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

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

 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 ରହିବ, େସ ଚାହXେଲ ତାହାକୁ େଫସବୁକ ଏବଂ 
ଟି� ଟର ଆଦି ଗଣମାଧ�ମେର କି_ା अନ� ମାଧ�ମେର ପ�କାଶିତ କରିପାରିେବ  

ପବିତ�  ମକର ସଂକ� ାeି ଉପଲେf ଆହ� ାନର अଗଣିତ 
ପାଠକପାଠିକା, େଲଖକେଲଖିକା, ଶୁଭାକାଂfୀ ବgୁ 

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

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

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

ପଠାଇଥିେବ େସମାନ.ୁ ତୁରe ଇେମଲ /ାରା ପତି� କାର ପ�କାଶନ ସ_gୀୟ 

ସଚୂନା େପ�ରଣ କରାଯିବ  

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

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

କାଯ��ବ�^ତା ଭିତେର ସnବ େହଉନାହX, େତଣୁ ପ�ାୟତଃ ପ�େତ�କ ମାସେର କିଛି 

ଦିନ ବିଳ_ େହଉଛି ଏଥିପାଇଁ ମଁୁ ବ�oିଗତ ଭାବେର fମାପ�ାଥ�ୀ 

 ବାର_ାର अନୁେରାଧ ସେ]�  अେନକ ବgୁ େଲଖାଗୁଡ଼ିକୁ ଟାଇପ୍ କରି ପଠାଉ 

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

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

େସମାନ.ୁ ଓଡ଼ିଆେର ଟାଇପ୍ କରି ଆେସନି େତଣୁ େଯମିତି ବି େହଉ ଏହି 

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

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

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

ପାଇଁ ମଁୁ ଆପଣ. ନିକଟେର ଋଣୀ 

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

େଲଖକ ମାନ. ପାଇଁ ସଚୂନାେଲଖକ ମାନ. ପାଇଁ ସଚୂନାେଲଖକ ମାନ. ପାଇଁ ସଚୂନାେଲଖକ ମାନ. ପାଇଁ ସଚୂନା    
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ସ#ାଦକୀୟ     ଡା େଜ�ାତି ପ�ସାଦ ପ,ନାୟକ   ୧୫ 

କାହାଣୀ ବିଭାଗକାହାଣୀ ବିଭାଗକାହାଣୀ ବିଭାଗକାହାଣୀ ବିଭାଗ                                                ୨୭୨୭୨୭୨୭    

ସୁେନଲୀ ସିଂହ    अେଶାକ ବିଶ�ାଳ      ୨୮ 

େହଲ୍ େମଟ୍     ଆକାଶ କୁମାର େଭାଳ     ୩୩ 

ଦୁଇଟି अଣୁଗt    ସୁଧାଂଶୁ େଶଖର ଦି� େବଦୀ    ୩୫ 

େମା ଗଁା     ସୀତାରାମ       ୩୮ 

ଆତD ହତ�ା     ଜିେତp�  କୁମାର କହଁର     ୩୯ 

ହଜିଯାଇଥିବା େଲାକର ଠିକଣା ତି� େଲାଚନ ଦାସ      ୫୦ 

ଆମ ଗଁା ମଶାଣୀ ପଦର   ସତ�ପ�କାଶ େସଠୀ     ୫୫ 

ଚଇତି େଘାଡ଼ା    ପ�େମାଦ କୁମାର ପvା     ୬୦ 

ପରକିୟା ପ�ୀତି    ଗଦାଧର ବଳ      ୭୦ 

ପାୱାର୍ କଟ୍    ସୁଲଗxା ମହାeି      ୭୪ 

ନଗଡ଼ା ଉପାଖ�ାନ   ଶିଶିର କୁମାର େଚୗଧୁରୀ     ୭୯ 

ପ%ୂ� अପ%ୂ�     ^ୁତିେରଖା ମିଶ�      ୮୪ 

ଫvା      ସୁବଳ ମହାପାତ�       ୯୪ 

ସଚୂୀପତ�ସଚୂୀପତ�ସଚୂୀପତ�ସଚୂୀପତ�     
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अହ�ସୁଲfଣୀ     ରାଜବାଳା ତି� ପାଠୀ   ୯୮ 

ନୂଆ ସକାଳ     ବିନୟ ଭୂଷଣ ପାଣିଗ�ାହୀ  ୧୦୩ 

ସୁଭଦ� ା ଖୁଡ଼ି      େସଠୀ କା]{କ ଚp�    ୧୧୫ 

ଭୁଲି େହବକି େସ अଭୂଲା ମୁହୂ]�  ନାରାୟଣ ଚp�  େସନାପତି  ୧୧୮ 

ନୂଆବଷ� ବନାମ ଗରିବ ବାପା   ପି�ୟ.ା ସାହୁ    ୧୨୧ 

ସାବିତ� ୀ ଭାବି     ମହାପାତ�  ବି ସୁନpା   ୧୨୫ 

ଯାହା ପାଇଁ ଯିଏ     ଭାଗିରଥୀ େବେହରା   ୧୩୦ 

अଭିଶ| ଆଇନା     ଦୀପକ ଷଡ଼}ୀ    ୧୪୦ 

ନିବ�ାକ ସଂପକ�     କଲ�ାଣୀ ନp    ୧୪୯ 

େଗୗରୀ, ତୁ ଏ କୂଳର ନା େସ କୂଳର  ଶିବାଶିଷ ନାଏକ    ୧୫୦ 

ଭିନx  ଏକ ବହୁରୂପୀ    େଜ�ାତିର~ନ ସାହୁ   ୧୫୬ 

େଗାଲାପ      ରୁଖ୍ ସାର୍ େବଗମ୍    ୧୬୧ 

ପ�ତିଶୃତି      ପ�କାଶଚp�  ପvା    ୧୬୨ 

ପିେତଇ ବାୟାଣୀ     ସୁଷମା ପରିଜା    ୧୬୭ 

ତିେନାଟି अଣୁଗt     ଆଶୁେତାଷ ବରାଳ   ୧୭୫ 

ବିରାଟ ପରିବ]�ନ    ଶିଶିର ପvା     ୧୭୭ 

ସନ�ାସୀ ବାବା. ପ�ତ�ାବ]�ନ  ବାଲD ୀକି ନାୟକ    ୧୮୨ 
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କବିତା ବିଭାଗକବିତା ବିଭାଗକବିତା ବିଭାଗକବିତା ବିଭାଗ                                            ୧୯୨୧୯୨୧୯୨୧୯୨    

ତିେନାଟି େଛାଟ କବିତା    େବବିସିDତା କର    ୧୯୩ 

ମଁୁ କଣ ଖରାପ ସତେର    ପି�ୟ.ା ପି�ୟଦଶ{ନୀ   ୧୯୪ 

ବାପା       ସୁଶାe କୁମାର ଧଳ   ୧୯୮ 

ଜୟ ହନୁମାନ     ଡ_ରୁଧର ବାଗ୍    ୧୯୯ 

अତିଥି ବନାମ େଗ�    ସସିDତା ସାହୁ    ୨୦୦ 

ସବୁ ଭାବନାର ପ�ତିକି�ୟା   अନସୟୂା ପvା    ୨୦୨ 

ସିଏ ସିନା କବି     ସୁେରp�  କୁମାର ମଲି� କ   ୨୦୪ 

େଶଷ ମାନବର ବିଳାପ    ପି�ୟ.ା ସାହୁ    ୨୦୬ 

ନୂଆ ବରଷ େହ     ସମି�ତ୍ ସତ�ପ�କାଶ ମିଶ�   ୨୦୭ 

ଆସ ନୂଆବଷ�     ସତ�ବ�ତ ସାହୁ    ୨୦୮ 

ନବବଷ�      ସନାତନ ମହାକୁଡ଼   ୨୦୯ 

ନବବଷ�      ବନେଜ�ା�ା ପvା    ୨୧୦ 

ନବବଷ� ୨୦୧୯     ଶ�ୀ ରମା କାe ମିଶ�   ୨୧୧ 

ନୂତନବଷ�ର ଶୁେଭhା    େବଦବ�ାସ ମାଝୀ    ୨୧୩ 

ନୂଆ ଦିବସ      ଦିଲ� ୀପ କୁମାର ସାମଲ   ୨୧୪ 

ନୂଆ ବରଷ      ରାହାସ କୁମାର େବେହରା  ୨୧୬ 
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ସ�ାଗତ େହ ନବାଗତ    ଡା ନୀଳମାଧବ କର   ୨୧୮ 

अତିଥି ୨୦୧୯     ଚp�େଶଖର େଗା    ୨୧୯ 

ନବବରଷଟି ଆସୁଛି    ତପନକୁମାର ସ�ାଇଁ   ୨୨୨ 

अଭିନpନ ୨୦୧୯     ଶିବାଶିଷ ନାଏକ    ୨୨୪ 

ବିଦାୟ ୨୦୧୮     ମେନାର~ନ ମୁଦୁଲି   ୨୨୬ 

अସରeି ଆଶାର ଗeାଘର   ରତx ାକର ଶୀୟ    ୨୨୮ 

ଆେମ ଓଡ଼ିଆ     ତପନ କୁମାର ସାହୁ   ୨୩୦ 

ବିଦାୟ େବଳା     ଆଶୁେତାଷ େମେହର   ୨୩୩ 

ଡାoର      େରାଜା ପvା    ୨୩୪ 

ଶୀତ       अ��ନା ପ,ନାୟକ   ୨୩୬ 

ନାରୀ େହାଇଯିେବ ଲୁ|    େକ. ନିମ�ଳ     ୨୩୭ 

େଗୗରବାନି� ତ ମେନ କରୁଛି   ଶୁଭକାe େଗୗଡ଼    ୨୩୮ 

ସବୁଠି ଲୁଚି କି ଥାअ    େସଠୀ କା]{କ ଚp�    ୨୩୯ 

େହ ସମୟ ତୁେମ େଫରିଯାअ   ସିେ�ଶ�ର ତି� ପାଠୀ   ୨୪୦ 

ପଛଧାଡ଼ିର ମଣିଷ     ପ�ଦୀପ ବg     ୨୪୨ 

ଝିअ ତୁ ଏକ ନ_ର    େସୗମ�ର~ନ ପାଲ   ୨୪୪ 

ମାଆ ପାଇଁ ପେଦ     ପି�ୟବ�ତ କର    ୨୪୫ 
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अଳସୀ ଜହx       େଗୗରା} ଚରଣ େବଉରା  ୨୪୬ 

ଆେମ ଘାସଫୁଲ     ଜଗନx ାଥ ତେରଇ    ୨୪୭ 

ଗଁାଟି େମାର      ଡଃ अମେରଶ ପ,ନାୟକ  ୨୪୮ 

େପ�ମ-ଏକ କାହାଣୀ    ପ�ତିଭା ପି�ୟଦଶ{ନୀ   ୨୫୦ 

ଶୀତ ସକାଳ     ଶୁଭସିDତା େବେହରା   ୨୫୨ 

ସ�ପx       ଜୟଶ�ୀ ମହାରଣା    ୨୫୩ 

ଆହ� ାନ      ବିଦ�ାଧର େସଠୀ    ୨୫୪ 

େସୖନିକ      ତୁଷାରକାe ପ�ସାଦ   ୨୫୫ 

େମା ଗଁାର େସୗpଯ��    େପ�ମଶିଲା ରାଉତ    ୨୫୭ 

ମା       ଭାଗିରଥୀ ଯାନୀ    ୨୫୮ 

ମାଆ       ମେନାଜ କୁମାର ପ�ଧାନ   ୨୫୯ 

କହ ଝିअ ତୁ କଣ େହବୁ?   ବpିତା କର     ୨୬୧ 

ମହାମାୟୀ      ଚି]ର~ନ ସାହୁ    ୨୬୨ 

ଦୂେରଇ ଗଲାପେର    अଜୟ କୁମାର େବେହରା  ୨୬୩ 

ମଁୁ େଯେବ ତୁମକୁ େଭଟିଲି   କvୁରୀ ଚରଣ ରାଉତ   ୨୬୪ 

ଗୁହାରୀ ଶୁଣ େମା େଭାଳାଶ.ର  କୁମାର େଲାେକଶ୍    ୨୬୫  

ସ��ାର ସୃ�ି     अମି�କା ସ�ାଇଁ    ୨୬୬ 
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ଆଇନା      େଜ�ାତିର~ନ ମହାରଣା  ୨୬୭ 

ଆନpବgନ अଭିନpନ   ମଦନ ମାଝୀ    ୨୬୮ 

ତୁେମ ଗଲାପେର     ସାଗର ପ�ଧାନ    ୨୬୯ 

େମା ମାନସ ସeାନ    अପ{ତା ରଣା    ୨୭୦ 

ପ�ଜାପତିର େଡଣା     अଶି�ନୀ ଦାସ    ୨୭୨ 

ଯ�ଣା ଏକ अବ�o ମନର   ପେରଶ ଚp�  ଦାସ   ୨୭୩ 

ଗୁରୁ ମହାନ      କtନା େଜନା    ୨୭୪ 

ସD �ତି ସଦନ      अନିଲ କୁମାର ମହାରଣା  ୨୭୫ 

କବିତା େମା େପ�ମିକା    ନୂତନ କୁମାର େବେହରା  ୨୭୭ 

େମା ଗଁା      fମାନିଧି ସାହୁ    ୨୭୯ 

ସପନେର ପି�ୟା ତୁେମ    ଶରତ କୁମାର ଦାସ   ୨୮୦ 

ଗଲାଦିନ      ବିନୟ ମହାପାତ�     ୨୮୨ 

ଜୀବନର ଧମ�     ସେeାଷ ପ,ନାୟକ   ୨୮୩ 

ଆ~ୁଳାଏ ସD �ତି     େଜ�ା�ାମୟୀ ପାତ�    ୨୮୪ 

େହ ପଣୂ�ାତD ା କୃଷକ    ନାରାୟଣ ଚp�  େସନାପତି  ୨୮୬ 

ନୂଆ ସକାଳ     ଧିେରନ୍ ବାଗ୍    ୨୮୮ 

ସD �ତିରୁ ଫେ��     ଲୀନାରାଣୀ ଧଳ ମ}ରାଜ  ୨୮୯ 
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େପ�ମାମୃତ      ସସିDତା ମିଶ�     ୨୯୨ 

अନx ଦାତାର ଆ]�ନାଦ    ବିେକଶ ସାହୁ    ୨୯୩ 

ଶାeିଦୂତ      ପ�କାଶ ଚp�  ପvା    ୨୯୬ 

ରାେଧକୃ�      अfୟ କୁମାର େବେହରା  ୨୯୭ 

ରoର ନମନୂା     ଏମ୍. ବିଜୟ କୁମାର   ୨୯୮ 

କବିର କବିତା     ତିଳ ରାଉତ     ୨୯୯ 

ରାଗ अନୁରାଗ     ରାମ କଲତା    ୩୦୦ 

େପ�ମର ମିଠା ଦୁଘ�ଟଣା    ସୁଧାଂଶୁ େଶଖର ମvଳ   ୩୦୧ 

अଭିମାନ      ପି�ୟ.ା ପି�ୟଦଶ{ନି ଦାସ   ୩୦୨ 

ନୀଳ ଦରିଆ     ସତ�ବ�ତ ବାରିକ    ୩୦୪ 

ମା       ସସିDତା ପାତ�     ୩୦୫ 

ଆରତୀ      ସ�%�ପ�ଭା ଖଟୁଆ    ୩୦୭ 

େଫରିଆସ ପରେଦଶୀ    ପ%ୂ�ଚp�  ରାଣା    ୩୦୮ 

ଈଶ�ର. ସgାନେର    େଦବଦ] ମିଶ�    ୩୦୯ 

କାpୁଛି ଜ}ଲ ପରିବାର   େସୗମ�ର~ନ େହାତା   ୩୧୦ 

ଦିପୁ ଦୁନିଆେର ତପୁ    ସାଗର ନାୟକ    ୩୧୨ 

ମଁୁ... ପାରଳା     ରିଭୁଆଭୁଷଣ ପvା   ୩୧୪ 
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ଏହି ଦରବାେର     ହୃଦୟାନp ପଧାନ   ୩୧୫ 

ଏମିତି ହୁअଇ ମାଆ    ମେହଶ�ର ସାହୁ    ୩୧୬ 

ନାହX / ହଁ      ସିDତା ମିଶ�     ୩୧୭ 

ସୁpରୀ ସୁକନ�ା     ଶ�ୀରାଜେଶଖର ‘ଚିମା’   ୩୧୮ 

ମାଆ ମ}ଳା     ହେରରାମ ପvା    ୩୨୦ 

अeେର ଜ� ଳନ ତୁମପାଇଁ ସାଥୀ  ସୁ�ାନ କୁମାର କହଁର   ୩୨୨ 

ପ�ଭୁ ତୁେମ ଶୁଣୁଛ ନା    ସ�ବିତ କୁମାର ପାତ�    ୩୨୩ 

ତ| अନୁଭବ     ମମତା ଦାଶ    ୩୨୫ 

ସଂଚାର      େସୗରଭ ପାଣିଗ�ାହୀ   ୩୨୯ 

କପଟିଆ ଜଗନx ାଥ    ପ�ଶାe କୁମାର ପ�ଧାନ   ୩୩୦ 

ଆଇନା       େସୗମ�ର~ନ ସ�ାଇଁ   ୩୩୨ 

ରାତି ଆହୁରି अେନକ ବାକି   अଭିେଷକ ପାଢ଼ୀ    ୩୩୪ 

ଆଦିମ ପ�ବୃ]ି     ପ�ଫୁଲ�  କୁମାର ନାହାକ   ୩୩୫ 

ଧଷ�ଣ ଛାପ      ଶାରଦା ପ�ସନx  ସାହୁ   ୩୩୬ 

ଶ^ା ପ�ା�ିକ     ପ.ଜ କୁମାର ମାହାନା   ୩୩୮ 

ହଁ, େତାରି ପାଇଁ     ଶତ� �ଜିତ ସିଂହ    ୩୩୯ 

ସ�ାଥ�ପର େପ�ମ     ସୁଧାଂଶୁ େଶଖର ସାହୁ   ୩୪୧ 
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କାଗଜ େଖାେଜ କଲମ    ଜୟe କୁମାର ସାହୁ   ୩୪୨ 

ଦୁଃଖ ଏ େଦହଜୀବିର    ମାନସ ର~ନ େବେହରା  ୩୪୩ 

अେଫରା ରାଇଜ     अମେରp�  କର    ୩୪୪ 

ଭ� � ରାତ� ୀ      ବିକାଶ କୁମାର ପାଲ   ୩୪୫ 

େବେଳ େବେଳ     ପ�ଦୁ�ତ କୁମାର ମହାଖୁଡ଼  ୩୪୭ 

େମା କଳା କେହxଇ    ଭାରତୀପ�ଭା ପvା   ୩୪୮ 

େମା अଗଣାକୁ ଆ’     ବି ନିରୁପମା     ୩୫୧ 

ଭୁଲି ମଁୁ ପାରୁନି...     ଭଗବାନ େବେହରା   ୩୫୨ 

ପ�େଶxା]ର      ପ�େମାଦ ରାୟ    ୩୫୩ 

ନୂଆକର ଚିeାଧାରା    ନିରୁପମା ନାୟକ    ୩୫୪ 

ଯମୁନା ଡାେକ ରାଧିକା    ରାମ ପ�ସାଦ ସିଂହ   ୩୫୫ 

अସହାୟ      େଗୗରୀ ପvା    ୩୫୬ 

अଜଣା ପfୀ     ମେନାଜା ନାୟକ    ୩୫୭ 

ସ_ଲପୁରୀ ବିଭାଗସ_ଲପୁରୀ ବିଭାଗସ_ଲପୁରୀ ବିଭାଗସ_ଲପୁରୀ ବିଭାଗ                                        ୩୫୮୩୫୮୩୫୮୩୫୮    

କୁକ୍ ରା ଉବାଚ     ଆ]�ତ� ାଣ ଖୁଡ଼{ଆ    ୩୫୯ 

ମନର୍ କଥା      କବି ପ�ସାଦ     ୩୬୦ 

ଇ ପଜୂାବିଧି      ଏମ୍. ବିଜୟ କୁମାର   ୩୬୧ 
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େପଟର୍ କାେଜ େତା    େଜ�ାତିରାଦିତ� ପୁଝାରୀ   ୩୬୨ 

ସ_ଲପୁରୀ ନନୀ     ଫିେରାଜ କୁମାର ପେଟଲ  ୩୬୩ 

ମା       ଆକାଶ େଚୗହାନ    ୩୬୫ 

ପ�ବg ବିଭାଗପ�ବg ବିଭାଗପ�ବg ବିଭାଗପ�ବg ବିଭାଗ                                            ୩୭୨୩୭୨୩୭୨୩୭୨    

ବିତକ{ତ ରାମ େସତୁ ବନାମ ଶ�ୀରାମ ଡଃ ଲfDଣ ସାହୁ    ୩୭୩ 

ଭଗବାନ େକଉଁଠି?    କୃ� ଦାସ     ୩୮୦ 

ବ�ାअ, ବଢ଼ାअ କନ�ାରତx କୁ   ନାରାୟଣ ଚp�  େସନାପତି  ୩୮୩ 

ଏଇ େଦଶର କଣ େହବ େକଜାଣି  ଡା େଜ�ାତି ପ�ସାଦ ପ,ନାୟକ ୩୮୭ 

ସୁରfା ଶିfା     ଶ�ୀ ରମା କାe ମିଶ�   ୩୯୩ 

ବିେଶଷ ସଚୂନା           ୩୯୯ 

ଆଗାମୀ ସଂ=ରଣ ନିମେe ଆପଣ. େଲଖା ଆଗାମୀ ସଂ=ରଣ ନିମେe ଆପଣ. େଲଖା ଆଗାମୀ ସଂ=ରଣ ନିମେe ଆପଣ. େଲଖା ଆଗାମୀ ସଂ=ରଣ ନିମେe ଆପଣ. େଲଖା 
େଫବୃଆରୀ େଫବୃଆରୀ େଫବୃଆରୀ େଫବୃଆରୀ ୩ ୩ ୩ ୩ ତାରିଖ ସୁ�ା ପହ�ିବା ଦରକାରତାରିଖ ସୁ�ା ପହ�ିବା ଦରକାରତାରିଖ ସୁ�ା ପହ�ିବା ଦରକାରତାରିଖ ସୁ�ା ପହ�ିବା ଦରକାର    

ଚଳିତ ସଂ=ରଣ ନିମେe େଶଷ ତାରିଖ ପଯ��e ମିଳିଥିବା ସମ^ େଲଖା 
ପତି� କାେର ପ�କାଶିତ କରାଯାଇଛି, େଯଉଁମାନ.ର େଲଖା ପ�କାଶିତ େହାଇନାହX, 

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

ମାସେର ନ େହେଲ ଆପଣ ଆଗାମୀ ମାସେର ପତି� କାେର �ାନ ପାଇେବ 
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 ଡା େଜ�ାତି ପ�ସାଦ ପ,ନାୟକ 

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

 ଇଂରାଜୀ ନବବଷ� ନିଜର ପଦଧ�ନୀ େଦଇ ପୁରୁଣା େହାଇଗଲାଣି 

ବିଷୁବ ସଂକ� ାeିକୁ ହX ଆେମ ନବବଷ� େବାଲି ମାନୁଥିବା େବେଳ ସମଗ� 

ବିଶ�ର ଆନpେର ଆେମ ମଧ� ସାମିଲ େହବାପାଇଁ ଇଂରାଜୀ ନବବଷ� 

ଉ�ବକୁ अବେହଳା କରିବା अନୁଚିତ େହବ େତଣୁ ସମ^. ଖୁସିେର 

ଆେମ ଖୁସି େହବା ନ�ାୟେର େମାର ସମ^ ବgୁ.ୁ ଇଂରାଜୀ ନବବଷ�ର 

अଭିନpନ 

 ପ�ାଥ�ନା କରୁଛି ଏହି ବଷ� ଆପଣ. ପାଇଁ ସମ^ ଖୁସି ଆଣିେଦଉ 

ଆପଣ. ସମ^ ସ�ପx ସାକାର େହଉ ଦିନ ଖୁସିେର ବିତୁ ଓଡ଼ିଆ 

ଭାଷା ସାହିତ� ପାଇଁ ଆପଣ. �ୃହା ଆହୁରି ଦି� ଗୁଣିତ େହଉ ଆପଣ 

ଆମ ଭାଷା ପାଇଁ अଧିକ ମେନାନିେବଶ କରm ଏବଂ ଆହ� ାନ ଇ-

ପତି� କାର ଆହ� ାନେର अନୁପ�ାଣିତ ହୁअm 

 ବଷ�ର ପ�ଥମ ସଂ=ରଣ ଆହ� ାନ ବ]�ମାନ ଚତୁ��ଶ ବଷ�େର 

୨୦୦୬ ମସିହାେର ଆରn େହାଇଥିବା ଆହ� ାନ ଇ-ପତି� କା ସଂପ�ତି 

ଚଉଦବଷ�େର ପହ�ିଛି ଏହାର ପ�କାଶନ ଆପଣ. ଭଳି ସହୃଦୟ 

ପାଠକ ପାଠିକା. େଯାଗଁୁ ହX ସnବ େହଉଛି େତଣୁ ଆହ� ାନ ଇ-ପତି� କା 
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ଏବଂ ଏହାର ସମ^ େଲଖକ େଲଖିକା ମାନ. ତରଫରୁ ଆପଣ.ୁ 

ହା�{କ अଭିନpନ ଓ କୃତ�ତା �ାପନ କରୁଛି 

 ଚଳିତ ସଂ=ରଣେର अେନକ ନୂତନ େଲଖକ େଲଖିକା. େଲଖା 

ପ�କାଶିତ େହାଇଛି, େସହିମାନ. େଲଖନୀ ସମୃ� େହଉ େବାଲି ପ�ାଥ�ନା 

କରୁଛି େସମାେନ ଭବିଷ�ତେର ଆମ ଭାଷାର ରfାପାଇଁ କତ�ବ�ରତ 

େହେବ ଏଥିେର ଦି� ମତ ନାହX 

 ଚଳିତ ସଂ=ରଣ ପଢ଼ିବା ପବୂ�ରୁ ଆସm ଧ�ାନ େଦବା ବିଗତ 

ମାସର କିଛି ପ�ମୁଖ ଖବର ଓ ଘଟଣା ବିଷୟେର  

୧୧୧୧. . . . ସାଧାରଣବଗ�. ପାଇଁ ସଂରfଣ ନିୟମସାଧାରଣବଗ�. ପାଇଁ ସଂରfଣ ନିୟମସାଧାରଣବଗ�. ପାଇଁ ସଂରfଣ ନିୟମସାଧାରଣବଗ�. ପାଇଁ ସଂରfଣ ନିୟମ    

 ନୂଆବଷ�େର ସମ^ ରାଜେନୖତିକ ଦଳ.ୁ ଚମକାଇ େଦଇ 

ଭାରତର ପ�ଧାନମ�ୀ ଏକ ଏମିତି େଘାଷଣା କରିେଲ ଯାହାକୁ େକହି 

ବିେରାଧ କରି ପାରିେବ ନାହX ସ�ାଧୀନତା ପରବ]�ୀ ସମୟରୁ 

ଭାରତେର ଆରfଣ ବା ସଂରfଣ ନିୟମ /ାରା ନି�{� େକେତାଟି ଜାତି 

ହX ଲାଭାନି� ତ େହଉଥିବା େବେଳ ପ�ଥମ ଥର େମାଦୀ ସରକାର 

ସ�hଳବଗ�. ପାଇଁ ଆରfଣ ବ�ବ�ା କରି ଏକ ଆ�ଯ��ଜନକ କାଯ�� 

କରିଛeି ଆଥ{କ ଭାେବ ଦୁବ�ଳ ଉ�ବଗ�ର ବ�oି. ପାଇଁ ଏହି ନିୟମ 

ଲାଭଜନକ େହବ େକବଳ अନୁସୁଚିତ ଜାତି, ଜନଜାତି ତଥା अନ� 

ପଛୁଆବଗ�.ୁ ଆରfଣ ଦିଆଯାଉଥିଲା ଏହା/ାରା अେନକ ପରିବାର 

ସ�hଳ େହବା ସେ]�  ଜାତି ଦାୟେର ଆରfଣର ଲାଭ ପାଇ ଚାଲିଛeି 
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ଏହା ବିେରାଧେର अେନକ ସଂଗଠନ अେନକ ବଷ�ରୁ ଆେpାଳନ କରି 

ଆସୁଛeି, କିm େକୗଣସି ସରକାର ଆରfଣକୁ ସ#ୂ%� ବା ଆଂଶିକ 

ଭାବେର ପ�ତ�ାହୃତ କରିବା ଭଳି ଦୁଃସାହାସ କରୁନାହାeି ଏହିପରି 

�ଳେର େମାଦୀ ସରକାର. ନି�]ି ଏକ ଏମିତି ପରି�ିତି ସୃ�ି କରିଛି 

ଯାହା ଫଳେର ସମୁଦାୟ ବିପf ବାଟବଣା େହାଇଯାଇଛି  

 अବଶ� େମାଦୀ.ର ଏହି ମା�ରେ�� ାକ୍ କୁ େନଇ ରାଜନୀତି ସୃ�ି 

େହାଇଗଲାଣି ବିେରାଧୀ ଦଳମାେନ କହିଛeି େଯ ୨୦୧୯ 

ସବ�ସାଧାରଣ ନିବ�ାଚନକୁ ଆଖି ଆଗେର ରଖି େମାଦୀ ଏହିଭଳି ଏକ 

େଯାଜନା ସୃ�ି କରିଛeି ଯଦି େସ ସତେର ଉ�ବଗ�. ପାଇଁ ଏେତ 

ଚିeିତ ଥିେଲ ତା େହେଲ ଶାସନେର ସାେଢ଼ ଚାରିବଷ� ଭିତେର ଏହି 

େଯାଜନା କାଯ��କାରୀ କରିେଲ ନାହX କାହXକି? ଏହାର ବିପରୀତ ବିେଜପି 

ତରଫରୁ କୁହାଯାଉଛି େଯ କଂେଗ�ସ ଚାହXଥିେଲ ବିଗତ ସାତ ଦଶgିେର 

ଏହିଭଳି େଯାଜନା ଆଣି ପାରିଥାeା କିm େସମାେନ କରି ପାରିେଲ ନାହX 

େବାଲି ଏେବ ଚି�ାର କରୁଛeି 

 କୁହାଯାଉଛି ଏହି େଯାଜନା ଫଳେର େମାଦୀ. ପfେର ଜନାେଦଶ 

ଆସିବ ଏବଂ ପୁନବ�ାର େମାଦୀ ହX ସରକାର ଗଠନ କରିେବ अବଶ� 

ଉ�ବଗ�େର ଏହାକୁ େନଇ ବିେଶଷ ଉ�ାହ ପରିଲfିତ େହଉନଥିବା 

କଥା ଗଣମାଧ�ମ କହୁଛeି अଧିକ ଆରfଣ /ାରା ଆେମ େଦଶର 

ସମୁଦାୟ ଘେରାଇ ଉ�ାଦକୁ ପୁଣି ନୁ�ନ ^ରକୁ େନଇଯିବା ସିନା ଏହା 
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/ାରା େକୗଣସି ଲାଭ େହବନାହX େବାଲି अେନକ ମତ େଦଇଛeି 

 ଆମ ମତେର ଏହାକୁ ସ�ାଗତ କରାଯିବା ଉଚିତ କାରଣ 

ସ�ାଧୀନତା ପେର ଏହା ପ�ଥମ େଯାଜନା େଯଉଁଥିେର ଜାତିଭି]ିକ 

ଆରfଣକୁ ପ�ାଥମିକତା ଦିଆନଯାଇ ଆଥ{କ ମାନଦvକୁ ଦିଆଯାଇଛି 

ଆେମ ଆଶା କରୁଛୁ ଆଗାମୀ ଦିନେର ସମାଜର ଆଥ{କ ଦୁବ�ଳ ବଗ�.ୁ 

ହX ଏହି ଭଳି ଆରfଣ ଦିଆଯିବା ବ�ବ�ା କରାଯାଉ ଆରfଣ /ାରା 

अେନକ ଦୁବ�ଳବଗ� ପରିବାର ସ�hଳ େହବା ସେ]�  େସମାେନ ଆରfଣର 

ଲାଭ ପୀଢ଼ିପେର ପୀଢି େନଇ ଆସୁଛeି ଯାହା େହବା अନୁଚିତ 

 ସମାଜର କି� ମି େଲୟର ବା ଆରfଣର ଲାଭ େନଇଥିବା 

ପରିବାର.ୁ ପୁନ� ଆରfଣ ଦିଆ ନ ଯାଉ, ଏବଂ ଏହା /ାରା 

ସମାଜେର ସମତା ଏବଂ ଆଥ{କ ସାମ�ତା ଆସିବ, ଏଥିେର ଦି� ମତ 

ନାହX 

୨୨୨୨. . . . ଆୟକର ରହିବ ନା ନାହXଆୟକର ରହିବ ନା ନାହXଆୟକର ରହିବ ନା ନାହXଆୟକର ରହିବ ନା ନାହX????    

 ସରକାର ସଦ� େଦଇଥିବା ସଚୂନା अନୁଯାୟୀ ବାଷ{କ ଆଠଲfରୁ 

କମ ଆୟ କରୁଥିବା ପରିବାର ମାେନ ଉ�ବଗ�ର େହବା ସେ]�  

ଆରfଣର ସୁବିଧା ପାଇ ପାରିେବ ଏଥିେର ଗଣମାଧ�ମ ସକି�ୟ 

େହାଇଯାଇଛeି ଆଠଲfରୁ କମ ଦରମା ପାଉଥିବା ଏକ ବିଶାଳ 

େଗା0ୀ ଏହା ଫଳେର ଲାଭାନି� ତ େହେବ ନି�ୟ 

 ଏେବ ପ�ଶx ଉଠୁଛି अେଢ଼ଇ ଲfରୁ अଧିକ ଦରମା ପାଉଥିବା 
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ବ�oି. େfତ� େର ଆୟକର େଦବା ବାଧ�ତାମଳୂକ ଥିବା େବେଳ ଏହି 

େଯାଜନାେର କଣ େହବ ତାହା ସମେ^ ଚିeା କରୁଛeି 

 ଏକ ଆକଳନ अନୁସାେର ସnବତଃ ଆଠଲf ପଯ��e ଆୟଥିବା 

ବ�oିମାନ.ୁ ଆୟକର ଛାଡ଼ େହାଇପାେର େବାଲି କୁହାଯାଉଛି ଯଦି 

ସତେର ଏମିତି କିଛି ହୁଏ ତା େହେଲ େମାଦୀ େଗାଟିଏ ପେର େଗାଟିଏ 

ମା�ର େ�� ାକ୍ େଦଇ ବିପfକୁ ଧରାଶାୟୀ କରିେଦେବ େବାଲି ବୁ�ିଜୀବି 

ମହଲେର କୁହାଯାଉଛି 

୨୨୨୨. . . . ଦିଲ� ୀେର ବିେଜଡ଼ିର କୃଷକ अଧିକାର ସମାେବଶଦିଲ� ୀେର ବିେଜଡ଼ିର କୃଷକ अଧିକାର ସମାେବଶଦିଲ� ୀେର ବିେଜଡ଼ିର କୃଷକ अଧିକାର ସମାେବଶଦିଲ� ୀେର ବିେଜଡ଼ିର କୃଷକ अଧିକାର ସମାେବଶ    

 ବିଗତ ଦିନେର ଓଡ଼ିଶାର ବିଜୁ ଜନତା ଦଳ ସରକାର ଦିଲ� ୀେର 

ଏକ ବିଶାଳ ସମାେବଶର ଆେୟାଜନ କରିଥିେଲ କୃଷକ अଧିକାର 

ସମାେବଶ ନାମେର ଏହି କାଯ��କ�ମ ଦିଲ� ୀର ତଲକେଟାରା �ାଡ଼ିୟମ 

ଠାେର ମୁଖ�ମ�ୀ ନବୀନ ପ,ନାୟକ ସେମତ अେନକ େନତା ଓ 

ମ�ୀ. ସମfେର ଆେୟାଜିତ େହାଇଥିଲା େକp�  ସରକାର ଓଡ଼ିଶାର 

କୃଷି ଓ କୃଷକ.ୁ େନଇ େକୗଣସି ପଦେfପ େନଉ ନଥିବା ଦାବୀ କରି 

ଏହି କାଯ��କ�ମ ଆେୟାଜିତ େହାଇଛି ଧାନର ସବ�ନିମx ସହାୟକ 

ମଲୂ�େର ବୃ�ି ସେମତ अେନକ ଦାବୀକୁ େନଇ େକp�  ସରକାର.ୁ 

େଘରିବା ପାଇଁ ଏହି କାଯ��କ�ମ େହାଇଥିଲା  

 ଏହି ସମାେବଶେର ହଜାର ହଜାର ସଂଖ�ାେର ବିେଜଡ଼ି ସମଥ�କ, 

ଦଳୀୟ କମ�ୀ, ବିଧାୟକ, ସାଂସଦ ଓ ସ}ଠନ ଦାୟିତ� େର ଥିବା 



ଆହ� ାନ ଇ-ପତି� କା, ଚତୁ��ଶ ବଷ�, ପ�ଥମ ସଂଖ�ା, ଜାନୁଆରୀ ୨୦୧୯ Magazine Downloaded from www.aahwaan.com 

ଆହ� ାନ ଇ-ପତି� କା ସ#ୂ%� ନିଃଶୁ' ବିତରଣ େହତୁ ଡା େଜ�ାତି ପ�ସାଦ ପ,ନାୟକ. /ାରା ପ�ତି0ିତ ଓ ପ�କାଶିତ  | Aahwaan.com  Aahwaan.com  Aahwaan.com  Aahwaan.com  |  20 

अଧିକାରୀମାେନ ଉପ�ିତ ଥିେଲ ରାଜ� ପ�ତିନିଧି.ୁ େଭଟିବା ପାଇଁ 

େକp�  ସରକାର. ଟାଳଟୁଳ ନୀତିର ଆେଲାଚନା କରାଯାଇଛି ୨୦୧୪ 

ନିବ�ାଚନ ସମୟେର ଦିଆଯାଇଥିବା ପ�ତିଶୃତି ଏପଯ��e ପରୂଣ ନ 

େହାଇଥିବା ନି�ୟ ଦୁଃଖର ବିଷୟ େବାଲି କୁହାଯାଇଛି 

୩୩୩୩. . . . କୃଷକ अଧିକାର ସମାେବଶକୁ େନଇ ସେpହକୃଷକ अଧିକାର ସମାେବଶକୁ େନଇ ସେpହକୃଷକ अଧିକାର ସମାେବଶକୁ େନଇ ସେpହକୃଷକ अଧିକାର ସମାେବଶକୁ େନଇ ସେpହ    

 ଦିଲ� ୀେର ଆେୟାଜିତ କୃଷକ ସମାେବଶ େକେତ ସଫଳ ବା ବିଫଳ 

ତାହା ରାଜେନୖତିକ ବୁ�ିଜୀବି ମାେନ ହX କହି ପାରିେବ କିm ଏହି 

ସମାେବଶ ପାଇଁ େଯଉଁ ଧରଣର ଆେୟାଜନ କରାଯାଇଥିଲା ତାହାକୁ 

େନଇ अେନକ ସମାେଲାଚନା ଗଣମାଧ�ମେର େହଉଛି  

 ପ�ଥମତଃ ଏହି ସମାେବଶ ପାଇଁ େଯଉଁମାେନ ଦିଲ� ୀ ଯାଇଥିେଲ 

େସମାେନ େକବଳ ଦଳୀୟ କମ�ୀ ଥିେଲ, େସମାନ. ମଧ�େର େକହି 

କୃଷକ ନଥିେଲ େବାଲି କୁହାଯାଉଛି ଶୀତତାପ ନିୟeି� ତ ବଗିେର 

ଦିନେର ତିନିଥର ଉ]ମ େଭାଜନର ବ�ବ�ା ସେମତ ଫଳମଳୂ ଖାଇ 

ଦିଲ� ୀ ଯାତ� ା କରୁଥିବାର କିଛି ଚିତ�  େସାସିଆଲ୍ ମିଡ଼ିଆେର ପ�ଚାର 

େହବାପେର ଏହାକୁ େନଇ अେନକ କtନା ଜtନା ସୃ�ି େହାଇଥିଲା 

ଯାତ� ା କରୁଥିବା ବ�oିମାେନ େକଉଁ ଧରଣର କୃଷକ େବାଲି अେନକ 

ବ�} କରିଥିେଲ 

 କିଛି ବ�oି କହିଥିେଲ େଯ ଦିଲ� ୀ ଯାଇଥିବା କୃଷକମାେନ 

ଉଡ଼ଲ�ାv୍ େଜାତା ପିgିଥିେଲ, େରବ�ାନ୍ ଚଷମା ପିgିଥିେଲ େସମାେନ 
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େକଉଁ ପ�କାରର କୃଷକ ଏବଂ େସମାନ. େକଉଁ ଦୁଃଖ ସରକାର 

ଶୁଣିେବ? ଇତ�ାଦି अେନକ ବ�} ସଂପ�ତି େସାସିଆଲ୍ ମିଡ଼ିଆେର 

ପ�ଚାର େହଉଛି 

୪୪୪୪. . . . ରାେଫଲ ମ�େର ଦିfିତ କଂେଗ�ସ ବୁଝିବାକୁ ନାରାଜରାେଫଲ ମ�େର ଦିfିତ କଂେଗ�ସ ବୁଝିବାକୁ ନାରାଜରାେଫଲ ମ�େର ଦିfିତ କଂେଗ�ସ ବୁଝିବାକୁ ନାରାଜରାେଫଲ ମ�େର ଦିfିତ କଂେଗ�ସ ବୁଝିବାକୁ ନାରାଜ    

 େଦଶର ସେବ�ା� ନ�ାୟାଳୟ ରାେଫଲ୍ ସଉଦାେର େକୗଣସି 

अନିୟମିତତା େହାଇଥିବା କଥା ପାଇନଥିବା ସେ]�  କଂେଗ�ସ ଦଳ 

େଲାକସଭାେର ଏହାକୁ େନଇ ତୁମି�େତାଫାନ କରିବା अତ�e ଦୁଭ�ାଗ�ର 

ବିଷୟ ବାର_ାର ରେଫଲ୍ କିଣାବିକାେର ଦୁନ�ୀତି େହାଇଛି େବାଲି 

କହିବା ପେର अଥ�ମ�ୀ ସମୁଦାୟ ପ�କି�ୟା ବିଷୟେର ସବିେଶଷ ବିବରଣୀ 

େଲାକସଭାେର େଦଇଥିେଲ, ରfାମ�ୀ ନିମ�ଳା ସୀତାରମଣ ମଧ� 

ବoବ� େଦବା ସେ]�  ବିେରାଧ ପ�ଧାନମ�ୀ. ବoବ� ଦାବୀ କରି 

ଆସୁଛି 

 କୁହାଯାଏ, େଗାଟିଏ ମିଥ�ାକୁ ବାର_ାର କହିେଲ ତାହା ସତ�େର 

ପରିଣତ େହାଇଯାଏ ୨୦୧୪ ମସିହାେର େଯେତେବେଳ अଟଳ ବିହାରୀ 

ବାଜେପୟୀ. ସରକାର ନିବ�ାଚନ ହାରି ଯାଇଥିଲା େସହି ସମୟେର 

କଂେଗ�ସ ଦଳ ବିେଜପି ଉପେର ଶବବାହକ କଫିନ କୀଣାେର ଦୁନ�ୀତି 

େହାଇଛି େବାଲି ପ�ଚାର କରିଥିଲା ଏବଂ ଏହାଫଳେର ବିେଜପି ନିବ�ାଚନ 

ହାରିଥିଲା ଦୁଭ�ାଗ�ର ବିଷୟ ୨୦୧୩ ମସିହାେର ସେବ�ା� ନ�ାୟାଳୟ 

ଏହି ସଉଦାେର େକୗଣସି अନିୟମିତତା େହାଇନଥିବା କଥା କହିଥିେଲ 
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କିm େସେତେବଳକୁ अଟଳ ବିହାରୀ ବାଜେପୟୀ. ସରକାର ଧରାଶାୟୀ 

େହାଇ ସାରିଥିଲା 

 ଶୁଣାଯାଉଛି ବ]�ମାନ କଂେଗ�ସ େସହିଭଳି ରାେଫଲ୍ କିଣା ଦୁନ�ୀତି 

ବିଷୟକୁ ବାର_ାର କହି କହି ସବ�ସାଧାରଣ. ମଧ�େର େମାଦି 

ବିେରାଧୀ ଚିeାଧାରା ସୃ�ି କରିବାକୁ େଚ�ା କରୁଛeି 

 अନ� ଏକ ସଚୂନା अନୁଯାୟୀ, କାେଳ ରାେଫଲ୍ ବିଷୟେର 

ସବିେଶଷ ବିବରଣୀ ପାଇଁ ଚୀନ ସରକାର ରାହୁଲଗାgୀ.ୁ ଏକ ବିଶାଳ 

ପରିମାଣର अଥ� ଦାନ କରିଛeି अବଶ� ଏହା େସାସିଆଲ୍ ମିଡ଼ିଆେର 

ପ�ଚାରିତ ତଥ� େତଣୁ ଏହାର ସତ�ତା ଆେମ େଦଇ ପାରିବୁ ନାହX 

କିm ଯଦି ସତେର େସମିତି କିଛି େହାଇଥାଏ ତାହା େହେଲ ଏହା ଆମ 

େଦଶ ପାଇଁ अତ�e ଦୁଭ�ାଗ�ର ବିଷୟ ନି�ୟ 

୫୫୫୫. . . . ସାବରିମାଲାେର ପ�େବଶ କରିେଲ ମହିଳାସାବରିମାଲାେର ପ�େବଶ କରିେଲ ମହିଳାସାବରିମାଲାେର ପ�େବଶ କରିେଲ ମହିଳାସାବରିମାଲାେର ପ�େବଶ କରିେଲ ମହିଳା    

 ଦୀଘ�ଦିନ ଧରି ଚାଲିଥିବା ଘମାସାନକୁ अe କରି ବିଗତ ସ|ାହେର 

େକରଳର ପ�ସି� ସାବରିମାଲା ଧମ�ପୀଠେର अeତଃ ମହିଳା ପ�େବଶ 

କରିବାକୁ ସଫଳ େହାଇଛeି ଏହି ଧମ�ପୀଠେର ମହିଳା. ପ�େବଶକୁ 

େନଇ ଥିବା ନିେଷଧାେଦଶ ବିେରାଧେର ଭାରତର ସେବ�ା� 

ନ�ାୟାଳୟେର େହାଇଥିବା ଏକ ଜନହିତକର ଯାଚିକାେର ଦାବୀ 

କରାଯାଇଥିଲା େଯ ଏହି ମpିରକୁ ପ�େବଶ ପାଇଁ अେନକ ମହିଳା ଇ�ୁକ 

ଥିବା ସେ]�  େସମାନ.ୁ ପ�େବଶାଧିକାର ଦିଆଯାଉନାହX େସଇଥିପାଇଁ 
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ସେବ�ା� ନ�ାୟାଳୟ ମpିର ପରିସର ଭିତରକୁ ମହିଳା. ପ�େବଶ େହତୁ 

ନି�]ି େଦଇଥିେଲ କିm ଏହାକୁ ବିେରାଧ କରି अେନକ ହିpୁବାଦୀ 

ସଂଗଠନ ଆେpାଳନାତD କ ପଦେfପ େନବା ଫଳେର ମpିର ଭିତରକୁ 

ମହିଳା. ପ�େବଶ ସnବ େହାଇନଥିଲା 

 ଦୀଘ�ଦିନର ଘମାସାନ ପେର ଚଳିତ ମାସେର ଦୁଇଜଣ ମହିଳା 

ମpିରେର ପ�େବଶ କରିଥିେଲ େସମାନ.ୁ େପାଲିସ ସୁରfା ବଳୟ 

ମଧ�େର ରଖି ମpିର ଭିତେର ପ�େବଶ କରାଯାଇଥିଲା ଏହାପେର 

ମpିରର ପଜୂାରୀ ମpିରକୁ ବp କରି େଦଇଥିେଲ ଶୁ� କମ� 

କରିବାପେର ମpିରକୁ େଖାଲାଯାଇଥିଲା 

 ଆ�ଯ��ର କଥା ବିଶ�ର अେନକ ମpିରେର ମହିଳା ମାନ. 

