
ଆହ� ାନ
 ଇ-ପତି� କ

ା 

ଆହ� ାନ ଇ-ପତି� କା, ପ�ଦଶ ବଷ�, ଦି� ତୀୟ ସଂଖ�ା, େଫବୃଆରୀ ୨୦୨୦ Magazine Downloaded from www.aahwaan.com 

ଆହ� ାନ ଇ-ପତି� କା ସ!ୂ#� ନିଃଶୁ& ବିତରଣ େହତୁ ଡା େଜ�ାତି ପ�ସାଦ ପ*ନାୟକ+ ,ାରା ପ�ତି-ିତ ଓ ପ�କାଶିତ    Aahwaan.comAahwaan.comAahwaan.comAahwaan.com           1 

େଫବୃଆରୀ େଫବୃଆରୀ ୨୦୨୦ ୨୦୨୦ ସଂ9ରଣସଂ9ରଣ  



ଆହ� ାନ
 ଇ-ପତି� କ

ା 

ଆହ� ାନ ଇ-ପତି� କା, ପ�ଦଶ ବଷ�, ଦି� ତୀୟ ସଂଖ�ା, େଫବୃଆରୀ ୨୦୨୦ Magazine Downloaded from www.aahwaan.com 

ଆହ� ାନ ଇ-ପତି� କା ସ!ୂ#� ନିଃଶୁ& ବିତରଣ େହତୁ ଡା େଜ�ାତି ପ�ସାଦ ପ*ନାୟକ+ ,ାରା ପ�ତି-ିତ ଓ ପ�କାଶିତ    Aahwaan.comAahwaan.comAahwaan.comAahwaan.com           2 

ଓଡ଼ିଶାର ପ�ଥମ ଏବଂ ଏକମାତ�  ସ!ୂ#� ଓଡ଼ିଆ ମାସିକ ସାହିତ� ଇ-ପତି� କା 

ପ�ତି-ାତା - ସ!ାଦକ 

ଡା େଜ�ାତି ପ�ସାଦ ପ*ନାୟକଡା େଜ�ାତି ପ�ସାଦ ପ*ନାୟକଡା େଜ�ାତି ପ�ସାଦ ପ*ନାୟକଡା େଜ�ାତି ପ�ସାଦ ପ*ନାୟକ    
ଏମ୍ .ବି.ବି.ଏସ୍., ପି.ଜି.ଡି.ଏମ୍.ସି.ଏଚ୍., ପି.ଜି.ଡି.ଏଚ୍.ଏମ୍ 

 

ଫA ାଟ୍ ସଂ: ୨୦୨, ଚିଦାନD ଆବାସ, ବୀମା ନଗର, ବ� ହF ପୁର, ୭୬୦୦୧୦, ଓଡ଼ିଶା 
ଭ� ାମ�ଭାଷ / ହ� ାଟ୍ ସଆପ୍ : ୭୦୦୮୫୬୭୦୮୫ | ଇେମଲ୍ : aahwaan@gmail.com 

ଆସ ଓଡ଼ିଆେର େଲଖିବା, ପଢ଼ିବା ଓ ପଢ଼ାଇବା 

ଆହ� ାନ 



ଆହ� ାନ
 ଇ-ପତି� କ

ା 

ଆହ� ାନ ଇ-ପତି� କା, ପ�ଦଶ ବଷ�, ଦି� ତୀୟ ସଂଖ�ା, େଫବୃଆରୀ ୨୦୨୦ Magazine Downloaded from www.aahwaan.com 

ଆହ� ାନ ଇ-ପତି� କା ସ!ୂ#� ନିଃଶୁ& ବିତରଣ େହତୁ ଡା େଜ�ାତି ପ�ସାଦ ପ*ନାୟକ+ ,ାରା ପ�ତି-ିତ ଓ ପ�କାଶିତ    Aahwaan.comAahwaan.comAahwaan.comAahwaan.com           3 

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

 ଏହି ପତି� କାର େକୗଣସି अଂଶ ବା େଲଖା ସ!ାଦକ+ ଲିଖିତ अନୁମତି ବିନା 
अନ� େକୗଣସି ମାଧ�ମ (ପତ�  ପତି� କା / ଗଣମାଧ�ମ / ସbାଦପତ�  ଇତ�ାଦି)େର 
ପ�କାଶିତ କରିବା अପରାଧ େବାଲି ଧରିନିଆଯିବ ପ�େତ�କ େଲଖା ଉପେର 
ସ!ୂ#� अଧିକାର େଲଖକ+ର ରହିବ, େସ ଚାହ[େଲ ତାହାକୁ େଫସବୁକ ଏବଂ 
ଟି� ଟର ଆଦି ଗଣମାଧ�ମେର କିbା अନ� ମାଧ�ମେର ପ�କାଶିତ କରିପାରିେବ  
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ସ!ାଦକ+ କଲମରୁ    ଡା େଜ�ାତି ପ�ସାଦ ପ*ନାୟକ ୧୩ 

କେରାନା ଭୂତାଣୁ ସଂକ�ମଣକେରାନା ଭୂତାଣୁ ସଂକ�ମଣକେରାନା ଭୂତାଣୁ ସଂକ�ମଣକେରାନା ଭୂତାଣୁ ସଂକ�ମଣ                                    ୧୭୧୭୧୭୧୭    

କାହାଣୀ ବିଭାଗକାହାଣୀ ବିଭାଗକାହାଣୀ ବିଭାଗକାହାଣୀ ବିଭାଗ                                            ୧୮୧୮୧୮୧୮    

ସୁେନଲି ସିଂହ (ଧାରାବାହିକ)  अେଶାକ ବିଶ�ାଳ    ୧୯ 

ସF nତିର କ�ାନଭାସ    ତି� େଲାଚନ ଦାସ    ୨୮ 

ମଦ ଟିକସ     ଇଂ ବିଦ�ାଧର ପoା   ୩୩ 

ତୁେମ େମା ଜୀବନେର ଏମିତି ଥାअ अନସୟୂା ପoା    ୪୪ 

େଗାଟିଏ ଭାଇ ଭଉଣୀ କାହାଣୀ  ନବୀନ କୁମାର    ୪୯ 

ଧନ�େର ମାନବ    ଚିନF ୟୀ ସାହୁ    ୫୪ 

ସଂସାର ଖାଇଲା ମଦ େବାତଲ  ମେହଶ�ର ସାହୁ    ୫୭ 

େକୟାର୍ େଟକର୍    ଓଜସି�ନୀ ଶତପଥୀ   ୬୪ 

ସବୁଜ ସମାଜ     ଶାqନୁ କୁମାର ରାଉତ  ୬୬ 

ଝିअ େବାଲିକି     ସନାତନ କଟା    ୬୯ 

ସଚୂୀପତ�ସଚୂୀପତ�ସଚୂୀପତ�ସଚୂୀପତ�     
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ନକ�       ସୁଧାଂଶୁ େଶଖର ଦି� େବଦୀ  ୭୨ 

ଶ�ୀକାq ମଉସା+ अsବୁtି  ଜାଗୃତିରuନ ମିଶ�   ୭୮ 

ବିଲୁଆ ଖାଇଲା େଛନା   अ+ିତା ପାଢ଼ୀ    ୮୧ 

ସୁନାପୁअ ସୁଧାରିଲା ଗଁା ଆମର  ନୂତନ କୁମାର େବେହରା  ୮୬ 

କବିତା ବିଭାଗକବିତା ବିଭାଗକବିତା ବିଭାଗକବିତା ବିଭାଗ                                            ୯୬୯୬୯୬୯୬    

ବିଦx ସ�ର     େରାଜା ପoା    ୯୭ 

अପସରି ଯାଉ ଲyା    ହେରରାମ ପoା   ୯୮ 

अଭୁଲା େତା ମିଠାସF nତି   ଧୀେରD�  ମଲିA କ    ୧୦୧ 

କାଉଟିଏ ମଁୁ କାଉଟିଏ    ସାଗର ପ�ଧାନ    ୧୦୨ 

ପାzଶାଳାର ବ{ୁ    ଆଶୁେତାଷ େମେହର   ୧୦୪ 

େକମିତି ରହିଲ ଉମiଳା   ରାମପ�ସାଦ ସିଂହ   ୧୦୫ 

େପ�ମର ସ{�ା     ପ�ଶାq କୁମାର ପ�ଧାନ  ୧୦୬ 

େଦବଗିରିେର ବଷ�ା    ଉଦୟ କୁମାର ପoା   ୧୦୭ 

ନାରୀ      ପ�କାଶ ରuନ ସ�ାଇଁ   ୧୦୮ 
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େଲଖନୀ ଧରିବି ମୁହ[    ଭାରତୀ ସାହୁ    ୧୧୧ 

ଶିgା ଓ ଶିgକ     େସୗେମD�  ମହାqି   ୧୧୨ 

ଆେହ ପ�ଭୁ ଭାବଗ�ାହୀ   ବୁଲୁ େପାଲାଇ    ୧୧୪ 

ଜୀବନ ସଳିତା     ବାସqୀ ଲତା େଜନା   ୧୧୫ 

ଝିअ       ରାଜସିFତା ବିଶ�ାଳ   ୧୧୬ 

େବଦନାର ବିେଶ}ଷଣ    ସିେtଶ�ର ତି� ପାଠୀ   ୧୧୮ 

ସ�ାଗତ ନବବଷ�     େଜ�ା~ା ରାୟ    ୧୨୦ 

ଶୀତ       କୁମାର େଲାେକଶ୍   ୧୨୧ 

େଶଷ ଶଯ�ା     अନାମ ଚରଣ ସାହୁ   ୧୨୨ 

କବିତା      ନିଳାbର ମହାନD   ୧୨୩ 

ପରିଚୟ ତାର ଭିନ�     ସରିତା ମହାqି    ୧୨୪ 

ତୁମ अେପgାେର    ମନସିFତା ବିଶ�ାଳ   ୧୨୫ 

ଆେହ ଲୀଳାମୟ    େଜ�ାତିମ�ୟୀ ଓଝା   ୧୨୬ 

ଫକୀର େମାହନ    ନDିନୀ ରାଉତ    ୧୨୭ 



ଆହ� ାନ
 ଇ-ପତି� କ

ା 

ଆହ� ାନ ଇ-ପତି� କା, ପ�ଦଶ ବଷ�, ଦି� ତୀୟ ସଂଖ�ା, େଫବୃଆରୀ ୨୦୨୦ Magazine Downloaded from www.aahwaan.com 

ଆହ� ାନ ଇ-ପତି� କା ସ!ୂ#� ନିଃଶୁ& ବିତରଣ େହତୁ ଡା େଜ�ାତି ପ�ସାଦ ପ*ନାୟକ+ ,ାରା ପ�ତି-ିତ ଓ ପ�କାଶିତ    Aahwaan.comAahwaan.comAahwaan.comAahwaan.com           7 

ସF nତି ଏକ ନିେରାଳା ଜହ�ରାତି  ମେନାଜ କୁମାର ପoା  ୧୨୮ 

ଶୀତ       ସF nତିରuନ ପାତ�    ୧୩୦ 

अେଲାଡ଼ା      ସ{�ାରାଣୀ ଦାସ   ୧୩୨ 

ମଶାଣିର ଭୟ     ରୀତା अପରାଜିତା ମହାqି  ୧୩୩ 

ଶ� ଶୃ�ାର     ପି�ୟଦଶiନୀ ମହାqି   ୧୩୫ 

ଗାଉଁଲି େବାହୁଟା କିମିଆ କଲା  ଶିଶିର କୁମାର ମିଶ�   ୧୩୬ 

ମଁୁ ଜାଣିନି      େଦବବ�ତ ବାରିକ   ୧୩୭ 

अନଳ ରାgସ     ଡbରୁଧର ବାଗ    ୧୩୮ 

ସF nତିର ସା!� ତିକୀ    େରାହିତ୍ େସଠୀ    ୧୪୦ 

ଭାରତ ଆମରି ମାଆ    େଗୗରୀ ପoା    ୧୪୨ 

ବଦଳିବା ଆେମ     େସଠୀ କା ìକ ଚD�    ୧୪୪ 

ତେମ ଆସୁଥାअ     ପବିତ�  ଦାସ    ୧୪୬ 

ଚକାଆଖି      ଜୟଶ�ୀ ମହାରଣା   ୧୪୭ 

ଆଉ ଏକ ନୂଆବଷ�    ବିଜୟ କୁମାର ପoା   ୧୪୮ 
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ବିକାଶ      ପ#ୂiମା େଲ+ା    ୧୫୦ 

ଘରୁଆ େବୖ�ବ     ମନ� � ଭାଇ     ୧୫୨ 

ବିଧବା      ନବୀନ ପଧାନ    ୧୫୪ 

ମାଳି       ନୂତନ କୁମାର େବେହରା  ୧୫୫ 

ମାତୃଭାଷା      ପ�ୀତିରuନ ନାୟକ   ୧୫୭ 

ଧନ� େମା କବିପଣ    ପୁaମ ଯୁଆଡ଼ି    ୧୫୮ 

ମକର ସଂକ� ାqି     ମେହଶ�ର ସାହୁ    ୧୫୯ 

ଗାଆଁ ଲାେଗ ସହର    अ+ିତା ପାଢ଼ୀ    ୧୬୦ 

େପ�ମର ତୃ�ା     ଗୁଣନିଧି େଭାଇ    ୧୬୧ 

ଚାେରାଟି अନq ପ�ତୀgା   ପ�ଭାତ ବଳ    ୧୬୨ 

ଏତିକି ବିନତୀ     ପ�ଭାକର ସାହୁ    ୧୬୩ 

ପୁaକ      କୁମୁଦ ଚD�  ନାଗ   ୧୬୪ 

ମାୟାେଡ଼ାରୀ     ସେରାଜିନୀ ମିଶ�    ୧୬୫ 

େପ�ମ ତ �̀       ରାେଜଶ ଦୀପ    ୧୬୬ 
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ଯଦି େକେବ େଦଖା ହୁଏ   ବିନୟ ମହାପାତ�    ୧୬୭ 

ଜୀବନ ସାଥୀ     ଶ�ୀମତି ସଂଯୁ�ା ମହାପାତ�   ୧୬୯ 

େନୖେବଦ�      ପୁ�ାuଳୀ ପoା   ୧୭୦ 

ନିଭ�ୟା      अଭିେଶକ ମହାପାତ�    ୧୭୧ 

କିଏ େଦଖିଛ େସ କାଲିକି   ଶାqନୁ କୁମାର ରାଉତ  ୧୭୩ 

କୁ�ାେବାଧର ପରିଚୟ   ଭା9ର ଚD�  ଖoା   ୧୭୪ 

ଜୀବନ aୁତି     ଡଃ ମେନାରuନ ବିେଷାୟୀ  ୧୭୬ 

େକେତ େଯ ଗେଲଣି    ପ�ସନ�  କୁମାର ରାଉତ  ୧୭୭ 

େତା ପାଇଁ      ମuୁରାଣୀ ମିଶ�    ୧୭୮ 

ତୁେମ      ଜୟq କୁମାର ସାହୁ   ୧୭୯ 

ମା       ପ�କାଶ ଚD�  ପoା   ୧୮୦ 

ଆେର େମାର ବାପଧନ...   ସ{�ାରାଣୀ ନD   ୧୮୧ 

ସଯୂ��+ ପ�ଭାତକାଳୀନ ଦୃଶ�  େସବକାq ନD    ୧୮୩ 

େମା ଆଇନା     ଲଳିତ େମାହନ ମିଶ�   ୧୮୫ 
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ସଯୂ��       ସୁଦୀ�ା େବେହରା   ୧୮୮ 

େପ�ମର ପରିଭାଷା    ସେରାଜ ସାହୁ    ୧୮୯ 

ଘନ କୁହୁଡ଼ି     ଶ�ୀେgତ�  ସୁDର    ୧୯୦ 

ମିଛୁଆ ବାପା     ମେହD�  କୁମାର ସ�ାଇଁ   ୧୯୧ 

ଏଇ େବାେଧ େପ�ମ    େସୗମ�ରuନ େଲ+ା  ୧୯୩ 

ପଯ��ାବରଣର ପରିରgଣ   ଶ�ୀରାଜେଶଖର ସି ‘ଚିମା’  ୧୯୫ 

ସତୁରୀ ବଷ�ର ଭାରେତ   ଦoାସୀ ପ�ଧାନ    ୧୯୬ 

ଆମ ରାଜନୀତି     ସୁଶ�ୀ ସାବିତ� ୀ ସ�ାଇଁ   ୧୯୮ 

ବିବାହ      ନିେବଦିତା ମହାପାତ�    ୧୯୯ 

େପ�ମ      ରବିନାରାୟଣ ତି� ପାଠୀ  ୨୦୦ 

ପାରିବୁ ତ?     ଶ�ୀକାq କୁମାର ମିଶ�   ୨୦୧ 

ପାରିବିନି ଭଲ ପାଇ    ପ�ଶାq କୁମାର ନାଥ   ୨୦୨ 

ସଫଳ      ସନାତନ ମହାକୁଡ଼   ୨୦୪ 
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ସbଲପୁରୀ ବିଭାଗସbଲପୁରୀ ବିଭାଗସbଲପୁରୀ ବିଭାଗସbଲପୁରୀ ବିଭାଗ                                        ୨୦୫୨୦୫୨୦୫୨୦୫    

ମକର୍ ସଂକ� ାqି     अରୁଣ କୁମାର େଭାଇ   ୨୦୬ 

ଭାବ୍ ର ବ{ନ୍     ଜିେତD�  ପାେo    ୨୦୮ 

ଘାଏ େଫରି ଆଏତା    ମୁରଲୀ ଶି�ା    ୨୦୯ 

ତେମ ବଦ୍ ଲି ଯାଇଛ    ଚି`ରuନ ପଧାନ   ୨୧୦ 

ଜନ୍       ରାେଜଶ ପଜୂାରୀ   ୨୧୧ 

ପେହଚାନ୍      ସୁଭାସ ଚD�  ଭୁଏ   ୨୧୩ 

ବୀର୍ ଲgF ୀନାରାୟଣ୍    େଦବାଶିଷ ସାଗର   ୨୧୪ 

ସମିଆ      ହରିଶ ତାoି    ୨୧୬ 

ଭାବ୍ - अଭାବ୍      ସହେଦବ ଧରୁଆ   ୨୧୭ 

େସ ବୁଆ ଆଏ     ଗେଣଷ ଭୁଏ    ୨୧୮ 
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ପ�ବ{ ବିଭାଗପ�ବ{ ବିଭାଗପ�ବ{ ବିଭାଗପ�ବ{ ବିଭାଗ                                            ୨୨୧୨୨୧୨୨୧୨୨୧    

େବୗtିକ ମତବାଦ ଆଢୁଆଳେର ଓଡ଼ିଆ ସାହିତ�   

       अମି�େତଶ ଖଟୁଆ   ୨୨୨ 

ପ�ତିଭା - ବିେଶଷତା ଓ ବିକାଶ  େସାସିଆଲ୍ େଫାରମ୍   ୨୨୭ 

ହୃଦୟର ଆତF େନପଥୀ   ମେନାଜ କୁମାର ପoା  ୨୩୩ 

ମାନବ ସଭ�ତା ଓ େରାେବାଟି�୍ ଦୀପକ ଷଡ଼�ୀ    ୨୩୬ 

ବାପା+ ଶ�ାtଦିବସେର   ତି� େଲାଚନ ପ�ଧାନ   ୨୩୮ 

ବିେଶଷ ସଚୂନାବିେଶଷ ସଚୂନାବିେଶଷ ସଚୂନାବିେଶଷ ସଚୂନା                                            ୨୪୦୨୪୦୨୪୦୨୪୦ 

ଆହ� ାନ ଇ-ପତି� କାେର ପ�କାଶନ େହତୁ େଲଖା ପଠାଉଥିବା ସମa ସାହିତି�କ ବ{ୁ+ୁ 
ବିନମ� अନୁେରାଧ କରୁଛି, ଦୟାକରି ନିଜର େଲଖାକୁ ଓଡ଼ିଆେର ଟାଇପ୍ କରି ପଠା� 

ଆପଣ ଚାହ[େଲ ଆକୃତି ଆକୃତି ଆକୃତି ଆକୃତି / / / / ଶ�ୀଲିପି ଶ�ୀଲିପି ଶ�ୀଲିପି ଶ�ୀଲିପି / / / / अପ�ାq अପ�ାq अପ�ାq अପ�ାq / / / / ଗୁଗୁଲ୍ ଓଡ଼ିଆ ଗୁଗୁଲ୍ ଓଡ଼ିଆ ଗୁଗୁଲ୍ ଓଡ଼ିଆ ଗୁଗୁଲ୍ ଓଡ଼ିଆ କିେବାଡ଼� ,ାରା  
ଟାଇପ୍ କରି ପଠାଇ ପାରିେବ  

ଟାଇପ୍ େହାଇଥିବା ଆେଲଖ�କୁ ମାଇେକ� ାସ�୍ ୱାଡ୍� ମାଇେକ� ାସ�୍ ୱାଡ୍� ମାଇେକ� ାସ�୍ ୱାଡ୍� ମାଇେକ� ାସ�୍ ୱାଡ୍� ଫାଇଲେର ଉପ�ାପିତ କରି 
ପଠାଇେଲ ତାହା ପ�କାଶନ େହତୁ ତୁରq େଯାଗ� ବିେବଚିତ େହବ ଧନ�ବାଦ 

ସ!ାଦକସ!ାଦକସ!ାଦକସ!ାଦକ, , , , ଆହ� ାନ ଇଆହ� ାନ ଇଆହ� ାନ ଇଆହ� ାନ ଇ----ପତି� କାପତି� କାପତି� କାପତି� କା    
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 ଡା େଜ�ାତି ପ�ସାଦ ପ*ନାୟକ 

ସ!ାଦକ+ କଲମରୁସ!ାଦକ+ କଲମରୁସ!ାଦକ+ କଲମରୁସ!ାଦକ+ କଲମରୁ............    
ନମ9ାର 

 ଆହ� ାନ ଇ-ପତି� କାର ସମa ପାଠକପାଠିକା, ସାହିତି�କ, ଶୁେଭjୁ 

ଏବଂ ଉପେଦ�ା+ୁ ସାରସ�ତ ସ�ାନ ଜଣାଉଛି ବଷ� ୨୦୦୬ 

େଫବୃଆରୀରୁ ଆର� େହାଇଥିବା ଆହ� ାନ ଇ-ପତି� କାର ଯାତ� ା अଦ�ବଧି 

ଜାରୀ ରହିବା ଏବଂ ଏଥିେର ପ�େତ�କ ସଂ9ରଣ अନ�ଠାରୁ अଧିକ 

ରୁtିମq େହବା ପଛେର ରହିଛି ଆପଣ ମାନ+ର ଯେଥ� अବଦାନ 

ଏହି ପତି� କା େକବଳ ଆପଣ+ର ଆପଣ ମାନ+ େସ�ହ, ସଦିjା ଏବଂ 

ଶ�tା ଏହାର ଉତେରା`ର ଉନ� ତି ପାଇଁ ସେଦୖବ କାମ� ବ �̀ମାନ 

ଆହ� ାନ ଏହାର ପ�ଦଶ ବଷ�ର ସଂ9ରଣ େନଇ ଆସୁଛି ଓଡ଼ିଆ ଭାଷା 

ଓ ସାହିତ�ର ଉନ� ତି ଏବଂ ପ�ସାର ପାଇଁ ଆେମ ସମେa ଗୁoୁଚିମଷୂା 

ଭଳି କିଛି କିଛି अବଦାନ େଦଇ ଆସୁେଛ ଭବିଷ�ତେର ଓଡ଼ିଆ 

ଭାଷାପାଇଁ େଯେତେବେଳ अଧିକ ଚିqନର ଆବଶ�କତା େହବ, ହୁଏତ 

େସେତେବେଳ ଆହ� ାନ ଇ-ପତି� କାର gୁଦ�  अବଦାନ ମଧ� ଉେଲA ଖନୀୟ 

ଭାବେର ଉଦ୍ େଘାଷିତ େହବ ଆମର ଏହି ପ�େଚ�ା ଏହିଭଳି 
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ଚାଲିଥିବ 

 ସାହିତ� ଓ ସମାଜ ପର�ର ସହ ସଂଶି}� ସମାଜ ବିନା ସାହିତ�ର �ିତି ନାହ[, 

ଏବଂ ସାହିତ�ବିନା ସମାଜେର ତି-ି ରହିବା ମଧ� ସ�ବ ନାହ[ ଦିନଥିଲା େଲାକମାେନ 

ଭାଷା ଓ ସାହିତ� ପାଇଁ େସ�jାକୃତ ଭାବେର କାଯ�� କରୁଥିେଲ ଏବଂ େସହିଭଳି 

ମହାନୁଭବ+ େସ�jାହୀନ अବଦାନ େହତୁ ଆମ ଭାଷା ଓ ସାହିତ�ର �ିତି ସୁଦୃଢ଼ 

େହାଇଥିଲା ଦିନ ବିତିବା ସହ ସମୟ ପରିବ �̀ନ େହଲା ବ �̀ମାନ ସମୟେର ଭାଷା ଓ 

ସାହିତ� ପାଇଁ ସମୟ ବାହାର କରିବାକୁ ଆଧୁନିକ ସମାଜର ଯୁବପୀଢ଼ି ସେମତ 

ବେୟାେଜ�ା- ବ��ିମାେନ ମଧ� अନିjା ପ�କାଶ କରୁଛqି अଧିକ� େଫସବୁକ୍ ଓ 

ହ� ାଟ୍ ସଆପ୍ ଭଳି ସାମାଜିକ ଗଣମାଧ�ମେର ନିଜକୁ ହେଜଇ େଦଇ େସଇଠି ଆତF  ସ��ି 

ପ�ା�ି ପାଇଁ େଚ�ା କରୁଛqି ସମାଜର �ାନ େଫସବୁକ୍ େନଇ ସାରିଲାଣି େସଇଠି 

ସାହିତି�କ େସଇଠି େଶ�ାତା ପାଠକ ବାସ୍, ଆଉ କଣ ଆବଶ�କ अଛି? େଲଖକକୁ 

ଦରକାର େପ�ା�ାହନ ଓ ପ�ଶଂସା ସାହିତି�କକୁ ତାହା ତୁରq ମିଳିଯାଉଛି ନିଜ ନିଜ 

ପାଇଁ େଶ�ାତା ବା ପାଠକ େଗା-ୀ ସୃ�ି ବି କରାଯାଇଛି अଗଣିତ ଗ��ପ୍ ଓ େପଜ୍ ତିଆରି 

େହାଇଛି ପ�ତିଦିନ ଶହ ଶହ ସଂଖ�ାେର କବିତା ପ�କାଶିତ େହଉଛି, କିଛି ସମୟ ପାଇଁ 

ତାହା ଚଳଚ�ଳ ରହୁଥିବା େବେଳ ନୂତନ ଉପ�ାପନ ଆସିଗେଲ ତାହା ଶୀଘ� ପୁରୁଣା 

େହାଇଯାଉଛି, ଏଥିପାଇଁ ଏକ ରକମ ପ�ତିେଯାଗିତା ଚାଲିଛି ଏହାର ଦୁଇଟି ଦିଗ ପ�ତି 
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ଆେମ ଧ�ାନ େଦବା ଉଚିତ ପ�ଥମଟି େହଲା ଏହା ଫଳେର अଧିକରୁ अଧିକ େଲାକ 

ଓଡ଼ିଆ ଭାଷା ଓ ସାହିତ� ପ�ତି ଆକଷiତ େହଉଛqି େଯଉଁ େଲଖକମାନ+ େଲଖା 

େକୗଣସି ପ�ତି-ିତ ପତ� ପତି� କାେର �ାନ ପାଉନାହ[, େସମାେନ ମଧ� ସାମାଜିକ 

ଗଣମାଧ�ମେର अତି ସୁDର ଭାବେର ନିଜର େଲଖାକୁ ପ�କାଶିତ କରି ପାରୁଛqି 

ଦି� ତୀୟତଃ ଏହା ଫଳେର ଏକ ବିଶାଳ ବଗ� ନିଜକୁ ସାହିତି�କ କୁହାଇବା ପାଇଁ ପ�ପ� କରି 

अନ�ର େଲଖା େଚାରୀ କରୁଛqି ବା ଉଧାର ଆଣି ପ�କାଶିତ କରି ବାହାବା େନଉଛqି 

େଗାଟିଏ େଗାଟିଏ େଲଖା अେନକ େଲଖକ+ ନାମେର अେନକ �ାନେର ପ�କାଶିତ 

େହଉଛି ସାହିତ� ନାମେର अଶ}ୀଳ େଲଖାମାନ ମଧ� ପ�କାଶିତ େହବାେର ଲାଗିଛି ଏହି 

ମାଧ�ମ ଆପଣ+ୁ େଦଇଛି ସ�ାଧୀନତା, ଆପଣ ସ�jD ଭାବେର ନିଜର ମତ ବ�� କରି 

ପାରିେବ େତଣୁ କିଛି ବ��ି ଏହାକୁ अପବ�ବହାର କରିବାର ମଧ� ଦୃ�ାq େଦଖିବାକୁ 

ମିଳୁଛି 

 ଆେମ ସବୁେବେଳ ଭଲ କଥା ହ[ ଚିqା କରିବା ଏବଂ େସଇଥିପାଇଁ ଆେମ ଖୁସି େହବା 

େଯ ଏହା ,ାରା ଆମ ଭାଷା ଓ ସାହିତ�ର अଭିବୃtି େହଉଛି ଏବଂ अଧିକ େଲାକ ଓଡ଼ିଆ 

ଭାଷାେର େଲଖାେଲଖି କରିବାକୁ ଇjା ପ�କଟ କରୁଛqି 

 ସଂପ�ତି ସମୟ ବିଶ� ଏକ ସଂକଟ େଦଇ ଗତି କରୁଛି ଏହି ସମସ�ା ସ�ା��ଗତ 

େହାଇଥିବାରୁ अଧିକ ଗୁରୁତ�  ବହନ କେର ଚୀନର ଏକ ପ�ାq ଉହାନ୍ ରୁ ବାହାରି ସମଗ� 
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ବିଶ�ର अେନକ େଦଶେର ବିaାର ଲାଭ କରିଥିବା େକାେରାନା ଭୂତାଣୁ ପାଇଁ ବ �̀ମାନ 

ସମେa ଚିqିତ अବ�ା ଏମିତି େହାଇଛି େଯ ବିଶ� ସ�ା�� ସଂଗଠନ ଏହାକୁ ବିଶ�ର 

ସବୁଠାରୁ ଭୟ+ର ସଂକ�ମଣ େବାଲି କହିଛି ଏବଂ ଏକ ଆକଳନ अନୁଯାୟୀ ଏହି 

ସଂକ�ମଣକୁ ଯଦି ଖୁବ୍ ଶୀଘ� ଆକଟ ନ କରାଯାଏ, ତା େହେଲ ଏହା ବିଶ�ର ଷାଠିଏ ପ�ତିଶତ 

ଜନସଂଖ�ାକୁ ପ�ଭାବିତ କରିପାେର ଏବଂ अନୁ�ନ ସାେଢ଼ ଚାରିେକାଟି େଲାକ ଏଥିପାଇଁ 

ମୃତୁ�ବରଣ କରି ପାରqି ହୁଏତ ଏହା ହ[ ତୃତୀୟ ବିଶ�ଯୁt େହାଇପାେର ଯାହା ଫଳେର 

ନିରୀହ ପ�ାଣ ସବୁ ହାନୀ େହାଇପାେର ଏଥିପାଇଁ अଧିକ ଗେବଷଣା ଜାରୀ ରହିଥିେଲ ସୁtା 

ଏହାକୁ େନଇ अେନକ ପ�କାର ମତ ପ�କାଶିତ େହଉଛି ଏକ अସମଥiତ ସତୂ� ରୁ ବିଶ�ର 

अେନକ ସbାଦ ସରବରାହ ସଂ�ା ଜଣାଇଛqି େଯ ଏହି େରାଗେର अଦ�ବଧି ଚାଳିଶି 

ହଜାରରୁ अଧିକ େଲାକ ମୃତୁ�ବରଣ କରିେଲଣି ଚୀନର अେନକ ସହରକୁ େସମାେନ ବD 

କରିେଦଇଛqି େଲାକମାନ+ୁ ଘରୁ ବାହାରକୁ ବାହାରିବାକୁ ମଧ� ମନା କରି 

ଦିଆଯାଇଛି ନି�ୟ ଏହା ଆମ ସମa+ ପାଇଁ ଚିqାର ବିଷୟ ଆଶା କରୁଛି ଆମର 

ଆହ� ାନ ଇ-ପତି� କା ପରିବାରର ସମa ସଦସ� ସୁ� ରହ� 

 ଏଥିସହିତ ଆପଣ ମାନ+ୁ େଭଟି େଦଉଛି ଚଳିତ ମାସର ଆହ� ାନ ଇ-ପତି� କା 

 ଧନ�ବାଦ 

 ଡା େଜ�ାତି ପ�ସାଦ ପ*ନାୟକ, ପ�ତି-ାତା-ସ!ାଦକ 
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ନୂଆ 

 

 

          ଭୂତାଣୁ ସଂ�ମଣ 

କେରାନା  

ଏହି ନୂତନ କେରାନା ଭୂତାଣୁ ସଂକ�ମଣର ଏହି ନୂତନ କେରାନା ଭୂତାଣୁ ସଂକ�ମଣର ଏହି ନୂତନ କେରାନା ଭୂତାଣୁ ସଂକ�ମଣର ଏହି ନୂତନ କେରାନା ଭୂତାଣୁ ସଂକ�ମଣର 
ଲgଣ ସବୁ କଣଲgଣ ସବୁ କଣଲgଣ ସବୁ କଣଲgଣ ସବୁ କଣ????    

अେନକ ବ��ି ଏହି କେରାନା ଭୂତାଣୁ ବିଷୟେର ଚିqିତ 

କେରାନା ଏକ ବୃହତ ଭୂତାଣୁ େଗା-ୀର 
ଏକ ଭୂତାଣୁ, ଯାହା ମନୁଷ� ଏବଂ ପଶୁମାନ+ୁ 
ଥoା ଜନିତ େରାଗଭଳି ସଂକ�ମଣ କରିଥାଏ 
ଏହା,ାରା ସାମନ� ଜ� ର ଥoାରୁ ଆର� କରି 
अତି ବିପଦ୍ଜନକ ଶ�ାସ ସଂକ�ମଣ ମଧ� 
େହାଇଥାଏ 

ସଂପ�ତି େଦଖା େଦଇଥିବା କେରାନା 
ଭୂତାଣୁ, ଯାହା ଏମ୍ ଇଆର୍ ଏସ୍ ସଂକ�ମଣ 
କରିଥାଏ, अେପgାକୃତ ଏକ ନବୀନତମ 
ଭୂତାଣୁ, ଯାହା ବିଷୟେର अଧିକ ସଚୂନା 
ବ �̀ମାନ ସୁtା ଉପଲ� େହାଇପାରିନାହ[ 
ଏହା େକମିତି ହୁଏ, ଏହା,ାରା କଣ କଣ 
ଲgଣ େଦଖାଯାଇପାେର, ବା େରାଗୀକୁ 
େକଉଁଭଳି ସଂକ� ମିତ ହୁଏ, ଆଦି ବିଷୟେର 
अଧିକ ଗେବଷଣା ଚାଲିଛି 

ଏହି େରାଗପାଇଁ େକୗଣସି ସୁନି�ିତ ଚିକି�ାବ�ବ�ା ରହିଛି କି? 

ବ �̀ମାନ ସମୟେର ଏହି ଭୂତାଣୁଜନିତ ସଂକ�ମଣ ପାଇଁ 
େକୗଣସି ନି�ିତ ଚିକି�ା ବ�ବ�ା ନାହ[ କି� ଏହି େରାଗେର 
ଆକ� ାqା ବ��ି+ୁ ଲgଣ अନୁସାେର ବିକs ଚିକି�ା ଉପଲ� 
କରାଯାଇ େରାଗ ଉପଶମ କରିବାକୁ େଚ�ା କରାଯାଉଛି 

ଏହି ଭୂତାଣୁ ପାଇଁ େକୗଣସି ଟୀକାକରଣ ବ�ବ�ା ରହିଛି କି? 

ନା ବ �̀ମାନ ସୁtା ଏହି ଭୂତାଣୁର ପ�ତିେଷଧକ ହିସାବେର 
େକୗଣସି ଟୀକା ଆବି�ାର କରାଯାଇନାହ[ 

ବିଶ�ାସ କରାଯାଏ େଯ କେରାନା ଭୂତାଣୁ अନ� ସମa କେରାନା ଭୂତାଣୁ 
ଏବଂ ଥoାଜ� ର ଭଳି ବ�ାପିଥାଏ 

େରାଗୀ ସଂ�ଶ�େର 
ଆସିବା ,ାରା 

େରାଗୀର ଛି+ ଓ 
କାଶ ,ାରା 

େରାଗୀ+ ମୁହଁ, 
ନାକ, ଆଖି ଆଦିକୁ 

ଛୁଇଁବା ,ାରା 

 କାଶ େହବା  ଜ� ର ଆସିବା 
 ନିେମାନିଆ େହବା ଶ�ାସରୁt େହବା 

କିଛି େgତ� େରକିଛି େgତ� େରକିଛି େgତ� େରକିଛି େgତ� େର    
 ବାqି େହବା  ତରଳଝାଡ଼ା େହବା 

େରାଗବ�ାପିେଲେରାଗବ�ାପିେଲେରାଗବ�ାପିେଲେରାଗବ�ାପିେଲ    
 अତ�ାଧିକ ନିେମାନିଆ ବୃକକ୍ ଯ� अକାମୀ େହବା 
ଏବଂ ଯଦି ଏହି େରାଗକୁ ସଠିକ ସମୟେର ଚିକି�ା କରାଯାଏ ନାହ[, 
ତା’େହେଲ ଏହାର ସୁଦୂରପ�ସାରୀ ପ�ଭାବ େରାଗୀ+ୁ ମୃତୁ�ମୁଖକୁ 
େଠଲି େଦଇପାେର 

ଏହି ସଂକ�ମଣରୁ ନିଜକୁ ରgା କରିବାର କିଛି ଉପାୟ; 

 ସଂକ�ମଣର ସେDହ ଥିେଲ / କିbା ଘରକୁ ବାହାରୁ 
େଫରିବାପେର ହାତକୁ ସାବୁନ ,ାରା କିbା �ିରିଟ୍ ,ାରା 
ସଫା କର� 

 କାଶ େହଉଥିେଲ ନିଜ ମୁହଁ ଓ ନାକକୁ ମା9୍ କିbା ରୁମାଲ / 
ଟିସୁ େପପର୍ ,ାରା େଘାଡ଼ାଇ ରଖ� 

 କାଶୁଥିବା / ଛ+ୁଥିବା ବ��ି+ଠାରୁ ଦୂରତା ବଜାୟ ରଖ�  

 ଆମିଷ ଖାଦ�କୁ ଭଲଭାବେର େରାେଷଇକରି ଖାଆ� 

ଡା େଜ�ାତି ପ�ସାଦ ପ*ନାୟକଡା େଜ�ାତି ପ�ସାଦ ପ*ନାୟକଡା େଜ�ାତି ପ�ସାଦ ପ*ନାୟକଡା େଜ�ାତି ପ�ସାଦ ପ*ନାୟକ    
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କାହାଣୀ ବିଭାଗ 
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ସୁେନଲୀ ସିଂହ ସୁେନଲୀ ସିଂହ ସୁେନଲୀ ସିଂହ ସୁେନଲୀ ସିଂହ     
अନ� ଶିକାରୀ ପଶୁ : କଲରାପତରିଆ ବାଘର ଦୁନିଆ 

 ଗିରେର ସିଂହମାେନ େକବଳ ଏକମାତ�  ପ�ମୁଖ ଶିକାରୀ ନଥିେଲ। 

େହଟାବାଘ, ବିଲୁଆ, ଜ�ଲୀ ବିେଲଇ, କୁ�ୀର, ଚିଲ ବା ଇଗଲ ଆଉ 

ଏମିତି େକେତ େଛାଟ ବଡ ଶିକାରୀ ଥିେଲ। େସମାେନ କି� ସିଂହର ମୁଖ� ପ�ତିଦ¡Dୀ 

ନଥିେଲ। ଏଇ କଲରାପତରିଆ ବାଘମାେନ ମାେନ ଭିନ� । େସମାେନ ସିଂହମାନ+ର 

େଛାଟ ଶିକାରକୁ ସହଜେର ମାରି ଦିअqି। ଶିକାରର କଳା ଏହି େଛାଟ ବାଘମାନ+ୁ ଖୁବ 

ଭଲଭାେବ ଜଣା।  କୁହାଯାଇପାେର ଶିକାରର ସବୁ କଳା େସମାନ+ ପାଖେର अଛି। 

ଲୁଚିବା, ଛପି ଛପି ଆେଗଇବା, ହଠାତ୍ ଆକ�ମଣ କରିବା, ଗଛ ଉପରୁ ତଳକୁ କୁଦା ମାରିବା 

ଇତ�ାଦି ସବୁଥିେର କଲରାପତରିଆ ବାଘ ପାର�ମ। ଏ ସବୁ କଳା ତ କିଛି अଂଶେର 

ସିଂହ ପାଖେର अଛି। କି� ଏକ କଳାେର କଲରାପତରିଆ ବାଘ ସିଂହର ବହୁତ ଆଗେର। 

ଆଉ ତା େହଉଛି ଗଛ ଉପେର ଚଢି ଶିକାରକୁ ଲg� କରିବା ଆଉ ଶିକାର ଉପରକୁ ଗଛ 

ଉପରୁ ଲ¢ େଦବା। ଏମିତି ଶିକାର ସିଂହ େକେବବି କରି ପାରିବ ନାହ[। ଏ ଛପି ଶିକାର 

କରିବାେର କଲରାପତରିଆ ବାଘ ସିtହa।  

 କି� ଶ�ି, ଆକାର।  

 ସିଂହ ଆଗେର ଏ େଛାଟ ବାଘ ଗୁଡିକ ତୁଳନା ନୁହଁqି। ଏମାେନ ବହୁତ ଜଲଦି ଡରି 

ଯାଆqି। ଯଦି େସମାନ+ଠାରୁ କିଏ ଶ�ିଶାଳୀ ଆସିଗଲା େତେବ େସମାେନ େଦୗଡି ପଳାqି 

अେଶାକ ବିଶ�ାଳ 
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ବା ଗଛ ଉପେର ଚଢି ଯାଆqି। ଏମାନ+ ଆଗେର ଗାଡ ଭାଲୁ େକେତ େଛାଟ। କି� 

େସହି ଭାଲୁ େକେବବି ହାର ମାନିବାକୁ ପ�aୁତ ନଥାଏ। କଲରାପତରିଆ ବାଘ ବି ଡ଼ର 

ସ�ାବନା େଦଖିେଲ େଜାରେର େଦୗଡି ଚାଲିଯାଏ।  

 ଦୁଇଭାଇ+ୁ କଲରାପତରିଆ ବାଘ େମାେଟ ଭଲ ଲାେଗନା। ଏଗୁଡାକ ଲୁଚି 

ରହିଥାqି। େମାେଟ େଦଖା ଦିअqିନି। ସିଂହ ପାଇଁ ଏମାେନ ଏକ ଏକ ଘୃଣିତ ଜୀବ। ସିଂହ 

ଏ ବାଘକୁ ପାଖେର େଦଖିେଲ ନି�ିତ ଭାବେର ମାରିେଦବ। ତଥାପି ବି ଏମାେନ ସିଂହଥିବା 

ଜ�ଲେର ଲୁଚି ରହqି। କିଛି କିଛି ସମୟେର େଦଖା ଦିअqି।  ସିଂହ େକେବ ଉଇ ହୁ+ା 

ବା ଏମିତିଆ ଯାଗାେର ବିଶ�ାମ େନବା କଥା ଭାବି ପାେରନା।  

 େସଦିନ अପରାହ� େର କଲରାପତରିଆ ବାଘଟିଏ େକମିତି ଉଇ ହୁ+ା ଉପେର 

େପେଟଇ ପଡିଥିଲା। ତାର ଆଗ େଗାଡ ଦୁଇଟି ଉଲ ହୁ+ାର ତଳକୁ ନଇଁ ଆସିଥିଲା। 

ସାମାନ� ଓଦାଳିଆ ଲାଲ୍ ଉଇହୁ+ା। ଟିକିଏ ଟିକିଏ କାଳିଚିଆ ଚିହ�  अଛି। ଦିେନ ଦୁଇଦିନ 

ପବୂ�ରୁ ହୁ+ାର ଉପର ଭାଗକୁ ଉଇମାେନ ନିମ�ାଣ କରିଛqି। େସମିତିଆ ହୁ+ାେର 

କଲରାପତରିଆ ବାଘଟି େଲେ£ଇ ପଡିଥିଲା। ଚାରିଆେଡ ଘାସର ଜ�ଲ, ଘାସ ଗୁଡିକ 

ଟିକିଏ ଟିକିଏ ଶୁଖି ଆସିଲାଣି। ତା ସେତ¡ ମଧ� अଧିକାଂଶ ଘାସ ସବୁଜ। ଲbା ଘାସ। 

ମଝିେର େକଉଁଠି େଗାଟାଏ ଦୁଇଟା ବୁଦାअଛି। ଏଠି ଗିରର ଏ ପାଖେର ବହୁତ ଲbା 

ତୃଣଭୂମି ମିେଳ ନାହ[। େଛାଟ େଛାଟ ତୃଣଭୂମି, ଯାହା ପ�ାେୟ ସମତଳ अଂଚଳେର ଥାଏ। 

ଚାରିପେଟ ପୁଣି ଜ�ଲ ଆରb େହାଇଯାଏ। ମାଇଲ, ମାଇଲ ଧରି ବିaୃତ ତୃଣ ଭୂମି 

ଏଠାେର ମିଳିବା ସ�ବ ନୁେହଁ।  

 କଲରାପତରିଆ ବାଘଟିର ବାମ େଗାଡଟି ବହୁତ ତଳକୁ ନଇଁ ଆସିଥିଲା। ଡାହଣ 
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େଗାଡେର େସ େଗାଟିଏ େଛାଟ ହୁ+ାର ମାଟି କୁଦ ଉପେର ଭରା େଦଇଥିଲା। େବକଟି 

େଦହେର ଖୁବ୍ େଜାେର� ଚାପି େହାଇଯାଇଥିଲା। ତା ଆଖି ଆଗକୁ ଲମି� ଯାଇଥିଲା। କାନ 

ଗୁଡିକ ବେ+ଇ େହାଇ ମୁହଁ ସହିତ ସାମାqରାଳ ଭାେବ ଥିଲା। ବାଘଟି ଆଗରୁ ଏବଂ 

ଦୁଇପଟୁ ବିଭିନ�  ସଂେ+ତ ଗ�ହଣ କରୁଥିଲା। ଏହି ବାଘମାେନ େବେଳେବେଳ େକଉଁଠି 

କାଠଗoି ଉପେର, େକଉଁଠି ଗଛର ଡାଳଉପେର, େକଉଁଠି ଉଇହୁ+ା ଉପେର, େକଉଁଠି 

अsଟିେକ ଉ¤ା ଯାଗା ଉପେର ପ�ାେୟ େଲେ£ଇ ପଡି ଶିକାରର ସ{ାନେର ଥା’qି। 

େବେଳେବେଳ େସମାେନ ସିଂହର ସ{ାନେର ଥା’qି। ସିଂହ େହାଇଛି ଏମାନ+ର ପରମ 

ଶତ� �। କଲରାପତରିଆ ବାଘର ଆଖି ଗୁଡିକ ଏକଦମ୍ ନି�ଳ ଥିଲା। ଯଦି କିଛି କାନ ଏପଟ 

େସପଟ େହଉନଥାqା ଜେଣ କିଏ ଭାବqା କଲରାପତରିଆ ବାଘଟି ମରି ଯାଇଛି। ବାଘଟି 

ଏମିତି େପେଟଇ ପଡିଥିଲା େଯ ଲାଗୁଥିଲା େଯମିତି ଜୀବନ ନାହ[। କି� ବାଘଟି ଏକଦମ୍ 

ସାବଧାନ ଥିଲା।  ଏମିତି ରହି େସମାେନ ନିଜକୁ ସବ�ଦା ସେଚତନା अବ�ାେର ରଖqି। 

 କିଛି ସମୟ ପେର କଲାରା ପତରିଆ ବାଘଟି ଖୁବ୍ େଜାେର� ହାଇ ମାରିଲା। ଏଇ 

ବାଘମାନ+ର ମଝିେର ମଝିେର ହାଇ ମାରିବା ଏକ अଭ�ାସ। ତା ମୁହଁଟି ପରୂା 

େଖାଲିଗଲା। ଏତିକି େଛାଟ ମୁoେର ଏେତ ବଡ ମୁହଁ ଥାଇପାେର ନ େଦଖିେଲ ବିଶ¡ାସ 

େହବ ନାହ[। ତା ପାଟି ମୁoଠାରୁ ହଠାତ୍ ବହୁତ ବଡ େହଇଗଲା। ବିରାଟ ବିରାଟ 

ଶ¡ାନଦାq ବା କାନାଇନ୍ ଟିଥ୍ ଉପର ମୁହଁରୁ ତଳକୁ ଝୁଲି ଆସିଥିଲା। ଶ¡ାନଦାq ମଝିେର 

ମାଂସ ଝିoାଇବା ପାଇଁ େଛାଟ େଛାଟ ଦାq। ପଛେର ଗଳା ଆଡକୁ ଟିକିଏ ଭାବେର ଲbା 

ମୁନିଆ ଦାq ସବୁ ଥିଲା ଆଉ େଶଷେର େଚାବାଇବା ପାଇଁ ଦାqମାନ ଥିଲା। ତା ମୁହଁର 

ଲbାଧଳା ନିଶ ଦୁଇ ପଟକୁ େମେଲଇ େହାଇ ରହିଥିଲା। ନାକର ପୁଡା େଖାଲିଯାଇଥିଲା। 
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ନାଲିଆ, େଗାଲାପି ର�ର ଲbା ଜିଭ ପାଟିରୁ ବାହାରି ଆସିଥିଲା। େଛାଟ ଦୁଇ କାନ 

ବେ+ଇ ଯାଇଥିଲା। ବାଘ ସିଂହ ଭଳି ବଡ ଶିକାରୀମାନ+ର କାନ େକମିତି ଶରୀର 

ତୁଳନାେର अସ¡ାଭାବିକ ଭାେବ େଛାଟ अଥଚ ବଣ ବିେଲଇ ବା େହଟା ବାଘ ଭଳି େଛାଟ 

ଶିକାରୀ ମାନ+ର କାନ ତୁଳନାତF କ ଭାବେର ଟିକିଏ ବଡ। 

 ଏଇ କଲରାପତରିଆ ବାଘଟି କିଛି ସମୟ ପେର ତଳକୁ ଆସି ମାଟିେର େପେଟଇ 

େହାଇ େଶାଇଯାଇଥିଲା। ଘାସୁଆ ଜମିର ବଡ ଘାସ ଗୁଡିକ ତାକୁ ପ�ାୟ େଘାଡାଇ 

ରଖିଥିଲା। ତା’ର ଚମଡାେର କଳା କଳା ର�ର େଛାଟ େଛାଟ ପ�ାେୟ େଗାଲ, ଲbା କଳା 

ଦାଗ ସବୁ ପଡିଥିଲା। େବକର ଚାରିପେଟ अେପgାକୃତ ଧଳା ବାଳ ଥିଲା। େଦହସାରା 

ହଳଦିଆ ଧୁସରିଆ ବାଳ, ତା ଉପେର ପଟି ପଡିଛି। ମୁହଁେର େବକ ଆଡକୁ ଧଳା ବାଳ, 

େସଥିେର ମଧ� ପଟି ପଡ଼ିଛି। ବାଘର ଆଗ େଗାଡ ଦୁଇଟି ଲମି� ଯାଇଥିଲା। େମାଟା 

ମାଂସଳ ଦୁଇଟି େଗାଡ। କଲରାପତରିଆ ବାଘଟି ଘାସୁଆ ଜ�ଲେର ଲୁଚି ରହିଥିଲା। 

ତାର େମାଟା ଲbା ଲା�ୁଡଟି �ିର େହାଇ ପଡିଥିଲା। ଲା�ୁଡ ସାରା ମଧ� କଳା, ଧଳା 

ଚିହ�। ଲା�ୁଡଟି ଜମା ହଲୁ ନଥିଲା। ବ �̀ମାନ କଲରାପତରିଆ ବାଘଟି ବିଶ�ାମ େନଉଛି। 

କିଛି ଜିନିଷକୁ ଲg� କରୁନି ବା ଶିକାର କରିବା अବ�ାେର ନାହ[।  

 अେନକ ସମୟ ବିତିଗଲା। ଏଇଟା ନୂଆ କଥା। କଲରାପତରିଆ ବାଘର କଥା 

ସୁେନଲୀ ସିଂହ ଦୁନିଆେର ମେନ ରଖିବା କଥା ନୁେହଁ। ରାଜ�େର ରାଜାର କଥା ମେନ 

ରଖାଯାଏ। େକେବ େକେବ ରାଜାଠାରୁ କମ ଶ�ିଶାଳି େଲାକ+ର କଥା ମେନ ରଖାଯାଏ। 

କଲରାପତରିଆ ବାଘ କଥାଟା ଏମିତିା ସିଂହ ସାମ�ାଜ�େର କଲରାପତରିଆ ବାଘର 

ଭୂମିକାକୁ କି� ଭୂଲି ଯାଇ େହବନାହ[। ତାକୁ ଏକ ଚତୁର ଶିକାରୀ େବାଲି ମାନି ନିଆ ଯାଇ 
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ପାେର। ଏକ େଛାଟ ଜମିଦାର। େସ ନିଜ अଂଚଳେର ଶିକାର କରିବ ଆଉ କର ହିସାବେର 

ଶ�ିଶାଳୀ ସଂହ େସମାନ+ ଠାରୁ େକେବ େକେବ ଶିକାର ଛେଡଇ େନବ।  

 କଲରାପତରିଆ ବାଘ ଭଳି ଚତୁର ଆଉ gିପ� ଶିକାରୀ େବାଧହୁଏ ଆଉ େକହି 

ନୁହଁqି। ଏକଥା ବହୁତ ଲଢାଇରୁ େଦଖି ଜଣା ପଡିଯାଏ। େସମାେନ ଏେତ ଶୀଘ� ବୁଲି 

ପଡqି େଯ ଶିକାର ନିରୂପାୟ େହାଇଯାଏ। 

 େସଦିନ ଝି+ଟିଏ ଚାଲି ଚାଲି ଆସୁଥିଲା। ଏମାନ+ର େଛାଟ େଗାଡ। େଦହସାରା 

ବଡ ବଡ ମୁନିଆ କାଠି କି� ମୁହଁ ପାଖଟା ଟିକିଏ େଖାଲା। ଏଠି ପ�ାୟ କାଠି ନାହ[। 

ଶିକାରୀମାେନ େଯ ପଯ��q ମୁoକୁ ନଧରିଛqି େସ ପଯ��q ଝି+କୁ ମାରିବା ପ�ାୟ 

अସ�ବ। ତା’ଛଡା ଛି+ର େପଟ ପାଖେର ମଧ� େସମିତି କାଠି ନାହ[। ଯଦି ଝି+ ଓଲଟି 

ପଡିଲା େତେବ ଝି+ର େପଟକୁ ଫାଡି ଦିଆ ଯାଇପାେର। େଗାଡକୁ ମଧ� ଧରିେନେଲ ଝି+ 

େବଶି କିଛି କରି ପାରିବ ନାହ[।  

 ଜ�ଲେର ସବୁ ଜୀବ+ର ବଂଚିବାର େଶୖଳୀ अଲଗା। ସମa+ ସୁରgାପାଇଁ କିଛି 

ନା କିଛି अ¥ ବା ସାଂଜୁ अଛି। କି� େସହି ସାଂଜୁକୁ େଭଦ କରିବା ପାଇଁ ଉପାୟ ମଧ� 

अଛି। ସବୁ ଶ�ିଶାଳୀ େଯାtାର କିଛି ଦୁବ�ଳ अଂଶ अଛି। େସଇଠି अ¥ ପ�ହାର କେଲ 

ସହଜେର େଯାtାକୁ ବଧ କରିହୁଏ। ଏମିତି ସାଂଜୁ ଧରିଥିବା ଆଉ अ¥ ଥିବା େଯାtା 

ସହଜେର ହାର ମାନିେବ ନାହ[। େସମାନ+ୁ ବଧ କରିବାପାଇଁ ନୂଆ େକୗଶଳର 

ଆବଶ�କତା अଛି। ଏମିତି ସବୁ େକୗଶଳ କଲରାପତରିଆ ବାଘ ପାଖେର ଥିଲା। ନେହେଲ 

ଏମିତିଆ ତୀgଣ ବମ�ଧାରୀ ଜୀବ+ୁ କଣ ଶିକାର କରି ହୁअqା! 

 ଝି+ଟି ବାଘକୁ ନେଦଖିପାରି ଚାଲି ଚାଲି ଆସୁଥିଲା। ସqପ�ଣେର अନାଉଥିବା ବାଘ 
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ତାକୁ ସହଜେର ଲg� କରିେଦଲା। କଲରାପତରିଆ ବାଘ େସେତେବଳକୁ ଖୁବ େଭାକିଲା। 

ସାଧାରଣତଃ େପଟ ପୁରିେଲ ଏମିତିଆ ଶିକାର ପାଇଁ େସ େବାଧହୁଏ େଚ�ା କରି ନଥାqା। 

ଝି+ଟା ମୁo ତଳକୁ କରି େଖାଜ ପକାଇ ଆସୁଥିଲା।ତାର ବଡ ବଡ ଆଖି ଆଉ କଳା 

େଗାଜିଆ ମୁହଁ। ଲାଗିବ େଯମିତି େସ କିଛି ଶୁ§ି ଶୁ§ି ଆସୁଛି। େଦହର ମୁନିଆ କାଠି ପାରି 

େହାଇଥିଲା। ଏପେଟ କଲରାପତରିଆ ବାଘ ତାକୁ େଦଖି ଛପିରହିଲା।  

 ଝି+ େସମିତି ସହଜେର ଆସୁଥାଏ। େକଇେଖାଜ ଦୁରେର ଝି+ ପହଁଚିଗଲା। ଏ 

ପ�ାଣୀ ସହଜେର ଗାତ ଭିତରକୁ ଚାଲିଯିବ। ଥେର ଗାତ ଭିତରକୁ ଗେଲ କଲରାପତରିଆ 

ବାଘ ତାକୁ ଧରି ପାରିବ ନାହ[। ଏଣୁ ଏକ ସୁବିଧା ଯାଗା େଦଖି ବାଘ ଝି+ର अେପgା 

କରିଥିଲା। ପାଖ ଆଖ େଖାଲା ଯାଗା। ସହଜେର ଝି+ କୁଆେଡ େଦୗଡି ପାରିବ ନାହ[। 

ବାଘ ଏେବ େଜାରେର ସିଧା ମାଡି ଆସିଲା। ବାଘକୁ େଦଖି ଝି+ ଟିକିଏ େଦୗଡିବାକୁ େଚ�ା 

କଲା। କି� ବାଘ ତାର ବାଟ ଜଗିେଦଲା। ଆଉ ଝି+ର ପଳାଇବାର ରାaା ନାହ[। ଏେବ 

ଏକମାତ�  ଉପାୟ େହଉଛି ମୁନିଆ କାଠି ଦ¡ାରା ସୁରgା।  

 ଝି+ ନିଜର େଦହକୁ ଫୁଲାଇେଦଲା। କାଠି ସବୁ ତୀର ଭଳି ଠିଆ େହାଇଗଲା। 

କଲରାପତରିଆ ବାଘ ଝି+କୁ ଥାବା ମାରୁଥାଏ। ହାଲକା ଥାବା। େସ କଂଟା ସବୁ ଖୁବ 

ମୁନିଆ। ତାର ଥାବାେର କଂଟା ପଶି ଯାଉଥାଏ। େସ କିଛି କରିପାରୁ ନଥାଏ। ଝି+ ଟିକିଏ 

ବୁଲି ପଡିେଲ ପୁଣି ଥାବା ମାରୁଥାଏ। କିଛି ଲାଭ େହଉ ନଥାଏ। ସବୁଆେଡ ମୁନିଆ 

କଂଟା। େସ ଝି+ର ମୁହଁ ଧରିବା ପାଇଁ ଖୁବ ଜଲଦି ବୁଲୁଥାଏ। 

 ଏେଣ ଝି+ ନିଜକୁ ବଂେଚଇବାପାଇଁ ସବୁେବେଲ କଲରାପତରିଆ ବାଘ ଆଡକୁ ବୁଲି 

ପଡୁଥାଏ। ସହଜେର ବାଘକୁ ତାର ମୁo ଧରିବାକୁ େଦଉନଥାଏ। ସବୁେବେଳ ନିଜର ପିଠି 



ଆହ� ାନ
 ଇ-ପତି� କ

ା 

ଆହ� ାନ ଇ-ପତି� କା, ପ�ଦଶ ବଷ�, ଦି� ତୀୟ ସଂଖ�ା, େଫବୃଆରୀ ୨୦୨୦ Magazine Downloaded from www.aahwaan.com 

ଆହ� ାନ ଇ-ପତି� କା ସ!ୂ#� ନିଃଶୁ& ବିତରଣ େହତୁ ଡା େଜ�ାତି ପ�ସାଦ ପ*ନାୟକ+ ,ାରା ପ�ତି-ିତ ଓ ପ�କାଶିତ    Aahwaan.comAahwaan.comAahwaan.comAahwaan.com           25 

ବା କର ବାଘ ଆଡକୁ ଥାଏ। ବାଘ େସପଟୁ ତାକୁ େମାେଟ ଆକ�ମଣ କରିପାରିବ ନାହ[। 

େସପଟ େହଉଛି अେଭଦ� ଦୁଗ� ଆଉ େସ ଦୁଗ�କୁ ଭା�ିବା କାହା ପgେର ସହଜ 

େହବନାହ[।   

 କଲରାପତରିଆ ବାଘ ବହୁତ େଚ�ାକଲା। କି� କିଛି ଲାଭନାହ[। େଶଷେର େସ 

ଖୁବେଜାରେର ଝି+ ଆଡକୁ ମାଡିଗଲା। େସପଟୁ ଝି+ ଏକ ବj�ାଧାରୀ ସିପାହୀ ଭଳି 

ଛତ� ଭ� ନେଦଇ କରୁଆ ବାଘ ଆଡକୁ ମାଡି ଆସିଲା। ଏେବ ବାଘର ମୁହଁ ଝି+ କାଠି 

େଦଇ ତାର ଶରୀରକୁ ଛୁଇଁଗଲା।ଏକ େଛାଟ କାମୁଡା ଝି+କୁ ଲାଗିଲା। େସତିକିେର 

अନ�ପ�ାଣୀ ଧରା ପଡିଯାଇଥାqା କି� ଝି+ର ଢାଲ ତାକୁ ରgା କରିେଦଲା। ମୁନିଆ 

କାଠି ସବୁ କଲରାପତରିଆ ବାଘର େଦହେର ଫୁଟି େହାଇଗଲା। ଯ�ଣାେର ବାଘ ଝି+କୁ 

ଛାଡିେଦଲା। ଝି+ କାଠି କଲରାପତରିଆ ବାଘର ଛାତି ଆଗ ଦୁଇେଗାଡ ଆଉ େବକ 

ମୁହଁେର ଲାଗି ଯାଇଥାଏ। ଏକ େଯାtାର ଶରୀରେର ସବୁ ଆେଡ ମୁନିଆ ତୀର ସବୁ ଫୁଟି 

ଯାଇଥିଲା।  

 ଏେତ ମୁନିଆ କାଠିକୁ ବାହାର କରିବା କିଛି ସହଜ ନୁେହଁ। ଭାଗ�କୁ ବାଘର ଆଖିେର 

େସ କାଠି ଲାଗିନାହ[। ଆଖି ପାଖେର େବକେର କାଠି ସବୁ ଝୁଲୁଥିଲା। ଏ େପାଲା କାଠିକୁ 

ଛଡାଇବା ବାଘପାଇଁ କାଠିକର ପାଠ। ବାଘର ତ ହାତନାହ[ େଯ କାଠିକୁ ଧରି ଟାଣି ବାହାର 

କରିେଦବ। ଥାବାେର ଘଷି, ବା ମୁହଁେର ଧରି ଛଡାଇବା ବହୁତ କ�। ତାଛଡା ଥାବାେର 

ମଧ� ଆଘାତ ଲାଗିଛି। େସ ନିଜର ଦୁଇ ଥାବା ଆଉ ଦାqେର ବହୁତ କ�େର କାଠି ସବୁକୁ 

ବାହାର କରିେଦଲା।  

 ଏ ଭିତେର ଝି+ େବଶ କିଛି ବାଟ େଜାରେର ଚାଲିଯାଇଥିଲା। ଝି+ ମଧ� େଦୗଡି 
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ପାରୁନଥିଲା। କଲରାପତରିଆ ବାଘ ତାର ଆଗେଗାଡକୁ କାମୁଡି େଦଇଛି। ଏ େପାଲା 

କାଠି ସବୁ ନଥିେଲ ଏେତେବଳକୁ ଝି+ ମରି ସାରqାଣି। େସ େଛାେଟଇ େଛାେଟଇ अେନକ 

ଦୂର ତଥାପି ଯାଇ ସାରିଥିଲା। କଲରାପତରିଆ ବାଘ ଆଜି ଝି+ ଶିକାର କରିବାକୁ େଯମିତି 

ପଣ କରିଥିଲା। ଏେତ େଭାଗିଲା ପେର, ଏେତ ଆଘାତ ପାଇଲା ପେର ଏକ ବୁtିମାନ 

ଶିକାରୀ ନିଜକୁ ଆଉ ଆଘାତ ପ�ା� କରିବା କଥା ନୁେହଁ। ଜ�ଲେର अନ� ଶିକାର 

अଛqି। େସମାନ+ ଶିକାରେର ଏେତ ଆଘାତ ମିଳିବ ନାହ[। ଆଘାତ ଗ�ୀର େହେଲ 

ଜୀବନସାରା अପ� େହାଇଯିବ ଆଉ ବଂଚିବା କ� େହବ। କି� ଆଘାତ ପାଇବା େହତୁ 

କଲରାପତରିଆ ବାଘ  ଖୁବ ଉତ�� େହାଇ ଉଠିଥାଏ।  

 େସ ପୁଣି ଝି+ ଆଡକୁ ମାଡି ଆସିଲା। ଏକଦମ ପାେଖଇଆସି ଝି+ ପାଖେର କଡୁଆ 

େହାଇଗଲା। ବଁା େଗାଡ ମାଟିେର ଆଉ ଡାହାଡ ପାଖ େଗାଡ ଦୁଇ ଉପରକୁ ଉଠିଗଲା। 

ବାଘର େପଟ େଦଖାଯାଉଥିଲା। ଏମିତିଆ େକୗଶଳେର ବାଘର ମୁହଁ ଏକଦମ ତଳୁଆ 

େହାଇଯିବା ଆଉ ଝି+ର କାଠି େକଇ ଇଂଚ ଉପେର ରହିବି। େତଣୁ େସ େଗାଜିଆ କାଠି 

ବାଘ େଦହେର ଫୁଟିବ ନାହ[। ଆଘାତ ଯଦି ଲାେଗ ତାେହେଲ ସାମାନ� େହବ। ସିଧା 

ଆକ�ମଣେର େବଶି gତି। ଏ ବj�ାମାନ+ ଆଗେର କିଛି କରିେହବ ନାହ[।  

 ଏମିତିଆ କଡୁଆ ଆକ�ମଣେର ଝି+ ଆଚମି�ତ େହାଇଗଲା। େସ ନିଜକୁ ବଂେଚଇବା 

ପାଇଁ ନିଜକୁ କଡୁଆ କରିେଦଲା। ତାର କଡ ଏେବ ବାଘ ଆଡକୁ। କି� ଏେବ କାଠି ଗୁଡିକ 

ମାଟି ଛୁଉଁଥିଲ। ବାଘ ଆଉ  କିଛି କରିପାରିଲା ନାହ[। ଝି+ ଏ ଆକ�ମଣେର ବଂଚିଗଲା। 

କି� ଆକ�ମଣ ଏତିକିେର େଶଷ େହଲା ନାହ[। ତୁହାକୁ ତୁହା ଭିନ�  ଭିନ�  େଶୖଳୀେର ଆକ�ମଣ 

ଆର� େହାଇଗଲା। ଝି+ ନିଜକୁ େଯେତଦୂର ହୁଏ ବଂେଚଇ ଚାଲୁଥାଏ। ଏମିତି କରୁ କରୁ 
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ବାଘର gିପ�ତା ଆଗେର ଝି+ର ପ�ତିରgା ଦୁବ�ଳ େହାଇଗଲା। ଝି+ ଖୁବ ଶୀଘ� ନିଜର 

ଦିଗ ପରିବତ�ନ କରି ପାରୁ ନଥିଲା। 

 େଶଷ କଡୁଆ ଆକ�ମଣେର ଝି+ ବୁଲି ପଡୁ ପଡୁ ବାଘ କଡୁଆ େହାଇ ତାର େଗାଡକୁ 

ଧରିେନଲା। ଏେବ ଝି+ର କାଠି େବଶି କାମ େଦଇପାରିଲା ନାହ[। ଝି+ अଣ ଆଡୁଆ 

େହାଇଗଲା। ବାଘ ସାେ� ସାେ� ଝି+ର ଛାତି ଆଉ କା{କୁ କାମୁଡି ଝି+କୁ ଝୁଣିେଦଲା। 

ଏେବ ଝି+ ଖାଲି ଛଟ ଛଟ େହଉଥାଏ। ଧିେର ଧିେର ଝି+ର ମୃତୁ� ଘଟିଲା।  

 ଏମିତିଆ ଭୀଷଣ ଲେଢଇେର କଲରାପତରିଆ ବାଘର अେନକ gତି ଘଟିଥିଲା। 

ବାଘ ବୀର ଦପ�େର ଝି+କୁ ଧରି ଠିଆ େହାଇଥାଏ। ଏେତ େକୗଶଳ ସେତ¡ ଝି+ର अେନକ 

କାଠି ତା େଦହେର ଫୁଟି ରହିଥିଲା। କି� ନିଜର gତକୁ ପରୁଆ ନକରି େସ ଝି+କୁ ଧରି 

େନଇଥିଲା। ବାଘ େଦହର अେନକ ଖoିଆରୁ ର� େବାହୁଥିଲା।   

 େସ କିଛି ଝି+ ମାଂସ ଖାଇେନଲା। ଖାଇବାେବେଳ ଖୁବ ସାବଧାନତା ଗ�ହଣ 

କରୁଥାଏ। ଆଉ gତ ବିgତ େହବାକୁ େମାେଟ ମନ ନଥିଲା। େପଟଭରି ଖାଇ ନିଜ 

ଖoିଆକୁ ବହୁତ ସମୟ ଚାଟିଲା। ଝି+ େଦହେର ବହୁତ ମାଂସ ନାହ[। ଏ ବାଘର ଖୁବ 

େବଶୀେର ଦୁଇଦିନ ଯିବ। େସ ଶିକାରକୁ ଲୁଚାଇବାକୁ ଭାବିଲା। ଏେଣ େତେଣ अନାଇ 

ଏକ ଏକ ପଥୁରିଆ େକାରଡ ଭଳି ଯାଗା େଖାଜିେନଲା। େସଇଠି ଶିକାରକୁ ରଖି ପାଖେର 

ଜଗି ରହିଲା। ତାର େଦହେର ବହୁତ ଜ¡ାଳା େହଉଥିଲା। ଝି+ ଶିକାର କିଛି ସହଜ କଥା 

ନୁେହଁ। 
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ସF nତିର କ�ାନ୍ଭାସେର अ+ାବ+ା ଗାରସF nତିର କ�ାନ୍ଭାସେର अ+ାବ+ା ଗାରସF nତିର କ�ାନ୍ଭାସେର अ+ାବ+ା ଗାରସF nତିର କ�ାନ୍ଭାସେର अ+ାବ+ା ଗାର    

