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

ପବି ତ ଶି ବରାତୀ ଉପଲେf ଆହାନର अଗଣିତ
ପାଠକପାଠି କା, େଲଖକେଲଖିକା, ଶୁଭାକାଂfୀ ବgୁ
ମାନ.ୁ ତଥା ସମ` ଓଡ଼ି ଶାବାସୀ.ୁ ଆହାନ ଇ-ପତି କା
ତରଫରୁ अେନକ ଶୁେଭhା
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େଲଖକ ମାନ. ପାଇଁ ସୂଚନା
େଯଉଁ ବgୁ ମାେନ ଏହି ପତି କା ପାଇଁ େଲଖା ପଠାଉଛlି େସମାନ.ୁ ବି ନୀତ
अନୁ େରାଧ, େସମାେନ େଧୖଯ ର ସହ ପତି କାର ପକାଶନକୁ अେପfା କରn
ପତି କା ପକାଶି ତ େହବାପେର ପେର େଯଉଁ ବgୁ ମାେନ ଇେମଲ୍ ମାଧମେର େଲଖା
ପଠାଇଥି େବ େସମାନ.ୁ ତୁ ରl ଇେମଲ /ାରା ପତି କାର ପକାଶନ ସagୀୟ
ସୂଚନା େପରଣ କରାଯି ବ
ଆପଣମାେନ ଜାଣlି ଏହି ପତି କା େକୗଣସି ବବସାୟି କ ବା ଲାଭଜନକ
ପତି କା ନୁ େହଁ , େତଣୁ ଏହାକୁ

ଧାଯ ସମୟ ମଧେର ପକାଶନ କରିବା,

କାଯବ`ତା ଭି ତେର ସoବ େହଉନାହZ, େତଣୁ ପାୟତଃ ପେତକ ମାସେର କି ଛି
ଦି ନ ବି ଳa େହଉଛି  ଏଥି ପାଇଁ ମଁୁ ବpି ଗତ ଭାବେର fମାପାଥୀ
ବାରaାର अନୁ େରାଧ ସେ_ अେନକ ବgୁ େଲଖାଗୁଡ଼ିକୁ ଟାଇପ୍ କରି ପଠାଉ
ନାହାlି , ଆଉ ଯଦି େସମାନ.ୁ अଧିକ ବାଧ କରାଯାଏ, ଉଣାअଧି େକ େଲଖା
ପଠାଉଥି ବା ନେବ ପତି ଶତ େଲଖକ େଲଖା ପଠାଇବା ବq କରିେଦେବ, କାରଣ
େସମାନ.ୁ ଓଡ଼ି ଆେର ଟାଇପ୍ କରି ଆେସନି  େତଣୁ େଯମି ତି ବି େହଉ ଏହି
ପତି କାକୁ ପେତକ ମାସେର ପକାଶନ କରିବା େମାର ଲf େତଣୁ େମାର
ବ`ବହୁଳ ଜୀବନଚଯାେର ସୀମିତ ସମୟର ସଦୁ ପେଯାଗ କରିବା ଉେଶେର
ଏହି ପତି କାକୁ ପକାଶି ତ କରୁ ଛି ଏବଂ କରୁ ଥିବି ମଧ ଆପଣ ମାନ. ସହେଯାଗ
ପାଇଁ ମଁୁ ଆପଣ. ନି କଟେର ଋଣୀ

ପ-ନାୟକ,, ସ%ାଦକ
ଡା େଜାତି ପସାଦ ପ-ନାୟକ
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अରୂପ କୁ ମାର ବି ଶାଳ

୧୪୧

ସF ତିର ଆଇନାେର

କvୁରୀ ଚରଣ ରାଉତ

୧୪୨

ନୂ ତନଭାରତର ସୂେଯାଦୟ

ମେନାରମା ହାତୀ

୧୪୩

ପରି ବ_ନଶୀଳ ଏ ସଭତା

ଶୁଭସିF ତା େବେହରା

୧୪୫

अମର େପମ

ସି େଶର ତି ପାଠୀ

୧୪୬

अlରୀfର କାହାଣୀ
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କାେଳ ତେମ ଆସି ଯିବ େବାଲି

ରଜୀତ ଦାସ

୧୪୮

ଦୁ ନି ଆ

େଜାତି ରନ ମହାରଣା

୧୪୯

ବାଦୁ ଆ ଶୀତ

ଶୀମତି अହଲା ଖଟୁଆ

୧୫୦

ମେନ ପେଡ଼

ାନରନ ମହାରଣା

୧୫୧

ରାଧା ଆସି ଛି ନୀଳାଚଳ

ରାହାସ କୁ ମାର େବେହରା

୧୫୨

ସଂପକ

ସ ାବି ତ କୁ ମାର ପାତ

୧୫୫

େମା ଗାଆଁ

ହେରରାମ ପvା

୧୫୬

ଭpର ଆେବଗ

अବି ନାଶ େବେହରା

୧୫୭

ମି ଛ ଏ ଦୁ ନି ଆ

ରନ କୁ ମାର

୧୫୯

ଶୁଭ ପରି ଣୟ

ପଶାl କୁ ମାର ପଧାନ

୧୬୦

ସF ାଟ୍ ସି ଟି ଝି अ

अଭିେଷକ ପାଢ଼ୀ

୧୬୧

ପତୀfା

େଦବବତ େଜନା

୧୬୨

ଏ କି କଲ ତୁ େମ

अଜୟ କୁ ମାର େବେହରା

୧୬୪

ଜାନୁ ଆରୀ ଛବି ଶ

ମେନାଜ ମହାନq

୧୬୫

େସଇ ଆମ ଜyଲ

fମାନି ଧି ସାହୁ

୧୬୬

ନି ଦାେଘ ଚି ଲିକା

ତପନ ଦୀfିତ (େବଳାଭୂ ମି)
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ସ ପwର ମହଲ

ଚି ନFୟ ଶୁଭାଂଶୁ

୧୬୮

ମଁୁ ଜାଣିଥିଲି କି ?

ତୁ ଷାରକାl ପସାଦ

୧୬୯

ବହି

େସଠୀ କା_~କ ଚq

୧୭୦

ଉଡ଼ି ଯାଏ ମଣିଷର ମନ

ପଜ
ୂ ାଶୀ ପାତ

୧୭୧

ଆସି ଲା ପରୀfା ମାସ

ପଦୁ ତ କୁ ମାର ମହାକୁ ଡ଼

୧୭୨

ଜୀବନ

ଚି _ରନ ସାହୁ

୧୭୩

ଘର

ରାେଜଶ ପଝ
ୂ ାରୀ

୧୭୪

କେଠାର ସତ

େରାଜା ପvା

୧୭୬

ମୁକୁଳା.ୁ ର

ଡା ବି ଶରନ କର

୧୭୮

ଧବ ସତ

ବନେଜାା ପvା

୧୮୦

ଝି अର ଦଇନି

େପମଶି ଲା ରାଉତ

୧୮୧

ଚି ଠି

କା_~କ ପାଣିଗାହୀ

୧୮୩

ସ%କର ସgିପତ

अନୁ ସୂୟା ମି ଶ

୧୮୪

ମମତାମୟୀ ମା ତାରି ଣୀ

ଶି ବାଶି ଷ ନାଏକ

୧୮୬

ମରୀଚି କା

ନାରାୟଣ ଚq େସନାପତି

୧୯୧

ବସlର ଆଗମନ

ସାଗର ପଧାନ

୧୯୩
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ଆହାନ

େରାହି ତ ମାଝୀ

୧୯୪

ସପନ ସୁqରୀ

ଧି େରନ୍ ବାଗ୍

୧୯୫

ଏକ

ଯଶସି ନୀ ସାହୁ

୧୯୬

େପମ ପତର

ବି ଭୁତି ଭୂ ଷଣ ସାମଲ

୧୯୭

ଜାନୁ ଆରୀ ୨୩ର ଦୁ ଇ ଓଡ଼ି ଆ ବୀର ଶୀ ରମା କାl ମି ଶ

୧୯୯

ତୁ ମ ସାେଥ

ଜି େତq କୁ ମାର କହଁ ର

୨୦୨

େଲାହି ତ ଜାହwବୀ

େଜାତି ରନ ସାହୁ

୨୦୫

ଏମି ତି କାହZକି ହୁଏ

ଶୟନ ନାୟକ

୨୦୭

ବା`ବ ରyମର ଏକ अଭିଶ ନାୟକ

େସୗମରନ ପାତ

୨୦୮

अମର ତୁ େମ अଟଳ

ମେନାରନ ମୁଦୁଲି

୨୧୦

େଫରି ବକି ଆଉ େଫରିବକି

ରବୀqନାଥ ମହାରଣା

୨୧୧

େମେସଜ୍

େବବି ସF ି ତା କର

୨୧୨

ତୁ େମ ଆଉ ମଁୁ

ଜୟl କୁ ମାର ସାହୁ

୨୧୩

ପରି ବ_ନ

ପକାଶ ଚq ପvା

୨୧୪

ରାେସବକ

େଗୗରୀ ପvା

୨୧୫

ବସl ପବନ

ରେମଶ େରାହି ଦାସ

୨୧୬
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ଜାତି ର ସଂକ|

ବି କାଶ ଚq ଧୁyିଆ

୨୧୭

ମଁୁ କବି ତାର ନଈ

ଶୀମତି ପୁାଳୀ ପ-ନାୟକ

୨୨୦

ପ.ଜ

ପ.ଜ କୁ ମାର ମାହାନା

୨୨୧

େଗାଲାପ

ଆେଲାକ କୁ ମାର ରାୟ

୨୨୩

अବଳାର अlରବଥା

ପି ୟ.ା ସାହୁ

୨୨୪

ଝ.ଡ଼ବାସି ନୀ ବି ଦାଦାୟି ନୀ

ସମି ତ ସତପକାଶ ମି ଶ

୨୨୫

अ ଜୀବନ

ଦି ଲୀପ କୁ ମାର ସାମଲ

୨୨୬

େପମ

ଚqେଶଖର େଗା

୨୨୮

ସପନ ନାୟି କା

ବସl କୁ ମାର ପଧାନ

୨୨୯

ଧାମନି ଧି `ୁତି

ହୃଦୟାନq ପଧାନ

୨୩୧

ଏମି ତି ଏ େପମ

ସୁଧାଂଶୁ େଶଖର ମvଳ

୨୩୨

ଶାମସୁqର

ଶୀରାଜେଶଖର ସି ଚି ମା

୨୩୩

େତା େପମ

अନନା अନତମା ମହାlି

୨୩୪

ବାହା େହାଇअଛି

ରେମଶ ଚq େବେହରା

୨୩୫

ମଁୁ ଓଡ଼ି ଆ

ସୁଶାl କୁ ମାର ଧଳ

୨୩୬

अଗିw କନା

ଏମ୍ ବି ଜୟ କୁ ମାର

୨୩୭
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ଶି ଶିର କୁ ମାର ପvା

ସaଲପୁରୀ ବି ଭାଗ

୨୩୯
୨୪୦

କାଏଁଥିର୍ ଲାଗି

ପସନw ପୟାସ ଭୁ ଏ

୨୪୧

अମୂଲ ଝି

କବି ପସାଦ

୨୪୩

େବୖ ଶାଳୀ

ମେନାଜ ମହାନq

୨୪୫

ଫଗୁନ୍ ଆର େକେତ ଦୂ ର

ଫିେରାଜ କୁ ମାର ପେଟଲ୍

୨୪୬

ଟୀନ୍ ଟୀନ୍ ବଏେସ

ଏମ୍ ବି ଜୟ କୁ ମାର

୨୪୭

ମନର ବଲ

ନାେରନ୍ ପଂଚଭାୟା

୨୪୯

ଝି

ନାେରନ୍ ପଂଚଭାୟା

୨୫୦

େବଟି ପଢ଼ାଓ େବଟି ବଚାଓ

ସୁବାଷ ଭୁ ଏ

୨୫୧

ଦଏବ େଦଇେଛ ଯୁଖି

ଶସି gୁ ପୁେରାହି ତ

୨୫୩

ମେହq େକେତ କଥା କେହସି

େଯାେଗଶର ସାହୁ

୨୫୪

େଝର୍ ଭିଜା ଶୀତ୍ ଦି ନେରତ୍

ଚqେଶଖର େଗା

୨୫୫

ପବg ବି ଭାଗ

୨୫୬

ସାବରୀମାଲା ପସy ଓ ସହି ୁ ହି qୁ ସଂ=ୃତି
େକୖ ବଲ

ପତି ଭା ପି ୟଦଶ~ନୀ

ପେମାଦ କୁ ମାର ପvା

୨୫୭
୨୬୨
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େନତା.ର େନତା େନତାଜୀ

ନାରାୟଣ ଚq େସନାପତି

୨୬୭

अଧବସାୟୀ ଓ अଧବସାୟ

ସତପକାଶ େସଠୀ

୨୭୧

େମା ବି େଲଇ େମାେତ ମାଉଁ

ସୁବଳ ମହାପାତ

୨୭୯

ରାଜ ବେଜଟ୍ ସମୀfା

ରେତw ଶର ସାହୁ

୨୮୩

ବି େଶଷ अନୁ େରାଧ

୨୮୮

ବି େଶଷ ସୂଚନା

୨୮୯

ହାଟ୍ସଆପ୍ /ାରା େଲଖା ପଠାn ନାହZ, ପକାଶନ
େହତୁ ଗହଣ କରାଯିବ ନାହZ ଧନବାଦ
ଚଳି ତ ସଂ=ରଣ ନି ମେl େଶଷ ତାରିଖ ପଯl ମି ଳିଥିବା ସମ` େଲଖା
ପତି କାେର ପକାଶି ତ କରାଯାଇଛି , େଯଉଁମାନ.ର େଲଖା ପକାଶି ତ େହାଇନାହZ,
େସମାେନ ପୁଣିଥେର ପଠାଇ ପାରିେବ ପେତକ ମାସେର ପକାଶି ତ ହୁଏ
ଆହାନ ଇ-ପତି କା, ତାେହେଲ ଆପଣ େକେବ ବି ବି ଳa େହେବ ନାହZ ଚଳି ତ
ମାସେର ନ େହେଲ ଆପଣ ଆଗାମୀ ମାସେର ପତି କାେର ାନ ପାଇେବ

ଆଗାମୀ ସଂ=ରଣ ନି ମେl ଆପଣ. େଲଖା ମା
ମାସର ୩ ତାରିଖ ସୁା ପହିବା ଦରକାର
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ସ%ାଦକ. କଲମରୁ...
ନମ=ାର
ଆହାନ ଇ-ପତି କାର େଫବୃ ଆରୀ ମାସର ସଂ=ରଣ ଆପଣ.ୁ
ଉପହାର େଦଉଥିବା େବେଳ अତl ଆନqିତ अନୁ ଭବ କରୁଛି 
ଏହାର କାରଣ େହଉଛି , ଆହାନ ଇ-ପତି କାର ପଥମ ସଂ=ରଣ
େଫବୃ ଆରୀ ମାସ, ୨୦୦୬ ମସି ହାେର ପକାଶି ତ େହାଇଥିଲା ସରସ ତୀ
ପଜ
ୂ ାେର ଉେନFାଚି ତ ଆହାନ େହାଇଥିଲା ଓଡ଼ି ଶାର ପଥମ ସ%ୂ'
ଓଡ଼ି ଆେର ପକାଶି ତ ମାସି କ ସାହି ତ ଇ-ପତି କା ବ_ମାନ ଆେମ ଏହି
ଇ-ପତି କାର ଚତୁ ଶ ବଷେର ପଦାପଣ କରିଲୁ  ଏହା ସହ ସଂଶି
ସମ` େଲଖକ, େଲଖିକା, ପାଠକ, ପାଠି କା ଏବଂ ଶୁେଭhୁ.ୁ ହା~କ
अଭିନqନ ଏବଂ କୃ ତତା ାପନ କରୁଛି  ଭଗବାନ. ନି କଟେର
ଆପଣ ସମ`. ସୁqର ସ ା ଏବଂ ଦୀଘ ଜୀବନର କାମନା କରୁଛି 
ଆପଣ. ସହାୟତା ଏବଂ ଶୁେଭhା ଏହି ପତି କାର ପକାଶନେର ସବଦା
େପାାହନ ଭଳି କାଯ କରି ଛି ଏବଂ ଆଗାମୀ ଦି ନେର ମଧ କରୁଥିବ
େବାଲି ଆଶାବାନ अଛି 
ଡା େଜାତି ପସାଦ ପ-ନାୟକ

‘ଆସ ଓଡ଼ି ଆେର େଲଖିବା, ପଢ଼ି ବା ଓ ପଢ଼ାଇବା’ର ମେର
ଦୀfିତ ଆହାନ ଇ-ପତି କା ସମ` ଓଡ଼ି ଆବାସୀ. ପାଇଁ େପରଣାର ଉ
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େହଉ ଏବଂ ଓଡ଼ି ଆ ଭାଷା ଓ ସାହି ତର ଉନw ତି େହତୁ ସମେ` ପଯତw ଶୀଳ ହୁअn ଆମ
ଭାଷାର େବୖ ଭବ अତl ପାଚୀନ ତଥା ସମୃ, अନ େକୗଣସି ଭାଷାର ପଭାବେର ଆମ
ଭାଷା ମଳି ନ ପଡ଼ି ଯାଇ ନ ପାେର େଯଉଁ ଭାଷାକୁ କବି ସମାଟ ଉେପqଭ, କବି ସଯ
ୂ 
ବଳେଦବ ରଥ, କବି ଚq କାଳି ଚରଣ, କଥାକାର ଫକି ର େମାହନ େସନାପତି , କାlକବି
ଲfFୀକାl ମହାପାତ, ପକୃ ତି କବି ଗyାଧର େମେହର ଇତାଦି ସମୃ କରି ଯାଇଛlି େସହି
ଭାଷା ସବାେଦୗ ପଶଂସନୀୟ ଏବଂ ସାନୀୟ ଆସn ଆେମ ସମେ` ଆମ ମାତୃ ଭାଷାର
ସାନ ପାଇଁ ଯତw ବାନ େହବା ଆଜି ମାତୃ ଭାଷା ଦି ବସେର ଆେମ ସମେ` ଶପଥ େନବା
ଆେମ ଆମ ମାତୃ ଭାଷାକୁ ସବଦା େସwହ ଓ ସାନ େଦବା
ଆହାନ ଇ-ପତି କାର ପକାଶନ େହବାପେର अେନକ ନବୀନ ଏବଂ ପବୀଣ କବି ତଥା
େଲଖକ ନି ଜର େଲଖନୀ/ାରା ଏହି ପତି କାକୁ ପତfଭାେବ ଏବଂ ଆମ ଭାଷା ସାହି ତକୁ
ପେରାfଭାେବ ସମୃ କରି ଛlି  ପେତକ ମାସେର अେନକ କବି ଓ େଲଖକ ଏହି
ପତି କାେର ନି ଜର ସୃଜନୀକୁ ପକାଶନ େହତୁ ଉପାପନ କରୁଛlି  ଆେମ ପାୟତଃ ସମ`
େଲଖକ ଓ ସାହି ତିକ.ୁ ସାନ େଦଇ େସମାନ. େଲଖା ପକାଶ କରୁଛୁ କାରଣ
ଏହା/ାରା େସମାେନ ଉାହି ତ େହାଇ अଧି କରୁ अଧି କ େଲଖାେଲଖି କରିେବ ଏବଂ
ଭବି ଷତେର ଆମ ସାହି ତ ହZ ସମୃ େହବ ପେତକ ପତି 0ିତ ଏବଂ ବବସାୟି କ
ପତପତି କା େକବଳ ପବୀଣ େଲଖକ ମାନ. େଲଖା ହZ ପକାଶ କରି ବାକୁ ଇhା ପକଟ
କରlି  ନୂ ତନ େଲଖକ ମାନ. େଲଖାକୁ अେନକ ପତପତି କା ଗହଣ କରlି ନାହZ, ଏହା
ଫଳେର ନୂ ତନ ଭାେବ ଓଡ଼ି ଆେର େଲଖାେଲଖି କରୁଥିବା अେନକ ବpିବି େଶଷ
ହେତାାହି ତ େହାଇଯାଆlି , ଏବଂ अେନକ େଲଖନୀ େଲଖି ବା ପବ
ୂ ର
 ୁ େମୗନ େହାଇଯାଏ
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ଆେମ ଚାହଁୁ ଛୁ अଧି କରୁ अଧି କ ବpି ଓଡ଼ି ଆେର େଲଖାେଲଖି କରn ଏବଂ ଆମ ଭାଷା
अଧି କରୁ अଧି କ ଆଦୃ ତ େହଉ
ଏହି ସଂ=ରଣ ସହ ଆହାନ ଇ-ପତି କା ଚତୁ ଶ ବଷେର ପେବଶ କରିଲା ଆଶା
କରୁଛି ଏହାର ସଂ=ରଣ ବଷପେର ବଷ ଏମି ତି େହଉଥାଉ ସମ`.ୁ ଧନବାଦ ଚଳି ତ
ସଂ=ରଣେର ପକାଶି ତ ଆେଲଖ ସବୁ କୁ ପଢ଼ି ବା ପବ
ୂ ର
 ୁ ଆସn ଦୃ ି ପକାଇବା ବି ଗତ
ମାସେର ଘଟିଥିବା କି ଛି ପମୁଖ ଘଟଣାବଳୀ ଉପେର
୧. ମମତା ଦି ଦି. ଦାଦାଗିରି
ଚଳି ତ ମାସେର ଏକ अପତାଶି ତ ଘଟଣାକମେର ପxି ମବyର ମୁଖମୀ େକq
ସରକାର. ବି େରାଧେର ବି େଷାଦଗାର୍ କରି ଏକ ଧାରଣା େଦଇ େଦଶେର ଆେଲାଡ଼ନ
ସୃି କରିଥିେଲ ସୂଚନାେଯାଗ େଯ अେନକ ବଷ ପେୂ ବ େହାଇଥିବା ଶାରଦା ଚି ଟଫv
େକେଳ.ାରୀ ଏବଂ େରାଜଭାଲି କାvର ତଦl ଭାର ସି ବିଆଇ ଉପେର ନ` ଥିଲା,
ଏବଂ ଏହାର ତଦl ଭାର ସୁପି ମେକାଟ୍ ନି େଶେର େହଉଥିଲା, କି n ରାଜ ସରକାର ଏକ
ସ ତ ତଦl େଗା0ୀ (ଏସ୍ଆଇଟି) ସୃି କରିଥିେଲ ଏବଂ େପାଲି ସ କମି ସନର ରାଜୀବ୍
କୁ ମାର ଏହାର ମୁଖ ଭାବେର ନି ଯୁpି ପାଇଥିେଲ
ରାଜୀବ କୁ ମାର ସଂଗହ କରି ଥିବା ସମ` ସାfପମାଣକୁ ସି ବିଆଇକୁ ପଦାନ
କରି ବାପାଇଁ ତା.ୁ କୁ ହାଯାଇଥିଲା, କି n େସ େସପରି କରି ନଥିେଲ ଏବଂ େସସବୁ କୁ େସ
ନ କରି େଦଇଥିେଲ ଏଥିପାଇଁ ତା.ୁ ସି ବିଆଇ ତରଫରୁ ଦୁ ଇଥର ସମନ କରାଯି ବା
ପେର ବି ଗତ ସାହେର ରବି ବାର ସgାେର ତା. ବାସଗୃହ ପାଖେର ସି ବିଆଇ अଧି କାରୀ
ପେଶwା_ର ପାଇଁ ପହିବାପେର ପxି ମ ବy ସରକାର. ନି େଶେର ାନୀୟ େପାଲି ସ୍
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ଗିରଫ କରି ଥିେଲ ଏବଂ ରାଜୀବ କୁ ମାର ସମଥନେର

ମୁଖମୀ ମମତା ବାନାଜୀ ରାଜୀବ କୁ ମାର. ଘର ସାମନାେର ଧାରଣାେର ବସି ଥିେଲ
େକq ସରକାର ଜାଣିଶୁଣି ଏପରି କରୁଛlି ଏବଂ ଏହି ସବୁ କାଯକମ ପଧାନମୀ ଶୀ
େମାଦୀ ଏବଂ ତା.ର ମୀମvଳ. ଆେଦଶେର େହଉଛି େବାଲି କହି େସ କହି ଥିେଲ େଯ
େମାଦୀ ସରକାର େଲାକତକୁ ହତା କରୁଛି  ଏହାପେର ମମତା ବାନାଜୀ. ସପfେର
େତଲୁ ଗୁେଦଶମ୍ ପାଟ~ ପମୁଖ ଏନ୍ ଚqବାବୁ ନାଇଡୁ , ଲାଲୁ ଯାଦବ, अଖିେଳଶ ଯାଦବ ଆଦି
େନତାମାେନ ଆଗକୁ ଆସି ଥିେଲ ଏହାପେର ଏକ अପୀତି କର ପରି ିତି ସୃି େହାଇଥିଲା
अେନେକ ଏହାକୁ ମମତା. ଶpିପଦଶନ େବାଲି କହି ଥିେଲ ୨୦୧୯ ସାଧାରଣ
ନି ବା ଚନ ପୁବର
 ୁ ନି ଜକୁ ପଧାନମୀ ପଦବୀର ଦୃ ଢ଼ ଦାବି ଦାର ଭାବେର ଉପାପନ
କରି ବା ଉେଶେର େସ ଏଭଳି କରିଥିବା ବୁ ିଜୀବି ମତ େଦଇଥିେଲ ପେର ସୁପି ମ
େକାଟ୍ ସମୁଦାୟ ଘଟଣାର ସଂାନ େନଇ ରାଜୀବ କୁ ମାର.ୁ ସି ବିଆଇ ପାଖେର ହାଜର
େହାଇ ତଦlେର ସହାୟତା କରି ବାକୁ ନି େଶ େଦଇଥିେଲ
ସମୁଦାୟ ଘଟଣାକମେର ଦୃ ିେଦବାପେର ମମତା ବାନାଜୀ କାହZକି ଧାରଣା େଦେଲ
ତାହା  ନ େହଉଥିବା େବେଳ ଜେଣ େପାଲି ସ୍ अଧି କାରୀ. ସମଥନେର େସ ଧାରଣା
େଦବା अେନକାଂଶେର ନି ଜର େକୗଣସି ଦୁ ବଳତାକୁ ଲୁ ଚାଇବା ଭଳି ମେନ େହଉଥିଲା େସ
େକଉଁଥି ପାଇଁ ଏେତ ଭୟଭୀତ େହାଇଥିେଲ େଯ ଜେଣ େପାଲି ସ କମଚାରୀ. ପାଇଁ ନି େଜ
ଧାରଣା େଦବାକୁ ଆେଗଇ ଆସି େଲ? ବି ଭିନw ରାଜେନୖ ତିକ ଦଳ ଏହାର ଭି ନw ଭିନw ମତ
େଦଇଛlି 
େଶଷ ସୂଚନା ମୁତାବକ ରାଜୀବ କୁ ମାର େମଘାଳୟର ସି ଲିଂ ିତ ସି ବିଆଇର
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େକqେର ବି ଗତ ଦୁ ଇଦି ନ େହବା େଜରାର ସଖୀନ େହଉଛlି ଏବଂ ମମତା ବାନଜୀ.
ଧାରଣାେର ସହେଯାଗ କରିଥିବା ପାଜଣ େପାଲି ସ अଧି କାରୀ. ବି େରାଧେର େକq
ସରକାର ଦୃ ାlମୂଳକ ପଦେfପ େନବାକୁ ଚି lା କରୁଛlି 
୨. ରାେଫଲ୍ ପାଇଁ ରାହୁଲ ନି qିତ
ରାେଫଲ୍ ବି ମାନ କି ଣା ଦୂ ନୀ ତି େହାଇଛି େବାଲି ବାରaାର ଗଣମାଧମେର ଭାଷଣ
େଦଇ ରାହୁଲ ଗାgୀ अେନକାଂଶେର ନି qିତ େହାଇଛlି ଏବଂ ପେରାfେର ଉପହାର ପାତ
େହଉଥିବା ସେ_ େସ ରାେଫଲ୍ ମ ଛାଡ଼ି ବାକୁ ନାରାଜ ଦୁ ଇଦି ନ ତେଳ ପତି 0ିତ
ସaାଦପତ ହି qୁେର ପକାଶି ତ ଏକ ଖବରର ଦୃ ାl େଦଇ େସ କହି ଥିେଲ େଯ ରାେଫଲ
କି ଣାେର ଦୁ ନୀତି େହାଇଛି ଏବଂ େଚୗକି ଦାର େଚାର अେଟ
ଏହି ଖବର ପକାଶ େହବାର ମାତ େକଇ fଣପେର ଖବର ସରବରାହ ସଂା
ଏଏନ୍ଆଇ ଏହାକୁ ଖvନ କରି ପମାଣ କରି ଥିେଲ େଯ ହି qୁ ଖବର କାଗଜେର ପକାଶି ତ
ସaାଦ ଏବଂ ଛବି अସଂପ'
ୂ  ଏବଂ ଏହାର ରାେଫଲ୍ କି ଣା ସହି ତ େକୗଣସି ସ%କ ନାହZ
େଯଉଁ अଧି କାରୀ ଏହି ପତ େଲଖିଥିେଲ େସ ରାେଫଲ୍ କି ଣାପାଇଁ ସଂଗଠି ତ େଗା0ୀର
ସଦସ ନଥିେଲ ଏବଂ େସ କରି ଥିବା अଭିେଯାଗର ଉ_ର ତାଳୀନ ରfାମୀ ମେନାହର
ପାରି କର େସଇ ଚି ଠିର ତେଳ େଦଇଥିେଲ ଯାହାକୁ ଖବରକାଗଜେର ଛପା ଯାଇନଥିଲା
ଏହା ସ%ୂ'ଭାେବ ଏକ ଷଡ଼ଯ େବାଲି ବି େଜପି ତରଫରୁ କୁ ହାଯାଇଥିଲା ଏବଂ
ରାହୁଲ ଗାgୀ ମି ଥା କହି ଥିବା େହତୁ େସ fମା ମାଗn େବାଲି ଦାବୀ କରାଯାଇଥିଲା
୩. ମମତା. ଭୟ କାହZକି
ବି େଜପି /ାରା ପxି ମ ବyେର ରାଜେନୖ ତିକ ରଥଯାତା ପାଇଁ େଘାଷଣାପେର ରାଜ
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ସରକାର ଏହାକୁ କରାଇ ନ େଦବା ଉେଶେର अଦାଲତର /ାର େହାଇଥିେଲ ଏବଂ
ମାମଲା ସୁପି ମ୍ େକାଟ୍ ପଯl ଯାଇଥିବା ପେର ବି େଜପି କୁ ରାଜେର ସଭା କରି ବାକୁ
अନୁ ମତି ମି ଳିଥିଲା କି n ମମତା ବାନଜୀ ସରକାର ବି େଜପି ର ସଭାକୁ ଭvୁର କରି ବାପାଇଁ
ସବୁ ପକାର େଚା କରି ଆସୁଛlି 
ସୂଚନାେଯାଗ େଯ ବି େଜପି ସଭାପତି अମି ତ୍ ଶାହ. ରାଲି େର େହାଇଥିବା
ଜନଗହଳି କୁ େଦଖି ବାପେର अନ େକୗଣସି ବି େଜପି େନତା. ସଭାକୁ େସ କରାଇ େଦବାକୁ
ଚାହାlି ନାହZ େବାଲି ପେରାfେର ଜଣାଇଛlି  ଏଥିପାଇଁ େମାଦୀ. ସାଧାରଣ ସଭା
ପବ
ୂ ର
 ୁ ତା.ର େହଲି କରକୁ ଓହ ାଇବା अନୁ ମତି ନ େଦବା, ଉ_ର ପେଦଶ ମୁଖମୀ
େଯାଗୀ ଆଦି ତନାଥ. େହଲି କରକୁ ଓହ ାଇବା अନୁ ମତି ନ େଦବା ଇତାଦି अlଭୂp
ବି େଜପି ଏହାକୁ େନଇ ଉାହି ତ େହାଇ अଧି କ ପଚାର କରୁଥିବା େବେଳ ମମତା
ସରକାର ଏହାକୁ େନଇ େକଉଁପକାରର ଗଣିତ କରୁଛlି ତାହା େଦଖିବାକୁ ରହି ଲା
୪. କଂେଗସକୁ ପି ୟ.ା ଗାgୀ ଭରସା
ଚଳି ତ ମାସେର କଂେଗସେର ନୂ ଆ ଭାବେର ସାଧାରଣ ସ%ାଦକ ପଦବୀ ଶୀମତି
ପି ୟ.ା ଗାgୀ ଭଦ ଏବଂ େଜାତି ରାଦି ତ ସି gିଆ.ୁ ପଦାନ କରାଯାଇଛି  ପି ୟ.ା ଗାgୀ
ଭଦ अେନକ ବଷରୁ ସକି ୟ ରାଜନୀତି େର େଯାଗେଦେବ େବାଲି େହଉଥିବା ସମ`
ଆେଲାଚନାକୁ େସ ସତ କରିଛlି  ରାଜନୀତି େର େଯାଗ େଦଇ େସ କଂେଗସର ସାଧାରଣ
ସ%ାଦକ ପଦବୀ ପାଇଛlି 
ଏହାକୁ େନଇ अେନକ କ|ନାଜ|ନା ଜାରୀ ରହି ଛି ତା.ୁ ଉ_ରପେଦଶେର
ଦଳକୁ ସୁଦୃଢ଼ କରିବା ଦାୟି ତ ଦି ଆଯାଇଛି  ପି ୟ.ା ଗାgୀ ଭଦ. ରାଜନୀତି ପେବଶ
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ପେର କଂେଗସ ଦଳ ୨୦୧୯ ନି ବା ଚନେର େକୗଣସି ମାଜି କ୍ କରି ବା ଆଶାେର ଆଶାବାନ
େହାଇଥିବା େବେଳ ରାୀୟ ରାଜେନୖ ତିକ ବୁ ିଜୀବି ମହଲେର କି n ଏହା/ାରା କଂେଗସକୁ
େକୗଣସି ଲାଭ େହବନାହZ େବାଲି କୁ ହାଯାଉଛି 
ସୂଚନାେଯାଗ େଯ କଂେଗସ ମହାସଚି ବ ରାହୁଲ ଗାgୀ. ଛବି ବ_ମାନ 
େହଇପାରୁନାହZ अେନକ ରାୀୟ `ରର ରାଜେନୖ ତିକ ସମୀfକ ମତେପାଷଣ କରlି େଯ
 ା
ରାହୁଲ. କାgେର ଭାରତୀୟ ଗଣତର ସାଧାରଣ ନି ବା ଚନ ଭାର େଦବା ମୁଖତ
େହାଇପାେର अପରପfେର େମାଦୀ ବି େରାଧୀ ମହାଗଠବgନେର ସଂପୃp ବାଇଶି ଟି
ରାୀୟ ଏବଂ ଆଳି କ ଦଳ ରାହୁଲ ଗାgୀ.ୁ ପଧାନମୀ ଭାବେର ମାନି ବାକୁ ହୁଏତ
ରାଜି ନ େହାଇପାରlି  ଏହାର ସୂଚନା ଉ_ର ପେଦଶେର େହାଇଥିବା ବି ଏସ୍ପି ଏବଂ
ଏସ୍ପି ନି ବା ଚନୀ ସି ଟ୍ ବ}ନ ପେର ଜଣାପଡି ଛି
ପxି ମବy ମୁଖମୀ ମମତା ବାନାଜୀ, ଆgପେଦଶ ମୁଖମୀ ଚqବାବୁ ନାଇଡ଼ୁ
ଏବଂ अେନକ େନତା ନି ଜକୁ ପଧାନମୀ ଭାବେର ଉପାପନ କରି ପାରlି , େସଇଥିପାଇଁ
ହୁଏତ କଂେଗସକୁ ମହାଗଠବgନ ଠାରୁ ଦୂ ରେର ରଖାଯାଇଛି 
ଚଳି ତ ସମୟେର ମହାଗଠବgନେର ମାୟାବତୀ ଓ ମମତା. ପାବଲତାକୁ ଦୃ ିେର
ରଖି ହୁଏତ ପି ୟ.ା ଗାgୀ.ୁ ରାଜନୀତି କୁ अଣାଯାଇଥିବ େବାଲି ମେନ େହଉଛି  ଯଦି
୨୦୧୯େର େକୗଣସି ନି ଣା ୟକ େଭାଟ୍ ଫଳାଫଳ ନ ମି େଳ ତା’େହେଲ େସେତେବେଳ
ରାହୁଲ. ାନେର ପି ୟ.ା.ୁ ହୁଏତ ଗଠବgନ ସ ୀକାର କରି ପାରlି 
ପି ୟ.ା ଗାgୀ ଭଦ. େଚେହରା ପବ
ୂ ତ
 ନ ପଧାନମୀ ସ ଗୀ ୟା ଇqିରା ଗାgୀ.
ସହ ମି ଶୁଥିବାରୁ ଏହାକୁ େନଇ ପଚାର କରାଯାଉଛି ଏବଂ କଂେଗସ୍ ଆଶାବାଦୀ େହଉଛି
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େଯ ଏହା/ାରା ନି xୟ ଭାବେର କଂେଗସକୁ ସଫଳତା ମି ଳିପାରି ବ
୫. େମାଦୀ. ବେଜଟେର ଉପହାରର ବଷା
अଥମୀ ପୀୟଷ
ୂ େଗାୟଲ ସଂସଦେର ୨୦୧୯-୨୦ ଆଥ~କ ବଷର ପଥମ ୪ ମାସ
ପାଇଁ କାମଚଳା ବେଜଟ୍ ଆଗତ କରିଛlି । ଏହା अlରୀଣ ବେଜଟ େହାଇଥିେଲ ମଧ
ସରକାର େଭାଟର.ୁ ଆକୃ  କରି ବା ଲାଗି େକେତକ େଲାଭନୀୟ େଘାଷଣା କରି ଛlି ।
ବି େଶଷକରି ଆଗାମୀ ସାଧାରଣ ନି ବା ଚନକୁ ଆଖି ଆଗେର ରଖି ସରକାର ପଥେମ େଦଶର
କୃ ଷକମାନ.ୁ ପେଲାଭିତ କରି ବା ପାଇଁ ଉଦମ କରିଛlି । େଯଉଁ କୃ ଷକ. ୨ େହର
ଜମି ଥିବ େସମାନ.ୁ ବାଷ~କ ୬ ହଜାର ଟ.ାର ସହାୟତା ମି ଳିବ। ତାହା ସ%ୃ p କୃ ଷକ.
ଜମାଖାତାେର ସି ଧାସଳଖ ଜମା େହବ େବାଲି ଆଜି ବେଜଟ୍ ଉପାପନ अବସରେର
अଥମୀ େଘାଷଣା କରି ଛlି । ୩ଟି କି `ିେର ଏହି ଟ.ା େଯାଗାଇ ଦି ଆଯି ବ।। ପି ଛିଲା
ଭାେବ ଏହି ବବା ୨୦୧୮ ଡି େସaର ୧ ତାରିଖରୁ ଲାଗୁ େହବ। ଏଥିେର େମାଟ୍ ୧୨
େକାଟି କୃ ଷକ ଉପକୃ ତ େହେବ। େସହି ପରି େଗାବଂଶ ରfା ପାଇର୍ ଜାତୀୟ କାମେଧନୁ
େଯାଜନା ମଧ ଆରo େହବ େବାଲି ଶୀ େଗାୟଲ େଘାଷଣା କରି ଛlି । ବେଜଟ
अଭିଭାଷଣ अବସରେର ଶୀ େଗାୟଲ କହି ଛlି େଯ ପଧାନମୀ ନେରq େମାଦି େଦଶକୁ
ଏକ ସh ସରକାର େଦଇଛlି । ଭାରତର अଥବବା ବ_ମାନ ସବୁ ଠାରୁ ଦୃ ତଗତି େର
अଭିବୃ ି କରୁଥିବା अଥ ବବା। ୨୦୨୨ ସୁା ନୂ ଆ ଭାରତ ନି ମା ଣ େହବ। ସରକାର
ଏକ ୨୦୨୨ ସୁା ସମ`.ୁ ସରକାର ଗୃହ େଯାଗାଇ େଦେବ। ସରକାର ଆସlା ଆଥ~କ
ବଷର ପଥମ ୪ ମାସର ଖଚ ତୁ ଲାଇବା ପାଇଁ େଲଖାନୁ ଦାନ ଆଗତ କରୁଛlି । ନି ବା ଚନ
ପେର ନୂ ଆ ସରକାର ଗଠନ େହେଲ ପ'
ୂ  ାy ବେଜଟ୍ ଆଗତ କରି େବ। ସାଧାରଣ ବେଜଟ୍
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ସହି ତ େରଳ ବେଜଟକୁ ମି ଶାଇ ଦି ଆଯାଇଥିବାରୁ େରଳ ବି ଭାଗର ବୟବରାଦ େନଇ
अlରୀଣ ବେଜଟେର େଘାଷଣା କରାଯାଇଛି 
୬. କାଳି ଆ କରୁଛି କି ମିଆ
ଓଡ଼ି ଶା ସରକାର. /ାରା େଘାଷଣା କରାଯାଇଥିଲା କୃ ଷକ ସହାୟତା େଯାଜନା
‘କାଳି ଆ’ ବ_ମାନ ଚାେର ରାଜର ବି ଭିନw ଜି ଲାେର କୃ ଷକମାନ.ୁ ସହାୟତା େହତୁ
ପାଥମି କ ଭାବେର ପା ହଜାରଟ.ାର ସହାୟତା େସମାନ. ବା. ଖାତାେର ଜମା
କରାଯାଇଛି  ଶୁଣାଯାଉଛି େକq ସରକାର କୃ ଷକମାନ.ୁ ସହାୟତା ପାଇଁ େଯଉଁ େଘାଷଣା
କରି ଛlି ତାହା ମଧ କାଳି ଆ େଯାଜନା /ାରା ପଭାବି ତ େହାଇପାେର ଓଡ଼ି ଶା ସରକାର
अଧି କ ପରି ମାଣର अନୁ ଦାନ େଘାଷଣା କରି ଥିବା େବେଳ େକq ସରକାର ବାଷ~କ ଛअ
ହଜାର ଟ.ାର େଘାଷଣା କରି ଛlି  ଭୂ ମିହୀନ କୃ ଷକ ମାନ. ପାଇଁ ମଧ କାଳି ଆ
େଯାଜନାେର ସହାୟତା େଘାଷଣା କରାଯାଇଛି 
ଆଗାମୀ ସାଧାରଣ ନି ବା ଚନ ପବ
ୂ ର
 ୁ ଏହି ସବୁ କାଯକମ କରି ନବୀନ ସରକାର
େଲାକପି ୟତା ପାଇବା ପାଇଁ ସମ` ପକାର େଚା କରୁଛlି  ବି େରାଧୀ ମାନ. ସମ`
ପକାର ଆକମଣ ସେ_ ବି ଗତ ଏକ ବଷେର ନବୀନ ସରକାର. ସମ` େଯାଜନା ଦି ନକୁ
ଦି ନ େଲାକପି ୟ େହବାେର ଲାଗିଛି ବି ଜୁ ଯୁବ ବାହି ନୀ ଗଠନ େହଉ ବା କାଳି ଆ େଯାଜନା
େହଉ अଥବା ପି ଠା କାଯକମ େଲାକମାେନ ଉାହି ତ େହାଇ ଏହି ସବୁ କାଯକମେର
େଯାଗ େଦଉଛlି ଏବଂ ଭଲ अନୁ ଦାନ ପାଉଛlି ମଧ ରାଜର ଋଣଭାର ଦି ନକୁ ଦି ନ
ବୃ ି ପାଉଥିବା େବେଳ ଏହି ଭଳି ମାଗଣା अନୁ ଦାନ ରାଜର अଥନୀତି କୁ अଧି କ ଦୁ ବଳ
କରି େଦବ ଏଥିେର ଦି ମତ ନାହZ
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୭. ଗୁର ଆରfଣ ଦyା ବାପି ଲା
ଆxଯର ବି ଷୟ ରାଜାନେର ପୁଣିଥେର ଗୁର ସଂପଦାୟର େଲାକମାେନ
ସଂରfଣ ଦାବୀେର ଆେqାଳନ କରିବା ଆରo କରି େଦଇଛlି  अେନକ ଦି ନରୁ
େସମାେନ ଏହି ସଂରfଣ ପାଇଁ ଦାବୀ କରି ଆସୁଥିେଲ କି n ତାଳୀନ ସରକାର ଏହା
ବି ଷୟେର େକୗଣସି ପଦେfପ େନବାପାଇଁ ଇhା ପକଟ କରି ନଥିେଲ ଚଳି ତ ବି ଧାନ
ସଭାେର କଂେଗସ ଶାସନେର ପୁଣିଥେର ଆେqାଳନ ଆରo େହାଇଛି ଏବଂ ଏହା
ହି ଂସାତFକ େହବାେର ଲାଗିଛି
ବି ଭିନw ଶି fାନୁ 0ାନ ଏବଂ ଚାକି ରୀ େfତେର अତି ରିp ପା ପତି ଶତ ସଂରfଣ
ଦାବୀ େନଇ ରାଜାନର ଗୁର ସଂପଦାୟ ଆେqାଳନ କରୁଛlି  ଉପମୁଖମୀ. ସହ
ଆେଲାଚନା କରିବା ସେ_ େସମାେନ ଏହି ଆେqାଳନ କରୁଛlି ଏବଂ अେନକ ାନେର
ହି ଂସାକାv ଏବଂ ସଂପ_ି ନ କରିବା ଭଳି ଖବରମାନ ଆସି ବାେର ଲାଗିଛି
ସୂଚନାେଯାଗ େଯ ଚଳି ତ େକq ଶାସନେର ଆଥ~କ ରୂପେର ଦୂ ବଳ
 ସ hଳ ବଗର
େଲାକ. ପାଇଁ ସରକାର अତି ରିp ଦଶ ପତି ଶତ ସଂରfଣର େଘାଷଣା କରିଛlି , ଏହା
ସେ_ ଏହି ଆେqାଳନ ରାଜେନୖ ତିକ ଉେଶ ପେଣାଦି ତ ମେନ େହଉଛି 
୭. ଲvନେର ଇଭି ଏମ୍ େମସି ନ ସମୀfା
ବି ଗତ ମାସେର ଏକ अପତାଶି ତ ଘଟଣାକମେର ଲvନ ଠାେର ଆେୟାଜି ତ ଏକ
କାଯକମେର ଭାରତେର ନି ବା ଚନ ସମୟେର ବବହାର େହଉଥିବା ଇଭି ଏମ୍ େମସି ନକୁ
ହାକ୍ କରି େହବା ଭଳି ଚାଲକର ତଥର େଘାଷଣା କରାଯାଇଥିଲା ପରିଚୟ ପକାଶ
ନ କରି ଆେମରି କାେର ଥିବା ଜେନୖ କ ବpି ଏହି କାଯକମେର अନଲାଇନ୍ ରହି େଘାଷଣା
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କରି ଥିେଲ େଯ େସ ଇଭି ଏମ୍ େମସି ନ୍ ହାକ୍ କରି ପାରି େବ ଏବଂ େସ କହି ଥିେଲ େଯ େସ
ଇଭି ଏମ୍ େମସି ନ୍ ତି ଆରି ସମୟେର ଗେବଷଣା ଓ ପରୀfଣ ଦଳେର ଥିେଲ ଏହି
କାଯକମକୁ ଏକ ସ ାଧୀନ ସଂଗଠନ ଆେୟାଜି ତ କରି ଥିବା େବେଳ କଂେଗସର ବରି0
ସଦସ କପି ଲ୍ ଶି ବଲ୍ ଏହି କାଯକମେର େଯାଗ େଦଇଥିେଲ
ଏହାକୁ େନଇ ତୀବ ପତି କି ୟା ସୃି େହାଇଥିଲା େଦଶକୁ ବି େଦଶ ମାଟିେର
अପମାନି ତ କରାଯାଉଛି େବାଲି ବି େଜପି ତରଫରୁ ମତ େଦଇଥିେଲ ଏହାର ତଦl
କରି ବା ପେର ଭାରତୀୟ ସଂାନ ତରଫରୁ କୁ ହାଯାଇଥିଲା େଯ ଏହି ସଭାେର େଯଉଁ ବpି
ଦାବୀ କରି ଥିେଲ େଯ େମସି ନ୍ ହାକ୍ କରି େହବ, େସ ନାମର େକୗଣସି ବpି ଏହି େମସି ନ୍
ନି ମା ଣ ସମୟେର କାଯରତ ନଥିେଲ
୮. ପବୀଣ େତାଗାଡ଼ି ଆ. ନୂ ଆ ଦଳ
ବି ଶ ହି qୁ ପରି ଷଦର ପବ
ୂ ତ
 ନ େନତା ଓ ସଦସ ପବୀଣ େତାଗାଡ଼ି ଆ ଏକ ନୂ ତନ
ରାଜେନୖ ତିକ ଦଳର େଘାଷଣା କରି ଛlି  अେଯାଧାେର ଭବ ରାମମqିର ନି ମା ଣେର
ବି େଜପି ର अପାରଗତାକୁ ଦଶାଇ େସ ହି qୁାନ୍ ନି ମା ଣ ଦଳ ନାମେର ଏକ ରାଜେନୖ ତିକ
ଦଳ ଆରo କରିଛlି େବାଲି ଆନୁ 0ାନି କ ଭାବେର େଘାଷଣା କରି ଛlି  ଗରୀବି ,
େବେରାଜଗାରୀ ଓ କୃ ଷକ ସମସାକୁ ପାଥମି କତା େଦବା ତା. ଦଳର ପମୁଖ ନୀତି ରହି ବ
ଏବଂ ଏହି ଦଳ ଆଗାମୀ ସବସାଧାରଣ ନି ବା ଚନ ସମୟେର अଂଶ ଗହଣ କରି ବ
ସୂଚନାେଯାଗ େଯ ଶୀ େତାଗାଡ଼ି ଆ ଏକଦା ପଧାନମୀ ଶୀ େମାଦୀ. ବgୁ
ତାଲି କାେର ଥିେଲ କି n ଧି େର ଧି େର ଦୁ ଇଜଣ. ମଧେର ମନାlର େହାଇଥିଲା ଏବଂ େସ
अେନକ ସମୟେର େମାଦୀ ସରକାର. ବି େରାଧେର େଖାଲାେଖାଲି ମlବ େଦଇ
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ଆସୁଥିେଲ
୯. ମା ୩୧ର
୩୧ରୁ ଝାରସୁଗୁଡ଼ା ବି ମାନବqର କାଯfମ େହବ
ଆସlା ମା ୩୧ରୁ ଝାରସୁଗୁଡା ବି ମାନ ବqର ନି ୟମି ତ ଭାେବ ବି ମାନ ଚଳାଚଳ
କରି େବ । ାଇସ୍ େଜଟ କ_ୃ ପf ଶନି ବାର ଝାରସୁଗୁଡା ବି ମାନ ବqର ପରିଦଶନ
କରି ଥିେଲ । ବି ମାନ ବqରେର ଥିବା ଭି_ିଭୂ ମି, ସୁରfା ବବା ସହି ତ ଯାତୀ. ଥିବା
ସମ` ବବା ସ%କେର अନୁ ଧନ କରି ଥିେଲ । ଏଥି ସହି ତ ବି ମାନ ବନଦରର
ନି େଶକ ଏସେକ େଚୗହାନ ାଇସ୍ େଜଟ କ_ୃ ପf.ୁ ଉଡାନ ସ%କେର ସବି େସସ୍
ବି ବରଣୀ ପଦାନ କରି ବା ସହି ତ ବି ମାନ ବନଦରେର ଉପଲ

ସମ` ବବା ସ%କେର

अବଗତ କରାଇଥିେଲ । ବି ମାନ ବqର ପରିଦଶନ ପେର ଏହି ଟିମର ପଦାଧି କାରୀ ମାେନ
ସୂଚନା େଦଇଥିେଲ ଆସlା ମା ୩୧ ତାରି ଖରୁ ଏଠାରି ବି ମାନ େସବା ଚଳାଚଳ କରିବ ।
ାଇସ େଜଡ ବି ମାନ ସଭା େସବା େପଇଁ େଦଶର ୩ଟି ବଡ ସହର ନୂ ଆ ଦି ଲୀ ,
େକାଲକତା, ହାଇହବାଦ ମଧେର ବି ମାନ ଚଳାଚଳ ପାଇଁ େବସାମରି କ ମି ଶନ ଚଳାଚଳ
ମାଳୟ ପfରୁ ସବୁ ଜ ସଂେକତ ମି ଳିଛି ।
୧୦.
୧୦. ରାପତି . अଭି ଭାଷଣର ଧନବାଦ ପ`ାବେର େମାଦୀ. େଜାଶ୍
ପଧାନମୀ ଶୀ ନେରq େମାଦୀ ଆଜି େଲାକସଭାେର ରାପତି . अଭିଭାଷଣ
ଉପେର ଧନବାଦ ପ`ାବ ଆେଲାଚନାର ଉ_ର ପଦାନ କରି ଛlି । ଏହି ପରିେପfୀେର
अେନକଗୁଡ଼ିଏ ଟୁ ଇଟ ମାଧମେର ପଧାନମୀ କହି ଛlି : “ଭାରତର ଜନସାଧାରଣ. ପାଇଁ
କାୟ କରି ବାକୁ ସରକାର ପତି ଶତିବ । ସରକାର ସଦାେବେଳ େଲାକମାନ. ଆଶା
ଆକାଂfା ପତି ସଂେବଦନଶୀଳ ରହି ଆସି ଛି । ଏଥିେର ଦୁ ନୀତି ର େକୗଣସି ାନ ନାହZ ।
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ସଂସଦେର ଏହି ଆେଲାଚନାେର अେନକ ମାନବର ସଦସ अଂଶ ଗହଣ କରିଛlି । ମଁୁ
େସମାନ.ୁ ସମ`.ୁ ଧନବାଦ ାପନ କରୁଛି । ୨୦୧୯ ମସି ହା ସାଧାରଣ ନି ବା ଚନେର
େଯଉଁମାେନ ପଥମ ଥର ପାଇଁ ମତଦାନର ସୁେଯାଗ ପାଇ େଭାଟ େଦେବ େସମାନ.ୁ
ସମ`.ୁ ମଁୁ अଭିନqନ ଜଣାଉଛି । େଯଉଁମାେନ ୨୧ଶ ଶତା¢ୀେର ଜନFଗହଣ କରି ଛlି
ଏବଂ ଏେବ େସମାେନ ସାବାଳକ େଭାଟର େହବାକୁ ଯାଉଛlି , େସମାେନ ଭାରତର ପଗତି
ଧାରାକୁ ନି ାରଣ କରି ବାେର ଗୁରୁତପ'
ୂ  ଭୂ ମିକା ତୁ ଲାଇେବ । ଏହା ଆା ଓ ସକାରାତFକ
ଭାବନାର ପତି ଫଳନ ଯାହାକି ଆମର ରାକୁ ଆଗକୁ ଆେଗଇ େନଇଯି ବ । ଆେମ
େସଭଳି େଲାକ େନାହୁ ଯି ଏ ଚାେଲକୁ ଡ଼ରି ପୃ0ଭy େଦବ । ଆେମ ସଦାେବେଳ ସବୁ
ପକାର ଚାେଲକୁ ସାମwା କରି ଆସି ଛୁ ଏବଂ େଲାକମାନ. ଆଶା ଆକାଂfା ପର
ୂ ଣ କରି ବା
ଦି ଗେର କାୟକରୁଛୁ । କଂେଗସ ଦଳର ଆବର ବgୁ ମାେନ ଦୁ ଇଟି ସମୟର କାୟଧାରାକୁ
େଦଖିପାରୁଥିେବ-

अଥାତ୍,

ବି ସି-

ବି େଫାର୍

କଂେଗସ

(କଂେଗସ

ଶାସନ

ପବ
ୂ ର
 )

େଯେତେବେଳ କି ଛି ପଗତି ଘଟୁ ନଥିଲା ଏବଂ ଏଡ଼ି -ଆଫଟର ଡ଼ାଇେନି (ବଂଶାନୁ କମି କ
ଶାସନ ପେର) ପରବ_ୀ ସମୟେର େଯେତେବେଳ କି ସବୁ କି ଛି ପଗତି ଘଟିଛି । ଗତ ଚାରି
ବଷ ଭିତେର ଭାରତେର ଉେଲ ଖନୀୟ ପଗତି ଘଟିଛି । ନି େବଶଠାରୁ େନଇ ିଲ୍ େସର,
ାଟ  अପ୍, ଦୁ z ଉ£ାଦନଠାରୁ େନଇ କୃ ଷି, ବି ମାନ ଚଳାଚଳ, ଭାରତର ପଗତି अଭୂ ତପବ
ୂ 
ରହି ଛି । େମାଦୀ.ୁ ଘୃଣା କରିବା କମେର ବି େରାଧୀଦଳ ମାେନ ଏେବ ରାକୁ ଘୃଣା
କରି ବା ଆରo କରିଛlି । େସଇଥିପାଇଁ େସମାନ. େନତାମାେନ ଲvନ ଯାଉଛlି ଏବଂ
ଭାରତକୁ ହୀନ ଦୃ ିେର େଦଖି ବାକୁ ସାaାଦି କ ସମିF ଳନୀମାେନ ଆେୟାଜନ କରୁଛlି ।
େସମାନ. ଦୃ ିେର େମାର अପରାଧ କ’ଣ ଆପଣମାେନ ତାହା ଜାଣlି ? ତାହା େହଲା
ଏଇଆ େଯ ଗରି ବ ପରି ବାରେର ଜନF େହାଇଥିବା ଜେଣ ବpି ସୁଲତାନ ବଂଶକୁ ଚାେଲ
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କରୁଛି । େସମାନ.ର ୫୫ ବଷର ଶାସନକାଳ ଭିତେର ପରି ମଳ ବବା ମାତ ୩୮%
ଛୁଇଁଥିଲା ଏବଂ ଆମର ୫୫ ମାସର ଶାସନକାଳେର ତାହା ଏେବ ୯୮%େର ପହିଛି ।
ଗାସ ସଂେଯାଗ େfତେର େସମାନ. ୫୫ ବଷର fମତା ଦଖଲ ଭିତେର ତାହା ମାତ ୧୨
େକାଟି ଥିଲା ଏବଂ ଆମର ୫୫ ମାସର ଶାସନ କାଳେର ତାହା ୧୩ େକାଟି େହାଇପାରି ଛି ।
ଆେମ ଆମ ପା ବଷର ଶାସନକାଳେର ବି କାଶ ଦି ଗେର ଦତ ଗତି େର କାୟ କରି ଛୁ ।
ଏକଥା ଥେର ଚି lା କରି େଦଖn, କଂେଗସ େଦଶେର ଜରୁରି କାଳୀନ ପରିିତି ଜାରି
କରି ଥିଲା । କି n ସମାେଲାଚନା କରାଯାଉଛି େମାଦୀ ଗଣତାlି କ अନୁ 0ାନକୁ କାେଳ ଧଂସ
କରି େଦଉଛି । କଂେଗସ େସନାକୁ अପମାନି ତ କଲା, ଳେସନାଧf.ୁ ଗୁvା େବାଲି
କହି ଲା, କି n େମାଦୀ େଦଶର ଗଣତାlି କ अନୁ 0ାନକୁ ମାରି େଦଉଛି େବାଲି ନାରା ଉଠି ଛି
। କଂେଗସ େନତାମାେନ ମନଗଢ଼ା କଥାମାନ ପଚାର କେଲ େଯ େସନା ବି େଦାହ ରଚନା
କରୁଛି .... କି n େମାଦୀ କାେଳ ଗଣତ ଭଳି अନୁ 0ାନକୁ ଗଳାଚି ପି ହତା କରୁଛି !
କଂେଗସ ନି ବା ଚନ କମି ଶନ ଓ ଇଭିଏମକୁ େନଇ ପଶw ଉଠାଇଛି କି n େମାଦୀ अନୁ 0ାନକୁ
ଭାyିଚାଲି ଛି, କଂେଗସ ନାୟପାଳି କାକୁ ଡ଼ରାଉଛି କି n େମାଦୀ अନୁ 0ାନକୁ ଭାyି ଚାଲି ଛି
। କଂେଗସ େଯାଜନା ଆେୟାଗକୁ ପ¦ାଏ େଜାକର େବାଲି अଭିହି ତ କରି ଥିଲା ....କି n
େମାଦୀ ଗଣତାlି କ अନୁ 0ାନକୁ ନାଶ କରୁଛି େବାଲି अଭିେଯାଗ କରାଯାଉଛି । କଂେଗସ
ସମି ଧାନର

ଧାରା

अନୁ 0ାନଗୁଡ଼ିକର

୩୫୬କୁ
କାେଳ

अେନକ

ବି ନାଶ

ଥର

କରି ଚାଲି ଛି

अପବବହାର
।

ଭାରତର

କରି ଛି

କି n

ଜନସାଧାରଣ

େମାଦୀ
ପ'
ୂ 

ସଂଖାଗରି 0ତା ଥିବା ଏକ ସରକାରର କାୟାବଳୀକୁ େଦଖି ଆସଛlି । େସମାେନ
ଏନଡ଼ି ଏ ସରକାରର କାୟକୁ

ଭଲଭାେବ େଦଖିଛlି

। େସମାେନ କଦାପି ଏକ

ମହାମି ଲାବଟ ସରକାର ଚାହZେବ ନାହZ େଯଉଁଥିପାଇଁ େକାଲକାତାେର େସମାନ.ର େମଳି
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େହାଇଥିଲା । ସି ଡ଼ବ ଜି ୨୦୧୦ େବେଳ ଆମର େଖଳାନୀମାେନ କଠି ନ ଭାେବ ପରି ଶମ
କରି େଖଳି ଥିେଲ ଏବଂ େସମାେନ ଭାରତ ପାଇଁ େମଡ଼ାଲ ଜି ଣିଥିେଲ । କି n, କଂେଗସ
ଦଳର କତି ପୟ. ପାଇଁ ରାଜେଗା0ୀ କୀଡ଼ା ଥିଲା ବpିଗତ ସଂପ_ି ଠୁ ଳ କରି ବାର ଏକ
ମଉକା । ୟୁପିଏ ଶାସନ କାଳର େଫାନ ବା.ିy୍ କଥା ଏେବ େସହି ଦଳର େନତାମାନ.
ବgୁ .ୁ

ଆxୟ ଲାଗୁଛି । ଏଭଳି ପି ୟାପି ତି େତାଷଣ କାରଣରୁ ଆମର ବା.ିy୍

ବବାକୁ ଏେବ ଏେତ ସମସାର ସଖୀନ େହବାକୁ ପଡ଼ୁଛି । ମଁୁ େକବଳ ସଂସଦେର
ଏତି କି ସୂଚାଇବାକୁ ଚାେହଁ େଯ ଭାରତୀୟ ଜାତୀୟ କଂେଗସ ଚାେହଁ ନାହZ େଯ ଆମର ସଶ§
େସନାବଳ ସୁଦୃଢ଼ େହଉ । େସମାେନ ଚାହାlି ନାହZ େଯ ଆମର ସୁରfା ବବା ମଜଭୁ ତ
େହଉ । େସମାେନ େକଉଁ କ%ାନୀ ପାଇଁ ନି ଲାମୀ ଚାହଁୁ ଛlି େଯଉଁମାେନ अତି ଲାଜନକ
ଭାେବ କାୟ କରୁଥିେଲ? ଡ଼ର ବାବା ସାେହବ ଆେaଦକର ସଦାେବେଳ ନି ଜ ସମୟ
ଠାରୁ ଆଗୁଆ ଚି lା କରୁଥିେଲ । େସ କହି ଥିେଲ େଯ କଂେଗସେର େଯାଗେଦବା अଥ
ଆତFହତା କରିବା ସେy ସମାନ । ବି େଦଶରୁ ହଜାର ହଜାର ସଂା ପା¨ି ଓ अନୁ ଦାନ
ପାଇ ଆସୁଥିେଲ । ଆେମ େସ ବବାେର ସhତା ଚାହZଲୁ ଏବଂ ଏହି ପକି ୟାେର େସହି
ସବୁ ସଂଗଠନ ଆେପ ଆେପ ବq େହାଇଗଲା । ଏଭଳି ଉ_ରଦାୟି ତ ନଥିବା अଥ କାହZକି
େଦଶକୁ ଆସୁଥିଲା? ଦରଦାମ ବୃ ି ଓ କଂେଗସ େଗାଟିଏ ଶ¢ । େଯେତେବେଳ ବି
କଂେଗସ fମତାକୁ ଆେସ, ସବୁ ସାମଗୀର ଦରଦାମ ଆେପ ଆେପ ବଢ଼ି ଯାଏ । ଏନଡ଼ି ଏ
ସରକାର ଦରଦାମ ବୃ ିକୁ େରାକି ବା ଦି ଗେର କଠି ନ ଶମ ସୀକାର କରି ଛି । ଏହାର
କାରଣ କ’ଣ େହାଇପାେର େଯ ୟୁପିଏ ସରକାର. अମଳେର ଏଲଇଡ଼ି ବଲବର ଦାମ
ଏେତ अଧି କ ଥିଲା? ଆମ ସରକାର ଭାରତର ଜନସାଧାରଣ. ଉ_ମ ସା ଓ ନି ରାମୟ
ଜୀବନ ଦି ଗେର କାୟ କରି ଆସୁଛି । େସଥିପାଇଁ େ}ର ମୂଲ, ଆ¨ୁ अେ§ାପଚାରର
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ମୂଲ ଏବଂ ଜୀବନ ରfାକାରୀ ଔଷଧପତର ମୂଲ ହାସ ପାଇଛି । ଏହା ଦରି ଦରୁ
ଦରିଦତମ େଲାକ. ପାଇଁ ବି େଶଷ ସହାୟକ େହାଇଛି । େସେaର ୨୦୧୭ ଠାରୁ
ନେଭaର ୨୦୧୮ ପୟl ପାଖାପାଖି ୧୫ ମାସ ଭି ତେର ପାୟ ୧ େକାଟି ୮୦ ଲf
େଲାକ.ର ପଥମ ଥର ପାଇଁ େପାଭିେଡ଼} ଫvେର ପଇସା କଟା ଆରo େହାଇଛି ।
ଏଥିେର ସାମି ଲ େହାଇଥିବା ସମ` େଲାକ. ଭି ତରୁ ୬୪% େଲାକ. ଆୟୁ ୨୮ ବୟସ
ସୀମା ଭି ତେର । ଏହା ବତୀତ ଆଉ େଗାଟିଏ ତଥ ମଁୁ ଆପଣମାନ.ୁ େଦବାକୁ ଚାେହଁ ।
ତାହା େହଲା ଆମ େଦଶେର ମା ୨୦୧୪େର ପାଖାପାଖି ୬୫ ଲf େଲାକ.ୁ େନସନାଲ
େପନସନ୍ ବବା (ଏନପି ଏସ)େର ପିକୃ ତ କରାଯାଇଛି । ଗତ ବଷ अୋବର
ମାସେର ଏ ସଂଖା ବୃ ିପାଇ ପାଖାପାଖି ୧ େକାଟି ୨୦ ଲf େହାଇଛି । ଏହାକୁ କ’ଣ
େକୗଣସି ଚାକି ରୀ ବି ନା କରାଯାଇଛି େବାଲି କୁ ହାଯି ବ? ଆଉ ଏକ ପରି ସଂଖାନର
ଉଦାହରଣ ମଁୁ େଦଉଛି । ପତି ବଷ ଆୟକର ରି ଟ' ଦାଖଲ ସମୟେର ନନ୍ କେପାେରଟ
ଟିକସଦାତା ବି ନି ଜ ଆୟ େଷାଷଣା କରି ଥାlି । େସମାନ.ୁ ନି ଜକୁ େବତନ ମି େଳନାହZ ।
କି n େସ େଲାକମାେନ େସଠାେର ନି ଯୁp େଲାକ.ୁ େବତନ େଦଇଥାlି । ଗତ ଚାରି ବଷ
ଭିତେର େଦଶେର ଏଭଳି ୬ ଲf ୩୫ ହଜାର ନୂ ତନ ପେଫସନାଲ.ୁ େଯାଡ଼ାଯାଇଛି ।
ଆପଣମାନ.ୁ କ’ଣ ଲାଗୁଛି େଯ ଜେଣ ଡ଼ାpର ନି ଜର କି ନି କ କି aା ନସ~ଂ େହାମ
େଖାଲି ଛlି ଏବଂ େସଠାେର େକବଳ ଜେଣ ବpି.ୁ ନି ଯୁp କରି ଛlି ? କି aା ଜେଣ ଚାଟା ଡ଼
ଏକାଉ}ା} େକବଳ ଜେଣ ବpି.ୁ ଚାକି ରୀେର ରଖି ନି ଜ କାୟାଳୟ ଚଳାଉଛlି ?
ହଜାର ହଜାର େକାଟି ଟ.ା ବୟେର କାୟକାରୀ େହଉଥିବା ପରି େଯାଜନାଗୁଡ଼ିକୁ ପର
ୂ ଣ
କରାଯାଉଛି । ଭାରତ ଉଭୟ ଇସାଏଲ ଏବଂ ପାେଲାଇନର ବgୁ ରା େହାଇ
ରହି ବାକୁ ଚାେହଁ । େସହି ଭଳି ଭାରତ ସାଉଦି ଆରବ ଏବଂ ଇରାନ ସହ ସମାନ ଭାେବ

ଆହାନ ଇ-ପତି କା ସ%ୂ ' ନି ଃଶୁ) ବି ତରଣ େହତୁ ଡା େଜାତି ପସାଦ ପ-ନାୟକ. /ାରା ପତି 0ି ତ ଓ ପକାଶି ତ | Aahwaan.com | 29

ଆହାନ ଇ-ପତି କା, ଚତୁ ଶ ବଷ, ଦି ତୀୟ ସଂଖା, େଫବୃ ଆରୀ ୨୦୧୯

Magazine Downloaded from www.aahwaan.com

ବgୁ ତପ'
ୂ ସ%କ ରfା କରିବାକୁ ଇhୁକ। ଆମର ବି େଦଶ ନୀତି ଏଭଳି େହାଇଛି େଯ
ଭାରତର ସର ବି ଶ ଦରବାରେର ଦି ନକୁ ଦି ନ ଦୃ ଢ଼ତର େହଉଛି । ଆେମ ଭାରତର
ଜନସାଧାରଣ. ଆଶା ଆକାଂfାକୁ ପର
ୂ ଣ କରି ବା ଦି ଗେର ସଦାେବେଳ େଚିତ ରହି ଛୁ।
େସମାନ.ର अହଂକାର େସମାନ.ୁ ୪୦୦ରୁ ଆଣି ୪୪େର ପହାଇ େଦଇଛି । ରାପତି
ଆମର ପତି ବତା ଏବଂ କଠି ନ ଶମ ଆମକୁ ୨ରୁ େନଇ ୨୮୨େର ପହାଇଛି ।
ମଁୁ ଆପଣମାନ.ୁ ନି ଭର ପତି ଶତି ପଦାନ କରିବାକୁ ଚାେହଁ େଯ େଯଉଁମାେନ ଏ
େଦଶକୁ ଲୁ ଟ କରି ଛlି େସମାେନ ସମେ` ନେରq େମାଦୀ.ୁ ଭୟ କରି େବ ।
“ସୂଯ अ` ଯି େବ ତ େକଉଁଠି
ତା.ୁ େସଇଠି ରହି ବାକୁ େହବ
ଆମର ନି ଃଶାସେର
ଆମର ଶରୀରେର
ଆମ ସଂକ|େର
ତୁ େମ ଉଦାସ ହୁअନାହZ
ଏେବ େକୗଣସି ସୂଯ .ୁ अ` େହବାକୁ େଦବି ନାହZ ।”
(େସୗଜନ େପସ୍ ଇନ୍ଫେମସନ୍ ବୁ େରା)
ଆହାନର ଚଳି ତ ମାସର ସଂ=ରଣ ଆପଣ.ୁ ନି xୟ ଭାବେର ଭଲ ଲାଗିବ, ଏହି
ଆଶା ସହି ତ ଆପଣ.ୁ ଉପହାର େଦଉଛି ଆହାନ
ଧନବାଦ
ଡା େଜାତି ପସାଦ ପ-ନାୟକ
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କାହାଣୀ ବିଭାଗ
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ସୁେନଲୀ ସିଂହ
ବୁ ଲା ସି ଂହର ଆକମଣ
ଏମି ତି େଦଖୁ େଦଖୁ େସମାେନ ଟିକିଏ ବଡ େହାଇଗେଲ। ଏକ
େଛାଟ ବୁ ଲା କୁ କୁ ର ଭଳି ଆକାର େହାଇଗଲାଣି। ସବୁ େବେଳ ଆଉ

अେଶାକ ବି ଶାଳ

ଦଳ ଭିତେର ବାgି େହାଇ ରହି ବାକୁ ଚାହଁୁ ନଥିେଲ। େବେଳ େବେଳ କଥା ନମାନି ଏେଣ
େତେଣ ବୁ ଲି ଚାଲି ଯାଆlି । ଏମି ତି ଥେର େଦୗଡା େଦୗଡି େହାଇ ଏହି ଛୁଆ ଦୁ ଇଭାଇ ନି ଜ
ଦଳରୁ ବାହାରି ଟିକିଏ ଦୂ ରକୁ ଚାଲି ଗେଲ। ଦଳର अନ ସଦସମାେନ େଦଖାଯାଉ
ନଥିେଲ। ଗିର ଜyଲେର ସି ଂହ ମାେନ ନି ଜ ନି ଜ ଯାଗା ଦଖଲ କରି େନଇଛlି ଆଉ ନି ଜ
अଂଚଳର ନି ାରଣ କରି େନଇଛlି । େସମାେନ अଜାଣତେର ନି ଜ ଦଳର ସୀମା ଠାରୁ
ଟିକିଏ ଦୂ ରକୁ ଚାଲି ଗେଲ। ଏକ ତରୁଣ ସି ଂହ ମନେର अଦମ ଇhା ଥାଏ। ନୂ ଆ ଦୁ ନି ଆ
େଦଖିବା ପାଇଁ ଇhା।
େଦୗଡି ବାକୁ ଯି ବୁ ବି ଜୟ - ଜୟ ପଚାରିଲା
କହି ବାର अଛି - ବି ଜୟ କହୁଥିଲା।
ଦୁ େହଁ ଆଗକୁ अନାଇେଲ। ଖୁବ େଜାରେର େଦୗଡି େହବ। ମଝି େର ମଝି େର
େସମାେନ ଏମି ତି େଦୗଡା େଦୗଡି କରlି । ପତି अyେର ଏେବ ଶpି ଭରି େହଲା ଭଳି
ଲାଗୁଛି।
ପାଗ ବହୁତ ଭଲ ଥିଲା। ଯାଗାଟା ସମତଳ। ମଝି େର ମଝି େର କି ଛି େଛାଟ ବୁ ଦା
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अଛି । ଦଳ କଂଟାଥିବା ଆକାଶି ଆ ଗଛ ତେଳ େଶାଇଥିେଲ। ଏ ଗଛଗୁଡାକେର ପତଳା
ପତ। ପବନ ସହଜେର ତଳକୁ େବାହି ଆେସ। ଆଉ ପାଖେର କି ଛି ବଡ ଗଛ ନଥିଲା।
େସମାନ. ଦଳେର କି ଛି କରିବାର ନଥିଲା। अପରାହwେର ସମେ` ବି ଶାମ କରୁଥିେଲ।
କି n ଏ ଛୁଆ ଦୁ ଇଭାଇ ଆଉ େବକାର େଶାଇବାକୁ ଚାହଁୁ ନଥିେଲ ମନେର ଉାହ ଭରି
ରହି ଛି।
ଚାଲ େସ ବଡ ପଥର ପାଖକୁ େଦୗଡି ବା। – ଜୟ କହି ଲା।
େସହି ବଡ ପଥର अେନକ ଦୂ ରେର ଥିଲା। ତା’ପେର କି ଛି େଦଖାଯାଉ ନଥିଲା।
େସମାେନ ତାପେର କଣ अଛି ଜାଣିବାକୁ ଚାହଁୁ ଥିେଲ।
ତାପେର େସମାେନ େଦୗଡି ବାକୁ ଆରo କେଲ। ଏ େଦୗଡି ବା ଏକ ପତି େଯାଗିତା
ନଥିଲା। େଖଦି ଲା େବେଳ େଯଉଁ ଭାବେର େଦୗଡlି , େସମି ତି ଭାବେର େଦୗଡୁ ନଥିେଲ।
େସମାେନ ସାଥିେହାଇ ସାଧାରଣ ଭାବେର େଦୗଡୁ ଥିେଲ। ସି ଂହମାେନ ଖୁବ େଜାରେର
ଚାଲି ପାରlି । େକହି େସମାନ.ୁ ମନା କରୁନଥିଲା। ମା ନି ଦେର େଶାଇ ରହି ଥିଲା
େସମାେନ ଏେତ ଦୂ ର ଯି େବ େବାଲି େକହି ଭାବି ନଥିଲା।
େସମାେନ େସମି ତି େଦୗଡି ବା ଆରo କେଲ। େଦୗଡି ବା ସମୟେର ଜେଣ ଜଣ. ଛୁଇଁ
େଦଉଥିେଲ। େସମାନ.ୁ ବଡ ମଜା ଲାଗୁଥିଲା। େକେତେବେଳ ଜୟ ଆଗୁଆ େହାଇ
ଯାଉଥିଲା ତ େକେତେବେଳ ବି ଜୟ। ଜେଣ ଆଗୁଆ େହେଲ ଆଉ ଜେଣ ତାର ଲାyୁଡ
ଟାଣି ତେଳ ପକାଇ େଦଉଥିଲା। େସମାେନ ଟିକିଏ ଗଡାଗଡି େହଉଥିେଲ। ତାପେର ପୁଣି
ଉଠି େଦୗଡୁ ଥିେଲ। ଏମି ତି େଦୗଡି େଦୗଡି େସମାେନ େସହି ବଡ ପଥର ପାଖେର ପହଂଚି
ଗେଲ।
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ଆଗକୁ େଦଖ ଜୟ - ବି ଜୟ ଆଗକୁ ଉହୁ.ି ପଡି ଲା। ଦୁ େହଁ ଧଇଁ ସଇଁ େହାଇ
ଯାଉଥିେଲ। ଦୁ ଇଜଣ ଯାକ ଏକ ଖୁବ ବଡ ପଥର ପାଖେର ପହଂଚି ଯାଇଥିେଲ। େସ ବଡ
ପଥର ଉପରୁ େସମାନ. ଦଳ ବହୁତ ଦୂ ରେର େଦଖାଯାଉଥିଲା।
ଆଗେର ଆଉ ଏକ ନୂ ଆ ଭୂ ମି ଥିଲା। ଏକ ଲaା ପଡି ଆ ଆଗକୁ ଲମି ଯାଇଥିଲା।
ଏମି ତିଆ ଘାସୁଆ, अ| ଗଛଥିବା ଯାଗା ଗିରେର ବହୁତ अଂଚଳେର ଏମି ତିଆ ଯାଗା अଛି ।
େସମି ତି ବହୁତ ବଡବଡ ଗଛେର ାନ ଭରି ଯାଇ ନଥିଲା। କି ଛି ଜୀବଜn େଦଖା ଯାଉ
ନଥିେଲ। ସି ଂହ ଥିବା अଂଚଳେର ହରିଣପଲ ସାବଧାନେର ଥାଆlି । ଏମି ତିଆ अଂଚଳେର
େଦୗଡି ବାକୁ ମଜା ଲାଗିବ।
େସମାେନ କୁ ଦରୁ ତଳକୁ ଓହ ାଇ ଗେଲ। କୁ ଦ ତଳୁ େସମାନ. ଦଳ େମାେଟ େଦଖା
ଯାଉ ନଥିଲା। େସମାେନ କି n େସ କଥା ଭାବି େଲ ନାହZ। ଦଳପାଖରୁ ଦୂ ରକୁ ଯି ବା
ବି ପଦର କଥା। ଏ କି େଶାର ସି ଂହଦୁ େହଁ େମାେଟ ଜାଣି ନଥିେଲ। େଖଳି ବା ନି ଶା, ନୂ ଆ
ଯାଗା େଦଖିବା ନି ଶାେର ସବୁ ବି ପଦ ଭୂ ଲି ଯାଇଥିେଲ। ସବୁ କି େଶାର ମାନ.ର ଭୂ ଲି ଯି ବା
ଏକ ବଡ ଗୁଣ। ବାଳକ ସି ଂହ ଦୁ େହଁ କି ଛି अଲଗା ନଥିେଲ।
ତା. ଦଳର ଗg ଆଉ ନଥିଲା। କି n ଏହି ବାଳୁ ତ ସି ଂହମାେନ କି ଛି ଜାଣି ପାରି େଲ
ନାହZ। ଏମାେନ ଆଉ ଏକଦମ ଶି ଶୁ ନହୁlି କି n ଶରୀରେର ଏେତ ଶpି ଆସି ନି। ମନ କି n
କି ଛି ବାଧା ମାନୁ ନି । ଏହି କି େଶାର ସି ଂହ ଦୁ ଇ ଭାଇ.ୁ ନୂ ଆ ଜyଲ ଖୁବ ଭଲ ଲାଗୁଥିଲା।
ସବୁ ଠାରୁ ବଡ ଥିଲା େସମାନ.ୁ ଆକଟ କରିବାକୁ େକହି ମା ବା ମାଉସୀ ନଥିେଲ।େତଣୁ
େସମାେନ ଖୁସିେର ବୁ ଲୁ ଥିେଲ।
େଦୗଡୁ େଦୗଡୁ ଜୟ ହଠାତ୍ ରହି ଗଲା େଯମି ତି କି ଏକ ବଡ ଗାଡି େର େଜାରେର େବକ
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ଲଗାଇ ଦି ଆଯାଏ। ବି ଜୟ ତା ପାଖେର ଆସି ରହି ଗଲା। େସମାନ. ଆଖି ଖୁବ େଜାରେର
ଫୁଲି ଉଠି ଲା। କି n ନି ଃଶାସ ବq େହାଇ ଆସୁଥିଲା। େଗାଡରୁ ଶpି େକମି ତି ହରି
ଯାଉଥିଲା।
ଜୟ, ବି ଜୟର ଶାସ ଫୁଲି ଉଠୁ ଥିଲା। େସମାନ.ର କି ଛି କରି ବାର ଉପାୟ ନଥିଲା।
େସମାନ. ଛଡା ଆଉ କି ଏ ଥିଲା।
ଏକ ଜଳlା ଆଖି େସମାନ.ୁ अନାଇଥିଲା। େସମାେନ େସହି ଆଖିକୁ େଦଖି ପାରି
ନଥିେଲ। ଗଛ ଆଢୁ ଆଳରୁ ଏକ ଲaା ସି ଂହ ବାହାରି ଆସି ଲା। େସ ସି ଂହଟି ଏକୁ ଟିଆ ବୁ ଲା
ସି ଂହ। ଏ ବୁ ଲାସି ଂହ ଗୁଡାକ ମାରଣା ଷ ଭଳି । କି ଛି କାରଣ ନଥାଇ अନକୁ ଆକମଣ
କରlି ଆଉ ମାରି ବି ଦି अlି । ଏମାନ.ର େକଉଁ ଦଳ ନଥାଏ। ନି ଜର अଂଚଳ ଭଳି କି ଛି
ନଥାଏ। ସମେ` ଏମାନ.ୁ ତଡୁ ଥାlି । ଏଣୁ ଏ ସି ଂହଗୁଡା ଏକଦମ ଉତp େହାଇଥାlି
ଆଉ େକଉଁ େଛାଟ ସି ଂହକୁ େଦଖିେଲ ମାରି େଦବା ପାଇଁ ତ£ର ଥା’lି ।
ଭୁ ଲେର ଆସି ଗେଲ। ଜୟ କହୁଥିଲା। ଦୁ ଇଭାଇ ବୁ ଲି ପଡି ପେଳଇବାପାଇଁ ବାଟ
େଖାଜୁ ଥିେଲ। େସମାନ. ଛାତି ଧଡପଡ୍ କରୁଥିଲା
େଖାଲା ଯାଗା, କି ଛି େଛାଟ େଛାଟ ବୁ ଦା अଛି । ଘାସ େସମି ତି ବଡ ନୁ େହଁ । अେନକ
ଦୂ ରକୁ େଦଖାଯାଉଛି । ନୁ ଆ ସି ଂହର ଆକାର ଏମାନ.ର ଆକାର ଠାରୁ अେନକ अେନକ
ବଡ। ତା େକଶର ଗୁଡିକ େମାଟା ଆଉ ଲaା। େସ ଏପଟ େସପଟ अେନଇଲା। େକଉଁ
ଆେଡ କି ଛି େଦଖା ଯାଉନି । ଏ ପି ଲାମାେନ ତାର କି ଛି କାମେର ଆସି େବନି । ଏମାେନ
ତା’ଠାରୁ अେନକ େଛାଟ ଏଣୁ ସାଥି େହବାକୁ େଯାଗ ନୁ ହଁ lି। େସ ନି xିତ େହାଇଗଲା େଯ
ସି ଂହ ଛୁଆମାେନ ଦଳଛାଡି ଆସି ଯାଇଛlି । ଏହି ଛୁଆମାନ.ୁ ଗାେଢଇ କରି अନାଇଲା।
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ଚାଲ ପେଳଇଚାଲ। - ଦୁ ଇଭାଇ ଏକା ସାେy କହି ଉଠି େଲ। ଜେଣ ଆଉ ଜଣକୁ
ଉପେଦଶ େଦଉଥିଲା।
ନୂ ଆ ସି ଂହ ମୁହଁେର ଘୃଣା ଆଉ ଚରମ ରାଗ। ତାକୁ େକଉଁ ଦଳେର ାନ ମି ଳି
ନଥିଲା। ସବୁ େବେଳ ନିୁ ଜ ଖାଇବା ଆଉ ରହି ବା ପାଇଁ ତାକୁ ଯୁ କରି ବାକୁ ପଡୁ ଛି ।
ମନେର ତାର ଖାଲି ଘୃଣା ଆଉ ଡର ଭରି ରହି ଥିଲା। ବଡ ସି ଂହମାେନ ତାକୁ ବହୁତ
ଆଘାତ େଦଇଛlି । େତଣୁ େସହି ଘୃଣାକୁ ଏହି ଛୁଆ. ଉପେର େଦଖାଇବାକୁ ଚାହZଲା। ଏ
ଛୁଆଗୁଡା େକଉଁ ବଡ ସି ଂହର ଛୁଆ। ଏମାନ.ୁ ମାରି େଦଇ ନି ଜ ମନର ରାଗ ଶୁଝାଇବାକୁ
ଚାହଁୁ ଥିଲା।
କି ଛି କାରଣ ନଥାଇ େସ ଏମାନ. ଆଡକୁ ତଡି ଆସି ଲା। ଦୁ ଇ ଭାଇ ଭୟେର
ସା.ୁ ଡି େହାଇଗେଲ। େସମାନ. େଗାଡ ଗୁଡିକ ଯାକି େହାଇଗଲା, ଲାyୁଳ ସବୁ ତଳୁ ଆ
େହାଇଗଲା। ଏପଯl ଦଳେର େକହି େସମାନ.ୁ ଡେରଇ ନଥିଲା ବା fତି କରି ନଥିଲା।
କି n ଏ ବୁ ଲା ସି ଂହ କି ଛି କଥା ନଥାଇ େସମାନ.ୁ ତଡୁ अଛି । େସମାେନ ଖୁବ ଡରି ଗେଲ।
େସମାେନ ନି ଜ ପିତା ମୁଖ ସି ଂହ ଛଡା ଆଉ ବଡ ସି ଂହ େଦଖି ନଥିେଲ। େସମାେନ
ଡରେର ଗଜନ କରିବାକୁ ଲାଗିେଲ। ବୁ ଲା ସି ଂହଟା ରାଗେର ଗୁରୁ ଗୁରୁ େହାଇ େସମାନ.ୁ
अନାଇଥିଲା ଆଉ ଚାରି ପାେଖ ବୁ ଲୁ ଥିଲା। ଏମାେନ ସବୁ େବେଳ େସହି ସି ଂହ ଆଡକୁ ବୁ ଲି
ପଡୁ ଥିେଲ। ବୁ ଲା ସି ଂହଟି େସମାନ.ୁ କାମୁଡି ମାରି େଦବା ପାଇଁ େମୗକା େଦଖୁଥିଲା। ଥେର
ତା ମୁହଁେର ଆସି ଗେଲ େଗାଟାଏ କାମୁଡାେର ଏମାନ. ଦଫାରଫା େହାଇଯି ବ। େସମାେନ
ବୁ ଲି ଯାଉଥିେଲ କି n ଡରେର ଗନ କରୁଥିେଲ।
େସମାନ. ବି ପଦର ଡାକ ଦଳ ପଯl ପହଂଚି ଗଲା। ଦଳ ପାୟ अଧ କି େଲାମି ଟର
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ଭିତେର ଥିେଲ। ମଝି େର ଥିବା କି ଛି ପଥୁରିଆ अଂଚଳ ପାଇଁ ଦଳ ଦି ଶୁ ନଥିଲା। ଏ ଗଜନ
େସମାନ.ର ପି ତା ମୁଖ ସି ଂହ ଶୁଣି ପାରି ଲା। େସ ଖୁବ୍ େଜାରେର େସ ଆଡକୁ େଦୗଡି
ଆସି ଲା।