ନିମେe ପ�େବଶ अଧିକାର ନଥିବା େବେଳ ସାବରିମାଲା ମାମଲାେର 

ଉ�ତମ ନ�ାୟାଳୟ େଦଇଥିବା ନି�]ିକୁ ବିେରାଧ କରାଯାଇଥିଲା 

ବ�ାପକ ଜନअସେeାଷ ସେ]�  ନ�ାୟାଳୟ ନିଜ ନି�]ିେର अଟଳ 

ରହିବା ଦୁଃଖଦ େବାଲି अେନକ ମତ େଦଇଛeି 

୬୬୬୬. . . . ସାବରିମାଲାେର ମହିଳା ପ�େବଶ ପେର େକରଳେର ହିଂସାକାvସାବରିମାଲାେର ମହିଳା ପ�େବଶ ପେର େକରଳେର ହିଂସାକାvସାବରିମାଲାେର ମହିଳା ପ�େବଶ ପେର େକରଳେର ହିଂସାକାvସାବରିମାଲାେର ମହିଳା ପ�େବଶ ପେର େକରଳେର ହିଂସାକାv    

 ସାବରିମାଲା ମpିରେର ମହିଳା. ପ�େବଶ ପାଇଁ ରାଜ�ବ�ାପୀ 

ସରକାର. /ାରା ଆେୟାଜିତ ମାନବଶୃ�ଳା ଚ��ାର ବିଷୟ ରହିଥିଲା, 

କାରଣ ଏହି ଶୃ�ଳାେର ହିpୁ ମହିଳା କମ, ମୁସଲମାନ୍ ଏବଂ ଖ�ୀ�ିଆନ୍ 

ମହିଳା अଧିକ ସଂଖ�ାେର ଥିେଲ ଆ�ଯ��ର ବିଷୟ, ମୁସଲମାନ 
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ମାନ. ମସଜିଦ ମାନ.ୁ ମହିଳା ମାନ. ପ�େବଶ अଧିକାର ନଥିବା 

େବେଳ େସମାେନ େଗାଟିଏ ହିpୁ ମpିରେର ମହିଳା. ପ�େବଶ ପାଇଁ 

ଆେଗଇ ଆସିବା ସ#ୂ%� ଭାବେର ରାଜେନୖତିକ ଉେ�ଶ� ପ�େଣାଦିତ 

ଲାଗୁଛି କିଛି ମୁସଲିମ୍ ମହିଳା. ହାତେର ଥିବା ପ�ାକାଡ଼�କୁ େଦଖିେଲ 

ସହଜେର ବୁଝି େହଉଥିଲା, େସମାେନ େସଥିରୁ କିଛି ବୁଝୁନଥିେଲ 

େକବଳ ବିେରାଧ କରିବାପାଇଁ ହX ଧାଡ଼ିେର ଠିଆ େହାଇଥିେଲ 

 ସାବରିମାଲାେର ମହିଳା ପ�େବଶ ପେର अେନକ ହିpୁବାଦୀ 

ସଂଗଠନ ବp ଡାକରା େଦଇଥିେଲ ଏବଂ ଏହି ସମୟେର େହାଇଥିବା 

ହିଂସାକାvେର अେନକ ବ�oି ପ�ାଣ ହରାଇଥିେଲ ଏହା ସ#ୁ%� ଭାେବ 

अପ�ତ�ାଶିତ ଭାବେର େହାଇଥିଲା 

୭୭୭୭. . . . ଏ�ିେଡ�ାଲ୍ ପ�ାଇମ୍ ଏ�ିେଡ�ାଲ୍ ପ�ାଇମ୍ ଏ�ିେଡ�ାଲ୍ ପ�ାଇମ୍ ଏ�ିେଡ�ାଲ୍ ପ�ାଇମ୍ ମିନି�ର ଆସୁଛି ଚଳ�ିତ� େରମିନି�ର ଆସୁଛି ଚଳ�ିତ� େରମିନି�ର ଆସୁଛି ଚଳ�ିତ� େରମିନି�ର ଆସୁଛି ଚଳ�ିତ� େର    

 ଦୀଘ� ଦଶବଷ� ଭାରତର ପ�ଧାନମ�ୀ ରହିଥିବା ମନେମାହନ 

ସିଂହ. ବିଷୟେର ରଚିତ ଏକ ପୁ^କ अେନକ ଚ��ାେର ରହିଥିଲା 

अଚାନକ ଭାବେର ଭାରତର ପ�ଧାନମ�ୀ ପଦବୀ ପାଇଥିବା ଶ�ୀ ସିଂହ.ୁ 

ଏ�ିେଡ�ାଲ୍ ପ�ାଇମମିନି�ର େବାଲି କୁହାଯାଇଥିଲା ପୁ^କେର 

अେନକ ଚ�{ତ ଏବଂ अଜଣା ତଥ� ପ�କାଶିତ େହାଇଥିଲା ଏବଂ ଏହାର 

ବିେରାଧ ମଧ� େହାଇଥିଲା ବ]�ମାନ ଏହି ପୁ^କର ଏକ ଚଳ�ିତ�  

ଆସୁଛି ଜାନୁଆରୀ ୧୧ ତାରିଖେର ବଷ{ୟାନ अଭିେନତା अନୁପମ 

େଖର ଏଥିେର ମନେମାହନ ସିଂହ. ଭୂମିକାେର अଛeି 
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 ଏହି ସିେନମାର େଟ�ଲର୍ ରିଲିଜ୍ େହବାପେର ଏହାକୁ େନଇ 

अେନକ ରାଜେନୖତିକ ଉେ�ଶ� ରହିଛି େବାଲି କଂେଗ�ସ ଦାବୀ କରୁଥିବା 

େବେଳ ଚଳ�ିତ� ର ନିମ�ାତା ଏହାକୁ अଭିବ�oିର ସ�ାତ�ତା େବାଲି ଦାବୀ 

କରୁଛeି ଏହି ଚଳ�ିତ� େର କଂେଗ�ସ ଦଳର अେନକ କୁକମ�କୁ ଦଶ�କ 

ମାନ. ନିକଟେର ଉପ�ାପନ କରି ଆଗାମୀ ସାଧାରଣ ନିବ�ାଚନେର 

ବିେଜପି ନିଜ ପାଇଁ �ାନ ସୃ�ି କରୁଛି େବାଲି ଦାବୀ କରାଯାଉଛି 

 ଏହି ଚଳ�ିତ� ର େଟ�ଲରକୁ ୟୁଟୁ�ବ୍ ରୁ ମଧ� କିଛି ସମୟ ପାଇଁ 

ହେଟଇ ଦିଆଯାଇଥିଲା ଏହା ସବୁ ରାଜେନୖତିକ େବାଲି ନିମ�ାତା. 

ତରଫରୁ କୁହାଯାଇଥିଲା କଂେଗ�ସ ଦଳ ତରଫରୁ ଏହି ଚଳ�ିତ� କୁ 

ବିେରାଧ କରାଯାଉଛି ଏବଂ ମଧ�ପ�େଦଶେର ଏହି ଚଳ�ିତ�  ବ�ାନ୍ ମଧ� 

କରାଯାଇଛି ବିହାରେର ଏହି ଚଳ�ିତ�  ସହ ସଂଶି�� अେନକ 

अଭିେନତା. ବିେରାଧେର ମକ�ମା ରୁଜୁ କରାଯାଇଛି େଦଖାଯାଉ 

ଏହି ଚଳ�ିତ�  ଆସିବା ପେର େଦଶେର େକଉଁ ଧରଣର ରାଜେନୖତିକ 

ବାତାବରଣ ସୃ�ି େହଉଛି 

୭୭୭୭. . . . ଡ}ା ଦୁଘ�ଟଣାେର अେନକ ମୃତଡ}ା ଦୁଘ�ଟଣାେର अେନକ ମୃତଡ}ା ଦୁଘ�ଟଣାେର अେନକ ମୃତଡ}ା ଦୁଘ�ଟଣାେର अେନକ ମୃତ    

 ନୂଆବଷ� ଦିନ ରାଜ�ର ଏକ ମମ�mଦ ଡ}ାବୁଡ଼ି ଘଟଣା ପାଇଁ 

ଦୁଃଖର ବାତାବରଣ େଖଳି ଯାଇଥିଲା ଜଗତସିଂପୁର ଜିଲ� ାର ହସିନା 

ଗଁାର अନୁ�ନ ୫୫ ଜଣ ବ�oି ସପରିବାର ବଣେଭାଜି କରିବାପାଇଁ 

େକp� ାପଡ଼ା �ିତ ହୁକିେଟାଲା ଯାଇଥିେଲ େଫରିବା ବାଟେର େସମାେନ 
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ଯାତ� ା କରୁଥିବା ମାଛଧରା ଡ}ାେର ପାଣି ପଶିବାପେର ଡ}ା ଓଲଟି 

ଯାଇଥିଲା ନିପାଣିଆ ଗଁା ନିକଟେର ଡ}ା ବୁଡ଼ି ଯାଉଥିବା େବେଳ 

�ାନୀୟ अଧିବାସୀ. ସହସା ପଦେfପ େହତୁ अବଶ�nାବୀ ବ�ାପକ 

fୟfତି ନ େହାଇଥିେଲ ସୁ�ା अନୁ�ନ ଦଶଜଣ. ପ�ାଣହାନୀ 

େହାଇଥିଲା 

 ସଚୂନାେଯାଗ� େଯ େଗାଟିଏ େଛାଟ ମାଛଧରା ଡ}ାେର 

ଆବଶ�କଠାରୁ अଧିକ ସଂଖ�କ ଯାତ� ୀ େହାଇଥିବା େହତୁ ଡ}ାଟି 

ଭାରସାମ� ହରାଇ ପାଣିେର ବୁଡ଼ି ଯାଇଥିଲା ଏହିପରି ଘଟଣା ଓଡ଼ିଶା 

ପାଇଁ ନୂଆ େହାଇନଥିେଲ ସୁ�ା େଲାକମାେନ ସେଚତନ େହବାର 

ଆବଶ�କ ରହିଛି େବାଲି ବୁ�ିଜୀବିମାେନ ମତ େଦଇଛeି 

 ନବବଷ�ର ପ�ଥମ ସଂ=ରଣ ଆପଣ ମାନ.ୁ ଭଲ ଲାଗିବ େବାଲି 

ଆଶା  

 ଧନ�ବାଦ 

 ଡା େଜ�ାତି ପ�ସାଦ ପ,ନାୟକ 

 ପ�ତି0ାତା-ସ#ାଦକ, ଆହ� ାନ ଇ-ପତି� କା 
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କାହାଣୀ ବିଭାଗ 



ଆହ� ାନ ଇ-ପତି� କା, ଚତୁ��ଶ ବଷ�, ପ�ଥମ ସଂଖ�ା, ଜାନୁଆରୀ ୨୦୧୯ Magazine Downloaded from www.aahwaan.com 

ଆହ� ାନ ଇ-ପତି� କା ସ#ୂ%� ନିଃଶୁ' ବିତରଣ େହତୁ ଡା େଜ�ାତି ପ�ସାଦ ପ,ନାୟକ. /ାରା ପ�ତି0ିତ ଓ ପ�କାଶିତ  | Aahwaan.com  Aahwaan.com  Aahwaan.com  Aahwaan.com  |  28 

ସୁେନଲୀ ସିଂହ ସୁେନଲୀ ସିଂହ ସୁେନଲୀ ସିଂହ ସୁେନଲୀ ସିଂହ     
େଖଳର ଉପାଦାନମାନ -ରାେଟଲ ବା ଗାଡ ଭାଲୁ 

 େସଦିନ ମାନ.େର େସମାନ. ଭଳି କିେଶାର ଛୁଆ ସିଂହମାେନ 

ପ�ାୟ ସବୁ ଜm.ୁ ଶିକାର କରିବାକୁ େଚ�ା କରeି। ଏମିତି ଏକ ଘଟଣା 

ଘଟିଥିଲା ରାେଟଲ୍ ବା ଗାଡ ଭାଲୁ ସହିତ। ସମେ^ ସିଂହକୁ ଡରeି। ବଜ�କା|ା ବା ଝି. 

େfତ� େର ଦୁଇ ପ�ାଣୀ ଭିନx  ଭିନx  େଶୖଳୀେର ନିଜକୁ ବଂେଚଇବାକୁ େଚ�ା କରୁଥିେଲ। ଏ 

ଦୁଇଭାଇ ଭାବିଥିେଲ ସିଂହର େକହି ପ�ତିଦ�pୀ ନାହାeି ଆଉ ସିଂହକୁ େକହି ଆକ�ମଣ କରି 

ନପାେର।  

 ଜ}ଲ କିm େସମିତି ନୁେହଁ।  

 ରାେଟଲ ବା ଗାଡ ଭାଲୁ ଜ}ଲେର ଏକୁଟିଆ ଚାଲୁଥିଲା। ସିଂହମାେନ ଏପଟୁ 

ଆସୁଥିେଲ। ସିଂହ େଦଖିେଲ ସବୁ ପ�ାଣୀ ରା^ା ଛାଡି ଦିअeି। କିm ରାେଟଲର କିଛି ଚିeା 

ନଥିଲା। େସ ନିଜ ରା^ାେର ଖୁସିେର ଚାଲି ଚାଲି ଆସୁଥିଲା। ସିଂହସହ େଭଟା େଭଟି 

େହାଇଗଲା।  

 ଏକ अt ବାଳବାଲା େମାଟା କିm େଛାଟ ଲାେ}ାଡଥିବା ଜmଟିଏ ମୁv ତଳକୁ କରି 

ଆସୁଥିଲା। ମଝିେର ମଝିେର ମୁv ଉପରକୁ କରି ଏେଣ େତେଣ अନାଉଥିଲା। େଦହଟା 

କଳା ଧସୂରିଆ। େନଉଳଠାରୁ ଟିକିଏ ଚଉଡା ମୁହଁ। ଉ�ାେର ସିଂହର ତଳ େପଟ ପଯ��e 

େହବନି। େଛାଟ େଛାଟ େଗାଡ଼। ତଳକୁ ମଝିେର ମଝିେର ଶୁଂଘୁଥିଲା। େକେବ େକେବ 

अେଶାକ ବିଶ�ାଳ 
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ରହିଯାଇ ଆଗଦୁଇ େଗାଡେର ମାଟି େଖାଳୁଥିଲା। କିଛି ମାଟି ପଛକୁ ଫି}ି 

େହାଇଯାଉଥିଲା। ଏମିତି ଜୀବଟି ଚାଲି ଚାଲି ଆସୁଥିଲା। ତାର ଚାଲି ମାେନ େହଉଛି 

ସାମାନ� ଦଉଡା।  

 ଏହି ରାେଟଲ େଗାଟିଏ େଛାଟ ଜm, କିm ତାର ଲେଢ଼ଇ କରିବାର fମତା अ�ୂତ। 

ରାେଟଲ୍ ସବୁଠାରୁ ନିଭ�ୀକ ଜm। େସ କାହାକୁ ଡେର ନାହX। ଆଉ ନି�ିତ ଭାବେର 

ଲେଢଇ କରି ଚାଲିବ ତାର ଓଜନ ପ�ାୟ ୧୫ କିେଲା। େବଶୀ ନୁେହଁ। ସିଂହତ ୨୦୦ 

କିେଲା ପଯ��e ଓଜନ େହାଇପାେର। ଏହାର ଲ_ା େମାେଟ ଦୁଇ ଫୁଟ ପଯ��e। 

ରାେଟେଲ୍ ତାର ନଖ ଦାe ସବୁ अଂଶକୁ େନଇ ଯୁ� ପାଇଁ ପ�^ୁତ ରେହ। ଏମାେନ ଖୁବ୍ 

େଜାରେର କାମୁଡି େଦଇ ପାରeି। େଗାଟାଏ କାମୁଡାେର ସାପର ମୁv ଛିେଡଇ େଦଇ 

ପାରeି। ଆଉ ସାପକୁ ପରୂା ଖାଇେଦଇ ପାରeି। ଏହାର ଚମଡା ଖୁବ୍ େମାଟା, ପ�ାେୟ 

ଇଂଚିଏ େମାଟା। ଦାe ଗୁଡିକ ଖୁବ୍ ତୀ । ଧାରୁଆ ପ~ା। ଆଉ େଦହେର अେନକ 

ଶoି। େସମାେନ କଲରାପତରିଆ ବାଘ ଭଳି ଖୁବ୍ ସହଜେର ଗଛ ଚଢି ଯାଇ ପାରeି। 

ଏମାେନ ଖୁବ୍ ସହଜେର ଗାତ ମଧ� େଖାଲି େଦଇପାରeି ଆଉ ତା ମଧ�େର ଲୁଚି 

ଯାଇପାରeି। ଯଦି େକହି ଶିକାର ଆକ�ମଣ କଲା ଏମାେନ ଖୁବ୍ େଜାରେର ଚି�ାର 

କରeି। ଆଉ ହିସିଂ କରeି। ଶିକାରୀମାେନ ଜାଣeି ଯଦି ରାେଟେଲକୁ ଆକ�ମଣ କରାଯାଏ 

ତାହା େହେଲ अfତ େଫରିେହବ ନାହX। ନି�ିତ ଭାବେର ଶିକାରୀର କିଛି fତି ଘଟିବ। 

ଏମିତିବି ଶିକାରୀ ମରିଯାଇପାେର। େବେଳ େବେଳ କଲରାପତରିଆ ବାଘ, ସିଂହ 

ରାେଟେଲକୁ ମାରିେଦଇଥାeି। କିm େକେବ ବି ରାେଟଲ୍ କୁ ସିଂହମାେନ ଖାଆeି ନାହX। 

 ରାେଟଲ େକଇ େଖାଜ ଦୂରେର ଥିଲା। ଟିକିଏ ପେର ବୁଦା ଆଉ ଘାସ ଗହଳେର 



ଆହ� ାନ ଇ-ପତି� କା, ଚତୁ��ଶ ବଷ�, ପ�ଥମ ସଂଖ�ା, ଜାନୁଆରୀ ୨୦୧୯ Magazine Downloaded from www.aahwaan.com 

ଆହ� ାନ ଇ-ପତି� କା ସ#ୂ%� ନିଃଶୁ' ବିତରଣ େହତୁ ଡା େଜ�ାତି ପ�ସାଦ ପ,ନାୟକ. /ାରା ପ�ତି0ିତ ଓ ପ�କାଶିତ  | Aahwaan.com  Aahwaan.com  Aahwaan.com  Aahwaan.com  |  30 

ଲୁଚି ଯାଇଥାeା। ଏକ େଛାଟ ପ�ାଣୀକୁ ଟିକିଏ େଖାଲା ଯାଗାେର େଦଖି ଦୁଇ ଭାଇ ତା 

ଆଉକୁ େଦୗଡିଯାଇ ତାର ରା^ା େଘରିେଦେଲ। ଆଉ ରାେଟଲ ଖସିଯାଇ ପାରିବ ନାହX। 

ଦୁଇ ତରୁଣ ସିଂହ ରାେଟଲ୍ କୁ ଚାରିପେଟ ବୁଲୁଥିେଲ। େମୗକା ମିଳିେଲ ତାର େବକ 

ଧରିେନେବ। ସିଂହ ପ�ାଣୀମାନ. ଶ�ାସେରାଧ କରି ଶିକାର କେର। ସିଂହମାନ. ଲା}ୁଡ 

ତଳୁଆ ଥିଲା କିm ରାେଟଲର ଲା}ୁଡ ଠିଆ େହାଇଗଲା। େସ ନିଜ ମୁହଁକୁ 

େଖାଲିେଦଇଥିଲା। ତାର ଖୁବ ଧାରୁଆ ଦାe ସବୁ ବାହାରି ଆସିଥିଲା। ରାେଟଲଟି 

ପଳାଇବା ବାଟ େଖାଜୁଥିଲା। ସିଂହମାେନ ତାକୁ େଘରିଥିେଲ। ଜୟ ତାକୁ ଥାବା ମାରିଲା। 

ରାେଟଲ ତେଳ ପଡିଗଲା। େସ ନିଜ ଥାବାେର ମାଡିବସି ତାର ଗଳାକୁ ନିଜ ମୁହଁେର 

ଧରିଲା। ସିଂହ ପଶୁର ତଂଟି ଝୁଣି ଶିକାର କେର। ଏଣୁ ସହଜେର ରାେଟଲର ତଂଟି ଝୁଣି 

େଦବ େବାଲି ଭାବୁଥିଲା। ତା କିm େମାେଟ ସnବ େହଲାନି। ରାେଟଲ ଚମଡାେର ସିଂହର 

ଦାe ସହଜେର ଗଳିଲା ନାହX। ରାେଟଲ ବୁଲିପଡି ସିଂହର ମୁହଁକୁ ନିଜ ଦାeେର 

ଧରିେନଲା। ରାେଟଲର ଖୁବ ତୀ  ଦାe। ସିଂହର େଥାଡିେର େସ ଦାe ଗଳିଗଲା ଆଉ 

ସିଂହ ନିଜ ମଁୁହ ବp କରି ରାେଟଲର ତଂଟି ଝୁଣି ପାରିଲା ନାହX। ରାେଟଲ ମୁoି ପାଇଲା। 

ତାପେର ଧିେର େଦୗଡି ଚାଲିଯିବାକୁ େଚ�ାକଲା। େସପଟୁ ବିଜୟ ତାର ରା^ା େଘରି ପୁଣି 

ତାର େବକକୁ ଧରିବାକୁ େଚ�ା କଲା। ରାେଟଲ ତା ଆଡକୁ ମାଡିଆସିଲା। ବିଜୟ ପଛକୁ 

େଡଇଁ ପଡିଲା। ରାେଟଲର ଉ�ତା ବହୁତ କମ। ଏକ ବଡ େଠକୁଆ ଆକାରର। ବିଜୟ 

ତାକୁ ସହଜେର କାବୁ କରିବ େବାଲି ଭାବୁଥିଲା। େଯମିତି ରାେଟଲ ମୁହଁ ବୁଲାଇଛି ବିଜୟ 

ତାକୁ ମାଡି ବସିଲା ଆଉ ଉପର େବକକୁ ଧରିେନଲା। କିm ରାେଟଲର ପୁରା େବକ ତା 

ମୁହଁେର ଆସିଲା ନାହX। ରାେଟଲ ଏେଣ ବୁଲିପଡି ଖୁବ େଜାରେର ବିଜୟର ପାଟିକୁ 
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ଧରିେନଲା। କିଏ ସିଂହର ପାଟିକୁ ଧରିପାେର ଏକଥା ବିଶ�ାସ କରି ହୁଏ ନାହX। ସXହ ମୁହଁ 

ବp କରି ପାରିଲାନି। ତାର ଭିତେର ଖୁବ ମୁନିଆ ଦାe ଗଳିଗଲା। େସ ରାେଟଲକୁ ଛାଡି 

େଜାରେର ପଛକୁ େଡଇଁ ପଡିଲା।  

 େସମାେନ କିm ଏତିକିେର ରାେଟଲକୁ ଛାଡିେଲ ନାହX। ରାେଟଲ୍ ଟି ନିଭ�ୟେର ହିସିଂ 

ବା ସି ସି କରୁଥାଏ। କିm ସିଂହମାେନ ତାକୁ କାମୁଡିବାକୁ େଚ�ା କରୁଥିେଲ। ରାେଟଲ୍ ଟି 

େସହି �ାନରୁ େଦୗଡି ପଳାଇବାକୁ େଚ�ା କଲାନାହX। ଏପଟ େସପଟ େହାଇ େଦୗଡୁଥାଏ। 

ସହଜେର ସିଂହକୁ ତାର ତଂଟି ଧରିବାକୁ େଦଉ ନଥାଏ। ଯଦି ସିଂହ ରାେଟଲର ତଂଟି 

ତଳପଟୁ ଧରିେନବ ତାେହେଲ fଣକେର ତାର ତଂଟି ଝୁଣି ମାରି େଦବ। କିm ଏମିତି 

ସୁେଯାଗ ରାେଟଲ େକେବବି େଦବନି। ରାେଟଲ ଭଳି ସାହାସୀ ଜm ଜ}ଲେର ନାହାeି। 

ଆକାର େଛାଟ େହେଲବି େସ େକଉଁଠି ହାର ମାନିବାକୁ ରାଜି ନୁେହଁ।  

 ଘମାେଘାଟ ଲେଢଇ ଚାଲିଥାଏ। ଛୁଆ ସିଂହମାେନ ରାେଟଲ୍ କୁ େଘରି ଯାଇଥାeି। 

ଏପଟ େସପଟ େଦୗଡୁଥାeି। କିm ରାେଟେଲ୍ ତା �ାନେର ଠିଆ େହାଇ ଲେଢଇ 

କରିଚାଲିଥାଏ। ରାେଟଲ ଖୁବ୍ େଚ�ା କରୁଥାଏ େକମିତି ବି ସିଂହମାନ.ର ଦାe ଭିତରକୁ 

ନ ଆସିବ। ପ�ାେୟ अଧଘଂଟା ବିତିଗଲା। ସିଂହମାେନ କାମୁଡି େଦଉଥାeି। ପ¡ା 

ମାରୁଥାeି। କିm ରାେଟେଲ ଛାଡୁ ନଥାଏ। େସମିତି ଗଜ�ନ କରୁଥାଏ ଆଉ ଲେଢ଼ଇ 

କରୁଥାଏ। अେନକ ସମୟ ଲେଢଇ ଚାଲିଲା। ରାେଟେଲର କିଛି fତି ଘଟିଲାନି। ଆଉ 

ସିଂହମାେନ ମଧ� ଥକି ଗେଲ। ଏମିତି ଶିକାର ଦରକାର ନାହX। ତାପେର ସିଂହମାେନ ନିଜ 

ଯାଗାକୁ େଫରିଗେଲ। େସମାେନ େଜାର େଜାରେର ନିଜ ମୁହଁ ହଲାଉଥିେଲ। ରାେଟଲର 

କାମୁଡାେର ସମେ^ କିଛି ନା କିଛି ଆହାତ େହାଇଛeି। ରାେଟଲ ନିଜ ଯାଗାକୁ େଫରିଗଲା 
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ଆଉ ଜ}ଲ ଭିତେର ଲୁଚିଗଲା। ତାର େବଶୀ କିଛି ଆଘାତ େହାଇଥିଲା ପରି ମେନ 

େହଉନଥାଏ।  

 ସିଂହର କାମୁଡାରୁ ବଂଚିବା କିଛି ସହଜ ନୁେହଁ। କିm ରାେଟଲ ଏକ ଭିନx  ପ�ାଣୀ।  

 ସିଂହମାେନ ଏକ ଶoିଶାଳୀ ଆଉ ସାହାସୀ ପ�ାଣୀକୁ ସ¢ାନ େଦଉଥିେଲ। ତା ପଛେର 

ଆଉ େଦୗଡିେଲନି। େସମାେନ ନିଜ େଶାଇବା ଯାଗାକୁ େଫରିଗେଲ। େସଇଠି େପେଟଇ 

ପଡି ଧକଉଥାeି। ସମ^. ମୁହଁ ରoାo େହାଇ ଯାଇଥାଏ।  

 ଏ ଭିତେର अେନକ ଦିନ ବିତିଗଲାଣି। େସମାେନ ପ�ାୟ େଦଢବଷ�ର େହାଇଗଲାଣି। 

ଧିେର ଧିେର େସମାନ.ର େକଶର ଉଠିବାକୁ ଆରn କଲାଣି। ବ]�ମାନ କିm 

େଖଳୁଆଡପଣ ପଣୂ� ଭାେବ ଯାଇ ନାହX ବୟସ ଧୀେର ଧୀେର ଆଗକୁ ଗଡିଯାଏ। ଦଳର 

େଛାଟ ଛୁଆ. ସହିତ अେନକ ସମୟେର େସମାେନ େଖଳeି ମା’ମାେନ ବଡ ଛୁଆମାନ.ୁ 

अେନକ ସମୟେର ସାବଧାନ କରିଦିअeି। େଛାଟ ଛୁଆମାନ.ୁ େବଶୀ ହଇରାଣ କରିବ 

ନାହX। େସମାେନ ଆଜିକାଲି ଆଉ ମା କଥା େବଶୀ ମାନୁ ନାହାeି। ସବୁେବେଳ ଆଗୁଆ 

ବାହାରି ଆସୁଛeି। ଆଗେର ସବୁେବେଳ େଦୗଡି ଯାଉଛeି। ଏେବ ବାପ ସିଂହ ସହ ପ�ାୟ 

େଖଳୁ ନାହାeି। େସମାନ.ୁ ବାପ ସିଂହର ଆଗୁଆ ଖାଇବା ନୀତି େମାେଟ ଭଲ ଲାଗୁନି। 

େସମାେନ अବଶ� ମୁଖ� ସିଂହ ସହ ଲଢାଇ କରି ନାହାeି। ମୁଖ� ସିଂହ ପ�ଥମେର 

ଆକାରେର େସମାନ.ରଠାରୁ अେନକ ବଡ। େସମାନ.ର ବଡ ସିଂହ ପ�ତି ଏେବବି 

ସ¢ାନ अଛି।  
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େହଲ୍ େହଲ୍ େହଲ୍ େହଲ୍ େମଟ୍େମଟ୍େମଟ୍େମଟ୍    
 ମ�ାଡ଼ମ ମଁୁ ଆପଣ.ୁ ପବୂ� େକେତ ବଷ� େହଲା େଦଖୁଛି, ଆପଣ 

=ୁଟି ଚଲାଇଲା େବେଳ କି କାହା ପଛେର ବସି ଗଲା େବେଳ, ବିନା 

େହଲେମଟେର େକେବ ଯାଆeିନି। ଆପଣ ସଂ=ାରବ� େହାଇ ଏଇ 

ନିୟମ ପାଳନ କରeି, ନା କିଛି ବିେଶଷ କାରଣ अଛି? 

 ଶୁଣ, ବିବାହ ପବୂ�ରୁ, େଯେତେବେଳ ମଁୁ କେଲଜ ଗଲି ମେତ =ୁଟି ମିଳିଗଲା। ମଁୁ ଦିନ 

ସାରା ତାକୁ ଚଲାଉଥିଲି, ବିନା େହଲେମଟେର, କାହXକି ନା ମଁୁ ଚାହୁଁଥିଲି େଲାକ େଦଖm କି 

=ୁଟିବାଲି ଝିअଟି କିଏ? େଗାେଟ ଦିନ ଆମ କେଲାନୀକୁ ନୂଆ ରହିବାକୁ ଆସିଥିବା अ.ଲ 

ମେତ अଟକାଇେଲ, ଆଉ କହିେଲ - ଝିअ େହଲେମଟ ପିgି =ୁଟି ଚଲଉନା। 

 ମଁୁ େବଖାତିର ଭାେବ କହିଲି - ନଁା  अ.ଲ, ମେତ େହଲେମଟ ପିgିବାକୁ ଭଲ 

ଲାେଗନି। ତା ଛଡା େମାର କିଛି ହବନି। 

 େସ କିm ରାଗିଲା ପରି କହିେଲ - କାଇଁ, ତୁମ ମୁv କଣ ପଥରେର ତିଆରି କି? 

 ମଁୁ ତା.ୁ ଖୁସି କରିବାକୁ କହିେଦଲି - ନଁା अ.ଲ, େମା ମୁv ତ अନ� ଝିअ ମାନ. 

ପରି, େହେଲ ଇଏ ମୁv ଉପେର ପରା ଆପଣ. ହାତ अଛି। 

 େସ େକଜାଣି କଣ ଭାବିବାକୁ ଲାଗିେଲ। ଆଉ ହଠାତ ମେତ େସଇଠି ରହିବାକୁ କହି 

ନିଜ ଘର ଭିତରକୁ ଗେଲ, ଆଉ େଗାେଟ ନୂଆ େହଲେମଟ ଆଣି ପାଖକୁ ଆସିେଲ। ନରମ 

ସ�ରେର ମେତ କହିବାକୁ ଲାଗିେଲ - 

ଆକାଶ କୁମାର େଭାଳ 
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େମାର ବି େଗାେଟ ଝିअ ଥିଲା, ଠିକ େତା ପରି। ମଁୁ ତାକୁ =ୁଟି େଦଇଥିଲି। େସ ବି ବିନା 

େହଲେମଟେର ଚଲାଉଥିଲା। େଗାେଟ ଦିନ ମଁୁ ତାକୁ କିଛି ନ କହି ତା ପାଇଁ େହଲେମଟଟିଏ 

କିଣି କରି ଆଣିଥିଲି। ମଁୁ ଘେର ପହ�ୁ ପହ�ୁ ଖବର ପାଇଲି େଗାେଟ ସଡକ ଦୁଘ�ଟଣାେର 

େସ ଚାଲିଗଲା। ମଁୁ ତାକୁ େହଲେମଟ ପିେgଇ ପାରି ନଥିଲି। ଦୀଘ� ଦୁଇବଷ� େହଲା ଇଏ 

େମା ପାଖେର अଛି, ମଁୁ କାହାକୁ ହାତ ଲେଗଇବାକୁ େଦଇନି, ଆଜି ମଁୁ ୟାକୁ େତା ମୁv 

ଉପେର ରଖୁଛି, େକେବ ବାହାର କରିବୁନି। ଏହାକୁ େମା ହାତ ଭାବି େତା ମୁv ଉପେର 

ରଖିବୁ। 

  

ଭ� ମରେକାଲା, ରାହାମା, ଜଗତସିଂହପୁର 
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ଦୁଇଟି अଣୁଗtଦୁଇଟି अଣୁଗtଦୁଇଟି अଣୁଗtଦୁଇଟି अଣୁଗt    
୧୧୧୧. . . . ଈଶ�ର. ଜନDଈଶ�ର. ଜନDଈଶ�ର. ଜନDଈଶ�ର. ଜନD     

 ଭାଇଭଉଣୀ ଦୁେହଁ ଭ}ା ଘରର ଇଟା-ପଥର ସଫା କରeି 

ନେହେଲ ପୁରୁଣା ଖବର କାଗଜ, ଭ}ାଟିଣ, ଫଟା ପ�ା�ିକ୍, ଶନୂ� 

ପାଣିେବାତଲ, ମଦେବାତଲ ପ�ଭୃତି କିଣିେନଇ କବାଡ଼ି େଗାଦାମେର ବିକି 

ଦିअeି ତା ବଦଳେର ଯାହା ମିେଳ େଭାକିଲା େପଟ ଶାe ହୁଏ େକେବ କାମ ମିଳିଗେଲ 

େପଟପୁରା ଖାଆeି ତ ନ ମିଳିେଲ େଭାକ ଉପାସେର ରା^ା କଡ଼ େଦାକାନ ପିvାେର େଶାଇ 

ପଡ଼eି 

 अଭାବ ଦାସ ମାନ.ର ପିଲାମାେନ ଜୀବନ ଗଢ଼ିବା ପାଇଁ ନା =ୁଲ /ାର ମାଡ଼ିପାରeି 

ନା ଭଲ ଗେv ଖାଆeି ନା ଭଲ ଖେv ପିgିପାରeି ସବୁେବେଳ େପଟଚିeା, 

ମହାଚିeାରୁ ବ]{େଲ ସିନା ଜୀବନକୁ ଚିହିx  ପାରିେବ 

 ଖାଲି ସମୟେର ଭାଇଭଉଣୀ ଦୁେହଁ अେନକ କିଛି ଭାବeି, େଭାକଜ� ାଳାେର େପଟକୁ 

अvାଳeି ରା^ାକଡ଼ ସରକାରୀ ନଳରୁ େପେଟ ପାଣି ପିଇଦିअeି, ତଥାପି େଭାକ 

ମେରନି େକେବ େକେବ ଈଶ�ର. ଉେ�ଶ�େର ଉପରକୁ ଚାହX ପ�ାଥ�ନା କରି କହeି, 

“ଆମ ପାଇଁ କିଛି ଚମ�ାର କରିଦିअ ପ�ଭୁ” 

 କअଁଳ ମନର ପ�ାଥ�ନାକୁ େବାଧହୁଏ ଈଶ�ର ଶୁଣିପାରିେଲ େସଦିନ ପ�ଳୟ.ାରୀ 

ଝଡ଼ବତାସ ବଷ�ାକୁ ନ ମାନି କଂସ କାରାଗାରେର ଜନD  େନଇଥିବା ଈଶ�ର ପୁଣିଥେର ଜନD  

ସୁଧାଂଶୁ େଶଖର 
ଦି� େବଦୀ 
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େନବାପାଇଁ ଇhା କେଲ 

 ଦିେନ ଭାଇଭଉଣୀ ଦୁେହଁ ରା^ାେର ପଡ଼ିଥିବା େଛାଟ ପଥର ମ]ୂ{େଟ ପାଇେଲ 

ଦୁହX. ମନ ମଧ�େର କିଛି େଗାେଟ କରିବାକୁ ଇhା େହଲା ସହରର େଗାେଟ ପାଖେର 

ଥିବା େଛାଟ ଏକ ପାକ� େକାଣେର ତିନିଚାେରାଟି ଇଟା ଉପେର ମ]ୂ{ଟିକୁ ରଖି ଲାଲ 

ଲୁଗା/ାରା ସେଜଇ େଦେଲ ଫୁଲମାଳ ପିେgଇ, ଧପୂଦୀପ ଜେଳଇ ନିଜ ତରଫରୁ କିଛି 

ଟ.ା ପଇସା ମ]ୂ{ ଆଗେର ପେକଇେଦେଲ 

 ବାସ୍... ତାପେର ଆଉ କଣ! ସଂଧ�ା ପଯ��e େଲାକମାନ.ର ବଦାନ�ତାେର ମ]ୂ{ 

ସ¢�ଖେର ଧନରାଶି ଭରି ରହିଥିଲା ମୁହଁ अgାର େବଳକୁ ଦୁେହଁ େସଇଠିକୁ ଆସିେଲ 

ବ�ାଗଭ]{ ଟ.ାପଇସା ଧରି अେପfା କେଲ ତା ପରଦିନକୁ ସଂଭବତଃ େସେତେବଳକୁ 

ଆଉଜେଣ ଈଶ�ର. ଜନD  େହାଇ ସାରିଥାଏ 

 

୨୨୨୨. . . . ଆଉ ଜେଣ ଈଶ�ରଆଉ ଜେଣ ଈଶ�ରଆଉ ଜେଣ ଈଶ�ରଆଉ ଜେଣ ଈଶ�ର    

 ଦୀନବgୁ ସରକାରୀ ଚାକିରୀ କେର ପରିବାରର ସମେ^ ତାକୁ ଖୁବ୍ ଭଲ ପାଆeି 

ପ�ତିମାସ ନିଜ ଦରମାରୁ अେଧ ରଖି अବଶି� ମା’ବାପା. ହାତେର ଧେରଇ ଦିଏ अନ� 

ଦିନମାନ.େର अଫିସ ଛୁଟିପେର ସ�ାଭାବିକ ରୂେପ ଘରକୁ େଫରିଆେସ, କିm ଶୀତଦିେନ 

ଖୁବ୍ େଲଟେର େଫେର ଖିଆପିଆ ନ କରି ଚୁପଚାପ୍ େଶାଇଯାଏ େକେବ େକେବ 

ତା’ପରଦିନ ସକାେଳ େଫରିଆେସ 

 ତାର ଏଭଳି ପରିବ]�ନ ପାଇଁ ପରିବାରର ସମେ^ ବ�^ବିବ�ତ େହଉଥାeି 

ରାତିସାରା କୁଆେଡ଼ ଯାଉଛି? କଣ କରୁଛି? କିଛି ଖରାପ କାମ କରୁନାହX ତ? ଏଇଭଳି 
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अେନକ ପ�ଶxର ଚିeା ତା ବାପା. ମନ ମଧ�େର अଡୁଆ ସୁତା ଭଳି େଗାଡ଼ାଇ ଯାଉଥାଏ 

 ଦିେନ େସ େଯାଜନାବ� अନୁସାେର ପୁअର ପିhାକେଲ ଦୀନବgୁର अଫିସ ଛୁଟି 

େବଳକୁ େସଇଠି ପହ�ି ଯାଇଥାeି କ�ମଶଃ अgାର େଘାଟି ଆସୁଥାଏ ଧରାପୃ�କୁ अଫିସ 

ସ¢�ଖେର ଥିବା ପାେଚରୀ କଡ଼େର ଛପିରହି ପୁअର କାଯ��କଳାପକୁ େଦଖୁଥାeି େସ 

 ଦୁଇ ହାତେର ଦୁଇଟି ବଡ଼ ଥଳି ଧରି अଫିସରୁ ବାହାରକୁ ଆସିଲା ଦୀନବgୁ ପେର 

େଗାେଟ अେଟାରି�ାକୁ अଟକାଇ ତା ଭିତେର ବସି ପଡ଼ିଲା अେଟାଟି କିଛି ଦୂର ଯିବାପେର 

ଫୁଟ୍ପାଥ ସାଇଡ଼େର अଟକି ରହିଲା ଫୁଟପାଥେର େକେତଜଣ अଭାବ ଦାସ ଶୀତେର 

ଥରୁଥାeି, ଦୀନବgୁ अେଟାରି�ାରୁ ଓହ� ାଇ ଥଳିରୁ କ_ଳ ବାହାର କରି େସମାନ.ୁ େଗାେଟ 

େଗାେଟ େଘାେଡଇ େଦଉଥାଏ 

 अt କିଛି ଦୂରତାେର अନ� ଏକ अେଟାରି�ା ଭିତେର अେପfାରତ ଦୀନବgୁ. 

