ପାଇଁ ତମମାନ, ଆଗେର େମା
ସହ େବଶୀ କି ଛି ଯୁି ତକ ନକରି ସି ଧା ପଇସା େଦଇ େଦଇଥିେଲ। ଆଉ ମି ନୁ ତା ପର
ଦି ନ ସକାେଳ ଆମ ସମ],ୁ ଛାଡି ଚାଲି ଗଲା। ତାର କି ୟା କମ ପାଇଁ ଆେମ ସମେ]
ଗଁାେର ଥିଲୁ। ଏତି କି କହି ପଶାt େମା ଛାତି ଊପେର କାhି କାhି ନୟାt େହାଇ ପଡି ଲା
ମଁୁ ତାକୁ ବୁ ଝାଇ ସୁଝାଇ ଆମ ଘରକୁ େନଇଗଲି ।
େସହି ଦିନ ଠାରୁ ପଶାt େକମି ତି ଏକ ାଣୁ ପାଲଟି ଯାଇଥିଲା ତା’ର ସବୁ ଫିଲିD
କାଯକଳାପ ବh େହାଇ ଯାଇଥିଲା। େସହି ଦିନ ଠାରୁ ମଁୁ ତା ମୁହଁରୁ େକେବ ବି ହଲ୍ କୁ
ସି େନମା ଯି ବା କଥା ଆଉ ଶୁଣିନି। େସ ବହୁତ ମନ ଲଗାଇ ପଢି ଲା ଆଉ ସଜରି େର ପି ଜି
କଲା। େସ େଦଖି ଥିବା େଗାଲମଗିରି ଫିଲDର କାହାଣୀକୁ ମଧ କି ଛି ମାତାେର ତା
ଜୀବନେର ପେୟାଗ କଲା। କଟକ େମଡି କାଲର ସରକାରୀ ଡାରୀ ଚାକି ରିକୁ अବସର
େନବା ବୟସର ୧୦ ବଷ ପବ
ୂ ରୁ େସ ଛାଡି େଦଲା। ସରକାରୀ କଳର େଗାଲମଗିରିରୁ େସ
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ଚାହଁୁ ଥିଲା ସ ାଧୀନତା। କି ଛି କରି ବାପାଇଁ ଦୁ , अନାଥ, ଗରି ବ େଲାକ ମାନ, ପାଇଁ।
ଗରି ବ, अନାଥ, अସହାୟ େଲାକ, ପାଇଁ େସ ନି େଜ ତା ହାତରୁ ପଇସା ଖଚ କରି ଏକ
କକଟ େରାଗ ଦାତବ ଚି କିାଳୟ େଖାଲି ଲା। େଯଉଁଠାେର ମାଗଣାେର େସ अନାଥ ଓ
अସହାୟ େଲାକ ମାନ,ର ମାଗଣାେର ଚି କିା କରୁଥିଲା। ଆଉ ଏହି କାମେର
େଗାଲାମଗିରିର ମହାେଶତା, ଭଳି େଶାଭା େଦବୀ ମଧ ତାକୁ ଖୁବ୍ ସାହାଯ କରୁଥିେଲ।
ତା ପୁअ अବି ନାଶ ମଧ ବାପାର ପଦା, अନୁ ସରଣ କରି ଡ£ର େହଇଛି , ଆଉ ହିଟାଲ
କାମେର ତା ବାପାକୁ ସାହାଯ କରୁଛି । ମଝି େର ମଝି େର ଝି अ/ଜାଇଁ ବି ଦି ଲୀରୁ ଆସି
ହିଟାଲ କଥା ବୁ ଝାବୁ ଝି କରtି । ହିଟାଲ େଖାଲା ହବା ୧୦ ବଷରୁ ଉy େହାଇଗଲାଣି,
େତଣୁ କି ଛି ସରକାରୀ ସାହାଯ ମଧ ମି ଳୁଛି । ବହୁତ ଗରି ବ, अନାଥ अସହାୟ େଲାକ,ୁ
େଖାଜି େଖାଜି ଆଣି ପଶାt ମାଗଣାେର ଚି କିା କରାଏ। େମାେତ େବେଳେବେଳ ତାକୁ
େଦଖିେଲ ଲାେଗ େବାେଧ େଗାଲାମଗିରି ଫିଲD ତା ଜୀବନକୁ େଗାେଟ ନୂ ଆ ରାହା
େଦଖାଇଲା। େସ େସହି ଦିନ ଠାରୁ ଆଉ ଫିଲD ହଲକୁ ସି ନା ଯାଉନି କି k ବାବୁ ,ର ଫିଲD
େଦଖା ନି ଶା ଏେବ ମଧ ଯାଇନି । ପଚାରି େଲ କୁ େହ “ଆଉ କାଇଁ ସି େନମା ହଲକୁ ଯି ବି
ଫିଲD ରିଲି ଜ୍ ହବାର ମାେସ/ଦି ମାସ ଭିତେର ତ ଟିଭିେର ଆସି ଯାଉଛି ” ପୁअ େଯେବଠାରୁ
ହିଟାଲ େଦଖାଶୁଣା କଲାଣି ପଶାt ଏେବ ନି ିtେର ବସି ସବୁ ଫିଲD ଟିଭିେର େଦଖୁଛି।
“ଆେର େହଇ ତୁ ଏଇଠି ବସି ଛୁ ମଁୁ ତେତ େସଆେଡ େକେତ େଖାଜି ଲିଣି?” ପଶାtର
ଡାକେର ମଁୁ ଭାବନା ରାଇଜରୁ େଫରି ଆସି ଲି। “ଆେସ ଯି ବା େସ ନି ଆଳି ରୁ େଯଉଁ ଦୁ ଇ
ମାସ ତେଳ େଛାଟ ଝି अଟି ଆସି ଥିଲା େସ ଆଜି ଡି ସ୍ଚାଜ ହବ ପରା। ଠି କ୍ ସମୟେର ତା
ବାପାମା ତାକୁ େମା ପାଖକୁ େନଇ ଆସି ଥିେଲ, େମଡି ସିନେର ହW କାନସରଟା େମାଟାେମାଟି
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ଦବି ଗଲା। ବାପା ମା’ ତାର କି ଖୁସି, ଝି अ ଭଲ େହଇଯାଇଛି େବାଲି ” ପଶାtର ଆଖିେର
ମଁୁ େଦଖି ପାରୁଥିଲି େଗାେଟ अଫୁରt ଶାtି ଓ ଆନh। ତା’ପେର େସ କହି ଲା ହଁ ଶୁଣୁ ଆଜି
ସvାେର ଇଟିଭି ଓଡି ଆେର େମା େଫବରି ଟ୍ ଫିଲD େଗାଲାମଗିରି अଛି ଆସି ବୁ ମି ଶିକି
େଦଖିବା। ମଁୁ କହି ଲି “ଭାଇ ଆଉ େକେତଥର େଦଖିବୁ ଏଇ ସି େନମାଟା? େମା ଆଡକୁ
ଟିେକ अେନଇ ହସି େଦଇ େଦଇ ଚାଲି ଗଲା ପଶାt ୱାଡ ବୁ ଲି ବା ପାଇଁ, ଆଉ ମଁୁ ତା
ପଛେର ହସି ହସି ଚାଲୁ ଥାଏ।
ସହକାରୀ अଧାପକ
େରାଲାi୍ ଫାମାସୀ ମହାବି ଦାଳୟ
େଖାଡାସି lୀ,ବ ହDପୁର-୧୦
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ବାପା
ପଶାt କୁ ମାର ନାଥ

ପଶାtର ବାପା ଥିେଲ ଜେଣ ଦି ନ ମଜୁ ରି ଆ । େକେତେବେଳ କାମ ମି ଳିେଲ କରtି
ନେହେଲ େସମି ତି ବସି ରୁହtି । ପୁअକୁ କି k ଏକ ଭଲ ମଣିଷ କରିବା ଆଶାେର, ତାର
ସବୁ अଭାବକୁ ପର
ୂ ଣ କରୁଥାtି । ବାପା ତାର ଦି ନ ମଜୁ ରି ଆ େବାଲି ପଶାt େକେବ
ବାପା, ଉପେର ରାେଗ ତ େକେତେବେଳ ବସି ଭାେବ ବାପା ତାପାଇଁ େକେତ କ
କରୁଛtି । େବେଳ େବେଳ ତାର ଆଖିେର ମଧ ଲୁ ହ ଆସି ଯାଏ । କି k ତାର ସାl
ମାେନ ସମେ] ଧନୀ ଘରର । େସମାନ, ସହି ତ ମି ଶିବାକୁ ପେଡ ନେହେଲ ସମ],
ଆଗେର ସି ଏ େଛାଟ େହାଇ ଯି ବ । ବହୁତ ଥର ସାl ମାେନ ପାଟj ଆଉ ମଉଜ ମ]ି
କରtି । ପଶାt େସମାନ, ସହ ମି େଶ । ବାପା,ୁ କି ଛି କହି ପାେରନି ପଇସା ଦରକାର
ପଡ଼ି େଲ ମା’ ପାଖେର अଳି କେର ଆଉ ମା’ ବାପା,ୁ କହି ପଇସାର ବେhାବ] କରି ଦି अtି
। କି k େକଜାଣି କାହWକି ତାକୁ େସହି ପାଟj ଆଉ ମଉଜମ]ି ଖୁସି େଦଇ ପାେରନା । ସାl
ମାନ, କଥା ରଖି େସଥିେର ସାମି ଲ ହୁଏ ସତ କି k ତାର ଆଖି ଆଗେର ନାଚି ଯାଏ
ବାପା,ର େସହି ଦୁ ଃଖଦ ମୁହଁ । ଏହି ଟ,ା ପାଇଁ ବାପା ତାର େକେତ ଖରା ବଷା ଶୀତ
କାକରକୁ ନ ମାନି ଝାଳ ବୁ ହାଇ ଖଟୁ ଛtି । କି k େସହି ପଇସାକୁ ମଁୁ ଆଣି ଏମି ତି ନ
କରୁଛି ଏମି ତି अେନକ ଭାବନା ଆେସ ତାର ମନକୁ  ଭାେବ ଆଉ େକେବବି ଏମି ତି
ପଇସା ଗୁଡିକ ନ କରି ବନି । ବାପା, କକୁ ବୁ ଝି ପାେର ସି ନା କି k ତାର ସମାଧାନ
କରି ପାେରନା ।
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ବାପା ତାକୁ अେନକ ଥର କହି ଛtି । ମୁ ପାଠଶାଠ ନପଢ଼ି ଆଜି ଏେତ ହୀନ]ା
େହଉଛି । ତୁ ମନ େଦଇ ପାଠ ପଢି ବୁ ଭଲ ଚାକି ରି କରି ବୁ ଏମି ତି େମା ପରି ଦୁ ଃଖ କେର
ରହି ବୁନି । େଗାେଟ କଥା ମେନ ରଖିଥିବୁ ଧନ । ଜେଣ ଗରି ବ େହାଇ ଜନD େହବା ତାର
ଭୁ ଲ୍ େହାଇ ନପାେର କି k େସହି ଗରିବ अବାେର ଜୀବନ ବି େତଇବା ଆଉ ଗରି ବ େହାଇ
ମରି ବା େକବଳ ତାରି ହW ଭୁ ଲ୍ । େତଣୁ େଚା ଜାରି ରଖି ବୁ ସଫଳତା ନି ିତ ମି ଳିବ ।
େକୗଣସି କାଯ କରିବା ଆଗରୁ େକେବ ହାର ମାନି ଯି ବୁନି । କାହWକିନା େଚା ନକରି ବା
अେପqା େଚା କରି ବି ଫଳ େହବା अେନକ ଗୁଣେର ଭଲ । ମଣିଷ ଭୁ ଲରୁ ହW ଶି qା
ପାଇଥାଏ । ବି ଫଳତା ହW ସଫଳତାର ପଥ ପଦଶକ । ନି ଜକୁ େକେବ େଛାଟ େବାଲି
ଭାବି ବୁନି । ମଣିଷ େଛାଟ ରୁ ହW ବଡ଼ େହାଇ ଥାଏ । ଜେଣ ଦି ନ ମଜୁ ରି ଆର ପୁअ େବାଲି
େକେବ ଭାlି ପଡ଼ି ବୁନି । ତୁ େଚା କେଲ ଦି େନ େତାରି ପାଖେର େକେତ ମଜୁ ରି ଆ କାମ
କରି େବ ।
ବାପା,ର ଏହି ମହତ ବାଣୀ ଗୁଡିକ ତାକୁ अେନକ େପାାହନ େଯାଗାଉଥାଏ ।
ଏମି ତି ଏକ ବାପାର ସtାନ େହାଇ ତାକୁ ବହୁତ ଖୁସି ଲାଗୁଥାଏ । େବେଳ େବେଳ
ଭଗବାନ,ୁ େଦାଷ ଦି ଏ  କଣ ପାଇଁ ତା ବାପାକୁ ଏମି ତି ଗରି ବ କରି ରଖିଛtି ।
ଦୁ ଇ ଦି ନ େହଲା ବାପା କାମକୁ ଯାଇ ନଥିେଲ । େତେଣ ସାl ମାେନ ଠି କ୍
କରି ଥିେଲ ସି େନମା େଦଖି ଯି ବା ପାଇଁ । ସାl ମାେନ ଡାଇନି ଂଗ େଟବୁ ଲ ଉପେର ବସି
ଖାଉଥିଲା େବେଳ ପଶାt ପାଇଁ ଖାଇବା େଟବୁ ଲ ସାଜି ଥିବା ଏକ ଭlା େବ ଉପେର ବସି
ଖାଉ ଖାଉ େବାଉକୁ କହି ଥିଲା, େବାଉ ଆସtା ରବି ବାର ଦି ନ ସାl ମାେନ ସି େନମା େଦଖି
ବାହାରି ଛtି େମାେତ ଡାକୁ ଛtି । ନଗେଲ େସମାେନ େମାେତ ଚି େଡ଼ଇେବ । େବାଉ
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କହି ଥିେଲ େହାଉ ତୁ େସମାନ, ସହି ତ ଯି ବୁ େସମାେନ ଚି େଡ଼ଇେବ କାହWକି ।
େସଦି ନ ଥିଲା ସାବି ତୀ अମାବାସା । େବାଉ ସାଇତି ରଖିଥିବା ପଚାଶ ଟ,ିଆ
ଖେi ପଶାtକୁ େଦେଲ  "େବାଉ ମଁୁ ସି େନମା େଦଖି ଯି ବି ପରା ? ଏତି କି ପଇସାେର
କଣ େହବ ?" ପଶାt अଭିେଯାଗ କରି କହି ଲା "ଟିେକଟ ପଇସା େକେତ ଜାଣିଛୁନା ?"
ଆଉ ସାl ମାେନ ଥିେବ ମଁୁ ଏେତ କମ ପଇସା େନଇ େକମି ତି ଯି ବି କହି ଲୁ ? େମାର ମାନ
ସାନ େବାଲି କି ଛି अଛି ନା ନାହW ?" ଖାଇବା େଟବୁ ଲେର ବସି ଥିବା େବେଳ େବାଉ ଯାହା
େଦଇଥିେଲ େସେତକ େନଇ ନି ରବ େହାଇଗଲା ପେର ପୁଣି କହି ଲା,"େବାଉ େମାର ଟାଇମ
େହଲାଣି ଟ,ା େଦ ।" େରାେଷଇ ଘରୁ େବାଉ କହି େଲ,"େମା ପାଖେର କି ଛି ନାହW, ତୁ
ବାପାକୁ ମାଗି େନଇଯା ।"
ପଶାt ବି ର େହାଇ ଗର ଗର ହଉଥିଲା େବେଳ ଘର ଭିତରକୁ ପଶି ଆସୁଥିବା
ବାପା, ପଦଧ୍ଵନି ଶୁଣି ନି ରବ େହାଇଗଲା । ବାପା କି k ବାହାରୁ ଥାଇ ପଶାtର ସବୁ
କଥା ଶୁଣି ସାରି ଥିେଲ । अାେର େଖାସି ଥିବା ଶେହ ଟ,ିଆ େନାଟ ଖiିକୁ ପଶାtର
ହାତକୁ ବେଢ଼ଇ େଦଇ େଶାଇବା ଘରକୁ ଚାଲି ଗେଲ । ପଶାt ମନ ଖୁସିେର ସି େନମା
ଯି ବାକୁ ବାହାରି ପଡ଼ି ଲା । େଶାଇବା ଘରକୁ ଘା ଆଣିବାକୁ ଯାଉଥିଲା । ତାର କାନେର
ବାଜି ଲା ବାପା କାhି କାhି େବାଉକୁ କହୁଥିେଲ ମଁୁ ଏମି ତି ହାତଭାଗା ସ¨ାମୀେଯ ସାବି ତୀ
अମାବାସା େର ସୁଧା ତୁ ମକୁ ଶାଢ଼ୀ ଖେi େଦଇ ପାରୁନି । ଆଜି କାଲି ତ େମସି ନ ସବୁ
କାମ କରି େଦଉଛି । ଆମକୁ କାମ ମି ଳୁନି ପଦନା ସାର୍ କହୁଥିେଲ ତା,ର କଣ େଗାେଟ
ଟା,ି ସଫା କରି ବାର ଥିଲା । ଯାଇଥିଲି,କହି େଲ ଆେମ ଆଜି ବହାରକୁ ଯାଉଛୁ

କାଲି

ଆସି ସଫା କରି େଦବ । େତଣୁ ତା, ପାଖରୁ ଶେହ ଟ,ା ମାଗି ଆଣିଥିଲି । ଭାବି ଥିଲି
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େସହି ଶେହ ଟ,ାେର କି ଛି ନେହେଲ ତୁ ମ ପାଇଁ ଖେi ଶାଢ଼ୀ େନଇ ଆସି ବି । କି k
ପି ଲାଟା ସି େନମା ବାହାରି ଛି ଆଜି କାଲି ବଜାର େରଟ ଯାହା େହଲାଣି । ତୁ େମ ତାକୁ ପଚାଶ
ଟ,ା େଦଇଥିଲ େସତକ କଣ େହାଇଥାtା ? େସଥିପାଇଁ ତାକୁ େସ ଶେହ ଟ,ା
େଦଇେଦଲି । ଠାକୁ ର,ୁ ଡାକୁ ଛି ଭଗବାନ େକାଉ ୀକୁ େମା ପରି େଗାେଟ ହାତଭାଗା
ସ¨ାମୀ ହାତେର ନ ଦି अk ।" େବାଉ କହୁଥାଏ ମଁୁ ଭଗବାନ, ପାଖେର ଗୁହାରି କରୁଛି ସବୁ
ଜନDେର େମାେତ ତୁ ମ ପରି େଗାେଟ ସ¨ାମୀ ଦି अk । ପକୃତ ଭଲ ପାଇବା ଟ,ା ପଇସା କି
ଉପହାର େର ନଥାଏ । ଥାଏ େସହ ମମତାେର ।
ପଶାt ଏତକ ଶୁଣି ନି ଜକୁ ଆଉ ସାଳି ପାରିଲାନି ବାହାରକୁ ଯାଇ େଭା େଭା
େହାଇ କାhି ପେକଇଲା । କହି ଲା େମାର ବାପା େବାଉ େକେତ ଦୁ ଃଖ କେର ରହୁଛtି ।
ନି ଜର ଦୁ ଃଖକୁ ନି ଜ ଭିତେର ଚାପି େମାେତ ସୁଖ େଦଉଛtି । अଥଚ ମଁୁ ତା,ର ଦୁ ଃଖକୁ
ଆହୁରି अଧି କ କରି େଦଉଛି । ତା, ଆଖିେର ଲୁ ହ େଦଇ ମଁୁ ସି େନମା େଦଖି ବାହାରି ଛି ।
େଶଷେର ମନକୁ ଦ କରି ନି ଜର ସାଇେକଲ ଧରି ବଜାରକୁ ଗଲା । ଆଉ େସହି
ଶେହ ପଚାଶ ଟ,ାେର ନି ଜ େବାଉ ପାଇଁ େଗାେଟ ଶାଢ଼ୀ ଆଉ କି ଛି ଫଳ ଧରି ଘରକୁ
େଫରିଲା । ଆଉ ଯାଇ ନି ଜର ବାପାକୁ େଦଇ ବାପା, ଛାତି େର ମୁi ରଖି କାhି
ପେକଇଲା । କହି ଲା ବାପା ସତେର ତୁ େମ ମହାନ । େକମି ତି ନି ଜର ସବୁ ଦୁ ଃଖକୁ ନି ଜ
ଛାତି େର ଚାପି ରଖି େମା ପାଇଁ ଏକ ଖୁସିର ପାହାଡ଼ ଠି ଆ କରାଉଛ ।
ତୁ ମ ପରି ଏକ ବାପା ଭାଗେର ଥିେଲ ମି େଳ  ବାପାର ଦୁ ଃଖକୁ ବୁ ଝି ପାରୁଥିବା
ଏମି ତି ଏକ ପୁअ ପାଇ ବାପା ମଧ ଖୁସି େହାଇଗେଲ । ଆଉ ପଶାt ବାପା, ଦୁ ଃଖ ଦୂ ର
କରି ବାକୁ ମନ େଦଇ ପାଠ ପଢି ଏକ ବଡ଼ ମଣିଷ େହବା ସହି ତ ଭଲ ମଣିଷ େହାଇ ବାପା,
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ସ¨ପକୁ ସାକାର କରିବାକୁ ଶପଥ କରି ଥିଲା ।

ପଶାt କୁ ମାର ନାଥ
ସୁhରପୁର, ପୀତି ପୁର, ଉ\ରକୂଳ ହାଟ, ଯାଜପୁର
ଭାମଭାଷ : ୦୮୩୧୦୩୨୮୩୪୫

ଆହାନ ଇ-ପତି କା ସ"ୂ $ ନି ଃଶୁ' ବି ତରଣ େହତୁ ଡା େଜାତି ପସାଦ ପ+ନାୟକ, -ାରା ପତି.ି ତ ଓ ପକାଶି ତ | Aahwaan.com | 373

ତ େୟାଦଶ ବଷ, ଦି ତୀୟ ସଂଖା, େଫବୃ ଆରୀ ୨୦୧୮

Download Magazine from www.aahwaan.com

ଜାଗତ ପହରୀ
ଜି େତh କୁ ମାର କହଁ ର

अନtର अଫିସ ଯି ବା ବାଟେର ପେଡ଼ ନରସି ଂହପୁର ସ ୟଂଶାସି ତ ମହାବି ଦାଳୟ
ବହୁତ ସୁନାମ ରହି ଛି େସ କେଲଜର େକେତ େଯ ଡାର, ଇnିନି ୟର ସମାଜକୁ େଭଟି
େଦଇଛି ତା’ର ହି ସାବ ନାହW ପୁअ ପଶାt ତା’ର େସଠି ଯୁ ଦୁ ଇ ପଥମ ବଷର ଛାତ
ଭାରି ଭଲ ପାଠ ପେଢ଼ େସ େସଥିପାଇଁ ବାପାେବାଉ ବି ଭାରି ଖୁସି କାେଳ ପୁअ ପଶାt
अବାଟକୁ ଚାଲି ଯିବ ଭାବି ବାପା ତା’କୁ ସବୁ େବେଳ ଆଖିେର ରଖିଥାtି  ବାପା,ୁ ସି ନା
ଟିେକ ପଶାt ଭୟ କେର େହେଲ େବାଉ ପାଖେର େସମାେନ ଦୁ େହଁ ଦୁ ଇ ସାl ଭଳି 
େଯେତେବେଳ ବି କି ଛି ଦରକାର ହୁଏ େସ େବାଉକୁ ଆସି କୁ େହ अଫିସ ଆସି ବା
ସମୟେର ବାପା अନt ସବୁ େବେଳ ପୁअ ପଶାtକୁ କେଲଜେର ଛାଡ଼ି େଦଇ ଆସtି 
ଶନି ବାର ସକାଳୁ ଆ अଫିସ ଥାଏ େତଣୁ ସକାଳୁ ସକାଳୁ अଫିସେର ପହି
ଯାଇଥିେଲ अନt ବାବୁ  ପି ଉନ କୁ nବି ହାରୀ ହାତରୁ ଚା’ କପଟା େନଇ ଖବର କାଗଜର
ପୃ.ା ଓଲଟାଉ ଓଲଟାଉ अନt ବାବୁ , ନଜର अଟକି ଯାଏ अଶୀ ବଷର ବୁ ଢ଼ା ବାପାମା’ର
ଆତDହତା ଖବର ପାଖେର କି ପରି ପା ପାଟା ପୁअଝି अ ଥାଇ ମଧ ବୃ yକାେଳ ବୁ ଢ଼ା
ବାପାମା’ େବସାହାରା େହାଇ ଯାଇଥିେଲ ଆଉ େଶଷେର େଭାକର ଜାଳା ଆଗେର
ହାରି ଯାଏ େସମାେନ ଆତDହତାର ବାଟକୁ ଆପେଣଇ େନଇଥିେଲ ଖବରଟି अନt
ବାବୁ ,ର ମନକୁ ଭାରାକ ାt କରିଦି ଏ କାରଣ ତା’ର ମେନ ପଡ଼ି ଯାଏ, ନି ଜର ସୁଦୂର
ମଫସଲ ଗଁାେର ୀ କଥାେର ପଡ଼ି ପର କରି ଆସି ଥିବା ନି ଜ ବାପାମା’, କଥା
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अତୀତେର ବାପାମା’, ଗହଣେର ବି ତାଇଥିବା ସବୁ ମୁହୂ\ ତା ଆଖି ଆଗେର ସ ପ ଭଳି
େଖଳି ଯାଏ େକେତ େଯ ତାଗ କରି ଥିେବ ବାପାମା’ ତା ପାଇଁ ସବତା ଜାଗତ ପହରୀ
େହାଇ ରହି ଥିେଲ ନି ଜର ସବୁ ସ ପକୁ ଜଳାnଳୀ େଦଇ ପୁअ ଆହି େର େଦଖିବାକୁ
ଚାହWଥିେଲ ତା,ର ପେତକଟି ସ ପ ବାପା ବସt ଆଉ ମା ବାସtୀ ପାଇଁ अନt ଥିଲା
ଗବ ଆଉ େଗୗରବ, କାରଣ ବାହାଘରର ପାବଷ ପଯt େକାଳେର ସtାନସୁଖ ଜୁ ଟି
ନଥିବାରୁ େକେତ େଯ ଟାହି ଟାପରା ଶୁଣିଥିେଲ େସମାେନ ବାର ଓଷା, େତର ବ ତ କରି
ପୁअ ପରି ପୁअଟିଏ ପାଇଥିବାରୁ ସବୁ େବେଳ ଭଗବାନ, ପାଖେର ହାତ େଟକtି 
କେଲଜେର ପାଠପଢ଼ା େଶଷ ପେର େଯେତେବେଳ अନt ପାଖ ସହରେର ସରକାରୀ
ଚାକି ରୀଟିଏ ପାଇଯାଏ େସେତେବେଳ ପୁअ ଚାକି ରୀ ପାଇବା ଜାଣି ବାପାମା ଭାରି ଖୁସି
େହାଇଯାଇଥିେଲ ଛାତି କୁ ଚଉଡ଼ା କରି ଗଁା ସାରା ଡି iିମ ପି ଟି କହି ଥିେଲ ପୁअ ତା’ର
ଚାକି ରୀ କରି ଛ େବାଲି  ତି ନି ପାଣୀ କୁ ଟୁ ^ର ସଂସାର ବହୁତ ହସ ଖୁସିେର ଗଡ଼ି ଚାେଲ
ବାପାମା ଚାହାtି ପୁअର ହାତକୁ ଦି ହାତ କରି ବାପାଇଁ ନି ଜ ପାଇଁ େଗାଟିଏ
ସୁନାନାକି େବାହୁଟିଏ ଆଣିବାପାଇଁ ଝି अ େଖାଜା େଜାର େସାରେର ଚାେଲ । େହେଲ
ବାପା ମା' େକୗଣସି ସୂତରୁ ଜାଣି ନି अtି अନt ଭଲ ପାଉଥିବା ଝି अଟି ବି ଷୟେର।
କେଲଜେର ପଢୁ ଥିବା ସମୟେର अନt ଭଲ ପାଉଥାଏ अନ ଏକ ଜାତି ର ଝି अକୁ ଯା'ର ନା'
ସୁମିତା। ବାପା ମା',ର ପସh ନ ଥିେଲ ମଧ अନtର ଖୁସି ପାଇଁ େସହି ବାହାଘରେର
େସମାେନ ରାଜି େହାଇଯାଇଥିେଲ। କାରଣ अନt ଥିଲା େସମାନ, ପାଇଁ अvର ଲଉଡି ,
ବୃ y କାଳର ଏକ ମାତ ସାହାରା। ଭଲେର ଭଲେର ବି ବାହ କାଯ ସମାପନ ହୁଏ। ସମୟ
କ େମ ସୁମିତା େଗାଟିଏ ପୁତ ସtାନର ଜନନୀ ହୁଏ। ସମେ] ଖୁସିେର ତା'ର ନା' ରଖtି
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ପଶାt। अନt ଆଉ ସୁମିତା ସହ ବାପା ମା' ରୁ େଜେଜ ବାପା େଜେଜ ମା' େହାଇଥିବା
ବସt ଓ ବାସtି ର ଖୁସିର ସୀମା ରହୁ ନ ଥାଏ। ସମୟର ସୂअେର ହାତ ଗଣତି କି ଛିଟା
ବଷ ବହୁତ ଭଲେର କେଟ...େହେଲ...େସଦି ନ ???
େସଦି ନ ୀ ସୁମିତା ଆଉ ବାପା ମା' , ମଧରୁ अନt ପରାଜି ତ େହାଇଥିଲା ନି ଜ
ୀ'ର ଜି ଦ ଆଗେର । ସୁମିତାର ଏକା ଜି ଦ ଥିଲା ପୁअ ପଶାtକୁ େନଇ अଲଗା ରହି ବ।
େସ ଆଉ ବୁ ଝି ପାରିବନି ଶାଶୁ ଶଶୁର, ଗnଣା। ପୁअ ପଶାt ତା'ର ଏେବ ବଡ େହଲାଣି,
ଖ ବା ବି ବଢି ଲାଣି। େତଣୁ େସ େରାକେଠାକ୍ ଶୁଣାଇ େଦଇଥିଲା ନି ଜ अtରର କଥା।
ପରଦି ନ ୀ ସୁମିତା ସହ ପୁअ ପଶାtକୁ େନଇ अନି }ା ସେ\ अନt ବାହାରି ଯାଇଥିଲା
ସହର अଭିମୁେଖ େସହି ହାତକୁ ଛାଡି େଦଇ େଯଉଁ ହାତ ଦି େନ ତା'କୁ ଚାଲି ବା ଶି ଖାଇ
ଥିଲା। େସହି ଚଳtି ଠାକୁ ର,ୁ େଗାଡେର ଆେଡଇ ଚାଲି ଯାଇଥିଲା ଯି ଏ ନି ଜ େପଟେର
ଓଦା କନା ରଖି େକୗଣସି େଗାଟିଏ ଦି ନ ତା'ର ଉଦରକୁ େଭାକି ଲା ରଖି ନ ଥିଲା। ପୁअ
େବାହୁ ଆଉ ନାତି ପୁअର ଚାଲି ଯିବାର ବାଟକୁ ନି ବାକ େହାଇ ଚାହW ରହି ଥିେଲ अନtର
ବାପା ମା'... ନୟନେର ତା,ର ଛାପ େଦଇ େବାହି ଚାଲି ଥିଲା अବାରିତ अଶ ର ଧାର।
ଧି େର ଧି େର ତା, ଆଖି ଆଗରୁ ଉଭାନ େହାଇ ଯାଉଥିେଲ अନt, ସୁମିତା ଆଉ କୁ ନି ପୁअ
ପଶାt। ଲାଗୁଥାଏ େଯମି ତି ଶରୀରରୁ ଆତDା अଲଗା େହାଇ େହାଇ ଯାଉଥାଏ। ବାପା
ମା',ର ଆ\ ଚି ®ାର େଯପରି अନtର କେ$ ଶି ହରି ଉଠୁ ଥାଏ। ବାର^ାର ପତିଧନିତ
େହଉଥାଏ, “ଏ କି େତା’ରି ପାଇଁ ଚି ର ଜାଗତ ପହରୀ ସାଜି ବାର ଶା]ି। ଏ କି େତା’ର ପି ତା
ମାତାର ଋଣ ପରି େଶାଧ।”
“ଆrା.. ଆrା ଶୀଘ ଆସk, ବଡ ବାବୁ ଡେକଇ ପେଠଇଛtି ପରା”, କୁ n ପି अନର
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ଚଢା ଗଳାର ଡାକେର ଭାବନାରୁ ବା]ବତାକୁ େଫରି ଆସtି अନt ବାବୁ ଆଉ କୁ ହtି ,
“ଆେର କୁ n କଣ େହଲା କାହW ପାଟିଟା କରୁଛୁ।” ମଥା ନତ କରି କୁ n କହି ଲା, “ଆrା
ଦୁ ଇ ଦୁ ଇ ଥର ଡାକି କି ଗଲି ଣି େହେଲ ଆପଣ...” କୁ n ପାଟିରୁ କଥା ନ ସରୁଣୁ अନt ବାବୁ
କହି େଲ ହଉ ତୁ ଯା.. ମୁ ଯାଉଛି । କୁ n ଯି ବା ପେର ପେର अନt ବି ବଡ ବାବୁ ,ୁ େଦଖା
କରି ବା ପାଇଁ ଚାଲି ଗଲା। େହେଲ ଏ କ’ଣ.. अନtର େଟବୁ ଲ ଉପେର ଥୁଆ େହାଇଥିବା
ଏକ କାଗଜ ଉପେର ଲୁ ହର ଶ ! େବାଧହୁଏ अନt ଜାଣି ପାରି ନି େକେତେବେଳ ଦୁ ଇ
ଧାର अଶ ତା’ ଆଖି ରୁ େବାହି ଆସି େଟବୁ ଲ ଉପେର ଥିବା କାଗଜ ଉପେର ନି ଜର ସtକ
କରି େଦଇ ଯାଇଛି । अଫିସ କାମେର अନtର ମନ ଜମା ଲାେଗନି । ବାପା ମା’,ର କଥା
ଭାବି ଭାବି ଭିତରଟା ତା’ର େଗାଳାଇ ଘାି ହୁଏ। ଏପେଟ ସୁମିତାର ଥିବା ଶାଶୁ ଶଶୁର,
ପତି କଡା ଆଭିମୁଖ। ତଥାପି େସ ମେନ ମେନ ନି ୟ କେର େଯ ଏଇ ରବି ବାର ଗଁା କୁ
ଯାଇ ବାପା ମା’,ୁ ନି ଜ ପାଖକୁ େନଇ ଆସି ବ ଆଉ ସୁମିତାକୁ ବୁ ଝାଇବା ଦାୟି ତ େହଉଛି
ତା’ର ।
ସଂଧାେର अଫିସ କାମ ସାରି ଘରକୁ େଫରି େଲ अନt ବାବୁ । ହାତେର ତା,ର
ସକାଳର ଖବରକାଗଜ ଖiିଏ। ଦୀଘ ନି ଶାସେର ବାର^ାର ଛhି େହାଇ ଯାଉଥା’tି ।
କାରଣ ୀ ସୁମିତାକୁ ସାମା କରି ବାପାମା’, କଥା କହି ବା ତା’ପାଇଁ େକୗଣସି ବି ଶଯୁy
ଠାରୁ କମ୍ ନ ଥିଲା। ସାହାସ ସୟ କରି ୀ ଆଗକୁ ଖବର କାଗଜଟି ବେଢଇ େଦଇ
କହି େଲ, “େହଇଟି ସୁମି ଶୁଣୁଛ ଆଜି ର ଖବର କାଗଜଟିକୁ େଦଖି ଲ େକେଡ ଦୁ ଃଖଦ ଖବର
ଟିଏ ବାହାରିଛି ।” “କ’ଣ ଖବର अଛି କହୁନ, ଏଇ ସଂଧା ସମୟେର ମୁ ଖବର କାଗଜ
ପଢି ବି ନା ମୁ େମା କାମ କରି ବି?” ରୁq ସ ରେର କହି େଲ ସୁମିତା। अନt ସୁମିତା ଆଗେର
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ବଖାଣି ଗେଲ ଖବର କାଗଜେର ପକାଶି ତ େସହି ହୃଦୟ ବି ଦାରକ ଘଟଣାବଳୀ। ସୁମିତା
अନୁ ମାନ କରି େନଇଥିଲା େଯ अନt ନି ଜର ବାପା ମା’, କଥା କହି ବାକୁ ଯାଉଛି େତଣୁ
अନtର ମୁହଁରୁ କଥା ଛି iାଇ ଆଣି େସ କହି ଲା, “େଦଖ ତୁ େମ ଯଦି ପୁଣି ନି ଜ ବାପାମା’,
କଥା କହି ବାକୁ ଚାହଁୁ ଛ େତେବ େମା ଠାରୁ ଖରାପ େକହି େହେବନି କହି େଦଉଛି ।” अନt
ନି ବାକ େହାଇଯାଇଥିଲା ଆଉ ପୁଣି ଥେର ସୁମିତା ଆଗେର ନି ଜକୁ ପରାଜି ତ ମେନ
କରୁଥିଲା।
अନt ବାବୁ େବାଧହୁଏ କି ଛି ସମୟ ଏକୁ ଟିଆ ବି ତାଇବାକୁ ଚାହଁୁ ଥିେଲ େତଣୁ ବାହାରି
ପଡି େଲ ପାଖ ମାେକଟ କଡେର ଥିବା ଏକ ନି ଜନ ାନକୁ । ସଂଧା ଟିଉସନ ସାରି ପଶାt
ଘରକୁ େଫେର ତ େଦେଖ ବାପା ନାହାtି ଘେର । େବାଉ ବାପା କ’ଣ ଆଜି अଫିସରୁ
ଏଯାଏଁ ଆସି ନାହାtି କି ? ପଚାରି ଲା ପଶାt। ନା’ ବାପା ଆସି ମାେକଟ େକଉଁ ଏକ
କାମେର ଯାଇଛtି , ଏଇେନ ଆସୁଥିେବ। ତୁ ହାତ ମୁହଁ େଧାଇ ବସି ପେଡ ମଁୁ େତା ପାଇଁ
ଖାଇବା େନଇ ଯାଉଛି । େରାେଷଇ ଘର ଭି ତରକୁ ଯାଉ ଯାଉ ଉ\ର େଦଲା ମା’ ସୁମିତା।
ପଶାt ହାତ ମୁହଁ େଧାଇ ଖାଇବା େଟବୁ ଲେର ବସି ପଡି ଲା। ମା’ ସୁମିତା ଖାଇବା ବାଢି
େଦଉ େଦଉ ପଶାt କହି ଲା, “େବାଉ କି ଛି ପଇସା ଦରକାର ଥିଲା।” “କି ପଇସା କି େର?”
ପଶୀଳ ଢlେର ପଚାରିଲା ମା’ ସୁମିତା। କାଲି ରବି ବାର ତ ସାl ମାନ, ସହି ତ ସି େନମା
େଦଖିବାକୁ ଯି ବୁ” ଉ\ରେର କହି ଥିଲା ପଶାt। ଲୁ ଗା କାନି େର ବାvି ରଖିଥିବା କି ଛି
ଟ,ାକୁ କାଢି ପଶାtର ପେକଟେର ପୁରାଇ େଦଇଥିେଲ ମା’ ସୁମିତା। ଏହି ସମୟେର
अନt ଘରକୁ େଫରିବାର େଦଖି ସୁମିତା ଖାଇବା ପାଇଁ ଡାକ େଦେଲ େହେଲ େସ ଜାଣି ନ
ଶୁଣିଲା ପରି େହାଇ େଶାଇବା ରୁମ ଭି ତରକୁ ଚାଲି ଗେଲ। ସୁମିତା ବି ତା, ପେଛ ପେଛ
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ରୁମକୁ ଚାଲି ଗେଲ। ପଶାt ଖାଇ ସାରି େଦେଖତ େବାଉ ତା’ ପେକଟେର େମାେଟ ଷାଠି ଏ
ଟ,ା ପୁରାଇ େଦଇଛtି । ତା’ର ମନ ଊଣା େହାଇଯାଏ ଏେତ କମ୍ ଟ,ା ନି ଜ ପେକଟେର
େଦଖି । େହେଲ ବାପା, ଉପିତି େର େସ अଧି କ ପଇସା ପାଇଁ େବାଉ,ୁ କହି ପାେରନି ।
ସକାଳୁ ସୁେଯାଗ େଦଖି େବାଉକୁ ଆଉ କି ଛି ପଇସା ମାଗି େନଇଯି ବ ଭାବି େଶାଇ ପଡି ଲା।
େସପେଟ ସୁମିତା ନି ଜ ଜି ଦେର अଟଳ। ଏପେଟ अନt ରାତି ସାରା ଭଲେର ଟିକିଏ େଶାଇ
ପାରି ନି ବାପାମା’, କଥା ଭାବି ଭାବି । ରାତି ପାହୁ ପାହୁ अନt ସअଳ ଉଠି ସବୁ ଦି ନ ପରି
ମଣjଂ ୱାକେର ବାହାରି ପଡି ଲା କି k ମୁiେର ଥାଏ ବାପାମା’,ୁ ଘରକୁ ଆଣିବା ଚି tା। ପବ
ୂ
ଦି ନ ସକାଳୁ ପଢି ଥିବା ଦୁ ଃଖଦ ଖବରଟି अନtକୁ ବତି ବ] କରି ପକାଉଥାଏ। ସୁମିତା
କି ଛି ସମୟ ପେର ଉଠି ନି ଜ ପାଇଟିେର ଲାଗିଗଲା। ପଶାt ଉଠି ଲା େବଳକୁ ଆଠଟା
ବାଜି ଲାଣି। େସ ଧଡପଡ େହାଇ ଉଠି ବାଥରୁମ୍ କୁ ଧାଇଁଲା। ବାଥରୁମ୍ ରୁ ଆସି ଜଲଦି
ଜଲଦି େର ସି େନମା ଯି ବା ପାଇଁ ବାହାରି ପଡି ଲା। େଦଖି ଲା ବାପା ମଣjଂ ୱାକରୁ େଫରି
ନାହାtି । େବାଉ,ୁ ପଇସା ମାଗିବାକୁ ତା'କୁ ସୁେଯାଗ ମି ଳିଗଲା। “େବାଉ ମଁୁ ସି େନମା
େଦଖିବାକୁ ଯି ବି ପରା? ଏତି କି ଟ,ାେର କ’ଣ େହବ? ପଶାt अଭିେଯାଗ କରି କହି ଲା।
ଟିେକଟ ଦାମ େକେତ ଜାଣିଛୁ ନା? ଆଉ ସାlମାେନ ଥିେବ ମଁୁ ଏେତ କମ ଟ,ା େକମି ତି
ଧରି ଯି ବି କହି ଲୁ। େମାର ମାନ ସାନ େବାଲି କି ଛି अଛି କି ନାହW।” ଖାଇବା େଟବୁ ଲେର
ବସି ଥିବା େବେଳ େବାଉ ଯାହା େଦଇଥିେଲ େସତକ େନଇ ନୀରବ େହାଇଗଲା ପେର ପୁଣି
କହି ଲା, “େବାଉ େମାର ଟାଇମ େହଲାଣି ଟ,ା େଦ” େରାେଷଇ ଘରୁ େବାଉ କହି େଲ େମା
ପାଖେର କି ଛି ନାହW। ତୁ ବାପା,ୁ ମାଗି େନଇ ଯା।”
ପଶାt ବି ର େହାଇ ଗରଗର େହଉଥିବା େବେଳ ଘର ଭିତରକୁ ପଶି ଆସୁଥିବା
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ବାପା,ର ପଦଧନି ଶୁଣି ନୀରବ େହାଇଗଲା। ତା’ପେର େସ େଟବୁ ଲ ଉପେର େବାଉ
ପ]ୁତ କରି ରଖିଥିବା ଜଳଖିଆ ଖାଇବାେର ଲାଗିଗଲା। ଏେତ ସକାଳୁ ସକାଳୁ ସଜବାଜ
େହାଇ କୁ ଆେଡ ବାହରି ଛୁ କି େର ପଶାt ଜି rାସା ଜାହି ର କରି ପଚାରି େଲ ବାପା अନt।
ବାପା ସାl ମାନ, ସହ ସି େନମା... ଭୟେର ଧି ର ସ ରେର କହି ଲା ପଶାt। େବାଉ,ୁ
କହି ଛୁ ତ?? ପଚାରି ଥିେଲ ବାପା अନt। ପଶାt ଉ\ର େଦବା ଆଗରୁ ମା’ ସୁମିତା େସ
ସି େନମା ଯି ବା କଥା ଜାଣିଛtି େବାଲି କହି େଦେଲ। ହଉ େନ ଏ ଶେହ ଟ,ାଟି ଖ କରି ବୁ
ଆଉ ହଁ ଶୀଘ େଫରି ଆସି ବୁ... ବାପା, ପାଟିରୁ ଏତି କି କଥା ଶୁଣି ପଶାt ଆଯ ସହ
ଖୁସି େହାଇ ଯାଇଥିଲା କାରଣ େସ ସବୁ େବେଳ େବାଉ, ଠାରୁ ପଇସା ନି ଏ। ବାପା,ୁ କି ଛି
କହି ବାକୁ ସବୁ େବଳ ଭୟ କେର। ବାପା, ହାତରୁ ଶେହ ଟ,ା େନଇ ମନ ଖୁସିେର ପଶାt
ବାହାରି ଯାଏ ସି େନମା େଦଖି ବାକୁ । ଏହାର କି ଛି ସମୟ ପେର अନtକୁ ବାହାରକୁ ଯି ବାକୁ
େଦଖି ୀ ସୁମିତା ପଚାରିଲା, “ଆେର ଏଇେନ ଆସି ଲ...ପୁଣି ଆଜି ଛୁଟି ଦି ନଟାେର
କୁ ଆେଡ ବାହାରି ଲ ? କ’ଣ ଦି ’ଟା ଖାଇକି ତ ଯାअ। ନା େମାର େଗାଟିଏ ଜରୁରୀ କାମ
अଛି ... ମୁ ବାହାେର ଖାଇ େନବି ...ଏତକ କହି ଏକ अଜଣା ରା]ାେର ସୁମିତାର ଆଖି
ସାମାରୁ ଉେଭଇ ଗେଲ अନt।
ସକାଳ ଯାଇ अପରାହ େହବାକୁ ବସି ଲାଣି େହେଲ ନା अନt ଘରକୁ େଫରି ଛି ନା
ପଶାt। ବାର^ାର ଦୁ ହW, େମାବାଇଲ୍ କୁ ସୁମିତା େଫାନ କରି ଚାଲି ଥାଏ େହେଲ େକହି ବି
େଫାନ ରି ସିଭ କରିବାର ନଁା େନଉ ନଥାtି । ସୁମିତାର ମନକୁ ପାପ ଛୁ ଁ ’ଥାଏ। କ’ଣ କରି ବ
କି ଛି ଜାଣି ପାରୁ ନ ଥାଏ। କା| ଘାର ଟିକ ଟିକ ଶର ଧନୀ େଯମି ତି ଧି େର ଧି େର ବଢି
ଚାଲି ଥାଏ ଆଉ ସୁମିତାର ମନେର अେନକ अଶୁଭ ଘଟଣା ସବୁ କୁ େରାମ|ି ତ କରୁଥାଏ।
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ଠି କ େସତି କି େବଳକୁ ହଠାତ େରାେଷଇ ଘର ଭିତରୁ ବାସନ କୁ ସନ ଗୁଡିକ ତେଳ
ପଡି ଯିବାର ଶ ଶୁଣି ଚମକି ପଡି ଲା ସୁମିତା। ଯାଇ େଦେଖତ ବି ରାଡି ଟିଏ ସୁମିତାକୁ େଦଖି
େରାେଷଇ ଘରୁ ବାହାରକୁ େଦୗଡି ପଳାଇ ଯାଉଛି । ଟିେକ ମନକୁ ଆଶ]ି କରିଛି କି ନା
ମୂଖ -ାରେର କାହାର ଠକ୍ ଠକ୍ ଶ ସୁମିତା ଆଗେର अସମାହି ତ ପଶ ସବୁ ଆଣି ଠି ଆ
କରି ଦିଏ। କବାଟ େଖାଲି େଦେଖତ ସାମାେର ଠି ଆ େହାଇଛtି अନt। अନtକୁ େଦଖି
ସୁମିତାର ମନକୁ ଟିେକ ଆଶ]ି ଲାେଗ। େକେତ େଯ अଶୁଭ କଥା ତା' ମୁiେର ବସା ବାvି
ଥିଲାଣି ସେତ। ଖୁସିର ଲହରୀ ଟିଏ ତା' ମନେର େଖଳି ଯାଏ। କି ଛି କହି ବା ଆଗରୁ
अନtର ପଛକୁ ଠି ଆ େହାଇଥିବା ନି ଜ ଶାଶୁ ଶଶୁର,ୁ େଦଖି ତା' ମୁହଁର ରl ବଦଳି ଯାଏ।
'ଏଇଟା ଥିଲା ତାେହେଲ ତୁ ମ ଜରୁରୀ କାମ ନୁ େହଁ ' ରାଗିକି କୁ େହ ସୁମିତା। ତା'ପେର ମୁହଁ
ବୁ ଲାଇ େଜାରେର ପାଦ ଥାପି ଥାପି େସ ଘର ଭି ତରକୁ ଚାଲି ଆେସ।
अନtର ବାପା ମା',ୁ ସୁମିତାର ବବହାର ବହୁତ ଖରାପ ଲାେଗ। େସମାେନ
ଦୁ ଆର ମୁହଁରୁ ପୁଣି ଥେର ନି ଜ ଗଁାକୁ େଫରି ଯିବାକୁ ଭାବtି କି k अନtର କଥା ରଖି ଘର
ଭିତରକୁ ପେବଶ କରtି । अନt ପଣ କରି ଥିଲା େଯ ବାପା ମା',ୁ ପର କରି େଯଉଁ କ
େଦଇଛି ତାର ପାୟି ତ େସ ନି ୟ କରି ବ। ସୁମିତା ରାଗ ତମ ତମ େହାଇ ପୁଣି अନtକୁ
କି ଛି କହି ବାକୁ ଭାବି ଲା େବଳକୁ ହଠାତ ବାଧକ ସାଜି ବାଜି ଉଠି ଲା ସୁମିତାର େମାବାଇଲ୍
େଫାନ । େଫାନ କରି ଥିଲା ପଶାt। େତାେତ କ'ଣ ସମୟ ଜଣା ପଡୁ ନି ...ସକାଳୁ ଯାଇଛୁ
େଯ ଯାଇଛୁ...ଏ ଯାଏଁ େତାର େଦଖା ନାହW...ନା େଫାନ ରିସି ଭ କରୁଛୁ ନା ନି େଜ େଫାନ
କରୁଛୁ... େଫାନ ଉଠାଇ ଏକ ସ ରେର କହି ଚାଲି ଥିେଲ ସୁମିତା। େହେଲ ଏ କ'ଣ େଫାନର
अପରପାଶ ରୁ ଭାସି ଆସୁଥିଲା େକଉଁ ଏକ अଜଣା ବିର କx ସ ର,'ଆrା ମୁ ପଶାt
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ନୁ େହଁ ... ଏହି େଫାନଟି ଯାହାର ତା,ର ଆ{ିେଡ େହାଇ ଯାଇଛି । ଆେମ ତା'କୁ
େମଡି କାଲ େନଇ ଯାଉଛୁ। ତା, अବା ବହୁତ ସ,ଟାପନ ରହି ଛି । ଆପଣ ଶୀଘ ବଡ
ଡାରଖାନାକୁ ଆସk। ସୁମିତାର ପାଦ ତଳୁ େଯପରି ମାଟି ଖସି ଯାଇଥିଲା । ସେl
ସେl ବାପା ମା' ସହ अନt ଆଉ ସୁମିତା ଡାରଖାନା अଭିମୁେଖ ବାହାରି ପଡି େଲ।
ହିଟାଲେର ପହି ଜାଣିବାକୁ

