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ଓଡ଼ିଶାର ପ�ଥମ ଏବଂ ଏକମାତ�  ସ%ୂ'� ଓଡ଼ିଆ ମାସିକ ସାହିତ� ଇ-ପତି� କା 

ପ�ତି0ାତା - ସ%ାଦକ 
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 ‘ଆହ� ାନ’ ଇ-ପତି� କାେର ପ'ୂ�ତଃ େମୗଳିକ, अପ�କାଶିତ େଲଖା ଗୁଡ଼ିକ ହZ 
େଲଖାର ମାନ ଏବଂ ଭାଷା ତଥା ଉପାେଦୟତା ଆଧାରେର ଚୟନ କରାଯାଇଥାଏ 
େକୗଣସି େବନାମୀ େଲଖା ଉପେର ଆମର େକୗଣସି କ_�ବ� / ଦାୟିତ�  ରହିବ 
ନାହZ େଲଖାେର ଦିଆଯାଇଥିବା ସମ` ତଥ� ଏବଂ ବିଚାର େଲଖକ.ର ସ%ୂ'� 
ନିଜସ�, ତାହା ଉପେର ସ%ାଦକ କିaା ପ�କାଶକ. ସହମତି ରହିବ େବାଲି େକୗଣସି 
ଲିଖିତ ନିୟମ ନାହZ ଯଦିଓ ପ�େତ�କ େଲଖାକୁ ଭଲଭାବେର ପଢ଼ିବା ଏବଂ 
ବୁଝିବାପେର ହZ ପ�କାଶନ େହତୁ ନିବ�ାଚନ କରାଯାଇଥାଏ ତଥାପି େଲଖାର 
ଶତପ�ତିଶତ ସତ�ତାର ଦାବୀ େକବଳ େଲଖକ.ର େକୗଣସି େଲଖାକୁ େନଇ 
ଉଠିଥିବା ବିବାଦର ଉ_ରଦାୟିତ�  େକବଳ େଲଖାର ମଳୂ େଲଖକ.ର, ଏଥିେର 
ସ%ାଦକ କିaା ପତି� କାର େକୗଣସି ଉ_ରଦାୟିତ�  ରହିବ ନାହZ 

 ଏହି ପତି� କାର େକୗଣସି अଂଶ ବା େଲଖା ସ%ାଦକ. ଲିଖିତ अନୁମତି ବିନା 
अନ� େକୗଣସି ମାଧ�ମ (ପତ�  ପତି� କା / ଗଣମାଧ�ମ / ସaାଦପତ�  ଇତ�ାଦି)େର 
ପ�କାଶିତ କରିବା अପରାଧ େବାଲି ଧରିନିଆଯିବ ପ�େତ�କ େଲଖା ଉପେର 
ସ%ୂ'� अଧିକାର େଲଖକ.ର ରହିବ, େସ ଚାହZେଲ ତାହାକୁ େଫସବୁକ ଏବଂ 
ଟି� ଟର ଆଦି ଗଣମାଧ�ମେର କିaା अନ� ମାଧ�ମେର ପ�କାଶିତ କରିପାରିେବ  

ପବିତ�  ଶିବରାତ� ୀ ଉପଲେf ଆହ� ାନର अଗଣିତ 
ପାଠକପାଠିକା, େଲଖକେଲଖିକା, ଶୁଭାକାଂfୀ ବgୁ 

ମାନ.ୁ ତଥା ସମ` ଓଡ଼ିଶାବାସୀ.ୁ ଆହ� ାନ ଇ-ପତି� କା 
ତରଫରୁ अେନକ ଶୁେଭhା 
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 େଯଉଁ ବgୁମାେନ ଏହି ପତି� କା ପାଇଁ େଲଖା ପଠାଉଛlି େସମାନ.ୁ ବିନୀତ 

अନୁେରାଧ, େସମାେନ େଧୖଯ��ର ସହ ପତି� କାର ପ�କାଶନକୁ अେପfା କରn 

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

ପଠାଇଥିେବ େସମାନ.ୁ ତୁରl ଇେମଲ /ାରା ପତି� କାର ପ�କାଶନ ସagୀୟ 

ସଚୂନା େପ�ରଣ କରାଯିବ  

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

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

କାଯ��ବ�`ତା ଭିତେର ସoବ େହଉନାହZ, େତଣୁ ପ�ାୟତଃ ପ�େତ�କ ମାସେର କିଛି 

ଦିନ ବିଳa େହଉଛି ଏଥିପାଇଁ ମଁୁ ବ�pିଗତ ଭାବେର fମାପ�ାଥ�ୀ 

 ବାରaାର अନୁେରାଧ ସେ_�  अେନକ ବgୁ େଲଖାଗୁଡ଼ିକୁ ଟାଇପ୍ କରି ପଠାଉ 

ନାହାlି, ଆଉ ଯଦି େସମାନ.ୁ अଧିକ ବାଧ� କରାଯାଏ, ଉଣାअଧିେକ େଲଖା 

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

େସମାନ.ୁ ଓଡ଼ିଆେର ଟାଇପ୍ କରି ଆେସନି େତଣୁ େଯମିତି ବି େହଉ ଏହି 

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

ବ�`ବହୁଳ ଜୀବନଚଯ��ାେର ସୀମିତ ସମୟର ସଦୁପେଯାଗ କରିବା ଉେ�ଶ�େର 

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

ପାଇଁ ମଁୁ ଆପଣ. ନିକଟେର ଋଣୀ 

    ଡା େଜ�ାତି ପ�ସାଦ ପ-ନାୟକଡା େଜ�ାତି ପ�ସାଦ ପ-ନାୟକଡା େଜ�ାତି ପ�ସାଦ ପ-ନାୟକଡା େଜ�ାତି ପ�ସାଦ ପ-ନାୟକ, , , , ସ%ାଦକସ%ାଦକସ%ାଦକସ%ାଦକ    

େଲଖକ ମାନ. ପାଇଁ ସଚୂନାେଲଖକ ମାନ. ପାଇଁ ସଚୂନାେଲଖକ ମାନ. ପାଇଁ ସଚୂନାେଲଖକ ମାନ. ପାଇଁ ସଚୂନା    
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ସ%ାଦକୀୟ            ୧୪ 

କାହାଣୀ ବିଭାଗ           ୩୧ 

ସୁେନଲୀ ସିଂହ    अେଶାକ ବିଶ�ାଳ     ୩୨ 

େସଦିନ ବି ଏମିତି ଏକ ବଷ�ାରାତି ଥିଲା अନସୟୂା ପvା    ୪୦ 

ମୃତୁ�ଦୂତ     ସୁଷମା ପରିଜା     ୫୦ 

େବାଉ ଆସୁଛି    ଗଦାଧର ବଳ     ୫୮ 

େବପରୁଆ ମଣିଷ    ପ�ଦୀପ ବg      ୬୨ 

ଧରମଭାଇ     ନାରାୟଣ ଚq�  େସନାପତି   ୬୮ 

ଉଜାଣି ମୁହଁେର କବି ଚକ�ଧର  ତି� େଲାଚନ ଦାସ     ୭୪ 

ଭିନw  ଏକ ପ�ାୟxିତ   ଭାଗିରଥୀ େସଠୀ     ୮୦ 

ଭyାନୀଡ଼     ଦୀପକ ଷଡ଼yୀ     ୮୯ 

େଫାନ     ସିwzା ଶୁଭ� େଜ�ାତି ରାଉତ   ୯୪ 

ନିରୀହ ପ�ଜାପତି    ଲିନାରାଣୀ ଧଳ ମyରାଜ   ୯୭ 

ପୁअ      ସୁଧାଂଶୁେଶଖର ଦି� େବଦୀ   ୯୮ 

ସଚୂୀପତ�ସଚୂୀପତ�ସଚୂୀପତ�ସଚୂୀପତ�     
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ଦୁଇଟି ମିନିଗ|    ଆଶୁେତାଷ ବରାଳ    ୧୦୧ 

ଭାେଲ}ାଇନ୍ ଏକ େପ�ମକଥା  ପି�ୟ.ା ସାହୁ     ୧୦୩ 

ନାଲି ମିଠା     ରାମ ପ�ସାଦ ସିଂହ    ୧୦୭ 

ସ�ପw ରହସ�    େସଠୀ କା_~କ ଚq�     ୧୦୮ 

କବିତା ବିଭାଗ           ୧୧୨ 

ଭକତକୁ ଧରି ରେଖ   ବି. ନିରୁପମା     ୧୧୩ 

େମା ନୀରବତା    ଶୁଭଲfF ୀ ଦାସ     ୧୧୪ 

ଆଉ ଡାକିବିନି ତେତ   ସନାତନ ସରକାର    ୧୧୬ 

ମଁୁ      ତି� ନାଥ େବେହରା     ୧୧୭ 

ଯ�ଣା     ସୁବ� ତ େଜନା     ୧୧୮ 

ଏକାଠି ରହିବା ଆସ   ଶିଶିର କୁମାର ପvା    ୧୨୦ 

କଳାପଟା     େସୗମ�ର�ନ ପାଲ    ୧୨୧ 

େକମିତି     ପି�ୟବ�ତ କର     ୧୨୨ 

କାକର କାଖେର ମକର   ସେlାଷ ପ-ନାୟକ    ୧୨୩ 

ଜୀବନ     ଭବାନୀ ଚରଣ ମିଶ�    ୧୨୪ 

ଆସିବକି ତୁେମ ସତେର କୁହ  ଡaରୁଧର ବାଗ୍     ୧୨୫ 
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ଜୟ ଯୁବ ସଂଘ    ମେହଶ�ର ସାହୁ     ୧୨୬ 

େଛାଟ େସବାଟିଏ    अ.ିତା ପାଢ଼ୀ     ୧୨୮ 

ନବବଷ�     ପ�ଦୀପ ବg      ୧୩୦ 

ମନର ଗହନ କଥା   ଆଶୁେତାଷ େମେହର    ୧୩୨ 

ଝାଳ      ହିେତଶ୍ ମହାପାତ�      ୧୩୩ 

ବଷ�ା ଓ ବିରହ    अପ~ତା ରଣା     ୧୩୪ 

େହ ସମୟ     ଭଗବାନ େବେହରା    ୧୩୫ 

ତଥାପି     ଜୟଶ�ୀ ମହାରଣା     ୧୩୬ 

ଫୁଲ୍ ଗଡ଼ବଡ଼    େକ ନିମ�ଳ      ୧୩୭ 

େଲାକଟା ଭଲ ନୁେହଁ   ନୂତନ କୁମାର େବେହରା   ୧୩୯ 

ସାଧାରଣତ� ଦିବସେର   अରୂପ କୁମାର ବିଶ�ାଳ    ୧୪୧ 

ସF �ତିର ଆଇନାେର   କvୁରୀ ଚରଣ ରାଉତ    ୧୪୨ 

ନୂତନଭାରତର ସେୂଯ��ାଦୟ  ମେନାରମା ହାତୀ     ୧୪୩ 

ପରିବ_�ନଶୀଳ ଏ ସଭ�ତା  ଶୁଭସିFତା େବେହରା    ୧୪୫ 

अମର େପ�ମ    ସିେ�ଶ�ର ତି� ପାଠୀ    ୧୪୬ 

अlରୀfର କାହାଣୀ   ଲfF ୀନାରାୟଣ ପ-ନାୟକ   ୧୪୭ 
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କାେଳ ତେମ ଆସିଯିବ େବାଲି  ରଜୀତ ଦାସ     ୧୪୮ 

ଦୁନିଆ     େଜ�ାତିର�ନ ମହାରଣା   ୧୪୯ 

ବାଦୁଆ ଶୀତ    ଶ�ୀମତି अହଲ�ା ଖଟୁଆ    ୧୫୦ 

ମେନ ପେଡ଼     �ାନର�ନ ମହାରଣା    ୧୫୧ 

ରାଧା ଆସିଛି ନୀଳାଚଳ   ରାହାସ କୁମାର େବେହରା   ୧୫୨ 

ସଂପକ�     ସ�ାବିତ କୁମାର ପାତ�     ୧୫୫ 

େମା ଗାଆଁ     ହେରରାମ ପvା     ୧୫୬ 

ଭpର ଆେବଗ    अବିନାଶ େବେହରା    ୧୫୭ 

ମିଛ ଏ ଦୁନିଆ    ର�ନ କୁମାର     ୧୫୯ 

ଶୁଭ ପରିଣୟ    ପ�ଶାl କୁମାର ପଧାନ    ୧୬୦ 

ସF ାଟ୍� ସିଟି ଝିअ    अଭିେଷକ ପାଢ଼ୀ     ୧୬୧ 

ପ�ତୀfା     େଦବବ�ତ େଜନା     ୧୬୨ 

ଏ କି କଲ ତୁେମ    अଜୟ କୁମାର େବେହରା   ୧୬୪ 

ଜାନୁଆରୀ ଛବିଶ    ମେନାଜ ମହାନq     ୧୬୫ 

େସଇ ଆମ ଜyଲ   fମାନିଧି ସାହୁ     ୧୬୬ 

ନିଦାେଘ ଚିଲିକା    ତପନ ଦୀfିତ (େବଳାଭୂମି)   ୧୬୭ 
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ସ�ପwର ମହଲ    ଚିନF ୟ ଶୁଭ� ାଂଶୁ     ୧୬୮ 

ମଁୁ ଜାଣିଥିଲି କି?    ତୁଷାରକାl ପ�ସାଦ    ୧୬୯ 

ବହି      େସଠୀ କା_~କ ଚq�     ୧୭୦ 

ଉଡ଼ିଯାଏ ମଣିଷର ମନ   ପଜୂାଶ�ୀ ପାତ�      ୧୭୧ 

ଆସିଲା ପରୀfା ମାସ   ପ�ଦୁ�ତ କୁମାର ମହାକୁଡ଼   ୧୭୨ 

ଜୀବନ     ଚି_ର�ନ ସାହୁ     ୧୭୩ 

ଘର       ରାେଜଶ ପଝୂାରୀ     ୧୭୪ 

କେଠାର ସତ�    େରାଜା ପvା     ୧୭୬ 

ମୁକୁଳା.ୁର     ଡା ବିଶ�ର�ନ କର    ୧୭୮ 

ଧ��ବ ସତ�     ବନେଜ�ା�ା ପvା     ୧୮୦ 

ଝିअର ଦଇନି    େପ�ମଶିଲା ରାଉତ     ୧୮୧ 

ଚିଠି      କା_~କ ପାଣିଗ�ାହୀ     ୧୮୩ 

ସ%କ�ର ସgିପତ�     अନୁସୟୂା ମିଶ�     ୧୮୪ 

ମମତାମୟୀ ମା ତାରିଣୀ   ଶିବାଶିଷ ନାଏକ     ୧୮୬ 

ମରୀଚିକା     ନାରାୟଣ ଚq�  େସନାପତି   ୧୯୧ 

ବସlର ଆଗମନ    ସାଗର ପ�ଧାନ     ୧୯୩ 
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ଆହ� ାନ     େରାହିତ ମାଝୀ     ୧୯୪ 

ସପନ ସୁqରୀ    ଧିେରନ୍ ବାଗ୍     ୧୯୫ 

ଏକ      ଯଶସି�ନୀ ସାହୁ     ୧୯୬ 

େପ�ମ ପତର    ବିଭୁତି ଭୂଷଣ ସାମଲ    ୧୯୭ 

ଜାନୁଆରୀ ୨୩ର ଦୁଇ ଓଡ଼ିଆ ବୀର ଶ�ୀ ରମା କାl ମିଶ�    ୧୯୯ 

ତୁମ ସାେଥ     ଜିେତq�  କୁମାର କହଁର    ୨୦୨ 

େଲାହିତ ଜାହwବୀ    େଜ�ାତିର�ନ ସାହୁ    ୨୦୫ 

ଏମିତି କାହZକି ହୁଏ   ଶୟନ ନାୟକ     ୨୦୭ 

ବା`ବ ରyମ�ର ଏକ अଭିଶ� ନାୟକ  େସୗମ�ର�ନ ପାତ�   ୨୦୮ 

अମର ତୁେମ अଟଳ   ମେନାର�ନ ମୁଦୁଲି    ୨୧୦ 

େଫରିବକି ଆଉ େଫରିବକି  ରବୀq�ନାଥ ମହାରଣା    ୨୧୧ 

େମେସଜ୍     େବବିସିFତା କର     ୨୧୨ 

ତୁେମ ଆଉ ମଁୁ    ଜୟl କୁମାର ସାହୁ    ୨୧୩ 

ପରିବ_�ନ     ପ�କାଶ ଚq�  ପvା     ୨୧୪ 

ରା��େସବକ    େଗୗରୀ ପvା     ୨୧୫ 

ବସl ପବନ    ରେମଶ େରାହିଦାସ    ୨୧୬ 
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ଜାତିର ସଂକ|    ବିକାଶ ଚq�  ଧୁyିଆ    ୨୧୭ 

ମଁୁ କବିତାର ନଈ    ଶ�ୀମତି ପୁ�ା�ଳୀ ପ-ନାୟକ   ୨୨୦ 

ପ.ଜ     ପ.ଜ କୁମାର ମାହାନା    ୨୨୧ 

େଗାଲାପ     ଆେଲାକ କୁମାର ରାୟ    ୨୨୩ 

अବଳାର अlରବ�ଥା   ପି�ୟ.ା ସାହୁ     ୨୨୪ 

ଝ.ଡ଼ବାସିନୀ ବିଦ�ାଦାୟିନୀ  ସମି�ତ ସତ�ପ�କାଶ ମିଶ�    ୨୨୫ 

अ�� ଜୀବନ    ଦିଲ� ୀପ କୁମାର ସାମଲ    ୨୨୬ 

େପ�ମ      ଚq�େଶଖର େଗା     ୨୨୮ 

ସପନ ନାୟିକା    ବସl କୁମାର ପ�ଧାନ    ୨୨୯ 

ଧାମନିଧି `ୁତି    ହୃଦୟାନq ପଧାନ    ୨୩୧ 

ଏମିତି ଏ େପ�ମ    ସୁଧାଂଶୁ େଶଖର ମvଳ    ୨୩୨ 

ଶ�ାମସୁqର     ଶ�ୀରାଜେଶଖର ସି ଚିମା    ୨୩୩ 

େତା େପ�ମ     अନନ�ା अନ�ତମା ମହାlି   ୨୩୪ 

ବାହା େହାଇअଛି    ରେମଶ ଚq�  େବେହରା    ୨୩୫ 

ମଁୁ ଓଡ଼ିଆ     ସୁଶାl କୁମାର ଧଳ    ୨୩୬ 

अଗିwକନ�ା     ଏମ୍ ବିଜୟ କୁମାର    ୨୩୭ 
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କରମର ଫଳ ପାଉଛି   ଶିଶିର କୁମାର ପvା    ୨୩୯ 

ସaଲପୁରୀ ବିଭାଗ          ୨୪୦ 

କାଏଁଥିର୍ ଲାଗି    ପ�ସନw  ପ�ୟାସ ଭୁଏ    ୨୪୧ 

अମଲୂ� ଝି     କବି ପ�ସାଦ      ୨୪୩ 

େବୖଶାଳୀ     ମେନାଜ ମହାନq     ୨୪୫ 

ଫଗୁନ୍ ଆର େକେତ ଦୂର  ଫିେରାଜ କୁମାର ପେଟଲ୍   ୨୪୬ 

ଟୀନ୍ ଟୀନ୍ ବଏେସ   ଏମ୍ ବିଜୟ କୁମାର    ୨୪୭ 

ମନର ବଲ     ନାେରନ୍ ପଂଚଭାୟା    ୨୪୯ 

ଝି      ନାେରନ୍ ପଂଚଭାୟା    ୨୫୦ 

େବଟି ପଢ଼ାଓ େବଟି ବଚାଓ  ସୁବାଷ ଭୁଏ      ୨୫୧ 

ଦଏବ େଦଇେଛ ଯୁଖି   ଶ�ସିgୁ ପୁେରାହିତ    ୨୫୩ 

ମେହq�  େକେତ କଥା କେହସି  େଯାେଗଶ�ର ସାହୁ     ୨୫୪ 

େଝର୍ ଭିଜା ଶୀତ୍ ଦିନେରତ୍  ଚq�େଶଖର େଗା     ୨୫୫ 

ପ�ବg ବିଭାଗ           ୨୫୬ 

ସାବରୀମାଲା ପ�ସy ଓ ସହି�ୁ ହିqୁ ସଂ=ୃତି ପ�ତିଭା ପି�ୟଦଶ~ନୀ  ୨୫୭ 

େକୖବଲ�     ପ�େମାଦ କୁମାର ପvା    ୨୬୨ 
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େନତା.ର େନତା େନତାଜୀ  ନାରାୟଣ ଚq�  େସନାପତି   ୨୬୭ 

अଧ�ବସାୟୀ ଓ अଧ�ବସାୟ  ସତ�ପ�କାଶ େସଠୀ    ୨୭୧ 

େମା ବିେଲଇ େମାେତ ମ�ାଉଁ  ସୁବଳ ମହାପାତ�      ୨୭୯ 

ରାଜ� ବେଜଟ୍ ସମୀfା   ରେତw ଶ�ର ସାହୁ     ୨୮୩ 

ବିେଶଷ अନୁେରାଧ          ୨୮୮ 

ବିେଶଷ ସଚୂନା           ୨୮୯ 

ଆଗାମୀ ସଂ=ରଣ ନିମେl ଆପଣ. େଲଖା ମା�� ଆଗାମୀ ସଂ=ରଣ ନିମେl ଆପଣ. େଲଖା ମା�� ଆଗାମୀ ସଂ=ରଣ ନିମେl ଆପଣ. େଲଖା ମା�� ଆଗାମୀ ସଂ=ରଣ ନିମେl ଆପଣ. େଲଖା ମା�� 
ମାସର ମାସର ମାସର ମାସର ୩ ୩ ୩ ୩ ତାରିଖ ସୁ�ା ପହ�ିବା ଦରକାରତାରିଖ ସୁ�ା ପହ�ିବା ଦରକାରତାରିଖ ସୁ�ା ପହ�ିବା ଦରକାରତାରିଖ ସୁ�ା ପହ�ିବା ଦରକାର    

ଚଳିତ ସଂ=ରଣ ନିମେl େଶଷ ତାରିଖ ପଯ��l ମିଳିଥିବା ସମ` େଲଖା 
ପତି� କାେର ପ�କାଶିତ କରାଯାଇଛି, େଯଉଁମାନ.ର େଲଖା ପ�କାଶିତ େହାଇନାହZ, 

େସମାେନ ପୁଣିଥେର ପଠାଇ ପାରିେବ ପ�େତ�କ ମାସେର ପ�କାଶିତ ହୁଏ 
ଆହ� ାନ ଇ-ପତି� କା, ତାେହେଲ ଆପଣ େକେବ ବି ବିଳa େହେବ ନାହZ ଚଳିତ 

ମାସେର ନ େହେଲ ଆପଣ ଆଗାମୀ ମାସେର ପତି� କାେର �ାନ ପାଇେବ 

ହ� ାଟ୍ ହ� ାଟ୍ ହ� ାଟ୍ ହ� ାଟ୍ ସଆପ୍ /ାରା େଲଖା ପଠାn ନାହZସଆପ୍ /ାରା େଲଖା ପଠାn ନାହZସଆପ୍ /ାରା େଲଖା ପଠାn ନାହZସଆପ୍ /ାରା େଲଖା ପଠାn ନାହZ, , , , ପ�କାଶନ ପ�କାଶନ ପ�କାଶନ ପ�କାଶନ 
େହତୁ ଗ�ହଣ କରାଯିବ ନାହZ ଧନ�ବାଦେହତୁ ଗ�ହଣ କରାଯିବ ନାହZ ଧନ�ବାଦେହତୁ ଗ�ହଣ କରାଯିବ ନାହZ ଧନ�ବାଦେହତୁ ଗ�ହଣ କରାଯିବ ନାହZ ଧନ�ବାଦ    
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 ଡା େଜ�ାତି ପ�ସାଦ ପ-ନାୟକ 

ସ%ାଦକ. କଲମରୁସ%ାଦକ. କଲମରୁସ%ାଦକ. କଲମରୁସ%ାଦକ. କଲମରୁ............    
ନମ=ାର 

 ଆହ� ାନ ଇ-ପତି� କାର େଫବୃଆରୀ ମାସର ସଂ=ରଣ ଆପଣ.ୁ 

ଉପହାର େଦଉଥିବା େବେଳ अତ�l ଆନqିତ अନୁଭବ କରୁଛି 

ଏହାର କାରଣ େହଉଛି, ଆହ� ାନ ଇ-ପତି� କାର ପ�ଥମ ସଂ=ରଣ 

େଫବୃଆରୀ ମାସ, ୨୦୦୬ ମସିହାେର ପ�କାଶିତ େହାଇଥିଲା ସରସ�ତୀ 

ପଜୂାେର ଉେନF ାଚିତ ଆହ� ାନ େହାଇଥିଲା ଓଡ଼ିଶାର ପ�ଥମ ସ%ୂ'� 

ଓଡ଼ିଆେର ପ�କାଶିତ ମାସିକ ସାହିତ� ଇ-ପତି� କା ବ_�ମାନ ଆେମ ଏହି 

ଇ-ପତି� କାର ଚତୁ��ଶ ବଷ�େର ପଦାପ�ଣ କରିଲୁ ଏହା ସହ ସଂଶି�� 

ସମ` େଲଖକ, େଲଖିକା, ପାଠକ, ପାଠିକା ଏବଂ ଶୁେଭhୁ.ୁ ହା�~କ 

अଭିନqନ ଏବଂ କୃତ�ତା �ାପନ କରୁଛି ଭଗବାନ. ନିକଟେର 

ଆପଣ ସମ`. ସୁqର ସ�ା�� ଏବଂ ଦୀଘ� ଜୀବନର କାମନା କରୁଛି 

ଆପଣ. ସହାୟତା ଏବଂ ଶୁେଭhା ଏହି ପତି� କାର ପ�କାଶନେର ସବ�ଦା 

େପ�ା�ାହନ ଭଳି କାଯ�� କରିଛି ଏବଂ ଆଗାମୀ ଦିନେର ମଧ� କରୁଥିବ 

େବାଲି ଆଶାବାନ अଛି  

 ‘ଆସ ଓଡ଼ିଆେର େଲଖିବା, ପଢ଼ିବା ଓ ପଢ଼ାଇବା’ର ମ�େର 

ଦୀfିତ ଆହ� ାନ ଇ-ପତି� କା ସମ` ଓଡ଼ିଆବାସୀ. ପାଇଁ େପ�ରଣାର ଉ� 
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େହଉ ଏବଂ ଓଡ଼ିଆ ଭାଷା ଓ ସାହିତ�ର ଉନw ତି େହତୁ ସମେ` ପ�ଯତw ଶୀଳ ହୁअn ଆମ 

ଭାଷାର େବୖଭବ अତ�l ପ�ାଚୀନ ତଥା ସମୃ�, अନ� େକୗଣସି ଭାଷାର ପ�ଭାବେର ଆମ 

ଭାଷା ମଳିନ ପଡ଼ିଯାଇ ନ ପାେର େଯଉଁ ଭାଷାକୁ କବି ସମ�ାଟ ଉେପq�ଭ�, କବିସଯୂ�� 

ବଳେଦବ ରଥ, କବି ଚq�  କାଳିଚରଣ, କଥାକାର ଫକିର େମାହନ େସନାପତି, କାlକବି 

ଲfF ୀକାl ମହାପାତ� , ପ�କୃତିକବି ଗyାଧର େମେହର ଇତ�ାଦି ସମୃ� କରିଯାଇଛlି େସହି 

ଭାଷା ସବ�ାେଦୗ ପ�ଶଂସନୀୟ ଏବଂ ସ�ାନୀୟ ଆସn ଆେମ ସମେ` ଆମ ମାତୃଭାଷାର 

ସ�ାନ ପାଇଁ ଯତw ବାନ େହବା ଆଜି ମାତୃଭାଷା ଦିବସେର ଆେମ ସମେ` ଶପଥ େନବା 

ଆେମ ଆମ ମାତୃଭାଷାକୁ ସବ�ଦା େସwହ ଓ ସ�ାନ େଦବା  

 ଆହ� ାନ ଇ-ପତି� କାର ପ�କାଶନ େହବାପେର अେନକ ନବୀନ ଏବଂ ପ�ବୀଣ କବି ତଥା 

େଲଖକ ନିଜର େଲଖନୀ/ାରା ଏହି ପତି� କାକୁ ପ�ତ�fଭାେବ ଏବଂ ଆମ ଭାଷା ସାହିତ�କୁ 

ପେରାfଭାେବ ସମୃ� କରିଛlି ପ�େତ�କ ମାସେର अେନକ କବି ଓ େଲଖକ ଏହି 

ପତି� କାେର ନିଜର ସୃଜନୀକୁ ପ�କାଶନ େହତୁ ଉପ�ାପନ କରୁଛlି ଆେମ ପ�ାୟତଃ ସମ` 

େଲଖକ ଓ ସାହିତି�କ.ୁ ସ�ାନ େଦଇ େସମାନ. େଲଖା ପ�କାଶ କରୁଛୁ କାରଣ 

ଏହା/ାରା େସମାେନ ଉ�ାହିତ େହାଇ अଧିକରୁ अଧିକ େଲଖାେଲଖି କରିେବ ଏବଂ 

ଭବିଷ�ତେର ଆମ ସାହିତ� ହZ ସମୃ� େହବ ପ�େତ�କ ପ�ତି0ିତ ଏବଂ ବ�ବସାୟିକ 

ପତ� ପତି� କା େକବଳ ପ�ବୀଣ େଲଖକ ମାନ. େଲଖା ହZ ପ�କାଶ କରିବାକୁ ଇhା ପ�କଟ 

କରlି ନୂତନ େଲଖକ ମାନ. େଲଖାକୁ अେନକ ପତ� ପତି� କା ଗ�ହଣ କରlି ନାହZ, ଏହା 

ଫଳେର ନୂତନ ଭାେବ ଓଡ଼ିଆେର େଲଖାେଲଖି କରୁଥିବା अେନକ ବ�pିବିେଶଷ 

ହେତା�ାହିତ େହାଇଯାଆlି, ଏବଂ अେନକ େଲଖନୀ େଲଖିବା ପବୂ�ରୁ େମୗନ େହାଇଯାଏ 
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ଆେମ ଚାହୁଁଛୁ अଧିକରୁ अଧିକ ବ�pି ଓଡ଼ିଆେର େଲଖାେଲଖି କରn ଏବଂ ଆମ ଭାଷା 

अଧିକରୁ अଧିକ ଆଦୃତ େହଉ 

 ଏହି ସଂ=ରଣ ସହ ଆହ� ାନ ଇ-ପତି� କା ଚତୁ��ଶ ବଷ�େର ପ�େବଶ କରିଲା ଆଶା 

କରୁଛି ଏହାର ସଂ=ରଣ ବଷ�ପେର ବଷ� ଏମିତି େହଉଥାଉ ସମ`.ୁ ଧନ�ବାଦ ଚଳିତ 

ସଂ=ରଣେର ପ�କାଶିତ ଆେଲଖ� ସବୁକୁ ପଢ଼ିବା ପବୂ�ରୁ ଆସn ଦୃ�ି ପକାଇବା ବିଗତ 

ମାସେର ଘଟିଥିବା କିଛି ପ�ମୁଖ ଘଟଣାବଳୀ ଉପେର 

୧୧୧୧. . . . ମମତା ଦିଦି. ଦାଦାଗିରିମମତା ଦିଦି. ଦାଦାଗିରିମମତା ଦିଦି. ଦାଦାଗିରିମମତା ଦିଦି. ଦାଦାଗିରି    

 ଚଳିତ ମାସେର ଏକ अପ�ତ�ାଶିତ ଘଟଣାକ�ମେର ପxିମବyର ମୁଖ�ମ�ୀ େକq�  

ସରକାର. ବିେରାଧେର ବିେଷାଦଗାର୍ କରି ଏକ ଧାରଣା େଦଇ େଦଶେର ଆେଲାଡ଼ନ 

ସୃ�ି କରିଥିେଲ ସଚୂନାେଯାଗ� େଯ अେନକ ବଷ� ପେୂବ� େହାଇଥିବା ଶାରଦା ଚିଟଫv 

େକେଳ.ାରୀ ଏବଂ େରାଜଭ�ାଲି କାvର ତଦl ଭାର ସିବିଆଇ ଉପେର ନ�` ଥିଲା, 

ଏବଂ ଏହାର ତଦl ଭାର ସୁପି�ମେକାଟ୍� ନିେ��ଶେର େହଉଥିଲା, କିn ରାଜ� ସରକାର ଏକ 

ସ�ତ� ତଦl େଗା0ୀ (ଏସ୍ ଆଇଟି) ସୃ�ି କରିଥିେଲ ଏବଂ େପାଲିସ କମିସନର ରାଜୀବ୍ 

କୁମାର ଏହାର ମୁଖ� ଭାବେର ନିଯୁpି ପାଇଥିେଲ  

 ରାଜୀବ କୁମାର ସଂଗ�ହ କରିଥିବା ସମ` ସାf�ପ�ମାଣକୁ ସିବିଆଇକୁ ପ�ଦାନ 

କରିବାପାଇଁ ତା.ୁ କୁହାଯାଇଥିଲା, କିn େସ େସପରି କରିନଥିେଲ ଏବଂ େସସବୁକୁ େସ 

ନ� କରିେଦଇଥିେଲ ଏଥିପାଇଁ ତା.ୁ ସିବିଆଇ ତରଫରୁ ଦୁଇଥର ସମନ କରାଯିବା 

ପେର ବିଗତ ସ�ାହେର ରବିବାର ସg�ାେର ତା. ବାସଗୃହ ପାଖେର ସିବିଆଇ अଧିକାରୀ 

ପ�େଶwା_ର ପାଇଁ ପହ�ିବାପେର ପxିମ ବy ସରକାର. ନିେ��ଶେର �ାନୀୟ େପାଲିସ୍ 
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ସିବିଆଇ ଦଳର ସଦସ�.ୁ ଗିରଫ କରିଥିେଲ ଏବଂ ରାଜୀବ କୁମାର ସମଥ�ନେର 

ମୁଖ�ମ�ୀ ମମତା ବାନାଜ�ୀ ରାଜୀବ କୁମାର. ଘର ସାମନାେର ଧାରଣାେର ବସିଥିେଲ 

େକq�  ସରକାର ଜାଣିଶୁଣି ଏପରି କରୁଛlି ଏବଂ ଏହି ସବୁ କାଯ��କ�ମ ପ�ଧାନମ�ୀ ଶ�ୀ 

େମାଦୀ ଏବଂ ତା.ର ମ�ୀମvଳ. ଆେଦଶେର େହଉଛି େବାଲି କହି େସ କହିଥିେଲ େଯ 

େମାଦୀ ସରକାର େଲାକତ�କୁ ହତ�ା କରୁଛି ଏହାପେର ମମତା ବାନାଜ�ୀ. ସପfେର 

େତଲୁଗୁେଦଶମ୍ ପାଟ~ ପ�ମୁଖ ଏନ୍ ଚq�ବାବୁ ନାଇଡୁ, ଲାଲୁ ଯାଦବ, अଖିେଳଶ ଯାଦବ ଆଦି 

େନତାମାେନ ଆଗକୁ ଆସିଥିେଲ ଏହାପେର ଏକ अପ�ୀତିକର ପରି�ିତି ସୃ�ି େହାଇଥିଲା 

 अେନେକ ଏହାକୁ ମମତା. ଶpିପ�ଦଶ�ନ େବାଲି କହିଥିେଲ ୨୦୧୯ ସାଧାରଣ 

ନିବ�ାଚନ ପୁବ�ରୁ ନିଜକୁ ପ�ଧାନମ�ୀ ପଦବୀର ଦୃଢ଼ ଦାବିଦାର ଭାବେର ଉପ�ାପନ 

କରିବା ଉେ�ଶ�େର େସ ଏଭଳି କରିଥିବା ବୁ�ିଜୀବି ମତ େଦଇଥିେଲ ପେର ସୁପି�ମ 

େକାଟ୍� ସମୁଦାୟ ଘଟଣାର ସଂ�ାନ େନଇ ରାଜୀବ କୁମାର.ୁ ସିବିଆଇ ପାଖେର ହାଜର 

େହାଇ ତଦlେର ସହାୟତା କରିବାକୁ ନିେ��ଶ େଦଇଥିେଲ 

 ସମୁଦାୟ ଘଟଣାକ�ମେର ଦୃ�ିେଦବାପେର ମମତା ବାନାଜ�ୀ କାହZକି ଧାରଣା େଦେଲ 

ତାହା �� ନ େହଉଥିବା େବେଳ ଜେଣ େପାଲିସ୍ अଧିକାରୀ. ସମଥ�ନେର େସ ଧାରଣା 

େଦବା अେନକାଂଶେର ନିଜର େକୗଣସି ଦୁବ�ଳତାକୁ ଲୁଚାଇବା ଭଳି ମେନ େହଉଥିଲା େସ 

େକଉଁଥି ପାଇଁ ଏେତ ଭୟଭୀତ େହାଇଥିେଲ େଯ ଜେଣ େପାଲିସ କମ�ଚାରୀ. ପାଇଁ ନିେଜ 

ଧାରଣା େଦବାକୁ ଆେଗଇ ଆସିେଲ? ବିଭିନw  ରାଜେନୖତିକ ଦଳ ଏହାର ଭିନw  ଭିନw  ମତ 

େଦଇଛlି 

 େଶଷ ସଚୂନା ମୁତାବକ ରାଜୀବ କୁମାର େମଘାଳୟର ସିଲିଂ �ିତ ସିବିଆଇର 
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େକq�େର ବିଗତ ଦୁଇଦିନ େହବା େଜରାର ସ��ଖୀନ େହଉଛlି ଏବଂ ମମତା ବାନଜ�ୀ. 

ଧାରଣାେର ସହେଯାଗ କରିଥିବା ପା�ଜଣ େପାଲିସ अଧିକାରୀ. ବିେରାଧେର େକq�  

ସରକାର ଦୃ�ାlମଳୂକ ପଦେfପ େନବାକୁ ଚିlା କରୁଛlି 

୨୨୨୨. . . . ରାେଫଲ୍ ପାଇଁ ରାହୁଲ ନିqିତରାେଫଲ୍ ପାଇଁ ରାହୁଲ ନିqିତରାେଫଲ୍ ପାଇଁ ରାହୁଲ ନିqିତରାେଫଲ୍ ପାଇଁ ରାହୁଲ ନିqିତ    

 ରାେଫଲ୍ ବିମାନ କିଣା ଦୂନ�ୀତି େହାଇଛି େବାଲି ବାରaାର ଗଣମାଧ�ମେର ଭାଷଣ 

େଦଇ ରାହୁଲ ଗାgୀ अେନକାଂଶେର ନିqିତ େହାଇଛlି ଏବଂ ପେରାfେର ଉପହାର ପାତ�  

େହଉଥିବା ସେ_�  େସ ରାେଫଲ୍ ମ� ଛାଡ଼ିବାକୁ ନାରାଜ ଦୁଇଦିନ ତେଳ ପ�ତି0ିତ 

ସaାଦପତ�  ହିqୁେର ପ�କାଶିତ ଏକ ଖବରର ଦୃ�ାl େଦଇ େସ କହିଥିେଲ େଯ ରାେଫଲ 

କିଣାେର ଦୁନ�ୀତି େହାଇଛି ଏବଂ େଚୗକିଦାର େଚାର अେଟ 

 ଏହି ଖବର ପ�କାଶ େହବାର ମାତ�  େକଇ fଣପେର ଖବର ସରବରାହ ସଂ�ା 

ଏଏନ୍ ଆଇ ଏହାକୁ ଖvନ କରି ପ�ମାଣ କରିଥିେଲ େଯ ହିqୁ ଖବର କାଗଜେର ପ�କାଶିତ 

ସaାଦ ଏବଂ ଛବି अସଂପ'ୂ� ଏବଂ ଏହାର ରାେଫଲ୍ କିଣା ସହିତ େକୗଣସି ସ%କ� ନାହZ 

େଯଉଁ अଧିକାରୀ ଏହି ପତ�  େଲଖିଥିେଲ େସ ରାେଫଲ୍ କିଣାପାଇଁ ସଂଗଠିତ େଗା0ୀର 

ସଦସ� ନଥିେଲ ଏବଂ େସ କରିଥିବା अଭିେଯାଗର ଉ_ର ତ�ାଳୀନ ରfାମ�ୀ ମେନାହର 

ପାରିକର େସଇ ଚିଠିର ତେଳ େଦଇଥିେଲ ଯାହାକୁ ଖବରକାଗଜେର ଛପା ଯାଇନଥିଲା 

 ଏହା ସ%ୂ'�ଭାେବ ଏକ ଷଡ଼ଯ� େବାଲି ବିେଜପି ତରଫରୁ କୁହାଯାଇଥିଲା ଏବଂ 

ରାହୁଲ ଗାgୀ ମିଥ�ା କହିଥିବା େହତୁ େସ fମା ମାଗn େବାଲି ଦାବୀ କରାଯାଇଥିଲା 

୩୩୩୩. . . . ମମତା. ଭୟ କାହZକିମମତା. ଭୟ କାହZକିମମତା. ଭୟ କାହZକିମମତା. ଭୟ କାହZକି    

 ବିେଜପି /ାରା ପxିମ ବyେର ରାଜେନୖତିକ ରଥଯାତ� ା ପାଇଁ େଘାଷଣାପେର ରାଜ� 
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ସରକାର ଏହାକୁ କରାଇ ନ େଦବା ଉେ�ଶ�େର अଦାଲତର /ାର� େହାଇଥିେଲ ଏବଂ 

ମାମଲା ସୁପି�ମ୍ େକାଟ୍� ପଯ��l ଯାଇଥିବା ପେର ବିେଜପିକୁ ରାଜ�େର ସଭା କରିବାକୁ 

अନୁମତି ମିଳିଥିଲା କିn ମମତା ବାନଜ�ୀ ସରକାର ବିେଜପିର ସଭାକୁ ଭvୁର କରିବାପାଇଁ 

ସବୁପ�କାର େଚ�ା କରି ଆସୁଛlି  

 ସଚୂନାେଯାଗ� େଯ ବିେଜପି ସଭାପତି अମିତ୍ ଶାହ. ରାଲିେର େହାଇଥିବା 

ଜନଗହଳିକୁ େଦଖିବାପେର अନ� େକୗଣସି ବିେଜପି େନତା. ସଭାକୁ େସ କରାଇ େଦବାକୁ 

ଚାହାlି ନାହZ େବାଲି ପେରାfେର ଜଣାଇଛlି ଏଥିପାଇଁ େମାଦୀ. ସାଧାରଣ ସଭା 

ପବୂ�ରୁ ତା.ର େହଲିକ�ରକୁ ଓହ� ାଇବା अନୁମତି ନ େଦବା, ଉ_ର ପ�େଦଶ ମୁଖ�ମ�ୀ 

େଯାଗୀ ଆଦିତ�ନାଥ. େହଲିକ�ରକୁ ଓହ� ାଇବା अନୁମତି ନ େଦବା ଇତ�ାଦି अlଭ�ୂp 

 ବିେଜପି ଏହାକୁ େନଇ ଉ�ାହିତ େହାଇ अଧିକ ପ�ଚାର କରୁଥିବା େବେଳ ମମତା 

ସରକାର ଏହାକୁ େନଇ େକଉଁପ�କାରର ଗଣିତ କରୁଛlି ତାହା େଦଖିବାକୁ ରହିଲା 

୪୪୪୪. . . . କଂେଗ�ସକୁ ପି�ୟ.ା ଗାgୀ ଭରସାକଂେଗ�ସକୁ ପି�ୟ.ା ଗାgୀ ଭରସାକଂେଗ�ସକୁ ପି�ୟ.ା ଗାgୀ ଭରସାକଂେଗ�ସକୁ ପି�ୟ.ା ଗାgୀ ଭରସା    

 ଚଳିତ ମାସେର କଂେଗ�ସେର ନୂଆ ଭାବେର ସାଧାରଣ ସ%ାଦକ ପଦବୀ ଶ�ୀମତି 

ପି�ୟ.ା ଗାgୀ ଭଦ�  ଏବଂ େଜ�ାତିରାଦିତ� ସିgିଆ.ୁ ପ�ଦାନ କରାଯାଇଛି ପି�ୟ.ା ଗାgୀ 

ଭଦ�  अେନକ ବଷ�ରୁ ସକି�ୟ ରାଜନୀତିେର େଯାଗେଦେବ େବାଲି େହଉଥିବା ସମ` 

ଆେଲାଚନାକୁ େସ ସତ� କରିଛlି ରାଜନୀତିେର େଯାଗ େଦଇ େସ କଂେଗ�ସର ସାଧାରଣ 

ସ%ାଦକ ପଦବୀ ପାଇଛlି 

 ଏହାକୁ େନଇ अେନକ କ|ନାଜ|ନା ଜାରୀ ରହିଛି ତା.ୁ ଉ_ରପ�େଦଶେର 

ଦଳକୁ ସୁଦୃଢ଼ କରିବା ଦାୟିତ�  ଦିଆଯାଇଛି ପି�ୟ.ା ଗାgୀ ଭଦ� . ରାଜନୀତି ପ�େବଶ 
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ପେର କଂେଗ�ସ ଦଳ ୨୦୧୯ ନିବ�ାଚନେର େକୗଣସି ମ�ାଜିକ୍ କରିବା ଆଶାେର ଆଶାବାନ 

େହାଇଥିବା େବେଳ ରା�� ୀୟ ରାଜେନୖତିକ ବୁ�ିଜୀବି ମହଲେର କିn ଏହା/ାରା କଂେଗ�ସକୁ 

େକୗଣସି ଲାଭ େହବନାହZ େବାଲି କୁହାଯାଉଛି  

 ସଚୂନାେଯାଗ� େଯ କଂେଗ�ସ ମହାସଚିବ ରାହୁଲ ଗାgୀ. ଛବି ବ_�ମାନ �� 

େହଇପାରୁନାହZ अେନକ ରା�� ୀୟ `ରର ରାଜେନୖତିକ ସମୀfକ ମତେପାଷଣ କରlି େଯ 

ରାହୁଲ. କାgେର ଭାରତୀୟ ଗଣତ�ର ସାଧାରଣ ନିବ�ାଚନ ଭାର େଦବା ମୁଖ�ତା 

େହାଇପାେର अପରପfେର େମାଦୀ ବିେରାଧୀ ମହାଗଠବgନେର ସଂପୃp ବାଇଶିଟି 

ରା�� ୀୟ ଏବଂ ଆ�ଳିକ ଦଳ ରାହୁଲ ଗାgୀ.ୁ ପ�ଧାନମ�ୀ ଭାବେର ମାନିବାକୁ ହୁଏତ 

ରାଜି ନ େହାଇପାରlି ଏହାର ସଚୂନା ଉ_ର ପ�େଦଶେର େହାଇଥିବା ବିଏସ୍ ପି ଏବଂ 

ଏସ୍ ପି ନିବ�ାଚନୀ ସିଟ୍ ବ}ନ ପେର ଜଣାପଡିଛି 

 ପxିମବy ମୁଖ�ମ�ୀ ମମତା ବାନାଜ�ୀ, ଆg�ପ�େଦଶ ମୁଖ�ମ�ୀ ଚq�ବାବୁ ନାଇଡ଼ୁ 

ଏବଂ अେନକ େନତା ନିଜକୁ ପ�ଧାନମ�ୀ ଭାବେର ଉପ�ାପନ କରି ପାରlି, େସଇଥିପାଇଁ 

ହୁଏତ କଂେଗ�ସକୁ ମହାଗଠବgନ ଠାରୁ ଦୂରେର ରଖାଯାଇଛି 

 ଚଳିତ ସମୟେର ମହାଗଠବgନେର ମାୟାବତୀ ଓ ମମତା. ପ�ାବଲ�ତାକୁ ଦୃ�ିେର 

ରଖି ହୁଏତ ପି�ୟ.ା ଗାgୀ.ୁ ରାଜନୀତିକୁ अଣାଯାଇଥିବ େବାଲି ମେନ େହଉଛି ଯଦି 

୨୦୧୯େର େକୗଣସି ନିଣ�ାୟକ େଭାଟ୍ ଫଳାଫଳ ନ ମିେଳ ତା’େହେଲ େସେତେବେଳ 

ରାହୁଲ. �ାନେର ପି�ୟ.ା.ୁ ହୁଏତ ଗଠବgନ ସ�ୀକାର କରି ପାରlି  

 ପି�ୟ.ା ଗାgୀ ଭଦ� . େଚେହରା ପବୂ�ତନ ପ�ଧାନମ�ୀ ସ�ଗ�ୀୟା ଇqିରା ଗାgୀ. 

ସହ ମିଶୁଥିବାରୁ ଏହାକୁ େନଇ ପ�ଚାର କରାଯାଉଛି ଏବଂ କଂେଗ�ସ୍ ଆଶାବାଦୀ େହଉଛି 
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େଯ ଏହା/ାରା ନିxୟ ଭାବେର କଂେଗ�ସକୁ ସଫଳତା ମିଳିପାରିବ 

୫୫୫୫. . . . େମାଦୀ. ବେଜଟେର ଉପହାରର ବଷ�ାେମାଦୀ. ବେଜଟେର ଉପହାରର ବଷ�ାେମାଦୀ. ବେଜଟେର ଉପହାରର ବଷ�ାେମାଦୀ. ବେଜଟେର ଉପହାରର ବଷ�ା    

 अଥ�ମ�ୀ ପୀୟଷୂ େଗାୟଲ ସଂସଦେର ୨୦୧୯-୨୦ ଆଥ~କ ବଷ�ର ପ�ଥମ ୪ ମାସ 

ପାଇଁ କାମଚଳା ବେଜଟ୍  ଆଗତ କରିଛlି। ଏହା अlରୀଣ ବେଜଟ େହାଇଥିେଲ ମଧ� 

ସରକାର େଭାଟର.ୁ ଆକୃ� କରିବା ଲାଗି େକେତକ େଲାଭନୀୟ େଘାଷଣା କରିଛlି। 

ବିେଶଷକରି ଆଗାମୀ ସାଧାରଣ ନିବ�ାଚନକୁ ଆଖି ଆଗେର ରଖି ସରକାର ପ�ଥେମ େଦଶର 

କୃଷକମାନ.ୁ ପ�େଲାଭିତ କରିବା ପାଇଁ ଉଦ�ମ କରିଛlି। େଯଉଁ କୃଷକ. ୨ େହ�ର 

ଜମି ଥିବ େସମାନ.ୁ ବାଷ~କ ୬ ହଜାର ଟ.ାର ସହାୟତା ମିଳିବ। ତାହା ସ%ୃp କୃଷକ. 

ଜମାଖାତାେର ସିଧାସଳଖ ଜମା େହବ େବାଲି ଆଜି ବେଜଟ୍  ଉପ�ାପନ अବସରେର 

अଥ�ମ�ୀ େଘାଷଣା କରିଛlି। ୩ଟି କି`ିେର ଏହି ଟ.ା େଯାଗାଇ ଦିଆଯିବ।। ପିଛିଲା 

ଭାେବ ଏହି ବ�ବ�ା ୨୦୧୮ ଡିେସaର ୧ ତାରିଖରୁ ଲାଗୁ େହବ। ଏଥିେର େମାଟ୍  ୧୨ 

େକାଟି କୃଷକ ଉପକୃତ େହେବ। େସହିପରି େଗାବଂଶ ରfା ପାଇର୍ ଜାତୀୟ କାମେଧନୁ 

େଯାଜନା ମଧ� ଆରo େହବ େବାଲି ଶ�ୀ େଗାୟଲ େଘାଷଣା କରିଛlି। ବେଜଟ 

अଭିଭାଷଣ अବସରେର ଶ�ୀ େଗାୟଲ କହିଛlି େଯ ପ�ଧାନମ�ୀ ନେରq�  େମାଦି େଦଶକୁ 

ଏକ ସ�h ସରକାର େଦଇଛlି। ଭାରତର अଥ�ବ�ବ�ା ବ_�ମାନ ସବୁଠାରୁ ଦୃତଗତିେର 

अଭିବୃ�ି କରୁଥିବା अଥ� ବ�ବ�ା। ୨୦୨୨ ସୁ�ା ନୂଆ ଭାରତ ନିମ�ାଣ େହବ। ସରକାର 

ଏକ ୨୦୨୨ ସୁ�ା ସମ`.ୁ ସରକାର ଗୃହ େଯାଗାଇ େଦେବ। ସରକାର ଆସlା ଆଥ~କ 

ବଷ�ର ପ�ଥମ ୪ ମାସର ଖଚ� ତୁଲାଇବା ପାଇଁ େଲଖାନୁଦାନ ଆଗତ କରୁଛlି। ନିବ�ାଚନ 

ପେର ନୂଆ ସରକାର ଗଠନ େହେଲ ପ'ୂ� ାy ବେଜଟ୍  ଆଗତ କରିେବ। ସାଧାରଣ ବେଜଟ୍  
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ସହିତ େରଳ ବେଜଟକୁ ମିଶାଇ ଦିଆଯାଇଥିବାରୁ େରଳ ବିଭାଗର ବ�ୟବରାଦ େନଇ 

अlରୀଣ ବେଜଟେର େଘାଷଣା କରାଯାଇଛି 

୬୬୬୬. . . . କାଳିଆ କରୁଛି କିମିଆକାଳିଆ କରୁଛି କିମିଆକାଳିଆ କରୁଛି କିମିଆକାଳିଆ କରୁଛି କିମିଆ    

 ଓଡ଼ିଶା ସରକାର. /ାରା େଘାଷଣା କରାଯାଇଥିଲା କୃଷକ ସହାୟତା େଯାଜନା 

‘କାଳିଆ’ ବ_�ମାନ ଚ��ାେର ରାଜ�ର ବିଭିନw  ଜିଲ� ାେର କୃଷକମାନ.ୁ ସହାୟତା େହତୁ 

ପ�ାଥମିକ ଭାବେର ପା� ହଜାରଟ.ାର ସହାୟତା େସମାନ. ବ�ା. ଖାତାେର ଜମା 

କରାଯାଇଛି ଶୁଣାଯାଉଛି େକq�  ସରକାର କୃଷକମାନ.ୁ ସହାୟତା ପାଇଁ େଯଉଁ େଘାଷଣା 

କରିଛlି ତାହା ମଧ� କାଳିଆ େଯାଜନା /ାରା ପ�ଭାବିତ େହାଇପାେର ଓଡ଼ିଶା ସରକାର 

अଧିକ ପରିମାଣର अନୁଦାନ େଘାଷଣା କରିଥିବା େବେଳ େକq�  ସରକାର ବାଷ~କ ଛअ 

ହଜାର ଟ.ାର େଘାଷଣା କରିଛlି ଭୂମିହୀନ କୃଷକ ମାନ. ପାଇଁ ମଧ� କାଳିଆ 

େଯାଜନାେର ସହାୟତା େଘାଷଣା କରାଯାଇଛି 

 ଆଗାମୀ ସାଧାରଣ ନିବ�ାଚନ ପବୂ�ରୁ ଏହି ସବୁ କାଯ��କ�ମ କରି ନବୀନ ସରକାର 

େଲାକପି�ୟତା ପାଇବା ପାଇଁ ସମ` ପ�କାର େଚ�ା କରୁଛlି ବିେରାଧୀ ମାନ. ସମ` 

ପ�କାର ଆକ�ମଣ ସେ_�  ବିଗତ ଏକ ବଷ�େର ନବୀନ ସରକାର. ସମ` େଯାଜନା ଦିନକୁ 

ଦିନ େଲାକପି�ୟ େହବାେର ଲାଗିଛି ବିଜୁ ଯୁବ ବାହିନୀ ଗଠନ େହଉ ବା କାଳିଆ େଯାଜନା 

େହଉ अଥବା ପିଠା କାଯ��କ�ମ େଲାକମାେନ ଉ�ାହିତ େହାଇ ଏହି ସବୁ କାଯ��କ�ମେର 

େଯାଗ େଦଉଛlି ଏବଂ ଭଲ अନୁଦାନ ପାଉଛlି ମଧ� ରାଜ�ର ଋଣଭାର ଦିନକୁ ଦିନ 

ବୃ�ି ପାଉଥିବା େବେଳ ଏହିଭଳି ମାଗଣା अନୁଦାନ ରାଜ�ର अଥ�ନୀତିକୁ अଧିକ ଦୁବ�ଳ 

କରିେଦବ ଏଥିେର ଦି� ମତ ନାହZ 
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୭୭୭୭. . . . ଗୁ�ର ଆରfଣ ଦyା ବ�ାପିଲାଗୁ�ର ଆରfଣ ଦyା ବ�ାପିଲାଗୁ�ର ଆରfଣ ଦyା ବ�ାପିଲାଗୁ�ର ଆରfଣ ଦyା ବ�ାପିଲା    

 ଆxଯ��ର ବିଷୟ ରାଜ�ାନେର ପୁଣିଥେର ଗୁ�ର ସଂପ�ଦାୟର େଲାକମାେନ 

ସଂରfଣ ଦାବୀେର ଆେqାଳନ କରିବା ଆରo କରି େଦଇଛlି अେନକ ଦିନରୁ 

େସମାେନ ଏହି ସଂରfଣ ପାଇଁ ଦାବୀ କରି ଆସୁଥିେଲ କିn ତ�ାଳୀନ ସରକାର ଏହା 

ବିଷୟେର େକୗଣସି ପଦେfପ େନବାପାଇଁ ଇhା ପ�କଟ କରିନଥିେଲ ଚଳିତ ବିଧାନ 

ସଭାେର କଂେଗ�ସ ଶାସନେର ପୁଣିଥେର ଆେqାଳନ ଆରo େହାଇଛି ଏବଂ ଏହା 

ହିଂସାତF କ େହବାେର ଲାଗିଛି 

 ବିଭିନw  ଶିfାନୁ0ାନ ଏବଂ ଚାକିରୀ େfତ� େର अତିରିp ପା� ପ�ତିଶତ ସଂରfଣ 

ଦାବୀ େନଇ ରାଜ�ାନର ଗୁ�ର ସଂପ�ଦାୟ ଆେqାଳନ କରୁଛlି ଉପମୁଖ�ମ�ୀ. ସହ 

ଆେଲାଚନା କରିବା ସେ_�  େସମାେନ ଏହି ଆେqାଳନ କରୁଛlି ଏବଂ अେନକ �ାନେର 

ହିଂସାକାv ଏବଂ ସଂପ_ି ନ� କରିବା ଭଳି ଖବରମାନ ଆସିବାେର ଲାଗିଛି 

 ସଚୂନାେଯାଗ� େଯ ଚଳିତ େକq�  ଶାସନେର ଆଥ~କ ରୂପେର ଦୂବ�ଳ ସ�hଳ ବଗ�ର 

େଲାକ. ପାଇଁ ସରକାର अତିରିp ଦଶ ପ�ତିଶତ ସଂରfଣର େଘାଷଣା କରିଛlି, ଏହା 

ସେ_�  ଏହି ଆେqାଳନ ରାଜେନୖତିକ ଉେ�ଶ� ପ�େଣାଦିତ ମେନ େହଉଛି 

୭୭୭୭. . . . ଲvନେର ଇଭିଏମ୍ େମସିନ ସମୀfାଲvନେର ଇଭିଏମ୍ େମସିନ ସମୀfାଲvନେର ଇଭିଏମ୍ େମସିନ ସମୀfାଲvନେର ଇଭିଏମ୍ େମସିନ ସମୀfା    

 ବିଗତ ମାସେର ଏକ अପ�ତ�ାଶିତ ଘଟଣାକ�ମେର ଲvନ ଠାେର ଆେୟାଜିତ ଏକ 

କାଯ��କ�ମେର ଭାରତେର ନିବ�ାଚନ ସମୟେର ବ�ବହାର େହଉଥିବା ଇଭିଏମ୍ େମସିନକୁ 

ହ�ାକ୍ କରିେହବା ଭଳି ଚା�ଲ�କର ତଥ�ର େଘାଷଣା କରାଯାଇଥିଲା ପରିଚୟ ପ�କାଶ 

ନ କରି ଆେମରିକାେର ଥିବା ଜେନୖକ ବ�pି ଏହି କାଯ��କ�ମେର अନଲାଇନ୍ ରହି େଘାଷଣା 
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କରିଥିେଲ େଯ େସ ଇଭିଏମ୍ େମସିନ୍ ହ�ାକ୍ କରି ପାରିେବ ଏବଂ େସ କହିଥିେଲ େଯ େସ 

ଇଭିଏମ୍ େମସିନ୍ ତିଆରି ସମୟେର ଗେବଷଣା ଓ ପରୀfଣ ଦଳେର ଥିେଲ ଏହି 

କାଯ��କ�ମକୁ ଏକ ସ�ାଧୀନ ସଂଗଠନ ଆେୟାଜିତ କରିଥିବା େବେଳ କଂେଗ�ସର ବରି0 

ସଦସ� କପିଲ୍ ଶିବଲ୍ ଏହି କାଯ��କ�ମେର େଯାଗ େଦଇଥିେଲ 

 ଏହାକୁ େନଇ ତୀବ�  ପ�ତିକି�ୟା ସୃ�ି େହାଇଥିଲା େଦଶକୁ ବିେଦଶ ମାଟିେର 

अପମାନିତ କରାଯାଉଛି େବାଲି ବିେଜପି ତରଫରୁ ମତ େଦଇଥିେଲ ଏହାର ତଦl 

କରିବା ପେର ଭାରତୀୟ ସଂ�ାନ ତରଫରୁ କୁହାଯାଇଥିଲା େଯ ଏହି ସଭାେର େଯଉଁ ବ�pି 

ଦାବୀ କରିଥିେଲ େଯ େମସିନ୍ ହ�ାକ୍ କରିେହବ, େସ ନାମର େକୗଣସି ବ�pି ଏହି େମସିନ୍ 

ନିମ�ାଣ ସମୟେର କାଯ��ରତ ନଥିେଲ  

୮୮୮୮. . . . ପ�ବୀଣ େତାଗାଡ଼ିଆ. ନୂଆ ଦଳପ�ବୀଣ େତାଗାଡ଼ିଆ. ନୂଆ ଦଳପ�ବୀଣ େତାଗାଡ଼ିଆ. ନୂଆ ଦଳପ�ବୀଣ େତାଗାଡ଼ିଆ. ନୂଆ ଦଳ    

 ବିଶ� ହିqୁ ପରିଷଦର ପବୂ�ତନ େନତା ଓ ସଦସ� ପ�ବୀଣ େତାଗାଡ଼ିଆ ଏକ ନୂତନ 

ରାଜେନୖତିକ ଦଳର େଘାଷଣା କରିଛlି अେଯାଧ�ାେର ଭବ� ରାମମqିର ନିମ�ାଣେର 

ବିେଜପିର अପାରଗତାକୁ ଦଶ�ାଇ େସ ହିqୁ�ାନ୍ ନିମ�ାଣ ଦଳ ନାମେର ଏକ ରାଜେନୖତିକ 

ଦଳ ଆରo କରିଛlି େବାଲି ଆନୁ0ାନିକ ଭାବେର େଘାଷଣା କରିଛlି ଗରୀବି, 

େବେରାଜଗାରୀ ଓ କୃଷକ ସମସ�ାକୁ ପ�ାଥମିକତା େଦବା ତା. ଦଳର ପ�ମୁଖ ନୀତି ରହିବ 

ଏବଂ ଏହି ଦଳ ଆଗାମୀ ସବ�ସାଧାରଣ ନିବ�ାଚନ ସମୟେର अଂଶ ଗ�ହଣ କରିବ 

 ସଚୂନାେଯାଗ� େଯ ଶ�ୀ େତାଗାଡ଼ିଆ ଏକଦା ପ�ଧାନମ�ୀ ଶ�ୀ େମାଦୀ. ବgୁ 

ତାଲିକାେର ଥିେଲ କିn ଧିେର ଧିେର ଦୁଇଜଣ. ମଧ�େର ମନାlର େହାଇଥିଲା ଏବଂ େସ 

अେନକ ସମୟେର େମାଦୀ ସରକାର. ବିେରାଧେର େଖାଲାେଖାଲି ମlବ� େଦଇ 
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ଆସୁଥିେଲ 

୯୯୯୯. . . . ମା�� ମା�� ମା�� ମା�� ୩୧୩୧୩୧୩୧ରୁ ଝାରସୁଗୁଡ଼ା ବିମାନବqର କାଯ��fମ େହବରୁ ଝାରସୁଗୁଡ଼ା ବିମାନବqର କାଯ��fମ େହବରୁ ଝାରସୁଗୁଡ଼ା ବିମାନବqର କାଯ��fମ େହବରୁ ଝାରସୁଗୁଡ଼ା ବିମାନବqର କାଯ��fମ େହବ    

 ଆସlା ମା�� ୩୧ରୁ ଝାରସୁଗୁଡା ବିମାନ ବqର ନିୟମିତ ଭାେବ ବିମାନ ଚଳାଚଳ 

କରିେବ । �ାଇସ୍  େଜଟ କ_�ୃ ପf ଶନିବାର ଝାରସୁଗୁଡା ବିମାନ ବqର ପରିଦଶ�ନ 

କରିଥିେଲ । ବିମାନ ବqରେର ଥିବା ଭି_ିଭୂମି, ସୁରfା ବ�ବ�ା ସହିତ ଯାତ� ୀ. ଥିବା 

ସମ` ବ�ବ�ା ସ%କ�େର अନୁଧ�ନ କରିଥିେଲ । ଏଥି ସହିତ ବିମାନ ବନଦରର 

ନିେ��ଶକ ଏସେକ େଚୗହାନ �ାଇସ୍  େଜଟ କ_�ୃ ପf.ୁ ଉଡାନ ସ%କ�େର ସବିେସସ୍  

ବିବରଣୀ ପ�ଦାନ କରିବା ସହିତ ବିମାନ ବନଦରେର ଉପଲ  ସମ` ବ�ବ�ା ସ%କ�େର 

अବଗତ କରାଇଥିେଲ । ବିମାନ ବqର ପରିଦଶ�ନ ପେର ଏହି ଟିମର ପଦାଧିକାରୀ ମାେନ 

ସଚୂନା େଦଇଥିେଲ ଆସlା ମା�� ୩୧ ତାରିଖରୁ ଏଠାରି ବିମାନ େସବା ଚଳାଚଳ କରିବ । 

�ାଇସ େଜଡ ବିମାନ ସଭା େସବା େପଇଁ େଦଶର ୩ଟି ବଡ ସହର ନୂଆ ଦିଲ� ୀ , 

େକାଲକତା, ହାଇହ�ବାଦ ମଧ�େର ବିମାନ ଚଳାଚଳ ପାଇଁ େବସାମରିକ ମିଶନ ଚଳାଚଳ 

ମ�ାଳୟ ପfରୁ ସବୁଜ ସଂେକତ ମିଳିଛି । 

୧୦୧୦୧୦୧୦. . . . ରା��ପତି. अଭିଭାଷଣର ଧନ�ବାଦ ପ�`ାବେର େମାଦୀ. େଜାଶ୍ରା��ପତି. अଭିଭାଷଣର ଧନ�ବାଦ ପ�`ାବେର େମାଦୀ. େଜାଶ୍ରା��ପତି. अଭିଭାଷଣର ଧନ�ବାଦ ପ�`ାବେର େମାଦୀ. େଜାଶ୍ରା��ପତି. अଭିଭାଷଣର ଧନ�ବାଦ ପ�`ାବେର େମାଦୀ. େଜାଶ୍    

 ପ�ଧାନମ�ୀ ଶ�ୀ ନେରq�  େମାଦୀ ଆଜି େଲାକସଭାେର ରା��ପତି. अଭିଭାଷଣ 
ଉପେର ଧନ�ବାଦ ପ�`ାବ ଆେଲାଚନାର ଉ_ର ପ�ଦାନ କରିଛlି । ଏହି ପରିେପ�fୀେର 
अେନକଗୁଡ଼ିଏ ଟୁଇଟ ମାଧ�ମେର ପ�ଧାନମ�ୀ କହିଛlି: “ଭାରତର ଜନସାଧାରଣ. ପାଇଁ 
କାୟ�� କରିବାକୁ ସରକାର ପ�ତିଶ��ତିବ� । ସରକାର ସଦାେବେଳ େଲାକମାନ. ଆଶା 
ଆକାଂfା ପ�ତି ସଂେବଦନଶୀଳ ରହି ଆସିଛି । ଏଥିେର ଦୁନ�ୀତିର େକୗଣସି �ାନ ନାହZ । 
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ସଂସଦେର ଏହି ଆେଲାଚନାେର अେନକ ମାନ�ବର ସଦସ� अଂଶ ଗ�ହଣ କରିଛlି । ମଁୁ 
େସମାନ.ୁ ସମ`.ୁ ଧନ�ବାଦ �ାପନ କରୁଛି । ୨୦୧୯ ମସିହା ସାଧାରଣ ନିବ�ାଚନେର 
େଯଉଁମାେନ ପ�ଥମ ଥର ପାଇଁ ମତଦାନର ସୁେଯାଗ ପାଇ େଭାଟ େଦେବ େସମାନ.ୁ 
ସମ`.ୁ ମଁୁ अଭିନqନ ଜଣାଉଛି । େଯଉଁମାେନ ୨୧ଶ ଶତା¢ୀେର ଜନF ଗ�ହଣ କରିଛlି 
ଏବଂ ଏେବ େସମାେନ ସାବାଳକ େଭାଟର େହବାକୁ ଯାଉଛlି, େସମାେନ ଭାରତର ପ�ଗତି 
ଧାରାକୁ ନି��ାରଣ କରିବାେର ଗୁରୁତ�ପ'ୂ�  ଭୂମିକା ତୁଲାଇେବ । ଏହା ଆ�ା ଓ ସକାରାତF କ 
ଭାବନାର ପ�ତିଫଳନ ଯାହାକି ଆମର ରା�� କୁ ଆଗକୁ ଆେଗଇ େନଇଯିବ । ଆେମ 
େସଭଳି େଲାକ େନାହୁ ଯିଏ ଚାେଲ�କୁ ଡ଼ରି ପୃ0ଭy େଦବ । ଆେମ ସଦାେବେଳ ସବୁ 
ପ�କାର ଚାେଲ�କୁ ସାମwା କରିଆସିଛୁ ଏବଂ େଲାକମାନ. ଆଶା ଆକାଂfା ପରୂଣ କରିବା 
ଦିଗେର କାୟ��କରୁଛୁ । କଂେଗ�ସ ଦଳର ଆବର ବgୁମାେନ ଦୁଇଟି ସମୟର କାୟ��ଧାରାକୁ 
େଦଖିପାରୁଥିେବ- अଥ�ାତ୍ , ବିସି- ବିେଫାର୍  କଂେଗ�ସ (କଂେଗ�ସ ଶାସନ ପବୂ�ର) 
େଯେତେବେଳ କିଛି ପ�ଗତି ଘଟୁନଥିଲା ଏବଂ ଏଡ଼ି -ଆଫଟର ଡ଼ାଇେନ�ି (ବଂଶାନୁକ� ମିକ 
ଶାସନ ପେର) ପରବ_�ୀ ସମୟେର େଯେତେବେଳ କି ସବୁକିଛି ପ�ଗତି ଘଟିଛି । ଗତ ଚାରି 
ବଷ� ଭିତେର ଭାରତେର ଉେଲ� ଖନୀୟ ପ�ଗତି ଘଟିଛି । ନିେବଶଠାରୁ େନଇ �ିଲ୍  େସ�ର, 
�ାଟ� अପ୍ , ଦୁz ଉ£ାଦନଠାରୁ େନଇ କୃଷି, ବିମାନ ଚଳାଚଳ, ଭାରତର ପ�ଗତି अଭୂତପବୂ� 
ରହିଛି । େମାଦୀ.ୁ ଘୃଣା କରିବା କ�ମେର ବିେରାଧୀଦଳ ମାେନ ଏେବ ରା�� କୁ ଘୃଣା 
କରିବା ଆରo କରିଛlି । େସଇଥିପାଇଁ େସମାନ. େନତାମାେନ ଲvନ ଯାଉଛlି ଏବଂ 
ଭାରତକୁ ହୀନ ଦୃ�ିେର େଦଖିବାକୁ ସାaାଦିକ ସମିFଳନୀମାେନ ଆେୟାଜନ କରୁଛlି । 
େସମାନ. ଦୃ�ିେର େମାର अପରାଧ କ’ଣ ଆପଣମାେନ ତାହା ଜାଣlି? ତାହା େହଲା 
ଏଇଆ େଯ ଗରିବ ପରିବାରେର ଜନF  େହାଇଥିବା ଜେଣ ବ�pି ସୁଲତାନ ବଂଶକୁ ଚାେଲ� 
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କରୁଛି । େସମାନ.ର ୫୫ ବଷ�ର ଶାସନକାଳ ଭିତେର ପରିମଳ ବ�ବ�ା ମାତ�  ୩୮% 
ଛୁଇଁଥିଲା ଏବଂ ଆମର ୫୫ ମାସର ଶାସନକାଳେର ତାହା ଏେବ ୯୮%େର ପହ�ିଛି । 
ଗ�ାସ ସଂେଯାଗ େfତ� େର େସମାନ. ୫୫ ବଷ�ର fମତା ଦଖଲ ଭିତେର ତାହା ମାତ�  ୧୨ 
େକାଟି ଥିଲା ଏବଂ ଆମର ୫୫ ମାସର ଶାସନ କାଳେର ତାହା ୧୩ େକାଟି େହାଇପାରିଛି । 
ଆେମ ଆମ ପା� ବଷ�ର ଶାସନକାଳେର ବିକାଶ ଦିଗେର ଦ� �ତ ଗତିେର କାୟ�� କରିଛୁ । 
ଏକଥା ଥେର ଚିlା କରି େଦଖn, କଂେଗ�ସ େଦଶେର ଜରୁରିକାଳୀନ ପରି�ିତି ଜାରି 
କରିଥିଲା । କିn ସମାେଲାଚନା କରାଯାଉଛି େମାଦୀ ଗଣତାlି� କ अନୁ0ାନକୁ କାେଳ ଧ�ଂସ 
କରିେଦଉଛି । କଂେଗ�ସ େସନାକୁ अପମାନିତ କଲା, �ଳେସନାଧ�f.ୁ ଗୁvା େବାଲି 
କହିଲା, କିn େମାଦୀ େଦଶର ଗଣତାlି� କ अନୁ0ାନକୁ ମାରି େଦଉଛି େବାଲି ନାରା ଉଠିଛି 
। କଂେଗ�ସ େନତାମାେନ ମନଗଢ଼ା କଥାମାନ ପ�ଚାର କେଲ େଯ େସନା ବିେଦ� ାହ ରଚନା 
କରୁଛି .... କିn େମାଦୀ କାେଳ ଗଣତ� ଭଳି अନୁ0ାନକୁ ଗଳାଚିପି ହତ�ା କରୁଛି! 
କଂେଗ�ସ ନିବ�ାଚନ କମିଶନ ଓ ଇଭିଏମକୁ େନଇ ପ�ଶw ଉଠାଇଛି କିn େମାଦୀ अନୁ0ାନକୁ 
ଭାyିଚାଲିଛି, କଂେଗ�ସ ନ�ାୟପାଳିକାକୁ ଡ଼ରାଉଛି କିn େମାଦୀ अନୁ0ାନକୁ ଭାyି ଚାଲିଛି 
। କଂେଗ�ସ େଯାଜନା ଆେୟାଗକୁ ପ¦ାଏ େଜାକର େବାଲି अଭିହିତ କରିଥିଲା ....କିn 
େମାଦୀ ଗଣତାlି� କ अନୁ0ାନକୁ ନାଶ କରୁଛି େବାଲି अଭିେଯାଗ କରାଯାଉଛି । କଂେଗ�ସ 
ସମି�ଧାନର ଧାରା ୩୫୬କୁ अେନକ ଥର अପବ�ବହାର କରିଛି କିn େମାଦୀ 
अନୁ0ାନଗୁଡ଼ିକର କାେଳ ବିନାଶ କରିଚାଲିଛି । ଭାରତର ଜନସାଧାରଣ ପ'ୂ� 
ସଂଖ�ାଗରି0ତା ଥିବା ଏକ ସରକାରର କାୟ��ାବଳୀକୁ େଦଖି ଆସଛlି । େସମାେନ 
ଏନଡ଼ିଏ ସରକାରର କାୟ��କୁ ଭଲଭାେବ େଦଖିଛlି । େସମାେନ କଦାପି ଏକ 
ମହାମିଲାବଟ ସରକାର ଚାହZେବ ନାହZ େଯଉଁଥିପାଇଁ େକାଲକାତାେର େସମାନ.ର େମଳି 
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େହାଇଥିଲା । ସିଡ଼ବ� �ଜି ୨୦୧୦ େବେଳ ଆମର େଖଳାନୀମାେନ କଠିନ ଭାେବ ପରିଶ�ମ 
କରି େଖଳିଥିେଲ ଏବଂ େସମାେନ ଭାରତ ପାଇଁ େମଡ଼ାଲ ଜିଣିଥିେଲ । କିn, କଂେଗ�ସ 
ଦଳର କତିପୟ. ପାଇଁ ରାଜ�େଗା0ୀ କ� ୀଡ଼ା ଥିଲା ବ�pିଗତ ସଂପ_ି ଠୁଳ କରିବାର ଏକ 
ମଉକା । ୟୁପିଏ ଶାସନ କାଳର େଫାନ ବ�ା.ିy୍  କଥା ଏେବ େସହିଦଳର େନତାମାନ. 
ବgୁ.ୁ ଆxୟ�� ଲାଗୁଛି । ଏଭଳି ପି�ୟାପି�ତିେତାଷଣ କାରଣରୁ ଆମର ବ�ା.ିy୍  
ବ�ବ�ାକୁ ଏେବ ଏେତ ସମସ�ାର ସ��ଖୀନ େହବାକୁ ପଡ଼ୁଛି । ମଁୁ େକବଳ ସଂସଦେର 
ଏତିକି ସଚୂାଇବାକୁ ଚାେହଁ େଯ ଭାରତୀୟ ଜାତୀୟ କଂେଗ�ସ ଚାେହଁନାହZ େଯ ଆମର ସଶ§ 
େସନାବଳ ସୁଦୃଢ଼ େହଉ । େସମାେନ ଚାହାlିନାହZ େଯ ଆମର ସୁରfା ବ�ବ�ା ମଜଭୁତ 
େହଉ । େସମାେନ େକଉଁ କ%ାନୀ ପାଇଁ ନିଲାମୀ ଚାହୁଁଛlି େଯଉଁମାେନ अତି ଲ�ାଜନକ 
ଭାେବ କାୟ�� କରୁଥିେଲ? ଡ଼�ର ବାବା ସାେହବ ଆେaଦକର ସଦାେବେଳ ନିଜ ସମୟ 
ଠାରୁ ଆଗୁଆ ଚିlା କରୁଥିେଲ । େସ କହିଥିେଲ େଯ କଂେଗ�ସେର େଯାଗେଦବା अଥ� 
ଆତF ହତ�ା କରିବା ସେy ସମାନ । ବିେଦଶରୁ ହଜାର ହଜାର ସଂ�ା ପା¨ି ଓ अନୁଦାନ 
ପାଇ ଆସୁଥିେଲ । ଆେମ େସ ବ�ବ�ାେର ସ�hତା ଚାହZଲୁ ଏବଂ ଏହି ପ�କି�ୟାେର େସହି 
ସବୁ ସଂଗଠନ ଆେପ ଆେପ ବq େହାଇଗଲା । ଏଭଳି ଉ_ରଦାୟିତ� ନଥିବା अଥ� କାହZକି 
େଦଶକୁ ଆସୁଥିଲା? ଦରଦାମ ବୃ�ି ଓ କଂେଗ�ସ େଗାଟିଏ ଶ¢ । େଯେତେବେଳ ବି 
କଂେଗ�ସ fମତାକୁ ଆେସ, ସବୁ ସାମଗ�ୀର ଦରଦାମ ଆେପ ଆେପ ବଢ଼ିଯାଏ । ଏନଡ଼ିଏ 
ସରକାର ଦରଦାମ ବୃ�ିକୁ େରାକିବା ଦିଗେର କଠିନ ଶ�ମ ସ�ୀକାର କରିଛି । ଏହାର 
କାରଣ କ’ଣ େହାଇପାେର େଯ ୟୁପିଏ ସରକାର. अମଳେର ଏଲଇଡ଼ି ବଲବର ଦାମ 
ଏେତ अଧିକ ଥିଲା? ଆମ ସରକାର ଭାରତର ଜନସାଧାରଣ. ଉ_ମ ସ�ା�� ଓ ନିରାମୟ 
ଜୀବନ ଦିଗେର କାୟ�� କରିଆସୁଛି । େସଥିପାଇଁ େ�}ର ମଲୂ�, ଆ¨ୁ अେ§ାପଚାରର 
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ମଲୂ� ଏବଂ ଜୀବନ ରfାକାରୀ ଔଷଧପତ� ର ମଲୂ� ହ� ାସ ପାଇଛି । ଏହା ଦରିଦ� ରୁ 
ଦରିଦ� ତମ େଲାକ. ପାଇଁ ବିେଶଷ ସହାୟକ େହାଇଛି । େସେ�aର ୨୦୧୭ ଠାରୁ 
ନେଭaର ୨୦୧୮ ପୟ��l ପାଖାପାଖି ୧୫ ମାସ ଭିତେର ପ�ାୟ ୧ େକାଟି ୮୦ ଲf 
େଲାକ.ର ପ�ଥମ ଥର ପାଇଁ େପ�ାଭିେଡ଼} ଫvେର ପଇସା କଟା ଆରo େହାଇଛି । 
ଏଥିେର ସାମିଲ େହାଇଥିବା ସମ` େଲାକ. ଭିତରୁ ୬୪% େଲାକ. ଆୟୁ ୨୮ ବୟସ 
ସୀମା ଭିତେର । ଏହା ବ�ତୀତ ଆଉ େଗାଟିଏ ତଥ� ମଁୁ ଆପଣମାନ.ୁ େଦବାକୁ ଚାେହଁ । 
ତାହା େହଲା ଆମ େଦଶେର ମା�� ୨୦୧୪େର ପାଖାପାଖି ୬୫ ଲf େଲାକ.ୁ େନସନାଲ 
େପନସନ୍  ବ�ବ�ା (ଏନପିଏସ)େର ପ�ିକୃତ କରାଯାଇଛି । ଗତ ବଷ� अେ�ାବର 
ମାସେର ଏ ସଂଖ�ା ବୃ�ିପାଇ ପାଖାପାଖି ୧ େକାଟି ୨୦ ଲf େହାଇଛି । ଏହାକୁ କ’ଣ 
େକୗଣସି ଚାକିରୀ ବିନା କରାଯାଇଛି େବାଲି କୁହାଯିବ? ଆଉ ଏକ ପରିସଂଖ�ାନର 
ଉଦାହରଣ ମଁୁ େଦଉଛି । ପ�ତି ବଷ� ଆୟକର ରିଟ'� ଦାଖଲ ସମୟେର ନନ୍  କେପ�ାେରଟ 
ଟିକସଦାତା ବି ନିଜ ଆୟ େଷାଷଣା କରିଥାlି । େସମାନ.ୁ ନିଜକୁ େବତନ ମିେଳନାହZ । 
କିn େସ େଲାକମାେନ େସଠାେର ନିଯୁp େଲାକ.ୁ େବତନ େଦଇଥାlି । ଗତ ଚାରି ବଷ� 
ଭିତେର େଦଶେର ଏଭଳି ୬ ଲf ୩୫ ହଜାର ନୂତନ ପ�େଫସନାଲ.ୁ େଯାଡ଼ାଯାଇଛି । 
ଆପଣମାନ.ୁ କ’ଣ ଲାଗୁଛି େଯ ଜେଣ ଡ଼ାpର ନିଜର କି� ନିକ କିaା ନସ~ଂ େହାମ 
େଖାଲିଛlି ଏବଂ େସଠାେର େକବଳ ଜେଣ ବ�pି.ୁ ନିଯୁp କରିଛlି? କିaା ଜେଣ ଚାଟ�ାଡ଼� 
ଏକାଉ}ା} େକବଳ ଜେଣ ବ�pି.ୁ ଚାକିରୀେର ରଖି ନିଜ କାୟ��ାଳୟ ଚଳାଉଛlି? 
ହଜାର ହଜାର େକାଟି ଟ.ା ବ�ୟେର କାୟ��କାରୀ େହଉଥିବା ପରିେଯାଜନାଗୁଡ଼ିକୁ ପରୂଣ 
କରାଯାଉଛି । ଭାରତ ଉଭୟ ଇସ�ାଏଲ ଏବଂ ପାେଲ�ାଇନର ବgୁ ରା��  େହାଇ 
ରହିବାକୁ ଚାେହଁ। େସହିଭଳି ଭାରତ ସାଉଦି ଆରବ ଏବଂ ଇରାନ ସହ ସମାନ ଭାେବ 
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ବgୁତ� ପ'ୂ ସ%କ� ରfା କରିବାକୁ ଇhୁକ। ଆମର ବିେଦଶ ନୀତି ଏଭଳି େହାଇଛି େଯ 
ଭାରତର ସ�ର ବିଶ� ଦରବାରେର ଦିନକୁ ଦିନ ଦୃଢ଼ତର େହଉଛି। ଆେମ ଭାରତର 
ଜନସାଧାରଣ. ଆଶା ଆକାଂfାକୁ ପରୂଣ କରିବା ଦିଗେର ସଦାେବେଳ େଚ�ିତ ରହିଛୁ। 
େସମାନ.ର अହଂକାର େସମାନ.ୁ ୪୦୦ରୁ ଆଣି ୪୪େର ପହ�ାଇ େଦଇଛି। ରା��ପ�ତି 
ଆମର ପ�ତିବ�ତା ଏବଂ କଠିନ ଶ�ମ ଆମକୁ ୨ରୁ େନଇ ୨୮୨େର ପହ�ାଇଛି। 
 ମଁୁ ଆପଣମାନ.ୁ ନିଭ�ର ପ�ତିଶ��ତି ପ�ଦାନ କରିବାକୁ ଚାେହଁ େଯ େଯଉଁମାେନ ଏ 
େଦଶକୁ ଲୁଟ କରିଛlି େସମାେନ ସମେ` ନେରq�  େମାଦୀ.ୁ ଭୟ କରିେବ । 

“ସଯୂ�� अ` ଯିେବ ତ େକଉଁଠି 

ତା.ୁ େସଇଠି ରହିବାକୁ େହବ 

ଆମର ନିଃଶ�ାସେର 

ଆମର ଶରୀରେର 

ଆମ ସଂକ|େର 

ତୁେମ ଉଦାସ ହୁअନାହZ 

ଏେବ େକୗଣସି ସଯୂ��.ୁ अ` େହବାକୁ େଦବିନାହZ ।” 

(େସୗଜନ� େପ�ସ୍ ଇନ୍ ଫେମ�ସନ୍ ବୁ�େରା) 

 ଆହ� ାନର ଚଳିତ ମାସର ସଂ=ରଣ ଆପଣ.ୁ ନିxୟ ଭାବେର ଭଲ ଲାଗିବ, ଏହି 

ଆଶା ସହିତ ଆପଣ.ୁ ଉପହାର େଦଉଛି ଆହ� ାନ 

 ଧନ�ବାଦ 

 ଡା େଜ�ାତି ପ�ସାଦ ପ-ନାୟକ 
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କାହାଣୀ ବିଭାଗ 
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ସୁେନଲୀ ସିଂହ ସୁେନଲୀ ସିଂହ ସୁେନଲୀ ସିଂହ ସୁେନଲୀ ସିଂହ     
ବୁଲା ସିଂହର ଆକ�ମଣ 

 ଏମିତି େଦଖୁ େଦଖୁ େସମାେନ ଟିକିଏ ବଡ େହାଇଗେଲ। ଏକ 

େଛାଟ ବୁଲା କୁକୁର ଭଳି ଆକାର େହାଇଗଲାଣି। ସବୁେବେଳ ଆଉ 

ଦଳ ଭିତେର ବାgି େହାଇ ରହିବାକୁ ଚାହୁଁ ନଥିେଲ। େବେଳ େବେଳ କଥା ନମାନି ଏେଣ 

େତେଣ ବୁଲିଚାଲି ଯାଆlି। ଏମିତି ଥେର େଦୗଡା େଦୗଡି େହାଇ ଏହି ଛୁଆ ଦୁଇଭାଇ ନିଜ 

ଦଳରୁ ବାହାରି ଟିକିଏ ଦୂରକୁ ଚାଲିଗେଲ। ଦଳର अନ� ସଦସ�ମାେନ େଦଖାଯାଉ 

ନଥିେଲ। ଗିର ଜyଲେର ସିଂହ ମାେନ ନିଜ ନିଜ ଯାଗା ଦଖଲ କରି େନଇଛlି ଆଉ ନିଜ 

अଂଚଳର ନି��ାରଣ କରି େନଇଛlି। େସମାେନ अଜାଣତେର ନିଜ ଦଳର ସୀମା ଠାରୁ 

ଟିକିଏ ଦୂରକୁ ଚାଲିଗେଲ।  ଏକ ତରୁଣ ସିଂହ ମନେର अଦମ� ଇhା ଥାଏ। ନୂଆ ଦୁନିଆ 

େଦଖିବା ପାଇଁ ଇhା। 

 େଦୗଡିବାକୁ ଯିବୁ ବିଜୟ - ଜୟ ପଚାରିଲା 

 କହିବାର अଛି - ବିଜୟ କହୁଥିଲା।  

 ଦୁେହଁ ଆଗକୁ अନାଇେଲ। ଖୁବ େଜାରେର େଦୗଡିେହବ। ମଝିେର ମଝିେର 

େସମାେନ ଏମିତି େଦୗଡା େଦୗଡି କରlି। ପ�ତି अyେର ଏେବ ଶpି ଭରି େହଲା ଭଳି 

ଲାଗୁଛି।  

 ପାଗ ବହୁତ ଭଲ ଥିଲା। ଯାଗାଟା ସମତଳ। ମଝିେର ମଝିେର କିଛି େଛାଟ ବୁଦା 

अେଶାକ ବିଶ�ାଳ 
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अଛି। ଦଳ କଂଟାଥିବା ଆକାଶିଆ ଗଛ ତେଳ େଶାଇଥିେଲ। ଏ ଗଛଗୁଡାକେର ପତଳା 

ପତ� । ପବନ ସହଜେର ତଳକୁ େବାହିଆେସ। ଆଉ ପାଖେର କିଛି ବଡ ଗଛ ନଥିଲା। 

େସମାନ. ଦଳେର କିଛି କରିବାର ନଥିଲା। अପରାହw େର ସମେ` ବିଶ�ାମ କରୁଥିେଲ। 

କିn ଏ ଛୁଆ ଦୁଇଭାଇ ଆଉ େବକାର େଶାଇବାକୁ ଚାହୁଁ ନଥିେଲ ମନେର ଉ�ାହ ଭରି 

ରହିଛି।  

 ଚାଲ େସ ବଡ ପଥର ପାଖକୁ େଦୗଡିବା। – ଜୟ କହିଲା।  

 େସହି ବଡ ପଥର अେନକ ଦୂରେର ଥିଲା। ତା’ପେର କିଛି େଦଖାଯାଉ ନଥିଲା। 

େସମାେନ ତାପେର କଣ अଛି ଜାଣିବାକୁ ଚାହୁଁଥିେଲ।  

 ତାପେର େସମାେନ େଦୗଡିବାକୁ ଆରo କେଲ। ଏ େଦୗଡିବା ଏକ ପ�ତିେଯାଗିତା 

ନଥିଲା। େଖଦିଲା େବେଳ େଯଉଁ ଭାବେର େଦୗଡlି, େସମିତି ଭାବେର େଦୗଡୁନଥିେଲ। 

େସମାେନ ସାଥିେହାଇ ସାଧାରଣ ଭାବେର େଦୗଡୁଥିେଲ। ସିଂହମାେନ ଖୁବ େଜାରେର 

ଚାଲିପାରlି। େକହି େସମାନ.ୁ ମନା କରୁନଥିଲା। ମା ନିଦେର େଶାଇ ରହିଥିଲା 

େସମାେନ ଏେତ ଦୂର ଯିେବ େବାଲି େକହି ଭାବି ନଥିଲା। 

 େସମାେନ େସମିତି େଦୗଡିବା ଆରo କେଲ। େଦୗଡିବା ସମୟେର ଜେଣ ଜଣ. ଛୁଇଁ 

େଦଉଥିେଲ। େସମାନ.ୁ ବଡ ମଜା ଲାଗୁଥିଲା। େକେତେବେଳ ଜୟ ଆଗୁଆ େହାଇ 

ଯାଉଥିଲା ତ େକେତେବେଳ ବିଜୟ। ଜେଣ ଆଗୁଆ େହେଲ ଆଉ ଜେଣ ତାର ଲାyୁଡ 

ଟାଣି ତେଳ ପକାଇ େଦଉଥିଲା। େସମାେନ ଟିକିଏ ଗଡାଗଡି େହଉଥିେଲ। ତାପେର ପୁଣି 

ଉଠି େଦୗଡୁଥିେଲ। ଏମିତି େଦୗଡି େଦୗଡି େସମାେନ େସହି ବଡ ପଥର ପାଖେର ପହଂଚି 

ଗେଲ।  
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 ଆଗକୁ େଦଖ ଜୟ - ବିଜୟ ଆଗକୁ ଉହୁ.ି ପଡିଲା। ଦୁେହଁ ଧଇଁ ସଇଁ େହାଇ 

