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 ‘ଆହ� ାନ’ ଇ-ପତି� କାେର ପ&ୂ�ତଃ େମୗଳିକ, अପ�କାଶିତ େଲଖା 
ଗୁଡ଼ିକ ହU େଲଖାର ମାନ ଏବଂ ଭାଷା ତଥା ଉପାେଦୟତା ଆଧାରେର 
ଚୟନ କରାଯାଇଥାଏ େକୗଣସି େବନାମୀ େଲଖା ଉପେର ଆମର 
େକୗଣସି କZ�ବ� / ଦାୟିତ�  ରହିବ ନାହU େଲଖାେର ଦିଆଯାଇଥିବା 
ସମ[ ତଥ� ଏବଂ ବିଚାର େଲଖକ,ର ସ$ୂ&� ନିଜସ�, ତାହା ଉପେର 
ସ$ାଦକ କି\ା ପ�କାଶକ, ସହମତି ରହିବ େବାଲି େକୗଣସି ଲିଖିତ 
ନିୟମ ନାହU ଯଦିଓ ପ�େତ�କ େଲଖାକୁ ଭଲଭାବେର ପଢ଼ିବା ଏବଂ 
ବୁଝିବାପେର ହU ପ�କାଶନ େହତୁ ନିବ�ାଚନ କରାଯାଇଥାଏ ତଥାପି 
େଲଖାର ଶତପ�ତିଶତ ସତ�ତାର ଦାବୀ େକବଳ େଲଖକ,ର େକୗଣସି 
େଲଖାକୁ େନଇ ଉଠିଥିବା ବିବାଦର ଉZରଦାୟିତ�  େକବଳ େଲଖାର ମଳୂ 
େଲଖକ,ର, ଏଥିେର ସ$ାଦକ କି\ା ପତି� କାର େକୗଣସି ଉZରଦାୟିତ�  
ରହିବ ନାହU 

 ଏହି ପତି� କାର େକୗଣସି अଂଶ ବା େଲଖା ସ$ାଦକ, ଲିଖିତ 

अନୁମତି ବିନା अନ� େକୗଣସି ମାଧ�ମ (ପତ�  ପତି� କା / ଗଣମାଧ�ମ / 

ସ\ାଦପତ�  ଇତ�ାଦି)େର ପ�କାଶିତ କରିବା अପରାଧ େବାଲି 

ଧରିନିଆଯିବ ପ�େତ�କ େଲଖା ଉପେର ସ$ୂ&� अଧିକାର େଲଖକ,ର 
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ଗଣମାଧ�ମେର କି\ା अନ� ମାଧ�ମେର ପ�କାଶିତ କରିପାରିେବ  
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ସ$ାଦକୀୟ    ୮ 

ଗc ବିଭାଗଗc ବିଭାଗଗc ବିଭାଗଗc ବିଭାଗ    
େରେଷଇ େଖଳର େବାହୁ  ୧୯ 
ସରସୀ ଆଚାଯ�� 
ଯeଣା     ୨୨ 
ମଧୁସିBତା ପ+ନାୟକ 
ଭାଗ�ର ବିଡ଼\ନା   ୨୭ 
ନୃସିଂହ ଚରଣ େବେହରା 
କଦୃ ଏବଂ ସରକାରୀ େନତା ୩୫ 
େଦବାଶିଷ ପ+ନାୟକ 
ସୁେନଲୀ ସିଂହ - ୪   ୩୮ 
अେଶାକ ବିଶ�ାଳ 
ସମାଧାନ    ୪୭ 
ଡା ସୁବାସ ଚi�  ରାଉତ 
ବିଳମି�ତ ପ�ହର   ୬୧ 
ପ�େମାଦ କୁମାର ପjା 
େମଲାଣି େବଳର ଆଶା  ୭୬ 
ରଶିBତା ମହାk 
ଦୁଃଖ େଦଇଗଲା ନୂଆ ବରଷ ୭୮ 
ସମି�ତ ସତ�ପ�କାଶ ମିଶ� 
ଶାଶ�ତ ପ�ୀତି    ୮୧ 
ପ�ତିଭା ପି�ୟଦଶlନୀ 
 

mୀର ଓ ସୁରା     ୮୮ 
ଶୁଭକାk ସାହୁ 
अଦୃnର ହାତ    ୯୦ 
ରାଧାକାk ଦାଶ 
େସଦିନର ଦୀପାବଳୀ ଓ େପାତାହାଡ଼ ୯୬ 
ସୁବଳ ମହାପାତ�  
ଏ ପ�ତୀmାର अk େକେବ?   ୧୧୮ 
ପରାମିତା ମିଶ� 
ଟିକିଏ ଫା,     ୧୨୨ 
ନେରଶ କୁମାର େବେହରା 
ଚାକର      ୧୨୫ 
ରୁଦ� ମାଧବ ସାହୁ 

ପ�ବp ବିଭାଗପ�ବp ବିଭାଗପ�ବp ବିଭାଗପ�ବp ବିଭାଗ    
ପ�ାଚୀନ ଓଡ଼ିଶାେର େରମୁଣାର ପ�ସିqି ୧୨୮ 
ଶ�ୀ ରବୀi�ନାଥ ସାମଲ 
ଶିmାର ଲm�     ୧୫୧ 
ସୁଧାଂଶୁ େଶଖର ମିଶ� 
ଶିmା, ଶିmକତା, ଶିmାୟତନ ଓ ସରକାର ୧୫୭ 
େସାସିଆଲ୍ େଫାରୁମ୍ ଇjିଆ 
ମଁୁ अକ�େmତ�      ୧୬୪ 
ମମତା ଦାଶ 
ଖjଗିରି ଓ ଉଦୟଗିରି   ୧୭୧ 
ଶ�ୀ େବୖକୁtନାଥ ଖଟୁଆ 

ସଚୂୀପତ�ସଚୂୀପତ�ସଚୂୀପତ�ସଚୂୀପତ�     
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ହାଇଦ� ାବାଦୀ ଦମ୍ ବିରିୟାନୀ  ୧୭୭ 
ଦୀପକକୁମାର ଷଡ଼vୀ 
ସwକବୀର େଦାହାଗୁx - ୧   ୧୮୨ 
ଡା ସୁବାସ ଚi�  ରାଉତ 
ପଜୂାରୀ ଉବାଚ    ୧୯୦ 
ବାଲB ୀକି ନାୟକ 

କବିତା ବିଭାଗକବିତା ବିଭାଗକବିତା ବିଭାଗକବିତା ବିଭାଗ    
େଫମିନିଜ୍ ମ     ୧୯୬ 
ଶୁଭଶ�ୀ ଶୁଭସିBତା ମିଶ� 
ତୁେମ ଗଲାପେର    ୧୯୯ 
ଡଃ अସିତ କୁମାର ସ�ାଇଁ 
କହିପାରିଲିନି ଭଲ ପାଏ େବାଲି  ୨୦୧ 
ସୁyାନ କୁମାର କହଁର 
ମହାବାତ�ା     ୨୦୨ 
େଗାଲାପମzରୀ ପjା 
ବିଜନକୁ ପେଦ    ୨୦୩ 
ସୁେଚତା ପ�ଧାନ 
ସୁସ�ାଗତ ଆv{  ନବବଷ� ୨୦୧୮  ୨୦୭ 
ପ�େବାଧଚi�  ମୁଦ� ା 
ଭାରତ ମାତା     ୨୦୯ 
ସୁମିତ� ା ରାଉଳ 
କnକର କହିବା    ୨୧୧ 
ଶ|ସିpୁ ପୁେରାହିତ 
ଚା      ୨୧୨ 
ପ�ଶାk କୁମାର ନାଥ 
ଈଶ�ର      ୨୧୩ 
ସତ�ବ�ତ ସାହୁ 

ତୁେମ ସପେନ ସପେନ   ୨୧୫ 
ଶ�ୀମାନ୍ ଆZ�ତ� ାଣ ଖୁଡ଼lଆ 
ପବିତ�  ମିଳନ     ୨୧୬ 
େଜ�ାତିମ�ୟୀ ଷଡ଼vୀ 
ସହଜ ସମାଧାନ    ୨୧୮ 
ଡା େସୗମ�ରzନ ମିଶ� 
ଭାରତମାତା କହୁଛି    ୨୨୩ 
ଏମ୍. ବିଜୟ କୁମାର 
ତୃତୀୟ ପୁରୁଷ    ୨୨୫ 
ବିନୟ ମହାପାତ�  
କଇଁ      ୨୨୭ 
ଶୁଭକାk ସାହୁ 
ଫଗୁଣ      ୨୨୮ 
ନଳିନୀପ�ଭା ଦାସ 
�iନ      ୨୩୦ 
େଶୖବାଳିନୀ ସାହୁ 
ସାଥୀ      ୨୩୧ 
ସତ�ରzନ ଦାସ 
ସB �ତି       ୨୩୩ 
ମାମାଜିନି ପ�ଧାନ 
ଯମ େମାର ତ� ାଣକZ�ା   ୨୩୫ 
ଡ\ରୁଧର ପ+ନାୟକ 
ମାତୃତ�  ଏକ ବାରାvନାର   ୨୩୭ 
ମହୀi�  କୁମାର ପାଲ 
अସଜଡ଼ା     ୨୪୧ 
ସୁବ�ତ କୁମାର େସନାପତି 
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ମଁୁ ସବ�ଂସହା ନାରୀ    ୨୪୩ 
ପ�ମିଳା ପ�ଧାନ  
ଆମର୍ ହଁକ୍ ଛଡ଼ାଇ ଆନମା  ୨୪୪ 
ଏମ୍. ବିଜୟ କୁମାର 
ନାରୀ      ୨୪୭ 
େମୗସୁମୀ ସzୟ ପ+ନାୟକ 
ସB �ତି ପ�ଜାପତି    ୨୪୯ 
ବିଜୟ କୁମାର ପjା 
ମୃତୁ�      ୨୫୦ 
ମୀନାmୀ ଦାଶ 
େମା ଗଁାେର ଶୀତୁଆ ସକାଳ   ୨୫୨ 
େଦବଦZ ମିଶ� 
अମର ଶହୀଦ     ୨୫୩ 
ମେନାରzନ ମୁଦୁଲି 
ମଁୁ ଦାଦନ ଓଡ଼ିଆ କହୁଛି   ୨୫୫ 
ସାହାଣୀ ସzୟ କୁମାର ଧଉଳି 
ସୁନାନାକୀ ଝିअ ମାମୁନି   ୨୫୭ 
କcତରୁ ମିଶ� 
ନୂଆ ବରଷ     ୨୫୯ 
ଶ�ୀମତି ପ�ବାସୀ େଦଇ ବାରିକ 
ମଲାଜହ�      ୨୬୧ 
ଶୁଭସିBତା େବେହରା 
अkଃସ�ର     ୨୬୨ 
ସିପ�ା ନାମତା 
କବିତା      ୨୬୪ 
ସ�ରୂପା ମହାkି 
 

ନୀରବ ଝଡ଼    ୨୬୬ 
ଡା ସp�ାରାଣୀ ପାଣିଗ�ାହୀ 
ପାଗଳ ଏ ମନ େମାର  ୨୬୭ 
ସୀମା�ଳ ରଣା 
ରାେମଶ�ର ବାବା   ୨୬୯ 
ସୁଦାମ େଗୗଡ଼ 
ଶୁଭ�  େଜ�ା�ାତୁେମ   ୨୭୨ 
ସନାତନ ମହାକୁଡ଼ 
ବିଦାୟୀ େବଳାେର ସତର  ୨୭୪ 
ସେkାଷ ପ+ନାୟକ 
ସଂଜର କବିତା   ୨୭୫ 
ଆଶୁେତାଷ େମେହର 
ହଳଦୀ ବସk   ୨୭୬ 
କୁମାର େଲାେକଶ୍ 
ଶୀତ ଗୀତ    ୨୭୭ 
अରବିi ଆଚାଯ�� 
େତା େପ�ମ    ୨୭୮ 
େଦବସିBତ ସାମଲ 
अନନ� େପ�ମିକ   ୨୭୯ 
େଜ�ାତିରାଦିତ� ପୁଝାରୀ 
କୁହୁଡ଼ି     ୨୮୦ 
ଓଁକାର ଦାଶ 
ତୁେମ ଆସିଲ େଗା ପି�ୟା  ୨୮୧ 
କାହ� �ଚରଣ ସାହୁ 
ତେମ ଆସିବ    ୨୮୨ 
କାZlକ ପାଣିଗ�ାହୀ 
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ସବ�ଗୁଣାଳଂକୃତା    ୨୮୩ 
ରିଭୁ ଆଭୁଷଣ ପjା 
ସପନର ପେଥ    ୨୮୫ 
ସତ�ବ�ତ ବାରିକ 
ଶୀତୁଆ ରାତିର ମିଠା ସପନ  ୨୮୬ 
କୁମାର େଲାେକଶ୍ 
ବୃiାବନଂ ପରିେତଜ� ପାଦେମକମ୍ ... ୨୮୭ 
अନୁସୟୂା ମିଶ� 
େମା ଜନମ ଭୂଇଁ    ୨୮୯ 
େଦବସିBତା େବେହରା 
ନବବଷ�ର ଶୁେଭxା    ୨୯୦ 
ପ,ଜ ରଣା 
ଏ େଦଶ ରୀତି    ୨୯୧ 
ସେkାଷ ପ+ନାୟକ 
ବିଶ� କଲ�ାଣ     ୨୯୨ 
େରାଜା ପjା 
ଏଇତ ବିସBୟ ଦୁନିଆ- ଆ�ଯ�� ବିହି ୨୯୪ 
ବଲବk ସାହୁ 

ଗc�q�ା ବିଭାଗଗc�q�ା ବିଭାଗଗc�q�ା ବିଭାଗଗc�q�ା ବିଭାଗ    
ଘର ବାହୁଡ଼ା     ୨୯୬ 
ରୁଦ� ମାଧବ ସାହୁ 
େବ� କିଂ ନୁ�ଜ     ୩୦୪ 
अରବିi ଆଚାଯ�� 
ସମୟର ଚକ�      ୩୦୯ 
ପ�ଶାk କୁମାର ନାଥ 
ଦରେପାଡ଼ା କାଠ    ୩୧୧ 
ସୁବଳ ମହାପାତ�  

ଗc�q�ା     ୩୨୧ 
ବିଜୟିନୀ ପjା 
ସ�ାଭିମାନର अନ� ଏକ ରୂପ  ୩୩୦ 
ବିେକଶ କୁମାର ସାହୁ 
ନିୟତିର େଖଳ    ୩୩୫ 
ସିପ�ା ନାମତା 
अସ�ବ ନୁେହଁ    ୩୪୨ 
ଜୀେତi�  କୁମାର କହଁର 
ଆଶ�[      ୩୪୭ 
ଡା େଜ�ାତି ପ�ସାଦ ପ+ନାୟକ 
େଫବୃଆରୀ ଗc�q�ା ସଚୂନା  ୩୫୪ 
ବିେଶଷ ସଚୂନା    ୩୫୫ 

ପବିତ�  ମକର ସଂକ� ାkି ପବିତ�  ମକର ସଂକ� ାkି ପବିତ�  ମକର ସଂକ� ାkି ପବିତ�  ମକର ସଂକ� ାkି 
ଉପଲେm ଆହ� ାନ ଓଡ଼ିଆ ଉପଲେm ଆହ� ାନ ଓଡ଼ିଆ ଉପଲେm ଆହ� ାନ ଓଡ଼ିଆ ଉପଲେm ଆହ� ାନ ଓଡ଼ିଆ 
ପରିବାର ତରଫରୁ ସମ[ ପରିବାର ତରଫରୁ ସମ[ ପରିବାର ତରଫରୁ ସମ[ ପରିବାର ତରଫରୁ ସମ[ 
ପାଠକପାଠିକା, େଲଖକ ପାଠକପାଠିକା, େଲଖକ ପାଠକପାଠିକା, େଲଖକ ପାଠକପାଠିକା, େଲଖକ 

େଲଖିକା ଏବଂ ପୃ.େପାଷକ,ୁ େଲଖିକା ଏବଂ ପୃ.େପାଷକ,ୁ େଲଖିକା ଏବଂ ପୃ.େପାଷକ,ୁ େଲଖିକା ଏବଂ ପୃ.େପାଷକ,ୁ 
ହା�lକ अଭିନiନହା�lକ अଭିନiନହା�lକ अଭିନiନହା�lକ अଭିନiନ    
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 େଜ�ାତି ପ�ସାଦ ପ+ନାୟକ 

ସ$ାଦକ, କଲମରୁ... 

 ଇଂେରଜୀ ନବବଷ� ଉପଲେm ଆହ� ାନର ସମ[ ପାଠକପାଠିକା, େଲଖକ େଲଖିବା, 

ଉପେଦnା, ହିତାକାଂmୀ ବpୁ,ୁ अଭିନiନ ନବବଷ�ର ଉଲ� ାସ ଥମି ଆସିଲାଣି େହେଲ 

ଉ�ାହ ଏବଂ ଆଶଂକାର ସମୟ ଆହୁରି ଯାଇନି ତଥାପି अେନକ ବpୁ କ�ାେଲjରେର 

ନିଜ ବଷ�ଟି େକମିତି ବିତିବ ତାହା େଦଖିବାେର ବ�[ ଲାଭmତିର ହିସାବ କରିବାଭଳି 

କ�ାେଲjର ସବୁ ଆଜିକାଲି େଦଉଛkି ଭବିଷ�ବାଣୀ ବଷ�ର କିଛି ମାସ ସୁଖେର ବିତିବ 

ତ କିଛି ମାସେର ଦୁଃଖ ଆସିବ େକେବ ଆୟ ବଢ଼ିବ ତ େକେବ ବ�ୟ ବଢ଼ିବ ଏମିତି 

ଆହୁରି େକେତ କଣ ଆଶା କରୁଛି ଆପଣମାେନ ନିଜ ଭବିଷ�ତ କଥା ପଢ଼ି ସାରିେବଣି 

େସ ସବୁ ଉପେର ବିଶ�ାସ କର� ନାହU ମେନ ରଖ� ମାତ�  ବାରଟି ରାଶିେର ଦୁନିଆର 

ଶହ ଶହ େକାଟି େଲାକ,ୁ ବାpି େହବନାହU ଏ ସବୁ ବ�ବସାୟ େଦଖ� ଭଲ ଲାଗିେଲ 

ଖୁସି ହୁअ� ମନେର ଆଶା ସ�ାର କର�, କି� ଯଦି ଭଲ ନ ଲାେଗ... ତା େହେଲ ଭଲ 

େଲଖା େହାଇଥିବା अଉ େଗାଟିଏ କ�ାେଲjର େଖାଜ� କାରଣ ସବୁ କ�ାେଲjର ସମାନ 

େଲଖା ଆେସନି ଛାଡ଼� ଆେମ କଥା େହବା ଆହ� ାନ ବିଷୟେର ଆଉ େଗାଟିଏ ବଷ�େର 

ପଦାପ�ଣ କରିଲା ଆହ� ାନ ତ� େୟାଦଶ ବଷ� ୨୦୦୬ରୁ अଦ�ବଧି ନିରବxିନ�  ଭାବେର 
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 ପ�କାଶିତ େହଉଥିବା ଏକମାତ�  ମାସିକ ସାହିତ� ଇ-ପତି� କା ଆଶା କରୁଛି ଏହା ଆହୁରି 

अଧିକ େଲାକପି�ୟ େହବ ଚାଲ� େଦଖିବା ବିଗତ ବଷ�େର େଶଷମାସ ଏବଂ ଚଳିତ ବଷ�ର 

ଆର�ର କିଛି ଦିନର ଖବର 

ବଷ� ଆର�ରୁ େଦଶେର ବ�ାପିଲା ଦvାବଷ� ଆର�ରୁ େଦଶେର ବ�ାପିଲା ଦvାବଷ� ଆର�ରୁ େଦଶେର ବ�ାପିଲା ଦvାବଷ� ଆର�ରୁ େଦଶେର ବ�ାପିଲା ଦvା    

 ନବବଷ� ଦିନ ଏକ ମାମୁଲି ଘଟଣାରୁ ଏକ ବିଶାଳ ଦvା େହାଇଗଲା ମହାରାn�  ଭଳି 

ରାଜ�େର ଦଳିତ ସ$�ଦାୟର କିଛି ବୁqିଜୀବି ଏହି ଦvାକୁ ଆେୟାଜିତ କରିଥିେଲ ଏବଂ 

ଏଥିପାଇଁ ଦିନଟିଏ ମହାରାn� କୁ ବi କରି ଦିଆଗଲା ଘଟଣା େକବଳ ଏତିକି ଥିଲା େଯ 

ନବବଷ� ଦିନ ପ�ତିବଷ� ଭଳି ପୁେନଠାେର ଆେୟାଜିତ ଏକ ସମାେବଶେର ଦଳିତ ମାେନ 

ଦୁଇଶହ ବଷ� ତେଳ େହାଇଥିବା ଏକ ଯୁqର ସB ାରକଦିବସ ପାଳନ କରୁଥିେଲ ବାଜିରାଓ 

େଯେତେବେଳ ଇଂେରଜ ସରକାର, େସନାପତି, ସହ ଲେଢ଼ଇ କରିବାକୁ ଯାଇଥିେଲ 

େସେତେବେଳ ତା, ସହିତ େକବଳ ଦଳିତ େସୖନ�ବାହିନୀ ଯାଇଥିେଲ େବାଲି ଇତିହାସ 

କୁେହ ଏବଂ େସହି ଯୁqେର ବାଜିରାଓ ପରା[ େହାଇଥିେଲ ସୁqା, ଦଳିତମାେନ 

ପ�ଥମଥର ସବ&�, ସହ ଯୁq କରିଥିେଲ େବାଲି ସB �ତିକୁ େରାମwନ କରିବା ଉେ�ଶ� 

େନଇ ଏହି ଉ�ବ ପ�ାୟ ପ�ତିବଷ� ଆେୟାଜିତ େହଉଥିଲା अବଶ� ଏହା େକଉଁ ଧରଣର 

ମାନସିକତା ତାହା ଆେମ ବୁଝିବା ଭଳି mମତା ନାହU  

 େହେଲ ଚଳିତ ବଷ� ଏହି ପ�କାରର ଆେୟାଜନକୁ କିଛି ବ��ି ବିେରାଧ କରିଥିେଲ 
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 अଥବା କରିଥିେଲ େବାଲି କୁହାଗଲା ଏବଂ ଏହାପେର अଶାkି ବ�ାପିଲା ଏବଂ ଏହି 

ଘଟଣାେର ଜେଣ ଯୁବକର ପ�ାଣ ଚାଲିଗଲା ଏହାକୁ େନଇ ସମୁଦାୟ ରାଜ�େର 

ଦଳିତମାନ,ୁ ଏକତି� ତ କରାଯାଇ ମହାରାn�  ବi କରି ଦିଆଗଲା  େଦଶେର अେନକ 

ରାଜ� ରହିଛି େଯଉଁଠି ଦଳିତମାନ, ପ�ତି अତ�ାଚାର େହାଇଥିବା ଖବର ଆେମ 

ସବୁେବେଳ ଗଣମାଧ�ମରୁ ଜାଣିବାକୁ ପାଉେଛ, କି� ମହାରାn�େର େକେବ ବି େସମିତି 

କିଛି ଖବର ଆେମ ଜାଣିବାକୁ ପାଇନଥିଲୁ, अଥଚ େସହି ରାଜ�େର ଦଳିତ ରାଜନୀତିକୁ 

ଜନB  କରି ଦିଆଗଲା 

 ପେର ଗଣମାଧ�ମେର କୁହାଗଲା େଯ ଏହି ଦvା ପବୂ�ରୁ ପୁେନେର ଆେୟାଜିତ ଏକ 

ସାଧାରଣ ସଭାକୁ ଗୁଜୁରାତର ସଦ� ନିବ�ାଚିତ ଦଳିତ େନତା ଜିେଗ�ଶ୍ େମବାନୀ ଓ 

ଜବାହାରଲାଲ୍ ବିଶ�ବିଦ�ାଳୟର अଭିଯୁ� ଛାତ� େନତା ଉମର୍ ପ�ମୁଖ ଉଦେବାଧନ 

େଦଇଥିେଲ ଏବଂ ସ�ବତଃ ଏହାପେର ହU ଏହି ବi ଆଦିର ଡାକରା ଦିଆଗଲା 

ଏଥିପାଇଁ ଉଭୟ, ବିେରାଧେର ମାମଲା ରୁଜୁ କରାଯାଇଛି କି� ଶାkିପି�ୟ ମହାରାn�େର 

ବି ଦଳିତ କାଡ୍� ବ�ବହାର କରି ରାଜନୀତି କରାଯାଇ ପାରିଲା, अଥ� ୨୦୧୯ ଆସିବା ପବୂ�ରୁ 

େଦଶର अେନକ �ାନେର ଏହିପ�କାରର ଘଟଣାମାନ ଘଟିବ େବାଲି ସଚୂନା ମିଳିବାକୁ 

ଲାଗିଲାଣି େସ ଯା’େହଉ େଦଶପାଇଁ ଏହା ଆେଦୗ ଗ�ହଣୀୟ ନୁେହଁ ଏବଂ ଏହାକୁ 

େପ�ା�ାହନ େଦବା अନୁଚିତ 
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 ନୂଆବଷ� ଉ�ବ ସମୟେର अଗି�କାjନୂଆବଷ� ଉ�ବ ସମୟେର अଗି�କାjନୂଆବଷ� ଉ�ବ ସମୟେର अଗି�କାjନୂଆବଷ� ଉ�ବ ସମୟେର अଗି�କାj    

 ବିଗତ ଏକ ସ�ାହରୁ अଧିକ ସମୟ ଭିତେର ଭାରତର ପ�ମୁଖ ମୁ\ାଇ ଏବଂ 

େବvାଳୁରୁ ସହରେର अଗି�କାj ଘଟି ଧନଜୀବନ ହାନି ଘଟିଛି ମୁ\ାଇର ଏକ ପବ୍ 

(େରେ[ାରାଂ)େର ନିଆଁ ଲାଗିଯିବାପେର େସଠାେର ଥିବା େଲାକ,ୁ ବ�ାଇବା ସ�ବ 

େହାଇପାରିଲା ନାହU ଏବଂ अନୁ�ନ ବାଇଶିଜଣ ଏହି अଗି�କାjର ଶୀକାର େହାଇଗେଲ 

अତ�k େmାଭର ବିଷୟ େଯ ଏହି अଗି�କାj େହବାପେର େସହି �ାନକୁ ଦମକଳ ଗାଡ଼ି ଯାଇ 

ପହ�ିବା ଭଳି ରା[ା ନଥିଲା ଆଉ ଯାହା ବି ରା[ା ଥିଲା େସଠାେର ଉପ�ିତ ଜନତା 

େମାବାଇଲେର ଫେଟା ଉଠାଇବାେର ବ�[ଥିେଲ ଏବଂ ଦମକଳ କମ�ଚାରୀ,ୁ େସମାନ, 

ଦାୟିତ�  ତୁଲାଇବାକୁ େଦେଲ ନାହU ଏହା ଆଧୁନିକ yାନେକୗଶଳର ବଦବ�ବହାର େବାଲି 

ଆେମ କହିବା अସୁବିଧା ଏବଂ ଦୁଘ�ଟଣା ସମୟେର େକମିତି ପର�ରକୁ ସାହାଯ� କରିବା 

କଥା ଚିkା ନ କରି େଲାକମାେନ େମାବାଇଲେର ଫେଟା େନବା अତ�k ଦୁଭ�ାଗ�ଜନକ 

 ଏହି अଗି�କାj ଫଳେର ନୂଆବଷ� ପାଳନ କରୁଥିବା େଲାକମାେନ ପବ୍ ଭିତେର 

ରହିଗେଲ ଏବଂ ପ�ବଳ ତାପମାତ� ା ଏବଂ ଧୁଆଁେର ଶ�ାସରୁq େହାଇ ପ�ାଣ ହରାଇେଲ 

अଧିକାଂଶ ଯୁବକଯୁବତୀ ନିଶାଗ�[ େହାଇପଡ଼ିଥିେଲ ଏବଂ େସମାେନ େସହି �ାନରୁ ନିେଜ 

ବାହାରକୁ ଆସିପାରିେଲ ନାହU ଏହି अଗି�କାjେର େସହି ପବେର କାମ କରୁଥିବା ଜେଣ 

ଓଡ଼ିଆ ଯୁବକ ମଧ� ପ�ାଣ ହରାଇଥିବା ଖବର ରାଜ�ବାସୀ,ୁ ଆହତ କରିଥିଲା େକୗଣସି 
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 ନିରାପZା ବ�ବ�ା ନ େନଇ ଏଭଳି �ାନ ମାନ,େର ବ�ବସାୟିକ େରେ[ାରାଂ ଆଦି 

େଖାଲିବା ସଠିକ୍ ନି�Zି ନଥିଲା ଏହାପେର अଧିକାରୀମାେନ अଧିକ ସେଚତନ େହେବ 

ଏବଂ ମାଲିକ ମାେନ अଗି�ନିରାପZା ପ�ତି ଧ�ାନ େଦେବ େବାଲି ଆଶା 

 େସହିପରି ବିଗତ ସ�ାହେର େବvାଲୁରୁ ସହରର ଏକ େରେ[ାରାଂେର अଗି�କାj 

ଘଟି ପା�ଜଣ ପ�ାଣ ହରାଇଛkି ଏହା अତ�k ଦୁଃଖର ବିଷୟ ବାର\ାର ସଚୂନା 

କରିଦିଆଯିବା ସେZ�  ବ�ବସାୟୀମାେନ ଲାଭେଖାର ମେନାବୃZି େନଇ ଏଭଳି ସବୁ 

ବିପଦସଂକୁଳ ପବ୍ ଆଉ େରେ[ାରାଂ େଖାଲୁଛkି ଏଠାେର ସମୟ ବିତାଇବାକୁ ଯାଇଥିବା 

ନିରୀହ େଲାକମାେନ अଯଥାେର ପ�ାଣ ହରାଉଛkି ଯାହା 

େମାଦୀ ବିେରାଧୀ େଗା.ୀେର ନୂଆ େଚେହରା ଜିେଗ�ଶ୍ େମବାନୀେମାଦୀ ବିେରାଧୀ େଗା.ୀେର ନୂଆ େଚେହରା ଜିେଗ�ଶ୍ େମବାନୀେମାଦୀ ବିେରାଧୀ େଗା.ୀେର ନୂଆ େଚେହରା ଜିେଗ�ଶ୍ େମବାନୀେମାଦୀ ବିେରାଧୀ େଗା.ୀେର ନୂଆ େଚେହରା ଜିେଗ�ଶ୍ େମବାନୀ    

 ବିଗତ ବଷ� ଗୁଜୁରାତେର େହାଇଥିବା ବିଧାନସଭା ନିବ�ାଚନେର ବିେଜପି ସଂଖ�ା 

ଗରି. ଦଳ ଭାବେର ନିଜର �ିତି ବଜାୟ ରଖିଥିଲା କି� ଏହି ସମୟେର ବିେଜପିକୁ 

�ାନଚୁ�ତ କରିବାପାଇଁ କଂେଗ�ସ ଷଡ଼ଯe କରି େଯଉଁ ତିନିଜଣକୁ ନିଜ ସପmେର 

େନଇଥିଲା େସମାନ, ଭିତେର ଥିଲା ଜିେଗ�ଶ୍ େମବାନି ଗୁଜୁରାତର ଦଳିତ ସପmବାଦୀ 

ଏହି ଯୁବକ ବZ�ମାନ ଗୁଜୁରାତର ବିଧାନ ସଭାର ସଦସ� େହେଲ େସ ଗୁଜୁରାତେର କଣ 

ଉନ� ତି ମଳୂକ କାଯ�� କରୁଛkି ତାହା ଆେମ ବି ଜାଣିନୁ, अବଶ� ବିଗତ ଦିନେର 

ମହାରାn�େର ଦଳିତ ମାନ, -ାରା ଆେୟାଜିତ ବi କାେଳ ତା,ର ଆହ� ାନେର 
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 େହାଇଥିଲା େବାଲି ଶୁଣିବାକୁ ପାଉଛୁ ଏବଂ ଦୁଇ ଦିନତେଳ େସ ଦିଲ� ୀଠାେର ଏକ ଯୁବ 

ହୁ,ାର୍ ରାଲିର ଆେୟାଜନ କରିଛkି ଗଣମାଧ�ମର ରିେପାଟ୍� अନୁସାେର ଏହି ରାଲି 

ବିଫଳ େହାଇଥିଲା ଏବଂ ଏଥିେର ବ�ଥିତ େହାଇ କିଛି କମ�କZ�ା ସଭା�ଳେର ସ\ାଦ 

ଗ�ହଣ କରୁଥିବା ସ\ାଦଦାତା, ପ�ତି अଶାଳୀନ ବ�ବହାର କରୁଥିବାର ଭିଡ଼ିଓ 

ଗଣମାଧ�ମେର ପ�ସାରିତ େହାଇଥିଲା ନିଜକୁ େମାଦୀ ବିେରାଧୀ େବାଲି କୁହାଉଥିବା 

େମବାନୀ,ୁ ହୁଏତ କିଛି ଦିନ ଯାଏଁ େଲାକମାେନ ଜାଣିନଥିେଲ କି� ଏେବ େସ େମାଦୀ 

ବିେରାଧୀ େବାଲି କୁହାଇ ସବୁ ପ�କାର ଧ�ାନ ପାଉଛkି େଦଶର ପ�ଧାନମeୀ, 

କାଯ��େଶୖଳୀକୁ ନିiିବା ଏବଂ ବିଗତ ଦିନେର େସ ବ��ିଗତ ଆେmପ କରି କହିଥିେଲ େଯ 

େମାଦୀ ହିମାଳୟକୁ ଚାଲିଯିବା ଉଚିତ ଆଦି -ାରା େସ ଗଣମାଧ�ମକୁ ଆକଷlତ କରିବାକୁ 

ସଫଳ େହାଇଛkି େଦଖାଯାଉ ଦଳିତ ଦଳିତ କହି େଭାଟ ଜିଣିଥିବା ଏହି ସଦସ� 

ଦଳିତ, ପାଇଁ କଣ କରୁଛkି ସତୁରି ବଷ�େର େଯଉଁମାେନ ସବୁ ଦଳିତ ମାନ,ୁ ନ�ାୟ, 

ସମାନତା ଇତ�ାଦି କଥା କହି େଭାଟ୍ ଜିଣି ଆସୁଛkି େସମାେନ ନିେଜ େକାଟିପତି 

େହାଇଗେଲଣି अଥଚ େଦଶର ଦଳିତମାେନ ଜମା ଉନ� ତି କରି ପାରୁନାହାkି ଏହା ନି�ୟ 

ଭାବେର ଚିkା ତଥା ଗେବଷଣାର ବିଷୟ 

ବିଶ�ର ଉZାପ ବଢ଼ାଉଛି ଉZରେକାରିଆବିଶ�ର ଉZାପ ବଢ଼ାଉଛି ଉZରେକାରିଆବିଶ�ର ଉZାପ ବଢ଼ାଉଛି ଉZରେକାରିଆବିଶ�ର ଉZାପ ବଢ଼ାଉଛି ଉZରେକାରିଆ    

 ଆେମରିକାେର ରାn�ପତି ପଦବୀ ଜିତିବା ପେର େଡାନାଲ୍ ଡ୍ ଟ�$୍ अେନକ ଦୃଢ଼ 
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 ନି�Zି େନଇଛkି ଏବଂ େସମଧ�ରୁ େଗାଟିଏ େହଉଛି ଉZର େକାରିଆ ବିେରାଧେର 

କାଯ��ାନୁ.ାନ ଉZରେକାରିଆକୁ ମିଳୁଥିବା अନୁଦାନକୁ େସ ବi କରିେଦବାପେର ଉZର 

େକାରିଆର ଏକଛତ� ବାଦୀ ଶାସକ କିମ୍ ଜv୍ ଉନ୍ ଉତ୍ mି� େହାଇ ଆେମରିକାକୁ ପରମାଣୁ 

ଯୁqର େଚତାବନୀ େଦଇଛkି ଏହାକୁ େନଇ ଆkଜ�ାତୀୟ ଗଣମାଧ�ମ ଚ��ା କରୁଛି  

 କିଛିଦିନ ତେଳ ଗଣମାଧ�ମେର ଖବର ଛପା େହାଇଥିଲା େଯ କିମ୍ ଜv୍ ଉନ୍ କାେଳ 

ଧମକ େଦଇଛkି େଯ ତା, ବସିବା ଆସନ ନିକଟେର େସ ପରମାଣୁ େବାମାର ବଟନ୍ 

ରଖିଛkି ଆଉ େସ ବଟନ୍ ଟିପିେଦେଲ କାେଳ ସମୁଦାୟ ଆେମରିକା ମହାେଦଶ ଧ�ଂସ 

େହାଇଯିବ ଏହାର ଉZରେର ଆେମରିକା ଜଣାଇ େଦଇଥିେଲ େଯ େସମାେନ ଏହିପରି 

େକୗଣସି ଧମକେର ଡରkି ନାହU ଏବଂ ଉZରେକାରିଆକୁ ସବୁ ଆଡ଼ୁ ବାସi କରାଯିବ 

େସ ଯା େହଉ ଏହା-ାରା ବିଶ�େର ବିପଦର ବାତାବରଣ ସୃnି େହାଇଛି 

ପାକି[ାନକୁ अନାଥ କରିେଦଲା ଆେମରିକାପାକି[ାନକୁ अନାଥ କରିେଦଲା ଆେମରିକାପାକି[ାନକୁ अନାଥ କରିେଦଲା ଆେମରିକାପାକି[ାନକୁ अନାଥ କରିେଦଲା ଆେମରିକା    

 ବିଗତ ସ�ାହେର ଏକ अବିଶ�ସନୀୟ ପଦେmପ େନଇ ଯୁ�ରାn�  ଆେମରିକାର 

ରାn�ପତି େଘାଷଣା କରି କହିେଲ େଯ ଆେମରିକା ସବୁେବେଳ ପାକି[ାନକୁ ସାହାଯ� କରି 

ଆସୁଥିବା େବେଳ ପାକି[ାନ ସବୁେବେଳ ଆେମରିକାକୁ ଠକି ଆସିଛି ଏବଂ ପାକି[ାନକୁ 

ସାହାଯ� କରିବା ଆେମରିକାର ଭୁଲ ଥିଲା ଏହାପେର ପାକି[ାନ ବିବୃZି େଦଇ କହିଥିଲା 

େଯ ଆେମରିକାର ବିନା ସହାୟତାେର ବି େସମାେନ ବ�ିପାରିେବ ଏବଂ ଏହାପେର ପେର 
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 ହଠାତ୍ ଟ�$ ପ�ଶାସନ -ାରା ପାକି[ାନକୁ ଦିଆଯାଉଥିବା ବାଷlକ अନୁଦାନକୁ ସ$ୂ&� 

ଭାେବ ପ�ତ�ାହାର କରି ନିଆଯାଇଛି  

 अବଶ� ଆେମରିକାର ଧମକ ପେର ପାକି[ାନେର ପୁଣିଥେର ଆତ,ବାଦୀ ସଂଗଠନ 

ମାନ, ଉପେର ସୁରmା କାଯ�� କରାଯାଇ अେନକ ସଂଗଠନର ବ�ା, ଖାତାକୁ ଜବତ କରି 

ଦିଆଯାଇ ବi କରିଦିଆଯାଇଛି ଜମାଦ୍ ଉଦ୍ ଦାୱା ପ�ମୁଖ ମସୁଦ୍ अଝରକୁ ପୁଣି ଥେର 

ଧ�ା ଲାଗିଛି ଏହା ସବୁ ପଛେର କି� ଭାରତର କୂଟେନୖତିକ ବିଜୟ େହାଇଛି େବାଲି 

କୁହାଯାଉଛି ବିଶ� ଦରବାରେର ଭାରତର ପ�ତିନିଧିତ�  େହତୁ ଏହି ପଦେmପ ନିଆଯାଇଛି 

େବାଲି ପାକି[ାନୀ ଗଣମାଧ�ମ ମୁହଁ େଖାଲି କହିଛkି  

କୁଲଭୁଷଣ ଯାଦବ ଡ� ାମା କରିଲା ପାକି[ାନକୁଲଭୁଷଣ ଯାଦବ ଡ� ାମା କରିଲା ପାକି[ାନକୁଲଭୁଷଣ ଯାଦବ ଡ� ାମା କରିଲା ପାକି[ାନକୁଲଭୁଷଣ ଯାଦବ ଡ� ାମା କରିଲା ପାକି[ାନ    

 ପାକି[ାନେର ବiୀ ଥିବା ଭାରତୀୟ ସୁରmା अଧିକାରୀ କୁଳଭୂଷଣ ଯାଦବ,ୁ 

ପାକି[ାନ ସରକାର ତା, ମାଆ ଓ ପତ� ୀ, ସହ ସାmାତ କରିବାକୁ अନୁମତି େଦଇ ଥିଲା 

ସଚୂନାେଯାଗ� େଯ ଏଥିପାଇଁ अkରାn� ୀୟ अଦାଲତ ପାକି[ାନକୁ ନିେ��ଶ େଦଇଥିେଲ 

କି� ପାକି[ାନ ଏହି ସାmାତକାରକୁ अତ�k ସୁରmା ଭିତେର କରାଇଥିେଲ ସାmାତକାର 

ସମୟେର କୁଳଭୂଷଣ,ୁ କାଚ ଘେର ରଖାଯାଇଥିଲା ଏବଂ େସ େଫାନ -ାରା ମାଆ ଓ 

ପତ� ୀ, ସହ କଥା େହାଇଥିେଲ ଏହି ସମୟେର अନୁ�ନ ଚାରିେଗାଟି କ�ାେମରା େସଠାେର 

ଲଗାଯାଇଥିଲା ଏହାକୁ କଡ଼ା ଶ�େର ନିiା କରାଯାଇଥିଲା କି� ପେର ଜଣାପଡ଼ିଥିଲା 
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 େଯ ପାକି[ାନେର ପହ�ିବା ପେର କୁଳଭୂଷଣ, ମାଆ ଓ ପତ� ୀ, ସବୁ େପାଷାକ ବଦଳା 

ଯାଇଥିଲା ଏବଂ େସମାନ, େଜାତା ବି ବାହାର କରିବା ନିେ��ଶ ଦିଆଯାଇଥିଲା ଏବଂ 

େସମାନ,ୁ ନୂତନ େପାଷାକ େଯାଗାଇ ଦିଆଯାଇଥିଲା ବଡ଼ ବଡ଼ କଥା କହୁଥିବା 

ପାକି[ାନ ଜେଣ ବiୀ,ର ମାଆ ଆଉ ପତ� ୀ,ୁ ଏେତ ଭୟ କରୁଥିଲା କାହUକି? 

 େସ ଯା େହଉ, ଏହି ସାmାତକାର ପେର ଏହାକୁ େନଇ अେନକ ଚ��ା େହାଇଥିଲା 

ଏବଂ ପାକି[ାନର ଆଭିମୁଖ�କୁ େନଇ अେନକ ନିiା କରାଯାଇଥିଲା अkଜ�ାତୀୟ ଟି� ଟର 

କମୁ�ନିଟି ପାକି[ାନକୁ ଚପଲେଚାର େବାଲି अେନକ େଲଖା ପକାଇଥିେଲ 

ରଜନୀକାk ଗଢ଼ିେବ ନୂଆ ରାଜେନୖତିକ ଦଳରଜନୀକାk ଗଢ଼ିେବ ନୂଆ ରାଜେନୖତିକ ଦଳରଜନୀକାk ଗଢ଼ିେବ ନୂଆ ରାଜେନୖତିକ ଦଳରଜନୀକାk ଗଢ଼ିେବ ନୂଆ ରାଜେନୖତିକ ଦଳ    

 ବିଗତ ଦିନେର ତାମିଲ ସିେନମା ଇjnି�ର ପ�ମୁଖ ନାୟକ ଏବଂ ପରିଚିତ ସୁପରnାର 

ରଜନୀକାk େଗାଟିଏ େପ�ସ୍ ବିବୃZିେର ଜଣାଇଛkି େଯ େସ ଏକ ରାଜେନୖତିକ ଦଳ ଗଠନ 

କରିବାକୁ ଯାଉଛkି ସଚୂନାେଯାଗ� େଯ ତାମିଲ ସିେନମା ଶିcେର ସବୁେବେଳ ପ�ମୁଖ 

�ାନ ପାଇଥିବା अଭିେନତା ଓ अଭିେନତ� ୀମାେନ ସବ�ଦା ରାଜନୀତି ଆଡ଼କୁ ଢଳିଛkି 

ଏବଂ ସାଂପ�ତିକ ସମୟେର ତାମିଲନାଡୁେର ଥିବା ପ�ାୟ अଧିକାଂଶ ରାଜେନୖତିକ ଦଳ 

ଦୂନ�ୀତିଗ�[ େହାଇଥିବା ସଚୂନା ମିଳୁଛି େତଣୁ ରଜନୀକାk, ଦଳପ�ତି େଲାକମାନ, 

ଆଭିମୁଖ� ସ�ାଗତେଯାଗ� େହାଇପାେର େବାଲି କୁହାଯାଉଛି ଏହାକୁ अେନକ ରାଜେନତା 

ଏବଂ अଭିେନତା ସ�ାଗତ କରିଛkି 
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 ସୁପି�ମେକାଟ�େର ବିଚାରପତିମାନ, ଭିତେର ମେନାମାଳିନ�ସୁପି�ମେକାଟ�େର ବିଚାରପତିମାନ, ଭିତେର ମେନାମାଳିନ�ସୁପି�ମେକାଟ�େର ବିଚାରପତିମାନ, ଭିତେର ମେନାମାଳିନ�ସୁପି�ମେକାଟ�େର ବିଚାରପତିମାନ, ଭିତେର ମେନାମାଳିନ�    

 ଆଜି ଏକ अଭାବନୀୟ अବ�ାେର ମାନ�ବର ସେବ�ା� ନ�ାୟାଳୟର ଚାରିଜଣ 

କZ�ବ�ରତ ବିଚାରପତିମାେନ ଏକ େପ�ସ୍ ବିବୃZି େଦଇ ନ�ାୟାଳୟର ସେବ�ା� 

ବିଚାରପତି, ବିେରାଧେର ବିେଷାଦଗାର କରିଛkି େସମାେନ ବିବୃZି େଦଇ କହିଛkି େଯ 

ଭାରତେର ଗଣତe ବିପଦେର अଛି ଏହାକୁ େନଇ କଂେଗ�ସ ତରଫରୁ ବିବୃZି ଆସିଛି 

ଏହା ସହିତ ଉଣା अଧିକ ପ�ାୟ ସମ[ ରାଜେନୖତିକ ଦଳ ଏହାର ନିରେପm ତଦk 

କରାଯିବାକୁ ଦାବି କରିଛkି ଭାରତର ଇତିହାସେର ଏମିତି େକେବ ବି େହାଇନଥିଲା 

ଏହା अତ�k ଦୁଭ�ାଗ�ଜନକ େବାଲି अେନେକ ମତ େଦଉଛkି  

 େସ ଯା େହଉ େଦଶର अବ�ା ଆମକୁ ବ�ଥିତ କରୁଛି ନି�ୟ ଲାଗୁଛି ସେତ 

େଯମିତି େକୗଣସି େଗାଟିଏ ଉହ� ଶ�ିର ଇvିତେର ସମେ[ େଦଶେର अ�ିରତା ସୃnି 

କରିବାକୁ େଚnା କରୁଛkି ସାଂପ�ତିକ ସମୟେର େଯେତେବେଳ ଭାରତର �ିତି 

ବିଶ�ଦରବାରେର ସୁଦୃଢ଼ େହବାେର ଲାଗିଛି ଏବଂ ପ�େତ�କ ଭାରତୀୟ, ଭିତେର 

େଦଶାତB େବାଧ ଏବଂ େଦଶପାଇଁ ଗବ� ସୃnି େହାଇଛି େସହି ସମୟେର ଶାସକ ଦଳ,ୁ 

ବିଭିନ�  କାରଣ ଦଶ�ାଇ ନିiା କରିବା ଏକ ପ�କାର ଚଳଣୀ େହାଇ ଯାଇଛି ସରକାର, 

अେନକ ପଦେmପ ଯାହା -ାରା େଦଶର ଉନ� ତି େହଉଛି େସ ସବୁ କାହାକୁ 

େଦଖାଯାଉନାହU अେନେକ କହୁଛkି େଯ ସରକାର େଦଶକୁ ପଛକୁ େନଇ ଯାଉଛkି 
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 େସମାନ,ୁ ପ�ଶ� ଭାରତର ସ�ାଧୀନ େହାଇ ସତୁରି ବଷ�େର େକେତ ଆଗକୁ ଯାଇଥିଲା େଯ 

ଏେବ ପଛକୁ ଯାଉଛି 

 ଆେମ େକୗଣସି ରାଜେନୖତିକ ଉେ�ଶ� ପ�େଣାଦିତ େହାଇ ମkବ� େଦବା ସପmେର 

େନାହୁଁ ସାଂପ�ତିକ ସମୟର ଘଟଣାବଳୀକୁ େନଇ ପାଠକମାନ, ପାଇଁ ଉପ�ାପନ କରିବା 

ଆମର ମଳୂ ଉେ�ଶ� ଆପଣ, ମତ େହାଇପାେର ଆମ ସହ ସମାନ ନ େହାଇପାେର, 

େତଣୁ ଏହାକୁ ଆପଣ ନିଜ ମତାନୁସାେର ଗ�ହଣ କରିବାକୁ अନୁେରାଧ  

 ବଷ� ୨୦୧୮ର ଆହ� ାନ ଇ-ପତି� କାର ପ�ଥମ ସଂ�ରଣ ଆପଣ ମାନ,ୁ େଭଟି 

େଦଉଥିବା େବେଳ अତ�k ଆନiର ସହ ଜଣାଉଛି େଯ ଗc�q�ାେର ଚଳିତ 

ସଂ�ରଣେର ବହୁତ अଧିକ ସଂଖ�କ ପ�ତିେଯାଗୀ अଂଶ ଗ�ହଣ କରିଛkି ଏହା ଓଡ଼ିଆ 

ଗc ଜଗତ ପାଇଁ ଏକ ଶୁଭ ଖବର ନି�ୟ 

 ଆଶା କରୁଛି ଆପଣ,ୁ ଆହ� ାନ ଭଲ ଲାଗିବ ଧନ�ବାଦ 

 ଡା େଜ�ାତି ପ�ସାଦ ପ+ନାୟକ 

 ପ�ତି.ାତା-ସ$ାଦକ, ଆହ� ାନ ଇ-ପତି� କା 

ହ� ାଟ୍ ସଆପ୍ -ାରା େଲଖା ପଠା� ନାହU େଲଖା େକବଳ ଇେମଲ୍  
-ାରା ହU ସ�ୀକାର କରାଯିବ େକବଳ େଗାଟିଏ େଲଖା ସେମତ 

ନିଜର େଗାଟିଏ ଛବି ଏବଂ ଠିକଣା େଲଖି ପଠା� 
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ସରସୀ ଆଚାଯ�� 

େରାେଷଇ େଖଳର େବାହୁେରାେଷଇ େଖଳର େବାହୁେରାେଷଇ େଖଳର େବାହୁେରାେଷଇ େଖଳର େବାହୁ    

 “କଣ ଏଇଟା େତାର େଶଷ ନି�ତି?” େଫାନ୍ ଆରପଟୁ େଗାଟିଏ ସଂmି� ଉZର; 

‘ହଁ’... ବାସ୍ ତାପେର ମଁୁ େଫାନ୍ କାଟିେଦଲି ରାତି ପ�ାୟ ୧୧:୪୫େହବ, ଡିେସ\ର ମାସର 

ଶୀତୁଆ ରାତି ଘେର ସମେ[ େଶାଇ ଗେଲଣି, ମଁୁ ଝିअକୁ ଶୁଆଇ ସାରି େଫାନ୍ କରିଥିଲି 

େମା ସାନ ଭଉଣୀକୁ ବୁଝାଇ ବୁଝାଇ ତାକୁ ଥକିଗଲିଣି ବାହାଘର ପାଇଁ େହେଲ େସ ତା’ 

ଜିଦେର अଟଳ ଏକା ଜିଦ୍ ବାହା େହବନି ଏେବ ପ�ାୟ ଏକ ଘ�ା େହବ ତାକୁ ସମାଜ, 

ନୀତିନିୟମ, େପ�ମ, ବୁଝାମଣା, ସ$କ�ର େମାହ ଏମିତି अେନକ କିଛି ବୁଝାଇ ଚାଲିଥିଲି 

େଶଷେର କି� େସ ତା’ ନି�ତିେର �ିର ରହିଲା କଣ ନା ବାହାେହେଲ ଲାଇଫ୍ ବରବାଦ 

େହଇଯିବ ବିଲକୁଲ େସ ଧiାେର ଫସିବିନି 

X X X X X X X X X 

 ଏଇ େମାର ସାନ ଭଉଣୀ ନମିତା େମା େବାଉର ଆେମ ଆଗପଛ େହଇ ଦୁଇ ଝିअ 

େସ େମା ଠାରୁ ଦୁଇ ବଷ� ସାନ ସାନ ଭଉଣୀ ନୁହଁ ତ ସାvଟିଏ ପରି ପିଲାେବେଳ ସାv 

େହଇ �ୁଲ ଯିବା, ଏକା ସାେv େଖଳିବା, ଖାଇବା, ଆଉ ଝଗଡା ବି... ହା.. ହା.. ମଁୁ ଧୀେର 

ଧୀେର ହଜିଯାଉଛି ପିଲାଦିନ ସB �ତିେର ସଜଫୁଟା ଫୁଲ ପରି ଏେବବି ମନ ତେଳ ସାଇତା 

େସସବୁ.. 

 େକମିତି ପଖାଳ ସାେv େବାଉ େଦଇଥିବା ବଡ଼ି ଆଳୁ ଚକଟା େର ବଡ଼ି ଗଣି ଖାଇବା, 

ତ େକେବ ସଜନା ଛୁଇଁ ଭଜାେର ତାକୁ େକେତଟା ଛୁଇଁ େଦଲୁ େବାଲି େବାଉ ଆଖିରୁ ନିଜକୁ 
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 ଲୁେଚଇକି ଗଣିବା, ତା’ ବଗ ଭାଇ ନମ�ାର ତୁେମ ଉଡ଼ିଗେଲ ପୁର�ାର ଗୀତ ଶୁଣି 

ହସିବା... 

 ନମିତା ପିଲାେବେଳ ଟିେକ ନିଜlବା ଥିଲା, ଏେତ ପତଳା ଥିଲା କି େକହିେକହି ତାକୁ 

अେଢ଼ଇଶ େବାଲି ଡାକୁଥିେଲ ତାର ଦୁଇଟି କଥା ଖୁବ୍ ପି�ୟ ଥିଲା େଗାଟିଏ ମାଟି କାwରୁ 

ମାଟି ଛେଡଇ ଖାଇବା ଆଉ ଆରଟି େହଲା େରାେଷଇ େଖଳ େଖଳିବା  

 ତାର କୃମି େଦାଷ ଥିଲା େସଥିପାଇଁ ତାକୁ ମାଟି, ଦୁଦୁଖଡି ଖାଇବାକୁ ଭଲ ଲାଗୁଥିଲା 

େସେବ ଆମର ମାଟି ଚାଳ ଛପର ଘର ଥିଲା ନମିତା କାwରୁ ମାଟି ଖାଏ େବାଲି େମା 

େଜେଜମା େସଠି େଗାଲମରିଚ ଗୁj ଲେଗଇ ଦିଏ େହେଲ େସ ଲୁଚିଲୁଚି ତା କାମ 

ଚାଲୁରଖିଥାଏ ମାଟି ସିଲଟେର େଲଖିବାକୁ ଦୁଦୁଖଡି କମ ପଡିଯାଏ, କାରଣ େସ ସବୁ 

ଲୁେଚଇକି ଖାଇଦିଏ...  

 �ୁଲରୁ େଫରି ସବୁେବେଳ େସ ଲାଗିଯାଏ ତା େରାେଷଇ େଖଳେର ଆଉ ଛୁଟି 

ଦିନେର ତ ଦିନ ତମାମ େଖଳୁଥାଏ େକେବ େବାଉର ଚିରା ଶାଢ଼ୀ ପିpି ତ େକେବ 

ବାପା,ର ଗାମୁଛା ପିpି ମୁjେର ଓଢ଼ଣା େଦଇ େବାହୂ ସାଜିଥାଏ େଗାଡି େଥାଇ ଚୂଲି 

କେର, ଦୁଇ ତିେନାଟି ସେଢ଼ଇକୁ ହାjିକରି େସଥିେର ବାଲିେର ଭାତ କେର, ନାଲି ଇଟାକୁ 

େଘାରି େଘାରି ରv ମସଲା କେର, େଗାଡିକୁ ମାଂସ କେର, ବାଡ଼ିରୁ अନାବନା ଶାଗ ପତ�  

େତାଳି ଶାଗ ତରକାରି େରାେଷଇ କେର େସ ଆଉ େମା ଦାଦା, ଝିअ ଦୁେହଁ ମିଶି 

େଖଳkି େକେବେକେବ ମଁୁ ବି ମିେଶ ତା, ସହ, େହେଲ ମେତ େସ େରାେଷଇ େଖଳ 

ବିଲକୁଲ ବି ଭଲ ଲାେଗନି ଯଦି ବି େଖେଳ ଥେର ମାତ�  େଖଳି ସବୁ ଭାvିଦିଏ େସ େମା 

ଉପେର ରାେଗ, କେହ “ତେତ େଖଳ ଆସୁନି ତୁ ଆମ ସାେv େଖଳିବୁନି ଯା..” ତାର 
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 େଖଳ अବିରତ ଚାେଲ ସକାଳ ହୁଏ, େସ ତା ପିଲାମାନ,ୁ �ୁଲ ପଠାଏ, ମିଛିମିଛିକା 

େରାେଷଇ କେର, େରାେଷଇ ସାରି ସମ[,ୁ ଖାଇବାକୁ ଦିଏ ପୁଣି ତାର ରାତି ହୁଏ, ପୁଣି 

ସକାଳ... ତା େଖଳେର ନିରkର ଘର ପରି େସ େଖଳୁ ଥାଏ େଯମିତି େସଇଟା ହU ତା 

ଜୀବନ,,, ତା ସଂସାର  

 େହେଲ ଆଜି ବିବାହ ବୟସ େହବା େବେଳ େସ େରାକେଠାକ୍ ମନା କରିେଦଉଛି 

ବାହା େହବିନି, ସଂସାର କରିବିନି ମଁୁ ବି କୁଆେଡ ବାହା େହଇ ଭୁଲ କଲି ମଁୁ ତାକୁ 

ବୁଝାଏ ତେତ େମା ଠୁ ଭଲ ଶାଶଘୂର ଭଲ ବର, ସବୁ ଭଲ ଭଲ ମିଳିବ େଲା....! େହେଲ 

େସ ମାେନନା, କହୁଛି ବାହା ନେହଇ େଗାେଟ ବୃqାଶ�ମ କରିବ ବାପାେବାଉ, ଯତ�  

େନବା ସହ अେନକ େବସାହାରା,ର ବି େଦଖାେରଖା କରିବ େରାେଷଇ େଖଳ େକବଳ 

ପିଲାଦିେନ ଭଲ ଲାେଗ ବଡ଼ େହେଲ ନୁେହଁ 

  

 ସତେର େକେତ ଫରକ େଛାଟ ନମିତା ଆଉ ଏବର ନମିତା ଭିତେର କାଲି ଯାହାର 

ଦିନ ଆର� େହଉଥିଲା େରାେଷଇ େଖଳ େବାହୂ େବାହୂକାରୁ, େସ ଆଜି କହୁଛି େବାହୂ 

େହବିନି.... 

 

ଖjଗିରି, ଭୁବେନଶ¡ର 
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ମଧୁସିBତା ପ+ନାୟକ 

ଯeଣାଯeଣାଯeଣାଯeଣା    

ମଳୂ ରଚନା (ହିiୀ) : ରବି ପ�ତାପ ପାଠକ 

ଓଡ଼ିଆ ଭାଷାନୁବାଦ : ମଧୁସିBତା ପ+ନାୟକ 

 େନହା ବଳବkର ଫେଟା ସାମନାେର ମZୂlଭଳିଆ ବସି ଏକଲୟେର ତାକୁ ଚାହU 

ରହିଥାଏ ଗାଲ ଉପେର ଶୁଖିଯାଇଥିବା ଲୁହର ଧାରା ତା’ ହୃଦୟର ଯeଣାକୁ �n 

କରୁଥିେଲ ତା’ ଆଖି ଆଗେର ରହି ରହି େକବଳ େସହି ଦୃଶ� ଉଭା େହଉଥିଲା 

 େକେତ ଖୁସି େହାଇଥିଲା ବଳବk େସଦିନ, ସେତ େଯମିତି ଯୁqକୁ ନୁେହଁ, ବରଂ ନିଜ 

ପସiର ମେନାରzକ ଯାତ� ାେର େସ ଯାଉଥିଲା ନିଜର େବଡ଼ିଂ ବାpିଲା େବେଳ େଦଶ 
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 ଭ�ିର ଗୀତ ଥିଲା ତା ଓଠେର, ଆଉ େସପେଟ େନହା େଲାତକଭରା ଆଖିେର ତାର 

ୟୁନିଫମ� ତଥା अନ�ାନ� ଜିନିଷ ସବୁକୁ ବା¢େର ରଖିଥାଏ 

 ଜଳଦି କର େନହା, ରzିତ ଆସୁଥିବ େବଡ଼ିଂର େହାଲଡ଼ର ବାpିସାରି ବଳବk 

େନହା ଆଡ଼କୁ ବୁଲିଲା ବଳବkର ଆଖିେର ଆଖି ମିଶିବା ମାେତ�  ହୃଦୟର ପୀଡ଼ା େଧୖଯ��ର 

ବpକୁ ଭାvି ସୁକୁ ସୁକୁ କାiଣାେର ପରିଣତ େହବାକୁ ଲାଗିଲା 

 “ଆେର ଏ କଣ? ତୁେମ େଯ କାiୁଛ େନହା କଣ ଏମିତି କାiି କାiି ଓଦା ଆଖିେର 

େମାେତ ବିଦା କରିବ?”ବଳବk େସ�ହେର େନହାର ମୁହଁକୁ ଧିେର ଧିେର ଉପରକୁ 

ଉଠାଇକହିଲା, “ନା, େନହା ନା ତୁେମ ସାଧାରଣ £ୀେଲାକ ନୁହଁ ବରଂ ଜେଣ ସିପାହୀର 

£ୀ, ଯାହା ଆଖିେର ଲୁହ ନୁେହଁ ସ�ାଭିମାନର ଆେଲାକ ଝଲସିବା କଥା ଜେଣ ସିପାହୀର 

£ୀର ହୃଦୟ ଏେତ ଶ� େହବା ଦରକାର ଯିଏ କି ମାତୃଭୂମିପାଇଁ ଯଦି ତା’ ସ�ାମୀ ଶହୀଦ 

ହୁଏ େତେବ େସ ନ କାiି ଗବ� କରିପାରିବ” 

 “ମଁୁ େକେବ ଚାେହଁନି ତୁମ କZ�ବ�ର ରା[ାେର େମା ଲୁହର ପାେଚରୀ ଠିଆ 

କରିବାକୁ େହେଲ ମଁୁ କଣ କରିବି? ଏଇ ଦୁଇ ମାସ ଭିତେର ତୁମ ସହିତ ରହିବା େମାର 

अଭ�ାସ ପଡ଼ିଗଲାଣି ଏେବ ତୁମ ବିନା ଆଉ ତୁମଠୁ ଦୂରେର ରହିବାର କcନାେର ହU େମା 

ମନ କଣ େହାଇଯାଉଛି, ଆଉ ଶତେଚnା କରିବା ପେର ମଧ� େମା ଆଖିର ଲୁହ ଶୁଖୁନି” 

ଏତିକି କହି େନହା ବଳବkର ଛାତି ଉପେର ନିଜ ମୁjକୁ ରଖିେଦଲା 

 ବଳବk େସ�ହେର ତାର ମୁjକୁ ଆଉଁସି କହିଲା, “ସିପାହୀର ପରିବାର େଲାକ,ୁ 

ନିଜର ପି�ୟଜନ,ଠୁଁ ଦୂରେର ରହିବାର अଭ�ାସ କରିବାକୁ ପେଡ଼ େସୖନିକ ନିଜ 

ପରିବାରକୁ ଛାଡ଼ି ଏଥିପାଇଁ େଦଶର ସୀମାର ସୁରmାପାଇଁ ଯାଏ, େଯ େଦଶର अନ� 
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 ପରିବାରର େଲାକମାେନ ନିଜ ପି�ୟଜନ, ସହିତ ରହିପାରିେବ େନହା ତୁେମ କଣ େକେବ 

ବି ବାପା, ପାଇଁ ମା ଆଖିେର େଟାପାଏ ଲୁହ େଦଖିଛ? ନୁେହଁ ନା...” େନହା ନା[ିସଚୂକ 

ମୁj ହଲାଇଲା େସ ବି ତ ବାପା, ବିନା अଠରବଷ� େହଲାଣି େକବଳ ତା, ସB �ତିେର ହU 

ବ�ିଛkି ଆମ ସିପାହୀ ଜୀବନର କି ଭରସା? ଜଣାନାହU େକେତେବେଳ ଶତୃପmର 

େକଉଁ ଗୁଳି ଆମ ଛାତିକୁ ଚିରିେଦବ ଜଣାନାହU, ଆେମ େକମିତି େଫରିକି ଆସିବୁ, ଜୀବିତ 

କି... ନିଜର େକାମଳ ହାତକୁ ତା ମୁହଁେର େଦଇ େନହା ବଳବkର ଆଗାମୀ ଶ�କୁ 

अଟକାଇ େଦଲା 

 ବଳବk ତା ହାତକୁ ମୁହଁରୁ କାଢ଼ିେଦଇ କହିଲା, “ସତକୁ େକେବ ଲୁେଚଇେଲ େସ 

ଲୁଚିବନି େନହା ଆଉ େଗାଟିଏ ସତ କଥା େହଉଛି, ମଁୁ େଫରିବି ଆସିବି ନି�ୟ, 

େହାଇପାେର ଜିତିକରି ଆସିବି अଥବା ଜାତୀୟ ପତାକାକୁ ଛାତିେର ରଖି ଶହୀଦ ଭାବେର 

ଆସିବି ତା ଛଡ଼ା ତମ ଗଭ�େର ନିଜର ସB �ତି ରୂପେର ଆମ େପ�ମର ସkକକୁ ଛାଡ଼ି ଯାଉଛି, 

ଯିଏ ତୁମକୁ ପ�ତି ମୁହୂZ�େର େମାର ଉପ�ିତିକୁ अନୁଭବ କରାଇବ 

 େନହା ପୁଣିଥେର ବଳବkର ଛାତିେର ମୁj ଗୁzିେଦଲା ଆଉ ବଳବk ତାକୁ ନିଜର 

ବାହୁ ବpନୀ ଭିତେର ଜଡ଼ାଇ େନଇ ଛାତିେର ଲୁେଚଇ େଦଲା अଚାନକ େନହାର ତi� ା 

ଭାvିଲା େବଳକୁ ସବୁ ଦୃଶ� େଯମିତି अଦୃଶ� େହାଇଗଲା ନିଜ କାpେର କାହାର �ଶ� 

अନୁଭବ କରି େନହା ବା[ବତାକୁ େଫରି ଆସିଲା େସ ମା’ ହU ଥିେଲ, ଯିଏ େନହାର 

अଶ��ପ&ୂ�  ଆଖିରୁ ତାର अkରର ପୀଡ଼ାକୁ ପଢ଼ିବାକୁ େଚnା କରୁଥିେଲ 

 “ତୁ ଆଜି ପୁଣି ଲୁହର ହାତକୁ ଧରିଲୁ? େତାର କ’ଣ େହାଇଛି େନହା? ଏ ଲୁହ ପୁଣି 

କଣ ପାଇଁ? ବାର\ାର େତାର ଆଖି ଓଦା କାହUକି େହଉଛି? ନିଜକୁ ସ�ାଳ ମା ଏ ଲୁହ 
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 େତା ପାଇଁ ନୁେହଁ, ଏହା ତ ସାଧାରଣ £ୀ େଲାକ, ଆଖିେର େଶାଭାପାଏ ସvୀତାକୁ 

େଦଖ ରzିତ ଶହିଦ େହବାପେର େସ େକମିତି ନିଜ ମୁjକୁ ଟାଣ କରି େନଇଛି ଶହୀଦର 

£ୀ େହବାର ଗବ� ଓ େଗୗରବ ତା େଚେହରାେର ସବୁେବେଳ ଚମକୁଛି ଆଉ ତୁ ଦୁଃଖ ଓ 

ଲୁହ ଭିତେର ବୁଡ଼ିରହି ନିଜର କି अବ�ା କରି ସାରିଲୁଣି?”  

 େନହା ଆଜି ସବୁ କଥା କହିେଦବାପାଇଁ ସେତ େଯମିତି ଆତୁର େହାଇ ପଡୁଥାଏ 

“ମା, ମଁୁ ମଧ� ଗବ�େର ମୁj ଉପରକୁ କରି ଚାଲିଥାkି, ମଁୁ ବି ଆଖିର ଲୁହର ସାଗରକୁ ପିଇ 

େଦଇଥାkି, ମଁୁ ମଧ� େମା ଛାତିେର ସତ�ର ଭାରି ପଥରକୁ ରଖି ନିଜ ହୃଦୟକୁ ଟାଣ 

କରିଥାkି, ଯଦି େମା ସ�ାମୀ ଭାରତମାତାର ମଯ��ାଦା ଆଓ ଗବ�େଗୗରବର ରmା କରୁ କରୁ 

ଶହୀଦ େହାଇ ସ¤ାନର ସହିତ ତି� ରvା ପତାକାକୁ େଘାେଡ଼ଇ େହାଇ ଘରକୁ େଫରିଥାେk 

ଆଉ ସାରା ସହର अଶ��ପତୂ ନୟନେର ତା,ୁ ସ�ାଗତ କରିଥାkା” କି� ମା’ ମଁୁ େକଉଁ 

କଥାକୁ େନଇ ଗବ� କରିବି? କଣ କହି ନିଜ ମନକୁ ବୁେଝଇବି ମଁୁ େଯ ବZ�ମାନ ସଧବା 

ନା ବିଧବା? ତାହା ମଧ� ନି&�ୟ କରିପାରିନି 

 ମା’,ର ଦୁଇ ହାତକୁ ନିଜ ହାତେର ଧରି େନହା ପଚାରିଲା, ଆପଣ କୁହ� ମା ମଁୁ 

ନିଜକୁ କଣ ଭାବିବି, ସଧବା ନା ବିଧବା? ବିଧବା ତ ମଁୁ େହାଇପାରିବିନି, କାରଣ ଯୁqକୁ 

ଯାଇଥିବା ସିପାହୀର ମୃତୁ� ହୁଏନି, ବରଂ େସ ଶହୀଦ ହୁअkି ଆଉ ୟା,ର ଶହୀଦ େହବାର 

େକୗଣସି ଖବର ଆଜିଯାଏଁ ଆସିନି ଯୁq ଜିତିବାର ବେଷ� େହବାକୁ ଆସିଲାଣି େମା ମନ 

କହୁଛି ନା’ତ େସ ଯୁqେର ଶହୀଦ େହାଇଛkି, ନା’ତ ତା,ର ସାଧାରଣ ମୃତୁ� େହାଇଛି 

ମା ଏେବ ଆପଣ ଟିକିଏ ଭାବ� ତ ଜେଣ ନିରୁqିn େସୖନିକର £ୀ ନିଜ ମନକୁ େକମିତି 

ବୁେଝଇବ? େକମିତି ନିଜ ଆଖିର ଲୁହକୁ ବi କରିବ? େନହାର ପ�ଶ� ମା’, ମନକୁ 
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 େଦାହଲାଇ େଦଲା 

 ମା, େସ ତ େମାେତ ଶହୀଦ େହାଇ କି\ା ଜିତିକି ଆସିବାର କଥା େଦଇଥିେଲ େସ 

ତ ଶହୀଦ େହେଲନି, ଆଉ ଯୁqେର ଆେମ ଜିତି ସାରିେଛ େତଣୁ ଖାଲି ଏଇ କଥା ଭାବି 

ଭାବି ମନେର ଟିେକ ଭୟ ଆସୁଛି େଯ ଶତ� � ପm ତା,ୁ ବiୀ କରିନାହାkି ତ ଆଉ ନାନା 

ପ�କାରର ଶାରୀରିକ ଯeଣା େଦଉନାହାkି ତ? ପୁଣି ଥେର ଲୁହେର ଓଦା େହବାକୁ ଲାଗିଲା 

େନହାର େଚେହରା େସ ମା’,ୁ କୁେ¥ଇ ପକାଇଲା 

 ମା ଏେବ अନୁଭବ କରିପାରିେଲ, ସତେର ଶହୀଦର £ୀ େହବାର ଯeଣାଠୁ अଧିକ 

ଯeଣା େହଉଛି ନିରୁqିn େସୖନିକର £ୀ େହବାର ଯeଣା ଶହୀଦର £ୀ ସାମନାେର ଥାଏ 

ସତ�ତା ଆଉ ନିରୁqିn େସୖନିକର £ୀ ସାମନାେର ଥାଏ େକବଳ अନାଗତ ଆଶ,ାର 

ଗkାଘର... 

 अଚାନକ ରାହୁଲର କାiିବା ଶ�େର ଦୁଇଜଣ,ର ଧ�ାନ ଭଗ� େହଲା େସ ଉଠି 

ଯାଇଥିଲା େନହା ନିଜ ଲୁହକୁ େପାଛି ରାହୁଲକୁ େକାଳେର ଉେଠଇ ଥାପୁେଡ଼ଇ ଥାପୁେଡ଼ଇ 

ଚୁପ୍ କରାଇବାକୁ ଲାଗିଲା 

 

୨୭, ବ� େହB ଶ�ର ବାଗ 

ଟ,ପାଣି େରାଡ଼, ଭୁବେନଶ�ର 
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ନୃସିଂହ ଚରଣ େବେହରା 

ଭାଗ�ର ବିଡ଼\ନାଭାଗ�ର ବିଡ଼\ନାଭାଗ�ର ବିଡ଼\ନାଭାଗ�ର ବିଡ଼\ନା    

 ଜୟା ଓ େଜ�ାତି ଦୁେହଁ ଭାରି ସାv ଦୁେହଁ ଦୁହU,ୁ ଚିହି� ଛkି ପ�ାୟ �ୁଲେର ପଢ଼ିବା 

ସମୟରୁ ଦୁହU, ଭିତେର ସ$କ�ର େସତୁ ପ�ଗାଢ଼ ଆଜି ଡା�ରଖାନାରୁ ଡୁ�ଟି ସାରି 

ଘେର ପହ�ୁ ପହ�ୁ ଟିେକ େଡରି େହାଇଗଲା ଦୁହU,ର ଆସି ସାେv ସାେv ନିଜର 

େପାଷାକ ବଦଳାଇ ମୁହଁ ହାତେଧାଇ ଦୁଇଟି େଚୗକିେର ବସିଗେଲ ସବୁଦିନପରି ଜୟା କିଛି 

ସମୟ ପେର େସଠାରୁ ଉଠି େରାେଷଇ ଘରକୁ ଯାଇ ଚା’ ତିଆରି କଲା ଚା’ ସହିତ କିଛି 

ବି�ୁଟ୍ ଆଣି େଜ�ାତିକୁ େଦଲା, ଆଉ ପାଖେର ବସି ଚା’ ପିଇଲା ଚା’ ପିଇ ସାରିବାପେର 

ଜୟା େରାେଷଇ ଘରକୁ ଯାଇ ଡିନର୍ ପ�[ୁତ କରିବାକୁ ଲାଗିଲା 

 େଜ�ାତି ଜୟା ପେଛ ପେଛ େରାେଷଇଘରକୁ ଯାଇ କହିଲା, “ତୁ ତ ସବୁଦିନ େରାେଷଇ 

କରୁଛୁ ଆଜି ମଁୁ େରାେଷଇ କରିବି ସବୁଦିନ ତୁ ଏମିତି ଖଟୁଥିବୁ ଆଉ ମଁୁ ବସି ବସି 

ଗିଳୁଥିବି? େମାେତ ଜମାରୁ ଭଲ ଲାଗୁନି” ଜୟା ହସିେଦଇ ତା’ ମୁjକୁ ଟିେକ ଆଉଁସି 

େଦଇ କହିଲା, “ଶୁଣ, ତୁ ସାନ ମଁୁ ଥାଉ ଥାଉ ତୁ କାହUକି କାମ କରିବୁ? କାମ କରିବା ଦିନ 

କ’ଣ ସରିଗଲାଣି? େଯେତେବେଳ ଦରକାର ପଡ଼ିବ ତୁ କରିବୁ ଏେବ ନୁେହଁ ଆେମ 

ଦୁଇଜଣ େଯେତେବେଳ ପାଠ ପଢୁଥିେଲ ମା େରାେଷଇ କରୁଥିେଲ େମାେତ ଭଲ 

ଲାଗୁଥିଲା େବାଲି ମଁୁ ମାଆ ପେଛ ପେଛ ଯାଈ ସାହାଯ� କରିବା ଆଳେର ସବୁ ଶିଖୁଥିଲି ତୁ 

ତ ପିଲାେବଳୁ େରାେଷଇଘେର ପାଦ େଦଇନୁ ଏେବ ଏେତ ବ�[ କାହUକି? ଯା ତୁ ବସି 

ଖବର କାଗଜ ପଢ଼ିବୁ େରାେଷଇ ସରିଗେଲ ଆସିବୁ” 
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  ଜୟା ଓ େଜ�ାତି େଦଖିବାଉ ଗେଲ ଦୁଇ ସାv ଆଉ ଦୁଇ ଭଉଣୀ ମଧ� ଏକାଠି 

�ୁଲେର ପାଠ େଶଷ କରି କେଲଜେର ଯୁ� ଦୁଇ ପଢ଼ିେଲ ଦୁଇଜଣ ଭଲ ପଢୁଥିେଲ, 

ଡା�ରୀ ପ�େବଶିକା ପରୀmାେର ବି ସଫଳ େହେଲ ଆଉ ଏକାଠି ପଢ଼ିେଲ ହେnଲେର ବି 

େଗାଟିଏ ରୁମେର ରହି ପଢୁଥିେଲ କେଲଜେର ସବୁ ଜାଣkି ଏମାେନ ଦୁଇ ଭଉଣୀ 

େବାଲି ପାଠ ଯଦି ପଢୁଥିେବ ତ ପଢୁଥିେବ ରାତି ପାହିଗେଲ ବି େସମାନ,ୁ 

ଜଣାପେଡ଼ନି ସବୁେବେଳ ପର�ରର କଥା ବୁଝାବୁଝି କରି ରହୁଥିେଲ ପର�ରକୁ ଛାଡ଼ି 

ଏକା ରହିବା ଭଳି अବ�ା େସମାେନ େକେବ େଦଖି ନାହାkି କେଲଜ େହଉ ବା ବଜାର 

ସବୁଠି ଦୁଇଜଣ ହଳ େହାଇ ଥିେବ  େଯଉଁଦିନ ଘର ଛାଡ଼ି ଡା�ରୀ ପଢ଼ିବାକୁ ଆସିଥିେଲ 

ମା କହିଥିେଲ ଜୟାକୁ େଜ�ାତିର ଧ�ାନ େନବାପାଇଁ ଆଉ େସ େସଥିେର େକେବ ବି 

अବେହଳା କରିନାହU ଡା�ରୀପାଠ ସାରିେଦଇ ତିନିବଷ� େହଲା ଏକାଠି ଚାକିରୀ କରୁଛkି 

ଆଉ ଆଗକୁ ପଢ଼ିବା ପାଇଁ ପ�[ୁତ େହଉଛkି  

 େରାେଷଇ େଶଷ େହଲା, ଦୁଇଜଣ ଏକାଠି ଖାଇ ଟିକିଏ ବିଶ�ାମ େନେଲ ତା’ପେର 

ବସି ପାଠ ପଢ଼ିବାକୁ ଲାଗିେଲ କିଛି ସମୟପେର େଜ�ାତି ଲm�କଲା ଜୟା େକମିତି 

େଗାଟିଏ अନ�ମନ� େହାଇଯାଇଛି େଯମିତି କିଛି େଗାଟିଏ ବିଷୟେର ଗ�ୀରତାର ସହ 

ଚିkା କରୁଛି େତଣୁ େସ ଜୟାକୁ ହେଲଇ େଦଇ ପଚାରିଲା, “କଣ େହଇଛି? ତୁ ଏେତ 

अନ�ମନ� େହାଇ କଣ ଭାବୁଛୁ?” ତା କଥା ଶୁଣି ଜୟା ପ�କୃତି� େହାଇ କହିଲା, “ଆଜି 

ମହିଳା ୱାଡ଼�େର ଜେଣ େରାଗୀକୁ େଦଖି େମାର ପବୂ�କଥା ସବୁ ମେନ ପଡ଼ିଗଲା” 

 “ଓେହା, େମାର ୱାଡ଼�େର ଆଜି ବହୁତ ଭିଡ଼ ଥିଲା େତଣୁ େତା ୱାଡ୍� ଆେଡ଼ ଆଉ ଯାଇ 

ପାରିଲିନି କହିଲୁ େସ େରାଗୀର କଣ େହାଇଛି?” େଜ�ାତି ପଚାରିଲା 
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  କିଛି ସମୟର अସହ� ନିରବତାପେର ଦୀଘ�ଶ�ାସ େନଇ କହିଲା, “ହଉ କହୁଛି ଶୁଣ 

ଆଜି ମହିଳା ୱାଡ଼�େର ମଁୁ ନମିତା ନାମକ େରାଗୀକୁ େଭଟିଲି େସ େଗାେଟ ହତଭାଗିନୀ 

ଝିअ ସମୟକ�େମ ତା ଭାଗ� ଆକାଶେର କଳାବାଦଲ େଘାଟିଯାଇଛି अcଦିନ ତେଳ ତା 

ବିବାହ େହାଇଛି ସ�ାମୀ, ଶାଶୁଶଶୁର, ଦାଦା ଶଶୁର, ଦିअର, ନଣiେର ତାର ସଂସାର 

ଦୁଇଦିନ ତେଳ ଖୁଡ଼ିଶାଶୁ, ସାvେର ପାଖ ଗଁାକୁ େଭାଜି ଖାଇବାକୁ ଯାଇଥିଲା 

େଭାଜିଖାଇ ରାତିେର ଘରକୁ େଫରିବା ବାଟେର କିଛି अସାମାଜିକ ଯୁବକ, ପାଶବିକ 

अତ�ାଚାରର ଶୀକାର େହଲା ଖୁଡ଼ିଶାଶୁ,ୁ େସଇ ଯୁବକମାେନ ନି[ୁକ ମାଡ଼ମାରି ଗଛେର 

ବାpି େଦଇଥିେଲ ଏହି ଝିअଟି େବେହାସ େହାଇଯାଇ ଥିବାରୁ େସମାେନ ଭାବିେଲ ଝିअଟି 

ମରିଯାଇଛି, େତଣୁ େସମାେନ େସଠାରୁ େଫରାର େହାଇଗେଲ ଖୁଡ଼ିଶାଶୁ, ଚି¦ାର ଶୁଣି 

େକେତ ସମୟ ପେର େଲାକମାେନ ଆସି େସମାନ,ୁ ଉqାର କେଲ େସ ଦୁେହଁ ଏେବ ଆମ 

ଡା�ରଖାନାେର ଭଲ अଛkି େହେଲ ନମିତାର ଆଖିରୁ ଲୁହ ଶୁଖୁନି େସ େକବଳ କାiି 

ଚାଲିଛି େଯେତ ବୁେଝଇେଲ ବି ବୁଝୁନି େପାଲିସକୁ କିଛି କହିେଲ ପ�ାଣେର ମାରିେଦେବ 

େବାଲି େସଇ ଯୁବକମାେନ ଧମକ େଦଇ ଯାଇଛkି ଆଉ ତା’ ସ�ାମୀକୁ େଦଖିେଲ ତା 

ଆଖିରୁ ଝିअଟି ପାଇଁ ଦୁଃଖ, େmାଭ, ଆଉ ଘୃଣାର ମିଶାମିଶି ଭାବନା ପ�କାଶ ପାଉଛି 

େଯମିତି ଏଇ ଘଟନା ପଛେର େସ ନିରୀହ ଝିअଟିର ହU ସବୁ େଦାଷ ଘର େଲାକମାେନ 

େପାଲିସେର ଖବର େଦବାପେର ତଦk ଚାଲିଛି ଆଜି େପାଲିସ ଝିअଟିର ଜମାନବiୀ 

େନବାକୁ ଆସିଥିେଲ େପାଲିସକୁ େଦଖି େସ େଯଉଁ अkର ଥରିଲା ଭଳି କାiିଲା ପୁରା 

ୱାଡ�ର େଲାକ ଆ�ଯ�� େହାଇଗେଲ ମଁୁ ତ ତା କାi େଦଖି ପଳାଇଲି ଏତିକି କହି ଜୟା 

େଭା େଭା େହାଇ କାiିଲା ତାକୁ ଏମିତି କାiିବାର େଜ�ାତି େକେବ େଦଖିନଥିଲା 
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  େଜ�ାତି ତାକୁ अେନକ ବୁେଝଇଲା ପେର େସ ତୁନି େହଲା େସ ଏମିତି ବିକଳ େହାଇ 

କାiୁଥିଲା େବାଲି େଜ�ାତି ପଚାରିବାରୁ ଜୟା ତାକୁ ଲୁହଛଳଛଳ ନୟନେର ଚାହU କହିଲା, 

ତୁ େମାର ଦୁଃଖଭରା କାହାଣୀ ଜାଣିନାହୁଁ େମା ଜୀବନେର ବି ଏମିତି ଏକ ଦୁଘ�ଟଣା 

ଘଟିଥିଲା ମଁୁ ମା’,ୁ ସବୁ କଥା କହିଛି େତାେତ ମା’ କି ମଁୁ ଏ ବିଷୟେର କିଛି 

କହିନଥିଲୁ ତୁ ତ ଏେବ ଆଉ େଛାଟ ପିଲା େହାଇନାହୁଁ, େତଣୁ େତା ଆଗେର କଥାଟା 

ଲୁେଚଇବା ଆବଶ�କ ନାହU େହେଲ େମାେତ କଥା େଦ େଯପରି ତୁ ଏ କଥା ଆଉ କାହାକୁ 

େକେବ ନ କହୁ େଜ�ାତି ଜୟାର ଦୁଇ ହାତକୁ ଧରି କହିେଲ, ମଁୁ ସତ� କରି କହୁଛି େମା 

ଜୀବନେର ଥିବା ଯାଏ ମଁୁ ଏ କଥା କାହାରି ଆଗେର କହିବିନି 

 ଜୟା ଟିେକ ବିରାମ େନଇ କହିଲା, ହଉ େତେବ ଶୁଣ ମଁୁ ଗଁା �ୁଲେର 

ନବମେଶ�ଣୀେର ପଢୁଥିଲି ପ�ଥମରୁ ନବମେଶ�ଣୀ ପଯ��k ମଁୁ ସବୁେବେଳ କ� ାସେର ପ�ଥମ 

�ାନ अଧିକାର କରୁଥିଲି େତଣୁ ସବୁ ଶିmକମାେନ େମାେତ ବହୁତ ଭଲ ପାଆkି 

ଛାତ� ଛାତ� ୀ,ର ମଧ� ମଁୁ ପି�ୟଥିଲି �ୁଲେର େଯେତ ପ�ତିେଯାଗୀତା ହୁଏ ପ�ାୟ ମଁୁ ପ�ଥମ 

େହଉଥିଲି େମାେତ ଜଣାନଥିଲା େଯ େଯଉଁ ପିଲାଟି ଦି� ତୀୟ ହୁଏ ତା ବଡ଼ଭାଇମାେନ 

େମାେତ ଇଷ��ା କରkି େବାଲି େସ ସବୁେବେଳ େଚnା କରୁଥାkି ନିଜକୁ ପ�ଥମ 

କରିବାପାଇଁ ଦିେନ ରବିବାର େହାଇଥାଏ ମଁୁ ମାମଁୁ, ଘରକୁ ଯାଇଥିଲି ସzେବେଳ 

ମାମଁୁ, �ୁଟରେର ବସି ଆେମ ଘରକୁ େଫରୁଥାଉ ଆମ ସାଇଡ଼େର େଗାଟିଏ କାର୍ ଆସି 

अଟକିଗଲା ମାମଁୁ �ୁଟର अଟକାଇେଲ, କାର ଭିତରୁ ଜେଣ େକହି ପାଖ ଗଁାକୁ ଯିବାପାଇଁ 

ରା[ା େକଉଁପେଟ େବାଲି ପଚାରିଲା ଏହି ସମୟେର କାର କବାଟ େଖାଲି ଚାରିଜଣ 

େଲାକ ଆେଗଇ ଆସି ମାମଁୁ,ୁ अତକlତ ଆକ�ମଣ କେଲ ଫଳେର ମାମଁୁ େବେହାସ େହାଇ 
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 େସଇଠି ପଡ଼ିଗେଲ ମଁୁ କିଛି ବୁଝିବାପବୂ�ରୁ େସମାେନ ଜଣ ଜଣ କରି େମା ଉପେର 

ପାଶବିକ अତ�ାଚାର  କରିବାକୁ ଲାଗିେଲ ମଁୁ ଭୟ ଓ ଯeଣାେର େଚତା ହରାଇଲି 

େବାେଧ େସମାେନ ମାମଁୁ,ୁ ଉେଠଇକି ଆଉ େକଉଁଠିକୁ େନଇ ଯାଇଥିେଲ େମାର େଚତା 

େଫରିବା େବଳକୁ େକବଳ �ୁଟରଟା ପଡ଼ିଥିଲା, ମାମଁୁ, େଦଖା ନଥିଲା ମଁୁ କଣ କରିବି 

କିଛି ଚିkା କରି ପାରିଲି ନାହU େମାେତ ଚତୁ�lଗ अpାର ଦିଶିଲା କିଛି ସମୟ ପେର 

ଭାବିଲି, ଯଦି ଏ କଳ,ର ଟିକାକୁ େନଇ ଘରକୁ ଯିବି ଆଉ ଘରେଲାକ େମାେତ ଗ�ହଣ ନ 

କରିେବ େତେବ କଣ େହବ? ଯଦି ଘର େଲାକ େମାେତ ଗ�ହଣ କରkି େତେବ ଏ କଳ,ର 

ଦାଗପାଇଁ େସମାେନ କାହାକୁ ମୁହଁ େଦଖାଇ ପାରିେବନି େପାଲିସ ପାଖକୁ ଯାଇ ସମାଜ 

ଆଗେର ନିଜକୁ ପ�କାଶ କରିବା अେପmା ବରଂ ମୃତୁ�ଭଲ ପ�ଥେମ ଭାବିଲି ଆତB ହତ�ା 

କରିବି ତା ପେର ଭାବିଲି ଆତB ହତ�ା କରିବା ମହାପାପ ତା ଛଡ଼ା େକବଳ ଭୀରୁ, 

କାପୁରୁଷ ମାେନ ହU ଆତB ହତ�ା କରkି ତା ଛଡ଼ା ଏ େଯଉଁ ଘଟଣା ଘଟିଲା େସଥିେର 

େମାର ବା େଦାଷ କଣ?େତଣୁ େସଠୁ ଚାଲି ଚାଲି ଦଶ କିେଲାମିଟର ଦୂରେର ଥିବା 

େnସନକୁ ଗଲି େସଠି େଦଖିଲି େଗାଟିଏ େଟ�ନ୍ ଲାଗିଛି ଆଉ ଆଗପଛ ବିଚାର ନ କରି 

ମଁୁ େଟ�ନେର ଚଢ଼ିଗଲି 

 ମଁୁ ଜାଣିନଥିଲି େମାେତ େମା ଭାଗ� େକଉଁଆେଡ଼ େନବ ବିଷାଦର अpକାରକୁ ଚିରି 

ମଁୁ ବ�ିବାକୁ ଚାହୁଁଥିଲି ଆତB ସ¤ାନର ସହ ତା ପରଦିନ ଚାରିଟା େବଳକୁ ଗାଡ଼ି େକଉଁଠି 

अଟକିଲା େସଠୁ ଗାଡ଼ିରୁ ଓହ� ାଇ ମଁୁ ଲm�ହରା ଯାତ� ୀଟିଏ ପରି ଚାଲିଲି ଆଗକୁ ଆଗକୁ 

େମା ଭାଗ�କୁ ମା,ୁ େଦଖିଲି େସ �ୁଲରୁ େଫରୁଥାkି ଏକୁଟିଆ ତା,ୁ େଦଖି େସଇ 

ରା[ା ଉପେର ମଁୁ ତା, େଗାଡ଼ତେଳ ପଡ଼ିଗଲି େସ େମାେତ େଦଖି କଣ ଭାବିେଲ େକଜାଣି 



ତ� େୟାଦଶ ବଷ�, ପ�ଥମ ସଂଖ�ା, ଜାନୁଆରୀ ୨୦୧୮ Download Magazine 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.com  Aahwaan.com  Aahwaan.com  Aahwaan.com  |  32 

 େମାେତ ତଳୁ ଉଠାଇ ମୁjକୁ ଆଉଁସି େଦେଲ ଆଉ ନିଜ ସହିତ ଘରକୁ େନଇ ଆସିେଲ 

ଘେର ପହ�ିବାେପ� େସ େମାେତ େତାର େଡ�ସ୍ଟିଏ େଦଇ କହିେଲ, ମା ଆଗ ଯା 

ଗାେଧାଇପଡ଼ି ସଫା େଡ�ସଟି ପିpି ଆସ କିଛି ଖାଇବୁ ପଛେର େତା କାହାଣୀ କହିବୁ 

 ମଁୁ ମା’, ମମତାମୟୀ ରୂପ େଦଖି ଆ�ଯ�� େହାଇଯାଇଥିଲି ଭାବିଲି ସତେର ଏ 

ଦୁନିଆେର ଏମିତି େଲାକ अଛkି? େଗାଟିଏ अଜଣା अଶୁଣା ଝିअକୁ ଏେତ େସ�ହ େଦଇ 

ପାରkି ମଁୁ ମା’, କଥାମାନି ଗାେଧାଇ ସାରି େତା େଡ�ସ ପିpିଲି  ତା ପେର ମା ଯାହା 

ଖାଇବାକୁ େଦେଲ ତାକୁ ସୁନାପିଲା ପରି ସବୁ ଖାଇେଦଲି ଖାଇସାରି େଶାଇପଡ଼ିଲି 

ରାତିେର ତୁ େଶାଇବାପେର ମା’,ୁ େମାର ଦୁଃଖର କାହାଣୀ ସବୁ କହିଲି େସ ସବୁ କଥା 

ଶୁଣିବାପେର େମାେତ ବହୁତ ବୁଝାଇେଲ ତାପେର େମାେତ ପଚାରିେଲ ମଁୁ କଣ କରିବାକୁ 

ଚାହୁଁଛି? ମଁୁ ମା’,ୁ କହିଲି େକଉଁଠାେର କିଛି କାମ କରି ନିଜ େପଟ େପାଷିବି ଏହା ଶୁଣି 

ମା େମାେତ କହିେଲ, େତାର େକଉଁଠି କାମ କରିବା ଦରକାର ନାହU ତୁ େମା ସହିତ ଏଇଠି 

ରହିବୁ େମା ଝିअ େହାଇ ଏଇଠି ତୁ ପଢ଼ିବୁ   

 ମା’, କଥା ଶୁଣି ମଁୁ କାiି ପକାଇଲି େମା ଭାଗ�କୁ ମଁୁ ଆଉ କଣ ନିiିବି େସଇ 

ଭାଗ�ବଳେର ମଁୁ ମା,ୁ ପାଇଲି ତୁ ବି େସେତେବେଳ ନବମେଶ�ଣୀେର ପଢୁଥିଲୁ ମା 

େମାେତ ବି େନଇ େତା �ୁଲେର ନଁା େଲେଖଇ େଦେଲ େମା ପାଇଁ �ୁଲ େଡ�ସ୍ ତିଆରି 

କରିେଦେଲ ତାପେର ଆେମ ଦୁଇଜଣ ସାv େହାଇ ପାଠ ପଢ଼ିେଲ ମା େତାେତ କହିେଲ 

କି ମଁୁ ତା,ର ଦୂର ସ$କ�ୀୟ ଭଉଣୀ, ଝିअ େତଣୁ ସ$କ�େର ମଁୁ େତାର ଭଉଣୀ ଆଉ 

ଏେବ ମଁୁ ତୁମ ଘେର ରହି ଆଗକୁ ପାଠ ପଢ଼ିବାକୁ ଆସିଛି ତାପେର ଆେମ ଦୁେହଁ ଭଉଣୀ 

େବn୍ େଫ� jସ୍ େହାଇଗେଲ ମା,ୁ ନ ଜଣାଇ ମଁୁ ଆମ ଘରକୁ ଚିଠିଟିଏ େଲଖି ସବୁ 
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 ଘଟନା ବିଷୟେର ଜଣାଇେଦଲି ଏହା ମଧ� େଲଖିଲି, େମାେତ େଖାଜିବାକୁ େଚnା 

କରିବନି କାରଣ ଏ ଚିଠି ପାଇଲା େବଳକୁ ମଁୁ ଆଉ ଏ ଦୁନିଆେର ନଥିବି ଦିନପେର 

ଦିନ ଆଉ ମାସପେର ମାସ ବିତିଗଲା ବାକି ସବୁ ତ ତୁ ଜାଣୁ ବାପା ସିନା अକାଳେର 

ଦୁଘ�ଟଣାେର ଚାଲିଗେଲ େହେଲ ମା େକେତ େଧୖଯ��ର ସହ ସାହସର ସହିତ ସବୁ 

ଦାୟିତ� କୁ ଭଲ ଭାବେର ତୁଲାଇଛkି ସବୁ ବpୁବାpବ, ଆଗେର େମାେତ ନିଜର ଝିअ 

େବାଲି ହU ପରିଚିତ କରାଇଛkି 

 ଆଜି େଯେତେବେଳ ନମିତାକୁ େଦଖିଲି େମାେତ େମାର େସଇ ପୁରୁଣା ଦିନ ସବୁ 

ମେନ ପଡ଼ିଗଲା ଯଦି ମା’, ସହ େଭଟ ନ େହାଇଥାkା ଆଜି ମଁୁ େକଉଁଠି ଥାଆkି କହି 

ପାରିବିନି େମାର अବ�ା େଯ କଣ େହାଇଥାkା ମଁୁ ଆଜି ଭାବିପାରୁନି 

 ତୁ କହ େଜ�ାତି, ଏମିତି ଦୁଘ�ଟଣା ପାଇଁ ସବୁେବେଳ ନାରୀେଟ ହU କାହUକି କn 

େଭାଗିବ? ଏଥିେର େଗାେଟ ନାରୀ କି\ା ଝିअର କି େଦାଷ? ଏ ସମାଜେର କଣ େଗାଟିଏ 

ଝିअକୁ ଶାkିେର ସ¤ାନର ସହିତ ବ�ିବାର अଧିକାର ନାହU? େବେଳ େବେଳ ମଁୁ ଭାେବ 

ଏହା କଣ ଭାଗ�ର ବିଡ଼\ନା ନା ସମାଜ ପରିଚାଳିତ ନିୟମ ଯାହା ସବୁେବେଳ ନାରୀ 

ଆଡ଼କୁ ଆvୁଠି େଦଖାଏ ଏ ପୁରୁଷପ�ଧାନ ସମାଜେର େଗାଟିଏ ନାରୀକୁ ସ¤ାନର ସହ 

ବ�ିବାର अଧିକାର େକେବ ମିଳିବ? 

 ସବୁ ପୀଡ଼ିତା,ୁ ମା’, ଭଳି େଦବୀ ମିଳିବା ସହଜ ନୁେହଁ ଆଉ ଯଦି ମା’, ଭଳି 

ଜେଣ ଜେଣ େଦବୀ ଯଦି ଦୁଃ�, अସହାୟ,ୁ ମିଳିେବ ତା େହେଲ େବାଧହୁଏ େମା ଭଳି 

ସମ[, ଭାଗ� ବଦଳିଯିବ 
 ପ�ଟ୍ ନଂ - ୨୧୭ / ପି, ୟୁନିଟ୍ - ୯ (ଫ� ାଟ୍), ବାୟାବାବା ମଠ େଲନ୍, ଭୁବେନଶ�ର - ୨୨ 
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େଦବାଶିଷ ପ+ନାୟକ 

କଦୃ ଏବଂ ସରକାରୀ େନତାକଦୃ ଏବଂ ସରକାରୀ େନତାକଦୃ ଏବଂ ସରକାରୀ େନତାକଦୃ ଏବଂ ସରକାରୀ େନତା    

ମହାପ�ଭୁ, 

 ପ�ଣାମ କୁଶଳେର ଥିବ େବାଲି ବିଶ�ାସ କି� ଦୃଢ଼ ନୁେହଁ ମହାପ�ଭୁ, ମଁୁ ଭୟଭୀତ 

ଏବଂ ଆଶ,ିତ କାରଣ ତ ତେମ ଜାଣିଛ, ତଥାପି େଖାଲିକି କହୁଛି େଗାେଟ ନାରୀବହୁଳ 

ପରିବାରର ମଁୁ ସଦସ� େବେରାଜଗାର ଓ ବୃq ମଧ� अେନକ ଭଉଣୀ,ର ମଁୁ अେଯାଗ� 

ଭାଇ େଗାଟିଏ ସେବ�ାZମ ପତ� ୀର अେଯାଗ� ପତି ଦୁଇଟି ଝିअ,ର ମଲୂ�ହୀନ ପିତା 

ଦୁଇଟି ମା’ର ଏକମାତ�  କୁପୁତ�  ଦୁଃ� ଆଉ ନାରୀବହୁଳ ପରିବାରର ସଦସ� େହତୁ ମଁୁ 

ଭୟଭୀତ ମହାପ�ଭୁ େମାର ଭଉଣୀ अେନକ ମଁୁ ଏକ ଓ ଦୁଃ� େତଣୁ ଭୟଭୀତ 

 ମାନବ ସମାଜର ନ�ାୟପ�ଣାଳୀକୁ େଦଖିେଲ ସତେର େମା ପରି अେନକ ବାପା ଭାଈ 

ଓ ପୁअମାେନ ନିଜ ନିଜର ପରିଚୟ ହେଜଇ ବସିେବ େଛାଟେବେଳ ଏକ ନାଟକେର 

अଭିନୟ କରିଥିଲି ନାଟକର ନାମ ଥିଲା ‘ଗରୁଡ଼ ଜନB  ମାତୃଉqାର’ ଗରୁଡ଼,ର ଦୁଇଟି 

ମା ବିନତା ଓ ସାବତ ମାଆ କଦୃ ଗରୁଡ଼, ବାପା ଜେଣ ଋଷିଥିେଲ ତା,ର ନାମ 

େମାର ମେନ ପଡୁନି କଦୃ ଓ ବିନତା ସ$କ�େର ଦୁଇ ସଉତୁଣୀ ବୀନତା ସୁଶିଳା 

ମିnଭାଷୀ ଓ ସତ�ବାଦିନୀ କଦୃଥିେଲ ଖଳ ପ�କୃତିର ଓ ବୀନତା,ର ଓଲଟା କଦୃ 

ବାସୁକୀ ତmକ ଆଦି ୧୦୦ ନାଗ ପୁତ� ମାନ,ର ମାତା ବିନତା ଯଦିଓ ଦୁଇଟି ସkାନର 

ମାତା କି� ପାଖେର େକବଳ ଗରୁଡ଼ ହU ରହୁଥିେଲ  

 अଘଟଣ ଘଟିଥିଲା ଭ� େଶ�. ଗରୁଡ଼, ଜନB ର अେନକ ପବୂ�ରୁ ଖଳ ପ�କୃତିର କଦୃ 
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 ବିନତା,ୁ ଜମା ଭଲ ପାଉନଥିେଲ େକମିତି େସ ରାଣୀ େହାଇ ରହିେବ େସଇ ଚିkାେର 

ଘାରି େହଉଥିେଲ ଦିେନ େଦବରାଜ ଇi�,ର ଏକ େଘାଡ଼ାର ରvକୁ େନଇ ବିନତା ଓ 

କଦୃ, ମଧ�େର କଳି ଲାଗିଗଲା ବିନତା କହିେଲ େସ େଘାଡ଼ାର ରv ଧଳା, କଦୃ କହିେଲ 

କଳା ଏମିତି କଥା କଟାକଟି େହଉ େହଉ କଦୃ େକ� ାଧେର ଚି¦ାର କେଲ ଓ କହିେଲ ଯଦି 

େତା କଥା ସତ ହୁଏ େତେବ ମଁୁ େତା ପାଖେର ସାରାଜୀବନ ଦାସୀ େହାଇ ରହିବି ଯଦି 

େମା କଥା ଠିକ୍ େବାଲି ପ�ମାଣିତ ହୁଏ େତେବ ତୁ େମା ପାଖେର ସାରା ଜୀବନ ଦାସୀ େହାଇ 

ରହିବୁ ସତ�ାସତ�ର ବିଚାର ସେୂଯ��ାଦୟ ପେର ସମ[, ସାମନାେର େହବ ବିନତା 

ଜାଣିଥିେଲ ସତ କ’ଣ େତଣୁ େସ ଆହ� ାନ ସ�ୀକାର କରି େନଇ ପ�ଭାତର अେପmାେର 

ରହିେଲ 

 କଦୃ ମଧ� ଜାଣିଥିେଲ େଯ ଇi�,ର େସ େଘାଡ଼ାଟି ଧଳା େବାଲି େକ� ାଧେର ତ ମୁj 

କାମ କଲାନି ସେୂଯ��ାଦୟ େହାଇଗେଲ େସ ବିନତାର ଦାସୀ େହେବ? अସ�ବ ଖଳ 

ପ�କୃତିରୁ ଖଳ ବୁqି ବାହାର କେଲ ତା,ର ସମ[ କଳାନାଗ ପୁତ� ମାନ,ୁ ପାଖକୁ 

ଡକାଇେଲ କହିେଲ ତେମ ଯଦି ତମ ମା’କୁ ଦାସତ� ରୁ ମୁ� କରି ନିଜକୁ ରାଣୀପୁତ�  

ଭାବେର ପରିଚିତ କରିବାକୁ ଚାହଁ, େତେବ ସେୂଯ��ାଦୟ ପବୂ�ରୁ େଦବରାଜ ଇi�,ର େସ 

ଧଳାେଘାଡ଼ାକୁ କଳାେର ପରିଣତ କରିବ ସମେ[ େଦଖିେବ େସ ଧଳା ନୁେହଁ କଳା େତଣୁ 

ମଁୁ ଜିତିବି ଆଉ ବିନତା େମା ଦାସୀ େହବ ମାତୃଭ� କଳାନାଗ ପୁତ� ମାେନ ମାତା ଆyା 

ପାଳନପବୂ�କ ପ��ାନ କେଲ େଗାଟିଏ ମା’ର ଖୁସି ପାଇଁ ଆଉ େଗାଟିଏ ମା’ର ଖୁସି ହରଣ 

କରିବାକୁ 

 ପ�ଚj ସଯୂ�ାେଲାକେର  ସମ[ ବିyअବିy ବିଚାରକ ମjଳୀ, ବିଚାରେର 

ସତ�ବାଦିନୀ ସତୀ ମାତା ବିନତା ଦାସୀେର ପରିଣତ େହାଇଗେଲ କାରଣ େଦବରାଜ 
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 ଇi�,ର ଉ� େଘାଡ଼ାଟି କଳା ଦିଶୁଥିଲା अଥ�ାତ ପ�ାମାଣିକ ଭିZିେର ସତୀ ବିନତା 

ପରାଜିତା େହେଲ େକହି ପବୂ�ାପବୂ�କଥା ବିଚାର କେଲନି କି ତଦk କେଲନି କି ଉଚିତ 

ମଣିେଲନି ଆଜୀବନ ଧଳା ଦିଶୁଥିବା େଘାଡ଼ାଟି କଳା େହଲା କିପରି ବିଚାରୀ ବିନତା 

ଦାସୀତ� କୁ ସ�ୀକାର କରିେନେଲ ସତ� ଲୁଚିଗଲା अpାରର अpଗଳିେର 

 ବିନତା, ସ�ାମୀ ଋଷି ତଦkରୁ ଜାଣିେଲ େଯ ଏ ସବୁ କଦଯ�� କାମ ଆଉ େକହି ନୁେହଁ 

ତା,ର ପତ� ୀ ଖଳ ପ�କୃତିର କଦୃ ତା ସkାନ ମାନ, -ାରା କରାଇଛି େତଣୁ େସ ସତ�କୁ 

ଓ ନିଜ ପି�ୟତମା ପତ� ୀ ବିନତାକୁ ନ�ାୟ େଦବାପାଇଁ ଚିkା କରି ବଢ଼ାଇ େଦେଲ ଦୁଇଟି 

अjା ଯାହାର ପରିଣାମ ସ�ରୂପ अରୁଣ ଓ ଗରୁଡ଼ ଜନB  େନେଲ ଓ ମାତା ବିନତା,ୁ ଗରୁଡ଼ 

ଦାସୀ ଜୀବନରୁ ମୁ� କେଲ ଏ କାହାଣୀ ପ�ାୟ ସମେ[ ଜାଣିଥିେବ, େତଣୁ अଧିକ କିଛି 

େଲଖୁନି 

 େପୗରାଣିକ କାହାଣୀର େଦବରାଜ ଇi� , ଆଉ ଆମ ଗଣତାkି� କ ସରକାର, ଭଗବାନ 

ସଯୂ�� ଆଉ ଆମ ସେବ�ା� अଦାଲତ ଖଳ ପ�କୃତିର କଦୃମାତା ଆଉ ଆମ अହଂକାରୀ 

େନତା, ମାତୃଭ� କଳାସପ�ସତୂମାେନ େହେଲ ଆମ ପ�ଶାସନିକ अଫିସର, ସିବିଆଇ ଓ 

ପୁଲିସି ବାହିନୀ ମହାପ�ଭୁ, ଯଦି ସ�ଗ�ୀୟ ଇତିଶ�ୀ ପ�ଧାନ,ର ସ�ାମୀଟିଏ କି ଗରୁଡ଼ ପରି 

ପୁअଟିଏ ଥାଆkା, କି\ା ଯଦି େସ ନିେଜ ଜେଣ ନାମୀଦାମୀ ବ��ିେଟ େହାଇଥାେk, େତେବ 

କ’ଣ ତୁେମ ନିରବ ରହିଥାk? ମହାପ�ଭୁ ତୁମ ନିରବତାର ନି.ୁର अଗି�େର ଆହୁରି େକେତ 

େଯ ଇତିଶ�ୀ, ଆଦି ନିରୀହ ମାେନ ଛଟପଟ େହେବ େସ କଥା ତେମ ଏକା ଜାଣିଛ ମଁୁ 

ଭୟଭୀତ େଯ ମଁୁ େସଇମାନ,ର ପୁअ, ଭାଇ, ଜନକ, ତମ ଚରଣେର ଶରଣାଗତ ମହାପ�ଭୁ 

ନିରବତା ଭvକର ରmାକର, ତମ ହାତଗଢ଼ା ସୁiର ସଂସାରକୁ 

 ଗାpୀମାଗ�, ଆଠଗଡ଼, କଟକ 
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अେଶାକ ବିଶ�ାଳ 

ସୁେନଲୀ ସିଂହ ସୁେନଲୀ ସିଂହ ସୁେନଲୀ ସିଂହ ସୁେନଲୀ ସିଂହ ----    ୪୪୪୪    

ବିପଦର ପ�ଥମ ଦିନମାନ 

 ଏ ଭିତେର अେନକ अେନକ ଦିନ ବିତି ଗଲାଣି  ଦଳେର େବଶ କିଛି ଛୁଆ ଜନB  

େନେଲଣି ଦଳର ସଂଖ�ା ଧିେର ଧିେର ବଢିବାକୁ ଆର� କଲାଣି ସିଂହମାନ, 

ଜୀବନେର अେନକ ପରିବତ�ନ ଘଟିବ ଏକ ଶିଶୁରୁ ଛୁଆ ସମୟକ�େମ ବିଶାଳ ସିଂହେର 

ପରିଣତ େହେବ  

 ଏହି ଦଳେର କିଛି ଦିନ ତେଳ ଦୁଇଟି ଛୁଆ ଜନB  େନଇଥିେଲ ଏହି  ଦୁଇ ଛୁଆ 

ନିଜର ଦଳ ଛାଡି ବାହାରି ଯିେବ ଦଳେର ତରୁଣ ସିଂହ ମାେନ ରହି ପାରିେବ ନାହU 

अବଶ� େସ କଥା କିଛି ବଷ� ପେର ଘଟିବ ଏେବଠାରୁ କିଛି କଥା େସମାନ,ୁ େନଇ ବଣlତ 

େହାଇଛି  

 ଏମାନ,ୁ ନଁା ତ େଦବାକୁ ପଡିବ 

ଛୁଆ ଦୁଇଟି, ନାମ ଜୟ ଆଉ ବିଜୟ 

ରଖାଯାଉ ଦୁଇଟି ଯାକ अjିରା ଛୁଆ ଏକା 

ବୟସର ଏକା ସମୟେର ଜନB  େନଇଥିେଲ 

 ଜୟ ଆଉ ବିଜୟ ମାର ଦି� ତୀୟ ଗଭ�ର 

ଛୁଆ ମା’ର ପ�ଥମ ଗଭ�ପେର ଛୁଆ 

ବେଢଇବାେର କିଛିଟା अଭିyତା ଆସି 



ତ� େୟାଦଶ ବଷ�, ପ�ଥମ ସଂଖ�ା, ଜାନୁଆରୀ ୨୦୧୮ Download Magazine 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.com  Aahwaan.com  Aahwaan.com  Aahwaan.com  |  38 

 ଯାଇଥିଲା ପ�ଥମ ଗଭ�େର ସିଂହୀଟିେକ ବ�[ ବିବ�ତ େହାଇ ପେଡ କି� ଦି¡ତୀୟ ଗଭ� 

େବଳକୁ େସ अେନକ ସାବଧାନ େହାଇଯାଇଥାଏ ପ�ସବ େବଦନା ଆର� େହବାର କିଛି 

ସମୟ ଆଗରୁ ସିଂହୀ ଦଳ ଛାଡି ଏକ ନିରାପଦ �ାନ େଖାଜି େନଇଥିଲା ଏକ ନିଜ�ନ 

�ାନେର େସମାନ,ୁ ଜନB  କରିଥିଲା ସିଂହ ଛୁଆମାନ,ର େଶୖଶବର ପ�ଥମ ଦିନ ଗୁଡିକ 

ଖୁବ କn ଦାୟକ ରୁେହ କୁକୁର ଛୁଆ ଭଳି ଜନB  ସମୟେର ସିଂହ ଛୁଆମାେନ अp ଏବଂ 

ଦୁବ�ଳ ଥାଆkି େସମାେନ ଦରjି ଆଉ ଗୁରୁjି ଗୁରୁjି ଚାଲୁଥାkି ପ�ାୟ େଗାଟିଏ ସ�ାହ 

ପେର ଛୁଆ ମାନ,ର ଆଖି େଖାେଲ  ଆଉ ପ�ାୟ ତିନି ସ�ାହ ପେର େସମାେନ 

ଚାଲିପାରkି  ଏହି ସମୟେର ସିଂହ ଛୁଆମାେନ अତି ବିପଦଜନକ ସମୟ େଦଇ ଗତି 

କରkି  ଏହି ବାଳୁତ ସମୟେର େସମାନ,ୁ ବିପଦର େହତୁ ନଥାଏ  ସିଂହ ଛୁଆମାେନ 
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 ପ�ଥମ अବ�ାେର େଯେକୗଣସି ଶିକାରୀ ପଶୁର ଆକ�ମଣର ସ¤�ଖୀନ େହାଇପାରkି ନାହU  

अନ� ଶିକାରୀ ପଶୁମାେନ ଏହି ସମୟେର ସିଂହ ଛୁଆକୁ ଖୁବ୍ ସହଜେର ମାରିେଦଇ ପାରkି 

 ଜvଲେର େଗାଟିଏ ନିୟମ  ଖାଇବା ପାଇଁ ପ�ତିଦ¡iୀ ନ ରହ�  ଏଣୁ ମାଂଶାସୀ 

ଜୀବମାେନ ନିବ�ଳ ସିଂହ ଛୁଆ ମାନ,ୁ ମାରିେଦବା ପାଇଁ ଲm� କରୁଥାkି  ସବୁ ଶିକାରୀ 

ପଶୁ ମାନ,ର ଏହି ଲmଣ  େସମାେନ ଏକା ପ�କାର ଶିକାର କରୁଥିେଲ अନ� ଶିକାରୀ 

ପଶୁକୁ ମାରିବା ପାଇଁ େଚnା କରkି ଆଉ ଛୁଆ ମାନ,ୁ କିଛି ଦୟା ନେଦେଖଇ ମାରି 

େଦଇଥାkି  

 

 େସମାନ,ର ମା ନିଜ ଛୁଆ,ୁ ବଂେଚଇବା ପାଇଁ ଖୁବ ତ¨ର ଥିଲା େସ େକଉଁ ଏକ 

�ାନେର ବହୁତ ଦିନ ରହୁ ନଥିଲା  ସାଧାରଣ କଥା  େଗାଟିଏ ଯାଗାକୁ େବଶି ଯାତାୟତ 

ଲାଗି ରହିେଲ अନ�ମାେନ ଲm� ରଖିେବ  ସୁବିଧା େଦଖି अନ� ଶିକାରୀ ମାେନ ହୁଏତ 

େସ �ାନକୁ ଆବି©ାର କରି େଦଇ ପାରkି  ତାପେର ଏ େଛାଟ ଛୁଆ ମାନ,ୁ ମାରିବା 

ପାଇଁ ସମୟ ଲାଗିବ ନାହU  ମା ସିଂହୀ ନିଜ ଛୁଆକୁ ଖୁବ୍ ସାବଧାନର ସହିତ େବକ ପାଖରୁ 

ଧରି େଗାଟିଏ �ାନରୁ ଆଉ େଗାଟିଏ �ାନକୁ େନଇଯାଉ ଥିଲା  ମା େଯ ନିଜ ଛୁଆକୁ 

ଏେତ ଧିେର ଧରି େନଇ ଯାଏ ସହଜେର ବିଶ¡ାସ ହୁଏ ନାହU  େଯଉଁ ଶ� ଆଉ ମୁନିଆ 

ଦାk ସହଜେର ସ\ରର େମାଟା େବକକୁ କଣା କରିେଦଇ ପାେର େସଇ ମୁହଁ ଆଉ ଦାk 

ଶିଶୁର ସାମନ� mତି ନପହଂଚାଇ ଏକ ଯାଗାରୁ अନ� ଯାଗକୁ େନଇ ଯାଇପାେର  अନ� 

ଶିକାରୀ ମାେନ अବଶ� ସିଂହ ଛୁଆମାନ,ୁ ଖୁବ୍ ସହଜେର େବକ କଣା କରି ମାରି ଦିअkି 

େସମାନ, ଜୀବନେର ଏମିତି ଘଟଣାମାନ ଘଟି ଯାଇଥିଲା   
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  ଜନB େହଲା େବେଳ େସମାେନ ଚାରିଜଣ ଥିେଲ  ସିଂହୀର अେନକ ଛୁଆ ହୁअkି  

େସମାନ,ର ମା ସିଂହୀ େସମାନ,ୁ ଏକ �ାନେର ଲୁଚାଇ ରଖିଥିଲା  ଯାଗାଟା ଏକ 

ପଥର ସpି   େଗାଟାଏ ଲ\ା େମାଟା ପଥର କଣା କରି ଆଉ ଏକ ପଥର ସହ ମାଟିେର 

େପାତି େହାଇ ଯାଇଥିଲା  ଉପର ଆଡ େକାଣାକାର ଆଉ ତଳ ଆଡକୁ ଖୁବ अଣ 

ଓସାରିଆ ରା[ା ଥିଲା  େସ ଭିତର େଦଇ େଛାଟ ଛୁଆ ସହଜେର ଗଳି ଯାଇ ପାରିେବ 

କି� ବଡ ଶିକାରୀ ଭିରକୁ ଯାଇ ପାରିେବ ନାହU  େସମିତି ଏକ କଣୁଆ ଯାଗାେର ମା 

େସମାନ,ୁ ଲୁଚାଇ ରଖିଥିଲା   

 ଉପର ପଥର ଟିକିଏ ବାହରକୁ ଛାତ ଭଳି ବାହାରି ଆସିଥିଲା  ତାର ତେଳ ମା 

େଶାଇ ରେହ ଆଉ େସଇଠି ଛୁଆ,ୁ [ନପାନ କରାଏ   ଆଗେର କିଛି ବଣ ବୁଦା ଥିବା 

େହତୁ ବାହାରୁ େସମାନ,ୁ ସହଜେର େକହି େଦଖି ପାରିେବ ନାହU  ମା ଚାଲିଗେଲ 

ଛୁଆମାେନ େସହି अଣଓସାରିଆ ରା[ା େଦଇ ଟିକିଏ ଭିତରକୁ ଚାଲି ଯାଆk ଆଉ ତଳ 

ମାଟିେର କୁକୁର ଛୁଆ ଭଳି ଜଣକ ଉପେର ଜେଣ ଲଦି େହାଇ େଶାଇ ଯାଆkି  ମା 

ଏମିତିଆ ଲୁଚିବା �ାନେର ଛୁଆ ମାନ,ୁ ତିନିଦିନ େହଲା ଲୁଚାଇ ସାରିଲାଣି  ଆଉ କିଛି 

ଦିନ ଏମିତି ଲୁଚାଇ ରଖା ଯାଇ ପାେର   

 େସଇ अଂଚଳେର ସିଂହ ଖାଲି ଏକୁଟିଆ ନଥିଲା  ପାଖେର ଏକ କଲରା ପତରିଆ 

ବାଘ ରହୁଥିଲା  ଏକଥା ମା ସିଂହୀ ଜାଣି ପାରିଲା ନାହU   ସିଂହ ଆଉ କଲରା ପତରିଆ 

ବାଘ  ପ�ତିଦ¡iୀ କାରଣ ଦୁଇଜଣ ଏକ ପ�କାର ଶିକାର କରkି  ଏହି କଲରା ପତରିଆ 

ବାଘ ମାେନ ଖୁବ ଚାଲାକ ଆଉ ଶିକାର କରିବାେର ପାରvମ  େସମାେନ ସିଂହଠାରୁ 

अେନକ େଛାଟ, ଖୁବ ବଡ ଶିକାର କରି ପାରିେବ ନାହU  କି� ଲୁଚି ଛପି ଶିକାର କରିବାର 
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 କଳାେର େସମାେନ େଶ�. ଏମିତିଆ ଏକ କୁଶଳୀ ଆଉ ଚାଲାକ ଶିକାରୀ େସହି 

अଂଚଳେର ଥିଲା  େଛାଟ ଜ�, ପାଇଁ ଏହି ଜୀବମାେନ अତି ଭୟ,ର  ଏମିତି ଏକ 

ଶିକାରୀ ଉପ�ିତିେର େଛାଟ ଛୁଆ ମାନ,ର ବଂଚିବା अତି ଦୁ©ର  ଯାହା େହବା କଥା 

ତାହା ହି େହଲା   

 ମା ସିଂହୀର ଏେଣ ଚାେରାଟି ଛୁଆ ଥିେଲ  େସ  ଖୁବ୍ ସାବଧାନତା ସହ େସମାନ,ୁ 

ଲୁଚାଇ ରଖିଥିଲା  ସିଂହୀଟି अc ଦିନ ତେଳ ଛୁଆ େଦଇଥାଏ  ଏହି◌ି ସମୟେର ଦଳର 

अନ� ସଦସ�ମାେନ ସିଂହୀକୁ ସାହାଯ�� କରkି ନାହU  ନିଜର ଖାଇବା ପାଇଁ ତାକୁ ନିେଜ 

ଶିକାର କରିବାକୁ ପଡିବ କାରଣ େସ ଦଳଠାରୁ अଲଗା ଯାଗାେର अଛି ପ�ାୟ ଆଠ ସ�ାହ 

ପଯ��k ସିଂହୀ ଦଳଠାରୁ ଦୂରେର ରେହ  େସମାନ, ମା ମଧ� ଦଳରୁ अଲଗା ରହୁଥିଲା 

 ଏହି ସମୟ ସିଂହଛୁଆ ମାନ, ବଂଚିବା ଏକ ପରୀmାର ସମୟ  ସିଂହ ଛୁଆମାେନ ବଡ 

େହବା ପାଇଁ ମା’ର ପ�ଚୁର ପରିମାଣେର ଦୁଧ େହବା ଦରକାର କି� େସଥିପାଇଁ ଖାଇବା 

ମଧ� ଦରକାର  େତଣୁ ସିଂହୀ ବାଧ�େହାଇ ଶିକାର କରିବା ପାଇଁ ଯାଏ  ଏ େmତ� େର 

ସିଂହୀକୁ ଲାଗୁଥିଲା ପାଖେର କିଏ ଶିକାରୀ अଛି  ତାର ଛାଡିବା ପାଇଁ ମନ ନଥିଲା  କି� 

ତାକୁ ଯିବାକୁ ପଡିବ  େତଣୁ େସ ଶିକାର େଖାଜିବା ପାଇଁ ଚାଲିଗଲା  

 େସପେଟ ଛୁଆମାେନ େଛାଟ େଛାଟ େଗାଡେର ଏପଟ େସପଟ ଚାଲୁଥାkି  

େସମାନ,ର ଚାଲିବା େଦଖିେଲ ଯିଏ େକହି ଆi अନୁଭବ କରି ଥାଆkା   ଛୁଆ ଗୁଡିକ 

ବିେଲଇ ଭଳି ଦିଶୁଥିେଲ  େଛାଟ ଜvଲୀ ବିେଲଇ େଯମିତି ଭଲ ଭାବେର ଚାଲି ପାରୁ 

ନାହU  ଏମିତି ଛୁଆମାେନ ଚାଲୁଥିେଲ  େସମାନ,ର ଦୁଇଟି ଭାଇ ବାହାରକୁ ଆସିେଲ 

ଆଉ अନ� ଦୁଇ ଜଣ ଲୁଚି କରି ଥାଆkି  ବାହାେର ପ�ଥମ ଦୁଇ ଭାଇ ନିଜ ଭିତେର 
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 ସାମନ� ଗଡା ଗଡି େହଉଥାଆkି  ଯାଗାଟା ଟିକିଏ ଗଡାଣିଆ ଥିଲା  େଖଳୁଆଡ ଛୁଆ 