ପାଇେଲ ପୁअ ପଶାt I.C.U େର। 'अପେରସନ

େହବ...େସଥିପାଇଁ େଯେତ ଶୀଘ ସବ େଦଢ ଲq ଟ,ା ଦରକାର। ନ େହେଲ ତା'
ଜୀବନ ବାଇବା अସବ...' ଡାର , ମୁହଁରୁ ଏମି ତି କଥା ଶୁଣି अନtର ମୁiେର
ଚଡକ ପଡି ଯାଏ। େତଣୁ େସ କାଳ ବି ଳ^ ନ କରି ଟ,ା େଯାଗାଡ ପାଇଁ ବାହାରି ପେଡ।
ସୁମିତାର କ hନେର ଫାଟି ପଡୁ ଥାଏ ସମଗ ହିଟାଲ। ଏହି ଦୁ ଃଖଦ ପରିିତି ପାଇଁ ସୁମିତା
ନି ଜ ଶାଶୁ ଶଶୁର,ୁ ଦାୟୀ କେର। 'ତୁ େମ ମାେନ ଗଁାରୁ ଆସି ଲନି େଯ େମା ପୁअର ମୃତୁକୁ
ସାଥିେର େନଇ ଆସି ଛ...' ରାଗ ଆଉ େକାହ ଭରା କxେର ଚି ®ାର କରି କହି ଲା ସୁମିତା।
ନି ଜ େବାହୁ ମୁହଁରୁ ଏପରି କଥା ଶୁଣି ବସt ଆଉ ବାସtି କୁ ବହୁତ କ अନୁ ଭବ ହୁଏ।
କି k ନି ଜ ନାତି ପୁअର ଏମି ତି अବା େସମାନ, ପାଇଁ अଧି କ କ ଦାୟକ ସାଜି ଥାଏ।
ସୁମିତା ସବ ସଖେର ଶାଶୁଶଶୁର,ୁ ଗାଳି କରି ଡାରଖାନାରୁ ଚାଲି ଯିବାକୁ କହି େଦେଲ।
େସମାେନ ମଧ ପଶାtର ଏପରି अବା ପାଇଁ ନି ଜକୁ ସତେର େଦାଷୀ େଦାଷୀ अନୁ ଭବ
କେଲ ଆଉ अନt ଆସି ବା ଆଗରୁ ଗଁ ାକୁ େଫରି ଯିବାକୁ ନି \ି େନେଲ। ଯି ବା ପବ
ୂ ରୁ
କହି ଗେଲ... େବାହୁ ତୁ ଜମା ଚି tା କେରନି ... ନାତି ପୁअର େମାର କି ଛି େହବନି । େସ
ନି ିତ ଭଲ େହାଇ ଉଠି ବ। ଆମ ଆଶୀବାଦ ତା' ସାଥିେର ସବୁ େବେଳ अଛି । ସୁମିତା ଶାଶୁ
ଶଶୁର, ଠାରୁ ମୁହଁ ବୁ ଲାଇ ହିଟାଲର अନ ପାଖକୁ ଚାଲି ଗଲା ।
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अନt ପଇସା େଯାଗାଡ କରି ହିଟାଲେର ପହି େଦେଖତ ବାପା ମା' ନାହାtି ।
ସୁମିତାକୁ ପଚାରି ବାକୁ ଗଲା େବଳକୁ ଡାର ବାବୁ ଆସି କହି େଲ , 'ଯଥା ଶୀଘ 'A' Negative ର େଗାଟିଏ େବାତଲ େଯାଗାଡ କରk। ର ଭiାରେର ବି 'A' Negative ରର
अଭାବ । ନ େହେଲ अପେରସନ େହାଇ ପାରିବନି ।" अନt ଆଉ ସୁମିତାର ବୁ yି ବାଟ
ବଣା େହାଇ ଯାଉଥାଏ। ଏେତ କମ୍ ସମୟେର େକଉଁଠୁ ର େଯାଗାଡ କରି େବ । କ'ଣ
କରି େବ କି ଛି ଜାଣି ପାରୁ ନ ଥାtି । ହଠାତ୍ अନtର ମେନ ପଡି ଯାଏ େଯ ତା' ବାପା,ର
Blood ଗୃପ୍ 'A' Negative େବାଲି । ବାପା କାହାtି ସୁମିତା, ବାପା,ର 'A' negative
Blood ଗୃପ୍ । ଭଗବାନ ଭାରି ଦୟାବାନ ସୁମିତା... ଭଗବାନ ଭାରି ଦୟାବାନ୍। ଆମ
ପୁअର ଜୀବନ ବାଇବା ପାଇଁ ବାପା ମା' ,ୁ ଆମ ପାଖକୁ େନଇ ଆସି ଛtି । ମଁୁ ତ େକବଳ
ମାଧମ ମାତ। अନt ପାଖରୁ ଏତି କି କଥା ଶୁଣୁ ଶୁଣୁ ସୁମିତା େଚତାଶନ
ୂ  େହାଇ ତେଳ
ପଡି ଯାଏ। अନt ସୁମିତାର ମୁହଁେର ପାଣି ଛାଟି େଚତା େଫରାଇ ଆଣି ବାକୁ େଚା
କେର। େଚତା େଫରୁ େଫରୁ ସୁମିତା କାhି କାhି କୁ େହ, “ହତଭାଗିନୀେଟ ମଁୁ , ଭଗବାନ
ସ ରୂପ ପି ତା ମାତା,ୁ ତଡି େଦଇଛି । ତୁ େମ ଶୀଘ ଯାଇ ବାପା ମା' ,ୁ େନଇ ଆସ। େମାରି
ପାଇଁ ପୁଣି ଥେର େସମାେନ ଗଁା କୁ ଯି ବାକୁ ବାହାରି ଯାଇଛtି । ଏ କ'ଣ କଲ ତୁ େମ
ସୁମିତା !ଗଜj ଉଠି େଲ अନt। ନି ଜ ରାଗକୁ ନି ୟଣର ରଖି ବି ଜୁଳି େବଗେର ଧାଇଁ ଗେଲ
ବସ ାi ଆଡକୁ ।
ବସ୍ ାiେର ବସ୍ କୁ अେପqା କରି ରହି ଥାtି ବାପା ବସt ଆଉ ମା' ବାସtି ।
अନt ଠାରୁ ସବୁ କଥା ଶୁଣି ପୁଣି ଥେର ହିଟାଲ अଭି ମୂେଖ ବାହାରି ଗେଲ। ଠି କ
ସମୟେର ର ପାଇ ପଶାtର ଜୀବନ ବି ପଦ ମୁ େହାଇ ଯାଇଥିଲା। ଏ ଖବରଟି ପୁअର
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ସ ାବାକୁ େନଇ ବ] ବି ବତ ଥିବା ସୁମିତାର ମନକୁ ଟିେକ ଶି ଥିଳତା ପଦାନ
କରି ଥିଲା। ନି ଜ ଶାଶୁ ଶଶୁର, ପତି କରି ଥିବା ଦୁ ବବହାର ପାଇଁ େସ अନୁ ତାପର ବହି େର
ଜଳି ନି ଜର ଭୁ ଲ ବୁ ଝି ସାରି ଥାଏ। ଶାଶୁ ଶଶୁର, ପାଦ ଛୁଇଁ qମା ପାଥନା କରି ବାକୁ
ଭାବି ଲା େବଳକୁ ଏ କ'ଣ ଶାଶୁ ଶଶୁର ଆଉ ହିଟାଲେର ନାହାtି । ଚାରି ଆେଡ ସୁମିତା ର
अନୁ ତ ଆଖି ନି ଜ ଶାଶୁ ଶଶୁର,ୁ େଖାଜି ବାକୁ ଲାେଗ।
ଦୂ ରରୁ େଦଖିପାେର ତା' ଶାଶୁ ଶଶୁର କାହାକୁ କି ଛି ନ କହି ପୁଣି ନି ଜ ରା]ାେର
ଆଗକୁ ଆଗକୁ ମାଡି ଚାଲି ଯାଉଛtି । ସୁମିତା େଦୗଡି ଯାଇ େସମାନ,ର ପାଦ ତେଳ
ପଡି ଗଲା ଏବଂ ନି ଜର अqମଣିୟ ଭୁ ଲ ପାଇଁ qମା ପାଥନା କରି ବାକୁ ଲାଗିଲା। ସtାନ
ବି େ}ଦର ଦୁ ଃଖକୁ अେl ନି ଭାଇଲା ପେର ସୁମିତା अନୁ ଭବ କରି ପାରି ଥିଲା େଯ ତା'ର ଶାଶୁ
ଶଶୁର ନି ଜ ପୁअ अନt ବି ନା ଏେତ ବଷ େକେତେଯ କେର ରହି ନ ଥିେବ। େବାହୁ
ସୁମିତାର ବଦଳି ଯାଇଥିବା ରୂପକୁ େଦଖି ଶାଶୁ ଶଶୁର, ଆଖିେର ବସା ବାvି ରହି ଥିବା
ଦୀଘ ଦି ନର ବି ଷାଦର अଶ େକେତେବେଳ େଯ ଆନhାଶେର ପରିଣତ େହାଇ ଯାଇଥିଲା
େସମାେନ ଜାଣି ପାରି ନଥିେଲ। ପାଖେର ଠି ଆ େହାଇ ଏସବୁ ଦୃ ଶକୁ େଦଖୁଥିବା अନt
ଧି େର ଧି େର ହଜି ଯାଉଥିଲା ତା' ଆଗେର ତା'କୁ अେପqା କରି ରହି ଥିବା ଏକ ସୁhର ଆଉ
ଖୁସି ଭରା ଦୁ ନି ଆ ଭି ତେର....
ଶି qକ, କଲାଡି , ଫୁଲବାଣୀ
ଦୂ ରଭାଷ- ୯୪୩୯୫୪୨୫୨୧
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ପିତୃତ
अରବି h ଆଚାଯ

ପଶାt ସବୁ ଦି ନ ପରି ନି ଜ अଫିସକୁ ବାହାରି ପଡି ଲା େକେତେବଳୁ ଡ ାଇଭର ଗାଡି
ଆଣି ଘରସାମନାେର ଠି ଆ କରି ଥିଲା େଯେତ ଶୀଘ ଉଠି େଲ ମଧ େକମି ତି େକଜାଣି ସବୁ
ସମୟ ନି अ ପେଡ ସକାଳୁ ସକାଳୁ ଗୁଡାଏ େଫାନ କଲ ଆେଟi କଲା ଆା
ଚାେନଲର େଯାଗ ପାଣାୟାମ ତ ସି ଏ ଛାଡ଼ି ପାରି ବ ନାହW େତଣୁ େସଥିପାଇଁ ଘେ ସମୟ
ସବୁ ଦି ନ ଦି ଏ ପଛପଟରୁ ଘରଣୀ ସି ପା କାେନ କାେନ କହି େଦଉଥିେଲ, ”ମେନ ରହି ଲା
ଟି! େଫରିଲା େବଳକୁ େଗାେଟ ଦଶ େକଜି ଆ ବାସୁମତି ଚାଉଳ ପାେକଟ ଧରି ଆସି ବ,
ଭୁ ଲି ବନି  ଆଜି ପୁରୁଣା ଚାଉଳ ବ]ାେର अd अଛି  ଦି େନ କି ଦି ଦି ନ ଯି ବ ମଁୁ ଆଉ
କାହା ହାତେର ମେଗଇ ପାରିବି ନି, ବୁ ଝି ଲ?”
“ହଉ ହଉ , ଆଣିବି େକେତ ଥର େସଇ କଥା କହୁଛ |”
“ତୁ େମ େଯଉଁ େଭାଳା େଲାକ , ଏେବ କଥା ଆଉଟିେକ କୁ ମେନ ନଥିବ ପରା ?”
ଘରଣୀ, କଥାକୁ ଶୁଣୁ ଶୁଣୁ ଗାଡି ାଟ େହଇଯାଇଥିଲା ଗାଡି ଗଡି ଚାଲି ଲା
କେଲ£ର, अଫିସ ଆେଡ ପଶାt େହଲା

କେଲ£ର | ପବ
ୂ ରୁ ମାଲକାନଗିରିେର

ଥିଲା ଏେବ ବଦଳି େହାଇ ଆସି ଛି ସ^ଲପୁରକୁ  ଏଇ େକେତଦି ନ େହଲା ବହୁତ କାମ
ତାକୁ अଥୟ କରି ଦଉଛି ନି ଜ ଘରକଥା ସବୁ ଭୁ ଲି ଯାଉଛି ସରକାର, ନୂ ଆ ଦରମା
ପାଇବା ପାଇଁ ସବୁ अଫିସ ପରି ତା अଫିସ େର ମଧ କାମ ଉପେର କାମ ସମେ] ଖାଲି
ଡହଳ ବି କଳ

େକେବ ନୂ ଆ ବଢା ଦରମା ପାଇେବ ଦି ନ ରାତି ଚବି ଶ ଘା େକବଳ
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େସଇ େଗାଟିଏ କଥା ଆେଲାଚନା କାହାର େକେତ ଦରମା ବଢି ବ କି ଏ େକେତ अଧି କ
ପାଇବ |
ଏସବୁ କଥା ଶୁଣି ଶୁଣି ପଶାt ମେନ ମେନ ଭାେବ େଯ, ସବୁ ଚାକି ରିଆ ଭାବtି
ଦରମା ବଢି ଗେଲ ଦୁ ଃଖ ଯି ବ କି k ସତେର କଣ େସୟା ହୁଏ? ଯଦି େସମି ତି େହଉଥାtା,
ତା ଚାକି ରି ଆରରୁ ଏ ପଯt େକେତଥର ଦରମା ବଢି ଛି କି k କାଇଁ ତା ଜୀବନେର
େସମି ତି କି ଛି ବି ରାଟ ପରି ବତନ ଆସି ନି ତ? ୟାେଡ ଦରମା ବଢୁ ବଢୁ ସାେl ସାେl
ଜି ନିଷପତର ଦାମ ବଢି ଯାଏ େତଣୁ ବଢି ଲା ଦରମାଟି ପୁଣି ବବସାୟୀ, ମାଧମେର
ପୁnିପତି , ପାଖକୁ ଚାଲି ଯାଏ ଚାକି ରିଆ େଯମି ତିକୁ େସମି ତି କି ଛି ଆଖିଦୃଶି ଆ
ପରି ବତନ ହୁଏନି େସମାନ, ଜୀବନେର
अଫିସେର ପହି ଫାଇଲ ଭିତେର ନି ଜକୁ ନି େଯାଜି ତ କଲା ପଶାt ଫାଇଲ ପେର
ଫାଇଲ େଖେଳଇ ଚାଲି ଥିଲାଦ]ଖତ କରି ବାକୁ ପେକଟରୁ କଲମଟି କାଢି ଲା ଏଇ େସଇ
କଲମ, ତାକୁ ତା ବାପା ବହୁତ ଦି ନ ପବ
ୂ ରୁ େଦଇଥିେଲ ଆଜି ଯାଏ ସି ଏ େସଇ କଲମଟିକୁ
ବହୁତ ଭଲପାଏ ସବୁ େବେଳ ନି ଜ ପାଖେର ରଖିଥାଏ ଆଜି ବାପା େବାଉ ତା ପାଖେର
ନାହାtି କି k ତା, ସD ±ତିର ସtକ କି ଛି କି ଛି अଛି  େସ ଭି ତରୁ ଏ କଲମଟି अନତମ
କାମ କରୁ କରୁ ହଜି ଯାଉଥିଲା େସ, ପୁରୁଣା କଥା ସବୁ ମେନ ପଡି ଯାଉଥିଲା ........
ବାପା ଦୀନବvୁ ବି ଶାଳ ରାପତି ପୁରାର ପା ଶି qକ, େବାଉ କନକଳତା
େଦବୀ, ସୁଗୃହିଣୀ ତା,ର ଏକମାତ ସtାନ ପଶାt ବହୁତ େଗଲବସରେର ପି ଲାଦି ନ
କଟିଥିଲା ପଶାtର ତା ପାଟିରୁ କଥା ନ ସରୁଣୁ , ସବୁ ଫମାଇସ ପର
ୂ ଣ କରିେଦଉଥିେଲ
ତା େବାଉ ବହୁତ ଭଲ ପାଉଥିେଲ ବାପା ଟିେକ କଡା ମି ଜାଜର ଥିେଲ ସବୁ େବେଳ
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ପାଠ ପଢା କଥା ତାଗିଦ କରୁଥିେଲ ପି ଲା େବେଳ ପଶାt ଭାବୁ ଥିଲା ପାଠ ପଢି କଣ
ସ୍ଵଗକୁ ଯି ବ କି ? ସବୁ େବେଳ ପାଠ ପାଠ କଣ ? ମଝି େର ମଝି େର ଶାଠ ବି ଦରକାର
କି k ବାପା ,ୁ କି ଛି କହି ପାେରନି

ତା, ଗୀର ମୁହଁ କୁ ଆଖି ଉେଠଇ ଚାହW ବି

ପାେରନି ସି ଏ ଯାହା କୁ ହtି ଶୁେଣ କି k ସବୁ େବେଳ ସବୁ କଥା ମାନି ପାେରନି େବେଳ
େବେଳ ତା ବାପା ତାକୁ ପାଖେର ବେସଇ ବହୁତ କଥା ବୁ ଝାtି େକମି ତି ତା, ପଢି ଲା
େବେଳ ତା, ଗଁା େର ୁଲ ନଥିଲା େକେତ କ େର ଦଶ କି େଲାମି ଟର ଚାଲି ଚାଲି अନ
ଗଁା େର ଥିବା ୁଲ କୁ ତା’ ବାପା ପଢି ବାକୁ ଯାଉଥିେଲ ଘରୁ ଲୁ ଣ ଲ,ା ସହି ତ ବାସି
େତାରାଣି ପି ଇ ଦି ନ ସାରା ରହି ବାକୁ ପଡୁ ଥିଲା େଯେତ କ ପଡୁ ପେଛ ପାଠ କୁ କି ଏ
ଆଗ ବୁ ଝି अବଧାନ (ଗଁା ଚାଟଶାଳୀ ର ଶି qକ ),ୁ ଠି କ ଠି କ ଉ\ର କହି ବ , େସଇଥିେର
ପତିେଯାଗିତା େହଉଥିଲା ପଣକି ଆ, ଜାମି ତି ସୂତ , ଗଣିତ ର ସୂତ ସବୁ ମୁଖ ଥିଲା 
ସବୁ ଶୁଣି ପଶାt ଭାବୁ ଥିଲା , କାହWକି ଏେତ କ କରୁଥିେଲ େକଜାଣି ? ଏେତ
ପରି ଶମ କରି ମଧ ଶି qକ େହେଲ ତା ସାl ମାେନ େଯେତେବେଳ ନି ଜ ନି ଜ ବାପା ଆଉ
ମା , ଚାକି ରି କଥା କୁ ହtି େସେତେବେଳ ତାକୁ ବହୁତ ଲାଜ ମାେଡ କାହା ବାପା ବା,
ମାେନଜର ତ କାହା ମା କେଲଜ ପିନ୍ସିପ୍ଯାଲ େସଇ ସାl ମାେନ ମଉଜ ମଜଲି ସ
କଲାେବେଳ େସ ନି ଜକୁ ତା,ଠୁ अଲଗା ଭାେବ ତାକୁ େସମାେନ େକେତଥର ନି ଜ ଖ
େର ବଡ ବଡ େହାେଟଲ େର େକେତ କଥା ଖୁଆଇଛtି କି k ସି ଏ େକେବ ବି କି ଛି କରି
ପାରି ନଥିଲା େସଦି ନ େଯେତେବେଳ ସି ଏ ମନକରି ପରୀqା ସରିଲା ପେର ସମ], ସହ
ସି େନମା େଦଖିଯିବା କୁ ବାହାରି ଥିଲା ,ଆଉ େବାଉ କୁ େସଥିପାଇଁ ପଇସା ମାଗିଥିଲା , ତା’
େବାଉ ପଚାଶ ଟ,ା ବେଢଇେଦଇଥିେଲ , ଖାଇବା େବେଳ 
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"େବାଉ ମଁୁ ସି େନମା େଦଖିବାକୁ ଯି ବି ପରା ? ଏତି କି ଟ,ା େର କଣ େହବ ?"ପଶାt
अଭିେଯାଗ କରି କହି ଲା I "ଟିେକଟ େକେତ ଦାମ ଜାଣିଛୁ ନା ? ଆଉ ସାlମାେନ ଥିେବ
ମଁୁ ଏେତ କମ ଟ,ା ଧରି େକମି ତି ଯି ବି କହି ଲୁ ? େମାର ମାନ ସାନ େବାଲି କି ଛି अଛି
ନା ନାହW ?" ଖାଇବା େଟବୁ ଲ େର ବସି ଥିବାେବେଳ େବାଉ ଯାହା େଦଇଥିେଲ େସତକ
େନଇ ନି ରବ େହାଇଗଲା ପେର ପୁଣି କହି ଲା , "େବାଉ େମାର ଟାଇମ େହଲାଣି ଟ,ା େଦ
|" େରାେଷଇଘରୁ େବାଉ କହି େଲ, "େମା ପାଖେର କି ଛି ନାହW , ତୁ ବାପା,ୁ ମାଗି େନଇଯା
|"
ପଶାt ବି ର େହାଇ ଗର ଗର େହଉଥିଲା େବେଳ ଘର ଭିତରକୁ ପଶି ଆସୁଥିବା
ବାପା , ପଦଧ¨ନି ଶୁଣି ନି ରବ େହାଇଗଲା |
ଭିତରକୁ ଆସି

ଚପଲ

କୁ

ଚପଲଥାକ

େର ରଖି

ବାପା ତା ଆଡକୁ ଚାହW

ପଚାରି ଥିେଲ , “ କଣ େହଇଛି ? କୁ ଆେଡ ଯି ବ ସି ଏ ?”
େବାଉ କହି ଥିଲା , “ପରୀqା ସରି ଛି ତ , ସବୁ ସାl ମାେନ ମି ଶି ସି େନମା େଦଖିଯିେବ
ଯାଉ ପି ଲାଟା , େମା ପାଖେର ଯାହା ଥିଲା େଦଇଛି ସି ଏ କହୁଛି ହବନି େବାଲି ତା
କଥା ଟିେକ ବୁ ଝି ଲ !”
ବାପା ପାଖକୁ ଆସି ମୁi େର ହାତ ବୁ େଲଇ େଦଇଥିେଲ ଆଉ ପଚାରି ଥିେଲ “
େକେତ ଟ,ା େହେଲ ହବ କି େର ? “
ପଶାt କୁ େସ ଦି ନଟି ବହୁତ ମେନ ପେଡ , ବାପା, ହାତ

ତା ମୁiଉପେର

ବୁ େଲଇେନଲା ପେର ତାକୁ ସ୍ଵଗ ସୁଖ ମି ଳିଯାଇଥିଲା େସଦି ନ ବାପା ବି ତା ସାlେର
ସି େନମା େଦଖି ବାହାରି ଥିେଲ  ତା’ର ସବୁ ସାl, ତାକୁ ଆଉ ତା ବାପା ,ୁ ଏକାଠି
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େଦଖି ବହୁତ ଆଯ େହଇଯାଇଥିେଲ କି k ତା ବାପା ସବୁ ଠାରୁ अଧି କ େସ ଦି ନ ତାକୁ
ଖୁସି କେରଇଥିେଲ ତା ସାl ମାନ, ପାଖେର ତା ସାନ ବହୁତ ବେଢଇ େଦଇଥିେଲ
ସି ଏ ନି ଜକୁ ବହୁତ ଗବjତ ମେନକରୁଥିଲା |ସି େନମା େଦଖି େଫରି ବା ବାଟେର ତା ପାଇଁ
କଲମ ଟିଏ କି ଣି େଦଇଥିେଲ ଆଉ ତାକୁ କହି ଥିେଲ ମଁୁ ଜାଣିଛି େତାର ସD ରଣ ଶି ବହୁତ
ପଖର ତୁ ଯାହା ଚାହWବୁ ତାହା ହାସଲ କରି ପାରି ବୁ , ମଁୁ ଚାେହଁ ତୁ େଗାେଟ ଦq
ପଶାସନି କ अଫିସର େହା |ସମାଜର ମlଲ କର େଲାେକ େତା କାମକୁ ମେନ ରଖk
ତା ପରଠାରୁ େସ ସଂକd କରି େନଇଥିଲା ବାପା, ସ୍ଵପ କୁ ସାଥକ କରି ବ ପାଠ ପଢା
େର ସି ଏ ବି ଆଗରୁ ଭଲ ଥିଲା କି k ନି ଜ େଶଣୀ େର ୨ୟ େହଉଥିଲା େକେବ ବି ୧ମ
ାନ अଧି କାର କରି ପାରି ନଥିଲା  େସ ଘଟଣ ପରଠାରୁ ତାକୁ ନି ଜ ଜୀବନ ର ଲq
ମି ଳିଯାଇଥିଲା ତା ପାଇଁ ସ୍ଵପ େଦଖୁଥିବା ବାପା ଓ େବାଉ , ସ୍ଵପ େର ସି ଏ ନି ଜକୁ
ଆବି ¦ାର କରି ଥିଲା ତାକୁ ଆଉ େକହି େକେବ ୨ୟ େହବାର େଦଖିନାହାtି 
ବାପା େବାଉ, କଥା ମାନି ପଶାସନି କ अଫିସର େହବାକୁ ମାନପାଣ େଦଇ
ଲାଗିପଡି ଲା କି k ଭଗବାନ , େଖଳ ବି ଚିତ , ତା’ ର ପଶାସନି କ अଫିସର େହବାର
ଦି ନେକଇଟା ଭି ତେର ବାପା ଓ େବାଉ ଡକା ହକା େହଇ ଆରପାରି କୁ ଚାଲି ଗେଲ ନାତି
ନାତୁ ଣୀ ର ମୁହଁ େଦଖି ପାରି େଲ ନଥିେଲ अବଶ ସି ପା କୁ ବାପା େବାଉ ହW ପସh କରି
ଆଣି ତା ସହି ତ ବି ଭା େଦଇଥିେଲ ସି ପା ବି ବହୁତ ମନ ଦୁ ଃଖ

କେର

େଯ , ନାତି

ନାତୁ ଣୀ , ସୁଖ ପାଇପାରି େଲନି ବାପା େବାଉ ପଶାt ଓ ସି ପା ,ର ଝି अ ଟିଏ ନା
ଟି ତା’ ର ସୀମା ସି ଏ ବି ଛୁଆଦି ନୁ ନି ଜ େଜେଜବାପା , େଜେଜମା ,ୁ େକବଳ ଫଟ େର
େଦଖିଛି େବେଳ େବେଳ ସୀମା କୁ ପଶାt ତା ନି ଜ େଛାଟ େବଳ ର କଥା ସବୁ କୁ େହ
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କି k ବ] ଜୀବନେର ତା ପାଇଁ ସମୟ େଦଇପାେରନି ତାକୁ କୁ ଆେଡ ବୁ େଲଇ େନଇ
ପାେରନି େସଥି ପାଇଁ ସୀମା ଆଉ ସି ପା ଦୁ େହଁ ମୁହଁ ଫୁଲାଇ ବସtି ସବୁ େବେଳ କୁ ହtି
କି କେଲ£ର େହଲ େକଜାଣି , ପରି ବାର େବାଲି କି ଛି ନାହW ?
ଏତି କିେବେଳ

େଫାନ ବାଜି ଉଠି ଲା .......

ପଶାt ପକୂତି େହଲା

 ତା

अଜାଣତେର ଲୁ ହ େଟାେପ ଗଡି ଆସି ଥିଲା ତା ଗାଲ ଉପରକୁ ଚାରି ଆଡକୁ ଚାହWଲା ନଁା
ସି ଏ ଏକୁ ଟିଆ ତା େକବି ନ ଭିତେର ଲୁ ହ େପାଛି ଲା ସି ପା , େଫାନ ଆସି ଥିଲା େସପଟ
ରୁ ସି ପା କହୁଥିେଲ ....
“ଶୁଣୁଛ ! ଆମ ଝି अ ଆଜି multiplex କୁ ସି େନମା େଦଖି ଯିବ କହୁଛି ତା ସାl
ମାନ , ସହି ତ , କଣ କହୁଛ ?”
ତର ତର େହଇ ପଶାt କହି ଲା ,
“ମଁୁ ବି ଜି ବି

! ତୁ େମ ବି ବାହାରୁନ ......ସମେ] ଯି ବା

ତାକୁ କୁ ହ େନଟ େର

ଆମପାଇଁ ବି ଟିେକଟ ବୁ କ କରି େଦଉ ଆଉ ତୁ ମ ଚାଉଳ ବ]ା ମଧ େନଇକି ଯି ବି ...
ଭୁ ଲି ବିନି |”
ସି ପା ହସୁଥିେଲ ....