ଯାଉଥିେଲ। ଦୁଇଜଣ ଯାକ ଏକ ଖୁବ ବଡ ପଥର ପାଖେର ପହଂଚି ଯାଇଥିେଲ। େସ ବଡ 

ପଥର ଉପରୁ େସମାନ. ଦଳ ବହୁତ ଦୂରେର େଦଖାଯାଉଥିଲା।  

 ଆଗେର ଆଉ ଏକ ନୂଆ ଭୂମି ଥିଲା। ଏକ ଲaା ପଡିଆ ଆଗକୁ ଲମି� ଯାଇଥିଲା। 

ଏମିତିଆ ଘାସୁଆ, अ| ଗଛଥିବା ଯାଗା ଗିରେର ବହୁତ अଂଚଳେର ଏମିତିଆ ଯାଗା अଛି। 

େସମିତି ବହୁତ ବଡବଡ ଗଛେର �ାନ ଭରି ଯାଇ ନଥିଲା। କିଛି ଜୀବଜn େଦଖା ଯାଉ 

ନଥିେଲ। ସିଂହ ଥିବା अଂଚଳେର ହରିଣପଲ ସାବଧାନେର ଥାଆlି। ଏମିତିଆ अଂଚଳେର 

େଦୗଡିବାକୁ ମଜା ଲାଗିବ।  

 େସମାେନ କୁଦରୁ ତଳକୁ ଓହ� ାଇ ଗେଲ। କୁଦ ତଳୁ େସମାନ. ଦଳ େମାେଟ େଦଖା 

ଯାଉ ନଥିଲା। େସମାେନ କିn େସ କଥା ଭାବିେଲ ନାହZ। ଦଳପାଖରୁ ଦୂରକୁ ଯିବା 

ବିପଦର କଥା। ଏ କିେଶାର ସିଂହଦୁେହଁ େମାେଟ ଜାଣି ନଥିେଲ। େଖଳିବା ନିଶା, ନୂଆ 

ଯାଗା େଦଖିବା ନିଶାେର ସବୁ ବିପଦ ଭୂଲି ଯାଇଥିେଲ। ସବୁ କିେଶାର ମାନ.ର ଭୂଲି ଯିବା 

ଏକ ବଡ ଗୁଣ। ବାଳକ ସିଂହ ଦୁେହଁ କିଛି अଲଗା ନଥିେଲ।  

 ତା. ଦଳର ଗg ଆଉ ନଥିଲା। କିn ଏହି ବାଳୁତ ସିଂହମାେନ କିଛି ଜାଣି ପାରିେଲ 

ନାହZ। ଏମାେନ ଆଉ ଏକଦମ ଶିଶୁ ନହୁlି କିn ଶରୀରେର ଏେତ ଶpି ଆସିନି। ମନ କିn 

କିଛି ବାଧା ମାନୁନି। ଏହି କିେଶାର ସିଂହ ଦୁଇ ଭାଇ.ୁ ନୂଆ ଜyଲ ଖୁବ ଭଲ ଲାଗୁଥିଲା। 

ସବୁଠାରୁ ବଡ ଥିଲା େସମାନ.ୁ ଆକଟ କରିବାକୁ େକହି ମା ବା ମାଉସୀ ନଥିେଲ।େତଣୁ 

େସମାେନ ଖୁସିେର ବୁଲୁଥିେଲ।   

 େଦୗଡୁ େଦୗଡୁ ଜୟ ହଠାତ୍ ରହିଗଲା େଯମିତି କି ଏକ ବଡ ଗାଡିେର େଜାରେର େବ�କ 
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ଲଗାଇ ଦିଆଯାଏ। ବିଜୟ ତା ପାଖେର ଆସି ରହିଗଲା। େସମାନ. ଆଖି ଖୁବ େଜାରେର 

ଫୁଲି ଉଠିଲା। କିn ନିଃଶ�ାସ ବq େହାଇ ଆସୁଥିଲା। େଗାଡରୁ ଶpି େକମିତି ହରି 

ଯାଉଥିଲା।  

 ଜୟ, ବିଜୟର ଶ�ାସ ଫୁଲି ଉଠୁଥିଲା। େସମାନ.ର କିଛି କରିବାର ଉପାୟ ନଥିଲା। 

େସମାନ. ଛଡା ଆଉ କିଏ ଥିଲା।  

 ଏକ ଜଳlା ଆଖି େସମାନ.ୁ अନାଇଥିଲା। େସମାେନ େସହି ଆଖିକୁ େଦଖି ପାରି 

ନଥିେଲ। ଗଛ ଆଢୁଆଳରୁ ଏକ ଲaା ସିଂହ ବାହାରି ଆସିଲା। େସ ସିଂହଟି ଏକୁଟିଆ ବୁଲା 

ସିଂହ। ଏ ବୁଲାସିଂହ ଗୁଡାକ ମାରଣା ଷ ଭଳି। କିଛି କାରଣ ନଥାଇ अନ�କୁ ଆକ�ମଣ 

କରlି ଆଉ ମାରି ବି ଦିअlି। ଏମାନ.ର େକଉଁ ଦଳ ନଥାଏ। ନିଜର अଂଚଳ ଭଳି କିଛି 

ନଥାଏ। ସମେ` ଏମାନ.ୁ ତଡୁଥାlି। ଏଣୁ ଏ ସିଂହଗୁଡା ଏକଦମ ଉତ�p େହାଇଥାlି 

ଆଉ େକଉଁ  େଛାଟ ସିଂହକୁ େଦଖିେଲ ମାରିେଦବା ପାଇଁ ତ£ର ଥା’lି।  

 ଭୁଲେର ଆସିଗେଲ। ଜୟ କହୁଥିଲା। ଦୁଇଭାଇ ବୁଲି ପଡି ପେଳଇବାପାଇଁ ବାଟ 

େଖାଜୁଥିେଲ। େସମାନ. ଛାତି ଧଡପଡ୍ କରୁଥିଲା 

 େଖାଲା ଯାଗା, କିଛି େଛାଟ େଛାଟ ବୁଦା अଛି। ଘାସ େସମିତି ବଡ ନୁେହଁ। अେନକ 

ଦୂରକୁ େଦଖାଯାଉଛି। ନୁଆ ସିଂହର ଆକାର ଏମାନ.ର ଆକାର ଠାରୁ अେନକ अେନକ 

ବଡ। ତା େକଶର ଗୁଡିକ େମାଟା ଆଉ ଲaା। େସ ଏପଟ େସପଟ अେନଇଲା। େକଉଁ 

ଆେଡ କିଛି େଦଖା ଯାଉନି। ଏ ପିଲାମାେନ ତାର କିଛି କାମେର ଆସିେବନି। ଏମାେନ 

ତା’ଠାରୁ अେନକ େଛାଟ ଏଣୁ ସାଥି େହବାକୁ େଯାଗ� ନୁହଁlି। େସ ନିxିତ େହାଇଗଲା େଯ 

ସିଂହ ଛୁଆମାେନ ଦଳଛାଡି ଆସିଯାଇଛlି। ଏହି ଛୁଆମାନ.ୁ ଗାେଢଇ କରି अନାଇଲା।  
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 ଚାଲ ପେଳଇଚାଲ। - ଦୁଇଭାଇ ଏକା ସାେy କହି ଉଠିେଲ। ଜେଣ ଆଉ ଜଣକୁ 

ଉପେଦଶ େଦଉଥିଲା।  

 ନୂଆ ସିଂହ ମୁହଁେର ଘୃଣା ଆଉ ଚରମ ରାଗ। ତାକୁ େକଉଁ ଦଳେର �ାନ ମିଳି 

ନଥିଲା। ସବୁେବେଳ ନୁିଜ ଖାଇବା ଆଉ ରହିବା ପାଇଁ ତାକୁ ଯୁ� କରିବାକୁ ପଡୁଛି। 

ମନେର ତାର ଖାଲି ଘୃଣା ଆଉ ଡର ଭରି ରହିଥିଲା। ବଡ ସିଂହମାେନ ତାକୁ ବହୁତ 

ଆଘାତ େଦଇଛlି। େତଣୁ େସହି ଘୃଣାକୁ ଏହି ଛୁଆ. ଉପେର େଦଖାଇବାକୁ ଚାହZଲା। ଏ 

ଛୁଆଗୁଡା େକଉଁ ବଡ ସିଂହର ଛୁଆ। ଏମାନ.ୁ ମାରି େଦଇ ନିଜ ମନର ରାଗ ଶୁଝାଇବାକୁ 

ଚାହୁଁଥିଲା।  

 କିଛି କାରଣ ନଥାଇ େସ ଏମାନ. ଆଡକୁ ତଡି ଆସିଲା। ଦୁଇ ଭାଇ ଭୟେର 

ସା.ୁଡି େହାଇଗେଲ। େସମାନ. େଗାଡ ଗୁଡିକ ଯାକି େହାଇଗଲା, ଲାyୁଳ ସବୁ ତଳୁଆ 

େହାଇଗଲା। ଏପଯ��l ଦଳେର େକହି େସମାନ.ୁ ଡେରଇ ନଥିଲା ବା fତି କରି ନଥିଲା। 

କିn ଏ ବୁଲା ସିଂହ କିଛି କଥା ନଥାଇ େସମାନ.ୁ ତଡୁअଛି। େସମାେନ ଖୁବ ଡରିଗେଲ। 

େସମାେନ ନିଜ ପିତା ମୁଖ� ସିଂହ ଛଡା ଆଉ ବଡ ସିଂହ େଦଖି ନଥିେଲ। େସମାେନ 

ଡରେର ଗଜ�ନ କରିବାକୁ ଲାଗିେଲ। ବୁଲା ସିଂହଟା ରାଗେର ଗୁରୁ ଗୁରୁ େହାଇ େସମାନ.ୁ 

अନାଇଥିଲା ଆଉ ଚାରିପାେଖ ବୁଲୁଥିଲା। ଏମାେନ ସବୁେବେଳ େସହି ସିଂହ ଆଡକୁ ବୁଲି 

ପଡୁଥିେଲ। ବୁଲା ସିଂହଟି େସମାନ.ୁ କାମୁଡି ମାରିେଦବା ପାଇଁ େମୗକା େଦଖୁଥିଲା। ଥେର 

ତା ମୁହଁେର ଆସିଗେଲ େଗାଟାଏ କାମୁଡାେର ଏମାନ. ଦଫାରଫା େହାଇଯିବ। େସମାେନ 

ବୁଲିଯାଉଥିେଲ କିn ଡରେର ଗ��ନ କରୁଥିେଲ।  

 େସମାନ. ବିପଦର ଡାକ ଦଳ ପଯ�l ପହଂଚିଗଲା। ଦଳ ପ�ାୟ अଧ କିେଲାମିଟର 
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ଭିତେର ଥିେଲ। ମଝିେର ଥିବା କିଛି ପଥୁରିଆ अଂଚଳ ପାଇଁ ଦଳ ଦିଶୁ ନଥିଲା। ଏ ଗଜ�ନ 

େସମାନ.ର ପିତା ମୁଖ� ସିଂହ ଶୁଣି ପାରିଲା। େସ ଖୁବ୍ େଜାରେର େସ ଆଡକୁ େଦୗଡି 

ଆସିଲା।  ଛୁଆ ଦୁେହଁ ଏକଦମ ଜାକି େହାଇ ଯାଇଥିେଲ। ବୁଲା ସିଂହ େସମାନ.ୁ 

ଆକ�ମଣ କରିବାକୁ ଲାଗିଲା। ଆଉ ଟିକକେର କାମୁଡି େଦଇଥାlି। େସମାନ. ପିତାର 

ବିରାଟ ମୁହଁ ପଥର ଉପରୁ ବାହାରି ଆସିଲା। େସ ରାଗେର ଥରି ଯାଉଥିଲା। ଏେକତ ତା 

अଂଚଳର ଏେତ ପାଖେର ଏକ ବୁଲା ସିଂହ ବୁଲୁଛି ଆଉ ବଡ କଥା େହଲା ତା ଛୁଆ ମାନ.ୁ 

ମାରି େଦବାକୁ େଚ�ା କରୁଛି। େସ ଖୁବ େଜାରେର ମାଡି ଆସିଲା। ତାକୁ ଘାସ ବୁଦା କିଛି 

େଦଖା ଯାଉ ନଥିଲା। ତାର େକଶର ସବୁ ଠିଆ େହାଇଥିଲା। ଲାyୁଡର ବାଳ ସବୁ େଯମିତି 

ଚକ�  ଭଳି ଘୁରୁଥିଲା। େସ ଗଜ�ନ କରି ମାଡି ଆସୁଥିଲା। ଛୁଆ ମାେନ ବାପର ଏ ରୂପ 

େଦଖି ଆଶ�` େହେଲ। େସମାେନ ଏେବ ବାପ ଭଳି େକ� ାଧେର ଗ��ନ କରିବାକୁ ଆରo 

କେଲ। ବୁଲା ସିଂହ ଏମିତି ବିଶାଳ ସିଂହକୁ େଦଖି अଟକି ଗଲା। ତାର େଖାଜ ଆଉ ଛୁଆ 

ମାନ. ଆଡକୁ ଆସୁ ନଥିଲା। େସ ଧେର ଧିେର େଖାଜ ପଛକୁ କଲା। ଏେଣ ଏ ଛୁଆ 

ଦୁେହଁ ତା ଆଡକୁ ମାଡି ଆସିେଲ କିn ତାର କାମୁଡା ଦାlଠୁ ଦୂରେର ଥା’lି। ଆଉ ବୁଲା 

ସିଂହର ସାହାସ ନଥିଲା। େସ କିଛି ଗ��ନ ନକରି ବିଶାଳ ସିଂହର ଆଜୃତି େଦଖି ଡରି 

ପଳାୟନ କଲା। ତା ଶରୀର ତଳୁଆ େହାଇଯାଉଥିଲା। ନିଜର େଯେତ ବଳଥିଲା େସେତ 

ବଳେର େଦୗଡି ପଳାଇଲା। ବାପ ଆଉ ଛୁଆ ଦୁେହଁ अେନକ ବାଟ ତାକୁ ତଡିେଲ।  

 ପିତାର ଏ ସାହାସ େଦଖି େସମାେନ ଖୁବ ଖୁସି େହାଇଯାଇଥିେଲ। ବାପ ପାଖେର 

ମଣିଷ ଛୁଆ ଭଳି ସିଂହର ଛୁଆମାେନ ଖୁସିେର ବୀର ଦପ�େର ଠିଆ େହାଇଗେଲ। ଯାହା 

େହଉ େସମାେନ ବିଜୟ ଲାଭ କରିଛlି। ବିଜୟ କାହାକୁ ଭଲ ଲାେଗନାହZ। କି ମଣିଷ, କି 
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ସିଂହ ସମ`. ପାଇଁ ବିଜୟ ଆନq ଆେଣ। େସମାେନ ଏକ କୁଦ ଉପରକୁ ଚାଲିଗେଲ 

ଆଉ େସଇଠୁ ଦୂରକୁ अନାଇେଲ। ବୁଲା ସିଂହର ଆଉ କିଛି େସାରଶ¢ ନଥିଲା। ଭୀରୁ 

ଭଳି ପଳାୟନ କରି େକଉଁଠି ଲୁଚି ଯାଇଥିଲା। अେନକ ଦୂରେର େସମାନ. ଦଳ ଥିଲା। 

କିଛି ସିଂହୀ େସମାନ. ଆଡକୁ ଆସୁଥିେଲ। ସମେ` ଠିଆ େହାଇଥିେଲ। ସମ`. 

ମୁହଁେର ଆଶ.ା। ନିଜ ପରିବାର ଉପେର ବିପଦ ଆସିେଲ ଘରର ସବୁ ସଦସ�. ମୁହଁେର 

ଆଶ.ା ଆେସ। ପିତା ଆଉ ଛୁଆ ଦୁେହଁ ବୀର ଦପ�େର ଚାଲି ଚାଲି ନିଜ ଦଳ ପାଖକୁ 

ଆସିେଲ। ଦଳର ସିଂହୀମାେନ େସମାନ.ୁ େଦଖିେଲ। କାହାର କିଛି fତି େହାଇନାହZ। 

େସମାେନ ପୁଣି ତେଳ େଶାଇ ପଡିେଲ। ଏ ଛୁଆ ଦୁେହଁ ମା ପାଖକୁ େଦୗଡିଗେଲ ଆଉ ମା 

ପିଠିେର ଘଷି େହେଲ। ମା େସମାନ.ୁ ଟିକିଏ ଚାଟିଲା। ମା ତେଳ େପେଟଇ ପଡିଲା ଆଉ 

ସିଂହ ଛୁଆ ଦୁେହଁ ମାର େଦହେର ଘଷି େହାଇ ବସି ପଡିେଲ। ସମେ` ବହୁତ ଆଶ�` 

ଥିେଲ।  

 ଜୀବନର ଏକ ବିରାଟ ବିପଦ ଟଳିଯାଇଥିଲା। ଏକ ଶିfା ପାଇେଲ। ଦଳଠାରୁ ଏେତ 

ଦୂରକୁ ଯିବା ବିପଦଜନକ।  

 େସମାନ. ବିଶ�ାମ େନବା �ାନ ଟିକିଏ ଉପେର ଥିଲା। େସଠୁ କିଛି ଦୂର ଯାଏଁ 

େଦଖାଯାଉଥିଲା। ଏମିତି କିଛି ଖାଲି ଯାଗାେର। ହଠାତ୍ େକାକିଶିଆଳିଟି େଡଇଁ େଡଇଁ 

େକଉଁଠୁ ଆସିଗଲା। େକାକିଶିଆଳି ଗୁଡିକ ଖୁବ୍ ମଜାଳିଆ ଜn। ପ�ାେୟ େଡଇଁ େଡଇଁ 

ଚାଲlି। େକାକିଶିଆଳିଟି େଛାଟ ଆକାରର। ତାର ଧସୂର ଧଳା ଶରୀର ପତଳା, େଗାଡ 

ଗୁଡିକ ପତଳା। ତାର ଲaା କାନ ଗୁଡିକ ଠିଆ େହାଇଯାଇଥିଲା। ଟିକିଏ ଧସୂର କଳା 

ରyରମୁvଟି ସାମାନ� େଗାଲାକାର କିn େଶଷ ଆଡକୁ ଖୁବ୍ େଗାଜିଆ େହାଇ ଆଗକୁ 
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ବାହାରି ଆସିଛି। ଆଖି ଗୁଡାକ ସେଜଇ େଦଲା ଭଳି ଲାଗୁଥିଲା। େକାକିଶିଆଳି ନିଜର 

ଆଗ ଦୁଇ େଗାଡକୁ ଦୃଢ଼ କରି ରଖିଥାଏ। ପଛ ଦୁଇ େଗାଡେର ନିଜ ଓଜନକୁ ସoାଳି 

ଥାଏ। ତାର ଏକ େମାଟା ଲାyୁଡ ତଳକୁ ଝୁଲି ଆସିଥିଲା। େଦହକୁ ଆଉ ଲାyୁଡ 

େଦଖିେଲ ଟିକିଏ अସ�ାଭାବିକ ଲାେଗ। ଲାଂଜ େଦହ ଆକାରଠୁ अେନକ େମାଟା, ଏଥିେର 

ସୁqର ହଳଦିଆ, କଳା, ଧଳା, ବାଳ ଥାଏ। େଶଷ ଆଡକୁ ବାଳଗୁଡିକ କଳା େହାଇ 

ଆସିଥାଏ।  

 େକାକିଶିଆଳିଟି ଏପଟ େସପଟ अନାଇ ମୁv ବୁଲାଇ अନାଉଥାଏ। ତା କାନଟି ସବୁ 

ପ�କାର ଶ¢କୁ ଗ�ହଣ କରିବା ପାଇଁ ପ�`ୁତ ଥାଏ। ଜnଟିର ମୁv ତୁଳନାେର ଖୁବ୍ ଲaା 

କାନ। ଆଖି ଗୁଡିକ अସ�ାଭାବିକ ଭାେବ କାନର ବହୁତ ତେଳ ଥାଏ। अନ� ପ�ାଣୀ 

ମାନ.ର ଯଥା ତୃଣେଭାଜୀ ଜୀବମାନ.ର ଆଖିଟା ମୁvର ଉପେର ଥାଏ। କିn ଏ 

ମାଂସାସୀ ଜୀବର ଆଖି अେନକ ତେଳ ଥାଏ। ଏ େକାକିଶିଆଳିଟି ସବୁଜ ବନେର ଠିଆ 

େହାଇ ରହିଥିଲା। ତେଳ ନରମ ଘାସ। େକଉଁଠି େକଉଁଠି େମାଟା ଗଛ ଗୁଡିକ ଏପଟ 

େସପଟ େହାଇ ଉପରକୁ ବଢିଯାଇଥିେଲ। େକାକିଶିଆଳିଟି େସମିତି ବହୁ ସମୟ ଧରି 

अନାଇ ଠିଆ େହାଇ ପୁଣି େଡଇଁ େଡଇଁ ନିଜର ଗlବ� �ଳକୁ ଆଗକୁ ଚାଲିଲା। ଏେଣ 

ସିଂହମାେନ ଆଶ�`ିେର େଶାଇଗେଲ। ପାଖେର ଆଉ େକଉଁ ଦୁ� ସିଂହ ନାହZ।  
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େସଦିନ ବି ଏମିତି ଏକ ବଷ�ାରାତି ଥିଲାେସଦିନ ବି ଏମିତି ଏକ ବଷ�ାରାତି ଥିଲାେସଦିନ ବି ଏମିତି ଏକ ବଷ�ାରାତି ଥିଲାେସଦିନ ବି ଏମିତି ଏକ ବଷ�ାରାତି ଥିଲା    

 ବାହାେର ଭୀଷଣ ବଷ�ା ସଂଧ�ା େବଳଠୁ ଆରo େହାଇଯାଇଛି 

ବଡ଼ ବିଚିତ�  ଦିଲ� ୀର ଜଳବାୟୁ ‘ନୟନ’ େଶାଇପଡ଼ିଛି ଦିନସାରା 

େକୟାରେଟକର୍ §ୀ େଲାକ ପାେଖ ରହି ରହି, ସଂଧ�ାେର ମା’ର 

ସାନିw ଧ� ଟିେକ ପାଇେଲ ଖୁବ୍ ଶୀଘ� େଶାଇପେଡ଼ େବେଳ େବେଳ ଡରିଯାଏ ‘ସମୀfା’ 

େଦଢ଼ବଷ�ର ପିଲାଟିକୁ ଜେଣ अଜଣା §ୀେଲାକଟା ପାଖେର ଦିନସାରା ଛାଡ଼ିେଦଇ ଯିବାକୁ 

େହେଲ अନ� େକୗଣସି ଉପାୟ ତ ନାହZ ‘ନୟନ’ର ବି େଗାେଟ अଭ�ାସ େହାଇଗଲାଣି, କି 

େସ ମା’ର अସୁବିଧା ବୁେଝ େକଜାଣି? 

 अନ�ମନ= େହାଇ ବାହାରକୁ ଚାହZ ରହିଥିଲା ସମୀfା ବଷ�ା େଦଖୁଥିଲା ଝରକା 

େଦଇ ବଷ�ା ଆସିେଲ କାହZକି େକଜାଣି େସ ଏମିତି अନ�ମନ= େହାଇଯାଏ अବଶ� 

ଆଜି ତା’ର अନ�ମନ=ର କାରଣ ବଷ�ା ନୁେହଁ ୟୁନିଭସ~ଟିରୁ େଫରିବା େବଳଠୁ େସ 

ଏମିତି ଗୁମ୍ ସୁମ୍ େହାଇ ଭାବୁଛି ଆଜି ପଯ��l େସ ଭାବୁଥିଲା େସ କିଛି ଭୁଲ କରିନି 

ସମୀfା ପାଢ଼ୀ େକେବ ଭୁଲ କରି ପାେରନା, କାରଣ େସ ଯାହା ଠିକ୍ ଭାେବ ତାହା କେର, 

େତଣୁ ପxାତାପ ବି େସ କରିପାେରନା େହେଲ ଆଜି ଭାବୁଛି, ସତେର େସ ଭୁଲ 

କରିେଦଇଛି ଏେତ ବଡ଼ ଭୁଲ ଯାହାର ପ�ାୟxିତ ନାହZ େକମିତି େସ କରିପାରିଲା... 

େବାଧହୁଏ ଏଇ କଥା ସତ େଯେତେବେଳ ମଣିଷ ଭୁଲେର େସେତେବେଳ େସ 

ଜାଣିପାେରନି ଆଉ େଯେତେବେଳ ଜାେଣ େସେତେବଳକୁ ଆଉ କିଛି ନଥାଏ ସଜାଡ଼ିବାକୁ, 

ସମୟ ହାତମୁଠାରୁ ଚାଲି ଯାଇଥାଏ 

अନସୟୂା ପvା 
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 ଆଜି ତାକୁ ବହୁତ ଏକୁଟିଆ ଲାଗୁଛି ଖୁବ୍ अସହାୟ େହାଇ ପଡୁଛି େସ 

ବାପାେବାଉ. କଥା ଖୁବ୍ ମେନ ପଡୁଛି ନିଜର େଗାଟିଏ ଜିଦ୍ ପାଇଁ େସ େସମାନ.ୁ 

ବହୁତ ଦୁଃଖ େଦଇଛି ବହୁତ अପମାନିତ କରିଛ ସମାଜ ଆଗେର ଏକମାତ�  

େଗହ� ାଝିअର ଏେତବଡ଼ ପଦେfପକୁ ବାପା ଆଜିଯାଏ ବି fମା େଦଇ ପାରିନାହାlି 

େକହିବି େଦଇ ପାରିେବନି କାରଣ ଏେବ ବି େଲାକ. ପ�ଶwର ଉ_ର ତା. ପାଖେର 

ନାହZ 

 ସମୀfା ଭାବୁଥିଲା ସମୟ ସହ ସବୁ ଠିକ୍ େହାଇଯିବ ‘अସୀମ’ େଫରି ଆସିେବ 

ତାକୁ ସହିବାକୁ ପଡ଼ିଥିବା ସବୁ ଦୁଃଖ, ଲା®ନାର ପରିସମା�ି ଘଟିବ 

 ଆଜି अସୀମ େଫରି ଆସିଛlି ଏକା ନୁେହଁ, ସ§ୀକ ଦୀଘ� अେଢ଼ଇ ବଷ�ର ପ�ତୀfା 

େଯ ଏମିତି ପାଣି ବୁqାପରି ମିେଳଇଯିବ େସ ଭାବିନଥିଲା ଏ ସମୟ ସବୁ ତା ପାଇଁ 

ପରୀfାର ସମୟ ଥିଲା ତପସ�ାର ଏ କେଠାର ଦିନ ସବୁ, ତାପାଇଁ ଖାଲି अସୀମ. ଭଲ 

ପାଇବାକୁ ସାହାରା କରି ବ�ିବାକୁ ପଡ଼ିଛି େସଇଥିପାଇଁ େଯେତ ବାଧାବିଘw, अପମାନ 

ଆସିେଲବି ସମୀfା ଭାyି ଯାଇନଥିଲା ସବୁେବେଳ ଭାବୁଥିଲା अସୀମ. ଭଲ ପାଇବା 

ତା ସହ अଛି, अସୀମ अଛlି ଏଇ ଗଭୀର ବିଶ�ାର କରି ତାକୁ ବ�ାଇ ରଖିଥିଲା େହେଲ 

ଆଜି େସ ସ%ୂ'� ନିଃସ�, अସହାୟ... ତାକୁ ଲାଗୁଛି େଯମିତି େସ େଗାେଟ କଣ ବଡ଼ ଜିନିଷ 

ହରାଇ େଦଇଛି େଯତିକି ଦୁଃଖ େସ ସବୁଦିନ ପାଇଁ ଘର ଛାଡ଼ି ପାଇନଥିଲା, ଆଜି େସତିକି 

ନୁେହଁ ତାଠାରୁ अଧିକ ଦୁଃଖ ତାକୁ ଲାଗୁଛି 

 ସତେର ସମୟ ସହିତ େକେତ ବଦଳି ଯାଆlି େଲାକମାେନ େକମିତି ବଦଳି 

ପାରlି? େଦଇଥିବା କଥା ଭୁଲିଯାଆlି େଗାେଟ ବଡ଼ ସି�ାl େନବା ଆଗରୁ ପଛକୁ 

େଫରି ଚାହାlିନି, ଥେର ଭାବlିନି ଏ ସି�ାlଟି अନ� େକୗଣସି େଲାକର ଜୀବନେର ତ 
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କିଛି ବଡ଼ fତିର ଚିହw  ଆଣିବନି? 

 ଦିଲ� ୀ ବିଶ�ବିଦ�ାଳୟର ରସାୟନ ବି�ାନ ବିଭାଗ ଆଜି ଡଃ अସୀମ ତି� ପାଠୀ.ୁ ଭବ� 

ସ�ାଗତ ସa��ନା େଦଇଥିଲା ନିଜର ବpବ�େର ପ�ଗଳ୍ ଭ. ପରି କହିଯାଉଥିେଲ अସୀମ 

ନିଜ ଭାରତୀୟ ବଂେଶା¯ବ (ବିେଦଶେର ଜନିF ତ ଓ ପାଳିତ) ପତw ୀ ଏଲିନା ମଜୁମଦାର. 

ବିଷୟେର 

 “ସବୁ ସଫଳ ପୁରୁଷ. ପଛେର ଏକ ନାରୀର େପ�ରଣା ଲୁଚି ରହିଥାଏ େମାର ସବୁ 

ସଫଳତା ପଛେର େମା ପତw ୀ ଏଲିନା. अବଦାନ अବ'�ନୀୟ, अବ�p େସହି େମାର 

େପ�ରଣା, େମା ଜୀବନେର ଆେଲାକ, େମାର େପ�ମ... େମାର ପଜୂା... 

 ଆଗକୁ ଆଉ ଶୁଣିବାର େଧୖଯ�� ନଥିଲା ସମୀfାର 

 େକେତ ଶୀଘ� ତା ଭଲ ପାଇବାକୁ ଭୁଲିଗେଲ अସୀମ ଆଉ ଆପଣାର କରିେନେଲ 

ଏଲିନାକୁ ଖୁବ୍ ଖୁସିେର ମଧ� अଛlି ଏଲିନା ସହ 

 େହେଲ ସମୀfା େଗାଟିଏ ବି ମୁହୂ_� ଭୁଲିନି ତା.ୁ େବାଧହୁଏ ମଣିଷ ଚାହZେଲ ବି 

ଭୁଲିପାେରନି େସ ସମୟ ସବୁକୁ କାରଣ େସ ସମୟ ତାକୁ ଦିେନ ଭଲ ଲାଗିଥିଲା, େସ 

ଉପେଭାଗ କରିଥିଲା କିଛି ସମୟ ପାଇଁ 

 ସମୀfାକୁ ଲାଗୁଥିଲା ସମୟ ସହ ସବୁ ବଦଳି ଯାଇପାେର େହେଲ अସୀମ ନୁହlି 

अସୀମ. ଭଲ ପାଇବା ନୁେହଁ େଯଉଁ ସF �ତିଟିକୁ େସ ଏେତଦିନ ଧରି ନିଜଭିତେର ସାଇତି 

ରଖି ପଜୂା କରୁଥିଲା ଆଜି ଘୃଣା କରିବାକୁ ଇhା େହଉଛି ଆଉ ସବୁଠୁ େବଶୀ ଘୃଣା ନିଜ 

ଉପେର ଆସୁଛି କାହZକି େସ अgଭଳି अସୀମ.ୁ ବିଶ�ାସ କରି ନିଜର ସବ�ସ� ହରାଇଲା? 

େଯଉଁ ଭଲ ପାଇବାକୁ େସ ଚାହZ ରହିଥିଲା, ଆଜି େସ ଭାବୁଛି, अସୀମ ନ େଫରି ଆସିଥାେl 

କି? େଫରିଥିେଲ अନ� େକଉଁଠିକୁ େଫରି ଥାଆେl ଯାହା େସ ଜାଣି ପାରିନଥାlା େତେବ 
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ସବୁଦିନ ତା ଭଲପାଇବା ଜୀବିତ େହାଇଥାlା କାରଣ अସୀମ ଯାହା ହୁअn ନା କାହZକି, 

େଯେତ ପରି�ିତି ସହ ବଦଳn ନା କାହZକି, ମଁୁ ତ ବଦଳି ଯାଇନି, େମା ଭଲପାଇବା ତ 

ବଦଳିନି ମଁୁ ତା.ୁ ଦିେନ ନିhକ ଭଲ ପାଇଥିଲି େସଥିେର ମଳିନତା ନଥିଲା 

 ବିଶ�ବିଦ�ାଳୟର ରସାୟନ ବି�ାନ ବିଭାଗର କୃତିଛାତ� ୀ ଥିଲା ସମୀfା ଏମିତି 

େକୗଣସି ବିଭାଗ ରହିଯାଇନଥିଲା ଜୀବନେର ଯାହା ସମୀfା ଛୁଇଁ ପାରିନଥିଲା ବ�ୃତା, 

ପ�ବgଠାରୁ ଆରo କରି େସ�hାେସବୀ ପଯ��l ସବୁଥିେର ପ�ଥମ େକୗଣସିଥିେର ଉଣା 

ନଥିଲା ତାର ବହୁତ ପୁअ ତା େପ�ମର ଟିକିଏ କଣିକା ପାଇଁ ବ�ାକୁଳ ଥିେଲ େହେଲ 

ସମୀfା େକଜାଣି େକମିତି अସୀମ. େପ�ମେର ବgାଥିଲା अସୀମ େସେତେବେଳ ରିସ�� 

=ଲାର ରୂେପ କାମ କରୁଥିେଲ 

 ସମୀfା ଲାଗୁଥିଲା ଦୁନିଆେର अସୀମ ହZ ତାକୁ ବୁଝିପାରlି ତାର ସବୁ ଦୁବ�ଳତା 

ଜାଣିମଧ� ତାକୁ ଗ�ହଣ କରିପାରlି ଆଉ ସବୁ ମାନअଭିମାନର ପାେଚରୀ େଯେକୗଣସି 

ସମୟେର େଡଇଁ େସ ତା ପାଖକୁ େଫରି ଆସିପାରିେବ 

 ଷ0 ବଷ�ର ପରୀfା ସରିଯାଇଥାଏ ସମୀfାର େଜଆର୍ ଏଫ୍ ପରୀfା ପାଇଁ 

ପ�`ୁତିେର अସୀମ ତାକୁ ସାହାଯ� କରୁଥିେଲ େସଥିପାଇଁ େସ ରହିଯାଇଥିଲା ହେ�ଲେର, 

ପରୀfାପେର ଘରକୁ ନ ଯାଇ ଦିନସାରା ପରୀfାର ପ�`ୁତି ପେର ସଂଧ�ାେର अସୀମ. 

ସହ ମନ େଖାଲି ବିଶ�ବିଦ�ାଳୟର ମୁp ବାତାବରଣେର ଟିେକ ବୁଲି ଆସିେଲ ଦିନସାରାର 

କ� ାlି ଦୂର େହାଇଯାଏ ତାର କହିବାକୁ ଗେଲ ଏ ସବୁର अଲଗା ମଜା ଥିଲା େସ ସବୁ 

ଦିନେର 

 ଏ ଭିତେର େଜଆର୍ ଏଫ୍ ପରୀf ତାର ସରିଯାଇଥାଏ अସୀମ. ଗେବଷଣା ମଧ� 

अlିମ ପଯ��ାୟେର अସୀମ ତିନିମାସ ପାଇଁ ଲvନ ଯିେବ, ତା. ଗେବଷଣାର ବିଷୟ 
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ଉପେର ସqଭ� ପାଠ କରିବାକୁ अ°େଫାଡ଼୍� ୟୁନିଭସ~ଟିେର ଖୁବ୍ େଗୗରବ କଥା ଖୁବ୍ 

କମ େଲାକ.ୁ ଏ ସୁେଯାଗ ମିଳିଛି ଯିବା ପାଇଁ ସବୁ ଠିକ୍ େହାଇଯାଇଥିଲା ଆସlାକାଲି 

अସୀମ ବିଶ�ବିଦ�ାଳୟ ଛାଡୁଛlି ଏମିତି ଗପ କରୁ କରୁ अସୀମ. ରୁମେର ରାତି अେନକ 

େହାଇଯାଇଥିଲା ଆଉ ରାତିର ବଢ଼ିବା ସେy ସେy ବଷ�ା ବି ବଢ଼ିବାେର ଲାଗିଥାଏ 

େକଜାଣି େକମିତି େସ अସୀମ. କଥା ଟାଳିପାରିଲାନି ଆଉ ତା. ରୁମେର ରହିଗଲା 

ବିେhଦ ଓ ମିଳନର େସ ରାତି େଯ ତା ପାଇଁ ଏେତ ଭାରି ପଡ଼ିଯିବ େସ ଜାଣିପାରିଲାନି 

ବଷ�ାବିଦୁର େସ अgକାର ରାତିେର ସମୀfାପରି ବିଚାରବl ଝିअ ଏେତ ବଡ଼ ଭୁଲ 

କରିେଦଲା! अସୀମ.ୁ ନିଜର ସବ�ସ� ଦାअ କରିେଦଇ େକଜାଣି େସଦିନ େସ ଏେତ ଦୁଃଖ 

କରିନଥିଲା ତିନିମାସ ପେର େସ େଫରି ଆସିେବ, ଘେର ତା.ର ବିବାହ ପାଇଁ अରାଜି 

େହବାର କିଛି ନଥିଲା େତଣୁ ବିବାହ ସୁନିxିତ, ଏଇ ବିଶ�ାସର ମାଳି ପିgାଇ अସୀମ 

ଲvନ ଗେଲ ନିଜର ଉନw ତ ଭବିଷ�ତ ପାଇଁ ସମୀfା अେପfା କରି ରହିଗଲା अସୀମ. 

େଫରିବା ବାଟକୁ ଓ ତା ପରୀfାର ଫଳାଫଳକୁ 

 ସମୟ ପାେଖଇ ଆସୁଥିଲା अସୀମ.ର େଫରିବାର େକେବ େଫରିେବ େସ ତାରିଖ 

ପୁରା ଜଣାଇ ନଥିେଲ अସୀମ ତଥାପି ଏକ ନିxିl ସୁେନଲି ଭବିଷ�ତର ସ�ପw େଦଖିବାେର 

ବ�` ଥିଲା େସ 

 ହଠାତ୍ େକଜାଣି େକମିତି अସୀମ ଚୁପ୍ େହାଇଗେଲ ନା ଚିଠି ନା େଫାନ୍ ଏପଟୁ 

ସମୀfା େଯେତ େଚ�ା କେଲ ବି େସପଟୁ େକୗଣସି ଉ_ର ନଥିଲା ୟୁନିଭସ~ଟିରୁ େସ 

अନୁପ�ିତ, अନୁପ�ିତର ଉ_ର ଏ କଣ...? େତେବ କଣ अସୀମ େଫରି ଆସିେଲଣି, 

अଥଚ ତାକୁ ସରପ�ାଇଜ୍ େଦେବ େବାଲି ଜଣାଉନାହାlି? ନା, େସ ଘରକୁ େଫରି ନାହାlି? 

େତେବ କଣ କିଛି अସୁବିଧା େହଲାକି? ନା େକୗଣସି ବିେଦଶିନୀକୁ ବିବାହ କରି େସ 
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େସଠାେର ରହିଗେଲ? ନା ନା अସୀମ େକେବ ଏକଥା କରି ପାରିେବନି େତେବ କୁଆେଡ଼ 

ଗେଲ େସ...? 

 ଏ ସବୁ ଚିlା ଭିତେର ଦିେନ େସ ଜାଣିେଲ େସ अସୀମ. ପିଲାର ମା’ େହବାକୁ 

ଯାଉଛି ମାେନ अବିବାହିତ ମାତୃତ� ? କଣ େସ କରିବ? େକମିତି କାହାକୁ କହିବ? ଏ ତ 

ଲୁଚି ରହିବା କଥା ନୁେହଁ ତା ମୁv ଖରାପ େହାଇ ଯାଉଥାଏ ଧିେର ଧିେର ସମେ` 

ଜାଣିେବ କଣ କହିେବ? ବହୁତ ଚିlା କରି େସ ତା େବାଉ ଆଗେର କହିଲା अସୀମ. 

କଥା ତା’ପେର ପରି�ିତି अସoାଳ ଆଉ ଏ ପରି�ିତିରୁ ମୁpି ପାଇବା ପାଇଁ ଏ ଏେବ 

अସୀମ ନଥିେଲ େସ କଣ କରିବ? ଘେର ସମେ` କହିେଲ ଭୃଣହତ�ା, ଏହି ଏକମାତ�  

ଉପାୟ ବ�ି ରହିବାର ନେହେଲ ନିେଜ ବିଷ ପିଇ ମରିଯା, କି ଘରୁ ବାହାରି ଯା ତା 

ବାପା.ର ଏ କେଠାର ନିେ��ଶ ତୁ ଆମକୁ ବ�ିଥାଉ ଥାଉ ମାରିେଦଲୁ େହେଲ ସମୀfା, 

େକେବ ବି अସୀମ. ଭଲ ପାଇବାର ଫୁଲକୁ ମକଚି ଦଳି େଦବାକୁ ଚାହୁଁନଥିଲା େସ ଦୃଢ଼ 

େହାଇଗଲା ନିଜ ଭଲପାଇବା ପାଇଁ, ଘର ସହ, ସମାଜ ସହ ଲଢ଼ିବାକୁ ନିଜ ଭିତେର ଶpି 

ସଂଚୟ କଲା ନା େସ ଏ ପିଲାକୁ ଜନF  େଦବ अସୀମ ଆସିବାଯାଏଁ अେପfା କରିବ 

अସୀମ ନିେx େଫରିେବ, ଏ ଦୃଢ଼ ବିଶ�ାସ ତା’ର ଥିଲା ଧିେର ଧିେର କଥା ଘରୁ ବାହାରକୁ 

ଗଲା ଘରେଲାକ ମୁvେଟକି ଚାଲି ପାରିେଲନି 

 ଏ ସମୟେର ତାକୁ ଦିଲ� ୀର ବିଶ�ବିଦ�ାଳୟେର ରିସ�� ପାଇଁ ମିଳିଯିବାଟା ଏକ 

ବରଦାନ ସ�ରୂପ େହାଇଗଲା େସ ତ ଦିଲ� ୀ ପଳାଇ ଆସିଲା, େହେଲ ତା ଆସିବାପେର 

କଣ ଉ_ର େଦଇଥିେବ ତା େବାଉ େଲାକମାନ.ୁ େସ କଥା େସ ଭାବି ପାରୁନଥିଲା 

ଚିରଦିନ କଳ. ତା ନଁାେର, ତା ଘର େଲାକ. ନଁାେର ଲାଗିଗଲା 

 ତଥାପି େସ ଭାyି ଯାଇନଥିଲା अସୀମ.ର ଆସିବାକୁ ଉ�¨ାର ସହ अନାଇ 
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ରହିଲା େହେଲ େକମିତି ଜାଣିବ େସ େକଉଁଠି अଛlି? େସ େଫରିଥିେଲ ବି େସ େକମିତି 

ଜାଣିେବ େଯ େସ ଦିଲ� ୀେର अଛlି? ଏ ସବୁ ଚିlାର ବାହାେର ଥିଲା ତା ପାଇଁ 

 ନୟନ, ତା ପୁअ, ଦିଲ� ୀର ଏ ରିସ��=ଲାର୍ ପାଇଁ ଉ�ି� ଫ� ାଟେର ଜନF  େଲାକ.ର 

ପ�ଶିwଳ ଆଖିର ସ��ଖୀନ େହାଇଛି ସମୀfା, ଉ_ର େଦବାପାଇଁ ହଡ଼ବଡ଼ େହାଇଛି ତଥାପି 

େକେବ ଭାବିନି େଯ େସ ଭୁଲ କରିେଦଇଛି ସମାଜେର ଆେମ ରହୁେଛ, େଗାେଟ ଝିअ 

ପାଇଁ ସବୁ କିଛି ଆଗକୁ ପଛକୁ ଚାହZ କରିବା ଉଚିତ େସ ଠିକ୍ କରିନଥିଲା େସେତେବେଳ, 

ଏକଥା େସ ଆଜି ଜାଣିପାରୁଛି େଗାେଟ ଭୁଲ େଲାକକୁ ବିଶ�ାସ କରିବାର ଦv େସ ଆଜି 

ପାଉଛି 

 ଭଗବାନ. ନି0ୁର ନିେ��ଶ େଦଖ, अସୀମ अେଢ଼ଇ ବଷ�ପେର ଲvନରୁ େଫରିଛlି, 

ପୁଣି ଏଇ ଦିଲ� ୀ ବିଶ�ବିଦ�ାଳୟେର ହZ େଯାଗ େଦଇଛlି ତା’ ଭିତେର ଆଉ ଶpି ନାହZ, ଏ 

ସବୁକୁ ସାମନା କରିବାକୁ େକଉଁଠିକି ବା େସ ଯିବ? 

 ବଷ�ା ବଢ଼ିବାେର ଲାଗିଛି ଆଉ ଏେତ ରାତି େହଲାଣି, ନୟନକୁ ଉଠାଇ କିଛି 

ଖାଇବାକୁ େଦବ ଏେବ ଧିେର ଧିେର କଥା କହିବା ଆରo କରିଛି ନୟନ କଣ ତାର 

ଭବିଷ�ତ କିଏ ଜାେଣ? 

 େସ ଉଠିଲା, ନୟନ ପାଇଁ ଖାଇବା ପ�`ୁତ କରିବାକୁ ବାହାେର କିଏ ଡାକୁଛି! ଏେତ 

ରାତିେର, ପୁଣି ବଷ�ାର ତୁହାକୁ ତୁହା ମାଡ଼ କିଏ େହାଇପାେର? େସ ଡରିଗଲା କି େହାଲ୍ 

ପେଟ େଦଖିଲା... ଚମକି ପଡ଼ିଲା େସ େରନେକାଟ୍� ପିgି अସୀମ ଛିଡ଼ା େହାଇଛlି 

େକମିତି େସ ଏଠି? ଇhା େହଲା ତା’ର, େସ କବାଟ ବିଲକୁଲ୍ େଖାଲିବନି, େସମିତି େସ 

େଫରିଯାଆn 

 େହେଲ, ନା େସ ଭାବିଲା ଥେର ତା.ୁ ପଚାରିବ, କାହZକି େସ େମା ସହ ଏମିତି 
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କେଲ? ଆଜି ପଚାରିବ, େମାେତ େଫରାଇ ଦିअ अସୀମ, େମାର େସ ସମୟ ତକ ଯାହା ମଁୁ 

ତୁମ ସହ କଟାଇଥିଲି େମାେତ ମୁpି ଦିअ, ମଁୁ ଆଉ ରହିପାରୁନି େମା ଭିତେର ଆଉ 

ଏେତ େଧୖଯ�� ନାହZ, ସବୁ ନିଜ ଭିତେର ଚାପି ରଖିବାକୁ 

 ଯ�ବତ େହାଇ କବାଟ େଖାଲିଲା େସ ନିଜ ଘରପରି ପଶି ଆସିେଲ अସୀମ, ବିନା 

ସଂେକାଚେର ଏହି ସମୟେର ନୟନର କାq ଭିତରୁ ଶୁଭିଲା अସୀମ.ୁ ବସିବାକୁ କହି 

ସମୀfା ଭିତରକୁ ଗଲା ମାତ�  अସୀମ ତା ପେଛ ପେଛ ଭିତେର, ନୟନକୁ େକାଳକୁ େନଇ 

େସ ଚୁପ୍ କରାଇବା େବେଳ, “ଏ ଆମ ପୁअ ନା?” ଦoର ସହ ପଚାରିେଲ अସୀମ “ନା, 

େକବଳ େମା ପୁअ” ଖୁବ୍ ବିଶ�ାସ େମା ଉପେର େଯ ମଁୁ ବାହା ନ େହାଇ ତୁମକୁ अେପfା 

କରିଥିବି ଆଉ ତୁେମ ତିନିମାସ କହି अେଢ଼ଇ ବଷ� ପେର ବାହା େହଇ େଫରୁଛ? େତେବ 

କୁହ େମା ସହ ଏମିତି କାହZକି କଲ? ନା ସବୁ କରିବାପେର ତମ ମନ ଛାଡ଼ିଗଲା?” େଯମିତି 

ସାଧାରଣ ନାରୀଟିଏ अସହଣୀ େହାଇ କହିଯାଏ େସମିତି କହିଗଲା ସମୀfା ଟିେକ ବି 

ଭାବିଲାନି କଣ ଭାବୁଥିେବ अସୀମ 

 ତା ପେର ଉଭୟ ନିରବ ନୟନକୁ େସ ସମୀfା େକାଳରୁ େନଇ ଧରିଥାlି अସୀମ 

କହିେଲ, “ମଁୁ ତୁମ ଯାଗାେର ଥିେଲ ବି ଏଇଆ କହିଥାlି େହେଲ ପ�କୃତ କଥା କହିବାକୁ ମଁୁ 

ଆଜି ଆସିଛି ଏ କଥା ନ କହିେଲ ତୁେମ କଣ, ମଁୁ ମଧ� ନିଜକୁ fମା େଦଇ ପାରିବିନି” 

 େସଦିନ ମଁୁ େମାର ସqଭ� ପତ� ର ନକଲ େଦଇ, ପ�ମାଣ ପତ�  ଆଣିଲି େମା ସqଭ� 

ପାଠ ବି ଏେତ ଆଦୃତ େହାଇଥିଲା ତୁେମ କ|ନା କରି ପାରିବନି ମଁୁ ଖୁସିେହାଇ 

େଫରୁଥାଏ େମା ଗାଇଡ଼ ଡଃ ମଜୁମଦାର ବି େମାର ଏ କୃତିେର ବହୁତ ଖୁସିଥିେଲ ଘରକୁ 

େଫରିବାର ଓ ତୁମକୁ ଏ ଖବର ଶୁଣାଇବାର ଖୁସି େମାେତ ଖୁବ୍ ପାଗଳ କରି େଦଇଥିଲା 

ମଁୁ अନ�ମନ= େହାଇ ଆସୁ ଆସୁ େଗାେଟ ଭୟ.ର ଦୁଘ�ଟଣାର ସ��ଖୀନ େହଲି 



ଆହ� ାନ ଇ-ପତି� କା, ଚତୁ��ଶ ବଷ�, ଦି� ତୀୟ ସଂଖ�ା, େଫବୃଆରୀ ୨୦୧୯ Magazine Downloaded from www.aahwaan.com 

ଆହ� ାନ ଇ-ପତି� କା ସ%ୂ'� ନିଃଶୁ) ବିତରଣ େହତୁ ଡା େଜ�ାତି ପ�ସାଦ ପ-ନାୟକ. /ାରା ପ�ତି0ିତ ଓ ପ�କାଶିତ  | Aahwaan.com  Aahwaan.com  Aahwaan.com  Aahwaan.com  |  48 

େଚତାେଫରିବା ପେର ନିଜକୁ ଡାpରଖାନାର ଖଟିଆେର ପାଇଲି ପାଖାର େମା ଗାଇଡ଼ 

ଡଃ ମଜୁମଦାର ଓ ତା. ଝିअ ଏଲିନା େଗାେଟ ଶବ ପରି ମଁୁ ପଡ଼ିରହିଛି ଦୀଘ� ଦୁଇବଷ�ରୁ 

अଧିକ ମଁୁ େଯ ଚାଲିପାରିବି ପୁଣି ପବୂ� अବ�ାକୁ େଫରିପାରିବି, ଏ ବିଶ�ାସ େମାର ନଥିଲା 

ସବ�ାy ଶରୀର େମାର fତବିfତ, ହାଡ଼ ଖvଖv 

 ଦିନରାତି ଏଲିନା େମା ପାଖେର ଥିଲା ଆଉ ଡଃ ମଜୁମଦାର ପୁअଠାରୁ ମଧ� अଧିକ 

େମାେତ େସwହ େଦଇଛlି ବାରaାର अପେରସନ, ପ�ା�ର... ମଁୁ ନିେଜ ହZ ମନା 

କରିେଦଇଥିଲି େମା ବିଷୟେର ଘେର କିaା ତୁମକୁ କିଛି ଜଣାଇବାକୁ ମଁୁ ଭାବିନଥିଲି େମା 

ପବୂ� େଚେହରା ମଁୁ ପୁଣି େଫରି ପାଇବି! େସ ଯାହା େହଉ ଭଗବାନ. ଆଶୀବ�ାଦ, ତୁମ 

ଭଲ ପାଇବା ଆଉ ଏଲିନାର େସବା େହତୁ ମଁୁ ଆଜି ଭାରତ େଫରିବାକୁ ସfମ େହାଇଛି 

ଡଃ ମଜୁମଦାର ତା.ର େସ ଉ�ାରତା ପାଇଁ, େସ ସମେୟାପେଯାଗୀ ଉପକାର ପାଇଁ 

େମାେତ କିଛି ମାଗି ନାହାlି 

 କିn ହଠାତ୍ ଦିେନ ଡଃ ମଜୁମଦାର ହୃଦଘାତେର ମୃତୁ�ବରଣ କେଲ ଏଲିନା ଏକା 

େହାଇଗଲା ମୃତୁ� ପବୂ�ରୁ େସ େକବଳ ଏତିକି କହି ଯାଇଥିେଲ ଏଲିନାର ଆଉ େକହି 

ନାହାlି ମଁୁ ଭାବିଥିଲି ଏଲିନାକୁ ତା ଇhା ମୁତାବକ ବିବାହ େଦବାପେର ଭାରତ େଫରି 

ଆସିବି େହେଲ େଯେତେବେଳ ଜାଣିଲି ଏଲିନା ଏଚ୍ ଆଇଭି ପଜିଟିଭେର ଆକ� ାl ମଁୁ 

ଆxଯ�� େହାଇଗଲି ଏକଥା ଡଃ ମଜୁମଦାର ମଧ� ଜାଣିନଥିେଲ ଏଲିନା େକଉଁ ବିେଦଶୀ 

େପ�ମୀଠାରୁ ଏତିକି ଗ�ହଣ କରିଥିଲା ମଁୁ କିଛି ଭାବି ପାରୁନଥିଲି ଗୁରୁ. ଋଣ ଶୁଝିବାର 

ଉପାୟ କିଛି େଦଖି ପାରିଲିନି ଏଲିନାର ଦାୟିତ�  େନବାପାଇଁ अନ� େକହି ନାହZ ଆଉ ତା 

ପରି ଦୁଃଖୀ ଝିअଟିକୁ ମଁୁ ଏକା ଛାଡ଼ି ଆସି ପାରିଲିନି ମଁୁ ଭାବିଲି ମଁୁ ହZ ତାକୁ ବିବାହ 

କରିେଦବି ଆଉ ଦୁନିଆଯାକର ଖୁସି େଦବି ମଁୁ ଜାେଣ େସ ଖୁବ୍ କମ୍ ଦିନର अତିଥି ଏ 
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ଦୁନିଆେର େମାର ତୁମ ଉପେର ଗଭୀର ବିଶ�ାସ ଥିଲା ସମୀfା ତୁେମ େମାେତ fମା 

େଦବ ମଁୁ ଭାରତ େଫରିବା ପେର ତୁମ ବିଷୟ ତୁମ ଘେର ପଚାରି ଜାଣିଲି, ତୁେମ ଏଠି 

अଛ େତଣୁ ମଁୁ ଏଇଠି ହZ ଜଏନ୍ କରିଲି ତୁମକୁ କ� େଦବାପାଇଁ ନୁେହଁ, କାରଣ ମଁୁ 

ତୁମକୁ ବହୁତ ଭଲପାଏ, ସ�ାନ କେର, ଆଉ ଚାେହଁ ତୁମ ଆଗେର ମଁୁ େଛାଟ 

େହାଇନଯାଏ” କହିସାରି ଚୁପ୍ େହାଇଗେଲ अସୀମ 

 କାଠ େହାଇ अସୀମ. କଥା ଶୁଣୁଥିଲା ସମୀfା କଣ କହିବ, କଣ କରିବ ଭାବୁ 

ଭାବୁ େସ କହିେଲ, “େମା ପାଇଁ ତୁେମ ବହୁତ ଲ�ିତ େହାଇଛ, ଲା®ିତ େହାଇଛ, ସବୁକିଛି 

ହରାଇଛ, ମଁୁ fମାର ମଧ� େଯାଗ� ନୁେହଁ” 

 ନୟନ େଭାକେର ମଧ� अସୀମ. େକାଳେର ଗଭୀର ନିଦେର େଶାଇଯାଇଥାଏ 

ଆଉ ସମୀfା ବାହାର ବଷ�ାକୁ ଚାହZ ଭାବୁଥାଏ େସଦିନ ବି ଏମିତି ଏକ ବଷ�ା ରାତିେର େସ 

େଗାେଟ ଭୁଲ କରି େଦଇଥିଲା ନା, ସବୁ ଜାଣି ସାରିଲାପେର େସ ଏହାକୁ ଭୁଲ େବାଲି 

କହିବନି କାରଣ ସମୀfା େକେବ ଭୁଲ ହZ କେରନି  
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ମୃତୁ�ଦୂତମୃତୁ�ଦୂତମୃତୁ�ଦୂତମୃତୁ�ଦୂତ    
 ଶ�ୀ ରାମଚq�  ଭ� େମଡିକାଲର େ�ଶାଲ ୱାଡ�ରୁ ବାହାରୁଥିଲା 

ସରିତା, ମା’ର କାgେର ଭରା େଦଇ, अନ� ହାତେର ଶାଶୁ ଶାlି 

େଦବୀ.ର ହାତ ଧରି। ଆଜି ଏକ ମାସ ଉେଣଇଶ ଦିନ କଟକ ବଡ 

ଡାpରଖାନାେର ପଡି ଚିକି�ିତ େହଲା ପେର  ପ�ଥମ ଥର ଲାଗି ବାହାରକୁ ପାଦ ବଢାଉଛି 

ସିଏ। ପାଦ ଟଳମଳ େହଉଛି, ଏପଟ େସପଟ େହାଇ ପଡୁଛି, ସେତ କି କିଏ ତା’ର ସବୁ 

ବଳକୁ ନିଃେଶଷ କରି ଶେୂନ� ଶୁେନ� ଭିଡି େନଉଛି। ମୁv ଉଠାଇ ଚାହZଲା ସରିତା। 

ଆଗେର ଚାଲିଛlି ଶଶୁର,  ତା. ପଛକୁ ଚାଲିଛlି ବାପା, ମୁv ଝୁ.ାଇ ଧୀର 

ପଦପାତେର। ପାଖେର ଚାଲିଛlି େବଶ୍ କିଛି େଲାକ, େଯଉଁମାେନ  କିଛି  ପଚାରି ପଚାରି  

ଚାଲିଛlି  ବାପା.ୁ। ୱାଡ� ବାହାେର ବହୁତ େଲାକ. ଭିଡ, କିଛି େପାଲିସ୍ ମଧ� अଛlି, 

ଦଳ  ଦଳ େହାଇ େଲାକମାେନ ଛିଡା େହାଇଛlି, େସଥିରୁ ଗୁଡିଏ କାgେର କ�ାେମରା  

ପକାଇଛlି। ସରିତା ବାରvାେର ପାଦ େଦବା fଣି ମିଡିଆ ବାଲା.ର ମାଇକ୍ ର ବୁମ୍ 

ଗୁଡିକ ମାଡି ଆସିଲା ତା’ଆଡକୁ। େକଇଜଣ ସାaାଦିକ ଚଢା ମଡା େହାଇ ଧାଇଁେଲ 

ତା’ଆଡକୁ। ପ�ଶwବାଣେର ଜଜ�ରିତ କରି ପକାଇେଲ ତାକୁ। େସ ଏେବ କୁଆେଡ ଯିବ ଶାଶୁ 

ଘରକୁ ନା ବାପ ଘରକୁ? େସ ଦିନର ଦୁଘ�ଟଣା ପଛେର କାହାର ହାତ अଛି? ତା’ର କାହା 

ସହିତ ଆଗରୁ ଶତ� �ତା अଛି କି? େସ ଏହି ଘଟଣାେର କାହାକୁ  ସେqହ କରୁଛି କି? 

ଏକାେବଳେକ ଏେତ େଲାକ. ଏେତ ଗୁଡ଼ାଏ ପ�ଶw ଶୁଣି ହଡବେଡଇ ଗଲା ସରିତା। ପଛକୁ 

ସୁଷମା ପରିଜା 
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ଘୁ�ିଯାଇ ପଡି ଯାଉଯାଉ ମାଆ. କାgେର ଆଉଜି ପଡିଲା େସ। ତା’ର ମୁv ପୁଣି ଥେର 

ଘୁରାଇବାକୁ ଆରo କରିଥିଲା। ତା’ର  ଏମିତି अବ�ା େଦଖି ଭିଡ କାଟି ଆେଗଇ ଆସିେଲ 

ଜେଣ ମହିଳା େପାଲିସ ଇନିସେପ�ର। ସରିତାକୁ ଆଢୁଆଳେର ରଖି ବଷ~ଗେଲ ସାaାଦିକ 

ମାନ. ଉପେର। କହିେଲ, “ଆପଣମାେନ ମଣିଷ ନା ପଶୁ। ଜେଣ ମହିଳା ଏେତ ବଡ 

େଗାଟାଏ ଦୁଘ�ଟଣାେର ତା'ର ସବ�ସ� ହରାଇ ମାସାଧିକ କାଳ େକାମାେର ପଡି ପଡି ଟିକିଏ 

ସୁ� େହାଇ ଘରକୁ େଫରୁଛି, ଆଉ ଆପଣମାେନ କ’ଣ କରୁଛlି? ଆପଣ.ର ନିଜ ନିଜ 

ଚ�ାେନଲ୍ ର ଟିଆରପି ବେଢଇବା ଲାଗି ତା’ର େପାଡା ଘା’େର ଚୂନ ମାରୁଛlି? ଇଏ କଣ 

ମଣିଷ ପଣିଆ? ହଟn, ହଟn ଆପଣମାେନ।” େସ ତାକୁ େସମିତି ଆଢୁଆଳେର ଧରି ଧରି 

େନଇ ରା`ାଉପେର ଠିଆ େହାଇଥିବା ତା.  ଗାଡିେର ବସାଇ େଦେଲ। ଗାଡି ଭିତେର 

ବସି ଲaା ନିଶ�ାସଟିଏ େନଲା ସରିତା। ବାପା. ଆେଦଶେର ଗାଡି ଗଡି ଯାଇଥିଲା ତା’ର 

ଗlବ� ମାଗ�େର। ଗାଡି ଭିତେର ବସି  ପଛ ସିଟ୍ େର ମୁv ଆଉଜାଇ େଶାଇଗଲା ସରିତା।  

 ଆଖିପତା ମୁଦିଲା fଣି ମନଭିତେର ଭାସି ଉଠୁଥିଲା ଶୁଭାଶିଷ.ର ହସ ହସ ମୁହଁ। 

ବର େବଶେର େକେଡ ସୁqର ଦିଶୁଥିେଲ ଶୁଭାଶିଷ। ଠିକ୍ ରାଜକୁମାରଟିଏ ଭଳି। େସଦିନ 

େବାହୂ େବଶେର େସ ବି କିଛି କମ୍ ସୁqର େଦଖାଯାଉ ନଥିଲା। ବର ଦୁଆର ମୁହଁେର 

ପହ�ିଲା େବଳକୁ ବରଣୀ େଦଖିବାକୁ ସମେ` ତାକୁ ଏକୁଟିଆ ଛାଡି  ଧାଇଁେଲ ଦାv 

ଦୁଆରକୁ। େସତିକି େବେଳ ତା’ର ପି�ୟ ବାgବୀ ସିଲୁ ତାକୁ ଟାଣି େନଇଥିଲା ଝରକା 

ପାଖକୁ। ମଜା କରି କହିଥିଲା ଆେଲା େଦଖି େନ। ଜୀବନେର ଆଉ େକେବ ଏମିତି 

ସୁେଯାଗ ମିଳିବନି େତା ବରକୁ ବର େବଶେର େଦଖିବାକୁ। ଲାଜ ଲାଜ େହାଇ କେଣଇ 

ଚାହZଲା ସରିତା ଝରକାେଦଇ। ଘିअ ରyର େଶରୱାନୀ ଆଉ ସୁେନଲି ଜରି ଦିଆ ଖଇର 
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ରyର ପଗଡିେର ଝଲସି ଉଠୁଥିଲା ଶୁଭାଶିଷ. େଚେହରା। ଡିେଜର ତାେଳ ତାେଳ 

ବରଯାତ� ୀ. ଉଦv ନାଚେର କ%ି ଉଠୁଥିଲା ସାରା ସହର। ବାଣ େରାଶଣୀେର ଚମକି 

ଉଠୁଥିଲା ସାରା ସହର। ନାନାରyର ପ�ାକୃତିକ ଫୁଲେର ସୁସ�ିତ େଗାଟିଏ ସୁqରରଥ 

ଉପେର ବସି ଶୁଭାଶିଷ ଆସିଥିେଲ ତା. ଘରକୁ ବରେବଶ େହାଇ। ଆନqେର ଉଲୁସି 

ଉଠୁଥିଲା ସରିତାର ମନ।  

 ଶୁଭାଶିଷର ବାପା ଆଉ ସରିତାର ବାପା ଥିେଲ ପାରିବାରିକ ବgୁ ଓ ପରିବାରବଗ�. 

ସହମତିେର ଏହି ବିବାହ ପ�`ାବ �ିରୀକୃତ େହାଇଥିଲା। ପିଲାଟି ଦିନରୁ ଶୁଭାଶିଷକୁ ଜାଣି 

ଥିେଲବି ନିଜର ଭାବି ସ�ାମୀ ରୂେପ େକେବ କ|ନା କରି ନଥିଲା ସରିତା। େଯଉଁ ଦିନଠାରୁ 

ଏ ବାହାଘର �ିର େହାଇଥିଲା େସହିଦିନ ଠାରୁ ତା.ୁ େନଇ ସ�ପw େଦଖିବାକୁ ଆରo 

କରିଥିଲା େସ। େକମିତି ତା.ର ମନ କିଣିେନବ, େକଉଁଠିକି େସମାେନ ହନିମୁନ୍ େର ଯିେବ 

ଏଇ ସବୁ ଭାବନାେର ତା’ର ଦିନ କଟୁଥିଲା। ଉଭୟ. ପରିବାର ଥିେଲ ଆଥ~କ ସ�hଳ 

େତଣୁ ଏହି ବାହାଘରଟିକୁ ଭବ� ଢyେର କରିବା ଲାଗି ତ£ର େହାଇ ଉଠିଥିଲା ଉଭୟ. 

ପରିବାର। ପଇସା ପାଣିପରି ଖ�� େହଉଥିଲା, ଆଡaର ସହକାେର ପାଳନ େହାଇଥିଲା 

ସମ` ବିଧିବିଧାନ। ଆଧୁନିକ ରୀତିେର ପାଳିତ େହାଇଥିଲା ସଂଗୀତ, ହଳଦୀ, େମେହqୀ  

କାଯ��କ�ମ। ନାଚ, ଗୀତ, ଖାନା, ପିନା େକଉଁଥିେର ବି ଟିକିଏ କମ୍ କରିନଥିେଲ  େକହି। 

ତିନିଶହ ବରଯାତ� ୀ.ୁ େଭାଜିଭାତେର ଖୁବ୍ ଆପ�ାୟିତ କରିଥିେଲ ସରିତାର ବାପା।  

 ଶୁଭାଶିଷ ଆଉ ସରିତା ଉଭୟ ଥିେଲ ନିଜ ନିଜ ପରିବାରର ଏକମାତ�  ସlାନ। 

ସରିତାର ବାପା ରବି ନାରାୟଣ ଦାସ.ର ଥିଲା ଲୁଗାପଟା ବ�ବସାୟ। ଏକ ମାତ�  ଝିअଟିକୁ 

େସ ଏମବିଏ ପଢାଇଥିେଲ। ଶୁଭାଶିଷର ବାପା ନବ କିେଶାର ମହାପାତ� .ର ଥିଲା ଚାଉଳ 
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େଗାଦାମ। ନିଜର ଏକ ମାତ�  ସlାନକୁ େସ ବ�ବସାୟୀ  କରିବା ଲାଗି ଚାହୁଁନଥିେଲ। 

େତଣୁ ତାକୁ କ%ୁ�ଟର ବି�ାନ ପଢାଇ ଇ�ିନିୟରଟିଏ କରିବା ଲାଗି ସବୁ ବ�ବ�ା 

କରିଥିେଲ। ପାଠପଢା ସାରି କ%ୁ�ଟର୍ ଇ�ିନିୟର  ଭାେବ ଶୁଭାଶିଷ େଯାଗ େଦଇଥିଲା 

େବyାଲୁରୁର େଗାଟିଏ କ%ାନୀେର ତିନିବଷ� ତେଳ। ବାହାଘରର ପ�`ାବ �ିରୀକୃତ 

େହଲାପେର ଛୁଟି େନଇ ଆସିଥିଲା ମାସକ ପାଇଁ। 

 ବାହାଘର ପେର ଯଥାରୀତିେର ଝିअ ଜ� ାଇଁ.ୁ ବିଦା କରିଥିେଲ ରବି ନାରାୟଣ। 

ବାପଘରକୁ ଛାଡି ଆସିବାର ଦୁଃଖ ତ ଥିଲା କିn ଶୁଭାଶିଷ. ପରିବାରର େସwହ ଶ��ା େସ 

ଦୁଃଖକୁ େବଶୀ ସମୟ ରହିବାକୁ େଦଇନଥିଲା। ଶୁଭାଶିଷ.ର େଛାଟ େଛାଟ ଦୁ�ାମି 

ସରିତାକୁ ଖୁବ୍ ଭଲ ଲାଗୁଥିଲା। େଯମିତି କି ବାହାେବଦୀେର   ହାତଗ¨ି ପଡିଲା େବେଳ 

ତା’ର ହାତକୁ ଦାବି େଦବା, ବିଦା େହାଇ ଆସିଲାେବେଳ ଆ�ୁଳି େଦବା ବାହାନାେର ତାକୁ 

ଛାତିେର ଚାପି ଧରିବା, ପାଣି ପିଇବାର ବାହାନା କରି ବାରaାର େସ ବସିଥିବା ଘରକୁ 

ଆସିବା, େକହି ନେଦଖଲା େବେଳ ତାକୁ ଆଖିମିଟିକା ମାରିବା ଇତ�ାଦି ଇତ�ାଦି। ଚତୁଥ�ୀ 

େହାମ ସରିବା ପେର ସଜବାଜ କରି  ଘର େଲାେକ ତାକୁ ବେସଇ େଦଇଥିେଲ େଭାଜିଭାତ  

େହବାକୁ ଥିବା ହଲ୍ ର ମvପ ଉପେର। ସg�ାେର ଥିଲା େସମାନ.ର ବାହାଘରର 

ରିେସପସନ୍। ହଜାରରୁ अଧିକ େଲାକ.ୁ େଭାଜିକୁ ନିମ�ଣ କରିଥିେଲ ଶଶୁର। 

େଭାଜିଭାତ ସରୁ ସରୁ ରାତି ବାରଟା େହଲା। 

 େସଠାରୁ ଉଠିଲା ପେର ଶୁଭାଶୀଷ.ର ର ଭାଉଜ ଜେଣ ସରିତାକୁ ଆଣି ଛାଡି 

େଦଇଗେଲ ବାସର ଘେର। ଖୁବ୍ ଥ-ା ମଜା କରି अେନକ କଥା କହି େଦଇଥିେଲ ତା'କୁ। 

େକମିତି ପ�ଥମରାତିରୁ ସ�ାମୀକୁ ବଶ କରି ରଖିେହବ, େକମିତି ଶାଶୁ ଶଶୁର. େଦଖାଶୁଣା 
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କରିବାକୁ େହବ େକମିତି େବାହୂପଣିଆ କରି ଶାଶୁଘରକୁ ବାପଘରେର ପରିବ_~ତ କରିେହବ 

ଇତ�ାଦି ଇତ�ାଦି। ଲାଜ ଆଉ ଏକ ନୂତନ ଭୟେର ଛାତି ଧଡ ଧଡ େହଉଥିଲା 

ସରିତାର। ମୁvେର ଓଢ଼ଣା ଟାଣି ବାସର େଶଜ ଉପେର  ବସି  ରହିଥିଲା େସ। ପ�ାୟ 

ଘ}ାକ ପେର ଖିଲି ଖିଲି  ହସ ସହିତ କବାଟ ବq େହବାର ଶ¢ ଶୁଣି ପାରିଲା ସରିତା। 

େବାଧହୁଏ ଭାଉଜମାେନ ଶୁଭାଶିଷ.ୁ ଛାଡି କବାଟ ବq କରିଗେଲ। େଗାଟା ପେଣ 

ଝାଳେର ବୁଡିଗଲା ସରିତା। ପଛକୁ ଘୁ�ିଯାଇ ଆଉ ଟିକିଏ ଓଢ଼ଣା ଲaାଇ ଖଟଉପରୁ 

ତଳକୁ ଓେହ�ଇ ଶୁଭାଶିଷ.ୁ  ମୁvିଆ ମାରିବା ପାଇଁ ନଇଁ ପଡ଼ିଲା େସ। ଶୁଭାଶିଷ ତଳୁ 

ଉଠାଇ ଆଣି ଛାତିେର  ଭିଡି ଧରିେଲ ସରିତାକୁ। େକଉଁ ଏକ ସୁଖଦ ଆନqେର ଭଲ� ସି 

ଯାଉଥିଲା ତାର ସବ�ାy। ଆଖି ବq କରି ସଂପ'ୂ� ଭାେବ ନିଜକୁ ସମପ�ଣ କରି େଦଇଥିଲା 

େସ।         

 ତହZ ଆର ଦିନ େଭାର୍ ରୁ ଉଠି ନିତ�କମ� ସାରି ଠାକୁର ଘେର ପଶିଲା ସରିତା। 

ଠାକୁର ପଜୂାପେର େରାେଷଇ ଘରକୁ ପଶି ଚାହା ତିଆରି କରି ଶାଶୁ ଶଶୁର.ୁ େଦଲା ଆଉ 

େଗାଟିଏ କପ୍ ଚା’ଧରି ପହ�ିଲା ଶୁଭାଶିଷ. ପାଖେର। େସେତେବଳକୁ  ଶୁଭାଶିଷ େଶାଇ 

ରହିଥିେଲ େସମିତି ବିଛଣାେର। ମଁୁହେର ତା.ର ଲାଗି ରହିଥିଲା ଗଭୀର ଆତF  ତୃ�ିର 

ହସଧାେର, େକମିତି େଗାଟାଏ ଶିଶୁ ସୁଲଭ ଚପଳତା େଖଳି ଯାଇଥିଲା। ତା. ମୁହଁକୁ 

ଚାହZଲା ସରିତା। ମୁv ଝୁ.ାଇ ଧୀର କରି ଚୁaନଟିଏ ଆ.ି େଦଲା ତା. କପାଳେର। 

ତଳଘରୁ ଶାଶୁ.ର ପାଟି ଶୁଭିଲା “ଶୁଭକୁ ଟିେକ  କହିେଦ” ତ ମାଆ, ଏଠି ଏ ଉପହାର 

ଗୁଡ଼ିକ ଗଦା େହାଇ ପଡ଼ି ରହିଛି, େସଗୁଡିକ  େଦଖା େଦଖି କରି ସଜାଡି ରଖିେଦବ। ଆସୁଛି 

କହି ଧଡପଡ େହାଇ ଗାଧୁଆ ଘରକୁ ପଶିେଲ ଶୁଭାଶିଷ। ଗାଧୁଆପାଧୁଆ ସାରି ତଳଘେର 
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ବସି ରିେସପ୍ ସନେର ମିଳିଥିବା ଉପହାର ଗୁଡ଼ିକ େଖାଲିବାକୁ ଲାଗି ପଡିେଲ। अେନକ 

ଗୁଡିଏ ଉପହାର ମିଳିଥିଲା େତଣୁ ଶାଶୁ ଡାକ ପକାଇେଲ ଆେର ମା’ତୁ ବି ଆସୁନୁ ଏଠିକି। 

ଦି’ଜଣ ମିଶି ପ�ାେକଟ୍ ଗୁଡିକ େଖାଲିଦିअ ଶୀଘ� ସରିଯିବ। ତା’ପେର अନ� କାମ କରିବା। 

ଆଈଶାଶୁ େଶାଇଥିେଲ ଆରପଟ ଘେର। େସ ମଧ� ଆସି େସମାନ. ପାଖେର ବସିେଲ। 

अେନକ ଗୁଡିଏ େଛାଟ ବଡ ପ�ାେକଟ୍ େର ଭ_~  େହାଇଥିଲା ଘରସାରା। େସଇଥିରୁ 

ସବୁଠାରୁ ବଡ ପ�ାେକଟ୍ ଟିକୁ ଉଠାଇଆଣି େଖାଲିବାକୁ ଲାଗିଗେଲ ଶୁଭାଶିଷ।  

 ଉପହାରଟି ଆସିଥିଲା ବଲାyୀରରୁ। ଖୁବ୍ ସୁqର ଭାବେର ପ�ାକ୍ କରାଯାଇଥିବା 

େସଇ ପ�ାେକଟ୍ ଟି ତିନି ଚାରି ପର` ଜରିଦିଆ େହାଇ ସିଲ୍ କରାଯାଇଥିଲା। ତାକୁ ଛୁରୀ 

ଧରି କାଟିବାକୁ ଲାଗିଲା େସ। େକହି କିଛି ବୁଝିବା ପବୂ�ରୁ ବଜ�ପାତ େହଲା ଭଳି ଏକ ପ�ଚv 

ଶ¢ ଶୁଭିଲା। ସରିତା ଚମକି ଉଠି େଦଖିଲା େବଳକୁ ଶୁଭାଶିଷର ଶରୀରଟା ଶେୂନ� ଶୁେନ� 

ଉପରକୁ ଉଠି ପୁନବ�ାର ତଳକୁ ଖସି ପଡିଥିଲା ଖv ଖv େହାଇ। ଘରକା³ ଫାଟି ଦି ଖv 

େହାଇ ଯାଇଥିଲା,  ନିଆଁ ହୁଳାଟାଏ ଘର ଭିତେର ଘୁରି ବୁଲୁଥିଲା। ପୃଥିବୀଟା ଫାଟିଗଲା 

େଯମିତି। “ମା େଲା” େବାଲି ବିକଟାଳ ରଡିଟାଏ କରି ଟଳି ପଡିଲା ସରିତା। ତା ଆଖି 

ଆଗେର अgକାର େଘାଟିଗଲା। 

 ତା ପରର ଘଟଣା ଇତିହାସ େହାଇ ରହିଗଲା। େକମିତି କିଏ ଖବର େଦଲା େକଜାଣି, 

ଆa�ଲାନ୍ସ କୁ, େପାଲିସକୁ, ସରିତାର ଘରକୁ  େସ ସ%କ�େର ସରିତାର କିଛି ମେନ ନାହZ। 

କାରଣ ଛତିଶି ଦିନ ପେର ତା’ର େଚତନା େଫରିଲା େବଳକୁ ତା’ ସଂସାର ଉଜୁଡ଼ି 

ଯାଇଥିଲା। ତା’ ନିଜ ଶରୀରର अଧିକାଂଶ ଭାଗ  अକାମୀ େହାଇ। ଯାଇଥିଲା। େପାଲିସ୍ 

ତା’ର ତଦl ଜାରି ରଖିଥିେଲ ମଧ� କିଛି େଠାସ୍ ପ�ମାଣ ପାଉ ନଥିଲା। େକେତେବଳ 
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କହୁଥିଲା ଶୁଭାଶିଷର େକହି ପୁରାତନ େପ�ମିକା ପ�ତାରଣାର ପ�ତିେଶାଧ େନବାକୁ ଏ କାv 

କରିଛି ତ େକେତେବେଳ କହୁଥିଲା ସରିତାକୁ ଏକତରଫା େପ�ମ କରୁଥିବା େକୗଣସି ପାଗଳ 

େପ�ମିକ ଏମିତି କାv କରିଛି। ନିଜର अସଫଳତାକୁ େଘାଡାଇବାକୁ ଯାଇ େପାଲିସ୍ ଖାଲି 

କଟାଘାଆେର ଚୂନ େଦଲା ଭଳି ତା. ପରିବାରର ବଦନାମ କରିବାେର ଲାଗିଥିଲା। 

ରାଜ�ର ସମ` ସaାଦପତ� ର  ଶିେରାନାମାେର ରହୁଥିବା ଏଇ ମମ�nଦ ଦୁଘ�ଟଣାଟି 

ସରକାର. ନିଦ ହଜାଇ େଦଇଥିଲା। ରାଜ�  େପାଲିସ୍ ର ଏମିତି ମନଗଢା ରିେପାଟ�େର 

अସn� େହାଇ ସିବିଆଇକୁ ତଦl ଭାର େଦଇଥିେଲ ସରକାର। ପ�ତି ଦିନ ନୂଆ ନୂଆ 

ନୂଆ କଥା ଆଖିକୁ ଆସୁଥିଲା େକq� ୀୟ ତଦl ବୁ�େରାର। ଚୂଡାl ରିେପାଟ�ଟି କିn ଥିଲା 

ଚମକପ�ଦ। ସଂପ'ୂ� अବିଶ�ସନୀୟ। ସାରା ରାଜ�େର ଚହଳ ପକାଇଥିଲା ରିେପାଟ�ଟି। 

ତା’ ମାଆ.ର କେଲଜର ଜେଣ ସହେଯାଗୀ ଈଷ�ାନି� ତ େହାଇ ଏକ ରହସ� ଉପନ�ାସର 

ଢyେର ସଂପ'ୂ� ଏକ ସୁଚିlିତ େଯାଜନାେର ଘଟାଇଥିେଲ ଏଇ अଘଟଣଟି। ଜେଣ 

ସୁଶିfିତ, ସଂଭ� ାl ମଣିଷ ଉ� ପଦବୀର େମାହେର अସୟୂା ବଶ େହାଇ ଏମିତି ଏକ 

ଜଘନ�କାv ଘଟାଇପାେର ଏକଥା େକହି କ|ନା କରି ପାରୁନଥିେଲ। अପରାଧୀକୁ 

େପାଲିସ୍ ଗିରଫ କରି େଜଲ୍ ପଠାଇେଦେଲ, ଆଜୀବନ କାରାଦv ମିଳିଲା ତା’କୁ। କିn 

ସରିତା? େସ କ’ଣ ପାଇଲା?  ସରିତାର ଜୀବନ ତ ଆରo େହବା ପବୂ�ରୁ େଶଷ 

େହାଇଗଲା, େସ fତି ଭରଣା କରିବ କିଏ? କିଏ େଫରାଇ େଦବ ତା’ର ସୁହାଗ ସିqୁର? 

କିଏ େଫରାଇ େଦବ ତା’ର ଶାଶୁ ଶଶୁର.ୁ ତା.ର ଏକମାତ�  ଆଶା ଭରସା, ତା. अgର 

ଲଉଡିକୁ? େକମିତି କାଟିେବ େସମାେନ ତା.ର अବଶି� ଜୀବନ?  

 ଗାଡିଟି  େବ�କ୍  କସିବାର ଝଟକା ଲାଗି ଆଖି େଖାଲିଗଲା ସରିତାର। ଘର ଆସିଗଲା 
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େବାଧହୁଏ। େଗାଟିଏ ପଟର େଡାର୍ େଖାଲି ମା’ ଓହ� ାଇ ଆସି ତା’ର ହାତ ଧରି ଓହ� ାଇବା 

ଲାଗି କହିେଲ, “ମା’େର ଘରକୁ ଚାଲ। େତା’ ଶାଶୁଶଶୁର ପଛ ଗାଡିେର अଛlି, ଆେମ 

ଘରକୁ ଗଲାପେର େସମାେନ ତା. ଘରକୁ େଫରିଯିେବ। ଧୀେର ଧୀେର ସବୁ ଠିକ୍ 

େହାଇଯିବ। ତୁ ଏଇଠି ଆମ ଘେର ରହିବୁ। େତା ଇhା   େହେଲ ଆଗକୁ ପଢିବୁ, ଇhା 

େହେଲ ଆଉଥେର ସଂସାର କରିବୁ, ଇଏ ଖାଲି  ଆମର ମନ କଥା ନୁେହଁେର, ଇଏ େତା 

ଶାଶୁଶଶୁର. ବି ଇhା” ମାଆ. କଥା  ଶୁଣି କଇଁ କଇଁ େହାଇ କାqି କାqି ଉଠିଲା 

ସରିତା, କହିଲା, “କି କଥା ତୁ କହୁଛୁ ମା’! ତେମ ତ କନ�ାଦାନ କରି ସାରିଛ, ଏ ଘେର 

େମାର ଆଉ କି अଧିକାର अଛି? େମା ଶାଶୁଘର ହZ େମାର ପ�କୃତ ଘର। େମା ସ�ାମୀ 

ନାହଁାlି ତ କ’ଣ େହଲା, େମାର  ଶାଶୁଶଶୁର ତ अଛlି, ପା�ଟି ଦିନର େହଉ ପେଛ େମା 

ସ�ାମୀ.ର ସF �ତି ତ େମା ସହିତ अଛି, େସଇ ସF �ତିକୁ ପାେଥୟ କରି ମଁୁ ଜୀବନ କାଟିେଦବି। 

ମଁୁ େମା ଶାଶୁ ଶଶୁର.ର ପୁअ େହଇ ବ�ି ରହିବାକୁ ଚାେହଁ ମାଆ! ତେମମାେନ ଖାଲି 

ମେତ ଆଶୀବ�ାଦ କର, ମଁୁ େମାର ଚଲାପଥକୁ ନିଜ ଦୃଢ ମେନାବଳ େନଇ ଚାଲିବାେର 

ସfମ ହୁଏ। ମଁୁ େସମାନ. ଜୀବନର ଆଶ�ାବାଡି େହବାକୁ ଚାେହଁ ମାଆ, ମେତ ତେମ 

अନୁମତି ଦିअ” ଏତିକି କହି େସ ପଛକୁ େଫରି ପାଦ ବଢାଇଲା ଶାଶୁ ଶଶୁର  ବସିଥିବା 

ଗାଡି ଆଡକୁ। ଗାଡିର େଡାର୍ େଖାଲି ବାହାରକୁ ଆସିେଲ ଶାଶୁ। ଦୁଇ ହାତେର େକାେଳଇ 

େନେଲ ସରିତାକୁ। ଚାେରାଟି ଆଖିର ଲୁହେର ଭାସି ଯାଉଥିଲା ଦୁଃଖର अgାର। ଶଶୁର 

ଆଖିରୁ ଲୁହ େପାଛି ଚଷମା ପିgିେଲ। ଆଶାର ଆେଲାକେର ଉ�ଳି ଉଠିଲା ତା.ର ମୁହଁ। 

ଗାଡି ଗଡି ଚାଲିଲା ସରିତାର ଶାଶୁଘର अଭିମୁେଖ। ସରିତାର ଆଖିେର ଫୁଟି ଉଠୁଥିଲା ଦୃଢ 

ନି�_ିର ଚମକ।  
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େବାଉ ଆସୁଛିେବାଉ ଆସୁଛିେବାଉ ଆସୁଛିେବାଉ ଆସୁଛି    
 େବାଉ ଆସୁଛି! ଏମିତି ପେଦ କଥା ପତw ୀ ମମତା ଠୁଁ ଶୁଣି ସୁମl 

େଯମିତି ଖୁସିେର ଆତF ହରା େହାଇ ଯାଇଥିଲା କଟକ କନିକାଛକ 

ନିକଟେର ନିଜର ପୁରୁଣା େମାଟର ସାଇେକଲଟି ଚଲାଇ ଗତ ତିନିଦିନ 

ତେଳ ନିଜର ଭଡାଘର େତେଲyା େପ¨କୁ େଫରୁଥିବା ସମୟେର ଜେଣ ମଦ�ପ ଯୁବକ 

ପଛପଟୁ ଦୃତ ଗତିେର ତା’ର େମାଟର ସାଇେକଲଟି ଚଲାଇ ଆସି ଧ´ା େଦଇଥିଲା େଯ, 

ସୁମl ତା’ର େମାଟର ସାଇେକଲରୁ ପଡି ଯାଇ ଡାହାଣ େଗାଡଟି ଭାyି ଯାଇଛି ଚିକି�ା 

ପାଇଁ ତା.ୁ ପରିବାର େଲାେକ ଆଣି କଟକ ବଡ ଡାpରଖାନାେର ଭ_~ କରିଛlି ପାଖେର 

ପତw ୀ ମମତା ପୁअ ବାପି ବି ରହୁଛlି କନ�ା ମାମା ଏକୁଟିଆ ଘର ଜଗିଛି 

 ସୁମlର ପରିବାର କହିେଲ େସ ଓ ପତw ୀ ମମତା, କନ�ା ମାମା, ପୁତ�  ବାପି ମାମାକୁ 

୧୫ ବଷ�, େମଟି�କ ପରିfା େଦବ ବାପିକୁ ୧୦ ପୁରି ୧୧ ଚାଲିବ ଷ0 େଶ�ଣୀେର ପେଢ  

 ମମତା ସହ ବିହାଘରକୁ ତା.ର ୧୬ବଷ� ପୁରିଗଲାଣି ନିଜ େପୖତୃକ ଘର अନୁେଗାଳ 

ଜିଲ� ାର ତାଳେଚର ନିକଟ� ବଲvା ଗଁାେର ସାନଭାଇର ବାହାଘରର ମାତ�  େକଇଟା 

ଦିନପେର େକେତକ ଘେରାଇ କଥାକୁ େନଇ ସାନଭାଇ ଶ�ୀମlର §ୀ ବନିତା ଓ ତା. 