ଦୁଇଟି ଖସିଗେଲ ଆଉ ପଥର ତେଳ ପଡିଗେଲ  ବତ�ମାନ େସମାେନ ବାହାରକୁ େଦଖା 

ଯାଉଥିେଲ   

 ଏପେଟ କଲରା ପତରିଆ ବାଘଟିଏ େଗାଟିଏ ପଥର ଉପେର େପେଟଇ ପଡିଥିଲା  

ଏମାନ,ର ଏମିତି େପେତଇ ରହି ଲm� କରିବା ପ�କୃତି  ତାକୁ ମଝିେର ମଝିେର ସିଂହର 

ହାଲକା ଗp ମିଳୁଥିଲା  େସ ପେଟଇ ପଡି ଏେଣ େତେଣ ଚାହୁଁଥିଲା  ପାଖେର ସିଂହ 

ରହିବା କଥା ନୁେହଁ  ସିଂହ अେପmାକୃତ େଖାଲା ଯାଗାେର ରହିବା କଥା  ତା ମନେର 

କିଛି ସେନ୍ଦହ ଥିଲା  େସ ଖୁବ ତୀmଣ ବାେବ ଏେଣ େତେଣ େଦଖୁଥିଲା  ତା କାନ ହଲି 

ଯାଉଥିଲା  ଏପେଟ ଛୁଆ ମାନ,ର କୁଁ କୁଁ ଶ� ଆସୁଥିଲା  େସ ଶ� ଆସୁଥିବା ଯାଗା 

ଆଡକୁ ଗାେଢଇକରି अନାଇଲା  ତଳଆଡକୁ ଖସି ଆସିଥିବା ଦୁଇ ଛୁଆ,ୁ କଲରା 

ପତରିଆ ବାଘ େଦଖିେଦଲା  ଆଖି ପିଛୁଳାେକ ତା ଯାଗାରୁ କୁଦି ପଡିଲା  ସିହୀ ନି�ିତ 

ଭାେବ ପାଖେର ନାହU  ଥିେଲ ଏେତେବଳକୁ ଆସି ଛୁଆ,ୁ ଉଠାଇ େନଇଥାkା  ଏହି 

େହଉଛି ଏକ ବଡ େମୗକା   େସ େଗାଟିଏ ଛୁଆର ତଂଟି େଜାରେର ନିଜ ମୁହଁ ଭିତେର 

ଧରିେନଲା ଆଉ ତଂଟି ଝୁଣି ସାେv ସାେv ମାରି େଦଲା  अନ� ଛୁଆଟି ଏମିତିଆ ଘଟଣା 

େଦଖି ଖସି ଯିବାକୁ େଚnା କରୁଥିଲା  େସ ପ�ାଣ ବିକଳେର ଉପରକୁ ଚଢୁଥିଲା କି� ଖସି 

ଯାଉଥିଲା  କଲରା ପତରିଆ ବାଘ େସହି ଛୁଆର ତଂଟିକୁ◌ି େଜାରେର ଧରିେନଇ 

େଗାଟିଏ କୁଦାେର ପାର େହାଇଗଲା  ଛୁଆର ମୁହଁରୁ ଆଉ ଶ� ଆସୁ ନଥିଲା  ଏମିତି 

କାj େଦଖି अନ� ଦୁଇ ଛୁଆ ଆଉ ଶ� ନକରି ଭିତରକୁ ପଶି ଲୁଚି ଗେଲ   

 ଏେଣ େସମାନ,ର ମା’ ସିଂହୀ ଏେଣ େତେଣ ବୁଲି େଗାଟିଏ ମଲା ପଶୁ ଠାବ କରି 
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 େସଥିରୁ କିଛି ଖାଇ େଫରି ଆସିଲା  ପଥର ଉପରକୁ େଗାଟିଏ କୁଦାେର ପହଂଚି ଗଲା  

ଲୁଚା ଯାଗା ମୁହଁେର ବାହାେର ଆସି ଟିକିଏ ଡାକିଲା  ଭିତରୁ ଦୁଇଟି ଛୁଆ ଆବାଜ େଦେଲ 

ଆଉ ବାହାେର ଆସି ତାକୁ ସ¡ାଗତ କେଲ  अନ� ଦୁଇ ଛୁଆ ଆସିେଲ ନାହU  େସ ଏେଣ 

େତେଣ अନାଇଲା  ତାକୁ ଆ�ଯ�� ଲାଗୁଥିଲା  ଭିତରରକୁ ଗଳି अନାଇଲା  ଭିତେର 

େସମାେନ େଶାଇ ନାହାkି  ତା ମନେର ଡର ପଶିଗଲା  ଏମିତ େହବା କଥା ନୁେହଁ  

େସ अେନକ ଡାକିଲା  କିଛି ଜବାବ ଆସୁ ନଥିଲା  ମା ବୁଝିଗଲା େଯ अନ� ଦୁଇଟି ଛୁଆ 

ଆଉ ଜୀବନେର ନାହାkି   ଟିକିଏ ର�ର ଗp ମିଳିଲା    

 ଏପଟ େସପଟ ଶୁ«ିବା ପେର େସ କଲରା ପତରିଆ ବାଘର ଗp ପାଇଲା  କଲରା 

ପତରିଆ ବାଘ ନି�ିତ ଭାବେର ତା ଛୁଆକୁ ମାରି େଦଇଛି  ତଥାପି ମଧ� େସ େଖାଜି 

ଚାଲିଲା  େଗାଟିଏ ମଲା ଛୁଆକୁ ପାଇଲା ଆଉ ତାକୁ ଚାଟିଲା  ଛୁଆର େଦହ ଖରାପ 

େହେଲ ମା ଛୁଆକୁ ସାଧାରଣତଃ ଚାଟିଥାଏ  େସ ଛୁଆର େବକ ଧରି ଟିକିଏ ଦୂର େନଲା 

 କି� କିଛି ହଲ୍ଚଲ୍  ନାହU  େସ ଛୁଆଟିକୁ ପକାଇ େଦଲା  ଛୁଆଟି अେନକ ସମୟ 

ପବୂ�ରୁ ମରିଯାଇଛି  ଦି¡ତୀୟ ଛୁଆଟିକୁ ବହୁତ େଖାଜିଲା କି� ପାଇଲା ନାହU  ଜାଣିଲା 

ତାକୁ ମଧ� େକହି ମାରିେଦଇଛି  ତାର ଚାେରାଟି ଛୁଆରୁ ଦୁଇଟି ଛୁଆକୁ େକହି 

ମାରିସାରିେଲଣି  ସିଂହୀ ଦୁଃଖେର େଫରିଆସିଲା  ଆଉ ନିଜର ବଂଚିଥିବା ଦୁଇଟି 

ଛୁଆକୁ େନଇ अନ� ଜାଗାେର ଲୁଚାଇ େଦଲା  ଏ ଯାଗାକୁ କଲରା ପତରିଆ ବାଘ 

ଜାଣିଲାଣି  ଏଛୁଆ ଦୁଇ ଜଣକୁ େଯମିତି େହେଲ ବଢାଇବାକୁ େହବ  ଏମିତି ଆର� 

େହାଇଥିଲା ଜୟ ଆଉ ବିଜୟ, ଜୀବନ  ଜୀବନର ସବୁଠାରୁ ବଡ ବିପଦରୁ େସମାେନ 

ରmା ପାଇ ଯାଇଥିେଲ   
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  ଦୁଇଟି ଛୁଆକୁ ହରାଇ ବସିବା ପେର ସିଂହଟି अତି ଦୁଃଖୀ େହାଇ ଯାଇଥିଲା  

େପଟେର େଭାକ ଏପେଟ ଦୁଇଟି ଛୁଆ  େତଣୁ ତାକୁ େଯମିତି େହେଲ ଶିକାର କରିବାକୁ 

ପଡିବ  ଦୁଇଟି ଛୁଆକୁ ପାଳିବାକୁ ପଡିବ  ସିଂହୀଟି ଏପଟ େସପଟ େହାଇ କିଛି ସମୟ 

ବୁଲିବାକୁ ଲାଗିଲା  ତାର ମନେର ଦ¡i ଆସୁଥିଲା  ତାର ଗp ସବୁଆେଡ ରହୁ  

ତାେହେଲ ହଠାତ୍ अନ� ଶିକାରୀମାେନ ପାଖକୁ ଆସିେବ ନାହU  ତା େପଟେର ଖୁବ େଭାକ 

 ମନ ମଧ� ବହୁତ ଉଦାସ  କି� ମା’ର ଜୀବନର ସବୁଠାରୁ ବଡ ଲm� େହଉଛି ନିଜର 

ଛୁଆ,ର ଭରଣ େପାଷଣ  େତଣୁ ତାକୁ ଶିକାର ସଂpାନେର ଯିବାକୁ ପଡିବ  

 ଏେଣ ରାତି ଗଭୀର େହାଇ ଆସୁଥାଏ  ତାକୁ ଶିକାର ଜ� ଠାବ କରିବାକୁ ପଡିବ  

େସ େଖାଜି ବୁଲିଲା ଆଉ େଗାଟିଏ ଚିତଲ ହରିଣର ଦଳକୁ େଦଖିଲା  ହରିଣମାେନ େଗାଠ 

େହାଇ ଠିଆ େହାଇଥିେଲ  ଏମିତି େଗାଠରୁ ଶିକାର କରିବା କn  କି� ତାକୁ େସହି 

େଗାଠରୁ ଶିକାର କରିବାକୁ େହବ  ପାଖେର ଆଉ ଶିକାର ଜ� ଦିଶୁ ନାହାkି  େସ 

ବହୁତ ସାବଧାନତାର ସହ ଚାଲିବାକୁ ଲାଗିଲା  ପ�ତି ପଦେmପର ସହ େସ ଚିତଲ ଦଳର 

ପାେଖଇ ଆସୁଥାଏ  େକେତେବେଳ େସ ପେଟଇ ପଡୁଥାଏ ତ େକେତେବେଳ ଖୁବ ନଇଁ 

ଆଗାଉ ଥାଏ  େକେବବି େସ ପୁରା ଠିଆ େହଉ ନଥିଲା  अଧିକ अpାରିଆ ଯାଗା େଦଖି 

େସ ଆଗାଉ ଥିଲା  େଖାଲା ଯାଗାକୁ େମାେଟ ଆସୁ ନଥିଲା  

 ରାତିର अpାରେର ଚିତଲ ହରିଣମାେନ ତାର ଆସିବା ଜାଣିପାରୁ ନଥାkି  ରାତିେର 

ଶିକାରୀ ମାେନ ଖୁବ୍ ଭଲ ଭାବେର େଦଖିପାରkି  େସମାନ, ଆଖି କମ ଆେଲାକେର 

େକଉଁ ଜିନିଷକୁ ଭଲ  ଭାେବ େଦଖିବାକୁ ତିଆରି େହାଇଛି  କି� ଶାକାହାରୀ ପଶୁମାେନ 

ଭଲ ଭାବେର େଦଖିପାରkି ନାହU  ଏମିତି ଲୁଛି ଛପି ସିଂହୀ ଚିତଲ ହରିଣ ମାନ,ର 
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 ବହୁତ ପାେଖଇ ଆସିଲା ଆଉ େଗାଟିଏ ବଡ ବରଗଛର अpାରିଆ ଛାଇେର ଲୁଚି ଗଲା  

ଏମିତି ଛାଇ ଛାଇଆ अpାରେର ଚିତଲ ମାେନ କିଛି ବାରି ପାରୁ ନଥିେଲ  େତଣୁ େସମିତି 

େବଶି କିଛି ସାବଧାନ ନଥିେଲ  ତଥାପି େସମାନ, କାନ ସବୁ ହଲୁଥିଲା  ଲ\ା କାନ 

କିଛି ନା କିଛି ଶ� ଶୁଣିବାକୁ ପ�[ୁତ ଥିଲା   

 ଏ ସିଂହୀ ଏକ େପାଖତ ଶିକାରୀ  ତାର ଛପି ଆସିବା ଚିତାଲ ମାେନ େମାେଟ ଜାଣି 

ପରୁ ନଥିେଲ   େସ େଗାଟିଏ େଛାଟ ହରିଣକୁ େଦଖି ନିଜର ଲm� ନିqln କଲା  

ହରିଣଟି ତାର अpାରିଆ ଛାଇ ଯାଗାର अେପmାକୃତ ପାଖେର ଥିଲା  ସହଜେର େକଇ 

େଖପାେର ଧରି େହବ  େସ େପେଟଇ େପେଟଇ ଆେଗଇଲା  ଆଉ ଚିତ¬ୁ  ଆକ�ମଣ 

କଲା ଆଉ େକେତାଟି ଲ\ା ଲେର େଛାଟ ହରିଣଟିକୁ ଧରିେନଲା  अନ� ସବୁ ଚିତଲ 

ଚିକ� ାର କରି େଦୖାଡି ପେଳୖଇେଲ  େସମାନ, ଖୁରା ଶ� ଶୁଣା ଯାଉଥିଲା  ଏ େଛାଟ 

ହରିଣଟି େବଶି କିଛି ଶ� କରି ପାରିଲା ନାହU  ସିଂହୀ ନିଜର ମଜବୁତ ପାଟିେର ହରିଣର 

େବକକୁ ଧରି ରଖିଲା  ହରିଣ େଗାଡ ଛଟ୍ ଛଟ୍ କରୁଥିଲା  ସିଂହୀର ଲ\ା ଦାk 

ସହଜେର ହରିଣର େବକକୁ କଣା କରି େଦଲା  କିଛି ସମୟ ପେର ହରିଣ ମରିଗଲା  

ସିଂହୀ ହରିଣକୁ େସଇ अpାରିଆ ଗଛ ତଳକୁ ଟାଣି େନଇ ଖାଇବାକୁ ଆର� କଲା   

 କି� ତାର ଖାଇବା େବଶୀ ସମୟ େହାଇ ପାରିଲା ନାହU  ଜvଲେର अନ� 

େଭାକିଲା ମାଂଶାସୀ ପ�ାଣୀମାେନ ଘରିୂ ବୁଲୁଥାkି  େସମାେନ ଚିତଲର ମୃତ�ଡାକ ଶୁଣି 

ପାଖକୁ ଆସି ଯାଇ ପାରkି  ସମେ[ ସହଜେର ନିଜର େଭାଜନ େଖାଜୁଥାkି  କିଛି ପ�ାଣି 

ଶିକାର କରkି ଆଉ କିଛି ପ�ାଣୀ अନ�ଠାରୁ ଶିକାର ଛେଡଇ ନବା ପାଇଁ ସୁେଯାଗ 

େଖାଜୁଥାkି   
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  େସମିତି ଏକ ମାଂସାସୀ ଦଳ ଥିେଲ ହାଏନା ବା େହଟା ବାଘ  ଏହି େହଟା ଗୁଡିକ 

ସବୁଆେଡ ଘରିୂ ବୁଲkି ଆଉ େକଉଁଠି ମଲା ଶବ ପଡିଥିେଲ ତାକୁ ଖାଆkି  ତା’ ଛଡା 

ଏକୁଟିଆ େକଇ ଶିକାରୀ ଶିକାର ଖାଉଥିବା େଦଖିେଲ ତାକୁ ଛଡାଇବାକୁ େଚnା କରkି  

େସମାେନ େଭାକିଲା ଥିେଲ  ହରିଣର ମୃତୁ� ଡାକ ଶୁଣି େସମାେନ େସ ଆଡକୁ ଛୁଟି 

ଆସିେଲ  ଲୁଚି ଲୁଚି ପାଖକୁ ଆସି अେନଇେଲ  ବଡ ଶିକାରୀମାେନ େହଟା ବାଘକୁ 

େମାେଟ ପସi କରkି ନାହU  େସମାନ,ୁ ତଡିବାକୁ  ଚାହାkି  େହଟା ବାଘ, ଦଳେର 

ପାଂଚ ଜଣ ସଦସ� ଥିେଲ  ଏହାକୁ ପ�ାୟ ଏକ ବଡ ଦଳ କୁହାଯାଇ ପାେର  ଏକୁଟିଆ 

ସିଂହୀକୁ େଦଖି େସମାନ,ର ସାହାସ ଆସିଲା  ଦେଳ ସିଂହ େହାଇଥିେଲ େସମାେନ ପାଖ 

ମାଡି ନଥାେk   

 ହାଏନା ମାେନ ଏକୁଟିଆ ସିଂହୀକୁ େଦଖି ତା ଆଡକୁ ମାଡି ଆସିେଲ  ସିଂହୀ 

େସମାନ,ୁ ଡରାଇବାକୁ େଚnା କରୁଥାଏ  ହାଏନା ମାେନ ହଠାତ୍ ପାଖକୁ ନଆସି 

ସିଂହୀକୁ ବିର� କରିବାକୁ େଚnା କରୁଥାkି  େସମାେନ ଖାଉଥିବା ସିଂହୀର ଚାରିପେଟ 

ଘରିୂ ବୁଲିେଲ  ସିଂହୀ େବେଳେବେଳ ହାଏନାମାନ, ଆଡକୁ େଦୗଡିଯାଉ ଥାଏ  େହଟା 

ବାଘମାେନ କିଛି ସମୟ ପାଇଁ ଦୂରକୁ ଚାଲିଯାଉଥାkି   ପୁଣି ପାଖକୁ ମାଡି ଆସୁଥାkି  

େସମାେନ ଜାଣkି କିଛି ସମୟ ପେର ଏମିତି କରି କରି ସିଂହୀ ଥକି ଯିବ  ସିଂହୀକୁ 

େସମାେନ ଡରାଇ ଚାଲିଥାkି  କି� ସିଂହୀ ଜଲ୍ଦି ଜଲ୍ଦି ଖାଇ ଚାଲିଥାଏ  େଯତିକି 

ସ�ବ େହଲା ସିଂହୀ ଖାଇେନଲା  ହାଏନା ମାେନ ପାଖକୁ ମାଡିଆସୁଥାkି  େସ େଦଖିଲା 

ଏେତଗୁଡାଏ ହାଏନା ମାନ, ସାvେର ଲଢାଇ କରିପାରିବ ନାହU  େତଣୁ େଗାଟିଏ କୁଦା 

ମାରି େସଠାରୁ ଚାଲିଗଲା ଆଉ ହାଏନା ମାେନ ଆସି େସ ଚିତଲ ହରିଣକୁ ଖାଇବାକୁ 
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ଡା ସୁବାସ ଚi�  ରାଉତ 

ସମାଧାନସମାଧାନସମାଧାନସମାଧାନ    

 ମଁୁ ଓ େମା ସାv ନଟ, ଉଭୟ ସୀମାତୀତ ଦୁn ଥିଲୁ  ଆମ କଥା ଶୁଣିେଲ ଆପଣ 

କcନା କରିପାରିେବନି େଯ ଛାତ�  ଜୀବନରୁ ଏଭଳି ଦୁn େକହି ଥାଇପାେର  ଦୁnାମିର 

କାହାଣୀ େଲଖିେଲ अେନକ ପୃ.ା ନn େହବ, େତଣୁ େକବଳ େଶ�. କାହାଣୀଟି େଲଖିବି, 

େଯଉଁଥିେର ଆମର ସବ�ାଧିକ ଦୁଃସାହସ, ନି��ୟତା ଓ ନିଭ�ୟତା ପ�ଦଶlତ େହାଇଥିଲା   

େସଥିେର अବଶ� େମାର अତି mୁଦ�  ନଗଣ� ଭୂମିକାଟିଏ ଥିଲା, କି� ନଟ (ନଟବର ଲାଲ) 

େସଥିେର ପ�କୃତେର ନଟି, ଭିେଲନ ବା ବଦମାସ ଥିଲା େଗାଟିଏ ସୁiରୀ ଝିअ ଉପେର 

ଏସିଡ ପେକଇବା ଘଟଣାର େଲାମହଷ�ଣକାରୀ ପ�କc କଥା େଲଖିବି  ଏହି ଦୁ©ମ� କଲା 

ପରର କାହାଣୀ ଆହୁରି ମଜାଦାର  ଆପଣ ବହୁତ ଏସିଡ ପକା ଗପ ଶୁଣିଥିେବ କି� ଏ 

କାହାଣୀ ଏକ ନିଆରା କାହାଣୀ   

 ଓଡ଼ିଶାର େଗାଟିଏ େଛାଟ ସହରେର ଆେମ କେଲଜେର अଧ�ୟନ କରୁଥିଲୁ  ନଟ 

ଓଡିଶା ବାହାରର ଏକ ପ�େଦଶରୁ ଆସିଥିଲା, େଯଉଁ �ାନ ଗୁjାମି ନିମେk ପ�ସିq  

ହସଖୁସିଆ ପିଲା, କି� ବହୁତ ବଦରାଗୀ ଥଲା  ସାମାନ� ନରାଗିବା କଥାେର ଭୟ,ର 

ଭାବେର େକ� ାଧାନ୍ଵିତ େହାଇଯାଉଥିଲା ଓ ହାତ ଉେଠଇବାକୁ ପଛଘୁ�ା େଦଉନଥିଲା  

େସହି ଗୁଣେଯାଗୁ େମା ଛଡ଼ା େକହି ତା’ ସାଥିେର ମିଶୁନଥିେଲ  ଆେମ ଦୁେହଁ ମିଶି अେନକ 

ରକମର ବଦମାସୀ କାମ କରୁଥିଲୁ ଯାହା ଆଜି ମେନ ପଡ଼ିଗେଲ ମଁୁ ଲ¯ା अନୁଭବ କରୁଛି 

ଓ ଏହିଭଳି ଖରାପ କାମ େକମିତି କରୁଥିଲି ଭାବି ପାରୁନି  ମଁୁ େସହି ସହରେର ବାପା 
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 ମା, ସାଥିେର ରହୁଥିଲି, େସ ହେnଲେର ରହୁଥିଲା   

 େମା ବିରୁqେର ନାଲିସ୍ ଶୁଣି ଶୁଣି େମା ମାଆର ଦିେନ େଧୖଯ��ଚୁ�ତି ଘଟିଲା  

େସଦିନ ‘େମାର ସବ�େଦାଷ ଆବୃତକାରୀ’ ପି�ୟ ମାଆ େମା ହାତ ଧରି େଘାଷାଡ଼ି େଘାଷାଡ଼ି 

ଘର ବାହାରକୁ େନଇ ବାହାରକୁ େଠଲିେଦଇ କହିଲା, “ତୁ ଏ ଘରୁ ବାହାରି ଯା, େତା ଭଳି 

ପୁअର ମୁହଁ ଚାହUବାକୁ ମଁୁ ଇxା କରୁନି ” ମାଆ ହାତରୁ ଧ�ା ଖାଇ େକ� ାଧାନ୍ଵିତ ମଁୁ ଘରୁ 

ପେଳଇଯାଇ अନତିଦୂରେର ଥିବା ମiିର ପ�ାvଣେର ବସିରହିଲି  ପ�ଥେମ ଭାବିଲି ଆଉ 

େକେବେହେଲ ଘରକୁ ଯିବିନି  ମେନ ମେନ ମାଆକୁ ବେହ ଗାଳି େଦଲି  “ମାଆ େହଇ 

ପୁअକୁ ଘରୁ ତଡ଼ିେଦଉଛି, ଇଏ କି ମାଆ !” କହିବାକୁ ଏେବ ଲାଜ ଲାଗୁଛି, େକ� ାଧେର 

ମାଆକୁ ଡାହାଣୀ, ପିଶାଚୁଣି, ଡା,ୁଣି ଆଦି ନାମ େଦଇ ଗାଳି କରିଥିଲି   େସମିତି ବସି 

ରହିଥିଲି  କିଛି ଘ�ା ବିତିଗଲା ପେର େଭାକ େହଲା  େପଟ େମାଡ଼ି େହଲା  କअଣ 

କରିବି ! ଜିଦିେର କି� ବସି ରହିଥିଲି   

 କିଛି ସମୟ ପେର ରାଗ କମିଗଲା  ମାଆର େସ�ହ ଓ କରୁଣା କଥା ମେନ ପଡ଼ିଲା  

େମାେତ େଗଲ କରି ଖୁଏଇବା କଥା ମେନ ପଡ଼ିଲା  େଦହ ଖରାପ େବେଳ ରାତି ସାରା 

अନିଦ� ା ରହି ପାଖେର ବସିରହୁଥିବା କଥା ମେନପଡ଼ିଲା  େସହି େମା ମାଆର କମନୀୟ, 

ଶାk, ସି�°, କରୁଣାମୟୀ, ମମତାମୟୀ େଚେହରା େକମିତି ପରିବZlତ େହାଇ ଚjୀ ମZୂl  

ଧାରଣ କଲା ଭାବି  କାi ଲାଗିଲା  କअଣ କଲି େଯ, େସ ଏମିତି ବଦଳି ଗଲା ! େମା 

ଦୁnାମି କଥା େଗାଟି େଗାଟି କରି ସBରଣ କଲି  ଆେମ େଯଉଁ କାମକୁ େଖଳ ଭାବେର 

ବିେବଚନା କରୁଥିଲୁ ତାହା अନ�କୁ ଦୁଃଖ େଦଉଥିଲା, କି� ଆେମ ହସୁଥିଲୁ  ଜଣକୁ ଯାହା 

େଖଳ, अନ�କୁ ତାହା କାଳ  ଭାବି ଭାବି ବହୁତ अନୁତାପ ଆସିଲା; ନିଜକୁ ଧି�ାର କଲି  
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 ସକାଳ ଗଲା, ଉପରେବଳା ଗଲା ଓ ସz େହାଇଆସିଲା     

 ଏତିକିେବେଳ େଦଖିଲି ଦୂରରୁ ମାଆ ଆସୁଛି  ପାଖକୁ ଆସି େମା ପାଖେର 

ଠିଆେହଲା  ଆଖିରୁ ତାର ଲୁହ େବାହି ଶୁଖିଯାଇଥିବା ଦାଗ େଦଖିଲି  କାiି କାiି ତା’ 

ଆଖି ଫୁଲିଯାଇଥିଲା   ମଁୁ ଆଉ ସ�ାଳି ପାରିଲିନି  କହିଲି, “ମା, େମାେତ mମା କରିେଦ, 

ମଁୁ ପ�ତିyା କରୁଛି େତା ଆଗେର, ଆଉ େକେବ ଦୁn େହବିନି ” ଦୁେହଁ ପର�ରକୁ 

କୁେ¥ଇ ବହୁତ ସମୟ ଧରି କାiିବାକୁ ଲାଗିଲୁ  େସଇ ଦିନଠାରୁ େମାର ବିରାଟ ମାନସିକ 

ପରିବZ�ନ େହାଇଗଲା  ଏ କଥା କି� ମଁୁ ନଟକୁ କହିଲିନି  ପଢ଼ାପଢ଼ିେର ମନ େଦଲି, 

ନଟ ସାଥିେର େଯମିତି ମିଶୁଥିଲି େସମିତି ମିଶିଲି, କି� ମଁୁ ନିେଜ ବଦମାସୀ କାମ କଲିନି   

 ଦିେନ ନଟ େମାେତ ଆ�ଯ�� କେରଇ କହିଲା, “ଭାଇ, ମଁୁ େଗାେଟ ଝିअକୁ ଭଲ 

ପାଇଯାଇଛି ” ମଁୁ ହସିପେକଇ ପଚାରିଲି, “କାହାର ଭାଗ� ଫୁଟିଗଲା ?” େସ କହିଲା, 

“ଚୁପ, ମଁୁ ସତେର ଭଲ ପାଉଛି ”  

“େସ େତାେତ ଭଲ ପାଉଛି କି ନାହU ?” 

“ଜାଣିନି, କି� ମଁୁ ତା ସାଥିେର କଥାବାZ�ା କରୁଛି, ତାକୁ େଦଖିେଲ େମାେତ ଭଲ ଲାଗୁଛି  

ଆମ ତିନି କ{ ାସ ତେଳ େସ ପଢ଼ୁଛି    ତାକୁ ତୁ ନି�ୟ ଜାଣିଥିବୁ ” 

“ଆେର ମଁୁ ତ କେଲଜର ସମ[,ୁ ଜାଣିଛି ଓ ଚିହି� ଛି  ଏ ପରିଚୟର କିଛି ମାେନ ନାହU”  

“ତା ନଁା ମଧୁ, ମଧୁଛiା  କେଲଜ ଓ ହେnଲେର ପଢ଼ିବା ସମୟେର ସବୁେବେଳ େସ 

ମେନ ପଡ଼ୁଛି  େମା ପାଠ ଘର େଗାଲ େହଇଗଲାଣି  ମଁୁ କअଣ କରିବି, ବୁଝିପାରୁନି ” 

 ମିଛେର କହିଲି, “ମଁୁ ଏ ମଧୁ  ନାମର କାହାକୁ ଚିହି� ନି  କିଏ େସ ? ଆେର ଭାଇ, 

ପରୀmା ପାଖ େହଲାଣି, ମନ େଦଇ ପଢ଼ ”   
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  ପେର ଜାଣିଲି, େସ ମଧୁକୁ େଦଖାକେର, େଛାଟ େଛାଟ ଉପହାର ଦିଏ  ମଧୁ 

ସବୁେବେଳ ନାହU କେର ତାକୁ େନବାକୁ  କେହ, “ଘେର ମା ଯଦି ପ�ଶ� କେର, ଏଇଟା 

େକାଉଠୁ ଆଣିଲୁ, ମଁୁ କअଣ କହିବି ? mମା କର,” କହି କିଛି େନବାକୁ ମନାକେର  ମଧୁ  

ନଟ ରାଗିଯାଏ  ଥେର ନଟ ସାହସ ଜୁେଟଇ କହିଲା, “ଜାଣିଛ, ମଁୁ ତୁମକୁ ବହୁତ ଭଲ 

ପାଏ, ତୁମକୁ ବାହା େହବି ” “େହ, ଖରାପ କଥା କହୁଛ”, କହି ଲାଜେର ମଧୁ ଦଉଡ଼ି 

ପେଳଇଲା  ଏମିତି ମଝିେର ମଝିେର ନଟ ଭଲ ପାଇବା କଥା କେହ ଓ ମଧୁ ନାହU କେର  

 ଥିଓରି ପରୀmା ସରିଗଲା, େକବଳ ପ�ା±ିକାଲ ପରୀmା ବାକି ଥାଏ  ଦିେନ ମଧୁକୁ 

କହିଲା, “ଆଜି ସତ କୁହ, ତୁେମ େମାେତ ଭଲ ପାअ କି ନାହU?” 

 “ମଁୁ ତୁମକୁ େକେବ ତ କହିନି ଭଲ ପାଏ େବାଲି  ପ�କୃତେର ମଁୁ ଆଉ ଜଣକୁ ଭଲ 

ପାଏ ”  

 ଏ କଥା ଶୁଣି ନଟ ମୁହଁ ଲାଲ େହାଇଗଲା  ରାଗେର ପଚାରିଲା, “କିଏ େସ, ତା ନଁା 

କअଣ ?”   

 କିଛି ନ କହି ମଧୁ ଚାଲିଗଲା  େକ� ାଧେର ଜ �̄ରିତ େହାଇ ନଟ ତା’ର ଯିବା ବାଟକୁ 

अେନଇ ରହିଲା    

 ସp�ାେବେଳ େମା ପାଖକୁ ନଟ ଆସିଲା  ମୁହଁ ଲାଲ ଦିଶୁଥାଏ  ଏପାଖ େସପାଖ 

ଚାଲୁଥାଏ, ହାତ ମୁଠା ମୁଠା କରୁଥାଏ  ଏ େକ� ାଧାନ୍ଵିତ େଚେହରା ମଁୁ ଆଗରୁ େଦଖିଛି  

ଜାଣିପାରିଲି, କିଛି େଗାେଟ अଘଟଣ ଘଟିଛି   

ପଚାରିଲି, “କअଣ େହଲା ଭାଇ ?”  

 -“ଛାଡ଼ିବିନି, ଛାଡ଼ିବିନି, େମାେଟ ଛାଡ଼ିବିନି ତାକୁ  ଏେତ ସାହସ  େମାେତ ଛାଡ଼ି 
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 ଆଉ ଜଣକୁ ଭଲ ପାଉଛି ! ଦି ବଷ� େହଲା େମା ସାଥିେର ମିଶିଛି, ଦିେନ େହେଲ କହିନି 

ଆଉ ଜଣକୁ ଭଲ ପାଏ, େଶଷେର ଆଜି କହୁଛି, ବଦମାସ ! ଟିକିଏ ସୁiରୀ େବାଲି ଏେତ 

ଗବ� ! େମା ସାଥିେର େଧାକାବାଜି !" ଟିକିଏ ରହି କହିଲା, “ଏସିଡ ପେକଇେଦବି, େମାେତ 

ଚିହି� ନି, ଆଉ େସୗiଯ�� ଥିବ ନା କିଏ ଭଲ ପାଇବ, ତା ମୁହଁେର େଛପ ପେକଇବାକୁ ବି 

େକହି ରାଜିେହେବନି ”   

 “ରାଗନା ସାv, ଏେତ ରାଗନା, େଦହ ଖରାପ େହବ  ଘଟଣା କअଣ େମାେତ 

େଖାଲିକରି କହ ” େସ ମଳୂରୁ ସବୁ କଥା କହିଲା  ମଁୁ ଜାଣିଗଲି, େକବଳ ଡରେର ମଧୁ 

ତା ସାଥିେର ମିଶୁଥିବ  କେଲଜର ନାମୀ ଗୁjାକୁ କିଏ େପ�ମ କରିବ ! େମାେତ ବି ଭୟ 

ଲାଗିଲା  କଣ ନାହU କଣ କରିେଦବ ! ତା ମୁjକୁ ଏମିତି େବେଳେବେଳ ପିZ ଉେଠ  

ତାକୁ ଶାk କରିବାକୁ କହିଲି, “ହଉ, ତୁ କାଲି ଆ, କିଛି େଗାେଟ ପ{ାନ କରିବା ”  

 ତା ଆରଦିନ ସp�ାେର େସ ଘେର ଆସି ପହ�ିଗଲା  ମଁୁ ଭାବିଥିଲି ତା ରାଗ ଶାk 

େହାଇଯିବ ଓ ଆଉ ଆସିବନି, କି� େସ ଠିକ ଟାଇେମ� ଆସିଗଲା  ତାକୁ ଡାକିେନଇ େମା 

ପଢ଼ାଘେର ବେସଇଲି  ପଚାରିଲି, “କअଣ ଚାହୁଁଛୁ ”  

 କହିଲା, “େମାର ନେହେଲ କାହାରି େହବାକୁ େଦବିନି  ମଁୁ ନି�ୟ ତା ମୁହଁେର 

ଏସିଡ ପେକଇେଦବି ” 

 “େହ ଭାଇ, ଏେତ ରାଗନା  ଝିअ େହେଲବି ତାର ବି ତ ତାର େଗାେଟ ନିଜସ୍ଵ ମନ 

ଥିବ  ବହି ଖାତା अଦଳ ବଦଳ ଭଳି ମନଟା अଦଳ ବଦଳ କରାଯାଏନି  େସଥିପାଇଁ 

ଦୁଇଜଣ,ର ମନେର ସ୍ଵତଃ େପ�ମର ଫ³ୁ ପ�ବାହିତ େହବା ଆବଶ�କ  େତାେତ 

େଦଖିେଲ ତାର ହୃଦୟେର େବାେଧ ଘ�ି ବାଜୁନି  ଭୁଲିଯା ଭାଇ ତାକୁ  ଏ େପ�ମ େଫ� ମ 
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 କେଲ ଏମିତି ହୁଏ  ଏକ ପାଖିଆ େପ�ମ, େପ�ମ ନୁେହଁ ” େମାେତ କଟମଟ କରି 

अେନଇଲା େସ  େସ ଚାହାଣି େଦଖି ମଁୁ ଡରିଗଳି  କହିଲା, “ହଉ, ତୁ ସାହାଯ� ନ କେଲ 

ନ କର, ଯାହା କରିବା କଥା, ମଁୁ ଏକାକୀ କରିବି ”   

 ଏମିତି କେମ� ମାରିବା, ରାଗିv କରିବା अଲଗା କଥା ଓ ଏସିଡ ପେକଇବା अଲଗା 

କଥା  ଇxା ବିରୁqେର ମଁୁ ବସିଥାଏ  କହିଲି, “ହଉ କହ, କअଣ କରିବା ?”  

 “େସ ସp�ା େବେଳ ମiିରକୁ ଯାଏ  େସତିକିେବେଳ ପେକଇବି  ମଁୁ ଦିେନ ଯାଇ 

ବଜାରରୁ ଏସିଡ କିଣି ଆଣି େତାେତ େଦବି, ତୁ ଘେର ରଖିଥିବୁ  ଭାବୁଛି, େଯଉଁଦିନ 

େବଶୀ େଲାକ ମiିରକୁ ଯାଆkିନି, େସଇ ଦିନ ମଁୁ ଲୁଚିଥିବି େସ ମiିର ପାଖ ଗଛ ପଛପେଟ 

 ତୁ ବି େମା ସାଥିେର ଗଛ ପଛେର ରହିବୁ  େଗାେଟ ମଟରସାଇେକଲ ମାଗିଆଣି 

ରଖିଥିବି ଟିକିଏ ଦୂରେର, େତାଠୁ ଏସିଡ େନଇ ତା ଉପେର ପେକଇ ଦଉଡ଼ି ପେଳଇବି ଓ 

ମଟରସାଇେକଲେର ବସି ଛୁ ମାରିବି  େସଇ ସp�ାେର ମଁୁ େଟ�ନେର ବସି େମା ଗଁାକୁ 

ପେଳଇବି  ମଁୁ ଏସିଡ ପେକଇବାକୁ ଗଲାେବେଳ ଆଉ େକହି ଆସିବା େଦଖିେଲ ହୁଇସିଲ 

ମାରି େମାେତ ଜେଣଇେଦବୁ, ମଁୁ ରହିଯିବି ” ଟିକିଏ ଆଶ୍ଵ[ େହଲି, ଯାହାେହଉ େମାେତ 

ଏସିଡ ପେକଇବାକୁ କହିନି   

 କହିଲି, “ଯଦି କିଏ ଧରିପକାଏ, ଦୁେହଁ ବpାେହାଇ ମାମଁୁ ଘରକୁ ଯିବା ”  

 ନଟ – “କିଛି େହବନି  ତୁ ଏେତ ଡରକୁଳା େକେବଠୁ େହଲୁଣି  ଏେତ ଦିନ 

ମିଶିଲୁଣି େମା ସାଥିେର, ଆମର କିଛି अସୁବିଧା େହାଇଛି କି ? ଏ अଭିଯାନ ସଂପ&ୂ� 

ଫଳପ�ଦ ” ଚୁପ ରହିଲି, େକମିତି କହିଥାଆkି େମା ମାଆର ଚjୀ अବତାର କଥା !  

 ଏହା ପେର େମାର ଆଉ କିଛି କହିବାକୁ ବାକି ନଥିଲା  ଭାବିଲା େବଳକୁ ଛାତି ଧଡ଼ 
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 ଧଡ଼ କରୁଥାଏ  ଧରା ପଡ଼ିଗେଲ ଆଉ କିଏ କିଛି କରୁ କି ନକରୁ, େମା ମାଆ େମା େଦହରୁ 

ଚମ ଉତାରି େଦବ ବା େମାେତ ଜିअkା େପାତିପେକଇବ  ପ�ା±ିକାଲ ପରୀmା ପରଦିନକୁ 

ଏହି ସାହସିକ अଭିଯାନ କରିବାକୁ ଆପାତତଃ �ିର କରାଗଲା    

 ଦିେନ େସ େଗାେଟ ବଡ଼ ମୁହଁ ଥିବା େବାତଲେର अଧ େବାତେଲ ଏସିଡ 

କ�ାରିବ�ାଗେର ଆଣି େମା ହାତେର ଧେରଇେଦଲା  େମା ଘରଠୁ ମiିରଟା ପାଖ  େତଣୁ 

ସୁବିଧା େହବ ଭାବି େମାେତ େଦଇଗଲା  ମଁୁ ସାବଧାନେର ଧରି ଯାଉଥାଏ  େସ 

େବାତଲ ଧରି ଲୁେଚଇକରି ପଢ଼ା ଘରକୁ ଗଲାେବେଳ ମାଆ ହାବୁେଡ଼ ପଡ଼ିଗଲି  ଚଢ଼ା 

ଗଳାେର ମା ପଚାରିଲା, “କअଣ ଧରିଛୁ େସଇଟା – େବାତଲ ? କअଣ  अଛି େସ 

େବାତଲେର ?” ତରତରେର କହିପେକଇଲି, “େକମିnି�  ପ�ା±ିକାଲେର ଦରକାର େହବା 

ଜିନିଷ, ମାଗିଆଣିଛି, ଆଗରୁ अଭ�ାସ କରିବି ”    

 अବେଶଷେର ଆମର େସଇ ପବୂ� ନିq�ାରିତ ଦିନ ଆସିଲା  େମା ଛାତି ଥରୁଥାଏ  

େବାତଲଟି େଗାେଟ ବ�ାଗେର ପୁେରଇ ମiିର ପାଖକୁ ଗଲି   େକହି କୁଆେଡ଼ ନଥାଆkି 

 ଗଛ ପଛପାଖେର ନଟ ଲୁଚିଥିଲା  ମୁjେର େଗାେଟ େଟାପି, ମୁହଁେର େଗାେଟ ମୁଖା, 

ଆଖି ଉପେର କଳା ଚଷମା  ଓ ହାତେର େଗ{ାଭ୍ସ ଲେଗଇଥାଏ  େମାଠୁ େବାତଲ 

େନଇଗଲା   ସାବଧାନେର ଧରିଥାଏ  ଚାରି ଆଡ଼କୁ अେନଇଲୁ  େକହି କୁଆେଡ଼ 

େଦଖାଯାଉନଥିେଲ  

 ସp�ା େହଇଆସିଲା   େଦଖିଲୁ, ମଧୁ ଧୀେର ଧୀେର ମiିର ଆଡ଼କୁ ଆସୁଛି  େମା 

ହୃତପିj ଗତି ଦୃତ େହାଇଗଲା  “େହ ଭଗବାନ, େମାେତ ରmାକର, କହି ଆକାଶକୁ 

अେନଇ ନମ�ାର କଲି ” ମଧୁ ପ�ାୟ ଆମ ପାଖେର ପହ�ିଗଲା  ଏଥର ନଟ 
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 ଆେଗଇଲା ମଧୁ ଦିଗକୁ  ହଠାତ୍ ଦଉଡ଼ି ଯାଇ ତା ମୁହଁକୁ ଲm କରି େବାତଲେର ଥିବା 

ସମ[ ପଦାଥ� େଫାପାଡ଼ିେଦଲା ଓ େଦୗଡ଼ି ପେଳଇଲା  “ମରିଗଲି, ମରିଗଲି” କହି ମଧୁ 

ବିକଳ ଚି¦ାର କରି ନିଜ ମୁହଁକୁ ଓଢ଼ଣୀେର େପାଛି େପାଛି ତା ଘର ଦିଗେର େଦୗଡ଼ି 

ପେଳଇଲା  ତା ଚି¦ାର ଶୁଣି ହଠାତ୍ େକଜାଣି େକାଉଠି ଜେଣ େଲାକ ଥିେଲ, େଗାେଟ 

େଠvା ଧରି େଦୗଡ଼ି ଆସିେଲ  ପ�ାଣ ବିକଳେର ନଟ େଦୗଡ଼ି େଦୗଡ଼ି ମଟରସାଇେକଲ 

ପାଖକୁ ଗଲା ଓ େସଥିେର ବସି nାଟ�କରି ପେଳଇଲା  ତାକୁ େକହି ଧରିବାକୁ ସmମ 

େହାଇପାରିେଲନି    

 େମା େଦହ ଥରୁଥାଏ  ଝାଳ ଗମ ଗମ େହାଇ େବାହୁଥାଏ  ଘରକୁ ଗଲି, ଭାଗ� 

ଭଲ ଘେର ମାଆ ନଥିଲା  ଗାଧୁଆ ଘରକୁ ଯାଇ ପୁରା ଉଲଗ� େହାଇ ସାୱାର ତେଳ 

अେନକ ସମୟ ଠିଆ େହବାପେର ମନ ଟିକିଏ ଶାk େହାଇଆସିଲା  ତା ପେର ଭଲ ରୂେପ 

େପାଛି ପାଛି େହାଇ ବାହାରକୁ ବାହାରିଲି ଓ ରୁମକୁ ଯାଇ ସଫା େଡ�ସ ପିpି ବିଛଣାେର 

ଗଡ଼ିପଡ଼ିଲି   

 ରାତିଯାକ େଶାଇପାରିଲିନି  କାନେର େସଇ ‘ମରିଗଲି, ମରିଗଲି’ ଚି¦ାର ପ�ତିଧ�ନିତ 

େହଉଥାଏ  ଭୟ ଆସୁଥାଏ, କାେଳ ମା େକୗଣସି ମେତ ଜାଣିଯିବ  େହେଲ େମାର 

अବ�ା କअଣ େହବ ଭାବି ଭାବି ରାତି କଟିଗଲା  ‘େଚାରର ସାଥି େଚାରୀ ନକେଲ ବି 

େଚାର’, େସଇ ନୀତିେର ମଁୁ ବି େଦାଷୀ  ପ�ଭୁ,ୁ ଡାକି ଡାକି ରାତି େଶଷ ପ�ହରେର 

େବାେଧ ନିଦ ଆସିଥିଲା, ଉଠିଲା େବଳକୁ ଦିନ ନअଟା  ସକାେଳ ଏ ଘଟଣାର େକୗଣସି 

ଚ��ା େହଲାନି କି ଖବର କାଗଜେର ବାହାରିଲାନି  अସ୍ଵାଭାବିକ ଲାଗିଲା େମାେତ  

ଭାବିଲି, ମଧୁ େବାେଧ େକୗଣସି ବଡ଼ ଡା�ରଖାନାକୁ ଚାଲିଗଲା ଚିକି�ା ପାଇଁ  ତା ମୁହଁ 
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 େପାଡ଼ିଯାଇ େକମିତି ଭୟ,ର େଦଖାଯାଉଥିବ, ଭାବି େମାର ଆତB ଗ{ାନି େହଲା  ବିଚାରୀ 

ନିରପରାଧିନୀ ଝିअଟା, ତା ଜୀବନ ନn େହାଇଯାଇଥିବ !    

 ଏ ଘଟଣା ପେର ମଁୁ अନ� ସହରକୁ ଚାଲିଗଲି ଓ ଏମସିଏ ପାଠ ପଢ଼ି େବvାଲୁରୁେର 

ଚାକିରି କଲି  କିଛି ବଷ� ପେର ଥେର ଘରକୁ ଆସିଥିଲି  ଦିେନ  ସp�ା ସମୟେର 

େଗାଟିଏ ଗାଡ଼ି ଆସି ଘର ସାମନାେର ରହିଲା  ମଁୁ ଘର ଭିତରକୁ ଚାଲିଗଲି  କିଛି ସମୟ 

ପେର େମାେତ ଡାକରା ଆସିଲା  ଡ�ଇଁ ରୁମକୁ ଯାଇ ମଁୁ ଯାଇ େସାଫା ଉପେର ବସିଗଲି  

ବାପା େମାେତ ଚିେହ�ଇେଦେଲ, “ଇଏ ମନB ଥ ସାମk, ତା, £ୀ ଓ ଝିअ ” ମଁୁ ସମ[,ୁ 

ନମେ[ କରି ଝିअକୁ अେନଇଲି  ଆେର, ଇଏ ତ ମଧୁ ଭଳି େଦଖାଯାଉଛି ! ମନB ଥ ବାବୁ 

କହିେଲ, “ତୁେମ ଦୁଇଜଣ ଭିତରକୁ ଯାअ, କଥାବାZ�ା ହୁअ  କିଛି ତରବର ନାହU ”  

 ଭିତରକୁ ଗଲାପେର େସ ଝିअ କହିଲା, “େମାେତ ଚିହି� ପାରୁଛkି ” 

 “ନା”, କହିଲି   

 “ମଁୁ ମଧୁଛiା  ମେନପଡ଼ିଲା ”  

 ହଠାତ ମଁୁ ଶିହରୀ ଉଠିଲି  େମା ଭୂମିକା କଥା ଇଏ ଜାଣି ପେକଇ େମାେତ ଗାଳି 

େଦବାକୁ ଆସିଛି ନା କअଣ  ପଛ କଥା ମେନ ପେକଇ ମଁୁ ଲାଜେର ସଢ଼ିଗଲି  ତା ମୁହଁକୁ 

ଭଲ ରୂେପ अେନଇଲି  କିଛି ଖରାପ ଦିଶୁନି  ଇଏ େକମିତି ସ�ବ େହଲା  ଓଲଟା 

अତି ସୁiରୀ ଦିଶୁଛି  କअଣ ପ�ାnିକ ସଜ�ରୀ କରିଛି ନା କअଣ ! କିଛି ଉZର େଦଲିନି   

 “ଭାବୁଛkି େବାେଧ, େମା ମୁହଁର େକମିତି କିଛି mତି େହାଇନି, େମାର େସୗiଯ�� 

େକମିତି अmୁ&� ରହିଲା, ଏଇଆ ନା ?  

 କିଛି କହୁନାହାkି କାହUକି?”  
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  “େସ ଭୁଲ କାମ ପାଇଁ ବହୁତ अନୁତାପ କରିଛି  ନିଜକୁ ଧି�ାର କରିଛି  ଆଉ 

ଲ¯ା ଦିअ�ନାହU ”  

 “ଆେର ଆପଣ ତ କିଛି େଦାଷ କରିନାହାkି, ବରଂ େମାର ଉପକାର କରିଛkି ”   

 ଆ�ଯ��େର ମଁୁ ତା ମୁହଁକୁ अେନଇଲି   

 “ଭାବ� ତ, େମାର ମୁହଁ େକମିତି େପାଡ଼ିଲାନି  अସଲ କଥା େହଲା, ଆପଣ ଓ 

ଆପଣ, ମାଆ େମାେତ ବେ�ଇେଲ ”  

 अବିଶ�ାସ ଭରା ସ�ରେର େମା ପାଟିରୁ ବାହାରିଆସିଲା, “େକମିତି ?”  

 ଏତିକି େବେଳ େମା ମାଆ ଭିତରକୁ ପଶିଆସିେଲ  ତା ପେର ମାଆ କହିବାକୁ 

ଲାଗିେଲ, “ତୁ େମାେତ mମା ମାଗିବା ପେର ବି ମଁୁ େତାେତ ବିଶ�ାସ କଲିନି, କାରଣ େତାର 

ସାv େଦାଷ ଥିଲା ଇଂରାଜୀେର େଗାଟିଏ କଥା अଛି, େଟଲ ମି ଇେୟାର େଫ� j, ଆଇ 

ଉଇଲ େଟଲ ହୁ ୟୁ ଆର” ମଁୁ େତା ଖବର ବରାବର ରଖୁଥିଲି ତୁ େଯଉଁଦିନ େସ 

ବଦମାସ େଟାକାକୁ ଘରକୁ ଆଣିଲୁ, ମଁୁ ଜାଣିଲି, କିଛି अଘଟଣ ଘଟିବାକୁ ଯାଉଛି ପାଖ 

ବଖରାର କବାଟ େକାଣେର ଠିଆ େହାଇ ତୁମର କେଥାପକଥନ ସବୁ ଶୁଣୁଥିଲି  ସବୁ ଶୁଣି 

ଜାଣିଲି େତାର ପରିବZ�ନ େହାଇଯାଇଛି ” 

 “େଯଉଁଦିନ ଏସିଡ ଆଣି କହିଲୁ ‘େକମିnି�  ପ�ା±ିକାଲେର ଦରକାର େହବ’, େସ ଦିନ 

ତୁ ହଡ଼ବେଡ଼ଇ ଯାଇ ଭୁଲିଯାଇଥିଲୁ େଯ ତୁ କଳାର ଛାତ�  ” େତା ମିଛ କହିବା ମଁୁ ସେv 

ସେv ଜାଣିଗଲି  େତା େବାତଲ ରଖିବା ଜାଗା ମଁୁ ଲm� କରିଥିଲି  ତୁ ଘରୁ ବୁଲିବାକୁ 

ଗଲାପେର ମଁୁ େସ େବାତଲ େନଇ ଠିପି େଖାଲି ଟିକିଏ ଦୂରରୁ ଶୁ«ି ଜାଣିେନଲି େଯ 

େସଥିେର ଏସିଡ अଛି  େସଇ ଏସିଡ େବାତଲ େନଇ ବାହାରକୁ ଗଲି ଓ ସବୁ ଏସିଡ 
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 ବାହାେର ନାଳେର େଫାପାଡ଼ି େଦଇ ୪ ବାµି ପାଣି ଢାଳିେଦଲି  େବାତଲକୁ େଧାଇ ଧାଇ 

େପାଛିେଦଲି ଓ େସଥିେର େଯତିକି ଏସିଡ ଥିଲା, େସତିକି ପାଣି ଭZl କରି ତା ଜାଗାେର 

େଥାଇେଦଲି  ତୁ ବା ନଟ କିଛି ଜାଣିପାରିଲନି ” ମେନ ମେନ ଭାବିଲି, ତାହାେହେଲ ମଧୁ 

‘ମରିଗଲି, ମରିଗଲି’ ଚି¦ାର କଲା କାହUକି !  

 ଶୁଣ ତା ପରର ଘଟଣା, ତାପେର ମଁୁ ମଧୁ ଘରକୁ ଯାଇ ତାକୁ କହିଲି, “ମା, ମଁୁ ମiିର 

ପାଖେର ରେହ ନଟକୁ ଚିହି� ଥିବୁ  େସ େତା ଉପେର ଏସିଡ ପେକଇବାକୁ ପ{ାନ କରିଛି  

ସବୁ କଥା ବି[ାରେର କହିଲି ” ପ�ଥେମ େସ ଭୟେର କଳାକାଠ ପଡ଼ିଗଲା   ମଁୁ ମଧୁକୁ  

କହିଲି, “ମଁୁ କି� ଆଉ େଗାେଟ ପ{ାନ କରିଛି, ଶୁଣ  େସଇ अନୁସାେର କାମ କରିବା  ମଁୁ 

େଗାେଟ େଲାକକୁ େଠvା ଧରି ଜେଗଇଥିବି େସ ଲୁଚିଥିବ  ମଁୁ ବି େଗାେଟ କ\ଳ ଧରି 

ଲୁଚିଥିବି, ଦରକାର ପଡ଼ିେଲ ତା ଉପେର େଘାେଡ଼ଇ ନିq�ୁ ମ ପିଟିବା  େତାର କିଛି अସୁବିଧା 

େହବନି  ଦୁn େଲାକ ଥେର ମାତିେଲ ତାକୁ अଟେକଇବା କn  ଆଜି ନେହେଲ କାଲି 

mତି କରିବ  ଆେମ ଏମିତି କାମ କରିବା େଯମିତି େସ ଭାବିବ େଯ େସ ଏସିଡ ପେକଇଛି 

ଓ ଝିअର mତି କରିଛି  ପ�କୃତେର କି� ମଁୁ ଏସିଡ ବଦେଳଇ ପାଣି ରଖିେଦଇଥିବି  ଏହା 

ପେର ତାର ଆଉ କିଛି ଦୁn ଭାବନା ମନେର ରହିବନି  ଡରେର େସ ଆଉ ଏଠିକୁ 

ଆସିବନି କି ଏଠାର ଖବର ରଖିବନି  ଭୟ ମଣିଷର ସବୁଠୁ ବଡ଼ ଶତୃ   

 ମଧୁ – “ମଁୁ କअଣ କରିବି ?” 

 ମାଆ  – “େସ ତୁମ ଉପରକୁ େବାତଲରୁ କିଛି ପେକଇେଲ ‘ମରିଗଲି, ମରିଗଲି’ ବା 

ତୁମ େଦହକୁ ଛୁଇଁେଲ ବା अନ� କିଛି ସମସ�ା ସୃnି କେଲ ‘ବ�ାअ ବ�ାअ’ କହି ଚି¦ାର 

କରିବ  ବାସ, ଏତିକି ତୁମ କାମ  ବାକି ତୁମ ଘରର ବାପା ମାଆ,ୁ ପଚାରି, ମନ �ିର 
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 କରି େମାେତ କହିବ  େସମାେନ ବି ଇxା କେଲ ତାର େଫରିବା ବାଟେର ଜଗିପାରିେବ”  

 ମଧୁ କହିଲା, “େସ େମା ପାଖକୁ ଆସି ପାଣି ପେକଇବା ମାେତ�  ମାଉସୀ (େମା ମାଆ) 

କହିବା ମୁତାବକ େଯେତ ବଳ अଛି ସାଉ�ି କରି ମଁୁ ‘ମରିଗଲି, ମରିଗଲି’ କହି ଚି¦ାର 

କଲି ତା ପେର େସ େଲାକର େଠvା େଦଖି ନଟ େଯମିତି େଦୗଡ଼ିଲା, େଦଖିବାର କଥା  

ମଁୁ ବହୁତ କnେର ହସ ଚାପି ରଖିଲି ” କି� େଗାେଟ ସେiହ ଏେବବି ରହିଛି, “େସ 

େଫାନ କରି ପଚାରିନି େମା ମୁହଁ େପାଡ଼ିଯାଇଛି କି ନାହU ?”   

 ହଁ, ପଚାରିଥିଲା, ମଁୁ ଉZର େଦଇଥିଲି, “ତାର ମୁହଁ ପୁରା େପାଡ଼ି अvାର 

େହାଇଯାଇଛି ” ସମେ[ ହସି ଉଠିଲୁ   

 କି� ତୁେମ ନଟକୁ କହିଥିଲ, “ଆଉ ଜଣକୁ ଭଲ ପାଏ?”  

 ଟିକିଏ ହସି ମଧୁ କହିଲା, “ମଁୁ ତା’ଠୁ ଛୁଟି ପାଇବାକୁ େସଇ େଗାେଟ ମିଛ କଥା 

କହିଥିଲି ” 

 “ଟିକିଏ ପବୂ�ରୁ ଆପଣ କହିେଲ, ମଁୁ ଉପକାର କରିଛି  ଏଥିେର ମଁୁ ତ ଆପଣ,ର 

କିଛି ଉପକାର କରିନି ?” 

 “ଆେର, ଆପଣ ନଟକୁ ଘରକୁ ଡାକିନଆଣିଥିେଲ ଏ ପ{ାନ अଜଣା ରହିଥାkା ଆଉ ମଁୁ 

ରmା ପାଇଥାଆkି େକମିତି ?” େସ ତ େକେତେବେଳ ନା େକେତେବେଳ େମା ଉପେର 

ଏସିଡ ପେକଇଥାkା  

 ମା କହିବାକୁ ଲାଗିେଲ, “େସ ଘଟଣାର ସାତ ଦିନ ପେର ମଧୁ ସାଥିେର େମାର 

ରା[ାେର େଭଟ େହାଇଥିଲା  ମଧୁ େମାେତ େଦଖି ପାଦ ଛୁଇଁ କହିେଲ, “ମାଉସୀ, ଆପଣ 

େମାେତ ବେ�ଇେଦେଲ   ମଁୁ ଆପଣ, ଋଣ ଏ ଜୀବନେର  
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 ସୁଝିପାରିବିନି  ଆପଣ େଯଉଁ ଉପକାର କେଲ, େକହି କରିେବନି  େମା ମାଆ ଭଳି 

େମାେତ ସୁରmା େଦେଲ  ମଁୁ ଆପଣ,ୁ ମାଆ ଡାକିପାରିବି କି ?” 

 -“ଯଦି ସତସତିକା ମାଆ ଡାକିବାକୁ ଇxା, େତେବ େମା ଘରକୁ େବାହୁ େହଇ ଚାଲିଆ 

 ମାଆ ଡାକିବାର ସଂପ&ୂ� अଧିକାର ପାଇଯିବୁ ”   

 ମା ଆଡ଼କୁ ବିଷBୟ ବି¶ାରିତ ନୟନେର अେନଇ କହିଲି, “ମାଆ, େତାର ଏେତ ବୁqି 

अଛି େବାଲି ମଁୁ ଜାଣିନଥିଲି  ତୁ ଏେତ ବଷ� ଧରି ଏେତ କଥା ଲୁେଚଇରଖିଥିଲୁ  ଆଗରୁ 

କହିଥିେଲ अkତଃ େମାର ଆଜି ପଯ��k ଥିବା ଆତB ଗ{ାନି କଟିଯାଇଥାଆkା ” ଏତିକି କହି 

ମାଆକୁ କୁେ¥ଇ ପେକଇ ତା ପିଠିକୁ େସ�ହେର ଥାପୁେଡ଼ଇବାକୁ ଲାଗିଲି  

 “େତାର ଆତB ଗ{ାନି ରହିବା େଯାଗୁ ଆଜି ତୁ ମଣିଷ େହାଇପାରିଲୁ, ନେହେଲ େସଇ 

ଦୁnାମି ରହିଯାଇଥାଆkା  ପିଲା,ୁ ମଣିଷ ଭଳି ମଣିଷ କରିବାକୁ ବାପା ମାଆ,ୁ 

अକଥନୀୟ କn ସ୍ଵୀକାର କରିବାକୁ ପେଡ଼ ”  

 ବା�ଲ� ମମତାର अଥଳ ସାଗର ମଧ�େର ଏଭଳି ପ�ବହମାନ େବୗqିକ ହିମଖj 

ଲୁଚି ରହିଯାଇପାେର, ଏ କଥା ମଁୁ ପ�ଥମକରି ଜାଣିବାକୁ ପାଇଲି   

 େମାେତ ଏହା ପେର ମାଆ େମାେତ ଟିକିଏ ଦୂରକୁ ଡାକି େନଇ ପ�ଶ� କଲା, “ହଉ, 

ବହୁତ କଥାବାZ�ା େହଲା  ଏେବ କହ, ଏ କନ�ା ମନ ପାଇଲା ନା ନାହU ?” ଧୀେର ହଁ 

ଭରିଲି  େମା ହଁ ଭରିବା ଶୁଣି ଲାଜ ଓ ଖୁସିର अପବୂ� ସvମେର ମଧୁ अଦ୍ଵିତୀୟା ଓ 

अନୁପମା େଦଖାଯାଉଥିଲା  କହିବାକୁ ଲ¯ା ଆସିଲା ଓ ସାହସ େହଲାନି, େସଇ ପଢ଼ିଲା 

ଦିନୁ ମଁୁ ବି ମଧୁକୁ ମେନ ମେନ ଭଲ ପାଉଥିଲି  େସଥି େଯାଗୁ ତାକୁ ରmା କରିବାକୁ େସ 

େବାତଲକୁ ମଁୁ ବି ଥେର େଧାଇେଦଇଥିଲି ଓ କହିବା ବାହୁଲ� ମାତ� , େସେତେବେଳ 
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 େବାତଲକୁ ମା େଧାଇସାରିବା କଥା ଜାଣିନଥିଲି  ତା ପାଖକୁ अେନକ ଚିଠି ଓ କବିତା 

େଲଖି ସାଉତି ରଖିଥିଲି, ପେଠଇବାକୁ େକେବ ବି ସାହସ େହାଇନଥିଲା, ବିେଶଷତଃ ନଟର 

େପ�ମ କଥା ଶୁଣିବା ପେର  ମଁୁ ତା େପ�ମିକାକୁ ଭଲ ପାଉଥିଲି ଜାଣିଥିେଲ ମଧୁ ଉପେର ନ 

ପେକଇ ନଟ େମା ଉପରକୁ ଏସିଡ େଫାପାଡ଼ିଥାଆkା   ଭାବିଲି, ବାସର ରାତିେର େମା 

ଲିଖିତ କବିତା ଓ ଚିଠି େଦେଖଇ ମଧୁକୁ ଆ�ଯ�� କେରଇେଦବି     

 

ଭୁବେନଶ�ର 

ଭ� ାମ�ଭାଷ – ୭୯୭୮୦୫୯୮୫୧ 
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ପ�େମାଦ କୁମାର ପjା 

ବିଳମି�ତ ପ�ହରବିଳମି�ତ ପ�ହରବିଳମି�ତ ପ�ହରବିଳମି�ତ ପ�ହର    

 ରାତି ପାହି ନ ଥିଲା ତଥାପି େମା ନିଦ ଭାvି ଯାଇଥିଲା ଦmିଣ ପାଖ ଝରକା 

ଫା, -ାରେର ଶୁକ{ପm ଜହ�  ଆଲୁअର ସରୁ େରଖା ଭିତରକୁ ପଶି ଆସି ପ�ୀତମର 

ମୁଖମjଳ ଉପେର ପଡୁଥିଲା ଶୀତାଂଶୁ, अବିକଳ ପ�ତିବି\ େନଇ ଏ ଦୁନିଆକୁ ଆସିଛି 

େସ अେନକ ରାତି ଯାଏଁ ତାର अସରkି କଥା ସରି ନଥିଲା େଛାଟ େବଳୁଁ ହU ତାର 

େଶାଇଲା େବେଳ େମା ପାଖେର ବକର ବକର େହବା अଭ�ାସ ଥିଲା ପ�ଥେମ ପ�ଥେମ 

ଶୀତାଂଶୁ ବିର� େହଉଥିେଲ କି� ପ�ୀତମର अଭ�ାସ ବଦଳି ନ ଥିଲା ଦିନ ସାରା ତାର 

ଦିନଚଯ��ାକୁ ମାମା ପାଖେର ନ ବାkି କଲା ଯାଏଁ ତାକୁ ନିଦ େହଉ ନ ଥିଲା େକାଡ 

େପାଛା ପୁअର ଏଇ अଭ�ାସକୁ ଭାvି େଦବାକୁ େମାର ଇଛା େହଉ ନ ଥିଲା େତଣୁ 

ଶୀତାଂଶୁ,ୁ ଆକଟ କରି କହୁଥିଲି, `କହୁ, ନ କହିେଲ ତା ଭିତେର େସ ସବୁ ଘର 

କରିେଦବ ତେମ େଶାଇଯାअ ମଁୁ ତା କଥା ବୁଝୁଛି' 

  ବାସ୍ , ଶୀତାଂଶୁ ଚୁପ୍ େହାଇଯାଇଥିେଲ ଏବଂ ପ�ୀତମର अଭ�ାସେର ପର 

ଲାଗିଯାଇଥିଲା| 

 ରାତିେର େଯେତେବେଳ େସ କହିଥିଲା, “ମାମା, ମଁୁ ତମ ପାଖେର େଶାଇବି”  

 ତତ୍ mଣାତ୍  ମୀନୁ ଝିvାସି ଉଠିଲା, “ହଁ, ନ େଶାଇେଲ ଆଉ େଗଲା େବାଲି େକମିତି 

ଜଣା ପଡିବ?” 
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  ସାନ େବାହୂ ଆକଟ କଲା, `ମାମା େଶାଇେବ ଜଲିଦି ଉଠିେଲ ସକାଳୁ अେନକ କାମ 

अଛି ତେମ ଆଉ ବକର ବକର େହବନି'  

 ଆହା, ପ�ୀତମ ଟିେକ େହେଲ ବି ବଦଳି ଥାଆkା - ‘ମାମା, ଏଇଟା େହଲା, ମାମା 

େସଇଟା େହଲା, ୟାକୁ ଏୟା କହିଲି, ତାକୁ େସୟା କହିଲି, ମଁୁ େହବାରୁ ତମ େବାହୂକୁ 

ସ�ାଳିଛି, ବୁଝିଲ' - ଆଦି, ଆଦି ର अେନକ अସରkି ସ�ାର 

  ସାନ େବାହୂକୁ ପ�ୀତମ ପାଇଁ  ସମେ[ ପସi କଲା ପେର ଏକୁଟିଆ ତାକୁ େଦଖି 

ପଚାରିଥିଲି, `ତାର ଟିେକ ଦୁବ�ଳତା अଛି ଝିअ, ରାତିେର େଶାଇଲାେବେଳ ଜଣକ ପାଖେର 

ବକର ବକର େହଲା ପେର ହU େସ େଶାଇପାରିବ  ତେମ ପାରିବ?' 

  େସ େସେତେବେଳ କିଛି ଉZର େଦଇ ପାରି ନ ଥିଲା  କି� ତାର ଚାହାଣୀେର 

ସ¤ତି ସଚୂକ ଇvିତ େଦଖାେଦଇଥିଲା  ବଦ ରାଗୀ େହେଲ ବି ପ�ୀତମର ଏଇ 

अଭ�ାସଟିକୁ ଆପେଣଇ ଥିବାରୁ, ସାନ େବାହୂ ଉପେର ସହଜେର ମଁୁ ଖପା େହାଇ ପାରୁ 

ନଥିଲି  

 ଏମିତି ହU ଏକ ଶରତର ପାହାkି ପହେର अnମୀ ପଜୂା ପାଇଁ େଯେତେବେଳ ଘେର 

ସବୁ ପିଲାଏ ଜମା େହାଇଥିେଲ, ଶୀତାଂଶୁ, mୀଣ ଚି¦ାର ଶୁଣି େମା ନିଦ ଭାvି ଯାଇଥିଲା 

 ଶୀତାଂଶୁ ଛାତିକୁ ଧରି ଛାଟିପିଟି େହଉଥିେଲ ସାେv ସାେv ପାଣି େଦଇଥିଲି  अଧା 

େବାତଲର ଆ�ାସିଡ ତା, ପାଟିେର ଢାଳିେଦଇଥିଲି  କିଛି ଲାଭ ମିଳି ନ ଥିଲା ବାପା 

ପାଖେର େଶାଇଥିବା ପ�ୀତମ ବି ଉଠିପଡିଥିଲା   ଚି¦ାର କରି େସ ଉପର ଘେର 

େଶାଇଥିବା ତା ବଡ ଭାଇକୁ ଡାକି ସାରିଥିଲା  ଆ\�ଲାନ୍ସେର ଶୀତାଂଶୁ,ୁ ଧରି 
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 ଡା�ରଖାନା ନିଆ ଯାଇଥିଲା  େସ ରାତି ଶୀତାଂଶୁ, ପାଖେର ଆମ ମା ପୁअ ଦୁହU, 

େଶଷ େଶାଇବା ଥିଲା ସକାଳ ସଯୂ��, ପହିଲି କିରଣ ଆମ ମାଟିେର �ଶ� କଲା ପବୂ�ରୁ ହU 

ମୃତୁ�ର କରାଳ ଲହରୀ ଭାvିବାକୁ ଶୀତାଂଶୁ ଶରୀର ତ�ାଗ କରି ସାରିଥିେଲ  ଚଉରାଳିଶି 

ବଷ�ର େମା େବୖବାହିକ ଜୀବନେର ଶୀତାଂଶୁ ରୂପକ ପm ହଠାତ୍ କଟିଯାଇ େମା ଜୀବନ 

ଯାତ� ାେର ପ�ତିବpକ ସୃnି କରିଥିଲା  

 ବାହାେର ଦୂର େକଉଁ ମiିରେର ଶଂଖ ଓ ଘ�ା ଧ�ନିର ଶ� ଶୁଣା ଯାଉଥିଲା 

ପ�ୀତମର ଉପେର ପଡିଥିବା mୀଣ ପାହାkି ଆଲୁअ ଉପରୁ ଦୃnି େଫରାଇ ଆଣି ଉଠି 

ବସିଲି େମାେତ େଯ ନିଜକୁ ନିେଜ ସ�ାଳିବାକୁ େହବ, ନିେଜ ଉଠି ସାରି ମୁରବୀ ସାଜି 

ସମ[,ୁ ଉେଠଇବାକୁ ପଡିବ  ପ�ଦୀପ, ତା £ୀ; अନୀତା, ତା ସ¡ାମୀ ସକାଳ ଗାଡିେର 

ଆସିେବ ରାତି ପାହିେଲ ଶୀତାଂଶୁ, ପ�ଥମ ଶ�ାq ବାଷlକୀ  

ଦୁଇ 

 ଦିେନ ସଂଧ�ାେର ଦୀଘ� ୩୦ ବଷ� ଧରି ରହୁଥିବା େସହି ପୁରୁଣା ଜୀ&� -ଶୀ&� 

ସରକାରୀ ଘରକୁ େଫରିଲା ପେର ଚାହା ପିଉ ପିଉ ଶୀତାଂଶୁ କହିଥିେଲ, `କୁସୁମ, ଗଁାରୁ 

ଆସି ଭୁବେନଶ�ରେର କ�� ା±ରି କରୁଥିବା େମାର ସାv ପ�ଫୁଲ�  କଥା ତମର ମେନ अଛି?'  

 ହଁ, ମେନ ନ ଥିବ େକମିତି? ପ�ଦୀପ ଓ अନୀତାର ବାହାଘର େଗାଟିଏ ଦିନେର ହU 

େହାଇଥିଲା ତା' ପେର ପେର ଦିେନ ଆମ ସରକାରୀ କ¡ାଟ�ରେର େଗାଟିଏ ଦ$Zି େପଢି 

ପୁଟୁଳି ଧରି ଆସି ପହ�ି ଯାଇଥିେଲ  େମା େଦହେର େଯମିତି କିଏ ନିଆଁ ଲେଗଇ 

େଦଇଥିଲା ପା�-ପା�ଟା ପିଲା ଧରି ରାଜଧାନୀ ଭଳି ଜାଗାେର ଚଳ ପୁଣି ଗଁାରୁ ସାv-
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 ସାଥୀ! ବହୁତ ସମୟ ଧରି ଭିତର ଘରୁ ମଁୁ ବାହାରି ନ ଥିଲି କାକୁତି ମିନତି କରି ଶୀତାଂଶୁ 

େମାେତ ବାହାରକୁ ଧରି ଆଣିଥିେଲ   

 ‘କୁସୁମ, େମା ସାv ପ�ଫୁଲ�  ଇଏ ତା £ୀ ' 

 ଜଜ�ରିତ େକ� ାଧର ଆବରଣରୁ ବାହାରି ଆସି ସାରିଥିେଲ ମଧ� ଭଲ ଭାେବ ମଁୁ  ତା, 

£ୀ ,ୁ ଭଲ ଭାେବ ଚାହU ପାରି ନଥିଲି ୧୫ ଦିନ ଆମ ଘେର ରହିଲା ପେର ଭଡାଘର 

େଦଖି ବରମୁjା ଗଁା ଭିତରକୁ େସମାେନ ଚାଲି ଯାଇଥିେଲ  ପ�ଫୁଲ� , £ୀ ବହୁତ अମାୟିକ 

ମହିଳା ଥିେଲ ଆମ ଘେର ଥିଲା ଯାକ େମା ଘରର ସବୁ କାମ ତକ ନିଜ ହାତକୁ 

େନଇଯାଇଥିେଲ  ଗୀତୁ, ମୀନୁ, ପ�ୀତମର ଜଂଜାଳ ନିଜ ଛୁଆମାନ, ଭଳି େନଇଥିେଲ, 

`ନିଜର କିଛି ଠିକଣା ଥିେଲ ସିନା अପା, ପିଲା,ୁ ଏଇଠିକୁ ଆଣିବି ନ େହେଲ ପିଲା,ୁ 

ଏକୁଟିଆ କଣ ଗଁାେର ୟା ତା ପାଖେର ସବୁ ଦିନ ଛାଡି େହବ?' 

 ଶୀତାଂଶୁ େସହି ପ�ଫୁଲ� , କଥା କହୁଥିେଲ  अେନକ ଦିନ େହଲା େସମାନ, ସହ 

ସାmାତ େହାଇ ନ ଥିଲା 

  ‘ପ�ଫୁଲ�  ଆଜି अଫିସ ଆସିଥିଲା ଗାଡକଣାେର େସ ପ{ଟିv୍ କରୁଛି ଆମ अଫିସର 

ସମେ[ େସଇଠି ଜାଗା କିଣୁଛkି େମାେତ ପଚାରୁଥିଲା' 

 ‘ତେମ କଣ କହିଲ?' 

 ‘କଣ ଆଉ କହିଥାkି? ଆମ ପାଖେର କଣ अଛି େଯ ତାକୁ କହିବି କିଣିବି େବାଲି 

ଚୁପ୍ ରହିଲି  େସ ହU କହିଲା - କିଣି େଦ, େଯେବ ସୁବିଧା େହବ ପଇସା େଦବୁ' 

 ପ�ଦୀପର େଗାଟିଏ ପୁअ, अନୀତାର େଗାଟିଏ ଝିअ, ଗୀତୁର େଗାଟିଏ ଝିअ, ମୀନୁ, 



ତ� େୟାଦଶ ବଷ�, ପ�ଥମ ସଂଖ�ା, ଜାନୁଆରୀ ୨୦୧୮ Download Magazine 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.com  Aahwaan.com  Aahwaan.com  Aahwaan.com  |  65 

 ପ�ୀତମର ଛୁଆ ନ ଥିେଲ  େହେଲ େସମାନ, ମାଆ ପା�େଗାଟି ଛୁଆ ଜନB  କରିଥିଲା, 

ତାହା ପୁଣି ପ�ଥମ ଓ େଶଷ ମଝିେର ୧୬ ବଷ�ର ପ�େଭଦ େନଇ  ପ�ୀତମ ଜନB  େବେଳ 

ପ�ଦୀପ କେଲଜେର ଏବଂ अନୀତା �ୁଲେର ପଢୁଥିେଲ  ପା�-ପା�େଗାଟି ପିଲା,ୁ ଧରି 

ରାଜଧାନୀର ଦ� �ତ ପରିବZ�ନଶୀଳ ପରିେବଶେର ପରି�ିତିର ସ¤�ଖୀନ କରାଇବାେର 

ଶୀତାଂଶୁ ସିq-ହ[ ଥିେଲ  ଶାଶୁ, ଶ�ଶୁର, ମୃତୁ� ପେର ଗଁା ଘର ଏବଂ ବିଲ ବାଡି ବିକ� ୀ 

କରି ପିଲା,ୁ ମଣିଷ କରିବାକୁ ଶୀତାଂଶୁ ନିଜର ପାରିଲା ପଣ ସାରି େଦଇଥିେଲ   ତା 

ଭିତେର ଭୁବେନଶ�ରେର ନିଜ ଘର କରି ରହିବାର ସ�ପ� ହU ଆେମ େକେବ େଦଖି ନଥିଲୁ  

ତଥାପି ପ�ଫୁଲ� , ସାହାଯ�େର ଜାଗା କିଣାଗଲା   

 ଘର ପ�ତି.ା ଦିନ ତା, £ୀ େମାେତ ପଚାରିଥିେଲ, ‘अପା, ମୀନୁକୁ େମା ପୁअ ପାଇଁ 

େଦବ?' 

 ଭୁବେନଶ�ରେର ଆମ ଘେର ରହିଲା ଦିନରୁ ମୀନୁ ପାଇଁ ପ�ଫୁଲ� , £ୀ, ଦୁବ�ଳତା 

ଥିଲା, ମଁୁ ଜାଣି ଥିଲି  କି� ତାକୁ ତା, ସ$କ�େର ଢାଳିବାକୁ େଯ େସ ମନେର ଧରି 

ବସିଥିେଲ, ତାହା େମା ଧ�ାନ ବାହାେର ଥିଲା  ମୀନୁକୁ ପଚାରିଥିଲି  ମୀନୁ େମୗନ 

ରହିଥିଲା  अଧିକ�, ଶୀତାଂଶୁ,ୁ ରାଜି କରାଇବାକୁ େମାେତ ସମୟ ଲାଗିଥିଲା ମୀନୁ 

ପାଇଁ ବଡ ଚାକିରିଆ େଖାଜୁଥିେଲ େସ  କିଛି ଦିନ ଚୁପ୍ ରହିବା ପେର ଆେମ ହଁ, ହଁା 

କରିଥିଲୁ  ମୀନୁର ବାହାଘର ପ�ଫୁଲ� , ଏକମାତ�  ପୁअ ସହ ସ$ନ�  େହାଇଥିଲା  

ପ�ଫୁଲ� , ପରିବାରର ଆକାର ଆମ ଭଳି ବଡ ନ ଥିଲା  ଝିअର ବାହାଘର ସାରି 

େଦଇଥିେଲ କି� ଗ�ାଜୁଏଟ୍ ପେର ପ�ଫୁଲ�  ତା, ପୁअକୁ ପ{ଟିv୍, କ�� ା±ରୀ ରା[ାେର 

େନଇଯାଇ ଥିେଲ ଗଁାରୁ କିଛି ନ ଆଣି ଭୁବେନଶ�ରେର େସ अେନକ ସ$Zିର ମାଲିକ 
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 େହାଇପାରିଥିେଲ  େମାଟ ଉପେର ଆେମ ପ�ଫୁଲ� , ଋଣୀ ଥିଲୁ  କନ�ା ଦାନ ପେର ବି 

େସ ଋଣେର अk ଆସି ନ ଥିଲା   

 अବସର େନଲା ପେର ଶୀତାଂଶୁ,ୁ େଯେତ ଟ,ା ମିଳିଥିଲା, ତାକୁ ଲେଗଇ ମୀନୁର 

ସ¡ାମୀ ଆମ ପାଇଁ ଏହି ଘରଟିକୁ अତି ସୁiର ଭାବେର େସହି ଜାଗାେର କରିେଦେଲ, ଯାହାକୁ 

ତା, ବାପା ଆମ ପାଇଁ କିେଣଇ େଦଇଥିେଲ  ପ�ଦୀପ କହିଥିଲା, `ତମ ଟ,ା ଥାଉ ବାପା, 

ମଁୁ ଘର ତିଆରି କେରଇ େଦବି ' 

 ଶୀତାଂଶୁ କିଛି ଶୁଣି ନ ଥିେଲ, `େମା ଟ,ାେର କରି େଦଉଛି ଦରକାର େବେଳ ତୁ 

ନ େଦେଲ େଦବ କିଏ? ଏେବ ଦରକାର ନାହU ' 

ଶୀତାଂଶୁ अେନକ ସମୟେର ବିଳିବିେଳଇ ଥାkି, `ପ�ଦୀପ, ତା £ୀ ଆସିେଲ ଉପେର 

ରହିେବ; अନୀତା, ଗୀତୁ, ମୀନୁ ଆସିେଲ ପଛ ପାଖ ରୁମେର, ପ�ୀତମ ଆସିେଲ େମା ପାଖେର 

' 

 ମଁୁ ପଚାେର, `ଆଉ ପ�ୀତମର £ୀ? ପିଲାମାନ,ର ପିଲାଏ? ଭୁଲିଗଲ?'  

 ‘ଓଃ େହା, ତା େହେଲ ଉପେର ଆହୁରି ଦୁଇଟା ରୁମ ଦରକାର' 

 ମୀନୁର ସ¡ାମୀ ହସkି, `ବାବା, ସମେ[ ଏଇଠି କଣ ସବୁ ଦିନ ରହିେବ? ହଁ, େମାର 

ମିନୁର କଥା अବଶ� ଭିନ�  ' 

 ପାଖେର ଠିଆ େହାଇଥିବା ପ�ୀତମ ଆପZି ଜଣାଏ, `ଭୁଲ କଥା ଭାଇ, ମଁ ୂ କୁଆେଡ 

ଗଲି? େମାର ଭୁବେନଶ�ର ଆସିବାର ଚାନ୍ ସ୍  अଧିକ, ଏ କଥା ଜାଣିଛ ତ?' 

 ଭୁବେନଶ�ର ନୁହଁ, ବରଂ ପ�ୀତମର ବଦଳି େଚନ� ାଇରୁ ଆସାମର ହାଇେଡ� ା ପାୱାର 
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 େପ�ାେଜ±ସକୁ େହାଇଯାଇଥିଲା  

 ଶୀତାଂଶୁ ତାକୁ ହସି ହସି େଫାନ୍ କରିଥିେଲ, ‘େଦଖିଲୁ, ଭାଇନା ସହ ଯୁq କରୁଥିଲୁ!’ 

 ଘର ତିଆରି ପେର ପେର ପ�ୀତମର ବାହାଘର  ତା' ପେର ଏଠାେର ମଁୁ ଶୀତାଂଶୁ, 

ସହ ତିନିଟା ସ$ୂ&� ବଷ� ମଧ� କେଟଇ ପାରି ନ ଥିଲି  ଆଶ୍ଵିନ- େଜ�ା�ା- ବିଛୁରିତ 

େମଘ ଶନୂ� ଆକାଶେର କcନା େସପାଖ अମା अpାରୁଆ अp ତମସର ବା[ବତା େମା 

ପାଇଁ अତି अସହନୀୟ ଥିଲା  ଶୀତାଂଶୁ ଆଉ ନାହାkି େମାେତ ଚେଳଇ େନବା ପାଇଁ, େମା 

ମନ अଗଣାର ସପନର େଢଉକୁ ସମତୁଲ କରି ବା[ବର ଦୁନିଆକୁ େଫେରଇ ଆଣିବା 

ପାଇଁ   େମା अସ$ୂ&� अସ�n ଚହଲା ମନ अଗଣାେର ପ�ଶାkିର �ବିରତା େକବଳ 

ଶୀତାଂଶୁ ହU ଆଣି ପାରୁଥିେଲ ନ େହେଲ କି ୧୬ ବଷ�ର ତଫାତର ପ�ଦୀପ ଏବଂ ପ�ୀତମ, 

ମଧ�େର ମଁୁ ସମନ¡ୟତା ରଖି ପାରିଥାkି  अନୀତାର ଇzିନିअର, ଗୀତୁର ଶିmକ ଏବଂ 

ମୀନୁର କ�� ା±ର ସ�ାମୀମାନ, ମଧ�େର ତାଳ େମଳ ରହି ଥାଆkା   

ତିନି 

 ଶୀତାଂଶୁ, ମୃତୁ� ପେର େମାେତ ପ�ଫୁଲ� , ପରିବାର ଉପେର अଧିକ ନିଭ�ର 

ରହିବାକୁ ପଡୁଥିଲା ମୀନୁ େଯଉଁଭଳି ତା ଶାଶୁଘର ଆଉ ଆମ ଘରର କାମ ମଧ�େର 

ସାମzସ� ରଖି ଚାଲିଥିଲା, ତାକୁ େନଇ ପ�ଫୁଲ� , £ୀ ଦିେନ ଇvିତେର ମଧ� ନିଜ ବିର�ି 

ଭାବ ସଚୂାଇ ନାହାkି ତା ସ¡ାମୀ ମଧ� ତଦ� �ପ ଥିେଲ  

 ଶୀତାଂଶୁ, ମୃତୁ�ର ଚଉଦ ଦିନି ଦିନ ପ�ଦୀପ ଓ अନୀତା, ସତର ଦିନି ଦିନ ଗୀତୁ, 

େକାଡିଏ ଦିନି ଦିନ ପ�ୀତମ ଓ ସାନ େବାହୂର ବିଦା େକବଳ ମୀନୁ ଓ ତା ସ�ାମୀ, ଉପ�ିତି 
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 େଯାଗଁୁ ହU ମଁୁ ସହ� କରି ପାରିଥିଲି 

 ପ�ଦୀପ ଡାକିଥିଲା, `ମାମା, ଆମ ପାଖକୁ ଆସି ଯ'  

 ସାନ େବାହୂ ଧରି ବସିଥିଲା େସମାନ, ସହ େମାେତ େନଇଯିବା ପାଇଁ, େମାର ଇଛା 

େହାଇ ନ ଥିଲା  ଘରର ମଳୂଦୁଆ ପଥରଠୁ ଆର� କରି େଶଷ ରv କାମ ଯାଏଁ େଗାଟି 

େଗାଟି କରି ଶୀତାଂଶୁ ନିଜ ହିସାବେର, ପସiେର ତିଆରି କରିଥିେଲ  ତା, अନୁପ�ିତି, 

ପ�ତି ମୁହୁZ�ର ସB �ତି େମା ମନ अଗଣାର ନିଜ�ନତାେର ହିେଲ� ାଳିତ େହାଇ ଉଠିଥିଲା  

େତାଫାନ ପେର ପେର ବାୟା ଚେଢଇର ବସାକୁ ପ�ାଣହୀନ ଶନୂ�ତା ଭିତେର ଛାଡିେଦବା 

େମା ପେm କାଠି କର େହାଇଥିଲା   

 ଶୀତାଂଶୁ କହୁଥିେଲ, `ଜାଣିଛ କୁସୁମ, ଆଉ ଦୁଇ ବଷ�  ତା' ପେର ଯଦି େମାର କିଛି 

କ'ଣ େହାଇଯାଏ, ତେମ େଫମିଲି-େପନସନ୍ ପାଇବ ତା ଆଗରୁ କି� େମା େପନସନ୍ 

ତମକୁ ମିଳିବ ' 

 େସହି କଥା ହU େହଲା  ତା,ର େପନସନ୍ ଟ,ା ପାରିବାରିକ େପନସନ୍ େର 

ପରିଣତ େହଲା ପବୂ�ରୁ ହU େସ ସଂସାର ଛାଡି ଚାଲିଗେଲ  କିଛିଦିନ ଯାଏଁ ତା, ପୁରା 

େପନସନ୍ ପାଇବାର ମଁୁ ହକ୍ ଦାର େହବି ଏୟା ଭାବି, ମନକୁ ଶ� କରି, ଏକୁଟିଆ ରହିବାର 

ମାନସିକତା େନଇ ମଁୁ �ିର କରିଥିଲି, ମଁୁ ଆଉ କୁଆେଡ ଯିବିନି  ବରଂ, ତା, ଶ�ାq 

ବାଷlକୀ ପେର ତଳଟା ଭଡାେର ଲେଗଇ ଉପେର ମଁୁ ରହିବି  େଯଉଁ ଆେବଗ, ବିଶ୍ଵାସର 

ଛତ�  ଛାୟା ତେଳ ଚାଳିଶି ବଷ� କାଳ କେଟଇଲି, ତା'ର ଆଶ�ା କ'ଣ ଏେତ ସହଜେର ଛାଡି 

େହବ? 



ତ� େୟାଦଶ ବଷ�, ପ�ଥମ ସଂଖ�ା, ଜାନୁଆରୀ ୨୦୧୮ Download Magazine 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.com  Aahwaan.com  Aahwaan.com  Aahwaan.com  |  69 

  ସକାଳୁ ସକାଳୁ अନୀତା, ତା ସ¡ାମୀ ଏବଂ ପ�ଦୀପ, ତା £ୀ ,ୁ େnସନରୁ ମୀନୁର 

ସ¡ାମୀ କାରେର ଧରି ଆଣି ଆସିଥିେଲ  ଘେର ଗହଳ ଚହଳ ଆର� େହାଇ ଯାଇଥିଲା 

ପ�ୀତମର £ୀର ଆଗୁଆ ପଣ �n ବାରି େହାଇ ଯାଉଥିଲା 

 େରାେଷଇ ଘରୁ ତାର ପାଟି ଶୁଭିଲା, `ମାମା, େକାଉଠି अଛ, ଆସ ହାjି ବiାଣ େହବ 

'  

 ମଁୁ ବାହାେର ହU ରହି କହିଲି, `ବiାଣ ସାରିଦିअ  ରpା ଏେବ ଆର� କେଲ 

ଦି� ପଦର େହାଇଯିବ ପୁେରାହିତ ଆସିଲା େବଳକୁ ସରିଥିେଲ େହବ ନା ' 

 ମୀନୁ ପାଟି କଲା, `ମାମା, ଭିତରକୁ ଆସ ମିଶି କି ସାରିେଦବା ' 

 େରାେଷଇ ଘର ଭିତେର ଭାଉଜ-ନଣi ପା� ଜଣ ଯାକ ଥିେଲ   

 ‘ମଁୁ ମିଶିେଲ ଛअ େହବ େମାେତ ଆଉ ମିଶା ନା ' 

 ମଁୁ ଇଛାକୃତ ଉେପmା କଲି  ଭରା-ପୁରା ପରିବାର େମାର, ଘେର ଭଲ-ମi କାମେର 

ଏଣିକି ତେମମାେନ କର  ମାମାକୁ ଆଉ େସ ଭିତେର ପୁରାअନି ଏଇ ବିଧବାର େସଇଠି 

କଣ କାମ?  

 ଶୀତାଂଶୁ, ଶ�ାq-ବାଷlକୀ ପାଇଁ ମଁୁ ସାନ ଭଉଣୀ ମାନି ପାଖକୁ େଫାନ କରି ନିମeଣ 

େଦଲା େବେଳ େସ କହିଥିଲା, `अପା, ଗଲା ବଷ� ମଁୁ ଜାଣି ଜାଣି କହି ନଥିଲି କାZlକ 

ଆଗରୁ ହU ଭାଇନା, କାଳ େହାଇଥିଲା ନା  ୟା,ର ପୁରୀେର ପୁରା ଚିହ� ା अଛkି  ଏ 

ବଷ� କି� କହିବୁ ଆଗରୁ କାZlକ ପାଇଁ ଭଲ ରୁମ ରଖି େହବ ' 

 ମଁୁ ବାହା େହଲା େବେଳ ମାନି େଛାଟ ପିଲାଟାଏ ଥିଲା  ନିଜ ପରିବାର କଥା ବୁଝୁ 
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 ବୁଝୁ ମାନି େଯ ବଡ େହଇ ସାରିଛି, ବାହା େହାଇ ଘର ସଂସାର କରିଛି, अପା କଥା 

ବୁଝିବାକୁ ସmମ େହଇ ପାରିଛି, ଶୀତାଂଶୁ , ମୃତୁ� ପେର ହU େମାର ହୃଦ୍ େବାଧ େହାଇଥିଲା 

 ପୁରୀ ଯାଇ ବଡି େଭାର୍ ରୁ ଉଠି ମାକ�j ର େଗାଳିଆ ପାଣିେର ମୁj େଧାଇ େବୖଧବ� ର 

ଯeଣା କୁ ପ�ତ�m अନୁଭବ କରିବାର ଟିେକ ବି େମାର ଇଛା ନ ଥିଲା ମନା କରିେଦଲି, 

`େମାର ପୁରୀ ଯାଇ କାZlକ ହବିଷ କରିବାେର ଆଗ�ହ ନାହU େସଥିପାଇଁ ରୁମ୍ କିଛି ରଖିବା 

ଦରକାର ନାହU  ତେମମାେନ େକବଳ ତା, ଶ�ାq କୁ ଆସ ' 

 ଠିକ୍ ସମୟେର ଶ�ାq ସରି ଯାଇଥିଲା ଶ�ାq େର ପ�ଦୀପ, ତା £ୀର ଭୂମିକା अଧିକ 

ଥିଲା  ମଁୁ େକବଳ ମୁକ ଦଶ�କ ଥିଲି  ପ�ଫୁଲ�  , £ୀ, ଭୂମିକା ତା ପେର ଥିଲା  

ପୁେରାହିତ, ପାଟିରୁ କଥା ଛେଡଇ େସ ପ�ଦୀପର £ୀକୁ ପରାମଶ� େଦଇଥିେଲ  େମା 

ଶାଶୁ ଶ�ଶୁର, ଶ�ାq ଆେମ ଏଇଠି ବିiୁ ସାଗରେର କରୁଥିଲୁ ଏବଂ अନk ବାସୁେଦବ , 

अଭଡା େନଇ ବ� ାହB ଣ େଭାଜନ କରା ଯାଉଥିଲା ଆଜି ଲିvରାଜ ମiିରରୁ େଭାଗ 

अଣାଯାଇ ପରଶା ଯାଇଥିଲା  ଭାଇ-ଭାଉଜ, ମାନି-ତା ବର, େସମାନ, ପିଲାମାେନ, 

ସମୁଦି ସମୁଦୁଣୀ ମାେନ, ସାହି ପଡିଶା ସମେ[ ଖାଇ ଚାଲି ଯାଇଥିେଲ  

 ଗଲାେବେଳ ଭାଉଜ ବାର\ାର କହିଥିେଲ, `ଏକା ଏକା ଏଇଠି େକେତ ଦିନ ରହି 

ପାରିବ अପା, ଦିନା େକେତ ଆମ ଘେର ବି ରହିବ, ଆସ' 

 ମନା କରିପାରି ନ ଥିଲି ମଁୁ  େକବଳ ଦର ହସିଲା ଆଖିେର ତା, କଥାକୁ ସମଥ�ନ 

କରିଥିଲି  

 ବାହା େହଲା ପେର େମାର ବାପା ଘର ସହ ସ$କ� अଧିକ ନ ଥିଲା, ଖୁବ୍ ସୀମିତ ଥିଲା 
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  େଭାଜିଭାତ, ନିମeଣ ଛଡା ଆମକୁ ଆଉ କୁଆେଡ ଆଖି ପେକଇବା ପାଇଁ ସମୟ ମିଳି 

ପାରୁ ନ ଥିଲା କି\ା ବାପା-ମାଆ ମଧ� େକେବ, ଝିअ ଭୁବେନଶ୍ଵରେର ରହିଲାଣି, ଦିେନ 

ଓଳିଏ ଆସି ରହିେବ, ଏହି ବିଚାର ବି େସମାନ, ମନକୁ େକେବ ଆସି ନ ଥିଲା  ବାପା-

ମାଆ , ମୃତୁ� େବେଳ ଯାହା ଆେମ ଯାଇଥିଲୁ  େମାର ଦି' ଭାଇ ଭାଉଜ , ଗାେt 

େହବ ପରିବାର ସହ ବି େମାର ସ$କ� ଖୁବ୍ କମ ଥିଲା  େମାଟ ଉପେର େମା ପରିବାର, 

ଶାଶୁଘର, ଶୀତାଂଶୁ, ଗଁା େଲାକ, ଏଇମାନ, ବଳୟ ଭିତେର ହU ଆମର େଦୖନiିନ 

ସଂସାର ଥିଲା  ଆଜି, ସମ[,ୁ ଏକାଠି େଦଖି ବଷ�ରୁ ଜମାଟ ବାpି କଠିନ େହାଇ 

ସାରିଥିବା େକାହ ତରଳିବାେର ଲାଗିଥିଲା   କବାଟ ବi କରି ଏକୁଟିଆ ପାଟି କରି 

କାiିବାକୁ େମାେତ ଇଛା େହଉଥିଲା   

ଚାରି 

 ଡ�ଇଂ ରୁମେର ପ�ଦୀପ, ପ�ୀତମ ସହ ତିନି ଜ� ାଇଁ ବସି ଗପ-ସପ େହଉଥିେଲ 

ପ�ଦୀପର ସ�ମ ପଢୁଥିବା ପୁअ ଏବଂ अନୀତା ର अnମ ପଢୁଥିବା ଝିअ ନିଜ ନିଜ ବାପା 

ମାନ, ପାଖେର ବସିଥିେଲ େମାେତ େଦଖୁ େଦଖୁ ପ�ୀତମ ଡାକିଲା, `ମାମା, ଆସ ଶୁଣ, 

ଭାଇ କ'ଣ କହୁଛkି ' 

 ମଁୁ ପ�ଶ�ବାଚୀ ଆଖିେର ପ�ଦୀପକୁ ଚାହUଲି  ପିଲା ଦିନୁ ଖୁବ୍  କମ୍  କଥାବାZ�ା କେର 

େସ ବଡ ପରିବାର ଭିତେର ବଡପୁअର ଗୁରୁ-ଦାୟିତ� କୁ େସ ସବୁେବେଳ ସୁଚାରୁ ରୂେପ 

ତୁେଲଇ ଆସିଛି ମା’ର ମନର କଥା ବାହାରକୁ ଆସିଲା ଆଗରୁ अତି ସହଜେର ତାକୁ 

ରୂପାନି¡ତ କରିଦିଏ   ପ�ୀତମ ହU କହିଲା, `ମାମା, ଭାଇ କହୁଛkି, ତେମ ତା, ସହ 
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 ଯିବ' 

 ‘ହଁ ମାମା, ତେମ ଆମ ସହ ଚାଲ ବାବା, ଶ�ାq ଯାଏଁ କହିଥିଲ, ଠିକ ଥିଲା  ଆଉ 

ୟା ପେର ଏେତ ବଡ ତଳ ଉପର ଘେର ଏକୁଟିଆ ରହିବାଟା अkତଃ ତମ ପେm 

ଠିକ୍ େହବନି ' 

 େମା ମନେର ଉଠୁଥିବା ଝଡକୁ ପ�ଦୀପ ତା େହେଲ ଉjି େଦଇଛି ! ତଥାପି ମଁୁ କହିଲି, 

`ଶୁେଣ ବାପା, ତଳଟା ଆେମ ଭଡାେର େଦଇେଦବା  ଉପେର ମଁୁ ରହିବି ଆଉ अସୁବିଧା 

େହବନି  ତା ଛଡା ମୀନୁ ତ' ପାଖେର अଛି ' 

 ମୀନୁର ସ¡ାମୀ କହିେଲ, `ହଁ ଭାଇ, କିଛି अସୁବିଧା େହବନି  ଆେମ अଛୁ ' 

 ପ�ଦୀପ କହିଲା, `ଯାହା େହେଲ ବି ତେମ ଏଇଠି ଏକୁଟିଆ ରହିବ ନାହU ମାମା  ମଁୁ 

ଜାଣିଛି, ବାବା,ୁ ଝୁରି ଝୁରି ତେମ େରାଗିଣା େହାଇଯିବ  େଦଖୁନ, ତମର ବଷ�କ ତଳର 

େଚେହରା ଆଜି अଛି? ମଁୁ କିଛି ଶୁଣିବିନି  ତେମ ତଳଟା ଭଡା ଲେଗଇ ଦିअ  ଆର 

ଥରକୁ ମଁୁ ଆସିଲା େବଳକୁ ତମକୁ େମା ସହ ଯିବାକୁ େହବ ' 

 ମଁୁ ଆଉ ପ�ତିବାଦ କରିପାରିଲି ନାହU  ଚୁପ୍ ରହିଗଲି  ସମୟର ବାଲିେର ଚାଲି 

ଚାଲି େମା ଶରୀର, ମନ ଥକି ଯାଇଥିଲା  ମଁୁ କ'ଣ ଶୀତାଂଶୁ , ଭଳି େହାଇ ପାରିବି? 

ବୀର ଦପ�େର अଜଣା अେପmିତ ଆଗ�କ ପାଇଁ अେପmାରତ ଜେଣ ଶ£ ବିହୀନ େସୖନିକ 

ଭଳି ଏକୁଟିଆ ରହି ପାରିବି ମଁୁ? ଏେତ ବଡ ସଂସାର କଲା ପେର ଏକୁଟିଆ-ଜୀବନ-ଯାତ� ାର 

ସ୍ଵାଦ ଚାଖିବାର ସାହାସ ମଁୁ କରି ପାରିବି? ଏମାନ, ଭିତେର େମା ଜୀବନ, ଏମାନ, 

ଭିତେର ହU ମୃତୁ�, ଏହି ସତ�ଠୁଁ ଦୂେରଇ େହବନି  ଫୁଲରୁ ମହୁ ସଂଗ�ହ କରିବାକୁ ଯାଇ 
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 େଶଷେର ତା'ର ବi ପାଖୁଡା ଭିତେର େଯ ତାକୁ ରହି ଯିବାକୁ େହବ, େସୟା କ'ଣ ଭ� ମର 

ଫୁଲ ଭିତେର ପଶିଲା ଆଗରୁ ଭାବିଥାଏ? 

 ଶୀତାଂଶୁ କହୁଥିେଲ, `अନ�ମାନ, ଆଶି�ତ େର ରହି ପ�େତ�କ ମୁହୁZ�େର ମୃତୁ�କୁ 

ବରଣ କରିବା अେପmା ଆତB  ନିଭ�ରଶୀଳ େହାଇ େଗାଟିଏ ଥରର ମୃତୁ�କୁ अେପmା କରି 

ରହିବା ବହୁତ ଭଲ  ଯଦି ତେମ ଏକୁଟିଆ େହାଇଯାअ, ଘର ଭଡା େଦବ, େପନସନ୍ ଟ,ା 

अଛି  ହାତ େଗାଡ ଚାଲିଥିଲା ଯାଏଁ କାହାରି ଆଶି�ତ େହବା ଠିକ୍ ନୁେହଁ ' 

 େମା ପିଲାମାେନ अନ�ମାେନ ନୁହଁkି, େହାଇ ପାରିେବନି ମଧ�  େସେବ ଶୀତାଂଶୁ,ୁ 

ଗୁେଡଇ ଠିଆ େହାଇଥିଲି ଆଜି ବି ପିଲା ମାେନ େମା ସାହାରା େହେବ 

  ଶୀତାଂଶୁ, ଭଳି ମଁୁ ଦୃଢ ମନା ନୁେହଁ   ପରିବାର ଚେଳଇବା ପାଇଁ େକେବ 

େକଉଁଠୁ କିମିତି େଯାଗାଡ-ଯତ�  କରୁଥିେଲ, ମଁୁ ଜାଣିବାକୁ େଚnା କରି ନ ଥିଲି  ତା, ବିନା 

େକବଳ ତା, େପନସନ୍, ଏହି ଘର ଭଡା େମାେତ ଜୀବନ ଶ�ି େଦଇ ପାରିବନି  େକେବ 

େହଁ ନୁେହଁ    

 ଏହା ଭିତେର େକେତେବେଳ େଯ େମା ପଛେର ସବୁ ପିଲାଏ ଆସି ଠିଆ େହାଇ 

ସାରିେଲଣି, େସ ଦିଗେର େମାର ଲm� ନାହU  ପଛରୁ अନୀତା କହି ଉଠିଲା, `ଭାଇ, ତା 

ପେର େମା ପାଖେର ଯାଇ ରହିେବ ବହୁତ ଦିନ ତେଳ ବାବା, ସହ େମା ପାଖକୁ 

ଯାଇଥିେଲ  େସଇଟା ପୁଣି ଏଲ ଟି ସି େର ' 

 ମଁୁ ପଛକୁ ଝଟ୍ କିନା ଚାହUଲି, `ହଁ, େମାେତ ଭାଗ କରିଦିअ ' 

 ତା ବସିବା �ାନରୁ ପ�ୀତମ ଉଠି ଆସି େମା ପିଠିେର ଓହଳି ଗଲା, `ନିଜ ପିଲା, 
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 ଘରକୁ ଯାଇ ରହିବା କ'ଣ ଭାଗ ମାମା? ଭାବିନିअ, ତମର ପା�ଟା ଜାଗା अଛି ରହିବା 

ପାଇଁ' 

 ଗୀତୁ େମା ହାତକୁ ଲାଗି ଆସିଲା, `ତା ପେର ଆମ ପାଖକୁ  ନୁହଁ ?’ 

 େସ ତା ସ�ାମୀ,ୁ ହସି ହସି ଚାହUଥିଲା  ତା' ସ¡ାମୀ ବି ହସି ହସି ମୁj ହଲାଇଥିେଲ  

କି� ମଁୁ ଜାେଣ, ଶାଶୁ-ଶ�ଶୁର, ଜା-ଜଉଳି,ୁ ଧରି େସ ଘର କରିଛି  ବିଧବା ମାଆ ଆସି 

େସମାନ,ର େସଇଠି ରହିବ, େସେତ ବଡ େଖାଲା ହୃଦୟେର େସ କଥା କୁ ଗ�ହଣ କରିବା 

ଶ�ି କାହାର अଛି? ତଥାପି େସ ଦୁେହଁ ତା', ମଯ��ାଦା ରଖିଥିେଲ ଗୀତୁର ଦଶ ବଷ�ର 

ଝିअ େମା େପଟକୁ ଧରି ଠିଆ େହାଇଗଲା, `ହଁ, ହଁ, ଆଈ, ଆମ ସହ ତେମ ରହିବ ' 

 अତିଶୟ ଆେବଗେର ତାକୁ ଭିଡି ଧରିଲି  ସ$କ� ଓ ସ\p ର अ¹ୁତ ଆକଷ�ଣ କ'ଣ 

ଏେତ ସହଜେର ଛାଡି ହୁଏ? अନୀତା ବାହାଘରେର अଧିକ ଖ�� କରିେଦଇ ଗୀତୁ ପାଇଁ 

ବଡ ଚାକିରିଆ େଖାଜିବା ପାଇଁ  ଶୀତାଂଶୁ ସାହାସ କରି ପାରି ନଥିେଲ ତା, अଫିସର 

ଜେଣ ସହକମ�ୀ, ଦୂର ସ$କ�ୀୟ ଶାଳୀ ଥିେଲ, ଗୀତୁର ଶାଶୁ େଭାଟ େବେଳ ଥେର ତା, 

ଗଁା େର ଶୀତାଂଶୁ, ଡିୟୁଟି ପଡିଥିଲା  େସଇଠି ଗୀତୁର ସ୍ଵାମୀକୁ େଦଖିଥିେଲ ତା, 

ବ�ବହାରେର ତୁn େହାଇଯାଇ ଆସୁ ଆସୁ ସ\pକୁ ଆଗକୁ ବେଢଇ େଦଇଥିେଲ େସ 

ସମୟ – ଆଉ ଆଜିର ଦିନ ଆଜି ପଯ��k ଗୀତୁ ତା' ଶାଶୁ ଘରର ଜେଣ କାହାରି 

ବିଷୟେର ଥେର ଦିେନ େହେଲ ବି େମା ପାଖେର अଭିେଯାଗ କରିନି  

 େମା ଆଗେର ମୀନୁ ଠିଆ େହାଇଥିଲା, `ଆଉ ମାମା, ଆମ ଘରକୁ?' 

 ମଖୂ � ମୀନୁର କାନ େମାଡିବାକୁ େମାର ଇଛା େହଉଥିଲା अତି ଶ�qାେର ତା ଚିବୁକକୁ 
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 ଧରି କହିଲି, `େତା ପାଖେର अଛି େର ମାଆ  ତେମ ଦୁେହଁ ନ ଥିେଲ ମଁୁ କ'ଣ ଏକୁଟିଆ 

ଏଇଠି ରହି ପାରିଥାkି?' 

 ମଁୁ କ'ଣ ସତେର ଏକୁଟିଆ ରହି ପାରିଥାkି? େମା ନିଜକୁ ନିେଜ ବେଷ� େହଲା 

ବାର\ାର ପ�ଶ� କରି ଚାଲିଛି  

 ଗାଡକଣାେର ଆଶି�ନର ନୁଆଁଣିଆ ସଂଧ�ା ତା'ର କାୟା ବି[ାର କରି ଆସୁଥିଲା  

ଆଉ େଗାଟିଏ ରାତି ପିଲାମାେନ େମା ସହ ରହିେବ  ତା ବି ସମେ[ ନୁେହଁ अନୀତା, 

ପ�ଦୀପ ନିଜ ନିଜ ପରିବାର ସହ ଏଇ ରାତିେର ହU ବାହାରିଯିେବ  ଗୀତୁ, ତା ସ¡ାମୀ 

ସକାଳୁ ବସେର ଯିେବ  ପ�ୀତମ ସହ ସାନ େବାହୂ ତା, ବାପା ଘରକୁ ଯିେବ ତିନି ଦିନ 

ପେର େସମାେନ ବି ଆସାମ ବାହାରି ଯିେବ  ପୁଣି ଆଉଥେର ଆେମ  ମୀନୁ ତା ଶାଶୁ 

ଘେର, େମା ଘେର ମଁୁ, ଏକୁଟିଆ  अkତଃ କିଛି ଦିନ େମାେତ ଏକୁଟିଆ ରହିବାକୁ ପଡିବ  

ତା ପେର େମା ଦିନଚଯ��ା ଭିନ�  େହାଇଯିବ  ମଁୁ ଏବଂ େମା ପିଲାମାେନ ଶୀତାଂଶୁ େଯ 

ଆଉ  ନାହାkି! 
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ରଶିBତା ମହାk 

େମଲାଣି େବଳର ଆଶାେମଲାଣି େବଳର ଆଶାେମଲାଣି େବଳର ଆଶାେମଲାଣି େବଳର ଆଶା    

 ରାତି ୯ଟା  

 ପାବ�ଣର ଭସାଣି ଯାତ� ାେର ‘କେ¥ଇ’ ନିେରଖୁ ଥିଲା ‘େଦବୀ’ ରୂପୀ ମZୂlକୁ; ଶ�ି-ଶାkି

-yାନର ସ�ରୂପକୁ   अନ� ସବୁ ମZୂl ରୂପୀ  `େଦବୀ' ମାେନ ମଧ� ତାକୁ େଘରିଥିେଲ  

କିଏ mମତା, କିଏ ମମତା ତ କିଏ ଶିmାର ପ�ତୀକ ଥିେଲ  ମଣିଷ ଭିଡେର କି� େଦବୀ 

ମZୂlର ଚମକ अନନ�  ଥିଲା  "..... ସୁiର ଗଢଣ, ..କମନୀୟ କାkି, ଚିକ ମିକ ବ£ ଓ 

ମନେଲାଭା ଗହଣା !!" ନିଜ େଦହକୁ ନଜର େଫରାଇ ଭାବିଲା କେ¥ଇ "ମଁୁ ବି अସୁiର 

ନୁେହଁ  ଖାଲି କିଛି ଆଭୂଷଣ ......!!!" ଭାବନାେର ବାଧା େଦଲା ଭସାଣିର DJ ମୁ�ଜିକ୍  

ହଠାତ ପୁzାଏ अନୁଗାମୀ ଭ� ସାଜି ଧୁଳି ପବନ ସମାନ କରି ନାଚିବାକୁ ଲାଗିେଲ- 

ନିଶାେର !! କିଛି େମେଲାଡ଼ି ଓ ରିମି¢େର ଦଶ�କ ବିଦା କାେଲ େମଢକୁ  େକବଳ 

କିେଶାରୀ କେ¥ଇର ଆଖି ଦି'ଟା अpାରେର ଜୁଳୁ ଜୁଳୁ କରୁଥିଲା  େବାେଧ େସ ବିପଯ��[ 

େଚତନାର  ସ�ାବନାକୁ ତଉଲୁଥିଲା  

 ରାତି ୧୨ଟା   

 ଥାନାେର କାହାର କାiକାi ଗୁହାରି ଶୁଭୁଥିଲା  ହଜିଯାଇଥିବା ଝିअର ବାପଟାଏ  

ଥକି  ଯାଇଥିବା ଥାନା ବାବୁର େଗାଡ ଘଷୁଥିଲା େବାେଧ  

 ସକାଳ ୬ଟା  
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  ବାଡି କାମ ସାରିବାକୁ ଆମ ଗଁା `ଜୀବନ' ନଦୀକୁ ଓହ� ାଇଲା େବେଳ କୂଳେର ଫୁvୁଳା 

mତା� େଦହେଟ ସଁୁ ସଁୁ କରୁଥିଲା ମନକୁ ଦ� କରି  ଚାରିଆେଡ ଦୃnି ଫିvିଲା େକହି 

କୁଆେଡ ନ ଥିେଲ, ମଣିେଷ ପାଣିେର କ'ଣ େଗାେଟ େବଶ ଚମକୁଥିଲା ବିଳ\ ନ କରି େସ 

ପାଣିକୁ େଡଇଁଲା, “ଓେହା! ମZୂl ଦିହେର ସୁନା େନାଥଟା ରହି ଯାଇଥିଲା!!” ଝା$ି ଆଣି 

अ�ିେର ବାpି ପାଦ ଚ�ଳ କରି େସ ଖସିଗଲା 

 ସକାଳ ୯ଟା  

 ଭସାଣି ଭଳି ଦଶ�କ ପୁରିଥାkି `ଦୟା'( ନଦୀ) ପଠାେର େକେତ अନୁେଶାଚନା, 

ବିର�ି, ମାମଲତି ଓ ଦୀଘ� ଶ�ାସର ଧ�ନି େଭଦି େକବଳ ନଜର ପହ�ିଥିଲା ଘଟଣା�ଳକୁ 

* * * * * 

 ଖାଲି ଏତିକି କହିେହବ – अpାରର ତାjବ କି�ୟାେର mତା� େଦହ ଦି'ଟା ଦିଶୁଥିଲା 

େଗାେଟ କୂଳେର ମାନବିକତାକୁ ଲ¯ା ରୂେପ ମାଟିେର  ମୁହଁ ଲୁଚାଇ, अନ�ଟି ପାଣିେର ସୁ� 

ସକାଳର ଆଶାେର ଆକାଶକୁ ଚାହU     

 

ଓଡିଶା ସଚିବାଳୟ େସବା  

ଭୁବେନଶ�ର 
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ସମି�ତ ସତ� ପ�କାଶ ମିଶ� 

ଦୁଃଖ େଦଇଗଲା ନୂଆ ବରଷଦୁଃଖ େଦଇଗଲା ନୂଆ ବରଷଦୁଃଖ େଦଇଗଲା ନୂଆ ବରଷଦୁଃଖ େଦଇଗଲା ନୂଆ ବରଷ    

ଶୀତୁଆ ସକାଳ କअଁଳ ସଯୂ�� କିରଣ ପଡୁଥାଏ େଗାଟିଏ କୁନି ଘାସ ଫୁଲ ଥ�େର ଧରି 
ମିଠି େଦୗଡି େଦୗଡି ତା ମା’କୁ େଖାଜୁଥାଏ ମା’ ମାମା’ ମମିB ’ କୁଆେଡ ଗଲୁ ମା ମା ତାର 
ମହାkି ବାବୁ, ଖଳା ବାଡିେର ବୁଲୁଥାଏ ଧୀର ମwର ଗତି େର .. ପାଦ ଚାପି ଚାପି .. 
ମିଠି କହିଲା ମା କୁଆେଡ ଗଲୁ ମା’ ମା’ –Happy New Year  ମା କୁକୁଡାଟି 
ପଚାରିଲା, ଆେର ଏ କ’ଣ ? ଏ ଫୁଲ େକାଉଠୁ ପାଇଲୁ? ମିଠି ହସି ହସି କହିଲା, ମା’ ତୁ 
କ'ଣ ଜାଣିନୁ, ଆଜି ପରା ନିଉ ଇୟର ୨୦୧୭ ସରିଲା, ୨୦୧୮ ଆର� େହଲା ମଁୁ େଦଖି 
ଆସିଲି, ମହାkି ବାବୁ, େମେନକା େଦବୀ, ରାହୁଲ, େରାଜି ଆଉ ତା, ଘେର ବହୁତ ଭିଡ 
େବାଧ ହୁଏ େସମାନ,ର ସାv ମାେନ ଆସିଥିେବ ଶୀତ ଆସର ଜମିଛି ସମେ[ ଗୀତ 
ଗାଉଛkି େକେତ କଣ େଖଳ େଖଳୁଛkି ମଝିେର େଗାେଟ େବାତଲ ରଖି ବୁେଲଇ 
େଦଉଛkି ତା ପେର େଦଖିଲି ଡ଼ିେଜ ଗୀତର ତାେଳ ତାେଳ ସମେ[ ନାଚୁଛkି ସେତ 
अବା େକୗଣସି ସଂଗ�ାମେର ବିଜୟ ହାସଲ କରି ଆସିଛkି ନାଚ ଗୀତେର ସମେ[ 
ମସଗୁଲ କାଲି ରାତି ବାରଟା େବଳ ମଁୁ େଘାେଡଇ େହାଇ େଶାଇଥାଏ ଏ ସବୁ ଶ�େର 
େମାର ନିଦ ହଉନଥାଏ ହଠାତ େଜାରେର ଶ� େହବାେର ଲାଗିଲା େଢା... ଢା.... 
ହୁଇସ ... ସାଏଁ... େଢା ... ଢା .... ମଁୁ ଡରିକି େଗାଟାପେଣ ଥରୁଥାଏ ସମେ[ ସମ[,ୁ 
ଫୁଲ େଦଉଥାkି ଓ ସ�ାଗତ କରି କହୁଥାkି Happy New Year ମହାkି ସାହି ଆଜି ପୁରା 
ରvୀନ େହାଇଯାଇଛି ଚାରିଆଡ ଆଜି ଲିଚୁ ଲାଇଟ େର ପୁରା ଝଲମଲ ଏକା 
ନିଃଶ�ାସେର ଏତକ କହି ମା’ ଆଡକୁ ଚାହUଲା େବଳକୁ ମା’ ଆଖିରୁ େବାହିଯାଉଥାଏ ଦି ଧାର 
ଲୁହ ଆ�ଯ�� େହାଇ ମିଠି ପଚାରିଲା, କ'ଣ େହଲା ମାମା? କ'ଣ େହଲା ମମିB? ତୁ କାiୁଛୁ 
କାହUକି? ମିଠି ଆଖିରୁ ମଧ� ଲୁହ ଦି େଟାପା ବାହାରି ଯାଇଥାଏ ଛଳଛଳ ଆଖିେର ମା’ 
କହିଲା, େତା ପାପା, କଥା ଆଜି ମେନ ପଡୁଛି େକେତ ସୁiର େସ ଓ ମଁୁ ନୂଆ ବଷ� 
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 ଉପେଭାଗ କରୁଥିଲୁ େକେତ େଯ अଭୂଲା ସB �ତି .... ଆଜି େତା ପାପା, ବଷlକିଆ ଠିକ 
ଗତ ବଷ� ଆଜିର ଦିନେର ଏଇ ଦୁଇ େଗାଡିଆ ମଣିଷର ଖୁସି ପାଇଁ  ନିଜକୁ ଉ�ଗ� 
କରିଥିେଲ େତା ପାପା    

baby େମାର ...  ନିଉ ଇୟର େକବଳ ଏଇ ଦୁଇ େଗାଡିଆ ମଣିଷ ପାଇଁ େଲା ଧନ, ଆମ 
ଭଳି ଦୁଇ େଗାଡିଆ ପmୀ ମାନ, ପାଇଁ ନୁହଁ େସମାନ, ଖୁସି ପାଇଁ ଆମକୁ ବଳିଦାନ 
େଦବାକୁ ହୁଏ ଆଉ କିଛି କହିବା ପବୂ�ରୁ ହଠାତ େଗାଟିଏ କଳା ବାଦଲ ମାଡି ଆସିବା ଭଳି 
ଛାଇଟିଏ ଦିଶିଲା ମଣିଷ ଟାଏ େବାେଧ େଛଳି ପରି ଦାଢି ରଖିଥାଏ ପିpିଥାଏ ଚିରା 
େଗzି ଓ  ନୀଳ ଧଡ଼ି ଲୁvି ତାର କଳା ଓ ବଳି. ହାତେର ମା’ କୁକୁଡାର େଗାଡ଼ ଦିଇଟାକୁ 
ଧରି ମୁjଟା ତଳକୁ ଝୁଲାଇ ଝୁଲାଇ େନଇଗଲା ଦୂରରୁ ଶ� ଶୁଭୁଥାଏ ଭାଇ କଲିଜାଟା 
େମାର ଭାଇ କରାଟ େମା ପାଇଁ ରଖିବୁେର ଭାଇ େଲଗ ପିସ ସାଇଜ କରି କାଟିବୁ େସ 
ସବୁ େମାର ଆଜି full enjoy କରିବା ମା’ କୁକୁଡା େଡଣା ଫଡ ଫଡ କରି ମିଠିକୁ 
କହୁଥାଏ ନିଜର ଯତ�  ନବୁ ମିଠି, େମା baby .. େସଇ କଳା ବଳି. ହାତ ତୀmଣ ଛୁରୀ 
ଧାରେର ମା’ କୁକୁଡାର ମୁjକୁ େଦହରୁ अଲଗା କରିବାକୁ ପ�[ୁତ ହୁअେk ମିଠି ଖଳା 
ବାଡିର ଧାନ କେଳଇ ପଛପେଟ ନିଜକୁ ଲୁେଚଇେଦଲା େକେତେବେଳ अଜାଣତେର ଘାସ 
ଫୁଲଟି ତା ଥ�ରୁ ଖସି ଯାଇଥାଏ ଓ ନିଜ ଆଖି ସାମ�ାେର େଦଖିଥିବା ନିଜ ମା’ର ହତ�ାକୁ 
ମେନ ପେକଇ ପେକଇ ଶୁଖିଯାଉଥାଏ ତାର ଦୁଇ ଧାର ଲୁହ    

 

अତିଥି अଧ�ାପକ, 

ପ�ାଣୀ ବିyାନ ବିଭାଗ, େଢ,ାନାଳ କନି. ମହାବିଦ�ାଳୟ , 

େଢ,ାନାଳ -୭୫୯୦୦୧, sambitsm1987@gmail.com  
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ପ�ତିଭା ପି�ୟଦଶlନୀ 

ଶାଶ�ତ ପ�ୀତିଶାଶ�ତ ପ�ୀତିଶାଶ�ତ ପ�ୀତିଶାଶ�ତ ପ�ୀତି    

 ପୁରୁଣା େମଲ୍ ଗୁଡାକ ଖୁବ୍ ମନଧ�ାନ େଦଇ େଖାଜୁଥାkି ଶାଶ�ତ, ଗତ ୧୦ ମାସ 

ଭିତେର େମାଟ ୧୮ ଟି େମଲ େଲଖିଥିଲା ପ�ୀତି, ସବୁଯାକ େମଲ୍ କୁ nାର୍ ମାକ� କରି 

ରଖିେଲ, କ�ମାନ� ୟେର ପଢିବା ସୁବିଧାଜନକ େହବେବାଲି ଏଇ ଦୁଇଦିନ ତେଳ େଦଖିଥିବା 

अଜବ ସ�ପ� େଯାଗଁୁ ବେଷ�େହଲା ଇେଗ�ାର କରୁଥିବା େମଲ୍ ଗୁଡାକୁ ପଢିବା ପାଇଁ ଏ 

ବ�[ତା ସ�ପ�େର େଦଖିଥିେଲ, ଭjାରୁଣୀ ଟିଏ ପାଦରୁ ପୁରୁଣା ନଖ ଓ ଚମଡା ସଫାକରି 

ଆ,ିେଦଉଥାଏ ଧାରଧାର ନାଲି अଳତା, ନାଲି କୁ�ଧଡି ବସା ହଳଦିଆ ଶାଢୀ, ନାଲି ନାଲି 

ଦୁଇମୁଠା ପାଣିଚୁଡି ସାେv ମାଟିଶ|ା, କପାଳେର ସୁiର ଓ ନିଖୁଣ ଭାବେର अ,ିତ 

ସିiୂରେଟାପା ଆଉ ମଥା ମଝି ଯାଏଁ ଲମି�ତ ସୀମk ସିiୂରଧାର େର ସ¯ିତ ପ�ୀତି ସ$ୂ&� 

ହଳଦିଆ ପଡିଯାଇଥିବା ପ�ୀତିର େଦହ, ଲାଲ୍ ରv େର ସେଜଇ େହାଇ ଦାଉ ଦାଉ 

ଦିଶୁଥିଲା େସ କି� ହାତ ବେଢଇ ଡାକୁଥିଲା,"ଶାଶ�ତ, େମା ହାତଧରି େରାକିନିअ, ଏମାେନ 

େମାେତ େନଇଯିେବ ଥେର ଗେଲ ଆଉ େଫରି ପାରିବିନି େମାେତ अଟେକଇ ନିअ ଧନ, 

ମଁୁ ଯିବାକୁ ଚାେହଁନି" ସୁେନଲି ଧଡିବାଲା ନାଲି, କଳା ଶାଢୀ ପିpିଥିବା ମହିଳା େକେତଜଣ 

ସୁବ&�-େଲାହିତ ପ�ୀତିକୁ େକାେଳଇ ଧରି ଦୃnି अkରାଳକୁ ଯିବାଯାଏଁ ପ�ୀତିର େସ ଆକୁଳ 

ନିେବଦନ mୀଣ ରୁ mୀଣତର େହାଇ ଶୁଭୁଥାଏ ଡିେସ\ର ମାସର େପୗଷ ରାତି, ବାହାେର 

େବଶ୍ ଶୀତ େହେଲ ସ�ପ�େଦଖି ଚମକି ଉଠିବସିେଲ ଶାଶ�ତ ବିେଦଶ ମାଟିେର 

ବିଳାସମୟ ଶୟନକmର ନିୟkି� ତ ତାପମାତ� ାେର ବି େଦହସାରା ତା,ର ବିiୁ ବିiୁ 
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 ଝାଳେର ଭିଜୁଥିଲା ପ�ୀତିକୁ ନିଜ ଜୀବନରୁ ଦୂେରଇବାର ୟା ଭିତେର ୧୦ ମାସ 

ବିତିଗଲାଣି ଏଇ ଭିତେର େକେତ ରvୀନ ପ�ଜାପତି ତା, ଜୀବନକୁ ଆେମାଦିତ 

କରିଛkି େସ ଏମିଲିକୁ ଏ ଭିତେର ବିବାହ ପ�ତିଶୃତି ମଧ� େଦଇସାରିଛkି େତେବ ପୁଣି 

ପ�ୀତି.....କାହUକି???  