େମାବାଇଲ : ୭୦୦୮୬୬୭୭୮୫
www.molekhaa.wordpress.com
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ବାପା
ରାଧାକାt ଦାଶ

ହାତେର େଗାେଟ ଭlା ଝୁଡ଼ି ଧରି ଆେଗଇ ଚାଲି ଛି ମlୁ। କି ଛି ବାଟ ଗଲା ପେର
େଦଖି ଲା ସାହୁ ଘର କଣ େଗାେଟ କାମ ଚାଲି ଛି, େକେତ େଲାକ ଲାଗିଛtି । କି ଛି ପାେଚରୀ
ତି ଆରି ଚାଲି ଛି େବାେଧ। େସ କାଳ ବି ଳ^ ନକରି ସାହୁବାବୁ ,ୁ ଯାଇ କହି ଲା, “ବାବୁ କି ଛି
କାମ अଛି କି ? ମଁୁ କରtି ।” ସାହୁ ବାବୁ କହି େଲ, "ନଁା ଆଉ େଲାକ କଣ େହବ ପା ଜଣ
ତ ଲାଗିଛtି ।" ମlୁ କହି ଲା, "ବାବୁ େକେତ ଆଡୁ େଫରି କି ଆସି ଲିଣି ଆଉ अପଣ ମନା
କରkନି । ଯାହା କହି େବ ମଁୁ କରିବି । " ସାହୁ ବାବୁ ମlୁର ମୁହଁଟାକୁ ଚାହWେଲ। ମୁହଁେର
େଭାକ ଓ अଭାବ अନଟନର ପତିଛବି । କହି େଲ, " ହଉ ତୁ େସ ଘର ପଛପେଟ େଯଉଁ ଗଛ
ଗୁଡା अଛି ତାକୁ ଟିେକ ବାେଗଇ େଦ। " କହି ଘର ଭିତରକୁ ଚାଲି ଗେଲ ସାହୁ ବାବୁ ।
ବାଡି ପଟ ଗଛ କାମେର ବ]ଥାଏ ମlୁ। ଗଛର ଶୁଖିଲା ଓ ଭାlି ଯାଇଥିବା ଡାଳ
କାଟିବା, ଗଛ ମୂଳରୁ ଘାସ ବାଛି ସଫାକରି ବା ଇତାଦି କାମ କରୁଥାଏ ମlୁ। କାମ କରି ବା
ସମୟେର କି ଛି ରାମାୟଣ ଗୀତ ମେନ ମେନ େବାଲୁ ଥାଏ। ହଁ େବାଲି ବନି େକମି ତି ଆଗକୁ
ପରା ଗଁା େର ରାମଲୀଳା ପି ଲାଦି ନୁ ମlୁ ରାମଲୀଳାେର अଭିନୟ କେର। େଛାଟ ଥିଲା
େବେଳ ପି ଲା ଲqDଣ େହଉଥିଲା। ଆଉ ଏେବ ସୁଗୀବ, ଜା^ବ ଯାହା ମି େଳ େସ କରି ନିଏ
ବହୁତ ଭି ଓ ଶyାେର। ବହୁତ ଆନh ଦି ଏ ରାମଲୀଳା। ଏଇ ରାମଲୀଳା ପାଇଁ େକେତ
ରାତି अନି ଦା େହଇଛି , େସକଥା େସ ହW ଜାେଣ । ସମୟ େହଲାଣି अନ େଲାକ ମାେନ
କାମ ବh କରି ଧୁଆେଧାଇ େହଉଥାtି । ମlୁ ବି ଉଠି ଲା େଛାଟ େଛାଟ ଫୁଲ ଗଛେର
ଆହାନ ଇ-ପତି କା ସ"ୂ $ ନି ଃଶୁ' ବି ତରଣ େହତୁ ଡା େଜାତି ପସାଦ ପ+ନାୟକ, -ାରା ପତି.ି ତ ଓ ପକାଶି ତ | Aahwaan.com | 391

ତ େୟାଦଶ ବଷ, ଦି ତୀୟ ସଂଖା, େଫବୃ ଆରୀ ୨୦୧୮

Download Magazine from www.aahwaan.com

ପାଣି େଦଇ ନି େଜ ଧୁଆେଧାଇ େହଲା । ମlୁ ଯି ବାକୁ ବାହାରି ଲା । ସାହୁବାବୁ ,ୁ
େଦଖାେହାଇ କହି ଲା ," ମଁୁ ସବୁ ଗଛ ସଜାଡି େଦଇଛି ଆଉ ଦି ଇଟା ଗଛ ରହି ଗଲା ପାଣି ବି
େଦଇ େଦଇଛି । " ମlୁ କଥା ଶୁଣି ସାରି ସାହୁବାବୁ କହି େଲ ," ହଉ େକେତ ଟ,ା େଦବି
କହ ? " ମlୁ ଧୀର ସ¨ରେର କହି ଲା ,"େଦେବ ଯାହା େଦେବ ମଁୁ ଆଉ କହି ବି କଣ । "
ଦୁ ଇଶହ ଟ,ା ବେଢ଼ଇ େଦେଲ ସାହୁ ବାବୁ । ସାହୁ ବାବୁ ,ଠୁ ଦୁ ଇଶହ ଟ,ା େନଇ
େଫରିଲା ମlୁ ।
ମlୁର ୀ ବାସtୀ । ସବୁ ଦୁ ଃଖକୁ ସୁରୁଖୁରୁେର ଚେଳଇ େନ େସ । ମlୁ ଓ
ବାସtୀ, େଗାେଟ ପୁअ ପଶାt । ଗଁା କେଲଜେର ପେଢ । ଭଲ ପାଠ ବି ପେଢ । ତାକୁ
ଭଲ अଫିସର କରିବା ପାଇଁ ବାପାମାଆ, ଆଶା । ପଶାt ର ସାlମାେନ ସବୁ କଥା
େହଉଛtି କି , अମି ର ଖାନର ସି େନମା ପଡି ଛି ଆମ ଗଁା ହଲେର ।ସବୁ ସାl ମାେନ
ଏକାଠି େହାଇ େସ ସି େନମା େଦଖିବାକୁ ଯି େବ । ପଶାt େବାଉକୁ କହି ଛି ସି େନମା ଯି ବି
ଟ,ା େଦବାପାଇଁ । େବାଉ େକାଡି ଏ ଟ,ା େଦଇଛି । "େବାଉ ମଁୁ ସି େନମା ଯି ବି ପରା ?
ଏତି କି ଟ,ାେର କଣ େହବ ? " ପଶାt अଭିେଯାଗ କରି କହି ଲା । " ଟିେକଟ େକେତ
ଦାମ ଜାଣିଛୁ ନା ? ଆଉ ସାlମାେନ ଥିେବ ଆଉ ମଁୁ ଏେତ କମ ଟ,ା ଧରି େକମି ତି ଯି ବି
କହି ଲୁ ? େମାର ମାନ ସାନ େବାଲି କି ଛି अଛି ନା ନାହW ?" ଖାଇବା େଟବୁ ଲ େର
ବଡି ଥିବା େବେଳ େବାଉ ଯାହା େଦଇଥିେଲ େସତକ େନଇ ନି ରବ େହାଇଗଲା ପେର ପୁଣି
କହି ଲା , " େବାଉ େମାର ଟାଇମ େହଲାଣି ଟ,ା େଦ । " େରାେଷଇ ଘରୁ େବାଉ
କହି େଲ ," େମା ପାେଖ କି ଛି ନାହW , ତୁ ବାପା,ୁ ମାଗି େନଇଯା ।"
ପଶାt ବି ର େହାଇ ଗର ଗର େହାଇ େହଉଥିଲା େବେଳ ଘର ଭି ତରକୁ ପଶି
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ଆସୁଥିବା ବାପା, ପତିଧନି ଶୁଣି ନି ରବ େହାଇଗଲା । କି ଛି ସମୟ ଚୁ ପ ରହି ଲା ପେର
ବାପା,ୁ ଯାଇ କହି ଲା, " ବାପା େମା ସାl ମାେନ ସି େନମା ଯାଉଛtି । ମଁୁ ବି ଯି ବି େବାଉ
କୁ ଟ,ା ମାଗିଲି , େସ େମାେତ େକାଡି ଏ ଟ,ା େଦଲା । େକାଡି ଏ ଟ,ାେର କଣ େହବ
କି ..........?" େମା କଥା ନସରୁଣୁ ବାପା େମାେତ ପେକଟରୁ ଶେହ ଟ,ା ବେଢ଼ଇ େଦେଲ ।
ଆଉ େମାେତ କହି େଲ , " ସି େନମା େକମି ତି ଲାଗିଲା େମାେତ କହି ବୁ । ଜଲଦି ଘରକୁ
େଫରି ଆସି ବୁ େହଲା ଯା । " ବାପା,ଠୁ ଟ,ା ପାଇଁ ମଁୁ ବହୁତ ଖୁସି େହଲି ଓ ଚାଲି ଲି।
େମା ବାପା େହଉଛtି ଦୁ ନି ଆର ସବୁ ଠୁ ଭଲ ବାପା କାହWକିନା ମଁୁ େଯେତେବେଳ ତା,
ମାେଗ େସ େମାେତ ନ ପଚାରି ଟ,ା ବେଢ଼ଇ ଦି अtି । ମଁୁ ଜେଣ େସ େକେତ କେର
ଟ,ା େରାଜଗାର କରtି । ଆଜି ବି େସ େମାେତ ନ ପଚାରି ଟ,ା ବେଢ଼ଇ େଦେଲ ।
େସେମାେତ ବହୁତ ଭଲ ପାଆtି । େସଦି ନ ମଁୁ ସି େନମା େଦଖିବା ପାଇଁ ବାହାରି ଗଲି ।
ସି େନମା େଦଖି େସଦି ନ ମଁୁ େଫରି ଆସି ଲି ଘରକୁ । ଘରକୁ ଆସି ଲା ପେର େବାଉ କହି ଲା
କି ," ସି େନମା େଦଖା ସରି ଲା ? " ମଁୁ କି ଛି ନକହି ଘରକୁ ଚାଲି ଯାଇଥିଲି । ଏମି ତିେର ମଁୁ
ଗଁା କେଲଜେର +୨ ପାସ କଲି । ଭଲ ପଢ଼ୁଥିଲି େସଥିପାଇଁ ପା ଡି ଭିଜନ ବି େହଲା ।
େମା ସାl ମାେନ କି ଏ କଣ ପଢ଼ି ବା ପାଇଁ ବାହାରକୁ ପେଳଇଗେଲ । କି k ମଁୁ ଯାଇପାରିଲି
ନାହW । ବାପା,ୁ କହି ଗଁାଠୁ ଟିେକ ଦୂ ରେର ଥିବା କେଲଜେର +୩ ପଢ଼ି ଲି । ବହୁତ
କେର ବାପା େମାେତ ପଢ଼ଉଥିେଲ । ମଁୁ େଯେତେବେଳ ଯାହା ମାେଗ େସ େମାେତ ଦି अtି
। ଧୀେର ଧୀେର ମଁୁ ଜାଣିଲି ବାପା େକମି ତି େରାଜଗାର କରtି ଆଉ େକେତ କରtି
େସଥିପାଇଁ ମଁୁ ମଧ େରାଜଗାର ଆରକଲି େଛାଟ େଛାଟ ଟୁ ସନ କଲି । କି ଛି ଟ,ା
ମଧ େରାଜଗାର କଲି । +୩ ସରି ଲା େବଳକୁ ମଁୁ େଗାେଟ ଭଲ ଟୁ ସନ ମାରର ଆଖା
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ପାଇସାରି ଥିଲି । କଣ କରି ବି ଭାବି ଲି । ସରକାର, ଚାକି ରି କୁ ଆଶା କରି ବସି ଲି । କି ଛି
ବଷ ବି ତିଯାଇଥିେଲ ମଧ କି ଛି େହଲା ନାହW । କାହWକିନା ଆମ େଦଶେର େବକାର ଯୁବକ
ଓ ଯୁବତୀ, ସଂଖା ଏେତ େଯ େଗାେଟ େପା ବାହାରି େଲ େକେତ ପି ଲା ଆସtି ।
ଦି େନ ମଁୁ େଟ ନ େର ଭୁ ବେନଶର ଯାଉଥାଏ । େମା ପାଖେର ବସି ଥିବା ଜେଣ େଲାକ
(ତି ରିରୁ ଚାଳି ଶ ବଷ େହବ ) େମାେତ ପଶ କେଲ ," କଣ କରୁଛ ପୁअ ? " ମଁୁ ଏ ପଶେର
ନି ରୁ\ର େହାଇଗଲି । କହି ଲି , " କି ଛି ନାଇଁ , ଗଁାେର କି ଛି ପି ଲା,ୁ ପଢାଏ । " େଟ ନ
ସହ ତାଳ େଦଇ ଆମ କଥା ବି ଆେଗଇ ଗଲା । େଶଷେର େସ କହି େଲ , " ଭୁ ବେନଶର
େର େମାର େଗାେଟ ୁଲ अଛି । ତୁ େମ େସଠି କି ଆସ । " କହି ତା, ଭିଜି ଟିl କାଡ େମା
ହାତକୁ ବେଢଇେଦେଲ । ମଁୁ ବହୁତ ଖୁସି େହଇଯାଇଥିଲି । କାରଣ େମାେତ େକହି ଜେଣ
ବି େମା କଥା ଶୁଣି ତା, ୁଲକୁ ଡାକି ଥିେଲ । କି ଛି ଦି ନ ପେର ମଁୁ ଭୁ ବେନଶର
ବାହାରି ଲି । ବାପା କହି େଲ , " େଦହ ର ଯତ େନବୁ । ଠି କ ସମୟେର ଖାଇବୁ । " ବାପା
ମା,ୁ ପଣାମ କରି ମଁୁ ଭୁ ବେନଶର ଆସି ଲି । େସ ୁଲଟି ଇଂଗୀସ୍ ମି ଡ଼ିୟମ ଥିଲା । େସଠି
ମଁୁ ପି ଲା,ୁ ପେଢଇବାକୁ ଲାଗିଲି । ଯାହାକି ଛି ପଇସା ମି େଳ େମା ଖ ରଖି ବାକି ଘରକୁ
ପେଠଇ ଦି ଏ । ଏହାରି ଭିତେର େକେତ ବଷ ମଧ ବି ତିଗଲାଣି । ଦି େନ अପରାହେର
ରାୟବାବୁ ( େଟ ନେର େଦଖା େହାଇଥିବା ବି ) େମାେତ କହି େଲ , " ପଶାt େଦଖ ଆମ
ୁଲ େକେତ ବଡ େହଲାଣି । ଆଗ अେପqା ପି ଲା ମଧ ବଢ଼ି ଛtି । ଭଲ ୁଲ ମାନ,
ଭିତେର ଆମ ୁଲ ମଧ ସାମି ଲ । ମଁୁ ଭାବି ଛି ଆେମ ରାଉରେକଲା େର ମଧ ଆଉ
େଗାେଟ ୁଲ େଖାଲି ବା । ଆଉ ତାର ସ"ୂ$ ଦାୟି ତ¨ ତୁ ମର । କଣ କହୁଛ ? " ମଁୁ କଣ
କହି ବି ଭାବି ପାରୁ ନଥାଏ । େସ େମା ଆଗରୁ ଚାଲି ଯାଇଥିେଲ । ମଁୁ ମେନ ମେନ ଭାବୁ ଥିଲି
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େସ କାହWକି ଏେତ ବଡ଼ ପଦବୀ େମାେତ େଦବାକୁ ଭାବି େଲ । ତା, ୁଲ େର ଆହୁରି
େକେତ େଲାକ अଛtି େହେଲ େସ େମାେତ ..... ? ଏ ପଶ କୁ ମଁୁ ଦି େନ ରାୟବାବୁ ,
ଆଗେର ରଖିଲିବ। ରାୟସାର େମାେତ କହି େଲ ," େଦଖ ତୁ େମ େମାର ସାନ ଭାଇ ଭଳି ଆ
େହବ । ମଁୁ ତମକୁ ବହୁତ ଭଲେର ଚି େହ ।ତମ ଉପେର େମାର ପୁରା ବି ଶ¨ାସ अଛି ।
ତୁ େମ ହW ଏ ଦାୟି ତ¨ କୁ ଠି କେର ତୁ େଲଇ ପାରି ବ । " ମଁୁ ନି ଜର ପଶଂସା ଶୁଣି ମେନ ମେନ
ଗବ अନୁ ଭବ କରୁଥିଲି ।
କି ଛି ଦି ନ ପେର ଛୁଟି େନଇ ଗଁାକୁ ଆସି ଲି । ଗଁା ମଧ ଆଗ अେପqା ବଦଳି ଗଲାଣି
। ଗଁା ଏେବ ଏଲି ଡ଼ି ଲାଇଟ େର ସଜି ତ। େମାଦି , ସ ଛ ଭାରତ अଭିଯାନ ପେର ଆମ ଗଁା
ଆଗ अେପqା ସ ଛ । ରାଉରେକଲା ଯି ବା କଥା ଶୁଣି ବାପା କହି େଲ , " ତୁ ତ ଭୁ ବେନଶ¨ର
େର ଥିଲୁ ଭଲ େର ଥିଲୁ । ଯାହା ଟ,ା ଆସୁଥିଲା ଆେମ ଭଲେର ଚଲି ଯାଉଥିେଲ ।
ଭୁ ବେନଶର ରହି ଲୁ େଯ ଘରକୁ ଆସୁନଥିଲୁ । ଆଉ ରାଉରେକଲା ଯି ବୁ େଯ ତୁ ତ ଆଉ
ଆସି ବୁନି ? " ମଁୁ କହି ଲି ," ନାଇଁ ବାପା ମଁୁ ଆସି ବି । " ଭୁ ବେନଶର େର ମି ଳୁନଥିବା
ଶୁଖୁଆ ଭଜା ଓ ବାସି ପଖାଳ େବାଉ ବାଢି େଥାଇ େଦଇଥିଲା । ମଁୁ ତାକୁ ବହୁତ ଖୁସିେର
ଖାଇଥିଲି । କାରଣ େସ ଥିଲା େମାର ପିୟ ଖାଦ । ଦୁ ଇଦି ନ ରହି େଫରି ଲି ଭୁ ବେନଶର
। ଏଥର େହାଲି େର ରାଉରେକଲା େର ଉଦଘାଟନ େହବ ୁଲ । ରାୟ ବାବୁ ମଁୁ ସମେ]
ରାଉରେକଲା ଗଲୁ । କି ଛି ମାନ ଗଣ େଲାକ, ହାତେର ଉଦଘାଟିତ େହଲା ୁଲ ।
ରାୟ ବାବୁ େମାେତ େସ ୁଲ୍ େର ପିନିସିପାଲ ଦାୟି ତ¨ । େକେତ େଟନସନ େନବାକୁ
ପଡୁ ଥିଲା । ଧୀେର ଧୀେର ଗଁାେର ଥିବା ଚାଳ ଘର ଛାତ େହଲା । ବହୁତ ଦାୟି ତ¨ ଥିବା
େହତୁ ମଁୁ ଆଉ ଘରକୁ ଯାଇପାରୁନଥିଲି । ଏ ଭିତେର ଦୁ ଇ ତି ନିବଷ େହଇଗଲାଣି । ଆଜି
ବାପା ଆସୁଛtି େବାଲି େବାଉ କହି ଲା । ମଁୁ ବହୁତ ଖୁସି େହାଇଯାଇଥିଲି । ମଁୁ େମାର
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ଚ^ର େର ଥାଏ । ବାପା ଆସି ଥିେଲ । ବାପା,ୁ ପଣାମ କରି ବହୁତ କଥା େହଲି ।
େବାଉ େକମି ତି अଛି , ଗଁା େର ସମେ] େକମି ତି अଛtି ଏମି ତି ବହୁତ କଥା । େଶଷେର
ବାପା େମା ପାଖକୁ ଆସି େମା ମୁiେର ହାତ ରଖି କହି େଲ , " ବାପାେର ମଁୁ ଏେତ ପାଠ ପଢି
ନଥିଲି । ଯାହା େହଉ ତୁ ଏେତ ବଡ଼ ଆସନେର ବସି ଲୁ େସଥିପାଇଁ ମଁୁ ବହୁତ ଖୁସି ।
ଦୁ ନି ଆେର େକେବେହେଲ କାହାକୁ अପମାନ ଆଉ କ େଦବୁ ନି । କାହାରି ସହି ତ ଝଗଡା
ବି କରିବୁ ନି । ଆଉ ................." ବାପା, କଥା ନସରୁଣୁ ମଁୁ କହି ଲି ," ବାପା ମଁୁ ବଡ
େହଇଗଲି ଣି । " ଏଇ ପଦ କଥା େଯମି ତି ବାପା,ୁ ଆଘାତ େଦଇଥିଲା । େସ ଯି ବା ପାଇଁ
ପ]ୁତ େହଉଥିେଲ । ସାlେର ଆଣି ଥିବା ଚୁ ଡା ଭଜା େମାେତ େଦଇ ବାହାରି ଗେଲ ।
ବାହାରୁ ବାହାରୁ କବାଟ ପାେଖ ଠି ଆ େହାଇ େମାେତ ପୁଣି ପଶ କେଲ ," ପଶାt ତୁ କଣ
ସତେର ବଡ଼ େହାଇ ଗଲୁ ଣି ?" ମଁୁ ସଂେଗ ସଂେଗ କହି ଥିଲି ,"ନା ।" କାହWକି େକଜାଣି
ବାପା, ଆଗଉ ଥିବା ପାଦ ରହି ଯାଥିଲା । ଆଉ େସ ପୁଣି କହି େଲ ," ତୁ ତ ଏେବ କହି ଲୁ
ତୁ ବଡ଼ େହଇଗଲୁ ଣି । ଏେତ ବଡ଼ ଚାକି ରୀ କରି ଛୁ । େହେଲ .......................  " ମଁୁ
େଚୟାର ରୁ ଉଠି ଯାଇ ବାପା, ଆେଡ଼ ଯାଇ କହି ଥିଲି ," ବାପା ମଁୁ େସେତେବେଳ ବଡ
ଥିଲି , େଯେତେବେଳ ତୁ ମ ହାତ େମା ମୁiେର ଥିଲା । ଆଉ େଯ ପଯt େଗାେଟ
ବାପା,ର ହାତ ତା ସtାନ ମୁiେର ଥାଏ , େସ ପୁअ ଏଠି କାହWକି ସାରା ଦୁ ନି ଆ େର ବଡ଼
। " ବାପା, ଆଖି ଛଲଛଳ େହଇଯାଇଥିଲା । ବାପା ଯାଉ ଯାଉ କହି େଲ , " େଦହର ଯତ
େନବୁ ଆଉ ଠି କ ଟାଇମ େର ଖାଇବୁ । ଏ ଦଶହରା ଛୁଟିେର ଘରକୁ ଆସି ବୁ । " ବାପା,
ଆଖିକୁ େଦଖି େମା ଆଖି ମଧ ଛଳଛଳ େହଇଯାଇଥିଲା ।
ରତନପୁର ଶାସନ , କୁ ହୁଡ଼ି , େଖାyା , ଓଡି ଶା (୭୫୨୦୨୭)
ଇେମଲ - rkdash1996@gmail. Com , େମା - ୮୯୦୮୮୫୯୭୯୭

ଆହାନ ଇ-ପତି କା ସ"ୂ $ ନି ଃଶୁ' ବି ତରଣ େହତୁ ଡା େଜାତି ପସାଦ ପ+ନାୟକ, -ାରା ପତି.ି ତ ଓ ପକାଶି ତ | Aahwaan.com | 396

ତ େୟାଦଶ ବଷ, ଦି ତୀୟ ସଂଖା, େଫବୃ ଆରୀ ୨୦୧୮

Download Magazine from www.aahwaan.com

େକୗତୁହଳ
ଶୁଭକାt ସାହୁ

ଶି qକ - ବାପା, କଡ଼ା ନି େଶ ପଦDାବତ୍ ପରି ଇତି ହାସ-ବି କୃତ ଚଳି ତ େଦଖି ବାର
େକୗଣସି ଆବଶକତା ନାହW। େଯଉଁ ନାରୀ ସମଗ ହି hୁାନର ଆତDସାନର ପତୀକ,
ଯାହାର ଚରି ତକୁ େନଇ ଏେବବି ଭାରତୀୟ ନାରୀ ଗବjତ, ତାର କଳ,ିନି ଚି ତଣକୁ େଦଖି
ଆେମ ଶି ଖିବା କ'ଣ? େସ ଶି qକତାେର ପେବଶ କରି ବା ଦି ନଠଁୁ ପି ଲା,ୁ ପଢ଼ାଇ ଆସୁଛtି
ଭାରତୀୟ ବୀରା ରମଣୀ ପଦDାବତୀ, ବି ଷୟେର। ଆକ ମଣକାରୀ, କ ର ଆଲ ାଉିନ୍ ,
େଲାଲୁ ପ ଦୃ ିରୁ ନି ଜକୁ ରqା କରିବା ପାଇଁ ପଦDାବତୀ ଆପାଣ ଉଦମ କରି ଥିେଲ।
କଳ,ିନୀର ଶରବ ଶୁଣିବା ପବ
ୂ ରୁ ପତି ବତା ସତୀ ପଦDାବତୀ ନି ଜ ସତୀତ ରqା ପାଇଁ
େଜାହର୍ ବ ତ ପାଳନ ପବ
ୂ କ ଜୀଇଁ ଥାଉ ଥାଉ अଗି େର ଝାସ େଦଇ ଆତD ବି ସଜନ
କରି ଥିେଲ। ଆଜି େସଇ ମାଟିର ଦାୟାଦ େସଇ ପଣ
ୂ ାତDାର ଚରି ତ କି ପରି ସଉଦା
କରି ବାକୁ ବସି ଛି! ରାଣୀ ପଦDାବତୀ,ୁ ଆଲ ାଉିନ, େପମିକା ସଜାଇ अଥ ଉପାଜନ
କରି ବାକୁ କାହାଣୀକାର,ୁ अtତଃ ଜେଣ ଭାରତୀୟ ଭାବେର ଲsାେବାଧ େହଲାନି
କି ପରି ? ଆଜି ଚଳି ତର ନାମ ପଦDାବତୀରୁ ପଦDାବତ୍ େହାଇଗେଲ କଣ କାହାଣୀ
ବଦଳି ଯିବ!
ପଶାt କି k ଆଧୁନିକ ପି ଲା। ସବୁ କଥାକୁ େସ ଏ{େପରି େମ୍ ଭାେବ ନି ଏ। େଯଉଁ
ସି େନମା ପାଇଁ ସାରା େଦଶେର ତୁ ମି େତାଫାନ, େସଥିେର ଏମି ତି େକଉଁ ବି ଷୟ अଛି , ଥେର
େଦଖିେଲ अସୁବିଧା କଣ? ସି େନମାଟି େଦଖିବା ପାଇଁ ମନର େକୗତୁ ହଳକୁ େସ ଚାପି
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ପାରୁନଥାଏ େହେଲ ଖାଲି ୟା,ର କାହWକି, ସବୁ ପରି ବାରେର ଏେବ ସମଦଶା। େତଣୁ ତ
ସାlମାେନ ସି େନମା େଦଖି ବାକୁ ଭରସା କରି ଛtି ପଶାt ଉପେର। ଏ ବାହାପି ଆ ବି କଥା
େଦଇ ସାରିଛି । େହେଲ ବାପା, ମି ଜାଜ୍ େଦଖି ଟ,ା ମାଗିବାକୁ ସାହସ େହଉନି । ଆଜି
ରବି ବାର। େତେଣ ସାlମାେନ अେପqାେର ଥିେବ। ବାପା ଘେର ନାହାtି । େବାଉଠୁ
ଟ,ା ଝଡାଇବାର ଏଇଟା ହW େହଉଛି ସୁବ$ ସୁେଯାଗ।
"େବାଉ, ମଁୁ ସି େନମା େଦଖି ବାକୁ ଯି ବି ପରା? ଏତି କି ଟ,ାେର କଣ େହବ?" ପଶାt
अଭିେଯାଗ କରି କହି ଲା। "ଟିେକଟ୍ େକେତ ଦାମ୍ ଜାଣିଛୁ ନା? ଆଉ ସାlମାେନ ଥିେବ ମଁୁ
ଏେତ କମ୍ ଟ,ା ଧରି େକମି ତି ଯି ବି କହି ଲୁ? େମାର ମାନ ସାନ େବାଲି କି ଛି अଛି ନା
ନାହW?" ଖାଇବା େଟବୁ ଲେର ବସି ଥିବା େବେଳ େବାଉ ଯାହା େଦଇଥିେଲ େସତି କ େନଇ
ନୀରବ େହାଇଗଲା ପେର ପୁଣି କହି ଲା, "େମାର ଟାଇମ୍ େହଲାଣି, ଟ,ା େଦ।" େରାେଷଇ
ଘରୁ େବାଉ କହି େଲ, "େମା ପାଖେର କି ଛି ନାହW, ତୁ ବାପା,ୁ ମାଗି େନଇଯା।"
ପଶାt ବି ର େହାଇ ଗର ଗର େହଉଥିବା େବେଳ ଘର ଭିତରକୁ ପଶି ଆସୁଥିବା
ବାପା, ପଦଧନୀ ଶୁଣି ନୀରବ େହାଇଗଲା। େସ ଧୀେରଧୀେର ଛାତ ଉପରକୁ ଯାଇ ସାl
ମାନ,ୁ େଫାନେର ବକି ଲା, "ଶେଳ, ମଁୁ େମା ମାଆ,ୁ ପେଟଇ େମା ପାଇଁ ସି ନା ଟ,ା
େଯାଗାଡ଼ କରି େଦଲି େହେଲ ତମ ମାନ, ପାଇଁ େହଇପାରିଲା ନାହW। ତୁ େମମାେନ ବି ତୁ ମ
ମାଆ,ୁ ମାଗି ଆଣି ପାରି ଲନି ? ତୁ ମ ମାନ, ପାଇଁ ଆଜି ପାନଟା େବକାର। ହଉ ଏେବ
ସମେ] ନି ଜ ମନର େକୗତୁ ହଳକୁ ଆର ରବି ବାର ଯାଏଁ ନି ଜ ମନ ଭିତେର ଚାପି ହଲ୍
ପାଖରୁ ଚାଲି ଆସ।"
ଶୁଭକାt ସାହୁ, େଗାପବvୁ ହାଇୁଲ, େପାଲସରା, ଗଂଜାମ। େମା:୯୦୪୦୩୨୦୧୮୬
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अଭିଳାଷର अtରାେଳ
ବି ଜୟି ନୀ ପiା