 ସF nତି େକେବ ଶୀତ ସକାଳର କअଁଳ ଖରାର ତାତି ପରି ଖୁବ ସୁଖଦ 
अବା େବୖଶାଖ ଦି� ପହରର ଝାuି ଭଳି ଖୁବ अସ�aିକର। କି� ସF nତି ତ 
ଆମର अତି ନିଜର, େସ ସୁଖର େହଉ କି ଦୁଃଖର। ସମୟ ପାଇେଲ େସ 
କଡ଼ େଲଉେଟ, ଆମକୁ କୁତୁକୁତୁ କେର, ପୁଣି େକେତେବେଳ େନଇଯାଏ ନଈକୂଳ, 
ଆbେତାଟା, ଜହ�ରାତି ବା ମାନସିଂହ+ର “ଧପୂ” ବାସ�ାେର ବିେଭାର େହବାକୁ ତ ଆଉ 
େକେତେବେଳ ହ�ିଟାଲ େବଡ୍, ସ�ଗ�,ାର ବା ରବି ସିଂ+ର “ଚରମପତ� ” ପଢ଼ିବାକୁ। 
 ପଦାଥ� ବି«ାନର ଧରୂୀଣ ପ�େଫସର ପଦF  ଶ�ୀ «ାନରuନ ତି� ପାଠୀ ତା+ ତିରିଶ 
ବଷ�ର ଶିgାଦାନ ଓ ଗେବଷଣା ଭିତେର ଏେତ ହଜି ଯାଇଥିେଲ େଯ अନ� କାହା କଥା 
ବୁଝିବା ତ ଦୂରର କଥା ନିଜ କଥା ମଧ� ଚିqା କରିବାକୁ ସମୟ ପାଇ ନଥିେଲ। ଆଜି େସ 
अବସର େନଇଛqି। ଏେବ ଖାଲି ନିଜ କଥା ଆଉ ନିଜ େଲାକ+ କଥା ଭାବିେବ। କି� 
କ’ଣ ଭାବିେବ, କାହା କଥା ଭାବିେବ?ଆଉ େକଉଁ କାମ ଆଉ ବାକି अଛି େଯ େସ 
କରିେବ? ଏେବ ଖାଲି େକବଳ ସF nତି େରାମzନ କରିବା ଛଡା ତା+ ପାଖେର ଆଉ କିଛି 
କାମ ନାହ[। 
 ସF nତିର ପ�ଥମ ପ��:- 
 ଗ�zକୀଟ େହବା ଭଲ, କି� ବହିକୁ ଛାଡ଼ି େଯ େଗାେଟ ବାaବ ଦୁନିଆ अଛି, େସଇଟା 
ଭୁଲିଯିବା ଆେଦୗ ଉଚିତ ନୁେହଁ। ଆଉ ତୁମ ଚାରିପେଟ ଥିବା ସୁDର ପୃଥିବୀ ଓ ତୁମର अତି 
ପି�ୟ ମଣିଷ ମାେନ, ଯିଏ ତୁମର ହସ-କାD, ସୁଖ-ଦୁଃଖେର ସବୁେବେଳ ତୁମ ପାଖେର अଛqି, 
େସମାନ+ର ଆଶା, ଆକାଂgା ଓ ଭଲ ପାଇବାକୁ େକେବ ବି अଣେଦଖା କରିବା ଉଚିତ 

ତି� େଲାଚନ ଦାସ 
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ନୁେହଁ। 
 େବାଉ େଲଖିଥିଲା, ମୁନା! ତୁ ଆଉ େକେତ ପାଠ ପଢ଼ିବୁ? େତାର କ’ଣ ପାଠପଢ଼ା 
େକେବ ବି ସରିବ ନାହ[?ଆମ େଦଶର ସବୁ ପାଠ ସରିଗଲା ପେର ଆହୁରି େବଶି ପଢ଼ିବୁ 
େବାଲି ବିେଦଶ ଗଲୁ। େସଠି କ’ଣ େଗାେଟ ପାଠ ପଢୁଛୁ େଯ ଜମାରୁ ସରୁ ନାହ[। 
ସାଇପଡିଶା କହୁଛqି େଯ ମୁନା ପାଠପଢି ଖୁବ୍ ନାଆଁ କରିବ, ଆଉ ଆମ େଦଶ ତା ପାଇଁ 
ଗବ� କରିବ। କି� େସ ସବୁ ଆେମ ବ�ି ଥାଉଥାଉ େଦଖିବୁ ତ!ମୁନୀର ପାଠ ପଢା 
ସରିଲାପେର ତା ବାହାଘର େଯାଗାଡ଼ କଲାେବଳକୁ େସ କହିଲା େଯ ଆମକୁ ଏକା ଛାଡ଼ି 
ଯିବନାହ[। ତା’ଛଡା ତୁ ତା’ଠୁ ପା�ବଷ� ବଡ଼, ତୁ ଆେଗ ବାହା େହବୁ, ଘରକୁ େବାହୁ 
ଆସିବ, ଆଉ ଆମ ଦାୟିତ¡ ତା ଉପେର େଦଲା ପେର ହ[ େସ ବାହାେହବ, ଏହି ସବୁକଥା 
କହି େସ ବାହାଘର ଘୁେ�ଇ ଚାଲିଲା। ତାର ଏକ ମାତ�  ଉେhଶ� ଥିଲା େଯ ତୁ ଆସିେଲ 
େସ ବାହା ହବ। କି� ତାକୁ େବାହୂକରି େନେବ େବାଲି ଦୁଇବଷ� େହଲା अେପgା କରି 
ବସିଥିବା େତା ବାପା+ ସା� ମେନାଜ ବାବୁ େଯେତେବେଳ େଧୖଯ��ହରାଇ େଶଷକଥା 
ଶୁଣାଇ େଦେଲ, େସେତେବେଳ ବାଧ� େହାଇ େସ ବାହାଘର ପାଇଁ ରାଜିେହଲା। ତା 
ବାହାଘର େବଳକୁ ତ େତାର କ’ଣ େଗାେଟ ପରୀgା ଥିଲା େଯ ଆସି ପାରିଲୁ ନାହ[। ତୁ ଭଲ 
ପାଠ ପଢ଼ୁଛୁ, ବଡ଼ ମଣିଷ େହବୁ, େସଥିପାଇଁ େତା ବାପା େତାେତ େକେବ ବି େକଉଁ କଥାେର 
ଆକଟ କରqି ନାହ[। ଏେବ କିଛିଦିନ େହଲା େସ ଗୁମ୍ େହାଇ ବସୁଛqି। ପଚାରିେଲ କିଛି 
କହୁ ନାହାqି। ଦିେନ ବାଧ� କରି ପଚାରିଲାରୁ େସ କହିେଲ େଯ ମୁନା େବାଧହୁଏ ଆଉ 
େଫରିବ ନାହ[ କି ମଲାେବଳକୁ ତାକୁ େଦଖିପାରିେବ ନାହ[। ଏଠି ଗାୟତ� ୀ େତାେତ अେପgା 
କରିକରି ବୁଢି େହବାକୁ ବସିଲାଣି। େଯେତ େଯଉଁଠି ବାହାଘର ଲାଗୁଛି, ସବୁ ଜାଗାେର 
ମନା କରୁଛି। େକେତ େବେଳ େକମିତି ଆମ ଘରକୁ ଆେସ, ଆଉ େତା ଭଲମD ପଚାରି 
ବୁେଝ। ମଁୁ ତାର େସହି ନିରୀହ ମୁହଁ ଆଉ ଉଦାସ ଆଖି େଯାଡିକ େଦଖି ପାରୁନାହ[। ତୁ 
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େଦଇଥିବା କଥା କ’ଣ ଭୁଲିଗଲୁଣି? ଭାବୁଛି, ଆଉ ଚିଠି େଲଖିବି ନାହ[। ତୁ ଯାହା ଭଲ 
େବାଲି ଭାବିବୁ, େସଇଆ କରିବୁ। 
 ପ�� ୨:- 
 ଗଁାଦାoେର ଧଳିୂ ଉେଡ଼ଇ, ତିଆଡୀ ମାେ��+ ଘର ଆଗେର େଯେତେବେଳ କାର୍ 
ଖoକ ଲାଗିଲା, କେକଇ ପାଟିକରି ଡାକିେଲ, “ନୂଆ େବାଉ, ଝअଟ ଆସ, ଏଇ େଦଖ କିଏ 
ଆସିଲାଣି”େବାଉକୁ ମୁoିଆ ମାରି ବାପା କାହାqି େବାଲି ପଚାରିଲାରୁ େବାଉ କହିଲା େଯ 
େସ ବ�ା+କୁ ଯାଇଛqି, େଫରିବା ପାଇଁ େଡରି ହବ। ଏେବ େସ କାହାକୁ େଖାଜିଲା 
େଖାଜିଲା ଆଖିେର ଏେଣେତେଣ अନାଉଥିବା େଦଖି େବାଉ ପଚାରିଲା, “କାହାକୁ େଖାଜୁଛୁ 
କିେର ମୁନା? ଗାୟତ� ୀକୁ ନା!  େସ ଏେବ ଆମ ଗଁା 9ୁଲେର ମା�� ାଣୀ अଛି। 9ୁଲେର ଥିବ, 
ତା ଆସିବା େବଳ େହଇଗଲାଣି” 
 ବାହାଘର ଆଗ ଦିନ ବର ଧରିବାକୁ ଆସିଥିବା ତା+ ଭାବି ଶାଳକ କହିେଲ, “«ାନ 
ଭାଇ, ତୁମ କାନ ପାଖ ଚୁଟିଗୁଡ଼ାକ अsअs ଧଳା େଦଖା ଗଲାଣି। ମଁୁ ଜାଣିଥିଲି, ତୁମର 
ଡାଏ ଦରକାର ହବ। ଏଠି ତ ମିଳିବ ନାହ[, େସଇଥି ପାଇଁ ସା�େର େନଇ ଆସିଛି, 
ମାରିେଦବି? अପାକୁ ଦିେନ କହୁଥିଲି, «ାନଭାଇ ଆଉ େଫରିେବ ନାହ[, େସଠି କ’ଣ 
େଗାେଟ ବେDାବa କେଲଣି। ତୁ କାହ[କି ତା+ୁ अେପgା କରି କରି ବାଳ ପଚଉଚୁ? अପା 
କିଛି କହିଲା ନାହ[, ଖାଲି ଟିେକ ହସିେଦଲା। ସତେର, ବିଶ�ାସେର େଯ ଏେତ ଶ�ି अଛି, 
ତାହା ମଁୁ େକେବ ବି ଜାଣି ନଥିଲି” 
 ପ�� ୩:- 
 «ାନବାବୁ ପ�େଫସର େହବାର ତିନିବଷ� ବିତି ଗଲାଣି। ତା+ अଧିନେର ଗେବଷଣା 
କରିବାକୁ ଛାତ� + ଲbା ଧାଡି। ଦିେନ ୟୁନିଭସiଟିରୁ େଫରି କହିେଲ, “ଗାୟତ� ୀ! ତୁମର 
େସଇ େଯଉଁ କେଲଜ ସା�, ଭାରି ଫୁେଲଇ ଆଉ ଓଭର ସF ାଟ�, ଆଉ ଯିଏ ତୁମକୁ 
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ସବୁେବେଳ ଇଷ�ା କରୁଥିଲା, େସ ଆଜି େମାେତ େଦଖା କରିବାକୁ ଆସିଥିଲା” ଗାୟତ� ୀ 
କହିେଲ, “କିଏ ସ�ାତୀ? କଣ ଏେବ ବି ତୁମ ପିଛା ଛାଡିନି? «ାନବାବୁ କହିେଲ, “ନାଇଁ ମ, 
େସକଥା ନୁହଁ, ଆଜି ତା ଝିअକୁ େନଇ େମା ପାଖକୁ ଆସିଥିଲା, ଆଉ ତାର ରିସ¤� ଗାଇଡ୍ 
େହବାପାଇଁ अନୁେରାଧ କରୁଥିଲା। ମଁୁ ତା ଝିअ ସହିତ କଥା େହାଇ ଯାହା ଜାଣିଲି, ତା’ର 
ଏଥିପାଇଁ ଆେଦୗ େଯାଗ�ତା ନାହ[। କି� ବିଶ�ବିଦ�ାଳୟ େଯେତେବେଳ ତାକୁ େଯାଗ� 
ବିେବଚିତ କରିଛି, େସେତେବେଳ ତ କାହା ନା କାହା अଧିନେର ଗେବଷଣା କରିବ? କି� 
ଆପାତତଃ େମା अଧିନେର ନୁେହଁ” ଗାୟତ� ୀ କହିେଲ, “ତୁେମ କଣ ତା'େହେଲ ମନା 
କରିେଦଲ?” «ାନବାବୁ କହିେଲ, “ଆେର େସ େକଉଁ କମିଶନରର ଝିअ େହାଇପାେର, କି� 
େସଇଟା ତ ତା’ େଯାଗ�ତାର ମାପକାଠି ନୁେହଁ। କି� ଗାୟତ� ୀ, ମଁୁ େଯଉଁ ଉେhଶ�େର 
କଥାଟା କହୁଥିଲି, େସଇଟା କ’ଣ ତୁେମ ସତେର ଜାଣିପାରିଲ ନାହ[, ନା େସ ପ�ସ�କୁ 
ଏଡ଼ାଇ େଦଲ।” ଗାୟତ� ୀ କହିେଲ, “ଜାଣିଛି, ତୁେମ କଣ କହିବାକୁ ଚାହୁଁଛ। ଆମର ଯଦି 
େସହି ବୟସେର ବାହାଘର େହାଇ ଥାଆqା, େତେବ ଆମ ପୁअ ଏେବ अ�ମେର ନ ପଢି 
ତା’ ଝିअ ବୟସର େହାଇ ଯାଇ ଥାଆqା!” 
 ପ�� ୪:- 
 ପ�େଫସର ତି� ପାଠୀ ଗତ ମାସ ୩୧ ତାରିଖେର अବସର େନେଲ। ସବୁଦିନ 
अଧରାତିେର େଫରୁଥିବା େଲାକଟି अବସର େନବା ଦିନ ଗାୟତ� ୀ+ୁ ଚମକାଇ େଦଇ ସ{�ା 
ଛअଟା େବଳକୁ ଘେର ପହ�ିଗେଲ। ଗାଡ଼ିରୁ ଓହA ାଇବା ପେର ତା+ୁ ଲାଗୁଥିଲା େସ 
େଯମିତି କିଛି େଗାେଟ ଛାଡ଼ି ଆସିଛqି। େସ ଡାକିେଲ, “ଗାୟତ� ୀ, ବାହାରକୁ ଆସ, ଡିକିେର 
କିଛି ଜିନିଷ अଛି, ସା� େହାଇ େନଇଯିବା”ଗାୟତ� ୀ େବାଧହୁଏ େରାେଷଇ ଘେର ଥିେଲ। 
ପ�େଫସର+ ଡାକ ଶୁଣି ତରବରେର ବାହାରି ଆସୁଥିବା େବେଳ ଆଗକୁ ଝୁ+ି ପଡ଼ିଥିବା 
ତା+ର अବିନ�a େକରାଏ େକଶକୁ ସଜାଡୁ ସଜାଡୁ ହାତେର ଲାଗିଥିବା ହଳଦୀ ତା+ 
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ଗାଲେର େନସି େହାଇଗଲା। ଗାୟତ� ୀ+ୁ ମୁହଁକୁ अେନଇ େଦଇ ପ�େଫସର୍ ହସିବାକୁ 
ଯାଉଥିବା େବେଳ ହଠାତ୍ अଟକି ଗେଲ। ଆଃ! କି ସୁDର େଦଖାଯାଉଛqି ଗାୟତ� ୀ। ଏ 
ବୟସେର ବି େସ ଖୁବ୍ ଆକଷ�ଣୀୟ, େଯମିତି େସ ବିେଦଶ ଯିବା ଆଗରୁ ତା+ୁ େଶଷଥର 
ପାଇଁ େଦଖିଥିେଲ। େତେବ ଏେତ ଦିନ ଧରି ତା+ ଗାୟତ� ୀ କ’ଣ ହଜି ଯାଇଥିେଲ େଯ ଆଜି 
ତା+ୁ ପୁଣିଥେର େଫରି ପାଇେଲ?େସ ପୁଣି ଭୁଲି ଯାଇଥିବା କଥା ମେନ ପକାଇବାକୁ 
େଚ�ା କେଲ। ନା, ମେନ ପଡୁନି। ଏେବ ଗାୟତ� ୀ ତା+ର ଆହୁରି ପାଖକୁ ପହ�ି 
ଯାଇଥିେଲ। େଦଖିେଲ, ପ�େଫସର୍ ତା+ୁ ହଁା କରି अେନଇଛqି, କିଛି କହୁନାହାqି। 
ଗାୟତ� ୀ ଡାକିେଲ, “କ’ଣ େହଲା, େମାେତ ଡାକୁଥିଲ କାହ[କି?” ପ�େଫସର କହିେଲ, “କ’ଣ 
େଗାେଟ କହୁଥିଲି େଯ ତୁମକୁ େଦଖି ଭୁଲିଗଲି। ହଁ, ହଁ ଏେବ ମେନ ପଡ଼ିଲା” ଗାୟତ� ୀ 
କହିେଲ, “କ’ଣ ମେନ ପଡ଼ିଲା, େକଉଁ କଥା ଭୁଲି ଯାଇଥିଲ?” ପ�େଫସର+ ପାଟିରୁ ହଠାତ୍ 
ବାହାରିପଡ଼ିଲା, “ସତେର ଗାୟତ� ୀ, ଏେତ ବଷ� ଧରି ତୁେମ େମା ପାେଖ ପାେଖ अଛ, େମା 
ଚାରିପେଟ ଘୁରି ବୁଲୁଛ, अଥଚ ତୁମକୁ େକେବ ମନଭରି େଦଖିବାକୁ ସମୟ ପାଇନାହ[। 
ଏେବ ତୁମକୁ େଦଖିବାକୁ, ତୁମର ଆବଶ�କତା ଜାଣିବାକୁ ସମୟ ପାଇଲା େବଳକୁ ଭାବୁଛି, 
ମଁୁ ସତେର େକେତ ସ�ାଥ�ପର ମଣିଷଟାଏ! ତୁେମ ଏେତ ବଷ� ଧରି ନୀରବେର ଦୀପଟିଏ 
େହାଇ ନିଜକୁ ଜାଳୁଥିବା େବେଳ, ତୁମରି ଆେଲାକେର ଆେଲାକିତ େହାଇ ମଁୁ େକେତ 
ମହାନ୍ େହାଇଯାଇଛି!” 
 

୨୯-ଏ, କsନା ଏରିଆ, 
ବିେଜବି ନଗର, ଭୁବେନଶ�ର - ୭୫୧୦୧୪ 

ଭ� ାମ�ଭାଷ : ୭୦୦୮୬୩୫୧୭୯ 
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ମଦ ଟିକସମଦ ଟିକସମଦ ଟିକସମଦ ଟିକସ    
 ରବି ଗୁଡ଼ିଆ େଦାକାନେର ପାହାqାରୁ ଚା ବିକି�  ଆର�। ପାଖ 

ବଳିବ{ ଗଁାର ରାଜମା�� , କାଶୀ ସାହୁ, ବ� ଜବାବୁ, ବିଜୟ, ସିପ, ବୁନୁ, 

କାତiକା ସହ ବୁନୁ ବି ରବି ଗୁଡ଼ିଆ େଦାକାନର ସକାଳ ଚା ପିଇବାକୁ 

ପ�ତିଦିନ େଭାର୍ ସାେଢ ତିନିଟାରୁ ଚାରିଟା ଭିତେର ପହଁଚqି। ବୁନୁର ପିଆପିଇ अଭ�ାସ 

ଏଇ େକେତଦିନ େହବ ବହୁତ ବଢିଯାଇଛି। ରାଜମା��  ବୁନୁର ଉପ�ା ବିଦ�ାଳୟର ଶିgକ। 

ବୁନୁକୁ େଦଖିେଲ ମଦର अପକାର ବିଷୟେର ତା+ ମୁହଁରୁ ଉଦାହରଣ ସହ अେନକ କଥା 

ଆେପ ଆେପ ବାହାେର। ଛୁଆେବେଳ ବୁନୁ ପିଲା ହିସାବେର ବହୁତ ଭଲ ଥିଲା ଏବଂ ଭଲ 

ପଢୁଥିଲା ମଧ�। େସଥିପାଇଁ ସାର+ର अqର କେହ କାେଳ ଏମିତି କଥା ଶୁଣି ବୁନୁର ମନ 

ବଦଳି ଯିବ। କି� ସକାଳୁସକାଳୁ ଏଭଳି କଥାେର ବୁନୁର ହ�ା�୍ଓଭର୍ ମୁoଟା 

ବିଗିଡ଼ିଯାଏ। ସାର+ କଥା ହସେର ଉେଡ଼ଇ େଦଇ ମେନ ମେନ ଭାେବ, “ସାର୍ ମଦ େହଲା 

ମh� େଲାକ+ର ପାନ�। ତୁମ ପରି ପିoାଓଲୁ ମା��  େଲାକମାେନ ଏହାର ପ�କୃତ ରହସ� 

ବୁଝି ପାରିେବନି। ସ¡ଗ�ପୁରେର େଦବରାଜ ଇD�  େସାମରସ ପାନ କରି अପସରି ନାଚ 

େଦଖqି। ମନେହେଲ େସମାନ+ ସା�େର ରତିକି�ଡ଼ା କରି ଆତF ା ଶାqି କରqି େବାଲି 

ପ�ବାଦ अଛି। ମୁନିଋଷିମାେନ ମଧ� अନୁରୂପ କାଯ�� କରିବାକୁ ଭଲ ପାଆqି େବାଲି ପୁରାଣ 

େପାଥି ପ�ମାଣ ବି ଦିଏ। େତେବ େସମାେନ କ’ଣ ସବୁ ଭୁଲ? ଖାଲି ରାଜମା��+ କଥା 

ଠିକ୍?” 

 ବୁନୁ ଏେବ ପରୂା ଲଗାମ୍ ଛଡ଼ା େହାଇଯାଇଛି। ବାପା, ମାଆ, ଭାଇ କି ବ{ୁବା{ବ 

ଇଂ ବିଦ�ାଧର ପoା 
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କାହା କଥା ମାନୁନି କି ବାସିେର େକୗଣସି ଗୁରୁଜନମାନ+ୁ ଖାତିର କରୁନି। ଏଇ ବୁନୁ 

େଯେତେବେଳ ପଂଚମେର ବୃ`ିପରୀgା େଦବାକୁ ଗଲା ଶିgକ କହୁଥିେଲ ଏଥର ନେହେଲ 

ବୁନୁର ସ�ମେଶ�ଣୀ ବୃ`ି ପରୀgାେର ଜୟ େହବାଟା ପ�ା। ହାଇ9ୁଲ୍ େର ସବୁଠାରୁ ଶାq, 

ଭଦ� , ଶୃ®ଳିତ ଏବଂ ଆ«ାଧୀନ ଛାତ�  ପୁର9ାର ପାଇଥିବା ଯୁବକକୁ ଆଜି ତା+ରି ଗଁା 

ପାଖର ଶବରସାହି େଲାକମାେନ ପିଟିପିଟି ମାରିେଦେଲ। ଗପ ପରି ଲାଗୁଥିେଲ ବି କଥାଟି 

ନିରାଟ ସତ। ତିନି ଚାରି ବଷ� ଭିତେର ତା’ ବ�ବହାରେର େକମିତି ଏେତ ପରିବତ�ନ 

େହଲା?  କିେଶାର अବ�ାରୁ ଯୁବାବ�ାେର ପଦାପ�ଣ କଲାେବେଳ ସମa+ର େଯଉଁ 

ସାଧାରଣ ଶାରୀରୀକ ଓ ମାନସିକ ପରିବତ�ନ ଆେସ, ତାର ବି େସଭଳି ଆସିଥିଲା। କି� 

େକବଳ େଗାଟିଏ अଧିକ ବଦ୍ ଗୁଣ ସିଏ ତା’ ଭିତେର ବିକଶିତ କରିଥିଲା, ତାହା େହଲା 

ନିୟମିତ ମାତ� ାଧିକ ମଦ�ପାନ କରିବା। ଦିନରାତି ଚବିଶ ଘଂଟା ନିଶାେର ରହିବା अଭ�ାସ 

େଯ ଏେତ ଶୀଘ� ତାର ମୃତୁ�ର କାରଣ େହବ କିଏ କଣ ଭାବି ଥିଲା! ଦୁଭ�ାଗ�।  

 ଗଁା’ ଯାକର େଲାକ ବୁନୁର ଶବ ଚାରିପେଟ େଘରିକି ଛିଡ଼ା େହାଇଥାqି। ମନକୁ ମନ 

କିଏ ସବୁ େକେତ େକେତ କଥା କୁହାକୁହି େହଉଥାqି। ରାମିଆ ଶअର ଶୁେଣଇ ଶୁେଣଇ 

କହୁଥାଏ, “ଚoାଳ! କି ବୁtି କଲା? ନିଜ େଯାଗଁୁ ନିେଜ ମଲା। ବ{ୁକ ଉପେର କ’ଣ 

ଭରସା କରିବା ଠିକ୍ କଥା? ଏଇ େକଇ ଦିନ ତେଳ ବିହାରେର ଜେଣ ଶହୀଦ୍ େସୖନିକ+ୁ 

ଏେକାଇଶି େତାପ ସଲାମି େଦବାେବେଳ େଗାଟାଏ ବି ବ{ୁକରୁ ଗୁଳି ଫୁଟିଲାନି। 

ହଜାରହଜାର େଲାକ+ ସାମ�ାେର େପାଲିସ୍ अଧିକାରୀମାେନ େଯଉଁଭଳି େଲାକହସା 

େହେଲ, ଛାଡ଼। େଲାକହସା େହବା अଲଗା କଥା, ଜୀବନ ହାରିବା କଥା अଲଗା। ଧମକାଉ 

ଥିଲା ତ ଉପରକୁ ବ{ୁକ ନଳି େଟକି େଘାଡ଼ା କାହ[କି ଚିପୁଥିଲା? େଘାଡ଼ା ଚିପିଲା ପେର 

ନ’ଫୁଟିବାରୁ ସିନା େଲାକମାନ+ ସାହସ ପାଇଲା। ବୁନୁ ମୁହଁେର ଡ଼ର ପଶିଯିବାରୁ େଲାକ 
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ବୁଝିଗେଲ, ‘ତା ହାତେର ଥିବା ବ{ୁକ अକାମି, ଗୁଳି ଫୁେଟଇ ପାରିବନି’ ତାପେର 

ସ§ବt ଆକ�ମଣ େହଲା। କିଏ େକାଉଥିେର େକାଉ ଜାଗାକୁ ମାରିଛି କିଏ କହିବ? ଭିଡ଼ 

ଭିତେର ବିଚରା ଛଟପଟ େହାଇ ମରିଗଲି ମରିଗଲି େବାଲି େକେତ ଚି¯ାର କରିଥିବ! 

େହେଲ େକହି ଜେଣ ବି ଶୁଣିେଲନି। ତା ଭାଗ�େର େବାେଧ ବିହି ଏଇଆ େଲଖିଥିଲା। କିଏ 

କ’ଣ କରି ପାରିବ!” 

 ବୁନୁ ବଳିବ{ ଗଁା’ର ଜେଣ अଠର ବଷ�ର ଯୁବକ। େଢ+ାନାଳ କେଲଜରୁ ଆଇଏ 

େଫଲ୍ େହାଇ ଘେର ଥାଏ। ଉ¤ତା ଛ’ଫୁଟ, ଛାତି ଛପନ ଇଂଚ। ପୃଥଳକାୟ େଚେହରା। 

ସବୁଦିନ େଦଶୀଗuା ଫଡ଼ିଆ ଚାଖଣା ସା�େର ବିେଦଶୀ ମଦ ପିଇପିଇ अs େପଟ ଆଗକୁ 

ବାହାରି ପଡ଼ିଛି। ବାପା େପାଲିସ୍ ହାବିଲ୍ଦାର୍। ଭାଇ ଠିକାଦାର। ବାପା ପ�ତିଦିନ ମଦ 

ପିଇ ଘରକୁ େଫରqି। ଭାଇ+ର େଶାଇବା ଘେର ବିଭିନ�  କିସମର ମଦ େବାତଲ 

ଆଠକାଳି ବାରମାସି ଗjିତ ରେହ। ଖାଲି ନିଜପାଇଁ ନୁେହଁ, େବେଳ େବେଳ ଠିକାଦାର 

ହିସାବେର ଇଂଜିନିୟରମାନ+ୁ ଖୁସି କରିବାକୁ ପଇସା, ମଦ େବାତଲ, ଝିअ ଆଦି अନ�ାନ� 

अବକାରୀ ସାମଗ�ୀ ବାହାରୁ େଯାଗାଡ଼ କରି ତା+ ଘେର େନଇ ପହଁେଚଇବାକୁ ହୁଏ। ଏସବୁ 

ପରିେବଶେର ବଢି ବୁନୁ ପDରବଷ� େବଳକୁ ମଦ�ପାନ ଆର� କରି अs େକଇଟା 

ଦିନେର ନିଜର ଏକ अଲଗା ପରିଚୟ େସ अଂଚଳର େଗାଟିଏ େଘାଡ଼ାମଦୁଆ ହିସାବେର 

କରିେଦଇଥିଲା। ମଧୁଶାଳା ସା� ହିସାବେର ପ�ଶାq, କାତiକ, ଜାପାନି, ସିପଭାଇ ଓ 

ବିଜୁଦାଦା। େମହ୍ଫିଲ୍ େରାଜ୍ ବଢିଆ ଜମିଲା। ବାପା+ର େପାଲିସ୍ ଚାକିରି 

େଯେତେବେଳ ଘେର ସଦାେବେଳ ଆମିଷ େଭାଜନ। ସ�ାହେର ଥେର ମୁoଳି ମୁoିଆତଳ 

ବାେସଳି ମାଆ ଠାକୁରାଣି+ ପାଖେର ରାତି େଗାଟାକେର େଦଶୀ କୁକୁଡ଼ା ସହ ବିୟର୍ 

େପଟିଟିଏ ଖେପଇ ସକାଳୁସକାଳୁ ଉଠି ସିଧା ରବିଗୁଡ଼ିଆ େଦାକାନେର ଚା ପିଇ ଘରକୁ 
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େଫରqି। େସଥିପାଇଁ ବୁନୁର ବୟସ ଯଦିଓ अଠର କି� େଚେହରା େଦଖିେଲ ସମେa 

ପଚିଶରୁ ତିରିଶ ଭିତେର େହବ େବାଲି अନୁମାନ କରିେବ। 

 ରାଜ ଆଠଗଡ଼ରୁ େଯାରDା େରଲବାଇ େଦାହରିକରଣ ଠିକା କାମଟି ଆର� େହଲା। 

ବୁନୁର ବଡ଼ଭାଇ ସନା େସହି କାମକୁ ବାଲି, େଗାଡ଼ି େଯାଗାଇବା ପାଇଁ ମୁଖ� ଠିକାଦାର 

ସା�େର କଥା ପକାକେଲ। ରାଜଆଠଗଡ଼ରୁ େଯାରDା ମଝିେର ବଳିବ{ ଗଁା। 

ମୁଖ�ଠିକାଦାର ସନାବାବୁ+ର ସାହାଯ�େର ନିଜର ଇଂଜିନିୟର, ସୁପରଭାଇଜର୍ ଓ କିଛି 

ଶ�ମିକ+ ପାଇଁ अ�ାୟୀ ଆବାସୀୟ अଫିସଟିଏ ବଳିବ{ ଗଁା ବାହାେର ନିମ�ାଣ କେଲ। 

କାମର ପରୂା ଦାୟିତ¡ ଇଂ. ବିଜୟ ସାହୁ+ ଉପେର ନ�a ଥାଏ। ସିଏ ବି ସବୁଦିେନ 

ପିଆପିଇ କରqି। ସନାବାବୁ ଏକଥା ଜାଣିବା ପେର ବୁନୁକୁ ବିଜୟବାବୁ+ ସା�େର 

ପରିଚୟ କରାଇ ତା ପାଇଁ େସଠାେର େଗାଟିଏ ରାତ� ୀ ଜଗୁଆଳି ଚାକିରି େଯାଗାଡ଼ 

କରିେଦେଲ। ବୁନୁକୁ ସୁେଯାଗ ଜୁଟିଲା। ଦିନଯାକ ଘେର େଶାଇ ସ{�ାେହେଲ େବାତଲଟିଏ 

ଧରି ଚାଲିଲା କ�ା! अଫିସ ଜଗିବାକୁ। ବୁନୁ ପରିବାରକୁ ଖୁଂଟୁଣୀରୁ େଢ+ାନାଳ ପଯ��q 

ସମେa ଜାଣqି। ବୁନୁ ଜଗୁଆଳି ଥିବାରୁ ଆଖପାଖର ଠାଉକା େଚାର ସବୁ େସ କ!ାନୀ 

କାମପାଖକୁ ଆସି େଚାରି କରିବାକୁ ଡ଼ରିେଲ। ଠିକାଦାରର ଲାଭ େହଲା। ବିଜୟବାବୁ ବି 

ବୁନୁସା�େର ନିୟମିତ ମଧୁଶାଳା କାଯ��କ�ମେର େଯାଗେଦବାରୁ ବୁନୁର ପିଆପିଇ ଖ¤�ଟା 

ମାଗଣାେର ଉଠିଗଲା। ପ�କs କାମ ଆଗକୁ ଆଗକୁ ବିନା ବାଧା ବିଘ�େର ଦୃତଗତିେର 

େଦୗଡ଼ିବାକୁ ଲାଗିଲା। 

 ଏତିକି େବେଳ କାହାଣିେର େଗାେଟ ଜବରଦa ନୂଆେମାଡ଼ ଆସିଲା। େରଳଲାଇନି 

ପାଇଁ ମାଟିବ{ର ଉ¤ତା ତିରିଶ ଚାଳିଶ ଫୁଟ ଉପେର ତିଆରି କରାଗଲା। ଦୁଇକଡ଼େର 

ବ{ରୁ ନୂଆମାଟି େଧାଇ ନଯିବା ପାଇଁ ଘାସେଚକା ମାନ ପାଖ ପଡ଼ିଆରୁ େକାଡ଼ିେର ଉେଠଇ 
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ଲଗା ଯାଉଥାଏ। ଖରାଦିେନ େସହି ଘାସେଚକା ଗୁଡ଼ିକେର ପାଣି େଦବାପାଇଁ େଗାଟିଏ 

ପାଣିଉଠା ଟୁଏଚ୍ ପି ପ! ମାଟିବ{ େସAାପ୍ ମଝିେର ଜାଗା ତିଆରି କରାେହାଇ ରଖାଗଲା। 

ଏେବ ସମଦୂାୟ ତିନିଜଣ ଜଗୁଆଳି। ବୁନୁ େସମାନ+ର ବସ୍। ବୁନୁର କାମ େହଲା ଇଂ. 

ବିଜୟ ସାହୁ+ ସ{�ା ଦାରୁ େଯାଗାଣ ଏବଂ ତା+ର ନିଜି ବଡ଼ିଗାଡ଼�। ଚାDାେଭଦା अଧିକ 

ମାଗି କିଏ �ାନୀୟ େଟାକା ଯଦି କ!ାନୀ କାମେର ବାଧା େଦେଲ କି େକୗଣସି ପ�କାରେର 

କିଛି ହଇରାଣ ହରକତ କେଲ, େସ ସବୁ ବୁନୁ ବୁେଝ। ଏ ଭିତେର େସଇ ପାଣି ଉେଠଇବା 

ପ!ଟି ଦିେନ େଚାରି େହାଇଗଲା। ଓଜନ ଦୃ�ିରୁ ଏେତ ଭାରି େଯ अତିକମେର ଚାରିଜଣ 

େଲାକ ଦରକାର େଟକିେଟକି େନଇ अନ�ଜାଗାେର ଲୁଚାଇବାକୁ। େସ ପ!୍ ପାଖେର 

େସଦିନ ଜଗିବାକୁ ଥିଲା ବିପ ନାୟକ। ଏ ଜାଗାେର କି� ବୁନୁ ମୁଖ� ଜଗୁଆଳି। ବାପା 

େପାଲିସ୍ ହାବିଲଦାର। ଏେତ ବଡ଼ କଥା େଯଉଁଥିେର ଜେଣ ନୁେହଁ, ଦି’ଜଣ ନୁେହଁ ଚାରି 

ଚାରି ଜଣ େଚାର+ର ସ!ୃ� ଥାଇ ମଧ� ଯଦି େଚାରଗୁଡ଼ା+ୁ ବୁନୁ ଧରି ନ ପାରିଲା େତେବ 

ବୁନୁର ସ�ାନ େକମିତି ରହିବ! 

 ପାଣିପ!୍ େଚାରି େହବା ରାତି ବୁନୁବାପା, ବୁନୁ ଓ ସନାବାବୁ ଏକାଠି ତା+ ଘେର ବସି 

ମାନସ ମzନ କେଲ। କିଏ େଚାରି କରିଥାଇପାେର? ସନିଆ ଜଗୁଆଳୀ ମଲାକ+ଡ଼ା, 

ଫୁ+ିେଦେଲ ଉଡ଼ିଯିବ। ତାପେର ସିଏ େସଦିନ ଦୂରେର ଥିଲା। ତାର େକହି ବଂଶ 

କୁଟୁbେର ନିଜ େଲାକ ନାହ[ ଯିଏ ଏଥିେର ତାକୁ ସାହାଯ� କରି ପାରିବ। ଏପରି େଚାରୀେର 

ନିଜ େଲାକ ଦରକାର। ବିପ ନାୟକର ବାପା, ଦୁଇଟା କକା, ବଡ଼ ଭାଇ ଏବଂ ବହୁତ ବଡ଼ 

କୁଟୁbେର अେନକ ତଗଡ଼ା େଲାକ अଛqି। ସନିଆ େଚାରି କରି ଏେତବଡ଼ ଜିନିଷକୁ 

ଖେପଇ ପାରିବନି। େତଣୁ ଏଇଟା େହଉଛି ବିପ ପାଣର କାମ। ପ�ା! େତେବ ଏ କାମ 

ବିପପାଣର। 
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 ଆମ ଓଡ଼ିଶାେର ବଡ଼ବଡ଼ ଠିକାଦାରମାେନ େପାଲିସ୍ ଥାନାେର ମାସକୁ ମାସ କିଛି କିଛି 

ପଇସା ଦିअqି। ଏମିତି କିଛି େଲାକାଲ୍ अସୁବିଧା କାମ ପଡ଼ିେଲ େପାଲିସ୍ ବାବୁମାେନ 

ନିଜେଲାକ ଭଳି ସହାଯ�ର ହାତ ଆେପ ଆେପ ଲେbଇ ଦିअqି। ସକାଳୁ ସକାଳୁ ବୁନୁବାପା 

େପାଲିସ୍ ଗାଡ଼ି େନଇ ବିପ ନାୟକ ଘେର ହାଜର। େଶଷେର ବୁନୁବାପା େପାଲିସ୍ ଗାଡ଼ିେର 

ବିପ, ବିପବାପା, ତାର ଦୁଇ କକା+ୁ ବେସଇ ସିଧା ବଳିବ{ ଗଁା ଥାନା ଭିତରକୁ େନଇ 

ଆସିେଲ। େସମାନ+ୁ େଜରା କରିବା ଦାୟିତ¡ ବୁନୁବାପା ନିଜ ହାତେର ରଖିେଲ। 

ଦି¡ପ�ହର, ଉପରେବଳା, ସ{�ାେବଳ େଜରା ସରିଲା ପେଛ କିଛି ସୁରାକ ମିଳିଲାନି। 

େଶଷେର ବୁନୁବାପା ଆଉ ଦୁଇଜଣ କେନ�ବଳ+ ସହ ଘରକୁ ଯାଇ େଗାଟିଏ େବାତଲ 

ମାଲ୍ ଚେଢଇ େଶଷଥର ପାଇଁ େଜରା କରିବାକୁ ରାତି ଦଶଟାେର ଥାନା ଭିତେର ପଶିେଲ। 

ହାଜତରୁ ଚାରିଜଣ+ୁ ଡ଼ାକି ଆଗ ସମେa ଶୀଘ� ଶୀଘ� େପାଷାକ େଖାଲିଦିअ େବାଲି 

କହିେଲ। ତିନିଭାଇ ଓ ପୁअ, ଚାରିଜଣ ଯାକ ପ�ା� ବୟ�। ରୁଲ୍ ବାଡ଼ିେର ଦି’ ଦି’ ଧଡ଼ା 

ପେକଇବାରୁ ସମେa ନିଜନିଜର ଲୁ�ି, େଗuି େଖାଲି, େକବଳ ଚଡ଼ିପି{ି େଗାଟିଏ େଗାଟିଏ 

କାଠ େଚୗକି ହାତବାଡ଼ାେର ହାତରଖି ଏେଣ େତେଣ େଦଖିବାକୁ ଲାଗିେଲ। ପ�ଥେମ 

ଚାରିଜଣ+ ମଝିେର କିେଲ ଶୁଖିଲା ଲ+ାେର ନିଆଁ ଲଗାଇ, ମୁହଁକୁ ମୁହଁକୁ ଧଆୂଁ ଧପୂେଦଇ 

ପଚାରିେଲ, “କହି ଦିअ। ଭଲ ଗତି ଯଦି अଛି କହିଦିअ। କିଏ କିଏ େଚାରି କଲ? େକଉଁଠି 

ରଖିଛ?” ସମେa ଆଖି ଓ ନାକରୁ ପାଣି ଗଡ଼ାଉଥାqି। ଏତିକି କହୁଥାqି, “ଆେମ କିଛି 

ଜାଣିନୁ। ଆେମ େଚାରି କରିନୁ କି କିଛି ଜାଣିନୁ”  

 େସ ରାତିେର େସମାନ+ୁ ଏେତ ଯ�ଣା େଦଲା ପେର ବି ବୁନୁବାପା+ୁ କିଛି ସୁରାକ 

ମିଳିଲାନି। ପରିେଶଷେର ନିରାଶ େହାଇ ସମa+ୁ ଘେର େନଇ ଛାଡ଼ିେଲ ଏବଂ ଏକା ବିପ 

ନିେଜ େସଠାେର ଜଗୁଆଳି ଚାକିରି କରୁଥିବାରୁ, ତାକୁ ହାଜତେର ବD କରି ସମେa 
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ଥାନାର ସବୁ ଫାଟକ ଓ ହାଜତେର ତାଲା ପେକଇ ଚାବି େନଇ ଘରକୁ ପେଳଇେଲ। 

ବିପକୁ ତାର ବାପା କକା ଆଗେର ଏପରି କରିବାରୁ ବହୁତ अସହ� अପମାନ େହାଇଥିଲା। 

ପାଣି େବାତେଲ, ବି9ୁଟ ପ�ାେକଟ୍ ବିପକୁ ହାଜତ ଭିତେର ଖାଇବାକୁ େଦଇଥିେଲ ବି ସିଏ 

କିଛି ଛୁଇଁଲାନି। ପରୂା ଖାଡ଼ା ଉପାସେର ରହିଲା। ରାତିେର ନିଜର ପ�ାଂଟ୍ ଓ େଗuି 

ମୁoକୁ ମୁo େଯାଖି ହାଜତ େକାଠରି ଛାତ ତେଳ ଲାଗିଥିବା ଲୁହାକଡ଼ିେର ବା{ି 

ନିଜେବକେର ରଶି ଲଗାଇ ଆତF ହତ�ା କରିେଦଲା। ସକାଳକୁ େପାଲିସ୍ ଦଳ ଆସି ଝରକା 

ବାେଟ େଦଖିେଲ ବିପଶରୀର ଛାତରୁ ତଳକୁ ଝୁଲୁଛି। ସମେa ଆ�ଯ��। ରାତି ଡୁ�ଟିେର 

ଥିବା େପାଲିସ୍ କେନ�ବଳ ଦୁଇଟା ଭୟେର ଥରିବାକୁ ଲାଗିେଲ। ମାଜିେ��ଟ୍ ଆସିେଲ। 

ତା+ ସାମ�ାେର ହାଜତ କବାଟର ତାଲା େଖାଲାଗଲା। ସତକୁ ସତ ବିପ ଆତF ହତ�ା 

କରିଥିବାର ପ�ମାଣ େହଲା। େସହିଦିନ ଠାରୁ ବିପ ଗଁାର େଲାେକ େମଳି େହାଇ ବୁନୁକୁ 

ମାରିବାକୁ ଜଗିେଲ। ବୁନୁ ବି ପିଆପିଇ କରି अେନକଥର ତା+ ଗଁାେର େସାଦାେସାଦି 

କରିଛି। ଗଁା ଝିअେବାହୁ+ୁ ବହୁତ ହଇରାଣ ମଧ� କରିଛି। ଗଁା େଲାକ+ୁ ତା ପାଖେର 

ରଖୁଥିବା ବ{ୁକକୁ ଭାରି ଡ଼ର। 

 ସବୁଦିନ ପରି ବୁନୁ ଘରୁ ଗଲାେବେଳ ଇ!ିରିୟାଲ୍ ବA � ଦି’େପଗ୍ ଚେଢଇ, ବାକି 

अଧାେବାତଲ େସଦିନ ସାଇେକଲ୍ ହ�ାେoଲ୍ େର ଝୁେଲଇଲା। କା{େର ବ{ୁକ ଗେଳଇ 

ସାଇେକଲ୍ ଚଢି ବାହାରିଲା। ମାତ�  ଦୁଇ ମାଇଲି ରାaା। ମଝିେର अଧାମାଇଲି କାଜୁଜ�ଲ 

ଭିତେର अନାବନା ଦୁଦୁରା ନାେଗାଇରି େପାକଶୁ�ା ବଣ। ବୁନୁ ଗତ ବଷ�କ ଭିତେର 

ଦିନକୁ ଦୁଇତିନି ଥର ଯିବାଆସିବା କରୁଛି, େକେବ କିଛି अସୁବିଧା େହାଇନି। ଏ ବଣେର 

ବହୁଜଣ+ୁ ବଳ¯ାର ବି କରିଛି ବୁନୁ। କି� େକେବ େକହି ତାକୁ ମାରଧର କରିବାକୁ 

ସାହସ କରି ନଥିେଲ। ଗଁା େଲାକମାେନ अତି- େହାଇ ଆଜି େସଇ ବଣେର ଘେରାଇ 
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अ¥ଶ¥ ଧରି ଛପି ବୁନୁର ଆସିବା ବାଟକୁ ସମେa ଟକଟକି ଲେଗଇ अେନଇଛqି। ଦୂରରୁ 

େଦଖିେଲ ବୁନୁ ଆସୁଛି, ଛବିନାନୀ ଘୁଷୁରିଓଠ କରି ସୁସକାରି ମାରି ସମa+ୁ ସଜାଗ 

ରହିବାକୁ ସତକ� କେରଇେଦଲା। ସମେa ପ�aୁତ। 

 ବୁନୁ ଜ�ଲ ଭିତରକୁ ଦୁଇଶହ ଫୁଟ ପଶିଗଲା ପେର ଆଗେର ଚାରିଟା େଭoିଆ 

ହାତେର ତଡ଼ା କଟୁରି ଧରି ଆଗ ତା ବାଟ ଓଗାଳିେଲ୍। ଏେବ ବୁନୁ ଜାଣି ପାରିଲା କିଛି 

େଗାଟଏ अସୁବିଧା अଛ। ସାଇେକଲରୁ ଓେହAଇ �ାo୍ ମାରି ବ{ୁକ େଦଖାଇ େସ 

େଟାକାଗୁଡ଼ା+ୁ ଡ଼େରଇଲା। ପଛବୁଲି େଦଖିଲା ପଛେର ଚାରିଟା େଭoିଆ ଓ ତା+ 

ସା�େର अେନକ ମହିଳା। ବ{ୁକ ବଟ୍ କା{େର ଲେଗଇ ଚାରିପଟକୁ ବୃତାକାର ପଥେର 

ଦୁଇତିନି ଥର ଘୁେରଇ େଦବାରୁ ଶବରସାହିର ସବୁେଲାକ ତା ଚାରିପେଟ ଚକ� ାକାରେର 

ଛିଡ଼ା େହାଇଗେଲ। ବୁନୁ ଭାବିଲା ଉପରକୁ ଉେଠଇ େଗାଟାଏ ଫଲସ୍ ଫାୟାର୍ କରିେଦଲା 

ପେର େସହି ବ{ୁକ ମୁନ ଇସାରାେର ରାaା ତିଆରି କରି ଖସିଯିବ। କି� ବ{ୁକ େଘାଡ଼ା 

ଚିପିବା ପେର ଠିକ୍ ସମୟେର ବ{ୁକ େଧାକା େଦଲା। ଗୁଳି ଫୁଟିଲାନି। ବୁନୁର ମୁଖମoଳ 

ମଳିନ ପଡ଼ିଯାଇ ଯମଝାଳ ବାହାରିଗଲା। ଚାରିପେଟ ଆକ�ମଣ କରିବାକୁ ପ�aୁତ ଥିବା 

ଶବରସାହି େଲାକମାେନ ତୁରq ଜାଣିପାରି ବୁନୁ ଉପରକୁ ଲ¢ େଦେଲ। ସବା ଆଗେର 

ଥିଲା ଶୁଲିଆର କକା ରାଧୁଆ ଓ ଶୁଲିଆ ମାଆ ଫୁଲ। ତା ପଛେର ଦୂଗ�ାରୂପୀ ହିଂସ� 

ଛବିନାନୀ। ଦୁହ[+ର ଇyତ ବୁନୁ ଏଇ ବଣେର େନଇଛି। ଆଜି ସମa+ର ପ�ତିେଶାଧ 

େନବାର ସମୟ। 

 ସାହିେଲାକ ଓ ବୁନୁ ଭିତେର ମାତ�  େକଇମିନିଟ୍ ଧaାଧaି ଚାଲିଲା। अଧଘଂଟା 

ଭିତେର କିଏ ଜେଣ ତା େପଟକୁ ପନିକିେର ଖାରି େଦବାରୁ अqବୁଜୁଳା ବାହାରକୁ ବାହାରି 

ଗଲା। ହାତ ଭା�ି ନଡ଼ନଡ଼ େହଉଥାଏ। େଗାଡ଼ରୁ ମୁoଯାଏ କିଛି ଜାଗା ଛାଡ଼ି ନଥାqି। 
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ବ� େୟଲର୍ କୁକୁଡ଼ା ଭଳିଆ ମାଟିେର ପଡ଼ି ଧେକଇ େହଉଥାଏ। ଜେଣ କିଏ କହିଲା 

ବଂଚିଗେଲ ଆମ ନଁା ଥାନାବାବୁ ଆଗେର କହିବ। ଶଳା ସମa+ ନଁା ଜାଣିଛି। ମାରିେଲଣି 

ତ ପରୂା ସଫା କରିେଦଇ ଚାଲ ସାହି ଭିତରକୁ ପେଳଇବା। େଗାଟିଏ କାଠଧଡ଼ାର 

ମଝିଭାଗକୁ ବୁନୁେବକ ଉପେର ଚପାଇ ଦୁଇ କଡ଼ମୁoେର ଦୁଇଜଣ ଚଢିଗେଲ। ବୁନୁ ଦୁଇ 

େଗାଡକୁ଼ ଆ�ୁ ପାଖରୁ ଭା�ି ଦି ଚାରିଥର ଛାଟି ଛଟପଟ େହବା ପେର ତା’ର ଶରୀର ଶାq 

ପଡ଼ି �ିର େହାଇଗଲା। ସମେa ଜାଣି ପରିେଲ ବୁନୁର ପ�ାଣବାୟୁ ଉଡ଼ିଗଲା। ତାପେର 

ସାହିକୁ ଆସି ନିଜନିଜର ଗତାନୁଗତିକ େଦୖନଦିନ କାମେର ଲାଗିଗେଲ।  

 ଘଂଟାଏ କି ଦୁଇଘଂଟା ପେର ବଳିବ{ ଗଁାର ଜେଣ କିଏ େସଇବାଟ େଦଇ 

େଗାବିDପୁର ଗଲାେବେଳ ବୁନୁକୁ ର�ା� अବ�ାେର େଦଖି ଚିହି� ଲା। େସଠାରୁ ବଳିବ{ 

ଗଁାକୁ େଫରି ବୁନୁଘେର ଏପରି ଦୁଘ�ଟଣା ଖବର େଦଲା। ବୁନୁବାପା, ସନାବାବୁ, ବୁନୁମାଆ 

ସହ ବଳିବ{ ଗଁାର अେନକେଲାକ େସଠାେର େଦୗଡ଼ି େଦୗଡ଼ି ଯାଇ ପହଁଚିେଲ। ଠିକାଦାରର 

ବି अେନକ ଶ�ମିକ, ସୁପରଭାଇଜର୍ େଦଖିବାକୁ ଆସିଥାqି। ବୁନୁବାପା େଫାନ୍ କରିବାରୁ 

େପାଲିସ୍ଗାଡ଼ି ଆସି ପହଁଚିଲା। ତଦq अଫିସର୍ ସବୁ ସତ�ାସତ� ଜାଣି ପାରୁଥିେଲ ମଧ� 

ଏକ अପମୃତୁ� େକସ୍ ଡ଼ାୟିରି କରି ଥାନାକୁ େଫରିେଲ। ଛବିନାନୀ ସାହିେର ମିଠା 

ବାଂଟିଲା। ବୁନୁମାଆ ଦୁଇ ତିନି ଦିନ ଯାଏ अଖିଆ अପିଆ କାDି କାDି ବାହୁନୁଥାଏ, େକେତ 

ଶୀଘ� ତାଳ ଗଛପରି େଡ଼�ା େହାଇ େକେତ ବଡ଼ େହଲା! େସ େଚେହରା େକାଉ ପୁअର 

େହବ! କ’ଣ अକାଳେର ଝଡ଼ି ଯିବ େବାଲି ଏମିତି ବଢିଲା! अଧାବରଷରୁ ଯିବ େବାଲି 

କାହାକୁ ମାନିଲାନି, ସଦାେବେଳ ପିଇଲା। ହାତେଗାଡ଼ େଛାଟା କରି େଦଇଥାେq, 

ଚଳିଥାqା। ମାରୁ ମାରୁ ମାରିେଦେଲ। କାହାର ଦୟାମାୟା ଟିକିଏ ଆସିଲାନି। ଛୁଆଟା 

ଭୂଲ୍ କରିଛି େବାଲି କଣ ତାକୁ ବାେଡ଼ଇ ବାେଡ଼ଇ ମାରିେଦବା! ଭଗବାନ ବୁଝିବ। ପାଗଳା 
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ରାଜମା��ଟା ବିଚରା େକେତ ଥର କହିଲା, ତାକୁ ବି ଶୁଣିଲାନି। କହି କହି ବିଚରା 

ଥକିଗଲା। ସ{�ାେର ସନାବାବୁ+ର �ାୟୀ ହାତବାରିସି ରାମିଆଁ ଶअର ତା+ ଘରକୁ 

ସାq¡ନା େଦବାକୁ ଯାଇ କହୁଥାଏ ନିଜର େବାକାମି କାରଣରୁ ବୁନୁ ଚାଲିଗଲା। େସମିତି 

ବ{ୁକ େଦେଖଇ ଧରି ଛିଡ଼ା େହାଇଥିେଲ େକହି ପାଖେର ପଶି ନଥାେq। ଉପରକୁ େଟକି 

େଘାଡ଼ା ଚିପିଲା ପେର ଫୁଟୁନି େବାଲି ଜାଣି ନିେଜ ଭୟଭୀତ େହବାରୁ ସମେa ମାଡ଼ି ବସି 

ମାରିେଦେଲ। ବିଚରା ଦୁନିଆକୁ ପାଏ େଭାଗି ନ’ଥିଲା। ମଲାେବେଳ କି କ�େର ପ�ାଣ 

ଛାଡ଼ିଥିବ! ବିଦାୟ େନଇ ଚାଲିଗଲା।  

 ଆଉ କିଏ କିଏ ବୁନୁର ଭଲ ଗୁଣ ବିଷୟେର କଥା େହଉଥାqି। ନ’ପିଇଲା େବେଳ 

େକେତ ଭଦ� , େକେତ ଭଲ। ପିଇେଦଲା ପେର ତ େହଲା ବାଇଆ। ଏଇ ମଦ ଜାଣ ତା’ 

ଜୀବନକୁ ମାଟି କରିେଦଲା। ଏ କ!ାନୀ ନ ଆସିଥିେଲ ତା’ର ଏ’ अଭ�ାସ ବଢିନଥାqା। 

ଦି’ପଇସା ପାଇଲା। ଘେର ତ ପିଲା ପିଚିକା େକହି ନାହ[, ଉେଡ଼ଇଲା ସବୁ େବାତଲେର। 

େଯାଗ ଯାହା େସଇଆ େଭାଗେହବ। ଆଜିର ଓଡିଶାେର ବୁନୁପରି अଗଣିତ ଯୁବକ 

ମଦେଯାଗଁୁ ଭ� � େହଉଛqି। ଏହି ଘଡ଼ିସDି ମୁହୂ �̀େର େଯେତେବେଳ ମଦ�ପାନ େଯାଗଁୁ 

ସାମାଜିକ ମଲୂ�େବାଧର अେଧାପତନ ଘଟିବାେର ଲାଗିଛି, େସେତେବେଳ ମଦ ବିେକ�ତା 

େଦାକାନଗୁଡ଼ିକୁ ସରକାର+ ତରଫରୁ େପ�ା�ାହନ େଦବା ଚିqାକରିବା अଥ� ମଦର 

ପ�ଚାରପ�ସାର ସହ ମଦୁଆ+ୁ ପୁର9ାର େଦବା ସମାନ। अବଶ� ଏେବ େସସବୁ ନାକଚ 

କେଲଣି, କି� ଏହା ସଦାସବ�ଦା अସ�ତ ଓ अସମୀଚୀନ! ସରକାର ସିନା କହୁଛqି ମଦରୁ 

ଆଦାୟ ଟିକସେର ଆମରାଜ�ର ଉନ� ତି େହଉଛି େବାଲି କି� ପ�କୃତେର ବିେଶAଷଣ କେଲ 

ଫଳ ଓଲଟା। अପରାଧ ଓ ପାରିବାରିକ  ହିଂସାର ମଳୂ େହଲା ନିଶା। ମହାତF ା ଗା{ୀ+ 

ଭାଷାେର, “ମଦ ଖାଲି ଶରୀର ନୁେହଁ ଆତF ାକୁ ବି ଜାଳିଦିଏ” ମଦୁଆ ମaି9େର ବିେବକ 
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ଦୁବ�ଳ େହାଇଯାଏ। ପବିତ�  ସ!କ�ର ମଲୂ� ବୁଝିବାକୁ अସମଥ� ହୁଏ। ହିତାହୀତ «ାନ 

ହରାଇବାରୁ ହିଂସ�େହାଇ अପରାଧ କରିବାକୁ ଆେଗଇଯାଏ। େତଣୁ ଆମରାଜ�େର ବି 

ମଦବିକି�  ବDକରିବା େନଇ ସରକାର ତ±ର େହବା ଉଚିତ୍। ବିଶୃ®ଳ ସମାଜର ମୁଖ� 

କାରଣ ମଦ। କଥାେର अଛି, “ମଳୁୂ ମାଇେଲ ଯିବ ସରି, େଦବ+ ସେ� କି!ା କଳି” 

ଏହାକୁ ଗୁରୁତ¡ର ସହ ବିଚାର କରି ରାଜ�େର ମଦ ନିେଷଧ କରିପାରିେଲ ସମାଜର େନୖତିକ 

ଉ²ାନ ନି�ୟ େହବ। ଗେଲ ଯାଉ ପେଛ େସ’ ମଦ ଟିକସ। 

  

 
ଇଂ. ବିଦ�ାଧର ପoା,  

ସହ ସ!ାଦକ, ପରିଭାଷାର ପ�ତିବିb,  
ମାସିକ ସାହିତ� ପତି� କା,  

ଏଲ୍୧୭/୧୫, ପଂଚଶଖା ନଗର, 
ଡ଼ୁମୁଡ଼ୁମା, ଭୁବେନଶ¡ର, ୭୫୦୧୦୯,  

େମା ୯୪୩୯୧୨୮୦୫୦, bdpanda1@gmail.com  
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ତୁେମ େମା ଜୀବନେର ଏମିତି ଥାअତୁେମ େମା ଜୀବନେର ଏମିତି ଥାअତୁେମ େମା ଜୀବନେର ଏମିତି ଥାअତୁେମ େମା ଜୀବନେର ଏମିତି ଥାअ    

 େଫସବୁକର େପଜ ଉପେର ଖୁବ ଦ� �ତ ଗତିେର ବୁଢ଼ା ଆ�ୁଳି 

ଚାଳନା କରୁଥିଲା अଜିତ l ଏଇଟା ତାର ନିତିଦିନିଆ अଭ�ାସ l अଫିସ 

କ�ା¶ିନରୁ ପ�ାୟତଃ ଖାଇ େଦଇ ଆସିଥାଏ, ଘରକୁ େଫରିେଲ ଆଉ 

କାମ ନଥାଏ ତା’ର l ନିଜର ଘର ଏଠି େସ େନଇ ସାରିଛି, ତଥାପି ନିେଜ ନିଜପାଇଁ 

େରାେଷଇ କରିବାକୁ अଳସୁଆ ଲାେଗ ତାକୁ l କିଛି ସମୟ ଟିଭିେର ନିୟୁଜ େଦେଖ, ତାପେର 

େଫସବୁକ l ଏଦୁଇଟି अଭ�ାସ େକବଳ ତାପାଇଁ ନୁେହଁ କାହାପାଇଁ ବି ଭଲ ନୁେହଁ l େକଉଁ 

ଏକ ସାଇଟରୁ ପଢିଥିଲା େଶାଇବା ପବୂ�ରୁ ନିଜ ସହ ନିେଜ କିଛି ସମୟ ବିତାଇବା, ଧ�ାନ 

କରିବା  ଉଚିତ l େହେଲ େସ ବଦଳି ପାେରନା l ସବୁଦିନ ଭାେବ କାଲି ଠୁ େସ ବଦଳିଯିବ, 

ଆଜି ଦିନଟା ଟିେକ େଦଖିେଦବ l 

 େଫସବୁକର ସୁେନଲି ଦୁନିଆଁ l ସମa+ର ଖୁସି, ବିଜୟର, ଗବ�ର ପ�ମାଣ ପତ�  

ବହନ କରି ଖୁବ ଭାରି ଭାରି ଥାଏ ତାର ଫଦ� ସବୁ l 

 ସତେର କଣ ସମେa ଏେତ ପରିପ#ୂ� , ଖୁବ ସଫଳ, କାହାର ବି ଦୁଃଖ ନାହ[, ନା  

ଦୁଃଖର अସରqି  aୁପ ଉପେର ଠିଆେହାଇ ସୁଖୀ େହବାର अଭିନୟ କରୁଛqି? ନା, ନିଜ 

ସଫଳତା କାହାଣୀ ଶୁଣାଇ ନିଜ ଖୁସି ବା¶ି अନ�ଠାରୁ ନିଜକୁ ବଡ େବାଲି ପ�ମାଣ 

କରୁଛqି! अେନକ ଗୁଡିଏ ବ{ୁ+ୁ ନିଜର କରିବାକୁ ଯାଇ ସମେa ଏକୁଟିଆ, ବାହାରୁ ସୁଖ 

େଖାଜି େଖାଜି ସମେa ହାଲିଆ l ସୁଖ ପରି ଦାମିକା ଜିନିଷ କିଏ ବା କାହାକୁ େଦବ, େଯଉଁଠି 

अନସୟୂା ପoା 
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ନିଜ ପାଖେର ତାହା ନାହ[! େସଇ ମଲୂ�ବାନ ସୁଖ ଟିେକ ପାଇବାକୁ ତ ସମେa ପାଗଳ, 

अ�ିର l 

 ସମେa ନିଜ अେପgା अନ�କୁ ଜାଣିବାକୁ ଏ େଫସବୁକର ଜାyୁଲ� ଦୁନିଆେର 

ବ�a अନ�କୁ ଜାଣିବା ତ ସହଜ େହେଲ ନିଜକୁ ଜାଣିବା େକେତ କ�? ଖୁବ ନିକଟକୁ 

ଗେଲ ଜଣାଯାଏ େକେତ ଏକୁଟିଆ ଏ ମଣିଷମାନ+ ଜୀବନ ବିର� େହାଇ ବD କଲା 

େମାବାଇଲ ଡାଟା େହେଲ ପୁଣି ଯ�ବତ େହାଇ େଖାଲି େଫସବୁକ ଆଇକନ ଦେବଇଲା 

ଏ କୁହୁକ ମାୟା େଫସବୁକର କି अଜିତ ନିେଜ ଦୁବ�ଳ େବାଲି अନିjା ସେତ¡ ଭୁଲ କରୁଛି 

ତାର ଉ`ର अଜିତ ଆଜିଯାଏ ପାଇନି l 

 ହଠାତ ତା ଆ�ୁଳିଟା େଗାେଟ େପା� ଉପେର �ିର େହାଇଗଲା l ସିFତା! ସିFତା, ତା 

ସ¡ାମୀ ଓ ଝିअ ସହ ଫେଟା େପା� କରିଛି, ତା ଝିअର ଜନF ଦିନ ଦିନ ପାଳନ अବସରେର l 

ଶୁେଭଛୁ ମାନ+ର अେନକ अେନକ ଶୁଭ କାମନାର ବା �̀ା ବହନ କରିଛି େସ େପା�ଟି l  

 अଜାଣତେର अଜିତ ମୁହଁେର ହସ ସ�ରିଗଲା l େବାଧହୁଏ ଫେଟାଟିେର ସିFତାର 

ହସୁଥିବା ମୁହଁକୁ େଦଖି l ସିFତା ଶାଢ଼ୀେର ଖୁବ ସୁDର ଦିଶୁଛି l  

 ଓଇସିେର ଇuିନିअରିଂ ପଢିବା େବେଳ, ପ�ଥମ ବଷ�ର ବାଷiକ ଉ�ବେର ସିFତା ଶାଢ଼ୀ 

ପି{ି ଗୀତ ଗାଉଥିଲା, ଆଉ େସଦିନ अଜିତ ତା େପ�ମେର ପଡିଯାଇଥିଲା l 

 ସେଚତନ अବ�ାେର ଆେମ େଯଉଁ କଥା ସମa+ ଠାରୁ ଲୁଚାଇଥାଉ, େବେହାସ 

अବ�ାେର େସ କଥା ସବୁ ପାଟିରୁ ବାହାରି ଆେସ l େବେଳ େବେଳ ଆ�ଯ�� ହୁଏ अଜିତ, 

ସିFତା ପରି ଚୁପଚାପ ଝିअଟା େଯ ଏେତ କଥା କହିପାେର? ପ�ତିଦିନ ସିFତା େଫାନ କେର,  

ଦୁଇ ଦିନ ତେଳ କହୁଥିଲା, “ଏମିତି ହୁअqାନି अଜିତ, ସମୟଟା ବହୁତ ପଛକୁ େଫରି 
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ଯାଆqା, ଆଉ ମଁୁ ତାକୁ ନିଜ ହାତେର ନିଜ ପାଇଁ ମନ ମୁତାବକ ସଜାଡି ଦିअqି l ତୁେମ 

େମା ଜୀବନେର ଥାଆq l ଜୀବନ ଚାହୁଁ ଥିବାପରି େଢର ଖୁସିେର ଉବୁଟୁବୁ େହଉଥାqା l”  

 ନୀରବେର ଶୁଣୁଥିବା अଜିତ ହଠାତ ସିFତାକୁ କହି ପକାଇଲା, “େମାର କଣ 

ଆେମରିକାେର ନିଜର ଘର अଛି ନା ମଁୁ ବିେଦଶୀ କ!ାନୀେର ଉ¤ପଦ� କମ�ଚାରୀ 

େହାଇଛି?” 