 ମନଟା ଖୁବ୍ ବିଚଳିତ ଲାଗୁଥିଲା େସଥିପାଇଁ ତା େମଲ୍ ଗୁଡିକୁ କାଢି ପଢିବାକୁ 

ମନ� କରିଛkି ଶାଶ�ତ ଲv ଡିସ୍ଟାନ୍ସ ରିେଲସନ୍ସିପ୍ େର ଆଜିକା ସମୟେର 

ସB ାଟ�େଫାନ୍, ଗୁଗଲ, େଫସବୁକ, େମେସzର, ହ� ାଟ୍ସଆପ୍ ଭଳି अେନକ ମାଧ�ମ ଦୂରତାକୁ 

mୁଦ�  କରିଦିअkି ଚାଟିvେର େଯେତେବେଳ ଇxା ମନକଥା କହିହୁଏ अନ� ମଣିଷ 

ପାଖେର ଭିଡିଓ କଲିv୍ ମାଇଲ୍ ମାଇଲ୍ ର ଦୂରତାକୁ ହାତ ପାହାkାେର େଦେଖଇଦିଏ 

ଏଇସବୁକୁ ପାେଥୟକରି ଶାଶ�ତ ଓ ପ�ୀତି, ଲv୍ ଡିସ୍ଟାନ୍ସ ରିେଲସନ୍ସିପ୍ ଖୁବ୍ ଭଲେର 

ବିତୁଥିଲା ଗତ ୩ ବଷ� ଧରି ଭାରତ ଓ ୟୁେରାପର େଭୗଗଳିକ ଦୂରତା ଓ ଭିନ�  अmାଂଶ ର 

ସମୟ ବ�ବଧାନ ହାର୍ ମାନିଥିଲା ତା, େପ�ମ ପାଖେର କି� ଗତ ଦଶମାସ ଧରି 

ସ$କ�େର ଭ+ା ପଡିଛି, େଯେବ ଏମି◌ିଲିର ଆଗମନ ପେର ପ�ୀତିର େପ�ମ କ�ମଶଃ 

ଶାଶ�ତ,ୁ କଏଦ ଭଳି, ତା ଆେବଗ अତିअଧିକାର ଭଳି, େସ�ହେର ଆକଟ ସ�ାଧୀନତାେର 

ହ[େmପ ଏବଂ େପ�ମନିେବଦନ ଉxୃ|ଳତା ମେନ େହଉଥିଲା େଛାଟ େଛାଟ 

ମେନାମାଳିନ� ଧିେରଧିେର ଯୁ�ିତକ� ଓ ବିତjାେର ପରିଣତ େହଲା 

 ଶାଶ�ତ ପଢିବା ଆର� କେଲ ପ�ଥମ େମଲ୍ ଟି ଆସିଥିଲା ଜାନୁअ◌ାରୀ େଶଷ 

ସ�ାହେର ସବୁେବଳ ପରି ପ�ୀତି େଲଖିଥିଲା ଲ\ା ଚିଠିେଟ େକେତ अଭିେଯାଗ, େକେତ 

अଭିମାନ ଆଉ େଶଷକୁ अଜାଡି େଦଇଥାଏ अଜସ� େପ�ମ େସ ଏମିତି ହU ବୟସ ସିନା ୨୯ 

େହଲାଣି, େହେଲ ତା ବ�ବହାର େସଇ ୧୩-୧୪ ବଷ�େର अଟକି ଯାଇଛି େଯମିତି 
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 େମେସଜ େହଉ କି େମଲ୍, େଯେତ ବୁେଝଇେଲ ବି अcେର କହିବା ଆସିଲାନି ତାକୁ 

ସବୁଠି ରଚନା େଲଖିବା अଭ�ାସ ତା'ର ପରବZl େମଲ୍ େଖାଲିେଲ ଶାଶ�ତ େସଥିେର 

ଥିଲା ତା, ଉଦାସୀନତା ଓ ଚୁପ୍ ରହିବାକୁ େନଇ अେନକ अଭିମାନ ଓ ୧୭ ବଷ� ସ$କ�ର 

-ାହିେଦଇ କଥାବାZ�ା େହବାକୁ अନୁେରାଧ ତା ପରେମଲ୍ ଥିଲା େସ ଦିନର, େଯଉଁଦିନ 

ଶାଶ�ତ ତାକୁ ସମ[ େସାସିଆଲ ମିଡିଆ ପ�ାଟଫମ�, ଏମିତିକି ତା େଫାନ ନ\ରକୁ ବି ବ� କ 

କରିେଦଇଥିେଲ େସଦିନ ଥିଲା ପ�ୀତିର ଜନB ଦିନ ଖୁବ୍ ବଚସା େହାଇଥିଲା ଦୁହU,ର, 

अେନକ ତିର�ାର ଓ अପମାନ ଜନକ କଥା କହିଥିେଲ ଶାଶ�ତ ଏମିତିକି େପ�ମିକା କୁ 

ଗଣିକା ସହ ତୁଳନା କରିଥିେଲ ପ�ୀତି ଖୁବ୍ ଶୀଘ� ଶBଶାନକୁ ଯିବ ଆଉ ତହUେର ତା,ୁ 

େକୗଣସି ଫରକ ପଡିବନି େବାଲି ସଫା ସଫା ଶୁେଣଇ େଯାଗାେଯାଗର ସବୁ ରା[ା 

ମୁଦିେଦେଲ େସଇ େମଲ୍ ପଢି ଲାଗୁଥିଲା, ପ�ୀତି େଯମିତି େଲଖାେର େଲଖାେର 

େଲାଟିଯାଉଛି ଭୂଇଁେର ଲୁହ, େକାହ ଓ ବିରହେର ବତୁରିଥିଲା ଶ�ସବୁ ନି.ୁର େପ�ମିକ 

ପାଖେର େପ�ୟସୀର ନିଃସZ� ଆତB ସମପ�ଣର ଦ[ାବିଜ ଥିଲା େସ େମଲ୍ ତା ପର େମଲ୍ 

ଗୁଡାକେର ପ�ଗÊ ପ�ୀତି ଥିଲା, ତା ଜୀବନର େଛାଟ, ବଡ ଘଟଣା,ଦୁଣ�ଟଣା ଓ अଘଟଣ 

ଗୁଡିକୁ ମନେଖାଲି ପରଷି ଥିଲା ଶ� ମାଧ�ମେର, ତଥାପି �n ବାରିେହଉଥିଲା ପ�ଗÊତା 

ର େନପଥ�େର ଥିବା ନିଃସvତା ଓ ଖାଲିପଣ େସଇ ଶନୂ�ତା କ�ମଶଃ अଧିକ ଗଭୀର 

ଜଣାପଡୁଥିଲା ପର ପର ଚିଠି ମାନ,େର େକବଳ ଇେମଲ୍ ହU ମାଧ�ମ ଥିଲା ତା ପାଇଁ 

ଶାଶ�ତ, ସହ େଯାଡିେହାଇ ରହିବାକୁ 

 ଆ�ଯ��ର କଥା, ଶାଶ�ତ ଥେର ମଧ� ଉZର େଦଇ ନାହାkି ତା େମଲ୍ ଗୁଡାକର, 

अଧିକ� ପଢିହU ନାହାkି େସସବୁ, ତଥାପି େସ େଲଖିଛି, ସେତକି ମନର ମଣିଷଟି ପାଖେର 

ନିଜ ଜୀବନର ସକଳ ଇତିବୃZି ବଖାଣି େଦବାର ପରମ ତୃ�ି ପାଇବାକୁ ଏେତ ତିର�ାର, 
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 अପମାନ ଓ ଉେପmା ସେZ�  ଥେରେହେଲ କେଠାର ଶ�ଟିଏ େଲଖିନାହU ଶାଶ�ତ ପାଇଁ 

अଭିସ$ାତ ଢାଳିେଦଇନି ତା େପ�ମକୁ ପାଦେର େଠଲିେଦଇଥିବା ସ�ାଥ�ପର ମଣିଷ 

ଉପେର ଏେବବି ଏେତ େସ�ହ, ସ¤ାନ ଓ ଆପଣାପଣେର ପ{ାବିତ ତା'ର ପ�ତିଟି ଚିଠି 

ଏେବବି ଦିअଁ େଦବତା, ପାଖେର ଶାଶ�ତ ଲାଗି େକେତ ଓଷା ବାର କେର ଆଉ ତା,ୁ 

ଚିଠିେର ଆଗୁଆ ଜଣାଇ ଦିଏ," अମୁକ ଦିନ ସମୁକ ଉପବାସ/ବ�ତ କରିବି ତୁମଲାଗି, ଏଇ 

ନିqln ଦିअଁ, ଉେ�ଶ�େର ମୁjିଆେଟ ମାରିେଦବ" େସ କ'ଣ ସତେର ଏେତ ମହିୟସୀ, 

ନା ଶାଶ�ତକୁ େଦେଖଇ େହବାକୁ ଏସବୁ अଭିନୟ ମାତ�  ! େତେବ ଚିଠି ଗୁଡିକୁ ପଢିବା 

େବେଳ अନୁଭବ େହଉଥିଲା, ଏଇ େଯମିତି ପ�ୀତି ସାମ�ାେର ବସି କହୁଛି ଆଉ ତା କଥାସବୁ 

େଲସି େହଇଯାଉଛି ଶାଶ�ତ େଦହସାରା ୧୮ତମ େମଲ୍, ଏଥିେର ପ�ୀତି େକମିତି अଲଗା 

ଶୁଭୁଥିଲା, अସ�ବ ହତାସ ଆଉ ଭଗ� ଭବିଷ�ବ�ା ଭଳି ଦାଶ�ନିକ ଢvେର 

ପଚାରିଥିଲା,"ସତେର କ'ଣ େକୗଣସି ଏକାk ମୁହୂZ�େର ତୁମକୁ େମା अନୁପ�ିତି अନୁଭବ 

ହୁଏନି? ତୁମକୁ କି େକେବ ଇxା ହୁଏନି େମା ସହ ଆଗଭଳି ନିଜ ସୁଖଦୁଃଖ ବା�ିବାକୁ? 

ହଁ, ମଁୁ ବା କିଏ ତୁମର? କିଏ ମଁୁ? େକହିତ ନୁହଁ! ଆxା କହିଲ ଧନ, ଯଦି େକଉଁଦିନ 

ହଠାତ ଶୁଣିବ ମଁୁ ମରିଗଲି େବାଲି, ତୁମ ଛାତି ଭିତରୁ ଆଶ��ିର ଦୀଘ�ଶ�ାସ ଟିଏ 

ବାହାରିଯିବନି କି? ତୁେମବି େକମିତି ଜାଣିବେଯ ମଁୁ ମରିଗଲି େବାଲି? ସବୁ ବାଟତ ବi 

ଆମ ଭିତେର ମଲାମଣିଷ ଆଉ କ'ଣ େମଲ୍ େଲଖିବ? ଜାେଣନି ଆଜି କାହUକି  ଏମିତି 

ଲାଗୁଛି, େଯମିତି େମା ପାଖେର ଆଉ ସମୟ ନାହU େବଶୀ େଶଷଥର ପାଇଁ ତୁମ 

େଗହ� ାମୁହଁକୁ ଆଖିେର ଭରିେନବାକୁ ଇxା େହଉଛି ଜାେଣନି ପ&ୂ� େହବକି ନା େତେବ 

ତୁେମ ଭଲେର ଥାअ, ସୁଖୀ ହୁअ, ସୁ� ନିରାମୟ ଓ ଦୀଘ�ଜୀବନର ଆଶୀବ�ାଦ ପ�ା� ହୁअ, 

ଏତିକି ପ�ାଥ�ନା" ଏଇ େମଲ୍ ପେର ବିର�ିେର େସ ପ�ୀତିକୁ spam ଚିହି� ତ 
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 କରିେଦଇଥିେଲ ବ�[େହାଇ େଖାଜିେଲ, କି� spam େର ନଥିଲା େକୗଣସି େମଲ୍ 

 େସଦିନର ସ�ପ� ଆଉ ଏଇ େଶଷ େମଲ୍ ପଢିବା ପେର ମନଟା ଖୁବ ଭାରି ଲାଗୁଥାଏ 

ଶୀତଦିନେର ବି ଗ�ୀଷBର अନୁଭବ େହଉଥାଏ କନମଳୂେର ନିଜକୁ କାମେର ବ�[ 

ରଖିବାକୁ େଯେତ େଚnା କେଲବି ପ�ୀତି ବାର\ାର ଧେସଇ ପସୁଥାଏ ଚିkା େଚkନା 

ଭିତରକୁ ଏମିଲି ସହିତ ସମୟ ବିେତଇବାକୁ ମଧ� �ୃହା ଆସୁନି ସତେର କ'ଣ ପ�ୀତି 

କିଛି अସୁବିଧାେର अଛି? ତା ସହିତ କିଛି अଶୁଭ अଘଟଣ ଘଟିନାହUତ? ଏମିତି ପ�ଶ� ଗୁଡାକ 

ତା,ୁ ବ�ତିବ�[ କରୁଥାଏ କି� ego ବାଧା େଦଉଥାଏ ସିଧାସଳଖ ତା ସାେv କଥା 

େହଇଯିବାକୁ ପ�ୀତି େସାସିଆଲ ମିଡିଆେର ବହୁତ ଆ±ିଭ ରେହ େତଣୁ unblock କରି 

େସଠି ତା ବିଷୟେର ଜାଣିେହବ େଦଖିେଲ ଶାଶ�ତ ତା େଫସବୁକ େପ�ାଫାଇଲ ଶାଶ�ତ 

ଉଠାଇଥିବା ତା'ର େସଇ ଦୁଇବଷ� ପୁରୁଣା େଫାେଟାଟା ଏେବବି େପ�ାଫାଇଲ େଫାେଟା 

ରଖିଛି େପାn ସବୁ ଗଡାଇ େଦଖିେଲ, େକେତସବୁ ଆଦଶ� ବାକ�, ରୁମି-ଓେସା-ବୁq, 

ଠାରୁ ଆଦିଶ,ର, ଉପନିଷଦ ବାଣୀ ଇତ�ାଦିେର ଭZl େହଇଛି ମଝିେର ମଝିେର ବିରହ 

ରସର କିଛି ଗୀତ, କବିତା ଓ ଉqୃତି अେନକ motivational video ଜୀବନେର 

ଭରପୁର ଝିअଟା ହଠାତ ଏେତ ନି��ଭ େହାଇଗଲା େକବଳ େପ�ମିକର ରୁm ଭାବାkର 

େଯାଗଁୁ!?! ମନ ଆହୁରି େବଶୀ अଶାk େହଉଛି ହଠାତ ମେନପଡିେଲ ଛiା अପା ଆଉ 

ପି�ୟବ�ତ ଭାଇନା ଦୁଇଜଣ କମନ୍ େଫ� j ଛiା अପା ପ�ୀତିସହ େବଶୀ ଘନି. ଆଉ 

ଶାଶ�ତ,ୁ ଜାଣkି କେଲଜ ସମୟରୁ ପି�ୟ ଭାଇନା ଶାଶ�ତ, ସିନିୟର ତା,ରି 

ମାଧ�ମେର ହU ପ�ୀତି ସହ ପରିଚୟ େହାଇଥିଲା, େଯେବ ପି�ୟ ଭାଇନା ପ�ୀତି କାମ କରୁଥିବା 

अଫିସକୁ ବଦଳି େହାଇ ଆସିେଲ େସେବଠୁ ପ�ୀତିକୁ ସାନଭଉଣୀ ଭଳି ଶ�qା କରkି ପି�ୟ 

ଦୁହU,ୁ େଫାନ କରିବାକୁ ଚିkାକେଲ ଶାଶ�ତ 
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  ପ�ଥେମ େଫାନ କେଲ ଛiାअପା,ୁ अପା ଏ ଭିତେର अନ�ଏକ ସହରକୁ 

ଚାଲିଯାଇଛkି ପ�ୀତିର अନ�ମନ�ତା ଓ ସବୁଥିରୁ କଟିକି ରହିବା େଯାଗଁୁ ତା,ରବି ତା 

ସହିତ ବିେଶଷ ସ$କ� ନାହU ପୁଣି ନୁଆ ସହରେର ଗୃହ�ି ସଜାଡିବାେର େସ ଖୁବ ବ�[ 

ରହିଥିେଲ େତଣୁ ପ�ାୟ ୪-୬ ମାସ େହବ େକେବ େକମିତି ହାଏ ହ�ାେଲା ଠୁ େବଶୀ କଥା 

ହU େହାଇନାହାkି ତା, ସହିତ ଆଉ କିଛି ଭଲମi ପଚାରି େଫାନ ରଖିେଲ ଶାଶ�ତ 

 ଏେବ ପି�ୟ ଭାଇନା େଶଷ ବିକc, ନେହେଲ ego ଛାଡି ପ�ୀତିକୁ contact କରିେବ 

ସିଧାସଳଖ େଫାନକେଲ ଶାଶ�ତ େଫାନ ରିସିଭ କରୁକରୁ ଭାଇନା ଏକା ନିଶ�ାସେର 

କହୁଥିେଲ,"ଆେର ଶାଶ�ତ, କି େକାଇନ୍ସିେଡନ୍ସ, ତୁ େକାଉଠୁ ଖବର ପାଇଲୁ ନା ଏମିତି 

କରିଛୁ େଫାନ?" ଶାଶ�ତ କିଛି କହିବା ଆଗରୁ ପି�ୟ ପୁଣି କହିେଲ,"ଜାଣିଛୁ, କାଲି ସp�ାେର 

अଫିସରୁ େଫରିବାେବେଳ  ପ�ୀତି ହଠାତ ସyା ହେରଇ ଟଳିପଡିଲା ରା[ାେର େଢରଦିନୁ 

ଭୀଷଣ ଡିେପ�ସନ୍ େର ଥିଲା ଭଳି ଲାଗୁଥିଲା, କଥା କହି ମୁj ଖାଉଥିବା ଝିअଟା अସ�ବ 

ଚୁପ୍ ରହୁଥିଲା ହଁ, େସ ଟଳିପଡିବା େବଳକୁ ତୀବ� ଗତିେର ଆସୁଥିବା କାରେଟ ଚଢିଗଲା 

ତା ଉପେର ତା innocent ମୁହଁଟା अmତ अଛି ସିନା େହେଲ ହାଟ� ଓ ଲvସ୍ ନn 

େହାଇଯାଇଥିଲା ବ�ବେxଦ ପେର ଶବ ଧରି ଏଇତ େଫରୁଛୁ ମଁୁ अଛି ତା, 

ଘରପାଖେର ତା ମୁହଁକୁ େଦଖିେଲ ଲାଗୁଛି ଏଇେନ େଯମିତି େସ�ହଁେର ଡାକିେଦବ,"ପି�ୟ 

ଭାଇନା, ଆସ� ଭଉଣୀ ହାତରୁ ଚା ପିଇକି ଯିେବ....!!!" अଯାଚିତ अମାୟିକ େସ�ହ 

କରିବାେର େକହି ସରି େହବନି ଆମ ପ�ୀତିକୁ ଈଶ�ର ବି େସ�ହ କାvାଳ, େସଇଥିପାଇଁ 

େବାେଧ ଏେତଶୀଘ� େନଇଗେଲ ତାକୁ ଶାଶ�ତ, ଆମ ପ�ୀତି ଚିରଦିନ ଲାଗି 

େଶାଇପଡିଲାେର......ସି ଇଜ୍ େନା େମାର୍....." ଏଇ େଶଷ ଧାଡିଟା େଯମିତି କାନପ��ା 

ଚିରିେଦଉଥିଲା  ୧୦ ମାସ ତେଳ अତ�ଧିକ ଆପଣାପଣ ଓ େପ�ମେର ଶ�ାସରୁq କରୁଚି 
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 େବାଲି अଭିେଯାଗ କରି ନିଜ ସ�ତeତା ଲାଗି ଯାହାକୁ ଦୂେରଇବା ପାଇଁ ସବ�ସ�ବ ପ�ୟାସ 

କରିଥିେଲ, ଆଜି ତାକୁଇ ଥେର େଦଖିବାକୁ ବିକଳ ପ�ାଣ ଚି¦ାର କରୁଥିଲା ମନକଥା ଶୁଣି 

ପାରିଲା ଭଳି ପି�ୟ ଭାଇନା ପେଠଇେଲ ପ�ୀତିର अkିମ େଫାେଟା अନାବିଳ େସ�ହ 

ଛଳଛଳ ପ�ୀତିର ନିରିହ ମୁହଁଟା ହଳଦିଆ ଓ ନାଲି ରv ମାଖିେହଲା ଭଳି ଦିଶୁଥାଏ, ଠିକ 

େସ ରାତିର େଶଷ ପ�ହର ସ�ପ�େର େଯମିତି ଦିଶୁଥିଲା ଖାଲି ଯାହା ସୀମk ଟା ଶନୂ� 

ରହିଥିଲା, ଶାଶ�ତ, ହାତରୁ ଚିମୁେଟ ସିiୁର अେପmାେର ଛାତିରୁ अ�ାଯାଏଁ  େଦହଟା 

ଚାପିେହଇ ସମାନ େହଇଯାଇଥିଲା, େହେଲ ମୁହଁଟା ଏେତ ସେତଜ, ସେତକି ସଦ�ସ�ାତ 

अଳସକନ�ା ଏଇେନ େଖାଲିେଦବ ଢଳଢଳ ପଦB ପାଖୁଡା ସମ କଥାକୁହା ଦୁଇଆଖି, ଆଉ 

ପ�ଗÊ େହାଇ ଗପି ବସିବ ତା, ସେv 'ଧନ' େବାଲି ଡାକିେଦଇ େଗାଟାଏ अଦୃ୍ଶ� 

ଚାବୁକ ପ�ହାର କରୁଥିଲା ଶାଶ�ତ, ମନକୁ ବାର\ାର କହୁଥାଏ େବଳ ଥାଉଥାଉ 

अଟେକଇ େନଇଥାk ସିନା, ହାତଧରି େରାକି େନଇଥାk ପ�ୀତିକୁ, अେଫରା ବାଟରୁ େକହି 

କ'ଣ େଫରିଆେସ? େଯଉଁ अଯାଚିତ ଓ ସମପlତ େପ�ମକୁ ଗଳଗ�ହ କହି ହତାଦର ଓ 

ତିର�ାର କରିଲ, ଏେବ ଶତ ଇxା ସେZ ତାକୁ ଆଉ ପାଇବନି अେନକ କିଛି ଭାvିରୁଜି 

ଯାଉଥିଲା ଶାଶ�ତ, ଭିତେର େସ େକବଳ ଚି¦ାର କରୁଥିେଲ, "ପ�ୀତି, 

େଫରିଆସ......ଆଇ ଆମ ସରି" ତା, ଆଖିରୁ ଗଳିତ ଦୁଇେଟାପା ଲୁହ ପ�ୀତି େଫାେଟା 

ଉପେର ପଡିଥିଲା ଠିକ ତା ଆଖି ତେଳ େସ େଯମିତି କହୁଥିଲା,"ତୁମ अଶ�� େମାେତ ତୁମଠୁ 

େବଶୀ କn ଦିଏ......ଚୁପ୍ େହଇଯାअ ଧନ......େମା ଆତB ା ଏେବବି ତୁମର....." 
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ଶୁଭକାk ସାହୁ 

mୀର ଓ ସୁରାmୀର ଓ ସୁରାmୀର ଓ ସୁରାmୀର ଓ ସୁରା    

 ସୁରା ମଦମZ େହାଇ mୀର ପ�ତି ବାକ� ଆକ�ମଣ କରୁଥିଲା, “ଭୁଲେର େତାେତ କିଏ 

अମୃତ ନାମିତ କରିେଦଇଛି अଥବା ତୁ େକେବ ଦିେନ ଥିଲୁ; ଆଜିର ଦୁନିଆେର େମାର 

ଚାହିଦା େବଶୀ େତଣୁ अମୃତ ନାମର ଦାବିଦାର ମଁୁ” mୀର ନମ�ତାର ସହ ଉZରିଲା, ତୁ 

େକେବବି ଚାହିଦାଯୁ� ନଥିଲୁ କି େକେବ େହାଇପାରିବୁନି ତୁ କିଛି େଲାକ, ସଉକ ମାତ� ; 

େହେଲ ମଁୁ ଶିଶୁଠାରୁ ବୃq ଯାଏଁ ସଭି, ପ�ାଣ ରmାକାରୀ େତଣୁ େମାର ସମକm ଦାବି 

େତାର ବୃଥା ଆÎାଳନ” अ+ହାେସ� ସୁରା mୀରକୁ ଇସାରା କଲା ଏକ ଦୃଶ� ଆଡ଼କୁ 

 ଯୁବକଟି £ୀ ଯାଚୁଥିବା mୀର ଗ�ାସକୁ େଫାପାଡ଼ି େଦଇ ମୁହଁାଇଲା ମଦଭାଟିକୁ ଏକା 

ନିଶ�ାସେକ ଗ�ାେସ ମଦ ପିଇ ଫୁZl अନୁଭବ କଲା କହିଲା, “େଦଖିଲୁତ େଲାେକ କିପରି 

େତାେତ େଫାପାଡ଼ି େମାେତ ଆପଣାଉଛkି ? ଆେର ଏେବ ଗଁା ଗଁାେର େଦଖ୍ mୀର ପାଇଁ 

େଗାପାଳନ େକi�  ନାହU କି ଘେର ଗାଇ ନାହU କି� ମଦଭାଟି ନି�ୟ ଥିବ େତାର 

ଚାହିଦା ଏେତ କମ୍ େଯ ବିକି�  େହାଇପାରୁନୁ େବାଲି ବିଚରା ଚାଷୀ ହତାଶ େହାଇ ରା[ାେର 

ଢାଳୁଛkି ଆଉ େମାେତ ପାଇବା ପାଇଁ ..... େହ... େହ... େଲାେକ େଖାଜି େଖାଜି ଠିକଣା 

�ାନେର ପହ�ି ଯାଉଛkି େତାର अଧା ଲିଟର ପ�ାେକଟର ମଲୂ� େମାର ଶେହ ଗ�ାମର 

ଦାମ୍ ଠାରୁ ବି ସାମାନ� ତୁ କାହାକୁ େନଇ ଗବ� କରୁଛୁ?” mୀର ସିBତହସି କହିଲା, “ଗବ� 

ତ େମାର େକେବ ବି ନଥିଲା ବରଂ ତୁ ଦିନକୁ ଦିନ अଧିକ ଗବl େହାଇଯାଉଛୁ ଏଇ 

େଦଖ୍ େତାେତ ଗ�ହଣ କରିଥିବା େଲାକର अବ�ା କ’ଣ?” େଲାକଟି अq� ନଗ� େହାଇ 
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 अଣାୟତ େହାଇପଡୁଥିଲା ପଥଚାରୀମାେନ ମୁହଁ ବୁେଲଇ ଦୂେରଇ ଯାଉଥିେଲ ରା[ା 

କଡ଼ अସନାେର ପଡ଼ି ମନକୁ ମନ ଗପୁଥିଲା ମଦର ପ�ଭାବ ସାମାନ� େହବା ପେର ଘେର 

ଯାଇ ସମ[,ୁ ମାରଧର କରିବାକୁ ଉଦ�ତ େହଲା mୀର ଇସାରା କଲା ସୁରାକୁ, 

“େଦଖିଲୁତ ସମାଜେର ମଦ�ପ େକେତ ବିଶୃ|ଳିତ?” ସୁରା अ+ହାସ� କରି କହିଲା, 

“େମାର େଗାଟିଏ ମାତ�  ଭ� େତାର अେନକ ଭ�,ୁ ନାେକଦମ କରି ପେକଇଲାଣି” 

ଏହିପରି ପ�ତିଦିନ ସୁରା ନିଜର ବଡିମା ବଖାଣି ଆତB ହରା େହାଇପଡୁଥିଲା mୀର କି� 

ଆେଦୗ ବିଚଳିତ ନୁେହଁ 

 ଦିେନ େସହି ଯୁବକଟି େରାଗଗ�[ େହାଇ ମୁମଷୂ�ୁ अବ�ାେର ଡ଼ା�ରଖାନାେର 

ଶଯ�ାଶାୟୀ େହଲା  ଡ଼ା�ର କହିେଲ, "अତ�ଧିକ ମଦ�ପାନ େଯାଗଁୁ ତୁମର ସମ[ 

ଆଭ�kରୀଣ अv ନn େହବାକୁ ବସିଲାଣି ଉପଯୁ� ଚିକି�ା ନକେଲ ମାତ�  େକଇ ଦିନ 

ମଧ�େର ପ�ାଣହାନି େହାଇପାେର ମଦ�ପାନ କରି ସବ�ସ�ାk େହାଇଥିବା ଯୁବକଟିର 

ଚିକି�ା ପାଇଁ ସ\ଳ ନଥିଲା େସ େକେତ େଲାକ, ପାଖେର ଗୁହାରି କଲା େହେଲ 

ସମେ[ କହିେଲ, “ମଦୁଆକୁ ବିଶ¡ାସ ନାହU” ବାପା, ମାଆ, £ୀ अନ�କୁ େନହୁରା େହାଇ 

କିଛି ସ\ଳ ସଂଗ�ହ କେଲ ଚିକି�ା ପେର ମଦ ସଂପ&ୂ� ବାରଣ କରାଗଲା ଔଷଧ ଓ 

ଖାଦ� ସହ ପ�ତ�ହ ଦୁଇ ଗ�ାସ mୀର ପିଇବାକୁ ପରାମଶ� ଦିଆଗଲା mୀର ହସି ହସି 

କହିଲା, “ତୁ ଜୀବନ େନଇପାରୁ ଆଉ ମଁୁ ଜୀବନ େଦଇପାେର ସୃnିର ଆଦ� ଓ अkିମ 

ପାନୀୟ ମଁୁ ମଁୁ କାହାରି ନିକଟେର ବି अଛୁଆଁ ନୁେହଁ ତୁ ମୁnିେମୟ ଯୁବେଗା.ୀର 

କୁପଥର ପ�େବଶ -ାର” ସୁରା ନିକଟେର ଆଉ କିଛି ଯୁ�ି ନଥିଲା େସ ମଧ� ବୁଝି 

ସାରିଥିଲା େଯ େସ mୀର ସହ େକେବ ବି ତୁଳନୀୟ ନୁେହଁ mୀରକୁ अମୃତ କହିବା 

ଯୁ�ିଯୁ� 



ତ� େୟାଦଶ ବଷ�, ପ�ଥମ ସଂଖ�ା, ଜାନୁଆରୀ ୨୦୧୮ Download Magazine 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.com  Aahwaan.com  Aahwaan.com  Aahwaan.com  |  89 

ରାଧାକାk ଦାଶ 

अଦୃnର ହାତअଦୃnର ହାତअଦୃnର ହାତअଦୃnର ହାତ    

 ସମୟ ସକାଳ ସାତଟା କବାଟରର ଠକ୍ ଠକ୍ ଶ� ଶୁଣି ନିଦ ଭାvିଲା ସନଜ୍ ର 

େଗାେଟ ପ�ାଈେଭଟ୍ ବ�ା,େର ଚାକିରୀ କେର ସନଜ୍ କାମେର ଚାପଗ�[ େହାଇ 

ରହୁଥିବାରୁ ସନଜ୍ ସବୁଦନି ସକାଳୁ େଡରୀେର ଉେଠ ଆଜି ତା ନିଦ ଜଳଦି ଭାvିଯିବାରୁ 

େସ ରାଗିକି ଯାଉଛି କବାଟ ଆେଡ଼ କବାଟ େଖାଲି େଦଖିଲା ତା ଘର ବାହାେର ପ�ାୟ 

ବାରରୁ ପiର ଜଣ େଲାକ ରୁ¥ େହାଇଛkି 

 ସନଜ୍ ଘରୁ ବାହାରି ଆସି ଗହଳି େହାଇଥିବା �ାନକୁ अଗ�ସର େହଲା ସନଜ୍ 

େସଠାେର ଛିଡ଼ା େହାଇଥିବା େଗାଟିଏ େଲାକକୁ ପଚାରିଲା, “କଣ େହଇଛି ? 

 ଆମ ଘର ଆଗେର ଏେତ ଭିଡ଼ କାହକU?” ପ�ତୁ�Zରେର େସ େଲାକ କହିେଲ, “ଭଲ 

ନିେଘାଡ଼ ନିଦେର େଶାଉଛ? ତେମ େକମିତି ଜାଣିବ ? ତମ ଘର ସାମନାେର ଭଗବାନ 

େଦଖା େଦଇଛkି ପାହାkାେର ତମ ଘର ସାମନା ଫୁଲ ବଗିଚାରୁ ଫୁଲ େତାଳିଲାବାଲା 

େଦଖି କହିବାରୁ ଆେମ ସବୁ ଆସିଲୁ େହେଲ ତେମ କହୁଛ ତେମ କିଛି ଜାଣିନ!” 

ଆକାଶରୁ ଖସି ପଡ଼ିଲା ଭଳି ଲାଗିଲା ସନଜ୍ କୁ ପାହାkା ପହରେର ପାେଚରି େଡଇଁ ଫୁଲ 

େଚାରୀ କରି େନଉଥିବା େଲାକର କାରସାଦି ନୁେହଁ ତ? ଉ¦tାର ସହ ଚାରିପେଟ େଘରି 

େହାଇ ଛିଡ଼ା େହାଇଥିବା େଲାଟଣୀ େଦବଦାରୁ ଗଛ ପାଖକୁ ଆେଗଇଗଲା ନିଜ ଆଖିକୁ 

ବିଶ�ାସ କରିପାରିଲାନି ସନଜ୍ अକcନୀୟ ବିଚିତ�  ଧାତୁପିj େଡରା େହାଇଛି 

ପାେଚରୀକୁ अଦଭୂତ ମZୂl  ଭଳି େଦଖାଯାଉଥିବା ଧାତୁମିjରୁ ଉ �̄ଳ ଆଭା ଉକୁଟି 



ତ� େୟାଦଶ ବଷ�, ପ�ଥମ ସଂଖ�ା, ଜାନୁଆରୀ ୨୦୧୮ Download Magazine 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.com  Aahwaan.com  Aahwaan.com  Aahwaan.com  |  90 

 ଆସିଥିଲା ଗ�ାେରଜର ଆଗେର କିଛି £ୀେଲାକ ବସିଥିେଲ େସମାନ, ଭିତେର ଜେଣ 

ଦୁଇ ହାତକୁ େଯାଡ଼ି ମୁjେର ଲଗାଇ କହିଲା, “ତେମ ଭାଗ�ବାନ ବାବୁ ତମ ଘର ଆଗେର 

ଭଗବାନ ଆବିଭ�ାବ େହାଇଛkି ଏ କଣ କମ କଥା?” ସନଜ୍ ଲାଲ ଓ ପୀତାଭ ରvେର 

ଉ �̄ଳ ଦିଶୁଥିବା अ¹ୂତ ମରୂତି ଆଡ଼କୁ େକୗତୁହଳ େହାଇ अନାଇ ରହିଥିଲା ମZୂlଟି 

ବସିଥିବା େଗାଟିଏ ମା,ଡ଼ର ଭ� ମ ସୃnି କରୁଥିଲା ମiିରର େଲାକ ଗହଳିେର अଶ�[ି 

େବାଧ କରୁଥିବା ସନଜ୍ ର ଲନେର ମହାବୀର, ଆବିଭ�ାବ ଗୁଡ଼ାଏ ପ�ଶ�ର େଢଉ ତା 

ମ[ି© ଭିତେର ମଥା ପିଟୁଥିେଲ େସ କାଳବିଳ\ ନ କରି ଲନ୍ ର େଗାଟିଏ େକାଣକୁ ଯାଇ 

ତା ପତ� ୀକୁ େମାବାଇଲ୍ େର କହିଲା, “ଲୀନା ଜଳଦି ବାହାରକୁ ଆସ େଲାକମାେନ ଆମ 

ଘର େଗଟ୍ ଭାvିେଦଇ ଭିତେର ପଶି ଆସିଛkି କା±ସ୍ ଗଛ ପାଖ େଦବଦାରୁ ପାଖେର 

ହନୁମାନ, ଆବିଭ�ାବ େହାଇଛି” ଲୀନା ଦଉଡ଼ି ଆସି ସନଜ୍ ପାଖେର ଠିଆ େହାଇ 

କହିଲା, “ଏ ଠାକୁର େକଉଁଠୁ ଆସିେଲ?” ସନଜ୍ କହିଲା, “ମଁୁ େକମିତି ଜାଣିବି? ତେମ 

େଯମିତି େଦଖୁଛ ମଁୁ ବି ଆଜି େସମିତି େଦଖୁଛି” 

 ଏହି ସମୟେର କେଲାନୀର ଜେଣ କାଠର ଖଟୁଲି ରଖିବାରୁ ବେୟାେଜ�ା. ପjିତ 

ପjାବାବୁ େସ अ¹ୂତ ମZୂ�ୀକୁ େଟକି ତା ଉପେର ରଖିବାକୁ ପ�େଚnା କେଲ ମାତ�  ତା, 

ପ�େଚnା ନି¶ଳ େହଲା ଆଉ ଦୁଇଜଣ ଯାଇ େଟକିବା ପାଇଁ େଚnା କରି ମଧ� 

େଟକିପାରିେଲ ନାହU ସମେ[ ଆ�ଯ�� ତିନିଫୁଟ୍ ମZୂl କଣ ଏେତ ଓଜନ? ସାଉଁଳିଆ 

େହାଇଥିବାରୁ ହାତ ଖସୁଥିଲା ଖଟୁଲି ଭାvିଯିବା ଆଶ,ା କରି ସାହୁ ବାବୁ, ନିେ��ଶେର 

ବ,ୁ ମି£ୀ ଇଟା, ସିେମ�୍ ଓ ବାଲି ଆଣି ପିjି ତିଆରି କରିବା ଆର� କରିେଦଇଥିଲା 

अନଧିକାର ଭାବେର ସନଜ୍ ର ଘର ସାମନାେର ଏେତ କଥା ଘଟୁଥିେଲ ମଧ� େସ ନିରୁପାୟ 
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 େହାଇ େଦଖୁଥିଲା ଝିअ ପି,ିକୁ େନଇ �ୁଲେର ଛାଡ଼ିବା େବଳ େହାଇ ଯାଉଥିବାରୁ ଲୀନା 

ସନଜ୍ କୁ ସେଚତନ କରିବାପେର ଦୁେହଁ ଘର ଭିତରକୁ ଚାଲି ଆସିେଲ ଏପେଟ ପି,ି 

ଘେର ଥାଇ ଆ�ଯ�� େହାଇ ଝରକା େଦଇ ବାହାେର ଘଟୁଥିବା ଦୃଶ�କୁ େଦଖୁଥିଲା େସ ବି 

ଜାଣି ସାରିଥିଲା େଯ ତା, ଘର ବଗିଚାେର ଭଗବାନ ଆବିଭ�ାବ େହାଇଛkି ଲୀନାକୁ 

େଦଖି ନାଚି ପକାଇ କହିଲା, “େଦଖିଲୁ ମାମା, ଠାକୁର େକେଡ଼ ଦୟାଳୁ ତେତ ଆଉ କn 

କରି ମiିର ଯିବାକୁ ପଡ଼ିବନି େସ ନିେଜ ଆମ ଘରକୁ ପେଳଇ ଆସିଛkି” ସନଜ୍ କୁ 

େଦଖି କହିଲା, “ସି�ଟିର ବାପା ପଜୂା କରିବା ପାଇଁ େଭାଗ ଧରି ଆସିେଲଣି, ଚାଲ େଦଖିବା” 

ସନଜ୍ ବିର� ଭାବ ପ�କାଶ କରି କହିଲା, “ତୁ କଣ �ୁଲ୍ ଯିବୁନି କି? ଜଳଦି �ୁଲ୍ ପାଇଁ 

ପ�[ୁତ େହଇ ଯା” 

 ସନଜ୍ अଫିସ ଯିବାପାଇଁ ପ�[ୁତ େହଉଛି ଝିअ ପି,ିକୁ �ୁଲେର ଛାଡ଼ି େସ अଫିସ 

ଯିବ ତରତର େହାଇ ଘରୁ ବାହାରି ଗଲା େଲାକ,ୁ ଆେଡ଼ଇ ଗ�ାେରଜରୁ କାର୍ ବାହାର 

କରୁଥିଲା ସନଜ୍ ନିକଟେର ଜଏ�୍ େସେକ�ଟାରୀ ପଦବୀରୁ अବସର େନଇଥିବା 

ଘଟୁଆରୀ ବାବୁ କହିେଲ, “ସନଜ୍ ବାବୁ ଆପଣ ଆମ କଥାେର ଦି� ମତ େହେବ ନାହU 

ଆପଣ, ଗ�ାେରଜ୍ ପାଖେର ଆେମ ହନୁମାନ, ଆ�ାନ ନିମ�ାଣ କରିବା ଆେମ ଘେର 

ରହିବା ଆଉ ଠାକୁର ବାହାେର ରହିେବ, ଏହା ସୁiର ଲାଗିବ କି? ମଁୁ ଜାଣିଛି ଆପଣ 

ଶ�qାର ସହ ଏହି ପ�[ାବେର ରାଜି େହେବ...” ଘଟୁଆରି ବାବୁ,ୁ େକମିତି େଗାଟିଏ 

ଦୃnିେଦଇ ସନଜ୍ ବାହାରିଗଲା ଘରୁ ଝିअକୁ �ୁଲେର ଛାଡ଼ିେଦଇ अଫିସେର ପହ�ିବା 

ସମୟେର ଲୀନା େଫାନ କରି ଜଣାଇେଦଲା େଯ ସାହିେଲାକମାେନ ଟ�ା±ରେର ବାଲି, ଇଟା, 

ସିେମ�୍ ଆଣି ଗ�ାେରଜେର ରଖିେଦଇଛkି ସନଜ୍ ଚିkାେର ପଡ଼ିଗଲା ବିର� 
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 ଲାଗୁଥିଲା ମଧ� 

 ଘଟୁଆରି ବାବୁ ସାହିର ଜେଣ ବେୟାେଜ�ା. ବ��ି ସାହିେର ସବୁଠୁ ବଡ଼ ଘର 

ତା,ର େଗାଟିଏ ପୁअ, େସ ରହୁଛି ଆେମରିକାେର େସ କାେଳ ଆେମରିକାେର ହU ବାହା 

େହାଇଯାଇଛି େବାଲି ଶୁଣିବାପେର ବାପାପୁअ ସଂପକ� ତୁଟି ଯାଇଛି କି� େଲାକଟା ଭାରି 

ଧମ�ବିଶ�ାସୀ ସାହିେର ଗେଣଶ ପଜୂା, ଦୂଗ�ା, କାଳୀ ପଜୂା ଆଦି େସ ନିେଜ ହU ଆେୟାଜନ 

କରkି ଗତବଷ� ସାହିେର ଏକ ବିଶାଳ ବିଶ�ଶାkି ଯyର ଆେୟାଜନ ବି ନିଜ ପ�େଚnାେର 

େସ କରିଥିେଲ ଏହି ସବୁ କଥା ଚିkା କରୁଥିବା ସମୟେର ତା କାଉ�ର ସାମନାେର 

ଜନଗହଳି େହବା େଯାଗଁୁ େସ ସମି�ତ୍ େଫରି ପାଇଲା ମେନ ମେନ ଚିkା କରୁଥିଲା, 

ଠାକୁର ତା ଘେର ଆବିଭ�ାବ େହାଇ କଣ ସବୁ अସୁବିଧା କରୁଛkି 

 ସp�ାେର ଘରକୁ େଫରିବା େବଳକୁ ନିଜ ଘରର ପରିବZlତ ଛବି େଦଖି େସ अଧିକ 

ଆ�ଯ�� େହାଇଗଲା ଗ�ାେରଜ ଭିତରକୁ କାର୍ େନବାପାଇଁ ରା[ା ନାହU ପାେଚରୀ अଧା 

ଭvା ସରିଛି ଆଉ େସଠାେର େଗାଟିଏ अ�ାୟୀ ପିjି ଆଉ ଆtୁଏ ଉ�ର ମiିର ନିମ�ାଣ 

େହାଇ ସାରିଛି େସ ଘର ଭିତରକୁ ଆସିଲା େବଳକୁ ଲୀନା अଭିେଯାଗ କରି କହିଲା, “ଆଜି 

ଦିନସାରା ଘର ବାହାେର ଏେତ ଶ� େହଲାେଯ ଶାkିେର ରହି େହଲାନି ପି,ି �ୁଲରୁ 

େଫରି େସଇଠି ହU ଥିଲା ତେମ ଆସିବ େବାଲି କହିବା ପେର ଏେବ ବହି ଧରି ବସିଲା” 

 କିଛି ଦିନଭିତେର େସଠାେର ଏକ ସୁଦୃଶ ମiିର ନିମ�ାଣ େହାଇଗଲା अmୟ 

ତୃତୀୟାେର ମiିର ପ�ତି.ା େହବ େବାଲି େଘାଷଣା ବି େହାଇଗଲାଣି ଘଟୁଆରି ବାବୁ, 

ଆରାଧ� ଚକ�ବାବା ଆସି ପହ�ିଛkି େସ ଜେଣ ବିଖ�ାତ ହନୁମାନ ସାଧକ ମୁjେର 

େଗୖରିକ ଚିତା େମାଟା େମାଟା ଜଟାକୁ ଏକତ� କରି େସ ପଗଡ଼ିପରି ବାpିଛkି େବକେର 
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 अନୁ�ନ ଡଜେନ େହବ େମାଟା ଆଉ ବଡ଼ ବଡ଼ ତୁଳସୀ ମାଳି େଗରୁଆ ବ£େର ଆxାଦିତ 

େସ ପାଦେର କଠଉ, ଡାହାଣ ହାତେର ରୂପାର େମାଟା ବାଡ଼ି ଆଉ ଆର ହାତେର 

କମjଳୁ ହାତେର ବି ଗୁଡ଼ିଏ ତୁଳସୀ ମାଳ ବାpିଛkି ବଡ଼ ବଡ଼ ପଥର ବସା ସୁନାମୁଦି 

ପିpିଛkି ଦୁଇ ହାତେର କିଛି ସମୟ ଗୁଣୁଗୁଣୁ େହାଇ କହିେଲ ଚକ�ବାବା, ‘ଜୟ 

ବଜରvୀ’ େସଠାେର ଉପ�ିତ अଧିକାଂଶ ବ��ି ବାବା,ୁ अନୁସରଣ କରି ଉ� ସ�ରେର 

କହି ଉଠିେଲ ‘ଜୟ ବଜରvୀ’ ବାବା କହିେଲ, “ଏ अ¹ୂତ ମZୂୀ େକୗଣସି ଏମିତି େସମିତି 

ମZୂ�ୀ ନୁେହଁ ଏ େହଉଛି अnଧାତୁେର ନିମlତ ବହୁପୁରାତନ ମZୂ�ୀ େମାେତ ସ�ପ�ାେଦଶ 

େଦଇଥିଲା କି ବଜରvୀ ସ�ୟଂ ଆମ ପାଖକୁ ଆସିଛkି ଆେମ अmୟ ତୃତୀୟାେର 

ଏକହଜାର ଆଠ ହନୁମାନ ଚାଳିଶା ପାଠ କରି ଏହି ମZୂ�ୀକୁ अଭିମkି� ତ କରି ଏ ସୁiର 

ମiିରେର �ାପନ କରିବା” ମiିର ପାଖେର अ�ାୟୀ ଯyକୂj ନିମ�ାଣ କରାଯାଇଛି କିଛି 

ରାଜେନୖତିକ ପୃ.େପାଷକତାେର ଯyର ଆେୟାଜନ େଜାରେସାରେର ଚାଲିଥାଏ 

अnପ�ହରୀ ନାମଯy ସହ ବାବା, ପ�ବଚନ, yାନଯy, अନ� ଯy ଓ ବ�ହB ଯy 

 ଏଇ କିଛିଦିନ େହବ अଣନିଶ�ାସୀ େହାଇଗଲାଣି ସନଜ୍ अq�କପାଳି ମୁjବ�ଥାେର 

ଶୀକାର େହାଇଛି ଲୀନା ପି,ିର ପାଠପଢ଼ାେର अସ�ବ ଧରଣର अବନତି େଶଷେର 

ସନଜ୍ ନି�Zି େନଲା ଏ �ାନେର ରହିେଲ ସବୁପ�କାରର अସୁବିଧା େହବ ହU େହବ େତଣୁ 

େସ ଘର ଛାଡ଼ି अନ��ାନେର ଭଡ଼ା ଘର େନଇ ରହିବା ଉଚିତ େହବ ଲୀନା ମଧ� ଏହି 

କଥାର ସହମତ େହେଲ ପି,ି ମନେର अେନକ ପ�ଶ� ପଜୂା ଦିନେର ମiିରେର ଘ�ା 

ଘ�ା ଧାଡ଼ିେର ଛିଡ଼ା େହଉଥିବା ବାପାମା ଏେବ କାହUକି ଏମିତି ବିର� େହଉଛkି? ଶୀଘ� ଏ 

ମiିର ପ�ତି.ା ସରିେଲ େସମାେନ ଘର ବଦଳା କାମ ବି କରିେବ ଘର ସାମନାେର 



ତ� େୟାଦଶ ବଷ�, ପ�ଥମ ସଂଖ�ା, ଜାନୁଆରୀ ୨୦୧୮ Download Magazine 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.com  Aahwaan.com  Aahwaan.com  Aahwaan.com  |  94 

 େଗାଟିଏ ଯାତ� ା ଚାଲିଛି କହିେଲ अତୁ��ି େହବନାହU अଜସ� େଲାକ ଗହଳି ଚହଳି, 

ଉ�ସ�ରେର ଡାକବାଜି ଯeର ଶ� ଏ ସବୁ ମନକୁ अ[ବ�[ କରି ପକାଇଲାଣି 

 अmୟତୃତୀୟାର ବ� ାହB  ମୁହୂZ�ରୁ ସାହି ଚଳଚ�ଳ ଦିନ ଆଠଟାେର ଉଠି अଘଷା 

ପାଟିେର ଚା ପିଉଥିବା େଲାକ ଆଜି ସ�ାନେଶୗଚ ଆଦି ସାରି ଚକ�ବାବା, ନିେ��ଶେର 

େଗୖରିକ ବ£ ପିpି ସଯୂ�� ପଜୂାପାଇଁ ଉପ�ିତ ବାବା, ନିମେk ସୁଦୃଶ ମ� ନିମlତ 

କଦଳୀ ଗଛ, ଆ\ ପତ� ର େତାରଣ ଓ ଗତକାଲି ଜଳଯାତ� ାେର ଆସିଥିବା ଶେହ ଆଠ 

କଳସ ମ�େର େଶାଭା ପାଉଛି ବିଭିନ�  ପjିତମାନ, େବଦଧ�ନୀେର ଏକ ଆଧ�ାତିB କ 

ପରିେବଶ ସୃnି େହବାସହ ଝୁଣା, ଗୁÐୁଳ, କପ�ରୂ ଓ ସୁବାସିତ ଦୂପେର ମହକି ଉଠୁଛି 

ଆଳତି ପୁ�ାzଳୀ ପେର ନୂତନ ବିଗ�ହ ମାନ,ର ମହାସ�ାନ କରାଯାଇ ମiିରେର �ାପନ 

କରାଯିବ 

 ଦିନ ଏଗାରଟା େହବ ଘୃତ, ଶକ�ରା, ଦହି, mୀର ଓ ମହୁ ଭZl ପା�ଟି କଳସ ସ�ାନ 

େବଦିେର ମZୂl  ପାଖେର ରଖାଯାଇଛି ଲାଲ ମiାର ଫୁଲ ଓ ର� ବ£ ସୁେଶାଭିତ 

େଦଖାଯାଉଛି େସ ଲାଲ ପୀତାଭ ମZୂl ବିଭିନ�  ଗଣମାଧ�ମର ପ�ତିନିଧିମାେନ କ�ାେମରା 

ମାନ ଧରି ସିଧା ପ�ସାରଣେର ବ�[ ଏତିକି େବେଳ ପିସିଆର୍ ଭ�ାନର ସାଇରନ ସହ 

ଏକ େବାେଲେରା ଆସି अଟକିଳା ମ� ପାଖେର େକୗଣସି अତିବିଶିn ବ��ି ଆସିଛkି 

େବାଲି ଆେୟାଜକ ମଧ�ରୁ ଦୁଇତିନିଜଣ ଚiନଫୁଲ ମାଳ େନଇ ପାେଛାଟି ଆଣିବାକୁ 

ଗଲାେବେଳ, େସମାେନ ଗ�ହଣ ନ କରି ଗହଳି ଆେଡ଼ଇ ପହ�ିଗେଲ ମZୂlପାଖେର 

ଫୁଲମାଳ ଓ ବ£ କାଢ଼ି ପାଣିେର େଧାଇସାରିବା ପେର େସମାନ, ମଧ�ରୁ ଜେଣ अଫିସର 

ସଚୂନା େଦବାକୁ ଯାଇ କହିେଲ, “ଆେମ ମାେନ େହଉଛୁ ଭାରତୀୟ ମହାକାଶ ବିyାନ 
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 ଗେବଷଣା ସଂ�ାର କମ�ଚାରୀ ଆପଣମାେନ ଯାହାକୁ ମହାବୀର, ବିଗ�ହ ଭାବି ପ�ତି.ା 

କରିବାକୁ ଯାଉଛkି, ତାହା କିଛିଦିନ ତେଳ େହାଇଥିବା ଏକ ବିରଳ ଉଲ୍ କାପାତର अଂଶ 

ବିେଶଷ ଯାହା ଆମ ଗେବଷଣାର ଉପାଦାନ େତଣୁ ଆେମ ଏହାକୁ େନଇଯାଉଛୁ 

ଆପଣ ମାନ, ମନେର ଯଦି ଆଘାତ େହାଇଥାଏ େତେବ mମାେଦେବ ଆେମମାେନ 

ନାଚାର” ସଶ£ େପାଲିସ ବାହିନୀ ସାଥିେର ଆଖିପିଛୁଳାେକ ମZୂ�ୀେନଇ ଚାଲିଗେଲ 

େସମାେନ ସମେବତ ଜନତା अବାକ୍ େହାଇ ଚାହU ଚାରିଥିେଲ କାହା ମୁହଁେର ଭାଷା 

ନଥିଲା େନୖରାଶ�ର ଏହି ସମୟେର କି� ସନଜ୍ ର ମୁହଁ ଉ �̄ଳ ଦିଶୁଥିଲା 

 

ଜଗନ� ାଥପୁର ଶାସନ, ରତନପୁର 

କୁହୁଡ଼ି, େଖାq�ା, ଓଡ଼ିଶା, ୭୫୨୦୨୭ 

ଭ� ାମ�ଭାଷ - ୮୯୦୮୮୫୯୭୯୭ , ଇେମଲ - rkdash@gmail.com   
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ସୁବଳ ମହାପାତ�  

େସଦିନର ଦୀପାବଳୀ ଓ େପାତାହାଡ଼େସଦିନର ଦୀପାବଳୀ ଓ େପାତାହାଡ଼େସଦିନର ଦୀପାବଳୀ ଓ େପାତାହାଡ଼େସଦିନର ଦୀପାବଳୀ ଓ େପାତାହାଡ଼    

 ଜୀବନେର େକେବ େଦଖି ନ ଥିେଲ ବି ଶ� ଟା କାହUକି अଖାଡୁଆ ଶୁେଭ I ହଁ, ଆyା 

ମଁୁ ଭୂତ କଥା କହୁଛି I େଛାଟ େବେଳ େକେତ କଣ କାହାଣୀ ଶୁଣିଥିଲା ବ�ି I ଲଗାଲଗି 
େଜେଜ, ମାମଁୁ, ସାv ସାଥି ଆଉ ଗଁା େଲାକ,ଠୁ ବହୁତ ପ�କାର ଭୂତ ଗପ ଶୁଣିଛି େସ I ଭୂତ 

କୁଆେଡ ରାତି ପହରକରୁ ଡାକି ନିଏ ମାଛ ମାରିବାକୁ କି\ା  ବିଲ େର ପାଣି ମେଡ଼ଇବାକୁ I 

େକେତେବେଳ େଦଖାଦିଏ େକଉଁ ବ� ାହB ଣ କୁ ଯିଏ େକୗଣସି ଏକ ଦୂର ଗଁା ରୁ ବାହାଘର କି\ା 
ମୃତକ କାମ ସାରି େଫରୁଥାଏ I କିଏ अବା େଦେଖ େକୗଣସି ଏକ ରା[ା େର, ନିଛାଟିଆ, 

ଶନୂଶାନ ଜvଲ ମଝିେର ରାତି ବାରଟା େର ସୁiରୀ ଝିअ ଟିଏ ଆଗ ଛକ ଯାଏ ଯିବାପାଇଁ 

ଲିÒ ମାେଗ I େକେତେବେଳ େକୗଣସି ଏକ ଗାଡି ର େବ� କ େଫଲ କରି ଦିଏ ଓ କିଛି ବାଟ 

ଗଲା ପେର ପୁଣି ଆେପ ଆେପ ଗାଡି ର େବ�କ କାମ କରିବାକୁ ଲାେଗ I 
 ତା'ର ବି ଇଲମ अଛି େଯ !!!  ଲvଳା େହାଇ ଭୂତ, ସହ ନାଚିବାକୁ ପେଡ I 

େଗାେଲଇ ଆକାର ର ମୁତି, େସଇ ଭିତେର ଠିଆ େହବାକୁ ପେଡ ସକାଳ ଯାଏ I ମୁତ ମିଶା 

ମାଟି କୁ ତା, ଉପରକୁ ଫିvି ବାକୁ ପେଡ I ହାତେର ଲୁହା ର େକୗଣସି ଏକ ଜିନିଷ ଧରି 
ଆେ[ ଆେ[ େସମାେନ ନ େଦଖିପାରିଲା ପରି େସଠୁ ଖସି ଆସିବାକୁ ହୁଏ अବା ଗାଡି 

ଭିତେର ପାଖେର ଥିବା ମଦ େବାତଲ ରୁ अc ପିଇ ଆଉ अc ହାତେର େବାଳି େହେଲ 

ଭୂତ କିଛି କରି ପାେର ନାହU I 
  ଭୂତ ବି ଆyା କଣ କମ କି? ଚାହUେଲ ମଣିଷ କୁ ମାରି େଦଇ ପାେର, ପାଗଳ 

କରିପାେର अବା ର� େଶାଷିନିଏ I େସ ଦପ�ଣ େର େଦଖା ଯାଏନି ଆଉ ରାତି अଧାେର 
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 ଗାଡ଼ିେର ଲିÒ ମାଗି ବସି ଯାଏ I େସ ବସି ସାରିଲା ପେର ଗାଡି ର ଓଜନ ବଢିଯାଏ I ଗାଡି 

ଓଜନିଆ ଲାେଗ I ୬୦ �ିଡ଼ େର ଚେଳଇେଲ ୨୦ େର ଯିବାପରି ଲାେଗ I ଆଉ େସଇ 
ଜାଗା ଟି अତିକ�ମ କରି ସାରିଲା ପେର ଗାଡି ର �ିଡ଼ ହଠାତ ପୁଣି ୬୦ କୁ ପେଳଇ ଆେସ 

ଆଉ ପାଖ ସିଟ େର ଝିअ ଟି ନଥାଏ I ଚାଳକ ନିୟeଣ ହରାଇ େକଉଁ ଗଛେର କି\ା ରା[ା 

ପାଖେର ଥିବା ଭvା ଘେର ପିଟି ହୁଏ ଓ ମରିଯାଏ I ନେହେଲ କିଛି ଦୂର ଯିବା ପେର 
ହଠାତ ଝିअଟି ଉଭାନ େହାଇ ଯାଏ ଓ ପଛରୁ କିଛି ଶ� ଆସି କାନ େର ବାେଜ "ଯା େର 

ପୁअ ଏଥର ଛାଡିେଦଲି" I 

  ଏଗୁଡା ସବୁ ଶୁଣି ଶୁଣି ବ�ି अଭ�[ ଥିଲା ଭୂତ େକମିତି ଆଉ ହାବୁଡ଼ େର ପଡିେଲ 

େକମିତି ବ�ିବ I କି� କିଛି ପ�ଶ� ର ଉZର େସ ଆଜି ଯାଏ ବି ପାଇ ନଥିଲା I େଯମିତି କି 
ଡ� ାଇଭର ଟି ମରି ସାରିଲା ପେର େଲାକ ମାେନ େକମିତି ଜାଣିେଲ ଏେତ ସବୁ ଘଟଣା 

ଘଟିଥିଲା େବାଲି? ଭୂତ ମାେନ ଖାଲି ଖାଲି େର ନାଚkି ନା ତା, ପାଇଁ କିଏ DJ ବଜାଏ? 

ତା,ର କଣ ମାଛ ଖାଇବା ପାଇଁ େଲାଭ ଥାଏ େଯ େସମାେନ ମାଛ ମାରିବାକୁ ଡାକି 
ନିअkି? େସମାେନ ତ ଯୁଆେଡ ଚାହUେବ ଯାଇ ପାରିେବ େତେବ ଲିÒ କାହUକି ମାଗkି ? 

ବ� ାହB ଣ ପାଖେର ତ ପଇତା ଥାଏ, ତାକୁ େଦଖି କି ଭୂତ ଡେର ନା ନାହU? ଯଦି ଡେର 

େତେବ ବ� ାହB ଣ ର ତ ଡରିବା ଦରକାର ନାହU I ଆଉ ଯଦି ନ ଡେର େତେବ େସ ବ� ାହB ଣ 
ମୃତକ କାମ କିପରି କେର? େସେତେବେଳ ତାକୁ ଡର ଲାେଗ ନା ନାହU? ଭୂତ େଦହେର 

ମୁତ ମାଟି େକମିତି ବାେଜ? ଲୁହା ଓ ମଦ କୁ େସମାେନ ଡରkି ନା ଭ�ି କରkି ନା ଘୃଣା 

କରkି ? ଏସବୁ କାହାଣୀ ଶୁଣି ଶୁଣି େସ ବଡ େହାଇଛି I ଭୂତ ପ�ତି କିଛି ଡର ଥିେଲ ବି େସ 
େଯେତ େଯେତ ବଡ ହୁଏ ଆେ[ ଆେ[ ଦୁନିଆଁ କୁ ଚିନ୍ହିଲା ପେର ତା ମନରୁ ଭୂତ ପ�ତି 

ଥିବା ଡର ଛାଡି ଛାଡି ଯାଏ I େଲାକ ମାେନ ତ ପୁଣି ନାଇଟ ସିÒ ସାରି ଘରକୁ ଆସୁଛkି I 
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 ଏେବ ସହରେର ବଡ ଗଛ କି\ା େସମିତି ପୁରୁଣା ଘର କାହU େଯ ଭୂତ ରହିବ? ସହର ତ 

େକେବ ଶୁଏନି, ସବୁ େବେଳ େଲାକ ଯିବା ଆସିବା ଲାଗିଥାଏ େତେବ ଭୂତ ନା ଫୁତ... ଭୂତ 
ଡର ଛାଡ଼ି ଛାଡି ଆସିଲା େବଳକୁ ତାକୁ ଯିବାକୁ ପେଡ ଘରୁ ପ�ାୟ ୭୦ କିେଲାମିଟର ଦୂରେର 

ଥିବା ସହରକୁ I ଇzିନିअରିଂ ପଢିବା ପାଇଁ I ଜେଣ ମାମଁୁ ତାକୁ େଗାଟିଏ େଡଉଁରିଆ େଦେଲ 

ପିpିବା ପାଇଁ I ସବୁ ଶୁଭ େହବ I ହଉ I 
  ଇzିନିअରିଂ ର ପ�ଥମ ବଷ� ଯାହିତାହି େର କଟିଗଲା I ଦ୍ଵିତୀୟ ବଷ� େବଳକୁ 

େସମାେନ କିଛି ସାv ଠିକ କରkି େଗାେଟ ଘର ଭଡା େନଇ େମସ କରି ରହିେବ I ପ�ାୟ 

ଆଠ ଜଣ I ଏେତବଡ ଘର ସହର ଭିତେର अc ପଇସା େର ମିଳିବା ମୁ�ିଲ I େତେବ 

ସହର ଠୁ ଟିେକ ଦୂର େହେଲ ବି କିଛି अସୁବିଧା ନାହU I ପାଖେର ଦୁଇ ତିେନାଟି �ୁଟର ଓ 
େମାଟରସାଇେକଲ अଛି I କେଲଜ କୁ ବି ଯିବାପାଇଁ ସଟ କଟ ରା[ା अଛି I अc ସମୟ 

ଭିତେର ପହ�ି େହବ I ସ�ାହକୁ ଥେର ଦୁଇଥର ବଜାର ରୁ ପରିବା େନେଲ ଯେଥn I 

ଚାଉଳ, ମସଲା ପାଇଁ ପାଖେର େଗାେଟ େଦାକାନ ବି अଛି I େରାେଷଇ ପାଇଁ ପାଖ ସାହି ରୁ 
ପିଲାଟିଏ ବି ମିଳିଗଲା I ସବୁ ଦୃnି ରୁ ସୁବିଧା I େତଣୁ ଘର ଟି ଭଡା େର େନଇଗେଲ 

େସମାେନ I ଆଗରୁ ମାଲିକ େସ ଘେର ନିେଜ ରହୁଥିଲା I ଏେବ େସ ନିଜ ଘର ଛାଡି ମାତ�  

ଦୁଇ କିେଲାମିଟର ଦୂରେର ଥିବା अନ� ଏକ ଘରକୁ ଭଡାେର ଚାଲିଗଲା ଓ ବଜାର ଦରଠୁ 
ବି କମ ପଇସା େର ଘରଟି ଭଡା େର େଦବା ପାଇଁ ରାଜି େହାଇଗଲା I ବାଃ.. ବିରାଡ଼ି 

କପାଳ କୁ ଶିକା ଛିjିଲା ପରିକା ଏମାନ,ୁ ଘର ଟି ମିଳିଗଲା I 

      ଏେବ କିଛି କିଛି ପଇସା ସ�ି େହବ I ଆଗରୁ ତ ଘର ଭଡା ଓ େହାେଟଲ ଖାଇବାେର 
ସବୁ ପଇସା ସରି ଯାଏ I ଯାହାହଉ ଭଲେହଲା I ନିେରାଳା, ଟିେକ ନିଛାଟିଆ ଜାଗାେର ଘର 

ଟି ମିଳିଲା I ଟିେକ ନିଛାଟିଆ ଏଥିପାଇଁ େଯ ଆଖ ପାଖେର ଘର ଥିେଲ ବି ସାମ�ା େର େଖଳ 
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 ପଡିଆ ଓ ଘର ସାଇଡ େର ରା[ା ଥିବାରୁ େଗାଟିଏ ପେଟ ହU ଜେଣ ପେଡାଶୀ I ପଛ ପାେଖ 

ଏଘର ର ବାଡ଼ି ଓ ପଛ ଘର ର ବାଡ଼ି ମିଶି ପ�ାୟ ଲ\ା ଚଉଡା େର ବହୁତ I େତଣୁ ତା,ୁ 
ପେଡାଶୀ େବାଲି ବି କହି େହବନି I     

      ଇzିନିअରିଂ ର ପିଲା ମାେନ ସତେର ବଡ ଟ�ାେଲେ�ଡ I ପରୀmା ର ମାେସ ପବୂ�ରୁ 

ପଢା ଆର� ଓ ଛअ ମାସ ର େକାସ� ମାେସ େର ଖତମ I େତଣୁ ବାକି ପା� ମାସ ତା, 
ପାଖେର ଟାଇମ ହU ଟାଇମ ଥାଏ I ଆଜି ଗେଣଶ ପଜୂା ତ କାଲି ଲmB ୀ ପଜୂା I ସବୁ େକମିତି 

ନିଆରା ନିଆରା ଲାେଗ I ବ�ି ର େମସ ସାvମାେନ େସଦିନ ବସି କଥା େହେଲ I ଏ ଥର 

ଦୀପାବଳୀ ଟା ବଡ ଧୁମ ଧାମ େର ପାଳିବା I ଆଖପାଖ ର େଲାକାଲ ସାv ମାେନ ବି ହାତ 

ମିେସଇେଲ I ପାଖାପାଖି ଦଶ ହଜାର ଟ,ା ଉପେର କେଲକସନ େହଲା I ଏଥର ଖୁବ ମଜା 
ହବ I ଦଶହଜାର ଟ,ାର ବାଣ I ଆଖପାଖ ରୁ ବାଣ କିଣିେଲ अc ଆସିବ I େତଣୁ ଠିକ 

କେଲ େଯ ପ�ାୟ ୩୦/୪୦ କିେଲାମିଟର ଦୂରେର ଥିବା ଏକ ଗଁା ରୁ ବାଣ ଆସିବ I େସଠି 

ବାଣ ତିଆରି ହୁଏ I େସଠୁ ହU ବାଣ ଆଣି େଛାଟ େଦାକାନୀ ମାେନ ଚଢା ଦରେର ବିକି�  
କରkି I ଆହୁରି ବି ଲିଚୁ ଲାଇଟ ଆସିବ, ଧପଧପି ଚାଇନା ଲାଇଟ ବି ଆସିବ, େଗାେଟ 

ମାnର ବଲବ ବି ଆସିବ େଯଉଁଟା କି ସବୁ ଲାଇଟ କୁ ଧପ ଧପ କରିବ I 

     ବାସ, ଆର� େହାଇଗଲା ପି�ପ�ାେରସନ I ସାତଦିନ ପବୂ�ରୁ ଲାଇଟ ସବୁ ଆସିଗଲା I 
ଖାଲି ବାଣ ବାକି ରହିଲା I େଯାଜନା अନୁସାେର ଦୀପାବଳୀ ପବୂ� ଦିନ ବାଣ ଆସିବ I 

େହେଲ ଲାଇଟ ସବୁ ଆସି ଗଲାଣି େଯେତେବେଳ ଲେଗଇ େଦେଲ େମସ ଟା ସୁiର ଦିଶିବ 

I େତଣୁ ସମେ[ ଲାଗିଗେଲ କାମେର I େକଉଁ ଜାଗାେର େକଉଁ ଲାଇଟ ଟା ଲେଗଇେଲ ଭଲ 
େଦଖା ଯିବ ତା ମଧ� ଫାଇନାଲ େହାଇଗଲା I େମସ ର କାw କୁ ଲାଗି ଥିବା ଆ\ ଗଛ 

ଉପେର ଲିଚୁ ଲାଇଟ ଲଗାଯିବାର େଯାଜନା େହଲା I ଜେଣ ପିଲା ଗଛ ଉପେର ଚଢି 
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 େଗାଟିଏ ପେର େଗାଟିଏ ଡାଳ େର ଲେଗଇ ଚାଲିଲା I ସରିଗଲା ପେର ତଳକୁ ଓ଼େଲ{ ହିଲା 

େବେଳ ତା େଗାଡ଼େର େଗାେଟ କ�ା ବାଜିଲା, ଯାହା କି ଗଛ େର ପିଟା େହାଇଥିଲା I କିଏ 
େଗାେଟ ଦୁn ପିଲା ଲେଗଇଥିବା େବାଲି ଭାବି େସ କ�ା କୁ କାଢି େଫାପାଡ଼ି େଦଲା ଓ 

ତଳକୁ ଆସି ବାକି କାମ େର ମନ େଦଲା I ଛାତ ଉପେର ମାnର ବଲବ ଲେଗଇଲା ପେର 

ବି େକୗଣସି ବି ଲାଇଟ ଧପ ଧପ େହଉନି, କି� କାହUକି? ବହୁତ ସମୟ ପରୀmା ନିରୀmା 
କଲା ପେର ବି କାହUକି େକଜାଣି େସଟା କାମ କଲାନି I େହଃ.. ଛାଡ଼.. କାଲି େଦଖିବା କହି 

ସମେ[ ଘରକୁ ପେଳଇ ଆସି अନ� କାମ େର ମନ େଦେଲ I 

େବେଳ େବେଳ କିଛି କିଛି ସାv ମାେନ ମଧ� ଆସkି େମସ କୁ I ହସ, େଖଳ, ଖଟି ସହ 

ତାସ ମାଡ ବି ହୁଏ I ଶୀତ ଦିନ, େତଣୁ ବ�ାଡ଼ମି�ନ େଖଳ ବି ହୁଏ I େସଦିନ ବ�ାଡ଼ମି�ନ 
େଖଳି ସାରି ଆସି ପୁଣି କିଛି ସମୟ ମାnର ବଲବ ପଛେର ଲାଗିେଲ ବି କିଛି ଲାଭ େହଲାନି 

I ଛାଡ I ଏେବ କିଛି ସାv ମାେନ ଆଣିଥିବା କିଛି େଫାେଟା କ$ୁଟର େର େଦଖାଗଲା I 

�ି� ନେସଭର ପାଇଁ କିଛି ଭଲ ଭଲ େଫାେଟା ବାଛି ରଖାଗଲା I (ଏହା େସେତେବେଳ ର 
କଥା େଯେତେବେଳ ଫ� ପି ଡ� ାଇଭ େର େଫାେଟା େନଣ େଦଣ ହୁଏ I ଇେ�େନ�ଟ କହିେଲ 

୬୪ KBPS, େସ ପୁଣି େକବଳ କେଲଜ େର ଥିଲା I 20GB ହାଡ� ଡି� ମାେନ ବହୁତ I 

କ$ୁଟର େଗାେଟ କିଣିବା ପାଇଁ ପାଖାପାଖି ୮୦,୦୦୦ ଟ,ା ଲାଗୁଥିଲା )  
 େଫାେଟା ସବୁ େଦଖି ସାରିଲା ପେର ହଠାତ େଗାେଟ େଫାେଟା ଉପେର ନଜର 

ପଡିଲା େଯଉଁଥିେର େଗାେଟ ପିଲା ର ପଛପେଟ େଗାେଟ ଭୂତ ର େଫାେଟା ଥିଲା ଓ ଏ 

େଫାଟଟି ବଲାvୀର ର େକଉଁ ଏକ ଜvଲ େର ଉଠା ଯାଇଥିଲା I େସମାେନ େଭାଜି 
କରିବାକୁ ଯାଇଥିେଲ I ଆସିଲା ପେର କିଛି ଦିନ ର� ବାkି କରି ପିଲାଟି ମରିଗଲା I ରିଲ 

(େସେତେବେଳ ରିଲ ଵାଲା କ�ାେମରା ଥିଲା) େଧାଇ ସାରିଲା ପେର ଏ େଫାଟଟି 
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 େଲାକେଲାଚନ କୁ ଆସି ଭାଇରଲ େହାଇଗଲା I େତେବ େଦଖୁ େଦଖୁ େକେତେବେଳ େଯ 

କ$ୁଟର େର ବାଜୁଥିବା ଗୀତ ବi େହାଇ ଯାଇଛି କାହାକୁ ଜଣା ନାହU I ସମେ[ େଫାଟ 
େଦଖିବା ଓ ବାତ�ାଳାପ େର ମଗ� I ହଠାତ ଜେଣ ପିଲା ଆବି©ାର କଲା େଯ ଗୀତ କାହUକି 

ବାଜୁନି? କିଛି ସମୟ ପବୂ�ରୁ ତ ବାଜୁଥିଲା I ହଉ, କାେଳ ବi କରି ପୁଣି େଖାଲିେଲ ବାଜିବ 

I କି� ନା, େଯେତ େଚnା କେଲ ମଧ� ଆଉ ଗୀତ ବାଜିଲାନି I କାେଳ ସାଉj କାଡ� େର 
କିଛି େପ�ାେବ� ମ ଥିବ େବାଲି ଭାବି ସବୁ େଖାଲା େଖାଲି କରି ଆଉ ଥେର ସଜଡା େହଲା I 

ସବୁ ପିଲା କ$ୁଟର ବ� ା� ର, େତଣୁ ଏସବୁ ତା,ର ନୀତି ଦିନିଆଁ କଥା I अଧଘେ� ଗଲା, 

ଘେ� ଗଲା କିଛି ଲାଭ ନାହU I ହଉ, କାଲି ସକାଳୁ େଦାକାନ କୁ େନେଲ େଦଖିବା I ଏେବ 

କ$ୁଟର େର ଭୂତ େଫାେଟା କିଆଁ ରଖିବା େବାଲି ଭାବି ତାକୁ ଡିଲିଟ କରିଦିଆଗଲା I 
ସମ[,ୁ ଆ�ଯ�� କରି ଗୀତ ପୁଣି ଥେର ଆର� େହାଇଗଲା I ଆେର... ଏ କି କଥା ? 

ପୁଣି େଫାେଟା କପି କର - ଗୀତ ବi I ଡିଲିଟ କର - ଗୀତ ଚାଲୁ I ସମେ[ ଆ�ଯ�� I ଆଛା 

େତେବ ଏଥିେର କିଛି ଭାଇରସ ଥାଇପାେର I ସମେ[ ଫ� ପି େଦଇଥିବା ପିଲା କୁ ଗାଳି 
କରିବାେର ଲାଗିେଲ I େସ ବି ତା ଫ� ପି ଭଲ अଛି େବାଲି ସେଫଇ େଦବାକୁ ଲାଗିଲା, "ଏ 

େଫାେଟା ତ ଆହୁରି ବହୁତ ପିଲା ଏଇ ଫ� ପି ରୁ କପି କରି ନିଜ ନିଜ କ$ୁଟର େର ରଖିଛkି 

I କାହାର କିଛି अସୁବିଧା ନାହU I ତମ କ$ୁଟର େର କିଛି ଥାଇ ପାେର" I ଏ ସବୁ ଯୁ�ି ପେର 
ଫାଇନାଲ େହଲା େଯ ରି� େନବା ଦରକାର ନାହU I େତଣୁ େଫାଟଟି ଡିଲିଟ କରାଯାଉ I 

କି� ସମ[,ୁ ଆ�ଯ�� କରି େଫାେଟା ଟି ଡିଲିଟ େହଲା ନାହU I ବହୁତ ଥର େଚnା କଲା 

ପେର ବି େଫାେଟା ଟି ପୁଣି େଫରି ଆସୁଥାଏ ଥେର ମାତ�  ରିେଫ� ଶ େର I अନ� ଉପାୟ ନ 
ପାଇ, କ$ୁଟର କୁ କିଛି ସମୟ ବi କରାଗଲା ଓ ପୁଣି କିଛି ସମୟ ପେର େଖାଲି େଫାେଟା 

ଟିକୁ ଡିଲିଟ କରିବାରୁ େଫାେଟା ଟି ଡିଲିଟ େହଲା ....   
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  ଦୀପାବଳୀ ଆହୁରି ଚାରିଦିନ ବାକି I ମଝିେର େମସ ପିଲା, ଭିତରୁ ଜଣ, ଭାଇ 

ବୁଲିବାକୁ ଆସିେଲ I ରାତିେର ଗପ କରି େଶାଉ େଶାଉ ରାତି ପ�ାୟ ୨.୩୦ େହବ I ସମେ[ 
େଶାଇ ସାରିେଲଣି I ଝରକା େଖାଲା I ମୃଦୁ ମୃଦୁ ପବନ ଧୀେର ଧୀେର ଝରକା ପେଟ 

ଆସୁଥାଏ I ଶୀତ ଦିନ ତ ଆର� ପ�ାୟ I େଘାେଡଇ େହବା ଦରକାର ପଡୁ ନଥାଏ I ଫ�ାନ 

ର �ିଡ଼ ପ�ାୟ ୨ / ୩ େର ଚାଲୁଥାଏ I ରହି ରହି େଗାେଟ ପିଲାର ଘୁvୁଡ଼ି ଶ� ଶୁଣା 
ଯାଉଥାଏ I ତିେନାଟି ବଖରା େର ପ�ାୟ ନअ ଜଣ େଶାଇଥାkି I ଘରଟିକୁ ଦୁଇ ଭାଗେର 

ବିଭ� କେଲ େଗାେଟ ପେଟ ଦୁଇଟି ରୁମ I ବାହାରକୁ ଯିବାକୁ ବାଟ େସଇପେଟ I ରୁମ ର 

ବାହାେର ଆ\ ଗଛ I ଏପଟ ରୁମ ପାଖେର େରାେଷଇ ଘର I ଆର ଭାଗ େର ଆଗ େଗାେଟ 

େnାର ରୁମ I େସଥିେର ଘର ମାଲିକ ର ଜିନିଷ ପତ�  ସବୁ ଥାଏ I ତାକୁ ଲାଗି ଆଉ େଗାଟିଏ 
ରୁମ I ତା ପେର ଦୁଇଟି ଗାଧୁଆଘର ଲାଗି ଲାଗି I ମଝିଟା ଡାଇନିଂ I ବାହାର ପେଟ େଗାେଟ 

େଖାଲା ଘର ଓ ସିଡ଼ି ଘର I ଚାରି ପେଟ ମା,ଡ଼ା ପଥର ର ପାେଚରୀ I ସବୁ ରୁମ ର ଝରକା 

ଗୁଡା ପାେଚରୀ କୁ ଲାଗିଛି I ହଠାତ େକମିତି େଗାେଟ ରୁଣୁଝୁଣୁ ଶ� ଶୁଭିଲା... 
 ଛମ ଛମ ଶ�... 

 କିଏ େଯମିତି ଚାଲି ଚାଲି ଯାଉଛି.... 

 େବାଧ ହୁଏ େକହି ନବବଧ.ୂ.... 
 କି� ଏେତ ରାତିେର??? 

 ହଁ, େହଇଥିବ I ପେଡାଶୀ, େବାହୁ ଉଠିଥିବ ରାତିେର, ପାଣି ପିଇବାକୁ अବା ପରିସ�ା 

ଯିବାକୁ I ଆେ[ ଆେ[ ରୁଣୁଝୁଣୁ ଶ� ଝରକା ପାଖକୁ ପାଖକୁ ଆସିବାର ଶୁଣା ଗଲା ..... 
 ଭାଇ ଜଣ,ୁ ଟିେକ ଟିେକ ଡର ଲାଗିେଲ ବି େସ ପତଳା ଚାଦର ଟି ମୁହଁ ଉପେର 

େଦଇ େଶାଇବାକୁ େଚnା କେଲ I ଆେ[ ଆେ[ ପାଉଁଜି ର ରୁଣୁଝୁଣୁ ଶ� ପାେଖଇ 



ତ� େୟାଦଶ ବଷ�, ପ�ଥମ ସଂଖ�ା, ଜାନୁଆରୀ ୨୦୧୮ Download Magazine 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.com  Aahwaan.com  Aahwaan.com  Aahwaan.com  |  103 

 ପାେଖଇ ଆସି ପୁଣି ଦୁେରଇ ଯିବାପରି ଲାଗିଲା I ଭାଇ ଜଣ, ଏଥର ଉଠି ଝରକା ପେଟ 

ଡୁvିେଲ.... 
 କି� ପାଦ ପାଖ ଧଳା ଶାଢ଼ିଟିଏ ପରି ଦିଶିବା ବ�ତୀତ ଆଉ କିଛି ଦୃଶ� େହଲାନାହU I 

େତେବ େକହିଜେଣ ଧଳା ଶାଢ଼ିଟିଏ ପିpି ପାେଚରୀ ଉପେର ଚାଲି ଚାଲି ଯିବାର अନୁଭବ 

କେଲ I କି� ପରଦିନ ସକାଳୁ କାହାକୁ କିଛି ନ କହି ତା, କାମ େର ଚାଲିଗେଲ I  
 େସଦିନ େସଇ ଘେର େମସ ପିଲା, ଭିତରୁ ଜେଣ େଶାଇଥାଏ I ରାତି ପ�ାୟ ୧୨ ଟା 

େହବ I अନ� ମାେନ अନ� ଘେର ତାସ େଖଳୁଥାkି ଓ अନ� ତିନିଜଣ କ$ୁଟର େର େଗମ I 

ହଠାତ େଗାେଟ କୁଁ କୁଁ ଶ� ଶୁଣାଗଲା I ତା ପେର ଓଃ.. ଏ..ଏ..ଏ.. ପରି େଛାଟ ଚି¦ାର.... 

 ସମେ[ ଉଠି ପିଲାଟି େଶାଇଥିବା ରୁମ କୁ ଧାଇଁେଲ I ପିଲାଟି େଶାଇ ଛଟପଟ 
େହଉଥାଏ I ସ�ପ� େଦଖୁଛି େବାେଧ I ସମେ[ ତାକୁ ଉେଠଇବାକୁ େଚnା କେଲ I କିଛି 

ସମୟ ପେର ଉଠିଲା I ଉଠୁ ଉଠୁ ଆଗ େବାତଲ ରୁ अଧା େବାତଲ ପାଣି ପିଇ ପେକଇଲା I 

ସମେ[ ତାକୁ ଗାଳି କରିବାକୁ ଲାଗିେଲ, "ଶଳା, ସ�ପ� େଦଖି ବିଳିବିେଳଇ ହଉଛୁ I ଆମ 
େଖଳ ର ମୁଡ଼ ଭାvିେଦଲା, େଛ.. " I  

 ପିଲାଟି ଟିେକ ସାnାମ େହଲା ପେର କହିଲା, "େମାେତ କିଏ ଜେଣ ମାଡି ବସିଥିଲା...  

 ମଁୁ ଉଠିବାକୁ େଚnା କରୁଛି କି� କିଏ ଜେଣ ମାଡି ବସିଛି....  
 ବସିବାକୁ େଚnା କରୁଛି କି� ଉଠି ପାରୁନି...  

 ପାଟିକରିବାକୁ େଚnା କରୁଛି କି� ଡାକ ଶୁଣା ଯାଉନି...  

 କଥା ବାହାରୁନି ପାଟିରୁ ..."  
      ସମେ[ ତା କଥାକୁ ହସ େର ଉେଡଇ େଦେଲ I "ଆମକୁ ତ କାହU େକହି ମାଡି ବସୁ 

ନାହାkି I ତୁ ଶଳା ସ�ପ� େର ବିଳିବିେଳଇ ହଉଛୁ I କିଏ କିେର? ସୁiରୀ ଝିअ ଥିଲା ନା 
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 ବୁଢ଼ୀ ମାଇକିନା?" େହା େହା ହସ ଆଉ କଟାm େର ପିଲାଟି ବିଚରା ଚୁପ ରହିଲା I କି� ତା 

ପରଠୁ ସବୁଦିନ େଶାଇବାକୁ ଯିବା ପବୂ�ରୁ ବାଇେବଲ (ପିଲାଟି ଖ�ୀnିଆନ) ରୁ ଦି ତିନିଟି 
ପାରା ପଢି, ମୁjିଆ ମାରି, ବାଇେବଲ କୁ ତକିଆ ତେଳ ରଖି େଶାଇବାକୁ ଯାଏ I  

 ଦୀପାବଳୀ ପବୂ�ଦିନ, ସବୁ ଜିନିଷ େଯାଗାଡ଼ େହାଇଗଲା I ଚାରିଜଣ ପିଲା ଯାଇ ବାଣ 

େନଇ ଆସିେଲ I ଲାଇଟ ସବୁ େସମିତି ବିନା ଧପ ଧପ େର ଚାଲି ଥାଏ I ବାଣ ଗୁଡିକୁ ଛାତ 
ଉପେର ଖରା େର ରଖାଗଲା I କାଲି ଦୀପାବଳୀ I ଆଉ େଗାେଟ ଦିନ ଖରା େଦେଲ ଭଲ 

ଫୁଟିବ I େଦଖୁ େଦଖୁ ଦୀପାବଳୀ ବି ଆସିଗଲା I ସମେ[ ଉ¦tା ର ସହ ସp�ା କୁ 

अେପmା କରିଥାkି I େକେତେବେଳ ସp�ା େହବ I ଚାହୁଁ ଚାହୁଁ ଦିନ ସରି ସp�ା େହଲା I 

ଘର ର ଦୁଆର ପାଖେର ଦୁଇଟି ଦୀପ େଥାଇ ବାଣ ଫୁଟା ଆର� େହଲା I େସପେଟ 
େରାେଷଇୟା ପିଲାକୁ କୁହା ଯାଇଥାଏ ପୁରି ଓ ଆଳୁଦମ କରିବା ପାଇଁ I େରାେଷଇୟା 

ପିଲାଟି ପୁରି ଆଳୁଦମ କରି ସାରି େଘାେଡଇ ଗ�ାସ ଉପେର ଜାଗା ସବୁ ରଖି ନିଜ ଘରକୁ 

ପେଳଇଲା I ଏପେଟ ବ�ି ଓ ତା ସାv ମାନ,ର ବାଣ ଫୁଟା ଚାଲୁ ରହିଲା I େଦଖୁ େଦଖୁ 
ରାତି ଦଶଟା ବାଜିଲା I ବାଣ ସବୁ ସରି ସରି ଆସୁଥାଏ I େଶଷେର ଫୁଟା େହବାପାଇଁ 

େଗାେଟ ବଡ କୁଂପି ବାଣ ରଖା ଯାଇଥାଏ I ବାଣ ଟି ପ�ାୟ ସୁେରଇ ଆକାରର ବଡ I େତଣୁ 

େଶଷ େର ରାତି ପ�ାୟ ୧୧.୩୦ -- ୧୨ ଟା େବଳକୁ େସଟା ଫୁଟା ଯିବ I ଆଉ େକବଳ 
ବରଡା ବାଣ ତକ ଥାଏ I େସଗୁଡା ଫୁେଟଇବାକୁ ଟିେକ अଧିକ ଟାଇମ ଲାେଗ I ମଝିେର 

ସମ[,ୁ େଭାକ ଲାଗିଲା I ଜେଣ ପେର ଜେଣ ଆସିେଲ ଖାଇବା ପାଇଁ I େଗାେଟ ପିଲା 

େରାେଷଇ ଘରକୁ ଆସିଲା େବଳକୁ ପୁରି େ଼ଡକଚି ଟି ତେଳ ଓଲଟା େହାଇ ପଡିଥାଏ I 
ଢା,ୁଣୀ କି� ବi ଥାଏ I ପାଖେର ତିେନାଟି ପୁରି, େ଼ଡକଚି ରୁ ବାହାରି ବାହାେର ପଡିଥାଏ 

ଓ କିଏ ଜେଣ େସଥିରୁ େଗାେଟ ଥର ଖjିଆ କରି ଖାଇବା ପରି ଲାଗୁଥାଏ I ପିଲାଟି ନିଜ 
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 ପାଇଁ ପୁରି ବାହାର କଲା I ଖjିଆ ପୁରି ଗୁଡିକୁ ଡn ବିନ େର ପେକଇ େଦଲା I ପୁରି 

େ଼ଡକଚି କୁ ପୁଣି ଥେର ଗ�ାସ ଉପେର ରଖି କିଛି ଆଳୁଦମ େନଇ ଆର ଘରକୁ ଗଲା 
ଖାଇବା ପାଇଁ I ଆଉ ଜେଣ ଆସିଲା କିଛି ସମୟ ପେର I ପ�ାୟ ୧୫ ମିନିଟ ପେର I ଏଥର 

ବି ପୁରି େ଼ଡକଚି ଓଲଟା େହାଇ ପଡିଥାଏ I ଖjିଆ ପୁରି ବାହାରି ତେଳ କି� େ଼ଡକଚି ର 

ଢା,ୁଣୀ ବi I େସ ଭାବିଲା ବିେଲଇ େବାେଧ ପେକଇ େଦଇଛି I େସ ବି ଖjିଆ ପୁରି 
ଗୁଡିକ ଡnବିନ େର ପେକଇ ନିଜ ପାଇଁ ଖାଇବା ଧରି , େ଼ଡକଚି କୁ ପୁଣି ଗ�ାସ ଉପେର 

ରଖି ଆର ଘରକୁ ଗଲା ଖାଇବା ପାଇଁ I ଏଥର କିଛି ସମୟ ପେର ପ�ଥମ ପିଲା ଆସିଲା 

ଆଉ କିଛି ପୁରି େନବା ପାଇଁ I ପ�ଥମ ଥର ପରି ଏଥର ବି େ଼ଡକଚି ଓଲଟି କରି ପଡିଥାଏ I 

ତା ରାଗ ପ�ମ କୁ ଉଠିଗଲା I ଚିେଲ� ଇ କରି ସମ[,ୁ ଡାକ ପେକଇଲା ଓ କିଏ ଏମିତି 
କରିଛି କହି ଗାଳି େଦବାକୁ ଲାଗିଲା I ବିେଶଷ କରି ଦ୍ଵିତୀୟ େର ଖାଇବା େନଇଥିବା 

ପିଲାଟିକୁ I ଦ୍ଵିତୀୟ ପିଲା ଟି ନିଜକୁ ନିେଦ�ାଷ େବାଲି ସେଫଇ େଦଉଥାଏ ଓ େସ ଏହିପରି 

ପଡିଥିବାର େଦଖି ତିେନାଟି ପୁରି ଡnବିନ େର ପେକଇଛି େବାଲି କହି ପ�ମାଣ ସ¡ରୂପ ଡn 
ବିନ ଆଡକୁ ଗଲା I ପ�ଥମ ପିଲାଟି ରାଗ ତମ ତମ େହାଇ, "ତୁ ନୁହଁ ମଁୁ ପେକଇଛି" I 

 ଡnବିନ େର େଦଖିଲା େବଳକୁ େଗାେଟ ବି ପୁରି ନଥିଲା ଡnବିନ େର .... 

 ଏେବ ପୁରି ଗଣନା ଆର� େହଲା I ଆଠ ଜଣ ପିଲା, ପାଇଁ अଶି ଟି ପୁରି କରା 
ଯାଇଥିଲା I ଦି ଜଣ ଛअ ଛअ ଟି କରି ଖାଇ ସାରିଲା ପେର ଓ ତିେନାଟି ପୁରି ବାହାେର 

ପଡିଲା ପେର ବି େ଼ଡକଚି େର ଏେବ अଶୀଟି ପୁରି ଥିଲା I େରାେଷଇୟା େବାେଧ ଭୁଲ େର 

अଧିକ କରି େଦଇଛି I "ଛାଡ !!! ଖାଇେଲ ଗଲା, କିଏ େଦଖୁଛି" େବାଲି କହି अନ� ମାେନ 
ଏେବ ସମେ[ ଖାଇ ବସିେଲ ଓ ଖାଇ ସାରି ପୁଣି ବାଣ ଫୁଟା େର ମନ େଦେଲ I ଏେବ 

ଆସିଲା କୁଂପି ବାଣ ଟି ଫୁେଟଇବାର ସମୟ I ପଡିଆ ମଝିେର ଯାଇ ଫୁେଟଇବା ପାଇଁ ସଜ 
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 େହେଲ I ପଡିଆ ମଝିକୁ ଯାଇ ବାଣ ଟି अଧା ମାଟିେର େପାତି େସଥିେର ନିଆଁ  ଲଗା  ଗଲା I 

ପ�ାୟ अଧା ଘ�ା ବାଣ ଟି ଫୁଟି ସାରିଲା ପେର ହଠାତ େଢ଼ା କରି ଫୁଟିଲା ଓ ନିଆଁ ସବୁ 
ସବୁଆେଡ ବିଛାଡ଼ି େହାଇ ପଡିେଲ I ଆହୁରି ଫୁଟିଥାkା I ସାଇଡ ରୁ ଟିେକ ଫାଟି ଯାଇଥିଲା 

େବାେଧ I େହଃ.. େବକାର େହଇଗଲା I ଆହୁରି अଧଘେ� ଉପେର ଫୁଟିଥାkା ପରି ମkବ� 

େଦଇ ସମେ[ ମନ ଦୁଃଖ କେଲ I ଏେବ ଘରକୁ େଫରିବାର େବଳ I ଘର ମୁହଁା େହାଇ 
େଦଖିଲା େବଳକୁ ଘର ଚାରିପାଖେର ଧଆୂଁ ଭତl I ଘରଟି େଯମିତି ଭୂତ େକାଠି ପରି 

ଲାଗୁଥାଏ I अନ� ସବୁ ଆେଡ अc ଧଆୂଁ ମିଶା କୁହୁଡି ଥିବା େବେଳ, ଘର ର ଚାରି ପାଖେର 

ଧଆୂଁ େର ଭତl I ଏପରିକି ମାତ�  ପଚାଶ ମିଟର ଦୂରରୁ ବି ଲିଚୁ ଲାଇଟ ଗୁଡିକ େଦଖା ଯାଉ 

ନଥାଏ I ସମେ[ ଉପରକୁ ଟାଣ େଦେଖଇେଲ ବି ପଛ ପିେଳହି ପାଣି େହାଇ ସାରିଥିଲା I 
ଆହୁରି ପାଖ କୁ ପାଖାପାଖି ଦଶ ମିଟର ପାଖକୁ ଆସିବା ରୁ ଆେ[ ଆେ[ ଲିଚୁ ଲାଇଟ 

ଗୁଡିକ େଦଖା ଗେଲ େହେଲ ଏ କଣ? ସବୁ ଗୁଡିକ ଧପ ଧପ େହଉଥିେଲ I ଦୀଘ� ସାତ ଦିନ 

େହଲା େଯଉଁ ଲିଚୁ ଗୁଡିକ ମଳୂରୁ ଥେର ବି ଧପ ଧପ େହଇ ନଥଲା ଏେବ େସଗୁଡିକ ଆଖି 
ମିଟିକା ମାରି ଖେତଇ େହଲା ପରି ଲାଗୁଥିେଲ I ଆଉ କାହାର ସାହସ ନଥିଲା ଛାତ 

ଉପରକୁ ଯାଇ ଲାଇଟ ଗୁଡିକୁ ବi କରିବା ପାଇଁ ....... 

 ଆେ[ ଆେ[ ଏହିପରି ଆହୁରି କାଯ�� କଳାପ ସବୁ ନଜର ଆସିବାକୁ ଲାଗିେଲ I 
େଯମିତି ରାତି ବାରଟା େର ସମେ[ େଗାେଟ ଘେର ବସି ଗପ ସପ କରୁଥାkି I କିଏ ଜେଣ 

ଧଳା ଚାଦର େଘାେଡଇ େହାଇ ଝରକା ପେଟ ଚାଲି ଚାଲି ଗଲା...  

 ବଡ ଝରକାଟିର ଚାେରାଟି କବାଟ I ଦୁଇଟି କବାଟ अତିକ�ମ କଲା କି� ଆଉ ଦୁଇଟି 
अତିକ�ମ କଲା ନାହU I ସମେ[ ବାହାରକୁ ଯାଇ େଦଖିଲା େବଳକୁ େସଠାେର େକହି 

ନଥିେଲ ... 
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  ରାତି अଧାେର ଝରକା େଖାଲା ଥାଏ, ଚାରିଆେଡ ନି[� I ହଠାତ ବାଲି େଗାଡି ଆସି 

ଝରକା ପାଖେର େଶାଇ ଥିବା ପିଲା ଉପେର ପେଡ.... କିଏ ଜେଣ ବାହାରୁ ଫିଂଗୁଛି େବାଲି 
ଭାବି ସାହସ କରି ବାହାରକୁ ଗଲା େବଳକୁ େକହି ନଥାkି ....   

    େସଦିନ ରାତି ପ�ାୟ ୨.୪୫ I ଜେଣ ପିଲା ପରିସ�ା ଉଠିଲା I ପ�ଥମ ଟଏେଲଟ କୁ ଗଲା 

େବଳକୁ ଭିତର ପଟୁ କବାଟ ବi अଛି I େସ ଆର ଟଏେଲଟ କୁ ଗଲା େବଳକୁ ତା ଉପେର 
ଉପରୁ କିଛି ପାଣି ପଡିଲା I ସମେ[ େଶାଇଥାkି I ଝିଟିପିଟି ମୁତିଲା କି ଆଉ? ଲାଇଟ 

ଜେଳଇ ଉପରକୁ େଦଖିଲା େବଳକୁ କିଛି ଦିନ ପବୂ�ରୁ େପେଟ�ାଲ ଆଣିଥିବା ଖାଲି େବାତଲ, 

େଯଉଁଟା କି ସିଡ଼ି ଘର ର େଗାେଟ େକାଣ େର ପଡିଥଲା େସଟା ଥାକ ଉପେର ଗଡୁଛି ଓ 

େସଥିରୁ କିଛି ପାଣି ବାହାରି ୟା ମୁjେର ପଡିଛି I ହାଉଳି ଖାଇ େବାପାେଲା ମା େଲା ଡାକି 
େଶାଇବା ଘରକୁ େଦୗଡ଼ି ଆସିଲା େବଳକୁ ପ�ଥମ ଟଏେଲଟ ଟି େଖାଲା अଛି ଓ ପବନ େର 

ତା କବାଟ େଦାହଲୁଛି .... 

 େସ ଆହୁରି ଡରିଗଲା I ଘେର ପଶୁ ପଶୁ ବ�ି ଉପେର ହାମୁେଡଇ େହାଇ ପଡିଲା I 
 ବ�ି ନିଦରୁ ଉଠି ତାକୁ କଣ େହଲା େବାଲି ପଚାରିଲା I ତା ତ�ି ଶୁଖି ଯାଉଥାଏ I 

ଆେ[ ଆେ[ ଖjି ଖjି ସ¡ର େର କହିଲା, "ଭୂ... ତ...  " I  

: ଚାଲିଲୁ ବାହାରକୁ I  
: ନା I  

: ଆେବ କିଛି ନାହU, ମଁୁ अଛି I ଆେସ I 

: ନା I 
ବ�ି ବାହାରକୁ ଆସି େଦଖିଲା େବଳକୁ େକହି କୁଆେଡ ନାହାkି I ନିରୀmଣ କରି େଦଖିଲା 

ସତେର େପେଟ�ାଲ ର ଖାଲି େବାତଲ ଟା I େସ ତ ନିେଜ ଆଜି ଏଇଟା ସିଡ଼ି ଘେର ପେକଇ 
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 ଥିଲା I ଏଠିକୁ େକମିତି ଆସିଲା I ପୁଣି େସଥିେର ପାଣି ? ସବୁ ପିଲା ତ ଏଇଥିେର 

େପେଟ�ାଲ ଆଣkି, ପାଣି ତ େକହି ପେୂରଇେବନି I ଭୂତ କୁ ବିଶ¡ାସ କରୁ ନଥିବା ବ�ି ଟିେକ 
ଚିkା େର ପଡିଗଲା I େହଃ.. ଛାଡ଼... କହି େବାତଲ କୁ କବାଟ େଖାଲି ବାହାରକୁ ଫିvି 

େଦଲା I ଆଉ ପୁଣି ଥେର ଆସି ତା ଜାଗାେର େଶାଇ ପଡିଲା I ପିଲାଟି େସେତେବେଳ କୁ 

ଡର େର ଥରୁ ଥାଏ I ତା ହାତ ଉପେର ହାତ ରଖି, "ମୁ अଛି େବ, ଡରନି... େଶା" େବାଲି 
କହି େଶାଇ ପଡିଲା I ପରଦିନ ସକାଳୁ େମସ ର ସମେ[ ଜାଣିଲା ପେର, କିଛି କିଛି ମାତ�  

େର अଶ୍ଵ[ି अନୁଭବ କେଲ I େକମିତି େଗାେଟ ମାଡି ମାଡି ପଡିଲା I ଭୂତ ? କିଛି କିଛି 

ଡର ମଧ� ବସା ବାpିବାକୁ ଲାଗିଲା I ବ�ି କୁ ସମେ[ ବାଃ ବାଃ କେଲ I  

: େତାେତ ଡର ଲାଗିଲାନି ? 
: ମଁୁ ଡେର ନି I  

: ସତେର ? 

: ହଁ I 
  ଧୀେର ଧୀେର କଥା ଟା ଏକାନ େସକାନ େହାଇ ଆଖ ପାଖ ସାଇ ପଡିସା ସମେ[ 

ଜାଣିେଲ I ପେଡାଶୀ ଜଣ, ଏ କଥା ଶୁଣିଲା ପେର ଦିେନ େମସ ର ଦୁଇ ଜଣ,ୁ ଡାକି ସତ 

କଥା କହିେଲ I କିଛି ଦିନ େହଲା ଆେମ ନି�ିk େର ଥିଲୁ I କାରଣ ଏ ଭୂତ ଟିକୁ ଆ\ 
ଗଛେର କ�ା ବାେଡଇ କିଳା ଯାଇଥିଲା I ୟା ପବୂ�ରୁ େସ ତମ ଘର ମାଲିକ ଝିअ େଦହେର 

ଆସୁଥିଲା ଓ ହଇରାଣ କରୁଥିଲା I େସଥିପାଇଁ ଘର ମାଲିକ ଘର ଛାଡି ଏଠୁ ମାତ�  ଦୁଇ କିମି 

ଦୂରେର ଘର ଭଡା େଦଇ ରହୁଛି I ଆେମ ବି ସp�ା େହେଲ ଏପଟ ର କବାଟ ର ବi କରି 
ଭିତେର ରହୁ I ଏେବ ପୁଣି େକମିତି େସ ଫିଟି ଯାଇଛି I ଆେମ ବି କିଛି ଦିନ େହଲା अନୁଭବ 

କରୁଛୁ କି� ତେମ ମାେନ ଡରିବ େବାଲି କିଛି କହୁ ନଥିଲୁ I 
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  ପିଲା ଦିଜଣ ପୁରା ଘଟଣା କ'ଣ ଜାଣିବାକୁ ଚାହUେଲ.. 

 ପୁରା ଘଟଣା ଟି ଏହିପରି ... 
 ଏ ଘରଟି ପ�ତି.ା କରି ଘର ମାଲିକ ଓ ପରିବାର ଏ ଘେର ରହିବା ପାଇଁ ଆସିେଲ I 

କିଛି ଦିନ ପେର ତା, ଝିअ ର େଦହ ଖରାପ େହଲା I ତା ବୟସ ପ�ାୟ ୭-୮ ବଷ� େହବ I 

ନୂଆ ଜାଗା େଯାଗଁୁ େବାଧହୁଏ େହଉଛି େବାଲି ଭାବି େସମାେନ କିଛି କିଛି ଔଷଧ, େଦାକାନ 
ରୁ କିଣି ଝିअ କୁ ଖାଇବାକୁ େଦେଲ I େହେଲ େଦହ ଭଲ େହଲାନି I େସମାେନ ଡା�ର କୁ 

େଦେଖଇେଲ I ଡା�ର ଠୁ ଔଷଧ ଖାଇଲା ପେର ବି େଦହ ଭଲ େହଲାନାହU I ଔଷଧ 

ପ�ଭାବ ରୁ େଦହ ଟିେକ ଭଲ େହେଲ ବି ପୁଣି କିଛି ଦିନ ପେର େସ ଜର େର ପେଡ ଆଉ 

अ�n ସ¡ର େର କିଛି କିଛି ବିଳିବିେଳଇ ହୁଏ I  ଏମିତି ପ�ାୟ େଦଢ଼ ମାସ ପେର ହଠାତ 
ଦିେନ ରାତି अଧା େର ଝିअ ଟି ଉଠି ପାଗଳ , ପରି ପ�ଳାପ କରିବାକୁ ଲାଗିଲା I ବାଳ କୁ 

ମୁକୁଳା କରି अ�n ଭାଷାେର କିଛି କିଛି କହିବାକୁ ଲାଗିଲା ଓ ହାତେର ଯାହା ପଡିଲା 

କବାଟ ବାହାରକୁ ଫିvିବାକୁ ଲାଗିଲା I ଘର ମାଲିକ ଓ ତା, £ୀ ଡରି ଯାଇ , ରାତିଟି 
ଯାହିତାହି କରି କାiି କୁେwଇ ବିେତଇଲା ପେର ସକାଳୁ ସକାଳୁ ଏଠୁ ପ�ାୟ ୨୫ କିମି 

ଦୂରେର ଥିବା ଜେଣ ବାବା, ପାଖକୁ େନଇ କି ଗେଲ I ଏମାନ,ୁ େଦଖୁ େଦଖୁ େସ ମୁହଁ 

ବୁେଲଇ େନେଲ, ଝିअ କୁ େଦଖି, ନ େଦଖିଲା ପରି କହିେଲ, "ଯା, ମଁୁ କାଲି ଆସିବି େତା 
ଘରକୁ I କିଛି ସିiୁର େଦଇ କହିେଲ ୟା କୁ ତକିଆ ତେଳ େଦଇ ଝିअ କୁ େଶାଇ େଦବୁ I ମଁୁ 

କାଲି ଆସିବି " I   

 ପରଦିନ ବାବା ଆସି ପହଁଚିେଲ I ଝିअ କୁ େଦଖି ଓ ଘର ର ଆଖ ପାଖ ସବୁ େଦଖି 
କିଛି ସେiହ କେଲ I ପଚାରୁ ପଚାରୁ ଜଣାଗଲା େଯ, ଘର ର ନିअଁ େଖାଲିଲା େବଳକୁ ମାଟି 

ତଳୁ କିଛି ହାଡ ଓ ଚପଲ ପରି ଜିନିଷ ସବୁ ବାହାରିଥିଲା I ମାଲିକ ଓ ମୁଲିଆ ମାେନ କାେଳ 
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 େପାଲିସ େକଶ କିଛି େହବ େବାଲି ତାକୁ ଆହୁରି େଖାଳି େପାତି େଦେଲ ଓ ତା ଉପେର ଘର 

ତିଆରି କରିେଦେଲ I  
 ଏେବ ଝିअକୁ ଆଣିେଲ I ଝିअଟି େକମିତି େଗାେଟ अଲଗା ଦିଶୁଥାଏ I କିଛି ମ�ରା 

ପାଣି ତା ଉପେର ପେକଇବାରୁ େସ ରାଗିଗଲା ଓ ବାବାକୁ ମାରିବାକୁ ହାଇଁ ପାଇଁ େହଲା I 

ବାବା, କିଛି ସିiୁର ହାତେର ଧରି ତାକୁ ପଚାରିେଲ ତୁ କିଏ? ଏଠି କାହUକି अଛୁ? େସ ଯାହା 
କହିଲା େସଥିେର ସମ[, େହାସ ଉଡ଼ିଗଲା I  

 ଏହା ପ�ାୟ ୧୯୭୦-୭୫ ମସିହା ର କଥା I େସେତେବେଳ ଏ ଆଖପାଖେର େକୗଣସି 

ଘରଦ¡ାର ନଥିଲା I େକବଳ ପଡିଆ ଆରପେଟ େପାଲିସ ବ�ାେରକ I େସଠି ରିଜଭ� େପାଲିସ 

ମାେନ ସବୁ ଆସି ରୁହkି I ପ�ାୟ ସମୟ େସ ଘର ସବୁ ଖାଲି ଥାଏ I େକବଳ କିଛି କିଛି 
ବିେଶଷ ପଜୂା ପାବ�ଣ ସମୟେର ବହୁତ େପାଲିସ ଆସkି ତା ପେର ସବୁ ଖାଲି, େକବଳ 

ଦୁଇ ତିନିଜଣ ଗାଡ� ,ୁ ଛାଡି ପୁରା ହେnଲ ଫା,ା I େସଥର ବି ପଜୂା େବଳକୁ କିଛି ରିଜଭ� 

େପାଲିସ ଆସିଥିେଲ I ପଜୂା ସରିଗଲା ପେର ବି ଦୁଇ ଜଣ ଥିେଲ ହେnଲ େର I ଦୁଇ ଦିନ 
ପେର େସମାନ,ୁ ଘରକୁ ଯିବାର ଥିଲା I ଏ ଜାଗା ସବୁ େସେତେବେଳ ଜvଲ ଥାଏ I େମା 

ବୟସ ୧୬-୧୭ େହବ I ଏଠୁ ପ�ାୟ ଦୁଇ କିମି ଦୂରେର ଆମ ଘର I େସଦିନ ମା ଉପେର 

ରାଗି ମଁୁ ଏପଟକୁ ଚାଲି ଆସିଲି I ବୁଦୁବୁଦୁକିଆ ଜvଲ ସହ କିଛି କିଛି ବଡ ଗଛ ଥାଏ ଏ 
ଜାଗାେର I ଏଠିକୁ ଆସି ମଁୁ ଏକା ଏକା ବୁଲୁଥାଏ I େସ ହେnଲ ପାଖେର େପାଲିସ ଦୁଇ ଜଣ 

ବସିଥାkି I େମାେତ େଦଖି େମା ପାଖକୁ ଆସିେଲ ଓ ମଁୁ କିଏ ଓ ଏଠିକୁ କାହUକି ଆସିଛି 

େବାଲି ପଚାରିେଲ I ମଁୁ କହିଲି ମା ଉପେର ରାଗି ମଁୁ ଏପଟକୁ ଆସିଛି I ଆରପେଟ ଆମ ଘର 
I କିଛି ନକହି େସମାେନ େମା ମୁହଁ ବi କରି େଗାେଟ ଗଛ ପଛ ପଟକୁ େଟକି େନେଲ ଓ 

ବଳା¦ାର କେଲ I ମଁୁ େଯେତ କାiି େବାେବଇ େନହୁରା େହେଲ ବି େମାେତ ଛାଡିେଲନି I 
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 ତା, ମନ ସ�n େହାଇ ଯିବାପେର ତା,ର ବୁqି ପଶିଲା I ଡର ଲାଗିଲା I ଏେବ କଣ 

କରିେବ େବାଲି ଭାବି େହେଲ I ଏେଣ ମଁୁ କାiୁଥାଏ ଓ ସମ[,ୁ କହି େଦବି େବାଲି ତା,ୁ 
ଧମକ େଦଉଥାଏ I େସମାେନ କଣ କରିେବ େବାଲି ଭାବି େମା ଓଢଣୀ େର େମା ତ�ି ଚିପି 

ମାରି େଦେଲ ଆଉ େସଇ ଗଛ ମଳୂେର ମାଟି େଖାଳି େପାତି େଦେଲ I କିଛି ଦିନ େଖାଜା 

େଖାଜି ପେର େମା ମା ବାପା ବି ଚୁପ ରହିଗେଲ I ମଁୁ ବି ଆଉ କିଛି କରି ପାରିବିନି େବାଲି 
ଭାବି ଏ ମାଟି ତେଳ ପଡି ରହିଥିଲି I କି� େୟ, ଘର ର ନିअଁ େଖାଲିଲା େବେଳ େମାେତ 

ଉେଠଇଲା ଓ ପୁଣି ଆହୁରି ମାଟି େଖାଳି େମାେତ େପାତିେଦଲା I ମଁୁ େସ ରାmସ ଗୁଡ଼ାକର ତ 

କିଛି mତି କରି ପାରିଲି ନାହU, େହେଲ େୟ? େମା ହାଡ େଦଖି େପାଲିସ ଓ େଲାକ ମାନ,ୁ 

କହିବା ବଦଳେର େମାେତ ପୁଣି େପାତି େଦଲା I େତଣୁ େୟ ବି ସମ ପରିମାଣ େର େଦାଷୀ I 
େତଣୁ ମଁୁ ୟା ଝିअ କୁ ମାରି େଦବି I ଏତିକି କହି େସ ପୁଣି ବାଳ ମୁକୁଳା କରି, ନିଜ ବାଳ 

ନିେଜ ଛିେjଇ ମୁj କୁ ର�ା� କରି ପେକଇଲା I ବାବା ଜଣ, କିଛି ସିiୁର ତା ଉପେର 

ପେକଇବାରୁ େସ େସ ଶାk େହଲା ଓ ଠିଆ ଠିଆ ତେଳ ଖସି ପଡିଲା I ଝିअ କୁ ଖଟ େର 
ଶୁଏଇ େଦଇ ଘର ମାଲିକ ଓ ତା, £ୀ େସଦିନ ବାବା ର େଗାଡ ଧରି ପେକଇେଲ ଓ 

ଏଥିରୁ ମୁ�ି େଦବାକୁ अନୁେରାଧ କେଲ I ବାବା ପରଦିନ ଆସିେବ ଓ କିଛି ଏକ ପଜୂା ର 

ଆେୟାଜନ କରିବା ପାଇଁ ଉପେଦଶ େଦଇ ଚାଲିଗେଲ I ପରଦିନ ବିେଶଷ ପଜୂା କରି, ଏ 
ଭୂତ କୁ ଘର ଆଗେର ଥିବା ଆ\ ଗଛେର କ�ା େପାତି କିଳି ଦିଆ ଗଲା ଓ ଘର ମାଲିକ ଓ 

ତା, ପରିବାର କୁ ଏ ଘରୁ ଦୁେରଇ ରହିବା ପାଇଁ କୁହା ଗଲା I େସଥିପାଇଁ େସ ଏ ଜାଗା 

ଛାଡି, ନିଜ ଘର ଛାଡି ଭଡାେର ରହିବା ପାଇଁ ଦୁରକୁ ଚାଲିଗେଲ I ଆେମ େସେତେବେଳ 
ଭୂତ କୁ କିଛି ମାତ�  େର अନୁଭବ କରୁଥିଲୁ I େକେବ େକମିତି ଖଡ଼ ଖଡ଼ ଶ�, ପାଉଁଜି ଶ�, 

ଆହୁରି ବି କିଛି अସ୍ଵାଭାଭିକ ଶ� ସବୁ ଶୁଣିବାକୁ ମିେଳ I େସଥିପାଇଁ ଆେମ ସp�ା େହେଲ 
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 ଘରୁ ପଦା କୁ ବାହାରୁ ନାହU I ଭୂତ କିଳା (ବiୀ) େହବା ପରଠୁ ଟିେକ ଶାkି େର ଥିଲୁ I 

ଏେବ କି� ପୁଣି େସମିତି କିଛି ଶ� ଆେମ ଶୁଣୁଛୁ I ରାତିେର ପାଉଁଜି ଓ େବେଳ େବେଳ 
ଗୀତ ବି ଶୁେଭ I 

 X X X X 

 ଏତିକି ଯେଥn ଥିଲା େମସ ପିଲା, ମନ ଭିତେର ଭୟ ସଂଚାର କରିବା ପାଇଁ I 
େସଦିନୁ େମସ ର ସବୁ ପିଲା ସp�ା ପବୂ�ରୁ ଘରକୁ େଫରି ଆସkି ଓ ସମେ[ ଏକାଠି 

ରହିବା ପାଇଁ େଚnା କରkି I ଏପରିକି ଟଏେଲଟ ଗେଲ ବି ଦି, ତିନି ଜଣ ପାଖେର ଠିଆ 

େହାଇ ରହkି I  

 େସଦିନ େଗାେଟ ପିଲା ଏକା ଟଏେଲଟ ଯାଇଥିଲା I ହଠାତ ତା ମୁj ଉପେର ଏକା 
ବାଇଗଣ ଆସି ପଡିଲା ....  

 କବାଟ ବi, skylight କଣା ଏେତ େଛାଟ େଯ େସପେଟ ବାଇଗଣ େଗାେଟ ଆସି 

ପାରିବ ନାହU I େତେବ ବାଇଗଣ ଆସିଲା େକଉଁଠୁ? େସ ହାଉଳି ଖାଇ ବାହାରକୁ େଦୗଡ଼ି 
ଆସି ସମ[,ୁ ଏକଥା ଜେଣଇଲା I ସମେ[ ଯାଇ େରାେଷଇ ଘେର େଦଖିେଲ, େରାେଷଇ 

ଘେର ପରିବା ହU କିଛି ନଥିଲା I ଦୁଇ ଦିନ ପବୂ�ରୁ କିଛି ମାେକ�ଟିv େହାଇ ନଥିଲା ଓ ଖାଲି 

ଆଳୁ େର ଯାହା ତରକାରୀ େହାଇ ପାରିବ େସ ଗୁଡିକ ରpା ଯାଉଥିଲା I େଯମିତିକି ଆଳୁ 
େସାୟାବିନ, ଆଳୁ ମଟର, ଆଳୁ ଭZ�ା I େତେବ ବାଇଗଣ?? ପରଦିନ ସକାଳୁ ଏ ଖବର ଟି 

ପେଡାଶୀ, କାନେର ପଡିଲା ପେର ଜଣା ପଡିଲା େଯ ତା,ର କାଲି ୫୦୦ ଗ�ାମ ବାଇଗଣ 

ଆଣିଥିେଲ ମାତ�  ୫ ଟି I 
 େହେଲ ସକାଳକୁ ଚାେରାଟି ବାଇଗଣ ଡାଲା େର ଥିଲା ..... 