ପତw ୀ  ମମତା  ମଧ�େର ପାଟିତୁv େହାଇଥିଲା ତ େସେତେବେଳ ମାଆ ତାର अଧିକାର 

ସାବ�� କରିବା ପାଇଁ ବଡ ବହୂ ମମତାକୁ ଭଲକରି ଦୁଇ ପଦ ଶୁଣାଇଥିେଲ କଥା ଯାଇ 

ସୁମl କାନେର ପଡିଥିଲା େଛାଟ କଥାକୁ େନଇ ମମତା ସୁମl ପାଖେର ଏମିତି ଭାେବ 

ଗଦାଧର ବଳ 
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ବାେଗଇ ଚୁେନଇ କହିଥିଲା େଯ େସ अତ�l ଉତfି� େହାଇ ପିଲାମାନ.ୁ େନଇ ଘର 

ଛାଡି କଟକେର ଏକ ଘର ଭଡା େନଇ େସେବ ଠୁଁ ରହୁଛି ସୁମl ବି କଟକ ଆସି େସେବ 

ଠୁଁ ଏକ ଘେରାଇ କଂପାନିର କାମ କରି ପରିବାର ପ�ତିେପାଷଣ କେର ଘର ଛାଡିବା 

େବଳକୁ ମାମା ୬ ମାସର ଶିଶୁ ତିନି ପ�ାଣୀ.ୁ େନଇ ସ�| େରାଜଗାରେର ବହୁ କ0େର 

ଘରଭଡା େନଇ କଟକ ପରି ଏକ ମହyା ସହରେର ସୁମl ରହିଲା ସିନା େକେବ କିn ଘର 

େଲାକ. ପାଖେର ହାତପାତି ଟ.ାଟିଏ ବି ମାଗିନି େସଠାେର ବାପିର ଜନF  

 େସମାେନ ଆସିବା ପେର ନିଜର ବିଧବା ବୃ� ମାଆ ଥେର ଦୁଇଥର ତା. ପାଖକୁ 

ଆସି େଦାଷ ନ ଥିେଲ ବି fମା ମାଗି ଗଁାକୁ େଫରାଇ େନବାକୁ େଚ�ା କରି ବିଫଳ େହବା 

ପେର ତିନି ଚାରିବଷ� େହବ ସୁମl ପାଖକୁ अଭିମାନେର ଆସୁନାହZ କି େଫାନ କେଲ 

େଫାନେର କଥା ମଧ� େହଉନି 

 ପିଲାର ଦୁଘ�ଟଣା କଥା ଶୁଣିବା ପେର େକଉଁ ମାଆ େଯ ନିଜର ଜନF  କଲା ପିଲାକୁ ନ 

େଦଖି ରହି ପାରିବ? ସୁମlର େବାଉ ବି େସମିତି ନିଜକୁ ସoାଳି ପାରି ନଥିଲା ନିଜ ଜନF  

କଲା ପୁअ ଡାpରଖାନାେର ପଡିଛି, ମାଆ େହାଇ େକମିତି ସoାଳି ଥା’େl ନିଜକୁ! େବାଉ 

ତାର ସବୁ ପଛ କଥାକୁ ଭୁଲି ବଡ େବାହୂ ମମତା ପାଖକୁ େଫାନ କରିଥିଲା, ବୁଝିଥିଲା 

ଦୁଘ�ଟଣା ବିଷୟେର ଜାଣିବାକୁ ବି ପାଇଥିଲା, ସୁମl ବଡ ଡାpରଖାନାେର ଚିକି�ିତ 

େହଉଛି ଆସlା କାଲି ସଂଧ�ାେର ତାର ଭyା େଗାଡ अପେରସନ େହବ େବାଲି ଡାpର 

ସମୟ େଦଇଛlି େତଣୁ େବାଉ ତା’ର ପୁअକୁ େଦଖା କରିବାକୁ କଟକ ଆସିବାକୁ ମନ` 

କରିଥିଲା  

 େବାଉ ଆସୁଛି ଜାଣି ସୁମlର अଜାଣତେର ତା ଆଖିରୁ ଦୁଇେଟାପା ଲୁହ ଝରି 
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ଆସିଥିଲା, ତା’ର ଯ�ଣା ପାଇଁ ନୁହଁ ବରଂ େବାଉ ତା ପାଖକୁ ଆସିବା ଖବର ପାଇବାର 

ଆନqେର  

 ସୁମl ବି ମେନ ମେନ ଭାବୁଥିଲା େବାଉ ତା ପାଖେର ପହଁ�ିଗେଲ ତା’ର ସବୁ େରାଗ 

ଆେପ ଆେପ ଭଲ େହାଇଯିବ 

 ସୁମl ମମତାକୁ କହିଲା େମାବାଇଲେର େବାଉ ସହ କଥା କେରଇ େଦବା ପାଇଁ 

ମମତା ବି େଫାନ ଲଗାଇ େଦଲା अେନକ ଦିନର ବ�ବଧାନେର େବାଉ ସହ କଥା 

େହବାର ସୁେଯାଗ ପାଇ ମନକୁ ହାଲକା କରିେଦଲା ସୁମl େସ ପରାମଶ� େଦଇ େବାଉକୁ 

ତା’ର କହିଥିଲା େଯ, “େତାର ବୟସ େହଇଗଲାଣି ବସ ଚଢିବା ପାଇଁ ତାଳେଚର ନ ଆସି 

ଗଁା ପଖ ବଲvା ଛକରୁ କଟକ ଆସୁଥିବା ‘ଜଗନw ାଥ’ ବସେର ଆସିେଲ ଘରପାଖରୁ ବସି 

ସିଧା ଆସି ବାଦାମବାଡିେର ଓହ� ାଇ ତା ପାଖକୁ ଆସିବାକୁ ସହଜ େହବ” 

 ସୁମl କଥା ମୁତାବକ ତା େବାଉ ବି ତା ପର ଦିନ ଠିକ େସହି ସମାନ ବସେର ହZ  

ଆସିେଲ   

 ବସ୍ ସଂଧ�ା ୭ଟାେର କଟକ ବାଦାମବାଡିେର ପହ�ିବାର ଥିଲା ସୁମl 

ଡାpରଖାନା େବଡେର ପଡି େବାଉର ଆସିବା ବାଟକୁ ଉ�ୁକତାର ସହ अନାଇ ବସିଛି 

େବାଉକୁ େଦଖିବାକୁ ମନ ତା’ର ବ�ାକୁଳ େହଉଥାଏ ବୟ= େଲାକ! େକମିତି ଭଲେର 

ଆସି େବାଉ ତା ପାଖେର ପହ�ିବ ଠାକୁର.ୁ ମେନ ମେନ  ଡାକୁଥାଏ ସାତଟା ପqର 

ବାଜିଲାଣି େବାଉ କାହZକି ଆସୁନି? ମନ ତା’ର ବ�ାକୁଳ େହାଇ ପଡିଲା ଡାpରଖାନା 

େବଡରୁ अେନକ ଦିନରୁ ତିp ସଂପକ� ଥିବା ସାନ ଭାଇ ସହ କଥା େହାଇ ଜାଣିବାକୁ 

ପାଇଲା େବାଉକୁ ତ େସ େସହି ସମାନ ବସେର ହZ ବସାଇ କv�ରକୁ ବାଦାମବାଡିେର 
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ଓହ� ାଇ अେଟାେର ବସାଇ େଦବାକୁ କହି अେଟା ଭଡା ବି େସ ତା ହାତେର େଦଇ 

େଦଇଥିଲା କv�ର ତା ପିଲାଦିନର ସାy, େସ ଭୁଲ କରିବନାହZ ଗଁାର 

अେନକେଲାକ.ୁ ଏମିତି ସାହାଯ� କେର େସ  ଦୁଇଭାଇ, ମାଆ ପହ�ିବା ବିଳa େନଇ 

କଥା େହଉଥିବା େବେଳ, େସ ସମୟେର ଖବର ପ�ଚାରିତ େହାଇଗଲା ତାଳେଚରରୁ କଟକ 

ଆସୁଥିବା ଏକ ଯାତ� ୀବାହି ବସ୍ ମହାନଦୀ େପାଲ ଉପେର ଭାରସାମ� ହରାଇ େପାଲତଳକୁ 

ଖସି ପଡିଛି େସଥିେର ଥିବା अଧିକାଂଶ ଯାତ� ୀ.ର ମୃତୁ� େହାଇଯାଇଛି ଆa�ଲାନ୍ସ 

ସହାୟତାେର ଆହତମାନ.ୁ ଡାpରଖାନାକୁ अଣା ଯାଉଛି  ସୁମl ମନକୁ କାହZକି 

େକଜାଣି ପାପ ଛୁଇଁଲା, ତା. ଭିତେର ତା େବାଉ ନ ଥିଲା ତ! େଫାନ କାଟିେଦଇ ସୁମl 

ତୁରl ମମତା କାgେର ହାତରଖି ଯ�ଣା ସେତ�  େଛାେଟଇ େଛାେଟଇ ଡାpରଖାନା ଟ�ମା 

େସ}ରର ଆଉଟ େଡାର ପାଖେର ପହଁ�ି ବୁଝିଲା ୧୦ ଜଣରୁ ଉ�� େଲାକ ଘଟଣା �ଳେର 

ହZ ମରି ଯାଇଥିେଲ େସମାନ. େଡଡ ବଡିକୁ ବି େସମାେନ େନଇ ଆସି ଧାଡିକରି 

ଶୁଆଉଛlି ଆହୁରି ମଧ� େଦଖିେଲ ଜେଣ ମୃତା ବିଧବା ବୃ�ାକୁ ତେଳ ଶୁଆଇ େଦଇ 

ସାରିଛlି 

 ଯ�ଣା ସେତ�  ସୁମl ପାଖକୁ ଯାଇ େଦଖିେଲ େସ ଆଉ େକହି ନଥିେଲ େସ ତାର 

େବାଉ ହZ ଥିଲା େସ ଗହଳି େହା ହାଲ� ା ଭିତେର ତା େବାଉକୁ େଖାଜି ପାଇ ଯାଇଥିଲା, 

େବାଉ ବି ତାର ଆସିଛି, କିn ଜୀବl अବ�ାେର ନୁହଁ ବରଂ ଶବ େହାଇ ...... 
ଆଇନଜୀବୀ,ଭଦ�କ  

ଭ� ାମ�ଭାଷ : ୯୪୩୭୧୨୮୮୪୧ 
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େବପରୁଆ ମଣିଷେବପରୁଆ ମଣିଷେବପରୁଆ ମଣିଷେବପରୁଆ ମଣିଷ    
 ପ�ତି ବଷ� ପରି ଏ ବଷ� ମଧ� ଲିଲୁ ଭାଇ.ର ଖୁସିର ଦିନ ଆଜି। 

ଝିअ େରାମିଆର ଜନF ଦିନ ଆସିଛି, ବାପ ମାଆ ଦୁହZ.ର ପାଦ ତେଳ 

ଲାଗୁନି, ଲିଲୁ ଭାଇ ଦିନ ମଜୁରୀ ଖଟି ପରିବାର ଭରଣ େପାଷଣ 

କେର। କାମ ସାରି େରାମିଆ ପାଇଁ ଖେv ନୂଆ ଫ� କ୍ ଧରି ଖୁସି ମନେର ଏକ ମୁହଁା େହାଇ 

ଘରକୁ ଚାଲିଥାଏ ଲିଲୁ ଭାଇ। 

 େରାମିଆର ମାଆ ଖvିଆ ବଳକା କପଡା ରଖି େରାମିଆ ପାଇଁ ନିଜ ହାତେର ଖେv 

ନୂଆ ଜାମା ତିଆରି କରିଛି। େକେତ ଖୁସି ମନେର ଚାହZ ବସିଛlି ବାପା ମା ଦୁଇଟି 

େରାମିଆର =ୁଲରୁ େଫରିବା ବାଟକୁ। 

 ଲିଲୁ ଭାଇ ଭାରି ନରମା େଲାକ, ମାଛିକୁ ମର େବାଲି କୁହlିନି, ଲିମା ଭାଉଜ ବି। 

ପqର ବଷ�ର େବୖବାହିକ ଜୀବନ ଭିତେର ସାହିପଡିଶା ଗଁା େଲାେକ ତା ମୁହଁ 

େଦଖିନଥିେବ। ସତେର ଲିମା ଭାଉଜଟା ପୁରା ଖା}ି ଓଡ଼ିଆ ଘରର େବାହୁ। 

 ସିପୁନ ଭାଇନା ମହାlି ସାହି ନିଧି କକା. ପୁअ ସହରେର ରହୁଛି,  ତିନି ଦିନି େହଲା 

ଗଁାକୁ ଆସିଛି ତିନି ଦିନ ଭିତେର ଛअ ଥର ଲିଲୁ ଭାଇ. ଘରକୁ ଆସି ମୁହଁ ମାରି ଗଲାଣି। 

ଲିମା ଭାଉଜ ଲିଲୁ ଭାଇ. ସାମwାେର ସାହସ କରି କଥା ପେଦ ବି କୁହlିନି ତଥାପି ଡରି 

ଡରି  ନିଜ ଘରର ପqର ବଷ�ର ବଢ଼ିଲା ଝିअ କଥା ଭାବି ଲିଲୁ ଭାଇ.ୁ ପଚାରିେଲ। 

େହଇଟି, େସ ସିପୁନୁ କିଏ କି? ଖାଲି କ’ଣ ନିତି ଆସି ଏଣୁ େସଣୁ େମ�ାଏ ଗପିଯାଉଛି। 

ପ�ଦୀପ ବg 
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ସତେର କ’ଣ ତା ସହିତ ସହର ଯିବ ନା କ’ଣ? େମାେତ ଭାରି ଡର ଲାଗୁଛି େସ ସହରିଆ 

େଲାକ.ୁ। 

 ଏେଡ଼ ବଡ଼ ସହର, ଆେମ ତ ଗରିବ େଲାକ। ଆେମ େସଠି କ’ଣ ଚଳିପାରିବା? 

ଏମିତି କିଛି କଥା େହଉ େହଉ େରାମିଆ ଗଁା ଦାvରୁ ମା ମା ଡାକି କବାଟ େଠଲି ଘର 

ଭିତରକୁ ପଶିଆସିଲା । 

 ବାପା.ୁ ଘେର େଦଖି ଖୁସିେର େରାମିଆ ଦଉଡି ଯାଇ ବାପା. େକାଳେର ବସି ପଡ଼ି 

କହିଲା ବାପା ଆେମ କାେଳ ସହରକୁ ଯିବା। ମଁୁ େରାଜଗାର କରିବି ତୁମ ଦୁହZ.ୁ ଭଲେର 

ରଖିବି। ଏମିତି କହୁ କହୁ ଲିମା ଭାଉଜ ରାଗିଯାଇ ଚୁପ୍ କହି େକେତ କ’ଣ ବୁଝାଇବାକୁ 

ଲାଗିେଲ, ଲିମା ଭାଉଜ ଝିअକୁ ଟାଣି େନଇ େକାଳକୁ କହିେଲ ଆଉ ଜମା େଯମିତି ସହର 

କଥା ପାଟିେର ଧରିବୁନୁ। 

 ବାପାମା’ ଦୁହZ.ର େଗଲ� ୀ ଝିअ େରାମିଆ ହସି ହସି କହିଲା ହଉ େହଲା ଏଥର ଚାଲ 

େମାେତ ଭାରି େଭାକ େହଲାଣି ଖାଇବା। ଏମିତି କଥା େହବା ଭିତେର ଲିମା ଭାଉଜ ଘର 

ଭିତରକୁ ଯାଇ େଡ�ସ୍ ଖvକ ଧରି ଆସୁ ଆସୁ ଗଁା ଦାvେର େଜାର୍ ପାଟିତୁv ଶୁଣି ଧାଇଁ 

ଯାଇ କବାଟ ପାଖେର ଠିଆ େହାଇ ସବୁ ଶୁଣି ଘର ଭିତରକୁ ଚାଲିଗେଲ। 

 ଲିପାର ବାପା ଧନିଆଭାଇ ଧଇଁ ସଇଁ େହାଇ େରାମିଆର ଘର ଦୁଆର ମୁହଁେର ଲିଲୁ 

ଭାଇ ଲିଲୁ ଭାଇ ଡାକ ଛାଡି ପିଲା. ଭଳି କାqୁଥାlି। ଶ¢ ଶୁଣି ଲିଲୁ ଭାଇ ଆସି 

ପଚାରିେଲ କ’ଣ େହାଇଛି ଧନିଆ, େରାମିଆକୁ ଟିେକ ଡାକିେଲ ଲିପା ତା ସହିତ ତୁମ ଘରକୁ 

ଆସିଛି କି? ଏତିକି ଧନିଆ ଭାଇର ମୁହଁରୁ ସରିଛି କି ନାହZ। େରାମିଆ ଆସି କହିଲା ଲିପା 

ତ ଆଜି =ୁଲକୁ ଯାଇନାହZ ଏକଥା ଶୁଣୁ ଶୁଣୁ ଧନିଆ ଭାଇଟା ଆହୁରି େଜାର୍ େର କାqି କାqି 
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ତେଳ ବସି ପଡ଼ିଲା। ରାଧା ମଉସା ଧଇଁ ସଇଁ େହାଇ ଆସି କହିେଲ ଧନିଆ େତା ଝିअ ଲିପା 

େଗାେଟ ବଡ଼ବାବୁର ଧଳା ଗାଡ଼ିେର ବସି ଚାଲିଗଲା। 

 େଯେତ ଲିପା ଲିପା ଡାକ ଛାଡିଲି ଶୁଣିଲାନି। େସଥିପାଇଁ େତା ଘର ଆଡ଼କୁ ଯାଇଥିଲି 

େଦଖିଲି ତୁ ନାହୁଁ। ଏକଥା ଶୁଣି ଧନିଆ ଭାଇଟା ତେଳ ଗଡି ପିଲା. ଭଳି କାqୁଥାଏ ଲିପା 

ଲିପା େହାଇ। ସମ` ଗଁା େଲାକ ମିଶି େଖାଜ ଖବର କରୁ କରୁ ବୁଝିଲା େବଳକୁ ସିପୁନୁ 

ଗଁାକୁ ଆସିଥିଲା, ସହର ଯିବା କଥା ପ�ାୟତଃ ସମ`. ଘେର ଘେର  ବୁଝାଉଥିଲା, େସ 

େନଇଯାଇନି ତ? ଏମିତି େକେତ କ'ଣ ପ�ଶw ପେର ପ�ଶw ଗଁା େଲାକ. ମନେର 

ଉ.ିମାରୁଥାଏ। 

 ଦୁଇଦିନ ବିତିଗଲା ଗଁାର अରgା ବଢା, ବାର ବରଷର ମା େଛଉv ଝିअ ଲିପା ତାକୁ 

େଚାେରଇ େନଲା କିଏ? ଏମିତି େଖାଜଖବର ଭିତେର ମାସ ପେର ମାସ ବିତିଗଲାଣି ଧନିଆ 

ଭାଇଟା ଦୁଃଖେର ଦିନ କାଟୁଛି। 

 େରାମିଆ ରମା ଦୁେହଁ ପିଲା େବଳୁ ସାy, କଥା େହାଇ =ୁଲରୁ ଘରକୁ େଫରୁଥାlି। 

େରାମିଆ ରମାକୁ କହୁଥାଏ ଲିପା ସହରେର ବହୁତ ସୁqର ଲୁଗାପଟା ପିgୁଥିବ, ସହରର 

େକେତ ବଡ଼ ବଡ଼ େକାଠା, ରy େବରyର ଗାଡି ମଟର େକେତ ବଡ଼ େଲାକିଆ. ସହ 

ତାର ପରିଚୟ େହାଇ ସାରିବଣି। 

 ରମା କହିଲା ସତ େଯ, କିn ଧନିଆ କକା. ଦୁଃଖ ପରି�ିତି କଥା ଟିେକ 

େଦଖୁଚୁନା। ନଖାଇ ନପିଇ ଲିପା ଲିପା େହାଇ ପାଗଳ. ପରି େଖାଜି େଖାଜି େକମିତି 

େହାଇଗେଲଣି, େରାମିଆ କହିଲା ଆଜି ନେହେଲ କାଲିତ େଫରିବ ବହୁତ ଟ.ା ପଇସା 

ଧରି ଘରକୁ େଫରିେଲ ତା ବାପାର ଦୁଃଖ ଯିବନି? 
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 େରାମିଆ ମନେର କିn େଗାଟିଏ େଭାକ ସ�ପw େଦେଖଇ ଚାଲିଥାଏ, େକମିତି େସ ସବୁ 

ଦୁଃଖ ସୁଖକୁ ଭୁଲି ତା ବାପା େବାଉକୁ ଖୁସିେର ରଖିବ ନିେଜ ଭଲ ପିgିବ ଖାଇବ। 

ସହରିଆ େଲାକ. ପରି ଚଳିବ ସତ କହିେଲ ପqର ବଷ�ର ଝିअ ପିଲାଟା ତା ମୁvେର ଏ 

ଭୂତ କିଏ ପୁେରଇଥିଲା ଏକଥା ଭାବିଲା େବଳକୁ ଭାରି ଡର ଲାଗୁଛି। 

 େରାମିଆ କିଛି କରିେଦବନିତ? 

 ଲିପା ଭଳି ତା ବାପା େବାଉକୁ ଛାଡି ସହରର ଚକ୍ ଚକ୍ ମହକର ଗgେର 

ଫସିଯିବନିତ। ସତକୁ ସତ େସଇଆ େହଲା, େସଦିନ ଥାଏ ରବିବାର ସକାଳ ନअଟା 

ଚାଳିଶି, ମାଆଟା େଟଲରେର ଚିରା ଫଟା ଲୁଗା ଗଁା େଲାକ.ର ସିେଲଇ କରୁଥାଏ। 

େରାମିଆ ନୂଆ ଫ� କ୍ ପିgି କାgେର =ୁଲ େବଗ ଓହେଳଇ ଚାଲିଥାଏ, ବାଟେର ତା’ର ବାପା 

େଭଟ େହେଲ, ପଚାରିେଲ - ମା’ ତୁ କ’ଣ ଆଜି ରବିବାରେର =ୁଲ ଯାଉଛୁ? େରାମିଆ 

ହସିେଦଇ କହିଲା ବାପା ଆଗ କହିଲ ମଁୁ ଏ ନୂଆ ଫ� କେର େକମିତି ଦିଶୁଛି, ଲିଲୁ ଭାଇ 

ହସିେଦଇ କହିେଲ େମା ସୁନା ମା ପରିେଟ ପରି ଦିଶୁଛି। କଥା େହଉ େହଉ େରାମିଆ 

କହିଲା ବାପା େମାର =ୁଲେର େଗାେଟ େଖଳ अଛି ଶୀଘ� େଫରିଆସିବି, ବାଏ କହି େରାମିଆ 

ବାପା.ଠାରୁ ବିଦା େହଇ ଯାଇଛି େଯ ଯାଇଛି। 

 େସହି ଧନିଆ ଭାଇର ଝିअ ଲିପା ଗଲାପରି କୁଆେଡ ହଜିଗଲା, କିଏ େଚାେରଇ 

େନଲା, ଲିଲୁ ଭାଇ ଲିମା ଭାଉଜ ଝିअକୁ ଝୁରି େହଇ ଭାତ ପାଣି ଛାଡ଼ିେଦେଲଣି। ଖାଲି 

ବାହୁନି େହଉଛlି। ଏ ସବୁ କଥା ଭାବିଲା େବଳକୁ ଭାରି ଡର ଲାଗୁଛି, ବଢ଼ିଲା ଝିअ ଦୁଇ 

ଦୁଇଟି ଏକା ପରି ଗଁା ଛାଡି ସହରକୁ ଚାଲିଗେଲଣି। 

 ସହରର ଚଉଡା ଚକ୍ ଚକ୍ ପିଚୁେର ଏମାେନ ପାଦ ରଖି କ’ଣ ଖୁସିକୁ 
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େତାଳିପାରିେବ। ନା ସହରେର ହସି ବୁଲୁଥିବା ପିଶାଚମାନ. ଆଁେର ଏମାେନ ବଳି 

ପଡିଯିେବ। ଏମିତି ଭବିବା ବି ଭୁଲ୍ ଦୁଇ ଦୁଇଟି ପରିବାର ଦୁଃଖେର ଦିନ କାଟୁଛlି ବଢ଼ିଲା 

ଝିअ ଦୁଇଟିକୁ ହେରଇ। ଲିଲୁ ଭାଇ ଘରୁ ବାହାରି ଝିअକୁ େଖାଜିବାକୁ ସହର ବାହାରି ଯାଇ 

ଛlି େଯ ଯାଇଛlି। 

 ଆଉ କିଛି େଖାଜ ଖବର ନାହZ, ଏେଣ ଲିମା ଭଉଜଟା ଝିअ ଯିବା ଦୁଃଖ ଠାରୁ ଲିଲୁ 

ଭାଇ. ନେଫରିବାର ଦୁଃଖେର ଆହୁରି ଭାyି ପଡିେଲଣି।  

 ଦିନ ପେର ଦିନ ବଷ� ପେର ବଷ� ବିତିଗଲାଣି, ଦୁଇଟି ବଢ଼ିଲା ଝିअ ଆଉ ଗଁାର ସୁନା 

ମୁvା ଲିଲୁ ଭାଇ ନେଫରିବାର କାରଣ କ’ଣ େହାଇପାେର? ଏମିତି ଗଁା େଲାକ. ମନେର 

େକାକୁଆ ଭୟ ସୃ�ିକରି ଚାଲିଥାଏ। ଠିକ୍ ଲିପା େରାମିଆ ପରି ଆଉ ଜେଣ ଦଶ ବଷ�ର 

ଝିअ ବନିତାର େଚାରି ଘଟଣାକୁ େନଇ ଗଁା େଲାକ େପାଲିସ୍ ବାବୁ.ୁ  ଜେଣଇେଲ, ଏସବୁ 

ଘଟଣାକୁ େନଇ ଗଁା େଲାକ. ଆଖିରୁ ନିଦ ହଜି ଯାଇଛି। 

 ଆଉ ଗଁାର ଝିअମାନ.ୁ ଘରୁ ପଦାକୁ ବାହାର କରି େଦଉନାହାlି ସବୁ ଭୟେର ଦିନ 

ବିତାଉଥିଲା େବେଳ ବନିତା େଛାଟ େହେଲ ବି ବିଚfଣ ବୁ�ି, କଳ େକୗଶଳ କରି 

େସମାନ. କବଳରୁ ବାହାରି ଆସି େକୗଣସି ଏକ ଥାନାେର ପହ�ି ସବୁ େଖାଲି କହିବା 

ପେର ତଜ�ମା କରୁଛି େପାଲିସ୍। ସିପୁନୁ ଓ ସାଥିମାନ.ୁ େନଇ ଧିେର ଧିଏର୍ େରାମିଆ ଆଉ 

ଲିପାର ଖବର ପାଇ ଉ�ାର କରି ସାରିଛି। 

 େହେଲ ଲିଲୁ ଭାଇ ଏେବ ବି ନିେଖାଜ ତାକୁ କିଏ ମାରିେଦଲା ନା କୁଆେଡ ଝିअ 

ହଜିବାର ବିେୟାଗେର ପାଗଳ େହାଇଯାଇଛlି, ସତେର େଦଖିେଲ ଏ ମାନବ ସମାଜ 

େକେଡ ଭୟ.ର 
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 ନିରୀହ େଲାକମାନ.ୁ ଏମିତି ଦହଗ� କରି ଏମାେନ ଧଳା ଗାଡ଼ିେର ଆଉ ଏସି ରୁମ� 

େଗାଡ଼ ଉପେର େଗାଡ଼ ପେକଇ େକମିତି ହସୁଛlି। ଦରକାର ପଡ଼ିେଲ ଏମାେନ ଶବ 

ଉପେର ମହଲ କରି ସରଗକୁ ସିଡ଼ି ପାରି ମyଳ ଗ�ହେର ଘର େତାଳିବାର ସ�ପw େଦଖିବାକୁ 

ପେଛଇେବନି। 

 ସତକୁ ସତ ଲିଲୁ ଭାଇର କିଛି ସୁରାଗ ପାଇ େପାଲିସର ତଜ�ମା ପୁଣି ଚମେକଇ 

େଦଇଛି ସାରା ବିଶ�କୁ। ସିପୁନ ଭାଇର ଠିକଣା େନଇ ଲିଲୁ ଭାଇ ପହଁଚିଲା ପେର  େଲାକ 

ଲେଗଇ ଲିଲୁ ଭାଇ.ୁ ମାରିେଦବାର େଯାଜନା କରିଥିଲା, ଦରମରା କରି େଟ�ନ ଲାଇନେର 

ପେକଇ ଚାଲି ଆସିଥିେଲ। 

 ଜେଣ ମହିଳା ତା.ୁ େନଇ େସବା ସୁଶ�µଷା କରି ତା.ୁ ବେ�ଇ ରଖିଥିବାର ଜଣା 

ଯାଇଛି, ଏକଥା ସିପୁନୁକୁ ପଚାରିବାରୁ ସବୁ ସତକଥା ମାନିଛି। 

 କହିେଲ େଦଖି ଏ େବପରୁଆ ମଣିଷ ସମାଜେର େସ ନାରୀ ଜଣକ ମହାନ ଯିଏ ଲିଲୁ 

ଭାଇ.ୁ ନିଜର ଭାବି ବେ�ଇ ରଖି ଆଜି ସୁ� କରି ତା ପରିବାର ପାଖେର ଛାଡି େଦଇଛି 

ଗଁାର ହସ ଖୁସିକୁ ପୁଣି ଗରିବ. ଓଠେର େଦଖିବାକୁ ସୁେଯାଗ େଦଇଛି େସ ମହାନ ନା ଏ 

ନାକ ସି¶ାଣି େପାଛି ବଡ଼ କରିଥିବା ଗଁା େଲାେକ େସହି ଗଁାର ପିଲା ସିପୁନୁ। 

 ନାରୀ ସମାଜ ଆଉ ପୁରୁଷ ସମାଜ େକେତ अଗ�ଗତି ଆପଣ ବିଚାର କରିେବ। 
 

ଭଦ� କ, ବାସୁେଦବପୁର 

ସାନମଛୁଆଘାଇ, ରାଜଘରେପାଖରୀ 

ଭ� ାମ�ଭାଷ : ୮୦୭୨୭୮୩୨୨୦ 
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ଧରମ ଭାଇଧରମ ଭାଇଧରମ ଭାଇଧରମ ଭାଇ    
 ମଧ�ରାତ�  ଛୁଇଁବାକୁ କିଛିfଣ अେପfାେର। ମାନସ ଓ ମାନସୀ 

ଶଯ�ାେର ନିଦକୁ अେପfା କରିଥାlି। ମାନସର अନ�ମନ= ମନେର 

ଭରିରହିଥିଲା କିଛି ସF �ତିର ଆହ�ାନ। ହଠାତ୍ େମାବାଇଲ୍ ର ରିy 

େଟାନ୍ ଟା ତାକୁ େଚେତଇ ଉଠାଇେଦଲା ବିଛଣାରୁ। େଫାନ୍ ଟାକୁ ଧରି 

ରିସିଭ୍ କରିବା ପବୂ�ରୁ ସହଧମ~ଣୀ ମାନସୀର େକେତକ अବାlର ପ�ଶwର ସ��ଖୀନ େହବାକୁ 

ପଡିଥିଲା ତାକୁ। େସ କିଏ.. କାହZକି... ଓ ଏ अସମୟେର େଫାନ୍ କାହZକି କରିଛି ଆଦି 

ସେqହର ପ�ଶwବାଣ fତବିfତ ଓ ବିବ� ତ କରୁଥାଏ ମାନସକୁ। ମାନସ ଏକ ବି� ସରଳ 

ଉ�ମନା ଦରଦୀ ମଣିଷ। ତଥାପି େସ ଧୀର fୀଣ ଗଳାେର କହିଲା... େମାର ଜେଣ 

ସ%କ�ୀୟା ଭଉଣୀ େଫାନ୍ କରିଛି। ଏତିକି କାନେର ନ ପଶୁଣୁ ମାନସୀ େମାବାଇଲ୍ ଟିକୁ 

ଛେଡଇ େନଇ େଦଖିଲା... ନଁା अଛି अନୀତା। 

 ଏ अନୀତା କିଏ? େକଉଁ ଦିନରୁ ତୁମର ଭଉଣୀ େହଲାଣି? କହି ଗଜ~ ଉଠିଲା 

ମାନସୀ। 

 ତୁେମ ତାକୁ ଜାଣିନ..। ମଁୁ ତାର ଧରମ ଭାଇ, ମାନସର ଉ_ର ଥିଲା। 

  ଓ... ଧରମଭାଇ... ଏଇମିତି ଚାଲିଛି ଲୁଚାଛପା େପ�ମ...। ଏଇମିତି अେନକ 

अବା®ିତ अବାlର ଟି·ଣୀ ଓ ତିର=ାର ବାରaାର ଧ´ା େଦଉଥାଏ ମାନସର ନି¸ପଟ 

ମନକୁ। fତ ବିfତ କରୁଥାଏ ତା ନି�ାପ ହୃଦୟକୁ। ଏଇମିତି ଯୁpି ତକ� ବାଦ ବିବାଦ 

ନାରାୟଣ ଚq�  
େସନାପତି 
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ତିର=ାର ଓ ଭ��ନା ସହଚରୀମାେନ କିଛିfଣ ଆନqେର କରୁଥାlି ଉଦv ନୃତ�। 

େକବଳ ମାନସର େକଇପଦ ଆଦୃତ କଥାକୁ ନୀରବେର ଶୁଣୁଥିଲା େସ ସମୟର ଜେନୖକ 

େଶ�ାତା ‘ସମୟ’ अତି ଆଗ�ହେର। 

 ବୁଝିଲ ମାନସୀ, ଏ ସଂସାରେର େକବଳ ମା’ଠାରୁ ଜନିF ତ ଭଉଣୀ କ’ଣ ଭଉଣୀ? 

ତୁେମ ଜାଣିନ, େମା ପବିତ�  ଭାରତୀୟ ସଂ=ୃତିକୁ। ଏଠି େଯ େସେନହ ଶରଧାେର ଭାଇକୁ 

ମମତାର ବgନେର ନିଃସ�ାଥ�ପରତାେର ବାgିଥାଏ େସ ଜେଣ ସ�ା ଭଉଣୀ। ମାନସୀର 

ମୁହଁରୁ ଜ�ାଳାମୁଖି अଗିw ଉ¹ୀରଣ ପରି ବଷ�ୁଥିଲା େସ ଭାଷଣ, ବାେଜ ସ%କ�କୁ ମଁୁ ବିଶ�ାସ 

କେରନା। ତାହା ଖାଲି ପ�ବ�ନା ଓ ଧମ�କୁ ଆଖିଠାର.. ମାତ�  ବା`ବେର େସଥିେର ନ ଥାଏ 

ଆlରିକତା, ବିଶ�ାସ ଓ ଭରସା। ଏ ମିଛ ସ%କ� अବା`ବ ଓ ସଭ�ତାର ବିଷାp 

ଜତୁଗୃହ। େତେବ େମାେତ ତୁେମ ଜଣାअ, ଏ अନୀତା କିପରି ତୁମର ଭଉଣୀ େହଲା? ଦୀଘ� 

୯ ବଷ�ର େବୖବାହିକ ସ%କ� ଭିତେର ଏଭଳି अକସF ାତ ଭଉଣୀର ଚିହw  ଆଜି ମଁୁ ପାଇଛି। 

କୁହ ତା ସହିତ ତୁମର ସ%କ� କ’ଣ? 

 ହଉ, େତେବ ଶୁଣ କହି ବହୁ ଦିନର ସାଇତା ସF �ତି େପଢ଼ିଟାକୁ େଖାଲିେଦଲା ମାନସ    

େସେତେବେଳ ମଁୁ ଥିଲି अବିବାହିତ। ମହାପାତ�  େଟ�ଡିଂ କ%ାନୀର ଏମ୍.ଡି.। ଆମର 

ପାର%ରିକ ଚିରଶତ� � ଥିଲା ସମି�ତ ପ-ନାୟକ େଯ କି ପ-ନାୟକ େଟ�ଡିଂ କ%ାନୀର 

ଏମ୍.ଡି.। ଶତ ସହସ� େଚ�ାକରି ତା କ%ାନୀକୁ ଆଶାନୁରୂପ अଗ�ସର କରାଇପାରୁ ନ 

ଥିଲା େସ। େଶଷେର ଷଢଯ� କରିଥିଲା ଟ.ା ଲୁଟ୍ ସହ ଜୀବନରୁ େମାେତ 

ମାରିେଦବାକୁ। ଥେର अଫିସରୁ ବିଳa ରାତି� େର अନୁ�ନ ୫୦ଲf ଟ.ାେନଇ େଫରିବାର 

ଥିଲା, अଫିସ୍ ର େକୗଣସି ଏକ ଗୃହଶତ� �ଠାରୁ ଖବର େନଇ, େଫରିବା ଜyଲ ରା`ାେର 
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ମତୂୟନ କରିଥିଲା ଭଡାଟିଆ ଗୁvା। ମଁୁ େଫରୁଥାଏ ଜିପ୍ େର ନିଘ� ଜyଲ ଭିତେର 

ଶୁଣିଲି ଏକ अବଳାର ଆ_�ଚି�ାର। ସ�ର अେନ�ଷଣ କରି ପହ�ିଲି ପାଖେର। ଯାହା 

େଦଖିଲି ହୃଦୟ େମାର ବାରaାର ପ�େଣାଦିତ କଲା େସ ବିପନw କୁ ସାହାଯ� କରିବାକୁ। େସ 

ଝିअଟିକୁ ଉଲଗw କରି ଧଷ�ଣ କରିବାକୁ ଉଦ�ତ େହଉଥିେଲ ଦୁବ�ୃ _ମାେନ। ଆପ�ାଣ 

େଚ�ାକରି ନିଜ ଇ�ତକୁ ବ�ାଇବାକୁ ବାରaାର ସଂଗ�ାମ କରୁଥିଲା େସ ବିଚାରୀ, କାକୁତି 

ମିନତି ବି କରୁଥିଲା ଓ ଭଗବାନ.ୁ ଡାକୁଥିଲା ମଧ�। େମା ବିେବକ କହିଲାନି ତାକୁ 

ସାହାଯ� ନ କରିବାକୁ। ଭାବିଲି ଏ ଯଦି େମା ମା’ ଭଉଣୀ କି ଝିअ େହାଇଥାlା! ଟ.ାକୁ 

େଲାଭ ନ ରଖି ଦୁବ�ୁ _�. ସେy କରିଥିଲି ଯୁ�। ବ�ାଇଥିଲି େସ ବିଚାରୀଟାକୁ। ମାତ�  

ସମି�ତର ଗୁvାମାେନ अସମୟେର େମାେତ ଆକ�ମଣ କରିଥିେଲ। େସମାନ.ୁ କାବୁ କରି 

ଘଉଡାଇ ଥିଲି, େସ ଝିअଟି ବି େମାେତ अେନକ ସାହାଯ� କରିଥିଲା। େମା ମୁvେର ଶp 

ମାଡ ବାଜି ଲଢୁଥିବା େବେଳ େସମାନ. ଆଖିକୁ ବାଲି ଫିyି ଦୁବ�ଳ କରିେଦଇଥିଲା। 

ପେର ଶp ଆଘାତରୁ ସଂ�ାହୀନ େହାଇ ପଡିରହିଲି। ବହୁତ େଚ�ା କରିଥିଲା େସ ମାତ�  

ମଁୁ େଚତା ପାଇ ନଥିଲି। अକସF ାତ୍ ବଷ�ାର ବଷ�ଣ େମାେତ ନବଜୀବନ େଦଇଥିଲା। ଉଠି 

େଦଖିଲି, ଜyଲେର ମଁୁଁ ଏକାକୀ। ଜିପ୍ ପାଖେର େଦଖିଲି େମା ଡାଏରୀେର ଏକ ଲିଖିତ ଚିଠି 

ଯାହାକି ଥିଲା अଭାଗିନୀ େସ ଝିअଟାର। େଲଖାଥିଲା... 

 ଭାଇ ଆଜି େମାେତ ଇ�ତ େଦଇ ଆପଣ ଭଗବାନ ଠୁ ବି ବଳି अଧିକ ଉପକାର 

କରିଛlି। ମଁୁ ଏକ अନାଥିନୀ। େମା ସ�ାମୀକୁ ମାରି େମାେତ ବଳପବୂ�କ ବିବାହ କରିବାକୁ 

ଭୀରୁ ଦାଦା େଯାଜନା ଚଲାଇଛି। ମଁୁ ଜାେଣ ମଁୁ େକେବ ବି ତା’ପରି ରାfସଠାରୁ ରfା 

ପାଇବିନି। େତଣୁ ମଁୁ ଏ ନଦୀେର ବୁଡି ଆତF ହତ�ା କରିବାକୁ ଯାଉଛି। େମାେତ ଭୁଲ୍ 
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ବୁଝିେବନି। 

 ଇତି    

 ଆପଣ.ର अଭାଗିନୀ ଭଉଣୀ  अନୀତା। 

 ଇତ`ତଃ ଓ ବିବ�ତ େହାଇ େଦୗଡିଲି େସ ନଦୀକୂଳକୁ। େଦଖିଲି େସ ଗvେର ବୁଡି 

ଭାସୁଛି। କୂଳକୁ ଆଣି ତା େପଟରୁ ପାଣି କାଢିଲି। ବହୁତ କ�େର େସ େଫରି ପାଇଲା 

େଚତା। େଚତା ପାଇ ଧେକଇ କାqି େମା ମୁvର fତରୁ ନିଗ�ତ ରp େଦଖି େସ ବିବ�ତ 

େହାଇଗଲା। ଶାଢୀର କାନି ଚିରି େପାଛିଲା ଶରଧାେର େମା ମଥାର ଲହୁ, ଆଦରେର 

ବାgିେଦଲା ତା ଶାଢୀର କାନି ଖେv େମା ମଥାେର ତ ଖେv େମା ହାତେର। କାqି କାqି 

କହିଲା ଆଜିଠୁ ତୁେମ େମାର ଭାଇ। େହେଲ କାହZକି େମାେତ ବ�ାଇଲ ଭାଇ। କିଏ 

େମାେତ ସାହାରା େହବ? େସଇଦିନୁ େସ ଭଉଣୀଟାକୁ अେନକ ଦିନ अନାଥାଶ�ମେର ରଖି 

ତା କଥା ବୁଝୁଥିଲି। ବିବାହ ପେର େସ େମାେତ ମନା କରିଥିଲା ସାହାଯ� କରିବାକୁ 

କାହZକି ନା େସ ଚାହୁଁ ନଥିଲା ତା-େମା ଭାଇ ଭଉଣୀର ପବିତ�  ସ%କ�େର କିଏ अପବିତ�  ଜଳ 

ଢାଳୁ। ମାତ�  ଏତିକି ବିନତି କରିଥିଲା ଭାଇ... ମଁୁ ବ�ିଥିବା ଯାଏଁ େଯମିତି ସବୁ ରାfୀ 

ପୁେନଇଁେର ତୁମ ହାତେର ରାfୀ ବାgିବି। େସଥିପାଇଁ ରାfୀପୁେନଇଁ ପବୂ�ଦିନ େସ େମାେତ 

େଫାନ୍ କରି ଜଣାଏ। ଆଜି େସଇଥି ପାଇଁ େସ େଫାନ୍ କରିଥିଲା ତା ଘରକୁ କାଲି ଯାଇ 

ରାfୀ ବାgିବାକୁ। 

 କଥା ନ ସରୁଣୁ ହାତେର ରାfୀପୁେନଇଁର ସଜ ଧରି ପହ�ିଗଲା अନୀତା ତା ଭାଇ 

ଘେର। ଆନqର ମହକ େଯତିକି ତା ଓଠର ହସ େଦଇ ବାହାରି ଆସୁଥିଲା ଆଶ.ାର 

ଉଷୁମ ବି େସତିକି ବାରି େହଉଥିଲା ତା ମୁଖମvଳେର। ଭାଇକୁ ପ�ଣିପାତ ପେର 
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ଇସାରାେର ଭାଉଜକୁ ଚିହିw  ଭpିପତୂ ପ�ଣାମ ଜଣାଇଲା अନୀତା। ସେ.ାଚେର କହିଥିଲା 

ଭାଇ, େମାର ଭୁଲ୍ େହାଇଯାଇଛି। ତୁେମ େଫାନ୍ ରିସିଭ୍ ନ କରିବାରୁ ବ�` େହାଇ 

ଚାଲିଆସିଲି ତୁମ ଘରକୁ ବିନା अନୁମତିେର। ଭାଉଜ ଆପଣ େମାେତ େଯଉଁ ଦvେଦେବ 

ତାହା ନିଃସେ.ାଚେର ଗ�ହଣ କରିବି। ମାନସୀର ହୃଦୟରୁ ସେqହର ଖvିଆଭୂତ ଗୁଡାକ 

ଧିେର ଧିେର अପସରି ଗଲା ପରି ଲାଗିଲା। ସ%କ�ର ଆଇନାଟା ଏେତ ଚି´ଣ ଓ ଏେତ 

ସ�h ତା अସ�h ମନ ଏେବ କଳିପାରିଲା। ନିଜ ସ�ାମୀର ମହାନତା ଏେତ.. ମାତ�  େସ ତା.ୁ 

ନୀ� ପରି କଦଯ�� ବ�ବହାର କରିଛି େସଥିପାଇଁ ନିଜ ବିେବକକୁ ବାରaାର କୁଠାରଘାତ 

କରିଥିଲା। ଏ ଭାଇ ଡାକର ମହ_�.. ଭଉଣୀ ପ�ତି ଭାଇର ମମତାର ନିବgନକୁ େସ ଶେହ 

ସଲାମ୍ କଲା। ନିଜକୁ ଶତ ଧି´ାର କଲା। ଆଖିରୁ अମାନିଆ ନି0ୁର ନିଲ�ଜ अଶ��ଗୁଡାକ 

ଧାର ଧାର େହାଇ ବହିଯାଉଥାଏ। ଲ�ାେର ମଥାନତ କରି अନୀତାକୁ କହିଲା... अନୀତା 

େମାେତ fମା କର। ଆଖିରୁ ଲୁହ େପାଛି େଦଇ अନୀତା କହିଲା.. ତୁେମ ପରା େମା 

ଭାଉଜ, ହିqୁ ଧମ� अନୁସାେର ବଡ ଭାଉଜ ମା' ସମାନ। ମା' େକେବ ତା ଝିअକୁ fମା 

ମାଗିପାେର? ମାନସ ଆଡକୁ ଯାଇ ମାନସୀ କହିଲା.. େମାେତ fମା କରିଦିअ। ମଥାକୁ 

ଆଉେଜଇ େନଇ ମାନସ କହିଲା.. ଆେମ ପରା ଜନମ ଜନମର ସାଥୀ... ତମର ଏ 

ସାମାନ� ସେqହକୁ ମଁୁ କ'ଣ ଭୁଲ୍ ଭାବିପାେର। ତା ଛଡା େମା ଭଉଣୀ ତ ତୁମକୁ fମା 

କରିେଦଇଛି...। 

 ମାନସୀର ଆଖିର ଲୁହ କିଛି କହୁଥିଲା... କିଛି अଭାବ अନୁଭବ କରିଥିଲା। ତା'ର ତ 

ଭାଇ ନାହZ େସ େକମିତି ବା ଜାଣିଥାlା ଭାଇ ଭଉଣୀର ସ%କ�! ମେନ ମେନ ଗବ� अନୁଭବ 

କଲା ଏଇ ଓଡିଆ ମାଟିର େବାହୂ େବାଲି। େଯଉଁ ସଂ=ୃତି ଖିଏ ସତୂାେର ବାେg ଭାଇ 
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ଭଉଣୀର ମମତା େଡାରି, ପଦିଏ ମଧୁେବାଳା ଡାକେର ଚେଢ ସ%କ�ର ସରଗକୁ ସିଡି େସଇ 

ସଂ=ୃତିର ପଜୂାରୀ ତା ନିଜ ସ�ାମୀ। େଯକି ମାନବିକତାର �ଶ�େର ଧରମ ଭାଇରୁ ରpର 

ଭାଇଠୁ अଧିକ େହାଇପାରିଛlି େସ େକେଡ ମହାନ... େଯ େସଭଳି ସ�ାମୀର §ୀ! ମାନସ .. 

अନୀତାର ହାତେର ଉପହାର େଦଖି.. ପଚାରିବାରୁ.. अନୀତା କହିଲା.. ଭାଇ, ଆଜି ମଁୁ 

ଚାକିରି ପାଇଯାଇଛି। େଯଉଁ ଭାଇ ତାକୁ ଇ�ତ, ଜୀବନ େଦଇ ନୂଆ ଜୀବନ େଦଇଛି େସ 

ଭାଇ ପାଇଁ ଗରିବ ଭଉଣୀଟାର େଛାଟ ଉପହାରଟିଏ। ଶ��ାେର ମାନସୀ କୁେଇ 

େନଇଥିଲା अନୀତାକୁ..। କହିଥିଲା ଏ ତୁମ ଧରମଭାଇ ନୁହଁ ଆଜି ଠୁ ତୁେମ େମା େଗହ� ା 

ନଣq ଓ େସ ତୁମ ନିଜ ଭାଇ॥ 

 ଜoରା, େକqୁଝର 
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ଉଜାଣି ମୁହଁେର କବି ଚକ�ଧରଉଜାଣି ମୁହଁେର କବି ଚକ�ଧରଉଜାଣି ମୁହଁେର କବି ଚକ�ଧରଉଜାଣି ମୁହଁେର କବି ଚକ�ଧର    
(Humour is also a way of saying something serious.---T.S.Eliot) 

 अେନଶତଟି ଆଧୁନିକ, ମୁpଛq ଓ େବୗ�ିକ କବିତାେର ପରିପୁ� 

ପାvୁଲିପିଟିକୁ କବି ସତୃ� ଦୃ�ିେର अେନଇ ଏକ अଜଣା ପୁଲକ 

अନୁଭବ କେଲ। ଆଃ! ସୃ�ିେର କି ଆନq। ସଜ�ନାର ସମ` େକ�ଶ େସ अଚିେର ବିସF ରି 

ଗେଲ ଏବଂ ତା.ର ଏହି अମଲୂ� କୃତି ପାଇଁ ମେନ ମେନ ଗବ� अନୁଭବ କେଲ। କବି.ର 

ମେନ ପଡିଲା, େସ କେଲଜେର ପଢୁଥିବା େବେଳ ବିପ�ବୀ କବି ରବି ସିଂ.ର ଜ� ାଳାମୁଖୀ 

ଭାଷଣର କିଛି अଂଶ। ବିପ�ବୀ କବି କହିଥିେଲ, “ନାରୀଟିଏ ପ�ସବ ଯ�ଣା ଓ ତ�ନିତ 

ରpfୟ େଦଖି ମେନ ମେନ �ିର କରିନିଏ େଯ େସ ପୁଣି ଥେର ମା’ େହବା କଥା  େକେବ 

ବି ଚିlା କରିବ ନାହZ। କିn ନବଜାତକର କୁଆଁ କୁଆଁ ସ�ରେର େସ ତାର ସମ` ଯ�ଣା 

ପାେଶାରି ଯାଏ ଏବଂ ପୁଣି ଥେର ମା’ େହବାକୁ କୁ¨ାେବାଧ କେର ନାହZ” କବି ଭାବିେଲ, 

ସବୁ ସୃ�ି ପଛେର କିଛି ଦୁଃଖ, କିଛି ଯ�ଣା ତ अବଶ� ରହିବ, ଆଉ ଏଇଟାହZ ତ ପ�କୃତିର 

ନିୟମ। 

 ଏେବ କିଛି ଦିନ ଧରି କବି.ର େସହି େଗାଟିଏ ଚିlା, ପାvୁଲିପି କିପରି ପ�କାଶକ. 

େକାମଳ ହାତର �ଶ� ପାଇ  ମୁଦି� ତ अfରେର ପରିଣତ େହବ ଏବଂ ସଯୂ��ର ପ�ଥମ 

ଆେଲାକ େଦଖିବା ସେy ସେy ତାର ସ��ା ରାତାରାତି “अମୁକ ମହାପାତ� ”ରୁ “କବି 

ଚକ�ଧର ମହାପାତ� ” ପାଲଟି ଯିେବ। କିn ପାvୁଲିପିଟି ଛପାେହବ େକମିତି? ଏଥିପାଇଁ अଥ� 

ଆସିବ କୁଆଡୁ? ଜେଣ ବ�ା. କିରାଣୀର ଦରମାରୁ େକେତ ବା ସ�ୟ କରି େହବ? अ| 

ତି� େଲାଚନ ଦାସ 
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ଯାହା କିଛି େସ ସ�ୟ କରିଛlି, େସ ସବୁ अଧିକାଂଶ ଚାକିରୀଆ. ଭଳି ଶ�ୀମତୀ. 

ହାତେର। ଆଉ ଝିअ ବାହାଘର ପାଇଁ ସ�ିତ अଥ�କୁ େସ େକେବ ବି ପୁ`କ ପ�କାଶନ ପାଇଁ 

ଖ�� କରିବାକୁ ଉଚିତ ମେନ କରିେବ ନାହZ। ଏେବ ତା.ର ଆଦଶ� ତଥା ବିଂଶ ଶତା¢ୀର 

ସବ�େଶ�0 ଆଧୁନିକ କବି ଟି. ଏସ୍. ଇଲିअଟ୍ କଥା ମେନ ପଡିଲା। ଇଲିअଟ. ଯୁଗାlକାରୀ 

କବିତା “The Waste Land”, ୧୯୨୨ ମସିହାେର ପ�କାଶ ପାଇଲା େବଳକୁ େସ ଜେଣ 

ବ�ା. କିରାଣୀ ଥିେଲ। କବି.ର ଧାରଣା େଯ େକୗଣସି ପଦ ପଦବୀେର अଧି0ିତ େହବା 

ସହିତ ପ��ା ବା ସୃଜଶୀଳତାର େକୗଣସି ସ%କ� ନାହZ। କିn ଆଜି ଆମ ଭାଷା ଓ ସାହିତ� 

ଜଗତର अବ�ା ବଡ଼ ବିଚିତ� । ଏଠି ଉ� ପଦ ପଦବୀ ମvନ କରିଥିବା େଲଖକଟି ତାର 

ସୃଜନଶୀଳତା अେପfା ପଦବୀର ଓଜନ ହZ अଧିକ ଗୁରୁତ� ବହନ କେର। ଆମର 

अଧିକାଂଶ ପ�କାଶକ ବି େଲଖକର ଆସନ େଦଖି ତା.ର ପ�ଚାର କରିବା ସହିତ ନିଜ ପାଇଁ 

ମଧ� ସମ` ସୁବିଧା ହାସଲ କରି ନିअlି।  

 ଚିlାମଗw ପତି.ୁ େଦଖି କବିପତw ୀ କାରଣ ପୃhା କରେl କବି ଦୁଃଖପ�କାଶ କରି 

କହିେଲ େଯ ତା. ପରି अ.ୁେରାଦଗମ अବ�ାେର ଥିବା ଜେଣ अନାମେଧୟ କବି.ୁ 

ଭରସା କରି େକୗଣସି ପ�କାଶକ ନିଜ କ�ାଜ~ତ ଧନକୁ ବାଜି ଲଗାଇେବ ନାହZ। ଏଣୁ 

ତା.ର ସଜ�ନା ସବୁଦିନ ପାଇଁ ଶୀତଳ ଭvାରେର ରହିଯିବ। ସ�ାମୀ.ର ଦୁଃଖେର 

ଦ� ବୀଭୂତ କବିପତw ୀ ଏଥର କବି.ୁ େବାଧ େଦଇ କହିେଲ େଯ େସ ଆେଦୗ ହେତା�ାହିତ 

େହବା ଉଚିତ ନୁେହଁ। ବରଂ କିଛି ନା କିଛି ଫqି ଫିକର କରି ଆଉ ଆବଶ�କ ପଡିେଲ 

େକୗଣସି ମାଧ�ମର ସାହାରା େନଇ େସ ଜେଣ ସହୃଦୟ ପ�କାଶକ. ନିକଟେର ପହ�ିବାକୁ 

େଚ�ା କରିବା ଉଚିତ୍। କବିପତw ୀ ଏେବ ବୁଡି ଯାଉଥିବା େଲାକଟିକୁ କୁଟା ଖିअ ଖେv 

େଦଖାଇଲା ଭଳି କବି.ୁ କହିେଲ େଯ ତା. ମାଉସୀ ପୁअ ଭାଇ ସାହିତ� ଜଗତ ସହିତ 



ଆହ� ାନ ଇ-ପତି� କା, ଚତୁ��ଶ ବଷ�, ଦି� ତୀୟ ସଂଖ�ା, େଫବୃଆରୀ ୨୦୧୯ Magazine Downloaded from www.aahwaan.com 

ଆହ� ାନ ଇ-ପତି� କା ସ%ୂ'� ନିଃଶୁ) ବିତରଣ େହତୁ ଡା େଜ�ାତି ପ�ସାଦ ପ-ନାୟକ. /ାରା ପ�ତି0ିତ ଓ ପ�କାଶିତ  | Aahwaan.com  Aahwaan.com  Aahwaan.com  Aahwaan.com  |  76 

ଜଡିତ ଏକ ପ�ଶାସନିକ ପଦବୀେର अଛlି ଏବଂ େସ ଚାହZେଲ େଯ େକୗଣସି ପ�କାଶକ ତା. 

କାମଟି କରିେଦେବ। େତଣୁ ଏହି ସତୂ� ଟିକୁ ଉପେଯାଗ କରିବା ପାଇଁ େସ ସମ` ପ�କାର 

ଉଦ�ମ କରିେବ। ତା’ ପରଦିନ କବିପତw ୀ ତା. କେଲଜ େବଳର ବାgବୀ ତଥା ଏବର 

ଭାଉଜ.ୁ ଏ ବିଷୟେର अନୁେରାଧ କରି ଭାଇ.ର ସାହାଯ� େଲାଡିେଲ। କଥା ଛଳେର 

ବାgବୀ.ୁ କହିେଲ େଯ େସ ନାରୀମହଲେର ଜେଣ ଉଦୀୟମାନ କବି.ର ସହଧମ~ଣୀ 

ଭାେବ ପରିଚିତ ଏବଂ ତା.ର ଏକାଧିକ ସଂକଳନ ପ�କାଶ अେପfାେର ରହିଛି େବାଲି 

େସମାନ.ର ଧାରଣା। ଯଦି େକୗଣସି କାରଣରୁ ବହିଟିଏ ପ�କାଶ ନ ହୁଏ େତେବ 

େସମାନ. ଆଗେର ତା. ନାକ କଟିଯିବ। ଭାଉଜ ତା.ୁ अଭୟ େଦଇ କହିେଲ େଯ େସ 

ଏ ବିଷୟେର ଭାଇ.ୁ କହି ନିxୟ କିଛି ବ�ବ�ା କରିେବ। अଚିେର ପ�କାଶକ. ସହିତ 

େଯାଗାେଯାଗ େହାଇଗଲା। ପ�କାଶକ ମେହାଦୟ କହିେଲ େଯ ସାମlରାୟ ସାର୍ େଯେହତୁ 

କବି. କଥା କହିଛlି, ଏଣୁ ଆକଷ�ଣୀୟ ମଲାଟ [ପିକାେସାକୀୟ(Pablo Picasso) 

େଶୖଳୀେର अ.ିତ ଚିତ� ଟିଏ ଆଧୁନିକ କବିତା ପୁ`କ ପାଇଁ  ଭଲ ମାନିବ] ଥାଇ କବିତା 

ପୁ`କଟି ପ�କାଶ କରିେଦେବ, କିn ଆବଶ�କୀୟ ଖ�� ତା.ୁ ବହନ କରିବାକୁ ପଡିବ। େସ 

अବଶ� ଛପାଖ�� କିଛି େନେବ ନାହZ, କିn କାଗଜ ଓ ବେgଇ ବାବଦ ଖ�� ତା.ୁ 

ତୁଲାଇବାକୁ ପଡିବ। କବି ଭାବିେଲ, ଜେଣ  ନାମୀଦାମୀ ପ�କାଶକ. ଛାପ ବହି ଉପେର 

ରହିେଲ ବହି ଓ େଲଖକ ଉଭୟ. ଓଜନ ବଢିଯିବ। ଏଇ େଯମିତି, अ°େଫାଡ�, 

ମ�ାକମିଲାନ୍ ବା େପyୁଇନ୍ ପ�କାଶ କରିଥିବା ବହି ସବୁର େଲଖକ. ବିଷୟେର ବିେଶଷ 

କିଛି ନ ଜାଣି ବି ପାଠେକ କିଣlି।  

 ଏହାର କିଛି ଦିନ ପେର, କବି ତା. ଶାଖା ପରିଚାଳକ.ୁ अନୁେରାଧ କରି େସହି 

ମାସର ଦରମା अଗ�ୀମ ଆକାରେର େନଇ ପ�କାଶକ. ପାଖେର ଜମା କରିେଦେଲ। ଠିକ୍ 
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ମାେସ ପେର କବି.ୁ ଖବର ମିଳିଲା େଯ ବହି େପ�ସରୁ ଆସିଯାଇଛି ଏବଂ ପୁ`କ ଉେନF ାଚନ 

ପାଇଁ  େସ ଆବଶ�କୀୟ ବେqାବ`  କରି ପାରlି। ଏକ अବ�p ଆେବଗେର କବି.ୁ 

ଲାଗିଲା, େଯମିତି େସ ପିଲାଦିେନ େଜେଜ ମା’.ଠୁ ଶୁଣିଥିବା ଗପର ଜହwମାମଁୁ ତା. ହାତ 

ପାଆlାକୁ ଆସି ଯାଇଛି। अତ�ଧିକ ଖୁସିେର େସଦିନ ଆଉ େସ କାମ କରି ପାରିେଲ 

ନାହZ। ଘେର ପହ�ି ମିଠା ପ�ାେକଟରୁ େଗାେଟ ମିଠା ବାହାର କରି ଶ�ୀମତୀ.ୁ ଖୁଆଇ 

େଦଇ କହିେଲ େଯ ଆଜି ଏହି ଖୁସିର ସମ` େଶ�ୟ ତା.ର। କାରଣ େସ अ}ା ଭିଡି ନ 

ଥିେଲ ଏ କାଯ�� େକେବ ବି ସoବ େହାଇ ପାରି ନ ଥାଆlା। ତା’ ପର ଦିନ  କବି 

ପ�କାଶକ.ୁ ସାfାତ୍ କରେl େସ ମନ ଦୁଃଖେର କହିେଲ େଯ ତା.ୁ େଦଇଥିବା ଟ.ାେର 

େକବଳ ୧୦୦ ଖv ବହି ଛପା େହାଇ ପାରିଛି। େସ अବଶ� ବହିଟିର ବିତରଣ ଓ ବିପଣନ 

ପାଇଁ ସମ` େଚ�ା କରିେବ, କିn େସଥିପାଇଁ ଗ�ାେର}ି େଦଇ ପାରିେବ ନାହZ। ପ�କାଶକ, 

ପୁ`କଟିର ଉେନF ାଚନ ଓ ପ�ଚାର-ପ�ସାର ପାଇଁ ଗଣମାଧ�ମର ସାହାଯ� େନବାକୁ ପରାମଶ� 

େଦେଲ ଓ ଏଥିପାଇଁ ଏକ ଭବ� ସଭାର ଆେୟାଜନ କରିବା ପାଇଁ ମଧ� କହିେଲ। 

            ପ�କାଶକ. ପରାମଶ� ଖୁବ୍ ଯୁpିଯୁp ମେନେହେଲ ମଧ� ଖ��ର ପରିମାଣ 

କଥା ଚିlାକରି, ସଭା ଆେୟାଜନ କରିବା କଥାଟା କବି ନିଜ ମନରୁ େପାଛି େଦେଲ। 

କାରଣ ମଝିେର ମଝିେର େସ ପୁ`କ ଉେନF ାଚନ ଉ�ବକୁ ଯାଆlି ଏବଂ େସଠି େକମିତି ଖ�� 

ହୁଏ, େସ ବିଷୟେର ତା.ର େଗାେଟ େମାଟାେମାଟି ଧାରଣା अଛି। ହିସାବ କରି େଦଖିେଲ 

େଯ ମqିରଠୁ ମୁଖଶାଳା ବଳି ଯିବା ଭଳି ବହି ଉେନF ାଚନ ଖ��, ବହି ଛାପିବା ଖ��ଠୁ ବି 

ବଳିଯିବ। ବରଂ ତାହା ନକରି ଯଦି େଚ�ା କରାଯାଏ, େତେବ ଆଗାମୀ ପୁ`କ େମଳା 

अବସରେର अ| ଖ��େର ଉେନF ାଚନ କାଯ��ଟି େହଇଯିବ। ଏହା ଭିତେର ତିନି ମାସ 

ବିତିଗଲା। କବିପତw ୀ ସବୁେବେଳ କହୁଥାଆlି େଯ ବହିର अlଃତ ଦଶ କପି ତା.ର 
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ଦରକାର, କାରଣ ଗତ କିଟିପାଟ~େର ସାyମାନ.ୁ ବହି କଥା କହିଛlି, ଆଉ ବହି ଖେv 

ଖେv େଦଇ ନପାରିେଲ ତା. ପାରିବାପଣ ଉପେର ନିxୟ ପ�ଶw ଉଠିବ। କିn ଆଜି, କାଲି 

କହି ଆଉ ମାେସ ବିତିଗେଲ ବି ବହିରୁ ଖେv ଆସିଲା ନାହZ। ଦିେନ କବିପତw ୀ ଜିଦ୍ 

ଧରିବାରୁ କବି କହିେଲ େଯ ଉେନF ାଚନ ତ େହାଇପାରିଲା ନାହZ, ଏଣୁ  ଛପା ଖ�� ଉଠାଇବା 

ପାଇଁ ପ�କାଶକ. ବହିେଦାକାନେର େସ ସବୁ ବହି େଦଇ େଦଇଛlି। କବିପତw ୀ େଦଖିେଲ 

େଯ ବହି ଆଉ ମଳିବାର ଆଶା ନାହZ, େତଣୁ କବି अଫିସ ଗଲାପେର ଦିେନ େଗାେଟ अେଟା 

କରି ପ�କାଶକ. ନିକଟେର ପହ�ିେଲ। ଉେ�ଶ�, ବହିରୁ କିଛି କପି କିଣି େନଇ 

ସାyମାନ.ୁ ବା}ିେଦେବ। େଦାକାନେର ପହ�ିଲା େବଳକୁ ପ�କାଶକ ନ ଥିେଲ। 

କମ�ଚାରୀ ଜଣକୁ ବହିର ନାମ କହି େସଥିରୁ େସ ଦଶକପି େଦବାପାଇଁ କହିେଲ। କମ�ଚାରୀ 

ଜଣକ ସବୁ ଥାକ େଖାଜି ସାରି କହିେଲ, “ମାଡାମ୍, ଆପଣ େବାଧହୁଏ ଭୁଲ୍ ନାମ କହୁଛlି, 

େମା ଜାଣିବାେର ଏଭଳି କିଛି ବହି ଆମ େଦାକାନେର ନାହZ କି ଆପଣ େଯଉଁ େଲଖକ. 

କଥା କହୁଛlି, ତା. ବହି େମା ନଜରକୁ ଆସିନାହZ” କମ�ଚାରୀ. କଥା ଶୁଣି କବିପତw ୀ. 

ରାଗ ପ�ମକୁ ଉଠିଗଲା ଏବଂ କମ�ଚାରୀକୁ ବେହ େଶାଧି ପେକଇେଲ। କମ�ଚାରୀ ଜଣକ 

କାକୁତିମନତି େହାଇ କହିେଲ, “ମାଡାମ୍, ଆପଣ ଦୟାକରି କିଛି ସମୟ अେପfା କରn, 

ମାଲିକ ଆସିବା େବଳ େହାଇଗଲାଣି, େସ ଆସିେଲ ଆପଣ.ୁ ସଠିକ୍ ଖବର 

େଦଇପାରିେବ” କହୁକହୁ ପ�କାଶକ ମହାଶୟ ଆସି ପହ�ି ଗେଲ, ଆଉ ଘଟଣାଟା 

ବୁଝିସାରି କମ�ଚାରୀ ଜଣକୁ ଚା’ ଆଣିବା ପାଇଁ ପଠାଇ େଦେଲ। ଏଥର ପ�କାଶକ 

କବିପତw ୀ.ୁ କହିେଲ, “ମଁୁ ଯଦି ଭୁଲ କହୁ ନ ଥାଏ, େତେବ ଆପଣ ନିxୟ ମହାପାତ�  

ସାର. ଧମ�ପତw ୀ” କବିପତw ୀ କହିେଲ, “ଆପଣ ଏକଦମ୍ ଠିକ୍ अନୁମାନ କରିଛlି, କିn 

କବି.ର ବହିସବୁ ତ ଆପଣ. ପାଖେର अଛି େବାଲି ସିଏ େମାେତ କହିେଲ”ବୟ= 
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ପ�କାଶକ ଜଣକ ଏେବ କଥାଟା କ’ଣ ବୁଝିପାରି କହିେଲ, “ମା’, ତୁେମ େମା ଝିअ ବୟସର, 

ଏଣୁ ସତଟା କ’ଣ ତାହା ତୁେମ ଜାଣିବା ଉଚିତ୍। ଏେବ ଆମ ସାହିତ�ର अବ�ା ଯାହା, 

େସଥିେର େଲଖକଟି େଯେତ ପ�ତିଭାବାନ େହେଲ ମଧ� ଯଦି ଧରାଧରି କଳା ତାକୁ ଜଣା ନ 

ଥାଏ, େତେବ ସିଏ େଯଉଁ ତିମିରକୁ େସହି ତିମିରେର ରହିଯାଏ। ସାମlରାୟ ସାର. କଥା 

ରfା କରି କବି େଦଇଥିବା ଟ.ାେର ମଁୁ େକବଳ ଶେହ ଖv ବହି ଛେପଇ ପାରିଲି, କିn 

ବହି ସବୁ ବିକିବି େକମିତି? ବହୁ କ�େର ମଁୁ ପା� ଖv ବହି ବିକିଲି। େମା େଦାକାନେର 

ଜାଗାର अଭାବ ତ େଦଖୁଛ, େସଥିପାଇଁ େମା अନୁେରାଧେର ବଳକା ବହିସବୁ କବି େନଇ 

ଯାଇଛlି। ସoବତଃ ସାy ସାଥି ଭିତେର ତାହା ବା}ି େଦଇଥିେବ। ଏେବ ସବୁ 

fମତାହୀନ ସ��ା. अବ�ା ଠିକ୍ ଏହିପରି। େଯ ଏଭଳି ପ�ତିକୂଳ ପରି�ିତିକୁ ସାମନା 

କରିବାର କଳା ଶିଖି ପାରିଲା, େସ ହZ େକବଳ ତି0ିଲା। ମା’ ତୁେମ ଏ ବିଷୟେର କବି.ୁ 

କିଛି ପଚାରିବ ନାହZ, କାରଣ ତୁେମ ଏ ବିଷୟେର अବଗତ अଛ େବାଲି ଜାଣିେଲ େସ ନିxୟ 

ଆଘାତ ପାଇେବ। ତୁେମ ଏେବ ମନଦୁଃଖ ନ କରି ଘରକୁ ଯାअ। ବରଂ ତୁେମ ଯଦି 

अ|କିଛି ଟ.ା େଯାଗାଡ଼ କରି େମାେତ େଦଇପାରିବ, େତେବ ତୁମ ଆବଶ�କତା अନୁଯାୟୀ 

ଆଉ କିଛି ବହି ଛାପିେଦବି” 
  

ଭ� ାମ�ଭାଷ : ୭୦୦୮୬୩୫୧୭୯  
୨୯ - ଏ, କ|ନା ଏରିଆ, ବି.େଜ.ବି ନଗର, ଭୁବେନଶ�ର-୭୫୧୦୧୪, 

(अବସରପ�ା� ପରିଚାଳକ, ୟୁନାଇେଟଡ୍ ବ�ା. अଫ୍ ଇvିଆ) 
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ଭିନw  ଏକ ପ�ାୟxିତଭିନw  ଏକ ପ�ାୟxିତଭିନw  ଏକ ପ�ାୟxିତଭିନw  ଏକ ପ�ାୟxିତ    
 ପୁବ� ଆକାଶରୁ ରpିମ ସଯୂ�� କିରଣ ଦୂର ଦିଗ�ଳୟ େଭଦ କରି 

ଶ�ାବଣୀର अଗଣାେର େକେତେବେଳୁ ବିଛାଡ଼ି େହାଇ ପଡ଼ିଛି। ଶ�ାବଣୀକୁ 

ଜଣା ନଥିଲା। ତରବର େହାଇ ସକାଳର ନିତ�କମ� ସାରିେଦଲା। ଆଜି 

େଯମିତି େହେଲ େସ ବ�ା.୍ ମ�ାେନଜର.ୁ େଭଟିବ। ବ�ା.୍କୁ େଦୗଡ଼ି େଦୗଡ଼ି ତା’ େଗାଡ଼ରୁ 

ପାଣି ମରିଗଲାଣି। ବ�ା.େର ଯାହା ସବୁ କାଗଜପତ�  େଦବାକଥା ସବୁତ ଦିଆ େହାଇଛି। 

ତଥାପି ବ�ା.୍ େଲାନ୍ଟା ମ�ୁର େହାଇପାରୁନି। େସଥିପାଇଁ ଦଶଟା ବାଜିବା ଆଗରୁ 

ବ�ା.େର ହାଜର େହାଇଯାଇଛି ଶ�ାବଣୀ। 

 ଘ}ାେର ଦଶଟା ବାଜିବାକୁ ଯାଉଛି। ଶ�ାବଣୀ ହଠାତ୍ େଦଖିଲା ବ�ା.ର 

େମେନ୍ଗଟ୍କୁ େଠଲି େକହି ଜେଣ ଭିତରକୁ ପଶି ଆସୁଛlି। ଆେର! ଏ କ’ଣ ଇଏତ 

ବାଦଲ୍। ତା’ର େବାଧହୁଏ ବ�ା.େର କିଛି କାମ ଥିବ। ବାଦଲକୁ େଦଖି ଶ�ାବଣୀ 

ନେଦଖିଲା ଭଳି ଟିକିଏ ଆେଡ଼ଇ ଗଲା। େଦଖିଲା ବାଦଲ୍ ମ�ାେନଜର. ଚାaରକୁ ଗଲା। 

ଶ�ାବଣୀ ଭାବିଲା ମ�ାେନଜର ତ ଏ ପଯ��l ଆସିନାହାlି। ଇଏ ପୁଣି ମ�ାେନଜର. 

ଚାaରକୁ କାହZକି ଗଲା। ଏହା ଭାବି କିଛି ସମୟ अେପfା କଲା। େଦଖିଲା ବାଦଲ୍ 

ମ�ାେନଜର. ଚାaରରୁ ବାହାରୁନାହZ। ଭାବିଲା अନ� କମ�ଚାରୀ େବାେଧ ଚାaରେର 

ଥିେବ। ତା. ସହିତ କଥା େହଉଥିେବ। କିଛି େଲାକ ମ�ାେନଜର. ଚାaରକୁ ଯାଉଥାlି 

ପୁଣି କିଛି ସମୟପେର େଫରିବାର ଦୃଶ� େଦଖୁଥିଲା ଶ�ାବଣୀ। କିn! ବାଦଲ୍ ଭିତରକୁ 

ଭାଗିରଥୀ େସଠୀ 
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ଯାଇ ବାହାରୁନି। େତଣୁ େସ ଜେଣ କମ�ଚାରୀ.ୁ ପଚାରିଲା- ମ�ାେନଜର ସାର୍ 

େକେତେବେଳ ଆସିେବ? େସ କହିେଲ - ସାର୍ ତ ତା. ଚାaରେର अଛlି। ତଥାପି 

ଶ�ାବଣୀ ଜାଣି ପାରୁନଥାଏ। ଭାବିଲା ସାର୍ େକେତେବଳୁ ଆସିଗେଲଣି, େସ ଠିକେର 

େବାଧହୁଏ େଦଖିପାରିନି। ଶ�ାବଣୀ ମ�ାେନଜର. ଚାaରର େଡ଼ାର େଠଲି ଭିତରକୁ ଗଲା। 

େସ ଯାହା େଦଖିଲା ଆଖିେର ବିଶ�ାସ କରିପାରିଲାନି। ବାଦଲ୍ ବ�ା.୍ ମ�ାେନଜର। 

ବାଦଲ୍ ଶ�ାବଣୀକୁ େଦଖି ଆxଯ�� େହାଇ ଚାହZଲା। କହିଲା - ଶ�ାବଣୀ। ତେମ ଏଠି? 

କୁଆେଡ଼ ଆସିଛ? ଆସ! ଆସ! ବସ। ଏହା କହି ସାମwା େଚୟାରକୁ େଦଖାଇଲା। ଶ�ାବଣୀ 

େଚୟାରେର ଚୁପ୍ ଚାପ୍ ତଳକୁ ମୁହଁ େପାତି ବସିଲା। କିଛି କହିଲା ନାହZ। ବାଦଲ୍ 

ପଚାରିଲା - ଆେର। ଶ�ାବଣୀ କିଛି କୁହ, ଏମିତି କ’ଣ ଚୁପ୍ଚାପ୍ ବସିଲ? କୁହ, କାହZକି 

ଆସିଛ? କ’ଣ େହାଇଛି ତମର? ଶ�ାବଣୀ କିଛି କହିବା ପବୂ�ରୁ ଆଖିରୁ ତା’ର ଶ�ାବଣର 

ଧାର ଛୁଟିବାକୁ ଲାଗିଲା। ବାଦଲ୍ ମୁହଁକୁ अନାଇବାକୁ ତା’ର େଯମିତି ସତ୍ ସାହସ ନଥିଲା। 

କହିବ କ’ଣ? େକମିତି କହିବ? େକଉଁଠାରୁ ଆରo କରିବ? 

 ଏଥର ଶ�ାବଣୀ ଲୁହ େପାଛି ମୁହଁ ଉପରକୁ ଉଠାଇଲା। େସ କିଛି କହିବାକୁ ଯିବା 

ପବୂ�ରୁ ବାଦଲ୍ େଦଖିଲା ଶ�ାବଣୀର େଚେହରାକୁ। ନଥିଲା ମଥାେର ସିqୁର କି ହାତେର 

ଶ�ା। ଓଠେର ନଥିଲା ଖୁସିର ଜୁଆର କି ଭ-ା ଯଦିଓ ଶ�ାବଣୀ େଦହେର େଯୗବନର େଢ଼ଉ 

ଲହଡ଼ି ଭାyୁଥିଲା। ବାଦଲ୍ ହଠାତ୍ େଚୟାରରୁ ଉଠିପଡ଼ି ଶ�ାବଣୀ ପାଖକୁ ଚାଲି ଆସିଲା। 

କହିଲା - ଶ�ାବଣୀ। ମଁୁ ଏ କଣ େଦଖୁଛି? ତେମ ତ ବିବାହ କରିଥିଲ। ଏଥର ଶ�ାବଣୀ ମୁହଁ 

େଖାଲିଲା। କହିଲା - ହଠାତ୍ ତମ ସହିତ ଏହି ବ�ା.େର େଦଖା େହବ େବାଲି ମଁୁ ନିଜକୁ 

ବିଶ�ାସ କରିପାରୁନି। ମଁୁ ଜାଣିଥିଲି ତେମ େକଉଁ ଏକ ବ�ା.େର ଚାକିରି କରୁଛ। 
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କିn ..........। ମଁୁ େଗାଟିଏ େଛାଟ େଲାନ୍ ପାଇଁ ଆସିଥିଲି। ଆଗରୁ େକେତଥର ଆସିଛି 

କିn ତମ ସହ େଦଖା େହାଇ ପାରିନଥିଲା। େମା େଲାନ୍ଟା ତେମ କରିଦିअ ବାଦଲ୍। ଏ 

ସବୁ ଶୁଣି ବାଦଲ୍ କହିଲା - େଲାନ୍ ତ ନିxୟ େହବ। କିn - େମା ପ�ଶwର ଉ_ର ମଁୁ ପାଇ 

ପାରିଲିନି। େସ ସବୁଜାଣି ତେମ କଣ ବା କରିପାରିବ? େମା ଭାଗ�େର ଯାହା ଥିଲା ଓ 

ଭବିଷ�ତେର ଯାହା େହବାର अଛି ତାହାହZ େହବ। ଯାହାର ହାତ ଧରି ଜୀବନଟା ବିତାଇ 

େଦବା ପାଇଁ ଆେଗଇ ଗଲି ସିଏତ ଦିନ େକଇଟାେର ହାତ ଛାଡ଼ି ଚାଲିଗେଲ।  

 ମଁୁ ଏେବ ଚଳିବି େକମିତି। େସଥିପାଇଁ ଏଠାକୁ େଦୗଡ଼ି ଆସିଛି। ବାଦଲ୍ କହିଲା - 

ତେମ େକଉଁଠି ରହୁଛ? ତମ ସ�ାମୀ.ର କଣ େହଲା?ତମ ସହିତ ଆଉ କିଏ କିଏ अଛlି 

ଏମିତି अେନକ ପ�ଶw? 

 अଫିସ୍ କା³ ଘ}ାେର େସେକv୍ କ}ାଟି କାଳଚକ�  ଭଉଁରୀ ପରି ଘୁରି ବୁଲୁଥିଲା। 

େସଇ ଭଉଁରୀର ପରିଧିେର ପଡ଼ିଯାଇଥିଲା ଭଳି ଘୁରି ବୁଲୁଥିଲା ଶ�ାବଣୀର ମ`ି¸। 

ଇତ`ତଃ େହାଇ ଟିକିଏ ଆଶ�`ି ମେନ କରି େସ ବା`ବତାକୁ େଫରି ଆସିଲା। କହି 

ଚାଲିଲା - େସ କାଳଚକ�ର କରାଳ ଭଉଁରୀେର େପଶୀ େହାଇଯାଇଥିବା ତାର ବିଗତ ଦିନ। 

େସଦିନ ଥିଲା अଦିନିଆ ଝଡ଼ ବତାସ କାଳ େବୖଶାଖୀ ବଷ�ାମୁଖର ସଂଧ�ା। ରାତି ପାହିେଲ 

ସାବିତ� ୀ ବ� ତ। ସ�ାମୀ ସଦାନq ଡ଼ୁ�ଟି ସାରି ଘରକୁ େଫରୁଥିେଲ। ତା. ବ�ାଗ୍ େର ଥିଲା 

ନାଲି ଶ�ା, ସିqୁର ଫରୁଆ, ନଡ଼ିଆ କଦଳୀ ସହିତ ନାନା ରକମର ଫଳମଳୂ। େସହି 

ବ�ାଗ୍ ଭିତେର ତା. ଭଲ ପାଇବାର ପ�ତୀକ। ସତ�ବାନ୍ ରୂପେର େମା ଠାରୁ ପଜୂା 

ପାଇେବ। ନୂଆ ଶାଢ଼ୀ, ନାଲି ଶ�ାେର େମାେତ ସଜାଇ ପ�ଥମ ଥର ପାଇଁ େମାେତ ସାବିତ� ୀ 

ରୂପେର େଦଖିବାକୁ ଚାହୁଁଥିେଲ। କିn, ତା.ର ସ�ପw ସ�ପwେର ହZ ରହିଗଲା। ହଠାତ୍ 



ଆହ� ାନ ଇ-ପତି� କା, ଚତୁ��ଶ ବଷ�, ଦି� ତୀୟ ସଂଖ�ା, େଫବୃଆରୀ ୨୦୧୯ Magazine Downloaded from www.aahwaan.com 

ଆହ� ାନ ଇ-ପତି� କା ସ%ୂ'� ନିଃଶୁ) ବିତରଣ େହତୁ ଡା େଜ�ାତି ପ�ସାଦ ପ-ନାୟକ. /ାରା ପ�ତି0ିତ ଓ ପ�କାଶିତ  | Aahwaan.com  Aahwaan.com  Aahwaan.com  Aahwaan.com  |  83 

अଦିନିଆ ବଷ�ାେର େବହାଲ୍ େହାଇ ଉଠୁଥିଲା ସାରା ସହର। ରା`ାଘାଟ ପାଣିେର ଭ_~। 

ତଥାପି ସହରର ରା`ା ଗୁଡ଼ିକ ଥିଲା ଗାଡ଼ି ମଟରର ଭିଡ଼। ନିଜ ନିଜ କମ�େfତ� ରୁ ସମେ` 

ଘରକୁ େଫରୁଥିେଲ। େସଦିନ ଇଏ ବି ଘରକୁ େଫରୁଥିେଲ ବାଇକ୍ େର। େରନ୍ େକାଟ� 

ପିgିଥିେଲ ବି ବଷ�ାର ଦାଉ େରନ୍ େକାଟ�ଟି ସoାଳି ପାରିବାେର अସମଥ� ଥିଲା। ହଠାତ୍ 

ରା`ାର ଗହଳି ମଧ�େର ତା.ୁ ଏକ କାର ଧ´ା େଦଇ ଚାଲିଗଲା। ସିଏ ଛିଟ୍କି େହାଇ 

ପଡ଼ିେଲ। ତା’ପେର ସବୁ େଶଷ ...........। ଏସବୁ କରିବା ଭିତେର ଆଖିରୁ ତାର ଧାର ଧାର 

ଲୁହ ବହି ଆସିଲା। ଲୁହ େପାଛି କହିଲା - ଇଏ ଥିେଲ ତା. ଘରର େଗାଟିଏ େବାଲି ପୁअ। 

ଶାଶୁ ଶ�ଶୁର ନାହାlି। ଶାଶୁ ଆମର ବାହାଘର ଆଗରୁ ଚାଲିଯାଇଥିେଲ ଓ ଶ�ଶୁର 

ବାହାଘରର ଛ’ଟା ମାସ ନ ପୁରୁଣୁ ହଠାତ୍ अସୁ� େହାଇ ଆରପାରିକୁ ଚାଲିଗେଲ। ଏକା 

ଏକା ଏେତବଡ଼ ଦୁନିଆଁେର ବ�ିବାକୁ େହେଲ ନିଜକୁ କିଛି କରିବାକୁ େହବ। େସଥିପାଇଁ 

େଛାଟ େଲାନ୍ଟିଏ େହେଲ ମଁୁ େମାର ବାକି ଜୀବନଟା େଛାଟ େମାଟ ବ�ବସାୟଟିଏ କରି 

ଚଳିଯିବି। ଏହା କହି ଶ�ାବଣୀ କାqି ଉଠିଲା। 

 ବାଦଲ୍ ଏସବୁ ଶୁଣୁଥିଲା। अଫିସର ସମ` କାମକୁ ପଛେର ପକାଇ। ଏହା ଭିତେର 

କମ�ଚାରୀମାେନ େକୗଣସି ନା େକୗଣସି କାମ ପାଇଁ ତା. ପାଖକୁ ଆସିବାକୁ େଚ�ା 

କରୁଥିେଲ ବି େସ अନୁମତି େଦଇନଥିଲା। େସ ଶୁଣୁଥିଲା ଶ�ାବଣୀ ଜୀବନର ଦୁଃଖଦ 

କାହାଣୀ। କହିଲା - ଶ�ାବଣୀ! ଆ°ିେଡ଼}୍ଟା େକେବ େହାଇଥିଲା। ସାବିତ� ୀ ବ� ତର 

ପବୂ�ଦିନ ସଂଧ�ାେବଳ। ମେନ ପକାଇ େଦଇଥିଲା ଶ�ାବଣୀ। ଶ�ାବଣୀର କଥା ଶୁଣି ଆxଯ�� 

େହାଇଯାଇଥିଲା ଓ କହିଲା ସାବିତ� ୀ ବ� ତ? ତେମ ଏେତ ବ�` େହାଇପଡ଼ୁଛ କାହZକି? 

ନା....! ଶ�ାବଣୀ େସଦିନ ଝଡ଼ େତାଫାନ ସହିତ କାଳ େବୖଶାଖିର ତାvବ ନୃତ� େହଉଥିଲା 
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ପରି ଲାଗୁଥିଲା। ଏତକ କହି ଶ�ାବଣୀର ପ�ଶwକୁ ଏଡ଼ାଇ େଦଇଥିଲା। ତମ େଲାନ୍ଟା ଦିେନ 

ଦି’ଦିନେର ସାଂ°ନ୍ େହାଇଯିବ। ତେମ ଏେବ ଘରକୁ ଯାअ। ଯାହା େହବାର ଥିଲା ତ 

େହାଇଗଲାଣି। େସହି अତୀତକୁ ମନେର ବସା ବାgି ରଖିେଲ ମନ କ� ହୁଏ ସିନା କିn 

ସମାଧାନ ହୁଏନି। ତମର େଲାନ୍ ସା°ନ୍ ପାଇଁ ଆଉ କିଛି କାଗଜ ପତ�  ଦରକାର ପଡ଼ିେଲ 

ମଁୁ ଜଣାଇବି। ଶ�ାବଣୀ ବାଦଲ୍ ଠାରୁ ଆଶ�ାସନାର ବାଣୀ ଶୁଣି ବିଦାୟ େନଲା। 

 ବାଦଲ୍ अଫିସରେର ବସି ଭାବୁଥିଲା अଦିନିଆ କାଳ େବୖଶାଖୀ ବଷ�ା ମୁଖର ସଂଧ�ାର 

ଦୃଶ�। େସଦିନ େତେବ େସ େଲାକଟି ମରିଯାଇଥିଲା। ନିଜକୁ ବିଶ�ାସ କରିପାରୁ ନଥିଲା 

ବାଦଲ୍। अନ� ମନ= ଓ ମନ ଦୁଃଖେର अଫିସ୍ ର କାମ େସ କରି ଚାଲୁଥିଲା। ସମୟ ତ 

କାହାକୁ अେପfା କେରନି ସମୟ ଗଡ଼ି ଚାଲିଥିଲା। ଚାହୁଁ ଚାହୁଁ ସଂଧ�ା ସାେଢ଼ ସାତଟା ବାଜି 

ଯାଇଥିଲା ତା’ ଚାaରର କା³ ଘଡ଼ିେର। ନିଜ କ�ାଟର୍ କୁ ବାହାରିଲା ବାଦଲ୍। କ�ାଟରେର 

େସ ଏକା। ସବୁଦିନର ରୁଟିନ୍ अନୁଯାୟୀ ତା’ର କାଯ��କମେର ଆଜି अେନକ ବ�ତିକ�ମ। 

ମନେର ନଥିଲା ସରସତା କି ଆସlା କାଲି ପାଇଁ ନଥିଲା अଫିସ୍ କାମର େଯାଜନା। 

ଭାବୁଥିଲା ତା େଯାଗଁୁ ଆଜି ଶ�ାବଣୀର ଏ अବ�ା। ଦିନ ଥିଲା ଦୁେହଁ ପର�ରକୁ କଥା 

େଦଇଥିେଲ। ସଂସାର ଗଢ଼ିେବ। ପର�ର ଦୁେହଁ ଦୁହZ. ଆଖିେର ଦୁନିଆଁ େଦଖିେବ, 

ପର�ରକୁ ବୁଝିେବ ଇତ�ାଦି, କିn ସମୟ ଚକ�େର ସବୁ ଓଲଟ ପାଲଟା େହାଇଗଲା। ଜାତି 

ପ�ଥାର ଦ�ାହି େଦଇ ଶ�ାବଣୀର ପରିବାର ଦୁହZ. ସଂପକ�ରୁ ସ�ୀକାର କେଲ ନାହZ। େଶଷେର 

ଶ�ାବଣୀକୁ अନ�ତ�  ଜବରଦ` ବିବାହ କରାଇ େଦେଲ। ବ_�ମାନ ଶ�ାବଣୀର ଏମିତି 

ପରି�ିତି। ବାଦଲ୍ ନିଜକୁ େଦାଷୀ ମେନ କରି अନୁତାପ କରୁଛି। କିn! ଏେବ େସ କରିବ 

କଣ? େସ ଦିନ अଦିନିଆ କାଳ େବୖଶାଖୀର ନିଧ�ମୂ ବଷ�ାେର ଶ�ାବଣୀର ମଥାର ସିqୁର 
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େଧାଇ େହାଇଯିବ ତା’ରି ହାତେର େସ’ କଣ ଜାଣିଥିଲା? ନିେଜ ସଂସାରେର ଏକା ଏକା 

ବଂଚିବା ପାଇଁ अେନକ ସ�ପw େଦଖୁଛି। ସତେର େସ କ’ଣ ପାରିବ? ମଁୁ କଣ କରିପାରିବି? 