ବାପା ଏ ସବୁ ଦୃଶ�  େଦଖି େଯେତ ଚକିତ େହଉଥାeି େସେତ େଗୗରବେର ତା. ଛାତି 

କୁେ¦ େମାଟ େହାଇଯାଉଥାଏ 

 अଚାନକ अେଟାଚାଳକ କହିଲା, “ଆପଣ ଜାଣିଛeି ବାବୁ! ଏଇ ଫୁଟପାଥେର 

ଶୀତରାତିକୁ ବିତଉଥିବା अଭାବ ଦାସ ମାନ. ପାଇଁ ଆଉ ଜେଣ ଈଶ�ର ଜନD  େନଇଛeି” 

 

 ଇେମଲ୍ : s.dwibedy@rediffmail.com 

 େଯାଗଫର୍ ଲାଇଫ୍, ସଲଟ୍ େଲକ୍, େକାଲକାତା - ୬୪ 
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େମା ଗଁାେମା ଗଁାେମା ଗଁାେମା ଗଁା    
 "େଛାଟ େମାର ଗଁାଟି, ଭୂେଗାଳ େପାଥି ପତେର ପେଛ ନ ଥାଉ 

ତାର ନଁା ଟି"। ଗଁା ଏେବ ଦ� �ତ ଗତିେର ସହରୀକରଣ େହଉଛି। ନା अଛି 

ପାହାeା ପହରେର अvିରା ବିଲୁଆର ହୁେକ ହୁ ଶ¯, ନା अଛି ସକାଳର 

କାଉ ରାବ ନା େଗାଧଳିୂେର ଗାଈପଲ। ନା अଛି ପୁବ�ର ଭାଇଚାରା ନା ପବୂ�ର େଖାଳ, ତାଳ 

କୀ]�ନ। ଗହୀର ପାଟେର ଧାନକଟା ସହ ମାଛ କ.ଡା ଧରିବାର ଦୃଶ� ଆଉ ନାହX। 

ଗଁାର ଗୁଡ଼ିଆ ମଉସାର ମୁଢ଼ି, ଚୁଡା ମୁଆଁ ଆଉ ନାହX। ଶୀତ ସକାଳେର ଗଁା ଦାvେର ନିଆଁ 

େପାଇଁବାର ଦୃଶ� ଏେବ ସ�ପx। ତଥାପି େମା ଗଁା ହସୁଛି। ଗଁା ଗଁା, ସହର ସହର। ଗଁାର 

ପାଣି ପବନ, ଖାଦ�େପୟ, ଜୀବନ ଜୀବିକା ସବୁ କିଛି ନିଆରା। ପଖାଳଭାତ ସା}କୁ 

ସଜନା ଶାଗ, ବଡି ଚୁରା, ତାେ#ଡା ଶୁଖୁଆ ନ େହେଲ ଆଳୁ, ବାଇଗଣ େପାଡା, ମଦର}ା 

ଶାଗ େସାରିଷବଟା ରାଇ ସ�ାଦ ଖାଇବା େଲାକ ହX ଜାେଣ। ବଷ�ା ଦିେନ ଗରମ ଗରମ 

ଭାତକୁ େକାଳଥ ଡାଲି ପାଣି କଖାରୁ, ଲାଉ ରାଇର ସ�ାଦ, େବାଉର ସାରୁ ସଜନା ଶାଗ 

ତରକାରୀର ସ�ାଦ କଣ ପା� ତାରକା େହାେଟଲେର ମିଳିବ?? େବାେଧ ନା। ଗଁାକୁ 

ନିବ{କାର ଭାବେର ଭଲ ପାଉଥିବା ନିରଳସ ମଣିଷଟିଏ ହX ନିନ{େମଷ ନୟନେର 

अବେଲାକନ କରିପାେର ଗଁାର अପବୂ� େସୗpଯ��କୁ। 
ସନମଳୂାଇ, କଟକ 

େଯାଗାେଯାଗ-୮୪୬୯୨୩୭୧୭୨ 

ସୀତାରାମ 
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ଆତD ହତ�ାଆତD ହତ�ାଆତD ହତ�ାଆତD ହତ�ା    
         ସg�ା ସମୟ अତିକ� ାe େହାଇ ଧୀେର ଧୀେର କା° ଘ�ାର ଟିକ୍ 

ଟିକ୍ ଶ¯ ରାତି� କୁ ନିମ�ଣ କରୁଥାଏ। ଘେର ଏକୁଟିଆ ସଂଗ�ାମ। 

ହଠାତ ଚାରିଦିଗ ତାକୁ अgାର अgାର ଲାଗିଲା। ଚିeାେର अଲଗା 

ଦୁନିଆେର ବୁଲୁଥିବା ସଂଗ�ାମ ଜାଣି ପାରିନଥିଲା େକେତେବେଳ 

ଲାଇନ୍ଚାଲି ଯାଇଥିଲା। ଘର ଭିତରୁ ଦୁଇଟି େଚୟାର ଧରି अଗଣାକୁ ଚାଲି ଆସିଲା। 

େଗାଟିଏ େଚୟାର ଉପେର ବସି अନ� େଚୟାର ଉପେର ଦୁଇ େଗାଡ଼କୁ ଲେ_ଇ େଖାଲା 

ଆକାଶକୁ ଚାହX ଭାବୁଥିଲା, “ଜୀବନ ଯୁ�େର େସ ଏକ ପରାଜିତ େସୖନିକ। ବ�ିବାର ତା’ର 

अଧିକାର ନାହX। ଜୀବନର अଡୁଆ ଜାଲେର େଯମିତି େସ ଛpି େହାଇ ଯାଇଥାଏ। େଯଉଁ 

अଡୁଆ ଜାଲକୁ ଠିକ୍ କରିବା ପାଇଁ ତା ପାଖେର ଶoି अଛି ନା ସମୟ ନା ସାମଥ��। ବାସ୍ 

େଶଷ କଥା େସ ଆତD ହତ�ା କରିେଦବ।” େଖାଲା ଆକାଶେର ହାତ ଗଣତି କିଛି ତାରାଗଣ 

େଯମିତି ସଂଗ�ାମକୁ େଦଖୁଥାeି ଆଉ ତା କଥା ଶୁଣୁଥାeି। େହେଲ ଏ କଣ େସ ତାରାଗଣ 

ମଧ� ଆକାଶରୁ ଉେଭଇଗେଲ। ସଂଗ�ାମକୁ ଲାେଗ େବାଧହୁଏ େସମାେନ ବି ତା’ର 

ବିପfେର। କିଛି ସମୟ ପବୂ�ରୁ େଯମିତି ଲାଇନ କଟି ଯାଇଥିଲା ଆଉ ଏେବ ସା}େର ଥିବା 

ତାରାଗଣ ମଧ� ଲୁଚିଗେଲ। ସେତ େଯମିତି ସଂଗ�ାମର ଆତD ହତ�ା କରିବାର ନି�]ିକୁ 

େସମାେନ ଠିକ େବାଲି ପ�ମାଣିତ କରୁଥିେଲ। 

 ହାତେର ଥିବା ନିଜର େମାବାଇଲର କ�ା±୍ ଲି�େର କାହା ନ_ରକୁ େକଜାଣି 

ଜିେତp�  କୁମାର 
କହଁର 
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ସଂଗ�ାମ ବ�^ତାର ସହ େଖାଜି ଚାଲିଥିଲା। େବାେଧ ଏକୁଟିଆ ପଣରୁ ମୁoି ପାଇବା ପାଇଁ। 

େସ �ିତି ପାଖକୁ ରି} କଲା। େହେଲ ଏ କଣ!! ବାର_ାର େଫାନ କଲା ପେର ବି େସ 

ରିସିଭ କଲାନି। େଯମିତି ସାରା ଦୁନିଆ ସଂଗ�ାମକୁ ପର କରି େଦଇଥିଲା ଆଉ ବାର_ାର 

କହୁଥିଲା ତୁ ଆତD ହତ�ା କରି େଦ। ଠିକ େସତିକି େବଳକୁ ଚp�ର କିରଣ େର ଚମକି 

ପଡିଲା ସଂଗ�ାମ। େଯମିତି େସ ତାରା ଲୁଚିଯିବା ଲାଇଟ ଚାଲି ଯିବା �ିତି େଫାନ ନ 

ଉଠାଇବା ସବୁକୁ ବିେରାଧ କରି ସଂଗ�ାମର ସାଥ୍ େଦବାପାଇଁ ଚp�ର କିରଣ ଆସି 

ଯାଇଥିଲା। ପୁଣି େଦାଛକିେର ପଡିଗଲା ସଂଗ�ାମ। କଣ େସ କରିବ ଏେବ। ଆତD ହତ�ା ନା 

ଆତD ହତ�ା ଶ¯ ଭିତେର ଜୀବନ ନାମକ ଶ¯କୁ ପୁଣି େଖାଜିବ।  

 େହେଲ କ’ଣ େହାଇଛି ସଂଗ�ାମର। େସ କାହXକି ଆଉ େକଉଁ ପରି�ିତିେର ଏମିତି 

ଚରମ ନି�ତି େନବାକୁ ବସିଛି। େସ ସବୁ ଜାଣିବାକୁ େହେଲ ଆମକୁ ଯିବାକୁ ପଡ଼ିବ ଦଶ 

ବଷ� ତଳକୁ। େଯେବ ସଂଗ�ାମର କେଲଜ ଜୀବନର ଆରn େହାଇଥିଲା। ଭାରି ଖୁସ 

ମିଜାଜର ପିଲା ଆଉ ସରଳ ପିଲାଟିଏ ଥିଲା େସ। ସବୁେବେଳ ତା ଓଠେର େଯମିତି ସିDତ 

ହସଟିଏ ଘର କରି ରହିଥାଏ। େସଇ ହସ अନ�ମାନ. ପାଇଁ ଆକଷ�ଣର କାରଣ ଥିଲା। 

େସଇ କେଲଜ ସମୟ ଭିତେର ସଂଗ�ାମ ତାର କିଛି ସା} ପାଖରୁ �ିତି ନାମକ ଝିअ 

ବିଷୟେର ଜାଣିବାକୁ ପାଏ। କାହXକି େକଜାଣି ଝିअ ବିଷୟେର କିଛି ନ ଜାଣି େସ େସଇ �ିତି 

ନଁାରୁ ହX ଆକଷ{ତ େହାଇସାରିଥାଏ। ଆଉ ମେନ ମେନ �ିତି କୁ େଦଖିବାକୁ େଖାଜୁଥାଏ। 

କାେଳ ସା} ମାେନ କିଛି ଭାବିେବ େସ ନିଜ କଥାକୁ ଛାତି ତେଳ ଚାପି ରଖିେଦଲା। 

ସଂଗ�ାମ େସ ଝିअ ବିଷୟେର କିଛି ଜାଣି ନ ଥାଏ କିm ତାକୁ ଲାେଗ େସ େଯମିତି େଦଖିବାକୁ 

ଭାରି ସୁpର। େଗାଟିଏ ଚାଉଳେର ଗଢ଼ା ପରି। କtନାେର ତା ଛବି ଆ.ି ସାରିଥାଏ। 
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ସଂଗ�ାମର ଇଛା େହଉଥାଏ �ିତି ତାର ବାgବୀ େହାଇଥାeା କି... ଏମିତି अେନକ ଦିବା ସ�ପx 

େଦଖିଚାେଲ େସ। େବାଧହୁଏ େସ ମେନ ମେନ ତାକୁ ନ େଦଖି ନ ଜାଣି ବି ଭଲ ପାଇ 

ବସିଥିଲା।  

 ଥେର କେଲଜେର ପ�ା±ିକାଲ୍ ପରୀfା ଥାଏ। ନିଜ ବାଇକ୍ େର ସଂଗ�ାମ ବାହାରି 

ଥାଏ କେଲଜ अଭିମୁେଖ। ରା^ା କଡେର ତା.ରି କେଲଜ ୟୁନିେଫାମ� ଥିବା ଏକ ସୁpର 

ତରୁଣୀର ଲି²୍ ଡାକେର अଟକି ଯାଏ। ସଂଗ�ାମ କୁେହ, “କେଲଜ ଯିେବ କି?” ଝିअଟି 

କୁେହ, “ହଁ କେଲଜେର ଟିେକ ଛାଡ଼ିେଦେବ ପରୀfା अଛି, ବସ ମିସ୍ କରିଗଲି।” ହଉ ବସm 

କହି ସଂଗ�ାମ ଗାଡି �ାଟ� କରି େସହି ଝିअ ସହ କେଲଜ अଭିମୁେଖ ଚାଲିଲା। ସଂଗ�ାମ 

କୁେହ, “କିm କାହX ମୁ ତ କେଲଜେର େକେବ ଆପଣ.ୁ େଦଖିନି।” ହଁ େଦଖି ନ ଥିେବ ମଁୁ 

ବି ଆପଣ.ୁ େକେବ େଦଖିନି। ଆମ ଡିପାଟ�େମଂଟ ସମାନ ନୁେହଁ ନା େବାଧହୁଏ େସଇଥି 

ପାଇଁ, ପ�ତୁ�]ରେର କୁେହ େସଇ ଝିअଟି। ଏମିତି କଥା େହଉ େହଉ କେଲଜ ପହଂଚି 

ସାରିଥାଏ। ଦୁେହଁ ପରୀfା େଦବାକୁ ବାହାରି ଗେଲ। ଝିअଟି ଥା.ସ୍ କହି ଚାଲି ଯାଉ ଯାଉ 

ସଂଗ�ାମ କହିଲା, “ଆେର ଆପଣ.ର ନଁା ତ କହିେଲନି” ଝିअଟି ଯାଉ ଯାଉ କହିଲା, “େମା 

ନଁା �ିତି।” ସଂଗ�ାମ ନିଜ କାନ ଆଉ ଆଖିକୁ ବିଶ�ାସ କରି ପାରିଲା ନାହX। େସ ଯାହାକୁ 

ମେନ ମେନ େଖାଜୁଥଲା ଏଇ େସ ଝିअ। ପରୀfା େଶଷ ପେର ସଂଗ�ାମର ଆଖି େଖାଜି 

ବୁଲିଲା େସଇ ଝିअକୁ େହେଲ େକାଉଠି ବି ପାଇଲାନି। ଆଉ କାହାକୁ ତା ବିଷୟେର 

ପଚାରିବାକୁ ବି ସାହସ କରିନି କାେଳ କିଏ କଣ ଭାବିବ। କିଂତୁ େସଦିନ ରାତିେର ବହୁତ 

େଡରି ଯାଏଁ ଖୁସିେର େସ େଶାଇ ପାରିଲାନି। ମେନ ପକାଉଥାଏ �ିତିକୁ କେଲଜ ଯାଏଁ ଲି² 

େଦବାର ମୁହୂ]�କୁ ଆଉ ବାର_ାର ଖୁସି େହଉଥାଏ। 
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 ତା'ପର ଦିନ କେଲଜ ଯିବା ପେର କାହX େସ କେଲଜ େର ଆଉ �ିତିକୁ େକେବ 

େଦଖିନି। ମେନ ମେନ ବହୁତ େଖାଜିଛି। େସ ଭାେବ େସ ଦିନ େମାବାଇଲ ନ_ର 

ମାଗିଥିେଲ ଭଲ େହାଇଥାeା। େହେଲ ଏେବ ବା େସ କଣ କରି ପାରିବ। ନିଜ ଭାଗ�କୁ 

ଆଦରି ନିଜ ଜୀବନେର ହଜି ଯିବାକୁ େଚ�ା କଲା। ଏମିତି େଗାଟିଏ ବଷ� ବିତିଗଲା। 

େଗାଟିଏ ବଷ� ପେର... 
 ସଂଗ�ାମର ହୃଦୟେର ଆଜି ବି �ିତିର ସD �ତି ସେତଜ ରହିଛି। େବେଳ େବେଳ େସ 

ମେନ ପକାଏ େସଇ ସD �ତି ଆଉ ଖୁସି ହୁଏ। େବେଳ େବେଳ ଟିକିଏ ମନ ଦୁଃଖ ବି କେର 

ତାକୁ अେନକ େଖାଜି ବି ପାଇ ପାରିଲାନି େବାଲି। ହଠାତ ସଂଗ�ାମ ର େଫାନ ବାଜି 

ଉଠିଲା, େଫାନ କରିଥିଲା ମେନାଜ ତାର ପିଲା େବେଳର ସା}। ସହରେର ଭଲ ଚାକିରୀ 

ଟିଏ କରିଛି। େଫାନ କରି କହୁଥିଲା,“ ଆେର ମଁୁ େତା ଘର ଆଗେର କବାଟ େଖାଲୁନୁ।” 

ସଂଗ�ାମ ଯାଇ କବାଟ େଖାଲେe ଦୁଇ ବgୁ.ର ଖୁସି େଦଖିଲା ଭଳିଆ। ମେନାଜକୁ 

ସଂଗ�ାମ େନଇଯାଏ ନିଜ ରୁମକୁ। େବଶ କିଛି ସମୟ ଦୁଇ ବgୁ କଥା ହୁअeି। େଶଷେର 

ମେନାଜ କୁେହ, “ସା} େମାର ବାହାଘର ଆର ମାସେର ତୁ ନି�ୟ ଆସିବୁ... ଏତକ କହି 

ନିଜ ବାହାଘର କାଡ� େଦଇ ମେନାଜ ଯିବାକୁ ବାହାରି ପଡ଼ିଲା।” ସଂଗ�ାମ ଆଡ଼ଭାନ୍ସ 

କଂଗ�ାଚୁେଲଶନ ଜଣାଇ ମେନାଜକୁ ବିଦାୟ େଦଲା। ଆେର ବାହାଘର କାଡ଼� ତ େକେତ 

ସୁpର େହାଇଛି... ମେନ ମେନ ଭାେବ ମେନାଜ େକେତ ଟ.ା ଖ�� କରିଛି କାଡ଼�େର!! 

କାଡ଼� େଖାଲି େଦେଖ ତ େସ ଆ�ଯ�� େହାଇଯାଏ। ଏ କଣ !!! କାଡ�େର େଲଖା େହାଇଛି 

ମେନାଜ ସହିତ �ିତି। ତାର ପୁଣି ମେନ ପଡ଼ିଯାଏ ତା �ିତି ର ସD �ତି କଥା। େହେଲ େସ 

ଜାଣି ପାେରନି ଇଏ େସଇ �ିତି ନା ଆଉ କିଏ? ତାର ଭାରି ଜାଣିବାକୁ ଇଛା ହୁଏ। େହେଲ 
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अବା େସ କ’ଣ କରିବ। ତା’ର ତ ବାହାଘର ଠିକ େହାଇଯାଇଛି। ତାହା ବି ନିଜର ପିଲା 

େବଳର ସା} ସହ। ମେନ ମେନ ଭାେବ ଏ �ିତି େସ �ିତି ନ େହାଇଥାଉ ।ସେତ େଯମିତି 

ତାକୁ େକାଉଠି େଗାଟିଏ ଛାତି ଭିତେର ବହୁତ କ� ଲାଗୁଥାଏ।  

 ବାହାଘର ଦିନ ଯେଥ� ପବୂ�ରୁ ସଂଗ�ାମ ପହଂଚି ଯାଇଥିଲା ମେନାଜ ପାଖେର। 

େଯେତେବେଳ ବାହାଘର ସମୟ ଆସିଲା। କନ�ା ବାହାଘର େବଦି କୁ ଆସୁଥାଏ। ସଂଗ�ାମ 

ଚକିତ େହାଇ ଚାହX ରହିଥାଏ। ଆେର ଏଇତ େମା �ିତି!! ଯାହାକୁ ଆଜି ଯାଏଁ େମା ଛାତି 

ତେଳ ମୁ ସାଇତି ରଖିଛି। ସେତ େଯମିତି େସ ଚାହୁଁଥାଏ ଏ ବାହାଘର ଭା}ି ଯାଆeା କି? 

େସ �ିତି କୁ ତାର ମନ କଥା କହିଦିअeା। ଆଉ ତାକୁ ତାର ନିଜର ଜୀବନ ସାଥି କରeା। 

େହେଲ େସ ସବୁ ଭାବି ଏେବ କଣ ଲାଭ। ବgୁତାେର େସ େକେବ ବିଶ�ାସଘାତ କରି 

ପାରିବନି। �ିତିକୁ େସ ଭଲ ପାଉଥିଲା ଭଲ ପାଉଥିବ କିm େକବଳ ନିଜଠୁ ନିଜ ପଯ��e। 

ଏମିତି ଭାବି େସ ବାହାଘରର ବ�^ତା ଭିତେର ନିଜକୁ ହେଜଇବାକୁ େଚ�ା କଲା। 

େହେଲ ତାର ଆଖି �ିତିକୁ ପାଖେର ପାଇ େଯତିକି ଖୁସି େହାଇଥିଲା ପୁଣି ତାକୁ fଣିକେର 

ହରାଇ େଦବ େବାଲି କ� अନୁଭବ କରୁଥାଏ। ପୁଣି ନିଜକୁ ବୁଝାଏ େପ�ମର ମାେନ ନୁେହଁ 

େକବଳ ପାଇବା...େପ�ମର अନ� ଏକ ନାମ େହଉଛି ତ�ାଗ। େହେଲ ଏ କଣ ହ^ ଗ´ି 

ପଡିବା ପବୂ�ରୁ ଆଉ କାହାର ଚଢା ଗଳାର ଡାକେର ସବୁ େଯମିତି अଟକି ଗଲା। ଜେଣ 

अଜଣା େଲାକ ଆସି େକ� ାଧଭରା କ´େର କହିଲା, ମେନାଜ ତୁେମ େକେତଥର ବାହା 

େହବ। େମା ଭଉଣୀକୁ ବାହା େହାଇ ତା ଜୀବନକୁ ନ� କରି ତୁେମ ଦି�ତୀୟ ବାହା େହବାକୁ 

ଯାଉଛ। େସ େଲାକ ସାଥିେର ଥାଏ ଝିअଟିଏ। ଆଖିେର ତାର ଧାର ଧାର ଲୁହ। େସ ଥିେଲ 

ସ#ୂ%�ା। ନିଜକୁ ମେନାଜର µୀ େବାଲି ପରିଚୟ େଦଉଥିେଲ। ଆଉ ଚି�ାର କରି 
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କହୁଥିେଲ, “ଏ ବାହାଘର ବp କର।” େସମାେନ ସାଥିେର େପାଲିସ େନଇ ଆସିଥିେଲ। 

�ିତି ସହ �ିତିର ବାପା ମା' ସମେ^ ଆ�ଯ��। ମେନାଜ ଏମିତି କାମ କରି ପାରିଲା। 

ସ#ୁ%�ା ପାଖେର ଯେଥ� ପ�ମାଣ ମେନାଜ ତାର ସ�ାମୀ େବାଲି। ବାହାଘରର େଫାଟ ସବୁ 

ରହିଛି ତା ପାଖେର। ସଂଗ�ାମ ହଠାତ ମାଡିଗଲା ମେନାଜ ପାଖକୁ ଆଉ କହିଲା, “ମେନାଜ 

ତୁ ଏମିତି କାମ େକମିତି କରି ପାରିଲୁ। ଦୁଇ ଦୁଇଟି ଜୀବନ ସହ ତୁ େଖଳିଲୁ। େତାେତ 

େମା ସା} େବାଲି କହିବାକୁ େମାେତ ଘୃଣା ଲାଗୁଛି।” ମେନାଜ କିଛି କହିବାକୁ ଉଦ�ତ 

ହୁअeା ତାକୁ େପାଲିସ ବାବୁ ନିଜ ସାଥିେର େନଇଗେଲ। �ିତି ଆ�ଯ�� େହାଇ େଦଖୁଥାଏ। 

ଏ ସବୁ କ’ଣ ଘଟି ଯାଉଛି ତା’ର ଚାରି ପାଖେର। ଆଖିେର ତାର ଧାର ଧାର ଲୁହ। �ିତିର 

ବାପା ମା କଣ କରିେବ ଏେବ। ଝିअ ମ}ୁଳା େହାଇ ରହିଯିବ। �ିତି ଏ ଭିତେର ସଂଗ�ାମକୁ 

ଚିହିx  ପାରିଥାଏ। ଆଉ ସଂଗ�ାମ ଲି² େଦବା କଥା ତାର ଝା¶ା ଝା¶ା ମେନ ପଡ଼ିଯାଏ। 

େସ ସଂଗ�ାମ ଆଗକୁ ଆସି ତାକୁ ବିବାହ କରିବାକୁ ପ�^ାବ ଦିଏ। ସଂଗ�ାମ କଣ କରିବ ଜାଣି 

ପାେରନି। େଶଷେର େସ ସମ^. अନୁେରାଧେର ବାହାଘର ପାଇଁ ରାଜି େହାଇଯାଏ। 

ବାହାଘର ସୁରୁଖୁରୁେର ସରିଯାଏ। ସଂଗ�ାମ ନ ପ�କାଶ କେଲ ବି ଭିତରୁ ବହୁତ ଖୁସି ଥାଏ। 

କାରଣ େସ ତାର ମନର ମଣିଷକୁ ଜୀବନସାଥି ଭାବେର ପାଇ ସାରିଛି। �ିତି ବି ସବୁ କିଛି 

ଭୁଲି ନିଜକୁ ନୂଆ ଦୁନିଆେର ହଜାଇବାକୁ େଚ�ା କଲା। କିଛି ଦିନ ପେର ଖବର 

କାଗଜେର ବାହାରିଲା ମେନାଜକୁ ପାଂଚ ବଷ� େଜଲ େହାଇଯାଇଛି। �ିତି କହୁଥାଏ, 

“ଏମିତି େଲାକ.ୁ ଫାଶୀ େଦଇେଦବା କଥା। ଝିअ ମାନ. ଜୀବନ ସହ େଖଳିେବ।” 

ସଂଗ�ାମ �ିତିର କଥାକୁ ସମଥ�ନ କରୁଥାଏ। 

 ଭଗବାନ. ଆଶୀବ�ାଦରୁ ବାହାଘରର େଦଢ଼ବଷ� ପେର �ିତି ଆଉ ସଂଗ�ାମ 
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େକାଳେର ସୁpର ଝିअଟିଏ। ନା’ ତାର କtନା। େବଶ ହସ ଖୁସିେର ଗଡି ଚାେଲ 

େସମାନଂକର ସଂସାର ରଥ। ଝିअ କtନାକୁ େନଇ େସମାେନ େବଶ ଖୁସି। ସଂଗ�ାମର 

ଜୀବନ ତ ତା ଝିअ ଭିତେର ହX ଥାଏ। �ିତି ଏ ସବୁ େଦଖି ଭଗବାନ.ୁ ଧନ�ବାଦ 

େଦଉଥାଏ। ଏେତ ଭଲ ଜୀବନସାଥି ଆଉ ଏେତ ସୁpର ଝିअଟିଏ େକାଳକୁ େଦଇଥିବାରୁ। 

ସମୟ େସ�ାତେର ଜୀବନ ହସ ଖୁସିେର ଗଡ଼ି ଚାଲିଥାଏ। େଦଖୁ େଦଖୁ ପାଂଚ ବଷ� ବିତି 

ଗଲାଣି। େହେଲ �ିତି ଆଉ ସଂଗ�ାମକୁ ପାଂଚ ଦିନ ପରି ଲାଗୁଥାଏ। େକେତ ଜଲଦି େଯ 

ସମୟ ବିତି ଯାଉଛି େସମାେନ ଜାଣି ପାରୁନଥିେଲ। ଦିେନ ସg�ା ସମୟେର କବାଟ 

ପାଖେର କାହାର अସ�ାଭାବିକ ଧଡ଼ ଧଡ଼ ଶ¯େର ଚମକି ପଡିେଲ �ିତି ଆଉ ସଂଗ�ାମ। �ିତି 

ଯାଇ କବାଟ େଖାଲେe େଦଖିବାକୁ ପାଏ ଆଗେର ଠିଆ େହାଇଛି େଜଲ େଫରeା 

ମେନାଜ। ରoମୁଖା େହାଇ େସ ଠିଆ େହାଇଥାଏ। �ିତି ରାଗିକି କୁେହ, “ତୁେମ ଏଠି ପୁଣି 

କଣ କରିବାକୁ ଆସିଛ? ଶୀଘ� ଚାଲିଯାअ ଏଠୁ ନ େହେଲ ମଁୁ ପୁଲିସ ଡାକିବାକୁ ବାଧ� 

େହବି।” �ିତିର ପାଟି ଶୁଣି ସଂଗ�ାମ େଦୗଡ଼ି ଆେସ। ମେନାଜକୁ େଦଖି ସଂଗ�ାମ ରାଗିଯାଏ। 

େସ ମେନାଜକୁ ଯାଇ େଧାକାେଦବା ପାଇଁ ଉଦ�ତ େହଲା େବଳକୁ ମେନାଜର ପାଟିରୁ ଶୁେଭ 

ସ#ୁ%�ା। ସଂଗ�ାମର ପାଦ अଟକି ଯାଏ ସ#ୁ%�ା ଶୁଣି। ସ#ୁ%�ା ଘର ଭିତରକୁ ଆେସ। �ିତି 

ବି ଚକିତ ଥାଏ ଏ ସବୁ େଦଖି। ସ�ାମୀ µୀ ଦୁେହଁ ଏଠି କି ନାଟକ ଚଲାଇଛ। ଜଲଦି ଚାଲି 

ଯାअ ଏଠାରୁ। ନ େହେଲ କିଛି ଭଲ େହବନି କହିେଦଉଛି, ସଂଗ�ାମ ଚି�ାର କରି ଉେଠ। 

ଠିକ େସତିକି େବଳକୁ େପାଲିସ ବାବୁ ଭିତରକୁ ପଶି ଆସeି। �ିତି କିଛି ବୁଝି ପାରୁନ ଥାଏ 

କଣ େହଉଛି ଏ ସବୁ। ସ#ୁ%�ାକୁ ମେନାଜ େସ ବାହାଘର ଦିନର ସତ କଥା କହିବାକୁ 

କୁେହ। “ସତ କଥା ପୁଣି କଣ? ସବୁ ତ ଆମ ସାମxାେର, କୁେହ �ିତି। ମେନାଜ କୁେହ, “ନା 
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�ିତି ତୁେମ ପୁରା ସତ ଜାଣିନ। ଶୁଣ ଏଇ ସ#ୁ%�ା ମୁହଁରୁ।” ମେନାଜ ସ#ୁ%�ାକୁ ସତ କଥା 

କହିବା ପାଇଁ ପୁଣି ପାଟି କରି କୁେହ। ସ#ୁ%�ା ମେନାଜର ପାଟି ଶୁଣି ଚମକି ଉେଠ ଆଉ 

କାpି କାpି କୁେହ, “େମାେତ fମା କରି ଦିअm। ମଁୁ ମେନାଜର µୀ ନୁେହଁ। କିଛି ଟ.ା 

େଲାଭେର ମଁୁ େସଇ ଦିନ େକବଳ अଭିନୟ କରିଥିଲି।” �ିତି ମୁvକୁ କିଛି ପଶୁ ନ ଥାଏ। 

�ିତି ପଚାରି ଉେଠ ସ#ୁ%�ାକୁ କିଏ େସ କାହା ପାଇଁ ତେମ ଏମିତି କଲ? ଝିअଟିଏ େହାଇ 

ଆଉ େଗାଟିଏ ଝିअର ଜୀବନ ସହିତ େକମିତି ଏମିତି କରି ପାରିଲ? ମେନାଜ �ିତି ପାଟିରୁ 

କଥା ଛଡାଇ ଆଣି କେହ, “େସ ଆଉ େକହି ନୁହଁ �ିତି େସ ତୁମ ସ�ାମୀ ସଂଗ�ାମ ଆଉ େକହି 

ନୁେହଁ।” �ିତିର ପାଦ ତଳୁ ମାଟି ଖସିଯାଏ। େସ ବିଶ�ାସ କରି ପାେରନି। ସଂଗ�ାମ କୁେହ 

ନା �ିତି ଏ ସବୁ ମିଛ। ମଁୁ ଏମିତି କରି ପାରିବିନି େକେବ। �ିତି କୁେହ, “େମାର ତୁମ 

ଉପେର ଭରସା अଛି ସଂଗ�ାମ। ତୁେମ ବ�^ ହୁअନି।” ମେନାଜ କୁେହ, “ସଂଗ�ାମ ଝିअ ମୁv 

ଉପେର ହାତ ରଖି କହିପାରିବ େସ େଦାଷୀ ନୁେହଁ େବାଲି।” �ିତି କୁେହ, “ନି�ୟ କହି 

ପାରିେବ କାହXକି ନୁେହଁ।” �ିତି ସଂଗ�ାମକୁ କୁେହ, “କହି ଦିअ ସଂଗ�ାମ ଆଉ ସମ^. ମୁହଁ 

ବp କରିଦିअ।” ଝିअ କtନାକୁ ଆଣି ସଂଗ�ାମ ଆଗେର ଠିଆ କରିଦିଏ �ିତି। େହେଲ 

ସଂଗ�ାମ ନିବ�ାକ। େଯମିତି �ାଣୁ ପାଲଟି ଯାଇଥିଲା େସ। ସଂଗ�ାମ େକାହଭରା କ´େର 

କୁେହ, “ନା ମଁୁ ପାରିବିନି େମା ଝିअ ମୁvେର ହାତ ରଖି ପାରିବିନି। କାରଣ ମଁୁ ଭୁଲ କରିଛି 

�ିତି। ମଁୁ ତୁମ ସମ^.ର େଦାଷୀ।” �ିତି ନିଜ ଆଖି ଆଉ ଆଉ କାନକୁ ବିଶ�ାସ କରି 

ପାେରନି। ହଁ �ିତି ମଁୁ ତୁମକୁ କେଲଜ ଟାଇମରୁ ହX ଭଲ ପାଇ ବସିଥିଲି। ତୁମ ସହ ପ�ଥମ 

େଦଖାର ସD �ତି ଆଜି ବି େମା ଛାତି ତେଳ ସାଇତି େହାଇ ରହିଛି। େହେଲ ତୁମକୁ ଭଲପାଏ 

େବାଲି କହିବାକୁ େକେବ ସୁେଯାଗ ପାଇ ପାରିଲିନି। େହେଲ େଯେତେବେଳ ତୁମର ଖବର 
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ପାଇଲି। ତୁମର ବାହାଘର ଠିକ େହାଇ ସାରିଥିଲା। ମୁ ତୁମକୁ ଏେତ ପାଖେର ପାଇ 

େକେବ ହରାଇବାକୁ ଚାହୁଁ ନ ଥିଲି। େତଣୁ ଟିଭିେର ଆସୁଥିବା ଏକ କ� ାଇମ ସିରିଏଲରୁ 

ଉପାୟ ପାଇଲା ପେର ସ#ୁ%�ାକୁ କିଛି ଟ.ାର େଲାଭ େଦଖାଇ ମଁୁ ଏମିତି ଏକ ଚକ� ବୁ�ହର 

ରଚନା କରିଥିଲି। େମାେତ ଯାହା ଦv େଦବା କଥା ଦିअ। ମଁୁ ସବୁଥିେର ରାଜି। େସ େଜଲ 

ଦv େହଉ अବା ଫାଶି ଦv। �ିତି କୁେହ, “ବାଃ ସଂଗ�ାମ ଭଲ ଉପହାରଟିଏ େଦଲ ତୁେମ 

ବିଶ�ାସଘାତ ରୂପେର।” ଝିअ କtନାକୁ ଧରି �ିତି କାpି କାpି ଘର ଛାଡ଼ି ଚାଲି ଯିବାକୁ 

ବାହାରି ପଡ଼ିଲା। ସଂଗ�ାମ େଯେତ �ିତି ଆଉ ମେନାଜକୁ fମା ମାଗିବା ପାଇଁ େଚ�ା କେଲ 

ବି େକହି ଶୁଣିେଲନି। େପାଲିସବାବୁ ଆେଗଇ ଆସିେଲ ସଂଗ�ାମକୁ େନବା ପାଇଁ। ହାତକଡ଼ି 

ପଡିଗଲା ସଂଗ�ାମ ହାତେର। ଝିअ କtନା କାpୁଥାଏ। �ିତି ଆଖିେର ବି ଧାର ଧାର ଲୁହ। 

 ସଂଗ�ାମକୁ େପାଲିସବାବୁ ଟାଣି ଟାଣି େନଇ ଯାଆେe ମେନାଜ କହିଲା, “ମିଛରୁ 

ଆରn ସ#କ� େବଶି ଦିନ ରୁେହନି ସଂଗ�ାମ। ମଁୁ ତୁମକୁ େଜଲ ପଠାଇବିନି। ତୁେମ ତ ଥିବ 

କିm ତୁମ ସାଥିେର େକହି ନ ଥିେବ। ତୁେମ ପ�ତି fଣ ଛଟପଟ େହବ। अନ�କୁ କ� େଦଇ 

ଆଜି ପଯ��e େକହି ଭଲେର ରହିନାହାeି ସଂଗ�ାମ।” ମେନାଜ େପାଲିସବାବୁ. ଆଡକୁ 

अନାଇ କୁେହ, “ମଁୁ େକସ ଉଇଥଡ�  କରି େନଉଛି େପାଲିସ ବାବୁ। ସଂଗ�ାମ ଆଉ ସ#ୁ%�ାକୁ 

ଛାଡି ଦିअm। ମଁୁ ଖାଲି ଚାହୁଁଥିଲି ସତ ସାମxାକୁ ଆସୁ ଆଉ କିଛି ନୁେହଁ। େସଥିପାଇଁ ତ 

େଜଲରୁ େଫରିଲା ପେର ମଁୁ ପ�ଥେମ ସ#ୁ%�ାକୁ େଖାଜିଥିଲି। ସ#ୁ%�ାକୁ ପାଇଲା ପେର ମଁୁ 

ତା ପାଟିରୁ ସବୁ ସତ କଥା ଶୁଣି ନିଜକୁ ବିଶ�ାସ କରି ପାରିନଥିଲି। ମଁୁ ସଂଗ�ାମକୁ େଜଲ 

ପେଠଇବାକୁ ଚାେହଁନି। କିm ତଥାପି ମଁୁ ତାକୁ େକେବ fମା କରି ପାରିବିନି। ଏଇ ଜନD େର 

ତ ନୁେହଁ।” େପାଲିସବାବୁ ସଂଗ�ାମ ଆଉ ସ#ୁ%�ାକୁ ଛାଡିେଦେଲ ସତ କିm ସଂଗ�ାମ ପୁରା 
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ଏକୁଟିଆ େହାଇଯାଇ ଥିଲା। ନା �ିତି ନା ଝିअ କtନା ନା ମେନାଜ େକହି ବି ତା ସାଥିେର 

ଥିେଲ। େସ �ିତି ଆଉ କtନାର ବିେhଦକୁ ସହ� କରି ପାରୁନଥିଲା। ନିଜକୁ ଭାରି 

େଦାଷୀ େଦାଷୀ ମେନ କରୁଥିଲା। ଛାତି ଭିତରଟା ତା’ର େଯମିତି अସହ� ଯ�ଣାେର ଭରି 

ଯାଇଥିଲା। କିଛି ସମୟ ଭିତେର ତା’ର ଚାରି ପାଖେର େକବଳ ଶନୂ��ାନ ଥିଲା। �ିତି 

ବାଟ ଭା}ି ଯାଇ ସାରିଥିଲା। ମେନାଜ ବି େଫରି ଯାଇଥିଲା ନିଜ ଜୀବନକୁ। ସଂଗ�ାମ 

ଭାରି अସହାୟ ଆଉ ଏକୁଟିଆ ଏକୁଟିଆ ମଣୁଥିଲା ନିଜକୁ। େସ ନିଜ ଆଗେର େଦାଷୀ 

େହାଇ ଯାଇଥିଲା। ନିଜକୁ ନିେଜ େସ ନିଜ ଭୁଲ ପାଇଁ fମା କରି ପାରୁନଥିଲା। 

 େତଣୁ ଘେର ଏକୁଟିଆ ଥିଲାେବେଳ ସଂଗ�ାମ ଭାବୁଥିଲା ଆଉ କିଛି ନୁହଁ େସ 

ଆତD ହତ�ା କରିେଦବ। ଏ ଜୀବନ ଆଉ ରଖିବନି....। ଠିକ୍ ଏଇ ସମୟ ଭିତେର େସ ଚp�  

କିରଣରୁ ସକାରାତD କ ଭାବନା ପାଇଥିଲା ଆଉ ଆତD ହତ�ା ଆଉ ଜୀବନ ନାମକ େଦା 

ଛକିେର ଛpି େହାଇ ଯାଇଥିଲା। େଶଷେର େସ ନି�]ି େନଲା... େସ ଆତD ହତ�ା କରିବ। 

ଆଉ ବ�ିବନି। ଆତD ହତ�ା କରିବା ପାଇଁ ଘର ଭିତରକୁ ଯାଇ େସ ଫାଶି ଦଉଡି ଭାବେର 

�ିତିର ଲୁଗାକୁ ଫ�ାନେର ଝୁଲାଇ ସାରିଥାଏ। ଜୀବନର େଶଷ ପାଦ ମୃତୁ�ର େକାଳକୁ 

ବଢ଼ିଲା େବଳକୁ  ତା’ର ବହୁତ ମେନ ପେଡ �ିତି ଆଉ ଝିअ କtନା କଥା। େସ େଛାଟ 

ପିଲା ପରି କାpି ଉେଠ। ନିଜକୁ ନିେଜ ଗାଳି କରି ନିଜ ଭୁଲ ପାଇଁ େସ अନୁତାପ 

କରୁଥାଏ। �ୁଲ ଉପେର େସ ଚଢ଼ିଗଲା ନିଜକୁ ଫାଶିେର ଝୁଲାଇବା ପାଇଁ। ତା’ର ମୁv 

ଘୁେରଇ ଯାଉଥାଏ। ବାର_ାର ମେନ ପଡିଯାଉଥାଏ �ିତି େଫାନ ନ ଉଠାଇବା… ତାରା 

ଲୁଚିଯିବା… ଲାଇଟ ଚାଲି ଯିବା ଇତ�ାଦି। ଆଖିେର ତାର अସରeି େବାହି ଯାଉଥିବା 

ଲୁହ। ଏମିତି ଭାବିଲା େବଳକୁ ଝରକା େଦଇ ପଶି ଆସୁଥିବା ଚp�  କିରଣେର ପୁଣି अଟକି 
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ଯାଏ। ସେତ େଯମିତି େସ ଚp�  କିରଣ ବାର_ାର କହୁଥାଏ ସଂଗ�ାମକୁ ଆତD ହତ�ା ସବୁ 

ସମସ�ାର ସମାଧାନ ନୁେହଁ େବାଲି। େସ କିଛି ସମୟ ନିଜକୁ �ିର ଚି] ଭାବେର ରଖିଲା। 

ଏଥର ସଂଗ�ାମର ନି�ତି ବଦଳିଯାଇଥିଲା। ସଂଗ�ାମ ନିଜକୁ ନିେଜ କୁେହ ନା େସ 

ଆତD ହତ�ା କରିବନି। େସ ବ�ିବ କିm ନିଜ ପାଇଁ ନୁହଁ କାରଣ େସ େକେବ ବି ନିଜକୁ 

ନିେଜ fମା କରି ପାରିବନି। େସ ବ�ିବ अନ� ମାନ. ପାଇଁ। ତିେନାଟି ଜୀବନକୁ େସ 

ନ� କରିଛି ନା େସ ଏେବ ତିନିଶହ ଜୀବନକୁ ସଜାଡ଼ିବ। ସମାଜେର ଥିବା अେନକ �ିତି 

ଆଉ ମେନାଜ ପରି अେନକ ମଣିଷ. ପାଇଁ େସ ନିଜ ଜୀବନକୁ ଉ�ଗ� କରିବ ଆଉ 

େସମାନ. ମୁହଁେର ହସ ଫୁଟାଇବ। େତେବ ଯାଏଁ େସ ନିଜକୁ ନିେଜ ତା fମା 

କରିପାରିବନି କିm ଶାeିେର ଟିକିଏ ମୃତୁ�ର େକାଳେର େଶାଇ ପାରିବ। େସ �ୁଲ ଉପରୁ 

ତଳକୁ ଓହ� ାଇ ଆସିଲା। ଝରକା ପାଖକୁ ଯାଇ ଆକାଶର ଚp�କୁ େଦଖି ମେନ ମେନ 

ଭାବୁଥିଲା ଆତD ହତ�ା ତା’ର ଏକ ଭୁଲ ନି�]ି ଥିଲା ଆଉ ଏକ ଦୀଘ� ନିଶ�ାସ େନଇ �ିତି 

ଆଉ କtନାକୁ ହୃଦୟେର ସାଇତି ରଖି ନୂଆ କ]�ବ� ସହ ନୂଆ ଦୁନିଆେର ପାଦ େଦବା 

ପାଇଁ ନିଜକୁ अeରରୁ ପ�^ୁତ କରୁଥିଲା। 
ଗ�ାମ- କଲାଡ଼ିେପା- ଟିଟ� ାପ}ା, ଭାୟା- ଗୁମାଗଡ଼ ଜିଲ� ା- କgମାଳ 

ପିନ- ୭୬୨୦୨୯, ଦୂରଭାଷ- ୯୪୩୯୫୪୨୫୨୧ 
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ହଜିଯାଇଥିବା େଲାକର ଠିକଣାହଜିଯାଇଥିବା େଲାକର ଠିକଣାହଜିଯାଇଥିବା େଲାକର ଠିକଣାହଜିଯାଇଥିବା େଲାକର ଠିକଣା    
 େମାେତ ସିଏ ପଚାରିେଲ, “ତୁେମ କାଫକା.ୁ ପଢ଼ିଛ”? ପ�କୃତେର 

ମଁୁ ଜାଣିପାରିଲି ନାହX େସ କ’ଣ କହିବାକୁ ଚାହୁଁଛeି। େମା ଆଖିରୁ େସ 

ଜାଣିେନେଲ େଯ େସ ଯାହା କହୁଛeି ମଁୁ ତାହା ଆେଦୗ ବୁଝି ପାରୁନାହX। 

ଏେବ େସ �� କରି କହିେଲ, “ଆେର ଫ� ା�୍ କାଫକା, ଏହି ଶତା¯ୀର ଜେଣ େଶ�0 

େଲଖକ, ଯାହା. ପୁ^କ ‘େମଟାେମାରେଫାସିସ୍ ଓ ଦି ଟ� ାଏଲ୍’ ପାଇଁ େସ ବିଶ� ପ�ସି�। ଏକ 

ପରା^ େସୖନିକ ଭଳି ମଁୁ ଖୁବ୍ ଧିର ସ�ରେର କହିଲି “ନା, ଜାଣି ନାହX, କି ପଢ଼ି ନାହX” େସ 

କହିେଲ, “ଏେବ ପୃଥିବୀ ବ�ାପି ସବୁ କେଲଜ ଓ ବିଶ�ବିଦ�ାଳୟ ମାନ.େର କାଫକା ଓ 

କାମୁ� (ଆଲବଟ� କାମୁ�)ମାନ.ର ରାଜୁତି, ତୁେମ ଜାଣିଥିବ େବାଲି ପଚାରିେଦଲି, ଖରାପ 

ଭାବିବ ନାହX” ପ�କୃତେର େସଦିନ କାଫକା.ୁ ଜାଣିଥିେଲ ଆଜିର ଏହି ପ�ସ}ର 

अବତାରଣା େହାଇ ନ ଥାଆeା। ମଁୁ କିଛି କହିଲି ନାହX, କିm େମାର अ�ତାକୁ େସ ତା�ଲ� 

କରୁଛeି େବାଲି अନୁଭବ କଲି। େସେତେବେଳ ଆେମ ଦୁଇଜଣ ସxାତକ େଶ�ଣୀେର 

ପଢ଼ୁଥିଲୁ, ବgୁ ଜଣକ କଲିକତାର ପ�ସି� େପ�ସିେଡନ୍ସି କେଲଜେର ପଢ଼ୁଥିବା େବେଳ ମଁୁ 

ଆମ ରାଜ�ର ଏକ େଛାଟ କେଲଜେର ପଢ଼ୁଥିଲି। େସ ଇଂରାଜୀ ସ¢ାନ େନଇ ପଢ଼ୁଥିବା 

େବେଳ ମଁୁ अଥ�ନୀତିର ଛାତ�  ଥିଲି। ସମୟ ଥିଲା ସତୁରୀଦଶକର ଆଦ� ସମୟ। ଏହି 

ଘଟଣା ପେର େସହି ବଷ� ମଁୁ ପଢ଼ିବା ପାଇଁ ଆମ ସହର ଛାଡି ବାହାରକୁ ଚାଲିଗଲି। 

ତାପେର ତା. ସହିତ େମାର ଆଉ େଦଖା େହାଇନାହX। ତା. ଘର ଆମ ଗଁାକୁ ଲାଗିଥିବା 

अନ� ଏକ ରାଜ�େର ଏବଂ ତା. ଭଉଣୀ ଆମ ଗଁାେର ବିଭା େହାଇଥିବା େହତୁ େସ 

ତି� େଲାଚନ ଦାସ 
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ଖରାଛୁଟିେର ନି�ିତ ଭାବେର ଭଉଣୀଘରକୁ ଆସୁଥିେଲ ଏବଂ େସହି ସତୂ� େର ଆମର 

ବgୁତ�  ଗଢ଼ି ଉଠିଥିଲା। ପାଠପଢ଼ା ସରିବାପେର ମଁୁ ଗଁାକୁ ଯାଇଥିବା େବେଳ ତା. 

ଭଉଣୀ.ୁ ତା. ବିଷୟେର ପଚାରିଥିଲି। ତା. ଭଉଣୀ अତି ଦୁଃଖେର କହିେଲ େଯ ପ�ାୟ 

ଦୁଇ ବଷ� ତେଳ େସ ନିରୁ�ି� େହାଇ ଯାଇଛeି। ଏକମାତ�  ପୁअ େହାଇଥିବାରୁ ପୁअକୁ ଝୁରି 

ଝୁରି ମା ତା.ର ବେଷ� ତେଳ ମୃତୁ� ବରଣ କରିଛeି ଏବଂ ଏେବ ବାପା. अବ�ା ମଧ� 

ଭଲ ନାହX। ନିରୁ�ି� େହବାର କାରଣ ଠିକ୍ ଭାବେର ନ କହିେଲ ବି ତା. ଭଉଣୀ. 

କଥାରୁ ଯାହା ଜାଣିଲି, େସ େକୗଣସି େବଆଇନ୍ େଘାଷିତ ସଂ�ା ସହିତ ସ#ୃo ଥାଇ 

ଆତD େଗାପନ କରିଛeି। କାରଣ କଲିକତାେର େସହି ସମୟେର ବହୁ ଉଗ�ବାଦୀ େଗା0ୀ 

ସକି�ୟ  ଥିେଲ ଏବଂ ଭଲ ଭଲ କେଲଜରୁ ବଛା ବଛା ପିଲା.ୁ ବିଭିନx  େକୗଶଳେର ତା. 