      ଭୂତ ର ପ�କାପ ଓ ଡର ଆେ[ ଆେ[ ବଢିବାକୁ ଲାଗିଲା I କିଛି େମସ ପିଲା ରାଗେର 
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 ମାଲିକ ଘେର ପହ�ି ପ�ଥମରୁ ଏ ସବୁ ନ ଜେଣଇଥିବାରୁ ତାକୁ ଗାଳି କରି ଆସିେଲ I 

ମାଲିକ ବି େଯାଡ଼ ହ[ େର,"ତେମ ମାେନ କିଛି ବ�ବ�ା କର, ମଁୁ ସବୁ ପଇସା େଦବାକୁ 
ରାଜି अଛି" କହି ମାେହାଲ କୁ ଟିେକ ହାଲୁକା କରିବାକୁ େଚnା କେଲ I ପିଲା ମାେନ ମାଲିକ 

ଠୁ େସ ବାବା, ଠିକଣା ଆଣି େସଠାକୁ ଗେଲ I କି� ବାବା େସଠି ନଥିେଲ I େସ ତୀଥ� 

କରିବାକୁ अନ� ଜାଗାକୁ ଚାଲିଯାଇଥିେଲ I ଏେବ अନ� ମାନ, କୁହା େବାଲା େର ଆଉ 
ଜେଣ ଜାଣିବା ଶୁଣିବା େଲାକ ପାଖକୁ ଯାଇ,ଏ ସମସ�ା ରୁ ମୁ�ି େଦବାପାଇଁ अନୁେରାଧ 

କେଲ I  

 ଏ ଭିତେର ବ�ି କି� ଭୂତକୁ ଡରୁ ନଥିଲା I ପିଲା ଦିନରୁ ଏ ସବୁ ଶୁଣି ଶୁଣି ତା େଦହ 

ସୁହା େହାଇ ଯାଇଥିଲା I ଆହୁରି ବି ତା ପାଖେର ମାମଁୁ େଦଇଥିବା େଡଉଁରିଆ ବି ଥିଲା I 
ପିଲାମାେନ ଡରେର ସp�ା ପେର ବାହାରକୁ ବାହାରୁ ନଥିବା େବେଳ େସ, अନ� େମସ ଓ 

ସାvମାନ, ସହ ଖଟି କରି େମସ କୁ େଫରୁଥିଲା ରାତି ଦଶଟା ପେର I ପଚାରିେଲ 

କହୁଥିଲା, "ମଁୁ ତ କାଇଁ େଦଖିନି, ଭୂତ େମାେତ ଆଗ େଦଖା େଦଉ" I ଆହୁରି ବି ମାଆ , ଠୁ 
େସ ଶୁଣିଥିଲା େଯ ତା ଜାତକ େର ଭୂତ େଦଖିବା ନାହU I ଭୂତ ମାେନ େକେବ ବି ତାକୁ 

େଦଖା େଦେବ ନି I େତଣୁ େସ ନି�ିk େର ବୁଲୁଥିଲା ଆଉ अpାର ରାତିେର ନିଛାଟିଆ, 

ଶନୂଶାନ, ବର ଓ ଆ\ ଡାଳ କଟ କଟ େହଉଥିବା ରା[ା େର ରାତିେର ଏକା ଆସିଲା 
େବେଳ ଭୂତ କୁ ଡାକି ଡାକି ଆେସ, "ଆ, ଆ, ଭୂତ ଆ, େମାେତ ଟିେକ େଦଖା େଦ.. ପୁେଳ 

ଟ,ା େଦ.." ଗୀତ ଟିକୁ अପଭ� ଂଶ କରି ଗାଇ ଗାଇ, ମଜା େନଇ େନଇ ରୁମ କୁ ଆେସI 

 ଦୁଇ ଦିନ ପେର େସ େଲାକ ଜଣ, (ଯିଏକି ଜେଣ େଜ�ାତିଷ ଓ ଭୂତେପ�ତ କୁ 
ଘଉେଡଇବା କାମ କରkି), େସ ଦିନ େବେଳ ଆସି େମସ େର ପହଁଚିେଲ I େମସ ର ପୁରା 

ଘର ଟି ବୁଲି ସାରିବା ପେର ଆଖି ବi କରି କହିେଲ, ପ�ଥେମ ଏଠାେର ଥିବା ଗେଣଶ ମତୂl 
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 କୁ ବିସଜ�ନ କର I ଏେବ ହU I କହିବା ବାହୁଲ� ଗେଣଶ ପଜୂା ସରିବା ପେର ଗେଣଶ ମତୂl ଟି 

ଏେବ ଯାଏ ବି ବିସଜ�ନ େହାଇ ନଥିଲା I ଦୁଇ ଜଣ ପିଲା ଗେଣଶ ମତୂl ଟିକୁ ଉେଠଇବାକୁ 
େଚnା କେଲ କି� ବିଫଳ େହେଲ I ମତୂl ଟି ଆଣିଲା େବେଳ ଦୁଇ ଜଣ ଆଣିଥିେଲ କି� 

ବିସଜ�ନ ପାଇଁ େନଲା େବେଳ ଚାରି ଜଣ,ୁ ମଧ� କn େହଲା ଓ େସମାେନ ଜଲଦି ଜଲଦି 

େର ମତୂl ଟି ବିସଜ�ନ କରି େଫରି ଆସିେଲ I ଏେବ େଜ�ାତିଷ ଜଣ, େସ ଭୂତ ର ଗତିବିଧି 
ବଣ�ନା କେଲ, "ଭୂତ ଏେବ ବି ଆ\ ଗଛେର ରହୁଛି  I େସ ଜେଣ ଝିअ ର ଶରୀର େଖାଜୁଛି 

I ସବୁଦିନ ରାତି େଗାଟାଏ ପେର ଗଛ ରୁ ଓ଼େଲ{ ହି ପ�ଥମ ରୁମ େର ପଶୁଛି, ଝରକା ପେଟ 

ପୁଣି ବାହାରକୁ ଯାଇ ଆରଘରକୁ ଯିବାକୁ େଚnା କରୁଛି, କି� େକୗଣସି ଏକ ଜିନିଷ ର 

ପ�ଭାବେର େସ ରୁମ କୁ ପଶି ପାରୁ ନାହU I ପୁଣି ପ�ଥମ ରୁମ କୁ ଝରକା ପେଟ ଆସି ଡାଇନିଂ 
େଦଇ ଆର ରୁମ କୁ ଯାଉଛି ଓ ପୁରା ଘର ଚାରିପେଟ ବୁଲି ସାରି େକୗଣସି ଝିअ କୁ ନ ପାଇ 

ପୁଣି ଆର ଦିନ କୁ अେପmା କରୁଛି" I ଏତିକି େବେଳ ବ�ି ବାହାରୁ ଘରକୁ ପ�େବଶ କଲା I 

ତାକୁ େଦଖି େଜ�ାତିଷ ଜଣ, କହିେଲ, ସାଟ� ଭିତେର ତେମ କ'ଣ ପିpିଛ ? 
: କିଛି ନାହU I  

: ତମ ପାଖେର େଗାେଟ େଡଉଁରିଆ अଛି?          

: ହଁ, କି�...  
: (ତାକୁ କହିବାକୁ ନ େଦଇ) ଏଇଟା ଜେଣ କାଳୀ (ମା କାଳୀ ,) ସାଧକ ତୁମକୁ 

େଦଇଛkି ? 

: ହଁ,  
: (ବ�ି ରହୁଥିବା ରୁମ ଆଡକୁ ଆvୁଳି ନିେଦ�ଶ କରି) ତେମ ଏଇ ରୁମ େର ରୁହ ?  

: ହଁ, କିଛି େହଇଛି କି?  
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 : ଓଃ.. େତେବ ଏଇଥି ପାଇଁ େସ ଏପେଟ ଆସି ପାରୁନି ... 

 େତେବ ତୁମ ସମ[,ୁ ସତକ� ରହିବାକୁ ପଡିବ I ଆଗାମୀ ଦୁଇ ଦିନ ପେର ଗଁା ପଜୂା I 
ମା କାଳୀ , ଯାତ� ା ଏଇଠି ପାଖେର େହବ I ତୁମ ମାନ, ଭିତରୁ େକହି ଜେଣ, େସ ଗଁା 

ଭ� ମଣ କଲା େବଳକୁ ତା,ୁ ବାଟ ଜଗି ବସିବ I େସ ପଚାରିଲା ପେର ସବୁ କହିବ I ତା 

ପେର େସ (ଯାହା, େଦହେର ଠାକୁରାଣୀ ଆସkି) ଯାହା େଦେବ ତାକୁ ଏକ ହଳଦିଆ ଓ 
ନାଲି କନା େର ଗୁେଡଇ ଘର ର ଦୁଆର ବp ଓ ପଛ କବାଟ ପାଖେର ବାpିବ I ତା 

ପରଦିନ ପଜୂା ପାଇଁ ଏହି ସବୁ ଜିନିଷ େଯାଗାଡ କରି ଆଣ କହି େସ ଏକ ଲିn ବେଢ଼ଇ 

େଦେଲ I ପଜୂା େହଲା ପେର ସବୁ ଠିକ େହଇ ଯିବ I ମଁୁ ଏେବ ଘର ଚାରିପେଟ ଧଳା 

େସାରିଷ ଓ ମ�ରା ଜଳ ଛି�ି େଦଇ ଯାଉଛି I ଏେବ ଦି ଦିନ େସ କିଛି କରିବ ନାହU I 
ଏତିକି କହି େସ ବ�ାଗ େର ଆଣିଥିବା େସାରିଷ ସହ ମ�ରା ପାଣି କୁ ମିେଶଇ ଘର ଚାରି 

ପାଖେର ଛି�ିବାକୁ ଲାଗିେଲ I ପରଦିନ େଜ�ାତିଷ, କହିବା अନୁସାେର ଗଁା େଦବତୀ 

ଗଲାେବେଳ ତା,ଠୁ କିଛି ବିଭୁତି ପାଇ ପିଲାମାେନ େଜ�ାତିଷ କହିବା अନୁସାେର ନାଲି ଓ 
ହଳଦିଆ କନା େର ତାକୁ ଗୁେଡଇ ଘରର ମୁଖ� ଦରଜା ଓ ପଛ ଦରଜା ପାଖେର େସସବୁ 

ବାpିେଲ ଓ ପରଦିନ ପଜୂା ପାଇଁ ସବୁ ସରzାମ େଯାଗାଡ କେଲ I 

      େସଦିନ ପଜୂା ବହୁତ ସମୟ ଧରି କରିବା ପେର େମସ ର ସବୁ ପିଲା, ହାତେର 
ରmାସତୂ�  ବpା ଗଲା I େଜ�ାତିଷ ଜଣ, ସବୁ ପିଲା,ୁ ଡାକି କହିେଲ, "ଆଜି ଏ ଭୂତର ଏ 

ଘେର େଶଷଦିନ I େସ ଆଜି ଏ ଘର ଛାଡି ଚାଲିଯିବ I େତଣୁ େସ କିଛି ବି ହରକତ 

କରିପାେର I ସମେ[ ସାବଧାନ ଥିବ I େକୗଣସି ଘେର େକହି ଏକା ରହିବ ନାହU I େସ 
ତୁମମାନ,ୁ ଡେରଇବା ପାଇଁ େଚnା କରିବ I ସp�ା ସାତଟା ପେର କବାଟ ଝରକା ସବୁ 

ବi କରି ସମେ[ ଘରଭିତେର ହU ରହିବ I ଆଉ ଦି ତିନିଜଣ ରାତି ସାରା अନିଦ� ା ରହିବ I 
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 େକେତେବେଳ ବି କିଛି ବି अଘଟଣ ଘଟିପାେର I ଆଜି ରାତି ଟା ବିତିଗେଲ କାଲିଠୁ େସ 

ଆଉ ଏ ଘରକୁ ଆସିବନି କି\ା ତୁମ ମାନ,ୁ ଆଉ େଦଖା େଦବନାହU “ କହିସାରି େସ ନିଜ 
ଜିନିଷ ପତ�  ସହ ଦmିଣା ଧରି ଘରୁ ବାହାରି ଗେଲ I 

       ଯାହା ହଉ ଆଉ େଗାେଟ ଦିନ I ସମେ[ ଟିେକ ଶାkି େର ନିଶ¡ାସ ମାରିେଲ I େଯମିତି 

େସମିତି କରି ଆଜି ରାତି ଟା କାଟି େଦେଲ ଗଲା I ସp�ା ସାତଟା ରୁ େମସ ର ମୁଖ� 
କବାଟ, ଝରକା ସବୁ ବi କରି ଦିଆ ଗଲା I େହେଲ ବ�ି କାଇଁ ? ଆଠଟା ପେର ବ�ି 

େଫରିଲା अନ� ଏକ େମସ ରୁ I େସ ଯାହା ହଉ ଭଲେର ଭଲେର ରାତି ଟି କଟିଗଲା I 

ଓେହା....ଶାkି ... ଏେବ ଆଉ ଡର ନାହU I 

 ପରଦିନ ସp�ା ଆଠଟା ପେର ସମେ[ େଗାଟିଏ ଘେର ବସି ଏ ବିଷୟେର 
ଆେଲାଚନା କରୁଥିବା େବେଳ ହଠାତ େଗାେଟ ଖାଲି ଟମାେଟା ସସ େବାତଲ େଯଉଁଟା 

କବାଡି ବାଲାକୁ ବିକି�  କରିବାକୁ ଘରର ପଛପେଟ ଥିବା ଏକ ଖାଲି ଜାଗାେର ରଖା 

ଯାଇଥିଲା, ଉପରୁ ପଡି ତିନି ଚାରି ଥର ଡ�ପ ଖାଇ ଗଡି ଗଡି େସ ଘର ଭିତେର ପ�େବଶ 
କଲା..... 

 ଆଗରୁ େକେବ अନୁଭବ କରି ନଥିବା ବ�ି ଏ ଘଟଣା ଟି ନିଜ ଆଖିେର େଦଖିବା 

ପେର ତାକୁ େକମିତି େକମିତି ଲାଗୁଥିଲା I ଆଇମା',ର େଗାଟିଏ କଥା ତା’ର ଏେବ ମେନ 
ପଡୁଥିଲା I ଭୂତ अଛି, ଠିକ େଯମିତି ଭଗବାନ अଛkି I ଆେମ ଭଗବାନ,ୁ େଦଖି ପାରୁ 

କି ? େସମିତି ଭୂତ ମାନ,ୁ ବି ଆେମ େଦଖି ପାରୁନି I             

 କିଛି ସମୟ ଚୁପ ରହି, ସମେ[ ସମ[, ମୁହଁକୁ ଦି ଚାରିଥର ଚାହUଲା ପେର ଶୀଘ� ଏ 
ଘର ଛାଡିବାର େଯାଜନା େର ଏକମତ େହାଇ ସାରିଥିେଲ ..... 

ଗାpିନଗର, ଗୁଜରାଟ , ୩୮୨୦୦୯ ଦୂରଭାଷ - ୯୩୭୬୦୧୨୫୦୦ ଇେମଲ - subal.mohapatra@gmail.com 
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ପରାମିତା ମିଶ� 

ଏ ପ�ତୀmାର अk େକେବ ?ଏ ପ�ତୀmାର अk େକେବ ?ଏ ପ�ତୀmାର अk େକେବ ?ଏ ପ�ତୀmାର अk େକେବ ?    

 େମା େଜେଜ ବାପା,ର ଗଁାେର ଭଲ ନଁା ଥାଏ ଆଖପାଖ େଲାେକ ନାଆଁ କହିେଲ 

ଚିହ� kି େମା ପିଲାଦିନ ଗଁାେର ବିତିଛି ସହରର ଛଳନାରୁ ଦୁେର ଗଁାର ବା[ବ 

ଦୁନିଆେର ସରଳ େଲାକ ମାନ, ଭିତେର ବଢିଛିପିଲାେବଳୁ ମଁୁ ତାକୁ େଦଖି ଆସିଛି 

େଯୗଥ ପରିବାର େଯେତେବେଳ ସବୁ ଭଲମi, ପୁଜାପବ�, ବିଭାବ�ତ େର ତାର ଉପ�ିତି 

अନିବାଯ�� କୁअ ରୁ ପାଣି କଢା ଠୁ େନଇ ପରିବାକଟା ତଥା ସାହିେର ନୁଆଁ େବାହୁର ଭାର 

ବ�ି ସବୁଥିେର ନିପୁଣ େସ େକାଉ କାମ ବଳି ଯାଏନି ତ$ା ନାନି କୁ 

 ତ$ା େକଉଁ ଜୀବର ନାମ ନୁେହଁ ଏଠି ତାହା ଏକ ସୁସ�ାଦୁ ଓଡିଆ ମିnାନ�  ର ନାମ 

ଆମ ଗଁା ଏକ ଚାଷ ବହୁଳ ଗଁା େତଣୁ ଏଠି େଲାକ ମାେନ ସାରା ଦିନ ଚାଷ ଜମି େର 

ଖଟkି େସମାନ, ନିତି ଦିନିଆ ଆହାର େହଲା ମାjିଆ ଜାଉ ମାjିଆ କୁ େଘାରି 

ପଖାଳେର େତାରାଣି େଦଇ ତା ସାଥିେର କ�ା ପିଆଜ କି େପାଡ଼ା ଶୁଖୁଆ ଆଃ, ସାରା ଦିନ 

ଆଉ େଭାକ ନାଇଁଏଇ ମାjିଆ େର ଆଉ ଏକ ମିଠା ବ୍ଯzନ ବେନ ମାjିଆ ଚୁନା କୁ 

ଫୁଟିଲା mୀର େର ଚିନି, अେଲଇଚ୍ ଆଉ ଶୁଖିଲା ଫଳ େଦଇ େସଥିେର ଘ�ା ଯାଏ ଥାଳି 

େର ଗୁଆ ଘିअ ଲେଗଇ ତାକୁ େସଥିେର ସମତଳ କରି ରଖାଯାଏସ$ୂ&� ଥjା େହଲା 

ପେର ତାକୁ ଗଡି ଗଡି କରି ଖିଆଯାଏ ସତେର ଭାରି ସୁଆଦିଆ ଏ ବ୍ଯzନ ଟି କହିବା 

ବାହୁଲ� ପାଠକ େକହି େକହି ଏହି ତ$ା ନାମ ସହ ପରିଚିତ ନଥିେବ େତଣୁ ଯଦିଓ ତ$ା 

ରୁପେର अତ�k କୁରୁପ କି� େସ ଗୁଣର ଖଣି ବଡ ଆ�ଯ�� ର କଥା େଯ େମା କାହାଣୀ 
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 ର ନାୟିକା ତ$ା ନାନି େଦଖିବାକୁ ଖୁବ୍ ସୁiର ଗୁଣେର ବି ଭଲ କି� ତା ନଁା ଟି େଯ କାହUକି 

େକଜାଣି ତ$ା! 

 ତା ସହ େମାର ସ$କ� େଯ କଣ ମଁୁ ବିେଶଷ ଜାେଣନା େମା େଜେଜ ,ୁ କକା 

ଡାେକ, େମା େବାଉ, ଖୁଡୀ କୁ େସ ଭାଉଜ ଡାେକ ଆଉ ଘେର ସବୁ ତାକୁ ନାନୀ ଡାକkି ତ 

ମଁୁ ବି ତାକୁ ନାନି ଡାେକ େବାଉ ତା ର ପରିଚୟ ଥେର କହିଥିେଲ କି� େସସବୁ କଥାେମା 

ମୁj ଉପର େଦଇ ଚାଲିଗଲା େତଣୁ ମଁୁ ବି ଆଉ ତା ପରିଚୟ ଜାଣିବାକୁ ଚାହUଲିନିେସ 

ଥିଲା ଆମ ତ$ା ନାନି 

 କପାଳେର େମ�ାଏ ସିiୁର େଯ ଛୁଟି େଧାଇେଲ ବି ତାର େସ ସିiୁର ଯାଏନି 

େଗାଡେର अଳତା ରv େକେବ ଫିକା ପେଡ଼ନି ତାର, ଗଭା େର ନିତି କି ନାଇଁ କି ଫୁଲ େଟ 

ମାରି ହU ଥିବ ଆଉ େଦହ ତ ତାର ଏମିତି େର ବି ହଳଦୀ ରv ରଆମ ଘରଠୁ अc 

ଦୁରେର ତାର ଘରନିତି କାଖେର େଗାେଟ ଲୁଗାକୁ ଜାକି ଆର ହାତେର େମେ� ଗୁଡାଖୁ 

ଧରି ଆମରି ଘର େଦଇ ବp କୁ ଗାେଧଇବାକୁ ଯାଏ ମେତ େଦଖିେଲ ପଚାରିବ "ଝିअ 

ବଇଚୁ, अଇଥା ମଁୁ ଆଉଚି େତା ମୁj ଆ$ିେଦବି" 

 ସାବିତ� ୀ କି ଦଶହରା ପୁଜା ଆମ ଘେର ହୁଏ ସମ[, ଆଗେର ଆସି ସବୁ ଗଲା 

ପେର  େସ ଯାଏବଡ ସୁiର ଦିଶୁଥାଏ େସ େସଦିନ ସେତ ସାହି ମାଇକିନା ମାେନ ତାକୁ 

େଦଖି ଟୁପୁରୁଟାପର ହୁअkି "ଉହହ୍ ତୁଛାକୁ ଏେତ, ମୁଦି ନାହU େଗାଡ କଚାଡୁ େକେତ 

େଗର[ ମଲାଣି କି ଗଲାଣି ମାଇପ ର ରଂଗ ସରୁନି େଦଖୁନ ବୁଢିେଟ େହଲାଣି ଆହୁରି 

େକେତ ସେଜଇ େହବାକୁ ମନ" ତ$ା ନାନି ସେତକି ଶୁଣି କି ବି ନଶୁଣିଲା ପରି अଭିନୟ 

କେରହଁ ଏଇ ଦାk େନେଫେଡଇ ହସିହସି କଥାକହି ସବୁଥିେର ଧୁରpର ନାନୀ ର 
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 ଜୀବନ କି� ଭାରି ଦୁଃଖଦାୟକ ପିଲାେଟ େହଇଥିଲା ବିଭା େହାଇ େଗର[ ସାେv ଏ ଗଁା 

କୁ ଆସିଥିଲା ସାନ ପୁअ ଜନB  କରିବାକୁ ମାଆ ଘେର अଛି  ଶୁଣିଲା ତା ସ�ାମୀ କୁଆେଡ 

ଚାଲିଜାଇଛିଶାଶୁ ତ ତ�ିଆ େଦଇ ଘରୁ କାଢୁଥିଲା େହେଲ ହାତେର  ସୁiର ଗୁଲୁଗୁଲିଆ 

ନାତି େଟାକାକୁ େଦଖି ତା ମନ ତରଳିଗଲା अଛି େଯ अଛି େସ ଏେବ ଆସି ବୁଢି େଟ 

େହଲାଣି େଜାଡିଏ ପୁअ ଜନମ କରିଥିଲା ସାନ ପୁअ ତି ମାଇପ କୁ ଧରି ଆଉ େକାଉଠି 

ଜାଇ ରହୁଛି ଆଉ ବଡ ପୁअ ଟା ଭଲ କୁ ନାଇ କି  ଭାଲ କୁ ନାଇ ତା ନଁା ଟା ବି ଭୁଲା 

େଗାେଟ ହାତ ପୁଣି େକ$ା େହେଲ ଧ�ା ମାରିେଲ ବି ମାଆ କୁ ଛାଡିକି ଯାଏନି ନାନି 

େକେତ ଥର ତାକୁ ଘଉଡାଏ "ତୁ ଯା େତା ଜୀବନ ତୁ ଜU" ରାଗିକି ଚାଲିଯାଏ ଭିକଭୁକ ମାଗି 

େକେତ ଜିନିଷ ଏକାଠି କରି ପୁଣି େଫରିଆେସ ଭୁଲା ତା ମାଆ ପାଖକୁ ପଚାରିେଲ କେହ 

େମା ନନା କୁ େଖାଜି ଜାଇଥିଲି ଏ ଜିନିଷ ସବୁ େମା ନନା େଦଇଚି େମା େବାଉ ପାଇଁ 

"ନାନି କାନିେର ଭୁଲାର ମୁହଁ େଦହକୁ େପାଛିପକାଏ ଆଉ ପାେଛାଟି ଘରକୁ ନିଏ ତାକୁ 

ଆଖିର ଲୁହ କୁ ଠvୀ େର େପାଛି ପକାଏ ନାନୀ 

 ପ�ତିବଷ� ଆମ ଘରୁ ଚାରି ଛअ ଖj ଲୁଗା ତା ପାଇଁ େହଉଥିଲା େସମିତି ଗଁା ର ଆଉ 

େକେତ ଘେର ବି ତାର ଆଦର ଥିଲା ନେହେଲ ବି େସ अଧିକାର େଦେଖଇ େମା େଜଜିମା 

କୁ କେହ ଏ ଖୁଡି ଏ ବଷ� ଭଲ ଲୁଗା ଖେj କରି େଦବୁ େଯ, େତା େଜାଇଁ ଆଇବ କଇଚି 

"ଧିେର ଧିେର ସମୟ ବଦଳୁ ଥିଲା ମଁୁ ବି ପାଠ ଶାଠ ପାଇଁ ବାହାରକୁ 

ଚାଲିଆସିଲିମଝିେର ମଝିେର ଗଁା କୁ ଗେଲ ବି େବଶି ସମୟ ନଥାଏ କିଛି ବଷ� ଉତାରୁ 

ଥେର ଗଁା କୁ ଜିବାର ସୁେଯାଗ ମିଲିଲା ଏକ େଭାଜିର ମଉକା ଥିଲା ଘେର 

କଥାେହଉଥିବା େମା କାନେର ପଡିଲା" ତ$ା ନାନି ଥିେଲ ତାକୁ ଏତକ କାମ ବଳକା ଖାଲି 
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 ସୁiର ଲୁଗା ଖେj େଦଇେଦେଲ ଉଛୁଳି ଉଛୁଳି ସବୁ କାମ କରିେଦଇଥାkି" େମା ଆଖି 

ଆଗେର ନାନି ର ରୁପ େଟ ଆ,ି େହାଇଯାଉଥିଲାମାେନ ପଡି ଯାଉଥିଲା ତାର େମା ପ�ତି 

େସ�ହେମା ମୁj େର େତଲ ଲେଗଇ େଦବା ମୁj କୁjାଇ େଦବା ଆଉ ପିଲା େବଳ ର େସ 

ସବୁ ସB �ତିअକସB ାତ ମଁୁ େଦୗଡି ଗଲି ନାନି ର ଘର ଆଡକୁ କି� େସଠିେଯ ମାଟି ଉଇର 

ଏକ ଧ�ଂସ [ୁପ ଥିଲା ଜାହା ମଁୁ ଭାବିଲି ନି�ୟ अନ� େକାଇଠି ଘରେତାଳି ଚାଲିଗଲା 

ନେହେଲ େମା େଜେଜମା ଠୂ େକେତ ସାନ େସ ଆଉ ମରି ନା ଜିବ ମନଟା ଭଲ ଲାଗୁ 

ନଥିଲା ଘରକୁ ଆସି େଜେଜମା କୁ ପଚାରିଲି ତ େଜେଜମା କହିେଲ "କହନା ତା କଥା 

 ତାର କଣ େହଲା କିଏ ଜାଣିଛି େକେତ ଦିନ ଯାଏଁ ଖାଲି ସଜଧଜ େହାଇ ଆସି 

ଓଳଗି ହୁଏ. କେହ ଖୁଡୀ େଗା ତଁାେକ ଆସିେବ କଇଛkି ମଁୁ ଜାଉଛି ରାpବାଢ କରିବି 

ଦିେନ ତ କୁअ ଭିତେର େଡଇଥିଲା କହିେଲ କୁअ େର ଭୁଲା ନନା अଛି ଡାକୁଛି ମେତ 

ବp ମେୂଳ େକେତ େଲାକ ଥିେଲ େବାଲି ତାକୁ କାଢିେଲ େସଠୁ େକେତ ଦିନ ପେର ତିନି 

ସଂଧ�ା େବଳ ଟାେର ଧାଈ ଆସିଲାମଁୁ ଜାଉଛି ଭୁଲାର ନନା ଖବର ପେଠଇଛି 

ଆସିବାକୁ ଆଜି ରାତିେର ଦି ଘଡିକି ମଁୁ ଜିବି ଓଳିଗି େହଉଛି ଆଉ ଭାଉଜ ଆଉ ପିଲା 

ମାନ,ୁ ଭଉତୁ କିରି କଇବ ଝିअ ଟାକୁ ଟିେକ େଦଖିଥାତି ଏେଡ େଜାରେର ତାକୁ ଶ�ାସ 

ଉଠୁଥିଲା  ନିଶ�ାସ େନଇପାରୁନଥିଲା ଓଳିଗି େହାଇ ଚାଲିଗଲା. ତା ବାସୀ ଦିନ ଘେର 

ମରିକି ପଡିଚି େଲା ଝିअ େକା କାେଳ ତା େଗର[ ଶାଢ଼ି େଟ ଆଣିଥିଲା ତାକୁ ଗୁେଡଇ 

େହଉଛି, ପାଦ ହାତ ସବୁ अଳତା, ମୁହଁ ସାରା ସିiୁର େବାଲିକି ବଡ ବିକଟାଳ ଦିଶୁଥିଲା 

େଜେଜମା ର କଥା ଶୁଣି [Ù େହାଇ ବସି ଜାଇଥିଲି ତଥାପି େଜେଜମା କହୁଥିଲା େଯଉଁ 

ମାେନ ତଳ ଦିେନ ତ$ା ନାନି କୁ ଟାହିଟାପରା କରୁଥିେଲ େସଠି ଠିଆ େହାଇ 
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 କହୁଥିେଲ"େକେଡ ଭଲ ମାଇକିନା ଟା ଥିଲା େଲା, େକେଡ ଦୁଃଖ ଜନମ ତାର ମରି ଗଲାନି 

େଯ ତରି ଗଲା" 

 କାiି ବାକୁ ଭାରି ଇxା େହଉଥାଏ ମଁୁ ଧିର�ିର ବସି େକବଳ ତାର ରୂପ ଟିକୁ 

ମନେର ଭାବୁଥାଏ. େଜେଜମା କହୁଥିଲା ତ$ା ନାନି କୁ अହ୍ଯ ସୁଲmଣୀ କରି ଶBଶାନ କୁ 

େନେଲ ତା ପୁअ ଭୁଲା େଠvା ଧରି ସମ[,ୁ ମାରି େଗାଡାଉ ଥିଲା ତା ମାଆ େଶାଇଛି 

ତାକୁ େପାଡିେଦେଲ େବାଲି ରାଗିକି ଦରେପାଡା ନାନି କୁ ଟାଣି ଆଣିଥିଲା େସ ନାନିର 

ସ�ାମୀ ର କିଛି େଖାଜଖବର ନାହU େସଥିପାଇଁ ନାନି ସଂ�ାର ପୁବ� ରୁ କଦଳୀ ଗଛଟିଏ ତା 

ସ�ାମୀ େବାଲି େପାଡିେଦେଲ ଭୁଲାର େସେବଠୁ ଆଉ କିଛି अତା ପତା ନାହU 

 ବହୁତ ସମୟ ପଯ��k େସ ବିଷୟେର ଭାବୁ ଭାବୁ େମା ମନ େଶଷେର ମେତ େଗାଟିଏ 

କଥା କହିଲା ‘ପ�ତୀmା ର अk େହଲା......’ 
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ନେରଶ କୁମାର େବେହରା 

ଟିକିଏ ଫା,ଟିକିଏ ଫା,ଟିକିଏ ଫା,ଟିକିଏ ଫା,    

 ଘରର ପରି�ିତି ଏପରି େଯ, େସ େକୗଣସି ପ�କାେର କାହାକୁ ବି କିଛି କହିପାରୁ 

ନଥାଏ ମନେର ଗୁଡ଼ାଏ କ’ଣ ଚିkା ସବୁ ସ\ାଳୁଆ ଭଳି ଧାଉଁଥାଏ କିଛି ବି ନି�Zି 

େନଇ ପାରୁନଥାଏ ବିଚରା କରିବ ବା କ’ଣ? େମାେତ କି� ଏ ବିଷୟେର ଆଗରୁ େକେବ 

କହିନଥାଏ କି ମଁୁ ବି େକେବ ଏେତ ସହଜେର ଏ ବିଷୟେର କାହାକୁ ପଚାରି ପାେରନି 

େକୗଣସି ବିଷୟକୁ ପବୂ�ରୁ अନୁମାନ କରିବା ବି େମା ପାଇଁ ଏକ ଖରାପ େଚnା ସଦୃଶ� େସ 

ଯାହା ବି େହଉ, ଆଜି କି� ତା’ େଚେହରାରୁ କିଛି ତ େଗାେଟ अଲଗା ପ�ତୀତ େହଉअଛି 

ଆଉ ତାର କଥାବାZ�ା ଓ ଭାବଭvୀେର ବି ଖୁବ୍ ମଳିନତା ଦୃଶ� େହଉଛି ମଁୁ କି� କିଛି 

ପଚାରୁନଥାଏ ଆପଣମାେନ ତ ଜାଣିଥିେବ, ଆଜିକାଲିର ପିଲାମାେନ ଖୁବ୍ ଶାk, �ିର ଓ 

ଚତୁର... ମନେର କିଛି... ବାହାେର କିଛି... ଖାଲି ଖାଲିେର ପଚାରି କିଏ ବା ଖାଲେର 

ପଡ଼ିବ ଯାହାର େଯେତେବେଳ ଯାହା ଦରକାର େହବ, େସ ସମୟ ହU କହିବ 

 ଏମିତି अେପmା କରୁ କରୁ ଭାବୁ ଭାବୁ େଦଢ଼ ଘ�ା େହାଇଗଲାଣି ଆଉ ପୁअଘର ବି 

ଆସି ପହ�ିଗେଲଣି ଥjା ପାନୀୟ, ଚା’ପାଣି, ଆଦି ଚାଲିଲା ତା’ର ବଡ଼ ଭଉଣୀ ଲିଜା ବି 

ଶାଶୁଘରୁ ଆସିଥାଏ େସ ସମ[, ପାଇଁ ମିଠା, ମି¢ଚର େପ�ଟ୍ ଆଦି ଆଣି ଟି-ପୟ୍ 

ଉପେର ରଖିେଦଇ ଚାଲିଗଲା ପୁअର ମାଇଁ କହିେଲ ଆଉ େଡରି କାହUକି, ଝିअକୁ ଡାକ... 

ଏମିତିେର ତ ବହୁତ େଡରି େହଲାଣି କଥାବାZ�ା ତ ଚାଲିବ, େଯାଉ କାମ ପାଇଁ ଆସିେଛ 

ତାହା ଆେଗ ସାରିେଦବା ନାନି େସପଟୁ େମାେତ ଠାରଉଥାkି, ପୁअକୁ କିଛି ପଚାରିବା 
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 ପାଇଁ, କ’ଣ ପଢ଼ିଛି, ଚାକିରୀ କଣ କରୁଛି.. ଇତ�ାଦି.. ଯାହାସବୁ ଆଗରୁ େମା ଭାଇ ପଚାରି 

ବୁଝି ସାରିଥାଏ ବାର\ାର ପଚାରିବାଟା ବି େଶାଭନୀୟ ନୁେହଁ ତଥାପି अନ� କିଛି ବିଷୟ 

ପଚାରିବାକୁ ଆର� କଲାେବେଳ ଲୁସି ଆସି ଠିକ୍ େମା ପାଖ େଚୗକିେର ବସିଗଲା, ସମ[,ୁ 

ପ�ଣାମ କରି ମୁj େପାତି ବସିଥାଏ ସମେ[ କେଣଇ କେଣଇ ତାକୁ େଦଖୁଥାkି ଖାସ୍ 

କରି େସ ପୁअଟା ତିନିଥର ତାକୁ ଉପର ତଳ େଦଖିବାଟା ମଁୁ ଜାଣି ପାରିଥିଲି ଠିକ୍ 

ପା�ମିନିଟର ନିରବତା ଭvକରି ମଁୁ କହିଲି, ପୁअ ତୁେମ କିଛି ପଚାରିପାର... ବାସ ଏତିକି 

କହିବାଟା ହU ବାକିଥିଲା େବାେଧ.. ସମେ[ ୟାଡ଼ୁ ସ�ାଡୁ ଗୁଡ଼ାଏ ପ�ଶ� କରି ଚାଲିେଲ ଇଏ 

ବି କମ୍ ଚାଲାକ ନୁେହଁ, ଗୁଡ଼ାଏ ମିଛ ସତ କହି ପ�ଶ�ର ଜବାବ େଦଇ ଚାଲିଥାଏ େସପେଟ 

ସମ[,ର େପ�ଟ୍ ଖାଲି େହାଇଯାଇଥିଲା ଲୁସି େମାେତ ପଚାରୁଥାଏ, ମାମଁୁ ମଁୁ ଯିବି କି 

ଏେବ? େସପେଟ ତା’ ବଡ଼ ଭଉଣୀ ଆସି େମା କାନେର କହିଲା, ମାମଁୁ mୀର କମ अଛି, 

ଆପଣ ଚା’ ପିଇେବନି େବାଲି କହିେବ ସମ[,ର अନ�ମନ�ତା େଦଖି ମଁୁ ଲୁସିକୁ 

ଯିବାପାଇଁ କହିଲି ଓ େସ ଚୁପଚାପ୍ ଚାଲିଗଲା େସଇଠୁ ମଁୁ େସଇଠି ବସିଥାଏ ସତ କି� 

ମନଟା ପୁରା ତା’ଆେଡ଼ ଥାଏ କାରଣ େଯେତ ଭଲ ପୁअ ବା ଝିअ େହଉନା କାହUକି, 

ବିବାହଟା ଏେତ ସହଜ କାଯ�� ନୁହଁ ଦୁଇଜଣ,ର ଜୀବନେର ପରିବZ�ନ ସହ ଦୁଇଟି 

ପରିବାରର ପରିବZ�ନ ବି ଆସିଥାଏ ତା’ ସହ ଆଜିର ଆଧୁନିକ ଯୁଗର ପିଲାମାନ,ୁ ବି 

ବୁଝିବା ଭାରି କnକର କାହା ମନେର କଣ ଚାଲିଥିବ କିଏ ବା ଜାେଣ? ଝିअଟା େବାଲି 

ତାକୁ କିଛି ନ ପଚାରି ଏମିତି ବିବାହ କରିବାଟା େମା ମତେର ଠିକ୍ ନୁେହଁ କି ଆଧୁନିକ ଯୁଗ 

େବାଲି ପୁରାପୁରି ଲଗାମଛଡ଼ା କରିବା ବି ଉପଯୁ� ନୁେହଁ ମଁୁ କି� ବୁଝିପାରୁନଥାଏ, େମାର 

ପାତ� ତା େକେତ ପ�ତିଶତ ଯଥାଥ� ଏଇ ଉେ�ଶ� ପାଇଁ? ଘରର ବଡ଼ମାମଁୁ େବାଲି େସ ବି 
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 େମାେତ କିଛି କହି ପାରୁନଥାଏ ଡରେର ଆଉ ମଁୁ ବି ପଚାରି ପାରୁନଥାଏ... କି� େଖାଜୁଥାଏ 

ଟିକିଏ ଫା,... 

 େସମାେନ ସମେ[ ଚାଲିଗେଲ, ଖୁସିେର... ଝିअର ଜାତକ ଟିÚଣୀ େନଇ, ଖୁବ୍ ଶୀଘ� 

ଜେଣଇେବ େବାଲି କହି ଆେମ ସବୁ ବସି କଥାବାZ�ା େହଉଥାଉ... ଲିଜା ଆଉ ଲୁସିକୁ ମଁୁ 

ପଚାରିଲି, େକମିତି ଲାଗିଲା ପିଲାଟା? େସ�� ାଲ୍ ଗଭ&�େମ�େର ଚାକିରୀ କରୁଛି, ୪୨ 

ହଜାର ଦରମା ପାଉଛି, ପିଲାଟା େଦଖିବାକୁ ବି ଭଲ, େଯାଡ଼ି ଖୁବ୍ ଜମିବ... ଇତ�ାଦି 

ଇତ�ାଦି... ହଠାତ୍ ଲୁସି େମାେତ କହିଲା, େହେଲ ମାମଁୁ ତା,ର ପୁରା ନିରାମିଷ, ଶୁq 

ଶାକାହାରୀ... ପିଆଜ ରସୁଣ ବି ଖାଉନାହାkି... ମଁୁ ତ ରହି ପାରିବିନି... ଏମିତି େହେଲ 

ଚଳିବନି!!! ମଁୁ କହିଲି, ହଉ େଦଖିବା... ଖାଦ�ଟା କଣ ଏେତ ଇେ$ାଟ�ା�୍ େଯ! େଯାଡ଼ି 

ଯଦି ଭଲ େହବ, େସ ହୁଏତ େତା ପାଇଁ ଆମିଷ ଖାଇପାେର... ତୁ ବି ହୁଏତ ଆମିଷ 

ଛାଡ଼ିପାରୁ... କଣ କହୁଛୁ? 

 କିଛି ସମୟପେର େସଇ ପୁअର ମାମଁୁ େଫାନ କରି କହିେଲ, ଆଉ ଖରାପ 

ଭାବିେବନି... ପୁअ ସ�[ୟନୀ ବ�ତଧାରୀ ଝିअପାଇଁ ଆମିଷ ଗ�ହଣ କରିପାରିବନି େତଣୁ 

ମନାକଲା 

 ଏତିକି ଶୁଣି ଲୁସିର ଖୁସି କହିେଲ ନ ସେର... ଦୀଘ� ପା�ଘ�ା େହଲା େସ େଯଉଁ 

ରୁq-ାରରୁ ଟିକିଏ ଫା, େଖାଜୁଥିଲା,ଏେବ ତାହା ସ$ୂ&� ଭାେବ ମୁ� େହାଇଗଲା, 

ସତେର ତା’ ଖୁସିେର ମଁୁ ବି ଖୁବ୍ ଖୁସି... 

 

ସ$ାଦକ, ଗzାମର କବିତାଘର, ବ� ହB ପୁର 
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ରୁଦ� ମାଦଧବ ସାହୁ 

ଚାକରଚାକରଚାକରଚାକର    

 ବସ୍ ଚାଲିଥିଲା ଠିକ୍ ସବୁଦିନ ପରି 

 ପି$ୁଡ଼ିଟିଏ ବି ଗଳିବାକୁ ବାଟ ନଥିଲା ଭିତେର ନିଜ ଜାଗାରୁ ପାେଦ ଘୁ�ିବାକୁ ଯ ୂ

ନଥିଲା, କିଏ େରଲିଂ ଧରି ତ କିଏ ସିଟ୍ ଉପେର ହାତ ପକାଇ କାକୁ� େହାଇ ଠିଆ 

େହାଇଥିେଲ ନିଜ ଲm��ଳ अେପmାେର 

 ତଥାପି ବସ୍ अଟକିଲା ଠିକ୍ ପରବZ�ୀ ବସnାjେର ଖୁବ କେnମେn ବସ ଉପରକୁ 

ଉଠି ଆସିେଲ ଜେଣ କେଲଜ ପଢୁଆ ଯୁବକ, ହାତେର ଥିଲା ତା,ର ନିଜ ପଢ଼ାବ�ାଗ 

ବସ -ାରବp ପାଖେର ନିଜକୁ େକୗଣସିମେତ ସ�ାଳି େନଇ ବ�ାଗଟିକୁ ରଖିବାକୁ ବସ 

ଥାକେର ବ�ିଥିବା ଖାଲି ଜାଗା େଖାଜିବସିେଲ ଏେତ ଗହଳିେର ବ�ାଗଟିକୁ ଧରି ରଖିବାକୁ 

अସହଜ ମେନ େହବାରୁ, ତତ୍ mଣାତ ପାଇଗେଲ ନିଜର अେନ� ଷିତ �ାନ ମାତ�  ତିନି/ଚାରି 

ହାତ ପଛକୁ ବ�ାଗଟିକୁ େସହି �ାନେର ରଖିେଦବାପାଇଁ ଜେଣ ବୟ� ଭଦ� ବ��ି, 

ଉେ�ଶ�େର ସାହାଯ� ପ�ାଥ�ନାର ସ�ରେର କହିେଲ; 

“ଆyା, ଦୟାକରି ଏଇ ବ�ାଗଟିକୁ େସଇଠି ରଖିେଦେବ?” 

“ନା, ମଁୁ ରଖିପାରିବିନି” �n ସ�ରେର ଉZରେଦେଲ େସ 

“ପି�ଜ୍ ମଉସା ରଖିଦିअ� ନା... ଭାରି अସୁବିଧା େହଉଛି ଏଠି େସଠି ତ ଫା,ା अଛି ନା 

ରଖି ଦିअ� ପି�ଜ୍...” अନୁେରାଧଭରା ସ�ରେର ପୁନ� ପ�କାଶ କେଲ େସ ଯୁବକ 

“କାଇଁ, ମଁୁ କଣ ତମ ଚାକର?” 
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  ଏକ ଦମ ଚୁପ୍ େହାଇଗେଲ କେଲଜଛାତ�  ଯୁବକ, ନିଜ ବ�ଗକୁ କାpେର େବାଝ 

େବାହିଲା ପରି ରଖି ନିଜ nାj ଆସିବା ପଯ��k अେପmା କେଲ ଠିକ୍ अନ� ସମ[, 

ପରି 

 କିଛି ବାଟପେର ପରବZ�ୀ ଛକ ଆସିଲା ବସ ରହିଲା; କିଛି େଲାକ ଓହ� ାଉଥିେଲ 

ବସ ଝରକା ପାଖକୁ ଆସି ବାହାରକୁ ମୁହଁ ବାହାର କରି ପବୂ� ଭଦ� ବ��ି, ବସ୍ ବାହାେର 

ରା[ାେର ଛିଡ଼ା େହାଇଥିବା ଜେଣ ଯୁବକକୁ ହାତହଲାଇ ଡାକି କହୁଥିେଲ, “ଆେର ବାବୁ, 

ଟିେକ ଶୁଣିବୁ େସଇ ପାଖ େଦାକାନରୁ େଗାେଟ ପାଣି େବାତଲ ଆଣି େଦବୁତ!” 

 ବୟ� ଭଦ� ବ��ି,ଠାରୁ ପଇସା େନଇ େଦାକାନ ଆଡ଼କୁ ଯାଉଥିଲା ପିଲାଟି ଆଉ 

ତାକୁ ଚାହU ରହିଥିଲା ପବୂ� ଯୁବକଟି, କି� ବୁଝିପାରୁନଥିଲା; 

 ଜେଣ ମଣିଷ େହାଇ अନ� ଜେଣ ମଣିଷ ପ�ତି ସହେଯାଗର ହାତ ବଢ଼ାଇେଦେଲ େକହି 

କ’ଣ ଚାକର ପଦବାଚ� େହାଇଯାଏ??? 
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ପ�ବp ବିଭାଗ 
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ଶ�ୀ ରବୀi�ନାଥ ସାମଲ 

ପ�ାଚୀନ ଓଡ଼ିଶାେର େରମୁଣାର ପ�ସିqିପ�ାଚୀନ ଓଡ଼ିଶାେର େରମୁଣାର ପ�ସିqିପ�ାଚୀନ ଓଡ଼ିଶାେର େରମୁଣାର ପ�ସିqିପ�ାଚୀନ ଓଡ଼ିଶାେର େରମୁଣାର ପ�ସିqି    

 ଖ�ୀnୀୟ ତ� େୟାଦଶ ଶତା�ୀରୁ େରମୁଣାେର ଶ�ୀେଗାପୀନାଥ,ୁ େକi�କରି ଓଡ଼ିଶାର 

ସମ[ ପ�କାର ରାଜେନୖତିକ, ସାମାଜିକ ଓ ସାଂ�ୃତିକ ଉେନB ଷ ଘଟିଛି େଗାପୀନାଥ, 

ପ�ତିମZୂl ଓଡ଼ିଶାର ବିଭିନ�  अ�ଳେର ପ�ତି.ା ଲାଭକଲା ଓଡ଼ିଆ ପ�ାଣର େଦବତା ରୂେପ 

ଶ�ୀ ଜଗନ� ାଥ ପ�ତି.ା େହବାରୁ ଭାରତର ପ�େତ�କ अ�ଳରୁ ଶ�qାଳୁ ଭ�ମାେନ ପୁରୀ 

ଶ�ୀେmତ� କୁ ଧାଇଁ ଆସିବା ପରି େରମୁଣାେର ଶ�ୀେଗାପୀନାଥ ଉପ�ିତ େହବା ପରଠାରୁ 
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 ଭାରତର ବିଭିନ�  अ�ଳ ସହିତ ସଂେଯାଗ �ାପିତ େହଲା ଗvବଂଶୀୟ ମହାରାଜା 

ଲାvୁଳା ନରସିଂହ େଦବ, ଶାସନ କାଳେର େରମୁଣା ନଗରୀେର ପବିତ�  ଆଧ�ାତିB କ ପୀଠ 

ନିମ�ାଣ େହବାଫଳେର ଭାରତର ବିଭିନ�  अ�ଳରୁ ଯାତ� ୀମାନ, ନିମେk ଯାତ� ାପଥ ସୁଗମ 

େହଲା ଏବଂ ଏହି ଧମ�ପୀଠର ମାହାତB � କ�େମ ଚାରିଆଡ଼କୁ ବିକଶିତ େହଲା ଇତିହାସ 

ପୃ.ାରୁ ଜଣାଯାଏ େଯ, ଗvବଂଶୀୟ ରାଜାମାେନ େବୖÛବ ଧମ�େର ଦୀmା ଲାଭକରି 

ଶ�ୀେmତ� କୁ ତା, ସାମ�ାଜ�ର େଶ�. ପଣୂ� ଧାମେର ପରିଣତ କଲାପେର, େରମୁଣାକୁ ନିଜ 

ରାଜ�ର ଏକ ଗୁରୁତ� ପ&ୂ� ଶାସନଖj ରୂେପ ପରିଚିତ କରାଇବା ସହିତ େସଠାେର ପୁରାଣ 

ଓ ମାହାତB �ମାନ ସୃnିକରି ହିiୁ ସମାଜେର େଗାଟିଏ ତୀଥ��ାନର ମାନ�ତା ଲାଭ 

କରାଇଥିେଲ ଏଥିପାଇଁ �ାନୀୟ େଦବତା,ର ଆରାଧନା ସକାେଶ େବୖÛବଗୁରୁ ଓ 

ଶ�qାଳୁ ଭ�ମାନ, -ାରା ଚାରିଆେଡ଼ ମହିମା ପ�ସାର େହଲା େକବଳ େସତିକି ନୁେହଁ, 

ଉ� �ାନକୁ ଭାରତର ପବିତ�  େବୖÛବପୀଠ ବୃiାବନଧାମ ପରି ପରିଣତ କରିବାପାଇଁ 

ଗvରାଜା, ପୃ.େପାଷକତାେର ସମ[ ପ�କାର ଆେୟାଜନ କରାଯିବା ସଂେଗ ସଂେଗ 

ଶ�ୀକୃÛ, ଲୀଳା ସ\ଳିତ େବୖÛବ ଉ�ବମାନ अନୁ.ିତ କରାଇେଲ 

 େରମୁଣା�ିତ mୀରେଚାରା େଗାପୀନାଥ, ପ�ତ� ତZ� କୁ अନୁସpାନ କେଲ ଜଣାପେଡ଼ 

େଯ, ଖ�ୀnୀୟ ତ� େୟାଦଶ ଓ ଚତୁ��ଶ ଶତା�ୀେର େରମୁଣା ଥିଲା ଗvସମ�ାଟ ମାନ,ର 

ଏକ ସମସାମୟିକ କଟକ ବା ରାଜଧାନୀ ନରସିଂହ େଦବ ଦି� ତୀୟ, ଖ�ୀ ୧୭୯୪ 

ମସିହାେର ପ�ଦZ େକiୁପାଟଣା ତାମ�ଶାସନେର େରମୁଣାକୁ କଟକ େବାଲି େଘାଷଣା 

କରାଯାଇଛି େତଣୁ ଏଥିରୁ ମେନ କରାଯାଏ େଯ, େସ ସମୟେର େରମୁଣା େକବଳ 

ଓଡ଼ିଶାର ପ�ସିq େବୖÛବତୀଥ� ନଥିଲା, ବରଂ ତା’ସହିତ ଏକ ରାଜେନୖତିକ େmତ� ରୂପେର 
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 ବି ପରିଗଣିତ େହଉଥିଲା ସୁବ&�େରଖା ନଦୀ ମୁହାଣ� ପିପିଲି ବiର ଏବଂ ଏଥି ସହିତ 

ବୁଢ଼ାବଳv ନଦୀ ମୁହାଣେର ବାେଲଶ�ର ବiର ଚଳଚ�ଳ େହବାର ବହୁ ପବୂ�ରୁ କଟକ ଓ 

ପୁରୀକୁ ଯିବାପାଇଁ ଉZର ଦିଗରୁ ଥିବା ରାଜପଥ େରମୁଣା ମଧ�େଦଇ ପ�ସାରିତ 

େହାଇଥିଲା ଯାହାଫଳେର ବvଳାର ରାଜଧାନୀ ନଦୀୟାରୁ ପୁରୀ ଶ�ୀେmତ� ଯାଏଁ ଉଭୟ 

ଶ�qାଳୁ ଭ�ମାନ, ପାଇଁ ଯାତ� ାପଥ ନିମlତ େହବା ସେv ସେv ତତ୍ କାଳୀନ 

ରାଜାମାନ,ର ରାଜ�ଜୟ अବା ଶତୃେସୖନ�,ୁ ସ¤�ଖୀନ େହବାପାଇଁ ପ�ଶ[ ରାଜପଥ 

େହାଇ େଦଖାେଦଲା ଆଉ େସେତେବଳକୁ ଏହି ରା[ାକୁ କୁହାଯାଉଥିଲା ବଡ଼ଦାj କବି 

ପଦB ଚରଣ, ଭାଷାେର; 

 ବଡ଼ଦାj ଧଳିୂକଣା ସରଗର ସ$ଦ େଗା 

 ବଡ଼ଦାେj ଚାଲୁଥିେଲ ନାହU ଭୟ ବିପଦ େଗା 

 ବଡ଼ଦାେj ବିହରkି ପତିତପାବନ ହରି 

 ନୀଳଚେକ�  ଲୟରଖି ପାପୀଯାଏ ତରି 

 ଏହି ବଡ଼ ଦାjକୁ ଖ�ୀ ୧୮୨୭ ମସିହାେର କଲିକତା ନିବାସୀ ରାଜା ସୁଖମୟ େସନ 

ପୁନଃ ନିମ�ାଣ କରାଇଥିେଲ ଏବଂ ଖ�ୀ ୧୮୬୬ ମସିହାେର ନ’, ଦୁଭlm ପଡ଼ିବା ପେର ଏହି 

ସଡ଼କ ପ�ା େହଲା ଆଉ ପରବZ�ୀ ପଯ��ାୟେର ଜଗନ� ାଥ େପ�ମୀ ଶ�qାଳୁ ଭ�, ଯାତ� ା 

ନିମେk अହଲ�ାବାଇ [୧] ନାମକ ଜେନୖକା ମହୀୟସୀ ନାରୀ ଉZର ଭାରତ ସହିତ 

େଯାଗାେଯାଗ �ାପନର ବ�ବ�ା କରିଥିେଲ 

 ବିେଶଷ अନୁସpାନରୁ ଜଣାପେଡ଼ େଯ, ମଥୁରା अ�ଳେର ଶାଶ�ତ [୨] ସ$�ଦାୟର 

େଲାକମାନ, ମଧ�େର ଥିବା ଭାଗବତଧମ� ସମୟକ�େମ ଭାରତର ସକଳ େଶ�ଣୀର 
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 ଜନତା,ୁ େଯପରି अନୁପ�ାଣିତ କରିଥିଲା, ତାହା ବା[ବତଃ େକୗତୁହଳପ�ଦ ଆଉ ଏହି 

ଶାଶ�ତ ସଂପ�ଦାୟ େହଉଛkି ଶ�ୀକୃÛ, ଯାଦବ ବଂଶ ଧାମlକ ଓ ସାଂ�ୃତିକ ଦୃnିେକାଣରୁ 

ଏହା ବିେଶଷ ଗୁରୁତ� ପ&ୂ� ଓ ପ�ଭାବଶାଳୀ ଧମ�ଭାବେର ପରିଗୃହୀତ େହାଇଥିଲା ମଥୁରା 

ଥିଲା ଏଇ ଧମ� ମତବାଦର ପ�ଧାନପୀଠ ଏବଂ ଏହିଠାରୁ ଭାଗବତ ଧମ�ର अଭୁ�ଦୟ 

ଘଟିଥିଲା େବାଲି अନୁମାନ କରାଯାଏ ଗ�ୀକ ରାଜଦୂତ େମଘା�ିନିସ୍ ତା, ଭ� ମଣକାଳୀନ 

ବିବରଣୀେର େଲଖିଛkି େଯ ଖ�ୀnପବୂ� ଚତୁଥ� ଶତା�ୀେର ମଥୁରା अ�ଳର [୩] 

େଲାକମାେନ ବାସୁେଦବ  କୃÛ,ୁ ପ�କୃତ ଭ�ି କରୁଥିେଲ ଜମ�ାନ ଗେବଷକ ଦୁହ� ାର, 

ମତେର ମହାବୀର, ଆବିଭ�ାବ ପବୂ�ରୁ କୃÛବାସୁେଦବ, ଉପାସନାମଳୂକ ଧମ� ଭାରତେର 

ପ�ଚଳିତ ଥିଲା ଖ�ୀ.ପ.ୂ ଦି� ତୀୟ ଶତା�ୀ େବଳକୁ ଭାଗବତଧମ�ର ପ�ସାର ଗ�ୀକମାନ,ୁ 

ପ�ଭାବିତ କରିଥିଲା େସମିତି ଗେବଷକ େnବକେନା ଓଡ଼ିଶାର ହାତୀଗୁା ଶିଳାେଲଖେର 

ଶ�ୀକୃÛ, ବାଲ�ଲୀଳା ବ&�ନା ଥିବାର ଉେଲ� ଖ କରିଛkି ଭjାରକର, ମତେର ଏହି 

ଭାଗବତଧମ� ହU ଗୀତା ଧମ� अେଟ 

 ଖ�ୀnୀୟ ୪୯୦ ମସିହାରୁ अଥ�ାତ ପ�ମ ଶତା�ୀର अkିମ ଭାଗରୁ ଓଡ଼ିଶାେର କୃÛ 

ଉପାସନା ଆର� େହାଇଥିବାର ଜଣାପେଡ଼ ଭାଗବତ ପୁରାଣ ରଚିତ େହବା ସମୟେର 

କି\ା ତା’ର କିଛି ସମୟ ପବୂ�ରୁ ଓଡ଼ିଶାେର କୃÛ ପରମ ଉପାସ� େଦବତା ରୂେପ ପ�ତି.ା 

ଲାଭ କରିଥିବା ବିଷୟ ନi ପ�ଭzନ ବମ�ା, ଏବରv ତାମ�ଶାସନରୁ ପ�ମାଣିତ ହୁଏ 

େଦଖିବାକୁ ଗେଲ ଏହା ଭାଗବତର ବ�ାଖ�ାନ अନୁସାେର, “ଏେତ ତ� ାଂଶ କଳାପୁଂସଃ 

କୃÛ[ୁ ଭଗବାନ ସ�ୟଂ” अଥ�ାତ କୃÛ ହU ସ�ୟଂ ଭଗବାନ ଭାବେର େଘାଷିତ ତଥା ଗୃହୀତ 

ଏଣୁ ଏଥିରୁ ପ�ମାଣିତ ହୁଏ େଯ, ଓଡ଼ିଶାେର କୃÛ ଉପାସନାର ଭାଗବତ ଧମ�ୀ ବା େବୖÛବ 
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 ଧମ�ର ପ�ଧାନ ଓ ପ�ଥମ ପୃ.େପାଷକ ଥିେଲ ମାଠର ରାଜବଂଶ କାରଣ େସମାେନ ତା, 

अଭିେଲଖ ମାନ,େର ଭାଗବତ ନାରାୟଣ,ୁ କୂଳ େଦବତାର ମାନ� େଦଇଛkି ମାତ�  

अନ� େକେତକ, ମତେର ସୁv ରାଜତ�  [୪] କାଳେର ଭାଗବତ ଧମ� ଓଡ଼ିଶାକୁ ପ�େବଶ 

କରିଥିଲା 

 ଷ. ଶତା�ୀର अkିମ ଭାଗ କି\ା ସ�ମ ଶତା�ୀର ପ�ାର� କାଳେର ଉZର 

ଓଡ଼ିଶାେର ବିଗ�ହ, େମୗଦଗଲ� ପ�ଭୃତି ରାଜବଂଶର ଶାସନକାଳ अବକାଶେର କୃÛ 

ଉପାସନାମଳୂକ େବୖÛବ ଧମ� ପ�ଚଳିତ ଥିଲା େବାଲି अଭିେଲଖ ମାନ,ରୁ ପ�ମାଣ ମିେଳ 

ଖ�ୀnୀୟ ୫୮୦ ମସିହାେର ଶ�ୂଯଶ, ପ�ଦZ େସାେରା ତାମ�ଶାସନେର େସ ନିଜକୁ 

‘ପରମେଦୖବତାଧିେଦବତ’ ଉପାଧିେର ଭୂଷିତ କରିଛkି େସାମଦZ, େସେରା 

ତାମ�ଶାସନେର ‘ପରମେଦୖବାତ’ ଉପାଧି ଥିବାର ପରିଲmିତ ହୁଏ ପୁନ� अନ� ଏକ 

ତାମ�ଶାସନେର େସ ‘ପରମେଦୖବାତାଧିେଦବତ’ ଉପାଧି ଗ�ହଣ କରିଥିବାର େଦଖାଯାଏ 

ଉ� ସମ[ ପ�କାର େବୖÛବ ଉପାଧିରୁ େସେତେବେଳ ଉZର ଓଡ଼ିଶାେର ଭାଗବତ ଧମ� ବା 

େବୖÛବ ଧମ� ପ�ସାରିତ େହାଇଥିବାର ଜଣାପେଡ଼ େତଣୁ ଖ�ୀnୀୟ ପ�ମ ଶତା�ୀରୁ ସ�ମ 

ଶତା�ୀର ପ�ାର� କାଳକୁ ଓଡ଼ିଶାେର େବୖÛବ ଧମ� ତଥା କୃÛ ଉପାସନା ପ�ଥେମ ଆର� 

େବାଲି କୁହାଯାଇପାେର 

 ଓଡ଼ିଶାେର େଭୗମକର ରାଜତ�  ପ�ତି.ା ହୁଏ ଖ�ୀnୀୟ ୭୩୬ ମସିହାେର ଏହାର ବହୁ 

ପବୂ�ରୁ ପୁରୀେର (ଶ�ୀଜଗନ� ାଥ େଲାକପି�ୟ ଉପାସ� େଦବତାରୂେପ ପ�ତି.ିତ େହାଇ 

ସାରିଥିେଲ अnମ ଶତା�ୀର ଆର� କାଳକୁ ପୁରୀେର ଶ�ୀ ଜଗନ� ାଥ ଓ ବଳଭଦ�  ଉପାସ� 

େଦବତା ଭାେବ େଦଖା େଦଇଥିବା େବେଳ କଂେଗାଦ ଓ େତାଷାଳୀ [୫] ରାଜ�ମାନ,େର 
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 ତା,ୁ ରାn�  େଦବତା ଭାବେର େଘାଷଣା କରାଯାଇଥିଲା ନବମ ଶତା�ୀର ମଧ�ଭାଗ 

େବଳକୁ େଭୗମକର ରାଜବଂଶର ରାଣୀ ତି� ଭୂବନ େଦବୀ ପ�ଥମଥର ପାଇଁ ପରମ େବୖÛବୀ 

ଉପାଧିେର ନିଜକୁ ଭୂଷିତ କେଲ ସ�ବତଃ େସ ତା, ପିତା, ପ�ଭାବେର େବୖÛବଧମ� 

ଗ�ହଣ କରିଥିେଲ େକବଳ େସତିକି ନୁେହଁ ଏଥି ସହିତ େଭୗମ ରାଜବଂଶ େବୗqଧମ� 

ପରିହାର କରି େବୖÛବଧମ� ଗ�ହଣ କରିବା ମଳୂେର ଶ�ୀ ଶ,ରାଚାଯ��, ପ�ଭାବ 

ପଡ଼ିଥିବାର अନୁମିତ ହୁଏ େସହି ଦିନଠାରୁ ଶ�ୀ ଶ,ରାଚାଯ�� ଶ�ୀ ଜଗନ� ାଥ,ୁ 

େବୗqମାନ, ହାତରୁ ମୁ� କରି ପ�ସିq ବ� ାହB ଣ େଦବତାେର ପରିଣତ କେଲ ଏବଂ ଶ�ୀ 

ଜଗନ� ାଥ,ୁ କାଳିiୀବିହାରୀ ତଥା େଗାପୀ, ଉପାସ� େଦବତା ଶ�ୀକୃÛ େବାଲି େଘାଷଣା 

କେଲ ଏକାଦଶ ଶତା�ୀ େବଳକୁ େଭାଜବମ� େଦବ, େବଲ� ଭ ତାମ�ଶାସନେର 

େଗାପୀନାଥ କୃÛ,ର ମହିମା ନିମ� ଭାବେର ଥିବାର େଦଖାଗଲା; 

 “େସା:ପୀହ େଗାପୀଶତ େକଳିକାରଃ କୃେÛାମହାଭାରତ ସତୂ� ଧରଃ 

 अq�ପୁମାନଂଶ କୃତାବତାରଃ ପ�ାଦୁଭ�ବୁେବାqୃତ ଭୂମି ଭାରଃ ” 

 ପ�ାୟ ସ�ମରୁ ନବମ ଶତା�ୀ େବଳକୁ େବୗq ଧମ�ର ପ�ଭାବେର ସୃn ବାମାଚାରର 

ତାkି� କଧମ� अନ� ସମ[ ଧମ�ର ପ�ଭାବକୁ ପ�ତିହତ କରି ନିଜର ପm ବି[ାର କଲା 

ତeର ଲm�ଥିଲା, େଭାଗ ମାଧ�ମେର ଭଗବାନ,ର ପଜୂା କରିବା େଦହକୁ କn ନ 

େଦଇ ମନର ପ�ଫୁଲ� ତାକୁ ନn ନ କରି ଫଳପ�ା�ି କରିବା ଥିଲା େସହି ତeର ମଳୂ ଲm� 

ମାତ� ା ବାମାଚାରୀ ମାନ, କାଯ��କଳାପେର ସମାଜ अସ�ବ ଭାବେର କଳୁଷିତ େହଲା 

ବାମାଚାରୀମାେନ େଲାକମାନ,ୁ ଏଭଳି ଭାବେର କଦଯ�� େଭାଗବାସନାର ପଥ 

େଦଖାଇେଲ େଯ, େଯଉଁଥିେର ସମାଜର अହିତ ସାଧନ େହଲା ଫଳସ�ରୂପ ବZ�ମାନ 
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 େଦଖା ଯାଉଥିବା ପ�ାଚୀନ ମiିର ଗାତ� େର ନଗ�ଛବିର ପରିକcନା େହଲା ଏଥିେର 

ଧମ�ାଧିପତିମାେନ ବାଧା େଦବାପାଇଁ ସମ[ ପ�କାର େଚnା କରିବା ସେZ�  ବାମାଚାରୀମାେନ 

େସମାନ, ମତବାଦକୁ ବହୁଳ ଭାବେର ପ�ଚାର କେଲ ଫଳେର ସମାଜର ମଳୂଭିZି 

େଦାହଲି ଗଲା 

 ଏମିତି ଘଡ଼ି ସpି ମୁହୂZ�େର -ାଦଶ ଶତା�ୀେର ଶ�ୀ ବିÛୁସ�ାମୀ, ନି\ାକାଚାଯ��, 

ମାଧ�ାଚାଯ�� ଓ ଶ�ୀ ରାମାନୁଜାଚାଯ��, ଆବିଭ�ାବ ଓ ପ�ଚାର ଧମ� ଜଗତେର ଏକ ବିପ�ବ 

ଆଣିେଦଲା େବୖÛବ ଧମ�ର ପ�ବZ�କ ମାେନ ପୁରୀ େmତ� କୁ ମଳୂ େକi�  କରି ଧମ�ପ�ଚାର 

ଚଳାଇେଲ ଏହାକୁ ସମଗ� ଭାରତ ଗ�ହଣ କଲା େବୖÛବମାେନ ବାମାଚାରୀ ମାନ, 

କଦଯ�� େଭାଗଲାଳସାକୁ ପ�ତିହତ କରି ସମାଜେର ରାଧାକୃÛ େପ�ମର ଧାରା ପ�ବାହିତ 

କରାଇେଲ ସାଧାରଣ େଲାକମାନ,ୁ ଏହି େଭାଗବାସନା ପରିବେZ� େପ�ମର ସହିତ 

ଭଗବାନ,ୁ ଆରାଧନା କରିବାକୁ अଧିକ ଆକୃn କଲା ବାମାଚାରୀମାେନ ଏହି ପଥକୁ 

ବିେରାଧ କରିବା ପବୂ�ରୁ ଧମ�ାଧିପତିମାେନ ରାଧାକୃÛ େପ�ମକୁ ଏପରି ଭାବେର ପ�ଚାର 

କେଲ େଯ, ପ�େତ�େକ ନିଜକୁ ରାଧା ଭାବେର ନିମଗ� ରହି େସହି ସବ�ମୟ କZ�ା,ୁ େପ�ମ 

କରିବା ବାßନୀୟ େବାଲି ବିଶ�ାସ କେଲ ଏଥିେର ଭଗବାନ େହଉଛkି କୃÛ अନ� ସମେ[ 

ରାଧା ମାତ�  ଏହି ମତକୁ ସବ�ସାଧାରଣ ଆଗ�ହର ସହ ଗ�ହଣ କେଲ ମଧ� ସମାଜପତି 

ମାେନ ଆେଦୗ ଗ�ହଣ କେଲନାହU େସମାେନ କୃÛ,ୁ ଯଦି ବା ଭଗବାନ ଭାବେର ଗ�ହଣ 

କେଲ, କି� ରାଧା,ର େଦବୀତ� କୁ ଗ�ହଣ କରିବାକୁ ରାଜି େହେଲ ନାହU େହେଲ ଏଥିପାଇଁ 

କବି ଜୟେଦବ, अବଦାନ अନନ� େସ େଦଖିେଲ ସମାଜପତି ମାନ, अନୁେମାଦନ 

ବିନା ଧମ� ପ�ଚାର େହାଇପାରିବ ନାହU େତଣୁ େସ ତା,ର େଲଖନୀ ମନୂେର ଏ ବିଷୟ 
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 ପ�ଚାର କରିବାକୁ ଲାଗିେଲ ତା, ରଚିତ ‘ଗୀତ େଗାବିi’ର ପ�ସାର ବଳେର ଓଡ଼ିଶାେର 

େବୖÛବ ଧମ�ର ଗତିବିଧି ଏକ ନୂତନ ମାଗ�ଦଶ�ନ କଲା ଏଥିେର ଶ�ୀ ଜଗନ� ାଥ ଓ 

ରାଧାକୃÛ ଲୀଳାର अେଭଦତ�  ପ�ଚାର େହଲା ଗୀତ େଗାବିiର ପ�ଚାର ଫଳେର କୃÛ 

ଉପାସନା ଓଡ଼ିଶାେର କ�ମଶଃ ବ�ାପକତା ଲାଭ କଲା ଏହାର ପ�ମାଣ ମିେଳ ଭzବଂଶୀୟ 

ରାଜା ଜୟଭz େଦବ, अkିଗ�ାମ ତାମ�ଶାସନରୁ େସହିପରି ଗvସମ�ାଟ ରାଜରାଜ 

େଦବ ତୃତୀୟ ଥିେଲ ପରମ କୃେÛାପାସକ ଏହା ତା,ର ଦାସେଖାବା ତାମ�ଶାସନେର 

ପ�ତିଫଳିତ ଏହାର ସମୟ େହଉଛି -ାଦଶ ଶତା�ୀ अଥ�ାତ ୧୧୨୬ ଶକା� ବା ଖ�ୀ ୧୧୯୮ 

ମସିହା ଏହି ତାମ�ଶାସନେର ଉେଲ� ଖ अଛି; 

 “ଲmB ୀପାଦ ସେରାରୁହମଦଃ େଶ�ୟାଂସି ଦାସୀnବଃ 

 ପ�Îୁଜ�ନ� ଖରଶିB  େକଶର ଶେତଃ ଭ�ାସ�ନ ଖାଳି ଦଳମ୍ 

 ବିÎଟଂ ପ�ତିବିମି�ତଃ ପ�ଣମେଶୖଃ କ� ୀଡ଼ ପରାେଧା¹ବଃ 

 କୃେÛା ଯନ� ଖଦି�ୀଷୁ ଭ� ମର ତାଂ ଧେର ସ ଲmB ୀପି�ୟଃ ” 

 ଭାରତୀୟ କୃେÛାପାସକ େବୖÛବ ସମାହ ଭାଗବତ ପୁରାଣକୁ ପ�ାମାଣିକ ଗ�w ରୂେପ 

ଗ�ହଣ କେର ଶ�ବଣ କୀZ�ନ ଥିଲା େସମାନ, ପାଇଁ ସାଧନ ଆଉ କୃÛେପ�ମକୁ େଶ�. 

ସାଧ� ରୂେପ ଗୃହୀତ େହଲା ଗୀତାେର ଏହାର ପରିସମା�ି ଘଟିଛି ଶ�ୀକୃÛ, ମୁଖନିଃସୃତ 

ବାଣୀେର ତାର अଥ� େହଉଛି, ଭଗବାନ,ୁ େପ�ମପବୂ�କ ଉପାସନା କରିବା ଯାହାକୁ 

େଗାଟିଏ ଶ�େର କୁହାଯାଏ ଶରଣାଗତି अଥ�ାତ େଯଉଁମାେନ ଏକାk ଭାବେର ଈଶ�ର, 

ପାଇଁ ଭ�ିପରାୟଣ ହୁअkି େସ କଥା ଶ�ୀକୃÛ ଆପଣାର ପି�ୟ ସଖା अଜ�ୁ ନ,ୁ ଗୀତାେର 

କହିଛkି; 
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  “ତ� େମବ ଶରଣଂଗx ସବ�ଭାେବନ ଭାରତ 

 ତତ୍ ପ�ସାଦାତ୍ ପରାଂ ଶାkିଂ �ାନଂ ପ�ାପସ�ମି ଶାଶ�ତମ୍  ”(ଗୀତା ୧୮:୬୨) 

 अଥ�ାତ, େହ अଜ�ୁ ନ! େଯଉଁ ଈଶ�ର ସକଳ ପ�ାଣୀ, ହୃଦୟେର अବ�ାନ କରି 

େସମାନ,ୁ ପରିଚାଳିତ କରୁଛkି, ତୁେମ ତା,ଠାେର ଶରଣାପନ�  ହୁअ ଫଳତଃ अନ� 

କାହାଠାେର ଶରଣ ପଶିବାକୁ େହବନାହU ଏଥିରୁ ହୃଦେବାଧ ହୁଏ େଯ ନିଜର ଲୀଳା 

ପ�କାଶ କରିବା ପାଇଁ अନୁଗତ ମାନ,ୁ ଆନi ପ�ଦାନ କରିବା ଲାଗି କୃÛାବତାରର ସୃnି 

କରାଯାଇଛି େବାଲି କହିବା ଭ� ମାତB କ େହବ ନାହU କାରଣ େସ ପରମାତB ା, ଆଉ 

ପରଂବ�ହB  

 अନvଭୀମ େଦବ - ତୃତୀୟ ତା, ଶାସନ କାଳେର କୃÛରୂପୀ ଜଗନ� ାଥ,ୁ ଓଡ଼ିଶାର 

ପ�କୃତ ରାଜା ଏବଂ େସ ତା,ର େସବକ ଭାବେର ନିଯୁ� େବାଲି ପ�ଚାର କେଲ ତା, 

ପେର ତା, ପୁତ�  ନରସିଂହ େଦବ ପ�ଥମ ଓଡ଼ିଶାର ଶାସନ ସମୟେର ଲାvୁଳା ନରସିଂହ 

େଦବ ଭାବେର ପରିଚିତ େହେଲ ଏତିକିେବେଳ ଦାmିଣାତ�ର अନ�ତମ ପ�ସିq େବୖÛବ 

ଗୁରୁ ମାଧ�ାଚାଯ�� ଓରଫ ଆନiତୀଥ� ଶ�ୀେmତ�  ପୁରୀକୁ ଆସିେଲ ତା,ର ପ�ଧାନ ଶିଷ� 

ନରହରି ତୀଥ� ତ� େୟାଦଶ ଶତା�ୀର अkିମ ଭାଗକୁ ଭାନୁେଦବ ପ�ଥମ, ରାଜତ�  କାଳେର, 

େଯେତେବେଳ େସ ନାବାଳକ ଥିେଲ, ନିଜ ଗୁରୁ, ନିେ��ଶେର କଳିvକୁ ଆସି ରାଜ� 

ପ�ଶାସନ େmତ� େର ରାଜା, ସହେଯାଗ କେଲ अଥ�ାତ େସ ଭାନୁେଦବ ପ�ଥମ, 

अଭିଭାବକ ଥିବା େବେଳ ଶାସକ ରୂେପ [୬] ମଧ� ନିଯୁ� େହାଇଥିେଲ ଭାନୁେଦବ 

ପ�ଥମ, ମୃତୁ�ପେର ତା, ପୁତ�  ନରସିଂହ େଦବ ଦି� ତୀୟ ମଧ� ନାବାଳକ ଥିବା अବ�ାେର 

ନରହରି ତୀଥ� ଓଡିଶାର ଶାସନ କାଯ�� ପରିଚାଳନା କେଲ ଏବଂ ତା,ର ଗୁରୁ 
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 ଆନiତୀଥ�, ନିେ��ଶେର ମାଧ�ା ସ$�ଦାୟର ପାଶନିକ ସିqାk ଓ ଉପାସନାର ରୀତି 

ପ�ଚାର କେଲ 

 େବୖÛବ ଧମ�ାବଲ\ୀ, ମଧ�େର କୃÛ ଉପାସନାର ବ�ାପକ ପ�ସାର ଘଟିବା -ାରା 

କୃÛ ଉପାସକ, ସେkାଷ ପାଇଁ ମାଧ�ାଚାଯ�� ପବୂ�ର ମାଧବ ଉପାସନା ପରିବେZ� ବିÛୁ 

କୃÛ, ସମନ� ୟ ଥିବା ମZୂl [୭] ସୃnି କେଲ ଏହା-ାରା ବିÛୁପଜୂକ ତଥା କୃÛ ଉପାସକ 

ମାେନ ଏହି ବିଗ�ହକୁ ଆନiେର ଗ�ହଣ କେଲ ବିÛୁକୃÛ, ମZୂl, ହ[େର 

େଶାଭାପାଇଲା ଶ|, ଚକ� , ଗଦା ଓ ପଦB  ଏହାର କିଛି କାଳପେର ଭାଗବତ ଆଉ 

ଗୀତେଗାବିiର ପ�ସାର ଫଳେର େସହି ବିÛୁରୂପୀ କୃÛ, ମZୂl ପରିବେZ� ଦି� ଭୂଜ 

ମାନବାକୃତି େଗାପୀନାଥ କୃÛ ପ�ତିମା ସୃnି େହଲା ଏମିତି ଏକ ସମୟ ଥିଲା, 

େଯେତେବେଳ କି ସମଗ� ଓଡ଼ିଶାେର େଗାପୀନାଥ ମZୂl ପଜୂା ଏକ ସାବ�ଜନୀନ ଉପାସନାେର 

ପରିଣତ େହାଇଥିଲା 

 ଓଡ଼ିଶାେର ମିଳୁଥିବା େଗାପୀନାଥ ମZୂlମାନ, ମଧ�େର େରମୁଣାର mୀରେଚାରା 

େଗାପୀନାଥ ଓ ସତ�ବାଦୀେର ସାmୀ େଗାପୀନାଥ ମZୂl ସୁପ�ସିq ଏହି अଭିନବ 

େଗାପୀନାଥ ମZୂl, ପଜୂାପାଇଁ ଓଡ଼ିଶାେର ଶହ ଶହ ମiିର ପୁରପଲ� ୀେର ଗଢ଼ି ଉଠିଲା 

େସହି େଗାପୀନାଥ ବିଗ�ହ, ଆରାଧନା ପାଇଁ େଯଉଁ ଧ�ାନମeଟି ପ�ଚଳିତ ଥିଲା ତାହା 

େହଲା; 

 “କ[ୁରୀ ତିଳକଂ ଲଲାଟ ପଟେଳ ବm�େଳ େକୗ[ୁଭଂ 

 ନାସାେଗ� ବରେମୗ�ିକଂ କରତେଳ େବଣୁଂକେର କ,ଣମ୍ 

 ସବ�ାେv ହରିଚiନଂ ସୁଲଳିତଂ କେt ଚ ମୁ�ାବiୀ 
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  େଗାପ£ୀ ପରିେବ.ିେତା ବିଜୟେତ େଗାପାଳ ଚୂଡ଼ାମଣିଃ” 

 ପରଂବ�ହB  ଶ�ୀକୃÛ,ର ଦିବ� େପ�ମଲୀଳାର ବିକାଶ ଏହି େଗାପୀ େପ�ମେର ହU 

ପ�କାଶିତ େହଲା େଗାପଯୁବତୀମାନ, ସହିତ କୃÛ, ମଧୁର ସଂପକ�ର ଉେଲ� ଖ अଛି 

ଖ�ୀnୀୟ ୬୬୧ ମସିହାେର ଉ¦ୀ&� ରାଜା अପରିଜିତ, ଉଦୟପୁର ଶିଳାଭିେଲଖେର 

ଏଥିରୁ େଗାପ ଯୁବତୀ, ସହିତ କୃÛ, ମାଧୁଯ�� ଲୀଳାର ସଚୂନା ମିଳିଥାଏ େସଥିରୁ 

ଜଣାପେଡ଼ େଯ, େଗାପୀନାଥ କୃÛ େଗାପୀେପ�ମ ଲାଗି ଉପାସ� ଓ ବiନୀୟ 

 େସହିପରି ପରବZ�ୀ ପଯ��ାୟେର ଓଡ଼ିଶାର ଗଜପତି ରାଜା କପିେଳi�  େଦବ 

େଗାପୀନାଥ, ପଜୂା ଆରାଧନା ପାଇଁ ଉ�ାହିତ େହାଇ ଆସିଥିବା ବିଷୟ କଟକ 

େଗାପୀନାଥପୁର ମiିର ଶିଳାଭିେଲଖରୁ ଜଣାପେଡ଼ େସଥିେର ମଧ� େଗାପୀନାଥ, ଧ�ାନ 

ଉଲି� ଖିତ େହାଇଛି େଯ; 

 “େମୗଳ ଚ�ଳ ଚୁଳିନୀ ତିଳକିନୀ ଭାେଲ ମୁଖ ହାସିନୀ 

 କେt େମୗ�ିକ ମାଳିନୀ ମଳୟେବୖଃ ପ�ତ�v ମାେଲପିନୀ 

 ହ[ାବେଜ ନବନୀତନୀ ଚରଣେୟାଃ କ� ୀଡ଼ାରସାନB Zlନୀ 

 ଜୀୟାେxୖଚ�ବଶାଳିନୀ ଚିଦ୍ ମାଳା େଗାପାvନାଲିvିନୀ” 

 ତା,ର ପୁତ�  ପୁରୁେଷାZମ େଦବ ମଧ� ଥିେଲ େଗାପୀନାଥ, ପରିବେZ� 

‘େଗାପାଳପି�ୟ’ ତା, ସମୟେର ଉZର ଓ ଦmିଣ ଓଡ଼ିଶାେର ବହୁ େଗାପୀନାଥ 

ମiିରମାନ ରାଜେପ�ା�ାହନେର ନିମlତ େହଲା ସ�ବତଃ ତା,ରି ରାଜତ� କାଳେର 

ପବୂ�ପ�ଚଳିତ େଗାପୀନାଥ ମZୂlରୁ ସୁiର ବାଳେଗାପାଳ ମZୂlମାନ ଉପାସନାର ବିଗ�ହ 

େହାଇ ପ�ତି.ିତ େହଲା ଏହି ମZୂl  ମୁରଲୀଧାରୀ, ତି� ଭvଠାଣିେର ଉଭା, କଟିେର ବ£, 
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 କtେର େଶାଭିତ अଳ,ାର ଗୁଡ଼ିକର େସୗiଯ�� अତ�k ମନମୁ°କର େସ େଗାପାଳପି�ୟ 

ଥିଲା େବେଳ ମଦନ େଗାପାଳ,ୁ େଗାପାଳ, ପରି ଆରାଧନା କରୁଥିେଲ ଏହା ତା,ର 

ପ�ଦZ ଗଡ଼ପଦା ତାମ�ଶାସନରୁ ପ�ମାଣ ମିେଳ େସ େସହି ମଦନ େଗାପାଳ, େସବାପାଇଁ 

ଗଡ଼ପଦା(ରୁପସା)ର ଦmିଣୀ ବ� ାହB ଣ େପାେତଶ�ର ଭ+,ୁ ଚi�ଗ�ହଣ ସମୟେର ଗvାେର 

ସ�ାନ କରିବାକୁ ଯାଇ ରାଜା େଯଉଁ ଜମି ଦାନ କରିଥିେଲ, େସହି ଦାନ अଭିେଲଖଟି [୮] ନିମ� 

ପ�କାର ରହିअଛି ଏହା ଓଡ଼ିଆ ଭାଷାେର ଲିଖିତ େହାଇଛି 

 “ଶ�ୀ ଦୂଗ�ାେୟୖ ନମଃ ବୀରଶ�ୀ ଗଜପତି େଗୗେଡ଼ଶ�ର ନବେକାଟି କ&�ାେଟା¦ଳ 

ବେଗ�ଶ�ର ଶ�ୀ ପୁରୁେଷାZମ ମହାରାଜା,ର େପାେତଶ�ର ଭ+,ୁ ଦାନ ଶାସନ ପ+ା 

ପା�अ, େମଷ(େବୖଶାଖ) ୧୦ ଦିନ େସାମବାର ଗ�ହଣକାେଳ ଗvା ଗେଭ� 

ପୁରୁେଷାZମପୁର ଶାସନ ଭୂମି ଚତୁ��ଶ अେnାZର (୧୪୦୮) ବାଟି ଦାନ େଦଲୁଁ ଏ ଭୂମି 

ଯାବତ୍ ଚi� ାେକ� ପୁତ� େପୗତ� ାଦି ପୁରୁଷାନୁକ�େମ େଭାଗ କରୁଥିବା ଜଳାରାମ ନିେmପ ସହିତ 

ଏ ଭୂମି େଦଲୁଁ” ଏଥି ସହିତ ସଂ�ୃତେର ମଧ� ନିମ� ପ�କାରର ରହିअଛି 

 “ଯାବତ୍ ଚi�� ସଯୂ��� ଯାବତ୍ ତି.ତି େମଦିନୀ, ତବଦZ� ାମୟା େଯସାଂ ଶସ�ଯୁ� 

ବସୁpରା, ସୁଦଣଂ ପରାଦଣଂ ବା ବ� ାହB ଣ ବୃZି ହରତ୍ ଯଃ ଷ.ି ବଷ� ସହସ�ାଣି ବି.ାୟା 

ଜାୟେତ କୃମି ଶ�ୀ ମଦନ େଗାପାଳ ଶରଣଂ ମମଃ” େସଥିେର ଥିବା ଚିହ�  ଗୁଡ଼ିକ େହଲା 

ରାଜା, अ,ୁଶ, ଦି� ତୀୟେର ଶ|, ବିÛୁ, ହ[େର େଶାଭାପାଏ ଯାହା, ତୃତୀୟ ଏବଂ 

ଚତୁଥ� - ଖjା ବା अ£, ଯାହା ପାଇକ ମାନ, ଆୟୁଧ, ମୁଖ�ତଃ ପାବ�ାତ�ା�ଳର େଲାକ, 

ସକାେଶ ଏବଂ କ+ର-ସମତଳ अ�ଳର େଲାକମାନ, ଆୟୁଧ ଖ�ୀnୀୟ ୧୪୭୪ ମସିହା 

अେପ�ଲ ୧୬ ତାରିଖ ଦିନ ଥିଲା ଏହି ବ&lତ ଚi�ଗ�ହଣର ତିଥି େବାଲି अଧ�ାପକ ପ�ଭାତ 
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 ମୁଖାଜ�ୀ �ିର କରିଛkି ଆଉ अଭିେଲଖଟି ଖ�ୀ ୧୪୮୨ ମସିହା अଗn ୨୨ ତାରିଖେର 

ଉଲି� ଖିତ େହାଇअଛି େବାଲି ତା,ର ଜଗନ� ାଥ ମiିର ଶିଳାଭିେଲଖରୁ ଜଣାପେଡ଼ अପlତ 

ସ$Zି େସହି ଗଡ଼ପାଦର ତଥା ଆଖପାଖ ପେଡ଼ାଶୀ अ�ଳ ଜନଶନୂ� ଥିବା େହତୁ ଗ�ାମେର 

ଥିବା ମiିରେର େଦବତା अବ�ାନ କରୁଥିବା େଯାଗଁୁ ତା,ର େସବା��ନା କରିବାପାଇଁ 

ଉ�ିn ଥିଲା େସେତେବେଳ େପାେତଶ�ର ଭ+, ସହିତ େଗାଟିଏ ବ� ାହB ଣ ଶାସନ ଥିବାର 

अନୁମତି ହୁଏ ଦାନ ସ$Zି ୧୪୦୮ ବାଟି अଥ�ାତ ୨୮.୧୬୦ ଏକର ଏହି ଜନଶନୂ� 

अ�ଳକୁ ରାଜା ନିଜ ନାମେର ପୁରୁେଷାZମପୁର ଶାସନ େବାଲି େଘାଷଣା କରିଛkି 

 ଗଜପତି ପୁରୁେଷାZମ େଦବ (୧୪୬୭ - ୧୪୯୭) ଉ�େକାଟୀର ବ� ାହB ଣମାନ, 

ବସବାସ ଲାଗି ୧୬ଟି ବ� ାହB ଣ ଶାସନ ପ�ତି.ା କରିବାର ପରିକcନା କରିଥିେଲ ଏପରିକି 

େସ ତା, ପ�ାସାଦର ଏକ अଂଶକୁ ମଧ� ‘େଗାପାଳପି�ୟ’ େବାଲି ନାମେର ନାମିତ 

କରିଥିେଲ ତା, ସମୟେର ରାଜାନୁଗତ ବ� ାହB ଣମାନ, ଶାସନର ମୁଖ�ଥିେଲ 

‘ଶ�ୀେଗାପାଳ’ ତା, ପବୂ�ରୁ ଗvବଂଶୀୟ ରାଜା ନରସିଂହ େଦବ ଦି� ତୀୟ ମଧ� ବ[ା, 

ବାଲିଆପାଳ अ�ଳ ମାନ,େର ବ� ାହB ଣ ଶାସନମାନ ପ�ତି.ା କରିଥିବା [୯] ବିଷୟ ତା,ର 

अସନଖାଳି ଓ େକiୁପାଟଣା ତାମ�ଶାସନରୁ ଜଣାପେଡ଼ େରମୁଣାେର ମଧ� େଗାଟିଏ 

ବ� ାହB ଣ ଶାସନ ଥିବା ଜଣାପେଡ଼ େତଣୁ େରମୁଣା ପରି अନ� �ାନମାନ,େର ବ� ାହB ଣ 

ଶାସନମାନ ପ�ତି.ା େହାଇଥିବାର अନୁମିତ ହୁଏ େସହିପରି ପରବZ�ୀକାଳେର େରମୁଣାକୁ 

େକi�କରି ଗଡ଼ପଦାେର େଷାଳଶାସନ ପରିକcନା କରାଯାଇଥିବା ସ�ବ ଏହି ଶାସନ 

ଗୁଡ଼ିକର ମୁଖ� େଦବତା େହାଇ ରହୁଥିେଲ ଶ�ୀ େଗାପାଳ କି\ା ଶ�ୀ େଗାପୀନାଥ େତଣୁ 

ସମଗ� ଓଡ଼ିଶାେର ଥିବା ଏମିତି େଷାଳ ଶାସନେର ଥିବା େଗାପୀନାଥ, ମZୂl, ପାଶ��େର 
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 େକଉଁଠି େହେଲ ରାଧାମZୂl ପଜିୂତ େହଉନାହାkି େକେତକ �ାନେର ରାଜ ପ�ତି.ିତ 

ବ� ାହB ଣ ଶାସନ ଗୁଡ଼ିକର ପ�ିମ ସୀମାେର େଗାପୀନାଥ ମiିର ପ�ତି.ା ଏକ ପାର$ରିକ 

ପ�ଥା ରୂେପ େସ ସମୟେର ଗୃହୀତ େହାଇଥିଲା ମାତ�  ମୁସଲମାନ ଶାସନ କାଳେର େସହି 

େଷାଳ ଶାସନର ଖ�ାତି ଓ ପ�ତିପZି ସ$ୂ&� ମଉଳି ଯାଇଥିଲା 

 ବ&lତ ତଥ�ାବଳୀରୁ ଜଣାପେଡ଼ େଯ େରମୁଣା କଟକର ସୁଖ�ାତି ଖ�ୀnୀୟ ତ� େୟାଦଶ 

ଶତା�ୀରୁ ଦୀଘ�କାଳ ପଯ��k ରହିଥିଲା ଯାହା-ାରା ଗv ରାଜବଂଶ ପେର ଜଗପତି 

ରାଜବଂଶର ଶାସନ କାଳେର ମଧ� ତା’ର ସୁଖ�ାତି ରହିଥିଲା ଶ�ୀେଗାପୀନାଥ,ୁ ଦଶ�ନ 

କରିବା ପାଇଁ ମାଧେବi�ପୁରୀ ବୃiାବନରୁ ଆସି େରମୁଣାେର ପହ�ିେଲ ଏବଂ ଦଶ�ନ 

କରିବା ସହିତ େଦବତା,ର ପ�ସିq େଭାଗ ‘अମୃତେକଳି’ର ନାମ ଶୁଣି [୧୦] େସହି ପ�ସାଦ 

ପାଇବାର ବାସନା ତା,ର ଜାଗ�ତ େହଲା ତତ୍ ମୁହୂZ�େର େସ େସଥିପାଇଁ ମଧ� ଲ¯ା 

େବାଧ କେଲ ଏବଂ ଏଥିପାଇଁ ନିଜକୁ ଧି�ାର କେଲ କାରଣ େସଥିେଲ अଯାଚକ 
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 ସନ�ାସୀ େତଣୁ େସ କାହାକୁ ନିଜର ଖାଇବା ବିଷୟେର ମଧ� କହkି ନାହU େତଣୁ େସ 

ମiିର ସନି� କଟ� ଗଁା ହାଟଚାହାଳୀେର ବସି ପ�ଭୂ, ନାମ ସଂକୀZ�ନ କରିବାକୁ ଲାଗିେଲ 

ମାତ�  ଭ�ବାßା କcତରୁ ଶ�ୀ େଗାପୀନାଥ ଭ�ଚୁଡ଼ାମଣୀ ମାଧେବi�  ପୁରୀ, ମନକଥା 

ଜାଣିପାରି ତା, ପାଖେର ଲାଗିଥିବା େସହି ‘अମୃତେକଳି’ mୀରେଭାଗ ମଧ�ରୁ େଗାଟିଏ 

ଭାj େଚାରୀକରି ରଖି ରାତି� ର ସ�ପ�ାେଦଶେର େସବକକୁ କହିେଲ, ତୁମର -ାଦଶ 

mୀରଭାj ମଧ�ରୁ ମଁୁ େଗାଟିଏ ଭାj େମା ଆ�ଳତେଳ ଲୁଚାଇ ରଖିଛି େମାର ଭ� 

ମାଧେବi�  ପୁରୀ ସ$ୂ&� ଉପବାସ ରହି ହାଟଚାହାଳୀେର ବସି େମାର ନାମ ସଂକୀZ�ନ 

କରୁଛି ତୁେମ ବZ�ମାନ ଯାଇ ଯଥାଶୀଘ� ମାଧେବi�  ପୁରୀକୁ େସଇ mୀରେଭାଗ 

େଦଇଆସ େସବକ ମହାଶୟ ଗଭୀର ରାତ� ୀର ନିେ��ଶ ପାଇବା ପେର େସହି अpକାର 

ମଧ�େର ଆସି mୀଣ ଦି� ପାେଲାକେର ପ�ଭୂ ଶ�ୀ େଗାପୀନାଥ, अ�ଳ ତଳୁ ନି�ln mୀର 

ଭାjଟି ପାଇ ସଂେଗ ସଂେଗ େନଇଯାଇ ମାଧେବi�  ପୁରୀ,ୁ अପ�ଣ କେଲ ଏଇ ସମ[ 

ବୃତାk ଶୁଣି ମାଧେବi�ପୁରୀ େଯତିକି ପୁଲକିତ େହେଲ େସତିକି ମଧ� ଲ¯ିତ େହେଲ 

ତାପେର େସ ଚିkାକେଲ, “େମାପରି ଜେଣ ନଗଣ� ମଣିଷପାଇଁ ପ�ଭୂ mୀରେଭାଗ େଚାରୀ 

କେଲ?” ଏଥିେର େସ ଭାବାବିn େହାଇ ପଡ଼ିେଲ ଏବଂ ଚିkାକେଲ େଯ, ‘ରାତି ପାହିେଲ 

େଲାକମାେନ ଏ ବିଷୟ ଜାଣିବାପେର େମାର ଗୁରୁତ�  ବଢ଼ିବ’ େତଣୁ େସ ତା’ର ବହୁ ପବୂ�ରୁ 

େସହି �ାନ ତ�ାଗ କରିବା ଏକାk ଆବଶ�କ େବାଲି ଚିkା କରି ଶ�ୀେmତ�  अଭିମୁେଖ ଯାତ� ା 

କେଲ ଆଉ େସହିଦିନ ଠାରୁ େସହି େଦବତା mୀରେଚାରା େଗାପୀନାଥ ରୂେପ ପଜୂା 

ପାଇେଲ 

 ମାଧେବi�ପୁରୀ, ଶିଷ� ଈଶ�ରପୁରୀ ଏହି ପବିତ�  ପୀଠକୁ ଆସି ଗୁରୁ,ର अkିମ 
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 ସମୟେର େସବାଯତ�  କରିଥିେଲ ତା, ପେର ଶ�ୀେଚୖତନ�େଦବ ଖ�ୀnୀୟ ୧୫୦୯ 

ମସିହାେର ଏହି ଧାମକୁ ଆସି ଶ�ୀେଗାପୀନାଥ,ୁ ଦଶ�ନ କରି ତନB ୟ େହାଇ ଯାଇଥିେଲ 

ପେର ଶ�ାମାନi ଏବଂ ରସିକାନi ଆସି େରମୁଣାକୁ ନିଜର ସାଧନାପୀଠ ରୂେପ ଗ�ହଣ 

କରିଥିେଲ େସହିପରି ବହୁ ଖ�ାତନାମା ଧମ�ପ�ଚାରକ ମାନ, ସହିତ अେନକ ଶ�qାଳୁ 

ଭ�ମାେନ ଏହି ପୀଠର ମାହାତB �େର ମୁ° େହାଇ ଆସିଛkି 

 େରମୁଣା ନିକଟ� ମୟୁର ଗଁାେର ଶ�ୀଧର ସ�ାମୀ ଏବଂ ପରୀmିତପୁର ଶାସନେର 

ବଳେଦବ ବିଦ�ାଭୂଷଣ, ଜନB  ପରବZ�ୀ କାଳକୁ अଧିକ ଗୁରୁତ� ପ&ୂ� େହାଇ ଉଠିଥିଲା 

ଉ¦ଳର ପjିତ ପ�ବର ଶ�ୀଧର ସ�ାମୀ, ‘ଭାଗବତ ପୁରାଣଟୀକା’ କୃÛଭ�ିର ପ�ବଳଧାରାକୁ 

ପ�ବଳତର କଲା ସବ�ଭାରତୀୟ [ରେର ଏହାର ପ�ଚାର ଓ ପ�ସାର ଫଳେର କୃÛଭ�ି 

ପରାୟଣ ଜନସାଧାରଣ, ହୃଦୟକୁ ଆେଲାଡ଼ିତ କରିଥିଲା ତା,ର ଲିଖିତ ‘ଭାବାଥ� 

ଦୀପିକାଟୀକା’ ମୁଖ�ତଃ ଉ�ିମଳୂକ ବ�ାଖ�ା अେଟ ଏହି ଭାଷ� ରଚନା -ାରା ଓଡ଼ିଶାର 

େବୖÛବଧାରାେର ଏକ ନୂତନ ଭ�ିବାଦର ପ�ଚାର ଆର� େହାଇଥିଲା ପରବZ�ୀ ସମୟକୁ 

ଶ�ୀେଚୖତନ�େଦବ, ପବୂ�ରୁ ଓଡ଼ିଶାର ସB ାZ� ପjିତମାେନ ଏହି କୃÛଭ�ି ଧାରାେର 

अବଗାହନ କରିବାକୁ ସୁଖକର ମଣିଥିେଲ େସହିପରି ବଳେଦବ ବିଦ�ାଭୂଷଣ 

ବାଲ�କାଳରୁ ସନ� �ାସୀ େହାଇ ପରବZ�ୀ ସମୟେର ଗଲତାର େଗାବିiଜୀୟୁ ମiିରେର 

ଦାmିଣାତ�ର େବୖÛବ ପjିତ, ସହିତ ଶା£ୀୟ ଆେଲାଚନାେର ବସି ତା,ର अକାଟ� 

ଯୁ�ି -ାରା େସମାନ,ୁ ପରା[ କରି ରାଧାକୃÛ ମZୂl ପଜୂାର ପ�ଚଳନ କରିବା -ାରା 

ତତ୍ କାଳୀନ ଜନସମାଜ ତଥା େବୖÛବ ସ$�ଦାୟ, ପ�ତି ଏକ ମାଇଲଖୁ� େହାଇ 

େଦଖାେଦଲା ଶ�ୀରସିକାନi େରମୁଣାକୁ ନିଜର ଧମ� ପ�ଚାରର ପ�ଧାନ େmତ� କରି ଗଢ଼ି 
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 େତାଳିେଲ ଏବଂ େସ େସଠାେର ଥାଇ ଖ�ୀnୀୟ ୧୬୭୪ ମସିହାେର अkିମ ନିଃଶ�ାସ ତ�ାଗ 

କରିଥିେଲ 

 େଷାଡ଼ଶ ଶତା�ୀେର ଓଡ଼ିଶାର ଗ�ାମା�ଳ ମାନ,େର ‘ଭାଗବତଟୁvୀ’ମାନ ପ�ତି.ା 

େହାଇ େସଠାେର ଜଗନ� ାଥ ଦାସ, ରଚିତ ଓଡ଼ିଆ ଭାଗବତ ପୁରାଣ ପାଠ େହଲା ଏବଂ 

ଶ�ୀେଚୖତନ�େଦବ, -ାରା ପ�ବZlତ ନାମସଂକୀZ�ନ ଚାରିଆେଡ଼ ପ�ତିଧ�ନିତ େହଲା 

ତା,-ାରା ପ�ବZlତ େବୖÛବ ମତବାଦକୁ ପ�ଚାରିତ କରିବାପାଇଁ େରମୁଣା�ିତ 

ଶ�ୀେଗାପୀନାଥ ପୀଠକୁ େକi�କରି ଶ�ାମାନi ଓ ରସିକାନi ପ�ଭୃତି ଧମ� ପ�ବZ�କମାେନ 

ବିଭିନ�  �ାନେର େଗାପୀନାଥ - କୃÛମZୂl ପ�ତି.ା କରିବା ସହିତ ମଠ ଓ ମiିରମାନ ନିମ�ାଣ 

କେଲ ପୁନ� ଶ�ାମାନi ଓ ରସିକାନi, ପରି ଧମ�ଯାଜକ, ନାମକୁ େନଇ ବିଭିନ�  

�ାନେର କୃÛମZୂl  ପ�ତି.ା େହବା ସହିତ ଗ�ାମ ଗୁଡ଼ିକ ମଧ� ସୃnି େହଲା େସ ସମୟେର 

ରସିକାନi, େପ�ରଣାେର ବାେଲଶ�ର ଜିଲ� ା େଭାଗରାଇ ଥାନା अkଗ�ତ ବାଉଁଶଡ଼ିହ 

ଗ�ାମେର ମଦନେମାହନଜୀୟୁ ନାମେର କୃÛେଗାପୀନାଥ ମZୂl ପ�ତି.ା ସହିତ ବିଶାଳ ମiିର 

ନିମ�ାଣ େହଲା ତା, ଉଦ�ମେର ପ�ତିବଷ� େଦାଳପ&ୂlମା अବସରେର ବହୁ ସଂକୀZ�ନ 

ମjଳୀ, ଉପ�ିତିେର ହଜାର ହଜାର ଶ�qାଳୁ ଭ�, ସହାୟତାେର ବାଉଁଶଡ଼ିହରୁ 

େରମୁଣା ପଯ��k ନଗର ପରିକ�ମା କାଯ�� ସଚୂାରୁ ରୂେପ ପରିଚାଳିତ େହଉଥିଲା 

େରମୁଣାର ଶ�ୀେଗାପୀନାଥ,ୁ େକi�କରି ବିଭିନ�  �ାନେର ସଂକୀZ�ନ ଓ ମେହା�ବମାନ 

अନୁ.ିତ େହଉଥିଲା ଏହା -ାରା େଗାପୀନାଥ,ୁ େଗାପୀନାଥ,ୁ େକi�କରି େରମୁଣା 

ପ�ତିଟି ମଣିଷର ହୃଦୟେର �ାନ ପାଇବାରୁ େଲାକମାନ, ମଧ�େର ଭାବାେବଗ େଦଖା 

େଦଲା ଏହା-ାରା େଲାକମାନ,ର ଭ�ିଭାବ ବୃqିପାଇଲା ପୁନ� ଏଥିପାଇଁ େରମୁଣାକୁ 
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 େକi�କରି ଭାତୃତ� ର େସତୁ ସୃnି େହଲା ଏହି ଭ�ିଧାରା ପ�ବZlତ େହବା ଫଳେର 

ଗ�ାମା�ଳର େଲାକମାେନ ଶ�ୀେଗାପୀନାଥ, ପାଖେର େଭାଗ ଲାଗିବା ପାଇଁ ବାଡ଼ିେର 

ଫଳିଥିବା େବାଇତାଳୁ ପାଚିଯିବାପେର େସଥିେର ଶ�ୀେଗାପୀନାଥ, ନାମ େଲଖି େରମୁଣାକୁ 

ପଠାଉଥିେଲ ଏହା ମଧ� ଏକ अଭିନବ ପwାେର ଯାଇ େଦବତା, ପାଖେର ପହ�ୁଥିଲା 

େଗାଟିଏ େବାଇତାଳୁ େଦହେର େଦବତା, ନାମ େଲଖି େଗାଟିଏ ଶିକାେର ରଖି ତାକୁ 

अନ�ଗ�ାମର େଲାକ,ୁ େଦଇେଦେଲ େସ ବ��ି ଆଉ େଗାଟିଏ ଗ�ାମର େଲାକକୁ ଶିକାଯୁ� 

େବାଇତାଳୁ େଦଇ େଦଉଥିଲା ଏମିତି ଏମିତି େହାଇ େରମୁଣା ପଯ��k ସ$କ�ର େସତୁ 

ବୃqି ପାଉଥିଲା ଏବଂ େବାଇତାଳୁ ଯଥା ସମୟେର ଯାଇ େଦବତା, ପାଖେର ପହ�ି 

ଯାଉଥିଲା ଏହା-ାରା େଲାକମାନ,ର ଭ�ିଭରା ସ$କ� ବୃqି ଘଟିବା ସହିତ େରମୁଣା 

अନାବିଳ େପ�ମର ତୀଥ��ାନ େହାଇ େଦଖାେଦଲା 

 େସେତେବେଳ େରମୁଣା େଯ େକବଳ େବୖÛବ ଧମ�ର ପବିତ�  େmତ�  େହାଇ ରହିଲା, 

ତା ନୁେହଁ ଏଥିସହ େସଠାେର ଗଢ଼ି ଉଠିଲା ବହୁ ସାଂ�ୃତିକ अନୁ.ାନ ଏଠାେର अଥବ� 

େବଦୀୟ ତଥା ଯ ୁ̄େବ�ଦୀୟ ବ� ାହB ଣ ଶାସନ ସହିତ अଥବ�େବଦତାପିନୀ, ଶ�ୀକୃÛ ତାପିନୀ ଓ 

ବୃiାବନ ତାପିନୀ ନାମକ ସାହିତ� େକi�  ମାନ ମୁj େଟକି ଉଠିବା ସହିତ 

ଶିmାନୁ.ାନମାନ ଗଢ଼ି ଉଠିଲା ଶିmାଦାନ ନିମେk ଉପାଧ�ାୟ (ଶିmକ), ପୁରାଣ ପjା ବା 

ପୁରାଣପାଠକ ନିଯୁ� େହଉଥିେଲ ଗvବଂଶୀୟ ରାଜା ନରସିଂହ େଦବ ଦି� ତୀୟ 

अଧ�ାପନା ନିମେk ବହୁ ବ� ାହB ଣ ନିଯୁ� କରିବା [୧୧] ସହିତ ପୁରାଣ, କାବ�, ଛାi ଓ 

ବ�ାକରଣ ଆଦିର ଆେଲାଚନା ନିମେk अଧ�ାପନା େକi�ମାନ ନିମ�ାଣ କରିଥିେଲ 

ମiିରେର ଦଶ�ନ ଓ ବ�ାକରଣ अଧ�ାପନା ନିମେk ବି-ାନ ପjିତ ମାନ,ୁ ମଧ� ନିଯୁ� 
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 କରିଥିବାର ଜଣାପେଡ଼ େସ ଏହି ଦଶ�ନଶା£ ଓ ବ�ାକରଣ अଧ�ାପନା ନିମେk ବଂେଶାଦା 

ଗ�ାମେର [୧୨] କିଛି ଜମିଦାନ କରିଥିବା ବିଷୟ ତା,ର ଦାନ अଭିେଲଖରୁ ଜଣାପେଡ଼ 

େଦବତା, ମiିର ପରିଚାଳନା [୧୩] କରିବା ପାଇଁ କମ�ଚାରୀମାେନ ନିଯୁ�ି ପାଉଥିେଲ 

ମଠ ଗୁଡ଼ିକ ଧମ� ପ�ଚାର, ଧମ� ଶିmା ଓ େପୗରହିତ�ର ପ�ଧାନେକi�  ଥିଲା 

ମଠାଧିପତିମାେନ ଭାରତୀ ଓ ତୀଥ� ଉପାଧି ବ�ବହାର କରୁଥିେଲ େଦବତା, ମiିର 

ରାଜା, େବୖÛବଗୁରୁ, ରାଜ କମ�ଚାରୀ ଓ େସବାୟତ ମାନ,ର ଏକ ସମିB ଳିତ ସମିତି 

ମାଧ�ମେର ପରିଚାଳିତ େହଉଥିବାର ଜଣାପେଡ଼ ମiିର ପରିଚାଳନା ପାଇଁ ମiିର 

ପରୀmା, େଭାଗ ଆଦିର ତZ� ାବଧାନ ପାଇଁ େଭାଗ ପରୀmା ରହୁଥିେଲ ଗଜପତି 

ପୁରୁେଷାZମ େଦବ, ପୃ.େପାଷକତାେର ଶିmାର ପ�ସାର ଘଟିଥିଲା େଦଖିବାକୁ ଗେଲ 

ଗv ରାଜତ� କାଳରୁ ଓଡ଼ିଶାେର ଓଡ଼ିଆ ସାହିତ�ର ବିକାଶ େହାଇଥିଲା [୧୪] 

 େରମୁଣାେର ଶ�ୀେଗାପୀନାଥ, ପାଖେର mୀର େଭାଗ ଲଗାଇବା ପାଇଁ ଗvବଂଶୀୟ 

ରାଜା ନରସିଂହ େଦବ ଦି� ତୀୟ ପ�ତ�ହ ଏକ ମହଣ ବତିଶି େସର mୀର ଲାଗିବାର ବ�ବ�ା 

କରାଇଥିେଲ [୧୫] ଏଥି ନିମେk େରମୁଣାେର ସାତଶହ ବାବନ(୭୫୨) ଘର ଗଉଡ଼ 

ପରିବାରକୁ ଆଣି ବସତି �ାପନ କରାଇଥିେଲ [୧୬] େଗାପୀନାଥ, ଜମିଜମା କଟକ, 

ପୁରୀ, ବ� ହB ପୁର, ବାେଲଶ�ର ଓ େମଦିନିପୁର ଆଦି �ାନେର ରହିଥିବା େବେଳ େରମୁଣା 

ନିକଟ� ରୁଦ� ପୁର ଗ�ାମେର ବ� ାହB ଣ ଶାସନ ରହିଥିଲା ପବୂ�ରୁ ରହି ଆସିଥିବା 

ବ� ାହB ଣଶାସନେର ବ� ାହB ଣ, ସଂଖ�ା ବZ�ମାନ ନଥିବା େବେଳ େଗୗଡ଼ମାନ,ର ପରିବାର 

ମଧ� ସୀମିତ अଛି 

 ଓଡ଼ିଶାର େଢ,ାନାଳ ଜିଲ� ାର ସ�ଶଯ�ା [୧୭] ନାମକ �ାନେର ଶ�ୀଧରସ�ାମୀ 



ତ� େୟାଦଶ ବଷ�, ପ�ଥମ ସଂଖ�ା, ଜାନୁଆରୀ ୨୦୧୮ Download Magazine 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.com  Aahwaan.com  Aahwaan.com  Aahwaan.com  |  147 

 ନୃସିଂହାଶ�ମ ପ�ତି.ା କରି ନିେଜ ନୃସିଂହ ମeେର ଦୀmିତ େହାଇଥିେଲ ଏହି ସ�ଶଯ�ା 

ମଧ� ପ�ସିqା େଶୖବପୀଠ କପିଳାସ ପରି ଏକ ପବିତ�  ତୀଥ��ାନ େସଠାେର अନ�ାନ� 

େଗାସ�ାମୀ ମାନ,ର ସମାଧି �ାନ ପାଇଥିବା େବେଳ ଶ�ୀଧର ସ�ାମୀ, ସମାଧି अଦ�ପି 

ରହିअଛି େସହି ସ�ଶଯ�ା अନୁକରଣେର େରମୁଣାଠାେର େବୖÛବ େଗାସ�ାମୀମାନ,ର 

ମଠ, ଆଶ�ମ ଆଦି �ାପନ େହାଇ ଭାରତର ପବିତ�  େବୖÛବପୀଠ ବୃiାବନ ଧାମର ସ�ରୂପ 

ଗୁ� ବୃiାବନ ନାମ େନଇ ମୁjେଟକି ଦjାୟମାନ େହାଇଥିଲା ଆଉ େସହି ବୃiାବନ 

ଧାମ ପାଶ��� ପ�ବାହିତ ଯମୁନା ନଦୀ ସଦୃଶ� େରମୁଣାେର େଯଉଁ ନଦୀ େସ�ାତଟି ପରିକcିତ 

େହାଇ େଦଖା େହାଇଥିଲା, ତାହା କାଳକ�େମ ସ�ଶରା ନଦୀ େହାଇ େଦଖାେଦଲା େବାଲି 

‘ଭ�ି ତରv’ ନାମକ ଏକ ଗ�wର ପ�ମ अଧ�ାୟେର ବ&lତ ତଥ�ାନୁସାେର ଜଣାପେଡ଼ 

अତୀତେର ଏହି ସ�ଶରା ନଦୀ କୂଳେର େବୖÛବ ପjିତ ତଥା ଭ�ମାେନ अବ�ାନ 

କରୁଥିେଲ ସେତ େଯପରି ଏହା େସହି ବୃiାବନ ଧାମ େସେତେବେଳ ଏଠାେର ବହୁ 

ଶ�qାଳୁ େବୖÛବ ସାଧକ ଏକନି. ଚିZେର ଭଗବାନ କୃÛ,ର ସାନିଧ� ଟିକିଏ ପାଇବା 

ପାଇଁ ଜୀବନ अତିବାହିତ କରୁଥିେଲ 

 େସହିପରି େରମୁଣାେର ଥିବା ବ�ଜପୁ©ରିଣୀ ପାଶ��େର ଥିବା କୂଟ ପୁ©ରିଣୀ ତୁଠେର 

अଧୁନା अnଦଶଭୂଜା େଦବୀ ଦୂଗ�ା, ମZୂl ସହିତ ଶ�ୀ ଜଗନ� ାଥ, ବଳଭଦ�  ଓ ସୁଭଦ� ା,ର 

ପ�ତିମZୂl ଭିନ�  ଭିନ�  ମiିରେର ରହି ପଜୂା ପାଇ ଆସୁଛkି ସ�ବତଃ ଏହା େଢ,ାନାଳ�ିତ 

ସ�ଶଯ�ା ପାହାଡ଼ ପାଦେଦଶେର ନୃସିଂହନାଥ, ସହିତ େଦବୀ ପାବ�ତୀ େଗାଟିଏ 

ମiିରେର ଥାଇ ଆରାଧିତ େହବାପରି ଏଠାେର ମଧ� अତୀତେର ଏକ କୁଟି ଆଶ�ମ ଥିଲା 

େସହି କୁଟି ଆଶ�ମ ପାଖେର ଥିବା ପୁ©ରିଣୀଟି କୂଟ ପୁ©ରିଣୀ େହାଇ େଦଖା େଦଇଥିବାର 
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 अନୁମିତ ହୁଏ େସହିପରି ଆଧୁନିକ ଭଦ� ଖ ଜିଲ� ାର ପାଳିଆ ଗ�ାମେର [୧୮] ଥିବା 

ବିର�ିନାରାୟଣ ମiିର େବଢ଼ାେର ଥିବା ଏକ अ�ାୟୀ କୁଡ଼ିଆ ଚାଳଘେର ଦଶଭୂଜା 

ମହିଷାମ��ନୀ ଦୂଗ�ା ଓ ଚତୁଭ�ୂଜ ବିଶିn କୃÛମZୂl ରହି ଆରାଧିତ େହଉଛkି ଆଜିକୁ ପ�ାୟ 

େକାଡ଼ିଏ ବଷ� ତେଳ େରମୁଣାେର ମଧ� ଏକ ଟିଣ ଛପରର କୁଡ଼ିଆ ଘେର अnଦଶଭୂଜା 

େଦବୀ ଦୂଗ�ା, ସହିତ ଶ�ୀଜଗନ� ାଥ, ବଳଭଦ�  ଓ ସୁଭଦ� ା ରହି ପଜୂା ପାଉଥିବାର ଏ େଲଖକ 

ମଧ� େଦଖିଛି ସ�ବତଃ େକୗଣସି ଏକ ସମୟେର େଦବୀ ଦୂଗ�ା, ସହିତ ବିÛୁମZୂl  

େଗାଟିଏ େକାଠରୀେର ରଖି ପଜୂା କରିବାର ପର$ରା ସୃnି େହାଇଥିଲା େତେବ ଏହା 

ସ�ଶଯ�ା ଆଶ�ମ अନୁକରଣେର ନୃସିଂହ ମeର ପ�ଚାର ଓ ପ�ସାର ପାଇଁ େହାଇଥିବା 

ସ�ବ 

 ପୁନ� େସାମବଂଶୀୟ ରାଜତ�  କାଳେର େଶୖବଧମ�ର ପ�ସାରପାଇଁ ଏଠାେର ସାରା 

ଓଡ଼ିଶାେର େଶୖବଧମ� ପ�ବଳ ବାତ�ା ପ�ବାହିତ େହଉଥିବା େବେଳ େରମୁଣାେର ଗେଗ�ଶ�ର 

ମiିର ସହିତ ଶିବଲିv �ାପିତ େହାଇଥିଲା 

 ଏଠାେର ଆଉ େଗାଟିଏ ବିଷୟ ସଚୂନା ଦିଆଯାଇପାେର େଯ, େରମୁଣା ଏକଦା 

ରାଜଧାନୀ ରୂେପ ପରିଗଣିତ େହଉଥିବା ପ�ସଂଗ ପବୂ�ରୁ ବ&lତ େହାଇ ସାରିଛି 

ବvବଂଶୀୟ ଓ ଗଜପତି ରାଜବଂଶୀୟ ରାଜାମାେନ ରାଜ�ର ଉZର ସୀମାେର ଥିବା 

ସୁବ&�େରଖା ନଦୀ ଠାରୁ ଉZରକୁ ଶତୃେସୖନ� ମାନ,ୁ ସ¤�ଖୀନ େହବାପାଇଁ 

ରାଇବଣିଆଠାେର ଏକ ସାମରିକ ଦୂଗ� ଉପେର ନିଭ�ର କରୁଥିେଲ େତଣୁ ତତ୍ କାଳୀନ 

ରାଇବଣିଆ ଦୂଗ�ର ସାମରିକ ବିଭାଗ େରମୁଣାରୁ ପରିଚାଳିତ େହଉଥିଲା େରମୁଣା 

ପାଖେର ହରିଚiନପୁର ଗଡ଼ ଓ ରାମଚi�ପୁର ଗଡ଼ ମଧ�େର ଥିବା ଜଣାପେଡ଼ େତେବ 
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େହାଇଥିବା ମୁସଲମାନ ଭାଇମାନ, ଆ�ାନ ‘କଳାପାଟ ସାହୀ’ ମୁସଲମାନ, ଆକ�ମଣ, 

ହିiୁ େଦବାେଦବୀ ବିେ-ଶନୀତି ତଥା ଆଫଗାନ ସୁଲତାନ୍ ସୁେଲମାନ କରରାଣୀ, 

େସନାପତି କଳାପାହାଡ଼ -ାରା ଏହି ସଂ�ୃତି ସ$ୂ&� ଧ�ଂସ ସାଧିତ େହାଇଥିଲା େବାଲି 

ଇତିହାସ ସମଥ�ନ କରୁଥିବା େବେଳ ମଧ� କି\ଦkୀ अଦ�ବଧି ପ�ବାହିତ ତଥାପି ଆଜି 

ପବୂ�ର ଶ�ୀ ହତଶ�ୀ େହାଇଥିବା େବେଳ େରମୁଣାର ସୁଖ�ାତି ଏେବ ବି େଲାକ, ହୃଦୟରୁ 

ଲିଭି ଯାଇନାହU ମାତ�  ଏମିତି େଯ େକେବ ଏକ ସମୟ ନ ଆସିବ, ପୁଣି ତାର ଖ�ାତି 

ଚତୁଦlଗକୁ ବିକଶିତ ନ େହବ େସ କଥା ଆଜି କୁହାଯାଇ ପାରିବ ନାହU 

ପାଦଟୀକା 

୧. େଗାଲକଚi� ମହାପାତ� , ଯୁେଗ ଯୁେଗ ବାେଲଶ�ର - ପୃ.ା ୨୮ 

୨. ଶିବ ପ�ସାଦ ଦାଶ, अତୀତେର ଓଡ଼ିଶା - ପୃ.ା - ୧୦୭ 

୩. ଡଃ ଯy କୁମାର ସାହୁ, ଓଡ଼ିଶାର ଇତିହାସ - ପ�ଥମ - ପୃ.ା ୯୪ 

୪. ଡଃ ଯy କୁମାର ସାହୁ, ଓଡ଼ିଶାର ଇତିହାସ - ପ�ଥମ - ପୃ.ା ୯୭ 

୫. ଡଃ ବୃiାବନ ଚi�  ଆଚାଯ��, ଓଡ଼ିଶାେର କୃÛ ଉପାସନା - ପୃ.ା - ୪୨ 

୬.  E.I., Vol. VI. PP - 260 

ଡଃ ସତ�ନାରାୟଣ ରାଜଗୁରୁ, ଓଡ଼ିଶାର ସାଂ�ୃତିକ ଇତିହାସ - ଚତୁଥ� - ପୃ.ା - ୦୬ 

୭. ଡଃ ବୃiାବନ ଚi�  ଆଚାଯ��, ଓଡ଼ିଶାେର କୃÛ ଉପାସନା - ପୃ.ା - ୧୪୮ 

୮. ଜନ୍ ବିମ୍ ସ, Beams and Odisha - PP 140-142 
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 Orissa Historical Research Journal, Vol - II, 384 - PP-37 

୯. ରବୀi�ନାଥ ସାମଲ, ଉ¦ଳ ପୃ.ଭୂମିେର ବାେଲଶ�ର ଇତିହାସ - ପୃ.ା - ୧୬୬ 
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୧୪. ଡଃ ସତ�ନାରାୟଣ ରାଜଗୁରୁ, ଓଡ଼ିଶାର ସାଂ�ୃତିକ ଇତିହାସ - ଚତୁଥ� - ପୃ.ା - ୧୨୯ 

୧୫. ପjିତ ସୁiରାନi ବିଦ�ାଭୂଷଣ, ଶ�ୀେmତ�  - ପୃ.ା - ୩୭୨ 

୧୬. ପjିତ ସୁiରାନi ବିଦ�ାଭୂଷଣ, ଶ�ୀେmତ�  - ପୃ.ା - ୩୭୨ 

୧୭. ପjିତ କିେଶାରୀ େମାହନ, ଗୁ� ବୃiାବନ ଶ�ୀ ଶ�ୀ mୀରେଚାରା େଗାପୀନାଥଧାମ - 

ପୃ.ା - ୧୧୩ 

୧୮. ଡଃ ବୃiାବନ ଚi�  ଆଚାଯ��, ଓଡ଼ିଶାେର କୃÛ ଉପାସନା - ପୃ.ା - ୧୪୮ 

େଗାପୀନାଥପୁର, େଦହୁ��ା, ବାେଲଶ�ର, ୭୫୬୦୩୬, ଓଡ଼ିଶା 

ଭ� ାମ�ଭାଷ : ୯୭୭୭୧୨୦୪୦୨ 

 ଭିନ�  ଭିନ�  କଥାବ[ୁ ତଥା ଗେବଷଣାତB କ ଆେଲଖ� ସହିତ, ଶିଶୁ ସାହିତ�, ଭାରତୀୟ 

ମୁ�ି ସଂଗ�ାମ, ଆତB କାହାଣୀ ଇତ�ାଦି େଲଖକ,ର ବାରେଗାଟି ପୁ[କ ପ�କାଶିତ େହାଇଛି 

ବୃZିେର ଶିmକ ଓ ସମାଜେସବୀ ଶ�ୀ ସାମଲ ଭିନ�  ଭିନ�  ସମୟେର ସା\ାଦିକତା, ସ$ାଦକ 

ଆଦି ପଦବୀେର अଧିଶି� େହାଇ ନିଜ ଦାୟିତ�  ସୁଚାରୂ ରୂେପ ବହନ କରିଛkି 
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ସୁଧାଂଶୁ େଶଖର ମିଶ� 

ଶିmାର ଲm�ଶିmାର ଲm�ଶିmାର ଲm�ଶିmାର ଲm�    

ଶିmାର ଲm� େହଉଛି; 

୧. ମାନବ ଜୀବନର ଗୁଣାତB କ ପରିବZ�ନ କରିବା (ବ�ବହାରିକ ବିyାନ) 