ସମୟ ରାତି ୮ ଟା। େଟଲି ଭିଜନେର ନି ଉଜ େଚନାଲରୁ ଭାସି ଆସୁଛି ମୁଖ ସ^ାଦ।
ଶୀମାନ ଦୀନବvୁ ମି ଶ େଶ. ଆଦଶ ଶି qକ ଭାେବ ରାଜପାଳ ପୁରାର ପାଇଁ େଯାଗ
ବି େବଚି ତ େହାଇଛtି । ଆରାମ େଚଆରେର ବସି ଥିବା ଦୀନବvୁ ବାବୁ କି k ନି ଳ। ଆଖି
ଲୁ ହେର େକାହଲା ପଡି ଯାଇଛି େମାଟା େଫମ ଚଷମାର କାଚ ଦୁ ଇଟି। କାvେର ପଡି ଥିବା
େଦଉଳି ଗାମୁଛାର େଗାଟିଏ େକାଣେର କାଚ ଦୁ ଇଟାକୁ େପାଛୁଥିବା ସମୟେର ପେବଶ
କେଲ अନୁ ପମା। ବି ସD ି ତ େହାଇ ପଚାରି େଲ "କଣ େହଲା, ଆଖି ଦୁ ଇଟା ଓଦାଳି ଆ
କାହWକି ?” “କି ଛି ନାଇଁ ତ, ଏଇ ଆଖିେର କଣ େଗାେଟ ପଡି ଗଲା। େଟଲି ଭିଜନକୁ ନି େରଖି
ଚାହWେଲ अନୁ ପମା୍। େହଡଲାଇନ େଦଖି ଚକି ତ େହାଇପଡି ଲ। ଭିନ ପରିିତି େର େସ
ହୁଏତ ଖୁସିେର ଆତDହରା େହାଇଯାଇଥାେt, େତେବ େସ ଦୀନବvୁ ବାବୁ , ଗୀର
େଚେହରା କୁ େଦଖି ନି ରବେର ଚାଲି ଗେଲ। ସବୁ ବୁ ଝି େଲ ବି କି ଛି ନ ବୁ ଝି ବାର अଭିନୟ
କରି ।
अେନକ ପଶ ଉ,ି ମାରୁଥିଲା ଦୀନବvୁ ବାବୁ , ହୃଦୟ ଭି ତେର। ହଜାେର ପଶର
ଉ\ର େଖାଜୁ େଖାଜୁ , େସ ନି େଜ ଏକ ପଶବାଚୀ ପାଲଟି ଯାଇଥିେଲ।
େଯଉଁ କତବନି ା, ସମାୟାନୁ ବତjତା, ଆଦଶବାଦ ପାଇଁ ଆଜି େସ ସରକାର,
ପାଖେର େଶ. ବି େବଚି ତ େହାଇପାରି ଛtି , େସ ଆଦଶରୁ କାଣି ଚାଏ ସୁyା ପୁअକୁ
େଦଇପାରି ନାହାtି । ଆତDଗାନି େର ବି ଦାରି େହଉଥାଏ ତା, ହୃଦୟଟା। ଭାବି ଚାଲି ଥିେଲ
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େସ अତୀତ କୁ ..............
ବାହାଘରର ଦୀଘ ବାରବଷ ପଯt ପି ତୃତ ଲାଭ କରି ପାରି ନ ଥିେଲ ଦୀନବvୁ ।
"ମାତୃ ତ¨ ର ଆକାଂqା େଯ ନାରୀ ମନର େମୗଳି କ अଭିଳାଷ ।" େହେଲ अନୁ ପମା, େକାଳ
ଶୁନ । େକେତ ବ ତ ଉପବାସ, ଓଷାବଳା କରି ମହାେଦବ ମhିରେର अଖିଆ अପି ଆ
ଦୁ ଇଦି ନ ଧରି अଧି ଆ ପଡି ଥିେଲ अନୁ ପମା, େଶଷେର ଭଗବାନ, ପସାଦ ସ¨ରୂପ ବାରବଷ
ପେର ଗଭବତୀ େହେଲ େସ ।
ସବୁ ପତିqା ର अtପେର େହେଲ ପୁତ ସtାନ ର ଜନନୀ । अତଧି କ େଗଲବସର
େର ଚh କଳା ପରି ବଢି ଉଠି ଲା ପି ଲାଟି । େଯେତେବେଳ ଯାହା କହି େଲ ହୁକୁ ମ କୁ ହାଜ଼ର
। ଆଜି େଖଳଣା ପାଇଁ अଝଟ ତ କାଲି େଜାତା ପାଇଁ, ପୁଣି େକେତେବେଳ ୁଲ ବାଗ,
ଜାମାପଟା ଇତାଦି । ସବୁ ଥିେର अଝଟ । ପାଖ ପେଡାଶୀ, ସ"କୀୟ ସମେ] ଭୀତତ]
ପି ଲାଟି ପାଇଁ । अଭିେଯାଗ ଶୁଣି ଶୁଣି ଦି ନବvୁ , େଦହସୁହା େହଇଗଲାଣି । େସ
ଜାଣୁଥିେଲ େଯ ପତq େର ନ େହେଲ ବି ପି ଲାଟି ବି ଗିଡିବାର ପଛେର अନୁ ପମା ହW ଦାୟୀ ।
ତଥାପି अନୁ ପମା ,ୁ େସ େକେବେହେଲ କି ଛି କହି ନ ଥିେଲ, କାରଣ ବୟସର ଛାଇ
େଲଉଟାଣି େବଳେର "ପଶାt" ଥିଲା ଏେକାଇ ର ବଳା ବି ଶିେକଶନ । େହେଲ ଆଜି
ସବୁ କି ଛି ଥାଇ ବି ଦୀନବvୁ ସ"ୂଣ ନି ଃସ¨ । ସାଗର ର ମଧ ଗଭେର ରହି ମଧ େସ
ତୁ ଷା\ । अନୁ ପମା, ଡାକେର ପକୃତି  େହେଲ ଦୀନବvୁ । ତା, ବି ଶାଦଗ େଚେହରା
େଦଖି अନୁ ପମା ବି ଆଖି େକାଣେର ଲହଡା ଭାlୁଥିବା ବନା କୁ ପାରୁ ପଯେt अବେରାଧ
କରି ବାର େଚ.ା କରୁଥିେଲ ।
ଦୀନବvୁ େଶଯ କୁ ଗଲା ପେର अନୁ ପମା ତା,ରି ବଳକା କାମକୁ ସାରି େଦଇ ଗେଲ
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େଶାଇବା ପାଇଁ । ତା,ୁ ଡି ବ ନ କରି ଧୀେର ଧୀେର ପାଖେର େଶାଇଗେଲ । अd अd
ଶୀତ ମି ଶା ରାତି େର ବି ତା,ୁ ପବଳ ଗରମ ଲାଗୁଥିଲା । େଦହଟା ଝାଳେର ଭିଜି
ଯାଉଥିଲା । ବି ଛଣାେର ପଡି ଘଡ଼ଘଡ ଆବାଜ଼ େଦଉଥିବା ସି ଲିଂ େଫନ କୁ ଚାହWରହି ଥିେଲ
। ବାର^ାର କଡ଼ େଲଉଟିେଲ ବି ନି ଦ ଆସି ବାର ନଁା ଧରୁ ନ ଥିଲା । ଆଜି କାହWକି
େକଜାଣି ପଶାt ଟା ଖୁବ ମେନ ପଡୁ ଛି । ତାର େସହି ସରୁଧାର େଚେହରା, ପେତକ ଜି ଦ,
ସମ] କାଯକଳାପ अନୁ ପମା, େଦହର ପେତକ ଶି ରା ପଶିରା କୁ ଛୁି େଫାଡି ଲା ପରି
ଆଘାତ େଦଉଥିଲା । ପଶାt ର ପି ଲାେବଳର ସବୁ ଦୁ ାମୀ କୁ େଗାଟି େଗାଟି କରି
ସD ±ତିପଟ କୁ ଓଟାରି ଆଣୁଥିେଲ େସ ।
ପେତକ ବାପା େବାଉ ନି ଜ ପି ଲାର ଉsଳ ଭବି ଷତ କାମନା କରି ସ ପ
େଦଖିଥାଆtି । ଦୀନବvୁ ମଧ अd ଦରମା େଯାଗଁୁ ଗଁାେର ଭାଗ ପାଇଥିବା ଚାଷ ଜମି କୁ
ବି କ ି କରି ପଶା ପାଠପଢ଼ାେର अଥ ବାଧକ ନ ସାଜି ବ େସ ପତି ସେତଚନ େହାଇଥିେଲ ।
େକେବ ନି ଜ ପାଇଁ ଭଲ େପାଷାକ ଖiିଏ କରି ନାହାtି । ଆଜି ବି େସ ଭlା ସାଇକି ଲେର
ପାଡାଲ ମାଡି ୁଲ ଯାଉଛtି , ବାର^ାର ପୁରୁଣା ଟିଭି କୁ ସଜାଡି େଦଖୁଛtି ପେଛ ପଶାt୍
ର େକୗଣସି अଭାବ କରି ନାହାtି । ତା,ର େଗାଟିଏ अଭି ଳାଷ, ପୁअ IAS କି OAS ଟିଏ
ନି ୟ େହବ । ଆଉ େସ ସ¨ପକୁ ଭାlି ଚୁ ରମାର କରି େଦଇଛି ପଶାt । ନି ଜ ଜୀବନର
ନି \ି ନି େଜ େନଇ ଦୀନବvୁ ବାବୁ , ମୁi ତଳକୁ କରି େଦଇଛି । ଆଦଶବାଦ ର କଥା
କହି अେନକ ପି ଲାର ଭବି ଷତ ସଜାଡୁ ଥିବା ଦୀନବvୁ ନି ଜ ପି ଲାର ଭବି ଷତ ଗଢି ପାରି
ନାହାtି ।
ଏମି ତି ଦି େନ ସହର େର ନୁ ଆଁ ମÌିେପ{ ସି େନମା ହଲ େଟ େଖାଲି ଲା । ପଶାt ର
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ସାlମାେନ େଯାଜନା କରି ଥିେଲ, େସମାେନ ସି େନମା େଦଖିବାକୁ ଯି େବ । ପଶାt ଖାଇବା
େବେଳ ଜି ଦ କରି ପଇସା ମାଗିଲା । अନୁ ପମା େରାେଷଇ ଘେର ରଖି ଥିବା ଶେହ ଟ,ିଆ
େନାଟ ତା ହାତେର େଦଇ େରାେଷଇ ଘର କୁ ଚାଲି ଗେଲ ।
"େବାଉ ମଁୁ ସି େନମା େଦଖିବାକୁ ଯି ବି ପରା ? ଏତି କି ଟ,ାେର କଣ େହବ ?" ପଶାt
अଭିେଯାଗ କରି କହି ଲା । "ଟିେକଟ େକେତ ଦାମ ଜାଣିଛୁ ନା ? ଆଉ ସାl ମାେନ ଥିେବ
ମଁୁ ଏେତ କମ ଟ,ା ଧରି େକମି ତି ଯି ବି କହି ଲୁ ? େମାର ମାନ ସାନ େବାଲି କି ଛି अଛି ନା
ନାହW ?" ଖାଇବା େଟବୁ ଲ େର ବସି ଥିବା େବେଳ େବାଉ ଯାହା େଦଇଥିେଲ େସତକ େନଇ
ନି ରବ େହାଇଗଲା ପେର ପୁଣି କହି ଲା "େବାଉ େମାର ଟାଇମ େହଲାଣି, ଟ,ା େଦ।"
େରାେଷଇ ଘରୁ େବାଉ କହି େଲ "େମା ପାଖେର କି ଛି ନାହW, ତୁ ବାପା,ୁ ମାଗି େନଇ ଯା।"
ପଶାt ବି ର େହାଇ ଗରଗର େହଉଥିଲା େବେଳ ଘର ଭିତରକୁ ପଶି ଆସୁଥିବା
ବାପା, ପଦଧନି ଶୁଣି ନି ରବ େହାଇଗଲା । ଦୀନବvୁ ବାବୁ ପଶି ଆସୁ ଆସୁ ପଶାtର
କଥା କି ଛି ଶୁଣି ଘଟଣା ଟି ବୁ ଝି ଗେଲ ଓ ତାପେର ବାପ ପୁअ , ମଧେର େବଶ କି ଛି କଥା
କଟାକଟି େହଇଗଲା । ତାପେର ପଶାt ଆଉ ଘେର ନ ରହି ସହରେର ପଢି ବ େବାଲି ଜି ଦ
ଧରି ପେଳଇଲା ଓ ହେଲ ରହି ପଢି ଲା । ଘର କୁ ଆଉ ନ ଆସି େଲ ମଧ ଦୀନବvୁ
ବାବୁ ରୀତି ମତ ତା ବା, ଖାତାେର ପଇସା ଜମା କରି ବାେର ଲାଗିେଲ ପତିମାସେର ।
କେଲଜ େର ପଶାtର େଦଖା ହୁଏ "ଜି ତା" ସାଥିେର । ମି ସ अପରାଜି ତା ମହାtି ।
େସ ବି ପଶାt ର ଡି ପାଟେମଂଟ େର ଏଡ଼ମି ଶନ େନଇଛି । େଦଖିବାକୁ ଭାରି ସୁhରୀ ।
େଗାରା ତକ ତକ େଦହ ସାlକୁ େପ କଟ ଚୁ ଟି ତାକୁ େବଶ ମାେନ । अତାଧୁନିକ
େପାଷାକ, ଜି ନ୍ସ, ଟପ, ବାଗ, ସାiଳ, ଦାମୀ ହାତ ଘଂଟା, ଗଗଲସ ର ପାଚୁ ଯ େର
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ଭରପୁର । କେଲଜ ଯାକ ପୁअ ପି ଲା, ଆକଷଣର େକh ବି hୁ ମି ସ ଜି ତା ମହାtି । ମାତ
ଜି ତା ର ଆକଷଣ ର େକh େଯ ପଶାt । େସଦି ନ କେଲଜ ଫ,ସନ େର ହେଲ
ସାlମାନ, ର ବାଧବାଧକତାେର ପଶାt େଜ େର ଲଭ ସl େଗାଟିଏ ଶୁଣାଇଥିଲା ।
ତାପେର େକେତ ଝି अ,ର ଲାଇନ ପଶାt ର ପଛପେଟ, େସ ନି େଜ ସୁyା ଜାଣି ପାରୁ ନ
ଥିଲା । େହେଲ ଜି ତା ପତି େକମି ତି ଏକ ଆକଷଣ ର ବଳୟ ଭିତେର ଛhି େହଇଯାଉଥିଲା
ପଶାt । ତାପେର ବହି ପତ, େନାଟ୍ସ ର ଆଦାନ ପଦାନ, ଜି ତା ର ଆସି ବା ବାଟକୁ ପଶାt
ଚାତକ ପରି ଚାହW ରହି ଥିବା ଇତାଦି ଇତାଦି । ଜି ତା ବି ଯତ ବାନ ରେହ ପଶାt ର ସବୁ
ଇ}ା ଓ अନି }ା କୁ । େସଦି ନ କେଲଜ ଫ,ସନ େର ଜି ତା କଳାରl ର ଏକ ସ^ଲପୁରୀ
ଶାଢ଼ୀ ପି vିଥିଲା । ସ^ଲପୁରୀ ଶାଢୀ ସହି ତ ଦୁ ଇ ଭୃ ଳତା ର ମଧ ଭାଗେର ଲାଗିଥିବା
େଛାଟ ବି hୀ ଟି େବଶ ଆକଷଣ କରିଥିଲା ପଶାt କୁ ।
ଏମି ତି େଦଖୁ େଦଖୁ କେଲଜ େର ଦୁ ଇ ବଷ କଟି ଯାଇଛି । ଏଇ ଦୁ ଇ ବଷ ଭି ତେର
େକେତ ସD ±ତି, େକେତ अନୁ ଭୂ ତି, େସହ େପମ, ରାଗରୁଷା, अଭିମାନ କୁ ସାଉଁଟି ଆଣିଛି
ପଶାt । ଫାଇନାଲ ଇअର ର େଶଷ େସମି ାର େବଳକୁ ତା, ଡ଼ି ପାଟେମଂଟ ର ଡ଼ି
ଟୁ ର ପଡି ଲା େକାରାପୁଟ ର ଏକ ଘ अରଣ େଘରା ପକୃତି େକାଳକୁ । ଜି ତା ଆଉ ପଶାt
, ପ]ୁତି ପବ ସରି ଛି । ଫି{ େହାଇଥିବା ତାରି ଖ अନୁ ସାେର ଗାଡି ଗଡି ଚାଲି ଲା
େକାରାପୁଟ अଭିମୁେଖ ।
ଏମି ତି ଏକ ପରି େବଶ ହୁଏତ ପଶାt ଆଉ ଜି ତା କୁ ଆହୁରି ନି ବିଡ଼ତର କରୁଥିଲା ।
ଦି ନ ସାରା ଫିଲଡ଼ କାମ ସରି ବା ପେର ରାତି ର ଚh େଲାକେର େକ ଫାୟାର । ଶୀତ
ରାତି େର ନାଚ, ଗୀତର ଆସର େବଶ ମତୁ ଆଲା କରୁଥିଲା ଦୁ ଇ ଜଣ,ୁ । ଶୀତ ରାତି ର
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େସ ଦଲକାଏ ପବନେର ଜି ତା ର ହୃଦୟ େଯମି ତି େଖାଜୁ ଥିଲା ପଶାtର ସାନି ଧ ।
अନୁ ରୂପ ଭାେବ ପଶାt ର ଆେବଗ ଭରା ହୃଦୟ ମଧ େଖାଜୁ ଥିଲା ଜି ତା ର ପରଶ ର
ଉଷDତା । ଆେ] ଆେ] ସମେ] େଗାଟି େଗାଟି େହାଇ ତ^ ଭିତରକୁ ପାୟତଃ
ଚାଲି ଗେଲଣି । େକବଳ ଭାବନାେର ମସଗୁଲ େହାଇଯାଇଥିେଲ ଦୁ ଇ େପମୀ ଯୁଗଳ ।
ନି ରବ ନି ରବ େର ଜି ତା ର ଆଖି अେନକ କି ଛି अବ ଭାଷା କୁ ବ କରୁଥିଲା ଆଉ
ପଶାt େସ ସବୁ କୁ ପୁରା ଠି କ ଠି କ ପଢି ପାରୁଥିଲା ।
ନି ଜ ଶ ପାପୁଲିେର ପଶାt ଜାବୁ ଡି ଧରି ଥିଲା ଜି ତା ର ନରମ ପାପୁଲି ଟାକୁ , ଆଉ
େସ ଶ ର ଉଷୁମ ଉେ\ଜନାେର ଶି ହରି ଉଠୁ ଥିଲା ଜି ତା ର ସବାl । ଆଖିେର ଆଖିେର
ସମଥନ କରି ପଶାt ର ହାତ ଧରି ଟାଣି େନଇଥିଲା ପାଖେର ଥିବା ଏକ ଚାଷଜମି ର ପତ
କୁ ଡ଼ି ଆ କୁ । ଜହରାତି ର େଜାଛନା େର େପମାଶି  େହାଇ ପଡୁ ଥିେଲ େସ ଦୁ େହଁ ।
अtସ ର ବି ଳାପ କରୁଥିଲା କି ଛି େଗାେଟ ପାି ନି ମେt । ପଶାt ତାର ଦୁ ଇ ହାତ
ପାପୁଲିେର ଜି ତା ର ସୁhର େଚେହରା କୁ େଯେତେବେଳ େତାଳି ଧରି ଲା, ଜି ତା ଲାଜକୁ ଳୀ
ଲତା ପରି अପସରି ଯାଉଥିଲା େସ ଶେର । ସୁhର ଚh ମା ସଦୃ ଶ ମୁଖ ମiଳେର
ହରି ଣୀ ଆଖି ଦି 'ଟା ଆେପ ଆେପ ମୁଦି େହାଇ ଯାଉଥିଲା । ପଶାt अନୁ ଭଵ କରୁଥିଲା
ସେତ େଯମି ତି ଏଇ ଆଖି େଖାଲି େଲ ଉଦୟ ଭାନୁ ର ଏକ ନୂ ତନ ସକାଳ ହସି ହସି ପସରା
େମଳି ଛି, ଆଉ ବh େହଉଥିବା ଆଖି େର ରାତି ର ନି ]ାବଧତା । ସୁhର ଆଖି ପତା
ଉପରକୁ ଆେପ ଆେପ अମାନି ଆ ଓଠ ଟା ଆଗକୁ ତାର ବଢି ଯାଇଥିଲା । ଜି ତା ର ମୁକୁଳା
େକଶେର ନି ଜକୁ ହଜାଇ େଦଇଥିଲା । ଆଉ ଜି ତା ବି ସୁନା ପି ଲା େଟ ପରି ପଶାt ର
ଗଭୀର ଛାତି ଉପେର ମୁiଟିକୁ ଆଉଜି େଦଇ ଜୀବନର ସକଳ ସୁଖ କୁ अନୁ ଭବ କରୁଥିଲା
ଆହାନ ଇ-ପତି କା ସ"ୂ $ ନି ଃଶୁ' ବି ତରଣ େହତୁ ଡା େଜାତି ପସାଦ ପ+ନାୟକ, -ାରା ପତି.ି ତ ଓ ପକାଶି ତ | Aahwaan.com | 404

ତ େୟାଦଶ ବଷ, ଦି ତୀୟ ସଂଖା, େଫବୃ ଆରୀ ୨୦୧୮

Download Magazine from www.aahwaan.com

। ହଠାତ କାହାର ଡାକେର ଦୁ ଇଜଣ ଚଳଚଳ େହାଇ ପଡି େଲ । अେନକ େବଳୁ ତ^ କୁ
ନ େଫରିବାରୁ ଆବାଜ େଦଉଥିଲା ବାvବୀ ସୁପଭା ।
ତା' ପରଦି ନ

େଲଉଟାଣି େବଳ । ସମେ] ପରର ଠୁ ବି ଦାୟ େନଇ ଚାଲି େଲ

ଘରକୁ । କି ଛିଦିନ ପେର େସମି ାର ର result ବାହାରି ଲା । ପଶାt ଆଉ ଜି ତା ଉଭେୟ
ବଢି ଆ result କରି ଡି ପାଟେମଂଟ କୁ େଗୗରବ ଆଣି େଦଇଛtି ।
ଦୀନବvୁ ବାବୁ କହି େଲ ପଶାt ପୁଣି େଗାଟିଏ େମସ େର ରହି ଆଗକୁ ପସାଶନି କ
େସବା ଚାକି ରୀ ପାଇଁ ପିପିଆେରସନ କରି ବ । େହେଲ ଜି ତା ତା ବାପା, େଗାଟିଏ ମାତ
କନା ସtାନ । ପୁଣି ମାତୃ ହରା । ଏଣୁ ବାପା ଜି ଦ କରି ବସି େଲ ତାର ବି ବାହ ପାଇଁ ।
କାରଣ ଏେତ ସୁhର ସୁhର ପ]ାବ ଗୁଡିକ ହାତଛଡା କରିବା ପାଇଁ େସ ଛାହଁୁ ନ ଥିେଲ ।
ମାତ ଜି ତା ସବୁ ପ]ାବ କୁ ପତାଖାନ କରୁଥିଲା । ପଶାt କୁ ଆେଦୗ ଭୁ ଲି ପାରୁ ନ ଥିଲା
। ଯଦି ଓ େପମର ନି ବିଡ଼ତା ଭିତେର ତାର କୁ ମାରୀତ ପତି େକୗଣସି ଆ ଆସି ନ ଥିଲା ।
ତଥାପି େସ ପଥମ େଦଖା, ପଥମ ଛୁଆଁ େର

େସ ଆଜି ବି େରାମାଂଚି ତ େହଉଥିଲା ।

ସ"ୂଣ ସମପଣ ର ଭାବ ଥିଲା ତା' େପମେର । ତନୁ ମନ, ବି େବକ, ଆତDା ସବୁ କୁ େସ
ସମପj େଦଇଥିଲା ପଶାtକୁ । ବାକି ରହି ଲା ହୃଦୟ!!! !!! ହୃଦୟ ଟା କଣ ଏକ
ପଣଦ ବ ର ସାମଗୀ େଯ ତାକୁ ବାର^ାର ବି କ ି କରି େହବ ?
େଶଷେର ବାପା अନି }ା ସେ\¨ ରାଜି େହେଲ ।
ନି ଜର ମ]ି¦ ର ନି କିତି େର ତଉଲୁ ଥିେଲ, େଗାେଟ ପେଟ ଜି ତା ର ଖୁସି ଆଉ
େଗାେଟ ପେଟ ଆଭି ଜାତ ର ମୁଖାପି vା ାଟସ । େଶଷେର ମ]ି¦ର କଥା ଛାଡ଼ି େଦଇ
ହୃଦୟ ର କଥା ଶୁଣିେଲ ଓ अନୁ ଭବ କରି ଥିେଲ, ଦୁ ନି ଆଁ େର ସtାନ ର ଖୁସି ଠାରୁ ବଳି
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ଆଉ େକୗଣସି ଜି ନିଷ ମୂଲବାନ ନୁ େହଁ ।
ପଶାt ବି ରାଜି େହାଇଥିଲା ଓ ବାପା, ସାମାେର ଛି ଡା େହାଇ ଜି ତା ପସl
ଉñାପନ କରି ଥିଲା । ତାପେର ମhିରେର ସାl ସାଥୀ, ଉପିତି େର ଫୁଲମାଳ େଦଇ
ଏକ ନି ରାଡ^ର ବି ବାହ ସୂତେର ବାvି େହେଲ ଦୁ େହଁ ।
ପଶାt ଟା ବି ଭାରି ସ¨ାଭିମାନୀ । େସ ଜି ତା ଆଗେର ସ\ ରଖି ଲା େଯ, ଶ¨ଶୁର ,
ଠାରୁ େସ କି ଛି ବି େଯୗତୁ କ ସୂତେର ଗହଣ କରି ବ ନାହW କି ଶ¨ଶୁର ଘେର ଯାଇ ରହି ବ ନାହW
। ତାର େକବଳ ଜି ତା ଦରକାର । ନି ଜ ବାହାଘର ର ନି \ି ନି େଜ େନଇ େସମି ତି ବି
ବାପା,ର ଆଦଶ କୁ ତଳ କରି ଛି େସ । ଆଉ ଆଘାତ େଦବା ପାଇଁ ଚାହଁୁ ନ ଥିଲା ।
ବାହାଘର େକେତଦି ନ ପବ
ୂ ରୁ ଭଡାଘର ଟିଏ ସାlମାେନ ଠି କ କରି େଦଇଥିେଲ । େସଇ
ଭଡାଘେର ନୁ ଆଁ େବାହୁଟିଏ େହାଇ ପଥମ ପାଦ େଦଲା अପରାଜି ତା । ଏଇଟା େବାଧହୁଏ
େସ ଦୁ ହW, ପାଇଁ ଭିନ ଏକ ଦୁ ନି ଆଁ । େଯଉଁଠି େକବଳ େସହ, େପମ, ଭଲପାଇବା ନ
ଥିଲା, ବରଂ ରହଥିଲା ଆnୁ ଳା ଆnୁ ଳା ସ ପ ଓ େସ ସ¨ପକୁ ବା]ବତା ର ରୂପ େଦବା ପାଇଁ
ମୁଠା ମୁଠା ସଂଘଷ । ପଶାt ର େଗାଟିଏ ଲq, ବାପା, ସ¨ପ କୁ େସ ନି ୟ ସାକାର
କରି ବ । ଆଉ ପଶାt କୁ ପତି.ିତ ମଣିଷ େଟ କରି ବା ପାଇଁ ଜି ତା ସଂଘଷ କରୁଥିଲା ନି ଜ
ଜୀବନ ସହି ତ । ଜି ତା ନି େଜ ଜେଣ ଭଲ େମଧାବୀ ଛାତୀ । େହେଲ ନି ଜ ସ ପ େଯ ପଶାt
ସହି ତ ଏକ େଡାରୀ େର ବvା, ଏଣୁ ସହର ଭିତେର ଏକ ପବି କ ୁଲେର ଶି qୟି ତୀ
ଭାବେର ରହି ଥିଲା େସ । ଦି ନସାରା ୁଲର ପାଠ ପଢ଼ାଇବାର ଦାୟି ତ ସହ ପବି କ ୁଲର
ହାରାସେମ କୁ ହସି ହସି ସହ କରି େନଉଥିଲା, େକବଳ ପଶାt ର ଉsଳ ଭବି ଷତ
ପାଇଁ । ବାର^ାର ଏକ ସ¨ପି ଲ ଦୁ ନି ଆଁ େର ଜି ତା େଡଣା ଝାଡ଼ି ନି ରବ ଇଗଲ େଟ ପରି ଉଡି
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ବୁ ଲୁ ଥିଲା ଖୁବ ଉ କୁ , ଉ ରୁ ଆହୁରି ଉ କୁ । େସ ଠି କ अନୁ ଭବ କରି ପାରୁଥିଲା
େଶାଇଥିବା େବେଳ େଦଖୁଥିବା ସ ପ େକେବ ସଫଳ ହୁଏ ନାହW । େସହି ସ ପ ସଫଳ ହୁଏ,
େଯଉଁ ସ ପ ନି ଜକୁ େଶାଇବାକୁ ଦି ଏନାହW । ଏମି ତି ଏକ ସ ପ େର ବି େଭାର ଜି ତା ଆଉ
ପଶାt ରାତି ସାରା अନି ଦା ରହtି , େକବଳ ନି ଜ ଲq େର ପହଂଚି ବା ପାଇଁ । ପଶାt ର
େଯଉଁଠି अସୁବିଧା ହୁଏ, ଜି ତା ତା'ର ସମାଧାନ କେର । ଟିଉସନ, େକାଚି ଂ, େନଟ ରୁ ବି ଭିନ
ତଥ ସଂଗହ କେର ପଶାt ପାଇଁ ।
ଜି ତା ଠି କ ହୃଦୟlମ କରି ଥିଲା ବି ଏକା ଥାଏ କି k ସଫଳ େହବାପେର ଦୁ ନି ଆଁ
ତା ସହି ତ େଗାଡାଏ । େଯଉଁ ମାନ,ୁ ବୁ ଝି ନ ପାରି ଦୁ ନି ଆଁ ହେସ, ନି ଜ େଲାକମାେନ ପର
କରି ଦିअtି , େସହି ମାେନ ହW ଇତି ହାସ ରଚନା କରtି । ଏେତ ସଂଘଷେର ବି ଜି ତା
ବି ଜୟର ଆତDତୃ ି େଟ अନୁ ଭବ କରୁଥିଲା । କାରଣ େଯଉଁଠି ଆତDତୃ ି ନାହW େସଠି
ବି ଜୟ ର ସ¨ାଦ କାହW ???
ଜାନୁ ଆରୀ ୨୬ ଆଉ ଚାରି ଦିନ ବାକି । ସରକାର , ପାଖରୁ ଚି ଠି ଆସି ଗଲାଣି ।
୨୬ ତାରି ଖ ପାେରଡ଼ ପେର ରାଜପାଳ ନି େଜ ପୁରାର େଦେବ ତା,ୁ ରାଜଧାନୀ
ଭୁ ବେନଶ¨ର େର । ୁଲ ରୁ େଫରି େସ ବସି ପଡି େଲ ତା, ଆରାମ େଚଆର େର, ଟିଭି
ଟା अନ କରି । अନୁ ପମା ପାଣି ଗାସ ଓ ଚା' ଧରି ତା,ରି ପାଖେର ବସି ଗେଲ । ହଠାତ
ଟିଭି ପରଦାେର ଆସି ଲା େବ କି l ନି ଉଜ । ଏଥର ଓଡି ଶା ରୁ ଚଉଦ ଜଣ IAS ପାଇଛtି
ଓ ଓଡି ଶା ମାଟିକୁ ଗବjତ କରିଛtି ।
......अପରାଜି ତା ମହାtି - େର, ୨୩୫
.......ପଶାt ମି ଶ - େର, ୩୧୦
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ଚମକି ପଡି େଲ ଦୀନବvୁ , ନଁା ଟି ପଢି । ବି ଶ¨ାସ େହଲାନାହW ଆଖିକୁ । ତା' ପେର
ବି ]ୃତ ସ^ାଦ େର େସ େଯେତେବେଳ ଶୁଣିେଲ " ପଶାt ମି ଶ" ରାଜପାଳ ପୁରାର ପାଇଁ
ମେନାନୀତ େହାଇଥିବା ଆଦଶ ଶି qକ ଦୀନବvୁ

ମି ଶ , ସୁପୁତ େବାଲି , େରାକି

ପାରି େଲନି ନି ଜର ଆେବଗ କୁ ।େଛାଟ ପି ଲାଟି ପରି କଇଁ କଇଁ େହାଇ କାhି ଉଠି େଲ।
କୁ େiଇ ଧରି େଲ अନୁ ପମା ,ୁ । अନୁ ପମା , େଧୖ ଯ ର ବv ଭୁ ଶୁଡି ପଡି ଲା। େସ
ଦୀନବvୁ

, ଛାତି

େର ମୁi ରଖି ଦୀଘ ଦି ନର ସିତ େକାହ କୁ

ଉòାରି

ପକଉଥିେଲ ,ନବାଗତ ବସt ର ଆଗମନ କୁ ସ¨ାଗତ କରି ବା ଆଶା େର , ବି ଗତ ଶାବଣ
କୁ

ଝୁରି େହାଇ ନୁ େହଁ । अନୁ ରୂପ ଭାେବ ଦୀନବvୁ

ମଧ ପୁଲକି ତ େହଉଥିେଲ

ହଜି ଯାଇଥିବା େସଇ "अଭିଳାଷ ର ପ$
ୂ ତା େର "।
ଠି କ ଏହି ସମୟେର ଘଡଘଡ଼ ଶ କରି अେଟାଟିଏ ଘର ସାମନାେର अଟକି ଲା। ଘର
ଭିତରୁ ବାହାରି ଆସୁଥିଲା େସଇ अଝଟ, अମାନି ଆ ଜି ଦେଖାର ପଶାt ଆଉ ତାର
ନବବଧୁ। अଗଣିତ ପତିେଯାଗୀ ,ୁ ପରାଜି ତ କରି ଥିବା 'अପରାଜି ତା'। अେଟା ରୁ ବାହାରି
ଦୁ େହଁ େଗାଟିଏ ାନେର अଟକି ଯାଇଛtି । ବାପା, େବାଉ, େଭାଳା କାକା ସମେ] ଖୁସିେର
ଆତDହରା େହାଇ ଦଉଡି ଆସି ଲା େବଳକୁ ପଶାt ର ପାଦ ିର େହାଇଯାଇଛି ଏବଂ
ମୁiପାତି अପରାଧୀ ଭଳି ଛି ଡା େହାଇ ପତୀqା କରି ଛି ବାପା,

କାନମୁiା ଆଉ ସରୁ

େବତ ବାଡ଼ି କୁ । ଦୀନବvୁ ଆଉ େରାକି ପାରି େଲନି ନି ଜକୁ । ବାହୁ ଦୁ ଇଟି ତା,ର
ତୃତ ଭାେବ ପସାରି ତ େହାଇଗଲା ପଶାt ର ଉେଦଶ େର । ପଶାt ବି ଆଉ ଏରୁiି
ନ େଡଇଁବାର ପତିଶୃତି କୁ ଭୁ ଲି ଦଉଡି ଆସି ଥିଲା ବାପା,ର େସଇ ବଳି . ବାହୁ ବvନେର
ଆବy େହବାକୁ । େହେଲ अପରାଜି ତା ??? ତାର ାନ େକଉଁଠି ??? ଛି ଡା େହାଇଛି
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ାଣୁ ଭଳି , ଆଗକୁ ବଢି ବାର ସାହାସ ନାହW । ନି େଜ ଦୀନବvୁ ବଢି େଲ ଆଗକୁ । ପାଦ
ତେଳ ପଡୁ ଥିବା ଜି ତା କୁ େକାେଳଇ େନେଲ । ଏେତ ଦି ନ ପେର କନା ସtାନର अଭାବ
କୁ ଆେଶ¶ଷି େନଉଥିେଲ ।
ଭଗବାନ, ଉେଦଶେର ମେନ ମେନ ହାତ େଯାଡୁ ଥିେଲ, ଦୀନବvୁ । ନାରୀ ମନର
ଆତDବି ଶ¨ାସ କୁ ସଲାମ କରୁଥିେଲ । େସ "अପରାଜି ତା" । ଜୀବନ ଠୁ ଯି ଏ େକେବ
ହାରି ବାର ପରିଭାଷା ଶି ଖିନି । ନି ଜ ନାମ ର ସାଥକତା ପତିପାଦନ କରି ପାରିଛି ।
େପମିକା ଠାରୁ ସହଧାମjଣୀ ସାଜି ନି େଜ ସ ପ େଦଖିବା ସହ ପଶାt

କୁ ସ ପ

େଦଖାଇଛି ଆଉ େସସବୁ କୁ ସାକାର କରି ବାର ସାମଥ ମଧ ପତିପାଦନ କରିଛି । ନାରୀ
ର ଏହି େପମିକା ରୂପଟି अପବ
ୂ ଦୀି ଓ ଦୁ ତି ର अଧି କାରି ଣୀ । ନାରୀ େପମ ର ଏହି
ଚି ରtନ ଆଦଶ ମହାସମୁଦ ପରି ଗଭୀର । ତାର େସ ଗଭୀରତା ଭିତେର ପଶାt
ହଜି ଯାଇଛି । ଆଉ େସ ହଜି ବା

ହେଜଇବା ଭି ତେର ଦୀନବvୁ ପାଇଯାଇଛtି अେନକ

କି ଛି........

ବି ଜୟି ନୀ ପiା
ଶି qୟି ତୀ
ମହଦପୁର େନାଡାଲ ହାଇ ୁଲ
ସ^ଲପୁର
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ସବୁ ରାତି ର ସକାଳ ହୁଏନାହW
ପାରମି ତା ମି ଶ

ସବୁ ରାତି ର ସକାଳ ହୁଏ କି k ଏମି ତି ବି କି ଛି ରାତି ଥାଏ ଯାହାର ସକାଳ ଆେସନି ।
ସୁଖ ର ଦି ନ କାେଳ ବଡ ଜଲଦି ବି ତିଯାଏ କି k ଦୁ ଃଖର ସମୟ େକେତ କେଲ ବି ବି େତନି ।
େରାହି ଣି ଓ ନି ଶିକାt , ପାଇଁ ଆଜି େସହି ରାତି ।
"ପୃଥିବୀେର େଯେତ ପକାର ହତଭାଗ େଲାକ अଛtି , େସମାନ,ର ଯଦି
େଶଣୀବି ଭାଗ କରାଯାଏ, ଏକପୁअ ବାପ ମା’ ନି ୟ ପଥମ େଶଣୀର ପଥମେର ପଡ଼ି େବଏକଥା େଲଖକ ତମ¨ା ତୁ ଳସୀ ଶାଳଗାମ ଛୁଇଁ ଦୃ ଢ଼ରୂେପ େବାଲି ବାକୁ ପ]ୁତ अଛି । ପୁअ
ଖାଇନାହW, ବାପମା’,ର ଉପାସ- ପୁअଟିର େବରାମ, ଆଖିେର ନି ଦ ନାହW, େପଟେର େଭାକ
ନାହW। ଦି ନରାତି ବି ଛଣା ପାଖେର ଜଗି ବସି ଛtି । ପୁअଟି କାହWେର ସୁଖେର ରହି ବ, ଦି ନ
ରାତି ଭାବନା। ଆପଣାର ତି ନିସିଆଁ ଲୁ ଗା, ପୁअ ସକାେଶ ଜଥା କି ଣା ଲାଗିଛି। େଦହର
ର ପରି ଟ,ାଗୁଡ଼ିକ ପୁअ ପାଇଁ अକାରଣ ବା ସକାରଣ ପାଣି ପରି ଖରଚ କରିବାକୁ ଟିକିଏ
େହେଲ ହାଲି ଆ େହାଇ ପଡ଼ି େବ ନାହW।"
ଫକୀର େମାହନ େସନାପତି , ଏହି ଉିଟି େଯ अqେର अqେର ସତ. ନି ଶିକାt ଓ
େରାହି ଣୀ ଦୁ େହଁ ଛୁଆଟିଏ ପାଇଁ େକେତେଯ ଯତନ କରି ଛtି ତାହା େସଇ ଇଶର ହW
ଜାଣtି । ଏମି ତି େକାଉ େଦବତା ନଥିେବ ଯାହା ଆଗେର େସମାେନ अଧି ଆ ପଡି ନଥିେବ।
େଶଷେର ବାରବଷର ତପସାର ଫଳ ମି ଳିଲା ପଶାt ରୂେପ
କି k ଆଜି ଡାରଖାନାର କା|େର ଥିବା ଫେଟାଟି ଯୀଶୁ ନା ରାମ, ନେଦଖି ତାରି
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ଆଗେର େରାହି ଣୀ ଆଖିମୁଜି ପଡି ରହି ଛtି ଆଉ ନି ଶିକାt ଡାରଖାନାେର ପୁअର ଟିେକ
ଝଲକ ପାଇବା ପାଇଁ ଏତଡୁ େସତଡ େଦୗଡ଼ି ବାେର ଲାଗିଛtି ।
କି k କାହWକି?
ପଶାtର ଜନD ପେର ସେତ କି େରାହି ଣି, ନି ଶିକାt ,ୁ ହଜି ଲା ଧନ ମି ଳିଗଲା. ଫୁଲ
ପରି କअଁଳିଆ କୁ ନି ଛୁଆ ଟିକୁ ଦୁ େହଁ ତେଳ ବି ରଖtି ନି । ତାକୁ ପାଇ ବାପା ମାଆ ଦୁ େହଁ
ଧନ୍ଯ େହାଇଗେଲ।ଶଶି କଳା ପରି ବଢି ବାକୁ ଲାଗିବାକୁ ଲାଗିଲା ପଶାt।ତାର ଚଳ
ଆଖି ବହୁତ୍ କି ଛି କହୁଥିଲା. ପି ଲା ଟି େବଳୁ ହW ଭାରି ଚଗଲା।ଏେତ େଗଲ ଆଦର ପାଇ
ବଡେହାଇଥିବା ପଶାt କୁ େକେବ କି ଛି ମାଗିବାକୁ ପଡି ନଥିଲା। େସ େଯଉଥିେର ଆlୁଠି
ରେଖ ବାପା ତାକୁ ଆଣି େଦଇଦି अtି ।
ପଶାt ସବୁ ଦି ନ କି ଛି ନା କି ଛି ବଦମାସୀ କାମ କରି ଆେସ। ବଡ େହଉେହଉ ନାହW
ନଥିବା ଦୁ ଃସାହସି କ କାମ ସବୁ କରି ବାକୁ ଲାଗିଲା େସ। କି ଛି େଲାକ अଭିେଯାଗ କରtି ତ
କି ଛି ଗୁଣ ଗାନ ବି କରtି କି k େରାହି ଣି ଓ ନି ଶିକାt , ର ର ଶୁଖିଯାଏ ପୁअର ଟିେକ
ଖiିଆ େହେଲ।
ଥେର ଘର ଠାରୁ କି ଛି ଦୂ ରେର ଏକ ଭlା अ+ାଳି କା ଥିଲା ଯାହା କୁ ଭୂ ତ ଘର କହି
େକହି ତା ର ତଡ ବି ଯାଆtି ନି . ରାନୁ ପଡ଼ି ଶା ଘର ବାପା ମାଆ େଛଉi େଛାଟ ଛୁଆଁ ଟି ଏ
ତା େଜଜି ମା ସହ ରେହ, େକମି ତି େକଜାଣି ସମ], अେଗାଚରେର େସହି ଭୂ ତ୍ େକାଠି କୁ
ଚାଲି ଯାଇଛି . ବାହାେର ଠି ଆ େହାଇ ସମେ] ହଉ ଯାଉ େହଉଛtି ବୁ ଢୀ ମା ମୁi ବାେଡ଼ଇ
କାhୁ ଛି କି k ଭିତରକୁ ଯି ବାର ଯୁ କାହାର ନାହW. ଭିଡ ଭିତରୁ କି k ଜେଣ ପି ଲା ବାହାରିଲା.
ହା ହା କରୁ କରୁ अ+ାଳି କା ର ଭlା ଝରକା ପେଟ େସ ଭି ତରକୁ ପଶି ଗଲା. ଏ ଖବର ପାଇ
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ନି ଶିକାt କାମ ଛାଡି େଦୗଡ଼ି ଆସି େଲ ଆଉ େରାହି ଣୀ ବସି ବା ଜାଗାେର ହW େଚତା ଶନ
ୂ 
େହାଇ ପଡି ଗେଲ. ବହୁତ୍ ସମୟ ପେର ପଶାt େଛାଟ ଛୁଆ ଟିକୁ ଧରି ବାହାରକୁ ଆସି ଲା.
ତା େଜେଜ ମା କୁ େଦଉେଦଉ େସଇଠି ମୂ}ା େହାଇ ପଡି ଗଲା. ସମେ] ମି ଶି ତାକୁ
େମଡି କାଲ କୁ େନଇ ଗେଲ. କି ଛି ବି ଷା ଜୀବ କାମୁଡି ତା େଦହ ସାରା ବି ଷ ଚରି
ଯାଇଥିଲା. େତେବ ଭଗବାନ , ଦୟା ରୁ ଠି କ୍ ସମୟ େର ଚି କିା ପାଇଁ େସ ଠି କ୍ େହାଇ
ଗଲା. ବାପା ମାଆ , ର ଏୟା ଭାବି ଭାବି େଦହ ର ର ଶୁଖି ଯାଉଥିଲା େଯ ଯଦି ଆଜି
ପଶାt ର କି ଛି େହାଇ ଯାଇ ଥାtା େତେବ.........
କି k ପୁଣି ଗବ ବି କରtି େଯ ଦୁ  େହେଲ ବି ଆମ ପୁअର ହୃଦୟ ସତେର େକେତ
ବଡ।
ଧି େର ଧି େର ସମୟ ଗଡ଼ି ବା ସହ ପଶାt ବି ବଡ଼ େହଉଥିଲା ଏବଂ ତା ସହ ତା ପାଠ
ମଧ ବାପା ମାଆ ଆଖିେର ଆଖିଏ ସ ପ େଯ, ଲେq ଶି ବ ପଜ
ୂ ି େଯାଉ ପୁअ ନି ୟ ତା,
ନା ରଖିବ କି k ପୁअ େଯ ପାଠେର ବହୁତ୍ ଦୁ ବଳ
ପଶାt ବହୁତ୍ େଚା କରି େଯମି ତି େସମି ତିେର ଦଶମ େଶଣୀେର ପାସ୍ େହାଇଗଲା।
କି k ବାପା,ର ଶ ନି େଶ ଥିଲା େଯ ତାକୁ ଆଗକୁ ବାପା ଯାହା କହି େବ ତାହା କରିବାକୁ
େହବ ଏବଂ େସୟା େହଲା ବାପା ପଶାtକୁ ଘର ଠୁ କି ଛି ଦୂ ରର ଏକ ନାମି କେଲଜେର
ନା େଲଖିେଦେଲ ଏବଂ ପଶାtକୁ ଗଁାର ପରି େବଶ ଠୁ ଦୂ ରେର ରଖିବା ପାଇଁ ହେଲ୍
ରଖି ବା ବେhାବ] କରି େଦେଲ ରାଗ କରି ସି ନା େସଠି ଛାଡି ଆସି େଲ ପଶାt ବି ଘର
ଛାଡି ଏଠି କି ଆସି ବାକୁ ବି ଲକୁ ଲ ଇ}ା ନଥିଲା
ମାଆର ଛାତି ଫାଟିଗଲା ପୁअକୁ ଘରୁ ଯି ବା େଦଖି। ପଥେମ କି ଛିଦିନ େଫାନ କେଲ
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ପଶାtକୁ େଫାନ କେଲ ଖାଲି କାେh କି k ଧି େର ଧି େର ତାର ହାବଭାବ ବଦଳି ବାେର
ଲାଗିଲା। ନି ଶିକାt ଭାବି େଲ େସଠି କା ମାେହାଲେର ରହି ଗେଲ ସବୁ ଠି କ୍ େହାଇଯି ବ।
ଆଉ ବାର^ାର ତାକୁ ଘରକୁ ଆଣିେଲ େସ ଠି କ୍ େର ପାଠ ପଢି ବନି । େତଣୁ ବାପା, ମାଆ
ଦୁ େହଁ ଯାଇ ତାକୁ ୁଲେର ହW ମି ଶି ଆସtି ।
ମାଆ ମନ କି k େଗାେଳଇ ଘାି େହଉଥାଏ କି k ପି ଲା ର ଜୀବନ୍ ସୁଧୁରି ଯାଉ ଭାବି
େସ ନି ଜ ଲୁ ହ ସବୁ ନି େଜ ପି ଇଗେଲ. ଏମି ତି େର କି ଛି ଦି ନ ବି ତିଗଲା.କି ଛି ଦି ନ ପେର
ନି ଶିକାt ଯାଇ ପଶାt କୁ କି ଛିଦିନ ପାଇଁ ଘରକୁ ଆଣିେଲ. କି ଛି ଛୁଟିର अବସର ଥିଲା.
ଘେର ତାର ବvୁ ବାvବ ସବୁ ଥାଇ ବି ପଶାt ତା ରୁମ୍ ଭି ତେର କବାଟ କି ଳି ହW ରହି ଲା.
ବାପା ମାଆ ଭାବି େଲ ପୁअ ତା,ର ରାଗିଛି କି ଛି ଦି ନ ଘେର ରହି େଲ ତା ରାଗ ଚାଲି ଯିବ।
କି k ବ\ମାନ ପଶାt ର ହାବଭାବ ବହୁତ୍ अଲଗା। ଘେର ତ କାହ୍ ସହ କଥା ହୁଏନି କି k
େକାଉଠୁ େଫାନ ଆେସ ଆଉ େସ ସଂେଗ ସଂେଗ ବାହାରି ଯାଏ। ରାତି ରାତି ଘରକୁ
େଫେରନି ପୁଣି େକେତେବେଳ ଆେସ କି ଏ ଜାେଣ।?
ହଠାତ୍ େସଦି ନ ସକାଳୁ ଉଠି ବରiା ରୁ ଘର, ଓ ଘର ରୁ ବରiା ର େକେତେଯ
ଚକର କାଟିଲା। ପୁଣି ଖଟେର ପଡି ରହି ଲା ମାଆ େକମି ତି ବୁ ଝି େଲ େକଜାଣି ରvା ଘେର
ଥାଇ କହି େଲ ଆେର ବାବା ଶୁଣିଲୁ, କାନି ମl େର ପାଶହ ଟ,ା କାଢି େଦଉ େଦଉ
କହି େଲ ଟ,ା ନାହW େବାଲି ଏମି ତି ବାେଡ଼ଇ ପି ଟି େହଉଛୁ ତୁ େକେବଠୁ ଏମି ତି େହଲୁ ଣି େଯ
ମାଆ କୁ ମାଗି ପାରୁନୁ ।
“େବାଉ ମଁୁ ସି େନମା େଦଖିବାକୁ ଯି ବି ପରା? ଏତି କି ଟ,ା କଣ େହବ? ” ପଶାt
अଭିେଯାଗ କରି କହି ଲା। “ଟିେକଟ୍ େକେତ ଦାମ୍ ଜାଣିଛୁ ନା? ଆଉ ସାଂଗମାେନ ଥିେବ ମଁୁ
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ଏେତ କମ୍ ଟ,ା ଧରି େକମି ତି ଯି ବି କହି ଲୁ ? େମାର ମାନ ସାନ େବାଲି କି ଛି अଛି ନା
ନାହW ?” ଖାଇବା େଟବୁ ଲେର ବସି ଥିବା େବେଳ େବାଉ ଯାହା େଦଇଥିେଲ େସତକ େନଇ
େନଇ ନି ରବ େହାଇଗଲା େଫର ପୁଣି କହି ଲା, “େବାଉ େମାର ଟାଇମ୍ େହଲାଣି , ଟ,ା େଦ
େରାେଷଇ ଘରୁ େବାଉ କହି େଲ , “େମା ପାଖେର କି ଛି ନାହW, ତୁ ବାପା,ଠୁ ମାଗି େନଇଯା
ପଶାt ବି ର େହାଇ ଗର ଗର େହଉଥିଲା େବେଳ ଘର ଭିତରକୁ ପଶି ଆସୁଥିବା
ବାପା, ପଦଧନି ଶୁଣି ନି ରବ େହାଇଗଲା।
େସଇ ଟ,ା ତକ େନଇ ଆଉ କି ଛି ନକହି ବାହାରକୁ ଚାଲି ଗଲା ପଶାt ଆଉ ମାଆ
େରାହି ଣି ତା ଜି ବା ରା]ା କୁ ଏକା ଲୟ େର ଚାହW ରହି େଲ. ବାପା ପଚାରି ଚାଲି ଥିେଲ
ଆେର କଣ େହାଇଛି , କଣ େହଲା କୁ ହ ତ. କି k େରାହି ଣୀ ନି ବjକାର ଭାେବ ଚାହW ରହି େଲ.
େଯମି ତି େସ ବହୁତ କି ଛି ହରାଇ େଦଇଛtି କି k କଣ େହାଇଛି େବାଲି ପଚାରି େବ
େକମି ତି।
ମାଆ ର ଆଖି ର ତାରା େସ, େଯେତ ଦୁ  େହେଲ, େଯେତ ଗାଳି କେଲବି େକେବ
ପଲଟି ଜବାବ େଦଇନି େସ େହେଲ ଏେବ େଯ ତାର କଣ େହାଇଛି . ଏଠି ରହି ପୁଣି
ଦୁ ାମି କରିବ େତଣୁ ଯଥାଶୀଘ ତାକୁ େନଇ ପୁଣି ହେଲ େର ଛାଡି େଦବା ପାଇଁ ିର
େହଲା। ରାତି େର ମାଆ ସବୁ ସାମାନ ସଜାଡି େଦେଲ, ମାଆ କୁ େଦଖି କି ଛି କହି ବ କହି ବ
େହଉଥିଲା ପଶାt କି k ଆଖି ର ଝରି ଆସୁଥିବା ଲୁ ହକୁ ଲୁ ଚାଇବାକୁ େଚା ବି କରୁଥିଲା।
ଭାବୁ ଥିଲା କାହWକି ଆଜି ମାଆ କି ଛି ବୁ ଝୁନି । ଟିେକ େଜାରେର ପଚାରି େଲ ସବୁ କହି ଦିअtି
ମଁୁ । କି k ନା ମାଆ ମଉନ अଛି କାରଣ ଏଇଟା ତା ପୁअ ର ଭବି ଷତ ର କଥା। ରାତି
ପାହି ସକାଳ େହଲା। ଗାଡି ଆସି ଦୁ ଆର ମୁହଁେର ଠି ଆ େହଲାଣି। ବାପା ଗାଡି େର ଜି ନିଷ
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ରଖୁଥିେଲ। ଜି ବା ସମୟ ଆସି ଲା ଆଉ ପଶାt ଜଲଦି ଜଲଦି ପାଦ ବଢାଇ ମୁi ତଳକୁ
କରି ଚାଲି ଗଲା କି k ଗାଡି ର ଦୁ ଆର େଖାଲୁ େଖାଲୁ କଣ ଭାବି ଲା େକଜାଣି