ଆଦଶ�େର ଦୀfା େଦଇ ସଶµ ସଂଗ�ାମେର ସାମିଲ କରୁଥିେଲ। ପବୂ� କଥା ମେନ ପକାଇ 

ମଁୁ ଭାବୁଥିଲି େଯ ମାତ�  ୧୮-୧୯ ବଷ�େର ଯିଏ କାଫକା ବା କାମୁ�. େଲଖା ପଢୁଛି, ସିଏ 

ନି�ୟ ମାକ�ସ୍ ଓ େଲନିନ. େପ�ମେର ପଡିବା କିଛି ବିଚିତ�  ନୁେହଁ। କିm ଦୁଃଖ ଲାଗିଲା 

େଯ ତା.ର ଏଭଳି ଏକ ନି�]ି ପରିବାରର ବିପଯ��ୟ ଡାକି ଆଣିଲା।ଏହା ଭିତେର ପ�ାୟ 

ଚାରି ଦଶgିରୁ अଧିକ ସମୟ ବିତି ଯାଇଥିଲା ଏବଂ  ତା. ସD �ତି  େମା ମାନସପଟରୁ ଫିକା 

ପଡିଯାଇଥିଲା। କିm ହଠାତ୍ ଦିେନ େସ େଦଖା େହାଇଗେଲ ଭୁବେନଶ�ରର ଏକ ଯାeି� କ 

ମହାବିଦ�ାଳୟ ସାମxାେର। େସ ଦୂରରୁ େମାେତ ଚିହିx ପାରି େମା ନଁା ଧରି ଡାକିଲା େବଳକୁ 

ମଁୁ ଖୁବ୍ अପ�^ୁତ େହାଇପଡିଲି। ମଁୁ ତା.ୁ ପ�ଶିxଳ ଦୃ�ିେର ଚାହXଲାରୁ େସ ନିଜ ପରିଚୟ 

େଦଇ କହିେଲ, “ଆେର ମଁୁ अନିେମଶ! ମାେନ ତୁମର େଖାକନ ଦା” ଲିଭି ଆସୁଥିବା 

ଆଲୁअଟି ହଠାତ୍ ଦପ୍ କିନା ଜଳିଲା ଭଳି ତା. ସD �ତି ପୁଣି େମା ମାନସପଟେର ଭାସି 

ଉଠିଲା। अଜାଣତେର େମା ମୁହଁରୁ ବାହାରି ପଡିଲା, “ଆେର େଖାକନଦା! ତୁେମଏଠି” 
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େସ କହିେଲ, “େମା ଝିअକୁ ଏଠି ଆଡମିସନ୍ କରିବାକୁ ଆସିଛି” ଝିअକୁ ଇଂଞିନିୟରିଂ 

କେଲଜେର ଭ]{ କରିବାକୁ ଆସିଥିବା କଥା ଶୁଣି ଆହୁରି ଆ�ଯ�� େହଲି। ଭାବିଲି େଯ, 

ଦିେନ ଏକ ଆଦଶ�ର ସgାନେର ଯିଏ ଆତD ନିବ�ାସନ େନଇଥିେଲ ଏବଂ େଯଉଁ ରା^ା 

ପ�ାୟତଃ अେଫରା, େସଠୁ େସ େକମିତି ମୁକୁଳି ଆସି ଘରସଂସାର କରିପାରିେଲ। େମା 

ଆଖିରୁ େବାଧହୁଏ େସ େମାର ମେନାଭାବ ଜାଣିପାରିେଲ। କହିେଲ, “ତୁେମ ଏେବ କ’ଣ 

ଭୁବେନଶ�ରେର ରହୁଛ?” ମଁୁ ହଁ କହିଲାରୁ େସ କହିେଲ, “େତେବ େମାେତ କଣ ଆତିଥ� 

େଦବନି? ତା. ପ�ଶxର ଉ]ର େଦବାର अବକାଶ ନ େଦଇ େସ ପୁଣି କହିେଲ, “ତୁମ 

अନୁ�ାରିତ ପ�ଶxର ଉ]ର अବଶ� ମଁୁ େଦବି ଏବଂ େମା ଉପେର ଥିବା ଭ� ାe ଧାରଣା 

ବଦଳାଇବାକୁ ଯ�େରାନା^ି େଚ�ା କରିବି। ଏକ ମରିଚୀକା ପଛେର େଗାଡ଼ାଇ େମା 

ଜୀବନର अମଲୂ� ସମୟକୁ ମଁୁ କିପରି ହେଜଇ େଦଇଛି, ତା’ର ବିବରଣୀ ଶୁଣିେଲ େକହି ନ 

ବୁଝିେଲ ବି अeଃତ ତୁେମ ତାହା ବୁଝିପାରିବ” 

 ମଁୁ କହିଲି, “େତେବ ଚାଲm ଆମ ଘରକୁ ଯିବା, अବଶ� ଆମ ଘରଟା ଏଠୁ ପpର 

କିେଲାମିଟର ଦୂର” େଖାକନ ଦା କହିେଲ, “ନା, ନା, ଆଜି ମଁୁ େଫରିଯିବି, େମାର 

ରିଜେଭ�ସନ अଛି ପୁରୀ ଏ�େପ�ସେର, ଆଉ ତୁମ ଘରକୁ ଗେଲ େଟ�ନ ଧରି ପାରିବିନି। 

େଫରିବାର କଥା ନଥିେଲ େଗାଟିଏ ଦିନ ନି�ୟ ତୁମ ସହିତ ବିେତଇଥାeି। ବରଂ ତୁମ 

ହାତେର ଯଦି ସମୟ अଛି ଚାଲ ଏଇଠି େକଉଁଠି ବସିବା अeଃତ ଘ�ାକ ପାଇଁ” 

 େମା ହାତେର ବିେଶଷ ସମୟ ନ ଥିେଲ ବି େଖାକନଦା.ର ସାନିx ଧ� ପାଇଁ ମଁୁ େସ 

ଦିନର ବାକି କାମତକ ବାତିଲ କଲି। ଚା’ କପଟି ହାତେର ଧରି େଖାକନଦା ଆରn କେଲ 

ତା. अ�ତାବାସର अନୁଭୂତି। ତା.ର ରୁମେମଟ୍ ଜଣକ ଥିେଲ ଦଶ�ନଶାµର ଛାତ� । 

କେଲଜେର େସ ପ�ାୟ अଧିକାଂଶ ସମୟ अନୁପ�ିତ ରହୁଥିେଲ ଏବଂ ଏକ ନି�{� ତ]�କୁ 
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େନଇ ଘ�ା ଘ�ା अନଗ�ଳ ବoୃତା େଦଉଥିେଲ। ରହସ�ମୟ ମେନ େହଉଥିେଲ ବି ପ�ଚv 

ପ�ତିଭାଧର ଏହି ପିଲାଟି ତା’ର ବ�oିତ� ପାଇଁ କେଲଜେର ଖୁବ୍ ପରିଚିତ ଥିଲା। अଧିକାଂଶ 

ସମୟେର େସ କହୁଥିେଲ, “अନିେମଶ! ସ�ାଧୀେନା]ର ଭାରତବଷ�େର ବି ଆେମ 

ପରାଧୀନ। େଯଉଁମାେନ ଆମକୁ ଦିେନ ଏକ େଶାଷଣ ମୁo ସମାଜର ସ�ପx େଦଖାଇଥିେଲ 

େସମାେନ ଆଜି ନିେଜ ସାଧାରଣ ଜନତାର ରo େଶାଷୁଛeି। ଏହା ଠାରୁ ଆଉ अଧିକ 

ବିଡ଼_ନାର ବିଷୟ କ’ଣ େହାଇପାେର? ତୁେମ େକେବ ଆସ, ଆମ ସଂଗଠନର ବିଚାର 

ଧାରା ସ#କ�େର ପରିଚିତ ହୁअ, ତୁେମ ନି�ୟ अନୁଭବ କରିବ େଯ େଯଉଁ ଆଦଶ�କୁ େନଇ 

ଆେମ ସଂଗ�ାମ କରୁଛୁ ତା’ର େକୗଣସି ପଟାeର ନାହX” ତା. କହିବାର େଶୖଳୀ ଏେତ 

ଚମ�ାର ଥିଲା େଯ ମଁୁ अଜାଣତେର ତା.ର ଏହି ଚୁ_କୀୟ ବ�oିତ�  ଆଡକୁ ଟାଣି 

େହାଇଗଲି। େସ ବଷ� ପଜୂାଛୁଟିେର ଆଉ ଘରକୁ ନ ଯାଇ ବgୁ. अନୁେରାଧେର ତା. 

ସଂଗଠନ अଫିସ୍ ବୁଲି ଗଲି। େସ ତ अଫିସ ନୁେହଁ, ଏକ ଗୁ| ଆ¹ା। େସଦିନ ତା. 

ଚିଫ. ସହିତ ନୂଆ େଯାଗ େଦଇଥିବା ସଦସ�ମାନ.ର େବୖଠକ ଥାଏ। ବgୁ ଜଣକ 

ଚିଫ. ସହିତ େମାର ପରିଚୟ କରାଇେଦେଲ। ଚିଫ. କଥାେର ଏଭଳି ଏକ ସେ¢ାହନ 

ଥିଲା େଯ ମଁୁ ତା. ତତ� କୁ ଭୁଲ୍ ଠିକ୍ ନ ବିଚାରି ତୁରe ଗ�ହଣ କରିେନଲି ଏବଂ ସଂଗଠନର 

ସଦସ� େହାଇଗଲି। େମାର େଗାେଟ ଦୁନିଆ अଛି, େସଥିେର େମାର କିଛି କ]�ବ� अଛି, 

ଏସବୁ ମଁୁ ସ#ୂଣ� ପାେଶାରି ଗଲି ଏବଂ େମାର ବିପଯ��ୟ ଆରn େହଲା ଠିକ୍ େସହି ଦିନଠୁ। 

େକୗଣସି ପ�କାେର ଗ�ାଜୁଏସନ୍ ପରୀfା ସରିବା ପେର ମଁୁ ସଂଗଠନର ପୁରା ସମୟ ସଦସ� 

େହାଇଗଲି। ମୁଖ�ତଃ େମାର କାମ ଥିଲା ସଂଗଠନର େହଡ୍ अଫିସରୁ ଆସୁଥିବା 

ପ�ଚାରପତ�  ସବୁ ଆମ ଆ�ଳିକ ଭାଷାେର अନୁବାଦ କରିବା ଏବଂ ଏହା ଠିକ୍ ଯାଗାେର 

ପହ�ାଇବାର ବେpାବ^ କରିବା। ଏହି େଗା0ୀ େଯ ଏକ ସଶµ ସଂଗ�ାମେର ଲି| अଛeି, 
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ତାହା ଜାଣିଲି େସହି ଦିନ, େଯଉଁ ଦିନ େମା ହାତେର ଏକ ବgୁକ ଧରାଇ ଦିଆଗଲା। 

େମାର େମାହଭ} େହଲା େବଳକୁ ମଁୁ अଥଳ ସମୁଦ� େର ଭାସୁଥିଲି, େମାେତ କିଛି 

କୂଳକିନାରା େଦଖାଯାଉ ନଥିଲା, କି େଫରିବାର ରା^ା ମଧ� େମାେତ ଜଣା ନ ଥିଲା। କିm 

ବିଧିର ବିଧାନ ଥିଲା ବିଚିତ� । ସରକାରୀ େକାଷାଗାର ଲୁଟ୍ ଉଦ�ମ ସମୟେର ଆମ 

େଗା0ୀର ସମେ^ ଖସିଗଲା େବଳକୁ େମାର अନଭି�ତା େଯାଗଁୁ େପାଲିସ ହାତେର ଧରା 

ପଡିଗଲି। ତା’ପେର ସାତବଷ� अgକାରମୟ କାରାବାସ। େଯଉଁ ଦିନ କାରାମୁo େହାଇ 

ଗଁାକୁ େଫରିଲି, େସେତେବଳକୁ ଆଉ େମାର େବାଲି େକହି ନ ଥିେଲ। ତା’ପେର 

ସଂସାରେର अନିhାକୃତ ଭାବେର େଯାଡ଼ି େହାଇଗଲି େକବଳ ବଡ଼ ଭଉଣୀ ପାଇଁ, ଆଉ 

ଆଜି େଯଉଁ ସଂସାରୀ ମଣିଷଟିକୁ େଦଖୁଛ ତାହା େସହି େଖାକନ ଦା’.ର ନବ କେଳବର।  

 ଏତିକି କହିଲା େବଳକୁ େଖାକନଦା.ର ସ�ର ଭାରି ଭାରି େହାଇ ଆସୁଥିଲା। ତା. 

ଆଖି  ଛଳଛଳ େହାଇ ଆସୁଥିବା େଦଖି ମଁୁ କହିଲି “େଖାକନଦା ଥାଉ, ବାକି ଆଉ ଦିେନ” 

େଖାକନଦା ମଧ� ଘ�ାକୁ अେନଇ କହିେଲ, “ହାତେର ଆଉ େବଶି ସମୟ ନାହX, େମାେତ 

ଶୀଘ� େ�ସନେର ପହ�ିବାକୁ ପଡ଼ିବ” ସଂେଗ ସଂେଗ ଟ�ା�ିଟା ମଧ� ମିଳିଗଲା। 

ତରବରେର ଟ�ା�ି ଭିତରକୁ ପସିଯାଇ େଖାକନଦା କହିେଲ, “ଭାଉଜ.ୁ କହିେଦବ, 

ଆଉଥେର ଆସିେଲ ନି�ୟ ମଁୁ ତୁମର अତିଥି େହବି” 
େମାବାଇଲ୍ : ୭୦୦୮୬୩୫୧୭୯, 

ଠିକଣା: ୨୯ - ଏ, କtନା ଏରିଆ, ବି.େଜ.ବି ନଗର, ଭୁବେନଶ�ର-୭୫୧୦୧୪, 

अବସରପ�ା| ପରିଚାଳକ, ୟୁନାଇେଟଡ୍ ବ�ା. अଫ୍ ଇvିଆ 
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ଆମ ଗଁା ମଶାଣୀପଦରଆମ ଗଁା ମଶାଣୀପଦରଆମ ଗଁା ମଶାଣୀପଦରଆମ ଗଁା ମଶାଣୀପଦର    
 ଆମ ଗଁା ମଶାଣି ପଦର ପଳାଶ ବଣ େଘରା ବି^ୀ%� ପ�ାeର। 

ଭାରି ନିଛାଟିଆ ନିକା�ନ ଜ}ଲ। ଗଁାଠୁ ଟିକିଏ ଛାଡି ତା’ର अବ�ିତି। 

ରାତି େହେଲ େକହି ଏକୁଟିଆ େସଠାକୁ ଯିବାକୁ େକେବ ସାହସ କେର 

ନାହX। େସଇଠି ପୁଣି अଛି ବଡ଼ ବଡ଼ ଦ� �ମ େକଇଟା, ଗଛର େକାରଡ, ଚେଢଇ ଚିରିଗୁଣୀର 

ବସା। ଭାରି ଭୟ.ର ତା’ର ପରିେବଶ। ଗଁାେର େକହି ମରିଗେଲ ତାହାରି ଶବ ଉେଠ 

େସହି ମଶାଣି ଭୂଇଁକି। େସଇଠି େକେତ େଯ ଶବ େପାତା େହାଇଛି ତା’ର ହିସାବ ଏଯାଏଁ 

େକହି ରଖି ନାହX। ଆଉ େକେତକ କ�ା ମଣିଷର ଶବ ବି େସଇଠି େପାଡ଼ା େହାଇଛି, 

େଯଉଁଠି ହାଡ଼ର ମମ�ର ଶ¯ କ%� ଗୁହା େଭଦି ଗିରି ଲଂେଘ। ବଡ଼ କରୁଣ ଓ ମମ�ତୁଦ େସ 

ଦୃଶ�। अେନକ ସD �ତି ଓ अେନକ େଶାକାକୁଳ ପରିେବଶ, ସେତ କି ସବୁ େସଇଠି େସ ଓଜାଡ଼ି 

େହାଇ ପଡ଼ିଛି। େହତୁ େହଲାଠୁଁ ଏଯାଏଁ େଦଖିଛି େକେତ େଯ ଶବ ବୁହା େହାଇ େସଇଠିକି 

ଯାଇଛି। େକେତ େଯ ହାଡ଼ ମାଂସ ସବୁ େସ େସଇଠି ଜମାଟ ବାgିଛି- ତା’ର ହିସାବ େକହି 

ରଖି ପାରି ନାହX। େତେବ େସଇଠାକୁ ଗେଲ ଖାଲି ଯ�ଣା ଦº ସD �ତି ଗୁଡ଼ାକ ସବୁ େଥଇ 

େଥଇ େହାଇ ଆଖି ସାମxାେର ନାଚି ଉେଠ। େସଦିନ ମଦନା ମାଆ ମରିଗଲା ପେର ସିଏ ବି 

େସଇଠି େପାଡ଼ା େହାଇଥିଲା। ତା’ରି ପାଖକୁ ପୁଣି ଲାଗିଥିଲା ଆଉ େକେତାଟି ଯଇୂ। ରଡ଼ 

ରଡ଼ ନିଆଁ, ହାଡ଼ର ଚବ�ଣ, ମାଂସର ଫୁରୁକିଟିଆ ଗg ସବୁ େସ ନାକେର ବାେଜ। ହରିଆ 

ବୁଢ଼ା ଓ ଧନୀକ ସାଆଁେe େସଇଠି େପାତା େହାଇଥିେଲ। ମାp� � ମୁvା ବି କାଠ अଭାବରୁ 

ସତ� ପ�କାଶ 
େସଠୀ 
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େପାଡା  େହାଇନପାରି େସଇଠି େପାତା େହାଇଥିଲା। େରାଦନା ମାଆ କ� େନଇ ପିଲା 

ଜନD  କରି ପାରିଲା ନାହX, େତଣୁ ମାଆ ଛୁଆ େସଇଠାେର େପାତା େହାଇଛeି। ଯିଏ 

ମରିଗଲା େସ ତରି ଗଲା, ସିଧା ସ୍ଵଗ� ପ�ା|ି କରeି। କିm ଯାହାର ସାଂସାରିକ େମାହ 

ମାୟା ତୁଟି ନଥାଏ ବା अକାଳ ବିେୟାଗେର ମୃତୁ� ବରଣ କରଥାଏ େସମାନ.ର େପ�ତାତD ା 

ସବୁ କୁଆେଡ େସଇଠି ଘରିୂ ବୁେଲ। ରାତି अଧେର େସମାେନ ଜାଗ�ତ େହାଇ ଉଠeି। 

େସଇଠି ଡାଆଁଣୀ ଜୀବe େହାଇ ତା ଛୁଆକୁ ନିଆଁେର େସେକ। େଭଟଣା େହାଇଗେଲ କ�ା 

ଖାଇଯିେବ। ଲ_ ଲ_ ପାଉଲ ବଢାଇ ଧାଇଁ ଆସିେବ। େବକକୁ େମାଡି ତେଳ 

ପେକଇେଦବ। େକେତ େଲାକ େବେହାସ୍ େହାଇଛeି। େତଣୁ େକହି ସାହସ କରeି ନାହX। 

େସଇଠି ମୁହଁ ସ~ େବେଳ କୁଆେଡ ଖଡଖାଡ ଶ¯ ହୁଏ। ଗଛରୁ ପତ�  ଝରିଲା ପରିକା 

େଟକା ବୃ�ି ହୁଏ। ଏକୁଟିଆ ପାଇେଲ ଖପିସ େଦହେର ସବାର ହୁଏ। ମାଉଁସ କି ମାଛ 

େସଇ ବାଟ େଦଇ ଧରି ଆସିେଲ ଡାଆଁଣୀ ପିତାଶୁଣୀ େଗାଡ଼ାଏ। ରାତି अଧେର ବ� ହD  ରାfସ 

ଜଗି ବସି ଥାଏ। ବାଟ ଓଗାେଳ। ଆଗକୁ ଯିବାକୁ ଦିଏ ନାହX। େଲାକ. ମନେର ଭାରି 

ଡର। ରାତି େହେଲ େସପେଟ େକହି ଯାଆeି ନାହX। 

 କିm େ�ସନରୁ ଓହ� ାଇ ଗଁାକୁ ଯିବା ଆସିବା ବାଟେର ଆଗ େସଇ ମଶାଣି ଭୂଇଁ 

ପେଡ। େତଣୁ ଘରକୁ େଯେବ ଆସିବାର ଥାଏ, ଆଗ ଘରକୁ ଓ ଗଁାକୁ ଖବର ଦିଆ 

ଯାଇଥାଏ। ଗେv ଛअଟା େଲାକ ଆସି ବାଟ ଯଗିଥାeି। ରାତି େଲାକାଲ େଟ�ନ୍ ଟା େଡରି 

େହେଲ େସମାନ.ର ସାହାଯ�େର ପାଦଚଲା ରା^ାେଦଇ ଗଁାେର ପହ�ିବାକୁ ହୁଏ। 

େନାହିେଲ େବଳ ଖରାପ ପଡ଼ିଲା ଜାଣ। ଏକାଏକା ଘରକୁ ଆସିବାର ଉପାୟ ନାହX। 

 େସଦିନ େଟ�ନଟା େଲଟ୍ ଥାଏ। ମଁୁ ବି ଘରକୁ ଆସୁଛି େବାଲି କାହାକୁ କହି ପାରି 
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ନଥାଏ। ହଠାତ୍ କେଲଜେର ସାଏନ ଡାଏ େହାଇଯିବାରୁ ଏମିତି ଦିେନ ପଳାଇ ଆସିବାକୁ 

ମଁୁ ବାଧ� େହଲି। େହେଲ अgକାର କିଟିମିଟିଆ ରା^ା। େକମିତି ଘରକୁ ଆସିବି କିଛି ବୁ�ି 

ବାଟ ଦିଶୁ ନଥାଏ। ପାଖେର ତ େକହି ଗଁା େଲାକ ନଥାeି, ରାତି ଦି’ଘଡ଼ି େହଲାଣି। ପ�ଥେମ 

ଭାବିଲି ରାତିଟା େ�ସନେର ବସି ବସି କାଟିେଦବି। ପେର ସକାଳ େହେଲ ଘରକୁ ଯିବି। 

େହେଲ ପୁଣି ମନେର ସାହସ ବାgିଲି। ହି¢ତ ହାରିଲି ନାହX। ହାତେର ସମାନ ପତ�  ଧରି 

ସିଧା ଚାଲିଲି ରାେ^ ରାେ^। ରା^ାେର ଚେଢଇେଟ ଉଡି ଗେଲ କି ପତ�  ପଡ଼ି ଖସଖାସ୍ 

ଶ¯ େହେଲ ମନେର ଭି]ି ସ�ାରିତ େହଉଥାଏ। ଆହୁରୁ ଦ� �ତ ପଦପାତେର ଆଗକୁ ଆଗକୁ 

ଧାଇଁ ଚାଲି ଯାଉଥାଏ। ଡରେର େଦହେର ପ�ାଣ ନଥାଏ। ମନେର ଟିକିଏ ଦn ଥାଏ। ଘର 

ପାଖେର ପହଁ�ିଲା େବଳକୁ ଠାକୁବା ପାଖରୁ ଶୁଣିଥିବା କଥା ଗୁଡ଼ାକ ମେନ ପଡ଼ି ଯାଉଥିବାରୁ 

ମଁୁ अଧାମରା େହାଇ ସାରିଥାଏ। ଘର କବାଟ ବାେଡଇଲି। “କିଏେସ, କିଏେସ” କହି ଆଗ 

ମାଆ ଓ ପେର ବାପା ଉଠି ପଡ଼ିେଲ। େମା ପାଟି ବାରି କବାଟ େଖାଲିେଲ। ବେହ ହାଇପ 

ସାଇପ େହେଲ। ଏେତ ରାତିେର କାହXକି ଏକୁଟିଆ ଆସିଲୁ, କାହXକି ଖବର େଦଲୁ ନାହX, 

ବାଟେର ଭୂତ େପ�ତ କିଛି େଦଖି ନାହୁଁ ତ – ଏମିତି କିଛି ବ�^ଆ^ େହାଇ ପ�ଶx। ଆଗ 

ଛା�ୁଣିେର ବେହ ଝାଡି ପକାଇେଲ, ତା ‘ପେର ଗୁଣିଆ ପାଗଳ ବଡ଼ପାକୁ ଡାକି ଝଡ଼ାଫୁ.ା 

କେଲ। ମeରା ପାଣି ବି ପିଇବାକୁ େଦେଲ – କାେଳ ଭୂତ େପ�ତ େଦହେର ରହି ଯାଇଥିବ 

େବାଲି। ଏଇମିତି ବଡ଼ अଜବ େସଦିନର ସD �ତି, ଯାହା େମା କେଲଜ ପଢ଼ିଲା େବଳର େମା 

ଗଁାର अଭୂଲା ସD �ତି। 

 ବଡ଼ େହାଇଗଲା ପେର ଏେବ ନିେରାଳାେର ଏକାeେର ବସି େବେଳ େବେଳ ଭାେବ 

ସତେର କ’ ଣ ଭୂତ େପ�ତ अଛeି? ଠାକୁବା କହeି – କୁଆେଡ ଆଗ କାଳେର ସବୁ ଥିଲା। 
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ଏେବ ଜ}ଲ କାଟି ସଫା କରିେଦଲା ଠାରୁ, ପୁଣି ଗଁାକୁ ବିଦୁ�ତ୍ ଆଲୁअ ଆଇଲା ଦିନଠାରୁ 

େସ ଡାଆଁଣୀ ପିଶାଚ ଗୁଡ଼ାକ କୁଆେଡ ଏ ଜାଗା ଛାଡ଼ି ପେଳଇେଲଣି। େସମାନ. ପାଇଁ 

ଗାଡି େମାଟରର େପଁ ପଁା ଶ¯େର ଏ ଜାଗା ଆଉ ପ�କୃ0 ଜାଗା େହାଇ ରହି ନାହX। 

 ଦିେନ କୁଆେଡ େଚମା େବାଉ ସ~ ସଂଜୁଆ ନଇ ଆେଡ଼ ଯାଇଥିଲା। େସହି ଶDଶାନ 

ପଦର ପାଖେର ପହ�ିଛି କି ନାହX ତାକୁ ଡାଆଁଣୀ େଗାଡାଇଲା। େସ େଦୗଡ଼ି େଦୗଡ଼ି ଆସି 

ଘର ପାଖେର अଛାଟ େହାଇ ପଡିଗଲା। ତା’ର େହାସ୍ ନଥାଏ। ପାଣି ଛାଟି ସ�ା�ମ କଲାଠୁଁ 

େହାସ୍ କୁ ଆସିଲା। ତିନିଦିନ ତିନିରାତି ଜ� ର ରହିଲା। ଖାଲି ବାଉଳି ଚାଉଳି େହଉଥାଏ। 

ପୁଣି ଗୁଣିଆ ଡାକି ଝାଡିଲାଠୁଁ ଭଲ େହଲା। 

 େସମିତି ଆଉ ଦିେନ ଧଡ଼ିଆ ବାପା ଖାସି ମାଂସ ଧରି ବଜାରରୁ ଘରକୁ େଫରୁଥିଲା। 

ବାଟେର େଡରି େହାଇଯିବାରୁ ରାତି େହାଇଗଲା। ଏକୁଟିଆ େଦଖି ଆଇଁଷ ବାସନାେର ବ�ହD ୍ 

ରାfସଟା ତା ପିଛା କଲା। ଖାଲି ବାଟ େଛକୁଥାଏ। େସ ଖେv ମାଂସ େଖାଲି ଦୂରକୁ ଫି}ି 

େଦଉଥାଏ। ବ�ହD ୍ ରାfସ ଖାଉ ଖାଉ େସ କିଛି ବାଟ ଚାଲି ଆେସ। ଖାଇ ସାରି ପୁଣି 

େଗାଡାଏ, ଆଗ େଛେକ। ପୁଣି ଖେv ଫି}ି େଦେଲ କିଛି ବାଟ ଚାଲି ଆେସ। ଏଇମିତି ଘର 

ପାଖେର ପହ�ିଲା େବଳକୁ ଝୁଲି ମୁଣିେର କିେଲ ମାଉଁସରୁ ଆଉ अେଢଇ ସହ ସରିେକ 

ଥାଏ। ଏକା େବଳେକ େସ ଯଦି ସବୁ ମାଂସ ଫି}ି େଦଇଥାeା, ତାହାେଲ େସତକ ମାଉଁସ 

ଖାଇ ସାରି ବ� ହD ୍ ରାfସ ତାକୁ େଗାଟାପୁଣି କ�ା େଚାବାଇ ଯାଇଥାeା। ତା’ର ବୁ�ି ଥିଲା 

େବାଲି େସଦିନ େସ ବ�ହD ୍ ରାfସ କବଳରୁ ମୁoି ପାଇଲା। 

 ଆଉ ଦିେନ େସମିତି ଚଇତା ଓ ସଇତା ଦୁଇ ସା} ରାତିେର କଥା େହାଇଥିେଲ-

େଭାରରୁ ଉଠି ଯାଇ ଚଉକା େବାହି ମାଛ ଧରିବା ପାଇଁ। ଏ କଥା କୁଆେଡ ବହୁରୂପି ଖପୀଶ 
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ଶୁଣି ପାରିଥିଲା। େତଣୁ େସ ରାତି अଧାରୁ ସଇତା ରୂପ ପରିଗ�ହଣ କରି ହାତେର ପାଣି 

ବୁହା ଜ� େଶଣୀ ଖେv ଧରି ଚଇତାକୁ ଡ଼ାକିଲା । ଚଇତା ବି ହାତେର ଦvୁରୀ (ମାଛ 

ପରୂାଇ ରଖିବା ପାତ� ) ଓ ମୁvୁଳି ଜାଲ ଧରି ଘରୁ ବାହାରି ଆସିଲା। ଚଉକାରୁ େଶଣୀେର 

ଡବ ଡବ କରି ପାଣି େବାହି ଲା। ଚଇତା େଯେତ କଥା କହୁଥାଏ ବା ପ�ଶx ବାଢ଼ୁଥାଏ – େସ 

କିଛି ଉ]ର ରଖୁ ନଥାଏ। ଖାଲି ହଁ ଢ଼ଁ ସିନା ମାରୁଥାଏ, େହେଲ ପାଟି େଖାଲୁ ନଥାଏ। 

କାରଣ େସ ସଇତା ନୁହଁ ଭୂତ। ଏ କଥା ଜାଣି ପାରି ଆହୁରି କୁହ! ଚଇତା େଗାଡ଼େର 

ଚଉକାେର ଘଳିଆ ପକାଇ େଦଲା। ଫଳେର େଯେତ ପାଣି ବୁହା େହଉଥାଏ େସେତ ପାଣି 

ପୁଣି ଚଉକା ଭିତରକୁ ପଶି ଆସୁଥାଏ। େନାହିେଲ ପାଣି ବୁହା ସରିଯାଇଥିେଲ ଭୂତ ତାକୁ 

ମାଡ଼ି ବସି ମାରି େଦଇଥାeା। ସାହସ ଓ ବୁ�ି ଥିଲା େବାଲି େସ ବ�ିଗଲା। ରାତି ପାହି 

ଆସିଲା େବଳକୁ ସଇତା େଖାଜି େଖାଜି ଆସି ପହ�ିଗଲା। େତଣୁ ଭୂତ ଛାଡ଼ି ପଳାଇ ଗଲା। 

 ଏଇମିତି अେନକ କଥା अଛି ଠାକୁବା କହୁଥିେଲ। େତେବ ଆଜି କାଲି େସ ସବୁ କଥା 

ଆଉ ନାହX। ଏ କଥାେର େକେତଦୂର ସତ�ତା ରହିଛି ତାହା ଆପଣମାେନ ଠିକ୍ େସ 

ଜାଣିଥିେବ। େହେଲ ହୁଏତ ଠାକୁବା ଆଉ ଟିକିଏ ଫିଟାଇ କହିଥିେଲ ମଁୁ ଟିେକ ଭଲ ଭାେବ 

କଥାଟା ବୁଝିଥାeି। େହଲ େସଦିନ ଏହି ଗାଉଁଲି େଲାକମାନ.ର ସରଳ ବିଶ�ାସ େବାଧକୁ 

ମଁୁ ବା େକମିତି ସହଜେର ଏଡ଼ାଇ ଯାଇ ପାରିଥାeି? 
ଉପସହକାରୀ ସମବାୟ ସମିତି ସମହୂ 

ଓଡିଶା ସରକାର, ଭଦ�କ ସକ�ଲ, ଭଦ�କ, 

ଦୂରଭାଷା- ୯୯୩୭୧୮୧୮୪୬  
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ଚଇତି େଘାଡ଼ାଚଇତି େଘାଡ଼ାଚଇତି େଘାଡ଼ାଚଇତି େଘାଡ଼ା    
ଏକଏକଏକଏକ    

 ଏକ ନି�{� ବ�ବ�ିତ ଢ}େର ଚଳି ଆସିବାର अଭ�ାସରତ 

ଥିେଲ अବିନାଶ। ଟିକିଏ ଏପାଖ େସପାଖକୁ େସ ସnାଳି ପାରୁ ନ 

ଥିେଲ। अନସୟୂା ଘ�ାଏ େହଲାଣି େମାବାଇଲକୁ କାନ ପାଖରୁ ବାହାର 

କରୁ ନ ଥିେଲ। ଖବର କାଗଜ ଉପରୁ ନଜର ଉଠାଇ ଥେର ଦି ଥର ତା. ଆେଡ 

ଚାହXେଲଣି େସ। କିm अନସୟୂା େସହି अବ�ାେର ହX ରହିଥିେଲ। अବିନାଶ.ୁ ଚାହା େଦଇ 

ସାରିଲା ପେର େଯମିତି ତା.ର ଆଉ କିଛି ଦାୟିତ� ନ ଥିଲା। ମେନ ମେନ ବିରo େହାଇ 

ଉଠିେଲ େସ। ଚାକିରୀରୁ अବସର ସିନା େନଇ ସାରିେଲଣି, େହେଲ अଥ� ଉପାଜ�ନ ପାଇଁ 

ଚିeା କରିବା अଭ�ାସ ଛାଡି ପାରି ନାହଁeି। କିଛି େଲାକ.ୁ  େବ. अt ମାସିକ ଦରମା 

ବ�ବ�ାେର େନବ େବାଲି େସ अବସର େନଲା ଆଗରୁ ଶୁଣି ଆସୁଥିେଲ। ବାର_ାର ତା. 

ତେଳ ଥିବା अଫିସର ମାନ.ୁ େଫାନ ବି କରୁଛeି। କିm କିଛି ଖବର ମିଳୁନାହX। ଆଜି 

ଭାବୁଥିେଲ େହଡ୍ अଫିସ ଆେଡ ଟିେକ ବୁଲି େଦଇ ଆସିେବ। अନସୟୂା ଯଦି ଖାଇବା 

େଦବାକୁ ବିଳ_ କରିେବ, ଆଜି ବି େସ ଯାଇ ପାରିେବ ନାହX। 

 “ଶୁଣୁଛ” େମାବାଇଲେର କଥା ସରିଲା ପେର ପାଖକୁ ଆସି अନସୟୂା କହିେଲ, 

“ଭାଉଜ. େଫାନ ଥିଲା। ବୁନୁ ପାଇଁ େସ ପ�^ାବ େଦଖିଛeି।” 

 “େକାଉଠି?” 

ପ�େମାଦ କୁମାର 
ପvା  
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 “ ଆମ ଗଁାେର। ପିଲାଟା କେଲଜ ସାରି ଘେର ବସିଛି।” 

 “ଘେର ବସିଛି ! କଣ ପାଇଁ?” 

 “କଣ ପାଇଁ କଣ ବା? ପାଠ ସରିଲା। ତାର ବାହାଘର କରିବା ପାଇଁ େଯାଗାଡ ଯତx  

ଚାଲିଛି।” 

 अବିନାଶ µୀ .ୁ ନିରିେଖଇ ଚାହXେଲ। ଟିେକ ଥେ}ଇ କହିେଲ – େଯମିତି ତେମ 

ବସି ରହିଥିଲ େମାେତ ବାହା େହବା ପାଇଁ ? 

 ଏଇଟା ତା. ପ�ଶx ଥିଲା, ତା ସେ} ସେ} ତା�ଲ� ବି ଥିଲା। କିm अନସୟୂା କିଛି 

ବୁଝି ନ ପାରିଲା ଭଳି କହିେଲ – ହଁ, ମଁୁ ନ େହଇଥିେଲ ତମ ଜ~ାଳ କିଏ ସnାଳିଥାeା ? 

 

ଦୁଇଦୁଇଦୁଇଦୁଇ    

 ସg�ାେର ପୁରୁଣା अଫିସରୁ ନିରାଶ େହାଇ अବିନାଶ  େଯେତେବେଳ େଫରିଥିେଲ, 

ତା. ପାଦ ଘେର ପଡୁ ପଡୁ अନସୟୂା େମାବାଇଲ ଆଣି େଦେଖଇେଲ – େଦଖ, ଭାଉଜ 

ପେଠଇଛeି। େସ ପିଲାଟିର େଫାଟ। 

 अବିନଶ େଫାଟଟିକୁ େଦଖିେଲ। अତି ଚମ�ାର େଚେହରା। େଯମିତି କାହାଣୀକାର 

ମାେନ େଲଖିଥାeି – େଗାଟିଏ ଚାଉଳେର ଗଢା। 

 µୀ.ୁ ଚାହX କହିେଲ – ଏଇଟା ସତ େସଇ ଝିअର େଫାଟ ନା, ଇ�ରେନଟରୁ େକାଉ 

େଫାଟ ଉେଠଇକି ତମକୁ ପେଠଇ େଦଇଛeି। 

 अନସୟୂା ବିଳିବିେଳଇ ଉଠିେଲ। ତା. ବାପାଘର କାହାକୁ େହେଲ अବିନାଶ ଛାଡୁ 

ନାହଁାeି। ତଥାପି ନିଜକୁ ସ~ତ କରି କହିେଲ – ହୁଁ, ତମର େଯେତ ସବୁ ଆମ େଲାକ.ୁ 
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ନିpା କରିବା अଭ�ାସ। ମଁୁ ୟାକୁ େଦଖିଥିଲି। ଗଲା ବଷ� େଯେତେବେଳ ଗଁା କୁ ଯାଇଥିଲି, 

େଦଖିଥିଲି। ହୁଁ, ତା େହେଲ ତମ ମନ ପାଇଛି ! 

 अବିନାଶ ନିରାଶ କ´େର କହିେଲ – େମାର ମନ ପାଇେଲ କଣ େହବ ? ବାହା 

େହବ ବୁନୁ। ମଁୁ ଆଉ ତା ମୁvେର େମା ନନା. ଭଳି अଠା େବାଳି େଦବିନି।  

 “अଠା?” ସତକୁ ସତ अନସୁୟା ଆହତ େହାଇ ଉଠିେଲ। ମୁହଁ ଶୁେଖଇ अବିନଶ. 

ପାଖରୁ ଉଠି େରାେଷଇ ଘର ଭିତରକୁ ପଶିଗେଲ। ହଠାତ୍ ସୃ�ି େହଇ ଯାଇଥିବା ପରି�ିତିକୁ 

ସnାଳିବା ପାଇଁ अବିନାଶ.ୁ ବି ତା. ପେଛ ପେଛ ଯିବାକୁ ପଡିଲା। ଏକେର अଫିସରୁ 

େନୖରାଶ�ର ବାଣୀ, େସଥିେର ଏହି ସହସା ଆରn େହଇ ଯାଇଥିବା अଭାବନୀୟ अବ�ା। 

ତାକୁ ତ ସnାଳିବାକୁ େହବ। 

 େରାେଷଇ ଘର ବାହାେର ଠିଆ େହଇ अବିନାଶ ଆରn କେଲ – କିm ତେମ ଯାହା 

କୁହ, ଭାଉଜ. ବାଛିବା ଭାରି ବଢିଆ। ଝିअଟା େଗାଟିଏ ଚାଉଳେର ଗଢା। 

 ପଛକୁ ମୁହଁ କରି କାମ କରୁଥିବା अନସୟୂା ସ�ାମୀ. ଆଡକୁ ବୁଲି ପଡିେଲ। ଶୁଖି 

ଯାଇଥିବା अନସୟୂା. ମୁହଁେର ହସ ଫୁଟି ଉଠୁଥିଲା। ତା.ର ଏହି ଦୁବ�ଳତା अବିନାଶ 

ପ�ଥମ ଦିନରୁ ହୃଦୟ}ମ କରି ସାରିଥିେଲ। ଆଜି ବି ତାକୁ ପ�େୟାଗ କରିବାକୁ ଭୁଲି ନ 

ଥିେଲ। 

 କହିେଲ – ହଁ, ଭାଉଜ. ସହ ମିଶି ମା ଝିअ ଦି ଜଣ ଯାକ ବଡି ପେକଇବାକୁ ଘରକୁ 

ଆସିଥିେଲ। ତା ହସ େଦଖିବ, ଭୁଲି ପାରିବନି। ମଁୁ ଭାଉଜ.ୁ ହଁ କହିବି?” 

 अବିନାଶ µୀ. କଥାକୁ ଏଡାଇ ନ ପାରି କହିେଲ – ବୁନୁକୁ ପଚାର। କଣ କହୁଛି 

େସ। 
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ତିନିତିନିତିନିତିନି    

 ରାତିେର ବାପା ପୁअ ଦି ଜଣ ଖାଇବାକୁ ବସିଥିେଲ। ବୁନୁର ଖାଇବା ଥାଳି ଉପର 

େଦଇ େମାବାଇଲର େଫାଟ େନଇ ତାକୁ େଦେଖଇେଲ अନସୟୂା।  

 ବୁନୁ ହସି ହସି ପଚାରିଲା – କାହା େଫାଟ ଇଏ ମାମା ? 

 अନସୟୂା ବି େସମିତି ହସି ହସି କହିେଲ – ଆମ ଗଁା ରାଜଶ�ୀ ଭାଉଜ. ଝିअ। ସୁpର 

अଛି ? 

 “ହଁ, ବହୁତ ସୁpର अଛି। େମାେତ କାହXକି େଦଖଉଛୁ?” 

 “େତା ବାହାଘର ପ�^ାବ ପାପା ୟା ସହ ପେକଇେବ?” 

 ବିନୟ ପାପା.ୁ ଚାହXଲା – ବାହାଘର ପାଇଁ େମା ନିଜ ପସp କିଛି ନାହX ପାପା। 

ତେମ ପ�^ାବ ଦିअ। ତମକୁ ଯଦି ଠିକ ଲାଗିଲା, େମାର କିଛି କହିବାର ନାହX। 

 େଯମିତି ଆକାଶରୁ ହଠାତ୍ ଖସି ପଡିେଲ अବିନାଶ। ଖାଇବା ଥାଳି ଉପରୁ ଦୃ�ି 

ଉେଠଇ ବିନୟକୁ ଚାହX ରହିେଲ। ତା.ୁ େସମିତି ଚାହX ରହିଥିବା େଦଖି ବିନୟ କହିଲା – 

ବାପା. ପସpେର ତେମ ବାହା େହଇଥିଲ ନା ? େଦଖ, ମାମା ଭଳି ତମକୁ ଜେଣ 

ମିଳିଗେଲ। ତମ ଜୀବନ କିଛି କ� େହଇଛି ? 

 କଣ ଉ]ର େଦେବ अବିନାଶ ? ତା. अଜାଗା ଘା ଉପେର ବିନୟ ଦୃ�ି ପେକଇଛି। 

ତା. ଇଛା ନ ଥିଲା। ନନା କହିେଲ। ତଥାପି େସ ବାହା େହେଲ। ତା. ଚାକିରୀଆ, 

ଆଧୁନିକ ଢ}ର ଝିअ ଆବଶ�କ ଥିଲା। େବ.୍ େର अଫିସର ଚାକିରୀ ମିଳିଲା ପେର 

ତା.ର ମନ ସ|ାକାଶ ଭିତେର ଉଡି ବୁଲିଥିଲା। କିm ନନା. ପସp ଆଗେର ମୁv 

ନୁଆଇଁ ହଁ କହିଥିେଲ। अନସୟୂା. ପ�^ାବ ନନା. ସା} ଜରିଆେର ଆସିଥିଲା। ତା.ୁ 
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େକବଳ ଔପଚାରିକତା ରଖିବାକୁ ତା.ୁ େଦଖିବାକୁ ଯିବାକୁ େହଇଥିଲା। ତା.ର ଇଛା 

ଥିଲା, ତା. ସହ अeର} ଆଳାପ କରିବା ପାଇଁ। ପାଖେର ନନା ଓ ତା. ସା}। ଦୁଇ 

ମିନିଟ େସ ଆସି ଠିଆ େହଲା ପେର ନନା. ଗnୀର କ´ ଶୁଭିଥିଲା – ହଉ, ତେମ ଏେବ 

ଭିତରକୁ ଯାअ। 

 अନସୟୂା ସେ} ସେ} ତା. ଭିତର ଘରକୁ ଚାଲି ଯାଇଥିେଲ। େସଦିନ ତା. 

େଚେହରା େସ ଭଲ ଭାେବ େଦଖି ନ ଥିେଲ କି_ା ବାହାଘର େବଦୀେର ମଧ�। କିm 

ହାତଗ´ି େବେଳ ତା. ଲ_ା ଲ_ା ଆ}ୁଠି ସହ ପାପୁଲିର �ଶ�େର େସ ଉଷୁମତା अନୁଭବ 

କରିଥିେଲ, ଯାହା େସ ଆଜି ପଯ��e ମେନ ରଖିଛeି। 

 େସ କିଛି ଉ]ର େଦବା ଆଗରୁ अନସୟୂା अଭିମାନ ଭରା ହସ ହସି କହିେଲ – ହଁ, 

େସଇକଥା ତା.ୁ କହ। େକେବେହେଲ ସm� େହଉ ନାହଁାeି। 

 ଖାଇବା େଶଷ େହଲା ଯାଏଁ अବିନାଶ. ପାଟିରୁ କଥା ବାହାରି ପାରି ନ ଥିଲା। 

ବିନୟର ସରଳ ତକ�ର ବିଚାରଧାରା ଆଗେର ତା. ତଥାକଥିତ ବିକଶିତ ବିଚାରର 

ନୁ�ନତର େବାଧ େହଉଥିଲା। 

 

ଚାରିଚାରିଚାରିଚାରି    

 अେନକ ରାତି ଯାଏ ତା.ୁ ନିଦ େହଲା ନାହX। अନସୟୂା େଫାନେର ଗପି ଗପି 

ପାଖେର େଶାଇ ଯାଇଛeି। ଟିକିଏ ସମୟ ମିଳିେଲ, େସ ଓ ତା. ଭାଉଜ। ଘ�ା ଘ�ା 

ଗପeି। େମାବାଇଲ୍ ଆସିଲା ଠୁଁ अଧିକ। କଣ େଯ ଗପeି ତା.ୁ ହX ଜଣା। ଆଜି ବିନୟ 

ଠାରୁ ତାର ମନର କଥା ଜାଣିଲା ପେର ଦ�pେର ପଡିଗେଲ अବିନାଶ। ଯଦିବା ତା. କଥା 
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େସ େକେବ ବି ଶୁଣିନି, ତଥାପି େକେବ ବି କହିନି, ତା. କଥା ଭୁଲ, େସ ପାଇଥିବା ସଂ=ାର 

ଭୁଲ େବାଲି। ହଁ, ତାକୁ େନଇ ତା ବାପା ତିଆରି କରିଥିବା ସ�ପxର େସୗଧକୁ ସତେର 

ପରିଣତ କରିବାକୁ େକେବ ବି ସହମତ େହଇନି କି_ା େସହି ବିଚାର ଧାଡିେର ଯିବାକୁ 

େଚ�ା କରିନି। 

 ଡିଏଭିେର ନଁା େଲେଖଇବାକୁ ଗଲାେବେଳ େସ ଗଲାନି। ଇ~ିନିୟରିଂେର ଯାଇ 

ଏମବିଏ କି_ା ଆଇଏଏସ କରିବାକୁ ପରାମଶ� େଦେଲ। େସ ଶୁଣିଲାନି। ଯୁo ଦୁଇ ପେର 

ଫାମ�ାସୀେର ଡିେପ�ାମା କଲା। ତାପେର ଡିଗ�ୀ ବି କଲାନି। ଡିେପ�ାମା ସରିଲା ପେର ଔଷଧ 

େଦାକାନ କରିବାକୁ ଜିଦ ଧରିଲା। ତାର ସମ^ अଗତାନୁଗତିକ ନି�]ିେର अଣନିଶ�ାସୀ 

େହାଇ ଯାଇଛeି अବିନାଶ।  

 େବ. ପରୀfା ପ�ତିେଯାଗିତାେର ସଫଳ େହଲା ପେର ସିଧା अଫିସର ଚାକିରୀେର 

ତା. ସହ େଯାଗ େଦଇଥିବା ସା}ମାେନ େଯେତ ଜଲଦି ପାହ�ା ଚଢୁଥିେଲ, େସ ଚଢି ପାରୁ 

ନ ଥିେଲ। ଛତିଶି ବଷ�ର ଚାକିରୀେର େ=ଲ ପା�େର अବସର େନଇଗେଲ।  ତା ପାଇଁ 

େସ ସବୁେବେଳ ନିଜର କମ ପାଠ ଓ ତା. ଉ�ପଦ� अଫିସର ମହଲର ପତx ୀମାନ. ସହ 

ଖାପ ଖୁଆଇ ପାରୁ ନଥିବା अନସୟୂା. अଣଉ�ାଭିଳାଷକୁ େସ ସବୁେବେଳ ଦାୟୀ 

କରୁଥିେଲ। େସଥିପାଇଁ ସ�ାm�ର ପରିେବଶର ଗାଲିଚା ଉପେର େସ ଚାହୁଁଥିେଲ ବିନୟ 

अଧିକରୁ अଧିକ ଡିଗ�ୀ ହାସଲ କରୁ; ସମାଜେର अଧିକରୁ अଧିକ ପ�ତି0ିତ େହଉ; ବିେଦଶ 

ଯାଇ ତା. ଘରର ନଁା ରଖୁ; ତାକୁ େଯାଗ� େହଲା ଭଳି ଝିअଟିକୁ ବାହା େହଉ। 

 କିm ଏଇଠି ତ ସବୁକିଛି ଓଲଟା ଗତିେର ଚାଲିଛି। ଆଜି ପୁଣି କହୁଛି अନସୟୂା. 