 କଇଁ କଇଁ େହାଇ କାDିଉଠିଥିଲା ସିFତା l “େସଦିନ େବାଉକୁ ଆମ ବାହାଘର ପାଇଁ 

କହିବାରୁ େସ କହିଥିଲା, ‘େବକାରିଆ େଲାକମାେନ ଭଲ େପ�ମ କରି ଜଣqି, େହେଲ 

େପ�ମେର କଣ ମା’ େପଟ ପୁେର? ଦୁନିଆେର ମୁoେଟକି ଚାଲିବାକୁ, ବ�ିବାକୁ େଢର 

ପଇସା ଆବଶ�କ ପେଡ l” 

 ଆଉ ବାପା ନିରବ ରହିରହି ଶୁଣି େଗାଟିଏ ପଦେର କଥାର ସମାଧାନ କରି 

େଦଇଥିେଲ, “ମଁୁ ଏେତ ଭଲ ପ�aାବ ହାତ ଛଡା କରିବାକୁ ଚାହୁଁନି l ଚି଼ହ� l ଜଣା େଲାକ, 

ପିଲା ଭଲ, ଆେମରିକାେର ବଡ କ!ାନୀେର अଛି, ନିଜର ଘର ବି େସଠି େନଇ ଯାଇଛି l 

अଜିତ କଥା େଯମିତି ଦି� ତୀୟ ଥର ଘେର ଆେଲାଚନା ନହୁଏ l ଏ ଘେର େମାର अନ� 

ଦୁଇଟି ବଢିଲା ଝିअ ବି अଛqି l” 

 େସେତେବେଳ ତୁେମ ଚାକିରୀ େଖାଜୁଥିଲ, ମଁୁ ଆଉ କଣ କରିପାରିଥାqି l 

 େହେଲ ଜାଣ अଜିତ ଏେବ େବାଉକୁ କହିବାକୁ ଇjା େହଉଛି, “ପଇସା अେପgା 

ଜୀବନେର େପ�ମର ମଲୂ� अଧିକା କାରଣ ଏେତ ପଇସା, ପ�ାଚୁଯ�� ଭିତେର ଥାଇବି ମଁୁ େପ�ମ 

େଖାଜୁଛି l”  

 େବାଧହୁଏ ଦୁଇଟି ଏକସେ� ମିେଳନି, ନୁେହଁ अଜିତ l” କଥା େଶଷ େବଳକୁ ସିFତାର 
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କଥା ସବୁ अ�� ଶୁଭୁଥିଲା l 

 ମେନ ମେନ ଭାବୁ ଥିଲା अଜିତ କାହ[କି େକଜାଣି ଏ ଝିअମାେନ େପ�ମ କରqି, ପେର 

ସୁନା ପିଲା ପରି ବାପାମା’+ କଥାେର ଧନୀ ଯୁବକ େଦଖି ଜୀବନେର �ିରତା ଆଣିବାକୁ 

ବାହା େହାଇ ଯାଆqି l ପଛେର ପତି ଓ େପ�ମ ଭିତେର ସ�ଳି େହାଇ ଛାଟିପିଟି  ହୁअqି l 

 ସିFତାର ସ¡ର ଆହୁରି କରୁଣ ଶୁଣା ଯାଉଥିଲା ଆବଶ�କତାଠୁ େସ अଧିକ ମଦ�ପାନ 

ମଧ� କରି ରଖିଥିଲା l ପତି+ କାଯ��ବ�aତା, ସିFତା ପ�ତି ଶିଥିଳ ଭାବନା, ଆେମରିକାେର 

ନିଃସ� ଜୀବନ ତାକୁ ବିଷାଦଗ�a କରି ଏସବୁ କରିବାକୁ ବାଧ� କରିଥିଲା l ଏଇ ବଷ� 

େପA9ୁଲ ଯାଉଥିବା ପୁअକୁ 9ୁଲ ଛାଡି ସାରି େସ अଜିତ ସହ କଥା ହୁଏ l ସବୁଦିନ ପରି 

ପ�ଚୁର ମଦ� ପାନ ମଧ� କରିଥାଏ l େକଉଁଦିନ କାDି କାDି େଫାନ ରେଖ ତ େକଉଁଦିନ 

କଥା अଧା ରହିଯାଏ, ସିFତା ହାତରୁ େଫାନ ଖସି ଯାଇଥାଏ l 

 ଖୁବ ବ�ାକୁଳ ହୁଏ अଜିତ, ସିFତା ପାଇଁ l अେନକ ବୁଝାଏ ତାକୁ ଏ ସବୁ ନ କରିବାକୁ, 

େଦହ ଖରାପ େହବ l ନିଜକୁ ବ�a ରଖିବାକୁ କିଛିନା କିଛି କର, ଆେମରିକା ତ େଗାେଟ 

େଛାଟ ଭାରତ କହିେଲ ଚଳିବ l ଘରୁ ବାହାରକୁ ଯାअ, େଲାକମାନ+ ସହ ମିସ l େହେଲ 

ସିFତା ଶୁେଣନି କୁେହ, “ତୁେମ ଏମିତି େମାର ଜୀବନେର ରହିଥାअ अଜିତ, ମଁୁ ଆଉ କିଛି 

ଚାେହଁନି l” 

 अଜିତ ଜାେଣ  େସ ଭୁଲ କରୁଛି ସିFତା ସହ କଥା େହାଇ l ତଥାପି େସ ତାକୁ ଏେକଲା 

ଛାଡିପାେରନି l अଜିତ ଦିଲA ୀେର ଏକ ନାମୀ କ!ାନୀେର ମ�ାେନଜର ରୂେପ ପ�ତି-ିତ l 

ଘେର ତା’ର ବାହାଘର ପାଇଁ ଖୁବ େଜାରେସାର େଖାଜା ଚାଲିଛି l ଏଭିତେର ସିFତା 

ବାହାେହବାର ଛअବଷ� େହାଇ ଗଲାଣି l େହେଲ, ଏେବ ବି ତା ମନେର ସିFତା ପାଇଁ 
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ଶନୂ��ାନ ରହିଯାଇଛି l 

 କିଏ କୁେହ ନିଆଁ ପରି ନାରୀର ମନ अଶାq, अପରିତୃ� l ତାକୁ ଆୟତେର ନ 

ରଖିେଲ େସ ଆନମନା େହାଇଯିବ l େହେଲ अଜିତ ବୁେଝ ନାରୀକୁ ବଶେର ନୁେହଁ ବୁଝିବା 

ଦରକାର l େସ େସ�ହ ରଂକୁଣି l ସ�ାନ, ଭଲପାଇବାର ଫଲଗୁ ତା ଉପେର ଟିେକ ବି�ି 

େଦେଲ, େସ ତା ହୃଦୟର ସବୁ େପ�ମ ଢାଳିଦିଏ l ତାଠାରୁ ବଳି अଧିକା ତ�ାଗ କିଏ 

କରିପାରିଲାଣି ନା କରିବ? ତା ମୁoେର ଦୁଇ ଦୁଇଟି ପରିବାରର ସ�ାନ ଲଦା େହାଇଥାଏ, 

ପିତାର ପତିର l ତା ମନେର େସ କୁହୁଳୁଥିବା ଯ�ଣାର ନିଆଁେର େସ ନିେଜ େପାଡି 

ଛାରଖାର େହାଇଯାଏ ସିନା ନିଜ ପରିବାରେର ଆ� ଆଣିବାକୁ ଦିଏନି l  

 ନିଜକୁ ବୁଝି ହୁଏନି କି अନ� କୁ ବୁଝାଇ ହୁଏନି l  

 ସତଟା କଣ ତାକୁ ମାନି େନେଲ ମଣିଷ ଖୁବ୍ ଶୀଘ� ଶାqି ପାଏ କି� େକଜାଣି କାହ[କି 

େସ ସତଟାକୁ ସହଜେର ଗ�ହଣ କରିବାକୁ ହ[ ପ�aୁତ ହୁଏନି, ଆଉ ଜାଣି ଜାଣି କ� ପାଏ l 

ଖଟ ଉପେର ଗଡି ନିରବେର अଜିତ କିଛି ସମୟ ଭାବୁଥିଲା l 
 

 

-अନସୟୂା ପoା  

କାଡ�ଗୁଡି, ବା�ାେଲାର,  

୯୮୪୦୭୦୬୧୪୦ 
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େଗାଟିଏ ଭାଇ ଓ ଭଉଣୀ କାହାଣୀେଗାଟିଏ ଭାଇ ଓ ଭଉଣୀ କାହାଣୀେଗାଟିଏ ଭାଇ ଓ ଭଉଣୀ କାହାଣୀେଗାଟିଏ ଭାଇ ଓ ଭଉଣୀ କାହାଣୀ    

 ବରଗଡ଼ ଓଡ଼ିଶାର ଭାତହାoିର ରାଜ�। କିଛି अଭାବ ନ ଥାଏ। 

ସବୁ କିଛି ମିଳିଥାଏ। ଏଠାେର େଗାଟିଏ ସୁDର ପରିବାର ବାସ କରqି। 

କରୁଣାକର ଦାସ ଆଉ ତା+ ¥ୀ ପ�ତିଭା େଦବୀ। ହସିଖୁସିର  

ପରିବାର। 

 େଗାଟିଏ ଭାଇ ଥାଏ ତା ନଁା ଟୁନୁ। ଆଉ ଝିअର ନଁା ସୁଭଦ� ା। କି� ସମେa େପ�ମେର 

ସୁନିତା ଡାକqି। ଦୁେହଁ ସବୁେବେଳ ଝଗଡ଼ା କରୁ ଥାଆqି। ତାହା+ର ରାଶି େମଳ 

ଖାଏନି। 

ଟୁନୁ - ଏ ଚାଲ ଆମ ଘରୁ ପଳା, 

ଥେର ଖାଲି େତା ବାହାଘର େହାଇଯାଉ ତାପେର େତା ଠାରୁ ଆେମ ମୁ�ି ପାଇବୁ ଆଉ ମଁୁ 

ତେତ କହି େଦଉଛି ମଁୁ ବିଲକୁଲ କାDିବିନି ତୁ ଗଲାପେର ଏ ସବୁ  ଭାଇ କହୁଛି ଭଉଣୀକୁ 

ମଁୁ େଦଖିଛି ତୁ ବାହା େହଲାପେର କ'ଣ କରିବୁ ମଁୁ େତା ଠାରୁ ବି ବହୁତ୍ େଗାରା ତୁ ବହୁତ 

କଲା ବିେଲଇ। 

ସୁନିତା - ମଁୁ ଜାଣି ଛି ତୁ ବହୁତ୍ କାDିବୁ ମଁୁ ଗଲାପେର। ଏେବ ଏମିତି କହୁଛୁ। ସମୟ 

କହିବ। 

ଟୁନୁ - ଯା ଯା। 

ଆଜି ଡିେସbର ୩୦ େଶଷ ଦିନ। ଆଜି ସମa+ ପାଇଁ ଟୁନୁ କପଡା ଆଣିଛି। କି� ତା 

ନବୀନ କୁମାର 
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ପାଇଁ ତାହାର ଭଉଣୀର ପସDେର କିଣିବ 

- ଏ ସୁନିତା ଚାଲ ଯିବା। େମା ପାଇଁ ସାଟ� ପ�ାଂଟ ଆଣିବାକୁ ଯିବା। 

ଟୁନୁ ତା ସବୁ ଜିନିଷ ତା ଭଭଣୀ ପସDେର କିଣିଥାଏ। 

ଟୁନୁ - ଏ ବାପାକୁ କହିେଦ ମଁୁ େଗାଟିଏ ବାଇକ୍ କିଣିବି।ପଇସା ଦରକାର। 

ସୁନିତା - ମେତ କ’ଣ ମିଳିବ କହିେଲ। 

ଟୁନୁ - ତେତ ମଁୁ ସବୁ ଦିନ କେଲଜକୁ େନଇ େଦବି। 

ସୁନିତା - ନା ନା ମେତ େମାବାଇଲ୍ ଟିଏ ଦରକାର। 

ଟୁନୁ - ବିେଲଇ େମାବାଇଲ୍ ଧରିବ (ହସି ହସି)  

ସୁନିତା -  େଦବୁ ତ କହିବି । 

ଟୁନୁ - ଠିକ୍ अଛି େଦବି 

ଟୁନୁ - ଘେର  ସୁନିତା ସହିତ ଲାେଗ କି� ତାହା ସାଂଗ ମାନ+ ଆଗେର ପ�ଶଂସା କେର। 

ଟୁନୁ - ତା େମାବାଇଲ୍ ସୁନିତାକୁ େକେବ ବି ଛୁଇଁବାକୁ ଦିଏ ନାହ[। କି� ତା, େନଟ୍ ପ�ାକ୍ 

ସରିଗେଲ ସୁନିତାର ହଟ�ଟ୍ େନଟ୍ େଖେଲ। 

ଏମିତି ଥଟା ମଜାେର अq େହାଇଥାଏ 

ସୁନିତାର ବି.ଏ. େଶଷ େହାଇଯାଏ। େଗାଟିଏ ଭଲ ଘରେର ତାହାର ବାହାଘର ଠିକ୍ ହୁଏ। 

ପିଲାଟି େପାଲିସ अଫିସର। େଦଖିବାକୁ ବହୁତ୍ ସୁDର। ବାହାଘର ଆଉ ୧୫ ଦିନ अଛି। 

ସୁନିତା - ଏ ହିେରା େତା ମୁହଁ କାହ[କି ଶୁଖିଲା ଦିଶୁଛି। ତେତ କିଏ େଧାକା େଦଲାକି। 

ହସୁଥାଏ ସୁନିତା। 

ଟୁନୁ - ହଁ ସତ ମେତ େମା ଗାଲ୍� େଫ� o୍ େଧାକା େଦଲା। କି� ସତ କଥା କହି ପାରୁନି ଟୁନୁ 
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ତା ଭଭଣୀ ଆଉ କିଛି ଦିନର अତିଥି। େଯଉଁ ଭାଇ ଦିେନ କହୁଥିଲା ମଁୁ କାDିବିନି େକେବ 

େସ ଆଜି ବାହାଘର ଆଗରୁ କାDୁଛି। ଟୁନୁର ବାପା ଆସିଛqି 

ବାପା - େହ କ’ଣ ପାଇଁ କାDୁଛୁ ପାଗଳ 

ଟୁନୁ - ମଁୁ ଆଉ କାହା ସହିତ ଆଉ ଲାଗିବି ବାପା େମା ହାତେର ଆଉ କିଏ ରାgୀ 

ବା{ିବ। ଟୁନୁ ଭାବୁଥାଏ କହୁଥାଏ କିଏ ଏ ନିୟମ କଲା ଝିअ ଜନF  ପର ଘରକୁ େବାଧହୁଏ 

ତା ଝିअ ତା ପାଇଁ େବାଝ େହାଇ େହାଇଥିବ େଯ ଏ ନିୟମ କରିଛି। ୨୦ ବଷ� ଆମ ସହିତ 

େଯ ରହିଛି େସ ଆମକୁ ଛାଡ଼ି ଚାଲିଯିବ। 

ବାପା - ଏ ତ ବିଧିର ବିଧାନ େବଟା 

ସୁନିତା - ଏ ହିେରା କ’ଣ େଦବୁ େମାେତ େଯଉଁ ଗିଫ୍ ଟ୍ େଦବୁ ସବୁଠୁ ଦାମିକା େହବା 

ଦରକାର। ନ େହେଲ ନ େଦବୁ। େଯଉଁ ଜିନିଷ େଦବୁ ତାକୁ ମଁୁ ସାରା ଜୀବନ ସାଇତି 

ରଖିବି। 

ଟୁନୁ - ଠିକ୍ अଛି କଥା େଦଲି ମଁୁ ତେତ େଯଉଁ ଗିଫ୍ ଟ୍ େଦବି େସ ଗିଫ୍ ଟ୍ େକହି ତେତ େଦଇ 

ପାରିେବନି ଏ ଦୁନିଆେର। 

 ବାହାଘର ଘର ଦିନ ଆସିଲା ଆଜି ୧ ଜାନୁଆରୀ ୨୦୨୦ ନବବଷ�ର। ଆଜି ରାତିେର 

ବରାତ୍ ଆସି ପହ�ିେବ। ଘେର ଖୁସିର ମହଲ। ସମa ବହୁତ୍ ଖୁସି ପ�ଥମ ବାହାଘର। 

ସୁନିତା ବି ରାଣୀ ପରି ଦିଶୁଥାଏ। କି� ବରାତ୍ ଏେତ ବିଳb କାହ[କି େହଉଛି। ସମa 

ଚିqା କରୁଥାଆqି। 

 ହଠାତ୍ ଟୁନୁ େମାବାଇଲ୍ କୁ କଲ୍ ଆସିଲା ବରାତି ଗାଡ଼ି ଦୁଘ୍�ଟଣା େହାଇ ଯାଇଛି। େସ 

କାହାକୁ କିଛି ନକହି ଚାଲିଗଲା େସ ଜାଗାକୁ େସ ଦିନ ବରାତ୍ ଆସିଥିବା ୬ଟି ଗାଡ଼ି ଦୁଘ୍�ଟା 



ଆହ� ାନ
 ଇ-ପତି� କ

ା 

ଆହ� ାନ ଇ-ପତି� କା, ପ�ଦଶ ବଷ�, ଦି� ତୀୟ ସଂଖ�ା, େଫବୃଆରୀ ୨୦୨୦ Magazine Downloaded from www.aahwaan.com 

ଆହ� ାନ ଇ-ପତି� କା ସ!ୂ#� ନିଃଶୁ& ବିତରଣ େହତୁ ଡା େଜ�ାତି ପ�ସାଦ ପ*ନାୟକ+ ,ାରା ପ�ତି-ିତ ଓ ପ�କାଶିତ    Aahwaan.comAahwaan.comAahwaan.comAahwaan.com           52 

େହାଇଥିଲା। ସମa+ୁ ସbଲପୁର ବୂଲ�ାେର ରଖିଥିେଲ 

ଟୁନୁ - ଡା�ର୍ ସାର୍ େସ େକମିତି अଛqି? 

ଦୁଘ�ଟଣାେର ବରର ହୃତପିoଟା ଖରାପ େହାଇଗଲା। ଡା�ର କହିେଲ କିଏ ଯଦି ଦାନ 

କେର ହୃତ୍ ପିo େତେବ ବେ�ଇ େହବ। ସମୟ ୧୫ ମିନିଟ अଛି। ଜଲଦି େଯାଗାଡ କର। 

ଟୁନୁ - େହ ପ�ଭୁ ଏ କ’ଣ କଲ ତୁେମ। 

େମା ଭଭଣୀର ଖୁସି ପାଇଁ ମେତ କିଛି କରିବାକୁ େହବ। ମଁୁ େମା ଭଭଣୀ ମୁହଁେର ହସ 

େଦଖିବି। ମଁୁ ରାgୀର ଗିଫ୍ ଟ୍ େଦବି। 

ଟୁନୁ - ସାର୍ ମଁୁ େଦବି େମା ହୃତ୍ ପିo୍ ତୁେମ କିଏ େହବ ଏ େରାଗୀର 

 ସାର୍ େସ େମା ଭଭଣୀର ବର େହବ ଆଉ ଥେର ଭାବି େଦଖ ତୁମ ଲାଇଫ୍ ର କଥା 

ଏ ମଁୁ ଭାବିଛି ସାର୍ ଏ େମା ଭଭଣୀର ଖୁସି େମା ପାଇଁ ସବୁ କିଛି  

ଡା�ର - ଟୁନୁ ତୁେମ ବହୁତ ମହାନ୍ (ଆଖିେର ପାଣି ଆସୁଥାଏ) ଏମିତି େକସ୍ ମଁୁ େମା 

ଜୀବନେର େଦଖିନି 

अପେରସନ୍ ଆର� େହଲା ଆଉ ହୃତ୍ ପିo୍ ନିଆଗଲା କିଛି ସମୟପେର ଟୁନୁ ଚିରଦିନ 

ପାଇଁ ଚାଲିଗଲା ଆରପାରିକୁ ଗଲା େବଳକୁ େସ ଚିଠିଟି େଲଖିଥାଏ ଯାହା ତା ଭଭଣୀର 

ବରକୁ େଦଇଥାଏ ବିଳbେର ବର ଆସି ପହ�ିଲା ବରଟି େଦହ ରକା� େହାଇଥାଏ 

ସମa ଜାଣିଥିେଲ େଯ ଦୁଘ�ଟଣା େହାଇଥିଲା ଗାଡ଼ିଟା ମେନ ମେନ ସୁନିତା େଖାଜୁଥାଏ ତା 

ଭାଇକୁ ଏେତ େବଳ େହଲା କୁଆେଡ ଗଲା  

- ମଁା ମଁା ଭାଇ କୁଆେଡ ଗଲା 

ସୁନିତାର ମାଆ - େସ େତା ପାଇଁ ଗିଫଟ୍ ଆଣିବାକୁ ଯାଇଥିବେର ମଁା ତୁ କାହ[କି ବ�a 
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େହଉଛୁ େସ ଆସିଯିବ 

ବାହାଘର ସରିଲା କି� ଟୁନୁ ଆଉ େଫରିଲା ନାହ[ ସୁନିତା ବହୁତ୍ ରାଗିଗଲା େସ ବାପା 

ମଁା କହିଲା, ‘େସ ନିଜକୁ କ'ଣ ଭାବୁଛି େଗାଟିଏ ଗିଫ୍ ଟ୍ େଦଲାନି କି େମାର ବାହାଘରେର 

ବି ରହିଲାନି େସ େମାର ଭାଇ ନୁେହଁ ଭାଇର କ �̀ବ� େସ କ'ଣ େସ ଜାଣି ନାହ[ େସ 

ଥିେଲ େକେତକ ମରିଗେଲ େକେତ େସ େମା ପାଇଁ ଆଜିଠାରୁ ମରିଗଲା,,, 

ଆଇ େହଟ୍ ୟୁ ଟୁନୁ, ଆଇ େହଟ୍ ୟୁ ଟୁନୁ 

 ପାଖେର ଥାଇ ବର ସବୁ େଦଖୁଥାଏ ଆଉ ଶୁଣୁଥାଏ ତା ଆଖିେର ଲୁହ ଆସିଗଲା 

ବାସ୍ ବାସ୍ ସୁନିତା ବହୁତ୍ େହଲା ତୁେମ କିଛି ଜାଣିନ ଟୁନୁର ପ�ତି«ା ଥିଲା େବାଲି କିଛି 

କହୁ ନଥିଲି ଏ ଚିଠି ନିअ, ପଢ଼, ଚିଠି େଖାଲି ସୁନିତା େଦଖିଲା, ଚିଠିେର େଲଖା ଥିଲା, 

େହ ବିେଲଇ 

 ତୁ କହୁଥିଲୁ ନା ମଁୁ ତେତ ଏମିତି ଗିଫ୍ ଟ୍ େଦବି ତୁ ସାରା ଜୀବନ ସାଇତି ରଖିବୁ  

େମା ପାଖେର କିଛି ନ ଥିଲା େତା ବରକୁ ହୃତପିo୍ ଦରକାର ଥିଲା ଡା�ର କହିେଲ େତଣୁ 

ମଁୁ େମା ହୃତପିo୍ େଦଇେଦଲି ଏେବ ଖୁସି ତ ବିେଲଇ ତୁ ସବୁେବେଳ ଏମିତି ହସୁଥିବୁ 

ମଁୁ ଗଲାପେର ମଁା ବାପା+ର ଯତ�  େନବୁ ଏ ଚିଠି ପଢିବା େବଳକୁ ମଁୁ େତା ପାଖେର 

ନଥିବି 

ବାପାମାଆ କାDିବାକୁ ଲାଗିେଲ କିଛି ସମୟ ପେର ୧୦୮ ଆb�ଲାନ୍ ସେର ସିଟି 

ହସପିଟାଲରୁ ଟୁନୁର ଶବ ଆସି ପହ�ିଲା ସମେa େଯେତ େଲାକ ଥିେଲ କାDିବାକୁ 

ଲାଗିେଲ 
ନବୀନ କୁମାର ବରଗଡ଼ (ଓଡ଼ିଶା) 
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ଧନ�େର ମାନବଧନ�େର ମାନବଧନ�େର ମାନବଧନ�େର ମାନବ    
ଓଃ ଏମିତି କାହ[କି େହଲା ?? 

େଶଷ ଆଶା ଟା ବି ମଉଳି ଗଲା ? 

ସତେର କଣ େମାର ନଜର ବା େଲାକ+ ନଜର ଲାଗିଗଲା ?? 

ନା ନା ଏମିତି କଣ ସ�ବ ?? 

ମଁୁ େକେବ ବି ତ କୁଦୃ�ି ରଖି େସମାନ+ अନି� ଚିqା କରି ନ ଥିଲି। ବରଂ େସମାନ+ 

ସୁବିଧା ହ[ କରିବାକୁ େଚ�ା अବ�ାହତ ରଖିଥିଲି। େସଥିପାଇଁ କିଛି କମ୍ ଗାଳି ଶୁଣି ନ 

ଥିଲି। େସମାନ+ ମା’ େସମାନ+ ପାଇଁ େଗାେଟ ନବଜାତ ବ�ାର ମୁoକୁ ଆଣି ବାରoା 

ପାଖେର ପକାଇଥିଲା। ଆଉ ମା’ର ନିେh�ଶେର େସ ଛୁଆମାେନ ଝପଟି ପଡ଼ିଥିେଲ। ଟାଣି-

ଓଟାରି ଚାରି ଆଡ अପରି�ାର କରିେଦଇଥିେଲ। अବଶ� अନ� କାହାକୁ କହି ମୁoକୁ ବହୁ 

ଦୂରେର ଫି�ି େଦଇଥିେଲ େମା ଶାଶୁମା’। ମାତ�  େମାେତ ହ[ ସଫା କରିବାକୁ ପଡ଼ିଥିଲା 

େସଦିନ ବାଡିପି·ା ସବୁ। ତଥାପି ବି ମଁୁ େସମାନ+ ଉପେର ବିର� ନ େହାଇ ଖାଦ� 

ଖାଇବାକୁ େଦଉଥିଲି। କି� ହଠାତ୍ କାଲି େଗାେଟ ପେର େଗାେଟ ପା�ଟି ପିଲା 

ମରିଗେଲ। କାହାର େପଟ ଫୁଲି ଯାଇଛି, କାହାର ପାଟିରୁ ଲାଳ ତ କାହା ପାଟିରୁ ର� 

ବହିଛି। ବିଚିତ�  ଭାବେର ଏମିତି ଦୁଇଟି ମା’ର  ସାତଟି ଛୁଆ ମରିଗେଲ। କ’ଣ େହଲା, 

େକମିତି େହଲା, କାହ[କି ଏମିତି େଗାଟି େଗାଟି କରି ସାତଟି ଛୁଆ ଚାଲିଗେଲ। ମା’ ଦୁଇଟି 

ଆସି ମୁହଁ ଓହଳାଇ ବସି ବସି ଚାଲିଯାଆqି କୁଆେଡ। ପୁଣି ଟିେକ ଆସି େଦଖqି। ମାତ�  

ଚିନF ୟୀ ସାହୁ 
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େସମାନ+ ଛୁଆଁ ଗୁଡିକ ନିଜ ଆଖିଆଗେର େଗାେଟ ପେର େଗାେଟ େଶଷ େହାଇ 

ଯାଉଥାqି। େହେଲ ମା’ େଯାଡିକ କିଂକତ�ବ�ଂ େହାଇ अସହାୟ, ନୀରବେର େଦଖୁଥାqି। 

ଏହା ଠାରୁ ବଳି ଦୁଃଖ ଆଉ କ’ଣ େହାଇପାେର? େଗାେଟ ମା’ ନିଜ ସqାନ ପାଇଁ अଜସ� 

ଦୁଃଖ ବରଣ କରିପାେର, ମାତ�  ସqାନର ଟିେକ କ�େର େସ ଭା�ିପେଡ। ଯଦି େକହି 

କାହାର ଯ�ଣାକୁ ନିଜ ଉପରକୁ େନଇ ପାରqା, େତେବ ମା’ ହ[ େସହି ବ��ି େହାଇପାେର 

ଯିଏ ସୁଖୀ ଜୀବନର  अଭୟ ଦାନ କରିପାରqା।  

 େମାର ଆଶା ଥିଲା ଆଉ ଦୁଇଟି ପିଲା ହୁଏତ ବ�ିଯିେବ। ମାତ�  ସକାଳୁ ଉଠି ଯାଇ 

ଆଗ ବୁଝି ଶୁଣିବାକୁ ପାଇଲି ପେଡାଶୀ ଘର ପିoା ତଳକୁ େଗାେଟ ଛୁଆ ମରି ପଡ଼ିଛି। ଆଉ 

େଗାେଟ ଆଉ ଜଣ+ ବାଡ଼ିେର ମୃତୁ� अେପgାେର ଯ�ଣା� अବ�ାେର ପଡ଼ିଛି। ମେନ 

ମେନ ପ�ଭୁ+ୁ ଡାକୁଥାଏ, ପ�ଭୁ अନ� ଭାଇ ଭଉଣୀର ଆୟୁଷକୁ ଏଇ େଗାଟିକୁ େଦଇ େସ 

ଦୁଇ ମା’+ର ମାତୃତ� କୁ ରgା କର�। େସ ଦୁଇ ମା’ ଦୁଇ ଭଉଣୀ ଥିେଲ ଏଇଟି ବଢିଥିେଲ 

ମିଶିକି। ଏକାସା�େର ମଧ� ସqାନସ�ବା େହାଇ ଦଶଟି ଛୁଆକୁ ଜନF େଦଇଥିେଲ।  

େକମିତି େକଜାଣି ତିେନାଟି ଛୁଆ େବାଧହୁଏ ଜନF  ପେର ପେର ଶୀତପ�େକାପରୁ  ମରି 

ଯାଇଥିେଲ। ପଶୁ େହେଲ ବି େସମାନ+ ମଧ�େର େଯଉଁ ବୁଝାମଣା ଥିଲା ତାହା ମଣିଷ+ 

ଠାେର ବିରଳ। ଉଭୟ ମା’ େଗାଟିଏ �ାନେର ନିଜ ପିଲାମାନ+ୁ ରଖିଥିେଲ। ଜଣ+ 

अନୁପ�ିତିେର ଆଉ ଜେଣ ତତ� ାବଧାନେର ରହୁଥିଲା ଓ aନ�ପାନ କରାଉଥିଲା। ଯାହା 

ଖାଦ� ଦିଆଯାଏ ଖାଇବାକୁ େଗାଟିଏ ମାଆ ଯଦି ଖାଉଥାଏ, अନ� ଜେଣ ଝଗଡା କରି ଖାଏ 

ନାହ[। ବରଂ େସଠାରୁ अନ�ତ�  ଖାଦ� ସ{ାନେର ଚାଲିଯାଏ। ବହୁତ ଭଲ ଲାଗୁଥିଲା େଦଖି 

େସମାନ+ୁ। ଆଉ େଛାଟ ଗୁଲୁଗୁଲିଆ କୁକୁର ଛୁଆ କାହାକୁ ବା ଭଲ ନ ଲାେଗ? ଶୀତ 
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ପ�େକାପେର ରାତିସାରା ଆଉଁ ଆଉଁ ହୁअqି। େସମାନ+ ପାଇଁ ମଁୁ ଘର ବି କରିଥିଲି ଶୀତରୁ 

ରgା ପାଇବା ପାଇଁ। େହେଲ େସମାନ+ର ତ ଆୟୁଷ ନଥିଲା ରହିବାକୁ। େହେଲ 

ଏଥିପାଇଁ େମା ସାନଝିअ ମନଦୁଃଖେର ଆସି େଜାର କରି େମାେତ େଗାେଟ ବିଧାେଟ ମାରି 

କହିଲା, “େତାେଯାଗଁୁ େସ କୁକୁରଛୁଆ ସବୁ ମରିଗେଲ।” ମଁୁ ଚକିତ େହାଇ ରହିଗଲି। 

ତା’ପେର କହିଲା, “ତୁ ଆଉ ମାନି ଖୁଡି ତା’କୁ ନଜର େଦଇ େଦଇ େସମାେନ ମରିଗେଲ।” 

ହସ ତ ଲାଗିଲା ତା’ର କଥାେର। େହେଲ ପିଲା ବୁtିେର େସ କ’ଣ େକମିତି ଭାବି 

କହିେଦଲା। େହେଲ େମା ମନେର େସ କଥା ପ�ଶ�ବାଚୀ େହାଇ ରହିଗଲା। କ’ଣ ପାଇଁ 

େସମାେନ ମେଲ ଏ ପ�ଶ� ତ ସମa+ ମନେର ଥିଲା।େକହି କ’ଣ ବିଷ େଦଇେଦେଲ? ଏଠି 

ଆମ ଘରସହ ପେଡ଼ାଶୀ ଘରକୁ ମିଶାଇ ଚାରି ଜଣ+ ଘରର ବାଡ଼ି ପିoାେର େସମାେନ 

ନସର ପସର େହଉଥିେଲ। अପରି�ାର ବି କରୁଥିେଲ େବାଲି େକହି େକହି अଶାqି 

େହଉଥିେଲ। ମାତ�  ଏମିତି କ’ଣ କୁକମ�  େକହି  େସ ନିରୀହ+ ସହ କରିପାେର? କିbା 

କିଛି अଖାଦ� ଭgଣ କରି ଏ ଦୁh�ଶା େହଲା। ତାହା ଏେବ ବି ପ�ଶ�ବାଚୀ। ମାତ�  ଛୁଆ 

ମରିବାକୁ ଏ ସ¡ାଥ�ପର ମଣିଷ ଭୃେgପ ବି କାହ[ କରିବ? େଯେତେବେଳ େକହି ନିଜର 

ସ¡ଜାତି ପ�ାଣୀ ଚାଲିଯାଉଛି େସମାନ+ ପାଇଁ ବି ତ ମନେର କିଛି ପ�ବାଦ ନଥାଏ। େକବଳ 

ନିଜର ଆତF ୀୟ+ ପାଇଁ କିଛିଦିନ ଲୁହ ଝରାଇ ପୁଣି ନିଜର ସ¡ଭାବିକ ଜୀବନେର ବ�a 

େହାଇଯାଏ। ଧନ�େର ଦୁଲ�ଭ ମାନବ। ଧନ�.... 
ମଳିୂସି, ସହର 

ଜଗତସିଂହପୁର 
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ସଂସାର ଖାଇଲା ମଦେବାତଲସଂସାର ଖାଇଲା ମଦେବାତଲସଂସାର ଖାଇଲା ମଦେବାତଲସଂସାର ଖାଇଲା ମଦେବାତଲ    
 ନାକକୁ ଚିପି ଧରି, ଆଖି ବୁଜି ସିଧା ପାଟିେର ଢାଳି େଦଇଥିଲା 

ବିନା ପାଣିେର ମଦ। େଗାେଟ େବାତଲ ନୁେହଁ ପୁରା ଦୁଇ େବାତଲ। 

ପାଖେର ଚାଖଣାେର ଥାଏ କୁକୁଡ଼ା କଲିଜା, େଗାଡ଼, ମୁo ଓ ଗଳା 

ମାଂସର କଷା। ତା ପେର ପୁରା ବିDାସ େହାଇ ଠିଆ େହାଇ ଯାଇଥିଲା ନିଧିଆ। ଏେବ 

ଛାତିେର ହାତ ବାେଡଇ, େଗାଡ଼ ଦୁମ ଦୁମ କଚାଡି ଆଗକୁ ମାଡି ଚାଲିଲା ଡବା ବିହୀନ 

ଇuିନ ଭଳି। ନିଧିଆ ସହିତ ମଦ ପିଆେର କିଏ ଟ�ର େଦବ େଯ। ଏହି अ�ଳେର େକହି 

ଜେଣ ମରଦ अଛି ତ େମା ଆଗକୁ ଆସି ଠିଆ ହୁअ େବାଲି ଏମିତି ଚି¯ାର କରି ଟଳି ଟଳି 

ଆଗକୁ ଆଗକୁ ଚାଲିଥାଏ ନିଧିଆ। 

 ସତେର ନିଧିଆ ସାମ�ାକୁ ଆସିବାକୁ କାହାର ସାହସ ନାହ[, େଯେତେବେଳ ନିଧିଆ ମଦ 

ପିଇ ପୁରା େବାବାଲ କରି ଚାଲିଥାଏ ନିଧିଆ। ସହର ଠାରୁ ନିଜ ବaିର ଘର ଯାଏ ସମେa 

ଡରିଥାqି ନିଧିଆକୁ। କାରଣ ମଦ ନିଶାେର କାହାକୁ କଣ କହିପକାଏ अସଭ� ଭାଷାେର। 

ଭାଷା ଶୁଣିବାକୁ କାହାର ଭୟ ନାହ[ େଯ। ଆବାଳବୃtବନିତା ସମେa ନିଧିଆକୁ ବାଟ ଛାଡି 

ଦିअqି। ନିଶା ଛାଡିଗେଲ ନିଧିଆ ଭାରି ଶାq, ସରଳ ଓ ଭଦ� ଭଳି ବ�ବହାର କରିଥାଏ। 

 ନିଧିଆ ଜେଣ ଶିgିତ ଓ ସ¡ା��ବାନ ପିଲା। ବୟସ ପାଖାପାଖି ବତିଶ େହବ। ଦୁଇଟି 

ପିଲାର ବାପା। େଗାେଟ ପୁअ ଓ େଗାେଟ ଝିअ। ପୁअ ବଡ଼ ତୃତୀୟ େଶ�ଣୀେର ପଢୁଛି। ଝିअ 

ଦୁଇ ବଷ�ର େହବ। ¥ୀ ମଧ� ଜେଣ ଶିgିତା। ପରିବାର କହିେଲ ନିଧିଆ, ପତ� ୀ ମାଳତୀ, 

ମେହଶ�ର ସାହୁ 
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ବାପାମାଆ, ସାନ ଭାଇ େକୖଳାସ ସହିତ ନିଧିଆର ଦୁଇ ପିଲା। ଏଇ କିଛିଦିନ େହବ 

ନିଧିଆର କଣ େହାଇଛି େକଜାଣି ମଦ�ପାନ ପାଇଁ ସବୁେବେଳ ଆଗଭର। ଘରକୁ ଘର 

େବାଲି କହୁନାହ[। ସବୁେବେଳ ମଦୁଆ ସା� ଧରି ବୁଲୁଛି। େକୗଣସି କାମଧDାେର ଲg 

ନେଦଇ େକବଳ ମଦ ପିଇ ବଦମାସି କରିବା। ବାଡ଼ିଆପିଟା କରିବା ଧDାେର ଆଗଭର 

େହଉଛି। ପତ� ୀ ମାଳତୀ େଯେତ ବୁେଝଇେଲ ବି ଶୁଣୁ ନାହ[। ବାପାମାଆ କିଛି କହିେଲ 

ଓଲଟା ଜବାବ େଦଉଛି। ମାରି େଦବି ଚିରି େଦବି ଏମିତି େକେତ କଥା। 

 ସମୟ େସ�ାତେର ବିଚରା ନିରୀହ ପରିବାରଟି କୁଟା ଖେoକୁ ଆଶ�ାଭଳି ଆଶି�ତ େହାଇ 

ସମୟ ନିବ�ାହ କରୁଥାqି। ମାଳତୀ ସବୁେବେଳ ନିଜର ମଦୁଆ ସ¡ାମୀ+ କଟୁକଥା ଶୁଣି ଶୁଣି 

ନିଜକୁ ତିଳ ତିଳ କରି ଜାଳି ନିଜ ଜୀବନକୁ ପାଉଁଶ କରିବା ଛଡା କିଛି ନଥାଏ। 

 ଆଜି ରବିବାର। କୁଆଡୁ ଏକ अଦିନିଆ ଝଡ଼ ଆସିଲା ଭଳି େପେଟ ମଦ ପିଇ େଦଇ 

ଆସି ପହଁଚି ଯାଇଥିଲା ନିଧିଆ। ମାଳତୀ କୁଆେଡ ଗଲୁ ଜଲ୍ଦି ଆ, କୁଆେଡ ଗଲୁ େଯ 

ଜଲ୍ଦି ଆ..... 

 ମାଳତୀ ଡରି ଡରି ଆସି କହିଲା କଣ େହଇଛି େଯ। 

 ନିଧିଆ, “େକେତ ଡାକିଲିଣି, େତାେତ କଣ ଶୁଣା ଯାଉନି?” 

 ମାଳତୀ, “ତମକୁ େକେତ େନହୁରା େହବି ତେମ ମଦ ପିअନାହ[। ଛअବଷ� େହଇଗଲା 

େହେଲ ତେମ ମଦ ଛାଡିବାତ ଦୂରର କଥା, ଆଜି କାଲି ବହୁତ ମଦ ପିଉଛ। ସବୁେବେଳ 

େପେଟ ମଦ ପିଇ େଦଇ ଆସି େମାେତ ମାର ଧର କରୁଛ। ତମ େଗାଡ଼ ଧରୁଛି ତେମ େସ 

ବିଷ ଗୁଡାକ ପିअ ନାହ[। ତେମ ପରା ଏେତ ପାଠ ପଢିଛ। ତେମ ପରା ଶିgିତ। େହେଲ 

ଜେଣ ଶିgିତ ପିଲା େହାଇ ମଦ ପିଇ ମାତାଲି େହଉଛ। ଗଁା ଯାକର େଲାକ େକେତ ଛି 
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ଛାକର କରୁଛqି ତେମ କଣ ଜାଣିନ।” 

 ନିଧିଆ, “େତା ବାପାର କଣ େହଲା େଯ! େତା ବାପା କଣ େମାେତ ମଦ ପିଇବାକୁ 

ପଇସା େଦଉଛି। େମା ମୁo ଗରମ କରନା କହୁଛି। ଜୀବନରୁ ମାରିେଦବି” 

 ମାଳତୀ, “ମାରିଦିअ େମାେତ! େଲାକ+ର ଟାହିଟାପରା ଶୁଣିବା अେପgା ତମ 

ହାତେର ମରିଯିବା ଭଲ।” 

 ନିଧିଆ, “େତାେତ ଆଜି ମାରିେଦବି। ସବୁେବେଳ େଯେତେବେଳ ଟିେକ ପିଇେଦଇ 

ଖୁସି େହାଇ ଘରକୁ ଆସିବୁ ଏ ବଜାତ ମାଇକିନିଆ େମା ପ�ାଣ ଖାଉଛି।” 

 ଏମିତି କହି ନିଧିଆ ମାଳତୀର ତ¶ିକୁ ଧରି ନିଧ�ୁମ ବିଧା ଭୁଷା ମାରିବାେର ଲାଗିଲା। 

ବାପା ମାଆ ବାରଣ କେଲ ବି ଶୁଣିବାର ନାହ[ ଓଲଟା କହିଲା ଯିଏ ବାଧା େଦବ ତାକୁ ବି 

ଆଜି ମାରିେଦବି। ପୁअ େରାହିତ ବାପା+ର ମାଆ+ୁ ମାରୁଥିବାର େଦଖି କାD କାD େହାଇ 

କହୁଥାଏ ବାପା ବାପା ଆଉ ମାଆକୁ ମାର ନାହ[। େସ ମରିଗେଲ େମାେତ କିଏ ଖୁଏଇ 

େଦବ। ବାପା େମା ମାଆ ମରିଯିବ ତାକୁ ଆଉ ମାର ନାହ[ ବାପା। େଛାଟିଆ ପିଲାଟିର 

କାDେବାବାଳି େଦଖି ମଧ� ଟିେକ ବି ଦୟା ଆସିନଥିଲା ନିଧିଆର ମନେର ଓଲଟା େଗାଇଠା 

େଗାେଟ ମାରିେଦଲା ପୁअକୁ୍। େରାହିତ ବିକଳେର କାDୁଥାଏ େକବଳ କାDୁଥାଏ ଓ 

କହୁଥାଏ େମା ବାପା ଆଜି େମା ମାଆକୁ ମାରିେଦେବ। େମାେତ ଆଉ ଆମ କୁନି ଝିअକୁ 

କିଏ ଖୁଆଇ େଦବ। କିଏ କପଡା ପିେ{ଇ େଦବ। କିଏ କପଡା ସଫା କରି ଯତ� େର ରଖିବ 

ଏମିତି େଛାଟିଆ ପିଲାଟିର କାDେବାବାଳି ଓ ପରିବାରର ସମa େଲାକ+ େହାହଲA ାେର 

ସାହି ଭାଇ େଲାକ ଆସି ରୁo େହାଇଗେଲ। ସମେa ଧରା ଧରି କରି ମାଳତୀକୁ ମରଣ 

ମୁହଁରୁ ବ�ାଇେଲ। 
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 ମାଳତୀ ଭାବି େନଇଥିଲା େଯ ଆଉ ତା ଜୀବନେର ଖୁସି ନାହ[। ପିଲା ଦୁଇଟା ମୁହଁକୁ 

ଚାହ[ ଜୀବନ କାଟିବାକୁ େଚ�ା କରୁଥିବା ମାଳତୀର େବାଝ ଉପେର ନଳିତା ବିଡ଼ା ଭଳି 

ସ¡ାମୀ ଦo। େକମିତି କାଟିବ ଦିନ। ଏେବ ତାର େଗାଟିଏ ରାaା ବାପାଘର। ବାପା ତାର 

ଶିgିତବର ଭଲ ଘର େଦଖି ଜ¡ାଇଁ ଠିକ କରିଥିେଲ େହେଲ ଭାଗ�ର ବିଡbନା। ଜ¡ାଇଁ 

େରାଜଗାର କରୁଛqି େହେଲ ମଦ�ପ। ଏଇ କିଛିଦିନ େହବ ତା+ର ମଦ�ପାନର ସୀମା 

ରହୁନାହ[। ମନ ଇଛା ପିଉଛqି ଓ ବିନା କାରଣେର ବହୁତ ମାରୁଛqି। ମରଣାତF କ ଦo 

େଦଉଛqି େସ। େକମିତି ବ�ିବି? ବୁେଝଇେଲ ବି ଆହୁରି କେଠାର େହଉଛqି। ବାପଘର 

ଛଡା ଆଉ େକୗଣସି ଦିଗ ନ ଥାଏ ମାଳତୀ ପାଖେର। 

 ବାପା ଆସିେଲ େନବା ପାଇଁ େହେଲ ନିଧିଆ େରାକେଠାକ୍ ମନା କରିେଦଲା ନା ତୁ 

ବାପଘର ଯାଇ ପାରିବୁନି। ମଁୁ ଆଉ ମଦ ପିଇବିନି କି େତାେତ ମାର ଧର କରିବିନି। ଶଶୁର 

ବହୁତ ବୁେଝଇ କହିେଲ ଆଉ େଯମିତି ମଦ ପିଇବା କଥା ନ ଶୁେଣ। ନିଧିଆ ଶଶୁର+ୁ 

ବାେଟଇ େଦଲା। ଶଶୁର+ ଯିବା ପେର ନିଧିଆ ମାଳତୀକୁ ମଧ� ବହୁତ ବୁେଝଇ କହିଲା, 

େଦଖ ମାଳତୀ ମଁୁ ତେତ ବହୁତ ଭଲ ପାଏ। ତୁ ଗଲା ପେର ମଁୁ େକମିତି ବ�ିବି କହିଲୁ। 

େମା ପିଲା+ୁ ନ େଦଖିେଲ ମଁୁ ବ�ି ପାରିବିନି! ତୁ ତ ଜାଣିଛୁ ଟିେକ ନେଦଖିେଲ ମନ େକେତ 

ଗୁେଡଇ ହୁଏ। 

 ମାଳତୀ, “ହଁ! ଏଇେନ ନିଶାେର ନାହଁ େବାଲି କହି େଦଉଛ। ମଦ ପିଇବ ନାହ[ 

େବାଲି େକେତ ଥର କହିଲଣି। େକେତ ଥର ଶପଥ କଲଣି। େକେତ ବାଡାଉଛ ମଦ 

ନିଶାେର। ପୁଣି ମଦ ପିଇ ନିଶା େହଇଗେଲ ବାେଡ଼ଇବା ଆର� କରିେଦବ। ନିଧିଆ ଆଉ 

େକେବ ମଦ ପିଇବ ନାହ[ େବାଲି ପୁଣି ଥେର ଶପଥ କଲା। 
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 ଏେବ ନିଧିଆ ମଦ ପିଇବା ଛାଡି େଦବାକୁ ବହୁତ େଚ�ା କଲା। େବେଳ େବେଳ 

ମନକୁ ମନ ବସି କଣ ଫୁଟୁରୁ ଫୁଟୁରୁ େହଉଥାଏ। ମଦ ପିଇବା ସମୟ େହାଇଗେଲ ବହୁତ 

ଉ¤ାଟ ହୁଏ ମନ ତାର। ହୃଦୟ ବହୁତ ଘା¶ି ହୁଏ। ବିକଳେର ଡହଳ ବିକଳ ହୁଏ ହୃଦୟ। 

ଦାq କାମୁଡି ହୁଏ ବହୁତ ବିଳି ବିଳି ହୁଏ। େହେଲ ମନ ମଧ�େର େଗାଟିଏ କଥା ମଦ 

ପିଇବି ନାହ[। ମଦୁଆ ସା� ଆସqି, ଜବରଦaି କରqି େହେଲ ନିଧିଆ ନିଜ ଜିଦରୁ 

अଟଳ। ନା ନା ମଁୁ େସ ମଦେର ହାତ ମାରିବି ନାହ[। ଦୀଘ� ଛअ ବଷ� ଧରି େହଇଯାଇଥିବା 

अଭ�ାସଟା ଏେତ ଜଲ୍ଦି ଛାଡିବା କାଠିକର ପାଠ େହେଲ ନିଧିଆ ପାଇଁ ତାହା ସ�ବ 

େହାଇଥିଲା। 

 ମଦ ସିନା ନିଧିଆ ଛାଡି େଦଇଥିଲା େହେଲ ତାର େପଟେର େକୗଣସି ଏକ अଜଣା 

େରାଗ ଆର� େହାଇ ଯାଇଥିଲା। अତ�ଧିକ ମଦ�ପାନ ପୁଣି ବିନା ପାଣିେର! ନିଜ େପଟ 

ଭିତେର ଥିବା େକାମଳା� ଗୁଡିକ ନ� କରି େଦଇଥିବା। ସାଧାରଣତଃ ମଦେର 

ଆଲେକାହଲ ନାମେର ଏକ ବିଷା� ରାସାୟନିକ ଦ� ବ� ରହିଥାଏ। ଯାହାକି ମାତ� ାଧିକ 

େହାଇ ଗେଲ ନିଜର ପାକ�ଳୀ, gୁଦ�  ଓ ବୃହତ अqନାଡ଼ ଜାଳି େଦଇଥାଏ। ଏଣୁ ନିଧିଆ 

ପାକ�ଳୀେର ଘାଆ େହାଇ ଯାଇଥିଲା ଯାହାକୁ ଇଂରାଜୀେର अଲ୍ ସର କୁହାଯା। ନିଧିଆକୁ 

ଠିକ ଭାେବ ହଜମ େହଉନଥିଲା। େଭାକ ଲାେଗ ନାହ[। ସବୁେବେଳ େପଟ ପୁରିଲା ଭଳି 

ଲାେଗ। ମାଳତୀ େଯେତ ବାଧ� କେଲ ମଧ� ଦୁଇ ଗୁoା ଖାଇ ଉଠିଯାଏ। ଏମିତି ଧୀେର 

ଧୀେର ନିଜର ଶରୀର ଦୁବ�ଳ େହବାେର ଲାଗିଲା ତା ସହିତ େପଟ ଘାଆ ବଢ଼ିବାେର 

ଲାଗିଲା। 

 ଦିେନ ହଠାତ ଖାଇବାକୁ ବସିଛି େଜାରେର ବାqି ଆସିଲା ନିଧିଆକୁ। େହ ଭଗବାନ 
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େୟ କଣ! ମୁoା ମୁoା ର�! ର� େଦଖି ମାଳତୀ େଦବୀ अେଚତ େହାଇଗେଲ। ବାରbାର 

ର�ବାqି େଦଖି ସାନ ଭାଇ େକୖଳାସ ଆb�ଲାନ୍ସ େଯାେଗ ଜିଲA ା ମୁଖ� ଚିକି�ାଳୟେର ଭ ì 

କରାଇେଲ। ପରୀgା ନିରୀgା କରି ଜାଣି ପାରିେଲ େପଟେର ଘାଆ େହାଇ େକନ୍ସର ବା 

କକ�ଟ େରାଗ ଆକ� ାq କରିଛି। 

 ମାଳତୀ ଶୁଣି ଭାରସାମ� ହେରଇ ବସିେଲ। ପରିବାରର େରାଜଗାରିଆ ପୁअର ଏଇ 

अବ�ା େକଉଁ ବାପାମାଆ ସହିବ େଯ। ପରିବାରେର ଦୁଃଖର ଛାୟା। ଡା�ରୀ ଚିକି�ା 

ପାଇଁ ଖ¤� ବଢ଼ିବାେର ଲାଗିଲା। ଦିନକୁ ଦିନ କା�ାଳ େହବାେର ଲାଗିେଲ। ପାରିବାରିକ 

ଋଣ ଓ ଉଧାରୀ ବଢ଼ିବାେର ଲାଗିଲା। ଏମିତିକି ଲୁଣ େତଲ ପାଇଁ ପଇସାର अଭାବ। ସାନ 

ଭାଇ େକୖଳାସ ତ େଛାଟ ପିଲା େସ କଣ େରାଜଗାର କରିବ। ତଥାପି େକୗଣସି ଏକ 

ଜାଗାେର କାମ କରି କିଛି ପଇସା ପାଏ ଆଉ େସଇ ପଇସାେର ନିଜ ଘର ଲୁଣ େତଲ 

ଚାଲିଯାଏ। 

 ନିଧିଆର େରାଗ ଧୀେର ଧୀେର ବଢ଼ିବାେର ଲାଗିଲା। ଶରୀରର ଦୁବ�ଳତା ସହିତ 

େଚେହରା ଜୀ#� ଶୀ#� େହାଇ ଯାଇଥିଲା। ସ!ୂ#� ଭାଗ� ବଦଳି ଯାଇଥିଲା ପରିବାରର। 

ନିଧିଆ କହିେଲ ଡରୁଥିବା େଲାକ ଆଜି ତା+ ପରିବାର ଉପେର ହସୁଥିେଲ। ଦଶ ଟ+ା 

େଦବାକୁ ବିଶ¡ାସ ନଥିଲା କାହାର। ନିଧିଆ ଏେବ ପ�ାଣତ�ାଗ କରିବା ଛଡା ବାଟ କିଛି ନାହ[ 

କହିେଲ ଚେଳ। କାରଣ ଜମି ବାଡ଼ି ବ{ା ପଡିସାରିଥାଏ। େରାଗ ଉପଶମ ପାଇଁ ଔଷଦ 

ଆବଶ�କ ଓ ଔଷଦ ପାଇଁ अଥ�। େତଣୁ ବିନା अଥ�େର ବଟିକା େଗାେଟ କିଣିବା କ�। 

 ନିଧିଆର େପଟ ଯ�ଣା ବଢ଼ିବାେର ଲାଗିଲା। ଏେବ अସ�ାଳ େହାଇ ଯାଇଥିଲା 

ଶରୀରର ଯ�ଣା। ଭଗବାନ+ୁ ଡାକୁଥାଏ ନିଧିଆ, େହ ଭଗବାନ େମାେତ ମାରିଦିअ। ମଁୁ 
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ଆଉ କ� ସହିପାରୁନି। େମା ପିଲା ଛୁଆ ତମକୁ ଲାଗିେଲ। 

 ରାତି ପାହି ଯାଇଥାଏ। ସଯୂ��+ ପ�ଥମ କିରଣ ପଡିବା ପବୂ�ରୁ ନିଧିଆ ଆଖି ବୁଜି 

େଦଇ ସବୁ ଦିନ ପାଇଁ ଇହଲୀଳା ସbରଣ କରିଥିଲା। ଆଜି ପିଲାମାେନ ତାର अନାଥ। 

ରହିବାକୁ ଘର ଥିେଲ ବି ବ{ା ପଡିଯାଇଛି। ଚାଷ କରିବାକୁ ଜମି ଥିେଲ ବି ବ{ା 

ପଡିଯାଇଛି। େକୖଳାସ अବିବାହିତ ଭାଇ अଛି େହେଲ କାମ ଧDା ପାଇଁ ଏେତ ଉପଯୁ� ନ 

େହାଇ ମଧ� କିଛି େରାଜଗାର କେର ଯାହାକି ଘର େତଲ ଲୁଣକୁ ନିअ¶। 

 ଏେବ ନିଧିଆର ¥ୀ ବାଟେର ଚାଲିଗଲା େବେଳ େଲାେକ କୁହା କୁହି ହୁअqି େଦଖ 

େଦଖ ମଦୁଆ ବର କାହାକୁ ବାଟ ଚେଲଇ ଦିଏନି ଆଉ ¥ୀକୁ େଦଖ.... ବିଚରା ବିଧବା 

େହଇକି ରହିଲା। ସ¡ାମୀ େକେବ ଚିqା କରିଥିଲା କି େମା ¥ୀ େଯେତେବେଳ ନିଃସହାୟ 

େହଇଯିବ ତାକୁ େକହି ବି ବାଟ ଚେଲଇ େଦେବ ନାହ[। ମଦ ପିଇବ କାହ[କି ପରିବାରକୁ 

ଦାoେର କାହ[କି ଠିଆ କେରଇବ। 
 

 

 

 

ବାପା: ପ�ହଲA ାଦ ସାହୁ 

େଗାପୀବି{ା, ବ� ାହF ଣ ଗଁା, 

ବାେଲଶ¡ର(ଭଦ�କ) 
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େକୟାର୍ େଟକର୍େକୟାର୍ େଟକର୍େକୟାର୍ େଟକର୍େକୟାର୍ େଟକର୍    
 ସ�ାମୀ+ର अଫିସ ଯିବା ପେର କବାଟ ବD କରୁଥିଲି। ବ�aତା, 

ବିର�ି ଆଉ अସହାୟତାର ଭାରେର ହଠାତ୍ ମୁo ଗରମ େହାଇ 

ଉଠିଲା। ନିଜକୁ ନିେଜ କହିଲି, “ହଁ ମଁୁ ତ ଏ ଘରର େକଆର 

େଟକର” 

 ସ�ରଟା େବଶ୍ େଜାର, ମଁୁହଟା ଗୁରୁ ଗ�ୀର ଥିଲା, ଦୁମ୍ କରି େସାଫା ଉପେର ବସି 

ପଡ଼ିଲି। ପାଣି ଗିଲାେସ ପିଉ, ପିଉ, ଏକ ପରିଚିତ ମୃଦୁସ�ର ଶୁଭିଲା, ବାହାରୁ ନୁେହଁ, ଭିତରୁ, 

“ଏତିକିେର ହାରିଗଲ, ଥକି ଗଲ?” 

 ବସqର ବଉଳଫୁଲର ବାସ�ା ଆଉ ଝିମିଝିମିଆ ବଷ�ାର ଶ� ସହ କିଏ ଜେଣ 

କହୁଥିଲା, “ଦିେନ ମଁୁ ବି ତ ତୁମର େଟକର ଥିଲି ତୁେମ େଯେତେବେଳ ଛୁଆ ଥିଲ, ତୁେମ 

ମା େହଲା ପଯ��q, ମଁୁ ଥିଲି ତୁମର ଫୁଲ୍ ଟାଇମ୍ େକଆର୍ େଟକର୍ ମଁୁ ତୁମ अତୀତ। 

ମେତ ଚାହ[ େଦଖ। ତୁମ େଯାତାର ଫିତାବା{ିବା ଠାରୁ, ମୁoର ରିବନ୍ ବା{ିବା ପଯ��q, 

ଟିଫିନ୍ ବା� ସଜାଡିବା ଠୁ େନଇ 9ୁଲ ବ�ାଗ ସଜାଡ଼ିବା ପଯ��q ତୁମ େପନସିଲ  କାଟିବାକୁ 

ଆର� କରି, ୟୁନିଫମ� ସଫା କଲା ପଯ��q ତୁମ ପି�ୟ ପଖାଳ, ଆଳୁ ପିଆଜ ଭଜା ପଯ��q 

ମଁୁ ହଁ ଥିଲି ତୁମର अନ୍ େପଡ୍ ଫୁଲ୍ ଟାଇମ୍ େକଆର୍ େଟକର୍! ଗୀତ ଗାଇ ତୁମକୁ ଶୁଆଇ 

ଥିଲି ସକାଳର ନାଲି ସଯୂ�� ତୁମକୁ େଦଖାଉଥିଲି, ମେତ କଣ ଭୁଲିଗଲ?” 

ମଁୁହଁଟା ବୁେଲଇ େଦଲି। ଆର ପାଖେର ଆଉ ଏକ ପ�ତିବିb, “ମଁୁ ତୁମ ଭବିଷ�ତ 

ଓଜସି�ନୀ ଶତପଥୀ 
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େକଆର୍ େଟକର ଏଇ େଦଖ, ତୁମ ପାଇଁ ହୁଇଲ େଚୟାର ତୁମ ଓୗଷଧ ବା�, ତୁମ 

ଆଶାବାଡ଼ି, ତୁମ अ¶ା େର ଭିଡିବା ପଟି ସବୁ ସଜାଡି ରଖିଛି, କାରଣ ମଁୁ ତୁମ ଆଗାମୀ 

ସଯୂ��ର ବା �̀ାବହ” 

 ମୁoଟା ପୁଣି ଝାଇଁ ମାରି େଦଲା। େବସିନ ପାଖକୁ ଯାଇ ଦୁଇ ଆuୁଳା ପାଣିେର 

ମଁୁହକୁ େଧାଇଲି। କାନୀେର ମଁୁହକୁ େପାଛିଲି। 

 ହଠାତ୍ କଲି� େବଲ୍ ବାଜି ଉଠିଲା। କବାଟ େଖାଲି େଦଖିଲି ଶାqି, କାମବାଲି 

ବାଇ। ଝାଡ଼ୁଟା ହାତେର ଧରି ଘର ଝାଡ଼ିବା ପବୂ�ରୁ େସ ହସିେଦଇ ପଚାରିଲା, “ଆପ େକ 

ଲିଏ ଚାଏ ବନାଉ ମ�ାମ?” ହଁ, େଦା କପ୍, େମର ଲିଏ ଚିନି କମ୍। ଦଶ ମିନିଟେର ଚା 

ତିଆରି କରି େଟବୁଲ୍ ଉପେର େଥାଇେଦଲା ଶାqି। ଚା କପ୍ ର ଧୁଆଁେର ମଁୁ ପଢୁଥିଲି, “ମଁୁ 

ତୁମ ବ �̀ମାନ” ମେତ ଆଦରି ନିअ। ମେତ ଭଲ ପାଇ େଦଖ। ଦୁନିଆ ଏେବ ବି ସୁDର। 

 
ନୂଆଦିଲA ୀ,  

ଭ� ାମ�ଭାଷ : ୯୯୯୦୭୩୮୯୬୯ 
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ସବୁଜ ସମାଜସବୁଜ ସମାଜସବୁଜ ସମାଜସବୁଜ ସମାଜ    
 େସଦିନର କଥା..... ରବିବାର ଥାଏ.. ‘ଛୁଟିଦିନ’ अଫିସର 

େଟନସନ ଆେଦୗ ନ ଥାଏ, ଇଛା ହଉଥାଏ ପ�କୃତିର େସୗDଯ��କୁ ଟିେକ 

ଉପେଭାଗ କରିବା ଲାଗି, ଦିନ ଦଶଟା ବାଜିଲାଣି ବାହାରିଲି ଗଁାର 

ତଟପାଶ�¡ ତଳ ଶାଳ ଜ�ଲ ନିକଟକୁ ଟିେକ ବୁଲିବା ଲାଗି େସଇ ସୁଲୁ 

ସୁଲୁ ପବନ ଆଉ େକାଇଲିର େସ ମଧୁର ସ¡ରର ରାଗିଣୀ अତି ମନ େମାହିତ କରି 

େଦଉଥାଏ ଲାଗୁଥାଏ ସେତ େଯପରି ଜୀବନେର ସମa ସୁଖର ପସରା ଏଇଠି ହ[ 

ଭରିରହିଛି ଏମିତି ବୁଲୁବୁଲୁ ଶୁଣିଲି ଦୁଇଜଣ ମଣିଷ+ର ତକ�ବିତକ�ର ସ¡ର ଏବଂ 

େସମାନ+ ନିକଟତର େହବା ପେର ଜାଣିଲି ଜେଣ ବାେଟାଇ अନ� ଜେଣ କାଠୁରିଆ 

କାଠୁରିଆ ଜଣ+ ରାaା କଡର ଏକ ବିରାଟ ଗଛକୁ अଧାରୁ अଧିକ ହାଣି ସାରିଲାଣି େସଇ 

ବାଟେଦଇ ଯାଉଥିବା ଏକ ବାେଟାଇ ଯାଇ କାଠୁରିଆକୁ େରାକିେଲ ଏବଂ ପଚାରିେଲ, 

ବାେଟାଇ  :  ଆେର ଭାଇ ଆପଣ ପ�କୃତି ମାତା+ୁ କାହ[କି ହାଣିେଦଉଛqି???? 

ଆପଣ ଜାଣିଛqି ଆେମ ଯଦି ଆଜି ଧରା ପୃ-େର ବ�ି ରହିଛqି େକବଳ ଏହି ବୃg ପାଇଁ 

କାଠୁରିଆ : ଆ«ା ବଖରାେର କିଛି ଜମି ଚାଷ କରିଥିଲି କି� ବଷ�ାର अଭାବ େହତୁ େସତକ 

ଗଲା ଭଡ଼ାଘେର ରହୁଛି  କାଠ କିଛି େନେଲ ରାସନ ଆଣୁଛି ଓ େସଇଥିେର ଚଳୁଛି 

ବାେଟାଇ : ଆେର ଭାଇ ଦୁନିଆେର ବହୁତ କିଛି କାମ अଛି େପଟ େପାଷିବା ଲାଗି ... ଆପଣ 

କହୁଛqି ବଷ�ାର अଭାବ େହତୁ ଆପଣ+ ଫସଲ ନ� େହାଇଗଲା କି� ବଷ�ା ନ େହବାର 

ଶାqନୁ କୁମାର 
ରାଉତ 
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କାରଣ ଆମ ମାନ+ ଉପେର ନିଭ�ର କେର ଆେମ ମାେନ ଏହିପରି ଗଛକୁ କାଟି ସଫା 

କରିେଦେଲ ବଷ�ା େକାଉଠୁ ଆସିବ ଆପଣ ଭଡ଼ାଘେର ରହୁଛqି ଦୁଇ ବଷ� କିbା ପା� 

ବଷ� ଚୁ�ିେର େସଥିେର ଆପଣ ଘର ଟିେକ अଳିଆ अସନା େହାଇଗେଲ ଘର ମାଲିକକୁ 

େକେତ େକୖଫତ ଦବାକୁ ପଡୁଥିବ ଠିକ େସହିପରି ଆେମ ସମେa ଭଡାେର ରହୁଛqି ଏ 

ଧରିତ� ୀ ମାତାର ଘେର ଆଜିର ଦୁନିଆେର ୫୦ କିbା ୬୦ ବଷ� େହେଲ ବହୁତ କି� 

ଯାହାର ଘେର ରହୁେଛ ପ�ଥେମ ତାକୁହ[ କାଟି ନ� କରିେଦଉେଛ ପୃଥିବୀ ମାତା ଆମକୁ 

ଗାଳି େଦଉଛି କି� ଆେମ ଜାଣି ପାରୁନାହାqି ଯାହାକି ସୁନାମି ଆଉ ବାତ�ା ରୂପେର 

ଆପଣ େଦଖୁଥିେବ ଚାଇନା, ଜାପାନେର अଧିକରୁ अଧିକ ସୁନାମି େହଉଛି ଏହାର କାରଣ 

େକବଳ ଏହି ସବୁଜ ଗଛ କାରଣ େସଠାେର ଗଛ ବହୁତ କମ ଥାଏ 

 ଏହିପରି ବହୁତ ସମୟ ଧରି ଦୁହ[+ ମଧ�େର ତକ� ବିତକ� ଚାଲିଥାଏ ଏବଂ େମାେତ 

େସ ବାେଟାଇ ଭାଇ ଜଣକ େଦଖି କହୁଥାଆqି ଆଛା ଭାଇ ଆପଣ କୁହ� ତ େଦଖି ମଁୁ 

ଯାହା କହୁଛି ଠିକ କହୁଛି କି ନାହ[ 

 କାହ[କି େକଜାଣି େସ ଦୁହ[+ ମଧ�େର େମାର ଇଛା େହଲା ଟିେକ ମଧ��ି 

କରିବାଲାଗି ଏବଂ େସ ୨ ଜଣ+ୁ ମଁୁ କହିଲି ଆ«ା ଆପଣମାନ+ ଠାରୁ ବୟସେର ମଁୁ ବହୁତ 

େଛାଟ େସ ଯାହାବି େହଉ ମଁୁ ଆପଣମାନ+ୁ େଗାଟିଏ େଛାଟ ସେDଶ େଦବାକୁ ଚାହୁଁଛି 

ପ�ଥମତଃ ଆମ ଜନF ରୁ ମୃତୁ� ପଯ��q ପ�େତକ ମୁହୁତ�େର ଏଇ ବୃgର ଆବଶ�କତା 

ରହିଛି 

 ବୃg ଦିଏ ଫୁଲ.... ବୃg ଦିଏ ଫଳ 

 ବୃg ଦିଏ अମ}ଜାନ 
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 ଜୀବେନ ସଭି+.... अତି ଦରକାର 

 ଆେମ କରୁ ତାକୁ ହୀନିମାନ 

 ତାଲାଗି ବରଷା.... େସ ସଭି+ ଭରସା 

 ପାରୁନାହୁଁ ଆେମ ଜାଣି 

 ଖାଦ� ଶସ� େଦଇ..... ଆମକୁ ବଂଚାଏ 

 ଆେମ େଦଉ ତାକୁ ହାଣି 

       େମା ପାଟିରୁ କଥା ନ ସରୁଣୁ େସ କାଠୁରିଆ ଭାଇ ଜଣକର ଆଖି ଦୁଇଟି ଛଳ ଛଳ 

େଲାତକ ଭରା େହାଇଯାଇଥାଏ ଏବଂ କୁରାଢ଼ୀଟିକୁ ଫି�ିେଦଇ କାଠୁରିଆ ଭାଇ ଜଣକ 

କହୁଥାଆqି ମଁୁ ଜୀବନେର ବହୁତ ଗଛ କାଟି ବହୁତ ପାପ କରିଛି ଓ ତାର ପ�ାୟ�ିତ ମଁୁ 

କରିବି ଆଜିଠୁ ପ�େତ�କ ଦିନ ମଁୁ େଗାଟିଏ େଲଖାଏଁ ଗଛ ଲଗାଇବି ଏବଂ େମାର ସମa 

ପରିଚିତ ମାନ+ୁ ଗଛ ଲଗାଇବା ପାଇଁ अନୁେରାଧ କରିବି ଓ ଏ ସମାଜକୁ ସବୁଜ ସମାଜ 

କରିବାର ପ�ୟାସ କରିବି...... 
                 ଶାqନୁ କୁମାର ରାଉତ 

                 ନୂଆସାହି (ପାଟର�ା) 

                  ଯାଜପୁର 

                େମା -9861756198 
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ଝିअ େବାଲିକିଝିअ େବାଲିକିଝିअ େବାଲିକିଝିअ େବାଲିକି    
 ସିଏ ଘରର ଦି� ତୀୟ ଝିअ ତା ବାପାମା’ କୁଆେଡ଼ ପୁअେଟ 

ଚାହୁଁଥିେଲ, ଆଉ ଝିअ େହଲା େବାଲିକି ତା’ପାଇଁ अେନକ अବେହଳା 

େବାଲିକି ତା’ର ଗୁଡ଼ାଏ अଭିେଯାଗ ଯଦିଓ ଘେର ବି ଭଉଣୀ, ତଥାପି 

ତା ଦିଦିଠୁ ଯଦି େକୗଣସିଥିେଲ କିଛି ବି ଉଣା ହୁଏ, ତ ତା’ ରାଗ େଦେଖ କିଏ? ତା’ ପାଇଁ 

ଏଇଟା େଗାେଟ अତି ସାଧାରଣ अଭିେଯାଗ େଯ, େଯେହତୁ ଆଗରୁ େଗାେଟ ଝିअ ଥିଲା, 

େସଇଥିପାଇଁ ତା’ ବାପାମା’ ପୁअ ଚାହୁଁଥିେଲ ଆଉ ସିଏ ଜନF  େହବାରୁ ତା ପାଇଁ ଏେତ 

ପାତର अqର ଆହୁରି ମିେଶଇକି ଦି ପଦ ଝାଡ଼ିଦିଏ, ମଁୁ ଝିअ େହଲାରୁ ସବୁଥିେର େଗୗଣ 

ପୁअ େହାଇଥିେଲ ତମକୁ ବୁଢ଼ାବୁଢ଼ୀ େବେଳ ପାଳିଥାqି, େପାଷିଥାqି, ନକ�ରୁ ଉtାରିଥା’qି, 

ଏମିତି େକେତ କ’ଣ? ଝିअ େହଇକି ତ ମଁୁ ଘରର େବାଝ, େକମିତି ବାହାଘରେଟ 

କରିେଦେଲ ତେମ ହାଲକା େହଇଯିବ ତମ ଦାୟିତ�  ତ ସରିଯିବ 

 େରାକ୍ େଠାକ୍ ଭାବେର ଶୁେଣଇ ବି ଦିଏ, ମଁୁ ଝିअ େହେଲ କ’ଣ େହଲା, େମା ଜାଗାେର 

ପୁअ େହଇଥିେଲ ବି େମାେତ ଟ�ର େଦଇ ପାରିନଥାqା ଯାରି ଭିତେର ଇDିରା ଗା{ୀ, 

କsନା ଚାଓଲା ଭଳି େକେତ ମହୀୟସି ମହିଳା+ ଉଦାହରଣ ବି ଝରିଆେସ 

 କହିବାକୁ ପଛାଏନି, अମୁକ ଘର ପୁअ ଚାକିରୀ ବାହାନାେର ବାହାରକୁ ଗଲା େଯ, 

ଆଉ ଆଇଲା ବି ନାଇଁ ଘେର ତା’ ବୁଢ଼ା ବାପାମା େଯ ଏପେଟ ଛଟପଟ କହୁଛି କୁଆେଡ଼ 

େସ ଭାରି କାଯ��ବ�a ପେଡ଼ାଶୀଘେର ଦି’ଟା ପୁअ େହେଲ େବାଲି େକେତ ଜାକଯମକେର 

ସନାତନ କଟା 

 



ଆହ� ାନ
 ଇ-ପତି� କ

ା 

ଆହ� ାନ ଇ-ପତି� କା, ପ�ଦଶ ବଷ�, ଦି� ତୀୟ ସଂଖ�ା, େଫବୃଆରୀ ୨୦୨୦ Magazine Downloaded from www.aahwaan.com 

ଆହ� ାନ ଇ-ପତି� କା ସ!ୂ#� ନିଃଶୁ& ବିତରଣ େହତୁ ଡା େଜ�ାତି ପ�ସାଦ ପ*ନାୟକ+ ,ାରା ପ�ତି-ିତ ଓ ପ�କାଶିତ    Aahwaan.comAahwaan.comAahwaan.comAahwaan.com           70 

େଭାଜିଭାତ କେଲ ବଡ଼ପୁअ ମଦ ପିଇକି अକାଳେର ଉପରକୁ ପେଳଇଲା ଆଉ ସାନଟା 

େକାଉ ଓେଟ େଟାକୀ ସହ ନସରପସର େହଇକି ପେଳଇଲା େଯ ସରମେର ଆଉ ଗଁା ମାଟି 

ଛୁଇଁଲା ନାହ[, କାେଳ ଜାତିଭାଇ ଗ�ହଣ କରିେବନି େବାଲି ଡରୁଛି, ମାଉସୀ ମଲାେବଳକୁ ଦି 

ଦିଟା ପୁअର ମା’ େହଇକି ବି େକାଉ େଗାଟାଏ ପୁअ ପାଖେର ନଥିେଲ 

 ତେମ େହେଲ अଧିକଟା କଣ କରିଥା’q େଯ? ମଁୁ ପୁअ େହାଇଥିେଲ, ଭଲ 9ୁଲ୍, ଭଲ 

କେଲଜେର ପେଢ଼ଇଥାq, ଆଜିକାଲିକା ବାପାମା ମାନ+ ଭଳି ପରୀgାେର ଭଲ ନbର 

ହାସଲ ପାଇଁ ମାନସିକ ଚାପ େଦଇଥାq ମଁୁ ଭଲ ଚାକିରୀେଟ କରିଥାqି, ବିେଦଶକୁ 

ପେଳଇଥାqି, ତେମ ଗଁା ଘରଛାଡ଼ି େମା ପାଖେର ରହିବାକୁ ମନ ବେଳଇନଥାq ଜନF ମାଟି, 

େପୖତୃକ ସ!`ି ଇତ�ାଦି ଆଳ େଦଖାଇଥାq ହଁ ଏଇଟା େହାଇପାେର, େକେତ 

କୁହାକୁହିେର ଥେର अେଧ ବୁଲିବାକୁ ଆସିଥାq, େସଇଟା ପୁଣି ବଳ ବୟସ ସାଥ୍ 

େଦବାଯାଏଁ ଏମିତି ବି ଦିନ ଆସିବ, ମୁମ�ଷୂୁ अବ�ାେର ଥିଲାେବେଳ ତେମ ତ କହିବନି, 

କି� େଲାକ କହିେବ, ଆଜିକାଲିର ସାମାଜିକ ଗଣମାଧ�ମ କହିବ, ଭିଡ଼ିଓ ଭାଇରାଲ୍ କରିକି, 

ପୁअକୁ ଏେତ ପାଠ ପେଢ଼ଇଲା ବାପାମା େକମିତି ଦୁhiନେର ବୃtାବ�ା କାଟୁଛqି ଧିକ୍ େସ 

ପୁअ 

 ପ�କୃତେର ତା ବାପାମା’ ଦି� ତୀୟ େକାଳେର ଝିअ ଚାହୁଁଥିେଲ ନା ପୁअ, େସ କଥା 

େକେବ ବି ତା+ ମୁହଁରୁ ଶୁଣିବାକୁ େକେବ ବି େଚ�ା କରିନି େସ ବାପା ହୁअ� ବା ମା’, 

େକହି ମଧ� େକେବ ବି ଏଇ ବିଷୟେର ବିେଶଷ ଟି¹ଣୀ େଦବାର େକହି େକେବ େଦଖିନି 

େସ େବାେଧ ତାର କିଛି अଧିକାର ହାସଲ କରିବାପାଇଁ अଭିମାନର ସାହାଯ� େନଇ ଏଗୁଡ଼ା 

କହୁଥାଇପାେର, େସଇଟା ଏକ ଭିନ�  କଥା କି� ଯାହା ବି କୁେହ, େସଗୁଡ଼ା େଯ अବାqର 
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େବାଲି େକହି ଦାବୀ ମଧ� କରିପାରିେବନି ବାପାମା’+ ଏଗୁଡ଼ା ଶୁଣିବା ଏକ अଭ�ାସ 

େହାଇଗଲାଣି େସମାେନ ବି ହୃଦୟ�ମ କେଲଣି େଯ, ଯାହା ବି େସ କହୁଛି ତାହା 

ଆଜିକାଲିର ବାaବିକ କଥା 

 େସ ଯାହାେହଉ, ଗତବରଷ ତା ବାହାଘର ସରିଗଲା, ପୁअ ଘର ବି ସମେa ଭଲ 

ତଥାପି ଜିhି କରିଥିଲା, େସ ବାହା େହବନି ତା ବାପାମା’ ପାଖେର ରହିବ େବାଲି 

େକୗଣସି ପ�କାେର ତାକୁ ରାଜି କେରଇ ବାହାଘରଟା ସାରିେଦେଲ ବାପଘର ଛାଡ଼ିଲା 

େବେଳ ବେହ କାDିଛି, ଭିଡ଼ିଓ ପ�ମାଣ अଛି ବାହାଘରର କିଛି ମାସ ପେର ଘର େଲାକ+ୁ 

ଜେଣଇେଦଲା େସ ମା ହବାକୁ ଯାଉଛି ଏମିତି ସମୟେର କୁଆେଡ଼ ସୁDର ଶିଶୁ 

େଫାେଟାଗୁଡ଼ାକ େଦଖିେଲ େସମିତିଆ ସୁDର ଛୁଆ ହୁଏ େବାଲି ତା ପଡ଼ିଶା ଘର ଭାଉଜ 

ଥେର କହିଥିେଲ େସ ତା ସ�ାମୀକି ବରାଦ େଦଲା, अଫିସରୁ େଫରିଲା େବେଳ େଯମିତି ବି 

େହଉ, ସୁDରିଆ ଛୁଆଫେଟା େନଇ କି ଆସିବ, ଖାଲି େସତିକି ନୁେହଁ, ଛୁଆଟା ନ�ୁ 

େହାଇଥିବ ଆଉ ପୁअ େହାଇଥିବ ଝିअ ନୁେହଁ 

  
ଭ� ାମ�ଭାଷ : ୯୪୩୭୮୬୮୨୫୩ 

ଇେମଲ୍ : sanatan.kata@gmail.com 
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ନକ�ନକ�ନକ�ନକ�    
ମଳୂ କନ� ଡ଼ : େକ ବି ତିରୁମେଲଶ 

ଓଡ଼ିଆ अନୁବାଦ : ସୁଧାଂଶୁ େଶଖର ଦି� େବଦୀ 

 ପଣୂ�ବq(କାsନିକ ନଁା) ପରେଲାକକୁ ଯାଇ ମୁଖ� େଗଟ୍ ପାେଖ 

ଠିଆ େହଲା େଗଟ୍ ପାେଖ ୱାଚ୍ ମ�ାନ୍ ପହରା େଦଉଥାଏ େସ 

ଭାବିଥିଲା ଚିତ� ଗୁ�, ଉପଗୁ� ଆଦି अଫିସେର ଥିେବ ତାକୁ ସିଧା ସ�ଗ�କୁ ପଠାଇେଦେବ 

ମାତ�  େଗଟ୍ ପାଖେର ୱାଚ୍ ମ�ାନ୍ ବ�ତୀତ ଛୁଆେଟ ବି ନଥିଲା କାzେର େଯଉଁଠି େସଇଠି 

େନାଟିସ୍ ମରା େହାଇଥାଏ େଯଉଁମାେନ ପଢ଼ିପାରିେବନି େସମାଣ+ ପାଇଁ अଡ଼ିଓ ସେDଶ 

ସମୟ अqରେର ଶୁଣାଇ ଦିଆଯାଉଥାଏ 

 ପଣୂ�ବq ,ାରର अତି ନିକଟକୁ ଆସିବାମାେତ�  ସଚୂନା ମିଳିଲା ‘କବାଟ ଉପେର 

େଯଉଁ ହaଚିହ�  ପରୀgଣ ଯ� अଛି େସଇଥିେର ହାତର ବୁଢ଼ା ଆ�ୁଳିକୁ ଦେବଇ ରଖ�’ 

 ଓେହା! ଏଇଟା ତ ବାେୟାେମଟି�କ୍ ଯ�! ପେର ପେର େସ ଡାହାଣ ହାତର ବୁଡ଼ା 

ଆ�ୁଳିକୁ ବାଓେମଟି�କ୍ ଯ� ଉପେର ଦବାଇ ରଖିଲା ପୁଣି ଏକ ଦୀଘ� ନbର ସଚିୂତ 

େହଲା ଓ କୁହାଗଲା, ‘ନbର ମେନ ରଖ�’ 

 ତା’ପେର କବାଟଟି େଖାଲିଗଲା ସଚୂନା अନୁସାେର େକଉଁ ଜୀବ ନକ�କୁ ଯିବ, କିଏ 

ସ�ଗ�କୁ ଯିବ ସବୁ ଡାଟାକୁ ସି�ମ୍ େର ଗjିତ କରି ରଖା େହାଇଥାଏ କବାଟେର ହାତ 

ରଖିବା gଣି ପଣୂ�ବq େଲାକ+ ନିମେq ସ�ଗ�,ାର େଖାଲିଯାଏ ପାପୀ ମାନ+ ପାଇଁ 

ସୁଧାଂଶୁ େଶଖର 
ଦି� େବଦୀ 
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ନକ�ର ,ାର ବି େଖାଲିଯାଏ ଜୀବମାନ+ୁ ନିt�ାରିତ �ାନକୁ ଯିବା ସକାେଶ େକେବ ଭୁଲ 

େହବାର ପ�ଶ� ଉେଠନି 

 ପଣୂ�ବq ମଧ� େକେବ ସେDହ କରିନି ନକ�କୁ ଯିବ ତାର ଜନF  ଏକ ଧାମiକ 

ପରିବାରେର େହାଇଛି ପିଲାଟି ଦିନରୁ ପଣୂ� କାମେର ଲାଗିଛି अନ�ର େସବା 

ସହାୟତାେର ସାରା ଜୀବନ ବିେତଇଛି ପ�େତ�କ ବଷ� ତୀଥ�ଯାତ� ା କରିଛି ଜୀବନେର 

ଯାହାକିଛି େରାଜଗାର କରିଛି ସବୁ ଦୁଃଖିଗରିବ+ୁ ବିତରଣ କରିଛି ଭଗବାନ+ର ପରମ 

ଭ� େହାଇଛି ପରମ ସାଧୁ େହାଇଛି ଜେଣ ନିରହଂକାରୀ, ସମାଜ ସୁଧାରକ େହବା 

ସେ� ସେ� ଭଲ ପତି ଓ ପିତା ବି େହାଇଛି 

 ମଣିଷ ଏହାଠାରୁ अଧିକ କଣ ବା ପଣୂ�ବାନ େହାଇପାେର? ତା’ର ମୃତୁ� ମଧ� ଏମିତି 

ସମୟେର େହାଓଛି, େଯେତେବେଳ ଜୁଆରିଆ ନଈେର େଗାେଟ ଗାଈ ବୁଡ଼ିଯାଉଥିଲା, 

ତାକୁଇ ଉtାର କରିବା ସମୟେର େସ ବି ବୁଡ଼ିଯାଇଥିଲା ଘର ପରିବାର ତା ଶବପାେଖ 

କାDୁଥିବା େବେଳ ବିଳାପ କରୁଥିବା େବେଳ େସମାନ+ୁ େସ କହିଥିଲା, “ଆେର ମଁୁ ତ 

ପଣୂ�କାଯ�� କରି ମରିଛି, ଏେବ ମଁୁ ସ�ଗ� ଯାଉଛି” େହେଲ ତା କଥା େସେତେବେଳ େକହି 

ଶୁଣି ପାରିନଥିେଲ 

 ଏେବ େସ ବାେୟାେମଟି�କ୍ ଚାବି,ାରା କବାଟ େଖାଲି ଆଗକୁ ବଢ଼ିଲା ସ��ଖେର 

अ{କାରାjନ�  ବାରoା, େସ ଭାବିଥିଲା ସ�ଗ�େର ଆେଲାକ ଥିବ କିଛି ଦୂର ଆଗକୁ 

ବଢ଼ିବାପେର ଧୁଆଁଳିଆ ଆେଲାକ େଦଖାଗଲା େସ ଠିକ୍ ,ାର ପାଖେର େଗାଡ଼ ରଖିଛି, 

ଏଲ୍ ଇଡ଼ି ବଲ୍ ବେର ଖuା େହାଇଥିବା अgର ତା ନଜରକୁ ଆସିଲା ‘ନକ�ପୁରୀ ଆପଣ+ୁ 

ସ�ାଗତ ଜଣାଉଛି’ ତା’ସହ अଡ଼ିଓେର ମଧ� େସଇ ଏକା ପ�କାର ବାକ� ପ�ଚାରିତ 
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େହଉଥାଏ 

 ଏସବୁ େଦଖି ପଣୂ�ବqର ହୃଦୟ �ିର େହାଇ ଯାଉଥାଏ ପୁଣି େସ ମେନ ମେନ 

କହିେହଲା, “ମଁୁ ଭାବିଥିଲି େମାେତ ନି�ୟ ସ�ଗ� ମିଳିବ, େହେଲ ଏମିତି ବିପ`ି େକମିତି 

େହଲା?” 