ପୁଣି ଥେର

ପଛକୁ େଫରି ମାଆ କୁ ପଣାମ େହାଇ ଭିଡି ଧରି େନଲା ମାଆ କୁ । କହି ଲା ମେତ qମା
କରି ବୁ େବାଉ ତେତ କ େଦଇଛି । େହେଲ େସଥିପାଇଁ ନି ଜଠୁ ମେତ ଦୁ େରଇ େଦଉଛୁ।
େବାଉ ମଁୁ କଣ ଏେତ ଖରାପ?
ବାସ େରାହି ଣି କି ଛି କହି ବା ପବ
ୂ ରୁ ହW େସ ଯାଇ ଗାଡି େର ବସି ଗଲା। ଗାଡି ଗଡି ବାକୁ
ଲାଗିଲା ଆଉ େରାହି ଣି ଚାହW ରହି ଥିେଲ ଗାଡି ଟିକୁ ଆଖି ରୁ अଦୃ ଶ େହଲା ଯାଏଁ।
ଗାଡି ଆସି ସି ଧା ହେଲ ଆଗେର ରହି ଲା। ଭିତରକୁ ନଯାଇ ଦୁ ଆରୁ ଦୁ ଆରୁ ବି ଦା
କେଲ ନି ଶିକାt। ବାସ ପୁअକୁ ଛାଡି ବାର େଗାେଟ ସାହ ବି େହାଇନି ହଠାତ କେଲଜ ରୁ
େଫାନ ଆସି ଲା ପଶାt େମଡି କାଲ େର।
ଆଉ ଆଜି ର ଦି ନ, ପଶାt େମଡି କାଲେର ମୃତୁ ସହ ଲଢୁ ଛି କାେଳ...
େମଡି କାଲେର େପାଲି ସ ଆସି ପଚରାଉଚରା ଚଳାଇଛି । ନି ଶିକାt ଆଉ େରାହି ଣୀ
, ର ମୁiେର କି ଛି ପଶୁନି. େପାଲି ସ କହୁଚି ରାଗିଗଂ େକସ୍। େବାେଧ ପଶାt ଆତDହତା
କରି ବାକୁ େଚା କରୁଥିଲା ପୁଣି ହତା ବି େହାଇଥାଇପାେର।ରାଗିଗଂ! ନି ଶିକାt ଆଉ
େରାହି ଣି ପରର କୁ ଚାହଁୁ ଥାtି । ରାଗିଗଂ ର अଥ କଣ? ଆେମ ତ ପୁअ ର ଉଜଳ
ଭବି ଷତ ପାଇଁ ପେଠଇଥିଲୁ ପାଠ ପଢି ବା ପାଇଁ। ଏଠି ପୁଣି ରାଗିଗଂ େକାଉଠୁ ଆସି ଲା ।
େରାହି ତ ପଶାtର ବvୁ । େଗାଟିଏ ରୁମ୍ େର ରହୁଥିେଲ। େପାଲି ସ ଭୟେର େସ ସତ
କହି ଲା କି k ନଁା अଚି ହା ରଖି। କହି ଲା େଯ ବଡ କq ର ପି ଲା ମାେନ ନୂ ଆ ଆସି ଥିବା
ପି ଲା, ସହ ରାଗିଗଂ ନା େର अମାନବୀୟ अତାଚାର କରtି । ପଶାt ସହ ବି େସୟା
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େହଲା. େସ ପତିବାଦ କରି ଥିଲା େତଣୁ େସମାେନ ପଶାt ଛାତ ଉପରକୁ େନଇ ତାକୁ
ପାଶବି କ अତାଚାର କରି ତାର କି ଛି େଫାଟ ବାହର କରି ରଖି େନଇଥିେଲ. ଏବଂ ତାକୁ
ଭାଇରାଲ୍ କରି ବା ଭୟ େଦଖାଇ ପଶାt କୁ ଟ,ା ମାଗୁଥିେଲ. ପଶାt ଘର କୁ ଗଲା େବେଳ
ଏଠି ମେତ କୁ କହି ଯାଇଥିଲା େଯ େସ ଆଉ େଫରି ବନି େବାଲି . କି k େସମାେନ ତାକୁ େସଠି
ବି ଯାଇ େଚତାବନୀ େଦଇଥିେଲ କାହାକୁ କି ଛି ନ କହି ବାକୁ .
େରାହି ତ୍ କହୁ କହୁ କାhି ଉଠି ଲା,ମଁୁ ବି ଆଉ ବି ବାକୁ ଚାେହଁ ନି, େମା ପାଇଁ ପଶାt
େସହି ଖରାପ ପି ଲାମାନ, ସହ ଝଗଡା କରି ଥିଲା। ଆଜି େମା ପାଇଁ ତି ର ଏ अବା। ପୁଣି
େପାଲି ସ କୁ ଚାହW କହି ଲା, ସର ପଶାt ହାରି ବା ପି ଲା ନୂ େହଁ . େସ ମେତ ଧଯ େଦଇଥିଲା
ଆଉ ଆଜି େସ ନି େଜ େକେବବି ଏମି ତି କରି ନଥିବ. ନି ୟ କଥା ଆଉ କି ଛି ଆପଣ େଖାଜ୍
ତାଡ଼ କରk.ଆଉ େଜାର େଜାର େର କାhି ଉଠି ଲା େରାହି ତ।
ନି ବjକାର ଭାେବ ନି ଶିକାt େକବଳ ଶୁଣୁଛtି େରାହି ତ୍ ର କଥା.ତାକୁ ଭିଡି ଧରି ରାଗି
କି କହି ଉଠି େଲ କି ଛି ଆବଶକ ନାହW କି ଛି େଖାଜତାଡ କରି ବା। େମା ପୁअ କୁ ଧରି ମଁୁ
ଏେବ ଏଠୁ ଚାଲି ଯିବି। ଟିେକ େସ ଉଠି ଯାଉ। େସ ପେଟ େରାହି ଣୀ , अବା ଆହୁରି
ଖରାପ େସ ାଣୁ େହାଇ େକବଳ ଚାହW ରହି ଛtି ।କାନେର ବାଜୁ ଛି େକବଳ ପଶାt ର
େଶଷ େର କହି ଥିବା କଥା "େବାଉ ମଁୁ କଣ ଏେତ ଖରାପ"?
ଭିତେର ଡାର ନାଡି ପରି qା କରି ନସ କୁ କହୁଥିେଲ େଯ େବାେଧ େମଡି କାଲ
ଆସି ବା ଆଗରୁ ହW ପି ଲାଟି ମରି ସାରି ଛି। ତା ଘର େଲାକ,ୁ କହି ଦିअ.........
ବାହାେର ଆହୁରି ରାତି अଛି । ନି ଶିକାt ଓ େରାହି ଣୀ , ପାଇଁ େବାେଧ ଏ ରାତି
େକେବ ପାହି ବନି ।।।।
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ତୁଳନା
ବଲବt ସାହୁ (ବବଲୁ )

अନାୟତ ପରିିତି ର ଝାnିମାଡ଼େର ଶି ରାପଶିରାର େଯଉଁ ତାଜାର ସବୁ ଶୁଖି
ଆସୁଥିଲା ଖୁବଶୀଘ ଚଳଚଳ େହବ , େଲାଚେକାଚା ମାଂସେପଶୀ

ସବୁ ସକି ୟ

େହାଇଉଠି ବ , ପବ
ୂ ପରି । ହଁ , ପବ
ୂ ପରି ମାେନ ତା' ଯୁବାବା ପରି । ମହ ମହ ବାସେର
ମହକି ଉଠି ବ ତା' ଚତୁ ଃପାଶ । ଏମି ତି କି ଛି ଆଶାକୁ ଏକତି ତ କରି ତା' ସି yାtକୁ
ପରି ବ\ନ କରି ଛି ଶୁଭଶୀ । ପୁअ ରାଜୁ ସହ ଯି ବା ପାଇଁ ରାଜି େହାଇଛି ।
ନି କଟ ଭବି ଷତର ନୂ ତନ କି ଛି ସ¨ପକୁ େଦଖି ମନ ରାଇଜେର େସ ସାଜି ଯାଇଛି
ଧନୀ , ମାନି ବିତ¨ ଟିଏ । ମଚାତଳର ହାiିକୁ ଉଠାଇ ଆଣିଛି ବାହାରକୁ ...। ଚାରିପା ଥର ପରୀqା ପେର ନି ିତ େହାଇଛି େଯ , ଶାଢୀେର ଚି ରା , ଫଟା କଳ, କି ଛି ନାହW
। ହଳଦି ଆ ରlର ଶାଢୀ , ସ^ଲପୁରୀ କାନି , ଚପା େଲେଖ ଫୁଲ େଗାେଟ େଗାେଟ ପଡି ଛି
ମଝି େର... ମଝି େର...। ଦାମ୍ ଦୁ ଇ ହଜାରରୁ ବଢି ବ , େହେଲ କମି ବାର ନଁା ନାହW । ଇୀର
େପାଡା ଦାଗ େଯାଗୁ ପାଇଛି େସ ତି ନି ବଷ ପେୂ ବ । ଖୁବ ଭଲ େଲାକ େଥେଲ ବାବୁ ,
ବାବୁ ଆଣି । େଯ ଶାଢ଼ୀ କୁ େଦଇଥିେଲ ଶୁଭଶୀର ବବହାର ଓ କ\ବନି .ାକୁ ହୃଦୟlମ
କରି । େବେଳେବେଳ ଶୁଭଶୀ ଭାେବ ଏଇଟା ପରା ତା' ପରି ଶମ ପତି ସାନ । ଖୁବ
ଯତ େର ରଖିେଥଲା । ଆଜି ପି vିବ । ଯଦି ବା କାହW େକେତଦି ନୁ ହାiିେର ରହି ଥିବାରୁ
େଲାଚେକାଚା ଟିେକ େହାଇଯାଇଛି ତଥାପି େବଶ ଭଲ अଛି ତ । ତା' अନ ଶାଢ଼ୀମାନ,
ତୁ ଳନାେର... ।
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ଶାଢ଼ୀପି vି अେଟା ପାଇଁ ଟ,ା େଯାଗାଡ଼ କରି ଛି । ଧାଇଁ ଯାଇ େଦଖିଛି ଚୂଳି ପାଖର
େସ କା| ଉପର ଥାକକୁ । ପାଇଛି ଦୁ ଇଟା ଦଶଟ,ା ଆଉ ହଳଦୀଲଗା ପା ଟ,ା ଟିଏ
। କାେଳ ପଡି ଯିବ ଭାବି ଗxି ପକାଇଛି । ପୁअର ପଥମ ଡାକେର ବାହାରି ପଡି ଛି ହଁ ...
ହଁ ା... କରୁ କରୁ । େଦଖିଛି ରି{ା ଲାଗିଛି ... ଆଜି କୁ ଆେଡ ଓଡି ଶା ବh , େସ କୁ hୁ ଲି
ପୀଡି ତା ସକାେଶ

। "ଆଃ... ବି ଚାରି ଟା..., େକେତ େହେଲ ସହତା ଆରୁ େଯ..." ଖୁବ

ସେ^ଦନଶୀଳ େହାଇ କହି ଉଥିଲା ଶୁଭଶୀ । ପୁଣି େଦଖି ଛି ନାତି େଟାକାଟା ବସି ପଡି ଛି ,
କାହW େକେତେବଳୁ ଆସି । ଭାରି ଜି ଦିଆ େସ...ଥେର ମନ କରିଛି ମାେନ अଲବତ୍ ଯି ବ
େସ । ବାପାକୁ ଟିେକ ଟିେକ ଡେର , େହେଲ ଆଉ କାହାରିକୁ ପଚାେର ନାହW ...। ଶୁଭଶୀ
ନାତି ଆ'ଟାକୁ କି ଛି ନ କହି ବସି ପଡି ଛି । ରାଜୁ ଆସି ବାର^ାର ମନା କରି ଛି ପଶାtକୁ ,
େହେଲ େସ କ'ଣ ବୁ ଝି ବା ପୁअ ? ସମେ]

ବସି ଚାଲି ଛtି େସହି ରାଜ]ରୀୟ ସଭା

अଭିମୁେଖ ।ରି{ା ଗଡ଼ି ବା ଆର କରୁ କରୁ ମେନ ପଡି ଆସୁଛି ଶୁଭଶୀର ରlୀନ अତୀତ
। अy ଦୃ ଶମାନ ଆକାରେର ଝି ଲ ମି ଲ କରି େଦଖାଯାଉଛି ତା' ରlୀନ अତୀତ । େସ
ବସି ପଡ଼ି ଛି ରି {ାର ମଝି ସି ଟେର , ଆଗେର ରାଜୁ ବାପା । ଖୁବ ମି ଠା ମି ଠା କଥାେର
ବି ତୁଥିଲା େସ ମୁହୂ\ ଗୁଡିକ । ଗୂଡ଼ ଠାରୁ ମି ଠା ଥିଲା ତା' ମଦ ର େସ କଥା । େହେଲ ଏ
ସ୍ଵାଥପ$
ୂ ଦୁ ନି ଆେର େକେବ କ'ଣ େକହି ଚି ରାୟୀ େହାଇ ରହି ପାରି ଛି ? ନା ରହି ବ ?
କାହାର ସ¨ାଥ ଜାଳେର ଛhି େହାଇପଡି ଛି ରାଜୁ ବାପା । ଶୁଭଶୀର ଶତ ବାରଣକୁ
େବଖାତି ର୍ କରି ଚାଲି ଯାଇଛି । ଯାଇଛି େଯ...ଯାଇଛି .....େସ। େମାଟା େମାଟା ଟ,ାର
ଆଶା ଓ େଲାଭେର ଫସି ଯାଇଛି ତା' ମଦ ଟା । ଛअ ଫୁଟର ମଣିଷ ଟା , ଏକା ପା ଜଣର
କାଯ କରି ବାେର େକେବ ଥକି ନାହW । େଯେତ ଘାଟି(ଉଠାଣି ) ଆସୁ େସ ଓହ ାଇ ନାହW ତା'
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ରି {ାରୁ , ଥେର ଚଢି େଲ ଗtବଳକୁ ପହଂଚି େଲ ଯାଇ କଥାବା\ା ।
େହେଲ , ଆv ଯାଇକି ଆସୁ ଆସୁ କପ ର
ୂ ଉଡି ଯାଇଛି , କନା ରହି ଯାଇଛି । କୁ ଆେଡ
ଛୁ େହାଇଯାଇଛି ତା' ମରଦପଣିଆ । େଯଉଁଠି ବସି େଲ ବସି ପଡୁ ଥାଏ

। କଣ େକମି ତି

କାମ େଗାେଟ କରି ବାକୁ କହି େଲ ହଁ ... ହଁ ... କରି େଶଷେର ବାରଣ କରି ଦିଏ । େହେଲ
ପୁଣିଥେର େଗାଡ଼ କାଢ଼ି ଛି ତା'େରାଜଗାର ଟ,ା ସବୁ ଆଣିବା ପାଇଁ । ଶୁଭଶୀର ବାରଣକୁ
ଖାରଜ କରି କହି ଛି - "ଆଜି ର ଯୁେଗ ଟlା ପଇସାେର ବି ଶ¨ାସ େନଇ କାହାେକ " ଶୁଭଶୀ
ମଧ ମେନ ମେନ ହଁ ଭରିଛି । େହେଲ େସ ଯାଇଛି େଯ..ଯାଇଛି ....। ଆଉ ଆସି ବ ନାହW
ମଧ । ଥେର ଖବର ଆସି ଥିଲା , େସ କଣ ହଇଜାେର ହରିଗଲା ଆଉ ଚାଲି ଗଲା अେଫରା
ଦୁ ନି ଆକୁ । ତା' ସୁ େଲାମ ଗୁଡିକ ଉଠି ପଡି ଛି ସେତକି ପାେରଡ଼ କରି ବ େବାେଧ , ତା'
ମଦ ପତି । अନାୟତେର ବହି ଆସି ଛି ଦୁ ଇ ଧାର ଉଷ ଲୁ ହ ଧାର ।
ଏତି କିେର ଭାବନା ରାଇଜରୁ

ପାନ କରୁ କରୁ ଲୁ ହଧାରକୁ କାନି େର େପାଛି େହାଇ

ପେବଶ କରି େତଲଲୁ ଣର ବା]ବ ରାଇଜକୁ । ତା'ମତେର- "କି ରାଇଜ..େଲା...ମାଆ..
ତା, କଲାଧଳା ଯୁଗ ତୁ ଳନାେର ଏତ େବଶ୍ ଆଗେର...ମନ କେଲ....େହେଲା... ପୁଣି ମନ
କେଲ ଗାଡ଼ି ଧରି ଫୁର୍ । ଆେମରିକାର କଥାବା\ା ଟିଭିେର ସେlସେl ଦଉଛି ....ପଶାt
କୁ ଆେଡ କହୁେଥଲା ଏେବ ପୁଣି ମlଳ ଗହେର ବସା ବାvୁ ଛି ବାପ୍ େର ଯୁଗ ଉନ ତି କରୁଛି
େଲା....େଲାେକ େରାଗ-େବମାରେର ବି ଆଉ

ମରୁ ନାହାtି ..." ।

ରାଜୁ େଯେତେବେଳ

ମାଆ.. େବାଲି ଡାକ େଦଇଛି । ସାେl ସାେl କାନି େର ଆଉଥେର ଆଖି ଲୁହକୁ େପାଛି
ହସି େଦଇଛି ସିD ତ ହସ େଟ , େକବଳ ରାଜୁ ପାଇଁ । ଜାହି ର୍ କରି ଛି େସ ଆଜି ଖୁସିେର अଛି
।
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ଏତି କିେର ରି{ା ପହଂଚି ଯାଇଛି ଗtବଳେର । ଓେହ ଇ ପଡି ଛି ରି {ାରୁ ।
େଦଖୁଛି ତା ଆଖି ସାମାେର େକେତ ବଡ଼ ବଡ଼ େକାଠା ନାଲି , େନଲି , ବି ରlୀ ନାନା
ପକାରର..। ଛhାଛhି େହାଇ ମୁi େଟକି ଛtି ସେତକି ସହରର ଗବ ସକାେଶ । ଆଖି
ପାହୁନାହW ଶୁଭଶୀର । ରାଜୁ ସାେଥ ସାେଥ ଆଗକୁ ଯାଇ ବସି ପଡି ଛି ଚଉକି େର । ତା
'ଜୀବନ କାଳେର େକେବ ଏେତ ବଡ଼ ଆେୟାଜନର ଭାଗି େହାଇନାହW । ଯଦି ବା େହାଇଛି
ବାବୁ ଆଣୀର ବାହାଘେର , ତା'କାମ ଥିଲା ବାସନକୁ ସନ ମଜା । ଏମି ତି ସି ଧା ସି ଧା େକେବ
େଦଖିନାହW େସ, ଚାକଚକ କାଯକ ମକୁ ।
ଶୁଭଶୀ

ତା'ଜୀବନର

अପରାହ୍ଣେର

ଉପିତ

େହାଇଥିେଲ

ମଧ

େକେବ

େଦଖିନଥିଲା ଏେତ ବଡ଼ ବଡ଼ େଲାକ । ତା ଭାଷାେର ଭାବନାେର- " କଳା େକାଟ , େବାଟ
ସୁଟ ,ହାତେର େକେଡଟାଏ େମାବାଇଲ େଗାେଟ େଗାେଟ । ପାଖରୁ େକହି େକହି
ଚାଲି ଗେଲ କି ବାସ ା େଲା..ମାଆ । ତା'ସହି ତ ବୁ ଟର କଡ଼ପ.. କଡ଼ପ..ଶେର ସେତକି
ଜାହି ର୍ କରୁଥାtି ତା, ବଡ଼ପଣକୁ । ଏମାେନ େବଶ୍ ଆଗେର ଆମ ପରି ପୁତଲା
ତୁ ଳନାେର.. । ହଁ ପୁତଲା , ଜୀବନ ଥିେଲ ବି ମୁକ , ବଧୀର ପରି େକବଳ େଦଖୁଛୁ
େସମାନ,ୁ ..।"
େସମାେନ େକେତ ବଡ଼ । େକହି ଜେଣ ତ ଆସି ବସି ଥିଲା ଆଉ ତାକୁ େଦଖି କୁ ଆେଡ
ଘୁିପଳାଇଲା अନ ସି ଟ୍ କୁ । ତା ' ପେର ଆର ହୁଏ କାଯକ ମ । ଆସtି ଆହୁରି ବଡ଼
ବଡ଼ େଲାକ । ଫୁଲେତାଡା େଦଇ , ଉପାେଢାକନ େଦଇ ପୁବୃ ି ସହ ସ¨ାଗତ କରାଯାଏ
ତା,ୁ । ଏମାେନ ହW ଜୀବନେର ସଫଳ େହାଇଛtି େବାେଧ ? ପୁଣି କଣ େଗାେଟ େଗାେଟ
ପେକଟ୍ ପାଖେର େଖାସୁଥାtି ...େକଜାଣି େଲା...ମାଆ । ଏମି ତି ଭାବି ନିଏ ଶୁଭଶୀ ।

ସାତ
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ଜଣ ବାବୁ ଆସି ବସି େଲଣି , ଆଉ େସମାନ, ମଧରୁ େସ େଧାବ ଫର୍ ଫର୍ ଢ଼ି ଲା ପି vା ,
ସେଫଦ୍ ବାଳ ଥିବା ବାବୁ ,ୁ ତାର ନଜର । େବଶ୍ ଶାt , ନମ , ଭଦ ଜଣାପଡୁ ଥାtି अନ
ବାବୁ ମାନ, ତୁ ଳନାେର । ଶୁଭଶୀ ଭାବି ଛି ଏ ବାବୁ ବୁ ଝି ପାରୁେଥେବ ଦୁ ଃଖୀ ହୃଦୟର
ଦରଦକୁ , େଭାକି ଲା ଉଦରର ଜ¨ାଳା କୁ । େହେଲ ତା ଆଶାେର ପାଣି ଫାଟିଯାଏ
େଲା...ମାଆ..। େସ ବାବୁ , ଭାଷଣ ଶୁଣି ବୁ ଢ଼ୀ ଆଁ....। ଏ କି ଭାଷଣ େଲା ମାଆ ?
ତାହାକୁ ଜଣା । ବଡ଼ େଲାକମାନ, ଭାଷା େହାଇଥିବ କାେଳ ? ଏତି କିେର ପୁରାର
ବି ତରଣ ସଭା ଆର^ େହାଇଛି । ପଥେମ ପଥେମ ନଁା ପଡି ଛି ତା ପୁअର- "ରାଜକୁ ମାର
ହଂସ" । ତା' ଛାତି ଫୁଲି ଉଠି ଛି ଗବେର , ସୁ େଲାମଗୁଡିକ ସେ^ଦନ େହାଇ େଚଇଁ
ଉଠି ଛtି ଉାହ ଆଉ ଦୁ ଃଖେର । େକେତ ଖୁସି େହାଇଥାେt ରାଜୁ ବାପା ଥିେଲ ? ପୁअ
ଯାଇଛି । େସଇ ବାବୁ ଠାରୁ ପୁରାର ଗହଣ କରିଛି । ତା ପେର अନୁ େରାଧ କରି ଛି କି ଛି
କହି ବା ପାଇଁ । ବାବୁ ମାନ, ମୁi ହଳି ବା ପେର କହି ଛି- "ସଭାର ଭଦ ମiଳୀକୁ େମାର
ଆtରି କ ପଣାମ । ଆଜି ମଁୁ ଏଠାେର ଛି ଡା େହାଇଛି େକବଳ େମା ମାଆ ପାଇଁ , ନେହେଲ
ମଁୁ ଏଠାେର ମଁୁ ନଥାtି । ଦି ସ ଇଜ େଡ଼ଡି େକେଟଡ ଟୁ ମାଇ ମଦର । ମାଆ ଏହା େତା
ପାଇଁ । େସ ଦି ନର େସ ବହି ହାଟର ଘଟଣା ଆଜି ବି◌ି େମା ଆଖି ଆଗେର ନାଚି ଉେଠ ।
ଯାହାକି େମା ଜୀବନର ଗତି ପଥ ବଦଳାଇ େଦଇଥିଲା... ଆସି ଛି େବାଲି ଆସି ଛି ଆଜି ଏ
ପଯt ।"
ଏତି କି ଯେଥ ଥିଲା ଶୁଭଶୀ ପାଇଁ , ତା ମନର ପରଦାେର େସ େଦଖୁପାରୁଥିଲା େସ
qୁଦ

ତଥା

ହୃଦୟଶୀ

ଚଳି ତଟି

।

ପଥେମ

ପଥେମ

ବହି

ହାଟ

ଆସି ଥାଏ

ରାଧାପାଟପୁରକୁ । ଗଁା ଠାରୁ ଚାରି କି େଲାମି ଟର େହବ । ରାଜୁ େସେତେବେଳ ନୂ ଆ ନୂ ଆ
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ପାଦ େଦଉଥାଏ ସାହି ତ ଜଗତକୁ । ନାଟକ େଲଖିବା , ନାଟକ େଦଖି ବା , ନାଟକ ପଢି ବା
ସେତ କି ତା'େପଶା । େପଶା ତ ନି ଥଲା , ଥିଲା ନି ଶା । ବହୁତ ନି େବଦନ କରି ମାଗିଥିଲା
ପଚାଶ ଟ,ାେଟ । ତାକୁ , ତା' ବାପାକୁ । େହେଲ ପତାଖାନ ହW ପାଇଥିଲା । ଓଡ଼ି ଶାର
ପଖାତ ନାଟକାର ଆସି ଥିେଲ । ଟିକଟ ଥିଲା େସ ସମୟର ପଚାଶ ଟ,ା । େସ ବହୁତ
ଦୁ ଃଖେର ଘେର ବସି ପଡ଼ି ଲା । ଭାବି ଲା ଆଉ ନାଟକ େଲଖାେଲଖି େଦଖାେଦଖି ବh ।
ଏହା ଭାବି ତା' େଲଖିଥିବା କାଗଜକୁ େଦଇେଦଇଛି ରଘୁଆ େଦାକାନେର । ତା
ପତିବଦଳେର ରଘୁଆ ପା ଟ,ାେଟ େଦଇଛି ରାଜୁ କୁ । ଭାବବି ହ¨ଳ େହାଇ ସାଇତି େର
ରଖି ଛି ତାକୁ ।
ସମୟ ତା ସ¨ାଭାବି କ ଗତି େର ଚାଲି ଛି , ଦି େନ ଜେଣ ବି ଆସି େଦଖା କରି ଛtି
ରାଜୁ କୁ । ଆଉ ତା'େଲଖିଥିବା ନାଟକ କି ଛି େଦଖାଇବାକୁ କହି ଛtି । େହେଲ

ପଶାt

ମନା କରି କହି େଦଇଛି । ଆଉ କହି ଛି େଯ େସ େଲଖିବା ଛାଡି େଦଇଛି । େସଇ ବି,
ବାର^ାର अନୁ େରାଧ କ େମ େସ େଗାଟିଏ ନାଟକ େଦଲା । ଯାହାକି େସଦି ନ େଦାକାନେର
େଦବା ପାଇଁ ଭୁ ଲି ଯାଇଥିଲା । େସ େନଇକି ଚାଲି ଯାଇଛtି । କି ଛି ଦି ନ ପେର
ରାଧାପାଟପୁର ମେହାବ େହାଇଛି । େସଠାକୁ ରାଜୁ କୁ ଡାକରା ଆସି ଛି । େସ ଯାଇଛି ।
ତାକୁ ତା ନାଟକ େqତେର ଥିବା अଭି rତାକୁ େଦଖି ପୁରୃତ କରାଯାଇଛି । ଆଉ ସବୁ ଠୁ
ଖୁସିର କଥା େଯ , ତା'ନାଟକ େସଠାେର ପରି େବଷଣ କରାଯାଇଛି । େସହି ଦି ନଠୁ ଆର
ତାର ଏ ଯାତା । ଯାହାଦ¨ାରା ଆଜି ରାଜ ସରକାର, ଠାରୁ ପୁରୃତ େହଉଛି । ଶୁଭଶୀ
ଆଜି ବହୁତ ଖୁସି ତା 'ପୁअ ନଁା କରି ଛି , ରାଜ ସରକାର, କାନକୁ ଗଲାଣି ତା ପୁअ ନଁା..।
ତା'ପେର ଘରକୁ ଆସି ଛtି ସମେ] ।ସମୟ ତା ବାଟେର ଆଜି ବହୁତ ଦୂ ର ଚାଲି ଆସି ଛି
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*ଦଶ ବଷ ପେର....ଆଜି ..*
"େବାଉ ମଁୁ ସି େନମା େଦଖିବାକୁ ଯି ବି ପରା ? ଏତି କି ଟ,ାେର କଣ େହବ ?" ପଶାt

अଭିେଯାଗ କରି କହି ଲା । "ଟିେକଟ େକେତ ଦାମ୍ ଜାଣିଛୁ ନା ?" ଆଉ ସାlମାେନ ଥିେବ
ମଁୁ ଏେତ କମ୍ ଟ,ା ଧରି େକମି ତି ଯି ବି କହି ଲୁ ? େମାର ମାନସାନ େବାଲି କି ଛି अଛି ନା
ନାହW ?" ଖାଇବା େଟବୁ ଲେର ବସି ଥିବା େବେଳ େବାଉ ଯାହା େଦଇଥିେଲ େସତକ େନଇ
ନି ରବ େହାଇଗଲା ପେର ପୁଣି କହି ଲା, " େବାଉ େମାର ଟାଇମ େହଲାଣି ,ଟ,ା େଦ ।"
େରାେଷଇ ଘରୁ େବାଉ କହି େଲ - "େମା ପାଖେର କି ଛି ନାହW , ତୁ ବାପା,ୁ ମାଗି େନଇଯା ।'
ପଶାt ବି ର େହାଇ ଗରଗର େହଉଥିବା େବେଳ ଘର ଭିତରକୁ ପଶି ଆସୁଥିବା
ବାପା, ପଦଧ¨ନି ଶୁଣି ନି ରବ େହାଇଗଲା ।
ବୁ ଢ଼ୀ ଖୁବ ପାnଳ ଭାେବ ନି ରୀqଣ କରୁଥାଏ ଏସବୁ କୁ , େସ ଭାବି ଛି ରlୀନ
ଇତି ହାସକୁ । କି ପରି ଭାେବ ରାଜୁ ର ପତିଭା ଲୁ ଚି ବାକୁ ବସି ଥିଲା । ପଶାt ନାଚ , ଗୀତ ,
अଭିନୟେର େବଶ୍ ଆଗହୀ ଓ ପାରଦଶୀ ମଧ। େସଥିପାଇଁ ତା'ସି େନମା ଯି ବା ପାଇଁ ମନ।
"ରାଜୁ ଏ କଣ ସି େନମା ଯି ବ ? େଦଇେଦ କଣ େକେତ ମାଗୁଛି ।" ପୁअକୁ ନି େଶେଟ
େଦଇେଦଲା ଶୁଭଶୀ।
"ତୁ ଜାଣିନୁ ମାଆ , ଏ ବୁ ଲି ବ..େଯ.. ବୁ ଲି ବ ସହର ସାରା ,ପୁଣି ଶେହ ଟ,ା ତ
େଦଇଛି । ପାଠ ନାହW କି ସାଠ ନାହW କହୁଛି କଣ ନା ସି େନମା...ଯି ବ...?"
"ଯି ବ ନାହW..."
"ହଁ ..େଯ, ମନାକଲା କି ଏ ଯାଉ । ପାଠ ସାଠ କି ଛି...." ଗର ଗର େହାଇ ।
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"ହଁ .. ହଁ ... ତୁ ବଜାର ଯାଉଛୁ ନା..?ଯା.."
"ହଁ ମଁୁ ଆସୁଛି । ପରୀqା ପାେଖଇ ଆସି ଲାଣି ପଢ଼ାେର ଧାନ େଦ..." ପୁअକୁ
କହି େଦଇ ଚାଲି ଗେଲ ।
ବୁ ଢୀଟା ମେନ ମେନ ତୁ ଳନା କରି ଛି ଦୁ ହW,ୁ । େଗାଟିଏ ପେଟ ପୁअ ରାଜୁ ଆଉ अନ
ପେଟ ନାତି େଟାକା ପଶାt । ସାଉଁଟିଛି अତୀତର ସD ±ତିଗୁଡିକୁ । ତା ପେର କରି ଛି େଯାଗ ,
ବି େୟାଗ , ଗୁଣନ , ହରଣ ..େକେତ େକେତ । େଶଷେର ସି yାt େର ପହଂଚି ଛି େଯପଶାt ଠାେର ମଧ ରହି ଛି ଈଶ¨ର ଦ\ ଶି । ଠି କ୍ େଯପରି ରହି ଥିଲା ରାଜୁ ର । ନାତି ଆ
ମଧ ତା, ନଁା କରି ବ । ଏସବୁ ଭାବି ଖୁବ ଉତ୍ଫ ଳି ତ େହାଇଯାଉଥାଏ େସ । ତା'ପେର
ପଶାtକୁ ଡାକି ଥାଏ । ଆଉ େସ ରଖିଥିବା ଦୁ ଇ ଶହ ଟ,ା େଦଇ କେହ-"ଯା.. େତା ବାପା
ଆସୁ ଆସୁ ଚାଲି ଆସି ବୁ ."
" ଥା, ୟୁ..ଗାi ପା.." ଏତି କି କହି ୁଟି ଧରି ବାହାରି ଲା ସି େନମା ହଳ अଭିମୁେଖ।
ଯି ଏ ଯାହା କହୁ େମା ନାତି ଟା ପରା...ବାପା େଯମି ତି◌ିକୁ ପୁअ େସମି ତି "
"ନାଇଁ େଲା..ମାଆ । ତୁ ଳ'ନା ତୁ ଳ'ନା ଏ ଦୁ ହW,ୁ । ଇଏ ଇଏ ଆଉ େସ େସ । "
ଡାଇନି ଂ େଟବୁ ଲକୁ େପାଛୁ େପାଛୁ ପଶାtର ମାଆ ଉ\ର ରଖିେଲ ।
ଆଜି ସଂକ ାtି । ବୁ ଢ଼ୀ ମhିର ଯି ବ । େସ ବି ବାହାରିଲା ପାଖ ଜଗନ ାଥ ମhିର
अଭିମୁେଖ । ଏ କଣ ପଶାt ତ ସି େନମା ଯାଉଥିଲା । େସ ତ ଏଇ ଆଇସକି ମ ଖାଉଛି ।
ମାଆ େଲା..େସଇ ଝି अ ଟା କି ଏ ତା ଉପେର ବସି ଛି େଯ । ଛି ଏେତ ଗହଳି अଛି । ଲାଜ
ଲାଗୁନି ତାକୁ ? ପସାtକୁ ମhିର ସାମାେର େଦଖି େସ ଭାବି ଛି । ଆଉ ଭାବି ଛି - ରହ
ଯାଉଛି େତାେତ...େମା ଠାରୁ ଟ,ା ମାଗିଲୁ..ମଁୁ େକେତ ଆଶା େଟ ରଖି େଦଇ ,େଦଲି ..ଆଉ
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ତୁ ଏଠାକୁ ...ରହ ..ରହ..ଯାଉଛି । ଗରଗର େହାଇ ପଶାt ପାଖକୁ ଯାଉଥାଏ ।
"ହଇେର... ପଶାt ! ତୁ କଣ କରୁଛୁ ? ଆଉ ଇଏ ଭୁ ତୁ ଣୀ ଟା କି ଏ ?" ପଶାt କୁ
ପଶ କଲା ।
ଆପଣ କି ଏ ? ମଁୁ ଜାଣିନି ,ଚି ହ ି ନି ? କାହାକୁ େଖାଜୁ ଛtି ? ରୁମାଲେର ମୁହଁ େପାଛୁ
େପାଛୁ େରାକେଠାକ ଭାେବ ମନା କରି େଦଲା ।
"କି ଂ କ\ବ ଏ କଳି ଯୁେଗ" ବୁ ଢ଼ୀ ଠି କ୍ ବୁ ଝି ପାରୁଥିଲା େଯ- " େସ େସ ଆଉ ଇଏ
ଇଏ" । େକେତ େଲାକ, ଠାରୁ େକେତ କଥା ଶୁଣିଥିଲା । ପଶାt ସି ଗାେରଟ ଟାଣୁଛି ,
ମଦ ପି ଉଛି , କେଲଜ ବାହାନାେର ବୁ ଲୁ ଛି ଆଉ େକେତ କ'ଣ ? େହେଲ ବି ଶ¨ାସ
କରୁନଥିଲା େସ । େକେତ କଣ େହବ ଭାବୁ ଥିଲା । ହି େରା େହବ । ନାଚି ବ , ଗାଇବ , ନଁା
କରି ବ େକେତ କ୍'ଣ ? େହେଲ ଭାବନା େରି ଂ େମାଡି ଛି ଆଉ ଏେବ ଏେବ ଭାବୁ ଛି ସତେର..ମଁୁ ଭୁ ଲ ବୁ ଝୁଥିଲି େଲା.. ମାଆ.. ତୁ ଳ'ନା..ତୁ ଳ'ନା... ଦୁ ହW,ୁ । େସ.. େସ.. ଆଉ
ଇଏ...ଇଏ... ।