ଏମିତି अେନକ ପ�ଶw ମଧ�େର େସ ଦିନ ରାତିେର ତା ଆଖିକୁ େକେତେବେଳ େଯ ନିଦ 

ଆସିଯାଇଛି େସ ଜାଣିପାରି ନଥିଲା। 

 ପରଦିନ ସକାଳ। ପବୂ�ଦିଗରୁ ଉଦିତ ରpିମ ସଯୂ��.ୁ अନାଇ ଏକ ଲୟେର ଚାହZଲା 

ବାଦଲ୍। ଆଖିେର अବେସାସର ନିଆଁ। ଭାବୁଥିଲା ତାକୁ ପ�ାୟxିତ କରିବାକୁ ହZ ପଡ଼ିବ। 

କିn େକମିତି। ଶ�ାବଣୀକୁ େଯ େକଇଟା ଟ.ାର େଲାନ୍ କରାଇେଦେଲ ତା ପାପର 

ପ�ାୟxିତ େହାଇଯିବ। େସ କିଛି ଭାବିପାରୁନଥିଲା। େସହି ଟ.ାେର େଯ ଶ�ାବଣୀର 

ହସଖୁସି ପୁଣି େଫରି ଆସିବ। ତାର ଦୁଃଖକୁ େଧାଇେହାଇଯିବ। ଏମିତି अେନକ ପ�ଶw 

ମନେର ଉ.ି ମାରୁଥିଲା। େସ ଶ�ାବଣୀକୁ ଆଉଥେର େଭଟିବ। ତା ସହିତ ଆଉ କିଛି 

କଥାେହବ। ଏହି ସବୁ ଭାବନା ଭିତେର କା³ ଘ}ାର େପvୁଲମ୍ଟା ଠନ୍ ଠନ୍ ନअ ଥର 

ବାଜି ଉଠିଲା। େସ ଭାବନାରୁ େଫରିଆସି ତରବରେର अଫିସ୍ ଯିବା ପାଇଁ ବାହାରି 

ପଡ଼ିଲା। 

 ବାଦଲ୍ ଠିକ୍ ଦଶଟାେର अଫିସେର ପହ�ି ନିତିଦିନିଆ अଫିସ୍ କାମେର ଲାଗି 

ପଡ଼ିଲା। ଟ.ା ପଇସାର ହିସାବ ତଥା କେପ�ାେରଟ୍ अଫିସ୍ ର ଉପରି� अଫିସର. ତାଗିଦ୍ 

େଲାନ୍ ଟାେଗ�ଟ୍ କରିବା େଚତାବନୀକୁ େସ ଭୁଲି ନଥିଲା । अଫିସ୍ ର କାଯ�� ଭାରର କ� 

ଠାରୁ େସ କରିଥିବା ଶ�ାବଣୀ ପ�ତି अନ�ାୟ ମନ ଭିତେର ଘା}ି ଚକଟି େହଉଥିଲା। ମନ 

କ� ଓ ଦୁଃଖ अବସାଦ ଭିତେର अଫିସ୍ କାଯ�� େଶଷ କରି ସଂଧ�ା ଛअଟାେର अଫିସରୁ 

ବାହାରି ପଡ଼ିଲା ବାଦଲ୍। େସ ଯିବ ଶ�ାବଣୀ ପାଖକୁ। ଶ�ାବଣୀ ଆଖିରୁ ଶ�ାବଣର ବଷ� 
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ଝରିଝରି ଶୁଖି ଯାଇଛି अେନକ ବଷ~ ବଷ~। କିn ଆଜି ବାଦଲ୍ େଚ�ା କରିବ ଶ�ାବଣୀ 

ହୃଦୟକୁ େଭଦକରି ଭସାବାଦଲର େଢ଼ଉଟିଏ େହାଇ ତା’ ଭyା ହୃଦୟେର ଖୁସିର ସାମାନ� 

ବଷ�ା ଛିଟ୍କା ମାରି ବଷ~ଯିବା ପାଇଁ। 

 ଶ�ାବଣୀର ଘରଦ�ାର ମୁହଁେର ଠିଆ େହାଇ କବାଟ ଠକ୍ ଠକ୍ କଲା ବାଦଲ୍। 

କିଏ ...........? ଭିତରୁ ଶ�ାବଣୀର ସ�ର। ବାଦଲ୍ କହିଲା - “ମଁୁ ବାଦଲ୍”। ଶ�ାବଣୀ ଆସି 

ଦ�ାରା କବାଟ େଖାଲି େଦେଖ ତ ବ�ା.୍ ମ�ାେନଜର ବାଦଲ୍। ଆxଯ�� େହାଇ ଚାହZଲା 

ବାଦଲ୍ ମୁହଁକୁ। ଶ�ାବଣୀ କହିଲା - ତେମ। ଆସ ଭିତରକୁ ଆସ। ଶ�ାବଣୀ ଏକ ପ�ା�ିକ୍ 

େଚୟାର୍ ଟିଏ ଆଣି ବାଦଲ୍ କୁ ବସିବାକୁ କହି ନିେଜ ତା’ ସାମwାେର ଠିଆ େହାଇ ରହିଲା। 

ବାଦଲ୍ କହିଲା ଶ�ାବଣୀ ତେମ ବି ବସ। ହଁ, ମଁୁ ଟିେକ ଚା’ କରି ଆଣୁଛି। ଏଇ ଗରିବ 

ହତଭାଗିନୀ ଘେର ତମର ପାଦ ପଡ଼ିବ ମଁୁ େକେବ ଭାବି ନଥିଲି। ଏଇ ଚା’ କେପ ଛଡ଼ା କିଛି 

େଦଇପାରିବିନି। ଏହା କହି ଚାଲିଗଲା। ବାଦଲ୍ େଦଖୁଥିଲା େସ ବସିଥିବା ରୁମର 

ଚାରିକା³ ଓ ଛାତେର ବୁଲୁଥିବା ଫ�ାନର େଡ଼ଣାକୁ। ନଜର ପଡ଼ିଲା କା³େର ଝୁଲୁଥିବା 

ଏକ ଫେଟା। େଯଉଁଥିେର ଶ�ାବଣୀ ଓ ତା’ ସ�ାମୀ ସହିତ ଏକତ�  ଏକ ଫେଟାର ଚିତ� । 

ବାଦଲ୍ ଭାବିଲା - ଏଇ ଶ�ାବଣୀର ସ�ାମୀକୁ େସ ଗାଡ଼ି ଆ°ିେଡ଼}୍ କରି ମାରିେଦଇଛି। 

େକେତ ପାପୀ। ସତେର େସ କ’ଣ ତା ପାପର ପ�ାୟxିତ କରିପାରିବ। ଏଇ ଭାବନା 

ଭିତେର ବାଦଲ୍ ବୁଡ଼ିଯାଇଥିବା େବେଳ ଶ�ାବଣୀ ଚା’ କେପ ବାଦଲ୍ ହାତକୁ ବଢ଼ାଇଲା। 

ବାଦଲ୍ ଚା କପ୍ େନଉ େନଉ କହିଲା - ଶ�ାବଣୀ ବସ। ମଁୁ ଖାଲି ତୁମ ହାତରୁ ଚା’ ପିଇବାକୁ 

ଆସିନି। ମଁୁ େଯଉଁଥିପାଇଁ ଆସିଛି ତେମ ଚାହZେଲ ସବୁ ସମାଧାନ େହାଇପାରିବ। ଶ�ାବଣୀ 

କିଛି ବୁଝି ପାରିଲାନି। ବାଦଲ୍ ଉଷୁମ ଚା’ କପ୍ ଓଠକୁ େନଇ କହିଲା - ଶ�ାବଣୀ! ମଁୁ 
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ଆସିଛି... ମଁୁ ଆସିଛି ପ�ାୟxିତ କରିବାକୁ। ତେମ ଚାହZେଲ େମାେତ fମା କରିେଦବ। 

ଶ�ାବଣୀ କହିଲା - କ’ଣ ସବୁ କହୁଛ ମଁୁ କିଛି ବୁଝିପାରୁନି। ବାଦଲ୍ କହିଲା - ତମର ଆଜି ଏ 

େଯଉଁ अବ�ା େହାଇଛି ମଁୁ େସଥିପାଇଁ ଦାୟୀ। େସଦିନ ବଷ�ା ରାତିେର େଯଉଁ ଆ°ିେଡ}୍ 

େହାଇଥିଲା େସଦିନ ମଁୁ ହZ ଥିଲି। ସଂଧ�ା େବଳର ନିଧ�ୁମ୍ ବଷ�ାେର ଗାଡ଼ି ଚଳାଇ ମଁୁ ଘରକୁ 

େଫରୁଥିଲାେବେଳ ତୁମ ସ�ାମୀକୁ େମା ଗାଡ଼ି ହZ ଧ´ା େଦଇଥିଲା। ମଁୁ ଭୟେର େସଠାରୁ ଖସି 

ପଳାଇ ଆସିଥିଲି। େମାେତ ଜଣା ନଥିଲା େଯ ଏମିତି अବ�ା େହବ। ତା’ ପରଦିନ ସକାଳ 

ଖବର କାଗଜେର ଓ ଟିଭି ସaାଦେର ଜାଣିବାକୁ ପାଇଲି ଏକ अଜଣା ଗାଡ଼ି ଧ´ାେର େଯଉଁ 

ଆ°ିେଡ଼}୍ େହାଇଥିଲା େସ େଲାକଟିର ମୃତୁ� େହାଇଛି। େସଦିନ ଠାରୁ ମଁୁ କାହାକୁ କିଛି ନ 

କହି ନୀରବ ରହି ଆସିଛି। କିn କାଲି େଯେତେବେଳ ଜାଣିଲି େସ ଆଉ େକହି ନୁହଁ ତମର 

ସ�ାମୀ ମଁୁ ଆଉ ନୀରବେର ରହି ପାରିଲିନି। ତେମ ଏେବ େମାେତ େଯଉଁ ଶା`ି େଦବ ମଁୁ 

ଗ�ହଣ କରିବାକୁ ପ�`ୁତ अଛି। ଏ ସବୁ ଶୁଣୁଥିଲା ଶ�ାବଣୀ। ଶ�ାବଣୀ ଆଖିରୁ ଶ�ାବଣର ବଷ�ା 

ପରି ଝରି ଆସିଲା। େସ ନୀରବ ନିxଳ େହାଇ ଗଲା। ଶ�ାବଣୀର ଏମିତି अବ�ା େଦଖି 

ବାଦଲ୍ କ’ଣ କରିବ କିଛି ଭାବି ପାରିଲାନି। କିଛି ସମୟପେର କହିଲା - ଶ�ାବଣୀ। ତୁମର 

ଯଦି କିଛି ଆପ_ି ନଥାଏ ମଁୁ େଗାଟିଏ କଥା କହିବି ରଖିବ। ଆଖିରୁ ଲୁହ େପାଛି अତି କରୁଣ 

ନୟନେର ବାଦଲକୁ ଚାହZଲା ଶ�ାବଣୀ। ବାଦଲ୍ ଶ�ାବଣୀର ହାତମୁଠାକୁ ଜାବୁଡ଼ି ଧରି କହିଲା 

- ଶ�ାବଣୀ। ମଁୁ ତମର ଏଇ ହାତ ଚାେହଁ। ତେମ େଦଇପାରିବ? ଏଇ ହାତ ମୁଠାକୁ 

ପାଇେଲ େମା ପାପର ପ�ାୟxିତ େହବ। ଶ�ାବଣୀ ବାଦଲର କଥା ଶୁଣି ନିରବେର ସମଥ�ନ 

କରୁଥିଲା େବେଳ ବାଦଲ୍ ମେନ ପକାଇ େଦଇଥିଲା अତୀତ ଦିନର ସF �ତିର ଝଲକ। େସ 

କହିଲା - “ତମର ମେନ अଛି ଶ�ାବଣୀ। େସ ଦିନ ବଷ�ାେର ସwାତସିp େଦହ ଛୁଇଁ ଛୁଇଁ 
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ଯାଉଥିବା େବେଳ ତୁମ କବରୀର ଫିଟା େକଶ ଗୁh େଯେତେବେଳ ତୁମ ମୁହଁକୁ ଆhାଦିତ 

କରିଥିଲା େସେତେବେଳ ଦୂରରୁ ଥାଇ ମଁୁ େମା କ�ାେମରାେର େଗାଟିଏ ସwାପ୍ େନଇଥିଲି। 

େସହି ଫେଟା ଏେବ ବି अଛି। ଠିକ୍ େସଦିନର ତୁମ କୁଆଁରୀ ରୂପ ଆଜିବି ଠିକ୍ େସହିଭଳି 

େଦଖୁଛି। େକବଳ ବିତିଯାଇଛି େକେତାଟି ମାସ ବଷ� ଆଉ ତା’ଭିତେର ତୁମର େଗାଟିଏ 

ଦୁଘ�ଟଣାେର ମାନସିକ ପରିବ_�ନ। େହେଲ ତୁେମ େସଦିନ େଯମିତି ଶ�ାବଣୀ ଆଜିବି 

େସମିତି ଶ�ାବଣୀ ରୂପେର େମା ମନେର अଛ। ମଁୁ େସଦିନ େଦଖିଥିଲି ତୁମ ସୀମlେର 

ସିqୁର ନଥିଲା ଆଜି ବି େଦଖୁଛି ଠିକ୍ ତୁେମ େସଇ अ`ରାଗର ଝଲକ। େମା अେଦଖାେର 

ଯାହା ଘଟିଯାଇଛି ତାକୁ ମଁୁ ଜାେଣନା କି ବିଶ�ାସ ବି କେରନା। ତୁେମ େସଦିନର େସଇ 

କୁଆଁରୀ ରୂପର ସଜଫୁଟା େଗାଲାପଟିଏ ଭଳି ଠିଆ େହାଇଛ େମା ସାମwାେର। ତେମ କୁହ 

ଶ�ାବଣୀ! େମାର କ’ଣ ତମ ମନ େଗାଲାପର ଉପହାର ଗ�ହଣ କରିବାର ସୁେଯାଗ େମା 

ଭାଗ�େର ନାହZ? ତେମ ଥରୁଟିଏ କହିଦିअ - ଶ�ାବଣୀ- ମଁୁ କ’ଣ ତୁମର େହାଇପାରିବିନି। 

ଶ�ାବଣୀ ବାଦଲର ଏସବୁ କଥା ଶୁଣିବା ଭିତେର ବାଦଲ୍ ଛାତି ଉପେର अଜାଣେତ େଲାଟି 

ପଡ଼ିଲା। ଠିକ୍ େସତିକି େବେଳ କୁଆଁର ପୁେନଇଁର ବାସି ଜହwଟା ରାତି� ର ପ�ଥମ ପ�ହରେର 

ଆକାଶେର ଖୁସିର ହସିେଦଇ ବଉଦ ଆଢ଼ୁଆେଳ ଲୁଚିଯିବା େବେଳ ଶରତ ଆକାଶରୁ ଝରି 

ପଡ଼ୁଥିଲା େକଇ େଟାପା ସୁଶୀତଳ କାକର ବୁqା।  
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ଭyା ନୀଡ଼ଭyା ନୀଡ଼ଭyା ନୀଡ଼ଭyା ନୀଡ଼    
 ରାଜଶ�ୀ ପୁଣି  ଯିଇଁ ଉଠିଥିଲା ମିହର େପ�ମର  �ଶ� ପାଇ। କିn 
ଏଇ େକାଡିଏ ବଷ� ଭିତେର େସ କଣ ସବୁ ହେରଇଛି ଆଉ ପାଇଛି ତାର 
ହିସାବ ନିକାସ କରୁଥିଲା ରାଜଶ�ୀ େମଘୁଆ ପାଗେର ଝରକା ଆଡକୁ 
ଚାହZ ରହିଥିଲା େସ। ଆଖିର େବାଲ ମାନୁ ନଥିବା अମାନିଆ ଲୁହ ଗୁଡାକ ବି େଯେତ 
େଚ�ା କେଲ ବି ବg ବାଡ ନମାନି େବାହି ଚାଲିଥାଏ। କେଲଜର ପଢିବା େବେଳ େଦଖା 
େହଇଥିଲା ସୁମିତ ସହ ତା’ର। କେଲଜର ସବୁଠାରୁ ଭଲପିଲା ସୁମିତ। ପାଠେର େଯମିତି 
େଖଳ, ନାଚ, ଗୀତ ସବୁଥିେର ପାରyମ େସ। ଆଉ େସମିତିଆ ପୁअକୁ ପାଇବା ପାଇଁ ସବୁ 
ଝିअ. ଭିତେର େଗାେଟ ରୀତିମତ ପ�ତିେଯାଗୀତା ଚାେଲ କେଲଜେର। କେଲଜ ତରଫରୁ 
େଖଳା ଯାଇଥିବା ଆlଃ କେଲଜ କି� େକଟେର େସ ଏକା ୪୫ ବଲେର ୧୦୨ ରନ୍ କରି କି 
ଜିେତଇ ଥିଲା କେଲଜ ଟିମ୍ କୁ। ଆଉ ମ�ାନ୍ अଫ ଦି ମ�ାଚ୍ ର ପୁର=ାର ସ�ରୂପ ଦଶ 
ହଜାର ଟ.ା ବି ପାଇଥିଲା। େସମିତି କେଲଜର ବାଷ~କ ଉ�ବେର ଆଶିକି ସିେନମାର ତୁ 
େମରି ଜିqଗୀ େହ ଗୀତ ଗାଇ ସବୁ ଝିअମାନ.ୁ ତା ପାଖକୁ ଚୁaକ ଭଳି ଆକଷ~ତ 
କରୁଥିଲା। କିn ତା ଭଳି େଗାେଟ ପୁअ ରାଜଶ�ୀ ଭଳି େଗାେଟ ସାଧାସିଦା ଝିअ ପାଇଁ ପାଗଳ 
େହବା କେଲଜେର ପ�ାୟ ସମ`. ପାଇଁ ପ�ଶwବାଚି ସୃ�ି କରିଥିଲା। ବହୁତଥର ରାଜଶ�ୀ 
ମଧ� ସୁମିତର େପ�ମ ପ�`ାବକୁ େରାକେଠାକ୍ ପ�ତ�ାଖ�ାନ କରିଥିଲା। କିn ସୁମିତ ଥିଲା 
ନାେଛଡ ବgା। ସୁମିତ ଠିକ ଜାଣିଥିଲା େଯ ରାଜଶ�ୀ ଭଳି େଗାେଟ ଝିअ ଆଜିକା ସମୟେର 
ମିଳିବା କାଠିକର ପାଠ। କେଲଜ ପଢା ସରିଲା ପାେର ସୁମିତ ଭଲ ବିଶ�ବିଦ�ାଳୟେର ନଁା 
େଲଖାଇଲା।  କିn ରାଜଶ�ୀକୁ ଆଉ େବଶୀ ତାର ବାପାମା’ ପଢାଇବା ପାଇଁ ସfମ 

ଦୀପକ ଷଡ଼yୀ 
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ନଥିେଲ। ସwାତକ ପେର ତା’ର ପାଠ ପଢାେର ବgା େହଲା େଡାରୀ। ଘେର ତା ତେଳ 
େଗାେଟ ସାନ ଭାଇ ଆଉ େଗାେଟ ଭଉଣୀ। ବାପା ତା’ର କମ�କମ�ାଣି କରି ଘର 
ଚଳାଉଥିେଲ।  ଏେବ କିn ବୟସ ଆଧିକ� େହତୁ ଆଉ େବଶୀ ପଜୂାପାଠ ପାଇଁ କାହା 
ଘରକୁ ଯାଇ ପାରୁ ନାହାlି। େତଣୁ େସହି अନୁସାେର ରାଜଶ�ୀ ଉପେର ପେରାf ଭାବେର 
ଚାଲି ଆସିଥିଲା ଘର ଚଳାଇବାର ଦାୟିତ� । ତା. ଘର ପାଖେର ଥିବା େଗାେଟ ମାଇନର 
=ୁଲେର େସ ଚାକିରୀ ପାଇ ସାରିଥିଲା। ୟାଭିତେର ପ�ାୟ ପା� ବଷ� ବିତି ଯାଇଥିଲା। 
ଘେର ରାଜଶ�ୀର ବାହାଘର ପାଇଁ େଖାଜା ଚାଲିଥାଏ। ଏମିତି ଦିେନ ଥେର େସ =ୁଲରୁ 
େଫରି ଆସି େଦେଖ ତ ସୁମିତ ଆସି ତା. ଘେର ବସିଛି। ରାଜଶ�ୀକୁ ସବୁ ଘଟଣା ଜାଣିବା 
ପାଇଁ େବଶି ସମୟ ଲାଗିଲାନି। ସୁମିତ ସିଧା ଆସି ତା ବାପା. ଆେଗ ସବୁ କଥା କହି 
ସାରିଥିଲା ଏବଂ ରାଜଶ�ୀର ହାତ ମାଗି ସାରିଥିଲା। ରାଜଶ�ୀର ବାପାମା’ ମଧ� ସୁମିତ ଭଳି 
େଗାେଟ େଯାଗ� ପିଲାକୁ ପାଇ ରାଜଶ�ୀର ଭାଗ� ବହୁତ ଟାଣ େବାଲି ଭାବି େନଇଥିେଲ। 
କିn ସୁମିତର ବାପା ମା ଏ ବାହାଘେର ରାଜି େହେବ କି ନା େସ େନଇ ଟିେକ ଦି� ଧାେର 
ଥିେଲ। କିn ସୁମିତ େସମାନ.ୁ େଯନେତନ ପ�କାେର ବୁେଝଇବାକୁ ସfମ େହଇଥିଲା। 
ସୁମିତ ଆସି େଯେତେବେଳ ଏଇକଥା ତା ବାପାମା’.ୁ ଜେଣଇଲା ତା ବାପାମା ଜମା ରାଜି 
େହେଲନାହZ। ତା ମା ସୁମିତକୁ କହିେଲ ତୁ ଆମର େଗାଟିଏ େବାଲି ପୁअ ଆଉ େତା ବାପା 
େହଉଛlି ଜିଲ� ାର ବରି0 କୃଷି ନିେଦ�ଶକ ତୁ ଯଦି ଏମିତି େଗାେଟ ପର ଘେର ବୁଲିବୁଲି କମ� 
କମ�ାଣି କରୁଥିବା ଗରିବ ବ� ାହF ଣ ଘର ଝିअକୁ ବାହା େହବୁ ଆେମ ସମାଜେର ମୁv େଟକି 
ବାଟ ଚାଲି ପାରିବୁ ତ।  କିn ସୁମିତର अକାଟ� ଯୁpି ଓ ଜିଦ ଆଗେର ତାର ବାପା ମା 
େଶଷେର ଏଥିେର ରାଜି େହଇ ସୁମିତ ଆଉ ରାଜଶ�ୀର ବାହାଘର ପାଇଁ ରାଜି େହେଲ। 
େଯେହତୁ ସୁମିତର ଘର ତା. ଗଁାଠାରୁ ଦୂରେର ଥିଲା େସ ବାଧ� େହଇ େସ =ୁଲର 
ଚାକିରୀଟିକୁ ଛାଡିବାକୁ ପଡିଲା। ବାହାଘରର ମାେସ ପେର ସୁମିତ ତା’ର କ%ାନୀରୁ 
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ଆଣିଥିବା ଛୁଟି େଶଷ େହାଇ ଆସିଲା। େସ ରାଜଶ�ୀକୁ କହି କି ଗଲା େଯ ମଁୁ ଖୁବ ଶୀଘ� 
ଆସି ତୁମକୁ େମା ପାଖକୁ େନଇଯିବି। ସୁମିତ ଯିବା ପେର ଶାଶୁ.ର अସଲ ମୁଖଟି ରାଜଶ�ୀ 
ଜାଣିବାକୁ ପାଇଲା। ପ�ତି କଥାେର େସ ରାଜଶ�ୀକୁ  अପମାନିତ କରୁଥିେଲ। ଏମିତିକି େସ 
ଗରିବ ଘରୁ ଆସିଛି େବାଲି କହି अନ� େଲାକ ମାନ. ଆଗେର ତାର ଥଟା କରି 
ହସୁଥିେଲ। ରାଜଶ�ୀ ତା ଶାଶ ୂଘେର େବାହୂ କମ ଏବଂ ଚାକରାଣୀ େବଶିର ମଯ��ାଦା ପାଇ 
ସାରିଥିଲା। କିn ଏ ବିଷୟେର େସ ଜମା ସୁମିତ.ୁ କିଛି ଜଣାଉ ନଥିଲା। ଦୁହିତାର ଧମ�କୁ 
େସ अfେର अfେର ପାଳନ କରି ଚାଲିଥିଲା। ଶାଶୁ ଶଶୁର ଏବଂ ସ�ାମୀ.ୁ େନଇ େସ ଏକ 
ସମତୁଲ�ତା अବଲaନ କରୁଥିଲା। ଏମିତି ହଠାତ ଦିେନ ସୁମିତ. କ%ାନୀରୁ େଫାନ୍ କରି 
ଜେଣ ତା.ର ସହକମ�ୀ ଜେଣଇେଲ େଯ ସୁମିତ.ର େଗାେଟ ସଡକ ଦୁଘ�ଟଣାେର ମୃତୁ� 
ଘଟିଛି େବାଲି। େଫାନକୁ ହାତେର ଧରି େସଇଠି ଗଛ କଟିଲା ପରି ମଛୂ�ା େହଇ ଟଳି 
ପଡିଲା ରାଜଶ�ୀ। ଦୁଇ ଦିନ ପେର ସ�ାମୀ ସୁମିତ. ଶବ କ%ାନୀ ବାଲା ଫ� ାଇଟେର 
ପେଠଇେଦେଲ। େସେତେବଳକୁ ରାଜଶ�ୀର ୩ ମାସର ଗଭ�। ସୁମିତ.ର େଶଷ ସ%ତିକୁ 
େସ ତା ଗଭ�େର ଧାରଣ କରି ସାରିଥିଲା। ସୁମିତ. ଯିବାପେର ରାଜଶ�ୀର ଜୀବନ ଆହୁରି 
ଦୁବ~ସହ େହଇ ପଡିଥିଲା। ଶାଶୁ.ର ସବୁ ରାଗ େସ ରାଜଶ�ୀ ଉପେର अଜାଡି 
େଦଉଥିେଲ। େସ ହZ ତା. ପୁअର ମୃତୁ� ପାଇଁ ଦାୟୀ େବାଲି କହି ଚାରିଆେଡ ପ�ଚାର 
କରୁଥିେଲ। େସ ଆସିବା ଦିନଠାରୁ ସୁମିତର ଖରାପ ଦିନ ଆଉ ତା. ଘର ପାଇଁ ଖରାପ 
ଦିନ ଆସି ଯାଇଛି େବାଲି କହି ମାଡ ମଧ� ମାରୁଥିେଲ। ଶଶୁର ସବୁ େଦଖି ନ େଦଖିଲା 
ପରି अଭିନୟ କରି ଚାଲି ଯାଉଥିେଲ। ଦିେନ ରାତିେର ରାଜଶ�ୀ ଏ ସବୁକୁ ସହ� କରି 
ନପାରି ତା ବାପାଘରକୁ ଚାଲି ଆସିଲା। ବାପ ଘେର ମଧ� अବ�ା ଭଲ ନଥିଲା। େରାଗିଣା 
ବାପାକୁ ମା ଶଯ�ାଶାୟୀ। େସପେଟ ତା ସାନଭାଇ ପାଠପଢା ଛାଡିେଦଇ ତା ବାପା. 
ପଦା. अନୁସରଣ ପବୂ�କ କମ�କମ�ାଣି  କାମେର େଯାଗେଦଇ ସାରିଥିଲା। େତଣୁ ରାଜଶ�ୀ 
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ଭବିଲା ଆଉ େସମାନ. ଉପେର େବାଝ େହବା ଭଲ ନୁେହଁ। ୬ ମାସର ଗଭ�କୁ ଧରି େସ 
ଚାଲିଲା େକୗଣସି ଏକ ଚାକିରୀର अନୁସgାନେର। ଏମିତି ଦିେନ ଚାଲୁ ଚାଲୁ ହଠାତ େସ 
ବାଟେର ମଛୂ�ା େହାଇ ତେଳ େଲାଟିପଡିଲା। ଆଖି େଖାଲି େଦଖିଲା େବଳକୁ ଜେଣ 
୪୦/୪୨ବଷ�ର ବ�pି ତା ମୁv ପାଖେର ବସିଛlି। କିଛି ସମୟ ପେର ଡାpର ରାଜଶ�ୀ 
ପାଖକୁ ଆସି କହିେଲ ଏ ବାବୁ ଯଦି ଆପଣ.ୁ  ଠିକ୍ ସମୟେର ଆଣି ଡାpରଖାନାେର 
ପହ�ି ନଥାେl େତେବ ଆପଣ ଓ ଆପଣ. ଗଭ�� ଶିଶୁକୁ ଆେମ ବ�ାଇ ପାରି ନଥାn। 
ଆପଣ ଏେବ ପିଲା େହବା ପଯ��l  ବିଶ�ାମ ନିअn ନେହେଲ ଗଭ�� ଶିଶୁ ଉପେର ଚାପ 
ପଡିପାେର। ଏତିକି କହି ଡାpର ଚାଲିଗେଲ। ରାଜଶ�ୀ ଆଉ େକାହ ସoାଳି ନପାରି କଇଁ 
କଇଁ େହଇ କାqିବାକୁ ଲାଗିଲା।  କିn କାହାର ଏକ ହାତର ନରମ �ଶ�େର  େସ  ଟିେକ 
ଚମକି ପଡିଲା। େଦଖିଲା େସହି ବ�pି ଜଣକ ତା ଆଡକୁ ଚାହZ अ| ସିFତହାସ� 
େଦଉଛlି। ଆଖିରୁ ଲୁହ େପାଛି ରାଜଶ�ୀ ତା.ୁ ପଚାରିଲା ଆପଣ କିଏ। ଭଦ� ବ�pି ଜଣ 
ଉ_ର େଦେଲ ମଁୁ ମିହିର ଶତପଥୀ, ମଁୁ ଏକ ବ�ା.େର କାମ କେର େସଦିନ ମଁୁ ଘରକୁ 
େଫରି ଆସୁଥିବା େବେଳ ଆପଣ ଠିକ େମାର କାର ସାମwାେର ପଡିଗେଲ ମଁୁ ଯଦି ଠିକ 
ସମୟେର େବ�କ୍ ମାରି ନଥାlି ହୁଏତ କିଛି ବି अନି� ଘଟି ଯାଇ ପାରିଥାlା। ରାଜଶ�ୀ ପୁଣି 
କାqିଉଠି କହିଲା ଆପଣ େମାେତ କାହZକି ବ�ାଉଥିେଲ େମାର ଆଉ ଜୀବନେର କଣ अଛି 
ସ�ାମୀ ତ ଛାଡି ଆରପାରିକୁ ଚାଲି ଗେଲ ଶାଶ ୂଘରର ନିଯ��ାତନା ସହି ନପାରି ଚାଲି ଆସିଲି 
ନିଜ ଘରକୁ କିn ଘର अବ�ା ତ ଆହୁରି ଖରାପ। େସମାେନ େମାେତ ରଖିେବ କଣ? କାqି 
କାqି େସ ସବୁ କଥା ମିହିର.ୁ କହିଲା। ମିହିର ସବୁ ଶୁଣିସାରି କିଛି ସମୟ ଚୁପ ରହି କହି 
ଉଠିେଲ  ରାଜଶ�ୀ ତୁେମ େମା ପାଖେର ରହିବ? େମାର ମଧ� ତୁମରି ପରି अବ�ା ସବୁ 
ଥାଇ ମଧ� େମାର କିଛି ନାହZ। ଦୁଇ ବଷ� ତେଳ େମା ଧମ�ପତw ୀ अନିତା ଏଇ 
ଡାpରଖାନାେର ତା.ର େଶଷ ନିଶ�ାସ ତ�ାଗ କରିଥିେଲ। ଆଉ େସ ମରିବା େବଳକୁ 
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ତା.ର ମଧ�  ୪ ମାସର ଗଭ� ଥିଲା। ରାଜଶ�ୀ ପଚାରିଲା ତା.ର କଣ େହାଇଥିଲା? 
ମିହିର କହିେଲ ତା.ୁ ଯକୃତ କ�ାନ୍ସର େହାଇଥିଲା ବହୁ ପଇସା ଖଚ� କରିଥିଲି ମଁୁ ତା.ୁ 
ବ�ାଇବା ପାଇଁ କିn।  ଆଉ କିଛି ନ କହି ମିହିର ନିଜର ଲୁହକୁ େଯେତ େଚ�ା କରୁଥିେଲ 
ମଧ� ତାହା ଆଖି େକାଣରୁ େକେତେବେଳ ଖସିପଡି ରାଜଶ�ୀର ହାତେର ପଡି ସାରିଥିଲା। 
ଦୁେହଁ ଦୁହZ.ର ଦୁଃଖର ସାଥି େହାଇ ସାରିଥିେଲ।  
 ମା ଜାଣିଛୁ ଆଜି =ୁଲର କି� େକଟ ଟିମେର େମାେତ କ�ାପେଟନ୍ ବଛା େହଇଛି। 
ଦଉଡି ଦଉଡି ଆସି ବ}ି ରାଜଶ�ୀକୁ କୁେଇ ପେକଇଲା। ଚମକି ପଡି ରାଜଶ�ୀ ନିଜର 
ଭାବନା ରାଇଜରୁ େଫରି ଆସିଲା। ବ}ି ମୁvେର ହାତ ବୁେଲଇ େଦଇ କହିଲା ହଉ 
ଭଗବାନ ଚାହZେଲ େଦଖିବୁ ତୁ ଦିେନ ଇvିଆନ୍ ଟିମେର ବି କ�ାପେଟନ୍ ହବୁ। ହଉ ହଉ 
ମା ପୁअ େସ ଇvିଆନ କି� େକଟ ଟିମ୍ ପଛେର ଗଢିବ ଆଜି େଯମିତିଆ ପାଗ େହଇଛି ନା 
ପକୁଡି ଆଉ ଚା ଟିେକ ନେହେଲ ନଚାେଲ। ବ}ି ଯାଇଁ ତା ବାପା ମିହିର.ୁ କୁାଇ 
ପେକଇଲା। ବାପାପୁअ ଦୁଇଜଣ ଚାଲିଗେଲ ଟିଭିେର ଇvିଆ ଆଉ ଇଂଲv ଭିତେର 
ଚାଲିଥିବା କି� େକଟ୍ ମ�ାଚ୍ େଦଖିବାକୁ। ବଷ�ା ଛାଡି ଯାଇଥିଲା। ବଷ�ାେର ଭାyି ଯାଇଥିବା 
ନୀଡକୁ ପୁଣିଥେର ସଜାଡି ଚାଲିଥିଲା ରାଜଶ�ୀ. ବାଲେକାନୀେର ଥିବା ଧଳାପାରାଟି। 
େସଇ ନୀଡ ଭିତେର ଥିଲା ତା’ର କୁନିକୁନି ଦୁଇଟି ଧଳା ପାରା ଛୁଆ। ଆଉ ସବୁ 
କାଠିକୁଟାକୁ ଏକାଠି କରି ପାରାର ଥ} ପାଖକୁ େଯାଗାଇ େଦଉଥିଲା ରାଜଶ�ୀ।   
  

अଧ�ାପକ,େରାଲାv ଫାମ�ାସୀ କେଲଜ 
େଖାଡାସିଂଗି, ବ� ହF ପୁର – ୧୦ 
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େଫାନ୍େଫାନ୍େଫାନ୍େଫାନ୍    
 =ୁଲେର ପଢ଼ିଲା େବେଳ ପଢ଼ାପଢ଼ିେର ଭାରି ପ�ତିେଯାଗିତା 

ଚାଲୁଥିଲା, ବିେଶଷ କରି ପୁअ ଝିअ. ମଧ�େର; େତଣୁ େସମାନ.ର 

अହିନକୂଳ ସ%କ� େକହି କାହାକୁ ଆଡ଼ ଆଖିେର ଚାହୁଁନଥିେଲ 

େହେଲ ସମୟ ସବୁକିଛି ବଦଳାଇ ଦିଏ 

 ଏେବ ମିତା ବାହା େହଇ େଗାେଟ ଛୁଆର ମାଆ ସ�ାମୀ ଚାକିରୀ କରlି େତଣୁ େସ 

ସ�ାମୀ. ସହ ଘରଠୁ ଦୂରେର ରେହ ବୟସ ସହ ମ`ି¸ ମଧ� ପକ�  େହାଇଛି ତା ସାyକୁ 

ଚିlାଧାର ମଧ� ବଦଳିଛି େଯଉଁମାନ. ସହ େସ =ୁଲେର େକେବ କଥା େହଇନି 

ଏେବକାର େଫସବୁକ୍ ଆଉ ହ� ାଟ୍ ସଆପ୍ େଯାଗଁୁ େସମାନ. ସଂ�ଶ�େର ଆସିଛି ଏମିତିକି 

=ୁଲ ସହପାଠିନୀ ମାେନ ମିଶି େଗାେଟ =ୁଲ୍ ଗ��ପ୍ ବି େଖାଲିଛlି େସଠି ସମେ` ପବୂ�କଥା 

ଭୁଲି ସୁଖ ଦୁଃଖ ହୁअlି କାହାରି ଜନF ଦିନ, ବାହାଘର, ବ� ତଘର, ଘର ପ�ତି0ା ଇତ�ାଦି 

େହେଲ େସମାେନ अନ� ସାy.ୁ ନିମ�ଣ କରlି, କିଏ ଯାଏ କିଏ ନ ଯାଏ 

 ମିତାର =ୁଲ୍, କେଲଜ ଇ�ାତ ସହର, ଏେବକାର ସF ାଟ୍� ସିଟି ରାଉରେକଲାେର 

େହେଲ, େଯେହତୁ ବାପା ସ�ା��ବିଭାଗ କମ�ଚାରୀ େତଣୁ ସମୟକ�େମ �ାନାlର େହତୁ 

ମିତାକୁ ରାଉରେକଲା ଛାଡ଼ିବାକୁ ପେଡ଼ ଓ ତା’ପେର ବାହାଘର େହତୁ େସ =ୁଲ୍ କେଲଜ 

ସାyମାନ. ଠାରୁ ଖୁବ୍ ଦୂରେର େତଣୁ କାହାର ଭଲମqେର ନିତିଦିନିଆ କମ�ମୟ 

ଜୀବନେର ବ��ତା େହତୁ ରାତ� ୀେଭାଜନ ପେର ହZ ଝିअକୁ ଶୁଆଇ ସାରିେଲ ସମୟ ମିେଳ 

ସିwଗ୍ ଧା ଶୁଭ� େଜ�ାତି 
ରାଉତ 
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ଖବରକାଗଜ ପଢ଼ାଠୁ େନଇ ସାମାଜିକ ଗଣମାଧ�ମେର େଯାଡ଼ି େହବା ସହ େଦଶଦୁନିଆର 

ଖବର ଜାଣିବାକୁ ଭଗବାନ. କୃପାରୁ ମିତାର ବାପା େଖାଜି େଖାଜି ବରପାତ�  େଯାଗାଡ଼ 

କରିଥିେଲ ଯାହା. ସହ ମିତାର ଚିlାଧାର ସ%ୂ'� େମଳଖାଏ େକେବ େକମିତି େଗାେଟ 

अେଧ ବିଷୟେର ମତାମତ अଲଗା ହୁଏ େତଣୁ ସ�ାମୀ ସୁବାଷ ତାର ସବୁଠୁ ଭଲ ସାy 

କହିବାକୁ ଗେଲ ଚେଳ ସୁବାଷ ବି େସମିତି अମଳୂଚୂଳ ବଖାଣି ବସlି अ��ାyିନୀ 

ଆଗେର ଦିେନ ହ� ାଟସ୍ ଆପ୍ େଖାଲି େଦେଖ ତ =ୁଲ ସାyଟିର ଗୁରୁତର ଦୁଘ�ଟଣା 

ଘଟିଛି େସ ସାy େଯେହତୁ ପୁବ�ରୁ ମିତା ସହ ଭଲ ସ%କ� ଥିଲା ଏମିତିକି ତା ଭଉଣୀର 

ନିବ�g, ବାହାଘର ସାyକୁ େସ େକେବ େକଉଁଠିକୁ ଯାଇ ପାତ� ୀ େଦଖିଲା ଇତ�ାଦିର 

ସବିେଶଷ ବିବରଣୀ ଦିଏ େତଣୁ ବିନା ସେ.ାଚେର କିଛି ନ ଭାବି ଭଲମq ପଚାରି ବୁଝିଲା 

ସ�ାମୀ ସୁବାଷ ମଧ� େସ ପିଲା ସହ କଥା େହବା ସାyକୁ ଭଲମq ପଚାରି ବୁଝିେଲ ଓ 

ଘରକୁ ଆସିବାକୁ ନିମ�ଣ ମଧ� କରିେଲ ପରିେଶଷେର େସ =ୁଲସାyଟି ମିତାକୁ କହିଲା 

ଯା’େହଉ େତା ବୁଢ଼ାକୁ ମାନିବାକୁ ପଡ଼ିବ ତୁ ଏେତ ରାତିେର େମାେତ େଫାନ କଲୁ अଥଚ 

େତା ସ�ାମୀ... ମିତାର ଉ_ର ଥିଲା େମା ବାପା. ପସq କଣ େକେବ ଖରାପ 

େହାଇପାେର? େଯେହତୁ ପିଲାେବଳୁ ଖବର କାଗଜ, ଗପବହି, ଉପନ�ାସ, ନାଟକ ପ�ତି 

ମିତାର अେହତୁକ ଦୁବ�ଳତା ଏବଂ ସମୟ अଭାବରୁ ଏେବ ଆଉ ବହି ସଂଗ�ହ କରି େହଉନି, 

େତଣୁ ସାମାଜିକ ଗଣମାଧ�ମେର ଉପଲବ୍ ଧ ସାହିତ�ର କିଛି ଭଲ ଭଲ େଲଖା ପଢ଼ିେଲ 

ସୁଖ ନିଦ� ାେଟ ହୁଏ େତଣୁ ରାତିେର ମିତାକୁ अନଲାଇନ୍ େଦଖି େସ ସାy ପ�ଶwକେର, 

ଏେତ ରାତିେର ତୁ अନଲାଇନ୍ କ’ଣ କରୁଛୁ, ଇତ�ାଦି ଇତ�ାଦି ଓ ମିତାର ଉ_ର ମଧ� 

ତାକୁ ସn�ି େଦଇ ପାେରନା େକବଳ େଯ େପାଷାକେର ଆଧୁନିକତା ଥାଇ ୨ / ୪ଟି  
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ଦାମୀ ଗାଡ଼ି ଚଢ଼ି, େଦଶବିେଦଶ ବୁଲି େସ ସବୁର ମଧୁର ସF �ତିକୁ େଫସବୁକ୍ କା³େର ଛାପି 

େଲାକ ନିଜକୁ ଆଧୁନିକ ମଣିଷ ସହ अନ�ମାନ. ଠାରୁ ଦି’ପାଦ ଆଗେର अଛlି େବାଲି 

ଭାବlି ପୁअଟିଏ ରାତିସାରା अନଲାଇନ୍ ରହିେଲ କାହାର ଆପ_ି ନଥାଏ, େହେଲ 

ବିଳମି�ତ ରାତ� ୀେର ଝିअଟିକୁ अନଲାଇନ୍ େଦଖିେଲ अେନେକ अେନକ କିଛି ଆେଲାଚନା 

କରିବା ସହ ଝିअଟିର ଚରିତ�  ସଂହାର କରିବାକୁ ମଧ� କୁ¨ାେବାଧ କରlି ନାହZ 

ସ�ାଧୀନତାର ଦୀଘ�ଦିନ େହାଇଥିେଲ ମଧ� ଆମ ଚିlାଧାରା ପରାଧିନ େବାଲି ମେନହୁଏ 

ଏହି ଏକବିଂଶ ଶତା¢ୀେର  
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ନିରୀହ ପ�ଜାପତିନିରୀହ ପ�ଜାପତିନିରୀହ ପ�ଜାପତିନିରୀହ ପ�ଜାପତି    
 ମାମା ମାମା, ମ�ାମ୍ ଆଜି େମାେତ ପନିଶ୍ କେଲ ତା. ପାଖେର 
ଛିଡ଼ା କେରଇ େଦେଲ 
 ଛିଡ଼ା େହବା ପନିଶେମ}୍? ହସ ଲାଗିଲା ତଥାପି ରୁଚି 
ପଚାରିଲା ଆରବକୁ, “କାହZ, ତୁ ଏମିତି କଣ କଲୁ କି, ପନିଶେମ}୍ 
ପାଇଲୁ?” 
 ଆଜି ଆମ େଶ�ଣୀକୁ େଗାଟିଏ ପ�ଜାପତି ପଶି ଆସୁଥିଲା ଆରୁଶ୍, ପି�ୟାଂଶୁ, ଆଦିତ�, 
ସମଥ� ସମେ` ତା ପଛେର େଗାଡ଼ାଇେଲ ଜେଣ ବହିେର େଗାଡ଼ାଉ େଗାଡ଼ାଉ ତା େଡଣାଟା 
ଛିvିଗଲା େସ ଉଡ଼ିପାରିଲାନି ତାକୁ େବାଧହୁଏ କ� େହଉଥିଲା, କାqୁଥିଲା ତା ଘରକୁ 
ବି ଯାଇ ପାରୁନଥିଲା ମଁୁ ତା େଡଣାଟା େଖାଜିକି ଲେଗଇବାକୁ େଚ�ା କଲି, େହଲାନି 
ମାମା 
 େସଥିପାଇଁ େଟବୁଲ୍ ଉପରୁ ମ�ାମ. େମାବାଇଲ୍ ଟା େନଇଥିଲି ମ�ାମ୍ ରାଗିଗେଲ 
 ତୁ ମ�ାମ୍ . େମାବାଇଲ୍ କାହZକି େନଇଥିଲୁ ଧନ? 
 ମଁୁ ୧୦୮ ଆa�ଲାନ୍ ସକୁ ଟିେକ େଫାନ୍ କରିଥାlି ପ�ଜାପତିକୁ ହ�ିଟାଲ୍ ନିଆ 
ଯାଆlା ଡ�ର अ.ଲ अେପ�ସନ୍ କରି ତା େଡଣା ଲେଗଇ େଦଇଥାେl ପୁଣି େସ ଉଡ଼ି 
ଉଡ଼ି େଖଳlା ମଁୁ ଠିକ୍ କରିଛି ନା ମାମା ମ�ାମ୍ କିn େମାେତ ପଚାରିେଲନି ବି ମଁୁ ତା. 
େମାବାଇଲ୍ କାହZକି େନଲି ତୁ ବି େମାେତ ପନିଶେମ}୍ େଦବୁ କି ମାମା? 
 ପା�ବଷ�ର ଟିକି ଆରବର କଥା ଶୁଣି ରୁଚିର ଆଖିେର ପାଣି ଭ_~ େହାଇଯାଇଥିଲା 
ଏଇ ନିରୀହ ପ�ଜାପତିଟିକୁ ଆେ` କିନା େକାଳକୁ େନଇ େଗହ� ା କରିବା ଛଡ଼ା ଆଉ କିଛି 
କଥା ଭାବି ପାରୁନଥିଲା ରୁଚି 

ମାଫ�ତ : ଶ�ୀ ଏଲ୍ େକ ମyରାଜ, ଶତା¢ୀ ନଗର, ୟୁନିଟ୍ - ୮, ଭୁବେନଶ�ର 

ଲୀନାରାଣୀ ଧଳ 
ମyରାଜ 
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ପୁअପୁअପୁअପୁअ    
 ପାଣୁ ଦାସ ଝାଟିମାଟିେର ଗଢ଼ା ଘରର ବାଉଁଶବତା କବାଟେର 
ତାଲା ପେକଇ େଦଶୀ ମଦ ଭାଟିେର ପହ�ିଗଲା ଧାଯ�� ଚି_େର ଆଜି 
େସ ବହୁତ ପିଇବ ଘରଠାରୁ ବାହାେର ରହିବ ମୁନw ା ତାକୁ ଘେର ନ 
ପାଇ କୁଆେଡ଼ ନାଇଁ କୁଆେଡ଼ ଚାଲିଯିବ 
 ମୁନw ା ତା’ର କିଏ? କାହZକି େସ ତା ପାଇଁ ଏେତ ଭାବୁଛି? ଏେତ କରୁଛି? େଯେବଠୁ 
େସ ତାକୁ କୁଡ଼ାଗଦାରୁ ଉେଠଇ ଆଣିଛି, େସେବଠୁ ନିଜର ସଉକ-ମଉଜ ଭୁଲି ସବୁ ତାହାରି 
ପଛେର ଖ�� କରି ଚାଲିଛି ନିେଜ =ୁଲର ମାଟି ମାଡ଼ିନି େହେଲ ମୁନw ାକୁ =ୁଲ୍ ପଠାଇଛି, 
କାହZକି? କାହZକିର ଉ_ର େଖାଜୁ େଖାଜୁ ପାଣୁ ଦାସ େଦଶୀ ମଦର େବାତଲକୁ ଏକା 
ନିଃଶ�ାସେର ଢକ୍ ଢକ୍ କରି ପିଇଗଲା ଟିେକ ଦମ୍ େନଇ େସଇଠି ବସି ନିେଜ ନିଜକୁ 
अେନକ ଗୁଡ଼ିଏ ପ�ଶw କରି ଚାଲିଲା, “ନା ବହୁତ େହାଇଗଲା, ଆଉ ମଁୁ ତା ସହ କିଛି ସ%କ� 
ରଖିବିନି େସ େମାର କିଏ କି?” 
 “ବାପା, ତୁେମ ଏଇଠି ବସି ମଦ ପିଉଛ? ମଁୁ ତୁମକୁ େକେତ ଆେଡ଼ େଖାଜି 
ସାରିଲିଣି” ଆଠ ବରଷର ମୁନw ାକୁ େଦଖି ପାଣୁର ନିଶା ଥମିଗଲା 
 “ମଁୁ ତ ଡରି ଯାଇଥିଲି େମାେତ ଛାଡ଼ି ତୁେମ ଆଉ େକାଉଠିକୁ ଚାଲିଯାଇଥିବ 
ଭାବିଥିଲି ଆଉ େକେବ େମାେତ ଛାଡ଼ି ଏକା ଆସିବନି ନ େହେଲ ମଁୁ ମରିଯିବି ବାପା” 
ମୁନw ା ଧେକଇ ଧେକଇ କାqୁ ଥାଏ 
 ପାଣୁ ମଦ ନିଶାେର ମୁନw ାକୁ ଏକ ଲୟେର ଚାହZଥାଏ, ଡିେସaର ମାସ ହାଡ଼ଥରା 
ଶୀତେର ବି ତା େଦହରୁ ଗମ୍ ଗମ୍ ଝାଳ ବହି ଯାଉଥାଏ 

ସୁଧାଂଶୁ େଶଖର 
ଦି� େବଦୀ 
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 “କିଏ ତୁ ପୁଣି ଆଜି ପାଣିେର େଖଳୁଥିଲୁ?” ପାଣୁ ଥର ଥର କ¨େର ମୁନw ାକୁ 
ପଚାରିଲା 
 କାହZ ନା ତ, ମଁୁ ପାଣି ପାଖକୁ ଜମା ଯାଇନି, ତୁମକୁ େଖାଜି େଖାଜି େମା େପ}୍ ସାଟ୍� 
ପରା ଝାଳେର ଓଦା େହଇଯାଇଛି  
 ପାଣୁ ପୁଣି ମେନ ମେନ ଗରଗର େହଲା ଏଇଟା ସାyେର ମଁୁ କଣ ପାଇଁ ବକବକ 
େହଉଛି? ନା େମାର ତା ସହିତ କିଛି ସଂପକ� ନାହZ ଦି ତିନିଥର ଗଳା ଝାଡ଼ି ଗoୀର 
କ¨େର କହିଲା, “କାହZକି େମା ପଛେର ପଡ଼ିଛୁ? ଯା ପଳା େମା ପାଖରୁ, େଯାଉଠିକୁ 
ଯିବାପାଇଁ େତାର ଇhା େସଇଠିକୁ ପଳା, ଯା କଣପାଇଁ ଯାଉନୁ ତୁ? େକାଉଠି ଯାଇ ହଜିଯା, 
ମରିଯା -  େହେଲ େମା ପିଛା ଛାଡ଼ିେଦ” 
 “ନା ବାପା, ମଁୁ ଏେବ ତୁମକୁ ଛାଡ଼ି େକାଉଠିକୁ ଯିବି?” 
 ଠିକ୍ अଛି, ତୁ ନ ଯିବୁ ତ ମଁୁ ଚାଲିଯାଉଛି ପାଣୁ ହାତକୁ ଛି�ାଡ଼ି ଟଳମଳ ପାଦେର 
ଆଗକୁ ବଢୁଥାଏ, େକଇଟା ପାଦ ଆଗକୁ ଯାଉଛି କି ନା ମୁନw ା େଜାରେର ଚି�ାର କରି 
କାqିଲା ତା ଚି�ାର ଶୁଣି ପାଣୁର ପାଦ अଟକିଗଲି େସ ପଛକୁ ମୁହଁେମାଡ଼ି େଦେଖ ତ 
ମୁନw ା କାqୁଣୁ ମାqୁଣୁ େହାଇ ଜେଣ ମଦୁଆ େଲାକକୁ କହୁଥାଏ, “ମଁୁ ତୁମକୁ ଧ´ା ମାରିନି, 
ବରଂ ତୁେମ ଆସି େମାେତ ଧ´ା ମାରିଛ” 
 ନିଶାେର ଆଖି ଲାଲ ଲାଲ କରି ମଦୁଆ େଲାକଟି କହିଲା, “କଣ କହିଲୁ, େମ�ଡ଼ 
େଟାକା ମଁୁ ଧ´ା ମାରିଛି? େଦଖିବୁ ଏେବ-” ମୁନw ାକୁ ମାରିବା ପାଇଁ ହାତ ଉପରକୁ 
ଉେଠଇଲା େସ ପାଣୁ ସହସା ଧାଇଁ ଆସି ମଦୁଆ େଲାକଟାର ହାତକୁ ଧରିେନଇ କହିଲା, 
“ତୁ ଜାଣୁ, େସ କିଏ? େସ େମା ପୁअ” 
 ଯିଏ ଟିେକ ଆଗରୁ ମୁନw ାକୁ ତା’ଠୁ ଦୂରେର ଯିବାପାଇଁ କହୁଥିଲା େସ ପୁଣି ଦୁନିଆ 
ଆଖିେର ପୁअର ପରିଚୟ େଦଉଥାଏ ଆଉ ମୁନw ା ତା ବାପାକୁ ଆxଯ��େର େଦଖୁଥଏ 
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[[[[    ପୁअ ପୁअ ପୁअ ପୁअ ----    ୨ ୨ ୨ ୨ ]]]]    
 ବୃ�ାଶ�ମେର ସମ` ବୟ= ବ�pି.ୁ େଗାେଟ ବଡ଼ ହଲେର ଏକତ�  େହବାପାଇଁ 
କୁହାଗଲା େସମାନ.ୁ ଜେଣଇ ଦିଆଗଲା, େକହି ଜେଣ ଧନୀବ�pି ଆସିେବ ଯିଏ 
ବୃ�ାଶ�ମର ସବୁ ବାସିqା. ପାଇଁ ସହାୟତା ବିତରଣ କରିେବ 
 ସମ` ବୟ= ବ�pି ଖୁସି ଓ ଆନqେର ନି��ାରିତ ହଲେର ଏକତ�  େହେଲ ଏଭଳି 
अବସରେର େସମାନ.ୁ ନୂଆ ଲୁଗା, ଫଳ, ଚେକାେଲଟ୍ ଆଦି ମିଳିଥାଏ େସମାନ. ମନ 
ମଧ�େର ଲାଳସା ମଧ� ଥାଏ 
 ଜେଣ ଯୁବକ େସମାନ.ୁ ଲୁଗା ଓ ଫଳ ବିତରଣ କରୁଥିବା େବେଳ େପ�ସ୍ ରିେପାଟ�ର 
ମାନ.ର ରିେପାଟ୍� େଲଖା ଓ କ�ାେମରାେମନ୍ ମାନ.ର ଫ� ାସ୍ ବାରaାର ଚମକି 
ଉଠୁଥାଏ 
 ବିତରଣ ପବ� େଶଷ େହବାପେର ବୟ= ବ�pିମାେନ ଯୁବକକୁ ଆଶୀବ�ାଦ େଦଇ 
କହିେଲ, “ତୁମ ଭଳି ପୁअ ସବୁ ବାପାମାଆ.ୁ ମିଳୁ ଧନ� ତୁମ ମା-ବାପା, ଯାହା.ୁ ତୁମ 
ଭଳି ସlାନ ମିଳିଛି” 
 ତା ପରଦିନ ସକାଳୁ ଖବର କାଗଜେର ଗତକାଲିର ଖବର ସହ େସହି ଯୁବକ ସହିତ 
ସମ`. ଫେଟା ବାହାରିଥିବା େଦଖି ସମେ` ଆନq ଉଲ� ାସେର ଫାଟି ପଡୁଥାlି ଫେଟା 
ମଧ�େର ଜେଣ ବୃ� ମୁv ତଳକୁ ନୁଆଇଁ ଠିଆ େହାଇଥାlି अନ�ମାେନ କାରଣ 
ପଚାରିବାରୁ େସ େକାହକୁ ଚାପି ନ ପାରି ଥର ଥର କ¨େର କହିେଲ, “ପୁअର ମଯ��ାଦାେର 
ମୁv ନୁଆଇବିନି ତ ଆଉ କଣ କରିଥାlି? କାଲି ଯିଏ ଏଠି ଫଳ ଓ ଲୁଗା ବା}ୁଥିଲା େସ 
େମା ପୁअ” 

ବିସି - ୭୪, େସ�ର - ୧, ସଲଟ୍ େଲକ୍, େକାଲକାତା - ୬୪ 
ଭ� ାମ�ଭାଷ : ୯୬୮୧୩୭୩୫୧୨, ଇେମଲ୍ : s.dwibedy@rediffmail.com 
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ଦୁଇଟି ମିନିଗ|ଦୁଇଟି ମିନିଗ|ଦୁଇଟି ମିନିଗ|ଦୁଇଟି ମିନିଗ|    
ଚୁpିଚୁpିଚୁpିଚୁpି    

 ନୁଆ ବସ୍ �ାvର ଚକମକିଆ େକାଠାର ଶିଡ଼ିତେଳ େଦହଟାକୁ 
ଓଡ଼ିଆ ସଂଖ�ା ଛअ ଭଳି କରି େଶାଇଥାଏ ବୁଢ଼ାଟି ଶୀତେଯାଗଁୁ 
େବାଧହୁଏ ବୁଢ଼ା ଏଭଳି अବ�ାେର େଶାଇଥାଏ େଦହେର ଚିରାଫଟା ଜାମା ଖvିଏ 
ପାଖେର େଗାଟିଏ अଖାବ�ାଗେର କଣ ଗୁଡ଼ାଏ ଭ_~ େହାଇଛି ବ�ାଗ୍ ଭିତରୁ େଗାଟିଏ 
ସିଲ୍ ଭର ଥାଳି ବାହାରକୁ େଦଖାଯାଉଥାଏ ଗତରାତିେର ବୁଢ଼ା କିଛି ଖାଇବାକୁ ପାଇଛି କି 
ନାହZ େକଜାଣି, େପଟଟା ପିଠିେର ଲାଗିଗଲା ଭଳି େଦଖାଯାଉଥାଏ ହଠାତ୍ ଦେଳ େଲାକ 
ବୁଢ଼ାଟି ପାଖେର ପହ�ିଗେଲ ସାyେର େଗାଟିଏ ଗାଡ଼ିେର କଣ ଗୁଡ଼ାଏ ଲଦି ଆଣିଥାlି 
ହଠାତ୍ ପାଖେର ଏେତଗୁଡ଼ାଏ େଲାକ.ୁ େଦଖି ବୁଢ଼ା ଜଡ଼ସଡ଼ େହାଇ ଉଠିପଡ଼ିଲା, େସ 
ଭୟେର କାକୁ� େହାଇ ଯାଉଥାଏ ଜମା େହାଇଥିବା େଧାବ ଧଉଳିଆ. ଭିତେର ଧଳା 
ରyର ଶାଲବାର୍ କାମିଜ୍ ପିgି ବାବାଜୀ. ଭଳି ଦାଢ଼ୀ ଓ ଚୁଟି ରଖିଥିବା େଲାକଜଣ. 
କହିେଲ ମଉସା ଆେମ अମୁକ ସଂ�ାର େଲାକ, ଶୀତଦିେନ ତୁମ ଭଳି ନିରାଶ�ୟ.ୁ କaଳ 
ବା}ୁଛୁ ବୁଢ଼ାଟି ଭୟ ଆଉ ଆxଯ�� ମିଶା ଆଖିେର ଚାହZ ତା. ହାତରୁ କaଳଟି ବଢ଼ାଉ 
ବଢ଼ାଉ ଖଚାଖଚ୍ ଫେଟା ଉଠା ଚାଲିଲା େସଇ େଗାଟାଏ କaଳକୁ ବୁଢ଼ା ହାତକୁ ବେଢ଼ଇ 
େଦବାଭଳି ଧରିରଖି ପ�ାୟ େକାଡ଼ିଏ ସରିକି େଲାକ ଫେଟା ଉେଠଇବା ପେର ଦଳ େସଠୁ 
ବିଦାୟ େନେଲ ପରଦିନ େଫସବୁକ୍ େର େପା� େହଲା अମୁକ ସଂ�ାର ଶୀତଦିନେର 
ନିରାଶ�ୟ.ୁ କaଳ ଦାନ ଆଉ ଠିକ୍ େସତିକି େବଳକୁ ବିଚରା ବୁଢ଼ା ପାଖ େହାେଟଲେର 
କାମ କରୁଥିବା େଟାକାଟି ସାyେର ପା�ଇନ େହାେଟଲ୍ େର ବଳୁଥିବା ଖାଦ� ବଦଳେର 
କaଳଟି େଦବାର ଚୁpି କରି ସାରିଥିଲା 
 

ଆଶୁେତାଷ ବରାଳ 
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ଲଭ୍ଲଭ୍ଲଭ୍ଲଭ୍    
 କେଲଜର ଲଭବାଡ଼୍� ଭାବେର ପରିଚିତ ଆେଲାକ ଓ ସରିତା ଆଜି ପର�ରଠାରୁ ବହୁ 
ଦୂରେର ପ�ସ୍ ଟୁ ପଢୁଥିବା େବେଳ ପ�ଥମ େଦଖାେର ହZ ଦୁେହଁ ଦୁହZ.ୁ ଭଲ ପାଇ 
ବସିଥିେଲ ପ�ଥେମ ପ�ଥେମ ସମ`.ୁ େସମାେନ ଭଲ ସାy େବାଲି ପରିଚୟ େଦଉଥିେଲ 
ମଧ� ଘଟଣା େବଶୀଦିନ ଲୁଚି ରହି ପାରିନଥିଲା ଜୀବନ କଣ ଜାଣିବା ପବୂ�ରୁ ପର�ର 
ବିନା ବ�ିପାରିେବ ନାହZ ଓ ଖାସ୍ େସଇଥିପାଇଁ ଭବିଷ�ତେର ପର�ରକୁ ବିବାହ କରିବାର 
ନି�ତି େନଇ ସାରିଥିେଲ 
 କିn ପ�ସ୍ ଟୁ ସରି ପ�ସ୍ ଥ�ୀ अଧାେବଳକୁ ପ�ଥମ େଦଖାର ଭଲ ପାଇବା ତାର ଆକଷ�ଣ 
ହେରଇ ସାରିଥାଏ ବାସ୍ ଖାଲି ସ%କ� େଶଷ େହବାଭଳି େଗାଟାଏ ଯୁ� ବାକିଥାଏ 
ଆେଲାକର େଶଫାଳି ପ�ତି ଦୁବ�ଳତା େସତକ ପରୂଣ କରିେଦଲା େଗାଟିଏ ଦିନର ରାଗ ଓ 
କାqେର ସ%କ� େଶଷ ତାପେର ଆେଲାକ ଜୀବନେର େଶଫାଳି ଆଉ ସରିତା ଜୀବନେର 
କିେଶାର ପୁଣି ଚାଲିଲା ଭାବ ଦିଆନିଆ ଆଉ ପ�ତିଶୃତିର ପବ� ଘ}ା ଘ}ା 
େମାବାଇଲେର ଚାଟିଂ ଆଉ କଥା କିn ପବୂ�ଥର ଭଳି େସମାେନ ଆଉ ଚ��ାେର ନଥିେଲ 
କାରଣ ପ�ସ୍ ଟୁ େବେଳ ଏମାନ. ଭଳି अ| କିଛି େଯାଡ଼ିଥିେଲ ଆଉ ପ�ସ୍ ଥ�ୀ େବଳକୁ ସାରା 
କେଲଜେର ଆଉ େକହି ଏକୁଟିଆ ନଥାlି 
 କେଲଜ୍ ସରିବା ଦିନ ଚାରିଜଣ ଯାକ େଢର୍ କାqିଥିେଲ ଭବିଷ�ତେର ଏକାଠି 
େହବାର ପ�ତିଶୃତି ମଧ� େନଇଥିେଲ କିn ବଷ�କ ପେର କେଲଜର ରିୟୁନିୟନ୍ 
େପ�ାଗ�ାମେର ସରିତା ଓ େଶଫାଳି ଶାଢ଼ୀ ପିgି ନିଜ ନିଜ ସ�ାମୀ ମାନ. ସାyେର ଆସିବା 
େବଳକୁ, କିେଶାର କାମ କରୁଥିବା କ%ାନୀ ଛୁଟି େଦଇନଥିବାରୁ ଓ ଆେଲାକର 
କ%ିେଟଟିଭ୍ ପରୀfା ଥିବାରୁ ଦୁେହଁ ଆସିନଥାlି କାଯ��କ�ମେର ଦୁହZ.ର अନୁପ�ିତି 
େଯାଗଁୁ କିn କିଛି ଫରକ୍ ପଡ଼ିନଥାଏ 
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ଭାେଲ}ାଇନ୍ ଏକ େପ�ମକଥାଭାେଲ}ାଇନ୍ ଏକ େପ�ମକଥାଭାେଲ}ାଇନ୍ ଏକ େପ�ମକଥାଭାେଲ}ାଇନ୍ ଏକ େପ�ମକଥା    
 ତମର ମେନ अଛି ନା ପ�ଭାତ, େସେତେବେଳ କେଲଜେର େମାର 

ପ�ଥମ ବଷ�। ନିରବତାକୁ ଆଧାର କରି ମଁୁ ନୀରିହ ଝିअଟିଏ ବହୁତ ଡରି 

ଡରି କେଲଜ୍ ଯାଏ କାରଣ େସେତେବେଳ ମଁୁ ଚାଲାକ୍ ନଥିଲି। ଗୁମ୍ସୁମ୍ 

ସ�ଭାବ େହତୁ କାହା ସହ ମିଶି ପାେରନି, ନୂଆ ସାy ବନାଉ ବନାଉ ମେତ अେନକ ଦିନ 

ଲାଗିଗଲା। ଆଉ କିଛି ପିଲା ଜାଣିଶୁଣି େମା ସହ ମିଶlିନି କାରଣ େସମାେନ ଭାବlି ମଁୁ 

ଗାଉଁଲି େବାକି ଝିअଟିଏ। ପିଲାଦିନୁ ରfଣଶୀଳ ପରିବାରେର ବଢିଥିବାରୁ ମଁୁ େପ�ମକୁ ଘୃଣା 

କେର। 

 େଫବୃଆରୀ ୧୪ ତାରିଖେର ଭାେଲ}ାଇନ୍  େଡ ପେଡ େବାଲି ମଁୁ ଜାଣି ନଥାଏ େସ 

ଦିନ କେଲଜରୁ କ� ାସ ସାରି ନqିତା ଆଉ ମଁୁ େଫରିଲାେବେଳ ତୁେମ ହଠାତ୍ ଆସି େମାେତ 

େଗାଲାପ ଫୁଲଟି େଦଲ। ସରି କହି ମଁୁ ଚାଲି ଆସି ବସ୍ କୁ  अେପfା କରିଥାଏ। ଡରିକି 

ତାଳୁରୁ ତଳିପା ଯାଏ ଥରୁଥାଏ। ତୁେମ ପୁଣି ଆସି କହିଲ ଆଜି ଭାେଲ}ାଟାଇନ୍ େଡ, 

େଗାଲାପ େନବାକୁ ମନା କରlିନି। ଆଜିକ ପାଖେର ରଖି କାଲି େଫାପାଡି େଦବ। ରା`ା 

ଉପେର ମଁୁ କିଛି ବି ଚିlା ନ କରି େନଇ ଆସିଲି। ତୁେମ କୁହ ପ�ଭାତ ଯାହାକୁ ଥେର 

ହୃଦୟେର ଯାଗା ଦିଆଯାଏ ତାକୁ କଣ େକେବ ହୃଦୟରୁ କାଢି ରା`ାକଡକୁ ଫିyି 

ଦିଆଯାଇପାେର? ଆଜି ବି େସଇ ଫୁଲଟିକୁ ମଁୁ ବହି ଭିତେର ସାଇତି ରଖିଛି। 

 କେଲଜେର ପ�ାୟ ସବୁଦିେନ ତୁମସହ େଦଖାହୁଏ, କିn ମଁୁ ନେଦଖିଲା ପରି ଚାଲିଗଲା 

ପି�ୟ.ା ସାହୁ 
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େବେଳ ତୁେମ ଆସି अ�� ପାଗଳ. ପରି ଗପିବା ଆରo କରିଦିअ। ଧିେର ଧିେର େମା 

ମନର ଭୟ ଦୂେରଇ ଯାଇ ବgୁତା ସୃ�ି େହଲା କ� ାସ୍ ନଥିଲା େବେଳ ମଁୁ ଚୁପ୍ େହାଇ 

ବସିଥାଏ ଆଉ ତୁେମ କ� ାସ ବq କରି ଆସି ଗପିବା ଆରo କର। ଗପିବାର अଭ�ାସ 

େମାର ନଥାଏ େତଣୁ ମଁୁ ତୁମର ସବୁକଥା ଶୁଣି ଖାଲି ହଁ କୁେହ, ତୁେମ ଚିଡିଯାଇ କୁହ ଖାଲି 

ହଁ ଛଡା ଆଉ କିଛି କହିବା ଶିଖିନ। ମଁୁ ସିFତହସଟିଏ ହସିେଦଇ ପୁଣି ହଁର ପୁନରାବୃତି 

କେର। ତୁମର େସଇ ଗପେର ଏମିତି କି ଯାଦୁଥିଲା େକଜାଣି ଧିେର ଧିେର ମଁୁ ଗପିବା 

ଶିଖିଗଲି। ପଲ� ୀରୁ ଦିଲ� ୀ ଯାଏଁ ଗପୁଗପୁ ଜାଣିବାକୁ ପାଇଲି ତୁମ ମୁvଟା ମୁv ନୁେହ ତ 

େଗାେଟ ବଡ �ାନର ଭvାର। ଆଉ ମଁୁ ମଜାେର ମଜାେର କୁେହ ତୁମର �ାନରୁ ମେତ 

କିଛି ଧାର୍ ଦିअ। 

 ଜାଣିଛ ପ�ଭାତ େମାର ଭାରି ଇଷ�ା ହୁଏ ତୁେମ େଯେବ କହୁଥିଲ େମାର େଗାେଟ 

େପ�ମିକା अଛି ତା ନଁା କବିତା। ମେନ ମେନ ଭାବୁଥିଲ ଯଦି େପ�ମିକା ଥିଲା େଗାଲାପ ଫୁଲ 

କାଇଁ ଦଉଥିଲ କିn କହି ପାରୁନଥିଲି। େମା ମନର ସବୁ ସଂଶୟ ଦୂର କରି େମା 

ଜନF ଦିନେର ତୁେମ େଗାେଟ େପ�ମକବିତା େଲଖି େମାେତ ଉପହାର େଦଲ ଆଉ କହିଲ ନିअ 

ଆଜି େମା େପ�ମିକାକୁ ତୁମକୁ େଦଇେଦଲି। ଓଃ.... କି କି�� ଥିଲା େସଇ ସବୁ ଶ¢ର अଥ�। 

େସେତେବେଳ କବିତାେର େମାର ଧାରଣା ନଥାଏ। ହଁ ଯଦିଓ ସାହିତ� େମାର ଭଲ ହୁଏ 

ତଥାପି ଏେତ କି�� ଶ¢ର अଥ� ସବୁ ବୁଝିବା େମା ପେf ସoବ ନଥିଲା।  

 େମା ଜନF ଦିନ ପରଠାରୁ ତୁେମ େଗାେଟ େଗାେଟ କବିତା େଲଖି ଶୁଣାअ ଆଉ ମଁୁ େସଇ 

ସବୁ କ� ଶ¢ର ସମୁଦ�  ଭିତେର अଥ� େଖାଜିବାେର ଲାଗିପେଡ। ବାରaାର ପଚାେର ୟା’ର 

ମାେନ କଣ ତା’ର ମାେନ କଣ? ଆଉ ତୁେମ କହୁଥିଲ अନ� ଠାରୁ ଶୁଣି ଜାଣିବାେର େଯତିକି 
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ଖୁସି ନଲାେଗ ନିେଜେଖାଜି ପାଇବାେର अଧିକ ଆନq ମିେଳ। 

 ବାସ୍... େକଉଁ ଜେଣ ମହାପୁରୁଷ. ନୀତିବାଣୀ ଶୁେଣଇ େଦଇ ମେତ ଭୁଲାଇ ଦିअ। 

ଖାସ୍ ତୁମ କବିତାର अଥ� ସବୁ ବୁଝିବା ପାଇଁ ନିଜ ଖ��ରୁ କାଟି ୫୦୦ ଟ.ା େଦଇ ଓଡିଆ 

अଭିଧାନେଟ କିଣିଲି। କାରଣ େସେତେବେଳ େମା ପାେଖ ସF ାଟ୍େଫ� ାନ୍ ନଥିଲା। ଜାଣିଛ 

େକେତ କ�େର ଚଳିଛି େସ ମାସଟା। ହଁ अବଶ� ଆଜି େସଇ ୫୦୦ ଟ.ାରୁ େଢର୍ अଧିକ 

ମଲୂ� ପାଇ ସାରିଲିଣି । 

 ଢୁ ଢୁ ବଷ�ା ଗାଳୁଥାଏ। ଶ�ାବଣ ମାସ େସ ଦିନ ବଷ�ାଟା ବାଦକରି ସକାଳ ପହରୁ 

ବରଷୁ ଥାଏ େଯ କମିବାର ନଁା େନଉ ନଥାଏ। ତୁେମ େଦଖା କରିବାକୁ ମନା କରିେଦଲ। 

ମଁୁ ବାଧ�େହାଇ ତୁମ ରୁମ୍କୁ ଗଲି କଣ ବା ଆଉ କରିଥାlି େସଦିନ ତୁମର ଜନF ଦିନ ଥିଲା। 

ରୁମ୍କୁ ନ ଯାଇ ଆଉ କିଛି ଉପାୟ ନଥାଏ। େସଥିପାଇଁ େବାେଧ ତୁେମ ଜାଣିଶୁଣି େଦଖା 

କରିବାକୁ ଆସିନଥିଲ।  

 ବାପ୍ େର... େକେତ ବହି େଦଖି ମଁୁ `  େହାଇଗଲି। अତି ଯତw େର ସାଇତି 

ରଖିଥିଲ। ପରୂା ଥାକଟା ସାରା ଖାଲି ବହିେର ଭ_~। ତୁେମ ମେନାଜ ଦାସ. ପ�ତିଟି େଲଖା 

ପଢିବାକୁ ଭଲପାअ େତଣୁ େଗାଟିଏ ପେର େଗାଟିଏ ମେନାଜ ଦାସ. ରଚିତ ବହି ଥାକରୁ 

ଆଣି େଦଖାଉ ଥାअ। ଆଉ ମଁୁ େସହି ବହିମାନ. ଭିତେର ଏମିତି ହଜି ଯାଇଥିଲି ତୁମକୁ 

ଜନF ଦିନର ଚେକାେଲଟ୍ େଦବାକୁ ଭୁଲିଗଲି। ଠିକ୍ ୪ ଦିନ ପେର ମଁୁ ମେନାଜ ଦାସ. 

ରଚିତ “େଶଷ ବସlର ଚିଠି” ବହିଟି କିଣି ଆଣିଲି। ତୁେମ କହିଲ େମାଠାରୁ େନଇ ପଢିଲନି 

କିଣୁଥିଲ କାହZକି? ମଁୁ କହିଲି ନିେଜ କିଣି ପଢିବାେର େଯଉଁ ଆନq अନ�ଠାରୁ ମାଗି େନଇ 

ପଢିବାେର କଣ ମିେଳ। ବାସ୍ ଆରo େହାଇଗଲା ତୁମର ରାଜା ହସ କହିଲ େମରୀ ବିଲି�  
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ମୁଝୁେପ ମ�ାଉଁ। େସ ଦିନର େସଇ ସF �ତି ଆଜି ବି େମା ବୁକୁତେଳ ଜୀବl େହାଇରହିଛି।  

 େକମିତି ମଁୁ ଭୁଲି ପାରିବି େସଦିନ ତୁମ ପାଇଁ କବିତାଟିଏ େଲଖିଥାଏ, େମାର ପ�ଥମ 

କବିତା ବହୁ କ�େର ଦୁଇପଦ େଲଖିଥିଲି। ତୁେମ େଦଖି ହସିହସି ଗଡିଗଲ ଘାସ ଉପେର। 

କହିଲ ଏଇଟା କଣ କବିତା? ୟାକୁ ଗଦ� କୁହlି। ଏଥିେର अନୁପ�ାସ ନା ଉପଧା अଛି 

ସାମାନ� ମିତ� ାfରୀ ବି କରିପାରିନ। ଗଧିନି .. 

 ମଁୁ ରାଗିଯାଇ ଚିରିେଦଲି ଆଉ ତୁେମ େସ ଚିରାକାଗଜର ଟୁକୁଡା ଗୁଡାକୁ ନିଜ ପେକଟ୍ 

ଭିତେର ସାଇତି େଦଲ।  

 ଏଇ अ|ଦିନ ତେଳ ତେମ କହୁଥିଲ ନା ମେତ ଇଷ�ା କରିକରି ତୁେମ କବୟତ� ୀ ତ 

େହାଇଗଲ େତେବ ସାହିତ� ଆସର କଣ अପମାନ ପାଇବାର ଭୟେର ଯାଉନା। ତୁେମ 

େକମିତି ବୁଝିବ ସ�ାନକୁ ଆଶା ରଖିନଥିବା ଝିअଟା ବା अପମାନକୁ କାହZକି ଭୟ କରିବ। 

କିn ମଁୁ କବିତା ଆସର ଯାଏନି କାରଣ କଣ େହବ େମାର େସ ମାନପତ� , କଣ କରିବି 

ସa��ନାର େସ ଫୁଲଗୁh ମଁୁ େକବଳ େମା କାବ� ନାୟକ ପାଇଁ କବିତା େଲେଖ।  

 ହଁ ମଁୁ ତୁମକୁ ଇଷ�ାକେର, ତୁମ କବିତାର ପ�ତିଟି ଶ¢କୁ ଇଷ�ା କେର, ଇଷ�ାକେର ତୁମ 

େଟବୁଲ ଉପେର ଥିବା ବହିର ପ�ତିଟି ପୃ0ାକୁ। କାରଣ େସଇ ଇଷ�ା ହZ ତ ଆଜି ତୁମକୁ 

େମାର ଭାେଲ}ାଇନ୍ ସେଜଇଛି। 

 
ପି�ୟ.ା ସାହୁ 

ସାହାନିଆଜ ପୁର, କଟକ 
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ନାଲି ମିଠାନାଲି ମିଠାନାଲି ମିଠାନାଲି ମିଠା    
 ଇଏ କଣ େମା ଆଖିରୁ ଲୁହ କାହା ପାଇଁ, ହଁ େମା ବାପା. 

ପାଇଁ Facebook ଚଲାଉ ଚଲାଉ କିଛି େପା� ପାଇଲି Father's day 

ବିଷୟେର ଏମିତି ବି କାଲି ରାତିେର େଫାନ କରିଥିଲି, ମଁୁ କଥା 

େହଇନଥିଲି, ମଁୁ ରାଗିଥିଲି ଏଇ େକୗଣସି ଏକ କଥାକୁ େନଇ ସିଏ େମା ବାପା, େକମିତିକା 

େଲାକ ସିଏ?  

 ମଁୁ ଘରକୁ ଗେଲ ନିେଜ ମିଠା ଖାଆlିନି, ତା.ୁ ଡାଇେବଟିସ, େହେଲ େମା ପାଇଁ 

େଗାେଟ କଳା ଜରିେର ନାଲି ମିଠା ଆଣି େବାଉକୁ ଧେରଇ ଦିअlି, କୁହlି ଇଏ ତୁମ ପୁअ 

ପାଇଁ େବାଉ କେହ ଏେତ କାହZ ଆଣୁଥିଲ ବାପା କହlି ତମ ପୁअକୁ ନାଲି ମିଠା ଭାରି 

ଭଲ ଲାେଗ ତୁେମ ଭୁଲିଯାଉଛ କି?  

 ଏେତ ଦିନ ପେର ଗଁାକୁ ସିଏ ଆସିଛି, ବିେଦଶେର ରହୁଛି େସଠି କଣ ଇଏ ସବୁ 

ମିଳୁଥିବ?  

 ସତେର େମା ବାପା େକେତ ଭଲ ଆଉ ସିଏ ନାଲି ମିଠା?  

 
ରାମ ପ�ସାଦ ସିଂହ  

ଭ� ାମ�ଭାଷ : ୯୫୭୪୫୬୦୫୬୪ 

ରାମ ପ�ସାଦ ସିଂହ 
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ସ�ପw ରହସ�ସ�ପw ରହସ�ସ�ପw ରହସ�ସ�ପw ରହସ�    
 ଚଗଲା ଓରଫ୍ ସତ�କୃ� ଗ�ୀଷF  ଛୁଟିେର ମାମଁୁ ଘରକୁ ଯାଇଥାଏ। 

ନିଜ ଘରଠାରୁ ମାମଁୁଘେର ସମ`. ସାଥିେର ଦିନ ବିେତଇବାଟା ଖୁବ୍ 

ନିଆରା, ବହୁତ ମଜା ଲାେଗ। ଖରା ପ�ବଳ େହେଲ ନଈ ପଠାେର ସାy 

ମାନ. େମଳେର କବାଡି, େବାହୂ େଚାରୀ, ଗିଲିବାଡ଼ି' ଆଦି େଖଳିବାେର େଯାଉ ମଜା, 

କହିେଲ ନ ସେର। ଗାେଧାଇବା ସମୟ େହେଲ ଉ�ରୁ ଡିଆଁ ମାରି ନଦୀ ଉପେର ପଡ଼ି 

େଖଳ ଚାେଲ। 

 ଦିନକର ଘଟଣା। ଚଗଲାକୁ େସଦିନ କାଇଁ ଭଲ ଲାଗୁ ନଥାଏ। େସ ମନକୁ ମନ 

ଭାବିଲା, ନିଇତି ଦି� ପହେର ଭାତ ଖାଇସାରି ଫ�ାନ୍ ତେଳ େଶାଇବାେର ମଜା ନାହZ, ଯିବି 

ଆଜି अଜା. ପାଖକୁ। अଜା ପ�ାୟ ଗ�ୀଷF  ଦିନେର େତାଟାକୁ େଶାଇବାକୁ ଚାଲିଯାଆlି। 

ସାନ ମାମଁୁ. ପୁअ େଗାଲୁର ସାଇେକଲଟା ବାରvା େକାଣେର ଥୁଆ େହାଇଥାଏ। େବାଉ.ୁ 

ପଚାରି ବାହାରି ପଡ଼ିଲା ଚଗଲା। େଗାଲୁ ବି ତା’ ମାମଁୁ ଘରକୁ ଯାଇଥାଏ। ଆa େତାଟାଟା 

ମାମଁୁ. ଘର ପାଖରୁ େଗାେଟ କିେଲାମିଟର େହବ। କିଛି ସମୟ ପେର ଚଗଲା ପହ�ି 

ଯାଇଥିଲା େତାଟାେର। अଜା.ୁ େଖାଜିବାେର ତା’ର େଡରି େହଲାନି। अଜା େଗାଟିଏ 

ଦଉଡ଼ିଆ ଖଟେର ହାତ ଛqି ଉପରକୁ ଚିତ୍ େହାଇ େଶାଇଥାlି। अଜା. ଥlଲ େପଟଟି 

ଉଠ୍ ପଡ଼ େହଉଥାଏ। 

 ଚାରିପାଖେର ପରି¸ାର ପରିhନw ତା। େତାଟାର ଯତw  େନବାପାଇଁ ଦୁଇଜଣ 

େସଠୀ କା_~କ ଚq�  
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କମ�ଚାରୀ.ୁ ମାସିକିଆ ଦରମା େଦଇ ନିଯୁp କରାଯାଇଥାଏ अଜା. /ାରା। अଜା ଟିେକ 

ପୁରୁଣା ଖିଆଲର େହେଲ ବି ସଫା ସୁତରା ପ�ତି ଖୁବ୍ ଯତw ଶୀଳ। 

 ପ�ାକୃତିକ  ପରିେବଶ  ତା.ୁ  ବହୁତ  ଭଲ ଲାେଗ। ଗ�ୀଷF  କାଳେର ବାହାରର ମୃଦୁ 

ପବନେର ନିଦ ଆପଣାଛାଏଁ ଆସିଯିବା ସ�ାଭାବିକ। ଆେର ଇଏ କ'ଣ େଦଖୁଛି, ଚଗଲା!! 

 अଜା କ'ଣ ହାତ ଛqି କରି େଶାଇଛlି !!! 

 ଆଈ ମା’. କହିବା अନୁସାେର ଛାତି ଉପେର ଛqାହାତ ରଖି େଶାଇେଲ अ¯ୁତ ସ�ପw 

େଦଖlି କାେଳ। ଆଜି ମଁୁ ସ�ପw େଦଖିବି; अଜା.ୁ େଦଖିବାକୁ େଦବିନି। ସ�ପw େଦଖା 

େହାଇଗେଲ, େଗାଟିଏ ସୁqର ଗପ ଭଳି ତ ଲାଗିବ ନା! ବଢ଼ିଆ େହବ.. ହା ହା..। େତଣୁ 

େଡରି ନକରି अଜା.ର ଛqାହାତକୁ अଲଗା କରିେଦଲା ଚଗଲା ଏବଂ ନିେଜ େସଇ 

ଭyୀେର अଜା. ପାଖେର େଶାଇଗଲା। अଜା ଜାଣି ନଥିେଲ େସ ଏଠି େଶାଇଛି େବାଲି। 

ପfୀ କାକଳିର କିଚିରି ମିଚିରି ସ�ର ସାyକୁ ସୁଲୁସୁଲିଆ ବାଆେର ଦୁଇ ପ�ାଣୀ ନିଦ 

ମାଉସୀ. େକାଳେର େଶାଇ ପଡ଼ିଥିେଲ। ଦଉଡ଼ିଆ ଖଟତେଳ ଘରର କୁକୁର ଭାଲୁଆ 

ଏମାନ. ସୁରfା ପାଇଁ େକେତେବଳୁ ଆସି ଜଗି ବସିଥିଲା। 

 ଚଗଲା ଏେବ ସ�ପw ରାଜ�େର ପହ�ି ଯାଇଥିଲା। ସ�ପwଟା ଏମିତି ଥିଲା େଯ - େସ 

ସାy ମାନ. ସାଥିେର ପାହାଡ େକାଳେର ବୁଲୁଥିଲା। ତା’ର ସାyମାେନ ଆଗକୁ େଦୗଡ଼ି 

େଦୗଡ଼ି ଯାଉଥିେଲ ଦୂରେର ଥିବା େକାଳି ଗଛ ପାଖକୁ। ତା’ ସାy ସୁବଳ ପଛେର ରହି 

ଯାଇଥିଲା। େସମାେନ ମଧ� अଗ�ସର େହଉଥିେଲ। 

 େହ ଭଗବାନ୍! ଇଏ କ’ଣ େଦଖୁଛlି େସମାେନ!! ହଠାତ୍ ତା’ର ସାyମାେନ 

େଗାଟିଏ ଖାଇେର ତଳକୁ ଗଳି ପଡ଼ିେଲ। ଏଇ ଭୀଷଣ ଦୁଘ�ଟଣାେର ସୁବଳ ଓ େସ ଭୟେର 
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ବହୁତ କାqିେଲ। େତେଣ ସg�ା େହାଇ ଆସୁଥାଏ। େସମାେନ ଘରକୁ େଫରିବାର ବାଟ 

େଖାଜୁଥାlି, େହେଲ ପାଉ ନଥାlି। ମୁହୂ_�ଟା ଖୁବ୍ ଭୟାବହ ଲାଗୁଥିଲା। 

 ସୁବଳ କୃ�ଭp. ପରିବାରରୁ। େସ ଚଗଲାକୁ ସାହସ ଓ େଧୖଯ�� ଧରିବାକୁ 

କହିଲା। କିଛି ବାଟ अଗ�ସର ହୁअେl ମqିରରୁ ସg�ା, ଆଳତୀ ଓ ଘ} ଧ�ନୀ ଶୁଣିବାକୁ 

ପାଇେଲ। ଦୁଇ ବgୁ େସଇ ଆଡ଼କୁ ଆେଗଇ ଗେଲ। ମqିର ନିକଟବ_�ୀ େହବାରୁ ଆଉ 

ସg�ା ଆଳତୀର ଶ¢ ନଥିଲା। ଏେବ ଏକ ସୁଲଳିତ କ¨ସ�ର ଭାସି ଆସୁଥିଲା, ‘ହେରକୃ� 

ମହାମ�’ ଧ�ନି। େସମାେନ ଶ¢ର ଉ¹ମ �ଳୀକୁ େଖାଜି େଖାଜି ହାଲିଆ 

େହାଇପଡ଼ିଥିେଲ। 

 କିଛି fଣ ପାଇଁ ସ�ରଟି ବq େହବାରୁ େସଇ ମqିରେର ରାତି�  ବିଶ�ାମ େନବାକୁ �ିର 

କେଲ ଦୁଇବgୁ। ଭୀଷଣ େଭାକ େହଉଥିଲା େସମାନ.ୁ। ମqିର ହତାେର କିଛି ନଡ଼ିଆ ଓ 

କଦଳୀ ପାଇ ଖାଇେନେଲ େସମାେନ। ସୁବଳ ଶୀଘ� େଶାଇଗଲା। 

 ଚଗଲା େସଇଠି କଡ଼ େଲଉଟାଉ ଥାଏ ନାଚାର ନିରାଶ�ୟଟିଏ ପରି। େହେଲ ନିଦ 

ଆସୁ ନଥାଏ ଚଗଲାକୁ। ପା� ଦଶ ମିନିଟ ଯାଇଛି କି ନାହZ, ପୁଣି େସଇ ଦିବ� ଧ�ନି ସମ 

‘ମହାମ� ଉ�ାରଣ’ର ସ�ର ଭାସି ଆସିଲା अତି ନିକଟରୁ। ଚଗଲା ଉଠି ପଡ଼ି ଖୁବ୍ 

େଖାଜିଲା.... କିଏ େସଇ ମହିୟସୀ ମାତାଜୀ? 

 େଦବୀ. ପରି କ¨ ଧ�ନିେର ମହାମ� ...!!! େଫରି ଆସେl େକହିଜେଣ ଚଗଲାକୁ 

ତା’ ନାଆଁ ଧରି ଡାକିେଲ, “ଚଗଲୁ, ଚଗୁ... ବାପା ସତ�କୃ�....ଆ, ମଁୁ ଏଇଠି अଛି। ମqିର 

ସାମwାେର, ଗରୁଡ଼ `o ତେଳ ମଁୁ ବସିଛି। ତୁ अତି ନିକଟରୁ େମା’ଗୀତ ଶୁଣି ପାରିବୁ। 

େହେଲ େଗାଟିଏ ସ_�, ବାପା! େମା ନିକଟକୁ ଆସି େମାେତ �ଶ� କରିବୁନୁ। 
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 - ଆ�ା, ମାତାଜୀ। େମାେତ ଖାଲି ଆପଣ ଥେର ଦଶ�ନ ଦିअn। 

 ଏହାପେର େସଠାକୁ ଯାଇ େଦଖେl, େବy ପରି ଏକ अ¯ୁତ କଦାକାର ପ�ାଣୀ 

‘ହେରକୃ� ମହାମ�’ ଗାଇ ଚାଲିଛlି। େସ ପାଖକୁ ଯାଇ ପୁଣି अଟକି ଗଲା... ସ_� କଥା 

ମେନ ପଡ଼ିଗଲା। 

 ଦୂରରୁ ଭୂଇଁେର ମୁv େକାଡ଼ି ପ�ଣାମ କଲା। ଭୂମିରୁ ଉଠିବା ମାେତ�  ଜୀବଟି अl��ାନ 

େହାଇ ଯାଇଥିଲା। େସ ମାଆ ମାଆ େବାଲି ଡାକି ଭୀଷଣ କାqିବାକୁ ଲାଗିଲା...। 

 ସମୟ ବ_�ମାନ ସାେଢ଼ ଚାରିଟା। ଘ}ାକ ମଧ�େର ଚଗଲାର ସ�ପw ବିେଭାର ପ�ାଣଟି 

ସ�ପw ବୃତାlର अଥ� ଜି�ାସାେର अଧୀର େହାଇ ଉଠିଥିଲା। େସ अଜା.ୁ େସ ସବୁର ବ'�ନା 

କଲା। 

 ସବୁ ଶୁଣି अଜା ସ�ପw ରହସ�କୁ ବୁଝାଇେଲ - 

 “େଯଉଁଠାରୁ ବି େହଉ ନା କାହZକି, େଯଉଁଠି ବି ଭଲକଥା କିଛି ଶୁଣିବ, ତାକୁ ବୁଝି 

ଗ�ହଣ କରିବ। େସଠି �ାନ, କାଳ, ପାତ�  ବା ଜାତିର ବିଚାର କରିବ ନାହZ।” 
 ଚଉମୁଖ, ବାେଲଶ�ର 

ଭ� ାମ�ଭାଷ : ୬୨୮୧୬୯୫୮୯୨ 
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କବିତା ବିଭାଗ 
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ଭକତକୁ ଧରି ରେଖଭକତକୁ ଧରି ରେଖଭକତକୁ ଧରି ରେଖଭକତକୁ ଧରି ରେଖ    
ମାଆ େବାଲି ତାକୁ ଡାକିେଦେଲ ଥେର 

ଶରଧାେର ଓ... ଓ କେର , 

ମମତାମୟୀ େସ କଲ�ାଣମୟୀ େଯ 

ଦୁଃଖ, େଶାକ ସବୁ ହେର । 

 

େକେତ େକେତ ରୂେପ ପଜୂାପାଏ ସିଏ 

ଶpିମୟୀ-ଶାକaରୀ , 

ଜଗତ କଲ�ାେଣ ବାରବାର ଆେସ 

ଏ ଧରାକୁ अବତରି । 

 

ଯିଏ େଯଉଁ ନାେମ ଆଦେର ଡାକିେଲ 

ମାଆ ସୁପ�ସନw ା ହୁଏ , 

ସlାନ ବ�ଳା अଟଇ େସ େଯଣୁ 

ସୁଖ,ଶାlି ଯାଚି ଦିଏ । 

ବି. ନିରୁପମା 

 

 

ଚାେହଁନାହZ େକେବ ଭକତ ପାଖରୁ 

ପାଇବାକୁ ହୀରା-େମାତି , 

େଲାଡ଼ା ତା'ର ଖାଲି ଆlରିକ ଶ��ା 

ଭକତର ଭାବ ଭpି । 

 

ଭକତି ଭାବେର ଡାକେଦେଲ ତାକୁ 

ରହିଥାଏ ପାେଖ ପାେଖ , 

ସବ� ସ.ଟରୁ ପଣତ ଉହାେଡ଼ 

ଭକତକୁ ଧରି ରେଖ । 

 
ମାମୁରିଆ, େଛvିପଦା,अନୁେଗାଳ। 
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େମା ନୀରବତାେମା ନୀରବତାେମା ନୀରବତାେମା ନୀରବତା    
अଭିମାନ କରିବାର ଛଳନା କରି  
କିଛି ସF �ତି ସାଉଁଟି େନବାର ଲାଳସାେର 
ମଁୁ ନୀରବ ରେହ...... 
ନିଜକୁ अଯାଚିତ ତକ�ରୁ ଦୂେରଇ ରଖିବା ପାଇଁ 
ମଁୁ ନୀରବ ରେହ...... 
ଆପଣାର େଲାକ.ୁ ହେରଇ େଦବା ଭୟେର 
ମଁୁ ନୀରବ ରେହ...... 
ପ�କୃତିକୁ अନୁଭବ କରିବା ପାଇଁ  
ମଁୁ ନୀରବ ରେହ...... 
ହୃଦୟର କିଛି अ�� େବଦନାକୁ  
ଆଖିର ରା`ା ଯାଏ ନ ଯିବା ପାଇଁ 
ମଁୁ ନୀରବ ରେହ...... 
ଏମିତି ନୁେହଁ େଯ େମା ପାଖେର ଶ¢ ନ ଥାଏ 
ତଥାପି ମଁୁ ନୀରବ ରେହ...... 
େମା ନୀରବତାକୁ େଭଦ କରିବା ପାଇଁ 
େସହି େପ�ମର ପଜୂାରୀର ଠିକଣା ପାଇବା ଆଶାେର 
ମଁୁ ନୀରବ ରେହ...... 
 