ଛୁଆ ଦୁ େହଁ ଏକଦମ ଜାକି େହାଇ ଯାଇଥିେଲ। ବୁ ଲା ସି ଂହ େସମାନ.ୁ

ଆକମଣ କରି ବାକୁ ଲାଗିଲା। ଆଉ ଟିକକେର କାମୁଡି େଦଇଥାlି । େସମାନ. ପି ତାର
ବି ରାଟ ମୁହଁ ପଥର ଉପରୁ ବାହାରି ଆସି ଲା। େସ ରାଗେର ଥରି ଯାଉଥିଲା। ଏେକତ ତା
अଂଚଳର ଏେତ ପାଖେର ଏକ ବୁ ଲା ସି ଂହ ବୁ ଲୁ ଛି ଆଉ ବଡ କଥା େହଲା ତା ଛୁଆ ମାନ.ୁ
ମାରି େଦବାକୁ େଚା କରୁଛି । େସ ଖୁବ େଜାରେର ମାଡି ଆସି ଲା। ତାକୁ ଘାସ ବୁ ଦା କି ଛି
େଦଖା ଯାଉ ନଥିଲା। ତାର େକଶର ସବୁ ଠି ଆ େହାଇଥିଲା। ଲାyୁଡର ବାଳ ସବୁ େଯମି ତି
ଚକ ଭଳି ଘୁରୁଥିଲା। େସ ଗଜନ କରି ମାଡି ଆସୁଥିଲା। ଛୁଆ ମାେନ ବାପର ଏ ରୂପ
େଦଖି ଆଶ` େହେଲ। େସମାେନ ଏେବ ବାପ ଭଳି େକାଧେର ଗନ କରି ବାକୁ ଆରo
କେଲ। ବୁ ଲା ସି ଂହ ଏମି ତି ବି ଶାଳ ସି ଂହକୁ େଦଖି अଟକି ଗଲା। ତାର େଖାଜ ଆଉ ଛୁଆ
ମାନ. ଆଡକୁ ଆସୁ ନଥିଲା। େସ ଧେର ଧି େର େଖାଜ ପଛକୁ କଲା। ଏେଣ ଏ ଛୁଆ
ଦୁ େହଁ ତା ଆଡକୁ ମାଡି ଆସି େଲ କି n ତାର କାମୁଡା ଦାlଠୁ ଦୂ ରେର ଥା’lି । ଆଉ ବୁ ଲା
ସି ଂହର ସାହାସ ନଥିଲା। େସ କି ଛି ଗନ ନକରି ବି ଶାଳ ସି ଂହର ଆଜୃ ତି େଦଖି ଡରି
ପଳାୟନ କଲା। ତା ଶରୀର ତଳୁ ଆ େହାଇଯାଉଥିଲା। ନି ଜର େଯେତ ବଳଥିଲା େସେତ
ବଳେର େଦୗଡି ପଳାଇଲା। ବାପ ଆଉ ଛୁଆ ଦୁ େହଁ अେନକ ବାଟ ତାକୁ ତଡି େଲ।
ପି ତାର ଏ ସାହାସ େଦଖି େସମାେନ ଖୁବ ଖୁସି େହାଇଯାଇଥିେଲ। ବାପ ପାଖେର
ମଣିଷ ଛୁଆ ଭଳି ସି ଂହର ଛୁଆମାେନ ଖୁସିେର ବୀର ଦପେର ଠି ଆ େହାଇଗେଲ। ଯାହା
େହଉ େସମାେନ ବି ଜୟ ଲାଭ କରି ଛlି । ବି ଜୟ କାହାକୁ ଭଲ ଲାେଗନାହZ। କି ମଣିଷ, କି
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ସି ଂହ ସମ`. ପାଇଁ ବି ଜୟ ଆନq ଆେଣ। େସମାେନ ଏକ କୁ ଦ ଉପରକୁ ଚାଲି ଗେଲ
ଆଉ େସଇଠୁ ଦୂ ରକୁ अନାଇେଲ। ବୁ ଲା ସି ଂହର ଆଉ କି ଛି େସାରଶ¢ ନଥିଲା। ଭୀରୁ
ଭଳି ପଳାୟନ କରି େକଉଁଠି ଲୁ ଚି ଯାଇଥିଲା। अେନକ ଦୂ ରେର େସମାନ. ଦଳ ଥିଲା।
କି ଛି ସି ଂହୀ େସମାନ. ଆଡକୁ ଆସୁଥିେଲ। ସମେ` ଠି ଆ େହାଇଥିେଲ। ସମ`.
ମୁହଁେର ଆଶ.ା। ନି ଜ ପରି ବାର ଉପେର ବି ପଦ ଆସି େଲ ଘରର ସବୁ ସଦସ. ମୁହଁେର
ଆଶ.ା ଆେସ। ପି ତା ଆଉ ଛୁଆ ଦୁ େହଁ ବୀର ଦପେର ଚାଲି ଚାଲି ନି ଜ ଦଳ ପାଖକୁ
ଆସି େଲ। ଦଳର ସି ଂହୀମାେନ େସମାନ.ୁ େଦଖିେଲ। କାହାର କି ଛି fତି େହାଇନାହZ।
େସମାେନ ପୁଣି ତେଳ େଶାଇ ପଡି େଲ। ଏ ଛୁଆ ଦୁ େହଁ ମା ପାଖକୁ େଦୗଡି ଗେଲ ଆଉ ମା
ପି ଠିେର ଘଷି େହେଲ। ମା େସମାନ.ୁ ଟିକିଏ ଚାଟିଲା। ମା ତେଳ େପେଟଇ ପଡି ଲା ଆଉ
ସି ଂହ ଛୁଆ ଦୁ େହଁ ମାର େଦହେର ଘଷି େହାଇ ବସି ପଡି େଲ। ସମେ` ବହୁତ ଆଶ`
ଥିେଲ।
ଜୀବନର ଏକ ବି ରାଟ ବି ପଦ ଟଳି ଯାଇଥିଲା। ଏକ ଶି fା ପାଇେଲ। ଦଳଠାରୁ ଏେତ
ଦୂ ରକୁ ଯି ବା ବି ପଦଜନକ।
େସମାନ. ବି ଶାମ େନବା ାନ ଟିକିଏ ଉପେର ଥିଲା। େସଠୁ କି ଛି ଦୂ ର ଯାଏଁ
େଦଖାଯାଉଥିଲା। ଏମି ତି କି ଛି ଖାଲି ଯାଗାେର। ହଠାତ୍ େକାକି ଶିଆଳି ଟି େଡଇଁ େଡଇଁ
େକଉଁଠୁ ଆସି ଗଲା। େକାକି ଶିଆଳି ଗୁଡିକ ଖୁବ୍ ମଜାଳି ଆ ଜn। ପାେୟ େଡଇଁ େଡଇଁ
ଚାଲlି । େକାକି ଶିଆଳି ଟି େଛାଟ ଆକାରର। ତାର ଧସ
ୂ ର ଧଳା ଶରୀର ପତଳା, େଗାଡ
ଗୁଡିକ ପତଳା। ତାର ଲaା କାନ ଗୁଡିକ ଠି ଆ େହାଇଯାଇଥିଲା। ଟିକିଏ ଧସ
ୂ ର କଳା
ରyରମୁvଟି ସାମାନ େଗାଲାକାର କି n େଶଷ ଆଡକୁ ଖୁବ୍ େଗାଜି ଆ େହାଇ ଆଗକୁ
ଆହାନ ଇ-ପତି କା ସ%ୂ ' ନି ଃଶୁ) ବି ତରଣ େହତୁ ଡା େଜାତି ପସାଦ ପ-ନାୟକ. /ାରା ପତି 0ି ତ ଓ ପକାଶି ତ | Aahwaan.com | 38

ଆହାନ ଇ-ପତି କା, ଚତୁ ଶ ବଷ, ଦି ତୀୟ ସଂଖା, େଫବୃ ଆରୀ ୨୦୧୯

Magazine Downloaded from www.aahwaan.com

ବାହାରି ଆସି ଛି। ଆଖି ଗୁଡାକ ସେଜଇ େଦଲା ଭଳି ଲାଗୁଥିଲା। େକାକି ଶିଆଳି ନି ଜର
ଆଗ ଦୁ ଇ େଗାଡକୁ ଦୃ ଢ଼ କରି ରଖି ଥାଏ। ପଛ ଦୁ ଇ େଗାଡେର ନି ଜ ଓଜନକୁ ସoାଳି
ଥାଏ। ତାର ଏକ େମାଟା ଲାyୁଡ ତଳକୁ ଝୁଲି ଆସି ଥିଲା। େଦହକୁ ଆଉ ଲାyୁଡ
େଦଖିେଲ ଟିକିଏ अସାଭାବି କ ଲାେଗ। ଲାଂଜ େଦହ ଆକାରଠୁ अେନକ େମାଟା, ଏଥିେର
ସୁqର ହଳଦି ଆ, କଳା, ଧଳା, ବାଳ ଥାଏ। େଶଷ ଆଡକୁ ବାଳଗୁଡିକ କଳା େହାଇ
ଆସି ଥାଏ।
େକାକି ଶିଆଳି ଟି ଏପଟ େସପଟ अନାଇ ମୁv ବୁ ଲାଇ अନାଉଥାଏ। ତା କାନଟି ସବୁ
ପକାର ଶ¢କୁ ଗହଣ କରି ବା ପାଇଁ ପ`ୁତ ଥାଏ। ଜnଟିର ମୁv ତୁ ଳନାେର ଖୁବ୍ ଲaା
କାନ। ଆଖି ଗୁଡିକ अସାଭାବି କ ଭାେବ କାନର ବହୁତ ତେଳ ଥାଏ। अନ ପାଣୀ
ମାନ.ର ଯଥା ତୃ ଣେଭାଜୀ ଜୀବମାନ.ର ଆଖିଟା ମୁvର ଉପେର ଥାଏ। କି n ଏ
ମାଂସାସୀ ଜୀବର ଆଖି अେନକ ତେଳ ଥାଏ। ଏ େକାକି ଶିଆଳି ଟି ସବୁ ଜ ବନେର ଠି ଆ
େହାଇ ରହି ଥିଲା। ତେଳ ନରମ ଘାସ। େକଉଁଠି େକଉଁଠି େମାଟା ଗଛ ଗୁଡିକ ଏପଟ
େସପଟ େହାଇ ଉପରକୁ ବଢି ଯାଇଥିେଲ। େକାକି ଶିଆଳି ଟି େସମି ତି ବହୁ ସମୟ ଧରି
अନାଇ ଠି ଆ େହାଇ ପୁଣି େଡଇଁ େଡଇଁ ନି ଜର ଗlବ ଳକୁ ଆଗକୁ ଚାଲି ଲା। ଏେଣ
ସି ଂହମାେନ ଆଶ`ିେର େଶାଇଗେଲ। ପାଖେର ଆଉ େକଉଁ ଦୁ  ସି ଂହ ନାହZ।
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େସଦି ନ ବି ଏମିତି ଏକ ବଷା ରାତି ଥିଲା
ବାହାେର ଭୀଷଣ ବଷା ସଂଧା େବଳଠୁ ଆରo େହାଇଯାଇଛି 
ବଡ଼ ବି ଚିତ ଦି ଲୀର ଜଳବାୟୁ ‘ନୟନ’ େଶାଇପଡ଼ି ଛି ଦି ନସାରା
େକୟାରେଟକର୍ §ୀ େଲାକ ପାେଖ ରହି ରହି , ସଂଧାେର ମା’ର

अନସୂୟା ପvା

ସାନିw ଧ ଟିେକ ପାଇେଲ ଖୁବ୍ ଶୀଘ େଶାଇପେଡ଼ େବେଳ େବେଳ ଡରି ଯାଏ ‘ସମୀfା’
େଦଢ଼ବଷର ପି ଲାଟିକୁ ଜେଣ अଜଣା §ୀେଲାକଟା ପାଖେର ଦି ନସାରା ଛାଡ଼ି େଦଇ ଯି ବାକୁ 
େହେଲ अନ େକୗଣସି ଉପାୟ ତ ନାହZ ‘ନୟନ’ର ବି େଗାେଟ अଭାସ େହାଇଗଲାଣି, କି
େସ ମା’ର अସୁବିଧା ବୁ େଝ େକଜାଣି?
अନମନ= େହାଇ ବାହାରକୁ ଚାହZ ରହି ଥିଲା ସମୀfା ବଷା େଦଖୁଥିଲା ଝରକା
େଦଇ ବଷା ଆସି େଲ କାହZକି େକଜାଣି େସ ଏମି ତି अନମନ= େହାଇଯାଏ अବଶ
ଆଜି ତା’ର अନମନ=ର କାରଣ ବଷା ନୁ େହଁ  ୟୁନିଭସ~ଟିରୁ େଫରି ବା େବଳଠୁ େସ
ଏମି ତି ଗୁମ୍ସୁମ୍ େହାଇ ଭାବୁ ଛି  ଆଜି ପଯl େସ ଭାବୁ ଥିଲା େସ କି ଛି ଭୁ ଲ କରି ନି
ସମୀfା ପାଢ଼ୀ େକେବ ଭୁ ଲ କରି ପାେରନା, କାରଣ େସ ଯାହା ଠି କ୍ ଭାେବ ତାହା କେର,
େତଣୁ ପxାତାପ ବି େସ କରି ପାେରନା େହେଲ ଆଜି ଭାବୁ ଛି , ସତେର େସ ଭୁ ଲ
କରି େଦଇଛି  ଏେତ ବଡ଼ ଭୁ ଲ ଯାହାର ପାୟxି ତ ନାହZ େକମି ତି େସ କରିପାରି ଲା...
େବାଧହୁଏ

ଏଇ

କଥା

ସତ

େଯେତେବେଳ

ମଣିଷ

ଭୁ ଲେର

େସେତେବେଳ

େସ

ଜାଣିପାେରନି  ଆଉ େଯେତେବେଳ ଜାେଣ େସେତେବଳକୁ ଆଉ କି ଛି ନଥାଏ ସଜାଡ଼ି ବାକୁ ,
ସମୟ ହାତମୁଠାରୁ ଚାଲି ଯାଇଥାଏ
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ବହୁତ ଏକୁ ଟିଆ ଲାଗୁଛି ଖୁବ୍ अସହାୟ େହାଇ ପଡୁ ଛି େସ

ବାପାେବାଉ. କଥା ଖୁବ୍ ମେନ ପଡୁ ଛି  ନି ଜର େଗାଟିଏ ଜି ଦ୍ ପାଇଁ େସ େସମାନ.ୁ
ବହୁତ ଦୁ ଃଖ େଦଇଛି  ବହୁତ अପମାନି ତ କରି ଛ ସମାଜ ଆଗେର ଏକମାତ
େଗହ ାଝି अର ଏେତବଡ଼ ପଦେfପକୁ ବାପା ଆଜି ଯାଏ ବି fମା େଦଇ ପାରି ନାହାlି 
େକହି ବି େଦଇ ପାରି େବନି  କାରଣ ଏେବ ବି େଲାକ. ପଶwର ଉ_ର ତା. ପାଖେର
ନାହZ
ସମୀfା ଭାବୁ ଥିଲା ସମୟ ସହ ସବୁ ଠି କ୍ େହାଇଯି ବ ‘अସୀମ’ େଫରି ଆସି େବ
ତାକୁ ସହି ବାକୁ ପଡ଼ି ଥିବା ସବୁ ଦୁ ଃଖ, ଲା®ନାର ପରି ସମାି ଘଟିବ
ଆଜି अସୀମ େଫରି ଆସି ଛlି  ଏକା ନୁ େହଁ , ସ§ୀକ ଦୀଘ अେଢ଼ଇ ବଷର ପତୀfା
େଯ ଏମି ତି ପାଣି ବୁ qାପରି ମି େଳଇଯି ବ େସ ଭାବି ନଥିଲା ଏ ସମୟ ସବୁ ତା ପାଇଁ
ପରୀfାର ସମୟ ଥିଲା ତପସାର ଏ କେଠାର ଦି ନ ସବୁ , ତାପାଇଁ ଖାଲି अସୀମ. ଭଲ
ପାଇବାକୁ ସାହାରା କରି ବିବାକୁ ପଡ଼ି ଛି େସଇଥିପାଇଁ େଯେତ ବାଧାବି ଘw, अପମାନ
ଆସି େଲବି ସମୀfା ଭାyି ଯାଇନଥିଲା ସବୁ େବେଳ ଭାବୁ ଥିଲା अସୀମ. ଭଲ ପାଇବା
ତା ସହ अଛି , अସୀମ अଛlି  ଏଇ ଗଭୀର ବି ଶାର କରି ତାକୁ ବାଇ ରଖିଥିଲା େହେଲ
ଆଜି େସ ସ%ୂ' ନି ଃସ , अସହାୟ... ତାକୁ ଲାଗୁଛି େଯମି ତି େସ େଗାେଟ କଣ ବଡ଼ ଜି ନିଷ
ହରାଇ େଦଇଛି  େଯତି କି ଦୁ ଃଖ େସ ସବୁ ଦି ନ ପାଇଁ ଘର ଛାଡ଼ି ପାଇନଥିଲା, ଆଜି େସତି କି
ନୁ େହଁ ତାଠାରୁ अଧି କ ଦୁ ଃଖ ତାକୁ ଲାଗୁଛି
ସତେର ସମୟ ସହି ତ େକେତ ବଦଳି ଯାଆlି େଲାକମାେନ େକମି ତି ବଦଳି
ପାରlି ? େଦଇଥିବା କଥା ଭୁ ଲି ଯାଆlି  େଗାେଟ ବଡ଼ ସି ାl େନବା ଆଗରୁ ପଛକୁ
େଫରି ଚାହାlି ନି , ଥେର ଭାବlି ନି ଏ ସି ାlଟି अନ େକୗଣସି େଲାକର ଜୀବନେର ତ
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କି ଛି ବଡ଼ fତି ର ଚି ହw ଆଣିବନି ?
ଦି ଲୀ ବି ଶବିଦାଳୟର ରସାୟନ ବି ାନ ବି ଭାଗ ଆଜି ଡଃ अସୀମ ତି ପାଠୀ.ୁ ଭବ
ସ ାଗତ ସaନା େଦଇଥିଲା ନି ଜର ବpବେର ପଗଳ୍ଭ. ପରି କହି ଯାଉଥିେଲ अସୀମ
ନି ଜ ଭାରତୀୟ ବଂେଶା¯ବ (ବି େଦଶେର ଜନିF ତ ଓ ପାଳି ତ) ପତw ୀ ଏଲି ନା ମଜୁ ମଦାର.
ବି ଷୟେର
“ସବୁ ସଫଳ ପୁରୁଷ. ପଛେର ଏକ ନାରୀର େପରଣା ଲୁ ଚି ରହି ଥାଏ େମାର ସବୁ
ସଫଳତା ପଛେର େମା ପତw ୀ ଏଲି ନା. अବଦାନ अବ'ନୀୟ, अବp େସହି େମାର
େପରଣା, େମା ଜୀବନେର ଆେଲାକ, େମାର େପମ... େମାର ପଜ
ୂ ା...
ଆଗକୁ ଆଉ ଶୁଣିବାର େଧୖ ଯ ନଥିଲା ସମୀfାର
େକେତ ଶୀଘ ତା ଭଲ ପାଇବାକୁ ଭୁ ଲି ଗେଲ अସୀମ ଆଉ ଆପଣାର କରି େନେଲ
ଏଲି ନାକୁ  ଖୁବ୍ ଖୁସିେର ମଧ अଛlି ଏଲି ନା ସହ
େହେଲ ସମୀfା େଗାଟିଏ ବି ମୁହୂ_ ଭୁ ଲି ନି ତା.ୁ  େବାଧହୁଏ ମଣିଷ ଚାହZେଲ ବି
ଭୁ ଲି ପାେରନି େସ ସମୟ ସବୁ କୁ  କାରଣ େସ ସମୟ ତାକୁ ଦି େନ ଭଲ ଲାଗିଥିଲା, େସ
ଉପେଭାଗ କରି ଥିଲା କି ଛି ସମୟ ପାଇଁ
ସମୀfାକୁ ଲାଗୁଥିଲା ସମୟ ସହ ସବୁ ବଦଳି ଯାଇପାେର େହେଲ अସୀମ ନୁ ହlି 
अସୀମ. ଭଲ ପାଇବା ନୁ େହଁ  େଯଉଁ ସF ତିଟିକୁ େସ ଏେତଦି ନ ଧରି ନି ଜଭିତେର ସାଇତି
ରଖି ପଜ
ୂ ା କରୁଥିଲା ଆଜି ଘୃଣା କରିବାକୁ ଇhା େହଉଛି  ଆଉ ସବୁ ଠୁ େବଶୀ ଘୃଣା ନି ଜ
ଉପେର ଆସୁଛି କାହZକି େସ अgଭଳି अସୀମ.ୁ ବି ଶାସ କରି ନି ଜର ସବସ ହରାଇଲା?
େଯଉଁ ଭଲ ପାଇବାକୁ େସ ଚାହZ ରହି ଥିଲା, ଆଜି େସ ଭାବୁ ଛି , अସୀମ ନ େଫରି ଆସି ଥାେl
କି ? େଫରି ଥିେଲ अନ େକଉଁଠିକୁ େଫରି ଥାଆେl ଯାହା େସ ଜାଣି ପାରି ନଥାlା େତେବ
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ସବୁ ଦି ନ ତା ଭଲପାଇବା ଜୀବି ତ େହାଇଥାlା କାରଣ अସୀମ ଯାହା ହୁअn ନା କାହZକି,
େଯେତ ପରି ିତି ସହ ବଦଳn ନା କାହZକି, ମଁୁ ତ ବଦଳି ଯାଇନି , େମା ଭଲପାଇବା ତ
ବଦଳି ନି ମଁୁ ତା.ୁ ଦି େନ ନି hକ ଭଲ ପାଇଥିଲି େସଥିେର ମଳି ନତା ନଥିଲା
ବି ଶବିଦାଳୟର ରସାୟନ ବି ାନ ବି ଭାଗର କୃ ତି ଛାତୀ ଥିଲା ସମୀfା ଏମି ତି
େକୗଣସି ବି ଭାଗ ରହି ଯାଇନଥିଲା ଜୀବନେର ଯାହା ସମୀfା ଛୁଇଁ ପାରି ନଥିଲା ବୃତା,
ପବgଠାରୁ ଆରo କରି େସ hାେସବୀ ପଯl ସବୁ ଥିେର ପଥମ େକୗଣସି ଥିେର ଉଣା
ନଥିଲା ତାର ବହୁତ ପୁअ ତା େପମର ଟିକିଏ କଣିକା ପାଇଁ ବାକୁ ଳ ଥିେଲ େହେଲ
ସମୀfା େକଜାଣି େକମି ତି अସୀମ. େପମେର ବgାଥିଲା अସୀମ େସେତେବେଳ ରି ସ
=ଲାର ରୂେପ କାମ କରୁଥିେଲ
ସମୀfା ଲାଗୁଥିଲା ଦୁ ନି ଆେର अସୀମ ହZ ତାକୁ ବୁ ଝି ପାରlି  ତାର ସବୁ ଦୁ ବଳତା
ଜାଣିମଧ ତାକୁ ଗହଣ କରି ପାରlି ଆଉ ସବୁ ମାନअଭିମାନର ପାେଚରୀ େଯେକୗଣସି
ସମୟେର େଡଇଁ େସ ତା ପାଖକୁ େଫରି ଆସି ପାରି େବ
ଷ0 ବଷର ପରୀfା ସରି ଯାଇଥାଏ ସମୀfାର େଜଆର୍ଏଫ୍ ପରୀfା ପାଇଁ
ପ`ୁତି େର अସୀମ ତାକୁ ସାହାଯ କରୁଥିେଲ େସଥିପାଇଁ େସ ରହି ଯାଇଥିଲା ହେଲେର,
ପରୀfାପେର ଘରକୁ ନ ଯାଇ ଦି ନସାରା ପରୀfାର ପ`ୁତି ପେର ସଂଧାେର अସୀମ.
ସହ ମନ େଖାଲି ବି ଶବିଦାଳୟର ମୁp ବାତାବରଣେର ଟିେକ ବୁ ଲି ଆସି େଲ ଦି ନସାରାର
କ ାlି ଦୂ ର େହାଇଯାଏ ତାର କହି ବାକୁ ଗେଲ ଏ ସବୁ ର अଲଗା ମଜା ଥିଲା େସ ସବୁ
ଦି ନେର
ଏ ଭିତେର େଜଆର୍ଏଫ୍ ପରୀf ତାର ସରି ଯାଇଥାଏ अସୀମ. ଗେବଷଣା ମଧ
अlି ମ ପଯାୟେର अସୀମ ତି ନିମାସ ପାଇଁ ଲvନ ଯି େବ, ତା. ଗେବଷଣାର ବି ଷୟ
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ଉପେର ସqଭ ପାଠ କରିବାକୁ अ°େଫାଡ଼୍ ୟୁନିଭସ~ଟିେର ଖୁବ୍ େଗୗରବ କଥା ଖୁବ୍
କମ େଲାକ.ୁ ଏ ସୁେଯାଗ ମି ଳିଛି ଯି ବା ପାଇଁ ସବୁ ଠି କ୍ େହାଇଯାଇଥିଲା ଆସlାକାଲି
अସୀମ ବି ଶବିଦାଳୟ ଛାଡୁ ଛlି  ଏମି ତି ଗପ କରୁ କରୁ अସୀମ. ରୁମେର ରାତି अେନକ
େହାଇଯାଇଥିଲା ଆଉ ରାତି ର ବଢ଼ି ବା ସେy ସେy ବଷା ବି ବଢ଼ି ବାେର ଲାଗିଥାଏ
େକଜାଣି େକମି ତି େସ अସୀମ. କଥା ଟାଳି ପାରି ଲାନି ଆଉ ତା. ରୁମେର ରହି ଗଲା
ବି େhଦ ଓ ମି ଳନର େସ ରାତି େଯ ତା ପାଇଁ ଏେତ ଭାରି ପଡ଼ି ଯିବ େସ ଜାଣିପାରି ଲାନି 
ବଷାବି ଦୁର େସ अgକାର ରାତି େର ସମୀfାପରି ବି ଚାରବl ଝି अ ଏେତ ବଡ଼ ଭୁ ଲ
କରି େଦଲା! अସୀମ.ୁ ନି ଜର ସବସ ଦାअ କରି େଦଇ େକଜାଣି େସଦି ନ େସ ଏେତ ଦୁ ଃଖ
କରି ନଥିଲା ତି ନିମାସ ପେର େସ େଫରି ଆସି େବ, ଘେର ତା.ର ବି ବାହ ପାଇଁ अରାଜି
େହବାର କି ଛି ନଥିଲା େତଣୁ ବି ବାହ ସୁନିxିତ, ଏଇ ବି ଶାସର ମାଳି ପି gାଇ अସୀମ
ଲvନ ଗେଲ ନି ଜର ଉନw ତ ଭବି ଷତ ପାଇଁ ସମୀfା अେପfା କରି ରହି ଗଲା अସୀମ.
େଫରି ବା ବାଟକୁ ଓ ତା ପରୀfାର ଫଳାଫଳକୁ 
ସମୟ ପାେଖଇ ଆସୁଥିଲା अସୀମ.ର େଫରି ବାର େକେବ େଫରି େବ େସ ତାରି ଖ
ପୁରା ଜଣାଇ ନଥିେଲ अସୀମ ତଥାପି ଏକ ନି xିl ସୁେନଲି ଭବି ଷତର ସ ପw େଦଖି ବାେର
ବ` ଥିଲା େସ
ହଠାତ୍ େକଜାଣି େକମି ତି अସୀମ ଚୁ ପ୍ େହାଇଗେଲ ନା ଚି ଠି ନା େଫାନ୍ ଏପଟୁ
ସମୀfା େଯେତ େଚା କେଲ ବି େସପଟୁ େକୗଣସି ଉ_ର ନଥିଲା ୟୁନିଭସ~ଟିରୁ େସ
अନୁ ପିତ, अନୁ ପିତର ଉ_ର ଏ କଣ...? େତେବ କଣ अସୀମ େଫରି ଆସି େଲଣି,
अଥଚ ତାକୁ ସରପାଇଜ୍ େଦେବ େବାଲି ଜଣାଉନାହାlି ? ନା, େସ ଘରକୁ େଫରି ନାହାlି ?
େତେବ କଣ କି ଛି अସୁବିଧା େହଲାକି ? ନା େକୗଣସି ବି େଦଶି ନୀକୁ ବି ବାହ କରି େସ
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େସଠାେର ରହି ଗେଲ? ନା ନା अସୀମ େକେବ ଏକଥା କରି ପାରି େବନି  େତେବ କୁ ଆେଡ଼
ଗେଲ େସ...?
ଏ ସବୁ ଚି lା ଭିତେର ଦି େନ େସ ଜାଣିେଲ େସ अସୀମ. ପି ଲାର ମା’ େହବାକୁ
ଯାଉଛି  ମାେନ अବି ବାହି ତ ମାତୃ ତ? କଣ େସ କରି ବ? େକମି ତି କାହାକୁ କହି ବ? ଏ ତ
ଲୁ ଚି ରହି ବା କଥା ନୁ େହଁ  ତା ମୁv ଖରାପ େହାଇ ଯାଉଥାଏ ଧି େର ଧି େର ସମେ`
ଜାଣିେବ କଣ କହି େବ? ବହୁତ ଚି lା କରି େସ ତା େବାଉ ଆଗେର କହି ଲା अସୀମ.
କଥା ତା’ପେର ପରି ିତି अସoାଳ ଆଉ ଏ ପରି ିତି ରୁ ମୁpି ପାଇବା ପାଇଁ ଏ ଏେବ
अସୀମ ନଥିେଲ େସ କଣ କରି ବ? ଘେର ସମେ` କହି େଲ ଭୃ ଣହତା, ଏହି ଏକମାତ
ଉପାୟ ବି ରହି ବାର ନେହେଲ ନି େଜ ବି ଷ ପି ଇ ମରି ଯା, କି ଘରୁ ବାହାରି ଯା ତା
ବାପା.ର ଏ କେଠାର ନି େଶ ତୁ ଆମକୁ ବିଥାଉ ଥାଉ ମାରି େଦଲୁ  େହେଲ ସମୀfା,
େକେବ ବି अସୀମ. ଭଲ ପାଇବାର ଫୁଲକୁ ମକଚି ଦଳି େଦବାକୁ ଚାହଁୁ ନଥିଲା େସ ଦୃ ଢ଼
େହାଇଗଲା ନି ଜ ଭଲପାଇବା ପାଇଁ, ଘର ସହ, ସମାଜ ସହ ଲଢ଼ି ବାକୁ ନି ଜ ଭି ତେର ଶpି
ସଂଚୟ କଲା ନା େସ ଏ ପି ଲାକୁ ଜନF େଦବ अସୀମ ଆସି ବାଯାଏଁ अେପfା କରି ବ
अସୀମ ନି େx େଫରି େବ, ଏ ଦୃ ଢ଼ ବି ଶାସ ତା’ର ଥିଲା ଧି େର ଧି େର କଥା ଘରୁ ବାହାରକୁ
ଗଲା ଘରେଲାକ ମୁvେଟକି ଚାଲି ପାରି େଲନି 
ଏ ସମୟେର ତାକୁ ଦି ଲୀର ବି ଶବିଦାଳୟେର ରି ସ ପାଇଁ ମି ଳିଯିବାଟା ଏକ
ବରଦାନ ସ ରୂପ େହାଇଗଲା େସ ତ ଦି ଲୀ ପଳାଇ ଆସି ଲା, େହେଲ ତା ଆସି ବାପେର
କଣ ଉ_ର େଦଇଥିେବ ତା େବାଉ େଲାକମାନ.ୁ େସ କଥା େସ ଭାବି ପାରୁନଥିଲା
ଚି ରଦି ନ କଳ. ତା ନଁାେର, ତା ଘର େଲାକ. ନଁାେର ଲାଗିଗଲା
ତଥାପି େସ ଭାyି ଯାଇନଥିଲା अସୀମ.ର ଆସି ବାକୁ ଉ¨ାର ସହ अନାଇ
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ରହି ଲା େହେଲ େକମି ତି ଜାଣିବ େସ େକଉଁଠି अଛlି ? େସ େଫରି ଥିେଲ ବି େସ େକମି ତି
ଜାଣିେବ େଯ େସ ଦି ଲୀେର अଛlି ? ଏ ସବୁ ଚି lାର ବାହାେର ଥିଲା ତା ପାଇଁ
ନୟନ, ତା ପୁअ, ଦି ଲୀର ଏ ରି ସ=ଲାର୍ ପାଇଁ ଉି ଫାଟେର ଜନF େଲାକ.ର
ପଶିw ଳ ଆଖିର ସଖୀନ େହାଇଛି ସମୀfା, ଉ_ର େଦବାପାଇଁ ହଡ଼ବଡ଼ େହାଇଛି  ତଥାପି
େକେବ ଭାବି ନି େଯ େସ ଭୁ ଲ କରି େଦଇଛି  ସମାଜେର ଆେମ ରହୁେଛ, େଗାେଟ ଝି अ
ପାଇଁ ସବୁ କି ଛି ଆଗକୁ ପଛକୁ ଚାହZ କରିବା ଉଚି ତ େସ ଠି କ୍ କରି ନଥିଲା େସେତେବେଳ,
ଏକଥା େସ ଆଜି ଜାଣିପାରୁଛି  େଗାେଟ ଭୁ ଲ େଲାକକୁ ବି ଶାସ କରି ବାର ଦv େସ ଆଜି
ପାଉଛି 
ଭଗବାନ. ନି 0ୁର ନି େଶ େଦଖ, अସୀମ अେଢ଼ଇ ବଷପେର ଲvନରୁ େଫରିଛlି ,
ପୁଣି ଏଇ ଦି ଲୀ ବି ଶବିଦାଳୟେର ହZ େଯାଗ େଦଇଛlି  ତା’ ଭିତେର ଆଉ ଶpି ନାହZ, ଏ
ସବୁ କୁ ସାମନା କରି ବାକୁ  େକଉଁଠିକି ବା େସ ଯି ବ?
ବଷା ବଢ଼ି ବାେର ଲାଗିଛି ଆଉ ଏେତ ରାତି େହଲାଣି , ନୟନକୁ ଉଠାଇ କି ଛି
ଖାଇବାକୁ େଦବ ଏେବ ଧି େର ଧି େର କଥା କହି ବା ଆରo କରି ଛି ନୟନ କଣ ତାର
ଭବି ଷତ କି ଏ ଜାେଣ?
େସ ଉଠି ଲା, ନୟନ ପାଇଁ ଖାଇବା ପ`ୁତ କରିବାକୁ  ବାହାେର କି ଏ ଡାକୁ ଛି ! ଏେତ
ରାତି େର, ପୁଣି ବଷାର ତୁ ହାକୁ ତୁ ହା ମାଡ଼ କି ଏ େହାଇପାେର? େସ ଡରି ଗଲା କି େହାଲ୍
ପେଟ େଦଖିଲା... ଚମକି ପଡ଼ି ଲା େସ େରନେକାଟ୍ ପି gି अସୀମ ଛି ଡ଼ା େହାଇଛlି 
େକମି ତି େସ ଏଠି ? ଇhା େହଲା ତା’ର, େସ କବାଟ ବି ଲକୁ ଲ୍ େଖାଲି ବନି , େସମି ତି େସ
େଫରି ଯାଆn
େହେଲ, ନା େସ ଭାବି ଲା ଥେର ତା.ୁ ପଚାରି ବ, କାହZକି େସ େମା ସହ ଏମି ତି
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କେଲ? ଆଜି ପଚାରି ବ, େମାେତ େଫରାଇ ଦି अ अସୀମ, େମାର େସ ସମୟ ତକ ଯାହା ମଁୁ
ତୁ ମ ସହ କଟାଇଥିଲି େମାେତ ମୁpି ଦି अ, ମଁୁ ଆଉ ରହି ପାରୁନି  େମା ଭିତେର ଆଉ
ଏେତ େଧୖ ଯ ନାହZ, ସବୁ ନି ଜ ଭିତେର ଚାପି ରଖିବାକୁ 
ଯବତ େହାଇ କବାଟ େଖାଲି ଲା େସ ନି ଜ ଘରପରି ପଶି ଆସି େଲ अସୀମ, ବି ନା
ସଂେକାଚେର ଏହି ସମୟେର ନୟନର କାq ଭିତରୁ ଶୁଭିଲା अସୀମ.ୁ ବସି ବାକୁ କହି
ସମୀfା ଭିତରକୁ ଗଲା ମାତ अସୀମ ତା ପେଛ ପେଛ ଭି ତେର, ନୟନକୁ େକାଳକୁ େନଇ
େସ ଚୁ ପ୍ କରାଇବା େବେଳ, “ଏ ଆମ ପୁअ ନା?” ଦoର ସହ ପଚାରି େଲ अସୀମ “ନା,
େକବଳ େମା ପୁअ” ଖୁବ୍ ବି ଶାସ େମା ଉପେର େଯ ମଁୁ ବାହା ନ େହାଇ ତୁ ମକୁ अେପfା
କରି ଥିବି ଆଉ ତୁ େମ ତି ନିମାସ କହି अେଢ଼ଇ ବଷ ପେର ବାହା େହଇ େଫରୁଛ? େତେବ
କୁ ହ େମା ସହ ଏମି ତି କାହZକି କଲ? ନା ସବୁ କରି ବାପେର ତମ ମନ ଛାଡ଼ି ଗଲା?” େଯମି ତି
ସାଧାରଣ ନାରୀଟିଏ अସହଣୀ େହାଇ କହି ଯାଏ େସମି ତି କହି ଗଲା ସମୀfା ଟିେକ ବି
ଭାବି ଲାନି କଣ ଭାବୁ ଥିେବ अସୀମ
ତା ପେର ଉଭୟ ନି ରବ ନୟନକୁ େସ ସମୀfା େକାଳରୁ େନଇ ଧରି ଥାlି  अସୀମ
କହି େଲ, “ମଁୁ ତୁ ମ ଯାଗାେର ଥିେଲ ବି ଏଇଆ କହି ଥାlି  େହେଲ ପକୃ ତ କଥା କହି ବାକୁ ମଁୁ
ଆଜି ଆସି ଛି ଏ କଥା ନ କହି େଲ ତୁ େମ କଣ, ମଁୁ ମଧ ନି ଜକୁ fମା େଦଇ ପାରିବି ନି”
େସଦି ନ ମଁୁ େମାର ସqଭ ପତର ନକଲ େଦଇ, ପମାଣ ପତ ଆଣିଲି େମା ସqଭ
ପାଠ ବି ଏେତ ଆଦୃ ତ େହାଇଥିଲା ତୁ େମ କ|ନା କରି ପାରି ବନି  ମଁୁ ଖୁସିେହାଇ
େଫରୁଥାଏ େମା ଗାଇଡ଼ ଡଃ ମଜୁ ମଦାର ବି େମାର ଏ କୃ ତି େର ବହୁତ ଖୁସିଥିେଲ ଘରକୁ
େଫରି ବାର ଓ ତୁ ମକୁ ଏ ଖବର ଶୁଣାଇବାର ଖୁସି େମାେତ ଖୁବ୍ ପାଗଳ କରି େଦଇଥିଲା
ମଁୁ अନମନ= େହାଇ ଆସୁ ଆସୁ େଗାେଟ ଭୟ.ର ଦୁ ଘଟଣାର ସଖୀନ େହଲି 
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େଚତାେଫରିବା ପେର ନି ଜକୁ ଡାpରଖାନାର ଖଟିଆେର ପାଇଲି  ପାଖାର େମା ଗାଇଡ଼
ଡଃ ମଜୁ ମଦାର ଓ ତା. ଝି अ ଏଲି ନା େଗାେଟ ଶବ ପରି ମଁୁ ପଡ଼ି ରହି ଛି ଦୀଘ ଦୁ ଇବଷରୁ
अଧି କ ମଁୁ େଯ ଚାଲି ପାରି ବି ପୁଣି ପବ
ୂ  अବାକୁ େଫରି ପାରି ବି, ଏ ବି ଶାସ େମାର ନଥିଲା
ସବାy ଶରୀର େମାର fତବି fତ, ହାଡ଼ ଖvଖv
ଦି ନରାତି ଏଲି ନା େମା ପାଖେର ଥିଲା ଆଉ ଡଃ ମଜୁ ମଦାର ପୁअଠାରୁ ମଧ अଧି କ
େମାେତ େସwହ େଦଇଛlି  ବାରaାର अପେରସନ, ପାର... ମଁୁ ନି େଜ ହZ ମନା
କରି େଦଇଥିଲି େମା ବି ଷୟେର ଘେର କି aା ତୁ ମକୁ କି ଛି ଜଣାଇବାକୁ  ମଁୁ ଭାବି ନଥିଲି େମା
ପବ
ୂ  େଚେହରା ମଁୁ ପୁଣି େଫରି ପାଇବି ! େସ ଯାହା େହଉ ଭଗବାନ. ଆଶୀବାଦ, ତୁ ମ
ଭଲ ପାଇବା ଆଉ ଏଲି ନାର େସବା େହତୁ ମଁୁ ଆଜି ଭାରତ େଫରି ବାକୁ ସfମ େହାଇଛି 
ଡଃ ମଜୁ ମଦାର ତା.ର େସ ଉାରତା ପାଇଁ, େସ ସମେୟାପେଯାଗୀ ଉପକାର ପାଇଁ
େମାେତ କି ଛି ମାଗି ନାହାlି 
କି n ହଠାତ୍ ଦି େନ ଡଃ ମଜୁ ମଦାର ହୃଦଘାତେର ମୃତୁବରଣ କେଲ ଏଲି ନା ଏକା
େହାଇଗଲା ମୃତୁ ପବ
ୂ ର
 ୁ େସ େକବଳ ଏତି କି କହି ଯାଇଥିେଲ ଏଲି ନାର ଆଉ େକହି
ନାହାlି  ମଁୁ ଭାବି ଥିଲି ଏଲି ନାକୁ ତା ଇhା ମୁତାବକ ବି ବାହ େଦବାପେର ଭାରତ େଫରି
ଆସି ବି େହେଲ େଯେତେବେଳ ଜାଣିଲି ଏଲି ନା ଏଚ୍ଆଇଭି ପଜି ଟିଭେର ଆକାl ମଁୁ
ଆxଯ େହାଇଗଲି  ଏକଥା ଡଃ ମଜୁ ମଦାର ମଧ ଜାଣିନଥିେଲ ଏଲି ନା େକଉଁ ବି େଦଶୀ
େପମୀଠାରୁ ଏତି କି ଗହଣ କରି ଥିଲା ମଁୁ କି ଛି ଭାବି ପାରୁନଥିଲି ଗୁରୁ. ଋଣ ଶୁଝିବାର
ଉପାୟ କି ଛି େଦଖି ପାରି ଲିନି ଏଲି ନାର ଦାୟି ତ େନବାପାଇଁ अନ େକହି ନାହZ ଆଉ ତା
ପରି ଦୁ ଃଖୀ ଝି अଟିକୁ ମଁୁ ଏକା ଛାଡ଼ି ଆସି ପାରି ଲିନି ମଁୁ ଭାବି ଲି ମଁୁ ହZ ତାକୁ ବି ବାହ
କରି େଦବି ଆଉ ଦୁ ନି ଆଯାକର ଖୁସି େଦବି  ମଁୁ ଜାେଣ େସ ଖୁବ୍ କମ୍ ଦି ନର अତି ଥି ଏ
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ଦୁ ନି ଆେର େମାର ତୁ ମ ଉପେର ଗଭୀର ବି ଶାସ ଥିଲା ସମୀfା ତୁ େମ େମାେତ fମା
େଦବ ମଁୁ ଭାରତ େଫରି ବା ପେର ତୁ ମ ବି ଷୟ ତୁ ମ ଘେର ପଚାରି ଜାଣିଲି, ତୁ େମ ଏଠି
अଛ େତଣୁ ମଁୁ ଏଇଠି ହZ ଜଏନ୍ କରି ଲି ତୁ ମକୁ କ େଦବାପାଇଁ ନୁ େହଁ , କାରଣ ମଁୁ
ତୁ ମକୁ ବହୁତ ଭଲପାଏ, ସାନ କେର, ଆଉ ଚାେହଁ ତୁ ମ ଆଗେର ମଁୁ େଛାଟ
େହାଇନଯାଏ” କହି ସାରି ଚୁ ପ୍ େହାଇଗେଲ अସୀମ
କାଠ େହାଇ अସୀମ. କଥା ଶୁଣୁଥିଲା ସମୀfା କଣ କହି ବ, କଣ କରି ବ ଭାବୁ
ଭାବୁ େସ କହି େଲ, “େମା ପାଇଁ ତୁ େମ ବହୁତ ଲି ତ େହାଇଛ, ଲା®ିତ େହାଇଛ, ସବୁ କି ଛି
ହରାଇଛ, ମଁୁ fମାର ମଧ େଯାଗ ନୁ େହଁ ”
ନୟନ େଭାକେର ମଧ अସୀମ. େକାଳେର ଗଭୀର ନି ଦେର େଶାଇଯାଇଥାଏ
ଆଉ ସମୀfା ବାହାର ବଷାକୁ ଚାହZ ଭାବୁ ଥାଏ େସଦି ନ ବି ଏମି ତି ଏକ ବଷା ରାତି େର େସ
େଗାେଟ ଭୁ ଲ କରି େଦଇଥିଲା ନା, ସବୁ ଜାଣି ସାରି ଲାପେର େସ ଏହାକୁ ଭୁ ଲ େବାଲି
କହି ବନି କାରଣ ସମୀfା େକେବ ଭୁ ଲ ହZ କେରନି 
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ମୃତୁଦୂ ତ
ଶୀ ରାମଚq ଭ େମଡି କାଲର େଶାଲ ୱାଡରୁ ବାହାରୁଥିଲା
ସରି ତା, ମା’ର କାgେର ଭରା େଦଇ, अନ ହାତେର ଶାଶୁ ଶାlି

ସୁଷମା ପରିଜା

େଦବୀ.ର ହାତ ଧରି । ଆଜି ଏକ ମାସ ଉେଣଇଶ ଦି ନ କଟକ ବଡ
ଡାpରଖାନାେର ପଡି ଚି କିିତ େହଲା ପେର ପଥମ ଥର ଲାଗି ବାହାରକୁ ପାଦ ବଢାଉଛି
ସି ଏ। ପାଦ ଟଳମଳ େହଉଛି , ଏପଟ େସପଟ େହାଇ ପଡୁ ଛି , ସେତ କି କି ଏ ତା’ର ସବୁ
ବଳକୁ ନି ଃେଶଷ କରି ଶେୂ ନ ଶୁେନ ଭିଡି େନଉଛି । ମୁv ଉଠାଇ ଚାହZଲା ସରି ତା।
ଆଗେର ଚାଲି ଛlି ଶଶୁର,

ତା. ପଛକୁ ଚାଲି ଛlି ବାପା, ମୁv ଝୁ.ାଇ ଧୀର

ପଦପାତେର। ପାଖେର ଚାଲି ଛlି େବଶ୍ କି ଛି େଲାକ, େଯଉଁମାେନ କି ଛି ପଚାରି ପଚାରି
ଚାଲି ଛlି ବାପା.ୁ । ୱାଡ ବାହାେର ବହୁତ େଲାକ. ଭି ଡ, କି ଛି େପାଲି ସ୍ ମଧ अଛlି ,
ଦଳ

ଦଳ େହାଇ େଲାକମାେନ ଛି ଡା େହାଇଛlି , େସଥିରୁ ଗୁଡିଏ କାgେର କାେମରା

ପକାଇଛlି । ସରିତା ବାରvାେର ପାଦ େଦବା fଣି ମି ଡିଆ ବାଲା.ର ମାଇକ୍ର ବୁ ମ୍
ଗୁଡିକ ମାଡି ଆସି ଲା ତା’ଆଡକୁ । େକଇଜଣ ସାaାଦି କ ଚଢା ମଡା େହାଇ ଧାଇଁେଲ
ତା’ଆଡକୁ । ପଶwବାଣେର ଜଜରିତ କରି ପକାଇେଲ ତାକୁ । େସ ଏେବ କୁ ଆେଡ ଯି ବ ଶାଶୁ
ଘରକୁ ନା ବାପ ଘରକୁ ? େସ ଦି ନର ଦୁ ଘଟଣା ପଛେର କାହାର ହାତ अଛି ? ତା’ର କାହା
ସହି ତ ଆଗରୁ ଶତତା अଛି କି ? େସ ଏହି ଘଟଣାେର କାହାକୁ

ସେqହ କରୁଛି କି ?

ଏକାେବଳେକ ଏେତ େଲାକ. ଏେତ ଗୁଡ଼ାଏ ପଶw ଶୁଣି ହଡବେଡଇ ଗଲା ସରିତା। ପଛକୁ
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ଘୁିଯାଇ ପଡି ଯାଉଯାଉ ମାଆ. କାgେର ଆଉଜି ପଡି ଲା େସ। ତା’ର ମୁv ପୁଣି ଥେର
ଘୁରାଇବାକୁ ଆରo କରି ଥିଲା। ତା’ର ଏମି ତି अବା େଦଖି ଭିଡ କାଟି ଆେଗଇ ଆସି େଲ
ଜେଣ ମହି ଳା େପାଲି ସ ଇନି ସେପର। ସରି ତାକୁ ଆଢୁ ଆଳେର ରଖି ବଷ~ଗେଲ ସାaାଦି କ
ମାନ. ଉପେର। କହି େଲ, “ଆପଣମାେନ ମଣିଷ ନା ପଶୁ। ଜେଣ ମହି ଳା ଏେତ ବଡ
େଗାଟାଏ ଦୁ ଘଟଣାେର ତା'ର ସବସ ହରାଇ ମାସାଧି କ କାଳ େକାମାେର ପଡି ପଡି ଟିକିଏ
ସୁ େହାଇ ଘରକୁ େଫରୁଛି , ଆଉ ଆପଣମାେନ କ’ଣ କରୁଛlି ? ଆପଣ.ର ନି ଜ ନି ଜ
ଚାେନଲ୍ର ଟିଆରପି ବେଢଇବା ଲାଗି ତା’ର େପାଡା ଘା’େର ଚୂନ ମାରୁଛlି ? ଇଏ କଣ
ମଣିଷ ପଣିଆ? ହଟn, ହଟn ଆପଣମାେନ।” େସ ତାକୁ େସମି ତି ଆଢୁ ଆଳେର ଧରି ଧରି
େନଇ ରା`ାଉପେର ଠି ଆ େହାଇଥିବା ତା. ଗାଡି େର ବସାଇ େଦେଲ। ଗାଡି ଭିତେର
ବସି ଲaା ନି ଶାସଟିଏ େନଲା ସରି ତା। ବାପା. ଆେଦଶେର ଗାଡି ଗଡି ଯାଇଥିଲା ତା’ର
ଗlବ ମାଗେର। ଗାଡି ଭିତେର ବସି ପଛ ସି ଟ୍େର ମୁv ଆଉଜାଇ େଶାଇଗଲା ସରି ତା।
ଆଖିପତା ମୁଦିଲା fଣି ମନଭିତେର ଭାସି ଉଠୁ ଥିଲା ଶୁଭାଶି ଷ.ର ହସ ହସ ମୁହଁ।
ବର େବଶେର େକେଡ ସୁqର ଦି ଶୁଥିେଲ ଶୁଭାଶି ଷ। ଠି କ୍ ରାଜକୁ ମାରଟିଏ ଭଳି । େସଦି ନ
େବାହୂ େବଶେର େସ ବି କି ଛି କମ୍ ସୁqର େଦଖାଯାଉ ନଥିଲା। ବର ଦୁ ଆର ମୁହଁେର
ପହିଲା େବଳକୁ ବରଣୀ େଦଖି ବାକୁ ସମେ` ତାକୁ ଏକୁ ଟିଆ ଛାଡି

ଧାଇଁେଲ ଦାv

ଦୁ ଆରକୁ । େସତି କି େବେଳ ତା’ର ପି ୟ ବାgବୀ ସି ଲୁ ତାକୁ ଟାଣି େନଇଥିଲା ଝରକା
ପାଖକୁ । ମଜା କରି କହି ଥିଲା ଆେଲା େଦଖି େନ। ଜୀବନେର ଆଉ େକେବ ଏମି ତି
ସୁେଯାଗ ମି ଳିବନି େତା ବରକୁ ବର େବଶେର େଦଖି ବାକୁ । ଲାଜ ଲାଜ େହାଇ କେଣଇ
ଚାହZଲା ସରି ତା ଝରକାେଦଇ। ଘି अ ରyର େଶରୱାନୀ ଆଉ ସୁେନଲି ଜରି ଦି ଆ ଖଇର
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ରyର ପଗଡି େର ଝଲସି ଉଠୁ ଥିଲା ଶୁଭାଶି ଷ. େଚେହରା। ଡି େଜର ତାେଳ ତାେଳ
ବରଯାତୀ. ଉଦv ନାଚେର କ%ି ଉଠୁ ଥିଲା ସାରା ସହର। ବାଣ େରାଶଣୀେର ଚମକି
ଉଠୁ ଥିଲା ସାରା ସହର। ନାନାରyର ପାକୃ ତି କ ଫୁଲେର ସୁସି ତ େଗାଟିଏ ସୁqରରଥ
ଉପେର ବସି ଶୁଭାଶି ଷ ଆସି ଥିେଲ ତା. ଘରକୁ ବରେବଶ େହାଇ। ଆନqେର ଉଲୁ ସି
ଉଠୁ ଥିଲା ସରି ତାର ମନ।
ଶୁଭାଶି ଷର ବାପା ଆଉ ସରି ତାର ବାପା ଥିେଲ ପାରି ବାରି କ ବgୁ ଓ ପରିବାରବଗ.
ସହମତି େର ଏହି ବି ବାହ ପ`ାବ ିରୀକୃ ତ େହାଇଥିଲା। ପି ଲାଟି ଦି ନରୁ ଶୁଭାଶି ଷକୁ ଜାଣି
ଥିେଲବି ନି ଜର ଭାବି ସ ାମୀ ରୂେପ େକେବ କ|ନା କରି ନଥିଲା ସରି ତା। େଯଉଁ ଦି ନଠାରୁ
ଏ ବାହାଘର ିର େହାଇଥିଲା େସହି ଦିନ ଠାରୁ ତା.ୁ େନଇ ସ ପw େଦଖି ବାକୁ ଆରo
କରି ଥିଲା େସ। େକମି ତି ତା.ର ମନ କି ଣିେନବ, େକଉଁଠିକି େସମାେନ ହନି ମୁନ୍େର ଯି େବ
ଏଇ ସବୁ ଭାବନାେର ତା’ର ଦି ନ କଟୁଥିଲା। ଉଭୟ. ପରି ବାର ଥିେଲ ଆଥ~କ ସhଳ
େତଣୁ ଏହି ବାହାଘରଟିକୁ ଭବ ଢyେର କରି ବା ଲାଗି ତ£ର େହାଇ ଉଠି ଥିଲା ଉଭୟ.
ପରି ବାର। ପଇସା ପାଣିପରି ଖ େହଉଥିଲା, ଆଡaର ସହକାେର ପାଳନ େହାଇଥିଲା
ସମ` ବି ଧିବିଧାନ। ଆଧୁନିକ ରୀତି େର ପାଳି ତ େହାଇଥିଲା ସଂଗୀତ, ହଳଦୀ, େମେହqୀ
କାଯକମ। ନାଚ, ଗୀତ, ଖାନା, ପି ନା େକଉଁଥିେର ବି ଟିକିଏ କମ୍ କରି ନଥିେଲ େକହି ।
ତି ନିଶହ ବରଯାତୀ.ୁ େଭାଜି ଭାତେର ଖୁବ୍ ଆପାୟି ତ କରି ଥିେଲ ସରି ତାର ବାପା।
ଶୁଭାଶି ଷ ଆଉ ସରି ତା ଉଭୟ ଥିେଲ ନି ଜ ନି ଜ ପରି ବାରର ଏକମାତ ସlାନ।
ସରି ତାର ବାପା ରବି ନାରାୟଣ ଦାସ.ର ଥିଲା ଲୁ ଗାପଟା ବବସାୟ। ଏକ ମାତ ଝି अଟିକୁ
େସ ଏମବି ଏ ପଢାଇଥିେଲ। ଶୁଭାଶି ଷର ବାପା ନବ କି େଶାର ମହାପାତ.ର ଥିଲା ଚାଉଳ
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େଗାଦାମ। ନି ଜର ଏକ ମାତ ସlାନକୁ େସ ବବସାୟୀ

କରି ବା ଲାଗି ଚାହଁୁ ନଥିେଲ।

େତଣୁ ତାକୁ କ%ୁ ଟର ବି ାନ ପଢାଇ ଇିନି ୟରଟିଏ କରିବା ଲାଗି ସବୁ ବବା
କରି ଥିେଲ। ପାଠପଢା ସାରି କ%ୁ ଟର୍ ଇିନି ୟର ଭାେବ ଶୁଭାଶି ଷ େଯାଗ େଦଇଥିଲା
େବyାଲୁ ରୁର େଗାଟିଏ କ%ାନୀେର ତି ନିବଷ ତେଳ। ବାହାଘରର ପ`ାବ ିରୀକୃ ତ
େହଲାପେର ଛୁଟି େନଇ ଆସି ଥିଲା ମାସକ ପାଇଁ।
ବାହାଘର ପେର ଯଥାରୀତି େର ଝି अ ଜାଇଁ.ୁ ବି ଦା କରିଥିେଲ ରବି ନାରାୟଣ।
ବାପଘରକୁ ଛାଡି ଆସି ବାର ଦୁ ଃଖ ତ ଥିଲା କି n ଶୁଭାଶି ଷ. ପରି ବାରର େସwହ ଶା େସ
ଦୁ ଃଖକୁ େବଶୀ ସମୟ ରହି ବାକୁ େଦଇନଥିଲା। ଶୁଭାଶି ଷ.ର େଛାଟ େଛାଟ ଦୁ ାମି
ସରି ତାକୁ ଖୁବ୍ ଭଲ ଲାଗୁଥିଲା। େଯମି ତି କି ବାହାେବଦୀେର

ହାତଗ¨ି ପଡି ଲା େବେଳ

ତା’ର ହାତକୁ ଦାବି େଦବା, ବି ଦା େହାଇ ଆସି ଲାେବେଳ ଆୁ ଳି େଦବା ବାହାନାେର ତାକୁ
ଛାତି େର ଚାପି ଧରିବା, ପାଣି ପି ଇବାର ବାହାନା କରି ବାରaାର େସ ବସି ଥିବା ଘରକୁ
ଆସି ବା, େକହି ନେଦଖଲା େବେଳ ତାକୁ ଆଖିମିଟିକା ମାରି ବା ଇତାଦି ଇତାଦି । ଚତୁ ଥୀ
େହାମ ସରି ବା ପେର ସଜବାଜ କରି ଘର େଲାେକ ତାକୁ ବେସଇ େଦଇଥିେଲ େଭାଜି ଭାତ
େହବାକୁ ଥିବା ହଲ୍ର ମvପ ଉପେର। ସgାେର ଥିଲା େସମାନ.ର ବାହାଘରର
ରି େସପସନ୍। ହଜାରରୁ अଧି କ େଲାକ.ୁ

େଭାଜି କୁ ନି ମଣ କରି ଥିେଲ ଶଶୁର।

େଭାଜି ଭାତ ସରୁ ସରୁ ରାତି ବାରଟା େହଲା।
େସଠାରୁ ଉଠି ଲା ପେର ଶୁଭାଶୀଷ.ର ର ଭାଉଜ ଜେଣ ସରି ତାକୁ ଆଣି ଛାଡି
େଦଇଗେଲ ବାସର ଘେର। ଖୁବ୍ ଥ-ା ମଜା କରି अେନକ କଥା କହି େଦଇଥିେଲ ତା'କୁ ।
େକମି ତି ପଥମରାତି ରୁ ସ ାମୀକୁ ବଶ କରି ରଖିେହବ, େକମି ତି ଶାଶୁ ଶଶୁର. େଦଖାଶୁଣା
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କରି ବାକୁ େହବ େକମି ତି େବାହୂପଣିଆ କରି ଶାଶୁଘରକୁ ବାପଘରେର ପରି ବ_~ତ କରି େହବ
ଇତାଦି ଇତାଦି । ଲାଜ ଆଉ ଏକ ନୂ ତନ ଭୟେର ଛାତି ଧଡ ଧଡ େହଉଥିଲା
ସରି ତାର। ମୁvେର ଓଢ଼ଣା ଟାଣି ବାସର େଶଜ ଉପେର

ବସି

ରହି ଥିଲା େସ। ପାୟ

ଘ}ାକ ପେର ଖି ଲି ଖିଲି ହସ ସହି ତ କବାଟ ବq େହବାର ଶ¢ ଶୁଣି ପାରି ଲା ସରି ତା।
େବାଧହୁଏ ଭାଉଜମାେନ ଶୁଭାଶି ଷ.ୁ ଛାଡି କବାଟ ବq କରି ଗେଲ। େଗାଟା ପେଣ
ଝାଳେର ବୁ ଡି ଗଲା ସରି ତା। ପଛକୁ ଘୁିଯାଇ ଆଉ ଟିକିଏ ଓଢ଼ଣା ଲaାଇ ଖଟଉପରୁ
ତଳକୁ ଓେହ ଇ ଶୁଭାଶି ଷ.ୁ

ମୁvିଆ ମାରି ବା ପାଇଁ ନଇଁ ପଡ଼ି ଲା େସ। ଶୁଭାଶି ଷ ତଳୁ

ଉଠାଇ ଆଣି ଛାତି େର ଭିଡି ଧରି େଲ ସରି ତାକୁ । େକଉଁ ଏକ ସୁଖଦ ଆନqେର ଭଲ ସି
ଯାଉଥିଲା ତାର ସବାy। ଆଖି ବq କରି ସଂପ'
ୂ  ଭାେବ ନି ଜକୁ ସମପଣ କରି େଦଇଥିଲା
େସ।
ତହZ ଆର ଦି ନ େଭାର୍ରୁ ଉଠି ନି ତକମ ସାରି ଠାକୁ ର ଘେର ପଶି ଲା ସରିତା।
ଠାକୁ ର ପଜ
ୂ ାପେର େରାେଷଇ ଘରକୁ ପଶି ଚାହା ତି ଆରି କରି ଶାଶୁ ଶଶୁର.ୁ େଦଲା ଆଉ
େଗାଟିଏ କପ୍ ଚା’ଧରି ପହିଲା ଶୁଭାଶି ଷ. ପାଖେର। େସେତେବଳକୁ ଶୁଭାଶି ଷ େଶାଇ
ରହି ଥିେଲ େସମି ତି ବି ଛଣାେର। ମଁୁ ହେର ତା.ର ଲାଗି ରହି ଥିଲା ଗଭୀର ଆତF ତୃ ିର
ହସଧାେର, େକମି ତି େଗାଟାଏ ଶି ଶୁ ସୁଲଭ ଚପଳତା େଖଳି ଯାଇଥିଲା। ତା. ମୁହଁକୁ
ଚାହZଲା ସରି ତା। ମୁv ଝୁ.ାଇ ଧୀର କରି ଚୁ aନଟିଏ ଆ.ି େଦଲା ତା. କପାଳେର।
ତଳଘରୁ ଶାଶୁ.ର ପାଟି ଶୁଭିଲା “ଶୁଭକୁ ଟିେକ କହି େଦ” ତ ମାଆ, ଏଠି ଏ ଉପହାର
ଗୁଡ଼ିକ ଗଦା େହାଇ ପଡ଼ି ରହି ଛି, େସଗୁଡିକ େଦଖା େଦଖି କରି ସଜାଡି ରଖିେଦବ। ଆସୁଛି
କହି ଧଡପଡ େହାଇ ଗାଧୁଆ ଘରକୁ ପଶି େଲ ଶୁଭାଶି ଷ। ଗାଧୁଆପାଧୁଆ ସାରି ତଳଘେର
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ବସି ରି େସପ୍ସନେର ମି ଳିଥିବା ଉପହାର ଗୁଡ଼ିକ େଖାଲି ବାକୁ ଲାଗି ପଡି େଲ। अେନକ
ଗୁଡିଏ ଉପହାର ମି ଳିଥିଲା େତଣୁ ଶାଶୁ ଡାକ ପକାଇେଲ ଆେର ମା’ତୁ ବି ଆସୁନୁ ଏଠି କି।
ଦି ’ଜଣ ମି ଶି ପାେକଟ୍ ଗୁଡିକ େଖାଲି ଦିअ ଶୀଘ ସରି ଯିବ। ତା’ପେର अନ କାମ କରି ବା।
ଆଈଶାଶୁ େଶାଇଥିେଲ ଆରପଟ ଘେର। େସ ମଧ ଆସି େସମାନ. ପାଖେର ବସି େଲ।
अେନକ ଗୁଡିଏ େଛାଟ ବଡ ପାେକଟ୍େର ଭ_~

େହାଇଥିଲା ଘରସାରା। େସଇଥିରୁ

ସବୁ ଠାରୁ ବଡ ପାେକଟ୍ଟିକୁ ଉଠାଇଆଣି େଖାଲି ବାକୁ ଲାଗିଗେଲ ଶୁଭାଶି ଷ।
ଉପହାରଟି ଆସି ଥିଲା ବଲାyୀରରୁ। ଖୁବ୍ ସୁqର ଭାବେର ପାକ୍ କରାଯାଇଥିବା
େସଇ ପାେକଟ୍ଟି ତି ନି ଚାରି ପର` ଜରି ଦିଆ େହାଇ ସି ଲ୍ କରାଯାଇଥିଲା। ତାକୁ ଛୁରୀ
ଧରି କାଟିବାକୁ ଲାଗିଲା େସ। େକହି କି ଛି ବୁ ଝି ବା ପବ
ୂ ର
 ୁ ବଜପାତ େହଲା ଭଳି ଏକ ପଚv
ଶ¢ ଶୁଭିଲା। ସରିତା ଚମକି ଉଠି େଦଖିଲା େବଳକୁ ଶୁଭାଶି ଷର ଶରୀରଟା ଶେୂ ନ ଶୁେନ
ଉପରକୁ ଉଠି ପୁନବାର ତଳକୁ ଖସି ପଡି ଥିଲା ଖv ଖv େହାଇ। ଘରକା³ ଫାଟି ଦି ଖv
େହାଇ ଯାଇଥିଲା, ନି ଆଁ ହୁଳାଟାଏ ଘର ଭିତେର ଘୁରି ବୁ ଲୁ ଥିଲା। ପୃଥିବୀଟା ଫାଟିଗଲା
େଯମି ତି। “ମା େଲା” େବାଲି ବି କଟାଳ ରଡି ଟାଏ କରି ଟଳି ପଡି ଲା ସରି ତା। ତା ଆଖି
ଆଗେର अgକାର େଘାଟିଗଲା।
ତା ପରର ଘଟଣା ଇତି ହାସ େହାଇ ରହି ଗଲା। େକମି ତି କି ଏ ଖବର େଦଲା େକଜାଣି,
ଆaଲାନ୍ସ କୁ , େପାଲି ସକୁ , ସରି ତାର ଘରକୁ େସ ସ%କେର ସରି ତାର କି ଛି ମେନ ନାହZ।
କାରଣ ଛତି ଶି ଦି ନ ପେର ତା’ର େଚତନା େଫରିଲା େବଳକୁ ତା’ ସଂସାର ଉଜୁ ଡ଼ି
ଯାଇଥିଲା। ତା’ ନି ଜ ଶରୀରର अଧି କାଂଶ ଭାଗ अକାମୀ େହାଇ। ଯାଇଥିଲା। େପାଲି ସ୍
ତା’ର ତଦl ଜାରି ରଖି ଥିେଲ ମଧ କି ଛି େଠାସ୍ ପମାଣ ପାଉ ନଥିଲା। େକେତେବଳ
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କହୁଥିଲା ଶୁଭାଶି ଷର େକହି ପୁରାତନ େପମି କା ପତାରଣାର ପତି େଶାଧ େନବାକୁ ଏ କାv
କରି ଛି ତ େକେତେବେଳ କହୁଥିଲା ସରିତାକୁ ଏକତରଫା େପମ କରୁଥିବା େକୗଣସି ପାଗଳ
େପମି କ ଏମି ତି କାv କରି ଛି। ନି ଜର अସଫଳତାକୁ େଘାଡାଇବାକୁ ଯାଇ େପାଲି ସ୍ ଖାଲି
କଟାଘାଆେର ଚୂନ େଦଲା ଭଳି ତା. ପରି ବାରର ବଦନାମ କରିବାେର ଲାଗିଥିଲା।
ରାଜର ସମ` ସaାଦପତର

ଶି େରାନାମାେର ରହୁଥିବା ଏଇ ମମnଦ ଦୁ ଘଟଣାଟି

ସରକାର. ନି ଦ ହଜାଇ େଦଇଥିଲା। ରାଜ େପାଲି ସ୍ର ଏମି ତି ମନଗଢା ରିେପାଟେ ର
अସn େହାଇ ସି ବିଆଇକୁ ତଦl ଭାର େଦଇଥିେଲ ସରକାର। ପତି ଦି ନ ନୂ ଆ ନୂ ଆ
 ି କି n ଥିଲା
ନୂ ଆ କଥା ଆଖିକୁ ଆସୁଥିଲା େକqୀୟ ତଦl ବୁ େରାର। ଚୂଡାl ରି େପାଟଟ
 ି।
ଚମକପଦ। ସଂପ'
ୂ  अବି ଶସନୀୟ। ସାରା ରାଜେର ଚହଳ ପକାଇଥିଲା ରି େପାଟଟ
ତା’ ମାଆ.ର କେଲଜର ଜେଣ ସହେଯାଗୀ ଈଷାନି ତ େହାଇ ଏକ ରହସ ଉପନାସର
ଢyେର ସଂପ'
ୂ  ଏକ ସୁଚିlିତ େଯାଜନାେର ଘଟାଇଥିେଲ ଏଇ अଘଟଣଟି। ଜେଣ
ସୁଶିfିତ, ସଂଭାl ମଣିଷ ଉ ପଦବୀର େମାହେର अସୂୟା ବଶ େହାଇ ଏମି ତି ଏକ
ଜଘନକାv ଘଟାଇପାେର ଏକଥା େକହି କ|ନା କରି ପାରୁନଥିେଲ। अପରାଧୀକୁ
େପାଲି ସ୍ ଗିରଫ କରି େଜଲ୍ ପଠାଇେଦେଲ, ଆଜୀବନ କାରାଦv ମି ଳିଲା ତା’କୁ । କି n
ସରି ତା? େସ କ’ଣ ପାଇଲା?