 େସଠାେର ସବୁକିଛି ଡିଜିଟାଇେଜସନ୍ େହାଇଥାଏ ଏହାକଣ େକେବ ସ�ବ? 

କାହାକୁ ପଚାରିବ? ତାକୁ ଜଣାଗଲା ତାହାରିଭଳି େକେତକ ବିେଦଶୀ ଆତF ା ଏପଟ େସପଟ 

େହଉଛqି ପ�େତ�କ ନିଜ ନିଜ ଚିqାେର ମଗ� 

 ବିଶାଳ ବାରoା ଓ େସହିପରି ଧୁଆଁଳିଆ अ{କାର ଭିତେର ଏଲ୍ ଇଡ଼ି ବଲ୍ ବର 

ଡିସ୍ େପA ଝଲମଲ କରୁଥାଏ େକେବ େକେବ ବସି ଯାଆ� େବାଲି अଡ଼ିଓ ,ାରା ରିେକ� �୍ 

ଶୁଣିପାରୁଥାଏ ହଠାତ୍ ସଚୂନା ଆସିଲା, “ଯଦି କାହାର କିଛି ଆପ`ି କରିବାର ଥାଏ 

ତା’େହେଲ କଂେପA¶୍ ରୁମକୁ ଯାଆ�” ପେର ପେର କଂେପA¶୍ ରୁମକୁ ଯିବାପାଇଁ ରାaାେର 

ଆଲୁअ ଜଳି ଉଠିଲା ପଣୂ�ବq କାଳବିଳb ନ କରି େସଇ ଦିଗେର ଆଗକୁ ବଢ଼ିଲା 

 ଏକ ଲbା ହଲ୍ ଭିତେର अେନକ ଗୁଡ଼ିଏ କଂପୁ�ଟର୍ ଥାଏ କି� େକୗଣସି �ାନ ଖାଲି 

ନଥାଏ େଗାେଟ ସେbଦନଶୀଳ ଆବାଜ ଶୁଭିଲା, “ଆପଣ+ େୱଟିଂ ନbର ୨୦୯” 

ପଣୂ�ବq ମୁହଁରୁ ହାୟ୍ ହାୟର ଶ� ଉ¤ାରିତ େହଲା अେପgା ବିନା ଆଉ େକୗଣସି 

ଉପାୟ ନଥିଲା ତା’ ପାଇଁ େଭାକ େଶାଷ, ଜଳଖିଆ ଓ ଲ�ର ପ�ଶ� ଉଠୁଛି େକାଉଠୁ? 

 ପଣୂ�ବq େଗାଟିଏ େସାଫାେର ବସିପଡ଼ିଲା ତାହାରି ପରି ଆହୁରି अେନକ େସଠି 

अେପgା କରିଥାqି ବସୁ ବସୁ ତାକୁ ନିଦ ଲାଗିବାରୁ େଶାଇପଡ଼ିଲା ସ�ପ�ବିହୀନ ନିଦ 

ବହୁ ସମୟପେର अଡ଼ିଓେର ସଚୂନା ଆସିଲା, “୨୦୯ କଂପୁ�ଟର୍ ପାଖକୁ ଯାଆ�” 



ଆହ� ାନ
 ଇ-ପତି� କ

ା 

ଆହ� ାନ ଇ-ପତି� କା, ପ�ଦଶ ବଷ�, ଦି� ତୀୟ ସଂଖ�ା, େଫବୃଆରୀ ୨୦୨୦ Magazine Downloaded from www.aahwaan.com 

ଆହ� ାନ ଇ-ପତି� କା ସ!ୂ#� ନିଃଶୁ& ବିତରଣ େହତୁ ଡା େଜ�ାତି ପ�ସାଦ ପ*ନାୟକ+ ,ାରା ପ�ତି-ିତ ଓ ପ�କାଶିତ    Aahwaan.comAahwaan.comAahwaan.comAahwaan.com           75 

ପଣୂ�ବq ଧଡ଼ପଡ଼ ଉଠିପଡ଼ି ଧାଇଁଯାଇ କଂପୁ�ଟର ସାମନାେର ବସିପଡ଼ିଲା କଂପୁ�ଟର 

ତାକୁ େୱଲ୍ କମ୍ କହିଲା 

 ପଣୂ�ବq ‘ଥ�ା+୍ ସ’ କହି ପ�ତୁ�`ର େଦଲା ତାପେର ଆର� େହଲା ଡିଜିଟାଲ୍ 

ବା �̀ାଳାପ 

 - ବାେୟାେମଟି�କ୍ େକାଡ଼୍ ନbର? 

 େସ ଟାଇପ୍ କରିେଦଲା 

 - ପାସୱାଡ୍�? 

 ଇଂରାଜୀେର ‘କନ� ଡ଼’ ଶ� ଟାଇପ୍ କଲା େସଠି ମଧ� ଇଂରାଜୀ ବ�ବହାରିକ ଭାଷା 

ଥଏ 

 - ଆଠଟି ଡିଜିଟରୁ େଯମିତି କମ ନ ହୁଏ ପୁଣିଥେର େଚ�ା କର� 

 କନ� ଡ଼ (kannada) େକବଳ ସାତଟି ଡିଜିଟ୍ େହଉଛି େତଣୁ େସ ‘କନ� ଡ଼ବାଲା’ 

ପାସୱାଡ୍� ଟାଇପ୍ କଲା 

 - ପାସୱାଡ୍� େଯମିତି ଆ½ାନୁ�େମରିକ୍ େହାଇଥିବ 

 କନ� ଡ଼ବାଲା୪୯ ଟାଇପ୍ କଲା ୪୯ ତା ମରିବା ବୟସ 

 - କନ୍ ଫମ୍� କରିବା ପାଇଁ ୧ ଦବା�, ଏଡ଼ିଟ୍ କରିବା ପାଇଁ ୨ ଦବା� ପଣୂ�ବq ୧ 

ଦବାଇଲା 

 - ଡାହାଣପେଟ େଯଉଁ େରoମ୍ ନbର अଛି ତାକୁ ଟାଇପ୍ କର� 

 େସହି ନbର ମଧ� ଆ½ାନୁ�େମରିକ୍ ଥାଏ ଶନୂ େକାଉଟା ଓ େକାଉଟା ଆେଦୗ 

ଜଣାପଡୁନଥିଲା ଭାବିବା ପବୂ�ରୁ अନ� ଏକ େରoମ୍ ନbର ଆସିଯାଉଥାଏ ବିପ`ି 
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ଉପେର ବିପ`ି ତଥାପି ପ�ୟାସ କରୁ କରୁ େସହି େ�ଜକୁ ପାରି େହାଇଗଲା େସ 

 - ଏଠିକାର ବ�ବ�ା େକମିତି? ଠିକଠାକ୍ अଛି ତ ୧ ଦବା� କିଛି କଂେପA¶୍ अଛି ତ 

ତେଳ ଦିଆଯାଇଥିବା ସଚୂୀ ପଢ଼ି ସଠିକ୍ अ+ ଦବା� 

 ୧. ସମୟ ପବୂ�ରୁ େମାେତ ଏଠିକୁ अଣାଯାଇଛି 

 ୨. ମଁୁ େମା ନଁା ଭୁଲିଯାଇଛି େମା ନଁା କଣ? 

 ୩. ଏଠିକୁ େଯଉଁମାେନ ଆସqି େସମାନ+ୁ ଠିକ୍ ରୂେପ କଂପୁ�ଟର୍ ନେଲଜ୍ ନାହ[, 

େସ ପରି�ିତିେର କଣ କରାଯିବ? 

 ୪. ବସିବାପାଇଁ ଆଉ କିଛି ଆସନର ବ�ବ�ା अଛି? 

 ୫. ସାହାଯ� ପାଇଁ ଏଠାେର େକହି ନାହାqି? 

 ୬. ଯାହା ସଚୂନା ମିଳୁଛି ତାହା ଉଚିତ ନୁେହଁ 

 ୭. େକୗଣସି ଚାକିରୀର ଆବଶ�କତା अଛି? 

 ୮. େଲାକମାନ+ ସଂଖ�ା େବଶୀ... 

 ୯.... 

 ୯୯.... ଆଦି 

 ପଣୂ�ବq ଭାବିଲା ୨ ଦେବଇବି ନା ୯୯ ଦେବଇବି େଶଷେର ୯୯ ଦେବଇଲା େସ 

 ହଠାତ୍ କଡ଼ମଡ଼ େହାଇ େଗାେଟ ପ�କାରର ଆବାଜ ବାହାରିଲା, େଯମିତି କଂପୁ�ଟର 

ଭୀଷଣ ରାଗିଯାଇଛି 

 - ନbର ୧୦୧ ଦବାअ 

 ପଣୂ�ବq େସଇୟା କଲା 
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 - ବାେୟାେମଟି�କ୍ େକାଡ଼୍ ନbର? 

 ଟାଇପ୍ କଲା 

 - ପାଶୱାଡ୍� ? 

 ଟାଇପ୍ କଲା 

 - ଭୁଲ ପାସୱାଡ୍� ପୁଣିଥେର େଚ�ା କର� 

 କଣ େହଲା? ଭୁଲ୍? ଆହା ୪୯ ବଦଳେର ୯୪ ଟାଇପ୍ କରି େଦଇଥିଲା ସରି କହି 

ଠିକ୍ କଲା 

 - ସମସ�ା କଣ? 

 େମାେତ ସ�ଗ� ମିଳିବା କଥା, ଭୁଲେର ନକ�କୁ ପେଠଇ େଦଇଛqି କୃପାକରି ଠିକ୍ 

କର� 

 - ଦି� ତୀୟ େସେ¶ନ୍ ସକୁ ସି�ମ୍ ଚିେହ�  ନାହ[ କୃପାକରି ପୁଣିଥେର େଚ�ା କର� 

 ପଣୂ�ବq ବୁଝିପାରୁନଥାଏ ଏେବ େସ କଣ କରିବ ଭାବିଚିqି ଟାଇପ୍ କଲା, “ମଁୁ 

ନକ�କୁ ଆସିବା େଲାକ ନୁେହଁ କୃପାକରି ଠିକ୍ କରqି” 

 ସେ� ସେ� ଏକ ଭୟ+ର ସଚୂନା ଶୁଣାଗଲା, “ସି�ମ୍ ଇଜ୍ ଡାଉନ୍ ପେର େଚ�ା 

କର�” ସଚୂନା ପେର ପେର କଂପୁ�ଟର୍ ସଟ୍ ଡାଉନ୍ େହାଇଗଲା 
ବିସି-୭୪, େସ¾ର୍-୧ 

ସଲ୍ ଟେଲକ୍, େକାଲକାତା - ୬୪ 

ଭ� ାମ�ଭାଷ : ୯୮୬୧୩୭୩୫୧୨ 

ଇେମଲ୍ : s.dwibedy@rediffmail.com 
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ଶ�ୀକାq ମଉସା+ अsବୁtିଶ�ୀକାq ମଉସା+ अsବୁtିଶ�ୀକାq ମଉସା+ अsବୁtିଶ�ୀକାq ମଉସା+ अsବୁtି    
 ଆଦିତ� ଗଁାର ସବୁଠୁ ହୁସିଆର ପିଲା ଥିଲା ଆଦିତ� ପରି ପିଲା 

େକାଟିଏେର େଗାଟିଏ। ରାତିଦିନ ପାଠପଢି ପରିଶ�ମ କରି ଆଦିତ� 

ବନିଗଲା ଡା�ର ଆଦିତ� ନାରାୟଣ ମିଶ�। ବାପାର ତ େଯମିତି ପାଦ 

ମାଟିେର ଲାଗୁ ନଥିଲା। ଗବ�େର ଛାତି ଫୁେଲଇ େମା ପୁअ ଡା�ର େବାଲି ସମa+ ଆେଗ 

କୁହqି। ସବୁ ବାପା+ ପରି ଆଦିତ�+ ବାପା ବି ପୁअପାଇଁ ସ�ପ� େଦଖିଥିେଲ। ଖୁସି 

ନହୁअେq ବା କିପରି। ଘର ଆଗର ମାଟି ପିoା ଉପେର କାଠ ଆରମ େଚୟାରଟି ପେକଇ 

ବଡଶାqିେର ବସିଯାଆqି େସ। ଡା�ର ବାବୁ+ ବାପାର ଗଁାେର ବହୁ ସ�ାନ। ଆସିବା 

ଯିବା େଲାକ ଘଡିଏ ରହି ବାବୁ+ ସହ କଥାେହାଇ ମୁoିଆ େହାଇଯାଆqି। 

 ଆଦିତ� ଡା�ର େହଲାପେର ବା�େର ଘରକୁ ଔଷଧ ପଠାqି, ଜ� ର, ଥoା, କାଶ 

ଇତ�ାଦି ସାଧାରଣ େରାଗ େବୖରାଗପାଇଁ। କାଗଜେର େକାଉ ଔଷଧ େକେତ ପରିମାଣର 

େକେତେବେଳ ଖାଇବ ସବୁ େଲଖି ଭଲକି ବାପା+ୁ ବୁଝାଇ େଦଇ ଯାଆqି। ପୁअକୁ ନ 

ଜଣାଇ ଗଁାେର େକୗଣସି େଲାକ+ୁ େଛାଟ େମାଟ େରାଗେହେଲ ଏଥର ଆଦିତ� ବାପା ଘର 

ଆଗ ବାରoାେର େସହି ଆରାମ େଚୟାର ଔଷଧବା� ଧରି ବସିଯାଆqି। ଗଁା େଲାେକ 

ତା+ୁ ଶ�ୀକାq ମଉସା େବାଲି ଡାକୁଥିେଲ। ଗଁାର ଗରିବ ସାଧାରଣ େଲାକ ମଉସାଠୁ ବିନା 

ପଇସାେର ଔଷଧ ପାଇଁ ଖୁସି େହଉଥିଲ। ଏକ ପ�କାର ଖoି ବଇଦ କହିେଲ ଚେଳ। ¥ୀ 

ବାରଣ କେଲ କୁହqି ମଁୁ କଣ ମୁଖ� େହାଇଛି? େମା ପୁअ ଡା�ର େହାଇ କି ଲାଭ? େମା ଗଁା 

େଲାକ ତାର ଔଷଧ ଖାଇ ଠିକ େହେଲ ସିନା େମା ପୁअକୁ ଡା�ର େହବା ସଫଳ େହବ। 

ଜାଗୃତି ରuନ ମିଶ� 
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ଔଷଧ ଖାଇ କାହାକୁ କିଛି େହାଇଯିବ ଯଦି େବାଲି େକେତ ବୁଝାଇେଲ େସ ବୁଝିବାକୁ 

ନାରାଜ। 

 ପ�ତିଦିନ ଔଷଧ କାଚର ଦିନ ବାର ପରିgା କରବା, ନୂଆଁ କାଚ ଆସିେଲ ତା ଉପେର 

ନଁା ତଥା ପରିମାଣ ଓ ସମୟ େଲଖିବା, ତା ଛଡା ପୁରୁଣା ଔଷଧ କାଚେର ଯାହାର ଦିନ 

ଆଉ अs ଥିବ ତାକୁ ସଫାକରି ପୁରୁଣା ଘର ହାତଭାଡି ଉପେର ଏକାଠି କରି ରଖିବା ଏୟା 

େହଉଛି ମଉସା+ ନିତିଦିନିଆ କାମ। 

 ସଫା କରିବା ମାେନ େହଉଛି ତାକୁ େଧାଇ ନୁେହଁ ଖାଇ ସଫା କରିେଦବା। ହଁ 

ଶ�ୀକାq ମଉସା+ୁ ଔଷଧ ଖାଇବା ଭାରି ପସD। ଘେର ଲୁଚାଇ ବଳିଥିବା ଔଷଧତକ ଆଁ 

କରି ଘଟଘଟ ପିଇ ଯାଆqି େସ େକେତ କଡା େକେତ ପିତା ଔଷଧ େହଉ ମହୁପରି 

ଖାଇଯାଆqି ତାକୁ। ମେନ ମେନ କହି ହୁअqି େମା ପୁअର ପରିଶ�ମର ଫଳ ଏମିତି େକମିତି 

ଫି�ିେଦବି ! 

 ଦିେନ ମାଉସୀ ସ{�ାେର ବାଡି ଆେଡ ଯାଇଥିେଲ। ଗଁାେର ଖରାଦିେନ अନାବରତ 

ବିଜୁଳି କାେଟ। େସତିକି େବେଳ ବିଜୁଳି ଚାଲିଗଲା। ମଉସା ଘରଟା ଯାକ अoାଳି ବାରି 

ଘର ବିରୁଆେର ତାକୁ ଲ�ନଟା ମିଳିଲା। ଲ�ନ ଆଲୁअେର ହଠାତ୍ ମଉସା ନଜର 

ପଡିଲା େରାେଷଇ ଘର କାz ଉପେର ଦୁଇଟି ଔଷଧକାଚ। େଗାଟିକ अଧା ଆଉ େଗାଟିକ 

ପୁରା ଭ ì अଛି। ମନେର କଣ ବିଚାରିେଲ େକଜାଣି ଘଟଘଟ କରି େସତକ ପିଇ 

ପେକଇଲା। େଦହସାରା େଯମିତି କଣ କଣ େହାଇଗଲା। କାନମୁo ଝାଇଁ ଝାଇଁ କଲା ଆଉ 

କଇଁଆ ଖାଇଲା ପରି ମୁହଁ କରି ଯାଇ ଦୁଆର ମୁେହଁ ବସିଗେଲ ମଉସା। 

 ରାତିେର ଆଉ ବିଜୁଳି ଆସିଲାନି। ମାଉସୀ ଆସି େକେତ ଡାକିଗେଲ ଖାଇବାକୁ 

େହେଲ ଶ�ୀକାq ମଉସା େସ ଦୁଆର ମୁହଁେର େସମତି ପଡିରହିଲା। ସକାଳ େହଉ େହଉ 
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ମଉସା ଦି ମୁହଁ େହଇଗଲାଣି। ମାଉସୀ େକେତଥର କହିେଲ ବି ମଉସା ନିଜ ଓଷଧବା�ରୁ 

ଔଷଧ ଖାଇବାକୁ ନାରାଜ। କିଛି ସମୟ ପେର �ାନୀୟ କ!ାଉoର ଆସିେଲ। ଝାଡାବାqି 

ପାଇଁ ଔଷଧ େଦଇଗେଲ। େତେବ ଯାଇ ମଉସା େପଟକୁ କିଛି ଗଲା। ଏେତ ବଷ�େର 

ଏମିତି େକେବ େହଇନି କି ମଉସା ତା+ ନିଜ ଓଷଧ ନଖାଇ ଆଉ େକାଉଠୁ ଖାଇଛqି। 

େଶଜ ପାଖେର ମଉସାର େଗାଡ େମାଡୁ େମାଡୁ ନାକ ସୁଡୁସୁଡୁ କରି ମାଉସୀ କହିଲା 

େହଇଟି ତମର ଶନିଦଶା ସବୁ ଶନିବାର ଓa ଗଛ ତେଳ ଖା¶ି ଜଡାେର ଦିପ ଜଳୁଥିଲି। 

ଏସବୁ େସଇଥିପାଇଁ େହଲା େଗା ଆଜିକି େବାଲି ଦୀପେଟ ବି ଜାଳି ପାରିଲିନି। ରାତିେର 

ବାରି େପାଡା ବିେଲଇ କାzେର ଚଢି େମାର ସବୁ େତଲ ଢାଳି େଦଇଚି। ଆଉ େଟାେପ 

େହେଲ େତଲ ନାହ[ େସଥିେର। ଜାଉଛି ଆଗ ଦି ଟ+ାର େତଲ ଆଣିକି ଦିପେଟ ଜାେଳ। 

ମାଉସୀର ଏତକ କଥା ଶୁଣି ମଉସାର କାନ ଦିଇଟା ଠିଆ େହାଇଗଲା। ପଚାରିେଲ 

େକାଉଠି ରଖିଥିଲୁ େଲା େତା ଜଡାେତଲ। ମାଉସୀ କହିେଲ େସଇ ର{ାଘର କାzଉପେର। 

େସ ବାରିପଡା ବିେଲଇର େଗାଡକୁ ଭା�ିେଦବି ଏତକ କହୁ କହୁ ମଉସା କହିେଲ ଆେଲା 

ଥାଉ ଥାଉ େଲା ଆଦିତ� ମାଆ େସ ବାରିପଡାଟା ବିେଲଇ ନାହ[ େଲା ମଁୁ। କାଲି ରାତିେର 

େସହି କାଚ ଦିଇଟା ଥିବାର େଦଖି ମଁୁ ହ[ ତାକୁ ପିଇ େଦଇଛି। 

 ମାଉସୀ ବାଲୁବାଲୁ କରି अେନଇ ରହିଲା ମଉସାକୁ। କିଛି ସମୟ ପେର ମୁoେର 

ହାତ ବାେଡ଼ଇ େସଠୁ ଉଠି ଯାଉଯାଉ ଗୁଣୁଗୁଣୁ େହଇ କହୁଥିେଲ ଏ अଳପ ବିଦ�ା ବଡ 

ଭୟ+ରୀେଲା ଝିअ। ଆର ବିରୁଆେର କିେରାସିନ ଡିବି ରଖିଥିଲି ଏ ବୁଢା ପିଇଥିେଲ ମରି 

ଯାଇଥାqା ଆଜି, ମଁୁ କିସ କରିବିେର ଦଇବ। ମଉସା କାନେର ସବୁ ଶୁଭୁଥିଲା। େହେଲ 

ଖୁDା ଖାଇଥିବା ବିେଲଇ ପରି ଧିରି ପଡି ରହିଥିେଲ ଯାହା। 
ରାୟଗଡ଼ା, ଓଡିଶା, ଇେମଲ:Jagrutimishra111@gmail.com 
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ବିଲୁଆ ଖାଇଲା େଛନାବିଲୁଆ ଖାଇଲା େଛନାବିଲୁଆ ଖାଇଲା େଛନାବିଲୁଆ ଖାଇଲା େଛନା    
 ବିaୀ#� ପଡିଆ ମଧ�େର କିଆ ଗଛ ମାନ+ର ଜ�ଲ। କିଆ 

ଜ�ଲ ମଧ�େର ରହୁଥାqି ବିଲୁଆ ପଲ। ବିଲୁଆ ମାନ+ର ଚାଲିଥାଏ 

େଜାରେସାର ଖାଦ� अେନ¡ଷଣ ପାଇଁ ପ�ତିେଯାଗିତା। େଗoା କ+ଡା 

ଚି�ୁଡ଼ି ଆଦି ଶିକାର େଖାଜିବାେର ବ�a ରହqି ରାତି ତମାମ। ବିଲୁଆମାନ+ ମଧ�େର 

ହୁେକେହା ନାମେର ଜେଣ ବିଲୁଆ ଥିଲା। ନରମ ଖାଦ� ଖାଇବାେର ତାର ଭାରି ସଉକ। 

େଖାଜିବୁଲିଥାଏ ପୁରା ରାତି। େୟ ଘରରୁ େସ ଘର। େହେଲ ଗଁାଆ ସାହିର କୁକୁର ଗୁଡାକ 

ଛାଡିବା େଲାକ ନୁେହଁ। ବିଲୁଆ ଗଁାଆେର ପଶିବା ମାେତ�  ଝା!ି ପଡqି କାଳିଆ ନାଲିଆ 

କୁକୁର ଗୁଡାକ। 

 ଆଜି ପ#ୂiମା ରାତିର େତାଫା ଜହ�ଟା ପୁରା ବଜାର, ସହର, ସାହି ପଲA ୀ ଓ ଗଁାଆ 

ଦାoକୁ ଆେଲାକିତ କରିେଦଇଥାଏ। ହୁେକେହା େଗାେଟ େଗାପାଳ ସାହିେର ପଶିଗଲା। 

ବିଚରାକୁ ବହୁତ େଭାକ ଲାଗିଥାଏ। କଣ ଖାଇବ େଖାଜୁ େଖାଜୁ େଦଖିଲା େଗାେଟ ଗାଈ 

ଗୁହାଳ। ଗାଈମାେନ ଆନDେର କଟାଘାସ, େଚାକଡ଼ ଓ ନଡ଼ା ଖାଇବାେର ବ�a। 

ବିଲୁଆଟି ଆଖ ପାଖକୁ अେନଇ अେନଇ ଆଗକୁ ଆଗକୁ ଯାଉ ଯାଉ କୁଆେଡ ଥିଲା େଗାଟିଏ 

କାଳିଆ କୁକୁର! ବାପେର ମାଡି ଆସିଲା अଦିନିଆ େବୖଶାଖୀ ପରି। େଭା େଭା ଶ�େର 

ଉଛୁଳି ପଡିଲା ପୁରା ଗଁାଆଟି। ତା ସା�କୁ ତାଳ େଦଇ अନ� କୁକୁର ମାେନ େଭା େଭା 

ଶ�େର କେ!ଇ େଦେଲ େସହି अ�ଳକୁ। େହେଲ ହୁେକେହା ବିଚରା ଜୀବନ ବିକଳେର 

अ+ିତା ପାଢ଼ୀ 
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ଗୁହାଳ ଭିତରକୁ ପଶିଗଲା। 

 ହୁେକେହା ଚିqା କଲା ମଁୁ अଧିକ େଲାଭ କରି ଏେତ ବାଟ ଚାଲି ଆସିଲି। େହେଲ 

େମାେତ ଏଠୁ ବେ�ଇବ କିଏ। ଏମିତି ଭାବୁ ଭାବୁ ଗାଈ ମାନ+ୁ େହପାଯତ କରିବାକୁ ରାଧି 

ମାଉସୀ ଟିେକ ଗୁହାଳକୁ ବୁଲିବାକୁ ଆସିଲା। ରାଧି ମାଉସୀ ଶୁଣିଥିଲା କୁକୁର ମାନ+ର 

େଭାକିବା ଶ� ଓ େସ ମଧ� ଗୁହାଳେର ପ�େବଶ କରି ଜାଣିପାରିଲା ଗାଈମାେନ ବହୁତ 

ବିଚଳିତ େହଉଛqି। ତାକୁ ମଧ� ସେDହ େହଲା େଯ ଏଇ ଗୁହାଳେର େକହି अଛି କାରଣ 

ଗାଈମାେନ କାହ[କି ଏେତ अନ�ମନ9 େହଉଛqି। ଏମିତି ଭାବୁ ଭାବୁ ଭିତେର ଟିେକ 

େଦଖିବାକୁ ଆଲୁअ େଦଖାଉ େଦଖାଉ ହୁେକେହା ସିଧା ଛୁ। ଯାଇ ପଶି ଯାଇଥିଲା ରାଧି 

ମାଉସୀର ଭoାର ଘରକୁ େଯଉଁଠି ରହିଛି ମାଉସୀର ଘିअ, ବସା, େଛନା ଓ ଲବଣି। ଏେବ 

ରାଧି ମାଉସୀ େଦଖିଲା ଗୁହାଳେର େକହି ନାହାqି। ଗୁହାଳେର ଗାଈମାେନ ଏେବ ଶାq 

अଛqି। ହଉ ମଶା ଧଆୂଁ େଦଇ ଗୁହାଳ କବାଟ ଭଲଭାେବ ବD କରି ମାଉସୀ ଘରକୁ 

ଆସିଲା। 

 ହୁେକେହାର କୁଆେଡ ଯିବାର ବାଟ ନ ଥିଲା। କାରଣ େସଇ ଘରୁ ବାହାରକୁ 

ବାହାରିେଲ କୁକୁରମାେନ ଆ!ୁଡ଼ି କାମୁଡି ଜୀବନରୁ ମାରିେଦେବ। େତଣୁ ଉପରବାଲା 

ଯାହା କରqି ପ�ାଣୀର ମ�ଳ ପାଇଁ େତଣୁ ମାଉସୀ ଆସିବା ପବୂ�ରୁ ଛପି ଯାଇଥିଲା ଦହି 

ହାoିର ଆଢୁଆଳେର। ରାଧି ମାଉସୀ ଭoାର ଘରକୁ ଆସିଲା କବାଟ େଦବାକୁ। ଆସି 

େଦଖିଲା ଘର ଭିତରଟା କଣ ଏମିତି ବାସ�ା େହଉଛି। କଣ କିଛି େଗାେଟ ମରି ଯାଇଛି 

େବାେଧ। ଏମିତି କଣ େଗାେଟ ବାସ�ା ଆସୁଛି। େସ ଯାହା େହଉ ଏେତ ରାତିେର କଣ 

କରିବି। ଯାଉଛି େଶାଇବି ରାତି ପାହିେଲ େଦଖାଯିବ। 
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 ରାଧି ମାଉସୀ ଭoାର ଘର ଚାବି େଦଇ େଶାଇବାକୁ ଚାଲିଗଲା। ହୁେକେହା େଦଖିଲା 

ମାଉସୀ ଚାଲିଗେଲ। ଖାଦ� େଖାଜୁଥିବା େଲାକ ପାଇଁ ଖାଦ�ର ଭoାର। େପଟେର 

େଭାକର ଦାଉ। ଆଖି ଆଗେର ନାନାବିଧ ସ¡ାଦି� ଆହାର। ବିଚରା ସବୁ ହାoି ଗୁଡିକର 

ପଲମ େଖାଲି ସ¡ାଦ ଚାଖିବାକୁ ଲାଗିଲା। ଏେବ ତା ଆଖି ଆଗକୁ ଆସିଲା େଛନା ହାoି। 

ହାoିେର ହାoିଏ େଛନା ରହିଛି। ମିଠା େଦାକାନୀମାେନ ସକାେଳ ଆସି ନିअqି ତଟକା 

େଛନା। େତଣୁ ମାଉସୀ ରାତିରୁ ପ�aୁତ କରି ରଖିଦିଏ। ଏେବ େଛନା ମୁoାର ସ¡ାଦ 

େଯତିକି ନରମ େସତିକି ଉ`ମ ସ¡ାଦ। ମନ ଭରି ଖାଇ ଯାଇଥିଲା ହୁେକେହା। େପଟ ଭରି 

ଖାଇ େହକୁଟା ମାରିବାକୁ େଶାଇଲା େବଳକୁ ବାହାରୁ ଶୁଣାଗଲା ବିଲୁଆମାନ+ର ହୁେକ 

େହା ହୁେକ େହା। ବିଲୁଆ ଜାତି ଟିେକ େପଟ ପୁରିଗେଲ ମନ ଖୁସିେର ହୁେକେହା ଶ� 

କରିଥାqି। େପଟରୁ ତା+ର ମିେଥନ ବା� ବାହାରିଥାଏ। େସହି ବା� ବାୟୁ ସଂ�ଶ�େର 

ଆସିେଲ ଆେଲାକ ସୃ�ି କରିଥାଏ। େହେଲ ଆେଲାକ ସୃ�ି କରିବାକୁ େସମାନ+ୁ େସପରି 

ଖାଦ� ଖାଇବା ଦରକାର। େଯମିତି କି କ+ଡା, େଗoା ଓ ଶାମୁକା ଆଦି। ହୁେକେହା 

ବିଲୁଆମାନ+ର ଶ� ଶୁଣି ନିଜକୁ ସ�ାଳି ପାରିଲା ନାହ[। ନିଜକୁ ବହୁତ ଆୟ` କରି 

ମଧ� ହୁେକ େହା କରିବାକୁ ଲାଗିଲା। ବାହାେର ରାଧି ମାଉସୀର ନିଦ ଭା�ି ଯାଇଥିଲା। 

 ଏେତ ରାତିେର େମା ଘର ଭିତରୁ ବିଲୁଆର ଶ� ରାଧି ମାଉସୀ+ୁ a� ଚକିତ 

କରିଥିଲା। ବିଲୁଆ େମା ଘରକୁ ଆସିଲା େକମିତି? େହେଲ ଏେତ ରାତିେର ମଁୁ େକମିତି 

ଆୟ` କରିବି େଯ! 

 ମାଉସୀ ମେନ ମେନ େଗାଟିଏ ଉପାୟ ପା�ିଲା। ରାତି ପାହିେଲ ମିଠା େଦାକାନୀ 

ମାେନ ଆସିେବ। େସମାନ+ୁ େଛନା ନ େଦେଲ େସମାେନ ରାଗିଯିେବ ଓ ଆଉ େମା ପାଖକୁ 
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ଆସିେବ ନାହ[। େହେଲ ଘେର ବିଲୁଆ अଛି େଦଖିେଲ େସମାେନ ଆଉ େଛନା କି ଦୁx 

େନେବ ନାହ[। କଣ କରିବି ଭାବି େସଇ ରାତିେର ନିଜ ବାଡିରୁ ଯାଇ େଗାେଟ ପୁରୁଣା ଛିoା 

ଜାଲ ଆଣିଲା। ଭoାର ଘର ଠାରୁ ନିଜ ଘର ଦୁଆର ଯାଏ ପୁରା ଜାଲ େଘେରଇ େଦଲା। 

ଏେବ ଭoାର ଘର େଖାଲିେଲ ଜଣା ପଡିବ ବିଲୁଆ କି अନ� କିଏ। ଓଃ ହଁ! ଏଇଥିପାଇଁ 

ଘରୁ ଏମିତି ବାସ�ା ଆସୁଥିଲା େବାେଧ। େସଇେନ ଟିେକ େଦଖି େଦଇଥିେଲ େମାେତ ଏେତ 

ନ� ସହିବାକୁ ପଡି ନଥାqା େବାଲି ମେନ ମେନ ଭାବିବାକୁ ଲାଗିଲା। 

 ହୁେକେହା ମନ ଭରି େଛନା ଖାଇଯାଇଥିଲା ସିନା, େହେଲ ଏଇେନ ତାର େଗାଟିଏ 

ଚିqା େକମିତି ବାହାରିବ ଏଇ ଘରୁ। ମାଉସୀ ରାତି ପାହିେଲ କୁକୁର ଲେଗଇ ମାରିେଦବ। 

େଭାକ ବିକଳେର ପଶି ଯାଇଥିଲି ସିନା େହେଲ ଏଇେନ େକମିତି ବ�ବି ଏଇ ଚିqାେର 

ଏପଟ େସପଟ େହଉଥାଏ ବିଲୁଆ ହୁେକେହା। ଠିକ ଏଇ ସମୟେର ମାଉସୀ କବାଟ େଖାଲି 

େଦଇଥିଲା। େହସ େହସ କରି ବାଡ଼ି େଗାେଟ ଆଣି ଭoାର ଘରକୁ ଠକ ଠକ କରି ପଶୁଥିବା 

ସମୟେର ହୁେକେହା ଭୁସ କିନା ଘରୁ ବାହାରି ଗଲା। େହେଲ ଘରୁ ବାହାରିଗେଲ କଣ 

େହବ! ବାହାେର େଘରା େହାଇଥିଲା ଜାଲ। ଛDି େହାଇ ଦୁମ କିନା ପଡି ଯାଇଥିଲା ହୁେକ 

େହା। ଜାଲେର ପଡି ହୁ ହା େହଉଥାଏ ହୁେକ େହା, ମାଉସୀ ବାହାରକୁ ଆସି ବିଲୁଆକୁ 

େଦଖି ଏକଦମ ଖ¹ା। “େତାର ଏେତ ସାହସ େମା ଭoାର ଘରକୁ ପଶି ମାରା କଲୁ। କାଲି 

େମାର अବ�ା କଣ େହବ େଯେତେବେଳ ମିଠା େଦାକାନୀ ମାେନ ଆସି େମା ପାଖେର 

ପହ�ିେବ?” ଏମିତି େଗାଡାଏ ବିଳି ବିଳି େହଉଥାଏ ରାଧି ମାଉସୀ। 

 ରାଧି ମାଉସୀ ପାଖେର େଗାଟିଏ ଟାଣୁଆ ପାକଲା ବାଡ଼ି ଥିଲା। ହୁେକେହାକୁ ଆଖିବୁଜି 

ନଦିେଦଇ ଗଲା ନିଧ�ୁମ ପ�ହାର। ଆଉଁ ଆଉଁ େହଲା େବଳକୁ ମୁoକୁ ପ�ହାର ପୁଣି ଗoିକୁ। 



ଆହ� ାନ
 ଇ-ପତି� କ

ା 

ଆହ� ାନ ଇ-ପତି� କା, ପ�ଦଶ ବଷ�, ଦି� ତୀୟ ସଂଖ�ା, େଫବୃଆରୀ ୨୦୨୦ Magazine Downloaded from www.aahwaan.com 

ଆହ� ାନ ଇ-ପତି� କା ସ!ୂ#� ନିଃଶୁ& ବିତରଣ େହତୁ ଡା େଜ�ାତି ପ�ସାଦ ପ*ନାୟକ+ ,ାରା ପ�ତି-ିତ ଓ ପ�କାଶିତ    Aahwaan.comAahwaan.comAahwaan.comAahwaan.com           85 

େଯେତ ଆଉଁ ଉଁ େହେଲ ମଧ� ମାଉସୀ ଛାଡିବାର ନାହ[। ପୁରା ର�ା� େହାଇ େବେହାସ 

େହାଇଗଲା ହୁେକେହା। 

 ମାଉସୀ ଯାଇ ସେ� ସେ� ଭoାର ଘର େଦେଖତ ପୁରା ହାoି ମାରା େହାଇ 

ଯାଇଛି। ସବୁ ଯାକ ହାoିର ପଲମ େମଲା େହାଇ ପଡିଛି। ସବୁ ପଲମ ଗୁଡାକ େଘାଡାଇ 

େଦଇ ରାଗେର ଗର ଗର େହାଇ ପୁଣି ଧାଇଁ ଆସିଲା ବିଲୁଆ ପାଖକୁ। ବିଲୁଆ अେଚତ 

େହାଇ ପଡିଛି େସମିତି ଜାଲେର ଛDି େହାଇ। ଏେବ େସମିତି ଜାଲକୁ େଗାେଡଇ ଘାେଡଇ 

ବହୁତ କ�େର େଟକି େଟକି େନଇ ବାଡ଼ି ଆଡକୁ ଚାଲିଲା। ବାଡ଼ିେର େନଇ ଦୁମ କିନା 

ଫି�ି େଦଇ ଘରକୁ ଆସି ସବୁ ଯାକ ହାoି ଭଲ ଭାେବ ସଜାଡ଼ିଲା। ଗ�ା ପାଣି ଚାରିଆେଡ଼ 

ଛି�ି ରାତି ପାହିବା ପବୂ�ରୁ ଘରକୁ ପରି�ାର ପରିjନ�  କରିେଦଲା। େହେଲ ହୁେକେହାର 

େଚତା େଫରିଲା େବଳକୁ େଦଖିଲା ପୁରା ଜାଲେର ଛDି େହାଇ ପଡିଛି। ପରୁୂବ ଦିଗେର 

ସଯୂ�� ଉଦୟ ନ େହଉଣୁ କୁଆେଡ ଥିେଲ କୁକୁର ପଲ୍ େଘରିଗେଲ ଆ!ୁଡା କା!ୁଡା 

କରିବାକୁ। ହୁେକେହାର ଆଉ କିଛି ବୁtି ବାଟ େଦଖା େଦଲାନାହ[। ଏେବ ମରିବା ଛଡା 

ବାଟ କିଛି ନାହ[ କାରଣ ପୁରା ଶିଆଳ ଜାତି ତାର ଦିନେର କିଏ କୁଆେଡ ବୁଦା ତେଳ ଛପି 

ଯାଇଥିେଲ। ଆଖି ବୁଜିେଦଇଥିଲା ହୁେକେହା। େଛନା ଖାଇ ପରମ ଶାqି ପାଇଥିବା 

ହୁେକେହା ଆଜି ମରିବା ପାଇଁ ବାଧ� େହଲା। 
ବାପା: ରuନ ପାଢ଼ୀ 

େଶ�ଣୀ:-ସ�ମ 

େଜନିଥ ଇଂରାଜୀ ମାଧ�ମିକ ବିଦ�ାଳୟ 

ଗଗନ ବାବୁ ଛକ,ଏଡ଼ତାଳ, ଭଦ�କ 
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ସୁନାପୁअ ସୁଧାରିେଦଲା ଗଁା ଆମରସୁନାପୁअ ସୁଧାରିେଦଲା ଗଁା ଆମରସୁନାପୁअ ସୁଧାରିେଦଲା ଗଁା ଆମରସୁନାପୁअ ସୁଧାରିେଦଲା ଗଁା ଆମର    

---  ଚରିତ� େର।  --- 

୧- ନଧି ( ଗଁାର ବୟ9 ବ��ି)  

୨- ଚଇତା (ଗଁାର अବେହଳିତ ବୟ9  

୩-ରୁଟିଆ (ମାତାଲ୍)  

୪- କଲ�ାଣ (କେଲଜ ଛାତ� )  

୫- ରତନା ( अt� ଶିgିତ ଯୁବକ) 

୬- ସରସୀ-(  ରୁଟିଆର ¥ୀ ) 

୭- େମାଟୁ -( ରୁଟିଆର ପୁअ)  

 ପ�ଥମ ଦୃଶ�  

 (ବଡି େଭାର୍, ଗଁାର ପାଦ ଚଲା ବାଟ, ନିଧି ଓ ଚଇତା ଦୁଇ ଜଣ ଦୁଇ ଦିଗରୁ 

ଆସିଛqି, ବାଟ ମଝିେର େଭଟ, ନିଧିର ପାଟିେର ଦାqକାଠି, ଚଇତା ଗୁଡାଖୁ ଖସୁଥାଏ, 

ତରତର େକଉଁଠି ଝାଡା ବସିେବ)  

ଚଇତା- େହୟ୍, ନିଧି अଜା ନା...  

ନିଧି-କିଏ, ଓ... ଚଇତା କିେର.. ସକାଳୁ ସକାଳୁ େକଆେଡ ଆ{ର ଟରକ ପରି ମାଡି ମାଡି 

ଯାଉଛୁ।  

ଚଇତା - अଜା, ତୁେମ ଯୁଆେଡ ମଁୁ ବି... (ଏେଣ େତେଣ अେନଇ) େକାଉଠି ଟିେକ ବସିବି            

ନୂତନ କୁମାର 
େବେହରା 
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ଓଃ, େପଟ କାଟିଲାଣି.... ଭାରି େଜାର ତଲବ୍ େହଉଛି।  

ନିଧି- ଆେର େମାର ବି ତ, କାଲି ରାତି ବାହା-ଘରିଆ େପେଟ ଖାଇ େଦଇଛି ତ, ମଝି ରାତିରୁ 

େପଟ ଭିତେର ଡିେଜ ବାଜୁଛି। ଓ, କି ବଢିଆ େହଇଥିଲା, ମଟନ ପାଏସ େକେତ କିସ। 

ଦେମ ଖାଇଛି।  

ଚଇତା- अଜା, ବୁଢା େହଲଣି, ଏେତ ଖାଉଛ। 

ନିଧି - କି ବୁଢା େବ, ମାତ�  ସତୁରୀ, अଥାପି ଯୁଆଣଟା େମାର ଯାଇନି ଉତୁରି।  

ଚଇତା- ତୁମକୁ ମାନିବାକୁ େହବ, ଆଗ କାଳର େଲାକ ପରା,ମାନିବନି ପାଣି କାଦୁअ ଖରା।  

ନିଧି - ଆେର ତୁ େମା ଯୁଆଣ ସମୟଟା େଦଖିନୁ ମଁୁ ଆଉ ସମୁଦି େଗାେଟ େଗାେଟ ଖାସି 

ଜଳଖିଆ କରି େଦଉଥିଲୁ।  

ଚଇତା- अଜା, ତମ ଫୁଟାଣିଟା ଟିେକ େବଶି େହାଇଗଲା େବାେଧ।  

ନିଧି - ରହ, ରହ, ଆଉ ସ�ାଳି େହଉନି। ଲୁଗାପଟା ମାରା େହଇଯିବ। (ତରତରିଆ ନୁଟା 

ଧରି ନଟା ଭିତରକୁ)  

ଚଇତା- (ମେନ ମେନ ଭାବି) ବୁଢା ଆଜି ଛାଡି କାଲି ମରିବ, ଫୁଟାଣି ଗଲା ନି। ଆେର 

ଫିରି ମିଳିେଲ େଲାକ ଆଲକାତରା ବି ଗିଳି ପକାଉଛqି। ଆଉ ଏ ନିଧି ବୁଢାଟା େପେଟ ନ 

ଗିଳqା କିପରି ? 

(ଚଇତା ବି ତରବରିଆ, ବିଲ ଆଡି ତଳକୁ ମାଡି ଯାଇଛି, ଆସିଛ କେଲଜ ପଢୁଆ ଯୁବକ 

କଲ�ାଣ, ସା�େର ରତନା, ତା ହାତେର ବଡ େମାବାଇଲ୍, ବାଜୁଥାଏ ଆଧୁନିକ ଗୀତ)  

କଲ�ାଣ - ଆେର ରତନା, େକେବ ଆସିଛୁ ? 

ରତନା - େମାେତ ମକର ଯାତରାେର େଦଖିନୁ କି ମଁୁ ମକର ଦି ଦିନ ଆଗରୁ ଆଇଛି।  
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କଲ�ାଣ - େକଉଁଠି अଛୁ, ସବୁ ଭଲ ତ...  

ରତନା - ମଁୁ ଏେବ ମୁbାଇେର अଛି, େମା ବାବୁ କହୁଥିଲା େମାେତ ଦୁବାଇ େନଇ ଯିବ।  

କଲ�ାଣ - ତୁ ମୁbାଇେର ରହ କି ଦୁବାଇ ଯାଆ, ଗଁା କଥା ଭୁଲିବୁ ନି।  

ରତନା - ଆେର, ଭୁଲିଥିେଲ କଣ ... ଆସିଥାqି  

କଲ�ାଣ - ଆଉ େସ ପେଟ ରହି ପିଆ ପିଇ କରୁନୁ ତ...  

ରତନା - େବେଳ େବେଳ ପାଟି ଫାଟି େସମିତିକା ଟିେକ ଟିେକ େହଇ ଯାଏ, ନିଜ ପଇସାରୁ 

ନୁେହଁ। ଫିରି ମିଳିେଲ।  

କଲ�ାଣ - ପିଇ ପିଇ ଫିରି, କରୁ କରୁ ଦାଦାଗିରି େହଇ ଗେଲ େଡରି, ଛାଡି ପାଇବୁନି ଯିବା 

ଯାଏଁ ମରି। ସାବଧାନ...  

ରତନା - ଆେର ତୁ, ତା ମଜା ଜାଣିନୁ, ଦିେନ ପିଇେଲ ଜାଣିଥା� ତା' ମଜା। ଲାଇଫ୍ଏନ୍ 

ଜୟ କରିବାକୁ ଆଜିକାଲି େଲାଡା 4M,  

କଲ�ାଣ - 4M ମାେନ...  

ରତନା - ଆେର କେଲଜେର ପଢୁଛୁ, ଜାଣିନୁ ଏଇଟା... ଶୁଣ ଏମ୍ େର ମାଲ୍ अଥ� ମନି, 

ମାଇପ, ମଦ ଆଉ େମାବାଇଲ୍।  

କଲ�ାଣ- େବ ରତନା, େଦଖୁଛି ତୁଟା ପୁରା ବିଗିଡି ଯାଇଛୁ। ଆେର ବାଟକୁ ଆସ୍। ପାଠ ତ 

ପଢିଲୁ ନି। ପଢା ଛାଡି ବାହାରକୁ ଯାଇଛୁ, ମଣିଷ େହବାକୁ େଚ�ା କର।  

ରତନା - ମଁୁ କି ପଶୁ ଟା, ଛାଡ୍ ନା, େମାେତ ବୁtି ଶିେଖଇବୁ, ଆେର େତା ପରି କେଲଜ 

ପଢୁଆ ଛୁଆ ପରା ଚରସ୍ ହିେରାଇନ୍, ବ� ାଉନ୍ ସୁଗାର୍, େକେତ କଣ ଡ�ଗସ୍ େନଉଛqି। 

େମା ପାଖେର ତୁ ସାଧୁ େବାେଲଇ େହଉଛୁ। େତାର ପରା ଆର ସାହି ଝିଲA ୀ ସାଥିେର ଚକର୍  
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ଚାଲିଛି। ନିଜ କଥା ସ�ାଳ, ପେର େମାେତ କହିବୁ....( ଚାଲିଗଲା)  

କଲ�ାଣ - ଏମାନ+ୁ ଆଉ ପାରି େହବନି।  

( ଚଇତା ଝାଡା େଫରି ଆସିଛି, ତାକୁ େଦଖି) ଏ କଣ କେକଇ, ତୁେମ କଣ ବାହାେର ଆସି 

ଝାଡା ଯାଉଛ। ସରକାର ଘର ଘର େଶୗଚାଳୟ କରି େଦେଲ अଥଚ ତୁେମ ବାହାରକୁ ଆସି 

ମଳତ�ାଗ କରୁଛ।  

ଚଇତା - ହଁ େର କଲ�ାଣ, ତୁ ଠିକ୍ କହୁଛୁ େଯ ଆେମ େତା ଖୁଡି ସାଥିେର େତା ଭାଇ ଭଉଣୀ 

ମିଶି ପା� ଜଣ, ଜଣ ଜଣ କରି ପା� ଜଣକୁ ଝାଡା ଯିବାକୁ ସମୟ କାହ[.. ତା ଛଡା ଏଡିଏ 

ଟିେକ ଗାତ, ଦିନ୍ ଦିନ୍ େବଭାର କେଲ ଗାତ ଭରି ଯିବ, କହନା େସ ନରକ କିଏ ସଫା 

କରିବ। େସ ସବୁ ଝିअ େବାହୂ ମାନ+ େପଇଁ। ଆମର କି अଛି ଆେମ ମରଦ େଲାକ....  

କଲ�ାଣ -  କେକଇ, ତୁେମ ଭୁଲ୍ ବୁଝିଛ। ସମେa ବ�ବହାର କରି ପାରିେବ। ପାଇଖାନା 

ଟା+ି ପୁରିବାକୁ ପDର େକାଡିଏ ବଷ� ଚାଲିଯିବ। େସେତେବେଳକୁ େସ ସବୁ ଖତ 

େହଇଯିବ।  

ନିଧି-   (କଥା ଶୁଣି ଶୁଣି ନିଧି ବୁଢା ଆସିଛି, ହାତେର ନୁଟା) ହଁ େଯ , େଗାେଟ ପାଇଖାନାେର 

ସଭିଏଁ ଝାଡା ଗେଲ, ଏମିତି ଗଁା ସାରା ଯଦି ସବୁ େବଭାର କରିବା େତେବ ଗଁା ଯାକ ଗୁହ 

ଗୁହ ବାସିବ ନି,  

କଲ�ାଣ - ବଡ଼ ବା, ତୁେମ ଜାଣିନ କି  ପାଇଖାନା ବ�ବହାର କରିବା ସା�େର ଫିନାଇନ୍ 

ହାପiକ୍ ଆଦି ପକାଇବ।  

ନିଧି - ଆେର ହଗିବୁ େବାଲି ଆହୁରି ପଇସା ସାରିବୁ।  

କଲ�ାଣ - ବଡ ବା, ତେମ ଲୁଗାପଟା ପି{ୁଛ, େସ ସବୁ କଣ ସଫା କରୁ ନ। େସମିତି 
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େଶୗଚାଳୟ ପାଇଁ ମାସକୁ ପଚାଶ ଟ+ା ଖ¤� େହାଇ ପାେର।  

ଚଇତା- ଆମ ଘେର ତ କୂअ ନାହ[, ପାଇଖାନାେର ଏେତ ପାଣି ଆଣି ଢାଳିବୁ େକମିତି ?  

କଲ�ାଣ -  ଏ ସବୁ ବିଚାରି ଆେମ ଚଳିେଲ ଆମ ପରିେବଶ ପରିମଳ େହବ େକମିତି ? 

େମାଦୀଜୀ ଆମ ପ�ଧାନମ�ୀ ସ�j ଭାରତ अଭିଯାନ ପାଇଁ େଯଉଁ ନାରା େଦଇଛqି, ତାହା 

ସାକାର େହବ େକମିତି? ସ�ା��ର ମଳୂ ଗଁା ପରିମଳଏେଣ େତେଣ ମଳମତୂ�  ତ�ାଗ କରି 

ଆେମ ପରିେବଶ ନ� କରୁଛୁ। ନା ନା େରାଗ ଜୀବାଣୁ ବ�ାପୁଛି। ଆେମ अେନକ େରାଗର 

ଶୀକାର େହଉଛୁ।  

ନିଧି - ହଁ େଯ ଆେମ େକଇ ଜଣ ବୁଝି ଗେଲ କି େହବ।  

ଚଇତା- ଗଁା ଯାକ ତ େଶୗଚାଳୟ, କିଏ େଛଳି କୁକୁଡା ରଖୁଛି ତ କିଏ କାଠ ପତର। ଆେମ 

କି କରି ପାରିବା।  

କଲ�ାଣ - ଏଥିପାଇଁ ତ ଭାରି ଦୁବ�ଳ,ଆମ ଗଁା ପରିମଳ। ଆମ ସମa+ୁ ସଜାଗ େହବାକୁ 

ପଡିବ, ସେଚତନ େହବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଯିଏ ନ ବୁଝୁଛି ତାକୁ ବୁଝାଇବାକୁ ପଡ଼ିବ।  

ନିଧି - କାହାର କାମ ନାହ[ େଯ ଜେଣ ଜଣକୁ ମା�ର ଭଳିଆ ବୁଝାଇବ। ତା ଛଡା ଆମ 

କଥା କିଏ ମାନିବ େଯ....  

କଲ�ାଣ -  େମା ସାନ କଥା ମାନ, କାମ ଛାଡି କାହାକୁ ବୁଝାଇବା ଦରକାର ନାହ[। ତେମ 

ନିେଜ ଆେଗ ଏ ସବୁ କର। େଦଖିବ अନ�ମାେନ ବି କରିେବ। ଧିେର ଧିେର ସମେa ବୁଝି 

ଯିେବ। अନ�କୁ କହିବା ଆଗରୁ ନିେଜ ତା କରୁଥିବା ଦରକାର। ବଡ ବା, କେକଇ ତୁେମ 

େମା କଥା ମାନି େଦଖ, ତାପେର କହିବ।  

ଦୁେହଁ - ହଉ , କାଲିଠୁ େଦଖିବା (ଚାଲିଗେଲ)  
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କଲ�ାଣ - ଏମିତି ଚାଲିଥିେଲ ପରିବ �̀ନର ସ�ର,  

            ସ�j अଭିଯାନ ଆମ େହବସାକାର।  

                 ---- ମ�  अ{ାର ---- 

ଦି� ତୀୟ ଦୃଶ�  

(ରୁଟିଆ ଘର, େମାଟୁକୁ ପିଟି ପିଟି ଆଣିଛି ସରସୀ, େସ 9ୁଲ୍ ଯାଉନି)  

ସରସୀ - େତାେତ ଆଜି ମାରି ମାରି େତା ହାଡ େଗାଡ ଚୁନା କରି େଦବି। ମକର ଛୁଟି ଯାଇ 

ପDର ଦିନ େହଲାଣି, ଜମାରୁ 9ୁଲ୍ ଯିବାକୁ ନା ଧରୁନୁ କି ପଠାଇେଲ ଯାଉନୁ। କହ 9ୁଲ୍ 

ଯିବୁ କି ନାହ[।  

େମାଟୁ - (କାDି କାDି) ଆଜି ଯିବି ନି, କାଲିକୁ ଯିବି।  

ସରସୀ -ଆଜି କି ପାଇଁ ଯିବୁ ନି...  

େମାଟୁ - (ଚୁପ୍, ସେକଇ ସେକଇ କାDୁ ଥାଏ)  

ସରସୀ -(େଗଲ କରି) େମା ବାପଟା ପରା, ଆେର ପାଠ ନ ପଢିେଲ ଭଲ ମଣିଷ େକମିତି 

େହବୁ ? ଘେର ରହି ସମୟ ନ� କରୁଛୁ। ଚାଲ୍ େତାେତ ମଁୁ 9ୁଲ୍ େର ଛାଡି େଦବି।  

   ( ସରସୀ ପୁअକୁ େନଇ ଯିବାକୁ ଉଦ�ତ, ମଦ ପିଇ ନିଶାେର ଟଳି ଟଳି ଆସିଛି ରୁଟିଆ)  

ରୁଟିଆ - ଆେଲା ସର, ତାକୁ କୁଆେଡ଼ େନଉଛୁ।  

ସରସୀ - ସକାଳଟାେର େପେଟ ପିଇ େଦଇ ଚାଲି ଆସିଲୁ, େତାର ପିଲାଛୁଆ କି ଘର ଚିqା 

अଛି ? ମଁୁ ଆେସ େମାଟୁକୁ 9ୁଲ୍ େର ଛାଡି। େତା କଥା ବୁଝିବି...  

ରୁଟିଆ -( ସରସୀର ହାତ ଧରି) କି କହିଲୁ େମା କଥା ବୁଝିବୁ। ଖବରଦାର୍ ତାକୁ 9ୁଲ େନ 

ନା, େସ ପାଠ ପଢି କି କରିବ। 9ୁଲ୍ େର ପଢା େହଉନି। ଯାଉଛି अoା ଖାଇବ।  
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ସରସୀ - ବକର ବକର ନ କରି ଧିେର ରହ। ମଁୁ ଆସୁଛି।  

ରୁଟିଆ - ନାଇଁ, ତୁ ଖବରଦାର୍ ଯାଇ ପାରିବୁନି। େସଠି କଣ େତାର େଗରa अଛି। 

େଚେହରା େଦେଖଇବାକୁ ଉଛୁର େହଉଛୁ।  

ସରସୀ - (ବଡ ପାଟିେର)ଏୟ୍ , ମାତାଲ୍ େହଲୁ େବାଲି େତାର କଥା ଭାଷା ବି ଠିକ୍ ରହିବ 

ନାହ[।  ଶୁଣ ତୁ ତ େମା ହାତ ଧରି ମାତାଲ୍ େହଇ େମା ଜୀବନଟାକୁ ମାଟି କରିେଦଲୁ। ଏ 

ପୁअଟାକୁ ଆଜିରୁ ନଜର ନ େଦେଲ େସ ବି େତାହରି ବାଟ ଧରିବ।  

ରୁଟିଆ - ନେହେଲ ବାକି ଡା�ର କି ଇଂଜିନିୟର େହଇ ଯିବ, ନୁେହଁ।  

ସରସୀ- େସ ଯା' ବି େହଉ େଗାେଟ ଭଲ ମଣିଷ େହବ, େତା ପରି ମାତାଲ୍ ନୁହଁ। ଚାଲ୍ 9ୁଲ 

ଚାଲ୍।  

େମାଟୁ - ମାଆ ମଁୁ ଆେପ ଯିବି।  

ସରସୀ - ବାଃ, େମା ସୁନା ପୁअ, ଯାଆ ବାପା ଯା... (େମାଟୁ 9ୁଲ୍ ଚାଲି ଗଲା)  

ରୁଟିଆ - ଶାଳୀ, ଛୁଆକୁ 9ୁଲ ପେଠଇ ଘେର ବସି ବସି ନାଗର କରିବୁ, ନାଇଁ...  

ସରସୀ -- ଏୟ୍, ପୁଣି ଭାଷା ଖରାପ କରୁଛୁ। େଦଖିବୁ, େସ ଦିନ ପରି अଦା େଛଚା େଛଚିବି।  

ହାୟେର େମା େପାଡା କପାଳ। ଏ ମାତାଲ୍ କୁ ପିଟି ମାରି, କିଛିେର ବି ପାରୁ ନି। େହ 

ଭଗବାନ େମାେତ ମରଣ େହେଲ ଦିअ।  

ରୁଟିଆ - କି କହିଲୁ, ମଁୁ ମରିବି, ତୁ ରାo େହବୁ େଲା, ରାo...  

ସରସୀ - ତୁ ଟା ତ ମରି ଗେଲ ତରି ଯାqି। ବରଂ ମଲୂ ମଜୁରୀ କରି ଛୁଆ ମଣିଷ କରqି। 

ସବୁ ତ ତୁ ମଦ ପିଇ ପିଇ ଉେଡଇ େଦଉଛୁ।  

ରୁଟିଆ - େତା ବପାର ପିଇଛୁ କି େଲା, अଲବଦ୍ ପିଇବି  ତୁ େମାର କି କରିବୁ। କରି େଦଖା 
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ଥେର..  

ସରସୀ - (अ¶ାେର ଲୁଗା କାନି ଗୁେଡଇ ) େଦଖିବୁ ତ... ଏଇ େଦଖ୍, ଆଉ ଏଣିକି ପିଇବୁ..  

( େବଦମ୍ ପିଟି ପିଟି ତେଳ ପକାଇ େଦଇଛି)  

अଳେପଇସା, ଗାତୁଆ ମଦଟା େତା ପାଇଁ ଏେତ ବଡ ନାଇଁ। ଆଜି ମାରୁ ମାରୁ େତାେତ 

ମାରି େଦବି ମଁୁ ବି ମରିଯିବି। ନିତି ନିତି ଏମିତି ମରି ଜିଇଁବା ଠାରୁ ସବୁଦିନ ପାଇଁ ମରିଗେଲ 

ଭଲ। (ବସି ପଡି, ବାହୁନି ବାହୁନି କାDିଛି) ମଁୁ କି ଭାଗ� େନଇ ଜନମ େହଲି, ଏମିତି 

ମଦୁଆ ସ�ାମୀକୁ େନଇ ନିତି ନିତି अଶାqିେର ମଲି। ବାପା, ଏମିତି େଲାକର ହାତେର ହାତ 

ଧରାଇଲ, ତ¶ି ଚିପି କିଆଁ ମାରି ନ େଦଲ। େବାଉେଲା...  

ରୁଟିଆ - (ଉଠିଛି, ନିଶା ଛାଡି ଯାଇଛି) ସର, ସର େଲା, ତୁ କାDୁଛୁ। େମା ସୁନାନାକି, ଆଉ 

କାD ନା, ଆଜିଠୁ ମଁୁ ଆଉ ମଦ ପିଇବି ନାହ[। ନିୟମ କରୁଛି। େମାେତ ବିଶ�ାସ କର।  

ସରସୀ - ନିଶା ଛାଡି ଗେଲ ତ ସବୁ ଦିନ ଏମିତି କୁହ। ତା'ପେର େଯମିତି କୁ େସମିତି। ତୁମ 

ମାତାଲ୍ ମାନ+ର କଥାର କି ଦାମ୍।  

ରୁଟିଆ - ଠିକ୍ अଛି, ଆଜିଠୁ ଶପଥ କଲି, ମଦ ମଁୁ ପିଇବି ନାହ[। ନାଇଁ ନାଇଁ ମଦ ପିଇବି 

ନାହ[....  

               ---- ମ� अ{ାର ----- 

େଶଷ ଦୃଶ�  

(ଚଇତା ବହୁତ ଖୁସିେର ଡାକି ଡାକି ଆସିଛି)  

ଚଇତା- अଜା, अଜା, ଆେର କୁଆେଡ଼ ଗଲ, ଆସ ଆସ ସମେa ଆସ, ସଭିଏଁ ଶୁଣ ଖୁସି 

ଖବର। ଆମ ଗଁାର କଲ�ାଣ କେଲଜେର ଟପର େହାଇଛି ଟି.ଭି. ତାକୁ େଦଖଉଛି, କଲ�ାଣ 
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ଆମ ଗାଆଁ ର ସୁନା ପୁअ।  

ନିଧି - (ଆସି) କିେର, ଚଇତା କି େହଲା, ଗଁା ଟାକୁ ଏମିତି ପକଉଛୁ ଉଠଉଛୁ େଯ...  

ଚଇତା- କି ନ େହାଇଛି ମ... ଆମ ଗାଆଁର କଲ�ାଣ ପରା ଫା� େହାଇଛି,କେଲଜେର 

ଟପର।  

ନିଧି - ଆେର େସଇଟା କିଶ, ଟପର ମାେନ...  

ଚଇତା- ସବୁ ପିଲାଠାରୁ େବଶି ନbର ରଖିଛି। ଓଡିଶାେର ଏକ ନbର େହାଇଛି। ଆମ 

ଗାଆଁ ନାଆଁକୁ ସାରା ରାଇଜେର ବଡ କରିଛି। େସ ଆମ ଗାଆଁର ସୁନା ପୁअ...  

ନିଧି- ସତେର େଟାକାଟାକୁ ମାନିବାକୁ ପଡିବ, େଦଖୁନ ଆମକୁ ଗଁା ଯାକ ବୁେଝଇ େକମିତି 

ସବୁ ସୁଧାରି େଦଲା। ଏେବ ତ ଆେମ ସମେa େଶୗଚାଳୟେର ହ[ ଝାଡା ଯାଉଛୁ। ଗଁା 

ରାaା ଘାଟ େପାଖରୀ ତୁଠ େକମିତି ଚକାଚକ। ଗଁା ରୁ ମଦ େଦାକାନ ଉଠିଗଲା। େକହି 

ଆଉ ମଦ ପିଉ ନାହଁାqି। ସବୁ ତାହାରି ପାଇଁ।  

(ରୁଟିଆ ଓ ତା'¥ୀ ସରସୀ ଆସିଛqି)  

ସରସୀ - େକବଳ େସତିକି ନୁେହଁ ମଉସା, େଦଖୁନ ତୁମ ପୁତୁରା ନିଶା ଛାଡି େକେତ ଭଲ 

ମଣିଷ ପାଲଟି ଯାଇଛqି। ସବୁରି ମଳୂେର ତ କଲ�ାଣର େପ�ରଣା।  

ରୁଟିଆ - ମଁୁ  ତୁଛାଟାେର ବିଷ ଗୁଡାକ ଖାଇ ଘେର अଶାqି କରି ଜୀବନ ବରବାଦ 

କରୁଥିଲି। ତା'ପାଇଁ ଆମ ଗାଆଁେର ମଦ ବD େହାଇଛି।  

ରୁଟିଆ- ଚାଲ, ଆେମ ସଭିଏଁ ତାକୁ ମିଠା ଖୁଆଇବା, େସ ଆମର େଗୗରବ...  