ଆହାନ ଇ-ପତି କା ସ"ୂ $ ନି ଃଶୁ' ବି ତରଣ େହତୁ ଡା େଜାତି ପସାଦ ପ+ନାୟକ, -ାରା ପତି.ି ତ ଓ ପକାଶି ତ | Aahwaan.com | 425

ତ େୟାଦଶ ବଷ, ଦି ତୀୟ ସଂଖା, େଫବୃ ଆରୀ ୨୦୧୮

Download Magazine from www.aahwaan.com

ପରିଚୟ
ବି େକଶ ସାହୁ

କଳା ଝି ମ ଝି ମ େସଇ अମାବାସା ରାତି ଟା ସତେର େକେତ ଭୟାନକ ଲାଗୁଥିଲା।
ଚାରି ଆେଡ଼ ସୁନସାନ େକହି େକାଉଠି େଦଖାଯାଉ ନଥାtି । ଏପେଟ ବନ ଜୀବଜk
ମାନ,ର ଛାତି ଥରା ଆବାଜ ସହ ତାଳ ମି ଳାଉ ଥାଏ ଝି ,ାରୀର ଝ,ାର। େକେତେବେଳ
ଘାସ ବୁ ଦା ଭିତର ସରସାର କରି ଉଠୁ ଥାଏ ତ ଆଉ େକେତେବେଳ ପବନେର େଡାହଲୁ
ଥିବା ଗଛର ପତ ଆଉ େଗାଟିଏ ପତ ସହ ଘଷି େହାଇ ଭୟର ତାiବ ସୃି କରୁଥାଏ ।
ଏତି କି େବେଳ अନତି ଦୂ ରେର ହଟାତ ନି ଆ ଜଳି ବାେର ଲାଗିଲା। ହୁଦୁ ହୁଦୁ ନି ଆଁର
ଶେର ସାରା ଜlଲଟା ପକ"ିତ େହାଇ ଉଠୁ ଥାଏ। ହଟାତ େସଇ ନି ଆଁ ଭିତରୁ େଗାେଟ
ମୁi ନ ଥିବା ମଣିଷ ଶରୀରଧାରୀ ଜୀବ ବାହାରି େଜାରେର ସାମt ବାବୁ , ଆଡକୁ ମାଡ଼ି
ଆସୁଛି। ତା ହାତେର ଦୁ ଇହାତ ଲ^ର େଗାଟିଏ ତଲବାର। ହଟାତ ପାଖକୁ ଆସି ସାମt
ବାବୁ , ଗiିରୁ ମୁiଟାକୁ अଲଗା କରି େଦଇଛି ......... ସାମt ବାବୁ ଚମକି ପଡି ସାେl
ସାେl ଉଠି ପଡି ଛtି । ତା, ନି ଦ ଭାlିଯାଇଛି । ମୁiଟାକୁ ଭଲେର ହାତେର अiାଳି ଛtି
ପୁଣି ଭୟେର େଦହ ହାତ ଥରୁଥାଏ ଲାଇଟଟା अନ କରି େଟବୁ ଲ ଉପେର ଥୁଆ େହାଇ
ଥିବା ଗାେସ ପାଣିକୁ ଏକା ନି ଶ¨ାସେର ପି ଇଯାଇ କି ଛି ସମୟ ଆରାମ େଚୟାରେର ବସି
ଯାଇଛtି । ଏପେଟ ତା, ଘରଣୀ ସାରଦା େଦବୀ ନି େଘାଡ଼ ନି ଦେର େଶାଇଯାଇଛtି । କି ଛି
ସମୟ ଗଲାପେର କା| ଘାଟା ରାତି ୧୨ଟା େହବାର ସୂଚନା େଦଇ ବାଜି ଉଠି ଲା। କି k
ସାମt ବାବୁ ,ୁ ଆଉ ନି ଦ େହଉନଥାଏ ବାବା େର େକେଡ ଭୟାନକ ସ¨ପ। ଭାବି େଦେଲ
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େଦହ ଶୀେତଇ ଉଠୁ ଥାଏ। ଏମି ତି କି ଛି ସମୟ ଗଲାପେର େସଇ ମଧରାତି ର ନୀରବତାକୁ
ଭl କରି ଗୁଣୁଗୁଣୁ େହାଇ ଭାଷି ଆସୁଥାଏ अ ସ¨ର। ସାମtବାବୁ ଟିକିଏ ଉତxିତ
େହାଇ ଶ ଗୁଡିକୁ ଶୁଣିବା ପେର ଜାଣିପାରି େଲ େସ େହଉଛି ମଣିଷର ସ¨ର। ଆଉ ତାକୁ
ଆବି ¦ାର କରିବା ପାଇଁ େସଇ ଶ ଭାଷି ଆସୁଥିବା ାନ ଆଡକୁ ଆେଗଇ ଚାଲି ଥାtି ।
େଶଷ କୁ ଯାଇ େଦଖିେଲ େସଇ ଶ ପଶାtର େଶାଇବା ଘରରୁ ଆସୁଛି। ସାମt ବାବୁ
ଟିକିଏ ବି ସD ି ତ େହାଇ ପାଖକୁ ଯାଇ ଝରକା ବାେଟ େଦଖtି ତ ପଶାt ଏ ପଯt
େଶାଇନାହW। ପୁଣି େଫାନଟାକୁ କାନେର େଦଇ କାହାସହ ଗପୁଛି। ଏଇ ସବୁ େଦଖି ଲା
ପେର ସାମt ବାବୁ କି ଛି ସମୟ ନି ରବ େହାଇ େସଇଠୁ ପୁଣି ନି ଜ ଶୟନ କqକୁ
ଚାଲି ଗେଲ। ଏଇ ସବୁ ଘଟଣା ତା, ମନେର ଗଭୀର ପଭାବ ଆଣି େଦଲା। ପଶାtକୁ
େନଇ ମନେର अେନକ ଗୁଡିଏ ସେhହ ତା,ୁ ବତି ବ] କରି ପକାଉଥାଏ। େସ େହଉଛି
ତା, େଗାଟିଏ େବାଲି ପୁअ। େକେତ ଦାନ ଧମ ପେର େସ ପୁअଟିଏ ପାଇଛtି । େସ ପୁଣି
ଏଇ ବଳି ଆର ସି ଂହ ପରିବାରର ଉ\ର ଦାୟାଦ। େସ ଯଦି କି ଛି ଓଲଟ ପଲଟ କରି ଦି ଏ
ତା େହେଲ ଏ ଖାନଦାନର ଇsତ ସବୁ ମାଟିେର ମି ଶିଯିବ। େସ କଣ ଆଉ ମୁi େଟକି
ବାଟ ଚାଲି ପାରି େବ। ଆଜକୁ ପଚାଶ ବଷ େହଇଗଲା ଏ ଯାଏ ତା, ଉପେର କଳ,ର
ଛାଇ ବି ପଡ଼ି ପାରି ନାହW। ଜେଣ ସୋଟ ନାମଜାଦା ମଣିଷ ଭାେବ ଏ ସହର କାହWକି ଆଖ
ପାଖ ପଚାଶ ଖi ଗଁାର ଆବାଳବୃ y ବନି ତା ଜାଣtି ।େଯ େକୗଣସି ାନେର େଯ େକୗଣସି
ଧମ କାଯ ପଜ
ୂ ାପାବଣ, ଯr ଯାହାବି େହଉ ତା,ୁ ନ ଡାକି େଲ ତାହା ସ"ନ ହୁଏନି ।
ଜେଣ ଏମି ତି ବିତ¨ େସ। ନି ଜ ଧମକୁ ଛାଡି େଦେଲ अନ େକୗଣସି ଧମର େଲାକ,ୁ େସ
ପସh କରtି ନି । ବରଂ ଭରିରହି ଛି ତା, ମନେର େକବଳ ଘୃଣା। େସମାନ, ପାଖ
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ମାଡି ବା ତ ଦୂ ରର କଥା େସ ମାନ, ଛାଇ ଟିକିଏ ପଡି େଲ ବି େସ େଗାବର ପାଣି ପିଇ
ଗlା ନଦୀ ଜଳ ମି ଶିତ ପାଣିେର ଗାେଧାଉଥିେଲ। ଯଦି ତା, ପୁअ ଏମି ତି କି ଛି ଭୁ ଲ
କରି ଦିଏ ତା େହେଲ କଣ ଏଇ ମାନ ସାନ ତା, ରହି ବ। ଏମି ତି अେନକ କି ଛି
ଭାବି େଲ। ଆଉ ଭାବୁ ଭାବୁ େକେତେବେଳ େଯ ନି ଦ ଆସି ଗଲା େସଇ ଆରାମ େଚୟାର
ଉପେର େସ ଜାଣିପାରି େଲ ନାହW ।
ସକାଳ େହଇଛି । ଧୀେର ଧୀେର ପୃଥିବୀ ପୃ.ରୁ ବି ଦାୟ େନଇଛtି ନି ଦା େଦବୀ।
ପବ
ୂ ଆକାଶେର ନୂ ତନ ଚି tା ଓ େଚତନା େନଇ ନି ଜର ଆଧି ପତ ବି ]ାର କରିବା ଆର
କରି େଦଇଥାtି ସୂଯ େଦବତା। ତା ସlେର ମୁଖରି ତ େହଇ ଉଠୁ ଥାଏ ପqୀ ମାନ,ର
କଲରବ। ସାରଦା େଦବୀ ଉଠି ପଡ଼ି େଦଖtି ସାମt ବାବୁ େଶଜ ଉପେର ନାହାtି । େସ
ଟିକିଏ ବି ସD ି ତ େହାଇ େଦଖtି ଆରାମ େଚୟାର ଉପେର େସ େଶାଇପଡି ଛtି । ତା,ୁ ମଧ
ଉେଠଇ େଦଇଛtି । ସାମt ବାବୁ ଉଠି ପଡି େଚୟାର ଉପେର ନି ଜକୁ େଦଖି ଚମକି
ପଡି ଛtି । ସଂେଗ ସଂେଗ ଉଠି ପଡ଼ି ନି ତକମ ସାରି ବାହାରି ପଡି ଛtି େଡଲି ମାେକଟ
ଆଡକୁ । ଏପେଟ ସାରଦା େଦବୀ ନି ତକମ ସାରି ଚା' କପ ଧରି ପଶାt େବଡ଼ରୁମକୁ ଯାଇ
େଦଖtି େସ ନି େଘାଡ଼ ନି ଦେର େଶାଇ ଯାଇଛି । ଚା'କପ େଟବୁ ଲ ଉପେର ରଖିେଦଇ।
ତାକୁ ଉେଠଇ େଦଇ ସକାଳ ଜଳଖି ଆ ତି ଆରି େର ଲାଗିପଡ଼ି ଥାtି । ଏପେଟ ପଶାt
ଉଠି ପଡ଼ି ନି ତକମ ସାରି ସ"ୂଣ ପ]ୁତ େହଇ ଖାଇବା େଟବୁ ଲେର ଆସି ପହଂଚି ଯାଇଛି ।
ସାରଦା େଦବୀ ତାକୁ ଜଳଖିଆ ବାଢି େଦଇ ପଚାରି େଲ -"କୁ ଆେଡ ଯାଉଛୁ କି େର ନୂ ଆ
େପାଷାକ ପି vିଛୁ େଯ ? " ମା , ପଶ ଶୁଣି ପଶାt ଟିକିଏ ନି ରବ ରହି ସି େନମା େଦଖିବାକୁ
ଯାଉଛି କହି । ଜଳଖିଆ କରିବାେର ବ] ରହି ଲା। କି ଛି ସମୟ ପେର ପୁଣି କହି ଲା ଆହାନ ଇ-ପତି କା ସ"ୂ $ ନି ଃଶୁ' ବି ତରଣ େହତୁ ଡା େଜାତି ପସାଦ ପ+ନାୟକ, -ାରା ପତି.ି ତ ଓ ପକାଶି ତ | Aahwaan.com | 428
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"େବାଉ େତା ପାଖେର ଯଦି କି ଛି ଟ,ା अଛି ତା େହେଲ େଦଲୁ ।" ସାରଦା େଦବୀ ଶୟନ
କqକୁ ଯାଇ ଟ,ା ଦୁ ଇଶହ ଧରି ଆସି ଖାଇବା େଟବୁ ଲ ଉପେର ରଖି େଦଇ େରାେଷଇ
ଘରକୁ ଚାଲି ଗେଲ। କି ଛି ସମୟ ଗଲାପେର ପୁଣି ଥେର ପଶାt କହି ଲା- "େବାଉ ମଁୁ
ସି େନମା େଦଖିବାକୁ ଯି ବି ପରା? ଏତି କି ଟ,ାେର କଣ େହବ ?” ପଶାt अଭିେଯାଗ କରି
କହି ଲା “ଟିେକଟ େକେତ ଦାମ୍ ଜାଣି ଛୁ ନା? ଆଉ ସାlମାେନ ଥିେବ ମଁୁ ଏେତ କମ୍
ଟ,ା ଧରି େକମି ତି ଯି ବି କହି ଲୁ? େମାର ମାନ ସାନ େବାଲି କି ଛି अଛି ନା ନାହW?”
ଖାଇବା େଟବୁ ଲେର ବସି ଥିବା େବେଳ େବାଉ ଯାହା େଦଇଥିେଲ େସତକ େନଇ ନି ରବ
େହାଇଗଲା ପେର ପୁଣି କହି ଲା, “େବାଉ େମାର ଟାଇମ୍ େହଲାଣି, ଟ,ା େଦ”
ରାେଷଇଘରୁ େବାଉ କହି େଲ, “େମା ପାେଖର କି ଛି ନାହW, ତୁ ବାପା,ୁ ମାଗି େନଇଯା।”
ପଶାt ବି ର େହାଇ ଗର ଗର େହଉଥିବା େବେଳ ଘର ଭିତରକୁ ପଶି ଆସୁଥିବା
ବାପା,, ପଦଧ¨ନୀ ଶୁଣି ନି ରବ େହାଇଗଲା।ବାପା,ୁ ପଶାtର ଭାରି ଡର। ଆଜକୁ ୨୨
ବଷ େହଇଗଲାଣି ତଥାପି ବାପା, ପତି ଥିବା ଭୟ ଏ ଯାଏ ମନରୁ ଯାଇନି ।
ସାମt ବାବୁ ଆସି ଖାଇବା େଟବୁ ଲ ଉପେର ବସି ପଡି େଲ କି ଛି ସମୟ ନି ରବ
େହାଇ। ପଶାtର ସାହସ ପାଉନ ଥାଏ ବାପା,ୁ କହି ବା ପାଇଁ। କି ଛି ସମୟ ଗଲା ପେର
ସାମt ବାବୁ ପଶାtକୁ କହି େଲ -"ନାଇେର କୁ ଆେଡ ବହାରି ଛୁ କି ? ଏେତ ସକାଳୁ
ସକାଳୁ ....? ସାମt ବାବୁ , ପଶ ଶୁଣି ପଶାt ଟିକିଏ ଖେନଇ ଯାଇ କାମେର ଯାଉଛି କହି
ଉଠି ପଡି ଛି ଖାଇବା େଟବୁ ଲରୁ । ଆଜି ପୁଣି କି କାମ? ସାମt ବାବୁ ପୁଣି ଥେର
ପଚାରି େଲ। ଏତି କି େବେଳ ପଶାt ଘରୁ ବାହାରି ସାରି ଥାଏ। अେଟାଟିଏ କହି ପହଂଚି
ଗଲା େସଇ ରାମ ମhିର ପାଖେର। ଆଜି ଆନି ସା ସହ ତାର ବାହାଘର। େକମି ତି ବା
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ବାପା,ୁ କହି ଥାtା େସ େଗାେଟ ମୁସଲମାନ ଝି अ କୁ ବି ବାହ କରୁଛି । େଯଉଁଥି ପାଇଁ ମା ,ୁ
ସି େନମା ଯି ବା ବାହାନା କରି ବାକୁ ପଡି ଲା। ପୁଣି ବାପା େକେବବି ତା,ୁ ସ¨ୀକାର
କରି ନଥାେt। େତଣୁ ବାଧ େହାଇ ତାକୁ ମhିର େର ବି ବାହ କରିବାର ଆେୟାଜନ
କରି ବାକୁ ପଡି ଲା। ଯାହାକୁ ଦୀଘ ପା ବଷ ଧରି େପମ କରୁଛି େକମି ତି ବା ତାକୁ ଆଉ
କାହା ହାତେର େଟକି େଦବ। େସଇ ସାହସ ତାର ନ ଥିଲା। ମା ବାପା େଛଉi ଆନି ସା ବି
ପଶାtକୁ ନି ଜ ଜୀବନ ଭାବି େନଇଛି । ଏପେଟ ତା ସାl ବସt ବାହାଘର ପାଇଁ ସବୁ
ପ]ୁତି କରି େଦଇଥିଲା। ଠି କ ସମୟେର ବାହା ସ"ୂଣ େହଲା। ପଶାt ଓ ଆନି ସା
ସବୁ ଦି ନ ପାଇଁ େଗାଟିଏ ଆତDା େହଇଗେଲ। ପଶାt ଘରକୁ ଯି ବା ପାଇଁ ଇ}ା ପକାଶ
କରୁନଥିଲା କି k ଆନି ସା ତାକୁ ବାଧ କଲା। ବାପା ମା’, ଆଶୀବାଦ େନବାପାଇଁ।
େଶଷେର ଦୁ େହଁ

ଘେର ପହଁ ଚିେଲ। ଏପେଟ ସାମtବାବୁ

ବଗିଚାେର ପାଣି

େଦଉଥାtି । ପଶାtକୁ ବରେବଶେର େଦଖି େସ ଚମକି ପଡି େଲ। ପାଣି ପାଇପଟାକୁ
ଛାଡ଼ି େଦଇ େସ ଦଉଡି ଆସି େଲ ଫାଟକ ପାଖକୁ । ବାପା,ୁ େଦଖି ପଶାt ଓ ଆନି ସା ପାଦ
ଛୁଇଁ ପଣାମ କେଲ। ସାମt ବାବୁ କି ଛି ବୁ ଝି ପାରୁ ନଥାtି । ଏହାପେର ପଶାt ସବୁ କଥା
େଖାଲି କି ତା, ଆଗେର କହି େଦେଲ। ଆନି ସା ଜେଣ ମୁସଲମାନ, ଜାଣିବା ପେର ସାମt
ବାବୁ ସ"ୂ$ ଭାେବ ରାଗିଗେଲ। ଆଉ ଦୁ ଇ ଜଣ,ୁ େସଇଠୁ ତଡି େଦେଲ। ପଶାt
ବାପା,ୁ ବହୁତ ବୁ ଝାଇଲା େହେଲ େସ ବୁ ଝି େଲନି । େସହି qଣି ବାପପୁअର ସ"କ ସବୁ ଦି ନ
ପାଇଁ ତୁ େଟଇ େଦେଲ ସାମt ବାବୁ । ସଂେଗ ସଂେଗ ଫାଟକଟାକୁ ବh କରିେଦଇ ଘର
ଭିତରକୁ ଚାଲି ଆସି େଲ। କଣ ବା ଆଉ କରtା ପଶାt। େସଇଠୁ େସମାେନ ଚାଲି ଯାଇ
अନଏକ ସହରେର ପଶାtର ଜେଣ ସାl ପାଖେର କି ଛି ଦି ନ ରହି େଲ। େସଇଠି େଗାେଟ
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ଘର ଭଡାେର େନଇ ପଶାt େଛାଟିଆ ଚାକି ରୀଟିଏ ଠି କ କଲା। ଭାଗକୁ ଚାକି ରୀଟିଏ ବି
ମି ଳିଗଲା। େସମି ତି ସୁଖେର ଦୁ ଃଖେର ଦୁ େହଁ ଆରାମେର ରହୁଥିେଲ।
େଗାଟିଏ ବଷ ପେର.....
ବି ବାହକୁ େଗାଟିଏ ବଷ ବି ତି ସାରି ଥାଏ। ଧୀେର ଧୀେର ପଶାtର ଆଥjକ ିତି ବି
ସ¨}ଳ େହଇ ସାରିଥାଏ। ଆଉ ଆନି ସା େକାଳେର ଆସି ସାରି ଥିଲା ତା,ର ସ"କର
ପଥମ ସଂେକତ। ଘରଟା କୁ ଆଁ କୁ ଆଁ ଶେର ପୁରି ଉଠୁ ଥିଲା। ତା’ରି ମୁହଁକୁ େଦଖି େସ
ମାେନ ଆରାମେର ବଂଚି ଯାଉଥିେଲ।
େସମି ତି େଗାେଟ ଦି ନର କଥା ପଶାt ଓ ଆନି ସା ସହ ତା, ନବଜାତ ପୁअ ମି ଶି
ବସt ରହୁଥିବା ତା, େସଇ ସହରକୁ ଆସି ଥାtି ବସt,ୁ େଭଟିବାକୁ । କି k ଘଟି ଯାଇଛି
ରା]ାେର ଏକ ଦୁ ଘଟଣା। େଯଉଁଥିେର ପଶାt ସବୁ ଦି ନ ପାଇଁ ଦୁ ନି ଆ ଛାଡି ଚାଲି ଯାଇଛି
େସଇ ଦୁ ଘଟଣା ାନେର। କି k ଆନି ସାର ଶରୀରେର ଏ ଯାଏ ପାଣଥିଲା ଆଉ ନି ଜ ଜନD
କଲା ଛୁଆକୁ େସ ବେଇ ପାରି ଛି। ସଂେଗ ସଂେଗ େସମାନ,ୁ ବଡ଼ ଡାରଖାନାେର ଭ\j
କରାଗଲା। ଖବର ପାଇ ବସt ପହଂଚି ଗଲା ଡାରଖାନାେର। େଶଷେର ଆନି ସା ବି
େସଇ ଶି ଶୁ ପୁତଟିକୁ ତା େଜେଜକୁ େଦଇ େଦବା ପାଇଁ କହି ସବୁ ଦି ନ ପାଇଁ ଦୁ ନି ଆ ଛାଡି
ଚାଲି ଯାଇଛି । ରହି ଯାଇଛି େସଇ ନି ରୀହ ନି ାପ ଶି ଶୁ। େସ ବା କି ପାପ କରିଥିଲା।
ବସt ଦୁ ହW, अtି ମ ସଂାର କରି େଫରିବା ପେର ଆନି ସା କହି ବା ମୁତାବକ େସଇ
ଶି ଶୁଟିକୁ େନଇ ସାମt ବାବୁ , ପାଖକୁ ଗଲା। ଏତି କି େବେଳ ସାମt ବାବୁ ଆରାମ
େଚୟାରେର ବସି ଚି tାମଗ अବାେର ଥାଆtି । ପୁअ ଗଲାପେର ଭାlି ପଡି ଛtି ସତ।
େହେଲ ଏ ଯାଏ ତା, ମନରୁ ଧମ ଧମ, ଜାତି ଜାତି ଭି ତେର ପାତର अtର ମନରୁ
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ଯାଇନଥିଲା। ବସt ଘର ଭିତରକୁ ଯାଇ ସାମt ବାବୁ ,ୁ ସବୁ କଥା କହି େଦଇଛି । କି k
ଏେବ ବି େସ ରାଜି େହାଇନାହାtି େସଇ ଶି ଶୁଟିକୁ ନି ଜର କରି ବାକୁ । ସାରଦା େଦବୀ ଏଇ
ସବୁ ଶୁଣି ମମାହତ େହାଇପଡି ଛtି । େସ ବା ଆଉ କଣ କରି ପାରେt।
େଶଷେର ବସt େସଇ ଚଟାଣ ଉପେର ଶି ଶୁଟିକୁ ରଖିେଦଇ ଚାଲି ଯାଇଛି । ଆଉ
େସଇ ଶି ଶୁର କାhେର ଥରି ଉଠୁ ଥାଏ େସଇ ଘରର ସବୁ କା|। ସେତକି େସ ପରି ଚୟ
ମାଗୁଛି େମାେତ କହି ପାରି ବ ମଁୁ େକଉଁ ଧମର..? େଦଇ ପାରିବ କି େମାେତ େମା
ପରି ଚୟ..? ମଁୁ ହି hୁ ନା ମୁସଲମାନ..? କୁ ହ େମା ପଶର ଉ\ର ଦି अ....?????

ଭୁ ଷଲଡ଼, ସି େvେକଲା, ବଲାlୀର
ଦୂ ରଭାଷ-୭୭୫୨୦୬୬୨୧୭
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ବଡ଼ େହେଲ ମଁୁ ହାକିମ େହବି ...
...
ସରସୀ ଆଚାଯ

"େବାଉ ମଁୁ ସି େନମା େଦଖିବାକୁ ଯି ବି ପରା? ଏତି କି ଟ,ାେର କଣ େହବ?" ପଶାt
अଭିେଯାଗ କରି କହି ଲା। ଟିେକଟ୍ େକେତ ଦାମ୍ େହଲାଣି ଜାଣିଛୁ ନଁା? ଆଉ ସାlମାେନ
ବି ଥିେବ ମଁୁ ଏେତ କମ୍ ଟ,ା ଧରି େକମି ତି ଯି ବି କହି ଲୁ? େମାର ମାନ ସାନ କି ଛି अଛି
ନା ନାହW? ଖାଇବା େଟବୁ ଲ େର ବସି ଥିବା େବେଳ େବାଉ ଯାହା େଦଇଥିଲା େସତକ େନଇ
ନି ରବ େହଇଗଲା ପେର ପୁଣି କହି ଲା, "େବାଉ େମାର ଟାଇମ୍ େହଲାଣି ଟ,ା େଦ"।
େରାେଷଇ ଘରୁ େବାଉ କହି ଲା,"େମା ପାଖେର କି ଛି ନାହW, ତୁ ବାପା,ୁ ମାଗି େନଇଯା।'"
ପଶାt ବି ର େହାଇ ଗର ଗର େହଉଥିବାେବେଳ ଘର ଭିତରକୁ ପଶି ଆସୁଥିବା
ବାପା, ପଦଧନୀ ଶୁଣି ନି ରବ େହଇଗଲା। ଭାବି ଲା ଏେବ ଯଦି ବାପା ତା ସି େନମା ଯି ବା
କଥା ଜାଣିେବ ତାେହେଲ ଘେର ପଳୟ ଆସି ପାେର। େତଣୁ ଚୁ ପ୍ ଚାପ୍ େଛାଟ ପି ଲାେଟ ପରି
କେଲଜ ବାଗ ଧରି ରୁମ୍ ରୁ ବାହାରି ଯି ବାକୁ ଉଦତ େହଲା। େହେଲ ବାପା ତ 'ବାପା'!
ତା,ୁ ସବୁ ଜଣା। େସ ତା ଯି ବା ବାଟକୁ अଟକାଇ େଦଇ ପଚାରି େଲ, "କଣ ଦରକାର
େବାଲି େବାଉକୁ କହୁଥିଲୁ?" ନା େସ କି ଛି ନୁ ହଁ ବାପା, ଏମି ତି ସାl ସାଥୀ.....! "କଣ ପି କ୍ ନି କ୍ ଯି ବ େବାଲି ବାହାରି ଛ କି ?" ପଶାt ନି ରବ ରହି ଲା, ସି େନମା କଥା ଟି ତା' ମୁହଁ ରୁ
ବାହାରୁନଥିଲା। କାରଣ ବାପା,ର ଏସବୁ ଜମା ବି ପସh ନୁ େହଁ ।
େସତି କି େବଳକୁ େବାଉ ବି ଆସି ଠି ଆ େହଲା। ସୁେଯାଗ େଦଖି କହି ଲା, "ପି ଲାଟା
କଣ ତା ସାl ମାନ, ସହ ବୁ ଲି ଯିବ, ତାକୁ କି ଛି ଟ,ା େଦଉନା।" ଏତକ କହି େବାଉ
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ଲୁ ଗା କାନି େର ମୁହଁ େପାଛି ଲା।
ଆଦି କh ବାବୁ qଣିଏ ପଶାt କୁ ଆଉ qଣିଏ ସୁଜାତା େଦବୀ,ୁ ପଶି ଳ ଆଖିେର
ଚାହWେଲ। କି ଛି କହି ବାକୁ ଚାହଁୁ ଥିେଲ େହେଲ ନକହି ଦୀଘଶ¨ାସ େନଇ େଶାଇବା ଘରକୁ
ପଶି ଗେଲ। କି ଛି ସମୟ ପେର ସାଟ୍ ପେକଟରୁ ଶେହ ଟ,ିଆ େନାଟ ଖେi ଆଣି ସୁଜାତା
େଦବୀ,ୁ େଦେଲ। ସୁଜାତା େଦବୀ ମୁରୁକି ହସା େଦଇ ପଶାt ହାତେର ଗୁଂଜି େଦେଲ ଦୁ ଇ
ଭାl େହଇଥିବା େନାଟଟିକୁ।
ପଶାt ଖୁସି ମନେର ଘରୁ ବାହାରିଗଲା। ଘର ଠାରୁ ତା' କେଲଜ ପhର
କି େଲାମି ଟର। ଛ' କି େଲାମି ଟର ସାଇେକଲେର ଯାଏ, ପୁଣି େସଠୁ ବସେର। ସାlେର ଆଉ
ତି ନିଜଣ ବି ଥାଆtି , ପବନା, େମାହନ ଓ ହରି। େସମାେନ ଆଗରୁ ତା'କୁ ଗଁା ଛକ ପାେଖ
अେପqା କରି ରହି ଥିେଲ, ପଶାtକୁ େଦଖି ଏକବାେର ଝା"ି ଗେଲ ୟା' ଉପରକୁ ।
"କି େର ଏେତ େଡରିେର ଘରୁ ବାହାରୁଛୁ କଣ, େଶାଇ ପଡି ଥିଲୁ କି ? ଏେବ ଟାଇେମ
ାiେର ନପହଁ ିେଲ ଚକାଆଖି ବସ୍ ମି ଳିବ ଟି??" ପୁଣି ଫା ପି ରିୟଡେର େଡରି େର
ପହଁ ିେଲ ମେନାଜ ସାର୍ ଇଂଲି ଶ କ ାସ୍ ରୁ ବାହାର କରି େଦେବ େଯ....
ପଶାt ହଉ ହଉ ଚାଲ ଚାଲ କହି ସାଇେକଲେର େଜାର୍ େପେଡ଼ଲ୍ ମାରିଲା। ହରି
ଗପି ଚାଲି ଥାଏ େକମି ତି େକାଉ କ ାସ୍ ପେର ସି େନମା ଯି ବା, ପର କ ାସର େନାଟସ୍ କାହା
ଠାରୁ ଆସି ଟିପା େହବ, ଏମି ତି अେନକ କି ଛି। େମାହନ କହି ଲା, 'ମଁୁ ତ ବାପା,ୁ ମି ଛ କହି
ପଇସା ଆଣିଛି କି େପାେଜ£ ଫି େଦବି ' ତା’ପେର ସମେ] ହସି ଉଠି େଲ। େହେଲ
କାହWକି େକଜାଣି ପଶାt େସ ହସେର ତାଳ େଦଇ ହସି ପାରିଲାନି ।
ପବନା ସି େନମା ହଲ୍ ବି ଷୟେର ସବି େଶଷ ବି ବରଣୀ େଦଉଥାଏ। କେଲଜ ଠାରୁ
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ହଲ୍ ଟି ଦଶ କି େଲାମି ଟର। ଆଗରୁ ହଲ୍ ଟି अସନା ମସନା େହଇ ପଡ଼ି ଥିଲା, େବଶି େଲାକ
ଯାଉନଥିେଲ। େହେଲ ଗତବଷ ହଲଟିକୁ ଜେଣ ତରୁଣ ବବସାୟୀ କି ଣିେନେଲ। ତା'ପେର
ହଲ୍ଟିର ପୁରା ରlରୁପ ବଦଳି ଗଲା। ଭିତର ବାହାର ସବୁ ବି ଭିନ ରlେର ଚକାଚକ୍।
ଏ.ସି ବି ଲାଗିଯାଇଛି । ସି ଟ୍ ଗୁଡ଼ିକ ବି ନୂ ଆ, ପବ
ୂ ର ପାନେଛପ ମୁତୁରା ଗv ଆଉ ନାହW।
ଆଜି କାଲି ତ ଇେନଟ ଯୁଗ େହଲାଣି ହାତ ପହଁ ାtାେର େଯେତେବେଳ ଚାହWେଲ ଫିଲD
େଦଖି େହବ। େହେଲ ଆମ ପରି ନୂ ଆ ନୂ ଆ କେଲଜ ଆସୁଥିବା ପି ଲା,ୁ ହଲ୍ ଯାଇ
ସି େନମା େଦଖିବାେର ଭାରି ଆନh।
ସହର ଠାରୁ ପାୟ ପଇଁଚାଳି ଶ କି େଲାମି ଟର ଦୂ ରେର ତା' ଗଁା। େବଶି ମଫସଲ
ନେହେଲ ମଧ ଏେତଟା ଯାତାୟାତର ସୁବିଧା ନାହW। େସଥିପାଇଁ ତ ଘର ଠାରୁ ଛ'
କି େଲାମି ଟର ସାଇେକଲ େର ଆସି ଲା ପେର ଯାଇ କେଲଜକୁ ବସ୍ ମି େଳ। ଦଶମ େଶଣୀ
ଯାଏଁ ବି ତିଲା ଗଁା ୁଲ େର। ଘରୁ କଂସାଏ ପଖାଳ, ଆଳୁ ବଡ଼ି ଚକଟା ଖାଇେଦଇ ଯାଏ େଯ
େଫେର ଚାରି ଟା େବଳ କୁ । ପବ
ୂ ବଷ ଯୁ ଦୁ ଇ ପଢି ବା ପାଇଁ ଏଇ କେଲଜ କୁ ଆସି ବାକୁ
ପଡ଼ି ଲା। ଇ}ା ତ ଥିଲା ସହରେର ରହି ପଢି ବାକୁ । େହେଲ ବାପା , ପାେଖ ଏେତ ସ^ଳ
ନଥିଲା। ସହର େର ରହି ବା,ଖାଇବା, ପାଠ ପଢ଼ା, ଭଲ ମh ପାଇଁ ଏେତ ଟ,ା େକାଉଠୁ
ଆସି ବ େଯ। ବାପା ଆଦି କh ବାବୁ ଜେଣ ରି ଟାୟଡ଼ େପା ପି अନ। ଦୁ ଇ ଝି अ ପେର
ପଶାt। େକେତ େଯ ସୟ କରି େହବ ଏ अଭାବୀ ସଂସାର ରୁ। ବଡ଼ ଝି अ ରି ତାର
ବାହାଘର ତି ନି ବଷ ତେଳ କରି ଛtି । ସବୁ େନଇ େଦଇ ବି ଭା ପେର ବି ଶାଶୁଘେର
ସବୁ େବେଳ ଗnଣା ଶୁଣୁଛି, "ବାପା େତାର କଣ ଏମି ତି େଦଇ ପେକଇଛି କି ..?" ସାନଝି अ
ଗୀତା ଦଶମ ପାସ୍ କଲା ପେର ଆଉ ପଢି ବନି କହି ଘେର ରହି ଲା। ତୃ ତୀୟ ଚତୁ ଥ ପି ଲା,ୁ
ଆହାନ ଇ-ପତି କା ସ"ୂ $ ନି ଃଶୁ' ବି ତରଣ େହତୁ ଡା େଜାତି ପସାଦ ପ+ନାୟକ, -ାରା ପତି.ି ତ ଓ ପକାଶି ତ | Aahwaan.com | 435