ସରି ତାର ଜୀବନ ତ ଆରo େହବା ପବ
ୂ ର
 ୁ େଶଷ

େହାଇଗଲା, େସ fତି ଭରଣା କରିବ କି ଏ? କି ଏ େଫରାଇ େଦବ ତା’ର ସୁହାଗ ସି qୁର?
କି ଏ େଫରାଇ େଦବ ତା’ର ଶାଶୁ ଶଶୁର.ୁ ତା.ର ଏକମାତ ଆଶା ଭରସା, ତା. अgର
ଲଉଡି କୁ? େକମି ତି କାଟିେବ େସମାେନ ତା.ର अବଶି  ଜୀବନ?
ଗାଡି ଟି େବକ୍ କସି ବାର ଝଟକା ଲାଗି ଆଖି େଖାଲି ଗଲା ସରି ତାର। ଘର ଆସି ଗଲା
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େବାଧହୁଏ। େଗାଟିଏ ପଟର େଡାର୍ େଖାଲି ମା’ ଓହ ାଇ ଆସି ତା’ର ହାତ ଧରି ଓହ ାଇବା
ଲାଗି କହି େଲ, “ମା’େର ଘରକୁ ଚାଲ। େତା’ ଶାଶୁଶଶୁର ପଛ ଗାଡି େର अଛlି , ଆେମ
ଘରକୁ ଗଲାପେର େସମାେନ ତା. ଘରକୁ େଫରି ଯିେବ। ଧୀେର ଧୀେର ସବୁ ଠି କ୍
େହାଇଯି ବ। ତୁ ଏଇଠି ଆମ ଘେର ରହି ବୁ। େତା ଇhା
େହେଲ ଆଉଥେର ସଂସାର କରି ବୁ, ଇଏ ଖାଲି
ଶାଶୁଶଶୁର. ବି ଇhା” ମାଆ. କଥା

େହେଲ ଆଗକୁ ପଢି ବୁ, ଇhା

ଆମର ମନ କଥା ନୁ େହଁ େର, ଇଏ େତା

ଶୁଣି କଇଁ କଇଁ େହାଇ କାqି କାqି ଉଠି ଲା

ସରି ତା, କହି ଲା, “କି କଥା ତୁ କହୁଛୁ ମା’! ତେମ ତ କନାଦାନ କରି ସାରି ଛ, ଏ ଘେର
େମାର ଆଉ କି अଧି କାର अଛି ? େମା ଶାଶୁଘର ହZ େମାର ପକୃ ତ ଘର। େମା ସାମୀ
ନାହଁ ାlି ତ କ’ଣ େହଲା, େମାର ଶାଶୁଶଶୁର ତ अଛlି , ପାଟି ଦି ନର େହଉ ପେଛ େମା
ସାମୀ.ର ସF ତି ତ େମା ସହି ତ अଛି , େସଇ ସF ତିକୁ ପାେଥୟ କରି ମଁୁ ଜୀବନ କାଟିେଦବି ।
ମଁୁ େମା ଶାଶୁ ଶଶୁର.ର ପୁअ େହଇ ବି ରହି ବାକୁ ଚାେହଁ ମାଆ! ତେମମାେନ ଖାଲି
ମେତ ଆଶୀବାଦ କର, ମଁୁ େମାର ଚଲାପଥକୁ ନି ଜ ଦୃ ଢ ମେନାବଳ େନଇ ଚାଲି ବାେର
ସfମ ହୁଏ। ମଁୁ େସମାନ. ଜୀବନର ଆଶାବାଡି େହବାକୁ ଚାେହଁ ମାଆ, ମେତ ତେମ
अନୁ ମତି ଦି अ” ଏତି କି କହି େସ ପଛକୁ େଫରି ପାଦ ବଢାଇଲା ଶାଶୁ ଶଶୁର ବସି ଥିବା
ଗାଡି ଆଡକୁ । ଗାଡି ର େଡାର୍ େଖାଲି ବାହାରକୁ ଆସି େଲ ଶାଶୁ। ଦୁ ଇ ହାତେର େକାେଳଇ
େନେଲ ସରି ତାକୁ । ଚାେରାଟି ଆଖି ର ଲୁ ହେର ଭାସି ଯାଉଥିଲା ଦୁ ଃଖର अgାର। ଶଶୁର
ଆଖିରୁ ଲୁ ହ େପାଛି ଚଷମା ପି gିେଲ। ଆଶାର ଆେଲାକେର ଉଳି ଉଠି ଲା ତା.ର ମୁହଁ।
ଗାଡି ଗଡି ଚାଲି ଲା ସରି ତାର ଶାଶୁଘର अଭିମୁେଖ। ସରି ତାର ଆଖିେର ଫୁଟି ଉଠୁ ଥିଲା ଦୃ ଢ
ନି _ିର ଚମକ।
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େବାଉ ଆସୁଛି
େବାଉ ଆସୁଛି! ଏମି ତି ପେଦ କଥା ପତw ୀ ମମତା ଠଁୁ ଶୁଣି ସୁମl
େଯମି ତି ଖୁସିେର ଆତFହରା େହାଇ ଯାଇଥିଲା କଟକ କନି କାଛକ
ନି କଟେର ନି ଜର ପୁରୁଣା େମାଟର ସାଇେକଲଟି ଚଲାଇ ଗତ ତି ନିଦିନ

ଗଦାଧର ବଳ

ତେଳ ନି ଜର ଭଡାଘର େତେଲyା େପ¨କୁ େଫରୁଥିବା ସମୟେର ଜେଣ ମଦପ ଯୁବକ
ପଛପଟୁ ଦୃ ତ ଗତି େର ତା’ର େମାଟର ସାଇେକଲଟି ଚଲାଇ ଆସି ଧ´ା େଦଇଥିଲା େଯ,
ସୁମl ତା’ର େମାଟର ସାଇେକଲରୁ ପଡି ଯାଇ ଡାହାଣ େଗାଡଟି ଭାyି ଯାଇଛି  ଚି କିା
ପାଇଁ ତା.ୁ ପରି ବାର େଲାେକ ଆଣି କଟକ ବଡ ଡାpରଖାନାେର ଭ_~ କରି ଛlି  ପାଖେର
ପତw ୀ ମମତା ପୁअ ବାପି ବି ରହୁଛlି  କନା ମାମା ଏକୁ ଟିଆ ଘର ଜଗିଛି
ସୁମlର ପରି ବାର କହି େଲ େସ ଓ ପତw ୀ ମମତା, କନା ମାମା, ପୁତ ବାପି  ମାମାକୁ
୧୫ ବଷ, େମଟି କ ପରି fା େଦବ ବାପି କୁ ୧୦ ପୁରି ୧୧ ଚାଲି ବ ଷ0 େଶଣୀେର ପେଢ
ମମତା ସହ ବି ହାଘରକୁ ତା.ର ୧୬ବଷ ପୁରିଗଲାଣି ନି ଜ େପୖ ତୃକ ଘର अନୁ େଗାଳ
ଜି ଲାର ତାଳେଚର ନି କଟ ବଲvା ଗଁ ାେର ସାନଭାଇର ବାହାଘରର ମାତ େକଇଟା
ଦି ନପେର େକେତକ ଘେରାଇ କଥାକୁ େନଇ ସାନଭାଇ ଶୀମlର §ୀ ବନି ତା ଓ ତା.
ପତw ୀ ମମତା ମଧେର ପାଟିତୁv େହାଇଥିଲା ତ େସେତେବେଳ ମାଆ ତାର अଧି କାର
ସାବ କରି ବା ପାଇଁ ବଡ ବହୂ ମମତାକୁ ଭଲକରି ଦୁ ଇ ପଦ ଶୁଣାଇଥିେଲ କଥା ଯାଇ
ସୁମl କାନେର ପଡି ଥିଲା େଛାଟ କଥାକୁ େନଇ ମମତା ସୁମl ପାଖେର ଏମି ତି ଭାେବ
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ବାେଗଇ ଚୁ େନଇ କହି ଥିଲା େଯ େସ अତl ଉତfି େହାଇ ପି ଲାମାନ.ୁ େନଇ ଘର
ଛାଡି କଟକେର ଏକ ଘର ଭଡା େନଇ େସେବ ଠଁୁ ରହୁଛି  ସୁମl ବି କଟକ ଆସି େସେବ
ଠଁୁ ଏକ ଘେରାଇ କଂପାନି ର କାମ କରି ପରିବାର ପତି େପାଷଣ କେର ଘର ଛାଡି ବା
େବଳକୁ ମାମା ୬ ମାସର ଶି ଶୁ ତି ନି ପାଣୀ.ୁ େନଇ ସ | େରାଜଗାରେର ବହୁ କ0େର
ଘରଭଡା େନଇ କଟକ ପରି ଏକ ମହyା ସହରେର ସୁମl ରହି ଲା ସି ନା େକେବ କି n ଘର
େଲାକ. ପାଖେର ହାତପାତି ଟ.ାଟିଏ ବି ମାଗିନି େସଠାେର ବାପି ର ଜନF
େସମାେନ ଆସି ବା ପେର ନି ଜର ବି ଧବା ବୃ  ମାଆ ଥେର ଦୁ ଇଥର ତା. ପାଖକୁ
ଆସି େଦାଷ ନ ଥିେଲ ବି fମା ମାଗି ଗଁ ାକୁ େଫରାଇ େନବାକୁ େଚା କରି ବି ଫଳ େହବା
ପେର ତି ନି ଚାରି ବଷ େହବ ସୁମl ପାଖକୁ अଭିମାନେର ଆସୁନାହZ କି େଫାନ କେଲ
େଫାନେର କଥା ମଧ େହଉନି 
ପି ଲାର ଦୁ ଘଟଣା କଥା ଶୁଣିବା ପେର େକଉଁ ମାଆ େଯ ନି ଜର ଜନF କଲା ପି ଲାକୁ ନ
େଦଖି ରହି ପାରି ବ? ସୁମlର େବାଉ ବି େସମି ତି ନି ଜକୁ ସoାଳି ପାରି ନଥିଲା ନି ଜ ଜନF
କଲା ପୁअ ଡାpରଖାନାେର ପଡି ଛି, ମାଆ େହାଇ େକମି ତି ସoାଳି ଥା’େl ନି ଜକୁ ! େବାଉ
ତାର ସବୁ ପଛ କଥାକୁ ଭୁ ଲି ବଡ େବାହୂ ମମତା ପାଖକୁ େଫାନ କରି ଥିଲା, ବୁ ଝି ଥିଲା
ଦୁ ଘଟଣା ବି ଷୟେର ଜାଣିବାକୁ ବି ପାଇଥିଲା, ସୁମl ବଡ ଡାpରଖାନାେର ଚି କିିତ
େହଉଛି  ଆସlା କାଲି ସଂଧାେର ତାର ଭyା େଗାଡ अପେରସନ େହବ େବାଲି ଡାpର
ସମୟ େଦଇଛlି  େତଣୁ େବାଉ ତା’ର ପୁअକୁ େଦଖା କରିବାକୁ କଟକ ଆସି ବାକୁ ମନ`
କରି ଥିଲା
େବାଉ ଆସୁଛି ଜାଣି ସୁମlର अଜାଣତେର ତା ଆଖି ରୁ ଦୁ ଇେଟାପା ଲୁ ହ ଝରି
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ଆସି ଥିଲା, ତା’ର ଯଣା ପାଇଁ ନୁ ହଁ ବରଂ େବାଉ ତା ପାଖକୁ ଆସି ବା ଖବର ପାଇବାର
ଆନqେର
ସୁମl ବି ମେନ ମେନ ଭାବୁ ଥିଲା େବାଉ ତା ପାଖେର ପହଁ ିଗେଲ ତା’ର ସବୁ େରାଗ
ଆେପ ଆେପ ଭଲ େହାଇଯି ବ
ସୁମl ମମତାକୁ କହି ଲା େମାବାଇଲେର େବାଉ ସହ କଥା କେରଇ େଦବା ପାଇଁ
ମମତା ବି େଫାନ ଲଗାଇ େଦଲା अେନକ ଦି ନର ବବଧାନେର େବାଉ ସହ କଥା
େହବାର ସୁେଯାଗ ପାଇ ମନକୁ ହାଲକା କରି େଦଲା ସୁମl େସ ପରାମଶ େଦଇ େବାଉକୁ
ତା’ର କହି ଥିଲା େଯ, “େତାର ବୟସ େହଇଗଲାଣି ବସ ଚଢି ବା ପାଇଁ ତାଳେଚର ନ ଆସି
ଗଁା ପଖ ବଲvା ଛକରୁ କଟକ ଆସୁଥିବା ‘ଜଗନw ାଥ’ ବସେର ଆସି େଲ ଘରପାଖରୁ ବସି
ସି ଧା ଆସି ବାଦାମବାଡି େର ଓହ ାଇ ତା ପାଖକୁ ଆସି ବାକୁ ସହଜ େହବ”
ସୁମl କଥା ମୁତାବକ ତା େବାଉ ବି ତା ପର ଦି ନ ଠି କ େସହି ସମାନ ବସେର ହZ
ଆସି େଲ
ବସ୍

ସଂଧା

୭ଟାେର

କଟକ

ବାଦାମବାଡି େର

ପହିବାର

ଥିଲା

ସୁମl

ଡାpରଖାନା େବଡେର ପଡି େବାଉର ଆସି ବା ବାଟକୁ ଉୁକତାର ସହ अନାଇ ବସି ଛି
େବାଉକୁ େଦଖି ବାକୁ ମନ ତା’ର ବାକୁ ଳ େହଉଥାଏ ବୟ= େଲାକ! େକମି ତି ଭଲେର
ଆସି େବାଉ ତା ପାଖେର ପହିବ ଠାକୁ ର.ୁ ମେନ ମେନ ଡାକୁ ଥାଏ ସାତଟା ପqର
ବାଜି ଲାଣି େବାଉ କାହZକି ଆସୁନି? ମନ ତା’ର ବାକୁ ଳ େହାଇ ପଡି ଲା ଡାpରଖାନା
େବଡରୁ अେନକ ଦି ନରୁ ତି p ସଂପକ ଥିବା ସାନ ଭାଇ ସହ କଥା େହାଇ ଜାଣିବାକୁ
ପାଇଲା େବାଉକୁ ତ େସ େସହି ସମାନ ବସେର ହZ ବସାଇ କvରକୁ ବାଦାମବାଡି େର
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ଓହ ାଇ अେଟାେର ବସାଇ େଦବାକୁ କହି अେଟା ଭଡା ବି େସ ତା ହାତେର େଦଇ
େଦଇଥିଲା

କvର

ତା

ପି ଲାଦି ନର

ସାy,

େସ

ଭୁ ଲ

କରି ବନାହZ

ଗଁାର

अେନକେଲାକ.ୁ ଏମି ତି ସାହାଯ କେର େସ ଦୁ ଇଭାଇ, ମାଆ ପହିବା ବି ଳa େନଇ
କଥା େହଉଥିବା େବେଳ, େସ ସମୟେର ଖବର ପଚାରି ତ େହାଇଗଲା ତାଳେଚରରୁ କଟକ
ଆସୁଥିବା ଏକ ଯାତୀବାହି ବସ୍ ମହାନଦୀ େପାଲ ଉପେର ଭାରସାମ ହରାଇ େପାଲତଳକୁ
ଖସି ପଡି ଛି େସଥିେର ଥିବା अଧି କାଂଶ ଯାତୀ.ର ମୃତୁ େହାଇଯାଇଛି  ଆaଲାନ୍ସ
ସହାୟତାେର ଆହତମାନ.ୁ ଡାpରଖାନାକୁ अଣା ଯାଉଛି 

ସୁମl ମନକୁ କାହZକି

େକଜାଣି ପାପ ଛୁଇଁଲା, ତା. ଭିତେର ତା େବାଉ ନ ଥିଲା ତ! େଫାନ କାଟିେଦଇ ସୁମl
ତୁ ରl ମମତା କାgେର ହାତରଖି ଯଣା ସେତ େଛାେଟଇ େଛାେଟଇ ଡାpରଖାନା ଟମା
େସ}ରର ଆଉଟ େଡାର ପାଖେର ପହଁ ି ବୁ ଝି ଲା ୧୦ ଜଣରୁ ଉ େଲାକ ଘଟଣା ଳେର
ହZ ମରି ଯାଇଥିେଲ େସମାନ. େଡଡ ବଡି କୁ ବି େସମାେନ େନଇ ଆସି ଧାଡି କରି
ଶୁଆଉଛlି  ଆହୁରି ମଧ େଦଖିେଲ ଜେଣ ମୃତା ବି ଧବା ବୃ ାକୁ ତେଳ ଶୁଆଇ େଦଇ
ସାରି ଛlି 
ଯଣା 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 ଆସି ଛି, କି n ଜୀବl अବାେର ନୁ ହଁ ବରଂ ଶବ େହାଇ ......
ଆଇନଜୀବୀ,ଭଦକ
ଭାମଭାଷ : ୯୪୩୭୧୨୮୮୪୧
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େବପରୁଆ ମଣିଷ

ପତି ବଷ ପରି ଏ ବଷ ମଧ ଲି ଲୁ ଭାଇ.ର ଖୁସିର ଦି ନ ଆଜି ।

ଝି अ େରାମି ଆର ଜନFଦି ନ ଆସି ଛି, ବାପ ମାଆ ଦୁ ହZ.ର ପାଦ ତେଳ
ଲାଗୁନି, ଲି ଲୁ ଭାଇ ଦି ନ ମଜୁ ରୀ ଖଟି ପରି ବାର ଭରଣ େପାଷଣ

ପଦୀପ ବg

କେର। କାମ ସାରି େରାମି ଆ ପାଇଁ ଖେv ନୂ ଆ ଫକ୍ ଧରି ଖୁସି ମନେର ଏକ ମୁହଁା େହାଇ
ଘରକୁ ଚାଲି ଥାଏ ଲି ଲୁ ଭାଇ।
େରାମି ଆର ମାଆ ଖvିଆ ବଳକା କପଡା ରଖି େରାମି ଆ ପାଇଁ ନି ଜ ହାତେର ଖେv
ନୂ ଆ ଜାମା ତି ଆରି କରି ଛି। େକେତ ଖୁସି ମନେର ଚାହZ ବସି ଛlି ବାପା ମା ଦୁ ଇଟି
େରାମି ଆର =ୁଲରୁ େଫରି ବା ବାଟକୁ ।
ଲି ଲୁ ଭାଇ ଭାରି ନରମା େଲାକ, ମାଛି କୁ ମର େବାଲି କୁ ହlି ନି , ଲି ମା ଭାଉଜ ବି ।
ପqର ବଷର େବୖ ବାହି କ ଜୀବନ ଭି ତେର ସାହି ପଡି ଶା ଗଁା େଲାେକ ତା ମୁହଁ
େଦଖିନଥିେବ। ସତେର ଲି ମା ଭାଉଜଟା ପୁରା ଖା}ି ଓଡ଼ି ଆ ଘରର େବାହୁ।
ସି ପୁନ ଭାଇନା ମହାlି ସାହି ନି ଧି କକା. ପୁअ ସହରେର ରହୁଛି , ତି ନି ଦି ନି େହଲା
ଗଁାକୁ ଆସି ଛି ତି ନି ଦି ନ ଭିତେର ଛअ ଥର ଲି ଲୁ ଭାଇ. ଘରକୁ ଆସି ମୁହଁ ମାରି ଗଲାଣି।
ଲି ମା ଭାଉଜ ଲି ଲୁ ଭାଇ. ସାମwାେର ସାହସ କରି କଥା ପେଦ ବି କୁ ହlି ନି ତଥାପି ଡରି
ଡରି

ନି ଜ ଘରର ପqର ବଷର ବଢ଼ି ଲା ଝି अ କଥା ଭାବି ଲି ଲୁ ଭାଇ.ୁ ପଚାରି େଲ।

େହଇଟି, େସ ସି ପୁନୁ କି ଏ କି ? ଖାଲି କ’ଣ ନି ତି ଆସି ଏଣୁ େସଣୁ େମାଏ ଗପି ଯାଉଛି ।
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ସତେର କ’ଣ ତା ସହି ତ ସହର ଯି ବ ନା କ’ଣ? େମାେତ ଭାରି ଡର ଲାଗୁଛି େସ ସହରି ଆ
େଲାକ.ୁ ।
ଏେଡ଼ ବଡ଼ ସହର, ଆେମ ତ ଗରି ବ େଲାକ। ଆେମ େସଠି କ’ଣ ଚଳି ପାରିବା?
ଏମି ତି କି ଛି କଥା େହଉ େହଉ େରାମି ଆ ଗଁା ଦାvରୁ ମା ମା ଡାକି କବାଟ େଠଲି ଘର
ଭିତରକୁ ପଶି ଆସି ଲା ।
ବାପା.ୁ ଘେର େଦଖି ଖୁସିେର େରାମି ଆ ଦଉଡି ଯାଇ ବାପା. େକାଳେର ବସି ପଡ଼ି
କହି ଲା ବାପା ଆେମ କାେଳ ସହରକୁ ଯି ବା। ମଁୁ େରାଜଗାର କରିବି ତୁ ମ ଦୁ ହZ.ୁ ଭଲେର
ରଖି ବି। ଏମି ତି କହୁ କହୁ ଲି ମା ଭାଉଜ ରାଗିଯାଇ ଚୁ ପ୍ କହି େକେତ କ’ଣ ବୁ ଝାଇବାକୁ
ଲାଗିେଲ, ଲି ମା ଭାଉଜ ଝି अକୁ ଟାଣି େନଇ େକାଳକୁ କହି େଲ ଆଉ ଜମା େଯମି ତି ସହର
କଥା ପାଟିେର ଧରିବୁ ନୁ ।
ବାପାମା’ ଦୁ ହZ.ର େଗଲ ୀ ଝି अ େରାମି ଆ ହସି ହସି କହି ଲା ହଉ େହଲା ଏଥର ଚାଲ
େମାେତ ଭାରି େଭାକ େହଲାଣି ଖାଇବା। ଏମି ତି କଥା େହବା ଭିତେର ଲି ମା ଭାଉଜ ଘର
ଭିତରକୁ ଯାଇ େଡସ୍ ଖvକ ଧରି ଆସୁ ଆସୁ ଗଁା ଦାvେର େଜାର୍ ପାଟିତୁv ଶୁଣି ଧାଇଁ
ଯାଇ କବାଟ ପାଖେର ଠି ଆ େହାଇ ସବୁ ଶୁଣି ଘର ଭିତରକୁ ଚାଲି ଗେଲ।
ଲି ପାର ବାପା ଧନି ଆଭାଇ ଧଇଁ ସଇଁ େହାଇ େରାମି ଆର ଘର ଦୁ ଆର ମୁହଁେର ଲି ଲୁ
ଭାଇ ଲି ଲୁ ଭାଇ ଡାକ ଛାଡି ପି ଲା. ଭଳି କାqୁ ଥାlି । ଶ¢ ଶୁଣି ଲି ଲୁ ଭାଇ ଆସି
ପଚାରି େଲ କ’ଣ େହାଇଛି ଧନି ଆ, େରାମି ଆକୁ ଟିେକ ଡାକି େଲ ଲି ପା ତା ସହି ତ ତୁ ମ ଘରକୁ
ଆସି ଛି କି ? ଏତି କି ଧନି ଆ ଭାଇର ମୁହଁରୁ ସରି ଛି କି ନାହZ। େରାମି ଆ ଆସି କହି ଲା ଲି ପା
ତ ଆଜି =ୁଲକୁ ଯାଇନାହZ ଏକଥା ଶୁଣୁ ଶୁଣୁ ଧନି ଆ ଭାଇଟା ଆହୁରି େଜାର୍େର କାqି କାqି
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ତେଳ ବସି ପଡ଼ି ଲା। ରାଧା ମଉସା ଧଇଁ ସଇଁ େହାଇ ଆସି କହି େଲ ଧନି ଆ େତା ଝି अ ଲି ପା
େଗାେଟ ବଡ଼ବାବୁ ର ଧଳା ଗାଡ଼ି େର ବସି ଚାଲି ଗଲା।
େଯେତ ଲି ପା ଲି ପା ଡାକ ଛାଡି ଲି ଶୁଣିଲାନି । େସଥିପାଇଁ େତା ଘର ଆଡ଼କୁ ଯାଇଥିଲି
େଦଖି ଲି ତୁ ନାହଁୁ । ଏକଥା ଶୁଣି ଧନି ଆ ଭାଇଟା ତେଳ ଗଡି ପି ଲା. ଭଳି କାqୁ ଥାଏ ଲି ପା
ଲି ପା େହାଇ। ସମ` ଗଁା େଲାକ ମି ଶି େଖାଜ ଖବର କରୁ କରୁ ବୁ ଝି ଲା େବଳକୁ ସି ପୁନୁ
ଗଁାକୁ ଆସି ଥିଲା, ସହର ଯି ବା କଥା ପାୟତଃ ସମ`. ଘେର ଘେର

ବୁ ଝାଉଥିଲା, େସ

େନଇଯାଇନି ତ? ଏମି ତି େକେତ କ'ଣ ପଶw ପେର ପଶw ଗଁା େଲାକ. ମନେର
ଉ.ିମାରୁଥାଏ।
ଦୁ ଇଦି ନ ବି ତିଗଲା ଗଁାର अରgା ବଢା, ବାର ବରଷର ମା େଛଉv ଝି अ ଲି ପା ତାକୁ
େଚାେରଇ େନଲା କି ଏ? ଏମି ତି େଖାଜଖବର ଭିତେର ମାସ ପେର ମାସ ବି ତିଗଲାଣି ଧନି ଆ
ଭାଇଟା ଦୁ ଃଖେର ଦି ନ କାଟୁ ଛି।
େରାମି ଆ ରମା ଦୁ େହଁ ପି ଲା େବଳୁ ସାy, କଥା େହାଇ =ୁଲରୁ ଘରକୁ େଫରୁଥାlି ।
େରାମି ଆ ରମାକୁ କହୁଥାଏ ଲି ପା ସହରେର ବହୁତ ସୁqର ଲୁ ଗାପଟା ପି gୁଥିବ, ସହରର
େକେତ ବଡ଼ ବଡ଼ େକାଠା, ରy େବରyର ଗାଡି ମଟର େକେତ ବଡ଼ େଲାକି ଆ. ସହ
ତାର ପରିଚୟ େହାଇ ସାରି ବଣି।
ରମା କହି ଲା ସତ େଯ, କି n ଧନି ଆ କକା. ଦୁ ଃଖ ପରିିତି କଥା ଟିେକ
େଦଖୁଚୁନା। ନଖାଇ ନପି ଇ ଲି ପା ଲି ପା େହାଇ ପାଗଳ. ପରି େଖାଜି େଖାଜି େକମି ତି
େହାଇଗେଲଣି, େରାମି ଆ କହି ଲା ଆଜି ନେହେଲ କାଲି ତ େଫରିବ ବହୁତ ଟ.ା ପଇସା
ଧରି ଘରକୁ େଫରି େଲ ତା ବାପାର ଦୁ ଃଖ ଯି ବନି ?
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େରାମି ଆ ମନେର କି n େଗାଟିଏ େଭାକ ସପw େଦେଖଇ ଚାଲି ଥାଏ, େକମି ତି େସ ସବୁ
ଦୁ ଃଖ ସୁଖକୁ ଭୁ ଲି ତା ବାପା େବାଉକୁ ଖୁସିେର ରଖି ବ ନି େଜ ଭଲ ପି gିବ ଖାଇବ।
ସହରି ଆ େଲାକ. ପରି ଚଳି ବ ସତ କହି େଲ ପqର ବଷର ଝି अ ପି ଲାଟା ତା ମୁvେର ଏ
ଭୂ ତ କି ଏ ପୁେରଇଥିଲା ଏକଥା ଭାବି ଲା େବଳକୁ ଭାରି ଡର ଲାଗୁଛି।
େରାମି ଆ କି ଛି କରି େଦବନି ତ?
ଲି ପା ଭଳି ତା ବାପା େବାଉକୁ ଛାଡି ସହରର ଚକ୍ ଚକ୍ ମହକର ଗgେର
ଫସି ଯିବନି ତ। ସତକୁ ସତ େସଇଆ େହଲା, େସଦି ନ ଥାଏ ରବି ବାର ସକାଳ ନअଟା
ଚାଳି ଶି, ମାଆଟା େଟଲରେର ଚି ରା ଫଟା ଲୁ ଗା ଗଁା େଲାକ.ର ସି େଲଇ କରୁଥାଏ।
େରାମି ଆ ନୂ ଆ ଫକ୍ ପି gି କାgେର =ୁଲ େବଗ ଓହେଳଇ ଚାଲି ଥାଏ, ବାଟେର ତା’ର ବାପା
େଭଟ େହେଲ, ପଚାରି େଲ - ମା’ ତୁ କ’ଣ ଆଜି ରବି ବାରେର =ୁଲ ଯାଉଛୁ? େରାମି ଆ
ହସି େଦଇ କହି ଲା ବାପା ଆଗ କହି ଲ ମଁୁ ଏ ନୂ ଆ ଫକେର େକମି ତି ଦି ଶୁଛି, ଲି ଲୁ ଭାଇ
ହସି େଦଇ କହି େଲ େମା ସୁନା ମା ପରି େଟ ପରି ଦି ଶୁଛି। କଥା େହଉ େହଉ େରାମି ଆ
କହି ଲା ବାପା େମାର =ୁଲେର େଗାେଟ େଖଳ अଛି ଶୀଘ େଫରି ଆସି ବି, ବାଏ କହି େରାମି ଆ
ବାପା.ଠାରୁ ବି ଦା େହଇ ଯାଇଛି େଯ ଯାଇଛି ।
େସହି ଧନି ଆ ଭାଇର ଝି अ ଲି ପା ଗଲାପରି କୁ ଆେଡ ହଜି ଗଲା, କି ଏ େଚାେରଇ
େନଲା, ଲି ଲୁ ଭାଇ ଲି ମା ଭାଉଜ ଝି अକୁ ଝୁରି େହଇ ଭାତ ପାଣି ଛାଡ଼ି େଦେଲଣି । ଖାଲି
ବାହୁନି େହଉଛlି । ଏ ସବୁ କଥା ଭାବି ଲା େବଳକୁ ଭାରି ଡର ଲାଗୁଛି, ବଢ଼ି ଲା ଝି अ ଦୁ ଇ
ଦୁ ଇଟି ଏକା ପରି ଗଁା ଛାଡି ସହରକୁ ଚାଲି ଗେଲଣି ।
ସହରର

ଚଉଡା

ଚକ୍

ଚକ୍

ପି ଚୁେର

ଏମାେନ

ପାଦ

ରଖି

କ’ଣ

ଖୁସିକୁ
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େତାଳି ପାରି େବ। ନା ସହରେର ହସି ବୁ ଲୁ ଥିବା ପି ଶାଚମାନ. ଆଁେର ଏମାେନ ବଳି
ପଡି ଯିେବ। ଏମି ତି ଭବି ବା ବି ଭୁ ଲ୍ ଦୁ ଇ ଦୁ ଇଟି ପରି ବାର ଦୁ ଃଖେର ଦି ନ କାଟୁ ଛlି ବଢ଼ି ଲା
ଝି अ ଦୁ ଇଟିକୁ ହେରଇ। ଲି ଲୁ ଭାଇ ଘରୁ ବାହାରି ଝି अକୁ େଖାଜି ବାକୁ ସହର ବାହାରି ଯାଇ
ଛlି େଯ ଯାଇଛlି ।
ଆଉ କି ଛି େଖାଜ ଖବର ନାହZ, ଏେଣ ଲି ମା ଭଉଜଟା ଝି अ ଯି ବା ଦୁ ଃଖ ଠାରୁ ଲି ଲୁ
ଭାଇ. ନେଫରି ବାର ଦୁ ଃଖେର ଆହୁରି ଭାyି ପଡି େଲଣି ।
ଦି ନ ପେର ଦି ନ ବଷ ପେର ବଷ ବି ତିଗଲାଣି, ଦୁ ଇଟି ବଢ଼ି ଲା ଝି अ ଆଉ ଗଁାର ସୁନା
ମୁvା ଲି ଲୁ ଭାଇ ନେଫରି ବାର କାରଣ କ’ଣ େହାଇପାେର? ଏମି ତି ଗଁା େଲାକ. ମନେର
େକାକୁ ଆ ଭୟ ସୃିକରି ଚାଲି ଥାଏ। ଠି କ୍ ଲି ପା େରାମି ଆ ପରି ଆଉ ଜେଣ ଦଶ ବଷର
ଝି अ ବନି ତାର େଚାରି ଘଟଣାକୁ େନଇ ଗଁା େଲାକ େପାଲି ସ୍ ବାବୁ .ୁ

ଜେଣଇେଲ, ଏସବୁ

ଘଟଣାକୁ େନଇ ଗଁା େଲାକ. ଆଖିରୁ ନି ଦ ହଜି ଯାଇଛି ।
ଆଉ ଗଁାର ଝି अମାନ.ୁ ଘରୁ ପଦାକୁ ବାହାର କରି େଦଉନାହାlି ସବୁ ଭୟେର ଦି ନ
ବି ତାଉଥିଲା େବେଳ ବନି ତା େଛାଟ େହେଲ ବି ବି ଚfଣ ବୁ ି, କଳ େକୗଶଳ କରି
େସମାନ. କବଳରୁ ବାହାରି ଆସି େକୗଣସି ଏକ ଥାନାେର ପହି ସବୁ େଖାଲି କହି ବା
ପେର ତଜମା କରୁଛି େପାଲି ସ୍। ସି ପୁନୁ ଓ ସାଥିମାନ.ୁ େନଇ ଧି େର ଧି ଏର୍ େରାମି ଆ ଆଉ
ଲି ପାର ଖବର ପାଇ ଉାର କରି ସାରିଛି ।
େହେଲ ଲି ଲୁ ଭାଇ ଏେବ ବି ନି େଖାଜ ତାକୁ କି ଏ ମାରି େଦଲା ନା କୁ ଆେଡ ଝି अ
ହଜି ବାର ବି େୟାଗେର ପାଗଳ େହାଇଯାଇଛlି , ସତେର େଦଖିେଲ ଏ ମାନବ ସମାଜ
େକେଡ ଭୟ.ର
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ନି ରୀହ େଲାକମାନ.ୁ ଏମି ତି ଦହଗ କରି ଏମାେନ ଧଳା ଗାଡ଼ି େର ଆଉ ଏସି ରୁମ
େଗାଡ଼ ଉପେର େଗାଡ଼ ପେକଇ େକମି ତି ହସୁଛlି । ଦରକାର ପଡ଼ି େଲ ଏମାେନ ଶବ
ଉପେର ମହଲ କରି ସରଗକୁ ସି ଡ଼ି ପାରି ମyଳ ଗହେର ଘର େତାଳି ବାର ସପw େଦଖିବାକୁ
ପେଛଇେବନି ।
ସତକୁ ସତ ଲି ଲୁ ଭାଇର କି ଛି ସୁରାଗ ପାଇ େପାଲି ସର ତଜମା ପୁଣି ଚମେକଇ
େଦଇଛି ସାରା ବି ଶକୁ। ସି ପୁନ ଭାଇର ଠି କଣା େନଇ ଲି ଲୁ ଭାଇ ପହଁ ଚିଲା ପେର େଲାକ
ଲେଗଇ ଲି ଲୁ ଭାଇ.ୁ ମାରି େଦବାର େଯାଜନା କରି ଥିଲା, ଦରମରା କରି େଟନ ଲାଇନେର
ପେକଇ ଚାଲି ଆସି ଥିେଲ।
ଜେଣ ମହି ଳା ତା.ୁ େନଇ େସବା ସୁଶµଷା କରି ତା.ୁ ବେଇ ରଖିଥିବାର ଜଣା
ଯାଇଛି , ଏକଥା ସି ପୁନୁକୁ ପଚାରି ବାରୁ ସବୁ ସତକଥା ମାନି ଛି।
କହି େଲ େଦଖି ଏ େବପରୁଆ ମଣିଷ ସମାଜେର େସ ନାରୀ ଜଣକ ମହାନ ଯି ଏ ଲି ଲୁ
ଭାଇ.ୁ ନି ଜର ଭାବି ବେଇ ରଖି ଆଜି ସୁ କରି ତା ପରି ବାର ପାଖେର ଛାଡି େଦଇଛି
ଗଁାର ହସ ଖୁସିକୁ ପୁଣି ଗରି ବ. ଓଠେର େଦଖିବାକୁ ସୁେଯାଗ େଦଇଛି େସ ମହାନ ନା ଏ
ନାକ ସି ¶ାଣି େପାଛି ବଡ଼ କରି ଥିବା ଗଁା େଲାେକ େସହି ଗଁାର ପି ଲା ସି ପୁନୁ।
ନାରୀ ସମାଜ ଆଉ ପୁରୁଷ ସମାଜ େକେତ अଗଗତି ଆପଣ ବି ଚାର କରି େବ।

ଭଦକ, ବାସୁେଦବପୁର
ସାନମଛୁଆଘାଇ, ରାଜଘରେପାଖରୀ
ଭାମଭାଷ : ୮୦୭୨୭୮୩୨୨୦
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ଧରମ ଭାଇ
ମଧରାତ ଛୁଇଁବାକୁ କି ଛିfଣ अେପfାେର। ମାନସ ଓ ମାନସୀ
ଶଯାେର ନି ଦକୁ अେପfା କରି ଥାlି । ମାନସର अନମନ= ମନେର
ଭରିରହି ଥିଲା କି ଛି ସF ତିର ଆହାନ। ହଠାତ୍ େମାବାଇଲ୍ର ରି y

ନାରାୟଣ ଚq
େସନାପତି

େଟାନ୍ଟା ତାକୁ େଚେତଇ ଉଠାଇେଦଲା ବି ଛଣାରୁ। େଫାନ୍ଟାକୁ ଧରି
ରି ସିଭ୍ କରି ବା ପବ
ୂ ର
 ୁ ସହଧମ~ଣୀ ମାନସୀର େକେତକ अବାlର ପଶwର ସଖୀନ େହବାକୁ
ପଡି ଥିଲା ତାକୁ । େସ କି ଏ.. କାହZକି... ଓ ଏ अସମୟେର େଫାନ୍ କାହZକି କରି ଛି ଆଦି
ସେqହର ପଶwବାଣ fତବି fତ ଓ ବି ବତ କରୁଥାଏ ମାନସକୁ । ମାନସ ଏକ ବି  ସରଳ
ଉମନା ଦରଦୀ ମଣିଷ। ତଥାପି େସ ଧୀର fୀଣ ଗଳାେର କହି ଲା... େମାର ଜେଣ
ସ%କୀୟା ଭଉଣୀ େଫାନ୍ କରିଛି । ଏତି କି କାନେର ନ ପଶୁଣୁ ମାନସୀ େମାବାଇଲ୍ଟିକୁ
ଛେଡଇ େନଇ େଦଖିଲା... ନଁା अଛି अନୀତା।
ଏ अନୀତା କି ଏ? େକଉଁ ଦି ନରୁ ତୁ ମର ଭଉଣୀ େହଲାଣି? କହି ଗଜ~ ଉଠି ଲା
ମାନସୀ।
ତୁ େମ ତାକୁ ଜାଣିନ..। ମଁୁ ତାର ଧରମ ଭାଇ, ମାନସର ଉ_ର ଥିଲା।
ଓ... ଧରମଭାଇ... ଏଇମି ତି ଚାଲି ଛି ଲୁ ଚାଛପା େପମ...। ଏଇମି ତି अେନକ
अବା®ିତ अବାlର ଟି·ଣୀ ଓ ତି ର=ାର ବାରaାର ଧ´ା େଦଉଥାଏ ମାନସର ନି ¸ପଟ
ମନକୁ । fତ ବି fତ କରୁଥାଏ ତା ନି ାପ ହୃଦୟକୁ । ଏଇମି ତି ଯୁpି ତକ ବାଦ ବି ବାଦ
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ତି ର=ାର ଓ ଭନା ସହଚରୀମାେନ କି ଛିfଣ ଆନqେର କରୁଥାlି ଉଦv ନୃ ତ।
େକବଳ ମାନସର େକଇପଦ ଆଦୃ ତ କଥାକୁ ନୀରବେର ଶୁଣୁଥିଲା େସ ସମୟର ଜେନୖ କ
େଶାତା ‘ସମୟ’ अତି ଆଗହେର।
ବୁ ଝି ଲ ମାନସୀ, ଏ ସଂସାରେର େକବଳ ମା’ଠାରୁ ଜନିF ତ ଭଉଣୀ କ’ଣ ଭଉଣୀ?
ତୁ େମ ଜାଣିନ, େମା ପବି ତ ଭାରତୀୟ ସଂ=ୃତି କୁ। ଏଠି େଯ େସେନହ ଶରଧାେର ଭାଇକୁ
ମମତାର ବgନେର ନି ଃସାଥପରତାେର ବାgିଥାଏ େସ ଜେଣ ସା ଭଉଣୀ। ମାନସୀର
ମୁହଁରୁ ଜାଳାମୁଖି अଗିw ଉ¹ୀରଣ ପରି ବଷୁଥିଲା େସ ଭାଷଣ, ବାେଜ ସ%କକୁ ମଁୁ ବି ଶାସ
କେରନା। ତାହା ଖାଲି ପବନା ଓ ଧମକୁ ଆଖିଠାର.. ମାତ ବା`ବେର େସଥିେର ନ ଥାଏ
ଆlରି କତା, ବି ଶାସ ଓ ଭରସା। ଏ ମି ଛ ସ%କ अବା`ବ ଓ ସଭତାର ବି ଷାp
ଜତୁ ଗୃହ। େତେବ େମାେତ ତୁ େମ ଜଣାअ, ଏ अନୀତା କି ପରି ତୁ ମର ଭଉଣୀ େହଲା? ଦୀଘ
୯ ବଷର େବୖ ବାହି କ ସ%କ ଭିତେର ଏଭଳି अକସF ାତ ଭଉଣୀର ଚି ହw ଆଜି ମଁୁ ପାଇଛି ।
କୁ ହ ତା ସହି ତ ତୁ ମର ସ%କ କ’ଣ?
ହଉ, େତେବ ଶୁଣ କହି ବହୁ ଦି ନର ସାଇତା ସF ତି େପଢ଼ି ଟାକୁ େଖାଲି େଦଲା ମାନସ
େସେତେବେଳ ମଁୁ ଥିଲି अବି ବାହି ତ। ମହାପାତ େଟଡି ଂ କ%ାନୀର ଏମ୍.ଡି .। ଆମର
ପାର%ରି କ ଚି ରଶତ ଥିଲା ସମି ତ ପ-ନାୟକ େଯ କି ପ-ନାୟକ େଟଡି ଂ କ%ାନୀର
ଏମ୍.ଡି .। ଶତ ସହସ େଚାକରି ତା କ%ାନୀକୁ ଆଶାନୁ ରୂପ अଗସର କରାଇପାରୁ ନ
ଥିଲା େସ। େଶଷେର ଷଢଯ କରି ଥିଲା ଟ.ା ଲୁ ଟ୍ ସହ ଜୀବନରୁ େମାେତ
ମାରି େଦବାକୁ । ଥେର अଫିସରୁ ବି ଳa ରାତି େର अନୁ ନ ୫୦ଲf ଟ.ାେନଇ େଫରିବାର
ଥିଲା, अଫିସ୍ର େକୗଣସି ଏକ ଗୃହଶତଠାରୁ ଖବର େନଇ, େଫରି ବା ଜyଲ ରା`ାେର
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ମୂତୟନ କରି ଥିଲା ଭଡାଟିଆ ଗୁvା। ମଁୁ େଫରୁଥାଏ ଜି ପ୍େର ନି ଘ ଜyଲ ଭିତେର
ଶୁଣିଲି ଏକ अବଳାର ଆ_ଚିାର। ସର अେନଷଣ କରି ପହିଲି ପାଖେର। ଯାହା
େଦଖି ଲି ହୃଦୟ େମାର ବାରaାର ପେଣାଦି ତ କଲା େସ ବି ପନw କୁ ସାହାଯ କରି ବାକୁ । େସ
ଝି अଟିକୁ ଉଲଗw କରି ଧଷଣ କରି ବାକୁ ଉଦତ େହଉଥିେଲ ଦୁ ବୃ_ମାେନ। ଆପାଣ
େଚାକରି ନି ଜ ଇତକୁ ବାଇବାକୁ ବାରaାର ସଂଗାମ କରୁଥିଲା େସ ବି ଚାରୀ, କାକୁ ତି
ମି ନତି ବି କରୁଥିଲା ଓ ଭଗବାନ.ୁ ଡାକୁ ଥିଲା ମଧ। େମା ବି େବକ କହି ଲାନି ତାକୁ
ସାହାଯ ନ କରି ବାକୁ । ଭାବି ଲି ଏ ଯଦି େମା ମା’ ଭଉଣୀ କି ଝି अ େହାଇଥାlା! ଟ.ାକୁ
େଲାଭ ନ ରଖି ଦୁ ବୁ_. ସେy କରିଥିଲି ଯୁ। ବାଇଥିଲି େସ ବି ଚାରୀଟାକୁ । ମାତ
ସମି ତର ଗୁvାମାେନ अସମୟେର େମାେତ ଆକମଣ କରିଥିେଲ। େସମାନ.ୁ କାବୁ କରି
ଘଉଡାଇ ଥିଲି, େସ ଝି अଟି ବି େମାେତ अେନକ ସାହାଯ କରି ଥିଲା। େମା ମୁvେର ଶp
ମାଡ ବାଜି ଲଢୁ ଥିବା େବେଳ େସମାନ. ଆଖିକୁ ବାଲି ଫିyି ଦୁ ବଳ କରିେଦଇଥିଲା।
ପେର ଶp ଆଘାତରୁ ସଂାହୀନ େହାଇ ପଡି ରହି ଲି। ବହୁତ େଚା କରି ଥିଲା େସ ମାତ
ମଁୁ େଚତା ପାଇ ନଥିଲି। अକସF ାତ୍ ବଷାର ବଷଣ େମାେତ ନବଜୀବନ େଦଇଥିଲା। ଉଠି
େଦଖି ଲି, ଜyଲେର ମଁୁଁ ଏକାକୀ। ଜି ପ୍ ପାଖେର େଦଖି ଲି େମା ଡାଏରୀେର ଏକ ଲି ଖିତ ଚି ଠି
ଯାହାକି ଥିଲା अଭାଗିନୀ େସ ଝି अଟାର। େଲଖାଥିଲା...
ଭାଇ ଆଜି େମାେତ ଇତ େଦଇ ଆପଣ ଭଗବାନ ଠୁ ବି ବଳି अଧି କ ଉପକାର
କରି ଛlି । ମଁୁ ଏକ अନାଥିନୀ। େମା ସାମୀକୁ ମାରି େମାେତ ବଳପବ
ୂ କ
 ବି ବାହ କରି ବାକୁ
ଭୀରୁ ଦାଦା େଯାଜନା ଚଲାଇଛି । ମଁୁ ଜାେଣ ମଁୁ େକେବ ବି ତା’ପରି ରାfସଠାରୁ ରfା
ପାଇବି ନି। େତଣୁ ମଁୁ ଏ ନଦୀେର ବୁ ଡି ଆତFହତା କରି ବାକୁ ଯାଉଛି । େମାେତ ଭୁ ଲ୍
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ବୁ ଝି େବନି ।
ଇତି
ଆପଣ.ର अଭାଗିନୀ ଭଉଣୀ अନୀତା।
ଇତ`ତଃ ଓ ବି ବତ େହାଇ େଦୗଡି ଲି େସ ନଦୀକୂଳକୁ । େଦଖି ଲି େସ ଗvେର ବୁ ଡି
ଭାସୁଛି। କୂଳକୁ ଆଣି ତା େପଟରୁ ପାଣି କାଢି ଲି। ବହୁତ କେର େସ େଫରି ପାଇଲା
 ରp େଦଖି େସ ବି ବତ
େଚତା। େଚତା ପାଇ ଧେକଇ କାqି େମା ମୁvର fତରୁ ନି ଗତ
େହାଇଗଲା। ଶାଢୀର କାନି ଚି ରି େପାଛି ଲା ଶରଧାେର େମା ମଥାର ଲହୁ, ଆଦରେର
ବାgିେଦଲା ତା ଶାଢୀର କାନି ଖେv େମା ମଥାେର ତ ଖେv େମା ହାତେର। କାqି କାqି
କହି ଲା ଆଜି ଠୁ ତୁ େମ େମାର ଭାଇ। େହେଲ କାହZକି େମାେତ ବାଇଲ ଭାଇ। କି ଏ
େମାେତ ସାହାରା େହବ? େସଇଦି ନୁ େସ ଭଉଣୀଟାକୁ अେନକ ଦି ନ अନାଥାଶମେର ରଖି
ତା କଥା ବୁ ଝୁଥିଲି। ବି ବାହ ପେର େସ େମାେତ ମନା କରି ଥିଲା ସାହାଯ କରି ବାକୁ 
କାହZକି ନା େସ ଚାହଁୁ ନଥିଲା ତା-େମା ଭାଇ ଭଉଣୀର ପବି ତ ସ%କେର କି ଏ अପବି ତ ଜଳ
ଢାଳୁ । ମାତ ଏତି କି ବି ନତି କରି ଥିଲା ଭାଇ... ମଁୁ ବିଥିବା ଯାଏଁ େଯମି ତି ସବୁ ରାfୀ
ପୁେନଇଁେର ତୁ ମ ହାତେର ରାfୀ ବାgିବି । େସଥିପାଇଁ ରାfୀପୁେନଇଁ ପବ
ୂ ଦ
 ି ନ େସ େମାେତ
େଫାନ୍ କରି ଜଣାଏ। ଆଜି େସଇଥି ପାଇଁ େସ େଫାନ୍ କରି ଥିଲା ତା ଘରକୁ କାଲି ଯାଇ
ରାfୀ ବାgିବାକୁ ।
କଥା ନ ସରୁଣୁ ହାତେର ରାfୀପୁେନଇଁର ସଜ ଧରି ପହିଗଲା अନୀତା ତା ଭାଇ
ଘେର। ଆନqର ମହକ େଯତି କି ତା ଓଠର ହସ େଦଇ ବାହାରି ଆସୁଥିଲା ଆଶ.ାର
ଉଷୁମ ବି େସତି କି ବାରି େହଉଥିଲା ତା ମୁଖମvଳେର। ଭାଇକୁ ପଣି ପାତ ପେର
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ଇସାରାେର ଭାଉଜକୁ ଚି ହw ି ଭpିପତ
ୂ ପଣାମ ଜଣାଇଲା अନୀତା। ସେ.ାଚେର କହି ଥିଲା
ଭାଇ, େମାର ଭୁ ଲ୍ େହାଇଯାଇଛି । ତୁ େମ େଫାନ୍ ରି ସିଭ୍ ନ କରି ବାରୁ ବ` େହାଇ
ଚାଲି ଆସି ଲି ତୁ ମ ଘରକୁ ବି ନା अନୁ ମତି େର। ଭାଉଜ ଆପଣ େମାେତ େଯଉଁ ଦvେଦେବ
ତାହା ନି ଃସେ.ାଚେର ଗହଣ କରି ବି। ମାନସୀର ହୃଦୟରୁ ସେqହର ଖvିଆଭୂ ତ ଗୁଡାକ
ଧି େର ଧି େର अପସରି ଗଲା ପରି ଲାଗିଲା। ସ%କର ଆଇନାଟା ଏେତ ଚି ´ଣ ଓ ଏେତ
ସh ତା अସh ମନ ଏେବ କଳି ପାରି ଲା। ନି ଜ ସାମୀର ମହାନତା ଏେତ.. ମାତ େସ ତା.ୁ
ନୀ ପରି କଦଯ ବବହାର କରି ଛି େସଥିପାଇଁ ନି ଜ ବି େବକକୁ ବାରaାର କୁ ଠାରଘାତ
କରି ଥିଲା। ଏ ଭାଇ ଡାକର ମହ_.. ଭଉଣୀ ପତି ଭାଇର ମମତାର ନି ବgନକୁ େସ ଶେହ
ସଲାମ୍ କଲା। ନି ଜକୁ ଶତ ଧି ´ାର କଲା। ଆଖିରୁ अମାନି ଆ ନି 0ୁର ନି ଲଜ
 अଶଗୁଡାକ
ଧାର ଧାର େହାଇ ବହି ଯାଉଥାଏ। ଲାେର ମଥାନତ କରି अନୀତାକୁ କହି ଲା... अନୀତା
େମାେତ fମା କର। ଆଖି ରୁ ଲୁ ହ େପାଛି େଦଇ अନୀତା କହି ଲା.. ତୁ େମ ପରା େମା
ଭାଉଜ, ହି qୁ ଧମ अନୁ ସାେର ବଡ ଭାଉଜ ମା' ସମାନ। ମା' େକେବ ତା ଝି अକୁ fମା
ମାଗିପାେର? ମାନସ ଆଡକୁ ଯାଇ ମାନସୀ କହି ଲା.. େମାେତ fମା କରିଦି अ। ମଥାକୁ
ଆଉେଜଇ େନଇ ମାନସ କହି ଲା.. ଆେମ ପରା ଜନମ ଜନମର ସାଥୀ... ତମର ଏ
ସାମାନ ସେqହକୁ ମଁୁ କ'ଣ ଭୁ ଲ୍ ଭାବି ପାେର। ତା ଛଡା େମା ଭଉଣୀ ତ ତୁ ମକୁ fମା
କରି େଦଇଛି ...।
ମାନସୀର ଆଖି ର ଲୁ ହ କି ଛି କହୁଥିଲା... କି ଛି अଭାବ अନୁ ଭବ କରିଥିଲା। ତା'ର ତ
ଭାଇ ନାହZ େସ େକମି ତି ବା ଜାଣିଥାlା ଭାଇ ଭଉଣୀର ସ%କ! ମେନ ମେନ ଗବ अନୁ ଭବ
କଲା ଏଇ ଓଡି ଆ ମାଟିର େବାହୂ େବାଲି । େଯଉଁ ସଂ=ୃତି ଖିଏ ସୂତାେର ବାେg ଭାଇ
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ଭଉଣୀର ମମତା େଡାରି , ପଦି ଏ ମଧୁେବାଳା ଡାକେର ଚେଢ ସ%କର ସରଗକୁ ସି ଡି େସଇ
ସଂ=ୃତି ର ପଜ
ୂ ାରୀ ତା ନି ଜ ସାମୀ। େଯକି ମାନବି କତାର ଶେର ଧରମ ଭାଇରୁ ରpର
ଭାଇଠୁ अଧି କ େହାଇପାରି ଛlି େସ େକେଡ ମହାନ... େଯ େସଭଳି ସାମୀର §ୀ! ମାନସ ..
अନୀତାର ହାତେର ଉପହାର େଦଖି.. ପଚାରି ବାରୁ.. अନୀତା କହି ଲା.. ଭାଇ, ଆଜି ମଁୁ
ଚାକି ରି ପାଇଯାଇଛି । େଯଉଁ ଭାଇ ତାକୁ ଇତ, ଜୀବନ େଦଇ ନୂ ଆ ଜୀବନ େଦଇଛି େସ
ଭାଇ ପାଇଁ ଗରି ବ ଭଉଣୀଟାର େଛାଟ ଉପହାରଟିଏ। ଶାେର ମାନସୀ କୁ େଇ
େନଇଥିଲା अନୀତାକୁ ..। କହି ଥିଲା ଏ ତୁ ମ ଧରମଭାଇ ନୁ ହଁ ଆଜି ଠୁ ତୁ େମ େମା େଗହ ା
ନଣq ଓ େସ ତୁ ମ ନି ଜ ଭାଇ॥
ଜoରା, େକqୁ ଝର
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ଉଜାଣି ମୁହଁେର କବି ଚକଧର
(Humour is also a way of saying something serious.---T.S.Eliot)

अେନଶତଟି ଆଧୁନିକ, ମୁpଛq ଓ େବୗିକ କବି ତାେର ପରି ପୁ
ପାvୁଲି ପିଟିକୁ କବି ସତୃ  ଦୃ ିେର अେନଇ ଏକ अଜଣା ପୁଲକ

ତି େଲାଚନ ଦାସ

अନୁ ଭବ କେଲ। ଆଃ! ସୃିେର କି ଆନq। ସଜନାର ସମ` େକ ଶ େସ अଚି େର ବି ସFରି
ଗେଲ ଏବଂ ତା.ର ଏହି अମୂଲ କୃ ତି ପାଇଁ ମେନ ମେନ ଗବ अନୁ ଭବ କେଲ। କବି .ର
ମେନ ପଡି ଲା, େସ କେଲଜେର ପଢୁ ଥିବା େବେଳ ବି ପବୀ କବି ରବି ସି ଂ.ର ଜାଳାମୁଖୀ
ଭାଷଣର କି ଛି अଂଶ। ବି ପବୀ କବି କହି ଥିେଲ, “ନାରୀଟିଏ ପସବ ଯଣା ଓ ତନି ତ
ରpfୟ େଦଖି ମେନ ମେନ ିର କରିନି ଏ େଯ େସ ପୁଣି ଥେର ମା’ େହବା କଥା େକେବ
ବି ଚି lା କରିବ ନାହZ। କି n ନବଜାତକର କୁ ଆଁ କୁ ଆଁ ସ ରେର େସ ତାର ସମ` ଯଣା
ପାେଶାରି ଯାଏ ଏବଂ ପୁଣି ଥେର ମା’ େହବାକୁ କୁ ¨ାେବାଧ କେର ନାହZ” କବି ଭାବି େଲ,
ସବୁ ସୃି ପଛେର କି ଛି ଦୁ ଃଖ, କି ଛି ଯଣା ତ अବଶ ରହି ବ, ଆଉ ଏଇଟାହZ ତ ପକୃ ତି ର
ନି ୟମ।
ଏେବ କି ଛି ଦି ନ ଧରି କବି .ର େସହି େଗାଟିଏ ଚି lା, ପାvୁଲି ପି କି ପରି ପକାଶକ.
େକାମଳ ହାତର ଶ ପାଇ

ମୁଦିତ अfରେର ପରି ଣତ େହବ ଏବଂ ସୂଯ ର ପଥମ

ଆେଲାକ େଦଖିବା ସେy ସେy ତାର ସା ରାତାରାତି “अମୁକ ମହାପାତ”ରୁ “କବି
ଚକଧର ମହାପାତ” ପାଲଟି ଯି େବ। କି n ପାvୁଲି ପିଟି ଛପାେହବ େକମି ତି? ଏଥିପାଇଁ अଥ
ଆସି ବ କୁ ଆଡୁ ? ଜେଣ ବା. କି ରାଣୀର ଦରମାରୁ େକେତ ବା ସୟ କରି େହବ? अ|
ଆହାନ ଇ-ପତି କା ସ%ୂ ' ନି ଃଶୁ) ବି ତରଣ େହତୁ ଡା େଜାତି ପସାଦ ପ-ନାୟକ. /ାରା ପତି 0ି ତ ଓ ପକାଶି ତ | Aahwaan.com | 74

ଆହାନ ଇ-ପତି କା, ଚତୁ ଶ ବଷ, ଦି ତୀୟ ସଂଖା, େଫବୃ ଆରୀ ୨୦୧୯

Magazine Downloaded from www.aahwaan.com

ଯାହା କି ଛି େସ ସୟ କରି ଛlି , େସ ସବୁ अଧି କାଂଶ ଚାକି ରୀଆ. ଭଳି ଶୀମତୀ.
ହାତେର। ଆଉ ଝି अ ବାହାଘର ପାଇଁ ସିତ अଥକୁ େସ େକେବ ବି ପୁ`କ ପକାଶନ ପାଇଁ
ଖ କରି ବାକୁ ଉଚି ତ ମେନ କରି େବ ନାହZ। ଏେବ ତା.ର ଆଦଶ ତଥା ବି ଂଶ ଶତା¢ୀର
ସବେଶ0 ଆଧୁନିକ କବି ଟି. ଏସ୍. ଇଲି अଟ୍ କଥା ମେନ ପଡି ଲା। ଇଲି अଟ. ଯୁଗାlକାରୀ
କବି ତା “The Waste Land”, ୧୯୨୨ ମସି ହାେର ପକାଶ ପାଇଲା େବଳକୁ େସ ଜେଣ
ବା. କି ରାଣୀ ଥିେଲ। କବି .ର ଧାରଣା େଯ େକୗଣସି ପଦ ପଦବୀେର अଧି 0ିତ େହବା
ସହି ତ ପା ବା ସୃଜଶୀଳତାର େକୗଣସି ସ%କ ନାହZ। କି n ଆଜି ଆମ ଭାଷା ଓ ସାହି ତ
ଜଗତର अବା ବଡ଼ ବି ଚିତ। ଏଠି ଉ ପଦ ପଦବୀ ମvନ କରିଥିବା େଲଖକଟି ତାର
ସୃଜନଶୀଳତା अେପfା ପଦବୀର ଓଜନ ହZ अଧି କ ଗୁରୁତ ବହନ କେର। ଆମର
अଧି କାଂଶ ପକାଶକ ବି େଲଖକର ଆସନ େଦଖି ତା.ର ପଚାର କରି ବା ସହି ତ ନି ଜ ପାଇଁ
ମଧ ସମ` ସୁବିଧା ହାସଲ କରି ନି अlି ।
ଚି lାମଗw ପତି .ୁ େଦଖି କବି ପତw ୀ କାରଣ ପୃhା କରେl କବି ଦୁ ଃଖପକାଶ କରି
କହି େଲ େଯ ତା. ପରି अ.ୁ େରାଦଗମ अବାେର ଥିବା ଜେଣ अନାମେଧୟ କବି .ୁ
ଭରସା କରି େକୗଣସି ପକାଶକ ନି ଜ କାଜ~ ତ ଧନକୁ ବାଜି ଲଗାଇେବ ନାହZ। ଏଣୁ
ତା.ର ସଜନା ସବୁ ଦି ନ ପାଇଁ ଶୀତଳ ଭvାରେର ରହି ଯିବ। ସ ାମୀ.ର ଦୁ ଃଖେର
ଦବୀଭୂ ତ କବି ପତw ୀ ଏଥର କବି .ୁ େବାଧ େଦଇ କହି େଲ େଯ େସ ଆେଦୗ ହେତାାହି ତ
େହବା ଉଚି ତ ନୁ େହଁ । ବରଂ କି ଛି ନା କି ଛି ଫqି ଫିକର କରି ଆଉ ଆବଶକ ପଡି େଲ
େକୗଣସି ମାଧମର ସାହାରା େନଇ େସ ଜେଣ ସହୃଦୟ ପକାଶକ. ନି କଟେର ପହିବାକୁ
େଚା କରି ବା ଉଚି ତ୍। କବି ପତw ୀ ଏେବ ବୁ ଡି ଯାଉଥିବା େଲାକଟିକୁ କୁ ଟା ଖିअ ଖେv
େଦଖାଇଲା ଭଳି କବି .ୁ କହି େଲ େଯ ତା. ମାଉସୀ ପୁअ ଭାଇ ସାହି ତ ଜଗତ ସହି ତ
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ଜଡି ତ ଏକ ପଶାସନି କ ପଦବୀେର अଛlି ଏବଂ େସ ଚାହZେଲ େଯ େକୗଣସି ପକାଶକ ତା.
କାମଟି କରି େଦେବ। େତଣୁ ଏହି ସୂତଟିକୁ ଉପେଯାଗ କରି ବା ପାଇଁ େସ ସମ` ପକାର
ଉଦମ କରି େବ। ତା’ ପରଦି ନ କବି ପତw ୀ ତା. କେଲଜ େବଳର ବାgବୀ ତଥା ଏବର
ଭାଉଜ.ୁ ଏ ବି ଷୟେର अନୁ େରାଧ କରି ଭାଇ.ର ସାହାଯ େଲାଡି େଲ। କଥା ଛଳେର
ବାgବୀ.ୁ କହି େଲ େଯ େସ ନାରୀମହଲେର ଜେଣ ଉଦୀୟମାନ କବି .ର ସହଧମ~ଣୀ
ଭାେବ ପରିଚି ତ ଏବଂ ତା.ର ଏକାଧି କ ସଂକଳନ ପକାଶ अେପfାେର ରହି ଛି େବାଲି
େସମାନ.ର ଧାରଣା। ଯଦି େକୗଣସି କାରଣରୁ ବହି ଟିଏ ପକାଶ ନ ହୁଏ େତେବ
େସମାନ. ଆଗେର ତା. ନାକ କଟିଯିବ। ଭାଉଜ ତା.ୁ अଭୟ େଦଇ କହି େଲ େଯ େସ
ଏ ବି ଷୟେର ଭାଇ.ୁ କହି ନି xୟ କି ଛି ବବା କରି େବ। अଚି େର ପକାଶକ. ସହି ତ
େଯାଗାେଯାଗ େହାଇଗଲା। ପକାଶକ ମେହାଦୟ କହି େଲ େଯ ସାମlରାୟ ସାର୍ େଯେହତୁ
କବି . କଥା କହି ଛlି , ଏଣୁ ଆକଷଣୀୟ ମଲାଟ [ପି କାେସାକୀୟ(Pablo Picasso)
େଶୖ ଳୀେର अ.ିତ ଚି ତଟିଏ ଆଧୁନିକ କବି ତା ପୁ`କ ପାଇଁ ଭଲ ମାନି ବ] ଥାଇ କବି ତା
ପୁ`କଟି ପକାଶ କରି େଦେବ, କି n ଆବଶକୀୟ ଖ ତା.ୁ ବହନ କରିବାକୁ ପଡି ବ। େସ
अବଶ ଛପାଖ କି ଛି େନେବ ନାହZ, କି n କାଗଜ ଓ ବେgଇ ବାବଦ ଖ ତା.ୁ
ତୁ ଲାଇବାକୁ ପଡି ବ। କବି ଭାବି େଲ, ଜେଣ ନାମୀଦାମୀ ପକାଶକ. ଛାପ ବହି ଉପେର
ରହି େଲ ବହି ଓ େଲଖକ ଉଭୟ. ଓଜନ ବଢି ଯିବ। ଏଇ େଯମି ତି, अ°େଫାଡ,
ମାକମି ଲାନ୍ ବା େପyୁଇନ୍ ପକାଶ କରି ଥିବା ବହି ସବୁ ର େଲଖକ. ବି ଷୟେର ବି େଶଷ
କି ଛି ନ ଜାଣି ବି ପାଠେକ କି ଣlି ।
ଏହାର କି ଛି ଦି ନ ପେର, କବି ତା. ଶାଖା ପରି ଚାଳକ.ୁ अନୁ େରାଧ କରି େସହି
ମାସର ଦରମା अଗୀମ ଆକାରେର େନଇ ପକାଶକ. ପାଖେର ଜମା କରି େଦେଲ। ଠି କ୍
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ମାେସ ପେର କବି .ୁ ଖବର ମି ଳିଲା େଯ ବହି େପସରୁ ଆସି ଯାଇଛି ଏବଂ ପୁ`କ ଉେନFାଚନ
ପାଇଁ

େସ ଆବଶକୀୟ ବେqାବ`

କରି ପାରlି । ଏକ अବp ଆେବଗେର କବି .ୁ

ଲାଗିଲା, େଯମି ତି େସ ପି ଲାଦି େନ େଜେଜ ମା’.ଠୁ ଶୁଣିଥିବା ଗପର ଜହwମାମଁୁ ତା. ହାତ
ପାଆlାକୁ ଆସି ଯାଇଛି । अତଧି କ ଖୁସିେର େସଦି ନ ଆଉ େସ କାମ କରି ପାରି େଲ
ନାହZ। ଘେର ପହି ମି ଠା ପାେକଟରୁ େଗାେଟ ମି ଠା ବାହାର କରି ଶୀମତୀ.ୁ ଖୁଆଇ
େଦଇ କହି େଲ େଯ ଆଜି ଏହି ଖୁସିର ସମ` େଶୟ ତା.ର। କାରଣ େସ अ}ା ଭିଡି ନ
ଥିେଲ ଏ କାଯ େକେବ ବି ସoବ େହାଇ ପାରି ନ ଥାଆlା। ତା’ ପର ଦି ନ

କବି

ପକାଶକ.ୁ ସାfାତ୍ କରେl େସ ମନ ଦୁ ଃଖେର କହି େଲ େଯ ତା.ୁ େଦଇଥିବା ଟ.ାେର
େକବଳ ୧୦୦ ଖv ବହି ଛପା େହାଇ ପାରି ଛି। େସ अବଶ ବହି ଟିର ବି ତରଣ ଓ ବି ପଣନ
ପାଇଁ ସମ` େଚା କରି େବ, କି n େସଥିପାଇଁ ଗାେର}ି େଦଇ ପାରି େବ ନାହZ। ପକାଶକ,
ପୁ`କଟିର ଉେନFାଚନ ଓ ପଚାର-ପସାର ପାଇଁ ଗଣମାଧମର ସାହାଯ େନବାକୁ ପରାମଶ
େଦେଲ ଓ ଏଥିପାଇଁ ଏକ ଭବ ସଭାର ଆେୟାଜନ କରି ବା ପାଇଁ ମଧ କହି େଲ।
ପକାଶକ. ପରାମଶ ଖୁବ୍ ଯୁpିଯୁp ମେନେହେଲ ମଧ ଖର ପରି ମାଣ
କଥା ଚି lାକରି , ସଭା ଆେୟାଜନ କରି ବା କଥାଟା କବି ନି ଜ ମନରୁ େପାଛି େଦେଲ।
କାରଣ ମଝି େର ମଝି େର େସ ପୁ`କ ଉେନFାଚନ ଉବକୁ ଯାଆlି ଏବଂ େସଠି େକମି ତି ଖ
ହୁଏ, େସ ବି ଷୟେର ତା.ର େଗାେଟ େମାଟାେମାଟି ଧାରଣା अଛି । ହି ସାବ କରି େଦଖିେଲ
େଯ ମqିରଠୁ ମୁଖଶାଳା ବଳି ଯି ବା ଭଳି ବହି ଉେନFାଚନ ଖ, ବହି ଛାପି ବା ଖଠୁ ବି
ବଳି ଯିବ। ବରଂ ତାହା ନକରି ଯଦି େଚା କରାଯାଏ, େତେବ ଆଗାମୀ ପୁ`କ େମଳା
अବସରେର अ| ଖେର ଉେନFାଚନ କାଯଟି େହଇଯି ବ। ଏହା ଭି ତେର ତି ନି ମାସ
ବି ତିଗଲା। କବି ପତw ୀ ସବୁ େବେଳ କହୁଥାଆlି େଯ ବହି ର अlଃତ ଦଶ କପି ତା.ର
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ଦରକାର, କାରଣ ଗତ କି ଟିପାଟ~େର ସାyମାନ.ୁ ବହି କଥା କହି ଛlି , ଆଉ ବହି ଖେv
ଖେv େଦଇ ନପାରିେଲ ତା. ପାରିବାପଣ ଉପେର ନି xୟ ପଶw ଉଠି ବ। କି n ଆଜି , କାଲି
କହି ଆଉ ମାେସ ବି ତିଗେଲ ବି ବହି ରୁ ଖେv ଆସି ଲା ନାହZ। ଦି େନ କବି ପତw ୀ ଜି ଦ୍
ଧରି ବାରୁ କବି କହି େଲ େଯ ଉେନFାଚନ ତ େହାଇପାରି ଲା ନାହZ, ଏଣୁ ଛପା ଖ ଉଠାଇବା
ପାଇଁ ପକାଶକ. ବହି େଦାକାନେର େସ ସବୁ ବହି େଦଇ େଦଇଛlି । କବି ପତw ୀ େଦଖିେଲ
େଯ ବହି ଆଉ ମଳି ବାର ଆଶା ନାହZ, େତଣୁ କବି अଫିସ ଗଲାପେର ଦି େନ େଗାେଟ अେଟା
କରି ପକାଶକ. ନି କଟେର ପହିେଲ। ଉେଶ, ବହି ରୁ କି ଛି କପି କି ଣି େନଇ
ସାyମାନ.ୁ

ବା}ିେଦେବ। େଦାକାନେର ପହିଲା େବଳକୁ ପକାଶକ ନ ଥିେଲ।

କମଚାରୀ ଜଣକୁ ବହି ର ନାମ କହି େସଥିରୁ େସ ଦଶକପି େଦବାପାଇଁ କହି େଲ। କମଚାରୀ
ଜଣକ ସବୁ ଥାକ େଖାଜି ସାରି କହି େଲ, “ମାଡାମ୍, ଆପଣ େବାଧହୁଏ ଭୁ ଲ୍ ନାମ କହୁଛlି ,
େମା ଜାଣିବାେର ଏଭଳି କି ଛି ବହି ଆମ େଦାକାନେର ନାହZ କି ଆପଣ େଯଉଁ େଲଖକ.
କଥା କହୁଛlି , ତା. ବହି େମା ନଜରକୁ ଆସି ନାହZ” କମଚାରୀ. କଥା ଶୁଣି କବି ପତw ୀ.
ରାଗ ପମକୁ ଉଠି ଗଲା ଏବଂ କମଚାରୀକୁ ବେହ େଶାଧି ପେକଇେଲ। କମଚାରୀ ଜଣକ
କାକୁ ତି ମନତି େହାଇ କହି େଲ, “ମାଡାମ୍, ଆପଣ ଦୟାକରି କି ଛି ସମୟ अେପfା କରn,
ମାଲି କ

ଆସି ବା

େବଳ

େହାଇଗଲାଣି,

େସ

ଆସି େଲ

ଆପଣ.ୁ

ସଠି କ୍

ଖବର

େଦଇପାରି େବ” କହୁକହୁ ପକାଶକ ମହାଶୟ ଆସି ପହି ଗେଲ, ଆଉ ଘଟଣାଟା
ବୁ ଝି ସାରି କମଚାରୀ ଜଣକୁ ଚା’ ଆଣିବା ପାଇଁ ପଠାଇ େଦେଲ। ଏଥର ପକାଶକ
କବି ପତw ୀ.ୁ କହି େଲ, “ମଁୁ ଯଦି ଭୁ ଲ କହୁ ନ ଥାଏ, େତେବ ଆପଣ ନି xୟ ମହାପାତ
ସାର. ଧମପତw ୀ” କବି ପତw ୀ କହି େଲ, “ଆପଣ ଏକଦମ୍ ଠି କ୍ अନୁ ମାନ କରିଛlି , କି n
କବି .ର ବହି ସବୁ ତ ଆପଣ. ପାଖେର अଛି େବାଲି ସି ଏ େମାେତ କହି େଲ”ବୟ=
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ପକାଶକ ଜଣକ ଏେବ କଥାଟା କ’ଣ ବୁ ଝି ପାରି କହି େଲ, “ମା’, ତୁ େମ େମା ଝି अ ବୟସର,
ଏଣୁ ସତଟା କ’ଣ ତାହା ତୁ େମ ଜାଣିବା ଉଚି ତ୍। ଏେବ ଆମ ସାହି ତର अବା ଯାହା,
େସଥିେର େଲଖକଟି େଯେତ ପତି ଭାବାନ େହେଲ ମଧ ଯଦି ଧରାଧରି କଳା ତାକୁ ଜଣା ନ
ଥାଏ, େତେବ ସି ଏ େଯଉଁ ତି ମିରକୁ େସହି ତି ମିରେର ରହି ଯାଏ। ସାମlରାୟ ସାର. କଥା
ରfା କରି କବି େଦଇଥିବା ଟ.ାେର ମଁୁ େକବଳ ଶେହ ଖv ବହି ଛେପଇ ପାରି ଲି, କି n
ବହି ସବୁ ବି କିବି େକମି ତି? ବହୁ କେର ମଁୁ ପା ଖv ବହି ବି କିଲି। େମା େଦାକାନେର
ଜାଗାର अଭାବ ତ େଦଖୁଛ, େସଥିପାଇଁ େମା अନୁ େରାଧେର ବଳକା ବହି ସବୁ କବି େନଇ
ଯାଇଛlି । ସoବତଃ ସାy ସାଥି ଭିତେର ତାହା ବା}ି େଦଇଥିେବ। ଏେବ ସବୁ
fମତାହୀନ ସା. अବା ଠି କ୍ ଏହି ପରି। େଯ ଏଭଳି ପତି କୂଳ ପରି ିତି କୁ ସାମନା
କରି ବାର କଳା ଶି ଖି ପାରି ଲା, େସ ହZ େକବଳ ତି 0ିଲା। ମା’ ତୁ େମ ଏ ବି ଷୟେର କବି .ୁ
କି ଛି ପଚାରି ବ ନାହZ, କାରଣ ତୁ େମ ଏ ବି ଷୟେର अବଗତ अଛ େବାଲି ଜାଣିେଲ େସ ନି xୟ
ଆଘାତ ପାଇେବ। ତୁ େମ ଏେବ ମନଦୁ ଃଖ ନ କରି ଘରକୁ ଯାअ। ବରଂ ତୁ େମ ଯଦି
अ|କି ଛି ଟ.ା େଯାଗାଡ଼ କରି େମାେତ େଦଇପାରିବ, େତେବ ତୁ ମ ଆବଶକତା अନୁ ଯାୟୀ
ଆଉ କି ଛି ବହି ଛାପି େଦବି ”
ଭାମଭାଷ : ୭୦୦୮୬୩୫୧୭୯
୨୯ - ଏ, କ|ନା ଏରିଆ, ବି .େଜ.ବି ନଗର, ଭୁ ବେନଶର-୭୫୧୦୧୪,
(अବସରପା ପରିଚାଳକ, ୟୁନାଇେଟଡ୍ ବା. अଫ୍ ଇvିଆ)
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ଭିନw ଏକ ପାୟxିତ
ପୁବ  ଆକାଶରୁ ରpିମ ସୂଯ କି ରଣ ଦୂ ର ଦି ଗଳୟ େଭଦ କରି
ଶାବଣୀର अଗଣାେର େକେତେବେଳୁ ବି ଛାଡ଼ି େହାଇ ପଡ଼ି ଛି। ଶାବଣୀକୁ
ଜଣା ନଥିଲା। ତରବର େହାଇ ସକାଳର ନି ତକମ ସାରି େଦଲା। ଆଜି

ଭାଗି ରଥୀ େସଠୀ

େଯମି ତି େହେଲ େସ ବା.୍ ମାେନଜର.ୁ େଭଟିବ। ବା.୍କୁ େଦୗଡ଼ି େଦୗଡ଼ି ତା’ େଗାଡ଼ରୁ
ପାଣି ମରି ଗଲାଣି । ବା.େର ଯାହା ସବୁ କାଗଜପତ େଦବାକଥା ସବୁ ତ ଦି ଆ େହାଇଛି ।
ତଥାପି ବା.୍ େଲାନ୍ଟା ମୁ ର େହାଇପାରୁନି । େସଥିପାଇଁ ଦଶଟା ବାଜି ବା ଆଗରୁ
ବା.େର ହାଜର େହାଇଯାଇଛି ଶାବଣୀ।
ଘ}ାେର

ଦଶଟା

ବାଜି ବାକୁ

ଯାଉଛି । ଶାବଣୀ ହଠାତ୍ େଦଖି ଲା ବା.ର

େମେନ୍ଗଟ୍କୁ େଠଲି େକହି ଜେଣ ଭିତରକୁ ପଶି ଆସୁଛlି । ଆେର! ଏ କ’ଣ ଇଏତ
ବାଦଲ୍। ତା’ର େବାଧହୁଏ ବା.େର କି ଛି କାମ ଥିବ। ବାଦଲକୁ େଦଖି ଶାବଣୀ
ନେଦଖି ଲା ଭଳି ଟିକିଏ ଆେଡ଼ଇ ଗଲା। େଦଖି ଲା ବାଦଲ୍ ମାେନଜର. ଚାaରକୁ ଗଲା।
ଶାବଣୀ ଭାବି ଲା ମାେନଜର ତ ଏ ପଯl ଆସି ନାହାlି । ଇଏ ପୁଣି ମାେନଜର.
ଚାaରକୁ କାହZକି ଗଲା। ଏହା ଭାବି କି ଛି ସମୟ अେପfା କଲା। େଦଖି ଲା ବାଦଲ୍
ମାେନଜର. ଚାaରରୁ ବାହାରୁନାହZ। ଭାବି ଲା अନ କମଚାରୀ େବାେଧ ଚାaରେର
ଥିେବ। ତା. ସହି ତ କଥା େହଉଥିେବ। କି ଛି େଲାକ ମାେନଜର. ଚାaରକୁ ଯାଉଥାlି
ପୁଣି କି ଛି ସମୟପେର େଫରି ବାର ଦୃ ଶ େଦଖୁଥିଲା ଶାବଣୀ। କି n! ବାଦଲ୍ ଭି ତରକୁ
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ଯାଇ ବାହାରୁନି । େତଣୁ େସ ଜେଣ କମଚାରୀ.ୁ

ପଚାରିଲା- ମାେନଜର ସାର୍

େକେତେବେଳ ଆସି େବ? େସ କହି େଲ - ସାର୍ ତ ତା. ଚାaରେର अଛlି । ତଥାପି
ଶାବଣୀ ଜାଣି ପାରୁନଥାଏ। ଭାବି ଲା ସାର୍ େକେତେବଳୁ ଆସି ଗେଲଣି, େସ ଠି କେର
େବାଧହୁଏ େଦଖିପାରି ନି। ଶାବଣୀ ମାେନଜର. ଚାaରର େଡ଼ାର େଠଲି ଭିତରକୁ ଗଲା।
େସ ଯାହା େଦଖି ଲା ଆଖିେର ବି ଶାସ କରି ପାରିଲାନି । ବାଦଲ୍ ବା.୍ ମାେନଜର।
ବାଦଲ୍ ଶାବଣୀକୁ େଦଖି ଆxଯ େହାଇ ଚାହZଲା। କହି ଲା - ଶାବଣୀ। ତେମ ଏଠି ?
କୁ ଆେଡ଼ ଆସି ଛ? ଆସ! ଆସ! ବସ। ଏହା କହି ସାମwା େଚୟାରକୁ େଦଖାଇଲା। ଶାବଣୀ
େଚୟାରେର ଚୁ ପ୍ ଚାପ୍ ତଳକୁ ମୁହଁ େପାତି ବସି ଲା। କି ଛି କହି ଲା ନାହZ। ବାଦଲ୍
ପଚାରିଲା - ଆେର। ଶାବଣୀ କି ଛି କୁ ହ, ଏମି ତି କ’ଣ ଚୁ ପ୍ଚାପ୍ ବସି ଲ? କୁ ହ, କାହZକି
ଆସି ଛ? କ’ଣ େହାଇଛି ତମର? ଶାବଣୀ କି ଛି କହି ବା ପବ
ୂ ର
 ୁ ଆଖି ରୁ ତା’ର ଶାବଣର
ଧାର ଛୁଟିବାକୁ ଲାଗିଲା। ବାଦଲ୍ ମୁହଁକୁ अନାଇବାକୁ ତା’ର େଯମି ତି ସତ୍ସାହସ ନଥିଲା।
କହି ବ କ’ଣ? େକମି ତି କହି ବ? େକଉଁଠାରୁ ଆରo କରି ବ?
ଏଥର ଶାବଣୀ ଲୁ ହ େପାଛି ମୁହଁ ଉପରକୁ ଉଠାଇଲା। େସ କି ଛି କହି ବାକୁ ଯି ବା
ପବ
ୂ ର
 ୁ ବାଦଲ୍ େଦଖିଲା ଶାବଣୀର େଚେହରାକୁ । ନଥିଲା ମଥାେର ସି qୁର କି ହାତେର
ଶା। ଓଠେର ନଥିଲା ଖୁସିର ଜୁ ଆର କି ଭ-ା ଯଦି ଓ ଶାବଣୀ େଦହେର େଯୗବନର େଢ଼ଉ
ଲହଡ଼ି ଭାyୁଥିଲା। ବାଦଲ୍ ହଠାତ୍ େଚୟାରରୁ ଉଠି ପଡ଼ି ଶାବଣୀ ପାଖକୁ ଚାଲି ଆସି ଲା।
କହି ଲା - ଶାବଣୀ। ମଁୁ ଏ କଣ େଦଖୁଛି? ତେମ ତ ବି ବାହ କରି ଥିଲ। ଏଥର ଶାବଣୀ ମୁହଁ
େଖାଲି ଲା। କହି ଲା - ହଠାତ୍ ତମ ସହି ତ ଏହି ବା.େର େଦଖା େହବ େବାଲି ମଁୁ ନି ଜକୁ
ବି ଶାସ କରି ପାରୁନି । ମଁୁ ଜାଣିଥିଲି ତେମ େକଉଁ ଏକ ବା.େର ଚାକି ରି କରୁଛ।
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କି n ..........। ମଁୁ େଗାଟିଏ େଛାଟ େଲାନ୍ ପାଇଁ ଆସି ଥିଲି। ଆଗରୁ େକେତଥର ଆସି ଛି
କି n ତମ ସହ େଦଖା େହାଇ ପାରି ନଥିଲା। େମା େଲାନ୍ଟା ତେମ କରିଦି अ ବାଦଲ୍। ଏ
ସବୁ ଶୁଣି ବାଦଲ୍ କହି ଲା - େଲାନ୍ ତ ନି xୟ େହବ। କି n - େମା ପଶwର ଉ_ର ମଁୁ ପାଇ
ପାରି ଲିନି। େସ ସବୁ ଜାଣି ତେମ କଣ ବା କରି ପାରି ବ? େମା ଭାଗେର ଯାହା ଥିଲା ଓ
ଭବି ଷତେର ଯାହା େହବାର अଛି ତାହାହZ େହବ। ଯାହାର ହାତ ଧରି ଜୀବନଟା ବି ତାଇ
େଦବା ପାଇଁ ଆେଗଇ ଗଲି ସି ଏତ ଦି ନ େକଇଟାେର ହାତ ଛାଡ଼ି ଚାଲି ଗେଲ।
ମଁୁ ଏେବ ଚଳି ବି େକମି ତି। େସଥିପାଇଁ ଏଠାକୁ େଦୗଡ଼ି ଆସି ଛି। ବାଦଲ୍ କହି ଲା ତେମ େକଉଁଠି ରହୁଛ? ତମ ସାମୀ.ର କଣ େହଲା?ତମ ସହି ତ ଆଉ କି ଏ କି ଏ अଛlି
ଏମି ତି अେନକ ପଶw?
अଫିସ୍ କା³ ଘ}ାେର େସେକv୍ କ}ାଟି କାଳଚକ ଭଉଁରୀ ପରି ଘୁରି ବୁ ଲୁ ଥିଲା।
େସଇ ଭଉଁରୀର ପରି ଧିେର ପଡ଼ି ଯାଇଥିଲା ଭଳି ଘୁରି ବୁ ଲୁ ଥିଲା ଶାବଣୀର ମ`ି¸।
ଇତ`ତଃ େହାଇ ଟିକିଏ ଆଶ`ି ମେନ କରି େସ ବା`ବତାକୁ େଫରି ଆସି ଲା। କହି
ଚାଲି ଲା - େସ କାଳଚକର କରାଳ ଭଉଁରୀେର େପଶୀ େହାଇଯାଇଥିବା ତାର ବି ଗତ ଦି ନ।
େସଦି ନ ଥିଲା अଦି ନିଆ ଝଡ଼ ବତାସ କାଳ େବୖ ଶାଖୀ ବଷାମୁଖର ସଂଧା। ରାତି ପାହି େଲ
ସାବି ତୀ ବତ। ସାମୀ ସଦାନq ଡ଼ୁଟି ସାରି ଘରକୁ େଫରୁଥିେଲ। ତା. ବାଗ୍େର ଥିଲା
ନାଲି ଶା, ସି qୁର ଫରୁଆ, ନଡ଼ି ଆ କଦଳୀ ସହି ତ ନାନା ରକମର ଫଳମୂଳ। େସହି
ବାଗ୍ ଭିତେର ତା. ଭଲ ପାଇବାର ପତୀକ। ସତବାନ୍ ରୂପେର େମା ଠାରୁ ପଜ
ୂ ା
ପାଇେବ। ନୂ ଆ ଶାଢ଼ୀ, ନାଲି ଶାେର େମାେତ ସଜାଇ ପଥମ ଥର ପାଇଁ େମାେତ ସାବି ତୀ
ରୂପେର େଦଖିବାକୁ ଚାହଁୁ ଥିେଲ। କି n, ତା.ର ସପw ସପwେର ହZ ରହି ଗଲା। ହଠାତ୍
ଆହାନ ଇ-ପତି କା ସ%ୂ ' ନି ଃଶୁ) ବି ତରଣ େହତୁ ଡା େଜାତି ପସାଦ ପ-ନାୟକ. /ାରା ପତି 0ି ତ ଓ ପକାଶି ତ | Aahwaan.com | 82