ସମେa - ହଁ... ହଁ, ଚାଲ... (ହାତେର ମିଠା େନଇ କଲ�ାଣ ଆସିଛି, ସାଥିେର ରତନା)  

କଲ�ାଣ - େକହି ଆଉ ଆସିବା ଦରକାର ନାହ[। ମଁୁ ଆସି ଯାଇଛି। ସମa+ୁ ମଁୁ ଆଜି ମିଠା 
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ଖୁଆଇବି।  

ରତନା - କଲ�ାଣ ଟପର େହାଇଛି। େସ ଆମ ଗାଆଁର ନାଆଁ େରାସନ୍ କରିଛି। ମଁୁ ଭୁଲ୍ 

ବାଟେର ଯାଉଥିଲି, େମାେତ ବି ବଦଳାଇ େଦଇଛି।  

କଲ�ାଣ - (ସମa+ୁ ପ�ଣାମ କରି) ମଁୁ ଆପଣମାନ+ ଆଶୀବ�ାଦ ପାଇ ଆଜି ସଫଳ 

େହାଇଛି। ଆପଣମାେନ େମା କଥା ମାନି ବଦଳି ଯାଇଛqି। ଗଁା ପରିେବଶ ପରିମଳ ସବୁ 

ବଦଳି ଯାଇଛି ,ଆମ ଗାଆଁ ଆଜି ହସୁଛି। ଏ ସବୁ ଆପଣମାନ+ ପାଇଁ। ଆମ ପାଇଁ ଆଉ 

ଏକ ଖୁସି ଖବର ଆମ ଗଁା 'ସ୍ଵj ସୁDର ଗାଆଁ' େବାଲି ସରକାର ଏକ ଲg ଟ+ାର 

ପୁର9ାର େଘାଷଣା କରିଛqି।  

ସମେa - (ଖୁସିେର) ବାଃ ବାଃ, କଲ�ାଣ, େତାର ଯବାବ୍ ନାହ[। ତୁ ଆମ ସମa+ ପାଇଁ 

ଖୁସି ଆଣି େଦଇଛୁ।  

ନିଧି-  ଆେର କଲ�ାଣ ଆମ ଗାଆଁର ସୁନା ପୁअ, ଏ ସୁନା ପୁअ ସୁଧାରି େଦଇଛି ଗାଆଁ 

ଆମର।  

ରତନା - ଆସ , ଆେମ ସଭିଏଁ ଏକାଠି େହାଇ  ଏ ଖୁସିେର ଉ�ବ ପାଳିବା। ସମa+ ପାଇଁ 

ଏକ ଉଦାହରଣ ପାଲଟିବା।  

ସୁନା ପୁअ କଲ�ାଣ ଭାଇ, ଜୟ... ଜୟ  

ଆମ ଗାଆଁର ଜୟ.... 

( କ�େମ କ�େମ ମ� अ{ାର େହାଇ ଆସିଲା)  

ଜୟକଳା     
େକାହି,ଗଡିଆ,ମୟରୂଭu ।  
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କବିତା ବିଭାଗ 
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ବିଦx ସ�ରବିଦx ସ�ରବିଦx ସ�ରବିଦx ସ�ର    
ପେଦ ମିଠା କଥା, େକଇ ବୁDା ଆନDାଶ��  

କାଣିଚାଏ େପ�ମ ଆଉ କିଛିଟା ବିଶ¡ାସ  

ବାସ ଏତିକି କଣ ଯେଥ� ନୁେହଁ 

ଜୀବନ ବ�ିବା ପାଇଁ..... 

अଭ�,ସଭ� ଆଉ ଭ�ାଭ�ର  

अଳ+ାର ଭିତେର 

ଗୁyରୀ ଛDକୁ େନଇ,ରାଗ େଭୖରବୀେର 

ରସର ତାେଳ ତାେଳ 

ଗୀତଟିଏ ଗାଇବା ପାଇଁ..... 

ଜୀବନ କଣ ଏେତ କ¶କିତ ସତେର ? 

ପ�ତିଟି ପାଦେର କଣ େକବଳ 

ଯ�ଣାର ବିଦx ସ¡ର ? 

େରାଜା ପoା 

 

ନା େକବଳ ଆେମ ହ[ କରିେଛ 

ଏହାକୁ अନନ� अପରୂପ ସୁDରରୁ  

କଦଯ�� ,େନୖରାଶ� ଓ କଦାକାର..... 

େତେବ ଜୀବନ ଯଦି ଆମର 

ତାକୁ କିପରି ଭାେବ ଗଢିବା  

େସ ଗୁରୁ ଦାୟିତ¡ ବି ଆମର 

କୁସୁମେର ସଜାଇ ସୁବାସିତ ସୁଗେ{  

େଭଟି େଦବା ଜୀବନକୁ ଆଉ ଏକ 

अତୁଳନୀୟ ସୁସyିତ ମଲA ହାର ...... 

ଏହା ହ[ କାମନା େମାର, ତୁମର ଆଉ  

ଆମ ସଭି+ର...... 
 

ପ#ୂ� ାନD ଭବନ, େନତାଜୀ ନଗର,  

ମଧୁପାଟଣା, କଟକ 
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अପସରି ଯାଉ ଲyାअପସରି ଯାଉ ଲyାअପସରି ଯାଉ ଲyାअପସରି ଯାଉ ଲyା    
ନାରୀ ତୁେମ ବହି�  କନ�ା , 

ଚିର ପଜୂ�ା, ଚିର ବDନୀୟା , 

ତୁମରି ଆଖି ଲୁହେର ଧ�ଂସ େହାଇଥିଲା ‐ 

ସ�#�ଲ+ା, 

ଯା«େସନୀ ତୁେମ 

ତୁମରି ଆଖିର କଟାgେର 

ବିନାଶ େହାଇଥିଲା କୁରୁବଂଶ, 

େକଉଁଠି ମଦର େଟେରସା, 

କaୁରବା, ରମାେଦବୀ ଆଉ ମାଳତୀେଦବୀ? 

ହେରରାମ ପoା 

 

ସଂ9ାର ଓ ସଂ9ତିର 

ଇତିହାସ ପ-ାେର ‐ ଥାପି େଦଇଗେଲ  

େଯଉଁ ସ�#� ାଭ अgର ‐ 

ତାକୁ ଏ େଦଶର ମଣିଷ ଆଜି 

ଭୁଲିବକି େକେବ? 

େତେବ ଏ ପବିତ�  ମାଟିେର 

କାହ[କି ଏ ଲyା ? 

କାହ[କି ଏ ନିଯ��ାତନା? 

ସ�ାଧୀନତାର ଦୀଘ� ଦିନ ପେର ବି 

ନାରୀର ମଯ��ାଦା ସ�ାନ ଆଜି  

ନୁେହଁ ସୁରgିତ। 

ଦିନକୁ ଦିନ େଯପରି 

କାୟା ବିaାର କରି ଚାଲିଛି 

ନାବାଳିକା ଦୁ�ମ�, 
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େପ�ମ, ପ�ତାରଣା ପେର ପୁଣି ହତ�ା  

अବା ଏସିଡ୍ ମାଡ଼ ‐  

ଆଶ�ମ 9ୁଲର ଲyା ‐ 

ଗଣ ଧଷ�ଣ ପୁଣି ହତ�ା ‐ 

କ{ମାଳର େସବାଶ�ମେର ବ�ଭିଚାର ‐ 

ମାଲକାନାଗିରି ଦଶମେଶ�ଣୀ ବାଳିକାର ହତ�ା, 

ଜୟପୁର ଉମି� ଆଶ�ମ 9ୁଲେର‐ 

ନାବାଳିକା अେବୖଧ ମାତତ�  ‐ 

ଏମିତି ପ�ତିଦିନ ‐ଏମିତି ସଂଖ�ାହୀନ ‐ 

କୁDୁଲି ପୀଡ଼ିତାର ଆତF ା  

େସ ପୁରେର ଥାଇଁ ଆଜି ବି ଆ �̀ନାଦ କେର ‐ 

‘େମାେତ ନ�ାୟ ଦିअ! 

େମାେତ ବିଚାର ଦିअ! 

େମା ଆତF ାକୁ ଶାqି ଦିअ!’ 

ସମୟ ଆସିଛି ଜାଗ�ତ େହବାକୁ ‐ 

ଜବାବ ମାଗିବାକୁ ‐ ନ�ାୟ ମାଗିବାକୁ ‐ 

ପ�ତିବାଦ କରିବାକୁ! 

ଶ�ିମୟୀ ନାରୀ ତୁେମ! 

ତୁେମ ଜାଗ�ତ ହୁअ! 
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ତୁମ ଆଖିର Çୁଲି�େର 

ଧ�ଂସ ପାଇଯାଉ ‐ 

ମଣିଷର ଏହି ଦାନବୀୟ ଲୀଳା, 

ତୁମରି ଉଷF  ନିଶ�ାସେର 

େପାଡ଼ିଯାଉ ମଣିଷର ଜାqବ ପ�କତି ‐ 

ତୁମରି କ�ର ବଜ�  ନିେଘ�ାଷେର 

ଶାସନର ଆଖି େଖାଲୁ ‐ 

अମଣିଷ अନୁତାପ କରୁ ‐ 

अପସରି ଯାଉ ଲyା ‐ 

अପସରି ଯାଉ ! 

 
କୁଆଁସ, େମh�ା କାଟିଆଛକ, ଯାଜପୁର। 

अବସର ପ�ା� ପ�ଧାନଶିgକ, 

ମଧୁପୁର ସରକାରୀ େନାଡାଲ ଉ¤ ବିଦ�ାଳୟ, 

ଭ� ାମ�ଭାଷ ‐ ୯୪୩୮୦୬୫୧୯୫ . 



ଆହ� ାନ
 ଇ-ପତି� କ

ା 

ଆହ� ାନ ଇ-ପତି� କା, ପ�ଦଶ ବଷ�, ଦି� ତୀୟ ସଂଖ�ା, େଫବୃଆରୀ ୨୦୨୦ Magazine Downloaded from www.aahwaan.com 

ଆହ� ାନ ଇ-ପତି� କା ସ!ୂ#� ନିଃଶୁ& ବିତରଣ େହତୁ ଡା େଜ�ାତି ପ�ସାଦ ପ*ନାୟକ+ ,ାରା ପ�ତି-ିତ ଓ ପ�କାଶିତ    Aahwaan.comAahwaan.comAahwaan.comAahwaan.com           101 

अଭୁଲା େତା ମିଠାସF nତିअଭୁଲା େତା ମିଠାସF nତିअଭୁଲା େତା ମିଠାସF nତିअଭୁଲା େତା ମିଠାସF nତି    
ମେନପେଡ େମାର େତା କଥା ପି�ୟା 

अଭୁଲା େତା ମିଠା ସF nତି,  

ନୟନରୁ େମାର ନୀତି ଝେର ଲୁହ 

ମାେନ ନାହ[ ଦିନ ରାତି,, 

ନିଜଠୁ ନିଜର ଲାଗୁ ଆପଣାର 

ଆଖିେର ଯାଇଛୁ ଲାଖି, 

ବିନା େଦାଷେର ତୁ ଦo ମେତ େଦାଉ 

ନି�ାପ ହୃଦୟ େଦଖି,, 

େକମିତି ଭୁଲିବି େସ ମିଠା ସF nତିକୁ 

ସ¡ାଥ�ପରଟିଏ େହଇ, 

ଦୁରେଦେଶ ପି�ୟା ଚାଲିଗଲୁ ତୁହି 

ପର ମେତ କରିେଦଇ,, 

େତାହରି େପ�ମର ବିରହ ନିଆଁେର 

ଜଳି ମଁୁ ପାଉଁଶ େହଲି, 

େତା ପାଇଁ ପି�ୟା ଦୁଇପଦ ଆଜି 

େଲଖୁ େଲଖୁ େଲଖିେଦଲି,, 

ଧୀେରD�  ମଲିA କ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
ନିଳକ�ପୁର ମ�ଳପୁର ଯାଜପୁର 

େଫାନ : ୭୯୦୪୩୯୨୬୮୬ 
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କାଉଟିଏ ମଁୁ କାଉଟିଏକାଉଟିଏ ମଁୁ କାଉଟିଏକାଉଟିଏ ମଁୁ କାଉଟିଏକାଉଟିଏ ମଁୁ କାଉଟିଏ    
କାଉଟିଏ ମଁୁ କାଉଟିଏ 

ସହଳ ଉଠି ମଁୁ ରାବୁଥାଏ 

କିଏ େଫାପାଡିବ अଇଁଠା ମୁଠାଏ 

ତାକୁ ପାଇବା ପାଇଁ ମଁୁ ଜଗିଥାଏ। 

    କାଉଟିଏ ମଁୁ କାଉଟିଏ 

ପରିେବଶ ସଫା ମଁୁ କରିଦିଏ। 

 

କୁକୁରଟିଏ ମଁୁ କୁକୁରଟିଏ 

ଦୁଆର ମୁହଁେର ଜଗୁଥାଏ 

अଇଁଠା ପତର ଚାଟୁଥାଏ 

ବଳକା ଦରବ ଯାହା ଥିେଲ 

େସତକ ଖାଇ ମଁୁ ଖୁସିହୁଏ 

କୁକୁରଟିଏ ମଁୁ କୁକୁରଟିଏ 

ପରିେବଶ ସଫା ମଁୁ କରିଦିଏ। 

 

ସାଗର ପ�ଧାନ 

 

ଶାଗୁଣା ଟିଏ ମଁୁ ଶାଗୁଣା ଟିଏ 

େଲାପ ପାଉଥିବା ପgୀଟିଏ 

ମୃତ କେଳବର ଯାହା ମିେଳ 

େପଟଭରି ତାକୁ ଖାଇଥାଏ 

ଶାଗୁଣା ଟିଏ ମଁୁ ଶାଗୁଣା ଟିଏ 

ପରିେବଶ ସଫା ମଁୁ କରିଦିଏ। । 

 

ଶୁକର ଟିଏ ମଁୁ ଶୁକର ଟିଏ 

अସନା ଜାଗାେର ରହୁଥାଏ 

ଘୁଷୁରୀ ନାେମ ପରିଚିତ ହୁଏ 

ରାaା େକାେଡ େଯେତ अସନା ଜେମ 

ତାକୁ ଖାଇ ମଁୁ େଯ ବ�ିଥାଏ 

ଶୁକରଟିଏ ମଁୁ ଶୁକର ଟିଏ 

ପରିେବଶ ସଫା ମଁୁ କରିଦିଏ। 
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ମଣିଷଟିଏ ମଁୁ ମଣିଷଟିଏ 

ଭୂମି ଉପେର ମଁୁ ରାଜାଟିଏ 

େଶ�-ଜୀବ େବାଲି ଗଣା ହୁଏ 

ଗାଡିଆ ସମାନ େପଟଥାଏ 

ଏଣୁେତଣୁ ଯାହା େଯେତମିେଳ 

ସବୁତକ ଖାଇ अସନା ଥୁଏ 

ମଣିଷଟିଏ ମଁୁ ମଣିଷଟିଏ 

ପରିେବଶ ସଫା େମା ପାଇଁ ପ�ଶ� ଟିଏ? 

 

ସାଗର ପ�ଧାନ 

ଗଂଜାମ 
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ପାzଶାଳାର ବ{ୁପାzଶାଳାର ବ{ୁପାzଶାଳାର ବ{ୁପାzଶାଳାର ବ{ୁ    
अଜଣା ରାହାର ବଂଧୁ ଆେମ ଦୁେହଁ 

ପାzଶାଳାେର ହ[ େଦଖା 

ସୁଖ ଦୁଃଖଭରା ପସରା ହାତେର 

ସମୟ େରଖାର ସଖା ।। 

େକଉଁଠୁ ଆସିେଛ େକଉଁ ବାେଟ ଯିବା 

ଜଣା କି अଜଣା ପେଥ 

ସମୟ ଆଣିକି ଏକାଠି େଯାଡିଛି 

ବଂଧୁ ପରିଜନ ମେତ ।। 

ଏଇଠି ମିଳିଲା ପରିଚୟ ସିନା 

କାହା ଭାେଗ� କଣ େଲଖା 

ରାତି ସରିଗେଲ ଯିବା ନିେଜ ବାେଟ 

କିଏ ଜାେଣ େକେବ େଦଖା ।। 

ମଧୁର ସମୟ େଲଖିଲା ସିନା ଏ 

ବଂଧୁ ପରିଜନ ଭାବ 

ସକାଳ ପାହିେଲ ଚାଲି ଯିବା ପୁଣି 

ବାହି ନିଜ ନିଜ ନାବ ।। 

ଆଶୁେତାଷ େମେହର 

 

େଶଷ େହବ ବଂଧୁ ମାଦକ ଏ ଭାବ 

ପିଆଲା ପଡିବ ଖାଲି 

ଢାଳି ଦିअ ବଂଧୁ େଶଷ େଟାପା ତକ 

େପ�ମର ଶରଧା େବାଳି ।। 

ଥମି ଯାअ gେଣ େଦଖି ନିअ ବାେର 

ସୁDର ଭାବର ଆଖି 

ହୃଦୟ େର ଯାହା ରହିଥିବ ଲାଖି 

ପାzଶାଳା ମୁକ ସାgୀ ।। 
 

 

 

୫୪ ଆୟ��ପଲA ୀ 

କିଟଛକ,ପଟିଆ 

ଭୂବେନଶ�ର୭୫୧୦୨୪ 

ଦୂରଭାଷ ୯୪୩୭୦୮୫୩୯୬ 
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େକମିତି ରହିଲ ଉମiଳାେକମିତି ରହିଲ ଉମiଳାେକମିତି ରହିଲ ଉମiଳାେକମିତି ରହିଲ ଉମiଳା    
କାହ[ ହଜିଥିଲା  ଲୁହ ତୁମ ଆଖିେର 

େତେବ ବି ପଡ଼ି ନ ଥିଲ ଭା�ି, 

ଥିଲ ତ�ାଗର ପ�ତୀକ  ସାଜି ନବବଧ ୂ

ଦୂେରଇ  ନିଜ ପତି।। 

 

ଚଉଦ ବରଷ ଥିଲ ତାଟକା େହାଇ 

ଆସିେବ େକେବ ସୁମିତ� ା ନDନ ? 

ପ�ଭୁ+ େସବା କରି अଗ�ାଧିକାର  

ଭୁଲିଲ ନିଜ ଇjାର ବ{ନ ।। 

 

ଧନ� ତୁେମ େଦବୀ ଉମiଳା 

େଯାଗୀ ରାଜ କନ�ା େଶ�- 

ସାଜିଲ ମହାନତା ଚିହ�  

ଆପେଣଇ ସମପ�ଣ ବାଟ।। 

ରାମ ପ�ସାଦ ସିଂହ 
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େପ�ମର ସ{�ାେପ�ମର ସ{�ାେପ�ମର ସ{�ାେପ�ମର ସ{�ା    
େଲାହିତ ବ#�ର अaଗାମୀ ସଯୂ�� 

ଲୁଚିଯାଉଥିଲା  ଧିେର 

ନୀଳ ଆକାଶେର ବାଜୁଥିଲା ବଂଶୀ 

ପgୀ+ କାକଳି  ସୁେର  ।। 

େପ�ମର ସ{�ାେର ବିଚରା େପ�ମିକ 

ହଜିଛି  ମଁୁ  ଭାବନାେର 

କାଲି ଆସିବାକୁ କହିଥିଲ ପି�ୟା 

ନୟନର  ଇସାରାେର   ।। 

ଗଡି ତ ଗଲାଣି େଗାଧଳିୂ ସମୟ 

ଆସିନାହଁ କି� ତୁେମ 

ରୂପସୀ ଜହ�  ବି ଉଇଁ ଆସିଲାଣି 

ଝଡ ଉେଠ ଏେବ ମେନ ।। 

 

 

 

 

ପ�ଶାq କୁମାର 
ପ�ଧାନ 

 

 

 

 

ଶୁନଶାନ୍ ଏଇ ନିଜ�ନ େବଳାେର 

ହୁଏ  ଖାଲି  ମଁୁ  अଧିର 

ଝି+ାରୀର ସ¡ର ଲାଗୁଛି େଯମିତି 

ତୁମ  ପାଉଁଜିର  ସୁର   ।। 

ସ{�ାଗଡି ଏେବ ଆସିଲା ଶବ�ରୀ 

ଲୁହଝେର  ନୀରବେର 

ଆସିବ କି ନାହ[ ଜାେଣ ନାହ[ ପି�ୟା 

ତଥାପି ମଁୁ अେପgାେର ।। 

 
ଗ�ାମ-ବୁେରାମୁoା 

ଜିଲA ା-ବରଗଡ଼ 
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େଦବଗିରିେର ବଷ�ାେଦବଗିରିେର ବଷ�ାେଦବଗିରିେର ବଷ�ାେଦବଗିରିେର ବଷ�ା    
ଆକାଶ େଯେବ अଶ��ପାତ କେର....  

 ସମେa କୁହqି ବଷ�ା।  

ଆଉ ପ�ଳାପ କେଲ........  

 ବିଜୁଳି ଓ ଘଡଘଡି।  

ଆକାଶ େଘାଡିଥିଲା....  

 ବାଦଲର ଖେo କଳା ଚାଦର।  

େସଦିନ अଦିନେର... 

 େଘାଟିଥିଲା େଘାର अ{କାର।  

ବାବୁଲି ମାମଁୁ+ ମାଟି କାz.... 

 େବ�ପରି ଫୁଲି ଯାଇଥିଲା।  

 

 

 

 

 

 

ଉଦୟ କୁମାର ପoା 

 

 

ମାଟି କାମୁଡି ପଡିଥିେଲ ସବୁ..... 

 ଗଛ ଲତା େଦବଗିରି େକାେଳ।  

ପାଣି ଚକ୍ ଚକ୍ କାଦୁअେର..... 

 େଖଳୁଥିେଲ ବରାହପହA  ଆନDେର।  

ବିଜୁଳିର ଚକ୍ ମକ୍ ଆଲୁअେର...  

 ଦୃଶ�ମାନ ସବୁଜ େଦବଗିରି।  

ଭୟଭୀତ େହଉଥିଲି ଶୁଣି..... 

 ଭୟ+ର ନାଦ ଜ�ଲେର।  

ଝଡ଼ େତାଫାନେର ବସିଥିଲି....  

 େଦବଗିରିର ଏକ ଭାଲୁ ଗୁ¢ାେର।  

    
ଯୁବକବି - ଉଦୟ କୁମାର ପoା 

େସାର, ବାେଲଶ¡ର,୭୫୬୦୪୭ 
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ନାରୀନାରୀନାରୀନାରୀ    
ଜନନୀ ଯାୟା ଭଗିନୀ  

            ପୁଣି େକେବ କାଳୀ ସିଏ  

େକେବ ମହିଷାନାଶିନୀ ସିଂହବାହିନୀ.  

େକେବ ସିଏ ଶାq ରୂପ ଧରି  

ଶିବ+ର अt�ା�ିନୀ ଶ�ି ତ  

ଆଉ େକେବ ସିଏ ବି�ୁ+ର  

ପାଟରାଣୀ ରୁକିF ଣୀ ସାେଜ  

ସିଏ ନାରୀ, ଯାହାକୁ ସଂସାର େଖାେଜ . 

େକେବ ସିଏ ଫୁଲ େଶଜ କରି  

େଧାେର ବାୟା ଗୀତଗାଇ ଶୁଆଇଦିଏ  

ତ ଆଉ େକେବ ସିଏ ତି� ଶଳୂ ଧରି  

ବିନାଶ କରିବା ପାଇଁ ଆେଗଇ ଆେସ.  

 

 

 

 

ପ�କାଶ ରuନ ସ�ାଇଁ 

 

େସଇଥିପାଇଁ ତ ସଭିଏଁ କହqି  

ବିଭିନ�  ରୂପେର ସିଏ ଏକାକୀ ନାରୀ . 

େକେବ ସିଏ ମାଆ ସାଜି  

ପଣତ କାନିେର େଘାଡାଇ ଦିଏ  

ଆଉ େକେବ ସିଏ ସରସ�ତୀ ସାଜି  

ବିଦ�ା ଦାନ କରାଇଥାଏ.  

ସବୁ ଦୁଃଖକୁ ନିଜ ଛାତିେର ଚାପିଧରି  

ସଂସାରକୁ ଉନ� ତି ପଥେର ଆେଗଇନିଏ.  

ସିଏ ନାରୀ, ଯିଏ ଏକାକୀ ସେହ . 

ଯିଏ ଜୀବନ କ�କୁ अେ� ଲିଭାଏ.  

अବାଟେର ଗେଲ ହାତ ଧରି ଆେଣ  

ସଂସାର ଯାହାକୁ ବିଭିନ�  ରୂପେର  

ଧପୂ ଦୀପ ଆଉ ଚDନେର ପଜୂା କରିଥାଏ.  

ଯିଏ ମୃତୁ� ସହ ଲେଢଇ କରି  
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ଜୀବନ ଟିଏ ସୃ�ି କରିଥାଏ  

ସିଏ ଏକାକୀ ନାରୀ, ଆଉ େକହି ନୁେହଁ . 

େକେବ ସିଏ େଦ� ୗପଦୀ ସାଜି,  

ପାoବ+ ମଧ�େର ବା¶ି େହଇଯାଇଛି ତ! 

ପୁଣି ଜୁଆେର ହରାଇ  

ଲyିତ େହବାକୁ ପଡିଛି.  

ଆଉ ପୁଣି େକେବ ସତୀ ସୀତା ସାଜି  

ଶ�ୀ ରାମଚD�+ ପାଇଁ ବନବାସ  

ବରଣ କରିଛି ତ ଆଉ ପୁଣି  

େକେବ ରାବଣ ହାତେର େଚାରି େହାଇ  

ସତୀତ�  ପ�ମାଣ ପାଇଁ अଗି�ପରୀgା େଦଇଛି.  

ତଥାପି ସିଏ ସବୁ ଦୁଃଖକୁ  

ନିଜ ଛାତିେର ଜାବୁଡି ଧରି  

ଓଠେର େଗାେଟ ହସ େନଇ ବ�ିଛି. 

ସିଏ ନାରୀ, ଯିଏ ଏକାକୀ ସହିଛି . 

 

 

 

 

 

 

 

 

ସମାଜକୁ େଗାେଟ ନୂଆ ଶିgା େଦଇଛି.  

େକେବ ତା'କୁ ମୀରା ସାଜି  

େପ�ମର ମjୂ�ନାେର, ଭ�ିର ଭାବେର  

ସାରା ଜୀବନ ବ�ିବାକୁ ପଡିଛି  

ତ ଆଉ ପୁଣି େକେବ ରାଧା ସାଜି 

େପ�ମର ବିରହ अଗି�େର ଜଳିବାକୁ ପଡିଛି.  

େକେବ ସିଏ ପତି+ अଭିଶାପରୁ  

ବିନା େଦାଷେର ପାଷାଣୀ ସାଜି  

ଯୁଗ ଯୁଗ ଧରି अେପgା କରିଛି. 

େକେବ ପ�ଭୁ ଶ�ୀ ରାମଚD�  ଆସିେବ  

ଆଉ ତା+ ପାଦ�ଶ�େର ତା'କୁ ଉtାର 

କରିେବ. 

ତଥାପି ସିଏ अନନ�କୁ ଏକ କରି 

ସହନଶୀଳତାର ପରିଚୟ େଦଇଛି. 

ସିଏ ନାରୀ, ଯିଏ ଏକାକୀ ସହିଛି . 
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େକେବ ସିଏ େଟେରସା ସାଜି  

ସବ�ସ� େଦଇ ଦିନ ରାତି େସବା କରିଛି.  

ଆଉ େଟେରସାରୁ ମଦର େଟେରସା େହଇଛି.  

ଯିଏ େକେବ ଦିେନ କାହାର ଝିअ ଥିଲା  

ସିଏ ଆଜି ସାରା ପୃଥିବୀର  

"ମା' ର ସ�ାନ ପାଇଛି" 

ଯିଏ େକେବ କିଛି ପାଇବାର ଆଶା  

ମନେର ନ ରଖି େସବା କରିଆସିଛି.  

ଆଉ ପୁଣି େକେବ ସିଏ  

ରାଜ� ପାଳନକୁ ଆଖିେର ରଖି  

ସାହସୀକତାର ପରିଚୟ େଦଇ  

ରଣ େgତ� କୁ ଓଲ୍ହାଇ ଆସିଛି.  

ଯାହାକୁ ସଂସାର ଆଜି ବି  

'ଝାନ୍ସୀ ରାଣୀ ଲgF ୀବାଇ' ନାମେର ଜାଣିଛି.  

ସିଏ ନାରୀ, ଯିଏ ଏକାକୀ ଲଢ଼ିଛି  . 

 

 

 

 

 

 

 

 

ସଂସାର ଯାହାକୁ अବଳା, ଦୁବ�ଳା କହି  

ଘରର ଚାରିକାz ଭିତେର अଟକାଇବାକୁ  

ଶତ େଚ�ା କରିଆସିଛି.  

ଆଉ ଯାହାକୁ କିଛି ରgସ ରୂପୀ ନର  

ଏକ ପାପ ଦୃ�ିେର େଦଖିଛି.  

ପରିବାର ଯାହାକୁ େବାଝ କହି  

ନିଯ��ାତନା େଦଇ ଆସିଛି 

ଆଉ କନ�ା ଶିଶୁର ହତ�ା କରିଆସିଛି.  

ତଥାପି ସିଏ ତା'ର ସବୁ କ �̀ବ�କୁ ଯୁେଗ 

ଯୁେଗ ପ�ତିପାଦନ କରିଛି.  

ସିଏ ନାରୀ, ଯିଏ ଏକାକୀ ସହିଛି  . 

           

ଜୟ ଜଗନ� ାଥ.  
କୁoଳା, ଭଦ� କ.  

େମା : ୬୩୭୧୪୨୯୨୨୧ 
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େଲଖନୀ ଧରିବି ମୁହ[େଲଖନୀ ଧରିବି ମୁହ[େଲଖନୀ ଧରିବି ମୁହ[େଲଖନୀ ଧରିବି ମୁହ[    
େହ ଫଗୁଣ ତୁେମ ଆସିବା ଆଗରୁ अେନକ ଆସିଛି ଚିଠି, 

ସବୁ ଚିଠିତକ ଆର� େହାଇଛି େଶଷ େହାଇନି େକଉଁଠି । 

ବଦଳାଇ େଦଲା अଧା େଲଖା ଚିଠି ଜୀବନର ପରିଭାଷା, 

ମିଛଟାେର ପି{ି କଳ+ର ଟୀକା େହଲି ସିନା େଲାକହସା । 

ସକାଳ ଭା9ର ଉଇଁଲାନି ଆଉ ଆସିଲାନି ଜହ�  ରାତି, 

ସu ଘ¶ା େମାର ଜୀବେନ ବାଜିଲା ଦୁଃଖ େହଲା ଚିର ସାଥି । 

କୁଆଁରୀ ମନେର େକେତ ସ¡ପ� େମାର ଉ+ି ମାରୁଥିଲା ନିତି, 

ଚାDର ଚାDିନୀ ଆସିଲାନି ଆଉ େଖାଜିଲିନି ଜହ�  ରାତି । 

େମା' ପାଇଁ ସିନା ସବୁ ବଦଳିଛି ମଁୁ କି� ବଦଳି ନାହ[, 

େଫରିଯା ଫଗୁଣ ଦିअନା ଯାତନା େଲଖନୀ ଧରିବି ମୁହ[ । 

                   'ସମା�' 

 
ମାଫ�ତ- ଦୀ�ିକାq ସାହୁ 

ଯୁନିଦା ପାଟଣା, ଦଶରଥପୁର, 

ଯାଜପୁର 

େମା - ୮୮୯୫୯୪୬୩୨୩ 

ଭାରତୀ ସାହୁ 
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ଶିgା ଓ ଶିgକଶିgା ଓ ଶିgକଶିgା ଓ ଶିgକଶିgା ଓ ଶିgକ    
ଶିgା ଏକ ସୀମାହୀନ ସାଗର  

ନା अଛି अq ନା अଛି अqର 

ମାଧ�ମ अେଟ ଗୁରୁ ଓ ଶିଷ�ର  

ଶିgକ, ଶିgା ଦୁେହଁ ନିରqର   || 

 

ଦୁଇ ପାଶ�¡ ପରା େଗାେଟ ମୁଦ� ାର  

ଜେଣ ବିନା ଆଉ ଜେଣ अସାର  

ଏକ ନାଉରୀ अନ�ଟି ସାଗର  

କଲ�ାଣ କରିଥାqି ସମାଜର    || 

 

ଶିgା ଶନୂ� େହେଲ ସବୁ अ{ାର 

ପାେଦ ଚାଲିବାକୁ ଲାେଗ ଗ�ୀର  

ପଥ ପ�ଦଶ�କ अେଟ ନରର  

ସୁ ଗାଥା ପୁଣି ଗାଏ େଗୗରବର       || 

 

 

େସୗେମD�  ମହାqି 

 

ଦୀପ େହାଇ ଦୂର କେର अ{ାର 

ନିେଜ ଜଳି େହାଇଯାଏ अ�ାର  

ଶିଷ� ପାଇଁ ଭୁେଲ େଯ ପରିବାର  

କାହା ସେ� ତା ତୁଳନା ନ କର     || 

 

ଶିgା ନ ମିଳିେଲ ନ� ସଂସାର  

ପୁअ ହୁଏ ନାହ[ ବାପା ମାଆର  

େବାହୂ ମାେନନାହ[ ଶାଶୁ ଶ¡ଶୁର  

ଝିअ ଲୁଚି ଘରୁ ଯାଏ ବାହାର       || 

 

ଶିgକ+ ବିନା ଶିଶୁ େବକାର  

ଜୀବନ େହବନି ସାଥ�କ ତାର  

ବୁଲିବାକୁ େହବ ପର ଦୁଆର  

ପାଇବନି ସିଏ ମୁେଠ ଆହାର      || 
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ଶିgା ଥିେଲ ସିନା କମ�କୁ ଡର 

ନ େହେଲ କରିବ ନାରୀ ସଂହାର  

ମଦ�ପାନ କରି ଦୁବ��ବହାର  

ଗୁoା ଗhi କରି େହବ अସୁର        || 

 

ଶିgକ ଶିଖାଏ େସ�ହ ଆଦର  

ସଭିଏଁ अଟqି ଆମ ନିଜର  

େକେବେହେଲ ତୁେମ ଗବ� ନ କର  

କାହାକୁ ଭାବନି ଧନୀ କି ଚିର        || 

 

ଶିgା ବା �̀ାଦିଏ େହବାକୁ ବୀର  

େଟକ ରଖିବାକୁ ଜନF  ଭୂମିର  

ନ େହବାକୁ ପୁଣି େକେବ କାୟର  

ପ�ାଣ ଚାଲିଯାଉ ଛାଡି ଶରୀର        || 

 

ଶିgକ କଢାଏ ବାଟ ଆମର  

ଜୀବେନ େହାଇେଲ ନିଃସ�ାଥ�ପର  

ସତ� ପେଥ ରଖି ଚାଲ ପୟର  

ସମାଜ କରିବ ପଜୂା ତୁମର           || 
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ଆେହ ପ�ଭୁ ଭାବଗ�ାହୀଆେହ ପ�ଭୁ ଭାବଗ�ାହୀଆେହ ପ�ଭୁ ଭାବଗ�ାହୀଆେହ ପ�ଭୁ ଭାବଗ�ାହୀ    
ଭାବର ସାଗେର ବୁଡ଼ିବାର ଇଛା  

େହେଲ େତା କରୁଣା ନାହ[  

ମଣିଷ ଜନମ େଦଇअଛୁ ସିନା  

ନରକ େଭାଗିବା ପାଇଁ  

ଭାବ ଯଦି ଥାqା ସବୁ ପ�ାଣୀ ଠାେର  

େତା ଠାେର ହୁअେq ବାଈ  

ଭାବ ନାହ[ େବାଲି କଳୁଷ ପେ+ ମଁୁ  

ଡାକୁअଛି ତ� ାହି ତ� ାହି  

ବିନା ଇଛାେର େତା ପତ�  ହେଲ ନାହ[  

'ମଁୁ 'େବାଲି କହିବି କାହ[ 

ଦୁଲ�ଭ ଜୀବନ ନର କେଳବର  

େତା ବିନା ମୁକତି େନାହି  

ପ�ାର� କରମ େଭାଗୁअଛି ମୁହ[  

 

 

 

ବୁଲୁ େପାଲାଇ 

 

େତା ଇଛାେର ଗୃହୀେଟ େହାଇ  

ସ¡ାଥ� ବଶତଃ କୁକମ� ନି�ୟ  

ଆେପ କରିବ ଏ େଦହୀ  

ଭ�ିରସ ଭର ହୃଦେୟ େମାହର  

ଆେହ ପ�ଭୁ ଭାବଗ�ାହୀ  

ଜନF  ମୃତୁ� ଚକ�  େଭଦିବା େହଉ େହ  

େବୖକୁେ� �ାନେଟ େଦଇ  

ପାଦ େସବି ତୁମ ପରମ ଧାମେର  

ଥିବି ନିରqର ରହି  

ଏତିକି କରୁଣା କର େହ େଗାସାଇଁ  

ଆଉ କିଛି େଲାଡ଼ା ନାହ[  

ତୁମରି ସFରେଣ ନାମ ଗୁଣ ଗାେନ  

ଦିନ କଟୁ େତା ପଦ ଧ�ାୟୀ | 
ହିoଳ, ଗuାମ  
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ଜୀବନ ସଳିତାଜୀବନ ସଳିତାଜୀବନ ସଳିତାଜୀବନ ସଳିତା    
ଜୀବନ ସଳିତା ସରି ଆସିଲାଣି  

 ଦୀପରୁ ସରୁଛି େତଲ  

େକେତ ଦୁଃଖ ଆଉ େଦବୁେର କାଳିଆ  

 କରିେଦ ଟିକିଏ େଗଲ     ll  

ବ�ିବାର ଇଛା ମଉଳି ଗଲାଣି  

 ଆଶା ସ�ପ� ଯାଏ ଝରି  

କ¶ା ଝଟା ପେଥ େକେତ ମଁୁ ଚାଲିବି  

 ଲଗାଇ େଦବୁେର େଡାରି    ll  

ପାପ ପଣୂ�ର ପସରା ମୁେoଇ  

 ଶରୀର େହଲାଣି  କ} ାq  

अବଶ ଶରୀର ପାଦ ଥକିଯାଏ  

 ରଖ ପ�ଭୁ ଜଗନ� ାଥ       ll  

ହୀରା ନୀଳା େମାତି ମାଗୁ ନାହ[ କିଛି  

 अବା ଯଶ ଖ�ାତି ମାନ  

େତା େଡାରି ଲାଗିେଲ ଶ�ୀେgତ� କୁ ଯିବି  

 କରିବି େତାେତ ଦଶ�ନ     ll  

 

ବାସqୀ ଲତା େଜନା 

 

ନେରD� ଜଳେର ସ�ାହାନ କରିବି  

 ଦୀପଟିଏ େଦବି ଜାଳି  

େତା ବଡ େଦଉେଳ ଭଜନ ଗାଇବି  

 କରୁଥିବି ଜପା ମାଳି     ll  

अଭଡ଼ା ଭୁuିବି ଆନD ବାଜେର  

 ଛଡା ତୁଳସୀରୁ କିଛି  

େତାର ନାମ ଗାଇ ଭବୁ ପାରିେହବି  

 ମାଗୁନାହ[ ଆଉ କିଛି       ll  

अqେର ଭକତି ଭରି ଦିअ ପ�ଭୁ  

 କରି ଦିअ ସ�ଛ ମନ  

େଯେତ ଦିନ ଥିବି େତାରି ସଂସାେର  

 କରୁଥିବି ନାମ ଗାନ       ll  
ଶିgୟିତ� ୀ, ଗା{ିନଗର, ନବର�ପୁର  

ହ¡ାଟ୍ସअପ ନଂ : ୯୪୩୭୪୩୨୯୨୧ 
ଦୂରଭାଷ ନଂ : ୮୬୫୮୬୫୫୯୭୯  
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ଝିअଝିअଝିअଝିअ    
ମୁେଠ ପାଣିଚୁଡି ଆଉ  

େଟାେପ ସିDୁର,  

ବଦଳାଇ ଦିଏ,  

ମାନଚିତ�  େଗାେଟ ଝିअ ଜୀବନର! 

अେଲଖା ସ{ିପତ�  ସିଏ  

ସାରା ଜୀବନ ସହ  

େଗାେଟ ନୀରବ ସଂଘଷ�ର! 

ବ{ା ଗାଇ ଭଳି  

ଏ ଖୁ¶ରୁ େସ ଖୁ¶କୁ  

ଭିଡା ହୁଏ ସିଏ  

େବକେର ତା ଦାୟିତ¡ ଆଉ  

କତ�ବ�ର ଜuିର! 

 

 

 

 

ରାଜସିFତା ବିଶ�ାଳ 

 

େସ ମାଟିରୁ ଚାଲି ଆେସ  

ଏ ମାଟିକୁ ଖଟିବାକୁ ଦାଦନ,  

ଶୁଝିବାକୁ କରଜ ବାପମା+ର  

ତା ଝିअ ଜନF ର! 

ଦୀପ ଭଳି अହରହ,  

ଦୁକୁଦୁକୁ ଜେଳ ସିଏ  

ରାତିର ବହଳ अ{ାେର  

କଇଁକଇଁ କାେD ସିଏ,  

ଦୁଃଖ ସବୁକୁ ରାତିର ପଣତେର  

େଘାେଡଇ େଦଇ,  

ସକାଳର ସିଏ ଲାଲ ଟହଟହ 

ସିDୁର େଟାପାଟିଏ! 

େକହି ଜେଣ େହେଲ ମାପି ନାହ[  

ତା ଦୁଃଖର ଗଭୀରତା,  
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ବଢ଼ାଇ ନାହ[ ସହେଯାଗର ହାତଟିଏ,  

େଜାର ଜବରଦa ଜାହିର  

କରqି अଧିକାର,  

େକେବ େବାହୁ अବା େକେବ ¥ୀ   

ସେତ अବା ସିଏ  

ଭାରବାହି ପଶୁଟିଏ,  

ଜୀବନର େଶଷ ଯାଏ,  

ଜୁଇେର େଶାଇବା ଯାଏ,  

ସହିଚାେଲ ବିନା ପ�ତିବାଦେର  

େକବଳ ମୁେଠ ପାଣିଚୁଡି,  

ଆଉ େଟାେପ ସିDୂରର  

ଖାତିରେର! 

 
େଢ+ାନାଳ, ଓଡ଼ିଶା 
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େବଦନାର ବିେଶ}ଷଣେବଦନାର ବିେଶ}ଷଣେବଦନାର ବିେଶ}ଷଣେବଦନାର ବିେଶ}ଷଣ    
େବେଳ େବେଳ ଇjା ହୁଏ  

ସବୁ ସୀମା ସରହଦ କୁ େଡଇଁ 

ତୁମ ପାଖକୁ ଧାଇଁ ଯିବାକୁ 

ଲାଖି ଯିବାକୁ ତୁମ ଛାତିେର 

ତୁମକୁ ଜାବୁଡି ଧରି 

ଆଖିରୁ ସାରିେଦବାକୁ ସବୁ ଲୁହ । 

 

ତୁମ କା{େର ଆଉଜି 

ମିେଟଇ େଦବାକୁ  ସବୁ ଦୁଃଖ 

ତୁମ ସହ ଦୁଃଖ ସୁଖ ବା¶ି 

ହାଲୁକା କରିେଦବାକୁ  ଏ ଜୀବନ । 

 

 

 

 

 

ସିେtଶ�ର ତି� ପାଠୀ 

 

 

େହେଲ ଏମିତି କଣ େକେବ ହୁଏକି ? 

େମାର ଇjା ଗୁଡା 

 େସମିତି େପାତି େହାଇ ଯାଆqି 

ତୁମ ନୂଆ ଠିକଣା ତେଳ 

 

େମା ପାଦେର ଲାଗିଯାଏ ଶିକୁଳି 

ସମାଜ ଆଉ ସଂ9ାର ଛାପେର 

େମା ଇjା ଗୁଡା ମଉଳି ଯାଏ 

େକହି ଜେଣ ଶତ ବାର 

ଧିକାର କରୁଥାଏ େମାେତ 

ମଁୁ କୁହୁଳୁ ଥାଏ 

ଭିତେର ଭିତେର 

ତୁମରି ସF nତିେର । 
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ତୁମ ମନ ଆଇନାେର  

ଆଉ ଏେବ କଣ ଥେରବି 

ଉକୁଟି ଆେସନି  େମା ଭାବନାର 

ହଉ ପେଛ अ�� ଛବି । 

 

ତୁେମ ଜିଉଁଛ ମହ ମହ ରାତି ଆଉ 

ଭିଜା ପାହାqି  ବଉଳିବା ଦିନ 

ଆଉ ଛନକିବା ସu 

 

େମା'ର ତ ଏକାକାର ଦିବସ ରଜନୀ 

ଦୁଇପg ଆଖିମୁଜା अନୁଭୂତି 

ଏେକଲା ପଣେର । 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ଝର ଝର େପ�ମ େବୖତରଣୀ 

ଏପାଖେର େମା ପାଦତେଳ 

  ଶୁଖିଲା ଫଟା ଫଟା ମାଟି 

େସପାଖେର ଚାେରାଟି  

 ଓଦା ପାଦ ଚିହ�  

  ବିେଭାର େବଳାେର । 

 

ଏପାଖେର ନାହ[ ପ�ତିକାର 

େସ ପାଖେର େକାଟି अବସର । 

 
 

କବିର ଘର, 

କୁoିେଲା, େକର�, େଖାt�ା, ଓଡ଼ିଶା 

ଭ� ାମ�ଭାଷ : ୮୦୧୮୬୪୬୭୦୪ / 

୭୦୦୮୩୧୫୦୪୦ 
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ସ�ାଗତ ନବବଷ�ସ�ାଗତ ନବବଷ�ସ�ାଗତ ନବବଷ�ସ�ାଗତ ନବବଷ�    
ବିସF nତିର अତଳଗଭ�େର 

େକହି ଜେଣ ଆପଣାର 

ହଜିଗଲା ପେର, ତୁେମ ଆସ 

ସପନର ସରହଦ େଡଇଁ 

ଆନD ଉଲA ାସର ମହୁରୀ ବଜାଇ।। 

ଶୀତର ପିuରା ତଳୁ 

ଠକ୍ ଠକ୍ ଶ� ଶୁଭୁଥାଏ 

ତାଳୁରୁ ତଳିପା ସବୁ ମୁରୁେକଇ ହସୁଥାଏ 

ସ¡ପ� େଯେତ ମାଡ଼ିମାଡ଼ି ଆେସ 

ସୁଖ ଶାqି େସ�ହ ପ�ୀତି 

ମଇତ� ୀ  ପ�ଗତିର  

ମଧୁର ସ�ୀତ ସୁେର 

ଚତୁଦiଗ ନୂଆ ନୂଆ ବାେସ।। 

ତୁମ ଶୁଭାଗମନେର 

କ�ାେଲoର  ପୃ-ାେର 

େଗାେଟ ନୂଆମୁହଁ ହେସ 

େଜ�ା~ା ରାୟ 

 

ନୂଆରୂପ ନୂଆର� 

ନୂଆଭାଗ� ଧରି 

କପାଳର କାନଭାସ୍ େର 

ନୂଆକଥା େଲେଖ ।। 

ଆଶା ଆକାଂgାର ଏକ 

ଶ�ୀମDିର େତାଳି 

अେପgମାଣ अଧାଗଢା 

ସ¡ପ�ମାେନ  ଦୀପ ଜାଳି କରqି ସ¡ାଗତ 

ଆଗ�ହେର ଉ¯�ାେର 

ଉ�ାହେର ଉଛୁଳା ମନେର 

अ¶ିେର अ¶ିଏ ସୁଖ - 

େସୗଭାଗ� ଲଭିବା ଇjାେର।। 
ବାେଲଶ�ର,ଓଡ଼ିଶା 

ଭ� ାମ�ଭାଷ : ୮୭୬୩୧୪୧୦୨୨ 
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ଶୀତ ଶୀତ ଶୀତ ଶୀତ     
ସମେa ନିଜର ବାଟ େଦଖି େନଇ 

 କରିେଦେଲ େମାେତ ଏକା 

ମନ ଦୁଃଖ କରି ଦିନ କାଟୁଥିଲି 

 ଶୀତ ସାେ� େହଲା େଦଖା, 

ଆହାଃ କି ମଧୁର ଶୀତର ପରଶ 

 ମଜା ଲାେଗ अନୁଭବ 

ଶୀତେର େଖଳିେଲ ଆନD ମନେର 

 ଜଗତେର ଜିତା େହବ, 

ଶୀେତଇ ଶୀେତଇ ଥରି ଥରି ଯାଏ 

 େଦହର େଛାଟିଆ ରୁମ 

अÉୁତ ଭାବନା ମନେର ଆସୁଛି 

 ବଢିଯାଏ ସବୁ କାମ, 

 

 

 

 

କୁମାର େଲାେକଶ୍ 

 

କାହ[କିେର ମିତ ଏମିତି କରୁଛୁ 

 ବେଢଇ େଦହେର ତାତି 

ନିଦ ଭରା ରାତି ବିତି ଚାଲୁଥାଏ 

 ପାେଖ ନାହ[ େମାର ସାଥୀ, 

େକମିତି କାଟିବି ଏେତ ବଡ ରାତି 

 ପାରୁନାହ[ ଆଉ ସହି 

ନିଦ ଆେସ ନାହ[ ତଥାପି ପଡିଛି 

 ବିଛଣାେର ଯାକି େହାଇ , 

ଏେତ ଆଉ କ� େଦ ନାହ[ େମାେତ 

 अନୁେରାଧ କେର ମିତ 

ଥକି ପଡିଲିଣି ପାରିବିନି ଆଉ 

 ବଢିଲାଣି େଦେହ ଶୀତ । 
    େଢ+ାନାଳ,  େଗାରଡାପାଳ 

     ୭୯୮୧୩୧୦୭୧୯ 
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େଶଷ ଶଯ�ାେଶଷ ଶଯ�ାେଶଷ ଶଯ�ାେଶଷ ଶଯ�ା    
ଜୀବନର ପୁuି େଶଷଶଯ�ା େଗାଟି 

ଚଉଦ ପା ଭୂମି ମାତ�  

ଆତF ା ଛାଡି ଯିବ ପରମାତF ା ଧାମ 

ସାେଥ େନଇ ଧମ� ପାତ� । 

େସ ଧାେମ ନଥିବ ସ�ାଥ� ହିଂସା େଲାଭ 

ବ{ୁତ� ର ଋଣ ଭାର 

ମାୟା ଜାଲ ଭୀତି ନଥିବ େସଇଠି 

ନଥିବ ଲgFଣ ଗାର। 

ସରଗ େବୖକୁ� अେଟ େସହି �ାନ 

ନାହ[ ଧମ� ଜାତି େଭଦ 

ସକଳ ଜୀବ+ ସମ अଧିକାର 

ଶୁଭଇ ଓଁକାର ନାଦ। 

 

 

 

 

अନାମ ଚରଣ ସାହୁ 

 

 

 

 

େବଶଭୂଷା େକହି ନେଦେଖ େସଇଠି 

ନ ପୁଛଇ ଜାତି େଗାତ�  

ଜଗତ କଲ�ାଣ ପର ଉପକାର 

ସରଗକୁ ଶିଡି ମାତ� । 

ରାଗ େରାଷ ଭୁଲି ହୃଦ ,ାର େଖାଲି 

ଛାତିେର ମିଶାअ ଛାତି 

अବନୀକୁ କର ସରଗଠୁ ବର 

ମାନବ େପ�ମେର ମାତି। 

 
ବିଭୂତିପୁର,କାକଟପୁର, ପୁରୀ 

େମା- ୯୯୩୭୨୧୦୨୬୦ 
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କବିତାକବିତାକବିତାକବିତା    
େଲଖିବି କବିତା ରାଣ େଦଇଗଲା 

ଏତିକି କହିଛି େମାେତ 

େଲଖୁଛ େଲଖିବ ସବୁଦିନ ପାଇଁ 

ଛାଡ଼ିେଦବ ନାହ[ େକେବ ।। 

अଧା ରହିଯିବ ସପନ େମାହର 

ଭା�ିଯିବ ନିରବତା 

େଲଖିବା ତୁମର ଜୀବନର ପେଥ 

ବାଟ ରହିଯିବ अଧା ।। 

େପ�ମ କବି ଯଦି େଲଖିବ ବସେq 

କअଁଳ ପବନ େନଇ 

ସମୁD�  କୂଳ ର େଢଉ ସାେ� ସାେ� 

ଗୁଣୁଗୁଣୁ କଥା େହାଇ ।। 

 

 

 

 

ନିଲାbର ମହାନD 

 

କବିତା େବାଲି ଭାବିବନି େକେବ 

ନୁହଇ ସହଜ ପାଠ 

ପ�ାକୃତିକ ଦୃଶ� େଦଖି କହିେଦବ 

ତୁମ ଓେଠ ଦୁଇପଦ ।। 

ମୃତୁ� ରୁ ଜନମ ସଂଘଷ� ଜୀବନ 

ହାରି ବନି ତୁେମ େକେବ 

ଖରା, ବଷ�ା,ଶୀତ ସହି େଲଖି ଚାଲ 

ସଫଲ େହାଇବ େତେବ ।। 

ରାଣ େଦଇଗଲା େକଉଁଆଡ଼ୁ ଆସି 

ଜାଣି ମଁୁ ପାରିଲି ନାହ[ 

ରାଣ େଦଇ अଛ େଲଖୁଛି େଲଖିବି  

ମହିମoଳେର ଥାଇ ।। 
ଆbଗୁଡା େଗାଲାମୁoା କଳାହାoି 

୯୩୪୪୨୦୪୫୦୯ 
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ପରିଚୟ ତାର ଭିନ�ପରିଚୟ ତାର ଭିନ�ପରିଚୟ ତାର ଭିନ�ପରିଚୟ ତାର ଭିନ�     
ଝିअଟିଏ େହାଇ ହୁअqି ଜନମ 

 ଭିନ�  ଭିନ�  ନାମ ତାର 

ଦାୟିତ�  କ �̀ବ� ବ{ା ତା ଜୀବନ 

 ହିତ େସ ଦୁଇ କୁଳର। 

ସବୁ ଦାୟିତ� କୁ  ସୁଚାରୁ ରୂପେର 

 ତୁେଲଇ େସ ପାରିଥାଏ 

ସବୁ ଦୁଃଖକୁ େସ ସୁଖ ଭାବିେନଇ 

 କ �̀ବ� ତା' କରିଯାଏ। 

କୁqୀ ଓ ଗା{ାରୀ ଦୁଇ ମାତା+ର 

 କ �̀ବ�କୁ ନିେରଖିବା 

ଏକକୁ ଆେରକ ପିଲା+ ପାଇଁକି 

 ଚାହ[େଲ ବି ନ ଭୁଲିବା। 

ସ�ାମୀ+ୁ ହରାଇ କୁqୀ ମହାେଦଇ 

 ହସୁଥିେଲ ପିଲାପାଇଁ 

ପ�ତି ମୁହୂ �̀େର ମୁେଖ ଉ¤ାରqି 

 ରଖ େହ ଜଗତ ସାଇଁ । 

ସରିତା ମହାqି 

 

ଗା{ାରୀ+ ପରି ମାତା େହେଲ ଆେମ 

 ସତ� ପେଥ ଯାତ� ୀ େହବା 

ସqାନ େସ�ହେର अ{ େହାଇ େକେବ 

 ସତ� ପଥ ନ ଛାଡ଼ିବା। 

ସୁରୁଚି ସୁନୀତି ଦୁଇ ମାତା+ର 

 ନିେରଖିବା  କ �̀ବ�କୁ 

ମାତା ପାଇଁ ପୁତ�  ବାଳୁତ କାଳରୁ 

 ପ�ା�ି କଲା ଈଶ¡ର+ୁ। 

ସqାନ+ ପାଇଁ ମାତା ପରି ଗୁରୁ 

    ନାହ[ େକହି ସଂସାରେର 

ସଂ9ାର ସ!ନ�  କରି ତା ପିଲା+ୁ 

     ଛିଡ଼ା କେର ଦୁନିଆେର। 
 

ବାଲିଆପାଳ, ବାେଲଶ�ର, ଓଡ଼ିଶା 
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ତୁମ अେପgାେରତୁମ अେପgାେରତୁମ अେପgାେରତୁମ अେପgାେର............    
କାହ[ ତୁେମ ଭଲ ଲାଗ  

 ଜାଣି ମଁୁ ପାେରନି  

ପ�ତି ମୁହୂ �̀େର ତୁେମ  

 ମେନ ପଡ ପୁଣି।।  

ନିଜକୁ ମଁୁ ଭୁଲିଯାଏ  

 ତୁେମ ପାେଶ ଥିେଲ 

ଆତF ତୃ�ି ମିେଳ ତୁମ  

 ସହ କଥା େହେଲ।। 

ଇjା ହୁଏ ଚାଲିବାକୁ 

 ଧରି ତୁମ ହାତ       

ହାତ ଧରି ଚାଲqିକି  

 ଜୀବନର ବାଟ।। 

 

 

 

 

ମନସିFତା ବିଶ�ାଳ 

 

 

ହୃଦୟ େବଳାଭୂମିେର 

 େତାଳିଛି  ନअର   

େସଇ ନअରେର ତୁେମ  

 अଟ ରାଜକୁମାର।।  

ସପନକୁ ସତ କରି  

 ଆସ େଘାଡା ଚଢି  

ତୁମ अେପgାେର अଛି  

 କରିବନି େଡରି।।  

ଇଏ କି ସଂପକ� ପୁଣି  

 େକଉଁ ଆକଷ�ଣ  

ବୁଝିପାରୁନାହ[ ମୁହ[  

 ଇଏ କି ମିଳନ।। 
       ଗଡମାଟିଆପଡା, କଣାସ, ପୁରୀ 
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ଆେହ ଲୀଳାମୟଆେହ ଲୀଳାମୟଆେହ ଲୀଳାମୟଆେହ ଲୀଳାମୟ    
ଆେହ ଲୀଳାମୟ ବାହୁକୁ ବିaାରି  

 ବସିअଛ ବାମକେର  

ମଧ�େର ସୁଭଦ� ା ଦgିଣ ପାଶ��େର  

 ହଳଧର ବଳଭେଦ�  । 

 

ରତ�  ସିଂହାସନ ପେର ବିଦ�ମାନ 

 ତୁେ� ଜଗତ ଠାକୁର  

ତୁ�ରି ମହିମା ତୁ�ରି ଆଶିେଷ  

 ଚାଲଇ ସାରା ସଂସାର । 

 

ଯାମିନୀ ରୁ ରାତ�  ରାତ�  ରୁ ଯାମିନୀ  

 ତୁ�ରି ଆେଦେଶ ଚାେଲ  

ମରଣ ରୁ ଜନF  , ଜନF  ରୁ ମରଣ  

 ଚାଲିଥାଏ ପ�ତିgେଣ । 

 

 

େଜ�ାତିମ�ୟୀ ଓଝା 

 

 

 

 

କର ତୁେ� ସୃ�ି କର େଯ ବିନାଶ  

 ତୁ� କରୁଣା अେଶଷ  

ନାଲି ଟୁକୁଟୁକୁ अଧରୁ ତୁ�ର  

 ଝରୁଥାଏ ସଦା ହସ । 

 

ତୁ�ରି ଶାସନ େଡାରି େର େଯ ବ{ା  

 ଏହି ବିଶାଳ ପୃଥିବୀ  

ଦିअ େମାେତ ଶ�ି ଭକତି େର ନିତି  

 ପୟ ତୁ�ର ପଜିୂବି । 

 
ବାଲିପାଳ, େକଉଁଝର 



ଆହ� ାନ
 ଇ-ପତି� କ

ା 

ଆହ� ାନ ଇ-ପତି� କା, ପ�ଦଶ ବଷ�, ଦି� ତୀୟ ସଂଖ�ା, େଫବୃଆରୀ ୨୦୨୦ Magazine Downloaded from www.aahwaan.com 

ଆହ� ାନ ଇ-ପତି� କା ସ!ୂ#� ନିଃଶୁ& ବିତରଣ େହତୁ ଡା େଜ�ାତି ପ�ସାଦ ପ*ନାୟକ+ ,ାରା ପ�ତି-ିତ ଓ ପ�କାଶିତ    Aahwaan.comAahwaan.comAahwaan.comAahwaan.com           127 

ଫକୀର େମାହନଫକୀର େମାହନଫକୀର େମାହନଫକୀର େମାହନ    
ଓଡ଼ିଆ ଭାଷାର ଜାଗ�ତ ପ�ହରୀ 

     େକାଟି ଜନମନ କିଣି, 

ଭାଷା ସୁରgାର ଜଣକ ରୂପେର 

      ତୁେମ ତ अଗ� ବି{ାଣି। 

ଦାରିଦ� � ନିକେଟ ହାରି ଯାଇ ନାହଁ 

     ରଖିअଛ ସ¡ାଭିମାନ, 

ଝୁରୁଛି େରବତୀ ଝୁେର ପ�ାୟ�ିତ 

      ଓଡ଼ିଆ अସିFତା ମନ। 

ଏ ଶୁଭ ଦିନେର ଜାତ େହାଇ ଥିଲ 

        େହ ପରିଡା ସିେtଶ¡ର, 

ଉ¯ଳ ମାତାକୁ ଧନ� କରିେଦଲ 

        ରଖି ସ�ାନ ତାହାର। 

େଜେଜମା+ ଦ¡ାରା ଲାଳିତ ପାଳିତ 

        ଶିgା ବିଭାଗେର କାମ, 

ସବୁ ଦିେଗ ତୁମ ହାତ ରହି ଥିଲା 

       ତୁେମ ତ ଚିର अମ}ାନ। 

ନDିନୀ ରାଉତ 

 

ରାଜା ମହାରାଜା ତୁମ ବୁtି ପାଇଁ 

        ତୁମରି ସାହାଯ� େନେଲ, 

ମାଟିର ମହକ ମଲିA କାଶ ପୁର 

      ତୁମ ପାଇଁ ଧନ� େହେଲ। 

ଶକଟ ପ�ମାଣ ପୁaକ ତିଆରି 

      ଓଡ଼ିଆ ଭାଷା ସୁରgା, 

ଆେହ ବରପୁତ�  ଓଡ଼ିଆ ଭାଷା କୁ 

       କରି ଥିଲ ତୁେମ ରgା। 

ଆଜି ଶୁଭ ଦିେନ ତୁମରି ସଂ�ାେନ 

     େହ ଉ¯ଳ ମାତା ସତୂ 

ଆେହ େସନାପତି ତୁମ ନିକଟେର 

      କରୁअଛି ପ�ଣିପାତ। 
 

ବାଲିପ*ା, अନୁଗୁଳ 
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ସF nତି ଏକ ନିେରାଳା ଜହ�ରାତିସF nତି ଏକ ନିେରାଳା ଜହ�ରାତିସF nତି ଏକ ନିେରାଳା ଜହ�ରାତିସF nତି ଏକ ନିେରାଳା ଜହ�ରାତି    
ସF nତି! 

ଏକ ନିେରାଳା ଜହ�  ରାତି 

େକେବ େବୖଶାଖ ର ତାତି 

ପୁଣି ଫଗୁଣ ର ଫଗୁଭିଜା ରାତି 

େହାଇଯାଏ ଜୀବନର ସାଥି। 

 

ସାଉଁଟା ସପନର अଧାଗଢା ଶ�ସବୁ 

ମନର ତୁଳୀେର 

ଆ+ି େହାଇଯା'qି 

କsନା ର ଛବିଟିଏ ପରି 

ସୃ�ି କରିବାକୁ ସF nତିର ଲହରୀ। 

 

 

 

 

 

ମେନାଜ କୁମାର 
ପoା 

 

 

 

ମା ର େକାଳେର  

େଦାଳି େଖଳି େଖଳି 

ଜହ�  ମାମୁର ଗପ ଶୁଣୁ ଶୁଣୁ କଟିଯାଏ େବଳ 

ମାଟିର ବିଛଣାେର େଶାଇ େଶାଇ ଦିନ 

କାଟୁଥିଲି 

ସରିଗଲା େଶୖଶବର ଧଳିୂେଖଳ। 

 

ସିଲଟ ଛାତିେର  

ଶନୂ ଆ+ି ଆ+ି 

ଜଗନ� ାଥ ଗଢୁ ଗଢୁ ଆର� ହୁଏ 

ଜୀବନର ଛକି ଶନୂ େଖଳ ମେନପେଡ 

ପଣକିଆ ଡକା,ପେର ପୁଣି अ+କଷା। 



ଆହ� ାନ
 ଇ-ପତି� କ

ା 

ଆହ� ାନ ଇ-ପତି� କା, ପ�ଦଶ ବଷ�, ଦି� ତୀୟ ସଂଖ�ା, େଫବୃଆରୀ ୨୦୨୦ Magazine Downloaded from www.aahwaan.com 

ଆହ� ାନ ଇ-ପତି� କା ସ!ୂ#� ନିଃଶୁ& ବିତରଣ େହତୁ ଡା େଜ�ାତି ପ�ସାଦ ପ*ନାୟକ+ ,ାରା ପ�ତି-ିତ ଓ ପ�କାଶିତ    Aahwaan.comAahwaan.comAahwaan.comAahwaan.com           129 

 

ଗଁା େପାଖରୀ େର ମାଛ ଧରା 

େକେତ ବହୁ େଚାରୀ େଖଳ 

ବୁଢ଼ୀମା'ର  ବୁଢ଼ୀ अଶୁରୁଣୀ ଗପ ସାେ� 

9ୁଲ ଛୁଟିର େବଳ । 

 

ମା ସାେ� ରାଗ ରୁଷା ଆଉ ବାପା+ର ମିଠା ଗାଳି 

ସବୁ ମେନପେଡ 

ବଷ�ା ପାଣିର ଡ�ଭସା ସାେଥ 

ଜହ�  ରାତିର ପାହାଡ଼ ପାଣିର େଖଳ ।। 

 
ସ!ାଦକ, ସେୂଯ��ାଦୟ ସାରସ¡ତ ପ�ତିଭା ପରିବାର। 

अଡା, ବାେଲଶ�ର 
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ଶୀତଶୀତଶୀତଶୀତ    
ଆସିଛି ଶୀତ  

ହିମକାୟ େହମାଳିଆ अନୀଳଟା  

ଭାସି ଆସୁଛି ଦୂର େଦଶୁ,  

ଓଃ! କି ଥoା । 

ଆସିଛି ଶୀତ  

େପୗଷ କି ମାଘ ନୁେହଁ 

ଧମ�ମାସ ରୁ େଦଖାଏ ଦପ�, 

ମୃଦୁସମୀର ଭାସି ଆସିଛି  

ଦୂର ହିମାଦ� ୀ ରୁ । 

ଆସିଛି ଶୀତ  

ପ�କୃତିରାଣୀ अଗଣାେର ଫୁଟିଛି  

ଆଗମନୀର ମଧୁଛD,  

ଧାତ� ୀ ଧାରଣ କରିଛି ଆଜି  

ଲାଜକୁରି ପଲA ୀବଧ ୂରୂପ । 

ଆସିଛି ଶୀତ  

ପ�ଭାେତ ଝରିଛି ଶିଶିରସି�  

ସF nତିରuନ ପାତ�  

 

ସେତ େଯପରି ମୁ�ା ର େମଳି,   

ଲାଜକୁଳି ଆଜି ଲାେଜଇ ଯାଇଛି  

ପହିଲି ଶୀତୁଆ �ଶ�େର । 

ଶୀତ ଆସିଛି  

ପାହାqିରାତି ରୁ େଘାଟିଛି  

ଧବଳ ଧୁମ�ାଭ କୁହୁଡି,  

ଲୁଚି ଯାଇଛି େସ ପ�କୃତିର  

କମନୀୟ ରୂପଚଯ୍�ଯ। 

ଶୀତ ଆସିଛି  

ଧରଣୀ େର ଆସିଛି ଆଜି  

ପୁ� ର ର�ୀନ୍ ସୁନାମୀ, 

ପେଛ ଛାଡିଯାଇଛି େମାହିନୀ  

ମହକର ଯାଦୁ । 

ଶୀତ ଆସିଛି  
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ପାଗଳ େହାଇଛି ମଧୁପଦଳ  

ମଧୁ ସଂଗ�ହ ଲାଗି,  

ଉଡି ବୁେଲ େକେତେଯ ଫୁଲକୁ  

ପାଇବାକୁ ପହିଲି ମଧୁରସ । 

ଶୀତ ଆସିଛି  

ହସିଉଠିଛି ପ�ାଣୀଜଗତ  

ନାଚିଉଠିଛି ଧରଣୀ ମାତା, 

ଭୃ� ଗାଉଛି ମଧୁର ସଂଗୀତ 

କାରଣ ଆସିଛି ଋତୁର ରାଣୀ । 

ଶୀତ ଆସିଛି  

ପ�ିମାେଦଶ େର ସିDୁର ଫାଟିଛି  

ଢଳି ଯାଇଛqି ସୁବ#�ରବି । 

ପୁଣି ପାଇବାକୁ ଶୀତର ପରଶ  

ଉଲA ାସିତ େହାଇଛି ଧରଣୀ,କାରଣ  

ପାେଖଇଲା େସ ସ{ିମୁହୂ �̀  

ପୁଣି ଆସିଛି ଶୀତ । 

 

ସF �ତି ରuନ ପାତ�   

ବାଲିଘାଟ,େଗାପାଳପୁର,ପୁରୀ-2 
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अେଲାଡ଼ାअେଲାଡ଼ାअେଲାଡ଼ାअେଲାଡ଼ା    
अବିଶ�ାସ ଭରା ହୃଦୟ ଟା ତୁମ 

ସରଳ ନ ଥିଲା ସତୂ�  

ଜୀବନକୁ େମାର ଯ�ଣା େର ଭରି 

େହାଇ ପାରି ଲନି ମିତ� । 

ସୁଖ ଦୁଃଖ ର ଏ ପରିଧି ଭିତେର 

ହୃଦେୟ ରଖିଲି ବା{ି 

ଦୂର୍ ଦିଗବଳୟର ଆ+ି େମା ମନ େର 

େପ�େମ େହାଇଗଲି ଛDି। 

ଇତିହାସ େହାଇ ରହିଛି କଷଣ 

ଜୀବନର କୁରୁେgତ�  

େକଉଁଠି ଆର� େକଉଁଠି ସମା� 

େପ�ମର ସମେର େgେତ� । 

ମନ ମରିଯାଏ କାେନ କହିଯାଏ 

ଭୁଲି ଯାଆ ଇତିହାସ 

ବୟସ ସା�କୁ अେଲାଡା ଲାଗଇ 

ସବୁ ନୁେହଁ ପୁଷ ମାସ। 

ସ{�ାରାଣୀ ଦାଶ 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ଜଗତ ସିଂହ ପୁର 

୯୮୬୧୫୪୦୨୦୭ 
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ମଶାଣିର ଭୟମଶାଣିର ଭୟମଶାଣିର ଭୟମଶାଣିର ଭୟ    
େକଜାଣି କାହ[କି ଭାରି ଭୟ ଲାେଗ ଆଜିକାଲି .....??? 

ବାହାେର ମେତ କାହାର ବିକଟାଳ କାDଣା ଶୁେଭ ....??? 

ଏେତ ରାତିେର କିଏ କାDୁଥିବ େକଜାଣି ....??? 

ମେତ ଏହା େକୗଣସି ଭୂତ େପ�ତର ଆତF  -କାDଣା ପରି ଲାଗୁଛି ....??? 

ଗଁାେର କିଟ କିଟ अ{ାର 

ପ�ବଳ େବଗେର ମାଡି ଆସୁଥିବା ଘଡଘଡି 

େମା ମନେର ଭୀତି ସ�ାର କରୁଛି  

ବିଲୁଆର ଚି¯ାର  

କୁକୁର ର େଭା େଭା ସ¡ର 

ଝି+ାରି ର ଝୀଂ ଝୀଂ 

େବ� ର େକଂ କଟର ସ¡ର ଶୁଣି େମା ମନର ଡର ଆହୁରି ବଢିଯାଏ  

ବିେଲଇର ଦପ ଦପ ଆଖି େଦଖି ଛାତି େର ଛନକା ସୃ�ି  ହୁଏ 

ମେତ ଭାରି ଡର ଲାେଗ 

େଯେବ ସu େବେଳ ଲାଇଟ ଚାଲିଯାଏ  

ରୀତା अପରାଜିତା 
ମହାqି 
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ମହାମବତୀ ଲିଭିଯାଏ ପବନର ଧ�ା େର l 

େମା ପଣତ କାନି ଉଡିଯାଏ 

ପବନର େବଗେର।। 

ଏ ଋତୁେର ଏେତ ଭୟ ଲାେଗ କାହ[କି ଜାେଣନା....??? 