ଶୁଭଲfFୀ ଦାସ 
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କବିତା (୨) - ମଁୁ କବିତା 
 
କବିର କାଳଜୟୀ େଲଖନୀ ରଚିତା 
ନିଝ�ରିଣୀ କୁଳୁକୁଳୁ ନାଦର ଝ.ାେର ସମାହିତା  
ସଂଗୀତ ମhୂ�ନାର ତାେଳ ତାେଳ अଳ.ୃତା  
ଚିରlନ ସାରସ�ତ ପ�ତିଭାର ପରିଭାଷାରୁ ସଂଗୃହୀତା  
କାବି�କ ଆେଲାଚନାେର ନିରlର अଭିଷିpା  
ବିରହିଣୀ େବଦନାେର ଜଜ�ରିତା  
େକେବ ଇq�ଧନୁ ଦୃଶ�ପଟେର ଉତଫୁଲି� ତା  
ମଁୁ ହୃଦୟର अlନ~ହିତ अଭିସାରିକା, ମଁୁ କବିତା...... 
 
 
 

ସିଡିଏ, େସ�ର -୦୭ 
କଟକ - ୭୫୩୦୧୪ 
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ଆଉ ଡାକିବିନି େତାେତଆଉ ଡାକିବିନି େତାେତଆଉ ଡାକିବିନି େତାେତଆଉ ଡାକିବିନି େତାେତ    
ମନ ଭରି ଆଜି      ହସି େଦ କାଳିଆ 

ବଡ଼ ଦାେv ଝୁଲି ଝୁଲି 
େଖଳିବାକୁ ସାଥି    ସାଥିେର ନ ଥିେବ 

ହୁଏତ ଆସlା କାଲି - ୧ 
କାହZକି ଏକଥା      ବଖାଣୁଛି େତାେତ 

େବାେଧ ବୁଝି ପାରୁଥିବୁ 
ଯଦି ମେନ ନାହZ      ଶୁଣୁ ଆଉଥେର 

କହୁଛି ମଁୁ େଖାଲି ସବୁ - ୨ 
େକବଳ େତାହରି    ପାଇଁେର କାଳିଆ 

େସwହରୁ ବ�ିତ ଆଜି 
ଜିଇଁ ଥାଉ ଥାଉ       ହାରି ମଁୁ ଯାଇଛି 

େମାହରି ଜୀବନ ବାଜି - ୩ 
େସଦିନ ପାଉଣା      େଦଇଥିଲୁ ଯାହା 

ଭୁଲି ପାରିବିନି ଜମା 
େକଉଁ େଦାଷ ପାଇଁ  ପ�ତିେଶାଧ େନଲୁ 

ସହିବାର ନାହZ ସୀମା - ୪ 
କାନ ଥିେଲ ସିନା   ଶୁଭିଥାlା େତାେତ 

େମାହରି କରୁଣ ସ�ର 

ସନାତନ ସରକାର 

 

ଛାତି ପେର ହାତ     ରଖି ଥେର କହ 
ମାଗିଛି ମଁୁ େକେତଥର - ୫ 

େଫରାଇ େଦବାକୁ      ବgୁର ଜୀବନ 
କରିଛି େକେତ ଗୁହାରୀ 

ପ�ତିଦାେନ େଦଲୁ       ପିଇବାକୁ ଲୁହ 
ଆଖିେର ଆଖିଏ ଭରି - ୬ 

କି ଲାଭ ପାଉଛୁ      ଛେଡଇ େନଉଛୁ 
ଚୁନା ଚୁନା ସବୁ ସୁଖ 

େସଥିପାଇଁ େବାେଧ    ସାଜିअଛୁ ନାଥ 
େଦବା ପାଇଁ ଖାଲି ଦୁଃଖ - ୭ 

ମନା ମଁୁ କରୁନି  େତାେତ େର କାଳିଆ 
େଦଇପାରୁ ଲୁହ େଯେତ  

କିn ମେନ ରଖ    େକେବ େକଉଁ ଦିନ 
ଆଉ ଡାକିବିନି େତାେତ - ୮ 
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ମୁଁମୁଁମୁଁମୁଁ    
ମଁୁ ବହି ଚାଲିଛି ନଈ ପରି ..ପବନ ପରି 

ଏକାlେର 

ନୀରଳସ ସାଧକଟିଏ ସାଜି 

अମଡା ବାଟେର 

େଗାେଟ ଶ�ାମଳ ପୃଥିବୀର ଛାଇେର 

अବିଶ�ାl ଭାେବ 

ମେତ ବାଧ� କରି ଡାକନା 

େସଇ ପାxାତ� ସଭ�ତାର ଖରାକୁ 

ଆଧୁନିକତା ଆଳେର 

ମଁୁ ବ�ିବାକୁ ଭଲପାଏ 

େମା ପ�ାଚ� ସଭ�ତାେର 

ଯିଏ କେହ ବସୁେଧୖବ କୁଟୁaକଂ 

ଶିଖାଏ ଶାlି, େପ�ମ ଓ େମୖତ� ୀ 

ପ�ତି ବିଚାରେର 

ଆଉ କେହ ଭ� ାତୃତ� ର କଥା 

ପ�ତି ମୁହୂ_�େର 

ତି� ନାଥ େବେହରା 

 

ମଁୁ ବିଶ�ାସ କେରନି 

ପାପୁଲିର ଭାଗ�େରଖାେର 

କମ�ବାଦୀ ସାଜି ବ�ିବାକୁ ଭଲପାଏ 

େମା ଇଲାକାେର 

ଶାଶ�ତକୁ ଆଦରି େନବା ତ ଜୀବନ 

अସୀମତାକୁ अତିକ�ମ କରି 

ଦୃ�ି ଛୁଇଁପାରୁନଥିବା  

େସ अପହ� ଇଲାକାେର 

ଛୁଟାଇବାକୁ େପ�ମ ଫଲ୍ ଗୁର ଧାରା 

ଉଡାଇବାକୁ େଜୖତ�  େକତନ 

ଏକାl ଇଛା େମା  

ଏଇ fଣ ଭyୁର ଜୀବନେର 
ବଡେକାଦvା, ଭ�ନଗର, ଗ�ାମ 

ଭ� ାମ�ଭାଷ : ୯୭୭୭୪୦୮୪୦୩ 
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ଯ�ଣାଯ�ଣାଯ�ଣାଯ�ଣା    
ହୃଦୟର କିଛି अବ�p େବଦନା 

ଲୁହ େହାଇ ଝରି ଗଲା ପେର 

ଆଉ କିଛି ଦୁଃଖ ଝରି ପେଡ ପୁଣି 

କବିତା େହାଇ େମା ପି�ୟ ଡାଏରୀ ବୁକୁେର...୧ 

 

अେନକ अଶ��ର ଧାର ଆଖି ପତା େଦଇ 

ଭଲ ପାଏ ଦୁଇ ଗାଲ ଚୁମିବାକୁ 

କିଛି ଦୁଃଖ ପୁଣି ଭଲ ପାଇ ଥାଏ 

ଯ�ଣା େହାଇ ହୃଦୟେର ରହିବାକୁ...୨ 

 

अେନକ ଯ�ଣା  େମାର େଦଖାଏ ମୁହZ 

ଆହା ପେଦ େମା ଲାଗି ଶୁଣିବାକୁ 

ଏମିତି अେନକ ଯ�ଣା ଯାଏ ନୀରେବ ମରି 

ଜୀବେନ କାହାକୁ ଲ��ା ଟିେକ ନ େଦବାକୁ...୩ 

ସୁବ�ତ େଜନା 
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ଯ�ଣାଟା ଯଦି ମିଠା େହାଇଥାଏ 

ମନ ସହ ହୃଦୟ ବି ନିଏ ଆନେq ପାେଖଇ 

ଯ�ଣାଟା ଯଦି ଏସିଡ୍ ପରି ହୁଏ 

ମନ ପfୀ ଏକାlେର ଦୁଃେଖ ଗୁମୁରାଇ...୪ 

 

ଯ�ଣା େକେବ େକମିତି ମିଳିବ, କାହାଠୁ ମିଳିବ 

ଏ କଥା େକହି ପାରିେବନି େକେବ କହି 

ସ�ାଥ�ପର ଏଇ ସମାଜେର ଆଜି ନିଜର େହାଇ 

ଯ�ଣା ଦିअlି अେନକ ମିଠା ମିଠା କଥା କହି...୫ 

 

ହୃଦୟ ରଫ ଖାତାେର  अଛି अେନକ अ�ୁଡା ଦାଗ 

କିଛି अଛି ଜାଣତେର ପୁଣି अଛି  କିଛି अଜଣା େର 

କିଛି ଦାଗ ପୁଣି अଲିଭା ହୁଏ ଜୀବନ ନାଟକେର 

ହଜି ଥାଏ ସାେଥ େସହି ଜୀବନର େଶଷ ସମସାନେର...୬ 

 
ଭ� ାମ�ଭାଷ : ୯୭୭୬୨୦୮୯୩୦ 
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ଏକାଠି ରହିବା ଆସଏକାଠି ରହିବା ଆସଏକାଠି ରହିବା ଆସଏକାଠି ରହିବା ଆସ    
ଆେମ ତିନିଭାଇ ଏକାଠି ରହିଛୁ 

ନାହZ କଳି କିବା ଝଗଡ଼ା 

ଏେବବି ଖାଉଛୁ ବାପା. ଠୁଁ ଗାଳି 

େବାଉଠାରୁ କାନ ରଗଡ଼ା । 

େଗାଟିଏ ହାvିେର େରାେଷଇ େହାଇେଲ 

ସଭିଏଁ ଖୁସିେର ଖାଉଛୁ 

ଆମଘେର ଜାଣ େସଇଥିପାଇଁକି 

ସରଗର ସୁଖ ପାଉଛୁ । 

ଶିଶିରକୁମାର ପvା 

 

ସାରା ଗାଆଁ ଟାେର ଆେମହZ ଏକାଠି 

ଏଇଟା ଆମର ଗରବ 

ଏକାଠି ପାଳୁଛୁ ପ�ଥମାअ�ମୀ  

ରଜ , ଦଶହରା ପରବ । 

ଜାେଣନା କାହZକି अଲଗା ହୁअlି 

ଭାଇ ଭାଇ କରି ଲେଢ଼ଇ 

ଭାବlି अଲଗା ରହିେଲ ନିଜର 

ସ%_ି ପାରିେବ ବେଢ଼ଇ । 

ଏଇ ମନଭାବ ଛାଡ଼ିକି 

ଆସ େହ ରହିବା , ଏକାଠି ଖାଇବା 

େଗାଟିଏ ହାvିରୁ ବାଢ଼ିକି । 
 

କୁଆଁସ , େମରଦା କାଟିଆ , ଯାଜପୁର 

ଆଳାପ-୮୯୮୧୭୩୭୨୨୮ 
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କଳାପଟାକଳାପଟାକଳାପଟାକଳାପଟା    
େଲଖି େହଇଯାଏ   େକେତ କଥା େସଠି 

ଭବିଷ� ତିଆରି ପାଇଁ, 

େଛାଟ ଶବଦେର   अବା େକ ଧାଡ଼ିେର 

ଦିअlି ବାଟ ବତାଇ। 

अ.ାହୁଏ ପୁଣି   ଚିତ�  ଚରିତକୁ 

େଦଇ ତା’ ନାମ ଠିକଣା, 

ପୁଣି ଛାପିଯାଏ   କାହାଣୀ अେନକ 

ଭାବନା ବେନ ଝରଣା। 

ସଚୂନା ସମ`   େଲଖାହୁଏ ପୁଣି 

ଉ_ର ବି ମିଳିଯାଏ, 

ଦିନ ଚାରିଟାେର   େଡାରି ବgାହୁଏ 

େକେତ କଥା ବଳିଯାଏ। 

ତହZ ଆରଦିନ   ସକାଳ ଘ}ିେର 

ଖଡ଼ି ସାେଥ ହୁଏ ସାy, 

ଉପରଟା ସିନା   କଳା ତା’ର େହେଲ 

ଭିତେର ତା’ ସାତରy। 

େସୗମ�ର�ନ ପାଲ 

 

ବଡ଼େଶାଳ, ଝାରେପାଖରିଆ 

ଜିଲ� ା - ମୟୁରଭ�, ୭୫୭୦୮୬, ଓଡ଼ିଶା 

ଭ� ାମ�ଭାଷ - ୯୯୩୭୮୮୯୮୩୩ 
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େକମିତିେକମିତିେକମିତିେକମିତି............    
େକମିତି େଲଖିବି   କବିତା ଆଜି ମଁୁ 

ପାରୁନାହZ ଜମା ଜାଣି , 

େଚାରା ଚାହାଣୀେର   ଚାହୁଁଛ ଏମିତି 

ହୃଦୟ ଦଉଛ ହାଣି । 

େକମିତି କରିବି   ବ'�ନା ତୁମର 

ତୁେମ अଟ ରାଜେଜମା , 

େକଜାଣି େକେବଠୁ   ଭଲ ମଁୁ ପାଇଛି 

ମେନ ପଡୁନାହZ ଜମା । 

େକମିତି େଦଖିବି   ସପନ ତୁମର 

ଚାହZ ବିତୁअଛି ରାତି , 

ଆଉ କାହାସହ   ମିଳାମିଶା କେଲ 

ସହିପାରୁନାହZ ଛାତି । 

ପି�ୟବ�ତ କର 

 

େକମିତି ଚାଲିବି   େପ�ମ ପଥ ଏକା 

ଭାବିେଲ ଲାଗଇ ଡର , 

ତୁମ ଆେଗ ପି�ୟା   ଗୁହାରି କରୁଛି 

େକେବ କରିବନି ପର । 

େକମିତି ଚିlିବି   अନ� କାହା କଥା  

ଆଉ େକହିନାହZ ମେନ , 

ଲାଗୁଛି େମାେତ େମା   ଭଲପାଇବା ଟା 

ମାରିଦବ ନିେx ଦିେନ । 

 
 

େସାରିଷେକାଠା, ପାଳଶିଆ, ଗଡ଼େଦଉଳିଆ 

ଜିଲ� ା - ମୟୁରଭ�, ଓଡ଼ିଶା 

ପିନ - ୭୫୭୦୮୨ 
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କାକର କାଖେର ମକରକାକର କାଖେର ମକରକାକର କାଖେର ମକରକାକର କାଖେର ମକର    
କାକର କାଖେର ମକର ଆସିଛି  

    ହସି େଖେଳ ଖିଲି ଖିଲି  

ଦିନମଣୀ େତଜ ଧିେର ବଢିଯିବ  

    ଶୀତଟା ଯିବ େଦାହଲି.... 

 

ବିବାହ ଓ ବ�ତ ଜ� अନୁ0ାନ  

     େଯେତ अଛି ଶୁଭକମ�  

ଆରoିବା ପାଇଁ ଉକୃ0 ସମୟ  

    ମୃତୁ�େର େବୖକୁ¨ ଧାମ.... 

 

ସାଆlାଣୀ କୃପା ଆଶିେଷ ସ%_ି 

    ଲଭିଛି କୃଷକ ଭାଇ  

ଧାନ,ଆଖୁ େକେତ अମଳ େହଇଛି  

    ଶ�ମ ତା ସାଥ�କ େହାଇ.... 

ସେlାଷ ପ-ନାୟକ 

 

 

ନୂଆଁ ଚାଉଳକୁ ଗୁଡ େଛନା ଘିअ  

    fୀର କଦଳୀ ନଡିଆ  

ସବ� ସମାହାେର ପ�`ୁତ ବ��ନ 

   'ମକର ଚାଉଳ' ନାଆଁ  

 

ସ�ତ� ବ��େନ େସwହ ପରଶିବ 

     ସମପ�ଣ ପୁ�ା�ଳୀ   

ଗୃହେଦବତା.ୁ େଭାଗ ଲାେଗଇବ  

     ବିଶ�ାସ ମନା ଉ�ଳୀ.... 

 
େବଗୁନିଆପଡା ବ�କ୍, ତିରିଡା/ ଗ�ାମ  
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ଜୀବନଜୀବନଜୀବନଜୀବନ    
ତୁେମ अ| ସମୟର  
ଶୁଭ ଲଗw ସF �ତି.. 
ମଁୁ େମା ସଂେଗ ସବୁେବେଳ.. 
ଖଁା.. ଖଁା.. ତମାମ୍..  
ଏ  ଜୀବନ ॥ 
ତୁେମ ଭୁଲି େହଉ ନଥିବା େସ 
ଝାÐା ଜହw  ରାତି.. 
ବାକି ସବୁ  
ଜ� ଳନ ଓ ଦହନ ॥ 
ତୁେମ ନିଝୁମ୍ ରାତିର... 
अଦିନିଆ କରକାର  
ଝଡ ସଂେଗ ପବନ ॥ 
ବାକି ସବୁ ଦହଗ�.... 
ଗୁଳୁ ଗୁଳି..  
ନିଆଁ ଝା�ି ମରଣ ॥ 
ତୁେମ ଆତF ହରା ହିେଲ� ାଳର 
ମୁହୁ_�େଟ ମାତ� ... 
ତା ପର ରାତି ସବୁ   
ନି` ର କ�qନ॥ 

ଭବାନୀ ଚରଣ ମିଶ� 

 

ତୁେମ ବିତିଗଲା ବସlର  
ସF �ତି େଲଖା ସ�qନ ॥ 
ଏେବ ଖାଲି େଚୖତ�  अଉ  
େବୖଶାଖର କ}ା େଶଜ.. 
ଆଖି ତେଳ  
ଭାଦ�  ଆଉ ଶ�ାବଣ ॥ 
ତୁେମ ନିଦ ହଜା ସୁମଧୁର ସପନ ॥ 
ମଁୁ େଯ अହରହ.. 
ଜୁଇ ପାଇଁ ଜଗିଥିବା  
ମୃତୁ� ସେy ଲଢୁଥିବା  
अସରlି अନୁତ�.. 
 ‘ଜୀବନ’....!!! 
 

େମାହନା, ଗଜପତି, ଓଡ଼ିଶା 
ଭ� ାମ�ଭାଷ : ୯୪୩୮୧୮୭୭୮୯, 



ଆହ� ାନ ଇ-ପତି� କା, ଚତୁ��ଶ ବଷ�, ଦି� ତୀୟ ସଂଖ�ା, େଫବୃଆରୀ ୨୦୧୯ Magazine Downloaded from www.aahwaan.com 

ଆହ� ାନ ଇ-ପତି� କା ସ%ୂ'� ନିଃଶୁ) ବିତରଣ େହତୁ ଡା େଜ�ାତି ପ�ସାଦ ପ-ନାୟକ. /ାରା ପ�ତି0ିତ ଓ ପ�କାଶିତ  | Aahwaan.com  Aahwaan.com  Aahwaan.com  Aahwaan.com  |  125 

ଆସିବକି ତୁେମ ସତେର କୁହଆସିବକି ତୁେମ ସତେର କୁହଆସିବକି ତୁେମ ସତେର କୁହଆସିବକି ତୁେମ ସତେର କୁହ    
ଆସlା କି ଏକ ବରଷ ଏଠି  

ଯାଆେl ନାହZ େକ ଦାଦନ ଖଟି । 

ମିଳlା ସଭି.ୁ ଭାତ ଓ ରୁଟି  

ଦୁଃଖ କ� ସବୁ ଯାଆlା ହଟି । - ୧ 

ଆସlା କି ଏକ ନୂଆ ବରଷ  

ଦିअlା ସଭି. ମେନ ହରଷ । 

ମିଥ୍ଯା ପ�େଲାଭନ ହୁअlା େଶଷ  

अମୃତ ହୁअlା ସମ` ବିଷ । - ୨ 

ଆସlା କି ଏକ ବରଷ ନୂଆ  

ବହୁଥାlା ଖାଲି ମଳୟ ବାଆ । 

ଲିଭି ଯାଆlା କି ଈଷ�ା ର ନିଆଁ  

ସରଗ ହୁअlା ସଭି. ଗାଆଁ । - ୩ 

ଡaରୁଧର ବାଗ୍ 

 

ନୂଆ ବରଷ ଟା ଯଦି ଆସlା  

ସୁଖ ଶାlି େପ�ମ େବାହି ଆଣlା। 

େଲାଭ େମାହ ମାୟା ଫିyି ଦିअlା  

ସଭି. ମନେର ଖୁସି ଦିअlା । - ୪ 

ଆସlା କି ଏକ ବରଷ ସେତ  

ଆ�ୁଳାଏ ସୁଖ ଦିअlା ହାେତ । 

ଫୁଲ ଫୁଟୁଥାlା ଜୀବନ ପେଥ 

ମିଳିଥାlା ଯାହା େଲାେକ ଚାହଁାେl। - ୫ 

ଆସିବକି ତୁେମ ସତେର କୁହ  

େପାଛିେଦଇ ଯିବ ନୟନୁ ଲୁହ । 

ଦୂର କରି େଦବ ଛାତିର େକାହ  

ସଂସାର ଟା େହବ ମଧୁରମୟ । - ୬ 

ଆସିବକି ତୁେମ ସତେର କୁହ । 
ଚପି�ଆ, େଗାଲାମୁvା, କଳାହାvି 
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ଜୟ ଯୁବ ସଂଘଜୟ ଯୁବ ସଂଘଜୟ ଯୁବ ସଂଘଜୟ ଯୁବ ସଂଘ    
ଝରାଉ ଥିଲା େସ,   ଚfୁ�ରୁ େଲାତକ, 

         କgୁଥିଲା କଇଁ କଇଁ । 

େହ େମାର ବgୁ ,    େମାର ସେହାଦର, 

         ଆଉ ରାଜନୀତି ଭାଇ:: 

ଶୁଖିଛି ବଦନ,         ଟାକୁଆ ଗାଲ କୁ, 

         ଦୃଶ�ମାନ ହାଡ଼ ସବ� । 

ମୁଖ ଦl ଦିେଶ,       ଉ��ଳିତ େମାତି, 

         ନାହZ ତିେଳ ମେନ ଗବ� :: 

ନୁଖୁରା ମ`କ,        େକଶ ଫୁରୁ ଫୁରୁ, 

         ନାହZ େପଟେର ଆହାର । 

अଇଁଠା ପତର,       ଆେଡଇ ଆ%ୁଡି, 

         ଦୁଗ�gକୁ ନାହZ ଖାତର :: 

ମେହଶ�ର ସାହୁ 

 

ରୁଗୁଣା ଶରୀର,        ଚମ� କୁ� ଜୀ'�, 

          ବ§ ହୀନ ଶୁ¸ ତନୁ । 

ଆଦରି ଭାଗ�କୁ,  ଲେଢ଼ ସ�ାନ ସେy, 

         ଗୁଣୁ ଗୁଣୁ କେହ ମନୁ:: 

ଆେଗଇ ଚାଲିଛି,   ଆମ େୟ ଭାରତ, 

         ବିକାଶ େହଉଛି େଦଶ । 

ସରକାର ଆମ,       କରlି େଯାଜନା, 

         ଦୁଃଖି. ପାଉନି ହ� ାସ :: 

େଯାଜନା ଯାଉଛି, େଯାଜନା ବାଟେର, 

          ଗରିବ ପାଏନି କିଛି । 

ଭାଷଣ ଗଜ�ନ,        କମୁ ନଁାହି ଜମା, 

          ଧନୀର ବିକାଶ अଛି:: 
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େଭାଜିର ବଳକା,    अ'� ବ��ନ କୁ, 

         ଫିyନାହZ  ବgୁ କଦା । 

अ'� ଦାନ େକq� ,   ଦାନ କରିେଦେଲ, 

          େମ}ିବ ଗରିବ fୁଦା :: 

ସବୁ अ�ଳେର,       ଯୁବ ପିଢି ଏେବ, 

       େହାଇେଲଣି ଉଜାଗର । 

अ'� ଦାନ େକq� , େସ�hା େସବୀ େକq� , 

        ଆେୟାଜେନ ତତପର :: 

ଯୁବ ଶpି େଯେବ,    ଜାଗ�ତ େହାଇବ, 

        େତେବ ବଦଳିବ େଦଶ । 

ବିକଶିତ େହେବ,        ସମ` ଜନତା, 

        ଜୟ ଜୟ ଜଗଦୀଶ :: 

 
ଶୁଭ ସକାଳ ସମ` ବgୁ ଓ ଗୁରୁଜନ 

ମେହଶ�ର ସାହୁ 

େଗାପୀବିgା, ବ� ାହF ଣ ଗଁା, ବାେଲଶ�ର(ଭଦ� କ) 
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େଛାଟ େସବାଟିଏେଛାଟ େସବାଟିଏେଛାଟ େସବାଟିଏେଛାଟ େସବାଟିଏ    
ହୃଦୟ अଟଇ ମହାନ, 

             ଧନ ଧାନ� अଭାବ: 

ମନବି अଟଇ ମହାନ, 

              କିଏ ସାହସ େଦବ:: 

ମହତ େହବାକୁ ସବୁରି, 

              ମେନ ଆସଇ ଚିlା: 

ବଡ଼ନ ପାରିେଲ ସକେଳ, 

              େଛାଟ କରି ପାରlା:: 

େଖାଲି ପରିବାନି ଆଶ�ମ, 

                 ନାହZ ଧନ ସaଳ: 

େଦଇ ପାରିବାତ େଭାଜନ, 

                  ସ�ାନ ବିହy କୂଳ:: 

अ.ିତା ପାଢ଼ୀ 

 

ଘେର ନ�ହୁଏ େଦୖନିକ, 

             େଢର ସାରା େଭାଜନ: 

ଫିyି େଦଇଥାlି ଖାଦ�କୁ, 

                 ଖତ ଗଦାେର ଜନ:: 

ନଫିyି ଖାଦ�କୁ ବgୁେହ, 

                 ଦିअ ସ�ାନ ବିହେy: 

େଖାଇ ଥିେଲସିନା ପାଇେବ, 

                 ଚିl ମାନବ ଢେy:: 

ମି�ାନw  ଭvାେର ବଳକା, 

                 ଖାଦ� ସାଧୁ ନଫିy: 

ବାସିଖାଦ� ସିନା ହଜମ, 

                  କରି ପାେର ବିହy:: 
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ଧନ अଛି େବାଲି ଚଳୁଛ: 

                େରାଜ ଗାଡି ମଟେର: 

ପଥେର ପଥିକ େଦଖିେଲ, 

                   ନିୟ ନିଜ ସାଥିେର:: 

ନିଃସହାୟ େଦଖି କରେହ, 

                 ବgୁ ସାହାଯ� ଥେର: 

େରାଗୀ େସବା କରି ନିଜକୁ, 

                   ଧନ� କର ମ�େର:: 

ଦୁଖୀ ର.ି ଦାେନ ସୁେଯାଗ, 

                    ପାଇ ଆଡ଼ ନକର: 

ଆଜି ସୁେଖ अଛ ବgୁେହ, 

                    କାଲି ନୁଁହ କାହାର:: 

ରp ଦାନଠାରୁ ମହତ, 

                     କମ� ଜଗେତ ନାହZ: 

େଛାଟ େସବାଟିଏ କରିେଲ, 

                   ବଡ଼ େହବେର ତହZ:: 

ଉ� ଆସନେର ବସିଣ, 

                      ଭାବ ସବୁ ସମାନ: 

େଦଖିଥିେଲ ସେବ� ସମାନ, 

                     ଥୁଆ ସଦା ଆସନ:: 

ହିଂଶା େଦ�ଷ ସଦା ମନରୁ, 

                   ତ�ାଗ କରିେହ ଚାଲ: 

େତେବ ସିନା କୃପା କରିେବ, 

                      ପ�ଭୁ ରଖିେବ ଭଲ:: 
ଷ0 େଶ�ଣୀ,  

େଜନିଥ୍ ଇଂଲିଶ ମାଧ�ମିକ ବିଦ�ାଳୟ 

ଗଗନ ବାବୁ ଛକ, ଏଡ଼ତାଳ, ଭଦ� କ 
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ନବବଷ�ନବବଷ�ନବବଷ�ନବବଷ�    
ନବବଷ�ର ଆଗମନକୁ 

ସୁqର ସ�ାଗତ କରୁଛି 

ଆଉ ଏକ ମସିହାର ନୂଆ 

ପୃ0ାେର ଇତିହାସ ରଚିବାକୁ 

ସମୁଦ� ର େଢଉ ଆସି ସିgୁତଟ 

େଲାତକେର ଜଜ�ରିତ  

କରିନେଦଉ େବାଲି, 

 

େଚାରାବାଲିେର େପାତି େହାଇନଯାଉ 

ଆଉ ଏକ ଶିଶୁର ଜଡ ଶରୀର 

ନିରିହ ନି�ାପ ବିନା େଦାଷେର 

ଜୀअlା କବର ନ ପାଉ 

ସଂସାରକୁ ଭଲକରି ଜାଣିବା 

ଆଗରୁ ସମୟ ହାଟେର 

ଜିଣିବାକୁ େଦଉ ଏ ମାନବ ସମାଜ, 

 

ପ�ଦୀପ ବg 

 

ଏ ମାଳଗୁ³ା ଫୁଲ ହାରେର  

ଫୁଲଟିଏ ପରି ମହକି 

ଆନq ଉଲ� ାସେର ଉ�ଗ~ ଯାଉ 

ତାର ବ_�ମାନ ଆଉ ଭବିଷ�ତ, 

 

ଫୁyୁଳା େଦହଟା ତାର  

ରyମୟ ରୂପମୟ  

େହବା ପରିବେ_� 

ସ�ାଥ� ବିଜଡିତ ଧମ�ାg କାମୁକ 

ମାନ. ଆଁ େର ବଳି  

ପଡିନଯାଉ, 
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କଳ.ର ରା`ାେର fତାp 

ମଣିଷର େଦହ 

ତିpତାର ବୀଜଗୁଣି ଦୃ�ାlର 

ଫ�� ପେର ଫ�� େଲଉଟାଇ 

ପାପର େଶଷ ସୀମାେର 

ବିମୁଖ େହାଇ ନିଜ ରpେର 

 ନିେଜ େହାଲି ନ େଖଳୁ, 

ଶାlି େପ�ମ ଓ ସମୃ�ି ର ଆଶା ନିମେl  

ଆସ ଆେo ଆଉ ଏକ 

ସୁqରମୟ ନୂଆ ଇତିହାସର 

ପୃ0ାେର ନିଜକୁ ଲଟେକଇ େଦବା 

ଆମ ଆଗାମୀ ପରିଭାଷାର 

େପ�ମକୁ 

ଜୀବନ ପତ� େର େଲଖିେଦବା 

ଆଉ ଏକ ନୂଆ ସଚୂୀପତ�  

ପ�ତି ହୃଦୟେର ଆେଲାକର 

ଆେଲାଡନ ସଂଚାର କରି 

ଆନqେର ଗାଇବା 

ମୃତୁ� େହଉ େକବଳ 

ପଶୁତ� ର, 

 
ଭଦ� କ,ବାସୁେଦବପୁର, 

ସାନମଛୁଆଘାଇ,ରାଜଘରେପାଖରୀ 

େମା--୮୦୭୨୭୮୩୨୨୦ 
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ମନର ଗହନ କଥାମନର ଗହନ କଥାମନର ଗହନ କଥାମନର ଗହନ କଥା    
େବେହଲା େର େଯେବ ତାର ଛିvି ଯାଏ 

ସୁର ଟା େବସୁରା ଲାେଗ 

ଦରପଣ େଯେବ ଭାଂଗି ଖv ହୁଏ 

ଛବି ଫୁେଟ ପ�ତି ଭାେଗ ।। 

 

ମନ ର ଭିତେର ଛାଇ େଖଳୁ ଥାଏ 

ଦରପେଣ ଝଲ ମଲ 

ମନ ଭାଂଗି ଗେଲ  େକମିତି େକଜାଣି 

ଫୁଟିଉେଠ ଶତଦଳ 

ଭଂଗା ମନ ଧରି ଜୀବନ ନଉକା 

ବଢି ବଢି ଯାଏ  ଆେଗ ।।  ୧ ।।   

ଆଶୁେତାଷ େମେହର 

 

 

ମନର ଗହେନ େଯଉଁ ଭାବ ନାେଚ 

େତାଳି େତାଳି ସାତ ସୁର 

େକେବ େକଉଁ ଠାେବ ହଜି ଯାଏ ଯଦି 

ମିେଳନା ଠିକଣା  ତାର 

େହେଲ େଖାଜି ବୁେଲ ଫୁଲ ବଗିଚା େର 

ମଧୁର ମହକ ଲାେଗ ।।  ୨।। 

 
୫୪ ଆୟ�ପଲ� ୀ 

କିଟ ଛକ, ପଟିଆ 

ଭୂବେନଶ�ର ୭୫୧୦୨୪  

ଦୂରଭାଷ : ୯୪୩୭୦୮୫୩୯୬ 
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ଝାଳଝାଳଝାଳଝାଳ    
େକେବ େବାେହ ଦାଦନ ଶ�ମିକ. ମଥାରୁ 

େକେବ ରାତି� ର ଘନ अgକାର ରୁ 

େକେବ େବାେହ ଜୀବନ ପ�ତି ଥିବା େଲାଭରୁ 

େକେବ ଆେସ अଜାଗାରୁ ।୧ 

 

େଯଉଁଠୁ ଭି େବାହୁନା କାହZ 

ଛାଡି ଯାଏ କିଛି ଚିହw  

ଯାହା ମେନ ପେଡ ବାରବାର 

େଯେବ  ସମୟ  ନିଏ ତାର ଆବ_�ନ । ୨ 

ହିେତଶ୍ ମହାପାତ�  

 

 

ଛାଡି ଯାଏ ଲୁଣ ମିଶା ଗାମୁଛା 

ଗୁମୁରା ଗg ର ମସିଣା 

କିଛି ରpର ଚିହw  

କିଛି ନଖର ଦାଗମାନ। ୩ 

 

ଭରି ଦିଏ ସମ'ୂ�ତା 

ଆସିଯାଏ ସମପ�ଣ 

ଆ.ିଦିଏ ଏକ ଗାର 

େଯଉଁଠି ଜନF  ଓ ମୃତୁ� ସମାନ। ୪   
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ବଷ�ା ଓ ବିରହବଷ�ା ଓ ବିରହବଷ�ା ଓ ବିରହବଷ�ା ଓ ବିରହ    
ଟିପ୍ ଟିପ୍ ଆସୁଥିେଲ ବଷ�ା େସଦିନ 
େମା େକାଠରୀର ଝକ�ା େଦଇ, 
ରିମ୍ ଝିମ୍ ଶ¢େର ବଷ�ା େସଦିନ 
ନାଚୁଥିଲା ମନ ଭରି । 
ମଁୁ ବି ବସିଗଲି େଲଖିବା ପାଇଁ ବଷ�ା କୁ େନଇ କବିତା, 
ବହୁଥିଲା ଥvା ପବନ, ପଡୁଥିଲା ବଷ�ା ଛିଟା । 
ମଁୁ େଲଖୁଥିଲି ନା େସ େଲଖଉଥିଲା ! - ୧ 
 
ବଷ�ା କୁ େଲଖୁ େଲଖୁ ବିରହ ଆସିଲା, 
ବିରହେର ମନ େମାର କବିତା ବୁଣିଲା । 
ବଷ�ା ଓ ବିରହେର ଛqେର ରଚିେହଲା କବିତାେଟ, 
େସଥିେର ବଷ�ା କମ୍ ବିରହ େବଶୀ ରହିଲା । - ୨  
 
ମନର ଭାବକୁ ପର` ପର` େଖାଲିଲା ପେର 
ଝରିଗଲା ସବୁ ବଷ�ା, 
ଖସିଗଲା ସବୁ ବିରହ, 
େଲଖା ସରିଲା ପେର େଦେଖତ; 
ସିଏ କବିତା ନୁହଁ, ସିଏ େମା ପି�ୟ, 
ଯିଏ େମା ପାଇଁ ବଷ�ା, ବିରହ, ପ�ଣୟ । 

अପ~ତା ରଣା 
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େହ ସମୟେହ ସମୟେହ ସମୟେହ ସମୟ    
अମୃତ ମୟ ଏ     ଜୀବନକୁ େମା'ର 

  ଦିअନା ବିଷାp କରି 

ହlସl େହାଇ    ମଉଳା ମନଟି 

अକାରେଣ ଯିବ ମରି 

କଥା ଥେର ମାନି ଯାअ..... 

ସବୁଆଡୁ ଭାବି      ହୃଦୟରୁ ଆଜି 

ଉକୁଟି ଆସୁଛି େକାହ  

େହ ସମୟ.....।1। 

 

ଜୀଇଁଛି ଏଯାଏ    େଯମିତିକି ଏକ 

ମରୁଭୂମି ଗୁଳF  ପରି 

ଆଶା ବାgିअଛି     ଆଉଥେର ପୁଣି 

ସୁଖ ଆସିଯିବ େଫରି 

ମେନ ଥେର ଭାବିନିअ..... 

ଭଗବାନ େବେହରା 

 

ହୃଦୟର ଏଇ        ଶୁଖିଲା ନଈ େର 

ଭାବୁଛି ଆସିବ ସୁअ  

େହ ସମୟ......।2। 

 

ବିତି ଯାଇଥିବା        ହଜିଲା ସF �ତିକୁ 

ଏେବବି େହଉଛି ଝୁରି 

ଜଟିଳ ପ�ଶwର        ଉ_ର ନପାଇ 

ଦିବା ରାତ�  ଯାଏ ସରି 

କି କରିବି ତୁେମ କୁହ....... 

େଶଷ ଇhା ଯଦି     ପ'ୂ� ନ କରିବ 

େତେବ ତୁମ ସାେଥ ନିअ  

େହ ସମୟ......।3। 
ବାରେକାଟ, େଦବଗଡ଼, ଓଡିଶା 

େମା:-୭୯୮୧୧୭୩୮୮୪ 
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ତଥାପିତଥାପିତଥାପିତଥାପି    
ପ�ା�ି अପ�ା�ିର େମାହଠାରୁ 

 ତୁେମ ତ ଉÑେର� 

ତଥାପି କାହZକି ଏଇ ମନ 

 ତୁମକୁ ହZ ଝୁେର । 

 

ନଭ ସହ ସୁବି`ୀ'� ମହୀ 

 ମିଶି ତ ପାେରନି 

ତଥାପି ମିଶିବା ପରି 

 ଲାଗଇ କାହାଣୀ । 

 

କଇଁ େକେବ ଶୁଭ�  ଚq�ମା.ୁ 

 ଛୁଇଁ ପାେର ନାହZ 

ତଥାପି ହୃଦ ତେଳ େପ�ମ 

 ଜାେଗ ତାହା ପାଇଁ । 

ଜୟଶ�ୀ ମହାରଣା 

 

 

ଆଶା ନିରାଶର ବg 

 ମନ କେର ଚୁ'� 

ତଥାପି ତୁମକୁ ହZ  

 ଝୁେର ରାତିଦିନ । 

 

अଧିକାର ତୁମଠାେର 

 ନାହZ େମାର ଜାେଣ 

ତଥାପି ତ ଲୁହେଟାପା  

 ଝେର अଭିମାେନ । 
ବାଣପୁର, େଖା��ା 
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ଫୁଲ୍ ଗଡ଼ବଡ଼ଫୁଲ୍ ଗଡ଼ବଡ଼ଫୁଲ୍ ଗଡ଼ବଡ଼ଫୁଲ୍ ଗଡ଼ବଡ଼    
େକରାvି ମାଛର ବହପ େଦଖ େଲା 

ଫଡ ଫଡ ହୁଏ ଖାଲି , 

େଶଉଳ ମାଛଟି अତି ବୁ�ିଆ େଲା 

ପେ. ପଶି ବୁେଜ ଗାଲି । 

 

ବଗ ଭାଇ େମାର अଧିକ ଚତୁର  

ପାଣି ପାେଖ ଜଗି ବେସ, 

ମାଛ ଖାଇବାକୁ ଲାଳ ଗେଡ େହେଲ 

ପ�ବଚନ ଖାଲି ଭାେଷ ।  

 

ଦିନକର କଥା ବଗ ଭାଇନା ଟି  

େକରାvି କୁ ମିତ�  କଲା, 

ଧମ� ବାଣୀ କହି ଥ}େର ହେଲଇ  

ନିତି ତାକୁ େଗଲ କଲା । 

େକ. ନିମ�ଳ 

 

ଆଇଁଷା ପ�କୃତି ଯାହାର अଛି େଲା 

େସ ଆଉ େବୖ�ବ େକେବ ? 

ଵଂଶ ବୁେଢ଼ଇବା ଲf ଟି ଯାହାର  

ଆଗ ପଛ େକେବ ଭାେବ ? 

 

ଚି´ଣ ଚା´ଣ କଥାେର ଦୁହZ.  

ବgୁତ� ବଢ଼ିଲା ଧୀେର । 

େସ କାହୁଁ ବୁଝିଛି ଦୁଜ�ନ ପ�ୀତି େର  

ବଉଁଶ ତା ନାଶ କେର । 

 

ସବୁଦିେନ ବଗ ଲୁେଚଇ ଛେପଇ  

ଚାଟି ଗଲା େଗାେଟ େଗାେଟ । 

ଜାଣି ପାରିଲାନି େକରାvି ଭାକୁଡ଼ା 

ମଇତ� ୀ ବସିଲା ତା େଠ ।  
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ସବଂଶ ମରିେଲ ଏକା କରିଗେଲ  

େକରାvି ଜାଣିଲା ସବୁ ।  

ଏେବ ଜାଣି ସେତ ଲାଭ କିସ ଆଉ  

ଲୁହ ଝେର ଭାବୁ ଭାବୁ । 

 

ପି�ୟ ବgୁଗଣ େକରାvି ବଗର 

ବgୁତ� େହାଇଲା େଶଷ । 

अ�ାେତ ବିଶ�ାସ अବିେବକିଟିର  

ବଉଁଶ କରଇ ନାଶ । 
ଭଦ� କ, ବାସୁେଦବପୁର (ଜଗନw ାଥି) 

େମାବାଇଲ:-୯୫୬୬୧୧୩୬୦୭ 

ଇେମଲ୍ : nirmaln270@gmail.com 
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େଲାକଟା ଭଲ ନୁେହଁେଲାକଟା ଭଲ ନୁେହଁେଲାକଟା ଭଲ ନୁେହଁେଲାକଟା ଭଲ ନୁେହଁ    
ମଣିଷ ଜୀବନ  अେଢଇ ଦିନ  

 ଆଜି ମେଲ କାଲିକୁ ଦୁଇ ଦିନ, 

ଯାହା ପାଖେର ନାହZ ଏଇ �ାନ  

 କରି ଚାେଲ ନିତି େସ ମୁଢ ପଣ। 

 

ଶିfା ଦିfା ପାଇ अବୁଝା ମନ 

 ସଦା େଖାଜଇ କାମିନୀ କା�ନ, 

अହଂକାେର କରି େସ अଭିମାନ 

 କରୁଥାଏ ତ ସ�ାଥ�ର ସାଧନ। 

 

ସମାେଜ ସମାନ ନ ରଖି ଦୃ�ି  

 ନିତି ନାନା ସମସ�ା କେର ସୃ�ି ,  

ନ କରି େସwହ ମମତାର ବୃ�ି  

 ହୁଏ ତା’ ମାନସିକ अପପୁ�ି । 

 

ନୂତନ କୁମାର 
େବେହରା 

 

ହିଂସା େ/ଷ ଘୃଣା ମନର ପାପ 

 ଜୀବେନ ଆଣିଦିଏ अଭିଶାପ, 

ପାଇ ଜୀବନ  ଯ�ଣା  अମାପ  

 କେର ନା େସ କିଛି ବି अନୁତାପ । 

 

ବିଷୟାର ବିଷ ଘାେର ଶରୀର  

 ବିଗିଡିଯାଏ ତା' ବୁ�ି ବିଚାର, ଗୁଣ  

ଚରିତ�   ହୁଏ  अନାଦର  

 େହାଇ ପାେରନା େସ କା’ଆପଣାର । 
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କାହା ଦୁଃେଖ ସୁେଖ ହୁଏନା ସାଥି  

 େଦଖାଇ ହୁଏ ଖ�ାତି ପ�ତିପ_ି, 

ନିମି_  ମାତ� ର  େହାଇ  अତିଥି  

 ବୁେଝନା ଜୀବନର ପରି�ିତି । 

 

ଏେତ ସବୁ ଆଚାର ବ�ବହାର  

 େଦଖିକେର ଯିଏ ତାର ନଜର,  

ହୃଦୟରୁ ତାକୁ କରି अlର  

 ଛିହw  କେର ନିେଜ ସ%କ� େଡାର ।  

 

ତା ପ�ସyେର ପଚାରିେଲ େକହି  

 େଲାକଟା ଭଲ ନୁେହଁ କହି କହି, 

ମତାମତ ଦିଏ େସ ଯାଇତାହି  

 ତା’ର अନୀତି ପାେରନା େସ ସହି । 

 
   େକାହି, ଗଡିଆ, ମୟରୂଭ�  

   ଦୂରଭାଷା-:୯୯୩୮୫୫୭୮୬୧ 
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ସାଧାରଣତ� ଦିବସେରସାଧାରଣତ� ଦିବସେରସାଧାରଣତ� ଦିବସେରସାଧାରଣତ� ଦିବସେର    
ସାଧାରଣତ� ଦିବସେର ଆସ।              
ଆଜିହZ େନବା ଶପଥ । 
ଭାରତ ମାଆର େସବା କରିବାକୁ 
ନିେଜ ବଢାଇବା ହାତ। 
କ_�ବ�େର େକେବ େହଳା କରିବାନି 
େଦଶକୁ ଭଲପାଇବା। 
ନିଜ अଧିକାେର ସେଚତନ େହାଇ 
ଆଗକୁ ଆେଗଇ ଯିବା। 
ଜାତି ଧମ� ବ'� ନିବ~େଶେଷ ଆେମ 
अଟୁ ପରା ଭାରତୀୟ। 
ନିଜ ସ�ାଥ� ଭୁଲି େଦଶ ହିେତ ସଦା 
େଦବା ଆମ ପରିଚୟ। 
अେନକ ସମସ�ା ରହିଛି ଆମର 
ଆଗକୁ ଆେମ ଚାଲିବା। 
ସମାଧାନ ପାଇଁ େଚ0ିତ େହାଇ 
ଏସବୁକୁ ସୁଧାରିବା। 
अତି ମଲୂ�ବାନ ସ�ାଧୀନତା ଆମ 
େଦେଲ ଯିଏ ଆମ ହାେତ। 

अରୂପ କୁମାର ବିଶ�ାଳ 

 

ଗୁଳିମାଡ ଖାଇ ଶୁଳୀ ଚଢିଯାଇ 
ସ�ାଧିନ ଭାରତ ପେଥ। 
ବାପୁଜୀ େନତାଜୀ ଉ�ଳମଣୀ 
କିଥିଲା ସ�ପw ତା.ର। 
ଆେମତ ତା.ର ଉ_ର ପୁରୁଷ 
ଜନତା ଏ ଭାରତର। 
ନିଜ ନିଜ ମଧ� ଭୁଲି େଭଦଭାବ 
େଦଶକୁ ଭଲ ପାଇବା। 
େଦଶର ବିକାଶ ଆମର ବିକାଶ 
ଏଇ ମ� ଗାଇଯିବା। 
ସaଳ ରହିଛି ସାମଥ�� ରହିଛି 
ସ�'�ପ�ସ ୂଏଇମାଟି। 
ବିକାଶର ପେଥ ଚାଲୁଥିବା ଆସ 
ବାଧା ବgନକୁ କାଟି। 

ସହକାରୀ ଶିfକ 
ଏନ.ଏ.ସି ବାଳିକା ଉ� ବିଦ�ାଳୟ 

ପାରା/ୀପ, େମା-୯୦୪୦୮୭୦୧୦୦ 
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ସF �ତିର ଆଇନାେରସF �ତିର ଆଇନାେରସF �ତିର ଆଇନାେରସF �ତିର ଆଇନାେର    
ହଠାତ୍ ଜୀବl େହାଇ ଉଭା ହୁଏ 

କଥା କୁହା ତୁମ ଆଖି  

ଭ� µଲତା ନଚାଇ କଥା କୁହ ତୁେମ  

ଆଖି ରହି ଯାଏ ଲାଖି।  

 

ଓଠରୁ ତୁମର ପଡୁଥାଏ ଝଡି 

ସରାଗର ମଲ� ୀ ଫୁଲ  

ସୁେକଶୀନୀ ତୁମ ମୁକୁଳା କବରୀ 

ଲାେଗ େମାେତ ଭାରି ଭଲ।  

କvୁରି ଚରଣ ରାଉତ 

 

 

ଲ%ଟ ସମୟ ଲମି� ଲମି� ଯାଏ 

ତୁମକୁ अେନକ େଖାଜି 

ହୃଦୟ ପରଦା ଫା.ରୁ େଦଖୁଛି 

ହଜିଲା अତୀତ ଆଜି।  

 

ତq� ା ମଗନ େବନି ଆଖି େମାର 

अଳେସ ପଡିଛି ନଇଁ 

अତୀତ େପ�ମର ସବୁ ସF �ତି ରାଜି 

ନିରେବ ଯାଇଛି େଶାଇ। 
 

ସହକାରୀ ଶିfକ, ସତ�ବାଦୀ ହାଇ=ୁଲ୍ 

ଧvାମାଳ, େଦଓଗଁା, ବଲାyିର 

ଭ� ାମ�ଭାଷ : ୯୯୩୭୯୮୨୮୪୬ 
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ନୂତନ ଭାରତର ସେୂଯ��ାଦୟନୂତନ ଭାରତର ସେୂଯ��ାଦୟନୂତନ ଭାରତର ସେୂଯ��ାଦୟନୂତନ ଭାରତର ସେୂଯ��ାଦୟ    
େକେତଦିନ େଖାଜୁଥିବା 

ଭାରତର େସଇ  

अମର ଆତF ା ଗାgୀ.ୁ 

େକେତଦିନ अେପfା କରିଥିବା  

ପୁଣି ଏକ  

ନୂତନ ଗାgୀ . ର ଜନF କୁ 

 

େକେତଦିନ ସହି ଚାଲିଥିବା  

ନିରବେର ନିରବେର  

େଯେତ अନ�ାୟ अତ�ାଚାର  

ଧଷ�ଣ ଲୁ¨ନ  

େକେତଦିନ ସକାଳର 

ଚା କପ୍ ହାତେର ଧରି 

ଖବରକାଗଜର ପୃ0ା  

ମେନାରମା ହାତୀ 

 

ଓଲଟାଉ ଓଲଟାଉ  

ଚ��ା କରୁଥିବା  

ଦୁନ�ୀତିେର ଭରା ରାଜନୀତି ର 

 

େକେତ ଦିନ ଲା� େନଇ 

େଭାଟ େଦଉଥିବା  

ଆମର ଭବିଷ�ତ ନିମ�ାଣକାରୀ.ୁ 

 

େକେତଦିନ ବ�ାଖ�ା କରୁଥିବା, 

ପ�ଦଶ~ତ କରୁଥିବା  

ନିଜର अସହାୟ ପଣକୁ 

େଟଲିଭିଜନ ର େଖାଲା ପରଦାେର  

ସବ� ଜନ ସ��ଖେର 
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େକେତଦିନ ରାଜେନତା ମାନ.ର  

କୁଟନୀତି ଭରା  

ଆଇନର ବୁଢୀଆଣୀ 

ଜାଲେର ଛqି େହଇ 

େଦାଷ େଦଉଥିବା ସରକାରକୁ 

 

େକେତଦିନ ନିଜର 

ପ�ାଣପି�ୟ ମହାନ୍ ପବିତ�  ଭାରତ ଭୂମିକୁ 

େଠଲି େଦଉଥିବା  

ମୁଖାପିgା अତ�ାଚାରୀ  

ଫିରିyି ମାନ.ୁ 

 

େକେତଦିନ ଏମାନ.ୁ  

େପାଷଣ କରି ଚାଲିଥିବା  

ଦାନା ପାଣି େଦଇ 

ଆମ अଜାଣତେର 

ଆମ ଗହଣେର 

 

ଗାgିଜୀ ନ ଥିେଲ କଣ େହଲା  

ତା. ଆଦଶ� ତ अଛି  

ତା. ଆଦଶ� କଣ ଯେଥ� ନୁେହଁ  

ରାମରାଜ�େଟ ଗଢିେଦବା ଲାଗି 

 

ଏେବ ସମୟ ଆସିଛି  

ସୁ�ରୁ ଜାଗ�ତ େହବାର 

ସାଧାରଣ ଜନତାରୁ 

ବିପ�ବୀ ସାଜିବାର 

 

ନୂତନ ଭାରତର  

ସେୂଯ��ାଦୟ ଲାଗି  

ମେହା�ବ ଆେୟାଜନ କରିବାର 

 
ସି. ଆର୍. ଆର୍. ଆଇ. କେହwଇପୁର, କଟକ 
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ପରିବ_�ନଶୀଳ ଏ ସଭ�ତାପରିବ_�ନଶୀଳ ଏ ସଭ�ତାପରିବ_�ନଶୀଳ ଏ ସଭ�ତାପରିବ_�ନଶୀଳ ଏ ସଭ�ତା    
ଜୀବନର अଶାl ଝଡ଼ ପେର, 
ଆଜି ସବୁ ଶାl ଶୀତଳ। 
ଆଜି ସବୁ ନିରବ ନିxଳ 
ଆଉ, ପଥପ�ାl ପଥିକ। 
ସବୁଠି େକବଳ  ନିସy ଆଉ ବିଷ'�ତା  
ଶୁଭୁଛି ସବୁଠି ହାହାକାର  
ଶ¢ର ହୁ.ାର ... 
ମଣିଷ ଆଜି ଖାଉଛି ପିଉଛି 
କିn ବ�ିବାର ରାହା ପାଉ ନାହZ । 
ସବୁଠି ହଜିଚି, ସବୁଠି ମିଶିଛି  
ପ�ତିଦାେନ ପାଇଛି ମୁଠା ମୁଠା  
ମରୁଭୂମିର ରୁf �ଶ� । 
ନାହZ ଆଜି ମିଠା କଥା 
ଆଉ ଆପଣାର ଭାବ, 
ନାହZ ଆଜି ସାyସାଥୀ 
ବାଲିଘର େଖଳ । 

ଶୁଭସିFତା େବେହରା 

 

ନାହZ ଆଜି ମଁୁ ‘ବର’ 
ତୁ େମା କନିଆ, 
ନାହZ ଆଉ େବାହୂେଚାରି େଖଳ। 
ସହରୀ ସଭ�ତା ଭିତେର ମଣିଷ  
ନିଜକୁ ହଜାଇ େଦଇ, 
ଚାରିଆେଡ ନିଜ ସ_ାକୁ 
ନିେଜ େଖାଜି ବୁଲୁଚି। 
ନିଜ ପାେଖ ନିଜ ଶାlି अଛି, 
ମୃଗନାଭି ପ�ା� ପାଇଁ ପାଗଳ େହଇ 
ନିରବେର କୁହୁଳି ଉଠୁଛି। 
अଶାl ଚି_ର କାରଣ େସ ନିେଜ, 
ସଂ=ୃତି, ସଭ�ତା ସବୁ େସ ଭୁଲିଛି। 
ହେଜଈ େଦଇଛି େବାଲି ପ�ଚାର କରୁଛି। 
 

ଉଦୟନାଥ ସ�ୟଂଶାସିତ ମହା ବିଦ�ାଳୟ, 
अଡଶପୁର 

େଜନାପୁର(ଯାଜପୁର) 
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अମର େପ�ମअମର େପ�ମअମର େପ�ମअମର େପ�ମ    
ବାର ବାର ଏଇ ଜୀବନ ବାଟେର   

ବା}ି ହୁଏ ସିନା େଦହ 

େହେଲ  ଏ ମନର େଗାଟିଏ ଠିକଣା 

ତୁେମ ତାର ପରିଚୟ । 

 

ଯଉବନ ଗg ଉକୁଟି ଆସିେଲ 

କାମନା ପବନ ବେହ 

ତାଳୁଠୁ ତଳିପା ଉଷFତାେର ଭେର 

अgାରକୁ ଆଖି ଚାେହଁ । 

 

ମନ ଆଇନାେର ସାରା ଜୀବନକୁ 

ନାଚୁଥାଏ େଗାେଟ ମୁହଁ 

ବାରବାର ଏଇ ଜୀବନ ବାଟେର 

ବା}ି ହୁଏ ସିନା େଦହ - - - - 

ସିେ�ଶ�ର ତି� ପାଠୀ 

 

 

 

େପ�ମତ अମର ଥିବ ଚିର ଦିନ 

ଲହୁ ଲୁହ ସରିପାେର 

ଫୁେଲଇ େପ�ମୀକା ବ�ିବି ମଁୁ ଏକା 

ତୁମକୁ ରଖି ମନେର । 

 

ତୁମକୁ अେନଇ ଜୀବନ ଗେଲବି 

ଲାଗିବନି ଟିେକ ଭୟ 

ବାରବାର ଏଇ ଜୀବନ ବାଟେର  

ବା}ି ହୁଏ ସିନା େଦହ - - - - - - 

 
କବିର ଘର, କୁvିେଲା, େକରy, େଖା��ା 

ଭ� ାମ�ଭାଷ : ୮୦୧୮୬୪୬୭୦୪ 
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अlରୀfର କାହାଣୀअlରୀfର କାହାଣୀअlରୀfର କାହାଣୀअlରୀfର କାହାଣୀ    
अlରୀfରୁ ଶୁଭୁଥିଲା 
କ|ନା. କରୁଣ ଚି�ାର, 
େଶାକାକୁଳ େହାଇ ଉଠୁଥିଲା 
ନାସାର େକେନଡି ପରିସର...  
`  େହାଇ ଯାଇଥିଲା 
ସମଗ� ପୃଥିବୀ, 
ମଉଳି ବି ଯାଇଥିଲା 
ସକାଳ ସଯୂ��ର ରpିମ ଆଭା 
ପୁଣି ବାହୁନି କାqୁଥିେଲ 
ସକଳ ତରୁ ତୃଣ...  
ଇତଃ`ତଃ େହାଇ ଘରିୂ ବୁଲୁଥିଲା 
ଡଲାସର अଭିଶ� ଆକାଶେର 
ପfାଘାତ େରାଗେର ପୀଡିତ 
କଲମି�ଆର fତାp ଶରୀର... ୧ 
ସାyେର ଧରି ଆସୁଥିେଲ  
େମା ପିଲାଦିନର ଇÐିତ ଜହwମାମଁୁକୁ, 
େକେତ କଣ ବି ପୁଣି  
େନଇ ଆସୁଥିେଲ ଦୂର ଜହw  ରାଇଜରୁ 
େମା ହାେତ ସମପ~ବାକୁ... ୨ 

ଲfFୀନାରାୟଣ 
ପ-ନାୟକ 

 

େହେଲ, 
अବତରଣର କିଛି ମହୁୂ_� ପବୂ�ରୁ 
अବଶ େହାଇ ଯାଉଥିେଲ 
କଲମି�ଆର ପ�ତିଟି अy ପ�ତ�y, 
ଚିର ବqୀ ପାଲଟିଗେଲ 
अlରୀfର ଆତତାୟୀ କବଳେର 
ମହିୟସୀ ଭାରତୀୟା, 
अବା ସ�େଦହେର 
କରୁଥିେଲ ସ�ଗ�ଯାତ� ା 
ସାଜି ଚିର ପଜୂ�ା ବqନୀୟା.... 
 

ମyଳାେଯାଡି, େଖାରଧା 
ଭ� ାମ�ଭାଷ : ୯୮୬୧୬୧୬୧୨୬ 
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କାେଳ ତେମ ଆସିଯିବ େବାଲିକାେଳ ତେମ ଆସିଯିବ େବାଲିକାେଳ ତେମ ଆସିଯିବ େବାଲିକାେଳ ତେମ ଆସିଯିବ େବାଲି    
ଆଜି ବି ମଁୁ अେପfାେର ଥିଲି 
            କାେଳ ତେମ ଆସିଯିବ େବାଲି 
ଘନ ରାତି ମାଡି ଆସୁଥିଲା 
             େମା ଘରର ଚଉ କାଠ େପଲି। 
େମ�ାଏ ତାରାର ଆେଲାକ 
             ପଡିଥିଲା अଗଣାେର େମାର 
ତଥାପି ଆସିଲନି ତେମ 
               अଗଣା ଥିଲା ଖାଲି ଖାଲି। 
ଜହw କୁ ଢା.ିଛି କୁହୁଡି 
                fଣିକ ଉନF ାଦନା େନଇ 
କୁହୁଡି ହଟିଗଲା େବାେଧ 
               अgାର ଆକାଶକୁ େଠଲି। 
ରାତି ବି ସରି ଯାଉଥିଲା  
                ସକାଳ ସୁରୁଜକୁ େଦଖି 
ଦରଜା ତଥାପି େଖାଲିଛି 
                 କାେଳ ତେମ ଆସିଯିବ େବାଲି। 

 
ସିyିଟାଳି, କୁଜy, ପାରାଦ�ୀପ 

ଭ� ାମ�ଭାଷ : ୮୨୪୯୩୦୯୪୬୦ 

ରଜୀତ ଦାସ 
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ଦୁନିଆଦୁନିଆଦୁନିଆଦୁନିଆ    
ଦୁନିଆ ଟା ଆଜି ଝାଉଁଳି ଗଲାଣି 

        ପର ମୁେv अଠା େବାଳୁଛି 

ଗରିବ କୁ େନଇ ରାଜନୀତି ଏଠି 

          ଆଛା ଦିନ କହି ବୁଲୁଚି । 

 

   ପା� ଟ.ିଆ ଆହାର ପାଈଁକୀ 

           ଭିଡ ଟା ପ�ବଳ େହଉଛି 

ଖାଇବା େଲାକ ଟା ଖାଇ ପାରୁନାହZ 

        ଧଳା Audi ଟା ବି ଲାଗିଛି । 

 

ଛତିଶଗଡ େଜ ପାଣି ଛାଡୁ ନାହZ 

         ମହାନଦୀ ଆଜି ଶୁଖିଲା 

अଳପ େକଇଟା ବରଷା ପାଣିେର 

          ସF ାଟ� ସିଟି ଟା େଧାଇଲା । 

େଜ�ାତିର�ନ 
ମହାରଣା 

 

 

େନତା ବାବୁ େହ ଏତିକି ବିନତି 

           କୃଷକ କଥା କୁ ବୁଝିବ   

କୃଷି ଋଣ ପୁଣି ସୁଜି ନପାରି 

         ସିେୟ ବିଷ ପିଇ କଣ ମରିବ. 

 

ନୟାପଲ� ୀ ଠାେର ଗେବଷଣା କର 

             ଚାଷ ତ ବଢିଆ େହାଇବ 

ସବ୍ସିଡି ପଇସା ଦଳେର ନ ଲେଗଇ 

            ଡ଼yା ଦୁଇ େଗାଟି କିଣିବ । 

 
ସିଠାେଲା, ନିଆଳି, କଟକ  

୭୫୪୨୯୪, ଭ� ାମ�ଭାଷ : ୯୯୩୮୮୫୭୪୪୮  
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ବାଦୁଆ ଶୀତବାଦୁଆ ଶୀତବାଦୁଆ ଶୀତବାଦୁଆ ଶୀତ    
ବାଦୁଆ ଶୀତଟା ଏେତ अବିେବକୀ େଯ, 

ଜଡେର ତାର ଜାବୁଡି ଧେର, 

ମନକୁ, ହୃଦୟକୁ, ଶରୀରକୁ, 

ଠିକ େମା େପ�ମିକ ପରି ॥ 

େପ�ମେର ତାର  ମେଜଇ ଦିଏ, 

ହେଜଇ େଦବାକୁ ବାଧ� କେର ଲାଜକୁ, 

ସରମକୁ, ପରି�ିତିକୁ, 

ସାମାଜିକ ପ�ତିବ�ତାକୁ   

ଠିକ େମା ପରି କାମୁକ େପ�ମିକା ମାନ.ୁ ॥ 

ଶ�ୀମତି अହଲ�ା ଖଟୁଆ 

 

ବg�ା ମାଟିକୁ ବି ଋତୁଶ�ବା କରିବାକୁ ବାଧ� 

କେର , 

ତା ଭିଜା ଭିଜା କାକର ବିqୁେର, 

ଉ_ରା ପବନେର, କୁହୁଡି ମିଶା ସକାଳର, 

ସିwz ବାଳସଯୂ��ର ହଲକା ଉ_ାପେର ॥ 

ମଁୁ କିn ଭଲ ପାଏ, ଏ ଶୀତ ରାତିକୁ କାରଣ, 

େଯେତ ଦୂେର ଥିେଲ ବି, 

େମା େପ�ମିକ େଫରି ଆେସ, 

େମା ଭyା କୁଡିଆକୁ, 

ସାରା ରାତି କୁାଇ ଧରିବାକୁ, 
େମା ଶାରୀରକୁ, ତା ଖିଆଲିଆ ଉଷୁମ ଛାତିେର॥ 

                                      ଶିfୟତ� ୀ, 

ମଠସାହି େନାଡାଲ ୟୁ.ପି.=ୁଲ, ଭଦ� କ।  
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ମେନ ପେଡ଼ମେନ ପେଡ଼ମେନ ପେଡ଼ମେନ ପେଡ଼    
ତୁମ କଥା ମେନ ପେଡ 
ସକାଳର ପହିଲି କିରେଣ 
ତୁମ କଥା ମେନ ପେଡ 
େକାଇଲିର କୁହୁ କୁହୁ  ଗାେନ 
େଖଳିଗେଲ ରଜନୀଗgା ର ଚହଟ  
ଆେପ ଆେପ ଚାଲିଆେସ ତୁମ କଥା ମେନ 
ଝୁମିବାକୁ ଇଛା ହୁଏ ତୁମର େସ ଆପଣା ପଣେର 
ଜାଗି ଉେଠ ଶିହରଣ ପ�ତି ମୁହୂ_�େର 
ପ�ତିଟି ଶିହରଣ କୁ ଜାବୁଡ଼ି ଧରିବାର ଆସpିେର 
fpାp ହୁଏ ହୃଦୟ 
ତିଆରି ହୁଏ अସରlି େକାହ 
ଆ.ି ହୁଏ अଲିଭା ଗାର 
ସପନର ଗାଲିଚାେର 
ମେନ ପେଡ, 
ତୁମ ସହ ବା}ିଥିବା ପ�ତିଟି fଣ 
ଗପିଯାଇଥିବା अସରlି କଥାର ଭvାର । 
ଆଜି ବି େବଶ୍  ଶୀତଳ ଓ ସେତଜ ତୁମର ସF �ତି 
ଠିକ୍ ଚq�ମାର କିରଣ 
ଆଉ ସକାଳର अମଳିନ ଫୁଲ ପରି। 

ଭ� ାମ�ଭାଷ : ୯୦୪୦୮୬୭୧୨୯ 

�ାନର�ନ ମହାରଣା 
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ରାଧା ଆସିଛି ନୀଳାଚଳରାଧା ଆସିଛି ନୀଳାଚଳରାଧା ଆସିଛି ନୀଳାଚଳରାଧା ଆସିଛି ନୀଳାଚଳ    
ବଂଶୀ ସ�ନ େଗାପ ବୃqାବନ  

ଯମନୂା କୂଳର କଥା   

ମେନ ପେଡ ସଖି କାଳିଆ ନାଗର  

ତା’ ବା. ଚାହାଣି ଭାେବ ବାgିଥିଲା  

ତା’ େପ�ମ େଡାରିେର ମଜିଥିେଲ େକେତ  

ହଜିଥିେଲ େଯେତ ବରଜ ବାଳି  - ୧ 

ତା’ ନଟଖଟ ଚି_ କଲା େଯେବ  

ଲବଣି େଚାରି  

ବgା ପଡିଥିଲା   

ରାଧିକା ଘେର   

ପୀରତି କରି   

ବାହାନା କରି ବାgିପକାଇେଲ ମାମଁୁ , 

ଗାଈ ପଘାେର େଯ, 

ମା’ ଯେଶାଦା ଫିଟାଇେଲ ଆହା ବାଟ ଓଗାଳି  ! - ୨ 

अଛି େସଇ ନଈ 

अଛି େସଇ କଦa ମଳୂ  

ରାହାସ କୁମାର 
େବେହରା 
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अଛି େସଇ ମୟୁର ଚୂଳ  

େହେଲ ନାହZ େସ ନq ବାଳ   

କାହZ ସଖା ସୁବଳ, ସୁଦାମା ଓ ମଧୁ ମyଳ  

ଖାଲି ସF �ତି ରହିଛି େଚାରାବାଲି େହାଇ  

ବୁଡ଼ାଇ ମାେର େଗା, 

େସ ଲୁହେର ପୁରା େଗାପାଳ େମଳ  - ୩ 

େସଇ େଗାରୁମାନ. ହaା ହaା ରଡି  

ଏେବବି ଶୁେଭ ବରେଜ  , 

ବାଳେକ େଖଳlି ଲଉଡ଼ି  

ଖାଲି କେଠାଉର ପାଦ ଚିହw  ଯାହା ଲାଗୁଛି ଚିହw ା ଚିହw ା  

କଳା ବାଦଲ େହାଇ ଭେସଇେନଲା अଦିେନ    

ଛାତିେର ଛନକା େଦଇ େସ  

ଝୁରୁଛି କଦa, କାqୁଛି ରାଇ  

अଦିନିଆ ଝେଡ଼ अସରାଏ ବରଷାେର ଭିେଜଇେଦଇ  

ଶୁଭୁନାହZ  ଆଉ ତା’ ସୁମଧୁର ମୁରଲୀ ସ�ର  

ଭାyୁନାହZ  ନିଦ ପାହିେଲ ରଜନୀ   

ଯାଇ ପାରୁନି ବେନ େଗା, 

ଆଉ କାହା ସାେଥ ଧରି େଗା େଗା0  - ୪ 

ଏଇ େସଇ କଳା ଜହw  !  
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େଦଖ ଲୁଚିଛି େଲା ସଖି  

ନୀଳ ଗିରି ପତିତପାବେନ େତାଲଛି ସୁନାର ନअର 

ଚିହିw  ପାରିେବନି େବାଲି େକହି ତାକୁ  

ଲେଗଛି ସ%କ�ର ଲେf ଥାଟ ବାଟ, କଂସାର କବାଟ 

ସମୁଦ�  ଲହଡିେର ଶୁଭିବନି େବାଲି  ଆଉ େଗା , 

ପରେଦଶୀ ରାଧିକା ମାଇଁର ଡାକ   - ୫ 

େସ ବଧିର େବାଲି ଶୁଣିଥିଲି  

ନାହZ ହାତ େଗାଡ଼ େବାଲି ଜାଣିଥିଲି  

େକେତ ପଥର ତା’ ଦୃଦୟ େହେଲ  

ଲେf ଆକଷ�ଣ ତାର କଳା ବଦେନ ଆେଲା ସହୀ     

େକେତ ଲେଗଇଛି ନିତି ଭିଡ଼ ଏଠି ଭକେତ, ସୁଆେର ...... 

ଆନqବଜାେର ତା ଭିଡ଼ ପାଇବାକୁ ମହାପ�ସାଦ  

ପvାଏ ଛାଡ଼lି  ରଡି େହ ମଣିମା ...... 

େହେଲ, ରାଧା ଆଜି ଛାଡିବ ନାହZ େବାଲି  

ରହିବ ଘର କରି ଏ ନୀଳାଚେଳ - ୬ 
ବାଲ�aା ,େଢ.ାନାଳ :୭୫୯୦୧୫  

େମା:୯୪୩୮୧୧୪୩୬୮  



ଆହ� ାନ ଇ-ପତି� କା, ଚତୁ��ଶ ବଷ�, ଦି� ତୀୟ ସଂଖ�ା, େଫବୃଆରୀ ୨୦୧୯ Magazine Downloaded from www.aahwaan.com 

ଆହ� ାନ ଇ-ପତି� କା ସ%ୂ'� ନିଃଶୁ) ବିତରଣ େହତୁ ଡା େଜ�ାତି ପ�ସାଦ ପ-ନାୟକ. /ାରା ପ�ତି0ିତ ଓ ପ�କାଶିତ  | Aahwaan.com  Aahwaan.com  Aahwaan.com  Aahwaan.com  |  155 

ସଂପକ�ସଂପକ�ସଂପକ�ସଂପକ�    
େହ ନିଃଶ�ାସ ତୁେମ ଜାଣ       

ତୁମ ଓ େମା  ସଂପକ� ହZ 

େକବଳ ସତ�, ପବିତ�  

ବାକି ସବୁ ତ ସ�ାଥ�ପର । 

ଜାେଣନା,େକଉଁ अଶୁଭ 

େବଳାେର େମାେତ ଏକାl 

ଛାଡି ଚାଲିଯିବ  ।  

 

ଜାେଣ ତୁମ ଓ େମା ସଂପକ� 

ଜନF  ଠୁ ମୃତୁ� ର  

ତା'ପେର ତୁେମ  

अଦୃଶ� ଆକାଶେର 

େମା କାୟା  अବିରତ ପାଇଁ 

ମିଶିବ ମାଟିେର । 

ସ�ାବିତ କୁମାର ପାତ�  

 

 

ଜାେଣ ତୁମ ବିନା େମାର  

େମା ବିନା ତୁମର 

ନାହZ କିଛି ମୁଲ�  । 

ଜୀବନର  େଯେତ 

ଦୁଃଖ ଭୁଲି ସେତ 

ଚାଲ ବ�ିବା 

ପ�ତିଟି ମହୁୂ_� 

ଆନq ଉଲ� ାେସ । 
େମରଘରା, ଧମ�ଗଡ଼ 
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େମା ଗାଆଁେମା ଗାଆଁେମା ଗାଆଁେମା ଗାଆଁ    
ଇତିହାସ କିବା ଭୂେଗାଳ ପୄ0ାେର 
 ନଥାଉ ପଛେକ ନାଆଁ , 
େମା ଜନମଭୂମି େମା ପାଇଁ ପବିତ�  
 େମାର େସ ‘କୁଆଁସ’ ଗାଆଁ ॥ 
ଦୂରରୁ ଚାହZେଲ ମୁv ନଇଁଆେସ ‐ 
 ‘ମyଳା ମqିର’ ଦିେଶ , 
ପୀଠ ପାରିେହେଲ ମyଳା େପାଖରୀ ‐ 
 ଗାଆଁଟି अଳପ  ଦିେଶ ॥ 
ଏଇ ଗାଆଁେର େମା ଏnଡ଼ି ଜଳିଛି ‐ 
 ପ�ୁଆତି ଷଠିଘର , 
ଗାଆଁ ଚାଟଶାଳୀ, ପିଲାଦିନ ସାଥି, 
 େବାହୁେଚାରି, ବାଲିଘର ॥ 
ଚଷାପୁअ େfତ, ଗାଈଆଳ ଗୀତ, 
 େପାଖରୀେର ମାଛ ଧରା, 
କୁଆଁର ପେୂନଇ, ରଜ, େଦାଳିେଖଳ ‐ 
 କ%ିଉେଠ ଗାଆଁସାରା ॥ 

ହେରରାମ ପvା 

 

ଭାଗବତ ପାଠ, ଭଜନ ସg�ା, 
 ଯ�, ନାମ ସଂକୀ_�ନ , 
ବାହା ବ� ତ େଭାଜିଭାତ ସବୁଥିେର ‐ 
 ସଭି. ଆନq ମନ ॥ 
ବଇଶାଖ ମାେସ ମyଳା ଯାତରା ‐ 
 ଗାଆଁ େମାର ଉେଠ ହସି, 
ଦୂର ପରବାସୀ ଘରକୁ େଫରlି ‐ 
 ନୂଆେବାହୁ ମନ ଖୁସି ॥ 
ଆଜି େମା ଗାଆଁେର ଝଲେସ ବିଜୁଳି ‐ 
 ଧାଡ଼ି ଧାଡ଼ି ପକାଘର , 
େସହି େମାର ଗାଆଁ ସରଗ ଠୁଁ ବଡ଼ ‐ 
 କେର େକାଟି ନମ=ାର ॥ 

 
अବସର ପ�ା� ପ�ଧାନଶିfକ , 

ମଧୁପୁର େନାଡାଲ ଉ� ବିଦ�ାଳୟ , 
କୁଆସ , େମ��ା କାଟିଆ ଛକ , ଯାଜପୁର , 

ଭ� ାମ�ଭାଷ ‐ ୯୪୩୮୦୬୫୧୯୫  
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ଭpର ଆେବଗଭpର ଆେବଗଭpର ଆେବଗଭpର ଆେବଗ    
ଭାରିଭଲ ଲାେଗ ଶୁଣିବାକୁ ତୁମର ଗାରିମା, 

ଭକତ ବ�ଳ କରୁଣା ସାଗର େହ ମଣିମା ।। 

ଭାରିଭଲ ଲାେଗ କହିବାକୁ ତୁମର ବଡିମା, 

କୃପାକରି କୃପାସିgୁ େଦଖାअ ତୁମ ମହିମା ।। 

 

ପଡିଥିେଲ ଭp ବିପଦେର ହୁअ ତେମ ସାହା, 

अକୁ¨ିତ ଚିେ_ ଦିअ ସବୁ ମାେଗ ଯିଏ ଯାହା ।। 

ତୁମ ସାନିଧ�େର अ�ାନୀ ପାଏ �ାନର ରାହା, 

ଦୁଃଖ େଦଖି ଭpର ଆଉ କିଏ କହିବ ଆହା ।। 

 

ଆତଯାତ ସରୁୂଜ ଚqର ଆ�ାେର ତୁମର, 

ତୁମ ଆଶୀବ�ାେଦ ଜଡେର ହୁଏ ପ�ାଣ ସଂଚାର ।। 

ଲଭିବାକୁ ତୁମ ଦଶ�ନ ଭp ମନ अଧିର, 

ବିନେୟ କହୁଛି ପାପପ.ୁ କର େହ ଉ�ାର ।। 

 

अବିନାଶ େବେହରା 
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ପାଇବାକୁ ତୁମ ଆଶିଷ ଭp କରଇ ଆଶା, 

ଭpିରସ ତୁମ ପିଇେଲ େମାର େମ}ଇ ତୃଷା ।। 

ଭpିଭେର ତୁମକୁ ହZ ମଁୁ େଯ  କରିଛି ଭରସା, 

अବିଳେa େମାର ମନରୁ ଦୂେରଇବ ନିରାଶା ।। 

 

ତୁମପାେଶ ସଦା କହଇ ଭp େହାଇ ବିନୟ , 

ତୁମ ପାଦପଦF � ଦୂେରଇ ନ ଯାଉ େମାର ଲୟ ।। 

ତୁେମ ହZ ବିଧାତା ପରମ ପିତା ହୁअ ସହାୟ , 

ହୃଦୟେର ପଜିୂ ମେନ ଗାଉ ଥାଏ ତୁମ ଜୟ ।। 

 

ସଂ=ୃତ ଶିfକ, 

ବାକରତଳା ସରକାରୀ ଉ� ବିଦ�ାଳୟ, ମୟରୂଭ�, 

ଭ� ାମ�ଭାଷ : ୯୯୩୮୩୩୪୨୨୫ 
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ମିଛ ଏ ଦୁନିଆମିଛ ଏ ଦୁନିଆମିଛ ଏ ଦୁନିଆମିଛ ଏ ଦୁନିଆ    
ମିଛ ଏ ଦୁନିଆ ମିଛ ଏ ସଂସାର 

 ମିଛ ସବୁ ଭାବ ପ�ୀତି  

ମିଛି ମିଛିକା ଏ  ସଂସାର ବgନ  

 ମିଛ ସବୁ ରୀତି ନୀତି 

 

ମଣିଷ ଜୀବନ अେଟ ଦୁଇ ଦିନ 

 ଦିେନ ମା େକାଳ ଦିେନ େସ ଶFଶାନ 

ମିଛ େର କରୁଛୁ େତାର େମାର 

 କିଏ ପର ଏଠି କିଏ ବା ନିଜର 

ର�ନ କୁମାର 

 

 

ମିଛ େମାହ ମାୟା ବି`ାରି ଛି କାୟା 

 ମିଛଟାେର ଖାଲି େହଉ अଛୁ ବାୟା  

ଆେର ଗ¨ିଧନ �ିର କର ମନ 

  ଉ��ାରିବ େସହି େସ ଜଗ େମାହନ 

 

ଜଗତର ନାଥ େସ ତ ଜଗନw ାଥ 

 କରିେବନି ଧନ େକେବ େସ अନାଥ 

େବଳ ଥାଉଁ ଥାଉଁ କର ତା ଆରତି 

 ଏ ଭବ ସାଗରୁ ପାରି କରିବ ତା ପ�ୀତି  



ଆହ� ାନ ଇ-ପତି� କା, ଚତୁ��ଶ ବଷ�, ଦି� ତୀୟ ସଂଖ�ା, େଫବୃଆରୀ ୨୦୧୯ Magazine Downloaded from www.aahwaan.com 

ଆହ� ାନ ଇ-ପତି� କା ସ%ୂ'� ନିଃଶୁ) ବିତରଣ େହତୁ ଡା େଜ�ାତି ପ�ସାଦ ପ-ନାୟକ. /ାରା ପ�ତି0ିତ ଓ ପ�କାଶିତ  | Aahwaan.com  Aahwaan.com  Aahwaan.com  Aahwaan.com  |  160 

ଶୁଭ ପରିଣୟଶୁଭ ପରିଣୟଶୁଭ ପରିଣୟଶୁଭ ପରିଣୟ    
ଏଇ  ଫଗୁଣେର ଶୁଭ ପରିଣୟ 

ଜାତକ  ସରିଛି େଦଖା 

ଦୁଇଟି ହୃଦୟ େହେବ ଏକାକାର 

ଏ ତ ବିଧାତାର େଲଖା    ।। 

େଦବ ନିମ�ଣ ତା ପେର ମyନ 

ଶୁଭିବ  ମହୁରୀ  ସୁର 

କୁଆଁରୀରୁ ତୁେମ େହବ କୂଳବଧୁ 

ପିgିଲା  ପେର ସିqୂର    ।। 

େଯାଡିବ ସ%କ� କୁଶର ଗ¨ିେର 

ପ�ଜାପତି    ଘଟସତୂ�  

ଦୁଇଟି  େଗାତ� ର  अପବୂ� ମିଳନ 

ସାfୀଥିବ  େବଦମ�     ।। 

ପ�ଶାl କୁମାର 
ପଧାନ 

 

अଗିwର କୁvେର ସାତ ଆ�ୁଳାେର 

ଢାଳିେଦଲା ପେର ଖଇ 

ଚାଲିବା ସାଥିେର େବଦୀରୁ ସମାଧି 

େଯମିତି  ସାଗର ନଈ    ।। 

अତୁଟ  ବgନ  ଆମ  ଏ  ମିଳନ 

ରହିଥିବ    ଯୁଗଯୁଗ 

ତୁମରି ପାଦେର ବାଟ ମଁୁ ଚାଲିବି 

ବଦଳିବ ଏେବ ଭାଗ�    ।। 

 
ଗ�ାମ-ବୁେରାମୁvା 

ଜିଲ� ା-ବରଗଡ 

େମା-୯୯୩୭୭୪୫୪୯୭ 
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ସF ାଟ୍� ସିଟି ଝିअସF ାଟ୍� ସିଟି ଝିअସF ାଟ୍� ସିଟି ଝିअସF ାଟ୍� ସିଟି ଝିअ    
ହଜିଲା ବଳଦ େଖାଜିଲା େଠଈଁ,େଖାଜୁ ଥିଲା ମା ଘେରାଇ ଝିअେଟ, 
େହେଲ ପୁअ େବେକ ବgା ସF ାଟ� ସିଟିର ଝିअଟି େସଇ।। - ୧ 
ବାହା ଘର ଏତ ନୁେହଁ େଖଳ ଘର,ଝିअ ଆଉ ଏଠି େହଉ ନାହZ ପର, 
ଶାଶୁକୁ େହକZଟି େଦେଖଇ କହୁଥାଏ ଚାଲିଯିବି ବାପ ଘର।। - ୨ 
ହାତିକିଆ ଓଢଣା ଟଣା ଦିନ େସ ଗଲାଣି,  
ରାତିେର ଗରମ ଖାଉଥାଏ ଝିअ, ଖଟକୁ ଭାyି େସ େଦଲାଣି।। - ୩ 
ସୁରୁଜ ତ ଆେଗ अଳସ ଭାyୁଛି, ଶାଶୁକୁ େବଡ୍ ଟି ମାଗୁଛି, 
ବାସନାର ଶିକାର େହଉଛି, େହେଲ ଗଭ�ବତୀ ହବାକୁ େସ ଡରୁଛି।। - ୪ 
ବୁଲିବ େବାଲି ବାଇକ୍ ପେଛ ପିgି ବସଇ େସ ଗ�ି, 
ମଝିେର ଧରି େସ ବୁେଲ କअଁଳା ଶିଶୁକୁ େଗ�ି।। - ୫ 
ଓଷା ବାର ବ�ତ ସବୁତ ଜାଇଛି ଭାସି,  
େସାମବାରଟାେର ଖାଏ େସ ଚିେକନ୍ ବାସି।। - ୬ 
ମqିର କି େସ ଆଉ ଜାଉଛି,  
ରାତିେର େଗର` ସହ କ�ବକୁ ଖାଲି ଧାଉଁଛି। - ୭ 
େସକାଳ ପଖାଳ େହା ଗଲାଣି, 
ଭୂବେନଶ�ର ଏେବ ସF ାଟ� ସିଟି େହଲାଣି - ୮ 
ସରକାର ତ େଗାପନତାକୁ େମୖଳିକ अଧିକାର େଦେଲଣି, 
କହିବ ଭାଇ ଏଠି କାହାକୁ କିଏ ସଭିଏଁ ତ ଏଠି ଛାନିଆ େହେଲଣି।। - ୯ 

 
କୃଷି ଛାତ� , ଓୟୁଏଟି, କଟକ 

अଭିେଷକ ପାଢ଼ୀ 
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ପ�ତୀfାପ�ତୀfାପ�ତୀfାପ�ତୀfା    
ସୀମାହୀନ ଆଶାକୁ କବର େଦଇ 

ମରିଚୀକା ମୃଗତୃ�ା ସମ ହଜିଗଲୁ 

େକଉଁ େନପଥ�େର.. .. .. 

ଆଉ ମଁୁ .. .. .. 

अେପfା କରି ବସିଛି େତା େଫରିବା ବାଟକୁ ଚାହZ 

ମନେର େକେତ ଆଶା ବାgି .. .. 

ରାତିର ତମସା େକାଳେର ସ�ପw ସାଉଁଟୁ ସାଉଟୁ 

ଆକାଂfାର ଦୀପ ଜାଳି େତାେତ େଖାଜୁ େଖାଜୁ 

େକେବ ରବି କିରଣ େମା ସ�ପwକୁ ଧଳିୂସାତ କେର ମଁୁ ଜାଣି ପାେରନା 

େକେବ ପୁଣି ମନ ପବନେର 

ବସlର ଆମ�ବେନ େଦାଳି ଝୁଲୁଝୁଲୁ 

ମଳୟର ମତୁଆଲା ବାଆେର ଝୁମିଝୁମି 

େତା ଆଗମନ କଥା ମଳୟକୁ ପଚାେର 

ଆଉ ମଳୟ କେହ .. .. .. 

ତୁ ଆସୁଛୁ ପfୀରାଜ େଘାଟକେର 

ନବ ବଧୁ େବଶ େହାଇ େମା ପଣ� କୁଟୀରକୁ 

େଦବବ�ତ େଜନା 
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ଦୁବ�ାର ପିପାସାେର ଉତ୍ଫୁଲି� ତ ମନ େମାର 

ପ�େମାଦ ଉଦ�ାନେର େତା ପାଇଁ अେପfା କରି କରି 

ଏମିତି ଆେମାଦିତ ହୁଏ େଯ 

ନିଗାଘ େରୗଦ�  ବି ସୁଶୀତଳ ଛାୟା ପରି ଲାେଗ 

ମଁୁ  ବି ଜାଣିପାେରନା 

େହେଲ .. .. .. 

ଆଉ େକେତ ଦିନ ପେର  ?? 

େମା अେପfାର अl େହବ ତାହା ବି ଜାେଣନା .. .. .. 

  
ଶିfକ, ରଣସିଂହପୁର ଆଶ�ମ ବିଦ�ାଳୟ 

କମ��ା, େଭାଗରାଇ, ବାେଲଶ�ର,  

ଭ� ାମ�ଭାଷ : ୯୫୮୩୧୩୮୫୩୩ 
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ଏ କି କଲ ତୁେମଏ କି କଲ ତୁେମଏ କି କଲ ତୁେମଏ କି କଲ ତୁେମ    
େପ�ମ ପfୀ ତୁେମ 

ଆସିଥିଲ ଉଡି ଉଡି 

ସୁନା କିରଣେର 

ସୁନାପର େମଲି 

େକେତ ଦୂେର କାହZ 

ଗଲ ଚାଲି..... 

 

େଦଇଗଲ ଦୁଃଖ 

ହୃେଦ ଭରିେଦଇ 

ପରିତାପର ନିଆଁ 

କୁହ ପି�ୟା ଥେର 

ଭୁଲିବି କିପରି 

ପାଇ ତୁମ ପ�ଥମ ଛୁଆଁ..... 