ଆଗମନ ତା. ଜୀବନେର ସଠିକ୍ ନି�]ି। କଡ େଲଉଟାଇ େଲଉଟାଇ ବଳପୁବ�କ 
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ନିଦ� ାେର ଯିବା ପାଇଁ ତା. अଥକ େଚ�ା ବିଫଳ େହଉଥିଲା।  

 େସହି ସମୟେର ତା. େମାବାଇଲ ବାଜି ଉଠିଲା। ଏ अସମୟେର କିଏ? ଡାକିବା 

େଲାକକୁ ପରଦା ଉପରୁ େଦଖିବାକୁ େଚ�ା କେଲ। ତା. କେଲାନୀେର ଘର କରି ରହୁଥିବ 

ତା.ର ଜେଣ अେନକ ଆଗରୁ ତା.ଠୁ ଉ� ପଦବୀରୁ େବ.ରୁ अବସର େନଇ ଏକ ସୁଉ� 

ପ�ାସାଦ ନିମ�ାଣ କରି ରାଜପୁରୁଷ ସଦୃଶ� ଜୀବନ ବ�ତୀତ କରୁଥିବା ବୟ= ବgୁ.ର। 

େସ ସୁଇଚ ଟିପି ହାେଲା କହିେଲ। େସପଟୁ ଜେଣ ମହିଳା. ବ�^ କ´ ଶୁଣାଗଲା – େହ 

ଭଗବାନ! ୟା. େଦହ ହଠାତ୍ ବିଗିଡି ଯଇଛି। େମା ହାତେଗାଡ କିଛି ପାଉନି। ଆପଣ 

ଟିେକ ଘରକୁ ଆସିେବ? 

 ରାତି अଧେର େଦହ ବିଗିଡିବା अଥ� अବିନାଶ ବୁଝୁଥିେଲ। ବିଷୟ अତି ଗnୀର। 

अନସୟୂା.ୁ ଓ ବିନୟକୁ ଉେଠଇ ହX େସ ତା. ଘରକୁ ଯାଇ ପାରିେଲ। େସ ସରକାରୀ 

ଆ_�ଲାନ୍ସ କୁ ଡାକିବା ଆଗରୁ ବିନୟ କାହାକୁ େଫାନ କରିଥିଲା। ଏମାେନ ତା. ଘେର 

ପହ�ିବା େବଳକୁ ବିନୟର ଆ_�ଲାନ୍ସ ପହ�ି ସାରିଥିଲା। ମଧୁେମହ େରାଗଗ�^ ଥିେଲ 

େସ େଲାକ। ହଠାତ୍ ସୁଗର ^ର ତଳକୁ ଖସି ଆସିଥିଲା। ପହ�ିଲ ପେର କାଳ ବିଳ_ ନ 

କରି ତା. अେଚତ ଶରୀର ପାଟିେର ବିନୟ କିଛି ଗ��େକାଜ ପାଣି ବଳପବୂ�କ ପିଆଇ 

େଦଇଥିଲା। ତା. ସହ ଆ_�ଲାନ୍ସେର ବିନୟ ବସି ଗଲା। ତା. ପେଛ ପେଛ अବିନାଶ 

अନସୟୂା.ୁ ଧରି ତା. ଗାଡି େର ଡାoରଖାନାେର ଯାଇ ପହ¿ିଥିେଲ। ଡାoରଖାନାେର ଦି 

ଘ�ା ପେର ତା. େଚତା ଆସିଥିଲା। କେଲାନୀରୁ अନ�ମାେନ ଆସିଲା ପେର େସମାେନ 

ଘରକୁ େଫରି ଆସିଥିେଲ। ଆସିଲାେବେଳ ଖଟ ଉପେର ପଡିଥିବା अସୁ� ବ�oି. ଆଖିେର 

କୃତ�ତା ଜଳଜଳ େଦଖା ଯାଉଥିଲା। µୀ େଲାକ ଜଣକ ବିନୟର ହାତକୁ अେନକ ସମୟ 
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ଯାଏଁ ଛାଡି ନ ଥିେଲ। ଆସିଲାେବେଳ ମଳୂରୁ ଚୁପ୍ େହାଇ ରହିଥିବା अନସୟୂା अନୁେଶାଚନା 

କ´େର କହୁଥିେଲ – ପୁअ ଝିअ ସମେ^ ବିେଦଶେର। ବୟସ ଗଲାେବେଳ ଜେଣ େକହି 

ପାଖେର ନାହଁାeି। କଣ ମିଳିଲା ଏ ଉ�ାଟ ଜୀବନରୁ? 

 ତା.ୁ ଆଶ�ାସନା େଦଇ ବିନୟ କହୁଥିଲା – ମାମା, େସମାେନ ଏଇଠି ଥିେଲ ବି କଣ 

୨୪ ଘ�ା ଏମାନ. ପଖେର ରହି ପାରିେବ? କାହା ପାଇଁ କିଏ େହେଲ अଛeି ନା 

ଦୁନିଆେର ! 

 ହଁ, ଠିକ କହିଛି ବିନୟ। କାହା ପାଇଁ କିଏ େହେଲ ରହିଥିବ! अବିକt ସି�ାeର ଏହି 

ସତ�ଟିକୁ ଆହରଣ କରିବାକୁ ଏେତ ସମୟ ଲାଗିଲା अବିନଶ.ୁ! 

 ଧୀେର ଧୀେର अବିନାଶ. ସେpହ ପୁ�ଗୁଛ ସତ�ର ଆେଲାକେର ତାର ସ�-ପାଖୁଡା 

େଖାଲିବାେର ଲାଗିଥିଲା। अନୁେଶାଚନା ଓ fୁଦ� -ମନା ଭାବ ଭିତେର ଏକ େତଜସ�ୀ 

େଚତନା ତା. अତି ନିକଟତର େହବାେର ଲାଗିଥିଲା।  

 େକେତ ନିରାଟ ସତ�ର ନିକଟବ]�ୀ େହଇ ଯାଇସାରିଛି ତା. ପୁअ ! ବିନୟକୁ େକଉଁ 

ଦୂର ବିକାଶେର େସ କାହXକି େଖାଜି ବୁଲୁଛeି? ଚରମ ବିକଶିତ अବ�ାେର େସ ତ ତା.ର 

अତି ନିକଟେର अଛି !  

 ଘେର, ନିଦ� ାଗତ अବ�ାେର ତା. େଗାେସଁଇବାପା ବିନୟର ମୁଖା ପିgି ଚଇତି 

େଘାଡା ନାଚିବାର ଦୃଶ� ତା. ଆଖି ଆଗେର ନାଚି ଉଠିଲା। େଚୖତ�  ପ%ୂ�ମୀର ଚଳମାନ 

ପର#ରାେର ପ�ତିବଷ� ନାଚି ଆସୁଥିବା ତା. େଗାେସଁଇବାପା ୭୦ ବଷ� ବୟସେର ବି େସ 

ଦିନ ନାଚିଥିେଲ ବିନା  ଯାତ� ା େପାଷାକେର। ଏକରୁ अେନକ ଦିଗକୁ ଯାତ� ାର ସନାତନ 

ଚଉଷଠି େଯାଗିନୀ ତ�-ମvଳ ଉପେର ଶିବସମ ଐକ� ପ�ାକ୍-ତାvବ ମୁଦ� ାେର! ଆଉ 
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େଛାଟ अବିନାଶ େସ ନୃତ� େଦଖି କୁରୁଳି େହାଇ ଉଠିଥିଲା। ତାହା ଥିଲା ତା. େଗାେସଁଇ 

ବାପା.ର େଶଷ ନୃତ� ଓ େଶଷ ଦିବସ। ତା ପରଦିନ ସକାେଳ ତା. ନିଦରୁ େସ ଉଠି ନ 

ଥିେଲ।  

 

ପା�ପା�ପା�ପା�    

    ସକାେଳ ଊଠିଲା େବେଳ अେନକ େବଳ େହାଇ ଯାଇଥିଲା। ଆଡ_ରପ%ୂ� ଜୀବନ 

ଯାପନ ନିମେe ୪୫ ବଷ�ରୁ େଦଖି ଆସୁଥିବା ସ�ପxର େଶଷ ପଯ��ାୟେର ନିଦ ଭା}ିବା 

अବ�ାେର େସ ଆସି ପହ�ିଥିେଲ।  

  ଦ�ାର ଦିଗରୁ କାହାର ପାଉଁଜିର ଧୀର େକାମଳ ସ�ର ଶୁଣି େସ ପାଖକୁ ଚାହXେଲ।  

 ହଠାତ୍ ଚତୁଦ{ଗରୁ ବ�ା| ସହସ� ସଯୂ��ାେଲାକର ଦୀ|ିମାନ ଆଭା ଭିତେର ତା. 

ସ¢�ଖେର ଉଭା େହାଇଥିବା ସହସ�େକାଟି ଚp�. କାeି ସହ ଆଦିବ%�ଯୁo ନୀଳର} ବµ 

ପରିହିତା େଶୖଳ-ନିବାସୀ, ସ�%� -ସୁpରୀ, ପ�ସନx -ଚି]ା, ପଦD ହ^ା ପଦD -ପୁ�-ସଦୃଶ� 

କିେଶାରୀ, ରତx ଜଡିତ ହାର, ବାହୁବg, ମୁଦି� କାର ପ�ଭାେର अଧିକରୁ अଧିକ ଉଦଭାସିତ 

େହାଇ ଉଠିଥିବା ଜଗନx ାଥ-ପି�ୟା.ୁ ନାକ-େନାଥେର େମାତିର ନାକଚଣା अପବୂ� େଶାଭା 

ପ�ଦାନ କରୁଥିଲା। ଗଳାେର କ´ହାର, ସୀମeେର ମଥାମଣି ଓ କ%�କୁvଳ ଝକମଲ 

େଦଖା ଯାଉଥିଲା।  

 ତଟ� େହାଇ େସହି अପରୂପ ମ]ୂ{କୁ ଚାହX ରହିଥିେଲ अବିନାଶ। 

 ତା. ତp� ା ସହସା ଦ�ାରମୁହଁେର ଠିଆ େହାଇ ପଚାରୁଥିବା अନସୟୂା. କ´ସ�ରେର 

ଭା}ିଲା। େସ ପଚାରୁଥିେଲ – ଚାହା କରିବି? 
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 େବାଧହୁଏ େସ ଏହି अନସୟୂା.ୁ ୩୦ ବଷ� ପେର ପ�ଥମ ଥର ପାଇଁ େଦଖୁଛeି। 

ସm�ିର ବି^ରିତ ଦୃ�ିେକାଣ ଭିତେର ଏେତ ପାଖେର ଥାଇ ବି େସ ତା.ୁ େକେତ ଦୂରେର 

ରଖିଥିେଲ। ମଝିେର େକବଳ େବୖଚାରିକ �ାନର अଭାବ ଥିଲା, ବିନୟର ବିଚାର �ାନର ! 

ସେ¢ାହିତ ମନେର ଉଠୁଥିବା େକାହକୁ ସ_ରଣ କରି େସ ଟିକିଏ ହସି କହିେଲ – ତେମ 

ଭାଉଜ. ସହ କଥା େହବି କହୁଥିଲ ନା ? 

 अନସୟୂା ପାଖକୁ ଆସିଗେଲ। ଟିେକ େଗେଲଇ କି କହିେଲ – ମଁୁ ଜାଣିଥିଲି, ତେମ 

େକେବ େମା କଥାକୁ ନାହX କରିବ ନାହX। 

 ଏକ अେଦଖା, अନିବ�ଚନୀୟ अଦୃଶ� ଶoିର ପ�ଭାବେର ଉଭୟ ସ�ାମୀ-µୀ େମାହଗ�^ 

अଦ�େୟ ତଲ� ୀନ ଥିେଲ। 

 

 
ସମା|ସମା|ସମା|ସମା|    

ପ�ଟ ନଂ – ୧୦୦୦ 

୨ୟ େତାଟା ସାହି, ବିଜିପୁର 

ବ� ହD ପୁର (ଓଡିଶା) -୭୬୦୦୦୫ 
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ପରକିୟା ପ�ୀତିପରକିୟା ପ�ୀତିପରକିୟା ପ�ୀତିପରକିୟା ପ�ୀତି    
 ପରକି�ୟା ପ�ୀତି अଭିେଯାଗର ପରିଣାମ ଏେତ େଯ ଭୟ.ର 

ହରିଆ ଆଜି अନୁଭବ କରୁଛି ଦିନ ଯାକର अକ� ାe ପରିଶ�ମ କରି 

ଘରକୁ େଫରି ଟିଭି ସାମxାେର ବସି େକଉଁ ଏକ ସିରିଏଲ େଦଖୁଥାଏ 

ହରିଆ ସୁରତର ଏକ େଛାଟ କଂପାନୀେର କାମ କରି ସାରିଆ ସହ ବହୁ କ�େର ସଂସାର 

କରି ଚଳି ଆସୁଛି ଦୀଘ� େକାଡିଏ ବଷ� େହବ େସମାନ.ର ଏକମାତ�  ପୁअ ପ�କାଶ ବୟସ 

ଏେବ ୧୭ ପୁରି ୧୮ ଚାଲିବ ସତ କହିବାକୁ ଗେଲ ଦୀଘ� ୨୦ ବଷ� ତଳର ସବୁ ଘଟଣା ତା 

ଆଖି ଆଗେର େଗାଟି େଗାଟି ନାଚି ଯାଉଛି, ଲାଗୁଛି କାଲିପରି େସ କଣ ଏମିତି ପାପ କରି 

ଥିଲା େଯ, ତାକୁ ରାତି ପାହିବା ପୁବ�ରୁ ଗଁା ଛାଡି ଚାଲିଯିବା ପାଇଁ ଗଁା ମୁଖିଆ କଡା ନିେ��ଶ 

େଦଇଥିେଲ? ନ େହେଲ ଜୀବନରୁ ମାରି େଦବାକୁ ଧମକ 

 ମୁଖିଆ.ର ଏମିତି ଏକପାଖିଆ ନିେ��ଶର ଭିତିରି କଥା ଆଜି ପଯ��e ବି ବୁଝି ପାରୁନି 

ହରିଆ ନିଜକୁ ନିେଜ अେନକ ପ�ଶx ପଚାରି fତାo େହଉଛି ସିନା ଉ]ର େଖାଜି ପାଉ ନି 

ଆଜି ପଯ��e େସ 

 ସାରିଆକୁ ତ େସ ପିଲା େବଳୁ ହX ଭଲ ପାଉଥିଲା ପିଲାେବେଳ ବାଲି େଖଳରୁ ବହୁ 

େଚାରି ପଯ��e େଖଳ ଉଭୟ ମିଳି ମିଶି ହX େଖଳeି େକେତ େଯ ମିଛି ମିଛିକା ବରେବାହୁ 

େହଇଛeି, ତାର ହିସାବ ନାହX ତା ପାଖେର େଖଳେର େଖଳେର ଉଭୟ ଗଁା ମ}ଳା.ୁ 

ସାfୀ ରଖି ବିବାହ ବି କରିଛeି େସେତେବେଳ ଉଭୟ. ବାପାମାଆ ବି ଉପ�ିତ ରହି 

ଗଦାଧର ବଳ 
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େସମାନ. େଖଳକୁ ଉପେଭାଗ କରୁଥିେଲ ମଜା ବି େନଉଥିେଲ ମିଛ ମିଛେର ସାରିଆର 

ବାପା ହରିଆର ବାପାକୁ ସମୁଦି, ହରିଆର ମାଆକୁ ସମୁଦୁଣି ଡାକି ଥଟା ମଜା ବି 

େହଉଥିେଲ େସମାେନ ବି ମିଛ ବାହାଘର ଭାବି େସମାନ.ର अେନକ ଆନp ବି 

ଉେଠଇଛeି 

 ମାତ�  ହରିଆ ନି� ଜାତିର ଓ ସାରିଆ ଉ� ଜାତିର େତଣୁ ଉଭୟ.ର ପରିବାର, 

ସମାଜିକ ବ�ବ�ା, ସାଂପ�ତିକ ପରି�ିତି ଜୀବନ ସାଥୀ େହବାେର ବାଧକ େହଲା ଓ 

ଉଭୟ.ର ମିଳାମିଶାକୁ ସମୟକ�େମ େସମାେନ ନାପସp କେଲ େଯେତେବେଳ ବିବାହ 

େଯାଗ� ବୟସ େହଲା େସମାନ. ମିଳାମିଶାକୁ ଉଭୟ. ପରିବାର अନୁମତି େଦେଲନି ତ 

େସମାନ.ର େଦାଷ କଣ ଥିଲା େଯ? 

 େପ�ମ, ଭଲପାଇବା, ମନ ଦିଆନିଆ କଣ ଜାତିଆଣ ଭାବନାର ସୀମା ସରହଦର 

ଆକଟକୁ ମାନିବ? ସବୁ ପେର ବି ସାମାଜିକ ବ�ବ�ା େସମାନ. ଭଲ ପାଇବାକୁ ମ~ୁରୀ 

େଦଲାନି 

 ହରିଆର ପରିବାର ତାର ମନ କଥା ନ ବୁଝି ତା ପ�ତିବାଦ ସେତ�  ଗୀତା ସହିତ 

ବିବାହ କରାଇ େଦଇଥିେଲ େସହିପରି ସାରିଆର ବାହାଘର ମଧ� ପାଖ ସହରେର 

ଆକାଶ ସହ େହାଇଥିଲା ଆକାଶର ପରିବାର ବହୁତ ବଡ େଲାକ, କଂପାନୀ ଚାକିରୀ କରି 

ମାସକୁ ଲfାଧିକ ଟଂକା େରାଜଗାର କରeି ମାତ�  େସ ଭୀଷଣ ମଦ�ପଟିଏ ବିବାହର 

ଦୁଇ ବଷ� ମଧ�େର କିଡନି ଜନିତ ଦୁରାେରାଗ� କ�ାନସରର୍ ପଡ଼ି ମାରା ପଡିଲା େସ ତ 

ଏଥିେର ସାରିଆର ବା େଦାଷ େକଉଁଠି ରହିଲା? ମାତ�  ଶଶୁରଘର େଲାକ. ଆେକ� ାଶର 

ଶିକାର େହବାକୁ ପଡିଲା ସାରିଆକୁ େସ କାେଳ अସତୀ, କୁଳଟା, ଡାହାଣୀ ପୁଣି ସ�ାମୀର 
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କ�ା ବୟସେର ସାରିଆ ହX ଆକାଶକୁ ଖାଇେଦଲା ସବୁ ପେର ବି େବୖଧବ�ର ତାଡନାକୁ 

ଟପି ଗଲା ଶାଶୁଶଶୁର. େଯୗତୁକ ନିଯ�ାତନା ମାନସିକ ତଥା ଶାରିରୀକ ନିଯ��ାତନା େଦଇ 

େଶଷେର ତା. ଘରୁ ବାହାର କରିେଦେଲ ସାରିଆକୁ ତା ପରଠୁଁ ସାରିଆ ଆସି ବାପ ଘେର 

ରହିଲା  

 େସହିପରି ହରିଆର ପତx ୀ ଗୀତା ବିବାହପେର ଶୁଣିଲା େଯ ତାର କୁଆେଡ ସାରିଆ 

ସହିତ ବିବାହ ପୁବ�ରୁ अେନୖତିକ ସଂପକ� ଥିଲା େସହି କାରଣରୁ େସ ନିଜକୁ ହରିଆର 

ପରିବାର ସହ ଆଡଜ� କରି ନ ପାରି  ବିବାହର କିଛି ଦିନ ପେର ମିଥ�ା େଯୗତୁକ ମାମଲା 

େଦଇ ତା ବାପ ଘରକୁ ଚାଲି ଯାଇଛି େଯ ଆଉ େଫରିନି   

 ଏଭଳି ପରି�ିତିେର ସାରିଆ ଓ ହରିଆର ପୁଣି ଗଁାେର େଦଖା ସାfାତ ହୁଏ ପୁରୁଣା 

କଥା ଗୁଡା େସମାନ.ର ସD �ତିକୁ ସେତଜ କରି ପକାଏ ଉଭୟ ଉଭୟ. ମଧ�େର ସୁଖ 

ଦୁଃଖର େକେତକ ମୁହୁ]� ଗଁା େଲାକ. ଦୃ�ି େଗାଚରକୁ ଆେସ ତ ଗଁା େଲାକ ସାରିଆର 

େବୖଧବ�କୁ ସହାନୁଭୁତି ବଦଳେର ତାର ଚରିତ� କୁ ସଂହାର କରିବାେର ଲାଗି ପଡିେଲ  

ପରିଣାମ େହଲା ଓଲଟା ଗଁା ମାଇେପ ଟୁପୁର ଟାପର େହେଲ େସମାନ. ଚରିତ� କୁ େନଇ, 

କଥା କ�ମଶଃ ଗଁା ମୁରବୀ. କାନକୁ ଗଲା ଗଁାେର ନିଶାପ ବସିଲା, େସମାନ. ଚରିତ� କୁ 

େନଇ ବିବାହିତ ହରିଆକୁ ଲା¿ିତ, अପମାନିତ କରାଗଲା ନିଶାପେର ସାରିଆକୁ ମଧ� 

ସମାନ ଭାେବ ପରକି�ୟା ପ�ୀତିେର ଜଡିତ କହି ଚରିତ�  ସଂହାର କରାଗଲା କିଏ େକେତ 

ପ�କାର ମତାମତ େଦେଲ, ନାନା ଉପାୟେର ହରିଆକୁ ଦvିତ କରିବା ପାଇଁ େଶଷେର ଗଁା 

ମୁଖିଆ ସି�ାe ଶୁଣାଇେଲ ହରିଆ ରାତି ପାହିଲା ପୁବ�ରୁ ଗଁା ଛାଡି ଚାଲିଯିବ, ଆଉ ଗଁାକୁ 

େଯମିତି େକେବ ବି ନ େଫେର ବାପା ମାଆ ପରିବାର, ସଂପକ�ୀୟମାେନ କାpୁଥାeି, 
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ହରିଆ ରାତିେର େସମାନ. ନିକଟରୁ ସବୁଦିନ ପାଇଁ ବିଦାୟ େନବା ସମୟେର ମାତ�  

େସମାେନ ନାଚାର, ଗଁାର ଖାପ ପ�ାୟତର ସି�ାe ଯିଏ ନ ମାନିବ, େସମାନ.ୁ ମଧ� 

ସମାନ ଦvେର ଦvିତ କରାଯିବ ସଭା େଶଷେର େସଦିନ ଗଁା େଲାକମାେନ ଯିଏ େଯମିତି 

ନିଜ ଘରକୁ ଚାଲି ଗେଲଣି ହରିଆ ମଧ� ନିଛାଟିଆ अଂଧାର ରାତିେର େସଦିନ ଘରୁ 

ନିକଟ� େ�ସନକୁ ଆସୁଥାଏ, ଚାଲି ଚାଲି ତାର ଠିକଣା େଖାଜିବା ପାଇଁ ପଛରୁ େଦଖିଲା 

େକହି ଜେଣ ତା ଆଡକୁ େଦୗଡି େଦୗଡି ଆସୁଛି ପାଦ ଶ¯ ଶୁଣି କିଛି ସମୟ अଟକି ଗଲା 

େସ େଦଖିଲା କିଟି କିଟିଆ अgାର ରାତିେର ସାରିଆ ତା ପାଖକୁ ଧାଇଁ ଆସିଛି, ସି�ାe ବି 

େନଇଛି ସବୁଦିନ ପାଇଁ ତା ସହ ଏ अମଣିଷ ସ�ାଥ�ପର ସମାଜରୁ ନିଜକୁ ଦୁେରଇ େଦଇ 

ହରିଆ ସହିତ ହାତେର ହାତ ମିଶାଇ ବାକି ଜୀବନକୁ ବିତାଇବାକୁ ଦୁେହଁ ମନ� କେଲ 

अେନକ ଦୁରକୁ ଚାଲିଯିବା ପାଇଁ, େଯଉଁଠି ଏ ଖାପ୍ ପ�ାୟତର କତ�ୃ ତ�  ନ ଥିବ କି अବିେବକୀ 

ସ�ାଥ�ପର ମଣି ଷ ଗୁଡା ନଥିେବ, ଦୁେହଁ ମିଶି ଏକ ସ�ପxର ବାଇ ଟେଢଇର ବସା ବାgିେବ 

େସେବଠୁଁ ସୁଦୁର ସୁରଟକୁ ଚାଲି ଆସିଛeି ଉଭୟ ଆଜି ସମେ^ କଥା େହଉଛeି କଣ 

େଗାେଟ ନୁଆ ଆଇନ େହଲା, ପରକି�ୟା ପ�ୀତି ଆଉ अପରାଧ ନୁେହଁ ତାର ମନ କାହXକି 

ଆେpାଳିତ େହଲା, ଏମିତି ଆଇନ ଯଦି ୨୦ ବଷ� ତେଳ େହାଇଥାeା, େତେବ ତାକୁ ହୁଏତ 

ଗଁା ଛାଡିବାକୁ ପଡି ନଥାeା କି ନିବ�ାସନ ଦv ତାକୁ େଭାଗିବାକୁ ପଡି ନଥାeା ମିଛ 

ପରକି�ୟା ପ�ୀତିର ଛpି େହାଇ େସ େଯଉଁ କ� ପାଉଛି େସ କ� ଆଉ କାହାରିକୁ ଭଗବାନ 

ନ ଦିअm ମେନମେନ ଠାକୁର.ୁ ଗୁହାରୀ କରୁଥାଏ େସ ତାର ଭାବନାର अe ଘଟାଇ 

ସାରିଆ େସଦିନ ରାତ� ୀ େଭାଜନ ପାଇଁ ତାକୁ ଡାକିଥିଲା 
ଆଇନଜୀବି, ଭଦ�କ, ୯୪୩୭୧୨୮୮୪୧. 
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ପାୱାର୍ କଟ୍ପାୱାର୍ କଟ୍ପାୱାର୍ କଟ୍ପାୱାର୍ କଟ୍    
 ବା}ାେଲାରେର େସଦିନ ପାୱାର କଟ୍ େଲାଡ଼୍ େସଡ଼ିଂ ଆସିବ 

େକେତେବେଳ ଜଣାନାହX େତେବ ରା^ାେର େଘାଷଣା କରି କରି ଗେଲ 

ବିଦୁ�ତ ବିଭାଗବାଲା େଯ କିଛି ସମୟ ଭିତେର ଆସିଯିବ କିm 

େକେତେବେଳ? ସg�ା େହଲାଣି ଇନ୍ ଭଟ�ର ବି ଏେବ ବp େହାଇଗଲା ପୁରାପୁରି 

ଘେର ଲାଗିଛି େଗାଟିଏ ଏେମେଜ�ନ୍ ସି ଲାଇଟ୍ 

 - ଏେଡ଼ ବଡ଼ ସିଟିେର ପୁଣି ପାୱାର କଟ୍! ଏଇଠି ଏଇଦିନ ପାଇଁ କଣ ଆସି ରହିଥିଲୁ 

ଆେମ? ଟିକିଏ अଧିକ ସୁଖ ସୁବିଧା ପାଇଁ ହX ତ ନିଜ ରାଜ� ଛାଡ଼ି ଏଠି ଆସି ରହିବା କଥା 

େହେଲ େଦଖୁନ ଏଠି ବି ଶାeି ନାହX େସଇ ଲvନ ଭଲ ଥିଲା ବିରo େହାଇ କହିଲା 

ପତx ୀ େସାନାଲି 

 - ହଉ, େହଲା ଏଇଠି ବସ ଗପିବା ଏମିତିେର ତ େକେବ ସମୟ ମିଳୁନି 

େସାନାଲି ଉେ�ଶ�େର କହିଲା ସୁମିତ 

 - ବିରo ଲାଗୁଛି େମାେତ େଫାନର ବ�ାେଟରୀ ସରିବାକୁ ବସିଲାଣି ୱାଇଫାଇ 

ଆସିବନି ପୁଣି େମାବାଇଲ ଡାଟା ଏେତ େସ�ା ଆସୁ ହX ନାହX ଜମାରୁ େକେତେବଳୁ 

େନଟ୍ କରିନି କି ଫାଲତୁ ପାୱାର କଟ୍ ଇଏ? େସାନାଲି ଚିଡ଼ିଚିଡ଼ି େହଉଥାଏ 

 େସାନାଲିର କଥା ଶୁଣି ନିଜ ପାୱାର କଟର କାହାଣୀ ମେନ ପଡ଼ିଗଲା ସୁମିତର 

ମେନ ପଡ଼ିଗଲା ବଲା}ୀରର େସ ମାଇନର୍ ଇରିେଗସନ୍ କେଲାନୀ କଥା େସଇ େଛାଟିଆ 

ସୁଲଗxା ମହାeି 
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କେଲାନୀଟିେର ପାୱାର କଟ୍ ଆଉ ତା’ଭିତେର ଥିବା ପୁରୁଣା ସ#କ� କଥା ଭାବିଲା ଆଜି 

େସାନାଲିକୁ କହିବ େସ ନିଜ ସାନ େବଳର କଥା 

 ପ�ିମ ଓଡ଼ିଶାର ଖରାଦିନ ନାହX ନଥିବା ତାତି ରାତିେର କିm ପବନ େତେବ 

ଥvା ପବନ ନ େହେଲ ବି ଝା~ି ନାହX କେଲାନୀ ଭିତେର ଲାଗିଥିବା ୩-୪ ଗଛ ବି ଆଉ 

ପବନର ମାନ ଆଉଟିେକ ବେଢ଼ଇଦିଏ ରାତିେର ୭ରୁ ୯ ଦୁଇ ଘ�ା ପାୱାରକଟ୍ 

 ମା ଆଉ ବାକି ଘରର ମାଉସୀମାେନ ସg�ାସୁ�ା ରgାବଢ଼ା ସାରି ବସିପଡ଼eି 

ବାରvାେର ଫୁସଫୁସ୍ େହାଇ ତା.ର କଥାବା]�ା ଚାେଲ କାହାଘେର କଣ େହଲା 

ଆଜି ଆଜି କିଏ କଣ ରାgିଲା କିଏ କାହାକୁ କଣ କହିଲା କାହା ଶାଶୁଭଲ କାହା 

ଭାଉଜ ଖରାପ କିଏ କଣ ନୂଆ କିଣିଛି କାହା ବାଡ଼ିେର କି ଫଳ ଧରିଛି ସବୁ ଗପର 

ପସରା େମଲାହୁଏ େସଇଠି 

 େସପେଟ ସାମxା ଘର ବାରvାେର ବାପା ଆଉ େକେତଗୁଡ଼ିଏ ମଉସା.ର ହାଟ 

ବସିଥାଏ େଦଶ ବିେଦଶର अେନକ କଥାର ଚ��ା ସବୁ ଚ��ା େସଇଠି ବିଲ୍ କି��ନ୍ 

କେ�� ାଭସ{ ପରି ତା’ର ଏେବ କଣ େହବ अଟଳ ବିହାରୀ ବାଜେପୟୀ େଗାେଟ ଭଲ େଲାକ 

େହେଲ କଣ େହବ? େମେଜାରିଟି େଭାଟ ତ ମିଳୁନି େସଇ କଂେଗ�ସ୍ ଆସିଯିବ ପୁଣି 

ବଲା}ିରର ଟୁ�ସନ୍ ମା�ର ମାେନ ପଇସା ଲୁଟିବା ଆରn କେଲଣି ଏେବ ଏଇ ବଷ� 

ଲାଇଟ୍ ପ�େବ� ମ୍ ପେର ପାଣି ପ�େବ� ମ୍ ବି େଦଖା େଦଇପାେର 

 ବାରvାର େସପଟ କଣ େହଲା କେଲଜ ପଢୁଆ अପାମାନ.ର ଆ¹ା �ଳୀ େସଠି 

ତା.ର ଚାେଲ ସବୁ େପ�ମଗପ କିଏ କାହାକୁ ଲାଇନ୍ ମାରିଲା କିଏ କାହାକୁ ଲଭ୍ 

େଲଟର୍ େଦଲା େକାଉ ପୁअ େକାଉ ଝିअ ପଛେର କେଲଜରୁ ସାଇେକଲ୍ ଚେଲଇ ଚେଲଇ 
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ଘରଯାଏଁ ପିଛାକଲା କିଏ କାହାକୁ ଖୁବ୍ ଶୀଘ� ପ�େପାଜ୍ କରିବାକୁ ଯାଉଛି େକାଉ 

କ� ାସେର ନୁଆ ହ�ାvସମ୍ େଲକ୍ ଚରଟିଏ ଆସିଛି କେଲଜେର େକମିତି େକାଉ ଝିअ ନଁା + 

େକାଉ ପୁअ ନଁା = ଛୁଆ େଲଖା େହଲାଣି ଏମିତି ଗୁଡ଼ାଏ ମସଲାଦାର ଖବର 

 େସଇ ଟିେକ ଦୂରେର ପଛପଟ କା°େର େଡଇ େଦଇ ଠିଆ େହାଇଥିେବ ହିେରାମାକ�ା 

ଭାଇମାେନ ଏଇ କେଲାନୀର େସମାେନ ଗପୁଥିେବ େକମିତି ଦିବ�ାଭାରତୀ ମଲାପେର 

ହିpୀ ସିେନମାେର ଆଉ େକହି ସୁpର ହିେରାଇନ୍ ନାହାeି କାଜଲ ସୁpର ନୁେହଁ କିm 

ବଢ଼ିଆ ଆ±ିଂ କରୁଛି େବାଲି ଚଳିଯାଉଛି अମିତା ବଚନ ପେର ଖାଲି ଶାରୁ ଖଁା ହX 

ସୁପର�ାର୍ େସ ପ�ଭୁେଦବାର େଦହେର କୁଆେଡ଼ େଗାଟିଏ ବି ହାଡ଼ ନାହX ତା’ପେର 

କିଛି େଗାେଟ ଗୁପ୍ ଚୁପ୍ କଥା େହଇ େଖଁ େଖଁ ହସ 

 ଆଉ େସେତେବେଳ େସଇ ସମୟ ଥାଏ ସୁମିତ ଆଉ ତା’ ବୟସର ସା}ମାନ. ପାଇଁ 

ଲୁଚକାଳିର ସମୟ अgାରେର ଯିଏ େଯାଉଠି ଲୁଚି ପାରିଲା ଲୁଚକାଳି, ବିଷ अମୃତ, 

ପାହାଡ଼ପାଣି ଏମିତି େକେତ କଣ େଖଳ େସଇଠି େକେତ ପିଟାମରା ମାଡ଼େଗାଳ 

େକେତ କଟି େକେତ ମିଟି ପୁଣି େକେତେବେଳ अଂତାfରୀ େଖଳ େହବ ସମେ^ 

ମିଶିେବ େସଇଠି ମଉସା ମାଉସୀ अପା ଭାଇ ସମେ^ ଲାେରଲାପା ଲାେରଲାପା 

ଡାେକ େଠକୁଆ େଠକୁଆର ବଡ଼ଭାଇ ଭକୁଆ 

 େସଇ ପାୱାର କଟ୍ େର ଲୁଚକାଳି େଖଳି େଖଳି ବଡ଼ େହଲ ସୁମିତ ବଡ଼ େହଇ େସଇ 

କା°େର େଡରା େଦଇ ଠିଆ ବି େହଲା େସମିତି ଠିଆ େହାଇ ପାୱାର କଟ୍ ର ଜଣ. 

ପାଉଁଜି ଶ¯କୁ अେପfା କରୁଥିବା अgାରେର େସଇ ଶ¯ ଶୁଣିେଲ ଖvିକାଶ ମାରୁଥିଲା 

ତା’ ଖvିକାଶ ଶୁଣି ପାଉଁଜିଟି କାହXକି େକଜାଣି ଆହୁରି अଧିକ ରୁଣୁଝୁଣୁ କରୁଥିଲା କିm 
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ଆ�ଯ��ର କଥା ଦିନ ଆଲୁअେର େସଇ ପାଉଁଜି ତାକୁ ନ ଚିହିx ଲା ଭଳି ବାଟକାଟି ଚାଲି 

ଯାଉଥିଲା ସାମxାେର େଦଖିେଲ ଆଖି ତଳକୁ କରି େଦଉଥିଲା ଦିନ ଆଲୁअେର େସଇ 

ପାଉଁଜି ଶ¯ अଲଗା ଶୁଭୁଥିଲା ଆଉ ପାୱାରକଟ୍  େବେଳ अଲଗା ଶୁଭୁଥିଲା େତଣୁ 

ସବୁଦିନ ସg�ାେର େସଇ ପାୱାରକଟ୍ କୁ ଜବି ବସୁଥିଲା ସୁମିତ 

 େତେବ ପରବଷ� ଖରାଦିନିଆ ପାୱାର କଟ୍ େବଳକୁ ବଦଳି େହାଇ अନ� ସହରକୁ 

ଚାଲି ଯାଇଥିଲା ରୁଣୁଝୁଣୁ େହଉଥିବା ପାଉଁଜ େଯାଡ଼ିକ ଆଉ ସୁମିତ ବି ଆସିଯାଇଥିଲା 

ଭୁବେନଶ�ର େକାଚିଂ ପାଇଁ ତା’ପେର େଭେଲାରେର ପାଠପଢ଼ା ବଲା}ୀରରୁ 

େଭେଲାର ତା’ପେର ମୁ_ାଇ ତା’ପେର ଲvନ ତା’ପେର ଏେବ ବା}ାେଲାର ସାରା 

ଦୁନିଆ ବୁଲି ବୁଲି ସୁମିତ୍ ଭୁଲିଯାଇଥିବା ପାୱାର କଟ୍ େବାଲି କିଛି େଗାଟିଏ େଛାଟ 

ସହରିଆ ଜିନିଷ अଛିେବାଲି 

 େତେବ ଆଜି ଏଇ ପାୱାର କଟ୍ ପେର ବହୁତ ଦିନପେର ସୁମିତ ନିେଜ େସଇ 

ପିଲାେବଳକୁ େଫରିଗଲା ଭାବିଲା ଆଜି ଗପିବ େସାନାଲି ସହ କିଛି କିଛି ପୁରୁଣା କଥା 

କହିବ ବି େସାନାଲିକୁ ମେନ ପେକଇବ େକେତ ସୁpର ଥିଲା େସଇ ଦୁଇଘ�ାର ସମୟ 

ଜୀବନ ତା.ୁ ସମୟ େଦଉଥିଲା କିଛି ସମୟ ପର�ର ସା}େର ବିେତଇବା ପାଇଁ 

ପର�ରର ଦୁଃଖସୁଖ ବା�ିବା ପାଇଁ େସଇ ଦୁଇଘ�ାର ଖଟିଗପେର େଲାକ 

ଭୁଲିଯାଉଥିେଲ ତା. ଜୀବନର କଷଣ ପୁଣି ନିଜକୁ ତିଆରି କରୁଥିେଲ ଆସeା କାଲିର 

ସଂଘଷ� ପାଇଁ 

 - ଜାଣିଛ େସାନାଲି ମଁୁ ସାନ ଥିବାେବେଳ... ଆରn କଲା ସୁମିତ ହଠାତ୍ ସୁମିତକୁ 

ଚମେକଇ େଦଇ ବିଜୁଳିବତୀ ଜଳି ଉଠିଲା ଡ�ଇଁ ରୁମେର ଫ�ାନଟା ଘୁରିବା ଆରn 
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କରିେଦଲା ଫି� ଜ୍ �ାବିଲାଇଜର୍ ଘଁୁ ଘଁୁ ଶ¯ ଶୁଣାଗଲା 

 - ଆସିଗଲା...!!! ଛୁଆ. ଭଳି ପାଟିକରି ଉଠିଲା େସାନାଲି େଦୗଡ଼ିଯାଇ େଫାନ୍ 

ଚାଜ�େର ବେସଇେଦଲା ଆଉ ତା’ପେର େଫାନେର େନଟ୍ ଲେଗଇ ନିଜ ଦୁନିଆେର ମଗx 

େହାଇଗଲା 

 ସୁମିତ େସଇଠି େସଇମିତି ବସି ରହିଥାଏ େସଇମିତି େସାନାଲିକୁ େଦଖୁଥାଏ ଆଉ 

ଭାବୁଥାଏ ବଲା}ିରର େସଇ ମାଇନର୍ ଇରିେଗସନ୍ କେଲାନୀର ଖରାଦିନିଆ ପାୱାରକଟ୍ 

କଥା ସୁମିତର ମେନ अଛି ସାନ ଥିଲାେବେଳ ପାୱାର ଆସିଗଲା ପେର େସ େକେତ ଖୁସି 

େହଉଥିଲା ଟିଭି େଦଖିବ ସିରିଏଲ୍ େଦଖିବ ଫିଲିମ୍ େଦଖିବ େହେଲ ଆଜି? ଆଜି 

କାହXକି ପାୱାର େଫରି ଆସିବା ପେର ତାକୁ ଜମା ବି ଖୁସି ଲାଗୁନଥିଲା ଭାବୁଥିଲା େସଇ 

ପାୱାର୍ କଟ୍ େହେଲ ସ#କ� ଗୁଡ଼ାକ େଯମିତି ଆହୁରି ପାଖକୁ ଆସି ଯାଉଥିେଲ ଆଉ 

ଆଜି? ଆଜିର େମାବାଇଲ୍ ଯୁଗେର ପାୱାର େଫରି ଆସିେଲ ସ#କ� ଗୁଡ଼ାକ େଯମିତି 

ପର�ରଠାରୁ ଦୂେରଇ ଚାଲି ଯାଉଛeି 
ସହକାରୀ अଧ�ାପିକା, अମୃତା =ୁଲ୍ अଫ୍ ଇ~ିନିୟରିଂ 

अମୃତା ବିଶ�ବିଦ�ାଳୟ, େକାଇ_ାଟୁର୍, ତାମିଲନାଡୁ 

ଭ� ାମ�ଭାଷ : ୦୭୭୪୯୯୯୫୩୬୬ 

ଇେମଲ୍ : sulagna2008@gmail.com 
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ନଗଡ଼ା ଉପାଖ�ାନନଗଡ଼ା ଉପାଖ�ାନନଗଡ଼ା ଉପାଖ�ାନନଗଡ଼ା ଉପାଖ�ାନ    
 େଲଖକ ବgୁ େଫାନେର ପଚାରିେଲ, “ଆପଣ. ଘର ପାଖରୁ 

ନଗଡ଼ା େକେତ ବାଟ?” କହିଲି, ଏଇ ୪୫/୫୦ କିେଲାମିଟର େହବ 

“ଆପଣ କଟକ, ଭୁବେନଶ�ର ଆସୁଛeି, େକାଣାକ� ପାଖ କଳକୀ 

େଯାଗାଶ�ମକୁ ଆସୁଛeି କିm अପପୁ�ିର ଇଲାକା ନଗଡ଼ା ଆପଣ. 

ଘରଠୁଁ ଏେତ ପାଖେର େହାଇ ମଧ� ଯାଉନାହାeି େକମିତି?” 