୨. ମାନବ ଜୀବନର ଶାରୀରିକ, େବୗqିକ, ସାମାଜିକ, ଭାବାତB କ, େନୖତିକ ଏବଂ ଆଧ�ାତିB କ 

ବିକାଶ କରିବା (ମହାତB ାଗାpୀ) 

୩. ମାନବାତB ାର अkନlହିତ ପ�ତିଭାର ବିକାଶ କରିବା  

୪. ଜୀବନେର ସ$ୂ&�ତା ପ�ା� େହବା  (ବିେବକାନi) 

୫. अpକାରରୁ (अyାନତା) ଆେଲାକ (yାନ) अଭିମୁେଖ େନଇଯିବା  (ତମେସା ମା 

େଜ�ାତିଗ�ମୟ ଋେଗ�ଦ) 

୬. ଆତB ା ଓ ପରମାତB ାନୁଭୁତି କରିବା  

୭. ମନୁଷ�ର ଆkରିକ ଶ�ିଗୁଡ଼ିକୁ ବହlପ�କାଶ କରିବା (ବିେବକାନi) 

୮. ବpନରୁ (अyାନତା) ମୁ�ି ପ�ଦାନ କରିବା (ସା ବିଦ�ା ଯା ବିମୁ�େୟ) 

୯. ବିକୃତିରୁ ସଂକୃତି अଭିମୁେଖ େନଇଯିବା  

୧୦. େରାଗ, େଶାକ, ଦୁଃଖ, अଶାkିର ବpନରୁ ମୁ� କରିବା  

୧୧. ମାନବକୁ ପ�yାନ କରି ତା’ର yାନେନତ�  େଖାଲିବା  

୧୨. ଜୀବନ ଯାତ� ାର ପ�େତ�କ େମାଡେର ଆସୁଥିବା ବିଭିନ�  ଘାତ ପ�ତିଘାତକୁ ସାହସର 

ସହ अତିକ�ମ କରିବାର ସାମଥ�� ପ�ଦାନ କରିବା  
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 ସାଂପ�ତିକ ବିଶ¡ ପରିଦୃଶ�େର ଶିmାର ରୂପ 

 ସମୟର ପରିବZ�ନ अନୁସାେର ଶିmା ଆଦାନ ପ�ଦାନ ବିଧିର ପରିବZ�ନ େହାଇ 

ଆସୁଛି ଏତଦ୍ ସହିତ ବ��ିର ସଂ�ାର अନୁସାେର ତା’ର ମଲୂ�େବାଧ ମଧ� ହ� ାସ େହାଇ 

ଆସୁଛି ସଂପ�ତି େରାଜଗାର ହU ପ�େତ�କ ଶିmାଥ�ୀ,ର ଏକମାତ�  ଲm� େହାଇଛି 

ଏଥିପାଇଁ େକହି ଜେଣ କହିଛkି Education is for employment, not for empow-

erment. ଡିଗ�ୀ ଏବଂ ପ�ମାଣପତ�  ପ�ା� କରିବା ହU ନିଜର ଲm� େବାଲି ବିଦ�ାଥ�ୀ ମେନ 

କରୁଛି ନକାରାତB କ ବୃZି, ଭ� ାkି, अpବିଶ¡ାସ ଓ ଦ¡i¡ାତB କ ବୁqି େହତୁ ମନୁଷ� ବ�[, 

ବିବ�ତ ଓ अଶାkିେର କାଳାତିପାତ କରୁଛି  अନk ଇxା ଓ अେପmା େହତୁ େସ 

ପ�ତି�q�ାର ନିଶାେର ପଥ ହୁଡ଼ି ଯାଇ ମାନସିକ ଚାପ ଗ�[ େହାଇ ପଡ଼ୁଛି ନିଜକୁ अନ� 

ସହିତ ତୁଳନା କରିବା େହତୁ େସ ଈଷ�ା, ନିiା, ଘୃଣା, ବିେରାଧ, େଦ¡ଷ, ସଂଘଷ� ଆଦିେର 

ଶୀଘ� ଫସି ଯାଉଛି ବୃZି ନିଜ अଧୀନେର ନ େହବା କାରଣରୁ अହଂକାର, େକ� ାଧ, େଲାଭ, 

ଆସ�ି, କାମନା, ଭ� ମ ଓ ପବୂ�ାଗ�ହ ଗ�[େହାଇ ବୁqିର ଦ¡ାର ବi େହାଇଯାଇଛି ଏହି 

ସବୁରୁ ବିଦ�ା ମୁ�ି ପ�ଦାନ କରିଥାଏ ଏଥିପାଇଁ କୁହାଯାଏ, “ସା ବିଦ�ା ଯା ବିମୁ�େୟ’’ 

“ବିଦ�ା ଦଦାତି ବିନୟମ୍’’ yାନ, ବା ଶିmା ଦ¡ାରା ପରିପକ¡ତା ଆେସ ପରିପକ¡ ଫଳ 

ମଧୁର ଲାେଗ ବ��ିର ବ��ିତ¡ର ବିକାଶ ବା ପରିପକ¡ତା େହେଲ ପ�ସନ� ତା, ମଧୁରତା, 

େସୗହାq�ତା, ସହନଶୀଳତା, େସବା, ପେରାପକାରିତା ଇତ�ାଦି ମଲୂ�ଗୁଡ଼ିକ ବ�ବହାରିକ 

ଜୀବନେର ପରିÎୁଟ ହୁଏ 

 ଭାରତ ଇତିହାସର ପୃ.ା ଉେନB ାଚନ କେଲ ଏକ ଆଦଶ� ଶିmା ପqତିର ଦଶ�ନ ହୁଏ 

ପ�ାଚୀନ କାଳେର “ଗୁରୁକୂଳ’’ ପ�ଣାଳୀ ପ�ଚଳିତ ଥିଲା ବିଦ�ାଥ�ୀମାନ,ୁ ଗୁରୁ, ନିକଟକୁ 
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 ଯିବାକୁ ପଡ଼ୁଥିଲା ଗୁରୁ, ସାନି� ଧ�େର କମ�କୁଶଳତା, ଜୀବନପqତି, େନୖତିକତା, 

ସବ�କାଳୀନ ଧାରଣା ରୂେପ ଶିmା ଦିଆଯାଉଥିଲା ଗୁରୁ, �ାନ ମାତା ପିତା ଏବଂ 

ରାଜା,ଠାରୁ ମଧ� ଉ� ଥିଲା ଭାଗବତେର କୁହାଯାଇଛି, “ଗୁରୁ,ୁ ନ ମଣିବ ନର; 

ଗୁରୁଟି ସାmାେତ ଈଶ¡ର’’ ଶା£େର ଗୁରୁ, ବiନା କରାଯାଇଛି, “ଗୁରୁ ବ� ହB ା ଗୁରୁ ବିÛୁ 

ଗୁରୁ େଦବ ମେହଶ¡ର, ଗୁରୁ ସାmାତ୍ ପରଂବ�ହB  ତେସୖBଶ�ୀ ଗୁରେବ ନମଃ’’ ଗୁରୁକୁଳ 

ପ�ଣାଳୀେର ବ��ି ଓ ସମଗ� ମାନବ ସମାଜର ଜୀବନ ବ�ବ�ାେର ମଲୂ�େବାଧର 

ଆଧିପତ� ଥିଲା ସତ�, अହିଂସା, अପରିଗ�ହ, अେ[ୟ, ନୀତିମZା, ଶାkି, ପାର�ରିକ 

େସ�ହ ଓ େସବାଭାବ ଜୀବନର ଏକମାତ�  େଧ�ୟ ଥିଲା ରାଜା-ପ�ଜା-ସାହୁକାର ସମ[ 

ଜୀବନ ସେkାଷ ରୂପକ ପ�ାଚୁଯ��େର ପରିପ&ୂ� ଥିଲା ବିେରାଧ-େବୖମନସ�, अଶାkି, 

ପରିଗ�ହ, ବ�ଥା-େବଦନା, େରାଗ-େଶାକର ଆଧିପତ� ଆେଦୗ ନଥିଲା ସମେ[ �ରିତି୍ରକ 

ଧନେର ଧନୀ ଥିେଲ ସମ[,ଠାେର ଶାkି, େପ�ମ, ଆନi ସ�nତା ଭରପୁର ଥିଲା 

 ଗୁରୁକୁଳ ପ�ଣାଳୀେର ଶିmା ସମା�ି ପେର ପ�ମାଣ ପତ�  େଦବାର ଆବଶ�କତା 

ନଥିଲା ଗୁରୁ ନିଜ ତୁଲ� ବିଦ�ାଥ�ୀ,ୁ ସୁେଯାଗ� କରି ଗୁରୁକୁଳରୁ ବିଦାୟ େଦଉଥିେଲ 

ଗୁରୁ, ନାମେର ଶିଷ�ର ପରିଚୟ େହଉଥିଲା ଉଦାହରଣ ସ¡ରୂପ େଦ� ୗଣ ଶିଷ� अଜ�ୁ ନ, 

ପଶ�ୁରାମ ଶିଷ� କ&�, ଚାଣକ� ଶିଷ� ଚi�ଗୁ�, ରାମକୃÛ ପରମହଂସ ଶିଷ� ବିେବକାନi 

ଇତ�ାଦି ଗୁରୁ ରାଜବିଦ�ା, ବ�ବହାର ବିଦ�ା, େଜ�ାତିଷ ବିଦ�ା, ଶ£ ବିଦ�ା ଶିmା େଦବା 

ପବୂ�ରୁ ଧ�ାନ, ପ�ାଥ�ନା, େମୗନ, ତ�ାଗ, ତପସ�ା, େସବା, ସମାନତା ଇତ�ାଦି ମଲୂ� 

ଗୁଡ଼ିକର ଶିmା େଦଉଥିେଲ ରାଜକୁମାର ଏବଂ ସାମାନ� ବ� ାହB ଣ (କୃÛ-ସୁଦାମା) ବାଳକର 

ପାଳନ ସମାନ ଭାବେର େହଉଥିଲା ଗୁରୁ, ଆଗମନେର ରାଜା ରାଜ ସିଂହାସନ ତ�ାଗ 
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 କରି ଦjାୟମାନ େହାଇ ନମନ କରୁଥିେଲ ଏହି ପରିେପ�mୀେର ବଶିn, ବିଶ¡ାମିତ� , ବ�ାସ 

ଆଦି ମହାନ ଗୁରୁ, ନାମ ଉେଲ� ଖନୀୟ େସମାେନ अଧ�ାତB  ବିଦ�ା ଦ¡ାରା ଜୀବନେର 

ମଲୂ�ଗୁଡ଼ିକୁ ଆତB ସାତ୍ କରାଉଥିେଲ ରାମାୟଣ ଓ ମହାଭାରତ ଗ�wର ସାରାଂଶ େହଲା 

ସମଗ� ସମାଜେର ମଲୂ�ଗୁଡ଼ିକର ବିଜୟ ଓ ମଲୂ�ହୀନ ବ��ିମାନ,ର ପରାଜୟ ରାଜ� 

ବିକ�ମାଦିତ�, ପ�ଜା ବ�ଳତା, ଉଦାହରଣ ଓ େସବାଭାବ ତଥା ଚାଣକ�, ଦ¡ାରା 

ମଲୂ�ବାନ ରାଜ ସZାର �ାପନା କଥା ଇତିହାସ ପୃ.ାେର ସ¡&� ାmରେର ଲିଖିତ କଳିv 

ଯୁqର ବିଭ� ଦୃଶ� େଦଖି अେଶାକ, ପ�ାZାପ ଓ େବୗqଧମ� ସ¡ୀକାର ଉ� 

ମଲୂ�େବାଧର ନିଦଶ�ନ ସିqାଥ� େଗୗତମ ବୁq ଓ ମହାବୀର ଉଭୟ ରାଜକୁମାର, 

ଗୃହତ�ାଗ ଓ ସନ�ାସୀ ଜୀବନ ଯାପନ େସମାନ, ଉ�େକାଟୀର ଆଧ�ାତିB କ ମଲୂ�େବାଧର 

ଦୃnାk ରାମକୃÛ ପରମହଂସ, ଛାୟାେର ଆଧ�ାତିB କ yାନ ଦ¡ାରା ବିେବକାନi, 

ପ�ତିଭା ପ�Îୁଟିତ େହାଇଥିଲା ମହଷl अରବିi, ମହାତB ାଗାpୀ, ରବିi�ନାଥ େଟେଗାର 

ଆଦି ମହାନ ବିଭୁତିଗଣ ଆଧ�ାତିB କତାକୁ ହU ମଲୂ� ଶିmାର େସ�ାତ େବାଲି କହିଛkି 

 ବZ�ମାନ ଶିmା ପ�ଣାଳୀ ବିେଦଶୀ ଶାସକମାନ, ଦାନ ଭାରତେର ଇଂେରଜ 

ଶାସନକୁ ସୁଚାରୁ ରୂେପ ଚଳାଇବା ପାଇଁ ଲଡ� ମ�ାକେଲ କିରାଣୀ ସୃnି କରିବା ଉେ�ଶ�େର 

େଯଉଁ ଶିmା ପ�ଣାଳୀ ପ�ଚଳନ କରିଥିେଲ ତାହା ଆଜି ପଯ��k ସ¡ାଧୀନ ଭାରତର 

ସରକାରମାନ, ଦ¡ାରା अନୁସୃତ େହାଇ ଆସୁଛି ବିଡ଼\ନା ଏହି େଯ ଆଜି ପଯ��k 

ଭାରତୀୟ ସଂ�ୃତି ଆଧାରିତ ଶିmା ପ�ଣାଳୀର ବିକାଶ ସ¡ାଧୀନତା ପ�ା�ିର ଦୀଘ� अବଧି 

ସେZ�  ମଧ� େହାଇପାରିନାହU ସ¡ାଧୀନତା ପ�ା�ି ପେର ରାଧାକୃÛ କମିଶନ, େକାଠରୀ 

କମିଶନ, ରାଜୀବ ଗାpୀ, (ନୂତନ ଶିmାନୀତି) ଇତ�ାଦି ଦ¡ାରା େନୖତିକ ଶିmା ଓ େଯାଗ 
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 ଶିmା ପାଇଁ अେନକ ପ�[ାବ ଦିଆଯାଇଥିଲା ଏଥିପାଇଁ ସରକାର, ରାଜେକାଷରୁ େକାଟି 

େକାଟି ଟ,ା ଖ�� େହାଇଛି ଏହା ସେZ�  ମଧ� ଚରିତ� ବାନ ଓ ମଲୂ� ନି. ଯୁବାପିଢ଼ିର 

ଗଠନ େହାଇପାରି ନାହU 

 େଗାଟିଏ ବିଶ¡ବିଦ�ାଳୟ ପ�ତିବଷ� ସହସ�ାଧିକ ଡ଼ିଗ�ୀଧାରୀ ସୃnି କରୁଛkି, ପର� 

େସମାନ, ମଧ�ରୁ େକେତଜଣ ଚରିତ� ବାନ୍, ପ�ାମାଣିକ, ନି.ାବାନ, େସବାଭାବାପନ�  ଓ 

ପରେପାକାରୀ ଛାତ�  େଦଖାଯାkି? ବZ�ମାନର ଶିmା ପ�ଣାଳୀର ସ\p ଡିଗ�ୀ ଓ ଚାକିରୀ 

ସହିତ ନିବିଡ଼ େହାଇଥିବା କାରଣରୁ ଜୀବନ ପ�ଣାଳୀ ସହିତ ମଲୂ�ଗୁଡ଼ିକର ସ\p ବିେxଦ 

େହାଇଯାଇଛି ଏହାହU ସମାଜେର ଦିନକୁ ଦିନ ବୃqି ପାଉଥିବା କଳହ, େକ{ଶ ଓ अଶାkିର 

ମଳୂ କାରଣ 

 ବZ�ମାନର ଯୁବ ପିଢ଼ି ପାଇଁ େଦଶ କି\ା ଶିmା ନିକଟେର େକୗଣସି େପ�ରଣାଦାୟୀ 

େଧ�ୟ ନାହU େସଥିପାଇଁ ଆଜିର ପିଢ଼ି ହତାଶ ଓ ଦିଗହରା ଆଜିର ଶିmା ଆମ ସଂ�ୃତିର 

ମଳୂ ତZ¡ରୁ ବିxିନ�  ପ�ାଚୀନ ଧମ� ଓ ବିଦ�ା ବିଲୁ� େଭାଗ ପ�ଧାନ ପା�ାତ� ସଂ�ୃତିର 

ମାୟାବୀ ଆକଷ�ଣେର ନୂତନ ପିଢ଼ି ବିେମାହିତ ୧୯୪୭ମସିହା ପବୂ�ରୁ ମହାତB ାଗାpିଜୀ 

ସମଗ� େଦଶକୁ ସ¡ତeତାର େଧ�ୟ ପ�ଦାନ କରିବା ସହିତ ମାଗ� ଦଶ�କର ଭୂମିକା ନିବ�ାହ 

କରିଥିେଲ ଆଜି େସପରି ବଳି. ଓ ମଲୂ�ବାନ େନତୃତ¡ ଦୃnିେଗାଚର ହୁଏ ନାହU 

ରାଜନୀତି, ଧମ�, ଶିmା େmତ� େର ସଂପୃ� ସ¡କଥିତ େନତାଗଣ ମଲୂ� ବିହୀନ, ଧମ�ଭ� n ତଥା 

ଚରିତ� ହୀନ େସମାେନ କିପରି ଜନସାଧାରଣ, ମାଗ� ଦଶ�କ େହାଇପାରିେବ? ଏପରି ଏକ 

ଘଡି ସpି ମୁହୂZ�େର ଏକମାତ�  ଆଶାର କିରଣ େହଉଛି ଶିmାେmତ�  अଥ�ାତ୍ ବିଦ�ାଳୟ 

ଏହାକୁ ସରସ¡ତୀ, ବାସ�ାନ କୁହାଯାଏ ଏଠାେର ପଢ଼ୁଥିବା େଛାଟେଛାଟ େକାମଳମତି 
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 ବାଳକ ବାଳିକାଗଣ େହେଲ ଏକ ଏକ ପ�ଦୀପ ସ¡ରୂପ େସମାନ, ଆତB ାରୂପୀ ପ�ଦୀପକୁ 

ଉZମ ବିଦ�ା ଆଧ�ାତିB କ ଶ�ି ଓ yାନ ଦ¡ାରା ପ�¯¡ଳିତ କରାଇ ପାରିେଲ ଭାରତ ତା’ର 

ହୃଢ଼ େଗୗରବ େଫରି ପାଇ ପୁନ� ବିଶ¡ଗୁରୁର ମଯ��ାଦା ଲାଭ କରିବ ଏଥିପାଇଁ ଶିmକଗଣ 

ମାଗ�ଦଶ�କର ଭୂମିକା ତୁଲାଇବା ଉଚିତ େସମାେନ ସ¡ୟଂ ମଲୂ�ନି. ଓ ଆଧ�ାତିB କ 

ଜୀବନ ଯାପନ କରି ବିଦ�ାଥ�ୀମାନ,ୁ ମଲୂ� ଶିmା ପ�ଦାନ କେଲ अବଶ� ତା’ର ପ�ଭାବ 

ପଡ଼ିବ ଓ ଭାରତେର ସୁଖ ଶାkି, ପବିତ� ତା ଓ ସମୃqି ସ$ନ�  ଏକ ସୁଖମୟ ସମାଜର 

�ାପନା ବା ଗାpିଜୀ, ପରିକcିତ ରାମ ରାଜ�ର �ାପନା ସ�ବ େହାଇପାରିବ 

 

ସ$ାଦକ, େଚତନା ପ�ବାହ 
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େସାସିଆଲ୍ େଫାରମ୍ ଇjିଆ 

ଶିmା, ଶିmକତା, ଶିmାୟତନ ଓ ସରକାରଶିmା, ଶିmକତା, ଶିmାୟତନ ଓ ସରକାରଶିmା, ଶିmକତା, ଶିmାୟତନ ଓ ସରକାରଶିmା, ଶିmକତା, ଶିmାୟତନ ଓ ସରକାର    

 ପ�ାଥମିକ ଶିmା ମାନବ ସମାଜ ତଥା ରାn� ବିକାଶର ପ�ଥମ େସାପାନ ଓ ମଳୂ ଦୂଆ 

େବୖyାନିକ ଗେବଷଣାତB କ, ସାମାଜିକ ଓ ମାନବିକ ତZ�  yାନ ମନୁଷ�ର yାନ ଓ 

ଚତୁରତାର ବି[ାର ବିକାଶ କରିଥାଏ େତଣୁ अତ�ାଧୁନିକ ମାନବ ଶିmା ଉପେର ଗୁରୁତ�  

ଆେରାପ କରି ସମୟ ସହିତ ତାଳ େଦଇ ଚାଲିେଲ ହU ମାନବ ଜାତି ତଥା ରାn�ର ବିକାଶ 

ସ�ବ ପ�ଗତିଶୀଳ ରାn�  ଗୁଡ଼ିକ ଶିmା ଉପେର ସବୁଠାରୁ अଧିକ ଗୁରୁତ�  େଦଉଥିବା 

େବେଳ ଜାପାନ ଭଳି େଦଶେର େକୗଣସି ପ�ଶାସନିକ େସବାଧିକାରୀ अେପmା ଶିmକତା 

କରୁଥିବା ବ��ି, ସାମାଜିକ ସ¤ାନ अଧିକ ଏବଂ ଶିmକ େସବାଯୁ� ବ��ିଚୟନ ପାଇଁ 

ସବୁଠାରୁ ଗୁରୁଦାୟିତ� ର ସହ ପରୀmା କରାଯାଇଥାଏ କାରଣ ଶିmିତ ତଥା yାନୀ ସୃnି 

କରାଯିବା କାରଖାନା अଥ�ାତ ଶିmାଳୟର ପୃ.େପାଷକତା କରୁଥିବା ବ��ି ଯଦି ଉ�ଶିmିତ 

ତଥା yାନୀ େହାଇନଥିବ ତା େହେଲ େସ अନ�ଜଣକୁ ପରିମାଜlତ କରି କିପରି ଶିmିତ 

କରିବାେର ସମଥ� େହାଇପାରିବ? अଥ�ାତ ଯଦି ବାଳୁତ ସମୟରୁ ଶିmାଥ�ୀମାନ,ୁ ଉପଯୁ� 

ରା[ାେର ଶିmା ଦିଆନଯାଏ, ପିଲାଟିର ବୟସ ବଢ଼ିବା ସାvକୁ ସମାkରାଳ ଭାବେର ତାର 

ଉପଯୁ� yାନ ଉଦୟ ନ ହୁଏ ତା େହେଲ େସ ପ�ା� ବୟ� େହଲାେବଳକୁ ଆଉ ଉପଯୁ� 

yାନ अଜ�ନ କରିବାେର ସମଥ� େହାଇ ପାରିବ ନାହU अତଏବ ଶିmକତା କରୁଥିବା ବ��ି 

ଉ�େକାଟୀର yାନସ$ନ��  େହାଇଥିବା अତ�k ଆବଶ�କ େବାଲି ବିଚାରକୁ ନିଆଯିବା 

अତ�k ଜରୂରୀ ଯାହା ପ�ଗତିଶୀଳ ରାn�ମାେନ କରିଥାkି 
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  କି� अତ�k ପରିତାପର ବିଷୟ େଯ ଆମ େଦଶ ଭାରତବଷ�େର ଠିକ୍ ତାହାର 

ଓଲଟା ଚିkାଧାରାେର ଆେମ ସମେ[ ଚାଲିେଛ ଆମ ପବୂ�ଜ ଶିmକ ତଥା ମୁନୀଋଷିମାେନ 

ପବୂ�କାେଳ େକବଳ ରାଜା ଓ ସåାk ପରିବାରର ପିଲାମାନ,ୁ ଶିmା େଦଉଥିେଲ अଥ�ାତ 

ନିମ�ବଗ�ର ପିଲାମାେନ ଶିmା ପାଇବାକୁ ବ�ିତ େହାଇ ସାରା ଜୀବନ ମଖୂ� େହାଇ ରହି 

ନିଜର େକୗଳିକ ବୃZି କରି ଜୀବନଯାପନ କରୁଥିେଲ େତଣୁ ଉନ� ତ, अନୁନ� ତ, ଉ�ନୀଚ, 

yାନୀ अyାନ, େଛାଟବଡ଼ ଆଦି ସାମାଜିକ କୁସଂ�ାର ଭରପୁର େହାଇ ରହିଥିଲା ଆମ 

ସମାଜେର 

 ହିiୁ ସମାଜ ତଥା େମାଗଲ ରାଜୁତି ସମୟମଧ�େର ଭାରତେର େଯଉଁ ଶିmା ପqତି 

ପ�ଚଳନ ଥିଲା ଇଂେରଜମାନ, ଆଗମନ ପେର ତାର ଏକ अ¹ୂତପବୂ� ପରିବZ�ନ 

େଦଖିବାକୁ ମିଳିଥିବା ଆମ େଦଶେର ଇଂେରଜମାେନ ଭାରତେର ଶାସନ କରିବା 

ପରବZ�ୀ ସମୟେର େସମାନ, ଆବଶ�କୀୟ କମ�ଚାରୀମାନ, ଶିmା ଉପେର ଗୁରୁତ�  

େଦଇ ପ�ିମ ପqେର ଶିmା ଓ ଶିmାଳୟ ଆର� କରିଥିେଲ ତାହା ପରବZ�ୀ ସମୟେର 

ଆମକୁ अଗ�ଗତିର େସାପାନ ଆଡ଼କୁ ପଥପ�ଦଶ�ନ କରିଥିଲା ଏବଂ ଆମ େଦଶର େସହି 

ସBୟର ବଂଶଧର ମାେନ ମଧ� ପ�ିମ ଶିmାପqତିକୁ ଆପେଣଇ େନଇଥିେଲ, ଯାହା ଏେବ 

ଆମକୁ अେନକ କିଛି ଶିଖାଇଛି େହେଲ अତ�k ପରିତାପର ବିଷୟ େଯ ଆେମ ଏ ପଯ��k 

େସମାନ, ପରି ଆଗୁଆ େହାଇ ପାରିନାେହଁ ଏହା ପଛେର କାରଣ କଣ ଥାଇପାେର, 

ଟିେକ ସମୀmା କରି େଦଖିେଲ ଯାହା ଜଣାଯାଏ; 

 ମନୁଷ� ଶିmିତ େହେଲ अନ�ର अନୁଗାମୀ ନ େହାଇ ବା ଆଉ କାହାକୁ अନୁସରଣ ନ 

କରି ନିେଜ ନିଜର yାନ ବୁqିବଳେର ବ�ିବା ତଥା ସାମାଜିକ ରୀତିନୀତିକୁ ପରୀmା କରି 
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 ନିଜ ବୁqିେର ଚାଲିବା ଶିଖିପାେର ଭଲମi ବିଚାର କରି ଉପଯୁ� अନୁପଯୁ� ବାଛି 

ବିଚାରି ଜୀବନକୁ ସରଳୀକୃତ କରି ବ�ିବାକୁ େଚnା କେର କାହା-ାର ଠକି େହାଇଯିବା 

ତଥା अpଭାବେର अନ�ଜଣକୁ ସମଥ�ନ କରି ତା ପଛେର େଗାଡ଼ାଇବାକୁ ଇxା 

କେରନାହU ଏବଂ ନିଜ ଜୀବନ ତଥା ସମାଜର ମvଳ ଦିଗେର କାମ କରିବାକୁ ଉପଯୁ� 

ବୁqିରୁ ବିଚାରଶୀଳ ତଥ� ପ�େୟାଗ କରି କାମ କରିଥାଏ ଯାହା ଆେମ ଶିmିତ ସଭ� 

ସମାଜରୁ େଦଖିବାକୁ ପାଉେଛ େହେଲ ଆଂअ େଦଶ ସ�ାଧୀନ େହବାପେର କିଛି ମୁnିେମୟ 

ବ��ି ତ¦ାଳୀନ अyାନ େଲାକ, ଗହଣେର ନିଜର ଚତୁରତାର ସୁେଯାଗ େନଇ 

େସମାନ,ୁ ଶାସନ କରି ଆସୁଛkି ଗଣତe ନାମେର ବା[ବିକ ରାଜତeଠାରୁ अଧିକ 

କେଠାର ନୀତି ପ�େୟାଗ ପବୂ�କ େଦଶକ ଶାସନ କରି େଲାକମାନ,ୁ अpକୂପ ମଧ�େର ରଖି 

େସଇଟା ହU ସଂସାର େବାଲି ପ�ଦଶ�ନ କରୁଛkି ଆଦିକାଳରୁ ଏହି ପଯ��k ୫ ପ�ତିଶତ 

େଲାକମଧ� ପ�କୃତ yାନ ବା ଚତୁରତାର ପରିସରଭୂ� େହାଇନହିେଲ ମଧ� ବହୁ 

ସଂଖ�ାେର ଶିmିତ ସୃnି କରାଯାଇ ପାରୁଥିବା अବା[ବ ତଥ� ଚ��ାକୁ ସମୀmା କେଲ ଆମ 

େଦଶର ଶିmାବ�ବ�ାର ପ�କୃତ ରୂପେରଖ ପଦାକୁ ଆସିପାରିବ ଶାସନ mମତାେର 

ରହୁଥିବା ପ�େତ�କ ସରକାର, ରାଜେନୖତିକ ଦୃnିେକାଣକୁ ସମୀmା କେଲ େସମାନ, 

େକୗଶଳକୁ ଜାଣିେହବ େଯ େଲାକମାେନ अyାନ ବା अଚତୁର େହାଇ ରହିେଲ अpତ�  େହତୁ 

ରାଜେନୖତିକ ଲାଭ ଉଠାଇ େହବ କି� ସମେ[ ଯଦି yାନୀ ବା ଚତୁର େହାଇଯିେବ 

ତା’େହେଲ ରାଜେନୖତିକ େକେଳ,ାରୀଗ�[ mମତା ହାସଲ କରିବା କnକର 

େହାଇପଡ଼ିବ अପର ପmେର ଶିmା ଉପେର ଗୁରୁତ� ାେରାପ େହଉନାହU େବାଲି ସମାଜେର 

ଚ��ା େହେଲ ମଧ� ରାଜେନୖତିକ ଆେଲାଡ଼ନେର ବାଧାସୃnିକୁ ଏଡ଼ାଇ ଦିଆଯାଇ ପାରିବ 
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 ନାହU େବାଲି େସମାନ, ଧ�ାନ ଯେଥn अଧିକ अତଏବ ସମ[,ୁ ଶିmିତ କରିବା 

ସରକାର, ଲm� େବାଲି କୁେହଳିକା ସୃnି କରି ବା[ବ yାନରୁ ବ�ିତ ରଖାଯାଇ अବା[ବ 

ପ�ମାଣପତ�  ପ�ଦାନପବୂ�କ अyାନ अp ଶିmିତ ସମାଜ ସୃnି କରାଇ ସୁଖ�ାତି अଜ�ନ 

କରିବାେର ଆମ େଦଶ େଲାକମାନ, େକୗଣସି ଆପZି अଭିେଯାଗ ବଦଳେର ଆନi 

ବହୁତ େବଶୀ अଥ�ାତ ପିଲାଟି େକତିକି ଚତୁର େହଲା ବା ତା ଜୀବନ ବ�ିବାର 

ପ�ଣାଳୀେର େକତିକି ଆନi ଉଠାଇ ପାରିବ ତାହା ସମୀmା କରିବାପାଇଁ େସମାନ, ନିଜ 

ବୁqି ହU ନାହU େଯେହତୁ େସମାେନ ମଧ� ଏହି ତZ� େର ଗଠିତ େହେଲ ପରିତାପର ବିଷୟ 

ଏହିକି େଯ ଏେତ ବଡ଼ େଦଶେର अେନକ yାନୀ ଗୁଣୀ ବ��ି ଥିେଲ ମଧ� ଆମ େଦଶର 

ଶିmା ପqତିେର େକୗଣସି ପରିବZ�ନ ଆସିବା େନଇ ସ�ର ଉେZାଳନ କରିପାରିବା 

େସମାନ, ପରିସରଭୂ� ନୁେହଁ େତଣୁ ମିଥ�ା ପ�ମାନପତ� ଟିଏ ପାଇ अyାନତାର ଚରମ 

ସୀମାେର ରହି ନିଜକୁ ଶିmିତ େବାଲି ପ�ଚାର ପ�ସାର କରି अp କୂପମଧ�େର ଉବୁଟୁବୁ 

େହାଇ ବ�ିଥିବା େଲାକ, ସମnି ବହୁତ େବଶୀ ଆଉ େଯଉଁମାେନ ଆେଦୗ ଶିmା अଜ�ନ 

ନ କରି ପ�ମାଣପତ� ଟିଏ ସଂଗ�ହ କରିପାରkି ନାହU େସମାନ, କଥା କହିେଲ ନ ସେର 

 େହେଲ ବା[ବିକ ଆମ େଦଶର ଶିmାପqତିେର ରହିଥିବା କୁସଂ�ାର ତଥା 

ଶିmାୟତନ ଗୁଡ଼ିକର ପରିସୀମାକୁ अନୁଶୀଳନ କେଲ ଜାଣିେହବ େଯ ଆଂअ େଦଶେର 

େକମିତି ଜାଣିଶୁଣି େଲାକ,ୁ ଭୁଆଁ ବୁଲାଇ अpାରେର ରଖି ଶିmା ବ�ବ�ା ଚାେଲ 

ଉଦାହରଣ ସ�ରୂପ, ଆମ େଦଶର ଶିmକ ଚୟନ ପqତିକୁ ବ�ାଖ�ା କେଲ ଜାଣି େହଉଛି େଯ 

ଶିmା େଶଷେର ପିଲାଟିକୁ େକୗଣସି େmତ� େର ଜାଗାଟିଏ ନ ମିଳିେଲ ଶିmକତାକୁ ଆପେଣଇ 

େନଇଥାkି ନୂତନ ପୀଢ଼ି ଆଉ େସଇ ମାନ,ର ସାମାଜିକ ସ¤ାନ अପ�ାକୃତିକ ସମାଜର 



ତ� େୟାଦଶ ବଷ�, ପ�ଥମ ସଂଖ�ା, ଜାନୁଆରୀ ୨୦୧୮ Download Magazine 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.com  Aahwaan.com  Aahwaan.com  Aahwaan.com  |  161 

 ସବୁଠାରୁ ପଛୁଆ େଶ�ଣୀର ପିଲାମାେନ ଯଦି ଶିmକତାକୁ ଆପେଣଇ ନିअkି ଯାହାକୁ 

ସରକାର ଶିmକ ରୂେପ ବିନା ଦି� ଧାେର ଗ୍�ହअଣ କରିଥାkି େଗାଟି େଗାଟି କରି ସମ[ 

ଶିmକମାନ,ୁ ଯଦି ଜାପାନୀପqତି -ାରା ପରୀmା କରାଯିବ ହୁଏତ ନେବ ପ�ତିଶତ ଶିmକ 

ଉ� �ାନେର ରହିବାପାଇଁ अେଯାଗ� ବିେବଚିତ େହାଇପଡ଼ିେବ େହେଲ େଦଶର 

ଶିmକମାେନ ଯଦି अସମଥ� अyାନ େହେବ ତା େହେଲ ଶିmା ବ�ବ�ାର ସୁଧାର ଆସିପାରିବ 

ନା ଛାତ� ମାନ,ୁ ଉପଯୁ� ଶିmା ତଥା yାନ ମିଳିପାରିବ? ଦି� ତୀୟତଃ ଉ� ଶିmକମାନ, 

ଉପଯୁ� yାନ अଭାବରୁ अେନକ �ାନେର ଛାତ� ଛାତ� ୀ ମାନ,ର ପରୀmା ଉZରପତ� କୁ 

ନିରୀmଣ କରିବା ସାମଥ�� ନଥାଇ ଧାଡ଼ି ଗଣି ମଲୂ�ାୟନ କରୁଥିବା ମଧ� ପରିଲmିତ 

େହଉଛି ଫଳତଃ ଶିmାଥ�ୀମାନ,ର ଉପଯୁ� yାନ ଉଦୟ ନ େହାଇ ମଧ� ମିଥ�ା ପ�ମାଣ 

ପତ� ଟିଏ ପାଇ ନିଜକୁ ଶିmିତ େବାଲି अବା[ବ କୁେହଳିକା ସୃnିକରି ଜୀବନ ସାରା 

अpକୂପେର ଉବୁଟୁବୁେହାଇ ଜୀବନଯାପନ କରିଥାଏ ଉ� ମାନବ अନ� ପmେର 

ସରକାର, अବା[ବ କୁେହଳିକାର ପ�ଚାର ଓ ଖ�ାତି अଜ�ନ ପବୂ�କ ପିଲାଟି ଉପଯୁ� ଶିmା 

अଜ�ନ କରିଥାଉ ବା ନ କରିଥାଉ ତାକୁ अନୁ�ନ ଦଶ େଶ�ଣୀ ପଯ��k अକୃତକାଯ�� େଘାଷଣା 

କରାଯିବ ନାହU େବାଲି ଆେଦଶ ଦିଆଯାଇଛି ଶିmାୟତନ ମାନ,ୁ ଯାହା ଉଭୟ ଶିmାଥ�ୀ 

ଏବଂ ଶିmକମାନ, अକୃତକାଯ��ର ପ�କୃତ ସ�ରୂପକୁ अpାରେର ରଖୁଛି  

 ଦଶମ େଶ�ଣୀ େଯ େକୗଣସି ମେତ କୃତକାଯ�� ପ�ମାଣପତ� ଟିଏ ପାଇ େକୗଣସି 

େଦୟଯୁ� ଘେରାଇ ଶିmାୟତନେର ବିଭିନ�  ଡିଗ�ୀ ହାସଲ େହାଇପାରୁଛି େଦୟର ପରିମାପକୁ 

େନଇ अତଏବ କହିବାକୁ ଗେଲ ସଂପ&ୂ�ରୂେପ ଏକ ପ�କାର अyାନ ସମାଜ ମିଥ�ା 

ପ�ମାଣପତ� ଯୁ� ଶିmିତ,ୁ େନଇ ଗଠିତ ଆମ େଦଶ ଭାରତବଷ� େହେଲ ତନB ଧ�ରୁ କିଛି 
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 ଚାଲାକ ତଥା yାନୀ ସୃnି େହାଇଥାkି େକବଳ େସମାନ, ପବୂ�ଜ, ଜିନ ବା ଗୁଣସୁତ� ଗତ 

ଚରିତ� ରୁ ତା ଛଡ଼ା ସାମାଜିକ ତଥା ମାନବ ଚରିତ� ଗତ େଶୖmଣୀୟ ପରିେବଶ ଆେଦୗ ନାହU 

ଆମ େଦଶେର କହିେଲ अତୁ��ି େହବନାହU ଆହୁରି अେନକ ରାଜେନୖତିକ ତଥା 

ସରକାରୀ ସତୂ�  ଗୁଡ଼ିକ अନୁଶୀଳନ କରି ପରୀmା କେଲ ଜାଣିହୁଏ େଯ, ସାମାଜିକ ଶିmା 

ବ�ବ�ାେର ସୁଧାର ନିମିZ ସରକାର, -ାରା अେନକ ଟିକସ ଆଦାୟ େହାଇଥାଏ ଏବଂ 

େସହି ଟିକସ अଥ�କୁ ବିଭିନ�  ସତୂ� େର ବିତରଣ କରାଯାଉଛି ସରକାରୀ ବିଦ�ାଳୟଗୁଡ଼ିକୁ 

ଯାହାର େକୗଣସି ପ�କାର ଦm ତଥା କଡ଼ାକଡ଼ି ତଦାରଖ ସରକା, -ାରା କରାଯାଇ 

ନଥାଏ अତଏବ अବା[ବ ତଥା अଧରକାରୀ କିଛି ବ[ୁେର ବିନିେଯାଗ ପବୂ�କ ଶିmାର 

ବିକାଶ ଦିଗେର ଉପେଯାଗ େହାଇପାରିବା ଭଳି ଆଖିଦୃଶିଆ ବିକାଶ ମଳୂକ କାଯ��େର ନ 

ଲାଗି अେନକ ସମୟେର ଏହି अଥ�ର ବାଟମାରଣା अେନକ େmତ� େର ପରିଲmିତ େହଉअଛି 

ଯାହା ସରକାର, ଦୃnିେଗାଚର େହଉନାହU କି\ା ସରକାର େସଥିପ�ତି ତ¨ର ନଥିବା 

ମଧ� अେନକ ସମୟେର ପରିଲmିତ େହାଇଥାଏ େତଣୁ ବିଭାଗୀୟ अଧିକାରୀମାେନ ମଧ� 

ଶିmା ତଥା ଶିmାୟତନର ଉନ� ତିକୁ अଣେଦଖା କରି ନିଜ ସ�ାଥ� ହାସଲ ପବୂ�କ अେନକ 

େକେଳ,ାରୀେର ଲି�ଥିବା କଥାକୁ ଏଡ଼ାଇ ଦିଆଯାଇ ପାରିବନାହU 

 େତଣୁ ଆମ େଦଶେର ଶିmା, ଶିmକତା, ଶିmାୟତନ, ତଥା ଶିmା ବିଭାଗେର 

ସାଂଘାତିକ ସଂ�ାର ତଥା ପରିବZ�ନ ନ ଆସିେଲ ଆେମ ଭାରତବାସୀ ଆସkା 

େକେବେହେଲ अନ� ବିକାଶଶୀଳ ରାn�ମାନ, ଆଗେର ସମକm େହାଇପାରିବା ନାହU 

େବାଲି କହିବା अେଯୗ�ିକ େହବନାହU େହେଲ ସେଚତନ ନାଗରିକ ବୃi ଏକତି� ତ େହାଇ 

ସମାଜ େସବା ତଥା ସୁରmା େହତୁ ଶିmାକୁ ପ�ାଧାନ�ତା େଦଇ ସମ[ ଜନମvଳ 
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 ଉେ�ଶ�େର ଏକ ବଡ଼ଧରଣର ଆେiାଳନାତB କ ପରିବZ�ନ ଦିଗେର କାମ ନ କେଲ ଆମ 

ଆସkା ପୀଢ଼ି अନ� ବିକାଶଶୀଳ ରାn�ଗୁଡ଼ିକ ଆଗେର ସଦାସବ�ଦା ନୁ�ନ େହାଇ ରହିବା 

ସହିତ ଆଗକୁ େକେବ େହେଲ ପୁନବ�ାର ପରାଧୀନ େହବାର ସ�ାବନାକୁ ଏଡ଼ାଇ ଦିଆଯାଇ 

ପାରିବ ନାହU େତଣୁ େହ ସଭ� ସମାଜ ଆସ� ସମେ[ ମିଶି ଏହି ଶିmା ଆେiାଳନକୁ 

ସଜାଗକରି ନୂତନ ପୀଢ଼ି, ଭବିଷ�ତ ଗଠନ ଦିଗେର କାଯ��କରିବା େବାଲି ଆମର 

ଆହ� ାନ अଧିକ ଜାଣିବାପାଇଁ ଆମ ସହ େଯାଗାେଯାଗ କରିପାରିେବ 

 [ଆମ େଦଶର ଶିmା ବ�ବ�ା ଉପେର ଆହୁରି अେନକ ତଥ� ପ�କାଶ ପାଇବ ଆସkା 

ସଂ�ରଣେର!] 

 

 

େସାସିଆଲ େଫାରମ୍ ଇjିଆ, ଛତ� ପୁର 

ଗzାମ ଜିଲ� ା, ଓଡ଼ିଶା, ୭୬୧୦୨୦ 

ଇେମଲ୍ : socialforum.org.in@gmail.com 

େଫସବୁକ୍ ପୃ.ା : Social Reformation 
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ମମତା ଦାଶ 

ମୁଁ अକ�େmତ�ମୁଁ अକ�େmତ�ମୁଁ अକ�େmତ�ମୁଁ अକ�େmତ�     

 ମଁୁ अକ�େmତ�  େକାଣାକ�, େକଉଁ ଆବାହମାନ କାଳରୁ ଏଠି ଥୁ�ା ବରଗଛ ପରି 

ଆକାଶକୁ ଚାହU ରହିଛି ମଁୁ ଏବଂ େମାର ନାମ ସଯୂ�� େଦବତା,ୁ ସମପlତ ସଯୂ�� 

େଦବତା, ରଥ ସଦୃଶ େମାେତ ଏକ ବିରାଟ ଭବ� ଭବନେର ପରିଣତ କରାଯାଇଛି 

ମଧ�କାଳୀନ ଓଡିଶା ବା[ୁ କଳାର अେନାଖା ନମୁନା ମଁୁ ଏବଂ ଭାରତ ବଷ�ର ପ�ସିq 

ତୀଥ��ଳୀ ମଧ�ରୁ अନ�ତମ େକେତେବେଳ ମଁୁ ସଯୂ�� ଉପସନାର ପ�ଧାନ ପୀଠ ଥିଲି 

େମା ଠାରୁ କିଛି ଦୂରେର अବ�ିତ ଚi�ଭାଗା ନଦୀ କୂଳେର ପ�ଭୂ ଶ�ୀକୃÛ, ପୁତ�  ଶା\ 

ବାରବଷ� ତପସ�ା କରି ସଯୂ�� େଦବତା, ପ�ସନ�  କ�େମ କୁ. େରାଗରୁ ମୁ�ି ପାଇଥିେଲ 

ସଯୂ��େଦବ, ଯିଏ କି ସମ[ େରାଗର ବିନାଶକ ରୂେପ ପରିଚିତ, ତା,ରି ସ¤ାନ କ�େମ 
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 ଶା\ ଏକ ସଯୂ�� ମiିର ନିମ�ାଣ କରିବାେର ନି&�ୟ େନଇଥିେଲ େରାଗନାଶ ପେର 

ଚi�ଭାଗା ନଦୀେର ସ�ାନ କରିବା ସମୟେର ତା,ୁ ଏକ ସଯୂ�� େଦବତା, ମୁZl ମିଳିଥିଲା 

କି\ଦkୀେର अଛି, ସଯୂ��େଦବ, କିଛି अଂଶକୁ େନଇ େଦବ ଶିcୀ ବିଶ�କମ�ା ଏହାର ନିମ�ାଣ 

କରିଥିେଲ ଶା\ ଏହି ମୁZlକୁ େନଇ “ମିତ� ବନ”େର ଏକ ମiିର ନିମ�ାଣ କରି ଏହାର ପଜୂା-

अ��ନା କରିଥିେଲ େତେବଠାରୁ ଏହି �ାନକୁ ପବିତ�  ମାନି “ଚi�ଭାଗା ବୁଡ”େର ପରିଣତ 

କରାଯାଇଛି 

 ହଁ....ମଁୁ େଦଖୁଛି..... ଏଇଠି ଠିଆ େହାଇ ମୁjେଟକି େଦଖୁଛି ସବୁ େଦଖୁଛି.... ପ�ତି 

ବଷ� अେନକ ଶ�qାଳୁ ଏଇଠାକୁ ଆସି ଚi�ଭାଗା ବୁଡ ପକାkି କି� ମଁୁ...... ଓଡିଶାର 

ଐତିହ ଏଠି କ’ଣ ପାଇଁ ଠିଆେହାଇଛି? େମାର ନିମ�ାଣ ପାଇଁ ଓଡିଶାର ଗv ବଂଶର ରାଜା 

ନରସିଂହ େଦବ (ପ�ଥମ) ନି�ତି େନଇଥିେଲ ବାରଶହ ବେଢଇ ଏବଂ ବା[ୁକାର,ୁ େମା 

ନିମ�ାଣ କାଯ��େର ଲଗା ଯାଇଥିଲା ଓ......େହା......କି କn...... ବାରଶହ ବେଢଇ େମା 

ଶରୀରକୁ ବାରବଷ� ଧରି ପ�ତିଦିନ ହାଣି, େଛଦି େମା େଦହେର ଟିକି-ନିଖି କାରିଗରି କରି 

ଏକ ସ�ତe ରୂପ େଦଇ ଐତିହ ବେନଇବାେର ଲାଗି ପଡିଥିେଲ ମଁୁ ସବୁ କn 

ଚୁପ୍......ଚାପ୍...... ସହି ଯାଇଥିଲି ଭାବିଥିଲି ରାଜା,ୁ ଖୁସି କରିବି ଓଡିଶାର ଐତିହ 

ଏବଂ େଗୗରବ େହବି 

 ଆେର....... ଏ....... କ’ଣ! ରାଜା, ଆେଦଶ-ସମୟ ନିଧ�ାରଣ ଉପଯୁ� ସମୟେର 

କାଯ�� ସମା� କରିବାକୁ େହବ ନେଚତ୍ ବାରଶହ ବେଢଇ,ର ମୁjକାଟ ଆେଦଶ 

ମୁଖ� କାରୀଗର ବିସୁ ମହାରଣାର ଚିkା େଦଖି ମଁୁ ହତାଶ େହାଇପଡିଥିଲି ବିସୁ ବାର ବଷ� 

ପବୂ�ରୁ ତା ଘର ଛାଡି େମା କାଯ��େର ଲି� ଥିଲା ତାର ପୁତ�  “ଧମ�ପଦ”ର ମୁଖମjଳ 

ଦଶ�ନରୁ ବ�ିତ ଥିଲା ଏପେଟ ଧମ�ପଦ ମଧ� ତାର ପିତା,ୁ େଖାଜି-େଖାଜି ଠିକ୍ ଏହି 
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 ହତାଶାର ସମୟେର ଉପ�ିତ େହାଇଯାଇଥିଲା ତା ପିତା ବିସୁ ମହାରଣା ସ¤�ଖେର 

 ବାର ବଷ�ର ଛୁଆ େସ କି......ସୁiର ମୁଖ! ଜଳ-ଜଳ ଉଜ� ଳ ଆଖିେର अେନକ 

ସ�ପ� ହଁ.....ମଁୁ େଦଖିଥିଲି-ତା ଆଖିେର କିଛି ଚମ¦ାର କରିବାର ଶ�ି ମଁୁ େଦଖିଥିଲି...... 

 ପିତାକୁ ବାଡି ବରେକାଳି ଖୁଆଇ େଦଇ ଶୁନଶାନ୍ ନିଜ�ନ ରାତି� ର ନିଜ�ନତାେର େମାର 

ମୁjି ମାରି ସମୁଦ�  େକାଳକୁ େଡଇଁ ପଡିଥିଲା େସ......  

 ଓ.......େହା....... ସାଗରର କି ଭୟ,ର ଗଜ�ନ େସ ଦିନ େମା କାନକୁ [Ù 

କରିେଦଉଥାଏ େଦଖୁ େଦଖୁ ଧମ�ପଦକୁ ତାର େକାଳକୁ ଟାଣିେନଲା େସ ମଁୁ ଚାହU ମଧ� 

ତାର ରmା କରି ପାରିଲି ନାହU “अବେଶାଷ.........” େମା ହାତେର କିଛି ନଥିଲା ମଁୁ ତ 

ପାଷାଣ......ମଁୁ ତ ପଥର େସଇଥିପାଇଁ ତ େମାେତ ଏମାେନ ଏେତ କn େଦଉଛkି 

ପିଲାଟା ବି ବାରଶହ ବେଢଇ, ରmା ଉେ�ଶ�େର ତାର ଜୀବନକୁ େହାମ କରିେଦଲା 

ଆଃ......! ଏେତ କମ ବୟସେର ଏେତ ବୁqିମାନ! ସବୁ େଦଖିଛି.......ମଁୁ ସବୁ େଦଖିଛି....... 

ଚୁପ୍-ଚାପ୍ ସବୁ େଦଖିଛି  

 େମାର ସ$ୂ&� ରୂପ େଦଖି ରାଜା ବହୁତ ଖୁସି େହାଇଥିେଲ କୁଶଳ କାରୀଗର, 

ଉତକୃn କାରୀଗରି, �ାପତ� କଳା ଏବଂ େବୖଭବ ପ&ୂ� କାଯ�� ସମ[,ୁ ଆ�ଯ�� ଚକିତ 

କରିେଦଉଥିଲା େମାର अଦି� ତୀୟ ସୁiରତା, अେନକ ଶିc ଆକୃତି, େଦବତା, 

ଦରବାରର ଛବି, ମାନବ ବାଦ�କାର, ଛବି, ଶିକାର କରିବାର ଦୃଶ�, ଯୁq ଯାତ� ାର ଦୃଶ�, 

ନତ�କୀ ମାନ,ର ନୃତ� େଶୖଳିର ଦୃଶ� ଏହିପରି अେନକ ଆକଷ�କ ଏବଂ ଯଥାଥ�ବାଦର 

ସଂଗମ େମା ଶରୀରେର ଏେବ ବି ମଁୁ ଧରି ରଖିଛି ଓଡିଶା ଶିcକଳାର अଦି� ତୀୟ 

ଆକଷ�ଣର େକi�  ରୁପେର ପରିଚିତ ମଁୁ ମନୁଷ�, ପଶୁ, ପmୀ, େଦବତା, ଗpବ� ସମ[, 

ଜୀବନ ଉପେର ଆଧାରିତ ଛବିକୁ ମଁୁ େମା େଦହେର ଆଜିବି ସାଇତି ରଖିଛି ମଁୁ ଖାଲି େମା 
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 ବା[ୁକଳା, ଭବ�ତା, ଶିcକଳାର ଗୁwନ ପାଇଁ ପ�ସିq ନଥିଲି, ମଁୁ କଳିv ବା[ୁକଳାର 

ଉପଲÙିର अନ�ତମ େକi�ବିiୁ ଥିଲି ଯାହାର ଭବ�ତା, ଉଲ� ାସ ଏବଂ ଜୀବନର ସମ[ 

ପmର अେନାଖା ତାଳ-େମଳର ଗୁwନକୁ ଏେବ ମଧ� ମଁୁ ପ�ଦଶlତ କରୁଛି  

 େମା େଦହେର ସଯୂ��େଦବ,ର ଭବ� ଯାତ� ାକୁ ପ�ଦଶlତ କରା ଯାଇଛି 

ସଯୂ��େଦବ, ତିନି ରୁପ, ବାଲ�ାବ[ା (ଉଦିତ ସଯୂ��), ଯୁବାବ[ା (ମଧ�ାନ ସଯୂ��) ଏବଂ 

େପୗଢାବ[ା (अ[ ସଯୂ��) େମା େଦହେର अ,ିତ अଛି 

 ଆେର! ଏ କାଳକୁ େଦଖ ଏ କ’ଣ େହଲା....... କାଳ େମାେତ ଗ�ାସ କରିେଦଲା 

ମଁୁ େମାର ବା[ବିକ ରୂପକୁ ଧିେର ଧିେର ହେରଇ େଦଉଛି େମାର ଜୀବନଦାୟିନୀ କିରଣ 

ସମ[ ବିଶ�କୁ ଉଜ�ା, ତାପ ଏବଂ େତଜ େଦଉଥିବା ଭୁବନ-ଭା�ର ସଯୂ��,ର ପ�ାଚୀନ 

अତ�k ଭବ� ମiିରର ଭବ�ତା, େବୖଭବ ଏବଂ ସମୃqିକୁ ମଁୁ କ’ଣ ପାଇଁ अଧିକ ସମୟ 

ପଯ��k ଧରି ରଖି ପାରିଲି ନାହU େମାର କ’ଣ ଭୁଲ ଥିଲା? ମଁୁ ତ ବହୁତ କn ସହିଥିଲି 

ସମେ[ େମା ଉପେର ନିଜ ନିଜର ଆଧିପତ� ବି[ାର କରିଥିେଲ େମାର ବା େଦାଷ 

କ’ଣ.......? 

 ଆେର ....... ଏ କ’ଣ! ଏ କଳାପାହାଡ େକଉଁଠୁ ଆସିଲା? ମଁୁ ତାର କ’ଣ mତି 

କରିଥିଲି? ଆେର.......ଏ.......ତ.......ହିiୁ ଧମ�ର ବିନାଶକ ରୁପେର ପରିଚିତ ମଁୁ ତ ହିiୁ 

ଧମ�ର ଗବ� େସ େମାେତ ବି ଛାଡିଲା ନାହU େମାର ବିଶାଳ ଶରୀର ଏବଂ େମାଟା ପରତ 

େଯାଗୁ େମାର ବିେଶଷ କିଛି mତି କରିପାରି ନଥିଲା କି� ରାଗେର ଆସି େମାର 

ଦଧିନଉତିକୁ ହେଲଇେଦଇ ପଳାଇଗଲା େମା ପତନର ଏ େହଉଛି ଏକ ମୁଖ� କାରଣ 

େସଥିପାଇଁ େମା ମୁଖଶାଳାରୁ ମଁୁ ଧିେର ଧିେର mତିଗ�[ େହବାେର ଲାଗିଲି ମଁୁ ସବୁ 

େଦଖିଛି କnେର ଥାଇ ବି ମଁୁ େଦଖୁଥାଏ....... ମା ରାମଚjି କଳପାହାଡକୁ ଲୁଛି 
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 ପଳାଇଗେଲ ମା ତ ଜଗତ ଜନନୀ ମା େଦହେର ହାତ ଲଗାଇ ପାରିଲା ନାହU ପୁରୀ 

ପjାମାେନ ମଧ� ଜଗନ� ାଥ ମiିରର ପବିତ� ତା ବ�ାଇ ରଖିବା ଉେ�ଶ�େର ଜଗନ� ାଥ,ୁ 

ଏକ ଗୁ� ଯାଗାକୁ େନଇଗେଲ ଭୁବେନଶ�ରର ଲିvରାଜ ମiିରର ପଜୂାରୀମାେନ ମଧ� 

େଭାଳାନାଥ, ରmା ଉେ�ଶ�େର ଗଭ�ଗୃହେର ନଡା, କୁଟା ଜମା କରି େଦଇଥିେଲ 

କଳାପାହାଡ ପୁରା େଚnା କରିଥିଲା େଭାଳାନାଥ,ୁ mତି ପହ�ାଇବା ପାଇଁ େଶଷେର 

ନିରାଶ େହାଇ ନିଆଁ ଲଗାଇ େଦଇଥିଲା କଳାପାହାଡ ଭୟ,ର अଗି�ଜ� ଳାେର 

ମହାେଦବ,ର ଲିv ମଧ� ସାମାନ� mତିଗ�[ େହାଇଥିଲା ଏ ସବୁ ମଁୁ େମା ନିଜ ଆଖିେର 

େଦଖିअଛି ଏବଂ ସମ[ କnକୁ अନୁଭବ କରିअଛି ମଧ�....... ତଥାପି ମଁୁ ମୁjେଟକି 

ରହିଥିଲି  

  “ଧମ�ପଦ” – ବାର ବଷ�ର ଛୁଆ େସ େମାର ମୁjି ମାରିବା ପାଇଁ ତାର ଜୀବନ 

େଦଇ େଦଇଥିଲା େସ....... କାଳକ�େମ କ’ଣ େହଲା? େସହି ପଥରକୁ କାଢିେନେଲ 

କହିେଲ ଏହି ପଥରେର ଚୁ\କୀୟ ଶ�ି अଛି ସମ[ ସାଗର େପାତ େମା େଯାଗୁ ଧ�ଂସ 

େହାଇ ଯାଉअଛି ନାବିକ ମାେନ ଏହା କହି େମାର େକi� ୀୟ ଶିଳାକୁ କାଢିେନେଲ ଯ-ରା 

େମାର ଶରୀରର ସମ[ ସ�ଳନ ଧିେର ଧିେର mୀଣ େହବାକୁ ଲାଗିଲା ମଁୁ ଧ�ଂସାବେଶଷ 

ଆଡକୁ ଗତି କରିବାକୁ ଲାଗିଲି ତଥାପି ମଁୁ ବ�ିଥିଲି....... ଭାବିଲି େମା ମୁj ଖjିଆ 

େହେଲବି ମଁୁ ଏଇ ଖjିଆ ମୁjକୁ େଟକି େଯେତ କn େହଉ ପେଛ ମଁୁ ରହିବି....... ନି�ୟ 

ରହିବି.......  

 ଆେର.......! ଏ ପୁଣି କ’ଣ! ଜେଣ ମରାଠୀ େଯାqା ଆସି େମା अରୁଣ [�କୁ ଉଠାଇ 

େନଇ ପୁରୀ ଜଗନ� ାଥ ମiିର ମୁଖ-ାରେର [ାପନା କରିେଦେଲ ତଥାପି ମଁୁ କିଛି 

କହିନଥିଲି ସମେ[ ନିଜ ନିଜର ମନମାନି କରିଥିେଲ ଯିଏ ଯାହା ଚାହUଲା େମା ସାvେର 
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 अନ�ାୟ କଲା ମଁୁ ମୁjେପାତି ସବୁ ସହି ଯାଉଥିଲି କାରଣ ମଁୁ ଓଡିଶାର ଗବ� ଓ 

େଗୗରବକୁ ବ�ାଇ ରଖିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଥିଲି.......  

 ବZ�ମାନ ମଁୁ େମା ମୁଳ ସ�ରୂପକୁ ହରାଇ େଦଇଛି େକେତେବେଳ ମଁୁ ସଯୂ�� 

େଦବତା, ରଥକୁ ଟାଣୁଥିଲି କିଛି ବି-ାନ, ମତେର େମାର ଧ�ଂସର କାରଣ େହଉଛି 

େମାର ବିଶାଳ ରୂପ ଏବଂ ବା[ୁ େଦାଷର କାରଣ ଆଉ କିଛି ବି-ାନ କହkି, ମଁୁ 

େକେତେବେଳ େମା ପ&ୂ�ରୂପେର ନଥିଲି କି� “ଆଇେନ – ଇ – ଆକବରୀ” େର अବୁଲ୍ 

ଫଜଲ େମାର କୀZlକୁ ବ&�ନା କରି ଯାଇଛkି କିଏ କିଛି ବି କହୁ, ମଁୁ େହଉଛି ମଁୁ....... 

 ମଁୁ େହଉଛି ସଯୂ�� େଦବତା,ର ରଥ, ଶ�ିର [�, ଆଶାର ପ�ତୀକ େମାର 

େଦହେର େଯାଡା େହାଇଥିବା ବାର େଯାଡି ଚକ େହଉଛି ବାର ମାସର ପ�ତୀକ େମାର 

ଏହି ଚକ ସମୟ ଚକ�ର ଗତିର ଦିଶାକୁ ନିଧ�ାରିତ କେର 

 େମାର ଏହି ବାର େଯାଡି ଚକକୁ ଟାଣିବା ପାଇଁ ସାତ େଯାଡି େଘାଡାକୁ େଯାଚା 

ଚାଇଛି ଏହି ସାତଟି େଘାଡା େମାର ସ�ାହର ସାତ ଦିନର ପ�ତୀକ ମଁୁ ସମୟର ଗତିକୁ 

ଦଶ�ାଏ ଏବଂ େମାେତ ସଯୂ��େଦବ ନିୟkି� ତ କରkି କ’ଣ େହଲା ମଁୁ ଆଜି ଧ�ଂସ ଆଡକୁ 

ଗତି କରୁଛି? େମାର ଚକ ସବୁ ଭାvି-ରୁଜି ଗଲାଣି େମାର େଘାଡା ମାେନ ଦୁବ�ଳ ଏବଂ 

ନିେ[ଜ େହାଇ ଗେଲଣି ମଁୁ େହଉଛି ସଯୂ��େଦବ, ରଥ, ଶ�ିର ପ�ତୀକ େମାର ଏଇ 

ଚକ ଏବଂ େଘାଡା େମାର अ[ିତ� , େଦଶର ଗବ� ମଁୁ େସମାନ,ୁ ପୁନ�ଃଜୀବିତ କରିବି 

େସମାନ, ମଧ�େର ଶ�ିର ସzାର କରିବି େସମାେନ େମାେତ ଟାଣି-ଟାଣି େନଇ େମା 

ଲm�ଳେର ପହ�ାଇେବ ଏମାେନ େହଉଛkି େମା ଆଶାର ପ�ତୀକ, େମା ଭବିଷ�ତର 

ମାଗ� ଏବଂ ବZ�ମାନର ନବୀନ ଆକଳନ ପାଇଁ େମା ଆଖିେର ନୂତନ ସ�ପ� ସେଜଇ, େମାେତ 

ନୂତନ ପଥ େଦେଖଇ, ଟାଣି-ଟାଣି େନଉଛkି କାରଣ ମଁୁ ଆଗାମୀ କାଲିର ସୁଗମ-ମାଗ�ର 
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 ଦିଶାକୁ ଦେଶ�ଇ ନୂତନ ଇତିହାସ ରଚନା କରିପାରିବି ଇତିହାସର ନୂତନ ପୃ.ାେର େମାର 

ଏହି ଦିଗବିଜୟ अଶ� ମାନ,ୁ ଦଉେଡଇ-ଦଉେଡଇ ମଁୁ େମା ଲm��ଳେର ପହ�ି ପାରିବି 
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ଶ�ୀ େବୖକୁtନାଥ ଖଟୁଆ 

ଖjିଗିରି ଓ ଉଦୟଗିରିଖjିଗିରି ଓ ଉଦୟଗିରିଖjିଗିରି ଓ ଉଦୟଗିରିଖjିଗିରି ଓ ଉଦୟଗିରି    

 �ାନମାନ,ର ନାମକରଣ େଭୗେଗାଳିକ �ତି, �ାନର ମାହାତB  ବା େକୗଣସି େଲାକର 

ନାମେର �ାପନ କରାଯାଇଥାଏ କି� ଖjଗିରି ଓ ଉଦୟଗିରି ବିଭିନ�  ସମୟେର ବିଭିନ�  

ନାମକରଣ କରାଯାଇଛି ଏହି ନାମଗୁଡ଼ିକ ଆେମ ବିଭିନ�  ଉପାଦାନରୁ ପାଇଥାଉ 

ଖjଗିରି ଏକମ� େmତ� ର ପ�ିମକୁ अବ�ିତ ଏହାକୁ ମଧ� ସ¡&� ାଦି�  କହkି େକେତେବେଳ 

ଏହା କୃତିବାସ େmତ�  ତ ଆଉ େକେତେବେଳ ଭୁବେନଶ¡ର ଏେବ ଭୁବେନଶ¡ର ରହି 

ରାଜଧାନୀ ନିମ�ାଣ େହବାରୁ ଏହାକୁ େସହି ଭୁବେନଶ¡ର କହୁଛkି ଖjଗିରି ପାହାଡ଼ର 

ଉ�ତା ପ�ାୟ ୮୪ ମିଟର ବା ୨୮୦ଫୁଟ ଏହାର ଆୟତନ ପ�ାୟ ୨୫ ବଗ�କିେଲାମିଟର 

ପାହାଡ଼ର ପାଦେଦଶର ଉ�ତା ୪୦ ମିଟର ବା ୧୩୨ ଫୁଟ ଏହା ଦୁଇଟି ପାହାଡ଼ର 
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 ସଂେଯାଗକୁ ଖjଗିରି କହkି ଉଦୟଗିରିଠାରୁ ଖjଗିରିର ଉ�ତା अଧିକ ଆୟତନେର 

ଖjଗିରି ଆୟତନ ଉଦୟଗିରିରୁ अଧିକ ଦୁଇଟି ପାହାଡ଼ର ସଂେଯାଗ�ଳିେର ଏକ ଘାଟି 

ରା[ା अଛି ଏବଂ କିଛି ସମତଳ अଂଚଳ अଛି ଏହାରି ଭିତରେଦଇ ରା[ା େହବାର କାରଣ 

େହଲା ଏହା ବହୁ ଆବାହମାନ କାଳରୁ ପ�ସିqିଲାଭ କରିଥିଲା େତଣୁ ଏହି ଜାଗାକୁ 

ସଂେଯାଗ କରିବାପାଇଁ ରା[ା ଏହି ପାହାଡ଼ ମଝିେର ଯାଇଥିଲା େବାଧହୁଏ ଏହି 

ଘାଟିରା[ାରୁ ଘାଟିକିଆ େଗାଟିଏ ଗଁା ନାମ ରହିଛି ଘାଟିରା[ା ପାଖେର କିଆଗଛ ବଣ 

େଦଖାଯାଏ େତଣୁ ଏହି ଗଁାର ନାମ ଘାଟିକିଆ ଏହି ପାହାଡ଼ର ପବୂ�ପାଶ¡େର� ଜାଗମରା 

କୁହାଯାଏ େବୗqମାେନ ଏଠାେର ବ� ାହB ଣମାନ,ର ଯyଭv କରୁଥିେଲ ଏହି ଯାଗ ବା 

ଯyକୁ ଜଗିବା ପାଇଁ ଏଠାର େଲାକମାେନ ଜଗିରହୁଥିବାରୁ, େତେଣୁ ଏହାକୁ ଜାଗମରା 

କହିkି ଏହାର ପାଖେର ଡୁମୁଡୁମା ଗjମୁjା ଓ ବରମୁjା ଗଁାମାନ अଛି ଏହି ସବୁ 

ଦ� ାବିଡିଆନ୍ ଶ� ଏହାରି ପାଖେର ଭରତପୁର ଓ ଲmBଣପୁର ଥିଲା ବତ�ମାନ ଆଉ େସ ଗଁା 

ନାହU େଲାେକ େକଉଁଆେ଼ଡ ଚାଲିଗେଲ ରାଜସ¡ ନ¢ାେର ଖାଲି ଗଁାନାମ ରହିଛି   

 ଏହି ପାହାଡ଼ର ଉତର ଦିଗରୁ ଏକ ନାଳ ଭରତପୁର ବା ଔଷଧିୟ ଜvଲରୁ ବାହାରି 

ଘାଟିକିଆ େଦଇ ପାଇେକରାପୁର େକାଳଥିଆ ଆଇଗିଣିଆ ଡୁମୁଡୁମା େଦଇ ଗjମୁjା 

ପଯ��k  ଯାଇଛି  अନ�ପmେର ଔଷଧିୟ ଜvଲ ଭିତରୁ େଗାଟିଏ େଛାଟିଆ ନାଳ  

ବାହାରି େରଂଟାଲ କେଲାନୀ ବରମୁjା ହାଉସିଂ େବାଡ� କେଲାନୀ ତେଳ ତେଳ ଓଇଉଏଟି 

ଫାମ� େଦଇ ଗjମୁjା ପଯ��k ଯାଇଛି   ଖjଗିରି ପାହାଡ଼ର ବଷ�ା ପାଣି ଏହି ଦୁଇ ନାଳ 

ଭିତେର େଦଇ ପ�ବାହିତ ହୁଏ  ଆଇଗିଣିଆ ଗଁାର େଲାକମାେନ ଯୁqେmତ� େର 

ଆଗୁଆଣିଥାଟ ରୂେପ କାଯ��କରୁଥିେଲ  େତଣୁ ଏହି ଗଁାର ନାମ ଆଇଗିଣିଆ େହାଇଛି   

ଡୁମୁଡୁମା ଗଁାରୁ ଯm ଓ ଯmିଣୀ ମତୂl ଶ�ୀ କୃÛଚi�  ପାଣିଗ�ାହୀ ସଂଗ�ହ କରିଥିେଲ େବାଲି 
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 ତା, ଆେକ�ାେଲାଜିକାଲ ରିେମନସ୍ ଆଟ ଭୁବେନଶ¡ର ବହିେର େଲଖିଛkି  େତଣୁ 

अନୁମାନ େହଉଛି ଏଠିକାର େଲାେକ ଯmଯmିଣୀମାନ,ୁ ଉପାସନା କରୁଥିେଲ  ଏହି 

ଦୃnିରୁ ବିଚାର କେଲ ୭ମ ଶତା�ୀେର ନାଥ େଯାଗୀ ସଂପ�ଦାୟ ନାଥ ଧମ� ପ�ଚାର 

କରୁଥିେଲ  େଯାଗୀ ସଂପ�ଦାୟର ଡ\ ଓ େଡାମୀ ଏକ ଜଣାଶୁଣା ନାମ େତଣୁ ଏଥିରୁ 

अନୁମାନ େହଉଛି ଏହାର ନାମ େସଇଥିପାଇଁ ଡୁମୁଡୁମା େହାଇଛି    

 ପ�ାକୃତିକ ଦୃnିେକାଣରୁ ବିଚାର କେଲ କୁମାରୀ ପବ�ତକୁ ଉଦୟଗିରି କହkି କାରଣ 

ସଯୂ�� ଉଦୟ େହେଲ ତା’ର ପ�ଥମ କିରଣ ଏହି ପାହାଡ଼େର ପଡ଼ୁଥିବାରୁ ଏହାକୁ ଉଦୟଗିରି 

କୁହାଯିବା ଯଥାଥ�  କି� ଉଦୟ ଏକ ସଂ�ୃତ ଶ�  ଏଥିେର ଗିରି ଶ� ପ�ାk ସଂେଯାଜକ 

ଭାବେର େଯାଗ କରାଯାଇଛି   କି� ଏହାର ଦ� ାବିଡ଼ ଶ� କଣ ଥାଇପାେର ଜଣା ନାହU  

ଖjଗିରିକୁ ଖjିଆଗିରି କୁହାଯାଏ  ଏହାକୁ ମଧ� ଖjାଚଳ କହkି  ପାହାଡ଼କୁ 

ସାଧାରଣତଃ ଗିରି, ପାହାଡ଼, ମୁjିଆ, ଶୃv,  अଚଳ, ପବ�ତ, େମରୁ ଏମିତି ବିଭିନ�  अଥ�େର 

ପ�କାଶ କରାଯାଏ  ଏହି ଶ�ଗୁଡ଼ିକ େକେତେବେଳ ଓ େକଉଁ ସମୟେର   କହିେହଉ ନାହଁ 

  େତଣୁ ଖjିଆ ଶ�େର ପ�ାk ଉପସଗ� अଚଳ ଲାଗି ଏହା ଖjାଚଳ େହାଇଛି  ଆଉ 

େଗାଟିଏ କଥା କୁହାଯାଇପାେର େଗାଟିଏ ଜିନିଷକୁ ବିଭିନ�  େଲାକ ବିଭିନ�  ସମୟେର ବିଭିନ�  

ନାମକରଣ କରିଥାkି  େସେତେବେଳ େଲଖାପଢ଼ା େବଶି ନଥିଲା  ଯାହା େବଶି େଲାକ 

କହୁଥିେଲ ତାହା ଗ�ହଣ େହଉଥିଲା   ପ�ାକୃତିକ  ରୂପକୁ େଦଖିେଲ ଏହା ଏକ ଭvିଳ 

ପବ�ତମାଳା  ଏହାର ରୂପ େଦଖିବାକୁ ଖjିଆ ଖାବରା  େତଣୁ ଏହି ଖjିଆଖାବରାରୁ 

ଏହା ଖjାଚଳ କୁହାଯାଏ  ଖjିଆରୁ ଏହା अଚଳ ଶ� େଯାଗ କରାଯାଇ ଏହାକୁ 

ଖjାଚାଳ କହୁଥିେଲ  ଖjିଆ ଏକ ଦ� ାବିଡ଼ ଶ�  ଏଥିସହିତ अଳଚ ସଂ�ୃତ ଶ� 

ସଂେଯାଗ କରାଯାଇଛି     
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  ଶିଶୁପାଳଗଡ଼ ଖାରେବଳ, ରାଜଧାନୀ ଥିଲାେବାଲି କୁହାଯାଏ  ଖାରେବଳ 

ବାନପ��େର ଆସି ଏହି କୁମାରୀ ପବ�ତେର अବ�ାନ କରିଥିେଲ  ଏହିଠାେର େସ ଏକ 

ନାଟମjପ ନିମ�ାଣ କରିଥିେଲ  ଏହାର ଗଠନ େଶୗଳୀ अତି ଉ�େକାଟିର  ଦୁଇ 

ପାଖେର ଆେଲାକର ବ�ବ�ା କରାଯାଇଥିଲା  ଏଥିରୁ अନୁମାନ କରାଯାଏ ଖାରେବଳ 

ନାଟ�ପି�ୟ ଥିେଲ  ଗୁର ସ¤�ଖେର ନାଟ�ପ�ଦଶ�ନ କରାଯାଉଥିଲା  ଦଶ�କମାେନ 

अଭିନୟ େଦଖିବାପାଇଁ ବସିବା ପାଇଁ ଜାଗା ସମତଳ କରାଯାଇଥିଲା  ଖାରେବଳ, 

ହାତୀଗୁା ଶିଳାଲିପିେର କୁମାରୀ ପବ�ତ  େବାଲି େଲଖା अଛି    

 ଖjଗିରି ନବମୁନି ଗୁାେର ୧୦୪୦ ଖ�ୀnା�େର ଉଦ�ତ୍ େକଶରୀ ଏକ ଗୁା 

େଖାଦନ କରି ଏହାର ନାମ ନବମୁନି ଗୁା ସହିତ ଏହି ପବ�ତର ନାମ ଶ�ୀକୁମାର ପବ�ତ 

ଉକ� ୀ&� କରିଥିେଲ  େତଣୁ ଏହାକୁ ଶ�ୀକୁମାର ପବ�ତ େବାଲି କହୁଥିେଲ େବାଲି କୁହାଯିବ 

 କାତlେକୟ,ର अନ�ନାମ ଶ�ୀକୁମାର ଆଉ ମଧ� କାତlେକୟ,ୁ �i କହkି  

अମରେକାଷେର କାତlେକୟ,ର ସତରେଗାଟି ନାମ अଛି  अତଏବ ଖjଗିରିଠାେର 

କାତlେକୟ, ଉପାସନା ପ�ଚଳିତ ଥିଲା  ଏହି କାତ�େକୟ ଉପାସନା ଦmିଣ ଭାରତେର 

େଦଖାଯାଏ  ଖାରେବଳ, ରାଜଧାନୀ ଦkପୁରା ଥିଲା ଏହା ବଂଶଧାରାନଦୀ କୂଳେର 

ଥିଲା  େତଣୁ ଏହି କାତlେକୟ ଉପାସନା ଦmିଣରୁ ଆସିଛି  ଈmାକୁ ବଂଶୀୟ ରାଜାମାେନ 

କାତlକ,ର ଉପାସନା କରୁଥିେଲ  କାତlେକୟ ଉପାସନା ଦ� ାବିଡମାନ,ର େଦବତା 

ଥିେଲ   ଏହି ଖjଗିରି �iରୁ अପଭ� ଂଶ େହାଇ ଖjଗିରି େହାଇଛି ବା ଏହା ଭଂଗିଳ 

ପବ�ତମାଳାରୁ ଖjିଆ ଗିରିରୁ ଖjଗିରି େହାଇଛି     

 ୧୧ଶ ଶତ�ୀେର ଉଦ�ତ୍ େକଶରୀ (अନk େକଶରୀ) ଏଠାେର अେନକ ଗୁା ନିମ�ଣ 

କରାଇଥିେଲ  ଏଠାେର अନk େକଶରୀ ଗୁା ଓ ନବମ◌ୂୁନି ଗୁା ରହିଛି  
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 अମରାବତୀ କଟକେର େକଶରୀ ବଂଶୀୟ ଜେଣ ରାଜ ବସୁକc େକଶରୀ ଦୁଗ� ନିମ�ାଣ 

କରିଥିେଲ  ବସୁକc େକଶରୀ େହଉଛkି ଉଦ�ତ୍ େକଶରୀ ଆଉ अନk େକଶରୀ 

େହଉଛkି ଉଦ�ତ୍ େକଶରୀ   

 ୧୭୯୫ ଖ�ୀ. ବଡ଼େଖମୁjି ରାଜକୁମାର ବଳଭଦ� େଦବ ରାଜ�ତ�ାଗ କରି ପଥର 

ଭିକାରୀ େବଶେର େକରାjିମାଳ, ଚିତ� କୂଟ, ଡୁବୁଡୁବା, େଯାଗୀଗୁା, ଶ�ୀେmତ� , ଖjଗିରି, 

ମହାପବ�ତ, अpାରୁଆ, ହଳଦିଆ, ଧଉଳି, ବରୁେଣଇ, अଟଳା, ବଡା\ା, େକi� ାପଡ଼ା େଦଇ 

େଶଷେର ଓଳାଶୁଣୀ ପବ�ତେର ପହଂଚିେଲ ତା,ର ଜନB  ୧୭୭୮ ଖ�ୀ. ଥିଲା ଜଣାଯାଏ  

अରmିତ ଦାସ ଏହିଠାେର ଆଶ�ୟ େନଇଥିେଲ ଏଠାକୁ ମଧ� अେନକ ସାଧୁସw ଆସିଥିେଲ  

ଏବଂ େସମାେନ ଏହିଠାେର ସିqିଲାଭ କରିଥିେଲ େସମାେନ େହେଲ ମହିମା େଗାେସଇଁ, 

अଭିରାମ ପରମହଂସ ଓ ସିq ବାରv ଦାସ ଏହିଠାେର अରmିତ ଦାସ କିଛିଦିନ 

ରହିବାପେର ଚାଲିଯାଇଥିେଲ  

 ମରହ+ାମାେନ ଖjଗିରି ପାହାଡ଼ ଉପେର ଏକ ଭବ� ମiିର ନିମ�ାଣ କରିଥିେଲ  

େସହି ମiିର ଏେବ ବି ମଧ� ପରିଦୃଶ�ମାନ ହୁଏ  େବେଗଲାର ସାହେବ ଏଠାକୁ 

୧୭୬୦େର ଆସିଥିେଲ   େସ ଖାରେବଳ, ଶିଳା ଲିପିର ଫେଟାକପି େନଇ ତା’ର 

ପାେଠାqାର କରିଥିେଲ ଓ େଲାକେଲାଚନକୁ ଆଣିଥିେଲ     

 ୧୮୨୦ ମସିହାେର  ଐତିହାସିକ nାଲlv ସାେହବ ଖjଗିରି ପରିଭ� ମଣେର 

ଆସିଥିେଲ   ଖjଗିରିେର େଗାଟିଏ ଶନୂ�ମiିର ଥିବାର େସ େଲଖିଛkି   

 ଖjଗିରିେର ମାଘସ�ମୀକୁ େମଳା ହୁଏ  ଏହି େମଳା େକେବ ଆର� େହାଇଥିଲା 

େବାଲି କହି େହଉନାହU  ଇତିହାସ ପୃnାେର ଏହି େମଳା ଆର� ସଂପକ�େର  ଉେଲ� ଖ 

ନଥିେଲ ମଧ� େକଉଁ ଆବାହମାନ କାଳରୁ ଏହି େମଳା ଚାଲି ଆସିଛି  ଏହି େମଳା 



ତ� େୟାଦଶ ବଷ�, ପ�ଥମ ସଂଖ�ା, ଜାନୁଆରୀ ୨୦୧୮ Download Magazine 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.com  Aahwaan.com  Aahwaan.com  Aahwaan.com  |  176 

 ସଂପକ�େର େଗାଟିଏ  କି\ଦkି अଛି – ଶ�ାସୁର ନାମେର େଗାଟିଏ ପ�ତାପି अସୁର କୁ. 

େରାଗେର ଆକ� ାk େହାଇ ମାଘ ସ�ମୀ ଦିନ ଚi�ଭାଗାେର ବୁଡ଼ ପକାଇ ସଯୂ��େଦବ,ୁ 

ପ�ଣାମ କରି ଖjଗିରିଠାେର ଜପତପ କରିବାକୁ ଲାଗିଲା  େସ ମଧ� ସଯୂ��େଦବ, 

କୃପାରୁ େରାଗମୁ� େହାଇଗଲା  େଲାକମାନ, ମଧ�େର ଏହି ବିଶ¡ସ ଜନିB ଲା େଯ 

ଏଠାେର ସାଧନା କେଲ େଲାେକ େରାଗମୁ� ହୁअkି  ଏଇ ବିଶ¡ାସେନଇ ଜନ  ସମାଗମ 

େହବାକୁ ଲାଗିଲା  ସାଧାରଣତଃ ମାଘମାସେର େଲାକମାନ,ର ଚାଷବାସ ସରିଯାଇଥାଏ 

 େସମାନ,ର ନିତ� ବ�ବହାଯ�� ଜିନିଷ ପତ�  ସଂଗ�ହ କରିପାଇଁ େଲାେକ େମଳାକୁ 

ଆସିଥାkି   ମାଘସ�ମୀ େହଉଛି ମୁନି ଋଷିମାନ, ପବ�  େବାଧହୁଏ ଏହି 

ସଧୁସwମାେନ ଏଠାେର ଏହି େମଳା ଆର� କରିଥିେଲ, ଯାହାଆଜି ପଯ��k ଚାଲି ଆସିଛି  

 ଏହି େମଳା ୯ ଦିନଧରି ଚାେଲ  ଠାକୁର अନk େକଶରୀ ରଥ ଉପେର ବିେଜ କରି 

ଜାଗମରା ଗଁା ମାଉସି ମା’ ଘର ନାଗାମଠକୁ ଆସkି  ୯ ଦିନ ଯାତ� ା ସରିବା ପେର ପୁଣି 

ମiିରକୁ େଫରି ଯାkି  ଇଂେରଜମାେନ ଓଡ଼ିଶା ଆକ�ମଣ ସମୟେର ଠାକୁର ଜାଗମରା 

ଗଁାେର ରହିଯାଇଛkି     

 ଏହି ପାହାଡ଼ ପାଦେଦଶେର ଉତର ଦିଗକୁ ଭୁବେନଶ¡ର ଉନ� ୟନ କତୃପm ଏଠାେର 

ଏକ ବାଟିକା ନିମ�ାଣ କରିଛkି  ଏହାକୁ ଜୟେଦବ ବାଟିକା କହୁଛkି  ଏଠାେର ବିବାହ 

ବ�ତ ଆଦି କାଯ�� ସ$ାଦାନ କରାଯାଏ     

ଏଲ୍-୨୪୨/େଫଜ୍-୧, ଡୁମୁଡୁମା ହା.େବା.କେଲାନୀ  

ଭୁବେନଶ¡ର-୭୫୧ ୦୧୯ 

(େମା-୯୭୭୭୧ ୪୩୪୮୫) 
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ଦୀପକ କୁମାର ଷଡ଼vୀ 

ହାଇଦ� ାବାଦୀ ଦମ୍ ବିରିୟାନୀହାଇଦ� ାବାଦୀ ଦମ୍ ବିରିୟାନୀହାଇଦ� ାବାଦୀ ଦମ୍ ବିରିୟାନୀହାଇଦ� ାବାଦୀ ଦମ୍ ବିରିୟାନୀ    

 ବିଶ�ପ�ସିq ହାଇଦ� ାବାଦୀ ବିରିୟାନୀର ଇତିହାସ ବହୁ ପ�ାଚୀନ ଶୁଣାଯାଏ େଯ 

ନିଜାମ, ଶାସନକାଳେର େଯେତେବେଳ ଔରvେଜବ୍ ହାଇଦ� ାବାଦ ଆସିଥିେଲ 

େସେତେବଳର ନିଜାମ୍ ନିଜା – ଉଲ - ମୁଲକ୍ ଔରvେଜବ,ୁ ଖୁସି କରିବା ପାଇଁ ଏକ 

ସ�ତe ଧାରଣର ଖାଦ� ଯାହାକି ଭାତ ସହିତ ମାଂସ ଓ ମସଲାର ମିଶ�ଣକୁ ଏକ ସଂେଗ 

ପରଷି ଥିେଲ ଯାହାକୁ କି ପେର ବିରିୟାନୀ ନାମେର ନାମିତ କରାଯାଇଛି 

ଭାରତବଷ�େର ମିଳୁଥିବା ପ�ାୟ ସମ[ ମସଲାର ଏକ अପୁବ� ସମିBଶ�ଣ େହଉଛି ଏହି 

ବିରିୟାନୀ େତେବ ଆସ� ଏଇ ନୂଆବଷ�େର  ଆମ  ଭାରତବଷ�ର ଏକ ପୁରାତନ ଓ 

ସ�ାଦିn ବ�zନକୁ ପ�[ୁତ କରିବା  
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  ହାଇଦ� ାବାଦେର ପ�ସିq ବିରିୟାନୀ ମିଳୁଥିବା େହାେଟଲ୍ େହଉଛି ସିକiରାବାଦର 

ମହାତB ା ଗାpି େରାଡ଼େର ଥିବା େହାେଟଲ୍ ପାରାଡାଇଜ୍  ଏବଂ  ବାୱ�l େହାେଟଲ୍ ଯଦିଓ 

ହାଇଦ� ାବାଦ ସହରେର ବହୁତ ଗୁଡିଏ ବାୱ�l େହାେଟଲ୍ ରହିଛି େକବଳ ଗ�ୀନ୍ ବା ରିअଲ୍ 

ବାୱ�l ହU ଆପଣ,ର “ହାଇଦ� ାବାଦୀ େ�ସିଆଲ୍ ଦମ୍ ବିରିୟାନୀ” ମିଳିଥାଏ 

େସୗଭାଗ�ବଶତଃ  ମଁୁ  ହାଇଦ� ାବାଦ ଉÚଲର   େଯଉଁ ଘେର ଭଡା ରହୁଥିଲି େମାର ଉପର 

ମହଲାେର ପାରାଡାଇଜ୍ େହାେଟଲର ଜେଣ େରାେଷୟା ଶ�ୀ ଏମ୍ କି�Ûା ମୁଥୟୖା ରହୁଥିେଲ 

କିଛିଦିନର ମିଳାମିଶା ପେର ମଁୁ ଥେର ତା,ୁ अନୁେରାଧ କରିଥିଲି େଯ ଆମକୁ ବିରିୟାନୀ 

କରିବା ଶିେଖଇ ଦିअ� େବାଲି ଆଉ ଦିେନ େସ ରାଜି େହାଇ ନିେଜ ଆମ ଘରକୁ ଆସି 

ପ�[ୁତ କରି େଦଇ ଯାଇଥିେଲ “ହାଇଦ� ାବାଦ େ�ସିଆଲ୍ ଦମ୍ ବିରିୟାନୀ” ତା,ୁ 

େରାେଷଇ କାଯ��େର ସାହାଯ� କରିଥିଲୁ ମଁୁ ଏବଂ େମାର ଧମ�ପତ� ୀ େଜ�ାତିମ�ୟୀ    

ଆବଶ�କୀୟ  ସାମଗ�ୀ ଆବଶ�କୀୟ  ସାମଗ�ୀ ଆବଶ�କୀୟ  ସାମଗ�ୀ ଆବଶ�କୀୟ  ସାମଗ�ୀ ((((୩ ୩ ୩ ୩ ରୁ ରୁ ରୁ ରୁ ୪ ୪ ୪ ୪ ଜଣ, ପାଇଁ ଜଣ, ପାଇଁ ଜଣ, ପାଇଁ ଜଣ, ପାଇଁ ))))    

ବସୁମତୀ अରୁଆ ଚାଉଳ - (ଇjିଆ େଗଟ କି\ା େବn ରାଇସ୍ େହାଇଥିେଲ ଭଲ) – 

୭୫୦ଗ�ାମ, ଫୁଲ େକାବି - ୧ଟା, ଗାଜର - ୨/୩ଟା, କ�ାପସିକମ – ୨/୩ଟା, ବିନ – 

୧୦୦ଗ�ାମ, ମଟର ଛୁଇଁ – ୫୦ଗ�ାମ, ଆଳୁ – ୩ଟା, େପାଦିନା ପତ�  – ୧ ବିଡା, ଧନିଆ ପତ�  

– ୧ ବିଡା, ବିଲାତି ବାଇଗଣ – ୩ଟା, अଦା – ୩/୪ଖj, କଟା ପିଆଜ – ୨ଟା, ରସୁଣ – 

୪/୫ଟି, ଜୀରା – ୧ ଚାମଚ, ଧନିଆ ଗୁj - ୧ ଚାମଚ,ହଳଦୀ ଗୁj - ୧ ଚାମଚ, ଲ,ା ଗୁj 

- ୧ ଚାମଚ, ଡାଲଚିନି -୩/୪ଖj, ବଡ अେଳଇଚ – ୧ଟା, ଜାଇଫଳ – ୧ଟା , ଲବv-୪/୫ 

ଟି,ଗୁଜୁରାତି – ୨/୩ଟି, େତଜପତ�  -୨/୩ଟି,  େଗାଲ ମରିଚ – ୧ଗ�ାମ, େହvୁ – अc, କାଜୁ  

- ୭/୮ ଟି, କିସମିସ- ୭/୮ ଟି, େକଶର –अc(ପାଣିେର ରାତିରୁ ଭିଜା େହାଇ ଥିବା ଦରକାର 
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 ରv ପାଇଁ ଆବଶ�କ ), ଦହି – ୧୦୦ମିଲି, େଦଶୀ ଘିअ – ୪/୫ ଚାମଚ, େତଲ (ଆବଶ�କ 

अନୁଯାୟୀ),  ଲୁଣ (ଆବଶ�କ अନୁଯାୟୀ)    

ତିଆରି କରିବା ପ�ଣାଳୀତିଆରି କରିବା ପ�ଣାଳୀତିଆରି କରିବା ପ�ଣାଳୀତିଆରି କରିବା ପ�ଣାଳୀ   

 ପ�ଥେମ ଏକ ପାତ� େର ୧ ଲିଟର ପାଖାପାଖି ପାଣି ଗରମ କରି ନିअ� ପାଣି ଫୁଟିଲା 

ପେର େସଥିେର େତଜପତ� , ଲବv, ଡାଲଚିନି, अେଳଇଚ ପକାଇ ଦିअ�   

 ବିରିୟାନୀ ଚାଉଳକୁ ପକା� ଓ ତା ସହିତ ଏକ େଛାଟ ଚାମଚ େଦଶୀ ଘିअ ମଧ� 

ପକା� େଦଶୀ ଘିअ ପକାଇବା -ାରା ଭାତ ଗୁଡିକ େଗାଟା େଗାଟା େହାଇ ରହିବ ଯାଉ ପରି 

େହାଇ ଯିବନାହU  

 ମଝିେର ମଝିେର ତାକୁ େଗାଳାଉ ଥାଆ� ଏହି େସାପାନଟି େହଉଛି ବିରିଆନୀର 

ମୁଖ� େସାପାନ କାରଣ ଚାଉଳକୁ ପୁରା ଭାତ େହଲା ପରି କରାଯିବ ନାହU ପାଖାପାଖି ୭୦% 

ଭାତ େହାଇ ଆସିବା ପେର ଆେମ ତାକୁ  ଚୁଲିରୁ ଓହ� ାଇେଦବା କାରଣ ଏହି ଭାତକୁ ପେର 

େପ�ସର କୁକର ସାହାଯ�େର ଦମ ଦିଆଯିବ  

 ଭାତ ଓହ� ାଇ ସାରିବା ପେର େସଥିରୁ େତଜ ପତ� , अେଲଇଚ ଆଦି ସବୁ ବାହାର କରି 

अଲଗା କରି ଦିअ�   

 अପର ପାଶ��େର ଆଳୁରୁ େଚାପା ଛେଡଇ ଦିअ� ଏବଂ ସମ[ ପରିବାକୁ େଛାଟ େଛାଟ 

କରି କାଟି ରଖ�    

 ଏେବ କେଡଇେର େତଲ ଗରମ କର� ତା’ପେର ପ�ଥେମ ଆଳୁକୁ େତଲେର ଛାଣି 

अଲଗା ରଖ� ପେର ପେର ସବୁ ପରିବାକୁ େସହିପରି େତଲେର ଛାଣି ରଖ� େବଶୀ 
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 ମଧ� ଭାଜିେବ ନାହU अc ବାଦାମି ରvର େହାଇଗେଲ ପରିବାକୁ କେଡଇରୁ ବାହାର କରି 

ଦିअ�  

ମସଲା ପ�[ୁତିମସଲା ପ�[ୁତିମସଲା ପ�[ୁତିମସଲା ପ�[ୁତି    

 କଟା ବିଲାତି, ପିଆଜ, अଦା, ରସୁଣ, ଜୀରା ଓ अc କିଛି ଶୁଖିଲା ଲ,ା ସହ ପାଣି 

େଦଇ ଏହାକୁ ଭଲ କରି ଗ�ାଇjରେର ବାଟି ଦିअ�  

 କେଡଇେର େତଲ ଗରମ କର� ଉପେରା� ମିଶ�ଣକୁ େତଲେର ପକା� ଓ ତା ସହ 

େହvୁ, ହଳଦୀ ଗୁj, ଧନିଆ ଗୁj, ଲ,ା ଗୁj ପକାଇ ଭଲ କରି ଭାଜି ନିअ�  

 ସମ[ ଶୁଖିଲା ମସଲା େଯପରି ଲବv, ଡାଳଚିନି, अେଳଇଚ ଗୁଜୁରାତି, 

େଗାଲମରୀଚ, ଜାଇଫଳକୁ ଭଲ କରି େହମଦ[ାେର ଗୁj କରି ନିअ� ଏବଂ ଏହି ମସଲାକୁ 

ଉେପାର� ମସଲାେର ପକାଇ ଦିअ�   

 ଏହି ମସଲା ପେକଇବା ମାେତ�  ମସଲାରୁ अପବୂ� ସୁଗp ବାହାରିବ ଯାହା ଆପଣ, 

ସାଇ ପଡିଶାକୁ ଜେଣଇ େଦବ େଯ ଆଜି ଆପଣ ,ର ଘେର ବିରିୟାନୀ ପ�[ୁତି ଚାଲିଛି 

 ତା'ପେର େସହି ମସଲାେର ଦହି ପକାଇ େଦଇ େସ ପଯ��k େଗାଳା� େଯଉଁ ପଯ��k 

େସଥିରୁ େତଲ अଲଗା ନ େହାଇଛି  

 ବତ�ମାନ ଉେପାର� ମସଲାେର ଆଗରୁ ଛଣା େହାଇ ରଖା େହାଇଥିବା  ସମ[ 

ପରିବାକୁ ଏକ ସାvେର ପକାଇ ଭଲ କରି େଗାଳାଇ ଦିअ� ଏବଂ ୨ ରୁ ୩ ମିନିଟ ପଯ��k 

େଘାଡାଇ ରଖି ତାକୁ ସିଝିବାକୁ ଛାଡି ଦିअ�  (ଯଦି ଆପଣ ମାଂସ ପି�ୟ େତେବ ଏହି 

େସାପାନେର ଆଗରୁ ସିଝା େହାଇ ରଖା େହାଇଥିବା େଛଳି କି\ା କୁକୁଡା ମାଂସକୁ  ପକା� ) 
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 ପେର ମସଲାକୁ  ଚୁଲିରୁ ଓଲହାଇ ଦିअ� ବZ�ମାନ ଆମର ବିରିୟାନୀ ମସଲା ପ�[ୁତ   

 ଆେମ ବZ�ମାନ ଭାତ ଓ ମସଲାକୁ େପ�ସର କୁକର େର ଦମ୍ େଦବା େସଥିପାଇଁ 

ଏକ ୫ଲିଟରର େପ�ସର କୁକର େନବା ଏବଂ ତା ମଧ�େର ପ�ଥେମ କିଛି ଘିअ  ପକାଇ 

ତା’ର ଚାରି କଡେର ଭଲ କରି ମାଖି େଦବା  ତା’ପେର ବିରିୟାନୀ ଭାତର ଏକ ପର[ 

େଦବା ଓ ତା ଉପେର ମସଲାର ମଧ� ଏକ ପର[ େଦବା ଏହିପରି ଭାେବ ଭାତ ଓ 

ମସଲାକୁ  ୪ କି\ା ୫ ପର[ ପର[ କରି ତା ଭିତେର ରଖିେଦବା   

 ଭାତ ଓ ମସଲା େଶଷ େହାଇଗଲା ପେର ତା ଉପେର କାଜୁ, କିସ୍ ମିସ୍, ଧନୀଆ ପତ� , 

େକସର ଓ େପାଦିନା ପତ�  ସହ ୨/୩ ଚାମଚ ଘିअ େଦଇ େପ�ସର କୁକରର ଢା,ୁଣୀର 

ହୁଇସିଲକୁ କାଢି ବିନା ହୁଇସିଲେର େପ�ସର କୁକରକୁ ବi କରିେଦବା ଏବଂ ଏହାକୁ ପ�ାୟ 

୧୫ ମିନିଟ ପଯ��k ଧିମା ଆ�େର ଦମ୍ େଦବାକୁ ଛାଡି େଦବା   

 ଠିକ ୧୫ ମିନିଟ୍ ପେର ଗ�ାସ୍ ବi କରି ବିରିୟାନୀକୁ ଭଲ ଭାେବ କୁକର ଭିତେର 

େଗାଳାଇ େଦବା ଏେବ େହାଇଗଲା ପ�[ୁତ ଗରମା ଗରମ ‘ହାଇଦ� ାବାଦ େ�ସିଆଲ୍ ଦମ୍ 

ବିରିୟାନୀ’ ଯଦି ବିରିୟାନୀକୁ ସେଜଇବାର ଥାଏ େତେବ ପିଆଜକୁ େଗାଲ େଗାଲ କରି 

କାଟି େପାଦିନା ଓ ଧନିଆ ପତ�  ସହ ସେଜଇ ନିେଜ ଖାଆ� ଓ ନିଜର ପି�ୟଜନ,ୁ ମଧ� 

ଖୁଆ�  ଆଉ ହଁ ! ନୂଆବଷ�େର ବିରିୟାନୀ ଖାଇବା ଓ ଖୁଆଇବାର ମଜାକୁ ଆମ 

ହ� ାଟ୍ ସଆପ୍ ଆପ୍ ଗ��ପେର ନି�ିତ ବା��  

ସହକାରୀ अଧ�ାପକ, େରାଲାj୍ ଫାମ�ାସୀ ମହାବିଦ�ାଳୟ 

େଖାଡାସିvୀ, ବ� ହB ପୁର-୧୦ 
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ଡା ସୁବାସ ଚi�  ରାଉତ 

ସwକବୀର େଦାହାଗୁx ସwକବୀର େଦାହାଗୁx ସwକବୀର େଦାହାଗୁx ସwକବୀର େଦାହାଗୁx ----    ୧୧୧୧    

ଚକି ଚାଲିବା ଦଶ�ନ କରି କବୀର କେର କ�iନ,  

ଦୁଇ ପ�[ର ମଧ�େର ସଦା ରେହନି କାହା ଜୀବନ ୧ 

ମi କିଏ େସ, େଖାଜି ଚାଲିଲି, ପାଇଲିନି େକଉଁଠାେର,  

ନିଜ ମନକୁ େଖାଜି େଦଖିଲି, ମi ଲୁଚିଛି େସଠାେର ୨ 

କାଲିର କାମ ଆଜି ହU କର, ଆଜିକାର କାମ ଏେବ,  

ପଲକ ମେଧ� ପ�ଳୟ େହବ, କZ�ବ� କରିବୁ େକେବ ୩ 

ଏପରି ବାକ� Îୁରଣ କର, ନାହU ଯହU ଗବ� କାkି,  

ଶୁଣିେଲ ନିଜ ତନୁ ଶୀତଳ, अନ�କୁ େଦବ େସ ଶାkି ୪ 

ଧୀେର େର ମନ, �ିରତା ରଖ, ଧୀେର ସବୁ କଥା ହୁଏ,  

ମାଳି ଢାେଳ ଜଳ ଶେହ ଗରା, ଋତୁ େହେଲ ଫଳ ହୁଏ ୫ 

ଏତିକି ପ�ଭୁ ଆମକୁ ଦିअ, କୁଟୁ\ ଯେଥn ପାଉ,  

େଭାକିଲା େକହି ନିେଜ ନ ରହୁ, ସାଧୁ େଭାକେର ନ ଯାଉ ୬ 

ବଡ଼ ଶ�ଟି अଥ� ବିହୀନ, େଯମିତି ଗଛ ଖଜୁର,  

ପାw ପାଏନି ଛାୟା ଟିକିଏ, ଫଳ ଫେଳ अତି ଦୂର ୭ 

ତିଳ ମଧ�େର ସଂଯୁ� େତଲ, ଚକମକି ସେv ନିଆଁ, 

ତୁମ ମଧ�େର अଛkି ପ�ଭୁ, ଜାଗି ଉଠି ହୁअ ଠିଆ ୮ 
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 କବୀର ଠିଆ ହାଟେର େହାଇ ମାେଗ ଶୁଭ ସଭି,ର, 

ତାହାର େକହି ନୁହkି ସାଥୀ, କାହା ସାେଥ ନାହU େବୖର ୯ 

େପାଥୀ ପଢ଼ି ପଢ଼ି ସଭିଏ ଗେଲ, େକହି େହେଲ ନାହU yାନୀ, 

अେଢଇ अmର େପ�ମର ଭାଷା େଯ ପଢ଼ିପାେର େସ yାନୀ |୧0| 

ଦୁଃଖେର  ସBରଣ କରkି ସଭିଏଁ, ସୁଖ େବେଳ େକହି ନାହU, 

ସୁଖେର ସBରଣ ଯିଏ କରି ପାେର, ଦୁଃଖ ତାହା ପାଇଁ କାହU ?l୧୧ 

କିଛି େଦାହାମାନ,ର ତଜ�ମା 

ଚକି ଚାଲିବା ଦଶ�ନ କରି କବୀର କେର କ�iନ, 

ଦୁଇ ପ�[ର ମଧ�େର ସଦା ରେହନି କାହା ଜୀବନ ୧ 

(चलती चाकी देख के िदया कबीरा रोय , , , ,  दोउ पाटन के बीच म� साबुत बचा न कोय) 
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  ଆଗ କାଳେର ଘେର ଘେର େଲାକମାେନ ଚକି ରଖୁଥିେଲ ଏଥିେର ସାଧାରଣତଃ 

ମହିଳାମାେନ ଚାଉଳ, ଗହମ, ମୁଗ, ବିରି ଇତ�ାଦି କଠିନ ପଦାଥ� ଗୁj କରିବା ନିମେk 

େପଷୁଥିେଲ ସମେ[ ଚକି େଦଖkି, େକହି ଏହା ବିଷୟେର େକେବବି ଚିkା କରkି ନାହU 

କअଣ ବା अଛି େଯ ଏଥିେର ଭାବିବାର ବିଷୟ? ମହାମାନବମାେନ କି� ସାମାନ� ଦୃଶ� 

େଦଖି अସାମାନ� ଭାବନାେର ମଗ� େହାଇ ଯାଆkି  ମହାମାନବ ସw କବୀର ବା ଏଥିରୁ 

ବାଦ ଯାଆେk କିପରି? େସ ଚକି େପଷା େଦଖି େଦଖି ଉପେରା� େଦାହାଟି କହି 

ପକାଇେଲ 

 ଆେମ ଚିkା କରିବା, ଚକି ଚାଲିବା େଦଖି କବୀର କାହUକି କାiିେଲ? ଦୁଇ ପଥର 

ଭିତେର କାହାରି ଜୀବନ ରେହନି; ଏହାର କିଛି अଥ� ବାହାରୁନି  କି� ଏହି େଗାଟିଏ 

ପଦେର େଯଉଁ अkନlହିତ ଭାବାଥ� ସନି� େବଶିତ େହାଇଛି, ତାହାର ଉପମା ନାହU   ବିଭିନ�  

େଲଖକ ନିଜର ଭାବନା अନୁସାେର ଏହାର ଭିନ�  ଭିନ�  ବ�ାଖ�ା କରିଛkି  

 ରାେଜiର କି�ଷନ୍ , ମତେର ପୃଥିବୀ େଗାଟିଏ ପଥର ଓ ଆକାଶ ଆଉ େଗାଟିଏ 

ପଥର ଓ ଏହି ଦୁଇ ପଥରର ରୁପ କବୀର କcନା କରିଛkି  ପୃଥିବୀଟି ଚକି ବୁଲିବା ଭଳି 

अହରହ ଘୁରି ବୁଲୁଛି  ଏହା ମଧ�େର ସଂସାରର ସମ[ ଜୀବ, ପ�ାକୃତିକ େଦୖ¡ତ ସ�ାର 

ଯଥା:- ଦିବା ରାତ� , ଜୀବନ ମୃତୁ�, ସୁଖ ଦୁଃଖ  ଇତ�ାଦି अହରହ ଘୁ&�ାୟମାନ अଟkି  

ଏହି ଘ&ୂ�ନ େଯାଗୁ ମଣିଷ ଓ ଜୀବଜ� ଇତ�ାଦି ସମେ[ େପଷି େହାଇ ନn େହଉଛkି  

ଏେତ ସୁiର ସଂସାରର ପ�େତ�କ ପଦାଥ� ଓ ଜୀବଜ�,ର ପ�ତି ମୁହୂZ�େର ବିନାଶ 

େହଉଥିବା େଦଖି କବୀର ଦୁଃଖେର अଧୀର େହାଇ ଏହି େଦାହା କହିଛkି  

 ଦିବ�ା କୁ¤ର, ମତ ଏହାଠାରୁ ସାମାନ� ଭିନ�   ଚକିର ମଧ� ଭାଗେର ଥିବା କିଳା 
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 ସନି� କଟେର ଥିବା ପଦାଥ� ନn ହୁଏନାହU  ସୁତରାଂ ତା, ମତେର ଜୀବନ କାଳର ଦୁଇଟି 

ଭାଗ अଛି, अkବlଭାଗ ଓ ବହିବlଭାଗ  ଭାଗ  େଯଉଁମାେନ ଆତB ା ପରମାତB ା ସ$କ� ବୁଝି 

େସହି अନୁସାେର ସତ୍ କାଯ�� କରkି, େସମାେନ ଜୀବନ ଚକିର अkବlଭାଗେର ରହkି, 

ନn ହୁअkି ନାହU  ମଝି କିଳାଟି ଭଗବାନ,ର ପ�ତୀକ  େଯଉଁମାେନ ଏହି କିଳାରୂପକ 

ଭଗବାନ,ୁ ଧରି ରଖିେବ, େସମାେନ ନn େହେବନି; େସମାେନ ପରମାତB ା ସହ ସଂଯୁ� 

େହାଇ େମାm େହାଇଯିେବ  अନ� ସମେ[ ଏହି ସଂସାର ଚକିେର େପଷିେହାଇ ନn 

େହାଇଯିେବ ଆେମ ସତ୍ କମ� କେଲ ଓ ଭଗବାନ, ଶରଣ ପଶିେଲ ଏହି ଚକିର ମଧ� 

ଭାଗେର ରହିବା ଓ ମୁ�ି ପାଇବା  ସw କବୀର, ଶ�ୀ େଚୖତନ� ଓ ମୀରା ବାଈ, अk 

ସମୟ ପେର ତା,ର ମର ଶରୀର େକହି େଦଖି ନାହାkି  େସମାେନ ଭଗବାନ,ଠାେର 

ଲୀନ େହାଇଗେଲ  

 अ\�ଦନ୍ , ମତେର ଜୀବନ ମୃତୁ�, ସୁଖ ଦୁଃଖ, ନର ନାରୀ, ଉ� ନୀଚ, ଭଲ ମi, 

ଧରିତ� ୀ ଆକାଶ, ଦିବା ରାତି�  ଇତ�ାଦି ଦି¡ତାବ�ାଗୁଡ଼ିକ ଚକିର ଦୁଇ ପଥର ଭଳି ନିଜ ପèା 

ଭିତେର ଆେବାରି କାହାକୁ ସଦା ସବ�ଦା �ିତିମାନ େହବାକୁ ଆyା େଦଉନାହU  

 ଆଜିର ଏ ବିyାନ ଯୁଗେର ଆେମ ଜାଣୁେଛ, अଣୁ ପରମାଣୁର ସମିBଶ�ଣେର ସଂସାରର 

ସମ[ ଜୀବ ଓ ନିଜ�ୀବ ଗଠିତ େହାଇଛkି  ପ�େତ�କ अଣୁ ମଧ�ଭାଗେର ଏକ ନିଉକି{अସ 

ଥାଏ ଯାହା ମଧ�େର ଯୁ�ାତB କ େପ�ାେଟାନ୍ ଓ ନିଉଟ�ାଲ ( ଯୁ� ଓ ବିଯୁ� ମଧ�ରୁ 

େକୗଣସିଟି ନୁେହଁ) ନିଉଟ�ନ ଥାଏ ଯାହା ଚାରିପେଟ ଏକ ବା ଏକାଧିକ ବିଯୁ�ାତB କ 

ଇେଲ±�ନ ଘୁରୁଥାଆkି   �ୁଳ ସଂସାରେର ନmତ�  ଚାରିପେଟ ଗ�ହମାେନ ବୁଲୁଛkି  

େସୗର ଜଗତ ମଧ� ଛାୟା ପଥେର ଘୁରି ବୁଲୁଛି  ଛାୟା ପଥର ମଝିେର କअଣ अଛି େସ 
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 କଥା ଜଣାନାହU  ଧ��ବ ତାରା ଚାରିପେଟ ସ�ଷl ମjଳ ବୁଲୁଛି  ନmତ�  ମଧ� େଶଷେର 

ନn େହାଇ କୃÛ ଗZ�େର ପରିଣତ ହୁଏ  ଏ ଦୁନିଆେର େକହି �ିର ନୁେହଁ  ଏ अ�ିର 

ଜଗତେର �ିରତା ସ�ବ ନୁେହଁ  ନnଶୀଳତା ଏ ଦୁନିଆର ନୀତି  

 ମହାମାନବ କବୀର ଖ�ୀnା� ୧୫୦୦ ଶତା�ୀେର ଏହି अ�ିରତାେର ବିଚଳିତ େହାଇ 

ଦୁଃଖେର କ�iନ କରି ଏହି େଦାହା େଲଖିଥିେଲ  ଏ ଯୁଗର ମାନବ େସହି ଭାବନାକୁ 

ପ�ଣାମ କରୁଛି ଓ ତା, ସw ଆଖ�ା ଯଥାଥ� େବାଲି ମେନକରୁଛି  

ମi କିଏ େସ, େଖାଜି ଚାଲିଲି, ପାଇଲିନି େକଉଁଠାେର, 

ନିଜ ମନକୁ େଖାଜି େଦଖିଲି, ମi ଲୁଚିଛି େସଠାେର ୨ 

 ମi େଲାକକୁ କବୀର ସଂସାରେର େଖାଜିବାକୁ ବାହାରିେଲ, କି� େକଉଁଠାେର 

ପାଇେଲନି  ଭାବିେଲ ମଁୁ ଭଲ େଲାକକୁ ନେଖାଜି ମi େଲାକକୁ ଯଦି େଖାଜୁଛି ତାେହେଲ 

େମାଠାରୁ ମi େକହି ନାହU  େମା ମନ ଭିତେର ମi ବା ଦୁn ବୁqି ସବ�ଦା ଲୁଚିଛି  

େତଣୁ େମା ମନ ସବ�ଦା ମiକୁ େଖାଜୁଛି  ନିଜର ଆତB ା ଶୁq ଓ ଚରିତ�  ଭଲ ଥିେଲ 

ସମେ[ ଭଲ ଲାଗkି ଓ ଖରାପ ଥିେଲ ସମେ[ ଖରାପ େଦଖାଯାଆkି  ଯଦି ତୁେମ 

ସବ�ଦା େଲାକ,ର ଖୁଣ େଖାଜୁଛ, ତା’େହେଲ ତୁମଠାରୁ ଖରାପ େଲାକ େକହି ନାହU  

ସଂସାରର ପ�େତ�କ େଲାକର ଭଲ ଗୁଣ ଓ ମi ଗୁଣ ଥାଏ  yାନୀ େଲାକ ସବ�ଦା ଖୁଣ 

ନେଖାଜି ଗୁଣ  େଖାଜkି  

ଏପରି ବାକ� Îୁରଣ କର, ନାହU ଯହU ଗବ� କାkି, 

ଶୁଣିେଲ ନିଜ ତନୁ ଶୀତଳ, अନ�କୁ େଦବ େସ ଶାkି ୪ 

 କଥାବାZ�ା କଲାେବେଳ ସବ�ଦା ମଧୁର ବିନୟ ବଚନ କହ  େସହି କଥାେର 
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 େକୗଣସି ଗବ�ର ଆଭାସ ନରହୁ  େସହି କଥା ଶୁଣିେଲ େଯମିତି େଦହ ଶୀତଳ େହାଇଯିବ 

ଓ अନ�କୁ ମଧ� ଶାkି େଦବ  ଜେଣ ଜେଣ ବ��ି ବହୁତ ମଧୁର କଥା କହିପାରkି  

ସମେ[ େସଭଳି କହିପାରିେବନି  େକବଳ କଥା ମାଧ�ମେର ମଣିଷ େନତୃତ୍ଵ 

େଦଇପାେର, କପଟ ସାଧୁ େହାଇପାେର, େଲାକ,ୁ ଠକିପାେର  अନ� ପmେର ମଧୁର 

ବଚନ କହିେଲ େଶ�ାତାର ମନ ଶାk େହାଇଯାଏ, ଦୁଃଖ ଲାଘବ େହାଇଯାଏ  କଥାର 

अସୀମ ଶ�ି अଛି, ତାହାକୁ ପ�େୟାଗ କରିବା ଏକ କଳା  ଜବାହାରଲାଲ େନହୁରୁ ଥେର 

କହିଥିେଲ, େନତା େହବାପାଇଁ ମିଠା କଥାହU ପ�ମୁଖ େଯାଗ�ତା  

ଧୀେର େର ମନ, �ିରତା ରଖ, ଧୀେର ସବୁ କଥା ହୁଏ, 

ମାଳି ଢାେଳ ଜଳ ଶେହ ଗରା, ଋତୁ େହେଲ ଫଳ ହୁଏ ୫ 

 ମନକୁ କାବୁେର ରଖ अଥ�ାତ ନିଜ ନିୟeଣେର ରଖ  କାମ ନାହU, ଚାକିରି ମିଳୁନି, 

अ�ିର ହୁअନି  ତରତର େହେଲ କିଛି କାମ େହବନି  େଧୖଯ�� ଧର  ସାଇଁ ବାବା 

ଏହାକୁ अନ� ପ�କାର କହିଥିେଲ, ଶ�qା ସବୁରି  ସବୁର କର अଥ�ାତ େଧୖଯ�� ଧର  ସମୟ 

ଆସିେଲ କାମ  େହାଇଯିବ  ସଠିକ ସମୟ ନେହବା ପଯ��k େକୗଣସି କାମ 

େହାଇପାରିବନି  ଉଦାହରଣ ସ¡ରୂପ ବିଲେର ବା ଗଛ ମଳୂେର ଶେହ ଗରା ପାଣି ଢାଳିେଲ 

ବି ଗଛେର ଫଳ ଧରିବନି ଯଦି ସଠିକ ଋତୁ େହଇନି  ସମେ[ ଜାଣିଥିେବ, େକାବି େକବଳ 

ଠିକ ଋତୁେର ସବୁଠାରୁ ସ୍ଵାଦିn ହୁଏ  अନ� ଋତୁେର େସହି ଚାଷ କେଲ େକାବି 

ନେହାଇପାେର ଓ ଯଦି ହୁଏ, ସ୍ଵାଦିn ହୁଏନି  େତଣୁ ମନକୁ अଧୀର ଓ अ�ିର ରଖନି  

ଉପଯୁ� ସମୟ ଆସିେଲ ହU ସବୁ କଥାର ସମାଧାନ ଆେପ ଆେପ େହାଇଯାଏ  

ବଡ଼ ଶ�ଟି अଥ� ବିହୀନ, େଯମିତି ଗଛ ଖଜୁର, 
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 ପାw ପାଏନି ଛାୟା ଟିକିଏ, ଫଳ ଫେଳ अତି ଦୂର ୭ 

 କବୀର, ମତେର ବଡ଼ ଶ�ର କିଛି ସଠିକ अଥ� ନଥାଏ  ବଡ଼ େଲାକ କହିେଲ 

ଧନୀ େଲାକକୁ ବୁଝାଏ ଓ ମାନ�ଗଣ� ବ��ିକୁ ବି ବୁଝାଏ  କି� ପ�କୃତ ପmେର େସହି 

େଲାକ ବା ଜୀବକୁ ବଡ଼ କୁହାଯାଏ ଯିଏ अନ�ର ଉପକାରେର ଆେସ  େକବଳ ଆକାରେର 

ବଡ଼ େହେଲ େକୗଣସି କାମର ନୁେହଁ  େକବଳ ଧନେର ବଡ଼ େହେଲ େକୗଣସି କାମର 

ନୁେହଁ   ନିq�ନ ବି ତାର କମ� अନୁସାେର ବଡ଼ େହାଇପାେର  େଗାଟିଏ ଭିକାରି ଯଦି 

ତାର ସ�ିତ अଥ�ରୁ ପ�ାକୃତିକ ବିପଯ��ୟେର ପୀଡିତ େଲାକ, ନିମେk ଯତ କି�ିତ ଦାନ 

କେର େତେବ େସ ବଡ଼ ପଦବାଚ�  ବଡ଼ େନତା ବା ବଡ଼ अଫିସର େହାଇ ଯଦି ଜନ 

ସାଧାରଣ,ର ଉପକାର ନକଲା େତେବ ସିଏ କି ବଡ଼ ଓ େସ ବଡ଼ର ମଯ��ାଦା କअଣ? 

ହୃଦୟ ବଡ଼ େହବା ଆବଶ�କ  କବୀର କହୁଛkି, ଖଜୁରୀ ଗଛ େଗାଟିଏ ବଡ଼ ଗଛ କି� 

େସହି ଗଛର ଛାୟାେର ପଥିକ େରୗଦ�  ତାପରୁ ରmା ପାଇପାେରନି ଓ ତାର ଫଳ ମଧ� 

ଏେତ ଦୂରେର ଥାଏ େଯ ବାେଟାଇ ତାକୁ େତାଳି େଭାକ େମେ�ଇବାକୁ ସmମ 

େହାଇପାେରନି େତଣୁ ସmୂB  अଥ�େର ବଡ଼ ଶ�ଟି अଥ�ହୀନ  

େପାଥୀ ପଢ଼ି ପଢ଼ି ସଭିଏ ଗେଲ, େକହି େହେଲ ନାହU yାନୀ, 

अେଢଇ अmର େପ�ମର ଭାଷା େଯ ପଢ଼ିପାେର େସ yାନୀ |୧0|  

((((पोथी प ढ़ प ढ़ जग मुआ, पंिडत भया न कोय  

ढाई आखर ेम का, पढ़े सो पंिडत होय ) ) ) )     
 ସଂସାରେର अସଂଖ� େଲାକ,ର େମାଟା େମାଟା ବହି ପଢି    ପଢି ଜୀବନ ବିତିଯାଇଛି, , , , 
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 କି� େକହି ତା,ୁ yାନୀ    ବା    ‘ପjିତ’ କହିନାହାkି     େପ�ମେର ସଂସାରକୁ ବାpି ରଖିଥିବା 

େଲାକ,ୁ ପ�କୃତେର ପjିତ କୁହାଯାଏ     ଓଡିଆର େପ�ମକୁ ହିiୀେର ପ�ାର ( यार) 

କୁହାଯାଏ  ଏଥିେର ‘‘‘‘ପ’ ’ ’ ’ अmରର अଧା ସହିତ ‘ୟା’ ଓ ‘‘‘‘ର’’’’, , , , ଏହି େଯାଡିଏ अmର अଛି ଓ 

अନ� ଯାହା अଛି ତାହାକୁ କବୀର    ତାହାକୁ अଧା अmର କହୁଛkି  େତଣୁ ଦୁଇ ଓ अଧା 

ମିଶି अେଢଇ अmର େହଲା     

 େସହିଭଳି ଓଡିଆେର ‘ପ’ ଓ ‘ମ’ ଏହି ଦୁଇଟି अmର ସହିତ ‘ଏ’କାର ଓ ‘ର’ ଫଳା 

अଛି  ଏହାକୁ अଧା अmର କୁହାଯାଇପାେର     ଏହି अେଢଇ अmର ଉପେର ସାରା 

ସଂସାର ତି.ିअଛି     େଯଉଁ ବ��ି େପ�ମର अେଢଇ अmରର अଧ�ୟନ କରି େସହି 

अନୁସାେର କାମ କରିଛkି େଲାକମାେନ ତା,ୁ yାନୀ ବା ପjିତ କହkି     େତଣୁ ସମେ[ 

େପ�ମ କର ଓ େପ�ମା�ଦ ହୁअ     ଏହି େପ�ମର ବିଲୟ େହାଇଗେଲ ପର�ର ପିଟାପିଟି 

େହାଇ ଏ ସଂସାର ଧ�ଂସ େହାଇଯିବ, େଯମିତି -ାପର ଯୁଗେର େହାଇଥିଲା  

 

 अନ� େଦାହାଗୁଡ଼ିକ ପ�ାୟ ବୁଝିହୁଏ  େତଣୁ େସଗୁଡିକର ତଜ�ମା ଦିଆଗଲାନାହU  
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ବାଲB ୀକି ନାୟକ 

ପଜୂାରୀ ଉବାଚପଜୂାରୀ ଉବାଚପଜୂାରୀ ଉବାଚପଜୂାରୀ ଉବାଚ    

 େଗାଟିଏ ପ�ସିq ମiିରର ପଜୂାରୀମାନ, ବିେରାଧେର କିଛି ଭ� ଲିଖିତ अଭିେଯାଗ 

�ାନୀୟ େପାଲିସ ଥାନାେର େଦେଲ ଥାନା अଧିକାରୀ ବାଧ� େହାଇ ମiିରର ଚାରିଜଣ 

ମୁଖିଆ ପଜୂାରୀ,ୁ େନାଟିସ େଦଇ ଥାନାକୁ ଡକାଇେଲ 

 अଧିକାରୀ ପ�ଥମ ପଜୂାରୀ, ପଚାରିେଲ - ପjିେତ, ତୁେମ ଭ�ମାନ,ୁ ବହୁତ ଟ,ା 

ଦmିଣା ମାଗୁଛ, େସ ନ େଦେଲ ଦୁବ��ବହାର କରୁଛ େବାଲି अଭିେଯାଗ ଆସିଛି ତୁେମ 

ଏଭଳି କରୁଛ କାହUକି? ପଜୂାରୀ କହିେଲ - ଏହି अଭିେଯାଗ ସ$ୂ&� ମିଥ�ା ଆyା ମଁୁ 

ଭ�, ଠାରୁ େକବଳ େମା େସବାର ପ�ାପ� ପାଉଣାଟି ମାଗୁଛି 

 अଧିକାରୀ - ତୁେମ କିଭଳି େସବା କରୁଛ? ବୁେଝଇ କହିବକି? 