େମା ସମଗ� ସ`l ଆେବାରି ବେସ ମଶାଣି ର ଭୟ । 

 

----ପAଟ ନ -୮୩(ସି) ,ଆମ�ପଲA ୀ , 

ଭୁବେନଶ�ର -୨୧ ,େମା -୯୩୩୮୫୮୪୮୫୭ 
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ଶ� ଶୃ�ାରଶ� ଶୃ�ାରଶ� ଶୃ�ାରଶ� ଶୃ�ାର    
ବସିଯାଏ େଯେବ କବିତା ନିମେq 

 ହaେର େଲଖନୀ େତାଳି, 

ପୁuା ପୁuା ଶ� କଜିଆ କରqି 

 େକ ଆେଗ ବସିବ େବାଲି। ୧ 

अନ�େବେଳ ସବୁ ଲୁଚqି କୁଆେଡ 

 େଖାଜି ବି ପାଏ ମଁୁ ନାହ[, 

କଲମ କାଗଜ ସାେଥ ବସିଗେଲ 

 ଶ� ଆସିଯାqି ଧାଇଁ। ୨ 

ସଭି+ୁ ଆଦେର ଶାq କରିଦିଏ 

 ବୁଝାଇ ତା+ର ମନ, 

ଜଣ ଜଣ କରି ସଭି+ୁ ମିଳିବ 

 ସଭି+ ଉଚିତ �ାନ। ୩ 

ଉପଯୁ� �ାେନ ବସି ନ ପାରିେଲ 

 ଶ�ମାେନ ଯାqି ରୁଷି, 

କବିତାଟି ମଧ� ଲାେଗ ରସହୀନ  

 ଯଦି ଶ� ଯାଏ ଖସି। ୪ 

ପି�ୟଦଶiନୀ ମହାqି 

 

ଶ�ମାେନ ସବୁ ଭାବନା ସହିତ 

 ସାଲିସ କରqି ନାହ[, 

କବିତାେର ଟିେକ ସାମିଲ େହବାକୁ 

 ପ�ତିେଯାଗୀ ଥାqି େହାଇ। ୫ 

ଭାବନା ସମହୂ ଶ� ରୂପ େନଇ 

 କବିତାେର ପାqି �ାନ, 

ଶ�ର ବିନ�ାସ ଉ`ମ ରହିେଲ 

 କବିତାର ବେଢ ମାନ। ୬ 

କବିତା ରୂପକ ଲାେଜଇ କନ�ାର 

      ଶ� ହ[ କେର ଶୃ�ାର, 

ଶ� ହ[ ଶ�କୁ ��ୀକୃତ କେର 

      ଶ� अେଟ ଯାଦୁଗର। ୭ 
ଭୁବେନଶ¡ର 
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ଗାଉଁଲି େବାହୁଟା କିମିଆ କଲାଗାଉଁଲି େବାହୁଟା କିମିଆ କଲାଗାଉଁଲି େବାହୁଟା କିମିଆ କଲାଗାଉଁଲି େବାହୁଟା କିମିଆ କଲା    
ସୁDରୀ ରୂପସୀ ଗାଉଁଲି ଝିअେଟ 

ପୁअକୁ େଦଲି େମା ବାହା 

େଗାଟି େଗାଟି କରି ବୁେଝଇ କହୁଛି 

ଘଟିଲା ତା'ପେର ଯାହା । 

ଗାେଧାଇବା ପାଇଁ େପାଖରୀ େଖାଜିଲା 

ଗାଧୁଆ ଘରକୁ ଛାଡ଼ି 

ଆମ େରାଷଘର ପସD େହଲାନି 

ସିଲିoର େଦଲା କାଢ଼ି । 

ଚୁଲୀ େଖାେଲଇଲା ଘେର େସ େଗାଟିଏ 

ଜାଳିଲା କୁଟାର ଜାଳ 

ନିମ ଦାqକାଠି ସକାଳୁ େଖାଜିଲା 

ଧରିକି ପିତଳ ଢାଳ । 

 

 

 

 

ଶିଶିର କୁ୍ମାର ପoା 

 

 

 

 

କେମାଡ଼ ଆମର ପସD େହଲାନି 

ବାରିଆେଡ଼ ଗଲା ହଗି 

କି अବା କରିବ ପୁअଟା େମାହର 

େଠ�ା ଧରି ଗଲା ଜଗି । 

େସଇ େବାହୂ ପୁଣି େକଇଦିନ ପେର 

ଆମକୁ ଯାଇଛି ବଳି 

ଉଦାହରଣ େଟ ସାଜି େସ ପାରିଛି 

ସୁଖେର ଶାqିେର ଚଳି । 

 
କୁଆଁସ , େମରଦା କାଟିଆ , ଯାଜପୁର 

ଆଳାପ~୮୯୮୧୭୩୭୨୨୮ 
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ମୁଁ ଜାଣିନିମୁଁ ଜାଣିନିମୁଁ ଜାଣିନିମୁଁ ଜାଣିନି    
ମଁୁ ଜାଣିନି 

େମା ନୀରବତା କାହାକୁ କଣ କୁେହ 

େକମିତି ବି େଲଖିବି 

େମା ନୀରବତାର ସରଳାଥ� 

ମଁୁ େକମିତି ଆଉ କାହ[କି ବାଧ� ହୁଏ 

େକବଳ ଏତିକି ଜାଣିଥା 

େମା ନୀରବତାେର 

ମଁୁ େକବଳ େମା ନିଜକୁ ହ[ 

ଭୁଲି ବାକୁ ଚାେହଁ 

ମଁୁ ଜାଣିନିେମା କବିତା କାହାକୁ କଣ କୁେହ 

େକମିତି ବି େଲଖିବି େମା କବିତାର ଭାବାଥ� 

େକମିତି ଆଉ େକଉଁଠୁ ଏ ନିଜ ଶ� ପାଏ 

 

 

 

 

େଦବବ�ତ ବାରିକ 

 

 

 

 

 

 

େକବଳ ଏତିକି ଜାଣିଥା 

େମା ନିଜ ଭିତେର ଚି¯ାର କରୁଥବା अgର 

ଗୁଡାକୁ 

କୁqୀ ପରି ଜନF  େଦଇ 

କ#� ଭଳି ସମୟର ନଇ 

ସୁअେର ଭସାଇ ଦିଏ... 

 
ଆନDପୁର, େକDୁଝର 

ଭ� ାମ�ଭାଷା - ୯୩୪୮୭୭୯୩୯୪  
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अନଳ ରାgସअନଳ ରାgସअନଳ ରାgସअନଳ ରାgସ    
ମାତିଛି େର ଭାଇ ମାତିଛି େଦଖେର 

अନଳ ରାgସ ମାତିଛି । 

ଟାଉ ଟାଉ କରି ସବୁକୁ େକମିତି 

େଗାଟା ପେଣ ଗିଳି େଦଉଛି। 

अେ�� ଲିଆ ର େସ ଜ�ଲ ଭିତେର 

अନଳ ରାgସ ମାତିଛି । 

ହୁ ହୁ େହାଇ େସ ଭୟ+ର ରୂପେର 

ସବୁ ଛାରଖାର କରୁଛି । 

କାହାକୁ କହିବ ନିଜର େବାଲିକି 

େଦବତା ରାgସ ସାଜୁଛି । 

अେ�� ଲିଆ ର େସ ଜ�ଳ ଭିତର 

ନିମିଷେକ ଗ�ାସ କରୁଛି। 

ଜୀବଜ� ସହ ଦx ବୃg ଲତା 

ଦଗଧ ପୁଣି  ଘର,ାର । 

ଭୟତ� a େସଠି ଜନତା ସରେବ 

କରqି ଆ �̀ ଚିତକାର । 

ଡbରୁଧର ବାଗ 

 

अେ�� ଲିଆର ଏ ନୁହଁଇ ବିପଦ 

ବିପଦ  ଆମ ଏ ମହୀର । 

ସତକ� ନ େହେଲ ନି�ିତ ଗ�ାସିବ 

ଧରାର ସମa ନଗର । 

ବାରbାର ସିଏ ନିେh�ଶ େଦଇଛି 

େହବାକୁ ସତକ� ଆଗକୁ । 

ନମାନି ଜନତା ନିେh�ଶ ତାହାର 

ହାତ ଠାରି ଡାେକ ତାହାକୁ । 

ନିେୟାଜିତ େସଠି ସହସ� େସୖନିକ 

ଲିଭାଇ େଦବାକୁ अନଳ। 

ପ�ାଣପେଣ େଯେତ ଉଦ�ମ କରିେଲ 

ହୁअqି େସତକ ବିଫଳ । 

େହ अଗି� େଦବତା କାହ[କି ନି�`ି 

େନଉअଛ ତୁେ� ଏଥର । 
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ବୃg େଦବକୁ ଏେତ ନି-ୁର େହାଇ 

ପୁରାଉଛ ତୁମ ଉଦର । 

େହ ଜଳ େଦବତା କାହ[ अଛ ତୁେମ 

ଦିअ ଥେର ଆଜ ଦଶ�ନ । 

ରgାକର ତୁେମ ଏ ସକଳ ପ�ାଣୀ 

ବୃ�ି ଜଳ କରି ସି�ନ । 

 
ଚପି�ଆ, କଳାହାoି, ଓଡିଶା । 

ଭ� ାମ�ଭାଷ : ୯୧୭୮୨୨୫୭୬୪  
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ସF nତିର ସା!� ତିକୀସF nତିର ସା!� ତିକୀସF nତିର ସା!� ତିକୀସF nତିର ସା!� ତିକୀ    
ତୁମକୁ େଦଖିେଲ ସେତ ମେନପଡ଼ି ଯାଏ 

 अତୀତ ଓ ବ �̀ମାନର ଜୀବq ଛବି, 

େଫରିଯିବା ପାଇଁ ସେତ ଇjା କାହ[ ହୁଏ 

 ଖୁସିେର ନାଚି ଉେଠ ମନ ତୁମକଥା ଭାବି ।୧। 

 

େକଉଁ अତୀତ ବୁକୁେର ଲୁଚି ରହିଥିବା 

 ପୁରୁଣା େପାଥିର ଏକ ସାଇତା ସF nରୁତି, 

ତୁମକୁ େଖାଲିେଲ ମନ ଆତF  ବିେଭାରେର 

 ମେନପେ଼ଡ କଥା ସବୁ ଆର�ରୁ ଇତି ।୨। 

 

ଜୀବନେର ବିତିଥିବା ହସ ଖୁସି ଦିନ 

 ଲୁହେର ବି ଭିଜିଥିବା ନୟନ ଭ� Ëଲତା, 

ସF nତି ତୁମ ପ�ତିବିb ପାେଖ ଥାଇ ଆଜି 

 ଲାେଗ अବାaବ ଶନୂ� ଆଉ ନିଜ�ନତା ।୩। 

 

 

େରାହିତ୍ େସଠୀ 
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ସF nତି ନାହଁ ତୁେମ ଖାଲି ଚିରସF nତି େମାର 

 अତୀତେର ଘଟିଥିବା କାହାଣୀ ପୁuାଏ, 

ଦୃ�ପବୂ� େହାଇ ଚgୁ େଯେତ େଦଖୁଥିେଲ 

 ବୁଝିବି ଏ ମନ କାହ[ अବୁଝା େସ ରୁେହ ।୪। 

 

େଫରି ଆସqକି ବାେର ଜୀବq ରୂପେର 

 େଦଖୁଥାqି अପଲକ ନୟନେର ଭରି, 

ବା¶ୁଥା'qି ତୁମ ସାେଥ େପ�ମ ପ�ୀତି େନଇ 

 ସେତକି ତୁେମ େମାର ନବବଧ ୂପରି ।୫। 

 

ସF nତି ତୁେମ େଫରିଆସ अତୀତକୁ େନଇ 

 ଉେନF ଷ େହଉ ହୃଦୟ ତୁମରି �ଶ�େର, 

ଶୀହରେଣ େଖଳିଯାଉ ତନୁ ମନ େମାର 

 ପୁଲକିତ େହଉ ତୁମ ପ�ୀତି ପୁଲକେର ।୬। 
ଦୁତୀେମoି(ମଲିକସାହି) 

ଖଜୁରୀପଡା, କ{ମାଳ 

ଦୂରଭାଷ-୯୪୩୮୦୭୩୯୩୦ 
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ଭାରତ ଆମରି ମାଆଭାରତ ଆମରି ମାଆଭାରତ ଆମରି ମାଆଭାରତ ଆମରି ମାଆ    
ଏଇ ଭାରତ ଆମରି ମାଆ 

ଆେମ ରଖିବା ତାହାରି ନାଆଁ 

ଭାରତ ଆମରି ମାଆ।  

ଏଇ ଭାରତ ଆମରି ମାଆ  

ଆେମ ରଖିବା ତାହାରି ନାଆଁ 

ଭାରତ ଆମରି ମାଆ।  

ତା'ର େକାଳେର େହଲୁ ଜନମ 

କରିବା ଆେମ ତାହାରି କାମ 

ଭାରତ ଏହାର ନାମ।  

ଜନମି େକେତ ବୀର ପୁରୁଷ  

ରଖି ଗେଲ ଏ େଦଶ ର ଯଶ 

ଭାରତ ଆମରି େଦଶ।  

 

 

 

 

େଗୗରୀ ପoା 

 

 

 

ଗା{ୀ, ସୁଭାଷ ଶା¥ୀ, ସh�ାର  

େଯାଗ� ସqାନ ଏଇ େଦଶର 

ଭାରତ ନାମ ଏହାର।  

ନୀଳ ସାଗର ଧୁଏ ପୟର 

ହିମାଳୟ ଯା ମୁକୁଟ ଶିର  

ଗ�ା ବି େବାହୁଛି ଧୀର।  

ଏଇ ଭାରତ ବିେଶ� ବିଦିତ 

ତା'ର େଗୗରେବ ସେବ� ଚକିତ 

ମାନୁଛି ସାରା ଜଗତ।  

ବିଶ� ଗୁରୁ ର ଆସେନ ଆଜି 

େଶାଭା ପାଉଛି ରାଣୀଟି ସାଜି 

ସୁDର େଗୗରବ ରାଜି।  
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ଆମ ଭାରତ ସୁDର େଦଶ 

ରଖିଛି ସାଜି େକେତ େଯ େବଶ 

ସଭି+ ଓଠେର ହସ।  

ପାଇବା କାହ[ ଏପରି େଦଶ  

ରଖିବା ତା'ର ମହତ ଆସ 

ଭାରତ ଆମରି େଦଶ।  

ଶପଥ େନବା ରଖିବା େଟକ 

ତା'ପାେଦ େହବା ନତମaକ  

ପ�ଭୁ େହ ତା ପାେଦ ରଖ।  

ଭାରତ େକାେଳ ଜନମି ଆେମ 

ଏଇ ପରାଣ ଲାଗୁ ତା କାେମ 

ଯାଉ ଏ ପ�ାଣ ତା ନାେମ।  

ଯାଉ ଏ ପ�ାଣ ତା ନାେମ।  

 
ଜୟପୁର େକାରାପୁଟ, ଓଡ଼ିଶା 
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ବଦଳିବା ଆେମବଦଳିବା ଆେମବଦଳିବା ଆେମବଦଳିବା ଆେମ    
େଦଶ ବଦଳିବ     େଦଶ ବଦଳିବ 

      କହୁଛୁ ସଭିଏଁ ସତ 

ନିେଜ ବଦଳିେଲ  ବଦେଳ ଜଗତ 

     ଏକଥା ଭୁଲିଛୁ ମିତ ।। 

 

gୁଦ� ରୁ ମହତ      ସବୁଠି ନିହିତ 

      ତ`୍େଵ ଭରା ଏ ଜଗତ 

ମିଶି ବିDୁ ବିDୁ   ସ�ବ ଟି ସି{ୁ 

       ଏକଥା ନୁହଁ କି ସତ ?? 

 

ବ��ି ଚରିତ� ରୁ     ସମାଜ ନିମ�ାଣ 

        ପରିବାର ଭାବ େନଇ 

ମହତ ଚିqେନ  ଶୁଭ ଦୃ�ିେକାେଣ 

        ସୃ�ି  ହୁଏ ସଦା ଜୟୀ ।। 

 

 

େସଠୀ କା ìକ ଚD�  

 

ଶିଶୁ ନୂଆପୀଢ଼ି   ଶିଶୁ ଫୁଲ କଢ଼ି 

          ଶିଖାଇ ଗଢ଼ିବା ତା+ୁ 

ସୁନାର ଭାରତ     ସ�ବ ନି�ିତ 

         ଶିgା ବିହୁେନ ତି� ଶ+ୁ ।। 

 

େଭାକ,ଦାରିଦ� �େର  अ�ିର େଦଶ େମା' 

           ସୁଧୁରିବ ନିେ� ଦିେନ 

  େଲାଭ ମହାମାରୀ ଦିେନ ଯିବ ମରି 

            ସୁଚରିତ� ର ଗଠେନ ।। 

 

ଚାହ[ େଦଖ ଥେର  ସାରା ଜଗତେର 

        େଯ େଦଶ ଉନ� ତ େବଶି 

ଏକତା ମ� ଓ େଦଶପ�ୀତି େଡାେର 

        କମ�ଠ େସମାେନ େବଶି ।। 
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ଉ¤ ନୀ¤ ଭାବ    ତା+ଠି ନ ଥାଏ 

       ପର�େର େପ�ମ ଦ�qି 

କେମ� ବ�a ଥିେଲ  କୁକେମ� ମାନସ 

       ଲି� ନ େହବାର ରୀତି ।। 

 

ବଦଳିବା ଆେମ  ବଦେଳଇ େଦବା 

         ସଠିକ୍ ମାଗ�ଦଶ�େନ 

ଚିqା ,େଚତନା ଓ  ବିପ}ବର ଧାରା 

         ଫୁଟାଇ ପ�ତି �Dେନ ।। 

 
ବାେଲଶ�ର, ଓଡ଼ିଶା 
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ତେମ ଆସୁଥାअତେମ ଆସୁଥାअତେମ ଆସୁଥାअତେମ ଆସୁଥାअ    
ସାରାଦିନ ତେମ ଆସୁଥାअ 

େମା ଭାବନାେର 

େମା େଚତନାେର 

େମା ସ�ପ�େର 

େମା ଆଖି ଦପ�ଣେର 

ଛବିଟିଏ େହାଇ ।। 

 

ତେମ ଆସୁଥାअ 

ନିଦାଘର ଉଷFତାପରି 

ବଷ�ାେର ଟପଟପ ବିDୁେଟ ପରି 

ଶୀତେର କାକରର �ଶ� ପରି 

ଏକଦମ୍ ଚୁପ୍ ଚାପ୍ 

ଶ�ଟିଏ େହାଇ ।। 

 

ତେମ ଆସୁଥାअ 

ପ�େତ�କ ରାତିେର 

ପବିତ�  ଦାସ 

 

ନିଶା अ{କାେର 

କେପାତୀ ଆଖିେର 

ଚD�  ଆେଲାକେର 

ଶୀତଳ େଜ�ା~ାେର 

ସ�ପ�ଟିଏ େହାଇ ।। 

 

ତେମ ଆସୁଥାअ 

େମା କଥା ପ�ସ�େର 

କବିତା ଭିତେର 

ପ�ତିଟି ବାକ�େର 

अgର ଭିତେର 

ଧ�ନିଟିଏ େହାଇ ।। 
ଗେବଷକ, େରେଭନ୍ ସା ବିଶ�ବିଦ�ାଳୟ,  

େମା-୭୦୦୮୪୮୯୭୫୧ 
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ଚକାଆଖିଚକାଆଖିଚକାଆଖିଚକାଆଖି    
ଆେହ ଚକାଆଖି ମଉନେର ବସି 

 େହଲ କି ପଥର ତୁେମ 

ପାପୀ, अତ�ାଚାରୀ େହେଲଣି ସବଳ 

 अନୀତି ତୁମରି ଧାେମ । ୧ 

ହତଶିରୀ ପରା େହଲାଣି ଓଡିଶା 

 ବନ�ା,ବାତ�ା,ମରୁଡ଼ିେର 

େଲାଭ, ସ¡ାଥ�, ଈଷ�ା ରାଜୁତି କେଲଣି 

 ମଣିଷର ହୃଦୟେର । ୨ 

ଭ�ି, େପ�ମ, େସ�ହ ମହ�ା େହଲାଣି 

 ସତକୁ ଗ�ାସିଛି ଛଳ 

େଚାରି, ଡକାୟତି, ନାରୀ ବଳା¯ାର 

 େଦଖାqି ତା+ର ବଳ । ୩ 

େଯାଜନା ଉପେର େଯାଜନା ଚାଲିଛି 

 ସରକାର+ର ଏଠି 

ଗରିବ େସମିତି ଦୁଃଖେର ବ�ୁଛି 

 ଦିନରାତି ଖଟି ଖଟି । ୪ 

ଜୟଶ�ୀ ମହାରଣା 

 

ଶିgା, ସ¡ା��, କୃଷି ବିପଯ��a େହାଇ 

 ପ�ଗତି ସାଜିଛି ମକୂ 

ମଣିଷ ଜୀବେନ ଧେସଇ ପଶିଛି 

 ନାନା ଦୁଃଖ େରାଗେଶାକ । ୫ 

ଦୟାମୟ ପ�ଭୁ अଭିମାନ ଭା�ି 

 ଆଶିଷ ଝରାଇ ଦିअ 

ଉ¯ଳ ମାଟିରୁ अନ�ାୟ,अକୀ ì 

 ନିମିେଷ ଦୂେରଇଦିअ । ୬ 

ଜାଗ�ତ କରାअ ପ�ତିଟି ହୃଦେୟ 

 ବିେବକ ବୁtିର «ାନ 

ତୁେ� ଦୟାକେଲ ଓଡିଶା ଆମର 

 अରଜିବ ଯଶ, ମାନ । ୭ 

 
ବାଣପୁର, େଖାt�ା, ଓଡ଼ିଶା 
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ଆଉ ଏକ ନୂଆବଷ�ଆଉ ଏକ ନୂଆବଷ�ଆଉ ଏକ ନୂଆବଷ�ଆଉ ଏକ ନୂଆବଷ�    
ଇଁରାଜି ନୂଆ ବଷ� 

ଏଇ ହାପି ନିୟୁର, ତା ପାଇଁ ଭଳିକି ଭଳି 

େକେତ ଶୁଭ ବା �̀ା, ଗ�ୀଟିଂ କାଡ଼�  

ଆଉ ମନ ଭିତେର ପୁଣି ଆଗାମୀ ବଷ� ଯାଏଁ 

ସାଇତା େହଇ ରହିଯାଉଥିବା କିଛି ପ�ତିଶୃତି ! 

ବାସ୍ ଏତିକି େର ସୀମିତ ଆେମ ! 

ବଷ�ର େଶଷ ରାତି ନାଚ ଗୀତ  

ମଦ ମାଂସେର ଚିअସ୍� େହବ 

ରାତି ସବୁ ର�ିନ େହବ 

ଆଉ େସଇ ରାତି ବି ସାgୀ ରହିବ 

େକେତ କୁଆଁରୀ अନିjାକୃତ ଭାେବ ହରାଇଥିବା କୁଆଁରିତ¡ର  

ଆଗ ଭଳି ବିନା ଶୀତବ¥େର अସହ� ଜାଡ଼େର କୁ+ୁରି େହଇ  

ଫୁଟ ପାଥ େର ରାତି କାଟୁଥିେବ େକେତ अସହାୟ ମଣିଷ 

େକେତ अନାଥ ବି ସବୁଦିନ ପରି େଖାଜିଚାଲିଥିେବ ନିଜର ପରିଚୟ 

େକେତ େଯ େଭାକିଲା େପଟ ସହୁଥିବ ଦାରିଦ� �ର ତାଡ଼ନା 

ମାଟି ମା ପାଇଁ ଆତF ୀୟ+ଠୁଁ ବହୁ ଦୁରେର ହାଡ଼ ଭ�ା ଶୀତେର  

ସୀମାqକୁ ଜଗି ରହିଥିେବ ଆମ େସନା 

ବିଜୟ କୁମାର ପoା 
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େସ ସବୁରୁ ଆମର କି ଯାଏ ଆେସ ! 

ଆମର ଆଭିଜାତ� अହ+ାରକୁ େନଇ ଆେମ ବ{ା ନିଜ ପରିଧିେର 

ଯାହା େଯଉଁଠି ଯାହାପାଇଁ େଯମିତି ଥିଲା େସମିତି ରହିଯିବ । 

ପୁଣି େହବ ନୂଆ ସକାଳ  

ବିଛାଡ଼ି ପଡ଼ିବ ସୁେନଲି କିରଣ  

ବଦଳିଯିବ ତାରିଖ 

ପୁଣି କିଛି ର�ା ର� କାଯ��କ�ମର ଖବର ପଢ଼ି 

ଆେମ ଭୁଲି ଯିବୁ ବିଗତ ବଷ�ର ନିଭ�ୟାକୁ ପି�ୟ+ାକୁ 

ପାଣି ପାଇଁ ହାହାକାର ସହରୀ ଜୀଵନ  

ଭୁଲିଯିେବ ପରିେବଶ ସୁରgାର ସବୁ ପ�ତିଶ��ତିକୁ 

ପୁଣି କଟାେହବ ଗଛ ଆଧୁନିକତାର ଦ¡ାହି େଦଇ 

ପୁଣି େସଇ ଦୂଷିତ ପବନେର ଛଟପଟ ଶ¡ାସରୂt େହଇ  

ପୁଣି अସୁରgିତ ମଣୁଥିେବ ଆମ ବିଂଶ ଶତା�ୀର ନାରୀ 

େକବଳ ତାରିଖ ବଦଳିବାକୁ अେପgାକୃତ ଆେମ 

ବଦଳିବୁନି କାଣୀଚାଏ..କଣ ପାଇଁ େଯ !! 

କାହ[କି ନା .. 

ଏସବୁ େକବଳ କବିର କବିତାଟିଏ ପରା !! 
ସ!ାଦକ "କନକପ�ଭା", 

ସବ�, ସିମୁଳିଆ, ବାେଲଶ�ର, 
ଭ� ାମ�ଭାଷ : ୯୭୩୯୫୯୧୮୧୬ 
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ବିକାଶବିକାଶବିକାଶବିକାଶ    
କଳ କାରଖାନା, ଯାନବାହନେର 

ବିକାଶର ସୀମା ଛୁଇଁେଦଲା ପେର 

ମାଟିରୁ ଆକାଶ ଲଂଘିଯିବାର ସ�ପ� 

ବାaବ େହଲା ପେର 

अନୁଭବ ହୁଏ େମା ମାଟିମା’ ଆଜି େକେତ ଆଗେର 

 

ଶିgାର ମାନ ବୃtି େହଲାପେର 

ନାରୀକୁ ସମାନ ତଉଲିେର ରଖିଲା ପେର 

େଯାଜନ େଯାଜନ େଯାଜନା େହଲା ପେର 

ଗଁାପୁअ ଆଜି ବିେଦଶ ଗଲା ପେର 

अନୁଭବ ହୁଏ େମା ମାଟିମା ଆଜି େକେତ ଆଗେର 

 

ବିକାଶର ଖବର ପଢିବା ଆଶାେର 

ସକାଳର ପତି� କାଟିକୁ େଖାଲିେଦଲା ପେର 

େକେତ अସହାୟ ମଁୁ ଏଇ ଦୁନିଆେର 

ନାରୀ ଜନF  େଯ अଭିଶାପ 

ପ#ୂiମା େଲ+ା 
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ପ�ତିଫଳିତ େହଉଥାଏ େସ ପତି� କାେର 

 

େଯାଜନ େଯାଜନ େଯାଜନା େହଲା ପେର 

ଆଜି ବି ପ�ସତିୂ ପ�ସବ କରିବାକୁ ଯାଇ ମେର 

ଆଜି ବି ପ�ସତିୂ ବୁହା ହୁଏ ଖଟେର 

अସହାୟତାର ଶିକାର େହଇ 

ସ¡ାମୀ େବାହିନିଏ ¥ୀ ଶବକୁ କାଂଧେର 

 

ସ¡ାଧୀନତାର अେନକ ବଷ� ପେର ମଧ� 

ଆେମ ଆଜି ବି ପଛେର 

ମିଛ କୁହୁଳିକା ଇଏ 

ଆେମ अଛୁ ଆଜି ବିକାଶ ପଥେର 

 
ଗେବଷିକା, ହୁ�ମାନିଟି ଏବଂ େସାସିଆଲ୍ ସାଇନ୍ ସ୍ ବିଭାଗ 

ଆଇଆଇଟି (ଆଇଏସ୍ ଏମ୍) ଧାନବାଦ 

ଝାଡ଼ଖo, ୮୨୬୦୦୪ 

ଭ� ାମ�ଭାଷ : ୭୦୦୮୨୦୭୮୪୪ 
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ଘରୁଆ େବୖ�ବଘରୁଆ େବୖ�ବଘରୁଆ େବୖ�ବଘରୁଆ େବୖ�ବ    
ଠିକେର କେଲ ଶ�ମ-େଭାଜନ-ବିଶ�ାମ 

ଧନ� ହୁअଇ ପରିବାର ଜୀବନ 

ବିେବକ ଦିअଁ େଦହ େଦଉଳ --        

ଏତିକି ବୁଝିଗେଲ ତୁେଟ େଗାଳମାଳ 

େଦଉଳ େଗାଟିକ ଆେପ ନିମ�ାଣ -     

ଯିଏ େସ ଗଢ଼ିଛି ତା ଭିତେର ରହିଛି ଜାଣ 

ନିତି ଯିଏ ପିअqି ଘାସ ପତ�  ରସ -     

ତା ମଁୁହେର ରୁେହ ସନାତନ ହସ 

अଳସୁଆ କପଟିଆ+ େପଟ ଟାଣ 

େସମାେନ ହୁअqି ସଦା ହଇରାଣ 

େପଟେର ରୁହqି ଲgF ୀ ନାରାୟଣ --   

ମଖୂ � अବୁଝା ହୁअqି ହଇରାଣ 

 

 

 

 

ମନ� � ଭାଇ 

 

ନିତି େଯ ଖାଆqି ବରାଦ अବଢ଼ା        

ନିତି େଯ କରqି ହିତ େଲଖାପଢ଼ା 

ମହେତ ତା+ୁ କରqି େଲାଡ଼ା            

अସୁର ତା+ୁ କରqି ବାଡ଼ିଆ 

ମଖୂ� अସୁର अoାଳqି ଧନ              

ମହେତ ବୁଝqି अନୁଭୂତି «ାନ 

ବିରଳ ସାଧୁ ନିଜ କାମ କରqି          

ନିଜ କମ� ଫଳ ନିେଜ େଭାଗqି 

ସାଧୁ+ ପାେଖ ନ ଥାଏ କୁ-ବିତ 

ସାଧୁ+ର ଥାqି अେନକ ସୁ-ମିତ 

ସଦା ସ�� ସାଧୁ ରୁହqି             

ନିଜ କଲା କମ� ଫଳ େଭାଗୁ ଥାଆqି 

ସମa+ ହିତ ସାଧୁ ଚାହଁାqି          

କମ� अକମ� ନିୟମ େଲଖି ଜଣାqି 
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କମ� ନିୟମ ଜାଣ ସନାତନ           

େଯପରି କମ� େସପରି ଜୀବନ 

କପଟ କେଲ ବଢ଼ଇ ବିତ              

େରାଗେର ଯାଏ ମଳୂ ସହିତ 

କପଟିଆ+ର ବଡ େକାଠା             

अ{ ହୁअqି ତା+ର େବଟା 

अ{ ମାେନ େରାଗ -ଶତ� � କିଣqି       

ନରକ ଦo େଭାଗ କରqି 

अ{+ୁ ମିେଳନା ହରିହର ଦଶ�ନ         

ମାନqି େସମାେନ ବିଲୁଆ ଧମ� 

ଘରୁଆ େବୖ�ବ ଯିଏ ହୁअqି            

ହରିହର ତା+ୁ କୃପା କରqି 
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ବିଧବାବିଧବାବିଧବାବିଧବା    
ମନ ଉପବେନ ଆଶାର େଶଫାଲୀ  

 ଯାଇଛି ତାର ମଉଳି  

େବୖଧବ� ଯ�ଣା େଶାେକ ଜଜ�ରିତl 

 gେଣ gେଣ େସ ପାଗଳୀ  ll 

ନିଶାt�େର ତାର ମନକୁ ପAାବିତ  

 କରଇ ଲୁହର ବନ�ା  

ମୁେଖ ଦାନା େଦଇ ମଣିଷ କରିକି  

 ଜଗତେର େହବ ଧନ�l  ll 

ଦୁଇ ଦୁହିତାର ଜନF ଦାତି�  ସିଏ  

 ଚିqା ତାର ଆସୁମାରୀ  

ଶ¡lqନାର ହସ ମୁେହଁ ଥାଏ ସିନା  

 ମନ ଯାଇଥାଏ ମରି  ll 

 

 

 

 

ନବୀନ ପଧାନ 

 

 

 

 

 

ବ�ିବାକୁ େହବ, ଦାରିଦ� ର ସାେଥ  

 କରିବାକୁ େହବ  ରଣ   

ସମାଜେର ଠିଆ କରିବ ଝିअ+ୁ  

 ବିଧବା କରିଛି ପଣ  ll 

ଆତF ହତ�ା ପେଛ କରିେଦବ ସିଏ  

 େହବ ନାହ[ ଆତF ଘାତୀ  

ବିଧବା େହେଲବି ଦୁନିଆ ଆଗେର  

 ବସିବନି ହାତ ପାତି ll 

 
ସାନଫାସଡ, ଡୁଡୁକା, ବଲା�ୀର 
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ମାଳିମାଳିମାଳିମାଳି    
ବଗିଚାେର ଫୁଲ ଫୁଟି ଦିେଶ ମେନାହର 

     ଚାଲିଗଲା େଲାକର ବି ହେଟନା ନଜର , 

ଭ� ମ ହୁଏ  ଏ କି  ଧରାର   अମରାବତୀ 

      ପଟାqର ନାହ[ ତାର େସ ସୁDର अତି ।  

ଜାତିଜାତି ଫୁଲ େକେତ ର�େବାଳି େଦେହ।         

ସୁଷମାେର ଭାବୁକ ଜନର ମନ େମାେହ, 

ମହକେର  ତାର  ପବନ  େଯ  ମତୁଆଲା 

        ରୂପ ଗୁେଣ ଭ� ମରକୁ େଯ ପାଗଳ କଲା । 

ଫୁଲର  େସୗDଯ�� କେର  ସଭି+ୁ  ଆକୃ� 

        ପଜୂା  अ¤�ନାେର  ଦିअଁ  ହୁअqି  ସ�� , 

ସୃ�ିର  ଏ  अନୁପମ  ଲାବଣ�   ପ�ତିମା 

   ତା' ସାେଥ ସରି କିଏ େଦବାକୁ େଯ ଉପମା। 

ଟିକି ଟିକି ଚାରା େରାପି ବଗିଚାେର ମାଳି 

    େସବା ଯେତ�  ଶ�ମ ଦାେନ ଦିଏ ଆତF ବଳି, 

ଫୁଲର ଆଦର ପରି  ଶ�tା  ଟିେକ ଯହ[ 

  ମାଳି ବିଚରା େକେବ ତ ପାଇପାେର ନାହ[ । 

ନୂତନ କୁମାର 
େବେହରା 
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ମାଳି ବିନା ବଗିଚାର େଶାଭା ବେଢ ନାହ[ 

   ଜୀବନକୁ ତିଳ ତିଳ ଜାେଳ ଯାହା ପାଇଁ , 

େସ ମାଳିର ମଲୂ  अମଲୂ  ବିଚାର ନାହ[ 

    ଫୁଲର ଯତନ ପରି ମାଳିଠାେର କାହ[  ? 

ଏ ଦୁନିଆଁ ବଗିଚାେର ବାପାମାଆ ଦୁଇ 

     ମାଳି ଭଳି େମହନତି  ସବୁ  କରି  କରି,  

ପରିେଶେଷ  ପୁअଝିअ  ପାେଶ  ହତାଦର 

େହାଇ େଭାଗୁଥାqି ଦୁଃଖ େକେତ ବାରbାର । 

 
କବିରତ�  ନୂତନ୍ କୁମାର େବେହରା 

  େକାହି, ଗଡିଆ, ମୟରୂଭu 

   ଦୂରଭାଷା :-୯୯୩୮୫୫୭୮୬୧ 
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ମାତୃଭାଷାମାତୃଭାଷାମାତୃଭାଷାମାତୃଭାଷା    
ମାତୃ ଭାଷା ମାତୃ ଭୂମିେର ମମତା...... 
 କହିଥିେଲ ମଧୁବାବୁ, 
େସସବୁ ଆଉ କା ମନେର ରହୁନି 
 ସବୁ ଇଂେରଜୀ ପଢୁଆ ବାବୁ। 
 
ମାତୃଭାଷା େପ�ମ ହଜି ତ ଗଲାଣି 
 କୁନୁ େବଳୁ ପଢା अଂେଗ�ଜି, 
ଦୁଇ ଶ' ବଷ�ର अତ�ାଚାର ଭୁଲି  
 ଏ,ବି,ସି, ଡି ହୁଏ ମuି। 
 
अ ଆ ସବୁ ଚୁଲିକି ଗଲାଣି 
 ଛୁଆ େହଉଛqି ବିେଦଶୀ, 
େମାବାଇଲ ହାତେର ଧରqି େସମାେନ  
 अଂେଗ�ଜୀ କୁହqି େବଶୀ। 
 
ଓଡ଼ିଆ କହିେଲ ଓଡ଼ିଆ େଲଖିେଲ 
 ଏମାନ+ �ାଟସ୍ କୁଆେଡ କମୁଛି, 
 

ପ�ୀତିରuନ ନାୟକ 

 

ଇଂରାଜୀ େଲଖିେଲ ଇଂରାଜୀ କହିେଲ 
 ସଭି+ ମନ କାେଳ ବହି ଯାଉଛି। 
 
ଯିଏ ତା ମାକୁ ଯିଏ ତା ଭାଷା କୁ  
 ସ�ାନ େଦଇ ଜାଣିନି, 
ସିଏ େକଉଁ େଯାଗ� ସqାନ 
 ସେତ କଣ ଜଣା ପଡୁନି? 
 
ବାaବ ଓଡ଼ିଆ ଯିଏ େହାଇଥିବ 
 ଉଠିବ ଜାଗ�ତ େହାଇ, 
ଆମ ଭାଷା ଆଉ ଆମରି ମାଟିକୁ 
 ସମୃt କରିବା ପାଇଁ। 
         
 

ଜୟନଗର,ରାଜକନିକା,େକD� ାପଡ଼ା 
        େମା - ୯୦୯୦୦୪୦୧୪୨ 
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ଧନ� େମା କବିପଣଧନ� େମା କବିପଣଧନ� େମା କବିପଣଧନ� େମା କବିପଣ    
ଧନ� େମା କବି ପଣକୁ 

ଧନ� େତା େପ�ମିକା ପଣ କୁ... 

େକଉଁ ଶା¥ େର େଲଖା अଛି େଲା 

ଆମର ରାଜ େଜାଟକ ଫିଟିଲାଣି େବାଲି । 

ପିଲାଦିେନ ତ अଝଟ କରି  

େଖଳୁଥିଲୁ ବାଲିଘର 

ତୁ କନିଆଁ କୁ ମଁୁ ବର 

େସେତେବେଳ ତ କହିପାରିଥା� 

ଫିଟୁନି ଆମ ରାଜ େଜାଟକ.... 

କହ, 

କବି ଓ େପ�ମିକା କ'ଣ 

ନଇଁ ର ଦୁଇ ପାଶ�¡ ସଦୃଶ ? 
 

 

ପୁaମ୍ ଯୁଆଡି 

ଭୁତିବାହାଲ, ଗାଇସିଲାଟ, ବରଗଡ଼ 

ପୁaମ୍ ଯୁଆଡ଼ି 
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ମକର ସଂକ� ାqିମକର ସଂକ� ାqିମକର ସଂକ� ାqିମକର ସଂକ� ାqି    
ମକର ପାଖରୁ,     ଚକେର ଚକେର, 

       ଦିନ େହାଇଥାଏ ବଡ଼ । 

अମର ସଂ9ୃତି,       ନିଆରା ପରବ, 

       େସ�ହ ସ!କ�ର ଜଡ ।। 

ସଂକ� ାqି ଦିନେର,   ଘର ଦ¡ାର ଦାo, 

       କରାଯାଏ ପରି�ାର । 

ଆମରି ପରବ,        ଦିअଇ ଆହ¡ାନ, 

         ସ¡j ଶାqି େମୖତ� ୀର ।। 

ସ�ାହାନ ସଉ¤,      େହାଇଣ ସଭିଏଁ, 

        ମୁନି+ୁ େଦଇ ମୂ̀ iକା । 

ଉଷୁମ ନିअqି,        ଜାଳି ଶୁ� ପତ� , 

        ଉy¡ଳ େହଉ ଜୀବିକା ।। 

ମାନବ ଜୀବନ,        ପରବ ବ{ନ, 

       େସ�ହ ପ�ୀତି ଭ�ି ସାେଥ । 

ମକର ସଂକ� ାqି,   ଶୀତୁଆ ଦାଢ଼େର, 

        ଧାମiକ ମହ`¡ ପେଥ ।। 

ମେହଶ�ର ସାହୁ 

 

ନାନା ମୁନି ଋଷି,       ହୁअqି ପଜିୂତ, 

        ଆମରି ଉ¯ଳ ଧାେମ । 

ମକର ବଢାେର,   ହୁଏ େଭାଗ ରାଗ, 

     ସବ� େଦବାେଦବୀ ନାେମ ।। 

କଦଳୀ ଓ ଗଡ଼ୂ,    ନୂଆ ଧାନ ଚୁନା, 

        ମକର ବଢାର ପାଇଁ । 

ହୁअଇ ସ¡ାଦି�,    ଚୁଡା ଖଜା ସାେଥ, 

       ଗଗେନ ଗୁଡି ଉଡାଇ ।। 

ଚାଷୀ ଭାଇ ଖୁସି,  ଶସ� अମଳେର, 

       ବ¶ାଇ ଭାତୃତ�  ପ�ୀତି । 

ଧରା ଧାମ ଆଜି,      ସ¡j ଓ ପବିତ� , 

       ଚାଷୀକୁଳ େହଉ ଶାqି ।। 
ବାପା: ପ�ହଲA ାଦ ସାହୁ, େଗାପୀବି{ା, ବ� ାହF ଣ ଗଁା, 

ବାେଲଶ¡ର(ଭଦ�କ) 
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ଗାଆଁ ଲାେଗ ସହରଗାଆଁ ଲାେଗ ସହରଗାଆଁ ଲାେଗ ସହରଗାଆଁ ଲାେଗ ସହର    
ସମୟ ତାଳେର,     ତାଳକୁ ମିଳାଇ, 

         ସଭ�ତା ବଦଳୁ अଛି । 

ଗଁାଆ େମାର ଆଜି,ନୂଆର� େନଇ, 

        ସହର ପରି ଲାଗୁଛି ।। 

ମDିର ତ अଛି,     ନାହ[ ପଜୂା ପାଠ, 

         ଭ�ି ନାହ[ ହୃେଦ କାର । 

ସତ�ପଥ ଛାଡି,       अଧମ� ମାଗ�କୁ, 

         କରqି ଜନ ଆଦର ।। 

ଆb େତାଟା ନାହ[,  ନାହ[ ବଣ ବୁଦା, 

        ନାହ[ େସ ବର ଓହଳ । 

ଜାଗା ଜାଗା େହାଇ,କଳି ଝଗଡାେର, 

       अଶାqିର ଚାେଲ େଖଳ ।। 

ବର େକାଳି ନାହ[,    କଇଥ ବି ନାହ[, 

         ନାହ[ ପିଜୁଳିର ଗଛ । 

ଶାଶୁ େବାହୁ କଳି,   ବାପା ପୁअ କଳି, 

        ଜିତୁଛି େକବଳ ମିଛ ।। 

 

अ+ିତା ପାଢ଼ୀ 

 

ହେa େମାବାଇଲ,ଚgୁେର ଏଲସିଡ, 

        ପାେଦ ବାଇକିର େବ�କ । 

ପଲ+ େସଜେର,    ତାପ ନିୟ�ଣ, 

        ସ¡ଗ� ସୁଖର ଏ େଭକ ।। 

ପ�ା ପିଚୁ ରାaା,     ବିଜୁଳି ଆଲୁअ, 

         ସହର ଭଳି ଲାଗଇ । 

ସବୁ ଥାଇ ମଧ�,      ନାହ[ ହସ ଖୁସି, 

        ଏକତା କାହାର ନାଈଁ ।। 

ଏଇ ଗଁାଆ େମାର, ଜନମ ଭୂଇଁ େଯ, 

        ମାଟିକୁ ତାର ପ�ଣାମ । 

ବ�ି ଥିବା ଯାଏ,       କରି ସତକମ�, 

        ରଖିବି ତାହାର ନାମ ।। 
ବାପା: ରuନ ପାଢ଼ୀ, େଶ�ଣୀ :- ସ�ମ 

େଜନିଥ ଇଂରାଜୀ ମାଧ�ମିକ ବିଦ�ାଳୟ 

ଗଗନ ବାବୁ ଛକ,ଏଡତାଳ, ଭଦ�କ 
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େପ�ମର ତୃ�ାେପ�ମର ତୃ�ାେପ�ମର ତୃ�ାେପ�ମର ତୃ�ା    
ଶୟେନ ସପେନ ଜାଗରେଣ େମାର 

ଦିଶୁଛି ତୁମରି ମୁହଁ,  

ହୃଦୟେର େମାର ଭରିେଦଲ େପ�ମ 

ଛାତିେର अଜଣା େକାହ  ।  

 

 ଖାଇବା ପିଇବା ଭୁଲି ମଁୁ ଯାଇଛି 

 ରାତିେର େହଉନି ନିଦ,  

 ରାତି अଧଟାେର ବିଛଣା ଛାଡି ମଁୁ 

 ଗାଉଛି େପ�ମର ଗୀତ  ।  

 

େପ�ମ �ଶ� ଟିେକ ପାଇବାକୁ ଖାଲି 

ଚାତକ ପରାଏ ଚାହ[,  

ଫଗୁଣର ବଷ�ା ଶ�ାବଣେର ପାଇ 

ଭିଜି ମଁୁ ଯାଉନି କାହ[  ।  

 

 

ଗୁଣନିଧି େଭାଇ 

 

 

 

 

 ଏ କି କଲ ତୁେମ ବହି�  ଜାଲି େଦଲ 

 ଶରତ ଜହ�ର େଜ�ା~ା,  

        ଓଠେର ହିମର କାକର ଚୁbେନ 

        େମ¶ାଇ ଦିअ େମା ତୃ�ା।  

 

ତୁମ ତନୁ ମେନ ଭରିଦିअ ମେତ 

ଲୀନ େହାଇଯାଏ ମୁହ[,  

ଏକମନ ଆମ ଦୁଇଟି ପିoେର 

କୁହ ପାରିବ କି ରହି  ।  
େବେହରାପାଲି, େଘଁସ, ବରଗଡ଼ 

େମା: - ୯୧୭୮୪୨୪୫୪୩ 
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ଚାେରାଟି अନq ପ�ତୀgାଚାେରାଟି अନq ପ�ତୀgାଚାେରାଟି अନq ପ�ତୀgାଚାେରାଟି अନq ପ�ତୀgା    
ପ�ତୀgା, 

ର� ରuିତ अତୀତ ର  

େପ�ମ ବିଭୂଷିତ ଭବିଷ�ତକୁ, 

ରuାଇବାକୁ  ର�ିନ ଶ�ାବଣେର, 

ନେଧାଇ ଆତ+ ରୁଧିେର। 

 

 

 ପ�ତୀgା, 

 अt�ଶୁ� ନଦୀ ଧାରା ର 

 अମଳିନ େବୖଶାଖ ପରର अଷାଢୁଆ 

ବାରିଦକୁ, 

 ସାଜି ତର�ାୟିତ ଉମi,ଲ§ି ପଥ 

 ମିଶିବାକୁ ସମୁଦ�  ବgେର। 

 

 

 

ପ�ଭାତ ବଳ 

 

ପ�ତୀgା, 

ପଥର ନିଜ�ନତାକୁ କରି େବଖାତିର 

କA ାq ବେଟାଇର ପ�ାq ପଥିକକୁ, 

େଭଟ େହେଲ ପାେଶାରିବ 

େକେତଯୁଗର ପଥଶ�ମ, 

ସାଥୀ େହବ େଶଷଯାଏ ଚାଲିବାକୁ। 

 

 ପ�ତୀgା, 

 ନିଶାt�େର ଆତ+ିତ େପ�ୟାସୀର 

 ପ�ୀତ ପ�ତୁ�ଷ େପ�ମିକକୁ, 

 ଲୁ� େହବାକୁ କୁହୁଡି ଉହାେଡ଼  

 ସୁ� ସଯୂ��ର ବଳୟ ଭିତେର। 
କରଣେପାଖରୀ, ମେତା,ଭଦ� କ 

ଭ� ାମ�ଭାଷ : ୯୭୭୬୬୬୮୦୭୩  
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ଏତିକି ବିନତିଏତିକି ବିନତିଏତିକି ବିନତିଏତିକି ବିନତି    
अୟସ େକାଠିେର ତାଲା ପଡିଗଲା 

ବୟସ େହବାରୁ ଚଉବନ 

ମଲା ଜହ�ପରି ଝାଉଁଳି ପଡିଲା 

େଜାଛନା ବିଛୁଡା ଯଉବନ।। ୧ 

 

ଇDି�ୟ ଗୁଡାକ अଚଳ େହେଲଣି 

ହେରଇ ନିଜର କରାମତି 

ଚgୁ କ#� ମାେନ ଗୁହାରୀ କେଲଣି 

କରିବାକୁ ତା+ୁ ମରାମତି।। ୨ 

 

ବଳ ବପୁଭରା  ସୁDର ସ¡ା�କୁ 

ଜରା ବ�ାଧି କେଲ अ�ିୟାର 

େତଲିଆ ଦିହଟା ଧଷୂରା ଦିଶିଲା 

କମିଲା ଶରୀର ଶ�ିହାର।। ୩ 

 

ଯୁଆନ େବଳର ମaି ପାଇଁ ଆଜି 

ଶାaି େଭାଗି ମନ ଯାଏ ବୁଝି 

ପ�ଭାକର ସାହୁ 

 

ପୁରୁଣା କିaିକୁ ସୁଝିବାକୁ ପେଡ 

ପରି�ିତି ସାେଥ ଜୁଝି ଜୁଝି।। ୪ 

 

ଜୀବନ ପତ� ଟା ପତ� ଝଡା ଦିଏ 

ଭବିଷ�ତ अ+ କଷି କଷି 

अବଶି� ଥିବା ଆୟୁଷ ସେତକି 

अସହାୟତାେର ଯିବ ଫସି।। ୫ 

 

ସଂସାରର ନାବ କୂଳେର ଲାଗିନି 

ଛୁଟି ମାଗିେନେଲ ହାତ େଗାଡ଼ 

େଯାଡ ହa େହଇ ଜଣାଏ ପ�ଭୁ େହ 

ଦିअ ବ�ିବାର ନୂଆ େମାଡ଼।। ୬ 
ଭoାରିେପାଖରୀ 

ଯାତ� ା ହାସ� अଭିେନତା 

ଭ� ାମ�::---୮୨୪୯୫୭୧୦୭୬ 



ଆହ� ାନ
 ଇ-ପତି� କ

ା 

ଆହ� ାନ ଇ-ପତି� କା, ପ�ଦଶ ବଷ�, ଦି� ତୀୟ ସଂଖ�ା, େଫବୃଆରୀ ୨୦୨୦ Magazine Downloaded from www.aahwaan.com 

ଆହ� ାନ ଇ-ପତି� କା ସ!ୂ#� ନିଃଶୁ& ବିତରଣ େହତୁ ଡା େଜ�ାତି ପ�ସାଦ ପ*ନାୟକ+ ,ାରା ପ�ତି-ିତ ଓ ପ�କାଶିତ    Aahwaan.comAahwaan.comAahwaan.comAahwaan.com           164 

ପୁaକପୁaକପୁaକପୁaକ    
ପୁaକ େମାର ପି�ୟ ସାଥୀ 

େତା ସାେଥ ବିେତ ଦିନ ରାତି।। 

ତୁହି େମାର ପଥ ପ�ଦଶ�କ 

ତୁହି େହେଲ ଦୀପ ମଁୁ େତାର ଆେଲାକ ।। 

ତୁହି େମା ପାଇଁ अଟୁ ଶିgକ 

େହ େମାର ପି�ୟ ସାଥୀ ପୁaକ ।। 

େତା ବିନା ଲାେଗ େମାେତ अ{ାର 

ଏହି ବିଶାଳ ସଂସାର ।। 

ମଁୁ ରାaା ରୁ ପାେଦ ଏପାେଖ େସପାଖ େହେଲ 

କରୁଥାଉ ସଦା ତୁ ତାଗିଦ୍ 

େତାର ଆଉ େମାର େକେବ 

ନ େହଉ ବିେjଦ ।। 

                  

 

 
ସ{ିକୁଲିଆରୀ, ଧମ�ଗଡ, କଳାହାoି 

କୁମୁଦ ଚD�  ନାଗ 
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ମାୟାେଡାରୀମାୟାେଡାରୀମାୟାେଡାରୀମାୟାେଡାରୀ    
ଏସଂସାର ଏକ େଖଳଘର 

 ଏଠି େକହି େହାଇନାହି अମର   

ମିେଛ କିଆଁ ତୁହିେମାର େମାର କହୁ 

 େତା ଶରୀର ନୁେହଁ େତାହର    

ଏ ତ ମିଛ ମାୟାଭରା ସଂସାର ◌ା 

 

କାଲି ଯଦି ଝୁ¶ି ଯିବୁ ପଡି 

େତା ଶରୀର ତେତ ଯିବ ଛାଡି 

ଆହା ଆହା କହି ସବୁ େବଢିଯିେବ 

 ରଖିପାରିେବନି ମାତର 

ଏତ ମିଛ ମାୟା ଭରା ସଂସାର ◌ା 

 

 

 

 

 

ସେରାଜିନୀ ମିଶ� 

 

େକାଟିଏ ଟ+ା ବା ବୁtିବଳ 

अବା େବୖ«ାନିକ ବ{ୁେତାର 

ରଖି ପାରିେବନି ମହୁୂେ �̀ ମାତର 

 ଶରୀର ଜାଳିେବ ଶFଶାନର 

ଏତ ମିଛ ମାୟା ଭରା ସଂସାର  ◌ା 

 

ଭଜିବୁ ଯଦି ଶ�ୀହରୀ ନାମ 

ପାପ ନାଶି अରଜିବୁ ତୁ ଧମ� 

ମଲାପେର ଯିବୁ  ବଇକୁ� ପୁର 

େଭଟ େହବ ନାହ[ ଯମର 

ଏତ ମିଛ ମାୟା ଭରା ସଂସାର  ◌ା 
ଶିgୟିତ� ୀ 

େଗାପୀନାଥପୁର ନୂଆସାହି 

ବାଲୁଗଁା, େଖାt�ା 



ଆହ� ାନ
 ଇ-ପତି� କ

ା 

ଆହ� ାନ ଇ-ପତି� କା, ପ�ଦଶ ବଷ�, ଦି� ତୀୟ ସଂଖ�ା, େଫବୃଆରୀ ୨୦୨୦ Magazine Downloaded from www.aahwaan.com 

ଆହ� ାନ ଇ-ପତି� କା ସ!ୂ#� ନିଃଶୁ& ବିତରଣ େହତୁ ଡା େଜ�ାତି ପ�ସାଦ ପ*ନାୟକ+ ,ାରା ପ�ତି-ିତ ଓ ପ�କାଶିତ    Aahwaan.comAahwaan.comAahwaan.comAahwaan.com           166 

େପ�ମ ତ �̀େପ�ମ ତ �̀େପ�ମ ତ �̀େପ�ମ ତ �̀     
ସଂେଯାେଗ ଯାହା ଆେସ ଆଚମି�େତ  

 ତାକୁ  େଯ େବାଲqି େପ�ମ । 

ନାହ[ ଏେଥ ବାଛ ବିଚାର  ଜାଣ 

 ଆକଷ�ଣ କେର ମନ  । 

େଯଉଁ େପ�ମ ର ପ�ା� ପାଇଁ  ନିତ�  

 ଧାଉଁଥିେଲ  ବୃDାବେନ  । 

େସହି ତ`¡ର  अପାର  ମହ[ମା 

 େକେତ େହଁ  କହିବ ଜେନ  । 

ଜୀବନ େସ�ାେତ େପ�ମର ଗରିମା 

 ସୁନି�ିତ  ବାÍନୀୟ  । 

ଏ ପ�ଣୟର  ଗରିମା େଯ ବୁେଝ 

 अେଟ ସଭି+ର  ଗ�ାହ� । 

 

 

 

 

ରାେଜଶ ଦୀପ 

 

 

ସଦା  ସରବଦା  ଜେନ େହଁ ହସqି 

       ନ ବୁଝି   ଏହାର  ମଳୂ  । 

କଳ+ର  ଟୀକା  ଲଗାଇ ଦିअqି 

 ଚରିତ� େର ଚିରକାଳ  । 

େପ�ମକୁ  ସଦା  ମୁଖ� ରୂେପ  େଘନି 

 ବ#�qି  କବି  ପoିତ  । 

ସାଧନା େର ସିଏ ଯଶ अରଜqି 

 ସମାଜର  ହିେତ  ନିତ�  । 

 
ସ�ାତେକା`ର ଓଡ଼ିଆ ବିଭାଗ   

ଗ�ାଧର େମେହର ବିଶ¡ବିଦ�ାଳୟ,  

ସbଲପୁର   

ଭ� ାମ�ଭାଷ : ୭୩୨୬୦୫୧୦୮୭ 
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ଯଦି େକେବ େଦଖାହୁଏଯଦି େକେବ େଦଖାହୁଏଯଦି େକେବ େଦଖାହୁଏଯଦି େକେବ େଦଖାହୁଏ    
େକେବ ଭାବିଛ, 

ଯଦି େକେବ, ପୁଣିଥେର େଦଖା େହାଇଯିବ 

େକଉଁ ଏକ ନିଶ� େବଳାଭୂମୀେର 

ଝାଉ ବଣର ସନ୍ ସନ୍ ପବନେର 

अବା ଛପ୍ ଛପ୍ େଲଉଟାଣି ଲହଡି ପାଣିେର 
। 
େଯେବ ସୁରୁ ସୁରୁ େବାହିଯାଉଥିବ 

ପାଦତଳ େଚାରାବାଲି 

ଆଉ ଆମର ଦୁଇେଯାଡା ପାଦକୁ 

କୁତୁ କୁତୁ କରି େଦଉଥିବ, 

େସେତ େବେଳ, 

ବରଷ ପୁରୁଣା କାହାଣୀ େଯେତକ 

ତୁମର କିବା ମେନ ପଡିଯିବ ! 

ଆଜି ସିନା ତୁମର ଡରଡର ହାତ 

େମା ହାତକୁ ଜାବୁଡି ଧରିନି 

ଲହଡି କାେଳ ତୁମକୁ ଭସାଇ େନବ 

ବିନୟ ମହାପାତ�  

 

େସମିତି ତୁମକୁ ଏେବ 

ଆଉ କଣ ଡର ଡର ଲାେଗନି ? 

 

ପୁଣ ଥେର ଯଦି େକେବ େଦଖା େହାଇଯିବ 

େକଉଁ ଏକ ମDିର େବଢାେର 

ଭିଡଭାଡ୍ େଲାକ ଗହଳିେର । 

ବାସୁଆ ବଳଦ ପଛେର 

ଉପେର ଝୁଲୁଥିବ ବଡ ବଡ ଘ¶ି 

ତୁମ ହାତ ଠାରୁ अପହ� ଉ¤ତାେର । 

େଯେବ ତୁେମ ଘ¶ି ପାଇଁ ହାତ ବଢାଇବ 

ଥେର କଣ େମା ଆଡକୁ ଚାହ[ବ 

ବିନତି ଭରା ସରମୀ ନୟନେର, 

ପୁରୁଣା ଦିନ ଆମର ମେନ ପଡିଯିବ ? 

ତୁମ अ¶ା ପାଖରୁ ଦିେନ 
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ତୁମକୁ ମଁୁ ଉଠାଇ ଧରିଥିଲି 

ଆଉ ତୁମ ମନଭରି ଘ¶ି ବଜାଇଲ 

ଦିअଁ+ ସାମ�ାେର ମାନସିକ ମାଗିେଦଲ, 

ଆମର ଏ େଜାଡି, ସାତ ଜନମ ଯାଏ 

େପ�ମ ଆମର ଏଇମିତି ରହିଥାଉ 

େହେଲ େକେତ ସହଜେର 

ସବୁକିଛି ଭୂଲି େହାଇଯାଏ, 

େଦଖା େହାଇଗଲା ପେର ବି 

ଚିହ� ା ମୁହଁ अଚିହ� ା अଚିହ� ା ଲାେଗ । 

 

 
ପଟିଆ, ଭୁବେନଶ�ର, ଓଡ଼ିଶା 
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ଜୀବନସାଥୀଜୀବନସାଥୀଜୀବନସାଥୀଜୀବନସାଥୀ    
ତୁମଠୁ ଆର� ସଂସାର େମାହର 

ତୁେମ ସାେଥ ଥିେଲ ଦୁଃଖର େଶଷ, 

ତୁମକୁ ପାଇ ମଁୁ ପାଇअଛି ସବୁ 

ମେନ ନାହ[ କିଛି अବେଶାଷ । 

 

େକେବ ଯଦି କିଛି ଭୂଲ କରିଦିଏ 

କହି େଦବ େମାେତ ସତ କରି, 

ରାଗ ରଖିବନି ମନେର ତୁମର 

ସଜାଡି େନବି ମଁୁ ଉଜୁଡା େଡାରି । 

 

ଜୀବନର ଏଇ ଚଲାପେଥ ସାଥୀ 

େଯେବ ପାଦ େମାର ଥକି ଯିବ 

ଆଉଜାଇ େନବ ଛାତିେର ତୁମର 

ମଥାେର େମା ପି�ତି ପରଶ େଦବ । 

 

 

ସଂଯୁ�ା ମହାପାତ�  

 

 

 

 

ତୁେମ େମାର ପି�ୟ ମଁୁ ପି�ୟତମା 

ତୁମ ସେ� ପଥ ଚାଲୁ ଥିବି, 

ତୁମ ହୃଦୟର ରାଜ ଉଆସେର 

ତୁମ ମନ ରାଣୀ ସାଜି ଥିବି । 

 

ମାଗିବିନି େକେବ ସରଗର ଚାD 

अବା ସୁନା ରୂପା ହୀରା େମାତି, 

ଲିଭି ଯାଉ େମାର ଜୀବନର ଦୀପ 

ହସି ଖୁସି ତୁମ େକାଳେର ସାଥୀ । 

 
* ପଟିଆ, ଭୂବେନଶ¡ର * 
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େନୖେବଦ�େନୖେବଦ�େନୖେବଦ�େନୖେବଦ�    
ତୁେମ 

ଫୁଲେର अଛ  କି କ¶ାେର, 

ସକାଳ ଧପୂର  ବାସ�ାେର, 

ସଂଜ ଆଳତୀର  ଧଆୂଁେର, 

ବୁଝି ପାେରନାହ[ େହ ଜଗତ ସାଇଁ 

ପଜୂା େନୖେବଦ�  ମଁୁ अଜାେଡ...।। 

ଆବାହନ କରି ଆେସନାହ[ , 

ସମପ�ଣ ଭାବ ଟିେକ ନାହି, 

ଫୁଲ ଚDନ େର ସଜାଇ େଦଉଛି 

ଗ�ହଣ କରୁଛ   କିବା ନାହ[....।। 

 

 

 

 

 

 

ପୁ�ାuଳୀ ପoା 

 

 

 

ମାଧୁଯ�� ଭରା େସ ମୁଖ େଦଖି 

ଜୀବନ ଜିଇଛି  େହାଇସୁଖୀ 

ସୁଖ େର ଦୁଃଖେର ନିେବଦନ କେର 

ହୃଦ େମା ପାଏ  ପରମ ଶାqି....।। 

ତୁେମ अqର ତମ अqଯ��ାମୀ 

ପି�ୟତମ ,ମଁୁ େଯ ମୁଢ କାମୀ 

ତଥାପି ରଖିଛି ମନେର ବିଶ¡ାସ 

ତୁମ ଠୁ ଆର�  ତୁମଠାେର େଶଷ 

ତୁମ ପାେଦ  ସବ� ତୀଥ� ଭୂମୀ...।। 

 
ଆସି�ା¶ �ାଟି�ିକାଲ୍ अଫିସର 

ଯାଜପୁର। 
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ନିଭ�ୟାନିଭ�ୟାନିଭ�ୟାନିଭ�ୟା    
ତୁେମ ନିତି ରାତି େଖାଜ ! 

ଜହ�  ଆଲୁअର େତାଫା େତାଫା ମାଟିର ବାସ�ାେର , 

अନାବୃ` େଦହ େମାର େଶାଇରହିଥିବ - 

େକଉଁ ଏକ ନିଜ�ନ େତାଟା अବା ନଦୀତୀରେର ! 

 

େସ େଦହେର ଉଡାଇବ ତୁେମ ପୁରଷତ� ର ଧ�ଜା ! 

ତୁମ ଲ!ଟ ତଥା କାପୁରୁଷ ମାନସିକତାେର - 

ପଶୁତ� କୁ ଚରିତାଥ� କରିବାର अଦମ� ଆଶା । 

େସେତେବେଳ େସ କାମାତୁର ଲ!ଟ ଆଖିକୁ - 

େଦଖାଯାଏ ନାହ[ ଇଏ କାହା ମା ତଥା ଭଗ�ୀ େହଇଥିବ , 

ଜଣାପେଡ ନାହ[ କାହାର ହୁଏତ ଏ େପ�ମିକା େହଇଥାଇ ପାେର ! 

 

ତା ଆବୃ` େଦହରୁ ତୁମ ଆଖି ନିତି େଖାଜିବୁେଲ - 

ତା ନଗ�ତାର अÉୁତ ଭଗ�ାଂଶ ! 

େସ ଭଗ�ାଂଶ अt�ନାରୀ अପରିପକ�  ମାତୃତ� ର । 

 

अଭିେଶକ ମହାପାତ�  
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ତୁେମ ଖୀନଭୀନ୍ କରି େଖଳ େଯେତ - 

अମାନୁଷିକ ବିଭ� କାo । 

େସ େଦହ କାେଳ ନଥାଏ ର�ମାଂସର ! 

େସ ଉ� ଆଖିରୁ କାେଳ ମଧୁ ର gରଣ ହୁଏ , 

अÉୁତ ସେ�ାହନ ଥାଏ କାେଳ େସ େଦହର ! 

 

ତା ଚୁନିର କୁ�େର େସ ଚିରାଫଟା - 

େସମିଜ ଆଉ କାମିଜକୁ ସଜାେଡ , 

ଚୁପଚାପ ମୁହଁ ତଳକୁ କରି େସ ବାକିତକ ରାaା ପାର୍ ହୁଏ । 

 

ଏେବ ଆଉ ନୁେହଁ ଡରି ଲୁଚିଯିବାର ! 

 

ମେନ ନାହ[ େସ ନିଭ�ୟା କଥା ? 

ଜେଣ ନୁେହଁ ଲgଲg ଜନF େନେବ ନିଭ�ୟା ! 

କାପୁରୁଷ ତୁେମ ଖାଲି ଏେବ ସମୟକୁ अେପgା କର !! 
 

ଗ�ାମ  - ରାମଦାସପୁର, େପା�- େକାଲଣଗିରି  

ଭାୟା - ଇDୁପୁର, ଜିଲA ା -  ଯାଜପୁର, ପିନ୍ -୭୫୪୨୧୪, େମାବାଇଲ - ୭୬୫୬୯୧୫୫୯୫ 

ଇେମଲ୍ : abhisekmohapatra0167@gmail.com 
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କିଏ େଦଖିଛ େସ କାଲିକିକିଏ େଦଖିଛ େସ କାଲିକିକିଏ େଦଖିଛ େସ କାଲିକିକିଏ େଦଖିଛ େସ କାଲିକି    
କାଲି େଖାଜି େଖାଜି 

 ଏ ଯୁବ ସମାଜ 

ଆପଣାଏ େଚାରା ବାଲିକି. 

 କିଏ େଦଖିଛି େସ କାଲିକି....... 

 

ନିଶା ଶ� ଆଜି େଲାଭିତ ସମାଜ 

 ମରୀଚିକା ପେଛ ଧାଇଁ କି 

ସ¡ାମୀ अେଟ ଏଠି ଛଡା ତୁଳସୀ େଟ 

 ମତୁଆଲି ¥ୀ ପାଇଁ କି 

କିଏ େଦଖିଛି େସ କାଲିକି...... 

 

 

 

 

 

 

ଶାqନୁ କୁମାର 
ରାଉତ 

 

 

 ବୁଢା ବାପର ତ ଆତF ହରା େକାହ 

ଦି ଓଳା ଦି ମୁଠା ପାଇଁ କି 

 ପୁअ େବାହୂ+ର ପାକ� ବୁଲିବା 

ସରାଗ େଯ କମୁ ନାହ[ କି 

 କିଏ େଦଖିଛ େସ କାଲିକି....                                     

 

ରାତି अ{ାରେର ଦିନ ଲୁଚିଯାଏ 

କାଲି କୁ େଦଖିବା ପାଇଁ କି 

 କାଲି େବାଲି କିଛି ଦୁନିଆେର ନାହ[ 

ସବୁ କିଛି ଆଜି ପାଇଁ କି 

 କିଏ େଦଖିଛ େସ କାଲିକି.......                                    
ନୂଆସାହି ,ପାଟର�ା ,ଯାଜପୁର  

ଭ� ାମ�ଭାଷ : ୯୮୬୧୭୫୬୧୯୮ 
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କୁ�ାେବାଧ ପରିଚୟରକୁ�ାେବାଧ ପରିଚୟରକୁ�ାେବାଧ ପରିଚୟରକୁ�ାେବାଧ ପରିଚୟର    
ନିଜର अaିତ�  

ତା'ର ନାଆଁ, ଠିକଣା 

ସେବ�ାପରି ତା'ର ପରିଚୟ 

େଦବାକୁ କୁ�ାେବାଧ କରିବ କାହ[କି   ? 

 

ମାଆର ସqାନ େବାଲି 

େନଇ ଜନF  ତା େକାଳେର  

ଚାେହଁନା କି କହିବାକୁ 

ତା'ର େସ ଦାୟାଦ 

ଯଦି ପେଡ ଆବଶ�କ   

ପରିଚୟ େଦବାକୁ ତାହାର 

କୁ�ାେବାଧ କରିବ କାହ[କି    ? 

 

ଭାେବ ଯଦି ଏ ଜାତିର େବାଲି 

ଏ େଦଶର ବାସିDା େସ 

େନଇ ଆଶ�ୟ ହିଂସା େ,ଷର 

ଭା9ର ଚD�  ଖoା 

 

କାହ[କି କରିବ ନିଜ ସ!`ିର ନ� 

ବୁହାଇଛି ଯା'ର ନିମ�ାଣେର 

ବୁDା ବୁDା ଝାଳବୁହା ଲହୁ 

ଧଳିୂେର ମିଳାଇବ ତାକୁ େସ କାହ[କି   ? 

 

ନୁହଁ ଯଦି ସିଏ ଏ େଦଶର 

କରିନି ଗ�ହଣ ତା'ର ସାବ�େଭୗମତ�  କୁ 

ନ ବୁଝି ମଳୂ ଉେhଶ� 

କରି ବିେରାଧାଚରଣ 

େବାହିଯାଇ ଉେtଶ� ପ�େଣାଦିତ 

େସ ପ�େରାଚନାେର 

ରହିଛି ଭରି େଯଉଁଠି ସ�ାଥ�ର ଲାଳସା 

େସ ହୀନ ଲାଳସାର ଚରିତାଥ�େର 

ଭାଗୀଦାରୀ େହବ େସ କାହ[କି        ? 
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ଉେଠ ଆଜି ପ�ଶ�ବାଚୀ 

େସ ବିେରାଧାଭାସର 

େଦବାକୁ ଚାେହଁନାକି ନିଜ ପରିଚୟ  ? 

ଯଦି अେଟ ସ¤ା ହିDୁ�ାନୀ 

େକାଳାଗ�ତ କରି ତାକୁ 

କରି ପରିଧାନ  

ନିଜ ପରିଚୟ ପତ�  

େଦବାକୁ ତା ପରିଚୟ 

କୁ�ାେବାଧ କରିବ କାହ[କି    ? 

 
ଆଲାହାବାଦ ବ�ା+ (ଆର. ଏମ୍. ପି. ସି) 

ନୟାପଲA ୀ, ଭୂବେନଶ�ର 

(େମା) ୯୪୫୫୭୧୭୫୦୭ 
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ଜୀବନ aୁତିଜୀବନ aୁତିଜୀବନ aୁତିଜୀବନ aୁତି    
େବେଳେବେଳ 

ଇଛା ହୁଏ 

ନିଜକୁ ନିେଜ 

ବDୀ କରିବାକୁ 

ନିବୁଜ ଶ� ଭିତେର 

ନିଜକୁ ନିେଜ 

ଫାଶୀ ଖୁ¶େର 

ଝୁଲାଇ େଦବାକୁ 

ଶ�ର ରyୁେର 

ଆଉ ନିଜ ଠିକଣା 

ହଜାଇ େଦବାକୁ 

ନିଃଶ� ଶ� ଭିତେର 

 

 

 

 

ଡଃ ମେନାରuନ 
ବିେଷାୟୀ 

 

େତଣୁ ତ 

ନିଜକୁ ନିେଜ 

ବାରbାର ହତ�ାକେର 

ଶ�େର ଶ�େର 

ତଥାପି ବ�ିଯାଇଛି ମଁୁ 

ଶ�+ ଆୟୁଷ ଭିତେର 

େହେଲ େମା ସ�ପ�ମାେନ 

େକେବଠୁ ନିଜକୁ  

ଝୁଲାଇ ସାରିଛqି 

ଫାଶୀ ଖୁ¶େର 

 
ସ�ାତେକା`ର ଓଡ଼ିଆ ବିଭାଗ 

ବ� ହF ପୁର ବିଶ�ବିଦ�ାଳୟ 

ଭ� ାମ�ଭାଷ : ୮୮୯୫୧୪୧୭୨୭ 



ଆହ� ାନ
 ଇ-ପତି� କ

ା 

ଆହ� ାନ ଇ-ପତି� କା, ପ�ଦଶ ବଷ�, ଦି� ତୀୟ ସଂଖ�ା, େଫବୃଆରୀ ୨୦୨୦ Magazine Downloaded from www.aahwaan.com 

ଆହ� ାନ ଇ-ପତି� କା ସ!ୂ#� ନିଃଶୁ& ବିତରଣ େହତୁ ଡା େଜ�ାତି ପ�ସାଦ ପ*ନାୟକ+ ,ାରା ପ�ତି-ିତ ଓ ପ�କାଶିତ    Aahwaan.comAahwaan.comAahwaan.comAahwaan.com           177 

େକେତ େଯ ଗେଲଣିେକେତ େଯ ଗେଲଣିେକେତ େଯ ଗେଲଣିେକେତ େଯ ଗେଲଣି    
ହଜିଯାଇଛି ସୁDରତା 

କିଛି ଆତF ୀୟତା 

େକେତ େଯ କାହାଣୀ 

େକେତ େଯ ଚାହାଣୀ... 