 ନଗଡ଼ା ଯାଇ ନଥିବାରୁ ଦୁଃଖ ଲାଗିଲା ବgୁ.ୁ ଉ]ର େଦଲି, “ନଗଡ଼ା ସମସ�ା 

େକବଳ େସଇ ପାହାଡ଼ ଉପରର ସମସ�ା ନୁେହଁ ଏହା ସାରା େଦଶର ସମସ�ା, ସାରା 

ସମାଜର ସମସ�ା ମଣିଷ େଯେତ ଧନୀ େହଉଛି, େସେତ େସେତ ନଗଡ଼ା ସୃ�ି େହଉଛି” 

 ଆମ ଘରଠୁ अେଢ଼ଇ କିେଲାମିତର ଦୂରେର ଆମର କାଜୁ ଫାମ୍� अବ�ିତ ୨୦/୨୨ 

ବଷ� ତେଳ ପଥୁରିଆ ପଡ଼ିଆ अରଣା େହାଇ ପଡ଼ିଥିଲା େସଠାେର ପାଖାପାଖି ୧୨୦୦ ଗଛ 

କାଜୁ ଓ ୬/୭ ହଜାର ୟୁକାଲିପଟାସ୍ ଗଛ ଲଗାଗଲା ବେଷ� ମଧ�େର ଯାଗାର େଚେହରା 

ବଦଳିଗଲା, अପeରା ଭୂମିେର ଘାସର ଗାଲିଚା ବିେଛଇ େହାଇଗଲା କିଛି ବଷ� ମଧ�େର 

ପଡ଼ା ଗଁାଟିର ଆରn େହଲା େସଠାକାର ଟିକି ଟିକି ପିଲାମାେନ କାଜୁବାଡ଼ିେର କାଜୁଫୁଲ୍ 

ଖାଇକୁ ବୁଲeି େରାେଷଇଆ ଓ ଜଗୁଆଳ ମାନ.ର ମଧ� େଛାଟ େଛାଟ େବାଲହାକ 

କରeି 

 ଥେର େରାେଷଇଆକୁ କହିଲି, “ଏଇ ଛୁଆ.ୁ କ’ଣ ଟିେକ ଖାଇବାକୁ ଦିअନା” 

ଶିଶିର କୁମାର 
େଚୗଧୁରୀ 
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ଉଦୁଉଦିଆ ଖରାେବଳ, େସମାେନ ଆଗ�ହର ସହ ଖାଇବାକୁ ବସିେଲ େସମାନ.ୁ ଭାତ 

ସା}େର ଲୁଣ ଲ.ା େଦଇ େରାେଷଇ ଖାଇବାକୁ କହିଲା େସ ତକ�ାରୀ େଦଉ େଦଉ 

ଛୁଆମାେନ ସବୁ ଭାତକୁ ଲୁଣ ଲ.ା ସା}େର ଖାଇେଦଇ ପାଣି ପିଇ ଡିଆଁ ମାରି 

ଚାଲିଗେଲ ମୁହଁେର ତା.ର ତୃ|ିର ହସ କିଛି ସମୟ ପେର େଦଖିଲା େବଳକୁ େସହି 

ଛୁଆମାେନ ଯାଇ ଆମ ବg ପାଣିେର ଖୁସିେର ପହଁରୁଛeି ମୁହଁେର ଖୁସିର ଲହରୀ, ସେତ 

େଯପରି େଗାେଟ ବଡ଼ େଭାଜି ଖାଇଛeି ମନକୁ ପ�ଶx ଆସିଲା, ଏମାେନ ଘେର କଣ 

ଖାଆeି? ଏମାନ. ଖାଦ� ପ�ଣାଳୀ କଣ? େକମିତି ଏମାେନ ଏେତ ସୁ� ସବଳ 

େହାଇଛeି? ଏହି ଡହଡହିଆ ଖରାେବେଳ ଏେତ କାଯ��fମ େହଉଛeି ପାଣିେର 

ପହଁରୁଛeି େଯ ଘେ� ଦି ଘ�ା ପଯ��e ପାଣିରୁ ବାହାରୁନାହାeି ଏମାନ. େଦହେର 

ଏେତ ବଳ େକଉଁଠୁ ଆସୁଛି କିଏ ଭରିଛି ୟା’. େଦହେର ଏେତ କାଯ��fମତା 

 େସମାେନ ଫଳାeି ବାଇଗଣ, ମକା, ଜହିx , େଭvି, କୁpୁରୀ ବଣରୁ ସଂଗ�ହ କରeି 

କା.ଡ, अଷାଢୁଆ ଆଦି ପରିବା ତାକୁ ପାଖ ହାଟ ବଜାରେର ବିକeି କିm ଖାଆeି 

ହାvିଆ, ତା ସା}କୁ ଶୁଜୁନା ଶାଗଭଜା ଭାତରାgି େସଥିେର ବାଖର ମିଶାଇ (ଧଳା ଧଳା 

ବଟିକା) ହାvିଆ ଓ ରସି ତିଆରି କରeି ତାକୁ ଖାଇେଦଇ ଶାeିେର େଶାଇଯାଆeି 

 ନଗଡ଼ା ଭଳି ଓଡ଼ିଶାେର ବହୁତ अଗମ� ଇଲାକା अଛି, େଯଉଁଠି ସବୁ अପହ� 

ଏମାନ. ଘର ପାଇଁ ସ�ତ� େଯାଜନା ଦରକାର ଏବଂ ତାକୁ କାଯ��କାରୀ କରିବା ପାଇଁ 

ତ�ାଗୀ, ନି0ାପର ଓ ସେ�ାଟ ବ�oି ଦରକାର 

 ଏ େfତ� େର ସ�ଗ�ତଃ ଲfDଣାନp ସରସ�ତୀ. କଥା ମେନପେଡ଼ େଯ ନିଜ ଜୀବନକୁ 

ବାଜି ଲଗାଇ ଫୁଲବାଣୀର अଗମ� ଇଲାକାେର ପରିବ]�ନ ଆଣିଥିେଲ ଆଦିବାସୀ କg 
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ପିଲା.ୁ ଆଖି ଆଗେର ରଖି ପାଠପଢ଼ାର ବ�ବ�ା କରି ଯାଇଥିେଲ ଏମାନ. ମୁହଁେର 

ସଂ=ୃତ େଶ�ାକ ଶୁଣାଇେଲ 

 େସ ଦିନ କଥା ପ�ସ}େର ସହକମ�ୀ ଦଶରଥବାବୁ କହିେଲ, ନଗଡ଼ାର େଲାକମାେନ 

କିଭଳି ଏେଲାପାଥିକ୍ ଔଷଧ ଖାଉନାହାeି 

 େସମାେନ ପାର#ାରିକ େଚରମଳୂ ଔଷଧ ଖାଇେବ କହିଲି, “େସମାେନ ଠିକ୍ 

କରୁଛeି େଯଉଁଥିେର େଯଉଁ େରାଗ ଭଲ େହବାର ପ�ମାଣ अଛି, ତାହା ନ ଖାଇ ଇୟାଡୁ 

ସିୟାଡୁ ଖାଇେଲ କଣ େହବ? ଥvଜ� ରେର ଘିअେର ହଳଦୀ ଗୁvକୁ ଭାଜି ଖାଇେଲ ଭଲ 

େହବ, ବା अଦାଲୁଣ ଟିକିଏ ଖାଇେଲ ଉପସମ େହବ अଥବା ଗରମ ପାଣିେର େଲ_�ରସ 

ମିଶାଇ ଖାଇେଲ ଥvା, ଶ�{େର ଖୁବ୍ ଶୀଘ� ଭଲେହବ େଯଉଁ େଲାକ ଏହି ବ�ବ�ା 

ପରଖିଛeି, େସମାେନ କାହXକି ଏେଲାପାଥିକର अgଗଳିେର ପାଦେଦେବ? 

 ନଗଡ଼ାର ଜନସାଧାରଣ. ନି�]ି ପୁରାପୁରି ଠିକ୍ ଆୟୁଷ ଡାoରମାେନ ତ 

ଆୟୁେବ�ଦ ଚିକି�ା କରିଥା’eି, େତଣୁ ଏ େfତ� େର ଠିକ୍ ବ�ବ�ା େହାଇପାରିବ” 

 ଘେର ପହ�ିବା େବଳକୁ ପୁପୁନି ଆସି ପହ�ିଲା, େସ ସାନପୁअ ସିପୁର ସା} କ�ବର 

ପିଲାମାନ. ସା}େର ନଗଡ଼ା ଯାଇଥିଲା, େଫରିଛି େସ କହୁଥାଏ, “ ମଉସା ନଗଡ଼ାର 

ପରିେବଶ ବହୁତ ଭଲ ପାହାଡ଼ ଉପେର େଖାଲା ଆକାଶ, ଭଲ ଜଳବାୟୁ; େବଶ୍ ଭଲ 

ଲାଗିଲା” ପଚାରିଲି, “େସଠି ଚାଷବାସ କ’ଣ?” କହିଲା, “ଏେବ ପାଳଧାନ, ଖସା, ହରଡ଼ 

ସବୁ ଚାଷ େହାଇଛି ଗାଈ, ଘୁଷୁରୀ, େଛଳି, େମ¦ା ବି େଲାେକ ପାଳନ କରୁଛeି େସଠି 

ଝରଣା ପାଣିେର ଗାଧୁଆ, େସଇ ପାଣିେର ଘୁଷୁରୀ ବି ବୁଡ଼ ପକାଇଛeି େତଣୁ ଟିକିଏ 

େବଶୀ अସୁବିଧା େହଉଛି” 
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 ପୁପୁନି କହୁଥାଏ ରା^ାଘାଟ ନାହX, ଗଛ ଭା}ି ପଡ଼ିଥାଏ, େସଥିେର ବହୁକ�େର 

ଗଳିକି ଗଲୁ େସଠି =ୁଲ୍ ନାହX, େଲାକମାେନ ସାଧାରଣତଃ अଶିfିତ अ}ନବାଡ଼ି ମହିଳା 

େଗା0ୀ ବି ନାହX େସ ଦୁଃଖ କରୁଥାଏ अt ବୟସେର ବାହାଘର, ଛୁଆପିଲା ବହୁତ 

ଦାୟିତ�  େନବାକୁ କିଛି ସୁବିଧା ନାହX େରାଜଗାରର ବି େସମିତି କିଛି ନି�{� ପ°ା ନାହX 

ଶୀତଦିେନ େସାରିଷ ହୁଏ ବଷ�ାଦିେନ ଏଇ କିଛି କିଛି ଖସା, ମକା, ପାଳଧାନକୁ େନଇ 

େସମାେନ ଚଳeି ହାvିଆ ମୁଖ� ଖାଦ� 

 ବଡ଼ପୁअ ରାଜୁ ପଚାରିଲା, ଆେର ପୁପୁନି, େସଠି ଆଉ କଣ ସବୁ ଚାଷ େହାଇପାରିବ? 

ହଁ ନନା, େସଠି ବଷ�ା ଦିନିଆ ଫୁଲେକାବି, ବgାେକାବି, ବିଲାତିବାଇଗଣ ଆଦି अଥ�କାରୀ 

ଫସଲ େହାଇପାରeା ପାହାଡ଼ ତେଳ ଥିବା େଦବୀ ଖvୁରୀ. ଆଦ� ପୀଠ େଦଓ ଗଁା 

ଠାେର ବା କାଳିଆପାଣିେର, କଳାର}ୀେର ଟାଟା ହାଟେର େସ ସବୁ ପରିବା ବିକି େସମାେନ 

ଭଲ ଦି’ ପଇସା େରାଜଗାର କରିପାରେe” 

 କାଲି ଆମ अଫିସକୁ ଶୁରବାବୁ ଆସିଥିେଲ ତା.ୁ ନଗଡ଼ା ବିଷୟେର ପଚାରିଲି ଓ 

େସ କହିେଲ, ୨୦୦୨ ମସିହାେର ସୁକିpା ବ� କେର ଠିକାଦାରୀ କାମ କରୁଥିେଲ ଯାଜପୁରର 

ତ�ାଳୀନ ଏସ୍ ଡିଓ ଶ�ୀଯୁo ଏସ୍.ବି. अଗିxେହାତ� ୀ. ସା}େର ନଗଡ଼ା ପାର େହାଇ ତାପର 

ଗଁା ଗୁହ�ଶାଳକୁ ଯାଇଥିେଲ ଭାରି କ�ବାଟ ଉଠାଣି ଗଡ଼ାଣି ପୁଣି ସମତଳ ପାହାଡ଼ 

ବାଟେର େଦଓଗଁା ପାଖରୁ ନअ କିମି ଯିବାକୁ େହଲା େସଠି େଲାକମାେନ ଲ}ଳା ପ�ାୟ 

େସମାନ.ୁ ଲୁଗାପଟା ବା�ିବାକୁ ଯାଇଥିଲୁ 

 ଶୁରବାବୁ. ଠାରୁ ଶୁଣିଲି ଏେବ ନଗଡ଼ାେର ୧୪୦ ଘେର େସାଲାର୍ ଫ�ାନ୍ 

ଲଗାଯାଇଛି େଲାକମାେନ ଆଗ�ହେର ଫ�ାନ୍ ଲାଇଟକୁ ନିରୀfଣ କରୁଛeି ତିେନାଟି 
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अ}ନବାଡ଼ି େକp�  େଖାଲାଯାଇଛି ପ�ତିଦିନ �ାନୀୟ ପ�ଶାସନ ତଥା ରାଜ� ବା େକp�ର 

େକହି ନା େକହି ଉ�ପଦ� अଧିକାରୀ େସଠାକୁ ଯାଇ ପରି�ିତି अନୁଧ�ାନ କରୁଛeି 

ରା^ାକାମ ଚାଲିଛି ଏ ସବୁ ଗହଳି ଚହଳି ପ�ାୟ ମାେସ ପଯ��e ଚାଲିବ 

 କିm ମାେସ ପେର କ’ଣ େହବ? ଆରn େହାଇଥିବା କାଯ��ଗୁଡ଼ିକୁ ନଗଡ଼ାେର 

ଆେଗଇ େନବାକୁ ତଥା ତା.ର ଦୁଇ ମୁଖ� ସମସ�ା ଯଥା अt ବୟସେର ବାହାଘର ଏବଂ 

अଶିfା ବିରୁ�େର ଲଢ଼ିବା ପାଇଁ ସୁଚିeିତ େଯାଜନା କରି ତାକୁ ଫଳପ�ଦ କରିବ କିଏ? 

ଶ�ୀଯୁo अଗିxେହାତ� ୀ. ପରି ଦାୟିତ�  ସଂପନx  अଧିକାରୀ ମିଳିେଲ ହୁଏତ କିଛି ହୁअeା 

ଉେଣଇଶି ଶିଶୁ. अପପୁ�ି ଜନିତ ମୃତୁ� ହୁଏତ ଖାଲି େସାଲାର୍ ଆଲୁअେର ନୁେହଁ ଶିfାର 

ଆେଲାକେର अe େହାଇପାରeା ନଗଡ଼ାକୁ ଆଧାର କରି ଓଡ଼ିଶାେର ଥିବା ହଜାର ହଜାର 

ନଗଡ଼ାେର ବିକାଶର ସେୂଯ��ାଦୟ ହୁअeା 

 େସଥିପାଇଁ ପ�ଭୂ. କରୁଣା େଲାଡ଼ା 

 
ଗ�ା : ମାନପୁର, େଗାବ��ନପୁର, ଯାଜପୁର 
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ପ%ୂ� अପ%ୂ�ପ%ୂ�  अପ%ୂ�ପ%ୂ�  अପ%ୂ�ପ%ୂ�  अପ%ୂ�     
―େକେତ? 

― ଶେହ ଦୁଇ!  

― ଭଲ! ଖୁବ୍ ଭଲ! ଏଇମିତି ବଢ଼ୁଥାଉ!  

―ତୁମ ମୁv ଖରାପ କି?? ଉଠ ଏଥର ଔଷଧ ଖାଇବାକୁ େହବ!! 

― ନା! େଲାଡ଼ା ନାହX! ଟିେକ ବି ଉଠିବାକୁ ବଳ ନାହX େଦହେର! 

―  ଛୁଆ. ପରି ଜିଦ୍ କରନି! 

― ଶୁଣ! େଗାଟାଏ ସ]�, ଗପେଟ କହିବ ଯଦି କଥା ମାନିବି! ନେହେଲ ଏଇମିତି େଶାଇଥିବି 

େଶଷ ଯାଏଁ! 

 ଋତୁ ସବୁେବେଳ ଏମିତି, ଋତୁ ପରି ଆନମନା, अମାନିଆ ପୁଣି ଜିଦ୍ େଖାର୍। ତାକୁ 

ବୁଝିବା େଯତିକି ସହଜ, ବୁେଝଇବା େସତିକି କ�! ତା' େପ�ମ, ରାଗ, ମାନ अଭିମାନ ଆଉ 

ଜିଦ୍ ସବୁ ଆଗେର ନିରବ ହାରଟାଏ ମାନିବା ଛଡା ଭିନx  ବାଟ ନଥାଏ ଆଶିଷ ପାଖେର! 

ତା’ଛଡା ସ�ାମୀ ଜେଣ, େପ�ମିକ େହବା ନିମେe, କିଛି କଥାେର ହାର୍ ମାନି େନବାେର ଥାଏ 

ସୁଲଭ ସହଜ ଉପାୟ! 

 अଗତ�ା ଗପଟାଏ କହିବାର ପ�ତିଶୃତି େଦଇ, ବହୁ କ�େର ଖାଦ� ଆଉ ଔଷଧର 

ପବ� ସରିଲା! ଏଥର ଗପଟାଏ କହିବାକୁ େହବ ଋତୁକୁ ନିହାତି। ଆଶିଷକୁ େକାଉ ଗପକହି 

ଆେସ େଯ??  

^ୁତିେରଖା ମିଶ� 
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 କିm ଋତୁ େକଉଁ ଛାଡିବା ଝିअ? ଆଶିଷର ଏଇ କାହାଣୀ - କବିତା ମନ=ମନଟିକୁଖୁବ୍ 

ଭଲପାଏ। ଭାବପ�ବଣ ମଣିଷମାେନ अତ�e େସxହX ଥା'eି। ସହଜେର କାଟି େଦଇହୁଏ 

େସମାନ. ସହ अୟୁତ अୟୁତ ମାସବଷ�। 

― ଶୁଣ! ରାଜାଟାଏ ଥିଲା, ତା.ର ଶେହ ସରିକି ରାଣୀ ...! 

― େହ! ରାଜା-ରାଣୀ ଗପ ନୁେହଁ!! େକେତ େସ ମିଛ ଗପ ସବୁ କହିବ! ମଁୁ ଆଉ ଶୁଣିବିନି 

େସ ଡାହା ମିଛ ମନ ଗଢ଼ା କାହାଣୀ ସବୁ! ସତ ଗପଟିଏ କୁହନା! ନିରୁତା ସତ ପି�ଜ୍!! 

 ଋତୁର ଜିଦ୍ ସତ ଗପ! ଗପ କଣ ସତ ହୁଏ?? ନା ସତକଥା ଗୁଡାକ ପୁରୁଣା େହବା 

ସହ,  ଧିେର ଧିେର ଦିେନ ଗପ ପାଲଟି ଯାଆeି??  

 ମନର अgାରେର ସାଇତା େହାଇଥିବା अେନକ अତୀତ, େକେବ େକେବ ଗପର ରୂପ 

ନିଏ! େସ ଯାହା ବି େହଉ ଆଶିଷ େକାଉ ଗାtିକ େଯ?? ଆଜି କିm ଗପଟାଏ କହିବାକୁ 

େହବ! ଭୟ.ର अସୁ� ପ�ାଣପି�ୟା ଋତୁର ଆଗ�ହକୁ ସ¢ାନ େଦଇ। 

 ଆରn େହଲା ଗପ ... 

 େସ'ଥିଲା, କୃଷି ବି�ାନ ବିଶ�ବିଦ�ାଳୟର ଚତୁଥ� ବଷ�ର ଛାତ� ! ତିନିବଷ�ର କେଲଜ୍ 

ଟପର୍! କେଲଜର ସବୁଠାରୁ ଭଦ�  ଓ ନମ�ପିଲା ଭାେବ େବଶ୍ ସୁଖ�ାତି ତାର 

अଧ�ାପକମାନ. ପାଖେର !  

 अଥଚ, ହେ�ଲ ଭିତେର ରାଗିଂ ଗୁରୁ ଭାେବ େବଶ୍ ପରିଚିତି ତା'ର! ଭୟର ପରିମାଣ 

ଏେତ अଧିକ େଯ ତା ବିରୁ�େର ପାଟି ଫିଟାଇବା ସnବ ହୁଏନି କାହାର! ସହରର ଏେତ 

ବଡ଼ କ�� ା±ର. ପୁअ, ପୁଣି ଏେ�ାେମାେଲାଜି ଏଚ୍.ଓ.ଡି.. ଭଣଜା ସହ କିଏ କାହX ଶତ� �ତା 

କରିବାକୁ େଚ�ା କରିବ ?   
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― େଶାଇ ପଡ଼ିଲ କି? 

― ନା ଶୁଣୁଛି! ଆଗକୁ କୁହ !! 

― ଗପମଝିେର “ହୁଁ” ନମାରିେଲ ମଜା ଆେସନି କହିବାକୁ!!  

 ଜାକି େହାଇଗଲା ଋତୁ ଆଉଟିେକ ଆଶିଷର ମଝି ଛାତିେର! ଜୀବନଟା ବି ବଡ଼ 

ବିଚିତ� ! ବିଶ�ାସ अବିଶ�ାସକୁ େନଇ ସାରା ଜୀବନ ଧpି େହଉଥାଏ! ଆଶିଷ ଜାେଣ ରୁତୁ 

ଶୁଣୁଥିବ ନି�ିତ କିm େସ ପ�ତୁ�]ର ନ େଦବାଟା अବିଶ�ାସ ଜନD ାଏ! େସ ବ�^ ହୁଏ, ପ�ଶx 

କେର! ରୁତୁ ଆହୁରି ନିକେଟଇ ଆେସ! ତା ଜ�ର ଭ]{ େଦହର ତାତିେର ଝାଳ ବାହାେର 

ଆଶିଷ େଦହରୁ! ଆଶିଷ अଥୟ ହୁଏ, ପୁଣି ଗପେର ମନ ଦିଏ!! 

 େସଦିନ ଥାଏ ନୂଆ ବ�ାଚ୍ ର ସ�ାଗତ ଉ�ବ। ଦି�ତୀୟ ଓ ତୃତୀୟ ବଷ� ପିଲା କାମେର 

ବ�^ ସମେ^। ଆଉ ଚତୁଥ� ବଷ� ପିଲା.ର ଏକରକମ ରାଜୁତି। ନିମeି� ତ अତିଥି ଭାେବ 

େବଶ୍ ଆଡମ�ର ସହ अେପfା କରିଥାeି ରାଗିଂର ସମୟକୁ। ଜେଣ ପେର ଜେଣ 

ନବାଗତ.ୁ ଭିନx  ଭିନx  अଜବ କାମ କରିବାକୁ ପଡୁଥାଏ। ହଠାତ୍ ପାଳି ପଡିଲା ଯାହାର େସ 

ପୁରା କଂଚି କାଠିଠୁ ପତଳା।  ନିପଟ ଗାଉଁଲି ଝିअ, ଲ_ା େବଣୀ, ସବୁଜ ରଂଗର କୂ]�ା ନୀଳ 

ପ�ା�କୁ ନୀଳ ଓଢଣା। େବଶ୍ ଭା}େର େସÆିପିନ୍ ଖ~ା, ପୁରା ଆବୃ]ମୟ। 

 େଗାଟାଏ ଓଜିନିଆ ବହି ମୁvେର େଥାଇ ଚାଲିବାକୁ ପେଡ ଝିअଟିକୁ!! ବହିଟିକୁ ନ 

ଛୁଇଁ! ବହି ଖସିେଲ ଦv!! ଖସିପେଡ଼ ବହିଟି ମାତ�  େକଇପାଦେର! େଡÇ ଉପର 

େଗାଲାପ ଫୁଲ ପରି ଲାଲ୍ ପଡ଼ିଯାଏ ଝିअଟିର ମୁହଁ। ଲାଜେର अବା ଭୟେର!! ଏେବ ଦv 

�ିର। କାଟିବାକୁ େହବ ଲ_ାେବଣୀ। ଉ�ଶିfା ପାଇଁ ଏେତ ଯାକ ମାନସିକ ଶାରୀରିକ 

ନିଯ�ାତନା!!!! ମୃତୁ�ସମ କ�, अସହ� ଲÈ�ା! 
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 ରାଗି}କୁ ସବ�ାଧିକ ଉପେଭାଗ� ଘଟଣା ମଣୁଥିବା ପୁअଟିର ମନ, େକଜାଣି କାହXକି 

ଠିକ୍ ଏଇ ସମୟେର ଆଦ�  ହୁଏ! ଇhା ହୁଏ େରାକି ଦିअeା କି?? ପୁରା କେଲଜ ଆଗେର 

ପାଟି କରି କାହାeା କି, େକହି କାଟି ପାରିେବନି ଝିअଟିର େବଣୀ।  

 ଯିଏ ବି ହାତ ମାରିବ ତାକୁ ଜବାବ୍ େଦବି ମଁୁ, ପାଟିେର ନୁେହଁ ହାତେର  

 କିm अସହାୟ ସିଏବି। ପାେରନି, କଟିଯାଏ ଲ_ା େବଣୀ। ରାଗେର, ଦୁଃଖେର, 

अପମାନେର ଆଉରି ଲାଲ୍ ପେଡ ଝିअଟିର ମୁହଁ! ଆଉରି ବତୁରି ଯାଏ ପୁअଟି, େକଜାଣି 

କାହXକି ସହାନୁଭୂତିଟାଏ ଆସିଯାଏ ମନେର!! 

―ହୁଁ! େଯଉଁ ମଣିଷ ନିେଜ କ� ଦିଏ ପୁଣି େସ ନିେଜ ସହାନୁଭୁତି ବି ସଜାଡିପାେର? ବଡ଼ 

ବିଚିତ�  କଥା!  

- ହୁଁଉଁଉଁଉଁ। 

 ପ�ତି ମଣିଷ ଭିତେର ଗାtିକଟିଏ ଲୁଚି ରହିଥାଏ! ପ�ତିଦିନ ଆେମ େଯତିକି ସତମିଛ 

କହୁ େସ େକଉଁ ବିରାଟ ଗପ ବହି ଠାରୁ କମ୍ ନୁେହଁ। ନୂଆ ନୂଆ अଧ�ାୟ, ନୂଆ ନୂଆ 

ପ�ସ} ଆଉ ଭିନx  ଭିନx  ଗପ !!  

 ଏଥର अଜାଣତେର ବି ପୁअଟିର ଆଖି େଖାେଜ ଝିअଟିକୁ!! ଥେର, ଦୁଇଥର, 

ବାର_ାର अଟକି ଯାଏ ଝିअଟିର କ� ାସ୍ ଆଗେର ପାଦ ଦୁଇଟି। ଝିअଟିର अେଟା ପଛେର 

अଜାଣତେର ମାଡିଯାଏ ବାଇକ୍। ଏଥର େଛାଟ ଛୁଟିେର କି� ପ୍ ମାରି ଆେସ ଝିअ। ଭାରି 

ମନକ� ହୁଏ ପୁअକୁ। ନିଜକୁ େଦାଷୀ ମାେନ।  

- ହୁଁ, ତା'ପେର? 

 ପୁରୁଷର ସହଜାତ ପ�ବୃ]ି େହଉଛି अହଂକାର। ଯାହାକୁ ଆହୁରି ବଳବ]ର କେର 
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ଆମର ପୁରୁଷେକୖpି�କ ସମାଜ! ନାରୀଟିଏକୁ ପୁରୁଷ अେନକ େପ�ମ କରିପାେର, 

େପ�ମବଶତଃ ସମ^ ଇhା ପରୂଣ କରିପାେର! କିm ମନେନଇ ଭୁଲ୍ ମାଗି ପାେରନା ବିନା 

ବାଧ�ବାଧକତାେର! ପୁअଟି ଭୁଲ ମାେଗନି ଜମା! କିm ମନ ଭିତେର େବାଝଟାଏ େନଇ 

େଢର୍ କ� ସାଉଁଟି ରଖୁଥାଏ ଯାହା !! 

 ବଡ଼ ଆ�ଯ�� ହୁଏ! ଏ ଝିअଟି କଣ େକେବ କିଛି ଖାଏନି?? ଏେତ ପତଳା କାହXକି? 

ଲାଗୁଛି େଯମିତି କ.ାଳ ଉପେର େଗାରା ଚମ�ର ଆବରଣଟିଏ ମାତ� !! ଠିକ୍ अତି ପତଳା 

ବାବ{ ଡଲ୍ ପରି! ଆଉ କଥା କଥାେକ ଲାଲ୍ ପଡି ଯାଉଥିବା େଗାଲାପି ମୁହଁଟିଏ, ଯାହା 

େବେଳେବେଳ ଭାରି େଶଥା ଦିେଶ। 

 ମଣିଷ अେନକ କିଛି ଆଶା କେର, ସ�ପx େଦେଖ, େଯାଜନା କେର କିm ଘେଟ अଦୃ�ର 

ଇhାେର!  ଗାଢ଼ ହୁଏ ପୁअଟିର େପ�ମ। ସିଧା ସିଧା କହିେଦବାକୁ अେନକ େଚ�ା କେର। 

କିm େକଜାଣି କାହXକି ପାେରନି। ଝିअଟି ଏଡାଇଯାଏ ତାକୁ। 

 ସମାଜ ଭାେବ ପୁରୁଷ େସହି ନାରୀ ଆଗେର ହାର୍ ମାେନ ଯାହାକୁ େସ େପ�ମ କେର। 

କିm ନା!! ପୁରୁଷ େସହି ନାରୀ ଆଗେର ହାର୍ ମାେନ ଯାହାକୁ େସ ସ¢ାନ କେର! ସ¢ାନ 

ଭିନx  େପ�ମ େକବଳ େଭାଗୀ ଓ େଭାଗ�ର ସ#କ� ପରି!  

 ଖୁବ୍ ଭଲ ଲାେଗ ଝିअଟିର ମାଜ{ତ େପାଷାକ, ନମ� ବ�ବହାର! ନିରୀହ ମୁହଁ, ଆଉ 

ମନ େଖାଲା ହସ!! अେନକ କିଛି ଖବର ରେଖ ପୁअଟି!! ଏ�� ାନ୍ସେର ସବ�ାଧିକ ନ_ର 

ରଖିଛି ଝିअଟି!! ଡାoରୀ ପଢ଼ା ଛାଡି ପଶୁ ଡାoରୀ ପଢିବାକୁ ଆସିଛି େକବଳ ପଶୁପfୀ 

ପ�ତି ନିଜ େପ�ମକୁ ପାେଥୟ କରି!! ହସ ଲାେଗ ପୁअଟିକୁ! ଏେତ ଦୁବ�ଳ େଯ ନିେଜ 

ଚାଲିବାକୁ ଶoି ଥିବ କି ନା अଜଣା!! ପଶୁ ପfୀ େସବା କି କରିବ େସ? 
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 ପାେଖଇ ଆେସ େସମି�ର ପରୀfା!! ପ�ଥମ ବଷ�ୀୟ ଛାତ� ଛାତ� ୀ. ପାଇଁ ନୂଆ 

ନିୟମ!! ସମ^ ସିନିୟର.ୁ ମୁvିଆ ମାରି ଯିବାକୁ େହବ ପରୀfାକୁ!! େଯମିତି ସିନିୟର 

ମାେନ ଆଶୀବ�ାଦ େଦଇ ସବୁ ପାଠ ପୁେରଇ େଦେବ ମୁv ଭିତେର!! ତଥାପି ମାନିବାକୁ 

ପେଡ!! ଝିअଟି ଆେସ େଡରିେର। ପ�ାୟ ପରୀfା ସମୟ େହାଇଗଲାଣି। ତରବରେର ଦୁଇ 

ଚାରି ଜଣ ସିନିୟର.ୁ ଟପିଯାଏ ବିନା ମୁvିଆେର। ପରୀfା ସେର! ହଲ୍ ବାହାେର କିm 

ଝିअଟି ପାଇଁ अେପfା କରିଥାଏ ବିପଦ। ପ�ାୟ େକାଡିଏ ଜଣ ଚତୁଥ� ବଷ� ଛାତ� ଛାତ� ୀ, ଆଉ 

େଗାଟାଏ ଦvାେଦଶ! ନିଜ ଆପ�ନେର ସରି େଲଖି, ସାରା କେଲଜ ବୁଲି ବୁଲି ସମ^ 

ସିନିୟର.ୁ ମୁvିଆ ମାରିବା ପେର ହX େଫରି ପାରିବ ଝିअଟି!  

 ପୁଣି ଲାଲ୍ ପଡ଼ିଯାଏ ଝିअଟିର ମୁହଁ!! କିଛି ଉପାୟ ନାହX। କରିବାକୁ େହବ!! ଲୁହ 

ଭ]{ ଆଖିେର ଆପ�ନେର େଲେଖ “ସରି”, ଆଉ ଘୁରି ବୁଲିବାକୁ ହୁଏ ସିନିୟରମାନ. 

ପଛେର! ଜାଣି ଜାଣି ଦୁେରଇ ଯାଉଥାeି େସମାେନ! अଧିକରୁ अଧିକ ଚାଲିବାକୁ େହଉଥାଏ 

ଝିअଟିକୁ!! ହଠାତ୍ ଝିअଟି ଆସି ପୁअଟିର ପାଦ ଛୁଏଁ!! ଚମକି ପେଡ ପୁअଟି। अବ�ା 

େଦଖି ଘଟଣା ବୁଝିବାକୁ େବଶୀ େଡରି ହୁଏନାହX ତାକୁ!!  

 େକଉଁଟା ଭାଗ� େକଉଁଟା ଦୁଭ�ାଗ�, ତା ମଣିଷ ଆେଦୗ ଜାଣି ପାେରନା! 

େବେଳେବେଳ େସୗଭାଗ� ସିpୁର ବି ଜାଳି ଦିଏ ଜୀବନ! ପୁଣି େକେବ अପରିଚିତ ହାତଟିଏ 

ଭିଡିନିଏ ସୁରfା ବଳୟ ଭିତରକୁ! ଝିअଟିର କାp କାp ଲାଲ୍ ମୁହଁ ଭାରି କ�ଦିଏ 

ପୁअଟିକୁ!! ଘେଟ େକବଳ ଏତିକି, କରିଡରରୁ ପି�ନ୍ସପାଲ୍ अଫିସ ଆଉ େଗାଟାଏ ଦିନେର 

େକାଡିଏ ଜଣ. ନଁାେର ୱାନ{} େଲଟର!! 

― ହୁଁ! ଭଲ େହଲା ଏମିତି ଦରକାର!! ଝିअ ଟି ଖୁସି େହାଇଥିବ ଏଥର!! 
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 ଥ�ା.୍ ୟୁ ଟାଏ ବି ନ କହି ଚାଲିଯାଏ ଝିअଟି!! ମେନ ମେନ ରାଗିଯାଏ ପୁअଟି!! 

ବିରo ହୁଏ। ନିଜ ଉପେର କି ଝିअଟି ଉପେର ତା अଜଣା!! ଏଥର କଥା େହବାକୁ 

ପଡିବ। ମନ ଭିତେର ମନ ମାରି ରହିବାର କିଛି କାରଣ ନାହX। ନ କହିେଲ େସ ଜାଣିବ 

େକମିତି?? ପୁअଟି अେପfା କେର ଏଥର ଝିअଟିକୁ! ପାକ{ଂ ପାଖେର, अଟକାଇ ଦିଏ।  

― ତୁେମ କଣ ଥ�ା.୍ ୟୁ କହି ଶିଖିନ?? 

― ଶିଖିଛି କିm अକାରଣ କୁେହନି!! 

― ମଁୁ କିm ତୁମକୁ ସାହାଯ� କଲି। େମା ସା}ମାନ. ବିରୁ�େର ଯାଇ।। 

―ମଁୁ ତ କହି ନଥିଲି!! ତା' ଛଡ଼ା ଆପଣ େସମାନ. ଭିତରୁ ଜେଣ! େସଇମାନ. ପରି। 

କହିବାକୁ ଗେଲ ଆପଣ. ଇଶାରାେର ହୁଏ ସବୁକିଛି। କରି କରାଉଥାଏ ମୁହX। ଏ ଭଦ� ତା 

ପଛର ମୁଖାଟିକୁ ମଁୁ େଦଖିପାେର ସାର୍। 

―ନା, ଭୁଲ୍ ବୁଝୁଛ! ମଁୁ ଆଉ ରାଗିଂ କରୁନି!  

―କାହXକି??? 

― ତୁମ ପାଇଁ। ମଁୁ ତୁମକୁ ଖୁବ୍ ଭଲପାଏ!  

 ବିନା ଶ¯, ବିନା ଉ]ରେର ଚାଲିଯାଏ ଝିअଟି! ଆହତ ହୁଏ ଭାରି ପୁअଟି!! େଢର୍ 

େଖାେଜ ଏଥର ଝିअଟିକୁ। େବଶୀ େବଶୀ ଲୁେଚ ଝିअଟି। ସବୁଥର ଏଡିଯାଏ ପ�ଶxଟିକୁ! 

ପୁअଟି ଭାରି ବୁଝାଏ, ତା ସା} ମାନ. ହାତେର ଖବର ବି ଦିଏ! ଚିଠି େଲେଖ, କବିତା 

େଲେଖ କିm ପେଢନି ଝିअଟି! ସବୁଥର େଫରାଇ ଦିଏ ନ େହେଲ ଚିରି ଦିଏ!  

 ସରିଆେସ କେଲଜର େଶଷ ବଷ�! ବିଦାୟୀ ଦିନେର ସମ^. ଆଖିେର ଲୁହ! ନିଜ 

ନିଜ ସା}.ୁ ବାର_ାର େଭଟିବାର ପ�ତିଶୃତି ଦିଆ ନିଆ େହଉଥାଏ। ସD �ତି ସବୁ ସାଇତା 
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ଚାଲିଥାଏ ବଷ� ବଷ� ପାଇଁ! ପୁअଟି େଖାଜୁଥାଏ ଝିअଟିକୁ କେଲଜ ସାରା। େକଉଁଠି େହେଲ 

ଆଖିେର ପଡୁ ନଥାଏ ପ�ତୀfିତ ମୁହଁଟି! अeତଃ ଉ]ର ତ େଦଉ ଏ ଦୁରତ�ର କାରଣ 

କଣ?? ଏମିତି କି ଭୁଲ କରି ବସିଛି ପୁअଟି େଯ ଏ ଘୃଣାର ଭାଗିଦାରୀ େହବକୁ ପଡୁଛି!! 

― େସ ଆସିବନି! ତା େଦହ ଖୁବ୍ ଖରାପ। ତା ବାପା ଆସି େନଇଗେଲ। ଗଲା େବେଳ 

କହିଲା ତୁମକୁ କିଛି ବି ନ କହିବା ପାଇଁ।  

 ଝିअଟିର ସା} ଏକା ନିଶ�ାସେର ଏତକ କହି ଚାଲିଗଲା। ପୁअଟି େଦୗଡ଼ିବାକୁ ଲାଗିଲା 

ତା ସା} ପଛେର। େକଉଁଠି अଛି ଝିअଟି? େକଉଁଠି ତା ଘର? ଗୁଡାଏ ପ�ଶx େନଇ। ଉ]ର 

ପାଇଲା େକବଳ ଏତିକି ଝିअଟି ସହରର େକଉଁ ଏକ ଡାoରଖାନାେର ଆଡ଼ମିଟ୍।  

 ମଣିଷ େବେଳେବେଳ अତି ପାଖେର ଥାଇ ବି ଜାଣି ପାେରନି अତି ନିଜର ମଣିଷର 

କ�!! ପୁअଟି ପାଗଳ ଭଳି େଖାଜି ବୁେଲ ସବୁ ଡାoରଖାନା। େଶଷେର ପାଏ ଠିକଣା। 

 କ'ଣ େହାଇଛି ତା'ର? ବାର_ାର ପ�ଶx କେର େସ' ଝିअଟିର ଘର େଲାକ.ୁ। ବିରoି 

ହୁअeି େସମାେନ। ସିକୁ�ରୀଟି ଡାକeି। କିm ପୁअଟି ମାେନନି ଖୁବ୍ अନୁନୟ ହୁଏ! ବାଧ� 

ହୁअeି ଘରେଲାକ।  

― ତା େରାଗ ତାକୁ େବଶୀ ଦିନ ବ�ିବାକୁ େଦବନିେର ବାପା  ତୁ ତାକୁ ଭୁଲିଯା!!  

― ବିଶ�ାସ କରm ମଉସା ମଁୁ ତାକୁ ଖୁବ୍ ଭଲପାଏ। ତାକୁ ଭଲ ପାଇବା େବେଳ େରାଗକୁ 

େନଇ େକୗଣସି ଧାରଣା ନଥିଲା ମନେର। ଆଜି ଜାଣିବା ପେର ତାକୁ ଛାଡି ଯିବାର ଭୀରୁତା 

ମଁୁ କରି ପାରିବି ନାହX। ମଁୁ ତାର ସ#ୂ%� ଦାୟିତ� େନବାକୁ ପ�^ୁତ।  

 େପ�ମ ମଣିଷକୁ ଶo କେର ଦୁବ�ଳ ବି କେର! अସମଥ� କେର ସାମଥ�� ବି ଆଣିଦିଏ! 

ମଣିଷ େବେଳେବେଳ ଏମିତି କିଛି କରିଯାଏ ଯାହା ସାରା ଜୀବନ େକେବ କରିବାର ଚିeା 
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ଟାଏ ବି କରି ନ ଥାଏ ! 

 ହଠାତ୍ ଋତୁର ହାତଟା ଖସିପେଡ଼ ଆଶିଷ େଦହରୁ! େବଶ୍ �ିର ଭାେବ େଶାଇଥାଏ 

ଋତୁ! େଗାରା ମୁହଁେର ଶାeିର ଛାପ अବା ଯ�ଣାର अବେଶଷ ବୁଝିବା ମୁ=ିଲ୍!! ତାକୁ 

ଚାହX ବେସ ଆଶିଷ अେନକ େବଳ ଯାଏଁ!! ଶୀତ ଦିନର ଲାଲ୍ େଗାଲାପଟିକୁ ନି0ୁର 

ହିମଖv ପ�ାଣହୀନ କରିବାର ଆପ�ାଣ ଉଦ�ମଟାଏ କରୁଛି ନିରeର!! ଭଲେହଲା 

େଶାଇପଡ଼ିଲା ଋତୁ। କାହାଣୀଟିକୁ ଆଉ ଆଗକୁ କହିପାରିବାର ସାମଥ�� ନଥିଲା ଆଶିଷର।  

 ଖୁବ୍ ଧୀେର ଚାଲୁଥିଲା ଋତୁର ନିଶ�ାସ, େସ ବି ବରଫ ପରି ଥvା!! ଧୀେର ତାତି 

କମିବାେର ଲାଗିଲା। ଏଥର ଉେଠଇବାକୁ େଚ�ା କଲା ତାକୁ ଆଶିଷ!  

― ଋତୁ ! ଏ ଋତୁ !!  

 ଋତୁ ନୀରବ୍! ଖୁବ୍ ବ�^ େହଲା ଆଶିଷ, ଚି�ାର କଲା, କିm ତଥାପି ଋତୁ ନିରବ୍! 

ବାର_ାର ଡାକିଲା ଆଶିଷ, ଆଉ ବୁଝିବାକୁ ବାକି ନଥିଲା ଋତୁ େବେହାସ୍! ଡାoରଖାନା 

ଯାଏଁ ବାଟ କିପରି କଟିଲା ଜଣା ନ ଥିଲା ଆଶିଷକୁ! ସିଧା େଭ�ିେଲଟର୍ େର ରଖାଗଲା 

େପେସ�୍ କୁ। 

― ଡ±ର? 

― େଦଖm ଆପଣ ଜାଣeି ଏ େରାଗଟା ଏମିତି! ତା ଛଡା େଶଷ अବ�ା। ଶରୀର ରo ବି 

ଗ�ହଣ କରୁନାହX। ଆନିମିଆ ଓ ଆନାେର�ିଆ ନଭ�ସା ଏକାଠି େହବା ଖୁବ୍ ବିରଳ। ଏଭଳି 

େରାଗୀ.ୁ ଖାଦ�ର ଆବଶ�କତା ଖୁବ୍। କିm ଆନାେର�ିଆ େଯାଗଁୁ ଖାଦ� ଖାଆeି ନାହX 

ଏମାେନ! ଶରୀର fୀଣ େହାଇଚାେଲ। ଯାହା ବି ଖାଦ� ଖାଆeି ଶରୀରେର ଉପେଯାଗ 

ହୁଏ ଖୁବ୍ କମ୍। ରo ଓ ଔଷଧ େଦଇ ବେ�ଇ ରଖିବା ବ�ତୀତ अନ� ବାଟ ନାହX।  
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―  ଡ±ର ପି�ଜ୍ !! 

― ଏ ଯାଏଁ େଚ�ା ତ କେଲ ଆଶିଷବାବୁ! ଦୀଘ� ବେଷ� େହବ ଆପଣ େଢ଼ର୍ କିଛି କେଲଣି। 

କିm ଶରୀର ଆଉ ରo ଗ�ହଣ କରୁନାହX। ତା ଛଡା ହ� ାଇଟ୍ ବ� ଡ୍ େସଲ୍ ଖୁବ୍ କମ୍। େତଣୁ 

ଇମୁ�ନ୍ ସି�ମ ନାହX କହିେଲ ଚେଳ। ଏମିତିେର ସାଧାରଣ ଜ�ର ବି ପ�ାଣଘାତୀ। 

 େଧୖଯ�� ରଖm ଭଗବାନ ଏେତ ନି0ୁର ନୁେହଁ। ଆପଣ. ଭଲପାଇବାକୁ ଆଖିେର 

େଦଖିଛି ମଁୁ ବେଷ� େହଲା। େକେତ ରାତି ଏଇ କରିଡର୍ େର କାଟି େଦଇଛeି ଆପଣ। 

ଆେମ ପୁରା େଚ�ା କରିବା। 

ÉÉÉ 

 ହ�ିଟାଲ୍ କରିଡର୍ ର େସଇ ଚିକ୍ ଚିକ୍ �ିଲ୍ େଚୟାର! ଏଇଠି ବସି କଥା େଦଇଥିଲା 

ଦିେନ ଜୁନିୟର ଝିअଟିର ବାପା.ୁ, େସ ସିନିୟର୍ ପୁअଟି। ଝିअଟିର ସବୁ ଦାୟିତ� େନବାକୁ 

େସ ପ�^ୁତ। 

 େଫରିଆସ୍ ଋତୁ। अଧାଗଢା କାହାଣୀକୁ େଢର୍ ଆଗକୁ େନବାକୁ େହବ। अସରeି 

କରିବାକୁ େହବ। େପ�ମଗପେର ପ%ୂ�େhଦ ନଥାଏ। ଭଲପାଇବା ଏକ ଦୁଭ�ାଗ� ନୁେହଁ। 

 େଶାଇଗଲୁ ସିନା। ନେହେଲ ଗପଟିେର ଆହୁରି अେନକ ସnାବନା अଛି। େକବଳ 

ସାହାସଟିେକ କରିେଲ େହଲା ଖାଲି।  

 ମିଳିମିଶି ଲଢିବା ହX ତ ଜୀବନ !!!!! 
ଓଲଡ୍ ଟାଉନ୍ , ଭୁବେନଶ�ର  
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ଫvାଫvାଫvାଫvା    
 ରବିବାର, ଛୁଟି। ଛୁଟି କିm େକମିତି? ଯାହାେହେଲ ବି କାମ ତ 

କରିବାକୁ ପଡିବ। अଫିସ ନ ଯାଇ ଘର କାମ, େଯମିତି କି ଲୁଗା ସଫା, 

ଘର ସଫା, ଚୁଟି କଟା....ଓଃ....। ହଠାତ ରେମଶର ମେନ ପଡ଼ିଲା, 

ଆେର ଆେର ଚୁଟି ଗୁଡା ବଢି ଗଲାଣି, କାଟିବାକୁ ଯିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଏେବ ତ ଡିଜିଟାଲ ଯୁଗ, 

ଆଉ େସଲୁନକୁ ଯାଇ ଲାଇନ ଲେ_ଇବାକୁ ପଡୁନି। ଘେର ବସି whatsappେର 

େମେସଜଟିଏ କରିେଦେଲ କାମ ସରିଲା। ତମ ନ_ର େକେତ େସମାେନ ଜେଣଇେଦେବ। 

ଜଣକା ୧୫ ମିନିଟ ହିସାବେର ହିସାବ କରି, େସହି ସମୟେର ପହ�ି ଗେଲ େହଲା।  

 ରେମଶ ବି େସଲୁନ ବାଲାକୁ େମେସଜଟିଏ କଲା। ନ_ର ଆସିଲା ୫। େତେବ ଘେ� 

ଛାଡି ଗେଲ ଠିକ େହବ। େତେବ େସତିକି ଭିତେର ଘର ଝାଡୁ ଓ େପାଛା କାମ ସାରିେଦେଲ 

ଚଳିବ।  

 ରେମଶ, ରେମଶ ପାଇକରାୟ। କ#ାନୀ ଚାକିରୀ, ଘରଠୁ ବହୁତ ଦୂରେର। ଏକା 

ଏକା ଜୀବନ। ସିଂଗିଲ ରୁମ କିେଚନ ଘର େଗାଟିଏ ଭଡା େନଇ ରେହ। େସାମବାରରୁ 

ଶନିବାର अଫିସ, ଏଇ ରବିବାରଟି ଟିେକ अଳସୁଆ। େତେବ ନିଜ କାମ ସବୁ ନିେଜ 

ହାତେର କେର। ଘର ଝାଡୁ େପାଛା, ଲୁଗା ସଫା, େରାେଷଇ, ବାସନ ମଜା... ସବୁ।  

 ଶୀଘ� ଶୀଘ� କାମ ସାରି ଠିକ ଘ�ାଏ ପେର େସ ପହ�ିଲା େସଲୁନେର। ପବୂ� େଲାକର 

କାମ ସରି ନଥାଏ, ଟିେକ अେପfା କଲା ପେର ତା ପାଳି ଆସିଲା। େସ ବସି ବସି 

ସୁବଳ ମହାପାତ�  
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େଦଖୁଥାଏ। ବୁଢା େଲାକ ଜେଣ େଧାତି କୁ]�ା ପିgି ବାଇକ ସବୁ କୁ ଲି² ମାଗୁଥାeି 

ରା^ାେର। କିm अେଟାକୁ ହାତ େଦଖାଉ ନଥାeି। ପିgିଥାeି େଧାତି, କୁ]�ା। ବୟସ ୬୫ 

ଉପେର େହବ। ଚୁଟି ସବୁ ପାଚି ଧଳା। अt ଧନୀ ଲାଗୁଥାeି, ସଫା ସୁତୁରା ଲୁଗା 

ପିgିଥାeି। କୁଆେଡ ଯିବାକୁ ବାହାରିଛeି େବାେଧ, କିm ଲି² ମାଗି ଠିଆ େହାଇଥାeି। 

ଖରା ବଢି ବଢି ଚାଲିଥାଏ।  

 ରେମଶର ନ_ର ଆସିବାରୁ େସ େଦାକାନ ଭିତରକୁ ଗଲା। ପpର ମିନିଟ ପେର 

ଚୁଟି କାଟି ସାରି ବାହାରକୁ ଆସି େଦେଖ ତ ବୁଢା ଜଣ. େସମିତି ଲି² ହX ମାଗୁଥାeି, କିm 

େକହି ରହୁ ନଥାeି। अଧଘେ� ଉପେର େହବ। ତା.ର ଝାଳ େବାହି ପଡୁଥାଏ। ଟିେକ 

ଟିେକ अ^ବ�^ ଲାଗୁଥାeି, େଯମିତି କି େଯଉଁଠି ପହ�ିବାର ଥିଲା, େଡରି େହାଇ ଗଲାଣି। 

ରେମଶ ମନେର ଟିେକ ଦୟା ଆସିଲା। ବୁଢା େଲାକ ଜଣ., ପାଖେର ପଇସା ନଥିବ 

େବାେଧ, ନେଚତ ଏ ଖରାେର ଠିଆ େହାଇ ଲି² କାହXକି ମାଗିେବ। अt ଧନୀ େହାଇଥିେଲ 

ବି अେଟାେର େକାଡିଏ, ତିରିଶ େଦଇ େଯ େକୗଣସି ଜାଗାକୁ ଯାଇ ପାରିେବ। େବଶୀେର 

େବଶି େହେଲ अେଟା ଚାଳିଶ ଟ.ା େନବ, େଲାକାଲ ଚାଜ�। େସ ତ େକୗଣସି अେଟାକୁ 

ରଖାଉ ନାହାeି। େତେବ?? ନି�ିତ ପଇସା ନଥିବ ତା. ପାଖେର।  

 ବାଇକ �ାଟ� କରି ବୁଢା େଲାକ. ପାଖକୁ ଆସିଲା େସ। ପଚାରିଲା, "ମଉସା 

କୁଆେଡ ଯିବ କି? " 

 -- ଏଇ ଆଗ ଛକ ଯାଏଁ, େସଠୁ ପୁଣି ଆଉ ଟିେକ ଆଗକୁ।  

 -- ବସ, ଛାଡି େଦବି। (ରେମଶର େସପଟକୁ ଯିବାର ନଥିେଲ ବି କାହXକି େକଜାଣି 

ମନ େହଲା ବୁଢ଼ାଟିକୁ ସାହାଯ� ଟିେକ କରିବା ପାଇଁ। ) 
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 -- ତେମ ଏପଟକୁ ଯିବ କି? 