 ପଜୂାରୀ - ଆyା, ଭ�,ର ବହୁତ ବଡ଼ ବଡ଼ ସମସ�ାର ସମାଧାନ ମଁୁ କରି େଦଉଛି 

ଶୁଣ� - ଜେଣ ଭ� ଆସି କହିେଲ, େମା ବାପା ଆମକୁ ବହୁତ ଭଲ ପାଉଥିେଲ ଆମ ପାଇଁ 

ଯେଥn ଧନ ସ$Zି अଜ�ନ କରି େଦଇ ଗତବଷ� ଆଜିର ଦିନେର ଆମକୁ ଛାଡ଼ି 

ଚାଲିଗେଲ ଆେମ ତା,ୁ ଶ�ାq କରି ପିjଦାନ େଦବାକୁ ଆସିଛୁ ମଁୁ ତା,ୁ ସାk� ନା େଦଇ 

କହିଲି, ବ�[ ହୁअ� ନାହU ମଁୁ ଆପଣ, ପିତା, ଆତB ାକୁ ଶାk କରିେଦବି ମଁୁ ଘ�ାଏ 

ପଯ��k ମe ପଢ଼ି ପଢ଼ି ନୟାk େହାଇଗଲି କି� ତା, ବାପା,अ अତୃ� ଆତB ା େକଉଁ 

ନକ�େର ଥିଲା େକଜାଣି ପିj ଖାଇବାକୁ ଜମା ଆସୁନଥିଲା ଦୁଇଘ�ା ପେର େସ ଆସି ପିj 

ଖାଇଲା 
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  अଧିକାରୀ ତା�ଲ� କରି କହିେଲ -  ତା, ବାପା, ଆତB  ଆସି ତୁେମ ବାଢ଼ିଥିବା ପିj 

ଖାଇେଲ? େମା ସହିତ ଥ+ା େଖଳୁଛ? 

 ପଜୂାରୀ - ହଁ ଆyା ପିତୃପୁରୁଷ, ପାଇଁ ବଢ଼ାଯାଇଥିବା ପିj ଖାଇବାପାଇଁ 

ଆତB ାମାେନ କାଉ ରୂପେର ଆସkି ଆପଣ କ’ଣ ଜାଣିନାହାkି? 

 ଥାନାଧିକାରୀ ଦି� ତୀୟ ପଜୂାରୀ,ୁ ଡାକି େସହି ପ�ଶ� କେଲ 

 ଦି� ତୀୟ ପଜୂାରୀ - ଆyା ମଁୁ ମଧ� େମାର େସବାର ପାଉଣା ହU ନିଏ ଶୁଣ� - ଜେଣ 

ଭ� କହିେଲ, େମାର େକାଟିଏ ଟ,ାର ବ�ବସାୟ ଆଜିକାଲି ବହୁତ mତିେର ଚାଲିଛି 

େକଉଁ ଗ�ହଦଶା େଯାଗଁୁ ଏମିତି େହଉଛି? ପjିେତ ଆପଣ ବୁଝ� ମଁୁ ତା,ର ବ�ବସାୟକୁ 

ଦୁରୁ[ କରିବାପାଇଁ ପ�ାୟ ଦୁଇଘ�ା ମeପାଠ ପଢ଼ି ବିଭିନ�  କମ�କାj କରି ଠାକୁର,ପା 

ଖେର ନିେବଦନ କରିେଦଲି କହିଲି ଆପଣ ଏଥର ନି�ିk େହାଇ ଯାଆ� ଲାଭ େହବ 

ହU େହବ େଶଷେର େସ ଦmିଣା େଦଲାେବଳକୁ କzୁସୀ କରିେଲ ମଁୁ ମଧ� ଦୁଇପଦ 

अଖାଡୁଆ ଭାଷାେର ଶୁେଣଇ େଦଲି ମଁୁ କଣ ଭୁଲ କଲି କୁହ� 

 अଧିକାରୀ - ତା, ବ�ବସାୟେର ନି�ୟ ଉନ� ତି େହବ େବାଲି ଆପଣ େକମିତି 

ଜାଣିେଲ? 

 ପଜୂାରୀ - େସ କ$ାନୀକୁ ଯାଇ େଦଖିଥାେk େମା କଥା ସତକି ମିଛ ବୁଝିଥାେk 

ଏେବ ତା,ର ସବୁ ଗଲା ମଁୁ अଶାkି େହଲି େମା ଠାକୁର अଶାkି େହେଲ ତା,ର ଭଲ 

େହବ କୁଆଡୁ? 

 ଥାନାଧିକାରୀ ତୃତୀୟ ପଜୂାରୀ,ୁ ମଧ� େସଇ ଏକା ପ�ଶ� ପଚାରିେଲ 

 ତୃତୀୟ ପଜୂାରୀ - ଆyା ଆେମ େକେବ ବି କାହାକୁ ଠକିବାକୁ ଚାହUବୁ ନାହU ଆେମ 
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 ଆମର େସବା ବଦଳେର ପାଉଣା ଦାବୀ କରୁଛୁ ଶୁଣ� - ଜେଣ ଭ� ଆସି କହିେଲ, 

େମାର ପୁअଟି ପାଠପଢ଼ି ଡିଗ�ୀଧରିଦୁଇ ବଷ� େହଲା ଚାକିରୀ ନ ପାଇ ବସିଛି େସହିଭଳି 

େମା ଝିअଟି ବିବାହ େଯାଗ�ା େହାଇ ପା�ବଷ� େହଲା ଘେର ବସିଛି େକଉଁ ଗ�ହଦଶାରୁ 

ଏମାନ, अବ�ା ସୁଧୁରି ପାରୁନାହU ପjୀେତ ଟିେକ କହିେବ କି? ମଁୁ ତା,ୁ ସାk� ନା େଦଇ 

କହିଲି, ପଜୂା��ାନା -ାରା ସବୁ ଗ�ହକୁ ଶାkି କରାଯାଇପାେର ଆପଣ େଧୖଯ�� ଧରି ବସ� 

ମଁୁ ପଜୂା ଆର� କରୁଛି ମଁୁ ମନଧ�ାନ ଲଗାଇ ତା, ପାଇଁ କମ�କାj କଲି େକେତ 

େଦବୀ େଦବତା,ୁ ନିେବଦନ କରିବାକୁ ପଡ଼ିଲା େଶଷେର େସ ଦmିଣା ପାଇଁ ଦର 

କଷିେଲ ବାଦ ବିବାଦ ପେର ଯାହା େଦେଲ ରଖିଲି ତା,ର କି� ସବୁ କିଛି ବିଫଳ 

େହଲା େମାର ମନ अଶାkି େହାଇ ଥିବାରୁ ମେନ ମେନ अଭିଶାପ େଦଲି, ଯାअ ତୁମ 

ମେନା�ାମନା ପରୂଣ ନ େହଉ 

 େଶଷେର ଚତୁଥ� ପଜୂାରୀ ଆସି ଟିକିଏ ନରମ ଗଳାେର କହିେଲ - ଆyା ସତ କଥା 

େହଉଛି ଆମର अc ଶିmା ଏତିକି ଶିmାେର ଆମକୁ େକଉଁଠି ଭଲ ଚାକିରୀ ମିଳିବ ନାହU 

େତଣୁ ଦାଦା ବାପା अମଳରୁ ପର$ରାକ�େମ ଏହି ଠାକୁର େସବାେର ଆେମ ରହିଛୁ େପଟ 

େପାଷିବା ପାଇଁ ଏହା ହU ଏକମାତ�  ପwା େଲାକମାନ,ର ବିଶ�ାସ େଯ ଆେମ ମeପଢ଼ି 

ପଜୂାକେଲ ତା,ର କାଯ�� ସିqି େହାଇଯିବ ଆେମ ତ ଆମ କାମ କରୁଛୁ େସମାେନ 

ତା,ର ପ�ାରÙ अନୁସାେର ଫଳ ପାଇେବ ଆମ ଉପେର ରାଗିେଲ କଣ େହବ? ଆଉ 

େଗାଟିଏ କଥା ଶୁଣ� ଆyା - ଆଜିକାଲି ଶିmିତ ଭ� ମାନ, ଆଗେର ମe ପଢ଼ିବା ବଡ଼ 

କnକର କାମ କାେଳ େକହି ଆମର ସଂ�ୃତ େଶ{ାକେର ଭୁଲ ବାଛିେଦବ େବାଲି ଡର 

ମଧ� ରହୁଛି ସୁଖର କଥା େଯ ଆଜି ପଯ��k େକହି େମାର ଭୁଲ ଧରି ପାରିନାହାkି 
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 ଆେମ �ୁଲେର ପଢ଼ିବା ସମୟରୁ େଯତିକି େଦବାେଦବୀ, ଆରାଧନା ପାଇଁ ମe େଘାଷି 

େଘାଷି ମେନ ରଖିଛୁ େସତିକିେର କାମ ଚଳିଯାଊଛି 

 ଥାନା अଧିକର ସମ[,ର ବୟାନକୁ ଲିପିବq କରି ରଖିେଲ अଭିେଯାଗକାରୀ 

ଭ�ମାନ,ୁ ଏକା ଦିନେର ଡକାଇ, ପଜୂାରୀ ମାନ, ଉZର ପଢ଼ି ଶୁେଣଇସାରି ପଚାରିେଲ - 

କୁହ�, କଣ କରାଯାଇ ପାରିବ 

 ଭ�ମାେନ ପର�ର, ମୁହଁକୁ ଚାହU ଚୁପ୍ ରହିେଲ 

 अନ�କାମେର ଥାନାକୁ ଆସିଥିବା ଜେଣ ବେୟାେଜ�ା. अବସରପ�ା� अଧ�ାପକ 

ଥାନା अଧିକାର,ୀ ଉZର ଶୁଣୁଥିେଲ େସ କହିେଲ, mମା କରିେବ ଏ ବିଷୟେର ମଁୁ କିଛି 

କହିବାକୁ ଚାହୁଁଛି ସମେ[ ଭଦ� େଲାକ,ୁ ଚାହUେଲ अଧିକାରୀ କହିେଲ - ହଁ ଆyା 

କୁହ� ଆପଣ ଜେଣ अନୁଭବି अଧ�ାପକ, ଏହି ସମସ�ାର ସମାଧାନ କର� 

 अଧ�ାପକ କହିେଲ - େମା ମତେର ପଜୂାରୀମାନ,ର େକୗଣସି େଦାଷ ନାହU ସବୁ 

େଦାଷ ଆମର ଆମ ଘରକୁ ପାଣି ପାଇପ ସଜାଡ଼ିବା ପାଇଁ କି\ା ବିଜୁଳି ମି£ୀ ଆସିେଲ 

ଆଜିକାଲି େସମାନ,ର ଦାବି अନୁସାେର ଆେମ ଜାଣି ଜାଣି ତା,ୁ अଧିକ ପାରିଶ�ମିକ 

େଦଉଛୁ ପଜୂାରୀମାେନ ତ ଆମର ପବୂ�ପୁରୁଷ,ୁ ଖାଦ� ଖୁଆଉଛkି, େକାଟି େକାଟି 

ଟ,ାର mତିକୁ ଲାଭେର ପରିଣତ କରି ବ�ବସାୟକୁ ଆେଗଇ େଦଉଛkି, ଆମର ପୁअକୁ 

ଚାକିରୀ ଆଉ ଝିअକୁ ବର େଯାଗାଇ େଦଉଛkି ଏହା ହU ଆପଣମାନ, ବିଶ�ାସ 

ଏେତବଡ଼ କାମପାଇଁ ପାରିଶ�ମିକ ବି अଧିକ ହU େହବ, ଦିअ� अଭିେଯାଗ କରିଛkି 

କାହUକି? 

 ଆପଣ ସମେ[ ଚିkା କର� - ମୃତୁ�ବରଣ କରିଥିବା େଲାକର ଆତB ା କାଉ େହାଇ 
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 ଆସି ପିj ଖାଇବ କି? ବ�ବସାୟେର ଲାଭmତି ତ ଲାଗିରହିବ ଯିଏ ବ�ବସାୟ କଳା 

ଜାଣିଥାଏ େସ mତିରୁ େକମିତି ଲାଭ େହବ ଚିkା କରିବ ପୁअର ଚାକିରୀ େହଉ କି ଝିअର 

ବିବାହ େହଉ େସ ସବୁ େକଉଁ ଗ�ହ ଠିକ୍ କରିେଦଇ ପାରିବ େବାଲି ଭାବୁଛkି? अସଲ କଥା 

େହଲା ଭିZିହୀନ ବିଶ�ାସ ତ�ାଗ କର� ଓ େବୖyାନିକ ଦୃnିଭvୀ ବିକାଶ କର� 

 ଏତିକି ଶୁଣି ଭ�ମାେନ अଧ�ାପକ,ୁ ନମ�ାର କରିବା ସହିତ ଧନ�ବାଦ ଜଣାଇ 

ଥାନାରୁ ବାହାରିଗେଲ 

 ଥାନା अଧିକାରୀ अଧ�ାପକ,ୁ ପ�ଣାମ କରି କହିେଲ - ଆyା ଆପଣ ଆଜି େମାର 

yାନ ଚmୁ େଖାଲିେଦେଲ 

 अଧ�ାପକ କହିେଲ - ମଁୁ େକବଳ अଧ�ାପକ ନୁେହଁ ଜେଣ େହତୁବାଦୀ ମଧ� 

ପ�େତ�କ ଘଟଣାର େବୖyାନିକ କାରଣ େଖାଜି ବାହାର କରିବା ଆମ ସମ[,ର ଧମ� 

େହଉ 

 

େବvାଳୁରୁ, କ&�ାଟକ 

ଭ� ାମ�ଭାଷ : ୯୪୮୨୦୧୬୨୬୦ 
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କବିତା ବିଭାଗ 
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ଶୁଭଶ�ୀ ଶୁଭସିBତା ମିଶ� 

େଫମିନିଜ୍ େଫମିନିଜ୍ େଫମିନିଜ୍ େଫମିନିଜ୍ ମମମମ    

ସାଧୁ େସାେରନ୍ ଆଉ ଦାନମାଝି କିଏ ?  

ମଁୁ ଠିକ୍ େସ ଯାେଣନା , ସତ କହୁଛି  

ଆଜିକାଲି ଟିଭି ନୁୟୁଜ୍ ଟିେକ କମ େଦେଖ  

େସଇ ରାହୁଲ_େମାଦି କଳି ,  

ଚାଷି ଆତB ହତ�ା  , ମୃତୁ�  ର अସନ¤ାନ  

ଆଉ अଧିକ କଣ େଦଖାଏ େଟଲିଭିଜନ୍ !  

 

ଏ ସବୁ अେପmା େମାର ମେନ ପେଡ େବାଉ  

ଆଜି କହୁଥିଲା " ବୁଝିଲୁ େମାେତ अଣଷଠି େହଲାଣି "  

ଟିେକ ଡରିଗଲି, କାହUକି  କହିଲା ଏତକ େମା େବାଉ ।  

ଏ ବୟଷେର ବି େସ ସକାଳୁ ଉେଠ  

ଯଦିଓ ମଁୁ  ହ�ିଟାଲେର ଥିବାେବେଳ  

ପଡିଯାଇ ତା अ�ା ଦରଜ, େସ ଆଜି ବି କn ପାଏ  

ତାକୁ ଟିେକ ଡା�ର େଦେଖଇ ପାରିନି !  

ତାର ଡାଇେବଟିସ୍,  ସକାଳୁ ଜଳଦି ଖାଇବା କଥା  

ନନା, ଚା’ ପାଇଁ  अେପmା କରୁକରୁ ତା  
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 େବ�କଫାn୍ ଟାଇମଟା ଲ�େର ପହେ� ।  

 

େକେତଥର ଦିନକୁ େଫାନକେର  

େମା ଖାଇବା େମା ଝିअ କଥା ବୁେଝ  

ପୁअର ଦୁnାମୀକୁ କାେନଇ ଥାଏ ।  

 

େମାର ମେନପେଡkି େମା ସାନ ଭଉଣୀ ମାେନ  

ଦି'ଜଣ ଦିଲ� ୀେର ରୁହkି ଜେଣ ମୁ\ାଇ  

ଜେଣ ପୁେନ ଆଉ ଆେମରିକା  

କିଛି ଏେତ ପାଖେର ବି ନିଶ�ାସ ବାେଜ ।  

 

ମଁୁ ଆଇନା େଦଖିେଲ େସମାେନ ମେନ ପଡkି  

କାହUକି େମା ପରି ଦିଶkିକି େସମାେନ ?  

େହଇଥିବ ,  ମଁୁ  କି ଯାେଣ  !  

ଆଜିକାଲି ମଁୁ  ଭାରି ଡେର  

େକାଉଠି େଗାେଟ କିଛି अଳଟଣା ଘଟିେଲ  

କିଏ ଏସିଡ୍ ଭିvିେଦେଲ ବା େରପ୍ ମଡର େହେଲ ।  

 

ମଁୁ  ଡରିବିନି ତ ଆଉ କଣ କରିବି  
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 ଏ କnକୁ େନଇ କବିତା େଲଖିେଲ  

େଲାକ କୁହkି " େଫମିନିn "  

େମା ଝିअ ଆଜି ପଚାରୁଥିଲା  

" ମମି େଫମିନିଜିମ୍ ମାେନ କଣ"  ?  

ମଁୁ  କହିବି କହିବି େହଇ ଚୁପ୍ ରହିଲି  

 

କଣ ତାକୁ କୁହkି " ଝିअେଲା େତା ପାଇଁ   

େମା ଭଉଣୀମାନ, ପାଇଁ  ମଁୁ େଯଉଁ  କn େଭାେଗ  

ତାକୁ କୁହାଯାଏ େଫମିନିଜିମ୍ " ।  

ଏତକ କହିଥିେଲ କଣ େସ ବୁଝkା କି ?  

अେନକ କିଛି ବୁଝିବାର ବୟଷ ତାର େହଇନି  

େଯମିତି ;  

ମଁୁ  ବୁଝି ପାେରନି େଫମିନିଜିମ୍ ବା େଫମିନିn ପରି ଶ�   

 

ସାଧୁ େସାେରନ୍ କି ଦାନ ମାଝି କିଏ ମଁୁ  ଯାେଣନି  

କାହUକି  ନା େମା େବାଉ ଆଉ େମା ନିଜ ଜzାଳରୁ  

ଆଡିଯାେକ ମଁୁ  ବାହାରି ପାରିନି , mମା କରିେବ ।  
ଫ� ାଟ୍ ନଂ : ୨୦୬, କୁସୁମ୍ ବାଟିକା, ଶତା�ୀ ନଗର, ୟୁନିଟ୍ - ୮ ବୟ୍ସ ହାଇ�ୁଲ ସ¤�ଖ,  

ଭୁବେନଶ�ର—୭୫୧୦୦୩, ଭ� ାମ�ଭାଷ : ୯୮୬୧୪୮୦୯୯୯ 
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ଡଃ. अସିତ କୁମାର ସ�ାଇଁ 

ତୁେମ ଗଲାପେରତୁେମ ଗଲାପେରତୁେମ ଗଲାପେରତୁେମ ଗଲାପେର    

ତୁେମ ଗଲା ପେର 

ଜାବୁଡି ଧରି ନିବିଡ ସ�ପ�କୁ 

ପଚାରିଲି ପୁଣିଥେର 

अଥ� କଣ ଛଳ ଛଳ ଆଖି 

ବ�[ବିବ�ତ େକଶ - କୁ�ଫିଟା ଲୁଗାପଟା 

କଣ େଦଇ ପାରିବ ପରିଚୟ 

େମା' अପବିତ� ତାର ପ�ତିବqତାକୁ 

ତୁେମ ଗଲା ପେର 

କରିଛି ବାଧ� ନିଜକୁ ଆଉଥରଟିଏ 

ବୁଝିବାକୁ ନିଜର ଭୁଲ୍ ଆଉ 

ତା'ସହ ବଦଳିଯାଇଥିବା ପରି�ିତି 

େହଇଯାଇଥିବା ଖାପଛଡା ମନ 

अଜାଗା mତ ସହ ଆତB ୀୟ ଦଂଶନ 

ପୁଣି ଏଥିେର େମାର ସ�ାବିତ अପି�ୟ ଭୂମିକା 

ତୁେମ ଗଲା ପେର 

ଆଣିଛି ସାଉଁଟି अତୀତର ସB �ତି 
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 ଥିଲା ଯାହା ମହାଘ� ଏକଦା 

ଏେବ କି� ବୁଲୁଛkି ଏପେଟ େସପେଟ 

ଠିକ୍ େଯପରି ପଡିଥାଏ କୁଢ କୁଢ अସନା 

େରଳଲାଇନ୍ କଡ ବା ବସ୍-nାj୍ ପାେଶ 

ତୁେମ ଗଲା ପେର 

ଥମିଯାଇଛି େମା' ମନର अବିରତ ବଷ�ା 

ଖାଉନି କୂଳ ଲ«ି ବନ�ାର ଦାଉ 

ପଡୁନି अକାଳ ଆଗ ଭଳି 

अେପmା ନାହU କାହାରି ଚାତକ ପରି 

ଖାଲି ରହିଛି ଏକ ନୀରବ ପ�ତିଶ��ତି 

କରିବାକୁ ନୀରବେର ମୁକ अଭିନୟ 
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ସୁyାନ କୁମାର କହଁର 

କହିପାରିଲିନି ଭଲପାଏ େବାଲିକହିପାରିଲିନି ଭଲପାଏ େବାଲିକହିପାରିଲିନି ଭଲପାଏ େବାଲିକହିପାରିଲିନି ଭଲପାଏ େବାଲି    

ଗାଲ�ସ ହାଇ�ୁଲର ଚାରି ନ\ର ରୁମେର 
େମାର ପରୀmା େରାଲ ନ\ର ଥିଲା 
ନିକଟେର େମାର େପ�ୟସୀ... 
େମା ମନର ନାୟିକା, 
ପରୀmା େଦବାପାଇଁ ପ�[ୁତ 
ନିରେବ ଥିଲା ବସି... 
 
अକସB ାତ ବିହvଦୃnି ଘୁରାଇଲି େସଆେଡ଼ 
ନିରବେର ଚାହUଲି 
େଲାକ अେଗାଚେର 
େସ ବି ଚାହUଲା େମାେତ କେଣଇ କେଣଇ 
ମନେର ଧରି अେନକ ଭାବନା 
ମନର ଗହୀର ଗହନ ଭାବନା 
ସହି ହୁଏନାହU କି କହି ହୁଏ ନାହU 
େସଇ ଭାବନା 
େମାର ମନ ବି अସହାୟ େହାଇ ଉେଠ 
ତା’ ବିନା, େକବଳ ତା’ ବିନା 
ପାଖେର ପାଇ ବି ପାେରନା ପାଇ 
ପାଖେର େଦଖି ବି କଥାପେଦ 
କହିପାେରନା... 

ମନେର ରହିଯାଏ अେନକ अକୁହା େବଦନା 
ତାକୁ କହି ପାେରନା, ‘ଭଲ ପାଏ େବାଲି’ 
अବା ଏହି କଥା ପଦକ ତା ଠାରୁ 
ଆଦାୟ କରିପାେରନା 
 
ଏହି ଚାହଁାଚାହUେର ବିତିଗଲା ଦୁଇବଷ� 
ସମୟ ଯାଏ ନିଜ ବାେଟ 
अେପmା କେରନି କାହାରିକି 
େମାହର ସମୟ ଗଲା ଏହିପରି 
ବିତିଗଲା ଚାହୁଁ ଚାହୁଁ ଦୁଇ ବରଷ 
ସମୟ ଯାଏ ନିଜ ବାେଟ 
େସଥିେର େମାର ଯାଏ ଆେସନା କିଛି 
େକବଳ ରହିଗଲା अବେଶାଷ ଏତିକି 
କହି ପାରିଲିନି ‘ଭଲ ପାଏ ତୁମକୁ’ େବାଲି 
 
 

ଜିଡ଼ିvି ସାହି, ଟିକାବାଲି, କpମାଳ 
ଭ� ାମ�ଭାଷ : ୮୭୬୩୫୩୯୩୨୨ 
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େଗାଲାପମzରୀ ପjା 

ମହାବାତ�ାମହାବାତ�ାମହାବାତ�ାମହାବାତ�ା    

ମହାବାତ�ାର େଷାହଳ ବଷ�ପେର 

ଏେବ ବି ମେନପେଡ଼ 

ତା’ର େସହି କରାଳ ରୂପ 

ବାଇ ଚେଢ଼ଇଟି ପରି 

ଟିକି ଟିକି କୁଟାକାଠି ଗୁଡ଼ିକୁ 

କରିଥିଲି ଏକତ� , ଗଢ଼ିଥିଲି ନୀଡ଼ଟିଏ 

ଆେବାରିଥିଲି ସ�ପ�କୁ 

ଗଢ଼ିଥିଲି ସୁiର ଏକ ରାଇଜ 

ସବୁ ମିେଳଇଗଲା 

େରାଗଗ�[ ଶରୀର ସେZ�  

अ�ାକୁ ସଳଖି ଧରି 

ଆଗକୁ ଚାଲିବାକୁ ପ�ୟାସ େନଇ 

ଚାଲୁଥିଲି ଆେଗଇ 

େଯମିତି େମାରି अଭିଶାପ 

ବୁେମରାଂ ପରି େମା ଆଡ଼କୁ 

କରିେଦଲା ଗ�ାସ 

ଛାରଖାର େହାଇଗଲା ଏ ଧରିତ� ୀ 

ସାଉଁଟୀ ଧରିଥିଲି େମା ଦୁନିଆକୁ 

ସବୁ ନି¶ଳ ସବୁ େବକାର 

ଆଜି େମା अଗଣାେର ଶିଉଳି ଜେମନା 

ଗvଶିଉଳୀ ଝଡ଼ି ପେଡ଼ନା 

ସବୁ େସମିତି ମରୁଭୂମି ପରି 

ଧୁଳି ଧୁସରିତ ସବୁ ଧ�ଂସ ବିଧ�ଂସ 

ସବୁ େଶଷ, ସବୁ େଶଷ 
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ସୁେଚତା ପ�ଧାନ 

ବିଜନକୁ ପେଦବିଜନକୁ ପେଦବିଜନକୁ ପେଦବିଜନକୁ ପେଦ    

େହ ବିଜନ, େମାେତ ତୁେମ ଭଲ ପାअ ଜାେଣ... 

କି� ପ�ତିଦାେନ େମା ମନେର ତୁମ ପ�ତି अସୀମ अସୟୂା 

ପ�ତି ମୁହୂZ�େର େମାେତ ଜଳାଉଛ ତୁେମ 

ତୁମର ସାନିଧ� ପାେର ନାହU ସହି, 

ପୁଣି ତୁମର ସାନିଧ� ଫାସୁ ବZlବାର ଉପାୟ ପାଏନି 

କାହU େସ େମାହନ ରୂପ... 

କି ରୂପେର େମାହିଥିଲ ମୁନୀଋଷିମନ 

ତୁମ େପ�େମ ମଗ� ଶତସହସ� ମନୀଷି େକଉଁ ଆଦିନ ଯୁଗରୁ ବZ�ମାନ ଯାଏ... 

କିପରି? କାହUକି? ପ�ଶ� ବିଚଳିତ କେର, େମାେତ ବାରବାର 

ପାେରନି ମଁୁ ଜାଣି କି ଥିଲା କି अଛି ବିଜନ, ଆକଷ�ଣ ତୁମ ପାେଶ? 

ହୃଦୟରୁ ଉେଠ େକାହ, ନୟନେର ସାଗରର ଜଳ 

ମନତେଳ େନୖରାଶ�ର ଧୁ ଧୁ ମରୁବାଲି 

अସୀମ ଯeଣା ଦେହ ସବ�ାv େମା ପ�ତିଟି ମୁହୂେZ� 

େଯେତ ମନାକେଲ ତୁେମ ଆସ... ସବ�ଦା େମା ପାେଶ 

ତୁମ େଦଖା, ତୁମର ସାନିଧ� ଆହୁରି ଯeଣା ଦିଏ, ଆହୁରି ଜଳାଏ େମାେତ 

େଶୖଶବ, େକୖେଶାର ଆଉ େଯୗବନର େଜୖତ�  ବାନାନାଦ ଶୁେଭନାହU ଆଉ... 
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 େଶୖଶବର ପିତାମାତା ଭ� ାତାଭଗି�, େକୖେଶାରର େଖଳସାଥି, େଯୗବନର ଘୁମk ସପନ ଆଉ 

ମନ 

ରୂପ କମାର; ସେବ� ଥୁ�ାଗଛ େଦଖି େମାେତ େହାଇଛkି ଦୂର 

ସବୁ ସ�ାଥ� ସଭି,ର ଯାଇଛି ତ ସରି 

ଆଉ ନାହU ରv, ନାହU ସ�ପ�, ନାହU ନାହU କିଛି ବି ନାହU େମା ପାେଶ 

ଆକୁେଳ ବିକେଳ େଖାେଜ ଦୁନିଆରୁ ଏକ େଦବ ଶିଶୁ େଗାଟିଏ ମଣିଷ 

अkରର ଆତB ୀୟତା େଖାେଜ ମଁୁ େଯେତ େଯଉଁଠି... 

େସତିକି େନୖରାଶ� େମଘ େଘାଟିଆେସ ଏ ମନ ଆକାେଶ 

ତୁେମ କୁହ ବାର\ାର ତୁମ େପ�ମ अନାବିଳ େବାଲି 

ତୁମକୁ ଆଦରି େନଇ ତୁେମ କୁହ େମା अଧେର ହସ ଫୁଟୁ େବାଲି 

ତୁେମ ଚାହଁ ଦୁନିଆର ହିତ ପାଇଁ ସବୁ ବିଷ େଶାଷି େନଇ ନୀଳକt କରିବାକୁ େମାେତ 

କି� अସମଥ� ମୁହU 

ଏ ମାଟିର େଗାଟିଏ ମଣିଷ େକହି अkର ହଜାଇ ଚାହUଲା ତ ନାହU େମାର अହ୍ସ 

େଗାଟିଏ ମଣିଷ େକହି େମା ଲୁହେର अkର ଭିଜାଇ ଢାଳିଲା ନାହU ବୁେକ ଲୁହ 

େକମିତି ହସିବି? କି ଉପାୟ କରିବି ବିଜନ? 

ଆଖିତେଳ କଳା କଳା ଦାଗ 

ନିଜ�ନ ବିଜନେବଳା ନିଗାଡ଼ିଛି େଯେତ ଲୁହ ଏ ଆଖିରୁ 

ଏହି େସ ଲୁହର ସB ାରକୀ 

େସ ଦାଗ ତ ଲିଭିବାର ନୁେହଁ 
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 ସ�ା��ବାନ ଶରୀେର େମା େରାଗ,ର ଭିଡ଼ 

ଚ�ଳ େମା अବୟେବ କ� ାkିର ଲହଡ଼ି 

ସଦା ଆଖି ମୁଦି େହାଇ ଆେସ 

େଦଖିବାକୁ ଲାେଗ ନାହU ଭଲ େକାକିଳ କାକଳି 

ବସk ଫୁଲର ଗେp ମଳୟର ଛi ଲାେଗ अଗି�ବଷ�ା ଝାzିପରି 

ସବ�ଂସହା ନାରୀ ମୁହU ସୃnିର ମଳୂତZ�  

କି� ଯୁେଗ ଯୁେଗ େହାଇଛି ମଁୁ ପାଷାଣୀ, ମଁୁ ପୁଣି ଦୁଃଖିନୀ ସୀତା 

अpୁଣି ଗାpାରୀ 

େଦ� ୗପଦୀ ମଁୁ କୁରୁସଭା ସବେର କାରୁଣ� 

ଏ ଯୁଗେର ସତୀ ପୁଣି ରୂପା କନୱାଲ 

ପୁରୁଷକୁ ସବୁ େଦଇ ଲୁଣି ଲୁହର ସାଗେର ଯୁେଗ ଯୁେଗ 

ଉବୁଟୁବୁ େହଉଛି ବିଜନ 

ସ�ାଥ�େନ� ଷୀ ବବ�ର ପୁରୁଷ ଯୁେଗ ଯୁେଗ ନିଜର ନାମ ପାଇଁ ସ�ାଥ�ାପାଇଁ, अହ,ାର ପାଇଁ 

ଯପୂକା. ପଶୁସମ କରିअଛି େମାେତ... 

अବଳା ଦୁବ�ଳା କହି, ବାର\ାର ଫିvିଛି ତୁମରି େକାଳେର 

େହ ବିଜନ! ମୃତୁ�ଯାଏଁ ତୁେମ ଯଦି ସାଥୀ 

େତେବ କtୁ େମାର କାଢ଼ିନିअ ଭାଷା 

ଆଖିତଳୁ େନଇ ଯାअ େଜ�ାତି 

ମନତଳୁ ଲିଭାଇ ଦିअ ପୃଥିବୀର େପ�ମ 
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 ହୃଦୟରୁ କାଢ଼ିନିअ अkିମ ନିଃଶ�ାସ 

େତେବ ଯାଇ ତୁମ �େଶ�, ତୁମ ଆଲିvେନ, େହବିନାହU ସତତ ସe[ 

େହ ବିଜନ, ପି�ୟ େମାର! ତୁେମ ଯଦି ଏକା ପି�ୟତମ 

ତୁେମ ଯଦି ରୂପହୀନ... େତେବ ଏ ଶରୀର ଧାରେଣ କି କାଯ��? 

ତୁମର ସାନିଧ�ପାଇଁ ସାଧାରଣ ମଣିଷେଟ ମୁହU େଲାେଡ଼ନାହU ଏ ମାଟିର ପିj 

ଚାେହଁ ନାହU େହବାକୁ ମଁୁ ହିମାଳୟ କiରର ମୁନୀ 

ଚାେହଁନାହU ତୁମକୁ ପାେଥୟ କରି େହବାପାଇଁ ଭାବୁକ, କବି ବା େବୖyାନିକ 

ସାଧାରଣ ମଣିଷର ଆଶା ଓ ଆକାଂmା େନଇ ଜନB େମାର 

ଯଦି ତୁମର ଏେତ େପ�ମ ସାଧାରଣ ଜୀବନଟି ପ�ତି 

େତେବ ଏ େଦହେର ପାଇବନି େମାେତ? 

ତୁମର ସାନିଧ� ଖାଲି ଏ େଦହକୁ େଦଇଛି अସୀମ ଯeଣା -  

େଦହାତୀତ େପ�ମପ�ୀତି ମଁୁ ପାରିବି ମଁୁ େଦଇ 

େହ ବିଜନ, େହ ଯeଣା, अରୂପ େହ अସୀମ अବ�� 

ନିअ େମାେତ ପାେଶ ପୃଥିବୀର अେନକ ଦୂରକୁ 

ଏ ମାଟି ପିjରୁ େମାେତ େନଇ ଯାअ ତୁମରି ପାଶକୁ 

 

अବସରପ�ା� अଧ�m, ଜଗନ� ାଥ ପ�ାଥମିକ ବିଦ�ାଳୟ, ଯାଜପୁର 



ତ� େୟାଦଶ ବଷ�, ପ�ଥମ ସଂଖ�ା, ଜାନୁଆରୀ ୨୦୧୮ Download Magazine 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.com  Aahwaan.com  Aahwaan.com  Aahwaan.com  |  207 

ପ�େବାଧ ଚi�  ମୁଦ� ା 

ସୁସ�ାଗତ ଆv{  ନବବଷ� ସୁସ�ାଗତ ଆv{  ନବବଷ� ସୁସ�ାଗତ ଆv{  ନବବଷ� ସୁସ�ାଗତ ଆv{  ନବବଷ� ୨୦୧୮୨୦୧୮୨୦୧୮୨୦୧୮    

ଆv�  ନବବଷ� ତୁମକୁ ସ�ାଗତ “ଦୁଇହଜାର अଠର”  

ଚିରବିଦାୟୀ େଯ ଏ ଧରାବmରୁ “ଦୁଇହଜାର ସତର       |୧| 

େହ ସତର! ତୁେମ ବିଶ� ଇତିହାେସ େହାଇଗଲ କି\ଦkୀ, 

ସB �ତି-ବିସB �ତିର େଦାଛକିେର ତୁମ ରହିଗଲା ବହୁ କୀZl       |୨| 

କାହା ପାଇଁ ତୁେମ ଚିରସBରଣୀୟ अଲିଭା ସB �ତିର ଗାର , 

ପୁଣି କାହାଲାଗି େହଲ କଳ,ିତ अକୁହା କଥା ମନର        |୩| 

ବିଗତ ସାଲେର ତୁମ ଆଗମେନ ହସୁଥିଲା ଏହି ବିଶ� , 

ଭାଗ�େର କାହାର ସୁଯଶ-େଗୗରବ କିଏ ପୁଣି େହଲା ନିଃସ� |୪| 

କଦା ସୁଖ-ଦୁଃଖ ହସ-କାi ପୁଣି ଏହି ତ ସଂସାର ନୀତି , 

ତଥାପି ମନୁଷ� କମ�ଫଳ ଭୁଲି େଦାଷ ଦିଏ କାଳ-ତିଥି        |୫| 

ନିୟତିର େଖଳ େକହି ତ କଦାପି ନ ବୁଝି ପାରିେବ ନର , 

ଭାଗ�ବାନ ସିନା ହୁअଇ ସଫଳ ମiଫଳ अଭାଗାର          |୬| 

କାହାର େହାଇଲା ପୁଷମାସ େବଳ କାହାର ତ ସବ�ନାଶ , 

ଭଗ�ମେନାରେଥ ହୁअkି ନିରାଶ ଭାଗ�ବାଦୀ अବେଶଷ       |୭| 

ବହୁ ପରୀmାେର େହଲା ସ¤�ଖୀନ େମା ପି�ୟ ଭାରତ ବଷ� , 

ଆପଣା ଶତ� �କୁ େଦଇ େଚତାବନୀ ବିେଶ� अଜlଲା ସୁଯଶ      |୮ | 
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 କୂଟନୀତି ସହ अଥ�ନୀତିେର ସୁଦୃଢ େହାଇଲା ଭାରତ , 

େମୖତ� ୀଭାବ ସହ ଆତ, ଦମେନ କରିଲା ଭୀଷB  ଶପଥ        |୯  

ଆତ, ବାଦୀର ବବ�ର ତାjେବ େଦେଶ େଦେଶ ହାହାକାର , 

अସଂଖ� ଜୀବନ अକାେଳ ନି�ିହ�  ନାହU  ତା’ର ପଟାkର      |୧୦| 

ଶାkିଦୁତ ରୂେପ ହୁअ ବିଦ�ମାନ “ଦୁଇହାଜର अଠର” , 

ତବ ଆଗମେନ ଶାkି-ସ¹ାବର ବିଶ�େର େହଉ ପ�ସାର       |୧୧| 

ହିଂସା ଓ ବିେ-ଷ େହଉ ଦୂରୀଭୂତ ଭାଇଚାରା ଭାବେଧ�ୟ , 

”ବସୁେଧୖବ କୁଟୁ\କମ୍” ମହାମe େହଉ ସବ� ପରିଚୟ       |୧୨| 

ତୁମ ଶୁଭାଶିେଷ अପସରି ଯାଉ ଆତ,ବାଦର ଭୟ , 

ସ$�ଦାୟ ତଥା ଧମ� ବିବାଦର ସମେୂଳ େହଉ ବିଲୟ        |୧୩| 

ସୁଖୀ-ନିରାମୟ ହୁअ� ସରେବ ବିଶ� େହଉ ମଧୁମୟ , 

େହ ଈଶ�ର! ତୁେମ ”अଠରସାଲକୁ”କରିଦିअ ସୁଧାମୟ       |୧୪| 

ସବୁଜ ଶସ�େର ହସୁ ଏ ଧରଣୀ ଚାଷୀ ମୁେଖ ଫୁଟୁ ହସ , 

କୃଷକ ଭାଇର ହସେର ବିକାଶ େହାଇବ ଧରା अବଶ�      |୧୫| 

yାନ ବିyାନେର େହଉ अଗ�ଗତି ଆମରି େଦଶ ଭାରତ, 

ବିଶ� କଲ�ାଣେର େହାଇ ଦୃଢବ�ତୀ େହଉ େସ ବିଶ� ବiିତ   |୧୬| 

 

ଗ�ା /େପା-ସା,ୁଡା, 

ଦୂରଭାଷ - ୭୮୯୪୯୧୬୧୩୧ 



ତ� େୟାଦଶ ବଷ�, ପ�ଥମ ସଂଖ�ା, ଜାନୁଆରୀ ୨୦୧୮ Download Magazine 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.com  Aahwaan.com  Aahwaan.com  Aahwaan.com  |  209 

ସୁମିତ� ା ରାଉଳ 

ଭାରତମାତାଭାରତମାତାଭାରତମାତାଭାରତମାତା    

ବୀର ପ�ସବିନୀ ଚିର ସୀମkିନୀ ଆମରି ଭାରତ ମାଆ 

େବାଳି େହାଇଗେଲ ତା େଦହର ଧଳିୂ ଲାେଗ ସବୁ ନୂଆ ନୂଆ ı 

େବୖକୁt ସମାନ अେଟ େଦଶ େମାର अମୃତ ତା ପାଣି ପବନ  

ବହିଯାଏ ଯହU ଗvା ଯମୁନା ଚିର ନିମ�ଳ ତା ଗଗନ ı 

ବୁକୁେର ଯାହାର ନୀଳ ସାଗର ଲହଡି ଭାେv ନୀତି  

ବନାନୀ ଯାହାର ସ¡ଗ� ଉପବନ ନାହU ଏ ମେZ�� ଏମିତି  ı 

ବସିअଛି ଶୀେର ଶୁଭ�  ହିମାଳୟ ମୁକୁଟ ସଦୃଶ ଯାର  

ବନଲତା େକେତ ପାହାଡ ପବ�ତ ଚିର ସବୁଜ ସୁiର ı  

ବଧ ୂପରି ଦିେଶ ଭାରତ ମାଆ େମା ନାନା अଳ,ାର ପିpି  

େବଶଭୂଷା ତାର କି ମେନାହର ସେତ ସଭU,ୁ ନିଏ ବାpି ı  

େବୖଦିକଯୁଗରୁ େକେତ ଋଷି ମୁନି ଜନମିେଲ ତାର େକାେଳ 

େବେଦାପନିଷଦ୍ ପୁରାଣାଦି େଲଖି ଯଶ ରଖିଗେଲ କାେଳ ı  

ବ�ାସ କାଳିଦାସ ବାଲମିକ ପୁଣି ଜନମିେଲ ରାମଚi�  

ବିେବକାନi ସାେଥ ରାମକୃÛ ପୁଣି ବୀର ସୁଭାଷ ଚi�  ı 

େବୖେଦହୀ,େମୖେତ� ୟୀ,ରାଧିକା,ବିଶ¡ବାରା ଆଦି ରମଣୀ 

ବୀରା ଲmB ୀବାଇ,କୁkଳାକୁମାରୀ ଯଶ େକେତ େଦେଲ ଆଣି ı 
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 େବୖଭବେର ଭରା ପଣତ ତାହାର ରହିଛି ଆମରି ଶୀେର  

ବାଧାବିଘ� େଯେତ ଆସିବ ପଥେର ସଦା ରଖିଥିବ ଦୂେର ı 

େବୖଷମ� ବଇରୀ େଦ¡ଷ ନାହU ମେନ ସଭିଏଁ ତାର ସkାନ  

ବ� ାହB ଣ mତି� ୟ େବୖଶ� ଶଦୂ�  ନାହU ମାନ କି अଭିମାନ ı 

ବାpିଛି ସଭି,ୁ େସେନହ େଡାରିେର ନାହU ତା ବାଛ ବିଚାର 

ବିପେଦ ତାର ଜୀବନ େଦବା ସଭିଏଁ ଏହି ଶପଥ କର ı 

                                                    

ବାଗସାହି, ପ�ୀତିପୁର, ଯାଜପୁର, ୭୫୫୦୧୩ 
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ଶ|ସିpୁ ପୁେରାହିତ 

କnକର କହିବାକnକର କହିବାକnକର କହିବାକnକର କହିବା    

ସବୁ�ାନ ଯଦି େହାଇଯାଆkା 

ମiିର, ମସଜିଦ୍, ଗୀଜ�ା 

ସବୁ ସମୟ େହାଇଯାଆkା 

ଭ�ି-ପ�ାଥ�ନାର େବଳ; 

ସମେ[ ସାଜି ଯାଆେk େଗାେଟ େଗାେଟ 

ପjା ଓ ପଜୂକ 

ଭଗବାନ, ଯୀଶୁ ଓ ଆଲ� ା 

ହୁअେk ସମ[, ନିକଟତର 

ତଥାପି 

ଏ ହତ�ା, ଧଷ�ଣ 

େଚାରୀ, ଡକାୟତି ଆଦି अପରାଧ 

କମkା କି ବଢ଼kା 

କହିବାଟା  

ଭାରି କnକର 

ବଡ଼ାଲି, ଉଲୁjା, ସୁବ&�ପୁର 

ଭ� ାମ�ଭାଷ : ୯୯୩୮୭୨୦୧୯୫ 
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ପ�ଶାk କୁମାର ନାଥ 

ଚାଚାଚାଚା    

କୁହୁଡି ଭିଜା ଏ ଶୀତ ସକାଳେର 
ମନ ଚାେହଁ ତୁମ ଛୁଆଁ 
ତୁମ ଛୁଆଁ ପରା େଦହେର େଖଳାଏ 
ଉଷୁମ୍ ଉZାପ ନିଆଁ  
ଶୀତୁଆ ଓଠକୁ ଛୁଇଁଦିअ େଯେବ 
େଦେହ ଭରିଯାଏ ତାତି 
କିଏେସ ଭୁଲିବ ତୁେମ େଦଉଥିବା 
ମଧୁଛୁଆଁ ମିଠା ପ�ୀତି  
ସଭିଏଁ ପଡ� ତୁମରି େପ�ମେର 
ଆସିଯାଏ େଯେବ ଶୀତ 
ନିତି ସକାଳେର ତୁମରି ସାଥିେର 
ବସୁଥାkି ପରା ମିତ  
ଶୀତ ସକାଳକୁ ତାଜା କରିବାକୁ 
ତୁେମ ରହିଥିେଲ ସାଥିେର 
ସତେର ଶୀତର ମଜାଟା ନିଆରା 
ତୁେମ ରହିଥିେଲ ହାତେର  
 
ସୁiରପୁର, ଉZରକୂଳହାଟ୍, ପ�ୀତିପୁର, ଯାଜପୁର  
େମା-୦୮୮୯୨୩୦୧୧୪୩ 
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ସତ�ବ� ତ ସାହୁ 

ଈଶ�ରଈଶ�ରଈଶ�ରଈଶ�ର    

ତୁମକୁ ବିଶ�ାସ କରି 

ସମପl େଦଇଛି ଜୀବନ, 

ତେମ େମା ଓଠର ହସ 

ଆଖିର ଲୁହ, ଛାତିର େକାହ 

େମା ଜୀବନ ଶନୂ��ାନେର ତେମ ହU ପ&ୂ�ତା 

ତେମ ସବ�ସମଥ�, ସବ�ବ�ାପକ େବାଲି ତ 

अଜାଣତେର ବି ଖସାଉନି ପାଦ 

 

ତେମ ଯnି ମଁୁ अp 

ତେମ ବତୀଘର ମଁୁ ପଥହରା ନାବିକ 

ତେମ ତ� ାଣକZ�ା ମଁୁ अଧମ ପାପୀ 

େତଣୁ ତ ମଁୁ ଛାଡ଼ି ପାରୁନି ତମ ଆଶ�ୟ 

ତମକୁ ଆଶା, ଭରଷା କରି 

ଭସାଇ େଦଇଛି ନାଆ 

 

େହ ଈଶ�ର... 
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 ତେମ ସତେର କଣ ମଁୁ ଜାେଣନା 

ତଥାପି ଶ�ର ଫୁଲ େତାଳି ଆଣିବାକୁ 

କବିତାେର ପଜୁୂଛି ତୁମକୁ 

ଆଶା ରଖିଛି ଆଜି ନ େହେଲ ବି 

ଦିେନ ନା ଦିେନ ଆସିବ େମା ହୃଦୟକୁ 

ତମକୁ ମୁ�ିର ପଥଟିଏ ଭାଇ 

ଚାହU ରହିଛି ତମ ଆସିବା ବାଟକୁ 

 

ପଲ� ାସାହି, କମାଳପୁର, 

अହିୟାସ, ଯାଜପୁର, ୭୫୫୦୩୬ 

ଭ� ାମ�ଭାଷ : ୯୩୩୮୧୬୫୧୯ 
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ଶ�ୀମାନ୍ ଆZ�ତ� ାଣ ଖୁଡ଼lଆ 

ତୁେମ ସପେନ ସପେନତୁେମ ସପେନ ସପେନତୁେମ ସପେନ ସପେନତୁେମ ସପେନ ସପେନ    

ପି�ୟା! 
ତୁେମ େପ�ମିକ ମନର ବାସ�ା 
ତୁେମ ସି�ଗ୍ ଧ ଚi�ମାର େଜ�ା�ା, 
ଚିରଆେଲାକିତ ପ�ଣୟ ତୁେମ 
ପିପାସାର ନବତୃÛା! 
ପ�ୀତିରାଜ ତୁମ ଆଶାେର ରହିଛି, 
ହୃଦୟ ଦରଜା େମଲି, 
ବ�ଥିତ ଏଇ ବିରହର େବେଳ 
େଦବ େପ�ମସୁଧା ଢ଼ାଳି 
ତୁେମ ତ ଆସିେଲ ତୁମରି ପାଇଁ 
ରvୀନ େହବ ଏ ମରୁଭୂମି ବାଲି 
ସପେନ ସପେନ ସେତ କି 
ପି�ୟା େଗା, 
ପୀରତି ଢାଳିବ େବାଲି 
ପୀରତି ଢାଳିବ େବାଲି 
 
େସୗଦାମିନୀ ନିଳୟ, ବ,ିଆ 
ବୀରମହାରାଜପୁର, ସୁବ&�ପୁର, ଓଡ଼ିଶା 
ଭ� ାମ�ଭାଷ : ୯୪୩୯୧୪୦୮୧୪ 
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େଜ�ାତିମ�ୟୀ ଷଡ଼vୀ 

ପବିତ�  ମିଳନପବିତ�  ମିଳନପବିତ�  ମିଳନପବିତ�  ମିଳନ    

ତୁେମ େମା ମନର ଫୁଲ  

               ମଁୁ ତୁମ େପ�ମ ଫଗୁଣ  

ତୁେମ େମା େପ�ମ ବରଷା  

                ମଁୁ  ତୁମ ଶ�ାବଣ 

 

ତୁେମ େମା ରvୀନ ଆକାଶ 

                ମଁୁ ତୁମ ସୁେନଲି ତାରା 

ତୁମରି ପବିତ�  ହୃଦେୟ  

                 େଦଇଛି ଆଜି ମଁୁ ଧରା 

 

ତୁେମ େମା ବ�ିବାର ଆଶା 

                     ମଁୁ ତୁମ ଆଖିର ନିଶା 

ତୁମରି େସେନହ େପ�େମ 

                   ଗଢିଛି ବାଇ ଚେଢଇ ବସା 

 

ତୁେମ େମା ହୃଦୟ ଦୀପ 
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                 ମଁୁ ତୁମ ଦୀପର େଜ�ାତି 

ରହିଥିବି ଜନB  ଜନB  ପାଇଁ  

                େହାଇ ତୁମ ଜୀବନ ସାଥୀ 

 

ଆମ ଦୁହU,ର ଏ ପବିତ�  େପ�ମ  

               ସB �ତି େହାଇ ରହିବ ଜନମ ଜନମ 

ଆମ େପ�ମର ଏଇ   ବpନ 

                 କରାଇଛି ଦୁଇ ହୃଦୟର ପବିତ�  ମିଳନ 

 

{ଆମ ବାହାଘରର ତୃତୀୟ ବାଷlକୀ (୧୬.୦୧.୨୦୧୮) ଉପଲେm େମା ସ�ାମୀ ଦୀପକ 

ଷଡvୀ, ପାଇଁ ଉ�ର୍�ଗୀ କୃତ} 

ମଧୁପାଟଣା 

କଟକ – ୧୦ 



ତ� େୟାଦଶ ବଷ�, ପ�ଥମ ସଂଖ�ା, ଜାନୁଆରୀ ୨୦୧୮ Download Magazine 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.com  Aahwaan.com  Aahwaan.com  Aahwaan.com  |  218 

ଡା େସୗମ�ରzନ ମିଶ� 

ସହଜ ସମାଧାନସହଜ ସମାଧାନସହଜ ସମାଧାନସହଜ ସମାଧାନ    

ମାତୃମୃତୁ� ଶିଶୁମୃତୁ�ହାର 

ତାଲିକାେର ଓଡ଼ିଶାକୁ ପ�ଥମେର େଦଖି 

ସ�ା��ମeୀ ପେକଇେଲ ଡାକ 

େକ अଛେର, 

ତୁରk ସମନ କର େସେକ�ଟାରୀ,ୁ 

େହବ ରୁq-ାର ବଇଠକ 

 

ବଇଠେକ ମeୀ,ର େଟ$ରକୁ େଦଖି 

ଆେ[ କରି ଚଷମାକୁ େଟକି 

େସେକ�ଟାରୀ କହିେଲ -ବୃଥାେର 

ଆମ ଉପେର କର କିଆଁ େରାଷ? 

ଆେମ ତ ନିରୀହ ସାର 

ସବୁ େସଇ ଡା�ର, େଦାଷ 

େଯେତ ବେଢ଼ଇେଲ ବି ଦରମା ଭZା 

ଡା�ର ଯାଉନାହାkି ଗ�ାମା�ଳ ଆେଡ଼ 

େସଇଥିପାଇଁ କି ସାର 
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 ମାତୃ ଓ ଶିଶୁମୃତୁ�ହାର ହୁ ହୁ ବେଢ଼ 

 

ମeୀ କହିେଲ - ଆxା, ଏମk! 

ଠିକ୍ अଛି, ଆଉ ଗେj େମଡ଼ିକାଲ କେଲଜ େଖାଲିବା 

ଆେମ େଖାଲି ନ ପାରିେଲ ପ�ାଇେଭଟ୍ କ$ାନୀକୁ େଦବା 

େସଇଥିରୁ ଶହ ଶହ ଡା�ର ଉତାରି 

ପେଠଇବା େକାରାପୁଟ୍, ମାଲକାନଗିରି 

ଡା�ର େହେଲ ହାଉଯାଉ 

ବାଧ�େହାଇ ଗ�ାମା�ଳ ଯିେବ 

ସହି ନ ପାରିେବ କ$ିଟିସନ ଦାଉ 

 

େସେକ�ଟାରୀ କହିେଲ - ସାର୍, 

ଏଥିପାଇଁ ବହୁତ ସମୟ ଲାଗିବ; 

अତି କମେର ଛअରୁ ଆଠବଷ� ଯିବ 

ଆପଣ, କାଯ��କାଳ ସରି ଯାଇଥିବ ସାର୍  

ମୃତୁ�ହାର କଣ ଆଉ ଜଗିକି ବସିବ? 

 

େସଥିପାଇଁ ମଁୁ ରଖିଛି ଆଇଡ଼ିଆ େବାମା; 

ଆସkା ଶିmାବଷ�ରୁ 
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 େଖାଲିବା ଆମ ରାଜ�େର ଡା�ରୀ ଡିେପ�ାମା 

େଯେତସବୁ େମଟି�କ୍ ଟÚର୍; 

କହିଛkି ଭବିଷ�ତେର େହବାକୁ ଡା�ର 

ସମ[,ୁ କରିେଦବା ଭZl 

ପ�ସ୍ ଟୁେର େବvକାଟି 

େସମାେନ अଧିକଟା ବା କଣ ଶିଖୁଛkି? 

 

ମeୀ କହିେଲ - ହଁ ଠିକ୍ କଥା େଯ 

ବିେଶଷy ଡା�ର ନ େହେଲ ଲାଭ ନାହU କିଛି 

ଜର ଝାଡ଼ା ଉପଚାର ଛଡ଼ା 

ସି$ିଲ୍ ଡା�ର କଣ ମାରିପାେର ମାଛି? 

ଆଉ କିଛି अଛି କି ଉପାୟ; 

ବିେଶଷy ଡା�ର, ସଂଖ�ା େକମିତି ବଢ଼ିବ 

ନିଭ�ୟେର େଖାଲିକରି କୁହ 

 

େସେକ�ଟାରୀ କହିେଲ - ସାର୍ 

ରାଜ�େର अଛkି େଯେତ େବକାରୀ ଇzିନିୟର୍ 

େସମାେନ େହାଇପାରିେବ ନିେ� ବିେଶଷy 

ଖାଲିଟିେକ ସଟ୍� େକାସ୍� େଟ�ନିଂ ଦରକାର 



ତ� େୟାଦଶ ବଷ�, ପ�ଥମ ସଂଖ�ା, ଜାନୁଆରୀ ୨୦୧୮ Download Magazine 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.com  Aahwaan.com  Aahwaan.com  Aahwaan.com  |  221 

  

ସିଭିଲ ବାଲାଏ େହେବ ଶିଶୁ ବିେଶଷy 

ଆକlେଟକ୍ ବାଲା,ୁ େଦବା £ୀ ଆଉ ପ�ସତୂୀ ବିଭାଗ 

ହାଇେଡ� ା େଟେକ� ାେଲାଜୀ,ୁ କିଡ଼ନୀ ଲିଭର 

େଟଲି କମୁ�ନିେକସନ,ୁ ମାନସିକ େରାଗ 

ଇେଲେ±� ାନି¢୍ ଇzିନିୟର୍ 

ବଢ଼ିଆ କରିେବ ସାର୍ ସ�ାୟୁର ସଜ�ରୀ 

अେଟାେମାବାଇଲ୍ ବାଲା ବସିଥିେବ ହୃତପିj ଧରି 

େମକାନିକାଲ୍ ଇzିନିୟର୍ 

अେଥ�ାେପଡ଼ିକ୍ ଚିକି�ା କରିବ; 

ଇzିନିୟରିଂ ପେର ଯିଏ ଏମବିଏ କରିଥିବ 

ଏ ସବୁ ବିେଶଷy,ୁ ସିଏ ସ�ାଳିବ 

 

େତଣୁ ସାର, 

ଠିକାେର େସଇମାନ,ୁ ଦିअ� ନିଯୁ�ି 

କାରଣ, େଯେତକ ଇzିନିୟର 

ସମେ[ ପ�ସ୍ ଟୁେର ବିyାନ ପଢ଼ିଛkି 

 

ସବୁ ଶୁଣିସାରି ମeୀ  
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 େସେକ�ଟାରୀ,ୁ ଆଉ ଟିେକ ପାଖକୁ ଡାକିେଲ 

ଫୁସ୍ ଫୁସ୍ କରି ତା, କାନେର କହିେଲ, 

େହଲା େଯ, େଗାେଟ କଥା ବାକି ରହିଗଲା 

କହିଲନି ତ େଯୗନେରାଗ ବିେଶଷy 

ପଦବୀଟା କାହାକୁ ମିଳିଲା 

 

େସେକ�ଟାର୍ ସିBତହାସ�ମାରି 

କହିେଲ - ସାର୍, କ$ୁ�ଟର୍ ଇzିନିୟର୍ 

ଛେଟଇ େହଇ ଯାହା, ଯାଇଛି ଚାକିରୀ 

େସଇମାେନ େଯୗନେରାଗ ବିେଶଷy େହେବ; 

କ$ୁ�ଟର ଛବିକୁ େଦେଖଇ 

େଯୗନେରାଗ ଚିକି�ା କରିେବ 

 

େସେକ�ଟାରୀ, କଥା ମeୀ େହେଲ ପ�ୀତ; 

କହିେଲ -  ଏ ବାବଦେର ଫାଇଲି ପୁଟ୍ अପ୍ କରି 

େମା ପାଖକୁ ପଠାअ ତୁରk 

 

ମଧ�ଖjୀ, ଶ�ୀବଳେଦବ ଜୀୟୁ, େକi� ାପଡ଼ା 

ଓଡ଼ିଶା 
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ଏମ୍. ବିଜୟ କୁମାର 

ଭାରତମାତା କହୁଛିଭାରତମାତା କହୁଛିଭାରତମାତା କହୁଛିଭାରତମାତା କହୁଛି    

ଭାରତ ମାତା କହୁଛି ଶୁଣ ମାଟିବୀର 
ଶିmିତ ସଂଗଠିତ େହାଇ ସଂଘଷ� କର 
       ସଂଘଷ� କର 
େଗ�ହା େଗ�ହାଇ ପୁअ ଝିअ ସବୁ ସମାନ 
ତୁମ ପାଇଁ ସୁବିଧା ସୁେଯାଗ अଛି ଜାଣ 
 
ଦଳିତ ଆଦିବାସୀ ପଛୁଆ ସଂଖ�ାଲଘୁ 
ଉଠ ଜାଗ ଉଠ ରାହାର ବାସ�ା ଶୁଂଘୁ 
 
ବିଶ¡ର ସବ�ବୃହତ ସଂବିଧାନ ପିତା 
ଭାରତ ମାଟି ମଁା ରୁପୀ ଆେମ¡ଦକର 
 
ଛअ ବିy ମନୀଷୀ ମେଧ� ଚୀର अମର 
ସମ[,ୁ େଦଇ ସମାନ ମାନବାଧିକାର 
 
अଚଳା ପାହାଡ ଗିଳିବାକୁ  ଆଁ  ଫାରୁଛି 
ଆZ�ନାଦ ନୁେହଁ ପ�ତିବାଦ ମଁା କରୁଛି 
 
ଭୁଖା ଭୂେଗାଳେର ଯାଏ ଭୂମିକ$ ମାଡି 
ଭିmାଥାଳ ଧରାଇ ଭିକ ଫିକଇ ଜୁରୀ 

 
अc अc ଭାଗ ଭାଗ େହାଇ ବହୁଜନ 
अpକୂେପ ରହି େଭାକ େଶାେଷ କାଟୁ ଦିନ 
 
ସବ� ଦୁନ�ୀତି ଜିiାବାଦର  ସରକାର 
ଚତ�ୁ ଦିେଗ କଳଂକ ଆତଂକରାତ କା'ର 
  ଚଳିବ ନାହି ଚଳିବ ନାହU 
 
ମଳୂନୀବାସୀ ଭାରେତ ବିେଦଶୀ ଶାସକ 
ଧମ� କମ� ଈଶ¡ର ନଁା େର ବନାଇ େଭକ 
            ନଚାଉଛି 
      ନାଚ ମାକରୀ ନାଚ  
କୁଣା ଖାଏବୁ ନାଚ 
 
ମଳୂନୀବାସୀଂକ ସ¡ାଧିନତା ଆେiାଳନ 
ନିଃଶ� ମଣିଷ ଏକ ସ¡ର ଉେZାଲନ 
 
ଛଳକପେଟ ସାମାଜିକ-अଥ�େନୖତିକ 
ଯୁଗ ଯୁଗ ଦାସ  କରି ରଖିଛ ଶାସକ 
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 ସ¡ାଧିନ ଭାରତ ପରାଧୀନ ବହୁଜନ! 
ନୁେହଁ ସ¡ାଧୀନ ନୁେହଁ ସ¡ାଧିନ 
 
ଜନ ଗଣ ମନ अଧିନାୟକ ଜୟ େହ 
  ଭାରତ ଭାଗ� -ବିଧାତା 
ମଳୂନୀବାସୀ ଶୁଦ�  ବହୁଜନ ଜାଗ େହ 
         ମୁ�ି   େହବ ସ¡ାଧିନତା 
ଜୟ ଭୀମ ଜୟ ମଳୂନୀବାସୀ 
          ଜୟ ଭାରତ 
ଉଠ ଉଠ ହୁअ ଜାଗ�ତ ହୁअ ପ�[ୁତ 
 
ଦଳିତ ଆଦିବାସୀ ପଛୁଆ ସଂଖ�ାଲଘୁ 
ଜନ ଆେiାଳନ ରା[ାର ବାସ�ା ଶୁଘୁ 
 
ଭାରତ ମାତା କହୁଛି ଶୁଣ ର� ବୀର 
ଶିmିତ ସଂଗଠିତ େହାଇ ସଂଘଷ� କର 
            ସଂଘଷ�  କର 
 

ମାଫ�ତ ବିଜୟ ମହପାତ�  
େଡଲଟା କେଲାନୀ ଉZରା 

େକୗଶଲ�ାଗଗାଂ-02 
ଭୁବେନଶ¡ର 

େମା-7978784130 
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ବିନୟ ମହାପାତ�  

ତୃତୀୟ ପୁରୁଷତୃତୀୟ ପୁରୁଷତୃତୀୟ ପୁରୁଷତୃତୀୟ ପୁରୁଷ    

କିଏ କେହ, 

ଆତB ା ମେର ନାହU, ଜେଳ ନାହU, 

ଆତB ାର अନୁଭବ ନାହU, 

ଆତB ାକୁ ଯeଣା ହୁଏନା ? 

ଆତB ାର ଆତB ା ବି ଜଳି ଯାଏ, 

ନିତି ନିତି ଲହୁ ଲୁହାଣ ହୁଏ 

ବାହୁନି ବାହୁନି କାେi, 

େକହି ଜେଣ ଆତB ୀୟର 

ଟିକିଏ ଆଘାତେର  

 

କିଏ କେହ, 

ଆତB ାର େଭାକନାହU, େଶାଷନାହU ? 

ନିତି ଏଠି ଆତB ସାତ ହୁଏ, 

ଆତB ା ଲୁଟିନିଏ, େଶାଷିନିଏ 

अନ�ର ସବ�ସ¡ 'ଆତB ସାତ' କରିଯାଏ  

'ପର ର ଆତB ା'କୁ ତ େଚେହ�ନା ମଣିଷ 

ନିଜ ଆତB ା ଖୁସି ପାଇଁ ସବୁ କରିଯାଏ, 

ବିଡ\ନା େଦଖ, 

ଜୀବନର अବେଶେଷ 

'ପରମ-ଆତB ା'କୁ େଖାେଜ ! 

 

କିଏ କେହ, 

ଆତB ାେର ଲାେଗନା ନିଆଁ 

ଆତB ା େକେବ ଜେଳ େପାେଡ ନାହU ? 

ଆତB ା ଏଠି ନିତି ଜଳିଯାଏ, 
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ସମାଜର ସ$ତି େଲାଭର  

ପରଝିअ େଭଟି ଚଢିଯାଏ, 

ନୁଆଁ େବାହୁ ନିତି ଜଳି ଜଳି 

अବେଶେଷ ଆତB ାେର ତା 

ଢାଳି ଦିଏ େକେରାସିନ୍ 

ନିତି େକେତ 'ଆତB ଦାହ' ହୁଏ  

କିଏ କେହ ଆତB ା େକେବ 

ସ$କ�େର ବାpି ହୁଏ ନାହU? 

େଯେତ ସବୁ 'ଆତB ୀୟ' େସ ସବୁ ତ 

ଆତB ାର ଆପଣାର ଜନ ! 

ଆତB ାେର ଆତB ା େଯାଡିଛି 

ସ\pର େଡାରୀ, 

ଆତB ା େଦହାତୀତ ନୁେହଁ 

ଆତB ା ନୁେହଁ 'ତୃତୀୟ ପୁରୁଷ' अବା 

ଆତB ା ଆମ ଭିତେର 

ଆଉ 'େକହି ଜେଣ' ନୁେହଁ  

ଆଖି େଦେଖ, କାନ ଶୁେଣ 

ଆତB ା ବି अନୁଭବ କେର  

ଆତB ା କାେi, ହେସ, ଭଲପାଏ, 

ଆତB ା ସେkାଷ ବି ହୁଏ  

ଆତB ା େଲାଭକେର, ହିଂସା ବି କେର, 

ଆତB ା ହତ�ା କେର, ପଣୂ� କେର 

କେର अେନକ ପାପ ବି, 

ଆତB ା କଳୁଶିତ ହୁଏ ପବିତ�  ବି, 

ଆତB ା ଚାେହଁ କୁଶଳତା ସବ� ସିqି ପାଇଁ  

କିଟ୍ େ�ାୟାର, ପଟିଆ 

ଭୂବେନଶ¡ର, ଓଡିଶା  
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ଶୁଭକାk ସାହୁ 

କଇଁକଇଁକଇଁକଇଁ    

ଉଆଁସ ଗଲାଣି ନେଭ ଦି� ତୀୟାର ଜହ� , 

େହଉ ବି अ�n ଢାେଳ ଶୀତଳ କିରଣ 

ଶନୂ�ତାରୁ ଶଶି,ର अ�ିତ�  ବିକାେଶ, 

େଦଖି ତାେର ପି�ୟତମା କଇଁ େଦଖ ହେସ 

ଲାଜର ଓଢ଼ଣି ଆଜି ମୁଖୁ ଟାଣି େନଇ, 

ଉ¦tାେର ଦିନ ଗେଣ େକେବ େଯ ପୁେନଇଁ 

अq�ଚi�  େବାଲି ସିଏ अq� ପ�¶ୁଟିତା, 

ପ&ୂlମା ଶଶା, େଦେବ ତା'େଦେହ ପ&ୂ�ତା 

ଏେକ େଦଖ ଧରିତ� ୀେର ଆେରକ अ\େର, 

ଦୂରତା ବଢ଼ିନି େପ�େମ ଥିେଲ ବହୁଦୂେର 

ଲାଜୁକିରାଣୀ େସ କଇଁ ହସଇ ମୁରୁକି, 

ନୀଳାକାେଶ ନିଶାକର ଖୁସି ତା'େର େଦଖି 

अନାବିଳ ଆକଷ�େଣ େଦହାତୀତ େପ�ମ, 

ଶିଖ ଆଉ ନପଡି େସ ବ[ୁବାଦୀ େପ�େମ 

 

ଭ� ାମ�ଭାଷ : ୯୮୬୧୭୩୨୨୫୬ 
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ନଳିନୀ ପ�ଭା ଦାସ 

ଫଗୁଣଫଗୁଣଫଗୁଣଫଗୁଣ    

କାହା ପାଦ ଶ�େର 
ସୁ� ମନର ଦରଜା େଖାଲିଯାଏ 
ହୃଦୟ ତeୀ ଝ,ୃତ ହୁଏ 
ସ� ସ�ରେର ସ�େର 
ଲାେଜଇ ଯାଏ 
ତନୁମନ 
ଇi�ଧନୁର ରଂଗଭରା ଆେବଗେର 
ଦିଗ୍ ବିଦିଗ େପ�ମର ବଷ�ା ବରଷିଯାଏ 
ଫଗୁେର େହାଲିେର ଆନi ଆଉ କଟାmେର 
ବ�ା� ହୁଏ 
ଭିଜିଯାଏ ପ�ାଣଭୂମି 
अସୁମାରି ସ�ପ�େର, 
अ,ୁରି ଉେଠ ନବୀନ ଭାବନା; 
ସୁଗpିତ ମୁକୁଳେର 
ମୁଗ୍ ଧ ହୁଏ ଚିkା ଓ େଚତନା 
େପ�ମୀର କେପାେଳ ଆ,ି ହୁଏ 
अଦୃଶ� ଚୁ\ନର କcିତ କାମନା 
ସ�ଗ�ୀୟ ସଂପଦେର ଭରିଯାଏ 
ତା ଆଗମନେର 
 

अଧ�ାପିକା 
ଜି େକ ମହିଳା ମହାବିଦ�ାଳୟ,  

େଗାବରା, ଓଡ଼ିଶା 
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େଶୖବାଳିନୀ ସାହୁ 

�iନ�iନ�iନ�iନ    

ଦୁଇଶହ ଛअଖj ଇଟାର ଏ अ+ାଳିକା 

ଜଣାନାହU, େକଉଁ ଛାତ 

େକଉଁ କାw େକେତ େଯ ବିଶ�[, 

�iନକୁ େଶାଷିନିଏ 

ଦିବାରାତ� , ଦj ଆଉ mଣ 

ଜଣାନାହU, େକଉଁ ହାତ 

ହାସ�େରାଳ େଦେଖ େମାର 

େଦେଖ अଶ��ପାତ 

 

େସ�ହ ଆଉ ଲୁହକୁ ମଁୁ 

�iନର ତରାଜୁେର ତଉଲୁ ତଉଲୁ 

ଛାତିେର େମା ଭ+ା ଆେସ 

ଜୁଆର ବି ଆେସ, 

ରାତି ବେଢ଼, ର�ଚାପ ବଢ଼ିଯାଏ 

अଶରୀରି ଦୁଃଖସବୁ 

�iନକୁ ଆେବାରି େମା ବେସ 
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 �iନ ଥମିବ ଦିେନ 

ସେୂଯ��ାଦୟ ସଯୂ��ା[ ବି େହବ ମଲୂ�ହୀନ 

େଚତନା ବାତାୟନ ଫା, େଦଇ 

ପଶିଆେସ ଆଜି େଯେତ 

ଇଥରୀୟ ମହାଶନୂ�ପଣ 

 

େମେଟ�ାପଲିଟାନ୍ େକା अପେରଟିଭ୍ େସାସାଇଟି 

ପ�ଟ୍ ନଂ : ୯୪, େସ±ର - ଏ 

େକାଲକାତା - ୭୦୦୧୦୫ 
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ସତ�ରzନ ଦାସ 

ସାଥୀସାଥୀସାଥୀସାଥୀ    

ସାଥୀ େକେବ ଚାହU ପାରି େମା ଜୀବେନ ଆ... 

ଦୀପଶୀଖା ଟିଏ େହାଇ 

अpାରେର ମେତ 

େଦେଖଇ ବାକୁ ରାହା ! 

 

େକେବ ପୁଣି ସାଜି ତୁହି 

ବାରିଧର ଜଳବିiୁ 

େମା ଆତB ାର ମରୁେଦେଶ 

ବରଷି ଯା... 

 

ଲୁହ େପାଛି ହସିବି ମଁୁ 

ପୁଣି ବାଟ ଚାଲିବି ମଁୁ, 

ଯିବାକୁ अଛି ପଥ ବହୁ ଦୂର  

ଦୁଗ�ମ, କାନନ ଓ କାkର | 

 

ନାହUେକହି ସାେଥ ଚାଲିବାକୁ  
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 ଯାହାକୁ କହିବି ସାଥୀ େମାର... 

 

ସାଥୀ େକେବ ଆସିବୁ 

ତୁ ଥେର କହିଯା, 

अଶାk ଝଡ େହବ ଶାk 

କୂେଳ ଲାଗିବ େମା ଜୀବନ ନଁା !!! 

 

ସତ�ରzନ ଦାସ 

େଦଓକରଣ ବିଦ�ାପୀଠ, 

ଲାଠିକଟା, ସୁiରଗଡ | 

େମା: 9090740501 
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ମାମାଜିନୀ ପ�ଧାନ 

ସB �ତିସB �ତିସB �ତିସB �ତି    

ସB �ତି ତୁେମ ଗଲା ଦିନର,  

           ଆଜି ଆସିଛ ପୁଣି େଫରି  

ଭାବି ଥିଲି ଆଉ ହବନି େଦଖା, 

     େହେଲ, ଟାଣୁଛ ପୁଣି େମା ହାତ ଧରି   ( ୧ ) 

େଛାଟ େହାଇ ତୁେମ ନୁହଁ ଆଉ, 

              ତୁମକୁ େହଲାଣି ବୟସ   

ଭୂଲିଯାअ ଗଲା କଥା, 

             ଯାହା ମନେର ଭରିଛି ବିଶ  ( ୨ ) 

अତିତର ସB �ତି ଯାହା,  

         େଦଇଛି ହୃଦୟକୁ କn  

ଭବିଷ�ତ ପାଇଁ ଭୁଲିଯାअ, 

            ଜମା ନେହାଇ ଦୁn  ( ୩ ) 

େଯେତ ରାଗ ଋଷା, ମାନ अଭିମାନ, 

      କରିଥିେଲ ଆେମ େସଇ ସମୟେର  

ସବୁ ଭୁଲିଯାଇ ଗଢ଼ିବା ଚାଲ, 

       ନୂଆ ଏକ ସ¡ପ� ନୂଆ କରି ଥେର  ( ୪ ) 
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 େକଜାଣି କାଇଁ ଗଲା କଥା ଭାବି, 

        अଖି େମାର ଓଦା େହାଇଯାଏ  

ଝରୁ ଥିବା ଲୁହ ମାଟିକୁ ଚୁମି, 

       ମେନ ମେନ କିଛି କହିଯାଏ  ( ୫ ) 

କିଛି ଭଲ ଲାେଗ,  

      କିଛି ଭୁଲିଯିବାକୁ ଇଛାହୁଏ  

 କିଛି ହୃଦୟକୁ ଭାରି ବାେଧ, 

   କିଛି ଓଠେର ହସ ଆଣିଦିଏ  ( ୬ ) 

ଏେତ ଦିନର ବpୁ ଆେମ, 

 ଥିବା ସାେଥ ପାଖା ପାଖି ସାଥି େହାଇ  

େଶଷେର ଏତିକି କହିବି, 

  ତୁେମ େମା ବpୁ ସଦା ପାଇଁ  ( ୭ ) 

 

ଗzାମ, ଓଡ଼ିଶା 
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ଡ\�ରୁଧର ପ+ନାୟକ 

ଯମ େମାର ତ� ାଣକZ�ାଯମ େମାର ତ� ାଣକZ�ାଯମ େମାର ତ� ାଣକZ�ାଯମ େମାର ତ� ାଣକZ�ା    

େହା ସାହୁକାେର! 

ତୁମ ଟାvରା ଭୂଇଁକୁ 

େମା ଝାଳେର ଭିେଜଇ 

ତୁମ ଦିଆ ବିହନ ବୁଣିଲି େଯ 

େସଥିରୁ अେଧ ଗେଜଇଲା 

ତ अେଧ େହଲା ଖତ  

ତୁମ ଦିଆ ସାରର अସାରତାେର 

େମା ଗଛସବୁ େଭାଗୁଛି 

अପପୁnିର ଧନୁn,ାର ବାତ  

 

ଆଉ ଏେବ େଦଖ େହା ସାହୁକାେର! 

‘େଯାର୍ ଯାର ମୁଲକ ତାର’ ପରି 

ଏେବ େମା େmତେର 

ଚକଡା େପାକର ନିର,ୁଶ ରାଜୁତି 

େଦାରୁअ ନିଗିଡା ଆଖୁପରି ଜୀବନକୁ େନଇ 

ଏେବ ମଁୁ କୁଆେଡ ଯିବି େହା ସାହୁକାେର? 
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 ଆଗକୁ ଗେଲ ଋଣର ତmକ, 

ପଛକୁ ଗେଲ ହା’अନ� ର େକାରଡା, 

ବଁା  ଡାହାଣେର ନିq�ୟ ‘ଚକଡା’, 

ମୁj ଉପେର ନିରାଶାର ସଯୂ�� ତ 

ପାଦତେଳ ଥରଥର ମାଟି ମାଆର ପାପୁଲି  

 

ଏେବ ମଁୁ କୁଆେଡ ଯିବି େହା ସାହୁକାେର? 

କିଏ େମାର ସାହା େହବ? 

ଏେତସବୁ ଜନଗହଳି ଭିତେର 

ଜେଣ େକବଳ ହାତପାତିଛି 

େକାେଳଇେନବାକୁ େମା ମୁମଷୂ�ୁ ଆତB ାକୁ 

ଏେବ େସଇ ଯମ ହU େମାର ତ� ାଣକZ�ା  

ବାସ୍ େମା ଶବକୁ ଏଇ ଜମିେର ହU େପାଡିଦିअ 

ନଡାତକ ତ କାମେର ଲାଗିଯିବ ସାହୁକାେର! 

େକଜାଣି େମା ର�-ମାଂସ-ହାଡ-ପାଉଁଶର ଉବ�ରତାେର 

ଆର ସନକୁ ସୁନା ଫଳିବ ତମ ଜମିେର, 

ବିଦାୟ େହା ସାହୁକାେର, ବିଦାୟ!! 

ବାଣିଜ�କର ବିଭାଗ, ରାୟଗଡ-୭୬୫୦୦୧ 

ଭ� ାମ�ଭାଷ-୯୪୩୮୬୧୦୮୧୧ 
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ମହୀi�  କୁମାର ପାଲ 

ମାତୃତ�  : ଏକ ବାରାvନାରମାତୃତ�  : ଏକ ବାରାvନାରମାତୃତ�  : ଏକ ବାରାvନାରମାତୃତ�  : ଏକ ବାରାvନାର    

ରାତିର କାନି ପଣତ ସp�ାର ପରଶ େନଇ 

ନୂତନ ଆଶାେର ଉନB ାଦନା, 

ଢା,ିେଦଇ ନାଲି ଟହ ଟହ ସିiୁରିତ େଟାପା 

ପୃଥିବୀ ରାଣୀର ସୀମkର. 

ପ�କୃତି ଆକଷ�ଣେର େରୗଦ�  ଝିଲି ମିଲି ଦିନ 

ମୁଠାଏ େସ�ହର ଫୁଆରା େଦଇ 

ଶନୂ�ତାେର ମିେଳଇ ଯାଇଛି  ...  

କାମନାର ଦୀପାଳୀେର ଘନ ତମସାେର 

ନି��ଭ Îୁଲିv ମଁୁ... 

ପ�ତିଧ¡ନି ଶୁଣୁଛି ,ଶୁେଣ ଖାଲି ନିଜ ପ�ତିଧ¡ନି, 

ଫାଇଭ୍ nାର୍ େହାେଟଲ�  ଗ�ୁଜ େକାଠରୀ 

କାମନାର ବାସନାର ଗp,େକାେଣ अନୁେକାେଣ 

ଶୁେଣ ଖାଲି ନିଜ ପ�ତିଧ¡ନି, 

ବାେ¬ାନିର �ାଇଲାଇଟ୍ େଦଇ ଚୁମିଯାଏ େମାେତ 

ମଳୟ ସମୀର ସାେଥ େଶଫାଳୀର ମଧୁର େରାମା�... 

ଜାେଗ ନୂତନ ପୁଲକ, 
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 େମା ସୁଖ-ଦୁଃଖର ପଦB ବନ ଦଳିେଦଇ ଯାkି 

ପୁzିପତି/ବ�ବସାୟୀ/ସମାଜେସବୀ/େସେକ�େଟରୀ ମହଲ୍ 

ଡାହାଲା ପାଗଳ ଶ¡ାପଦ 

କରିଥାkି ପାଟରାଣୀ 

�ଚ୍, ହି� �ି, ରମ୍... ଥିବା ଯାଏ ବଳିଆର ଭୂେଜ 

ନି��ଭ ଏେବ ବୟସର ବାସର ଦୀପାଳୀ 

ମଧ�ାହ�ର ଶିଶିର େହାଇ ଝରିପଡ଼ିଛି ଜୀବନ ପ+ଭୂମିେର 

                                                                             -୨- 

େଲଲିହାନ୍ ଜୀବନ େରାମା�... 

ମନ-ଆଇନାେର େଦେଖଁ अବସନ�  ପ�ାଚୀରେର  

ଆତB ୀୟତାର ଛାପ େଦଇ ନି�ାପ ଶିଶୁର ହସ 

ପରଦାର ଛାୟାଚିତ�  ଭଳି ପ�ାେଣାxଳ ଦୃଶ� 

ଶନୂ�େର େଖାଜିବୁେଲ ମାZୃତ¡ର �ାନ 

ସବୁ ଶନୂ�...ଶନୂ�ତାର ସମନ¡ୟ 

ଶାk ସି�° କcନାେର ମହନୀୟ େହାଇ ଉେଠ 

ମାତୃତ¡ର ପରିଚୟ ମାତ�  

ମେନ ପେଡ଼, ଦିେନ ଭିକାରୁଣୀ ସାଜିଥିଲି 

             ନିରୀହ ନି�ାପ ଏକ ନିଃସ¡ ପାଖେର 

କବି େବାଲି ପରିଚୟ, କହିଥିଲି- 
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 କବି ! ଉପଗତ ତୁମ କୁଟୀରେର, 

ଓରଳା ତରଳା ନାରୀର अନୁନୟ  ନିେବଦନ େଘନି 

ପ&ୂ�କର ମାZୃତ¡ର ଶନୂ��ାନ େମାର ! 

କବି ନିରୁZର,ଶୁଭୁଥାଏ ଖାଲି କବିର କବିତାର ଧ¡ନି... 

अସ�ବ...ତୁେମ ପରା ନZ�କୀ ସାଜିଛ 

ଫାଇଭ୍ nାର୍ େହାେଟଲ�  ଜୀବନଧାରାେର 

େଯୗବନର ରୂପ ସ�ାରକୁ ସେ\ଦନଶୀଳ ହୃଦୟେର 

ପ�ଦଶ�ନ କରିअଛ କାମାZ� ସ¤�େଖ 

େଯୗବନର ପିxିଳତାେର ଗବ� ମେନକରି 

େସ କି ପାଇବ ଶାkି ନିଃସ¡ କବି କୁଟୀରେର? 

ରଜନୀଗpାର ବାସ�ା ପ�ବାହିତ ଶିରା ଧମନୀେର 

ମଧୁ ବିତରଣକରି ଏ ଭ� ମରୁ େସ ଭ� ମର େଚାରାେର େଚାରାେର 

େସ େଖାଜୁଛି ମାZୃତ¡? 

କବି ନୁେହଁ ଓ[ାଦ ବିଲାୟତ ରୁପୀ 

                                                                     -୩- 

ଝୁମି ଝୁମି ନାଚିଯିବ ସvୀତର ତାେଳ 

ନୁେହଁ ଓ[ାଦ ଗନୀ,ତାବଳାେର ତାଳେଦବ ନୂପୁର ନିକ¡ଣ 

ନୁେହଁ ମାମୁଦ୍,ଗୀତାରର ସୁେର ସୁେର େହାଇଯିବ ମାତାଲ୍ 

କବି ନିଃସ¡- 



ତ� େୟାଦଶ ବଷ�, ପ�ଥମ ସଂଖ�ା, ଜାନୁଆରୀ ୨୦୧୮ Download Magazine 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.com  Aahwaan.com  Aahwaan.com  Aahwaan.com  |  240 

 ମାZୃତ¡ର �ାନ େଦଇ େପାଷିପାରିବନି 

ନବଜାତ ଶିଶୁ ଦୁଧ େଟାେପ େଦଇ 

ରୁଗB  ଶୀ&� େହବ ଘାସ ଗୁଳB  अଖାଦ�କୁ ଖାଇ 

ହସର ପ�େଳପ େକେବ େଦଇ ପାରିବନି ତାଆରି ଓଠେର... 

ସବୁ ଶନୂ�...ଶନୂ�ତାର ସମନ¡ୟ  ମାତ� ... 

 

ଓଡ଼ିଆ ଭାଷା ଓ ସାହିତ� ବିଭାଗ 

ପ�ାୟତ ମହାବିଦ�ାଳୟ,ଧମ�ଗଡ,କଳାହାjି  

ଭ� ାମ�ଭାଷ : ୯୫୫୬୪୮୪୩୧୦ 

ଇେମଲ୍ - mahindrapal10@gmail.com 
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ସୁବ� ତ କୁମାର େସନାପତି 

अସଜଡ଼ାअସଜଡ଼ାअସଜଡ଼ାअସଜଡ଼ା    

ଲ¯�ା ଲାଗୁନି ତୁମକୁ  

ପଚାରୁଛ େମାେତ ଆଜି  

େତା ଜୀବନ ଟା ଆଜି ଏେତ अସଜଡା କାହUକି? 

ପଚାରୁଛ ଯଦି ,େମାେତ ଏକଥା ନପଚାରି  

ପଚାର ତୁେମ ଦିେନ ମନଭରି ଆଘ�ାଣ କରିଥିବା 

େମାର ଏ अସଜଡା ମୁକୁଳା େକଶର ବାସ�ାକୁ , 

ପଚାର ପୁଣି ତୁମ ଦୁn ଆଖି ଦି ଟାର  

େସ ସଇତାନୀ ନଜରକୁ  

अବା ପଚାର ତୁମ ବିଛଣାର େସ अସଜଡା ବ�ାଡ଼ସିଟଟାକୁ  

ଯଦି ନିରୁZର େସମାେନ  

ତାହାେଲ ପଚାରି ବୁଝିନିअ 

 େମାର ଏ अସଜଡ଼ା ଜୀବନୀ ବିଷୟେର 

ତୁମ ଡ଼nବିନେର କାହU େକେବ ଠୁଁ ପଡ଼ିଥିବା  

େସ ରvିନ ରବର େଖାଳଟା ପାଖରୁ, 

େଯଉଁଠି ଦିେନ ଭରିରହିଥିଲା 

ତୁମ ପାଇ ଶାkିର ମେହୗଷଧୀ  
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 କି� େମା ପାଇ ଥିଲା ଖାଲି କୁଢ଼କୁଢ ଯeଣା , 

अବିଶ�ାସର ହଳାହଳ  

ଯାହା ଆଜି କରିେଦଲା େମାର ଏ ଜୀବନଟାକୁ 

अବିନ�ଷ୍ତ ଏକବାର अସଜଡ଼ା 
                  

କୃଷି ମହାବିଦ�ାଳୟ, ଫୁଲ ଓ ଉଦ�ାନ ବିଭାଗ 

ଦୂରଭାଷ-୯୭୭୮୯୭୨୩୯୩ 
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ପ�ମିଳା ପ�ଧାନ 

ମୁଁ ସବ�ଂସହା ନାରୀମୁଁ ସବ�ଂସହା ନାରୀମୁଁ ସବ�ଂସହା ନାରୀମୁଁ ସବ�ଂସହା ନାରୀ    

ନାରୀ ମଁୁ, 

ସବ�ଂସହା ନାମ ବହିଛି, 

ଶାଶୁଘେର ପାଦ େଦଉେଦଉ 

ମଁୁ େକେତ େଯ ଗzଣା ସହିଛି 

େକେତ େଯ ପରୀmା େଦଇଛି 

ନିଇତି ନିତି ଜହର ପିଇ ମଁୁ 

ଆଜିଯାଏ ପୁଣି ବ�ିଛି 

ମଁୁ ସବ�ଂସହା ନାମ ବହିଛି 

ଗଡ଼ିଆ ଘାଟର ପଥର ସମାନ 

ତୁଠ ପାେଖ ମଁୁ ରହିଛି 

କିଏ େକେତ େଗାଡ଼ ଘଷୁଛି 

ନି.ୁର ମଣିଷ ଜେଣ େହେଲ କିଏ 

େମା ଦୁଃଖ ପଚାରି ବୁଝିଛି? 

ମଁୁ ସବ�ଂସହା ନାମ ବହିଛି 

ରଜକ େକଳିକୁ େକi�କରି ମଁୁ 

अଗି�ପରୀmା େଦଇଛି 

ନିବ�ାସନ ଦj ପାଇଛି 

ବସୁଧା େକାେଳଇ େନଇଛି 

କୁରୁସଭା ତେଳ େନହୁରା େହାଇ ମଁୁ 

अଶ��ଧାର େକେତ ଢାଳିଛି, 

େମା ଇ¯ତ୍ ନିଲାମ େହାଇଛି 

ମଁୁ ସବ�ଂସହା ନାମ ବହିଛି 

ଭଗିନୀ, ଜନନୀ, ଜାୟା େବାଲି ମେତ 

ଏେବ ବି ଜଗତ କହୁଛି 

ସହିଯିବି ସବୁ, କହିବିନି କିଛି 

ସେତ କି ଶପଥ େନଇଛି 

କ� ୀତଦାସୀ ପରି ଜୀବନ ବିତାଇ 

ପରଘେର ବpା ପଡ଼ିଛି  

ଶ�ିସ�ରୁପିଣୀ, କରୁଣାମୟୀ 

େଦବୀର ଆଖ�ା ମଁୁ ପାଇଛି 

ମଁୁ ସବ�ଂସହା ନାମ ବହିଛି 

ବୃqକାେଳ ମୁହU ଜରାନିବାସେର 
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 ରହି ସବୁେବେଳ କାiୁଛି 

ଜାୟା ରୂପେର ପତିଟିଏ କି ବା 

ପତ� ୀକୁ କି େକେବ ବୁଝିଛି? 

ଭଗିନୀ ରୂପେର ଧଷlତା େହାଇ 

କଳ,ର ମୁଖା ପିpିଛି 

ନାରୀ ନୁେହଁ ମଁୁ ନାରାୟଣୀ େବାଲି 

ଏେବ ବି ଚି¦ାର କରୁଛି 

ମଁୁ ସବ�ଂସହା ନାମ ବହିଛି 
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ଏମ୍. ବିଜୟ କୁମାର 

ଆମର ହଁକ୍ ଛଡ଼ାଇ ଆନମାଆମର ହଁକ୍ ଛଡ଼ାଇ ଆନମାଆମର ହଁକ୍ ଛଡ଼ାଇ ଆନମାଆମର ହଁକ୍ ଛଡ଼ାଇ ଆନମା    

ମାଗେଲ କିଏଁ େହନେତଇ 

ନାଇ େଦଇ ଦିଏ 

ହରଲା अଧିକାରେକ 

କିଏ ମାହାଲିଆ ନାଇ ଫିରାଏ 

ଖୁଟ ବଗ େଲେଖଁ ଜୁଗି 

ମଗନିହା େଜ ଭିକ୍ ମାଗମା 

ହକ୍ ନୁେହଁ େସ ଭିକ୍ କାହାର 

ଦଜାଥୁ ନାଇ ମିେଲ 

ଭିକ୍ ନୁେହଁ େସ 

ଆମର େପଟର େଭାକ 

ଲଢ଼ି ଭିଡ଼ି ଛଡ଼ାଇ ଆନେଲ 

ଆମର ହକ୍ ପାଏମା 

ହକ୍ ରକତ ଇ¯ତ ମହତ 

ସ�ାଭିମାନ ମାନ ସନମାନ 

ଆଏ ସବୁ କିଛି 

ସତ ସିଖଖାେନ ଗତି-ମୁକତି 

ନୂଆ ଦିସା ପାରମୁ ରଚି 

େକେତ ଦିନ ଆର୍ ଚୁପ୍ ରେହମା 

ଛଡ଼ାଲା ହଁକ୍ ଛେଡ଼ଇ ଆନମା 

ଖାଏଲା ଭାେତ ଧୁଇଲ୍ ଝିଟା 

ଆହାେଲାତ ନାଇ ଆଖିର କୁଟା 

ଉପେର ରାମ ରାମ େପେଟ ପାପ 

ଭଲେଲାକି ବିେଲଇ ତେମ କାଲାସାପ 

ଉଡ଼ି ଆଏଲା କୁଆ 

ଆମେକ ଶାସନ କରବା 

ବାଘେକ ଟୁପା ଢାପି 

ବିେଲଇ େକଁ ରଜା େହବ 

ଭିନ ଭିନ େହଇ अଲେଗ 

अଲେଗ ଏକଲା ମରୁଛୁ 

ମରନ ଦସାେକ ଜାନିସୁନି 

ଉପେଭାଗ କରୁଛୁ 

ଆଦିବାସୀ ମରୁେଛ 
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 ଜvଲ ଜମିନ ପାଏେନ 

ଦଲିତ ମରୁେଛ 

ଘୁରନା େଭଦ େଜେନ 

ଧରମ ବଦେଲଇ କିଏ ମରୁେଛ 

ଦଁଗା ହନା କଟାେନ 

ପଛୁଆ ମରୁେଛ 

ପଛୁଆଲ େହଇ େହଲୁଆେନ 

ଇ ମାଏଟର ଖୁଟ କଟା 

େଲାକ ଆେମ ସଭୁ 

ଗୁମନା େହେଲ ଭାଗଭାଗଥି ମରବୁ 

ଜାଏତେକ ଛାଡ଼ ସମାଜଥି ଜୁଡ 

ସଭ ବiନେକ ଛିଡ଼େର ଛିଡ଼ 

ସାମାଜିକ - अଥ�େନୖତିକ 

ମୁକତି ପାଏମା 

ଆମର ହଁକ 

ଛଡ଼ାଇ ଆନମା 

େରମନଁଡ଼ା, ସଇଁତଲା 

ବଲାvୀର - ୩୨, ଓଡ଼ିଶା 

ଭ� ାମ�ଭାଷ : ୭୯୭୮୭୮୪୧୩୦ 
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େମୗସୁମୀ ସzୟ ପ+ନାୟକ 

ନାରୀନାରୀନାରୀନାରୀ    

ନାରୀ - ଶ� ତ ଏକ... କି� अଥ� ତା अେନକ  

ରv ତା अେନକ 

ଚିର ପଜିୂତା ଚିର ନମସ�ା ସିଏ, 

ଯାତନାର अଗି�କୁjେର ଜେଳ ବି ସିଏ... 

କୃÛ, େପ�ମ ପାଗଳିନି କୃÛା ବି ସିଏ... 

ରାମ, ପରିତ��ା େବୖେଦହୀ ବି ସିଏ 

ନାରୀ େସ ତ ନରର ଛାୟା ଓ କାୟା... 

ନ ପାରkି ଜାଣି େକହି ତାହାର ମାୟା 

ଗେଢ଼ ସିଏ, ଭାେv ସିଏ, ସବୁ ତ ତାହାରି ସୃnି 

ତଥାପି ତା ଆେଡ଼ ଯାଏନା କାହାରି ଦୃnି 

ନିେଜ ଜଳି ଜଳି अpାରକୁ କେର ଆେଲାକିତ 

ନା... ନା... ର ସଂସାରେର େସ ଏେବ ବି ଜୀବିତ 

ସ�ାମୀ ବିନା (ଶାଶୁଘର) ସଂସାର ତାର 

କି େଯ ତା अ[ିତ� ... 

େକେବ ଥେର େମା ମନକୁ ପଚାରି ଶୁଣିବ 

ମନେର େକାହ ବାହୁନି ଉଠୁଛି... 
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 ଭଗ� ହୃଦୟ େମା ବିଳାପୁଛି... 

ତଥାପି ବ�ିଛି... ତଥାପି ବ�ିଛି... 

କାରଣ ମଁୁ ନାରୀ 

ହାରିନି କି ହାରିବିନି 

ଜୀବନ ଯୁqେର ଯୁଝି ଯୁଝି କରିବି ମଁୁ ତାକୁ ପାରି 

କି� ଏେବ ବି େବୖଶାଖର ଝାzିେର ଜଳି ଜଳି 

ଆଶା ଶ�ାବଣକୁ ପ�ତୀmା କରିଛି... 

ପ�ତିmା କରିଛି 

ମଁୁ େଯ ଏକ ନାରୀ 
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ବିଜୟ କୁମାର ପjା 

ସB �ତି ପ�ଜାପତିସB �ତି ପ�ଜାପତିସB �ତି ପ�ଜାପତିସB �ତି ପ�ଜାପତି    

ଶନୂ�ତାେର ଭରା ହୃଦୟେର େମାର େସ�ହ େପ�ମ ଭରିେଦଲ 

େମାର अସହାୟ ମେନ ପ�ତି ମୁହୂZ�େର अନୁକ$ା େଯାଗାଇଲ 

ସଂସାରଟା େଯେବ ମିଛ ଲାଗୁଥିଲା ତୁେମ ବିଶ�ାସ ବୁଣିେଦଲ 

ଶ�େର ପ�କାଶ େହାଇବା ଆଗରୁ ହୃଦୟର ଭାଷା ପଢ଼ିେନଲ 

େମା ଜୀବନ ରାଜରା[ାେର ତୁେମ ଚଲାପଥ େଦଖାଇଲ 

ପ�ଶ�ବାଚୀ ଭରା କ�କିତ ପେଥ ସବୁ ଉZର େଖାଜିେଦଲ 

ପତ� ଝଡ଼ା େଦଲା େଯେବ ସପନର ବୃm ଯତେନ ସାଉଁଟିଲ 

ସପନ େସାପାେନ େମାର ହାତଧରି ସଫଳତା ଆଣିେଦଲ 

ତୁମ ସାେଥ ନିତି ଚାଲିଚାଲି ପଥ ପହ�ିଲି େସ କୂଳେର 

େସ କୂଳରୁ େଯେବ େଫରି ମଁୁ ଚାହUଲି ତୁେମ ଥିଲ ବହୁଦୂେର 

ଝାପସା ଝାପସା ଦିଶୁଥିଲା ଏେବ ସB �ତି ଗ�wର ପ�ତି ଫ�� 

େଚnା ବି କରିନି ପଢ଼ିବାକୁ େକେବ େଗାଟିଏ େହେଲ ଶ� 

ବଦଳି ଯାଇଛି େମାର ଚଲାପଥ ସହ ବ&�ମାଳା ଜୀବନର 

ବଦଳି ଯାଇଛି ପୁଣି ସ$କ�ର େଡାରୀ ବ�ାକରଣ ଜୀଇଁବାର 

 

ଇେମଲ୍ : editor.bijayagatha@gmail.com 
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ମୀନାmୀ ଦାଶ 

ମୃତୁ�ମୃତୁ�ମୃତୁ�ମୃତୁ�    

ବାସ୍ ଆଜି ପୁନ� େଗାେତ ପତ�  अକାଳେର ଝଡ଼ିଗଲା 

ଆତB ା ଶରୀର ଛାଡ଼ି ପରମାତB ା ସେv ମିଶିଗଲା 

କାp ଉପେର ଯାହାର ଥିଲା ସଂସାରର अେନକ େବାଝ 

େସ ଆଜି ଚାରିକାp େଲାଡୁଥିଲା 

ଆଜି ପୁଣି ଜେଣ ଏ ସଂସାରରୁ ବିଦାୟ େନଲା 

ମଁୁ ମଁୁେର ଯିଏ େସମିତି ଥିଲା 

ନିଜ ପାଇଁ ଗବ�ତା’ର अେନକ ଥିଲା 

ପୁअ େମାର ଇzିନିୟର୍, ଝିअ େମାର ଡା�ର 

ଗାଆଁ ନୁେହଁ ବିେଦଶେର ରହଣି ତା,ର 

ଆଜି ତା’ର ମରଣ େବଳକୁ ପରିବାର େବାଲି 

େକହି ନଥିେଲ ପାଖେର 

ଚାରି ଆେଡ଼ କାi େବାବାଳିେର 

ଖଁା ଖଁା ଥିଲା ଘର 

ବାସି ମଡ଼ା ଆଜି अେପmା କରିଛି ତା ସkାନର 

କାଲିଯାଏ ଯିଏ ଥିଲା ବାପା େମାର 

ଆଜି ତାକୁ େବାଲkି ଶବ, 
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 ଜଳଦି ତାକୁ ସଂ�ାର କର 

ଗpେର ଫାଟୁଛି ନାମ ଆମର 

ଏଠି ଯାଗା ନାହU ନାହU ଟିେକ ସଫା ସୁତରା 

ସତେର ଏ ଦୁନିଆ अତି ବିଚିତ�  

ମୃତୁ�ପେର ଜଣାପେଡ଼ 

କିଏ ଆପଣାର କିଏ ପର 

ଝଡ଼ାପତ�  ଆଜି ଉପରୁଥାଇ ଭାବୁଛି 

ସେତ अବା ଏ ମୃତୁ� େକେତ ସୁiର 

ପ�କୃତେର କରିଥାଏ େସ ସତ� ଓ ମିଥ�ାର ବିଚାର 

େହେଲ ବି ମୃତୁ�କୁ ଥାଏ ମଣିଷର ଡର 

 

ରାଉରେକଲା, ଓଡ଼ିଶା 
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େଦବଦZ ମିଶ�୍ 

େମା ଗଁାେର ଶୀତୁଆ ସକାଳେମା ଗଁାେର ଶୀତୁଆ ସକାଳେମା ଗଁାେର ଶୀତୁଆ ସକାଳେମା ଗଁାେର ଶୀତୁଆ ସକାଳ    

େମା ଗଁାେର ଶୀତୁଆ ସକାଳ, 
ରବିବାର, ସାvେମଳ 
ଧାନଖଳା, ଲୁଚକାଳି େଖଳ 
େମା ଗଁାେର ଶୀତୁଆ ସକାଳ, 
ଗଛପତ� େର କୁହୁଡ଼ି 
ସେତ अବା େମାତି ଆଉ ମୁକୁତାର ମାଳ 
େମା ଗଁାେର ଶୀତୁଆ ସକାଳ, 
ଦରେପାଡ଼ା ଆଳୁଭZ�ା 
ଚୁଲିପାଖ ଶୁଖୁଆ ପଖାଳ 
େଝାଟିଚିତା, ମାଣବସା 
ଭଉଣୀର ମୁରୂଜ େଲଖା, ଚଉରାର ମଳୂ 
େମା ଗଁାେର ଶୀତୁଆ ସକାଳ, 
ମେନ ପେଡ଼ ଆଜି େମାର 
ଥାଉ ମଁୁ େଯ ଗଁାଠାରୁ ଦୂର 
େମା ଗଁାେର ଶୀତୁଆ ସକାଳ 
 
ଆଇଜିଆଇଟି, ସରାv, େଢ,ାନାଳ, ଓଡ଼ିଶା 
ଭ� ାମ�ଭାଷ : ୯୦୪୦୭୦୩୦୩ 
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ହିମାଂଶୁ େଶଖର ବାରିକ 

ଜାଗେହା ଭାରତ ଜନଜାଗେହା ଭାରତ ଜନଜାଗେହା ଭାରତ ଜନଜାଗେହା ଭାରତ ଜନ    

ଏକ ପେର ଏକ  ଦଶ ଶତ ବଷ� 

ବ�ତୀତ େହାଇଛି ଆଜ 

ବିେଦଶୀ ହଟାଇ ଭାରତ ବରେଷ 

ପ�ତି.ା େହଲା ସ¡ରାଜ II 

ଏେବବି ଜନତା କରୁଛି ସpାନ 

ସ¡ାଧୀନତା अଥ� କଣ 

େଖାେଜ ଗିରି ବନ ସାଗର ତଟିନୀ 

େଖାଜଇ ସହର ଗ�ାମ II 

ହିମାଳୟ ଠାରୁ କୁମାରିକା ଯାଏ 

ପାଏନା ସ¡ରାଜ ସ¡ାଦ 

େଯଉଠି େଦଖିବ ନିଯ��ାତନା ଆଉ 

େଶାଷଣର ଆZ�ନାଦ II 

ନିଭ�ୟା ଆତ, ଛାୟା େଖେଳ ମେନ 

ନାରୀ ମେଣ अସହାୟ 

େପାଲିସ ଜୁଲମ ସାଧାରଣ ଜନ 

ମନେର ସଂଚାେର ଭୟ II 

େଚାରି ଡକାୟତି ଜାେଗ ମେନ ଭୀତି 

ନାହU ଦିବା ନିଶି େଭଦ 

ରକତ ସରିତ କେର ପ�ବାହିତ 

କରାଳ ଆତ, ବାଦ II 

ଦାରିେଦ�  ପୀଡିତା अସହାୟା ମାତା 

ବିକି�  କରଇ अପତ� 

େନତା ପ�ଶାସନ ଭ� n ଆଚରଣ 

ଜନତା ହୁଏ େଶାଷିତ II 

ସ¡ାଧୀନ ଭାରତ ରୂପର ଚିତ� ଣ 

କେଲ ଯିବ କାଳି ସରି 

ଆଶୁ ପ�ତିକାର ନ େହେଲ ଏହାର 

ସମାସ�ା ବଢିବ ଭାରି II 

ଜାଗ ଯୁବ ଶ�ି ଜାଗ ନାରୀ ଶ�ି 

ଜାଗ େହ ଭାରତ ଜନ 

ଭାରତ ସ¡ାଧୀନ ରହିବ अmୁ&� 

େହେଲ ଜନ ସେଚତନ II 
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ମେନାରzନ ମୁଦୁଲି 

अମର ଶହୀଦअମର ଶହୀଦअମର ଶହୀଦअମର ଶହୀଦ    

ପୁଲୱାମା अବା କାଶିBରୀ ଘାଟି         ପ�ଦୀପ ଲହୁେର ଉଠିଛି ତାତି , 

ତୁେମ ବୀର ଗତି େନଇ ଚାଲିଗଲ     ସହିଦ ଖାତାେର ନାମକୁ େଲଖି  

େକାଟି ଜନ ପାଇଁ ତୁମ ଜନB  ଭୂମୀ       ପାଲଟି ଯାଇଛି ତିଥ� େହାଇ ,  

ତୁମକୁ ସଲାମ େଦବାପାଇଁ ଆଜି        ମଥା ଆେପ ଆେପ ଯାଉଛି ନଇଁ, 

ଧନ� ତୁମ ପିତା, ଧନ� ତୁମ ମାତା     ଧନ� ଏ ଭାରତ ତୁମରି ପାଇଁ 

ଆତ,ି ବpୁକ ତୁମରି ଛାତିେର          ସୃnି କରିେଦଲା ରକତ ନଈ , 

କବିର କଲମ ସବୁରୀ ଛାତିେର          ବାpିରଖି େଦବ ତୁମକୁ େନଇ 

େଦଶ ଦସ ପାଇଁ ଜନମ ତୁମର          ରହିଗଲ ତୁେମ अମର େହାଇ , 

ଭାରତ ମାତାର ବର ପୁତ�  ତୁେମ        ନମସ� ତୁେମ ଭାରତ ପାଇଁ  

अମର ଜବାନ୍, अମର ସହିଦ            अମର ତୁେମତ ଭାରତ ପାଇଁ , 

अମର ରହିବ ସବୁରୀ ପ�ାେଣ             ତି� ରvା ପତାକା ଛାତିେର େନଇ 
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ସାହାଣୀ ସzୟ କୁମାର ଧଉଳି 

ମୁଁ ଦାଦନ ଓଡ଼ିଆ କହୁଛିମୁଁ ଦାଦନ ଓଡ଼ିଆ କହୁଛିମୁଁ ଦାଦନ ଓଡ଼ିଆ କହୁଛିମୁଁ ଦାଦନ ଓଡ଼ିଆ କହୁଛି    

ମଁୁ ଦାଦନ ଓଡ଼ିଆ କହୁଛି 

େମା ଦୁଃଖ କିଏ ଶୁଣୁଛି? 

େବvାଲୁରୁ, ହାଇଦ� ାବାଦ, ଦିଲ� ୀେର ମଁୁ ରହୁଛି... 

ମଁୁ ପଥହୁଡ଼ା ଓଡ଼ିଆ କହୁଛି 

େଚେନ� ଇ, କଲିକତା, ବେ\େର େମା ଦିନ ବିତୁଛି 

ବାପା ମାଆ, ଭାଇଭଉଣୀଠୁ ମଁୁ ଦୂର 

ଗଁା, ଖଟି େମଳଣ ପଜୂାପବ� େମା ପାଇଁ ପର 

୧୯୩୬ର ସ�ାଧୀନ ଓଡ଼ିଆ ମଁୁ କହୁଛି 

ପରରାଇେଜ ପରାଧିନ ଆଜି ମଁୁ ରହୁଛି 

ଇଂେରଜ ଗଲାପେର ବି େଗାଲାମୀ କରୁଥିବା ଓଡ଼ିଆ ମଁୁ ସବୁ ସହୁଛି 

ଗଁା ସାହି ପଡ଼ିଶା, ଗଁା ମୁଖିଆ अବା ସରକାେର 

େନତା ମeୀ ବ�[ ସବୁ ନିଜ କାମ ଧiାେର 

ମଁୁ ଫକୀର, େଗାପବpୁ, ମଧୁବାବୁ, ଦାୟାଦ କହୁଛି... 

ଆ� େଦଶପ�ୀତି କିଏ ମାପୁଛି? 

ମଁୁ ମହତାବ, ନବକୃÛ, ନିଳମଣୀ ବାବୁ, ସkାନ କହୁଛି 

ଆ� ଶାସନର ଆଜି କି ମାେନ अଛି? 
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 ଶାସନ, ପ�ଶାସନ, ଜବ୍ अବା ପ�େମାଶନ 

ଦୁନ�ୀତି, ଭ� nାଚାରେର ସରକାରୀ କାମଧiା अଧୀନ 

ମଁୁ ପ�ତାଡ଼ିତ, େଶାଷିତ, अବେହଳିତ ଓଡ଼ିଆ କହୁଛି 

ଆ� ଗରୀବ ମୁjେର େତଲ କିଏ ମାରୁଛି? 

ମଁୁ ଚଷାପୁअ, ଖଟିଖିଆ ଦରଦୀ ଓଡ଼ିଆ କହୁଛି 

ଆ� ଦରଦକୁ କିଏ ବା�ୁଛି? 

ମଁୁ ଦାଦନ ଓଡ଼ିଆ କହୁଛି 

 

ଭ� ାମ�ଭାଷ : ୯୦୩୬୦୫୫୧୦୫ 
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କcତରୁ ମିଶ� 

ସୁନାନାକୀ ଝିअ ମାମୁନିସୁନାନାକୀ ଝିअ ମାମୁନିସୁନାନାକୀ ଝିअ ମାମୁନିସୁନାନାକୀ ଝିअ ମାମୁନି    

* ମାମୁନି ଆମର ସୁନା ନାଖୀ ଝିअଟା ଏ   

    ମାମୁନି ଆମର ସଭିଠୁ ଆଦର ପାଏ       

*ପଢା େବେଳ ପେଢ ,େଖଳ େବେଳ େଖେଳ   

                            ଗୁଣୁ ଗୁଣୁ ଗୀତ ଗାଏ, ପୁଣି େକେତ ଧଳିୂ ଘର େତାେଳ * 

* ପିpି ଦିଏ ନିଇତି େସ, ତା’ େବାଉ ପିpା ଶାଢ଼ୀ େଟ 

     ମଥା େର ଓଢଣା ଦିଏ ସେତ ନୂଆ େବାହୁ େଟ * 

* ହାତେର ତା ପାଣି  କାଚ ପିେp ନାଲା ଟିକିଲି 

                          ପାଦ େର अଳତା ପୀେp ଥିରି ଥିରି ତା ଚାଲି * 

* ବାରିପଟ ଆ\ ମଳୂ ତାର େଛାଟ କୁଡ଼ିଆ 

                         ସାଥି ପିଲା ଡାକି ଘର ତେଳ ବଢିଆ * 

* ବାଲି,େଗାଡି,ମାଟି ରାେp ସେଜଇ େସ ସେଢ଼ଇ 

                         ଡାଲି,ଭାତ ରାେp କରି ଭvା ମାଟି ହାjି କେଡଇ * 

*अମାନିଆ ତାର ମନ ସଦା ହୁଏ अ�ିର 

                           ପ�ଜାପତି ପରି ଉଡୁଥାଏ '  ନିରkର * 

* ହାତେର ତାହାର ଥାଏ ଆମ େପାଷା ବିେଲଇ  

    ମ�ାଉଁ ମ�ାଉଁ  େବାବାଇ ଖାଲି 
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 * ଆଉଁସି େଦେଲେସ ହୁଏ ଫୁେଲଇ 

    ଘୁଡୁର ଘୁଡୁର  ଲାz କୁ େତାଳି * 

* ଝିअ अବା େହଉ ପୁअ ସଭିଏଁ ତ ସମାନ 

                            ବଡ େହେଲ ରଖିେବତ େଦଶ ଜାତି ସ¤ାନ * 

* େଯେତ ସବୁ କୁନି ପିଲା ସବୁ अମୁଲ� ରତନ 

    ସୁନା ,ହୀରା ,ଲୀଳା ଠାରୁ अଧିେକ କର ଯତନ * 

* अpାର କୁ ଦୂର କେର ଦୀପ ଟିଏ େଯସେନ 

                         ବିକାଶ ଆେଲାକ ରାଜି ବୁଣି େଦେବ େସମାେନ * 

* ଇତିହାସ ଆଜି ବିତ କେହ େସହି ଶିଶୁ ,ର ବାରତା 

                      ଧ��ବ, ପ�ହଲ� ାଦ, ବାଜିଆ, ଧରମା ବୀର ଆମର ଗାଥା * 

* ଭାvି େଦବା ନାହU େକେବ ଶିଶୁ ,ର ସପନ 

    ଭଲ ବାେଟ େନଇ ତା,ୁ ଗଢି ତା, ଜୀବନ * 

                                               

ନିେଳାକ, ବk, ଭଦ� କ େମା:8093027494 

ଇେମଲ୍ : mishra7593@gmail.com 
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ଶ�ୀମତି ପ�ବାସୀ େଦଇ ବାରିକ 

ନୂଆ ବରଷନୂଆ ବରଷନୂଆ ବରଷନୂଆ ବରଷ    

ସମୟ ତ ଚାଲିଥାଏ ତାର ନିଜସ� ଧାରାେର 

ଆସୁଥାଏ ଆଲୁअେର ଯାଉଥାଏ अpାରେର 

ଊଉଁଥାଏ ସଯୂ�� ପୁଣି ବୁଡୁଥାଏ ଚi�  

ଜୀବନେର େତାଳୁଥାଏ େକେତ ନୂଆ ଛi 

ସମୟ ତ ବିତିଯାଏ ଦିନ-ମାସ-ବଷ�େର 

େକଉଁ ଛଟକେର ପହେ� ନୂଆ ରୂପେର 

ସB �ତି ପଖଳା ଜହ�  ଆକାଶରୁ ବିଦାୟ ନିଏ 

କାକରେର ଭିଜି ଭିଜି ନୂଆ ଜହ�  େଦଖାଦିଏ  

ଆକାଶେର ନୂଆ ସୁରୁଜ ବୁଣିଦିଏ ରvର ମୁରୁଜ 

ନୂଆ ଏକ ସେiଶ ଦିଏ ତୁେମ ବୁଝ अବା ନବୁଝ 

ନୂଆ ବରଷ କअଁଳ ପରଷ 

ଗଛେର, ପତ� େର, ଆକାଶେର, ଧରିତ� ୀେର, ସମୀରଣେର 

େସ ପରେଷ ଝୁମିଯାଏ ଜୀବନର ଉପବନ 

ରହି ରହି ଶୁଭିଯାଏ ଭ� ମରର ଗୁzନ 

ତାରାର ଦୀପାଳି ଜାଳି ଗାଏ ସ�ାଗତିକା 

େତାଳି ଧରିଥାଏ ହେ[ ସୁମନ ଗୀତିକା 
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 ଆଶା ସ�ାବନା ମୟ  ନୂଆ ବରଷ 

ପ�ାେଣ ପ�ାେଣ ଭରିଦିଏ ନୂଆ ଏକ ବିଶ�ାସ 

ପmୀ କୁଳ ଗାଉଥାkି ସvୀତ ମଧୁର 

ପୁେ� ପୁେ� ଭରିଯାଏ ବାସ ସୁମଧୁର 

େସ ବାସେର ଭରିଥାଏ ନୂଆ ଏକ ମହକ 

େସ ସvୀତ ଭରିଦିଏ ପ�ାେଣ ପ�ାେଣ ପୁଲକ 

अୟଂ ଆର� ନୂଆ ଏକ ଜୀବନର 

ପଥ ତ अେନକ ବାକି ଲm� ବହୁ ଦୂର 

ଚାଲିଛି ଚାଲିବି ମଁୁ ହU  ନ ପଡିବି ଥ�ି 

ଦୂର ଦିଗk ପେର ଥାଉ େମାର ଆଖି 

 

ବଣିଆ ପାଟ, େକiୁଝର   
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ଶୁଭସିBତା େବେହରା 

ମଲାଜହ�ମଲାଜହ�ମଲାଜହ�ମଲାଜହ�     

ମେନପେଡ େଯେବ, 
  େସଇ अଭୁଲା अତୀତ  
ପଲକର ପାେଚରୀ େଡଇଁ, 
  ଲୁହ ଭିଜାଏ େମା ପଣତ  
କ[ୁରୀ ମୃଗଟିଏ ପରି, 
  ମଁୁ େଖାଜିବୁେଲ ଚାରିଦିଗk  
ତୁମ ସB �ତି େଯେବ, 
  ହୁଏ େମା ଭିତେର ଜୀବk  
ତୁମ ବିନା ଲାେଗ, 
  ମxୂ�ନା ବିହୀନ େମା ସଂଗୀତ  
େକାଇଲି କି େତାଳିବ ରାଗ, 
  ବାସ�ାହୀନ ସବୁ ବସk  
କcନାକୁ ଆେସ େଯେବ, 
   ତୁମ ବିନା େମା ଭବିଷ�ତ  
ସକାଳର ମଲାଜହ�  ପରି, 
   ମଁୁ ପୁଣି େହାଇଯାଏ ମୃତ  

ବିyାନ ଶିmୟିତ� ୀ,  

େକi� ୀୟ ବିଦ�ାଳୟ,  

ପୁରୁଣାକଟକ,  

େବୗqରାଜ, ଓଡ଼ିଶା 
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ସିପ�ା ନାମତା 

अkଃସ�ରअkଃସ�ରअkଃସ�ରअkଃସ�ର    

अସରkି ମାୟାଜାେଲ ଛiି 

ଜୀବନର ସ�ର ଯାଏ ହଜି 

ଛiହୀନ ଜୀବନେର 

େବସୁରା ରାଗିଣୀ େତାଳି 

ଦୁଃଖହୀନ ସୁଖ ସାେଥ 

ବ�ିବାକୁ ଚାେହଁନାହU 

 

ଗଭୀର ନିଶାର अpାର ଛାଇେର 

ଚାiିନୀକୁ େଖାେଜ ନାହU 

ପ�ଖର ଦାବାନେଳ ଶୀତଳ �ଶ� 

ପାଇବାକୁ ଚାେହଁ ନାହU 

ସB �ତିକୁ ପାେଶାରି अଭିନୟ ସାେଥ 

ବ�ିବାକୁ ଚାେହଁ ନାହU 

େଭାକିଲା େପଟର ଆତୁରତା େନଇ 

ଜୀବନର ଗୀତ ଗାଉଛି ମୁହU 

ପୁvୁଳା ପିଠିେର ଜୀ&� ଶରୀରେର 

ଶନୂ�ତାେର ପ&ୂ� ପ�ାଣ ହୃଦୟେର 

ମୁଦା ଆଖିତେଳ, ଜୀବନ ସପେନ 

ବ�ିବାକୁ ଚାେହଁ ମୁହU 

 

ଗvା େଗାଦାବରୀ ପବିତ� ଧାରା 

େଲାଡ଼ାନାହU ବୁଡ଼ାପାଇଁ 

ତୀଥ�ସ�ାନ କରି ପଣୂ� अରଜେନ 

ବିଶ�ାସତ େମାର ନାହU 

ସ�ଗ�-ାେର ଦାହ ସଂ�ାର କରି ତ 
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 ସ�ଗ�ପ�ା�ି ଚାେହଁ ନାହU 

 

ପଣୂ�ଜେଳ ମଡ଼ା ପ�ବାହ େହାଇେଲ 

ନଦୀକୁ ଦୂଷିତ କରଇ 

ପାପର ଧନେର େପାଷି େହାଇଥିେଲ 

କଳୁଷକି ନାଶ ହୁअଇ 

ପାପପଣୂ� େଯେତ अଛି ଏ ମହୀେର 

ଜୀବେନ େଭାଗିବା ପାଇଁ 

 

ଘନ କୁହୁଡ଼ିର ବାଟ ଭାvିେଯେବ 

େସୗରକର ଆେସ ଉଦି 

ଦିଗବଳୟ ହେସ ପ�ାଚୀ ନଭ ଦିେଶ 

କୁଆଁତାରା ଯାଏ ଲୁଚି 

अବୁଝା ମନକୁ ବୁଝାଇ କି ବାଟ 

अଜଣା ପଥେର ଚାଲିବାକୁ ଚାେହଁ ମୁହU 

େସୖକେତ, ସିକତା ସଦB  ଗଢ଼ିେଦେଲ 

ବିଲୟ ତ କେର ଉଦଧି ଲହରୀ 

ଜନକଜନନୀ ପଦ େସବିଥିେଲ 

ପଡୁଥାଏ ନିତି ଆଶୀଷ ଝରି 

ଧ�ନି େଫରିଆେସ ପ�ତିଧ�ନି େହାଇ 

ଜୂଇର ଶିଖାେର ସ�ଗ�ପେଥ ଯାଇ 

ମରିବାକୁ ଚାେହଁ ମୁହU 

 

ସମପ�ୀତି, ସ$ାନ, ସମାବZ�ନେର  

ହୃେଦ ଜାଳ୍ଇ େସୗଭାତ�  େପ�ମବହି�  

ଶାଶ�ତ େପ�ମର ସନି� ପାତ ଧାରା 

अମରତ�  ରଚୁ ଭୁଲି ଆତB ଗ�ାନି 

େଦହାବସାନେର अkଃସ�ର ହୃେଦ 

ଶିହରଣ େଦଉ ଆଣି, 

ଆତB ା ଚିହି�  ଆତB ା େତାଷ େହଉ ସଦା 

ସୁେଖ ବିତୁ ଦିବା ରଜନୀ 
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ସ�ରୂପା ମହାkି 

କବିତାକବିତାକବିତାକବିତା    

କବିତା ହଜିଯାଇଛି 

ତା ସହିତ ହଜିଯାଇଛି ତା ଶ�, ତା ଭାବପ�ବଣତା 

େମାେତ ଶୁଭୂଛି େସ ଗୁମୁରୀ କାiୁଛି, 

କି� ଆଉ େକହି ଶୁଣିପାରୁ ନାହଁାkି ତାକୁ 

େସ ଏକା େହାଇ ଯାଇଛି, 

ତା ହୃଦୟକୁ େହଇଛି ଶ� ଏକ ଧ�ା 

େସ ଲୁହ ଗେଡାଉଛି, 

କି� ଆଖୀରୁ ନୁେହଁ अkରରୁ 

ସେତକି ର� ଝରୁଛି 

ତା ଶ�ରୁ େପ�ମ ଦୂେରଇ ଯାଇଛି 

ତା ଆkରିକତାରୁ େପାଛି େହଇ ଯାଇଛି େଶାଷ..  