ଆହାନ ଇ-ପତି କା, ଚତୁ ଶ ବଷ, ଦି ତୀୟ ସଂଖା, େଫବୃ ଆରୀ ୨୦୧୯

Magazine Downloaded from www.aahwaan.com

अଦି ନିଆ ବଷାେର େବହାଲ୍ େହାଇ ଉଠୁ ଥିଲା ସାରା ସହର। ରା`ାଘାଟ ପାଣିେର ଭ_~।
ତଥାପି ସହରର ରା`ା ଗୁଡ଼ିକ ଥିଲା ଗାଡ଼ି ମଟରର ଭିଡ଼। ନି ଜ ନି ଜ କମେfତରୁ ସମେ`
ଘରକୁ େଫରୁଥିେଲ। େସଦି ନ ଇଏ ବି ଘରକୁ େଫରୁଥିେଲ ବାଇକ୍େର। େରନ୍ େକାଟ 
 ି ସoାଳି ପାରି ବାେର अସମଥ ଥିଲା। ହଠାତ୍
ପି gିଥିେଲ ବି ବଷାର ଦାଉ େରନ୍ େକାଟଟ
ରା`ାର ଗହଳି ମଧେର ତା.ୁ ଏକ କାର ଧ´ା େଦଇ ଚାଲି ଗଲା। ସି ଏ ଛି ଟ୍କି େହାଇ
ପଡ଼ି େଲ। ତା’ପେର ସବୁ େଶଷ ...........। ଏସବୁ କରିବା ଭି ତେର ଆଖି ରୁ ତାର ଧାର ଧାର
ଲୁ ହ ବହି ଆସି ଲା। ଲୁ ହ େପାଛି କହି ଲା - ଇଏ ଥିେଲ ତା. ଘରର େଗାଟିଏ େବାଲି ପୁअ।
ଶାଶୁ ଶଶୁର ନାହାlି । ଶାଶୁ ଆମର ବାହାଘର ଆଗରୁ ଚାଲି ଯାଇଥିେଲ ଓ ଶଶୁର
ବାହାଘରର ଛ’ଟା ମାସ ନ ପୁରୁଣୁ ହଠାତ୍ अସୁ େହାଇ ଆରପାରି କୁ ଚାଲି ଗେଲ। ଏକା
ଏକା ଏେତବଡ଼ ଦୁ ନି ଆଁେର ବିବାକୁ େହେଲ ନି ଜକୁ କି ଛି କରି ବାକୁ େହବ। େସଥିପାଇଁ
େଛାଟ େଲାନ୍ଟିଏ େହେଲ ମଁୁ େମାର ବାକି ଜୀବନଟା େଛାଟ େମାଟ ବବସାୟଟିଏ କରି
ଚଳି ଯିବି। ଏହା କହି ଶାବଣୀ କାqି ଉଠି ଲା।
ବାଦଲ୍ ଏସବୁ ଶୁଣୁଥିଲା। अଫିସର ସମ` କାମକୁ ପଛେର ପକାଇ। ଏହା ଭିତେର
କମଚାରୀମାେନ େକୗଣସି ନା େକୗଣସି କାମ ପାଇଁ ତା. ପାଖକୁ ଆସି ବାକୁ େଚା
କରୁଥିେଲ ବି େସ अନୁ ମତି େଦଇନଥିଲା। େସ ଶୁଣୁଥିଲା ଶାବଣୀ ଜୀବନର ଦୁ ଃଖଦ
କାହାଣୀ। କହି ଲା - ଶାବଣୀ! ଆ°ିେଡ଼}୍ଟା େକେବ େହାଇଥିଲା। ସାବି ତୀ ବତର
ପବ
ୂ ଦ
 ି ନ ସଂଧାେବଳ। ମେନ ପକାଇ େଦଇଥିଲା ଶାବଣୀ। ଶାବଣୀର କଥା ଶୁଣି ଆxଯ
େହାଇଯାଇଥିଲା ଓ କହି ଲା ସାବି ତୀ ବତ? ତେମ ଏେତ ବ` େହାଇପଡ଼ୁଛ କାହZକି?
ନା....! ଶାବଣୀ େସଦି ନ ଝଡ଼ େତାଫାନ ସହି ତ କାଳ େବୖ ଶାଖିର ତାvବ ନୃ ତ େହଉଥିଲା
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ପରି ଲାଗୁଥିଲା। ଏତକ କହି ଶାବଣୀର ପଶwକୁ ଏଡ଼ାଇ େଦଇଥିଲା। ତମ େଲାନ୍ଟା ଦି େନ
ଦି ’ଦି ନେର ସାଂ°ନ୍ େହାଇଯି ବ। ତେମ ଏେବ ଘରକୁ ଯାअ। ଯାହା େହବାର ଥିଲା ତ
େହାଇଗଲାଣି । େସହି अତୀତକୁ ମନେର ବସା ବାgି ରଖି େଲ ମନ କ ହୁଏ ସି ନା କି n
ସମାଧାନ ହୁଏନି । ତମର େଲାନ୍ ସା°ନ୍ ପାଇଁ ଆଉ କି ଛି କାଗଜ ପତ ଦରକାର ପଡ଼ି େଲ
ମଁୁ ଜଣାଇବି । ଶାବଣୀ ବାଦଲ୍ ଠାରୁ ଆଶାସନାର ବାଣୀ ଶୁଣି ବି ଦାୟ େନଲା।
ବାଦଲ୍ अଫିସରେର ବସି ଭାବୁ ଥିଲା अଦି ନିଆ କାଳ େବୖ ଶାଖୀ ବଷା ମୁଖର ସଂଧାର
ଦୃ ଶ। େସଦି ନ େତେବ େସ େଲାକଟି ମରି ଯାଇଥିଲା। ନି ଜକୁ ବି ଶାସ କରି ପାରୁ ନଥିଲା
ବାଦଲ୍। अନ ମନ= ଓ ମନ ଦୁ ଃଖେର अଫିସ୍ର କାମ େସ କରି ଚାଲୁ ଥିଲା। ସମୟ ତ
କାହାକୁ अେପfା କେରନି ସମୟ ଗଡ଼ି ଚାଲି ଥିଲା। ଚାହଁୁ ଚାହଁୁ ସଂଧା ସାେଢ଼ ସାତଟା ବାଜି
ଯାଇଥିଲା ତା’ ଚାaରର କା³ ଘଡ଼ି େର। ନି ଜ କାଟର୍କୁ ବାହାରି ଲା ବାଦଲ୍। କାଟରେର
େସ ଏକା। ସବୁ ଦି ନର ରୁଟିନ୍ अନୁ ଯାୟୀ ତା’ର କାଯକମେର ଆଜି अେନକ ବତି କମ।
ମନେର ନଥିଲା ସରସତା କି ଆସlା କାଲି ପାଇଁ ନଥିଲା अଫିସ୍ କାମର େଯାଜନା।
ଭାବୁ ଥିଲା ତା େଯାଗଁୁ ଆଜି ଶାବଣୀର ଏ अବା। ଦି ନ ଥିଲା ଦୁ େହଁ ପରରକୁ କଥା
େଦଇଥିେଲ। ସଂସାର ଗଢ଼ି େବ। ପରର ଦୁ େହଁ ଦୁ ହZ. ଆଖିେର ଦୁ ନି ଆଁ େଦଖିେବ,
ପରରକୁ ବୁ ଝି େବ ଇତାଦି , କି n ସମୟ ଚକେର ସବୁ ଓଲଟ ପାଲଟା େହାଇଗଲା। ଜାତି
ପଥାର ଦାହି େଦଇ ଶାବଣୀର ପରି ବାର ଦୁ ହZ. ସଂପକରୁ ସୀକାର କେଲ ନାହZ। େଶଷେର
ଶାବଣୀକୁ अନତ ଜବରଦ` ବି ବାହ କରାଇ େଦେଲ। ବ_ମାନ ଶାବଣୀର ଏମି ତି
ପରି ିତି । ବାଦଲ୍ ନି ଜକୁ େଦାଷୀ ମେନ କରି अନୁ ତାପ କରୁଛି । କି n! ଏେବ େସ କରି ବ
ୂ ବଷାେର ଶାବଣୀର ମଥାର ସି qୁର
କଣ? େସ ଦି ନ अଦି ନିଆ କାଳ େବୖ ଶାଖୀର ନି ଧ ମ
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େଧାଇ େହାଇଯି ବ ତା’ରି ହାତେର େସ’ କଣ ଜାଣିଥିଲା? ନି େଜ ସଂସାରେର ଏକା ଏକା
ବଂଚି ବା ପାଇଁ अେନକ ସପw େଦଖୁଛି। ସତେର େସ କ’ଣ ପାରି ବ? ମଁୁ କଣ କରି ପାରି ବି?
ଏମି ତି अେନକ ପଶw ମଧେର େସ ଦି ନ ରାତି େର ତା ଆଖିକୁ େକେତେବେଳ େଯ ନି ଦ
ଆସି ଯାଇଛି େସ ଜାଣିପାରି ନଥିଲା।
ପରଦି ନ ସକାଳ। ପବ
ୂ ଦ
 ି ଗରୁ ଉଦି ତ ରpିମ ସୂଯ .ୁ अନାଇ ଏକ ଲୟେର ଚାହZଲା
ବାଦଲ୍। ଆଖିେର अବେସାସର ନି ଆଁ। ଭାବୁ ଥିଲା ତାକୁ ପାୟxି ତ କରି ବାକୁ ହZ ପଡ଼ି ବ।
କି n େକମି ତି। ଶାବଣୀକୁ େଯ େକଇଟା ଟ.ାର େଲାନ୍ କରାଇେଦେଲ ତା ପାପର
ପାୟxି ତ େହାଇଯି ବ। େସ କି ଛି ଭାବି ପାରୁନଥିଲା। େସହି ଟ.ାେର େଯ ଶାବଣୀର
ହସଖୁସି ପୁଣି େଫରି ଆସି ବ। ତାର ଦୁ ଃଖକୁ େଧାଇେହାଇଯି ବ। ଏମି ତି अେନକ ପଶw
ମନେର ଉ.ି ମାରୁଥିଲା। େସ ଶାବଣୀକୁ ଆଉଥେର େଭଟିବ। ତା ସହି ତ ଆଉ କି ଛି
କଥାେହବ। ଏହି ସବୁ ଭାବନା ଭିତେର କା³ ଘ}ାର େପvୁଲମ୍ଟା ଠନ୍ ଠନ୍ ନअ ଥର
ବାଜି ଉଠି ଲା। େସ ଭାବନାରୁ େଫରି ଆସି ତରବରେର अଫିସ୍ ଯି ବା ପାଇଁ ବାହାରି
ପଡ଼ି ଲା।
ବାଦଲ୍ ଠି କ୍ ଦଶଟାେର अଫିସେର ପହି ନି ତିଦିନିଆ अଫିସ୍ କାମେର ଲାଗି
ପଡ଼ି ଲା। ଟ.ା ପଇସାର ହି ସାବ ତଥା କେପାେରଟ୍ अଫିସ୍ର ଉପରି अଫିସର. ତାଗିଦ୍
େଲାନ୍ ଟାେଗଟ୍ କରି ବା େଚତାବନୀକୁ େସ ଭୁ ଲି ନଥିଲା । अଫିସ୍ର କାଯ ଭାରର କ
ଠାରୁ େସ କରି ଥିବା ଶାବଣୀ ପତି अନାୟ ମନ ଭିତେର ଘା}ି ଚକଟି େହଉଥିଲା। ମନ
କ ଓ ଦୁ ଃଖ अବସାଦ ଭିତେର अଫିସ୍ କାଯ େଶଷ କରି ସଂଧା ଛअଟାେର अଫିସରୁ
ବାହାରି ପଡ଼ି ଲା ବାଦଲ୍। େସ ଯି ବ ଶାବଣୀ ପାଖକୁ । ଶାବଣୀ ଆଖିରୁ ଶାବଣର ବଷ
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ଝରି ଝରି ଶୁଖି ଯାଇଛି अେନକ ବଷ~ ବଷ~। କି n ଆଜି ବାଦଲ୍ େଚା କରି ବ ଶାବଣୀ
ହୃଦୟକୁ େଭଦକରି ଭସାବାଦଲର େଢ଼ଉଟିଏ େହାଇ ତା’ ଭyା ହୃଦୟେର ଖୁସିର ସାମାନ
ବଷା ଛି ଟ୍କା ମାରି ବଷ~ଯିବା ପାଇଁ।
ଶାବଣୀର ଘରଦାର ମୁହଁେର ଠି ଆ େହାଇ କବାଟ ଠକ୍ ଠକ୍ କଲା ବାଦଲ୍।
କି ଏ ...........? ଭିତରୁ ଶାବଣୀର ସର। ବାଦଲ୍ କହି ଲା - “ମଁୁ ବାଦଲ୍”। ଶାବଣୀ ଆସି
ଦାରା କବାଟ େଖାଲି େଦେଖ ତ ବା.୍ ମାେନଜର ବାଦଲ୍। ଆxଯ େହାଇ ଚାହZଲା
ବାଦଲ୍ ମୁହଁକୁ। ଶାବଣୀ କହି ଲା - ତେମ। ଆସ ଭିତରକୁ ଆସ। ଶାବଣୀ ଏକ ପାିକ୍
େଚୟାର୍ ଟିଏ ଆଣି ବାଦଲ୍କୁ ବସି ବାକୁ କହି ନି େଜ ତା’ ସାମwାେର ଠି ଆ େହାଇ ରହି ଲା।
ବାଦଲ୍ କହି ଲା ଶାବଣୀ ତେମ ବି ବସ। ହଁ , ମଁୁ ଟିେକ ଚା’ କରି ଆଣୁଛି। ଏଇ ଗରି ବ
ହତଭାଗିନୀ ଘେର ତମର ପାଦ ପଡ଼ି ବ ମଁୁ େକେବ ଭାବି ନଥିଲି। ଏଇ ଚା’ କେପ ଛଡ଼ା କି ଛି
େଦଇପାରିବି ନି। ଏହା କହି ଚାଲି ଗଲା। ବାଦଲ୍ େଦଖୁଥିଲା େସ ବସି ଥିବା ରୁମର
ଚାରି କା³ ଓ ଛାତେର ବୁ ଲୁ ଥିବା ଫାନର େଡ଼ଣାକୁ । ନଜର ପଡ଼ି ଲା କା³େର ଝୁଲୁ ଥିବା
ଏକ ଫେଟା। େଯଉଁଥିେର ଶାବଣୀ ଓ ତା’ ସାମୀ ସହି ତ ଏକତ ଏକ ଫେଟାର ଚି ତ।
ବାଦଲ୍ ଭାବି ଲା - ଏଇ ଶାବଣୀର ସାମୀକୁ େସ ଗାଡ଼ି ଆ°ିେଡ଼}୍ କରି ମାରିେଦଇଛି ।
େକେତ ପାପୀ। ସତେର େସ କ’ଣ ତା ପାପର ପାୟxି ତ କରି ପାରିବ। ଏଇ ଭାବନା
ଭିତେର ବାଦଲ୍ ବୁ ଡ଼ି ଯାଇଥିବା େବେଳ ଶାବଣୀ ଚା’ କେପ ବାଦଲ୍ ହାତକୁ ବଢ଼ାଇଲା।
ବାଦଲ୍ ଚା କପ୍ େନଉ େନଉ କହି ଲା - ଶାବଣୀ ବସ। ମଁୁ ଖାଲି ତୁ ମ ହାତରୁ ଚା’ ପି ଇବାକୁ
ଆସି ନି। ମଁୁ େଯଉଁଥିପାଇଁ ଆସି ଛି ତେମ ଚାହZେଲ ସବୁ ସମାଧାନ େହାଇପାରି ବ। ଶାବଣୀ
କି ଛି ବୁ ଝି ପାରିଲାନି । ବାଦଲ୍ ଉଷୁମ ଚା’ କପ୍ ଓଠକୁ େନଇ କହି ଲା - ଶାବଣୀ! ମଁୁ
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ଆସି ଛି... ମଁୁ ଆସି ଛି ପାୟxି ତ କରି ବାକୁ । ତେମ ଚାହZେଲ େମାେତ fମା କରି େଦବ।
ଶାବଣୀ କହି ଲା - କ’ଣ ସବୁ କହୁଛ ମଁୁ କି ଛି ବୁ ଝି ପାରୁନି । ବାଦଲ୍ କହି ଲା - ତମର ଆଜି ଏ
େଯଉଁ अବା େହାଇଛି ମଁୁ େସଥିପାଇଁ ଦାୟୀ। େସଦି ନ ବଷା ରାତି େର େଯଉଁ ଆ°ିେଡ}୍
 ୍ ବଷାେର ଗାଡ଼ି ଚଳାଇ ମଁୁ ଘରକୁ
େହାଇଥିଲା େସଦି ନ ମଁୁ ହZ ଥିଲି। ସଂଧା େବଳର ନି ଧୁମ
େଫରୁଥିଲାେବେଳ ତୁ ମ ସାମୀକୁ େମା ଗାଡ଼ି ହZ ଧ´ା େଦଇଥିଲା। ମଁୁ ଭୟେର େସଠାରୁ ଖସି
ପଳାଇ ଆସି ଥିଲି। େମାେତ ଜଣା ନଥିଲା େଯ ଏମି ତି अବା େହବ। ତା’ ପରଦି ନ ସକାଳ
ଖବର କାଗଜେର ଓ ଟିଭି ସaାଦେର ଜାଣିବାକୁ ପାଇଲି ଏକ अଜଣା ଗାଡ଼ି ଧ´ାେର େଯଉଁ
ଆ°ିେଡ଼}୍ େହାଇଥିଲା େସ େଲାକଟିର ମୃତୁ େହାଇଛି । େସଦି ନ ଠାରୁ ମଁୁ କାହାକୁ କି ଛି ନ
କହି ନୀରବ ରହି ଆସି ଛି। କି n କାଲି େଯେତେବେଳ ଜାଣିଲି େସ ଆଉ େକହି ନୁ ହଁ ତମର
ସାମୀ ମଁୁ ଆଉ ନୀରବେର ରହି ପାରିଲି ନି। ତେମ ଏେବ େମାେତ େଯଉଁ ଶା`ି େଦବ ମଁୁ
ଗହଣ କରିବାକୁ ପ`ୁତ अଛି । ଏ ସବୁ ଶୁଣୁଥିଲା ଶାବଣୀ। ଶାବଣୀ ଆଖି ରୁ ଶାବଣର ବଷା
ପରି ଝରି ଆସି ଲା। େସ ନୀରବ ନି xଳ େହାଇ ଗଲା। ଶାବଣୀର ଏମି ତି अବା େଦଖି
ବାଦଲ୍ କ’ଣ କରିବ କି ଛି ଭାବି ପାରିଲାନି । କି ଛି ସମୟପେର କହି ଲା - ଶାବଣୀ। ତୁ ମର
ଯଦି କି ଛି ଆପ_ି ନଥାଏ ମଁୁ େଗାଟିଏ କଥା କହି ବି ରଖି ବ। ଆଖିରୁ ଲୁ ହ େପାଛି अତି କରୁଣ
ନୟନେର ବାଦଲକୁ ଚାହZଲା ଶାବଣୀ। ବାଦଲ୍ ଶାବଣୀର ହାତମୁଠାକୁ ଜାବୁ ଡ଼ି ଧରି କହି ଲା
- ଶାବଣୀ। ମଁୁ ତମର ଏଇ ହାତ ଚାେହଁ । ତେମ େଦଇପାରି ବ? ଏଇ ହାତ ମୁଠାକୁ
ପାଇେଲ େମା ପାପର ପାୟxି ତ େହବ। ଶାବଣୀ ବାଦଲର କଥା ଶୁଣି ନି ରବେର ସମଥନ
କରୁଥିଲା େବେଳ ବାଦଲ୍ ମେନ ପକାଇ େଦଇଥିଲା अତୀତ ଦି ନର ସF ତିର ଝଲକ। େସ
କହି ଲା - “ତମର ମେନ अଛି ଶାବଣୀ। େସ ଦି ନ ବଷାେର ସwାତସି p େଦହ ଛୁଇଁ ଛୁଇଁ
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ଯାଉଥିବା େବେଳ ତୁ ମ କବରୀର ଫିଟା େକଶ ଗୁh େଯେତେବେଳ ତୁ ମ ମୁହଁକୁ ଆhାଦି ତ
କରି ଥିଲା େସେତେବେଳ ଦୂ ରରୁ ଥାଇ ମଁୁ େମା କାେମରାେର େଗାଟିଏ ସwାପ୍ େନଇଥିଲି।
େସହି ଫେଟା ଏେବ ବି अଛି । ଠି କ୍ େସଦି ନର ତୁ ମ କୁ ଆଁରୀ ରୂପ ଆଜି ବି ଠି କ୍ େସହି ଭଳି
େଦଖୁଛି। େକବଳ ବି ତିଯାଇଛି େକେତାଟି ମାସ ବଷ ଆଉ ତା’ଭିତେର ତୁ ମର େଗାଟିଏ
ଦୁ ଘଟଣାେର ମାନସି କ ପରି ବ_ନ। େହେଲ ତୁ େମ େସଦି ନ େଯମି ତି ଶାବଣୀ ଆଜି ବି
େସମି ତି ଶାବଣୀ ରୂପେର େମା ମନେର अଛ। ମଁୁ େସଦି ନ େଦଖିଥିଲି ତୁ ମ ସୀମlେର
ସି qୁର ନଥିଲା ଆଜି ବି େଦଖୁଛି ଠି କ୍ ତୁ େମ େସଇ अ`ରାଗର ଝଲକ। େମା अେଦଖାେର
ଯାହା ଘଟିଯାଇଛି ତାକୁ ମଁୁ ଜାେଣନା କି ବି ଶାସ ବି କେରନା। ତୁ େମ େସଦି ନର େସଇ
କୁ ଆଁରୀ ରୂପର ସଜଫୁଟା େଗାଲାପଟିଏ ଭଳି ଠି ଆ େହାଇଛ େମା ସାମwାେର। ତେମ କୁ ହ
ଶାବଣୀ! େମାର କ’ଣ ତମ ମନ େଗାଲାପର ଉପହାର ଗହଣ କରି ବାର ସୁେଯାଗ େମା
ଭାଗେର ନାହZ? ତେମ ଥରୁଟିଏ କହି ଦିअ - ଶାବଣୀ- ମଁୁ କ’ଣ ତୁ ମର େହାଇପାରି ବିନି।
ଶାବଣୀ ବାଦଲର ଏସବୁ କଥା ଶୁଣିବା ଭିତେର ବାଦଲ୍ ଛାତି ଉପେର अଜାଣେତ େଲାଟି
ପଡ଼ି ଲା। ଠି କ୍ େସତି କି େବେଳ କୁ ଆଁର ପୁେନଇଁର ବାସି ଜହwଟା ରାତି ର ପଥମ ପହରେର
ଆକାଶେର ଖୁସିର ହସି େଦଇ ବଉଦ ଆଢ଼ୁଆେଳ ଲୁ ଚି ଯିବା େବେଳ ଶରତ ଆକାଶରୁ ଝରି
ପଡ଼ୁଥିଲା େକଇ େଟାପା ସୁଶୀତଳ କାକର ବୁ qା।
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ଭyା ନୀଡ଼
ରାଜଶୀ ପୁଣି ଯି ଇଁ ଉଠି ଥିଲା ମି ହର େପମର ଶ ପାଇ। କି n
ଏଇ େକାଡି ଏ ବଷ ଭିତେର େସ କଣ ସବୁ ହେରଇଛି ଆଉ ପାଇଛି ତାର
ହି ସାବ ନି କାସ କରୁଥିଲା ରାଜଶୀ େମଘୁଆ ପାଗେର ଝରକା ଆଡକୁ

ଦୀପକ ଷଡ଼yୀ

ଚାହZ ରହି ଥିଲା େସ। ଆଖି ର େବାଲ ମାନୁ ନଥିବା अମାନି ଆ ଲୁ ହ ଗୁଡାକ ବି େଯେତ
େଚା କେଲ ବି ବg ବାଡ ନମାନି େବାହି ଚାଲି ଥାଏ। କେଲଜର ପଢି ବା େବେଳ େଦଖା
େହଇଥିଲା ସୁମିତ ସହ ତା’ର। କେଲଜର ସବୁ ଠାରୁ ଭଲପି ଲା ସୁମିତ। ପାଠେର େଯମି ତି
େଖଳ, ନାଚ, ଗୀତ ସବୁ ଥିେର ପାରyମ େସ। ଆଉ େସମି ତିଆ ପୁअକୁ ପାଇବା ପାଇଁ ସବୁ
ଝି अ. ଭିତେର େଗାେଟ ରୀତି ମତ ପତି େଯାଗୀତା ଚାେଲ କେଲଜେର। କେଲଜ ତରଫରୁ
େଖଳା ଯାଇଥିବା ଆlଃ କେଲଜ କି େକଟେର େସ ଏକା ୪୫ ବଲେର ୧୦୨ ରନ୍ କରି କି
ଜି େତଇ ଥିଲା କେଲଜ ଟିମ୍ କୁ । ଆଉ ମାନ୍ अଫ ଦି ମାଚ୍ର ପୁର=ାର ସରୂପ ଦଶ
ହଜାର ଟ.ା ବି ପାଇଥିଲା। େସମି ତି କେଲଜର ବାଷ~କ ଉବେର ଆଶି କି ସି େନମାର ତୁ
େମରି ଜି qଗୀ େହ ଗୀତ ଗାଇ ସବୁ ଝି अମାନ.ୁ ତା ପାଖକୁ ଚୁ aକ ଭଳି ଆକଷ~ତ
କରୁଥିଲା। କି n ତା ଭଳି େଗାେଟ ପୁअ ରାଜଶୀ ଭଳି େଗାେଟ ସାଧାସି ଦା ଝି अ ପାଇଁ ପାଗଳ
େହବା କେଲଜେର ପାୟ ସମ`. ପାଇଁ ପଶwବାଚି ସୃି କରି ଥିଲା। ବହୁତଥର ରାଜଶୀ
ମଧ ସୁମିତର େପମ ପ`ାବକୁ େରାକେଠାକ୍ ପତାଖାନ କରି ଥିଲା। କି n ସୁମିତ ଥିଲା
ନାେଛଡ ବgା। ସୁମିତ ଠି କ ଜାଣିଥିଲା େଯ ରାଜଶୀ ଭଳି େଗାେଟ ଝି अ ଆଜି କା ସମୟେର
ମି ଳିବା କାଠି କର ପାଠ। କେଲଜ ପଢା ସରି ଲା ପାେର ସୁମିତ ଭଲ ବି ଶବିଦାଳୟେର ନଁା
େଲଖାଇଲା।

କି n ରାଜଶୀକୁ ଆଉ େବଶୀ ତାର ବାପାମା’ ପଢାଇବା ପାଇଁ ସfମ
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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 କମକମାଣି କରି ଘର
ଚଳାଉଥିେଲ।

ଏେବ କି n ବୟସ ଆଧି କ େହତୁ ଆଉ େବଶୀ ପଜ
ୂ ାପାଠ ପାଇଁ କାହା

ଘରକୁ ଯାଇ ପାରୁ ନାହାlି । େତଣୁ େସହି अନୁ ସାେର ରାଜଶୀ ଉପେର ପେରାf ଭାବେର
ଚାଲି ଆସି ଥିଲା ଘର ଚଳାଇବାର ଦାୟି ତ। ତା. ଘର ପାଖେର ଥିବା େଗାେଟ ମାଇନର
=ୁଲେର େସ ଚାକି ରୀ ପାଇ ସାରି ଥିଲା। ୟାଭିତେର ପାୟ ପା ବଷ ବି ତି ଯାଇଥିଲା।
ଘେର ରାଜଶୀର ବାହାଘର ପାଇଁ େଖାଜା ଚାଲି ଥାଏ। ଏମି ତି ଦି େନ ଥେର େସ =ୁଲରୁ
େଫରି ଆସି େଦେଖ ତ ସୁମିତ ଆସି ତା. ଘେର ବସି ଛି। ରାଜଶୀକୁ ସବୁ ଘଟଣା ଜାଣିବା
ପାଇଁ େବଶି ସମୟ ଲାଗିଲାନି । ସୁମିତ ସି ଧା ଆସି ତା ବାପା. ଆେଗ ସବୁ କଥା କହି
ସାରି ଥିଲା ଏବଂ ରାଜଶୀର ହାତ ମାଗି ସାରି ଥିଲା। ରାଜଶୀର ବାପାମା’ ମଧ ସୁମିତ ଭଳି
େଗାେଟ େଯାଗ ପି ଲାକୁ ପାଇ ରାଜଶୀର ଭାଗ ବହୁତ ଟାଣ େବାଲି ଭାବି େନଇଥିେଲ।
କି n ସୁମିତର ବାପା ମା ଏ ବାହାଘେର ରାଜି େହେବ କି ନା େସ େନଇ ଟିେକ ଦି ଧାେର
ଥିେଲ। କି n ସୁମିତ େସମାନ.ୁ େଯନେତନ ପକାେର ବୁ େଝଇବାକୁ ସfମ େହଇଥିଲା।
ସୁମିତ ଆସି େଯେତେବେଳ ଏଇକଥା ତା ବାପାମା’.ୁ ଜେଣଇଲା ତା ବାପାମା ଜମା ରାଜି
େହେଲନାହZ। ତା ମା ସୁମିତକୁ କହି େଲ ତୁ ଆମର େଗାଟିଏ େବାଲି ପୁअ ଆଉ େତା ବାପା
େହଉଛlି ଜି ଲାର ବରି0 କୃ ଷି ନି େଦଶକ ତୁ ଯଦି ଏମି ତି େଗାେଟ ପର ଘେର ବୁ ଲି ବୁଲି କମ
କମାଣି କରୁଥିବା ଗରି ବ ବାହFଣ ଘର ଝି अକୁ ବାହା େହବୁ ଆେମ ସମାଜେର ମୁv େଟକି
ବାଟ ଚାଲି ପାରି ବୁ ତ। କି n ସୁମିତର अକାଟ ଯୁpି ଓ ଜି ଦ ଆଗେର ତାର ବାପା ମା
େଶଷେର ଏଥିେର ରାଜି େହଇ ସୁମିତ ଆଉ ରାଜଶୀର ବାହାଘର ପାଇଁ ରାଜି େହେଲ।
େଯେହତୁ ସୁମିତର ଘର ତା. ଗଁାଠାରୁ ଦୂ ରେର ଥିଲା େସ ବାଧ େହଇ େସ =ୁଲର
ଚାକି ରୀଟିକୁ ଛାଡି ବାକୁ ପଡି ଲା। ବାହାଘରର ମାେସ ପେର ସୁମିତ ତା’ର କ%ାନୀରୁ
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ଆଣିଥିବା ଛୁଟି େଶଷ େହାଇ ଆସି ଲା। େସ ରାଜଶୀକୁ କହି କି ଗଲା େଯ ମଁୁ ଖୁବ ଶୀଘ
ଆସି ତୁ ମକୁ େମା ପାଖକୁ େନଇଯି ବି। ସୁମିତ ଯି ବା ପେର ଶାଶୁ.ର अସଲ ମୁଖଟି ରାଜଶୀ
ଜାଣିବାକୁ ପାଇଲା। ପତି କଥାେର େସ ରାଜଶୀକୁ अପମାନି ତ କରୁଥିେଲ। ଏମି ତିକି େସ
ଗରି ବ ଘରୁ ଆସି ଛି େବାଲି କହି अନ େଲାକ ମାନ. ଆଗେର ତାର ଥଟା କରି
ହସୁଥିେଲ। ରାଜଶୀ ତା ଶାଶ ୂ ଘେର େବାହୂ କମ ଏବଂ ଚାକରାଣୀ େବଶି ର ମଯାଦା ପାଇ
ସାରି ଥିଲା। କି n ଏ ବି ଷୟେର େସ ଜମା ସୁମିତ.ୁ କି ଛି ଜଣାଉ ନଥିଲା। ଦୁ ହି ତାର ଧମକୁ
େସ अfେର अfେର ପାଳନ କରି ଚାଲି ଥିଲା। ଶାଶୁ ଶଶୁର ଏବଂ ସ ାମୀ.ୁ େନଇ େସ ଏକ
ସମତୁ ଲତା अବଲaନ କରୁଥିଲା। ଏମି ତି ହଠାତ ଦି େନ ସୁମିତ. କ%ାନୀରୁ େଫାନ୍ କରି
ଜେଣ ତା.ର ସହକମୀ ଜେଣଇେଲ େଯ ସୁମିତ.ର େଗାେଟ ସଡକ ଦୁ ଘଟଣାେର ମୃତୁ
ଘଟିଛି େବାଲି । େଫାନକୁ ହାତେର ଧରି େସଇଠି ଗଛ କଟିଲା ପରି ମୂଛା େହଇ ଟଳି
ପଡି ଲା ରାଜଶୀ। ଦୁ ଇ ଦି ନ ପେର ସ ାମୀ ସୁମିତ. ଶବ କ%ାନୀ ବାଲା ଫାଇଟେର
ପେଠଇେଦେଲ। େସେତେବଳକୁ ରାଜଶୀର ୩ ମାସର ଗଭ। ସୁମିତ.ର େଶଷ ସ%ତି କୁ
େସ ତା ଗଭେର ଧାରଣ କରି ସାରି ଥିଲା। ସୁମିତ. ଯି ବାପେର ରାଜଶୀର ଜୀବନ ଆହୁରି
ଦୁ ବ~ସହ େହଇ ପଡି ଥିଲା। ଶାଶୁ.ର ସବୁ

ରାଗ େସ ରାଜଶୀ ଉପେର अଜାଡି

େଦଉଥିେଲ। େସ ହZ ତା. ପୁअର ମୃତୁ ପାଇଁ ଦାୟୀ େବାଲି କହି ଚାରି ଆେଡ ପଚାର
କରୁଥିେଲ। େସ ଆସି ବା ଦି ନଠାରୁ ସୁମିତର ଖରାପ ଦି ନ ଆଉ ତା. ଘର ପାଇଁ ଖରାପ
ଦି ନ ଆସି ଯାଇଛି େବାଲି କହି ମାଡ ମଧ ମାରୁଥିେଲ। ଶଶୁର ସବୁ େଦଖି ନ େଦଖି ଲା
ପରି अଭିନୟ କରି ଚାଲି ଯାଉଥିେଲ। ଦି େନ ରାତି େର ରାଜଶୀ ଏ ସବୁ କୁ ସହ କରି
ନପାରି ତା ବାପାଘରକୁ ଚାଲି ଆସି ଲା। ବାପ ଘେର ମଧ अବା ଭଲ ନଥିଲା। େରାଗିଣା
ବାପାକୁ ମା ଶଯାଶାୟୀ। େସପେଟ ତା ସାନଭାଇ ପାଠପଢା ଛାଡି େଦଇ ତା ବାପା.
ପଦା. अନୁ ସରଣ ପବ
ୂ କ
 କମକମାଣି କାମେର େଯାଗେଦଇ ସାରି ଥିଲା। େତଣୁ ରାଜଶୀ
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ଭବି ଲା ଆଉ େସମାନ. ଉପେର େବାଝ େହବା ଭଲ ନୁ େହଁ । ୬ ମାସର ଗଭକୁ ଧରି େସ
ଚାଲି ଲା େକୗଣସି ଏକ ଚାକି ରୀର अନୁ ସgାନେର। ଏମି ତି ଦି େନ ଚାଲୁ ଚାଲୁ ହଠାତ େସ
ବାଟେର ମୂଛା େହାଇ ତେଳ େଲାଟିପଡି ଲା। ଆଖି େଖାଲି େଦଖିଲା େବଳକୁ ଜେଣ
୪୦/୪୨ବଷର ବpି ତା ମୁv ପାଖେର ବସି ଛlି । କି ଛି ସମୟ ପେର ଡାpର ରାଜଶୀ
ପାଖକୁ ଆସି କହି େଲ ଏ ବାବୁ ଯଦି ଆପଣ.ୁ

ଠି କ୍ ସମୟେର ଆଣି ଡାpରଖାନାେର

ପହି ନଥାେl େତେବ ଆପଣ ଓ ଆପଣ. ଗଭ ଶି ଶୁକୁ ଆେମ ବାଇ ପାରି ନଥାn।
ଆପଣ ଏେବ ପି ଲା େହବା ପଯl ବି ଶାମ ନି अn ନେହେଲ ଗଭ ଶି ଶୁ ଉପେର ଚାପ
ପଡି ପାେର। ଏତି କି କହି ଡାpର ଚାଲି ଗେଲ। ରାଜଶୀ ଆଉ େକାହ ସoାଳି ନପାରି କଇଁ
କଇଁ େହଇ କାqିବାକୁ ଲାଗିଲା। କି n କାହାର ଏକ ହାତର ନରମ ଶେର େସ ଟିେକ
ଚମକି ପଡି ଲା। େଦଖି ଲା େସହି ବpି ଜଣକ ତା ଆଡକୁ ଚାହZ अ| ସିF ତହାସ
େଦଉଛlି । ଆଖି ରୁ ଲୁ ହ େପାଛି ରାଜଶୀ ତା.ୁ ପଚାରିଲା ଆପଣ କି ଏ। ଭଦବpି ଜଣ
ଉ_ର େଦେଲ ମଁୁ ମି ହିର ଶତପଥୀ, ମଁୁ ଏକ ବା.େର କାମ କେର େସଦି ନ ମଁୁ ଘରକୁ
େଫରି ଆସୁଥିବା େବେଳ ଆପଣ ଠି କ େମାର କାର ସାମwାେର ପଡି ଗେଲ ମଁୁ ଯଦି ଠି କ
ସମୟେର େବକ୍ ମାରି ନଥାlି ହୁଏତ କି ଛି ବି अନି  ଘଟି ଯାଇ ପାରି ଥାlା। ରାଜଶୀ ପୁଣି
କାqିଉଠି କହି ଲା ଆପଣ େମାେତ କାହZକି ବାଉଥିେଲ େମାର ଆଉ ଜୀବନେର କଣ अଛି
ସ ାମୀ ତ ଛାଡି ଆରପାରି କୁ ଚାଲି ଗେଲ ଶାଶ ୂ ଘରର ନି ଯ ାତନା ସହି ନପାରି ଚାଲି ଆସି ଲି
ନି ଜ ଘରକୁ କି n ଘର अବା ତ ଆହୁରି ଖରାପ। େସମାେନ େମାେତ ରଖିେବ କଣ? କାqି
କାqି େସ ସବୁ କଥା ମି ହିର.ୁ କହି ଲା। ମି ହିର ସବୁ ଶୁଣିସାରି କି ଛି ସମୟ ଚୁ ପ ରହି କହି
ଉଠି େଲ ରାଜଶୀ ତୁ େମ େମା ପାଖେର ରହି ବ? େମାର ମଧ ତୁ ମରି ପରି अବା ସବୁ
ଥାଇ ମଧ େମାର କି ଛି ନାହZ। ଦୁ ଇ ବଷ ତେଳ େମା ଧମପତw ୀ अନି ତା ଏଇ
ଡାpରଖାନାେର ତା.ର େଶଷ ନି ଶାସ ତାଗ କରି ଥିେଲ। ଆଉ େସ ମରିବା େବଳକୁ
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୪ ମାସର ଗଭ ଥିଲା। ରାଜଶୀ ପଚାରି ଲା ତା.ର କଣ େହାଇଥିଲା?

ମି ହିର କହି େଲ ତା.ୁ ଯକୃ ତ କାନ୍ସର େହାଇଥିଲା ବହୁ ପଇସା ଖଚ କରି ଥିଲି ମଁୁ ତା.ୁ
ବାଇବା ପାଇଁ କି n। ଆଉ କି ଛି ନ କହି ମି ହିର ନି ଜର ଲୁ ହକୁ େଯେତ େଚା କରୁଥିେଲ
ମଧ ତାହା ଆଖି େକାଣରୁ େକେତେବେଳ ଖସି ପଡି ରାଜଶୀର ହାତେର ପଡି ସାରି ଥିଲା।
ଦୁ େହଁ ଦୁ ହZ.ର ଦୁ ଃଖର ସାଥି େହାଇ ସାରି ଥିେଲ।
ମା ଜାଣିଛୁ ଆଜି =ୁଲର କି େକଟ ଟିମେର େମାେତ କାପେଟନ୍ ବଛା େହଇଛି ।
ଦଉଡି ଦଉଡି ଆସି ବ}ି ରାଜଶୀକୁ କୁ େଇ ପେକଇଲା। ଚମକି ପଡି ରାଜଶୀ ନି ଜର
ଭାବନା ରାଇଜରୁ େଫରି ଆସି ଲା। ବ}ି ମୁvେର ହାତ ବୁ େଲଇ େଦଇ କହି ଲା ହଉ
ଭଗବାନ ଚାହZେଲ େଦଖିବୁ ତୁ ଦି େନ ଇvିଆନ୍ ଟିମେର ବି କାପେଟନ୍ ହବୁ । ହଉ ହଉ
ମା ପୁअ େସ ଇvିଆନ କି େକଟ ଟିମ୍ ପଛେର ଗଢି ବ ଆଜି େଯମି ତିଆ ପାଗ େହଇଛି ନା
ପକୁ ଡି ଆଉ ଚା ଟିେକ ନେହେଲ ନଚାେଲ। ବ}ି ଯାଇଁ ତା ବାପା ମି ହିର.ୁ କୁ ାଇ
ପେକଇଲା। ବାପାପୁअ ଦୁ ଇଜଣ ଚାଲି ଗେଲ ଟିଭିେର ଇvିଆ ଆଉ ଇଂଲv ଭିତେର
ଚାଲି ଥିବା କି େକଟ୍ ମାଚ୍ େଦଖିବାକୁ । ବଷା ଛାଡି ଯାଇଥିଲା। ବଷାେର ଭାyି ଯାଇଥିବା
ନୀଡକୁ ପୁଣିଥେର ସଜାଡି ଚାଲି ଥିଲା ରାଜଶୀ. ବାଲେକାନୀେର ଥିବା ଧଳାପାରାଟି।
େସଇ ନୀଡ ଭିତେର ଥିଲା ତା’ର କୁ ନି କୁନି ଦୁ ଇଟି ଧଳା ପାରା ଛୁଆ। ଆଉ ସବୁ
କାଠି କୁଟାକୁ ଏକାଠି କରି ପାରାର ଥ} ପାଖକୁ େଯାଗାଇ େଦଉଥିଲା ରାଜଶୀ।
अଧାପକ,େରାଲାv ଫାମାସୀ କେଲଜ
େଖାଡାସି ଂଗି, ବହFପୁର – ୧୦
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େଫାନ୍
=ୁଲେର ପଢ଼ି ଲା େବେଳ ପଢ଼ାପଢ଼ି େର ଭାରି

ପତି େଯାଗିତା

ଚାଲୁ ଥିଲା, ବି େଶଷ କରି ପୁअ ଝି अ. ମଧେର; େତଣୁ େସମାନ.ର

ସିw ଗ୍ଧା ଶୁଭେଜାତି

अହି ନକୂଳ ସ%କ େକହି କାହାକୁ ଆଡ଼ ଆଖିେର ଚାହଁୁ ନଥିେଲ

ରାଉତ

େହେଲ ସମୟ ସବୁ କି ଛି ବଦଳାଇ ଦି ଏ
ଏେବ ମି ତା ବାହା େହଇ େଗାେଟ ଛୁଆର ମାଆ ସ ାମୀ ଚାକି ରୀ କରlି େତଣୁ େସ
ସ ାମୀ. ସହ ଘରଠୁ ଦୂ ରେର ରେହ ବୟସ ସହ ମ`ି¸ ମଧ ପକ େହାଇଛି ତା ସାyକୁ
ଚି lାଧାର ମଧ ବଦଳି ଛି େଯଉଁମାନ. ସହ େସ =ୁ ଲେର େକେବ କଥା େହଇନି
ଏେବକାର େଫସବୁ କ୍ ଆଉ ହାଟ୍ସଆପ୍ େଯାଗଁୁ େସମାନ. ସଂଶେର ଆସି ଛି ଏମି ତିକି
=ୁଲ ସହପାଠି ନୀ ମାେନ ମି ଶି େଗାେଟ =ୁଲ୍ ଗପ୍ ବି େଖାଲି ଛlି  େସଠି ସମେ` ପବ
ୂ କ
 ଥା
ଭୁ ଲି ସୁଖ ଦୁ ଃଖ ହୁअlି  କାହାରି ଜନFଦି ନ, ବାହାଘର, ବତଘର, ଘର ପତି 0ା ଇତାଦି
େହେଲ େସମାେନ अନ ସାy.ୁ ନି ମଣ କରlି , କି ଏ ଯାଏ କି ଏ ନ ଯାଏ
ମି ତାର =ୁଲ୍, କେଲଜ ଇାତ ସହର, ଏେବକାର ସF ାଟ୍ ସି ଟି ରାଉରେକଲାେର
େହେଲ, େଯେହତୁ ବାପା ସ ାବି ଭାଗ କମଚାରୀ େତଣୁ ସମୟକେମ ାନାlର େହତୁ
ମି ତାକୁ ରାଉରେକଲା ଛାଡ଼ି ବାକୁ ପେଡ଼ ଓ ତା’ପେର ବାହାଘର େହତୁ େସ =ୁଲ୍ କେଲଜ
ସାyମାନ. ଠାରୁ ଖୁବ୍ ଦୂ ରେର େତଣୁ କାହାର ଭଲମqେର ନି ତିଦିନିଆ କମମୟ
ଜୀବନେର ବତା େହତୁ ରାତୀେଭାଜନ ପେର ହZ ଝି अକୁ ଶୁଆଇ ସାରି େଲ ସମୟ ମି େଳ
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ଖବରକାଗଜ ପଢ଼ାଠୁ େନଇ ସାମାଜି କ ଗଣମାଧମେର େଯାଡ଼ି େହବା ସହ େଦଶଦୁ ନି ଆର
ଖବର ଜାଣିବାକୁ  ଭଗବାନ. କୃ ପାରୁ ମି ତାର ବାପା େଖାଜି େଖାଜି ବରପାତ େଯାଗାଡ଼
କରି ଥିେଲ ଯାହା. ସହ ମି ତାର ଚି lାଧାର ସ%ୂ' େମଳଖାଏ େକେବ େକମି ତି େଗାେଟ
अେଧ ବି ଷୟେର ମତାମତ अଲଗା ହୁଏ େତଣୁ ସ ାମୀ ସୁବାଷ ତାର ସବୁ ଠୁ ଭଲ ସାy
କହି ବାକୁ ଗେଲ ଚେଳ ସୁବାଷ ବି େସମି ତି अମୂଳଚୂଳ ବଖାଣି ବସlି अାyିନୀ
ଆଗେର ଦି େନ ହାଟସ୍ଆପ୍ େଖାଲି େଦେଖ ତ =ୁଲ ସାyଟିର ଗୁରୁତର ଦୁ ଘଟଣା
ଘଟିଛି େସ ସାy େଯେହତୁ ପୁବର
 ୁ ମି ତା ସହ ଭଲ ସ%କ ଥିଲା ଏମି ତିକି ତା ଭଉଣୀର
ନି ବg
 , ବାହାଘର ସାyକୁ େସ େକେବ େକଉଁଠିକୁ ଯାଇ ପାତୀ େଦଖିଲା ଇତାଦି ର
ସବି େଶଷ ବି ବରଣୀ ଦି ଏ େତଣୁ ବି ନା ସେ.ାଚେର କି ଛି ନ ଭାବି ଭଲମq ପଚାରି ବୁ ଝି ଲା
ସ ାମୀ ସୁବାଷ ମଧ େସ ପି ଲା ସହ କଥା େହବା ସାyକୁ ଭଲମq ପଚାରି ବୁ ଝି େଲ ଓ
ଘରକୁ ଆସି ବାକୁ ନି ମଣ ମଧ କରି େଲ ପରି େଶଷେର େସ =ୁଲସାyଟି ମି ତାକୁ କହି ଲା
ଯା’େହଉ େତା ବୁ ଢ଼ାକୁ ମାନି ବାକୁ ପଡ଼ି ବ ତୁ ଏେତ ରାତି େର େମାେତ େଫାନ କଲୁ अଥଚ
େତା ସ ାମୀ... ମି ତାର ଉ_ର ଥିଲା େମା ବାପା. ପସq କଣ େକେବ ଖରାପ
େହାଇପାେର? େଯେହତୁ ପି ଲାେବଳୁ ଖବର କାଗଜ, ଗପବହି , ଉପନାସ, ନାଟକ ପତି
ମି ତାର अେହତୁ କ ଦୁ ବଳତା ଏବଂ ସମୟ अଭାବରୁ ଏେବ ଆଉ ବହି ସଂଗହ କରି େହଉନି ,
େତଣୁ ସାମାଜି କ ଗଣମାଧମେର ଉପଲବ୍ଧ ସାହି ତର କି ଛି ଭଲ ଭଲ େଲଖା ପଢ଼ି େଲ
ସୁଖ ନି ଦାେଟ ହୁଏ େତଣୁ ରାତି େର ମି ତାକୁ अନଲାଇନ୍ େଦଖି େସ ସାy ପଶwକେର,
ଏେତ ରାତି େର ତୁ अନଲାଇନ୍ କ’ଣ କରୁଛୁ, ଇତାଦି ଇତାଦି ଓ ମି ତାର ଉ_ର ମଧ
ତାକୁ ସnି େଦଇ ପାେରନା େକବଳ େଯ େପାଷାକେର ଆଧୁନିକତା ଥାଇ ୨ / ୪ଟି
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ଦାମୀ ଗାଡ଼ି ଚଢ଼ି , େଦଶବି େଦଶ ବୁ ଲି େସ ସବୁ ର ମଧୁର ସF ତିକୁ େଫସବୁ କ୍ କା³େର ଛାପି
େଲାକ ନି ଜକୁ ଆଧୁନିକ ମଣିଷ ସହ अନମାନ. ଠାରୁ ଦି ’ପାଦ ଆଗେର अଛlି େବାଲି
ଭାବlି  ପୁअଟିଏ ରାତି ସାରା अନଲାଇନ୍ ରହି େଲ କାହାର ଆପ_ି ନଥାଏ, େହେଲ
ବି ଳମି ତ ରାତୀେର ଝି अଟିକୁ अନଲାଇନ୍ େଦଖିେଲ अେନେକ अେନକ କି ଛି ଆେଲାଚନା
କରି ବା ସହ ଝି अଟିର ଚରି ତ ସଂହାର କରି ବାକୁ ମଧ କୁ ¨ାେବାଧ କରlି ନାହZ
ସ ାଧୀନତାର ଦୀଘଦିନ େହାଇଥିେଲ ମଧ ଆମ ଚି lାଧାରା ପରାଧି ନ େବାଲି ମେନହୁଏ
ଏହି ଏକବି ଂଶ ଶତା¢ୀେର
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ନି ରୀହ ପଜାପତି
ମାମା ମାମା, ମାମ୍ ଆଜି େମାେତ ପନି ଶ୍ କେଲ ତା. ପାଖେର
ଛି ଡ଼ା କେରଇ େଦେଲ
ଛି ଡ଼ା େହବା ପନି ଶେମ}୍? ହସ ଲାଗିଲା ତଥାପି ରୁଚି
ପଚାରିଲା ଆରବକୁ , “କାହZ, ତୁ ଏମି ତି କଣ କଲୁ କି , ପନି ଶେମ}୍

ଲୀନାରାଣୀ ଧଳ
ମyରାଜ

ପାଇଲୁ ?”
ଆଜି ଆମ େଶଣୀକୁ େଗାଟିଏ ପଜାପତି ପଶି ଆସୁଥିଲା ଆରୁଶ୍, ପି ୟାଂଶୁ, ଆଦି ତ,
ସମଥ ସମେ` ତା ପଛେର େଗାଡ଼ାଇେଲ ଜେଣ ବହି େର େଗାଡ଼ାଉ େଗାଡ଼ାଉ ତା େଡଣାଟା
ଛି vିଗଲା େସ ଉଡ଼ି ପାରି ଲାନି  ତାକୁ େବାଧହୁଏ କ େହଉଥିଲା, କାqୁ ଥିଲା ତା ଘରକୁ
ବି ଯାଇ ପାରୁନଥିଲା ମଁୁ ତା େଡଣାଟା େଖାଜି କି ଲେଗଇବାକୁ େଚା କଲି , େହଲାନି
ମାମା
େସଥିପାଇଁ େଟବୁ ଲ୍ ଉପରୁ ମାମ. େମାବାଇଲ୍ଟା େନଇଥିଲି ମାମ୍ ରାଗିଗେଲ
ତୁ ମାମ୍. େମାବାଇଲ୍ କାହZକି େନଇଥିଲୁ ଧନ?
ମଁୁ ୧୦୮ ଆaଲାନ୍ସକୁ ଟିେକ େଫାନ୍ କରିଥାlି  ପଜାପତି କୁ ହିଟାଲ୍ ନି ଆ
ଯାଆlା ଡର अ.ଲ अେପସନ୍ କରି ତା େଡଣା ଲେଗଇ େଦଇଥାେl ପୁଣି େସ ଉଡ଼ି
ଉଡ଼ି େଖଳlା ମଁୁ ଠି କ୍ କରି ଛି ନା ମାମା ମାମ୍ କି n େମାେତ ପଚାରି େଲନି ବି ମଁୁ ତା.
େମାବାଇଲ୍ କାହZକି େନଲି  ତୁ ବି େମାେତ ପନି ଶେମ}୍ େଦବୁ କି ମାମା?
ପାବଷର ଟିକି ଆରବର କଥା ଶୁଣି ରୁଚି ର ଆଖିେର ପାଣି ଭ_~ େହାଇଯାଇଥିଲା

ଏଇ ନି ରୀହ ପଜାପତି ଟିକୁ ଆେ` କି ନା େକାଳକୁ େନଇ େଗହ ା କରି ବା ଛଡ଼ା ଆଉ କି ଛି
କଥା ଭାବି ପାରୁନଥିଲା ରୁଚି 

ମାଫ ତ : ଶୀ ଏଲ୍ େକ ମyରାଜ, ଶତା¢ୀ ନଗର, ୟୁନିଟ୍ - ୮, ଭୁ ବେନଶର
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ପୁअ
ପାଣୁ ଦାସ ଝାଟିମାଟିେର ଗଢ଼ା ଘରର ବାଉଁଶବତା କବାଟେର
ତାଲା ପେକଇ େଦଶୀ ମଦ ଭାଟିେର ପହିଗଲା ଧାଯ ଚି _େର ଆଜି
େସ ବହୁତ ପି ଇବ ଘରଠାରୁ ବାହାେର ରହି ବ ମୁନwା ତାକୁ ଘେର ନ
ପାଇ କୁ ଆେଡ଼ ନାଇଁ କୁ ଆେଡ଼ ଚାଲି ଯିବ

ସୁଧାଂଶୁ େଶଖର
ଦି େବଦୀ

ମୁନwା ତା’ର କି ଏ? କାହZକି େସ ତା ପାଇଁ ଏେତ ଭାବୁ ଛି ? ଏେତ କରୁଛି ? େଯେବଠୁ
େସ ତାକୁ କୁ ଡ଼ାଗଦାରୁ ଉେଠଇ ଆଣି ଛି, େସେବଠୁ ନି ଜର ସଉକ-ମଉଜ ଭୁ ଲି ସବୁ ତାହାରି
ପଛେର ଖ କରି ଚାଲି ଛି ନି େଜ =ୁଲର ମାଟି ମାଡ଼ି ନି େହେଲ ମୁନwାକୁ =ୁଲ୍ ପଠାଇଛି ,
କାହZକି? କାହZକିର ଉ_ର େଖାଜୁ େଖାଜୁ ପାଣୁ ଦାସ େଦଶୀ ମଦର େବାତଲକୁ ଏକା
ନି ଃଶାସେର ଢକ୍ ଢକ୍ କରି ପି ଇଗଲା ଟିେକ ଦମ୍ େନଇ େସଇଠି ବସି ନି େଜ ନି ଜକୁ
अେନକ ଗୁଡ଼ିଏ ପଶw କରି ଚାଲି ଲା, “ନା ବହୁତ େହାଇଗଲା, ଆଉ ମଁୁ ତା ସହ କି ଛି ସ%କ
ରଖି ବିନି େସ େମାର କି ଏ କି ?”
“ବାପା, ତୁ େମ ଏଇଠି ବସି ମଦ ପି ଉଛ? ମଁୁ ତୁ ମକୁ େକେତ ଆେଡ଼ େଖାଜି
ସାରି ଲିଣି” ଆଠ ବରଷର ମୁନwାକୁ େଦଖି ପାଣୁର ନି ଶା ଥମି ଗଲା
“ମଁୁ ତ ଡରି ଯାଇଥିଲି େମାେତ ଛାଡ଼ି ତୁ େମ ଆଉ େକାଉଠି କୁ ଚାଲି ଯାଇଥିବ
ଭାବି ଥିଲି ଆଉ େକେବ େମାେତ ଛାଡ଼ି ଏକା ଆସି ବନି  ନ େହେଲ ମଁୁ ମରି ଯିବି ବାପା”
ମୁନwା ଧେକଇ ଧେକଇ କାqୁ ଥାଏ
ପାଣୁ ମଦ ନି ଶାେର ମୁନwାକୁ ଏକ ଲୟେର ଚାହZଥାଏ, ଡି େସaର ମାସ ହାଡ଼ଥରା
ଶୀତେର ବି ତା େଦହରୁ ଗମ୍ ଗମ୍ ଝାଳ ବହି ଯାଉଥାଏ
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“କି ଏ ତୁ ପୁଣି ଆଜି ପାଣିେର େଖଳୁ ଥିଲୁ?” ପାଣୁ ଥର ଥର କ¨େର ମୁନwାକୁ
ପଚାରିଲା
କାହZ ନା ତ, ମଁୁ ପାଣି ପାଖକୁ ଜମା ଯାଇନି , ତୁ ମକୁ େ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 ସହି ତ କି ଛି ସଂପକ ନାହZ ଦି ତି ନିଥର ଗଳା ଝାଡ଼ି ଗoୀର
କ¨େର କହି ଲା, “କାହZକି େମା ପଛେର ପଡ଼ି ଛୁ? ଯା ପଳା େମା ପାଖରୁ, େଯାଉଠି କୁ
ଯି ବାପାଇଁ େତାର ଇhା େସଇଠି କୁ ପଳା, ଯା କଣପାଇଁ ଯାଉନୁ ତୁ ? େକାଉଠି ଯାଇ ହଜି ଯା,
ମରି ଯା - େହେଲ େମା ପି ଛା ଛାଡ଼ି େଦ”
“ନା ବାପା, ମଁୁ ଏେବ ତୁ ମକୁ ଛାଡ଼ି େକାଉଠି କୁ ଯି ବି?”
ଠି କ୍ अଛି , ତୁ ନ ଯି ବୁ ତ ମଁୁ ଚାଲି ଯାଉଛି  ପାଣୁ ହାତକୁ ଛି ାଡ଼ି ଟଳମଳ ପାଦେର
ଆଗକୁ ବଢୁ ଥାଏ, େକଇଟା ପାଦ ଆଗକୁ ଯାଉଛି କି ନା ମୁନwା େଜାରେର ଚି ାର କରି
କାqିଲା ତା ଚି ାର ଶୁଣି ପାଣୁର ପାଦ अଟକି ଗଲି  େସ ପଛକୁ ମୁହଁେମାଡ଼ି େଦେଖ ତ
ମୁନwା କାqୁ ଣୁ ମାqୁ ଣୁ େହାଇ ଜେଣ ମଦୁ ଆ େଲାକକୁ କହୁଥାଏ, “ମଁୁ ତୁ ମକୁ ଧ´ା ମାରି ନି,
ବରଂ ତୁ େମ ଆସି େମାେତ ଧ´ା ମାରି ଛ”
ନି ଶାେର ଆଖି ଲାଲ ଲାଲ କରି ମଦୁ ଆ େଲାକଟି କହି ଲା, “କଣ କହି ଲୁ, େମଡ଼
େଟାକା ମଁୁ ଧ´ା ମାରି ଛି? େଦଖି ବୁ ଏେବ-” ମୁନwାକୁ ମାରି ବା ପାଇଁ ହାତ ଉପରକୁ
ଉେଠଇଲା େସ ପାଣୁ ସହସା ଧାଇଁ ଆସି ମଦୁ ଆ େଲାକଟାର ହାତକୁ ଧରି େନଇ କହି ଲା,
“ତୁ ଜାଣୁ, େସ କି ଏ? େସ େମା ପୁअ”
ଯି ଏ ଟିେକ ଆଗରୁ ମୁନwାକୁ ତା’ଠୁ ଦୂ ରେର ଯି ବାପାଇଁ କହୁଥିଲା େସ ପୁଣି ଦୁ ନି ଆ
ଆଖିେର ପୁअର ପରିଚୟ େଦଉଥାଏ ଆଉ ମୁନwା ତା ବାପାକୁ ଆxଯେର େଦଖୁଥଏ
ଆହାନ ଇ-ପତି କା ସ%ୂ ' ନି ଃଶୁ) ବି ତରଣ େହତୁ ଡା େଜାତି ପସାଦ ପ-ନାୟକ. /ାରା ପତି 0ି ତ ଓ ପକାଶି ତ | Aahwaan.com | 99

ଆହାନ ଇ-ପତି କା, ଚତୁ ଶ ବଷ, ଦି ତୀୟ ସଂଖା, େଫବୃ ଆରୀ ୨୦୧୯

Magazine Downloaded from www.aahwaan.com

[ ପୁअ - ୨ ]
ବୃ ାଶମେର ସମ` ବୟ= ବpି.ୁ େଗାେଟ ବଡ଼ ହଲେର ଏକତ େହବାପାଇଁ
କୁ ହାଗଲା େସମାନ.ୁ ଜେଣଇ ଦି ଆଗଲା, େକହି ଜେଣ ଧନୀବpି ଆସି େବ ଯି ଏ
ବୃ ାଶମର ସବୁ ବାସି qା. ପାଇଁ ସହାୟତା ବି ତରଣ କରି େବ
ସମ` ବୟ= ବpି ଖୁସି ଓ ଆନqେର ନି ାରି ତ ହଲେର ଏକତ େହେଲ ଏଭଳି
अବସରେର େସମାନ.ୁ ନୂ ଆ ଲୁ ଗା, ଫଳ, ଚେକାେଲଟ୍ ଆଦି ମି ଳିଥାଏ େସମାନ. ମନ
ମଧେର ଲାଳସା ମଧ ଥାଏ

ଜେଣ ଯୁବକ େସମାନ.ୁ ଲୁ ଗା ଓ ଫଳ ବି ତରଣ କରୁଥିବା େବେଳ େପସ୍ ରି େପାଟର
ମାନ.ର ରି େପାଟ୍ େଲଖା ଓ କାେମରାେମନ୍ ମାନ.ର ଫାସ୍ ବାରaାର ଚମକି
ଉଠୁ ଥାଏ
ବି ତରଣ ପବ େଶଷ େହବାପେର ବୟ= ବpିମାେନ ଯୁବକକୁ ଆଶୀବାଦ େଦଇ
କହି େଲ, “ତୁ ମ ଭଳି ପୁअ ସବୁ ବାପାମାଆ.ୁ ମି ଳୁ ଧନ ତୁ ମ ମା-ବାପା, ଯାହା.ୁ ତୁ ମ
ଭଳି ସlାନ ମି ଳିଛି”
ତା ପରଦି ନ ସକାଳୁ ଖବର କାଗଜେର ଗତକାଲି ର ଖବର ସହ େସହି ଯୁବକ ସହି ତ
ସମ`. ଫେଟା ବାହାରି ଥିବା େଦଖି ସମେ` ଆନq ଉଲ ାସେର ଫାଟି ପଡୁ ଥାlି  ଫେଟା
ମଧେର ଜେଣ ବୃ  ମୁv ତଳକୁ ନୁ ଆଇଁ ଠି ଆ େହାଇଥାlି  अନମାେନ କାରଣ
ପଚାରି ବାରୁ େସ େକାହକୁ ଚାପି ନ ପାରି ଥର ଥର କ¨େର କହି େଲ, “ପୁअର ମଯାଦାେର
ମୁv ନୁ ଆଇବି ନି ତ ଆଉ କଣ କରି ଥାlି ? କାଲି ଯି ଏ ଏଠି ଫଳ ଓ ଲୁ ଗା ବା}ୁଥିଲା େସ
େମା ପୁअ”
ବି ସି - ୭୪, େସର - ୧, ସଲଟ୍େଲକ୍, େକାଲକାତା - ୬୪
ଭାମଭାଷ : ୯୬୮୧୩୭୩୫୧୨, ଇେମଲ୍ : s.dwibedy@rediffmail.com
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ଦୁଇଟି ମିନିଗ|
ଚୁ pି
ନୁ ଆ ବସ୍ାvର ଚକମକି ଆ େକାଠାର ଶି ଡ଼ିତେଳ େଦହଟାକୁ
ଓଡ଼ି ଆ ସଂଖା ଛअ ଭଳି କରି େଶାଇଥାଏ ବୁ ଢ଼ାଟି ଶୀତେଯାଗଁୁ

ଆଶୁେତାଷ ବରାଳ

େବାଧହୁଏ ବୁ ଢ଼ା ଏଭଳି अବାେର େଶାଇଥାଏ େଦହେର ଚି ରାଫଟା ଜାମା ଖvିଏ

ପାଖେର େଗାଟିଏ अଖାବାଗେର କଣ ଗୁଡ଼ାଏ ଭ_~ େହାଇଛି  ବାଗ୍ ଭିତରୁ େଗାଟିଏ
ସି ଲ୍ଭର ଥାଳି ବାହାରକୁ େଦଖାଯାଉଥାଏ ଗତରାତି େର ବୁ ଢ଼ା କି ଛି ଖାଇବାକୁ ପାଇଛି କି
ନାହZ େକଜାଣି, େପଟଟା ପି ଠିେର ଲାଗିଗଲା ଭଳି େଦଖାଯାଉଥାଏ ହଠାତ୍ ଦେଳ େଲାକ

ବୁ ଢ଼ାଟି ପାଖେର ପହିଗେଲ ସାyେର େଗାଟିଏ ଗାଡ଼ି େର କଣ ଗୁଡ଼ାଏ ଲଦି ଆଣିଥାlି 
ହଠାତ୍ ପାଖେର ଏେତଗୁଡ଼ାଏ େଲାକ.ୁ େଦଖି ବୁ ଢ଼ା ଜଡ଼ସଡ଼ େହାଇ ଉଠି ପଡ଼ି ଲା, େସ
ଭୟେର କାକୁ  େହାଇ ଯାଉଥାଏ ଜମା େହାଇଥିବା େଧାବ ଧଉଳି ଆ. ଭିତେର ଧଳା
ରyର ଶାଲବାର୍ କାମି ଜ୍ ପି gି ବାବାଜୀ. ଭଳି ଦାଢ଼ୀ ଓ ଚୁ ଟି ରଖି ଥିବା େଲାକଜଣ.
କହି େଲ ମଉସା ଆେମ अମୁକ ସଂାର େଲାକ, ଶୀତଦି େନ ତୁ ମ ଭଳି ନି ରାଶୟ.ୁ କaଳ
ବା}ୁଛୁ ବୁ ଢ଼ାଟି ଭୟ ଆଉ ଆxଯ ମି ଶା ଆଖିେର ଚାହZ ତା. ହାତରୁ କaଳଟି ବଢ଼ାଉ

ବଢ଼ାଉ ଖଚାଖଚ୍ ଫେଟା ଉଠା ଚାଲି ଲା େସଇ େଗାଟାଏ କaଳକୁ ବୁ ଢ଼ା ହାତକୁ ବେଢ଼ଇ
େଦବାଭଳି ଧରିରଖି ପାୟ େକାଡ଼ି ଏ ସରି କି େଲାକ ଫେଟା ଉେଠଇବା ପେର ଦଳ େସଠୁ
ବି ଦାୟ େନେଲ ପରଦି ନ େଫସବୁ କ୍େର େପା େହଲା अମୁକ ସଂାର ଶୀତଦି ନେର
ନି ରାଶୟ.ୁ କaଳ ଦାନ ଆଉ ଠି କ୍ େସତି କି େବଳକୁ ବି ଚରା ବୁ ଢ଼ା ପାଖ େହାେଟଲେର
କାମ କରୁଥିବା େଟାକାଟି ସାyେର ପାଇନ େହାେଟଲ୍େର ବଳୁ ଥିବା ଖାଦ ବଦଳେର

କaଳଟି େଦବାର ଚୁ pି କରି ସାରି ଥିଲା

ଆହାନ ଇ-ପତି କା ସ%ୂ ' ନି ଃଶୁ) ବି ତରଣ େହତୁ ଡା େଜାତି ପସାଦ ପ-ନାୟକ. /ାରା ପତି 0ି ତ ଓ ପକାଶି ତ | Aahwaan.com | 101

ଆହାନ ଇ-ପତି କା, ଚତୁ ଶ ବଷ, ଦି ତୀୟ ସଂଖା, େଫବୃ ଆରୀ ୨୦୧୯

Magazine Downloaded from www.aahwaan.com

ଲଭ୍
କେଲଜର ଲଭବାଡ଼୍ ଭାବେର ପରି ଚିତ ଆେଲାକ ଓ ସରି ତା ଆଜି ପରରଠାରୁ ବହୁ
ଦୂ ରେର ପସ୍ ଟୁ ପଢୁ ଥିବା େବେଳ ପଥମ େଦଖାେର ହZ ଦୁ େହଁ ଦୁ ହZ.ୁ ଭଲ ପାଇ
ବସି ଥିେଲ ପଥେମ ପଥେମ ସମ`.ୁ େସମାେନ ଭଲ ସାy େବାଲି ପରିଚୟ େଦଉଥିେଲ
ମଧ ଘଟଣା େବଶୀଦି ନ ଲୁ ଚି ରହି ପାରି ନଥିଲା ଜୀବନ କଣ ଜାଣିବା ପବ
ୂ ର
 ୁ ପରର

ବି ନା ବିପାରି େବ ନାହZ ଓ ଖାସ୍ େସଇଥିପାଇଁ ଭବି ଷତେର ପରରକୁ ବି ବାହ କରି ବାର
ନି ତି େନଇ ସାରିଥିେଲ
କି n ପସ୍ ଟୁ ସରି ପସ୍ ଥୀ अଧାେବଳକୁ ପଥମ େଦଖାର ଭଲ ପାଇବା ତାର ଆକଷଣ
ହେରଇ ସାରି ଥାଏ ବାସ୍ ଖାଲି ସ%କ େଶଷ େହବାଭଳି େଗାଟାଏ ଯୁ ବାକି ଥାଏ
ଆେଲାକର େଶଫାଳି ପତି ଦୁ ବଳତା େସତକ ପର
ୂ ଣ କରି େଦଲା େଗାଟିଏ ଦି ନର ରାଗ ଓ
କାqେର ସ%କ େଶଷ ତାପେର ଆେଲାକ ଜୀବନେର େଶଫାଳି ଆଉ ସରିତା ଜୀବନେର
କି େଶାର ପୁଣି ଚାଲି ଲା ଭାବ ଦି ଆନି ଆ ଆଉ ପତି ଶୃତିର ପବ ଘ}ା ଘ}ା
େମାବାଇଲେର ଚାଟିଂ ଆଉ କଥା କି n ପବ
ୂ ଥ
 ର ଭଳି େସମାେନ ଆଉ ଚାେର ନଥିେଲ
କାରଣ ପସ୍ ଟୁ େବେଳ ଏମାନ. ଭଳି अ| କି ଛି େଯାଡ଼ି ଥିେଲ ଆଉ ପସ୍ ଥୀ େବଳକୁ ସାରା
କେଲଜେର ଆଉ େକହି ଏକୁ ଟିଆ ନଥାlି 
କେଲଜ୍ ସରିବା ଦି ନ ଚାରି ଜଣ ଯାକ େଢର୍ କାqିଥିେଲ ଭବି ଷତେର ଏକାଠି
େହବାର ପତି ଶୃତି ମଧ େନଇଥିେଲ କି n ବଷକ ପେର କେଲଜର ରି ୟୁନିୟନ୍

େପାଗାମେର ସରି ତା ଓ େଶଫାଳି ଶାଢ଼ୀ ପି gି ନି ଜ ନି ଜ ସ ାମୀ ମାନ. ସାyେର ଆସି ବା

େବଳକୁ , କି େଶାର କାମ କରୁଥିବା କ%ାନୀ ଛୁଟି େଦଇନଥିବାରୁ ଓ ଆେଲାକର
କ%ିେଟଟିଭ୍ ପରୀfା ଥିବାରୁ ଦୁ େହଁ ଆସି ନଥାlି  କାଯକମେର ଦୁ ହZ.ର अନୁ ପିତି

େଯାଗଁୁ କି n କି ଛି ଫରକ୍ ପଡ଼ି ନଥାଏ
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ଭାେଲ}ାଇନ୍ ଏକ େପମକଥା
ତମର ମେନ अଛି ନା ପଭାତ, େସେତେବେଳ କେଲଜେର େମାର
ପଥମ ବଷ। ନି ରବତାକୁ ଆଧାର କରି ମଁୁ ନୀରି ହ ଝି अଟିଏ ବହୁତ ଡରି
ଡରି କେଲଜ୍ ଯାଏ କାରଣ େସେତେବେଳ ମଁୁ ଚାଲାକ୍ ନଥିଲି। ଗୁମ୍ସୁମ୍

ପି ୟ.ା ସାହୁ

ସ ଭାବ େହତୁ କାହା ସହ ମି ଶି ପାେରନି , ନୂ ଆ ସାy ବନାଉ ବନାଉ ମେତ अେନକ ଦି ନ
ଲାଗିଗଲା। ଆଉ କି ଛି ପି ଲା ଜାଣିଶୁଣି େମା ସହ ମି ଶlି ନି କାରଣ େସମାେନ ଭାବlି ମଁୁ
ଗାଉଁଲି େବାକି ଝି अଟିଏ। ପି ଲାଦି ନୁ ରfଣଶୀଳ ପରିବାରେର ବଢି ଥିବାରୁ ମଁୁ େପମକୁ ଘୃଣା
କେର।
େଫବୃ ଆରୀ ୧୪ ତାରି ଖେର ଭାେଲ}ାଇନ୍ େଡ ପେଡ େବାଲି ମଁୁ ଜାଣି ନଥାଏ େସ
ଦି ନ କେଲଜରୁ କ ାସ ସାରି ନqିତା ଆଉ ମଁୁ େଫରିଲାେବେଳ ତୁ େମ ହଠାତ୍ ଆସି େମାେତ
େଗାଲାପ ଫୁଲଟି େଦଲ। ସରି କହି ମଁୁ ଚାଲି ଆସି ବସ୍କୁ

अେପfା କରି ଥାଏ। ଡରି କି

ତାଳୁ ରୁ ତଳି ପା ଯାଏ ଥରୁଥାଏ। ତୁ େମ ପୁଣି ଆସି କହି ଲ ଆଜି ଭାେଲ}ାଟାଇନ୍ େଡ,
େଗାଲାପ େନବାକୁ ମନା କରlି ନି । ଆଜି କ ପାଖେର ରଖି କାଲି େଫାପାଡି େଦବ। ରା`ା
ଉପେର ମଁୁ କି ଛି ବି ଚି lା ନ କରି େନଇ ଆସି ଲି। ତୁ େମ କୁ ହ ପଭାତ ଯାହାକୁ ଥେର
ହୃଦୟେର ଯାଗା ଦି ଆଯାଏ ତାକୁ କଣ େକେବ ହୃଦୟରୁ କାଢି ରା`ାକଡକୁ ଫିyି
ଦି ଆଯାଇପାେର? ଆଜି ବି େସଇ ଫୁଲଟିକୁ ମଁୁ ବହି ଭିତେର ସାଇତି ରଖିଛି।
କେଲଜେର ପାୟ ସବୁ ଦି େନ ତୁ ମସହ େଦଖାହୁଏ, କି n ମଁୁ ନେଦଖି ଲା ପରି ଚାଲି ଗଲା
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େବେଳ ତୁ େମ ଆସି अ ପାଗଳ. ପରି ଗପି ବା ଆରo କରି ଦିअ। ଧି େର ଧି େର େମା
ମନର ଭୟ ଦୂ େରଇ ଯାଇ ବgୁ ତା ସୃି େହଲା କ ାସ୍ ନଥିଲା େବେଳ ମଁୁ ଚୁ ପ୍ େହାଇ
ବସି ଥାଏ ଆଉ ତୁ େମ କ ାସ ବq କରି ଆସି ଗପି ବା ଆରo କର। ଗପି ବାର अଭାସ
େମାର ନଥାଏ େତଣୁ ମଁୁ ତୁ ମର ସବୁ କଥା ଶୁଣି ଖାଲି ହଁ କୁ େହ, ତୁ େମ ଚି ଡିଯାଇ କୁ ହ ଖାଲି
ହଁ ଛଡା ଆଉ କି ଛି କହି ବା ଶି ଖିନ। ମଁୁ ସିF ତହସଟିଏ ହସି େଦଇ ପୁଣି ହଁ ର ପୁନରାବୃ ତି
କେର। ତୁ ମର େସଇ ଗପେର ଏମି ତି କି ଯାଦୁ ଥିଲା େକଜାଣି ଧି େର ଧି େର ମଁୁ ଗପି ବା
ଶି ଖିଗଲି । ପଲ ୀରୁ ଦି ଲୀ ଯାଏଁ ଗପୁଗପୁ ଜାଣିବାକୁ ପାଇଲି ତୁ ମ ମୁvଟା ମୁv ନୁ େହ ତ
େଗାେଟ ବଡ ାନର ଭvାର। ଆଉ ମଁୁ ମଜାେର ମଜାେର କୁ େହ ତୁ ମର ାନରୁ ମେତ
କି ଛି ଧାର୍ ଦି अ।
ଜାଣିଛ ପଭାତ େମାର ଭାରି ଇଷା ହୁଏ ତୁ େମ େଯେବ କହୁଥିଲ େମାର େଗାେଟ
େପମି କା अଛି ତା ନଁା କବି ତା। ମେନ ମେନ ଭାବୁ ଥିଲ ଯଦି େପମି କା ଥିଲା େଗାଲାପ ଫୁଲ
କାଇଁ ଦଉଥିଲ କି n କହି ପାରୁନଥିଲି। େମା ମନର ସବୁ ସଂଶୟ ଦୂ ର କରି େମା
ଜନFଦି ନେର ତୁ େମ େଗାେଟ େପମକବି ତା େଲଖି େମାେତ ଉପହାର େଦଲ ଆଉ କହି ଲ ନି अ
ଆଜି େମା େପମି କାକୁ ତୁ ମକୁ େଦଇେଦଲି । ଓଃ.... କି କି  ଥିଲା େସଇ ସବୁ ଶ¢ର अଥ।
େସେତେବେଳ କବି ତାେର େମାର ଧାରଣା ନଥାଏ। ହଁ ଯଦି ଓ ସାହି ତ େମାର ଭଲ ହୁଏ
ତଥାପି ଏେତ କି  ଶ¢ର अଥ ସବୁ ବୁ ଝି ବା େମା ପେf ସoବ ନଥିଲା।
େମା ଜନFଦି ନ ପରଠାରୁ ତୁ େମ େଗାେଟ େଗାେଟ କବି ତା େଲଖି ଶୁଣାअ ଆଉ ମଁୁ େସଇ
ସବୁ କ ଶ¢ର ସମୁଦ ଭିତେର अଥ େଖାଜି ବାେର ଲାଗିପେଡ। ବାରaାର ପଚାେର ୟା’ର
ମାେନ କଣ ତା’ର ମାେନ କଣ? ଆଉ ତୁ େମ କହୁଥିଲ अନ ଠାରୁ ଶୁଣି ଜାଣିବାେର େଯତି କି
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ଖୁସି ନଲାେଗ ନି େଜେଖାଜି ପାଇବାେର अଧି କ ଆନq ମି େଳ।
ବାସ୍... େକଉଁ ଜେଣ ମହାପୁରୁଷ. ନୀତି ବାଣୀ ଶୁେଣଇ େଦଇ ମେତ ଭୁ ଲାଇ ଦି अ।
ଖାସ୍ ତୁ ମ କବି ତାର अଥ ସବୁ ବୁ ଝି ବା ପାଇଁ ନି ଜ ଖରୁ କାଟି ୫୦୦ ଟ.ା େଦଇ ଓଡି ଆ
अଭିଧାନେଟ କି ଣିଲି। କାରଣ େସେତେବେଳ େମା ପାେଖ ସF ାଟ୍େଫ ାନ୍ ନଥିଲା। ଜାଣିଛ
େକେତ କେର ଚଳି ଛି େସ ମାସଟା। ହଁ अବଶ ଆଜି େସଇ ୫୦୦ ଟ.ାରୁ େଢର୍ अଧି କ
ମୂଲ ପାଇ ସାରିଲି ଣି ।
ଢୁ ଢୁ ବଷା ଗାଳୁ ଥାଏ। ଶାବଣ ମାସ େସ ଦି ନ ବଷାଟା ବାଦକରି ସକାଳ ପହରୁ
ବରଷୁ ଥାଏ େଯ କମି ବାର ନଁା େନଉ ନଥାଏ। ତୁ େମ େଦଖା କରିବାକୁ ମନା କରି େଦଲ।
ମଁୁ ବାଧେହାଇ ତୁ ମ ରୁମ୍କୁ ଗଲି କଣ ବା ଆଉ କରି ଥାlି େସଦି ନ ତୁ ମର ଜନFଦି ନ ଥିଲା।
ରୁମ୍କୁ ନ ଯାଇ ଆଉ କି ଛି ଉପାୟ ନଥାଏ। େସଥିପାଇଁ େବାେଧ ତୁ େମ ଜାଣିଶୁଣି େଦଖା
କରି ବାକୁ ଆସି ନଥିଲ।
ବାପ୍େର... େକେତ ବହି େଦଖି ମଁୁ `

େହାଇଗଲି । अତି ଯତw େର ସାଇତି

ରଖିଥିଲ। ପର
ୂ ା ଥାକଟା ସାରା ଖାଲି ବହି େର ଭ_~। ତୁ େମ ମେନାଜ ଦାସ. ପତି ଟି େଲଖା
ପଢି ବାକୁ ଭଲପାअ େତଣୁ େଗାଟିଏ ପେର େଗାଟିଏ ମେନାଜ ଦାସ. ରଚି ତ ବହି ଥାକରୁ
ଆଣି େଦଖାଉ ଥାअ। ଆଉ ମଁୁ େସହି ବହି ମାନ. ଭିତେର ଏମି ତି ହଜି ଯାଇଥିଲି ତୁ ମକୁ
ଜନFଦି ନର ଚେକାେଲଟ୍ େଦବାକୁ ଭୁ ଲି ଗଲି । ଠି କ୍ ୪ ଦି ନ ପେର ମଁୁ ମେନାଜ ଦାସ.
ରଚି ତ “େଶଷ ବସlର ଚି ଠି” ବହି ଟି କି ଣି ଆଣି ଲି। ତୁ େମ କହି ଲ େମାଠାରୁ େନଇ ପଢି ଲନି
କି ଣୁଥିଲ କାହZକି? ମଁୁ କହି ଲି ନି େଜ କି ଣି ପଢି ବାେର େଯଉଁ ଆନq अନଠାରୁ ମାଗି େନଇ
ପଢି ବାେର କଣ ମି େଳ। ବାସ୍ ଆରo େହାଇଗଲା ତୁ ମର ରାଜା ହସ କହି ଲ େମରୀ ବି ଲି
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ମୁଝୁେପ ମାଉଁ। େସ ଦି ନର େସଇ ସF ତି ଆଜି ବି େମା ବୁ କୁ ତେଳ ଜୀବl େହାଇରହି ଛି।
େକମି ତି ମଁୁ ଭୁ ଲି ପାରି ବି େସଦି ନ ତୁ ମ ପାଇଁ କବି ତାଟିଏ େଲଖିଥାଏ, େମାର ପଥମ
କବି ତା ବହୁ କେର ଦୁ ଇପଦ େଲଖିଥିଲି। ତୁ େମ େଦଖି ହସି ହସି ଗଡି ଗଲ ଘାସ ଉପେର।
କହି ଲ ଏଇଟା କଣ କବି ତା? ୟାକୁ ଗଦ କୁ ହlି । ଏଥିେର अନୁ ପାସ ନା ଉପଧା अଛି
ସାମାନ ମି ତାfରୀ ବି କରି ପାରି ନ। ଗଧି ନି ..
ମଁୁ ରାଗିଯାଇ ଚି ରିେଦଲି ଆଉ ତୁ େମ େସ ଚି ରାକାଗଜର ଟୁକୁ ଡା ଗୁଡାକୁ ନି ଜ ପେକଟ୍
ଭିତେର ସାଇତି େଦଲ।
ଏଇ अ|ଦି ନ ତେଳ ତେମ କହୁଥିଲ ନା ମେତ ଇଷା କରି କରି ତୁ େମ କବୟତୀ ତ
େହାଇଗଲ େତେବ ସାହି ତ ଆସର କଣ अପମାନ ପାଇବାର ଭୟେର ଯାଉନା। ତୁ େମ
େକମି ତି ବୁ ଝି ବ ସାନକୁ ଆଶା ରଖିନଥିବା ଝି अଟା ବା अପମାନକୁ କାହZକି ଭୟ କରିବ।
କି n ମଁୁ କବି ତା ଆସର ଯାଏନି କାରଣ କଣ େହବ େମାର େସ ମାନପତ, କଣ କରି ବି
ସaନାର େସ ଫୁଲଗୁh ମଁୁ େକବଳ େମା କାବ ନାୟକ ପାଇଁ କବି ତା େଲେଖ।
ହଁ ମଁୁ ତୁ ମକୁ ଇଷାକେର, ତୁ ମ କବି ତାର ପତି ଟି ଶ¢କୁ ଇଷା କେର, ଇଷାକେର ତୁ ମ
େଟବୁ ଲ ଉପେର ଥିବା ବହି ର ପତି ଟି ପୃ0ାକୁ । କାରଣ େସଇ ଇଷା ହZ ତ ଆଜି ତୁ ମକୁ
େମାର ଭାେଲ}ାଇନ୍ ସେଜଇଛି ।

ପି ୟ.ା ସାହୁ
ସାହାନି ଆଜ ପୁର, କଟକ
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ନାଲି ମିଠା
ଇଏ କଣ େମା ଆଖିରୁ ଲୁ ହ କାହା ପାଇଁ, ହଁ େମା ବାପା.
ପାଇଁ Facebook ଚଲାଉ ଚଲାଉ କି ଛି େପା ପାଇଲି Father's day
ବି ଷୟେର ଏମି ତି ବି କାଲି ରାତି େର େଫାନ କରି ଥିଲି, ମଁୁ କଥା

ରାମ ପସାଦ ସି ଂହ

େହଇନଥିଲି, ମଁୁ ରାଗିଥିଲି ଏଇ େକୗଣସି ଏକ କଥାକୁ େନଇ ସି ଏ େମା ବାପା, େକମି ତିକା
େଲାକ ସି ଏ?
ମଁୁ ଘରକୁ ଗେଲ ନି େଜ ମି ଠା ଖାଆlି ନି , ତା.ୁ ଡାଇେବଟିସ, େହେଲ େମା ପାଇଁ
େଗାେଟ କଳା ଜରି େର ନାଲି ମି ଠା ଆଣି େବାଉକୁ ଧେରଇ ଦି अlି , କୁ ହlି ଇଏ ତୁ ମ ପୁअ
ପାଇଁ େବାଉ କେହ ଏେତ କାହZ ଆଣୁଥିଲ ବାପା କହlି ତମ ପୁअକୁ ନାଲି ମି ଠା ଭାରି
ଭଲ ଲାେଗ ତୁ େମ ଭୁ ଲି ଯାଉଛ କି ?
ଏେତ ଦି ନ ପେର ଗଁାକୁ ସି ଏ ଆସି ଛି, ବି େଦଶେର ରହୁଛି େସଠି କଣ ଇଏ ସବୁ
ମି ଳୁଥିବ?
ସତେର େମା ବାପା େକେତ ଭଲ ଆଉ ସି ଏ ନାଲି ମି ଠା?