ତ େୟାଦଶ ବଷ, ଦି ତୀୟ ସଂଖା, େଫବୃ ଆରୀ ୨୦୧୮

Download Magazine from www.aahwaan.com

ଟିଉସନ୍ କରୁଛି । େସଇଥିରୁ ଯାହା ପାଉଛି ନି ଜ ଖ କରି ଘରକୁ ସଉଦା ପତ ଆେଣ।
ତା,ର େଗାଟିଏ ଆଶା ପଶାt ପାଠପଢ଼ି ବଡ଼ अଫିସର େହବ, ନି ଜ େଗାଡ଼େର ନି େଜ ଛି ଡା
େହବ।
ପଶାt ଧୀେର ଧୀେର ହଜି ବାକୁ ଲାଗିଛି ତା' ପି ଲା ଦି ନେର। ଆେ] ଆେ] ସD ±ତିର
ଦଦରା ପୃ.ା ଗୁଡିକୁ େଲଉଟାଇବାକୁ ଲାଗିଲା.. େକମି ତି େଛାଟେବେଳ ବାପା େକେବେକେବ
ତାକୁ ସାଇେକଲ ଆଗେର ବେସଇ େନଇଯାtି ଚି ଠି ବାିବାକୁ । ପୁରୁଣା ରାେଲ ସାଇେକଲ
ଟିଏ, େସଇଟା ତା, ଶଶୁର ମାେନ ପଶାtର अଜା ତା,ୁ େଯୗତୁ କ େର େଦଇଥିେଲ।
ପୁରୁଣା େହେଲ ବି େସ ତାକୁ ଯତ େର ରହି ଥିେଲ। ବଢି ଆ ଗଡୁ ଥିଲା। ପତି ରବି ବାରେର
େସ ସାଇେକଲ େର େତଲ େଦଉଥିେଲ, େଚନ୍ ସଫା କରୁଥିେଲ। ପଶାt ବି ତା, ସହ
ମି ସି ମଡ୍ ଗାଡ୍ ଓ ୋକ୍ ସବୁ ସଫା କରୁଥିଲା। ହାତ ସାରା କଳା େହଇଯାଉଥିଲା େଯ
େବାଉ ତା'ର ଭାରି ଚି ଡୁଥିଲା। େସ କୁ ଆେଡ ତା,ର େଗାରା ତକତକ ରାଜକୁ ମାର!!
କଳା ଲାଗିଗେଲ अସନା େହଇଯି ବ।ଦୁ ଇ ଭଉଣୀ ପେର ପଶାt େବାଲି େବାଉ ତାକୁ େବଶୀ
େଗହ ା କେର େବାେଧ। ବାପା , ସହ ଖାଲଖମା ରା]ା େଦଇ ଯି ବାେବେଳ େକେତ ସ ପ
େଦଖାtି େସ ତାକୁ । ପଶାt େଯେବ କେହ ଏ ଖାଲ ରା]ାେର ସାଇେକଲେର ଗେଲ ତା
ପି ଚା ଦରଜ େହଇଯାଉଛି , ବାପା େସେବ ତାକୁ କୁ ହtି , 'ତୁ ଜଲଦି ବଡ଼ େହଇ ପାଠ ପଢ଼ି
अଫିସର େହଇଯା ଏ ରା]ା ସବୁ କୁ ପ°ା କରି େଦବୁ , କରିବୁ ଟି..?' େସେବ ପଶାt ମୁi
ଟୁ lାରି ହଁ ଭେର। େକେବେକେବ େଛାଟ େଛାଟ େଜାର େଡ଼ଇଁ ଆର ଗଁା କୁ ଯି ବାକୁ
ପେଡ। ବାପା ଆଗ ତାକୁ କାvେର ବେସଇ ଆର କେଡ଼ ଛାଡ଼ି େଦଇ ଆସି ଲା ପେର
ସାଇେକଲ କୁ େବାହି ନି अtି । େଜାର ପାର େହଲାେବେଳ କୁ ହtି , 'ଏଠି େଛାଟିଆ େପାଲ
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ଟିଏ େହେଲ ଭଲ ହୁअtାନି ପଶାt??' ଏତି କି କହୁ କହୁ ପଶାt ବି ହସ ହସ ମୁହଁେର
କହି ଯାଏ,'ତୁ େମ ବ] ହୁअନି ବାପା ମଁୁ ବଡ଼ େହେଲ ସବୁ ଠି କ୍ କରି େଦବି ...'
ଧୀେର ଧୀେର ବାପା ବୁ ଢା େହବାକୁ ଲାଗିେଲ, ଶାସ େରାଗ ବି ବାହାରିଲା।
ସାଇେକଲ ଚେଲଇ ଗଁା ଗଁା ବୁ ଲି ଚି ଠି ବାି ପାରି େଲନି ଆଉ। େହେଲ େପା ମାର
ସାର୍ ଭାରି ଦୟାଳୁ େଲାକ ଥିେଲ। ଆଦି କh ବାବୁ ,ର ସୋଟ ପଣିଆ ଆଉ ସାଧାସି ଧା
ସରଳ ପତିମତ
ୂ j ତା,ୁ ନି ଆରା ଲାଗିଥିଲା। େସଥିପାଇଁ ତା,ୁ ଚାକି ରୀରୁ ବାହାର ନକରି
ଆଉ ଜଣ,ୁ ନି ଜ ହାତରୁ ଟ,ା େଦଇ ଚି ଠି େଦବାକୁ ରଖିଥିେଲ।
ଏମି ତି ଭାବୁ ଭାବୁ ପଶାt େଯ େକେତେବେଳ ବସ୍ ପ୍ ପାେଖ ପହି ସାରିଥିଲା
ତାକୁ ଜଣା ନଥିଲା। ତା' ସାlମାେନ ବି କଣ ସବୁ ଗପୁଥିେଲ ତାକୁ କି ଛି ଜଣା ନଥିଲା, େସ
ତ ହଜି ଯାଇଥିଲା ତା' अତୀତର ମହକି ତ ସD ±ତି ଫୁଲର ବାସାେର.. ଖାଲି ଯାହା ଯ ଚାଳି ତ
ପରି ସାଇେକଲେର େପେଡ଼ଲ୍ ମାରି ଚାଲି ଥିଲା। ତାକୁ ଖାଲି ତା' ବାପା,ର ଶୁଖିଲା ମୁହଁ ଓ
େପଜୁ ଆ ସ ପ ଭରା ଆଖି ଦି ଶି ଯାଉଥିଲା। ସାଇେକଲ ରଖୁ ରଖୁ ହରି େଦଖି ଲା ଚକାଆଖି
ବସ୍ ଛାଡି ବା ଛାଡି ବା ଉପେର େହଲାଣି। ଚାବି ପେକଇ କେଲଜ ବାଗକୁ କାଖେର ଜାକି
ସମେ] ବସ୍ ଆେଡ େଦୗଡ଼ି ବାକୁ ଲାଗିେଲ। େମାହନ ପଶାtର ହାତ ଧରି ଏକ ରକମ
ଭିଡ଼ି େନଲା ବସ୍ ଭି ତରକୁ । କହି ବା ବାହୁଲ େଯ କେଲଜ ଟାଇମେର କେଲଜ ପି ଲାେର
ଭ\jଥିବା ବସ୍ ଟିର ଦି ତୀୟ ପାହାଚେର ବି ଛି ଡା େହବାକୁ ଯାଗା ନଥିଲା। अଗତା ବସ୍ର
ପଥମ ପାହାଚେର ଏକରକମ୍ ଝୁଲି ଲା ପରି ଯି ବାକୁ ପଡ଼ି ଲା। ଏମି ତି ସବୁ ଦି ନ ହୁଏ,
େସଥିପାଇଁ େସମାେନ ବସ୍ ଉପେର ବସି କି ଯାଆtି । ଆଜି ତରତରେର ଏମି ତି ହW ଯି ବାକୁ
ପଡ଼ି ବ। େକାଡି ଏ ପଚି ଶ ମି ନିଟ୍ ପେର କେଲଜ ଛକେର ବସ୍ ଟି ପହଂଚି ଗଲା। େମାହନ,
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ପବନା ବସ୍ ରୁ ଓେହ ଇ ସି ଧା ଧାଇଁେଲ କ ାସରୁମ୍ ଆେଡ, ଆଉ ହରି ବି ପଶାt କାvେର
ହାତ ପେକଇ େଘାଷାରି େଘାଷାରି େନଇଗଲା। ମେନାଜ ସାର୍ କ ାସ ରୁମ୍ ପାଖାପାଖି
େହଇଯାଇଥିେଲ, େହେଲ ଲqDୀଧର ସାର୍ େଦଖା େହଇଗେଲ େଯ େସ ତା,ସହ କଥା
େହବାେର ଲାଗିେଲ। େସଇ ସୁେଯାଗ େନଇ କ ାସର ପଛ ପଟ ଦରଜା େଦଇ ଚାରି ସାl
ରୁମ୍ ଭିତରକୁ ଗେଲଭାରି । ପଶାtର କାହWକି େକଜାଣି ଆଉ େକୗଣସି ଥିେର ମନ
ଲାଗୁନଥିଲା। ମୁi ଭିତରର ଶି ରା ସବୁ େଯମି ତି अଡ଼ୁଆ ସୂତା ପରି ଗxି େହଇଯାଉଥିଲା।
ରହି ରହି ତାର ଖାଲି ତା' ବାପା , ସ ପ ସବୁ ମେନ ପଡ଼ି ଯାଉଥିଲା।
ସମ], ଆେଗାଚର େର ପେକଟରୁ େସଇ େବାଉ ହାତେର ଗୁଂଜି େଦଇଥିବା ଶେହ
ଟ,ିଆ େନାଟ୍ ଟିକୁ ବାହାରକଲା, ହାତେର ମୁଠା କରି ଧରି ଲା। ଭାବି ଲା ଏତି କି ଟ,ା
ପାଇଁ ବାପା େକେତ େକେତ ଗଁା ବୁ ଲୁ ଥିେଲ, େକେତ ବଷା ଶୀତ କାକରେର ଭି ଜୁ ଥିେଲ।
ଏଇ ଟ,ା ପାଇଁ ରିତା େଦଇକୁ ତା' ଶାଶଘ
ୂ ର େଲାକ େକେତ ଖୁା େଦଉଛtି , ଏଇ ଟ,ା
ପାଇଁ ଗୀତା େଦଇ ପଢି ବାକୁ ଇ}ା ନାହW େବାଲି ମି ଛ କହି ଘର ଘର ଯାଇ ଟିଉସନ୍
କରୁଛି । ଟ,ା ନଥିଲା େବାଲି େସ ବି ତ ଭଲ ନ^ର ରଖି ସୁଧା ସହର ଯାଇ ପାଠ
ପଢ଼ି ପାରି ଲାନି । ତା' अଜାଣତେର େକଇ ବୁ hା ଲୁ ହ ଆଖି ରୁ ଗଡ଼ି ଆସି ହାତ ମୁଠାେର
ପଡ଼ି ଲା। େସ ପକୃତି  େହଲା,ୟା ଭି ତେର େଯ ଇଂଲି ଶ କ ାସ ସରି ବାକୁ ବସି ଲାଣି େସ
ଯାଣିପାରି ନଥିଲା। ଏେବ େଗାେଟ କ ାସ ଫା,ା ତାପେର ଯାଇ ମାଧବ ସାର୍ ,
ମାେନଜେମ କ ାସ। ପବନା ତାକୁ କମନ୍ ରୁମ୍ ଆେଡ ଯି ବାକୁ ଡାକି ଲା, େହେଲ େସ
ଇ}ା ନାହW କହି ଯି ବାକୁ ମନାକଲା। ପବନା ଯି ବା ପେର େସ ଯାଇ କ ାସ୍ ର େଶଷ ଧାଡି େର
ଝରକା ପାେଖ ବସି ଲା। ହାତେର େନାଟ୍ ଟିକୁ େସମି ତି ଜାବୁ ଡ଼ି ଧରିଥାଏ। ଝରକା େଦଇ
ଆହାନ ଇ-ପତି କା ସ"ୂ $ ନି ଃଶୁ' ବି ତରଣ େହତୁ ଡା େଜାତି ପସାଦ ପ+ନାୟକ, -ାରା ପତି.ି ତ ଓ ପକାଶି ତ | Aahwaan.com | 438

ତ େୟାଦଶ ବଷ, ଦି ତୀୟ ସଂଖା, େଫବୃ ଆରୀ ୨୦୧୮

Download Magazine from www.aahwaan.com

ବାହାରକୁ qଣିଏ ନି ଘା କଲା, ଆଖି ଆଗଟା ତା'ର ଧଆ
ୂ ଁଳିଆ ଦି ଶିଲା। ପାଚୀ ନଦୀ କୂେଳ
ତା' କେଲଜ। ଝରକା େଦଇ େଦଖିେଲ ନଦୀ ପଠାର କାଶତiି ଫୁଲ ଖୁବ୍ ସୁhର ଦି େଶ।
ପଶାt ମନ କୁ ଟିେକ େଶାଭାବି କ କରିବା ପାଇଁ ଆଖିମଳି ପୁଣି ଚାହWଲା। ୁଲ ପି ଲାମାେନ
ସାl େହଇ ସବୁ ୁଲ୍ ଯାଉଥାtି , ସବୁ ଦି ନ ପରି ଦହି ବରା ବାଲା ନି ର ମଉସା େଠଲା ଗାଡି
ଧରି କେଲଜ ଆେଡ ମୁହଁାଉଥିଲା। େହେଲ ଆଖି ତାର ଲାଖି ରହି ଗଲା େସଇ େଛାଟ
ପି ଲାଟି ଉପେର ଯି ଏ ତା' ବାପା ହାତ ଧରି ବଜାର ଆେଡ ଯାଉଥିଲା େବାେଧ। ପି ଲାଟିକୁ
େଦଖି ତା'ର ବାପା, କଥା ଖୁବ୍ ମେନପଡ଼ି ଲା, ମନଟା ଭାରି ଭାରି ଲାଗିଲା। ହାତେର ଥିବା
େନାଟ ଟିକୁ ଧୀେର ଧୀେର ମୁହଁ ପାଖକୁ ଆଣୁଥିଲା ଚୁ ମି ବା ପାଇଁ, େହେଲ େନାଟ ଭି ତରୁ
େଛାଟ ପତଳା କାଗଜ ଖେi ବାହାରି ଗଲା ପରି ଲାଗିଲା। ସଯେତ କାଢି ଆଣିଲା
େସଇଟିକୁ, ସୁhର ମାଛ ମnି ପରି अqରେର ଦୁ ଇ ଧାଡି େଲଖା ଯାଇଛି । अqରରୁ ଚି ହ ି ବା
ବାକି ନଥିଲା େଯ େସଇଟି ତା ବାପା,ର ହାତେଲଖା େବାଲି । ପି ଲାେବେଳ େକେତଥର
ତା, अqର େଦଖି ପଶାt ନି ଜକୁ ନି େଜ କହି ହୁଏ, 'େହ ପଭୁ େମାର ଏମି ତି ସୁhର अqର
ହୁअtାନି , ତାେହେଲ ଆଉ ସୁବାସ ସାର୍ , ଠୁ ଆlୁଠି େମାଡ଼ା ଖାଇବାକୁ ପଡtାନି ।'
ଏମି ତି ଭାବି କାଗଜଟିକୁ ପଢି ବାକୁ ଲାଗିଲା, ବାସ୍ ଏତି କି େଲଖାଥିଲାେଗହ ାେର,
अvାର ଭିତେର ନି ଜ ସ¨ପକୁ େକେବ ଭୁ ଲି ଯି ବୁନି ..
ବାସ୍ େସତି କି ଯେଥ ଥିଲା ପଶାtକୁ ନି ଜ ଭୁ ଲ ବୁ ଝି ବାକୁ । େସ େଯ ଏେତ କ
କରି ଏଠି ପହଂଚି ଛି ପାଠ ପଢ଼ି ହାକି ମ େହବ, ବାପା ମା' , ସ¨ପ ପୁରା କରିବାକୁ । େହେଲ
କଣ କରୁଛି େସ.....!! ସାlସାଥିେର ମି ଶି ନି ଜ ବାପା ଭଉଣୀ , କ ଉପାଜj ତ୍ ଧନେର
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ସି େନମା େଦଖି ଯାଇଥାtା... ହୃଦୟ ରୁ ସ¨ତଃ ବାହାରି ଆସି ଲା ନଁା' େକେବ ନୁ େହଁ ।
କାଗଜଟିକୁ ଭାlି ମୁiେର ମାରି େନାଟ ସହ ପସେର ରଖି ଲା। ଏଥର ତା ମନ ଆଉ
ଭାରି ଭାରି ଲାଗୁନଥିଲା। ମୁହଁ ଉଜ¨ଳିତ ଦି ଶୁଥିଲା। ଜମାଟ ବାvିଥିବା ର େଯମି ତି ଶି ରା
େର ମି ଶି ସାରି ଥିଲା, अଡ଼ୁଆ ସୁତାର ଗxି ଫିଟି ଯାଇଥିଲା। େସ କ ାସ୍ େର ମନ େଦଲା।
ଆଉ ଦୁ ଇଟି କ ାସ୍ ସରି ଲା ପେର ହରି ଆସି ଡାକି ଲା, 'ଚାଲ୍! ସମେ] େରóୀ େହଇ େଗଟ୍
ଆେଡ ଗେଲଣି, ଖାଲି ତେତ अେପqା।'
ପଶାt ହରି ଆେଡ ଚାହWଲା ଆଉ କହି ଲା, 'ନାଇଁ ସାl େମାର୍ ସି େନମା େଦଖି
ଯି ବାର ନାହW, ମଁୁ ଏେବ ହାକି ମ େହବି ସ ପ ପୁରା କରିବି ।' ହରି କି ଛି ବୁ ଝି ପାରୁନଥିଲା।
ଏମାନ,ର େଡରି େହବା େଦଖି େମାହନ ବି ଆସି ପାେଖେର େକେତେବଳୁ ଛି ଡା େହଲାଣି।
ହରି ଆବାକାବା େହଇ ଚାହW ମୁiେର ହାତ ମାରି କହି ଲା, 'େଧତ୍ ତୁ କଣ ନି ଦେର अଛୁ
କି େର...?'
ପଶାt ଆଗପରି େସାମ ଭାେବ ଉ\ର େଦଲା, 'ନା ହରି , ମଁୁ ନି ଦେର ନୁ େହଁ େଖାଲା
ଆଖିେର ସ ପ େଦଖୁଛି େକମି ତି ଜଲଦି ପୁରା କରିବି । ତେମ ଯାअ...'
ହରି ନି ଜ କଥାର ସk ଉ\ର ନପାଇ େମାହନ ଆେଡ ଚାହWଲା। େମାହନର ବି
କି ଛି ମୁiେର ପଶୁନଥିଲା େଯ ହଠାତ୍ ପଶାtର ଏ କି ପରି ବତନ!! େତଣୁ େସ ହରି କୁ
ଆଖିେର ଠାରିଲା ଯି ବା ପାଇଁ।
ପଶାt ସବୁ କ ାସ୍ ସାରି ଦି ନ ତି ନିଟା ପେର ଘରକୁ ବାହାରି ଲା, ତା' ମନ ଖୁବ୍ ଖୁସି
ଥାଏ। େଫରିଲା ବାଟେର ଦqିେଣଶର,ୁ ମୁiିଆଟିଏ ମାରି କହି ଲା, 'ପଭୁ ତୁ ମ କୃ ପା େମା
ଉପେର ଏମି ତି ଥାଉ, ମଁୁ େଯମି ତି ବାଟ ହୁଡ଼ି େମା ଲqରୁ ଦୂ ରକୁ ନଯାଏ।'
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ଘରକୁ େଫରି ସାଇେକଲ େଥାଇଲା େବଳକୁ େବାଉ ତାର ଲୁ ଗା େତାଲୁ ଥିଲା।
ପଶାtକୁ େଦଖି ଏେତ ଜଲଦି େଫରି ଆସି ଲୁ େବାଲି ପଚାରି େଲ। 'ସି େନମା ଗଲୁ ନି କି '
େବାଲି ପାଖକୁ ଆସି ଆେ] କହି େଲ। ପଶାt ମି ରୁକୀ ହସା େଦଇ େବାଉ େଦଇଥିବା ଟ,ା
ତାରି ହାେତ ଗୁଂଜି େଦଲା। ଆଉ କହି ଲା, 'େବାଉେଲା େତା ପୁअ ବଡ଼ େହଇଗଲାଣି..!'
ଏତି କି କହି ଘର ଭି ତରକୁ ପଶି ଗଲା। ସୁଜାତା େଦବୀ କି ଛି ବୁ ଝି ନପାରି ହଁ ା କରି ପୁअର
ଯି ବା ବାଟକୁ ଚାହWରହି େଲ। ପଶାt ଭିତରକୁ ଯାଇ ବାପା, େଶାଇବା ଘରକୁ ଗଲା।
ଆଦି କh ବାବୁ ତା, ପଢା େଟବୁ ଲ୍ ପାେଖ ବସି କି ଛି େଲଖୁଥିେଲ। ପଶାt ସି ଧା ଯାଇ
ତା, େଗାଡ଼ଧରି ତେଳ ବସି ଗଲା। 'ବାପା ମଁୁ ସବୁ ବୁ ଝି ଯାଇଛି ...ସବୁ ବୁ ଝି ଯାଇଛି ...' କହି
କାଗଜ ଖiିକୁ େଟବୁ ଲ ଉପେର ରଖିେଦଲା। ତା' ଲୁ ହ ଭି ଜା ଆଖି େଦଖି ବାପା ପଶାtକୁ
ତଳୁ ଉେଠଇ ଆଣିେଲ। କାvେର ସାବାସୀର ହାତ ଥାପୁେଡ଼ଇ ଧାେର ହସି କହି େଲ, "ତୁ
ପରା ହାକି ମ େହବୁ , ପି ଲାଟିଏ ପରି କାhୁ ଛୁ କଣ..? କେଲଜରୁ ଆସି ଛୁ ଯା' େବାଉକୁ କହି ବୁ
ଖାଇବାକୁ ଦବ।"
ପଶାt ଦୁ ଇ ପାପୁଲିେର ମୁହଁ େପାଛି ଆତDସେtାଷ ସହ ବି ଜୟର ନୂ ଆ ରାହା େନଇ
ବାପା, େଶାଇବା ଘରୁ ବାହାରି ଆସୁଥିଲା......
ସରସୀ ଆଚାଯ
ଖiଗିରି, ଭୁ ବେନଶ¨ର
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ସମୟ
ଡା େଜାତି ପସାଦ ପ+ନାୟକ

“େବାଉ ମଁୁ ସି େନମା େଦଖି ବାକୁ ଯି ବି ପରା? ଏତି କି ଟ,ାେର କଣ େହବ?” ପଶାt
अଭିେଯାଗ କରି କହି ଲା “ଟିେକଟ୍ େକେତ ଦାମ୍ ଜାଣିଛୁ ନା? ଆଉ ସାlମାେନ ଥିେବ ମଁୁ
ଏେତ କମ୍ ଟ,ା ଧରି େକମି ତି ଯି ବି କହି ଲୁ? େମାର ମାନ ସାନ େବାଲି କି ଛି अଛି ନା
ନାହW?” ଖାଇବା େଟବୁ ଲେର ବସି ଥିବା େବେଳ େବାଉ ଯାହା େଦଇଥିେଲ େସତକ େନଇ
ନି ରବ େହାଇଗଲା ପେର ପୁଣି କହି ଲା, “େବାଉ େମାର ଟାଇମ୍ େହଲାଣି, ଟ,ା େଦ”
େରାେଷଇଘରୁ େବାଉ କହି େଲ, “େମା ପାଖେର କି ଛି ନାହW, ତୁ ବାପା,ୁ ମାଗି େନଇଯା”
ପଶାt ବି ର େହାଇ ଗର ଗର େହଉଥିଲା େବେଳ ଘର ଭିତରକୁ ପଶି ଆସୁଥିବା
ବାପା, ପଦଧନୀ ଶୁଣି ନି ରବ େହାଇଗଲା
ନି ଜ ଖାଇବାେର ଧାନ େଦବାକୁ େଚା କରୁ କରୁ ପଶାt ଗର ଗର େହଉଥିଲା,
“ସି େନମା େଦଖିବାପାଇଁ ଟ,ା େଦଇପାରୁନଥିଲ ଯଦି ଜନD କାହWକି କରୁଥିଲ? େମାର ସବୁ
ସାl ସି େନମା ଯାଉଛtି ନା ନାହW? ତା, ବାପା ମା କଣ ଟ,ା େଦଉନାହାtି ?” ବାପା
େବୖ ଠକଘରୁ ବାହାରି अନ େକାଠରୀକୁ ପଶି ଯିବାପେର ପଶାtର ସ ର ପୁଣିଥେର ଉ
େହଇ ଆସୁଥିଲା ଖାଇବାକୁ ବାଢୁ ଥିବା େବାଉ ତରକାରୀଟିଏ ପଶାtର ଥାଳି େର
େଦବାପାଇଁ ପକାଇବା େବେଳ अନମନ ପଶାt ହାତ େଦଖାଉଥିବା େବେଳ ହାତ
ଉପେର ପଡ଼ି ଗଲା ତାତି ଲା ତରକାରୀ ହାତେର ପଡୁ ପଡୁ ... “ଆହ୍... ମରି ଗଲି େଲା...”
କହି ହାତକୁ ଛାଟି େଦଉ େଦଉ ଚାଉଁକିନା ପଶାtର ନି ଦ ଭାlିଗଲା
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ଆଖି ମଳି ମଳି େଦଖିଲା େବୖ ଠକେର େସାଫା ଉପେର େସ େଶାଇଛି  ବାହାେର
ପି ଲାମାେନ େଖଳାେଖଳି କରୁଛtି  କା|ଘାକୁ େଦଖି ଲା, ସମୟ अପରାହ ସାେଢ଼
ଚାରି ଟା अଳସ ଭାlି ଉଠି ବସି ବା େବେଳ ୀ ରଶDୀ ଚା’ କପଟିଏ ଧରି ଆସି ପହି
ଗେଲ ପଶାt ଚା’ କପଟିକୁ େନଉ େନଉ କହି ଲା, “ଜାଣିଛ ଆଜି କଣ େହଲା?” ରଶDୀ
ହସି େଦଇ ପଚାରିଲା, “େବାଉ ଟ,ା େଦେଲ ନା ନାହW?” ପଶାt ଚମକି ପଡ଼ି ଲା “ଟ,ା?
େବାଉ?”
“େଶାଇ େଶାଇ ଚି େଲ ଉଥିଲ ନା, େବାଉ ଟ,ା େଦ ଟ,ା େଦ?” ରଶDୀ ହସି ହସି
କହି ଲା ପଶାt ମୁରୁକି ହସି େଦଇ କହି ଲା, “ଓଃ, ମଁୁ ବି ଳିବିେଳଇ େହଉ ସବୁ କହି େଦଲି
େବାଧହୁଏ”
- େକାଉ ପଥମଥର କି ? ଏମି ତି अେନକଥର େହଇଛି  ସବୁ େବେଳ େବାଉ ଟ,ା
େଦଉନାହାtି ଆଉ ତମ ନି ଦ ଭାlି ଯାଉଛି  ଆ}ା ସତ କୁ ହ େକାଉ ସି େନମା େଦଖିଯିବ
େବାଲି ଟ,ା ମାଗୁଥିଲ? ଆଉ େବାଉ ତୁ ମକୁ ଟ,ା େଦଇଥିେଲ ନା ନାହW?
ପଶାt ଚା’ ପି ଉ ପି ଉ ହସି େଦଇ କେହ, େଯଉଁଦିନ ସି େନମା େଦଖିବି େସଇଦି ନ
କହି ବି ପଚାଶ ବଷେର ପାଦ େଦଇଥିବା ପଶାt େଯ େକେବ ସି େନମା େଦଖି ଯାଉଥିବ
େବାଲି ଭାବି ବା अସବ େବାଲି ରଶDୀ କୁ େହ ବାହାଘର ପରଠାରୁ େକେବ ବି େକୗଣସି
ସି େନମା େସ େଦଖିବାକୁ ଯାଇ ନାହାtି  ସି େନମା କଥା କହି େଲ, ଟ,ା େଦଇ କହtି
ନି େଜ ସାlସାଥୀ େହାଇ ଯାअ ଘେର अେନକ ପୁତୁରା ଝି ଆରୀ, ଭଣଜା ଭାଣି ଜୀ अଛtି ,
ତମକୁ ସାl ମି ଳିଯିେବ େମାେତ ସି େନମାେର ସଉକ ନାହW କି k ଆଯ କଥା अେନକ
ବଷ େହଲାଣି ପଶାt କି k େସଇ େଗାଟିଏ ସ ପ ହW େଦଖୁଛtି  େବାଉ,ୁ ଟ,ା ମାଗୁଛtି
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ମାତ ଟ,ା ପାଇବା ପବ
ୂ ରୁ ନି ଦ ଭାlି ଯାଉଛି  ବି େଶଷକରି ରବି ବାରର अପରାହ
ଗୁଡ଼ାକେର େଯେତେବେଳ ପଶାt କି ଛି ସମୟ ପାଇଁ େଶାଇଯାଆtି ଏମି ତି ସ ପ େଦଖି
ଉଠି ପଡ଼tି  କି k େକେବ ବି କୁ ହtି ନାହW େସ େକଉଁ ସି େନମା େଦଖିବାକୁ ଯି େବ େବାଲି
େବାଉ,ୁ ଟ,ା ମାଗୁଥିେଲ ଆଉ େକେତ ଟ,ା ମାଗୁଥିେଲ
ସvା ଦୀପ ଜାଳି େଦଇ ରଶDୀ େରାେଷଇ ଘେର ପଶି ଗଲାପେର ପଶାt ଟିଭି
ସାମନାେର ବସି ଯାଇ ଚାେନଲ ଏପାଖ େସପାଖ ବୁ ଲାଇ େଦଖୁଥିବା େବେଳ ହଠାତ୍ अଟକି
ଗଲା ସାଧାରଣତଃ େସ ଟିଭି ସାମନାେର ବସି େଲ େକହି ପାଖତଡ଼ ମାଡ଼tି ନାହW େକବଳ
ଖବର େଦଖିେବ ନ େହେଲ ବି ଜିେନସ୍ ଚାେନଲ େଦଖିେବ େହେଲ ଆଜି େସ େଦଖୁଥିେଲ
ସି େନମା ଚାେନଲ୍ ଟିଭିର ସାଉi ବି େସମି ତି अଧି କ ନଥିେଲ ସୁyା େରାେଷଇଘେର ଥାଇ
ରଶDୀ କି ଛି ସମୟ ଟିଭିକୁ ଚାହWବା ପେର ନି ଜ କାମେର ଲାଗିଗଲା ପୁअଝି अ ବାହାରୁ
େଫରି େଲଣି  ବାପା,ୁ ଟିଭିେର ସି େନମା େଦଖୁଥିବାର େଦଖି ପୁअ ବି କି ଛି ସମୟ େସଠି
अଟକି ଗଲାପେର କହି ଲା, “ବାପା କଣ ଏ ସବୁ କଳାଧଳା ସି େନମା େଦଖୁଛ? ାର ମୁଭି
ଲଗାअ ନୂ ଆ ସି େନମା େଗାେଟ ଆସୁଛି େଦଖିବ ଭିଏଫ୍ଏ{୍ େଟେକ ାେଲାଜୀେର ବଢ଼ି ଆ
କାମ େହଇଛି  ସାେଢ଼ ଚାରି ଶହ େକାଟି ଟ,ା ଖ େହଇଛି େସ ସି େନମାେର”
ପଶାt ପୁअକୁ ଚାହW କହି ଲା, “ଏେତ ଟ,ା କାହWକି ସି େନମାେର ଖ କରୁଛtି
େକଜାଣି? େସଇ ଟ,ାେର अତି କମେର ଦୁ ଇଟା କି ତି ନିଟା ବଡ଼ କାରଖାନା ତି ଆରି େହଇ
ପାରtା, अେନକ େଲାକ,ୁ େରାଜଗାର ମି ଳtା ଦୁ ଇ ଘାର ସି େନମା ପାଇଁ ସାେଢ଼
ଚାରି ଶହ େକାଟି!!”
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ପୁअ କି ଛି ବୁ ଝି ଲାନି  କହି ଲା, “ବାପା, ତମ ସମୟର ସି େନମା ଆଉ ଆମ ସମୟର
ସି େନମାେର ଆକାଶ ପାତାଳ ଫରକ ବୁ ଝି ଲ?” ପଶାt ହସି େଦଇ କହି ଲା, “ହଁ , ଆମ
ସମୟେର କାହାଣୀ ଥିଲା ଯାହା କି ଛି କି ଛି ସତ ଭଳି ଲାଗୁଥିଲା ଆଜି କାଲି ତ ସବୁ କି ଛି
अବା]ବ ଲାଗୁଛି ଏେତ ଟ,ା ଖକରି ସି େନମା କେଲ କଣ େହବ? କାହାଣୀ କାହW?”
ବାପାପୁअ, ବା\ାଳାପକୁ େଦଖୁ ଥିବା ରଶDୀ େରାେଷଇଘେର ଥାଇ କହି ଲା, “ବୁ ନା ଯା
ହାତେଗାଡ଼ େଧାଇ ଆ ବାହାରୁ ଆସି ଛୁ, ଆଉ ଆସୁ ଆସୁ ଟିଭି ଆଗେର ବସି ପଡି ଛୁ?”
ବୁ ନା, େସଠାରୁ ଉଠି ନି ଜ େକାଠରୀକୁ ଯାଉ ଯାଉ େବାଉ କାନେର କହି େଦଇ ଗଲା,
“ଆଜି ବାପା, େଦହପା ଭଲ अଛି ତ? ସି େନମା େଦଖୁଛtି ?” ରଶDୀକୁ ବି ଶାସ
େହଲାନାହW େରାେଷଇଘେର ଚୁ ହ ା ବh କରି େଦଇ େସ ବାହାରି ଆସି ଲା େବୖ ଠକଘରକୁ 
ସତେର ତ ବାବୁ ଆଜି ବସି ଟିଭିେର ସି େନମା େଦଖୁଛtି ! ଏହା କଣ ସତେର ସବ?
अେନକ ସମୟ େହଲାଣି େସ େଦଖୁଛtି ମଧ ଭଲକରି େଦଖି ବାପେର ରଶDୀ େଦଖୁଥିଲା
ପଶାt ଆଖିେର ଲୁ ହର ଧାରଟିଏ ସି େନମାେର ପୁରା ମsି ଯାଇଛtି ବାବୁ  ରଶDୀ କି ଛି ନ
କହି , ନି ଜ କାମକୁ େଫରି ଆସି ଲା
ଡାଇନି ଂ େଟବୁ ଲ ଉପେର ପୁअ ବୁ ନାପାଇଁ ଖାଇବାକୁ ବାଢ଼ି େଦଉଥିବା େବେଳ ବୁ ନା
କହୁଥିଲା, “େବାଉ େମାେତ କି ଛି ଟ,ା େଦବୁ  ସି େନମା େଦଖିବାକୁ ଯି ବି” ରଶDୀ
ହସି େଦଲା େବାଉକୁ ହସି ବାର େଦଖି ବୁ ନା ପଚାରିଲା, “କଣ େହଲା େବାଉ ହସି ଲୁ େଯ?”
ରଶDୀ ହସି େଦଉ େଦଉ କହି ଲା, “କି ଛି ନାହW ଏଇ ଘଡ଼ି ଏ ଆଗରୁ ବାପା େତାର ସ ପେର
େବାଉ,ୁ ଟ,ା ମାଗୁଥିେଲ ସି େନମା ଯି ବାପାଇଁ”
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ବୁ ନା ଆଁ କରି ଚାହWଲା ଆଉ କହି ଲା, “ବାପା ସି େନମା ଯି େବ େବାଲି ପଇସା
ମାଗୁଥିେଲ େଜେଜମା’,ୁ ? େକାଉ ସି େନମା? େକେବ? େକେତ ଟ,ା ମାଗୁଥିେଲ?” ରଶDୀ
ହସି େଦଇ କହି ଲା, “ଯା ବାପା,ୁ ପଚାରିବୁ  ମଁୁ ପଚାରି େଲ କି ଛି କହୁନାହାtି ”
ବୁ ନା ଖାଇବା ଥାଳି ଧରି ବାପାପାଖେର ଯାଇ ବସି ପଡ଼ି ଲା ଟିଭିେର େସଇ
କଳାଧଳା ସି େନମା ଚାଲି ଛି ଖାଉ ଖାଉ ପଚାରିଲା, “ବାପା, ତେମ େକାଉ ସି େନମା ପାଇଁ
ଟ,ା ମାଗୁଥିଲ େଜେଜମା’କୁ ? େକେତ ଟ,ା ମାଗୁଥିଲ? େକେବ?”
ଟିଭିକୁ େଦଖୁଥିବା େବେଳ ପଶାt ବୁ ଲି ପଡ଼ି ବୁ ନାକୁ ଚାହWଲା ଆଉ କହି ଲା, “ଏଇ
ସି େନମାଟା େଦଖିବାପାଇଁ ଟ,ା ମାଗୁଥିଲି େଦବାନh ହି େରା ଥିଲା ଏଇ ସି େନମାେର ମଁୁ
େସେତେବେଳ ପମ କି ଷ. େଶଣୀେର ପଢୁ ଥିଲି ସି େନମା ଆସି ଥିଲା ଆମ
ସାlମାେନ ସବୁ ମିଶି ସି େନମା ଯି ବାପାଇଁ ନି \ି େନଇଥିଲୁ େସଇଥିପାଇଁ ମଁୁ ବି ସି େନମା
େଦଖିଯିବାପାଇଁ େବାଉକୁ ପଇସା ମାଗୁଥିଲି େସେତେବେଳ ସି େନମା ଟିେକଟ ସାେଢ଼
ପାଟ,ା େହଉଥିଲା”
“ବାପା ତେମ ସି େନମା ବି େଦଖୁଥିଲ? କାହW ଆଜି କାଲି ତ େଦଖୁନ?” ବୁ ନା
ପଚାରିଲା ହସି େଦଇ ପଶାt କହି ଲା, “ଶୁଣ, ଏଇ ସି େନମା େଦଖିଯିବି େବାଲି େବାଉକୁ
କହି ବାକୁ େବାଉ େମାେତ ଦୁ ଇଟ,ା େଦଇଥିଲା େହେଲ େମାେତ ଦରକାର ଥିଲା
ଛअଟ,ା ବାପା,ୁ ମାଗିେଲ େସ େଦେବନି େବାଲି ଜାଣିଥିଲି େତଣୁ େବାଉକୁ ହW
ବାର^ାର କହୁଥିଲି ଟ,ା େଦବାପାଇଁ େବାଉ େମା ପାଇଁ ବ] ବି କଳ େହଇ ଯାଉଥିଲା,
ଆଉ अନମନ େହାଇ େମା ହାତେର ତତଲା ତରକାରୀ ଢାଳି େଦଇଥିଲା ବାପା
େସଇଥିପାଇଁ େବାଉ ଉପେର ବହୁତ ରାଗିଥିେଲ ବାସ୍, େମା ପାଇଁ େମା େବାଉକୁ ଏେତ
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କଥା ଶୁଣିବାକୁ ପଡ଼ି ଲା େବାଲି େମାେତ ବହୁତ ଖରାପ ଲାଗିଲା ଆଉ େସଇଦି ନୁ ସି େନମା
ଯି ବାକଥା ଭୁ ଲି ଗଲି ”
“ଏଇ େଛାଟିଆ କଥାେର ସି େନମା େଦଖି ବାକୁ ପୁରା ମନା କରି େଦଲ?” ବୁ ନା
ପଚାରିଲା
ପଶାt ହସି େଦଇ କହି ଲା, “ଆମ ସମୟ ଆଉ ତୁ ମ ସମୟ ଭି ତେର ଏଇତ ଫରକ
େତା ପାଇଁ ଏଇଟା େଗାଟିଏ େଛାଟିଆ କଥା, େହେଲ େମା ପାଇଁ େମା େବାଉର ଆଖି ର
ଲୁ ହର ମୂଲ ସି େନମାଠାରୁ େଢର୍ େବଶୀ ଥିଲା”
ପାଖେର ଠି ଆ େହାଇଥିବା ରଶDୀ ଆଁ କରି ଚାହWଥିଲା ପଶାtକୁ ଚାହW ପଚାରି ଲା,
“ତା େହେଲ ସି େନମା େଦଖିଯିବି େବାଲି ଟ,ା କାହWକି ମାଗୁଛ ସ ପେର?”
ପଶାt ହସି େଦଇ କହି ଲା, “େମା ପାଇଁ େମା େବାଉ େକେତ ବି କଳ େହଉଥିଲା ତାହା
ଏହି ସ ପେର େଦଖୁଛି, େସଇଥିପାଇଁ ଏଇ ସ ପ ଟା ହW େମା ଜୀବନ େହଇ ଯାଇଛି ”

ବୀମାନଗର, ଦି ତୀୟ ଗଳି
ବ ହDପୁର, ୭୬୦୦୧୦, ଓଡ଼ି ଶା
ଭ ାମଭାଷ : ୭୦୦୮୫୬୭୦୮୫
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ଜୀବନର େମାଡ଼
ସୁବଳ ମହାପାତ