अଜୟ କୁମାର 
େବେହରା 

 

 

ଆଶାକୁ ମାରି 

କି ଲାଭ ପାଇଲ 

ମିଳିଗଲା ସବୁ ଖୁସି 

ଜୀଇଁ ଥାଉ ଥାଉ 

ମାରି େଦଇଗଲ 

ଏକି କଲ ତୁେମ ଏକି କଲ 

 
େମାରଡ଼ା, ମୟରୂଭ�।। 
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ଜାନୁଆରୀ ଛବିଶଜାନୁଆରୀ ଛବିଶଜାନୁଆରୀ ଛବିଶଜାନୁଆରୀ ଛବିଶ    
ଉେଣଇଶଶହ ପଚାଶ୍ ଜାନୁଆରୀ ମାସ  

ଛବିଶ ତାରିଖ ସିଏ,  

अଭୁଲା अଛି अଭୁଲା ଥିବ 

ସଯୂ��, ଚq�  ଥିବା ଯାଏଁ । 

ଇଂେରଜ ଶାସନ େଡାରିରୁ ଆେମ  

େହାଇଥିେଲ ସିନା ସ�ାଧୀନ୍, 

ରାଜୁତି ଏଠି କରୁଥିଲା କିn  

ତା. ପ�ଦ_ ଆଇନ୍ । - ୧ 

ବି� ଟିଶ୍ ପ�ଦ_ ଆଇନ୍ ଉଠି  

େହଲା ନୂଆ ପ�ଣୟନ, 

ସାରାେଦଶଟା ଖୁସିେର ଝୁମିଲା  

େଦଖି ନିଜ ସମି�ଧାନ । - ୨ 

ମେନାଜ ମହାନq 

 

ନାନା ବେଣ� ଆଜି କୁସୁମିତ େଦଶ  

ଖିଲି ଖିଲି େହାଇ ହେସ, 

ଜୁଇ,ଜାଇ େହନା ଯୁବା େହାଇ ଉଠି  

ମହ ମହ େହାଇ ବାେସ । - ୩ 

କୁନା, ମୁନା, ଟୁନା ମହା ସରାଗେର  

ଜାତୀୟ ସଂଗୀତ ଗାଆlି,  

ଯଦିବା ବାପା,ମଁା ଦୁଃଖ କ�େର  

ଦାଦନ େଯ ଖଟୁଥାlି । - ୪ 

ପାଲୁअଛୁ ଆେମ ଏହି ଦିନଟିକୁ  

ଜାତୀୟ ପରବ ପରି,  

ହିqୁ, ମୁସଲମାନ, େଜୖନ, ଖ�ୀ�ିଆନ  

ବାଛ ବିଚାର ନ କରି । - ୫ 
ବାଗେଯାର, ସଇଁlଲା ବଲାyିର (ଓଡିଶା)  

ପିନ - ୭୬୭୦୩୨, େମା - ୮୦୧୮୦୮୯୩୩୫ 
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େସଇ ଆମ ଜyଲେସଇ ଆମ ଜyଲେସଇ ଆମ ଜyଲେସଇ ଆମ ଜyଲ    
ଆମ ବgୁସିଏ अଟଇ ଜାଣ 

ମନେଦଇ ତା'ର କାହାଣୀ ଶୁଣ ।। - ୧ 

ବୃfଲତା.ର ସଂଗମ େସଠି 

ପଶୁପfୀ ସେy େକେତ ପ�ଜାତି ।। - ୨ 

ଝରଣାର କୁଳୁକୁଳୁ ନାଦଟି 

ଆନq ମିେଳ େସ ଦୃଶ�କୁ େଦଖି ।। - ୩ 

େକାଇଲିର କୁହୁକୁହୁ ଶବଦ  

ମନ କିଣିନିଏ ତାହାରି ସ�ର ।। - ୪ 

େସହିଠାେର अଛି ଫୁଲ ସହର 

ବାସ ଚହେଟ ତା अତି ସୁqର ।। - ୫ 

ଭअଁର େଯ ପୁଣି ଗୁଣୁଗୁଣାଏ 

ମହୁମାଛି ଆସି ମହୁ ତିଆେର ।। - ୬ 

ଗୀତ ଗାଏ ଆମ ଗଉଡ ଭାଇ 

େସହିଠାକୁ ଯାଏ େଗାରୁ ଚଳାଇ ।। - ୭ 

fମାନିଧି ସାହୁ 

 

ଆଣିଥାଏ ଆହା କରଡି ଖାଦ�  

ସୁଆଦ ତାହାର अବ'�ନୀୟ ।। - ୮ 

ଋଷି ମୁନୀ.ର ଆଶ�ମ େସଇ 

େବଦ ଶା§ ନିତି ପାଠ ହୁअଇ ।। - ୯ 

ସୁଖ ଦୁଃଖେର ମଁା ଡyର େଦବୀ 

ରଖିଥାlି ସଦା ଘ} େଘାଡାଇ ।। - ୧୦ 

अyାରକାମ� େସ ଆମଠୁ ନିଏ 

ଶୁ� अମ�ଜାନ ପରସି ଦିଏ ।। - ୧୧ 

େକହି ନୁେହଁ େସଇ ଆମ ଜyଲ  

ଗଛ ଲଗାଇଣ ରଖିବା ଭଲ ।। - ୧୨ 

ତାକୁ େକେବେହେଲ କାଟିବା ନାହଁ  

ବ��ନ ତାହାର କରିବା ଭାଇ ।। - ୧୩ 
 ଜାମପାଲି, େମଲଛାମୁvା, ବରଗଡ 

େମା:-୭୦୭୭୦୫୯୩୪୯ 
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ନିଦାେଘ ଚିଲିକା ନିଦାେଘ ଚିଲିକା ନିଦାେଘ ଚିଲିକା ନିଦାେଘ ଚିଲିକା     
େହ େମାର ନୀଳାa�  ଚିଲିକା ରୂପସୀ 

ସୃ�ିର ଦୃ�ିେର ଉଡ�  ରାଜ ହଂସୀ , 

ଚତୁଦ~େଗ େଶାେଭ ନୀଳ ଜଳରାଶି 

ସ�ପwହାସୀ େମାର ମାନସ େପ�ୟସୀ , 

ହାତଠାରୁ अବା ସୁନୀଳ  କବରୀ 

ମୁକୁଳାଇ େମାେତ େନବାକୁ ଆେବାରି , 

ପରଷି  ଶୀତଳ େତା ଓ଼0 ଚୁaନ  

କରିବାକୁ ସେତ! ନିଦାଘ ଦହନ, 

ତପନ ଦୀfିତ 
(େବଳାଭୂମି) 

 

ସlରlି ଜେଳ ବିହyମ ଦଳ 

ଯୁଗଳ ବgେନ େହାଇ ମାଳ ମାଳ , 

ବେf େତା अସଂଖ� ବାସ ଜଳଚର 

ରମlି अଲେf େହାଇ େସ ବିେଭାର , 

ଜନନୀର ତୁ’ େଯ ହୀରକର ହାର 

ପ-ଚିେତ�  େତାର ନାହZ  ପଟାlର , 

अପବୂ� अପବୂ� अପବୂ� अପବୂ� ... 

େହ େମାର ଚିଲିକା ଉ�ଳ େବୖଭବ II 
ତପନ ଦୀfିତ(େବଳା ଭୂମି)  

ନାଶିେକଶ�ର, କାକଟପୁର, ପୁରୀ 

ଇ.େମଲ: konark.dixit@gmail.com 

ଦୂରାଭାଷ:9537400744 
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ସ�ପwର ମହଲସ�ପwର ମହଲସ�ପwର ମହଲସ�ପwର ମହଲ    
ସକାଳୁ ସକାଳୁ ଆଖି ମଁୁ େଖାଲିେଲ 

ଭାବନାେର ବୁଡି ଯାଏ, 

ଉଠିବି ଉଠିବି ଭାବୁ ଭାବୁ ମଁୁ େଯ 

ସମୟ ତ ଗଡି ଯାଏ । 

ଚାଲୁ ଚାଲୁ ବାଟ େଯେବ ଝୁ}ି ଯାଏ 

ମେନ ମେନ ହସୁଥାଏ, 

ଜାଣି ମଁୁ ପାେରନା କାହା ଭାବନା େର  

େକାଉଠି ମଁୁ ଭାସୁଥାଏ।  

ଇhା ହୁଏ େମାର ନିେରାଳାେର ବସି 

େଲଖିବି କବିତା େକେତ, 

େକାଉ ବିଷୟେର େଲଖିବି କବିତା 

ଭାବି ହସ ଲାେଗ େମାେତ।  

ଚିନF ୟ ଶୁଭ� ାଂଶୁ 

 

अgାର ରାତିେର ଜହw  କୁ େଦଖିେଲ 

ମନ େମା अଧୀର ହୁଏ, 

ଦୀପ ଶୀଖା ଧରି ସପନ ପରୀ େଟ 

ଆସିବ ଜୀବେନ େକେବ....? 

ଫୁଲ ର ସହେର େକେତ ଯତନ େର 

ଗଢ଼ିଛି ସ�ପw ମହଲ, 

ସପନ ପରୀର େଦଖା ନାହZ କାହZ 

ଆଖିେର ସ�ପର ଧାର....।। 

 
ଗ�ାମ/େପା: - କୁଆମରା, ଥାନା - ଖୁ}ା 

ଜିଲ� ା - ମୟରୂଭ�, ପିନ - ୭୫୭୦୨୭ 

ଦୂରଭାଷ - ୯୭୭୬୦୫୦୬୬୭ 
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ମୁଁ ଜାଣିଥିଲି କିମୁଁ ଜାଣିଥିଲି କିମୁଁ ଜାଣିଥିଲି କିମୁଁ ଜାଣିଥିଲି କି????    
ସାଥୀ େମା ସ�ାଥ�ପର,  

अlେର ଜହର,  

ତା'ର େପ�ମ େଖଳଘର,  

                   ମଁୁ ଜାଣିଥିଲି କି?  

 

ଏ େପ�ମିକା ନି��ୟ,  

ପଥର ହୃଦୟ ,  

େପ�ମ େଦବ ଏହି େଦୟ,  

                    ମଁୁ ଜାଣିଥିଲି କି?  

 

ଭରସା ର ପାଉଣା,  

ସାଜିବି େଖଳଣା,  

ଦିେନ ନିେଶ� େହବି ଗଣା,  

                    ମଁୁ ଜାଣିଥିଲି କି?  

ତୁଷାରକାl ପ�ସାଦ 

 

 

େପ�ମର ପ�ତିଦାନ,  

ନିqା, अପମାନ 

େମାର ଭାyିବ ସପନ।  

                    ମଁୁ ଜାଣିଥିଲି କି?  

 

ସ%କ� ବାଲିଘର,  

ଉଜାେଡ ଜୁଆର,  

ଦାଉ ସାଧିବ ସାଗର।  

                   ମଁୁ ଜାଣିଥିଲି କି?  

 

   
                ବରୀ, ଯାଜପୁର  

ଭ� ାମ�ଭାଷ : ୯୮୫୩୦୯୨୬୩୦ 
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ବହିବହିବହିବହି    
ବହିେର ବହି    ହସାଉ ମହୀ 

କି ଗୁଣ ଗାଇବି େତାର 

େତା ପଠନେର  ଚfୁ େମା ଫିେଟ 

अ�ାନତା ହୁଏ ଦୂର ।। 

 

ଶିଶୁ େଶ�ଣୀରୁ   େଡଇଁଲି େଯେବ 

େହଲା େମା’ ପ�ଥମ େଶ�ଣୀ 

ଛବି ବହିେଟ େହାଇେର ସାy 

େନଲୁ େମା ମନକୁ କିଣି ।। 

 

େମା ପିଲାଦିନୁ  େଯେବଠୁ ମନୁ 

ଆସିଛି ଟିକିଏ େହତୁ 

େତାର ପଠେନ   ପାଇଛି �ାନ 

ତୁହି େମା ପ�ଗତି େସତୁ ।। 

େସଠୀ କା_~କଚq�  

 

ଆଜିର ଯୁେଗ   ଭୁଲlି େତାେତ 

ପଠନେର ନାହZ ରୁଚି 

ଗ|, କବିତା    ସ�ା�� ବାରତା 

ଦୂରଦଶ�େନ ମିଳୁଛି ।। 

 

େହେଲ େମା’ ସାy   ତୁ କି अମy 

େମା’ େଛାଟିଆ କଥାଟିେର ? 

େତା’ ବିନା େସଇ    ଟିଭି େଘାଷକ 

େସ ପେଦ ପହ�ିପାେର ?? 

 

ଶା§, ବି�ାନ          ତ_� ସgାନ 

େତା ବିନା ନାହZ ପ�ମାଣ  

ଜଗତମାନ ତୁ    ଜଗତ ବqନ 

େତା’ଠୁ ଆରo ନିମ�ାଣ ।। 
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ଉଡ଼ିଯାଏ ମଣିଷର ମନଉଡ଼ିଯାଏ ମଣିଷର ମନଉଡ଼ିଯାଏ ମଣିଷର ମନଉଡ଼ିଯାଏ ମଣିଷର ମନ    
ଉଡ଼ିଯାଏ ମଣିଷର ମନ  

ଆକାଂfା ହିମାଳୟ ଶୀଷ�କୁ 

ଗଢ଼ିଦିଏ େକାଣାକ� କଳାର ମାଧୁରୀ                 

अଭିÐାର ମାପ କାଠିେର ମାପିଯାଏ 

ସୀମାହିନ अନl ଗଗନର ଦୂରତାକୁ 

अଶାl ସମୁଦ� ର ଗହ� ରକୁ 

 

ଖାଲି ଆଶା ନିରାଶା ଓ ଜି�ାସା 

ଘୁରିବୁେଲ ବଣ ବିଲ ପାହାଡ଼ ଝରଣା 

ପାଏ ନାହZ ତା ହୃଦୟର ପ�ତାରଣା 

ଆକାଶ ର ଆତF ୀୟତା 

ମନ ହୃଦୟର ମଣିଷ ପଣତା 

ପଜୂାଶ�ୀ ପାତ�  

 

ଆତF ାହୀନ ହୃଦୟ ଟିଏ େହାଇ 

ସ�ପwେଦେଖ ସଂସାର ଗଢ଼ିବାକୁ 

ଜୀବନ ର ପ�ତିଟି ମୁହୂ_�େର 

କିn ରହିଯାଏ , अଭିÐା 

ପ�ତି େକାଣ अନୁେକାଣେର 

ବଂଚି ରେହ େକବଳ ମଣିଷ ଭାବେର 

 

ଚି�ାର କେର ମଣିଷ ମଁୁ 

ପାଇବାକୁ ମଣିଷର ମଣିଷତ�  

କିn ପାଏ ପ�ତାରଣା 

ଜୀବନର ପ�ତିଟି ମୁହୂ_�େର 

ଲିଭିଯାଏ ଦୀପ େଶଷ ଜୀବନେର 

ଆଶା ଆଶାେର ଆଶାେର..................... 
ଧମ�ଗଡ଼, କଳାହାvି 
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ଆସିଲା ପରୀfା ମାସଆସିଲା ପରୀfା ମାସଆସିଲା ପରୀfା ମାସଆସିଲା ପରୀfା ମାସ    
ବୁଣାବୁଣି ପେର ରୁଆ େବଉଷଣ 
ତୃଣକ ଦମନ େଶଷ 
अମଳ ସମୟ ଉପନୀତ େହଲା 
ଆସିଲା ପରୀfା ମାସ ।। 
ସअଳ ସअଳ େହାଇ ସଜବାଜ    
ପ�େବଶ ପତ�  କୁ ରଖ   
ନି��ାରିତ େବଳ ପବୂ�ରୁ ପହ�ି 
ନିଜର �ାନ କୁ େଦଖ ।। 
ମନ ଧ�ାନ େଦଇ ପ�ଶw ପତ�  ପଢି 
ଉ_ର ଖାତାେର େଲଖ  
fୁଦ�  ପ�ଶw ଠାେର ସେଚତନ େହାଇ 
ସଚୂନା କୁ ଲf� ର ଖ ।। 
ଗଣିତ ପାଠ କୁ ନଜର ରଖିବ 
େହବନାହZ ବାଟବଣା 
ଇଂରାଜୀ ଭାଷା କୁ ଭାରି ସାବଧାନ 
ସମୟ ପଡ଼ିବ ଊଣା ।। 

ପ�ଦୁ�ତ କୁମାର 
ମହାକୁଡ଼ 

 

ବି�ାନ କୁ ଧରି �ାନ अରଜିବ 
ଇତିହାସ ଭୁଗେଳ ଧ�ାନ 
ତୃତୀୟ ଭାଷା େର ସଫଳ େହାଇବ 
ବ�ାକରେଣ ରଖ ମନ ।। 
ସnଳିତ କରି ଚ�ଳ ମନକୁ 
ପରୀfା େଦବାକୁ ଯିବ 
କୃତକାଯ�� େହାଇ ସ�ାନ ରଖିେଲ 
ଭଲ ଚାଟ େବାଲାଇବ ।। 
ମାତା ବୀଣାପାଣି ସି� ବିନାୟକ 
ପଦF ପାେଦ ଲୟ ରଖି 
ପରୀfା ସାଗର ପାରି ହୁअ ସେବ� 
ସମୟ କୁ କରି ସାfୀ ।। 

ବି�ାନ ଶିfକ, ପ�ାୟତ ଉ�ବିଦ�ାଳୟ, ଇhାବତୀ 
ପୁର,େଢ.ାନାଳ 
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ଜୀବନଜୀବନଜୀବନଜୀବନ    
ଜୀବନର ମାେନ ଏଠି ଭିନw ! ! 

ବୁଝିବା ସହଜ କି? 

ମୁ ଆଜି ବି ବୁଝିପାେରନି। - ୧ 

ନିେରାଳାେର ଜହw କୁ ପଚାରିେଲ 

େସ କହିବ େବାଧ ହୁଏ? 

ନିେରାଳା କାହZ? 

େକାଉଠି ତା ଘର? 

େକେବ େଦଖିନି ତାକୁ। - ୨ 

ତାରାଗଣ କହି ପାରିେବକି? 

େହେଲ ଏେତ ଦୂରେର େସମାେନ ! 

େକମିତି ଶୁଣିବି େସମାନ.ୁ? - ୩ 

ହଁ! ତାକୁ ପଚାରିବି, 

େଯ ଏ ଦୁନିଆଁେର ସବୁଠୁ अମୀର, 

େହେଲ େସ କଣ ନିେରାଳାେର ଥିବ? - ୪ 

ଗରିବକୁ ପଚାରିେଲ କହିବକି େସ? 

କିn ତାକୁ କ'ଣ ପଚାରିବି, 

ଚି_ର�ନ ସାହୁ 

 

ଜୀବନର ମାେନ, 

େସ େମା କଥାକୁ अ-ହାସ କରିବ! !  ୫ 

ବୁଝିଲି େସ ଏକା ଜାଣିଛି, 

କହି ପାରିବ େସ , 

େସଇମ, ଯିଏ କାହାକୁ अେପfା କେରନି 

ଚାଲିଥାଏ ତାର କfେର। 

ହଁ ସମୟ ! - ୬ 

େସ ହZ ଏକା,  

ମେତ ଜୀବନର ମାେନ କହିପାରିବ। 

େତା अେପfାେର ରହିଲି......... 

......................................ସମୟ! 
ସିyିରି, ଆଳି, େକq� ାପଡା 

ଭ� ାମ�ଭାଷ : ୭୩୭୭୬୭୮୭୩୮ 

ଇେମଲ୍ : schittaranjan93@gmail.com 
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ଘରଘରଘରଘର    
(୧) 

ବାର ଦୁଆର ମୁv ଗୁ�ି ସାରି 

ଆସlି ସଭିଏଁ େଫରି 

ସ�-ଇhାେର 

अଥବା ଡାକରାେର। 

 

ସମ` ଯାତ� ା ପେର 

େଯେବ ବି ଯିଏ େଫେର 

ଆଲିyି େନବାକୁ ଆତୁର 

ପରମ ତୃ�ିେର। 

ରାେଜଶ ପଝୂାରୀ 

 

ଚଳ�ିତ�  ଦୃଶ� ପରି 

ତରyାୟିତ ପ�ତିfେଣ 

ଆଖିେର ଆଖିେର 

େଫରିଆ େଫରିଆ 

େବାଲି ସଦା ହାତ ଠାେର। 

 

ସବୁ ଯାତ� ାର ପ�ାରo େସଠାରୁ 

अl ବି ତା'ଠାେର 

େକମିତି େକଜାଣି 

ଭେସଇ ଦିଏ ସମ`.ୁ  

अନାହତ ଆlରିକତାର ସୁअେର 

କୁଆେଡ଼ ବି ଯିବା େଚ�ା ସବୁ  

ବିଫଳ େହାଇଯାଏ 

ତା ପାଖକୁ ଗଲା ପେର  । 
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(୨) 

ଏ େଗାେଟ ନିରୁତା ବିେଭାର ପଣ 

ବିହ� ଳକ ଉ�ାରଣ 

େଚୖାପାଖ ଆେଲାଡ଼ନର ମଧୁର କାରଣ 

ସୁଖ ଶାlି ମହଣ ମହଣ। 

 

ଏ ନୁେହଁ ଖାଲି 

କାଟି କୁଟାର ସମାହାର 

ଆଶିଷ ଏ ଆବ_�ମାନର 

ମୁକ ସାfୀ  

ତମାମ୍ ସgିପଣର। 

 

ଏଠାେର ନିଜତ� ର 

 ମତୁଆଲି ଆଶ�ୟ 

ବାgିଥାଏ ସକଳ ହୃଦୟ 

ଲୁହ ଜନF ାଏ ହସର ପରିଚୟ 

ଚିର अମର ତା’ ସF �ତି अfୟ। 

 

କାଗଜର ଚୁମା ପାଇ 

ସ�ାହି ଶୁେଖ େଯମିତି 

अପେନାଦିତ ଯ�ଣା ସକଳ 

ତା’ ଛତ� ଛାୟାେର େସମିତି। 

 

ସୁକାlି ବଉଦ ମାଳୁ ଆସି 

ଏକତ�  େମୖାସୁମୀ 

େପ�ମ ମକରq ସି�ି 

ମାେଜ ଏହି ଭୂମି। 

 

ଏ ପ�କାର �ିତି ନାହZ ଯହZ 

େହଉ େଯେତ େନତ� ାକଷ�ା େସହି 

ତାହା ନୁେହଁ ଘର ପଦବାଚ�... 

ହଁ କୁହାଯାଇ ପାେର 

ଦି� ଧାପ'ୂ� ଜୀବନାୟନର ଆସର। 
କୁଶେମଲ,କପିଲାପୁର 

ପ�ଗଁା, ଝାରସୁଗୁଡ଼ା 

ଭ� ାମ�ଭାଷ : ୯୭୭୭୨୮୦୫୯୪ 
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କେଠାର ସତ�କେଠାର ସତ�କେଠାର ସତ�କେଠାର ସତ�    
ମୃତୁ� , 

 ଆେସନାହZ େକେବ ସିଏ ସଚୂନା େଦଇ 

अଚାନେକ ଆସିଯାଏ ବାହା େମେଲଇ 

ନି0ୁର, କ� �ର ରୂପ େଦଖାଇ ତାର 

ବାଛିନିଏ ମିଠା ଫଳ ଚାଖିବା ପାଇଁ  ।। 

 

ମୃତୁ�, 

ପଦାପ�ଣ କେର ବିନା ଆମ�ଣେର 

ଆଜୀବନ ନିଦ� ା ଭେର ପ�ାଣୀ ଆଖିେର 

ହସୁଥାଏ अନ�କୁ େସ କେqଇ େଦଇ 

ହାରିଯାଏ ପ�ାଣୀ ତାର ସତ� ଆଗେର  ।। 

େରାଜା ପvା 

 

 

ମୃତୁ�, 

ଏକମାତ�  ସତ� େବାଲି ବାରaାର ସଚୂାଏ 

ତଥାପି ପ�ାଣି ଜଗତ ତାକୁ ଭୁଲିଯାଏ 

ବ�ିବାର ମିଛ ଆଶା େନଇ अହରହ 

କାqୁଥାଏ ପି�ୟଜନ ମୃତୁ� େଦଖି ସିଏ  ।। 

 

ମୃତୁ�, 

ଘଡିକ ଆଗମନେର େଧାଇନିଏ ସବୁ 

ପଲ. ବଦେଳ ଦିଏ େକାେକଇ େଟ ବାବୁ 

ସାyେର େସ ନିଏନାହZ କାଣିଚାଏ ଧନ 
ମିଛ େଲାଭ କରି ଆଉ କି ଲାଭ ପାଇବୁ  ।। 
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ମୃତୁ�, 

ରୂପ ତାର କ� �ର ସିନା ପ�ାଣୀ ଭୟ କେର 

ତାଠାରୁ ବିଶ�ାସୀ େକହି ନାହZ ଜଗତେର 

ଜୀବନ ଯ�ଣାରୁ ମୁpି େଦଇ ସିଏ 

ହାତଧରି େନଇଯାଏ ମହା ଆେଲାକେର  ।। 

 

ମୃତୁ�, 

ଯଦ�ାରା ଜୀବl ପ�ାଣୀ େମାf ପ�ା�ି ହୁଏ 

ମିଛ େମାହମାୟାରୁ େସ ମୁpି ପାଇଥାଏ 

ଜ�ାଳମୟ ଜୀବନ ତ�ାଗୀ ଆନqେର 

ପରମାତF ା. ପୟେର ଲୀନ େହଇଯାଏ  ।। 

 
ପ'ୂ� ାନq ଭବନ 

େନତାଜୀ ନଗର,ମଧୁପାଟଣା 

କଟକ-୭୫୩୦୧୦ 

ଇେମଲ୍ : roja.saumya@gmail.com 
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ମୁକୁଳା.ୁରମୁକୁଳା.ୁରମୁକୁଳା.ୁରମୁକୁଳା.ୁର    
ପାଖୁଡା ପାଖୁଡା ଗହନପରଳକୁ ପର`ପର` େଖାଲି, 

(ପ�ଯେତw  ସଯେତw  अବା अଯତw େର) 

କାହZକି ଉନF _, ଉଲଗw ଓ ଉଦv େହଉଛୁ ତୁ? 

(अଜାଣେତ अବା ଜାଣିଶୁଣି) 

 

କଣ େଦଖାଇବୁ? କାହାକୁ? କିଏ ନୂଆ ଏଠି? କିଏ ଋଷୀ? 

ଦୁଇେଗାଡିଆମାେନ ହZ ଭअଁର, ଚାରିେଗାଡିଆ ବି ମହୁମାଛି! 

ଷେଡୖଶ�ଯ��େଲାଭୀମାେନ ପିଶାଚ-ହିଂସ�-ମହାମାରୀ! 

େତାେତ ମାଟିହାvି କହି! ଛୁଇଁ େଦେବ! ନିେଜ ଈ� ପାଲଟିେବ! 

 

ପଜୂକ-େପାଷକ ନା ଭfକ-େଶାଷକ? ଚିହିw ଛୁ? 

କାହZକି ଏେତ ଉେ_ଜନା, ଉ�ୀପନା, ମିଛ ଉନF ାଦନା? 

ନିଜକୁ ପରଷିବାପାଇଁ! ପରଖିବାପାଇଁ! ନା ପ�ତି/qିତାେର? 

ନା' କୁମାରୀତ� ପ�ମାଣ କରିବାକୁ, ନା ପତୂ-ପବିତ� ତା? 

ଡା ବିଶ�ର�ନ କର 
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ରyୀନ େରଶମୀ ନରମପରଦାକୁ ନିଜେଦହରୁ ଚିରି, 

େତା' ଆକାଂfିତର ବ�`ବାରବୁଲା-ବୁକୁେକାଠରୀେର, 

ସେତକ'ଣ ଥାକଥାକକରି ଢା.ିେଦଇ ପାରିବୁ? 

ଆେରାପ-ପ�ତ�ାେରାପ, ପ�ୀତି-ଘୃଣାର ଫଦ�ସବୁ? 

 

କଣ ପାଇବୁ? ପ�ଶଂସା? ପ�ଣୟ? ରୂପବqନା? 

େନବୁନାହZ ନାନାଦି ଲା®ନା? ଗ�ଣା? କୁ�ାରଟନା? 

ଆଉ ଏସବୁ ସ%ତିକୁ ନିଆଁଭଳି अ}ିେର େଖାସି 

ବ�ିବାକୁ େମ�ାଏ ଦୁଃସାହସ ଓ अନୁଭୂତି-अଭି�ତା! 

 

©drgynaec #ଡାpରବାବୁ 



ଆହ� ାନ ଇ-ପତି� କା, ଚତୁ��ଶ ବଷ�, ଦି� ତୀୟ ସଂଖ�ା, େଫବୃଆରୀ ୨୦୧୯ Magazine Downloaded from www.aahwaan.com 

ଆହ� ାନ ଇ-ପତି� କା ସ%ୂ'� ନିଃଶୁ) ବିତରଣ େହତୁ ଡା େଜ�ାତି ପ�ସାଦ ପ-ନାୟକ. /ାରା ପ�ତି0ିତ ଓ ପ�କାଶିତ  | Aahwaan.com  Aahwaan.com  Aahwaan.com  Aahwaan.com  |  180 

ଧ��ବ ସତ�ଧ��ବ ସତ�ଧ��ବ ସତ�ଧ��ବ ସତ�    
ସୁqର ମିଥ�ାର ଆ`ରେଣ େଯେବ 

ହୃଦୟ ହୁଏ ବ�ଥିତ 

ନିରାଶ ମନେର ଆଶାର ସପନ 

େହାଇଥାଏ ପ�ତିହତ । 

ସମୟ ଚକ�େର ଭବିଷ�ତ अବା 

େଦଖିପାରିଛି କି କିଏ 

अତୀତ ସF �ତିର ପ�ତିଟି ପୃ0ାକୁ 

ନିତି ନିତି େଲଉଟାଏ । 

େକେବ େକେବ ମନ ମଉେନ ରହି ବି 

କହିଥାଏ େକେତ କଥା 

ଆଉ େକେବ ପୁଣି अବ�p ଭାବନା 

अlେର ଭରଇ ବ�ଥା । 

ବନେଜ�ା�ା ପvା 

 

ବାର ବାର ଏଠି ସହିବାକୁ ହୁଏ 

େକେତ େଯ ନୂଆ କଷଣ 

ସହିବାର ଶpି ହରାଇ ବସିେଲ 

ଜୀଇଁବା ହୁଏ କଠିନ । 

ଆପଣାର ଯିଏ ବୁେଝ अବସାଦ 

ଟିକିଏ ସାl� ନା େଦଇ 

ମିଛ ଆତF ୀୟତା ପାଲଟଇ ସଦା 

ଛଳନାେର ଭରା ନଈ । 

ମିଛ ମାୟାର ଏ ବିଚିତ�  ସଂସାେର 

ମଣିଷ ତ େମାହାhନw  

ଜୀବନର େଶଷ ମୁଠାଏ ପାଉଁଶ 

अନୁଭେବ ପ�ତିfଣ । 
ବାେଲଶ�ର, ଓଡ଼ିଶା 
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ଝିअର ଦଇନିଝିअର ଦଇନିଝିअର ଦଇନିଝିअର ଦଇନି    
ଝିअ େବାଲି େମାେତ କରିେଦନି ପର 

େଦ ମଁା େତା େକାେଳ ଜନମ  

ଆକୁଳ ହୃଦେୟ ଡାକୁଛି େତାେତମୁ 

କରି େତା ପାେଦ ପ�ଣାମ  । 

 

ଦୁନିଆ କୁ େମାର େଦଖିବାକୁ ବାେର 

େହଉଛି ମନ अଧିର 

ହୃଦୟେର େତାର ଜାଗା ଟିେକ େଦଇ 

କରିେନ ଥେର ନିଜର।  

 

ଦୁନିଆକୁ େମାେତ େଘନି େନେଲ ସେତ 

େଦବି ତେତ ସବ� ସୁଖ 

ସବୁେବେଳ େତାର ସାଥିେର ଥାଇ 

ଦୂର କରିେଦବି ଦୁଃଖ।  

େପ�ମଶିଲା ରାଉତ 

 

ହସି ହସାଇବି କାqି କqାଇବି 

କରୁଥିବି େତାର ହିତ 

େସବା କରି େତାର େଟକ ରଖିବି ମଁା 

େଦଖିବ ସାରା ଜଗତ । 

 

ଯାହା କହିବୁ ତୁ ମାନିବି  अfେର  

ଆସୁପେଛ େଯେତ ବାଧା 

ମାନ ସ�ାନ ଓ ଗୁଣ ଚରିତ� େର 

ଆଣିବିନି େକେବ ନିqା        । 

 

ବାପା କଥା ଧରି ମାରିେଦନି େମାେତ 

େଦଇ େଯ େକେତ କଷଣ 

ଗରଭରୁ େତାର କରିେଦନି ନ� 

େନଇ େମା ଟିକି ପରାଣ 
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ଝିअ େବାଲି କଣ अଧିକାର ନାହZ  

ଦୁନିଆ େଦଖିବା ପାଇଁ 

ଜୀବନ ଟା କଣ ଏେତ ହିନି ମାନ  

ମାରି ଦିअ କ� େଦଇ 

 

ଚାହZଥିଲ ପରା ଶୁଣିବାକୁ ଦିେନ 

ମାଆ ବାପା ଡାକ େମାର 

ଝିअ େହଲି େବାଲି କି େଦାଷ ମଁୁକଲି 

କରୁଛ େଯ େମାେତ ପର 

 

ମଁୁ ନୁେହଁ େଯ େଗାେଟ ମ` ବଡ଼ େବାଝ 

ନୁେହଁ ଜଡ ବ`ୁଟିଏ 

େଯେତେବେଳ ଇhା ମାରିେଦବ େମାେତ  

ଫିyି େଦବ ନଈତୀେର 

 

ପୁअ ଠାରୁ ଝିअ ନୁହଇ ଦୁବ�ଳ 

अେଟ େସ ଜଗତଜିତା 

ଦୁଇ କୁଳକୁ େସ କରିଥାଏ ହିତ 

ବିଶ� େବାେଲ ତ ଦୁହିତା। 

 
ନାମ- େପ�ମଶିଲା ରାଉତ 

ଗ�ାମ- ବୃqାବାହାଲ 

ବ� କ - େଗାଲାମୁvା 

ଜିଲ� ା- କଳାହାvି  
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ଚିଠିଚିଠିଚିଠିଚିଠି    
ନିଜ�ୀବ ଏକ କାଗଜର ଫ�� 

ତା ଭିତେର କିn ସାଇତା 

अସଂଖ� ଜୀବl କାହାଣୀ... 

େକେତ ଦୁଃଖ େକେତ ସୁଖର 

अଭୁଲା ଉଜାଣି... 

ପ�ଥମ େପ�ମର ପୁଲକତା େହଉ  अବା 

ଭୟାତୁର ମନର ଉଦେବଳିତ ବା_�ା... 

ବିେhଦର ମମ��ଶ�ୀ କଥା େହଉ अବା 

ମିଳନର अେହତୁକ ଆତୁରତା... 

ବାପା.ର ତାଗିଦର ଚିଠା େହଉ अବା 

େବାଉର ‘େକେବ ଆସୁଛୁ’ର ବ�ାକୁଳତା... 

କା_~କ ପାଣିଗ�ାହୀ 

 

ଭାଇର ହାତଘ}ାର ଫରମାଇସ୍ େହଉ  अବା 

ଭଉଣୀର ରାଖୀ ଉପହାରକୁ अେପfା... 

ପତw ୀର ରାତି ରାତି अେପfାର ଦୁଃଖ େହଉ 

अବା ପତିର ଆସlା ଛୁଟିକୁ ପ�ତୀfା... 

ସବୁ କିଛି ସାଇତା ତାହାରି ଭିତେର। 

ଚିଠି, ବିଗତ ଦିନର ସF �ତିଟିଏ 

ଚିଠି, ଚ�ଳ ମନର ଗୀତିଟିଏ 

ଚିଠି, अକୁହା କଥାର ଭାଷାଟିଏ 

ଚିଠି, ଶ.ିତ ହୃଦୟର ଆଶାଟିଏ 

ଚିଠି, ତୁେମ େଖାଲା ଆକାଶର ପfୀଟିଏ 

ଚିଠି, ଆଜି ବି ତୁେମ 

େମା ଚିର ଆକାଂfିତ ସଖିଟିଏ... 
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ସ%କ�ର ସgିପତ�ସ%କ�ର ସgିପତ�ସ%କ�ର ସgିପତ�ସ%କ�ର ସgିପତ�     
ଜୀବନକୁ ଜାରି ରଖିବାର ନିଶାେର 

ବା�ଲ�ର ବଗିଚାଟିକୁ  

ନିଜ ହାତେର ନିଲାମ କରିେଦଲା ପେର 

ଦୁନିଆ ଦୃ�େର ଆଜି,  

ମଁୁ ନିହାତି ସ�ାଥ�ୀ, ହୃଦୟହୀନା 

ନାରୀତ� ର କଳ. 

ଏକ େପଶାଦାର  ମା'। 

ବୁକୁ େମାର ପଥରେର ଗଢ଼ା 

अମୃତର ଧାରାଟିଏ ଉଛୁଳି ଉେଠନି  

କି ଭିଜିଯାଏ ନାହZ 

େମା ମମତାର अଗଣାଟା ସାରା। 

अନୁସୟୂା ମିଶ� 

 

 

କିn, ଦୁନିଆ କଣ େଦଖିପାେର 

अଭିମନୁ� େଯ  

େକେତ अସହାୟ େହାଇପେଡ଼ 

ଚକ� ବୁ�ହ ଭିତେର 

ପାଦ େଦଲା ପେର ପେର ! 

େମା ମନେର ବି ଝଡ଼ ଉେଠ,  

ବୁକୁ ଫାେଟ 

ପରି�ିତିର ଦାୟେର 

ମମତାର अlଃେସ�ାତଟିକି 

ମରୁବାଲି ତେଳ ଚାପି ରଖିଲାେବେଳ, 

ନିଜଠାରୁ ବିhିନw  େହାଇଯାଏ ମଁୁ 

ପ�ତି ମୁହୂ_�େର ଆତF ାର ଆକଷ�ଣେର। 
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ମନ କେହ, ଲିଭାଇ ଦିअlି 

अନଧିକାରର ସମ` ସ�ାfରକୁ, 

ଚିରି ଫିyିଦିअlି 

ସ%କ�ର ସgିପତ� ଟିକୁ, 

ଜେଡ଼ଇ ଧରlି 

ପରିପ'ୂ�ତାର ପ�ତିଟି ମୁହୂ_�କୁ 

ଶୁନ� େମାର ହୃଦୟେର 

ଏକାl ନିଜସ� ଭାବେର, 

ଲୀନ େହାଇ ଯାଆlା 

ସ�ତ� ଏକ अ`ିତ�ର ସକଳ अହମିକା 

‘ମା’ େବାଲି େଗାଟିଏ ଡାକେର। 
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ମମତାମୟୀ ମା ତାରିଣୀମମତାମୟୀ ମା ତାରିଣୀମମତାମୟୀ ମା ତାରିଣୀମମତାମୟୀ ମା ତାରିଣୀ    
ବିଜୟନଗର ଜyଲୁ ପାସ 

ଭ� ରାଜାର େଘାଡ଼ା अଦୃଶ� , 

େହାଇତା. ମନ ବ�` 

େକମl ଯିେବ େକqୁଝରଗଡ଼  

ଭାେଳ ତା. ମନଚି_ , 

େଦଖି ଏକ ବରଗଛ ତା ପାେସ ମାତ 

ହସ ମୁେଖ ରାଜାକୁ ଚାହZ 

କୁହlି କ'ଣ େହଲା ଭ� , 

ମମତା ମୟୀ ମା ତାରିଣୀ  

ମମତା ମୟୀ ମା ତାରିଣୀ । 

ଭ� ରାେଜ ପୁଛିେଲ ତୁେo କିଏ 

ମାତା ଉେ_ କହିେଲ 

ମଁୁ ଶାଳ ର େଦବୀ େଯ , 

ଆ¨ୁମାଡ଼ି ପେଦ ପଡ଼ି 

ଭ� ସୁମରିେଲ 

େମା ଗଡ଼ ଚାଲେହ , 

ଶିବାଶିଷ ନାଏକ 
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ମମତା ମୟୀ ମା ତାରିଣୀ 

ମମତା ମୟୀ ମା ତାରିଣୀ । 

ମା ଉେ_ ରଖୀେଲ ତୁେo ଆେଗ ଚାଲିବ େଯ 

 ପଛ ଧାରକୁ ନଚାହZ  

ନ େହେଲ ମଁୁ ରହିଯିବି अଧା ବାେଟ ଚାହZ , 

ଏମl ସ_� ଶୁଣି ଭ� ରାଜା अବାକ୍ 

      କହିଗେଲ ଭ� ବୁଝି ମଁୁ ପାରିନି ମାତ , 

ମମତା ମୟୀ ମା ତାରିଣୀ 

ମମତା ମୟୀ ମା ତାରିଣୀ । 

ମାତ ହସ ମୁେଖ କହିେଲ େହ ଭ� 

     େମା ପ�ୁକ ପାଉଁଜି ବାଜୁଥିବ ବାଟ ଯାକ 

କିଛି ବାେଟ ଯଦି ନ ଶୁେଭ ତେତ 

        ପଛକୁ େମଲୁଣି େଦବୁନି , 

ମମତା ମୟୀ ମା ତାରିଣୀ 

ମମତା ମୟୀ ମା ତାରିଣୀ । 

ଯଦି େସହି fେଣ େଦବୁ ତୁ अନାଇଁ 

ରହିଯିବି େସଇ �ାେନ , 

େଯେତ କରୁଣା କରି अଶ�� ଝେର ବି 

ଯିବିନି େତା େକqୁଝରଗେଡ଼ , 
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ମମତା ମୟୀ ମା ତାରିଣୀ 

ମମତା ମୟୀ ମା ତାରିଣୀ । 

ଭ� ରାଜ ହସ ମୁେଖ ଠିକ୍ अଛି ମାେତ 

 ଚାଲୁअଛି ମଁୁ ଆେଗ 

ଆପଣ ଆସn େମା ମାେଗ� , 

ମମତା ମୟୀ ମା ତାରିଣୀ 

ମମତା ମୟୀ ମା ତାରିଣୀ । 

ହଠାତ୍ ଏକ ଜାେଗ ନ ଶୁେଭ ମାତା ପ�ୁକ ପାଉଁଜି 

ରାଜା ଭୟ ଭୀତ 

ମେନ ଭାଳିେଲ ମାତା ରହିଗେଲ କି अନ� ଜାଗ , 

ମମତା ମୟୀ ମା ତାରିଣୀ 

ମମତା ମୟୀ ମା ତାରିଣୀ । 

ନିଜ ମନ ଭୟ ଦୂରୀ କରିବା ନେତ 

ରାଜା ଭ� ଚାହZେଲ େମଲି , 

ମାତା अଦୃଶ� େହାଇ େଯ 

 ଏକ ଶାଳ ବୃେf େହେଲ ଜାଗି , 

ମମତା ମୟୀ ମା ତାରିଣୀ 

ମମତା ମୟୀ ମା ତାରିଣୀ । 

େଦଖି ରାଜା ମୁେଖ ଦୁଃଖର ଆତ. 
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କାହZକି କରିଲି ମଁୁ ଏମl ବିଚାର , 

ବିଚାେର ମଁୁ ଏେତ ମଢୂ େଯ 

 ଭୁଲିଗଲି ମାତା ବାଣୀ , 

େକମl ମଁୁ େନଇ ପାରିବି 

ମା’ କୁ େମା ସେy େଘନି , 

ମମତା ମୟୀ ମା ତାରିଣୀ 

ମମତା ମୟୀ ମା ତାରିଣୀ । 

ମାତା ହସ ମୁେଖ ଦୃଶ� େହାଇ 

କହିେଲ େହ ଭ� 

େତା ଗଡ଼ ର କିଲ� ାେର 

େତା େମାର ଆବିଭ�ାବ , 

ମମତା ମୟୀ ମା ତାରିଣୀ 

ମମତା ମୟୀ ମା ତାରିଣୀ । 

ଏ ଶାଳ ବଣ େତା େମା ପୀଠ 

ଛୁଟି ଆସିେବ େକେତ ଭକତ , 

ସଭିଏଁ ଜାଣିେବ ମଁୁ େକqୁଝରଗଡ଼ ରାଣୀ 

ଘଟଗଁାର ମଁୁ ମା ତାରିଣୀ , 

ମମତା ମୟୀ ମା ତାରିଣୀ 

ମମତା ମୟୀ ମା ତାରିଣୀ  । 
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ଭ� ରାଜ ହସ ମୁେଖ 

ରେଚ େହେଲ ଆଗତ , 

େକqୁଝରଗେଡ଼ କହିଗେଲ େହ ପ�ଜାଜନ 

େମା ମା अଛlି େସହି �ାନ , 

ଛୁଟି ଚାଲ େହ ପ'ୂ�  

ତୁମ ଆଖିର ସପନ , 

ମମତା ମୟୀ ମା ତାରିଣୀ 

ମମତା ମୟୀ ମା ତାରିଣୀ । 

ଏମl ରାଜା. ବାକ� 

ଛୁଟି ଚାଲିଲା अେନକ ରାଜ� , 

ବହୁ अ�େଳ ରାେଜ� ପ�ଜାଜନ ରଥ 

ଶାଳୁଆ ବଣେଯ େହଲା ମନରଥ , 

ମମତା ମୟୀ ମା ତାରିଣୀ 

ମମତା ମୟୀ ମା ତାରିଣୀ । 
ଧରଣୀଧର ସ�ୟଂଶାସିତ ମହାବିଦ�ାଳୟ, େକqୁଝର 

ଓଡ଼ିଆ ସ�ାନ ଛାତ�  

ଘର - ଜଘିଂରା, ଜିଲ� ା - େକqୁଝର, ଓଡ଼ିଶା  

ଭ� ାମ�ଭାଷ - ୯୬୬୮୬୦୩୮୭୧, ୭୯୭୮୧୫୭୯୩୬  

ଇ-େମଲ ଠିକଣା - shibasheeshnaikjgr@gmail.com 
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ମରୀଚିକାମରୀଚିକାମରୀଚିକାମରୀଚିକା    
ମଁୁ ଜାେଣ ତୁ ଏକ ଭୀରୁ କାପୁରୁଷ 

ସତ୍ ସାହସ ବିହୀନ କୁେହଳିକାଟିଏ   

ନିରାଶା ଭ_~ ଥିବା ଆଶାର ବିଷକୁoଟିଏ  

ପ�ତିହିଂସାର ଉଆସେର  

ନାୟକର ପଗଡିବgା  

ସୁqର ଖଳନାୟକଟିଏ । 

 

େବେଳେବେଳ ମଁୁ ଭାେବ  

ତୁ ଏକ ନିେବ�ାଧ ଶିଶୁର ଲୁଚକାଳି େଖଳ 

ଚିକ୍  ଚିକ୍  ମୁହଁ େବାଳା େଚାରଟିଏ ପରି 

ଯାତ� ା େପାଲିସର अଭିନୟ କରୁ 

ପ�ଫୁଲ� ତା ର अନୁ0ାନ ନିଶା��େର 

ମାତ�  ପ�ଭାତ �ଶ�େର େମୗନବ�ତ କରିଥିବା 

ସୁqର ମହାକାଳ ଫଳଟିଏ। 

ନାରାୟଣ ଚq�  
େସନାପତି 
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ପ�ତ�fେର ତୁ ସାଜିପାରୁ ନିେ��ାଷ  

ମାତ�  ପେରାfେର ତୁ ଜୀବହlା  

ଭାyିେଦଉ अେଗାଚେର େକେତ ହୃଦୟୀ. ବାୟା ବସା 

ଗଢ଼ିେଦଉ େକେତ େସwହୀ. ଶFଶାନ 

ଆନqର ତାଜମହଲଟା ସାେଜ ଚି�ାରର ପିରାମିଡ୍ 

େକବଳ ପାଉ ଘୃଣାର ଉପହାର 

ସାଜି ମିଥ�ାବାଦୀ ପ��ବ�କ  

ଧରି େସୖତାନ ନିମକହାରାମର ମାନପତ� ଟିଏ । 

 

ଶୁଣିଥିଲି ଚq�େଦେହ କଳ. େତା େଯାଗଁୁ 

अଂଶୁଘାତର ମାରଣା§ ଖ�ା େତାପଟିଏ ତୁ 

କରୁ େକେତ େଯ ପାପ, 

ସ%କ�ର ମଲୂ� ଜାଣି ନ ଥିବା ଶତ� �ଟିଏ ତୁ 

ବିଶ�ାସଘାତକତାର ଇତିହେସ  

ପାଉଥିବୁ େକେତ େଯ ନିqା 

ସାରା ଜୀବନ अଭିଶ� େବୖଧବ� ଯ�ଣା ପାଇଁ  

अlରେର ଧରା େକାହର ରୁf ଧ�ନିଟିଏ। 

 
ଜoରା, େକqୁଝର 
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ବସlର ଆଗମନବସlର ଆଗମନବସlର ଆଗମନବସlର ଆଗମନ    
ନବ ବସlର ପହିଲି ପରେସ 

ନାନା ପୁେ� ଦ� �ମ ଭରା। 

ଶୀତୁଆ କାକର େହାଇଯାଏ ଦୂର 

ପୁଲକିତ ହୁअ ଧରା। 

 

ନବ ପଲ� ବୀତ ଆମ� ତରୁ अେy 

ବଉଳ ପାଉଛି େଶାଭା 

ରy େବରyର କୁସୁମ ସଜାlି 

ବସୁଧା ମାଆର ଗଭା। 

 

ଗହଳିଆ ବନ ତରୁ ବୃl ଡାେଳ 

େକାକିଳର ମିଠା ତାନ 

େପ�ମର ଜୁଆେର ହୃଦ ବିଦାରିତ 

ଉଲ� ସିତ ତନୁ ମନ। 

ସାଗର ପ�ଧାନ 

 

 

 

ପ�ୀତି ମହକର ମଳୟ ପବେନ 

େପ�ମ ପ�ଣୟ ର ଛୁଆଁ 

ନିରସ ହୃଦେୟ  ଜାଗି ଉେଠ ଜଳି 

ଶାଶ�ତ େପ�ମର ନିଆଁ। 

 

େଦାଳ ଯାତ ପାଇଁ  ଗଁାଆ ହୁଏ ସଜ 

ହସି ଉେଠ ପଲ� ୀ ଭୂଇଁ 

ଶ�ୀ ରାଧାେଗାବିq ବିମାନେର ବିେଜ 

ସାେଥ ବgୁ ସଖା େନଇ। 

 
ପଦାଦିଗି, ଗଂଜାମ 

ଭ� ାମ�ଭାଷ : ୯୧୨୪୭୭୬୨୮୭ 
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ଆହ� ାନଆହ� ାନଆହ� ାନଆହ� ାନ    
ସବ�ଂସହା ମା’ ମାଟି ଆଜି ଲାେଗ अ`ବ�` 

ସବୁ େଦଇ େସ ତ ପାଲଟିଛି ନିଃସ� 

କୃତି� ମ ପ�େଲପ ସାେଜ େତେଣ ବିଷ 

अ�ିତ�  ହାରି ପୁଣି ପାଳିଛି ସlାନ 

ତଥାପି କେର ସତକ� େଦଇ ଆହ� ାନ 

‘ପାଇବ କି ଆଉ ଏପରି ଭୂବନ?’ 

 

ମାଆ ଡାକ ଏଠି ହୁଏ ନି��ଭ 

ପର ଲାଖିଗେଲ ପfୀ କାହାର 

ଦଦରା ପଣତ ଚିରି େହାଇଯାଏ 

ଯିଏ ଦିେନ ତାକୁ ସୁରfା ଦିଏ 

ତା’ େକାଳ ଝୁଲଣା अଲଡ଼ା ହୁଏ 

େସପରି ସlାନ ପାଇଁ ଏ ଆହ� ାନ 

‘େଯପରି ସ�ିବ, େସପରି ବ�ିବ’ 

େରାହିତ ମାଝୀ 

 

अବଳା ଦୁବ�ଳା ନ ପାରଇ ବାରି 

ପରୀ ରାଇअଜର ରାଜକୁମାରୀ 

ସlାନ େମାହେର େସ ଆଜି अg 

ଆଖି ଥାଇ अg ଗାgାରୀ ସମ 

କେର ଆହ� ାନ ଶୁଣ ସlାନ 

‘କି ବଳଶାଳୀ କି ତୁେମ ବି/ାନ’ 

 

ଭାବିଛ କି ଥେର ମାଟି ମା’ କଥା 

ସୁରfା ଯା’ର ନାହZ କାହା ମୁେv ବ�ଥା 

ମାଟିର ରଥ ଏ େଯ ମାଟିର େଘାଡ଼ା 

अlିମ ଲf� ତ ଏଇ ମାଟିେର େଯାଡ଼ା 
 

ଶିfକ, ଭାଲିଆଡ଼ିହା, କୁଳିअଣା,  

ମୟୁରଭ�, ଓଡ଼ିଶା 
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ସପନ ସୁqରୀସପନ ସୁqରୀସପନ ସୁqରୀସପନ ସୁqରୀ    
େମା ସପନ ସୁqରୀ 
େମା ନାୟିକା 
ହାତଠାରି ଡାକିଲାଣି 
କରି ପ�ତୀfା - ୧ 
ମଁୁ ଗେଲ େସ 
େହବ ସେଜଇ 
ତା ରେy େଦବ 
େମାେତ ରେyଇ - ୨ 
ଭାରି ଚଗଲି 
अବୁଝା ମେନାଇ 
ନାଲି ନାଲି ଓଠକୁ 
ଭାରି େଗେହ�ଇ - ୩ 
ଜହw  ପରିକା  
ଭାରି ସୁqରୀ 
ମୃଗୁଣୀ ଆଖିକୁ 
ସରଗ ପରୀ - ୪ 
େଗାରା ପାଦକୁ  
अଳତା ଗାର 
ତୁଠ ପଥର ବି 
େଦଖି ହୁଏ ବିେଭାର - ୫ 

ଧିେରନ୍ ବାଗ୍ 

 

େମାନାଲିସା ହସ 
ଦାl ମୁକୁତା 
ଲାେଜଇ ଲାଜକୁଳୀ 
ପ�ୀତି ମଧୁଛqା - ୬ 
କଳାେମଘୀ େକଶୀ 
ଉେଡ଼ ଫର ଫର 
ପାଉଁଜି ଶବେଦ 
ମନ େମାେହ େମାର - ୭ 
ଚାଲି ରାଜହଂସୀ 
କଥା ମଧୁର 
ପାଖକୁ ଗେଲ 
କେର ନିଜର 
 

ଗଉଡ଼ରମା, କୁଳିअଣା, ମୟୁରଭ� 
ଭ� ାମ�ଭାଷ : ୯୬୯୨୧୮୮୦୮୧ 
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ଏକଏକଏକଏକ    
ଭଲ ଲାେଗ 

ଭଲ ଲାେଗ େମାେତ 

ତୁମ ସହ ବାଟ ଚାଲିବାକୁ 

ହାତକୁ ହାତ ଛqି 

ଭଲ ଲାେଗ 

ଭଲ ଲାେଗ େମାେତ 

ତୁମ ମଥାକୁ ଚୁମିବାକୁ 

କିn  

କାହZକି େକଜାଣି? 

ସବୁେବେଳ ପ�ଶw ଉ.ି ମାେର 

ତୁେମ କଣ େମାର େସଇ ସାଥୀ 

ଯିଏ ସ�ପwେର ଆେସ ନିତି 

କିn 

ତୁମଠାେର େଦେଖନି ମଁୁ 

େସଇ େପ�ମର ଭାବ 

କାହZକି େକଜାଣି ଲାେଗ 

ଯଶସି�ନୀ ସାହୁ 

 

ତୁେମ ଚାହଁ ଦୂେରଇ ରହିବାକୁ େମା ଠାରୁ 

କିn 

ମଁୁ ତ ରହିପାରୁନି 

େକମିତି ଆଉ କାହZକି ରହିବି 

ମଁୁ ତ ପାଉଛି ଭଲ ତୁମକୁ 

େହ ସାଥୀ! 

ସବୁ ବgବାଡ଼ ଭାyିେଦ ଆଜି 

ଆ େହଇଯିବା ଏକ ଆେମ 

ନା ଥିବ ଏଠି ଦିନ ରାତି 

ନା ଥିବ ଏଠି ବଷ�ା ଖରାର ତାତି 
 

େକq� ୀୟ ବିଶ�ବିଦ�ାଳୟ, େକାରାପୁଟ, ଓଡ଼ିଶା 

େଖା��ା, ପୁବୁସାହି 

ଭ� ାମ�ଭାଷ : ୭୫୩୯୮୯୩୯୪୯ 
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େପ�ମ ପତରେପ�ମ ପତରେପ�ମ ପତରେପ�ମ ପତର    
ନାଆଁ ତାର େପ�ମ ପତର 

ନାହZ ତା ଉପମା ସିଏ अନୁପମ 

ନାହZ ତା ତୁଳନା େସ अତୁଳନୀୟ 

ମାରି ଦିଏ ମଦନ ଶର 

ନାଆଁ ତାର େପ�ମ ପତର 

 

ତା’ ଭିତେର ଥାଏ କବିର କ|ନା 

ତା ଭିତେର ଥାଏ ଭାବୁକ ଭାବନା 

କାମେର କେର ଜର ଜର 

ନାଆଁ ତାର େପ�ମ ପତର 

ବିଭୁତିଭୂଷଣ ସାମଲ 

 

ତା ଉପେର େଲଖା ନଥାଏ ଠିକଣା 

ଡାକ ଟିକଟର େଲାଡ଼ା ତ ହୁଏନା 

ମଧ��ି ପାଏ ଉପହାର 

ନାଆଁ ତାର େପ�ମ ପତର 

 

େପ�ମିକର ଇଏ ଶାମୁକାର ମଣି 

େପ�ମିକାର ହୁଏ ରତନର ଖଣି 

ହୃଦେୟ କରିଯାଏ ଘର 

ନାଆଁ ତାର େପ�ମ ପତର 

 

अfର ଗୁଡ଼ିକ ଡଉଲଡାଉଲ 

ଲାଗଇ ସୁqର େଲଖା ଭାରି ଭଲ 

ବାସଇ अତର अତର 

ନାଆଁ ତାର େପ�ମ ପତର 
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ଲୁଚି ରହିଥାଏ େକେତ େଯ ଭରସା 

अେନକ ଇଶାରା अସୁମାରି ଆଶା 

ଲାଗଇ ଭାରି ଆପଣାର 

ନାଆଁ ତାର େପ�ମ ପତର 

 

ପରିବ_�ନ ତ ସୃ�ିର ନିୟମ 

ଚିଠି ଭଳି ଲୁଚି ଯିବକି ତା ନାମ 

ନୟନରୁ ଝରାଏ ନୀର 

ନାଆଁ ତାର େପ�ମ ପତର 

 

େମାବାଇଲ୍ େପ�ମ ଫଳଟି ବିଷମ 

ଯୁବପୀଢ଼ି େଭାଗୁଛି କୁପରିଣାମ 

କାqି କେହ େସ ବାରବାର 

ନାଆଁ ତାର େପ�ମ ପତର 

 
ଜଳ ପରିମଳ ବିଭାଗ 

କୁଳିअଣା, ମୟୁରଭ�, ଓଡ଼ିଶା 
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ଜାନୁଆରୀ ଜାନୁଆରୀ ଜାନୁଆରୀ ଜାନୁଆରୀ ୨୩୨୩୨୩୨୩ର ଦୁଇ ଓଡ଼ିଆ ବୀରର ଦୁଇ ଓଡ଼ିଆ ବୀରର ଦୁଇ ଓଡ଼ିଆ ବୀରର ଦୁଇ ଓଡ଼ିଆ ବୀର    

୧୧୧୧II II II II ବୀର ସୁେରq�  ସାଏବୀର ସୁେରq�  ସାଏବୀର ସୁେରq�  ସାଏବୀର ସୁେରq�  ସାଏ    

ସଂବଲପୁରର ସୁେଯାଗ� ଦାୟାଦ 

େହ ମହାନ୍ ବୀର ସୁେରq�  ସାଏ ! 

ଜାତୀୟ ଆେqାଳନର େହ ମହା ପୁେରାଧା 

ପ�ଜ� ଳିତ କରିଥିଲ ବିପ�ବାଗିw ଏ ସଂବଲପୁର ମାଟିେର 

ଚିହିw ନି ତୁମର ମଲୂ� ଏ ଉ�ଳ ଦାୟାଦ ଆଜି ଯାଏ 

ବqୀ େହାଇଥିଲ ବହୁବାର ଇଂେରଜ ଶାସନେର 

ଏେବ କିଂତୁ ବqୀ ନିମw ପ�ାଥମିକ ପାଠ�ପୁ`କେର 

କୃତଘwତା କରିଥିଲା ଦୟାନିଧି େମେହର 

ଶିଖି ମନାଇର ଜାତିଭାଇ 

େଦଇଥିଲା ତୁମକୁ ଧରାଇ ତୁମ ଜନF ଦିନ 

୨୩ ତାରିଖ େପୗଷ ପ'ୂ�ମୀ ଦିନ 

ଜାତି ପାଇଁ, େଦଶ ପାଇଁ େଦଲ ବଳୀଦାନ 

ତୁh କରି ନିଜ ଜୀବନ, କଲ ଏ ଜାତିକୁ ମହାନ 

କିn ତାର କି ପ�ତିଦାନ େଦଇଛି ଏ ଜାତି ? 

ଶୁେଣ ତୁମ ଉ_ର ଦାୟାଦ ଆଜି ପାଏ ନାହZ 

ଜୀବନ ଧାରଣ କରିବା ପାଇଁ �ାନ ? 

ଶ�ୀ ରମା କାl ମିଶ� 
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ତୁମ ସାେଥ େଯଉଁମାେନ କରି ଥିେଲ 

େଦଶ ପାଇଁ ସ�ାଧୀନତା ସଂଗ�ାମ 

ତା. ଜାତିଠାରୁ ପାଇଛlି ପ�ତିଦାନ 

କିn ତୁମର ଦୁଭ�ାଗ� ତୁେମ ଜନମିଲ 

ଏ ମାଟିେର େଯଉଁ ଠାେର 

େକହି କାହାରିକୁ କରlି ନାହZ ମହାନ! 

େଗାଛିକଟା ଜାତି ଏ ତ,  

ସୁଧୁରିନି େକେବବି ତ 

ଦିନକୁ ଦିନ ଯାଏ ରସାତଳ 

େତେବ ବି କେର ନାହZ 

ତୁମ ପରି ବୀର.ର ଆଦର 

୨୨୨୨II II II II ଦୁଭ�ାଗ�ଦୁଭ�ାଗ�ଦୁଭ�ାଗ�ଦୁଭ�ାଗ�    

ଛିଡ଼ା େହାଇଥିଲି କଲିକତା 

ମହାନଗରୀର ଶାମ୍ ବାଜାର 

୫ ପଏ}୍ କ� ସିଂଗ୍ ସାଇଡ଼୍ େର 

େଦଖୁଥିଲି େନତାଜୀ.ର 

ଚକ୍ ଚକ୍ କରୁଥିବା େବ� ା� ପ�ତିମାକୁ 

୨୩ ତାରିଖ େନତାଜୀ ଜୟlୀ ପାଇଁ 

କରିଥିେଲ େବାଧହୁଏ ସଫା 

ଛିଡ଼ା େହାଇଥିଲି େଗାେଟ ପେଟ 
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ପାରି େହବା ପାଇଁ ଆର ପଟକୁ 

ମଁୁ ଚାହୁଁ ଥାଏ ଟ� ାଫିକ୍ ସିଗwାଲକୁ 

ମେନ େହଲା େମାର 

ମଁୁ େଯପରି ମହାନଗରୀର 

ଭିଡେର େଖାଜୁଛି ପାରି େହବାର ବାଟ 

େନତୀଜୀ େବାଧହୁଏ େଘାଡା ଉପେର 

େବଶ େପାଷାକ ପିgି ହାତେର ଧରି ତରବାରୀ 

ଚାହZ ରହିଛlି ଯୁଗ ଯୁଗ ଧରି 

ପାରି େହବା ପାଇଁ ପଥ 

ସତେର େନତାଜୀ ତୁେମ ସଂଗ�ାମୀ 

ବାଛି େନଇଥିଲ ଚିର ସଂଗ�ାମର ପଥ 

େହଲ ‘େନତାଜୀ’ ଡାକେର େକବଳ 

अମର େହଲ ପାଠ� ପୁ`କେର! 

ସତେର କିn ଏ ଭାରତବଷ�କୁ 

େଦଇ ପାରିଲନି େକେବ ତୁମ 

େନତା େହାଇଥିବାର ପରିଚୟ 

ଏହା କିn ଭାରତର ଦୁଭ�ାଗ� ନିxୟ 
ଭି.ଆଇ.ଏମ. - ୨୬୮ 

େଶୖଳଶ�ୀ ବିହାର, ଭୂବେନଶ�ର - ୭୫୧୦୨୧  
େମାବାଇଲ - ୯୯୩୭୨୬୮୦୧୨  
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ତୁମ ସାେଥତୁମ ସାେଥତୁମ ସାେଥତୁମ ସାେଥ    
ଜାଣିନି ତୁମସାେଥ 

ପୁଣି େକେବ େଦଖାେହବ କି ନା, 

ନା େକବଳ ବ�ିବାକୁ େହବ 

ସାଉଁଟିଥିବା କିଛି ତୁମ ସF �ତିର ଛିଟାକୁ େନଇ... 

 

अଧୁରା ରହି ଯାଇଥିବା 

େମା କାହାଣୀକୁ 

ଆମ କାହାଣୀ କରିବାର ସୁେଯାଗ 

ସମୟ ପୁଣିଥେର େଦବକି ନା େଦବନି... ଜାଣିନି। 

 

ସତେର ନା ମନ 

ନା ଏ ବିଚରା ହୃଦୟ, 

େକହି ବି ବୁଝି ପାରିେଲନି ତୁମ କଥା, 

ତୁେମ ପାଖେର ଥିଲ अଜାଣେତ େମା ନିଜରଥିଲ 

େହେଲ ଆଜି ତୁେମ ଗଲାପେର େଖାଜୁଛି 

େଯେବ ତୁେମ େକବଳ ସlକଟିଏ ସାଜିଯାଇଛ ସF �ତିର... 

ଜିେତq�  କୁମାର କହଁର 
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ଦୁନିଆର अେନକ ଭିଡ଼ ଭିତରୁ 

ମଁୁ େମା ନିଜକୁ େବାଧହୁଏ ତୁମପାଇଁ ଚିହିw  ପାରିଥିଲି, 

େମା अgାର ଦୁନିଆେର ତୁେମ ଆେଲାକିତ ପ�ଥମ କିରଣ ଥିଲ 

ହୁଏତ ତୁେମ େସଦିନ ନା ଆଜି ଜାଣି ପାରୁଥିବ 

ତୁେମ େମା ପାଇଁ େକବଳ ଖୁସିଟିଏ ହସଟିଏ ନୁହଁ 

େମା ପାଇଁ େମା ଜୀବନର ସାତରyପରି ଥିଲ..� 

 

େମା ଆଖପାଖେର ତୁେମ ନାହଁ 

ତଥାପି ଏ ଆଖି ବୁେଝନା ଏ ମନ ମାେନନା 

କାେଳ ତୁମର େଗାଟିଏ ଝଲକ େକଉଁଠି େକମିତି ମିଳିଯିବ େବାଲି 

अହରହ ପ�ତିfେଣ ଚାରିଦିେଗ ଘୁରିବୁେଲ...� 

 

ଜାଣିଛ ତୁେମ େଯେବ ସ�ପwେର ଆସିଥାअ 

ଆଉ େମା ନିଦ अଧାରୁ ଭାyିଯାଏ, 

ଜାଣିଶୁଣି ପୁଣିଥେର େଶାଇଯାଏ 

କାେଳ େସ ସ�ପwେର ଆଉ କିଛି ମୁହୂ_� ତୁମ ସହ ମିଳିଯିବ େବାଲି। 

 

अଜବ ଏ ମନ 

ବାରaାର ହଜିବାକୁ େଚ�ାକେର 
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େକବଳ ତୁମରି ଭାବନାେର, 

ଗଢି େତାେଳ ଏକ ନୂଆେପ�ମର ପୃଥିବୀ 

ଆଉ ସାଉଁଟି ଚାେଲ अେନକ କ|ିତ ମିଠା ସF �ତି। 

 

अେପfାର अନ� ନଁା ଜାେଣ କ�ଟିଏ 

ତଥାପି ମଁୁ ତୁମରି अେପfାେର, 

କାହZକି େକଜାଣି ଏ अେପfା କ�ଦିଏନି 

େବାଧହୁଏ ହୃଦୟ ଜାଣିସାରିଛି େଯ ଏ अେପfାର अl ନାହZ 

ଆଉ ତଥାପି େସ ତୁମରି अେପfାେର କିଛି ବୁଝୁନଥିବା ପାଗଳଟାଏ ପରି...� 

 

କ|ନାେର ଭାବନାେର ନିଇତି 

େକେତ େଯ କାହାଣୀ ଗଢି େତାେଳ, 

େକେତେବେଳ ଥାअ ତୁେମ ରାଣୀ ଆଉ ମଁୁ ତୁମ ରାଜା 

ଆଉ େକେତେବେଳ ମଁୁ ତୁମ େପ�ମ ଆଉ ତୁେମ େମା େପ�ମିକା 

େଯଉଁ କାହାଣୀେର େକବଳ...  

େକବଳ ତୁେମ ଆଉ ମଁୁ ଆଉ ଥାଏ ଏକ ସୁqର ଦୁନିଆ। 

େକବଳ ତୁେମ ଆଉ ମଁୁ ଆଉ ଥାଏ ଏକ ସୁqର ଦୁନିଆ। 
ଫୁଲବାଣୀ, କଲାଡ଼ି 

ଭ� ାମ�ଭାଷ : ୯୪୩୯୫୪୨୫୨୧ 
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େଲାହିତ ଜାହwବୀେଲାହିତ ଜାହwବୀେଲାହିତ ଜାହwବୀେଲାହିତ ଜାହwବୀ    
େଛଦିତ ମ`କ ନିମwଗାମୀ ହୁଏ  

ଉ��କୁ ଶରୀର ରେp ପ�ାବିତ 

ମହୀ ଝରଝର େଲାହିତ ଜାହwବୀ  

ସେତ ଧରାପୃେ0 अବତରିତ  ॥ - ୧ 

ବହୁ ପ�ତୀfାର अl ଘଟାଇ 

ଜାହwବୀ ଆଜି ଉଗ� ମଖୂା 

ବ�ାକୁଳ ସେତକି ଭସାଇ େନବେସ 

ପ�ମାଣ କରିବ ତା ପବିତ� ତା  ॥ - ୨ 

େକେତ ଗୃଧ� େକେତ ମାଜ�ାର ବ�ାକୁଳ  

େଲାହିତ ଜଳେର କରିେବ ସwାନ  

ଉପଶମ େହବ fୁଧା ତୃଷା ସବୁ  

େସହି ଆଶା େନଇ ଧାବlିଶ�ାନ ॥ - ୩  

େଜ�ାତିର�ନ ସାହୁ 

 

େଲାହିତ ଜାହwବୀ େଭଦ ନଜାଣଇ 

କିଏ ଶ�ାନ କିଏ ଗୃଧ� ମାଜ�ାର 

ହରିବାକୁ fୁଧା ତାରିବାକୁ ତୃ�ା  

ରହିଥାଏ ସିଏ ସଦା ତ£ର ॥ - ୪ 

ପବିତ�  େହଉଛି ତା ପଣୂ� ଜଳେର 

ଶାଳୁଆ ବଣର ତୃଷା_� ଭୂମି 

େସହି ପଣୂ� ଜଳୁ େଟାେପ ପାଇବାକୁ 

ଶାଦ�ୁ ଳ ମାଜ�ାର अଛlି ଜମି ॥ - ୫ 

େଲାହିତ ଛିଟାେର  ଲିଭିବ ଭାବlି 

ପାପର अଜ~ତ କଳ. ଛିଟା 

େଲାହିତ ଜାହwବୀ अ-ହାସ� କରି 

ରେp େଧାଇଦିଏ କଳ. ଗାଥା ॥ - ୬ 
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ନୁେହଁ ହିମାଳୟ ହିମଖv ସମ 

େଲାହିତ ଜାହwବୀ अେଟ ଶୀତଳ 

ଉଷFତା ଭରିଛି ଜଳେର ଏହାର 

ଶp ହୃଦୟକୁ କେର ତରଳ  ॥ - ୭ 

େକେତଦିନ ଆଉ େଲାହିତ ଜାହwବୀ 

ମିଥ�ାେର େଲଖିବ ଗାଥା ପୁଣ�ର 

କାହାକୁ କହିବ ପାଷାଣି ହୃଦୟ 

ଜନନୀ ପାଷାଣ ଜୀବ ମହୀର  ॥  ୮ 

େଲାହିତ ଜାହwବୀ ଚତୁଦ~େଗ ଆଜି 

ଲହଡି ମାରଇ ଆxଯ�� ଜି� ହା 

ଲାଳସାେର अg କିେଶ�0କିେମ�h 

ଉଦର କୁvେର କରlି ସ�ାହା ॥ - ୯ 

ଆଯ��ମvଳେର କାୟା ବି`ାରୟୀ 

େଲାହିତ ଜାହwବୀ ବେf ବିଲୀନ 

େହାଇଯିବ ଦିେନ ପାଷାଣି ଧରିତ� ୀ 

अେପfା ତାହାର େକେବ େସଦିନ  !!! - ୧୦ 

 
ଇେମଲ୍ : jrs.2013rediffmail@gmail.com 
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ଏମିତି କାହZକି ହୁଏଏମିତି କାହZକି ହୁଏଏମିତି କାହZକି ହୁଏଏମିତି କାହZକି ହୁଏ    
ଶ�ାବଣର ବଷ�ା ଥାଏ, 

ଭିଜିବାକୁ ମନ ଥାଏ, 

ତଥାପି ଭିଜି ହୁଏନା 

ଏମିତି କାହZକି ହୁଏ :- 

ମନେର େକାହ ଥାଏ, 

କାqିବାକୁ ଇଛାଥାଏ, 

ତଥାପି କାqି ହୁଏନା 

ଏମିତି କାହZକି ହୁଏ:- 

ଆଶା କିଛି ପରୂଣ ହୁଏ, 

ଶୟନ ନାୟକ 

 

ସ�ପw କିଛି ପରୂଣ ହୁଏ, 

ତଥାପି ମନ ଖୁସି ହୁଏନା 

ଏମିତି କାହZକି ହୁଏ :-  

अତୀତର ସF �ତି କିଛି,  

ହୃଦୟକୁ କ�ଦିଏ, 

ଭୂଲିବାକୁ ଇhା ଥାଏ, 

ତଥାପି ଭୂଲିହୁଏନା! 

 

ଶୟନ ନାୟକ 

ଭ�ନଗର, ଗ�ାମ, ଓଡିଶା 

ଭ� ାମ�ଭାଷ : ୯୯୩୮୮୦୨୭୦୨ 
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ବା`ବ ରyମ�ର ଏକ अଭିଶ� ନାୟକବା`ବ ରyମ�ର ଏକ अଭିଶ� ନାୟକବା`ବ ରyମ�ର ଏକ अଭିଶ� ନାୟକବା`ବ ରyମ�ର ଏକ अଭିଶ� ନାୟକ    

ପ�ଥମେପ�ମର ପ�ଥମ ସF �ତିକୁ 

େକମିତି ପାରିବି ଭୁଲି 

ଯାହାକୁ ଜୀବେନ ପାଉଥିଲି ଭଲ 

ସିଏ ତ ଗଲାଣି ଚାଲି 

କାହାପାଇଁ ଥିଲ अମାବାସ�ା ତୁେମ 

େଶଫାଳୀ ଫୁଲର ବାସwା 

େମା ପାଇଁ ସାଥୀ ଆକାଶର ଜହw  

ପ'ୂ�ମୀ ରାତ� ୀର େଜ�ା�ା 

େକଉଁ ଭୁଲ୍ ପାଇଁ ଛାଡ଼ିେଦଲ ହାତ 

ମରିବାକୁ ଜଳି ଜଳି 

େଦହର େଭାକକୁ େମ}ାଇବା ପାଇଁ 

ସତୀତ� କୁ େଦଲ ବଳି 

େସୗମ�ର�ନ ପାତ�  

 

ଧନ� ତୁେମ ସାଥି ଧନ� ତୁମ ପ�ୀତି 

କଳ.ିତ େପ�ମ କଲ 

ଚିରlନ ସତ� ଏ େପ�ମର େକହି 

େଦଇ ପାରିେବନି ମଲୂ 

େକମିତି ଭୁଲିଲ କୁହ େମାେତ ପି�ୟା 

ହୃଦୟକୁ କରି ଶp 

ଭାବିଲନି ଥେର ବ�ିବି େକମିତି 

ହୃଦରୁ ଝରିେଲ ରp 

ମେନଥିଲା େକେତ ଆଶା अସୁମାରୀ 

ସ�ପw ଥିଲା अସରlି 

େସହି ସ�ପwସବୁ ଭାyିଯାଇ ଆଜି 

ଲହୁ େହାଇ ବରଷlି 
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କିଏ ଜାଣିଥିଲା ସତ େପ�ମ ଏକ 

अେଲାଡା ବାଲୁକା `ୁପ 

େସ େପ�ମର ଆଜି ନାୟକ ସାଜି ମଁୁ 

େଲଖୁଥାଏ ବସି ଗପ 

ଏେଡ अବିଶ�ାସୀ େବଇମାନୀ ସେତ 

େଦଇଗଲ େମାେତ ଶିfା 

ତୁମପାଇଁ େକହି ଆଜିଠାରୁ େମାେତ 

େଦେବ ନାହZ fମା ଭିfା 

ଜୀବେନ ତୁମକୁ ଭଲପାଇ ମୁହZ 

ମ`ବଡ ଭୁଲ୍ କଲି 

େପ�ମଥିଲା େକେବ ମିଥ�ା ପ�ତାରଣା 

ସେତ ବା अଜଣା ଥିଲି 

ନିରିମାଖି ତୁମ େକାମଳ େଚେହରା 

ହୃଦୟେର ଥିଲା ବିଷ 

େସ ବିଷର ଜ� ାଳା ଏେତ େଯ ପ�ଖର 

ମଶାଣୀେର େହବ େଶଷ 

ଜୀବନ ଯୁ�େର ହାରିଗଲି ମୁହZ 

କା’ ଆେଗ ପାରୁନି କହି 

ଜୀଇଁବାଟା ଖାଲି अଭିନୟ େମାର 

ସବୁ ଦୁଃଖଯାଏ ସହି 

ବାପା ମାଆଠାରୁ ସାyସାଥି ଯାଏଁ 

ସବୁଠି ମଁୁ अନୁତ� 

ଦୁନିଆଁର ଏହି ବା`ବ ମ�ର 

ନାୟକ ମଁୁ अଭିଶ� 

 

େସୗମ�ର�ନ ପାତ�   

ଗ�ାମ/େପା�:ଖଡିअy 

ଜିଲ� ା:ଯାଜପୁର 

ପିନ୍:୭୫୫୦୪୯ 
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अମର ତୁେମ अଟଳअମର ତୁେମ अଟଳअମର ତୁେମ अଟଳअମର ତୁେମ अଟଳ    
କାଗ~ଲ ଘାଟିରୁ ଭାସିଆସୁଛି 

ବିଜୟ ଯାତ� ାର ରଣହୁ.ାର,   

ଭାରତମାତାର ଜୟଗାନ କେର    

ତୁମରି ସ�ରେର ଏ େଦଶ ବୀର। - ୧  

ତୁେମ ଥିଲ କବି ଜନନାୟକ 

ଜନତା ହୃଦୟ ପାରିଛ ଜିଣି, 

େତରଟି ଦିନର ଶାସନ ଭିତେର 

ନୂଆ ଇତିହାସ ଗଢିଲ ପୁଣି। - ୨ 

ଏ େଦଶର ମାଟି ପାଣି ପବନ    

ଝୁରୁଛlି େକାଟି େଦଶର ଜନ 

ଜିଣି େନଇଥିଲ େଦଶପ�ୀତି େଦଇ    

ଛୁଇଁଗଲ ତୁେମ ସବୁରୀ ମନ। - ୩ 

ତୁେମ ଭାରତର अମଲୂ�ରତନ 

ଭାରତ ରତw େର अଭିମvୀତ, 

ତୁମକୁ ପାଇ ଏ େଦଶର ନାୟକ 

ଆେମ ସବୁ ଆଜି ବହୁ ଗବ�ୀତ। - ୪ 

ମେନାର�ନ ମୁଦୁଲି 

 

ଆଦଶ� େନତା ତୁମ ସମ ଆଉ    

ଭାରତେର କିଏ େହେବ ଜନମ, 

ତୁମ ବ�pିତ�ର ନାହZ ପଟାlର    

ତୁମପାଇଁ ଆେମ େହାଇଛୁ ଧନ�। - ୫  

ଗଁାରୁ ସହର େକେତ େଯ ଦୁଗ�ମ 

ପଥ ବି ନଥିଲା ଚାଲିବା ପାଇଁ, 

ଦୂଆେର ଦୁଆେର ପ´ା ସଡ଼କ 

ତୁମରି େଯାଜନା ଏ େଦଶ ପାଇଁ। - ୬ 

ତୁମ େଦଶେପ�ମ କାହାଣୀ ନଥିଲା 

ବା`ବ ରୂପେର େଦଇଛ େତାଳି 

अମର ରହିବ ସ�'� ାfେର ତୁେମ 

ପ�ତି ହୃଦୟେର େପ�ରଣାଭରି। - ୭ 
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େଫରିବକି ଆଉ େଫରିବକିେଫରିବକି ଆଉ େଫରିବକିେଫରିବକି ଆଉ େଫରିବକିେଫରିବକି ଆଉ େଫରିବକି    
େଫରିବକି ଆଉ େଫରିବକି 

ଫୁଲରାଣୀର େସ ସୁଗgିତ ବାସ 

େଦଉଳ େବଢ଼ାର ଚqନ ସୁବାସ 

ମq ମଳୟର ବଉଳ ମହକ 

ଫଗୁଣ ଋତୁେର ଫଗୁର ଝଲକ 

େଫରିବକି ଆଉ େଫରିବକି? 

 

େଫରିବକି ଆଉ େଫରିବକି 

ଗିରି ଶିଖରେର ମୟୁରର ନୃତ� 

ଗଁା ସେରାବେର ହଂସରାଳୀ େଖଳ 

ନୀଳ ଆକାଶେର ବଉଦର େଭଳା 

େସାରିଷ େfତରୁ ଫୁଲର େସୗqଯ�� 

େଫରିବକି ଆଉ େଫରିବକି? 

ରବୀq�ନାଥ 
ମହାରଣା 

 

େଫରିବକି ଆଉ େଫରିବକି 

ପିଲାେବଳ, େସହି େବାହୁେଚାରି େଖଳ 

ଗାଆଁ ବିଲମାେଳ ପତy ଉଡ଼ାଣ 

କୁଆଁରୀ ଝିअ. ରଜେଦାଳି େଖଳ 

ଭାଇଭଉଣୀର ଥ-ାମଜା େଯେତ 

େଫରିବକି ଆଉ େଫରିବକି? 

 

େଫରିବକି ଆଉ େଫରିବକି 

ଆaେତାଟା ମାେଳ େକାଇଲିର କୁହୁ 

ଶରତ ଆକାେଶ ସେଫଦ ବାଦଲ 

ନଈକୂେଳ କୂେଳ କାଶତqୀ ଫୁଲ 

ଝରଣା ପାଣିର ସଂଗୀତ ମhୂ�ନା 

େଫରିବକି ଆଉ େଫରିବକି? 
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େମେସଜ୍େମେସଜ୍େମେସଜ୍େମେସଜ୍    
अgାର ରାତିେର 
ନିେଘାଡ଼ ନିଦେର 
ସଭିଏଁ େଶାଇଲାପେର 
େମେସଜ୍ ତୁମର 
ଆସିବା ପାଇଁ ମଁୁ 
ନିଇତି अେପfା କେର 
ତୁମ େମେସଜକୁ 
ଚାହZ ଚାହZ ଯଦି 
ଆଖି େମାର ଲାଗିଯାଏ, 
ସକାଳୁ ସକାଳୁ  
ଝରକା ଫା.େର 
ତୁମ ରାଗ ସବୁ 
ଇସାରାେର ଜାଣିନିଏ 
ତୁମ अଭିମାନ 
ଦିେନ ଦୁଇଦିନ 
ଚୁପ୍ ଚାପ୍  ଯାଏ ସହି 
କଥା ନ େହେଲ ବି 
ତୁମ अଭିମାନ  
ଭାରି ଭଲଲାେଗ କାହZ? 

େବବିସିFତା କର 
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ତୁେମ ଆଉ ମଁୁତୁେମ ଆଉ ମଁୁତୁେମ ଆଉ ମଁୁତୁେମ ଆଉ ମଁୁ    
ତୁେମ ତ ଆେଲାକ ଭରା ସକାଳ 

ଆଉ ମଁୁ अgକାର ରାତି 

ମଁୁ ଯଦି ଲିଭିଥିବା ଦୀପ ହୁଏ 

ତୁେମ ତ ଜାଗରର େଜ�ାତି 

 

ତୁେମ ତ ଆରo େହେଲ 

ମଁୁ େହଉଛି अେଲାଡ଼ା େଶଷ 

ମଁୁ ଯଦି ଶ�ାସହୀନ ବାୟୁ ହୁଏ 

ତୁେମ ତ ପ�ଥମ ପ�ଶ�ାସ 

ଜୟl କୁମାର ସାହୁ 

 

ତୁେମ ତ ଆକାଶର ଚq�ମା େହେଲ 

ମଁୁ େହଉଛି କଳ.ିତ अମାବାସ�ା 

ମଁୁ ଯଦି ଆଖି ଲୁହ ହୁଏ 

ତୁେମ ତ ପ�ୀତିପ'ୂ� ଆଶା 

 

ତୁେମ ତ ଭିଜା ଭିଜା ବଷ�ା େହେଲ 

ମଁୁ େହଉଛି ବାଲିଭରା ମରୁଭୂମି 

ମଁୁ ଯଦି अସଜଡ଼ା अfର ହୁଏ 

ତୁେମ ତ �ାନର अନୁଗାମୀ 

 

ତୁେମ ତ ସମୁଦ� ର େଢ଼ଉ େହେଲ 

ମଁୁ େହଉଛି ଭାସମାନ ତୃଣ 

ମଁୁ ଯଦି େକାଳାହଳ ଶ¢ ହୁଏ 

ତୁେମ ତ ଶାlିବା_�ାେର ନିପୁଣ 



ଆହ� ାନ ଇ-ପତି� କା, ଚତୁ��ଶ ବଷ�, ଦି� ତୀୟ ସଂଖ�ା, େଫବୃଆରୀ ୨୦୧୯ Magazine Downloaded from www.aahwaan.com 

ଆହ� ାନ ଇ-ପତି� କା ସ%ୂ'� ନିଃଶୁ) ବିତରଣ େହତୁ ଡା େଜ�ାତି ପ�ସାଦ ପ-ନାୟକ. /ାରା ପ�ତି0ିତ ଓ ପ�କାଶିତ  | Aahwaan.com  Aahwaan.com  Aahwaan.com  Aahwaan.com  |  214 

ପରିବ_�ନପରିବ_�ନପରିବ_�ନପରିବ_�ନ    
ଏ ଜାତି ଭୁଲିଛି ଆଜି ତା ମାଟିର ଭାଷା 

ଏ ମାନବ ଭୁଲିଛି ତା କୂଳର େବଉଷା 

କୂଳେବାହୁ େଦଉନାହZ ମୁvେର ଓଢ଼ଣୀ 

ନାତି ଆଉ ଶୁଣୁନାହZ ଆଇମା’ କାହାଣୀ 

ଆଗପରି ଜଳୁନାହZ ଚଉଁରାେର ଦୀପ 

ସg�ାେବେଳ ବାଜୁନାହZ ମqିରେର ଶ� 

ଶୁଭୁନାହZ ହୁଳୁହୁଳି ଶୁଭକାମ କାେଯ�� 

ଆଧୁନିକତାର ତାେଳ ନିେଜ ନିେଜ ହେଜ 

ଭାଗବତ ଟୁyୀ ସବୁ ଭଗwାବେଶଷେର 

ଧମ�ଶା§, ଗୀତାଯ� େକ अବା ପଚାେର 

ଭୁଲିଛି ମାନବ ତା ପୁରୁଣା ସଂ=ୃତି 

ବାଟବଣା ଆଜି ଭାଷା ଦିଗହରା ଜାତି 

ପ�କାଶ ଚq�  ପvା 

 

ଆଧୁନିକତା ନଁାେର େଯେତକ अନୀତି 

କହିବାକୁ ଆକୁ ଆମ ଜାତିର ପ�ଗତି 

ଆମ ପବୂ�ପୁରୁଷ.ୁ ଭୁଲିଯାଇ ଆେମ 

ଜୟଧ�ନୀ େଦଉଛlି ଆଉ କାହାନାେମ 

କାହZକି ଏ ହତାଦର େତାଷାମଦ ଗୁଣ 

ନିଜ ଟାyିଆେର ନିେଜ ନିଜ େଗାଡ଼ହାଣ 

ଏହି ମାଟି ମାଆର େଟକପାଇଁ ଥେର 

ଗାଇଯିବା ମିଳିମିଶି ଏକତାର ସୁେର 

ଏହି ମାଟିଠାରୁ ନୁେହଁ େକ ଆଉ ମହାନ 

ଭୁଲିବିନି େକେବ ତାକୁ ରଖିବି ତା ମାନ... 

ରଖିବି ତା ମାନ... 
ବି�ାନ ଶିfକ, କଲ�ାଣପୁର, ଭୁଇଁପୁର 

ଯାଜପୁର, ଓଡ଼ିଶା 

ଭ� ାମ�ଭାଷ : ୮୭୬୩୫୨୫୫୩୫ 
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ରା��େସବକରା��େସବକରା��େସବକରା��େସବକ    
ହିqୁ େସୖନିକ େହ ରା��  େସବକ 
ଉଡ଼ାଇଲ େଦେଶ ଝvା େଗୖରିକ 
ସଂଘଧାରକ େହ ହିqୁ ଯୁବକ 
କରିଥିଲ ତୁେମ ହିqୁ.ୁ ଏକ 
ହିqୁ ରpର େହ ତୁେମ ପୁଲକ 
ତୁେମ ଏ େଦଶର ଚିର ସlକ 
ହିqୁରା��ର େହ ହିତଚିlକ 
େକାଟିଏ ଜନତା େଦଶ େଯ ଏକ 
େଦଶ ମାତୃକାର ବ�ଥା ଧାରକ 
ଝରୁଛି ଆଜି େହ ଧାର େଲାତକ 
ପ�ଚାର କରିଲ କଥା अେନକ 
ବଢ଼ାଇଲ ହାତ ଶାlିର ଏକ 
ଚୀର ଧାବକ େହ ଶpି ସାଧକ 
ଆହ� ାନ ଦିଏେର ତୁମର ଡାକ 
ଶାlି, େମୖତ� ୀ, ଐକ� ସହ ଧାରକ 
ଉ�େକାଟୀର େହ ତୁେମ େଲଖକ 
େଦଲ ସାହାସ େହ ସୀମା ରfକ 
ଭୟଭୀତ େହେଲ ପେଡ଼ାଶୀ ଶାସକ 

େଗୗରୀ ପvା 

 

अ§ ଚାଳକ େହ ଲf� अେନକ 
ଏ େଦଶର ତୁେମ େଯା�ା ଶାସକ 
ରଖିଲ ତୁେମ େହ ଶତ� � अଟକ 
େଦଖିଲା ଏ େଦଶ େହାଇ ଚମକ 
ତୁେମ େସୖନିକ େହ, ତୁେମ ଦାoିକ 
ପରାଜୟ ନାହZ ତୁମ ଜାତକ 
ଭରିେଦଲ ଆଜି ଦୁଃଖ अେନକ 
େଦଖଲ େଦେଶ अମାନ ଦୁଃଖ 
ଭରିଥିଲ େଦେଶ େକେତ ମହକ 
ରହିଗଲା ସବୁ େହାଇ ସlକ 
ତୁେମ ଏ େଦଶର ବୀର ପୁତ� କ 
େଦଶବାସୀ ଆଜି ନତମ`କ 
ଚାଲିଗଲ ଦୂେର େଦଇ େଲାତକ 
ପାଳିଲା ଏ େଦଶ ରା�� ୀୟ େଶାକ 
अଟଳ େହ ତୁେମ ବୀର େସୖନିକ 
ରା��  େସବକ େହ ହିqୁ ଯୁବକ 

ଜୟପୁର, େକାରାପୁଟ 
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ବସl ପବନବସl ପବନବସl ପବନବସl ପବନ    
ହଲି ହଲି ନାଚି ନାଚି 

ଆସିଲା ବସl 

ସୁଲୁସୁଲୁ ପବନେର 

ମନ କଲା ଶାl 

ନାଲି ନାଲି ରy ଦିେଶ 

ଗଛ ପଳାଶେର 

ଧିେର ଧିେର ମନ େମାେହ 

ଆa ବଉଳେର 

େଦଖୁ େଦଖୁ ତରୁ ବନ 

ସବୁଜ ଦିଶଇ 

ଗୁଣୁ ଗୁଣୁ ଗୀତ ଗାଇ 

ବିହy ନାଚଇ 

ରେମଶ େରାହିଦାସ 
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ଜାତିର ସଂକ|ଜାତିର ସଂକ|ଜାତିର ସଂକ|ଜାତିର ସଂକ|    
ତୁମରି ପାଦକୁ େଧୗତ କରି, 

                ପ�ଣତି ବାଢୁଛି ଆଜି । 

େଘନ େମା' ପ�ଣାମ କର ଆଶୀବ�ାଦ, 

                      अେବାଧ ମନକୁ ଆଜି ।। 

ପେୂବ� ତୁମ ପାଇଁ ନରନାରୀ େକେତ, 

                      େଦଇଗେଲ ନିଜ ପ�ାଣ । 

େମା'ପ�ାଣ ପଡିେଲ ତୁମପାଇଁ େକେବ, 

                      ହସି େଦଇେଦବି ଜୀବନ ।। 

ତୁମରି ଛାତିକୁ କରି ବିଦାରିଣ, 

                  ଝରାଇଲ େକେତ ରକତ । 

ଖାଇଲ ଲାଠି, େକାରଡା ମାଡ, 

                 େତାପ ବgୁକର ପ�ହାର ।। 

େଶାଣିତର ସୁଏ ଭାସିଗେଲ େକେତ, 

                      ସଂଗ�ାମର ନରନାରୀ । 

ତୁମକୁ ଉ�ାର କରିବା ପାଇଁ, 

                 େସଇ ସୁଏ ଗେଲ େଡଇଁ ।। 

ବିକାଶଚq�  ଧୁyିଆ 
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ଗାgୀ େବାଲି ଏକ ନାମେର ବଣିକ, 

                      ଡରୁଥିେଲ କେତ େକେତ । 

अହିଂସାର ବଂଶୀସ�ନେର ଭାରତ, 

                   ଛାଡ ଛାଡ କହୁଥିେଲ ।। 

ତୁମ अଖvତା ଲାଗି ଆଜି ଯଦି, 

                   ପ�ାଣ ଦରକାର ପେଡ । 

ହସି ହସି ଆମ ପ�ାଣ େଦଇେଦବୁ, 

                    ତୁମରି େକାଳେର େକେତ । 

ସ�ତ�ତା ପାଇଁ ସ�ତ� େହାଇଲ, 

                   ଦୁନିଆ ଦାvେର ତୁେମ । 

କାହZକି ମନେର ରହିଗଲା ତୁମ, 

                   ଦୁଃଖ େବଦନାର େକେତ ? 