େକାଉଠି ହଜିଗଲା େସ 

କିଏ ତାକୁ େଚାେରଇ େନଲା,ଆଉ କାହUକି 

େଯ େନଇଗଲା ତାକୁ କଣ ଦିେନେହେଲ 

ଆେiାଳିତ କଲାନି କବିତାର ବୁକୁଫଟା ସ¡ର 

କବିତା ଏକାକୀ,ଖୁବ୍ ଏକାକୀ 
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 ତା ସ¡ପ�େର େସ ଓ ତା ନିଜର େକହିଜେଣ 

ଚାରିପେଟ ସମୁଦ�  ,ସମୁଦ�  ମଝିେର ଦୁଇଟି ନ୍ଉକା 

ତା ନଉକା େର େସ ଏକାକି 

ମୁj ଉପେର ବିଶାଳ ଆକାଶ 

ଆକାଶେର ଛାଇଛାଇ ଜହ�  

ଚତୁପ�ାେଶ�¡ ନିରବତା 

ଦୂର ବହୁଦୂରୁ ଭାସିଆେସ ଯeଣାର ସ¡ର 

ହୁଏତ ଏ ସ¡ର କବିତାର ହୃଦୟ  ଭାଂଗିବାର 

ପ�ଥମ କରି େସ େଯ ଶ�କୁ ହୃଦୟ େଦଇ ବସିଥିଲା 

ଯାଣି ନଥିଲା େସ,ଏ ସବୁ अେଢଇ ଦିନିଆଁ 

ମାୟା ମରିଚିକା..   

କବିତା ଛଟପଟ େହଉଥିଲା 

ଭିତେର ଭିତେର ଜଳୁଥିଲା 

ସେତକି ଶ�ର େମାହ ତାକୁ ପଂଗୁ କରିେଦଇଥିଲା 

େସ ସତେଚnା ସେତ¡ ମରି ପାରୁ ନଥିଲା 

ନିଜକୁ େଖାଜୁଥିଲା,କି� ନିେଜ ବି ଆଉ ନିଜର 

େହଇ ନଥିଲା..  କବିତା େଯ ହଜିଯାଇଥିଲା 
ମାଫ�ତ : ଦିଲ� ୀପ କୁମାର ସାହୁ,  

ଶିବାଜୀ ନଗର, ସତୀଚଉରା ନିକଟ, ତୁଳସୀପୁର, କଟକ - ୭୫୩୦୦୮, ଓଡ଼ିଶା  

ଭ� ାମ�ଭାଷ : ୯୯୩୭୪୮୨୭୦୯ 
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ଡା ସp�ାରାଣୀ ପାଣିଗ�ାହୀ 

ନୀରବ ଝଡ଼ନୀରବ ଝଡ଼ନୀରବ ଝଡ଼ନୀରବ ଝଡ଼    

ନୀରବତାର ନୀଡ 

ନୀରବର ଭାଷା 

ନୀରବ ମନର ଆଶା 

ନୀରବେର ନୀରବ 

ନୀରବର ଭାବ 

ନୀରବ ବି ଗ�ୀର 

ନୀରବ ହU ସ�ାର 

କଳନାର ନୀରବ ଚାଦର 

ବରେଷ अଜସ� ନୀରବ ନୀର 

ସମୁଦ�  ବି ନୀରବ 

ମନଟା କାiୁଛି ନୀରବ 

େପ�ମ ବି ନୀରବ 

ବୁଝିହୁଏ ନୀରବ 

ଭଲଲାେଗ ଏକାkତା 

ରାତ� ୀର ନୀରବ ଚାହାଣୀଟା 

ହୃଦୟର �iନ ବଖାଣି 

  ମନକୁ ମନ ହୁଏ ଋଣୀ  

  କିଛି ନୀରବତା ପଢିହୁଏ 

  କିଛି ଝଡ ଆଣି ଆସିଯାଏ 

  ନୀରବର ଚିଠିେର 

  ବ&lତ ଆେବଗ ହୃଦୟେର 

  ଇi�ଧନୁର ନୀରବତା 

  ଛାଇ ଛାଇର ବରଷାଟା 

  ଶୁଣାଏ ଗୀତ ନିେରାଳାେର 

 ହଜାଏ ମନ ଏକାkେର 

  େଖାଜଇ ହଜାଇଥିବା ମନେର 

  ବାଟବଣା ଏ ସମର ସBରଣେର 

  ନୀରବର ପବ� ନିଆରା 

  େପ�ମେର ଏ ଜୀବନ अଧିରା 
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ସୀମା�ଳ ରଣା 

ପାଗଳ ଏ ମନ େମାରପାଗଳ ଏ ମନ େମାରପାଗଳ ଏ ମନ େମାରପାଗଳ ଏ ମନ େମାର    

ଆଜିବି अpାର ରାତିେର 

େତା ଗଁା ବାେଟ, 

ରତ� ୀଯାନ େଯେବ ଛୁେଟ  

अଟକି ଯାଏ େମା अମାନିଆ ମନ, 

େତାହରି ଘର ପାଖେର  

 

ଝାପସା ଜହ�  ଆଲୁअେର ପୁଣିଥେର, 

ମେନ ପେଡ अତୀତ  

ସାଉଁଟି ବେସ ମଁୁ ପ�ୀତିର େଜାଛନା, 

ସହି ସହି ମୃଦୁ ଆଘାତ  

 

ସ¡c ରହଣି େର ମଧ� େଖାଜିବେସ ମଁୁ, 

ବିତିଥିବା େସଇ ମୁହୂZ�  

ଗାଡିର ଝରକାରୁ ନିରୀmଣ କେର, 

େସଇ ଦରଭvା ନଳକୂପ  

 

ନାଲି େଲେହvା କୁ ରିବନ ଫିତା, 

େକଶ କରି ସୁସ¯ିତ  

ବାହାନା କରି କଳସୀ ଧରି, 

ନଳକୂପ ପାେଖ ନଁାହୁତ ? 

 

େକମିତି ଭୁଲିବି अଭୁଲା अତୀତକୁ େମାର, 

େଯେବ अେପmା ଥାଉ  

ଆଖିେର अzନ େବାଳିେଦଇ, 

ବାଟଚାହU େମାେତ ରହିଥାଉ ତୁ  
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ମଁୁ ନିଶ� ରାତିେର ପାଦ ଚିପିଚିପି, 

ପହଁଚି ଯାଏ େତା ପାେଖ  

େତା ଲାଜୁଆ ମୁହଁକୁ େପଜୁଆ ଓଠେର, 

ଚୁ\ନର ଭିଡ଼ ସାେଥ  

 

ହଜିଗଲା େସହି ବୟସ ର ଜହ� , 

ପାଉନି ଏେବ ମଁୁ େଖାଜି  

अନୁଭବ ଖାଲି କରୁଛି େସ ସବୁ, 

େତା ଗଁା ବାଟେର ଆଜି  

 

ସ¡ପ� ଫୁଲବେନ ମରିଚିକା େଦଇ, 

ଚାଲିଗଲୁ ବହୁଦୂେର  

ଭୁଲିପାରିନି ମୁ ନିଷିq ରାତି କୁ, 

ଆଜି ବି ରଖିଛି ମେନ  

 

ପ�ତି.ାତା-ପୁଣ�େତାୟାଜାହ�ବୀ 

କୁZ�ମଗଡ଼, କpମାଳ 
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ସୁଦାମ େଗୗଡ଼ 

ରାେମଶ�ର ବାବାରାେମଶ�ର ବାବାରାେମଶ�ର ବାବାରାେମଶ�ର ବାବା    

ରାେମଶ�ର ବବା କେହେଲ େସ ଗୁେଟ ଆମର ଗଁାର  ପଢ଼ା ସୁନା େଲାକ୍ ଆଏ    

ତାକର େବେଲ େସ ସାତ୍ କ� ାସ୍  ତକ ପଢ଼ିେଛ  

େହେଲ ବିଚରା କାଏ କରବା ଚା�ରି ବା�ରି  ନାଏ କରବାର ଘେର ଚାଷ ବାଷ କରୁେଛ  

ରାେମଶ�ର ବବା ଆମର ଘରେକ ସବୁଦିନ ବୁଲି ଆଉଥିଲା େବେଲ ମେତ ପଚାରୁ ଥିଲା  

ବାବୁ ତୁଇ ବଡ଼ େହେଲ କାଏଟା ବନବୁ ?  

େମାର ମେନ अେଛ େସତକି େବେଲ ମେତ ବାରବଛର େହଉଥିଲା  

ମଁୁଇ ତାେକ କେହଲି ବଡ଼ େହବି େହେଲ ବବା ମଁୁଇ ଗୁେଟ ଚାଷି େହବି 

ଫିନଘାଏ େସ ପଚାରଲା କାଏ େହଲାେଯ ତୁଇ ଚାଷି େହବୁେବା ?  

େଲାକ୍ ମାେନ ଚା�ରି ବା�ରି କରୁଛନ୍ ଆଉ  ବିେଦଶ ଯାଉଛନ ପଇସା କେମାଛନ୍ ଆଉ 

ତୁଇ କାଏ େହଲାେଯ ଚାଷି େହବୁ  

ମୁଇଁ ଫିନଘାଏ ଜବାବ୍ େଦଲି ନାଇଁ େଗା ବବା ସେଭ ଜଦି ପାଠ ପେଢ଼େବ ଚା�ରି କରେବ 

େହେଲ ଚାଷ କିଏ କରବା କହତ  

ଆଉ କିଏ େଦଶେକ ପୁଷବା ସେଭ କାଏଁ ପଏସା େକ ଖାଏେବ  

ଏkା କେହଲି ରାେମଶ�ର ବବାେକ  

େସ କେହଲାେଯ ହଇେବା ବାବୁ ତୁଇ ଠିକ କହୁଛୁ େଯ େତାରଟା ବି ରାଇଟ କଥା ଆଏ  େଯ 

କାଏ କରବୁ ଆଏଜ୍  କାଲିର୍ କଥାତ ଯାନୁଛୁ ?  
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 ସେଭ ଚାେହସନ୍ ବସି ବସି ଖାଏବାର କାେz େକହିବି ଇଟା ନାଏ ଚାହନ୍ କି ଚାଷ 

କରବାେକ  

ଆଉ ଗୁେଟ କଥା ?  

ଆଜି କାଲିତ ଜାନୁଛୁ ଚାଷି େକ େକହU ନାଇଁ ପଚାରବାର କି ଚାଷିର ଦୁଖ୍ ବି ବୁଝି ନାଇଁ 

ପାରବାର  

ନିେଜତ ସର�ାର ତ ବୁଝି ନାଇଁ ପାରବାର ଆଉ ମାନ,ର  ଛାଡ଼   

ସର�ାର ନାଇଁ ବୁଝି ପାରବାର େବେଲତ େବା ଚାଷି ମରୁଛନ  

ହଁ ବବା ଠିକ୍ କଥା େଯ କାଏ କରେଲ ଚାଷି ନାଇଁ ମରନ ଟିେକ ବତାବକାଏଁ କହି ମଁୁଇଁ 

ପଚାରଲି  

େସ କେହେଲ ହଇେର ବାବୁ ଚାଷି ମରବାର ଟା ଗୁେଟ ଏkା ଆଏ  

ଚାଷିେକ ଯଦି ଠିକ୍ ସମିଆ ଥି ସାର୍ ପତର୍ अେଶା କସା ମିଲତା େବେଲ ଚାଷି ମରବାର 

ଗୁେଟ ବଚି ଯିତା  

ଆଉ ଦୁଇେର ବିହନ ଠିକ୍ ଠାକେର କମ ପଇସା ଥି ମିଲତା  

ଆଉ ଗୁେଟ କଥା ଚାଷିର କାେz ଚାଷ ବାଷର ମିସିନ କମ୍ ଦାମେର ମିଲତା  

ଆଉ ମରୁଡ଼ି େହେଲ ଠିକ୍ ସମିଆଥି ପଇସା ପତର ମିଲତା  

ଆଉ ମରୁଡ଼ି େହେଲ ବ�ା,ର େଯନ୍ ଲୁନ୍ କିଛି ମାତ� ା ଛାଡ଼ େହତା ବଏେଲ ଚାଷି ମରବାର୍ 

ବi େହତା କହି ବବା କେହେଲ  

ବବାର କଥା ଶୁନି ମଁୁଇଁ ମେନ ମେନ ଭାବଲି ଚା�ରି କରବିକି ଚାଷ କରବି  

େଶେଷ ବିଚାର୍ କରଲି ଚାଷ୍ କରବି ଆଉ ସଂସାର ଚଲାବି  
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 ସତେକ ସତ୍ ବଡ଼ େହଇ କରି ଚାଷ କରଲି  

ଆଉ ଭଲ ଚାଷ୍ କରି ଭଗବାନର୍ ଆଶlରବାଦନୁ ସର�ାର ତରଫନୁ ମେତ େବn अଫ୍ 

ଫାରମର୍ ଆଓ�ାଡ� ମିଲଲା  

ମଁୁଇଁ ଆଏଜ୍ ବହୁତ ଖୁସି अେଛ ଆଉ େମାର ସବୁ ଚାଷି ଭାଇ ମାନ,ୁ କହୁେଛ 

ଆଶ ଭାଇ ବେହନ ଚାଷ କରମା  

ଆଉ ଚାଷ କାମେକ ବେଢ଼ଇ େନମା ॥ 

 

 

ବୁଡ଼ାବାହାଲ  

ସୁiରଗଡ଼ 

େମା- ୮୭୬୨୩୯୦୦୭୩ 
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ସନାତନ ମହାକୁଡ଼ 

ଶୁଭ�  େଜ�ା�ାତୁେମଶୁଭ�  େଜ�ା�ାତୁେମଶୁଭ�  େଜ�ା�ାତୁେମଶୁଭ�  େଜ�ା�ାତୁେମ    

(ମା ଶାରଦାେଦବୀ, ଫେଟା) 

ମଳୂ ରଚନା (ବvଳା) : ହୀରକ ବେiାପାଧ�ାୟ 

ଓଡ଼ିଆ ଭାଷାନୁବାଦ : ସନାତନ ମହାକୁଡ଼ 

 

େକେତଥର ମiିର ଯାଇ, ଆରତୀ େଦଖିଛି 

ମାଆର ପାଦ ପାେଖ ବସି 

େଯମିତି ଆଖି ବi କରିଛି, େସମିତି “ସଂସାର ସଂସାର 

ଶାଗମାଛର ସଂସାର...” 

ଶରଣାଗତ େହବାର ସାହାସ ଜୀବେନ େହଲାନି 

ଜୀବନ ତ େଶଷ େହଲାପ�ାୟ 

ପିଲାଦିନୁ ଶୁଣି ଆସିଛି 

“େଯେତ ମତ େସେତ ପଥ” 

ଶୁଣି ଆସିଛି, “େଯ ସେହ, େସ ରେହ, େଯ ସେହନା 

େସ ନାଶ ହୁଏ...” 

କି� କିଏ, େଚୖତନ� େହଲା କିଏ? 

େତେବ ଆସୁଛି ଯାଉଛି, ମାଆର ପାେଖ ଆସି ବସିଛି 
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 େମାର ପିଲାପିଲି ଆସିେବ ଯିେବ 

ଆସିେବ, ଆସିବାକୁ େହବ 

େଜ�ା�ାର ସ�ାନ ସାରି ପବିତ�  େହବାର 

ରା[ାଟି େକଉଁଠି? 

 

ଗ�ାମ/େପାअ : େବରୁଆଁବାରୀ, ନୟାଗଡ଼ 

୭୫୨୦୮୨, ଓଡ଼ିଶା 

ଭ� ାମ�ଭାଷ : ୯୩୩୯୬୧୦୧୬୮ 

ଇେମଲ୍ : sanmahakud@gmail.com 
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ସେkାଷ ପ+ନାୟକ 

ବିଦାୟୀ େବଳାେର ସତରବିଦାୟୀ େବଳାେର ସତରବିଦାୟୀ େବଳାେର ସତରବିଦାୟୀ େବଳାେର ସତର    

ହୃଦୟର ପାଠ ବୁଝkିନି ଶଠ 

  େପଟ େଖାେଜନାହU ବିଷ, 

ଦୁଃଖ େଖାଜୁଥିବ ସୁଖଟାକୁ ନିତି 

  ପ�ଭୁ,ୁ ମାଗି ଆଶିଷ..... 

 

ଜୀବନ ପଥେର ରାତି� ର अpାେର  

  ବିତି ବିତି ଗଲାଦିନ 

ସତର ଆସିଛି ବିଦାୟୀ େବଳାେର 

  ହିଂସା କର अବସାନ..... 

 

ସମୟ ଏମିତି ଚାଲିଛି ଚାଲିବ 

  ବୟସର େହବ अk  

କିଏବା ଜାଣିଛି ନୀୟତି ନିହିଛି 

  େକମିତି ଏ ଭବିଷ�ତ !!! 

 

ଗzାମ,ଓଡ଼ିଶା 



ତ� େୟାଦଶ ବଷ�, ପ�ଥମ ସଂଖ�ା, ଜାନୁଆରୀ ୨୦୧୮ Download Magazine 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.com  Aahwaan.com  Aahwaan.com  Aahwaan.com  |  275 

ଆଶୁେତାଷ େମେହର 

ସଂଜର କବିତାସଂଜର କବିତାସଂଜର କବିତାସଂଜର କବିତା    

ସଂଜକୁ 

େଖାଜିଲି ମଁୁ 

େଗାଧଳିୂେର 

ଗାଈଆଳ େଟାକାସହ 

େଗାଠ ଭିତେର 

ସଂଜକୁ  

େଖାଜିଲି ମଁୁ 

ମଂଦିର ଘ�ଆଳତିେର 

ବଳିତା ନିଆଁେର     

ସଂଜକୁ  

େଖାଜିଲି ମଁୁ 

ଚକ�ବାଳ ଆରପଟ 

ସବୁଜ ବନାନୀର 

ହଜିଥିବି ସବୁଜିମା ଭିତେର  

ସଂଜକୁ 

େଖାଜିଲି ମଁୁ 

ସହରର ରାଜରା[ାେର 

ଲିପnିକରଂଗ େବାଳା 

ଳଳନାର ଓଠେର  

 

େଖାଜିକି ପାଇଲି ଯାହା 

ଏଇମିତି ଜୀବନ ବୃZେର 

ସଂଜ ଆେସ ଓ ନଁଇ ଯାଏ  

ଓଠ ର ହସେର अବା 

ଆଖିପତା ଦୁଃଖର ଲୁହେର  

େକେବ େକମିତିକା  

େକଉଁ ଏକ ଦରଦୀ କବି ହୃଦୟ 

ବୀଣାର ଝଂକାେର ସେତ କି 

କବିତାର ପଂ�ି ଭିତେର  
୫୪ ଆୟ��ପଲ� ୀ, କିଟଛକ,ପଟିଆ 

ଭୂବେନଶ�ର ୭୫୧୦୨୪ 

ଦୂରଭାଷ ୯୪୩୭୦୮୫୩୯୬ 
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କୁମାର େଲାେକଶ୍ 

ହଳଦୀ ବସk...ହଳଦୀ ବସk...ହଳଦୀ ବସk...ହଳଦୀ ବସk...    

ହଳଦୀ ବସk .......... 

ଡାଳରୁ େସ ଡାଳ ଉଡି ବୁଲୁଥାଏ 

  ହଳଦୀ ବସk େମାର 

କିଟ ଟିଏ େହେଲ ବୁqି अଛି େକେତ 

  ଭାେବ ନାହU େକେବ ପର, 

େଦଖିବାକୁ ସିନା ସୁiର अଟଇ 

  ସତେର ସିଏ ତ ରାଣୀ 

ମାଗିବା ପବୂ�ରୁ ସବୁ ଆଣି ଦିଏ 

  ମନ କଥା େମାର ଜାଣି, 

ମଳୟ େଯମିତି ସୁଲୁ ସୁଲୁ ଆେସ 

  ବାଆ କୁ ସାଥିେର ଧରି 

ହଳଦୀ ଟି େମାର େସମିତି ଆସଇ 

  ସବୁ କିଛି କାମ ଛାଡି, 

ହଳଦୀ ବସk ତେମ େମାର ମିତ 

  ତେମ େମା ଜୀବନ ଧନ 

ତମ ପାଇଁ ଯଦି ମରିବାକୁ ହୁଏ 

  ଶାkି ପାଇବ େମା ମନ  

 

 

େଗାରଡ଼ାପାଳ, େଢ,ାନାଳ, ଓଡ଼ିଶା  

ଭ� ାମ�ଭାଷ : ୭୯୮୧୩୧୦୭୧୯                   
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अରବିi ଆଚାଯ�� 

ଶୀତ ଗୀତଶୀତ ଗୀତଶୀତ ଗୀତଶୀତ ଗୀତ    

ରାତି ପାହିଲାଣି 

ରାବଇ କାଉ , 

େବଶୀ ଶୀତ େହେଲ 

େଶାଇ ପଡିବା 

ଟିେକ ଆଉ  

ତେଳ କମଳ 

ଉପେର କମଳ 

ମଝିେର କିଏ ? 

ମଁୁ ..... 

ହଜାେର ଥର 

ଡାକିେଲ ବି 

କହୁଁନି ଟିେକ 

ଉଁ ! 

େବଡ଼ ପାଖ 

େଟବୁଲ ଉପେର 

ଘ�ା େର ବାଜିଲା 

ଆଲାମ� , 

ଏେତ ଶୀତ େର 

କମଳ ଭିତରୁ 

ହାତଟି ବାହାେର ନି 

କହୁଛି..... 

"ରିେମାଟ ଦକ�ାର !" 

(ଭ� ାମ�ଭାଷ : ୭୦୦୮୬୬୭୭୮୫) 
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େଦବସିBତ ସାମଲ 

େତା େପ�ମେତା େପ�ମେତା େପ�ମେତା େପ�ମ    

-------------------------- 

ଆଖି େର େତାର େପ�ମ ପରସ  

ଓଠ େର େତାର େପ�ମ ସରସ .... 

 

ମନ େର େତାର େପ�ମ अଳସ  

େତା େପ�ମ େମା ପାଇଁ ଚିର ହରସ... 

------------------------------------- 

ଚାହାଣି େତା ର ନିq ହରଷ..... 

ରହଣି େତାର ସଂଗୀତବାସ  

 

କାହାଣୀ େତା ର ମଧୁ ସରସ  

େତା େପ�ମ େମା ପାଇଁ ଚିର ହରସ... 

--------------------------------------- 

କଥା େତା ର ବ�ଥା ହରସ 

େଦହ େତା ର ଚi�  ଉଆସ  

 

ମଥା େତା ର ସୁନା କଳସ  

େତା େପ�ମ େମା ପାଇଁ ଚିର ହରସ... 

 
କାଠିଆସାର, େକiୁଝର, ଓଡ଼ିଶା 

ଭ� ାମ�ଭାଷ : ୮୯୦୪୨୯୨୨୯୪ 

ଇେମଲ୍ :  debasmitsamal@gmail.com 



ତ� େୟାଦଶ ବଷ�, ପ�ଥମ ସଂଖ�ା, ଜାନୁଆରୀ ୨୦୧୮ Download Magazine 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.com  Aahwaan.com  Aahwaan.com  Aahwaan.com  |  279 

େଜ�ାତିରାଦିତ� ପୁଝାରୀ 

अନନ� େପ�ମିକअନନ� େପ�ମିକअନନ� େପ�ମିକअନନ� େପ�ମିକ    

ଭାବନାେର ବଣିକେଟ େହଇ 
େତା ବାଟେର ପ�ତୀକେଟ େହଇ 
ଇxା ହୁଏ ରହିବାକୁ େମାେତ 
େତା େପ�ମେର େପ�ମିକେଟ େହଇ 
 
ନିଃଶ�ାସେର ମହକେଟ େହଇ 
ଲm�ହୀନ ପଥିକେଟ େହଇ 
अଟକାଇ ସମୟର େବଗ 
ଚାହUଥିବି ଚାତକେଟ େହଇ 
 
ଯାମିନୀେର ଚମକେଟ େହଇ 
େମାହିନୀେର ମାଦକେଟ େହଇ 
ଦୁନିଆର େଯେତ ସବୁ ସୁଖ 
ହାେତଇବି ସାଧକେଟ େହଇ 
 
କୁଲିଗଁା, ବଡ଼ମେହଶ�ର 
ଖଡ଼ିଆଳ, ନୂଆପଡ଼ା 
ଭ� ାମ�ଭାଷ : ୯୯୩୭୧୫୩୦୦୩ 



ତ� େୟାଦଶ ବଷ�, ପ�ଥମ ସଂଖ�ା, ଜାନୁଆରୀ ୨୦୧୮ Download Magazine 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.com  Aahwaan.com  Aahwaan.com  Aahwaan.com  |  280 

ଓଁକାର ଦାଶ 

କୁହୁଡ଼ିକୁହୁଡ଼ିକୁହୁଡ଼ିକୁହୁଡ଼ି    

କୁହୁଡ଼ିର ଚାଦର ପଛେର 

ଲୁଚିଯିବା अଭ�ାସ ତୁମର 

ଭାvିେଦଇ େମା ସ�ପ�ର ନअର 

ଦରଦ େଦଇ ହାଡ଼ଭvା ଶୀତର 

ତେମ ଉଭାନ୍ ହୁअ 

ସାଜି ସ�ାଥ�ପର.... 

 

େବେଳ େବେଳ ଶ,ା ହୁଏ 

ଏହା ଚାଦର ନା ଏକ ପ�ାଚୀର 

ବିଫଳ ହୁଏ ମଁୁ अେନକ େଚnାେର 

ପାେରନାହU ଯାଇ ପ�ାଚୀର େଡଇଁ 

ବେଢ଼ ଯeଣା ହୃଦୟର.... 

ତେମ କଣ େଲୗହଠୁ ବି କେଠାର 

ତମ ହୃଦୟ କଣ ସତେର ଏେତ ନି.ୁର 

େମା ଲୁହର ବନ�ା କ’ଣ 

ପାରିବନି ଭାvି େସ କୁହୁଡ଼ି ପ�ାଚୀର 

ବା[ବ େହବନି କ’ଣ 

ସପନର େସହି େଗାଲାପୀ ସହର... 

 

ବି.ଦ� .: ବିଗତ ସଂ�ରଣେର େଲଖକ, 

େଲଖା ପ�କାଶିତ େହାଇଥିଲା କି� ଛବି ଭୁଲ 

ପ�କାଶିତ େହାଇଥିଲା େତଣୁ ଆେମ 

ଦୁଃଖିତ 
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କାହ� �ଚରଣ ସାହୁ 

ତୁେମ ଆସିଲ େଗା ପି�ୟାତୁେମ ଆସିଲ େଗା ପି�ୟାତୁେମ ଆସିଲ େଗା ପି�ୟାତୁେମ ଆସିଲ େଗା ପି�ୟା    

ତୁେମ ଆସିଲ େଗା ପି�ୟା 

ତୁମ ପାଦ ପାଉଁଜିର ରୁଣୁଝୁଣୁ ଝ,ାର 

କେ&� େମାର ଗୁzରିତ ହୁଏ 

ତୁମ ନରମ ନରମ େଗାଲାପୀ ଓଠର 

ମିଠା ମିଠା େକଇ ପଦ କଥା 

ଶୁଣିବାକୁ ମଁୁ अଧିର ହୁଏ 

ଲାେଜଇ ଲାେଜଇ ଲାଜୁଆ ମୁହଁେର 

ଆସ ତୁେମ େଯେବ ଧିେର ଧିେର 

େକାଇଲି ଗାଏ କୁହୁ ଗୀତ 

ତୁମରି ଆସିବା ଖୁସିେର 

କଳା ମଚମଚ କଜଳି େକଶକୁ 

ମଧୁଝରା ତୁମ ମୁରୁକି ହସ 

ପ&ୂlମା ରାତିର େଗାଲ ଜହ� ତୁେମ 

ଦୁଇ ଆଖିେର େମା ନାଚି ଉଠ 

ଆେଗା ସୁନୟନା ଆସ େଯେବ ତୁେମ 

ପାେଖଇ ପାେଖଇ ପାଶକୁ େମାର 

ହୃଦୟର ଗତି ତୀବ�  େବଗେର 

ଧାଉଁଥାଏ େଡଇଁ ବpବାଡ଼ 

ଚାପି ରଖିଥାଏ ହୃଦୟର େବଦନା ସବୁ 

ତୁମ ଆସିବା ବାଟକୁ ଚାହU 

ବାହୁ ବpେନ ଛiିେଦବାର ଇxା ସେZ�  

ପାେରନାହU ଛiି ମୁହU 
ବିଏସ୍ ସି େଶଷ ବଷ�, ଡିଗ�ୀ କେଲଜ, 

ଏମ୍. ରାମପୁର, କଳାହାjି, ଓଡ଼ିଶା 

ଭ� ାମ�ଭାଷ : ୯୫୫୬୮୨୨୪୪୭ 
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କାZlକ ପାଣିଗ�ାହୀ 

ତେମ ଆସିବତେମ ଆସିବତେମ ଆସିବତେମ ଆସିବ    

ଜାଣିଥିଲି, ତେମ ଆସିବ... 
ପ�ତିଟି mଣକୁ ଉ¦tାେର ଭରିବାକୁ 
ତେମ ଆସିବ... 
କିଛି ଖୁସି କିଛି ଦୁଃଖର ପସରା େନଇ 
ତେମ ଆସିବ... 
ସତ ମିଛର ଛାଇ ଆଲୁअେର ଛiି େହାଇ 
ତେମ ଆସିବ... 
ଏକ अନି�ିତ ଭବିଷ�ତର ଇi�ଜାଲ େନଇ 
ତେମ ଆସିବ... 
ଆଜିର ହରି�i�  କାଲିକି ହରିଆ କହିବାକୁ 
ତେମ ଆସିବ... 
ନି��ଭ ଆଖିେର ଆେଲାକର ଉ� େନଇ 
ତେମ ଆସିବ... 
ନିଭ�ୟାମାନ, ଆଖିରୁ ଭୟ ହେଟଇବାକୁ 
ତେମ ଆସିବ... 
ସମୟ ସୁअେର ସମୟ ବି ତୁx କହିବାକୁ 
ତେମ ଆସିବ... 
ରାଜନୀତିର अpାରୀକରଣ ଦୁେରଇବାକୁ 
ତେମ ଆସିବ... 
କିଛି ପଶୁ, ମୁହଁରୁ ମଣିଷ ମୁଖା େଖାଲିବାକୁ 

ତେମ ଆସିବ... 
କିଛି ମଣିଷ,ୁ ପଶୁର ମୁଖା ପିpାଇବାକୁ 
ତେମ ଆସିବ... 
ଘୃଣ� ରାଜନୀତିର ଯବନିକା ପକାଇବାକୁ 
ତେମ ଆସିବ... 
ଆଚରଣ ଓ ଉ�ାରଣର ପରିଭାଷା 
କହିବାକୁ 
ତେମ ଆସିବ... 
ସତ�ଶିବ ସୁiରର ଆଧ�ାତିB କ ଭାବେନଇ 
ତେମ ଆସିବ... 
ତମର ବି अବଧି ୩୬୫ଦିନ ଏହା ଜାଣି ବି 
ତେମ ଆସିବ... 
ଏକ ନୂତନ ସକାଳର ଆଶାର ଆେଲାକେର 
ତେମ ଆସିବ... 
ସkାପିତ, ପାଇଁ ସାk� ନାର ବାZ�ାେନଇ 
ତେମ ଆସିବ... 
େହ ନୂଆବଷ� ସତେର କ’ଣ କିଛି ନୂଆ 
େନଇ 
ତେମ ଆସିବ...? 

ବ� ହB ପୁର 
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ରିଭୁ ଆଭୁଷଣ ପjା 

ସବ�ଗୁଣାଳ,ୃତାସବ�ଗୁଣାଳ,ୃତାସବ�ଗୁଣାଳ,ୃତାସବ�ଗୁଣାଳ,ୃତା    

େଗାେଲାକ ଲଲାଟ ଧାରୀ 

କଳାପ ଶବଳ ନାରୀ 

େତା ଆସ� ଦଶ�ନାେଥ� ବ�ାକୁଳ ଏ ସଂବରାରି 

ତୁରv ମନେର अନଳ ଜ� ାଳା 

କୁରv ଗତିେର ଜପୁଛି ମାଳା 

ରୂପ ଲାବଣ� ଜାତୀ, େଫରିଆ େମା ସ�ପ� अବଳା୨ 

ସୁମନ ସzେର ତୁ ରv େରାହିଣୀ 

େକଶ ବିନ�ାସେର ରମା ରୁଦ� ାଣୀ 

ମେନ ଲଗାଇ େପ�ମର ହୟ ହଜିଗଲୁ କାହU ରୂପବନଜିନୀ୩ 

ମୃେଗi� ାଣୀ କଟି ସାvକୁ ମzୁଳ କର 

ଗଠନେର ଗବlତ ଜvମ �ାବର 

େଶାଭନ ବଦନେର ବିେମାହିତ ସବୁ ନର ଗୁzର୪ 

ଚାହାଣୀେର ଉxୁେଳ ବୁକୁ ବାରିଧି 

ଠାଣୀେର ଟାଣୁ ତୁ ସ�ପ�ପାରିଧି 

େହ, େସୗiଯ��ଯାମିନୀ, अkକର େମା अେପmା अବଧି୫ 

ବାକ�ରୁତ େତାର अମଲୂ� ବସନ 
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 ରବିଚi�  ମିଳେନ ଗଢ଼ା େଲାଚନ 

ସ�ପ�େର େହଉପେଛ, ଭ� ମଣ କରାଇ େନ अ\�ଧିକାନନ୬ 

େକାକିଳା କମଳା କt ଜନୟିତା 

अଭ� କନ�ା ତୁ ମହୀ ପୁ�ିତା 

େଲାକ ବିnେପ ନାହU େତା ପରି େକହି ସବ�ଗୁଣାଳ,ୃତା୭ 

 

ବୀର ସୁେରi�ସାଏ ବିଶ�ବିଦ�ାଳୟ, ବୁଲ�ା, 

ସ\ଲପୁର, ଓଡ଼ିଶା 



ତ� େୟାଦଶ ବଷ�, ପ�ଥମ ସଂଖ�ା, ଜାନୁଆରୀ ୨୦୧୮ Download Magazine 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.com  Aahwaan.com  Aahwaan.com  Aahwaan.com  |  285 

ସତ�ବ� ତ ବାରିକ 

ସପନର ପେଥସପନର ପେଥସପନର ପେଥସପନର ପେଥ    

ସପନର ପେଥ ତୁ ଆସୁ ଛପି ଛପି 

ନିଦ େଯେବ ଭାvିଯାଏ ରହିଯାଉ ଲୁଚି 

ହୃଦୟର ଏଇ ନିଜ�ନ -ୀପେର େଖାଜୁଛି ତେତ 

ସପନର ପେଥ ଆସି ରହିବୁ େମା ସାେଥ 

अନାମିକା ନାୟିକା ତୁ ସରଗର अପସରୀ 

ସପନର ପେଥ କରିଲୁ େମାର ମନ େଚାରୀ 

େକମିତି ଭୁଲିବି ତେତ ଏଇ ଜୀବନେର 

ସବୁଦିନ ରହିଥିବୁ େମା �iନ ଭିତେର 

ସପନର अଲିଭା ଖାତାେର େଲଖିଛି େତା ନଁା 

େତା ବିନା ଲାେଗ ଫିକା ଏ ଦୁନିଆ 

ନିରୀହ ଆଖିେର େତା େଚାରା ଚାହାଣୀ 

ସପନର ପଥେର ମଁୁ ରାଜା ତୁ ରାଣୀ 
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କୁମାର େଲାେକଶ୍ 

ଶୀତୁଆ ରାତିର ମିଠା ସପନଶୀତୁଆ ରାତିର ମିଠା ସପନଶୀତୁଆ ରାତିର ମିଠା ସପନଶୀତୁଆ ରାତିର ମିଠା ସପନ    

େସଦିନର େସଇ ଶୀତୁଆ ରାତିେର 
େଦଖୁଥିଲି େକେତ ସ�ପ� 
ଆଜି ବି େସ ରାତି ଆସିଛି ଜୀବେନ 
ଆକାଶେର ଉେଡ଼ ମନ 
ଆଜିର ସପନ କାଲି ଭଳି ଥିଲା 
ଲାଗୁଥିଲା ଭାରି ମଜା 
ତେମ େଯେବ ଆସି ଛୁଇଁେଦଲ ପି�ୟା 
ଭୁଲିଗଲି ସବୁ ଲ¯ା 
ସପନ କାହUକି ସତ େହଉନାହU 
ରହୁଛି अଧୁରା େହାଇ 
ମନର ଭାବନା ଉେZଜିତ ହୁଏ 
ତୁମକୁ େଦଖିବା ପାଇଁ 
ଆସ େମାର ପି�ୟା େଡରି କରନାହU 
େଦଇ ଯାअ ଥେର େଦଖା 
ତମ ପାଇଁ େକେତ ଦୁଃଖ ସହିଲିଣି 
ପ�ମାଣ ଏଇ େମା େଲଖା  
 
େଗାରଡ଼ାପାଳ, େଢ,ାନାଳ, ଓଡ଼ିଶା 
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अନୁସୟୂା ମିଶ� 

ବୃiାବନଂ ପରିେତଜ� ପାଦେମକମ୍ ନ ଗxାମିବୃiାବନଂ ପରିେତଜ� ପାଦେମକମ୍ ନ ଗxାମିବୃiାବନଂ ପରିେତଜ� ପାଦେମକମ୍ ନ ଗxାମିବୃiାବନଂ ପରିେତଜ� ପାଦେମକମ୍ ନ ଗxାମି    

େଦଖ ତ ନିେରଖି... 

ଆଜି ବି ମଁୁ େସଇଠି ହU अଛି 

ଯେଶାଦା, ଆକୁଳ ମାତୃତ� େର 

ରାଧା,ର अନୁଢ଼ା अନ�ମନ�ତାେର 

ନi,ର ଗବlତ ପିତୃତ� େର 

ସଖାମାନ,ର ସମପlତ अkରvତାେର 

େଗାପନାରୀ, ଦହିହାjିେର ସ�ିତ 

ଐକାkିକ ଆତB ୀୟତାେର 

େଗାପଦାjର ସୁରଭିତ ପ�ତିଟି ଧଳିୂକଣାେର 

େତେବ କାହUକି ଏ କଳ,ର େବାଝ? 

କାହUକି ବା ଆଖି େକାେଣ େମାର 

େଦଖିବାକୁ ଚାହଁ ତୁେମ 

ଢଳ ଢଳ େଟାପାଏ ବିରହ? 

ଗଲି ବା କୁଆେଡ଼ େଯ 

ନ େଫରିଲି େବାଲି अପବାଦ! 

ବିେxଦ କାହU େଯ ବିରହର ସତୂ� ପାତ େହବ! 
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 अnମହିଷୀ, ଆଗ�ହେର 

ଆଜି ବି େମା ମନ ଚାେହଁ 

ରାଧା,ର ସ�ଗ�ୀୟ ସାନି� ଧ� 

ସ�ଜନ, ପରିେବnନୀେର 

ଆଜି ବି ମଁୁ େଖାଜିହୁଏ 

େଗାପୀ,ର ଏକାତB ତା ଭାବ 

େହ ଭାଗବତ! 

କିଏ ବା ଚିହି� ଛି େମାେତ ତୁମଠୁ अଧିକ? 

କZ�ବ�ର ଆହ� ାନେର ସିନା ଶରୀର ବିବଶ 

କି�, ଆତB ାେର ଆତB ାେର... 

ଆଜି ବି ମଁୁ 

େଗାପର େସଇ େଗାପାଳ ବାଳକ 
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େଦବସିBତା େବେହରା 

େମା ଜନମ ଭୂଇଁେମା ଜନମ ଭୂଇଁେମା ଜନମ ଭୂଇଁେମା ଜନମ ଭୂଇଁ    

ସୁନାର ଓଡ଼ିଶା ଜଗେତ ସରସା 

େସଇ େମା ଜନମ ଭୂଇଁ 

ଗରେଭ ରହିଛି अମଲୂ� ସ$ଦ 

ତାହାର ତୁଳନା ନାହU 

ଗvାଠାରୁ େଗାଦାବରୀ ତଟ ଯାଏ 

ତା’ର ସୀମା ବ�ାପିଥିଲା 

େଦଶ ବିେଦଶେର ଏ ମାଟି ସkାନ 

ବ�ବସାୟ କରୁଥିଲା 

ବୀର ଓଡ଼ିଆ, ବୀରତ�  କାହାଣୀ 

ଆଜି ଇତିହାସ େହାଇଗଲା 

ଚjାେଶାକ ଏଠି ଧମ�ାେଶାକ େହାଇ 

ସାରା ବିଶ�େର ବିଖ�ାତ େହଲା 

ସୁଜଳା ସୁଫଳା ଏ ପଣୂ�ଭୂମି 

ସବୁ େଦଇଛି ଆଜି ହରାଇ 

କି ଥିଲା ଏ ରାଜ� କି େହାଇଛି ଆଜି 

େଦଖିେଲ ଦୁଃଖ ଲାଗଇ 

ଖଣି ମାଫିଆଠୁଁ ଚିଟ୍ ଫj ଯାଏଁ 

େକେଳ,ାରୀ େକେତ ଆଜି 

ଦୂନ�ୀତିର ପ,ତେଳ ଚାପି େହାଇ 

ସୁନାମ ଯାଇଛି ହଜି 

ତଥାପି ଦିେନ ନା ଦିେନ ଏ ଓଡ଼ିଶା 

େଫରିପାଇବା ତା’ର ସୁନାମ 

ହୃତେଗୗରବକୁ େଫରାଇ ଆଣିବ 

ବଖାଣି ରଖିବ ନାମ 

 

ବାୟାବାବା ମଠ େଲନ୍ 

ଭୁବେନଶ�ର - ୨୨ 
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ପ,ଜ ରଣା 

ନବବଷ�ର ଶୁେଭxାନବବଷ�ର ଶୁେଭxାନବବଷ�ର ଶୁେଭxାନବବଷ�ର ଶୁେଭxା    

ସତର, କି ସେତ େଫରିଯିବ ତୁେମ 

अନk ସB �ତିକୁ ହେଜଇ 

अkରେର ଇତିହାସ େହାଇଯିବ 

କୀZl अକୀZlକୁ ସେଜଇ 

ଘଟଣା ପ�ବାେହ େତାଳିଧରି ଥିବା 

ଉନB ାଦନା ସ�ାବନାକୁ 

େନପେଥ� ଲୁଚାଇ ବ�ଗ� ଯିବାପାଇଁ 

अଭିମାନ କୁହ କାହାକୁ 

अkର େହାଇେଲ अkେର େବଦନା 

ମମ�ାହତ କି କରିବନି 

ସ�ାଥ�ଚାରୀ ପରି ସାଜ ପଥଚାରୀ 

अଚିହ� ା ସେତ ଏ अବନୀ 

�ିତ ପାଇଁ ଆଉ ଆଗ�ହ କି ନାହU 

अବା ପ�ତିେରାଷ କାହାକୁ 

କି, କZ�ବ� ସାଧେନ ସତ� ନୀତିପେଣ 

ବ�ଗ�ତା େଦଖାअ ଯିବାକୁ 

ଚକ ବୁଲୁଥିେଲ अଖ ବୁଲୁଥାଇ 

ବୁେଲ ପହି ରହି ରହି 

ସମୟ କାହାକୁ अେପmା କେରନା 

अବିଶ�ାେk ଯାଏ ବହି 

ସତ� ଏ ବଚନ ପ�େତ�କ ନବୀନ 

अବଶ� ହୁଏ ପୁରୁଣା 

ନୂତନକୁ ସଦା ନୟନ ଝୁରଇ 

ସେତ, େକାଟିନିଧି ଗହଣା 

ସତର େହ, ତୁେମ ଛାଡ଼ିେଲ ଧରାକୁ 

ଆସିେବ ବିଂଶଶହ अଠର 

ଆନi ଉଲ� ାେସ ସ�ାଗତ ସ\q�ନା 

ଜଣାଉଛି ନବବଷ�ର 
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ସେkାଷ ପ+ନାୟକ 

ଏ େଦଶ ରୀତିଏ େଦଶ ରୀତିଏ େଦଶ ରୀତିଏ େଦଶ ରୀତି    

ଏ େଦେଶ ଏମk अଛି ଏକ ରୀତି 

ମାନ କି ନ ମାନ ତୁମ ସାଧୁମତି 

ବୟ� େଯେତକ ଏଠି େବାଲାkି ବିy 

ମୁjି ମରାେର େଯ ଥିେଲ ଦିେନ अy 

େଯ ବାଳୁତ ଥିଲା अତୀତେର ବିy 

ଆଜି େସ ବାଳୁତ ଏ ସମାେଜ अy 

ବୁଢ଼ା ସବୁ ଏଠି ସରବ ଜଣା 

ବାଳକ େବାଲି କି େସ ମୁରୁେଖ ଗଣା? 

ଯୁବକ କଥାକୁ ଏଠି ବି ବ�ାଖ�ା େଦବି 

ସୀମାkେର ପେର େସ ମରୁଛି ନିତି 

ରାଜନୀତି ଦିେନ ଥିଲା େସବା େଶ�. 

ଆଜି େସ େହାଇଛି ମଳୂ ପଥଭ� n 

େସବା ଛାଡ଼ି େନତା େଦଶକୁ ଲୁଟkି 

ବଛା ବଛା ବୁଢ଼ା େସ ପଥ ଆେବାରkି 

ଏ େଦେଶ ଉନ� ତି କାହU ବା େହାଇବ 

ଯୁବ ସମାଜକୁ େଯ ତୁx ମଣିବ! 

ଏଣୁ େହ ସୁଜେନ ଛାଡ଼ି ବୁଢ଼ା ପ�ୀତି 

ଚିkା କର ଥେର େଦଶର ପ�ଗତି 

ଦୂେର ଫିvିେଦଇ ହୀନ ରୀତିନୀତି 

ଯୁବଜାତି ଶ�େମ େଦେଶ ନି�ିତ କର 

ପ�ଗତି 

ଗzାମ, ଓଡ଼ିଶା 



ତ� େୟାଦଶ ବଷ�, ପ�ଥମ ସଂଖ�ା, ଜାନୁଆରୀ ୨୦୧୮ Download Magazine 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.com  Aahwaan.com  Aahwaan.com  Aahwaan.com  |  292 

େରାଜା ପjା 

ବିଶ� କଲ�ାଣବିଶ� କଲ�ାଣବିଶ� କଲ�ାଣବିଶ� କଲ�ାଣ    

ବେହ ପ�ଖର ଉq�� ଶ�ାସ େମାର 

ନଇଁଯାଏ ଆତB ଗ�ାନୀେର େମା ଶୀର 

ଆଖିେର ପେଡ଼ େଯେବ ପିତୃମାତୃହୀନ 

अନାଥ, अବେହଳିତ ଶିଶୁ,ର 

ଶୁଖିଲା ଆଉ େରାଗିଣା ଶରୀର 

 

ଆଜି କାiୁଛି େମା ଧରିତ� ୀ ଗୁମୁରି ଗୁମୁରି 

େଦଖି अନାହାର ମୃତୁ� େକାଟି େକାଟି 

କୃଷକର େପାକମାଛିପରି 

ନିରୁପାୟ, ନିବlକାର ଚାତକ େସ 

େକଇବୁiା ବାରି ଜଳପାଇଁ 

ଗଛ କାଟି େକାଠା କରୁଛି ସମାଜ 

େତେବ େମଘ ଆସିବ ବା କାଇଁ 

 

େସଇ ତମସାxନ�  ସମାଜକୁ ସେଚତନ େଦବାପାଇଁ 

ବଢ଼ାଇଛି ପାଦ ଦୀପଟିଏ ଧରି 
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 ବିଶ�କଲ�ାଣର ଶାଖାଟିଏ େହାଇ 

ସୁବ&�ପmୀର �ପ� अଛି ମେନ 

ଆଶା अଛି େମାର ଇi�ଧନୁର ସ�ରvୀ 

େସଥିପାଇଁ ବାହାରିଛି ବୁଣିବାକୁ 

ସମାଜ ଛାତିେର ବିଶ�କଲ�ାଣର ମzି 

 

େଛାଟିଆ ମୁjେର ଏତିକି ବୁଝିଛି 

ସୀମିତି ସୁଖ େଦଇଥାଏ ସିଏ 

ଯାହା ନିଜ ସୁଖ ପାଇଁ କରାଯାଏ 

କରାଯାଏ ଯାହା ପରହିତ ପାଇଁ 

ତାହା ନିତ� ନୂତନ ଆନi ଦିଏ 

ଆଜି କରୁଛି ପ�ତିyା େକେବ ନିେ��ଶକ 

େହାଇ ତ ପୁଣି େକେବ ଦଶ�କ େହାଇ 

କରୁଥିବି କାମ ଆଜୀବନ ମୁହU 

ବିଶ�ର କଲ�ାଣ ପାଇଁ.... 

 

ପ&ୂ� ାନi ଭବନ, େନତାଜୀ ନଗର 

ମଧୁପାଟଣା, କଟକ, ୭୫୩୦୧୦, ଓଡ଼ିଶା 
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ବଲବk ସାହୁ 

ଏଇତ ବିସBୟ ଦୁନିଆ ଏଇତ ବିସBୟ ଦୁନିଆ ଏଇତ ବିସBୟ ଦୁନିଆ ଏଇତ ବିସBୟ ଦୁନିଆ ----    ଆ�ଯ�� ବିହିଆ�ଯ�� ବିହିଆ�ଯ�� ବିହିଆ�ଯ�� ବିହି    

ଜୀବନ ପ�ଦୀପ ଜେଳ ମିzିମିzି 

ଭୟଲାେଗ ଭାବି ଦିେନ ଯିବ ଲିଭି 

ଲାଗଇ କାହUକି କାେଳ ଯିବ ଏେବ ଲିଭି 

େତଲ ଥିବାଯାଏ ଜଳିବ ପ�ଦୀପ 

େତଲ େଶେଷ ପୁଣି ଲିଭିବ ପ�ଦୀପ 

ଏଇତ ବିସBୟ ଦୁନିଆଁ, ଆ�ଯ�� ବିହି ୧ 

 

ଜୀବନ ମାଗ�ର ପେଥ ଚାେଲ ନିତି 

ଜାଣିବିତ ପଥ ଦିେନ ଯିବ ସରି 

ଲାଗଇ କାହUକି କାେଳ ଯିବ ଏେବ ସରି 

ପଥ ଥିବାଯାଏ ପଥିକ େହାଇବ 

ପଥ େଶେଷ ନିଜ ବିଲୀନ େହାଇବ 

ଏଇତ ବିସBୟ ଦୁନିଆଁ ଆ�ଯ�� ବିହି ୨ 

 

ଜୀବନ ଚi�ମା େଜାଛନା ଢାଳଇ 

ଜାଣିବିତ mଣକେର ଯିବ ଲୁଚି 

ଲାଗଇ କାହUକି କାେଳ ଯିବ ଏେବ ଲୁଚି 

ଉଇଁଥିବା ଯାଏ େଜାଛନା ଢାଳିବ 

अnଗାମୀ େହାଇ ପୁଣି ଯିବସରି 

ଏଇତ ବିସBୟ ଦୁନିଆଁ ଆ�ଯ�� ବିହି ୩ 

 

ଜୀବନ ନାଟେକ अଭିନୟ କେର 

ଭୟଲେଗ अଭିନୟ ଯିବ ସରି 

ଲାଗଇ କାହUକି କାେଳ ଯିବ ଏେବ ସରି 

ଥିବାଯାଏ ମେ� अଭିନୟ େଦଖା 

ଦୃଶ� େଶେଷ ଯିବ େସ ସେତ ବାହୁଡ଼ି 

ଏଇତ ବିସBୟ ଦୁନିଆଁ ଆ�ଯ�� ବିହି ୪ 

 
ଭୂଷଲାଡ�, ସିେpେକଲା, ଟିଟିଲାଗଡ଼ 

ଶିmକ ଶିmା ପ�ଶିmଣ େକi� , ଟିଟିଲାଗଡ଼ 

ଦୂରଭାଷ- ୯୦୭୮୧୦୫୨୩୪ 
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ଗc�q�ା 

ବିଭାଗ 
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ରୁଦ� ମାଧବ ସାହୁ 

ଘର ବାହୁଡ଼ାଘର ବାହୁଡ଼ାଘର ବାହୁଡ଼ାଘର ବାହୁଡ଼ା    

 ଘରକୁ ଲାଗି ରହିଥିବା ନିଜର ସୁରମ� ଉଦ�ାନର ମନ ମୁଗ୍ ଧକର ପରିେବଶେର ବସି 

ଚା’ ପିଉ ପିଉ ପ�ାକୃତିକ େସୗiଯ��େର ବିେଭାର େହଉଥିେଲ ପ�ଶାk ବାବୁ ଦୃnି ତା,ର 

ନିବqଥିଲା େଗାଟିଏ ବୃmଶାଖାେର ଉପବିn ପmୀ ବସାେର, େଯଉଁଥିେର ବି ପmୀଟିଏ 

ନିଜର କୁନି କୁନି ପmୀ ଶାବକମାନ, ସହିତ ଚU ଚU େହାଇ କଣ ସବୁ କଥା େହଉଥିଲା 

अବଶ� େସହି ପmୀମାନ,ର ଭାଷା ବୁଝିବା ତା, ପେm ଦୁଃସାଧ� ଥିଲା, କି� େସ େବଶ୍ 

ଆେମାଦିତ େହଉଥିେଲ େସ ମମତାମୟ ଦୃଶ�କୁ अବେଲାକନ କରି ତ¨େର, େସ 

େରାମwନ କରୁଥିେଲ ନିଜର ବିଗତ ଦିନର ସB �ତିକୁ କିପରି ତା, ମା ପିଲାେବେଳ ଯାହା 

କିଛି ଖାଦ� ଖୁସି ମନେର ପରସି େଦଉଥିଲା, ଆଉ ଭାଇଭଉଣୀ ଦୁେହଁ ମିଶି ଖାଇ 

େଦଉଥିେଲ ଆନi ଚିZେର ପୁଣି, େବେଳ େବେଳ अେନକ ସମୟେର ଖାଦ� ନିअ� 

େହେଲ ପାଣି ପିଇେଦଇ ମା େଶାଇ ଯାଉଥିଲା ସତେର ମା’ର ଋଣ କିଏ ବା ଶୁଝିପାେର! 

ଆଉ େସଇ ମା ଦିେନ ସ�ପ� େଦଖୁଥିଲା ତା’ ପୁअ ଦିେନ ବଡ଼ େହବ, ପରିବାରର अଭାବ 

अସୁବିଧାକୁ ନିଜ ଶ�ମଲÙ ଟ,ା -ାରା େପାଛିେଦବ, ରାଜେଦାଳିେର ଝୁଲାଇବାର ବଡ଼ 

ଆଶା ନାହU େହେଲ ବସିବାକୁ ଭଲ ମସିଣା ଖେj ତ ଆଣିେଦବ କିଛି େହଉ ବା ନ େହଉ, 

ମା’ର ଆଶା ପରୂଣ େହଉ ବା ନ େହଉ, ଦୁନିଆ ଦାjେର ଜେଣ ମଣିଷ େହଇ ଠିଆ ତ 

େହବ ଏହାଠୁ ବଳି ମା’ ଆଉ କଣ ବା ଆଶା କରିପାେର ଏମିତି େକେତ କଣ ସବୁ ଭାେବ 

ମା’ ପରଘେର ବାସନମାଜି ଆଖିଲୁହକୁ କାନିେର େପାଶିଲା େବେଳ 
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  େହେଲ କଣ କଲି ମଁୁ? ନିଜ ଉପେର ପ�ଶ�ବାଚୀର ଆେରାପ ଲଗାଇ ପ�ଶାkବାବୁ 

ମନକୁ ମନ କହିବାକୁ ଲାଗିେଲ, “ସତେର ମଁୁ ଜେଣ କୁଳାvାର...” କଇଁ କଇଁ େହାଇ କାiି 

ଉଠିେଲ େସ େକାହ ସ\ରଣ କରି ନ ପାରି ଆଉ ବାପା... ଦାରିଦ� �ର ତାଡ଼ନାେର 

ଜଜ�ରିତ ମଣିଷଟିଏ େତଲଲୁଣର ସଂସାରେର ଖାଦ� ସଂଗ�ହ ପ�ଥମ ଲm� େହାଇଥିବାରୁ 

େସଥିପାଇଁ ସବୁର ମଳୂ ଟ,ା ଆବଶ�କ େସଥିପାଇଁ ସବୁେବେଳ ସକାଳୁ ଘରୁ ଯାଇ 

ସଂଜେର େଲଉଟି ଆସkି ହାତେର କିଛି ଟ,ା ଧରି େହେଲ େସ ସବୁ କି�ିତ अଥ� ତତଲା 

କେରଇେର ପାଣି େଟାପାଏ ପଡ଼ି ସ�ାହା େହାଇଯିବା ପରି ଦାରିଦ� �ର ନିଆଁେର କୁଆେଡ଼ ଭସB  

େହଲାପରି ହଜିଯାଏ କାହାଘେର ବାଡ଼ି ବଗିଚା ସଫା କରkି ତ କାହା ଘେର ମଲୂ 

ଲାଗkି ଏମିତି େକେତ କଣ େମେହନତ୍ କରkି ପଇସାଟିଏ େଯାଗାଡ଼ କରିବାପାଇଁ 

େକେତ କାମ ଉପେର େକୗଶଳ ଶିଖିବାକୁ େଚnା କରିନାହାkି େସ ପିଲାଟିଏକୁ ମଣିଷ 

କରିବାପାଇଁ େକେତ ଝାଳ ବୁହାଇ ନ ଦିअkି ବାପାମାେନ ଆଉ କଣ ନା अଧିକା 

ଜେଣଇବାକୁ େଦଇଥାେk େମାେତ େସମାେନ ବାସ୍, ପିଲା ବୟସେର ଏତିକି ହU ବୁଝିଥିଲି 

କି� ବଡ଼ େହଲାପେର... ଧେକଇ ଧେକଇ କାiିବାକୁ ଲାଗିେଲ ନିଜ କୃତକମ�ର ପ�ତି 

अନୁତାପ କରି ଆଖିରୁ ତା,ର ଝରି ପଡୁଥିଲା ଜେଣ अନୁତ�ର ଲୁହ 

 କୁଆେଡ଼ େକେତେବେଳ ଚାଲିଚାଲି ଗଲାେବେଳ ତା, କୁନି କୁନି ପାଦକୁ କn େହେଲ 

େକେତେବେଳ ମା େକାେଳଇ େନଉଥିେଲ ତ େକେବ ବାପା ପିଠିେର ବେସଇ େନଇ 

ଯାଉଥିେଲ େହେଲ େସେତେବେଳ ଆମ ପିଲାମନର ପ�ଶ� ଉେଠନି, “େସମାନ,ୁ କn 

େହେଲ କିଏ ତା,ୁ େବାହି େନଇ ପାରିବ?” ମନକଥା ଆେପ ଆେପ ମା’ ବୁଝିପାେର କି 

କଣ, େବେଳ େବେଳ ଚାଲିବାେର କn େହବାର େଦଖିେଲ କେହ, “ହଇେର ଧନ, ଏ 
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 ଦୁଃଖର ଦିନ ଆମର ସବୁେବେଳ ରହିବନି ଦିେନ ନା ଦିେନ ତୁ ବଡ଼ ମଣିଷ େହବୁ 

ଚାକିରୀ କରିବୁ ଆମର େଗାେଟ ନିଜର ଗାଡ଼ିଥିବ ଏେବ ସିନା ଚାଲି ଚାଲି ସବୁଆେଡ଼ 

ଯାଉେଛ, େହେଲ େସେତେବେଳ ଆମର ସତସତିକା କାର ଥିବ ଆେମ ସମେ[ େସଥିେର 

ବସି ବୁଲିଆସିବା” ଏମିତିକା अେନକ ସ�ପ� ମା େଦଖାଏ ଆଉ ଆଜି େସ ସବୁ ସାକାର 

େହବାକୁ ଲାଗିଛି େହେଲ ମଁୁ ହତଭାଗା ବାପାମା’,ୁ ଜୀବନରୁ ଦୂେରଇ େଦଇଛି 

ଦାରିଦ� �ର ତାଡ଼ନା ସେZ�  ସ�ାଭିମାନେର ଜୀବନ ଜୀଉଁଥିବା ଦୁଇ ମହତ ଜନ,ୁ ତା, 

ଜୀବନର अସହାୟ ବାq�କ�ାବ�ାେର ସହାୟ େହବା ପରିବେZ� ଦୂର କରିେନଇ ଭଉଣୀ 

ଘେର ଛାଡ଼ି େଦଇଛି 

 ସ�ାଭିମାନୀ େଲାକମାେନ ନିଜ ଭିଟାମାଟିରୁ ଦୂର େହାଇଯିବାକୁ େକେତ କn 

ଲାଗିନଥିବ େସମାନ,ୁ? ପୁଣି ନିଜ ସ�ାଭିମାନକୁ ପ�ାଧାନ� େଦଇ ଝିअ ଘେର ନ ରହି 

ବାହାେର େକାଉଠି ରହିେଲ କାେଳ ପୁअ ଉପେର अପବାଦ ବା अଭିଶାପ ପଡ଼ିବ, େସଥିପାଇଁ 

େକେବ ଦୁେହଁ ପ�ତିବାଦ କରି ନାହାkି ତା ଛଡ଼ା, ପୁअ ଘରୁ ବିଦା କରିେଦଲା େବାଲି 

ନିଜର अସହାୟତା େଦଖାଇବାକୁ ଯାଇ ବାରଦୁଆର ବୁଲି ଭିକ ମାଗି ବ�ିବା େସମାନ, 

ସ�ାଭିମାନୀ ଜୀବନ ବହିଭ�ୂତ अନ� ପmେର ଯଦି ଭିmା ମାଗି ବ�ିବାର ଥିଲା, ତାହା 

େସମାେନ ବହୁ ପବୂ�ରୁ କରିନଥିେଲ କଣ ପାଇଁ? अଗତ�ା, ବାଧ� େହାଇ ଝିअ ଘେର ରହିବା 

ଛଡ଼ା अନ� େକୗଣସି ଉପାୟ ନଥିଲା ତା,ର 

 ମଣିଷ େଯେତ yାନ, ବିଦ�ାବୁqି ସବୁ अଜ�ନ କରିଥିେଲ େହଁ େବେଳ େବେଳ 

େସୗiଯ�� ପାଖେର ହାର ମାେନ ବାପାମା’, ତ�ାଗପତୂ ଜୀବନେର ଟିେକ େସବା 

ଢାଳିେଦବା ପରିବେZ� େ[ୖ�ଣ େହାଇ େସମାନ,ୁ ହତାଦର କେର େସେତେବେଳ £ୀର 
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 ରୂପେର ବିେମାହିତ େହାଇ ବାପାମା’,ୁ େକେବ େନଇ ଜରାଶ�ମେର ତ େକେବ କିଏ େନଇ 

अଜଣା ଜାଗାେର ନିଃସ� କରି ଛାଡ଼ିେଦଇ ଆସkି ଏମିତି ଦିେନ ବାର\ାର £ୀର 

ପ�େରାଚନାେର ଘେର अଶାkି ସୃnି କରିବାର ଶା[ି େଦବାକୁ ଯାଇ େସମାନ,ୁ େନଇ 

ଭଉଣୀଘେର ଛାଡ଼ିେଦଇ ଆସିଛkି େସ େସେତେବେଳ ବାପାମା’,ର େକୗଣସି କଥାକୁ ବି 

କ&�ପାତ କରିବାକୁ ପ�[ୁତ ନଥିେଲ େସ 

 ମାତ� , ପେର େସ ବୁଝିପାରିଥିେଲ େପ�ମ ଆଉ ମମତା ମଧ�େର ଫରକ ମମତା େଯ 

େପ�ମ େବାଲି ନିଜକୁ ସାବ�[ କରିପାେର, अଥଚ େପ�ମ େକେବ ମା’ ପରି ମମତା ଢ଼ାଳି 

ପାେର ନାହU ଯାହାକୁ େସ ଆଜି ହୃଦେବାଧ କରୁଛkି ବାପା ମା’, ବିନା ଝୁରି 

େହଇଥିେଲ େସ ଦିନରାତି ଖାଲି େସଇ ଦୁଇ ମହନୀୟ ସZା, अ�ିତ� କୁ େହେଲ, 

ପୁଣିଥେର େସମାନ,ୁ େସମାନ, ଭିଟାମାଟିକୁ ବାହୁଡ଼ାଇ ଆଣିବାକୁ ସାହସ ସ�ୟ 

କରିପାରୁନଥିେଲ ନିଜ ଉପେର ବହୁତ େକ� ାଧ ଆସୁଥିଲା ତା,ର ଧି�ାର କରୁଥିେଲ 

ନିଜ ପୁअପଣକୁ ପ�ତି ମୁହୂZ�େର ନିଜର ଏ ପ�କାର ପାପର ପ�ାୟ�ିତ କରିବାକୁ େହେଲ 

େସମାନ,ୁ ପୁଣିଥେର ବାହୁଡ଼ାଇ ଆଣିବାଉ ପଡ଼ିବ ଏଇ ତା,ର ଭିଟାମାଟିକୁ ଆଉ 

େସେତେବେଳ ତା,ର £ୀ େହଉ କି अନ� େକୗଣସି ବାଧକ ତା,ର ପଥେରାଧ କରିପାରିବ 

କି ଏମିତି େକେତ କଣ େସ େଯାଜନା କରkି େବେଳେବେଳ ପୁଣି ସଫଳ କରାଇ 

ପାରkିନି ଲ¯ାେବାଧତାର ଭୟେର କି�, ଆଜି େସ ଦୃଢ଼ ସଂକc ନିଜ ଜନକଜନନୀ,ୁ 

େଫରାଇ ଆଣିବା ଲାଗି 

 ବାପାମାଆ ତା,ୁ ଛାଡ଼ି ଯିବାପେର େସ ମା’, େଗାଟିଏ ସ�ପ� ବା ଘରଣୀ, 

ଦାବିପରୂଣ କରିବାକୁ ଯାଇ କାରଟିଏ କିଣିଥିେଲ ପିଲାଦିନ ପରି ଦାରିଦ� �ତା ନଥିଲା, 
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 ଦୂେରଇ ଯାଇଥିଲା ତା, ଚାକିରୀ ବଳେର େହେଲ ଟ,ା ବଳେର ସବୁ अଭାବକୁ ଦୂେରଇ 

ଦିଆ ଯାଇନପାେର ଏେତ ଟ,ା େରାଜଗାର କରୁଥିେଲ ବି ତା,ର ରହିଥିଲା अଭାବ 

ଏଯାବତ୍... ସେତ କି अଭାବ ତା,ର ଚିର ସହଚର ହଁ, େସ�ହ, ମମତାର अଭାବ, ମାଆ 

େକାଳର अଭାବ ଆଉ େସଇ ଖଁା ଖଁା ନିଜ�ନତା ତା,ୁ ସବୁେବେଳ ଖାଇ େଗାଡ଼ାଉଥିବାରୁ 

େସ େସଇ କାରଟିେର ବସି ପାରୁନଥିେଲ ଭାରି ଦୁଃଖେର ମେନ ମେନ ଜଳୁଥିେଲ, େସ 

କାରଟିକୁ େଦଖିେଦେଲ େତଣୁ, େସ କାରଟିକୁ ବ�ବହାର ନ କରି ପକାଇ ରଖିଥିେଲ ନିଜ 

ଦାj अଗଣାେର, ଆଉ ପ�ତିଦିନ अଫିସ ଯାଉଥିେଲ ବସେର ହଇରାଣ େହାଇ ଗତକାଲି 

अଫିସରୁ େଫରିବା େବେଳ େସ କାରଟିକୁ େଦଖି ମେନ ପକାଇଥିେଲ ନିଜର अତୀତକୁ ଆଉ 

ଘାରି େହାଇଥିେଲ େସଇ ବାପାମାଆ,ୁ େଫରାଇ ଆଣିବା ଚିkାେର ପରିେଶଷେର, ଦୃଢ଼ 

ନି�Zି େନଇଥିେଲ ସକାଳୁ ସକାଳୁ ଯାଇ ମାେହi�  େବଳାେର େସମାନ,ୁ ପାେଛାଟି 

ଆଣିେବ 

 ଏେବ ଚା’ କପଟି ଲୁଣିଆ ଲୁଣିଆ ଲାଗୁଥିଲା ନିଜ ଲୁହେର ମିଶି ଆଉ େସ 

ବାପାମାଆ,ୁ ଘରକୁ େଲଉଟାଇ ଆଣିବାକୁ ଯିବାପାଇଁ �ିେର କେଲ େତଣୁ େସ ଗାଡ଼ି 

ଉପେର ନଜର ପକାଇେଲ 

 ସକାଳୁ ସକାଳୁ ନିଦ ଭାvିଗଲାପେର ପ�ଶାk ନି�ୟ କରିଥିଲା େଯ ଆଜି େସ େଯମିତି 

େହେଲ ଗାଡି କୁ ସଫା କରିବ  | ଦାjଦୁଆେର େଥାଇ େଥାଇ ଗାଡି ଉପେର ମଇଳା 

ପରେ[ ପଡିଯାଇଛି  | अଗତ�ା େସ ହାତେର କନା  ଆଉ ପାଣି ବାଲତି ଧରି ଯାଇ ଗାଡି 

େଧାଇବାେର ଲାଗିଗଲା  | ଏହି ସମୟେର ରା[ା େର ଯାଉଥିବା େଗାଟିଏ େଲାକ େସଠାେର 

କିଛି ସମୟ अଟକି ଗଲା ଆଉ ପ�ଶାk କୁ କହିଲା “ଆyା  ଟ,ା େକାଡିଏଟା ଯଦି େଦେବ , 
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 ମଁୁ େଧାଇେଦବି |” ପ�ଶାk ତାକୁ ଚାହU କହିଲା,  “ତୁମକୁ  ଗାଡି େଧାଇଆେସ ?”  େସ ମୁj 

ହଲାଇ ହଁ େବାଲି ଜେଣଇଲା  | ମେନ ମେନ  ପ�ଶାk ଭାବୁଥିଲା  ମାତ�  େକାଡିଏ ଟ,ାର 

କଥା  | ଗ�ାେରଜକୁ େନେଲ अkତଃ େଦଢଶହ ଟ,ା ଚାଲିଯିବ  | େସ ରାଜି େହାଇଗଲା  

| େଲାକଟାକୁ ବାଲତି େଦଉ େଦଉ ପଚାରିଲା, “ଆxା ଆପଣ କଣ ଏମିତି ବୁଲି ବୁଲି କାମ 

େଯାଗାଡ଼ କରkି?” ପ�ଶି�ଳ ଦୃnିେର େସ େଲାକଟାକୁ ଚାହU ପଚାରିଲା ପ�ଶାk 

 “ହଁ ଆyା, କଣ ଆଉ କରିବି? େପଟ େପାଷିବାକୁ ତ ଏତିକି କରିବାକୁ ପଡ଼ିବନା 

ନେହେଲ େମା ସଂସାର ନଉକା ଭାସିଯିବ େଚାରି ତ କରୁନି, ଭିକ ମାଗୁନି ତ...” ବାଲତିରୁ 

ମେଗ ପାଣି କାରକୁ ଛାଟୁ ଛାଟୁ େଲାକଟି ଉZର େଦଲା 

 “େବଶ ଭଲ ଆପଣ, ପିଲା େକଇଟି?” ପୁନ� ପଚାରିଲା ପ�ଶାk 

 “ଆyା, ଚେଳଇ ପାରିବି କି ନାହU େବାଲି ଝିअ ଖେj ଆମକୁ ଠାକୁେର େଦଇନାହାkି 

ଦୁଇଟି ପୁअ େମାର େସମାନ, ମୁହଁେର ଗେj ଆହାର େଦବାପାଇଁ ଏ ସବୁ କରୁଛି 

େପଟ ପାଇଁ ନାଟ ଆyା ଏଇ େପଟ ଚାଖjକ ନଥିେଲ କିଏ ବା କାହUକି କୁଆେଡ଼ 

ଯାଆkା େତଣିକି ଭବିଷ�ତେର େସମାେନ େମାେତ େପାଷ� କି ନ େପାଷ�, େମାର କିଛି 

ଯାଏ ଆେସନାହU” 

 “ହଁ, ଠିକ୍ अଛି ଶୀଘ� କାମ ସାର େମାର େଗାେଟ ଜରୂରୀ କାମେର ଯିବାର अଛି” 

କହି େଚୗକିେର ବସି ପଡ଼ି ଖବର କାଗଜେର ଧ�ାନେଦଲା ପ�ଶାk କି� େସ େଲାକର 

କଥା ସବୁ ତା କାନେର ପ�ତିଧ�ନିତ େହଉଥିଲା ଆଉ ଆଖି ଆଗେର ତାକୁ ତା ବାପା, ଛବି 

େଦଖାଯାଇଥିଲା େସ େଲାକଟାକୁ େଦଖିେଦେଲ ମେନ େହଉଥିଲା ତା ବାପା ଏମିତି 

କରୁଛkି 
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  “ଆyା, ସରିଲା କାମ େହଲା କି ନାହU ଟିେକ େଦଖିେଲ...” ପାଖକୁ ଡାକୁଥିଲା େସ 

େଲାକଟି ନିଜର ପାରଦଶlତାକୁ ପରଖି େନବାପାଇଁ 

 କାର୍ ପାଖେର ପହ�ୁ ପହ�ୁ େସ କହିେଲ, “ହଁ ହଁ, ପୁରା ସଫା କରି େଦଇଛ” 

ପେକଟରୁ ପସ୍� ବାହାର କରି ପଚାଶ ଟ,ିଆ େନାଟଟିଏ ଆଗକୁ ବଢାଇେଦଲା ପ�ଶାk 

 “ଆyା, େମା ପାଖେର ତ ଖୁଚୁରା ନାହU େକାଉଠୁ ଖୁଚୁରା ପାଇବି?” ମୁj କୁjାଇ 

କୁjାଇ ଉZର େଦଲା େସ େଲାକଟା 

 “ନାଇଁ, ତେମ ପୁରା ରଖିନିअ କିଛି େଫରାଇବା ଦରକାର ନାହU ଏଇଟା ତୁମର 

ପାରିଶ�ମିକ େବାଲି ଧରିନିअ” କହିଲା ପ�ଶାk 

 “ନା ବାବୁ, ମଁୁ େଯଉଁ କଥା େଦଇଥିଲି ଠିକ୍ େସତିକି ହU ପାରିଶ�ମିକ େନବି ଟ,ାଏ ବି 

अଧିକ େନବିନି” ନି�Zି ଶୁଣାଇବାପରି ଦେ�ା�ି ଜାହିର କଲା େସ େଲାକଟି 

 “ଶୁଣ�, ମଁୁ ଯଦି େକୗଣସି ଗ�ାେରଜକୁ େନଇଥାkି ତା େହେଲ ହୁଏତ ଏହାଠୁ ବି 

अଧିକ ଟ,ା େଦବାକୁ ପଡ଼ିଥାkା େତଣୁ ମଁୁ ଖୁସିେର େଦଉଛି, ରଖିନିअ...” 

 “େସ କଥା अଲଗା େହଇପାେର ଆyା କି� ମଁୁ େଯତିକି କହିଛି େସତିକି ହU େନବି 

େତଣୁ ଆପଣ ଦୟାକରି େମା ଉପେର ଦୟା କର� ନାହU” େସ ନିଜ ନି�Zିେର अଟଳ 

ରହିବା ଭଳି ଶୁଣାଇ େଦଲା 

 ଆଖିରୁ ଦୁଇବୁiା अଶ�� େବାହିଗଲା ପ�ଶାkର ନୟନରୁ ସ�ାଭିମାନୀ େଲାକଟିର 

ସ�ାଭିମାନ ପାଖେର ହାରିବାରୁ अଶ��ପରି ଜଣା ଯାଉଥିେଲ ମଧ� େସ େସଇ अଶ�� ମଧ�େର 

ନିଜ ପିତା, ସ�ାଭିମାନୀ ପ�ତିବି\ େବଶ୍ େଦଖି ପାରୁଥିଲା 

 “ଆyା, ମଁୁ ତ ଆପଣ,ୁ େସମିତି କିଛି କହିନି, େଯଉଁଥିପାଇଁ ଆପଣ...” अପରାଧୀ ପରି 
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 ମନେର ସେ,ାଚେବାଧ ଭରି ପଚାରିଲା େସ େଲାକ 

 “ନା, ଆପଣ େକେତେବେଳ କଣ କହିେଲ? େମାର େଗାେଟ କଥା ମେନ ପଡ଼ିଗଲା 

ତ ହଉ ଆପଣ ଏେବ ଆସିପାରkି” ପସ�େର େସ ପଚାଶ ଟ,ା ରଖିେଦଇ େକାଡ଼ିଏ 

ଟ,ା ବଢ଼ାଇେଦଇଥିଲା େସ େସଇ େଲାକଟି अତି ଶ�qାର ସହ ନିଜ ପାରିଶ�ମିକକୁ 

ପେକଟେର ପୁେରଇେଦଇ ପୁଣି ଆେଗଇ ଯାଇଥିଲା େକୗଣସି କମ� ସpାନେର  

 ଘର ଭିତରକୁ ଯାଇ ପ�ା�ସାଟ୍� ପିpି କାର୍ ଚାବିଧରି ବାହାରି ଆସୁଥିଲା ପ�ଶାk ଆଉ  

ଆେଗଇ ଯାଉଥିଲା କାର୍ ଆଡ଼କୁ 

 

ମାଫ�ତ : ନଳିନୀ ସାହୁ ଓ अmୟ ସାହୁ 

ବାଘମୁjା, କାକଟପୁର, ପୁରୀ 

ଭ� ାମ�ଭାଷ : ୭୩୭୭୧୩୫୮୭୮ 
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अରବିi ଆଚାଯ�� 

େବ� କିଂ ନୁ�ଜ୍େବ� କିଂ ନୁ�ଜ୍େବ� କିଂ ନୁ�ଜ୍େବ� କିଂ ନୁ�ଜ୍    

 ସକାଳୁ ସକାଳୁ ନିଦ ଭାvିଗଲାପେର ପ�ଶାk ନି�ୟ କରିଥିଲା େଯ ଆଜି େସ େଯମିତି 

େହେଲ ଗାଡିକୁ ସଫା କରିବ | ଦାjଦୁଆେର େଥାଇ େଥାଇ ଗାଡି ଉପେର ମଇଳା ପରେ[ 

ପଡିଯାଇଛି | अଗତ�ା େସ ହାତେର କନା ଆଉ ପାଣି ବାଲତି ଧରି ଯାଇ ଗାଡି 

େଧାଇବାେର ଲାଗିଗଲା | ଏହି ସମୟେର ରା[ାେର ଯାଉଥିବା େଗାଟିଏ େଲାକ େସଠାେର 

କିଛି ସମୟ अଟକି ଗଲା ଆଉ ପ�ଶାkକୁ କହିଲା “ଆyା ଟ,ା େକାଡିଏଟା ଯଦି େଦେବ, ମଁୁ 

େଧାଇେଦବି|” ପ�ଶାk ତାକୁ ଚାହU କହିଲା, “ତୁମକୁ ଗାଡି େଧାଇଆେସ?” େସ ମୁj ହଲାଇ 

ହଁ େବାଲି ଜେଣଇଲା ମେନ ମେନ  ପ�ଶାk ଭାବୁଥିଲା ମାତ�  େକାଡିଏ ଟ,ାର କଥା 

ଗ�ାେରଜକୁ େନେଲ अkତଃ େଦଢଶହ ଟ,ା ଚାଲିଯିବ େସ ରାଜି େହାଇଗଲା    

େଲାକଟାକୁ ବାଲତି େଦଉ େଦଉ ପଚାରିଲା,    

“ତୁମ ଘର େକୗଠି ?” 

“ଭାଟି ପଡାେର ଆyା” 

“ତୁେମ େମାେତ ଜାଣିଛ ?” 

“ହଁ ଆyା! ଆପଣ,ୁ ମଁୁ ଚିହି� ବିନି? ଟିଟିଲାଗଡେର ପ�ଶାk ଆyା,ୁ କିଏ ନଚିେହ�? 

ଆପଣ ଆମ ଏଇ ଗରିବ େଲାକ, ପାଇଁ ଯାହାସବୁ କରୁଛkି, ଆେମ କଣ ଭୁଲିପାରିବୁ?” 

“ଆେର ନଁା, ମଁୁ  କଣ କରୁଛି .... େସମିତି କୁହନି” 

“ନାଇଁ ଆyା,େସଦିନ ଯଦି ଆପଣ େମା ଭାଇ ର ପୁअ କୁ େନଇ ଡା�ର,ୁ ନେଦେଖଇଥାେk 
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 ସିଏ ଆଉ ଏ ଦୁନିଆଁ  େର ନଥାkା  ” 

“କାହା କଥା କହୁଛ ?”  

“ଆyା ରେମଶ .....େମା ସାନ ଭାଇ ଲାଲୁ ର ପୁअ  ” 

“ଓଃ ..... ରେମଶ .......ସିଏ ତୁମ ପୁତୁରା ?” 

“ଆyା ! ମଁୁ ଲାଲୁ ର ବଡଭାଇ   ...‘ବୁଲୁ’ ... ” 

 ଏତିକି କହି କହି ‘ବୁଲୁ’ ପାଣି ବାଲତିରୁ ପାଣି େନଇ ଗାଡିକୁ େଧାଇବା ଆର� କରି 

ସାରିଥିଲା ଆଉ ତା ଭିତେର କଥା ପେର କଥା କହିଚାଲିଥିଲା ତା’ର କଥା ଶୁଣି 

ପ�ଶାkର େସ ଦିନ କଥା ମେନ ପଡିଯାଉଥିଲା ..... 

 ଏଇ ଗତ ସାଧାରଣତe ଦିବସ ଦିନ କଥା  ପୁରା ସହର ରvୀନ େହଇଯାଇଥିଲା 

ବିଭିନ�  ରକମର ସାଜସ¯ାେର ସବୁ �ୁଲପିଲାମାେନ ନିଜନିଜ ପ�ାେରଡେର ଭାଗ ନବାକୁ 

ତଥା ଫ�ାନ୍ସି େଡ�ସେର ଭାଗ େନବାକୁ ଭଳିକି ଭଳି ସଜ େହଇ ଭିଡ ଜେମଇ େଦଇଥିେଲ 

ଟାଉନର nାଡିୟମେର ପତାକା ଉେZାଳନ ଦାୟିତ� େର अେନକ େଲାକ,ୁ େନଇ କାମେର 

ଲାଗିପଡିଥିଲା ପ�ଶାk  ଯା େହେଲ ବି ସିଏ େହଲା ଏମ ଏଲ ଏ , ପ�ତିନିଧି ସବୁ କାମ 

ଠିକ ଠିକ ନେହେଲ ଏମ ଏଲ ଏ , ଠୁ ଗାଳି ଶୁଣିବା ସାର େହବ େସଦିନ କେଲଜର ଏନ 

ସି ସି ପିଲାଏ େଗାେଟ ଖୁବ ସୁiର ଦୁଃଶାହାସିକ କି�ଡା େକୗଶଳ େଦଖାଇବାକୁ ଆସିଥିେଲ  

ପ�ତି ବିଭାଗର ମୁଖ�ମାେନ ମଧ� ନିଜ ନିଜ କZ�ବ� ସୁଚାରୁ ରୂେପ ତୁେଲଇ ଆସିଥିେଲ  

କେଲଜ ପିଲା, -ାରା ମୁ\ାଇର ତାଜ ଆକ�ମଣକୁ ଖୁବ ସୁiର ଭାବେର ଏକ  

ଦୁଃସାହାସିକ କ� ୀଡା େକୗଶଳ ମାଧ�ମେର ଦଶ�ାଉଥାkି କି� େସଦିନର େସଇ େଖଳେର 

ଏମିତି ଏକ ଦୁଘ�ଟଣା ଘଟିଯିବ େବାଲି େକହି ଭାବିନଥିେଲ େସଇ ଦୁଘ�ଟଣାେର ହU  

ରେମଶ ନାମକ କେଲଜ ପିଲାଟିଏ ଥାଏ  ତା  େଦହେର ନିଆଁ ଲାଗିଯାଇଥିଲା ଏେତ 
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 େଲାକ, ଭିତେର େକହି ବି ସାହାସ କରୁନଥିେଲ ପାଖକୁ ଯିବାକୁ .... କି� ପ�ଶାk ନିଜ 

ଜୀବନକୁ ବାଜିଲେଗଇ େଦୗଡିଯାଇଥିଲା, ଆଉ ରେମଶକୁ େସଇ ଆସନ�  ମୃତୁ�ରୁ ଉqାର 

କରିଥିଲା ରେମଶର େଦହର अେନକ अଂଶ େପାଡିଯାଇଥିଲା ତଥାପି ତାକୁ ଠିକ 

ସମୟେର ଠିକ ଜାଗାକୁ େନଇ ଡା�ର,ୁ େଦଖାଇ ଭଲ କେରଇଥିଲା ପ�ଶାk   

 “ଆyା! େଦଖିେଲ େହଲା କି ନାଇ ?” ବୁଲୁର ଡାକେର ପ�ଶାk ଭାବନା ରାଜ�ରୁ 

େଫରି ଆସିଲା ସତେର ଗାଡିଟିକୁ ମନଧ�ାନ େଦଇ େଧାଇ ପୁରା ଚିକ ଚିକ 

କରିେଦଇଥିଲା ବୁଲୁ “ଆେର  ବୁଲୁ  , ଏେତ ବଢିଆ ଗାଡି ଧଆୂ େକାଉଠୁ ଶିଖିଲୁ କି? 

େକାଉ ଗ�ାେରଜେର ଥିଲୁ କି ?” 

“ଆyା.... ମଁୁ  କଣ ଏଠି ରହୁଥିଲି କି ? ମଁୁ ପରା କଟକ େର ରାେହମାନ ଭାଇ ର ଗ�ାେରଜ 

େର ଚାରିବଷ� େହଲା କାମକରୁଛି  ” 

“େସଥିପାଇଁ , ମଁୁ  ତେତ  େଦେଖନି ........ଆଉ  େକେବ ଆସିଛୁ ?” 

“ପହରଦିନ “ 

“ହଉ , ରହ େତା ପାଉଣା ଆଣୁଛି  ” ଏୟା କହି ପ�ଶାk ଘରଭିତରକୁ ଗଲା   ଖୁଚୁରା  

ଟ,ା େକାଡିଏ ଟା  ଧରି ବାହାରକୁ ଆସିଲା େବଳକୁ ବୁଲୁ ଆଉ ନଥିଲା   ବାଲତି ,କପଡା 

ସବୁ େଥାଇେଦଇ ଚାଲିଯାଇଥିଲା    ପ�ଶାk ଆ�ଯ�� େହଲା   ପଇସା ପାଇଁ ଗାଡି 

େଧାଇବାକୁ ରାଜି େହଇ ,ପୁଣି ଏମିତି ଚାଲିଗଲା କଣ ପାଇଁ ? ଛାଡ ଏ େଲାକ ଗୁଡା ଏମିତି 

  େକେତେବେଳ େକମିତି ନିଜ କୃତyତା କୁ ପ�କାଶ କରିପକାkି , କିଛି ବୁଝି ହୁଏନି      

 ଏମିତି ଭାବି ଭାବି କଣ କରିବ େବାଲି ପ�ଶାk ଏପେଟ େସପେଟ େଦଖୁଥିଲା   

ଏତିକିେବେଳ ତା େମାବାଇଲ ବାଜିଉଠିଲା  ଆର ପଟ ରୁ  ତା  ସାv ପ�ଦ୍ଯୁମ� କହୁଥିଲା , 

“ଏ ! ପ�ଶାk .... ଟିେକ େହð କରିବୁ  ?” 
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 “କଣ େହଲାକିେର , ପ�ଦ୍ଯୁମ� ? କଣ େହð  ?” 

“ ଆେର ଭାଇ  କହନା , େମା ଗାଡି ଆଉ nାଟ� ହଉନି    େତା ଗାଡି ଟା ଟିେକ େଦ .... ମଁୁ 

ସ\ଲପୁର अେଜ�� ଯିବାର अଛି  ” 

“କଣ ଏମିତି अେଜ�� ?”  

“ତୁ ଗାଡି ଦବୁ ନା ନାହU  କହିଲୁ ?” 

“ଆେର ବାବା , ନବୁ େହଲା !...... ଆେସ “ 

“ ମଁୁ େଫରୁ େଫରୁ େଡରି େହଇଯିବ ......େତାର କିଛି କାମ ନାହU   ତ  ?” 

“ ନଁା ..... ତୁ  ଯା  ....... ଓେକ “ ଏତକ କହି େଫାନ କାଟିଲା ପ�ଶାk    

 ପ�ଦୁ�ମ� େକେତେବଳୁ ଆସି ଗାଡି େନଇ ଗଲାଣି  ଘର ଭିତେର ନିଜ ନିତ�କମ� ସାରି 

କି� େକଟ ମ�ାଚ େଦଖିବାକୁ ବସିଗଲା ପ�ଶାk ଆଜି ଇjିଆ ଆଉ ଶ�ୀଲ,ା ମ�ାଚ 

ଚାଲିଥିଲା  ବିରାଟ େକାହିଲିର ସୁiର ବ�ାଟିଂ କୁ ଉପେଭାଗ କରୁ କରୁ ସମୟ କାଟୁଥିଲା 

େବେଳ ହଠାତ କଣ ମନ େହଲା େକଜାଣି ନିଉଜ ଚ�ାେନଲଟାକୁ ଲେଗଇ େଦଲା  

 େବ� କିv ନିଉଜ ଆସୁ ଥିଲା .................... 

 ଆଜି ଦିନ ଦି� ପହରେର ସ\ଲପୁର େରାଡେର ଏକ କାରେର ନିଆଁ ଲାଗି ଜଳି 

ଯାଇଛି  ଭାଗ�କୁ େସ ଗାଡିର ଚାଳକ,ୁ େପାଲିସ ଉqାର କରି ମୁମ�ୁଶୁ अବ�ାେର ବୁଲ�ା 

େମଡିକାଲକୁ �ାନାkର କରିଛି ଟିଭି ପରଦା ଉପେର ପ�ଶାk ତା ଗାଡିଟାେର ନିଆଁ ଲାଗି 

ହୁ ହୁ ଜଳୁଥିବାର େଦଖୁଥିଲା  ତା ମୁj ବୁେଲଇ େଦଉଥିଲା  

 

େମାବାଇଲ : ୭୦୦୮୬୬୭୭୮୫  

www.molekhaa.wordpress.com 
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ପ�ଶାk କୁମାର ନାଥ 

ସମୟର ଚକ�ସମୟର ଚକ�ସମୟର ଚକ�ସମୟର ଚକ�     

 ପ�ଶାkର ବାପା ଥିେଲ ବହୁତ ଗରିବ  ଚାଷବାସ କରି ନିଜର େପଟ େପାଷkି  

ଯାହା େଯତିକି अମଳ ହୁଏ ତା,ର ପରିବାର ହସଖୁସିେର ଚଳି ଯାଆkି  ବାପା ଦିନ 

ସାରା ବିଲେର କାମ କରkି  ସp�ାେହେଲ ରଘୁ ମହାଜନ ଘରକୁ ଯାଇ ତା,ର 

େବାଲହାକ କରkି  ତା,ର କାମ ସିନା କରkି କି� ତା, ପି¥ାକୁ  ଉଠିବା ମନା  କଣ 

ନା େଛାଟ ଜାତି େସଠି କାେଳ ପାଦ ପଡିେଲ ତା,ୁ  ଛୁଆkା ଲାଗିଯିବ  ବାହାେର 

ବାହାେର େସମାନ, ଗାଈ େଗାରୁ ଧiା କରି ବାପା ଘରକୁ େଫରି ଆସkି   

    େସଥି ପାଇଁ ମଧ� ତା,ୁ କିଛି ପାରିଶ�ମିକ ମିେଳ ନାହU  କଣ ନା ପା� ବଷ� ତେଳ 

ବନ�ା ଆସିବାରୁ ଚାଷବାସ ସବୁ େଧାଇଗଲା  େଯଉଁଥି ପାଇଁ ବାପା େସମାନ, ପାଖରୁ 

କିଛି କରଜ ଆଣିଥିେଲ  େସହି ଦିନରୁ ସୁଝୁଛkି େଯ ସୁଝୁଛkି ମଳୂ କଣ ସୁଧ ସୁଧା 

ଏପଯ��k  କାେଳ ପରିେଶାଧ େହାଇନି  ମହାଜନ ମାନ,ର କି ହିସାବ େକଜାଣି ? 

ଏମିତି ସୁଧହାର ହିସାବ େଦେଖଇ ଗରିବ ମାନ, ଧନେର ରାଜୁତି କରୁଛି ରଘୁ ମହାଜନ  

ପ�ଶାk ମଧ� େକେତଥର ବାପା, ସହିତ େସହି ରଘୁ ମହାଜନ ଘରକୁ ଯାଇଛି  ଥେର 

େଛାଟ େବେଳ  ଯାଇଥିଲା େଯ ନିଜ अଜାଣେତ ମହାଜନ ଘର ପି¥ାକୁ ଉଠି 

ଯାଇଥିଲା,ମହାଜନ େଲାକ ଲେଗଇ ତାକୁ  େକେତ ପିଟିେଲ  ଟିେକ ବି ଦୟମାୟା ନାହU 

ତା,ର  ବାପା ତା,ର େକେତ କାକୁତି ମିନତୀ େହଲା ପେର ଯାଇ ଛାଡିଥିେଲ  େସହି 

ଦିନରୁ ସିଏ ଆଉ େକେବ ମହାଜନ ଘରକୁ ଯାଇନି  
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     ପ�ଶାk େସେତେବେଳ ମ�ାଟି�କ ପରୀmା େଦବାେର ଥାଏ   ମହାଜନ ମୁjେର କି 

ବୁqି ପଶିଲା େକଜାଣି ତା,ର ଘରଟିକୁ ନିଲାମ କରିେଦଲା   େସହିଦିନରୁ ବାପପୁअ 

ଦୁେହଁ ପଡିଆ ଉପେର ଏକ ଚାଳିଆ କରି ରହୁଥିେଲ  ଆଉ ଏେବ ଏେବ ପ�ଶାkର 

ଚାକିରୀ େହବାରୁ ତା,ର अବ�ା ସୁଧୁରିଛି  େଛାଟ ଘରେଟ କିଣିଛkି   ବାପା,ର ବି 

ବୟସ େହାଇଗଲାଣି  ବହୁତ ଦୁଃଖ କnେର ବାପା ତାକୁ ମଣିଷ କରିଥିେଲ  ଜୀବନେର 

ସୁଖ କଣ େସ ଜାଣି ନାହାkି  େସଥିପାଇଁ ଦୁଇ ମାସ ତେଳ ପ�ଶାk େଗାେଟ କାର 

କିଣିଥିଲା  ଭାବିଥିଲା ବାପା,ୁ ବେସଇ ଟିେକ ଭଲ ଭଲ ଜଗା ବୁେଲଇ େଦେଖଇବ  

େବାହୁଟି  ମଧ� ବାପା,ର ଭଲ େସବା କରୁଥିଲା  

    କାରଟିକୁ ରଖି ସବୁଦିନ ପ�ଶାk ବାଇକେର अଫିସ ଯାଏ  େସଦିନ ସକାଳୁ ସକାଳୁ 

ନିଦ ଭାvିଗଲା ପେର ପ�ଶାk ନି�ୟ କରିଥିଲା େଯ ଆଜି େଯମିତି ବି େହଉ ଗାଡିଟିକୁ 

ସଫା କରିବ  ଦାj ଦୁଆେର େଥାଇ େଥାଇ ଗାଡି ଉପେର ମଇଳା ପ�ରେ[ ପଡି ଯାଇଛି 

 अଗତ�ା େସ ହାତେର କନା ଆଉ ପାଣି ବାଲତି  ଧରି ଯାଇ ଗାଡି େଧାଇବାେର 

ଲାଗିଗଲା  ଏହି ସମୟେର ରା[ାେର ଯାଉଥିବ େଗାଟାଏ େଲାକ େସଠାେର କିଛି ସମୟ 

अଟକି ଗଲା ଆଉ ପ�ଶାk କୁ କହିଲା "ଆyା ଟ,ା େକାଡ଼ିଏଟା ଯଦି େଦେବ,ମଁୁ େଧାଇେଦବି 

"ପ�ଶାk ତାକୁ ଚାହU କହିଲା,"ତୁମକୁ ଗାଡି େଧାଇଆେସ ?" େସ ମୁj ହଲାଇ ହଁ େବାଲି 

ଜଣାଇଲା  ମେନ ମେନ ପ�ଶାk ଭାବୁଥିଲା ମାତ�  େକାଡ଼ିଏ ଟ,ାର କଥା  ଗ�ାେରଜକୁ 

େନେଲ अkତଃ େଦଢ଼ ଶହ ଟ,ା ଚାଲିଯିବ  େସ ରାଜି େହାଇଗଲା  େଲାକଟାକୁ 

ବାଲତି  େଦଉ େଦଉ ପଚାରିଲା ....ଆପଣ, ଘର େକଉଁଠି ? ଆମ ଗଁାର ଜେଣ ରଘୁ 

ମହାଜନ ଥିଲା େଦଖିବାକୁ ଠିକ ତୁମରି ପରି  କି�  ଆପଣ େପଟ ପାଇଁ ଏ ବୟସେର 
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 ମଧ� କମ କରୁଛkି  କି� େସ ଗରିବ ମାନ, ଧନେର ରାଜ କରୁଛି I େକେତ ଜଣ, 

ଆଖିେର ଲୁହ େଦଇଛି ତାର ସୀମା ନାହU  ସମ[, ଧନ ସ$Zିକୁ ହାେତଇ େନଇଛି  

କି� ଆପଣ ତ  ମହାନ ଏ ବୟସେର ମଧ� ନିଜର େପଟ େପାଷିବାକୁ ସଂଗ�ାମ କରୁଛkି  

େଲାକଟି ଆଖିେର ଲୁହ ଆସି ଗଲା  କାiି କାiି କହିଲା ମୁ େସହି ରଘୁ ମହାଜନ  

ସମ[, ଆଖିର  ଲୁହେର ଆଜି େମାର ଏହି अବ�ା  ମୁ ଆଜି ଭିକାରୀ ଠୁଁ ମଧ� ହିନ  

अସତ ଉପାୟେର ଟ,ା େରାଜଗାର କରୁଥିଲି   ଟ�ା¢ ମଧ� ଭରୁନଥିଲି   ଏଖବର 

ପାଇଁ ଇନକମ ଟ�ା¢ ଵାଲା େମାର େମା ଘେର ଚଢ଼ାଉ କରି େମାର ସମ[ �ାବର 

अ�ାବର ସ$Zିକୁ ସିଜ କରିେନେଲ ଆଉ େମାେତ ଭିକାରୀ ସେଜଇ େଦେଲ I  ଆଜି ମଁୁ 

ଭାବୁଛି  ଧନ ସ$Zି େକେବ ବି ଚିତ� �ାୟୀ ନୁେହଁ  େଦଖ ମୁ ତୁମକୁ େମା ଦାjକୁ  ଉେଠଇ 

େଦଉ ନଥିଲି କି� େପଟ ବିକଳେର ଆଜି ମୁ ତୁମରୁ ପାଖକୁ କାମ କରିବାକୁ ଆସିଛି   

    ପ�ଶାk ଭାବୁଥାଏ ସବୁକିଛି ସମୟ ହାତେର େଡାରୀ  ସମୟର ଚକ�େର ସମେ[ 

ଚକା ଭଉଁରି େଖଳୁଛkି I   

 

ନ-10, ଫାn େଫ� ାର, ଫାn ବି କ�ସ, ଏସ.ଜି.ଇନ େଲଆଉଟ, 

କସମିକ ଏ\ାସୀ, ବାvାେଲାର-560027. 

େମା-08310328345 
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ସୁବଳ ମହାପାତ�  

ଦରେପାଡ଼ା କାଠଦରେପାଡ଼ା କାଠଦରେପାଡ଼ା କାଠଦରେପାଡ଼ା କାଠ    

 ୨୦୧୭ ମସିହାର ନୂଆ ବଷ�, ୨୦୧୬ର େଶଷ ରାତି�  I अରଖ ନୂଆ ପରି ଝିଲ ମିଲ 

େପାଷାକ ପରିହିତ ରାଜଧାନୀେର ରାତି� ର ଚତୁଥ� ପ�ହର I ଏକ ତିନି ତାରକା େହାେଟଲେର 

ତଥାପି କିଛି େଲାକ ନୂଆବଷ�ର ଖୁସି ଜାହିର କରୁଥାkି I ସମୟ ରାତି�  ପ�ାୟ ଦୁଇଟା ବାଜି 

ପଚାଶ ମିନିଟ I ପ�ଶାk ହାତେର ଗ�ାସ ଧରି ସଂଗୀତର ତାେଳ ତାେଳ ଝୁମି ଝୁମି ବଗିଚାର 

ଏକ େକାଣେର ଯାଇ ପହଁଚିଲା I ଲୁହା େଚୗକିେର ବସୁ ବସୁ ଭାରସାମ� ହେରଇ ପଡିଗଲା 

େସ I ନିଜକୁ ସ�ାଳି େନଇ ଉଠିଲା େବଳକୁ ଗ�ାସେର ଥିବା ରvୀନ ପାଣି ଗୁଡିକ ତା 

ଜ�ାେକଟ ଉପେର ପଡି ସୁତା ତeୀ ଗୁଡିକୁ ମତୁଆଲା କରିସାରିଥିେଲ I ନା, ଏଥର ଘରକୁ 

େଫରିବାକୁ ପଡିବ I £ୀ ମିନତୀ ଆଉ ଝିअ େଶୖଳ ଯାଇଛkି େଶୖଳର �ୁଲ ପିକନିକେର I 

େସଥିପାଇଁ େସ ଆଜି ନିଜ ସ¡ାଧୀନତାର ସ¡ାଦ ଚାଖିବାକୁ ଆସି ଯାଇଥିଲା ଏକ ନୂଆବଷ� 

ପାଟlକୁ ନେଚତ ବାହାେର େକଉଁଠି ଟିେକ ପିଇ େଦଇ ଘରକୁ ଗେଲ ମିନତୀ ସବୁ େବେଳ 

ଜାଣି ଦିଏ ସେiହୀ ଆଖି କୁ ସେiହୀ ନାକ ତା'ର, ପ�ଶାk ର ଆଚରଣ ରୁ େହଉ କି\ା 

ମୁହଁ ରୁ ଆସୁଥିବା ବିେଦଶୀ ପାନୀୟ ର ସୁଗp ରୁ େହଉ େକୗଣସି ପ�କାେର ଧରା ପେକଇ 

ଦିअkି I ଆଉ ତା'ପେର?? ପiର ମିନିଟ ର ଗାଳି ସହ ପା� ମିନିଟ ର ତାଗିଦ, ତା ସହ 

ମିଶkି ଝିअ େଶୖଳ ର ଭବିଷ�ତ ଉପେର ପ�ବଚନ ଆଉ... ଆଉ? ଘର ଛାଡି ବାପା ଘରକୁ 

ଚାଲିଯିବାର ଧମକ, ସୁଉଁ ସୁଉଁ କାi, ମୁହଁ ଫୁଲା ଆହୁରି ଆହୁରି େକେତ କଣ, େଶଷ ହୁଏ 

କାଲିଠୁ ମଦ ନ ପିଇବାର ଶପଥ େର I ରାତି ନ ଟା େର ଘେର ପହଁଚିେଲ ଯାତ� ା ସରୁ ସରୁ 
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 ରାତି ବାର I ଛअ ବଷ� ର ଝିअ େଶୖଳ େସେତେବଳକୁ େଶାଇ ସାରିଥାଏ I ତାକୁ ଟିେକ େଗଲ 

କରିବାକୁ କି ତା ସହ େଖଳୁବାକୁ ବି ସମୟ ହୁଏନି I େଛ.... £ୀ ଉପେର ବହୁତ ରାଗି ଯାଏ 

େସ I େସଥିପାଇଁ େସ ଏେବ ପିଇବା ଛାଡି େଦଇଛି I ତଥାପି ଲୁେଚଇ ଲୁେଚଇ ଛୁଟି ଦିନ 

ମାନ,େର अଫିସ अଛି କହି ସାv ମାନ, ସହ ଦିନ େବେଳ ପିଇଦିଏ I  ଝିअ ର ପରୀmା 

ସରିେଲ, ଖରା ଛୁଟି େହଉ କି ବଡ଼ଦିନ ଛୁଟି, ଥେର ଗଁା କୁ ଆଉ ଥେର ଶ¡ଶୁର ଘରକୁ 

ପେଠଇ େଦଇ ଟିେକ ଶାkି େର ନିଶ¡ାସ ମାେର େସ I ଏତିକି ଦିନ େସ ବେ� ଜେଣ 

अବିବାହିତ ର ହେnଲ ଲାଇଫ I ଘର ର େକୗଣସି ଜିନିଷ େର ଧ�ାନ ନଥାଏ ତା' ର, 

ସକାଳୁ ଉଠି, ବ� ସ କରି, ଗାେଧାଇ अଫିସ ଯିବା ଆଉ ସp�ା େର େଫରିଲା େବେଳ ମଧ�ମ 

ଆକାର ର ନାଲି ପାଣି େବାତଲ ଟିଏ ସହ କିଛି ମି¢ଚର, ଖୁସlଦ ଭାଇ େଦାକାନ ରୁ େକେବ 

ଚିେକନ ପେକାଡା ତ େକେବ ଚିେକନ କବାବ, େକେବ अବା ତiୁରି ସହ ଚିେକନ 

ବିରିୟାନୀ େଗାେଟ ଆଣି ରାତି ଟି ଘେର କେଟଇବା ବ�ତୀତ ଆଉ କିଛି େଦେଖ ନାହU େସ I 

£ୀ ଆଉ ଝିअ େଫରିବା ପବୂ�ଦିନ େସ ସଜାେଡ଼ ଘରକୁ ଠିକ େସମିତି, େଯମିତି ମିନତୀ 

ଛାଡିକି ଯାଇଥିଲା I ମିନତୀ ବି ସୁରାକ ପାଏନି କିଛି I େସଥିପାଇଁ େସ ବi କରି େଦଇଛି 

अନ� ଦିନ ମାନ, େର ପିଇବା I ଏଥର କି� ଝିअ ର ପିକନିକ ଥିବାରୁ ବଡ ଦିନ ଛୁଟି ଟା 

ପୁରା ମାରା େହଇଗଲା I ଆଜି େଗାେଟ ଦିନ ଛୁଟି ମିଳିଛି I ରାତି ୧୦ ଟା େର £ୀ ଆଉ ଝିअ 

କୁ �ୁଲ େର ଛାଡି ଆସିଲା ପେର େସ ଆଜି ରାଜା I େସମାେନ ଆସି ପହ�ିେବ କାଲି ସp�ା 

ଆଠଟା େର I େସେତେବଳ ଯାଏ ପ�ଶାk ନିଜ ଇxା ର ମାଲିକ I େସମାନ,ୁ �ୁଲ େର 

ଛାଡି େସ ସିଧା ଆସିଛି ଏ େହାେଟଲ କୁ I    

 େଚୗକି ର ହ�ାେjଲ େର ମୁj ଟା ବାେଡଇ ହଉ ହଉ ରହିଗଲା I ନା, ଆଉ ନୁହଁ I 
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 ଗ�ାସ କୁ େସଇ େଚୗକି ଉପେର ରଖି େସ ବାହାରିଲା ଘରକୁ ଯିବାକୁ I ଟଳି ଟଳି ଗାଡି ପାଖକୁ 

ଆସି ଗାଡି ର େଡାର େଖାଲିଲା େସ I ଦଶ ବଷ� ର ଗାଡି ଚଲା ଭିତେର େସ ଏେତ ନଭ�ସ 

େକେବ ବି େହାଇ ନଥିଲା I ବହୁତ ଦିନ ପେର ନିଶା ଆଜି େଜାର ଧରି ଯାଇଥିଲା ତାକୁ I 

ଯାହା େହେଲ ବି ଘେର ପହ�ିବାକୁ େହବ I ରାତି ତିନିଟା ଉପେର େହାଇ ଗଲାଣି I ଆଉ 

େଡରି କେଲ ହବନି I ଗାଡି େର ବସି, ଗାଡି nାଟ� କଲା େସ I େଡାର ର କାଚ କୁ अc 

େଖାଲା କରି, େଡାର ବi କଲା I ଆଗ କାଚ ଭିତର େଦଇ ବାହାର ରା[ା ଟା େକମିତି 

ଝାñା ଝାñା େଦଖା ଯାଉଥିଲା ତାକୁ I ଆଖି କୁ ଦୁଇଥର ଦଳି, ବଡ ବଡ ଆଖି କରି ଆଉ 

ଥେର ରା[ା କୁ େଦଖିଲା େସ I ହଁ, ଏଥର ଟିେକ ଭଲ େଦଖା ଗଲା I ବଁା ପଟକୁ nିୟରିଂ 

େମାଡି ଆଗକୁ ଆେଗଇଲା େସ I ରା[ା େଖାଲା, ରାଜଧାନୀ ର େଲାକ ଗୁଡା ବାରଟା 

େବଳକୁ ହାଲ� ା ଗୁଲ� ା କରି େଶାଇ ପଡିେଲଣି ସବୁ I ସକାଳୁ ଉଠି ପୁଣି ସମେ[ ସମ[,ୁ 

ନୂଆ ବଷ� ର अଭିନiନ ଜେଣଇେବ, ମିଠା ଖୁଏଇେବ ଆଉ େକେତ କଣ ସବୁ କରିେବ I 

ଆମ େବଳକୁ ଗଁା େର କଣ ଥିଲା ଏ ସବୁ ? େକେତ ରvୀନ ଏ ସହର ଆଉ େକେତ 

ରvୀନ ଏ େଲାକ, େକେତ ରvୀନ ଏ ରା[ା ଆଉ େକେତ ରvୀନ ଏ ବୟସ I ଭାବୁ ଭାବୁ 

ଆଖି ତା' ର ମାଡି ମାଡି ପଡୁଥାଏ I ହଠାତ .... କିଛି ବିକଟାଳ ଶ� ସହ ଗାଡି କୁ େଯମିତି 

କିଏ ଆଗରୁ ଟାଣି େନଉଛି, ନିୟଂତ� ଣ ନାହU ଏେବ ତା' ହାତ େର I ଗାଡି ଟା ମନକୁ ମନ 

କୁଆେଡ ଯାଉଛି ଆଉ..  ...  ....   ଦୂଉଉ ଉ ଉ ଉ ଉ ମ............    

X X X X X 

 ନିଦ ଭାvିଲା ପ�ଶାkର I େବଡ଼ ଉପେର ଥାଇ ଚାରି ଆଡକୁ ଚାହUଲା େସ I ଉଠି 

େଦଖିଲା ହାତେର ସାଲାଇନ ର ଛୁ�ି I େକୗଣସି ଏକ ଡା�ରଖାନା ର େକାଠରୀ ପରି 
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 ଲାଗୁଥାଏ I ପାଖେର ବିଭିନ�  ପ�କାର ର ଯeପାତି I ଯe ର ଟିଭି େର େକେତ କଣ େରଖା 

ସବୁ ଉପର ତଳ େହାଇ ମାଡି ଯାଉଥାkି I ମଣିଷ େକହି ନଥାkି େସ େକାଠରୀ େର I ପୁଣି 

ଥେର ଆଖି ବୁଜି େହାଇ ଆସିଲା ତା' ର I ମୁj ଆଉ େଗାଡ େର ପ�ବଳ ଯeଣା I ଡାହାଣ 

େଗାଡ ଟା ନ ଥିଲା ପରି ଲାଗୁଥାଏ କି� ଆଂଠୁ ପାଖରୁ ପ�ବଳ ଯeଣା େହଉ ଥାଏ I ବିକଳ 

େର ଚି¦ାର କରି ଉଠିଲା େସ I କିଛି ସମୟ ପେର ପୁଣି ଆଖି ବୁେଲଇ ସବୁ ଆଡକୁ 

େଦଖିବାକୁ େଚnା କଲା େସ I ଭୀଷଣ ଭାବେର େଶାଷ ଲାଗୁଥାଏ ତାକୁ I ଆଖି ବୁଲାଉ 

ବୁଲାଉ େଦଖିବାକୁ ପାଇଲା ୨୦୧୮ ମସିହା ର କ�ାେଲjର I କ�ାେଲjର େର ଜାନୁଆରୀ 

୧୮ ତାରିଖ ଟି ଉପେର ଥାଏ I େସ ମେନ ପେକଇବାକୁ େଚnା କଲା ଏଠିକୁ ଆସିଲା 

େକମିତି I ମିନତୀ ଆଉ େଶୖଳ କୁ �ୁଲ େର ଛାଡି େସ େକଉଁ ଏକ ଜାଗାକୁ ଯାଇଥିଲା େବାଲି 

ମେନ ପଡିଲା I ତା ପେର କି� ମେନ ନାହU I ଆେର....େସ ତ ଯାଇଥିଲା ଡ଼ିେସ\ର ୩୧ 

େର ଆଜି କଣ ଜାନୁଆରୀ ୧୮ େଦଖାଉଛି ? ଏତିକି ଦିନ ଭିତେର ତା'ର ତ କିଛି ବି ମେନ 

ନାହU ? ମିନତୀ ଆଉ ଝିअ ଆସିେଲ ନା ନାହU? କିଏ ତା,ୁ ଆଣିଲା? େସ ନିେଜ ଏଠିକୁ 

େକମିତି ଆସିଲା? େକୗଣସି ପ�ଶ� ର ଉZର ପାଉ ନଥିଲା େସ... 

 କିଛି ସମୟ ପେର ନସ� ଜେଣ ଆସିେଲ ଓ ତା' ର େହାସ ଆସିଲାଣି େବାଲି ଜେଣଇ 

େଦେଲ ମିନତୀ କୁ ଆେ[ ଆେ[ ସବୁ ଜିନିଷ ଜାଣିବାକୁ ପାଇଲା େସ I େସଦିନ 

େହାେଟଲ ର ପାଟl କୁ ଯାଇ ମଦ ପିଇଥିଲା େସ ଆଉ ଘରକୁ େଫରିବା ବାଟେର ବି� ଜ ତଳକୁ 

ଖସି ପଡିଲା I ସକାଳୁ େକହି ଜେଣ ବାେଟାଇ େଦଖି 108 କୁ ଡାକି ଡା�ର ଖାନା େର ଭତl 

କଲା I ରାତିେର ମିନତୀ ଓ ଝିअ ଆସିଲା ପେର ଖବର ପାଇ ଡା�ର ଖାନା ଆସିେଲ I 

େସେବଠୁ ପ�ଶାk େକାମା େର ଥିଲା I अଠର ଦିନ ପେର େଚତା ଆସିଲା ତା'ର I ଡାହାଣ 
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 େଗାଡ ର ହାଡ ଚୁନା େହାଇ ଯାଇଥିଲା I ପିZଳ ର ରଡ଼ ଲାଗିଲା େସଥିେର I ଓଃ...କି 

କn... ମଦ େଯ ଏେତ ମାରାତB କ, ଏହା ଏେବ େସ ହୃଦୟvମ କରୁଥିଲା I  

ପ�ାୟ ଆଠ ମାସ ପେର ... ପ�ାୟ ଆଠ ମାସ ପେର ... ପ�ାୟ ଆଠ ମାସ ପେର ... ପ�ାୟ ଆଠ ମାସ ପେର ...     

 ଏେବ େସ ଭଲ େହାଇ ଆସୁଥିଲା I କି� େଗାଡ େର ଲାଗିଥିବା ପିZଳ ରଡ଼ େଯାଗଁୁ 

େସ ଠିକ େର ଚାଲବୁଲ କରିପାରୁ ନଥିଲା, ଭରା େଦଇ ପାରୁ ନଥିଲା I ଆଶାବାଡି ସାହାଯ�� 

େର େସ ଏେବ ଟିେକ ଟିେକ ଚାଲବୁଲ କରୁଥିଲା I ସକାଳୁ ସକାଳୁ ନିଦ ଭାvିଗଲା ପେର 

ପ�ଶାk ନି�ୟ କରିଥିଲା େଯ ଆଜି େସ େଯମିତି େହେଲ ଗାଡିକୁ ସଫା କରିବ ଦାj 

ଦୁଆେର େଥାଇ େଥାଇ ଗାଡି ଉପେର ମଇଳା ପରେ[ ପଡି ଯାଇଛି अଗତ�ା େସ 

ହାତେର କନା ଓ ପାଣି ବାଲଟି ଧରି ଯାଇ ଗାଡି େଧାଇବାେର ଲାଗିଗଲା ଏହି ସମୟ େର 

ରା[ା େର ଯାଉଥିବା େଗାେଟ େଲାକ େସଠାେର କିଛି ସମୟ अଟକି ଗଲା ଆଉ ପ�ଶାk କୁ 

କହିଲା, "ଆyା ଟ,ା େକାଡିଏ ଟା ଯଦି େଦେବ, ମଁୁ େଧାଇେଦବି"  

 ପ�ଶାk ତାକୁ ଚାହU କହିଲା, "ତୁମକୁ ଗାଡି େଧାଇ ଆେସ? "  

 େସ ମୁj ହଲାଇ ହଁ େବାଲି ଜଣାଇଲା ମେନ ମେନ ପ�ଶାk ଭାବୁଥିଲା ମାତ�  

େକାଡିଏ ଟ,ା ର କଥା ଗ�ାେରଜ କୁ େନେଲ अkତଃ େଦଢଶହ ଟ,ା ଚାଲିଯିବ େସ 

ରାଜି େହାଇଗଲା  େଲାକଟା କୁ ବାଲଟି େଦଉ େଦଉ ପଚାରିଲା ," ସତେର ତୁ େକାଡିଏ 

ଟ,ା େର େଧାଇବାକୁ ଇଛା କରିଛୁ ନା େମା ଖjିଆ େଗାଡ଼ େଦଖି େମାେତ ଦୟା କରୁଛୁ?" 

I ଆଶାବାଡି ଟି ଧରି େଗାେଟ େଗାଡ େର େଡଇଁ େଡଇଁ କନା ଟି ତା ହାତ କୁ ବେଢ଼ଇ େଦଉ 

େଦଉ ପ�ଶାk େଲାକଟି ଆଡକୁ ଚାହU କହିଲା I 

 େଲାକ ଟି କହିଲା, "ନା , ନା, ବାବୁ ମଁୁ ଗରିବ େଲାକ ମଁୁ ଆପଣ,ୁ କଣ ଦୟା 
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 କରିବି I କାମ ଟିଏ େଖାଜି େଖାଜି ବୁଲୁଛି ଆyା I     

:ଆଛା, ଖାଲି ଗାଡି େଧାଇ ଆେସ ନା ଆଉ କଣ କରି ଆେସ? 

: ମଁୁ ଜେଣ ଡ� ାଇଭର ଆyା I କିଛି ଦିନ ପବୂ�ରୁ ପେଟଲବାବୁ ଘର ଗାଡି ବିକି�  କରିେଦବାରୁ 

ଏେବ େମା ହାତେର କାମ ନାହU I ସକାଳୁ ସp�ା ବୁଲି ବୁଲି କାମ େଖାଜୁଛି I ଆପଣ, ର 

ଯଦି େକହି ଚିନ୍ହା ଥିେବ େମା ପାଇଁ କାମ େଟ ବୁଝି ଦିअେk ନାହU? 

: ହଉ େଦଖିବା !! ତୁ.. ଆଗ ଗାଡି େଧାଇ ସାେର ...   

 େଲାକଟି ଗାଡି େଧାଇବା ଭିତେର ପ�ଶାk କିଛି ଚିkା କରିବାକୁ ଲାଗିଲା I େଲାକ ଟିକୁ 

ଡ� ାଇଭର ଭାେବ ରଖିେଲ କିପରି ହୁअkା ? ତାକୁ ଏେବ अଫିସ ଯିବା ପାଇଁ अସୁବିଧା 

େହଉଛି I ମିନତୀ ସବୁଦିନ ଛାଡିବାକୁ ଆଉ ଆଣିବାକୁ ଯାଉଛି I କୁଆେଡ ଯିବାକୁ େହେଲ 

େକହି ଜେଣ ସ$କ�ୀୟ ,ୁ ଡାକିବାକୁ ପଡୁଛି ଗାଡି ଚେଲଇବା ପାଇଁ I ୟାକୁ ଡ� ାଇଭର 

ରଖିେଲ ସବୁ ସମସ�ା ର ସମାଧାନ େହାଇ ଯିବ I    

:ଆଛା, େତାର ମାସକୁ ଦରମା େକେତ ?  