 -- ନା, େମା ଘର ଏଇ ପାଖେର, େତେବ ଆପଣ େକେତ ସମୟ ଆଉ ଏ ଖରାେର ଠିଆ 

େହେବ, ଚାଲm ଛାଡି େଦଇ ଆସିବି।  

 ବୁଢା ମନ ଖୁସିେର ବାଇକ ପଛେର ବସି ପଡ଼ି ରା^ା େଦେଖଇବାର ଲାଗିଲା। ଛକ 

ପାଖେର अଟକି ରେମଶ ପଚାରିଲା ଏଇଠୁ କୁଆେଡ? 

 -- ଏଇ ଆଗ ଛକ 

 -- ହଉ କହି ରେମଶ ପୁଣି ଚାଲିଲା। ବଁା, ଡାହାଣ, ବଁା କହି କହି ବୁଢା ରେମଶକୁ 

ପାଖାପାଖି ୬ କିେଲାମିଟର ଆଗକୁ ଆଣି, ଏକ ମାେକ�ଟ ପାଖେର ରହିବାକୁ କହିଲା।  

 ରେମଶ ପଚାରିଲା," ମଉସା ଆଗରୁ କହିେଲନି ଏଇ ଜାଗାକୁ ଆସିେବ େବାଲି? " 

 -- ଏଇଟା େମା େଦାକାନ। ମଁୁ ସବୁଦିନ ଏଇଠିକୁ ଆେସ, କହି େସ େଯଉଁ େଦାକାନକୁ 

େଦେଖଇଲା ରେମଶର େହାସ ଉଡିବା ଉପେର। ସହରର ସବୁଠୁ ବଡ अଳ.ାର 

େଦାକାନ।  

 ସତ କହୁଛି କି ମିଛ କହୁଛି ଜାଣିବା ପାଇଁ ରେମଶ ଟିେକ ଦୂରକୁ ଆସି अେପfା 

କଲା। ବୁଢା ପାହାଚ ଚଢି ଗଲାେବେଳ ଦରବଁାନ ସାଲୁଟ କରିବାରୁ ରେମଶ ନି�ିତ େହଲା 

େଯ, େୟ େତେବ ମାଲିକ।  

 େଫରିଲା େବେଳ ତା ମନ ଓ ବିେବକ ଭିତେର ଲେଢଇ ଆରn େହାଇ ଯାଇଥିଲା। 

ମନ କହୁଥିଲା, "ଶଃ... ଆଉ େକେବ ବି କାହାକୁ ଲି² େଦବିନି, ଖାଲି ଖାଲିେର ୬ 

କିେଲାମିଟର ଆସି ୬ କିେଲାମିଟର େଫରିବାକୁ ପଡିଲା ଏ ଧନୀ ମାନ.ୁ ଲି² େଦବାକୁ, 

ଯିଏ େକବଳ ନିଜ ପଇସା ଚିହx eି। େମାର କଣ େପେଟ�ାଲ େପାଡିଲାନି??" 
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 ବିେବକ କହୁଥିଲା, "ଭାବି େନ, େସ ହX ସବୁଠାରୁ ଗରିବ। କିm ନିଜ ଭିତରୁ अନ�କୁ 

ସାହାଯ� କରିବାର ମନବୃତି େଯମିତି େଲାପ ନପାଏ"।  

 କିm... ୪୦ ଟ.ା ବେ�ଇବାକୁ ଯାଇ ଖରାେର अଧଘେ� ଠିଆ େହାଇ ଲି² ମାଗିବା 

ଫvାଟା ରେମଶ ମୁvେର ପଶୁ ନଥିଲା । 

 

ଖଲାରୀ, अନୁଗୁଳ, ଓଡିଶା 

୯୩୭୬୦୧୨୫୦୦ , subal.mohapatra@gmail.com 
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अହ�ସୁଲfଣୀअହ�ସୁଲfଣୀअହ�ସୁଲfଣୀअହ�ସୁଲfଣୀ    
 ଦାv ଦୁଆର ବାରvା ଝାଡୁ କରୁ କରୁ ପାଉଁଜିର ରୁଣୁ ଝୁଣୁ ଶ¯ 

ଶୁଣି ମୁହଁ େଟକି ଚାହXେଲ ସୁଜାତା। ଖୁବ େଜାରେର ପାଦ ପେକଇ 

ପେକଇ ଆଗକୁ ମାଡିଆସୁଛି ସରଳା। ପାଉଁଜିର ଝୁମ ଝୁମୁ ସହ 

ହାତେର େମଂଚାଏ େଲଖାଏଁ ନାଲି େନଳି ର}ର ଚୁଡିର ଝଣ ଝଣ ମିଶି ଏକ अ�ୂତ ଶ¯ 

େତାଳୁଛି। ମଝି କପାଳେର ଦାଉ ଦାଉ ଜଳୁଛି ବଡ େଗାେଟ ନାଲି ସିpୁର େଟାପା, अଧା 

କପାଳ ଯାଏଁ ଲମି�ଛି ସୀମeର ସିpୁର ଗାର, ପାଦେର ଛମ ଛମ କରୁଥିବା େମାଟା େମାଟା 

ପାଉଁଜି, ପାଦ ଆ}ୁଠିେର ଝୁ�ିଆ, େବକେର େପଟ ଯାଏଁ ଲମି� ଥିବା ବଡ େଗାେଟ ମ}ଳ 

ସୁତ�  ସହ ଆଉ ଏକ ସୁନାର ହାର। େସ ହାରେର ବgା େହାଇଥାଏ କଳା ମାଳିର େଛାଟ 

େଛାଟ ହାର ଗୁଡିଏ, ପ�ତି ସାବିତ� ୀ ବ� ତେର ଯାହା ଥର ଥର କରି ହାରଟିେର ବgା 

େହାଇଥାଏ। ବାହୁେର ଭିଡା ଯାଇଥାଏ ସୁଦଶା ବ�ତ ସହ ଆହୁରି େକେତ କଣ ବ�ତର 

ସୁତା। ସବୁକୁ ମିେଶଇେଲ ସୁଜାତା. ଆଖିକୁ ଚକ ଚକ କରୁଥିବା େଦବୀ େମଢେଟ ପରି 

େଦଖାଯାଏ ସରଳା। ସୁଜାତାର ଘର ଆଗ େଦଇ ଥରେଟ ବି ଆଖି ନ େଫେରଇ ଚାଲିଗଲା 

ସରଳା। େବଶ ଭଲେର ବୁଝିଗେଲ ସୁଜାତା େସଦିନର ଘଟଣାକୁ ଏେବ ବି ମନେର ଧରି 

ବସିଛି ସରଳା। ସାହିର अନ� ସବୁ ବିବାହିତା ମହିଳା. ପରି ଚୁଡି ସିpୁରେର ନିଜକୁ 

ମvଣୀ କରeି ନାହX ସୁଜାତା। ଦୁଇ ହାତେର ଦୁଇପଟ ବଳା, େବକେର ସରୁ ସୁନା 

େଚନେଟ, କପାଳେର େଛାଟ େଗାେଟ ବିpି, ବାସ ଏତିକି। ହାତ ଭତ{ ଶ�ା ତା.ୁ କାମ 

ରାଜବାଳା ତି� ପାଠୀ 
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କଲା େବେଳ ଭାରି अସୁବିଧା ଲାେଗ। ବାମପ°ୀ ଚିeାଧାରାର ପରିେବଶେର ବଢି 

ଆସିଥିବା ସ�ାମୀ ଶୁଭକାe. ପାଇଁ ବିବାହିତା ଜଣାପଡିବା ପାଇଁ ନାରୀର ଶରୀରେର 

େକୗଣସି ଏକ ବିେଶଷ ଚିହxର ପ�େୟାଜନ ନାହX। ଦୂର ସହରେର ରହି ଇଂଜିନିୟରିଂ 

ପଢୁଥିବା ଶୁଭକାe.ର ଏକମାତ�  େଗହ� ୀ ଝିअ େରାଜୀ ତା ବାପାଠୁ ବି େବଶି େଖାଲା 

ମନର। ପଜୂା, ବ� ତ, ଉପବାସ କଥା ଶୁଣିେଲ ଚିଡିଯାଆeି ଶୁଭକାe। ପରିବାରର ଶୁଭ, 

ଶାeି ଆଉ ମ}ଳ ପାଇଁ, ସ�ାମୀର ଆୟଷୂ ବେଢଇବା ନଁାେର µୀର େଭାକେଶାଷେର ରହିବା 

େକୗଣସି ଆବଶ�କତା ନାହଁ େବାଲି ସିଧା ସିଧା କୁହeି। ପର�ର ଭିତେର େସxହ, ସ¢ାନ 

ଓ ବୁଝାମୁଣା ଏକ ସୁଖ ଶାeିପ%ୂ� ପରିବାର ପାଇଁ ଦରକାର େକବଳ। ତା.ର ଯୁoିଯୁo 

କଥା ସୁଜାତାକୁ ମଧ� ଠିକ ଲାେଗ। େତଣୁ ବିେଶଷ କିଛି ପଜୂା, ବ� ତ ବା ଉପବାସ ମଧ� 

ହୁଏନି ତା. ଘେର। କିm ପଜୂା ପାବ�ଣେର ଭଳିକି ଭଳି ପିଠାପଣା କରିବାକୁ ଭୁଲeି ନାହX 

ସୁଜାତା।  

 ସୁଜାତାର ବିବାକ ବgନହୀନ ଜୀବନ ପାଇଁ େସ ପାଲଟିଛeି ସାହିର ନାରୀ 

ମହଲେର ଏକମାତ�  ଭ� Ìକୁଂଚନର କାରଣ। “େଯେତ ପାଠ ଶାଠ ପଢିେଲ କଣ େହବ ଆମ 

ସଂ=ୃତି ପର#ରାକୁ ଭୁଲିଗେଲ ଚଳିବ କି। େଦଖୁନ େମା େବାହୂକୁ ମାସକୁ ମାସ ଲେf 

କମଉଛି, ଘେର ଶଶୁର ଆଗେର ମୁvରୁ ଓଢଣା ଖେସନି କି େଯେତ ଯାହା କହିେଲ ବି 

ପାଟିରୁ ପଦୁେଟ ବି ବାହାେରନି। अଫିସରୁ େଫରି ନअ ତିअଣ ଛअ ଭଜା କରି ସ�ାମୀକୁ 

ପରଷିଦିଏ। ଖାଲି େସତିକି ନୁେହଁ ସାବିତ� ୀ ବ� ତ େହଉ ବା ମାଣବସା େକେଡ ଭoିେର 

ନକେର େସ।” ଗବ�େର ଫାଟିପଡି ସୁଜାତା ଆଡକୁ ଇ}ିତ କରି ମହାeି ବାବୁ. µୀ 

କହୁଥାଆeି ସୁଜାତାର ମେନ ପଡିଗଲା ମହାeି ବାବୁ. େବାହୂ ରଶD ୀର ନିରୀହ ମୁହଁଟି। 
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ବାହାଘର ପେର ଶାଶୁ ଶଶୁର.ର ଚାକିରୀ ଛାଡିବାର ଜି�ି ଆଗେର ନିଜ ଚାକିରୀକୁ 

ବଂେଚଇବାର ସାଲିସେର ବାଛିେନଇଛି ଏହିଭଳି ଏକ ଜୀବନ। େଗାତି ଶ�ମିକ ପରି ମୁହଁ 

େପାତି अଫିସ ଆଉ ଘରର ସବୁ କାମ କରିବା ବ�ତୀତ ଆଉ କିଛି ବାଟ ନାହX ତାର। 

େକେବ େକମିତି ରଶD ୀ ସହ େଦଖା େହେଲ େବଶ ଭଲେର େଦଖିପାେର ସୁଜାତା, ରଶD ୀର 

ଢଳ ଢଳ ଆଖି ଦୁଇଟି େକେତ अକୁହା ବ�ଥାେର ଛଳ ଛଳ େହଇଉେଠ। ଛାତି ଭିତରଟା 

ଭାରି େହଇ ଆସିଲା ସୁଜାତା.ର।  

 “େହଇଟି ସୁଜାତା अପା, ବାହା େହଲା µୀ ମଥାକୁ ସିନା ସିpୁର ଗାର େଶାଭାପାଏ। 

ଖାଲି ସୁpର ନୁେହଁ ମ, ସ�ାମୀର ମ}ଳ ହୁଏ, ଘର ପରିବାରର ଉନx ତି ହୁଏ। କାଳ କାଳରୁ 

ରହି ଆସିଛି ବା, ପଜୂା, ବ� ତ, ଉପବାସେର ସ�ାମୀର ଆୟୁଷ ବେଢ। ତା.ରି ଆଖି ଆଗରୁ 

ଜୀବ ଗେଲ ସିନା अହ�ସୁଲfଣୀ େହଇ ଏ ଦୁନିଆରୁ ତରିଯିବୁ। େଦଖୁନ, ମୁକୁp ମାହାeି 

µୀକୁ ଏକା। କି ଭାଗ� କରିଥିଲା, ସି°ାେର ଦାଉ ଦାଉ ସିpୁର, ବାହାେର ବାେହ ଶ�ା ଘିନି 

अହ� େଡ}ୁରା ବେଜଇ ଏ ଜଂଜାଳରୁ ମୁoି ପାଇଗଲା ନା। ଏମିତିକା ମରଣ ଭାଗ�େର 

ଥିେଲ ମିେଳ ବା” ଭoି ଗଦଗଦ େହଇ କପାଳେର ହାତ ଲେଗଇଲା ସରଳା। ସୁଜାତା େବଶ 

ବୁଝିପାରିଲା ସବୁତକ ଆେfପ େକବଳ ତା ଆଡକୁ। ସରଳାର ସ�ାମୀ ସୁେରଶ 

ମୁନିସିପାଲିଟି अଫିସେର କିରାଣୀ ଚାକିରୀ କେର। ସାନ ସାନ ଦୁଇ ଝିअ ଆଉ ଶଶୁରକୁ 

େନଇ ତା ପରିବାର। ଘେର ସବୁଦିେନ अଶାeି। ସରଳା ଆଉ ତା ସ�ାମୀ ଭିତରର କଥା 

କଟାକଟି ଘର ଦୁଆର େଡଇଁ େବେଳ େବେଳ ବାହାରକୁ ବି ଛିଟିକି ଆେସ। ଆଜି ସାବିତ� ୀ, 

କାଲି ରଜ, ପହର ଦିନ ଧନେତରାସ, µୀର ଶାଢୀ ଆଉ ସୁନା କିଣାର ଦାବିେର ଚାପି 

େହଇପଡୁଥାଏ ସୁେରଶର ନହନହିକା େଦହ। ଘର ଖଚ�, ବgୁ ବାgବ ସହ ସରଳାର 
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ଫରମାଇସ ପୁରା କରୁ କରୁ ଋଣ ଭାରେର ଆ´ୁ ଯାଏଁ େପାତି େହଇଯାଇଛି ସୁେରଶ। 

अହନ{ଶ ଧଇଁ େପଲିଲା ପରି ନହ ନହକା େଦହଟି ତାର ନଇଁ ଯାଏ। େକେବ େକମିତି 

େଦଖା େହେଲ ଲ_ା ନମ=ାରେଟ ପକାଏ। “ଯଦି ମଥାେର ମଥାଏ ସିpୁର ଲେଗଇ ପଜୂା 

ବ� ତ କେଲ ସ�ାମୀର ଆୟଷୂ ବଢୁଥାଆeା, େତେବ ଭାରତୀୟ ପୁରୁଷମାେନ ଦୁନିଆର ସବୁଠୁ 

ଆୟୁଷD ାନ ମଣିଷ େହାଇଥାଆେe ଆଉ ବନାରସର ଘାଟେର ଶହ ଶହ ବିଧବା.ୁ 

େଦଖିବାକୁ ମିଳୁ ନ ଥାଆeା। ଖାଲି ସିpୁର ଲେଗଇ ଉପବାସ କେଲ ସ�ାମୀର ଆୟଷୂ 

ବେଢନି ସରଳା, ସ�ାମୀକୁ ମାନସିକ ଶାeି େଦେଲ, ତା ମନ କଥା ବୁଝିେଲ, ସ�ାମୀ µୀ. 

ଭିତେର ଭଲପାଇବା ବୁଝାମୁଣା ଥିେଲ ଖାଲି ସ�ାମୀ ନୁେହଁ, µୀର ବି ଆୟଷୂ ବେଢ। େକେବ 

ବୁଝିବ ତୁେମମାେନ ଏସବୁ” ଟିେକ ଉ� ସ�ରେର ଉ]ର େଫେରଇ ଘରମୁହଁା େହେଲ 

ସୁଜାତା। େସ ଜାଣିଥିେଲ ତା. ପଛେର େସ ଆଜିର େବୖଠକର ଖଳନାୟିକା ପାଲଟି 

ସାରିେବଣି। ମନଟା ଖ,ା େହଇଗଲା ତା.ର। ବିେଶଷ ଇଛା ନଥିେଲ ବି େଗାଟିଏ 

ସାହିେର ରହୁଥିବାରୁ େକେବ େକେବ େସମାନ. ସହ ମିଶିବାକୁ ପେଡ, अଂଶ େହବାକୁ 

ପେଡ େସମାନ.ର େବୖଠକର।  

 “ଏ ଜିତା ଶୁଣିଲଣି ବଡ ଦୁଃଖ ଖବର।” ଶୁଭକାe ହେଲଇ େଦେଲ ସୁଜାତା.ୁ। 

ରବିବାର ଖରାେବଳିଆ ଲାଗିଆସୁଥିବା ଛାଇ ନିଦଟା ଚାଉଁକିନା ଭା}ିଗଲା ସୁଜାତା.ର। 

ଧଡକିନା ଉଠିବସିେଲ ଖଟ ଉପେର, “କାହାର କଣ େହଲା” “ସରଳାର ସ�ାମୀ ଫାଶି 

ଲେଗଇ େଦଇଛି, େବାଧ ହୁଏ ଆଉ ଜୀବନ ନାହX” ମୁହଁ ଥମ ଥମ କରି ଶୁଭକାe କହିେଲ। 

“କଣ କହୁଛ” ସେତକି େବାମାଟିଏ ଫୁଟିଗଲା ସୁଜାତା.ର ଛାତି ଭିତେର। ଧାଇଁ ଗେଲ 

ବାହାରକୁ। ସରଳାର ଘର ଆଗେର େଲାକ ଭିଡ, ଭିତରରୁ ସରଳାର ଚାପା କାp ଶ¯ ଶୁଣି 
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ଆଉ ଘର ଭିତରକୁ ଯିବାକୁ ସାହାସ େହଲାନି ତା.ର। “ଟ.ା ସୁନା ପାଇଁ େମା ପୁअକୁ 

େଶାଷି େଶାଷି ମାରିେଦଲା କାଳନାଗୁଣୀଟା” କାpି କାpି େଲାଟୁଥିଲା ସରଳାର ବୁଢା 

ଶଶୁର। ସବୁଦିନିଆ अଶାeିରୁ ତ� ାହି ପାଇଯାଇଥିଲା ସୁେରଶ, େହେଲ ସରଳା, ତା ମଥା 

ସିpୁର, ହାତର ଶ�ା, ବ� ତ, ଉପବାସ, अହ�ସୁଲfଣୀର ସ�ପx, ସବୁ କଣ ବ�ଥ� ତା’େହେଲ 

େହଇଗଲା? ଛାତିର ଦୀଘ�ଶ�ାସ ସହ ଧଆୂଁ ପରି ଆକାଶେର ମିେଳଇଗଲା ସୁଜାତା. 

ମନେର ଉଠିଥିବା େକେତାଟି ପ�ଶx।   
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ନୂଆ ସକାଳନୂଆ ସକାଳନୂଆ ସକାଳନୂଆ ସକାଳ    
 ସରକାରୀ ଚାକିରୀରୁ अବସର େନବାର ବୟସ ସୀମାକୁ 

अଠାବନରୁ ଷାଠିଏ ବଷ� ପଯ��e ସ#�ସାରଣ କରା ନ ଯାଇଥିେଲ 

ଜ}ଲ ବିଭାଗର ଚpକା ବନଖv अଧିକାରୀ. अଫିସର ବରି0 

କିରାଣି ବିେଘxଶ ବାବୁ ଗତବଷ� ମା��ରୁ अବସର େନଇ ସାରେeଣି। 

େଯଉଁଦିନ ଏ ସ_gୀୟ ସରକାରୀ ବି�|ି ପ�କାଶ ପାଇଲା, ତା. अଫିସେର ତା. ପବୂ�ରୁ 

ଓ ତା. ପାଖାପାଖି अବସର େନବାକୁ ଥିବା ପ�ାୟ ସମ^ ସହକମ�ୀ ଖୁସି େହଲା େବେଳ 

ବିେଘxଶ ବାବୁ କିm ସାମାନ� ଟିେକ ଖୁସି େହଇ ପାରି ନଥିେଲ େସଦିନ।  

    ଦୀଘ� ସଇଁତିରିଶ ବଷ� ଧରି େଗାେଟ ନି�{� ଧରାବgା ଧାରାବାହିକ ଜୀବନେଶୖଳୀକୁ 

ଆପେଣଇ ଆଦ� େଯୗବନରୁ ଜୀବନର େଗାଧଳିୂ ଛୁଇଁବା ଭିତେର ଜୀବନର ଦିନଟିଏ ନିଜ 

ପାଇଁ କି_ା ନିଜର ପରିବାର ପାଇଁ ମୁo ଭାବେର ବ�ି ନ ପାରିଥିବାର अବେଶାଷ ଏଣିକି 

अଧିକରୁ अଧିକ ବିଚଳିତ କରୁଥିଲା ତା.ୁ। ତା. ଆଖି ସାମxାେର अଥଚ, ତା. अଲfେର 

ପିଲା ଦୁେହଁ େକେତେବେଳ ବଡ଼ େହଇଗେଲ ତାହା େସ େକମିତି ଜାଣିପାରିେଲ ନାହX 

େସକଥା ଭାବିେଲ ନିଜ ପ�ତି ଖୁବ େବଶୀ ଦୟାହୁଏ ତା.ର, ଭାରି अସହାୟ ମେନ କରeି 

ନିଜକୁ। ପତx ୀ. ସହ ବସି େକେବ ଘଂଟାଏ अeର} ଆଳାପ କରି ପାରି ନଥିବାର 

अପରାଧ େବାଧ ଏଣିକି अଧିକାଂଶ େବେଳ ବହୁତ ଭାରି ଭାରି ଲାେଗ। 

 ପୁअ अଂଶୁମାନ ଦୁଇବଷ� େହଲା ଇଂଜିନିअରି} ପଢା େଶଷକରି େବ}ାଲୁରୁେର ଏକ 

ବିନୟ ଭୂଷଣ 
ପାଣିଗ�ାହୀ 
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ବହୁରା�� ୀୟ ସ²େୱର କ#ାନୀେର େମାଟା अ. ଦରମାେର କାଯ��ରତ। ଚାକିରୀ କରିବା 

ପେର ବିଗତ ଦୁଇବଷ� ଭିତେର अତିେବଶିେର ଦୁଇ-ତିନିଥର ଘରକୁ ଆସିଛି। ତାହାପୁଣି 

ଦିେନ କି ଓଳିଏ ପାଇଁ। अବଶ� ମଝିେର ମଝିେର ତା ମାଆ ପାଖକୁ କିଛି କିଛି ପଇସା 

ପଠାଇ ଦିଏ। ଭୁବେନଶ�ର ଭଳି େଛାଟ ସହର ଭିତେର ରହିେଲ ତା’କୁ अଣନିଶ�ାସୀ 

ଲାେଗ। ବିେଶଷକରି ବିେଘxଶ ବାବୁ ଚାକିରି ଆରnରୁ ରହି ଆସୁଥିବା ଏଇ ଦୁଇ ବଖରିଆ 

ସରକାରୀ ବାସଭବନଟି ତା’ପାଇଁ ଭାରି ବିରoିକର। ପାଠ ପଢୁଥିବା ସମୟେର ସରକାରୀ 

କ�ାଟ�ର ଛାଡି ସହରର େକୗଣସି ପ�ମୁଖ �ାନେର େଗାେଟ ବଡ ଏବଂ ଭଲ ଘରଟିଏ ଭଡାେର 

େନବାଲାଗି ତା.ୁ କହିବା ପାଇଁ େସ ତା ମା’.ୁ ବହୁତ ବାର କହିଥିଲା ଯଦିଓ ପତx ୀ େସୗମ�ା 

େସ ବାବଦେର ଥେରେହେଲ େକେବବି ତା.ୁ କହିନାହାeି। କାରଣ, ଜେଣ ସ�t 

ଆୟକାରୀ ସେ�ାଟ ସରକାରୀ କମ�ଚାରୀ. ପତx ୀ େହାଇଥିବାରୁ େସୗମ�ା ବିେଘxଶ ବାବୁ ଓ 

ତା. କାg ଉପେର ଥିବା େବାଝସବୁର ଓଜନକୁ େବଶ ବୁଝeି। ପୁअକୁ ମଧ� ବିଭିନx  

ପ�କାର କଥାକହି ବାପା.ର ସୁବିଧା-अସୁବିଧା ସବୁକୁ ବୁଝାଇବାେର अବେହଳା କରିନାହଁାeି 

େକୗଣସି ସମୟେର। େସସବୁ ଯାହାବି େହଉନା କାହXକି, ଏେବ େସ ତା ମନ ପସpର 

ଜୀବନ ବ�ିପାରୁଛି େବାଲି ତା.ର ଏହି ଦୁଇ ବଖରିଆ ସରକାରୀ ବାସଭବନଟିକୁ େନଇ 

अସୁଖ ପ�କାଶ କରୁନାହX।  

 ଝିअ अପ{ତା ଗତବଷ� ସxାତକ ପରୀfାେର ପ�ଥମ େଶ�ଣୀେର ପ�ଥମ େହଇ ଉ]ୀ%� 

େହଲାପେର ଉ�ଳ ବିଶ�ବିଦ�ାଳୟେର अଥ�ନୀତିେର ସxାତେକା]ର ଡିଗ�ୀ ପଢିବା ସହ 

ସବ�ଭାରତୀୟ ପ�ଶାସନିକ େସବା ପରୀfା ପାଇଁ ନିଜକୁ ପ�̂ ୁତ କରୁଛି। ପାଠ ବ�ତୀତ 

अନ�ାନ� अେନକ ସୁଗୁଣର अଧିକରିଣୀ अପ{ତା ବିଲକୁଲ ତା ମାଆ. ପରି ଶାeଶି�, ନମ� 
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ଓ ସଂ=ାରୀ ପିଲା। କଥାବା]�ା, ଚାଲି-ଚଳନ, ଆଚାର-ବ�ବହାର ଓ େବଶଭୁଷା ସବୁଥିେର 

ଖୁବେବଶି ମାଜ{ତ। ଆଜିକାଲିର ସହରି ବାତାବରଣ ଭିତେର ଏମିତି େଗାେଟ ସୁଶୀଳା 

କନ�ାର ପିତା ହିସାବେର ନିଜକୁ ବହୁତ ଭାଗ�ବାନ ମେନକରିବା ସଂେଗ ସଂେଗ ନିଜର 

ପିତୃତ�କୁ େନଇ ମେନମେନ ଗବ{ତ ହୁअeି ବିେଘxଶ ବାବୁ।  

 ଚାକିରୀେର େଯାଗେଦବା ପେରପେର, େସ ମ�ାେନଜର ପଦବୀକୁ ଉନx ୀତ ନେହବା 

ପଯ��e ତା ବାହାଘର ପ�ସ} ନ ଉଠାଇବା ପାଇଁ अଂଶୁମାନ ମଳୂରୁ ହX ତା ମା’.ୁ 

େରାକେଠାକ କହିେଦଇଛି। ପୁअପିଲା, ଚାକିରୀ କରି ନିଜ େଗାଡ଼େର ନିେଜ ଛିଡ଼ାେହଲାଣି। 

େତଣୁ, ପୁअକୁ େନଇ ତା. ମନ ଭିତେର ବିେଶଷ କିଛି ଉଦବିଘxତା ନାହX। ବିେଘxଶ ବାବୁ 

ମେନମେନ �ିର କରିଥିେଲ, ଚାକିରୀରୁ अବସର େନବାମାେତ�  ଭବିଷ�ନିଧି ପା´ିେର 

ଯାହାକିଛି ଥିବ େସତକ ଉଠାଇ, େଯାଗ� ବରପାତ� ଟିଏ େଖାଜି अପ{ତାକୁ ହାତରୁ ଦି’ହାତ 

କରିେଦଇ ଶାeିେର ଟିେକ ନିଶ�ାସ ମାରିେବ।  

 ବିେଘxଶ ବାବୁ. अଫିସେର ତା.ର ସହକମ�ୀମାେନ ପ�ାୟ ସମେ^ अପ{ତା ବିଷୟେର 

ଜାଣeି। େତଣୁ, େସମାେନ କୁହeି, ଆପଣ ଖାଲି अଯଥାେର ବ�^ େହଉଛeି। अପ{ତା 

ପରି ଝିअଟିଏ ଘେର ଥିେଲ ବରପାତ�  େଖାଜିବା କଣ ଦରକାର େଯ, ଆଜି 'ହଁ' କହିେଲ କାଲି 

ଦୁଆର ଆଗେର ବରପାତ�  ମାନ.ର ଲ_ା ଧାଡ଼ି ଲାଗିଯିବ, ଖାଲି ବାଛିବା କଥା ଯାହା। 

ନିଜ ଝିअ ବିଷୟେର ଏଇସବୁ ପ�ଶଂସା ପ%ୂ� କଥା ଶୁଣିବା େବେଳ ବିେଘxଶ ବାବୁ. 

ଛାତିଫୁଲି କୁେ¦େମାଟ େହଇଯାଏ। େସ ମେନମେନ ଭାବeି, "अପ{ତା ପରି ଝିअର ବାପ 

େହବାଠୁଁ ବଡ ଭାଗ� ଆଉ କଣ େହଇପାେର !"  

 ଠିକ ତାର ପରମୁହୂ]�େର ମନେର ସୃ�ି ହୁଏ ଭାବାeର। ମନକୁ ମନ କୁହeି, 
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େମା’ପରି ସ�t େବତନେଭାଗୀ ସରକାରୀ ଚାକିରିଆ ପାଇଁ ଝିअ ଠାରୁ ବଡ େବାଝ ଆଉ କଣ 

ବା େହଇ ଥାଇପାେର। ପିଲାମାନ.ର େପଟ, ପିଠି ଆଉ ପାଠ ପାଇଁ େଯଉଁ େଲାକର 

େରାଜଗାର ପଯ��ା| ନୁେହଁ େସ େଲାକ ଘେର ବିବାହେଯାଗ�ା ଝିअ ଥାଉଥାଉ ଶାeିେର 

ନିଶ�ାସ େକମିତି େନଇ ପାରିବ େଯ !!  

 ଆଜିକା ଦିନେର ଝିअଥିବା ଘେର େକାଉ ମା’ବାପ ଆଖିମୁଦି େଶାଇପାରିବ? 

ଖାଲିଟାେର େଲାେକ କୁହeି, "ଝିअ ଘିअ" 

 ବସାଘର ଠାରୁ अଫିସ ପାଖାପାଖି େଗାେଟ କିେଲାମିଟର ଦୂର। ଆଜିକାଲି अଫିସ 

ଗଲାେବେଳ ବିେଘxଶ ବାବୁ ରା^ାଘାଟେର ଗାଡିେଘାଡାର ଭିଡକୁ ଆଖିେର ରଖି ନିଜର 

ପୁରୁଣା ମାତ�  अତିପି�ୟ େଚତକ =ୁଟରଟିକୁ ବାହାର ନକରି ମହାନଗର ନିଗମ ବସ େସବାକୁ 

अଧିକ ପସp କରୁଛeି। ମଧ�ାହx  େଭାଜନ ପାଇଁ ବିେଘxଶ ବାବୁ ଦିେନକାେଳ ବସାକୁ 

ଆସeି ନାହX। ଗଲାେବେଳ େସୗମ�ା ଟିଫିନେର ଆବଶ�କତା ଠାରୁ ଟିେକ େବଶି 

ପରିମାଣର ରୁଟି, ସmଳା, ଆଚାର ଆଦି ଭରି େଦଇ େଦଇଥାeି। େକେବେକେବ, 

ସା}ସାଥି ମାନ.ର ବାଧ�ବାଧକତାେର  अଫିସ କ�ା�ିନେର କିଛି ଟିେକ ଖାଇେନେଲ 

ତା.ର େପଟ ବିଗିଡି ଯାଏ।  

 ପା�ଟା େବେଳ अଫିସ ଛୁଟି େହବାପେର अନ�ମାେନ ତରବର େହଇ ବାହାରୁ ଥିଲା 

େବେଳ ବିେଘxଶ ବାବୁ.ଠାେର େସମିତି ବ�^ତା ପରିଲfିତ ହୁଏନାହX। ନିଜ େଟବୁଲ 

ଉପେର ଥିବା ଆଜିର େକୗଣସି କାମକୁ କାଲିପାଇଁ ଛାଡ଼ି ଆସିବାକୁ େସ ଆେଦୗ ପସp 

କରeି ନାହX। ସବୁକାମ େଶଷ କରି ଉଠିଲା େବଳକୁ अଫିସର ପିअନକୁ ଛାଡି ଆଉ 

େକହିବି ନଥାeି। ବିେଘxଶ ବାବୁ. େଯାଗଁୁ अଧିକ ଘେ� अଧଘେ� अଫିସେର ରହିବାକୁ 
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ପଡୁଥିେଲବି ପିअନ କାଳୁ େକେବ ବିରo ହୁଏନାହX। କାରଣ, େବଳ अେବଳେର ଏ 

अଫିସେର େସ ହX ତା'ପାଇଁ ସବୁଥିେର ସାହା। 

 ବିେଘxଶ ବାବୁ.ର अେନକ ସା}ସାଥି େସମାନ. ପିଲାମାନ.ର ବାହାଘର କରି 

ସାରିେଲଣି। ବିେଶଷ କରି େଯଉଁ ମାନ.ର ଝିअ ଥିେଲ େସମାନ. ମଧ�ରୁ अଧିକାଂଶ ଝିअ 

ବାହାଘର କାମ ସାରିେଦଇ େବଶ ନି�ିe େହଇ ଯାଇ ସାରିେଲଣି। ଗତମାସ ପvାବାବୁ. 

ଝିअ ବାହାଘର େଭାଜିଖାଇ େଫରିବା ପେର େସଇ ରାତିେର ଝିअ अପ{ତାର ବାହାଘର 

ପ�ସ}େର ପତx ୀ େସୗମ�ା. ସହ କଥା ଆରn କରିବାକୁ ଯାଇ କହିଥିେଲ, "अପ{ତା ପାଇଁ 

ପାତ�  େଦଖିବା ପାଇଁ ସୁେରp�କୁ କହିଛି। ଭାବିଛି, ଭଲ ପିଲାଟିଏ ମିଳିଗେଲ अେପfା ନକରି 

ଯଥାଶୀଘ� କାମଟା ସାରି େଦବାକୁ ପଡିବ। ମୁvରୁ अeତଃ େବାଝଟା ଓେହ�ଇ ଯିବ।" 

 ବିବାହର ପରଠୁଁ ଦୀଘ� ଏେତବଷ� ସଂସାର କରିବା ଭିତେର ସ�ାମୀ.ର େଛାଟବଡ 

େକୗଣସି ନି�]ିର ବିେରାଧ କରିନାହାeି େକେବ େସୗମ�ା। େସଦିନ କିm କାହXକି େକଜାଣି 

କିଛି କହିବାରୁ ନିଜକୁ ନିବୃ] କରି ନପାରି କହିଥିେଲ, "अପ{ତାର ବାହାଘରକୁ େନଇ 

ଏେବଠାରୁ ତେମ ଏେତ ବ�^ କାହXକି େହଉଛ? ବୟସ େକାଉ ବଳି ପଡ଼ିଲାଣି େଯ। 

ଆଜିକାଲି ଯୁଗେର ଝିअମାେନ ପୁअ ମାନ. ଠାରୁ େକାଉଥିେର ପଛେର अଛeି କି।  

 अପ{ତାକୁ େବାଝ େବାଲି ଭାବନା। ତା'ର ଏକମାତ�  ଇଛା େଯ େସ ଆଇଏଏସ 

अଫିସରଟିଏ େହବ ନେଚତ अଧ�ାପିକା ଚାକିରୀ ଖେv ପାଇଗଲା ପେର ବାହାେହବ।  

ମା'ବାପ େହଇ ପିଲାଟାର ଏଇ େଗାଟିଏ ଇଛା କଣ ଆେମ ପୁରଣ  କରି ପାରିବା ନାହX ?" 

 େସୗମ�ା.ର କଥା ସରିବା ପବୂ�ରୁ ବିେଘxଶ ବାବୁ େଶାଇ ସାରିଥିେଲ। େସ ମଳୂରୁ 

େସମିତି। ଭୁଲ େହଉ ବା ଠିକ େହଉ, ଥେର ଯଦି େକୗଣସି ବିଷୟେର କିଛି େଗାେଟ ସି�ାe  
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େନଇଗେଲ ତା'ଉପେର ଆଉ େକୗଣସି ବ�oିଠାରୁ ଭଲମp କିଛି ପେଦ ଶୁଣିବାକୁ ପସp 

କରeି ନାହX। େସୗମ�ା କିm ସ�ାମୀ.ର ଏପରି अତକ{ତ ଓ अନାବଶ�କ ନି�]ିକୁ େନଇ 

େକୗଣସି ଆଡୁ ନିଜକୁ ମେନଇ  େନଇ ନ ପାରିଥିେଲ ମଧ� ନୀରବ ରହିଯିବାକୁ ଏକ ପ�କାର 

ବାଧ� ଥିେଲ। 

 ଦିେନ ଦୁଇଦିନ ପେର अପ{ତା କ� ାସରୁ େଫରି ଖାଇସାରିବା ପେର ଏଣୁେତଣୁ କଥା 

କହିବା ଭିତେର ବାପା.ର ନି�]ି ବିଷୟେର େଦଢ଼ିଆ େତଢ଼ିଆ କରି ତା କାନେର ପେକଇ 

େଦବାପେର ଲf�କେଲ େଗାେଟ ମୁହୁ]�େର ତା ମୁହଁର ସବୁଯାକ ସରସତା େକମିତି ଏକ 

अପରିପ�କାଶ� େନୖରାଶ�ପଣେର ପରିବ]{ତ େହଇଯାଇଥିେଲ ମଧ� ଉପରକୁ େକୗଣସି 

ପ�ତିକି�ୟା ପ�ଦଶ�ନ କରିପାରି ନଥିଲା। କାରଣ, େସ ବାପା.ୁ ଖୁବ ଭଲ କରି ଜାଣିଥିଲା। 

ଏକଥା ବି ଜାଣିଥିଲା େଯ ବାପା. ନି�]ି ସବୁେବେଳ ଚୁଡାe ହX ଥିଲା। 

 अପ{ତା ପାଇଁ ଭଲ ପ�^ାବଟିଏ େଦଇଛeି େସେକ�ଟାରିଏଟେର ବରି0 କିରାଣି 

ଚାକିରୀ କରୁଥିବା ତା. ଗଁା'ସା} ସୁେରp�। ପିଲାଟି େକୗଣସି ଏକ ବହୁରା�� ୀୟ କ#ାନୀର 

ଫାଇନାନ୍ସ ମ�ାେନଜର अଛି। େସୗମ�, ସୁଶୀଳ ଏବଂ ଉ�ଶିfିତ ମଧ�। ପ�ତି0ିତ ତଥା 

ସଂପନx  ପରିବାରର ଏକମାତ�  ଉ]ରାଧିକାରୀ। ଆସeା କାଲି ଝିअକୁ େଦଖିବାପାଇଁ 

ପୁअଘର ତରଫରୁ ପୁअର ବାପା, ମା ଓ  ମଉସା ଆସିେବ। େତଣୁ ବିେଘxଶ ବାବୁ ଆଜି 

ଟିେକ ଆଗୁଆ अଫିସ ଛାଡି ସିଟି ବସ�ାvକୁ ଆସି ତା. ଘରପାଖ ଛକ େଦଇ ଯାଉଥିବା 

ବସକୁ अେପfା କଲାେବେଳ ସା} ସୁେରp�  =ୁଟର अଟେକଇ ଡାକେଟ ପେକଇ ପାଖକୁ 

ଆସି ପଚାରିଲା, "ଆେର ସା}, କାଲି ପାଇଁ ପ�^ୁତ अଛୁ ତ?" 

 "ଆେର ସୁେରp�! ଆ ଆ, ମଁୁ ମେନମେନ େତାେତ ହX େଖାଜୁଥିଲି। ମଁୁ େଖାଜିବାକୁ, ତୁ 
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ଆସିଯିବା - ବହୁତ ଦିନ ବ�ିବୁେର ତୁ।" - ବିେଘxଶ ବାବୁ କହୁକହୁ ସୁେରp�  ବାବୁ. ହାତକୁ 

ଧରିପେକଇ ବସ�ାv ସାମxା େଗଟର ବଁା ପାଖ ଚାେଦାକାନ ଆଡକୁ ଏକ ପ�କାେର ଟାଣି 

େନଇଗେଲ। 

 ଚାହା ଦୁଇ କପ େଦବାପାଇଁ େଦାକାନୀକୁ କହିସାରି ବିେଘxଶ ବାବୁ କଥା ଆରn 

କେଲ, "ଆେର, କାଲି େସମାେନ ଦିନ ଦଶଟା େବେଳ ଆସିେବ େବାଲି ତୁ ତ ଜାଣିଛୁ। 

େମାେତ କାହXକି େକଜାଣି ଡର ଡର ଲାଗୁଛି। େମା अଫିସ ଭଲ ତ ମଁୁ ଭଲ, ଏକଥା ତ 

େତାେତ अଛୁପା ନୁେହଁ। ବାହାଘର ସାହାଘର ଭଳି କଥାକୁ ମଁୁ ଜମାରୁ ନୁେହଁ ଭାଇ, ଇଏ 

ପୁଣି ଝିअ ବାହାଘର କଥା। ତୁ ଟିେକ ସକାଳୁ ସକାଳୁ ଆସି ନ ପହଁଚିେଲ େମା अକଲ ଗୁଡୁମ 

େହଇଯିବ।" 

 "ବ�^ କାହXକି େହଉଛୁ େଯ, अପ{ତା କଣ ଏକୁଟିଆ େତାअରି ଝିअ, େମାର େକହି 

ନୁେହଁ କି? େତା କହିବାକୁ ମଁୁ କଣ अେପfା କରିବି? ତୁ ବିଛଣା ଛାଡ଼ିବା ଆଗରୁ ମଁୁ ହାଜିର 

େହଇ ଯାଇଥିବି।" କହୁକହୁ ସୁେରp�  ବାବୁ େଶଷ ସୁଡୁକା ମାରି ଚା' ଗିଲାସଟା �ାv 

ଉପେର େଥାଇେଦଇ =ୁଟର ଚାବି ବାହାର କରିବା ପାଇଁ ପେକଟେର ହାତ ପୁେରଇେଲ।  

 ଘରକୁ େଫରିବା ପେର ବିେଘxଶ ବାବୁ अପ{ତାର ବାହାଘର କଥା ଭାବି ଭିତେର 

ଭିତେର ଭା}ି ପଡୁଥିେଲ। ତା.ୁ ଲାଗୁଥିଲା ଝିअର ବାପା େହବାଠୁଁ ଏ ଦୁନିଆେର ଆଉକିଛି 

ବଡ ଦୁଃଖ ନଥାଇପାେର। ବିେଘxଶ ବାବୁ. ମୁହଁକୁ ଚାହX  ତା. ମନଭିତର ର ଭାବାeରକୁ 

ବୁଝିବାେର େସୗମ�ା.ୁ ଆେଦୗ अସୁବିଧା େହଲାନାହX। ବିେଘxଶ ବାବୁ ଉପରକୁ େଯତିକି 

କେଠାର ଓ ସାହସୀ ଲାଗeି ଭିତେର ତା'ଠାରୁ କାହX େକେତଗୁଣା େକାମଳ, େସxହୀ ଓ 

अସାମାନ� ଭାେବ ଦୁବ�ଳ। अନ�େବଳ େହଇଥିେଲ େସୗମ�ା କିଛି ନା କିଛି ପେଦ 
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କହିଥାେe, ମାତ� , ବ]�ମାନ ପରିେପ�fୀେର ଚୁପ ରହିବାକୁ େଶ�ୟ=ର ମେନକେଲ। 

କାରଣ, अ��ା}ିନୀ େହଇଥିବା ଦୃ�ିରୁ ସ�ାମୀ. ମାନସିକ अଚଳାବ�ା ଦୂର କରିବା ପାଇଁ 

ଏକ ଦୃଢ଼ ମାନସିକ ସହେଯାଗର ଆବଶ�କତା ଥିବାର ଉପଲÍି ତା. ପାଇଁ କିଛି ନୂଆ 

କଥା ନଥିଲା। 

 ରାତି ବଢି ଚାଲିବା ସେ}ସେ} ବିେଘxଶ ବାବୁ. ଆଖିରୁ ନିଦ କ�ମଶଃ अପସରି 

ଯାଉଥିଲା। ଜେଣ ବାପା ହିସାବେର ବିେଘxଶ ବାବୁ. ଜୀବନେର ଏ ପ�କାର अନୁଭବ 

ଆଜିହX ପ�ଥମ। େଯଉଁ ଝିअ ତା. ପାଇଁ ଓ ତା. ପରିବାର ପାଇଁ ଏେତ େଗୗରବ 

ଆଣିେଦଇଛି, ଯାହାର ଚରିତ� , ସ�ଭାବ, ଚାଲିଚଳନ ବିଷୟେର ଘରଠୁଁ ବାହାର ସମେ^ 

ପ�ସଂଶାେର ଶତମୁଖ େସଇ ତା.ରି ଝିअ अପ{ତା ଯାହାକୁ େସ ଏ ଯାଏ ଆଖି ପୁରାଇ ଥେର 

େଦଖିବାର ପ�ୟାସ ମଧ� କରିନାହାeି ! ବାପା େହଇ ଏେତବଷ� ଭିତେର ଥରୁଟିଏ ଝିअକୁ 

ପାଖେର ବସାଇ ତା'ର ଇଛା-अନିhା, ଭଲମp ପଚାରି ବୁଝିବା ପାଇଁ ଘଡ଼ିଏ ସମୟ ବାହାର 

କରି ପାରିନାହାeି  ଜେଣ ବଡବାବୁର କାଯ��ବ�^ତାରୁ !!  