ରାମ ପସାଦ ସି ଂହ
ଭାମଭାଷ : ୯୫୭୪୫୬୦୫୬୪
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ସପw ରହସ

ଚଗଲା ଓରଫ୍ ସତକୃ  ଗୀଷF ଛୁଟିେର ମାମଁୁ ଘରକୁ ଯାଇଥାଏ।

ନି ଜ ଘରଠାରୁ ମାମଁୁ ଘେର ସମ`. ସାଥିେର ଦି ନ ବି େତଇବାଟା ଖୁବ୍

େସଠୀ କା_~କ ଚq

ନି ଆରା, ବହୁତ ମଜା ଲାେଗ। ଖରା ପବଳ େହେଲ ନଈ ପଠାେର ସାy
ମାନ. େମଳେର କବାଡି , େବାହୂ େଚାରୀ, ଗିଲିବାଡ଼ି ' ଆଦି େଖଳି ବାେର େଯାଉ ମଜା,
କହି େଲ ନ ସେର। ଗାେଧାଇବା ସମୟ େହେଲ ଉରୁ ଡି ଆଁ ମାରି ନଦୀ ଉପେର ପଡ଼ି
େଖଳ ଚାେଲ।
ଦି ନକର ଘଟଣା। ଚଗଲାକୁ େସଦି ନ କାଇଁ ଭଲ ଲାଗୁ ନଥାଏ। େସ ମନକୁ ମନ
ଭାବି ଲା, ନି ଇତି ଦି ପହେର ଭାତ ଖାଇସାରି ଫାନ୍ ତେଳ େଶାଇବାେର ମଜା ନାହZ, ଯି ବି
ଆଜି अଜା. ପାଖକୁ । अଜା ପାୟ ଗୀଷF ଦି ନେର େତାଟାକୁ େଶାଇବାକୁ ଚାଲି ଯାଆlି ।
ସାନ ମାମଁୁ . ପୁअ େଗାଲୁ ର ସାଇେକଲଟା ବାରvା େକାଣେର ଥୁଆ େହାଇଥାଏ। େବାଉ.ୁ
ପଚାରି ବାହାରି ପଡ଼ି ଲା ଚଗଲା। େଗାଲୁ ବି ତା’ ମାମଁୁ ଘରକୁ ଯାଇଥାଏ। ଆa େତାଟାଟା
ମାମଁୁ . ଘର ପାଖରୁ େଗାେଟ କି େଲାମି ଟର େହବ। କି ଛି ସମୟ ପେର ଚଗଲା ପହି
ଯାଇଥିଲା େତାଟାେର। अଜା.ୁ େଖାଜି ବାେର ତା’ର େଡରି େହଲାନି । अଜା େଗାଟିଏ
ଦଉଡ଼ି ଆ ଖଟେର ହାତ ଛqି ଉପରକୁ ଚି ତ୍ େହାଇ େଶାଇଥାlି । अଜା. ଥlଲ େପଟଟି
ଉଠ୍ ପଡ଼ େହଉଥାଏ।
ଚାରି ପାଖେର ପରି¸ାର ପରିhନw ତା। େତାଟାର ଯତw

େନବାପାଇଁ ଦୁ ଇଜଣ
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କମଚାରୀ.ୁ ମାସି କିଆ ଦରମା େଦଇ ନି ଯୁp କରାଯାଇଥାଏ अଜା. /ାରା। अଜା ଟିେକ
ପୁରୁଣା ଖିଆଲର େହେଲ ବି ସଫା ସୁତରା ପତି ଖୁବ୍ ଯତw ଶୀଳ।
ପାକୃ ତି କ ପରି େବଶ ତା.ୁ

ବହୁତ ଭଲ ଲାେଗ। ଗୀଷF କାଳେର ବାହାରର ମୃଦୁ

ପବନେର ନି ଦ ଆପଣାଛାଏଁ ଆସି ଯିବା ସ ାଭାବି କ। ଆେର ଇଏ କ'ଣ େଦଖୁଛି, ଚଗଲା!!
अଜା କ'ଣ ହାତ ଛqି କରି େଶାଇଛlି !!!
ଆଈ ମା’. କହି ବା अନୁ ସାେର ଛାତି ଉପେର ଛqାହାତ ରଖି େଶାଇେଲ अ¯ୁ ତ ସ ପw
େଦଖlି କାେଳ। ଆଜି ମଁୁ ସ ପw େଦଖିବି; अଜା.ୁ େଦଖିବାକୁ େଦବି ନି। ସ ପw େଦଖା
େହାଇଗେଲ, େଗାଟିଏ ସୁqର ଗପ ଭଳି ତ ଲାଗିବ ନା! ବଢ଼ି ଆ େହବ.. ହା ହା..। େତଣୁ
େଡରି ନକରି अଜା.ର ଛqାହାତକୁ अଲଗା କରି େଦଲା ଚଗଲା ଏବଂ ନି େଜ େସଇ
ଭyୀେର अଜା. ପାଖେର େଶାଇଗଲା। अଜା ଜାଣି ନଥିେଲ େସ ଏଠି େଶାଇଛି େବାଲି ।
ପfୀ କାକଳି ର କି ଚିରି ମି ଚିରି ସ ର ସାyକୁ ସୁଲୁସୁଲିଆ ବାଆେର ଦୁ ଇ ପାଣୀ ନି ଦ
ମାଉସୀ. େକାଳେର େଶାଇ ପଡ଼ି ଥିେଲ। ଦଉଡ଼ି ଆ ଖଟତେଳ ଘରର କୁ କୁ ର ଭାଲୁ ଆ
ଏମାନ. ସୁରfା ପାଇଁ େକେତେବଳୁ ଆସି ଜଗି ବସି ଥିଲା।
ଚଗଲା ଏେବ ସ ପw ରାଜେର ପହି ଯାଇଥିଲା। ସ ପwଟା ଏମି ତି ଥିଲା େଯ - େସ
ସାy ମାନ. ସାଥିେର ପାହାଡ େକାଳେର ବୁ ଲୁ ଥିଲା। ତା’ର ସାyମାେନ ଆଗକୁ େଦୗଡ଼ି
େଦୗଡ଼ି ଯାଉଥିେଲ ଦୂ ରେର ଥିବା େକାଳି ଗଛ ପାଖକୁ । ତା’ ସାy ସୁବଳ ପଛେର ରହି
ଯାଇଥିଲା। େସମାେନ ମଧ अଗସର େହଉଥିେଲ।
େହ ଭଗବାନ୍! ଇଏ କ’ଣ େଦଖୁଛlି େସମାେନ!! ହଠାତ୍ ତା’ର ସାyମାେନ
େଗାଟିଏ ଖାଇେର ତଳକୁ ଗଳି ପଡ଼ି େଲ। ଏଇ ଭୀଷଣ ଦୁ ଘଟଣାେର ସୁବଳ ଓ େସ ଭୟେର
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ବହୁତ କାqିେଲ। େତେଣ ସgା େହାଇ ଆସୁଥାଏ। େସମାେନ ଘରକୁ େଫରି ବାର ବାଟ
େଖାଜୁ ଥାlି , େହେଲ ପାଉ ନଥାlି । ମୁହୂ_ଟା ଖୁବ୍ ଭୟାବହ ଲାଗୁଥିଲା।
ସୁବଳ କୃ ଭp. ପରି ବାରରୁ। େସ ଚଗଲାକୁ ସାହସ ଓ େଧୖ ଯ ଧରି ବାକୁ
କହି ଲା। କି ଛି ବାଟ अଗସର ହୁअେl ମqିରରୁ ସgା, ଆଳତୀ ଓ ଘ} ଧନୀ ଶୁଣିବାକୁ
ପାଇେଲ। ଦୁ ଇ ବgୁ େସଇ ଆଡ଼କୁ ଆେଗଇ ଗେଲ। ମqିର ନି କଟବ_ ୀ େହବାରୁ ଆଉ
ସgା ଆଳତୀର ଶ¢ ନଥିଲା। ଏେବ ଏକ ସୁଲଳି ତ କ¨ସ ର ଭାସି ଆସୁଥିଲା, ‘ହେରକୃ 
ମହାମ’

ଧନି।

େସମାେନ

ଶ¢ର

ଉ¹ମ

ଳୀକୁ

େଖାଜି

େଖାଜି

ହାଲି ଆ

େହାଇପଡ଼ି ଥିେଲ।
କି ଛି fଣ ପାଇଁ ସ ରଟି ବq େହବାରୁ େସଇ ମqିରେର ରାତି ବି ଶାମ େନବାକୁ ିର
କେଲ ଦୁ ଇବgୁ । ଭୀଷଣ େଭାକ େହଉଥିଲା େସମାନ.ୁ । ମqିର ହତାେର କି ଛି ନଡ଼ି ଆ ଓ
କଦଳୀ ପାଇ ଖାଇେନେଲ େସମାେନ। ସୁବଳ ଶୀଘ େଶାଇଗଲା।
ଚଗଲା େସଇଠି କଡ଼ େଲଉଟାଉ ଥାଏ ନାଚାର ନି ରାଶୟଟିଏ ପରି । େହେଲ ନି ଦ
ଆସୁ ନଥାଏ ଚଗଲାକୁ । ପା ଦଶ ମି ନିଟ ଯାଇଛି କି ନାହZ, ପୁଣି େସଇ ଦି ବ ଧନି ସମ
‘ମହାମ ଉାରଣ’ର ସ ର ଭାସି ଆସି ଲା अତି ନି କଟରୁ। ଚଗଲା ଉଠି ପଡ଼ି ଖୁବ୍
େଖାଜି ଲା.... କି ଏ େସଇ ମହି ୟସୀ ମାତାଜୀ?
େଦବୀ. ପରି କ¨ ଧନିେର ମହାମ ...!!! େଫରି ଆସେl େକହି ଜେଣ ଚଗଲାକୁ
ତା’ ନାଆଁ ଧରି ଡାକି େଲ, “ଚଗଲୁ , ଚଗୁ... ବାପା ସତକୃ ....ଆ, ମଁୁ ଏଇଠି अଛି । ମqିର
ସାମwାେର, ଗରୁଡ଼ `o ତେଳ ମଁୁ ବସି ଛି। ତୁ अତି ନି କଟରୁ େମା’ଗୀତ ଶୁଣି ପାରି ବୁ।
େହେଲ େଗାଟିଏ ସ_, ବାପା! େମା ନି କଟକୁ ଆସି େମାେତ ଶ କରିବୁ ନୁ ।
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- ଆା, ମାତାଜୀ। େମାେତ ଖାଲି ଆପଣ ଥେର ଦଶନ ଦି अn।
ଏହାପେର େସଠାକୁ ଯାଇ େଦଖେl, େବy ପରି ଏକ अ¯ୁ ତ କଦାକାର ପାଣୀ
‘ହେରକୃ  ମହାମ’ ଗାଇ ଚାଲି ଛlି । େସ ପାଖକୁ ଯାଇ ପୁଣି अଟକି ଗଲା... ସ_ କଥା
ମେନ ପଡ଼ି ଗଲା।
ଦୂ ରରୁ ଭୂ ଇଁେର ମୁv େକାଡ଼ି ପଣାମ କଲା। ଭୂ ମିରୁ ଉଠି ବା ମାେତ ଜୀବଟି अlାନ
େହାଇ ଯାଇଥିଲା। େସ ମାଆ ମାଆ େବାଲି ଡାକି ଭୀଷଣ କାqିବାକୁ ଲାଗିଲା...।
ସମୟ ବ_ମାନ ସାେଢ଼ ଚାରି ଟା। ଘ}ାକ ମଧେର ଚଗଲାର ସ ପw ବି େଭାର ପାଣଟି
ସ ପw ବୃ ତାlର अଥ ଜି ାସାେର अଧୀର େହାଇ ଉଠି ଥିଲା। େସ अଜା.ୁ େସ ସବୁ ର ବ'ନା
କଲା।
ସବୁ ଶୁଣି अଜା ସ ପw ରହସକୁ ବୁ ଝାଇେଲ “େଯଉଁଠାରୁ ବି େହଉ ନା କାହZକି, େଯଉଁଠି ବି ଭଲକଥା କି ଛି ଶୁଣିବ, ତାକୁ ବୁ ଝି
ଗହଣ କରି ବ। େସଠି ାନ, କାଳ, ପାତ ବା ଜାତି ର ବି ଚାର କରି ବ ନାହZ।”
ଚଉମୁଖ, ବାେଲଶର
ଭାମଭାଷ : ୬୨୮୧୬୯୫୮୯୨
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କବିତା ବିଭାଗ
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ଭକତକୁ ଧରି ରେଖ
ମାଆ େବାଲି ତାକୁ ଡାକି େଦେଲ ଥେର
ଶରଧାେର ଓ... ଓ କେର ,

ବି . ନି ରୁପମା

ମମତାମୟୀ େସ କଲାଣମୟୀ େଯ
ଦୁ ଃଖ, େଶାକ ସବୁ ହେର ।

େକେତ େକେତ ରୂେପ ପଜ
ୂ ାପାଏ ସି ଏ
ଶpିମୟୀ-ଶାକaରୀ ,
ଜଗତ କଲାେଣ ବାରବାର ଆେସ
ଏ ଧରାକୁ अବତରି ।

ଯି ଏ େଯଉଁ ନାେମ ଆଦେର ଡାକି େଲ
ମାଆ ସୁପସନw ା ହୁଏ ,
ସlାନ ବଳା अଟଇ େସ େଯଣୁ
ସୁଖ,ଶାlି ଯାଚି ଦି ଏ ।

ଚାେହଁ ନାହZ େକେବ ଭକତ ପାଖରୁ
ପାଇବାକୁ ହୀରା-େମାତି ,
େଲାଡ଼ା ତା'ର ଖାଲି ଆlରି କ ଶା
ଭକତର ଭାବ ଭpି ।

ଭକତି ଭାବେର ଡାକେଦେଲ ତାକୁ
ରହି ଥାଏ ପାେଖ ପାେଖ ,
ସବ ସ.ଟରୁ ପଣତ ଉହାେଡ଼
ଭକତକୁ ଧରି ରେଖ ।

ମାମୁରିଆ, େଛvିପଦା,अନୁ େଗାଳ।
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େମା ନୀରବତା
अଭିମାନ କରି ବାର ଛଳନା କରି
କି ଛି ସF ତି ସାଉଁଟି େନବାର ଲାଳସାେର
ମଁୁ ନୀରବ ରେହ......

ଶୁଭଲfFୀ ଦାସ

ନି ଜକୁ अଯାଚି ତ ତକରୁ ଦୂ େରଇ ରଖି ବା ପାଇଁ
ମଁୁ ନୀରବ ରେହ......
ଆପଣାର େଲାକ.ୁ ହେରଇ େଦବା ଭୟେର
ମଁୁ ନୀରବ ରେହ......
ପକୃ ତି କୁ अନୁ ଭବ କରି ବା ପାଇଁ
ମଁୁ ନୀରବ ରେହ......
ହୃଦୟର କି ଛି अ େବଦନାକୁ
ଆଖିର ରା`ା ଯାଏ ନ ଯି ବା ପାଇଁ
ମଁୁ ନୀରବ ରେହ......
ଏମି ତି ନୁ େହଁ େଯ େମା ପାଖେର ଶ¢ ନ ଥାଏ
ତଥାପି ମଁୁ ନୀରବ ରେହ......
େମା ନୀରବତାକୁ େଭଦ କରିବା ପାଇଁ
େସହି େପମର ପଜ
ୂ ାରୀର ଠି କଣା ପାଇବା ଆଶାେର
ମଁୁ ନୀରବ ରେହ......
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କବି ତା (୨) - ମଁୁ କବି ତା
କବି ର କାଳଜୟୀ େଲଖନୀ ରଚି ତା
 ି ଣୀ କୁ ଳୁ କୁ ଳୁ ନାଦର ଝ.ାେର ସମାହି ତା
ନି ଝର
ସଂଗୀତ ମୂhନାର ତାେଳ ତାେଳ अଳ.ୃ ତା
ଚି ରlନ ସାରସତ ପତି ଭାର ପରିଭାଷାରୁ ସଂଗୃହୀତା
କାବି କ ଆେଲାଚନାେର ନି ରlର अଭିଷିpା
ବି ରହି ଣୀ େବଦନାେର ଜଜରିତା
େକେବ ଇqଧନୁ ଦୃ ଶପଟେର ଉତଫୁଲି ତା
ମଁୁ ହୃଦୟର अlନ~ ହିତ अଭିସାରି କା, ମଁୁ କବି ତା......

ସି ଡିଏ, େସର -୦୭
କଟକ - ୭୫୩୦୧୪
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ଆଉ ଡାକିବିନି େତାେତ
ମନ ଭରି ଆଜି

ହସି େଦ କାଳି ଆ

ବଡ଼ ଦାେv ଝୁଲି ଝୁଲି
େଖଳି ବାକୁ ସାଥି

ସନାତନ ସରକାର

ସାଥିେର ନ ଥିେବ

ହୁଏତ ଆସlା କାଲି - ୧
କାହZକି ଏକଥା

ବଖାଣୁଛି େତାେତ

େବାେଧ ବୁ ଝି ପାରୁଥିବୁ
ଯଦି ମେନ ନାହZ

ଶୁଣୁ ଆଉଥେର

କହୁଛି ମଁୁ େଖାଲି ସବୁ - ୨
େକବଳ େତାହରି

ପାଇଁେର କାଳି ଆ

େସwହରୁ ବିତ ଆଜି
ଜି ଇଁ ଥାଉ ଥାଉ

ହାରି ମଁୁ ଯାଇଛି

େମାହରି ଜୀବନ ବାଜି - ୩
େସଦି ନ ପାଉଣା

େଦଇଥିଲୁ ଯାହା

ଛାତି ପେର ହାତ

ରଖି ଥେର କହ

ମାଗିଛି ମଁୁ େକେତଥର - ୫
େଫରାଇ େଦବାକୁ

ବgୁ ର ଜୀବନ

କରି ଛି େକେତ ଗୁହାରୀ
ପତି ଦାେନ େଦଲୁ

ପି ଇବାକୁ ଲୁ ହ

ଆଖିେର ଆଖିଏ ଭରି - ୬
କି ଲାଭ ପାଉଛୁ

ଛେଡଇ େନଉଛୁ

ଚୁ ନା ଚୁ ନା ସବୁ ସୁଖ
େସଥିପାଇଁ େବାେଧ

ସାଜି अଛୁ ନାଥ

ଭୁ ଲି ପାରି ବିନି ଜମା

େଦବା ପାଇଁ ଖାଲି ଦୁ ଃଖ - ୭

େକଉଁ େଦାଷ ପାଇଁ ପତି େଶାଧ େନଲୁ

ମନା ମଁୁ କରୁନି େତାେତ େର କାଳି ଆ

ସହି ବାର ନାହZ ସୀମା - ୪

େଦଇପାରୁ ଲୁ ହ େଯେତ

କାନ ଥିେଲ ସି ନା ଶୁଭିଥାlା େତାେତ
େମାହରି କରୁଣ ସର

କି n ମେନ ରଖ

େକେବ େକଉଁ ଦି ନ

ଆଉ ଡାକି ବିନି େତାେତ - ୮
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ମଁୁ
ମଁୁ ବହି ଚାଲି ଛି ନଈ ପରି ..ପବନ ପରି
ଏକାlେର
ନୀରଳସ ସାଧକଟିଏ ସାଜି
अମଡା ବାଟେର
େଗାେଟ ଶାମଳ ପୃଥିବୀର ଛାଇେର
अବି ଶାl ଭାେବ
ମେତ ବାଧ କରି ଡାକନା
େସଇ ପାxାତ ସଭତାର ଖରାକୁ
ଆଧୁନିକତା ଆଳେର
ମଁୁ ବିବାକୁ ଭଲପାଏ
େମା ପାଚ ସଭତାେର
ଯି ଏ କେହ ବସୁେଧୖ ବ କୁ ଟୁ aକଂ
ଶି ଖାଏ ଶାlି , େପମ ଓ େମୖ ତୀ
ପତି ବି ଚାରେର
ଆଉ କେହ ଭାତୃ ତର କଥା
ପତି ମୁହୂ_େର

ତି ନାଥ େବେହରା

ମଁୁ ବି ଶାସ କେରନି
ପାପୁଲିର ଭାଗେରଖାେର
କମବାଦୀ ସାଜି ବିବାକୁ ଭଲପାଏ
େମା ଇଲାକାେର
ଶାଶତକୁ ଆଦରି େନବା ତ ଜୀବନ
अସୀମତାକୁ अତି କମ କରି
ଦୃ ି ଛୁଇଁପାରୁନଥିବା
େସ अପହ ଇଲାକାେର
ଛୁଟାଇବାକୁ େପମ ଫଲ୍ଗୁର ଧାରା
ଉଡାଇବାକୁ େଜୖ ତ େକତନ
ଏକାl ଇଛା େମା
ଏଇ fଣ ଭyୁର ଜୀବନେର
ବଡେକାଦvା, ଭନଗର, ଗାମ
ଭାମଭାଷ : ୯୭୭୭୪୦୮୪୦୩
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ଯଣା
ହୃଦୟର କି ଛି अବp େବଦନା
ଲୁ ହ େହାଇ ଝରି ଗଲା ପେର
ଆଉ କି ଛି ଦୁ ଃଖ ଝରି ପେଡ ପୁଣି

ସୁବତ େଜନା

କବି ତା େହାଇ େମା ପି ୟ ଡାଏରୀ ବୁ କୁ େର...୧

अେନକ अଶର ଧାର ଆଖି ପତା େଦଇ
ଭଲ ପାଏ ଦୁ ଇ ଗାଲ ଚୁ ମି ବାକୁ
କି ଛି ଦୁ ଃଖ ପୁଣି ଭଲ ପାଇ ଥାଏ
ଯଣା େହାଇ ହୃଦୟେର ରହି ବାକୁ ...୨

अେନକ ଯଣା େମାର େଦଖାଏ ମୁହZ
ଆହା ପେଦ େମା ଲାଗି ଶୁଣିବାକୁ
ଏମି ତି अେନକ ଯଣା ଯାଏ ନୀରେବ ମରି
ଜୀବେନ କାହାକୁ ଲା ଟିେକ ନ େଦବାକୁ ...୩
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ଯଣାଟା ଯଦି ମି ଠା େହାଇଥାଏ
ମନ ସହ ହୃଦୟ ବି ନି ଏ ଆନେq ପାେଖଇ
ଯଣାଟା ଯଦି ଏସି ଡ୍ ପରି ହୁଏ
ମନ ପfୀ ଏକାlେର ଦୁ ଃେଖ ଗୁମୁରାଇ...୪

ଯଣା େକେବ େକମି ତି ମି ଳିବ, କାହାଠୁ ମି ଳିବ
ଏ କଥା େକହି ପାରିେବନି େକେବ କହି
ସାଥପର ଏଇ ସମାଜେର ଆଜି ନି ଜର େହାଇ
ଯଣା ଦି अlି अେନକ ମି ଠା ମି ଠା କଥା କହି ...୫

ହୃଦୟ ରଫ ଖାତାେର अଛି अେନକ अୁ ଡା ଦାଗ
କି ଛି अଛି ଜାଣତେର ପୁଣି अଛି କି ଛି अଜଣା େର
କି ଛି ଦାଗ ପୁଣି अଲି ଭା ହୁଏ ଜୀବନ ନାଟକେର
ହଜି ଥାଏ ସାେଥ େସହି ଜୀବନର େଶଷ ସମସାନେର...୬

ଭାମଭାଷ : ୯୭୭୬୨୦୮୯୩୦
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ଏକାଠି ରହି ବା ଆସ
ଆେମ ତି ନିଭାଇ ଏକାଠି ରହି ଛୁ
ନାହZ କଳି କି ବା ଝଗଡ଼ା
ଏେବବି ଖାଉଛୁ ବାପା. ଠଁୁ ଗାଳି
େବାଉଠାରୁ କାନ ରଗଡ଼ା ।
େଗାଟିଏ ହାvିେର େରାେଷଇ େହାଇେଲ
ସଭିଏଁ ଖୁସିେର ଖାଉଛୁ
ଆମଘେର ଜାଣ େସଇଥିପାଇଁକି
ସରଗର ସୁଖ ପାଉଛୁ ।

ଶି ଶିରକୁ ମାର ପvା

ସାରା ଗାଆଁ ଟାେର ଆେମହZ ଏକାଠି
ଏଇଟା ଆମର ଗରବ
ଏକାଠି ପାଳୁ ଛୁ ପଥମାअମୀ
ରଜ , ଦଶହରା ପରବ ।
ଜାେଣନା କାହZକି अଲଗା ହୁअlି
ଭାଇ ଭାଇ କରି ଲେଢ଼ଇ
ଭାବlି अଲଗା ରହି େଲ ନି ଜର
ସ%_ି ପାରି େବ ବେଢ଼ଇ ।
ଏଇ ମନଭାବ ଛାଡ଼ି କି
ଆସ େହ ରହି ବା , ଏକାଠି ଖାଇବା
େଗାଟିଏ ହାvିରୁ ବାଢ଼ି କି ।
କୁ ଆଁସ , େମରଦା କାଟିଆ , ଯାଜପୁର
ଆଳାପ-୮୯୮୧୭୩୭୨୨୮
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କଳାପଟା
େଲଖି େହଇଯାଏ େକେତ କଥା େସଠି
ଭବି ଷ ତି ଆରି ପାଇଁ,

େସୗମରନ ପାଲ

େଛାଟ ଶବଦେର अବା େକ ଧାଡ଼ି େର
ଦି अlି ବାଟ ବତାଇ।
अ.ାହୁଏ ପୁଣି ଚି ତ ଚରି ତକୁ
େଦଇ ତା’ ନାମ ଠି କଣା,
ପୁଣି ଛାପି ଯାଏ କାହାଣୀ अେନକ
ଭାବନା ବେନ ଝରଣା।
ସୂଚନା ସମ` େଲଖାହୁଏ ପୁଣି
ଉ_ର ବି ମି ଳିଯାଏ,
ଦି ନ ଚାରି ଟାେର େଡାରି ବgାହୁଏ
େକେତ କଥା ବଳି ଯାଏ।
ତହZ ଆରଦି ନ ସକାଳ ଘ}ିେର
ଖଡ଼ି ସାେଥ ହୁଏ ସାy,
ଉପରଟା ସି ନା କଳା ତା’ର େହେଲ
ଭିତେର ତା’ ସାତରy।

ବଡ଼େଶାଳ, ଝାରେପାଖରିଆ
ଜି ଲା - ମୟୁରଭ, ୭୫୭୦୮୬, ଓଡ଼ି ଶା
ଭାମଭାଷ - ୯୯୩୭୮୮୯୮୩୩
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...
େକମିତି...
େକମି ତି େଲଖି ବି କବି ତା ଆଜି ମଁୁ
ପାରୁନାହZ ଜମା ଜାଣି ,

ପି ୟବତ କର

େଚାରା ଚାହାଣୀେର ଚାହଁୁ ଛ ଏମି ତି
ହୃଦୟ ଦଉଛ ହାଣି ।
େକମି ତି କରି ବି ବ'ନା ତୁ ମର

େକମି ତି ଚାଲି ବି େପମ ପଥ ଏକା

ତୁ େମ अଟ ରାଜେଜମା ,

ଭାବି େଲ ଲାଗଇ ଡର ,

େକଜାଣି େକେବଠୁ

ଭଲ ମଁୁ ପାଇଛି

ମେନ ପଡୁ ନାହZ ଜମା ।
େକମି ତି େଦଖି ବି ସପନ ତୁ ମର

ତୁ ମ ଆେଗ ପି ୟା ଗୁହାରି କରୁଛି
େକେବ କରି ବନି ପର ।
େକମି ତି ଚି lିବି

अନ କାହା କଥା

ଚାହZ ବି ତୁअଛି ରାତି ,

ଆଉ େକହି ନାହZ ମେନ ,

ଆଉ କାହାସହ ମି ଳାମି ଶା କେଲ

ଲାଗୁଛି େମାେତ େମା ଭଲପାଇବା ଟା

ସହି ପାରୁନାହZ ଛାତି ।

ମାରି ଦବ ନି େx ଦି େନ ।

େସାରିଷେକାଠା, ପାଳଶି ଆ, ଗଡ଼େଦଉଳି ଆ
ଜି ଲା - ମୟୁରଭ, ଓଡ଼ି ଶା
ପି ନ - ୭୫୭୦୮୨
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କାକର କାଖେର ମକର
କାକର କାଖେର ମକର ଆସି ଛି
ହସି େଖେଳ ଖି ଲି ଖି ଲି

ସେlାଷ ପ-ନାୟକ

ଦି ନମଣୀ େତଜ ଧି େର ବଢି ଯିବ
ଶୀତଟା ଯି ବ େଦାହଲି ....

ବି ବାହ ଓ ବତ ଜ अନୁ 0ାନ
େଯେତ अଛି ଶୁଭକମ
ଆରoିବା ପାଇଁ ଉକୃ 0 ସମୟ
ମୃତୁେର େବୖ କୁ¨ ଧାମ....

ସାଆlାଣୀ କୃ ପା ଆଶି େଷ ସ%_ି
ଲଭି ଛି କୃ ଷକ ଭାଇ
ଧାନ,ଆଖୁ େକେତ अମଳ େହଇଛି
ଶମ ତା ସାଥକ େହାଇ....

ନୂ ଆଁ ଚାଉଳକୁ ଗୁଡ େଛନା ଘି अ
fୀର କଦଳୀ ନଡି ଆ
ସବ ସମାହାେର ପ`ୁତ ବନ
'ମକର ଚାଉଳ' ନାଆଁ

ସ ତ ବେନ େସwହ ପରଶି ବ
ସମପଣ ପୁାଳୀ
ଗୃହେଦବତା.ୁ େଭାଗ ଲାେଗଇବ
ବି ଶାସ ମନା ଉଳୀ....

େବଗୁନିଆପଡା ବ କ୍, ତି ରିଡା/ ଗାମ
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ଜୀବନ
ତୁ େମ अ| ସମୟର
ଶୁଭ ଲଗw ସF ତି..

ଭବାନୀ ଚରଣ ମି ଶ

ମଁୁ େମା ସଂେଗ ସବୁ େବେଳ..
ଖଁା.. ଖଁା.. ତମାମ୍..
ଏ ଜୀବନ ॥
ତୁ େମ ଭୁ ଲି େହଉ ନଥିବା େସ
ଝାÐା ଜହw ରାତି ..
ବାକି ସବୁ
ଜଳନ ଓ ଦହନ ॥
ତୁ େମ ନି ଝୁମ୍ ରାତି ର...
अଦି ନିଆ କରକାର
ଝଡ ସଂେଗ ପବନ ॥
ବାକି ସବୁ ଦହଗ....
ଗୁଳୁ ଗୁଳି..
ନି ଆଁ ଝାି ମରଣ ॥
ତୁ େମ ଆତFହରା ହି େଲ ାଳର
ମୁହୁ_େଟ ମାତ...
ତା ପର ରାତି ସବୁ
ନି ` ର କqନ॥

ତୁ େମ ବି ତିଗଲା ବସlର
ସF ତି େଲଖା ସ qନ ॥
ଏେବ ଖାଲି େଚୖ ତ अଉ
େବୖ ଶାଖର କ}ା େଶଜ..
ଆଖି ତେଳ
ଭାଦ ଆଉ ଶାବଣ ॥
ତୁ େମ ନି ଦ ହଜା ସୁମଧୁର ସପନ ॥
ମଁୁ େଯ अହରହ..
ଜୁ ଇ ପାଇଁ ଜଗିଥିବା
ମୃତୁ ସେy ଲଢୁ ଥିବା
अସରlି अନୁ ତ..
‘ଜୀବନ’....!!!
େମାହନା, ଗଜପତି , ଓଡ଼ି ଶା
ଭାମଭାଷ : ୯୪୩୮୧୮୭୭୮୯,
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ଆସିବକି ତୁେମ ସତେର କୁ ହ
ଆସlା କି ଏକ ବରଷ ଏଠି
ଯାଆେl ନାହZ େକ ଦାଦନ ଖଟି ।
ମି ଳlା ସଭି.ୁ ଭାତ ଓ ରୁଟି
ଦୁ ଃଖ କ ସବୁ ଯାଆlା ହଟି । - ୧
ଆସlା କି ଏକ ନୂ ଆ ବରଷ
ଦି अlା ସଭି . ମେନ ହରଷ ।
ମି ଥ୍ଯା ପେଲାଭନ ହୁअlା େଶଷ
अମୃତ ହୁअlା ସମ` ବି ଷ । - ୨
ଆସlା କି ଏକ ବରଷ ନୂ ଆ
ବହୁଥାlା ଖାଲି ମଳୟ ବାଆ ।
ଲି ଭି ଯାଆlା କି ଈଷା ର ନି ଆଁ
ସରଗ ହୁअlା ସଭି . ଗାଆଁ । - ୩

ଡaରୁ ଧର ବାଗ୍

ନୂ ଆ ବରଷ ଟା ଯଦି ଆସlା
ସୁଖ ଶାlି େପମ େବାହି ଆଣlା।
େଲାଭ େମାହ ମାୟା ଫିyି ଦି अlା
ସଭି. ମନେର ଖୁସି ଦି अlା । - ୪
ଆସlା କି ଏକ ବରଷ ସେତ
ଆୁ ଳାଏ ସୁଖ ଦି अlା ହାେତ ।
ଫୁଲ ଫୁଟୁ ଥାlା ଜୀବନ ପେଥ
ମି ଳିଥାlା ଯାହା େଲାେକ ଚାହଁ ାେl। - ୫
ଆସି ବକି ତୁ େମ ସତେର କୁ ହ
େପାଛି େଦଇ ଯି ବ ନୟନୁ ଲୁ ହ ।
ଦୂ ର କରି େଦବ ଛାତି ର େକାହ
ସଂସାର ଟା େହବ ମଧୁରମୟ । - ୬
ଆସି ବକି ତୁ େମ ସତେର କୁ ହ ।
ଚପି ଆ, େଗାଲାମୁvା, କଳାହାvି
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ଜୟ ଯୁବ ସଂଘ
ଝରାଉ ଥିଲା େସ, ଚfୁରୁ େଲାତକ,
କgୁ ଥିଲା କଇଁ କଇଁ ।
େହ େମାର ବgୁ ,

ମେହଶର ସାହୁ

େମାର ସେହାଦର,

ଆଉ ରାଜନୀତି ଭାଇ::
ଶୁଖିଛି ବଦନ,

ଟାକୁ ଆ ଗାଲ କୁ ,

ଦୃ ଶମାନ ହାଡ଼ ସବ ।
ମୁଖ ଦl ଦି େଶ,

ଉଳିତ େମାତି ,

ନାହZ ତି େଳ ମେନ ଗବ ::
ନୁ ଖୁରା ମ`କ,

େକଶ ଫୁରୁ ଫୁରୁ,

ନାହZ େପଟେର ଆହାର ।
अଇଁଠା ପତର,

ଆେଡଇ ଆ%ୁ ଡି ,

ଦୁ ଗgକୁ ନାହZ ଖାତର ::

ରୁଗୁଣା ଶରୀର,

ଚମ କୁ  ଜୀ',

ବ§ ହୀନ ଶୁ¸ ତନୁ ।
ଆଦରି ଭାଗକୁ , ଲେଢ଼ ସାନ ସେy,
ଗୁଣୁ ଗୁଣୁ କେହ ମନୁ ::
ଆେଗଇ ଚାଲି ଛି, ଆମ େୟ ଭାରତ,
ବି କାଶ େହଉଛି େଦଶ ।
ସରକାର ଆମ,

କରlି େଯାଜନା,

ଦୁ ଃଖି . ପାଉନି ହାସ ::
େଯାଜନା ଯାଉଛି , େଯାଜନା ବାଟେର,
ଗରିବ ପାଏନି କି ଛି ।
ଭାଷଣ ଗଜନ,

କମୁ ନଁାହି ଜମା,

ଧନୀର ବି କାଶ अଛି ::
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अ' ବନ କୁ ,

ଫିyନାହZ ବgୁ କଦା ।
अ' ଦାନ େକq, ଦାନ କରି େଦେଲ,
େମ}ିବ ଗରି ବ fୁଦା ::
ସବୁ अଳେର,

ଯୁବ ପି ଢି ଏେବ,

େହାଇେଲଣି ଉଜାଗର ।
अ' ଦାନ େକq, େସ hା େସବୀ େକq,
ଆେୟାଜେନ ତତପର ::
ଯୁବ ଶpି େଯେବ,

ଜାଗତ େହାଇବ,

େତେବ ବଦଳି ବ େଦଶ ।
ବି କଶି ତ େହେବ,

ସମ` ଜନତା,

ଜୟ ଜୟ ଜଗଦୀଶ ::

ଶୁଭ ସକାଳ ସମ` ବgୁ ଓ ଗୁରୁଜନ
ମେହଶର ସାହୁ
େଗାପୀବି gା, ବାହFଣ ଗଁା, ବାେଲଶର(ଭଦକ)
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େଛାଟ େସବାଟିଏ
ହୃଦୟ अଟଇ ମହାନ,
ଧନ ଧାନ अଭାବ:

अ.ିତା ପାଢ଼ୀ

ମନବି अଟଇ ମହାନ,
କି ଏ ସାହସ େଦବ::
ମହତ େହବାକୁ ସବୁ ରି ,
ମେନ ଆସଇ ଚି lା:
ବଡ଼ନ ପାରି େଲ ସକେଳ,
େଛାଟ କରି ପାରlା::
େଖାଲି ପରି ବାନି ଆଶମ,
ନାହZ ଧନ ସaଳ:
େଦଇ ପାରି ବାତ େଭାଜନ,
ସାନ ବି ହy କୂଳ::

ଘେର ନହୁଏ େଦୖ ନିକ,
େଢର ସାରା େଭାଜନ:
ଫିyି େଦଇଥାlି ଖାଦକୁ ,
ଖତ ଗଦାେର ଜନ::
ନଫିyି ଖାଦକୁ ବgୁ େହ,
ଦି अ ସାନ ବି ହେy:
େଖାଇ ଥିେଲସି ନା ପାଇେବ,
ଚି l ମାନବ ଢେy::
ମି ାନw ଭvାେର ବଳକା,
ଖାଦ ସାଧୁ ନଫିy:
ବାସି ଖାଦ ସି ନା ହଜମ,
କରି ପାେର ବି ହy::
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ଧନ अଛି େବାଲି ଚଳୁ ଛ:
େରାଜ ଗାଡି ମଟେର:
ପଥେର ପଥିକ େଦଖିେଲ,
ନି ୟ ନି ଜ ସାଥିେର::
ନି ଃସହାୟ େଦଖି କରେହ,
ବgୁ ସାହାଯ ଥେର:
େରାଗୀ େସବା କରି ନି ଜକୁ ,
ଧନ କର ମେର::
ଦୁ ଖୀ ର.ି ଦାେନ ସୁେଯାଗ,
ପାଇ ଆଡ଼ ନକର:
ଆଜି ସୁେଖ अଛ ବgୁ େହ,
କାଲି ନୁ ଁ ହ କାହାର::

ରp ଦାନଠାରୁ ମହତ,
କମ ଜଗେତ ନାହZ:
େଛାଟ େସବାଟିଏ କରି େଲ,
ବଡ଼ େହବେର ତହZ::
ଉ ଆସନେର ବସି ଣ,
ଭାବ ସବୁ ସମାନ:
େଦଖିଥିେଲ ସେବ ସମାନ,
ଥୁଆ ସଦା ଆସନ::
ହି ଂଶା େଦଷ ସଦା ମନରୁ,
ତାଗ କରି େହ ଚାଲ:
େତେବ ସି ନା କୃ ପା କରି େବ,
ପଭୁ ରଖିେବ ଭଲ::
ଷ0 େଶଣୀ,
େଜନି ଥ୍ ଇଂଲିଶ ମାଧମି କ ବି ଦାଳୟ
ଗଗନ ବାବୁ ଛକ, ଏଡ଼ତାଳ, ଭଦକ
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ନବବଷ 
ନବବଷର ଆଗମନକୁ
ସୁqର ସାଗତ କରୁଛି

ପଦୀପ ବg

ଆଉ ଏକ ମସି ହାର ନୂ ଆ
ପୃ0ାେର ଇତି ହାସ ରଚି ବାକୁ
ସମୁଦର େଢଉ ଆସି ସି gୁତଟ
େଲାତକେର ଜଜରିତ
କରି ନେଦଉ େବାଲି ,

େଚାରାବାଲି େର େପାତି େହାଇନଯାଉ
ଆଉ ଏକ ଶି ଶୁର ଜଡ ଶରୀର
ନି ରିହ ନି ାପ ବି ନା େଦାଷେର
ଜୀअlା କବର ନ ପାଉ
ସଂସାରକୁ ଭଲକରି ଜାଣିବା
ଆଗରୁ ସମୟ ହାଟେର
ଜି ଣିବାକୁ େଦଉ ଏ ମାନବ ସମାଜ,

ଏ ମାଳଗୁ³ା ଫୁଲ ହାରେର
ଫୁଲଟିଏ ପରି ମହକି
ଆନq ଉଲ ାସେର ଉଗ~ ଯାଉ
ତାର ବ_ମାନ ଆଉ ଭବି ଷତ,

ଫୁyୁଳା େଦହଟା ତାର
ରyମୟ ରୂପମୟ
େହବା ପରି ବେ_
ସାଥ ବି ଜଡି ତ ଧମାg କାମୁକ
ମାନ. ଆଁ େର ବଳି
ପଡି ନଯାଉ,
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କଳ.ର ରା`ାେର fତାp
ମଣିଷର େଦହ
ତି pତାର ବୀଜଗୁଣି ଦୃ ାlର
ଫ ପେର ଫ େଲଉଟାଇ
ପାପର େଶଷ ସୀମାେର
ବି ମୁଖ େହାଇ ନି ଜ ରpେର
ନି େଜ େହାଲି ନ େଖଳୁ ,
ଶାlି େପମ ଓ ସମୃି ର ଆଶା ନି ମେl
ଆସ ଆେo ଆଉ ଏକ
ସୁqରମୟ ନୂ ଆ ଇତି ହାସର
ପୃ0ାେର ନି ଜକୁ ଲଟେକଇ େଦବା

ଆମ ଆଗାମୀ ପରିଭାଷାର
େପମକୁ
ଜୀବନ ପତେର େଲଖିେଦବା
ଆଉ ଏକ ନୂ ଆ ସୂଚୀପତ
ପତି ହୃଦୟେର ଆେଲାକର
ଆେଲାଡନ ସଂଚାର କରି
ଆନqେର ଗାଇବା
ମୃତୁ େହଉ େକବଳ
ପଶୁତର,

ଭଦକ,ବାସୁେଦବପୁର,
ସାନମଛୁଆଘାଇ,ରାଜଘରେପାଖରୀ
େମା--୮୦୭୨୭୮୩୨୨୦
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ମନର ଗହନ କଥା
େବେହଲା େର େଯେବ ତାର ଛି vି ଯାଏ
ସୁର ଟା େବସୁରା ଲାେଗ

ଆଶୁେତାଷ େମେହର

ଦରପଣ େଯେବ ଭାଂଗି ଖv ହୁଏ
ଛବି ଫୁେଟ ପତି ଭାେଗ ।।

ମନ ର ଭିତେର ଛାଇ େଖଳୁ ଥାଏ
ଦରପେଣ ଝଲ ମଲ

ମନର ଗହେନ େଯଉଁ ଭାବ ନାେଚ

ମନ ଭାଂଗି ଗେଲ େକମି ତି େକଜାଣି

େତାଳି େତାଳି ସାତ ସୁର

ଫୁଟିଉେଠ ଶତଦଳ

େକେବ େକଉଁ ଠାେବ ହଜି ଯାଏ ଯଦି

ଭଂଗା ମନ ଧରି ଜୀବନ ନଉକା

ମି େଳନା ଠି କଣା ତାର

ବଢି ବଢି ଯାଏ ଆେଗ ।। ୧ ।।

େହେଲ େଖାଜି ବୁ େଲ ଫୁଲ ବଗିଚା େର
ମଧୁର ମହକ ଲାେଗ ।। ୨।।

୫୪ ଆୟପଲ ୀ
କି ଟ ଛକ, ପଟିଆ
ଭୂ ବେନଶର ୭୫୧୦୨୪
ଦୂ ରଭାଷ : ୯୪୩୭୦୮୫୩୯୬
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ଝାଳ
େକେବ େବାେହ ଦାଦନ ଶମି କ. ମଥାରୁ
େକେବ ରାତି ର ଘନ अgକାର ରୁ

ହି େତଶ୍ ମହାପାତ

େକେବ େବାେହ ଜୀବନ ପତି ଥିବା େଲାଭରୁ
େକେବ ଆେସ अଜାଗାରୁ ।୧

େଯଉଁଠୁ ଭି େବାହୁନା କାହZ
ଛାଡି ଯାଏ କି ଛି ଚି ହw
ଯାହା ମେନ ପେଡ ବାରବାର
େଯେବ ସମୟ ନି ଏ ତାର ଆବ_ନ । ୨

ଛାଡି ଯାଏ ଲୁ ଣ ମି ଶା ଗାମୁଛା
ଗୁମୁରା ଗg ର ମସି ଣା
କି ଛି ରpର ଚି ହw
କି ଛି ନଖର ଦାଗମାନ। ୩

ଭରି ଦି ଏ ସମୂ'ତା
ଆସି ଯାଏ ସମପଣ
ଆ.ିଦି ଏ ଏକ ଗାର
େଯଉଁଠି ଜନF ଓ ମୃତୁ ସମାନ। ୪
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ବଷା ଓ ବି ରହ
ଟିପ୍ ଟିପ୍ ଆସୁଥିେଲ ବଷା େସଦି ନ
େମା େକାଠରୀର ଝକା େଦଇ,
ରି ମ୍ ଝି ମ୍ ଶ¢େର ବଷା େସଦି ନ

अପ~ତା ରଣା

ନାଚୁ ଥିଲା ମନ ଭରି ।
ମଁୁ ବି ବସି ଗଲି େଲଖି ବା ପାଇଁ ବଷା କୁ େନଇ କବି ତା,
ବହୁଥିଲା ଥvା ପବନ, ପଡୁ ଥିଲା ବଷା ଛି ଟା ।
ମଁୁ େଲଖୁଥିଲି ନା େସ େଲଖଉଥିଲା ! - ୧
ବଷା କୁ େଲଖୁ େଲଖୁ ବି ରହ ଆସି ଲା,
ବି ରହେର ମନ େମାର କବି ତା ବୁ ଣି ଲା ।
ବଷା ଓ ବି ରହେର ଛqେର ରଚି େହଲା କବି ତାେଟ,
େସଥିେର ବଷା କମ୍ ବି ରହ େବଶୀ ରହି ଲା । - ୨
ମନର ଭାବକୁ ପର` ପର` େଖାଲି ଲା ପେର
ଝରି ଗଲା ସବୁ ବଷା,
ଖସି ଗଲା ସବୁ ବି ରହ,
େଲଖା ସରି ଲା ପେର େଦେଖତ;
ସି ଏ କବି ତା ନୁ ହଁ , ସି ଏ େମା ପି ୟ,
ଯି ଏ େମା ପାଇଁ ବଷା, ବି ରହ, ପଣୟ ।
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େହ ସମୟ
अମୃତ ମୟ ଏ

ଜୀବନକୁ େମା'ର

ଦି अନା ବି ଷାp କରି
ହlସl େହାଇ

ମଉଳା ମନଟି

अକାରେଣ ଯି ବ ମରି
କଥା ଥେର ମାନି ଯାअ.....
ସବୁ ଆଡୁ ଭାବି

ହୃଦୟରୁ ଆଜି

ଉକୁ ଟି ଆସୁଛି େକାହ
େହ ସମୟ.....।1।

ଜୀଇଁଛି ଏଯାଏ

େଯମି ତିକି ଏକ

ମରୁଭୂ ମି ଗୁଳF ପରି
ଆଶା ବାgିअଛି

ଆଉଥେର ପୁଣି

ସୁଖ ଆସି ଯିବ େଫରି
ମେନ ଥେର ଭାବି ନିअ.....

ଭଗବାନ େବେହରା

ଶୁଖିଲା ନଈ େର

ହୃଦୟର ଏଇ

ଭାବୁ ଛି ଆସି ବ ସୁअ
େହ ସମୟ......।2।

ବି ତି ଯାଇଥିବା

ହଜି ଲା ସF ତିକୁ

ଏେବବି େହଉଛି ଝୁ ରି
ଜଟିଳ ପଶwର

ଉ_ର ନପାଇ

ଦି ବା ରାତ ଯାଏ ସରି
କି କରି ବି ତୁ େମ କୁ ହ.......
େଶଷ ଇhା ଯଦି

ପ'
ୂ  ନ କରି ବ

େତେବ ତୁ ମ ସାେଥ ନି अ
େହ ସମୟ......।3।
ବାରେକାଟ, େଦବଗଡ଼, ଓଡି ଶା
େମା:-୭୯୮୧୧୭୩୮୮୪
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ତଥାପି
ପାି अପାିର େମାହଠାରୁ
ତୁ େମ ତ ଉÑେର

ଜୟଶୀ ମହାରଣା

ତଥାପି କାହZକି ଏଇ ମନ
ତୁ ମକୁ ହZ ଝୁେର ।

ନଭ ସହ ସୁବି`ୀ' ମହୀ
ମି ଶି ତ ପାେରନି
ତଥାପି ମି ଶିବା ପରି
ଲାଗଇ କାହାଣୀ ।

କଇଁ େକେବ ଶୁଭ ଚqମା.ୁ
ଛୁଇଁ ପାେର ନାହZ
ତଥାପି ହୃଦ ତେଳ େପମ
ଜାେଗ ତାହା ପାଇଁ ।

ଆଶା ନି ରାଶର ବg
ମନ କେର ଚୁ '
ତଥାପି ତୁ ମକୁ ହZ
ଝୁେର ରାତି ଦିନ ।

अଧି କାର ତୁ ମଠାେର
ନାହZ େମାର ଜାେଣ
ତଥାପି ତ ଲୁ ହେଟାପା
ଝେର अଭିମାେନ ।
ବାଣପୁର, େଖାା
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ଫୁଲ୍ ଗଡ଼ବଡ଼
େକରାvି ମାଛର ବହପ େଦଖ େଲା

ଫଡ ଫଡ ହୁଏ ଖାଲି ,
େଶଉଳ ମାଛଟି अତି ବୁ ିଆ େଲା
ପେ. ପଶି ବୁ େଜ ଗାଲି ।

ବଗ ଭାଇ େମାର अଧି କ ଚତୁ ର
ପାଣି ପାେଖ ଜଗି ବେସ,
ମାଛ ଖାଇବାକୁ ଲାଳ ଗେଡ େହେଲ
ପବଚନ ଖାଲି ଭାେଷ ।

ଦି ନକର କଥା ବଗ ଭାଇନା ଟି
େକରାvି କୁ ମି ତ କଲା,
ଧମ ବାଣୀ କହି ଥ}େର ହେଲଇ
ନି ତି ତାକୁ େଗଲ କଲା ।


େକ. ନି ମଳ

ଆଇଁଷା ପକୃ ତି ଯାହାର अଛି େଲା
େସ ଆଉ େବୖ ବ େକେବ ?
ଵଂଶ ବୁ େଢ଼ଇବା ଲf ଟି ଯାହାର
ଆଗ ପଛ େକେବ ଭାେବ ?

ଚି ´ଣ ଚା´ଣ କଥାେର ଦୁ ହZ.
ବgୁ ତ ବଢ଼ି ଲା ଧୀେର ।
େସ କାହଁୁ ବୁ ଝି ଛି ଦୁ ଜନ ପୀତି େର
ବଉଁଶ ତା ନାଶ କେର ।

ସବୁ ଦି େନ ବଗ ଲୁ େଚଇ ଛେପଇ
ଚାଟି ଗଲା େଗାେଟ େଗାେଟ ।
ଜାଣି ପାରି ଲାନି େକରାvି ଭାକୁ ଡ଼ା
ମଇତୀ ବସି ଲା ତା େଠ ।
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ସବଂଶ ମରି େଲ ଏକା କରି ଗେଲ
େକରାvି ଜାଣିଲା ସବୁ ।
ଏେବ ଜାଣି ସେତ ଲାଭ କି ସ ଆଉ
ଲୁ ହ ଝେର ଭାବୁ ଭାବୁ ।

ପି ୟ ବgୁ ଗଣ େକରାvି ବଗର
ବgୁ ତ େହାଇଲା େଶଷ ।
अାେତ ବି ଶାସ अବି େବକି ଟିର
ବଉଁଶ କରଇ ନାଶ ।
ଭଦକ, ବାସୁେଦବପୁର (ଜଗନw ାଥି )
େମାବାଇଲ:-୯୫୬୬୧୧୩୬୦୭
ଇେମଲ୍ : nirmaln270@gmail.com
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େଲାକଟା ଭଲ ନୁେହଁ
ମଣିଷ ଜୀବନ अେଢଇ ଦି ନ
ଆଜି ମେଲ କାଲି କୁ ଦୁ ଇ ଦି ନ,

ନୂ ତନ କୁ ମାର

ଯାହା ପାଖେର ନାହZ ଏଇ ାନ

େବେହରା

କରି ଚାେଲ ନି ତି େସ ମୁଢ ପଣ।

ଶି fା ଦି fା ପାଇ अବୁ ଝା ମନ
ସଦା େଖାଜଇ କାମି ନୀ କାନ,
अହଂକାେର କରି େସ अଭିମାନ
କରୁଥାଏ ତ ସ ାଥର ସାଧନ।

ସମାେଜ ସମାନ ନ ରଖି ଦୃ ି
ନି ତି ନାନା ସମସା କେର ସୃି ,
ନ କରି େସwହ ମମତାର ବୃ ି
ହୁଏ ତା’ ମାନସି କ अପପୁି ।

ହି ଂସା େ/ଷ ଘୃଣା ମନର ପାପ
ଜୀବେନ ଆଣି ଦିଏ अଭିଶାପ,
ପାଇ ଜୀବନ ଯଣା अମାପ
କେର ନା େସ କି ଛି ବି अନୁ ତାପ ।

ବି ଷୟାର ବି ଷ ଘାେର ଶରୀର
ବି ଗିଡିଯାଏ ତା' ବୁ ି ବି ଚାର, ଗୁଣ
ଚରି ତ ହୁଏ अନାଦର
େହାଇ ପାେରନା େସ କା’ଆପଣାର ।
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କାହା ଦୁ ଃେଖ ସୁେଖ ହୁଏନା ସାଥି
େଦଖାଇ ହୁଏ ଖାତି ପତି ପ_ି,
ନି ମି_ ମାତର େହାଇ अତି ଥି
ବୁ େଝନା ଜୀବନର ପରି ିତି ।

ଏେତ ସବୁ ଆଚାର ବବହାର
େଦଖିକେର ଯି ଏ ତାର ନଜର,
ହୃଦୟରୁ ତାକୁ କରି अlର
ଛି ହw କେର ନି େଜ ସ%କ େଡାର ।

ତା ପସyେର ପଚାରି େଲ େକହି
େଲାକଟା ଭଲ ନୁ େହଁ କହି କହି ,
ମତାମତ ଦି ଏ େସ ଯାଇତାହି
ତା’ର अନୀତି ପାେରନା େସ ସହି ।

େକାହି , ଗଡି ଆ, ମୟରଭ
ୂ
ଦୂ ରଭାଷା-:୯୯୩୮୫୫୭୮୬୧
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ସାଧାରଣତ ଦି ବସେର
ସାଧାରଣତ ଦି ବସେର ଆସ।
ଆଜି ହZ େନବା ଶପଥ ।

अରୂପ କୁ ମାର ବି ଶାଳ

ଭାରତ ମାଆର େସବା କରି ବାକୁ
ନି େଜ ବଢାଇବା ହାତ।
କ_ବେର େକେବ େହଳା କରି ବାନି
େଦଶକୁ ଭଲପାଇବା।
ନି ଜ अଧି କାେର ସେଚତନ େହାଇ
ଆଗକୁ ଆେଗଇ ଯି ବା।
ଜାତି ଧମ ବ' ନି ବ~େଶେଷ ଆେମ
अଟୁ ପରା ଭାରତୀୟ।
ନି ଜ ସ ାଥ ଭୁ ଲି େଦଶ ହି େତ ସଦା
େଦବା ଆମ ପରି ଚୟ।
अେନକ ସମସା ରହି ଛି ଆମର
ଆଗକୁ ଆେମ ଚାଲି ବା।
ସମାଧାନ ପାଇଁ େଚ0ିତ େହାଇ
ଏସବୁ କୁ ସୁଧାରି ବା।
अତି ମୂଲବାନ ସ ାଧୀନତା ଆମ
େଦେଲ ଯି ଏ ଆମ ହାେତ।

ଗୁଳିମାଡ ଖାଇ ଶୁଳୀ ଚଢି ଯାଇ
ସ ାଧି ନ ଭାରତ ପେଥ।
ବାପୁଜୀ େନତାଜୀ ଉଳମଣୀ
କି ଥିଲା ସ ପw ତା.ର।
ଆେମତ ତା.ର ଉ_ର ପୁରୁଷ
ଜନତା ଏ ଭାରତର।
ନି ଜ ନି ଜ ମଧ ଭୁ ଲି େଭଦଭାବ
େଦଶକୁ ଭଲ ପାଇବା।
େଦଶର ବି କାଶ ଆମର ବି କାଶ
ଏଇ ମ ଗାଇଯି ବା।
ସaଳ ରହି ଛି ସାମଥ ରହି ଛି
ସ 'ପସୂ ଏଇମାଟି।
ବି କାଶର ପେଥ ଚାଲୁ ଥିବା ଆସ
ବାଧା ବgନକୁ କାଟି।
ସହକାରୀ ଶି fକ
ଏନ.ଏ.ସି ବାଳି କା ଉ ବି ଦାଳୟ
ପାରା/ୀପ, େମା-୯୦୪୦୮୭୦୧୦୦

ଆହାନ ଇ-ପତି କା ସ%ୂ ' ନି ଃଶୁ) ବି ତରଣ େହତୁ ଡା େଜାତି ପସାଦ ପ-ନାୟକ. /ାରା ପତି 0ି ତ ଓ ପକାଶି ତ | Aahwaan.com | 141

ଆହାନ ଇ-ପତି କା, ଚତୁ ଶ ବଷ, ଦି ତୀୟ ସଂଖା, େଫବୃ ଆରୀ ୨୦୧୯

Magazine Downloaded from www.aahwaan.com

ସFତିର ଆଇନାେର
ହଠାତ୍ ଜୀବl େହାଇ ଉଭା ହୁଏ
କଥା କୁ ହା ତୁ ମ ଆଖି

କvୁରି ଚରଣ ରାଉତ

ଭµଲତା ନଚାଇ କଥା କୁ ହ ତୁ େମ
ଆଖି ରହି ଯାଏ ଲାଖି।

ଓଠରୁ ତୁ ମର ପଡୁ ଥାଏ ଝଡି
ସରାଗର ମଲ ୀ ଫୁଲ
ସୁେକଶୀନୀ ତୁ ମ ମୁକୁଳା କବରୀ
ଲାେଗ େମାେତ ଭାରି ଭଲ।

ଲ%ଟ ସମୟ ଲମି ଲମି ଯାଏ
ତୁ ମକୁ अେନକ େଖାଜି
ହୃଦୟ ପରଦା ଫା.ରୁ େଦଖୁଛି
ହଜି ଲା अତୀତ ଆଜି ।

ତqା ମଗନ େବନି ଆଖି େମାର
अଳେସ ପଡି ଛି ନଇଁ
अତୀତ େପମର ସବୁ ସF ତି ରାଜି
ନି ରେବ ଯାଇଛି େଶାଇ।

ସହକାରୀ ଶି fକ, ସତବାଦୀ ହାଇ=ୁଲ୍
ଧvାମାଳ, େଦଓଗଁା, ବଲାyିର
ଭାମଭାଷ : ୯୯୩୭୯୮୨୮୪୬
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ନୂ ତନ ଭାରତର ସୂେଯାଦୟ
େକେତଦି ନ େଖାଜୁ ଥିବା
ଭାରତର େସଇ
अମର ଆତFା ଗାgୀ.ୁ
େକେତଦି ନ अେପfା କରି ଥିବା
ପୁଣି ଏକ
ନୂ ତନ ଗାgୀ . ର ଜନFକୁ

େକେତଦି ନ ସହି ଚାଲି ଥିବା
ନି ରବେର ନି ରବେର
େଯେତ अନାୟ अତାଚାର
ଧଷଣ ଲୁ ¨ନ
େକେତଦି ନ ସକାଳର
ଚା କପ୍ ହାତେର ଧରି
ଖବରକାଗଜର ପୃ0ା

ମେନାରମା ହାତୀ

ଓଲଟାଉ ଓଲଟାଉ
ଚା କରୁଥିବା
ଦୁ ନୀତି େର ଭରା ରାଜନୀତି ର

େକେତ ଦି ନ ଲା େନଇ
େଭାଟ େଦଉଥିବା
ଆମର ଭବି ଷତ ନି ମା ଣକାରୀ.ୁ

େକେତଦି ନ ବାଖା କରୁଥିବା,
ପଦଶ~ତ କରୁଥିବା
ନି ଜର अସହାୟ ପଣକୁ
େଟଲି ଭିଜନ ର େଖାଲା ପରଦାେର
ସବ ଜନ ସଖେର
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େକେତଦି ନ ରାଜେନତା ମାନ.ର
କୁ ଟନୀତି ଭରା
ଆଇନର ବୁ ଢୀଆଣୀ
ଜାଲେର ଛqି େହଇ
େଦାଷ େଦଉଥିବା ସରକାରକୁ

େକେତଦି ନ ନି ଜର
ପାଣପି ୟ ମହାନ୍ ପବି ତ ଭାରତ ଭୂ ମିକୁ
େଠଲି େଦଉଥିବା
ମୁଖାପି gା अତାଚାରୀ
ଫିରି yି ମାନ.ୁ

େକେତଦି ନ ଏମାନ.ୁ
େପାଷଣ କରି ଚାଲି ଥିବା
ଦାନା ପାଣି େଦଇ
ଆମ अଜାଣତେର
ଆମ ଗହଣେର

ଗାgିଜୀ ନ ଥିେଲ କଣ େହଲା
ତା. ଆଦଶ ତ अଛି
ତା. ଆଦଶ କଣ ଯେଥ ନୁ େହଁ
ରାମରାଜେଟ ଗଢି େଦବା ଲାଗି

ଏେବ ସମୟ ଆସି ଛି
ସୁରୁ ଜାଗତ େହବାର
ସାଧାରଣ ଜନତାରୁ
ବି ପବୀ ସାଜି ବାର

ନୂ ତନ ଭାରତର
ସୂେଯାଦୟ ଲାଗି
ମେହାବ ଆେୟାଜନ କରି ବାର

ସି . ଆର୍. ଆର୍. ଆଇ. କେହwଇପୁର, କଟକ
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ପରିବ_ନଶୀଳ ଏ ସଭତା
ଜୀବନର अଶାl ଝଡ଼ ପେର,
ଆଜି ସବୁ ଶାl ଶୀତଳ।

ଶୁଭସିF ତା େବେହରା

ଆଜି ସବୁ ନି ରବ ନି xଳ
ଆଉ, ପଥପାl ପଥିକ।
ସବୁ ଠି େକବଳ ନି ସy ଆଉ ବି ଷ'ତା
ଶୁଭୁଛି ସବୁ ଠି ହାହାକାର
ଶ¢ର ହୁ.ାର ...
ମଣିଷ ଆଜି ଖାଉଛି ପି ଉଛି
କି n ବିବାର ରାହା ପାଉ ନାହZ ।
ସବୁ ଠି ହଜି ଚି, ସବୁ ଠି ମି ଶିଛି
ପତି ଦାେନ ପାଇଛି ମୁଠା ମୁଠା
ମରୁଭୂ ମିର ରୁf ଶ ।
ନାହZ ଆଜି ମି ଠା କଥା
ଆଉ ଆପଣାର ଭାବ,
ନାହZ ଆଜି ସାyସାଥୀ
ବାଲି ଘର େଖଳ ।

ନାହZ ଆଜି ମଁୁ ‘ବର’
ତୁ େମା କନି ଆ,
ନାହZ ଆଉ େବାହୂେଚାରି େଖଳ।
ସହରୀ ସଭତା ଭି ତେର ମଣିଷ
ନି ଜକୁ ହଜାଇ େଦଇ,
ଚାରି ଆେଡ ନି ଜ ସ_ାକୁ
ନି େଜ େଖାଜି ବୁ ଲୁ ଚି ।
ନି ଜ ପାେଖ ନି ଜ ଶାlି अଛି ,
ମୃଗନାଭି ପା ପାଇଁ ପାଗଳ େହଇ
ନି ରବେର କୁ ହୁଳି ଉଠୁ ଛି ।
अଶାl ଚି _ର କାରଣ େସ ନି େଜ,
ସଂ=ୃତି , ସଭତା ସବୁ େସ ଭୁ ଲି ଛି।

ହେଜଈ େଦଇଛି େବାଲି ପଚାର କରୁଛି ।
ଉଦୟନାଥ ସ ୟଂଶାସି ତ ମହା ବି ଦାଳୟ,
अଡଶପୁର
େଜନାପୁର(ଯାଜପୁର)
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अମର େପମ
ବାର ବାର ଏଇ ଜୀବନ ବାଟେର
ବା}ି ହୁଏ ସି ନା େଦହ

ସି େଶ ର ତି ପାଠୀ

େହେଲ ଏ ମନର େଗାଟିଏ ଠି କଣା
ତୁ େମ ତାର ପରି ଚୟ ।

ଯଉବନ ଗg ଉକୁ ଟି ଆସି େଲ
କାମନା ପବନ ବେହ
ତାଳୁ ଠୁ ତଳି ପା ଉଷFତାେର ଭେର
अgାରକୁ ଆଖି ଚାେହଁ ।

ମନ ଆଇନାେର ସାରା ଜୀବନକୁ
ନାଚୁ ଥାଏ େଗାେଟ ମୁହଁ
ବାରବାର ଏଇ ଜୀବନ ବାଟେର
ବା}ି ହୁଏ ସି ନା େଦହ - - - -

େପମତ अମର ଥିବ ଚି ର ଦି ନ
ଲହୁ ଲୁ ହ ସରି ପାେର
ଫୁେଲଇ େପମୀକା ବିବି ମଁୁ ଏକା
ତୁ ମକୁ ରଖି ମନେର ।

ତୁ ମକୁ अେନଇ ଜୀବନ ଗେଲବି
ଲାଗିବନି ଟିେକ ଭୟ
ବାରବାର ଏଇ ଜୀବନ ବାଟେର
ବା}ି ହୁଏ ସି ନା େଦହ - - - - - -

କବି ର ଘର, କୁ vିେଲା, େକରy, େଖାା
ଭାମଭାଷ : ୮୦୧୮୬୪୬୭୦୪
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अlରୀfର କାହାଣୀ
अlରୀfରୁ ଶୁଭୁଥିଲା
କ|ନା. କରୁଣ ଚି ାର,

ଲfFୀନାରାୟଣ

େଶାକାକୁ ଳ େହାଇ ଉଠୁ ଥିଲା

ପ-ନାୟକ

ନାସାର େକେନଡି ପରି ସର...
`

େହାଇ ଯାଇଥିଲା

ସମଗ ପୃଥିବୀ,
ମଉଳି ବି ଯାଇଥିଲା
ସକାଳ ସୂଯ ର ରpିମ ଆଭା
ପୁଣି ବାହୁନି କାqୁ ଥିେଲ
ସକଳ ତରୁ ତୃ ଣ...
ଇତଃ`ତଃ େହାଇ ଘର
ୂ ି ବୁ ଲୁ ଥିଲା
ଡଲାସର अଭିଶ ଆକାଶେର
ପfାଘାତ େରାଗେର ପୀଡି ତ
କଲମି ଆର fତାp ଶରୀର... ୧
ସାyେର ଧରି ଆସୁଥିେଲ

େମା ପି ଲାଦି ନର ଇÐିତ ଜହwମାମଁୁ କୁ,
େକେତ କଣ ବି ପୁଣି
େନଇ ଆସୁଥିେଲ ଦୂ ର ଜହw ରାଇଜରୁ
େମା ହାେତ ସମପ~ବାକୁ ... ୨

େହେଲ,
अବତରଣର କି ଛି ମୂହୁ_ ପବ
ୂ ର
 ୁ
अବଶ େହାଇ ଯାଉଥିେଲ
କଲମି ଆର ପତି ଟି अy ପତy,

ଚି ର ବqୀ ପାଲଟିଗେଲ

अlରୀfର ଆତତାୟୀ କବଳେର
ମହି ୟସୀ ଭାରତୀୟା,
अବା ସ େଦହେର
 ାତା
କରୁଥିେଲ ସ ଗଯ
ସାଜି ଚି ର ପଜ
ୂ ା ବqନୀୟା....
ମyଳାେଯାଡି , େଖାରଧା
ଭାମଭାଷ : ୯୮୬୧୬୧୬୧୨୬
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କାେଳ ତେମ ଆସିଯିବ େବାଲି
ଆଜି ବି ମଁୁ अେପfାେର ଥିଲି
କାେଳ ତେମ ଆସି ଯିବ େବାଲି
ଘନ ରାତି ମାଡି ଆସୁଥିଲା

ରଜୀତ ଦାସ

େମା ଘରର ଚଉ କାଠ େପଲି ।
େମାଏ ତାରାର ଆେଲାକ
ପଡି ଥିଲା अଗଣାେର େମାର
ତଥାପି ଆସି ଲନି ତେମ
अଗଣା ଥିଲା ଖାଲି ଖାଲି ।
ଜହwକୁ ଢା.ିଛି କୁ ହୁଡି
fଣିକ ଉନFାଦନା େନଇ
କୁ ହୁଡି ହଟିଗଲା େବାେଧ
अgାର ଆକାଶକୁ େଠଲି ।
ରାତି ବି ସରି ଯାଉଥିଲା
ସକାଳ ସୁରୁଜକୁ େଦଖି
ଦରଜା ତଥାପି େଖାଲି ଛି
କାେଳ ତେମ ଆସି ଯିବ େବାଲି ।
ସି yିଟାଳି , କୁ ଜy, ପାରାଦୀପ
ଭାମଭାଷ : ୮୨୪୯୩୦୯୪୬୦
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ଦୁନି ଆ
ଦୁ ନି ଆ ଟା ଆଜି ଝାଉଁଳି ଗଲାଣି
ପର ମୁେv अଠା େବାଳୁ ଛି

େଜାତି ରନ

ଗରି ବ କୁ େନଇ ରାଜନୀତି ଏଠି

ମହାରଣା

ଆଛା ଦି ନ କହି ବୁ ଲୁ ଚି ।
େନତା ବାବୁ େହ ଏତି କି ବି ନତି
ପା ଟ.ିଆ ଆହାର ପାଈଁକୀ
ଭିଡ ଟା ପବଳ େହଉଛି
ଖାଇବା େଲାକ ଟା ଖାଇ ପାରୁନାହZ

କୃ ଷକ କଥା କୁ ବୁ ଝି ବ
କୃ ଷି ଋଣ ପୁଣି ସୁଜି ନପାରି
ସି େୟ ବି ଷ ପି ଇ କଣ ମରି ବ.

ଧଳା Audi ଟା ବି ଲାଗିଛି ।
ନୟାପଲ ୀ ଠାେର ଗେବଷଣା କର
ଛତି ଶଗଡ େଜ ପାଣି ଛାଡୁ ନାହZ

ଚାଷ ତ ବଢି ଆ େହାଇବ

ମହାନଦୀ ଆଜି ଶୁଖିଲା

ସବ୍ସିଡି ପଇସା ଦଳେର ନ ଲେଗଇ

अଳପ େକଇଟା ବରଷା ପାଣିେର

ଡ଼yା ଦୁ ଇ େଗାଟି କି ଣିବ ।

ସF ାଟ  ସି ଟି ଟା େଧାଇଲା ।
ସି ଠାେଲା, ନି ଆଳି , କଟକ
୭୫୪୨୯୪, ଭାମଭାଷ : ୯୯୩୮୮୫୭୪୪୮

ଆହାନ ଇ-ପତି କା ସ%ୂ ' ନି ଃଶୁ) ବି ତରଣ େହତୁ ଡା େଜାତି ପସାଦ ପ-ନାୟକ. /ାରା ପତି 0ି ତ ଓ ପକାଶି ତ | Aahwaan.com | 149

ଆହାନ ଇ-ପତି କା, ଚତୁ ଶ ବଷ, ଦି ତୀୟ ସଂଖା, େଫବୃ ଆରୀ ୨୦୧୯

Magazine Downloaded from www.aahwaan.com

ବାଦୁଆ ଶୀତ
ବାଦୁ ଆ ଶୀତଟା ଏେତ अବି େବକୀ େଯ,
ଜଡେର ତାର ଜାବୁ ଡି ଧେର,

ଶୀମତି अହଲା ଖଟୁ ଆ

ମନକୁ , ହୃଦୟକୁ , ଶରୀରକୁ ,
ଠି କ େମା େପମି କ ପରି ॥
େପମେର ତାର ମେଜଇ ଦି ଏ,
ହେଜଇ େଦବାକୁ ବାଧ କେର ଲାଜକୁ ,
ସରମକୁ , ପରିିତି କୁ,
ସାମାଜି କ ପତି ବତାକୁ
ଠି କ େମା ପରି କାମୁକ େପମି କା ମାନ.ୁ ॥

ବgା ମାଟିକୁ ବି ଋତୁ ଶବା କରି ବାକୁ ବାଧ
କେର ,
ତା ଭିଜା ଭିଜା କାକର ବି qୁେର,
ଉ_ରା ପବନେର, କୁ ହୁଡି ମି ଶା ସକାଳର,
ସିw z ବାଳସୂଯ ର ହଲକା ଉ_ାପେର ॥
ମଁୁ କି n ଭଲ ପାଏ, ଏ ଶୀତ ରାତି କୁ କାରଣ,
େଯେତ ଦୂ େର ଥିେଲ ବି ,
େମା େପମି କ େଫରି ଆେସ,
େମା ଭyା କୁ ଡି ଆକୁ ,
ସାରା ରାତି କୁ ାଇ ଧରି ବାକୁ ,
େମା ଶାରୀରକୁ , ତା ଖିଆଲିଆ ଉଷୁମ ଛାତି େର॥
ଶି fୟତୀ,
ମଠସାହି େନାଡାଲ ୟୁ.ପି .=ୁଲ, ଭଦକ।
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ମେନ ପେଡ଼
ତୁ ମ କଥା ମେନ ପେଡ
ସକାଳର ପହି ଲି କି ରେଣ
ତୁ ମ କଥା ମେନ ପେଡ

ାନରନ ମହାରଣା

େକାଇଲି ର କୁ ହୁ କୁ ହୁ ଗାେନ
େଖଳି ଗେଲ ରଜନୀଗgା ର ଚହଟ
ଆେପ ଆେପ ଚାଲି ଆେସ ତୁ ମ କଥା ମେନ
ଝୁମି ବାକୁ ଇଛା ହୁଏ ତୁ ମର େସ ଆପଣା ପଣେର
ଜାଗି ଉେଠ ଶି ହରଣ ପତି ମୁହୂ_େର

ପତି ଟି ଶି ହରଣ କୁ ଜାବୁ ଡ଼ି ଧରି ବାର ଆସpିେର
fpାp ହୁଏ ହୃଦୟ
ତି ଆରି ହୁଏ अସରlି େକାହ
ଆ.ି ହୁଏ अଲି ଭା ଗାର
ସପନର ଗାଲି ଚାେର
ମେନ ପେଡ,
ତୁ ମ ସହ ବା}ିଥିବା ପତି ଟି fଣ
ଗପି ଯାଇଥିବା अସରlି କଥାର ଭvାର ।
ଆଜି ବି େବଶ୍ ଶୀତଳ ଓ ସେତଜ ତୁ ମର ସF ତି
ଠି କ୍ ଚqମାର କି ରଣ
ଆଉ ସକାଳର अମଳି ନ ଫୁଲ ପରି।
ଭାମଭାଷ : ୯୦୪୦୮୬୭୧୨୯
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ରାଧା ଆସିଛି ନୀଳାଚଳ
ବଂଶୀ ସ ନ େଗାପ ବୃ qାବନ
ଯମୂନା କୂଳର କଥା
ମେନ ପେଡ ସଖି କାଳି ଆ ନାଗର

ରାହାସ କୁ ମାର
େବେହରା

ତା’ ବା. ଚାହାଣି ଭାେବ ବାgିଥିଲା
ତା’ େପମ େଡାରି େର ମଜି ଥିେଲ େକେତ
ହଜି ଥିେଲ େଯେତ ବରଜ ବାଳି  - ୧
ତା’ ନଟଖଟ ଚି _ କଲା େଯେବ
ଲବଣି େଚାରି
ବgା ପଡି ଥିଲା
ରାଧି କା ଘେର
ପୀରତି କରି
ବାହାନା କରି ବାgିପକାଇେଲ ମାମଁୁ ,
ଗାଈ ପଘାେର େଯ,
ମା’ ଯେଶାଦା ଫିଟାଇେଲ ଆହା ବାଟ ଓଗାଳି ! - ୨
अଛି େସଇ ନଈ
अଛି େସଇ କଦa ମୂଳ
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अଛି େସଇ ମୟୁର ଚୂଳ
େହେଲ ନାହZ େସ ନq ବାଳ
କାହZ ସଖା ସୁବଳ, ସୁଦାମା ଓ ମଧୁ ମyଳ
ଖାଲି ସF ତି ରହି ଛି େଚାରାବାଲି େହାଇ
ବୁ ଡ଼ାଇ ମାେର େଗା,
େସ ଲୁ ହେର ପୁରା େଗାପାଳ େମଳ  - ୩
େସଇ େଗାରୁମାନ. ହaା ହaା ରଡି
ଏେବବି ଶୁେଭ ବରେଜ ,
ବାଳେକ େଖଳlି ଲଉଡ଼ି
ଖାଲି କେଠାଉର ପାଦ ଚି ହw ଯାହା ଲାଗୁଛି ଚି ହwା ଚି ହwା
କଳା ବାଦଲ େହାଇ ଭେସଇେନଲା अଦି େନ
ଛାତି େର ଛନକା େଦଇ େସ
ଝୁରୁଛି କଦa, କାqୁ ଛି ରାଇ
अଦି ନିଆ ଝେଡ଼ अସରାଏ ବରଷାେର ଭିେଜଇେଦଇ
ଶୁଭୁନାହZ ଆଉ ତା’ ସୁମଧୁର ମୁରଲୀ ସର
ଭାyୁନାହZ ନି ଦ ପାହି େଲ ରଜନୀ
ଯାଇ ପାରୁନି ବେନ େଗା,
ଆଉ କାହା ସାେଥ ଧରି େଗା େଗା0  - ୪
ଏଇ େସଇ କଳା ଜହw !
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େଦଖ ଲୁ ଚି ଛି େଲା ସଖି
ନୀଳ ଗିରି ପତି ତପାବେନ େତାଲଛି ସୁନାର ନअର
ଚି ହw ି ପାରି େବନି େବାଲି େକହି ତାକୁ
ଲେଗଛି ସ%କର ଲେf ଥାଟ ବାଟ, କଂସାର କବାଟ
ସମୁଦ ଲହଡି େର ଶୁଭିବନି େବାଲି ଆଉ େଗା ,
ପରେଦଶୀ ରାଧି କା ମାଇଁର ଡାକ  - ୫
େସ ବଧି ର େବାଲି ଶୁଣିଥିଲି
ନାହZ ହାତ େଗାଡ଼ େବାଲି ଜାଣିଥିଲି
େକେତ ପଥର ତା’ ଦୃ ଦୟ େହେଲ
ଲେf ଆକଷଣ ତାର କଳା ବଦେନ ଆେଲା ସହୀ
େକେତ ଲେଗଇଛି ନି ତି ଭିଡ଼ ଏଠି ଭକେତ, ସୁଆେର ......
ଆନqବଜାେର ତା ଭିଡ଼ ପାଇବାକୁ ମହାପସାଦ
ପvାଏ ଛାଡ଼lି ରଡି େହ ମଣିମା ......
େହେଲ, ରାଧା ଆଜି ଛାଡି ବ ନାହZ େବାଲି
ରହି ବ ଘର କରି ଏ ନୀଳାଚେଳ - ୬
ବାଲaା ,େଢ.ାନାଳ :୭୫୯୦୧୫
େମା:୯୪୩୮୧୧୪୩୬୮
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ସଂପକ 
େହ ନି ଃଶାସ ତୁ େମ ଜାଣ
ତୁ ମ ଓ େମା ସଂପକ ହZ

ସ ାବି ତ କୁ ମାର ପାତ

େକବଳ ସତ, ପବି ତ
ବାକି ସବୁ ତ ସ ାଥପର ।
ଜାେଣନା,େକଉଁ अଶୁଭ
େବଳାେର େମାେତ ଏକାl
ଛାଡି ଚାଲି ଯିବ ।

ଜାେଣ ତୁ ମ ଓ େମା ସଂପକ
ଜନF ଠୁ ମୃତୁ ର
ତା'ପେର ତୁ େମ
अଦୃ ଶ ଆକାଶେର
େମା କାୟା अବି ରତ ପାଇଁ
ମି ଶିବ ମାଟିେର ।

ଜାେଣ ତୁ ମ ବି ନା େମାର
େମା ବି ନା ତୁ ମର
ନାହZ କି ଛି ମୁଲ ।
ଜୀବନର େଯେତ
ଦୁ ଃଖ ଭୁ ଲି ସେତ
ଚାଲ ବିବା
ପତି ଟି ମୂହୁ_
ଆନq ଉଲ ାେସ ।
େମରଘରା, ଧମଗଡ଼
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େମା ଗାଆଁ
ଇତି ହାସ କି ବା ଭୂ େଗାଳ ପୄ0ାେର
ନଥାଉ ପଛେକ ନାଆଁ ,

ହେରରାମ ପvା

େମା ଜନମଭୂ ମି େମା ପାଇଁ ପବି ତ
େମାର େସ ‘କୁ ଆଁସ’ ଗାଆଁ ॥
ଦୂ ରରୁ ଚାହZେଲ ମୁv ନଇଁଆେସ ‐
‘ମyଳା ମqିର’ ଦି େଶ ,
ପୀଠ ପାରି େହେଲ ମyଳା େପାଖରୀ ‐
ଗାଆଁଟି अଳପ ଦି େଶ ॥
ଏଇ ଗାଆଁେର େମା ଏnଡ଼ି ଜଳି ଛି ‐
ପୁ ଆତି ଷଠି ଘର ,
ଗାଆଁ ଚାଟଶାଳୀ, ପି ଲାଦି ନ ସାଥି,
େବାହୁେଚାରି , ବାଲି ଘର ॥
ଚଷାପୁअ େfତ, ଗାଈଆଳ ଗୀତ,
େପାଖରୀେର ମାଛ ଧରା,
କୁ ଆଁର ପେୂ ନଇ, ରଜ, େଦାଳି େଖଳ ‐
କ%ିଉେଠ ଗାଆଁସାରା ॥

ଭାଗବତ ପାଠ, ଭଜନ ସgା,
ଯ, ନାମ ସଂକୀ_ନ ,
ବାହା ବତ େଭାଜି ଭାତ ସବୁ ଥିେର ‐
ସଭି. ଆନq ମନ ॥
ବଇଶାଖ ମାେସ ମyଳା ଯାତରା ‐
ଗାଆଁ େମାର ଉେଠ ହସି ,
ଦୂ ର ପରବାସୀ ଘରକୁ େଫରlି ‐
ନୂ ଆେବାହୁ ମନ ଖୁସି ॥
ଆଜି େମା ଗାଆଁେର ଝଲେସ ବି ଜୁଳି ‐
ଧାଡ଼ି ଧାଡ଼ି ପକାଘର ,
େସହି େମାର ଗାଆଁ ସରଗ ଠଁୁ ବଡ଼ ‐
କେର େକାଟି ନମ=ାର ॥

अବସର ପା ପଧାନଶି fକ ,
ମଧୁପୁର େନାଡାଲ ଉ ବି ଦାଳୟ ,
କୁ ଆସ , େମା କାଟିଆ ଛକ , ଯାଜପୁର ,
ଭାମଭାଷ ‐ ୯୪୩୮୦୬୫୧୯୫
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ଭpର ଆେବଗ
ଭାରିଭଲ ଲାେଗ ଶୁଣିବାକୁ ତୁ ମର ଗାରିମା,
ଭକତ ବଳ କରୁଣା ସାଗର େହ ମଣିମା ।।

अବି ନାଶ େବେହରା

ଭାରିଭଲ ଲାେଗ କହି ବାକୁ ତୁ ମର ବଡି ମା,
କୃ ପାକରି କୃ ପାସି gୁ େଦଖାअ ତୁ ମ ମହି ମା ।।

ପଡି ଥିେଲ ଭp ବି ପଦେର ହୁअ ତେମ ସାହା,
अକୁ ¨ିତ ଚି େ_ ଦି अ ସବୁ ମାେଗ ଯି ଏ ଯାହା ।।
ତୁ ମ ସାନି ଧେର अାନୀ ପାଏ ାନର ରାହା,
ଦୁ ଃଖ େଦଖି ଭpର ଆଉ କି ଏ କହି ବ ଆହା ।।

ଆତଯାତ ସୂରୁଜ ଚqର ଆାେର ତୁ ମର,
ତୁ ମ ଆଶୀବାେଦ ଜଡେର ହୁଏ ପାଣ ସଂଚାର ।।
ଲଭି ବାକୁ ତୁ ମ ଦଶନ ଭp ମନ अଧି ର,
ବି ନେୟ କହୁଛି ପାପପ.ୁ କର େହ ଉାର ।।
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ପାଇବାକୁ ତୁ ମ ଆଶି ଷ ଭp କରଇ ଆଶା,
ଭpିରସ ତୁ ମ ପି ଇେଲ େମାର େମ}ଇ ତୃ ଷା ।।
ଭpିଭେର ତୁ ମକୁ ହZ ମଁୁ େଯ କରିଛି ଭରସା,
अବି ଳେa େମାର ମନରୁ ଦୂ େରଇବ ନି ରାଶା ।।

ତୁ ମପାେଶ ସଦା କହଇ ଭp େହାଇ ବି ନୟ ,
ତୁ ମ ପାଦପଦF ଦୂ େରଇ ନ ଯାଉ େମାର ଲୟ ।।
ତୁ େମ ହZ ବି ଧାତା ପରମ ପି ତା ହୁअ ସହାୟ ,
ହୃଦୟେର ପଜ
ୂ ି ମେନ ଗାଉ ଥାଏ ତୁ ମ ଜୟ ।।

ସଂ=ୃତ ଶି fକ,
ବାକରତଳା ସରକାରୀ ଉ ବି ଦାଳୟ, ମୟର
ୂ ଭ,
ଭାମଭାଷ : ୯୯୩୮୩୩୪୨୨୫
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ମିଛ ଏ ଦୁନି ଆ
ମି ଛ ଏ ଦୁ ନି ଆ ମି ଛ ଏ ସଂସାର
ମି ଛ ସବୁ ଭାବ ପୀତି

ରନ କୁ ମାର

ମି ଛି ମି ଛିକା ଏ ସଂସାର ବgନ
ମି ଛ ସବୁ ରୀତି ନୀତି

ମଣିଷ ଜୀବନ अେଟ ଦୁ ଇ ଦି ନ
ଦି େନ ମା େକାଳ ଦି େନ େସ ଶFଶାନ
ମି ଛ େର କରୁଛୁ େତାର େମାର
କି ଏ ପର ଏଠି କି ଏ ବା ନି ଜର

ମି ଛ େମାହ ମାୟା ବି `ାରି ଛି କାୟା
ମି ଛଟାେର ଖାଲି େହଉ अଛୁ ବାୟା
ଆେର ଗ¨ିଧନ ିର କର ମନ
ଉାରି ବ େସହି େସ ଜଗ େମାହନ

ଜଗତର ନାଥ େସ ତ ଜଗନw ାଥ
କରି େବନି ଧନ େକେବ େସ अନାଥ
େବଳ ଥାଉଁ ଥାଉଁ କର ତା ଆରତି
ଏ ଭବ ସାଗରୁ ପାରି କରି ବ ତା ପୀତି
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ଶୁଭ ପରିଣୟ
ଏଇ ଫଗୁଣେର ଶୁଭ ପରି ଣୟ
ଜାତକ ସରି ଛି େଦଖା

ପଶାl କୁ ମାର

ଦୁ ଇଟି ହୃଦୟ େହେବ ଏକାକାର
ଏ ତ ବି ଧାତାର େଲଖା

ପଧାନ

।।

େଦବ ନି ମଣ ତା ପେର ମyନ
ଶୁଭିବ ମହୁରୀ ସୁର

अଗିw ର କୁ vେର ସାତ ଆୁ ଳାେର

କୁ ଆଁରୀରୁ ତୁ େମ େହବ କୂଳବଧୁ

ଢାଳି େଦଲା ପେର ଖଇ

ପି gିଲା ପେର ସି qୂର

ଚାଲି ବା ସାଥିେର େବଦୀରୁ ସମାଧି

।।

େଯାଡି ବ ସ%କ କୁ ଶର ଗ¨ିେର

େଯମି ତି ସାଗର ନଈ

ପଜାପତି

अତୁ ଟ ବgନ ଆମ ଏ ମି ଳନ

ଘଟସୂତ

।।

ଦୁ ଇଟି େଗାତର अପବ
ୂ  ମି ଳନ

ରହି ଥିବ

ସାfୀଥିବ େବଦମ

ତୁ ମରି ପାଦେର ବାଟ ମଁୁ ଚାଲି ବି

।।

ଯୁଗଯୁଗ

ବଦଳି ବ ଏେବ ଭାଗ

।।

ଗାମ-ବୁ େରାମୁvା
ଜି ଲା-ବରଗଡ
େମା-୯୯୩୭୭୪୫୪୯୭
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ସFାଟ୍ ସିଟି ଝିअ

ହଜି ଲା ବଳଦ େଖାଜି ଲା େଠଈଁ,େଖାଜୁ ଥିଲା ମା ଘେରାଇ ଝି अେଟ,
େହେଲ ପୁअ େବେକ ବgା ସF ାଟ  ସି ଟିର ଝି अଟି େସଇ।। - ୧

अଭି େଷକ ପାଢ଼ୀ

ବାହା ଘର ଏତ ନୁ େହଁ େଖଳ ଘର,ଝି अ ଆଉ ଏଠି େହଉ ନାହZ ପର,
ଶାଶୁକୁ େହକZଟି େଦେଖଇ କହୁଥାଏ ଚାଲି ଯିବି ବାପ ଘର।। - ୨
ହାତି କିଆ ଓଢଣା ଟଣା ଦି ନ େସ ଗଲାଣି,

ରାତି େର ଗରମ ଖାଉଥାଏ ଝି अ, ଖଟକୁ ଭାyି େସ େଦଲାଣି ।। - ୩
ସୁରୁଜ ତ ଆେଗ अଳସ ଭାyୁଛି , ଶାଶୁକୁ େବଡ୍ ଟି ମାଗୁଛି,
ବାସନାର ଶି କାର େହଉଛି , େହେଲ ଗଭବତୀ ହବାକୁ େସ ଡରୁଛି ।। - ୪
ବୁ ଲି ବ େବାଲି ବାଇକ୍ ପେଛ ପି gି ବସଇ େସ ଗି,

ମଝି େର ଧରି େସ ବୁ େଲ କअଁଳା ଶି ଶୁକୁ େଗି।। - ୫
ଓଷା ବାର ବତ ସବୁ ତ ଜାଇଛି ଭାସି ,
େସାମବାରଟାେର ଖାଏ େସ ଚି େକନ୍ ବାସି ।। - ୬
ମqିର କି େସ ଆଉ ଜାଉଛି ,
ରାତି େର େଗର` ସହ କ ବକୁ ଖାଲି ଧାଉଁଛି। - ୭
େସକାଳ ପଖାଳ େହା ଗଲାଣି,
ଭୂ ବେନଶର ଏେବ ସF ାଟ  ସି ଟି େହଲାଣି  - ୮
ସରକାର ତ େଗାପନତାକୁ େମୖ ଳିକ अଧିକାର େଦେଲଣି,
କହି ବ ଭାଇ ଏଠି କାହାକୁ କି ଏ ସଭି ଏଁ ତ ଏଠି ଛାନି ଆ େହେଲଣି।। - ୯
କୃ ଷି ଛାତ, ଓୟୁଏଟି, କଟକ
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ପତୀfା
ସୀମାହୀନ ଆଶାକୁ କବର େଦଇ
ମରି ଚୀକା ମୃଗତୃ ା ସମ ହଜି ଗଲୁ

େଦବବତ େଜନା

େକଉଁ େନପଥେର.. .. ..
ଆଉ ମଁୁ .. .. ..
अେପfା କରି ବସି ଛି େତା େଫରିବା ବାଟକୁ ଚାହZ
ମନେର େକେତ ଆଶା ବାgି .. ..
ରାତି ର ତମସା େକାଳେର ସପw ସାଉଁଟୁ ସାଉଟୁ
ଆକାଂfାର ଦୀପ ଜାଳି େତାେତ େଖାଜୁ େଖାଜୁ
େକେବ ରବି କି ରଣ େମା ସପwକୁ ଧଳ
ୂ ି ସାତ କେର ମଁୁ ଜାଣି ପାେରନା
େକେବ ପୁଣି ମନ ପବନେର
ବସlର ଆମବେନ େଦାଳି ଝୁଲୁ ଝୁ ଲୁ
ମଳୟର ମତୁ ଆଲା ବାଆେର ଝୁମି ଝୁମି
େତା ଆଗମନ କଥା ମଳୟକୁ ପଚାେର
ଆଉ ମଳୟ କେହ .. .. ..
ତୁ ଆସୁଛୁ ପfୀରାଜ େଘାଟକେର
ନବ ବଧୁ େବଶ େହାଇ େମା ପଣ କୁ ଟୀରକୁ
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ଦୁ ବାର ପି ପାସାେର ଉତ୍ଫୁଲି ତ ମନ େମାର
ପେମାଦ ଉଦାନେର େତା ପାଇଁ अେପfା କରି କରି
ଏମି ତି ଆେମାଦି ତ ହୁଏ େଯ
ନି ଗାଘ େରୗଦ ବି ସୁଶୀତଳ ଛାୟା ପରି ଲାେଗ
ମଁୁ ବି ଜାଣିପାେରନା
େହେଲ .. .. ..
ଆଉ େକେତ ଦି ନ ପେର ??
େମା अେପfାର अl େହବ ତାହା ବି ଜାେଣନା .. .. ..