:ଆyା, ଚାରି ହଜାର େଦେବ I କୁଆେଡ ବାହାରକୁ ଗେଲ ଦିନକୁ ୧୦୦ ଟ,ା ଖାଇବା ଖଚ�I  

ଏତିକି ଭିତେର ଗାଡି ଟି େଧାଇ ଧାଈ ଚିକ ଚିକ କରି େଦଇଥିଲା େସ I  

:ହଉ, କାଲିଠୁ କାମ କୁ ଆେସ I ମାସକୁ ଚାରି ହଜାର େଦବି, ତା ସହ ବାହାରକୁ ଗେଲ ଆମ 

ସହ ଖାଇବୁ I ଠିକ अଛି ? େତା କାମ େହଲା ସବୁଦିନ େମାେତ େନଇ अଫିସ ଯିବୁ ଆଉ 

ସp�ା େର େମାେତ ଆଣି ଛାଡ଼ିବୁ I େକେବ େକମିତି ବଜାର ଆଉ ବାକି, ଆଖ 

ପାଖବୁଲାବୁଲି I ଠିକ अଛି ତ?  ପଚାଶ ଟ,ା ର େନାଟ େଟ ତାକୁ ବେଢ଼ଇ େଦଉ େଦଉ 

କହିଲା ପ�ଶାk I  
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 :ହଉ ଆyା I  

ମୁjିଆ ଟିଏ ମାରି େସ ଚାଲିଗଲା I     

 ଘରକୁ ଆସି ମିନତୀ କୁ କହିଲା େସ, ପ�ଥେମ ପ�ଥେମ ମିନତୀ अରାଜି େହେଲ ବି 

ପେର ରାଜି େହାଇଗଲା I ପ�ଶାk କୁ ଏକା କୁଆେଡ ବି ଛାଡିବାକୁ ମିନତୀ ଚାହୁଁନଥିଲା I 

କି� अଧିକ କାମ ପଡିଯାଉଥିଲା ତାକୁ I ଘର କାମ, ପିଲା, କାମ, ପିଲା, �ୁଲ, ଟିଉସନ, 

ପ�ଶାk ର अଫିସ, ଘର େରାେଷଇ, ପରିବା, ରାସନ ରୁ ଆର� କରି ଇେଲ±ି� କ ବିଲ ପଇଠ 

ଯାଏ ସବୁ I ଓଃ..  ଏେତଦିନ ପେର ଆେ[ ଆେ[ ପୁଣି ଘର ର ସବୁ ଜିନିଷ ପବୂ�ପରି 

େହବାକୁ ଲାଗିଲା I ସମେ[ ନିଜ ନିଜ କାମ କରିବାକୁ ଲାଗିେଲ I ପ�ଶାk ମଦ ପିଇବା ପୁରା 

ଛାଡି େଦଇଥିଲା I ଘେର ହସ ଖୁସି ର ପରିେବଶ I ପ�ଶାk ର କିଛି କାମ କି� ଏେବ ବି 

ମିନତୀ କୁ କରିବାକୁ ପଡୁଥିଲା ଓ େବେଳ େବେଳ ତାକୁ ଉଠା ବସା େର ସାହାଯ�� କରିବାକୁ 

ପଡୁଥିଲା I ଆେ[ ଆେ[ ଏ ସବୁ ବି କମ େହବାକୁ ଲାଗିଲା I କି� ଆଉ ଥେର ଗାଡି 

ଚେଳଇବାକୁ ସାହସ ପାଉନଥିଲା ପ�ଶାk ର I ଡ� ାଇଭର ବି ଭଲ େଲାକ ଟିଏ ଥିଲା I େତଣୁ 

ତାକୁ ଛାଡିବାକୁ ଇଛା ନଥିଲା ପ�ଶାk ର I  

 ଡ� ାଇଭର ର ନଁା େଦବ I ଭଲ େଲାକଟିଏ I ଡ� ାଇଭର େହାଇ ବି ନିଶାପାଣି ଠୁ ବହୁ 

ଦୂରେର I େକେବ ପାନ ଖେj ବି ଖାଏ ନାହU I ଦୁଇ ବଷ� ପବୂ�ରୁ £ୀ ଚାଲି ଯାଇଛି ଆର 

ପାରି କୁ I ଛାଡି େଦଇ ଯାଇଛି ତିେନାଟି ପିଲା I ସାନ ଟି ଜନB  ହଉ ହଉ ମା ମରିଗଲା I ମା 

େଛଉj ଛୁଆ ତିେନାଟି କୁ ପାଳିବାକୁ ବହୁତ ପରିଶ�ମ କରିବାକୁ ପେଡ I ଘର, େଦବ ର 

ବିଧବା ମା ସ�ାଳି ନିଏ I େହେଲ େପଟକୁ ଗେj ଆଉ ଦିହକୁ ଖେj ପାଇଁ ତ ପଇସା 

ଦରକାର ନା I ଘେର େଖାଲି େଦଇଛି ସାନ େଦାକାନ ଖେj I ବୁଢ଼ୀ ବେସ େସଇ େଦାକାନ 
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 େର I ତିନିମାସ େହଲା ଚାକିରୀ ନଥିଲା ତା'ର I ଯାହା ବେ�ଇ ବେ�ଇ ରଖିଥିଲା 

େସଇଥିରୁ ସାରୁଥିଲା I ବାକି ଚଳିଯାଏ େଦାକାନ ରୁ ଆଉ ବାଡ଼ି ବଗିଚା ରୁ I ବାବୁ ଓ 

ବାବୁଆଣୀ ଚାକିରୀ ଖେj େଦଇଛkି େବାଲି ଭାରି ଶ�qା ଓ ସ¤ାନ କେର େଦବ I େକୗଣସି 

କଥା କୁ ତେଳ ପେକଇ ଦିଏନି I ସବୁଥିେର ହଁ I ନିଜ ମନରୁ ବି େକେବ େକମିତି କିଛି अଧିକ 

କାମ କରି ଦିଏ I ପ�ଶାk ର ଏପରି ଦୁଘ�ଟଣା େହାଇଛି ଜାଣିବା ପେର, େସ ଧିେର ଗାଡି 

ଚଳାଏ, େଯମିତି କି ପ�ଶାk କୁ କିଛି ନ ଲାଗିବ   

X X X X X 

 ପୁଣି ଡ଼ିେସ\ର ମାସ ଆର� େହାଇ ସାରିଥିଲା I ପ�ଶାk େଯାଗଁୁ ଖରାଛୁଟି େର େକହି 

ବି କୁଆେଡ ଯାଇ ପାରି ନଥିେଲ I ମିନତୀ ଓ େଶୖଳ, ଘେର ରହି ରହି ବିର� େହାଇ 

ଯାଇଥିେଲ I ମିନତୀ ଉପେର ଏେତ ଦିନ ର କାମ ଚାପ େଯାଗଁୁ ଏେବ େସ ଛୁଟି େର 

କୁଆେଡ ବୁଲିଯିବାକୁ ଚାହୁଁଥିେଲ ବି ପ�ଶାk କୁ ଏକୁଟିଆ ଛାଡି କୁଆେଡ ଯିବାକୁ ଇଛା 

ନଥିଲା ତା'ର I କି� ପ�ଶାk କଥାେର ରାଜି େହଲା େସ I "େଦବ ତ अଛି I େମାର ଯାହା 

ଦରକାର େହେଲ େସ ଆଣି େଦବ I ତେମ ଯାअ, ମଁୁ अଫିସ ରୁ ଛୁଟି େନଇ ଯିବି I ସାv 

େହାଇ ଆସିବା" କହିଲା ପ�ଶାk I   

 େଦବ କୁ ଦାୟିତ¡ େଦଇ ବାହାରିଲା ମିନତୀ I େଦବ ଭରସା େଯାଗ� I ସୁବିଧା 

अସୁବିଧା େଦଖିବ I ଆଗରୁ ପ�ଶାk ମଦ ପିଉଥିଲା େବାଲି ମିନତୀ ର ଚିkା ବଢିଯାଏ I 

େହେଲ େସ ଦୁଘ�ଟଣା ପରଠୁ ପ�ଶାk ପିଇବା ଛାଡି େଦଇଛି I ଆଉ କଣ ଚିkା अଛି ? ଝିअ 

କୁ ଧରି କିଛି ଦିନ ଶାଶୁ ଘେର ଓ କିଛି ଦିନ ବାପ ଘେର ରହିବା ପ�ାନ କରି ନି�ିk େର େସ 

ବାହାରିଗଲା I    
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 X X X X X 

 ଡ଼ିେସ\ର ୩୧, ୨୦୧୭ I ଗତବଷ� ଆଜି ଦିନେର ହU ତା ର ଦୁଘ�ଟଣା େହାଇଥିଲା I 

अଫିସ େର ବସି ବସି अନ�ମନ� େହାଇ ପଡୁଥିଲା ପ�ଶାk I अଫିସ ର ସହକମ�ୀ , ସାv 

ସାଥି ସମେ[ େକଜାଣି େକେତ େପ�ାଗ�ାମ ପ�ାନ କରି ସାରିଥିେଲ I ସମ[,ୁ ନାହU 

କରିେଦଲା େସ I େକୗଣସି େଭାଜି େର ଯିବା େର କିଛି ନାହU , କି� अନ� ମାେନ ବାଧ� 

କରିେବ ପିଇବା ପାଇଁ I କାହାକୁ ମନା କରି େହବ ନାହU I ମଳୂରୁ ନ ଗେଲ ଗଲା I ବସି ବସି 

ରାତି ନअ ଟା େର ଘରକୁ ବାହାରିଲା େସ I କି� େକଜାଣି କାହUକି ତା ମନ ପୁଣି ଟାଣି େହଇ 

ଯାଉଥିଲା ମଦ ଆେଡ I ପୁଣି ???  ବାଟ େର ଖୁସlଦ ଭାଇ େଦାକାନ ରୁ େଗାେଟ େପ�ଟ 

ବିରିୟାନୀ ଓ େଗାେଟ ତiୁରି ଚିେକନ ପ�ାକ କଲା I େଦବ ଓ େଦବର ଛୁଆ ମାନ, ପାଇଁ 

ବି ତିେନାଟି ବିରିୟାନୀ ପ�ାକ କଲା I ବାଟେର େଫରୁ େଫରୁ େହାେଟଲ ମାନ,ର 

ରvେବରv ଆେଲାକମାଳା ଓ ଡିେଜ ର ଶ� ଧ¡ନି ଶୁଣି ଶୁଣି ପୁଣି ମନ ଡାକୁଥିଲା , 

େହେଲ ମନକୁ ଚାପି ଚାପି େସ अନ� ଆେଡ ମନ େଦଉଥିଲା I ଟ� ାଫିକ େର ଗାଡି अଟକିଲା 

I ତିନି ମିନିଟ अେପmା କରିବାକୁ ପଡିବ I ୧୮୦... ୧୭୯... ୧୭୮... ୧୭୭.. ୧୭୬...   ....   

୧୨୫... ୧୨୪... ୧୨୩... ୧୨୨... ୧୨୧...   ....  ୬୦... ୫୯... ୫୮... ୫୭... ୫୬... 

 ନା, ଆଉ ସ�ାଳି େହବନି I ଗଲା ଥର ସିନା ନିେଜ ଗାଡି ଚେଳଇ ଗଲା େବାଲି ଏେତ 

ହଇରାଣ େର ପଡିଲା I ଏଥର अେଟା େର ଯିବ େସ I ନେଚତ େଫାନ କରି, େଦବ କୁ 

ଡ଼ାକିବ I ତାେହେଲ କିଛି अସୁବିଧା ନାହU ନା ..... େଦବ କୁ କହିେଲ େସ ଏେବ ୟାଡୁ ସ�ାଡୁ 

କହି अଟେକଇବ I କିଛି ନେହେଲ ବି ମିନତୀ କୁ କହି େଦବାର ଧମକ େଦବ I ହଠାତ 

େଡାର େଖାଲି ଓ଼େଲ{ ହି ପଡିଲା ପ�ଶାk I େଡାର ବi କରି େଖାଲା ଥିବା କାଚ ପେଟ େଦବ 
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 କୁ କହିଲା େସ, "ବିରିୟାନୀ ଆଉ ତiୁରି ପିଲା, ପାଇଁ େନଇ ଯିବୁ I ମଁୁ अେଟା େର ଆସିବି 

ଭାରି ଘରକୁ, କିଛି ଚିkା ନାହU I ନେହେଲ େତାେତ େଫାନ କରି ଡାକିବି, ନୂଆ ବଷ�ଟା େର 

ଟିେକ ଏନଜୟ ନ କେଲ ଭଲ ଲାଗିବନି” କହି େସ ଆଗକୁ ଆଗକୁ ଚାଲିଲା େକୗଣସି ଏକ 

େହାେଟଲ ଉେ�ଶ�େର ....      

 କିଛି ବୁଝି ନ ପାରି ପ�ଶାk ର ଯିବା ବାଟ କୁ "ହଁା" କରି ଚାହU ରହିଲା I ଟ� ାଫିକ 

ସିଗ�ାଲ ଛାଡି ସାରିଲା ପେର କି� େଦବ' ର ଆଉ କିଛି କରିବାର ନଥିଲା ପ�ଶାk 

ଆରପଟ ରା[ା अତିକ�ମ କରି ସାରି କୁଆେଡ अଦୃଶ� େହାଇ ସାରିଥିଲା.... 

 େଦବ, ଆଗକୁ ଯାଉ ଯାଉ  ସବୁ କିଛି ବୁଝିଗଲା ପରି, ଭାବି େହଉଥିଲା ," େମାେତ 

େଯେତ ମାଠିବୁ ମାଠ, ମଁୁ ତ' େସଇ ଦରେପାଡା ......." 

 

ଗାpିନଗର, ଗୁଜରାଟ , ୩୮୨୦୦୯ 

ଦୂରଭାଷ - ୯୩୭୬୦୧୨୫୦୦ 

ଇେମଲ - subal.mohapatra@gmail.com 
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ବିଜୟିନୀ ପjା 

ଗc �q�ାଗc �q�ାଗc �q�ାଗc �q�ା    

         "େସ େକେବ କାହାରିଠୁ େକୗଣସି ପ�କାର ସାହାଯ� ଆଶା କେର ନି ବାବୁ  

େଯେତେବେଳ େଯଉଁ ପ�କାରର କାମ ମିେଳ, କେର  େକେତେବେଳ କାହାର ବଗିଚା କାମ 

କରିଦିଏ, େକେତେବେଳ େକଉଁ େଦାକାନ େର କାମ କେର ତ ଆଉ େକେତେବେଳ େକଉଁ 

େହାେଟଲେର, ପୁଣି େକେତ େବେଳ ସକାଳୁ ସକାଳୁ ଖବର କାଗଜ ବା�ିବା କାମ କେର  

ଏଇମିତି ନୀତିଦିନ କିଛି ନା କିଛି କାମ କରି ଦି ପଇସା େରାଜଗାର କେର ପେଛ କାହା 

ସାମ�ାେର ହାତ ପତାଏ ନାହU  ଭାରି ସ¡ାଭିମାନି  େକଉଁଠି ରେହ, କଣ ତାର ପରିଚୟ 

େକହି ଜାଣkି ନାହU  ଏଇ େକେତଦିନ ହବ ଆମ ଆଖପାଖେର ଦିଶୁଛି " 

        ପ�ଶାk ନିବ�ାକ େହାଇଯାଇଥିଲା  େକଜାଣି େକମିତି ଛାତି ଭିତରଟା ଆେiାଳନ 

କରୁଥିଲା, େଗୗରା ଠୁ େଲାକଟି ବିଷୟେର ଶୁଣି  େଗୗରା mୀରଵାଲା, ତାକୁ Shortcut େର 

ପ�ଶାk ଡାେକ "ସମାଚାର"  କାରଣ ଆଖପାଖ अ�ଳର ସମ[ ଖବର େଗୗରାକୁ ଜଣା  

ପ�ଶାk ର ମେନ ପଡ଼ିଯାଉଥିଲା ବିଗତ ଦିନର କଥା  େଯଉଁ ଦିନୁ େହାଶ ସ�ାଳିଛି, 

େସଇଦିନୁ ନିଜକୁ ନିେଜ ଆବି©ାର କରିଛି, अବିନାଶ ବାବୁ, ପାଖେର  अବିନାଶ ବାବୁ, 

ବ�ା, କମ�ଚାରୀ  ପତ� ୀ ସୁଲଗ�ା ଓ ଦୁଇ ପୁअ, ଆଦିତ� ଓ अଂଶୁମାନ କୁ େନଇ ତା, 

ସଂସାର  ପ�ଶାk େକମିତି ତା, ଘରକୁ ଆସିଥିଲା ତାର ମେନ ନାହU  ଆଦିତ� ଓ 

अଂଶୁମାନ ଭଳି େସ ବି अବିନାଶ ବାବୁ, ପୁअ  अବିନାଶ ବାବୁ େକେବ ଏ ତିନି ଜଣ, 

ମଧ�େର ଫରକ ଦିअkି ନି  ଆଦି ଓ अଂଶୁ �ୁଲ ଗଲାପେର, ପ�ଶାk୍ ର ବି Admission 
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 କରିେଦଇଥିେଲ ପାଖ �ୁଲ େର  

            ପ�ଶାk ର ପଢ଼ିବାର ଇxା  ମନେଯାଗ ଲଗାଇ ପାଠ ପେଢ  �ୁଲ େର ସମ[ 

ଗୁରୁଜନ, ପି�ୟ ଛାତ�  େସ  ଖୁବ େମଧାବୀ  ଘରକୁ ଆସିଲା ପେର ମଁା , େବାଲହାକ 

ମାେନ  ବଜାର ରୁ ଯାହା ମାସିକ ସଉଦା ଆସିଥିବ ମଁା , ସାଥିେର େସ ସବୁ ସାମାନ 

ଡବା ମାନ,େର ଭZl କେର  େଯେତେବେଳ अଂଶୁ ଓ ଆଦି �ୁଲ ରୁ େଫରି ଜାମାପଟା, 

�ୁଲ େବଗ, େଜାତା, ପାଣି େବାତଲ କୁ େୟ ଆେଡ େସ ଆେଡ ଫିvୀ ଥାଆkି  ମଁା , 

ପରିଶ�ମ ଟିେକ ଲାଘବ କରିବା ପାଇଁ େସ ସବୁକୁ ଯଥା �ାନେର ଠିକ ଭାବେର अତି ଯତ� ର 

ସହ ରେଖ  ମଁା ଜଳଖିଆ ପ�[ୁତ କରିେଦେଲ ସମ[, ଖାଇବା େନଇ େଟବୁଲେର 

ଲଗାଏ  ବାପା अଫିସ ରୁ େଫରିବା ମାେତ�  ପାଣି ଗ�ାେସ େନଇ ପହଂଚିଯାଏ अବିନାଶ 

ବାବୁ, ପାେଖ  ତାପେର ବାପା, େଗାଡ଼ତେଳ ବସିଯାଏ  ଟିେକ େଗଲ୍ହା େହବା ପାଇଁ  

 अଂଶୁ ଆଉ ଆଦି ର ସବୁ ପିpା େପାଷାକ अତି ଖୁସି େର ପିେp ସିଏ ପୁରୁଣା ବହି 

ପୁରୁଣା ବ�ାଗ କୁ ବହୁତ ସଉକ େର ବ�ବହାର କେର ବାପା େଯେତେବେଳ ତା,ର ଗାଡି 

ବାହାର କରkି େଧାଇବା ପାଇଁ, ପ�ଶାk ଆଗ କିନା ଆସି ଗାଡି ସାମ�ା େର ଠିଆ େହାଇଯାଏ, 

ତାର କୁନି କୁନି ହାତେର ଗାଡି ଉପେର ସା$ୁ ଲଗାଏ ଆଉ अବିନାଶ ବାବୁ ପାଖ ଲନ ରୁ 

ପାଇପ ଲଗାଇ ଗାଡିକୁ ସଫା କରkି  

       ଏମିତି ହସଖୁସିେର ଦିନ କାଟୁଥିବା େବେଳ ହଠାତ ଦିେନ अଦିନ ଝଡ଼ ମାଡି ଆସିଲା 

 େକୗଣସି ହିସାବ କିତାବ ତ� �ଟି ବଶତଃ अବିନାଶ ବାବୁ େଦାଷୀ ସାବ�[ େହାଇଛkି ଏବଂ 

ଲm ଲm ଟ,ାର ଜାଳସାଜିେର ଫସି ଯାଇଛkି  େସ ଠିକ ବୁଝିପାରିଥିେଲ େଯ ଉ� 

ପଦ[ କମ�ଚାରୀ, େତାଷାମଦ େର ନିଜକୁ ସାମିଲ ନ କରିବାରୁ ତା, ବିପmେର ଏହି 
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 ଚକ� ାk  କି� କ'ଣ କରିେବ ? ନିରୁପାୟ, ନିଜର ନିେଦ�ାଷ ପଣିଆ କୁ ଦଶ�ାଇ ନ 

ପରିବାରୁ ପା� ବଷ� େଜଲ ଦjାେଦଶ  

       ପରିବାର ର େମରୁଦj ଦୁବ�ଳ େହାଇଯିବା ପେର ସୁଲଗ�ା ମଧ� ଭାଂଗି ପଡିେଲ  

ତିେନାଟି ସkାନ କୁ େନଇ େସ ଯିେବ କୁଆେଡ ? ସମାଜର ଏକ ନାମଜାଦା ବ��ିତ¡ ର 

ସ¤ାନେର ଆ� ଆସିବା େଯାଗଁୁ ଲ¯ା ଆଉ अପମାନେର ସଢ଼ି ଯାଉଥିେଲ ସୁଲଗ�ା  

अବିନାଶ ବାବୁ, ସେ�ାଟ ପଣିଆ କୁ ଠିକ ଚିନ୍ହିଥିେଲ େସ  େହେଲ କଣ େହବ ??? 

       ଚିkାଗ�[ େହାଇ େରାଗାକ� ାk େହାଇଗେଲ ସୁଲଗ�ା  ସୁଗର, ବ� ଡ଼ େପ�ସର ହାଏ 

େହାଇ ଦିେନ ହଠାତ ହୃଦଘାତ େର ଜୀବନ ଦୀପ ତା,ର ଲିଭିଗଲା  ସୁଲଗ�ା, ଭାଇ 

ଭାଉଜ ଆସି ଆଦି ଓ अଂଶୁ କୁ େନଇ ଗେଲ  େହେଲ ପ�ଶାk ??? ତାର କଣ େହବ ? 

अସହାୟ अବ�ାେର କାiୁଥିଲା ପ�ଶାk  ଘରର ମାଳି ସନାତନ ଆସି ତାକୁ ଆପେଣଇ 

େନଲା  अରmୀତ କୁ ଦଇବ ସାହା େହଲା ଭଳି ମାଳି କାକା ସେv େସ ଚାଲିଲା ଭିନ�  ଏକ 

ଦୁନିଆଁ କୁ  

       ମାଳି କାକା ଗରିବ ପୁଣି ବୃq  କିଛିଦିନ ପେର େସ ବି TB େରାଗେର ଆକ� ାk 

େହାଇ ଆରପାରିକି ଚାଲିଗଲା  ପ�ଶାk ପୁଣି ଏକା  ଭଗବାନ କାହUକି େଯ ତାକୁ ଏମିତି 

ଦୁଃଖ େଦଉଥେଲ େକଜାଣି  ବାର\ାର ପଡିଉଠି ପୁଣି ଠିଆ େହବାକୁ େଚnା କଲାେବେଳ 

ତା'ର ସାହସ ସବୁ େଯମିତି ତାକୁ ଉପହାସ କରୁଥିେଲ  

       ଏହିପରି ଲଗାତାର ପରା[ େହଲାପେର ନିଜ େଗାଡ଼େର ଠିଆ େହବାପାଇଁ େଚnା 

କଲା ପ�ଶାk  େହାେଟଲେର କପେପ�ଟ େଧାଉଥିବା अବ�ାେର ତାକୁ ଉqାର କଲା NGO 

Smile Foundation, େସଇ ସଂ�ାେର େସ�ହ ମମତାର ସ�ଶ�¡େର अତୀତକୁ ପାେଶାରିବାର 
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 ପ�େଚnା େର ଆଗକୁ ମାଡି ଚାଲିଲା ପ�ଶାk  ଆଖି ଆଗେର େଗାଟିଏ ଲm� -- ପାଠ 

ପଢିବ, ବଡ଼ ମଣିଷ େଟ େହବ  ତାପେର ଆେ[ ଆେ[ େଗାଟିଏ ପେର େଗାଟିଏ 

ସଫଳତାର ପାହାଚକୁ अତିକ�ମ କରି ପହଁଚିଲା ଶୀଷ�େର, େଯଉଁଠି ଜହ�  ତାକୁ ଫx�ା 

େଦଖାଯାଉଥିଲା  Smile Foundation ର ତତ¡ାବଧାନେର ମ�ାଟି�କ ପରୀmାର result 

ଖୁବ ଭଲ େହଲା ପ�ଶାk୍ ର  ତାପେର େସହି NGO ର ସହାୟତା େର ପହଁଚିଲା ଏଭଳି 

ଏକ ବ��ିତ¡, ପାଖେର, ଯିଏକି ଦୁଃ[, अନାଥ, अସହାୟ ପିଲାମାନ, ନିମେk ଶିmାର 

େସୗଧ ଟିଏ ଗଢି ସମାଜେର ପ�ତି.ିତ େହାଇ ମୁjେଟକି ଚାଲିବାର ପାଇଁ ଏବଂ ଭବିଷ�ତ 

େର ଜେଣ ସଫଳ ବ��ିତ¡ େହବାପାଇଁ ଶହ ଶହ ପିଲା,ର ଜୀବନ ଗଠନର अଗ�ଣୀ 

େଦବଦୂତ, ଯୁଗ ପୁରୁଷ ଡ଼ଃ अଚୁ�ତ ସାମk  

        ତା, ପ�ତି.ାନ KIITS େର ଇଂଜିନିअରlଂ ସାରିବା ପେର Campus Selection େର 

ମେନାନୀତ େହାଇ ଆଜି ଏକ Software Company େର େସ ଯୁବ ଇଂଜିନିୟର  

ସବୁେବେଳ Company େଦଇଥିବା ଗାଡ଼ିେର ଯିବା ଆସିବା କରୁଥିବା େହତୁ ନିଜ ଗାଡି ପ�ତି 

अବେହଳା  ଏଣୁ ...... 

       " ସକାଳୁ ସକାଳୁ ନିଦ ଭାvିଗଲା ପେର ପ�ଶାk ନି�ୟ କରିଥିଲା େଯ ଆଜି େଯମିତି 

େହେଲ ଗାଡିକୁ ସଫା କରିବ  ଦାj ଦୁଆେର େଥାଇ େଥାଇ ଗାଡି ଉପେର ମଇଳା 

ପରେ[ ପଡିଯାଇଛି  अଗତ�ା େସ ହାତେର କନା ଆଉ ପାଣି ବାଲଟି ଧରି ଯାଇ ଗାଡି 

େଧାଇବାେର ଲାଗି ଗଲା  ଏହି ସମୟେର ରା[ାେର ଯାଉଥବା େଗାଟିଏ େଲାକ େସଠାେର 

କିଛି ସମୟ अଟକିଲା ଆଉ ପ�ଶାk କୁ କହିଲା, "ଆyା, ଟ,ା େକାଡିଏ ଟା ଯଦି େଦେବ ମଁୁ 

େଧାଇେଦବି " ପ�ଶାk ତାକୁ ଚାହU କହିଲା "ତୁମକୁ ଗାଡି େଧାଇଆେସ ?" େସ ମୁj 
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 ହଲାଇ ହଁ େବାଲି ଜଣାଇଲା  ମେନ ମେନ ପ�ଶାk ଭାବୁଥିଲା ମାତ�  େକାଡିଏ ଟ,ାର 

କଥା  ଗ�ାେରଜ କୁ େନେଲ अତ�k େଦଢ଼ ଶହ ଟ,ା ଚାଲିଯିବ  େସ ରାଜି େହାଇଗଲା 

 େଲାକଟାକୁ ବାଲଟି େଦଉ େଦଉ ପଚାରିଲା -- 

       "େତାର ଘର େକଉଁଠି ? ମଁୁ ତ ଆଗରୁ େକେବ ତେତ େଦଖିନି " େଲାକଟା କି� 

ନିରୁZର  େକୗଣସି ପ�ଶ� ର ଉZର େଦବାପାଇଁ େସ ନାରାଜ  ଦାଢ଼ି ସାଲୁବାଲୁ କଳା 

କତରା େଲାକଟା ର ମୁହଁ, अସଂଖ� ପ�ଶ�ର ସମାହାର  ନୁଖୁରା ପାଚିଲା େକଶ ଉପେର 

ସେତ େଯମିତି େକେତ ମାସ େହବ େତଲ ଲାଗିନି  ତଥାପି ଲୁଚି ରହିଛି ବହୁତ ସାରା 

ଆତB ୀୟତା  ପ�ଶାk େଯେତେବେଳ ବାଲଟି େନଇ ଗାଡି େଧାଇବା ପାଇଁ ବାହାରିଲା 

ସାvେର କୁନି ପୁअ ରାଜା ମଧ� ବାହାରିଲା ବାପା, ପେଛ ପେଛ ଗାଡି େଧାଇବା ପାଇଁ  

ଖୁବ ଉ�ୁକତାର ସହ େସ अେପmା କରିଥାଏ ଏହି ଗାଡି ଧୁଆ अବସର କୁ  କି� ପ�ଶାk 

େଯେତେବେଳ େଲାକଟାକୁ ବାଲଟି ଟା ବଢ଼ାଇେଦଲା ରାଜାର ମୁହଁଟା େକମିତି ଆମି�ଲା 

େହାଇଯାଇଥିଲା  

        େଲାକଟା ଗାଡି େଧାଉ େଧାଉ କିଛି ଗୀତ ମେନ ମେନ ଗୁଣୁଗୁଣୁ େହଉଥିଲା  

ପ�ଶାk ଲm� କରୁଥିଲା େଲାକଟା ରାଜାକୁ େଦଖି ଆଖିେର ଆଖିେର କିଛି ଇଶାରା କଲା, 

ରାଜା ବି ଦି ପାଦ ଆଗକୁ ଯାଇ ଗାଡି ପାଖେର ଠିଆେହଲା  େଲାକଟା ମଝିେର ମଝିେର 

ରାଜା ଆଡକୁ ଜାଣି ଜାଣି ପାଣି ଛି�ି ପକାଉଥାଏ  ରାଜାକୁ େବଶ ମଜା ଲାଗୁଥାଏ 

େଲାକଟିର େକୗତୁକିଆ ବ�ବହାର  େକାଡିଏ ଟ,ା େନଇ େଲାକଟି ପ�ଶାkକୁ Thank 

You େଟ କହି ଚାଲି ଯାଉଥିଲା  ପ�ଶାk Lawn ର Arm Chair ଉପେର ବସି 

ଖବରକାଗଜ ଓଲଟାଉ ଓଲଟାଉ େଲାକ ଟିକୁ ଲm� କରୁଥିଲା  ଆଉ େଲାକଟି ଆେ[ 
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 ଆେ[ ଆଖି ସାମନା ରୁ अଦୃଶ� େହାଇ ଯାଉଥିଲା  ଠିକ ସମୟେର ଆସି ପହଁଚିଲା 

"ସମାଚାର" ଓରଫ େଗୗରା mୀରଵାଲା  େହେଲ ତା ଠାରୁ ବି େଲାକଟା ବିଷୟେର କିଛି 

ଜାଣି ପାରିଲାନି ପ�ଶାk  ଖାଲି ଏତିକି ଜାଣିଲା େଲାକଟି ପାଖ ବ[ି ଫୁଟପାତ େର ରେହ 

 

        ତା ଛାତି ଭିତରଟା ଖାଲି ଓଲଟ ପାଲଟ େହାଇ ଯାଉଥିଲା  ଦୀଘ� ୩୦ ବଷ� ପେର 

େକଜାଣି କାହUକି अତୀତର ପୃ.ା ଗୁଡିକ ତା ଆଗେର ସ¡ତଃସପZୂ� ଭାବେର େଖାଲି 

ଯାଉଥିଲା  ପିଲାେବେଳ େସ େଯେତେବେଳ ବାପା, (अବିନାଶ ବାବୁ) ସହ ଗାଡି 

େଧାଇବା ପାଇଁ ଉ�ୁକତା ର ସହ ବାହାରିଯାଉଥିଲା ମଁା ମନା କରୁଥିେଲ "ଆେର, ଟିକି 

ପିଲାଟା ତାକୁ କାହUକି ସବୁେବେଳ ଏମିତି ବାେଜ କାମେର ପୁରାଉଛ " अବିନାଶ 

େସେତେବେଳ ଆଖି ଇଶାରା େଟ େଦଉଥିେଲ ପ�ଶାk କୁ, ଆଉ ପ�ଶାk ବି କିଛି ନ ଜାଣିଲା 

ପରି ଚାଲି ଆସୁଥିଲା ବାପା, ପେଛ ପେଛ  Lawn ରୁ େଯେତେବେଳ ପାଇପ େର ପାଣି 

ଛି�ା ଯାଉଥିଲା ଗାଡି ଉପେର, ବାପା ଜାଣିଜାଣି ଏମିତି ପ�ଶାk କ ଗାେଧାଇ େଦଉଥିେଲ  

ଠିକ  ଆଜି େଯମିତି ବୁଢା େଲାକଟା ରାଜାକୁ କରୁଥିଲା  

        "ନା" ମୁjଟା େକମିତି େଗାଳମାଳ େହାଇଯାଉଛି ପ�ଶାk ର  ଚା' କେପ ପିଇ 

ବାହାରିଲା ବଜାର ଯିବା ପାଇଁ  ଉେ�ଶ� ଟା ଥିଲା କି� ଭିନ�   ପତ� ୀ , ଠାରୁ 

ଜବରଦ[ି ଏକ ଲ\ା ଲିn େନଇ ବାହାରିଲା  ଆଖି ତାର ଏେଣ େତେଣ ଘୁରି ବୁଲୁଥିଲା 

କିଛି େଗାଟାଏ େଖାଜୁଥିଲା ପରି  ସବୁ ସଉଦାପତ�  କିଣି ସାରିବା ପେର ପାଖ କପଡା 

େଦାକାନରୁ ଭଲ ଶାଲ ଖେj କିଣିଲା  

        ସp�ାେବେଳ ଶାଲ ଖjିକ େନଇ ପୁଣି ବାହାରିଲା ତଳିଆ ବ[ିକୁ  ହଁ, ଏେବ େସ 
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 ପାଇଗଲା, ଯାହାକୁ େସ େଖାଜୁଥିଲା  ସକାେଳ ଗାଡି େଧାଇବା େଲାକଟାକୁ  େଦଖିଲା 

େଲାକ ଟି ସିେମ� େବ� ଉପେର ବସି ଖବରକାଗଜ ଖେj ଓଲଟାଉଛି  ପାଖକୁ ଗଲା 

ଆଣିଥିବା ଶାଲ ଖjିକ ବୁଢ଼ାର ଫୁvୁଳା େଦହ ଉପେର େଘାେଡଇ େଦଲା  େଲାକଟି 

ବିଦ� �ପ ହସ ଟିକିଏ ଫିvିେଦଇ କହିଲା "ବାବୁ , କଣ ଏହି ଶାଲ ଖjିକ ଭିତେର େମାର 

ଗରିବପଣିଆ ସବୁଦିନ ପାଇଁ ଲୁଚିଯିବ  "ପ�ଶାk କୁ େଲାକଟା ର କଥାଗୁଡିକ େକମିତି ଖୁବ 

ଚିହ� ା ଚିହ� ା ଲାଗୁଥିେଲ  

         अତୀତ େର ଏମିତି ଥେର ବାପା, ସାେv େସ ଫୁଟପାତ େର େଲାକ,ୁ ଶାଲ 

ବା�ିବା ପାଇଁ ଯାଇଥିଲା ଆଉ ବାପା େଯେତେବେଳ େଗାଟିଏ ଗରିବ େଲାକର ଫୁvୁଳା 

େଦହ ଉପେର ଶାଲ ଟିକୁ େଘାଡାଇ େଦଇଥିେଲ େସ େଲାକ ଟା ବି ଏମିତି କିଛି କହିଥିଲା 

ଆଉ ପ�ଶାk ବାପା,ୁ ପଚାରିଥିଲା 

 "ବାପା େଲାକ ଟି କଣ କହିଲା ?"  ବାପା େସେତେବେଳ ଉZର େଦଇଥିେଲ 

ଭଗବାନ ଆମକୁ ମାଧ�ମ ରୂପେର ତା' ପାଖକୁ ପଠାଇଛkି, କିଛି ଟା ସାହାଯ� କରିବା 

ପାଇଁ, ତୁ େଯେତେବେଳ ବଡ଼ େହବୁ ବେଳ ସବୁ ବୁଝି ଯିବୁ େଯ' 

         ଆଜି େସ ସବୁ ର ଉZର ଗୁଡିକ େକମିତି ପ�ଶାk ର  ବଡ଼ ମ[ି© େର अଡ଼ୁଆ ସତୂା 

ଖିअ ପରି ଗୁେଡଇ େହାଇ ଯାଉଥିଲା  

 अେନକ ଦିନର ସାଇତା େକାହେର େଯମିତି ଶ୍ଵାସରୁq େହାଇ ପଡୁଥିଲା  ପ�ଶାk 

ପଚାରିଲା ତୁମ ଘର େକଉଁଠି ବାବା ? ତୁେମ କଣ ଏକା ? କଣ ତୁମର ପରିଚୟ ??? 

େଲାକ ଟି ଉZର େଦଲା ତୁେମ କାହUକି ଏସବୁ ପଚାରୁଛ ? 

     "େମା ପାଇଁ ଏ ଦୁନିଆଁ ଟା େଗାେଟ ସକ�ସ, ଆଉ େସ ସକ�ସ ର ମଁୁ େହଲି େଜାକର  
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 େଖଳ ର ଆର� ରୁ େଶଷ ପଯ��k େମାର ଭୂମିକା, େହେଲ ମୁଖ� ନୁେହଁ େଗୗଣ େଜାକର 

େଯମିତି ଦୁନିଆଁ କୁ ହସାଏ କି� ତାର अkର ଟା କାiୁଥାଏ ଏବଂ ସମ[,ର ଉପହାସ ର 

ପାତ�  େହାଇଥାଏ ମଁୁ ଠିକ େସଭଳି ଆଜି ଦୁନିଆଁ ଆଖିେର ଉପହାସ ର ସାମଗ�ୀ" ଏଣୁ ଛାଡି 

ଚାଲି ଆସିଲି ନିଜ ସହର  ମଁୁ େଗାେଟ ଯାଯାବର ଆଜି ଏଠି େମାର ଠିକଣା ତ କାଲି 

ଆଉ େକଉଁଠି ନିଜର େଲାକ କହିେଲ େକହି ନାହାkି, ଏେତ ବଡ଼ ଦୁନିଆ େର ମଁୁ ନିଃଶ¡ , 

ଶନୂ� ହୃଦୟ େର ପ�ତାରଣା ହU େମାର ପରିଚୟ 

ଆପଣ, ପ�କୃତ ନାମ ??? 

अବିନାଶ ସାମkରାୟ 

ଘର ?? 

େକାରାପୁଟ ଜିଲ� ା 

ନିଜେଲାକ େକହି ?? 

ହଁ େମା £ୀ ଓ ତିେନାଟି ପୁअ େହେଲ ଆଜି େମା ପାଖେର େକହି ନାହାkି £ୀ ଚାଲିଗଲା 

ଆର ପାରିକି, ଦୁଇପୁअ ଚାଲିଗେଲ ମାମଁୁ ମାଇଁ ସାଥିେର ଆେମରିକା 

େସମାେନ କଣ अପୁତି� କ ଥିେଲ ??? 

ହଁ  

ଆଉ ତୃତୀୟ ପୁअ ? 

େସ େମା ନିଜ ପୁअ ନ ଥିଲା କି� ପ�ାଣ ରୁ ଭି अଧିକ ଥିଲା ରା[ା କଡରୁ ତାକୁ େଗାେଟଇ 

ଆଣିଥିଲି ମଁୁ 

         ଓଃ କି ଯeଣା!!! !!! ଛାତି ଭିତରର अୟୁତ अୟୁତ େବଦନା ପ�ଗଳଭ ପରି 
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 ଚି¦ାର କରି ଉଠୁଥିଲା  ବଷ� ବଷ� ଧରି େଯଉଁ େଦବତା କୁ ପ�ଶାk େଖାଜୁଥିଲା ଏଠି, 

େସଠି,  ସବୁଠି ! େସଇ େଦବତା,ୁ େକୗଣସି ମଂଦିର େର ନୁେହଁ ପାଇଯାଇଥିଲା ରା[ାକଡ଼ 

ଫୁଟପାଥ େର ନିଜକୁ ଆଉ ସ�ାଳି ପାରିଲାନି , େଗାଡ଼ ତେଳ ପଡିଯାଇ ଭୁଲି ଯାଇଥିଲା 

ନିଜକୁ, ନିଜର େପ�nିଜ , େପାଜିସନ କୁ ପାଦ ଦି ଟାକୁ ଜାବୁଡି ଧରି ଧାରା ଶ�ାବଣ ର 

େଲାତକ ବନ�ା େର େଧାଇେଦଉଥିଲା କଳା େକାତରା ଚିରା େଜାତା ର ଆବରଣ ତେଳ 

ଢା,ି େହାଇଥିବା େସ ପାଦକୁ ପାଟି େର ଖାଲି ଖନି ମାରିଯାଉଥିଲା େଗାଟିଏ ଶ�....… 

ବା...... ପା....... 

 

ଶିmୟିତ� ୀ 

ସ\ଲପୁର 
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ବିେକଶ କୁମାର ସାହୁ 

ସ�ାଭିମାନର अନ� ଏକ ରୂପସ�ାଭିମାନର अନ� ଏକ ରୂପସ�ାଭିମାନର अନ� ଏକ ରୂପସ�ାଭିମାନର अନ� ଏକ ରୂପ    

 ଦୁନିଆେର अେନକ କିସମର େଲାକ अଛkି ତାରି ଭିତରୁ ଏମିତି ମଣିଷ ବି अଛkି 

େସଇ କଥା  ପ�ଶାkକୁ କୁ ନ େଦଖିେଲ କିଏ ବିଶ¡ାସ ବି କରେk ବା କାହUକି େଯ  ତା 

ପରିକା ମଣିଷ ଏ ସହରେର କାହUକି ଆଖ ପାଖ ଚଉତିରିଶ ଖj ଗଁାେର ବି ନ ଥିେବ ଆଉ 

େସଇ କଥା ପାଇଁ ତା, ଗୁଣବତୀ ଘରଣୀ ରାଣୀ ସୁମତି ସଗେବ� ସମ[  , ଆଗେର 

େଘାଷଣା କରkି ସ¡ାମୀ ତା,ର ହଜାରେର େଗାଟିଏ ଆଉ ଖାସ େସଇଥି ପାଇଁ େସ ନିେଜ 

ନିଜକୁ ନିଜର ନିଜସ¡ େକାଟି ପୁଣ�ର ଫଳ ମେନ କେର  େସମିତିେର ଭଗବାନ , 

ଦୟାରୁ ପ�ଶାkର େକୗଣସି ପ�କାର अସୁବିଧା ନାହU  ସହର ମୁ�ନ୍ସିପାଲଟି अଫିସେର 

େଛାଟ ଚାକିରୀ ଟିଏ େଯଉଁଥିରୁ ଆରମେର ମାସିକ ଘର ଖ�� ସହିତ କିଛି ପଇସା ସ�ୟ 

େହାଇଯାଏ  ଆହୁରି ତା ସାvକୁ ପ�ଶାkର अ�ାଗୁzା ବାବଦକୁ େବଳ କାଳ େଦଖି ମାଆ 

ଚଂଚଳା , ଆଗମନ  ଘେଟ  ପ�ଶାk ବି େକାଉ କମ  ସିଆଣିଆ କି ?େକୗଣସି ମଉକା 

ଛାଡିବା ମଣିଷ ନୁେହଁ ,େସଇ ସବୁ କାମ ପାଇଁ େସ ଆଗୁଆ ପ�[ୁତି କରିେଦଇ ସାରିଛି 

ତାରି ସାଥିେର େଗାେଟ େମନୁ କାଡ� ମଧ� େସ ତିଆରି  କରିେଦଇଛି  େଟjର ପାଇଁ 

ପiର ହଜାର,ଦ[ଖତ ପାଇଁ କାମ ଜାଣି  ଦାମ,େମୟର , ସାmାତକାର ପାଇଁ ଦୁଇ 

ହଜାର ଏମିତି ପ�ତ�କ କାମେର ତା େମନୁ କାଡ� ସୁସଜlତ େହାଇ ରହିଛି   

 ପା� ବଷ� ବୟସ େର ପ�ଶାkର ମାଆ ତାକୁ ଏକା କରି ଦୁନିଆ ଛାଡି ଚାଲିଗଲା  

ଏେତ ବଡ଼ ଦୁନିଆେର ତାର ନିଜର କହିେଲ େକବଲ ତା ବାପା ମଧୁସଦୂନ ପjା  अବଶ� 
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 अତି ଯତ�  େର େସ ପ�ଶାk କୁ େଦଖାଶୁଣା କେଲ େକେବବି ତା କୁ ମାଆର अନୁପ�ିତି ର 

ଆଭାସ ବି अନୁଭବ କରିବାକୁ େଦଇ ନ ଥିେଲ  ସମୟ ସାଥିେର ତାଳ େଦଇ ଧୀେର  

ଧୀେର ପ�ଶାk େଯୗବନ अବ�ା େର ପଦାପ�ଣ କଲା ତା ସାvକୁ ବାପା , େରାଗ ବି 

ଆହୁରି अସ�ାଳ େହବାେର ଲାଗିଲା  େତଣୁ ମଧୁସଦୂନ ବାବୁ ପ�ଶାk କୁ ତା, ବpୁ 

ଭ�ବpୁ ବାବୁ , ଝିअ ସୁମତି ସହ ବାହା କରି େଦଇଛkି ବହାଘର କୁ ଦୁଇ ମାସ 

େହାଇଛିକି ନାଇଁ େସ ମଧ� ପ�ଶାk କୁ ଛାଡି ଚାଲିଗେଲ ବZ�ମାନ ପ�ଶାkର ନିଜର 

କହିେଲ ସୁମଟିକୁ ଛାଡି ଏେତବଡ଼ ଦୁନିଆେର ଆଉ େକହି ନାହାkି କହିବା ଠିକ େହବ  

 େଛାଟ େବଳୁ ପ�ଶାkର ପଇସା ପ�ତି ଖୁବ େଲାଭ ଏେତ ଦିନ ଭିତେର େସ େକେବ 

ବି େଛାଟିଆ ଚକେଲଟ ଟିଏ ବି କିଣିନି ବାକିସବୁ  କଥା ଛାଡ଼� ଟ,ା ପଇସା ପ�ତି େସ 

ଖୁବ ଯତ� ବାନ  ଠିକ ତା ପରି ସମାନ ପ�ବୃତିର ମଣିଷ େହଉଛି ସୁମତି େସ େହେଲ କ'ଣ 

କମ େଯ ? ସତେର ଭଗବାନ ,ୁ ମାନିବାକୁ ପଡିବ  େକମିତି େଯାଡି ଜୁେଟଇଛkି ଦୁେହଁ 

େକହି କାହାଠୁ କମ ନୁହkି   

       େସମିତି ସୁଖ ସୁବିଧାେର ଦୁହU, ଜୀବନ ଆରମେର ବିତିଯାଏ  ପ�ତିଦିନ ପ�ଶାk 

अଫିସ ଯାଏ ସୁମତିର ବାପା େଗାେଟ ସୁiର ଗାଡି ତାକୁ େଯୗତୁକ ସତୂ� େର େଦଇଛkି କି�  

ବରଧରା ସମୟକୁ ଛାଡିେଦେଲ ଏ ଯାଏ ଗାଡି ଉପେର ବସି କୁଆେଡ ଯିବା କଥା ତ 

ଦୂରେର ଥାଉ ଏ ଯାଏ ଗାଡିଟାେର ଟିକିଏ ବସିବା ବି ଉଚିତ ଭାବିନି ,କାେଲ ପୁରୁଣା 

େହାଇଯିବ अଫିସ ଗଲାେବେଳ ଟିେକ ଗାଡିଟା ଉପେର ଟିକିଏ ଆଖି ପେକଇ ଦିअ ଆଉ 

େଫରିବା େବେଳ େବଶ େସତିକି ମାତ�   ବହୁତ ଦିନ େହବ ଗାଡି ଟାକୁ େଧାଇବ େବାଲି 

ଭାବିଛି େହେଲ କରିବ କ'ଣ ରବିବାର କୁ ଛାଡି ପ�ତି ଦିନ ତା अଫିସ କାମ ଫୁରସତ ବା 

େକାଉଠି େଯ କରିବ  
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  ତା ଆରଦିନ ରବିବାର ସକାଳୁ ସକାଳୁ ନିଦ ଭାvିଗଲାପେର ପ�ଶାk ନି�ୟ 

କରିଥିଲା େଯ ଆଜି େସ େଯମିତି େହେଲ ଗାଡିକୁ ସଫା କରିବ ଦାjଦୁଆେର େଥାଇ 

େଥାଇ ଗାଡି ଉପେର ମଇଳା ପରେ[ ପଡିଯାଇଛି  अଗତ�ା େସ ହାତେର କନା ଆଉ 

ପାଣି ବଲତି ଧରି ଯାଇ ଗାଡି େଧାଇବାେର ଲାଗିଗଲା ଏହି ସମୟେର ରା[ାେର 

ଯାଉଥିବା େଗାଟିଏ େଲାକ େସଠାେର କିଛି ସମୟ अଟକି ଗଲା ଆଉ ପ�ଶାkକୁ 

କହିଲା,"ଆyା ଟ,ା େକାଡିଏଟା ଯଦି େଦେବ,ମଁୁ େଧାଇେଦବି " ପ�ଶାk ତାକୁ ଚାହU 

କହିଲା, ତୁମକୁ ଗାଡି େଧାଇଆେସ ?" େସ ମୁj ହଲାଇ ହଁ େବାଲି ଜଣାଇଲା ମେନ 

ମେନ ପ�ଶାk ଭାବୁଥିଲା ମାତ�  େକାଡିଏ ଟ,ାର କଥା ଗ�ାେରଜକୁ େନେଲ अkତଃ 

େଦଢ଼ଶହ ଟ,ା ଚାଲିଯିବ  େସ ରାଜି େହାଇଗଲା େଲାକଟା କୁ ବାଲତି େଦଉ େଦଉ 

ପଚାରିଲା  ହଇ େହା ଭାଇ ତମକୁ ତ ମଁୁ େକେବ ଏଇ ସହରେର େଦଖିନି ,ତେମ େକାଉଠୁ 

ଆସୁଛ କି? ତୁମ ଘର କଉଠି ? େଦଖିବା କୁ ତ ଭଲ େପାଷାକ ପତ�  ପିpିଛ ? ତୁମ ନା ଟା 

କ'ଣ କହିଲ? 

     ଏକା ସାvେର ପ�ଶାk ମୁହଁରୁ ଏେତ ଗୁଡ଼ାଏ ପ�ଶ� ଶୁଣି େସଇ ବ��ି ଜଣକ କିଛି ସମୟ 

ନି[Ù ଭାବେର ଗାଡିର ରିv ତାକୁ କପଡ଼ାେର ଘଷୁଥାkି ପ�ଶାk ଟିକିଏ ଚୁପ େହାଇ 

ଦାj ପିjାେର ବସି ପଡ଼ିଲା ଏତିକି େବେଳ େଗାେଟ अଜଣା କରୁଣ ସ¡ର ତା ଆଡ଼କୁ ଭାସି 

ଆସିଲା ପ�ଶାk ଏପଟ େସପଟ େହାଇ अନାଇଲା ତା ପେର େଦଖିଲା ସ¡ରଟା େସଇ 

अଚିହ� ା ବ��ିର ତା ଆବାଜ େର ସେତ କି अେନକ ଦୁଖଃ ଓ ଯeଣା  ଭରି ରହିଥିବା ଭଳି 

ମେନେହଉଥାଏ ପ�ଶାk କିଛି କହିବା ପବୂ�ରୁ େସଇ अଚିହ� ା ମଣିଷ ଟା ଆର� କରି େଦଇ 

ସାରିଥିଲା ତା ଜୀବନର େସଇ अଭୁଲା अତୀତର ଦୁଃଖଦ କାହାଣୀ.. 

     ପ�ଶାk ନି[Ù ପାସାଣ େଟ ପରି ନିବ�ାକ େହାଇ େସଇ अଜଣା ମଣିଷ ଆଡକୁ ଚାହU 
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 ରହିଥିଲା   

 अଜଣା ମଣିଷ ଟି अ�n ସ¡ରେର କହିଚାଳିଲା....ସତେର ବାବୁ ଏଇ ଦୁନିଆ ଟା 

େକେଡ ବିଚିତ�  େଦଖୁନ ଏଇଠି ଯିଏ ଧମ� କରୁଛି ତା କମ� ଚାଲିଯାଉଛି ଆଉ ଯିଏ अଧମ� 

କରୁଛି ଆରାମେର ରହୁଛି ...ଏମିତି କାହUକି ବାବୁ...ଏଇ କଣ ଧମ�ର ଫଳ???    

 ପ�ଶାk ପାଖେର ଏଇ ସବୁ ପ�ଶ�ର ଉZର ନ ଥିଲା େକବଳ ନିବ�ାକ େହାଇ 

ଚାହUରହିଥିଲା େସଇ ମଣିଷଟା ଆଡକୁ େସଇ अଜଣା ମଣିଷର ପ�ତିଟି ଶ� ସେତକି 

ପ�ଶାkକୁ େଦାହଲାଇ େଦଉଥିଲା..ପୁଣି େସ ଆର� କରିେଦଲା ତା ଜୀବନର େସଇ 

ଘଟଣା ସବୁର ଦରଦ ଭରା କାହାଣୀ..  

     ହସଖୁସିେର ପୁରିଉଠୁଥିଲା ତାର ପରିବାର ତା, £ୀ ସାvକୁ ତା, अମଲୂ� 

ରତ� ପି,ୁ କୁ େନଇ େଗାଟିଏ ସୁନା ସଂସାରର ସେତକି ସରଗରଠୁ ବି ବଲିପଡୁଥିଲା ଘରର 

ହସଖୁସି ସୁରୁଖୁରୁେର କଟି ଯାଉଥିଲା ତିନି ପ�ାଣୀ , ଜୀବନ ଏେତ ଦିନ ଜୀବନ 

ଭିତେର େକେବ କାହାସହ ଝଗଡା ତ ଦୂରର କଥା ଟିକିଏ ବଡ଼ ପାଟିେର କଥା ବି େହଇ 

ନାହାkି େସ  ବାପା , ନୀତି ଆଦଶ�େର େସ ଗଢ଼ା ତା, ବାପା ,ୁ େସଇ େଗାଟିଏ ପଦ 

କଥା ଆଜିବି ତା, ମେନअଛି େସ ସବୁ େବେଳ କହୁଥିେଲ.. 

  "ଜୀବନ ଥିେଲ ଭାଇ ପାତିବା ନାହU ହାତ 

 ମଣିଷ ପରି ଦିେନ ମଣିଷ େହାଇବାତ " 

 ଏଇ ପଦିଏ କଥା କୁ ନିଜ ଜୀବନର ମଳୂ ମe କରିେଦଇ ଆଜି ଯାଏ ମୁj ଉେଠଇ 

ବାଟ ଚାଲିଛkି  େଯେତ ଝଡ଼ ଝzା ଆସୁନା କାହUକି ଜୀବନ ଥିବା ଯାଏ େସ େକେବ କା 

ଆଗେର ହାତ ପେତଇ ନାହାkି କି ପେତଇେବ ନାହU ଏଇ ହି ତା, ଜୀବନର ବିଜମe 

ପାଲଟି ଯାଇଛି  
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  ବାପା , ସଗ�ବାସ କୁ ଦଶ ବଷ� ବିତିଗଲାଣି ତଥାପି ସବୁେବେଳ ତା, ହାତ ମୁj 

ଉପେର ଥିବାର େସ अନୁଭବ କରkି  ଆଜକୁ ଦଶ ବଷ� ପେୂବ� େସ େଯଉଁ ଭୁଲ କରିଥିେଲ 

ଯାହାଥିଲା ତା, ଜୀବନର ସବୁଠାରୁ ବହୁତ ବଡ଼ ଭୁଲ ବାପା, ବିରୁqେର ଯାଇ େସ 

ସୁଲଗ�ା େପ�ମ େର ପଡି ତାକୁ େପ�ମ ବିବାହ କରିଥିେଲ େଯଉଁଠି ପାଇଁ ଆଜି ତା, ଏଇ 

अବ�ା ଯାହାକୁ ଜୀବନଠୁ େବଶୀ ଭଲ ପାଇଁ ନିଜ ଠାକୁର ସମାନ ବାପା, ବିରୁqେର 

ଗେଲ େସ ତା,ୁ ଛାଡି ଆଜି ତା ପୁରୁଣା େପ�ମିକ ସାଥିେର ଆେମରିକା ଚାଲି ଯାଇଛି ତା 

ସାvକୁ େନଇ ଯାଇଛି ଦିନରାତି ଏକ କରି ,ମୁj ଝାଳ ତୁjେର ମାରି ସ�ୟ କରିଥିବା ସବୁ 

ତକ ଧନ ରତ�  ଓ ସୁନା ଗହଣା  ଏପେଟ ଘର ତିଆରି ପାଇଁ ବ�ା,ରୁ ଆଣିଥିବା ଦଶ ଲm 

ଟ,ା ଏ ଯାଏ େପୖଠ େହାଇନି ବ�ା, ମ�ାେନଜର , ବାର\ାର େନାଟିସ ଆସୁଛି ତା 

ସାvକୁ ରି,ୁର ଯତ�   ଏେତ ସବୁ अସୁବିଧା ସେତ¡ େସ ଭାvିପଡି ନାହାkି ତିନି ଦିନ 

େହବ େଭାକିଲା େପଟେର ଘୁରିବୁଲୁଛkି ଏପେଟ ରି,ୁର େଦହ अସୁ[ କ'ଣ କରିେବ କିଛି 

ବୁଝି ପାରୁନାହାkି ତଥାପି କାହା ଆଗେର ଏଯାଏ ହାତ ପାତି ନାହାkି अେନକ ଥର 

େଚnା କରିଛkି େହେଲ ସବୁ େବେଳ ବାପା, େସଇ େଗାଟିଏ ପଦ କଥା ଜଳ ଜଳ େହାଇ 

ଆଖି ଆଗେର ଭାସିଆେସ  େସ ଆଉ କରେk ବା କ'ଣ ?  

 କହୁ କହୁ ତା, ଆଖିରୁ ଝରି ଯାଉଥାଏ ଲୁହ ଚୀର େସ�ାତା ନଈ େଟ ପରି  ପ�ଶାk 

େକବଳ ମe ମୁq େହଇ ଏକ ମନ ଏକ ଲୟେର ଚାହUରହିଥାଏ ନିବ�ାକ ଓ ନି[Ù େହାଇ 

େସମିତି ବସିରହିଥାଏ ତା ଆଖିରୁ ମଧ� ଝରି ଯାଉ ଥାଏ ଦୁଇଧାର ଲୁହ........ 

 ଆଉ େସତିକି େବେଳ େସ ବୁଝି ସାରିଥାଏ େସଇ ଚାରି ଶ� ବିଶିn  ସ¡ାଭିମାନର 

ପ�କୃତ अଥ�......    
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ସିପ�ା ନାମତା 

ନିୟତିର େଖଳନିୟତିର େଖଳନିୟତିର େଖଳନିୟତିର େଖଳ    

 ପ�ଶାkର ମନ ଆେଦୗ ଭଲ ଲାଗୁନଥିଲା ପତ� ୀ େଦଇଥିବା ଚାହା ଥjା 

େହାଇଗଲାଣି ଆସି ସକାଳର ଦୃଶ� ମନରୁ ପାେଶାରି େହଉନି 

 େକଇ ଦିନ ତଳର କଥା... 

 ସକାଳୁ ସକାଳୁ ନିଦ ଭାvିଗଲା ପେର ପ�ଶାkି ନି�ୟ କରିଥିଲା େଯ, ଆଜି େସ 

େଯମିତି େହେଲ ଗାଡ଼ିକୁ ସଫା କରିବ ଦାj ଦୁଆେର ଥୁଆ େହାଇ େହାଇ ଗାଡ଼ି ଉପେର 

ମଇଳା ପରେ[ ପଡ଼ି ଯାଇଛି अଗତ�ା ହାତେର େସ କନା ଆଉ ପାଣି ବାଲତି ଧରି ଯାଇ 

ଗାଡ଼ି େଧାଇବାେର ଲାଗିଗଲା ଏହି ସମୟେର ରା[ାେର ଯାଉଥିବା େଗାଟିଏ େଲାକ 

େସଠାେର କିଛି ସମୟ अଟକିଗଲା ଆଉ ପ�ଶାkକୁ କହିଲା, “ଆyା, ଟ,ା େକାଡ଼ିଏଟା ଯଦି 

େଦେବ ମଁୁ େଧାଇେଦବି” ପ�ଶାk ତାକୁ ଚାହU କହିଲା, “ତୁମକୁ ଗାଡ଼ି େଧାଇ ଆେସ?” େସ 

ମୁj ହଲାଇ ହଁ େବାଲି ଜଣାଇଲା ମେନ ମେନ ପ�ଶାk ଭାବୁଥିଲା, ମାତ�  େକାଡ଼ିଏ ଟ,ାର 

କଥା, ଗ�ାେରଜକୁ େନେଲ अkତଃ େଦଢ଼ ଶହ ଟ,ା ଚାଲିଯିବ େସ ରାଜି େହାଇଗଲା 

େଲାକଟାକୁ ବାଲତି େଦଉ େଦଉ ପଚାରିଲା... 

 ତମ ଘର େକଉଁଠି? 

 ଗାଡ଼ିେର ପାଣି ସହ ଓଦାକନା ବୁଲାଉ ବୁଲାଉ ଦୀଘ�ଶ�ାସଟିଏ ଛାଡ଼ିଲା େଲାକଟି 

 ପ�ଶାk ମନର େକୗତୁହଳକୁ ଚପାଇ ନ ପାରି ପଚାରିଲା, ‘‘ମାତ�  େକାଡ଼ିଏ ଟ,ା?” 

 ନିଜ କଥା ବ&�ନା କରିଥିଲା େଲାକଟା 
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  ସ�ମ େଶ�ଣୀେର ପାଠ ପଢୁଥିବା େବେଳ, ଦୁଇଜଣ ପ�ତିେବଶୀ ପରିବାର, ସହିତ 

ମିଶି ଦୀପୁର ପରିବାର ନଦିଆ ନଗରୀ, କଲିକତା ବୁଲି ଯାଇଥିେଲ କଲିକତାର ଆଲିପୁର୍ 

ଜୁକୁ ଯିବାପାଇଁ ଆଲିପୁରେରାଡ଼ nେପଜେର ଓହ� ାଇବାର ଥିଲା ତାକୁ ଓହ� ାଇବାକୁ କହି 

अନ�ମାେନ ଜଣଜଣ କରି ଓହ� ାଇ ଯାଇଥିେଲ େସେତେବେଳ େସ ବସର ଝରକା େଦଇ 

ବିଶାଳ ପ�ାସାଦ ଗୁଡ଼ିକର ମହଲା ସଂଖ�ା ଗଣୁଥିଲା ୩/୪ଟି nେପଜ୍ अତିକ�ମ କଲାପେର 

େସ अନୁଭବ କଲା େଯ, ବସ ଭିତେର େସ ଏକା अଛି େସେତେବେଳ େସ ବିକଳ େହାଇ 

ବସକୁ େକୗଣସି ପ�କାେର अଟକାଇ ଓହ� ାଇଲା େସ ବvଳା ଭାଷା େଯାଗଁୁ ନିଜ କଥାକୁ 

ଠିକ୍ ଭାେବ ବୁଝାଇବା ଓ अନ�ମାନ, କଥା ବୁଝିବାେର ଭୀଷଣ अସୁବିଧା େହଉଥାଏ 

କାହାକୁ େଦଖିବାକୁ ନ ପାଇ ହତାଶ େହାଇ ପ�ାଣମxୂ�ା ପଛକୁ ପଛ େଦୗଡ଼ିବାକୁ ଲାଗିଥାଏ 

େସ अଜଣା ଜାଗାେର ହତାଶ ଭାବ ବଢ଼ି ଯାଉଥାଏ ଦୀପୁର ବିକଳ େହାଇ ଚତୁ�lଗକୁ 

ଚାହU ଖାଲି କାiୁଥାଏ େସ େସମିତି କାiୁ କାiୁ େଲାକ, ପାଖେର ହାତ ପାତିଲା େପଟ 

ଜ� ାଳାେର େକେତଦିନ, ରାତି େଭାକ ଉପାସେର ବିେତଇଛି, େକେତ ରାତି େସମିତି ପୁvୁଳା 

ଜାଡ଼େର ରା[ା କଡ଼ କୁକୁର, ଷ¥, େମଳେର ତ େକେବ अସହ� ଶୀତେର ଭିକାରୀ, 

ଛିjା କ\ଳତେଳ େସମାେନ େଶାଇଗଲା ପେର ତା, ସହ ରାତି ବିତିଛି ହିସାବ ରଖିନି 

 େହାେଟଲେର अଇଁଠା ବାସନ ମାଜିବାସହ ଏମିତି ଜୀବନେର ଧିେର ଧିେର अଭ�[ 

େହବାକୁ ଲାଗିଲା େସ େକେବ େକେବ ଓଡ଼ିଆ େଲାକ,ୁ ପାଇେଲ ତା କଥା ଶୁଣାଏ 

ଏମିତି ଦିେନ ନiିତା େଦବୀ େବାଲି ଜେଣ ସମାଜେସବିକା ଭଦ�  ମହିଳା ତା କଥାେର ତରଳି 

ଯାଇ, େସଠାରୁ ତାକୁ ଓଡ଼ିଶା େନଇ ଆସିେଲ ଦୀପୁ ପରିବାରକୁ अେନକ େଖାଜାେଖାଜି 

କରି ମଧ� େସ अସଫଳ େହେଲ େସେତେବେଳ ନିରାଶ େହାଇ ନiିତା େଦବୀ, ଘେର 

ରହିଗଲା ଦୀପୁ କିଛି ବଷ�ପେର ତା, େଦହାk େହବାପେର େସଠାରୁ ଚାଲିଆସିଲା ଦୀପୁ 
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 अତ�k ଦୁଃଖେର ଯାଯାବର ପରି େହାଇଗଲା େସ େଗାଟିଏ अ�ଳରୁ ଆଉ େଗାଟିଏ 

अ�ଳ ପରିବZ�ନ କରି अନୁଭବ अନୁଭୂତିକୁ ସାଉଁଟି ବୁଲିଲା 

 ରା[ା କଡ଼େର େଲାକଟିଏ ପାଟି କରି କହୁଛି, “ଶୁଆ କହୁଛି ଭାଗ�ଫଳ, ଆସ� 

ଜାଣିବା ନିଜ ନିଜ ଭବିଷ�ଫଳ” ଦୀପୁର ପାଦ अଟକି ଗଲା ନିଜ କଥାଟିେକ ଜାଣିବାକୁ 

ଚାହUବାରୁ ଭବିଷ�ଫଳ କହିବା ପାଇଁ ୨୦ ଟ,ା ଦକ�ାର େବାଲି େଲାକଟି କହିବାରୁ େସ 

ନିରାଶ େହଲା ପରଦିନ େସଇ �ାନକୁ ଆସି େସ ଶୁଆ ଓ େଲାକଟିକୁ ନ େଦଖି ହତାଶ 

େହଲା अକାରେଣ ତା’ମନ ଖରାପ େହାଇଗଲା ପିଲାଦିନର ସB �ତି ଝାପସା, ତା’ ମୁହଁ 

ସାମ�ାକୁ ଆସି ଆେଖା ଦୁଇଟାକୁ ଭିେଜଇ େଦଲା କି� ପ�ବଳ େଭାକ अନୁଭବ କରିବାରୁ 

ରା[ା େସପେଟ େଠଲା ଗାଡ଼ିରୁ ବରା ଦୁଇଟା ଆଣି ଖାଇଲା ଖାଇ ସାରି କାଗଜଟି ଉପେର 

ଆଖି ପଡ଼ିଲା ତା’ର ଏ େଯ ତାଆରି ଫେଟା ଆ�ଯ�� େହାଇ ପଢ଼ିବାକୁ େଚnା କଲା 

‘ନିରୁqିn ଦୀେପଶ କୁମାର’ େତଲେର େଛବଲା େଦଖା ଯାଉଥିବା କାଗଜ ଖjକୁ 

ବାର\ାର ଏପଟ େସପଟ କରି କିଛି ଜାଣି ନ ପାରିବାରୁ େସ େଠଲା ଗାଡ଼ି ପାଖକୁ େଦୗଡ଼ିଲା 

ମାତ�  େସେତେବଳକୁ ଗାଡ଼ି ଚାଲିଯାଇଥିଲା କାଗଜ ଖjକୁ ଭାvି ଭୁvି ଯତ� େର ରଖିଲା 

ଦୀପୁ ଆତB ା ହାହାକାର କରି ଉଠୁଥିବା େବେଳ ଆଖି ଦୁଇଟା ଲୁହେର अp 

େହାଇଯାଇଥିଲା ତା’ର 

 ଇତି ମଧ�େର ଆଠ ନअ ବଷ� ବିତିଯାଇଥାଏ ବାପାମାଆକୁ େଖାଜିବା ପାଇଁ 

ରାଇଜସାରା ଯାଯାବର େହାଇ ଘୁରିବୁଲୁଛି େସ ସ�c ମଲୂ�େର ମାତ�  େକାଡ଼ିଏ ଟ,ାେର 

ଘର ଘର ବୁଲି କାମ କରୁଛି କାେଳ େକାଉଠି ର� ସ$କ�ର େଭଟା େଭଟି େହାଇଯିବ 

 ଦିେନ ଜଣ, ଘରୁ କାମ କରି େଫରୁଥାଏ େକନାଲ ରା[ାେର େବଳ ରତରତ 

ହଠାତ୍ କାiଣା ଶ� ଶୁଣି अଟକି ଗଲା େସ ରା[ା ପାଶ�� ଘ� ବୁଦାମଳୂରୁ େଗାଟିଏ 
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 ଶିଶୁକନ�ାକୁ ଆବି©ାର କଲା ଦୀପୁ ବୟସ ଜାଣିପାରିଲାନି କଣ କରିବ ନ କରିବ 

େହାଇ େଶଷେର अନାଥାଶ�ମ ଆଡକୁ ମୁହାଇଁଲା େସ ଫାଟକ ପାଖେର ବୃq ଜେଣ ତାକୁ 

ଦୀନ ଭାବେର ୨୦ ଟ,ା ମାଗିବାରୁ ତାକୁ େଦବାକୁ ପଡ଼ିଲା ବୃq,ୁ େଦଖି ତା’ର ବାପା 

କଥା ମେନ ପଡ଼ିଗଲା, ଆଖି ଦୁଇଟା ଝାପସା େହାଇଗଲା 

 ଶିଶୁକନ�ାଟିକୁ अନାଥାଶ�ମ ଭିତେର ଛାଡ଼ି ଆସିବା େବଳକୁ େସଇ ବୃq,ୁ 

अcଦୂରେର ଦୁଘ�ଟନାର ଶୀକାର େହାଇ ଚି¦ାର କରୁଥିବାର ଶୁଣିଲା େସ अନ�ମାନ, 

ପରି ତା,ୁ େସଇ अବ�ାେର ଛାଡ଼ି ଚାଲିଯିବାପାଇଁ ନିଜ ବିେବକ ବାଧା େଦଲା ରି¢ାଟିଏ 

୨୦ ଟ,ାେର ଡା�ରଖାନା ପାଖକୁ େନଇଗଲା ବୃq, ସଂ�ଶ�େର ଆସି େସ ଏକ अଜଣା 

ଖୁସି अନୁଭବ କରୁଥିଲା ସରକାରୀ ଡା�ରଖାନାେର ଚିକି�ିତ େହଉଥିବା ବୃq ସାମାନ� 

ସୁ� େହବାପେର ତା अନୁେରାଧେର ନିଜ ଦୁ��ଶାର କାରଣ କହିବାରୁ, େସ େଯ ତା’ର 

ବାପା, ଜନB ଦାତା େସ କଥା ଜାଣିଗଲା ଦୀପୁ 

 ଦୀଘ� ୨୦ ବଷ� ପେର ଦୀପୁ ତା ବାପା,ୁ େଫରି ପାଇଛି କି� ତା,ୁ େଦବାପାଇଁ ଆଜି 

ତା ପାଖେର କିଛି ନାହU େସ ହଜିଯିବାର ବେଷ� ଭିତେର ମାଆ ଇହଧାମ ତ�ାଗକେଲ 

ବାପା ସାନପୁअକୁ େନଇ ଘର ଛାଡ଼ି ଚାଲିଗେଲ ରାଜ� ବାହାରକୁ ମନ ଦୁଃଖ ଓ 

ଆତB ଗ�ାନିେର ପୁअ ଚାହUବାରୁ ବାପା େଫରି ଆସିେଲ ନିଜ ଭିଟାମାଟିକୁ କି� େସଇ ପୁअ 

ତା,ୁ अନ� ବୁqିେର ପଡ଼ି ହତାଦର କଲା ଆଜି ଯଦି ଦୀପୁ ଥାkା ତା, ପାଖେର, େକେତ 

ଖୁସିେର ରହିଥାେk େସ! ଏମିତି ବ&�ନା ଥିଲା ବାପା,ର 

 େଶଷ ଦୁଇପଦ କଥାେର ଦୀପୁର ଆଉ ସାହାସ େହଲାନାହU ନିଜର ପରିଚୟ 

େଦବାକୁ ତା ତୁjରୁ ବାହାରି ଆସୁ ଆସୁ अଟକିଗଲା, “ବାପା, ମଁୁ ତୁମର େସଇ ହତଭାଗ� 

ପୁअ ଦୀପୁ....” େଯଉଁ ଆତB ସେkାଷ ତା, ଭାବନାେର अଛି ତାହା େସମିତି ଥାଉ, 
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 ବା[ବକୁ ଆସି ଆହତ ନ େହଉ କାହାଣୀ େଶଷ େହବା େବଳକୁ ପ�ଶାkର ଗାଡ଼ି ଆଇ 

ଦୀପୁ ଆଖି େକାଣରୁ ଝରି ଆସୁଥିବା ଲୁହ ବୁiା େକଇଟା ଖାଲି ଚିକ୍ ଚିକ୍ କରୁଥାkି 

 ପ�ଶାk ସବୁ ଶୁଣି ଦୀପୁର अସହାର ଆଖି ଆଉ କ� ାk अବସନ�  ମନଟିକୁ ଚାହU 

ବୁଝିବାକୁ େଚnା କରୁଥିଲା 

 େକେତେବେଳ େଚତନା ଆସିଲା ଦୀପୁର ସେ\ାଧନେର, “ଆyା, ଗାଡ଼ି ଧୁଆ 

େହାଇଗଲା ମଁୁ ଯିବି...” 

 ପ�ଶାk ଘର ଭିତରକୁ ଯାଇ ହାତେର ଶେହ ଟ,ାର େନାଟ ଖେj ଓ ତା अଫିସର 

ଭିଜିଟିଂ କାଡ�ଟିଏ ଧରି ଆସିଲା ଓ କହିଲା, “ତୁେମ ଏଇ ଠିକଣାେର ଦିେନ ଆସ ମଁୁ ଆମ 

अଫିସର,ୁ କହି ତୁମକୁ କିଛି କାମ େଦବାର େଚnା କରିବି ଆଉ ନିअ ଏ ଶେହ ଟ,ା 

ରଖ” 

 ଦୀପୁ କୃତକୃତ� େହାଇ କହିଲା, “ନାଇଁ ଆyା, ଖାଲି େକାଡ଼ିଏ ଟ,ାେର କଥା 

େହାଇଥିଲା” 

 ପ�ଶାk କହିଲା, “ଏେବ ବାପା ମିଳିଗେଲ, େତଣୁ ତୁମକୁ ତୁମର ମଲୂ� ବଢ଼ାଇବାକୁ 

ପଡ଼ିବ ୨୦ ଟ,ାର ମାୟାକୁ କାଟି ନିଜ ଭାଗ� ଓ ଭବିଷ�ତ ନିଜକୁ ଗଢ଼ିବାକୁ ପଡ଼ିବ” 

 ଦୀପୁର ଆଖି ଦୁଇଟି କୃତyତାେର ଛଳ ଛଳ େହାଇଗଲା 

 ପ�ଶାkର କ$ାନୀେର ନୂତନ ଶାଖା କାଯ��ାଳୟେର ଏକ ଫାଟକ ଜଗୁଆଳୀର 

ଆବଶ�କତା ଥିଲା ପ�ଶାk ଦୀପୁକୁ େସଇ ଚାକିରୀେର ନିଯୁ� କରାଇେଦଲା ଯାଯାବର 

ପରି ବୁଲୁଥିବା ଦୀପୁ ବZ�ମାନ ମାସକୁ ଦୁଇ ହଜାର ଟ,ା ଦରମାେର କ$ାନୀ ପ�ଦZ 

କେଟଜେର ନିଜ ବାପା ଆଉ अନାଥାଶ�ମେର େଦଇଥିବା ଶିଶୁକନ�ାକୁ ଆଣି ନିଜ ପାଖେର 

ପିତାର େସ�ହ େଦଇ ରଖିଛି अବଶିn ଜୀବନ େସମିତି अବିବାହିତ ରହିବାର ସଂକc 
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 େନଇ 

 ଆଜି ସକାେଳ ଦୀପୁ ରହୁଥିବା ଘରପାଖ ଛକ ଉପେର ଏକ अଭାବନୀୟ କାjେର େସ 

अ�ଳେର ଉେZଜନା େଖଳିଗଲା ଦୀପୁ ପାଳିଥିବା ଝିअର େଚେହରା ସହ ସାମzସ�ଥିବା 

अନ� ଏକ ଝିअର ଆତB ୀୟ ଦୀପୁକୁ ପିଲାେଚାର କହି ନି[ୁକ ପିଟି mତା� କରି େଦଉଥିବା 

େବେଳ ଝିअଟି ତା’ ଦେରାଟି ସ�ରେର ବାବା ବାବା କହି କାiୁଥିଲା େକୗଣସି କାମେର 

ପ�ଶାk େସଇ ରା[ା େଦଇ େଫରୁଥିଲା ଏ ଘଟନାେର େସ ସ$ୂ&� ହତଚକିତ ରହିଗଲା 

ଦୀପୁ େଯ ପିଲାେଚାର ନୁେହଁ, ପ�ମାଣ କରିବାେର େବଶ୍ େକଇ ଘ�ା ଲାଗିଗଲା ପ�ଶାkକୁ 

ଦୀପୁକୁ ସ�ା��େକi� କୁ େନଇ ଚିକି�ା କରାଇଛି ତା’ର େକଇପଦ ବା�କୁଳ କଥା 

ପ�ଶାkର କ&�ଗହ� ରେର ପ�ତିଧ�ନିତ େହଉଛି ଏ ପଯ��k... “ଆଜି ୨୦ ତାରିଖ, େଯାଉ ଦିନ 

ମଁୁ ହଜି ଯାଇଥିଲି, ବାପା,ୁ ପାଇଲି ୨୦ ବଷ�ପେର େଯେତ ସବୁ ଘଟଣା, ଦୁଘ�ଟଣା େମା 

ଜୀବନେର ଏଇ ୨୦ ସଂଖ�ାକୁ େନଇ ନିୟତିର େଖଳ ବଡ଼ ବିଚିତ�  ଓ ପରିହାସପ&ୂ� େମା 

ପାଇଁ ପ�ଶାk ବାବୁ େସ ଭିତେର ଆପଣ,ୁ କି� େସ ରଖିଛି ଏକ େଦବଦୂତ ସଦୃଶ 

ବିଷଭାj ମଧ�େର अମୃତ ବିiୁଟିଏ ଆପଣ େମା ପାଇଁ” 

 ଶାkି ଆସି ହଲାଇ େଦଇ କହିଲା ପ�ଶାkକୁ.... 

 “କଣ ଏେତ ଭାବୁଛ, େସେତେବଳୁ... ଚାହାପରା ଥjା େହଲାଣି, ଦୁଇ ଦୁଇଥର 

େହଇ ନିअ ଆଉ ଥେର ଗରମ କରି ଆଣିଛି” 

 ଗଭୀର ଆଶ�[ିେର ପତ� ୀକୁ ଚାହU, “ନା େସ କିଛି ନୁେହଁ” କହି ଚା’ କପେର ଚୁମୁକ 

େଦଲା ସତେର କଣ ଏଇୟା ହU ନିୟତିର େଖଳ? ସ�ଗେତା�ି କଲା େସ 
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ଜୀେତi�  କୁମାର କହଁର 

अସ�ବ ନୁେହଁअସ�ବ ନୁେହଁअସ�ବ ନୁେହଁअସ�ବ ନୁେହଁ    

 अତୀତର ବା[ବତାକୁ ଆଜି େଯେତେବେଳ ପ�ଶାk କିଛି mଣପାଇଁ ପଛକୁ େଦଖି 

େଘରାଏ ବୁଲି ଆେସ, ସବୁକିଛି ତା’ପାଇଁ େଗାଟିଏ ସ�ପ�ପରି ମେନ ହୁଏ େଯମିତି େସ ସବୁ 

ଘଟଣା ତା’ଜୀବନେର ଘଟିନାହU, େକବଳ େଗାଟିଏ ସ�ପ� 

 ପ�ଶାk... ହରି ବୁଢ଼ା ଆଉ ମା ବିମଳାର େଗାଟିଏ େବାଲି ପୁअ ଭାରି େଗହ� ା 

େଯତିକି େଗହ� ା ତା’ଠାରୁ अଧିକ ଦୁn ସମୟ ଥିଲା ପାଠ କଥା କହିେଲ େସ अେନକ 

ବାହାନା କରି କୁଆେଡ଼ େଯ େଦୗଡ଼ିକି ପଳାଇଥିଲା ବାପାମା ସବୁେବେଳ େଖାଜି େଖାଜି 

ନୟାk େଯମିତି ପାଠ େହଉଛି େଗାଟିଏ ରାmସ ଏବଂ େସ ତାକୁ ମାରି ଖାଇବା ପାଇଁ 

େଗାଡ଼ାଇ ଆସୁଛି େକେତେବେଳ ଆଲମିରା ପଛେର ଲୁଚିଥିବ ତ େକେବ େଟବୁଲ ତେଳ 

ପାଠେର ତା’ର ମନ ଜମା ଲାେଗନି କି� େଖଳେର େଖଳେର ନିଜ ସାv ଗହଣେର କୁେହ 

େଯ େସ ବଡ଼ ମଣିଷ େହବ, କଟକ ଯିବ, େସଇଠି ରହିବ 

 େଯମିତି େସମିତି ପ�ଶାk ବି.ଏ. ପାସ କରିବାପେର ବାପା ତାକୁ ପାଖ ସହର 

ଫୁଲବାଣୀର ଏକ ଲୁଗା େଦାକାନେର କାମ େଯାଗାଡ଼ କରିେଦେଲ ବାପା ମନ ପରା... ପୁअ 

ଦି ପଇସା େରାଜଗାର କରିବ, ଘର କାମେର ସାହାଯ� ମିଳିଜିବ କି� ତା’ ମନ ଲୁଗା 

େଦାକାନେର ରହି କାମ କରିବାକୁ ଜମା ନଥାଏ अନିxା ସେZ�  କାମକୁ ଯାଏ ସିନା 

ସବୁେବେଳ ସ�ପ� େଦେଖ େଯ େସ କଟକ ଯିବ, େସଇଠି ରହିବ ପିଲାେବଳର କଟକ 

ଯିବାର ସ�ପ� ଏେବ ଯାଏଁ ତା ମନେର ଜୀବk ଭାବେର ବସା ବାpି ରହିଛି ବାପା ମା’,ୁ 
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 େକେତଥର କହିଛି େସ କଟକ ଯିବ େବାଲି କି� େଗାଟିଏ େବାଲି ପୁअକୁ େସମାେନ 

ବାହାେର ଛାଡ଼ିବାକୁ ନାରାଜ େତଣୁ ଘେର କାହାକୁ କିଛି ନ କହି ଫୁଲବାଣୀରୁ ସିଧା 

କଟକ ଚାଲିଆେସ ପ�ଶାk େସ ଭାରି ଖୁସିଥାଏ ବସରୁ ଓହ� ାଇ ପ�ସନ�  ଚିZେର କଟକ 

ସହରକୁ ଆପଣାର କରିବାକୁ ଭାବିବା େବଳକୁ, କଟକର ଚଳଚ�ଳତା ପ�ଶାkକୁ अବାକ୍ 

କରିଦିଏ େଯମିତି କଟକ ସହର ପ�ତି अ+ାଳିକା, ରା[ାଘାଟ, ଶହ ଶହ ଯୁଗଳ ଆଖି ତାକୁ 

ଭିନ�  ଏକ अଚିହ� ା ନଜରେର େଦଖି ଚାଲିଛkି େଯମିତି େସ େହଉଛି अଦାଲତେର େଦାଷୀ 

ସାବ�[ େହାଇଥିବା ଏକ ଦୁ��ାk अପରାଧୀ ନିଜକୁ ପ�କୃତି� କରି ବ�ାଗ ଭିତରୁ ପାଣି 

େବାତଲଟା ବାହାର କରି ପିଇବାକୁ ଭାବିବା େବଳକୁ େଗାଟିଏ ବ�ାଗ ତା ହାତେର ନାହU 

ତା’ର ମେନ ପଡ଼ିଯାଏ େଯ ସାଥିେର ଆଣିଥିବା ଦୁଇଟି ବ�ାଗ ଭିତରୁ େଗାଟିଏ ବ�ାଗକୁ 

େବାଧହୁଏ େସ ବସେର ହU ଛାଡ଼ି େଦଇଛି ସେv ସେv ପ�ଶାkର ଆଖି େସଇ ବସକୁ ଖୁବ୍ 

ବ�[ତାର  ସହ େଖାଜିବାକୁ ଲାେଗ େହେଲ କଣ େହବ େସଇ ବସ ବି େକଉଁ ଏକ 

अଜଣା अଚିହ� ା ପଥେର ନିଜର ଯାତ� ା େଶଷ କରିବାକୁ ଯାଇ ପ�ଶାkପାଖରୁ ବହୁତ ଦୂରକୁ 

ଚାଲିଯାଇଛି ତା’ର େହାସ ଉଡ଼ିଯାଏ ନିଜର େମାବାଇଲ ଆଉ ଯାହାକିଛି ପଇସା ଥିଲା 

େସ ସବୁ ହଜିଯାଇଥିବା ବ�ାଗେର ରହିଗଲା କଣ କରିବ କିଛି ଜାଣିପାରୁ ନଥାଏ 

 ସମୟ େଯମିତି ଗଡ଼ି ଚାଲୁଥାଏ େପଟେର େଭାକର ଜ� ାଳା େସମିତି ବଢ଼ି ଚାଲିଥାଏ 

ପାଖେର କାଣି କଉଡ଼ିଟିଏ ବି ନାଇଁ ଏେତ ବଡ଼ ସହରେର କିଏ ତାର ପରିଚିତ अଛି େଯ 

କାହାକୁ ଯାଇ ସାହାଯ� ମାଗିବ ଧିେର ଧିେର ସz େହବାକୁ ବସିଲାଣି ଆଖିରୁ ତା’ର 

ବହିଯାଉଛି अବାରିତ अଶ��ର ଧାରା अସହାୟତା ଓ ଏକୁଟିଆପଣେର େସ ଧିେର ଧିେର 

अସ�ବ ଭାବେର ଛiି େହାଇ େହାଇ ଯାଉଥାଏ ତାକୁ ଲାଗୁଥାଏ େଯମିତି େସ 
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 େଚତାଶନୂ� େହାଇ ତେଳ ପଡ଼ିଯିବ ଠିକ୍ ଏତିକି େବେଳ ହଠାତ୍ ପଛରୁ ଶୁଭିଲା, ପ�ଶାk... 

ଏ ପ�ଶାk... ତୁ ଏଠି କଟକେର? ବୁଡ଼ି ଯାଉଥିବା େଲାକକୁ କୁଟାଖିअଟିଏ ସାହାରା 

େହଲାପରି ପାଖେର ପହ�ିଯାଇଥିଲା ପ�ଶାkର ଦୂର ସ$କ�ୀୟ ଭାଇ ଜଣକ ନଁା ତା,ର 

ଆନi ବାବୁ େସ କଟକେର ଏକ ଘେରାଇ କ$ାନୀେର କାମ କରkି ପ�ଶାkଠାରୁ 

ସମ[ ଘଟଣାକ�ମ ଶୁଣିବାପେର ତାକୁ ନିଜ ରୁମକୁ େନଇ ଯାଇଥିେଲ େସ 

 ଏକ ବହି େଦାକାନେର ବାରଶହ ଟ,ାେର କାମଟିଏ େଯାଗାଡ଼ କରିଦିଆଗଲା 

ପ�ଶାk ଖୁସିଥିଲା କଟକ ପରି ସହରେର କମ�ସଂ�ାନଟିଏ େହାଇଗଲା ଏହାଠୁ ବଳି ବଡ଼ 

କଥା ଆଉ କଣ େହାଇପାେର େହେଲ ବହି ପାଖେର ହU ରହିବାକୁ ପଡ଼ିଲା, କି� କଣ ବା 

କରାଯାଇପାେର? ବ�ିବାପାଇଁ अଥ� େରାଜଗାର କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ ହU ପଡ଼ିବ ପ�ତିଦିନ 

ସକାଳ ଆଠରୁ େଦାକାନକୁ ବାହାରିଯାଏ େଯ େଫରିବା େବଳକୁ ରାତି ଏଗାର ବାଜିଯାଏ 

କିଛି ଦିନର ରହଣୀ ପେର ପ�ଶାkକୁ ଲାେଗ େଯମିତି କଟକ ସହରଟା େହଉଛି ଏକ ବିନା 

େବ�କ୍ ଥିବା ଗାଡ଼ି ସେତ େଯମିତି ପ�ତି ମୁହୂZ�େର େଦୗଡ଼ିବାେର ବ�[ କିଏ अଥ� ପାଇଁ ତ 

େକହି ପ�ତିେଯାଗିତା ପାଇଁ ଧାଉଁଛkି େକବଳ ଏମିତି େଦଖୁ େଦଖୁ ମାେସ ବିତିଗଲା 

ପାରିଶ�ମିକ ଭାବେର ପାଇଲା ବାରଶହ ଟ,ା ସତ େହେଲ ସବୁ ଖ��ବା�� ଯିବାପେର 

ହାତେର ରହିଲା ଦୁଇଶହରୁ ବି अc ଟ,ା କଟକ ସହରେର ଚଳିବା ଏେତ ସହଜ ନୁେହଁ 

େବାଲି େସ ଉପଲÙି କରିଥିଲା ତଥାପି କଟକେର ରହିବା ପାଇଁ ତା’ ମନେର ଥିବା 

ଆଗ�ହକୁ ଧରି େସ କଠିନ ପରିଶ�ମ କରିବାକୁ ପଛାଏ ନାହU 

 େଦାକାନକୁ ଯିବା ଆସିବାର अସୁବିଧା େଦଖି ଆନiବାବୁ ଦାj ଦୁଆେର ଥୁଆ 

େହାଇଥିବା ନିଜର ଏକ ପୁରୁଣା ଗାଡ଼ିକୁ ପ�ଶାkକୁ ବ�ବହାର ପାଇଁ େଦଇଥିେଲ ଏହା ଶୁଣି 
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 ପ�ଶାk ବହୁତ ଖୁସି େହାଇଯାଇଥିଲା ଏବଂ ରାତିେର ମନ ଖୁସିେର ଖାଇପିଇ 

େଶାଇପଡ଼ିଥିଲା ସକାଳୁ ସକାଳୁ ନିଦ ଭାvିଗଲା ପେର ପ�ଶାk ନି�ୟ କରିଥିଲା େଯ ଆଜି 

େଯମିତି େହେଲ ଗାଡ଼ିକୁ ସଫା କରିବ ଦାj ଦୁଆେର େଥାଇ େଥାଇ ଗାଡ଼ି ଉପେର 

ପରେ[ ମଇଳା ଜମା େହାଇଗଲାଣି अଗତ�ା େସ ପାଣି ବାଲତି ଧରି ଯାଇ ଗାଡ଼ି 

େଧାଇବାେର ଲାଗିଗଲା ଏହି ସମୟେର ରା[ାେର ଯାଉଥିବା େଗାଟିଏ େଲାକ କିଛି ସମୟ 

ପାଇଁ अଟକି ଗଲା ଆଉ ପ�ଶାkକୁ କହିଲା, “ଆyା, େକାଡ଼ିଏଟା ଟ,ା ଯଦି େଦେବ ଗାଡ଼ିଟା 

େଧାଇେଦବି!” ପ�ଶାk ତାକୁ ଚାହU କହିଲା, “ତୁମକୁ ଗାଡ଼ି େଧାଇଆେସ?” େସ ମୁj ହଲାଇ 

ହଁ େବାଲି କହିଲା ମେନ ମେନ ପ�ଶାk ଭାବୁଥିଲା ମାତ�  େକାଡ଼ିଏ ଟ,ାର କଥା 

ଗ�ାେରଜକୁ େନେଲ अkତଃ େଦଢ଼ଶହ ଟ,ା ଚାଲିଯିବ େସ ରାଜି େହାଇଗଲା 

େଲାକଟିକୁ ବାଲଟି େଦଉ େଦଉ ପଚାରିଲା, “ତୁମ ନଁା କଣ? େକାଉଠୁ ଆସିଚ?” ଗାଡ଼ି 

େଧାଉ େଧାଉ େଲାକଟା ନିଜ ବିଷୟେର ଯାହା ସବୁ କହିଲା ପ�ଶାkର ଆଖି ଛଳ ଛଳ 

େହାଇ ଉଠିଲା କାରଣ ସେତ େଯମିତି େସହି େଲାକଟି ଭିତେର େସ ଆଉ ଏକ ପ�ଶାkକୁ 

େଦଖି ପାରୁଥିଲା; ଯିଏ କଟକ ସହରର ଚଳଚ�ଳତା ଭିତେର ଦୃଢ଼ତାର ସହିତ ସମ[,ର 

ସହ େଦୗଡ଼େର ସାମିଲ େହବାପାଇଁ ନିଜକୁ ପ�[ୁତ କରୁଥିଲା 

 େସହି େଲାକଟି ପାଇଁ େକାଡ଼ିଏ ଟ,ା ବଦଳେର ସ�ତଃ ପଚାଶ ଟ,ା ପ�ଶାkର 

ପେକଟରୁ ବାହାରି ଆସିଥିଲା େଲାକଟି ଏେତ ଟ,ା େନବାକୁ अମv େହଉଥିେଲ ମଧ� 

ପ�ଶାkର अନୁେରାଧେର େସ ଖୁସିେର େସତକ େନଇ ଚାଳିଗଲା କାହUକି େକଜାଣି 

ପ�ଶାkର େଚେହରା ସିBତ ହସ ସହ ଟିକିଏ ପୁରିଲା ପୁରିଲା ଲାଗୁଥାଏ େଯମିତି େସ 

େଲାକଟି ସିନା ଚାଲିଯାଇଛି େହେଲ ତା’ର ସିBତ ହସଟିଏ ପ�ଶାk ପାଖେର ଛାଡ଼ିେଦଇ 



ତ� େୟାଦଶ ବଷ�, ପ�ଥମ ସଂଖ�ା, ଜାନୁଆରୀ ୨୦୧୮ Download Magazine 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.com  Aahwaan.com  Aahwaan.com  Aahwaan.com  |  345 

 ଯାଇଛି ଆଉ ପ�ଶାk ଭିତେର କିଛି କରିବାର ଆଗ�ହକୁ ଦି� ଗୁଣିତ କରିେଦଇ ଯାଇଛି 

ଲାଗୁଥାଏ େଯମିତି ପ�ଶାkର କିଛି ସମୟ ପବୂ�ର ଦୁନିଆ ଆଉ େଲାକଟି ବିଦାୟ 

େନବାପରର ଦୁନିଆେର ବହୁତ ପରିବZ�ନ େହାଇଯାଇଛି ପ�ଶାkର ଗାଡ଼ି ମଧ� ଆଖିକୁ 

ପାଇଲା ପରି ଚକ୍ ଚକ୍ କରୁଥାଏ ତା’ପେର େସ ମନ ଖୁସିେର ଗାଡ଼ିଟି ଧରି େଦାକାନ 

अଭିମୁେଖ ବାହାରି ପଡ଼ିଲା 

 ଦିନସାରା େଦାକାନେର ବସି ବସି ବିର� େହଉ େହଉ େକେତେବେଳ େସ ବହିପ�ତି 

अନୁର� େହାଇ ଯାଇଥିଲା େସ ଜାଣିପାରିଲା ନାହU अେନକ ସମୟେର ଏକା ବସିଥିବା 

େବେଳ ବିଭିନ�  ପ�କାରର ବହି େଖାଲି େସ ପେଢ଼ ମାଲିକ, अନୁମତି େନଇ अେନକ ବହି 

େସ ଘରକୁ େନଇ ପଢିବାେର ଧ�ାନ ଦିଏ 

 ସମୟ କ�େମ ଆନiବାବୁ ଆଉ େଦାକାନ ମାଲିକ, େପ�ା�ାହନେର ପ�ଶାk ଓଡ଼ିଶା 

ପ�ଶାସନିକ େସବା ପରୀmା ପାଇଁ ନିଜକୁ ପ�[ୁତ କେର ଛାତ� ାବ�ାେର ପୁ[କଠାରୁ 

ଦୂରେର ରହିବା େହତୁ अେନକ କିଛି େସ ଜାଣିନଥାଏ େତଣୁ अସଫଳ ହୁଏ େହେଲ ବି 

େସ ଦୁଃଖ କେରନି ପୁଣି େଚnା କେର ଏବଂ ସଫଳ ହୁଏ କଟକ ସହରେର ହU 

ପ�ଶାସନିକ େସବାଧିକାରୀ ଭାବେର ଚାକିରୀ ଜୀବନ ଆର� କେର ଆନiବାବୁ, ବହି 

େଦାକାନର ମାଲିକ ଆଉ ବିେଶଷ କରି ତା ଗାଡ଼ି େଧାଇଥିବା େସ େଲାକର ମେନାବଳରୁ 

େସ େଯଉଁ ଆତB ଶ�ି ପାଇଥିଲା ତାହାକୁ େସ ଆେଦୗ ଭୁେଲନି 

 ଚାକିରୀ ପାଇବାପେର ପୁଣିଥେର ଗଁାକୁ େଫେର େସ ପ�ଶାk ଯିବାପେର ଘରର 

अବ�ା କଣ େହାଇଥିବ ତାହା ସହଜେର अନୁେମୟ ବାପା ତା’ର ଶଯ�ାଶାୟୀ େହାଇ 

ସାରିଥିେଲ କି� ପ�ଶାk େଫରି ଆସିଛି ଶୁଣି ସେତ େଯମିତି ତା, ପିjେର ପ�ାଣ ପୁନଃ 
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 ସ�ରି ଉଠିଲା ଆଜୀବନ अସଫଳ ରହି ଆସିଥିବା ପ�ଶାkର ସଫଳତା େସମାନ,ୁ 

ଆ�ଯ��ାନି� ତ କରିେଦଇଛି େସମାେନ ବିଶ�ାସ କରି ପାରୁନାହାkି େଯ େଯଉଁ ପିଲା ଦିେନ 

ବହି େଦଖିେଲ ଲୁଚୁଥିଲା େସ ଆଜି ଜେଣ ଉ� ପଦ� अଧିକାରୀ ସତେର ପ�ଶାk କରି 

େଦଖାଇ େଦଇଥିଲା େଯ ଦୃଢ଼ ମେନାବଳ ଓ ଆତB ବିଶ�ାସ ଥିେଲ ଦୁନିଆେର କିଛି ବି ସ�ବ 

େହାଇପାେର 

 

କଲାଡ଼ି, ଫୁଲବାଣୀ, କpମାଳ ଜିଲ� ା 

ଭ� ାମ�ଭାଷ : ୯୪୩୯୫୪୨୫୨୧ 
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ଡା େଜ�ାତି ପ�ସାଦ ପ+ନାୟକ 

ଆଶ�[ଆଶ�[ଆଶ�[ଆଶ�[    

 ସକାଳୁ ସକାଳୁ ନିଦ ଭାvିଗଲାପେର ପ�ଶାk ନି�ୟ କରିଥିଲା େଯ ଆଜି େସ େଯମିତି 

େହେଲ ଗାଡ଼ିକୁ ସଫା କରିବ ଦାjଦୁଆେର େଥାଇ େଥାଇ ଗାଡ଼ି ଉପେର ମଇଳା ପରେ[ 

ପଡ଼ିଯାଇଛି अଗତ�ା େସ ହାତେର କନା ଆଉ ପାଣି ବାଲତି ଧରି ଯାଇ ଗାଡ଼ି େଧାଇବାେର 

ଲାଗିଗଲା ଏହି ସମୟେର ରା[ାେର ଯାଉଥିବା େଗାଟିଏ େଲାକ େସଠାେର କିଛି ସମୟ 

अଟକି ଗଲା ଆଉ ପ�ଶାkକୁ କହିଲା, “ଆyା ଟ,ା େକାଡ଼ିଏଟା ଯଦି େଦେବ, ମଁୁ 

େଧାଇେଦବି” ପ�ଶାk ତାକୁ ଚାହU କହିଲା, “ତୁମକୁ ଗାଡ଼ି େଧାଇଆେସ?” େସ ମୁj ହଲାଇ 

ହଁ େବାଲି ଜଣାଇଲା ମେନ ମେନ ପ�ଶାk ଭାବୁଥିଲା ମାତ�  େକାଡ଼ିଏ ଟ,ାର କଥା 

ଗ�ାେରଜକୁ େନେଲ अkତଃ େଦଢ଼ଶହ ଟ,ା ଚାଲିଯିବ େସ ରାଜି େହାଇଗଲା 

େଲାକଟାକୁ ବାଲତି େଦଉ େଦଉ ପଚାରିଲା, “ତମର ଘର େକାଉଠି?” 

“ଆyା, ଏଇ ଆ\ପୁଆ ତଳ ସାହି ଜଗନ� ାଥ ମiିର ସାଇଡ଼େର େଯାଉ ରା[ାଟା ଯାଇଛି, 

େସଇ ରା[ାେର ଆଗକୁ ଗେଲ ଧାନଖଳାକୁ ଲାଗି ଆମ ଘର” ପ�ଶାk ହାତରୁ ବାଲତି 

େନଇ ପାଣି ପାଇପ୍ ଆଡ଼କୁ ଆେଗଇ ଯାଉ ଯାଉ କହିଲା 

ବାହାରକୁ େଦଖିଲା ପ�ଶାk ସାଇେକଲ୍ ପଛେର େକାଦାଳଟିଏ ଲାଗିଛି ଆଉ ଆଗେର 

ଝୁଡ଼ିଟିଏ ପାଣି େବାତଲେଟ ବି ଲାଗିଛି େବାଧହୁଏ अେନକ ବଷ� େହଲା େସ େବାତଲକୁ 

ସଫା କରାଯାଇନି କି\ା େସ େକାଉଠୁ େଗାେଟଇ ଆଣିଛି ନିଜ କାରର କବାଟ େଖାଲି 

ଖାଲି ପାଣି େବାତଲଟିଏ ବାହାର କରି େଲାକଟା ଆଡ଼କୁ ବେଢ଼ଇ େଦଉ େଦଉ କହିଲା, 
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 “ଏଇଟା ନିअ ପାଖେର ରଖ କଣ େଗାେଟ ମଇଳା େବାତଲ ଧରିଛ ସାvେର େକେତ 

େରାଗ େହବ ଜାଣିଛ?” େଲାକଟା ନୂଆ େବାତଲଟାକୁ ଭଲ କରି େଦଖିଲା ଆଉ ଟିେକ 

ଦୂରେର େଥାଇେଦଇ ବାଲତିରୁ ପାଣି ଜଗ୍ େର େନଇ ଗାଡ଼ି ଉପରକୁ ଛାଟି ଛାଟି କରି 

ମାରିଲା 

େଲାକଟାକୁ ଗାଡ଼ି େଧାଇ ଆେସ େବାଲି ପ�ଶାk ଜାଣିପାରିଲା ନି�ିk େହାଇ ଗାଡ଼ିଠାରୁ 

ଦୂରକୁ ଯାଉ ଯାଉ ପଛରୁ େସ େଲାକଟା ସା$ୁଟିେକ େଦବାପାଇଁ କହିଲା ପ�ଶାk ବାଲତି 

ପାଣିେର ଗାଡ଼ିଧଆୂ ସା$ୁ ଦୁଇଠିପି ପକାଇେଦଇ କହିଲା, “ଏଥିେର ଧୁअ ଭଲ ସଫା 

ହବ” େଲାକଟା ନିେ��ଶ ଶୁଣି ଗାଡ଼ି େଧାଇବାେର ଲାଗିଗଲା ବାଲତି ପାଣିକୁ ଭଲକରି 

େଫ�ି େଫଣ କରିେଦଇ କନା ବୁଡ଼ାଇ ଗାଡ଼ିେର ମାରିଲା ପ�ଶାk, େଚୟାର ଉପେର ବସି 

େଦଖୁଥିଲା ଆଶ�[ ଲାଗୁଥିଲା େଯ ରବିବାର ସକାଳଟା ପରିଶ�ମେର ବିତିଲା ନାହU 

ବାହାେର ଥୁଆ େହାଇଥିବା ସାଇେକଲ୍ ପାଖେଦଇ ଯାଉଥିବା େବେଳ େଗାଟିଏ ବୁଲା ଗାଇ 

ଧ�ାେର ପଡ଼ିଗଲା େଲାକଟା ଗାଡ଼ି େଧାଇବା ବi କରି ଧାଇଁଗଲା ଗାଇକୁ ଓେଡ଼ଇ 

େଦଇ ସାଇେକଲକୁ ସାnାv କଲା ପୁଣି େସ ଗାଡ଼ି ପାଖକୁ େଫରି ଆସିଲା େବେଳ ପ�ଶାk 

କହିଲା, “ସାଇେକଲେର େକାଦାଳ, ଝୁଡ଼ି ଧରି ବାହାରିଥିଲ କୁଆେଡ଼?” 

“ଏମିତି େକାଉଠି କାମଧiା ମିଳିେଲ କରିବି େବାଲି ବାହାରିଥିଲି ବାବୁ”  

“ଆଜି ରବିବାରଟାେର କି କାମ ଘେର ପିଲାଝିଲା, ସହିତ ରହୁନ ସବୁଦିନ ତ କାମ 

କରୁଥିବ?” ପ�ଶାk କହିଲା 

େଲାକଟା ଗାଡ଼ି େଧାଉ େଧାଉ କହିଲା, “ଘେର ବସିେଲ ପରିବାର ଚଳିବ କି ଆyା?” 

ପ�ଶାk କହୁ କହୁ କହିେଦଲା, “ଆଉ େକାଡ଼ିଏ ଟ,ାେର କଣ ପରିବାର ଚଳିବ?” ମେନ 

ମେନ ନିଜକୁ ନିiା କରୁଥିଲା େସ କାହUକି ଏମିତି କହିଲା ଏକପ�କାର କଟାm 
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 େହାଇଗଲା ଭାବିଲା େଲାକଟା କାେଳ ଖରାପ ଭାବିବ କି� େଲାକଟା ନିବlକାର ଗାଡ଼ି 

ଧୁଆେର ଲାଗିଥିଲା ପ�ଶାk ଭାବିଲା େବାଧହୁଏ େସ କଥା ଶୁଣିପାରିଲା ନାହU ତଥାପି 

ନିେରଖି େଦଖିଲା େବଳକୁ େଲାକର ଆଖିେର ଲୁହ େଦଖି େସ ନିଜକୁ େଦାଷୀପରି ମେନ 

କଲା ଛି, ଜିଭକୁ ଟିେକ ଆକଟ କରିପାରିଲାନି େସ? ଏମିତି କଣ କାହାକୁ କୁହାଯାଏ? 

ମନକୁ ଭାରି େବାଝ େବାଝ ଲାଗିଲା ତଥାପି େଧୖଯ��ଧରି ପଚାରିଲା, “ଗାଡ଼ି େଧାଇେଦଇ 

ପୁଣି କାମେର ଯିବ?” େଲାକଟା ମୁj ହଲାଇ ନାଇଁ େବାଲି କହିଲା ପ�ଶାk ଆ�ଯ�� 

େହାଇଗଲା େକାଡ଼ିଏ ଟ,ାେର କଣ ସତେର ପରିବାର ଚେଳ? ତା େହେଲ ଯଦି େସ 

େକାଡ଼ିଏ ଟ,ା ପାଇଁ ଘରୁ ବାହାରିଥିଲା ତ ସାଥିେର ଏଇ େକାଦାଳ କାହU ଧରିଛି? ପ�ଶାk 

ଏ ସବୁ କଥା ଚିkା କରିବାକୁ ଚାହୁଁନଥିଲା କି� ତା ମନ ସ�ଳି େହଉଥିଲା ପଚାରିଲା, 

“ତେମ େକାଡ଼ିଏ ଟ,ା ପାଇଁ ଘରୁ ବାହାରିଥିଲ?” େଲାକଟା ମୁj ହଲାଇ ହଁ େବାଲି 

ଜଣାଇେଦଲା ପ�ଶାkର ଆ�ଯ��ର ସୀମା ରହିଲା ନାହU କଣ ସତେର ଜେଣ େଲାକ 

ମାତ�  େକାଡ଼ିଏ ଟ,ାପାଇଁ େକାଡ଼ିେକାଦାଳ ଧରି କାମ କରିବାକୁ ବାହାେର? 

େଲାକଟା ଗାଡ଼ିେର ସା$ୁ ଲଗାଇ ସାରିଥିଲା ବାଲତିେର ପାଣି ଆଣିବାକୁ ଯାଉଥିଲା ପ�ଶାk 

ତାକୁ अଟକାଇ େଦଇ ପଚାରିଲା, “େକାଡ଼ିଏ ଟ,ାେର କଣ କରିବ? ଏଥିେର ତ ଚାଉଳ 

କିେଲ ବି ଆସିବନି? ଆଲୁ କିେଲ ଦଶ ଆଉ ପିଆଜ ଚାଳିଶି େହଲାଣି ତେମ କଣ 

ପାଇବ?” େଲାକଟା ନିରବେର କହିଲା, “ଆyା, ସାହୁ େଦାକାନରୁ ପୁରିଉପମା କିଣିବି 

ଆଜି େମା ସାନ ଝିअକୁ ପା�ବଷ� େହଲା େକେତଦିନ େହଲାଣି େସ କହୁଥିଲା ପୁରି ଉପମା 

ଖାଇବା େବାଲି ସବୁଦିନ କାମଧiାେର ଲାଗି ସମୟ ପାଉନଥିଲି ଆଜି ତା େବାଉ 

କହିଲା ଯାअ ଝିअପାଇଁ ପୁରି ଉପମା ଆଣିଦିअ ସିଏ ତିରିଲା େଲାକ କଣ ଜାଣିବ େଯ େମା 

ପାଖେର ଟ,ା ଦଶଟା ବି ନାଇଁ େସଇଥିପାଇଁ ବାହାରିଥିଲି ଯାହା ବି ପାଇେଲ ଝିअଟା 
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 ପାଇଁ ପୁରି ଦି’ଟା ଆଉ ଉପମା ଟିେକ େନଇଯିବି ”  

ପ�ଶାk ଆଁ କରି ଚାହUଥିଲା ସତେର େକେତ କn ନ ଲାଗୁଥିବା େସ ବାପାକୁ? ନିଜ 

ଝିअପାଇଁ େକାଡ଼ିଏ ଟ,ାର ଜଳଖିଆ କିଣି ପାରୁନି େଲାକଟା ଗାଡ଼ି ଧୁଆେର ଧ�ାନ 

େଦଇଥିଲା େବେଳ େସ ଘର ଭିତେର ପଶିଗଲା ପ�ଶାkକୁ େଦଖି ପତ� ୀ ସୁେରଖା 

ପଚାରିଲା, “କିଏ େସ ଗାଡ଼ି େଧାଉଛି?” ପ�ଶାk େସ ପ�ଶ�କୁ ନ ଶୁଣିବାପରି କହିଲା, “ଆମ 

ରୀନାର ପିଲାଦିନର େପାଷାକ ସବୁ ତାକୁ ହଉନି ପରା େଦଖିଲ ଭଲ ହେଳ େପାଷାକ अଛି 

ଯଦି” ସୁେରଖା, ଆଲମାରୀ େଖାଲିେଦଇ ପୁରୁଣା େପାଷାକ େଖାଜିବାେର ଲାଗିଗଲା 

ପ�ଶାk ପ�ା� ପେକଟରୁ ଟ,ାପସ�ଟା ଧରି ବାହାରକୁ ଆସିଲା 

େଲାକଟା ଧ�ାନ େଦଇ ଗାଡ଼ି େଧାଇବାେର ଲାଗିଥିଲା ତାକୁ अଟକି ଯିବାକୁ କହି ପାଖକୁ 

ଡାକିଲା େଲାକଟା ଚିkାେର ପାଖକୁ ଆସିଲା େବଳକୁ ପ�ଶାk କହିଲା, “ଆଜି ଗାଡ଼ି 

େଧାଇବା ଦରକାର ନାହU କାଲି ଆସି େଧାଇେଦବ ଏଇ ନିअ ଟ,ା ଯାअ, ତମ 

ଝିअପାଇଁ ପୁରି ଉପମା େନଇଯିବ” 

େଲାକଟାର ଆଖିେର ଲୁହ ଭରି ଆସିଥିଲା େସ କଣ କହିବ ବୁଝି ପାରୁନଥିଲା ପ�ଶାk ତା 

ହାତକୁ ପଚାଶ ଟ,ାେଟ ବେଢ଼ଇେଦଇ କହିଲା, “ଶୀଘ� ଯାअ ତମ ଝିअ अେପmା 

କରିଥିବ” େଲାକଟା ଟ,ାକୁ େଦଖି କହିଲା, “ଆyା, େମା ପାଖେର ଖୁଚୁରା ନାହU” 

ପ�ଶାk କହିଲା, “ନା, ଦରକାର ନାହU ସବୁ ତେମ ରଖ” 

େଲାକଟା अମv େହାଇ କହୁଥିଲା, “କି� ଆyା...” 

ପ�ଶାk କହିଲା, “ଆଜି ତେମ ଘରକୁ ଯାअ କାଲି ଆସିେଲ ଗାଡ଼ି େଧାଇେଦବ” 

ଏଇ ସମୟେର ସୁେରଖା େପାଷାକହେଳ ଧରି ଆସିଲା ସୁେରଖା ହାତରୁ େପାଷାକ େନଇ 

େସ େଲାକଟାକୁ ବେଢ଼ଇେଦଇ କହିଲା, “ଏଇଟାକୁ େନଇ ଯାअ ଝିअକୁ ପିେpଇେଦବ” 
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 େଲାକଟା ଥତମତ େହଇ େସଠାରୁ ଚାଲିଗଲାପେର, ସୁେରଖାର ପ�ଶ�ବାଚୀ ମୁହଁକୁ ଚାହU 

ପ�ଶାk ସବୁ କଥା କହିଲା ସୁେରଖା ଚିରାଚରିତ ଢvେର କହିେଦଲା, “ତେମ ନା ଯିଏ 

ଯାହା କହିେଲ ବିଶ�ାସ କରି ପକାଉଛ କଣ ଦରକାର ଥିଲା ତାକୁ ଏେତ ଟ,ା େଦବାର? 

େସ ତ େକାଡ଼ିଏ ମାଗୁଥିଲା, େଦଇ େଦଲନି ଏେତ ବଦାନ�ତା କଣପାଇଁ? ଏମିତି 

ଦାନଧମ� କେଲ େଦଖିବ କଣ େହବ” ସୁେରଖା ନିରବxିନ�  ଭାବେର କହି ଯାଉଥିଲା 

ପ�ଶାk େଦଖୁଥିଲା େସ େଲାକଟା ସାଇେକଲ ସଳଖି ସିଧା ଆଗକୁ ମାଡ଼ି ଯାଉଥିଲା “ତା 

ନଁା କଣ ପଚାରିଛ?” ସୁେରଖାର ପ�ଶ�େର ପ�ଶାk ଚିkାମଗ� େହାଇଗଲା ଆେର ନା ତ 

େସ ତ ନଁା ବି ପଚାରିନି ସୁେରଖା ପୁଣିଥେର ଉପେଦଶାତB କ ଭାଷଣ େଦଇ େଦଇ ଘର 

ଭିତରକୁ ଚାଲିଗଲା  

ପ�ଶାk େସଇ ବାହାେର ଠିଆ େହାଇ ଭାବୁଥିଲା, ଯାହା କରିଲି ତାହା କରିବା ଉଚିତ ଥିଲା 

ନା ନାହU ପଚାଶ ଟ,ାର କଥା େସମିତିେର ବି େଲାକଟା ଗାଡ଼ି अଧାअଧି େଧାଇ 

ସାରିଛି ପାଣି ଟିେକ ମାରିେଦେଲ ଚକ୍ ଚକ୍  େହଇଯିବ ବାଲତିରୁ ପାଣି ଦୁଇ ତିନି ଜଗ୍ 

ଧରି େସ ଗାଡ଼ି ଆଡ଼କୁ ଛାଟିଲା अଳସୁଆ ଲାଗିଲା ନା ଥାଉ, େସ େଲାକଟା ତ କହିଛି 

କାଲି ଆସି େଧାଇବ 

ଘର ଭିତରକୁ ଚାଲିଗଲା େସ 

ସକାଳର ଜଳଖିଆ େଯତିକି ମିଳିଲା, ତାଠୁ େଢର୍ अଧିକ ଉପେଦଶ ମିଳିଲା “अଜଣା 

अଶୁଣା େଲାକ,ୁ ଦାନଧମ� କର ଏମିତି େଭାଳା େହେଲ ଚଳିବନି େଦଖୁଛ ସାହି ପଛେର 

ମଦ େଦାକାନ अଛି ସକାଳୁ ସକାଳୁ େସଇଠି େକେତ େଲାକ ପିଇବା ପାଇଁ ଧାଡ଼ିେର 

ଲାଗୁଛkି େଲାକଟା େକାଡ଼ିଏ ମାଗୁଥିଲା ଗାଡ଼ିଟା େଧାଇେଦଇ ଯାଇଥାkା େସ 

ପିଇଥିେଲ ବି ଦୁଃଖ ଲାଗିନଥାkା ପଚାଶ ଟ,ା େଦଇ ପେକଇଲ ଆହା... ନିଜକୁ 
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 ଉ¦ଳମଣୀ େବାଲି ଭାବିେଦଲ କି?...” ସୁେରଖା ଥେର କଥା କହିବା ଆର� କେଲ ଆଉ 

ବi େହବାର ନଁା ନିअkି ନାହU अଗତ�ା ଟିଭିେର ନୁ�ଜ୍ ଚ�ାେନଲ୍ ଲଗାଇ ବସିଗଲା େସ 

ଦୁଭ�ାଗ�କୁ ସକାଳୁ ସକାଳୁ ମଦ�ପାନର କୁପ�ଭାବ ବିଷୟେର କାଯ��କ�ମେଟ ଲାଗିଗଲା 

ଓଃ, ସୁେରଖା ତାକୁ େଦଖି େଦଇ ପୁଣିଥେର ମାଇକ୍ ଲେଗଇେଦଇ ଘର କାମେର 

ଲାଗିଗଲା ଟିଭିେର େଗାଟିଏ ପେର େଗାଟିଏ ଚ�ାେନଲ୍ ବଦଳାଇ ଚାଲିଥିଲା େସ େହେଲ 

ମନକୁ କିଛି ଭଲ ଲାଗୁନଥିଲା କିଛି ସମୟ ପେର ତାକୁ ଉପଲÙି େହବାକୁ ଲାଗିଲା ସେତ 

େଯମିତି େସ ମ[ବଡ଼ ଭୂଲଟିଏ କରିେଦଇଛି ସୁେରଖା ଠିକ୍ କହିଛି ଏେତ ବଦାନ�ତା 

େଦଖାଇବା ଉଚିତ ନଥିଲା େଲାକଟା ନିଜ ପ�ାପ� େକାଡ଼ିଏ ଟ,ା େନଇ ଯାଇଥାkା 

ଆଉ େବଶୀ େହେଲ अଧଘ�ାେର ଗାଡ଼ିଟା େଧାଇେଦଇ ଚାଲିଯାଇ ଥାଆkା ତୁxାେର 

ତାକୁ अଧିକ ଟ,ା େଦଇ ପକାଇଲା େସ 

େସେତେବେଳ ତାକୁ ମେନ ପଡ଼ିଲା େଲାକଟା ତା ଘର ଠିକଣା େଦଇଛି ଯଦି େସ କାଲି ନ 

ଆେସ, ପ�ଶାk ନିେଜ ଯାଇ ତାକୁ େଖାଜି ବାହାର କରିବ ଆଉ େଦଇଥିବା ପଇସା अସୁଲ 

କରିବ େବାଲି ମେନ ମେନ �ିର କରିଲା ଆଉ ଏଇ କଥାଟା ନିଜ ମନେର ହU ରଖିଲା 

କାରଣ ମୁହଁ େଖାଲିେଲ ପୁଣିଥେର ବିବିଧଭାରତୀ ଆର� େହାଇଯିବାର ସ�ାବନା ଥିଲା 

େସ େବୖଠକର େସାଫାେର ବସି ଟିଭି େଦଖୁ େଦଖୁ େକେତେବେଳ େଶାଇଗଲା ଜାଣିପାରିଲା 

ନାହU କିଛି ସମୟପେର ସୁେରଖାର ଡାକେର ତା ନିଦ ଭାvିଲା ସୁେରଖା ଆ�ଯ�� େହାଇ 

ପ�ଶାkକୁ ଚାହUଥିଲା ପ�ଶାk କିଛି ବୁଝିପାରିଲା ନାହU କାwଘ�ାକୁ ଚାହUଲା ଦିନ 

ଏଗାରଟା େହଲାଣି ଓଃ, େସ େଯ ପ�ାୟ ଦୁଇଘ�ା େଶାଇଯାଇଛି େସ अଳସୁଆ ଭଳି ପୁଣି 

ସୁେରଖାକୁ ଚାହUଲା ଝିअ ରୀନା ଘର ଭିତରକୁ ଧାଇଁ ଆସି କହିଲା, “ପାପା, େସ ଝିअଟା 

େମା େଡ�ସ୍ ପିpିଛି” ସୁେରଖା ବୁଲିପଡ଼ି ଘର ବାହାର ଆଡ଼କୁ ଚାଲିଗଲା 
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 ପ�ଶାk େସାଫାରୁ ଉଠି ଆଖି ମଳିମଳି ବାହାରକୁ ଗଲାେବଳକୁ େସଇ େଲାକଟା ଛିଡ଼ା 

େହଇଥିଲା ସାvେର ପା�ବଷ�ର ଝିअ ତାକୁ ରୀନାର େସ ପୁରୁଣା େପାଷାକ ପିେpଇ 

େଦଇଛି ପାଖେର େବାଧହୁଏ ତା £ୀ ଛିଡ଼ା େହଇଥିଲା ସୁେରଖାକୁ ଚାହUଲା ପ�ଶାk 

ସୁେରଖା କିଛି ନ କହି ଘର ଭିତରକୁ ଚାଲିଗଲା ପ�ଶାk େସ େଲାକଟାକୁ ପ�ଶି�ଳ 

ଚାହାଣୀେର ଚାହୁଁଥିଲା େଲାକଟା କହିଲା, “ଆyା, ଗାଡ଼ିଟା ଆଜି େଧାଇେଦବି ଆପଣ, 

ବଗିଚାେର ଘାସ େବଶି େହଇ ଯାଇଚି, (ନିଜ £ୀ ଆଡ଼କୁ େଦଖାଇ) ଇେୟ ଘାସ 

ବାଛିେଦବ ଆଉ କଣ କାମ अଛି େବାଇେଲ...” 

ପ�ଶାkକୁ ତା ନି�Zି ଭୂଲ ନାହU େବାଲି ଉପଲÙି େହାଇଯାଇଥିଲା େଲାକଟା ବାଲତି ଧରି 

ଗାଡ଼ି େଧାଇବାକୁ ଚାଲିଗଲା ତା £ୀ ବଗିଚାେର ପଶି ଘାସ ବାଛିବାକୁ ଲାଗିଗଲା ପ�ଶାk 

ସୁେରଖାକୁ ବାହାରକୁ ଡାକି କହୁଥିଲା େସ £ୀେଲାକଟାକୁ ଟିେକ ବୁେଝଇଦିअ ତମ 

ବଗିଚାେର କଣ କାମ अଛି ସୁେରଖା ପ�ଶାkକୁ ଚାହU, ସରି... କହିେଦଇ ବଗିଚା ଆଡ଼କୁ 

ଚାଲିଗଲା ପିjାେର ବସିଥିଲା ରୀନା ଆଉ େସ େଲାକର ଝିअଟା ଖୁସିେର କହୁଥିଲା, 

“ଆଜି ତେମ କଣ ଖାଇଲ? ଜାଣିଛ, ମଁୁ ଆଜି ପୁରି ଉପମା ଖାଇଲି....” ଝିअର ମୁହଁଟା 

ଖୁସିେର ଉ �̄ଳ ଲାଗୁଥିଲା େଲାକର ହାତେର ଯାଦୁଥିଲା ପରା, ପ�ଶାkକୁ ନିଜ ଗାଡ଼ିଟା 

ନୂଆ େହଲା ଭଳି ଲାଗୁଥିଲା ଆଉ ବଗିଚା? ବଗିଚାଟା ସଜାଡ଼ି େହଇଯାଉଥିଲା ଆଉ 

ପ�ଶାkକୁ ବହୁତ ଆଶ�[ ଲାଗୁଥିଲା 

ବୀମା ନଗର, ବ� ହB ପୁର, ଓଡ଼ିଶା 

ଭ� ାମ�ଭାଷ : ୭୦୦୮୫୬୭୦୮୫ 
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 େଫବୃଆରୀ ମାସ ପାଇଁ ଗc �q�ାେଫବୃଆରୀ ମାସ ପାଇଁ ଗc �q�ାେଫବୃଆରୀ ମାସ ପାଇଁ ଗc �q�ାେଫବୃଆରୀ ମାସ ପାଇଁ ଗc �q�ା    
 ଆହ� ାନେର ବିଗତ କିଛି ମାସ େହବ ଆେମ ଆର� କରିଛୁ ଏକ ନୂତନ ବିଭାଗ ପତି� କାେର 

ପ�କାଶନ େଯାଗ� କାହାଣୀ ନିେବଦନ କରାଯାଉଛି କି� େସଥିପାଇଁ େଯଉଁ େଲଖା ପଠାଇବାକୁ ହୁଏ 

ତାହାର ସମ�କ କଥନ ଆେମ ଏଠାେର େଦଇଥାଉ ଏବଂ ତାହାକୁ କାହାଣୀେର �ାନ େଦଇ େଗାଟିଏ 

କାହାଣୀ ସୃnି କରିବାକୁ କୁହାଯାଏ ଆପଣ ମଧ� ଚାହUେଲ ନିମ�େର ଦିଆଯାଇଥିବା କାହାଣୀର अଂଶକୁ 

େନଇ ନିେଜ େଗାଟିଏ ସୁiର କାହାଣୀ େଲଖି ଆମ ନିକଟକୁ ପଠାଇ ପାରିେବ ମେନ ରଖ� ଆପଣ, 

କାହାଣୀେର ଆେମ େଦଇଥିବା କାହାଣୀର अଂଶ ନି�ୟ ଭାବେର ରହିଥିବ 

  

 “େବାଉ ମଁୁ ସିେନମା େଦଖିବାକୁ ଯିବି ପରା? ଏତିକି ଟ,ାେର କଣ େହବ?” ପ�ଶାk अଭିେଯାଗ 
କରି କହିଲା “ଟିେକଟ୍ େକେତ ଦାମ୍ ଜାଣିଛୁ ନା? ଆଉ ସାvମାେନ ଥିେବ ମୁଁ ଏେତ କମ୍ ଟ,ା ଧରି 
େକମିତି ଯିବି କହିଲୁ? େମାର ମାନ ସ¤ାନ େବାଲି କିଛି अଛି ନା ନାହU?” ଖାଇବା େଟବୁଲେର ବସିଥିବା 
େବେଳ େବାଉ ଯାହା େଦଇଥିେଲ େସତକ େନଇ ନିରବ େହାଇଗଲା ପେର ପୁଣି କହିଲା, “େବାଉ େମାର 
ଟାଇମ୍ େହଲାଣି, ଟ,ା େଦ” େରାେଷଇଘରୁ େବାଉ କହିେଲ, “େମା ପାଖେର କିଛି ନାହU, ତୁ ବାପା,ୁ 
ମାଗି େନଇଯା” 

 ପ�ଶାk ବିର� େହାଇ ଗର ଗର େହଉଥିଲା େବେଳ ଘର ଭିତରକୁ ପଶି ଆସୁଥିବା ବାପା, 

ପଦଧ�ନୀ ଶୁଣି ନିରବ େହାଇଗଲା 

 

 ମେନ ରଖ� ଏହି ପାରାଗ�ାଫଟି ଆପଣ, କାହାଣୀେର ରହିବା अନିବାଯ�� ଆପଣ ଏହାକୁ 
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