 

ତଥାପି अହଂକାର ହୁଂକାର 

ତିେଳ ନାହ[ «ାନ େଗାଚର 

ଭାଗ�କୁ ହାତ ମୁଠାେର! 

ମଁୁ ଈଶ�ର କହୁଛି ଦ�େର... 

 

ସମୟର ବgେର େଶଷ 

ଏଇ gଣିକ ନିଶ�ାସ... 

େଖାଜିବୁେଲ अବାaବ 

ଘଟ ଛାଡ଼ିେଲ ନାବ... 

 

 

ପ�ସନ�  କୁମାର 
ରାଉତ  

 

 

 

 

 

 

ଲୁଣି ଜଳ ଆଖି ସମୁଦ�  ଲଂଘିଛି 

ଓଠେର ହସର ଜୁଆର ଉଠିଛି 

ହୃଦୟେର ସF nତିର ନିअଁ 

ସମa+ ପାଇଁ ନିେରାଳା ଛୁଆଁ... 

 

େକେତ େଯ ବରଷା ଗଲାଣି 

ଫଗୁଣ ଆସି େଫରିଗଲାଣି 

ସମୁଦ�  କୂଳ ଲଂଘିଲାଣି 

ତୁେମ ପାରିବକି ଜାଣି... 
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େତା ପାଇଁେତା ପାଇଁେତା ପାଇଁେତା ପାଇଁ    
ମାଆେବାଲି ଡାକିେଦେଲ ଥେର 
େଖଳିଯାଏ ପୁଲକର େଢଉ 
ମନତେଳ େଲଖିଦିଏ କିଏ େମାହିନୀ ମ�ର ଚିଟାଉ 
ବସୁ{ରାପରି ସହିଯିବାର ସୁଖେର 
अମୃତର ଆସ�ାଦନ େଢଉ େଖଳୁଥାଏ ମନ ସମୁଦ� େର 
ଆଉ କିଛି अନାବନା ଗsର ସଂଳାପ 
ସମତୁଲ େହାଇଯାଏ ଚୁମିେଦେଲ ଓଠ ଚିବୁକେର 
ଆଶ�ାସନାର ହାତ ପାପୁଲିେର ମମତାର ପଦF ଫୁଲ 
େମା ମନର ଶିଳାଲିପି େକଉଁ अେଦଖା େଜ�ାତିେର ଝଲମଲ 
େକାମଳ ଜି«ାସାେର ପ�ତିଧ�ନିତ अନୁରଣିତ 
େକଉଁ अସମାପିକା ସଂଗୀତ 
ଧାଡ଼ି ଧାଡ଼ି ସ�ପ�ର ଐରାବତ 
ଭୂମିରୁ ଭୂମା ପଯ��q 
ମଁୁ ବିେଭାର େକଉଁ ପବିତ�  ମୁହୂ �̀େର 
ସବୁ ଦୁଃଖ ଯ�ଣାର अଣୁପରମାଣୁ 
ବି�ିେଦଇ ମDିର େବଢ଼ାେର ଦିअଁ+ର େଭାଗ ଥାଳିଆେର 
ମଁୁ ପୁଣି ହଜିଯାଏ 
ଶ®ଧ�ନୀ, ଧପୂଦୀପ, େନୖେବଦ� ବାସ�ାେର... 

ହାଇଦ� ାବାଦ, େତେଲ�ାନା 
ଭ� ାମ�ଭାଷ : ୭୩୮୧୨୬୫୭୬୯ 

ମuୁରାଣୀ ମିଶ� 
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ତୁେମତୁେମତୁେମତୁେମ    
ଫୁଲର ବାସ�ା ମନ େମାହିପାେର 

େହେଲ ତୁେମ େମା ପାଇଁ ଫୁଲ 

ତୁେମ ଶ� େହାଇପାର 

େହେଲ ମଁୁ କବି 

ତୁେମ ର� େହାଇପାର 

େହେଲ ମଁୁ ଛବି 

ତୁେମ ଜହ�  େହାଇପାର 

େହେଲ ମଁୁ ପ#ୂ�ମୀ 

ତୁେମ ବଷ�ା େହାଇପାର 

େହେଲ ମଁୁ ଭୂମି 

ତୁେମ େକାଇଲିର ସୁର େହାଇପାର 

େହେଲ ମଁୁ ଗୀତ 

 

 

 

 

ଜୟq କୁମାର ସାହୁ 

 

 

 

 

 

ତୁେମ ସୁଲୁସୁଲୁ ବାଆ େହାଇପାର 

େହେଲ ମଁୁ ଶୀତ 

ତୁେମ ରାତି େହାଇପାର 

େହେଲ ମଁୁ अ{କାର 

ତୁେମ କୁହୁଡ଼ି େହାଇପାର 

େହେଲ ମଁୁ କାକର 

ତୁେମ େପ�ମ େହାଇପାର 

େହେଲ ମଁୁ େପ�ମିକ 

ତୁେମ ସ�ପ� େହାଇପାର 

େହେଲ ମଁୁ ସତ� 



ଆହ� ାନ
 ଇ-ପତି� କ

ା 

ଆହ� ାନ ଇ-ପତି� କା, ପ�ଦଶ ବଷ�, ଦି� ତୀୟ ସଂଖ�ା, େଫବୃଆରୀ ୨୦୨୦ Magazine Downloaded from www.aahwaan.com 

ଆହ� ାନ ଇ-ପତି� କା ସ!ୂ#� ନିଃଶୁ& ବିତରଣ େହତୁ ଡା େଜ�ାତି ପ�ସାଦ ପ*ନାୟକ+ ,ାରା ପ�ତି-ିତ ଓ ପ�କାଶିତ    Aahwaan.comAahwaan.comAahwaan.comAahwaan.com           180 

ମାମାମାମା    
ମା ତୁମ ମାତୃତ� ର ମଲୂ ତ अମଲୂ 

ପୃଥିବୀେର ନାହ[ କିଛି ତା’ର ସମତୁଲ, 

ଈଶ�ର+ ସବୁ ସୃ�ି ତୁମ ପାେଖ ନୁ�ନ 

ତୁମରି େକାଳେର ଜନF  େନଇ ମଁୁ ମହାନ 

 

େସ�ହ ମମତାର ଏକ ଜୀବq ମରୂତି 

ନାହ[ अq ନାହ[ ଆଦ� ବିଚିତ�  ଏ ସୃ�ି 

ପଟାqର ନାହ[ ତୁମ େସ�ହମମତାର 

ତୁମ ଗାଳି ଲାେଗ େମାେତ ସବୁଠୁ ମଧୁର 

 

ମିଥ�ା ଏହି ଦୁନିଆେର କିଏ ବା ନିଜର 

ସତ� ଏକା ତୁେମ ତୁମ ବିନା ସବୁ ପର 

ସବୁଏଠି ପ�େହଳିକା ମରିଚୀକା ସମ 

ତୁମାଶିଷ ବିନା ସେତ ଏ ଜୀବନ ଭ� ମ 

 

 

ପ�କାଶ ଚD�  ପoା 

 

 

 

େକେତ ବି େଲଖିେଲ ସବୁ ତୁମପାେଖ ଉଣା 

ତୁମବିନା ଜୀବନର ବାଟ େହବି ବଣା 

अତୀତେର ତୁେମ ଏକା ଭବିଷ�େର ତୁେମ 

ତୁମବିନା ନିଜକୁ ମଁୁ ଧନ� ସିନା ମାେନ 

 

େକେବ ଯଦି ବାଟ ହୁଡ଼ିଯାଏ ମଁୁ ମା 

ତୁମାଶିଷ ନିେ� େମାେତ େହବ ଏକା ସାହା 

ଧନରତ�  େଲାଡ଼ା ନାହ[, େଲାଡ଼ା ନାହ[ କିଛି 

ତୁମ ବିନା ବଡ଼ अବା ଆଉ କିଛି अଛି 

 
ବି«ାନ ଶିgକ 

କଲ�ାଣପୁର, ଭୂଇଁପୁର, ପାଣିେକାଇଲି 
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ଆେର େମାର ବାପଧନଆେର େମାର ବାପଧନଆେର େମାର ବାପଧନଆେର େମାର ବାପଧନ............    
ଆେର େମାର ବାପ ଧନ  ତୁ अଟୁ େମାର ଜୀବନ 

ଉଠ ନିଶିଯାଇ େହଲା ଦିନ 

ନିଦ� ାେର ବିେଭାର େହାଇ  ମା ଡାକ କି ନଶୁଣୁ ତୁହି 

କି!ା େଶାଇଛୁ େହାଇ ମଉନେର ଜୀବଧନ 

ପ�ଭାତୁ ଉଠିଣ ତୁହି   ନିତ�କମ� ସ�ାନ ସାରି 

ଧ�ାେନ ବସିବୁ ଈଶ�ର ସF ରି 

ପିତାମାତା ଗୁରୁଜନ   ନିତି ତୁ କରି ପ�ଣାମ 

ପାଠ ପଢ଼ିବୁ ଯତନ କରିେର ଜୀବଧନ 

େତା ପାଇଁ ଆଣିବି େକେତ  ବହି ଖାତା କଲମ ସେତ 

ଆନD ମେନ େଲଖିବୁ ତୁହି 

ସା�େମେଳ ବିଦ�ାଳେୟ  ଇଷ�ା ନ କରି ହୃଦେୟ 

ମିଶି ରହିବୁ ଏକାଠି େହାଇେର ଜୀବଧନ 

ବସିବୁ େହାଇ ମଉନ   ପାଠେର ରଖିବୁ ମନ 

ସଦା କରିବୁ ସତ� ବଚନ 

ଗୁରୁମାନ+ ବଚନ   େକେବ ନ କରିବୁ ଆନ 

ଶାqିଶୃ®ଳାେର ବିତୁ ଦିନେର ଜୀବଧନ 

ସ{�ାରାଣୀ ନD 
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ଗୁରୁ+ୁ େଦଖିେଲ ତୁହି  ପ�ଣାମ କରିବୁ ଯାଇ 

ଭକତି ଭାବ ହୃଦେୟ ଧରି 

ଗୁରୁ ଦୟାକେଲ ତୁହି   अସାଧ� ସାଧିବୁ ଯାଇ 

ଗୁରୁବିନା କିଏ େହବ ସରିେର ଜୀବଧନ 

ଖାଇବାକୁ େଦବି ଆଣି  ପିଠା, ମିଠା େକେତ ପୁଣି 

ବସି ଭୁuିବୁ ଆନD କରି 

ରସେଗାଲା, େଛନାେପାଡ଼  ମୁଢ଼ି ସା�େର ଚୁଡ଼ାଗୁଡ଼ 

ଶ�tାେର ଖାଇବୁ େପଟ ଭରିେର ଜୀବଧନ 

gେଣ ନ େଦଖିେଲ େମାେତ  େରାଦନ କରୁ ତୁ େକେତ 

େକମିତି ରହିବୁ ପ�ାଣଧରି 

େକାଳେର ବସାଇ ତେତ  େଗଲ କରୁଥିଲି କେତ 

କିଏ ଖାଇବାକୁ େଦବ ଯତନ କରିେର ଜୀବଧନ 

ଧଳିୂେଖଳ ସରିଗଲା   ପଢ଼ିବା ବୟସ େହଲା 

ବିଦ�ାଳୟକୁ ଯିବୁ େଯ ତୁହି 

ବହିଖାତା ହାେତ ଧରି  ପଢ଼ିବୁ ଯତନ କରି 

ଥିବି େଫରିବା ବାଟକୁ ଚାହ[େର ଜୀବଧନ 

 
ବ{ପାଲି, ବଲା�ୀର, ଓଡ଼ିଶା 
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ସଯୂ��+ ପ�ଭାତକାଳୀନ ଦୃଶ�ସଯୂ��+ ପ�ଭାତକାଳୀନ ଦୃଶ�ସଯୂ��+ ପ�ଭାତକାଳୀନ ଦୃଶ�ସଯୂ��+ ପ�ଭାତକାଳୀନ ଦୃଶ�    
ନଟବାଣୀ ଛD 

ଦୂର ପରବତ ପାହାଡ଼ େଯ ନଇ 

େଯଉଁଠି େଦଖିେଲ ତୁେମ अଛ ରହି 

େଜ�ାତିମ�ୟ ତୁେମ ଆେଲାକର ଦାତା 

େକାଟି ବଳେଦଇ ଗଢ଼ିଛି ବିଧାତା 

ତୁମକୁ अନାଇଥାqି ନରନାରୀ 

ତୁେମ ସକଳ ଶ�ିର अଧିକାରୀ 

ତୁ� େଯାଗଁୁ ଜୀବଜଗତ ସ�ବ 

ତୁେ� ନଥିେଲ େଯ କାହ[ ତା’ର ଠାବ 

ଘୁରି ବୁଲୁअଛ ପୃଥିବୀ ପୃ-ର 

ଦିନରାତି ତୁେମ ନ େହାଇ अଧିର 

ଧନ� େହ ଭା9ର ଧନ� େତା ମହିମା 

ମଁୁ କି ବ#iପାରିବି େତା ଗୁଣସୀମା 

 

 

 

େସବକାq ନD 

 

ତୁେ� अଟ ଯୁେଗ ଯୁେଗ ଆତଯାତ 

ତୁେ� ଆସିେଲ େହାଇଥାଏ ପ�ଭାତ 

ତୁମ ଆଗମନ େଦଖି ପgୀଗଣ 

ଆନେD େସମାେନ କରqି ଗଜ�ନ 

ଧନ� େହ ସରୁୂଜ ତୁେମ ପଜୂନୀୟ 

ତି� ଭୁବେନ କାହ[ ନାହ[ ତୁମ ଭୟ 

ତୁମରି ଆଶିେଷ ପୃଥିବୀେର େଯେତ 

ସୁେଖ ଦିନକାଟୁ ଥାଆqି ସମେa 

େତାହର ସୁେନଲି କିରଣକୁ େଦଖି 

କମଳ େହାଇଥାଏ େକେତ ଖୁସି 

ଢଳ ଢଳ ଜେଳ ଆନD ମନେର 

ଫୁଟି ବିକଶିେତ ପ�ାଣୀ ମନ ହେର 

େତା େଯାଗଁୁ େସ ସିନା େକେତ ମେନାହର 

ଜନିF  ଲଭିଥାଏ େଦବୀ+ ପୟର 
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ପଶୁପgୀ େକେତ ଆହାର ନିମେq 

ମେହାଲA ାସ ନାେଦ ଭ� ମqି ସମେa 

ଆହୁରି େକେତ େଯ ଶ�ମିକ ଚାକର 

ନିଜ କାଯ�� ପାଇଁ େତଜିଥାqି ପୁର 

କାକ, ପିକ, ଶୁଖ, ରାବqି ପ�ତ�g 

ନାନା ଢେ� େକେତ େହାଇ େଯ ହରଷ 

ଗ�ାମମାନ+େର ଶୁେଭ ନାନା ସ�ର 

ଗାଇ ଯାଆqି ଗୀତ କରି ଆଦର 

ପ�କୃତିର େଶାଭା अତି ମନ େଲାଭା 

କି ଆ�ଯ��ମୟ େସହି େଜ�ାତି ପ�ଭା 

ସରୁୂଜ େତାହର ଏହି େଶାଭାମାନ 

ସ�ଣ��ମୟ ଦୃଶ� ପ�ଭାତକାଳୀନ 

 

 
ସରକାରୀ ଉ¤ ବିଦ�ାଳୟ 

ମଲA ାଡ଼, ଗuାମ, ଓଡ଼ିଶା 
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ଆଇନାଆଇନାଆଇନାଆଇନା    
େମା ଭିତେର ..., 

ସବୁେବେଳ ମିଛ କୁ अଳ+ାର କରି ପି{ୁଛ। 

େମା ନିକଟେର କାDିେଲ, 

େତାର ପ�ତିବିb ବି କାେD, 

େହେଲ ମିଛିମିଛିକା। 

 

ତୁ ହସିେଲ, 

ମଁୁ ବି େତା ପରି ହସିବାକୁ ଲାଗ, 

ତୁ େମାେତ େଦଖି େତା ଖୁସି କୁ େଦଖୁ,,, 

େସ ଖୁସିେର ଆହୁରି ଖୁସି େହାଇଯାଏ। 

େହେଲ,, 

ତୁ ଏେତ ସ¡ାଥ�ପର କଣ ପାଇଁ  ? ? 

ମଁୁ େଯେବ କାେD, 

େମାେତ ତୁ ନବୁଝାଇ,େମା ସହ କାDୁ। 

େଯେବ ମଁୁ अତ�ଧିକ ହେସ ,, 

ଆକଟ ବି କରିନୁ। 

ଲଳିତ େମାହନ 
ମିଶ� 

 

ଆହୁରି ହସିବାକୁ ଉସକାଉ। 

ଆଉ େଯେବ ମଁୁ େତା ଠାରୁ ଦୂେରଇଯାଏ, 

 

େସେତେବେଳ କିଛି ନବୁଝି 

ତୁ ବି େମା ଠାରୁ ଦୂେରଇଯାଉ। 

େମା ଶରୀରକୁ ସବୁେବେଳ अନୁକରଣ କରୁ। 

େକେବ େମା ଭାବନାକୁ, 

अନୁକରଣ କରିଛୁ ? ? ? ? 

 

 

େତା ସାମନାେର ପ�କଟ ହଉ ହଉ 

ତୁ କହିେଦଇ ଥାଉ -  

ଆେର ତୁେମ ତ, 
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ସମୟ ର ଖo କାବ�ଟିଏ 

ବିaୀ#� ଆକାଶର ବାଦଲ ମୁଠାଏ 

ସୁନୀଳ ସାଗର ଉ`ାଳ ତର�ଟିଏ 

ବଷiବା ରାaାେର ଭସା େମଘଟିଏ 

अସହଜ ଗ�ୀଷFର अଶ�aିକର अନୁଭବଟିଏ 

େହମାଳ ସକାଳ କୁହୁଡିଆ ନିଆଁ ପୁହା ଖଟିଟିଏ.... 

. 

ଏ ଦୁନିଆ କିଛି ଜାେଣନି  

କିଛି ଜାଣିବାର ଆଗ�ହ ରେଖନା  

ଆଉ ଜାଣିସାରିଥିେଲ ଭୁଲିବାକୁ ଚାେହଁ ।  

ଆଇନା କହୁଥାଏ -  

ଦୁନିଆକୁ ଜଣାଇବାକୁ ହୁଏ 

ବୁେଝଇବାକୁ ହୁଏ 

ନେହେଲ ବିଚରା ଦୁନିଆ ଭୁଲ୍ କରିଥାଏ  

ମିଛ ମିଛେର ଭୁଲ୍ ବୁଝୁଥାଏ  

ଚି�ଣ କଥାେର ଚହଟ େଚେହରାେର 

ମିଛର ଦଲଦଲ୍ େର ଫସି ଯାଉଥାଏ ।  

 

େମାର େଡରି େହଉଥିଲା । 
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େତଣୁ େତାେତ ଯାହା ତାହା କହି ବାହାରିଗଲି - 

ଯିଏ ଚାହ[ଲା ବୁଝିଲା  

ଯିଏ ନ ଚାହ[ଲା ନବୁଝିଲା 

ଯିଏ अଧା ବୁଝିଲା  

ଯିଏ େଯମିତି ବୁଝିଲା 

ଯିଏ ବୁଝି अବୁଝା େହଲା 

କିଛି ଫରକ୍ ପଡୁନି ମେତ  

ତୁ ବି ଜମା ବ�a ହୁअନା । 

 

କାହ[କି ନା ତୁ େକେବ ମିଛ କହୁନା 

अ{ାର ନ ଆସୁ ଛାଇବି ପାଗ ଛାେଡନା 

ତୁ अମଲିନ अନିବ�ାଣ ପ�ବାହର 

ସ!କiତ ସାgୀସ�ର ସ�ାgରର ।। 

 
ଲଳିତ େମାହନ ମିଶ� 

ସରକାରୀ ବାଳିକା ଉ¤ ବିଦ�ାଳୟ 

ଚD� ଗିରି, ଗଜପତି ୯୪୩୭୯୮୫୮୬୬ 
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ସଯୂ��ସଯୂ��ସଯୂ��ସଯୂ��    
ତବ ଓଠ ହାସ� ଲାବଣ�େର 
ପ�Çୁଟିତ ପ�ତି ପରa ପାଖୁଡ଼ା 
ଛDହୀନ ସୁଗ{ିତ ବାସ�ା 
େଦାଳାୟିତ ମନ ମହକେର ।। ୧ 
ତବ �େଶ� ଆେଲାକିତ ସମଗ� ପୃଥିବୀ 
େରାମା�ିତ ଧରଣୀର ବg  
େଯୗବନ ବିଶ� ଯୁବତୀ େଯସେନ 
ଲେଭ ପୁରୁଷର ପ�ଥମ ପରଶ 
ଶତ ମୁଖ ଲଭି ହୁଏ अନୁଭବୀ ।। ୨ 
ତବ େସଇ ସୁେନଲି କିରେଣ 
अନାମନା ଏ ସାରା ଜଗତ 
ପgୀର କୁyନ ସମ ସ�ୀତର ରାଗ-ତାଳ-ତାନ 
ସବୁଜ ସୁDର ଲତା ସବୁ େଯ ର�ୀନ ।। ୩ 
ତବ ଆଗମ ଓଁ କାର ପ�ତୀକ 
ପ�ାତଃ ସFରଣର ସକାଳ aବକ 
ସ�ାନ अେq ଜଳାପ�ଣ 
ତବ ଶ�ୀ ପୟେର ।। 
 

ସରକାରୀ ବାଳିକା ଉ¤ ବିଦ�ାଳୟ 
अqରବା, ଗଜପତି 

ସୁଦୀ�ା େବେହରା 
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େପ�ମର ପରିଭାଷାେପ�ମର ପରିଭାଷାେପ�ମର ପରିଭାଷାେପ�ମର ପରିଭାଷା    
ବୁଝି ମଁୁ ନଥିଲି େପ�ମ ପରିଭାଷା 

ବା{ିେନଲ କାହ[ ତେମ 

େଭଦଭାବ େକେବ ନଥିଲା ମନେର 

ବିଶ�ାସ ଥିଲା େମା େପ�େମ 

ଗqବ� ପଥେର ସାଥିଟିଏ ପାଇ 

ଦୁଃଖକୁ ଗଲି ମଁୁ ଭୁଲି 

ସମପi େଦଲି ଜୀବନକୁ େମାର 

अଳସୀ ନଈେଟ େବାଲି 

ମାନ अଭିମାନ ଭୁଲି ମଁୁ ତୁମକୁ 

ପାଇଲି अଧିକ ଭଲ 

ମରୁବାଲିେର ବି ଫୁଟୁଥିଲା ଫୁଲ 

େଯେବ ତୁେମ ହସୁଥିଲ 

 

 

 

 

ସେରାଜ ସାହୁ 

 

 

अ{ାର ରାତିର ଆେଲାକେଟ ପରି 

ସାଜିଥିଲ ଦୀପଟିଏ 

ବୁଣି େଦଉଥିଲ ହଜାେର ସପନ 

ନିଶ�ାସ ବି ଏକ ହୁଏ 

ଖୁସିର ସାଗେର ମୁ�ା ପିପାଶାେର 

କିଏ ଆସି େଦଲା ବାଧା, 

ତେମ ଗଢ଼ିଥିଲ ତେମ ଭା�ିେଦଲ 

କାହାଣୀ ରହିଲା अଧା 

ମଧୁ ଆଳାପେର ହୃଦୟ େଚାରାଇ 

ଛାତିେର ମାରିଲ ଛୁରୀ 

अେବାଧ େପ�ମିକ କେର अନୁତାପ 

ସF nତିକୁ ସାଉଁଟି ଧରି 
ଆଠଗଡ଼, କଟକ, ଓଡ଼ିଶା 
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ଘନ କୁହୁଡ଼ିଘନ କୁହୁଡ଼ିଘନ କୁହୁଡ଼ିଘନ କୁହୁଡ଼ି    
ମାଟି ଚାହ[ ବି ଆକାଶକୁ ଚାହ[ ପାେରନି  

ଆକାଶ ବି ତା ଛାତି େମେଲଇ େଯେତ େଚ�ା କେଲ ମଧ�   

ମାଟିକୁ ତା ଆଖି ପାଏନି  

ମଝିେର ଏକ अଲଘ� - अେଭଦ� ପ�ତିବ{କ                

ହଁ , ଏକ ଧଆୂଁଳିଆ ପ�ାଚୀର ମୁo େଟକିଛି  

େତେବ ଏକ ଚିରqନ ସତ� େସ ପ�ାଚୀର  

ଶୀତ ରାତିର ଘନ अ{କାରେର କାୟା ବିaାର କେର େସ  

अେଦଖା ସ�ପ� ପରି ସାରା ପୃଥିବୀକୁ ଆjାଦିତ କେର ତା' ସ୍ଵତ - ଶୁଭ�  ଉପ�ିତି  

ଆଉ ସିDୁରା ଫାଟିେଲ  

ଧିେର ଧିେର ମାୟାଜାଲ ପରି ପବନେର କୁଆେଡ ମିେଳଇଯାଏ େକଜାଣି  .......... 
 

 

M.Mus , M.Phil 

ସଂଗୀତ ଶିgକ 

ଓଡିଶା ଆଦଶ� ବିଦ�lଳୟ ଗାଇସିଲଟ, ବରଗଡ 

େମା - ୯୦୯୦୨୭୭୮୦୬ 

ଶ�ୀେgତ�  ସୁDର 
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ମିଛୁଆ ବାପାମିଛୁଆ ବାପାମିଛୁଆ ବାପାମିଛୁଆ ବାପା    
ବାପା ତୁେମ େକେତ ମିଛ କଥା କୁହ 

ହୁଏନି େଭାକ ତୁମକୁ 

ନିଜ େପେଟ ପେଛ େଭାେକ ଜଳୁଥାଉ 

ଖାଇବା ଦିअ ଆମକୁ 

ନିଜ େପାଷାକ େର େକେତ କଣା ଥାଏ 

କିଣ ନାହ[ ନୂଆ େକେବ 

ଆମ ପାଇଁ ଆଣ ନୂଆ ସବୁେବେଳ 

ଚିରି ଯାଏ ଯଦି େକେବ 

ଚପଲ ଆମର ଛିଡି ଯଦି ଯାଏ 

ନୂଆ ଆଣ ଆମ ପାଇଁ 

ଛିo ଚପଲ କୁ ସିେଲଇ କରିକି 

ରଖିଦିअ ନିଜ ପାଇଁ 

 

 

 

 

ମେହD�  କୁମାର 
ସ�ାଇଁ 

 

 

ବାହାରକୁ ଯଦି ବୁଲି େକେବ ଯାअ 

ନିଜ କଥା େଦଖ ନାହ[ 

ଆମ ପାଇଁ ଆଣ ନୂଆ ଜିନିଷ ତ 

କୁହ େମାର େଲାଡ଼ା ନାହ[ 

ଜାଣିଦବୁ େବାଲି ତୁମ ଦୁଃଖ େକେବ 

ଆଖି ତୁମ କାେD ନାହ[ 

ଆମ ସୁଖ ପାଇଁ ନିଜକୁ ଜଳୁଛ 

ଆମ ଓେଠ ହସ ପାଇଁ 

ଯଦି େକଉଁ କଥା ମାଗିଦିଏ େକେବ 

ମନା େକେବ କର ନାହ[ 

ଶରୀର କୁ ତୁମ କ� େଦଇଚାଲ 

ଆମ ମୁେହଁ ହସ ପାଇଁ 
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ଦରମା ତୁମର अଳପ େହେଲବି 

କର ନାହ[ ମନ ଦୁଃଖ 

ଆମ ପାଇଁ ନିଜ ଜୀବନକୁ ଜାଳି 

ସହି ଯାअ  ସବୁ ଦୁଃଖ 

େକେତ ମିଛ କୁହ ହସ  ଦବା ପାଇଁ 

ଆମ ମୁେହଁ ସବୁେବେଳ 

େକେବ ତୁମ ଋଣ ସୁଝି ପାରିବୁନି 

ଥିବା ଯାଏଁ ମହିତେଳ 

ମDିର କୁ ଯାଉ ପଜୂା କରିବକୁ 

େଦଖିବାକୁ ଭଗବାନ 

ଜାଣି ନଥିଲୁ େଯ ବାପା ପରା େମାର 

େମା ପାଇଁ ଭଗବାନ 
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ଏଇେବାେଧ େପ�ମଏଇେବାେଧ େପ�ମଏଇେବାେଧ େପ�ମଏଇେବାେଧ େପ�ମ    
ତୁେମ अବୁଝା େହାଇ ନୀରବ ରହିବାପେର 

ଶ�ମାେନ ବିେଦ� ାହ କେଲଣି 

ହୃଦୟର अqଗହ� ରେର 

େକେତ ଆଉ ମିଛ କହି 

ମନକୁ ବୁେଝଇବି େମାର 

ଏ ହୃଦୟ! 

ଏ ମନ!! 

ଏ େଯୗବନ!!! 

କ’ଣ gାq େହବ ତୁମବିନା? 

ଏେବ ବି अ{ାରର ନୀରବତାକୁ ଭା�ି 

େତାଫା ଜହ� େର େଦଖୁଥାଏ ନିତି 

ତୁମ ହଳଦୀ ର� ମୁହଁଧାେର 

अସଜଡ଼ା ମୁକୁଳା େକଶ 

अt�ସ�j ଭାସମାନ ବାଦଲେର 

 

 

େସୗମ�ରuନ େଲ+ା 

 

ଜହ�ର େଦାଳାୟମାନ ଗତି 

େପoୁଲମ୍ ଘ¶ାପରି େଯେତଥର 

େଦାଳାୟମାନ େହଉଥାଏ 

ମନର ଆେବଗ େସେତ ବଢୁଥାଏ 

ତୁମ ଇଷ��ଣୀୟ େସୗDଯ��କୁ 

ଏକା ଏକା େଦଖିବା ପାଇଁ 

ଛୁଇଁବା ପାଇଁ 

ହଁ! ହଁ!! 

ସବୁକିଛି େଦଇ େଦଇ 

ତୁମ ସହ ମିଶିଯିବାପାଇଁ 

ଜନF  ଜନF କୁ... 

େଯେବ ନ କହି ନ କହି କହୁଥାଏ କଥା 

େଗାଲାପି ଆଦ��  ଓଠ ଦୁଇର 

ମନର େଗାପନ କଥା ଆମ ସଂପକ�ର 
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ସତେର! ସତେର!! 

ତୁେମ କ’ଣ ଆସୁଛ 

େମା ଗଁାକୁ 

ଏଇ ଶୀତ ରାତ� ୀ ଶୀତର ଲହେର 

ନା! ବସqର ମୃଦୁମଳୟେର 

ମଁୁ ନିବiକାର ଏଠି 

ତୁମ େପ�ମ ବଳୟେର 

ତଥାପି अେପgା କରିଛି 

େକଉଁ ଦିନୁ 

ତୁମ େପ�ମ�ଶ� ହୃଦୟକୁ 

ସବୁେଲାକ ଗୁଜବକୁ େଠଲିେଦଇ 

ଜୀବନ ର�ମ� ପରଦାର अqରାେଳ 

ଏେବ ବି अନାଇ ରହିଛି... 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ତୁମ ମନ ଫଗୁଣର ସବୁ ର� େନଲାପେର 

କୃ�ଚୁଡ଼ାର ନାଲି ଓଢ଼ଣୀଧରି 

େମା େପ�ମପAାବିତ ହୃଦୟ, 

ତୁମ ସ�ପ�ର େସୗଦାଗର ସାଜି 

େବାହୁେବେଶ ସଜାଇ େନବାକୁ 

େମା ଗଁା, 

ସାତପୁରୁଷ ମାଟି ଘର अଗଣାକୁ 

ଦାo ଦୁଆର, ତୁଳସୀ ଚଉଁରାକୁ ସାgୀରଖି 

ଜନF , ଜନF କୁ... 
 

ବାଣପୁର, େଖାh�ା, ଓଡ଼ିଶା 

ଭ� ାମ�ଭାଷ : ୯୪୩୭୨୮୬୭୬୭ 



ଆହ� ାନ
 ଇ-ପତି� କ

ା 

ଆହ� ାନ ଇ-ପତି� କା, ପ�ଦଶ ବଷ�, ଦି� ତୀୟ ସଂଖ�ା, େଫବୃଆରୀ ୨୦୨୦ Magazine Downloaded from www.aahwaan.com 

ଆହ� ାନ ଇ-ପତି� କା ସ!ୂ#� ନିଃଶୁ& ବିତରଣ େହତୁ ଡା େଜ�ାତି ପ�ସାଦ ପ*ନାୟକ+ ,ାରା ପ�ତି-ିତ ଓ ପ�କାଶିତ    Aahwaan.comAahwaan.comAahwaan.comAahwaan.com           195 

ପଯ��ାବରଣର ପରିରgଣପଯ��ାବରଣର ପରିରgଣପଯ��ାବରଣର ପରିରgଣପଯ��ାବରଣର ପରିରgଣ    
ପ�ାକୃତିକ ପରିେବଶ େଯ ବସୁ{ରା+ର ଆଭୂଷଣ, 

अତି ଆବଶ�କ ଯାହାର अନବରତ ପଯ��େବgଣ, 

ନିରqର ରଖିବାକୁ େହବ ଯାହାର ରgଣାେବgଣ, 

ସମa+ର କ �̀ବ� େଯ ପଯ��ାବରଣର ପରିରgଣ |୧| 

 

ଶ୍ଵାସ େହତୁ ବିଶୁt ବାୟୁମoଳର ରgଣ େଯ ଧମ�, 

ଜଳ େହତୁ ବିମଳ ଜଳାଶୟର ସଂରgଣ େଯ ଧମ�, 

ବୃg େହତୁ अସୀମ अରଣ�ର ସଂରgଣ େଯ ଧମ�, 

ଜୀବନ େହତୁ ସମତୁଲ ପ�କୃତିର ରgଣ େଯ ଧମ� |୨| 

 

ଦିନକୁ ଦିନ ବୃtି େହଲାଣି अନିୟମିତ अେଯୗ�ିକ ଶିsୀକରଣ, 

ବଢ଼ି ଚାଲିଛି େନୖସଗiକ େସ�ାତେର अପରିଣାମଦଶ�ୀ ପ�ଦୂଷଣ, 

ଯଥାଶୀଘ� ଯଥା ସ�ବ ପ�େୟାଗ େହଉ अପରିବ ìତ ନିୟ�ଣ, 

ଆସqା ପିଢ଼ି େହତୁ अନିବାଯ�� େଯ ପଯ��ାବରଣର ପରିରgଣ |୩| 

ଶ�ୀରାଜେଶଖର ସି 
‘ଚିମା’ 

 



ଆହ� ାନ
 ଇ-ପତି� କ

ା 

ଆହ� ାନ ଇ-ପତି� କା, ପ�ଦଶ ବଷ�, ଦି� ତୀୟ ସଂଖ�ା, େଫବୃଆରୀ ୨୦୨୦ Magazine Downloaded from www.aahwaan.com 

ଆହ� ାନ ଇ-ପତି� କା ସ!ୂ#� ନିଃଶୁ& ବିତରଣ େହତୁ ଡା େଜ�ାତି ପ�ସାଦ ପ*ନାୟକ+ ,ାରା ପ�ତି-ିତ ଓ ପ�କାଶିତ    Aahwaan.comAahwaan.comAahwaan.comAahwaan.com           196 

ସତୁରୀ ବଷ�ର ଭାରେତସତୁରୀ ବଷ�ର ଭାରେତସତୁରୀ ବଷ�ର ଭାରେତସତୁରୀ ବଷ�ର ଭାରେତ    
ଆମ ଭାରତେର ଏ'ଠି, ଆମ ଭାରତେର ଏ'ଠି- 

ପରୀgା, ନିରୀgା, ମାନ ମାପକାଠି; ଶେହରୁ ସ�ିେଲ ଥାଟi।୦।  

ଆମ ଭାରତେର ଏଠି.. 

ସତୁରୀ ବଷ�େର ସଫଳତା ହାର ସାଜ ସyାେର ଆବt- 

ବିବିଧ େgତ� େର ବିକାଶର ଯାତ� ା ଗୁଣାତF େକ अବେରାଧ। 

ବିଜୁଳି ବସିଛି େସ�ାତ ବହୁ ନାହ[ କାଗଜ ଫh�େର ଡିୟୁଟି;  

ଆଉ ବି«ାପନେର ବିୟୁଟି ।୧। 

ଆମ ଭାରତେର ଏ'ଠି.. 

ଧନ� ଫିରି�ି ଶିଖାଇ େଦଇଛ ସହଜ ସରଳ ବାଟ- 

अଖା େଧାଇ େଧାଇ ଗୁଣ ଗାଉअଛୁଁ ନିତି अନୀତିେର ହାଟ ; 

ସତ� େହଉ କି अସତ� େହଉ ଥାଟi େସଭ¶ି ସବୁଠ[।୨।  

ଆମ ଭାରତେର ଏ'ଠି.. 

ଶିgା ସାଥିେର ସ�ା��ର କଥା ବଢିଛି ସିନା ସଂଖ�ାେର - 

ମା�ର ଥିେଲ ଡା�ର ନାହ[ ଗୁଣକୁ କିଏ ପଚାେର ?    

ବି«ାନ େଶ�ଣୀେର କଳା ଶିgକ ନାଇଟ ଓ�ାଚର େକା'ଠ[, 

ପାଠ ପଢା କୁହ େରାଗୀ େସବା େବାଲ କିଏ ମରୁअଛି େକଉଁଠି।୩। 

ଦoାସୀ ପ�ଧାନ 
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ଆମ ଭାରତେର ଏ'ଠି.. 

ଡିଗ�ୀ, ଯ�ୀ, ଡ଼ା�ର, ମା�ର.. ମାଳମାଳ ପଲପଲ -       

କବି କଳାକାର अgର अରେଣ� ପଦ ପଦେବ ବିକଳ 

ଗୁଣବତା ଯଦି ହୁଏ ବିେବଚନା, ଶେହରୁ ସିରିଫ୍ ଟ� ା¶ି, ଆଉ ସବୁ େଫ¶ାେଫ¶ି ।୪। 

ଆମ ଭାରତେର ଏ'ଠି.. 

ବରି- ଗରି- अେଯାଗ� ବିଧିେର ଡ�ବିନ୍ େର େଶାଭା - 

େନତା, ଉପ-େନତା ସବୁଠ[ େଦଖୁଛି gତ ବିgତର ବିଭା; 

େପୖତୃକ ସ!`ି ହାେତଇଲା ପରି ଚାଲିଛି େବଠି ଚଉଠି ! �୫। 

ଆମ ଭାରତେର ଏ'ଠି... 

ଚାଷଚାଷୀ କଥା କା’ଆେଗ କହିବା ରାaାେର ଗଡୁଛି ଧାନ- 

େଯାଜନା ଫh� ଖରବ ଖବ� ଆସିଗେଲ ନିବ�ାଚନ । 

ସ�ାଭିମାନର ଜାତୀୟ ଚରିତ�  ନୁେହଁ ତ ଦୟାର େଭଟି ।୬। 

ଆମ ଭାରତେର ଏ'ଠି.. 

ଧନ� ଗା{ୀ ତୁେମ अମୃତ ଶହୀଦ ବିଶ�ହିେତ अବଦାନୀ - 

ସତ� अହିଂସା ପଥର ପଥିକ ରଥୀ ମୃତୁ� ସଂuିବନୀ 

ମିଛ अ{ାରେର ବହୁରୂପୀ ପଣ ସହେଜ ନ ପାେର ତି-ି। ୭। 

ଆମ ଭାରତେର ଏ'ଠି...  
ଦoାସି ଆ«ା, ଉ.ସା.ସଂସଦ, ପାତ� ପୁର, ଗuାମ।         

ଭ� ାମ�ଭାଷ : ୮୬୬୦୧୯୪୯୬୭  
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ଆମ ରାଜନୀତିଆମ ରାଜନୀତିଆମ ରାଜନୀତିଆମ ରାଜନୀତି    
ନୀତି ନୁହଁ ଭାଇ ଇଏତ ରାଜ�ର ନୀତି,  
ନିଜ ନୀତି ପାଲଟି ଯାଏ ଏଠି ଆଜି ରାଜ ନୀତି। 
ସଭି+ ମନେର ଟ+ା ରାଜା ଭାଇ! अ{ାେର ବସାଇ େଦଇଛି, 
ଏଇ ରାଇଜେର ବିରାଡ଼ି ବି ଟ+ା ପାଇ ବାଘ ପରି ଗଜ�ନ ଛାଡୁଛି। 
ଟ+ା ପାଇଁ ଆଜି େଦାଷୀ ସାେଜ ନିେଦ�ାସୀ 
ନ�ାୟ ନ ପାଇ ଧଷ�ଣ ବାଳିକା ଦିଏ ଫାଶୀ । 
ସରକାର ପ�ଶାସନ ନିୟମ ମିଛ ଏଠି ଭାଇ, 
ଟ+ା ଥିେଲ ଏଠି अସ�ବ ସବୁ ସ�ବ ହୁअଇ। 
अସହାୟତା ର ଲାଭ ଉଠାଇ ମରଣ ଯqାେର ଦିअqି ପକାଇ, 
ଏପରି अେନକ ଜୀବନ ଗଲାଣି, ଧଷ�ଣର ଶିକାର େହାଇ, 
ଶିକାରୀଟି ଏଠି ପ�ବଚନ ଦିଏ ନାଟକର अଭିେନତା ସାଜି। 
ଜାଗି ଉଠ ଭାଇ ଜାଗି ଉଠ ଆଜି, କୁ-କମ� କୁ ପ�ସାୟ ନ େଦଇ ଆଜି। 
ଧ�ଂସ କରିଦିअ ଏହି ମଲୂ�ହୀନ ଶାସନନୀତି, 
ବ�ାଇଦିअ ଏମିତି େକେତ ଜୀବନକୁ, ଯିଏ ବ�ିଥାଇବି ମରିଯାଇଛି ଆଜି। 

ପିତା- ଶ�ୀ କାଳୁ ଚରଣ ସ¡ାଇଁ, ଶ�ୀକୃ�ଚD�  ଗଜପତି ସ¡ୟଂ ଶାସିତ ମହାବିଦ�ାଳୟ 
ସ�ାତେକା`ର, ଦି� ତୀୟ ବଷ� (ଓଡ଼ିଆ ବିଭାଗ) 

ପାରଳାେଖମୁoି, ଗଜପତି ଜିଲ} ା, ଓଡିଶା- ୭୬୧୨୦୦ 
ଭାମ�ାଭାଷ- ୯୯୩୮୭୨୧୫୩୮, ୯୭୭୮୯୯୯୯୯୦ 

ସୁଶ�ୀ ସାବିତ� ୀ ସ�ାଇଁ 
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ବିବାହବିବାହବିବାହବିବାହ    
ବିବାହ ନୁହଁଇ ସଂପକ� େଗାଟିଏ ଦିନର 

ସାତ ଜନF  ପାଇଁ ତାକୁ ଗଢିଛqି ଈଶ�ର 

ପରିବାର ମେଧ� ନ ଥାଇ ପବୂ� ପରିଚୟ  

ମିଳନ େହାଇଯାଏ ଦୁଇ अଜଣା ହୃଦୟ 

େସ�ହ,େପ�ମ,ମମତାେର ବା{ି େଦଇ ସଭି+ୁ 

ଭାବେର ଭାବେର ଆପଣାର କେର ପର+ୁ 

ବିଶ�ାସ ଓ ଭରସାର େଦଇ ସାତ ବଚନ 

ହାତ ଧରି ଚାଲୁଥାqି ଦୁେହଁ ସାରା ଜୀବନ 

ନାଲି ଶ®ା,ଶାଢୀ,ଚୁଡି ସଧବାର ସqକ 

ନାରୀ ଭାଗ� ବଦଳାଏ ସିDୂରର ଝଲକ 

ସାତ ଦୀପ ଆଠ କଳସ ଦଶ ଦିଗପାଳ 

ବିଶ�ାେସ ବ{ା ହୁଏ ଭରସାର ଗଇ�ାଳ 

 

 

 

 

ନିେବଦିତା ମହାପାତ�  

 

अଜ�qି ପଣୂ� ଜନF ଦାତା କରି କନ�ାଦାନ 

अମାନିଆ ଆଖି ଲୁେହ ଓଦା ହୁଏ ନୟନ 

ଗେଭ� ଧରି ଦଶ ମାସ େଦଲା ଜନମ ଯିଏ 

ତାକୁ ପର କରି ଆଜି ଆନ ଉଆେସ ଯାଏ 

अପା,ଭାଇ,ସାଥି+ ସାେଥ କଟିଗଲା େବଳ 

ପାେସାରି ଯାଏ ଚାଲି ଆbେତାଟା େଦାଳି 

େଖଳ 

କୁଆଁର ପୁେନଇଁର ପଜୂା ଜହି�  ଫୁଲ ଗୀତ 

କରୁଥିେଲ ମଜା ମିଳିମିଶି ସ�ାତ ମିତ 

ଫୁେଲ ଫୁେଲ ଉଡୁଥିଲା େଯ ସାଜି ପ�ଜାପତି 

ବଧ ୂେହାଇ ଜାଳିେଦବ େସ ଆଜି ସଂଜବତୀ 

ହାତଗ�ି ପଡିେଲ ସେର କୁଆଁରି ସମୟ 

ସୃ�ି କେର ଜୀବନେର ଏକ ନୂଆ अଧ�ାୟ 
ଏମ୍.ଏମ୍.ନଗର, ପୁରୀ୍ 
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େପ�ମେପ�ମେପ�ମେପ�ମ    
େପ�ମ ଉେପgିତ ଆଜି ବଜାର ହାଟେର 

େପ�ମର କିଛି ସ`ା ହ[ ନାହ[ 

େପ�ମ ଶ� अେଟ କଳ+ିତ ସେତ 

େପ�ମର ଆୟୁଷ କାହ[ ! 

େପ�ମ अସୁମାରୀ କ¶କିତ ପଥ 

େପ�ମ ବଦଳାଏ ତା େଶ�- ସଂ«ା 

େପ�ମ ହୁଏ ଏଠି अେଢଇ ଦିନିଆଁ 

େପ�ମ ହରାଇଛି ତା ଲୁ� ପ�«ା 

େପ�ମ ତ ବଦେଳ ଋତୁ ସମ ହାଏ 

େପ�ମେର ନାହ[ ତିେଳ ବିଶୁtତା 

େପ�ମ ତ େକବଳ ମିଛ ପ�ତାରଣା 

େପ�ମେର ଭ ì ନଗ� ମାଦକତା 

େପ�ମ ପରିଣୟ ହାେର ପରିଚୟ 

େପ�ମେର ଜଡିତ ଆେବଗ ଓ ସ¡ାଥ� 

 

 

ରବିନାରାୟଣ ତି� ପାଠୀ 

 

 

େପ�ମ ପରେଶ େଦୖହିକ ସୁଖକୁ 

େପ�ମ अଟଇ ଏକ ସଂକୀ#� अଥ� 

େପ�ମେର ଜୀବନ ଯାତନାର ବିଷ 

େପ�ମ ଆଣିଦିଏ अମାପ ଯ�ଣା 

େପ�ମ ପ�େଲାଭନ ଭଗ� ଉନF ାଦନା 

େପ�ମ ପ�ଭuନ େପ�ମୀ ନିଯ�ାତନା 

େପ�ମ ନୁେହଁ େକେବ େଦୖହିକ ଆନD 

େପ�ମ ତ अମର ରେହ ଚିରqର 

େପ�ମ େଯ ସତ� ଶିବ ଆଉ ସୁDର 

େପ�ମ ହ[ ପବିତ�  ଶ� अେଟ ନିରqର 
ଏକିଵାaୁଜ଼, ରୁଷିଆ 

ଦୂରାଭାସ : +୭୭୦୫୯୮୭୬୦୬୮ 

ହ¡ାଟସଆପ : +୯୧୯୮୬୧୨୮୩୭୩୭ 
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ପାରିବୁ ତପାରିବୁ ତପାରିବୁ ତପାରିବୁ ତ????    
ଶତୁ ତ अେନକ ଏଠି 

ମାତିଛqି ନୂଆନୂଆ अ¥ ଧରି 

अନୀତି अେନୖତିକତା ସବୁ ସାଣ େଦଇ… 

ଦg େସମାେନ अସଂଖ� େସମାେନ 

େନଇଯିେବ ଯାହା କିଛି ସ�ିଛୁେର ଆହା  

ମା େକାଳ ଛୁଆ, କୁମାରୀ ଇ�ିତ 

ଆଉ ଯଦି ଆବଶ�କ ପେଡ। 

ଶରୀରକୁ ଖo ଖo କାଟି  

େନଇଯିେବ ଘର, ,ାର, ଶିgା, ଦୀgା, େଦଖାଇ ବିେଦଶୀ ସଭ�ତା 

କାଦୁअେର ମିଶିଯିବ େସ�ହ ଓ ମମତା.... 

କାହାକୁ ଜଗିବୁ, କାହାକୁ େଦବୁେର ଲୁହାର କବାଟ 

େକେତ ବଡ ପାେଚରୀ କରିବୁ। 

େକେତ େସୖନିକର ବଳକୁ େଦଖାଇ ପାରିବୁ କି ମୁକୁଳିଏ 

अସୁରgିତ ନୀତି େନୖତିକ ହୀନ ଶତୁର କବଳୁ...?? 
ଏନଟିପିସି, କଣିହଁା, अନୁେଗାଳ, ଓଡିଶା 

ଇେମଲ: srikantmishra31@gmail.com,ଭାଷ�ଗ�ାମ :୯୮୬୧୪୨୩୪୦୨ 

ଶ�ୀକାq କୁମାର ମିଶ� 
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ପାରିବିନି ଭଲ ପାଇପାରିବିନି ଭଲ ପାଇପାରିବିନି ଭଲ ପାଇପାରିବିନି ଭଲ ପାଇ    
େତା ବାପା ଯାଉଛି କାର ଚଢିେଲା 

େମା ବାପା ପାଦେର ଚାଲୁଛି 

ଏସି କାରେର େତା ବାପା ବୁଲୁଛି 

େମା ବାପା ଖରାେର ସିଝୁଛି। 

 

ଘରଟା େତାହର ମାବ�ଲ ଚଟାଣ 

ଖସଡ଼ା ଖସଡ଼ା ଲାଗୁଛି 

େମା ଘର ଚଟାଣ ମାଟିେର ତିଆରି 

େଗାବର େଗାବର ବାସୁଛି। 

 

ମାଆଟା େତାହର ପଲ+େର େଶାଇ 

ଖାଲି ଯା' ବରାଦ େଦଉଛି 

େମା ମାଆ ପରା ସକାଳରୁ ସu 

ଖଟି ଖଟି ଦିନ ଯାଉଛି। 

 

ପ�ଶାq କୁମାର ନାଥ 

 

େତା ଘେର ଚାକର ପଜୂାରୀ अେନକ 

େତାର अବା କିସ ଯାଉଛି 

ବ�ିବାର ରାହା େଖାଜିେଖାଜି ପରା 

ମଁୁ ନିେଜ ମଲିୂଆ ସାଜୁଛି। 

 

େଧାବ ଫରଫର େଦହଟା େତାହର 

କେ·ଇ ପରିକା ଦିଶୁଛି 

କାଳିଆ ମୁହଁକୁ େଦଖିେଦେଲ ପରା 

କଳା କୁକୁରଟା ଭୁକୁଛି। 

 

େଦହେର େତାହର ବାଜୁନାହ[ ଖରା 

କ� ତୁ କअଣ ଜାଣୁନା 

ବଷ�ାଖରା ଶୀତ ସାଥି େଯ େମାହର 

େସ କଥା କାହ[କି ବୁଝୁନା। 

(େପ�ମ ନିେବଦନ ପାଇଲାପେର ଏକ ଗରିବ ପୁअର ଧନୀ ଝିअକୁ ପ�ତୁ�`ର) 
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ତୁ ପରା ଖାଉଛୁ ଆେପଲ अ�ୁର 

ସକାଳଟା େଯେବ େହଉଛି 

ସକାଳ େହାଇେଲ ବାସି େତାରାଣୀରୁ 

ମଁୁ ପରା କଂସାଏ ପିଉଛି 

 

ଖରାେବେଳ ଖାଉ ଚିେକନ୍ ମଟନ୍ 

େମାେତ ମିେଳ ଶାଗଭଜା 

ସ{�ାେର େତା ପାଇଁ ପିଜା ଓ ବଗ�ର 

ଚୂଡ଼ାମୁଡ଼ି େଯ େମା’ େଖାଜା। 

 

େଶାଇବା ପାଇଁ କି ଡ଼ଂଲପ ଗଦିେଟ 

େତା ପାଇଁ କି ହୁअଇ ସଜା 

ଛିoା ମଶିଣାେର ନିଦ େମାର ମେର 

କିଛି ବି ପେଡନାହ[ େଖାଜା। 

 

 

 

 

 

 

େତା ଘର ବାସୁଛି अତର अତର 

େମାର ଘେର ଡ଼ାଆଁସ ମଶା 

ତୁ ପରା ସେତ େଲା ରାଜକନ�ା େଗାେଟ 

ଚାଷବାସ େମାହର େପସା। 

 

ଭଲପାଉ େବାଲି େଯେତ ତୁ କହିେଲ 

ପାରିବିନି କଥା େଦଇ େଲା 

ଗରିବ େହେଲ ବି ଛଳନା କରିବା 

େମାେତ ଜମା ଜଣା ନାହ[େଲା। 

 

ତୁ ପରା अଟୁେଲା ପାେଠାଇ ଝିअେଟ 

ସହଜେର ବୁଝି ପାରିବୁ 

େମାେତ ଭଲପାଇ ମିଛଟାେର କାହ[ 

ଜୀବନ କହ ତୁ ସାରିବୁ। 
୩୮/୧, ବଦ� ାହାଲି, ସକାଲ ବାରା େରାଡ଼,  

ଜିଗନି େହାବଲି, 

अେନକଲ ତାଲୁକ, ବା�ାେଲାର-୫୬୦୦୮୩ 

େମା-୦୮୮୯୨୩୦୧୧୪୩ 
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ସଫଳସଫଳସଫଳସଫଳ    
ମଳୂ ରଚନା(ବ�ଳା) : अମୀୟ କୁମାର େଚୗଧୁରୀ 
ଓଡ଼ିଆ ଭାଷାqର : ସନାତନ ମହାକୁଡ଼ 
ମଁୁ ପ�ତିଦିନ, ପ�ତି ମୁହୂେ �̀ ସଫଳ କାମନା କେର 
େତଣୁ ମନର ,ାର ପାେଶ अେପgା କରିଥାଏ 
 
ପରାଜୟ ମାନି େନଇ ପାେର ନା 
କାରଣ, େସେତେବେଳ ନିଜକୁ ମୃତ ମେନହୁଏ 
ଶରୀରର ଉପର େଦଇ କଳ+ର ଝଡ଼ ପବନ ବହିଯାଏ 
 
ଜୟ ପରାଜୟର ମେଧ� ଏକ ,D କାମକେର 
ଏ ,D ପ�ତି,Dିତାର େବଶ ଧରିେଲ 
ଏକ ପg ଗଭୀରଭାେବ ଆହତ େହାଇଥାଏ 
 
େମାର ସଫଳ ଏକ, ଦୁଇ, ତିନି... 
ଗଣିଚାେଲ ଏ ମୃତୁ� ପଯ��q 

 
ଗ�ା/େପା : େବରୁଆଁବାରୀ, ୭୫୨୦୮୨ 

ନୟାଗଡ଼, ଓଡ଼ିଶା 
ଭ� ାମ�ଭାଷ : ୯୩୩୯୬୧୦୧୬୮ 

ଇେମଲ୍ : sanmahakud@gmail.com 
େୱବ୍ ସାଇଟ୍ : www.sanatanmahakud.in 

ସନାତନ ମହାକୁଡ଼ 
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ସଂବଲପୁରୀ 

ବିଭାଗ 
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ମକର ସଂକ� ାqିମକର ସଂକ� ାqିମକର ସଂକ� ାqିମକର ସଂକ� ାqି    
ସଯୂ�� େଦବତାର୍ ଶିଘା ତିହାର୍ 

 ପୁଓେକ ଯାଏସନ୍ େଭଟି 

ବାବୁର୍ ନଁା ଟା ଶନିେଦବ ଆଏ 

 'ମକର' ଆଏ ତାର୍ ରାଶି 

କାହ[ େକେତ ଦିନୁ ଚଲି ଆଉେଛ 

 ଜୁନହଁା ପୁରନା ରିତି 

ବାବୁର୍ ରାଶି ଥି େହଇେଛ ମିଶି.... 

 ତିହାରର୍ ନଁା ମକର ସଂକ� ାqି....(୧) 

 

ଖାଲି ଭାରତ୍ ବଲି ନାଇେସ କଥା 

 ଇତାେକ ମାନସନ୍ ସେବ 

ବଂଲାେଦଶ,ଶ�ୀଲ+ା,ମିଆଁମାର୍ 

अରୁଣ କୁମାର େଭାଇ 

 

 ଆର୍ ବି କିଏ କିଏ ଥିେବ 

ଭିେନ ରାଏେଜ ଭିେନ ନଁା ଥି 

 କରୁଛନ୍ ପଜୂା ବିଧି 

ଖିଚିଡୀ,ବିହୁ,େପା�ାଲ୍ ଆର୍ ମାଘୀ 

 ତିହିରର୍ ନଁା ମକର ସଂକ� ାqି...(୨) 

 

ନୂଆଁ କୁରତା,ଲୁହୁ�ି,ଧୁତି 

 ଇ ଦିେନ ସେବ ପି{ସନ୍ 

ପିତୃପିତା େକ େସାର କରିକରି 

 ପ[ଡ଼୍ ଦାନ୍ ବି କରସନ୍ 

ମକର ରାଶି ନୁ ବିଷୁବ ଆଡ଼େକ 

 ସଯୂ��ର୍ ଉତରା ଗତି 

ଦିପହରିଆ 'ଗୁଡ଼ି' ଥି ମାତି..... 

 ତିହାରର୍ ନଁା ମକର ସଂକ� ାqି...(୩) 
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ଇ ଦିନୁ ଖାଏେଲ େଠ�ନିଆଁ ଖାଏଦ୍ 

 ଜଲଦି ହଜମ୍ େହସି 

ପ�ମାଣ अେଛ େଦଖି ପକ 

 ମହାଭାରତର୍ ପିଠି 

ହୁମ୍ ପୁଡାସନ୍ ସଯୂ��ର୍ ନଁା ଥି 

 ଦୁଖ୍ ଯଉ ସବୁ େମଟି 

ବାବୁର୍ ନଁା ଥି େହଇେଛ ମିଶି.... 

 ତିହାରର୍ ନଁା ମକର ସଂକ� ାqି...(୪) 

 

ମକର ମାରସାତ୍ ବସବାର୍ ଲାଗି 

 ଗହଗହ,ମହମହ େକେତ 

ଗୁର୍,ନଡିଆ,କଦଳୀ ପରସାତ୍ 

 ଖାଏବ ଯାହାେକ େଯେତ 

ତିହାର୍ ଦିେନ ଫୁରସତ୍ ମିଲସି 

 ମନ୍ ପଏରଛା ଥିସି 

ଛାତି ଫୁେଲଇ କରି କହୁଁ େର ପିେଲ.... 

 ଆେମ ଭାରତୀୟ ଜାତି 

ବାବୁର୍ ନଁା ଥି େହଇେଛ ମିଶି.... 

 ତିହାରର୍ ନଁା ମକର ସଂକ� ାqି...(୫) 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ଧଉଁରାଦାଦର, ରାମପୁର, ସାେଲଭଟା 

ବଲା�ିର 

ଦୂରଭାଷ-୯୯୩୮୧୩୨୩୪୫ 
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ଭାବର୍ ବ{ନ୍ଭାବର୍ ବ{ନ୍ଭାବର୍ ବ{ନ୍ଭାବର୍ ବ{ନ୍    
େକେତ ସୁDର୍ ମୁନୁଷ୍ ଜୀବନ୍ େଟ 

େଦଇେଛ ଜଗତ୍ ସାଇଁ , 

ସବ୍ କିରର୍ ନ ଖାପ୍ ଖୁଏଇ  

ଚଳ୍ ମା  ମିଲ୍ ଜୁଲ୍  େହଇ   ।। 

 

ଦୁନିଆ ଭିତ୍ େର  ଘର୍ କରିଥିେଲ 

ପଥର୍ ପଡ୍ େଲ  ସହି , 

ଭାବର୍ ବ{େନ ବା{ି େହଇଥିମା 

ଆଜିର୍ ଜୀବନ୍ କାଲ୍ େକ  ନାଇଁ   ।। 

 

ଭାବ୍ ରଖିଥିେଲ େଲାକର୍ ଠାେନ 

ବିପେଦ େହସନ୍ ସାହା , 

ଜାନିଛୁ ତ ତୁଇ ଦିଆେକ ଦିଆ 

अଦିଆେକ ଟାଏଟ୍ ଦିଆ  ।। 

 

ଭାବର୍ ବ{ନ୍ େହସି ମଜ୍ ଭୁତ୍ 

ବିଶ�ାସ୍ ଥିେଲ ଭରି  , 

ଜିେତD�  ପାେo 

 

अବିଶ�ାେସ ଇ ବ{ନ୍ ଛିଡ୍ ସି 

ନାଇଁପାେର ଦମ୍ ଧରି  ।। 

 

ଭାବ୍ ଥିେଲ ଜେଣ ଦୂରୁ େଦଖିକରି 

େଦସି ମୁଲ୍ କରି  ହସି , 

ଦିଆ ଥୁଆ ତି େପଟ୍ ନାଇଁପୁେର 

ଭାବ୍ ଥିେଲ େପଟ୍ ପୁର୍ ସି  ।। 

 

ଭାବ୍ ଥିେଲ କଥା ମିଠା ଲାଗ୍ ସି 

ନାଇଁେହେଲ କଚ୍ ପିତା , 

ଭାେବ କରିଥିେଲ ସାହାଯ� ସହେଯାଗ୍ 

େଲାକ୍ କରୁଥିସନ୍ ସୁର୍ ତା   ।। 

 
ଗ�ାମ- ବାଗଉଡାର, ବA କ୍- େବଲପଡା 
ଜିଲA ା- ବଲା�ିର, େମା- ୬୩୭୦୯୭୯୬୪୧ 
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ଘାଏ େଫରି ଆଏତାଘାଏ େଫରି ଆଏତାଘାଏ େଫରି ଆଏତାଘାଏ େଫରି ଆଏତା    
େଫର୍ ଘାଏ ମୁଇ!!  

ଫିରି ପାର୍ ତି େକ ଘାଏ?  

ନଁାକର୍  ସି�ନ୍ 

ଟୁଣର୍ ଲାହା ଥିବ୍ ତା 

ମଁା କାନ୍ ମୁଡ୍ ତା 

ଧନେର ମଁାଆେର ବଲି 

ଜନ୍ ମାମଁୁେକ େଦେଖଇ 

ଦୁଦୁ,ଭାତ୍ ଖୁଆତା 

କୁେଲ ଖାେକ ଧରି 

େକେଢ ଲାେଢ େଗେଲ ବୁହିତା। 

ଗାଆଁ ମଂଝା ଖୁଲିର୍  ବାଲି 

ଧୁଇଁଲ୍ ବାଏଲ୍ ମାଖି େହତା 

କାଚି କୁଢିଥି ଛୁଚାର୍  ପୁଚାର୍  

ଭାତ୍ ଦାଏଲ୍,  

ବର୍  କନିଆଁ େହଇ େହତା 

ମନ୍ ମନ୍ ସା  

ମୁରଲୀ ଶିକା 

 

ଛ[େଲା ଲାଇ,ହୁେମା ବଉଲି 

େଖଲି େହତା?  

ସେଭ ଜାଗର୍ 

ଛୁଆେଟ ବଲି ଡାକ୍ େଦେଲ 

େପଟ୍ େମାର୍ ପୁରି ଜାଏତା 

ଜୀଇଁ ଜାବଦ୍ 

ସୁର୍ ତାେଟ େହଇଁ  

ଇଁ ଜୀବ୍ େନ ରହି ଜାଏତା 

ଘାଏ େଫାର୍ େସ ସମିଆଁ  

ଫିରି ଆଏତା..... ।। 
 

କୁତୁଲ�ା ଲର�ା 

ପାଟଣାଗଡ଼ ବଲା�ୀର 

େମା : ୬୩୭୨୨୦୦୫୯୧  
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ତେମ ବଦ୍ ତେମ ବଦ୍ ତେମ ବଦ୍ ତେମ ବଦ୍ ଲି ଯାଇଛଲି ଯାଇଛଲି ଯାଇଛଲି ଯାଇଛ    
ତୁମର୍ ଲାଗି େକେତ କବିତା 

ଆଏଜ୍ ବି ମୁଇଁ େଲଖୁେଛ 

ତେମ ଘାଏ ପଢ୍ ବ ବଲି 

େହେଲ 

ତେମ େହ ସବୁ ଆର୍ େକନ ପଢ଼ୁଛ 

ତେମ ବଦ୍ ଲି ଯାଇଛ... 

ତୁମର୍ ଚାଲ୍ ତି ବାଟ୍ େକ 

ଆଏଜ୍ ବି ମୁଇଁ ଟାଖି ରହିେଛ 

େସ ବାଟୁ ଘାଏ ଆସ୍ ବ ବଲି 

 େହେଲ 

ତେମ ତ अଲ୍ ଗା ବାେଟ ଚାଲୁଛ 

ତେମ ବଦ୍ ଲି ଯାଇଛ... 

ଚି`ରuନ ପଧାନ 

 

ତମ୍ କୁ େନଇ େକେତ ସପନ୍ 

ଆଏଜ୍ ବି ମୁଇଁ େଦଖୁେଛ 

ଭାଏଲ୍ ସପ୍ େନ ଆସ୍ ବ ବଲି 

େହେଲ 

ତେମ ତ ସପ୍ େନ ବି ଉେଭଇ ଯାଉଛ 

ତେମ ବଦ୍ ଲି ଯାଇଛ... 

ତମର୍ ମୁଲ୍ କି ହଁସି ହ ଁସ୍ ବ ବଲି 

ଆଏଜ୍ ବି ହଁେସଇ ଚାଲିେଛ 

ଭାଏଲ୍ େକେତେବେଲ ହଁସି େଦବ 

େହେଲ 

ତେମ ତ ମେତ କେDଇ ଚାଲିଛ 

ତେମ ବଦ୍ ଲି ଯାଇଛ। 

ତେମ ବଦ୍ ଲି ଯାଇଛ..... 
ଡୁ�ୁରିପାଲି,ଜମଲା, ପଦମ୍ ପୁର୍, ବରଗଡ଼ 
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ଜନ୍ଜନ୍ଜନ୍ଜନ୍    
କଲା ମିସ୍ ମିସ୍ अ{ାର ନଏଦ୍ 

ପଡିେଛ ଜାଲ୍  

େକେତ अଁଗଲିଆ ହିସାବ ନାଇଁ 

ଓଃ..  କଥାତୁ ଝୁରୀ ସିଲ୍ ବିଲ୍ 

େକେଭ ରାଗ୍ ବିଗ୍ େକେଭ ଚିକମିକ୍ 

କାDରି ,ହଁସରି  

ଫୁେଲଇ ଠଗରି ! 

 

କୁଆଁରି ଟୁେକଲେଟ 

ଇ ଫାକ୍ େକେଡ ହରବର 

ପି{ୁେଛ ଶାଢ଼ୀ େକେଭ ନିଲି 

େକେଭ ଲାଲ୍ ଜରଜର 

ସରମି ଯାଏ  

ଘାଏେକ ଘାଏ 

ଦରପନ୍ େଦେଖ ଥରେକ ଥର୍। 

 

ରାେଜଶ ପଜୂାରୀ 

 

ହାେଦ େସ ମ�ୁଆଲ୍ 

ରୂେପଲି ଉକିଆ ବୁନି 

अସରା ଶରଧା ଝୁନି 

ନଏଦ ମଝା ଭାବ୍ ଡ�ା ବସି 

େମାର କାଏଁ ଗଲା େଲେଖ 

େଖଲୁେଛ ଲୁକଲୁକାନି। 

 

ତାର୍  ଯାଏ ଆେସ େକେତ 

େସତ ସଦା େଭାଲ୍ 

ସତଫୁଲ ଫୁଟାବାେରଁ 

अଧୁରା େହଇ ସପନ୍ ଥିସନ େଯେତ...! 

 

ବଡା ତାଏଲ୍ अେବାଜେମା 

କିଏ... ମାମଁୁ କିଏ... ଦଦା 
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କିଏ ତାପେନ' କିଏ କହୁେଛ ତୁଇଁ' 

ବିନ୍ କେର କେକାରେମା ! 

 

େକଜାେନ କାଏଁ ମହନୀ ଜାେନ 

ଘର କରିେଛ ସମକିରି ମେନ 

େସ  କାହାେକ ଖୁେଜ ନାଇଁ  

େହେଲ ତାେହେକ ନାଇଁ ଖୁଜଲା ବାଗିର୍ 

ଇ ସଁସାେର ନାଇଁ ଝେନ ! 

 
 

 

କୁଶେମଲ, ଝାରସୁଗୁଡ଼ା 

େମା-୯୭୭୭୨୮୦୫୯୪ 
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ପେହଚାନ୍ପେହଚାନ୍ପେହଚାନ୍ପେହଚାନ୍    
ଆଇଛୁ ଏେକଲା ଯିବୁ ଭି ଏେକଲା 

 କରି ପୁଡ଼ାେବ ଉଲ�ନ 

ଦୁଃେଖ ସୁେଖ ଭାବ ପରସି ଥିେଲ 

 ଗୁନ ଗାଇ କାDି ଗୁଗନ……… 

େମାର େମାର ବଲି କହୁଛୁ େଜନଟା 

 ଧନ ଜନ ଗୁଟା ଦିେହଁ 

ଢୁସା ମାରି ମାରି ପୁଡ଼ାେବ କାେଠ 

 କାହାରିର ନୁେହଁେସ େକେହ……. 

ପରୁୂବ ଦିେଗ ଉଦି ପସଚିେମ ବୁଡି 

 ସୁରୁଜ ସରାସି ଦିନ 

ଜନମରୁ ମରନ ସାର ଟା କରମ 

 ସମିଆର ତାକତ ଚିନ୍ହ……… 

अଧରମ अନିଏ ଧରେସ ଗେଲ 

 ପେଛ କରବା अଡୁଆ 

ଦୁଃଖ ସହି କେଲ ସଁତ ନିଏ ଧରମ  

 ପରଭୁ େହେବ ବାଟ କଢୁଆ  ……… 

ସୁଭାସ ଚD�  ଭୁଏ 

 

ପାନିର ଫୁଟକା ମୁନୁସ ଜିବନ 

 ଭାବର େଚର େଦ ଲେମଇ 

ସଁେସ ସରଧା gମା ଭ�ିର ମାନ େଦଇ 

 ମୁନୁସପନ ଥା କେମଇ…………… 

େଜେତଟା ଭି ସକାଲ ଆସୁ ଜିବେନ 

 ସୁରୁଜର ପଡୁ ଧାଜ 

େସାର କରଉଥାଉ ହରମିସା ମେତ 

 େଦବତା अସୁର ବାଛ…………. 

ମୁନୁସପନ ଏକା ପେହଚାନ୍ େହସି 

 ଜିବ ତ କେମଇ ଖାଏସି 

अନମଁୁନସିଆ ଲହ େଚର େକ କାଟେଲ 

 अଜାମର ମାନ ପାଏସି…….. 
 