ଶି fକ, ରଣସି ଂହପୁର ଆଶମ ବି ଦାଳୟ
କମା, େଭାଗରାଇ, ବାେଲଶର,
ଭାମଭାଷ : ୯୫୮୩୧୩୮୫୩୩
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ଏ କି କଲ ତୁେମ
େପମ ପfୀ ତୁ େମ
ଆସି ଥିଲ ଉଡି ଉଡି

अଜୟ କୁ ମାର

ସୁନା କି ରଣେର

େବେହରା

ସୁନାପର େମଲି
େକେତ ଦୂ େର କାହZ
ଗଲ ଚାଲି .....

େଦଇଗଲ ଦୁ ଃଖ
ହୃେଦ ଭରି େଦଇ
ପରି ତାପର ନି ଆଁ
କୁ ହ ପି ୟା ଥେର
ଭୁ ଲି ବି କି ପରି
ପାଇ ତୁ ମ ପଥମ ଛୁଆଁ.....

ଆଶାକୁ ମାରି
କି ଲାଭ ପାଇଲ
ମି ଳିଗଲା ସବୁ ଖୁସି
ଜୀଇଁ ଥାଉ ଥାଉ
ମାରି େଦଇଗଲ
ଏକି କଲ ତୁ େମ ଏକି କଲ

େମାରଡ଼ା, ମୟର
ୂ ଭ।।
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ଜାନୁଆରୀ ଛବି ଶ
ଉେଣଇଶଶହ ପଚାଶ୍ ଜାନୁ ଆରୀ ମାସ
ଛବି ଶ ତାରିଖ ସି ଏ,
अଭୁ ଲା अଛି अଭୁ ଲା ଥିବ
ସୂଯ , ଚq ଥିବା ଯାଏଁ ।
ଇଂେରଜ ଶାସନ େଡାରି ରୁ ଆେମ
େହାଇଥିେଲ ସି ନା ସାଧୀନ୍,
ରାଜୁ ତି ଏଠି କରୁଥିଲା କି n
ତା. ପଦ_ ଆଇନ୍ । - ୧
ବି ଟିଶ୍ ପଦ_ ଆଇନ୍ ଉଠି
େହଲା ନୂ ଆ ପଣୟନ,
ସାରାେଦଶଟା ଖୁସିେର ଝୁମି ଲା
େଦଖି ନି ଜ ସମି ଧାନ । - ୨

ମେନାଜ ମହାନq

ନାନା ବେଣ ଆଜି କୁ ସୁମିତ େଦଶ
ଖିଲି ଖି ଲି େହାଇ ହେସ,
ଜୁ ଇ,ଜାଇ େହନା ଯୁବା େହାଇ ଉଠି
ମହ ମହ େହାଇ ବାେସ । - ୩
କୁ ନା, ମୁନା, ଟୁ ନା ମହା ସରାଗେର
ଜାତୀୟ ସଂଗୀତ ଗାଆlି ,
ଯଦି ବା ବାପା,ମଁା ଦୁ ଃଖ କେର
ଦାଦନ େଯ ଖଟୁ ଥାlି । - ୪
ପାଲୁ अଛୁ ଆେମ ଏହି ଦି ନଟିକୁ
ଜାତୀୟ ପରବ ପରି ,
ହି qୁ, ମୁସଲମାନ, େଜୖ ନ, ଖୀିଆନ
ବାଛ ବି ଚାର ନ କରି । - ୫
ବାଗେଯାର, ସଇଁlଲା ବଲାyିର (ଓଡି ଶା)
ପି ନ - ୭୬୭୦୩୨, େମା - ୮୦୧୮୦୮୯୩୩୫
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େସଇ ଆମ ଜyଲ
ଆମ ବgୁ ସି ଏ अଟଇ ଜାଣ
ମନେଦଇ ତା'ର କାହାଣୀ ଶୁଣ ।। - ୧
ବୃ fଲତା.ର ସଂଗମ େସଠି
ପଶୁପfୀ ସେy େକେତ ପଜାତି ।। - ୨
ଝରଣାର କୁ ଳୁ କୁ ଳୁ ନାଦଟି
ଆନq ମି େଳ େସ ଦୃ ଶକୁ େଦଖି ।। - ୩
େକାଇଲି ର କୁ ହୁକୁ ହୁ ଶବଦ
ମନ କି ଣିନିଏ ତାହାରି ସ ର ।। - ୪
େସହି ଠାେର अଛି ଫୁଲ ସହର
ବାସ ଚହେଟ ତା अତି ସୁqର ।। - ୫
ଭअଁର େଯ ପୁଣି ଗୁଣୁଗୁଣାଏ
ମହୁମାଛି ଆସି ମହୁ ତି ଆେର ।। - ୬
ଗୀତ ଗାଏ ଆମ ଗଉଡ ଭାଇ
େସହି ଠାକୁ ଯାଏ େଗାରୁ ଚଳାଇ ।। - ୭

fମାନି ଧି ସାହୁ

ଆଣିଥାଏ ଆହା କରଡି ଖାଦ
ସୁଆଦ ତାହାର अବ'ନୀୟ ।। - ୮
ଋଷି ମୁନୀ.ର ଆଶମ େସଇ
େବଦ ଶା§ ନି ତି ପାଠ ହୁअଇ ।। - ୯
ସୁଖ ଦୁ ଃଖେର ମଁା ଡyର େଦବୀ
ରଖିଥାlି ସଦା ଘ} େଘାଡାଇ ।। - ୧୦
अyାରକାମ େସ ଆମଠୁ ନି ଏ
ଶୁ अମଜାନ ପରସି ଦି ଏ ।। - ୧୧
େକହି ନୁ େହଁ େସଇ ଆମ ଜyଲ
ଗଛ ଲଗାଇଣ ରଖି ବା ଭଲ ।। - ୧୨
ତାକୁ େକେବେହେଲ କାଟିବା ନାହଁ
ବନ ତାହାର କରିବା ଭାଇ ।। - ୧୩
ଜାମପାଲି, େମଲଛାମୁvା, ବରଗଡ
େମା:-୭୦୭୭୦୫୯୩୪୯

ଆହାନ ଇ-ପତି କା ସ%ୂ ' ନି ଃଶୁ) ବି ତରଣ େହତୁ ଡା େଜାତି ପସାଦ ପ-ନାୟକ. /ାରା ପତି 0ି ତ ଓ ପକାଶି ତ | Aahwaan.com | 166

ଆହାନ ଇ-ପତି କା, ଚତୁ ଶ ବଷ, ଦି ତୀୟ ସଂଖା, େଫବୃ ଆରୀ ୨୦୧୯

Magazine Downloaded from www.aahwaan.com

ନି ଦାେଘ ଚିଲିକା
େହ େମାର ନୀଳାa ଚି ଲିକା ରୂପସୀ
ସୃିର ଦୃ ିେର ଉଡ ରାଜ ହଂସୀ ,

ତପନ ଦୀfିତ

ଚତୁ ଦ~େଗ େଶାେଭ ନୀଳ ଜଳରାଶି

(େବଳାଭୂ ମି)

ସ ପwହାସୀ େମାର ମାନସ େପୟସୀ ,
ହାତଠାରୁ अବା ସୁନୀଳ କବରୀ
ମୁକୁଳାଇ େମାେତ େନବାକୁ ଆେବାରି ,

ସlରlି ଜେଳ ବି ହyମ ଦଳ

ପରଷି ଶୀତଳ େତା ଓ଼0 ଚୁ aନ

ଯୁଗଳ ବgେନ େହାଇ ମାଳ ମାଳ ,

କରି ବାକୁ ସେତ! ନି ଦାଘ ଦହନ,

ବେf େତା अସଂଖ ବାସ ଜଳଚର
ରମlି अଲେf େହାଇ େସ ବି େଭାର ,
ଜନନୀର ତୁ ’ େଯ ହୀରକର ହାର
ପ-ଚି େତ େତାର ନାହZ ପଟାlର ,
अପବ
ୂ  अପବ
ୂ  अପବ
ୂ  अପବ
ୂ  ...
େହ େମାର ଚି ଲିକା ଉଳ େବୖ ଭବ II
ତପନ ଦୀfିତ(େବଳା ଭୂ ମି)
ନାଶି େକଶର, କାକଟପୁର, ପୁରୀ
ଇ.େମଲ: konark.dixit@gmail.com
ଦୂ ରାଭାଷ:9537400744
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ସପwର ମହଲ
ସକାଳୁ ସକାଳୁ ଆଖି ମଁୁ େଖାଲି େଲ
ଭାବନାେର ବୁ ଡି ଯାଏ,

ଚି ନFୟ ଶୁଭାଂଶୁ

ଉଠି ବି ଉଠି ବି ଭାବୁ ଭାବୁ ମଁୁ େଯ
ସମୟ ତ ଗଡି ଯାଏ ।
ଚାଲୁ ଚାଲୁ ବାଟ େଯେବ ଝୁ}ି ଯାଏ
ମେନ ମେନ ହସୁଥାଏ,

अgାର ରାତି େର ଜହw କୁ େଦଖିେଲ

ଜାଣି ମଁୁ ପାେରନା କାହା ଭାବନା େର

ମନ େମା अଧୀର ହୁଏ,

େକାଉଠି ମଁୁ ଭାସୁଥାଏ।

ଦୀପ ଶୀଖା ଧରି ସପନ ପରୀ େଟ

ଇhା ହୁଏ େମାର ନି େରାଳାେର ବସି

ଆସି ବ ଜୀବେନ େକେବ....?

େଲଖିବି କବି ତା େକେତ,

ଫୁଲ ର ସହେର େକେତ ଯତନ େର

େକାଉ ବି ଷୟେର େଲଖି ବି କବି ତା

ଗଢ଼ି ଛି ସ ପw ମହଲ,

ଭାବି ହସ ଲାେଗ େମାେତ।

ସପନ ପରୀର େଦଖା ନାହZ କାହZ
ଆଖିେର ସ ପର ଧାର....।।

ଗାମ/େପା: - କୁ ଆମରା, ଥାନା - ଖୁ}ା
ଜି ଲା - ମୟରଭ,
ପିନ - ୭୫୭୦୨୭
ୂ
ଦୂ ରଭାଷ - ୯୭୭୬୦୫୦୬୬୭
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ମଁୁ ଜାଣିଥିଲି କି?
ସାଥୀ େମା ସ ାଥପର,
अlେର ଜହର,

ତୁ ଷାରକାl ପସାଦ

ତା'ର େପମ େଖଳଘର,
ମଁୁ ଜାଣିଥିଲି କି ?

ଏ େପମି କା ନି ୟ,
ପଥର ହୃଦୟ ,

େପମର ପତି ଦାନ,
ନି qା, अପମାନ
େମାର ଭାyିବ ସପନ।
ମଁୁ ଜାଣିଥିଲି କି ?

େପମ େଦବ ଏହି େଦୟ,
ମଁୁ ଜାଣିଥିଲି କି ?

ଭରସା ର ପାଉଣା,
ସାଜି ବି େଖଳଣା,
ଦି େନ ନି େଶ େହବି ଗଣା,

ସ%କ ବାଲି ଘର,
ଉଜାେଡ ଜୁ ଆର,
ଦାଉ ସାଧି ବ ସାଗର।
ମଁୁ ଜାଣିଥିଲି କି ?

ମଁୁ ଜାଣିଥିଲି କି ?
ବରୀ, ଯାଜପୁର
ଭାମଭାଷ : ୯୮୫୩୦୯୨୬୩୦
ଆହାନ ଇ-ପତି କା ସ%ୂ ' ନି ଃଶୁ) ବି ତରଣ େହତୁ ଡା େଜାତି ପସାଦ ପ-ନାୟକ. /ାରା ପତି 0ି ତ ଓ ପକାଶି ତ | Aahwaan.com | 169

ଆହାନ ଇ-ପତି କା, ଚତୁ ଶ ବଷ, ଦି ତୀୟ ସଂଖା, େଫବୃ ଆରୀ ୨୦୧୯

Magazine Downloaded from www.aahwaan.com

ବହି
ବହି େର ବହି

ହସାଉ ମହୀ

କି ଗୁଣ ଗାଇବି େତାର
େତା ପଠନେର ଚfୁ େମା ଫିେଟ
अାନତା ହୁଏ ଦୂ ର ।।

ଶି ଶୁ େଶଣୀରୁ େଡଇଁଲି େଯେବ
େହଲା େମା’ ପଥମ େଶଣୀ
ଛବି ବହି େଟ େହାଇେର ସାy
େନଲୁ େମା ମନକୁ କି ଣି ।।

େମା ପି ଲାଦି ନୁ େଯେବଠୁ ମନୁ
ଆସି ଛି ଟିକିଏ େହତୁ
େତାର ପଠେନ ପାଇଛି ାନ
ତୁ ହି େମା ପଗତି େସତୁ ।।

େସଠୀ କା_~କଚq

ଆଜି ର ଯୁେଗ ଭୁ ଲlି େତାେତ
ପଠନେର ନାହZ ରୁଚି
ଗ|, କବି ତା

ସ ା ବାରତା

ଦୂ ରଦଶେନ ମି ଳୁଛି ।।

େହେଲ େମା’ ସାy ତୁ କି अମy
େମା’ େଛାଟିଆ କଥାଟିେର ?
େତା’ ବି ନା େସଇ

ଟିଭି େଘାଷକ

େସ ପେଦ ପହିପାେର ??

ଶା§, ବି ାନ

ତ_ ସgାନ

େତା ବି ନା ନାହZ ପମାଣ
ଜଗତମାନ ତୁ

ଜଗତ ବqନ

େତା’ଠୁ ଆରo ନି ମା ଣ ।।
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ଉଡ଼ି ଯାଏ ମଣିଷର ମନ
ଉଡ଼ି ଯାଏ ମଣିଷର ମନ
ଆକାଂfା ହି ମାଳୟ ଶୀଷକୁ
ଗଢ଼ି ଦିଏ େକାଣାକ କଳାର ମାଧୁରୀ
अଭିÐାର ମାପ କାଠି େର ମାପି ଯାଏ
ସୀମାହି ନ अନl ଗଗନର ଦୂ ରତାକୁ
अଶାl ସମୁଦର ଗହରକୁ

ଖାଲି ଆଶା ନି ରାଶା ଓ ଜି ାସା
ଘୁରିବୁ େଲ ବଣ ବି ଲ ପାହାଡ଼ ଝରଣା
ପାଏ ନାହZ ତା ହୃଦୟର ପତାରଣା
ଆକାଶ ର ଆତFୀୟତା
ମନ ହୃଦୟର ମଣିଷ ପଣତା

ପଜ
ୂ ାଶୀ ପାତ

ଆତFାହୀନ ହୃଦୟ ଟିଏ େହାଇ
ସ ପwେଦେଖ ସଂସାର ଗଢ଼ି ବାକୁ
ଜୀବନ ର ପତି ଟି ମୁହୂ_େର
କି n ରହି ଯାଏ , अଭି Ðା
ପତି େକାଣ अନୁ େକାଣେର
ବଂଚି ରେହ େକବଳ ମଣିଷ ଭାବେର

ଚି ାର କେର ମଣିଷ ମଁୁ
ପାଇବାକୁ ମଣିଷର ମଣିଷତ
କି n ପାଏ ପତାରଣା
ଜୀବନର ପତି ଟି ମୁହୂ_େର
ଲି ଭିଯାଏ ଦୀପ େଶଷ ଜୀବନେର
ଆଶା ଆଶାେର ଆଶାେର.....................
ଧମଗଡ଼, କଳାହାvି
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ଆସିଲା ପରୀfା ମାସ
ବୁ ଣାବୁ ଣି ପେର ରୁଆ େବଉଷଣ
ତୃ ଣକ ଦମନ େଶଷ

ପଦୁ ତ କୁ ମାର

अମଳ ସମୟ ଉପନୀତ େହଲା

ମହାକୁ ଡ଼

ଆସି ଲା ପରୀfା ମାସ ।।
ସअଳ ସअଳ େହାଇ ସଜବାଜ
ପେବଶ ପତ କୁ ରଖ
ନି ାରି ତ େବଳ ପବ
ୂ ର
 ୁ ପହି
ନି ଜର ାନ କୁ େଦଖ ।।
ମନ ଧାନ େଦଇ ପଶw ପତ ପଢି
ଉ_ର ଖାତାେର େଲଖ
fୁଦ ପଶw ଠାେର ସେଚତନ େହାଇ
ସୂଚନା କୁ ଲf ର ଖ ।।
ଗଣିତ ପାଠ କୁ ନଜର ରଖି ବ
େହବନାହZ ବାଟବଣା
ଇଂରାଜୀ ଭାଷା କୁ ଭାରି ସାବଧାନ
ସମୟ ପଡ଼ି ବ ଊଣା ।।

ବି ାନ କୁ ଧରି ାନ अରଜି ବ
ଇତି ହାସ ଭୁ ଗେଳ ଧାନ
ତୃ ତୀୟ ଭାଷା େର ସଫଳ େହାଇବ
ବାକରେଣ ରଖ ମନ ।।
ସnଳି ତ କରି ଚଳ ମନକୁ
ପରୀfା େଦବାକୁ ଯି ବ
କୃ ତକାଯ େହାଇ ସାନ ରଖିେଲ
ଭଲ ଚାଟ େବାଲାଇବ ।।
ମାତା ବୀଣାପାଣି ସି  ବି ନାୟକ
ପଦFପାେଦ ଲୟ ରଖି
ପରୀfା ସାଗର ପାରି ହୁअ ସେବ
ସମୟ କୁ କରି ସାfୀ ।।
ବି ାନ ଶି fକ, ପାୟତ ଉବି ଦାଳୟ, ଇhାବତୀ
ପୁର,େଢ.ାନାଳ
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ଜୀବନ
ଜୀବନର ମାେନ ଏଠି ଭିନw ! !
ବୁ ଝି ବା ସହଜ କି ?
ମୁ ଆଜି ବି ବୁ ଝି ପାେରନି । - ୧
ନି େରାଳାେର ଜହwକୁ ପଚାରି େଲ
େସ କହି ବ େବାଧ ହୁଏ?
ନି େରାଳା କାହZ?
େକାଉଠି ତା ଘର?
େକେବ େଦଖିନି ତାକୁ । - ୨
ତାରାଗଣ କହି ପାରିେବକି ?
େହେଲ ଏେତ ଦୂ ରେର େସମାେନ !
େକମି ତି ଶୁଣିବି େସମାନ.ୁ ? - ୩
ହଁ ! ତାକୁ ପଚାରି ବି,
େଯ ଏ ଦୁ ନି ଆଁେର ସବୁ ଠୁ अମୀର,
େହେଲ େସ କଣ ନି େରାଳାେର ଥିବ? - ୪
ଗରି ବକୁ ପଚାରି େଲ କହି ବକି େସ?
କି n ତାକୁ କ'ଣ ପଚାରି ବି,

ଚି _ରନ ସାହୁ

ଜୀବନର ମାେନ,
େସ େମା କଥାକୁ अ-ହାସ କରି ବ! ! ୫
ବୁ ଝି ଲି େସ ଏକା ଜାଣିଛି,
କହି ପାରି ବ େସ ,
େସଇମ, ଯି ଏ କାହାକୁ अେପfା କେରନି
ଚାଲି ଥାଏ ତାର କfେର।
ହଁ ସମୟ ! - ୬
େସ ହZ ଏକା,
ମେତ ଜୀବନର ମାେନ କହି ପାରି ବ।
େତା अେପfାେର ରହି ଲି.........
......................................ସମୟ!
ସି yିରି, ଆଳି , େକqାପଡା
ଭାମଭାଷ : ୭୩୭୭୬୭୮୭୩୮
ଇେମଲ୍ : schittaranjan93@gmail.com
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ଘର
(୧)
ବାର ଦୁ ଆର ମୁv ଗୁି ସାରି
ଆସlି ସଭିଏଁ େଫରି
ସ -ଇhାେର
अଥବା ଡାକରାେର।

ସମ` ଯାତା ପେର
େଯେବ ବି ଯି ଏ େଫେର
ଆଲି yି େନବାକୁ ଆତୁ ର
ପରମ ତୃ ିେର।

ରାେଜଶ ପଝ
ୂ ାରୀ

ଚଳି ତ ଦୃ ଶ ପରି
ତରyାୟି ତ ପତି fେଣ
ଆଖିେର ଆଖିେର
େଫରି ଆ େଫରି ଆ
େବାଲି ସଦା ହାତ ଠାେର।

ସବୁ ଯାତାର ପାରo େସଠାରୁ
अl ବି ତା'ଠାେର
େକମି ତି େକଜାଣି
ଭେସଇ ଦି ଏ ସମ`.ୁ
अନାହତ ଆlରି କତାର ସୁअେର
କୁ ଆେଡ଼ ବି ଯି ବା େଚା ସବୁ
ବି ଫଳ େହାଇଯାଏ
ତା ପାଖକୁ ଗଲା ପେର।
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(୨)
ଏ େଗାେଟ ନି ରୁତା ବି େଭାର ପଣ

କାଗଜର ଚୁ ମା ପାଇ

ବି ହଳକ ଉାରଣ

ସାହି ଶୁେଖ େଯମି ତି

େଚୖ ାପାଖ ଆେଲାଡ଼ନର ମଧୁର କାରଣ

अପେନାଦି ତ ଯଣା ସକଳ

ସୁଖ ଶାlି ମହଣ ମହଣ।

ତା’ ଛତଛାୟାେର େସମି ତି।

ଏ ନୁ େହଁ ଖାଲି

ସୁକାlି ବଉଦ ମାଳୁ ଆସି

କାଟି କୁ ଟାର ସମାହାର

ଏକତ େମୖ ାସୁମୀ

ଆଶି ଷ ଏ ଆବ_ମାନର

େପମ ମକରq ସି ି

ମୁକ ସାfୀ

ମାେଜ ଏହି ଭୂ ମି।

ତମାମ୍ ସgିପଣର।
ଏ ପକାର ିତି ନାହZ ଯହZ
ଏଠାେର ନି ଜତର
ମତୁ ଆଲି ଆଶୟ

େହଉ େଯେତ େନତାକଷା େସହି
ତାହା ନୁ େହଁ ଘର ପଦବାଚ...

ବାgିଥାଏ ସକଳ ହୃଦୟ

ହଁ କୁ ହାଯାଇ ପାେର

ଲୁ ହ ଜନFାଏ ହସର ପରି ଚୟ

ଦି ଧାପ'
ୂ  ଜୀବନାୟନର ଆସର।

ଚି ର अମର ତା’ ସF ତି अfୟ।

କୁ ଶେମଲ,କପିଲାପୁର
ପଗଁା, ଝାରସୁଗୁଡ଼ା
ଭାମଭାଷ : ୯୭୭୭୨୮୦୫୯୪
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କେଠାର ସତ
ମୃତୁ ,
ଆେସନାହZ େକେବ ସି ଏ ସୂଚନା େଦଇ

େରାଜା ପvା

अଚାନେକ ଆସି ଯାଏ ବାହା େମେଲଇ
ନି 0ୁର, କର ରୂପ େଦଖାଇ ତାର
ବାଛି ନିଏ ମି ଠା ଫଳ ଚାଖିବା ପାଇଁ ।।

ମୃତୁ,
ପଦାପଣ କେର ବି ନା ଆମଣେର
ଆଜୀବନ ନି ଦା ଭେର ପାଣୀ ଆଖିେର
ହସୁଥାଏ अନକୁ େସ କେqଇ େଦଇ
ହାରି ଯାଏ ପାଣୀ ତାର ସତ ଆଗେର ।।

ମୃତୁ,
ଏକମାତ ସତ େବାଲି ବାରaାର ସୂଚାଏ
ତଥାପି ପାଣି ଜଗତ ତାକୁ ଭୁ ଲି ଯାଏ
ବିବାର ମି ଛ ଆଶା େନଇ अହରହ
କାqୁ ଥାଏ ପି ୟଜନ ମୃତୁ େଦଖି ସି ଏ ।।

ମୃତୁ,
ଘଡି କ ଆଗମନେର େଧାଇନି ଏ ସବୁ
ପଲ. ବଦେଳ ଦି ଏ େକାେକଇ େଟ ବାବୁ
ସାyେର େସ ନି ଏନାହZ କାଣିଚାଏ ଧନ
ମି ଛ େଲାଭ କରି ଆଉ କି ଲାଭ ପାଇବୁ ।।
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ମୃତୁ,
ରୂପ ତାର କର ସି ନା ପାଣୀ ଭୟ କେର
ତାଠାରୁ ବି ଶାସୀ େକହି ନାହZ ଜଗତେର
ଜୀବନ ଯଣାରୁ ମୁpି େଦଇ ସି ଏ
ହାତଧରି େନଇଯାଏ ମହା ଆେଲାକେର ।।

ମୃତୁ,
ଯଦାରା ଜୀବl ପାଣୀ େମାf ପାି ହୁଏ
ମି ଛ େମାହମାୟାରୁ େସ ମୁpି ପାଇଥାଏ
ଜାଳମୟ ଜୀବନ ତାଗୀ ଆନqେର
ପରମାତFା. ପୟେର ଲୀନ େହଇଯାଏ ।।

ପ'
ୂ  ାନq ଭବନ
େନତାଜୀ ନଗର,ମଧୁପାଟଣା
କଟକ-୭୫୩୦୧୦
ଇେମଲ୍ : roja.saumya@gmail.com
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ମୁକୁଳା.ୁର
ପାଖୁଡା ପାଖୁଡା ଗହନପରଳକୁ ପର`ପର` େଖାଲି ,
(ପଯେତw ସଯେତw अବା अଯତw େର)

ଡା ବି ଶରନ କର

କାହZକି ଉନF_, ଉଲଗw ଓ ଉଦv େହଉଛୁ ତୁ ?
(अଜାଣେତ अବା ଜାଣିଶୁଣି)

କଣ େଦଖାଇବୁ ? କାହାକୁ ? କି ଏ ନୂ ଆ ଏଠି ? କି ଏ ଋଷୀ?
ଦୁ ଇେଗାଡି ଆମାେନ ହZ ଭअଁର, ଚାରି େଗାଡି ଆ ବି ମହୁମାଛି !
ଷେଡୖ ଶଯ େଲାଭୀମାେନ ପି ଶାଚ-ହି ଂସ-ମହାମାରୀ!
େତାେତ ମାଟିହାvି କହି ! ଛୁଇଁ େଦେବ! ନି େଜ ଈ ପାଲଟିେବ!

ପଜ
ୂ କ-େପାଷକ ନା ଭfକ-େଶାଷକ? ଚି ହw ି ଛୁ?
କାହZକି ଏେତ ଉେ_ଜନା, ଉୀପନା, ମିଛ ଉନFାଦନା?
ନି ଜକୁ ପରଷିବାପାଇଁ! ପରଖି ବାପାଇଁ! ନା ପତି /qିତାେର?
ନା' କୁ ମାରୀତ ପମାଣ କରିବାକୁ , ନା ପତ
ୂ -ପବି ତତା?
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ରyୀନ େରଶମୀ ନରମପରଦାକୁ ନି ଜେଦହରୁ ଚି ରି,
େତା' ଆକାଂfିତର ବ`ବାରବୁ ଲା-ବୁ କୁ େକାଠରୀେର,
ସେତକ'ଣ ଥାକଥାକକରି ଢା.ିେଦଇ ପାରି ବୁ?
ଆେରାପ-ପତାେରାପ, ପୀତି -ଘୃଣାର ଫଦସବୁ ?

କଣ ପାଇବୁ ? ପଶଂସା? ପଣୟ? ରୂପବqନା?
େନବୁ ନାହZ ନାନାଦି ଲା®ନା? ଗଣା? କୁ ାରଟନା?
ଆଉ ଏସବୁ ସ%ତି କୁ ନି ଆଁଭଳି अ}ିେର େଖାସି
ବିବାକୁ େମାଏ ଦୁ ଃସାହସ ଓ अନୁ ଭୂ ତି-अଭିତା!

©drgynaec #ଡାpରବାବୁ
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ଧବ ସତ
ସୁqର ମି ଥାର ଆ`ରେଣ େଯେବ
ହୃଦୟ ହୁଏ ବଥିତ

ବନେଜାା ପvା

ନି ରାଶ ମନେର ଆଶାର ସପନ
େହାଇଥାଏ ପତି ହତ ।
ସମୟ ଚକେର ଭବି ଷତ अବା
େଦଖିପାରିଛି କି କି ଏ
अତୀତ ସF ତିର ପତି ଟି ପୃ0ାକୁ
ନି ତି ନି ତି େଲଉଟାଏ ।
େକେବ େକେବ ମନ ମଉେନ ରହି ବି
କହି ଥାଏ େକେତ କଥା
ଆଉ େକେବ ପୁଣି अବp ଭାବନା
अlେର ଭରଇ ବଥା ।

ବାର ବାର ଏଠି ସହି ବାକୁ ହୁଏ
େକେତ େଯ ନୂ ଆ କଷଣ
ସହି ବାର ଶpି ହରାଇ ବସି େଲ
ଜୀଇଁବା ହୁଏ କଠି ନ ।
ଆପଣାର ଯି ଏ ବୁ େଝ अବସାଦ
ଟିକିଏ ସାlନା େଦଇ
ମି ଛ ଆତFୀୟତା ପାଲଟଇ ସଦା
ଛଳନାେର ଭରା ନଈ ।
ମି ଛ ମାୟାର ଏ ବି ଚିତ ସଂସାେର
ମଣିଷ ତ େମାହାhନw
ଜୀବନର େଶଷ ମୁଠାଏ ପାଉଁଶ
अନୁ ଭେବ ପତି fଣ ।
ବାେଲଶର, ଓଡ଼ି ଶା

ଆହାନ ଇ-ପତି କା ସ%ୂ ' ନି ଃଶୁ) ବି ତରଣ େହତୁ ଡା େଜାତି ପସାଦ ପ-ନାୟକ. /ାରା ପତି 0ି ତ ଓ ପକାଶି ତ | Aahwaan.com | 180

ଆହାନ ଇ-ପତି କା, ଚତୁ ଶ ବଷ, ଦି ତୀୟ ସଂଖା, େଫବୃ ଆରୀ ୨୦୧୯

Magazine Downloaded from www.aahwaan.com

ଝିअର ଦଇନି
ଝି अ େବାଲି େମାେତ କରି େଦନି ପର
େଦ ମଁା େତା େକାେଳ ଜନମ
ଆକୁ ଳ ହୃଦେୟ ଡାକୁ ଛି େତାେତମୁ
କରି େତା ପାେଦ ପଣାମ ।

ଦୁ ନି ଆ କୁ େମାର େଦଖି ବାକୁ ବାେର
େହଉଛି ମନ अଧି ର
ହୃଦୟେର େତାର ଜାଗା ଟିେକ େଦଇ
କରି େନ ଥେର ନି ଜର।

ଦୁ ନି ଆକୁ େମାେତ େଘନି େନେଲ ସେତ
େଦବି ତେତ ସବ ସୁଖ
ସବୁ େବେଳ େତାର ସାଥିେର ଥାଇ
ଦୂ ର କରି େଦବି ଦୁ ଃଖ।

େପମଶି ଲା ରାଉତ

ହସି ହସାଇବି କାqି କqାଇବି
କରୁଥିବି େତାର ହି ତ
େସବା କରି େତାର େଟକ ରଖିବି ମଁା
େଦଖିବ ସାରା ଜଗତ ।

ଯାହା କହି ବୁ ତୁ ମାନି ବି अfେର
ଆସୁପେଛ େଯେତ ବାଧା
ମାନ ସାନ ଓ ଗୁଣ ଚରି ତେର
ଆଣିବିନି େକେବ ନି qା

।

ବାପା କଥା ଧରି ମାରି େଦନି େମାେତ
େଦଇ େଯ େକେତ କଷଣ
ଗରଭରୁ େତାର କରି େଦନି ନ
େନଇ େମା ଟିକି ପରାଣ
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ଝି अ େବାଲି କଣ अଧି କାର ନାହZ
ଦୁ ନି ଆ େଦଖିବା ପାଇଁ
ଜୀବନ ଟା କଣ ଏେତ ହି ନି ମାନ
ମାରି ଦି अ କ େଦଇ

ଚାହZଥିଲ ପରା ଶୁଣିବାକୁ ଦି େନ
ମାଆ ବାପା ଡାକ େମାର
ଝି अ େହଲି େବାଲି କି େଦାଷ ମଁୁ କଲି
କରୁଛ େଯ େମାେତ ପର

ମଁୁ ନୁ େହଁ େଯ େଗାେଟ ମ` ବଡ଼ େବାଝ
ନୁ େହଁ ଜଡ ବ`ୁଟିଏ
େଯେତେବେଳ ଇhା ମାରି େଦବ େମାେତ
ଫିyି େଦବ ନଈତୀେର

ପୁअ ଠାରୁ ଝି अ ନୁ ହଇ ଦୁ ବଳ
अେଟ େସ ଜଗତଜି ତା
ଦୁ ଇ କୁ ଳକୁ େସ କରି ଥାଏ ହି ତ
ବି ଶ େବାେଲ ତ ଦୁ ହି ତା।

ନାମ- େପମଶି ଲା ରାଉତ
ଗାମ- ବୃ qାବାହାଲ
ବ କ - େଗାଲାମୁvା
ଜି ଲା- କଳାହାvି
ଆହାନ ଇ-ପତି କା ସ%ୂ ' ନି ଃଶୁ) ବି ତରଣ େହତୁ ଡା େଜାତି ପସାଦ ପ-ନାୟକ. /ାରା ପତି 0ି ତ ଓ ପକାଶି ତ | Aahwaan.com | 182

ଆହାନ ଇ-ପତି କା, ଚତୁ ଶ ବଷ, ଦି ତୀୟ ସଂଖା, େଫବୃ ଆରୀ ୨୦୧୯

Magazine Downloaded from www.aahwaan.com

ଚିଠି

ନି ଜୀ ବ ଏକ କାଗଜର ଫ
ତା ଭିତେର କି n ସାଇତା

କା_~ କ ପାଣିଗାହୀ

अସଂଖ ଜୀବl କାହାଣୀ...
େକେତ ଦୁ ଃଖ େକେତ ସୁଖର
अଭୁ ଲା ଉଜାଣି...
ପଥମ େପମର ପୁଲକତା େହଉ अବା
ଭୟାତୁ ର ମନର ଉଦେବଳି ତ ବା_ା...
ବି େhଦର ମମଶୀ କଥା େହଉ अବା
ମି ଳନର अେହତୁ କ ଆତୁ ରତା...
ବାପା.ର ତାଗିଦର ଚି ଠା େହଉ अବା
େବାଉର ‘େକେବ ଆସୁଛୁ’ର ବାକୁ ଳତା...

ଭାଇର ହାତଘ}ାର ଫରମାଇସ୍ େହଉ अବା

ଭଉଣୀର ରାଖୀ ଉପହାରକୁ अେପfା...
ପତw ୀର ରାତି ରାତି अେପfାର ଦୁ ଃଖ େହଉ
अବା ପତି ର ଆସlା ଛୁଟିକୁ ପତୀfା...
ସବୁ କି ଛି ସାଇତା ତାହାରି ଭିତେର।
ଚି ଠି, ବି ଗତ ଦି ନର ସF ତିଟିଏ
ଚି ଠି, ଚଳ ମନର ଗୀତି ଟିଏ
ଚି ଠି, अକୁ ହା କଥାର ଭାଷାଟିଏ
ଚି ଠି, ଶ.ିତ ହୃଦୟର ଆଶାଟିଏ
ଚି ଠି, ତୁ େମ େଖାଲା ଆକାଶର ପfୀଟିଏ
ଚି ଠି, ଆଜି ବି ତୁ େମ
େମା ଚି ର ଆକାଂfିତ ସଖିଟିଏ...
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ସ%କର
 ସgିପତ
ଜୀବନକୁ ଜାରି ରଖି ବାର ନି ଶାେର
ବାଲର ବଗିଚାଟିକୁ

अନୁ ସୂୟା ମିଶ

ନି ଜ ହାତେର ନି ଲାମ କରି େଦଲା ପେର
ଦୁ ନି ଆ ଦୃ େର ଆଜି ,
ମଁୁ ନି ହାତି ସାଥୀ, ହୃଦୟହୀନା
ନାରୀତର କଳ.
ଏକ େପଶାଦାର ମା'।
ବୁ କୁ େମାର ପଥରେର ଗଢ଼ା
अମୃତର ଧାରାଟିଏ ଉଛୁଳି ଉେଠନି
କି ଭିଜି ଯାଏ ନାହZ
େମା ମମତାର अଗଣାଟା ସାରା।

କି n, ଦୁ ନି ଆ କଣ େଦଖିପାେର
अଭିମନୁ  େଯ
େକେତ अସହାୟ େହାଇପେଡ଼
ଚକବୁ ହ ଭିତେର
ପାଦ େଦଲା ପେର ପେର !
େମା ମନେର ବି ଝଡ଼ ଉେଠ,
ବୁ କୁ ଫାେଟ
ପରି ିତି ର ଦାୟେର
ମମତାର अlଃେସାତଟିକି
ମରୁବାଲି ତେଳ ଚାପି ରଖି ଲାେବେଳ,
ନି ଜଠାରୁ ବି hିନw େହାଇଯାଏ ମଁୁ
ପତି ମୁହୂ_େର ଆତFାର ଆକଷଣେର।
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ମନ କେହ, ଲି ଭାଇ ଦି अlି
अନଧି କାରର ସମ` ସାfରକୁ ,
ଚି ରି ଫିyିଦି अlି
ସ%କର ସgିପତଟିକୁ,
ଜେଡ଼ଇ ଧରlି
ପରି ପ'
ୂ  ତାର ପତି ଟି ମୁହୂ_କୁ
ଶୁନ େମାର ହୃଦୟେର
ଏକାl ନି ଜସ ଭାବେର,
ଲୀନ େହାଇ ଯାଆlା
ସତ ଏକ अ`ିତର ସକଳ अହମି କା
‘ମା’ େବାଲି େଗାଟିଏ ଡାକେର।
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ମମତାମୟୀ ମା ତାରିଣୀ
ବି ଜୟନଗର ଜyଲୁ ପାସ
ଭ ରାଜାର େଘାଡ଼ା अଦୃ ଶ ,

ଶି ବାଶି ଷ ନାଏକ

େହାଇତା. ମନ ବ`
େକମl ଯି େବ େକqୁ ଝରଗଡ଼
ଭାେଳ ତା. ମନଚି _ ,
େଦଖି ଏକ ବରଗଛ ତା ପାେସ ମାତ
ହସ ମୁେଖ ରାଜାକୁ ଚାହZ
କୁ ହlି କ'ଣ େହଲା ଭ ,
ମମତା ମୟୀ ମା ତାରି ଣୀ
ମମତା ମୟୀ ମା ତାରି ଣୀ ।
ଭ ରାେଜ ପୁଛିେଲ ତୁ େo କି ଏ
ମାତା ଉେ_ କହି େଲ
ମଁୁ ଶାଳ ର େଦବୀ େଯ ,
ଆ¨ୁମାଡ଼ି ପେଦ ପଡ଼ି
ଭ ସୁମରି େଲ
େମା ଗଡ଼ ଚାଲେହ ,
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ମମତା ମୟୀ ମା ତାରି ଣୀ
ମମତା ମୟୀ ମା ତାରି ଣୀ ।
ମା ଉେ_ ରଖୀେଲ ତୁ େo ଆେଗ ଚାଲି ବ େଯ
ପଛ ଧାରକୁ ନଚାହZ
ନ େହେଲ ମଁୁ ରହି ଯିବି अଧା ବାେଟ ଚାହZ ,
ଏମl ସ_ ଶୁଣି ଭ ରାଜା अବାକ୍
କହି ଗେଲ ଭ ବୁ ଝି ମଁୁ ପାରି ନି ମାତ ,
ମମତା ମୟୀ ମା ତାରି ଣୀ
ମମତା ମୟୀ ମା ତାରି ଣୀ ।
ମାତ ହସ ମୁେଖ କହି େଲ େହ ଭ
େମା ପୁ କ ପାଉଁଜି ବାଜୁ ଥିବ ବାଟ ଯାକ
କି ଛି ବାେଟ ଯଦି ନ ଶୁେଭ ତେତ
ପଛକୁ େମଲୁ ଣି େଦବୁ ନି ,
ମମତା ମୟୀ ମା ତାରି ଣୀ
ମମତା ମୟୀ ମା ତାରି ଣୀ ।
ଯଦି େସହି fେଣ େଦବୁ ତୁ अନାଇଁ
ରହି ଯିବି େସଇ ାେନ ,
େଯେତ କରୁଣା କରି अଶ ଝେର ବି
ଯି ବିନି େତା େକqୁ ଝରଗେଡ଼ ,
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ମମତା ମୟୀ ମା ତାରି ଣୀ
ମମତା ମୟୀ ମା ତାରି ଣୀ ।
ଭ ରାଜ ହସ ମୁେଖ ଠି କ୍ अଛି ମାେତ
ଚାଲୁ अଛି ମଁୁ ଆେଗ
ଆପଣ ଆସn େମା ମାେଗ ,
ମମତା ମୟୀ ମା ତାରି ଣୀ
ମମତା ମୟୀ ମା ତାରି ଣୀ ।
ହଠାତ୍ ଏକ ଜାେଗ ନ ଶୁେଭ ମାତା ପୁ କ ପାଉଁଜି
ରାଜା ଭୟ ଭୀତ
ମେନ ଭାଳି େଲ ମାତା ରହି ଗେଲ କି अନ ଜାଗ ,
ମମତା ମୟୀ ମା ତାରି ଣୀ
ମମତା ମୟୀ ମା ତାରି ଣୀ ।
ନି ଜ ମନ ଭୟ ଦୂ ରୀ କରି ବା ନେତ
ରାଜା ଭ ଚାହZେଲ େମଲି ,
ମାତା अଦୃ ଶ େହାଇ େଯ
ଏକ ଶାଳ ବୃ େf େହେଲ ଜାଗି ,
ମମତା ମୟୀ ମା ତାରି ଣୀ
ମମତା ମୟୀ ମା ତାରି ଣୀ ।
େଦଖି ରାଜା ମୁେଖ ଦୁ ଃଖର ଆତ.
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କାହZକି କରିଲି ମଁୁ ଏମl ବି ଚାର ,
ବି ଚାେର ମଁୁ ଏେତ ମୂଢ େଯ
ଭୁ ଲି ଗଲି ମାତା ବାଣୀ ,
େକମl ମଁୁ େନଇ ପାରି ବି
ମା’ କୁ େମା ସେy େଘନି ,
ମମତା ମୟୀ ମା ତାରି ଣୀ
ମମତା ମୟୀ ମା ତାରି ଣୀ ।
ମାତା ହସ ମୁେଖ ଦୃ ଶ େହାଇ
କହି େଲ େହ ଭ
େତା ଗଡ଼ ର କି ଲାେର
େତା େମାର ଆବି ଭାବ ,
ମମତା ମୟୀ ମା ତାରି ଣୀ
ମମତା ମୟୀ ମା ତାରି ଣୀ ।
ଏ ଶାଳ ବଣ େତା େମା ପୀଠ
ଛୁଟି ଆସି େବ େକେତ ଭକତ ,
ସଭିଏଁ ଜାଣିେବ ମଁୁ େକqୁ ଝରଗଡ଼ ରାଣୀ
ଘଟଗଁାର ମଁୁ ମା ତାରି ଣୀ ,
ମମତା ମୟୀ ମା ତାରି ଣୀ
ମମତା ମୟୀ ମା ତାରି ଣୀ ।
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ଭ ରାଜ ହସ ମୁେଖ
ରେଚ େହେଲ ଆଗତ ,
େକqୁ ଝରଗେଡ଼ କହି ଗେଲ େହ ପଜାଜନ
େମା ମା अଛlି େସହି ାନ ,
ଛୁଟି ଚାଲ େହ ପ'
ୂ 
ତୁ ମ ଆଖି ର ସପନ ,
ମମତା ମୟୀ ମା ତାରି ଣୀ
ମମତା ମୟୀ ମା ତାରି ଣୀ ।
ଏମl ରାଜା. ବାକ
ଛୁଟି ଚାଲି ଲା अେନକ ରାଜ ,
ବହୁ अେଳ ରାେଜ ପଜାଜନ ରଥ
ଶାଳୁ ଆ ବଣେଯ େହଲା ମନରଥ ,
ମମତା ମୟୀ ମା ତାରି ଣୀ
ମମତା ମୟୀ ମା ତାରି ଣୀ ।
ଧରଣୀଧର ସ ୟଂଶାସି ତ ମହାବି ଦାଳୟ, େକqୁ ଝର
ଓଡ଼ି ଆ ସାନ ଛାତ
ଘର - ଜଘି ଂରା, ଜି ଲା - େକqୁ ଝର, ଓଡ଼ି ଶା
ଭାମଭାଷ - ୯୬୬୮୬୦୩୮୭୧, ୭୯୭୮୧୫୭୯୩୬
ଇ-େମଲ ଠି କଣା - shibasheeshnaikjgr@gmail.com
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ମରୀଚିକା
ମଁୁ ଜାେଣ ତୁ ଏକ ଭୀରୁ କାପୁରୁଷ
ସତ୍ ସାହସ ବି ହୀନ କୁ େହଳି କାଟିଏ
ନି ରାଶା ଭ_~ ଥିବା ଆଶାର ବି ଷକୁ oଟିଏ

ନାରାୟଣ ଚq
େସନାପତି

ପତି ହିଂସାର ଉଆସେର
ନାୟକର ପଗଡି ବgା
ସୁqର ଖଳନାୟକଟିଏ ।

େବେଳେବେଳ ମଁୁ ଭାେବ
ତୁ ଏକ ନି େବାଧ ଶି ଶୁର ଲୁ ଚକାଳି େଖଳ
ଚି କ୍ ଚି କ୍ ମୁହଁ େବାଳା େଚାରଟିଏ ପରି
ଯାତା େପାଲି ସର अଭିନୟ କରୁ
ପଫୁଲ ତା ର अନୁ 0ାନ ନି ଶାେର
ମାତ ପଭାତ ଶେର େମୗନବତ କରି ଥିବା
ସୁqର ମହାକାଳ ଫଳଟିଏ।
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ପତfେର ତୁ ସାଜି ପାରୁ ନି ୋଷ
ମାତ ପେରାfେର ତୁ ଜୀବହlା
ଭାyିେଦଉ अେଗାଚେର େକେତ ହୃଦୟୀ. ବାୟା ବସା
ଗଢ଼ି େଦଉ େକେତ େସwହୀ. ଶFଶାନ
ଆନqର ତାଜମହଲଟା ସାେଜ ଚି ାରର ପି ରାମି ଡ୍
େକବଳ ପାଉ ଘୃଣାର ଉପହାର
ସାଜି ମି ଥାବାଦୀ ପ ବକ
ଧରି େସୖ ତାନ ନି ମକହାରାମର ମାନପତଟିଏ ।

ଶୁଣିଥିଲି ଚqେଦେହ କଳ. େତା େଯାଗଁୁ
अଂଶୁଘାତର ମାରଣା§ ଖା େତାପଟିଏ ତୁ
କରୁ େକେତ େଯ ପାପ,
ସ%କର ମୂଲ ଜାଣି ନ ଥିବା ଶତଟିଏ ତୁ
ବି ଶାସଘାତକତାର ଇତି ହେସ
ପାଉଥିବୁ େକେତ େଯ ନି qା
ସାରା ଜୀବନ अଭିଶ େବୖ ଧବ ଯଣା ପାଇଁ
अlରେର ଧରା େକାହର ରୁf ଧନିଟିଏ।

ଜoରା, େକqୁ ଝର
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ବସlର ଆଗମନ
ନବ ବସlର ପହି ଲି ପରେସ
ନାନା ପୁେ ଦମ ଭରା।

ସାଗର ପଧାନ

ଶୀତୁ ଆ କାକର େହାଇଯାଏ ଦୂ ର
ପୁଲକି ତ ହୁअ ଧରା।

ନବ ପଲ ବୀତ ଆମ ତରୁ अେy
ବଉଳ ପାଉଛି େଶାଭା
ରy େବରyର କୁ ସୁମ ସଜାlି
ବସୁଧା ମାଆର ଗଭା।

ଗହଳି ଆ ବନ ତରୁ ବୃ l ଡାେଳ
େକାକି ଳର ମି ଠା ତାନ
େପମର ଜୁ ଆେର ହୃଦ ବି ଦାରି ତ
ଉଲ ସି ତ ତନୁ ମନ।

ପୀତି ମହକର ମଳୟ ପବେନ
େପମ ପଣୟ ର ଛୁଆଁ
ନି ରସ ହୃଦେୟ ଜାଗି ଉେଠ ଜଳି
ଶାଶତ େପମର ନି ଆଁ।

େଦାଳ ଯାତ ପାଇଁ ଗଁାଆ ହୁଏ ସଜ
ହସି ଉେଠ ପଲ ୀ ଭୂ ଇଁ
ଶୀ ରାଧାେଗାବି q ବି ମାନେର ବି େଜ
ସାେଥ ବgୁ ସଖା େନଇ।

ପଦାଦି ଗି, ଗଂଜାମ
ଭାମଭାଷ : ୯୧୨୪୭୭୬୨୮୭
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ଆହାନ

ସବଂସହା ମା’ ମାଟି ଆଜି ଲାେଗ अ`ବ`

ସବୁ େଦଇ େସ ତ ପାଲଟିଛି ନି ଃସ
କୃ ତି ମ ପେଲପ ସାେଜ େତେଣ ବି ଷ
अିତ ହାରି ପୁଣି ପାଳି ଛି ସlାନ
ତଥାପି କେର ସତକ େଦଇ ଆହାନ
‘ପାଇବ କି ଆଉ ଏପରି ଭୂ ବନ?’

ମାଆ ଡାକ ଏଠି ହୁଏ ନି ଭ
ପର ଲାଖିଗେଲ ପfୀ କାହାର
ଦଦରା ପଣତ ଚି ରି େହାଇଯାଏ
ଯି ଏ ଦି େନ ତାକୁ ସୁରfା ଦି ଏ
ତା’ େକାଳ ଝୁଲଣା अଲଡ଼ା ହୁଏ
େସପରି ସlାନ ପାଇଁ ଏ ଆହାନ
‘େଯପରି ସିବ, େସପରି ବିବ’

େରାହି ତ ମାଝୀ

अବଳା ଦୁ ବଳା ନ ପାରଇ ବାରି
ପରୀ ରାଇअଜର ରାଜକୁ ମାରୀ
ସlାନ େମାହେର େସ ଆଜି अg
ଆଖି ଥାଇ अg ଗାgାରୀ ସମ
କେର ଆହାନ ଶୁଣ ସlାନ
‘କି ବଳଶାଳୀ କି ତୁ େମ ବି /ାନ’

ଭାବି ଛ କି ଥେର ମାଟି ମା’ କଥା
ସୁରfା ଯା’ର ନାହZ କାହା ମୁେv ବଥା
ମାଟିର ରଥ ଏ େଯ ମାଟିର େଘାଡ଼ା
अlି ମ ଲf ତ ଏଇ ମାଟିେର େଯାଡ଼ା

ଶି fକ, ଭାଲିଆଡ଼ି ହା, କୁ ଳି अଣା,
ମୟୁରଭ, ଓଡ଼ି ଶା
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ସପନ ସୁqରୀ
େମା ସପନ ସୁqରୀ
େମା ନାୟି କା

ଧି େରନ୍ ବାଗ୍

ହାତଠାରି ଡାକି ଲାଣି
କରି ପତୀfା - ୧
ମଁୁ ଗେଲ େସ
େହବ ସେଜଇ
ତା ରେy େଦବ
େମାେତ ରେyଇ - ୨
ଭାରି ଚଗଲି
अବୁ ଝା ମେନାଇ
ନାଲି ନାଲି ଓଠକୁ
ଭାରି େଗେହ ଇ - ୩
ଜହw ପରି କା
ଭାରି ସୁqରୀ
ମୃଗୁଣୀ ଆଖିକୁ
ସରଗ ପରୀ - ୪
େଗାରା ପାଦକୁ
अଳତା ଗାର
ତୁ ଠ ପଥର ବି
େଦଖି ହୁଏ ବି େଭାର - ୫

େମାନାଲି ସା ହସ
ଦାl ମୁକୁତା
ଲାେଜଇ ଲାଜକୁ ଳୀ
ପୀତି ମଧୁଛqା - ୬
କଳାେମଘୀ େକଶୀ
ଉେଡ଼ ଫର ଫର
ପାଉଁଜି ଶବେଦ
ମନ େମାେହ େମାର - ୭
ଚାଲି ରାଜହଂସୀ
କଥା ମଧୁର
ପାଖକୁ ଗେଲ
କେର ନି ଜର
ଗଉଡ଼ରମା, କୁ ଳି अଣା, ମୟୁରଭ
ଭାମଭାଷ : ୯୬୯୨୧୮୮୦୮୧
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ଏକ
ଭଲ ଲାେଗ
ଭଲ ଲାେଗ େମାେତ
ତୁ ମ ସହ ବାଟ ଚାଲି ବାକୁ
ହାତକୁ ହାତ ଛqି
ଭଲ ଲାେଗ
ଭଲ ଲାେଗ େମାେତ
ତୁ ମ ମଥାକୁ ଚୁ ମି ବାକୁ 
କି n
କାହZକି େକଜାଣି?
ସବୁ େବେଳ ପଶw ଉ.ି ମାେର
ତୁ େମ କଣ େମାର େସଇ ସାଥୀ
ଯି ଏ ସ ପwେର ଆେସ ନି ତି
କି n
ତୁ ମଠାେର େଦେଖନି ମଁୁ
େସଇ େପମର ଭାବ
କାହZକି େକଜାଣି ଲାେଗ

ଯଶସି ନୀ ସାହୁ

ତୁ େମ ଚାହଁ ଦୂ େରଇ ରହି ବାକୁ େମା ଠାରୁ
କି n
ମଁୁ ତ ରହି ପାରୁନି
େକମି ତି ଆଉ କାହZକି ରହି ବି
ମଁୁ ତ ପାଉଛି ଭଲ ତୁ ମକୁ 
େହ ସାଥୀ!
ସବୁ ବgବାଡ଼ ଭାyିେଦ ଆଜି
ଆ େହଇଯି ବା ଏକ ଆେମ
ନା ଥିବ ଏଠି ଦି ନ ରାତି
ନା ଥିବ ଏଠି ବଷା ଖରାର ତାତି 

େକqୀୟ ବି ଶବିଦାଳୟ, େକାରାପୁଟ, ଓଡ଼ି ଶା
େଖାା, ପୁବୁସାହି 
ଭାମଭାଷ : ୭୫୩୯୮୯୩୯୪୯
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େପମ ପତର
ନାଆଁ ତାର େପମ ପତର
ନାହZ ତା ଉପମା ସି ଏ अନୁ ପମ
ନାହZ ତା ତୁ ଳନା େସ अତୁ ଳନୀୟ
ମାରି ଦି ଏ ମଦନ ଶର
ନାଆଁ ତାର େପମ ପତର

ତା’ ଭିତେର ଥାଏ କବି ର କ|ନା
ତା ଭିତେର ଥାଏ ଭାବୁ କ ଭାବନା
କାମେର କେର ଜର ଜର
ନାଆଁ ତାର େପମ ପତର

ବି ଭୁତି ଭୂଷଣ ସାମଲ

ତା ଉପେର େଲଖା ନଥାଏ ଠି କଣା
ଡାକ ଟିକଟର େଲାଡ଼ା ତ ହୁଏନା
ମଧି ପାଏ ଉପହାର
ନାଆଁ ତାର େପମ ପତର

େପମି କର ଇଏ ଶାମୁକାର ମଣି
େପମି କାର ହୁଏ ରତନର ଖଣି
ହୃଦେୟ କରି ଯାଏ ଘର
ନାଆଁ ତାର େପମ ପତର

अfର ଗୁଡ଼ିକ ଡଉଲଡାଉଲ
ଲାଗଇ ସୁqର େଲଖା ଭାରି ଭଲ
ବାସଇ अତର अତର
ନାଆଁ ତାର େପମ ପତର
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ଲୁ ଚି ରହି ଥାଏ େକେତ େଯ ଭରସା
अେନକ ଇଶାରା अସୁମାରି ଆଶା
ଲାଗଇ ଭାରି ଆପଣାର
ନାଆଁ ତାର େପମ ପତର

ପରି ବ_ନ ତ ସୃିର ନି ୟମ
ଚି ଠି ଭଳି ଲୁ ଚି ଯି ବକି ତା ନାମ
ନୟନରୁ ଝରାଏ ନୀର
ନାଆଁ ତାର େପମ ପତର

େମାବାଇଲ୍ େପମ ଫଳଟି ବି ଷମ
ଯୁବପୀଢ଼ି େଭାଗୁଛି କୁ ପରି ଣାମ
କାqି କେହ େସ ବାରବାର
ନାଆଁ ତାର େପମ ପତର

ଜଳ ପରିମଳ ବି ଭାଗ
କୁ ଳି अଣା, ମୟୁରଭ, ଓଡ଼ି ଶା
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ଜାନୁ ଆରୀ ୨୩ର
୨୩ର ଦୁ ଇ ଓଡ଼ି ଆ ବୀର
୧II ବୀର ସୁେରq ସାଏ
ସଂବଲପୁରର ସୁେଯାଗ ଦାୟାଦ

ଶୀ ରମା କାl ମି ଶ

େହ ମହାନ୍ ବୀର ସୁେରq ସାଏ !
ଜାତୀୟ ଆେqାଳନର େହ ମହା ପୁେରାଧା
ପଜଳି ତ କରି ଥିଲ ବି ପବାଗିw ଏ ସଂବଲପୁର ମାଟିେର
ଚି ହw ି ନି ତୁ ମର ମୂଲ ଏ ଉଳ ଦାୟାଦ ଆଜି ଯାଏ
ବqୀ େହାଇଥିଲ ବହୁବାର ଇଂେରଜ ଶାସନେର
ଏେବ କି ଂତୁ ବqୀ ନି ମw ପାଥମି କ ପାଠପୁ`କେର
କୃ ତଘwତା କରି ଥିଲା ଦୟାନି ଧି େମେହର
ଶି ଖି ମନାଇର ଜାତି ଭାଇ
େଦଇଥିଲା ତୁ ମକୁ ଧରାଇ ତୁ ମ ଜନFଦି ନ
୨୩ ତାରିଖ େପୗଷ ପ'
ୂ  ମୀ ଦି ନ
ଜାତି ପାଇଁ, େଦଶ ପାଇଁ େଦଲ ବଳୀଦାନ
ତୁ h କରି ନି ଜ ଜୀବନ, କଲ ଏ ଜାତି କୁ ମହାନ
କି n ତାର କି ପତି ଦାନ େଦଇଛି ଏ ଜାତି ?
ଶୁେଣ ତୁ ମ ଉ_ର ଦାୟାଦ ଆଜି ପାଏ ନାହZ
ଜୀବନ ଧାରଣ କରିବା ପାଇଁ ାନ ?
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ତୁ ମ ସାେଥ େଯଉଁମାେନ କରି ଥିେଲ
େଦଶ ପାଇଁ ସ ାଧୀନତା ସଂଗାମ
ତା. ଜାତି ଠାରୁ ପାଇଛlି ପତି ଦାନ
କି n ତୁ ମର ଦୁ ଭାଗ ତୁ େମ ଜନମି ଲ
ଏ ମାଟିେର େଯଉଁ ଠାେର
େକହି କାହାରି କୁ କରlି ନାହZ ମହାନ!
େଗାଛି କଟା ଜାତି ଏ ତ,
ସୁଧୁରିନି େକେବବି ତ
ଦି ନକୁ ଦି ନ ଯାଏ ରସାତଳ
େତେବ ବି କେର ନାହZ
ତୁ ମ ପରି ବୀର.ର ଆଦର
୨II ଦୁ ଭାଗ
ଛି ଡ଼ା େହାଇଥିଲି କଲି କତା
ମହାନଗରୀର ଶାମ୍ ବାଜାର
୫ ପଏ}୍ କସି ଂଗ୍ ସାଇଡ଼୍େର
େଦଖୁଥିଲି େନତାଜୀ.ର
ଚକ୍ ଚକ୍ କରୁଥିବା େବା ପତି ମାକୁ
୨୩ ତାରିଖ େନତାଜୀ ଜୟlୀ ପାଇଁ
କରି ଥିେଲ େବାଧହୁଏ ସଫା
ଛି ଡ଼ା େହାଇଥିଲି େଗାେଟ ପେଟ
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ପାରି େହବା ପାଇଁ ଆର ପଟକୁ
ମଁୁ ଚାହଁୁ ଥାଏ ଟାଫିକ୍ ସି ଗwାଲକୁ 
ମେନ େହଲା େମାର
ମଁୁ େଯପରି ମହାନଗରୀର
ଭିଡେର େଖାଜୁ ଛି ପାରି େହବାର ବାଟ
େନତୀଜୀ େବାଧହୁଏ େଘାଡା ଉପେର
େବଶ େପାଷାକ ପି gି ହାତେର ଧରି ତରବାରୀ
ଚାହZ ରହି ଛlି ଯୁଗ ଯୁଗ ଧରି
ପାରି େହବା ପାଇଁ ପଥ
ସତେର େନତାଜୀ ତୁ େମ ସଂଗାମୀ
ବାଛି େନଇଥିଲ ଚି ର ସଂଗାମର ପଥ
େହଲ ‘େନତାଜୀ’ ଡାକେର େକବଳ
अମର େହଲ ପାଠ ପୁ`କେର!
ସତେର କି n ଏ ଭାରତବଷକୁ
େଦଇ ପାରି ଲନି େକେବ ତୁ ମ
େନତା େହାଇଥିବାର ପରି ଚୟ
ଏହା କି n ଭାରତର ଦୁ ଭାଗ ନି xୟ
ଭି .ଆଇ.ଏମ. - ୨୬୮
େଶୖ ଳଶୀ ବି ହାର, ଭୂ ବେନଶର - ୭୫୧୦୨୧
େମାବାଇଲ - ୯୯୩୭୨୬୮୦୧୨
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ତୁମ ସାେଥ
ଜାଣିନି ତୁ ମସାେଥ
ପୁଣି େକେବ େଦଖାେହବ କି ନା,

ଜି େତq କୁ ମାର କହଁର

ନା େକବଳ ବିବାକୁ େହବ
ସାଉଁଟିଥିବା କି ଛି ତୁ ମ ସF ତିର ଛି ଟାକୁ େନଇ...

अଧୁରା ରହି ଯାଇଥିବା
େମା କାହାଣୀକୁ
ଆମ କାହାଣୀ କରିବାର ସୁେଯାଗ
ସମୟ ପୁଣିଥେର େଦବକି ନା େଦବନି ... ଜାଣିନି।

ସତେର ନା ମନ
ନା ଏ ବି ଚରା ହୃଦୟ,
େକହି ବି ବୁ ଝି ପାରି େଲନି ତୁ ମ କଥା,
ତୁ େମ ପାଖେର ଥିଲ अଜାଣେତ େମା ନି ଜରଥିଲ
େହେଲ ଆଜି ତୁ େମ ଗଲାପେର େଖାଜୁ ଛି
େଯେବ ତୁ େମ େକବଳ ସlକଟିଏ ସାଜି ଯାଇଛ ସF ତିର...
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ଦୁ ନି ଆର अେନକ ଭି ଡ଼ ଭିତରୁ
ମଁୁ େମା ନି ଜକୁ େବାଧହୁଏ ତୁ ମପାଇଁ ଚି ହw ି ପାରି ଥିଲି,
େମା अgାର ଦୁ ନି ଆେର ତୁ େମ ଆେଲାକି ତ ପଥମ କି ରଣ ଥିଲ
ହୁଏତ ତୁ େମ େସଦି ନ ନା ଆଜି ଜାଣି ପାରୁଥିବ
ତୁ େମ େମା ପାଇଁ େକବଳ ଖୁସିଟିଏ ହସଟିଏ ନୁ ହଁ
େମା ପାଇଁ େମା ଜୀବନର ସାତରyପରି ଥିଲ..

େମା ଆଖପାଖେର ତୁ େମ ନାହଁ
ତଥାପି ଏ ଆଖି ବୁ େଝନା ଏ ମନ ମାେନନା
କାେଳ ତୁ ମର େଗାଟିଏ ଝଲକ େକଉଁଠି େକମି ତି ମି ଳିଯିବ େବାଲି
अହରହ ପତି fେଣ ଚାରିଦି େଗ ଘୁରିବୁ େଲ...

ଜାଣିଛ ତୁ େମ େଯେବ ସପwେର ଆସି ଥାअ
ଆଉ େମା ନି ଦ अଧାରୁ ଭାyିଯାଏ,
ଜାଣିଶୁଣି ପୁଣିଥେର େଶାଇଯାଏ
କାେଳ େସ ସପwେର ଆଉ କି ଛି ମୁହୂ_ ତୁ ମ ସହ ମି ଳିଯିବ େବାଲି ।

अଜବ ଏ ମନ
ବାରaାର ହଜି ବାକୁ େଚାକେର
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େକବଳ ତୁ ମରି ଭାବନାେର,
ଗଢି େତାେଳ ଏକ ନୂ ଆେପମର ପୃଥିବୀ
ଆଉ ସାଉଁଟି ଚାେଲ अେନକ କ|ିତ ମି ଠା ସF ତି।

अେପfାର अନ ନଁା ଜାେଣ କଟିଏ
ତଥାପି ମଁୁ ତୁ ମରି अେପfାେର,
କାହZକି େକଜାଣି ଏ अେପfା କଦି ଏନି
େବାଧହୁଏ ହୃଦୟ ଜାଣିସାରି ଛି େଯ ଏ अେପfାର अl ନାହZ
ଆଉ ତଥାପି େସ ତୁ ମରି अେପfାେର କି ଛି ବୁ ଝୁନଥିବା ପାଗଳଟାଏ ପରି ...

କ|ନାେର ଭାବନାେର ନି ଇତି
େକେତ େଯ କାହାଣୀ ଗଢି େତାେଳ,
େକେତେବେଳ ଥାअ ତୁ େମ ରାଣୀ ଆଉ ମଁୁ ତୁ ମ ରାଜା
ଆଉ େକେତେବେଳ ମଁୁ ତୁ ମ େପମ ଆଉ ତୁ େମ େମା େପମି କା
େଯଉଁ କାହାଣୀେର େକବଳ...
େକବଳ ତୁ େମ ଆଉ ମଁୁ ଆଉ ଥାଏ ଏକ ସୁqର ଦୁ ନି ଆ।
େକବଳ ତୁ େମ ଆଉ ମଁୁ ଆଉ ଥାଏ ଏକ ସୁqର ଦୁ ନି ଆ।
ଫୁଲବାଣୀ, କଲାଡ଼ି
ଭାମଭାଷ : ୯୪୩୯୫୪୨୫୨୧
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େଲାହି ତ ଜାହwବୀ

େଛଦି ତ ମ`କ ନି ମwଗାମୀ ହୁଏ
ଉକୁ ଶରୀର ରେp ପାବି ତ

େଜାତି ରନ ସାହୁ

ମହୀ ଝରଝର େଲାହି ତ ଜାହwବୀ
ସେତ ଧରାପୃେ0 अବତରି ତ ॥ - ୧
ବହୁ ପତୀfାର अl ଘଟାଇ
ଜାହwବୀ ଆଜି ଉଗ ମୂଖା
ବାକୁ ଳ ସେତକି ଭସାଇ େନବେସ
ପମାଣ କରି ବ ତା ପବି ତତା ॥ - ୨
େକେତ ଗୃଧ େକେତ ମାଜାର ବାକୁ ଳ
େଲାହି ତ ଜଳେର କରି େବ ସwାନ
ଉପଶମ େହବ fୁଧା ତୃ ଷା ସବୁ
େସହି ଆଶା େନଇ ଧାବlି ଶାନ ॥ - ୩

େଲାହି ତ ଜାହwବୀ େଭଦ ନଜାଣଇ
କି ଏ ଶାନ କି ଏ ଗୃଧ ମାଜାର
ହରି ବାକୁ fୁଧା ତାରିବାକୁ ତୃ ା
ରହି ଥାଏ ସି ଏ ସଦା ତ£ର ॥ - ୪
ପବି ତ େହଉଛି ତା ପଣ
ୂ  ଜଳେର
ଶାଳୁ ଆ ବଣର ତୃ ଷା_ ଭୂ ମି
େସହି ପଣ
ୂ  ଜଳୁ େଟାେପ ପାଇବାକୁ
ଶାଦୁଳ ମାଜାର अଛlି ଜମି ॥ - ୫
େଲାହି ତ ଛି ଟାେର ଲି ଭିବ ଭାବlି
ପାପର अଜ~ ତ କଳ. ଛି ଟା
େଲାହି ତ ଜାହwବୀ अ-ହାସ କରି
ରେp େଧାଇଦି ଏ କଳ. ଗାଥା ॥ - ୬
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ନୁ େହଁ ହି ମାଳୟ ହି ମଖv ସମ
େଲାହି ତ ଜାହwବୀ अେଟ ଶୀତଳ
ଉଷFତା ଭରି ଛି ଜଳେର ଏହାର
ଶp ହୃଦୟକୁ କେର ତରଳ ॥ - ୭
େକେତଦି ନ ଆଉ େଲାହି ତ ଜାହwବୀ
ମି ଥାେର େଲଖି ବ ଗାଥା ପୁଣର
କାହାକୁ କହି ବ ପାଷାଣି ହୃଦୟ
ଜନନୀ ପାଷାଣ ଜୀବ ମହୀର ॥ ୮
େଲାହି ତ ଜାହwବୀ ଚତୁ ଦ~େଗ ଆଜି
ଲହଡି ମାରଇ ଆxଯ ଜି ହା
ଲାଳସାେର अg କି େଶ0କି େମh
ଉଦର କୁ vେର କରlି ସ ାହା ॥ - ୯
ଆଯମvଳେର କାୟା ବି `ାରୟୀ
େଲାହି ତ ଜାହwବୀ ବେf ବି ଲୀନ
େହାଇଯି ବ ଦି େନ ପାଷାଣି ଧରି ତୀ
अେପfା ତାହାର େକେବ େସଦି ନ !!! - ୧୦

ଇେମଲ୍ : jrs.2013rediffmail@gmail.com
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ଏମିତି କାହZକି ହୁଏ
ଶାବଣର ବଷା ଥାଏ,
ଭିଜି ବାକୁ ମନ ଥାଏ,

ଶୟନ ନାୟକ

ତଥାପି ଭିଜି ହୁଏନା
ଏମି ତି କାହZକି ହୁଏ :ମନେର େକାହ ଥାଏ,
କାqିବାକୁ ଇଛାଥାଏ,
ତଥାପି କାqି ହୁଏନା
ଏମି ତି କାହZକି ହୁଏ:ଆଶା କି ଛି ପର
ୂ ଣ ହୁଏ,

ସ ପw କି ଛି ପର
ୂ ଣ ହୁଏ,
ତଥାପି ମନ ଖୁସି ହୁଏନା
ଏମି ତି କାହZକି ହୁଏ :अତୀତର ସF ତି କି ଛି,
ହୃଦୟକୁ କଦି ଏ,
ଭୂ ଲିବାକୁ ଇhା ଥାଏ,
ତଥାପି ଭୂ ଲିହୁଏନା!

ଶୟନ ନାୟକ
ଭନଗର, ଗାମ, ଓଡି ଶା
ଭାମଭାଷ : ୯୯୩୮୮୦୨୭୦୨
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ବା`ବ ରyମର ଏକ अଭି ଶ ନାୟକ
ପଥମେପମର ପଥମ ସF ତିକୁ
େକମି ତି ପାରି ବି ଭୁ ଲି

େସୗମରନ ପାତ

ଯାହାକୁ ଜୀବେନ ପାଉଥିଲି ଭଲ
ସି ଏ ତ ଗଲାଣି ଚାଲି
କାହାପାଇଁ ଥିଲ अମାବାସା ତୁ େମ
େଶଫାଳୀ ଫୁଲର ବାସwା
େମା ପାଇଁ ସାଥୀ ଆକାଶର ଜହw
ପ'
ୂ  ମୀ ରାତୀର େଜାା
େକଉଁ ଭୁ ଲ୍ ପାଇଁ ଛାଡ଼ି େଦଲ ହାତ
ମରି ବାକୁ ଜଳି ଜଳି
େଦହର େଭାକକୁ େମ}ାଇବା ପାଇଁ
ସତୀତକୁ େଦଲ ବଳି

ଧନ ତୁ େମ ସାଥି ଧନ ତୁ ମ ପୀତି
କଳ.ିତ େପମ କଲ
ଚି ରlନ ସତ ଏ େପମର େକହି
େଦଇ ପାରି େବନି ମୂଲ
େକମି ତି ଭୁ ଲି ଲ କୁ ହ େମାେତ ପି ୟା
ହୃଦୟକୁ କରି ଶp
ଭାବି ଲନି ଥେର ବିବି େକମି ତି
ହୃଦରୁ ଝରି େଲ ରp
ମେନଥିଲା େକେତ ଆଶା अସୁମାରୀ
ସ ପw ଥିଲା अସରlି
େସହି ସ ପwସବୁ ଭାyିଯାଇ ଆଜି
ଲହୁ େହାଇ ବରଷlି
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କି ଏ ଜାଣିଥିଲା ସତ େପମ ଏକ
अେଲାଡା ବାଲୁ କା `ୁପ
େସ େପମର ଆଜି ନାୟକ ସାଜି ମଁୁ
େଲଖୁଥାଏ ବସି ଗପ
ଏେଡ अବି ଶାସୀ େବଇମାନୀ ସେତ
େଦଇଗଲ େମାେତ ଶି fା
ତୁ ମପାଇଁ େକହି ଆଜି ଠାରୁ େମାେତ

ଜୀବନ ଯୁେର ହାରି ଗଲି ମୁହZ

େଦେବ ନାହZ fମା ଭିfା

କା’ ଆେଗ ପାରୁନି କହି

ଜୀବେନ ତୁ ମକୁ ଭଲପାଇ ମୁହZ

ଜୀଇଁବାଟା ଖାଲି अଭିନୟ େମାର

ମ`ବଡ ଭୁ ଲ୍ କଲି

ସବୁ ଦୁ ଃଖଯାଏ ସହି

େପମଥିଲା େକେବ ମି ଥା ପତାରଣା

ବାପା ମାଆଠାରୁ ସାyସାଥି ଯାଏଁ

ସେତ ବା अଜଣା ଥିଲି

ସବୁ ଠି ମଁୁ अନୁ ତ

ନି ରିମାଖି ତୁ ମ େକାମଳ େଚେହରା

ଦୁ ନି ଆଁର ଏହି ବା`ବ ମର

ହୃଦୟେର ଥିଲା ବି ଷ

ନାୟକ ମଁୁ अଭିଶ

େସ ବି ଷର ଜାଳା ଏେତ େଯ ପଖର
ମଶାଣୀେର େହବ େଶଷ

େସୗମରନ ପାତ
ଗାମ/େପା:ଖଡି अy
ଜି ଲା:ଯାଜପୁର
ପି ନ୍:୭୫୫୦୪୯
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अମର ତୁେମ अଟଳ
କାଗ~ଲ ଘାଟିରୁ ଭାସି ଆସୁଛି
ବି ଜୟ ଯାତାର ରଣହୁ.ାର,

ମେନାରନ ମୁଦୁଲି

ଭାରତମାତାର ଜୟଗାନ କେର
ତୁ ମରି ସରେର ଏ େଦଶ ବୀର। - ୧
ତୁ େମ ଥିଲ କବି ଜନନାୟକ
ଜନତା ହୃଦୟ ପାରିଛ ଜି ଣି,
େତରଟି ଦି ନର ଶାସନ ଭିତେର
ନୂ ଆ ଇତି ହାସ ଗଢି ଲ ପୁଣି। - ୨
ଏ େଦଶର ମାଟି ପାଣି ପବନ
ଝୁରୁଛlି େକାଟି େଦଶର ଜନ
ଜି ଣି େନଇଥିଲ େଦଶପୀତି େଦଇ
ଛୁଇଁଗଲ ତୁ େମ ସବୁ ରୀ ମନ। - ୩
ତୁ େମ ଭାରତର अମୂଲରତନ
ଭାରତ ରତw େର अଭିମvୀତ,
ତୁ ମକୁ ପାଇ ଏ େଦଶର ନାୟକ
ଆେମ ସବୁ ଆଜି ବହୁ ଗବୀତ। - ୪

ଆଦଶ େନତା ତୁ ମ ସମ ଆଉ
ଭାରତେର କି ଏ େହେବ ଜନମ,
ତୁ ମ ବpିତର ନାହZ ପଟାlର
ତୁ ମପାଇଁ ଆେମ େହାଇଛୁ ଧନ। - ୫
ଗଁାରୁ ସହର େକେତ େଯ ଦୁ ଗମ
ପଥ ବି ନଥିଲା ଚାଲି ବା ପାଇଁ,
ଦୂ ଆେର ଦୁ ଆେର ପ´ା ସଡ଼କ
ତୁ ମରି େଯାଜନା ଏ େଦଶ ପାଇଁ। - ୬
ତୁ ମ େଦଶେପମ କାହାଣୀ ନଥିଲା
ବା`ବ ରୂପେର େଦଇଛ େତାଳି
अମର ରହି ବ ସ'ାfେର ତୁ େମ
ପତି ହୃଦୟେର େପରଣାଭରି। - ୭
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େଫରିବକି ଆଉ େଫରିବକି
େଫରି ବକି ଆଉ େଫରିବକି
ଫୁଲରାଣୀର େସ ସୁଗgିତ ବାସ

ରବୀqନାଥ
ମହାରଣା

େଦଉଳ େବଢ଼ାର ଚqନ ସୁବାସ
ମq ମଳୟର ବଉଳ ମହକ

େଫରି ବକି ଆଉ େଫରିବକି

ଫଗୁଣ ଋତୁ େର ଫଗୁର ଝଲକ

ପି ଲାେବଳ, େସହି େବାହୁେଚାରି େଖଳ

େଫରି ବକି ଆଉ େଫରିବକି ?

ଗାଆଁ ବି ଲମାେଳ ପତy ଉଡ଼ାଣ
କୁ ଆଁରୀ ଝି अ. ରଜେଦାଳି େଖଳ

େଫରି ବକି ଆଉ େଫରିବକି

ଭାଇଭଉଣୀର ଥ-ାମଜା େଯେତ

ଗିରି ଶି ଖରେର ମୟୁରର ନୃ ତ

େଫରି ବକି ଆଉ େଫରିବକି ?

ଗଁା ସେରାବେର ହଂସରାଳୀ େଖଳ
ନୀଳ ଆକାଶେର ବଉଦର େଭଳା

େଫରି ବକି ଆଉ େଫରିବକି

େସାରି ଷ େfତରୁ ଫୁଲର େସୗqଯ

ଆaେତାଟା ମାେଳ େକାଇଲି ର କୁ ହୁ

େଫରି ବକି ଆଉ େଫରିବକି ?

ଶରତ ଆକାେଶ ସେଫଦ ବାଦଲ
ନଈକୂେଳ କୂେଳ କାଶତqୀ ଫୁଲ
ଝରଣା ପାଣିର ସଂଗୀତ ମୂhନା
େଫରି ବକି ଆଉ େଫରିବକି ?
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େମେସଜ୍
अgାର ରାତି େର
ନି େଘାଡ଼ ନି ଦେର
ସଭିଏଁ େଶାଇଲାପେର

େବବି ସF ି ତା କର

େମେସଜ୍ ତୁ ମର
ଆସି ବା ପାଇଁ ମଁୁ
ନି ଇତି अେପfା କେର
ତୁ ମ େମେସଜକୁ
ଚାହZ ଚାହZ ଯଦି
ଆଖି େମାର ଲାଗିଯାଏ,
ସକାଳୁ ସକାଳୁ
ଝରକା ଫା.େର
ତୁ ମ ରାଗ ସବୁ
ଇସାରାେର ଜାଣିନିଏ
ତୁ ମ अଭିମାନ
ଦି େନ ଦୁ ଇଦି ନ
ଚୁ ପ୍ ଚାପ୍ ଯାଏ ସହି
କଥା ନ େହେଲ ବି
ତୁ ମ अଭିମାନ
ଭାରି ଭଲଲାେଗ କାହZ?