ଆକୁମାରୀ ତୁମ ତିରyାର ବାନା, 

                    ଉଡୁअଛି ଫର ଫର । 

େଦବୁନାହZ କରି ଦୁନିଆ ଦାvେର, 

                    େହବନାହZ େକେବ ନତ ।। 
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ନଥିଲା ଜଗେତ,ଥିଲା ଏ ଭାରେତ, 

                     ଲୁଟିଲ ଆମରି ପାଖରୁ । 

ଛାତିକୁ ପଥର କରିେଦଇ ଆେମ, 

          ସହିଲୁ େଗାଇଁଠା ମାଡକୁ ।। 

ଜାଗ�ତ ହୁअେର ମାନବ ସମାଜ, 

                   ଜାଗ�ତ ହୁअେର ଆଜି । 

େଦେଖଇ େଦବାର େବଳ ଆସିअଛି, 

                     ଭୀରୁ ନୁେହଁ ଆମ ଜାତି ।। 

ପ�ଗତିର ସୁअ ଉଭା େହାଇअଛି, 

                  ଆମରି ଦୁଆେର ଆଜି । 

ସଭିଏଁ ବଢିବା ଦୁନିଆ ଦାvେର, 

                   ସଂକ| େନବାେର ଆଜି ।। 

 

          """"ବିକାଶ ଚq�  ଧୁyିଆ'''' 
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ମୁଁ କବିତାର ନଈମୁଁ କବିତାର ନଈମୁଁ କବିତାର ନଈମୁଁ କବିତାର ନଈ    
ମଁୁ କବିତାର ନଈ - ୦ 

େମା’ ପାଇଁ ସମୟ, ବୟସ ଓ େବଳା 

ନfତ�  ବି କିଛି ନାହZ, 

େଯମିତି, େଯଉଁଠି, େଯଉଁ अବ�ାେର 

ଥିେଲ ବି ମଁୁ ଆେସ ବହି  

ମଁୁ କବିତାର ନଈ - ୧ 

ଭାବ ଗoୀରାେର ଭକତି ପଣେl 

ଜମା େଶାଇପାେର ନାହZ 

ସକାଳ, अକାଳ, ଦିନ କି ଦୁ�~ନ 

କିଛି ଜାଣିପାେର ନାହZ 

ମଁୁ କବିତାର ନଈ - ୨ 

ବିକି କି ପାରିବ ମେତ ହାଟ ବଜାରେର 

ଚଢ଼ା ଦରଦାମ େଦଇ, 

ବିରହ ବିେhେଦ, ନିରାଶର େସ�ାେତ 

ଶ�ୀମତି ପୁ�ା�ଳୀ 
ପ-ନାୟକ 

 

ସF �ତି େହାଇଯିବି ରହି 

ମଁୁ କବିତାର ନଈ - ୩ 

ନବଧା ଭpିେର ବୁଡ଼ାଇ େଦବି ମଁୁ 

ନअଟି ସ�ରୂପ େହାଇ, 

େସଇ ନअଟିର ନାମ କହୁअଛି 

ଶୁଣିଥାअ ମନ େଦଇ 

ମଁୁ କବିତାର ନଈ - ୪ 

ଶ�ବଣ, କୀ_�ନ, ସFରଣ, ପଜୂନ, 

ବqନ, ବିନୟ, ଭpି, 

େସବା, େସବ� ଏଇ ନअେଗାଟିକୁ 

ନବଧା ଭpି କହି 

ମଁୁ କବିତାର ନଈ - ୫ 
ଗଜପତି ନଗର, ବ�ହF ପୁର-୧୦, ଓଡ଼ିଶା 
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ପ.ଜପ.ଜପ.ଜପ.ଜ    
ନଥାଏ କଳ. ତୁମରି େଦହେର, 

                   ସ�h ନିରିମଳ େଦହ । 

ପ.େର େଲାଟିେଲ କି େହବ ତୁେମ, 

                      ବାରି ହୁଏ ତୁମ ଗୁଣ ।।୧।। 

ତୁେମ ତ ସହିଲ ପ.େର ଗଡିଲ, 

                    ନଥାଏ ମନେର ଦୁଃଖ । 

अନ� ସୁଖ ଲାଗି କାକର ମାଡେର, 

                     ଉ�ଗ� କରିଲ ପ�ାଣ ।।୨।। 

େଶାଭାେର अପବୂ� अଟଇ ଧରଣୀ, 

                   ତୁମକୁ େକାଳେର ପାଇ । 

କରlି ନିବାସ ତୁମରି େକାଳେର, 

                   ବି�ୁ.ର ପାଟରାଣୀ ।।୩।। 

ବିରାଜିତ େବଧା ତୁମରି ଉପେର, 

                   ବସିେଲ ସଂସାର ରଚି । 

अ`ିତ�  ସଂସାର ଜନ େକେବ ତୁମ, 

                    ନ ପାରିେବ ଜମା ଭୁଲି ।।୪।। 

ପ.ଜ କୁମାର 
ମାହାନା 
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ଯାହା ପାଇଁ ଗେଡ ସଂସାରର ଚକ, 

                    ପରା£ର େସହି ନାମ । 

ତା.ରି କରେର ପାଉअଛି େଶାଭ।, 

                    ପ.ଜ ତୁମରି ନାମ ।।୫।। 

କହlି ସଭିଏଁ ତୁମ ସ�ାମୀ େବାଲି, 

                    କରତାର ନାମ ଏହି । 

େଖାଲି େଦେଲ ଆଖି େଖଳିଯାଏ ତୁମ, 

                       ଚହଟ ସଂସାର ପାଇଁ ।।୬।। 

େକେଡ େକେଡ େଦବ ପାଇଁ ତୁେମ େଲାଡା, 

              େଦଖୁଛି ସଂସାର ଜନ । 

କରିବାକୁ ମନ କର�ଶ� ତୁମ, 

                 େହଉअଛି ଆଜି ଆନ ।।୭।। 

ପ.ଜେର ପ.ଜ ତୁମରି ଜାତ, 

                  େହାଇअଛ ଆଜି ତୁେମ । 

ତୁମରି େଶ�0ତ�  ବଜାୟ ରହୁେହ, 

                   ଏ ସଂସାର ଥିବା ଯାଏ ।।୮।। 

 
ପ.ଜ କୁମାର ମାହାନା 
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େଗାଲାପେଗାଲାପେଗାଲାପେଗାଲାପ    
େଗାଲାପି ସଂଜେର 

େଗାଲାପି ନିଶାେର 

େଗାଲାପ େଦଲି ମଁୁ 

ରଖିବ ଯତେନ 

 

େଗାଲାପି ମନେର 

େଗାଲାପି ଓଠେର 

େଗାଲାପ ସମ ମଁୁ 

ରଖିବ ସ�ାେନ 

 

ଆେଲାକ କୁମାର 
ରାୟ 

 

େଗାଲାପି ସ�ପwେର 

େଗାଲାପି ନିଦେର 

େଗାଲାପ ଟିଏ ମଁୁ 

ରଖିବ ମଥ।େନ 

 

େଗାଲାପି ଭାଷାେର 

େଗାଲାପି ବାସwାେର 

େଗାଲାପ ଇେଛ ମଁୁ 

ରଖିବ ସ��ାେନ 

 
ସ . ସଂ. @ ଆେଲାକ କୁମାର ରାୟ, 

େକq� ାପଡା । ୨୦୧୯ 
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अବଳାର अlରବ�ଥାअବଳାର अlରବ�ଥାअବଳାର अlରବ�ଥାअବଳାର अlରବ�ଥା    
ବୁକୁତେଳ ଭୟ अଜଣା 

ଥରିଉେଠ ଶରୀର, 

ଭୀତିଭରା ଶୁେଭ ବାଜଣା 

ନିୟମ ପୃଥିବୀର। 

 

ଥେର अେଧ ନୁେହଁ ବହୁଧା 

ନିଜକୁ େସ ସଜାଏ, 

ବି-अଥ� ଜାଣିବା ମସୁଧା 

ନଖରୁ ଶିଖ ଯାଏ । 

 

ଶରୀରୁ ହଟାଇ ବସନ 

େଦଖାହୁଏ ଗଢନ, 

ଭାyି ଯାଉଥାଏ ସପନ 

ଜଳ ଢାେଳ ନୟନ । 

ପି�ୟ.ା ସାହୁ 

 

 

େକେତ େଦଖାେଦଖି େଶଷେର 

ସାେଜ େସ ସିମାlିନୀ, 

ତଥାପି ତା ଦୁଃଖ ନ ସେର 

ତାକୁ େକ ବୁଝlିନି । 

 

अପବାଦ ସହି ମଉେନ 

ପିଉଥାଏ େଲାତକ, 

ନିqା ଜାଣି ଭାଗ�ଲିଖନ 

ଜୁଇ ଜଳିବା ଯାକ । 
 

ପି�ୟ.ା ସାହୁ 

ସାହାନିଆଜପୁର, କଟକ 



ଆହ� ାନ ଇ-ପତି� କା, ଚତୁ��ଶ ବଷ�, ଦି� ତୀୟ ସଂଖ�ା, େଫବୃଆରୀ ୨୦୧୯ Magazine Downloaded from www.aahwaan.com 

ଆହ� ାନ ଇ-ପତି� କା ସ%ୂ'� ନିଃଶୁ) ବିତରଣ େହତୁ ଡା େଜ�ାତି ପ�ସାଦ ପ-ନାୟକ. /ାରା ପ�ତି0ିତ ଓ ପ�କାଶିତ  | Aahwaan.com  Aahwaan.com  Aahwaan.com  Aahwaan.com  |  225 

ଝ.ଡ଼ବାସିନୀ ବିଦ�ାଦାୟିନୀଝ.ଡ଼ବାସିନୀ ବିଦ�ାଦାୟିନୀଝ.ଡ଼ବାସିନୀ ବିଦ�ାଦାୟିନୀଝ.ଡ଼ବାସିନୀ ବିଦ�ାଦାୟିନୀ    
ମଳୟର ନାନା ରେyାଲି େଖେଳ େଚାରା ମଧୁ ଗୁ�ରେଣ 

अପବୂ� ମvିତ ସୁେଶାଭିତ ଧରା ଆେଣ ଆେଲାଡନ ପ�ାେଣ । ୧ ।  

ଚହଟାଇ ବାସ ବକୁଳର ବାସ ମଧୁପ. ପlି ପlି 

କअଁଳ ସକାଳ ପାହାlି ଶୀତେର ସୁରୁଜର ଫଗୁକାlି। ୨ ।  

ଚିତି� ତ ରyର ସବୁଜ ପତ� େର ଶିଶିର କାକର େଶଯ 

ବନାନୀ ଲତାର ଗହଳ ଫା.ରୁ କାକପିକ ରାଣୀ ସଜ। ୩ ।  

ଭାଟ େବେଶ ଗୀତ କୁoାଟୁଆ ଗାଏ ନାେଚ ହଳଦୀବସl 

କୁସୁମ ବିକେସ ପୁରପଲ� ୀ ହେସ ସ�ାଗତ ନବବସl। ୪ ।  

ବିଦ�ାଦାୟିନୀ. ପଜୂା ଆଗମେନ ଝ.ଡପୁର ପ�`ୁତି 

ପ�ସନw  ହୁअ େଗା ଝ.ଡବାସିନୀ ଜାଳୁ ମyଳ ଆଳତି। ୫ ।  

ଆସ ମା ଶାରେଦ ମା େଗା ଭାରତୀ ଡାେକ ଏ ଶିଶୁ ସମି�ତ 

ତୁମ ବରଦାେନ ଗାଉଥିବି ଗୀତ ହୁअଇ ତୁମ ଆଶି�ତ। ୬ ।  
 

ଠିକଣା – ଗୁଡିଆନାଳୀ, େଢ.ାନାଳ, ୭୫୯୦୦୧  

ଇେମଲ ଠିକଣା :- sambitsm1987@gmail.com 

ସମି�ତ 
ସତ�ପ�କାଶ ମିଶ� 
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अ�� ଜୀବନअ�� ଜୀବନअ�� ଜୀବନअ�� ଜୀବନ    
ଫୁଲର ବାସwା ବାସିଗେଲ ରହିଯାଏ ତୃ�ା 

ସତେର କଣ ଶାlି अଛି 

େସଇ ସୁqର ଟହ ଟହ ଫୁଲର ବାସwା 

ଜୀବନଟା େବାେଧ ଖାଲଢ଼ିପ ପାଣି କାଦୁअର ରା`ା । 

ଜହwର େଜ�ାସwା ଲାେଗ ଫିକା ଫିକା 

ଲାେଗ କାହZ ନିସyତା 

ପାେଖ େପ�ମିକା ଥିେଲ ଭାରି ଭଲ ଲାେଗ ତା ମିଠା କଥା 

अସିଆ ମସିଆ କହିଉେଠ ଏ କି କଥା । 

ଯାତ� ା େକେଡ଼ ମେନାହର ଆଶା ନିରାଶର େଶାଷ 

ନାହZ ତାର େଶଷ 

େସଇ ଜୀବନକୁ େଦଖି ଭଲ ଲାେଗ ରହିଯାଏ େକେତ अବେଶାଷ 

େବେଳେବେଳ ଲାେଗ କାହZ ବିଷ । 

ଛୁକ୍ ଛୁକ୍ ଜୀବନର ଯାନ ଯାଏ ଗଡ଼ିଗଡ଼ି 

ପୁଣି େକେବ ଯାଏ ବିଗିଡ଼ି 

କିଏ କଣ ଭାବିପାେର ବା ନପାେର 

ଜୀବନେର ଜୀବନ ମାଡ଼ିଯାଇ ସବୁ ଦିଏ ବିଗାଡ଼ି । 

ଦିଲ� ୀପ କୁମାର 
ସାମଲ 
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ହରଣ ଗୁଣନ ଜୀବନେର େକେତ ଆଗପଛ ହୁଏ ଜୀବନ 

ରେହ େକେତ ବାଦ ବିବାଦ ମାନ अପମାନ 

ପାଠପଢ଼ା କମ� ଜ�ାଳ ଜୀବନର ଉତଥାନ ପତନେର 

ବାରବୁଲା ହୁଏ ଏଇ ମନ । 

ପରଦାର ଆଗ ପଛ େକାରଡ଼ ଭିତେର अବେଶାଷ କଣ ସତେର ରୁେହ 

କି अବ�ବ�ିତ ଏ ମନର େକାହ 

େବୖବାହିକ ସନ�ାସୀ ଜୀବନେର େଶ�0 ସୁଖପାଏ କିଏ କେହ 

ଏଠି ମୁଠା ମୁଠା େମାହ । 

େକାରଡ଼ अlେର ଶାlି କଣ ସୁଖ କଣ 

କିଏ ଜାଣିପେର ବା ନପାେର 

କିଏ ପୁଣି କହିଉେଠ ଶାlି କଣ fଣ�ାୟୀ 

ଉ_ର ଥାଏ େକାରଡ଼ ଭିତେର । 

ଜୀବନ କଣ ବହୁ ପ�ଶwବାଚୀ ରେହ ମେନ 

କିଏ କହିପାେର ବା ନପାେର 

ସୁଖ କଣ ଶାlି କଣ अେyନିଭା ମଣିଷ କଥା କୁେହ 

ତଥାପି ଏକ अ�� ପ�ଶwବାଚୀ ରହିଯାଏ । 
ରାଇପୁର, ନୟାଗଡ଼ 

ଭ� ାମ�ଭାଷ : ୯୮୫୩୫୭୦୦୧୯ 
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େପ�ମେପ�ମେପ�ମେପ�ମ    
େପ�ମ ଏକ अସମାପିକା କି�ୟା  

ଦୁଇଟି ମନ ଓ ହୃଦୟର ଏକୀଭୂତ ଛାୟା ।। 

େପ�ମ ହସ ଲୁହର, 

ଏବଂ ବିଶ�ାସର ଏକ अେଲୗକିକ କାୟା ।। 

େପ�ମ କା’ପାଇଁ ‘ଜୀବନାମୃତ, ସ�ଗ�ସୁଖ, ଭାବାମୃତ’ 

କା’ପାଇଁ ‘ବିେhଦ, ବିମୁଖ, ଯ�ଣା’  

େପ�ମ ଯୁେଗ ଯୁେଗ - 

ଜୟ ପରାଜୟର କଳ.ିତ ଟୀକା।।  

େପ�ମ କା’ପାଇଁ ସତ  

ପୁଣି କା’ପାଇଁ ତୁhାମାୟା ।। 

େପ�ମ କା’ପାଇଁ ବ'�ାଢ� ଇq�ଧନୁ ପରି  

କା’ପାଇଁ  ଭଗw େକାଣାକ�ର କାୟା।। 

େପ�ମ କା’ପାଇଁ ପ�ତିଶ��ତିପ'ୂ�  ପାବ�ଣ 

କା’ପାଇଁ ପ�ତାରଣାର ନିମ�ମଘୟା ।। 

ଚq�େଶଖର େଗା 

 

େପ�ମ କା’ପାଇଁ ତରyାୟିତ ସମଦୂ�   

କା’ପାଇଁ ଦzମରୁ ବିଷାଦଗୁଳF  ଭରା ।। 

େପ�ମ ପାପପୁଣ� ଉେ���   

ବିଭିନw  ସଂ�ା ବହି ମେ_�� अମୃତ ଧାରା ।।  

େପ�ମର କି ଜାତିଧମ�, ସଯୂ�� ସକଳ ଶpିର - 

େପ�ମ ଜୀବନର ଆଧାର ପରା ।। 

େପ�ମ ଚିରlନ, अସ%ୂ'�... 

େମାfପ�ା�ିର ଏକହZ ମାଧ�ମ ।। 

 

କଲ�ାଖମାର, ନୂଆପଡ଼ା  

େମା - ୮୬୫୮୧୮୦୭୫୬ 
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ସପନ ନାୟିକାସପନ ନାୟିକାସପନ ନାୟିକାସପନ ନାୟିକା    
ତୁେମ अନାମିକା ସପନ ନାୟିକା 

ଦିअ ଥେର ଆସି େଦଖା, 

େକେତ ରାତି ଆଉ  ସପନେର ଆସି 

ସାଜୁଥିବ ମରିଚୀକା 

ସପନେର ଆସି େପ�ମ ରy େଲସି 

ଛାତିେର େତାଳିଛ ଘର, 

ତୁମରି ରୂପର  ସୁେନଲି ସପେନ 

ନିଦ ହଜିଯାଏ େମାର 

ସପନ ରାଇେଜ ହଜି େମାର ନିଦ 

अବୁଝା େହଲାଣି ମନ, 

अବୁଝା ମନକୁ  ବୁଝାଇ ଦିअ େଗା 

େଦଇ ପ�ୀତି ଆଲିyନ 

ବସl କୁମାର 
ପ�ଧାନ 

 

ଶୁଣିନିअ ଥେର େମା ଛାତି �qନ 

ତୁମ ନାମ େସଠି େଲଖା, 

ତୁେମ अନାମିକା  ସପନ ନାୟିକା 

ଦିअ ଥେର ଆସି େଦଖା 

ପ�ୀତି ପ�ଣୟର ମଦିରାକୁ ପିଇ 

ଆଖିରୁ ହଜିଛି ନିଦ, 

େଗାଲାପୀ ସପେନ  ଭାyିଯାଏ େମାର 

ସଂଯମର େସତୁବg 

େଦହେର ଲଗାଇ କାମନାର ନିଆଁ 

ଦୂେର ଚାଲିଯାअ ପି�ୟା, 

େଜାଛନା ଭିଜା ଏ ଚାqିନୀ ରାତିେର 

ଲୁଚକାଳି େଖଳ କିଆଁ 
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ପ�ତୀfା କରିଛି େକେବ ଆସିବ େସ 

ମିଳନର ଶୁଭେବଳା, 

େଗାଲାପୀ େଶଯେର େତାଳୁଥିବା ଆେମ 

ପୀରତିର ପା³ଶାଳା 

 

ନଈଠୁ ଚଗଲି  ଫୁଲଠୁ ଫୁେଲଇ 

େମା ମନର ଚିତ� େଲଖା, 

ତୁେମ अନାମିକା ସପନ ନାୟିକା 

ଦିअ ଥେର ଆସି େଦଖା 

 
ଶିfକ, ଶ�ୀ ପୁରୁେଷା_ମ େନାଡ଼ାଲ ଉ� ବିଦ�ାଳୟ 

େଡଲାy, ପୁରୀ, ଓଡ଼ିଶା 

ଭ� ାମ�ଭାଷ : ୮୬୩୭୨୧୯୫୫୦ 
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ଧାମନିଧି `ୁତିଧାମନିଧି `ୁତିଧାମନିଧି `ୁତିଧାମନିଧି `ୁତି    
ଉଦିତଭାନୁ ପ�ଦୁ�ତ ଦିେଶ େଶାଭାବନ 

ଉ�କୁ ଉଠିେଲ ରବି େଶାେଭ ଧାବଲିନ ! - ୧ 

ଉେଧ�ଥାଇ ପ�ଦଶ� ଆଲୁଲିତ କୁlଳ 

ଉେଧ� ଦିସୁଥାअ େଦୖତ� ମୁତ~ର କରାଳ ! - ୨ 

ଉଥାନକର ସମଗ� ମାନବ ଜାତିର 

ଉନF ାଦନା ରୂପଧରି ଜଗତ ସଂହାର ! - ୩ 

ଉ¯ାସିତ ଚfୁ ତୁେମ ତ�ସା%ତି ନାମ 

ଉପ ପ�ଭାପୁ� ଓ ପୁ�ର अଟ ଧାମ ! - ୩  

ଉତ� ତୁଠ େଦଶର ତୁେମ अଟ ଧ�ଜା 

ଉଡ଼ୁପ ଉଡ଼ େଦବାଧି େଦବ ମେଧ� ରାଜା ! - ୪ 

ଉ£ଳ  ଉଦକ ମେଧ� େଜେହw  େଶାଭାତିତ 

ଭାନୁମ_ୂ~ େସ ପ�କାେର अaେର ପ�Ýୁଟିତ ! - ୫ 

ଉତୁyର ମ_ୂ~ ତବ ନାହZଟି ବଣ�ନା 

ଉପାେl କରୁଛି अlିମ `ୁତି ଗାଉଣା ! - ୬ 
 

अମରପାଲି , ବୀରମହାରାଜପୁର , ସୁବ'�ପୁର 

ହୃଦୟାନq ପଧାନ 
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ଏମିତି ଏ େପ�ମଏମିତି ଏ େପ�ମଏମିତି ଏ େପ�ମଏମିତି ଏ େପ�ମ    
ଏମିତି ଏ େପ�ମ 

େତା େମା ପାଇଁ 

ଏମିତି ଏ ମନ େମା େଦହ େଦଲା ଛୁଇଁ 

ଭରସା ଥିଲା ତା ପାଖେର 

ବରଷା େହଲା େମା ମନେର 

ମଳୟଟା ଧିେର ଧିେର ଆସି େମାର 

କାନେର କହିଗଲା 

େହଇଗଲା େପ�ମ େତାରି ପାଇଁ 

ଜାଣିନଥିଲି େମା ଜୀବେନ ତେମ େକେବ ଆସିବ 

ଭାବିନଥିଲି େମା ଜୀବେନ େମା େବାହୁ ସାଜିବ 

ଆକାଶ ଥିଲା ଜହw  ବି ଥିଲା 

ତାରା େମଳେର ଏ ମନ ତ ଥିଲା 

ଫଗୁଣଟା ଧିେର ଧିେର ଆସି େମା କାେନ 

କହି େଦଇଗଲା 

େପ�ମ େତାରି ପାଇଁ 

ସୁଧାଂଶୁ େଶଖର 
ମvଳ 
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ଶ�ାମସୁqରଶ�ାମସୁqରଶ�ାମସୁqରଶ�ାମସୁqର    
େହ ଶ�ାମସୁqର ! ତୁେମ ତ ସଦା ସୁqର ! 
ତୁେମ ସ�ୟଂ େପ�ମମୟ େମାହନୀୟ  ମହନୀୟ ମqିର ! |୧| 
େଦୖନqିନ ତୁମ ପାଇଁ ପ���ଳିତ ହୁଏ େଦଦୀପ�ମାନ ଦିବ�ଦୀପ , 
ତୁେମ ସମ` ଭpଜନ େହତୁ ଜାଜ�ଲ�ମାନ େଜ�ାତିସ�ରୂପ |୨|     
ପ�ଭୂତ. ସମହୂ ରୁ ଗଢ଼ିଲ ଏହି ନଶ�ର େଦହ, 
ପ�ାଣ ଥିବା ପଯ��l ରହିବ ତୁମ ପ�ତି େମାହ |୩| 
ଭp ଜୟେଦବ. ସୁକୃତ ଗୀତ େଗାବିqର ଶୁଭୁଚି ନିନାଦ , 
ନିଜ ସାହାଯ�ରୁ ଜେଣଇଲ ଭp-ଭଗବାନ. ମଧ�େର ନାହZ େଭଦ |୪| 
ପୁରୁେଷା_ମ ଶ�ୀଜଗନw ାଥ ଭାବେର ପୁରୀେର ନିେତ� େହାଉଛ अବତଂସିତ, 
େପୗଷ ପ'ୂ~ମା ପୁଷ�ାଭିେଷକ ସ�ଣ� େବଶର େସୗqଯ�� ବହୁ ବ'�ନାତୀତ |୫| 
ଜଗା ରୂପେର ପ�ତି ଉ�ଳବାସୀ. ମନେର ବିଦ�ମାନ अଛି ତୁମ ଶ�ୀନିଳୟ, 
ଶ�ୀେଦବୀ. ସହ ତୁମ ମହାପ�ସାଦ ପାଇଁ ସୁପ�ସି� ନୀଳାଚଳ େଦବାଳୟ  |୬| 
େଗାକୁଳବାସୀ. ସୁରfା ଲାଗି ଉେଠଇଲ େଗାବ��ନ ଗିରି, 
ଭpି-ଲହରୀ ପ�ବାହେର ଭp ରଚିେଲ ତୁମ ପାଇଁ କବିତା ଝରୀ |୭| 
ତୁମ େସwହ େସୗହା��� ବିନା ଏହି ଜୀବନର अ`ିତ� ଶନୂ�, 
ତୁମ ବିଶ�ରୂପ ଦଶ�ନ ସା%� ା�ି େହେଲ ଏହି ସୀମିତ ଜୀବନ େହବ ଧନ� |୮| 
ପଠନ ହୁଏ େଯେବ ଶ�ୀ ଜଗନw ାଥ ସହସ�ନାମ, 
�ାତ ହୁଏ େଯ ପ�ତି ନାମ ସ�ୟଂ ପରମପଣୂ� ଧାମ |୯| 
ନqନବନ ଉଦ�ାନବନର ସଂରfଣ କେର ବନମାଳୀ, 
େହ ଶ�ାମସୁqର! ତୁେମ ତ ସମଗ� ସୃ�ି ସଂସାରର ବନମାଳୀ  !  |୧୦| 

ଶ�ୀରାଜେଶଖର ସି 
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େତା େପ�ମେତା େପ�ମେତା େପ�ମେତା େପ�ମ    
କାହା ପାଇଁ େପ�ମ अଥ� ମଥାର ସିqୁର 

କିn େତା’ େପ�ମ ମqିର େବତାର ଫୁଲହାର 

କିଏ କେହ େପ�ମ ସରିଯାଏ ବିବାହ େବଦୀେର 

େତା’ େପ�ମ ଦକ ଦକ ଜଳି-ଚାଲିଥାଏ ଜୂଇର ନିଆଁ ବି ଲିଭିଯିବା ପେର 

କାହା ଲାଗି େପ�ମ अେଟ ଉପେଭାଗର ଭvାର 

େତା’ େପ�ମ ତ ତ�ାଗର ମqିର 

କାହା ମେତ େପ�ମ ପ�ତାରଣାର େଗାଟିଏ ପ�ତିଫଳନ 

େତା’ େପ�ମ କିn େମା ବ�ିବାର ଇgନ 

ଆଭିଜାତ�ର କୁହୁଡ଼ି େଘରା ସମାଜେର ଆଜିକାଲି େପ�ମ ଏକ ନି'�ାୟକ ଆଧୁନିକତାର, 

େତା’ େପ�ମ କିn ସବ�ଦା ସତ�-ଶିବ-ସୁqର 

 
ରଘୁନାଥପୁର, ନମାେରା, ପୁରୀ, ୭୫୨୧୦୯ 

अନନ�ା 
अନ�ତମା ମହାlି 
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ବାହା େହାଇअଛିବାହା େହାଇअଛିବାହା େହାଇअଛିବାହା େହାଇअଛି    
ହାତ ଧରି ମୁହZ  ବାହା େହାଇअଛି 

େହଇପାରିବିନି ପର, 

ପୁअ େବାହୁ ସିନା  େହେଲ ନିରିଦୟ 

କରିେଦେଲ ସାତପର 

ଦୁଃଖ ଯାତନାକୁ   ଆପଣାର କରି 

କାଟିବା ଆମର ଦିନ 

େସwହ, େପ�ମ, ତ�ାଗ  ବିଶ�ାସ, ଭରସା 

ରଖିବି ମଁୁ ପ�ତିଦିନ 

ବିନତି କରୁଛି   ଶୁଣ େହ ଠାକୁେର 

ସୁଖେର ରଖିବ ତା.ୁ 

ଯାତନାେର ଆେମ  ରହିଛୁ ରହିବୁ 

ଭୁଲିବିନି ସ%କ�କୁ 

 

ରେମଶଚq�  
େବେହରା 
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ମୁଁ ଓଡ଼ିଆମୁଁ ଓଡ଼ିଆମୁଁ ଓଡ଼ିଆମୁଁ ଓଡ଼ିଆ    
ଓଡ଼ିଶା ରାଜ�ର ଆେମ ସlାନ 

ସଯୂ��ଠାରୁ ଆେମ अଟୁ େତଜିୟାନ 

ସଂ=ୃତି ଯାହାର ଆହା କି ସୁqର 

ପର%ରା ଯା’ର अେଟ ମହାନ 

ଯା’ େକାେଳ ଜନମ େହାଇ 

ବୀରଦେପ�  େଦେଲ ଛାରି ପତାଇ 

ସ�ାଧୀନ ଆମକୁ କରିବା ପାଇଁ 

ବାର ବରଷର ବାଜି ରାଉତ 

ଛାତିେର ସହିଲା ଗୁଳିର େଚାଟ 

ରଖିଲା ଓଡ଼ିଆ ଜାତିର େଟକ 

ପବୂ�ପୁରୁଷ. କାରିଗରୀ ଗୁଣ 

େକାଣାକ� ଛାତିେର ମିେଳ ପ�ମାଣ 

ସୁଶାl କୁମାର ଧଳ 

 

ଏ ମାଟିର ସୁତ ପଠାଣି ସାମl 

ବାଉଁଶ ନଳୀେର େଦଖିଲା ନfତ�  

ଗ�ହ ତାରା.ର େଦଖି ଗତିବି�ି 

ସି�ାl ଦପ�େଣ େଦଖାଇଲା ବୁ�ି 

ଯାହା େବୖ�ାନିକ କରlି ପରୀfା 

ତାହା େଲଖିଥିଲା अଚୁ�ତ େଯ ଏକା 

୫୦୦ ବଷ� ପେୂବ� େଲଖିଥିଲା ଯାହା 

େଗାଟି େଗାଟି ସତ� େହଉଥାଏ ତାହା 

ଓଡ଼ିଶା ମାଟିର କାହZ େକେତ ଗୁଣ 

ସରିବନି େକେବ କରିେଲ ବଖାଣ 

ଓଡ଼ିଆ େବାଲି ତୁ ମେନ ଗବ� ବହି 

ତା େଟକ ରଖିବା ମିଳିମିଶି ଭାଇ 
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अଗିwକନ�ାअଗିwକନ�ାअଗିwକନ�ାअଗିwକନ�ା    
अଗିwକନ�ା 

ଉଦ୍ ଗିରଣ ଆେଗwୟଗିରି 

ଜ� ାଳାମୁଖୀ ମଶାଲଧରି 

ଲାଲ୍ ଟହ ଟହ 

ନିଆଁ ହୁଲା ହୁଲା 

ଲାହା ଲାହା ନିଆଁ 

ଶାl ଶୀଳା 

 

ଦyାେର ରଜନୀ ଜୀବl ଦzା 

କୁମି� अପେରସନେର ଆରତି ଧଷ~ତା 

େଯୗତୁକ ଯ�େର ସ�ୁ ବଳି 

ପ�ତାରିତା କୁଆଁରୀ ମା ମଲ� ୀ 

ଏମ୍. ବିଜୟ କୁମାର 

 

ପାଇକମାଲ अଛୁଆ ଗଣ ବଳା�ାର 

େପଟ ପାଇଁ ମୁନw ୀ ବିେକ େଦହ ତା’ର 

ବିଶ� ଚ�~ତ ନିଭ�ୟା ଆଖି ବୁଜିଲା 

େଲାକ ଲ�ା େହତୁ କିଏ ଚୁପ୍ ରହିଲା 

 

ମରଣ େକାେଳ ଆଜନF ା କନ�ା ଭୃଣ 

ଏ ସମ`.ର ଜୀବନ ଦୁଃଖପ'ୂ�  

ହୁତୁ ହୁତୁ େହଇ ଜଳୁଥିବା ନିଆଁ 

ଆଖି ଲୁହେର ଜନମ अଗିwକନ�ା 

 

अବଳା ଦୁବ�ଳା ନୁେହଁ ଆଉ ନାରୀ 

ରଖିବ ଆବ� ଚାରିକା³ ଭିତେର 

ନାରୀ ହZ ନାରାୟଣୀ ସତୀ ସାବିତ� ୀ 

ଦୁ� ଦମନ ପାଇଁ ଦୁଗ�ା ବି େହାଇପାେର 
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ସହି େହଉନାହZ ନାରୀ अତ�ାଚାର 

ଯାହା େହଉ ପେଛ ମୁpି କ� ାlିକର 

େଛଳି େବାଲି ତ ତ}ି କଣା କରି 

ପିଇ ଯାଉଥିଲ ଝିअର ରp 

ବ� ଏଲର ଭାବି ଟୁକୁରା ଟୁକୁରା କରି 

ଖାଇ ଯାଉଥିଲ ନାରୀର କ�ା ମାଂସ 

େବାକା ବନାଇ ଚଢ଼ାଉଥିଲ ବଳି 

କୁହ ଝିअକୁ କ’ଣ ଭାବ? 

 
େଗାେଟ ମାଟି ପିତୁଳା, େଗାେଟ ସଖୀ କେଇ 

େଗାେଟ େଯୗନ େଭାଗବ`ୁ ନା’ 

ଛୁଆ ଜନF  କରିବାର ଯ� 

अଗିw ସ�ରୂପିଣୀ ପଚାରୁअଛି 

ଜବାବ ଦିअ ମରଦ ପୁअ 

କିଏ अଛ ପୁରୁଷ ବ�ାଘ� 

 

अଗିw ହାତେର ଧରିବାକୁ 

େଚ�ା କେଲ ସାବଧାନ 

ଜଳି ପାଉଁଶ େହାଇଯିବ 

ଉତ୍ େଫଣ ସପ�କୁ ଆଘାତ କେଲ 

ବିଷ େଚାଟେର ଆେପ ମରିଯିବ 

ପଦୁअଁ େଯେହw  ନ ଲାଗଇ ପାଣି 

େସହି ରୂେପ ମଁୁ ବିପ�ବିନୀ 

ପୁରୁଷର ଗବ� अହମିକା େହବ 

ସଂପଣୂ �w ଧ�ଂସ ଧୁଳିସାତ 

ନିଆଁ ତରy अଗିwବଳୟ 

ଭୂମିକ% ସୁନାମୀ ରୂପ  

अଗିwକନ�ା 

 
ଭ� ାମ�ଭାଷ : ୭୯୭୮୭୮୪୧୩୦ 
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କରମର ଫଳ ପାଉଛିକରମର ଫଳ ପାଉଛିକରମର ଫଳ ପାଉଛିକରମର ଫଳ ପାଉଛି    
ବାହା େହାଇ ଯିଏ ଘରକୁ ଆସିଲା 

େମାହରି ଭାରିଯା’ େହାଇକି 

अ�ମyୁଳାଟା ଯାଉ ନ ଯାଉଣୁ 

ବରାଦ କଲାଣି େଶାଇକି 

ପାଦରୁ अଳତା ଲିଭିନାହZ, େହେଲ 

ନଖରାମୀ ପେଡ଼ ବାହାରି 

ପାନରୁ ଟିକିଏ ଚୁନ ଖସିଗେଲ 

ମହତ ରଖୁନି କାହାରି 

କଥା କଥାକେର ଇyିରାଜୀ କହି 

ଗାଳିଦିଏ ବାପା େବାଉକୁ 

ଭାକୁଡ଼ ଖାଉଛି, ପସq କରୁନି 

େକରାvି, କ}ିଆ କଉକୁ 

ଶିଶିର କୁମାର ପvା 

 

ଲିପି�ିକ୍ େବାଳା େଗାଦରା ଓଠରୁ 

ହସ ତା କାହZକି ଝରୁନି 

ତିନି ବରଷର ଝିଆରୀକୁ ଯମା 

େକାଳେର ଟିେକ େସ ଧରୁନି 

ସୁଖଶାlି ସବୁ ଚୁଲିକୁ ଗଲାଣି 

ଆସିଲା ଦିନୁ େସ ଘରକୁ 

େଗାଡ଼ ଚିପିବାକୁ କହିଲାଣି ଏେବ 

ସୁହାଗିଆ ତା’ର ବରକୁ 

ବାଛି ବାଛି ହାତ ଧରିଥିଲି େବାଲି 

अଖା େଧାଇ ଗୁଣ ଗାଉଛି 

କାହାକୁ କହିବି ସରମର କଥା 

କରମର ଫଳ ପାଉଛି 
କୁଆଁସ, େମରଦାକାଟିଆ, ଯାଜପୁର 

ଭ� ାମ�ଭାଷ : ୮୯୮୧୭୩୭୨୨୮ 
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ସଂବଲପୁରୀ 

ବିଭାଗ 
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କାଏଁଥିର୍ ଲାଗିକାଏଁଥିର୍ ଲାଗିକାଏଁଥିର୍ ଲାଗିକାଏଁଥିର୍ ଲାଗି    
େଦଇ ନି ପାରୁ ଥିର୍ ଢୁେକ ଭାତ ଗେସ� 

ଆଏଁଖ୍ ପାରି େଦଖୁ ଦୁେଖ, 

ଛଟା ଦାଏକା ଚେଟା ଚେଟା ମଁୁେହ ମାରୁ 

ନିେଜ ଥିେଲ ବେନ ସୁେଖ । 

ଉଛୁଲି ପେଡ ମୁହୁଁ ନୁ ଭତ~ ମାଠୁଲ୍ ହଁସି 

କହତ ! କାଏଁଥିର୍ ଲାଗି ? 

ନିଜର୍ ଖନ୍ େକ  ଉସାସ୍ କରି 

ଲଦୁ ଭାର ଆର୍ କାହାର୍ ଖେନ, 

ଝାଲ୍ ଘେମ ଭିେଜ अେଥାଥାଲି ହଇ 

ତେତ େଦଖି ଲାେଗ ଗୁେହର ବେନ । 

ପ�ସନw  ପ�ୟାସ ଭୁଏ 

 

ଉଛୁଲି ପେଡ ମୁହୁଁ ନୁ ଭତ~ ମାଠୁଲ୍ ହଁସି 

କହତ ! କାଏଁଥିର୍ ଲାଗି ? 

ଚିରାହ୍ ଦଦରା େଲେକରି ପିgା  

ଚାଲି ଯାଉଥିେଲ अଧା ଲଂଗଲା, 

ଚଉକି ବସି ଛୁଆକୁ ଖଟଉ 

अବାହାନ୍ ବଛାର୍ ଖେନ ଖqଲା । 

ଉଛୁଲି ପେଡ ମୁହୁଁ ନୁ ଭତ~ ମାଠୁଲ୍ ହଁସି 

କହତ ! କାଏଁଥିର୍ ଲାଗି ? 

ଉଧାର୍ କଜ�ା ଭାର୍ ମଁୁେଡ ଲଦି 

ଗୁେଡ଼ ବାqିଛୁ ମାକଡ଼ ନଚା େଡାର୍, 

ଭିଡି କସି କରି  ଉଝୁନି ହଇ 

େକେତ ଲଗାବୁ େଯ ଲଗା େଜାର୍ । 
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ଗୁqେଲଇ ହଇ ନାଚୁଥିବୁ ନୁେହ ପାଉ େସାର 

କହତ ! କାଏଁଥିର୍ ଲାଗି ? 

େଯେତଦିନ୍ ତୁଇ ମୁରୁଖ୍ ଥିବୁ 

ରହିଥିବୁ ତୁଇ ଗୁତି, 

ବଲଦ୍ େଲେଖ ଖଟ୍ ଦିନ୍ ରାଏତ୍ 

ମଦ୍ ପିଇ େଦବୁ ମୁତି । 

ଉଦୁଲା ସୁରୁଜ୍ େଦଖି ନି ପାରୁ େବଲ ଯାଉଥିବା ବୁଡି 

କହତ ! କାଏଁଥିର ଲାଗି ? 

 

ପ�ଧାନପାଲି, ସaଲପୁର  

ଭ� ାମ�ଭାଷ : ୮୬୫୮୨୧୮୭୬୬ 
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अମଲୂ� ଝିअମଲୂ� ଝିअମଲୂ� ଝିअମଲୂ� ଝି    
ଝି ଆଏ ରତନ 

ଝି ର ବିେନ ସବୁ ପଖାନ 

ଝି ଆଏ ସଁସାେର ସୁନା 

ଝି ର ବିେନ ସଁସାର୍ ଚୁନା 

ଝି େକ କର ଗଲାର୍ ହାର୍ 

ତାେହେଲ େହବା ସୁଖର୍ ସଁସାର୍ । 

ଝି ଆଏ ଆମର୍ ମହତ 

ଝି ଠାେନ ବgା ଜଗତ 

ଝି ଥିେଲ ମନ ମହକ 

ଝି ହିରା େକ ପରଖ 

ଝି ନୁେହଁ ଆମର୍ ବଇରି 

ତାେକ େପେଟ ନାଇଁ ଦିअ ମାରି । 

କବି ପ�ସାଦ 

 

ପୁଓ ପୁଓ କାଏଁ ହଉଛ 

ଝି େକ अନାଦର୍ କରୁଛ 

ଝି ଯଦି ନାଇଁ ଆଏବା ସଁସାେର 

ଭାବ କାଣା େହବା ଇ ସଁସାେର 

ମୁନୁଷ ସମାଜ ମଲୁୂ ସରିଯିବା 

ଆର୍ ଗୁେଟ ପିଢି େକ କିଏ ଜନମ୍ େଦବା । 

ଫୁଲ ବିେନ କାଏଁ ଫଳ େହସି 

ବୀଜା ବିେନ କାଏଁ ଗଛ େହସି 

ମାଆ ନୁରୁଛ ବହ ନୁରୁଛ 

ଝି େକ କାଇଁ ଫିକି ଆଉଛ 

ଝି ଏକା ଦିେନ କା'ର୍ ବହ େହବା 

ବହ େହଇ ଦିେନ େସ ଭିଲ ମାଆ େହବା । 

ଝି ଆଏ ଦୂହିତା 

େସ ଦୁହZ କୁଳର୍ ହିତା 
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ଝି ନାଇଁ ଥାଏ ଯାହାର 

ଜୀବନ େହସି ଜହର 

ପୁଓ କଲା ଯଦି ଧୁର୍ ଧାର୍ 

ଖୁଲା ଥିସି ଖାଲି ଝି ର ଦୁଆର୍ । 

ଯିଏ କଲା କନ�ାଦାନ 

ତା'େକ କେହେଲ ମହାନ 

ଛାର କୁଲିହା କଲା କନ�ାଦାନ 

ପାଏଲା େକେଡ ବରଦାନ 

ସଯୂ��ବଂେଶ ଜନମ େହଲା 

ଶଗର ରଜା ବଲି ନାମ୍ ପାଏଲା । 

ଝି ର ମହିମା ଜହ 

ଝି େକ ଛି ନାଇଁ କହ 

ଝି ରଖବା ତୁମର େଟକ 

ଝି ବଟାେଲ େହବ େମାf 

ଝି ର ଗୁନ େକ ଚିହw  େହା ଭାଇ 

अମଲୂ� ଝି ତା'ର୍ ତୁଲନା ନାଇଁ ।। 
ସଗ~ଗୁଡା, ମvଳ, େବଲପଡା 

ବଲାyୀର, ଓଡିଶା, ପିନ୍-୭୬୭୦୨୬ 

େମାବାଇଲ-୭୬୦୬୦୫୧୩୯୫ 
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େବୖଶାଳୀେବୖଶାଳୀେବୖଶାଳୀେବୖଶାଳୀ    
ଶ�ାମ କଥା ଖାଲି  

  ଝୁରି ବଇଶାଳୀ 

   ମେନ୍କ କରିେଛ ଉନା  

    କୁଆଁରୀ ଦିେହଁ ତାର୍  

     କୁଆଁରୀ ପନ୍  

      ଉହାେତ ଲାଗୁେଛ ଘୁନା । - ୧ 

େଦଖୁେଛ ସପନ 

  ଉଆଁସ୍ ରାତି ଜହw   

   ନଦୀେନ ଫୁଟିେଛ କଇଁ  

    ଦିେହଁ ପ�ୀତି ଜର  

     କେର ଥର ହର  

      ସoାଳି ପାରୁେଛ ନାଇଁ । - ୨ 

ମେନାଜ ମହାନq 

 

ହୁଏ ହଲ~ ତଲ~ 

  ବଗିଚାର ମଲି�  

    ଖରାେନ ପଡୁେଛ ଝଡି  

     ଗାେଲ ହାତ୍ େଦଇ  

       ମେନ୍କ ବୁେଝଇ  

        ବସୁେଛ ମୁହୁଁେକ ମୁଡି । - ୩ 

 ଭାେଲ ଆସିକରି   

   କୁେଲ ଛେନ ଧରି  

    ଚୁମା ଯଦି ଗାେଲ େଦେତ  

      ପାଏତZ ସଗ�ର୍ ସୁଖ୍  

        ଦୂର୍ େହତା ଦୁଃଖ୍  

          ସବୁ ଉଘ�ା ବଥା େଯେତ । - ୪ 
ବାଗେଯାର, ସଇଁlଲା, ବଲାyିର, ଓଡିଶା   

ପିନ - ୭୬୭୦୩୨ େମା - ୮୦୧୮୦୮୯୩୩୫ 
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ଫଗୁନ୍ ଆର େକେତ ଦୂେରଫଗୁନ୍ ଆର େକେତ ଦୂେରଫଗୁନ୍ ଆର େକେତ ଦୂେରଫଗୁନ୍ ଆର େକେତ ଦୂେର    
ନିଲିଆ ଆକାେଶ ଚିେରଇ ନନୀ 

କିଚିର ମିଚିର କେର 

ଖାଇ କରି ରାସଲ ଫୁଲ 

କୁଇଲି ଗାଏଲାନ ସୁେର 

ଫଗୁନ ଆର େକେତ ଦୁେର । 

 

ହଲି ହଲି କରି ଫୁଲର ଡାହି 

ମଳୟ ଧୁକା େକ ନୁେର  

କୁଚି ଧରା ମହୁଲ ଗଛୁ 

ମହୁଲ ଫୁଲ ଝେର 

ଫଗୁନ ଆର େକେତ ଦୂେର । 

 

ଗଛ େଦଇ କରି ପତର ଝରା 

କअଁଲି ପତର ପାେର 

ଫିେରାଜ କୁମାର 
ପେଟଲ 

 

ସାତ ରyୀ ପରକୁତି ରାନୀ 

ହୁଲି େକ ଡାକ ମାେର 

ଫଗୁନ ଆର େକେତ ଦୂେର । 

 

େହେତଇ େହେତଇ ମୁନୁଷ ମନ 

ଋତୁ ରାଜେକ ଝୁେର 

ଶୀତ ପାହାରଖିଆ ଇ ଜୀବନ 

େକlା ଆର ଦମ ଧେର 

ଫଗୁନ ଆର େକେତ ଦୂେର । 

 
अବନେକଲା ,ସୁqରଗଡ଼-୧୯ 

अଧ�ାପକ,ପଦାଥ� ବି�ାନ 

ପ�ୟାସ ଡ଼ିଗ�ୀ କେଲଜ,ସୁqରଗଡ଼ 

ଭ� ାମ�ଭାଷ :-୯୭୭୭୬୩୨୩୩୦ 
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ଟୀନ୍ ଟୀନ୍ ବଏେସଟୀନ୍ ଟୀନ୍ ବଏେସଟୀନ୍ ଟୀନ୍ ବଏେସଟୀନ୍ ଟୀନ୍ ବଏେସ    
ଟୀନ ଟୀନ ବଏେସ 

ଟିଗଂ ଟୀଗଂ େହବାର 

କାଏ ଦରକାର? 

େହଡ଼ ଆଗ�ା ଇ କଥା 

କହୁଥିେଲ ବାରବାର 

କିଏ ସୁନଲା 

େକନ ମାନଲା 

ଜାହାର ବାେଟ 

ଜିଏ ପଲଲା 

 

କାହାର କଥାେକ 

ପଚନେତ ନାଇ 

େଭାଗଲା େଲାକେକ 

ଜାଇ ପଚାର... 

ଏମ୍. ବିଜୟ କୁମାର 

 

ଭଲର ଲାଗି କହିେଲ 

ଭଲର କଥାେକ 

ଓଲଟିଆ େଦାସ 

େଦେବ େସତାେକ 

ବଏସର ବକ ବକ 

ଉତପାତ ନାଇ ହ 

ଉଛୁଲି କରି 

ନାଇ ଉତ ଜହ 

ଉସତ େହଇ 

ଉେସ ନାଇ ପହର.... 

 

ଗୁରସ ଉତେଲ 

ତେଲ େତା ପଡ଼ସି 

ଉଛୁଲଲା ପାଏନ 
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େବକାର ଜାଏସି 

େମାର କିଛି ନାଇ ଜାଏ ଆେସ 

ତମର େତା ଜିବା ଛୁଚା ନାେସ 

କିଛି କରବାର ଆେଘା 

ସତ ପରିfା କର... 

 

ଟିଭି ସିଡି ଫିଲିମ ଯାହା କଲା 

ପାଟ ପଢା ଛାଡି ବାଏଁରି-ବଏଁରା 

ଦଗା ଫଲସା େଦଇ ମଁା ବୁଆ 

ପାଠ ବତାସି ବାଟ ଉକିଆ 

ଫିଉଚର ବନାବାର ଟାଇମ 

ନାଇ ଆେସ ଆର.... 

 

େଗାରା ଚମ ସାେଜା କେଲ 

କାଏ େହବା େସେମଲଫୁଲ 

ଭଲ େହବା ଦିେନ ନା ଦିେନ 

ଜିଏ ନୁରସି ନିଜର ଭୁଲ 

କୁମହାର େଜନତା 

ହାେତ ହାେତ ହାଡZ ଗଢୁେଛ 

େସନତା ତର ଜୀବନେକ ଗଢ଼ 

ମନେକ ଆଏତ କରି 

ବିେବକଥି ଚାଲେଲ 

ଭଲ ମୁନୁସ େହଇ 

ଭେଲ ଭେଲ େହବୁ ପାର ....।। 

 
ଏମ୍.ବିଜୟ କୁମାର 

ମହୁଲପଲ� ୀ/ବୁଢ଼ାବାହାଲ 

ସଁଇlଲା/ବଲାyୀର-୩୨ 

େମା-୭୯୭୮୭୮୪୧୩୦ 



ଆହ� ାନ ଇ-ପତି� କା, ଚତୁ��ଶ ବଷ�, ଦି� ତୀୟ ସଂଖ�ା, େଫବୃଆରୀ ୨୦୧୯ Magazine Downloaded from www.aahwaan.com 

ଆହ� ାନ ଇ-ପତି� କା ସ%ୂ'� ନିଃଶୁ) ବିତରଣ େହତୁ ଡା େଜ�ାତି ପ�ସାଦ ପ-ନାୟକ. /ାରା ପ�ତି0ିତ ଓ ପ�କାଶିତ  | Aahwaan.com  Aahwaan.com  Aahwaan.com  Aahwaan.com  |  249 

ମନର ବଲମନର ବଲମନର ବଲମନର ବଲ    
େତଲ ନୁନର ସଁସାର ଭିତେର  

ନିଜର କାମ କବାର ନୁ अଏତକା 

କାହାର ପାେଖଁ  

ସମିଆଁ अେଛ  

କି ଫୁରସତ अେଛ 

 

ତବି ମନ ନାଇଁ ମାେନ 

ନିଜର ରାଏଜ ଲାଗି 

ନିଜର ଭାଷା ଲାଗି 

ନଲ ଆରୁ ନିଲ  

ଗୁନଚା ମୁଷା େଲଖଁ  

ଦୁରବଲିଆ େହେଲଁ ବି 

ନାେରନ ପଂଚଭାୟା 

 

ଆମର ରାଏଜର 

ଆର ଆମର ଭାଷାର େସତୁବg  

ବାgବାର କାେମ  

ନିଜେକ ଲେଗଇ ପାରେଲ 

ପରମ ସୁଖ ଆରୁ  

ପରମ ଶାlି 

 

ପାଏବାର େଜନ େଲାଭ 

ଟିକାକ ମନର  

ସgି କରପେନ  

ଲିବିର ଲିବିର ଜଲୁେଛ  

େହଁଟା ନ ମନେକ 

ରହି ଦହି କରି ପକଉେଛ  
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ଝିଝିଝିଝି    
କୁଟୁମ ଯାକିରର 

           ଦୁଖ ଦରଦ ସାଆଁଟି 

ଝି अବଗା ଜାେନ 

          ସୁଖ ଶରଧା ବାଆଁଟି - ୧ 

ତନ ମନ େଦଇ କରସି 

               କୁଟୁମ ଜନର ତୁରା 

ତାର ତୁରାର ଲାଗି 

        ନାଇଁ କେରଁ କୁଁଥା କୁହୁଁରା - ୨ 

ସରବସହନୀ ଝି ପାଇ େମାର 

              ମନ ହୁଏ ଗହ ଗହ 

େପା ଠାନୁ ବଢି ଝି ନୁ ସଁେସ ମାୟା 

                  ପାଏମି ଜହ ଜହ - ୩ 
ଇେମଲ୍ : Panchbhayan@gmail.com 

ଭ� ାମ�ଭାଷ : ୯୯୩୭୪୪୧୩୬୨ 

ପଂଚଭାୟା େଟଲର  

ଝାରବg , ବରଗଡ-768042 

ନାେରନ୍ ପଂଚଭାୟା 
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େବଟି ପଢ଼ାଓ େବଟି ବଚାଓେବଟି ପଢ଼ାଓ େବଟି ବଚାଓେବଟି ପଢ଼ାଓ େବଟି ବଚାଓେବଟି ପଢ଼ାଓ େବଟି ବଚାଓ    
ମୁନୁଷ୍ ଭିତେର ଦୁଇ କୂଳ୍ ହିତା 

ଝି ଜନମଟା ସାର 

େପଟ୍ ଭିତରୁ ଭୃଣ ହତ�ାକେଲ 

େତାର୍ ଜୀବନ୍ ଟା େହବା ଖାର୍ - ୧ 

ଝିର୍ େସନ୍ ଧୁ କଥା ସୁନ୍ ବାର େକ 

ଭାେଗ� ଥିସି କାହାର୍ 

ମଁା ବୁଆ େହଇ ହାତ୍ ଧରାେଲ 

ପାପ୍ ସଂସାେର େହବୁ ପାର୍ - ୨ 

େପା େପା ବଲି େହଲୁନ ଘାଂଟି 

ଝିର୍ ସଁେଗ େକେଭ ନାଇହୁଏ କଁଟି 

େହସୁ େକେତ ଡହଁଳ୍ ବିକଳ୍ 

ସମିଆ ପାଇେଲ ମାଡ଼ବା ତଁଟି 

ବୁଡ଼ିଯିବା େତାର୍ अକଲ୍ - ୩ 

ସୁବାଷ ଭୁଏ 

 

अଧା ବେୟେସ ବିହା େଦସୁ 

ଖ�ିକରି ଦର ବୁଢ଼ା 

ଆଗେକ ବଢ଼େତ ଆଗେକ ବଢ଼ାେତ 

ତାହାକୁ ତୁଇଁ ପାଠପଢ଼ା - ୪ 

ସରକାର କରିଛନ୍ େକେତ େଯାଜନା 

େବଟି ବଚା େବଟି ପଢ଼ା 

ଝି ଶିfିତ େହେଲ ଶିfିତ ସମାଜ୍ 

େନେହତ କରମ୍ ପୁଡ଼ା - ୫ 

ପିଲା ଟୁେକଲ୍ ବଲି 

ଭୁେଲ େଦଇ ଗାଳି 

ବାଛ ବିଚାର୍ କରସୁ େକେତ 

ପିଲାଠାନୁ ବଳି ଝି ବଢ଼ିକରି 

ଚାକରୀ କେଲନ େଯେତ େତେତ - ୬ 
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ପାନି ବୁଡ଼ି ଆକାେଶ ଉଡ଼ି 

େସୖନ� େହଇ ଚଲାେଲ େଟଁକ୍ 

ଦଉଡ଼ି ଧୁପୁଡ଼ି େମଡ଼ାଲ୍ ଆନି 

ବିେଦେଶ ରଖେଲ େରଁକ୍ - ୭ 

ସଂସାର େକ ଚଲାସ ତୁେମ 

ଜିଦ୍ ଭଁଗା ଦମ୍ ନାଇନ ଯେମ 

େହଇ ମଁା ବୁେହନ୍ ଘରର୍ ନୀ 

ଦୁଖ୍ ପଡ଼ିେଲ ଛାତି କରସ ପଥର୍ 

ତୁେମ ପେର ସରବ୍ ସହିନି - ୮ 

ଉଠେର ସମାଜ ଉଠ 

ଝି ବଳି କାନ୍ େନ ଚୁଁଟ୍ 

ବଦେଳଇ କରି ମନର୍ ଖୁଟ୍ 

େବଟି ବଚା େବଟି ପଢ଼ା 

େହଇକରି ତୁଇ ଏକଯୁଟ୍ - ୯ 

କୂେଳ େଖଳି ଗୁରସ୍ ପିଇ 

କେଥନ୍ ଶୁନି େପେଟ ସୁଇ 

େହଇଛୁ ଆେମ ମୁନୁଷ୍ 

ଦିନୁଦିନେକ ଭାବ ତୁଟବା 

ଆଖZ ହଉେଛ ଦୁରୁସ୍ - ୧୦ 

ଝି ଜନମ୍ ଟା େବାଝ ନୁେହ 

ରଖସି ଜନମ୍ କୂଳ୍ 

ମଁା ଶବଦଟା ଉଭିଜିବା ସେଥ 

ନାଇଁ ପାଉ ବିଲକୁଳ୍ 

ନାଇଁ ପାଉ ବିଲକୁଳ୍ 

ନାଇଁ ପାଉ ବିଲକୁଳ୍ - ୧୧ 

 

अଧ�ାପକ, ଡୁyୁରିପାଲି ମହାବିଦ�ାଳୟ 

ଡୁyୁରିପାଲି, ଓଡ଼ିଶା 
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ଦଏବ େଦଇେଛ ଯୁଖିଦଏବ େଦଇେଛ ଯୁଖିଦଏବ େଦଇେଛ ଯୁଖିଦଏବ େଦଇେଛ ଯୁଖି    
ମqିର ଆେଘ ତୁଲ୍ ସି ଗଛ୍ 

ମାହାପୁରୁ େହଇଯାଏସି 

ମସାନ୍ ପଦାଥି ଇତାର୍ ଦିେହ 

କୁକର୍ ବି ମୁତ୍ ସି 

ଜାଗର୍ ଥି ଜଲ୍ େଲ ନିଆଁ 

ଦୀପ େହଇ, ସଁସାର୍ ମଁଗଲ୍ କର୍ ସି 

ଛାନି ବର୍ ଡ଼ାଥି ଲାଗିଗେଲ ଇଟା 

ଦୁନିଆଁ ଦହନ୍ କରିେନସି 

अରଖ୍, ଦୁଦ୍ ରା େଦବ୍ ତାର୍ ମୁେଡ଼ 

ବଡ଼ା अଏନ୍ ଦିସି 

ଜଁଗଲ୍ ଭିତ୍ େର କିଏ ଖାଇେନେଲ 

ଠାେନ ଝୁମ୍ ରି ପଡ଼ସି 

ଶ�ସିgୁ ପୁେରାହିତ 

 

ପାଏନ୍ ଜୀବନ୍, ପାଏନ୍ ମଁଗଲ୍ 

ପାଏନ୍ ସମକର ଦରକାର୍ 

ଦିେନ, ଦୁଇଦିନ୍ ନାଇଁ ପାଏେଲ 

େହଇଯିମା ସେଭଁ ଖାର୍ 

अଏତ୍ କା େହେଲ େସ ପାଏନ୍ େଫନ୍ 

କାରନ୍ େହବା ମର୍ ବାର୍ 

ଯାହାେକ େଯେନw , େଯନ୍ ତା େକ େସଟା 

ଦଏବ୍ େଦଇେଛ ଯୁଖି 

ଇଆେଡ଼ େସଆେଡ଼ ଉପରେକ ତଲ୍ 

କରି ନାଇପାରୁ ବାବୁ 

କଁାରି େହଉଛୁ ଘଁାଟି 

 

ବଡ଼ାଲି, ଉଲୁvା, ସୁବ'�ପୁର 
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ମେହq�  େକେତ କଥା କେହସିମେହq�  େକେତ କଥା କେହସିମେହq�  େକେତ କଥା କେହସିମେହq�  େକେତ କଥା କେହସି    
େଦଖ୍ ତ ଦଦା ଇ ମେହq�  କଥା, 

ଛୁଆ ନୁ ବୁଢ଼ା ସବ୍ ଗାଏେଲ ତାର୍ ଗାଥା 

ଗରିବ ବୁଢ଼ା ମେହq�  ଗାଳି ଗୁଲଜ୍ େଦଇ 

ରାତି ରାଏତ୍ େଫମସ୍ େହଲା ଭାଇ 

ରା`ାଘାଟ୍ ନ ଗୁେଟ କଥା େଲଖା େହଇେଛ 

ଇ ମେହq�  େକେତ କଥା କହୁେଛ 

େଯନେକ େଯ ଏେଭ ଗୁେଟ କଥା ଶୁଭସି 

େଦଖ ତ ମେହq�  େହେଲ କଥା କେହସି 

ଘସିଏନ, ଓଡ଼ିଶା 

େଯାେଗଶ�ର ସାହୁ 
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େଝର୍େଝର୍େଝର୍େଝର୍’ ’ ’ ’ ଭିଜା ଶୀତ୍ ଦିନେରତ୍ଭିଜା ଶୀତ୍ ଦିନେରତ୍ଭିଜା ଶୀତ୍ ଦିନେରତ୍ଭିଜା ଶୀତ୍ ଦିନେରତ୍    
େହନ ତେମ ଭିଜୁଛ, ନା ଇନ ମୁଇଁ ଭିଜୁେଛଁ  

ନା ଭିଜୁଛୁଁ ଦୁହିଝନ୍, ତ ଭିଜୁେଛ କିଏ େସ ?? - ୧ 

ଭିଜୁେଛ ଛାତିତଳର୍ ସୃତି ସୃତି ତଳର୍ ପୀରତି  

ପୀରତି ତଳର୍ ମଧୁର୍ ଭାବନା ।। 

ବିେଛଦର୍ ନିଆଁ ନିଆଁର୍ ନିସହା େବଦନା  

ଆର୍ ଶୀତ୍ ଶୀେତ ଥରୁେତଁନ୍ ଧରତି ।। - ୨ 

ଭିଜୁେଛ ଦିନ୍ ଦିନର୍ ସକାଲ୍  

ସକାଲର୍ ଫୁଲ୍ ଫୁଲର୍ ମହକ୍ ।। 

ଦିନର୍ େମଁଧାନ୍ େମଁଧାନର୍ େଭାକେଶାଷ୍  

ଦିନର୍ ସଁଜ୍ ସଁଜର୍ ସୁରୁଜ୍ ବାଦଲ୍ ଉହାେଡ଼ ।। - ୩ 

ତେମ େଶାର୍ ପଡ଼ୁଛ ସେତ ଦୁଖିର୍ ଭଗବାନ୍  

ସହି ନି ହଉେଛ ସେତ େଜଠର୍ େଭାକେଶାଷ୍ ।। 

ଭିଜୁେଛ ରାଏତ୍ ରାଏତର୍ େଶଯ୍ େଶଯର୍ ତକିଆ  

େମାର୍ ଏଁଖ୍ ଏଁଖିର୍ ନିq୍ ନିqର୍ ସପନ୍ ସପେନ ତୁଇଁମୁଇଁ ।। - ୪ 

ସପନ୍ ଭାଂଗେଲ ମନ୍ ମନର୍ ଭାବ୍ ଭାବର୍ ବିସୁଆସ୍  

ବିସୁଆସର୍ ନିସୁଆସ୍ ନିସୁଆସର୍ ଆଶା ଆଶାର୍ େଭଟ୍ ପଡ଼ବାର୍ अେପfା ।। - ୫ 
କଲ�ାଖମାର, ନୂଆପଡ଼ା, ଭ� ାମ�ଭାଷ : ୮୬୫୮୧୮୦୭୫୬ 

ଚq�େଶଖର େଗା 
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ପ�ବ� ବିଭାଗ 
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ସାବରୀମାଲା ପ�ସy ଓ ସହି�ୁ ହିqୁ ସଂ=ୃତିସାବରୀମାଲା ପ�ସy ଓ ସହି�ୁ ହିqୁ ସଂ=ୃତିସାବରୀମାଲା ପ�ସy ଓ ସହି�ୁ ହିqୁ ସଂ=ୃତିସାବରୀମାଲା ପ�ସy ଓ ସହି�ୁ ହିqୁ ସଂ=ୃତି    

 କିଛିଦିନ ପେୂବ� େକରଳର ସବରୀମାଲା ମqିରେର ଦୁଇଜଣ 

अନୁପ�େବଶକାରୀ ମହିଳା. େଯାଗଁୁ ମqିରର ଆଠଶହ ବଷ�ଧରି 

ରହିଥିବା ପର%ରାେର ବିଘw ସୃ�ି େହଲା। େତେବ, ସବୁ ବୟସର 

ମହିଳା. ମqିର ପ�େବଶକୁ अନୁେମାଦିତ କରିଥିବା ସୁପି�ମେକାଟ�. ବିବାଦା�ଦ ରାୟ 

ପେର ବିଧମ�ୀ ମହିଳା. ମqିର ପ�େବଶ ଜିଦ୍ କୁ ପ�ତିହତ କରିବାପାଇଁ अେନକ ଦିନ, ମାସ 

ମାସ ଧରି अେନକ ହିqୁ ମା, ଭଉଣୀ, ଝିअ ମqିର ସୁରfା ପାଇଁ ଜାଗ�ତ ରହିଥିେଲ। କିn 

ନିଜକୁ କ� ୀବ େବାଲି ପରିଚୟ େଦଇ (େଯେହତୁ କ� ୀବ. ପ�େବଶ ଉପେର େକୗଣସି अ.ୁଶ 

ନାହZ), ଛଳନା ପବୂ�କ ୪୦-୪୨ ବଷ� ବୟସର ଦୁଇଜଣ ମହିଳା ମqିର ଗଭ�ଗୃହେର ପ�େବଶ 

କରିଥିେଲ। େସମାନ. ପାଖେର େକୗଣସି ପଜୂା ସାମଗ�ୀ ନଥିଲା କାରଣ ପଜୂା କରିବାର 

ଉେ�ଶ� ନଥିଲା େସମାନ.ର। ନା ଥିଲା ଭଗବାନ ଆୟ·ା. ଉପେର ଆ�ା। ଏକମାତ�  

ଉେ�ଶ� ଥିଲା ମqିର ଗଭ�ଗୃହେର ପହ�ି ତାହାର ପବିତ� ତା ଓ ଶହ ଶହ ବଷ�ର 

ପର%ରାକୁ ନ�ଭ� � ଓ ବିଦୀ'� କରିବା। 

 ଟିେକ ନିେରଖି େଦଖିେଲ ବୁଝିହୁଏ, ବିଗତ ଶେହ ଦୁଇଶହ ବଷ� ଭିତେର ସନାତନ 

ଧମ� ଉପେର େହାଇଥିବା ଏହା ସବ�ବୃହ_ ଆକ�ମଣ। ତା’ର େଢର୍ ପବୂ�ରୁ ଗଜନୀ, େଘାରୀ, 

ସିକqର େଲାଦୀ, ବାବର, ଔରyେଜବ ଓ ଟିପୁ ସୁଲତାନ ଇତ�ାଦି ଏହିଭଳି ମqିର 

ମାନ.ୁ ଭ� � କରୁଥିେଲ। 

 ମqିର ଭ� �େହବା େକୗଣସି ବିରାଟ ବଡ ସମସ�ା ନୁେହଁ। ସନାତନ ଧମ�କୁ ଏଭଳି 

ପ�ତିଭା ପି�ୟଦଶ~ନୀ 
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अସଂଖ� ଆକ�ମଣର अନୁଭବ ରହିଛି। ଆମର େକୗଣସି ମqିର ଉପେର ଏହା ପ�ଥମ 

ଆକ�ମଣ ନୁେହଁ। ଆେମ ପୁନରୁ�ାର କରିବା ଜାଣୁ, ଶୁ�ିକରଣ କରିବା ମଧ� ଜାଣୁ। 

ସବରୀମାଲାର ମଧ� ଶୁ�ିକରଣ କରାଗଲା େସହି अପପ�ୟାସ ପେର। 

 ଆପଣ ଜାଣlିକି, କାଶୀ ବିଶ�ନାଥ ମqିରକୁ େକେତଥର ଭyା ଯାଇଛି? ସାଧାରଣ 

ଜାଣିବାେର ପ�ାୟ ୫ଥର। ଏହାଠାରୁ अଧିକଥର ଭyାଯାଇ ଥାଇପାେର। େତେବ ଏକଥା 

ଖୁବ୍ କମ୍ େଲାକ ଜାଣlି େଯ, ବାମପ³ୀ ଇତିହାସକାରମାନ. /ାରା ମହିମାମvିତ ରଜିଆ 

ସୁଲତାନା ମଧ� କାଶୀ ବିଶ�ନାଥ ମqିର ଭାyିଥିଲା। ମହାେଦବ. ମqିର ବାରaାର 

ଭyାଗଲା, ଆଉ ଆେମ ବାରaାର ତିଆରି କଲୁ। ଏଠାେର ସଚୂାଇେଦବା ଉଚିତ େଯ 

ବିଧମ�ୀ ମହିଳାମାେନ ମଧ� ଆମ ମqିର ଉପେର ଆକ�ମଣ କରିବାେର ଆେଦୗ ପଛୁଆ 

ନୁହlି। 

 ଆପଣ ଜାଣlି କି, ମଥୁରାର କୃ� ଜନF ଭୂମି ମqିର େକେତଥର ଭyା େହାଇଛି? 

ଗଜନୀ ଦଶଥର ଭାyିଥିବ, କିଛି ବଷ� ପେର ଜି�ୀ ନାମକ ଜେଣ अଖ�ାତ ବ�pି ମqିର 

ପୁନଃ ନିମ�ାଣ କରାଇେଲ। ସିକqର େଲାଦୀ ପୁଣିଥେର ଭାyିଲା, ତାକୁ ଓh�ା ନେରଶ 

ବୀରସିଂହ ବୁେqଲା ତିଆରି କେଲ। ୧୬୬୯ େର ପୁଣି ଭyାଗଲା..........ତିଆରି େହଲା। 

 ଆେମ ଖାଲିଟାେର ଆଜିଯାଏଁ ତି0ି ନାହୁଁ। ଆମ ପେର ଜନF  େନଇଥିବା अେନକ 

ସଭ�ତା ଓ ଧମ� କାଳର ଗଭ�େର ଲୀନ ନିxିହw  େହାଇଗେଲ। ଆଜି ପୃଥିବୀେର ସନାତନର 

ସମସାମୟିକ େକୗଣସି ଧମ� ଜୀବିତ ନାହZ। ସମ`.ୁ ସାଂପ�ଦାୟିକ अସି ଖିନଭିନ କରି 

ସମା� କରିେଦଇଛି। ଏହି ମଳୂେପାଛ କରିବା ପ�କି�ୟା େକେତ ସହଜ େଦଖn : 

 ଦିନଥିଲା େଯେବ ପାସ�ୀ େଯା�ା ସବୁଠୁ କୁଶଳ େଯା�ା ଭାବେର ପରିଗଣିତ 

େହଉଥିେଲ ଏବଂ ସମଗ� ବିଶ�େର ପାରସ�ର ଖୁବ୍ ପ�ସି�ି ଓ ଦo ଥିଲା। େସହି ଦo 
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ପାରସ� ଉପେର ସ�ମ ଶତା¢ୀେର ଆରବୀ ଆକ�ମଣ େହଲା, ଏବଂ ମାତ�  ଶେହ ବଷ� 

ଭିତେର ପାରସ�ରୁ ପାସ�ୀ ଧମ� ସ%ୂ'� ବିଲୁ� େହାଇଗଲା। ମାତ�  ଶେହ ବଷ� ଭିତେର 

େଶଷ..... 

 େକବଳ ପାରସ� ନୁେହଁ ମିଶର, ୟୁନାନ, ମଧ�ଏ-ସିଆର େବୗ� ସଂ=ୃତି ମଧ� ସମା� 

େହାଇଗଲା ମାତ�  େଗାଟିଏ େଗାଟିଏ ପ�ହାରେର। କିn ଆେମ ହଜାର ବଷ�ର ପରତ�ତା 

ଏବଂ ହଜାର ଆକ�ମଣର ପ�ହାର ପେର ମଧ� ପ'ୂ� ଶpି, େଶୗଯ�� ଓ ସ�ାନ ସହିତ ଏେବବି 

ସଗେବ� �ାପିତ अଛୁ। 

 କାହZକି? ଓ େକମିତି? 

 ଆେମ ଏଇଥିପାଇଁ ତି0ିଛୁ େଯ ଆମ ଭିତେର ପୁନରୁ�ାରର ଜିଦ୍ ଥିଲା। ବାରaାର 

ଉଠି ଠିଆ େହବାର ସାହସ ଥିଲା ଆମର। େସମାେନ ଆମ ମqିର ବାରaାର ଭାyୁଥିେଲ, 

ଆଉ ଆେମ ପୁଣିଥେର ଗଢି େତାଳୁଥିଲୁ। ତାଜମହଲ, କୁତବମିନାର ଭଳି ଉ�ୃ� ଭା=ଯ�� 

ଗଢିବାର ମିଥ�ା ପ�ଳାପ କରୁଥିବା ଆରବୀ ମାେନ ଆଜିମଧ� ନିମ�ାଣ କାଯ�� ପାଇଁ 

ଭାରତୀୟ ଇ�ିନିୟର କୁଶଳୀ କାରିଗର. ଉପେର ନିଭ�ରଶୀଳ। 

 ବିନା ବ�ୟେର ମାତ�  ପ�ଗବ�େର େଧାଇ ଆେମ ସବରୀମାଲାକୁ ଶୁ� କରିେନବୁ। 

େକାଡିଏ ହଜାର ବଷ�ର ସନାତନ ପର%ରା ଦୁଇଜଣ ବିଧମ�ୀ अନୁପ�େବଶକାରିଣୀ. 

କୁକମ�େର ଭାyିଯିବ ନାହZ। େତେବ ଏହି ଘଟଣା ବ_�ମାନର ସମସ�ା ଓ ଆହ� ାନ ସହିତ 

ଆମକୁ ପରିଚିତ ଓ अବଗତ କରାଇ େଦଇଛି, ଏକଥା ନିxିତ। ଏହି ଘଟଣା ଜଣାଇ 

େଦଇଛି େଯ ଆମ ସ�ାଧୀନତା ପ�କୃତେର ଏକ ମିଥକ। େକରଳର ସମ` ସନାତନୀ 

ମହିଳା. ବିେରାଧ ସେ_�  ସୁପି�ମେକାଟ� ଓ େକରଳର ବାମପ³ୀ ସରକାର ମିଳିମିଶି ଆମ 

ମqିର ଓ ତାହାର ଶହ ଶହ ବଷ�ର ପର%ରାକୁ ଭ� � କରିବା ଦଶ�ାଉଛି ଆମ ଧାମ~କ 
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ସ�ତ�ତାର ସତ�ତା। 

 ଏହି ଚକ� ାlେର ବିଧମ�ୀ ସହେଯାଗ ପ�ତି ମଧ� ଦୃ�ି େଦବାକୁ େହବ। େଯେତେବେଳ 

େକରଳର ସନାତନୀ ମହିଳାମାେନ ମqିର ସୁରfା ପାଇଁ ମାଇଲ ମାଇଲ ଲaା 

ମାନବଶୃ�ଳ ବେନଇ ଦୀପ ଜାଳି ଆେqାଳନ କରୁଥିେଲ (ଏଥିପାଇଁ େସମାନ. ନାମେର 

FIR ମଧ� ରୁଜୁ କରାଗଲା), ଠିକ୍ ତା ପରଦିନ ଖ�ୀ�ିଆନ ଓ ମୁସଲିମ ମହିଳାମାେନ 

ମqିରେର ସବୁ ବୟସର ମହିଳା. ପ�େବଶ ପାଇଁ ଆେqାଳନ ଆରo କେଲ। କିn ଏ 

େଦଶର କାନୁନ େସମାନ.ୁ ପଚାରିବା କ� କଲାନାହZ େଯ, ହିqୁ ମାନ. ତୀଥ��ଳେର 

ପ�େବଶ ପାଇଁ େସମାେନ କାହZକି ଆେqାଳନ କରୁଛlି!!! େସମାନ.ୁ େଦଶର ତଥାକଥିତ 

ବୁ�ି(ମqବୁ�ି)ଜିବୀମାେନ ପଚାରିେଲ ନାହZ େଯ, େଯେତେବେଳ ସ�ୟଂ ସନାତନୀ 

ମହିଳାମାେନ ମqିର ପ�େବଶ ବିେରାଧେର, େସେତେବେଳ ଏଇ ବିଧମ�ୀମାେନ ମqିର ଭ� � 

କରିବା ପାଇଁ अତି ଆଗ�ହ େଦଖାଇବାର କାରଣ କ'ଣ? 

 ସନାତନ ଧମ� ଉପେର ଆଜି ବି ମଧ�ଯୁଗ ଭଳି ପ�ହାର େହଉଛି। ଏତିକି अlର େଯ, 

େସେତେବେଳ अସୁରମାେନ ପxିମ ପଟୁ ଆସୁଥିେଲ ଆଉ ଏେବ ତା. �ାନ େଦଶ ଭିତେର 

ଥିବା ବାମପ³ୀ ମାେନ େନଇଛlି। େସେତେବେଳ ହିqୁ. ବିେରାଧେର ବାବର, 

ଔରyେଜବ ନିୟମ ନଁା େର ଯାହା କରୁଥିେଲ ଏେବ େକାଟ� େସ କାମ କରିେଦଉଛି। 

 ସମୟକୁ, ବିଧମ�ୀ ଷଡଯ�କାରୀ. ଷଡଯ�କୁ, ଆକ�ମଣର ନୂତନ अ§ ସବୁକୁ 

ଚିହିw ବା େବଳ େହାଇଛି। ସ_ା ବା ଶାସକ ପ�ଜା. ରfା କରl, ଧମ�କୁ ନୁେହଁ। ଧମ�ର 

ରfା ପ�ଜାମାେନ କରlି। ଧାମ~କ ଆତ.ବାଦୀ. ଠାରୁ ରfା ପାଇବାପାଇଁ େସମାନ.ୁ 

େପ�ମେର ନୁେହଁ, ତା.ରି ଭାଷାେର ଉ_ର େଦବାକୁ େହବ। ଧମ�ନିରେପfତାର ପ�ହସନ 

ତ�ାଗ କରିବାକୁ େହବ। ଧମ�େର ନିରେପf ହୁଆଯାଇ ନପାେର। ଧମ�ନିରେପfତା ଭାଷଣ 



ଆହ� ାନ ଇ-ପତି� କା, ଚତୁ��ଶ ବଷ�, ଦି� ତୀୟ ସଂଖ�ା, େଫବୃଆରୀ ୨୦୧୯ Magazine Downloaded from www.aahwaan.com 

ଆହ� ାନ ଇ-ପତି� କା ସ%ୂ'� ନିଃଶୁ) ବିତରଣ େହତୁ ଡା େଜ�ାତି ପ�ସାଦ ପ-ନାୟକ. /ାରା ପ�ତି0ିତ ଓ ପ�କାଶିତ  | Aahwaan.com  Aahwaan.com  Aahwaan.com  Aahwaan.com  |  261 

େଦଉଥିବା େଲାକ.ୁ ପାଲଟା ପ�ଶw କରାଯାଉ େଯ ଆମ ମqିର ଭ� � କରିବା ପାଇଁ अନ� 

ଧମ�ର ମହିଳାମାେନ ଆେqାଳନ କାହZକି କରିଥିେଲ? େଯଉଁ ଖ�ୀ� ଧମ�ାବଲaୀମାେନ 

ଆଜିଯାଏ େକୗଣସି ମହିଳା.ୁ େପାପ୍ କି ବିଶପ ବେନଇ ନାହାlି, େସମାେନ ଆମକୁ �ାନ 

େଦବାକୁ କିଏ? େଯେତେବେଳ କି ଆେମ େକବଳ ମହିଳା ନୁେହଁ, ବରଂ କିନw ର.ୁ ମଧ� 

ମହାମvେଳଶ�ର ବେନଇଛୁ। ତଥାପି ନାରୀବାଦ ନଁାେର ଆମ ଧମ�ୀୟ ଆ�ା ଉପେର 

ଆକ�ମଣ କାହZକି? 

 ରାଜନୀତିରୁ ଉପରକୁ ଉଠn। େମାଦି, ରାହୁଲ, अଖିେଳଶ, ମାୟା, ମମତା, ଉ�ବ. 

ଭଳି େକେତ େନତା ଆସିଛlି ଆଉ ସମୟ ଗଭ�େର ଲୀନ େହାଇଛlି। େହେଲ ଏ ରା��  

ହଜାର ହଜାର ବଷ�ଧରି ଜୀବl। ସଗେବ� ଦvାୟମାନ। େନତା, ଦଳ, ସଂଗଠନ  

ମହ_� ପ'ୂ� ନୁହlି, ରା��  ମହ_� ପ'ୂ� , ଭାରତ ମହ_� ପ'ୂ� , ସନାତନ ମହ_� ପ'ୂ�। ଭାରତ 

େସପଯ��l ରହିବ େଯପଯ��l ସନାତନ ରହିବ। େଯଉଁଠୁ ସନାତନ ସମା� ହୁଏ େସଠାରୁ 

ଏ ଭୂଖv ପାକି�ାନ, ବାଂଲାେଦଶ, ଆଫଗାନି�ାନ େହାଇଯାଏ, ଭାରତ ରେହନି। 

 ବିପ_ିର ଏହି ସ.ଟମୟ କାଳଖvେର ମଧ� ଯଦି ନିରେପfତାର ପ�ହସନ କରିବା 

ଜାରି ରେହ, େତେବ ହଜାର ବଷ�ର ଇସଲାମିକ ପ�ହାର ସହି ତି0ି ରହିଥିବା ଏ ସଭ�ତା 

ମାତ�  ଶେହ ବଷ�ର ଖ�ୀ�ିୟ ପ�ହାରେର ମରିଯିବ। 

 ଆଉ ହଁ, ଭଗବାନ ଆୟ·ା. ଘର ଆେମ ଶୁ�ିକରଣ କରି ପବିତ�  କରିେନଲୁ। 

 ସ�ାମୀ ଶରଣମ୍ 

ଲି. େରାଡ୍ 

କଟକ-୧୨ 
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େକୖବଲ�େକୖବଲ�େକୖବଲ�େକୖବଲ�    
((((୧୧୧୧)))) 

 ଖାଦ� ସagେର ଭଗବତ ଗୀତା କହୁଛlି: 

 ଯ�ଶି�ାଶିନଃ ସେlା ମୁଚ�େl ସବ�କିଲି� େଷୖଃ। 

 ଭୁ�େତ େତ ତ� ଘଂ ପାପା େଯ ପଚl�ାତF କାରଣାତ॥  

 (ଭ.ଗୀ ୩.୧୩) 

 अଥ�ାତ୍  - ଯ�ର अବଶି�ାଂଶକୁ ଗ�ହଣ କରି ଜୀବନ ନିବ�ାହ କରୁଥିବା େଶ�0 ପୁରୁଷ 

ମାେନ ସମ` ପାପରୁ ମୁp େହାଇ ଯାଆlି। କିn େଯଉଁମାେନ େକବଳ ନିଜ ପାଇଁ ହZ 

ରାgିଥାlି, େସମାେନ େକବଳ ପାପ ହZ ଭfଣ କରିଥାlି 

 ପାପ-ପୁଣ�ର ଖାଦ� ସqଭ�େର ବୁ�େଦବ.ର କାଶୀ ଭରଦ�ାଜ.ୁ େଦଇଥିବା 

ଉପେଦଶର ଉପାଖ�ାନ अତୀବ ମେନାରମ ଓ ସୁପଠନୀୟ। (ତେଳ ଦିଆ ଯାଇଛିତେଳ ଦିଆ ଯାଇଛିତେଳ ଦିଆ ଯାଇଛିତେଳ ଦିଆ ଯାଇଛି)  

 ସମ�ି ଚରିତ� େର ବିଶ�ାସ କରୁଥିବା ଶୀକୃ�. ଏହି ବ�ାଖ�ାେର େସ ସାମୁହିକ 

େଭାଜନ ବ�ବ�ାର େଶ�0 େସନାପତି। କାରଣ ଯ�ର अବଶି�ାଂଶ ପ�ସାଦ अେଟ। 

ଜୀବନ ଯ�େର ସମାଜ ପାଇଁ ଖ�� କରାଯାଇଥିବା अଂଶର ବଳକା ହZ ଆମ ‘ସ�’ ନିମେl 

ଉ�ି�। ତାହା ପଣୂ�ର ରା`ା। କିn ନିଜ ଯ�ର ପ�ସାଦ ନିେଜ ହZ ଉପେଭାଗ କରିବା 

ପାପ अେଟ। ତା ଦ�ାରା अ`ିତ� ‘ସ�’ ର ଆକାର ସ.ୁଚିତ େହାଇ अgକାର ଗଭ�ା 

େହାଇଯାଏ। 

ପ�େମାଦ କୁମାର ପvା 
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 ବାହ�`ରର ପ�ଭାବରୁ ଉ���େର ଉଠି ଏହି अ`ିତ�ର ଉଜାଗର ନିମେl ପତ�ଳୀ 

େଯାଗସତୂ� େର େକୖବଲ�ପାଦେର ଏହାକୁ अତି ସୁqର ବ�ାଖ�ା କରା ଯାଇଛି।  

 େକୖବଲ�ପାଦ (ପତ�ଳୀ େଯାଗସତୂ�  अନୁସାେର) େହଉଛି ; 

 “େସଇ अବ�ା େଯଉଁଠି ବାହ� କାରଣମାନ ଜେଣ ଚାଷୀ ଧାନେfତେର ଶସ�ର 

ସଠିକ ବୃ�ି ନିମେl ହZ େଖାଲୁଥିବା ବରଣ କା³ ଭଳି अlରେର ପରିବ_�ନ ଆଣିବା 

ପ�ଭାବକୁ ନିୟ�ଣ େକବଳ ('େକବଳ' ଶ¢ରୁ ଜାତ 'େକୖବଲ�') ନିଜ अ`ିତ�ର ପରିସରକୁ 

ବ�ାପକ ଓ ବି`ରିତ କରି ସମହୂ ସ�ାଥ�ର ବିକାଶେର ନିଜକୁ ନିେୟାଜିତ କରିବା ପାଇଁ ଏହା 

ଏକ ଚିରlନ ସତ�।” 

((((୨୨୨୨))))    

 େବୖଶାଖ ମାସ ଶୁକ�ପf ତୃତୀୟା। ମଗଧ अଧିକୃତ ଏକନାଳ ବ� ାହF ଣ ଶାସନ 

ଦfିଣଗିରି ମଠେର ଭାପକାଳ ସମୟେର ଦିେନ ସକାେଳ କାଶୀ ଭରଦ�ାଜ ବ� ାହF ଣ ନିଜ 

େfତେର ଚାଷ ଓ ହଳ କାମ କରି ସାରିଥିବା अେନକ ବ� ାହF ଣ.ୁ ଦୁଧ-ଭାତ େଦଲା େବେଳ 

ହାତେର ଭିfାଥାଳ ଧରି ଆପଦ ବ§ାବୃତ अବତାରୀ ବୁ�େଦବ େସମାନ. ଧାଡିେର ଯାଇ 

ବସିେଲ। 

 ତା.ୁ େଦଖି କାଶୀ ଭରଦ�ାଜ ତା�ଲ�େର କହିେଲ, “ମଁୁ ଚାଷ କଲି ଓ ଖାଇଲି। 

ଆପଣ ବି, େହ ଭିfୁ, ହଳ କରି ରୁअn। ତାପେର ଖାଆn।” 

 ବୁ�େଦବ ଉ_ର େଦେଲ,”େହ ବ� ାହF ଣ, ମଁୁ ବି ହଳ କେର। େରାଇ ସାରିଲା ପେର ହZ 

ମଁୁ ଖାଦ� ଗ�ହଣ କେର।” 

 କାଶୀ ଭରଦ�ାଜ କହିେଲ,”କିn େହ ପ�ଭୁ େଗୗତମ ! ମଁୁ ଆପଣ. ହଳ ବଳଦ 



ଆହ� ାନ ଇ-ପତି� କା, ଚତୁ��ଶ ବଷ�, ଦି� ତୀୟ ସଂଖ�ା, େଫବୃଆରୀ ୨୦୧୯ Magazine Downloaded from www.aahwaan.com 

ଆହ� ାନ ଇ-ପତି� କା ସ%ୂ'� ନିଃଶୁ) ବିତରଣ େହତୁ ଡା େଜ�ାତି ପ�ସାଦ ପ-ନାୟକ. /ାରା ପ�ତି0ିତ ଓ ପ�କାଶିତ  | Aahwaan.com  Aahwaan.com  Aahwaan.com  Aahwaan.com  |  264 

େଦଖୁନି। ତଥାପି ଆପଣ କହୁଛlି ‘ହଳ କରି େରାଇଲା ପେର ହZ ମଁୁ ଖାଦ� ଗ�ହଣ 

କରୁଛି’ 

 େକମିତି ?” 