ଧାେ�ର,ବରଗଡ 
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ବୀର୍ ଲgF ୀନାରାୟଣ୍ବୀର୍ ଲgF ୀନାରାୟଣ୍ବୀର୍ ଲgF ୀନାରାୟଣ୍ବୀର୍ ଲgF ୀନାରାୟଣ୍    
ଭଲ୍  େଲାକ୍ ରେହସନ୍ अଧା ଦିନ୍ 

ଇତିହାସ୍ େଦସି କହି , 

ଇ ଧାରାଥି ସରoା ମାଟିର୍ ବୀର୍   

ଲgF ୀନାରାୟଣ ଗେଲ ବହି ।୧ 

କର୍ ସନ୍ କାମ୍ ସମାଜ୍ ମଂଗ୍ େଲ  

ସମ୍ କୁ କରି ନିଜର୍  , 

ବୀର୍  ନାରାୟଣ େସ ଗୁେଣ ବଡ୍ 

େନଇଁ କରି କାହାେକ ପର୍ ।୨ 

ନିେଜ ଦୁେଖ ଥାଇ ପର୍ େକ ହଁସାେଲ  

ସମାେଜ ଆନ୍ େଲ ସୁଧାର୍ , 

ସମ୍ କିରର୍ ଭଲ୍ ମD େସ ବୁଝ୍ େଲ  

ମେନ ନାଇଁ ରଖି ବିକାର୍ ।୩ 

ମାଟିର୍  ସାଂେଗ େସ ମାଏଟ୍ େହଇ  

ଲଗାେଲ ନୂଆଁ ଗଛ୍  , 

 

 

େଦବାଶିଷ ସାଗର 

 

ପାଠ୍  ପଢିକରି େସୖନିକ୍ େହେଲ  

ଶତ� �େକ କେଲ ପଛ୍ ।୪ 

ସମିଆଁ ଭିତ୍ େର ଚାକ୍ ରୀ କେଲ 

କାେମ ନାଇଁ ତାକର୍ କମି , 

ସାଂଗ୍  ସାଥି ତାକର୍ ସବୁେବେଲ  

େହଉଛନ୍ ଆଏଜ୍ ଭାଲି ।୫ 

ସମିଆଁ ଉତ୍ େର ପୁର୍ ଲା ଚାକ୍ ରୀ  

େହେଲ େସ ଘର୍  ମୁହା , 

କମ[ଆଁ ପିଲା କାଏଁ ଚୁପ୍  ବସ୍ ବା  

ସବୁ କାମ୍  କେଲ ସୁହା ।୬ 

ପରିବାର୍ ଭିତ୍ େର େସ େହେଲ ରଜା 

ପୁଓ ଝିଇ ସାଂେଗ ¥ୀରି , 

ନାଇଁ କରି େକେଭ କାହାର୍ ଉନା  

ସବୁ ସୁଖ୍  େଦେଲ େସ ଭରି ।୭ 
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ସମାଜ୍  ସୁଦ୍ ରୁଢ୍  େହବା ବଲି 

ବନାେଲ େହା अନୁ-ାନ୍ , 

ପିଲା ଛୁଆ ପାଠ୍  ପଢ୍ େବ ବଲି 

ଧିଆନ୍  େଦେଲ ଶିgାନୁ-ାନ୍  ।୮ 

ପରିେବଶ୍ ସଫା େଲାକ୍  ରଖ୍ େବ ବଲି 

ନିେଜ ଲଗାେଲ େସ ଚାରା , 

କଥାଥି ନାଇଁ େସ କାମର୍ ରଜା  

ସମ୍ କିରର୍ ନୁ େସ ଦୁସ୍ ରା ।୯ 

ଦୁଖ୍  ସୁଖ୍  ସମ୍ କୁ ଲାଗି ଥିସି  

କିେହ ନାଇଁ ଜନ୍ ମୁକ୍ ଲି , 

ଦୁଖୀ ସାଂେଗ େସ ଦୁଖୀ େହଇ  

ସବୁ ଦୁଖ୍ େକ େଦସନ୍ ଭୁେଲଇ ।୧୦ 

ସମିଆଁ ଜାନି ବୁଢ୍ େଲ େବେଲ  

ବସାେକ ଫିର୍ ସି ଚେର , 

କାଲ୍  ସମିଆଁ ଆଏଲା େହତୁ  

ବିପଦ୍  େହଲା ଘେର ।୧୧ 

ଜନମ୍  ଥିେଲ ଆଏ ମରନ୍   

ଇଟା ଦୁନିଆର୍  ସତ୍  , 

ଇ ସତ୍ ଥି ଟଲି ପଡିଗଲା  

ବୀର୍  ପ�ଧାନର୍ ପଦ୍  ।୧୨ 

ନାଇଁ ହାରି େସ ନାଇଁ ମିଶି ମାଟି 

ଆମର୍ ନୁ ନାଇଁ ଉେଭଇ , 

ଇହାେଦ ଭି େସ ଆମର୍ ସାଂେଗ  

ରହିଛନ୍ ସେତ ମିଶି ।୧୩ 

େସ ନାଇଁ ଥିେଲ କାଣା େହବା  

େସ କରିଛନ୍ ସବୁ କାମ୍ , 

ତାକର୍ କାମ୍  ତାକୁ ରଖିେଛ अମର୍ 

କାେମ अେଛ ସବୁ ଦାମ୍  ।୧୪ 

ଉଡୁअେଛ ବାନା ତୁମର୍  ନାେମ  

ଶୁଭୁେଛ ଜଏ ଜଏକାର୍ , 

ସବୁ ଦିନ୍  େହ ବୀର୍ ପୁରୁଷ୍ 

ତମ୍ କୁ ଆମର୍ ଦର୍ କାର୍ ।୧୫ 

େଫର୍ ଆସ ତୁେମ ଆମର୍  ମାଟି  

େହଇ କରି ଗୁେଟ ବୀର୍ , 

ତୁମର୍ अଏବାର୍ ଟାକିଛୁ ବାଟ୍ 

ଝୁକାଇ ଆମର୍ ଶୀର୍ ।୧୬ 
ଜି.ଏମ୍.ୟୁ , ସbଲପୁର 

େମା.ନଂ - ୯୯୩୮୮୪୪୯୫୭ 
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ସମିଆସମିଆସମିଆସମିଆ    
ସମିଆ ନୁେହେସ ସାଂଗ୍ ସାଥୀ ଦଦା 

ଘଏଁତା କି ମାଏେପା 

ପଏଷା ଥି କାଏଁ ଘିନ୍ ବୁ ସମିଆ 

ଚିଟ୍ କିେଲ େହେଲ କାେଦା । 

ସମିଆ ଠାନୁ ବଡ଼୍ ନୁେହେସ କିେହ 

କମାେଲ ପାଏବୁ ଧନ୍ 

େହେଲ ହଜ୍ େଲ ସମିଆ ନାଇଁମିେଲ ଆଉ 

ପସ୍ େତଇ େହବା ମନ୍। 

ଆଏଜ୍ କର୍ ମି କାଏଲ୍ କର୍ ମି 

କର୍ ମି ନ ବୁଆ ଥାଉ 

ନାଇଁ ଜାନି େବାଲି ସମିଆର୍ ମଳୂ୍ 

େକେତ େଯ ଗହଲଉ । 

ନିଜ୍ େକ ଭାବୁଛୁ ବେଡ଼ ହୁସିଆର୍ 

ସମିଆ େକ ଭାବି େଛାଟ୍ 

ନିଜର୍ ଗୁେଡ଼ ନିେଜ ମାରୁଛୁ ତୁଇ ବାବୁ 

ବେଡ଼ େଟ ଟଘିଂଆ େଚାଟ୍ । 

ହରିଶ୍ ତାoି 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
ସାେଲପାଲି , ଗଜବ{ , ସୁବ#�ପୁର 

େମା - ୮୦୧୮୪୦୫୨୮୭ 
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ଭାବ୍ ଭାବ୍ ଭାବ୍ ଭାବ୍ ----    अଭାବ୍अଭାବ୍अଭାବ୍अଭାବ୍    
େଯନ ଭାବ୍ ଜହ େସନ ଦହଦହ     

ନାଇଁ କର୍ ବଦF ାସି, 

ଭାବ୍ ଦିଆନିଆ ଫୁଟା ମଲି କିଆ 

ବାସୁଥାଉ ବାରମାସି ।୧ । 

 

ଭାେବ ସିନା ଜନା ପଁାଚA �େକ ଗନା 

अଭାେବ ଡୁମୁରା ବାସି, 

ଛି ଛି ଦୁର୍ ଦୁର୍ ସେଭ ଧୁର୍ ଧୁର୍  

କେଲ ଦୁେଖ ଯିବୁ ଭାସି  । ୨ । 

 

ଏେକନ୍ ଗୁଡିଆ େଗାଠ୍ ବାହାରିଆ 

େହଇଥିବୁ ଏକା ଠିଆ, 

ଆଲF ାଲ୍ କାେଲ ପଡିଗେଲ ଖାେଲ  

ଦୁେଖଁ ହାରି େଦବୁ ହିଆ ।୩ । 

 

 

ସହେଦବ ଧରୁଆ 

 

 

ଭାବର୍ ବିହୁେନ अଭାବର୍ ଗୁେନ 

ହେମ�ସା ହଏରାନ୍, 

ଦୁକ୍ ମହାକାଲ୍ କସi କଟାଲ୍ 

ଘିଚ� ା ଦିହୁଁ ପରାନ୍ ।୪ । 

 

ଭାବର୍ ବଁଧନ୍ ବାସ୍ ମହକନ୍ 

ରଖିଥା େବଉଁତି ବଁାଧି, 

ବିପଦ୍ ଆପେଦଁ ଦୁେଖଁ ବବ�ାେଦ 

ପାବ�ୁ  ସହେଜ ସାଧି ।୫ । 

 
ଆଂଚଳିକ ଶିgା ପ�ତି-ାନ, ଭୁବେନଶ¡ର-୭୫୧ 

୦୨୨ 

େମା.ନଂ : ୬୩୭୧୧୯୧୪୫୪ 
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େସ ବୁଆ ଆଏେସ ବୁଆ ଆଏେସ ବୁଆ ଆଏେସ ବୁଆ ଆଏ    
ଛୁଆେବେଳ ଚିନି ଆ�ୁଠ େକ ଧରି କରି େଯ ବାଟ୍ ଚଲାସୀ 

ନିଜର ଧନ େକ ପରହର୍ ଘେର େଯ ଦାନ କରି ଆଏସି 

ଛାତି କୁହୁରୀ ଯାଉଥିସି େହେଲ ନିଜର ଛାତି ନ ପଥର ରଖି 

ହସି ହସି ନିଜର ଝି େକ େଯ ବଟାସି 

େସ ବୁଆ ଆଏ 

 

ନିଜର୍ େପଟୁ अଧା କାଟିକରି 

ଆମର୍ େପଟକୁ େଯ ପୁରା ଭରସି 

ନିେଜ ପେଛ अଧା ଖାଏସି 

ଆମକୁ େସ ଭରେପଟ୍ ଖୁଆସି 

େସ ବୁଆ ଆଏ 

 

ନିଜର ମନ େକ ମାରି କରି 

ଆମର ଇjା େକ େଯ ପୁରା କରସି 

ନିେଜ ପେଛ କ¶ା ମାଡ଼ିକରି 

ଆମକୁ ଭଲ ବାେଟ ଚଲାସି 

ଗେଣଷ ଭୁଏ 
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େସ ବୁଆ ଆଏ 

 

ନାଇ କେହ େକେଭଁ େସ ନିଜର ଦୁଃଖ 

େହେଲ ଆମକୁ େଦସି ସବୁ ସୁଖ 

ନୀେଯ ରାଏତ୍ ରାଏତ୍ େଚତି କରି 

ଆମର ସପନ୍ େଯ େଯ ପୁରା କରସି 

େସ ବୁଆ ଆଏ 

 

ନିେଜ ପେଛ ଫଟା ପି{ସି 

ଆମକୁ ଭଲ େପଂଟ୍ ସାଟ୍� ଘିନି େଦସି 

ନିଜର ଦୁଃଖ େକ ଛାତି ନ ଚାପି 

ସଂସାରର ସବୁ ସୁଖ ଆମକୁ େଦସି 

େସ ବୁଆ ଆଏ 

 

ଦଶମାସ ଦଶ ଦିନ ଚିqା େଯ ମୁେଡ ରଖସି 

ପୁअ ହଉ କି ଝି ହଇ େକେଡ ଉସତ େହସି 

ସୁରୁ ସୁରୁ ଆ�ଠି େକ ଧରି 

ମଝା ଗଁା ଖୁଲି େଯ ଚଳାବାର ଶିଖାସି 

େସ ବୁଆ ଆଏ 
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େକାଟି େକାଟି ତପସ�ା କରି ଆେମ ଜାହାେକ ପାଏସୁ 

କଲି ଗାଳି ଇ ସଂସାେର ଭଗବାନ ବଳି କେହସୁ 

ଦୁଃଖର େବେଳ ସେଭ ଛାଡ଼େଲ 

ହାତ ନାଇ ଛାେଡ଼ େଯ େକେଭଁ 

େସ ବୁଆ ଆଏ 

 
କୁେମଲସିଂହ, ବରଗଡ଼, अ`ାବିରା 

ଭ� ାମ�ଭାଷ : ୯୦୭୮୩୯୩୮୦୫ 
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ପ�ବ� ବିଭାଗ 
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େବୗtିକ ମତବାଦ ଆଢୁଆଳେର ଓଡ଼ିଆ ସାହିତ�େବୗtିକ ମତବାଦ ଆଢୁଆଳେର ଓଡ଼ିଆ ସାହିତ�େବୗtିକ ମତବାଦ ଆଢୁଆଳେର ଓଡ଼ିଆ ସାହିତ�େବୗtିକ ମତବାଦ ଆଢୁଆଳେର ଓଡ଼ିଆ ସାହିତ�    

 ଓଡ଼ିଆ ସାହିତ� େଯ େକବଳ ସୃଜନୀେର ସ�ାତ�� ସହ 

ଭାେବାhୀପନାର ଏକାq ଦିହୁଡି ରୂେପ ପ�y¡ଳିତ, ତାହା ନୁେହଁ। ବରଂ, 

ଇଂେରଜ ସଭ�ତାର ପ�jଦପ*ରୁ ସଦ� ସଭ�ତାର ଆବାହନୀ-କାଳୀନ 

ଭିନ�  ଭିନ�  ମତବାଦ ସଂସଗ�େର ଆସିବା ମଧ� ଆେଦୗ ବିସFୟକର ନୁେହଁ। ପ�ତୀକାତF କତା, 

अଳ+ରଣ, ରୀତିସାଦୃଶ� ବ�ତୀତ ଭିନ� ାତିଭିନ�  अକି�ିତ ପା�ାତ� ମତବାଦମାନ+ର 

େବୖଚାରିକ ତଥା େସୖtାqିକ ସଂ�ଶ�େର अେନକ କାବ�ଧାରା ଆତF ସିt ତଥା 

ନବ�ବାଦିତାର େଦ�ାତକ ରୂେପ େହାଇଛି ପ�ତୀୟମାନ। ଏହି ପ�କାରର ଦଶ�ନମାନ+େର 

ସନି� େବଶିତ େହାଇଛି ଭି`ିଭୂମିତ¡ (foundationalism), अଧି-କଥନିକା (meta-narrative) 

ଏବଂ अବଧାରିତ ସତ�ର अନୁଶୀଳନାତF କ ବ�ବହାରିକତା। ଆେଲଖ�କାରମାେନ େଯ 

େକୗଣସି ସତ� ବା ବ#�ନା, ଭାଷା ବ�ବହାର କରୁଥିବାରୁ ଏବଂ ଭାଷାେର अqନiହିତ 

अନିhi�ତା େଯାଗଁୁ େସମାେନ ନିhi� ସତ� ବିଷୟେର ସ¡ାଭାବିକତଃ ସDିହାନତା ପ�କାଶ 

କରିଛqି। ଯାହା େହତୁ ଭିନ� ତା ଦ¡ାହିେର ବିଭିନ�  ମତବାଦର ଆଢୁଆଳ େଦଇ ଗତି କରିଛି 

ଓଡ଼ିଆ ସାହିତ� ଓ ଏହାର ସୁଦୀଘ�-ଇତିହାସ-ସbଳିତ ବ�ାଖ�ାୟନ! ଆମ ପ�ାଚୀନ େବୖଦିକ 

ତଥା ରୀତି ସାହିତ�େର ଆଳ+ରିକତା ତଥା ଆେgପିକ ଚିତ� ଣର ମଧ� अଗଣିତ ନିଦଶ�ନ 

ଉେଲA ଖେଯାଗ� - ଯାହା ମଧ�ରୁ ଓଡ଼ିଶାର ସାହିତି�କ अqଃେସ�ାତେର ଜନF  େନଇଛି 

େବୗtିକ ମତବାଦର ଏକ अବିଶ�ାq ତଥା ନବୀନ ପ�ବାହ। 

 ଏପରି ଭାବେର ଭିନ�  ଭିନ�  «ାନଶୃ®ଳାରୁ ସଂଗୃହୀତ ତ`¡ର ବ�ାଖ�ା 

अମି�େତଶ୍ ଖଟୁଆ 
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ଆqବiଦ�ାଭି`ିକ ସମାେଲାଚନା ରୂେପ अଧ�ୟନଭୁ�। ଏହି େକେତକ ଶୃ®ଳାଗତ 

ସମାେଲାଚନାରୁ ଉÉୂତ ମତବାଦ େହଉଛqି - ସେ+ତତ �̀  (Semiotics), ସଂରଚନାବାଦ 

(Structuralism), ଆqଃଶା¥ୀୟତା (Inter-textuality), ପାରିେବଶିକ ସମାେଲାଚନା (Eco 

- criticism) ଓଡ଼ିଆ ସାହିତ�ର ଦିଗqକୁ ଆହୁରି ମହାଘ� ଓ ସୁଦୂର ପରିବ�ା� କରାଇଛି। 

Semiotics ବା ସେ+ତତ �̀  ମଧ� ଓଡ଼ିଆ ପାର!ରିକ ସାହିତ�ର अନ�ତମ अଂଶ ରୂେପ 

ଥିଲା ଏକ अବିେjଦ� ଉପାଦାନ। अତୀତର କାବ�ପ�େଣତା, ଶା¥କାର ତଥା 

ପ�ତିଲିପିକାରମାେନ ଗ�z ସମା�ିର ସମୟ ସଚିୂତ କରିବାକୁ ଯାଇ ସାେ+ତିକ ତ`¡ର 

अବଲbନ କରୁଥିେଲ। କାରଣ େଶ}ାକାଂଶ अଥବା ପଦ�ାଂଶେର अ+ର ପ�େୟାଗ 

ସ�ବପର ନୁେହଁ। ନିଦଶ�ନସ¡ରୂପ, ବିଶି� ଶା¥« ତଥା ପoିତ େଗାପୀନାଥ ନDଶମ�ା 

ନିଜ କାବ୍ଯ "ଉtବଦୂତ"ର ସମା�ିେର अ+ ମାଧ�ମେର ସମୟ ନିେh�ଶିତ କରିଛqି - 

 “ଶ�ୀ ଶାଳିବାହନ ଶକ gିତିବାସବ+, 

        अ��gି-ନାଗ-ମହିସଂଖ�କ ହାୟେନ ଏ।” 

 अଥ�ାତ୍, अ��gି ( अ�ି + अgି ) ଯଥାକ�େମ ୪,  ୨, ନାଗ = ୮ ଏବି ମହୀ = ୧, 

अଥ�ାତ୍ ୪୨୮୧। େହେଲ अ+ର ନିୟମ େହଉଛି , "अ+ାନାଂ ବାମେତା ଗତିଃ", ମାେନ, 

अ+ର ଗଣନ ଏହାର ବାମପଟରୁ େହାଇଥାଏ। ତା±ଯ�� ଏହି କି େଯ ୪୨୮୧କୁ ଏହି 

ନିୟମାନୁସାେର କହିେଲ, କବି ୧୮୨୪ ଶକା� ବା ୧୯୦୩ ଖ�ୀ�ା�େର କାବ� େଶଷ 

କରିଥିେଲ। େସହି ପରି ରୂେପ ଆqଃଶା¥ୀୟ ଆେଲଖ� ଗତାନୁଗତିକ ଶା¥ୀୟତାକୁ 

ପରିତ�ାଗ ସହ ରୀତିସାଦୃଶ� ବ�ତୀତ ଗଦ� ସଂରଚନା ଓ ମୁ�ଚDର ପ�େୟାଗେର 

ସବ�ାଦୃତ େହାଇଛି ମାନବିକ ମତବାଦର ନିରୂପଣେର। େହେଲ ଆେମ ମଧ� େଦଖିଥାଉ 

େଯ ଆଧୁନିକ ଓଡ଼ିଆ ସାହିତ�େର ନାଟକ, ଏକା+ିକା ତଥା ଗୀତାଭିନୟର ବ�ାପକ 
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ବୁ�±`ିର ସତୂ� ପାତ ହୁଏ। ଏହି ପ�କାରର ପରିେବଷଣାତF କ ନାଟ� ସଂରଚନାରୁ 

अଭିବ��ିବାଦୀ ସାହିତ�ର अଭୁ�ଦୟ। ୧୯୨୦ରୁ ୧୯୨୫ ମସିହା ମଧ�େର ୟୁେରାପୀୟ 

ବିପ}ବକାଳେର ଏହା ଶିେରାନାମା ଥାଇ ସୁtା ଓଡ଼ିଶାର ତା¯ାଳିକ ସାମାଜିକ ପରିେବଶ ସହ 

ଏହାର ନୀତିବହିଗ�ତ अଗଣିତ ବାaବତାକୁ ପ�ଦାନ କରିଥିଲା ଏକ ଆେବଗ-ପ�ବଣ 

ମାନସିକତାକୁ ଆପଣାଇ େନବାର ସୃ�ି ଓ ନି�ନ�  ଭାବୁକତା। ଏହାର ଏକ ବିଶି� 

ଉଦାହରଣସ¡ରୂପ, ଆମ ଓଡିଆ ନାଟ� ସାହିତ�ର ଜନକ ରୂେପ ସବ�ବିଦିତ ରାମଶ+ର 

ରାୟ+ ଏକ ନାଟକ ଏହି अଭିବ��ିବାଦର ଥିଲା ବଳି- ଦଶ�ନ। ସାମାଜିକ ଜୀବନେର 

ସାଂ9ୃତିକତା ଏବଂ ସ୍ଵାତ��ବାଦର ଗୁରୁତ୍ଵାେରାପ ସହ େନତିବାଦିତା ପ�ତି ଗ�ାହକତା 

ପ�ଧାନତଃ ଉପଲ�। ଭ�ିରସାତF କ, କିbଦqୀମଳୂକ ନାଟ� େକବଳ ସୀମିତ ରହୁଥିଲା 

ଗ�ାମ� ଜୀବନର ସୁରମ� ପରିେବଶେର। େହେଲ ସବୁଜ ସାହିତ� େଗା-ୀର କି�ିତ 

େଲଖକମାେନ ମଧ� ନାଟ� ସଂରଚନା କରି ସୃ�ି କରିଥିେଲ ସଂଘଷ�ରତ ମାନବ ପ�ତି 

ସେମ୍ଵଦନତା ଏବଂ अଦ�ାବଧି ପ�ାସ�ିକ ମେନ େହଉଥିବା ବ��ି େଚତନା ପ�ତି ଦିଗଦଶ�ୀ 

ସୁଖପାଠ�ତା। 

 ଏହିପରି ଭାେବ ପ�ାଚ�-ପର!ରାକୁ अନୁସରଣ କରି ରଚିତ अଗଣିତ 

କାବ�ପ�େଣତା+ର ପା�ାତ� ଦୃ�ିଭ�ୀ �� ଜଣାପେଡ଼। ଏହି ପ�କାରର ଏକ ସାହିତି�କ 

ପରିଭାଷାକୁ ଇଂରାଜୀ କଳା-ସମାେଲାଚକ ଜନ୍ ର9ିନ୍ ୧୮୫୬ ମସିହାେର ଏହି ମତବାଦର 

ନିରୂପଣ କରିଥିେଲ। ଏହି ମତବାଦର ଏକ ଗୁଣାପକଷ�କ ନାମକରଣ େହାଇଥିଲା। ତାହା 

ଥିଲା 'ପାେଥଟିକ୍ ଫାଲାସି' ( Pathetic Fallacy ) � ନିଜ ପୁaକ 'Modern Painters' େର 

ପ�ାକୃତିକ ସୁଷମାକୁ ଚିତ� ପ*େର अଧିକ ପ�ାଧାନ� େଦବା ନିମେq େସ ଗୁରୁତ୍ଵାେରାପ 

କରିଥିେଲ। ଏହି ମେତ ନିଜ�ୀବ, ଜଡ଼ ବaୁ ମଧ�େର ମାନବୀୟ ସେମ୍ଵଦନ, ସାମଥ�� ତଥା 
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ଆେବଗର ସିtାqକୁ ବୁଝାଇଥାଏ। କାରଣ େସ ଭାବୁଥିେଲ େଯ ଶ� ଦୁଇଟି େଯଉଁ ଭଳି 

ବ#�ନାର ସଚୂନା ଦିଏ, ତାହା ବaୁଗୁଡିକର ବାaବଚିତ�  ପରିବେ �̀ ଭାବାେବଗ ବା 

ଚିqାଶୀଳ କsନାର ପ�ଭାବେର अସାଧାରଣ ବା अବାaବ ଚିତ�  ପ�ଦାନ କରିଥାଏ। ଏହି 

"ବ��ିତ� ାେରାପ" ସ¡ଭାବକବି ଗ�ାଧର େମେହର+ 'ତପସି�ନୀ' ତଥା अତିବଡୀ ଜଗନ� ାଥ 

ଦାସ+ 'ଭାଗବତ'ର अେନକ �ାନେର �� ଉଲିA ଖିତ। ଉଦାହରଣସ¡ରୂପ -  

 “अେହା ! ନିୟତିର ଏହି ଭୟ+ର ରୀତି, 

        େଦଖିେଲ କାହାର ହୃେଦ ନ ଆସିବ ଭୀତି। 

        ତା ଚାହ[ ବିହ�-ମୁେଖ କାDିଲା େସ ବନ 

        ବହିଲା ନିଃଶ�ାସ ରୂେପ ପ�ଖର ପବନ।” 

   - ( ତପସି�ନୀ, ପ�ଥମ ସଗ�, ୨୮ ପଦ ) 

 अେନକ ମତବାଦ ମଧ� अଦ�ାପି ସଦା अବହିତ, ଯାହାକି ଆଧୁନିକ ସାହିତ�ର 

ସଜ�ନାର ଏକ ପ�କାର ଆଧି-େଭୗତିକତାର ପ�ଭାବକୁ ପ�ଧାନତଃ ଦଶ�ାଇଥାଏ। ଏହାକୁ 

କୁହାଗଲା ପାରାଡ� (Paradox) ଏକ ଉ�ି ବାହାର ସ¡ବିେରାଧୀ अଥବା अସ�ତ 

ଜଣାପେଡ଼, କି� ଗଭୀର अନୁଶୀଳନ ,ାରା ଏକ ଉ`ମ ତଥା େବାଧଗମ� अଥ� ସନି� େବଶିତ 

କରାଇଥାଏ। ଏହି ମତବାଦ ସବ�ପ�ଥେମ ଖ�ୀ�ଧମ�େର ଧମ�ୀୟ େଚତନାକୁ ମାନବୀୟ 

େଚତନାରୁ ଉt�� େର ଦଶ�ାଇବା ପାଇଁ ବ�ବହାର କରାଯାଇଥିଲା। ମାତ� , ବିଂଶ ଶତା�ୀର 

େକେତକ ସମାେଲାଚକମାେନ ଚତୁଥ� ଦଶକ େବଳକୁ ଏହାର ବିେଶଷ ପ�ାଧାନ�କୁ ଗ�ହଣୀୟ 

କରିଛqି। ଏହିପରି କାବ�ର ନିଦଶ�ନସ¡ରୂପ କବି ରମାକାq ରଥ+ 'ଯାअନାହ[' ତଥା 

'ମୁହୂ �̀ ହ[ ପ#ୂ� ା� ଜୀବନ'େର ପ�ତିଭାତ େହାଇଥାଏ। 'ମୁହୂ �̀ ହ[ ପ#ୂ� ା� ଜୀବନ'େର େସ 

େଲଖିଛqି -  
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 “ଏକ ଆଚମି�ତ ଦୃଶ� େଦଖ ଭାଇ େଦଖ 

       ବାପ ମାଆ ଆଉ ପୁअ ଜନF  େହେଲ େଗାଟିଏ ସମେୟ। 

       େଘା େଘା କ!ୁଥିଲା ବଜାର ଭିତେର 

       ବିକୁଥିବା େଲାକମାେନ ମୁକ।” 

 ଏତଦ୍ ବ�ତୀତ, अସଂଖ� ମତବାଦର ଆଢୁଆେଳ ଓଡ଼ିଆ ସାହିତ� अଦ�ାବଧି ମଧ� 

ଉଦଭାସିତ େହବା ସହ େଗା-ୀେକୖDି�କ ମତାqରକୁ ଏକ େମୗଳିକ େଚତନାେର ରୂପାୟିତ 

କରାଯାଇ, େଯଉଁ ସଜ�ନାର ବୁ�±`ି ହୁଏ, ତାହାରି ପୃ-ଭୂମିେର ରହିଛି େସୖtାqିକ ତଥା 

ଭିନ� ବାଦୀ ସାହିତ�ର ଆତF -ସନି� େବଶନ। ସମାେଲାଚନାରୁ ସମୀଚୀନତା, ପର!ରାରୁ 

ପାରଡ଼�, ଆସନ�  େକେତକ ଦଶ{ି େବଳକୁ ଏପରି ଜୀବନର अସୀମତ¡କୁ ପ�ତିପାଦିତ 

କରୁଥିବା ଗଢୂ େଚତନାର ସ{ିgଣେର ମଧ� ଆେଗଇ ଚାଲିଥିବ ଓଡ଼ିଆ ସାହିତ�। 

େମୗଳିକ ମତବାଦର ସ¡ର େସହିପରି ରହୁଥିବ ନିରବjିନ� । ମତବାଦର ପ�jଦପ* 

େଦଖିେଲ ଜଣାପେଡ଼ ଋtିମq େଚତନାେର କାsନିକତାର ପ�ଭାବ ବିaାର ସହ ଏକ 

ନିେବୖ���ିକ ଚିqାଧାରାର ବ�ାପକତା। ଏହିପରି ଏକ ବ�ାପକ, ବିaୃତ ତଥା अବିସbାଦିତ 

ବିରଚନାର अqରାଳେର ଭାବନାର ବ�ାପକଶ�ି ଏବଂ ସ�ାjD� ବଳେର अqହiତ ସବୁ 

କାsନିକତା େଯପରି ଜୀବନ�ାସ ପାଇ ହୁअqି ଏକ ନବଜନF ାqରର ସ{ି�ୁ। ଆଉ ଏହିପରି 

ଏକ ବ�ାପକ-ଭାବନା-ସମାଦୃତ ଓଡ଼ିଆ ସାହିତ� ଥିବ ଏକ ଦୃ�ାqପ�ସ ୂ ଜୀବନୀର 

ଚଳqିକା।" 
ସଂପ#ୂ� ଠିକଣା :୨୩୭, େଫଜ୍ - ୨, କାନନ ବିହାର,  

ପଟିଆ, ଚD�େଶଖରପୁର, ଭୁବେନଶ¡ର - ୭୫୧୦୨୪ 
େଫାନ୍ ନଂ: ୮୪୫୫୦୪୦୧୬୫, ଇେମଲ୍ : amriteshkhatua@gmail.com 
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ପ�ତିଭା ପ�ତିଭା ପ�ତିଭା ପ�ତିଭା ----    ବିେଶଷତା ଓ ବିକାଶବିେଶଷତା ଓ ବିକାଶବିେଶଷତା ଓ ବିକାଶବିେଶଷତା ଓ ବିକାଶ    
 ପ�ତିଭା େକବଳ ମଣିଷ ଠାେର ନୁେହଁ ବରଂ अନ�ାନ� ଜୀବଜଗତ 

ତଥା ବaୁ ବିେଶଷେର ମଧ� େଦଖିବାକୁ ମିଳିଥାଏ I ମଣିଷର ପ�ତିଭା 

ଏକତ¡ ନୁେହଁ ବରଂ ବ�ା� ଯାହାର େକୗଣସି ନିti� ସଚୂକ କିbା ମାପକ ନଥାଏ ବିଭିନ�  

ପ�ାଣୀ, ଉÉିଦ ତଥା ବaୁବାଚକ ପ�ତିଭା ନିti� ଏବଂ ଐକ�ତା ପ�ତି-ା କରି ପ�କୃତିଗତ 

ସୁଚକ ବିଶି� ଗୁଣ ଧମ� ପ�ଦାନ କରୁଥିବା େବେଳ ମଣିଷ ସମାଜେର ତାହାର ବ�ାପକତା 

अେନକ I ମଣିଷର ମaି� ଆଗେର ସୃ�ିର अନ�ାନ� ସମa ରଚନା gୀଣ ପଡ଼ିଯାଏ  I 

େତଣୁ ମଣିଷର ଭାବନାର ବିaୃତତା ଏବଂ ରାସାୟନିକ ପ�କି�ୟା, ପ�ତିକି�ୟା ଉପେର ନିଭ�ର 

ବିଭିନ�  ଗୁଣ, ଧମ� ମଧ�ରୁ ଜାତ ଭିନ�  ଭିନ�  ପରିପ�କାଶର େବୖଚିତ� �ତା ଉପେର ସନି� େବଶିତ 

अକଳନ ପ�ତିଭା େଦଖିବାକୁ ମିଳିଥାଏ ଆମ ସମାଜେର ଯାହା େସହି ପ�ତିଭାଧାରୀ ମାନ+ର 

ସାମାଜିକ ଉ¯ଷ�ତା ବୃtି କରିଥାଏ  I   

 ପ�ାଚୀନ କାଳରୁ ମଣିଷ ମଧ�େର ପ�ତିଭାର ପ�ତିେଯାଗିତା େଦଖିବାକୁ ମିଳୁଥିଲା ଯାହା 

ଆଦ� ଏକବିଂଶ ଶତା�ୀେର ତାହାର େଦୗଡ଼ର ପ�ଖରତା अକଳନିୟ I ଫଳତଃ େକୗଣସି 

େgତ� େର ଜେଣ ଉ`ମ ପ�ଦଶ�ନ କରିପାରିେଲ ତାହାର ଚରମ ସୀମାେର ପହ�ି ଭିନ�  ଏକ 

ପାରଦଶiତା ପ�ଦଶ�ନ କରି ସାମାଜିକ ସ¡ୀକୃତି ପାଇବା ଲg ରହିଥାଏ ସମa+ର I ସମୟର 

େସ�ାତେର େସହି ପ�ତିଭା ପ�ଦଶ�ନ ପବୂ�କ ସାଧାରଣ ମଣିଷ ମାନ+ ମଧ�େର ଭିନ� ତାର 

ମାନ अଜ�ନ କରି अସୀମ ତୃ�ି अନୁଭବ େକୗଣସି ଏକ ବିରଳ ଦୁଲ�ଭ ଧନପ�ା�ି ସଦୃଶ� 

େସାସିଆଲ୍ େଫାରମ୍ 
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େହାଇଥାଏ I େହେଲ େସହି ପ�ତିଭା ଗୁଡିକ ଆଜିକାଲି େକମିତି ସାମାଜିକ ସ¡ୀକୃତି ପ�ା� 

େହାଇଥାଏ ଏବଂ କିଭଳି ପ�ତିଭାଧାରୀ ମଣିଷ ଆଜିକା ସମାଜେର େଦଖିବାକୁ ମିଳqି, 

ସବିaୃତ ଆେଲାଚନା କରିବା I  

 େକେତକ ମଣିଷ ବାଲ� କାଳରୁ କିଛି ପ�ତିଭା ପ�ଦଶ�ନ କରିଥା'qି ଯାହା ହୁଏତ 

େସମାେନ ବଡ େହବାପେର ଆହୁରି ତୀବ�  ରୂପ ଧାରଣ କରି ବିସିFତ କରିଥା'qି ସମାଜକୁ  I 

अଥବା େକୗଣସି ବ��ିଗତ କିbା ସାମାଜିକ କାରଣରୁ ବାଲ� କାଳର ପ�ତିଭା ନ� େହାଇ 

ଏକ ଦୁବ�ଳ ମାନସିକତାର ବଶବ �̀ୀ େହଉଥିବା ମଧ� ଲg କରାଯାଏ अେନକ ସମୟେର  I 

अନ� େgତ� େର େକେତକ ପ�ା� ବୟସ ପରବ �̀ୀ ମାନସିକ ପରିପକ¡ତା ପ�ା�ି ପେର 

େକେତକ େgତ� େର ପ�ତିଭା ପ�ଦଶ�ନ କରୁଥିବା େଦଖିବାକୁ ମିେଳ  I େକୗଣସିମେତ ଜେଣ 

ବାaବ ପ�ତିଭାଧାରୀ ମଣିଷ+ୁ ସାମାଜିକ ସ¡ୀକୃତି ମିଳିବା ପେର େସ ନିଜ ମାନସିକ ତୃ�ି 

ତଥା ଆହୁରି अଧିକ ପ�ଦଶ�ନ କରିବା େgତ� େର ଲାଗିପଡ଼ିବା ସହିତ अନ�ାନ� ସାମାଜିକ 

ମଣିଷ ମାନ+ ପାଇଁ େପ�ରଣାର ଉ� ଭଳି କାମ କରିଥା'qି  I େହେଲ ଆଜିକାଲିର ପ�ତିଭା 

େକମିତି ପ�ଦଶiତ େହାଇଥାଏ ଏବଂ ତାହାର ସାମାଜିକ ପ�ଭାବ କ'ଣ ରହିଛି ବିଚାର 

ସାେପg I  

 ଆଜିକାଲି ପ�ତିଭା ନଥାଇ ମଧ� ପ�ଦଶ�ନ କରିେହଉଛି ଯାହା ହୁଏତ କାହାଠାରୁ 

କିଣାଯାଇଥାଏ କିbା ଟ+ା େଦଇ ମ� ଉପେର ମିଥ�ା ପ�ତିଭାର ପୁର9ାର ପାଇବା 

େଦଖିବାକୁ ମିଳୁଥିବା अs ବହୁେତ ସମa+ର अଭି«ତା ଥିବ I अଥ�ାତ କିଛି अ«ାନୀ 

ଚତୁର େଲାକ ସମାଜେର େଦଖିବାକୁ ମିଳୁଛqି େଯଉଁମାେନ େକୗଣସି ପ�ତିଭାର अଧିକାରୀ 

ନେହାଇ ମଧ� େକୗଣସିମେତ ନିଜର ମିଥ�ା ପ�ତିଭା ପ�ଦଶ�ନ କରି ସାଧାରଣ େଲାକ+ୁ 
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ଭୁଆଁ ବୁଲାଇ ସବ� ସ��ଖେର ପୁର9ୃତ େହେଲ କିଛି अେଲୗକିକ ଆନD अନୁଭବ କରୁଥିବା 

େଦଖିବାକୁ ମିେଳ I अନ� ପgେର କିଛି େଲାକ अେନକ ପ�ତିଭାର अଧିକାରୀ େହାଇଥିେଲ 

ମଧ� ଉପଯୁ� ଭି`ିଭୂମି, ସାମାଜିକ ସ¡ୀକୃତି ତଥା ପରିପାଶ୍�ଵିକ ସଂେଯାଗର ସୁେଯାଗ 

ନଥିବା େହତୁ େକୗଣସି ପ�ଦଶ�ନ କରିନପାରି ଆଶାୟୀ େହାଇ ରହିଥା'qି ଯାହା ହୁଏତ 

େକେବ ତା+ୁ ସ�ାନିତ େହବାର ସୁେଯାଗ େଦଇଥାଏ ତ େକେବ େସମାନ+ର ଆଶା 

ଆଶାେର ହ[ ରହିଯାଇଥାଏ I କିଛି େଲାକ ନିଜ ପ�ତିଭାକୁ େନଇ अେନକ ସାମାଜିକ କମ�େର 

ନିେୟାଜିତ ଥାଇ େକୗଣସି ସ�ାନ ଆଶା ନରଖି କମ� କରି ଚାଲିଥା'qି  I େକୗଣସି 

ପରି�ିତିେର େସମାେନ କାହାର अନୁେମାଦନ େହତୁ अଚାନକ େକାଉଠି ସ�ାନିତ 

େହାଇଥା'qି ଯାହା ହୁଏତ େସମାନ+ର ମନ ମାନସେର ନଥାଏ अଥବା କିଏ କିଏ ତାହା 

ପାଇଁ କି�ିତ ଖୁସି अନୁଭବ ସା�କୁ अନୁେପ�ରିତ େହାଇଥା'qି ତ ଆଉ କିଏ େସହି ସ�ାନକୁ 

ସାଧାରଣେର େନଇଥା'qି ଯାହା େସମାନ+ୁ ସ�ାନିତ କରିବା ପାଇଁ अନୁେମାଦନ କରିଥିବା 

େଲାକ+ୁ ସ�ାନ େଦବାପାଇଁ େହାଇଥାଏ  I ଏମିତି ପୁଣି କିଛି େଲାକ େଦଖିବାକୁ ମିଳqି 

େଯଉଁମାେନ अେନକ ପ�ତିଭାର अଧିକାରୀ ତଥା େସମାନ+ର ପ�ଗାଢ଼ ସାମାଜିକ 

କ �̀ବ�ନି-ତା ତଥା अନୁଦାନ ଥାଇ ମଧ� େକୗଣସି ସ�ାନ ଆଶା ରଖିବା ଦୂରର କଥା, 

େସମାେନ େକୗଣସି ସ�ାନ ଉପେର ବିଶ¡ାସ ରଖିନଥା'qି କିbା େକୗଣସି େgତ� େର ସ�ାନିତ 

େହବାପାଇଁ ଆଗ�ହୀ େହାଇ ନଥା'qି  I ଆବଶ�କ �େଳ େସମାନ+ୁ ସ�ାନିତ କରିବା ପାଇଁ 

ପ�aାବ ଦିଆଗେଲ ପ�ତ�ାଖ�ାନ କରୁଥିବା ଉଦାହରଣ ମଧ� ଆମ ସମାଜେର େଦଖିବାକୁ 

ମିଳୁଛି  I ବାaବ ପ�ତିଭା ସା�କୁ ପ�ଗାଢ଼ ବିଚାର ଶ�ି «ାନ ଥିବା ମଣିଷ ଆେଦୗ ମ� 

ସ�ାନେର ବିଶ¡ାସ ନରଖିବା ସା�କୁ େକେବ େକୗଣସି ସ�ାନକୁ ପ�ତ�ାଖ�ାନ କରqି ତ 
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େବେଳ େବେଳ େସମାନ+ୁ ମ� ଉପେର अପ�ତ�ାଶିତ ସ�ାନିତ କରାଗେଲ େସମାେନ 

ତାହା ସାମୁହିକ ସ¡ାଥ� ତଥା େକୗଣସି ପ�େୟାଜନୀୟ େଗା-ୀ କିbା ସ�ଠନ ଉେଦଶ�େର 

ଉ�ଗiକୃତ କରୁଥିବା େଦଖିବାକୁ ମିେଳ  I ବାaବିକ ଏେତ ପ�କାର ମାନସିକତା ଉପେର 

ଆେଲାଚନା କରାଯିବା ପେର ଏକ ପ�କାo ପ�ଜାତିର ମଣିଷ େଦଖିବାକୁ ମିଳqି େଯଉଁମାେନ 

ସୀମାହୀନ ସାମାଜିକ କୁକମ�େର ଲି� ତଥା ସମାଜର अପାର gତି ସାଧନ କରି ଚାଲୁଥିବା 

େବେଳ େସସବୁ ଓଢଣୀ ପଛେର ରଖି ତାହାର ବିପରୀତ अଜସ� ସ�ାନେର ସ�ାନିତ 

େହାଇଥା'qି ଯାହା ସାଧାରଣ ମଣିଷ ବୁଝି ପାରqି ନାହ[, ବରଂ େସମାନ+ୁ ସମାଜର ଜେଣ 

ପ�ତିଭାଧାରୀ ମଣିଷ େବାଲି ଭାବି େସମାନ+ ମିଥ�ା େଚତନାେର अନୁପ�ାଣିତ େହାଇ ନିଜ 

ଜୀବନକୁ ଜଳାuଳି େଦଇ ଜୀବନ ହାରିବା ପଯ��q େସମାନ+ ଭ� େହାଇ ରହିଥା'qି !! 

ଏମିତି ଆହୁରି अେନକ େବୖଚିତ� ୀୟତାର ସମାହାର ଆମ ସମାଜ େଯଉଁଥିେର ଏସବୁର 

ଉପଯୁ� ଆକଳନ କରିବା ହୁଏତ କମ ସ�ବ !! ତଥାପି ଚାଲିଛି ଆମ ସମାଜ ଏହା କହି 

େଯ.....ଯାହା େହଉଥିଲା ଭଲ େହଉଥିଲା, ଯାହା େହଉଛି ଭଲ େହଉଛି ଏବଂ ଯାହା ଆଗକୁ 

େହବ ଭଲ େହବ ! (ଗୀତା ସାର) !!! ମଣିଷ ମାନ+ ପ�ତିଭା ପ�ଦଶ�ନ ପବୂ�କ ନିଜସ¡ 

ପ�aୁତି ତଥା ଉପ�ାପନା ଯାହା अନ�ମାେନ अ«, ବ�ତୀତ ଏମିତି ମଧ� େଦଖିବାକୁ ମିେଳ 

େଯ ପ�କାo अ«ାନତା କାରଣରୁ କିଛି ନବୁଝିସୁଝି ଆେମ ଏକ ରକମ अନୁପ�ାଣିତ 

େହାଇଯାଉ କିଛି अବାaବ अନାବଶ�କ ପ�ତିଭା ପଛେର ପ�ଧବିତ େହାଇ ଯାହା କିଏ 

େକେବ ତଜ�ମା କରqି ନାହ[ ତାହାର ଭଲ ମD, ଆଵଶ�କତା अନାବଶ�କତା ବୁଝିବା 

ପାଇଁ !! 

 େତଣୁ େକୗଣସି ସାମାଜିକ ବିକାଶ ଦିଗେର ସହାୟତା େହଉନଥିବା ତଥା ସାମୁହିକ 
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ସ¡ାଥ�କୁ ପ�ଭାବିତ କରୁନଥିବା ପ�ତିଭାଧାରୀ ଆଜିକା ସମାଜେର 99% େଦଖିବାକୁ ମିଳqି I 

େସହି ପ�ତିଭା ଗୁଡିକ େକବଳ ମେନାରuନ ତଥା ମିଥ�ା ତଥ� ଉପେର ଆଧାରିତ 

ଯାହାଦ¡ାରା ସମାଜର େକୗଣସି ଉନ� ତି କିbା ବିକାଶେର ସହାୟତା େହାଇନଥାଏ ବରଂ 

अକଳନ ଧନ ସା�କୁ ସମୟ ନ� କରି ମାନସିକ ଚାପ ସୃ�ି କରିଥଏ ମଣିଷ ମନେର ! 

ଉଦାହରଣ ସ¡ରୂପ ନାଚ, ଗୀତ, େଖଳ, ତଥା ମେନାରuନ ଜନିତ ଏମିତି ଆହୁରି अେନକ 

କାଯ��କ�ମ ସା�କୁ େକେତକ अବାaବ ପ�ତିଭା ଯାହା ସାମୁହିକ ସାଧାରଣ େଲାକ+ 

େକୗଣସି କାମେର ଆେସନି େକେବେହେଲ I କି� େଯେହତୁ ବାaବିକ ପ�ତିଭାଧାରୀ ଆେଦୗ 

େଦଖିବାକୁ ମିଳୁନାହଁାqି କିbା ଏହିସବୁ अବାaବ ପ�ତିଭା ଗୁଡିକ ପଛେର ପଡି େସେତ 

େଯମିତି ବାaବତାକୁ ଭୁଲି ଯାଇେଛ ଆେମ ? ଏଠାେର ସଚୂନା େଯାଗ�େଯ ଏକବିଂଶ 

ଶତା�ୀେର ଆେମ ଆଉ ଏମିତି अବାaବ अନାବଶ�କ ପ�ତିଭା ଗୁଡିକ ପଛେର ନପଡ଼ି 

ଆଗକୁ ଉନ� ତିେର ସାହାଯ� କରିପାରୁଥିବା ପ�ତିଭାଧାରୀ+ୁ ସ�ାନିତ କରିବା ସହିତ 

େସମାନ+ୁ େପ�ା�ାହିତ କରାଗେଲ ମଣିଷ ସମାଜର ଉେ`ାର`ର ବିକାଶ େହବା ସା�କୁ 

ଏକ ସ୍ଵ¤ ମାନବିକ ସମାଜ ଗଠନ େହାଇପାରିବ େବାଲି ଆମର अDାଜ େକେତଦୂର 

ସତ� ଆପଣ ମାନ+ ବିଚାରଧାରାରୁ ପ�ତିଫଳିତ େହବ ଆସqା ଭବିଷ�ତେର !! अଥ�ାତ 

େକୗଣସି ପ�ତିଭା ଉପେର ସ�ାନିତ କରାଯିବା ପବୂ�ରୁ କିଛି ସ¡ତ� ନିୟମର ପୃ� 

େପାଷକତା କରି «ାନୀ ଗୁଣି େଲାକ+ ସବ� ସ�ତି କ�େମ କରାଗେଲ ପ�ତିଭା ସ�ାନ 

ଗୁଡିକର ମଯ��ାଦା अgୁଣ� ରହିବା ସହିତ େଲାକ+ ମାନସିକତାେର ବ�ାପକତା ସୃ�ି େହବା 

ସ�ବ େହାଇପାରିବ େବାଲି ଆମର ମତ I 

 ପୁନଃ ଏେତବଡ଼ ବିଶାଳ ଚତୁଃପ�ାଶ�¡େର େକବଳ ଆଖି ଦୃ�ିଆ ପ�ଭାବଶାଳୀ ମାନ+ୁ 
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अେହତୁକ ମଯ��ାଦା ପ�ଦଶ�ନ ପବୂ�କ ସ�ାନିତ କରାନଯାଇ େକାଣ अନୁେକାଣରୁ ବିକଶିତ 

େହାଇପାରୁନଥିବା ବାaବ ପ�ତିଭା ଗୁଡିକୁ ଚୟନ କରି ସ�ାନିତ କରାଗେଲ ସାମାଜିକ 

ଉନ� `ିର ପଥ ପରି9ାର େହବା ସହିତ ମଣିଷ ସମାଜକୁ େପ�ରଣା ମିଳିବାେର ସାହାଯ� 

େହବ I ଏବଂ େସହି ପ�ତିଭା ଗୁଡିକୁ ସ�ାନିତ କରାଯିବା ପବୂ�ରୁ ଶତପ�ତିଶତ ଉପଯୁ� ଯା� 

ଏବଂ ସମୀgା କରାଯିବା अତ�q ଜରୁରୀ I ପୁଣି େସହି ପ�ତିଭା ସ�ାନ େକବଳ ସାମାଜିକ 

ସାମୁହିକ ସ¡ାଥ� ଜନିତ अଥବା ବ��ିଗତ ମାନବିକ ପରିଚୟ ଦୃ�ିେକାଣରୁ େହାଇଥିବା 

ଏକାq ଆବଶ�କ I अଥବା ପ�ତିଭା ସ�ାନ ବଜାରେର ମିଳୁଥିବା େକୗଣସି ସାମଗ�ୀର 

ମାନ�ତାେର ହ[ ପରିଚିତ େହାଇ ରହିଯିବ ଯାହା ଆଜିର ମଣିଷ ବୁଝିଛି !!   

  

ଧନ�ବାଦ. 

 
େସାସିଆଲ େଫାରୁମ (India) 

ଛତ� ପୁର, ଗuାମ. 

ଭ� ାମ�ଭାଷ : ୯୪୩୭୩୨୪୯୧୭ 
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ହୃଦୟର ଆତF େନପଥୀହୃଦୟର ଆତF େନପଥୀହୃଦୟର ଆତF େନପଥୀହୃଦୟର ଆତF େନପଥୀ    
ଜଳୁପେଛ ହୃଦ ବିଦୁ�ତ अନେଳ 

ଜଳ ଦାେନ ଘନ ବାଧ� 

ସୁଖ େତଜି ମୁହ[ େତାଷିବି ସଭି+ୁ 

େତେବତ ପରମରାଧ�। 

 ବିବ#� ଭାଗ�କୁ େନଇ ଚାଲୁ ଚାଲୁ ଯ�ଣାର ମମ�େଭଦୀ ତୀବ�  ବ�ାକୁଳତା ଭିତେର 

ବିରାଟ ଶନୂ�ତା େମାେତ gତ ବିgତ କରିପକାଇଛି। େକେତେବେଳ ର�ା� େହାଇଛି େମା 

ପାଦ ସପ�ାଘାତେର ତ ପୁଣି େକେବ ହୃÛାତର େହାଇଛି ଶିକାର। ଆଖିରୁ ଧାର ଧାର अଶ�� 

ବିଗଳିତ େହାଇଛି। अq ହୀନ େନୖସଗiକ ଆେବଗେର େମା ସ!ପiତ ଶୁ� ମାଟିେର ସବୁଜ 

େgତ ଭରିଯାଇଛି। େମା ଯ�ଣା ସି� ଆତF ାେର କୁଢ଼ କୁଢ଼ ମିଠା ପଣା अଜାଡି ଦିଏ ଏବଂ 

େକେବ େକେବ ଆପଣମାନ+ ଠାରୁ ପାଉଥିବା େସ�ହ ଶ�tା ଓ ଭଲ ପାଇବା ବିଷୟେର 

ଭାବି ଭାବି କାDି ପକାଏ। ବିବଶ କେଲ କଲମ େମାେତ ଏବଂ େସ କଲମ ମୁନେର ସେଜଇ 

ଦିଏ अଭିମାନ ମାନ+ୁ ଭିନ�  ଭିନ�  କବିତାେର। ଆପଣମାନ+ ଆଶୀବ�ାଦ େନଇ େମା 

ଜୀବନର େଘାର ଦୁhiନେର ମହାଘ�� अନୁଭବମାନ+ୁ େନଇ କବିତା େଲଖିବେସ। େସହି 

କବିତା ମାେନ ହ[ େମା ନିସ�ତାକୁ ଦୁରକରି େମା ଦୁଃଖ ଲାଘବ କରqି େକେତକାଂଶେର। 

ସାନ ଭାଇଭଉଣୀ ମାନ+ କଥା ଭାବି ସୃ�ି କେର େସମାନ+ ପାଇଁ େସ�ହ େପ�ମର 

ଚିରହରିତ ସବୁଜ ବନାନୀ। େଯଉଁଠାେର େସମାନ+ କୁନି ଉଠରୁ ଝରୁଥିବା ସାବଲୀଳ 

ମେନାଜ କୁମାର 
ପoା 
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କଥା ସବୁ େମା ଶନୂ� ହୃଦୟକୁ ପ#ୂ� କରି ଉଛୁଳି ଯାଏ ପୀଡା, ଆଶ+ା, ବିଷାଦ अqର 

ଭିତେର ଏବଂ େସମାନ+ର େମା ପ�ତି ଥିବା ବିଶ¡ାସ େମା ଆଖିର ଲୁହ େପାଛି ଦିअqି।                                    

 େମାେତ ସାରସ¡ତ ଜଗତର अ{କାର ଭିତେର ବାଟ ଦିଶିଯାଏ, ମାମା ମାେନ େମାର 

ସବ�ସ�। ତା+ର େସ�ହ େବାଳା ମଧୁର ଆକଟ େଗାଟାପେଣ େମା େଦହ େମା ମନ ଆତF ାକୁ 

�ଶ� କେର, େମା ସେ�ାହିତ େହାଇପେଡ, େମା ଭିତରକୁ ପଶିଆେସ ଭ�ି ଯାହା ଫଳେର 

ସୃ�ି କେର ଭ�ି କବିତା।                

 ହୀରା ବି ହାର ମାନିବ େମା ବଡ଼ ଦିଦି ମାନ+ ପାଖେର ଓଡ଼ିଶାର ପ�ାେୟ ସମa 

ଜିଲA ାରୁ ମଁୁ ବଡ଼ ଭଉଣୀ ମାନ+ୁ ପାଇଛି ଯାହା+ କଥା ଏବଂ ବାକ୍ ଚାତୁରୀ େମାେତ ନୂତନ 

ଦିଗଦଶ�ନ ଦିଏ, େପ�ରଣାର ଉ� େସମାେନ େମା ପାଇଁ ପାଲଟି ଯାଆqି। ତା+ରି ସୃ�ି ହୁଏ 

େମା ମନ ବୃDାବନେର अନନ� କାବ� କବିତା।। 

 େମା ବଡ଼ ଭାଇ+ କଥା କଣ କହିବି େସମାେନ ତ ରାମଚD�  अଟqି। େସମାନ+ ସହ 

କଥାେହେଲ େମାେତ ଲାେଗ ମଁୁ ଏକ ପୁ�ିତ ମ�ଳମୟ ପରିେବଶ ଭିତେର େଯପରି 

ମହୁମାଛି େହାଇ ଗୁଣୁ ଗୁଣୁ େହାଇ ଗାqି ମଁୁ।                            

 ମନଟି େମାହର ନି�ାପ ଶାଶ¡ତ କେର ସଭି+ୁ ଆଦର,                         

 ଜାେଣ ନାହ[ ମୁହ[ ପର ଆପଣାର अବା େକ अତି ନିଜର।।                              

 ପରିେଶଷେର ଗୁରୁଜନ ମାନ+ ଆଶୀବ�ାଦ ବଡ଼ ଭାଇ ଭଉଣୀ ମାନ+ର ଆଶୀବ�ାଦ 

ଏବଂ ସାନମାନ+ର ଭଲପାଇବାକୁ ପାେଥୟ କରି ମଁୁ ନଈର କାଦୁअ େମ�ାଟିଏ, अ{ାରେର 

ଦୀପଶିଖାଟିଏ, ଆଦ� ଆଷାଢ଼ ବାରି ବିDୁଟିଏ, ଗଛର ଫଳଟିଏ, େହମେq ଶିଶିର 

େଟାପାଟିଏ, ପାହାqି ଉଷାର ସ�ପ�ଟିଏ, େକାଇଲି କ�ର କୁହୁଟିଏ, ଏବଂ ଶାqି ପ�ୀତି ଏବଂ 
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େମୖତ� ୀର ଶ�ଟିଏ େହବାକୁ ମନ ବଳାଇ अଛି। 

 ପୁଣି େକେବ ଭାବୁକ ମନେର अବା ଖିଆଲି ପଣେର େମା ସ¡ପ�ର େପ�ୟସୀ  କଥା ଭାବି 

େମା ହୃଦୟର ତୃ�ାକୁ ପରିତୃ� କରି େମାର ହୃଦୟ ପ�ୀତିସି� େହାଇପେଡ। ଏବଂ ସୃ�ି 

କେର ନାନାଦି ବିରହ କବିତା। 

 ସବ�େଶଷେର କହିବାକୁ ଗେଲ େମାର ଗୁରୁ ଭରତ ଚD�  ଦାଶ+ अଜସ� େପ�ରଣା 

ବଳେର ମଁୁ अତି ତୁj େହାଇ ମଧ� ଖେଦ�ାତ ପରି ସାହିତ� ଉଦ�ାନର ଆେଲାକ 

ପAାବନେର अଜସ� ସ¡ପ� େଦେଖ। 

 

 ଆପଣ+ର େସହି  
 

अଡା,ବାେଲଶ¡ର 

ଭ� ାମ�ଭାଷ : ୯୩୪୦୦୪୫୩୩୫  
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ମାନବସଭ�ତା ଓ େରାେବାଟି�୍ େଟେକ� ାେଲାଜୀମାନବସଭ�ତା ଓ େରାେବାଟି�୍ େଟେକ� ାେଲାଜୀମାନବସଭ�ତା ଓ େରାେବାଟି�୍ େଟେକ� ାେଲାଜୀମାନବସଭ�ତା ଓ େରାେବାଟି�୍ େଟେକ� ାେଲାଜୀ    

 ବିଂଶ ଶତା�ୀେର ମନୁଷ� ତା’ର ନିଜର ବୁtି ଓ ବିଦ�ା ବଳେର 

अେନକ अଗ�ଗତି କରିଛି । ସମୟର ସେ� ତାଳ େଦଇ ମନୁଷ� ତା’ର 

ରହିବା, ଖାଇବା, ଚଳିବା ଆଦିେର ଆଣିଛି େବୖପ}ବିକ ପରିବ �̀ନ । ପ�aର ଯୁଗର ମନୁଷ� 

ଧୀେର ଧୀେର ପରିବ ìତ େହାଇ ଏେବ ଆସି ପହ�ିଛି ସଭ� ମାନବ ସଭ�ତାେର ।  େଯଉଁ 

କାଯ�� ଦିେନ अସ�ବ େବାଲି ମେନ େହଉଥିଲା ବି«ାନର अଗ�ଗତି ବଳେର ମନୁଷ� 

ତାହାକୁ ଏେବ ସ�ବ କରି ଗଢି େତାଳିଛି ।  ପ�ଯୁ�ି ଓ ବି«ାନର ଆଶୀବ�ାଦ ସ¡ରୂପ  ମଣିଷ 

ବ �̀ମାନ ମ�ଳ ଗ�ହେର ମଧ� �ାନ ପାଇବା ପାଇଁ ହକଦାର୍ । ମଣିଷର ସୁଖ ସ�ାଛDକୁ 

ଆଉ ଦୁଇ ପାଦ ଆଗକୁ େନଇ ଯାଇଛି ଏେବକାର େମାବାଇଲ େଫାନ୍, ଇ¶ରେନଟ୍ ଓ 

କଂପୁ�ଟର୍ ଯାହାର ବଳେର େସ ବିଶ�ର େଯ େକୗଣସି �ାନେର ଥାଇ ମଧ� ହାତର ଆ�ୁଳି 

ନିେh�ଶେର ନଚାଇ ପାରୁଛି ସାରା ବିଶ�କୁ। ଏ ସବୁକୁ ପଛେର ପକାଇ ଏେବ ନୂଆ 

େରାେବାଟି� େଟେକ� ାଲଜି ବଳେର ମଣିଷ ଆହୁରି ବଳୀୟାନ େହାଇ ଉଠିଛି। ଘରର 

ଯାବତୀୟ କାମ ଠାରୁ ଆର� କରି ବ�ା+, କ!ାନୀ, େହାେଟଲ, अଫିସ, ରାaାେର ଟ�ାଫିକ 

ନିୟମର ପରିଚାଳନା ଆଦି ଏପରିକି ଜାପାନ, ଚୀନ ଆଦି େଦଶ ମାନ+େର େରାେବାଟି� 

େଟେକ� ାଲଜିକୁ େସମାନ+ର େସୖନ�ବାହିନୀେର ମଧ� ବ�ବହାର କରାଯାଇ ପାରୁଛି। 

ଦୀପକ ଷଡ଼�ୀ 
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େରାେବାଟି� େଟେକ� ାଲଜି ମଣିଷର ଜୀବନକୁ ସହଜ ଓ ସୁDର କରିପାରୁଛି ସତ କି� 

ଏହାର ଦୁରୁପେଯାଗ େହେଲ ଏହା ମାନବ ସଭ�ତାକୁ ଧ�ଂସ ଆଡକୁ ମଧ� େଠଲି 

େଦଇପାେର। େତଣୁ ମାନବସମାଜକୁ ଏତିକି ମେନ ରଖିବାକୁ େହବ େଯ େରାେବାଟି� 

େଟେକ� ାଲଜି େହଉଛି େଗାଟିଏ ଯ�ଚଳିତ ସରuାମ ବା ଉପକରଣ ଯାହାର ଉପେଯାଗ 

ସୀମା ଭିତେର ରହି କରିେଲ ହ[ ସମa+ର ମ�ଳ ନ େହେଲ ଏହି ବି«ାନ ଓ ପ�ଯୁ�ି ଦିେନ 

ମାନବ ସଭ�ତାର अଧଃପତନର କାରଣ େହବ ଏଥିେର ତିେଳ ମାତ�  ସେDହ ନାହ[  ।  

 

 

अଧ�ାପକ, େରାଲାo୍ ଫାମ�ାସୀ କେଲଜ 

େଖାଡ଼ାସି�ି, ବ� ହF ପୁର, ଓଡ଼ିଶା 
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ବାପା+ ଶ�ାtଦିବସେରବାପା+ ଶ�ାtଦିବସେରବାପା+ ଶ�ାtଦିବସେରବାପା+ ଶ�ାtଦିବସେର    
 ଖୁବ ମେନପେଡ ବାପା+ ଶ�ାtଦିବସେର ପିତା ସ¡ଗ� ମାତ ଧରଣୀ 

ଓ ନକ�ରୁ ନିମ�ାଲ� କଥା। ମା େସ�ହ ଦାରା ପ�ଣୟ ଓ ସତ ବ{ୁ ମିଠା 

କଥା ପୁଣି ବାପା+ ଆଦର अନୁରାଗ ଓ ବନପgୀ କାକଳି, ସଫାଜଳ ନୂଆ କବିତା ଛD ; 

ଏ अମୃତ ଧାରା ଗ�ାଧର କବି+ ଏ ମଧୁର ବାଣୀ ଚିର अପାେଶାରା। 

 ବାପା ଆଣିଥିଲା ଏ ଧରଣୀକୁ ପୁअ ଝିअ ନାତିନାତୁଣୀ ଆପଣା ପର ସଭ[+ୁ ପାପ 

ପ+ିଳ ଏ ଜୀବଜଗତକୁ ପୁଣି କହିଥିଲ କମ�ବାଦ ଲ§ିବାକୁ ଏ ମାୟା ସାଗର ଦୁଗ�ମଗିରି; 

କାନନ ଜଳ �ଳ ନଭ ପୁଣି अଜାଡି େଦଇଛ ଧନ ସ!`ି ସହେଯାଗ ଓ ଶୁେଭjା। 

 ପୁଣି କହିଥିଲ ପରିଣାମ ଦଶ�ାଇବା ପାଇଁ ବିପରୀତ ଭାବ େଦଖି େକୗଣସି ମୁହୁେ �̀ 

अବିଶ୍ଵାସୀ ନ େହବାକୁ ପ�ବ �̀ାଇଥିଲ ହବାକୁ ଚିର ସତ�ାଗ�ହୀ। 

 ପୁଣି ଶିଖାଇଥିଲ ତାଗିଦ କରି ବାପା ଥିଲା ପୁअ ସଭାେର ହାେର ନାହ[ େବାଲି ଓ 

କ �̀ବ� ପରାୟଣତା ସମୟାନୁବ ìତା କଥା; ସତକ� ଘ¶ି ପରି ପ�ତିgଣ ମାେନ ପଡିଯାଏ 

ତୁମର ଏ अମୃତବାଣୀ। 

 ପୁଣି ତୁମ ଶବ ପଟୁଆରେର ଗଁା ପରିକ�ମା କରୁଥିବା େବେଳ ଗ�ାମବାସୀ+ 

େଶାକବାଣୀ ଶୁଭୁଥିଲା; ଆହା ପଧାନ ବୁଢ଼ାଟି ଉପକାରୀ ମଣିଷଟିଏ, ବି� ଟିଶ अମଳରୁ ମେଣ 

ତି� େଲାଚନ ପ୍�ଧାନ 
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ମୁେଠ େଦଇ ଜୀବନ ରଖିଛି ଆଜି ଯାଏଁ ଏ କଥା କି ମନରୁ େକେବ ଭୁଲି ହୁଏ ? 

 ପୁଣି ମେନ ପେଡ ସହି ଫିରି�ି अମଳ କଥା ତୁମ ପିତା ଭ#�ାକୁଲାର୍ ରାଜଗୁରୁ ନାରଣ 

ପ�ଧାନ କି� ତୁେମ ବାଲୁ� ମାତୃହରା ସଂଗ�ାମୀ ପବିତ�  ପ�ଧାନ+ ଭ� କଂେଗ�ସି ପଗଡି ପି{ି 

କପି େସନାପରି ଏ ମାଟିକୁ କରିଥିଲ ମୁ�। 

 

 

(ପିତା ସ�ଗ�ତ ଡbରୁଧର+ ସF nତିେର) 

ଏମ୍.ଏ. (ଓଡ଼ିଆ, ପଲିଟିକାଲ୍ ସାଇନ୍ ସ) 

ଖମାର, अନଗୁଳ, ଓଡ଼ିଶା 

ଇେମଲ୍ : pradhanr776@gmail.com 
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ବିେଶଷ ସଚୂନାବିେଶଷ ସଚୂନାବିେଶଷ ସଚୂନାବିେଶଷ ସଚୂନା    
ଆହ� ାନ ଇ-ପତି� କାର ଆଗାମୀ ସଂ9ରଣ : ମା¤� ୨୦୨୦ 

େଲଖା ପଠାଇବାର େଶଷ ତାରିଖ : ୩ ମା¤� ୨୦୨୦ 

େଲଖା ପଠାଇବା ସମୟେର ଇେମଲ୍ େର ସବ୍ େଜ¾୍ େଲଖିେବ : 

Your name (Your name (Your name (Your name (ଆପଣ+ ନାମଆପଣ+ ନାମଆପଣ+ ନାମଆପଣ+ ନାମ) : March 2020 ) : March 2020 ) : March 2020 ) : March 2020     

 େଲଖା ଗୁଡ଼ିକ ଯଦି ଓଡ଼ିଆେର ଟାଇପ୍ କରି ୱାଡ଼� ଫାଇଲେର ପଠାଇେବ ତା େହେଲ 

ଆମକୁ ପୁଣିଥେର େସହି ସବୁ େଲଖା ଟାଇପ୍ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ ନାହ[ ହାତ େଲଖାକୁ 

ଫେଟା ଉଠାଇ କିbା 9ାନ୍ କରି ଇେମଲ୍ ଆଟାଚ୍ େମ¶୍ ଭାବେର ପଠାଇେବ ହaେଲଖା 

ସୁDର ଓ ପଠନେଯାଗ� େହବା अନିବାଯ��, ନେଚତ ଯଦି ପ�କାଶନେର େକୗଣସି ତ� �ଟି ରେହ 

େସଥିପାଇଁ ସ!ାଦକ ଦାୟୀ ରହିେବ ନାହ[ 

 ଯଦି ଗs ବା କାହାଣୀ କିbା ପ�ବ{ ପଠାଉଛqି େତେବ ଧ�ାନ ଦିअ�, ପ�େତ�କ ଶ� 

ମଧ�େର େକବଳ େଗାଟିଏ ଖାଲି �ାନ ଛାଡ଼ିେବ, କମା, ପ#ୂ�େଛଦ, ଯୁ�ାgର ଆଦି 
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ଥିବା େକହି ଓଡ଼ିଆ ବ{ୁ+ ,ାରା ନିଜ େଲଖାକୁ ସଠିକ ଭାବେର ପରୀgା କରି ନିअ� 

 େଲଖା ସହିତ ନିଜର େଗାଟିଏ ପାସେପାଟ୍� ଫେଟା (ଯଦି ନାହ[, େତେବ ଭଲ 

େଦଖାଯାଉଥିବା ସୁDର ଫେଟାଟିଏ) ସହିତ ନିଜର ଠିକଣା େଲଖି ପଠାଇେବ 
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ବିେଶଷ ସଚୂନାବିେଶଷ ସଚୂନାବିେଶଷ ସଚୂନାବିେଶଷ ସଚୂନା    
 ଦୟାକରି ପ�େତ�କ ମାସର ସଂ9ରଣ ନିମେq େକବଳ େଗାଟିଏ ବା ଦୁଇଟି େଲଖା ହ[ 
ପଠା� କିଛି ବ{ୁ ଏକାଧିକ େଲଖା ପଠାଇ ଆମକୁ ଚିqାେର ପକାଇ େଦଉଛqି ଆେମ 
େସ ମଧ�ରୁ ଚୟନ କରିବାକୁ अସୁବିଧାର ସ��ଖୀନ େହଉଛୁ ସଚୂନାେଯାଗ� େଯ କିଛି 
ବ{ୁ ବିଗତ ମାସେର अନୁ�ନ ଦଶରୁ अଧିକ କବିତା ପଠାଇଛqି ଏହା,ାରା ଆମ ଇେମଲ୍ 
ବ� ଭ ì େହଉଛି ଏବଂ ସ!ାଦନା କାଯ��େର ବାଧା ସୃ�ି େହଉଛି 
 ବାରbାର अନୁେରାଧ ସେ �̀  अେନକ ବ{ୁ ଟାଇପ୍ ନ କରି େଲଖା ପଠାଉଛqି ଏହା 
ଫଳେର ଆମକୁ ସ!ାଦନା ପବୂ�ରୁ अନୁ�ନ अt�ାଧିକ ପୃ-ା ନିେଜ ଟାଇପ୍ କରିବାକୁ ପଡୁଛି 
ଏବଂ ଏଥିପାଇଁ ପତି� କା ପ�କାଶନେର ବିଳb େଦଖା େଦଉଛି ଦୟାକରି ନିଜସ� େଲଖା 
ଟାଇପ୍ କରି ମାଇେକ� ାସ�୍ ୱାଡ୍� ଫାଇଲେର ପଠା� ଯଦି ଟାଇପ୍ କରି ପାରୁନାହାqି ତା 
େହେଲ अନ� ଉପାୟ କର� ପିଡ଼ିଏଫ୍ ଫାଇଲେର ପଠାଉଥିବା େଲଖାକୁ ୱାଡ୍� 
ଫାଇଲେର ପଠା� 
 ହ� ାଟ୍ ସଆପ୍ େର େଲଖା ପଠା� ନାହ[ ଏହା ସ�ୀକାଯ�� େହବନାହ[ େକବଳ ଇେମଲ୍ 
,ାରା ହ[ େଲଖା ପଠା� ଆହ� ାନ ଇ-ପତି� କାର ଆo�ଏଡ୍ ଆପ୍ ଡାଉନେଲାଡ୍ କର� 

ପତି� କାେର ଥିବା ବ�ାକରଣଗତ ତ� �ଟି ପାଇଁ ସ!ାଦକ gମାପ�ାଥ�ୀପତି� କାେର ଥିବା ବ�ାକରଣଗତ ତ� �ଟି ପାଇଁ ସ!ାଦକ gମାପ�ାଥ�ୀପତି� କାେର ଥିବା ବ�ାକରଣଗତ ତ� �ଟି ପାଇଁ ସ!ାଦକ gମାପ�ାଥ�ୀପତି� କାେର ଥିବା ବ�ାକରଣଗତ ତ� �ଟି ପାଇଁ ସ!ାଦକ gମାପ�ାଥ�ୀ    
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