ଆହାନ ଇ-ପତି କା ସ%ୂ ' ନି ଃଶୁ) ବି ତରଣ େହତୁ ଡା େଜାତି ପସାଦ ପ-ନାୟକ. /ାରା ପତି 0ି ତ ଓ ପକାଶି ତ | Aahwaan.com | 212

ଆହାନ ଇ-ପତି କା, ଚତୁ ଶ ବଷ, ଦି ତୀୟ ସଂଖା, େଫବୃ ଆରୀ ୨୦୧୯

Magazine Downloaded from www.aahwaan.com

ତୁେମ ଆଉ ମଁୁ
ତୁ େମ ତ ଆେଲାକ ଭରା ସକାଳ
ଆଉ ମଁୁ अgକାର ରାତି
ମଁୁ ଯଦି ଲି ଭିଥିବା ଦୀପ ହୁଏ
ତୁ େମ ତ ଜାଗରର େଜାତି 

ତୁ େମ ତ ଆରo େହେଲ
ମଁୁ େହଉଛି अେଲାଡ଼ା େଶଷ
ମଁୁ ଯଦି ଶାସହୀନ ବାୟୁ ହୁଏ
ତୁ େମ ତ ପଥମ ପଶାସ

ଜୟl କୁ ମାର ସାହୁ

ତୁ େମ ତ ଆକାଶର ଚqମା େହେଲ
ମଁୁ େହଉଛି କଳ.ିତ अମାବାସା
ମଁୁ ଯଦି ଆଖି ଲୁ ହ ହୁଏ
ତୁ େମ ତ ପୀତି ପ'
ୂ  ଆଶା

ତୁ େମ ତ ଭିଜା ଭିଜା ବଷା େହେଲ
ମଁୁ େହଉଛି ବାଲି ଭରା ମରୁଭୂ ମି
ମଁୁ ଯଦି अସଜଡ଼ା अfର ହୁଏ
ତୁ େମ ତ ାନର अନୁ ଗାମୀ

ତୁ େମ ତ ସମୁଦର େଢ଼ଉ େହେଲ
ମଁୁ େହଉଛି ଭାସମାନ ତୃ ଣ
ମଁୁ ଯଦି େକାଳାହଳ ଶ¢ ହୁଏ
ତୁ େମ ତ ଶାlି ବା_ାେର ନି ପୁଣ
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ପରିବ_ନ
ଏ ଜାତି ଭୁ ଲି ଛି ଆଜି ତା ମାଟିର ଭାଷା
ଏ ମାନବ ଭୁ ଲି ଛି ତା କୂଳର େବଉଷା
କୂଳେବାହୁ େଦଉନାହZ ମୁvେର ଓଢ଼ଣୀ
ନାତି ଆଉ ଶୁଣୁନାହZ ଆଇମା’ କାହାଣୀ
ଆଗପରି ଜଳୁ ନାହZ ଚଉଁରାେର ଦୀପ
ସgାେବେଳ ବାଜୁ ନାହZ ମqିରେର ଶ
ଶୁଭୁନାହZ ହୁଳୁ ହୁଳି ଶୁଭକାମ କାେଯ
ଆଧୁନିକତାର ତାେଳ ନି େଜ ନି େଜ ହେଜ
ଭାଗବତ ଟୁyୀ ସବୁ ଭଗwାବେଶଷେର
ଧମଶା§, ଗୀତାଯ େକ अବା ପଚାେର
ଭୁ ଲି ଛି ମାନବ ତା ପୁରୁଣା ସଂ=ୃତି
ବାଟବଣା ଆଜି ଭାଷା ଦି ଗହରା ଜାତି 

ପକାଶ ଚq ପvା

ଆଧୁନିକତା ନଁାେର େଯେତକ अନୀତି
କହି ବାକୁ ଆକୁ ଆମ ଜାତି ର ପଗତି
ଆମ ପବ
ୂ ପ
 ୁରୁଷ.ୁ ଭୁ ଲି ଯାଇ ଆେମ
ଜୟଧନୀ େଦଉଛlି ଆଉ କାହାନାେମ
କାହZକି ଏ ହତାଦର େତାଷାମଦ ଗୁଣ
ନି ଜ ଟାyିଆେର ନି େଜ ନି ଜ େଗାଡ଼ହାଣ
ଏହି ମାଟି ମାଆର େଟକପାଇଁ ଥେର
ଗାଇଯି ବା ମି ଳିମିଶି ଏକତାର ସୁେର
ଏହି ମାଟିଠାରୁ ନୁ େହଁ େକ ଆଉ ମହାନ
ଭୁ ଲି ବିନି େକେବ ତାକୁ ରଖିବି ତା ମାନ...
ରଖି ବି ତା ମାନ...
ବି ାନ ଶି fକ, କଲାଣପୁର, ଭୁ ଇଁପୁର
ଯାଜପୁର, ଓଡ଼ି ଶା
ଭାମଭାଷ : ୮୭୬୩୫୨୫୫୩୫
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ରାେସବକ
ହି qୁ େସୖ ନିକ େହ ରା େସବକ
ଉଡ଼ାଇଲ େଦେଶ ଝvା େଗୖରିକ

େଗୗରୀ ପvା

ସଂଘଧାରକ େହ ହି qୁ ଯୁବକ
କରି ଥିଲ ତୁ େମ ହି qୁ.ୁ ଏକ
ହି qୁ ରpର େହ ତୁ େମ ପୁଲକ
ତୁ େମ ଏ େଦଶର ଚି ର ସlକ
ହି qୁରାର େହ ହି ତଚି lକ
େକାଟିଏ ଜନତା େଦଶ େଯ ଏକ
େଦଶ ମାତୃ କାର ବଥା ଧାରକ
ଝରୁଛି ଆଜି େହ ଧାର େଲାତକ
ପଚାର କରିଲ କଥା अେନକ
ବଢ଼ାଇଲ ହାତ ଶାlି ର ଏକ
ଚୀର ଧାବକ େହ ଶpି ସାଧକ
ଆହାନ ଦି ଏେର ତୁ ମର ଡାକ

ଶାlି , େମୖ ତୀ, ଐକ ସହ ଧାରକ
ଉେକାଟୀର େହ ତୁ େମ େଲଖକ
େଦଲ ସାହାସ େହ ସୀମା ରfକ
ଭୟଭୀତ େହେଲ ପେଡ଼ାଶୀ ଶାସକ

अ§ ଚାଳକ େହ ଲf अେନକ
ଏ େଦଶର ତୁ େମ େଯାା ଶାସକ
ରଖି ଲ ତୁ େମ େହ ଶତ अଟକ
େଦଖି ଲା ଏ େଦଶ େହାଇ ଚମକ
ତୁ େମ େସୖ ନିକ େହ, ତୁ େମ ଦାoିକ
ପରାଜୟ ନାହZ ତୁ ମ ଜାତକ
ଭରି େଦଲ ଆଜି ଦୁ ଃଖ अେନକ
େଦଖଲ େଦେଶ अମାନ ଦୁ ଃଖ
ଭରିଥିଲ େଦେଶ େକେତ ମହକ
ରହି ଗଲା ସବୁ େହାଇ ସlକ
ତୁ େମ ଏ େଦଶର ବୀର ପୁତକ
େଦଶବାସୀ ଆଜି ନତମ`କ
ଚାଲି ଗଲ ଦୂ େର େଦଇ େଲାତକ
ପାଳି ଲା ଏ େଦଶ ରାୀୟ େଶାକ
अଟଳ େହ ତୁ େମ ବୀର େସୖ ନିକ
ରା େସବକ େହ ହି qୁ ଯୁବକ
ଜୟପୁର, େକାରାପୁଟ
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ବସl ପବନ
ହଲି ହଲି ନାଚି ନାଚି
ଆସି ଲା ବସl

ରେମଶ େରାହି ଦାସ

ସୁଲୁସୁଲୁ ପବନେର
ମନ କଲା ଶାl
ନାଲି ନାଲି ରy ଦି େଶ
ଗଛ ପଳାଶେର
ଧି େର ଧି େର ମନ େମାେହ
ଆa ବଉଳେର
େଦଖୁ େଦଖୁ ତରୁ ବନ
ସବୁ ଜ ଦି ଶଇ
ଗୁଣୁ ଗୁଣୁ ଗୀତ ଗାଇ
ବି ହy ନାଚଇ
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ଜାତି ର ସଂକ|
ତୁ ମରି ପାଦକୁ େଧୗତ କରି ,
ପଣତି ବାଢୁ ଛି ଆଜି ।

ବି କାଶଚq ଧୁyିଆ

େଘନ େମା' ପଣାମ କର ଆଶୀବାଦ,
अେବାଧ ମନକୁ ଆଜି ।।
ପେୂ ବ ତୁ ମ ପାଇଁ ନରନାରୀ େକେତ,
େଦଇଗେଲ ନି ଜ ପାଣ ।
େମା'ପାଣ ପଡି େଲ ତୁ ମପାଇଁ େକେବ,
ହସି େଦଇେଦବି ଜୀବନ ।।
ତୁ ମରି ଛାତି କୁ କରି ବି ଦାରିଣ,
ଝରାଇଲ େକେତ ରକତ ।
ଖାଇଲ ଲାଠି , େକାରଡା ମାଡ,
େତାପ ବgୁ କର ପହାର ।।
େଶାଣିତର ସୁଏ ଭାସି ଗେଲ େକେତ,
ସଂଗାମର ନରନାରୀ ।
ତୁ ମକୁ ଉାର କରିବା ପାଇଁ,
େସଇ ସୁଏ ଗେଲ େଡଇଁ ।।
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ଗାgୀ େବାଲି ଏକ ନାମେର ବଣିକ,
ଡରୁଥିେଲ କେତ େକେତ ।
अହି ଂସାର ବଂଶୀସ ନେର ଭାରତ,
ଛାଡ ଛାଡ କହୁଥିେଲ ।।
ତୁ ମ अଖvତା ଲାଗି ଆଜି ଯଦି ,
ପାଣ ଦରକାର ପେଡ ।
ହସି ହସି ଆମ ପାଣ େଦଇେଦବୁ ,
ତୁ ମରି େକାଳେର େକେତ ।
ସ ତତା ପାଇଁ ସ ତ େହାଇଲ,
ଦୁ ନି ଆ ଦାvେର ତୁ େମ ।
କାହZକି ମନେର ରହି ଗଲା ତୁ ମ,
ଦୁ ଃଖ େବଦନାର େକେତ ?
ଆକୁ ମାରୀ ତୁ ମ ତି ରyାର ବାନା,
ଉଡୁ अଛି ଫର ଫର ।
େଦବୁ ନାହZ କରି ଦୁ ନି ଆ ଦାvେର,
େହବନାହZ େକେବ ନତ ।।
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ନଥିଲା ଜଗେତ,ଥିଲା ଏ ଭାରେତ,
ଲୁ ଟିଲ ଆମରି ପାଖରୁ ।
ଛାତି କୁ ପଥର କରି େଦଇ ଆେମ,
ସହି ଲୁ େଗାଇଁଠା ମାଡକୁ ।।
ଜାଗତ ହୁअେର ମାନବ ସମାଜ,
ଜାଗତ ହୁअେର ଆଜି ।
େଦେଖଇ େଦବାର େବଳ ଆସି अଛି ,
ଭୀରୁ ନୁ େହଁ ଆମ ଜାତି ।।
ପଗତି ର ସୁअ ଉଭା େହାଇअଛି ,
ଆମରି ଦୁ ଆେର ଆଜି ।
ସଭିଏଁ ବଢି ବା ଦୁ ନି ଆ ଦାvେର,
ସଂକ| େନବାେର ଆଜି ।।

""""ବି କାଶ ଚq ଧୁyିଆ''''
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ମଁୁ କବି ତାର ନଈ
ମଁୁ କବି ତାର ନଈ - ୦
େମା’ ପାଇଁ ସମୟ, ବୟସ ଓ େବଳା

ଶୀମତି ପୁାଳୀ
ପ-ନାୟକ

ନfତ ବି କି ଛି ନାହZ,
େଯମି ତି, େଯଉଁଠି, େଯଉଁ अବାେର

ସF ତି େହାଇଯି ବି ରହି 

ଥିେଲ ବି ମଁୁ ଆେସ ବହି 

ମଁୁ କବି ତାର ନଈ - ୩

ମଁୁ କବି ତାର ନଈ - ୧

ନବଧା ଭpିେର ବୁ ଡ଼ାଇ େଦବି ମଁୁ

ଭାବ ଗoୀରାେର ଭକତି ପଣେl

ନअଟି ସ ରୂପ େହାଇ,

ଜମା େଶାଇପାେର ନାହZ

େସଇ ନअଟିର ନାମ କହୁअଛି

ସକାଳ, अକାଳ, ଦି ନ କି ଦୁ ~ନ

ଶୁଣିଥାअ ମନ େଦଇ

କି ଛି ଜାଣିପାେର ନାହZ

ମଁୁ କବି ତାର ନଈ - ୪

ମଁୁ କବି ତାର ନଈ - ୨

ଶବଣ, କୀ_ନ, ସF ରଣ, ପଜ
ୂ ନ,

ବି କି କି ପାରି ବ ମେତ ହାଟ ବଜାରେର

ବqନ, ବି ନୟ, ଭpି,

ଚଢ଼ା ଦରଦାମ େଦଇ,

େସବା, େସବ ଏଇ ନअେଗାଟିକୁ

ବି ରହ ବି େhେଦ, ନି ରାଶର େସାେତ

ନବଧା ଭpି କହି 
ମଁୁ କବି ତାର ନଈ - ୫
ଗଜପତି ନଗର, ବହFପୁର-୧୦, ଓଡ଼ି ଶା
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ପ.ଜ
ନଥାଏ କଳ. ତୁ ମରି େଦହେର,
ସ h ନି ରିମଳ େଦହ ।
ପ.େର େଲାଟିେଲ କି େହବ ତୁ େମ,

ପ.ଜ କୁ ମାର
ମାହାନା

ବାରି ହୁଏ ତୁ ମ ଗୁଣ ।।୧।।
ତୁ େମ ତ ସହି ଲ ପ.େର ଗଡି ଲ,
ନଥାଏ ମନେର ଦୁ ଃଖ ।
अନ ସୁଖ ଲାଗି କାକର ମାଡେର,
ଉଗ କରି ଲ ପାଣ ।।୨।।
େଶାଭାେର अପବ
ୂ  अଟଇ ଧରଣୀ,
ତୁ ମକୁ େକାଳେର ପାଇ ।
କରlି ନି ବାସ ତୁ ମରି େକାଳେର,
ବି ୁ.ର ପାଟରାଣୀ ।।୩।।
ବି ରାଜି ତ େବଧା ତୁ ମରି ଉପେର,
ବସି େଲ ସଂସାର ରଚି ।
अ`ିତ ସଂସାର ଜନ େକେବ ତୁ ମ,
ନ ପାରି େବ ଜମା ଭୁ ଲି ।।୪।।
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ଯାହା ପାଇଁ ଗେଡ ସଂସାରର ଚକ,
ପରା£ର େସହି ନାମ ।
ତା.ରି କରେର ପାଉअଛି େଶାଭ।,
ପ.ଜ ତୁ ମରି ନାମ ।।୫।।
କହlି ସଭି ଏଁ ତୁ ମ ସ ାମୀ େବାଲି ,
କରତାର ନାମ ଏହି ।
େଖାଲି େଦେଲ ଆଖି େଖଳି ଯାଏ ତୁ ମ,
ଚହଟ ସଂସାର ପାଇଁ ।।୬।।
େକେଡ େକେଡ େଦବ ପାଇଁ ତୁ େମ େଲାଡା,
େଦଖୁଛି ସଂସାର ଜନ ।
କରି ବାକୁ ମନ କରଶ ତୁ ମ,
େହଉअଛି ଆଜି ଆନ ।।୭।।
ପ.ଜେର ପ.ଜ ତୁ ମରି ଜାତ,
େହାଇअଛ ଆଜି ତୁ େମ ।
ତୁ ମରି େଶ0ତ ବଜାୟ ରହୁେହ,
ଏ ସଂସାର ଥିବା ଯାଏ ।।୮।।

ପ.ଜ କୁ ମାର ମାହାନା
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େଗାଲାପ
େଗାଲାପି ସଂଜେର
େଗାଲାପି ନି ଶାେର

ଆେଲାକ କୁ ମାର
ରାୟ

େଗାଲାପ େଦଲି ମଁୁ
ରଖି ବ ଯତେନ

େଗାଲାପି ମନେର
େଗାଲାପି ଓଠେର
େଗାଲାପ ସମ ମଁୁ
ରଖି ବ ସାେନ

େଗାଲାପି ସପwେର
େଗାଲାପି ନି ଦେର
େଗାଲାପ ଟିଏ ମଁୁ
ରଖି ବ ମଥ।େନ

େଗାଲାପି ଭାଷାେର
େଗାଲାପି ବାସwାେର
େଗାଲାପ ଇେଛ ମଁୁ
ରଖି ବ ସ ାେନ

ସ . ସଂ. @ ଆେଲାକ କୁ ମାର ରାୟ,
େକqାପଡା । ୨୦୧୯
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अବଳାର अlରବଥା
ବୁ କୁ ତେଳ ଭୟ अଜଣା
ଥରି ଉେଠ ଶରୀର,

ପି ୟ.ା ସାହୁ

ଭୀତି ଭରା ଶୁେଭ ବାଜଣା
ନି ୟମ ପୃଥିବୀର।

ଥେର अେଧ ନୁ େହଁ ବହୁଧା
ନି ଜକୁ େସ ସଜାଏ,
ବି -अଥ ଜାଣିବା ମସୁଧା
ନଖରୁ ଶି ଖ ଯାଏ ।

ଶରୀରୁ ହଟାଇ ବସନ
େଦଖାହୁଏ ଗଢନ,
ଭାyି ଯାଉଥାଏ ସପନ
ଜଳ ଢାେଳ ନୟନ ।

େକେତ େଦଖାେଦଖି େଶଷେର
ସାେଜ େସ ସି ମାlି ନୀ,
ତଥାପି ତା ଦୁ ଃଖ ନ ସେର
ତାକୁ େକ ବୁ ଝlି ନି ।

अପବାଦ ସହି ମଉେନ
ପି ଉଥାଏ େଲାତକ,
ନି qା ଜାଣି ଭାଗଲି ଖନ
ଜୁ ଇ ଜଳି ବା ଯାକ ।

ପି ୟ.ା ସାହୁ
ସାହାନି ଆଜପୁର, କଟକ
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ଝ.ଡ଼ବାସିନୀ ବି ଦାଦାୟି ନୀ
ମଳୟର ନାନା ରେyାଲି େଖେଳ େଚାରା ମଧୁ ଗୁରେଣ
अପବ
ୂ  ମvିତ ସୁେଶାଭିତ ଧରା ଆେଣ ଆେଲାଡନ ପାେଣ । ୧ ।
ଚହଟାଇ ବାସ ବକୁ ଳର ବାସ ମଧୁପ. ପlି ପlି

ସମି ତ

ସତପକାଶ ମି ଶ

କअଁଳ ସକାଳ ପାହାlି ଶୀତେର ସୁରୁଜର ଫଗୁକାlି । ୨ ।
ଚି ତି ତ ରyର ସବୁ ଜ ପତେର ଶି ଶିର କାକର େଶଯ
ବନାନୀ ଲତାର ଗହଳ ଫା.ରୁ କାକପି କ ରାଣୀ ସଜ। ୩ ।
ଭାଟ େବେଶ ଗୀତ କୁ oାଟୁ ଆ ଗାଏ ନାେଚ ହଳଦୀବସl
କୁ ସୁମ ବି କେସ ପୁରପଲ ୀ ହେସ ସ ାଗତ ନବବସl। ୪ ।
ବି ଦାଦାୟି ନୀ. ପଜ
ୂ ା ଆଗମେନ ଝ.ଡପୁର ପ`ୁତି
ପସନw ହୁअ େଗା ଝ.ଡବାସି ନୀ ଜାଳୁ ମyଳ ଆଳତି । ୫ ।
ଆସ ମା ଶାରେଦ ମା େଗା ଭାରତୀ ଡାେକ ଏ ଶି ଶୁ ସମି ତ
ତୁ ମ ବରଦାେନ ଗାଉଥିବି ଗୀତ ହୁअଇ ତୁ ମ ଆଶି ତ। ୬ ।

ଠି କଣା – ଗୁଡିଆନାଳୀ, େଢ.ାନାଳ, ୭୫୯୦୦୧
ଇେମଲ ଠି କଣା :- sambitsm1987@gmail.com
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अ ଜୀବନ
ଫୁଲର ବାସwା ବାସି ଗେଲ ରହି ଯାଏ ତୃ ା
ସତେର କଣ ଶାlି अଛି
େସଇ ସୁqର ଟହ ଟହ ଫୁଲର ବାସwା

ଦି ଲୀପ କୁ ମାର
ସାମଲ

ଜୀବନଟା େବାେଧ ଖାଲଢ଼ି ପ ପାଣି କାଦୁ अର ରା`ା ।
ଜହwର େଜାସwା ଲାେଗ ଫିକା ଫିକା
ଲାେଗ କାହZ ନି ସyତା
ପାେଖ େପମି କା ଥିେଲ ଭାରି ଭଲ ଲାେଗ ତା ମି ଠା କଥା
अସି ଆ ମସି ଆ କହି ଉେଠ ଏ କି କଥା ।
ଯାତା େକେଡ଼ ମେନାହର ଆଶା ନି ରାଶର େଶାଷ
ନାହZ ତାର େଶଷ
େସଇ ଜୀବନକୁ େଦଖି ଭଲ ଲାେଗ ରହି ଯାଏ େକେତ अବେଶାଷ
େବେଳେବେଳ ଲାେଗ କାହZ ବି ଷ ।
ଛୁକ୍ ଛୁକ୍ ଜୀବନର ଯାନ ଯାଏ ଗଡ଼ି ଗଡ଼ି
ପୁଣି େକେବ ଯାଏ ବି ଗିଡ଼ି
କି ଏ କଣ ଭାବି ପାେର ବା ନପାେର
ଜୀବନେର ଜୀବନ ମାଡ଼ି ଯାଇ ସବୁ ଦି ଏ ବି ଗାଡ଼ି ।
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ହରଣ ଗୁଣନ ଜୀବନେର େକେତ ଆଗପଛ ହୁଏ ଜୀବନ
ରେହ େକେତ ବାଦ ବି ବାଦ ମାନ अପମାନ
ପାଠପଢ଼ା କମ ଜାଳ ଜୀବନର ଉତଥାନ ପତନେର
ବାରବୁ ଲା ହୁଏ ଏଇ ମନ ।
ପରଦାର ଆଗ ପଛ େକାରଡ଼ ଭି ତେର अବେଶାଷ କଣ ସତେର ରୁେହ
କି अବବିତ ଏ ମନର େକାହ
େବୖ ବାହି କ ସନାସୀ ଜୀବନେର େଶ0 ସୁଖପାଏ କି ଏ କେହ
ଏଠି ମୁଠା ମୁଠା େମାହ ।
େକାରଡ଼ अlେର ଶାlି କଣ ସୁଖ କଣ
କି ଏ ଜାଣିପେର ବା ନପାେର
କି ଏ ପୁଣି କହି ଉେଠ ଶାlି କଣ fଣାୟୀ
ଉ_ର ଥାଏ େକାରଡ଼ ଭିତେର ।
ଜୀବନ କଣ ବହୁ ପଶwବାଚୀ ରେହ ମେନ
କି ଏ କହି ପାେର ବା ନପାେର
ସୁଖ କଣ ଶାlି କଣ अେyନି ଭା ମଣିଷ କଥା କୁ େହ
ତଥାପି ଏକ अ ପଶwବାଚୀ ରହି ଯାଏ ।
ରାଇପୁର, ନୟାଗଡ଼
ଭାମଭାଷ : ୯୮୫୩୫୭୦୦୧୯
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େପମ
େପମ ଏକ अସମାପିକା କି ୟା
ଦୁ ଇଟି ମନ ଓ ହୃଦୟର ଏକୀଭୂ ତ ଛାୟା ।।

ଚqେଶଖର େଗା

େପମ ହସ ଲୁ ହର,
ଏବଂ ବି ଶାସର ଏକ अେଲୗକି କ କାୟା ।।
 ୁଖ, ଭାବାମୃତ’
େପମ କା’ପାଇଁ ‘ଜୀବନାମୃତ, ସ ଗସ
କା’ପାଇଁ ‘ବି େhଦ, ବି ମୁଖ, ଯଣା’ 
େପମ ଯୁେଗ ଯୁେଗ ଜୟ ପରାଜୟର କଳ.ିତ ଟୀକା।।
େପମ କା’ପାଇଁ ସତ

େପମ କା’ପାଇଁ ତରyାୟି ତ ସମୂଦ

ପୁଣି କା’ପାଇଁ ତୁ hାମାୟା ।।

କା’ପାଇଁ ଦzମରୁ ବି ଷାଦଗୁଳF ଭରା ।।

େପମ କା’ପାଇଁ ବ'ାଢ ଇqଧନୁ ପରି

େପମ ପାପପୁଣ ଉେ

କା’ପାଇଁ ଭଗw େକାଣାକର କାୟା।।

ବି ଭିନw ସଂା ବହି ମେ_ अମୃତ ଧାରା ।।

େପମ କା’ପାଇଁ ପତି ଶତିପ'
ୂ  ପାବଣ

େପମର କି ଜାତି ଧମ, ସୂଯ ସକଳ ଶpି ର -

 ଘୟା ।।
କା’ପାଇଁ ପତାରଣାର ନି ମମ

େପମ ଜୀବନର ଆଧାର ପରା ।।
େପମ ଚି ରlନ, अସ%ୂ'...
େମାfପାିର ଏକହZ ମାଧମ ।।

କଲାଖମାର, ନୂ ଆପଡ଼ା
େମା - ୮୬୫୮୧୮୦୭୫୬
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ସପନ ନାୟିକା
ତୁ େମ अନାମି କା ସପନ ନାୟି କା
ଦି अ ଥେର ଆସି େଦଖା,
େକେତ ରାତି ଆଉ

ବସl କୁ ମାର
ପଧାନ

ସପନେର ଆସି

ସାଜୁ ଥିବ ମରି ଚୀକା
ସପନେର ଆସି

େପମ ରy େଲସି

ଛାତି େର େତାଳି ଛ ଘର,
ତୁ ମରି ରୂପର

ସୁେନଲି ସପେନ

ନି ଦ ହଜି ଯାଏ େମାର
ସପନ ରାଇେଜ

ହଜି େମାର ନି ଦ

अବୁ ଝା େହଲାଣି ମନ,
अବୁ ଝା ମନକୁ

ବୁ ଝାଇ ଦି अ େଗା

େଦଇ ପୀତି ଆଲି yନ

ଶୁଣିନିअ ଥେର

େମା ଛାତି qନ

ତୁ ମ ନାମ େସଠି େଲଖା,
ତୁ େମ अନାମି କା ସପନ ନାୟି କା
ଦି अ ଥେର ଆସି େଦଖା
ପୀତି ପଣୟର

ମଦି ରାକୁ ପି ଇ

ଆଖିରୁ ହଜି ଛି ନି ଦ,
େଗାଲାପୀ ସପେନ

ଭାyିଯାଏ େମାର

ସଂଯମର େସତୁ ବg
େଦହେର ଲଗାଇ କାମନାର ନି ଆଁ
ଦୂ େର ଚାଲି ଯାअ ପି ୟା,
େଜାଛନା ଭିଜା ଏ ଚାqିନୀ ରାତି େର
ଲୁ ଚକାଳି େଖଳ କି ଆଁ
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ପତୀfା କରିଛି

େକେବ ଆସି ବ େସ

ମି ଳନର ଶୁଭେବଳା,
େଗାଲାପୀ େଶଯେର

େତାଳୁ ଥିବା ଆେମ

ପୀରତି ର ପା³ଶାଳା

ନଈଠୁ ଚଗଲି

ଫୁଲଠୁ ଫୁେଲଇ

େମା ମନର ଚି ତେଲଖା,
ତୁ େମ अନାମି କା ସପନ ନାୟି କା
ଦି अ ଥେର ଆସି େଦଖା

ଶି fକ, ଶୀ ପୁରୁେଷା_ମ େନାଡ଼ାଲ ଉ ବି ଦାଳୟ
େଡଲାy, ପୁରୀ, ଓଡ଼ି ଶା
ଭାମଭାଷ : ୮୬୩୭୨୧୯୫୫୦
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ଧାମନି ଧି `ୁତି
ଉଦି ତଭାନୁ ପଦୁ ତ ଦି େଶ େଶାଭାବନ
ଉକୁ ଉଠି େଲ ରବି େଶାେଭ ଧାବଲି ନ ! - ୧
ଉେଧଥାଇ ପଦଶ ଆଲୁ ଲି ତ କୁ lଳ

ହୃଦୟାନq ପଧାନ

ଉେଧ ଦି ସୁଥାअ େଦୖ ତ ମୁତ~ର କରାଳ ! - ୨
ଉଥାନକର ସମଗ ମାନବ ଜାତି ର
ଉନFାଦନା ରୂପଧରି ଜଗତ ସଂହାର ! - ୩
ଉ¯ାସି ତ ଚfୁ ତୁ େମ ତସା%ତି ନାମ
ଉପ ପଭାପୁ ଓ ପୁର अଟ ଧାମ ! - ୩
ଉତ ତୁ ଠ େଦଶର ତୁ େମ अଟ ଧଜା
ଉଡ଼ୁପ ଉଡ଼ େଦବାଧି େଦବ ମେଧ ରାଜା ! - ୪
ଉ£ଳ ଉଦକ ମେଧ େଜେହw େଶାଭାତି ତ
ଭାନୁ ମୂ_~ େସ ପକାେର अaେର ପÝୁଟିତ ! - ୫
ଉତୁ yର ମୂ_~ ତବ ନାହZଟି ବଣନା
ଉପାେl କରୁଛି अlି ମ `ୁତି ଗାଉଣା ! - ୬
अମରପାଲି , ବୀରମହାରାଜପୁର , ସୁବ'ପୁର
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ଏମିତି ଏ େପମ
ଏମି ତି ଏ େପମ
େତା େମା ପାଇଁ
ଏମି ତି ଏ ମନ େମା େଦହ େଦଲା ଛୁଇଁ

ସୁଧାଂଶୁ େଶଖର
ମvଳ

ଭରସା ଥିଲା ତା ପାଖେର
ବରଷା େହଲା େମା ମନେର
ମଳୟଟା ଧି େର ଧି େର ଆସି େମାର
କାନେର କହି ଗଲା
େହଇଗଲା େପମ େତାରି ପାଇଁ
ଜାଣିନଥିଲି େମା ଜୀବେନ ତେମ େକେବ ଆସି ବ
ଭାବି ନଥିଲି େମା ଜୀବେନ େମା େବାହୁ ସାଜି ବ
ଆକାଶ ଥିଲା ଜହw ବି ଥିଲା
ତାରା େମଳେର ଏ ମନ ତ ଥିଲା
ଫଗୁଣଟା ଧି େର ଧି େର ଆସି େମା କାେନ
କହି େଦଇଗଲା
େପମ େତାରି ପାଇଁ
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ଶାମସୁqର
େହ ଶାମସୁqର ! ତୁ େମ ତ ସଦା ସୁqର !
ତୁ େମ ସୟଂ େପମମୟ େମାହନୀୟ ମହନୀୟ ମqିର ! |୧|
େଦୖ ନqିନ ତୁ ମ ପାଇଁ ପଳିତ ହୁଏ େଦଦୀପମାନ ଦି ବଦୀପ ,

ଶୀରାଜେଶଖର ସି

ତୁ େମ ସମ` ଭpଜନ େହତୁ ଜାଜଲମାନ େଜାତି ସରୂପ |୨|
ପଭୂ ତ. ସମୂହ ରୁ ଗଢ଼ି ଲ ଏହି ନଶର େଦହ,

ପାଣ ଥିବା ପଯl ରହି ବ ତୁ ମ ପତି େମାହ |୩|

ଭp ଜୟେଦବ. ସୁକୃତ ଗୀତ େଗାବି qର ଶୁଭୁଚି ନି ନାଦ ,
ନି ଜ ସାହାଯରୁ ଜେଣଇଲ ଭp-ଭଗବାନ. ମଧେର ନାହZ େଭଦ |୪|
ପୁରୁେଷା_ମ ଶୀଜଗନw ାଥ ଭାବେର ପୁରୀେର ନି େତ େହାଉଛ अବତଂସି ତ,

େପୗଷ ପ'
ୂ ~ ମା ପୁଷାଭିେଷକ ସଣ  େବଶର େସୗqଯ ବହୁ ବ'ନାତୀତ |୫|
ଜଗା ରୂପେର ପତି ଉଳବାସୀ. ମନେର ବି ଦମାନ अଛି ତୁ ମ ଶୀନି ଳୟ,
ଶୀେଦବୀ. ସହ ତୁ ମ ମହାପସାଦ ପାଇଁ ସୁପସି  ନୀଳାଚଳ େଦବାଳୟ |୬|
େଗାକୁ ଳବାସୀ. ସୁରfା ଲାଗି ଉେଠଇଲ େଗାବନ ଗିରି,
ଭpି-ଲହରୀ ପବାହେର ଭp ରଚି େଲ ତୁ ମ ପାଇଁ କବି ତା ଝରୀ |୭|
ତୁ ମ େସwହ େସୗହା ବି ନା ଏହି ଜୀବନର अ`ିତ ଶନ
ୂ ,

ତୁ ମ ବି ଶରୂପ ଦଶନ ସା%ାି େହେଲ ଏହି ସୀମି ତ ଜୀବନ େହବ ଧନ |୮|
ପଠନ ହୁଏ େଯେବ ଶୀ ଜଗନw ାଥ ସହସନାମ,
ାତ ହୁଏ େଯ ପତି ନାମ ସୟଂ ପରମପଣ
ୂ  ଧାମ |୯|
ନqନବନ ଉଦାନବନର ସଂରfଣ କେର ବନମାଳୀ,
େହ ଶାମସୁqର! ତୁ େମ ତ ସମଗ ସୃି ସଂସାରର ବନମାଳୀ ! |୧୦|
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େତା େପମ
କାହା ପାଇଁ େପମ अଥ ମଥାର ସି qୁର
କି n େତା’ େପମ ମqିର େବତାର ଫୁଲହାର

अନନା

अନତମା ମହାlି

କି ଏ କେହ େପମ ସରି ଯାଏ ବି ବାହ େବଦୀେର
େତା’ େପମ ଦକ ଦକ ଜଳି -ଚାଲି ଥାଏ ଜୂ ଇର ନି ଆଁ ବି ଲି ଭିଯିବା ପେର
କାହା ଲାଗି େପମ अେଟ ଉପେଭାଗର ଭvାର
େତା’ େପମ ତ ତାଗର ମqିର
କାହା ମେତ େପମ ପତାରଣାର େଗାଟିଏ ପତି ଫଳନ
େତା’ େପମ କି n େମା ବିବାର ଇgନ

ଆଭିଜାତର କୁ ହୁଡ଼ି େଘରା ସମାଜେର ଆଜି କାଲି େପମ ଏକ ନି 'ାୟକ ଆଧୁନିକତାର,
େତା’ େପମ କି n ସବଦା ସତ-ଶି ବ-ସୁqର

ରଘୁନାଥପୁର, ନମାେରା, ପୁରୀ, ୭୫୨୧୦୯
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ବାହା େହାଇअଛି
ହାତ ଧରି ମୁହZ

ବାହା େହାଇअଛି

େହଇପାରି ବିନି ପର,
ପୁअ େବାହୁ ସି ନା

େହେଲ ନି ରିଦୟ

ରେମଶଚq
େବେହରା

କରି େଦେଲ ସାତପର
ଦୁ ଃଖ ଯାତନାକୁ

ଆପଣାର କରି

କାଟିବା ଆମର ଦି ନ
େସwହ, େପମ, ତାଗ

ବି ଶାସ, ଭରସା

ରଖି ବି ମଁୁ ପତି ଦିନ
ବି ନତି କରୁଛି

ଶୁଣ େହ ଠାକୁ େର
ସୁଖେର ରଖିବ ତା.ୁ

ଯାତନାେର ଆେମ

ରହି ଛୁ ରହି ବୁ

ଭୁ ଲି ବିନି ସ%କକୁ
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ମଁୁ ଓଡ଼ିଆ
ଓଡ଼ି ଶା ରାଜର ଆେମ ସlାନ
ସୂଯ ଠାରୁ ଆେମ अଟୁ େତଜି ୟାନ

ସୁଶାl କୁ ମାର ଧଳ

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
ଛାତି େର ସହି ଲା ଗୁଳିର େଚାଟ
ରଖି ଲା ଓଡ଼ି ଆ ଜାତି ର େଟକ
ପବ
ୂ ପ
 ୁରୁଷ. କାରି ଗରୀ ଗୁଣ
େକାଣାକ ଛାତି େର ମି େଳ ପମାଣ

ଏ ମାଟିର ସୁତ ପଠାଣି ସାମl
ବାଉଁଶ ନଳୀେର େଦଖିଲା ନfତ
ଗହ ତାରା.ର େଦଖି ଗତି ବିି
ସି ାl ଦପେଣ େଦଖାଇଲା ବୁ ି
ଯାହା େବୖ ାନି କ କରlି ପରୀfା
ତାହା େଲଖିଥିଲା अଚୁ ତ େଯ ଏକା
୫୦୦ ବଷ ପେୂ ବ େଲଖିଥିଲା ଯାହା
େଗାଟି େଗାଟି ସତ େହଉଥାଏ ତାହା
ଓଡ଼ି ଶା ମାଟିର କାହZ େକେତ ଗୁଣ
ସରି ବନି େକେବ କରି େଲ ବଖାଣ
ଓଡ଼ି ଆ େବାଲି ତୁ ମେନ ଗବ ବହି
ତା େଟକ ରଖିବା ମି ଳିମିଶି ଭାଇ
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अଗିw କନା
अଗିw କନା
ଉଦ୍ଗିରଣ ଆେଗwୟଗିରି
ଜାଳାମୁଖୀ ମଶାଲଧରି
ଲାଲ୍ ଟହ ଟହ
ନି ଆଁ ହୁଲା ହୁଲା
ଲାହା ଲାହା ନି ଆଁ
ଶାl ଶୀଳା

ଦyାେର ରଜନୀ ଜୀବl ଦzା
କୁ ମି अପେରସନେର ଆରତି ଧଷ~ତା
େଯୗତୁ କ ଯେର ସୁ ବଳି
ପତାରି ତା କୁ ଆଁରୀ ମା ମଲ ୀ

ଏମ୍. ବି ଜୟ କୁ ମାର

ପାଇକମାଲ अଛୁଆ ଗଣ ବଳାାର
େପଟ ପାଇଁ ମୁନwୀ ବି େକ େଦହ ତା’ର
ବି ଶ ଚ~ ତ ନି ଭୟା ଆଖି ବୁ ଜି ଲା
େଲାକ ଲା େହତୁ କି ଏ ଚୁ ପ୍ ରହି ଲା

ମରଣ େକାେଳ ଆଜନFା କନା ଭୃ ଣ
ଏ ସମ`.ର ଜୀବନ ଦୁ ଃଖପ'
ୂ 
ହୁତୁ ହୁତୁ େହଇ ଜଳୁ ଥିବା ନି ଆଁ
ଆଖି ଲୁ ହେର ଜନମ अଗିw କନା

अବଳା ଦୁ ବଳା ନୁ େହଁ ଆଉ ନାରୀ
ରଖି ବ ଆବ ଚାରିକା³ ଭିତେର
ନାରୀ ହZ ନାରାୟଣୀ ସତୀ ସାବି ତୀ
ଦୁ  ଦମନ ପାଇଁ ଦୁ ଗା ବି େହାଇପାେର
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ସହି େହଉନାହZ ନାରୀ अତାଚାର
ଯାହା େହଉ ପେଛ ମୁpି କାlି କର
େଛଳି େବାଲି ତ ତ}ି କଣା କରି
ପି ଇ ଯାଉଥିଲ ଝି अର ରp
ବଏଲର ଭାବି ଟୁ କୁରା ଟୁ କୁରା କରି
ଖାଇ ଯାଉଥିଲ ନାରୀର କା ମାଂସ
େବାକା ବନାଇ ଚଢ଼ାଉଥିଲ ବଳି
କୁ ହ ଝି अକୁ କ’ଣ ଭାବ?

େଗାେଟ ମାଟି ପିତୁଳା, େଗାେଟ ସଖୀ କେଇ

େଗାେଟ େଯୗନ େଭାଗବ`ୁ ନା’
ଛୁଆ ଜନF କରିବାର ଯ
अଗିw ସ ରୂପିଣୀ ପଚାରୁअଛି
ଜବାବ ଦି अ ମରଦ ପୁअ
କି ଏ अଛ ପୁରୁଷ ବାଘ

अଗିw ହାତେର ଧରି ବାକୁ
େଚା କେଲ ସାବଧାନ
ଜଳି ପାଉଁଶ େହାଇଯି ବ
ଉତ୍େଫଣ ସପକୁ ଆଘାତ କେଲ
ବି ଷ େଚାଟେର ଆେପ ମରି ଯିବ
ପଦୁ अଁ େଯେହw ନ ଲାଗଇ ପାଣି
େସହି ରୂେପ ମଁୁ ବି ପବିନୀ
ପୁରୁଷର ଗବ अହମି କା େହବ
ସଂପଣ
ୂ w  ଧଂସ ଧୁଳିସାତ
ନି ଆଁ ତରy अଗିw ବଳୟ
ଭୂ ମିକ% ସୁନାମୀ ରୂପ
अଗିw କନା

ଭାମଭାଷ : ୭୯୭୮୭୮୪୧୩୦
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କରମର ଫଳ ପାଉଛି
ବାହା େହାଇ ଯି ଏ ଘରକୁ ଆସି ଲା
େମାହରି ଭାରି ଯା’ େହାଇକି
अମyୁଳାଟା ଯାଉ ନ ଯାଉଣୁ
ବରାଦ କଲାଣି େଶାଇକି 
ପାଦରୁ अଳତା ଲି ଭିନାହZ, େହେଲ
ନଖରାମୀ ପେଡ଼ ବାହାରି
ପାନରୁ ଟିକିଏ ଚୁ ନ ଖସି ଗେଲ
ମହତ ରଖୁନି କାହାରି 
କଥା କଥାକେର ଇyିରାଜୀ କହି
ଗାଳି ଦିଏ ବାପା େବାଉକୁ
ଭାକୁ ଡ଼ ଖାଉଛି , ପସq କରୁନି
େକରାvି, କ}ିଆ କଉକୁ 

ଶି ଶିର କୁ ମାର ପvା

ଲି ପିିକ୍ େବାଳା େଗାଦରା ଓଠରୁ
ହସ ତା କାହZକି ଝରୁନି
ତି ନି ବରଷର ଝି ଆରୀକୁ ଯମା
େକାଳେର ଟିେକ େସ ଧରୁନି 
ସୁଖଶାlି ସବୁ ଚୁ ଲି କୁ ଗଲାଣି
ଆସି ଲା ଦି ନୁ େସ ଘରକୁ
େଗାଡ଼ ଚି ପିବାକୁ କହି ଲାଣି ଏେବ
ସୁହାଗିଆ ତା’ର ବରକୁ 
ବାଛି ବାଛି ହାତ ଧରି ଥିଲି େବାଲି
अଖା େଧାଇ ଗୁଣ ଗାଉଛି
କାହାକୁ କହି ବି ସରମର କଥା
କରମର ଫଳ ପାଉଛି 
କୁ ଆଁସ, େମରଦାକାଟିଆ, ଯାଜପୁର
ଭାମଭାଷ : ୮୯୮୧୭୩୭୨୨୮
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ସଂବଲପୁରୀ
ବିଭାଗ
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କାଏଁଥିର୍ ଲାଗି
େଦଇ ନି ପାରୁ ଥିର୍ ଢୁ େକ ଭାତ ଗେସ
ଆଏଁଖ୍ ପାରି େଦଖୁ ଦୁ େଖ,

ପସନw ପୟାସ ଭୁ ଏ

ଛଟା ଦାଏକା ଚେଟା ଚେଟା ମଁୁ େହ ମାରୁ
ନି େଜ ଥିେଲ ବେନ ସୁେଖ ।
ଉଛୁଲି ପେଡ ମୁହଁୁ ନୁ ଭତ~ ମାଠୁ ଲ୍ ହଁ ସି
କହତ ! କାଏଁଥିର୍ ଲାଗି ?
ନି ଜର୍ ଖନ୍ େକ ଉସାସ୍ କରି
ଲଦୁ ଭାର ଆର୍ କାହାର୍ ଖେନ,
ଝାଲ୍ ଘେମ ଭିେଜ अେଥାଥାଲି ହଇ
ତେତ େଦଖି ଲାେଗ ଗୁେହର ବେନ ।

ଉଛୁଲି ପେଡ ମୁହଁୁ ନୁ ଭତ~ ମାଠୁ ଲ୍ ହଁ ସି
କହତ ! କାଏଁଥିର୍ ଲାଗି ?
ଚି ରାହ୍ ଦଦରା େଲେକରି ପି gା
ଚାଲି ଯାଉଥିେଲ अଧା ଲଂଗଲା,
ଚଉକି ବସି ଛୁଆକୁ ଖଟଉ
अବାହାନ୍ ବଛାର୍ ଖେନ ଖqଲା ।
ଉଛୁଲି ପେଡ ମୁହଁୁ ନୁ ଭତ~ ମାଠୁ ଲ୍ ହଁ ସି
କହତ ! କାଏଁଥିର୍ ଲାଗି ?
ଉଧାର୍ କଜା ଭାର୍ ମଁୁ େଡ ଲଦି
ଗୁେଡ଼ ବାqିଛୁ ମାକଡ଼ ନଚା େଡାର୍,
ଭିଡି କସି କରି ଉଝୁ ନି ହଇ
େକେତ ଲଗାବୁ େଯ ଲଗା େଜାର୍ ।
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ଗୁqେଲଇ ହଇ ନାଚୁ ଥିବୁ ନୁ େହ ପାଉ େସାର
କହତ ! କାଏଁଥିର୍ ଲାଗି ?
େଯେତଦି ନ୍ ତୁ ଇ ମୁରୁଖ୍ ଥିବୁ
ରହି ଥିବୁ ତୁ ଇ ଗୁତି,
ବଲଦ୍ େଲେଖ ଖଟ୍ ଦି ନ୍ ରାଏତ୍
ମଦ୍ ପି ଇ େଦବୁ ମୁତି ।
ଉଦୁ ଲା ସୁରୁଜ୍ େଦଖି ନି ପାରୁ େବଲ ଯାଉଥିବା ବୁ ଡି
କହତ ! କାଏଁଥିର ଲାଗି ?

ପଧାନପାଲି , ସaଲପୁର
ଭାମଭାଷ : ୮୬୫୮୨୧୮୭୬୬
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अମଲ
ୂ  ଝି
ଝି ଆଏ ରତନ
ଝି ର ବି େନ ସବୁ ପଖାନ
ଝି ଆଏ ସଁ ସାେର ସୁନା
ଝି ର ବି େନ ସଁ ସାର୍ ଚୁ ନା
ଝି େକ କର ଗଲାର୍ ହାର୍
ତାେହେଲ େହବା ସୁଖର୍ ସଁ ସାର୍ ।
ଝି ଆଏ ଆମର୍ ମହତ
ଝି ଠାେନ ବgା ଜଗତ
ଝି ଥିେଲ ମନ ମହକ
ଝି ହି ରା େକ ପରଖ
ଝି ନୁ େହଁ ଆମର୍ ବଇରି
ତାେକ େପେଟ ନାଇଁ ଦି अ ମାରି ।

କବି ପସାଦ

ପୁଓ ପୁଓ କାଏଁ ହଉଛ
ଝି େକ अନାଦର୍ କରୁଛ
ଝି ଯଦି ନାଇଁ ଆଏବା ସଁ ସାେର
ଭାବ କାଣା େହବା ଇ ସଁ ସାେର
ମୁନୁଷ ସମାଜ ମୂଲୁ ସରି ଯିବା
ଆର୍ ଗୁେଟ ପି ଢି େକ କି ଏ ଜନମ୍ େଦବା ।
ଫୁଲ ବି େନ କାଏଁ ଫଳ େହସି
ବୀଜା ବି େନ କାଏଁ ଗଛ େହସି
ମାଆ ନୁ ରୁଛ ବହ ନୁ ରୁଛ
ଝି େକ କାଇଁ ଫିକି ଆଉଛ
ଝି ଏକା ଦି େନ କା'ର୍ ବହ େହବା
ବହ େହଇ ଦି େନ େସ ଭି ଲ ମାଆ େହବା ।
ଝି ଆଏ ଦୂ ହିତା
େସ ଦୁ ହZ କୁ ଳର୍ ହି ତା
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ଝି ନାଇଁ ଥାଏ ଯାହାର
ଜୀବନ େହସି ଜହର
ପୁଓ କଲା ଯଦି ଧୁର୍ ଧାର୍
ଖୁଲା ଥିସି ଖାଲି ଝି ର ଦୁ ଆର୍ ।
ଯି ଏ କଲା କନାଦାନ
ତା'େକ କେହେଲ ମହାନ
ଛାର କୁ ଲି ହା କଲା କନାଦାନ
ପାଏଲା େକେଡ ବରଦାନ
ସୂଯ ବଂେଶ ଜନମ େହଲା
ଶଗର ରଜା ବଲି ନାମ୍ ପାଏଲା ।
ଝି ର ମହି ମା ଜହ
ଝି େକ ଛି ନାଇଁ କହ
ଝି ରଖବା ତୁ ମର େଟକ
ଝି ବଟାେଲ େହବ େମାf
ଝି ର ଗୁନ େକ ଚି ହw େହା ଭାଇ
अମୂଲ ଝି ତା'ର୍ ତୁ ଲନା ନାଇଁ ।।
ସଗ~ଗୁଡା, ମvଳ, େବଲପଡା
ବଲାyୀର, ଓଡି ଶା, ପିନ୍-୭୬୭୦୨୬
େମାବାଇଲ-୭୬୦୬୦୫୧୩୯୫
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େବୖ ଶାଳୀ
ଶାମ କଥା ଖାଲି
ଝୁରି ବଇଶାଳୀ
ମେନ୍କ କରି େଛ ଉନା
କୁ ଆଁରୀ ଦି େହଁ ତାର୍
କୁ ଆଁରୀ ପନ୍
ଉହାେତ ଲାଗୁେଛ ଘୁନା । - ୧
େଦଖୁେଛ ସପନ
ଉଆଁସ୍ ରାତି ଜହw
ନଦୀେନ ଫୁଟିେଛ କଇଁ
ଦି େହଁ ପୀତି ଜର
କେର ଥର ହର
ସoାଳି ପାରୁେଛ ନାଇଁ । - ୨

ମେନାଜ ମହାନq

ହୁଏ ହଲ~ ତଲ~
ବଗିଚାର ମଲି
ଖରାେନ ପଡୁ େଛ ଝଡି
ଗାେଲ ହାତ୍ େଦଇ
ମେନ୍କ ବୁ େଝଇ
ବସୁେଛ ମୁହଁୁ େକ ମୁଡି । - ୩
ଭାେଲ ଆସି କରି
କୁ େଲ ଛେନ ଧରି
ଚୁ ମା ଯଦି ଗାେଲ େଦେତ
ପାଏତZ ସଗର୍ ସୁଖ୍
ଦୂ ର୍ େହତା ଦୁ ଃଖ୍
ସବୁ ଉଘା ବଥା େଯେତ । - ୪
ବାଗେଯାର, ସଇଁlଲା, ବଲାyିର, ଓଡି ଶା
ପି ନ - ୭୬୭୦୩୨ େମା - ୮୦୧୮୦୮୯୩୩୫
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ଫଗୁନ୍ ଆର େକେତ ଦୂ େର
ନି ଲିଆ ଆକାେଶ ଚି େରଇ ନନୀ
କି ଚିର ମି ଚିର କେର

ଫିେରାଜ କୁ ମାର
ପେଟଲ

ଖାଇ କରି ରାସଲ ଫୁଲ
କୁ ଇଲି ଗାଏଲାନ ସୁେର

ସାତ ରyୀ ପରକୁ ତି ରାନୀ

ଫଗୁନ ଆର େକେତ ଦୁ େର ।

ହୁଲି େକ ଡାକ ମାେର
ଫଗୁନ ଆର େକେତ ଦୂ େର ।

ହଲି ହଲି କରି ଫୁଲର ଡାହି
ମଳୟ ଧୁକା େକ ନୁ େର

େହେତଇ େହେତଇ ମୁନୁଷ ମନ

କୁ ଚି ଧରା ମହୁଲ ଗଛୁ

ଋତୁ ରାଜେକ ଝୁେର

ମହୁଲ ଫୁଲ ଝେର

ଶୀତ ପାହାରଖିଆ ଇ ଜୀବନ

ଫଗୁନ ଆର େକେତ ଦୂ େର ।

େକlା ଆର ଦମ ଧେର
ଫଗୁନ ଆର େକେତ ଦୂ େର ।

ଗଛ େଦଇ କରି ପତର ଝରା
କअଁଲି ପତର ପାେର

अବନେକଲା ,ସୁqରଗଡ଼-୧୯
अଧାପକ,ପଦାଥ ବି ାନ
ପୟାସ ଡ଼ି ଗୀ କେଲଜ,ସୁqରଗଡ଼
ଭାମଭାଷ :-୯୭୭୭୬୩୨୩୩୦
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ଟୀନ୍ ଟୀନ୍ ବଏେସ
ଟୀନ ଟୀନ ବଏେସ
ଟିଗଂ ଟୀଗଂ େହବାର
କାଏ ଦରକାର?
େହଡ଼ ଆଗା ଇ କଥା
କହୁଥିେଲ ବାରବାର
କି ଏ ସୁନଲା
େକନ ମାନଲା
ଜାହାର ବାେଟ
ଜି ଏ ପଲଲା

କାହାର କଥାେକ
ପଚନେତ ନାଇ
େଭାଗଲା େଲାକେକ
ଜାଇ ପଚାର...

ଏମ୍. ବି ଜୟ କୁ ମାର

ଭଲର ଲାଗି କହି େଲ
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 କି ଛି ନାଇ ଜାଏ ଆେସ
ତମର େତା ଜି ବା ଛୁଚା ନାେସ
କି ଛି କରବାର ଆେଘା
ସତ ପରି fା କର...

ଟିଭି ସି ଡି ଫିଲି ମ ଯାହା କଲା
ପାଟ ପଢା ଛାଡି ବାଏଁରି-ବଏଁରା
ଦଗା ଫଲସା େଦଇ ମଁା ବୁ ଆ
ପାଠ ବତାସି ବାଟ ଉକି ଆ
ଫିଉଚର ବନାବାର ଟାଇମ
ନାଇ ଆେସ ଆର....

େଗାରା ଚମ ସାେଜା କେଲ
କାଏ େହବା େସେମଲଫୁଲ
ଭଲ େହବା ଦି େନ ନା ଦି େନ
ଜି ଏ ନୁ ରସି ନି ଜର ଭୁ ଲ
କୁ ମହାର େଜନତା
ହାେତ ହାେତ ହାଡZ ଗଢୁ େଛ
େସନତା ତର ଜୀବନେକ ଗଢ଼
ମନେକ ଆଏତ କରି
ବି େବକଥି ଚାଲେଲ
ଭଲ ମୁନୁସ େହଇ
ଭେଲ ଭେଲ େହବୁ ପାର ....।।

ଏମ୍.ବି ଜୟ କୁ ମାର
ମହୁଲପଲ ୀ/ବୁ ଢ଼ାବାହାଲ
ସଁଇlଲା/ବଲାyୀର-୩୨
େମା-୭୯୭୮୭୮୪୧୩୦
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ମନର ବଲ
େତଲ ନୁ ନର ସଁ ସାର ଭିତେର
ନି ଜର କାମ କବାର ନୁ अଏତକା

ନାେରନ ପଂଚଭାୟା

କାହାର ପାେଖଁ
ସମି ଆଁ अେଛ
କି ଫୁରସତ अେଛ

ତବି ମନ ନାଇଁ ମାେନ
ନି ଜର ରାଏଜ ଲାଗି
ନି ଜର ଭାଷା ଲାଗି
ନଲ ଆରୁ ନି ଲ
ଗୁନଚା ମୁଷା େଲଖଁ
ଦୁ ରବଲି ଆ େହେଲଁ ବି

ଆମର ରାଏଜର
ଆର ଆମର ଭାଷାର େସତୁ ବg
ବାgବାର କାେମ
ନି ଜେକ ଲେଗଇ ପାରେଲ
ପରମ ସୁଖ ଆରୁ
ପରମ ଶାlି

ପାଏବାର େଜନ େଲାଭ
ଟିକାକ ମନର
ସgି କରପେନ
ଲି ବିର ଲି ବିର ଜଲୁ େଛ
େହଁ ଟା ନ ମନେକ
ରହି ଦହି କରି ପକଉେଛ 
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ଝି
କୁ ଟୁ ମ ଯାକି ରର
ଦୁ ଖ ଦରଦ ସାଆଁଟି

ନାେରନ୍ ପଂଚଭାୟା

ଝି अବଗା ଜାେନ
ସୁଖ ଶରଧା ବାଆଁଟି - ୧
ତନ ମନ େଦଇ କରସି
କୁ ଟୁ ମ ଜନର ତୁ ରା
ତାର ତୁ ରାର ଲାଗି
ନାଇଁ କେରଁ କୁ ଁ ଥା କୁ ହଁୁ ରା - ୨
ସରବସହନୀ ଝି ପାଇ େମାର
ମନ ହୁଏ ଗହ ଗହ
େପା ଠାନୁ ବଢି ଝି ନୁ ସଁ େସ ମାୟା
ପାଏମି ଜହ ଜହ - ୩
ଇେମଲ୍ : Panchbhayan@gmail.com
ଭାମଭାଷ : ୯୯୩୭୪୪୧୩୬୨
ପଂଚଭାୟା େଟଲର
ଝାରବg , ବରଗଡ-768042
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େବଟି ପଢ଼ାଓ େବଟି ବଚାଓ
ମୁନୁଷ୍ ଭିତେର ଦୁ ଇ କୂଳ୍ ହି ତା
ଝି ଜନମଟା ସାର

ସୁବାଷ ଭୁ ଏ

େପଟ୍ ଭିତରୁ ଭୃ ଣ ହତାକେଲ
େତାର୍ ଜୀବନ୍ଟା େହବା ଖାର୍ - ୧
ଝି ର୍ େସନ୍ଧୁ କଥା ସୁନ୍ବାର େକ
ଭାେଗ ଥିସି କାହାର୍
ମଁା ବୁ ଆ େହଇ ହାତ୍ ଧରାେଲ
ପାପ୍ ସଂସାେର େହବୁ ପାର୍ - ୨
େପା େପା ବଲି େହଲୁ ନ ଘାଂଟି
ଝି ର୍ ସଁ େଗ େକେଭ ନାଇହୁଏ କଁଟି
େହସୁ େକେତ ଡହଁ ଳ୍ ବି କଳ୍
ସମି ଆ ପାଇେଲ ମାଡ଼ବା ତଁଟି
ବୁ ଡ଼ି ଯିବା େତାର୍ अକଲ୍ - ୩

अଧା ବେୟେସ ବି ହା େଦସୁ
ଖିକରି ଦର ବୁ ଢ଼ା
ଆଗେକ ବଢ଼େତ ଆଗେକ ବଢ଼ାେତ
ତାହାକୁ ତୁ ଇଁ ପାଠପଢ଼ା - ୪
ସରକାର କରି ଛନ୍ େକେତ େଯାଜନା
େବଟି ବଚା େବଟି ପଢ଼ା
ଝି ଶି fିତ େହେଲ ଶି fିତ ସମାଜ୍
େନେହତ କରମ୍ ପୁଡ଼ା - ୫
ପି ଲା ଟୁ େକଲ୍ ବଲି
ଭୁ େଲ େଦଇ ଗାଳି
ବାଛ ବି ଚାର୍ କରସୁ େକେତ
ପି ଲାଠାନୁ ବଳି ଝି ବଢ଼ି କରି
ଚାକରୀ କେଲନ େଯେତ େତେତ - ୬
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ପାନି ବୁ ଡ଼ି ଆକାେଶ ଉଡ଼ି
େସୖ ନ େହଇ ଚଲାେଲ େଟଁକ୍
ଦଉଡ଼ି ଧୁପୁଡ଼ି େମଡ଼ାଲ୍ ଆନି
ବି େଦେଶ ରଖେଲ େରଁ କ୍ - ୭
ସଂସାର େକ ଚଲାସ ତୁ େମ
ଜି ଦ୍ ଭଁଗା ଦମ୍ ନାଇନ ଯେମ

କୂେଳ େଖଳି ଗୁରସ୍ ପି ଇ

େହଇ ମଁା ବୁ େହନ୍ ଘରର୍ନୀ

କେଥନ୍ ଶୁନି େପେଟ ସୁଇ

ଦୁ ଖ୍ ପଡ଼ି େଲ ଛାତି କରସ ପଥର୍

େହଇଛୁ ଆେମ ମୁନୁଷ୍

ତୁ େମ ପେର ସରବ୍ ସହି ନି - ୮

ଦି ନୁଦି ନେକ ଭାବ ତୁ ଟବା

ଉଠେର ସମାଜ ଉଠ

ଆଖZ ହଉେଛ ଦୁ ରୁସ୍ - ୧୦

ଝି ବଳି କାନ୍ େନ ଚୁ ଁ ଟ୍

ଝି ଜନମ୍ ଟା େବାଝ ନୁ େହ

ବଦେଳଇ କରି ମନର୍ ଖୁଟ୍

ରଖସି ଜନମ୍ କୂଳ୍

େବଟି ବଚା େବଟି ପଢ଼ା

ମଁା ଶବଦଟା ଉଭିଜି ବା ସେଥ

େହଇକରି ତୁ ଇ ଏକଯୁଟ୍ - ୯

ନାଇଁ ପାଉ ବି ଲକୁ ଳ୍
ନାଇଁ ପାଉ ବି ଲକୁ ଳ୍
ନାଇଁ ପାଉ ବି ଲକୁ ଳ୍ - ୧୧

अଧାପକ, ଡୁ yୁରି ପାଲି ମହାବି ଦାଳୟ
ଡୁ yୁରି ପାଲି , ଓଡ଼ି ଶା
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ଦଏବ େଦଇେଛ ଯୁଖି
ମqିର ଆେଘ ତୁ ଲ୍ସି ଗଛ୍
ମାହାପୁରୁ େହଇଯାଏସି 

ଶସି gୁ ପୁେରାହି ତ

ମସାନ୍ ପଦାଥି ଇତାର୍ ଦି େହ
କୁ କର୍ ବି ମୁତ୍ସି 
ଜାଗର୍ ଥି ଜଲ୍େଲ ନି ଆଁ
ଦୀପ େହଇ, ସଁ ସାର୍ ମଁଗଲ୍ କର୍ସି 
ଛାନି ବର୍ଡ଼ାଥି ଲାଗିଗେଲ ଇଟା
ଦୁ ନି ଆଁ ଦହନ୍ କରି େନସି 
अରଖ୍, ଦୁ ଦ୍ରା େଦବ୍ତାର୍ ମୁେଡ଼
ବଡ଼ା अଏନ୍ ଦି ସି
ଜଁଗଲ୍ ଭିତ୍େର କି ଏ ଖାଇେନେଲ
ଠାେନ ଝୁମ୍ରି ପଡ଼ସି 

ପାଏନ୍ ଜୀବନ୍, ପାଏନ୍ ମଁଗଲ୍
ପାଏନ୍ ସମକର ଦରକାର୍
ଦି େନ, ଦୁ ଇଦି ନ୍ ନାଇଁ ପାଏେଲ
େହଇଯି ମା ସେଭଁ ଖାର୍
अଏତ୍କା େହେଲ େସ ପାଏନ୍ େଫନ୍
କାରନ୍ େହବା ମର୍ବାର୍
ଯାହାେକ େଯେନw , େଯନ୍ତା େକ େସଟା
ଦଏବ୍ େଦଇେଛ ଯୁଖି
ଇଆେଡ଼ େସଆେଡ଼ ଉପରେକ ତଲ୍
କରି ନାଇପାରୁ ବାବୁ
କଁାରି େହଉଛୁ ଘଁାଟି

ବଡ଼ାଲି , ଉଲୁ vା, ସୁବ'ପୁର
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ମେହq େକେତ କଥା କେହସି
େଦଖ୍ ତ ଦଦା ଇ ମେହq କଥା,
ଛୁଆ ନୁ ବୁ ଢ଼ା ସବ୍ ଗାଏେଲ ତାର୍ ଗାଥା
ଗରି ବ ବୁ ଢ଼ା ମେହq ଗାଳି ଗୁଲଜ୍ େଦଇ

େଯାେଗଶର ସାହୁ

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 
ଘସି ଏନ, ଓଡ଼ି ଶା
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େଝର୍’ ଭିଜା ଶୀତ୍ ଦି ନେରତ୍
େହନ ତେମ ଭିଜୁ ଛ, ନା ଇନ ମୁଇଁ ଭିଜୁ େଛଁ
ନା ଭିଜୁ ଛୁ ଁ ଦୁ ହି ଝନ୍, ତ ଭିଜୁ େଛ କି ଏ େସ ?? - ୧
ଭିଜୁ େଛ ଛାତି ତଳର୍ ସୃତି ସୃତି ତଳର୍ ପୀରତି

ଚqେଶଖର େଗା

ପୀରତି ତଳର୍ ମଧୁର୍ ଭାବନା ।।
ବି େଛଦର୍ ନି ଆଁ ନି ଆଁର୍ ନି ସହା େବଦନା
ଆର୍ ଶୀତ୍ ଶୀେତ ଥରୁେତଁନ୍ ଧରତି ।। - ୨
ଭିଜୁ େଛ ଦି ନ୍ ଦି ନର୍ ସକାଲ୍
ସକାଲର୍ ଫୁଲ୍ ଫୁଲର୍ ମହକ୍ ।।
ଦି ନର୍ େମଁଧାନ୍ େମଁଧାନର୍ େଭାକେଶାଷ୍
ଦି ନର୍ ସଁ ଜ୍ ସଁ ଜର୍ ସୁରୁଜ୍ ବାଦଲ୍ ଉହାେଡ଼ ।। - ୩
ତେମ େଶାର୍ ପଡ଼ୁଛ ସେତ ଦୁ ଖି ର୍ ଭଗବାନ୍
ସହି ନି ହଉେଛ ସେତ େଜଠର୍ େଭାକେଶାଷ୍ ।।
ଭିଜୁ େଛ ରାଏତ୍ ରାଏତର୍ େଶଯ୍ େଶଯର୍ ତକି ଆ
େମାର୍ ଏଁଖ୍ ଏଁଖିର୍ ନି q୍ ନି qର୍ ସପନ୍ ସପେନ ତୁ ଇଁମୁଇଁ ।। - ୪
ସପନ୍ ଭାଂଗେଲ ମନ୍ ମନର୍ ଭାବ୍ ଭାବର୍ ବି ସୁଆସ୍
ବି ସୁଆସର୍ ନି ସୁଆସ୍ ନି ସୁଆସର୍ ଆଶା ଆଶାର୍ େଭଟ୍ ପଡ଼ବାର୍ अେପfା ।। - ୫
କଲାଖମାର, ନୂ ଆପଡ଼ା, ଭାମଭାଷ : ୮୬୫୮୧୮୦୭୫୬
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ପବ ବିଭାଗ
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ସାବରୀମାଲା ପସy ଓ ସହି ୁ ହି qୁ ସଂ=ୃତି
କି ଛିଦିନ ପେୂ ବ େକରଳର ସବରୀମାଲା ମqିରେର ଦୁ ଇଜଣ
अନୁ ପେବଶକାରୀ ମହି ଳା. େଯାଗଁୁ ମqିରର ଆଠଶହ ବଷଧରି
ରହି ଥିବା ପର%ରାେର ବି ଘw ସୃି େହଲା। େତେବ, ସବୁ ବୟସର

ପତି ଭା ପି ୟଦଶ~ନୀ


ମହି ଳା. ମqିର ପେବଶକୁ अନୁ େମାଦି ତ କରି ଥିବା ସୁପି ମେକାଟ.
ବି ବାଦାଦ ରାୟ
ପେର ବି ଧମୀ ମହି ଳା. ମqିର ପେବଶ ଜି ଦ୍କୁ ପତି ହତ କରି ବାପାଇଁ अେନକ ଦି ନ, ମାସ
ମାସ ଧରି अେନକ ହି qୁ ମା, ଭଉଣୀ, ଝି अ ମqିର ସୁରfା ପାଇଁ ଜାଗତ ରହି ଥିେଲ। କି n
ନି ଜକୁ କ ୀବ େବାଲି ପରି ଚୟ େଦଇ (େଯେହତୁ କ ୀବ. ପେବଶ ଉପେର େକୗଣସି अ.ୁ ଶ
ନାହZ), ଛଳନା ପବ
ୂ କ
 ୪୦-୪୨ ବଷ ବୟସର ଦୁ ଇଜଣ ମହି ଳା ମqିର ଗଭଗୃହେର ପେବଶ
କରି ଥିେଲ। େସମାନ. ପାଖେର େକୗଣସି ପଜ
ୂ ା ସାମଗୀ ନଥିଲା କାରଣ ପଜ
ୂ ା କରି ବାର
ଉେଶ ନଥିଲା େସମାନ.ର। ନା ଥିଲା ଭଗବାନ ଆୟ·ା. ଉପେର ଆା। ଏକମାତ
ଉେଶ ଥିଲା ମqିର ଗଭଗୃହେର ପହି ତାହାର ପବି ତତା ଓ ଶହ ଶହ ବଷର
ପର%ରାକୁ ନଭ ଓ ବି ଦୀ' କରି ବା।
ଟିେକ ନି େରଖି େଦଖିେଲ ବୁ ଝି ହୁଏ, ବି ଗତ ଶେହ ଦୁ ଇଶହ ବଷ ଭିତେର ସନାତନ
ଧମ ଉପେର େହାଇଥିବା ଏହା ସବବୃହ_ ଆକମଣ। ତା’ର େଢର୍ ପବ
ୂ ର
 ୁ ଗଜନୀ, େଘାରୀ,
ସି କqର େଲାଦୀ, ବାବର, ଔରyେଜବ ଓ ଟିପୁ ସୁଲତାନ ଇତାଦି ଏହି ଭଳି ମqିର
ମାନ.ୁ ଭ କରୁଥିେଲ।
ମqିର ଭେହବା େକୗଣସି ବି ରାଟ ବଡ ସମସା ନୁ େହଁ । ସନାତନ ଧମକୁ ଏଭଳି
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अସଂଖ ଆକମଣର अନୁ ଭବ ରହି ଛି। ଆମର େକୗଣସି ମqିର ଉପେର ଏହା ପଥମ
ଆକମଣ ନୁ େହଁ । ଆେମ ପୁନରୁାର କରି ବା ଜାଣୁ, ଶୁିକରଣ କରି ବା ମଧ ଜାଣୁ।
ସବରୀମାଲାର ମଧ ଶୁିକରଣ କରାଗଲା େସହି अପପୟାସ ପେର।
ଆପଣ ଜାଣlି କି , କାଶୀ ବି ଶନାଥ ମqିରକୁ େକେତଥର ଭyା ଯାଇଛି ? ସାଧାରଣ
ଜାଣିବାେର ପାୟ ୫ଥର। ଏହାଠାରୁ अଧି କଥର ଭyାଯାଇ ଥାଇପାେର। େତେବ ଏକଥା
ଖୁବ୍ କମ୍ େଲାକ ଜାଣlି େଯ, ବାମପ³ୀ ଇତି ହାସକାରମାନ. /ାରା ମହି ମାମvିତ ରଜି ଆ
ସୁଲତାନା ମଧ କାଶୀ ବି ଶନାଥ ମqିର ଭାyିଥିଲା। ମହାେଦବ. ମqିର ବାରaାର
ଭyାଗଲା, ଆଉ ଆେମ ବାରaାର ତି ଆରି କଲୁ । ଏଠାେର ସୂଚାଇେଦବା ଉଚି ତ େଯ
ବି ଧମୀ ମହି ଳାମାେନ ମଧ ଆମ ମqିର ଉପେର ଆକମଣ କରିବାେର ଆେଦୗ ପଛୁଆ
ନୁ ହlି ।
ଆପଣ ଜାଣlି କି , ମଥୁରାର କୃ  ଜନFଭୂ ମି ମqିର େକେତଥର ଭyା େହାଇଛି ?
ଗଜନୀ ଦଶଥର ଭାyିଥିବ, କି ଛି ବଷ ପେର ଜି ୀ ନାମକ ଜେଣ अଖାତ ବpି ମqିର
ପୁନଃ ନି ମା ଣ କରାଇେଲ। ସି କqର େଲାଦୀ ପୁଣିଥେର ଭାyିଲା, ତାକୁ ଓhା ନେରଶ
ବୀରସି ଂହ ବୁ େqଲା ତି ଆରି କେଲ। ୧୬୬୯ େର ପୁଣି ଭyାଗଲା..........ତି ଆରି େହଲା।
ଆେମ ଖାଲି ଟାେର ଆଜି ଯାଏଁ ତି 0ି ନାହଁୁ । ଆମ ପେର ଜନF େନଇଥିବା अେନକ
ସଭତା ଓ ଧମ କାଳର ଗଭେର ଲୀନ ନି xିହw େହାଇଗେଲ। ଆଜି ପୃଥିବୀେର ସନାତନର
ସମସାମୟି କ େକୗଣସି ଧମ ଜୀବି ତ ନାହZ। ସମ`.ୁ ସାଂପଦାୟି କ अସି ଖିନଭିନ କରି
ସମା କରି େଦଇଛି । ଏହି ମୂଳେପାଛ କରି ବା ପକି ୟା େକେତ ସହଜ େଦଖn :
ଦି ନଥିଲା େଯେବ ପାସୀ େଯାା ସବୁ ଠୁ କୁ ଶଳ େଯାା ଭାବେର ପରିଗଣିତ
େହଉଥିେଲ ଏବଂ ସମଗ ବି ଶେର ପାରସର ଖୁବ୍ ପସି ି ଓ ଦo ଥିଲା। େସହି ଦo
ଆହାନ ଇ-ପତି କା ସ%ୂ ' ନି ଃଶୁ) ବି ତରଣ େହତୁ ଡା େଜାତି ପସାଦ ପ-ନାୟକ. /ାରା ପତି 0ି ତ ଓ ପକାଶି ତ | Aahwaan.com | 258

ଆହାନ ଇ-ପତି କା, ଚତୁ ଶ ବଷ, ଦି ତୀୟ ସଂଖା, େଫବୃ ଆରୀ ୨୦୧୯

Magazine Downloaded from www.aahwaan.com

ପାରସ ଉପେର ସମ ଶତା¢ୀେର ଆରବୀ ଆକମଣ େହଲା, ଏବଂ ମାତ ଶେହ ବଷ
ଭିତେର ପାରସରୁ ପାସୀ ଧମ ସ%ୂ' ବି ଲୁ େହାଇଗଲା। ମାତ ଶେହ ବଷ ଭିତେର
େଶଷ.....
େକବଳ ପାରସ ନୁ େହଁ ମି ଶର, ୟୁନାନ, ମଧଏ-ସି ଆର େବୗ ସଂ=ୃତି ମଧ ସମା
େହାଇଗଲା ମାତ େଗାଟିଏ େଗାଟିଏ ପହାରେର। କି n ଆେମ ହଜାର ବଷର ପରତତା
ଏବଂ ହଜାର ଆକମଣର ପହାର ପେର ମଧ ପ'
ୂ  ଶpି, େଶୗଯ ଓ ସାନ ସହି ତ ଏେବବି
ସଗେବ ାପି ତ अଛୁ।
କାହZକି? ଓ େକମି ତି?
ଆେମ ଏଇଥିପାଇଁ ତି 0ିଛୁ େଯ ଆମ ଭି ତେର ପୁନରୁାରର ଜି ଦ୍ ଥିଲା। ବାରaାର
ଉଠି ଠି ଆ େହବାର ସାହସ ଥିଲା ଆମର। େସମାେନ ଆମ ମqିର ବାରaାର ଭାyୁଥିେଲ,
ଆଉ ଆେମ ପୁଣିଥେର ଗଢି େତାଳୁ ଥିଲୁ। ତାଜମହଲ, କୁ ତବମି ନାର ଭଳି ଉୃ ଭା=ଯ
ଗଢି ବାର ମି ଥା ପଳାପ କରୁଥିବା ଆରବୀ ମାେନ ଆଜି ମଧ ନି ମା ଣ କାଯ ପାଇଁ
ଭାରତୀୟ ଇିନି ୟର କୁ ଶଳୀ କାରି ଗର. ଉପେର ନି ଭରଶୀଳ।
ବି ନା ବୟେର ମାତ ପଗବେର େଧାଇ ଆେମ ସବରୀମାଲାକୁ ଶୁ କରି େନବୁ ।
େକାଡି ଏ ହଜାର ବଷର ସନାତନ ପର%ରା ଦୁ ଇଜଣ ବି ଧମୀ अନୁ ପେବଶକାରି ଣୀ.
କୁ କମେର ଭାyିଯି ବ ନାହZ। େତେବ ଏହି ଘଟଣା ବ_ମାନର ସମସା ଓ ଆହାନ ସହି ତ
ଆମକୁ ପରି ଚିତ ଓ अବଗତ କରାଇ େଦଇଛି , ଏକଥା ନି xିତ। ଏହି ଘଟଣା ଜଣାଇ
େଦଇଛି େଯ ଆମ ସ ାଧୀନତା ପକୃ ତେର ଏକ ମି ଥକ। େକରଳର ସମ` ସନାତନୀ
ମହି ଳା. ବି େରାଧ ସେ_ ସୁପି ମେକାଟ  ଓ େକରଳର ବାମପ³ୀ ସରକାର ମି ଳିମିଶି ଆମ
ମqିର ଓ ତାହାର ଶହ ଶହ ବଷର ପର%ରାକୁ ଭ କରି ବା ଦଶାଉଛି ଆମ ଧାମ~କ
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ସ ତତାର ସତତା।
ଏହି ଚକାlେର ବି ଧମୀ ସହେଯାଗ ପତି ମଧ ଦୃ ି େଦବାକୁ େହବ। େଯେତେବେଳ
େକରଳର ସନାତନୀ ମହି ଳାମାେନ ମqିର ସୁରfା ପାଇଁ ମାଇଲ ମାଇଲ ଲaା
ମାନବଶୃଳ ବେନଇ ଦୀପ ଜାଳି ଆେqାଳନ କରୁଥିେଲ (ଏଥିପାଇଁ େସମାନ. ନାମେର
FIR ମଧ ରୁଜୁ କରାଗଲା), ଠି କ୍ ତା ପରଦି ନ ଖୀିଆନ ଓ ମୁସଲି ମ ମହି ଳାମାେନ
ମqିରେର ସବୁ ବୟସର ମହି ଳା. ପେବଶ ପାଇଁ ଆେqାଳନ ଆରo କେଲ। କି n ଏ
େଦଶର କାନୁ ନ େସମାନ.ୁ ପଚାରି ବା କ କଲାନାହZ େଯ, ହି qୁ ମାନ. ତୀଥଳେର
ପେବଶ ପାଇଁ େସମାେନ କାହZକି ଆେqାଳନ କରୁଛlି !!! େସମାନ.ୁ େଦଶର ତଥାକଥିତ
ବୁ ି(ମqବୁ ି)ଜି ବୀମାେନ

ପଚାରି େଲ

ନାହZ

େଯ,

େଯେତେବେଳ

ସ ୟଂ

ସନାତନୀ

ମହି ଳାମାେନ ମqିର ପେବଶ ବି େରାଧେର, େସେତେବେଳ ଏଇ ବି ଧମୀମାେନ ମqିର ଭ
କରି ବା ପାଇଁ अତି ଆଗହ େଦଖାଇବାର କାରଣ କ'ଣ?
ସନାତନ ଧମ ଉପେର ଆଜି ବି ମଧଯୁଗ ଭଳି ପହାର େହଉଛି । ଏତି କି अlର େଯ,
େସେତେବେଳ अସୁରମାେନ ପxି ମ ପଟୁ ଆସୁଥିେଲ ଆଉ ଏେବ ତା. ାନ େଦଶ ଭିତେର
ଥିବା ବାମପ³ୀ ମାେନ େନଇଛlି । େସେତେବେଳ ହି qୁ. ବି େରାଧେର ବାବର,
ଔରyେଜବ ନି ୟମ ନଁା େର ଯାହା କରୁଥିେଲ ଏେବ େକାଟ  େସ କାମ କରି େଦଉଛି ।
ସମୟକୁ , ବି ଧମୀ ଷଡଯକାରୀ. ଷଡଯକୁ , ଆକମଣର ନୂ ତନ अ§ ସବୁ କୁ
ଚି ହw ି ବା େବଳ େହାଇଛି । ସ_ା ବା ଶାସକ ପଜା. ରfା କରl, ଧମକୁ ନୁ େହଁ । ଧମର
ରfା ପଜାମାେନ କରlି । ଧାମ~କ ଆତ.ବାଦୀ. ଠାରୁ ରfା ପାଇବାପାଇଁ େସମାନ.ୁ
େପମେର ନୁ େହଁ , ତା.ରି ଭାଷାେର ଉ_ର େଦବାକୁ େହବ। ଧମନିରେପfତାର ପହସନ
ତାଗ କରି ବାକୁ େହବ। ଧମେର ନି ରେପf ହୁଆଯାଇ ନପାେର। ଧମନିରେପfତା ଭାଷଣ
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େଦଉଥିବା େଲାକ.ୁ ପାଲଟା ପଶw କରାଯାଉ େଯ ଆମ ମqିର ଭ କରି ବା ପାଇଁ अନ
ଧମର ମହି ଳାମାେନ ଆେqାଳନ କାହZକି କରିଥିେଲ? େଯଉଁ ଖୀ ଧମାବଲaୀମାେନ
ଆଜି ଯାଏ େକୗଣସି ମହି ଳା.ୁ େପାପ୍ କି ବି ଶପ ବେନଇ ନାହାlି , େସମାେନ ଆମକୁ ାନ
େଦବାକୁ କି ଏ? େଯେତେବେଳ କି ଆେମ େକବଳ ମହି ଳା ନୁ େହଁ , ବରଂ କି ନwର.ୁ ମଧ
ମହାମvେଳଶର ବେନଇଛୁ। ତଥାପି ନାରୀବାଦ ନଁାେର ଆମ ଧମୀୟ ଆା ଉପେର
ଆକମଣ କାହZକି?
ରାଜନୀତି ରୁ ଉପରକୁ ଉଠn। େମାଦି , ରାହୁଲ, अଖିେଳଶ, ମାୟା, ମମତା, ଉବ.
ଭଳି େକେତ େନତା ଆସି ଛlି ଆଉ ସମୟ ଗଭେର ଲୀନ େହାଇଛlି । େହେଲ ଏ ରା
ହଜାର ହଜାର ବଷଧରି ଜୀବl। ସଗେବ ଦvାୟମାନ। େନତା, ଦଳ, ସଂଗଠନ
ମହ_ପ'
ୂ  ନୁ ହlି , ରା ମହ_ପ'
ୂ  , ଭାରତ ମହ_ପ'
ୂ  , ସନାତନ ମହ_ପ'
ୂ  । ଭାରତ
େସପଯl ରହି ବ େଯପଯl ସନାତନ ରହି ବ। େଯଉଁଠୁ ସନାତନ ସମା ହୁଏ େସଠାରୁ
ଏ ଭୂ ଖv ପାକି ାନ, ବାଂଲାେଦଶ, ଆଫଗାନି ାନ େହାଇଯାଏ, ଭାରତ ରେହନି ।
ବି ପ_ିର ଏହି ସ.ଟମୟ କାଳଖvେର ମଧ ଯଦି ନି ରେପfତାର ପହସନ କରି ବା
ଜାରି ରେହ, େତେବ ହଜାର ବଷର ଇସଲାମି କ ପହାର ସହି ତି 0ି ରହି ଥିବା ଏ ସଭତା
ମାତ ଶେହ ବଷର ଖୀିୟ ପହାରେର ମରି ଯିବ।
ଆଉ ହଁ , ଭଗବାନ ଆୟ·ା. ଘର ଆେମ ଶୁିକରଣ କରି ପବି ତ କରି େନଲୁ ।
ସ ାମୀ ଶରଣମ୍
ଲି . େରାଡ୍
କଟକ-୧୨
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େକୖବଲ
(୧ )
ଖାଦ ସagେର ଭଗବତ ଗୀତା କହୁଛlି :

ପେମାଦ କୁ ମାର ପvା

ଯଶି ାଶି ନଃ ସେlା ମୁଚେl ସବକିଲ ି େଷୖଃ।
ଭୁ େତ େତ ତଘଂ ପାପା େଯ ପଚlାତFକାରଣାତ॥
(ଭ.ଗୀ ୩.୧୩)
अଥାତ୍ - ଯର अବଶି ାଂଶକୁ ଗହଣ କରି ଜୀବନ ନି ବା ହ କରୁଥିବା େଶ0 ପୁରୁଷ
ମାେନ ସମ` ପାପରୁ ମୁp େହାଇ ଯାଆlି । କି n େଯଉଁମାେନ େକବଳ ନି ଜ ପାଇଁ ହZ
ରାgିଥାlି , େସମାେନ େକବଳ ପାପ ହZ ଭfଣ କରି ଥାlି 
ପାପ-ପୁଣର ଖାଦ ସqଭେର ବୁ େଦବ.ର କାଶୀ ଭରଦାଜ.ୁ