 ବୁ� ଉ_ର େଦେଲ : 

 ପ'ୂ� ବିଶ�ାସ େମା ବୀଜ, ସଂଯମତା େମାର ବଷ�ା। ବିେବକ େମା ହଳ-ବଳଦ। 

अlରାତF ା େମା ଫାରସା। ମନ େମାର ବଳଦ-ଦଉଡି। ସେଚତନତା େମାର ଲyଳ ଓ 

ପା�ଣ ବାଡି। େପଟ ଓ ଖାଦ�ର ସଂଯମତା େମା ଶରୀର, ବାକ୍ ଶpିର େଚୗକିଦାରୀ 

କରୁଛlି; ମନେର ଉ£ନw  ବିଚାରର ଉ£ାଟନେର ଓ ମାନସିକ ସnଳନର ସ�ତ�ତାେର 

ସତ�କୁ ମଁୁ  ବ�ବହାର କରୁଛି। େବାଝ େବାହୁଥିବା ପଶୁ ଭଳି େମାର ଦୃଢ ଆଗ�ହ େମାେତ 

ବgନରୁ ଶାlତା ଆଡକୁ ଟାେଣ, ବିନା ପxାଦପଦେର େନଇଯାଏ େଯଉଁଠି ଗଲା ପେର 

ଜେଣ ଆଉ େଶାକଗ�` େହାଇ ନ ଥାଏ। 

 ଏହା ଶୁଣିଲା ପେର କାଶୀ ଭରଦ�ାଜ େସହି ମହାନ ଆତF ା. ସ��ଖେର ଦୁଧ-ଭାତର 

ପ'ୂ� ଥାଳି ଆଣି ରଖି କହିେଲ,” ତା େହେଲ େଯେହତୁ ଗୁରୁ େଗୗତମ ନିବ�ାଣ ପ�ା�ି ନିମେl 

ହଳ ଚାଷ କରୁଛlି, ଏହି ଦୁଧ-ଭାତ ନିअn।” 

 ଦୁଧଭାତର ଥାଳି େଦଖି ବୁ� କହିେଲ – ଏହି ଖାଦ� ଧମ�ର अନୁରୂପ ନୁେହଁ। 

େବୗ�ମାେନ ଏହାକୁ  ଆଗ�ାହ� କଲା ଭଳି अଭ�ାସ ପାଳନ କରଥାlି। ବିକୃତି ରହିତ, ଦ�q

-ନି` ତାର �ାନୀ ଦିବ� ଦ� �ା ସ%ୂ'� ମୁp ଏହି ପ�ସାଦ ନିମେl ନିxିତ ରୂେପ େଯାଗ� 

अଟlି। ଏହା େମା ଦ�ାରା ନୁେହଁ, ଧମ� ଦ�ାରା କୁହା ଯାଇଛି। 

 େସହି ସମୟ ଠାରୁ କାଶୀ ଭରଦ�ାଜ ବୁ�ଂ ଶରଣଂ ଗଛାମି, ଧମ�ଂ ଶରଣଂ ଗଛାମି, 
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ସ¶ଂ ଶରଣଂ ଗଛାମି ମ�େର ଦୀfିତ େହେଲ। 

((((୩୩୩୩)))) 

 େକୖବଲ�ର ବ�ବହାରିକ अଥ�େର ଜଗନw ାଥ ସଂ=ୃତିେର େଯଉଁ ଚାଉଳ େକବଳ 

ଜଗନw ାଥ. େରାଷ ଘେର ରgା ଯାଏ, ତାହା अମୁଣିଆ अେଟ । େସହି ଚାଉଳକୁ ରାgି 

ସରିଲା ପେର ତାକୁ େକବଳ अନw  କହlି । େସହି ରgା अନw  େଯେତେବେଳ େରାଷ ଘରୁ 

ବାହାରକୁ ଆେସ େସେତେବେଳ ଏହାକୁ େଛକ କୁହlି। େଯେତେବେଳ ଏହା େଭୖରବୀଚକ�  

େର ରେହ େସେତେବେଳ ଏହାକୁ େଭାଗ େବାଲି କୁହlି, େଯେବ େଭାଗ କୁ ତିନି ଠାକୁର . 

ପାଖେର ଲାଗି ହୁଏ େସେତେବେଳ ଏହାକୁ େନୖେବଦ�, େଯେତେବେଳ େନୖେବଦ� ବିମଳା. 

ପାଖେର ଲାଗିହୁଏ େସେତେବେଳ ଏହା ମହାପ�ସାଦ, ଏହି ମହାପ�ସାଦ େଯେତେବେଳ ପ� 

ପରେମଶ�ର . ଆଗେର ରୁେହ େସେତେବେଳ ଏହା େକୖବଲ� କୁହlି।  

 େକୖବଲ�କୁ ଭp ମାେନ ଖାଇଲା େବେଳ ଏହା अଭଡ଼ା ରୂେପ ଗଣା ହୁଏ । अଭଡ଼ାର 

େଯ େକୗଣସି ଛଡା ଯାଇଥିବା अଂଶକୁ ଶୁଖାଇ ରଖିେଲ ତାହା ନିମ�ାଲ� େବାଲି କୁହାଯାଏ। 

 ଏକ ନି�~� ନୀତି-ନିୟମେର ବgା ଏହି େରାଷ-ବିଧି ଜୀବନ ମୃତୁ�ର ଚକ� ରୁ ନି`ାର 

ପାଇବା ନିମେl େମାf ତୁଲ�, େବୗ�. ନିବ�ାଣ ଓ େଜୖନ. େକୖବଲ� ତୁଲ�। ଏକ େଛାଟ 

अ`ିତ�ର `ରରୁ ବିକଶିତ େହାଇ ନିମ�ାଲ�-ଗyାଜଳ ରୂେପ ଜଗନw ାଥ. ପରମ अ`ିତ�େର 

ପରିଣତ େହାଇଥାଏ। ଜୀବର ମୃତୁ�େବେଳ ଏହି ନିମ�ାଲ� କଣିକାଏ ପାଇଁ ମରଣଶୀଳ 

ପ�ାଣୀର ପିvତୃ�ା ରହିଥାଏ।  

 ପ�କୃତିେର ବ�ହF ାv ଓ ଆତF ନର अଭିବୃ�ି ବି ଏହି େଶ�0 ଶସ�ବୀଜ ଭଳି େହାଇଥାଏ 

େଯଉଁଥିରୁ ଆୟ ହZ ଆୟ େହାଇଥାଏ ତଥା ଏକ ନି�~� ସମୟ ପାଇଁ ଉପ�ିତ ରହିଥାlି 
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ଏବଂ ପୁଣି ମଳୂ େଶ�0 अବ�ା (ବ�ାପକ ପରିସର) କୁ େଫରି ଯାଇଥାlି। 

 (ସ�ାମୀ ବିେବକାନq କଥନୀ ରୁସ�ାମୀ ବିେବକାନq କଥନୀ ରୁସ�ାମୀ ବିେବକାନq କଥନୀ ରୁସ�ାମୀ ବିେବକାନq କଥନୀ ରୁ) 

 ଏହି अନw ମୟ,  ପ�ାଣମୟ, ମନମୟ େକାଷର ସମୃ�ି ପାଇଁ 

 େସଥିପାଇଁ ଭାଗବତଭାଗବତଭାଗବତଭାଗବତ କହlି -   

 େସ ଶ�ାମ ସୁqର ଶରୀର। ସବ� ସ%ଦ ମେନାହର॥ 

 ଏ ରୂପ ଗୁଣ ଚି_ ହେର। େକୖବଲ� ଲେଭ अଭ�lର॥ 

    େଶଷେରେଶଷେରେଶଷେରେଶଷେର 

 ଥେର ଶ�ୀରାମକୃ� . ପାଖକୁ ତା.ର ଜେଣ ବ�ବସାୟୀ ଭp ଆସିଥିେଲ। ତା. 

ସହ େସ କିଛି ମି�ାନw  େଭଟି ଧରି ଯାଇଥିେଲ। େସ ଚାଲିଗଲା ପେର ପାଖେର ଥିବା 

ଶିଷ�ମାେନ େସହି ମି�ାନw  କୁ ଖାଇବାକୁ ଚାହZେଲ।  କିn ଶ�ୀରାମକୃ� େସମାନ.ୁ ଖାଇବା 

ପାଇଁ  ମନା କେଲ। କହିେଲ - ଏହି ଖାଦ�କୁ େକବଳ ନେରq�  (ସ�ାମୀ ବିେବକାନqସ�ାମୀ ବିେବକାନqସ�ାମୀ ବିେବକାନqସ�ାମୀ ବିେବକାନq) ଖାଇ 

ହଜମ କରି ପାରିବ।  

 ବା`ବେର ତାହା ହZ ସତ ଥିଲା। ଜିେତqି�ୟ ଥିେଲ ସ�ାମୀ ବିେବକାନq। 

(୨ୟ େତାଟା ସାହି, ବିଜିପୁର, ବ� ହF ପୁର,  

େମା- ୮୭୬୩୨୪୪୮୮୮) 
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େନତା.ର େନତା େନତାଜୀେନତା.ର େନତା େନତାଜୀେନତା.ର େନତା େନତାଜୀେନତା.ର େନତା େନତାଜୀ    
 ପୁଣ�ମୟୀ ଭାରତବଷ�ର ଭାଗ�ାକାଶାେର େଯେତେବେଳ 

ପରାଧିନତାର କଳା ବାଦଲ େଘରିଥିଲା ତାକୁ ପ�ତିହତ କରି ଜାଜୁଲ� 

ଆେଲାକ ପ�ଦାନ ନିମି_ େଦଖାଗଲା ଏକ अମ�ାନ େଜ�ାତି¸। 

ସଂ=ୃତିସ%ନw  ଓଡିଶା ମାଟିର ଐତିହାସିକ କଟକ ଭୂଇଁର ବୀରଭୂଇଁ ଓଡିଆ ବଜାରେର 

ଜନF େନେଲ ଜେଣ अଦି�ତୀୟ अପ�ତିଦ�qୀ ପ�ତିଭା ଠିକ୍ ୧୮୯୭ ମସିହାର ଇଂରାଜୀ ପ�ଥମ 

ମାସର ୨୩ଦିନେର ପ�ଖ�ାତ ଓକିଲ ଜାନକୀ ନାଥ େବାଷ ଓ ମହିୟସୀ ଧମ�ପ�ାଣା ମାତା 

ପ�ଭାବତୀ େଦବୀ. ଔରସରୁ। 

 ଏକ ଦିବ� ପ�ତିଭା, ବିଚfଣ ବୁ�ି �ାନର अଧିକାରୀ, େସୗqଯ��ର ରାଜକୁମାର ଥିେଲ 

େସ। ସାy ସାଥି େମଳେର, ସାହି ପଡିଶାେର, ବିଦ�ାଳୟେର.. ସବୁଠି ଭୁରି ପ�ଶଂସା, 

ସତେର ଏ କ'ଣ ଜେଣ ମାନବ ଶିଶୁ! ପିତାମାତା.ର ଶିବାଜୀ, अଭିମନୁ�. ବୀରତ� ଗ|; 

ବିଦ�ାଳୟେର ସ�ାମିଜୀ. अସୀମ �ାନ, ସାଧନା ଓ ବ�pିତ�ର ଆେଲାଚନା ତା. ରp 

ମାଂସକୁ अନୁପମ �ଶ� କରିଥିଲା। ଗୁରୁଜୀ. ପିତା ସ�ଗ� ପିତା ଧମ�... େଶ�ାକ, ମାଆ. 

ତ�େମୖବ ମାତା ପିତା ତ�େମୖବ.. अମୃତ ପରଶ ମନେର ଆେଲାଡନ ଓ ନବ େଚତନା 

ଆଣିେଦଇଥିଲା। ଆେyାଲ୍ ବିଦ�ାଳୟେର ଖଡିଛୁଆଁ ଓ ବିଦ�ାରo, େରେଭନ୍ସା 

କଲିଜିଏଟ୍ =ୁଲେର ମଳୂଦୁଆ ଶp ଭି_ିପ�`ର ପକାଇଥିଲା। ଦିନକର କଥା, ସରିଥାଏ 

ପରୀfା। େକୗତୁହଳି ସୁଭାଷ ଗୁରୁଜୀ. ପିଛା ଛାଡୁ ନ ଥାଏ। ଜି�ାସା ପରୀfାଫଳ। 

ନାରାୟଣ ଚq�  
େସନାପତି 
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ଗୁରୁ. ବିସFୟ ଉ_ର। ସୁଭାଷ, କାହZକି ଜାଣିବାକୁ ଚାହୁଁଛ.. ସମେ` େଫଲ୍ େକବଳ ଜେଣ 

ପାଶ୍, ତୁେମ କ'ଣ ଭାବୁଛ, ତୁମର �ାନ େକଉଁଠି ଥିବ ଜାଣିପାରୁଛ? ଦାoିକ ବିଦ�ାଥ�ୀର 

ଶp ଉ_ର େଚତାଇ େଦଇଥିଲା ତା ଭବିଷ� ଭାସ�କାର ଉ� ପ�ତିଭା। ସାର୍ ଯଦି ଜେଣ 

ପାଶ୍ କରିଥାଏ େତେବ େସ େକବଳ ମଁୁ। `oୀଭୂତ ଗୁରୁଜୀ ପିଠି ଥାପୁେଡଇ କହିେଲ, 

ଭବିଷ�ତେର ଏ ନିxୟ ମଣିଷ ପରି ମଣିଷଟିଏ େହବ। େସଦିନର �� ଆତF ପ�ତ�ୟ 

ନିଭ�ୀକତାର अlରାୟ େହାଇ ନ ଥିଲା। ପ�େବଶିକା ପରୀfାେର ଫା� କ� ାସ୍ ଫା� 

ଚମକାଇେଦଲା େସଦିନର ପାଠକ ପାଠିକା.ୁ। େକାଲକାତାର େପ�ସିେଡନ୍ସି 

ମହାବିଦ�ାଳୟେର କୃତିତ�, =ଟିସ୍ ବିଶ�ବିଦ�ାଳୟେର ଦଶ�ନେର ଦିଗଦଶ�ନ ସ�ାନର ସିଡି 

ଚଢୁଥାଏ। ପିତା. अକଳନ ଆଗ�ହ ଇସାରାେର ଇଂଲvେର ଆଇ.ସି.ଏସ୍ ପରୀfାେର 

ସ�ାନ�ଦ ଚତୁଥ� �ାନ ଚକିତ କଲା ଭାରତୀୟ. ମ`ି=କୁ। ବିଜୟର ଉ_ାଳ 

ତରyେର ପରାଧୀନତାର ହାହାକାରେର fୁ  େହେଲ ସୁଭାଷ। େତଜ� କେଲ ଆଇ ସି 

ଏସ୍ ତୁvରୁ ଶୁଭୁଥିଲା ମଁୁ େଗାଲାମ. େଗାଲାମି ପସq କେରନା। 

 ପରାଧିନତା ଭାରତୀୟ. ଦୟନୀୟ अବ�ାେର ଗାgୀ. ଚିlନ ଓ କାଯ��କୁ ସାଲୁଟ୍ 

ମାରି ହାତ ମିଶାଇେଲ। ମାନିଲାନି ମନ, କାqିଲା ଦz େହଲା ତା. ପ�ାଣ। ବହିଲା 

�qନର ଫାଇଲିନ୍। अଗିw ବଷ~ ଭାଷଣ, ଦୁଃସାଧ� ଉଦ�ମେର ଚମକାଇେଲ ଯୁବପିଢୀ.ୁ। 

ଏକଜୁଟ୍ କେଲ ଓଡିଶାଠୁ, ବyଳାର କୃଷକ ଓ अନ� ପ�େଦଶର ସବ�ସାଧାରଣ। ବିପ�ବ, 

ସଂଗ�ାମ, ବିେଦ� ାହ ଆଉ ଆେqାଳନ। ୧୯୧୯ର ଜାଲିଆନାୱାଲାବାଗ୍ ର ନିମ�ମ ବି� ଟିଶ୍ ର 

ହତ�ାକାv ପ�ଜ�ଳିତ କଲା ତା. ହୃତପିvର େଲଲିହାନ ବହିw  ଶିଖାକୁ। େଖାଜିେଲ ଉପାୟ, 

େକୗଶଳ.. େଯାଜନା। ସ�ରାଜ ପାଟ~ ଗଠନ, ବାରaାର କାରାବରଣ, ଦ ଇvିଆନ୍ ��ଗଲ 
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ନାମକ ପୁ`କ ରଚନା, ଫରୱାଡ� ବ� କ୍ ଗଠନ.. ଇଂେରଜ.ୁ ଚକ� ବୁ�ହକୁ ଟାଣି େନଇଥିଲା। 

କଂେଗ�ସର ସଭାପତି ପଦେର ବି� ଟିଶକୁ ସେଚତନତା ତା.ୁ ଘାଇଲା କଲା। ମାତ�  

ଚରମପ³ୀ.ୁ ଭଲ ଲାଗିଲାନି ଗାgୀ ବାହିନୀର ନରମପ³ି ନୀତି। ପ�ତିବାଦର ସ�ର ଉ� 

ଗଗନକୁ ଛୁଇଁଲା। अହିଂସା, अସହେଯାଗ ଶ¢ର ତୀବ�  ବିେରାଧ କରି ଡାକେଦେଲ.. 

େମାେତ ରp ଦିअ ମଁୁ ତୁମକୁ ସ�ାଧିନତା େଦବି। େଯଶାକୁ େତଶା। କଥାର ଯବାବ ଗୁଳିେର 

ଦିअ। ତୁମକୁ େଯ अyୁଳି େଦଖାଉଛି ତାକୁ ପି`ଲ୍ ମାର। ଥରିଲା େମଦିନୀ.. କ%ିେଲ 

େଦଶବାସୀ। େଲଲିହାନ ବହିw ଶିଖାପ�ାୟ ହଲ୍ ହଲ୍ କେଲ େନତାଜୀ। ମାତ�  ଏ ନୀତି अନ�କୁ 

ସୁହାଇଲା ନାହZ। अଭିମାନର ଦୀପେର ସ�ାଭିମାନ ଦୀପ ଜଳାଇ ତ�ାଗକେଲ କଂେଗ�ସ 

ପଦବୀ। େଯ ସ�ୟଂ ସିଂହ ତା.ର ପଦବୀ ବା କ’ଣ େଲାଡା? 

 ଚାଲିେଲ କାବୁଲ୍... ଯାତ� ାକେଲ ଜମ�ାନର ରାଜଧାନୀ ବଲ~ନ୍। ଜାପାନର ସହେଯାଗ 

ବହୁଗୁଣିତ କଲା ବିଜୟର ଦo ଭାବନା। ଦି�ତୀୟ ହିଟଲର୍ େହାଇ ନାଜୀ ସରକାରର 

ସାହାଯ�ର ହାତମୁଠାେର ସାହସର अଣୁ ଜାଗ�ତ କରି ସୃ�ିକେଲ ଆଜାଦ୍ ହିq୍ େଫୗଜ। 

େସ�ାଗାନ୍ ଦିଲ� ୀ ଚେଲା। ଗଗନ ପବନ ପ�କ%ିତ, ବି� ଟିଶ୍ ଭୟର ମି�ୟମାଣ। ଇନ୍କିଲାବ୍.. 

ଜିqାବାଦ୍ ଧ�ନି, ଭାରତ ମାତାକୀ ଜୟ ଧ�ନି ସ�ଗ� ମ_�� ପାତାଳକୁ ସେତ େଯମିତି `  

କରିେଦଲା। ଥମି ନଥିଲା େନତାଜୀ. େବୖଶାଖି ବାଆ। 

 ନାଜୀ ସରକାର ଦି�ତୀୟ ବିଶ�ଯୁ�େର େହଲା ପରା` କଲା ସgି.. େହେଲ ଜାପାନର 

ସgିରୁ ବ�ିତ। େହେଲ ସ�ାଧୀନତାର ସ�ାଦ ପାଇଁ କି अଭୀÐା ଥିଲା ତା.ର!ଜନF ମାଟିକୁ 

ଶୃ�ଳ ମୁp କରିବାର ଦୁବ�ାର ଆଶା! କିଏ ଜାଣିଥିଲା अେବଳେର ସୁେନଲି ନିମ�ଳ 

ଆକାଶକୁ ଢା.ିେଦବ କଳାହାvିଆ େମଘ। ୧୯୪୫ ମସିହା, ଦି�ତୀୟ  ବିଶ�ଯୁ�ର 
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ବିଭୀଷିକା। ଶpିଶାଳୀ ଆେମରିକା ନିେfପ କଲା ପରମାଣୁେବାମା। ଘନି0 ବgୁ ବgୁ 

ହରିବୁର୍ ରହମାନ. ସହ େଟାକିଓ अଭିମୁେଖ େନତାଜୀ ବିମାନ ଯାତ� ା କରୁଥିବା େବେଳ 

ଫାମ�ାଜୀ /ୀପର ଏକ ଦୟନୀୟ ଦୁଘ�ଟଣାର ଶୀକାର େହେଲ େସ। େସଇଦିନୁ ଭାରତମାତା 

ଆଖିରୁ ଲୁହ ଗଡାଇ अvାଳି अvାଳି େଖାଜୁଛି େସ ବୀର.ର ବୀରକୁ। ଭାରତୀୟ େଖାଜୁଛି 

ତା.ୁ ଓ ତା. ରଣହୁ.ାର ଗଜ�ନକୁ। 

 ବୀର େଯା�ା ତ�ାଗୀ ମହାପୁରୁଷ ମହାମନୀଷି. ଆପ�ାଣ ଉଦ�ମ ତ�ାଗ ନି0ା 

େଦଶେପ�ମ ବଳେର अବଶ� ଭାରତ ଚାଖିଲା ସ�ାଧିନତାର ମହୁ େହେଲ େସ ମହୁର ମିଠାର 

ସ�ାଦ ବାରି ପାରିଲାନି େନତା.ର େନତା େନତାଜୀ. अନୁପ�ିତିେର। ଝୁରି ଝୁରି ମୁହଁ 

ଲୁେଚଇ ଧେକଇ କାqିଲା େଦଶ େସହି େଶୗଯ�� ବୀଯ�� ନିଃସ�ାଥ�ପର େଦଶେପ�ମୀ.ୁ। ସେତ 

େଯମିତି ଲାଗିଲା ଏ ଜାତି ଏକ ମ`ବଡ fତି ପାଇଛି.. ଯା’ର ପ�ତିପରୂଣ अସoବ। 

 େସହି େଯାଗଜନF ା, ଦିବ�ଦ� �ା ମହାନାୟକ ଆମ ଗହଣେର ନ ଥିେଲ ବି 

ଭାରତବଷ�ର ପ�ତିଟି ପାଣି ପବନର अଣୁେର ଶିହରଣ ପ�ତି ମୁହୂ_�େର ଜାଗ�ତ କରୁଛି। 

ଭାରତ ଆକାଶର େସ ଜାଜୁଲ�ମାନ ତାରକା ଶତ� �ମାନ. ପାଇଁ ଜ�ଳl ଉଲକାପିv 

େହବାର େପ�ରଣା ଏେବ ବି ଜାଗ�ତ କରିବାକୁ ହାତ ବେଢଇ ଆମ�ଣ କରୁଛି। େସ 

େକବଳ େଯ ଓଡିଶାର ଲଢୁଆପୁअ ନ ଥିେଲ େଦଶ ଏପରିକି ଆlଜ�ାତିକ େଶ�0 ବୀର 

ନିଭ�ୀକ େନତା.ର େନତା େନତାଜୀ େହାଇ ଜନ ମାନସେର अଛlି ଓ ବିଶ�ଥିବା ପଯ��l 

ରହିେବ 

 ଜୟ ହିq.. ଭାତର ମାତା କୀ ଜୟ... ବେq ମାତରଂ॥ 

ଜoରା, େକqୁଝର 
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अଧ�ବସାୟୀ ଓ अଧ�ବସାୟअଧ�ବସାୟୀ ଓ अଧ�ବସାୟअଧ�ବସାୟୀ ଓ अଧ�ବସାୟअଧ�ବସାୟୀ ଓ अଧ�ବସାୟ    
 अଧ�ୟନ ଓ अଧ�ବସାୟ ଜୀବନର ଏକ ଗୁରୁତ� ପ'ୂ� େବୖଭବ। 

ଦିନ ଥିଲା ଶିfା ଓ ସଭ�ତା ମଣିଷକୁ ଛୁଇଁ ପାରିନଥିଲା। ଜyଲରୁ 

ଫଳ ମଳୂ ସଂଗ�ହ କରି େସ ଜୀବନ ଓ ଜୀବିକା ନିବ�ାହ କରୁଥିଲା। 

ଜୀବନର अଥ� କିଛି ବୁଝୁ ନଥିଲା ବା ତା’ର ଜୀବନ େସପରି କିଛି େବୖଚିତ� ମୟ ନଥିଲା। 

ସ�ାଭାବିକ ଜୀବନେଶୖଳୀ ଭିତେର େସଇ ଆଦି ମାନବର ଆଦି କଥା ତା’ ରି ଭିତେର 

ତାହାର ଇତି ଓ ଆରo। ପ�କୃତିର େସୗqଯ�� େଦଖି େକେତେବେଳ େସ େଠା େଠା େହାଇ 

ହସି ଉେଠ, ବିପଯ��ୟର ଆଶ.ା କରି ଚି�ାର କେର ବା ପୁଣି ମନର ଦୁଃଖ େଶାକକୁ 

ପ�କାଶ କରିବା ପାଇଁ ଗୁମୁରି ଗୁମୁରି କାqି ଉେଠ। ମନର ଭାବକୁ ପ�କାଶ କରିବା ପାଇଁ 

େସମିତି କିଛି ଶ¢ ବା ଶା¢ିକ ପ�େୟାଗ େସ େଖାଜି ପାଏନା, ଖାଲି अ| େକେତକ ପାଣିର 

ଝର ଝର, କୁଳୁକୁଳୁ, ପତ� ର ଖସ୍ ଖସ୍, ପfୀର ଫଡ଼ ଫଡ଼ ଶ¢ ଛାଡିେଦେଲ। ପ�କୃତି 

େକାଳେର େସ ଜନF ୍ େନଇ େସହି ପ�କୃତି େକାଳେର ହସି, େଖଳି, ବୁଲି ଜୀବନ ନିବ�ାହ କରି 

ପୁଣି େସଇ ପ�କୃତି େକାଳେର ପଚି ସଢ଼ି େଲାଟି ଯାଏ। େକେତେବେଳ ପୁଣି ବନର ବାଘ 

ଭାଲୁ ଆଦି ହZସ� ଜn େଦଖି ଭୟ କାତର େହାଇ ଜୀବନ ବିକଳେର ପ�କୃତି େକାଳେର ଲୁଚି 

ଆଶ�ୟ େଖାେଜ। ବାହାର ଦୁନିଆକୁ େଦଖିବାର ବା ଜାଣିବାର ସୁେଯାଗ ତା’ ପାଖେର 

ନଥିଲା। େସଇ ନି�~� େଗା0ୀେର ବା ଇଲାକାେର ତା ଜୀବନ ପରିକ�ମା ସରି ଯାଉଥିଲା। 

 କ�ମଶଃ େସ ସଭ� ଓ ଶିfିତ େହବାକୁ ଲାଗିଲା। ପ�କୃତିର େଗାେଟ ପେର େଗାେଟ 

ସତ�ପ�କାଶ େସଠୀ 

 



ଆହ� ାନ ଇ-ପତି� କା, ଚତୁ��ଶ ବଷ�, ଦି� ତୀୟ ସଂଖ�ା, େଫବୃଆରୀ ୨୦୧୯ Magazine Downloaded from www.aahwaan.com 

ଆହ� ାନ ଇ-ପତି� କା ସ%ୂ'� ନିଃଶୁ) ବିତରଣ େହତୁ ଡା େଜ�ାତି ପ�ସାଦ ପ-ନାୟକ. /ାରା ପ�ତି0ିତ ଓ ପ�କାଶିତ  | Aahwaan.com  Aahwaan.com  Aahwaan.com  Aahwaan.com  |  272 

ରହସ� ଉେନF ାଚନ କରିବା ତା ପାଇଁ ଏକ େକୗତୁହଳ େହାଇ ଉଠିଲା। ଧୀେର ଧୀେର 

ସବୁଟାକୁ ଆୟ_ କରିବାକୁ େଚ�ା ଜାରି ରଖିଲା। ଜାଣିବାର ଇଛା ପ�ବଳ େହବାରୁ େସ 

ଗୁରୁକୂଳ ଆଶ�ମ ଯିବାକୁ ଲାଗିଲା। ପ�ଥେମ ପ�ଥେମ ଶ��ତି ମାଧ�ମେର େସ ସବୁ କିଛି ଶୁଣି 

ଶୁଣି ମେନ ରଖିଲା। ପେର ଭାଷା, ଲିପି ଓ ମୁଦ� ଣ ଜ�ର ଉ¯ାବନ ଓ ବ�ାପକ ପ�ସାର 

ଫଳେର अଧ�ୟନ ସହଜ ଓ ସୁଖ ପାଠ� େହବାକୁ ଲାଗିଲା। ଏଥି ସହ ତା’ର ପଠନ 

अଭ�ାସ ବୃ�ି ଘଟିଲା ଓ ପାଠ ପ�ତି अନାଗ�ହ ହଟି ଆଗ�ହ ପରିପ�କାଶ ପାଇଲା। ପେୂବ� 

େକବଳ ରାଜା ରାଜୁଡ଼ା ବା अ| େକତକ ମୁ�ିେମୟ. ସlାନ ସlତି ଏପ�କାର ଶିfା 

ଆହରଣର ସୁେଯାଗ େନଇ ପାରୁଥିଲା। ରାଜା, ମହାରାଜ ବା ଏବର ସରକାର. 

େପ�ାସାହନ ଓ ପୃ0େପାଷକତା ଫଳେର ଶହ ଶହ ଶିfା अନୁ0ାନ ଗଢ଼ି ଉଠି ପାରିଛି। 

େବସରକାରୀ ସଂ�ାର ମଧ� ଆଜି अଭାବ ନାହZ। ଏେବ ପ�ୟତଃ ସମେ` अଧ�ୟନ ଓ 

अଧ�ାପନା ପ�ତି ରୁଚି ରଖlି। �ାନ ବି�ାନର ଭୂୟସୀ ପ�ସଂଶା ଫଳେର ମଣିଷ अେନକ 

କିଛି ଜାଣି ପାରିଛି। ଚିlା ଓ େଚତନାର ବ�ାପକ ପରିବ_�ନ ଘଟିଛି। ମଣିଷ ଜୀବନର 

େବଶ୍ କିଛି ମୁହୂ_� अଧ�ୟନ ଓ अଧ�ବସାୟେର କାେଟଇବାକୁ ଉଚିତ୍ ମଣିଛି। େତଣୁ 

अଧ�ୟନ ମଣିଷ ଜୀବନର ଏକ ବିେଶଷ ବିଭାବ। 

 ଶିଶୁଟିଏ ଜନF  େହବା fଣି ପରିବାରର େଲାକ େବଶ୍ ସେଚତନ ଓ ସତକ� େହାଇ 

ପଡ଼lି। ବିଦ�ାଳୟକୁ େସ ଯାଇ ପାଠ ପଢିବ, अନ� ମଣିଷ ପରି ଜେଣ ମଣିଷ େହାଇ େସ 

ଛିଡା େହବ, अନ� ଆେଗ ଭରସି କଥା କହିବ-ଏପରି ଚିlାେର ସମେ` ମସଗୁଲ େହାଇ 

ଉଠlି। ପିଲାଟିକୁ ତିନି ବଷ� େହବା fଣି ତାକୁ ବିଦ�ାଳୟ ପେଠଇ ଦିअlି। େବଶ୍ କିଛି 

ଦିନ अଧ�ୟନ କଲା ପେର େସ େବଶ୍ ଆତF  ନିଭ�ରଶୀଳ େହବାକୁ େଚ�ା କେର, ନିଜ 
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େଗାଡ଼େର ନିେଜ ଛିଡା ହୁଏ, ନିଜର ଶିfାଗତ େଯାଗ�ତା अନୁସାେର େସ ନିଜ ପାଇଁ 

େଗାେଟ କମ� ଓ କମ� ସଂ�ାନ ବାଛି ନିଏ। ଏେତେବଳକୁ ଦୁନିଆର ଭଲ ମq ବୁଝି 

ପାରିବାକୁ େସ େବଶ୍ ସfମ ମେନ େହାଇଥାଏ। ଏଥିପାଇଁ ହୁଏତ ତାକୁ अେନକ 

ପ�ତିଦ�qିତାମୟ ପରୀfାେର अବତୀ'� େହବାକୁ ପଡ଼ି ଥାଏ। େସଇଥିେର ହZ ତା’ର 

ସାଥ�କତା ତଥା अନ� ମଣିଷ ଠାରୁ ତାକୁ ନିଆରା କରି ଗଢି େତାଳିବାର େଶଷ ପ�ୟାସ 

େହାଇଥାଏ। େତଣୁ ମାନବ ଜୀବନର ୩୦/୪୦ ବଷ� अଧ�ୟନ ଓ अଧ�ବସାୟେର 

କଟିଯାଏ – ଯାହା ସହ ତା’ ର ନିବିଡ ସ%କ� ରହିଥାଏ। 

 ଏହି अଧ�ୟନ ଓ अଧ�ାପନା ସମ`. ଜୀବନେର େଯ ସୁରୁଖୁରୁେର ଚାଲିଥାଏ – ତା’ 

ନୁେହଁ। େସଥିପାଇଁ ନାନା ବାଧା ବgନ, ଘାତ ପ�ତିଘାତ େଦଇ ତାକୁ ଆଗକୁ ବଢିବାକୁ 

େହାଇଥାଏ। େକହି େକହି ଯିଏ ଏ ସବୁକୁ अେକ�ଶେର ପ�ତିହତ କରି ପାେର ନାହZ, 

ଜୀବନେର अକୃତକାଯ�� େହାଇ ପେର अନୁେଶାଚନା ଓ ପରିତାପର ନିଆଁେର ଝଲସି ହୁଏ – 

ଏକାlେର ବସି ଭାେବ ମଁୁ କାହZକି अନ� ମାନ. ଠାରୁ ଆଜି ଏେତ ପଛେର ପଡ଼ିଛି। 

ଏଥିପାଇଁ େସ ଏକାକୀ ହୁଏତ ଦାୟୀ େହାଇ ନପାେର, େକେତେବେଳ ବା ଆଥ~କ अନାଟନର 

େବାଝ ଓ ପରି�ିତି ପରିେବଶର ବାମ ଗତି ଏ ଦିଗେର अlରାୟ େହାଇ ଛିଡ଼ା େହାଇଥାଏ 

अଥବା ପୁଣି ଜୀବନେର ନାନା ସଂଘାତ ଓ ସଂଘଷ� ମଧ� ତା’ର କୁପ�ଭାବ ପକାଇ ଥାଏ। 

 ପ�ାୟତଃ ଏବର ଶିfା ଆହରଣ ପ�ତି ଏକ ବ�ୟ ବହୁଳ କାଯ��କ�ମେର ପରିଣତ 

େହାଇ ସାରିଛି। ଘେରାଇକରଣ ଫଳେର ଦରିଦ�  ପିତାମାତାର ସlାନ ସlତି ଉ�ଶିfାରୁ 

ବ�ିତ ରହିବାକୁ ବାଧ� େହଉଛlି। ଶିfାକୁ ସରକାରୀ େପ�ା�ାହନଯୁp ଓ ଫି’ ମୁp 

କରାଯିବା अପରିହାଯ�� ମେନ ହୁଏ। ଏହି େହତୁ ଓ ଆଥ~କ ନିअ}ିଆ ପରି�ିତି େଯାଗଁୁ 
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ପିଲାଟି ଭଲ ଓ ବଡ଼ ଶିfା अନୁ0ାନେର ନାମ େଲଖାଇ ପାେର ନାହZ, ଆଥ~କ ଦୁଗ�ତି ଏ 

ଦିଗେର ବାଧକ ସାଜି ଥାଏ। ତଥାପି ତା’ର अଧ�ୟନ ପିପାସା ତାକୁ ସ%ୂ'� େରାକି ପାେର 

ନାହZ। େସ ବିଦ�ାଳୟ ଯିବା ଆରo କରିଦିଏ। 

 େବଶ୍ କିଛି ଦିନ ପରିବାରର େଲାକ ଓ ଗୁରୁଜୀ. ଇସାରାେର ନାଚିଥାଏ। ପାଠ କ’ଣ 

ଓ କାହZକି ବୁଝି ନଥାଏ। ତଥାପି ସମେ` ପଢୁଛlି େଦଖି ସିଏ ବି ପଢି ପକାଏ। ପ�ାଥମିକ 

ଶିfା ସରି ସରି ଆସିଲା େବଳକୁ େସ ଧୀେର ଧୀେର ଏହାର ଗୁରୁତ�  ଉପଲ ି କରି 

ଆସୁଥାଏ। ଶିଶୁର ଚପଳ ମନ କ�ମଶଃ अଧ�ବସାୟୀ େହାଇପେଡ। ମାତ�  େଖଳ କୁଦରୁ 

ମନ ଛାଡି ନଥାଏ। େତଣୁ ବାପା ମାଆ ଗୁରୁଜନ ଓ ଗୁରୁଜୀ.ର ତ_�ାବଧାନ ଓ େପ�ରଣା 

ଟିକକ ଆଗକୁ ଆଗକୁ ପଥ ପ�ଦଶ�ନ କରି ବାଟ କେଢଇ ନିଏ। ଏଥିେର ବିେଶଷ ତ� �ଟି ବା 

ବ�ତିକ�ମ ପରିଲfିତ େହେଲ ପିଲାଟି ବିଗିଡି ଯାଏ। ତା’ର େଶୖfଣିକ ଜୀବନ ଆକାଶ 

ଜଟିଳ ଗଣିତେର ପରିଣତ େହାଇଯାଏ, ଠିକଣା ବାଟ ଓ ମାଗ� ହରାଇ ବସି େସ ନିଜର 

अଧ�ୟନରୁ ଓହରି ଯାଏ। ମଧ� ଇଂରାଜୀ ଓ ଉ� ଇଂରାଜୀ ପଢିଲା େବେଳ ହୁଏତ ତା’ 

ଭିତେର େଖଳୁଆଡ଼ ମେନାବୃ_ି ଟିକିଏ अଧିକ ଥାଏ। ମନ अହରହ ଚାହୁଁଥାଏ ସାy ସାଥୀ 

ଗହଣେର େଖଳିବାକୁ। େସପେଟ ପାଠର େବାଝଟା ବଢି ବଢି ଯାଉଥାଏ। ଟିକିଏ 

अବେହଳା କେଲ ପାଠଟା अବୁଝା ରହିଯାଏ। ଆଉ ଆଗକୁ ଉେ�ଇବା କ�କର 

େହାଇପେଡ଼। ଏେତେବେଳ େବଶୀ େସwହାg େହାଇ ନଯାଇ ଲଗାମର अ.ୁଶଟାକୁ ଟିକିଏ 

େଜାହର୍ କରି ଭିଡ଼ି ଧରିବାର ଆବଶ�କତା ଥାଏ । ପିଲାର ଖୁବ୍ ପାଖାପାଖି ରହି, ନିକଟ 

େନୖକଟ� ସ%କ� �ାପନ କରି ତାକୁ ଉଚିତ୍ ପରମଶ� ଓ ମାଗ� ଦଶ�ନ ଜରିଆେର କିଛିଟା 

େପ�ା�ାହନ ଓ ଉନw ତିର ମ� େଦବାକୁ ପଡ଼ି ଥାଏ। ଯାହାଦ�ାରା େସ अଧ�ବସାୟୀ 
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େହାଇପଡ଼ିବ ଓ =ୁଲ୍ ଶିfା ସମା�ି କରି ତୁରl ମହାବିଦ�ାଳୟ ଓ ବିଶ�ବିଦ�ାଳୟ 

अଭିମୁେଖ अଗ�ସର େହବ। 

 ଏହି କେଲଜଜୀବନ अଧିକତମ ଯୁp ଦୁଇ ଶିfା ବଷ� ଜୀବନର ଏକ ସgିfଣ। ଏହି 

ମୁହୂ_�େର ମଣିଷ ବିଗିଡ଼ି ଯିବାର ଟିକିଏ अଧିକ୍ ସoାବନା ଥାଏ। ଏେକ ତ ଘର ପାଖ ଛାଡ଼ି 

ଶିfା ଆହରଣ ପାଇଁ ଦୂର ଦୂରାl �ାନେର ରହିବାକୁ ପଡିଥାଏ, େଯଉଁଠି ଘର େଲାକ.ର 

େଦଖଭାଲ ଟିକିଏ କମ୍ ଥାଏ। ପୁଣି ଗୁରୁଜୀ.ର ବିେଶଷ କ_�ୃ ତ� ନଥାଏ। ନୂଆ ସାy 

ସାଥୀ ଗହଣେର ପଡ଼ି ବିଗିଡ଼ି ଯିବାର अବସର ସୃ�ି େହାଇଥାଏ। =ୁଲ୍ ଜୀବନର ଶିfା ଓ 

କେଲଜ ଜୀବନର ଶିfା ମଧ�େର ମଧ� अେନକ ଫରକ ଓ ତାରତମ� ପରିଲfିତ ହୁଏ। 

କିଛିଟା ଆୟସସାଧ� ଓ କ�କର ମଧ� େହାଇଥାଏ। ଏଠି ଗୁରୁଜୀ ଓ ପରିବାରବାଲା.ର 

अ.ୁଶର ଲଗାମ୍ ପ�ାୟତଃ ନଥାଏ କହିେଲ ଚେଳ। ସ�hq ବିହାର ଓ ନୂଆ କରି ବ�pି 

ଜୀବନର ସ�ାଧୀନତାର ସ�ାଦ ପ�ଥମ କରି ମଣିଷ ପିଲା ଚାଖିଥାଏ। େତଣୁ େବେଳ େବେଳ 

ଟିକିଏ ଉଶୃ�ଳ େହାଇ ଉେଠ। ନିଜକୁ ନିେଜ ଆୟ_େର ରଖି ପାେର ନାହZ। ହାତ େଟକା 

ପଇସାେର ଚଳୁଥିବା ପିଲାଟି ପେକଟେର େମାଟା अ.ର ପଇସାର ପସ� ଧରି ବୁଲିବା 

ଆରo କେର, ଯଦି ଧନୀକ ଘର ପିଲା େହାଇଥାଏ। କୁସy ଓ କୁअଭ�ାସେର ପଡ଼ି 

ବିଶୃ�ଳ ଆଚରଣ କରି ବେସ। ଶିfା ପ�ତି ନଜର ହଟାଇ अନ�ାନ�  ଦିଗ ପ�ତି अଧିକ 

ଆଗ�ହୀ େହାଇ ପେଡ଼। ଶାରୀରିକ କି�ୟାfମ ମଧ� ତା’ ମାନସିକ �ିତି ଉପେର ଯେଥ� 

ପ�ଭାବ ପକାଇ ଥାଏ। ନୂଆ ନୂଆ କରି େସ ଯୁବକତ� ପ�ା�ି କରୁଥିବାରୁ ଶରୀରେର ନାନା 

ବିକାର ପରିଲfିତ ହୁଏ। ଚି_ ଚା�ଲ�ତା ସୃ�ି ହୁଏ। ନୂଆ କରି ମନେର େପ�ମ ଭାବ 

ମଧ� ଜାଗ�ତ େହଉ ଥାଇ ପାେର। ସବୁ ଜିନିଷକୁ ନିେରଖି େଦଖିବାର କଳା ପାଟବତା 
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ବେଢ। ସବୁ କିଛି ଜାଣିବାର ପ�ବୃ_ି ପ�ବଳ ହୁଏ। େକୗତୂହଳୀ अନୁସgି�ୁ ମନ अେନକ 

କିଛି ନୂତନ ସoାବନା ଓ ଉ¯ାବନା ପଛେର ପଡି ଯାଏ। ହରେମାନର fରଣ ଓ ତ�ନିତ 

ପରିବ_�ନ ମଧ� ଲfଣୀୟ। ଆଜି କାଲି ଉ� ଶିfାନୁ0ାନ ଗୁଡ଼ିକର ପରିସରେର ମଧ� 

େହେରାଇନ, ଚରସ, ଗ�ା ପ�ଭୃତି ମାରାତF କ ନିଶା ଦ� ବ�ର अବାଧ କାରବାର ଚାଲିଛି। 

ପୁନx ଇ}ରେନଟ୍ ଓ େମାବାଇଲର ମଧ� ଆେନକଟା କୁପରିଣତି େବଶ୍ ସୁ��। ଏେତ 

ସେତ ଠିକଣା ରା`ାରୁ ମନ ନହଟିବା ଆବଶ�କ। େନାହିେଲ ଚରିତ�  ଗଠନ ସoବ ନୁେହଁ। 

ଶିfାେର अଯଥା ବାଧା ଉପୁଜି ଥାଏ। ଏେତେବେଳ ଉଚିତ୍ ପ�ଶିfକ ଓ ତ_�ାବଧାରକ. 

ନିବ~ବାଦୀୟ ଭୂମିକାଟି ରହିଥାଏ। ନେହେଲ ବିପଥଗାମୀ େହବା ସ�ାଭାବିକ। େତଣୁ 

କ�ାରିअର ବିଗିଡ଼ି ଯିବା କିଛି ବଡ଼ କଥା ନୂେହଁ। ପଛକୁ ଭାବିଲା େବଳକୁ କିଛି ନଥାଏ। 

ଏଇ ଟିକକ अସତକ�ତା କାରଣରୁ କ�ାରିअର ସ.ଟେର ପଡ଼ି ସାରିଥାଏ। ଏଥିରୁ ମୁp 

େହଲା େବଳକୁ ଆଉ ଆଗକୁ ଏେତ ସହଜ େହାଇ ନଥାଏ। ଏଥିପାଇଁ ସେଚତନତା ବୃ�ି ଓ 

ସଠିକ୍ �ାନ ମାଗ� ପ�ଦଶ�ନର ବହୁ ଆବଶ�କତା अଛି। ମନ ଭିତେର ଉ�କିତ ସ�ପwର 

ସoାର ଓ ଶିfାର ଗୁରୁତ�  ପିଲା ମୁvେର ଖୁqିଖାqି ପରୂାଇବା ନିହାତି ଜରୁରୀ। ଯାହା 

ଫଳେର ତା’ର ବିଚୁ�ତି ନଘଟି ସଳଖ ରା`ାେର ସରଳ ମାଗ�େର େସ ଧାବମାନ େହବ। 

 ଏହି ପରିେପ�fୀେର ପରି�ିତି ଓ ପରିେବଶର ମଧ� େଗାଟାଏ ବଡ଼ ଭୂମିକା ଥାଏ, 

ଯାହାକୁ ଆେଦୗ अଣେଦଖା କରାଯାଇ ନପାେର। ପ�ତିକୂଳ ପରି�ିତି ଓ ପରିେବଶ ମଣିଷର 

ବିକାଶ ଦିଗେର अlରାୟ େହାଇ ଛିଡ଼ା ହୁଏ। अନୁକୂଳ ପରିେବଶେର େସ େଯତିକି ଲa 

ଲa ପଦ ପାତେର ଆେଗଇ ଥାଏ, ପ�ତିକୂଳ ପରି�ିତିେର ତା’ର ଦିଗୁଣା ବ�ବେhଦ ଟାଣି 

େସ ପଛକୁ ହଟି ଆେସ। ଏକ अଜଣା ଆତ.ର କରାଳ ଛାୟା ତା ଚାରିପେଟ ଘରିୂ 



ଆହ� ାନ ଇ-ପତି� କା, ଚତୁ��ଶ ବଷ�, ଦି� ତୀୟ ସଂଖ�ା, େଫବୃଆରୀ ୨୦୧୯ Magazine Downloaded from www.aahwaan.com 

ଆହ� ାନ ଇ-ପତି� କା ସ%ୂ'� ନିଃଶୁ) ବିତରଣ େହତୁ ଡା େଜ�ାତି ପ�ସାଦ ପ-ନାୟକ. /ାରା ପ�ତି0ିତ ଓ ପ�କାଶିତ  | Aahwaan.com  Aahwaan.com  Aahwaan.com  Aahwaan.com  |  277 

ବୁଲିବାକୁ ଲାେଗ। ବିଷ'� ମନା େହାଇ େସ ନି�ୃହ େହାଇ ପେଡ଼। 

 अେନକ ସମୟେର ଆେମ େଦଖିଥାଉ, ମଣିଷ ସମାଜେର ପରିବାର ଗଢି ରହିଥାଏ। 

େସଇ ପରିବାର ଭିତେର ନାନା ସaାଦ ଓ ବିସaାଦ େଦଖାଦିଏ। କଳିତକରାଳ ସୃ�ି 

େହାଇ ଜଟିଳ ପରି�ିତି ଉପୁଜି ଥାଏ। ବାପା ମାଆ ଓ ପରିବାରର ମେନାମାଳିନ� ଓ 

ମାନସିକ ଉ£ୀଡ଼ନ ପିଲା ମନ ଉପେର ଯେଥ� କୁପ�ଭାବ ପକାଇଥାଏ। େଯେତ ଦୂେରଇ 

ରଖିେଲ ମଧ� ପିଲା ମନ ଏଥିରୁ ସହଜେର ହେଟ ନାହZ। େସ ହୁଏତ ତହZେର ପ�େତ�f 

ସ%ୃpି େଯାଡ଼ି ନପାେର, ମାତ�  ତା’ର ମାନସିକ �ିତି େଦାହଲି ଯାଏ। ପାଠ ପ�ତି अନାଗ�ହ 

େଦଖାଦିଏ। ପାଠେର ତା ମନ େକqି�ତ ନେହାଇ ଚାରିଆେଡ଼ ବିେକqି�ତ େହାଇ ବିଛୁରି 

େହାଇପେଡ଼। ପଢ଼ାେର ବିଘw ସୃ�ି ହୁଏ। 

 ଏଭଳି ଘଟଣାକ�ମ ଠାରୁ ପିଲାଟିକୁ ଯେଥ� ଦୂରେର ରଖିବା ପ�େୟାଜନ। ତା ଉପେର 

େକୗଣସି ନକାରାତF କ ଚିlାଧାରାର ଛାୟା ପଡ଼ିବାକୁ ନେଦବା ପାଇଁ ପ�ଯତw  ବିେଧୟ। 

 अନ� େଗାଟିଏ ଘଟଣା ସା¶ାତିକ ବ�ତିକ�ମ ଆଣି େଦଇଥାଏ, ଯହZେର ମୃତୁ� କାରଣ 

େହାଇ ଛିଡ଼ା େହାଇଥାଏ। େକେତେବେଳ େକମିତି ପରିବାର ଭିତେର େଗାଟିଏ अପମୃତୁ� 

ଘଟିଯାଏ ବା ପିଲାଟି ସବୁଠାରୁ ଭଲ ପାଉଥିବା େଜେଜବାପା/େଜେଜମା ବା अଜା/ 

ଆଇ.ର ସ�ାଭାବିକ କାରଣ ବଶତଃ ମୃତୁ� େହାଇଯାଏ, ଯାହାକୁ ପିଲା ମୁv ସହଜେର 

ଗ�ହଣ କରିପାେର ନାହZ କିaା େସ ପରି�ିତିରୁ ମୁକୁଳି ଶୀଘ� ସ�ାଭାବିକ େହାଇ ପାେର ନାହZ। 

ଫଳେର अଭୂଲା ସF �ତିକୁ ମେନ ପକାଇ େସ ମି�ୟମାଣ େହାଇ ପେଡ଼ ଓ अସାର ଜୀବନକୁ 

େବକାର ମଣିଥାଏ। ଏେତେବେଳ ଜୀବନର କେଠାର ଓ ବା`ବ ସତ� ସ%କ�େର ତାକୁ 

ସମ�କ୍ ଧାରଣା େଦବା ଆବଶ�କ। ନେହେଲ अଜଣା ଆତ.େର ମନ ଭାରକ� ାl େହାଇ 
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ଉଠିବ ଓ अଧ�ୟନେର ସମସ�ା େଦଖା େଦବ। 

 ଏହି ସବୁ ଦିଗ ଭାଗ ପ�ତି ନଜର େଦଇ ଏକ ସରଳ ଶିଶୁର ବିରଳ ବ�pିତ୍ଵ ପାଇଁ 

ଆେoମାେନ ଶତତଃ ପ�ଯତw ଶୀଳ େହବା ବା®ନୀୟ। ପିଲାଟିକୁ ସଠିକ୍ ସମୟେର ସଠିକ୍ 

ପରାମଶ� ବା ଠିକଣା ସମୟେର ଉପଯୁp ପରାମଶ� େଦବା अପରିହାଯ��। େଯଉଁଥିେର କି 

ଉଭୟ ବ�pି ପରିବାର ଓ ସମାଜର ଗୁରୁ ଦାୟିତ�  ରହିଛି। ବ�pି ଚରିତ�  ଗଠନେର ମଧ� 

ଗୁରୁଜୀ.ର ଦାୟିତ� େବାଧ ଓ କ_�ବ�ର କମ୍ ଭୂମିକା ନଥାଏ। अତଏବ ମାନବ ଜୀବନର 

ବିକାଶେର ବହୁ ବିଧ ଉପକ�ମଣିକ ପ�ସାଧନ ସାମଗ�ୀର ଆବଶ�କତା ରହିଛି, ଯାହାକି ଏକ 

ଉନw ତ ରା��  ଓ ବିଶ� ଗଠନେର ସହାୟକ େହାଇ ପାେର। 

 

ଉପ ସହକାରୀ ନିବgକ,  

ସମବାୟ ସମିତି ସମହୂ,  

ଭଦ� କ ସକ�ଲ  

ଭ� ାମ�ଭାଷ : ୯୯୩୭୧୮୧୮୪୬   
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େମା ବିେଲଇ େମାେତ ମ�ାଉଁେମା ବିେଲଇ େମାେତ ମ�ାଉଁେମା ବିେଲଇ େମାେତ ମ�ାଉଁେମା ବିେଲଇ େମାେତ ମ�ାଉଁ????    
 ଆଜି ସg�ାେର ଚା େଦାକାନେର ନବ अଜା. ଶୁଖିଲା ମୁହଁ େଦଖି 

ପଚାରିେଦଲି, “अଜା କଣ ଖବର?” 

 अଜା କହିେଲ, “କହନିେର ନାତି ଛୁଆ, ଆଜିକାଲି େବଳକାଳ 

ଯାହା େହଲାଣି ମଣିଷ ଓପାସେର ମରିବ” 

 ଚା ଗ�ାସଟିଏ େଦାକାନୀଠୁ ଆଣି ତା.ୁ ବେଢ଼ଇ େଦଉ େଦଉ ପଚାରିଲି, “କାହZକି? 

କଣ େହଲାକି?”  

 କହିେଲ, “କାଲି ସg�ାେର େମା ନାତି େଟାକା ପଡ଼ିଶା ଘର ନାତି େଟାକା ସହ େଖଳ 

େଖଳେର କଣ ଟିେକ ପାଟିତୁv କଲା େଯ, କଥା ବଢି ବଢି ତା. ବାପାମାନ. ପାଖେର 

ପହଁଚିଲା। େସଠୁ ଗvେଗାଳ ଆରo େହଇଛି େଯ ଏେବ ଯାଏଁ ଘେର ଚୁଲି ଜଳିନି। 

େରାେଷଇ ବq, ଖାଇବା ବq” 

 ମଁୁ ପୁଣି ପଚାରିଲି, “ଆଛା ତେମ ଏକା ଖାଇନ ନା ଘର େଲାକ େକହି ବି ଖାଇ 

ନାହାlି?” 

 अଜା. ଆଖି ଛଳ ଛଳ େହଉ େହଉ ରହିଗଲା। କହିେଲ, “ନା, ମଁୁ ଏକା ଖାଇନି। 

େସମାେନ ସମେ` ବାହାେର ଖାଇେଲ। ମଁୁ ତ ବାହାର ଜିନିଷ ଖାଏନି। ଘେର େରାେଷଇ 

େହେଲ ହZ ଖାଏ। େତଣୁ େମାର ଓପାସ। େସମାେନ ସମେ` ବାହାେର ଖାଇକି ଆସିେଲ।” 

 ମଁୁ ଟିେକ ରହି ଚିlା କଲି ଓ କହିଲି, “ହଁ अଜା, ଆଜି କାଲି ସମ`. अବ�ା 

ସୁବଳ ମହାପାତ�  
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େସଇୟା। ନିଜଘର ଖାଦ� ବ�ତୀତ ବାହାର ଖାଦ� େଯଉଁମାେନ ଖାଆlି ନାହZ, େସମାନ.ୁ 

ଏମିତି ଦଶା େଭାଗିବାକୁ ପେଡ। ଆମ ଜଗନw ାଥ.ୁ େଦଖୁନ। ଜେଣ ପଯ��ଟକ ପାଇଁ 

େପାଲିସ ଆଉ ପvା. ଭିତେର ଝଗଡା େହଲା େଯ, ପvାମାେନ ସକାଳୁ ମqିର ବq କରି 

ରଖିେଲ। ଜଗନw ାଥ.ୁ ନା ଖାଇବାକୁ େଦେଲ ନା ପାଣି ମୁେq ପିଇବାକୁ େଦେଲ। େହେଲ 

अଜା ଏମିତି େକେତଦିନ ଚାଲିବ? ଆଛା ଏ अବ�ା ତୁମର ଆଜି େହଇଛି ନା ଆଗରୁ 

େକେବ େହଇଛି?” 

 କହିେଲ, “ବଷ�କୁ ବାରମାସ, ମାସକୁ ଥେର ଏମିତି େଭାଗିବାକୁ ପଡୁଛି। ଆଜି ଯାଏଁ 

ସହି ସହି ଆସୁଥିଲି। ଓପାସ କେଲ କୁଆେଡ େପଟ ପାଇଁ ଭଲ େବାଲି କୁହlି। େସଇୟା 

ଭାବି ମାସକୁ ଥେର ଓପାସ କରି ଚେଳଇ େଦଉଥିଲି। ତୁ ତ ଜାଣୁ ମଁୁ ଟିେକ ଖାଦ� 

ର.ୁଣା। େଭାକ ଜମା ସoାଳି ପାେରନି। ତଥାପି ମଝିେର ମଝିେର େମାେତ ଓପାସ 

ରେଖଇ ବସି ପଡୁଛlି। କିn ଆଉ ନୁେହଁ। ଘର େମାର, ସ%_ି େମାର, ଜମି ବାଡ଼ି 

େମାର। େମା ପଇସାେର ଚଳି େମାେତ ନାଲି ଆଖି େଦଖାଉଛlି? େଭାକ ଲାଗିଲାଣି 

କହିେଲ କହୁଛlି, ଆଜି େରାେଷଇ େହବନି, ଘର କାମ ବq। କାଲି ସକାଳୁ ଯାଇ େକାଟ�ରୁ 

େନାଟିସ େନଇ ଆସିବି। େମା କାମ ସବୁ କରିବ, େମା ଖାଇବା କଥା ବୁଝିବ ଯଦି ଏ ଘେର 

ରୁହ, ନେହେଲ ବାହାର। ଆେର...କଣ େବାଲି ଭାବିଛlି କି େମାେତ? େମା ବିେଲଇ 

େମାେତ ମିଆଉଁ?”  

 ଚା ପିଆ ସରି ଯାଇଥିଲା, ମଁୁ ଘରକୁ େଫରିଲି। େଫରିଲା େବେଳ ଭାବୁଥିଲି, ଆମ 

ଜଗନw ାଥ. ମୁvକୁ ଏମିତି ବୁ�ି ଟିେକ ଜୁଟlାନି? େସ ତ ଭଗବାନ, ଯାହା ଚାହZେବ 

କରିପାରିେବ। ପ�ଶାସନ ମୁvେର ବୁ�ିଟିେକ େଦଇ ନବ अଜା. ପରି ନି�_ି ଶୁେଣଇ 
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ପାରେlନି? 

 ଯଦି ରାଜା. ହାତରୁ ସବୁ ଦାୟିତ�  ପ�ଶାସନ େନଲା, େତେବ ଏ ପvା. େଦୗରାତF � 

କିଆଁ ସହୁଛି। େଯଉଁଦିନ ଜଗନw ାଥ.ୁ ଓପାସ ରହିବାକୁ ପଡୁଛି, ପvାମାେନ ଛାତିେର ହାତ 

ରଖି କହିପାରିେବ, େସତିକି ସମୟ େସମାେନ ବି ଓପାସ ଥିେଲ େବାଲି? େସମାେନ ନିଜ 

ନିଜ ଘେର ଯାଇ ଖାଇେଦଇ ଆସିେବ, କିn ଆମ ଭଗବାନ ଓପାସ ରହିେବ।  

 ଦୁନିଆଁେର ଏମିତି େକୗଣସି ମqିର ନାହZ, େଯଉଁଠି କିଏ କାହା ଉପେର ରାଗ ରଖି 

ମqିରର ନୀତିକାlି ବq କରିଛି। ଯଦି କାହାର ଭୁଲ ହୁଏ େତେବ ମqିର ପ�ଶାସନ ତା 

ବିରୁ�େର କାଯ��ାନୁ0ାନ ଗ�ହଣ କେର। ଦୁନିଆଁର ସବୁ ମqିରର ଟ�� अଛି। େସଠି 

ପଜୂାରୀ ବା ପvା ଭାେବ େଯଉଁମାେନ ନିଯୁpି ପାଆlି େସମାେନ େକୗଣସି ଏକ େବୖଦିକ 

ବିଦ�ାଳୟରୁ ଶିfା ଗ�ହଣ କରି ରୀତିମତ ପରୀfା େଦଇ ପାସ କରି ଆସିଥାlି। ଉ� ଶିfିତ 

େସମାେନ। ଆମ ମqିର ପ�ଶାସନ ଯଦି ଏମିତି କିଛି କରlା େତେବ କଣ ହୁअlା ନାହZ?  

 କାହZକି େକବଳ ମାତ�  ପୁରୀେର ପିଢ଼ୀ ପେର ପିଢ଼ୀ ବାପାअଜା ସ%_ି ପରି 

େସଇମାେନ ହZ ପvା ଭାେବ ରହିେବ? କାହZକି ଉ� ଶିfିତ ପଜୂାରୀ ନିଯୁp େହାଇ 

ପାରିେବ ନାହZ? ଜଗନw ାଥ ମqିର ଯିଏ ତିଆରି କରିଥିେଲ, େସ ବି ମହାପ�ଭୁ.ୁ ବର 

ମାଗିଥିେଲ, କହିଥିେଲ, “େହ ପ�ଭୁ, େମାେତ ଛୁଆପିଲା ଦରକାର ନାହZ। େମା ବଂଶେର 

େକହି ନ ରୁହn। କାରଣ ଜେଣ ବି ଯଦି କିଏ ରହିଲା, ଏ ମqିର େମା ବଂଶଧର ତିଆରି 

କରିଛlି େବାଲି ଦାବି କରିପାେର” େତେବ ଏ ପvାମାେନ କିଏ? କାହZକି ବଂଶାନୁକ�େମ 

େସମାେନ ମqିରର ନୀତିକାlି କରିେବ?  

 ପ�ଶାସନକୁ अନୁେରାଧ, ଏ ବଂଶ ପର%ରା ବq କରି अନ� ମqିର ପରି ଉ�ଶିfିତ 
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ପvାମାନ.ୁ ନିଯୁpି ଦିअn। ମqିରେର େକେତେବେଳ କ’ଣ େହବ, ତାହା ପ�ଶାସନ 

ନି�_ି େନଉ। ଯିଏ अମାନ� କଲା ତାକୁ ତୁରl ଚାକିରୀରୁ ବହି¸ାର କରାଯାଉ। ଯଦି 

କିଏ ପ�ଶାସନର ନି�_ିକୁ ବିେରାଧ କେର େତେବ ତାକୁ ବି ବହି¸ାର କରାଯାଉ।  

 ଆଉ ଯଦି ପ�ଶାସନ ଏ ସବୁ କରିବାକୁ अସଫଳ, ଜଗନw ାଥ. ନୀତିକାlିେର ଏପଟ 

େସପଟ େହେଲ, ହାତେର ହାତ ବାgି ବସିବା अେପfା ପ�ଶାସନର ସବୁ କମ�ଚାରୀ ଇ`ଫା 

େଦଇ ମqିରର ସବୁ ଦାୟିତ�  ଗଜପତି ମହାରାଜା.ୁ ହ`ାlର କରn।  

 ଜଗନw ାଥ, ସବୁ ଓଡ଼ିଆ. ସ�ାଭିମାନ। ଓଡିଶାର ସବୁ େଲାକ ଜଗନw ାଥ.ୁ ଭଲ 

ପାଆlି। ଜଗନw ାଥ.ର େକୗଣସି ନୀତିକାlିେର ଖିଲାପ େହେଲ ଓଡ଼ିଆ ପ�ାଣକୁ ବାେଧ। 

ଜଗନw ାଥ ଓପାସ ରହିେଲ अଧା ଓଡ଼ିଆ. ଘେର ଚୁଲି ଜେଳନି। େତେବ ନିଜ ମନଇhା 

ଜଗନw ାଥ. ନୀତିକାlି କରିବାକୁ ପvାମାନ.ୁ अଧିକାର େଦଲା କିଏ?  

 ମqିର ଜଗନw ାଥ.ର, ସ%_ି ଜଗନw ାଥ.ର, େଭାଗ ଜଗନw ାଥ.ର, ତାକୁ ଚେଲଇବା 

ପାଇଁ ତେମ କିଏ?  

 ଆେର.... େମା ବିେଲଇ େମାେତ ମିଆଉଁ???  

 ବି.ଦ� . -- େଲଖାଟି େମାର ନିଜସ� ମତ.... 

ଖଲାରୀ, अନୁଗୁଳ, ଓଡିଶା 

ଭ� ାମ�ଭାଷ : ୯୩୭୬୦୧୨୫୦୦  

ଇେମଲ୍ : subal.mohapatra@gmail.com 
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ଓଡ଼ିଶା ରାଜ� ବେଜଟ୍ ଓଡ଼ିଶା ରାଜ� ବେଜଟ୍ ଓଡ଼ିଶା ରାଜ� ବେଜଟ୍ ଓଡ଼ିଶା ରାଜ� ବେଜଟ୍ ୨୦୧୯୨୦୧୯୨୦୧୯୨୦୧୯----୨୦ ୨୦ ୨୦ ୨୦ ସମୀfାସମୀfାସମୀfାସମୀfା    

 ଓଡିଶା ରାଜ� ବେଜଟ୍ ୨୦୧୯-୨୦କୁ ସାଧାରଣ େଲାକମାନଂକ 

ଦୃ�ିଭyିେର ବିେଶ�ଷଣ କରିବା ଉେ�ଶ�େର ଏକ अଧ�ୟନ 

କରାଯାଇଥିଲା  

 ଗତ ୭ ତାରିଖ ଦିନ ଓଡିଶାର अଥ� ମ�ୀ ୨୦୧୯-୨୦ ଆଥ~କ ବଷ� ନିମେl ବେଜଟ୍ 

ବିଧାନ ସଭାେର ଉପ�ାପନ କରିଥିେଲ I ୨୦୧୯-୨୦ ବଷ�ର ବେଜଟ ଯଦିଓ ୧ ଲf ୩୨ 

ହଜାର ୬୬୦ େକାଟି ଟ.ାର ବେଜଟ୍ ତଥାପି ଏହା ରାଜ�ର େମାଟ ଘେରାଇ ଉ£ାଦର 

େମାଟ ୨୪.୫୩ % I ଯଦି ଆେମ ୨୦୧୩-୧୪ ଆଥ~କ ବଷ�ର ଆନୁମାନିକ ବେଜଟ୍ କୁ 

େଦଖିବା ରାଜ�ର େମାଟ ଘେରାଇ ଉ£ାଦର ପ�ାୟ ୨୦% େମାଟ ଖଚ� ଥିଲା I 

େମାଟ ଖ��ର ବୃ�ିକୁ ହିସାବକୁ େନେଲ ୨୦୧୮-୧୯ ସଂେଶାଧିତ अଟକଳ ତୁଳନାେର ୨୦୧୯

-୨୦ ବଷ�େର ପ�ାୟ ୧୦.୪୩ % ବୃ�ି ଘଟିଛି I ଯଦି ୨୦୧୮-୧୯ ଆନୁମାନିକ अଟକଳକୁ 

ହିସାବକୁ େନବା ତାହାେହେଲ ଗତବଷ�ର ତୁଳନାେର ୨୦୧୯-୨୦ ବଷ�େର ପ�ାୟ ୧୦. ୫୨ 

% ବୃ�ି ଘଟିଛି I କିn ଯଦି ଆେମ ଆନୁମାନିକ अଟକଳ ଓ ପ�କୃତ ଖ�� ବିଷୟେର 

ଆେଲାଚନା କରିବା ତାହାେହେଲ ୨୦୧୩-୧୪ ଆନୁମାନିକ अଟକଳ ତୁଳନାେର ୨୦୧୩ -

୧୪ ପ�କୃତ ଖ�� େହଉଛି -୬.୯୨%, ଠିକ୍ େସହିପରି ୨୦୧୪-୧୫ ଆଥ~କ ବଷ�େର େସମିତି -

୧୬.୮%, ୨୦୧୬-୧୭ ଆଥ~କ ବଷ�େର -୭.୬% ଓ ୨୦୧୭-୧୮ ବଷ�େର – ୮.୭୯% अଥ�ାତ 

େମାଟ ବ�ୟ ବରାଦ ଭିତେର ୨୦୧୩ -୧୪ ମସିହାେର ୬.୯୨% ଶତକଡା କମ ରହୁଥିଲା 

ରେତw ଶ�ର ସାହୁ 
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େବେଳ ୨୦୧୭-୧୮ ବଷ�େର ୮.୭୯% କମ ରହିଛି I 

 ବେଜଟ୍ ର ଆୟକୁ ନଜର େଦେଲ ଜଣା ପେଡ଼ େଯ, ୨୦୧୩-୧୪ ବଷ�େର ବା`ବ 

ଆୟେର େମାଟ ରାଜସ� ଆୟର ୫୧.୬୩% ରାଜ� ନିଜସ� ଆୟରୁ ସ��ଖୀନ େହଉଥିଲା 

େବେଳ ୨୦୧୪-୧୫ ବଷ�େର ୪୮.୯୫%, ୨୦୧୫-୧୬ ବଷ�େର ୪୫.୩୧%, ୨୦୧୬-୧୭ 

ବଷ�େର ୪୧.୫୮ % ଓ ୨୦୧୭-୧୮ବଷ�େର ୪୨.୬୨% ନିଜସ� अୟରୁ ସ��ଖୀନ େହଉଥିେଲ 

କିn ୨୦୧୯-୨୦ ବେଜଟ୍ ଆକଳନ अନୁସାେର ଏହା ଆହୁରି ୪୦.୬୫% କୁ କମିଯାଇଛି I 

ରାଜ� ପାଇଁ ଏହା ଏକ ଆହ� ାନ େଯ ନିଜସ� ଆୟ ଉପେର ଯେଥ� ଧ�ାନ େଦବାକୁ ପଡିବ I 

 ବାଷ~କ ଆଥ~କ ବିବରଣୀ ନଥି अନୁସାେର ସାମାଜିକ େସବା େfତ� କୁ ବିେଶ�ଷଣ କେଲ 

ଜଣାଯାଏ େଯ ସାମାଜିକ େସବା େfତ�  ର ଖ�� ୨୦୧୩-୧୪ ଆଥ~କ ବଷ�ର ପ�କୃତ ଖଚ� ର 

୩୬.୪୩% ଥିଲା େବେଳ ଓ ୨୦୧୫-୧୬େବଳକୁ ୩୪.୮୫%, ୨୦୧୭-୧୮ େବଳକୁ 

୩୪.୬୨% ଓ ୨୦୧୯-୨୦ ଆଥ�କ ବଷ�ର ଆନୁମାନିକ अଟକଳର ୩୬.୫୭% I ୨୦୧୪-୧୫, 

୨୦୧୫-୧୬, ୨୦୧୬-୧୭ ଓ ୨୦୧୭-୧୮ ଆଥ~କ ବଷ�ର ସାମାଜିକ େସବା ବାବଦେର ଖ�� 

ବିଷୟେର ଆହୁରି ଟିକିଏ ଆଧିକ ଆେଲାଚନା କେଲ ଜଣାପେଡ େଯ ପ�କୃତ(ବା`ବ) ଖ��, 

ବେଜଟ୍ ଆକଳନ ତୁଳନାେର କମ୍ ରହୁଛି I ୨୦୧୪-୧୫ ବଷ�େର -୧୮.୯୫%, ୨୦୧୫-୧୬ 

ବଷ�େର -୫.୨୩%, ୨୦୧୬-୧୭ ବଷ�େର -୯.୫୩% ରହିଥିଲା େବେଳ ଓ ୨୦୧୭-୧୮ ପ�କୃତ 

ଖ�� ୨୦୧୭-୧୮ ବେଜଟ୍ ଆକଳନ अନୁସାେର ୧୩.୮୩ % କମ୍ ରହୁଛି I 

 ଯଦି ବାଷ~କ ଆଥ~କ ବିବରଣୀ ନଥି अନୁସାେର ଶିfା େfତ� ର ବେଜଟ୍ କୁ ହିସାବକୁ 

େନବା ତାହାେହେଲ ଜଣାପେଡ େଯ, ପ�ତିବଷ� ବେଜଟ୍ େର ଶିfା େfତ�  ପାଇଁ ବ�ୟ ବରାଦ 

ବଢି ଚାଲିଛି I କିn ବାଷ~କ ଆଥ~କ ବିବରଣୀ ନଥିକୁ େଦଖିେଲ ଜଣାପେଡ େଯ ୨୦୧୩-୧୪ 
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ବେଜଟ୍ ଆକଳନ अନୁସାେର େମାଟ ବ�ୟର ୧୪.୮୬%, ୨୦୧୪-୧୫ ବଷ�ର ୧୪.୯୦%, 

୨୦୧୫-୧୬ ବଷ�ର ୧୪.୭୫%, ୨୦୧୬-୧୭ ବଷ�ର ୧୪.୭୧%, ୨୦୧୭-୧୮ ଆଥ~କ ବଷ�ର 

େମାଟ ବ�ୟର ୧୫.୩୧% , ୨୦୧୮-୧୯ ଆଥ~କ ବଷ�େର ୧୪.୨୯% ଶିfା େfତ�  ପାଇଁ ବ�ୟ 

ବରାଦ େହାଇଥିଲା େବେଳ ଏବଷ� େମାଟ ବେଜଟ୍ ର ୧୪.୩୯% ଶିfା େfତ�  ପାଇଁ 

ଆକଳନ କରାଯାଇଛି I ଠିକ୍ େସମିତି ବେଜଟ୍ ଆକଳନ ତୁଳନାେର ବା`ବ ଖ�� କମ୍ 

ରହୁଛି I ୨୦୧୩-୧୪ ଆଥ~କ ବଷ�େର ବେଜଟ୍ ତୁଳନାେର ପ�ାୟ ୫୨୪ େକାଟି ଟ.ା କମ୍ 

ଖ�� େହାଇଥିଲା େବେଳ, ୨୦୧୪-୧୫ ବଷ� େର ପ�ାୟ ୧୭୯୧ େକାଟି, ୨୦୧୫-୧୬ େର 

୯୫୪ େକାଟି, ୨୦୧୬-୧୭ େର ୧୮୪୦ େକାଟି ଟ.ା କମ୍ ଖ�� େହାଇଥିଲା େବେଳ୨୦୧୭-

୧୮ ଆଥ~କ ବଷ�େର ୨୧୮୦ େକାଟି କମ୍ ଖ�� େହାଇଥିଲା I 

 अନୁଦାନ ଦାବୀ ନଥିକୁ େଦଖି ବିଦ�ଳୟ ଓ ଗଣଶିfା ବିଭଗର ଖ�� କୁ ହିସାବ କେଲ 

ଜଣାଯାଏେଯ, ଏହି ବଷ� ପ�ାୟ ୧୬୪୬୭ େକାଟି ଟଂକା ଖ�� କରାଯିବ େବାଲି 

ଆକଳନେହାଇଛି I ୨୦୧୩-୧୪ ଆଥ~କ ବଷ�େର େମାଟ ବେଜଟ ଖ��ର ୧୧.୯୭%, ୨୦୧୪-

୧୫ େର ୧୧.୮୧%, ୨୦୧୫-୧୬େର ୧୧.୪୩%, ୨୦୧୬-୧୭େର ୧୧.୨୪%, ୨୦୧୭-୧୮େର 

୧୨.୩୬% ପ�କୃତେର ଖ�� େହାଇଥିଲା େବେଳ ଏହିବଷ� େମାଟ ବେଜଟ ଖ��ର ୧୨.୪୧% 

ଆକଳନ କରାଯାଇଛି I 

 ଆନୁଦାନ ଦାବୀ ନଥିକୁ େଦଖି ଉ�_ର ଶିfା ବାବଦେର ଖ�� ବିଷୟେର ଆେଲାଚନା 

କେଲ ଜଣାପେଡ େଯ, ୨୦୧୫-୧୬ ବଷ�େର ପ�କୃତ ଖ�� ପ�ାୟ ୧୯୦୭ େକାଟି ଟ.ା ଥିଲା 

େବେଳ ୨୦୧୬-୧୭ ବଷ�େର ପ�କୃତେର ପ�ାୟ ୧୯୩୭ େକାଟି,୨୦୧୭-୧୮ ବଷ�େର ୧୭୪୯ 

େକାଟି ଟ.ା ଖ�� େହାଇଥିଲା େବେଳ ୨୦୧୯-୨୦ ବଷ�େର ଏଥିପାଇଁ ପ�ାୟ ୨୩୨୭ େକାଟି 
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ଟ.ା ଖ�� ଆକଳନ େହାଇଛି I କିn ଯଦି ରାଜ�ର େମାଟ ବ�ୟକୁ ହିସାବକୁ େନବା ୨୦୧୫

-୧୬ ବଷ�େର ପ�କୃତ ଖ��ର ୨.୪୧% ଉ�_ର ଶିfା ବାବଦେର ଖ�� େହାଇଥିଲା େବେଳ, 

୨୦୧୬-୧୭ ବଷ�ର ଆନୁମାନିକ अଟକଳର ୨.୨୩% ଉ�_ର ଶିfା ବାବଦେର ଖ�� 

େହାଇଥିଲା େବେଳ ୨୦୧୯-୨୦ ଆଥ~କ ବଷ�ର ରାଜ�ର େମାଟ ଆନୁମାନିକ ଖ��ର 

୧.୭୫% ଉ�_ର ଶିfା ବାବଦେର ଖ�� େହବ େବାଲି ଆକଳନ େହାଇଛି I 

 ଆନୁଦାନ ଦାବୀ ନଥିକୁ େଦଖି େବୖଷୟିକ ଶିfା ବିଷୟେର ଆେଲାଚନା କେଲ 

ଜଣାପେଡ଼ େଯ, ୨୦୧୫-୧୬ ଆଥ~କ ବଷ�େର େବୖଷୟିକ ଶିfା ବାବଦେର ୧୩୧.୬୯ େକାଟି 

ଟ.ା ୨୦୧୬-୧୭ ବଷ�େର ୧୫୧.୯୭ େକାଟି ଟ.ା ଓ ୨୦୧୭-୧୮ ଆଥ~କ ବଷ�େର 

ବା`ବେର ୧୯୫ େକାଟି ଟ.ା ଖ�� େହାଇଥିଲା େବେଳ ଏହିବଷ� ପ�ାୟ ୨୪୮ େକାଟି ଟ.ା 

ଖ�� କରିେବ େବାଲି ଆକଳନ େହାଇଛି I 

 ବାଷ~କ ଆଥ~କ ବିବରଣୀ ନଥି अନୁସାେର ସ�ା�� େfତ� ର ବେଜଟ୍ କୁ ବିେଶ�ଷଣ 

କେଲ ଜଣାପେଡ େଯ, ବେଜଟ୍ ଆକଳନ େର ଗତ ବେଜଟ୍ ତୁଳନାେର अଧିକ ବ�ୟ 

ବରାଦ ରହୁଛି I ୨୦୧୪-୧୫ ଆଥ~କ ବଷ�ର ବେଜଟ୍ ଆକଳନ ୨୦୧୩-୧୪ ବେଜଟ୍ 

ଆକଳନ ତୁଳନାେର ପ�ାୟ ୭୭.୬୮% ବଢିଛି, ଠିକ୍ େସହିପରି, ୨୦୧୫-୧୬ ବଷ�ର 

ଆନୁମାନିକ अଟକଳ ତୁଳନାେର ୨୦୧୬-୧୭ ଆନୁମାନିକ अଟକଳ ପ�ାୟ ୨୩.୬୪%, 

୨୦୧୭-୧୮ ଆନୁମାନିକ अଟକଳ ତୁଳନାେର ୨୦୧୮-୧୯ ବେଜଟ୍ ପ�ାୟ ୭.୪୮% ବଢିଛି 

ଠିକ େସହିପରି ଏହିବଷ� ମଧ� ଗତ ବେଜଟ ତୁଳନାେର ୯.୭୦% ବଢିଛି I କିn ଆନୁମାନିକ 

अଟକଳ ଓ ବା`ବ ଖ�� ଭିତେର େକେତ ଫରକ ରହୁଛି ତାହା ଆକଳନ କେଲ ଜଣାପେଡ 

େଯ, ୨୦୧୩-୧୪ ବଷ�େର ବା`ବ ଖଚ୍� ବେଜଟ୍ ଆକଳନ ତୁଳନାେର -୯.୮୯%, ୨୦୧୪-୧୫ 
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ବଷ�େର -୧୭.୩୯%, ୨୦୧୫-୧୬ ବଷ�େର -୩.୩୨%, ୨୦୧୬-୧୭ ଆଥ~କ ବଷ�େର ୦.୪୭% 

ଫରକ ରହୁଥିଲା େବେଳ ୨୦୧୭-୧୮ ବଷ�େର ୧୩.୧୪% କମ ରହୁଛି I ଯଦି ପ�କୃତେର 

େକେତ ଟ.ା କମ୍ ଖ�� େହାଇଥିଲା ତାହା ହିସାବକୁ ଆଣିବା ତାହାେହେଲ ୨୦୧୩-୧୪ 

ବଷ�େର ପ�ାୟ ୨୧୫ େକାଟି ଟ.ା କମ୍ ଖ�� େହାଇଥିଲା ,୨୦୧୪-୧୫ ବଷ�େର ୬୭୧ ଟ.ା 

କମ୍ ଖ�� େହାଇଥିଲା , ୨୦୧୫-୧୬ ଆଥ~କ ବଷ�େର ୧୨୬ େକାଟି ଟ.ା କମ୍ ଖ�� 

େହାଇଥିଲା େବେଳ ୨୦୧୬-୧୭ ବଷ� େର ପ�ାୟ ୨୨ େକାଟି ଟ.ା अଧିକ ଖ�� େହାଇଥିଲା 

େବେଳ ୨୦୧୭-୧୮ ଆଥ~କ ବଷ�େର ୭୪୫େକାଟି ଟ.ା କମ୍ ଖ�� େହାଇଥିଲା I 

େତଣୁ େମାଟାେମାଟି ଭାବେର େଦଖିେଲ ସାଧାରଣ େଲାକ ଏହାର ସୁଫଳ େକେତ 

ପରିମଣେର ପାଉଛଂତି ତାହା ସମୟ କହିବ 

Source: Annual Financial Statement 

 

ରେତw ଶ�ର ସାହୁ 

ବି.ଡି.ପୁର, ବରଗଁା, ଗ�ାମ 

ଭ� ାମ�ଭାଷ : ୯୪୩୭୧୦୬୨୮୯ 

ଇେମଲ୍ : ratneswar77@gmail.com 
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ବିେଶଷ अନୁେରାଧବିେଶଷ अନୁେରାଧବିେଶଷ अନୁେରାଧବିେଶଷ अନୁେରାଧ    
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https://groups.google.com/forum/#!forum/aahwaan-epatrika 

ଆହ� ାନ ଓଡ଼ିଆ ବ� ଗ୍ ଆv�ଏଡ୍ ଆପ୍ 
ଡାଉନେଲାଡ୍ କରn : 

https://play.google.com/store/

apps/details?

id=com.aahwaan.tathya 
ଉପେର ଦିଆଯାଇଥିବା ଲି.୍ ଉପେର କି� କ୍ 

କରn ଏବଂ ଡାଉନେଲାଡ୍ କରn 

ଆହ� ାନ ଇ-ପତି� କା ଆv�ଏଡ୍ ଆପ୍ 
ଡାଉନେଲାଡ୍ କରn : 

https://play.google.com/store/

apps/details?

id=com.aahwaan.aahwaanePatrika 

ଉପେର ଦିଆଯାଇଥିବା ଲି.୍ ଉପେର କି� କ୍ 
କରn ଏବଂ ଡାଉନେଲାଡ୍ କରn 
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ବିେଶଷ ସଚୂନାବିେଶଷ ସଚୂନାବିେଶଷ ସଚୂନାବିେଶଷ ସଚୂନା    
ଆହ� ାନ ଇ-ପତି� କାର ଆଗାମୀ ସଂ=ରଣ : ମା�� ୨୦୧୯ 

େଲଖା ପଠାଇବାର େଶଷ ତାରିଖ : ୩ ମା�� ୨୦୧୯ 

େଲଖା ପଠାଇବା ସମୟେର ଇେମଲ୍ େର ସବ୍ େଜ�୍ େଲଖିେବ : 

Your name (Your name (Your name (Your name (ଆପଣ. ନାମଆପଣ. ନାମଆପଣ. ନାମଆପଣ. ନାମ) : March 2019 ) : March 2019 ) : March 2019 ) : March 2019     

 େଲଖା ଗୁଡ଼ିକ ଯଦି ଓଡ଼ିଆେର ଟାଇପ୍ କରି ୱାଡ଼� ଫାଇଲେର ପଠାଇେବ ତା େହେଲ 

ଆମକୁ ପୁଣିଥେର େସହି ସବୁ େଲଖା ଟାଇପ୍ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ ନାହZ ହାତ େଲଖାକୁ 

ଫେଟା ଉଠାଇ କିaା =ାନ୍ କରି ଇେମଲ୍ ଆଟାଚ୍ େମ}୍ ଭାବେର ପଠାଇେବ ହ`େଲଖା 

ସୁqର ଓ ପଠନେଯାଗ� େହବା अନିବାଯ��, ନେଚତ ଯଦି ପ�କାଶନେର େକୗଣସି ତ� �ଟି ରେହ 

େସଥିପାଇଁ ସ%ାଦକ ଦାୟୀ ରହିେବ ନାହZ 

 ଯଦି ଗ| ବା କାହାଣୀ କିaା ପ�ବg ପଠାଉଛlି େତେବ ଧ�ାନ ଦିअn, ପ�େତ�କ ଶ¢ 

ମଧ�େର େକବଳ େଗାଟିଏ ଖାଲି �ାନ ଛାଡ଼ିେବ, କମା, ପ'ୂ�େଛଦ, ଯୁpାfର ଆଦି 

ବ�ାକରଣ ତ� �ଟି ପ�ତି ସାବଧାନ ରହି ଟାଇପ୍ କରିେବ ବ�ାକରଣଗତ ତ� �ଟି ପାଇଁ 

ପ�କାଶନେର अେହତୁକ ବିଳa ହୁଏ େତଣୁ ଯଦି ସoବ େହଉଛି ଆପଣ. ନିକଟେର 

ଥିବା େକହି ଓଡ଼ିଆ ବgୁ. /ାରା ନିଜ େଲଖାକୁ ସଠିକ ଭାବେର ପରୀfା କରି ନିअn 

 େଲଖା ସହିତ ନିଜର େଗାଟିଏ ପାସେପାଟ୍� ଫେଟା (ଯଦି ନାହZ, େତେବ ଭଲ 

େଦଖାଯାଉଥିବା ସୁqର ଫେଟାଟିଏ) ସହିତ ନିଜର ଠିକଣା େଲଖି ପଠାଇେବ 

 ଆମର େଲଖା ସଂଗ�ହ ଇେମଲ୍ : aahwaan@gmail.comaahwaan@gmail.comaahwaan@gmail.comaahwaan@gmail.com 
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ବିେଶଷ ସଚୂନାବିେଶଷ ସଚୂନାବିେଶଷ ସଚୂନାବିେଶଷ ସଚୂନା    
 ଦୟାକରି ପ�େତ�କ ମାସର ସଂ=ରଣ ନିମେl େକବଳ େଗାଟିଏ ବା ଦୁଇଟି େଲଖା ହZ 
ପଠାn କିଛି ବgୁ ଏକାଧିକ େଲଖା ପଠାଇ ଆମକୁ ଚିlାେର ପକାଇ େଦଉଛlି ଆେମ 
େସ ମଧ�ରୁ ଚୟନ କରିବାକୁ अସୁବିଧାର ସ��ଖୀନ େହଉଛୁ ସଚୂନାେଯାଗ� େଯ କିଛି 
ବgୁ ବିଗତ ମାସେର अନୁ�ନ ଦଶରୁ अଧିକ କବିତା ପଠାଇଛlି ଏହା/ାରା ଆମ ଇେମଲ୍ 
ବ° ଭ_~ େହଉଛି ଏବଂ ସ%ାଦନା କାଯ��େର ବାଧା ସୃ�ି େହଉଛି 
 ବାରaାର अନୁେରାଧ ସେ_�  अେନକ ବgୁ ଟାଇପ୍ ନ କରି େଲଖା ପଠାଉଛlି ଏହା 
ଫଳେର ଆମକୁ ସ%ାଦନା ପବୂ�ରୁ अନୁ�ନ अ��ାଧିକ ପୃ0ା ନିେଜ ଟାଇପ୍ କରିବାକୁ ପଡୁଛି 
ଏବଂ ଏଥିପାଇଁ ପତି� କା ପ�କାଶନେର ବିଳa େଦଖା େଦଉଛି ଦୟାକରି ନିଜସ� େଲଖା 
ଟାଇପ୍ କରି ମାଇେକ� ାସâ୍ ୱାଡ୍� ଫାଇଲେର ପଠାn ଯଦି ଟାଇପ୍ କରି ପାରୁନାହାlି ତା 
େହେଲ अନ� ଉପାୟ କରn ପିଡ଼ିଏଫ୍ ଫାଇଲେର ପଠାଉଥିବା େଲଖାକୁ ୱାଡ୍� 
ଫାଇଲେର ପଠାn 
 ହ� ାଟ୍ ସଆପ୍ େର େଲଖା ପଠାn ନାହZ ଏହା ସ�ୀକାଯ�� େହବନାହZ େକବଳ ଇେମଲ୍ 
/ାରା ହZ େଲଖା ପଠାn  

ପତି� କାେର ଥିବା ବ�ାକରଣଗତ ତ� �ଟି ପାଇଁ ସ%ାଦକ fମାପ�ାଥ�ୀପତି� କାେର ଥିବା ବ�ାକରଣଗତ ତ� �ଟି ପାଇଁ ସ%ାଦକ fମାପ�ାଥ�ୀପତି� କାେର ଥିବା ବ�ାକରଣଗତ ତ� �ଟି ପାଇଁ ସ%ାଦକ fମାପ�ାଥ�ୀପତି� କାେର ଥିବା ବ�ାକରଣଗତ ତ� �ଟି ପାଇଁ ସ%ାଦକ fମାପ�ାଥ�ୀ    

ଆମ ଇେମଲ୍ ଠିକଣା :  

aahwaan@gmail.comaahwaan@gmail.comaahwaan@gmail.comaahwaan@gmail.com 