ଆଗେର ବି ଶାଳକାୟ ନଈ, ପାଣି ଗୁଡିକ କୁ ଳୁ କୁ ଳୁ ନାଦ କରି ବହି ଯାଉଥାtି I ସାମା
େର ପାହାଡ, େକେତ ବୃ q ଲତା, ଜେଣ अନ ଜଣ,ୁ अେନଇ ଠି ଆ େହାଇଥାtି I ମଝି େର
ମଝି େର ବାଦୁ ଡ଼ି ସବୁ ଉଡି ବୁ ଲୁ ଥାtି , କି k ପଶାt କୁ ଲାଗୁଥାଏ େଯମି ତି ସମେ] ତାକୁ
ଖେତଇ େହଉଛtି I େସ େବକାର େବାଲି .. ନା ନା .... ଶି qିତ େବକାର େବାଲି ସମେ]
ତାକୁ ହୀନ ଦୃ ି େର େଦଖୁଛtି , କାହାର ବି େସହ ନାହW ତା ପତି, କାହାର ବି ଆଦର ନାହW
ତା ପତି, अନ ମାନ, କଥା ଛାଡ.. ଘେର ବାପା େବାଉ ଆଉ ଭଉଣୀ ବି କଡା କଥା
କହି ବା ପବ
ୂ ରୁ ତି େଳ ଭାବୁ ନାହାtି େଯ.. େମା ମନ ର अବା କଣ ? ମଁୁ େକମି ତି ବିଛି?
େମାେତ କଣ ଭଲ ଲାଗୁଛି ସବୁ େବେଳ ପଇସା ପାଇଁ େବାଉ ଆଗେର ହାତ ପେତଇବାକୁ ?
େଯଉଁ ବୟସ େର ସାl ସାଥି ସବୁ ଚାକି ରୀ କରି , ବାହାେହାଇ , କାର କି ଣି ୀ ପି ଲା
ଛୁଆ,ୁ ଧରି ଲl ଡ ାଇଭ େର ଯାଉଛtି େସଠି ସବୁ ଦି ନ ସାଇେକଲ ଖେi ଧରି ଗଁା ଛକ
ବାବୁ ଲା େଦାକାନ ଆଗେର ଠି ଆ େହବା ଟା କ'ଣ େମାେତ ଭଲ ଲାଗୁଛି? ଆଉ କି ଛି ରା]ା
ନାହW, ମରି ଯି ବାଟା ସବୁ ଠୁ ଭଲ I େକହି କହି ବାକୁ ନଥିେବ କି େକହି ଶୁଣିବାକୁ ନଥିେବ I ଏ
ଜୀବନେର ଦହଗn େହାଇ ବିବା अେପqା ମରି ଯିବା ଶତ ଗୁଣ େର େଶୟର I କାହWକି
ଏ ହୀନ ଜୀବନ ଧରି ପଡି ରହି ବ ମଣିଷ ? ଇnିନି अରି ଂ ପାସ କରି ବାର ୫ ବଷ
େହାଇଗଲା କି k ଏେବ ଯାଏ ଚାକି ରୀ ଖେi ମି ଳିଲାନି , ମଁୁ ତ ଭଲ ପଢ଼ୁଥିଲି, କି k କାହWକି
ମି ଳୁନି ଚାକି ରୀ? ହଁ , ଲା େଦବାର qମତା ବାପା,ର ନାହW, େନତା ମୀ େକହି ଚି ହI
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ନାହାtି , େଫକ ସି ଭି ତି ଆରି କରି अନକୁ ଠକି ଚାକି ରୀ କରି ପାରି ବନି ... େତେବ ଚାକି ରୀ
ମି ଳିବ େକଉଁଠି ? ହଁୁ ...
ଦୀଘ ନି ଶ¨ାସ ଟିଏ ଛାଡି େସ କହି ଉଠି ଲା ... "ଛାଡ...."
ମରି ବା ପବ
ୂ ରୁ ସବୁ ଆଡକୁ ଆଉ ଥେର ଚାହWଲା େସ.... ଗଛ, ପତ, ଜlଲୀ ରା]ା,
ମାଟି େଗାଡି , ସବୁ କୁ ଥେର ଥେର ଛୁଇଁଗଲା େସ... ଏେବ େହବ କଣ? ତା ପୁରୁଣା
େପମିକା ଲତା, ଆଉ ସାl ସୁଶୀ ଓ ରମଣ ତାକୁ େଖାଜି େଖାଜି ଆସି େବ ଆଉ ପାଇେବନି I
ଘରକୁ େଫରି ଘର େଲାକ,ୁ ତା' ହଜି ବା ଖବର ଜେଣଇ େଦେବ I େପାଲି ସ େର ଦି ଆଯି ବ
ତା ନି େଖାଜ ଖବର.. ଆଉ ? ଯଦି ତା ଲାସ ନ ମି ଳିଲା ତ େସ େହଇଯି ବ ସବୁ ଦି ନ ପାଇଁ
ନି େଖାଜ..ହା.. ହା... ନି େଖାଜ ପଶାt ....
ଆଉ ଯଦି ଲାସ ମି ଳିଯାଏ େତେବ ? େପାଲି ସ ତା ଲାସ କୁ ଚି ହଟ କରି ବାକୁ ତା
ବାପା େବାଉ ,ୁ ଡ଼ାକି ବ I େସମାେନ କ'ଣ କରି େବ ଲାସ କୁ େଦଖି ? କାhିେବ?
େକଜାଣି ? ଖୁସିେହେବ ? ଯାହା ହଉ େଗାେଟ କୁ ଳାlାର ଏ ପୃଥିବୀ ରୁ କମ େହାଇ
ଗଲା ...
େବାଉ ତ ନି ିତ ଭାବେର ମନଦୁ ଃଖ କରି େବ ଆଉ ବାପା ?... ବାପା, କଥା ଭାବୁ
ଭାବୁ अଜାଣତେର ତା' ହାତ ବାମ ଗାଲ ଉପରକୁ ଚାଲି ଗଲା...
ବାପା,ୁ ପବଳ ଡର ତା' ର... ବାପା, ଚଟକଣୀ ଆଜି ବି ମେନ अଛି ତା' ର...ଏ ୨୭
ବଷ ବୟସ େର ମାତ ଦୁ ଇଥର ଚଟକଣୀ ଖାଇଥିଲା ବାପା, ପାଖରୁ ...
ଥେର ତୃ ତୀୟ ଚତୁ ଥ େର ପଢି ଲା େବେଳ ସvା େର ସାହି ତ ବହି ଟି ଧରି ଢୁ ଳାଉ
ଢୁ ଳାଉ ବାପା ପଚାରି େଦେଲ ଏକ ପଶ ସାହି ତ ବହି ରୁ..ଆଛା କହି ଲୁ, " ଶୀତେର େପୗଷ
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ଏହାର अଥ କଣ ?" ହଡ଼ବେ଼ଡଇ ଯାଇ େସ

ଉ\ର େଦଇଥିଲା, "େପୗଷ ଓ ମାଘ ଦୁ ଇମାସ ଶୀତ ହୁଏ, ଏହି ଦୁ ଇ ମାସକୁ ଶୀତ ଋତୁ
େବାଲି କୁ ହtି I େଦହେର ରଖ ଶୀତବାସ...ମାେନ େଦହେର ଶୀତକୁ ବାସ କରିବାକୁ ଦି अ
I".... େଠା... ସଟାକ କରି ଚଟକଣୀ ଟିଏ ବସି ଲା ତା ବଁା ଗାଲ େର ଆଉ ପା ଆlୁଳି
ବସି ଗଲା ଗାଲ େର...
ଆଉ ଥେର ନବମ େଶଣୀ ପଢି ଲା େବେଳ ତାକୁ ସଂୃତ ରୁ ଧାଡ଼ି ଏ ପଚାରି ଥିେଲ I
ସଂୃତ ପାଠ କୁ ତା'ର ପାେଣ ଭୟ, ସଂୃତ ର ଶରୁପ, ଧାତୁ ରୁପ ଜମା ହୁଏନି ତା'ର,
େସଥିପାଇଁ େସ ସଂୃତ େନବାପାଇଁ ଚାହଁୁ ନଥିଲା I କି k ସଂୃତ େର େବଶୀ ମାକ ଆେସ
େବାଲି ସାର , ସହ ସବୁ ସାl ମାେନ ବି କହି ଥିେଲ I ବାପା ପଚାରି ଥିେଲ "ସେବ ଭବk
ସୁଖୀନଃ, ସେବ ସk ନି ରାମୟା, ସେବ ଭଦ ାଣି ପଶk, ମା କି ତ ଦୁ ଃଖ ଭାଗ ଭେଵତ" ର
अଥ I େସ ବି ବଡ ଦୃ ଢ଼ତା ର ସହ ଉ\ର େଦଇଥିଲା, " ସମେ] ସୁଖ େର ରୁହk, ସମେ]
ମାୟା େମାହ ଠାରୁ ଦୁ େରଇ ରୁହk ବା ସମେ] ନି ରାଡ଼^ର ଜୀବନ ଯାପନ କରk, ସେବ
ଭଦ ାଣି ପଶk ମାେନ ସମେ] ଭଦ େଲାକ, ଘେର ପଶି ଯାଆk, ମା କି ତ... କହୁ କହୁ
ଆଉ ଥେର େଠା... କରି ଚଟକଣୀ ଟିଏ ବାଜି ଥିଲା ଗାଲେର ଆଉ ତାର ମେନ
ପଡି ଯାଇଥିଲା, " ସେବ ଭଦ ାଣି ପଶk ମାେନ ସମେ] ଭଦ େଲାକ, ଘେର ପଶି ଯାଆk"
ଏହି ବାକ ଟି େସ ସାl ମାନ, ଠାରୁ ଟାହି ଟାପରା େବେଳ ଶୁଣିଥିଲା ....
େସଦି ନୁ.. "ବାପା" କହି େଲ (ବାପା , ନଁା ଶୁଣିେଲ) ତା'ର

େପ ଓଦା େହବା

अବା...
ଆଉ ଆଜି ? ତି ନିଜଣ ସାl ଠି କ କରି ଥିେଲ ସି େନମା େଦଖି ଯିବା ଲାଗି I େହେଲ ତା
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ପାଖେର ପଇସା କାହW ? େବାଉ,ୁ କହି ଥିଲା ଆଗରୁ ପଇସା ପାଇଁ I େବାଉ କି k अd କି ଛି
ପଇସା େଦେଲ I "େବାଉ ମଁୁ ସି େନମା େଦଖିବାକୁ ଯି ବି ପରା ? ଏତି କି ଟ,ା େର କଣ
େହବ?" ପଶାt अଭିେଯାଗ କରି କହି ଲା I " ଟିେକଟ ଦାମ େକେତ ଜାଣିଛୁ ନା ? ଆଉ
ସାlମାେନ ଥିେବ, ମଁୁ ଏେତ କମ ଟ,ା ଧରି େକମି ତି ଯି ବି କହି ଲୁ ? େମାର ମାନ ସାନ
େବାଲି କି ଛି अଛି ନା ନାହW? ଖାଇବା େଟବୁ ଲ ଉପେର ବସି ଥିବା େବେଳ େବାଉ ଯାହା
େଦଇଥିେଲ େସତକ େନଇ ନି ରବ େହାଇଗଲା ପେର ପୁଣି କହି ଲା , "େବାଉ, େମାର ଟାଇମ
େହଇ ଗଲାଣି ଟ,ା େଦ I"
େରାେଷଇ ଘରୁ େବାଉ କହି େଲ , " େମା ପାଖେର କି ଛି ନାହW, ତୁ ବାପା,ୁ ମାଗି
େନଇଯା I"
ପଶାt ବି ର େହାଇ ଗରଗର େହଉଥିଲା େବେଳ ଘର ଭିତରକୁ ପଶି ଆସୁଥିବା
ବାପା, ପାଦ ଧ¨ନି ଶୁଣି ନି ରବ େହାଇଗଲା

I ବାପା, ଆଗେର ତ ଚୁ େଖାଲି ବନି

अଗତା େସତକ ପେକଟ େର ଭତj କରି ସାଇେକଲ ଟି ଧରି େସ ବାହାରି ଗଲା ଛକ କୁ I
ଏତି କି ପଇସା େର କଣ େହବ? େସ ଆଜି ତି ନିଜଣ, ପାଇଁ ଟିେକଟ କରି ବାକୁ କହି ଥିଲା I
ସୁଶୀ ଓ ରମଣ, େସମାେନ ଆସି େଲ ପଇସା େଦେବ କି k ଏେବ ତ ଟିେକଟ କରି ବାକୁ
ପଡି ବ I ରମଣ ଚଳି ବ, କି k ସୁଶୀ ଆଗେର ହି ନା େହବାକୁ େସ ଚାହଁୁ ନଥିଲା I ଦି ନ ୨ ଟା
େହଲାଣି.. ୩ ଟା ରୁ େସା ଆର I ଛକେର େଦାକାନ ଗୁଡିକ ବି ବh I ନେହେଲ अବା
କାହାଠୁ ଧାର ଆଣି ଚେଳଇ େଦଇଥାtା I କଣ କରି ବ ବୁ yି ଦି ଶୁ ନଥିଲା I ବାଧ େହାଇ
ରମଣ କୁ େଫାନ କରି ଡାକି ଲା େସ, ଆଉ ତା'ଠୁ ତି ରାର ଭରା ଭାଷଣ ଗୁଡିଏ ଶୁଣି ତା
ଠୁ ପଇସା େନଇ, ମନ ଦୁ ଃଖେର ତି େନାଟି ଟିେକଟ ଆଣିଲା େବେଳ ରମଣ କହି ଲା ଆଉ
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େଗାେଟ ଆେଣ, େମାର ଜେଣ ସାl ଆସି ବାର अଛି I
କି ଛି ସମୟ ପେର ହଠାତ ସୁଶୀ ସହ ଲତା କୁ େଦଖି େସ ଚମକି ପଡି ଥିଲା I ଲତା
ତା'ର ପୁରୁଣା େପମିକା I ଇnିନି अରି ଂ ସମୟ େର ଦୁ ଇଜଣ ଦୁ ଇଜଣ, ସହ ଏେତ ମି ଶି
ଯାଇଥିେଲ େଯ ଜେଣ अନ ଜଣ, ବି ନା ରହି ବା ମୁିଲ ଥିଲା କି k ଇnିନି अରି ଂ ପେର
ଲତା ତା ବାପା, ସାl ର କ"ାନୀ େର ଚାକି ରୀ ପାଇଗଲା ବାlାେଲାର େର ଆଉ େସ
ରହି ଗଲା େଗାେଟ ଶି qିତ େବକାର େହାଇ I ଏେବ ଲତା ତାର ଏ{....ନି େଜ ହW ସ"କ
ରଖିନି ଲତା ସହ I େକଉଁ ମୁହଁ େର ରଖିଥାtା ? ନା ଚାକି ରୀ अଛି ନା ପଇସା ? କାଲି
ସକାଳୁ ଲତା ର ବାପା ତା ପାଇଁ ପ]ାବ େଖାଜି େବ, େସେତେବେଳ ଲତା କୁ େସ ନା ବାହା
େହଇ ପାରି ବ ନା ଆଉ କାହାକୁ ବାହା େହବାକୁ କହି ପାରିବ I େସଥିପାଇଁ ଦୁ େରଇ ଯାଇଛି
ନି େଜ ନି େଜ....
ଟିେକଟ ଆଣି ଲା େବଳକୁ ରମଣ ଠାରୁ ତି ରାର ଶୁଣି ସହି ଯାଇଥିଲା କି k ଲତା
ଆସି ଲା ପେର ତା ଶାଣଦି ଆ କଥାଗୁଡ଼ିକ ଶୁଣି ଆଉ େଧୖ ଯ ଧରି ରହି ପାରି ନଥିଲା I
ଏମାେନ କାହWକି ଆସtି େକଜାଣି I ବାହାେର ଚାକି ରୀ କରି ପା अ,େର ଦରମା ପାଇ
ଏମାେନ େଦେଖଇହୁअtି ଜେଣ ଜେଣ ଦୟାଵାନ ବି ଆମ ପରି ଟ,ାେଟ େରାଜଗାର ନ
ଥିବା ଜେଣ ଶି qିତ େବକାର ପାଖେର I ଏଇ ପା ବଷ ଭିତେର େସ ଚାହWଛି କି ଛି
ବବସାୟ କରି ବାକୁ େହେଲ ନଁା अଛି ପଇସା, ନା ସାହାଯ କରି ବାକୁ େକହି I ଚାକି ରୀ
ପଛେର ଧାଇଁ ଧାଇଁ େସ ହାଲି ଆ ଏେବ I ସାl, ସାଥି, ବvୁ , ବାvବ, ସାହି , ପଡି ଶା,
େଶଷେର ନି ଜ ବାପା େବାଉ ଓ ଭଉଣୀ ଠୁ ଶୁଣି ଶୁଣି େସ ଏେବ ଜେଣ ନି ଜୀବ I ନା अଛି
ଜୀବନ, ନା अଛି ଆଉ କି ଛି ସହି ବାର ଶି I ମନ ଭିତରୁ ଭାବ ସବୁ ମରି ହଜି ଗେଲଣି I
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ବିବାର ୃହା ବି ଆଉ ନାହW I ହୃଦୟ କଥା ପଚାେର କି ଏ....
ସି େନମା ଟି େଦଖି ଲା ପେର େସମାେନ ତି ନିଜଣ ମି ଶି ଆଗରୁ ପାନ କରିଥିବା
अନୁ ସାେର ଆଜି ସvା େର one night in jungle ପାେକଜ ଟୁ ର େର ଯି ବାର ଥିଲା I
କି k ଏସବୁ େସମାେନ ଜେଣଇ ନଥିେଲ ପଶାt କୁ I ଆଉ ସି େନମା େଦଖା ସରୁ ସରୁ ରମଣ
େଫାନ କରି କହି େଦଲା ପଶାt ର ଘେର, " ମାଉସୀ, ଆଜି ଆେମ େଭାଜି କରୁଛୁ I ପଶାt
ଆଜି େମା ପାଖେର ରହି ବ, କାଲି େଫରି ବ ଘରକୁ " I େସପଟରୁ କଣ ଉ\ର ଆସି ଲା
ଜଣାନାହW କି k ପଶାt ର अନି }ା ସେତ¨ ବହୁ ବାଧ ବାଧକତା ପେର ଚାରିଜଣ ଯାକ
ବାହାରି ଆସି େଲ I ଆସି ଲା ପେର ଜାଣିବାକୁ ଚାହWଲା େଯ ସବୁ ପଇସା ଲତା ତା ଦରମା ରୁ
ଖଚ କରୁଛି I ଜଣକା ୫୫୦୦ ଟ,ା, ରାତି ରହି େବ କା" େର େଟ ତେଳ, କା"
ଫାୟାର, ଖାଇବା, ପି ଇବା, ରହି ବା, ସକାଳ ଜଳଖିଆ ଓ ଯି ବା ଆସି ବା ସବୁ अtଭୁ  I
େଯେତ ଯାହା େହେଲ ବି ପଶାt ଜମାରୁ ବି enjoy କରିପାରୁ ନଥିଲା I ଆଉ କା"
ଫାୟାର େର, େପଟେର ଦୁ ଇ େପଗ (ମଦ) ପଡି ଗଲା ପେର ହସ, କାh, ଚି tା ଓ ଖୁhି
େହାଇଥିବା ଭାବନା ଗୁଡିକ ଧେକଇ େହାଇ ବାହାରି ଆସୁଥିେଲ I ମୁi ତା'ର ଜାମ
େହାଇଯାଉଥିଲା I ଦୁ ନି ଆଁ ଯାକର େନେଗଟିଭ ଚି tା ସବୁ ମୁi ଭି ତେର େଗାେଳଇ ଘାି
େହବାପେର େସ ନି ିତ କରି ଥିଲା ଆଜି ହW ଆତDହତା କରି ବ.... ଏଇଠି ...

ଆଉ କି ଛି

େଦଖା ଯାଉନଥିଲା ତାକୁ I ପରି ସା ଯି ବା ବାହାନା େର େସ ଚାଲି ଆସି ଲା ରି େସାଟ ପାଖେର
ଥିବା ନଦୀକୁ େଡଇଁବା ପାଇଁ I
େହଃ... ମରି ବ ତ ମରି ବ... କି ଏ କଣ ଭାବି ବ କାହWକି ଚି tା କରି ବ ? େସମାେନ େମା
ବି ଷୟ େର କଣ ଚି tା କରୁଛtି କି ? ଶଳା ଜୀବନ .. ଫୁହଃ.... େଗାେଟ ମି ନିଟ େର େଶଷ I
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ପଳାପ କରି େଜାର େଜାର େର େସ ହସି ବାକୁ ଲାଗିଲା .... ହାଃ...ହାଃ... ହାଃ...ହାଃ...
ଓ....ବାବୁ ... ସି ଆେଡ ସମେ] ଖାଇବାକୁ ଡାକୁ ଛtି ଯା ଖାଇବ.. ୧୧.୩୦ େର
କି େଚନ ବh, ତା ପେର ଆଉ ଖାଇବାକୁ ମି ଳିବନି I ଚମକି ପଡି େସ କଥା ଆସୁଥିବା
ଆଡକୁ ଚାହWଲା I ପି ଲାଟିଏ, ବୟସ ୨୦ ଭିତେର େହବ I ରି େସାଟ େର କାମ କରୁଛି
େବାେଧ, େଗାେଟ େଗାଡ େଛାଟା, େଛାେଟଇ େଛାେଟଇ ନଦୀ ଆଡକୁ ଯାଉ ଯାଉ ପି ଲାଟି
କହି କହି ଯାଉଥିଲା I ହଠାତ ଆତDହତା କଥାଟା ତା ମୁiରୁ ଓହରି ଯାଇ अନ ଆେଡ
ପେଳଇଲା.... େଛାଟା େହଇ ଚାକି ରୀ କରି ଛି ଆଉ ମଁୁ ? ଶି qିତ େବକାର... ନା, ଯାଉଛି
କୁ ଆେଡ ପେଳଇବି କି ଛି ନେହେଲ େକଉଁଠି ମାଳି େହାଇ କି େହାେଟଲ େର ରହି ବି I
ଏମାେନ ଶଳା କି ଛି ନ େଦଇ ଜଣ, ପାଇଁ ୫୫୦୦ ଟ,ା େନଉଛtି , େକେତ ଖଚ
େହଉଥିବ ଏମି ତି? ଯି ବା ଆସି ବା ଖଚ ଜଣ, ପି ଛା ପଚାଶ ଟ,ା କି ଶେହ ଟ,ା, ଜlଲ
ରୁ କାଠ ମାଗଣା, ଖାଇବା ଜଣ, ପି ଛା ଶେହ କି ଦୁ ଇଶହ अତି େବଶୀ େହେଲ ତି ନିଶହ I
ପି ଇବା ଖଚ ଚାରିଶହ କି ପାଶହ अତି େବଶୀ େର, େଶାଇବା ତ େଟ େର ଥେର
କି ଣିେଲ ଜୀବନ ଯାକ ଚାଲି ବ I େୟ ତ େଫାଲଡି ଂ େଟ I ହଜାେର ଟ,ା ଭିତେର
ଆସି ଯିବ, ଯୁଆେଡ ଚାହWବ େନଇ ପାରିବ I େସଥିଲାଗି ଜଣକା ୫୫୦୦? ଖଚ अତି େବଶୀ
େହେଲ ଟ,ା ହଜାେର ଭିତେର I ବାକି ପଇସା ?? ତା ମୁiେର କି ଛି ଢୁ କି ଲା ପରି କା ଆଖି
ଦୁ ଇଟି ବଡ େହାଇ ଆସି େଲ I
ଏତି କି ଭିତେର ରି େସାଟ ର ପି ଲାଟି େଫରି ଯାଇଥାଏ ଓ ପି ଲା ଠାରୁ ଖବର ପାଇ
ପଶାt କୁ େଖାଜି େଖାଜି ଲତା, ସୁଶୀ ଓ ରମଣ ଆସି ଯାଇଥିେଲ ତା ପାଖକୁ I ଲତା ର
ଇସାରା େର ସୁଶୀ ଓ ରମଣ ପୁଣି େଫରି ଗେଲ I ପଶାt, କାvେର କାହା ହାତର ଶ ପାଇ
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େଫରିଲା ଭାବନା ରୁ ନି ଜସ¨ ଜୀବନ କୁ ....
-- କଣ କରୁଛ ଏଠି ?
-- କି ଛି ନାହW I
-- ଏକୁ ଟିଆ अvାର େର ବସି ବାକୁ କଣ ଆମ ସାlେର ଆସି ଥିଲ?
-- ନା, ମରି ବାକୁ ଆସି ଥିଲି I
-- (ରାଗେର) େତେବ ?
-- ଏ ହାତର ଶ ପୁଣି ଥେର ଜୀବନ େଫେରଇ େଦଲା I (ପୁअ ମାେନ ସବୁ େବେଳ
େସମି ତି :-P)
-- କି ଛି କହି ବି? (ନି ଆଁ େର ପାଣି ପଡି ବା ପରି ଲତା ଥiା େହାଇ ଯାଇଥିଲା)
-- କୁ ହ!!
-- େମା ପାଖେର କି ଛି ପଇସା अଛି I ତାକୁ େନଇ ଯଦି କି ଛି ବବସାୟ ଆର କରି ପାରି ବ...
-- ଥାଉ, କାହାର ଦୟା େମାେତ ଦରକାର ନାହW I
-- ଦୟା କରୁନି .. ସବୁ ସୁଧ ମୂଳ ସହ ଆଦାୟ କରିବି ତୁ ମକୁ ବାହାେହାଇ I (अvାର େର
ଲତା ର ମୁହଁଟା ଆହୁରି ଉs¨ଳ େଦଖାଗଲା ପଶାt କୁ )
ଲତା କହି ଚାଲି ଥାଏ, " ବାପା, ପଇସା େଦଇଥିେଲ େସଟା େଯୗତୁ କ କି ^ା ଦୟା
େହାଇଥାtା I ବାlାେଲାର େର ରହି ମଧ ମଁୁ େଗାଟିଏ େଗାଟିଏ ଟ,ା ସଂଚୟ କେର, ଆମ
ପାଇଁ I ତେମ ତ, େମା େଫାନ ରି ସି ଭ କରିବା ବh କରିେଦଲ େହେଲ ମଁୁ ରଖୁଛି ତମ
ଖବର, ସବୁ େବେଳ I ଆଜି ବି ମଁୁ ତୁ ମକୁ ଭଲପାଏ ଜେଣ अଂଧୁଣି ଭାେବ I େହେଲ ... "
ଲତା କୁ ଆଉ କି ଛି କହି ବାକୁ ନ େଦଇ କୁ େ¯ଇ ପେକଇଲା ପଶାt I
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ଏେବ େସମାେନ େଫରୁଥିେଲ ରି େସାଟ କୁ I
କି ଛି ବଷ ପେର....
ଆଜି ପଶାt ଓ ଲତା ର ଦଶମ ବି ବାହ ବାଷjକୀ I େସଥିପାଇଁ େସମାେନ ବାଛି ଥିେଲ
ଏଇ ରି େସାଟ କୁ I ବାପା େବାଉ, ତା, ରୁମ େର େଶାଇ ସାରି େଲଣି I ପୁअ ଝି अ ଦି ଜଣ,ୁ
ରି େସାଟ େର ଶୁଆଇ େଦଇ ପଶାt ଓ ଲତା ବସି ଥିେଲ ଠି କ େସଇ ଜାଗାେର ଓ ମେନ
ପକାଉଥିେଲ େସଦି ନ ର ଘଟଣା କୁ .... ରି େସାଟ ରୁ ଘରକୁ େଫରିଲା ପେର ପଶାt ଆର
କରି ଥିଲା େଖାଜି ବା, ତା ପରି ଶି qିତ େବକାର ଥିବା ପି ଲା ମାନ,ୁ I କି ଛି ପି ଲା,ୁ ଏକାଠି
କରି ଆର କରି ଥିଲା adventurous camp I ଲତା ର କି ଛି ପଇସା କୁ ପୁnି କରି େସ
ଆେଗଇ ଯାଇଥିଲା I ସହର ର ବି ରି ଭରା ଜୀବନ ରୁ େଲାକ ମାନ,ୁ େସ େନଇଯାଏ
ଜlଲ ର ଏକ େକାଣ କୁ େଯଉଁଠି ପବ
ୂ ରୁ ପ]ୁତ ଥାଏ େଗାେଟ େଛାଟ ଘର ଆଉ କି ଛି
େଲାକ I ରହି ବା, ଖାଇବା ପରି ନି ମତମ ଆବଶକତା ର ସୁବିଧା ସୁେଯାଗ େଦଇ,
େମାବାଇଲ ରୁ ଦୂ ର, ବି ରି ଭରା ଜୀବନ ରୁ ଦୂ ର ଓ ପକୃତି ର େକାଳ େର େଲାକ ମାେନ
େକମି ତି ଶାtି େର ରହି େବ େସସବୁ ସୁବିଧା େଦଇ ଏକ ଆଯଜନକ अନୁ ଭବ ଟିଏ ଦି ଏ
େସମାନ,ୁ I ପକୃତି େକାଳ େର, େଖାଲା ଆକାଶ ତେଳ, ତାରା େମଳେର, େଫାଲଡି ଂ େଟ
େର େଶାଇ େଲାକମାେନ ପାଆtି ଏକ अËୁ ତ अନୁ ଭବ I ଏହାକୁ ପସh କରି ଛtି ହଜାର
ହଜାର େଲାକ I अd ପଇସା େର ଏପରି େସବା ଓ अନୁ ଭବ ପାୟ େକହି ଦି अtି ନାହW,
େସଥିପାଇଁ ପାୟ ସବୁ ବଗ ର େଲାକ, ଛାତ, କେଲଜ ପି ଲା ଓ ବୁ ଢା ବୁ ଢ଼ୀ ବି ପସh କରtି
I ସବୁ ବୟସ ର େଲାକ, ପାଇଁ େସମାନ,ୁ ସୁହାଇଲା ପରି ବବା I େଲାକ, ପାଖେର
ପଇସା अଛି , କି k ଜେଣ ଆଉ ଜଣ,ୁ େଦବା ପାଇଁ ସମୟ ଟିେକ ନାହW I ଘେର ବାପା, ମା,
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ପୁअ, ଝି अ ଚାରି ଜଣ କି k ଚାଟ କରtି whatsapp େର ଲାଇକ କରtି facebook େର ଓ
କଥା ହୁअtି jio େଫାନ େର I ଏଠି ନା ମି େଳ େମାବାଇଲ ର ଟାୱାର ନା ମି େଳ
ଇରେନଟ I େସଥିଲାଗି ଏ ବବସାୟ ଆର କରି ବାର କି ଛି ବଷ ଭିତେର େସ େହାଇ
ପାରି ଛି ଏକ ଧନୀ ବି I ତା ପରି ଶି qିତ େବକାର ମାନକୁ ଭଲ ଦରମା େର କାମ େଦଇ
अଧ]ନ କମଚାରୀ ମାନ,ର ମଧ ପିୟ ଭାଜନ େହାଇ ପାରି ଛି I େସଦି ନ ତା' ଜୀବନ େର
େମାଡ ଆଣିଥିବା େଛାଟା ଏେବ ତା କା" ର ମାେନଜର I
ବହୁତ ସମୟ ବସି ବା ପେର ପଶାt କହି ଲା, "ଆଛା !! େସଦି ନ ତୁ େମ ଆସି ବା
ପବ
ୂ ରୁ ଯଦି ମଁୁ ସତେର ଆତDହତା କରି େଦଇଥାtି ?" ଲତା ପଶାt ର ମୁହଁେର ହାତ
େଦଇ ତାକୁ େକାଳକୁ ଟାଣିେନଲା େବଳକୁ ପଛରୁ ଶୁଭିଲା , "ଓ....ବାବୁ ... ଯା ଖାଇବ..
୧୧.୩୦ େର କି େଚନ ବh, ତା ପେର ଆଉ ଖାଇବାକୁ ମି ଳିବନି I "
ପଶାt ଓ ଲତା, ତା' ଆେଡ ଚାହW େଦଇ, ହସି େଦେଲ ....
ଲତା, ପଶାt କୁ ଆଉ ଟିେକ ଭିଡି ଧରି େକାଳକୁ ଆଉେଜଇ େନଉଥିଲା....

ଏମାନ,ୁ େଦଖି, ଚh ବି ଲାଜ କରି େମଘ ଆଢୁ ଆଳେର ଲୁ ଚି ଯାଉଥିେଲ....
ଗାvିନଗର, ଗୁଜରାଟ , ୩୮୨୦୦୯
ଦୂ ରଭାଷ - ୯୩୭୬୦୧୨୫୦୦
ଇେମଲ - subal.mohapatra@gmail.com
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ଜାନୁ ଆରୀ ୨୦୧୮ ମସି ହାର ସଂରଣେର ପକାଶି ତ
ଗdyାେର ସଫଳ େହାଇଥିବା ପତିେଯାଗୀ :

ପଥମ :

ଦି ତୀୟ :

ତୃ ତୀୟ :

ଶୀମତି ବି ଜୟି ନୀ ପiା

ଡା େଜାତି ପସାଦ ପ+ନାୟକ

ଶୀ ସୁବଳ ମହାପାତ

ଆପଣ ମଧ ଚାହWେଲ ଆମର ଏହି ଗdyା ପତିେଯାଗୀତାେର अଂଶ ଗହଣ କରି ପାରିେବ
ଏଥି ପାଇଁ ବି େଶଷ ସୂଚନା ପରବ\ୀ ପୃ.ାେର ଦି ଆଯାଇଛି  ଯଦି ଆପଣ ଆମର ଚଳି ତ
ସଂରଣେର ଦି ଆଯାଇଥି ବା ସମ] ପତିେଯାଗୀ, ଗdକୁ ପଢ଼ି ନି ଜସ ମତାମତ େଦବାକୁ
ଚାହଁୁ ଥାtି େତେବ ଆମର ହାଟ୍ସଆପ୍ ନ^ର (୭୦୦୮୫୬୭୦୮୫)େର େଯାଗାେଯାଗ କରି ପାରିେବ
ଏବଂ ଆମର ଆହାନ ଇ-ପତି କାର ହାଟ୍ସଆପ୍ ଗପେର େଯାଗ େଦଇ ପାରିେବ
ପେତକ ମାସର କୃ ତୀ ପତିେଯାଗୀ ଏବଂ ସମ] ପତିେଯାଗୀ,ୁ ଆହାନ ଇ-ପତି କା ତରଫରୁ
ମାନପତ -ାରା ସାନି ତ କରାଯି ବାର ବବା ରହି ଛି

ଡା େଜାତି ପସାଦ ପ+ନାୟକ
ପତି.ାତା-ସ"ାଦକ, ଆହାନ ଇ-ପତି କା
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ମା ମାସ ପାଇଁ ଗd yା
ଆହାନେର ବି ଗତ କି ଛି ମାସ େହବ ଆେମ ଆର କରିଛୁ ଏକ ନୂ ତନ ବି ଭାଗ ପତି କାେର
ପକାଶନ େଯାଗ କାହାଣୀ ନି େବଦନ କରାଯାଉଛି କି k େସଥି ପାଇଁ େଯଉଁ େଲଖା ପଠାଇବାକୁ ହୁଏ
ତାହାର ସମକ କଥନ ଆେମ ଏଠାେର େଦଇଥାଉ ଏବଂ ତାହାକୁ କାହାଣୀେର ାନ େଦଇ େଗାଟିଏ
କାହାଣୀ ସୃି କରିବାକୁ କୁ ହାଯାଏ ଆପଣ ମଧ ଚାହWେଲ ନି ମେର ଦି ଆଯାଇଥି ବା କାହାଣୀର अଂଶକୁ
େନଇ ନି େଜ େଗାଟିଏ ସୁhର କାହାଣୀ େଲଖି ଆମ ନି କଟକୁ ପଠାଇ ପାରିେବ ମେନ ରଖk ଆପଣ,
କାହାଣୀେର ଆେମ େଦଇଥି ବା କାହାଣୀର अଂଶ ନି ୟ ଭାବେର ରହି ଥିବ

ଘରକୁ

ପଶି

ଆସୁଥିବା େବେଳ ବାଟ ଓଗାଳି

ଛି ଡ଼ା େହାଇଗଲା ସିD ତା ମୁହଁ ଲାଲ

େଦଖାଯାଉଥି ଲା “େକାଉଠି ଥି ଲ ଏେତେବଳ ଯାଏଁ? ଏଇଟା ଘର ନା ଆଉ କି ଛି? ତମର େଯେବ ଇ}ା
େହବ ଆସି ବ ଆଉ ଯି ବ? ଆଉ କାହା ପତି ତମର କି ଛି ଦାୟି ତ अଛି େବାଲି ଜାଣିଛ ନା ନାହW?”
ପି vିଥି ବା ସାଟକୁ େଖାଲିେଦଇ ସିD ତାକୁ ଧ°ାେଦଇ ଘର ଭି ତରକୁ ପଶି ଗଲା ପଶାt ସିD ତା େସମି ତି
ବି ର େହଉଥିବା େବେଳ କହି ଲା, “େମାେତ େଭାକ ଲାଗି ଲାଣି, ଜଳଦି ଖାଇବାକୁ ବାଢ଼”
ସିD ତା अବାକ୍ େହଇ ଚାହW ରହି ଥିଲା କି अËୂତ ମଣିଷ ଇେୟ? ଏେତ ବି ର େହାଇ ଗାଳି
କରିେଲ ବି କି ଛି ଫରକ୍ ପଡୁ ନି ? ନା, ଆଜି ଯାହା ବି େହଉପେଛ ଏହାର କି ଛି େଗାେଟ ସମାଧାନ
କରିବାକୁ ପଡ଼ି ବ ସବୁ େବେଳ ଏମିତି ବି ଳ^େର ଘରକୁ ଆସି ବା ଚଳି ବ ନାହW ଆଜି ଖାଇବାକୁ ମିଳିବ
ନାହW େବାଲି ସିD ତା େଘାଷଣା କରିେଦଲା
ମେନ ରଖk ଏହି ପାରାଗାଫଟି ଆପଣ, କାହାଣୀେର ରହି ବା अନି ବାଯ ଆପଣ ଏହାକୁ
କାହାଣୀେର େଯ େକୗଣସି ଭାଗେର ରଖି ପାରିେବ କାହାଣୀ ଆମ ନି କଟକୁ ୨୦୧୮, ମା ମାସ ସାତ
ତାରିଖ ପବ
ୂ ରୁ ପହିଯିବା ଆବଶକ ଆମ ଇେମଲ୍ ଠି କଣା : aahwaan@gmail.com
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ବି େଶଷ ସୂଚନା
ଆହାନ ଇ-ପତି କାର ଆଗାମୀ ସଂରଣ : ମା ୨୦୧୮
େଲଖା ପଠାଇବାର େଶଷ ତାରି ଖ : ୭ ମା ୨୦୧୮
େଲଖା ପଠାଇବା ସମୟେର ଇେମଲ୍େର ସବ୍େଜ£୍ େଲଖିେବ :
Article for MARCH 2018 Edition: YOURNAME (ନି ଜ ନଁା େଲଖିେବ)
େଲଖା ଗୁଡ଼ିକ ଯଦି ଓଡ଼ି ଆେର ଟାଇପ୍ କରି ୱାଡ଼ ଫାଇଲେର ପଠାଇେବ ତା େହେଲ
ଆମକୁ ପୁଣିଥେର େସହି ସବୁ େଲଖା ଟାଇପ୍ କରିବାକୁ ପଡ଼ି ବ ନାହW ହାତ େଲଖାକୁ
ଫେଟା ଉଠାଇ କି ^ା ାନ୍ କରି ଇେମଲ୍ ଆଟାଚ୍େମ୍ ଭାବେର ପଠାଇେବ ହ]େଲଖା
ସୁhର ଓ ପଠନେଯାଗ େହବା अନି ବାଯ, ନେଚତ ଯଦି ପକାଶନେର େକୗଣସି ତ ଟି ରେହ
େସଥିପାଇଁ ସ"ାଦକ ଦାୟୀ ରହି େବ ନାହW
ଯଦି ଗd ବା କାହାଣୀ କି ^ା ପବv ପଠାଉଛtି େତେବ ଧାନ ଦି अk, ପେତକ ଶ
ମଧେର େକବଳ େଗାଟିଏ ଖାଲି ାନ ଛାଡ଼ି େବ, କମା, ପ$
ୂ େଛଦ, ଯୁାqର ଆଦି
ବାକରଣ ତ ଟି ପତି ସାବଧାନ ରହି ଟାଇପ୍ କରି େବ ବାକରଣଗତ ତ ଟି ପାଇଁ
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