େଦଇଥିବା

ଉପେଦଶର ଉପାଖାନ अତୀବ ମେନାରମ ଓ ସୁପଠନୀୟ। (ତେଳ
ତେଳ ଦି ଆ ଯାଇଛି )
ସମି ଚରି ତେର ବି ଶାସ କରୁଥିବା ଶୀକୃ . ଏହି ବାଖାେର େସ ସାମୁହିକ
େଭାଜନ ବବାର େଶ0 େସନାପତି । କାରଣ ଯର अବଶି ାଂଶ ପସାଦ अେଟ।
ଜୀବନ ଯେର ସମାଜ ପାଇଁ ଖ କରାଯାଇଥିବା अଂଶର ବଳକା ହZ ଆମ ‘ସ’ ନି ମେl
ଉି। ତାହା ପଣ
ୂ ର ରା`ା। କି n ନି ଜ ଯର ପସାଦ ନି େଜ ହZ ଉପେଭାଗ କରି ବା
ପାପ अେଟ। ତା ଦାରା अ`ିତ ‘ସ’ ର ଆକାର ସ.ୁ ଚି ତ େହାଇ अgକାର ଗଭା
େହାଇଯାଏ।
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ବାହ`ରର ପଭାବରୁ ଉେର ଉଠି ଏହି अ`ିତର ଉଜାଗର ନି ମେl ପତଳୀ
େଯାଗସୂତେର େକୖ ବଲପାଦେର ଏହାକୁ अତି ସୁqର ବାଖା କରା ଯାଇଛି ।
େକୖ ବଲପାଦ (ପତଳୀ େଯାଗସୂତ अନୁ ସାେର) େହଉଛି ;
“େସଇ अବା େଯଉଁଠି ବାହ କାରଣମାନ ଜେଣ ଚାଷୀ ଧାନେfତେର ଶସର
ସଠି କ ବୃ ି ନି ମେl ହZ େଖାଲୁ ଥିବା ବରଣ କା³ ଭଳି अlରେର ପରି ବ_ ନ ଆଣିବା
ପଭାବକୁ ନି ୟଣ େକବଳ ('େକବଳ' ଶ¢ରୁ ଜାତ 'େକୖ ବଲ') ନି ଜ अ`ିତର ପରି ସରକୁ
ବାପକ ଓ ବି `ରି ତ କରି ସମୂହ ସାଥର ବି କାଶେର ନି ଜକୁ ନି େୟାଜି ତ କରିବା ପାଇଁ ଏହା
ଏକ ଚି ରlନ ସତ।”
(୨ )
େବୖ ଶାଖ ମାସ ଶୁକପf ତୃ ତୀୟା। ମଗଧ अଧି କୃତ ଏକନାଳ ବାହFଣ ଶାସନ
ଦfିଣଗିରି ମଠେର ଭାପକାଳ ସମୟେର ଦି େନ ସକାେଳ କାଶୀ ଭରଦାଜ ବାହFଣ ନି ଜ
େfତେର ଚାଷ ଓ ହଳ କାମ କରି ସାରି ଥିବା अେନକ ବାହFଣ.ୁ ଦୁ ଧ-ଭାତ େଦଲା େବେଳ
ହାତେର ଭିfାଥାଳ ଧରି ଆପଦ ବ§ାବୃ ତ अବତାରୀ ବୁ େଦବ େସମାନ. ଧାଡି େର ଯାଇ
ବସି େଲ।
ତା.ୁ େଦଖି କାଶୀ ଭରଦାଜ ତାଲେର କହି େଲ, “ମଁୁ ଚାଷ କଲି ଓ ଖାଇଲି ।
ଆପଣ ବି , େହ ଭିfୁ, ହଳ କରି ରୁअn। ତାପେର ଖାଆn।”
ବୁ େଦବ ଉ_ର େଦେଲ,”େହ ବାହFଣ, ମଁୁ ବି ହଳ କେର। େରାଇ ସାରିଲା ପେର ହZ
ମଁୁ ଖାଦ ଗହଣ କେର।”
କାଶୀ ଭରଦାଜ କହି େଲ,”କି n େହ ପଭୁ େଗୗତମ ! ମଁୁ ଆପଣ. ହଳ ବଳଦ
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େଦଖୁନି। ତଥାପି ଆପଣ କହୁଛlି ‘ହଳ କରି େରାଇଲା ପେର ହZ ମଁୁ ଖାଦ ଗହଣ
କରୁଛି ’
େକମି ତି ?”
ବୁ  ଉ_ର େଦେଲ :
ପ'
ୂ  ବି ଶାସ େମା ବୀଜ, ସଂଯମତା େମାର ବଷା। ବି େବକ େମା ହଳ-ବଳଦ।
अlରାତFା େମା ଫାରସା। ମନ େମାର ବଳଦ-ଦଉଡି । ସେଚତନତା େମାର ଲyଳ ଓ
ପାଣ ବାଡି । େପଟ ଓ ଖାଦର ସଂଯମତା େମା ଶରୀର, ବାକ୍ଶpିର େଚୗକି ଦାରୀ
କରୁଛlି ; ମନେର ଉ£ନw ବି ଚାରର ଉ£ାଟନେର ଓ ମାନସି କ ସnଳନର ସତତାେର
ସତକୁ ମଁୁ ବବହାର କରୁଛି । େବାଝ େବାହୁଥିବା ପଶୁ ଭଳି େମାର ଦୃ ଢ ଆଗହ େମାେତ
ବgନରୁ ଶାlତା ଆଡକୁ ଟାେଣ, ବି ନା ପxାଦପଦେର େନଇଯାଏ େଯଉଁଠି ଗଲା ପେର
ଜେଣ ଆଉ େଶାକଗ` େହାଇ ନ ଥାଏ।
ଏହା ଶୁଣିଲା ପେର କାଶୀ ଭରଦାଜ େସହି ମହାନ ଆତFା. ସଖେର ଦୁ ଧ-ଭାତର
ପ'
ୂ  ଥାଳି ଆଣି ରଖି କହି େଲ,” ତା େହେଲ େଯେହତୁ ଗୁରୁ େଗୗତମ ନି ବା ଣ ପାି ନି ମେl
ହଳ ଚାଷ କରୁଛlି , ଏହି ଦୁ ଧ-ଭାତ ନି अn।”
ଦୁ ଧଭାତର ଥାଳି େଦଖି ବୁ  କହି େଲ – ଏହି ଖାଦ ଧମର अନୁ ରୂପ ନୁ େହଁ ।
େବୗମାେନ ଏହାକୁ ଆଗାହ କଲା ଭଳି अଭାସ ପାଳନ କରଥାlି । ବି କୃତି ରହି ତ, ଦq
-ନି ` ତାର ାନୀ ଦି ବ ଦା ସ%ୂ' ମୁp ଏହି ପସାଦ ନି ମେl ନି xିତ ରୂେପ େଯାଗ
अଟlି । ଏହା େମା ଦାରା ନୁ େହଁ , ଧମ ଦାରା କୁ ହା ଯାଇଛି ।
େସହି ସମୟ ଠାରୁ କାଶୀ ଭରଦାଜ ବୁ ଂ ଶରଣଂ ଗଛାମି , ଧମଂ ଶରଣଂ ଗଛାମି ,
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ସ¶ଂ ଶରଣଂ ଗଛାମି ମେର ଦୀfିତ େହେଲ।
(୩ )
େକୖ ବଲର ବବହାରି କ अଥେର ଜଗନw ାଥ ସଂ=ୃତି େର େଯଉଁ ଚାଉଳ େକବଳ
ଜଗନw ାଥ. େରାଷ ଘେର ରgା ଯାଏ, ତାହା अମୁଣିଆ अେଟ । େସହି ଚାଉଳକୁ ରାgି
ସରି ଲା ପେର ତାକୁ େକବଳ अନw କହlି । େସହି ରgା अନw େଯେତେବେଳ େରାଷ ଘରୁ
ବାହାରକୁ ଆେସ େସେତେବେଳ ଏହାକୁ େଛକ କୁ ହlି । େଯେତେବେଳ ଏହା େଭୖ ରବୀଚକ
େର ରେହ େସେତେବେଳ ଏହାକୁ େଭାଗ େବାଲି କୁ ହlି , େଯେବ େଭାଗ କୁ ତି ନି ଠାକୁ ର .
ପାଖେର ଲାଗି ହୁଏ େସେତେବେଳ ଏହାକୁ େନୖ େବଦ, େଯେତେବେଳ େନୖ େବଦ ବି ମଳା.
ପାଖେର ଲାଗିହୁଏ େସେତେବେଳ ଏହା ମହାପସାଦ, ଏହି ମହାପସାଦ େଯେତେବେଳ ପ
ପରେମଶର . ଆଗେର ରୁେହ େସେତେବେଳ ଏହା େକୖ ବଲ କୁ ହlି ।
େକୖ ବଲକୁ ଭp ମାେନ ଖାଇଲା େବେଳ ଏହା अଭଡ଼ା ରୂେପ ଗଣା ହୁଏ । अଭଡ଼ାର
େଯ େକୗଣସି ଛଡା ଯାଇଥିବା अଂଶକୁ ଶୁଖାଇ ରଖିେଲ ତାହା ନି ମା ଲ େବାଲି କୁ ହାଯାଏ।
ଏକ ନି ~ ନୀତି -ନି ୟମେର ବgା ଏହି େରାଷ-ବି ଧି ଜୀବନ ମୃତୁର ଚକରୁ ନି `ାର
ପାଇବା ନି ମେl େମାf ତୁ ଲ, େବୗ. ନି ବା ଣ ଓ େଜୖ ନ. େକୖ ବଲ ତୁ ଲ। ଏକ େଛାଟ
अ`ିତର `ରରୁ ବି କଶି ତ େହାଇ ନି ମା ଲ-ଗyାଜଳ ରୂେପ ଜଗନw ାଥ. ପରମ अ`ିତେର
ପରି ଣତ େହାଇଥାଏ। ଜୀବର ମୃତୁେବେଳ ଏହି ନି ମା ଲ କଣିକାଏ ପାଇଁ ମରଣଶୀଳ
ପାଣୀର ପି vତୃ ା ରହି ଥାଏ।
ପକୃ ତି େର ବହFାv ଓ ଆତFନର अଭିବୃ ି ବି ଏହି େଶ0 ଶସବୀଜ ଭଳି େହାଇଥାଏ
େଯଉଁଥିରୁ ଆୟ ହZ ଆୟ େହାଇଥାଏ ତଥା ଏକ ନି ~ ସମୟ ପାଇଁ ଉପିତ ରହି ଥାlି
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ଏବଂ ପୁଣି ମୂଳ େଶ0 अବା (ବାପକ ପରି ସର) କୁ େଫରି ଯାଇଥାlି ।
(ସ
ସାମୀ ବି େବକାନq କଥନୀ ରୁ )
ଏହି अନw ମୟ, ପାଣମୟ, ମନମୟ େକାଷର ସମୃି ପାଇଁ
େସଥିପାଇଁ ଭାଗବତ କହlି େସ ଶାମ ସୁqର ଶରୀର। ସବ ସ%ଦ ମେନାହର॥
ଏ ରୂପ ଗୁଣ ଚି _ ହେର। େକୖ ବଲ ଲେଭ अଭlର॥
େଶଷେର
ଥେର ଶୀରାମକୃ  . ପାଖକୁ ତା.ର ଜେଣ ବବସାୟୀ ଭp ଆସି ଥିେଲ। ତା.
ସହ େସ କି ଛି ମି ାନw େଭଟି ଧରି ଯାଇଥିେଲ। େସ ଚାଲି ଗଲା ପେର ପାଖେର ଥିବା
ଶି ଷମାେନ େସହି ମି ାନw କୁ ଖାଇବାକୁ ଚାହZେଲ। କି n ଶୀରାମକୃ  େସମାନ.ୁ ଖାଇବା
ପାଇଁ ମନା କେଲ। କହି େଲ - ଏହି ଖାଦକୁ େକବଳ ନେରq (ସ
ସାମୀ ବି େବକାନq)
ବକାନq ଖାଇ
ହଜମ କରି ପାରି ବ।
ବା`ବେର ତାହା ହZ ସତ ଥିଲା। ଜି େତqି ୟ ଥିେଲ ସାମୀ ବି େବକାନq।
(୨ୟ େତାଟା ସାହି , ବି ଜିପୁର, ବହFପୁର,
େମା- ୮୭୬୩୨୪୪୮୮୮)
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େନତା.ର େନତା େନତାଜୀ
ପୁଣମୟୀ

ଭାରତବଷର

ଭାଗାକାଶାେର

େଯେତେବେଳ

ପରାଧି ନତାର କଳା ବାଦଲ େଘରି ଥିଲା ତାକୁ ପତି ହତ କରି ଜାଜୁ ଲ
ଆେଲାକ ପଦାନ ନି ମି_ େଦଖାଗଲା ଏକ अମାନ େଜାତି ¸।

ନାରାୟଣ ଚq
େସନାପତି

ସଂ=ୃତି ସ%ନw ଓଡି ଶା ମାଟିର ଐତି ହାସି କ କଟକ ଭୂ ଇଁର ବୀରଭୂ ଇଁ ଓଡି ଆ ବଜାରେର
ଜନFେନେଲ ଜେଣ अଦି ତୀୟ अପତି ଦqୀ ପତି ଭା ଠି କ୍ ୧୮୯୭ ମସି ହାର ଇଂରାଜୀ ପଥମ
ମାସର ୨୩ଦି ନେର ପଖାତ ଓକି ଲ ଜାନକୀ ନାଥ େବାଷ ଓ ମହି ୟସୀ ଧମପାଣା ମାତା
ପଭାବତୀ େଦବୀ. ଔରସରୁ।
ଏକ ଦି ବ ପତି ଭା, ବି ଚfଣ ବୁ ି ାନର अଧି କାରୀ, େସୗqଯର ରାଜକୁ ମାର ଥିେଲ
େସ। ସାy ସାଥି େମଳେର, ସାହି ପଡି ଶାେର, ବି ଦାଳୟେର.. ସବୁ ଠି ଭୁ ରି ପଶଂସା,
ସତେର ଏ କ'ଣ ଜେଣ ମାନବ ଶି ଶୁ! ପି ତାମାତା.ର ଶି ବାଜୀ, अଭିମନୁ . ବୀରତ ଗ|;
ବି ଦାଳୟେର ସାମି ଜୀ. अସୀମ ାନ, ସାଧନା ଓ ବpିତର ଆେଲାଚନା ତା. ରp
ମାଂସକୁ अନୁ ପମ ଶ କରି ଥିଲା। ଗୁରୁଜୀ. ପି ତା ସଗ  ପି ତା ଧମ... େଶାକ, ମାଆ.
ତେମୖ ବ ମାତା ପିତା ତେମୖ ବ.. अମୃତ ପରଶ ମନେର ଆେଲାଡନ ଓ ନବ େଚତନା
ଆଣିେଦଇଥିଲା। ଆେyାଲ୍ ବି ଦାଳୟେର ଖଡି ଛୁଆଁ ଓ ବି ଦାରo, େରେଭନ୍ସା
କଲି ଜିଏଟ୍ =ୁଲେର ମୂଳଦୁ ଆ ଶp ଭି _ିପ`ର ପକାଇଥିଲା। ଦି ନକର କଥା, ସରି ଥାଏ
ପରୀfା। େକୗତୁ ହଳି ସୁଭାଷ ଗୁରୁଜୀ. ପି ଛା ଛାଡୁ ନ ଥାଏ। ଜି ାସା ପରୀfାଫଳ।
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ଗୁରୁ. ବି ସFୟ ଉ_ର। ସୁଭାଷ, କାହZକି ଜାଣିବାକୁ ଚାହଁୁ ଛ.. ସମେ` େଫଲ୍ େକବଳ ଜେଣ
ପାଶ୍, ତୁ େମ କ'ଣ ଭାବୁ ଛ, ତୁ ମର ାନ େକଉଁଠି ଥିବ ଜାଣିପାରୁଛ? ଦାoିକ ବି ଦାଥୀର
ଶp ଉ_ର େଚତାଇ େଦଇଥିଲା ତା ଭବି ଷ ଭାସକାର ଉ ପତି ଭା। ସାର୍ ଯଦି ଜେଣ
ପାଶ୍ କରି ଥାଏ େତେବ େସ େକବଳ ମଁୁ । `oୀଭୂ ତ ଗୁରୁଜୀ ପି ଠି ଥାପୁେଡଇ କହି େଲ,
ଭବି ଷତେର ଏ ନି xୟ ମଣିଷ ପରି ମଣିଷଟିଏ େହବ। େସଦି ନର  ଆତFପତୟ
ନି ଭୀକତାର अlରାୟ େହାଇ ନ ଥିଲା। ପେବଶି କା ପରୀfାେର ଫା କ ାସ୍ ଫା
ଚମକାଇେଦଲା

େସଦି ନର

ପାଠକ

ପାଠି କା.ୁ ।

େକାଲକାତାର

େପସି େଡନ୍ସି

ମହାବି ଦାଳୟେର କୃ ତି ତ, =ଟିସ୍ ବି ଶବିଦାଳୟେର ଦଶନେର ଦି ଗଦଶନ ସାନର ସି ଡି
ଚଢୁ ଥାଏ। ପି ତା. अକଳନ ଆଗହ ଇସାରାେର ଇଂଲvେର ଆଇ.ସି .ଏସ୍ ପରୀfାେର
ସାନଦ ଚତୁ ଥ ାନ ଚକି ତ କଲା ଭାରତୀୟ. ମ`ି=କୁ । ବି ଜୟର ଉ_ାଳ
ତରyେର ପରାଧୀନତାର ହାହାକାରେର fୁ

େହେଲ ସୁଭାଷ। େତଜ କେଲ ଆଇ ସି

ଏସ୍ ତୁ vରୁ ଶୁଭୁଥିଲା ମଁୁ େଗାଲାମ. େଗାଲାମି ପସq କେରନା।
ପରାଧି ନତା ଭାରତୀୟ. ଦୟନୀୟ अବାେର ଗାgୀ. ଚି lନ ଓ କାଯକୁ ସାଲୁ ଟ୍
ମାରି ହାତ ମି ଶାଇେଲ। ମାନି ଲାନି ମନ, କାqିଲା ଦz େହଲା ତା. ପାଣ। ବହି ଲା
qନର ଫାଇଲି ନ୍। अଗିw ବଷ~ ଭାଷଣ, ଦୁ ଃସାଧ ଉଦମେର ଚମକାଇେଲ ଯୁବପି ଢୀ.ୁ ।
ଏକଜୁ ଟ୍ କେଲ ଓଡି ଶାଠୁ , ବyଳାର କୃ ଷକ ଓ अନ ପେଦଶର ସବସାଧାରଣ। ବି ପବ,
 ବି ଟିଶ୍ର
ସଂଗାମ, ବି େଦାହ ଆଉ ଆେqାଳନ। ୧୯୧୯ର ଜାଲି ଆନାୱାଲାବାଗ୍ର ନି ମମ
ହତାକାv ପଜଳିତ କଲା ତା. ହୃତପି vର େଲଲି ହାନ ବହିw ଶି ଖାକୁ । େଖାଜି େଲ ଉପାୟ,
େକୗଶଳ.. େଯାଜନା। ସରାଜ ପାଟ~ ଗଠନ, ବାରaାର କାରାବରଣ, ଦ ଇvିଆନ୍ ଗଲ
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ନାମକ ପୁ`କ ରଚନା, ଫରୱାଡ ବ କ୍ ଗଠନ.. ଇଂେରଜ.ୁ ଚକବୁ ହକୁ ଟାଣି େନଇଥିଲା।
କଂେଗସର ସଭାପତି ପଦେର ବି ଟିଶକୁ ସେଚତନତା ତା.ୁ

ଘାଇଲା କଲା। ମାତ

ଚରମପ³ୀ.ୁ ଭଲ ଲାଗିଲାନି ଗାgୀ ବାହି ନୀର ନରମପ³ି ନୀତି । ପତି ବାଦର ସର ଉ
ଗଗନକୁ ଛୁଇଁଲା। अହି ଂସା, अସହେଯାଗ ଶ¢ର ତୀବ ବି େରାଧ କରି ଡାକେଦେଲ..
େମାେତ ରp ଦି अ ମଁୁ ତୁ ମକୁ ସାଧି ନତା େଦବି । େଯଶାକୁ େତଶା। କଥାର ଯବାବ ଗୁଳିେର
ଦି अ। ତୁ ମକୁ େଯ अyୁଳି େଦଖାଉଛି ତାକୁ ପି `ଲ୍ ମାର। ଥରିଲା େମଦି ନୀ.. କ%ିେଲ
େଦଶବାସୀ। େଲଲି ହାନ ବହିw ଶି ଖାପାୟ ହଲ୍ ହଲ୍ କେଲ େନତାଜୀ। ମାତ ଏ ନୀତି अନକୁ
ସୁହାଇଲା ନାହZ। अଭିମାନର ଦୀପେର ସାଭିମାନ ଦୀପ ଜଳାଇ ତାଗକେଲ କଂେଗସ
ପଦବୀ। େଯ ସୟଂ ସି ଂହ ତା.ର ପଦବୀ ବା କ’ଣ େଲାଡା?
ଚାଲି େଲ କାବୁ ଲ୍... ଯାତାକେଲ ଜମାନର ରାଜଧାନୀ ବଲ~ ନ୍। ଜାପାନର ସହେଯାଗ
ବହୁଗୁଣିତ କଲା ବି ଜୟର ଦo ଭାବନା। ଦି ତୀୟ ହି ଟଲର୍ େହାଇ ନାଜୀ ସରକାରର
ସାହାଯର ହାତମୁଠାେର ସାହସର अଣୁ ଜାଗତ କରି ସୃିକେଲ ଆଜାଦ୍ ହି q୍ େଫୗଜ।
େସାଗାନ୍ ଦି ଲୀ ଚେଲା। ଗଗନ ପବନ ପକ%ିତ, ବି ଟିଶ୍ ଭୟର ମି ୟମାଣ। ଇନ୍କିଲାବ୍..
ଜି qାବାଦ୍ ଧନି, ଭାରତ ମାତାକୀ ଜୟ ଧନି ସଗ  ମ_ ପାତାଳକୁ ସେତ େଯମିତି `
କରି େଦଲା। ଥମି ନଥିଲା େନତାଜୀ. େବୖ ଶାଖି ବାଆ।
ନାଜୀ ସରକାର ଦି ତୀୟ ବି ଶଯୁେର େହଲା ପରା` କଲା ସgି.. େହେଲ ଜାପାନର
ସgିରୁ ବିତ। େହେଲ ସାଧୀନତାର ସାଦ ପାଇଁ କି अଭୀÐା ଥିଲା ତା.ର!ଜନFମାଟିକୁ

ଶୃଳ ମୁp କରିବାର ଦୁ ବାର ଆଶା! କି ଏ ଜାଣିଥିଲା अେବଳେର ସୁେନଲି ନି ମଳ
ଆକାଶକୁ ଢା.ିେଦବ କଳାହାvିଆ େମଘ। ୧୯୪୫ ମସି ହା, ଦି ତୀୟ

ବି ଶଯୁର
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ବି ଭୀଷିକା। ଶpିଶାଳୀ ଆେମରି କା ନି େfପ କଲା ପରମାଣୁେବାମା। ଘନି 0 ବgୁ ବgୁ
ହରି ବୁର୍ ରହମାନ. ସହ େଟାକି ଓ अଭିମୁେଖ େନତାଜୀ ବି ମାନ ଯାତା କରୁଥିବା େବେଳ
ଫାମାଜୀ /ୀପର ଏକ ଦୟନୀୟ ଦୁ ଘଟଣାର ଶୀକାର େହେଲ େସ। େସଇଦି ନୁ ଭାରତମାତା
ଆଖିରୁ ଲୁ ହ ଗଡାଇ अvାଳି अvାଳି େଖାଜୁ ଛି େସ ବୀର.ର ବୀରକୁ । ଭାରତୀୟ େଖାଜୁ ଛି
ତା.ୁ ଓ ତା. ରଣହୁ.ାର ଗଜନକୁ ।
ବୀର େଯାା ତାଗୀ ମହାପୁରୁଷ ମହାମନୀଷି. ଆପାଣ ଉଦମ ତାଗ ନି 0ା
େଦଶେପମ ବଳେର अବଶ ଭାରତ ଚାଖିଲା ସାଧି ନତାର ମହୁ େହେଲ େସ ମହୁର ମି ଠାର
ସାଦ ବାରି ପାରିଲାନି େନତା.ର େନତା େନତାଜୀ. अନୁ ପିତି େର। ଝୁ ରି ଝୁରି ମୁହଁ
ଲୁ େଚଇ ଧେକଇ କାqିଲା େଦଶ େସହି େଶୗଯ ବୀଯ ନି ଃସାଥପର େଦଶେପମୀ.ୁ । ସେତ
େଯମି ତି ଲାଗିଲା ଏ ଜାତି ଏକ ମ`ବଡ fତି ପାଇଛି .. ଯା’ର ପତି ପର
ୂ ଣ अସoବ।
େସହି

େଯାଗଜନFା, ଦି ବଦା ମହାନାୟକ ଆମ ଗହଣେର ନ ଥିେଲ ବି

ଭାରତବଷର ପତି ଟି ପାଣି ପବନର अଣୁେର ଶି ହରଣ ପତି ମୁହୂ_େର ଜାଗତ କରୁଛି ।
ଭାରତ ଆକାଶର େସ ଜାଜୁ ଲମାନ ତାରକା ଶତମାନ. ପାଇଁ ଜଳl ଉଲକାପି v
େହବାର େପରଣା ଏେବ ବି ଜାଗତ କରି ବାକୁ ହାତ ବେଢଇ ଆମଣ କରୁଛି । େସ
େକବଳ େଯ ଓଡି ଶାର ଲଢୁ ଆପୁअ ନ ଥିେଲ େଦଶ ଏପରିକି ଆlଜାତି କ େଶ0 ବୀର
ନି ଭୀକ େନତା.ର େନତା େନତାଜୀ େହାଇ ଜନ ମାନସେର अଛlି ଓ ବି ଶଥିବା ପଯl
ରହି େବ
ଜୟ ହି q.. ଭାତର ମାତା କୀ ଜୟ... ବେq ମାତରଂ॥
ଜoରା, େକqୁ ଝର
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अଧବସାୟୀ ଓ अଧବସାୟ
अଧୟନ ଓ अଧବସାୟ ଜୀବନର ଏକ ଗୁରୁତପ'
ୂ  େବୖ ଭବ।
ଦି ନ ଥିଲା ଶି fା ଓ ସଭତା ମଣିଷକୁ ଛୁଇଁ ପାରି ନଥିଲା। ଜyଲରୁ

ସତପକାଶ େସଠୀ

ଫଳ ମୂଳ ସଂଗହ କରି େସ ଜୀବନ ଓ ଜୀବି କା ନି ବା ହ କରୁଥିଲା।
ଜୀବନର अଥ କି ଛି ବୁ ଝୁ ନଥିଲା ବା ତା’ର ଜୀବନ େସପରି କି ଛି େବୖ ଚିତମୟ ନଥିଲା।
ସାଭାବି କ ଜୀବନେଶୖ ଳୀ ଭି ତେର େସଇ ଆଦି ମାନବର ଆଦି କଥା ତା’ ରି ଭିତେର
ତାହାର ଇତି ଓ ଆରo। ପକୃ ତି ର େସୗqଯ େଦଖି େକେତେବେଳ େସ େଠା େଠା େହାଇ
ହସି ଉେଠ, ବି ପଯୟର ଆଶ.ା କରି ଚି ାର କେର ବା ପୁଣି ମନର ଦୁ ଃଖ େଶାକକୁ
ପକାଶ କରି ବା ପାଇଁ ଗୁମୁରି ଗୁମୁରି କାqି ଉେଠ। ମନର ଭାବକୁ ପକାଶ କରି ବା ପାଇଁ
େସମି ତି କି ଛି ଶ¢ ବା ଶା¢ିକ ପେୟାଗ େସ େଖାଜି ପାଏନା, ଖାଲି अ| େକେତକ ପାଣିର
ଝର ଝର, କୁ ଳୁ କୁ ଳୁ , ପତର ଖସ୍ ଖସ୍, ପfୀର ଫଡ଼ ଫଡ଼ ଶ¢ ଛାଡି େଦେଲ। ପକୃ ତି
େକାଳେର େସ ଜନF୍ େନଇ େସହି ପକୃ ତି େକାଳେର ହସି , େଖଳି , ବୁ ଲି ଜୀବନ ନି ବା ହ କରି
ପୁଣି େସଇ ପକୃ ତି େକାଳେର ପଚି ସଢ଼ି େଲାଟି ଯାଏ। େକେତେବେଳ ପୁଣି ବନର ବାଘ
ଭାଲୁ ଆଦି ହZସ ଜn େଦଖି ଭୟ କାତର େହାଇ ଜୀବନ ବି କଳେର ପକୃ ତି େକାଳେର ଲୁ ଚି
ଆଶୟ େଖାେଜ। ବାହାର ଦୁ ନି ଆକୁ େଦଖିବାର ବା ଜାଣିବାର ସୁେଯାଗ ତା’ ପାଖେର
ନଥିଲା। େସଇ ନି ~ େଗା0ୀେର ବା ଇଲାକାେର ତା ଜୀବନ ପରି କମା ସରି ଯାଉଥିଲା।
କମଶଃ େସ ସଭ ଓ ଶି fିତ େହବାକୁ ଲାଗିଲା। ପକୃ ତି ର େଗାେଟ ପେର େଗାେଟ
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ରହସ ଉେନFାଚନ କରିବା ତା ପାଇଁ ଏକ େକୗତୁ ହଳ େହାଇ ଉଠି ଲା। ଧୀେର ଧୀେର
ସବୁ ଟାକୁ ଆୟ_ କରି ବାକୁ େଚା ଜାରି ରଖିଲା। ଜାଣିବାର ଇଛା ପବଳ େହବାରୁ େସ
ଗୁରୁକୂଳ ଆଶମ ଯି ବାକୁ ଲାଗିଲା। ପଥେମ ପଥେମ ଶତି ମାଧମେର େସ ସବୁ କି ଛି ଶୁଣି
ଶୁଣି ମେନ ରଖିଲା। ପେର ଭାଷା, ଲି ପି ଓ ମୁଦଣ ଜର ଉ¯ାବନ ଓ ବାପକ ପସାର
ଫଳେର अଧୟନ ସହଜ ଓ ସୁଖ ପାଠ େହବାକୁ ଲାଗିଲା। ଏଥି ସହ ତା’ର ପଠନ
अଭାସ ବୃ ି ଘଟିଲା ଓ ପାଠ ପତି अନାଗହ ହଟି ଆଗହ ପରି ପକାଶ ପାଇଲା। ପେୂ ବ
େକବଳ ରାଜା ରାଜୁ ଡ଼ା ବା अ| େକତକ ମୁିେମୟ. ସlାନ ସlତି ଏପକାର ଶି fା
ଆହରଣର ସୁେଯାଗ େନଇ ପାରୁଥିଲା। ରାଜା, ମହାରାଜ ବା ଏବର ସରକାର.
େପାସାହନ ଓ ପୃ0େପାଷକତା ଫଳେର ଶହ ଶହ ଶି fା अନୁ 0ାନ ଗଢ଼ି ଉଠି ପାରି ଛି।
େବସରକାରୀ ସଂାର ମଧ ଆଜି अଭାବ ନାହZ। ଏେବ ପୟତଃ ସମେ` अଧୟନ ଓ
अଧାପନା ପତି ରୁଚି ରଖlି । ାନ ବି ାନର ଭୂ ୟସୀ ପସଂଶା ଫଳେର ମଣିଷ अେନକ
କି ଛି ଜାଣି ପାରି ଛି। ଚି lା ଓ େଚତନାର ବାପକ ପରି ବ_ନ ଘଟିଛି। ମଣି ଷ ଜୀବନର
େବଶ୍ କି ଛି ମୁହୂ_ अଧୟନ ଓ अଧବସାୟେର କାେଟଇବାକୁ ଉଚି ତ୍ ମଣି ଛି। େତଣୁ
अଧୟନ ମଣିଷ ଜୀବନର ଏକ ବି େଶଷ ବି ଭାବ।
ଶି ଶୁଟିଏ ଜନF େହବା fଣି ପରିବାରର େଲାକ େବଶ୍ ସେଚତନ ଓ ସତକ େହାଇ
ପଡ଼lି । ବି ଦାଳୟକୁ େସ ଯାଇ ପାଠ ପଢି ବ, अନ ମଣିଷ ପରି ଜେଣ ମଣିଷ େହାଇ େସ
ଛି ଡା େହବ, अନ ଆେଗ ଭରସି କଥା କହି ବ-ଏପରି ଚି lାେର ସମେ` ମସଗୁଲ େହାଇ
ଉଠlି । ପି ଲାଟିକୁ ତି ନି ବଷ େହବା fଣି ତାକୁ ବି ଦାଳୟ ପେଠଇ ଦି अlି । େବଶ୍ କି ଛି
ଦି ନ अଧୟନ କଲା ପେର େସ େବଶ୍ ଆତF ନି ଭରଶୀଳ େହବାକୁ େଚା କେର, ନି ଜ
ଆହାନ ଇ-ପତି କା ସ%ୂ ' ନି ଃଶୁ) ବି ତରଣ େହତୁ ଡା େଜାତି ପସାଦ ପ-ନାୟକ. /ାରା ପତି 0ି ତ ଓ ପକାଶି ତ | Aahwaan.com | 272

ଆହାନ ଇ-ପତି କା, ଚତୁ ଶ ବଷ, ଦି ତୀୟ ସଂଖା, େଫବୃ ଆରୀ ୨୦୧୯

Magazine Downloaded from www.aahwaan.com

େଗାଡ଼େର ନି େଜ ଛି ଡା ହୁଏ, ନି ଜର ଶି fାଗତ େଯାଗତା अନୁ ସାେର େସ ନି ଜ ପାଇଁ
େଗାେଟ କମ ଓ କମ ସଂାନ ବାଛି ନି ଏ। ଏେତେବଳକୁ ଦୁ ନି ଆର ଭଲ ମq ବୁ ଝି
ପାରି ବାକୁ େସ େବଶ୍ ସfମ ମେନ େହାଇଥାଏ। ଏଥିପାଇଁ ହୁଏତ ତାକୁ अେନକ
ପତି ଦqିତାମୟ ପରୀfାେର अବତୀ' େହବାକୁ ପଡ଼ି ଥାଏ। େସଇଥିେର ହZ ତା’ର
ସାଥକତା ତଥା अନ ମଣିଷ ଠାରୁ ତାକୁ ନି ଆରା କରି ଗଢି େତାଳି ବାର େଶଷ ପୟାସ
େହାଇଥାଏ। େତଣୁ ମାନବ ଜୀବନର ୩୦/୪୦ ବଷ अଧୟନ ଓ अଧବସାୟେର
କଟିଯାଏ – ଯାହା ସହ ତା’ ର ନି ବିଡ ସ%କ ରହି ଥାଏ।
ଏହି अଧୟନ ଓ अଧାପନା ସମ`. ଜୀବନେର େଯ ସୁରୁଖୁରୁେର ଚାଲି ଥାଏ – ତା’
ନୁ େହଁ । େସଥିପାଇଁ ନାନା ବାଧା ବgନ, ଘାତ ପତି ଘାତ େଦଇ ତାକୁ ଆଗକୁ ବଢି ବାକୁ
େହାଇଥାଏ। େକହି େକହି ଯି ଏ ଏ ସବୁ କୁ अେକ ଶେର ପତି ହତ କରି ପାେର ନାହZ,
ଜୀବନେର अକୃ ତକାଯ େହାଇ ପେର अନୁ େଶାଚନା ଓ ପରିତାପର ନି ଆଁେର ଝଲସି ହୁଏ –
ଏକାlେର ବସି ଭାେବ ମଁୁ କାହZକି अନ ମାନ. ଠାରୁ ଆଜି ଏେତ ପଛେର ପଡ଼ି ଛି।
ଏଥିପାଇଁ େସ ଏକାକୀ ହୁଏତ ଦାୟୀ େହାଇ ନପାେର, େକେତେବେଳ ବା ଆଥ~କ अନାଟନର
େବାଝ ଓ ପରି ିତି ପରି େବଶର ବାମ ଗତି ଏ ଦି ଗେର अlରାୟ େହାଇ ଛି ଡ଼ା େହାଇଥାଏ
अଥବା ପୁଣି ଜୀବନେର ନାନା ସଂଘାତ ଓ ସଂଘଷ ମଧ ତା’ର କୁ ପଭାବ ପକାଇ ଥାଏ।
ପାୟତଃ ଏବର ଶି fା ଆହରଣ ପତି ଏକ ବୟ ବହୁଳ କାଯକମେର ପରି ଣତ
େହାଇ ସାରି ଛି। ଘେରାଇକରଣ ଫଳେର ଦରି ଦ ପି ତାମାତାର ସlାନ ସlତି ଉଶି fାରୁ
ବିତ ରହି ବାକୁ ବାଧ େହଉଛlି । ଶି fାକୁ ସରକାରୀ େପାାହନଯୁp ଓ ଫି’ ମୁp
କରାଯି ବା अପରି ହାଯ ମେନ ହୁଏ। ଏହି େହତୁ ଓ ଆଥ~କ ନି अ}ିଆ ପରି ିତି େଯାଗଁୁ
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ପି ଲାଟି ଭଲ ଓ ବଡ଼ ଶି fା अନୁ 0ାନେର ନାମ େଲଖାଇ ପାେର ନାହZ, ଆଥ~କ ଦୁ ଗତି ଏ
ଦି ଗେର ବାଧକ ସାଜି ଥାଏ। ତଥାପି ତା’ର अଧୟନ ପି ପାସା ତାକୁ ସ%ୂ' େରାକି ପାେର
ନାହZ। େସ ବି ଦାଳୟ ଯି ବା ଆରo କରିଦି ଏ।
େବଶ୍ କି ଛି ଦି ନ ପରି ବାରର େଲାକ ଓ ଗୁରୁଜୀ. ଇସାରାେର ନାଚି ଥାଏ। ପାଠ କ’ଣ
ଓ କାହZକି ବୁ ଝି ନଥାଏ। ତଥାପି ସମେ` ପଢୁ ଛlି େଦଖି ସି ଏ ବି ପଢି ପକାଏ। ପାଥମି କ
ଶି fା ସରି ସରି ଆସି ଲା େବଳକୁ େସ ଧୀେର ଧୀେର ଏହାର ଗୁରୁତ ଉପଲ ି କରି
ଆସୁଥାଏ। ଶି ଶୁର ଚପଳ ମନ କମଶଃ अଧବସାୟୀ େହାଇପେଡ। ମାତ େଖଳ କୁ ଦରୁ
ମନ ଛାଡି ନଥାଏ। େତଣୁ ବାପା ମାଆ ଗୁରୁଜନ ଓ ଗୁରୁଜୀ.ର ତ_ାବଧାନ ଓ େପରଣା
ଟିକକ ଆଗକୁ ଆଗକୁ ପଥ ପଦଶନ କରି ବାଟ କେଢଇ ନି ଏ। ଏଥିେର ବି େଶଷ ତଟି ବା
ବତି କମ ପରି ଲfିତ େହେଲ ପି ଲାଟି ବି ଗିଡି ଯାଏ। ତା’ର େଶୖ fଣିକ ଜୀବନ ଆକାଶ
ଜଟିଳ ଗଣିତେର ପରି ଣତ େହାଇଯାଏ, ଠି କଣା ବାଟ ଓ ମାଗ ହରାଇ ବସି େସ ନି ଜର
अଧୟନରୁ ଓହରି ଯାଏ। ମଧ ଇଂରାଜୀ ଓ ଉ ଇଂରାଜୀ ପଢି ଲା େବେଳ ହୁଏତ ତା’
ଭିତେର େଖଳୁ ଆଡ଼ ମେନାବୃ _ି ଟିକିଏ अଧି କ ଥାଏ। ମନ अହରହ ଚାହଁୁ ଥାଏ ସାy ସାଥୀ
ଗହଣେର େଖଳି ବାକୁ । େସପେଟ ପାଠର େବାଝଟା ବଢି ବଢି ଯାଉଥାଏ। ଟିକିଏ
अବେହଳା କେଲ ପାଠଟା अବୁ ଝା ରହି ଯାଏ। ଆଉ ଆଗକୁ ଉେଇବା କକର
େହାଇପେଡ଼। ଏେତେବେଳ େବଶୀ େସw ହାg େହାଇ ନଯାଇ ଲଗାମର अ.ୁ ଶଟାକୁ ଟିକିଏ
େଜାହର୍ କରି ଭି ଡ଼ି ଧରି ବାର ଆବଶକତା ଥାଏ । ପି ଲାର ଖୁବ୍ ପାଖାପାଖି ରହି , ନି କଟ
େନୖ କଟ ସ%କ ାପନ କରି ତାକୁ ଉଚି ତ୍ ପରମଶ ଓ ମାଗ ଦଶନ ଜରି ଆେର କି ଛିଟା
େପାାହନ ଓ ଉନw ତି ର ମ େଦବାକୁ ପଡ଼ି ଥାଏ। ଯାହାଦାରା େସ अଧବସାୟୀ
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େହାଇପଡ଼ି ବ ଓ =ୁଲ୍ ଶି fା ସମାି କରି ତୁ ରl ମହାବି ଦାଳୟ ଓ ବି ଶବିଦାଳୟ
अଭିମୁେଖ अଗସର େହବ।
ଏହି କେଲଜଜୀବନ अଧି କତମ ଯୁp ଦୁ ଇ ଶି fା ବଷ ଜୀବନର ଏକ ସgିfଣ। ଏହି
ମୁହୂ_େର ମଣିଷ ବି ଗିଡ଼ି ଯି ବାର ଟିକିଏ अଧି କ୍ ସoାବନା ଥାଏ। ଏେକ ତ ଘର ପାଖ ଛାଡ଼ି
ଶି fା ଆହରଣ ପାଇଁ ଦୂ ର ଦୂ ରାl ାନେର ରହି ବାକୁ ପଡି ଥାଏ, େଯଉଁଠି ଘର େଲାକ.ର
େଦଖଭାଲ ଟିକିଏ କମ୍ ଥାଏ। ପୁଣି ଗୁରୁଜୀ.ର ବି େଶଷ କ_ୃ ତ ନଥାଏ। ନୂ ଆ ସାy
ସାଥୀ ଗହଣେର ପଡ଼ି ବି ଗିଡ଼ି ଯି ବାର अବସର ସୃି େହାଇଥାଏ। =ୁଲ୍ ଜୀବନର ଶି fା ଓ
କେଲଜ ଜୀବନର ଶି fା ମଧେର ମଧ अେନକ ଫରକ ଓ ତାରତମ ପରିଲfିତ ହୁଏ।
କି ଛିଟା ଆୟସସାଧ ଓ କକର ମଧ େହାଇଥାଏ। ଏଠି ଗୁରୁଜୀ ଓ ପରି ବାରବାଲା.ର
अ.ୁ ଶର ଲଗାମ୍ ପାୟତଃ ନଥାଏ କହି େଲ ଚେଳ। ସhq ବି ହାର ଓ ନୂ ଆ କରି ବpି
ଜୀବନର ସାଧୀନତାର ସ ାଦ ପଥମ କରି ମଣିଷ ପି ଲା ଚାଖି ଥାଏ। େତଣୁ େବେଳ େବେଳ
ଟିକିଏ ଉଶୃଳ େହାଇ ଉେଠ। ନି ଜକୁ ନି େଜ ଆୟ_େର ରଖି ପାେର ନାହZ। ହାତ େଟକା
ପଇସାେର ଚଳୁ ଥିବା ପି ଲାଟି ପେକଟେର େମାଟା अ.ର ପଇସାର ପସ ଧରି ବୁ ଲି ବା
ଆରo କେର, ଯଦି ଧନୀକ ଘର ପି ଲା େହାଇଥାଏ। କୁ ସy ଓ କୁ अଭାସେର ପଡ଼ି
ବି ଶୃଳ ଆଚରଣ କରି ବେସ। ଶି fା ପତି ନଜର ହଟାଇ अନାନ ଦି ଗ ପତି अଧି କ
ଆଗହୀ େହାଇ ପେଡ଼। ଶାରୀରି କ କି ୟାfମ ମଧ ତା’ ମାନସି କ ିତି ଉପେର ଯେଥ
ପଭାବ ପକାଇ ଥାଏ। ନୂ ଆ ନୂ ଆ କରି େସ ଯୁବକତ ପାି କରୁଥିବାରୁ ଶରୀରେର ନାନା
ବି କାର ପରି ଲfିତ ହୁଏ। ଚି _ ଚାଲତା ସୃି ହୁଏ। ନୂ ଆ କରି ମନେର େପମ ଭାବ
ମଧ ଜାଗତ େହଉ ଥାଇ ପାେର। ସବୁ ଜି ନିଷକୁ ନି େରଖି େଦଖିବାର କଳା ପାଟବତା
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ବେଢ। ସବୁ କି ଛି ଜାଣିବାର ପବୃ _ି ପବଳ ହୁଏ। େକୗତୂ ହଳୀ अନୁ ସgିୁ ମନ अେନକ
କି ଛି ନୂ ତନ ସoାବନା ଓ ଉ¯ାବନା ପଛେର ପଡି ଯାଏ। ହରେମାନର fରଣ ଓ ତନି ତ
ପରି ବ_ନ ମଧ ଲfଣୀୟ। ଆଜି କାଲି ଉ ଶି fାନୁ 0ାନ ଗୁଡ଼ିକର ପରି ସରେର ମଧ
େହେରାଇନ, ଚରସ, ଗା ପଭୃ ତି ମାରାତFକ ନି ଶା ଦବର अବାଧ କାରବାର ଚାଲି ଛି।
ପୁନx ଇ}ରେନଟ୍ ଓ େମାବାଇଲର ମଧ ଆେନକଟା କୁ ପରି ଣତି େବଶ୍ ସୁ। ଏେତ
ସେତ ଠି କଣା ରା`ାରୁ ମନ ନହଟିବା ଆବଶକ। େନାହି େଲ ଚରି ତ ଗଠନ ସoବ ନୁ େହଁ ।
ଶି fାେର अଯଥା ବାଧା ଉପୁଜି ଥାଏ। ଏେତେବେଳ ଉଚି ତ୍ ପଶି fକ ଓ ତ_ାବଧାରକ.
ନି ବ~ବାଦୀୟ ଭୂ ମିକାଟି ରହି ଥାଏ। ନେହେଲ ବି ପଥଗାମୀ େହବା ସାଭାବି କ। େତଣୁ
କାରି अର ବି ଗିଡ଼ି ଯି ବା କି ଛି ବଡ଼ କଥା ନୂ େହଁ । ପଛକୁ ଭାବି ଲା େବଳକୁ କି ଛି ନଥାଏ।
ଏଇ ଟିକକ अସତକତା କାରଣରୁ କାରି अର ସ.ଟେର ପଡ଼ି ସାରି ଥାଏ। ଏଥିରୁ ମୁp
େହଲା େବଳକୁ ଆଉ ଆଗକୁ ଏେତ ସହଜ େହାଇ ନଥାଏ। ଏଥିପାଇଁ ସେଚତନତା ବୃ ି ଓ
ସଠି କ୍ ାନ ମାଗ ପଦଶନର ବହୁ ଆବଶକତା अଛି । ମନ ଭିତେର ଉକି ତ ସପwର
ସoାର ଓ ଶି fାର ଗୁରୁତ ପି ଲା ମୁvେର ଖୁqିଖାqି ପର
ୂ ାଇବା ନି ହାତି ଜରୁରୀ। ଯାହା
ଫଳେର ତା’ର ବି ଚୁତି ନଘଟି ସଳଖ ରା`ାେର ସରଳ ମାଗେର େସ ଧାବମାନ େହବ।
ଏହି ପରି େପfୀେର ପରି ିତି ଓ ପରି େବଶର ମଧ େଗାଟାଏ ବଡ଼ ଭୂ ମିକା ଥାଏ,
ଯାହାକୁ ଆେଦୗ अଣେଦଖା କରାଯାଇ ନପାେର। ପତି କୂଳ ପରି ିତି ଓ ପରି େବଶ ମଣିଷର
ବି କାଶ ଦି ଗେର अlରାୟ େହାଇ ଛି ଡ଼ା ହୁଏ। अନୁ କୂଳ ପରି େବଶେର େସ େଯତି କି ଲa
ଲa ପଦ ପାତେର ଆେଗଇ ଥାଏ, ପତି କୂଳ ପରି ିତି େର ତା’ର ଦି ଗୁଣା ବବେhଦ ଟାଣି
େସ ପଛକୁ ହଟି ଆେସ। ଏକ अଜଣା ଆତ.ର କରାଳ ଛାୟା ତା ଚାରିପେଟ ଘର
ୂ ି
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ବୁ ଲି ବାକୁ ଲାେଗ। ବି ଷ' ମନା େହାଇ େସ ନି ୃହ େହାଇ ପେଡ଼।
अେନକ ସମୟେର ଆେମ େଦଖିଥାଉ, ମଣିଷ ସମାଜେର ପରି ବାର ଗଢି ରହି ଥାଏ।
େସଇ ପରି ବାର ଭି ତେର ନାନା ସaାଦ ଓ ବି ସaାଦ େଦଖାଦି ଏ। କଳି ତକରାଳ ସୃି
େହାଇ ଜଟିଳ ପରିିତି ଉପୁଜି ଥାଏ। ବାପା ମାଆ ଓ ପରି ବାରର ମେନାମାଳି ନ ଓ
ମାନସି କ ଉ£ୀଡ଼ନ ପି ଲା ମନ ଉପେର ଯେଥ କୁ ପଭାବ ପକାଇଥାଏ। େଯେତ ଦୂ େରଇ
ରଖିେଲ ମଧ ପି ଲା ମନ ଏଥିରୁ ସହଜେର ହେଟ ନାହZ। େସ ହୁଏତ ତହZେର ପେତf
ସ%ୃ pି େଯାଡ଼ି ନପାେର, ମାତ ତା’ର ମାନସି କ ିତି େଦାହଲି ଯାଏ। ପାଠ ପତି अନାଗହ
େଦଖାଦି ଏ। ପାଠେର ତା ମନ େକqି ତ ନେହାଇ ଚାରିଆେଡ଼ ବି େକqି ତ େହାଇ ବି ଛୁରି
େହାଇପେଡ଼। ପଢ଼ାେର ବି ଘw ସୃି ହୁଏ।
ଏଭଳି ଘଟଣାକମ ଠାରୁ ପି ଲାଟିକୁ ଯେଥ ଦୂ ରେର ରଖିବା ପେୟାଜନ। ତା ଉପେର
େକୗଣସି ନକାରାତFକ ଚି lାଧାରାର ଛାୟା ପଡ଼ି ବାକୁ ନେଦବା ପାଇଁ ପଯତw ବି େଧୟ।
अନ େଗାଟିଏ ଘଟଣା ସା¶ାତି କ ବତି କମ ଆଣି େଦଇଥାଏ, ଯହZେର ମୃତୁ କାରଣ
େହାଇ ଛି ଡ଼ା େହାଇଥାଏ। େକେତେବେଳ େକମି ତି ପରି ବାର ଭି ତେର େଗାଟିଏ अପମୃତୁ
ଘଟିଯାଏ ବା ପି ଲାଟି ସବୁ ଠାରୁ ଭଲ ପାଉଥିବା େଜେଜବାପା/େଜେଜମା ବା अଜା/
ଆଇ.ର ସାଭାବି କ କାରଣ ବଶତଃ ମୃତୁ େହାଇଯାଏ, ଯାହାକୁ ପି ଲା ମୁv ସହଜେର
ଗହଣ କରି ପାେର ନାହZ କି aା େସ ପରି ିତି ରୁ ମୁକୁଳି ଶୀଘ ସାଭାବି କ େହାଇ ପାେର ନାହZ।
ଫଳେର अଭୂ ଲା ସF ତିକୁ ମେନ ପକାଇ େସ ମି ୟମାଣ େହାଇ ପେଡ଼ ଓ अସାର ଜୀବନକୁ
େବକାର ମଣିଥାଏ। ଏେତେବେଳ ଜୀବନର କେଠାର ଓ ବା`ବ ସତ ସ%କେର ତାକୁ
ସମକ୍ ଧାରଣା େଦବା ଆବଶକ। ନେହେଲ अଜଣା ଆତ.େର ମନ ଭାରକାl େହାଇ
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ଉଠି ବ ଓ अଧୟନେର ସମସା େଦଖା େଦବ।
ଏହି ସବୁ ଦି ଗ ଭାଗ ପତି ନଜର େଦଇ ଏକ ସରଳ ଶି ଶୁର ବି ରଳ ବpିତ୍ଵ ପାଇଁ
ଆେoମାେନ ଶତତଃ ପଯତw ଶୀଳ େହବା ବା®ନୀୟ। ପି ଲାଟିକୁ ସଠି କ୍ ସମୟେର ସଠି କ୍
ପରାମଶ ବା ଠି କଣା ସମୟେର ଉପଯୁp ପରାମଶ େଦବା अପରି ହାଯ। େଯଉଁଥିେର କି
ଉଭୟ ବpି ପରି ବାର ଓ ସମାଜର ଗୁରୁ ଦାୟି ତ ରହି ଛି। ବpି ଚରି ତ ଗଠନେର ମଧ
ଗୁରୁଜୀ.ର ଦାୟି ତେବାଧ ଓ କ_ ବର କମ୍ ଭୂ ମିକା ନଥାଏ। अତଏବ ମାନବ ଜୀବନର
ବି କାଶେର ବହୁ ବି ଧ ଉପକମଣିକ ପସାଧନ ସାମଗୀର ଆବଶକତା ରହି ଛି, ଯାହାକି ଏକ
ଉନw ତ ରା ଓ ବି ଶ ଗଠନେର ସହାୟକ େହାଇ ପାେର।

ଉପ ସହକାରୀ ନି ବgକ,
ସମବାୟ ସମି ତି ସମୂହ,
ଭଦକ ସକଲ
ଭାମଭାଷ : ୯୯୩୭୧୮୧୮୪୬
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େମା ବି େଲଇ େମାେତ ମାଉଁ?
ଆଜି ସgାେର ଚା େଦାକାନେର ନବ अଜା. ଶୁଖିଲା ମୁହଁ େଦଖି
ପଚାରି େଦଲି , “अଜା କଣ ଖବର?”

ସୁବଳ ମହାପାତ

अଜା କହି େଲ, “କହନି େର ନାତି ଛୁଆ, ଆଜି କାଲି େବଳକାଳ
ଯାହା େହଲାଣି ମଣି ଷ ଓପାସେର ମରି ବ”
ଚା ଗାସଟିଏ େଦାକାନୀଠୁ ଆଣି ତା.ୁ ବେଢ଼ଇ େଦଉ େଦଉ ପଚାରିଲି , “କାହZକି?
କଣ େହଲାକି ?”
କହି େଲ, “କାଲି ସgାେର େମା ନାତି େଟାକା ପଡ଼ି ଶା ଘର ନାତି େଟାକା ସହ େଖଳ
େଖଳେର କଣ ଟିେକ ପାଟିତୁv କଲା େଯ, କଥା ବଢି ବଢି ତା. ବାପାମାନ. ପାଖେର
ପହଁ ଚିଲା। େସଠୁ ଗvେଗାଳ ଆରo େହଇଛି େଯ ଏେବ ଯାଏଁ ଘେର ଚୁ ଲି ଜଳି ନି।
େରାେଷଇ ବq, ଖାଇବା ବq”
ମଁୁ ପୁଣି ପଚାରି ଲି, “ଆଛା ତେମ ଏକା ଖାଇନ ନା ଘର େଲାକ େକହି ବି ଖାଇ
ନାହାlି ?”
अଜା. ଆଖି ଛଳ ଛଳ େହଉ େହଉ ରହି ଗଲା। କହି େଲ, “ନା, ମଁୁ ଏକା ଖାଇନି ।
େସମାେନ ସମେ` ବାହାେର ଖାଇେଲ। ମଁୁ ତ ବାହାର ଜି ନିଷ ଖାଏନି । ଘେର େରାେଷଇ
େହେଲ ହZ ଖାଏ। େତଣୁ େମାର ଓପାସ। େସମାେନ ସମେ` ବାହାେର ଖାଇକି ଆସି େଲ।”
ମଁୁ ଟିେକ ରହି ଚି lା କଲି ଓ କହି ଲି, “ହଁ अଜା, ଆଜି କାଲି ସମ`. अବା
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େସଇୟା। ନି ଜଘର ଖାଦ ବତୀତ ବାହାର ଖାଦ େଯଉଁମାେନ ଖାଆlି ନାହZ, େସମାନ.ୁ
ଏମି ତି ଦଶା େଭାଗିବାକୁ ପେଡ। ଆମ ଜଗନw ାଥ.ୁ େଦଖୁନ। ଜେଣ ପଯଟକ ପାଇଁ
େପାଲି ସ ଆଉ ପvା. ଭିତେର ଝଗଡା େହଲା େଯ, ପvାମାେନ ସକାଳୁ ମqିର ବq କରି
ରଖିେଲ। ଜଗନw ାଥ.ୁ ନା ଖାଇବାକୁ େଦେଲ ନା ପାଣି ମୁେq ପି ଇବାକୁ େଦେଲ। େହେଲ
अଜା ଏମି ତି େକେତଦି ନ ଚାଲି ବ? ଆଛା ଏ अବା ତୁ ମର ଆଜି େହଇଛି ନା ଆଗରୁ
େକେବ େହଇଛି ?”
କହି େଲ, “ବଷକୁ ବାରମାସ, ମାସକୁ ଥେର ଏମି ତି େଭାଗିବାକୁ ପଡୁ ଛି । ଆଜି ଯାଏଁ
ସହି ସହି ଆସୁଥିଲି। ଓପାସ କେଲ କୁ ଆେଡ େପଟ ପାଇଁ ଭଲ େବାଲି କୁ ହlି । େସଇୟା
ଭାବି ମାସକୁ ଥେର ଓପାସ କରି ଚେଳଇ େଦଉଥିଲି। ତୁ ତ ଜାଣୁ ମଁୁ ଟିେକ ଖାଦ
ର.ୁ ଣା। େଭାକ ଜମା ସoାଳି ପାେରନି । ତଥାପି ମଝି େର ମଝି େର େମାେତ ଓପାସ
ରେଖଇ ବସି ପଡୁ ଛlି । କି n ଆଉ ନୁ େହଁ । ଘର େମାର, ସ%_ି େମାର, ଜମି ବାଡ଼ି
େମାର। େମା ପଇସାେର ଚଳି େମାେତ ନାଲି ଆଖି େଦଖାଉଛlି ? େଭାକ ଲାଗିଲାଣି
 ୁ
କହି େଲ କହୁଛlି , ଆଜି େରାେଷଇ େହବନି , ଘର କାମ ବq। କାଲି ସକାଳୁ ଯାଇ େକାଟର
େନାଟିସ େନଇ ଆସି ବି। େମା କାମ ସବୁ କରି ବ, େମା ଖାଇବା କଥା ବୁ ଝି ବ ଯଦି ଏ ଘେର
ରୁହ, ନେହେଲ ବାହାର। ଆେର...କଣ େବାଲି ଭାବି ଛlି କି େମାେତ? େମା ବି େଲଇ
େମାେତ ମି ଆଉଁ?”
ଚା ପି ଆ ସରି ଯାଇଥିଲା, ମଁୁ ଘରକୁ େଫରିଲି । େଫରିଲା େବେଳ ଭାବୁ ଥିଲି, ଆମ
ଜଗନw ାଥ. ମୁvକୁ ଏମି ତି ବୁ ି ଟିେକ ଜୁ ଟlାନି ? େସ ତ ଭଗବାନ, ଯାହା ଚାହZେବ
କରି ପାରି େବ। ପଶାସନ ମୁvେର ବୁ ିଟିେକ େଦଇ ନବ अଜା. ପରି ନି _ି ଶୁେଣଇ
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ପାରେlନି ?
ଯଦି ରାଜା. ହାତରୁ ସବୁ ଦାୟି ତ ପଶାସନ େନଲା, େତେବ ଏ ପvା. େଦୗରାତF
କି ଆଁ ସହୁଛି । େଯଉଁଦିନ ଜଗନw ାଥ.ୁ ଓପାସ ରହି ବାକୁ ପଡୁ ଛି , ପvାମାେନ ଛାତି େର ହାତ
ରଖି କହି ପାରି େବ, େସତି କି ସମୟ େସମାେନ ବି ଓପାସ ଥିେଲ େବାଲି ? େସମାେନ ନି ଜ
ନି ଜ ଘେର ଯାଇ ଖାଇେଦଇ ଆସି େବ, କି n ଆମ ଭଗବାନ ଓପାସ ରହି େବ।
ଦୁ ନି ଆଁେର ଏମି ତି େକୗଣସି ମqିର ନାହZ, େଯଉଁଠି କି ଏ କାହା ଉପେର ରାଗ ରଖି
ମqିରର ନୀତି କାlି ବq କରି ଛି। ଯଦି କାହାର ଭୁ ଲ ହୁଏ େତେବ ମqିର ପଶାସନ ତା
ବି ରୁେର କାଯାନୁ 0ାନ ଗହଣ କେର। ଦୁ ନି ଆଁର ସବୁ ମqିରର ଟ अଛି । େସଠି
ପଜ
ୂ ାରୀ ବା ପvା ଭାେବ େଯଉଁମାେନ ନି ଯୁpି ପାଆlି େସମାେନ େକୗଣସି ଏକ େବୖ ଦିକ
ବି ଦାଳୟରୁ ଶି fା ଗହଣ କରି ରୀତି ମତ ପରୀfା େଦଇ ପାସ କରି ଆସି ଥାlି । ଉ ଶି fିତ
େସମାେନ। ଆମ ମqିର ପଶାସନ ଯଦି ଏମି ତି କି ଛି କରlା େତେବ କଣ ହୁअlା ନାହZ?
କାହZକି େକବଳ ମାତ ପୁରୀେର ପି ଢ଼ୀ ପେର ପି ଢ଼ୀ ବାପାअଜା ସ%_ି ପରି
େସଇମାେନ ହZ ପvା ଭାେବ ରହି େବ? କାହZକି ଉ ଶି fିତ ପଜ
ୂ ାରୀ ନି ଯୁp େହାଇ
ପାରି େବ ନାହZ? ଜଗନw ାଥ ମqିର ଯି ଏ ତି ଆରି କରି ଥିେଲ, େସ ବି ମହାପଭୁ .ୁ ବର
ମାଗିଥିେଲ, କହି ଥିେଲ, “େହ ପଭୁ , େମାେତ ଛୁଆପି ଲା ଦରକାର ନାହZ। େମା ବଂଶେର
େକହି ନ ରୁହn। କାରଣ ଜେଣ ବି ଯଦି କି ଏ ରହି ଲା, ଏ ମqିର େମା ବଂଶଧର ତି ଆରି
କରି ଛlି େବାଲି ଦାବି କରି ପାେର” େତେବ ଏ ପvାମାେନ କି ଏ? କାହZକି ବଂଶାନୁ କେମ
େସମାେନ ମqିରର ନୀତି କାlି କରି େବ?
ପଶାସନକୁ अନୁ େରାଧ, ଏ ବଂଶ ପର%ରା ବq କରି अନ ମqିର ପରି ଉଶି fିତ
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ପvାମାନ.ୁ ନି ଯୁpି ଦି अn। ମqିରେର େକେତେବେଳ କ’ଣ େହବ, ତାହା ପଶାସନ
ନି _ି େନଉ। ଯି ଏ अମାନ କଲା ତାକୁ ତୁ ରl ଚାକି ରୀରୁ ବହି ¸ାର କରାଯାଉ। ଯଦି
କି ଏ ପଶାସନର ନି _ିକୁ ବି େରାଧ କେର େତେବ ତାକୁ ବି ବହି ¸ାର କରାଯାଉ।
ଆଉ ଯଦି ପଶାସନ ଏ ସବୁ କରିବାକୁ अସଫଳ, ଜଗନw ାଥ. ନୀତି କାlି େର ଏପଟ
େସପଟ େହେଲ, ହାତେର ହାତ ବାgି ବସି ବା अେପfା ପଶାସନର ସବୁ କମଚାରୀ ଇ`ଫା
େଦଇ ମqିରର ସବୁ ଦାୟି ତ ଗଜପତି ମହାରାଜା.ୁ ହ`ାlର କରn।
ଜଗନw ାଥ, ସବୁ ଓଡ଼ି ଆ. ସ ାଭିମାନ। ଓଡି ଶାର ସବୁ େଲାକ ଜଗନw ାଥ.ୁ ଭଲ
ପାଆlି । ଜଗନw ାଥ.ର େକୗଣସି ନୀତି କାlି େର ଖି ଲାପ େହେଲ ଓଡ଼ି ଆ ପାଣକୁ ବାେଧ।
ଜଗନw ାଥ ଓପାସ ରହି େଲ अଧା ଓଡ଼ି ଆ. ଘେର ଚୁ ଲି ଜେଳନି । େତେବ ନି ଜ ମନଇhା
ଜଗନw ାଥ. ନୀତି କାlି କରିବାକୁ ପvାମାନ.ୁ अଧି କାର େଦଲା କି ଏ?
ମqିର ଜଗନw ାଥ.ର, ସ%_ି ଜଗନw ାଥ.ର, େଭାଗ ଜଗନw ାଥ.ର, ତାକୁ ଚେଲଇବା
ପାଇଁ ତେମ କି ଏ?
ଆେର.... େମା ବି େଲଇ େମାେତ ମି ଆଉଁ???
ବି .ଦ. -- େଲଖାଟି େମାର ନି ଜସ ମତ....
ଖଲାରୀ, अନୁ ଗୁଳ, ଓଡି ଶା
ଭାମଭାଷ : ୯୩୭୬୦୧୨୫୦୦
ଇେମଲ୍ : subal.mohapatra@gmail.com
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ଓଡ଼ି ଶା ରାଜ ବେଜଟ୍ ୨୦୧୯୨୦୧୯-୨୦ ସମୀfା
ଓଡି ଶା ରାଜ ବେଜଟ୍ ୨୦୧୯-୨୦କୁ ସାଧାରଣ େଲାକମାନଂକ
ଦୃ ିଭyିେର

ବି େଶଷଣ

କରାଯାଇଥିଲା

କରି ବା

ଉେଶେର

ଏକ

अଧୟନ

ରେତw ଶର ସାହୁ

ଗତ ୭ ତାରିଖ ଦି ନ ଓଡି ଶାର अଥ ମୀ ୨୦୧୯-୨୦ ଆଥ~କ ବଷ ନି ମେl ବେଜଟ୍
ବି ଧାନ ସଭାେର ଉପାପନ କରି ଥିେଲ I ୨୦୧୯-୨୦ ବଷର ବେଜଟ ଯଦି ଓ ୧ ଲf ୩୨
ହଜାର ୬୬୦ େକାଟି ଟ.ାର ବେଜଟ୍ ତଥାପି ଏହା ରାଜର େମାଟ ଘେରାଇ ଉ£ାଦର
େମାଟ ୨୪.୫୩ % I ଯଦି ଆେମ ୨୦୧୩-୧୪ ଆଥ~କ ବଷର ଆନୁ ମାନି କ ବେଜଟ୍ କୁ
େଦଖିବା ରାଜର େମାଟ ଘେରାଇ ଉ£ାଦର ପାୟ ୨୦% େମାଟ ଖଚ ଥିଲା I
େମାଟ ଖର ବୃ ିକୁ ହି ସାବକୁ େନେଲ ୨୦୧୮-୧୯ ସଂେଶାଧି ତ अଟକଳ ତୁ ଳନାେର ୨୦୧୯
-୨୦ ବଷେର ପାୟ ୧୦.୪୩ % ବୃ ି ଘଟିଛି I ଯଦି ୨୦୧୮-୧୯ ଆନୁ ମାନି କ अଟକଳକୁ
ହି ସାବକୁ େନବା ତାହାେହେଲ ଗତବଷର ତୁ ଳନାେର ୨୦୧୯-୨୦ ବଷେର ପାୟ ୧୦. ୫୨
% ବୃ ି ଘଟିଛି I କି n ଯଦି ଆେମ ଆନୁ ମାନି କ अଟକଳ ଓ ପକୃ ତ ଖ ବି ଷୟେର
ଆେଲାଚନା କରି ବା ତାହାେହେଲ ୨୦୧୩-୧୪ ଆନୁ ମାନି କ अଟକଳ ତୁ ଳନାେର ୨୦୧୩ ୧୪ ପକୃ ତ ଖ େହଉଛି -୬.୯୨%, ଠି କ୍ େସହି ପରି ୨୦୧୪-୧୫ ଆଥ~କ ବଷେର େସମି ତି ୧୬.୮%, ୨୦୧୬-୧୭ ଆଥ~କ ବଷେର -୭.୬% ଓ ୨୦୧୭-୧୮ ବଷେର – ୮.୭୯% अଥାତ
େମାଟ ବୟ ବରାଦ ଭିତେର ୨୦୧୩ -୧୪ ମସି ହାେର ୬.୯୨% ଶତକଡା କମ ରହୁଥିଲା
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େବେଳ ୨୦୧୭-୧୮ ବଷେର ୮.୭୯% କମ ରହି ଛି I
ବେଜଟ୍ ର ଆୟକୁ ନଜର େଦେଲ ଜଣା ପେଡ଼ େଯ, ୨୦୧୩-୧୪ ବଷେର ବା`ବ
ଆୟେର େମାଟ ରାଜସ ଆୟର ୫୧.୬୩% ରାଜ ନି ଜସ ଆୟରୁ ସଖୀନ େହଉଥିଲା
େବେଳ ୨୦୧୪-୧୫ ବଷେର ୪୮.୯୫%, ୨୦୧୫-୧୬ ବଷେର ୪୫.୩୧%, ୨୦୧୬-୧୭
ବଷେର ୪୧.୫୮ % ଓ ୨୦୧୭-୧୮ବଷେର ୪୨.୬୨% ନି ଜସ अୟରୁ ସଖୀନ େହଉଥିେଲ
କି n ୨୦୧୯-୨୦ ବେଜଟ୍ ଆକଳନ अନୁ ସାେର ଏହା ଆହୁରି ୪୦.୬୫% କୁ କମି ଯାଇଛି I
ରାଜ ପାଇଁ ଏହା ଏକ ଆହାନ େଯ ନି ଜସ ଆୟ ଉପେର ଯେଥ ଧାନ େଦବାକୁ ପଡି ବ I
ବାଷ~କ ଆଥ~କ ବି ବରଣୀ ନଥି अନୁ ସାେର ସାମାଜି କ େସବା େfତକୁ ବି େଶଷଣ କେଲ
ଜଣାଯାଏ େଯ ସାମାଜି କ େସବା େfତ ର ଖ ୨୦୧୩-୧୪ ଆଥ~କ ବଷର ପକୃ ତ ଖଚ ର
୩୬.୪୩% ଥିଲା େବେଳ ଓ ୨୦୧୫-୧୬େବଳକୁ

୩୪.୮୫%, ୨୦୧୭-୧୮ େବଳକୁ

୩୪.୬୨% ଓ ୨୦୧୯-୨୦ ଆଥକ ବଷର ଆନୁ ମାନି କ अଟକଳର ୩୬.୫୭% I ୨୦୧୪-୧୫,
୨୦୧୫-୧୬, ୨୦୧୬-୧୭ ଓ ୨୦୧୭-୧୮ ଆଥ~କ ବଷର ସାମାଜି କ େସବା ବାବଦେର ଖ
ବି ଷୟେର ଆହୁରି ଟିକିଏ ଆଧି କ ଆେଲାଚନା କେଲ ଜଣାପେଡ େଯ ପକୃ ତ(ବା`ବ) ଖ,
ବେଜଟ୍ ଆକଳନ ତୁ ଳନାେର କମ୍ ରହୁଛି I ୨୦୧୪-୧୫ ବଷେର -୧୮.୯୫%, ୨୦୧୫-୧୬
ବଷେର -୫.୨୩%, ୨୦୧୬-୧୭ ବଷେର -୯.୫୩% ରହି ଥିଲା େବେଳ ଓ ୨୦୧୭-୧୮ ପକୃ ତ
ଖ ୨୦୧୭-୧୮ ବେଜଟ୍ ଆକଳନ अନୁ ସାେର ୧୩.୮୩ % କମ୍ ରହୁଛି I
ଯଦି ବାଷ~କ ଆଥ~କ ବି ବରଣୀ ନଥି अନୁ ସାେର ଶି fା େfତର ବେଜଟ୍ କୁ ହି ସାବକୁ
େନବା ତାହାେହେଲ ଜଣାପେଡ େଯ, ପତି ବଷ ବେଜଟ୍ େର ଶି fା େfତ ପାଇଁ ବୟ ବରାଦ
ବଢି ଚାଲି ଛି I କି n ବାଷ~କ ଆଥ~କ ବି ବରଣୀ ନଥିକୁ େଦଖିେଲ ଜଣାପେଡ େଯ ୨୦୧୩-୧୪
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ବେଜଟ୍ ଆକଳନ अନୁ ସାେର େମାଟ ବୟର ୧୪.୮୬%, ୨୦୧୪-୧୫ ବଷର ୧୪.୯୦%,
୨୦୧୫-୧୬ ବଷର ୧୪.୭୫%, ୨୦୧୬-୧୭ ବଷର ୧୪.୭୧%, ୨୦୧୭-୧୮ ଆଥ~କ ବଷର
େମାଟ ବୟର ୧୫.୩୧% , ୨୦୧୮-୧୯ ଆଥ~କ ବଷେର ୧୪.୨୯% ଶି fା େfତ ପାଇଁ ବୟ
ବରାଦ େହାଇଥିଲା େବେଳ ଏବଷ େମାଟ ବେଜଟ୍ ର ୧୪.୩୯% ଶି fା େfତ ପାଇଁ
ଆକଳନ କରାଯାଇଛି I ଠି କ୍ େସମି ତି ବେଜଟ୍ ଆକଳନ ତୁ ଳନାେର ବା`ବ ଖ କମ୍
ରହୁଛି I ୨୦୧୩-୧୪ ଆଥ~କ ବଷେର ବେଜଟ୍ ତୁ ଳନାେର ପାୟ ୫୨୪ େକାଟି ଟ.ା କମ୍
ଖ େହାଇଥିଲା େବେଳ, ୨୦୧୪-୧୫ ବଷ େର ପାୟ ୧୭୯୧ େକାଟି, ୨୦୧୫-୧୬ େର
୯୫୪ େକାଟି, ୨୦୧୬-୧୭ େର ୧୮୪୦ େକାଟି ଟ.ା କମ୍ ଖ େହାଇଥିଲା େବେଳ୨୦୧୭୧୮ ଆଥ~କ ବଷେର ୨୧୮୦ େକାଟି କମ୍ ଖ େହାଇଥିଲା I
अନୁ ଦାନ ଦାବୀ ନଥିକୁ େଦଖି ବି ଦଳୟ ଓ ଗଣଶି fା ବି ଭଗର ଖ କୁ ହି ସାବ କେଲ
ଜଣାଯାଏେଯ, ଏହି

ବଷ ପାୟ ୧୬୪୬୭ େକାଟି ଟଂକା ଖ କରାଯି ବ େବାଲି

ଆକଳନେହାଇଛି I ୨୦୧୩-୧୪ ଆଥ~କ ବଷେର େମାଟ ବେଜଟ ଖର ୧୧.୯୭%, ୨୦୧୪୧୫ େର ୧୧.୮୧%, ୨୦୧୫-୧୬େର ୧୧.୪୩%, ୨୦୧୬-୧୭େର ୧୧.୨୪%, ୨୦୧୭-୧୮େର
୧୨.୩୬% ପକୃ ତେର ଖ େହାଇଥିଲା େବେଳ ଏହି ବଷ େମାଟ ବେଜଟ ଖର ୧୨.୪୧%
ଆକଳନ କରାଯାଇଛି I
ଆନୁ ଦାନ ଦାବୀ ନଥିକୁ େଦଖି ଉ_ର ଶି fା ବାବଦେର ଖ ବି ଷୟେର ଆେଲାଚନା
କେଲ ଜଣାପେଡ େଯ, ୨୦୧୫-୧୬ ବଷେର ପକୃ ତ ଖ ପାୟ ୧୯୦୭ େକାଟି ଟ.ା ଥିଲା
େବେଳ ୨୦୧୬-୧୭ ବଷେର ପକୃ ତେର ପାୟ ୧୯୩୭ େକାଟି,୨୦୧୭-୧୮ ବଷେର ୧୭୪୯
େକାଟି ଟ.ା ଖ େହାଇଥିଲା େବେଳ ୨୦୧୯-୨୦ ବଷେର ଏଥିପାଇଁ ପାୟ ୨୩୨୭ େକାଟି
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ଟ.ା ଖ ଆକଳନ େହାଇଛି I କି n ଯଦି ରାଜର େମାଟ ବୟକୁ ହି ସାବକୁ େନବା ୨୦୧୫
-୧୬ ବଷେର ପକୃ ତ ଖର ୨.୪୧% ଉ_ର ଶି fା ବାବଦେର ଖ େହାଇଥିଲା େବେଳ,
୨୦୧୬-୧୭ ବଷର ଆନୁ ମାନି କ अଟକଳର ୨.୨୩% ଉ_ର ଶି fା ବାବଦେର ଖ
େହାଇଥିଲା େବେଳ ୨୦୧୯-୨୦ ଆଥ~କ ବଷର ରାଜର େମାଟ ଆନୁ ମାନି କ ଖର
୧.୭୫% ଉ_ର ଶି fା ବାବଦେର ଖ େହବ େବାଲି ଆକଳନ େହାଇଛି I
ଆନୁ ଦାନ ଦାବୀ ନଥିକୁ େଦଖି େବୖ ଷୟି କ ଶି fା ବି ଷୟେର ଆେଲାଚନା କେଲ
ଜଣାପେଡ଼ େଯ, ୨୦୧୫-୧୬ ଆଥ~କ ବଷେର େବୖ ଷୟି କ ଶି fା ବାବଦେର ୧୩୧.୬୯ େକାଟି
ଟ.ା ୨୦୧୬-୧୭ ବଷେର ୧୫୧.୯୭ େକାଟି ଟ.ା ଓ ୨୦୧୭-୧୮ ଆଥ~କ ବଷେର
ବା`ବେର ୧୯୫ େକାଟି ଟ.ା ଖ େହାଇଥିଲା େବେଳ ଏହି ବଷ ପାୟ ୨୪୮ େକାଟି ଟ.ା
ଖ କରି େବ େବାଲି ଆକଳନ େହାଇଛି I
ବାଷ~କ ଆଥ~କ ବି ବରଣୀ ନଥି अନୁ ସାେର ସ ା େfତର ବେଜଟ୍ କୁ ବି େଶଷଣ
କେଲ ଜଣାପେଡ େଯ, ବେଜଟ୍ ଆକଳନ େର ଗତ ବେଜଟ୍ ତୁ ଳନାେର अଧି କ ବୟ
ବରାଦ ରହୁଛି I ୨୦୧୪-୧୫ ଆଥ~କ ବଷର ବେଜଟ୍ ଆକଳନ ୨୦୧୩-୧୪ ବେଜଟ୍
ଆକଳନ ତୁ ଳନାେର ପାୟ ୭୭.୬୮% ବଢି ଛି, ଠି କ୍ େସହି ପରି , ୨୦୧୫-୧୬ ବଷର
ଆନୁ ମାନି କ अଟକଳ ତୁ ଳନାେର ୨୦୧୬-୧୭ ଆନୁ ମାନି କ अଟକଳ ପାୟ ୨୩.୬୪%,
୨୦୧୭-୧୮ ଆନୁ ମାନି କ अଟକଳ ତୁ ଳନାେର ୨୦୧୮-୧୯ ବେଜଟ୍ ପାୟ ୭.୪୮% ବଢି ଛି
ଠି କ େସହି ପରି ଏହି ବଷ ମଧ ଗତ ବେଜଟ ତୁ ଳନାେର ୯.୭୦% ବଢି ଛି I କି n ଆନୁ ମାନି କ
अଟକଳ ଓ ବା`ବ ଖ ଭିତେର େକେତ ଫରକ ରହୁଛି ତାହା ଆକଳନ କେଲ ଜଣାପେଡ
େଯ, ୨୦୧୩-୧୪ ବଷେର ବା`ବ ଖଚ୍ ବେଜଟ୍ ଆକଳନ ତୁ ଳନାେର -୯.୮୯%, ୨୦୧୪-୧୫
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ବଷେର -୧୭.୩୯%, ୨୦୧୫-୧୬ ବଷେର -୩.୩୨%, ୨୦୧୬-୧୭ ଆଥ~କ ବଷେର ୦.୪୭%
ଫରକ ରହୁଥିଲା େବେଳ ୨୦୧୭-୧୮ ବଷେର ୧୩.୧୪% କମ ରହୁଛି I ଯଦି ପକୃ ତେର
େକେତ ଟ.ା କମ୍ ଖ େହାଇଥିଲା ତାହା ହି ସାବକୁ ଆଣି ବା ତାହାେହେଲ ୨୦୧୩-୧୪
ବଷେର ପାୟ ୨୧୫ େକାଟି ଟ.ା କମ୍ ଖ େହାଇଥିଲା ,୨୦୧୪-୧୫ ବଷେର ୬୭୧ ଟ.ା
କମ୍ ଖ େହାଇଥିଲା , ୨୦୧୫-୧୬ ଆଥ~କ ବଷେର ୧୨୬ େକାଟି ଟ.ା କମ୍ ଖ
େହାଇଥିଲା େବେଳ ୨୦୧୬-୧୭ ବଷ େର ପାୟ ୨୨ େକାଟି ଟ.ା अଧି କ ଖ େହାଇଥିଲା
େବେଳ ୨୦୧୭-୧୮ ଆଥ~କ ବଷେର ୭୪୫େକାଟି ଟ.ା କମ୍ ଖ େହାଇଥିଲା I
େତଣୁ େମାଟାେମାଟି ଭାବେର େଦଖିେଲ ସାଧାରଣ େଲାକ ଏହାର ସୁଫଳ େକେତ
ପରି ମଣେର ପାଉଛଂତି ତାହା ସମୟ କହି ବ
Source: Annual Financial Statement
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ବି େଶଷ अନୁେରାଧ
ଆହାନ ଓଡ଼ି ଆ ବ ଗ୍ ଆvଏଡ୍ ଆପ୍
ଡାଉନେଲାଡ୍ କରn :
https://play.google.com/store/
apps/details?
id=com.aahwaan.tathya
ଉପେର ଦି ଆଯାଇଥି ବା ଲି.୍ ଉପେର କି କ୍
କରn ଏବଂ ଡାଉନେଲାଡ୍ କରn

ଆହାନ ଇ-ପତି କା ଆvଏଡ୍ ଆପ୍
ଡାଉନେଲାଡ୍ କରn :
https://play.google.com/store/
apps/details?
id=com.aahwaan.aahwaanePatrika
ଉପେର ଦି ଆଯାଇଥି ବା ଲି.୍ ଉପେର କି କ୍
କରn ଏବଂ ଡାଉନେଲାଡ୍ କରn

n::ନି ମwେର ଦି ଆଯାଇଥିବା ଆହାନ ପତି କାର ଇେମଲ୍ ଗପେର େଯାଗ ଦି अn

https://groups.google.com/forum/#!forum/aahwaan-epatrika
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ବି େଶଷ ସୂଚନା
ଆହାନ ଇ-ପତି କାର ଆଗାମୀ ସଂ=ରଣ : ମା ୨୦୧୯
େଲଖା ପଠାଇବାର େଶଷ ତାରି ଖ : ୩ ମା ୨୦୧୯
େଲଖା ପଠାଇବା ସମୟେର ଇେମଲ୍େର ସବ୍େଜ୍ େଲଖିେବ :
Your name (ଆପଣ.
(ଆପଣ. ନାମ)
ନାମ) : March 2019
େଲଖା ଗୁଡ଼ିକ ଯଦି ଓଡ଼ି ଆେର ଟାଇପ୍ କରି ୱାଡ଼ ଫାଇଲେର ପଠାଇେବ ତା େହେଲ
ଆମକୁ ପୁଣିଥେର େସହି ସବୁ େଲଖା ଟାଇପ୍ କରିବାକୁ ପଡ଼ି ବ ନାହZ ହାତ େଲଖାକୁ
ଫେଟା ଉଠାଇ କି aା =ାନ୍ କରି ଇେମଲ୍ ଆଟାଚ୍େମ}୍ ଭାବେର ପଠାଇେବ ହ`େଲଖା
ସୁqର ଓ ପଠନେଯାଗ େହବା अନି ବାଯ, ନେଚତ ଯଦି ପକାଶନେର େକୗଣସି ତଟି ରେହ
େସଥିପାଇଁ ସ%ାଦକ ଦାୟୀ ରହି େବ ନାହZ
ଯଦି ଗ| ବା କାହାଣୀ କି aା ପବg ପଠାଉଛlି େତେବ ଧାନ ଦି अn, ପେତକ ଶ¢
ମଧେର େକବଳ େଗାଟିଏ ଖାଲି ାନ ଛାଡ଼ି େବ, କମା, ପ'
ୂ  େଛଦ, ଯୁpାfର ଆଦି
ବାକରଣ ତଟି ପତି ସାବଧାନ ରହି ଟାଇପ୍ କରି େବ ବାକରଣଗତ ତଟି ପାଇଁ
ପକାଶନେର अେହତୁ କ ବି ଳa ହୁଏ େତଣୁ ଯଦି ସoବ େହଉଛି ଆପଣ. ନି କଟେର
ଥିବା େକହି ଓଡ଼ି ଆ ବgୁ . /ାରା ନି ଜ େଲଖାକୁ ସଠି କ ଭାବେର ପରୀfା କରି ନି अn
େଲଖା ସହି ତ ନି ଜର େଗାଟିଏ ପାସେପାଟ୍ ଫେଟା (ଯଦି ନାହZ, େତେବ ଭଲ
େଦଖାଯାଉଥିବା ସୁqର ଫେଟାଟିଏ) ସହି ତ ନି ଜର ଠି କଣା େଲଖି ପଠାଇେବ
ଆମର େଲଖା ସଂଗହ ଇେମଲ୍ :

aahwaan@gmail.com
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ବି େଶଷ ସୂଚନା

ଦୟାକରି ପେତକ ମାସର ସଂ=ରଣ ନି ମେl େକବଳ େଗାଟିଏ ବା ଦୁ ଇଟି େଲଖା ହZ
ପଠାn କି ଛି ବgୁ ଏକାଧି କ େଲଖା ପଠାଇ ଆମକୁ ଚି lାେର ପକାଇ େଦଉଛlି  ଆେମ
େସ ମଧରୁ ଚୟନ କରିବାକୁ अସୁବିଧାର ସଖୀନ େହଉଛୁ ସୂଚନାେଯାଗ େଯ କି ଛି
ବgୁ ବି ଗତ ମାସେର अନୁ ନ ଦଶରୁ अଧି କ କବି ତା ପଠାଇଛlି  ଏହା/ାରା ଆମ ଇେମଲ୍
ବ° ଭ_~ େହଉଛି ଏବଂ ସ%ାଦନା କାଯେର ବାଧା ସୃି େହଉଛି 
ବାରaାର अନୁ େରାଧ ସେ_ अେନକ ବgୁ ଟାଇପ୍ ନ କରି େଲଖା ପଠାଉଛlି  ଏହା
ଫଳେର ଆମକୁ ସ%ାଦନା ପବ
ୂ ର
 ୁ अନୁ ନ अାଧି କ ପୃ0ା ନି େଜ ଟାଇପ୍ କରିବାକୁ ପଡୁ ଛି
ଏବଂ ଏଥିପାଇଁ ପତି କା ପକାଶନେର ବି ଳa େଦଖା େଦଉଛି  ଦୟାକରି ନି ଜସ େଲଖା
ଟାଇପ୍ କରି ମାଇେକାସâ୍ ୱାଡ୍ ଫାଇଲେର ପଠାn ଯଦି ଟାଇପ୍ କରି ପାରୁନାହାlି ତା
େହେଲ अନ ଉପାୟ କରn ପି ଡ଼ିଏଫ୍ ଫାଇଲେର ପଠାଉଥିବା େଲଖାକୁ ୱାଡ୍
ଫାଇଲେର ପଠାn
ହାଟ୍ସଆପ୍େର େଲଖା ପଠାn ନାହZ ଏହା ସ ୀକାଯ େହବନାହZ େକବଳ ଇେମଲ୍
/ାରା ହZ େଲଖା ପଠାn

ପତି କାେର ଥିବା ବାକରଣଗତ ତଟି ପାଇଁ ସ%ାଦକ fମାପାଥୀ 
ଆମ ଇେମଲ୍ ଠି କଣା :

aahwaan@gmail.com
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