 ହଠାତ अତ�e ଦାୟିତ�ପ%ୂ� ସରକାରୀ କମ�ଚାରୀ ବିେଘxଶ ବାବୁ. ମନ ଭିତରର 

ଦାୟିତ�ହୀନ ପିତୃତ� ଦ� �ତ ଜାଗ�ତ େହଲା। ସବୁକିଛି ଠିକଠାକ ଲାଗୁଥିବା ତା.ର େସ ଦୁଇ 

ବଖରିଆ ସରକାରୀ ବାସଭବନଟି ପିଲାମାନ. ବସବାସ ଓ ଚଳପ�ଚଳ ପାଇଁ ଖୁବ अପ�ସ� 

ଲାଗିଲା। ଭାବନାର ଗତିେବଗ କ�େମକ�େମ ବିେଘxଶ ବାବୁ. ନିୟ�ଣ ବାହାରକୁ ଚାଲି 

ଯାଉଥିଲା। ତା. ଭିତରୁ ଏକ ବ�^ ପିତୃତ�ର େକମିତି ଏକ ବିବ�ତ ସ�ର ଶୁଣିପାରୁଥିେଲ 

େସ। ବହୁତ ପବୂ�ରୁ କରଣୀୟ କିଛି କ]�ବ� ଯାହା େସ କରିପାରି ନ ଥିେଲ େସ ସବୁକୁ 

ସକାଳ େହବା ପବୂ�ରୁ ଯଥାସnବ ସାରି େଦବାକୁ ମନ� କରି େନେଲ ବିେଘxଶ ବାବୁ। 
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ଝିअକୁ ଥେର ଆଖିପୁେରଇ େଦଖି େନବାକୁ, ଝିअ କପାଳେର ବାପ ହାତର େସxହେବାଳା 

�ଶ� େଦଇ ଭଲମp ଟିେକ ପଚାରି େନବାକୁ, ଖାସ କରି ଥରୁଟିଏ ନିଜ ଝିअର ବାପା 

େହବାକୁ। 

 କା°ଘ�ାକୁ ଚାହXେଲ, ସମୟ ସାେଢ଼ଦୁଇଟା। ବିେଘxଶ ବାବୁ ଡ�ଇଂରୁମ େସାଫାରୁ 

ଉଠିଆସି ନିଜ େବଡରୁମ ଭିତରକୁ ଚାହXେଲ। େସୗମ�ା ଶାeିେର େଶାଇଯାଇଛeି। 

अେପfାେର ମୁହୂେ]� ସମୟ ନ� ନକରି अପ{ତାର େବଡ଼ରୁମ ଆଡ଼କୁ ପାଦ ବଢାଇେଲ 

ବିେଘxଶ ବାବୁ।  

 अପ{ତାର େଶାଇବା ଘର ଦୁଆର ପାଖେର ପହ�ି େଦଖିେଲ ଦୁଆର अଧାେମଲା अଛି, 

ଜଳୁଥିବା େଟବୁଲ ଲ�ା# ପାଖେର େଖାଲା ଖାତା ଉପେର ମୁvରଖି େଶାଇଯାଇଛି अପ{ତା। 

ହାତେର କଲମ େସମିତି ରହିଛି ଲାଗୁଛି େଯମିତି ଗଣିତର େକୗଣସି ଏକ କଠିନ ପ�ଶx 

ସମାଧାନ କରୁକରୁ ମେନ ପଡୁନଥିବା େଗାେଟ ଗୁରୁତ�ପ%ୂ� ସତୂ�  ମେନ ପକାଉଛି। 

 ଖୁବ ସeପ�ଣତାର ସହ ପାଦ ଚିପି େକାଠରୀ ଭିତରକୁ ପଶି େଟବୁଲ ସାମxାେର 

ନୀରବେର ଦvାୟମାନ େହଇ अପ{ତାର ନିରୀହ ମୁହଁ ଉପେର ଦୃ�ି େକpି�ତ କେଲ ବିେଘxଶ 

ବାବୁ। ସରକାରୀ ବଡ଼େମଡିକାଲର ପୁରୁଣା ପ�ା ପରି ତା.ର ଦୟନୀୟ ଆଖି େଯାଡିକ 

अପ{ତାର ମୁv ଠାରୁ ପାଦ ଯାେକ ଖୁବ ଧୀେର ଧୀେର େକଇଥର ବୁଲିବା ଭିତେର 

ବାହାେହଇ ପରଘରକୁ ଯିବାକୁ େଯାଗ�ା ପଲଟିଯାଇଥିବା अପ{ତା ତା. ଆଖି ସାମxାେର 

ଦୀଘ� ଏେକାଇଶ ବଷ� ତଳର େସଇ କୁନି ଛୁଆେର ଦ� �ତ ରୂପାeରିତ େହବାକୁ ଲାଗିଲା। 

ଫ�ାନ ପବନେର ଫୁରଫୁର େହଇ ଉଡୁଥିବା ଝୁରଝୁରିଆ अଲରା ବାଳ ଗୁଡିକ ବିେଘxଶ. 

अପାରଗ ପିତୃତ�କୁ ବିଦ� �ପ କରି ସେତ େଯପରି, କହୁଥିେଲ, "ତେମ अପ{ତାର ବାପା ନୁେହଁ 
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ବିେଘxଶବାବୁ, ତେମ ବନବିଭାଗର ଚpକା ବନଖv अଧିକାରୀ. କାଯ��ାଳୟର ଦାୟିତ�ବାନ 

ଓ ସେ�ାଟ ବଡ଼ବାବୁ େକବଳ।" 

 ବିଶାଳ ସାଗରର अଭ�eର ପ�େଦଶର େଛାଟିଆ େଢଉଟି େଯମିତି େବଳାଭୂମିେର 

ମୁv ନ ପିଟିବା ଯାେକ ଗତିଶୀଳତା ବଜାୟ ରେଖ ଠିକ େସମିତି ବିେଘxଶ ବାବୁ. ପିତୃତ�ର 

अତଳ ସାଗରେର अଚାନକ ସୃ�ି େହଉଥିବା ଦୁବ�ଳ ତର} ସବୁ ଏକସେ} େବଳାଭୂମି 

ଆଡକୁ ପ�ବଳ େବଗେର ଆେଗଇ ଆସୁଥିେଲ। ପିତୃତ� ର अନୁଭବ  ଦୁନିଆର ସବୁଠାରୁ 

ଶo ମଣିଷକୁ ମଧ� େଯେକୗଣସି ବାପା ସହ ସମାନ ଦୁବ�ଳ କରିଦିଏ। 

 अପ{ତାର ମୁv ପାଖେର ବସିପଡିେଲ ବିେଘxଶ ବାବୁ। ଏକସେ} ଦୁଇଟି ଯାକ ହାତ 

ମମତାର �ଶ� େଦବାକୁ ବ�ାକୁଳ େହଇ ଉଠିେଲ। ବଁା ହାତକୁ ଝିअ ମୁvର ପଛପେଟ େଦଇ 

ଡାହାଣ ହାତେର ମୁହଁ ଉପରକୁ ଉଡ଼ିଆସୁଥିବା अଲରା ବାଳ ଗୁଡିକୁ ସଯତx େର ଆେଡଇ 

େଦଇ େକାଳ ଉପରକୁ ଉେଠଇ ଆଣିେଲ ବିେଘxଶ ବାବୁ। ଘନୀଭୂତ ପିତୃତ�ର ପ�ଥମ ବଷ�ାର 

େଟାପା ଟି अପ{ତାର କପାଳ ଉପେର ପଡିବା ମାେତ�  େକାଠରୀ ଭିତେର ଆଦ� ଆଷାଢ଼ର 

ପହିଲି ବଷ�ାେର ଓଦା ମାଟିର ବାସxା ପରି େଛାଟିଆ ଘର ଭିତରର ଆହୁରି ବହୁତ େଛାଟ 

େକାଠରୀଟି ଭିତେର ବି^ାରିତ େହଇଗଲା ଶାଶ�ତ େପ�ମର अନe ଆକାଶ। 

 "ବାପା!!!" अପ{ତା କ´ରୁ ନିସୃତ ଶ¯ଟି ସ�ପx ଆଉ ସତ ଭିତରର ପାଥ�କ� 

େଖାଜୁଥିଲା ସnବତଃ। 

 "ହଁ େର ମାଆ, େତା ବାହାଘର ବିଷୟେର ଭାବୁଥିଲି େଯ ନିଦ େହଲାନାହX। େଗାେଟ 

େଛାଟିଆ ନି�]ି େନବାେବଳକୁ ମନେର ଟିେକ /p ସୃ�ି େହଲା। ମା ଥÎାେର 

େଶାଇଯାଇଛି େତଣୁ ତାକୁ ନିଦରୁ ଉେଠଇବା ଉଚିତ ମେନ େହଲାନାହX। ଭାବିଲି େତାେତ 
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ପଚାରି େନେଲ ବି ଚଳିବ। େସଥିପାଇଁ େତା ପାଖକୁ ଟିେକ ଚାଲି ଆସିଲି।"- ପ�ଥମ 

ବନ�ାେର ଫୁଲି ଉଠିଥିବା ନଦୀ କୁଳଲÏି अବାଟେର େବାହିଗଲା ଭଳି  अପ{ତା ଆଖିରୁ 

େବାହିଯାଇ କାନପାଖ ବାଳକୁ ଭିେଜଇ େଦଉଥିବା ଲୁହ େପାଛୁେପାଛୁ ବିେଘxଶ ବାବୁ ଏତକ 

କହିସାରି अପ{ତାର ଆଖିେର ଆଖି ମିଳାଇ ପ�ତ�ୟର ପ�ଥମ ଶିଳାନ�ାସ କେଲ। 

 "ବାପା, ତମ ଝିअ କଣ ଜୀବନେର ଥେର େହେଲ େକେବ ତମ ନି�]ିର 

ବିେରାଧାଚରଣ କରିଛି ? ଆଜି କାହXକି ମନେର ଏ ପ�କାର ସଂଶୟ ବାପା!! କୁହ, େମା 

अଜାଣତେର ମଁୁ େସମିତି କିଛି ଭୁଲ କରିେଦଇଛି କି? ପଚାର ବାପା, ଭରସା ରଖ େଯ ତମ 

ପ�ଶxର ଉ]ର ନି�ୟ ତେମ ଆଶା କରୁଥିବା ଉ]ର ହX େହବ।"- ଏକା ନିଶ�ାସେର 

କହିସାରିଲା େବଳକୁ अପ{ତାର କ´ ବାÐରୁ� େହଇ ଉଠିଲା। 

 अt ହସି ବିେଘxଶ ବାବୁ କହିେଲ, "ନଁା େର ମା, ତୁ ତ େମା ସୁନା ଝିअ, ତୁ େକମିତି 

କିଛି ଭୁଲ କରିବୁ େଯ ! କାହX େକେବଠାରୁ ଏଯାଏଁ େମା ଭିତେର ଡାଳ ପନକା େମଲି 

ମହାଦ� �ମ ପାଲଟି ଯାଇଥିବା େଗାେଟ ବିରାଟ ଭୁଲକୁ ମଁୁ ଏଇ ଏେବଏେବ ସୁଧାରି େଫରିଲି 

ଆମ ଏଇ େଛାଟିଆ ଘରକୁ। " 

 ଛାତି ଭିତେର ଆଡା ପଡିଥିବା ଦୀଘ�ଶ�ାସଟିକୁ ବାହାରକୁ େଠଲିେଦଇ େସ ପୁଣି 

କହିେଲ, "ମଁୁ ଭାବୁଛି, ତୁ ସxାତେକା]ର େଶଷକଲା ପେର ଦିଲ� ୀ ଯାଇ अeତଃ ପେf ବଷ�କ 

ପାଇଁ ସିଭିଲ ସଭ{ସ ପାଇଁ ପ�ଶିfଣ େନ। େମାର ପ%ୂ� ବିଶ�ାସ अଛି, ତୁ ନି�ୟ କୃତକାଯ�� 

େହବୁ। ତା'ପେର େତା ମନ ପସpର େଯାଗ� ପାତ� ଟିଏ େଖାଜି େତା'ର ବାହାଘର କରିବି। 

େତା'ର ମତ କଣ ମା?" 

 अପ{ତା କିଛି ନକହି ବାପା. ହାତକୁ ଦୁଇ ହାତେର ଜାବୁଡି ଧରି େଛାଟପିଲାଟିଏ ପରି 
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କାpି ଉଠିଲା। ସେତ अବା ଯୁଗଯୁଗ ଧରି ଆକାଶେର ଭାସି ବୁଲଥିବା ବାଦଲ ଖvିକ 

ଘନୀଭୂତ େହଇ अକସD ାତ ବରସି ଗଲା। ବିେଘxଶବାବୁ ଝିअର ମୁvକୁ ଛାତିେର ଜାବୁଡି ଧରି 

ନିଜ ଆଖିରୁ ଗଡି ଆସୁଥିବା ଲୁହକୁ ନେପାଛି अବାଧେର େବାହିଯିବାକୁ େଦଇ ନୀରବ 

େହଇଗେଲ ସେତ େଯପରି ତା.ୁ ତା. ସବୁ ପ�ଶxର ଉ]ର ମିଳିଯାଇଥିଲା।  

 ବହୁତ ଆଗରୁ ଦୁଆର ପାଖେର ନୀରବେର ଛିଡାେହଇ ସବୁକିଛି େଦଖୁଥିବା ଆଉ 

ଶୁଣୁଥିବା େସୗମ�ା ପଣତେର ଲୁହ େପାଛିେପାଛି େକାଠରୀ ଭିତରକୁ ପଶିଆସି େଗାେଟ ହାତ 

ସ�ାମୀ. କାgେର ରଖି ଏବଂ ଆର ହାତେର अପ{ତାର ମୁvକୁ ସାଉଁେଳଇ େଦଇ କହିେଲ," 

ଆେର, େମା'ର ଏ େଛାଟିଆ ଘରକୁ ତେମ ବାପଝିअ ଦୁେହଁ ମିଶି ରାତାରାତି ଏେତ ବଡ଼ 

କରିେଦଲ अଥଚ େମାେତ େକହି ଏଯାଏଁ ଡାକୁନ !!!" 

 ବିେଘxଶ ବାବୁ ଓ େସୗମ�ା ଉଭୟ ଏକସେ} ହସି ଉଠିେଲ ଆତD ତୃ|ି ପରିପ%ୂ�  ହସ । 

ମଧ�ରାତ� ର ବହଳ अgକାରର ବfଚିରି ଉଇଁ ଆସୁଥିେଲ ସମାeରାଳ ଭାେବ ଦୁଇଟି ସଯୂ�� 

अପ{ତାର ଦି ଆଖି ଭିତେର।। 
ହରସିଂହପୁର, ପୀରହାଟ ବଜାର,ଭଦ�କ-୩୧ 

ଦୁରଭାଷ କ�ମା.: ୯୯୩୭୫୪୮୪୩୧, ୯୪୩୮୬୭୦୧୨୦  

-----(ବ]�ମାନର ଠିକଣା)------- 

ପ�ଟ ନଂ- ୩୪୨, େସ±ର-୫, 

ନୀଳାଦି�  ବିହାର, ଚp�େଶଖର ପୁର 

ଭୁବେନଶ�ର-୨୧ 
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ସୁଭଦ� ା ଖୁଡ଼ୀସୁଭଦ� ା ଖୁଡ଼ୀସୁଭଦ� ା ଖୁଡ଼ୀସୁଭଦ� ା ଖୁଡ଼ୀ    
ଘନଶ�ାମ ତା' ପିଉସୀ ଘରକୁ ଯାଇଥିଲା। େମାବାଇଲ୍ େଦଖୁ େଦଖୁ 

ଟିେକ अନ� ମନ= େହାଇଯାଇଥିଲା। ଇତି ମଧ�େର ତା' ପିଉସୀ ଝିअ 

ଡଲି େଟବୁଲ ଉପେର କିଛି ଖାଇବାକୁ େଦଲା। 

- କିେର, କ'ଣ କିେର ଡଲି, େଜଲାବି ନା କ'ଣ ? 

- ହଁ, ଭାଇ  

- ଥvା େହାଇଯାଇଛି , େକେତେବେଳ ତିଆରି େହାଇଥିଲା କି ? 

- ଗତକାଲି ସg�ାେର 

- ଛି.. ଛି, ଏ େମାେତ ଟିେକ ଆଗରୁ କହିଥାm ଭଲା। ଖାଇ ନଥାeି 

- ଫି� ଜେର ନ ଥିଲା କି ହୁvୀ !! 

- ନାଇଁ, ଭାଇ 

- ତା’େହେଲ େମାେତ େଦଉଥିଲୁ କାହXକିେର ଆେଲା, ବାସି ଖାଦ� ପଦାଥ� ଫି}ିେଦବୁ। 

କାହାରିକୁ ବି େଦବୁନି 

- ଆ�ା, ଘନ ଭାଇ 

- କ'ଣ କହିବିେର େତାେତ ମଁୁ, େଲାଭେର ଦୁଇ ଚାରି ପିସ୍ ତ େଚାେବଇ େଦଇ ସାରିଲଣି  

େହଉ ରଖ ୟାକୁ। ବଳକାତକ ଫି}ି େଦବୁ। କାହାରିକୁ ବି େଦବୁନୁ 

- ଭାଇ 

େସଠୀ କା]{କ ଚp�  
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ଇତି ମଧ�େର େମାବାଇଲ୍ ରିଂ େହଲା ଘନଶ�ାମର। 

େସପଟୁ ତା ଖୁଡ଼ୀ ଡାକୁଥିେଲ ଶୀଘ� ଆସିବା ପାଇଁ କହୁଥିେଲ। ଘନଶ�ାମ ପା�ବଷ�ର 

େହାଇଥିଲା େବେଳ ତା ମାଆ ତାକୁ ଇହଧାମ ଛାଡ଼ି ଚାଲିଯାଇଥିେଲ। ପିଲାଟି ଦିନରୁ ମା' 

େଛଉv େସ। ତା'ଖୁଡ଼ୀ ତାକୁ ଲାଳନପାଳନ କରି ଆସୁअଛeି। ବାପା ସାଉଦୀ ଆରବେର 

କାମ କରeି। ଦୁଇ ତିନିବଷ�କୁ ଥେର ଆସeି। 

 ପିଉସୀ. ଘରଠାରୁ अେଟାେର ଗେଲ େକାଡ଼ିଏ ମିନିଟ୍ ର ରା^ା ଘନଶ�ାମର ଘର 

ପାଖକୁ। ଖୁଡ଼ୀ.ର େଫାନ୍ ଆସିଲା ପେର ଶୀଘ� େଫରିଗଲା ଘନଶ�ାମ। अେଟାେର େଫରୁ 

େଫରୁ ଖୁଡ଼ୀ.ର େଦହ କିଛି ଖରାପ େହଲା ନା କ'ଣ ଭାବି ଚାଲିଥିଲା ଘନଶ�ାମ। ନା ନା 

ସବୁ ଠିକ୍ ଥିବ ମ। ମଁୁ କାହXକି ଇଆଡୁ ସିଆଡୁ ଭାବି ଚାଲିଛି! ଖୁଡ଼ୀ େମା େଦହ ଟିେକ କିଛି 

େହେଲ  ଛାନିଆ  େହାଇଯାଆeି ତ ! େସଇ େସେନହର େଡାରୀ ... 

 ଏଇତ ପାଣି ଟା.ି ଆସିଗଲା। ଏଇଟି ରଖିବି ଭାଇ .. 

 (अେଟାବାଲା ଗାଡ଼ି େରାକିେଦଲା ଏତିକି କହି ) 

- ହଁ, ଭାଇ। ଓହ� ାଇ ପଡ଼ି.. ପଇସା ନିअ ଭାଇ ୧୨ ଟ.ା ବେଢଇ େଦଲା। अେଟାବାଲା 

ଖୁସି େହାଇଗଲା। େଲାକଟା ବହୁତ ଭଲ। ପାଉଣା େଦବାେର ହିଚ୍ କିଚ୍ ନାହX। 

अେଟା�ାv ଠାରୁ अଧ କିେଲାମିଟର ବି ନୁହଁ, ଘନଶ�ାମର ଘର। ଚାଲି ଚାଲି ଯାଉଥିଲା 

େବେଳ େଦହଟା େକମିତି ଶୀତୁଆ ଶୀତୁଆ ଲାଗୁଥିଲା। ଆସନx  ଜ� ରର ହାବଭାବ ପରିକା। 

- ଆେର, ଏଇଠି अଗଣାେର ବସିଛ ନା ଖୁଡ଼ୀ!!! 

(ଘର ସ¢�ଖେର ଥିବା अଗଣା େର ଖୁଡୀ.ୁ େଦଖି ) 

- େତାରି ବାଟ ଚାହX ବସିଚିେର ଘନ!!! 
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େସxହ ବାତୁଳୀଟିଏ ଏଇ ସୁଭଦ� ା ଖୁଡ଼ୀ। ଟିକିଏ ନିଜଠାରୁ अeର େହାଇେଲ ତାକୁ େଭାକ ବି 

ହୁଏନି, ନିଦ ବି ହୁଏନି। ସeାନ ସୁଖ ତା'ର ଏଇ ଘନଶ�ାମ ଠାେର... ନିଜର ପିଲାପିଲି କିଛି 

ନ େହବା ପେର ଏଇ ଘନିଆ ହX ସବୁ କିଛି ତା'ର.. 

- କିେର େସଇଠି ବସି ପଡ଼ିଲୁ କାହXକି? େତା' ଦିହ ଭଲ अଛି ଟି? 

- ଜମା ଭଲ ଲାଗୁନି ଖୁଡୀ, େଦହଟା ଶୀତୁଆ ଶୀତୁଆ ଲାଗୁଛି ଜ� ର ଆସିବ କି େକଜାଣି 

- କାହXକି, କ'ଣ ଖାଇଲୁ କିେର? 

- ବାସି େଜଲାବି ଖାଇଥିଲି ଦୁଇ ତିନି ପିସ୍, ଖୁଡ଼ୀ 

- େକେତ ଥର ମନା କରିଛି େତାେତ!! ତୁ କ'ଣ ଶୁଣୁଚୁ ହଉ ଚାଲ୍, ଘର ଭିତରକୁ ଚାଲ୍ 

ଏହାକହି ସୁଭଦ� ା ଖୁଡ଼ୀ ଘନଶ�ାମକୁ ଘର ଭିତରକୁ ଝଟ୍ କରି େନଇଗେଲ। େବ�୍ ଉପେର 

ବସାଇ େଦଇ ଘର ଭିତରକୁ ଚାଲିଗେଲ। କିଛି ପାଣିକୁ अt ଟିକିଏ ଗରମ କରି ଆଣିେଲ। 

ଉଷୁମ ପାଣିେର ଘେର େପଷାଯାଇଥିବା ହଳଦୀ ଗୁv ଏକ ଚାମଚ ପେକଇ ଘୁ�ିେଦେଲ। 

अଧ ଗିଲାସ ହଳଦୀ ମିଶା ପାଣିକୁ ପିଆଇ େଦେଲ। ମୁv ଆଉଁସି େଦଇ... େତାର କିଛି 

େହବନି ବାବା ସତକୁ ସତ, କିଛି ସମୟ ପେର ଘନିଆର ଆସନx  ଜ� ର କୁଆେଡ଼ ଉେଭଇ 

ଗଲା। ଘନିଆ େସxହମୟୀ ଖୁଡ଼ୀ. େକାଳେର ମୁv ଗୁ~ି େଶାଇ ପଡ଼ିଲା। ମୁv ଆଉଁସି 

େଦଉ େଦଉ ସୁଭଦ� ା ଖୁଡ଼ୀ ଘେର ଟ}ା ଯାଇଥିବା "କୃ� ଯେଶାମତୀ". ଫେଟା 

େଦଖୁଥିେଲ। ଆଖିରୁ ଦୁଇ େଟାପା ଲୁହ ଗଡି ପଡୁଥିଲା େହେଲ େସ ଚରମ ସୁଖ अନୁଭବ 

କରୁଥିେଲ ପିଲାଟିକୁ େକାଳେର ଧରି ... 

 ଚଉମୁଖ, ବାେଲଶ�ର 

 ଦୂରଭାଷ :୬୨୮୧୬୯୫୮୯୨ 
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ଭୁଲି େହବକି େସ अଭୂଲା ମୁହୂ]�ଭୁଲି େହବକି େସ अଭୂଲା ମୁହୂ]�ଭୁଲି େହବକି େସ अଭୂଲା ମୁହୂ]�ଭୁଲି େହବକି େସ अଭୂଲା ମୁହୂ]�    

 ପାହାeାର କୁକୁଡା ରାବ ସାେଥ ସାେଥ अନାଥାଶ�ମର 
ସହାୟିକା. ହୁଇସିଲର ସ�ର କନ�ାମାନ.ୁ ଶୀଘ� ଶଯ�ାତ�ାଗ 
କରିବାପାଇଁ ଆହ�ାନ େଦଲା। େହେଲ ଆଜି ସଭି. ମନେର ଦୁଃଖର 
ଛାୟା, କାହXକି? ଆଶ�ମର ତତ�ାବଧାରିକା ସଭି. ବିଳ_ େଦଖି 
ଆସିେଲ େକାଠରୀ ଭିତରକୁ। କହିେଲ... ଆେର କୁନି, ମୁନି, କବିତା, अନୀତା... ଆଜି ପରା 
ରାfୀ ପୁେନଇଁ... ଉଠ, ଶୀଘ� ସxାନ େଶୗଚ ସାରି ବାହାରିପଡ, ରାfୀ ପୁେନଇଁ ପାଳିବାପରା। 
ଦିଦି ଚାଲି ଯାଉଁ ଯାଉଁ ତା. କ%�କୁ �ଶ�କଲା କାହାର.. କ�pନର ସ�ର। अବାକ୍ େହାଇ 
ପଛକୁ ଚାହX େଦଖିେଲ େସ ସ�ର ଆଉ କାହାର ନୁହଁ... େସଇ ହତଭାଗିନୀ 
ବାଳିକାମାନ.ର। ଦିଦି ପାଖକୁ ଆସି େକାମଳ ଦରଦୀ କ´େର ଶ��ାେର ପଚାରେe.. 
ଉ]ର ପାଇେଲ.. ଦିଦି, ଆେମ ପରା अନାଥ, ଆମର ତ ଭାଇ ନାହX.. ଆେମ କଣ କାହା 
ହାତେର ରାfୀ ବାgିପାରିବୁ? ଛଳଛଳ ଆଖି ଓ ବୁକୁଥରା ହୃଦୟେର ଦିଦି କହିେଲ, େମା 
ସୁନାଟା ପରା...  ଆେର ତୁେମ ସବୁ ପ�^ୁତ ହୁअ, ମଁୁ କଥା େଦଉଛି.. ଆଜି ନି�ୟ ତୁମ 
ଭାଇ. ହାତେର ମଁୁ ରାfୀ ବgା କରାଇବି। 
 େନୖରାଶ�ର ସାହାରା ମରୁବାଲିେର ସ�ଗ�ର ନpନକାନନର ପାରିଜାତ ଫୁଟିଲା ପରି 
अନାଥ କନ�ାମାନ. ହୃଦୟେର ହସଖୁସିର ଜୁଆର େଖଳିଗଲା। ଉ�´ାର ଆକାଶେର 
ଛବିଳ ଇp�ଧନୁ ସେତ େଯମିତି  ଆବିଭ�ାବ େହଲା। ଚଳଚ�ଳ ମନେର ନିଜର ପ�ାରnିକ 
କାମ ସାରି ସଜାଇେଲ େସମାେନ अତି ଶରଧାେର ରfାବgନର ଥାଳି। ଆଶ�ମେର ପାଳିତ 
େହଲା ରfାବgନ। ଏହା ଭିତେର େସମାନ.ର ଭାଇ.ୁ େଦଖିବା ଓ ରାfୀବାgିବାର 

ନାରାୟଣ ଚp�  
େସନାପତି 
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ଜି�ାସା ତ�ରାନି�ତ େହଉଥାଏ। ଦିଦି ଡାକିେଲ ପିେଲ.. ଆସ ଯିବା ରାfୀ ବାgି। 
ମନପବନର ଉଜାଣି େସ�ାତେର.. ଆେବଗର ଚିରେସ�ାତା ସୁअ ଓ ଉଦେବଗର ତର} 
ଟାଣିେନଲା ରାfୀ ବାgିବାକୁ। ଏ ଭିତେର ପହ�ି ଯାଇଥିେଲ ସଭିଏଁ େଗାଟିଏ ଫାଟକ 
ନିକଟେର। ତାହା ଥିଲା ଆମ େଦଶର ସୁରfାକାରୀ ମହାମାନବ ଯବାନ.ର 
ଆବାସ�ଳି। 
 ଆଜି ବି ଉଦାରତାର ବାଦଲେର ଆhାଦିତ ମାଟିର ମଣିଷ ଏ ଯବାନ. ମନେର 
ଦୁଃଖର କଳାବାଦଲ। ପାଖେର ନାହଁାeି ପରିବାର େଲାକ ଆଉ େସମାନ.ର अନାବିଳ 
େସxହ। ଆଜି ପବିତ�  ରfାବgନ। ଭାରତୀୟ ପବିତ�  ସଂ=ୃତିେର ଭଉଣୀ ବାgିବ ମମତାର 
ରାfୀ। ମାତ�  ଆଜି ଆମ ପାଖେର ନାହX ଭଉଣୀ.. କିଏ ବାgିବ ଏ ମମତାର ରାfୀ !!! 
     ହଠାତ୍ ଆଖିର ଲୁହର ଧାର ଚିରେସ�ାତା େହାଇ େବାହିେନଲା ଫାଟକ ଆଡକୁ। 
େକେତକ କୁନି ଝିअ ଓ ଭଦ�  ମହିଳାମାନ.ୁ େଦଖି ମେନ ପଡିଲା ଭଉଣୀମାନ. କଥା, 
େସxହ ମମତା ଓ ସ#କ�ର अଭୁଲା ମୁହୂ]�॥  
      ସୁରfାକାରୀ ଫାଟକଟିକୁ େଖାଲିବାପେର ସହାସ� ବଦନେର ପ�େବଶକେଲ କନ�ାଏ 
ହାତେର ରfାବgନର अଘ��ଥାଳି। ଉଦାସ ମନେର ବସିଥିବା ଯବାନମାନ. ପାଖକୁ ଯାଇ 
ଦିଦି କହିେଲ.. ଏଇ ମାେନ ତୁମ ମାନ. ଭାଇ। ଦିଦି ଏମାେନ !!! ଏମାେନ କ'ଣ କରeି 
େଯ?ର ଉ]ରେର ପୁନ� କହିେଲ େଯଉଁ ଜନD ଭୂମିେର ଆେମ ଜନD , େଯ ତା'ର ସବ�ସ� 
େଦଇ ଆମକୁ ଖୁସି କରାଏ େସଇ ଭାରତମାତାକୁ ଶତ� � କବଳରୁ ରfା କରିଥାeି 
ଏଇମାେନ। ଖରା ବଷ�ା ଶୀତ କାକର ଭ� �େfପ ନ କରି, ଦିବାରାତ�  ଆମ େଦଶର ସୀମାeକୁ 
ଜଗି, ଆମକୁ ଆନpେର ଶୁଆeି...ଏଇମାେନ। ନିଜ ଜୀବନକୁ ଜଳା~ଳି େଦଇ ଆମ 
ଓଠେର େଗାଲାପି ହସ ଭରeି ଏଇମାେନ। ବିଶ� ଏମାନ. ତ�ାଗପାଇଁ ମଥାନତ କେର। 
ଏମାେନ ମା, ଭଉଣୀ, ଭାଇ ପରିବାର ସମ^.ୁ ଦୂର କରି ଆପଣାeି େଦଶର ଆବାଳ 
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ବୃ�ବନିତା.ୁ 
 କନ�ାମାନ.ର ଆନpର ସୀମା କହିେଲ ନ ସେର। ମନ କୁେ¦ େମାଟ େହଉଥାଏ... 
ଏଭଳି ମହାନ େଦଶଭo.ୁ ଭାଇରୂେପ ପାଇ। ରfାବgନ ଥାଳି େନଇ ଆେଗଇ ଯାଆeି 
ରାfୀ ବାgିବାକୁ। ଯବାନମାେନ ହାତ ବେଢଇଦିअeି... ଆନpର अଶ�� ଝରି ଯାଉଥାଏ 
ତା. ଆକୁଳ ନୟନରୁ। 
 अପବୂ� ଏ ମୁହୂ]�। କନ�ାଏ ଭାଇ.ର ଆଖିରୁ ଲୁହ େପାଛି.. ତୀଳକ ପିgାଇ ସେତ 
େଯମିତି କହୁଥିେଲ ଭାଇ, ତୁ ସଦା ବିଜୟ େହା,ଚpନ ଲଗାଇ अeେର କହୁଥାeି.. ଭାଇ ତୁ 
ଏମିତି କାମ କର େଯମିତି ତା'ର ମହକ ଚଉଦିଗ ମହକାଉ। ହାତେର ପବିତ�  ରାfୀ ବାgି 
ଭିତେର କହୁଥାଏ  ଭାଇ, ଏ ମମତାର ରାfୀ ବାgିଲି.. ତୁ େକବଳ େମାର ନୁେହଁ.. ସବୁ ମା' 
ଭଉଣୀ.ର ମାନ ସ¢ାନ ରଖିବୁ, ସୁରfା େଦବୁ.. ଆଉ େମା ଭାରତମାତାର ଶୀର ଉନx ତ 
କରିବାକୁ େକେବ ଭୁଲିବୁ ନାହX। 
 ଯବାନ ମାେନ ଭଉଣୀ. ହାତରୁ ଶ��ାର ମିଠାଖାଇ ହୃଦୟର ଗଭୀରତମ ପ�େଦଶରୁ 
ସେତ େଯମିତି କହୁଥାeି... ହଁ େଲା ଭଉଣୀ... ଏ ଭାଇଟା ତା'ର ଜୀବନ ଉ�ଗ� କରିେଦବ 
ପେଛ... ମା' ଭଉଣୀ ଓ େଦଶର ଇÈତକୁ େକେବ ତେଳ ପକାଇେଦବ ନାହX। 
 ସକାଳ ସୁରୁଜର ସୁେନଲି କିରଣ ଏସବୁ େଦଖି ସେତ େଯମିତି ମୁରୁକି ହସୁଥିଲା! ମp 
ସମୀରଣ ଗବ�େର କହୁଥିଲା.. ବାଃ ବାଃ େର ଭାରତୀୟ ସଂ=ୃତି, ଭାଇ ଭଉଣୀର କି अକାଟ� 
ବgନ!!! ଭାଇ ଭଉଣୀର ଏ ରfାବgନର ଦୃଶ� େଦଖି ସେତ େଯମିତି ରାfୀପୁେନଇଁ 
ହସିହସି କହୁଥିଲା .."ଭୁଲିେହବନି.... ଭୁଲିେହବକି ଏ अଭୁଲା ମୁହୂ]�"॥ 
 

ଶିfକ, ସରକାରୀ ଉ.ପ�ା.ବିଦ�ାଳୟ, 
ଡିମିରିଆ, ଜିଲ� ା-େକpୁଝର। ପିନ୍-୭୫୮୦୧୯, 

େଯାଗାେଯାଗ-୭୯୭୮୩୭୯୯୬୬  
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ନୂଆବଷ� ବନାମ ଗରୀବ ବାପାନୂଆବଷ� ବନାମ ଗରୀବ ବାପାନୂଆବଷ� ବନାମ ଗରୀବ ବାପାନୂଆବଷ� ବନାମ ଗରୀବ ବାପା    
 ଧରମୁ ଘେର ପହ�ି ଛିvା ମଶିଣାେର ଲଥ୍ କିନାବସି ପଡିଲା । 

କାଯ��ଚାପେର ଥକି ପଡିଥାଏ େଶାଇବା ବିଛଣାରୁ ରାଜୁ ଉଠି ଆସି 

େକାଳେର ବସିପଡିଲା। ବାପା ... ବାପା ଜାଣିଚ େଗାେଟ କଥା କାଲି 

ନୂଆବଷ� ଏଇ ନୂଆବଷ�ର ମାେନ କଣ? ଧରମୁ କହିଲା ତୁ ଏଯାଏଁ େଶାଇନୁ କାହXକି?  

 ରାଜୁର ଉ]ର-  ନଁା ଆଜି ତୁମସହ अେନକ କଥା अଛି େସଥିପାଇଁ େମାେତ ନିଦ 

େହଲାନି। କଣ ତ େସଇଟା... ହଁ କଟେଲଟ୍ ଆଉ େକାଫତା ଏ ସବୁ େକମିତିକା ଖାଦ� 

ବାପା। େବାଉକୁ ପଚାରିଲି େସ କହିଲା ବାପା ବଡବାବୁ. ଘେର କାମ କରୁଛeି େସମାେନ 

ଏସବୁ ଖାଦ� ଖାଉଥିେବ, ତୁେମ େଦଖିଚ ନା କୁହ େକମିତିକା ଖାଦ� େସ। ଆଉ େଗାେଟ 

କଥା ଜାଣିଚ କାଲି ବଷ�େର ଯଦି ନୂଆଲୁଗା ପିgି ଭଲ ଭଲ ଖାଇବା ଖାଇବ େତେବ 

ବଷ�କସାରା ଭଲ ଖାଦ� ମିଳିବ। ଆେମ ବି କାଲି ଭଲ ଖାଦ� ଖାଇବା ନା? 

 ଧରମୁ କହିଲା ଏେତ ସବୁ କଥା େକମିତି ଜାଣିଲୁ। ଆଜି େବାଉ ଆଉ ମଁୁ ବସ�ାv 

ଆେଡ ଯାଇଥିଲୁ େସଇଠି କିଛି ପିଲାମାେନ କଥା େହଉଥିେଲ। 

 ଧରମୁ – ହଉ ରାତି अେନକ େହଲାଣି ତୁ ଯା େଶାଇପଡ କାଲି ମଁୁ ବାବୁ. ଘରୁ କାମ 

ସାରି େଫରିେଲ େତା ପାଇଁ ନୂଆଜାମା ଆଣିେଦବି। ଭଲଖାଦ� ବି ଖାଇ ନୂଆବଷ� 

ପାଳିବା।  

 ବ^ି अ�ଳର ବାସିpା ଧରମୁ। ପରିବାର କହିେଲ ସାବି ଆଉ ତାର ୪ ବଷ� ପୁअ 

ପି�ୟ.ା ସାହୁ 
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ରାଜୁ। ଧରମୁ ଜେଣ अଫିସର. ଘେର ଚାକର ଭାେବ କାମ କେର। ଦୁଃଖ ସୁେଖ 

ପରିବାର ଏମିତି ଚଳିଯାଏ। ପୁअ ତା’ର େବଶି अଝଟ ନ େହେଲ ବି ପିଲାଳିଆ ମନ 

େକେତେବେଳ କଣ ଟିେକ ଆଶାକେର ଖାଇବା ପାଇଁ ଏଇ अଳିକୁ େସ କଣ ପରୂା କରି 

ପାରିବନି। କାଲି ଜାନୁଆରି ୧ ତାରିଖ େତଣୁ ସମେ^ ନୂଆବଷ� ପାଳୁଛeି। କିm ତା. 

ପାଇଁ ନୂଆ କଣ ନା ପୁରୁଣା କଣ ଏ କଥା ସାବି ସିନା ବୁଝିବ, େଛାଟ ଛୁଆଟା ରାଜୁ େସ ବା 

େକମିତି ବୁଝeା।  

 ନୂଆବଷ�ର ନୂତନ ସୁରୂଜ ଆଶାର କିରଣ ବିଛୁରିତ କରିବାର େଢର ଆଗରୁ ଧରମୁ 

ଉଠି ନିତ�କମ� ସାରି ବାବୁ. ଘରକୁ ବାହାରିଲା ଆଜି େସଠି अଧିକା କାମ ବଡଘର କଥା 

ପାଟ{ େହବ, େକେତ ରକମର ଖାଇବା ଜିନିଷ ତିଆରି େହବ, ସଜାସଜି େହବ ସବୁ 

ବଡବଡିଆ ବାବୁ ମାେନ ଆସିେବ େତଣୁ ଧରମୁ େବଶ୍ କମ�ତ�ରତା ସହ ତାର ସବୁ କାଯ�� 

ସ#ାଦନ କରିଲା।  

 ମୃତ ମୁହୂତ� ସବୁର ପାଉଁଶ ଗଦା अvାଳୁ अvାଳୁ ହଠାତ୍ େଯମିତି େଚାରା ନିଆଁ 

ମୁvାଟିକୁ ଝୁ�ି ପଡିଲା ପରି ମନ ମଧ�େର ଆଶା ଜାଗିଥାଏ ଆଜି ଦରମାମିଳିବ।  ପାଟ{ 

େଶଷ େହଲାପେର ଯିଏ ଯାହା ଗୃହକୁ ବାହୁଡି ଗେଲ। ଧରମୁ େକେତଟା ମଦ ଗିଲାସେର 

େକେତ ଖv ବରଫ ମିେଶଇଛି ତାର ହିସାବ ସିନା ରଖିନି କିm େକେତଟା େପ�ଟ୍ ଖାଦ� 

େଫାପଡା ଯାଇଛି ତାର ହିସାବ ଠିକ୍ ମେନ ରଖିଛି ଧରମୁ। କାଗଜ ଖvିକେର େସ अଇଁଠା 

ଖାଦ�ରୁ କିଛି ସାଇତି ରଖିଲା ତା ପୁअ ରାଜୁପାଇଁ। େବଶ୍ ବିନମ�ତାର ସହିତବାବୁ. 

ସାମxାକୁ ଗଲା େସେତେବେଳ ବାବୁ ଥକି ପଡିଥାeି। ନିଶା ପାଟିରୁ ଯାଇ େବାେଧ ମୁvେର 

େନଶି େହଲାଣି। ଧରମୁ ଧୀେର କହିଲା ବାବୁ ଦରମା... 
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 ମାଲିକ. ଉ]ର - କାଲି େନବୁ 

 ଧରମୁ – ବାବୁ ଆଜି ଦରକାର ଥିଲା 

 ଗରଜି ଉଠିେଲ ବାବୁ। ଆଜି ପଇସା କ’ଣ େତାର ନିହାତି ଦରକାର। ଏେତ 

ରାତିେର ଟ.ା େନଇ କଣ କରିବୁ। କହିଲି ପରା କାଲି ଆସିେନବୁ। ଏଇ େଲା �ାvାଡ� 

େଲାକ ଗୁଡା.ର ସମୟ �ାନ େବାଲି କିଛି ନଥାଏ।  

 ପାଦତଳୁ ମାଟି अତଡା ଖସିଗଲା ପରି ମେନ େହଉଥାଏ। ସେତ େଯମିତି ଶo 

ଭୂମିକ# ସହ ସଂଘଷ� କରୁଛି ଧରମୁ। ଝରି ଯାଉଛି ଦୁଇ ଆଖିରୁ ତତଲା ଲୁହ ଧାର। 

ରା^ା କଡ଼େର ବସିପଡିଛି େସ।  

 ଏପେଟ ରାଜୁ ଆଶା ଆଉ ଆଶ.ା ମଧ�େର ନିଦକୁ ଭୁଲି ଯାଇଛି। ଚାତକେଟ ପରି 

ଚାହX ରହିଥାଏ ବାପାର େଫରିବା ବାଟକୁ।  

 ସବୁ ଦିନ ଧରମୁ େଫରିବା ସମୟଠୁ େଢର୍ अଧିକା ବିଳ_ େହଲାଣି। ସାବି ମନେର 

अେନକ ପ�ଶx ଉ.ି ମାରୁଥାଏ। ଇଏ ଏେତେବଳ ଯାଏଁ ଗେଲ କୁଆେଡ। ହଁ ନୂଆବଷ� ପାଇଁ 

ଘଡିଏ କି ଦି ଘଡି େଡରି େହବା କଥା। ରାତି अଧ େହଲାଣି, ଚାp ଆସି ବୁଡିବାକୁ ବସିଲାଣି 

ଏ ଯାଏଁ େଫରିନାହଁାeି କାହXକି। ସା}େର ରାଜୁକୁ େନଇ ହାତେର ମି~ି ମି~ି ଲ´ନ 

ଆଲୁअ ଧରି ବାବୁଘର अଭିମୁେଖ अଗ�ସର େହଉଥାeି।  

 ରା^ାକଡେର ଧରମୁ ଇେଲ±ି�  ଖୁ�କୁ ଆଉଜି ବସିଛି ମୁv ଫାଟି ଲହୁ ନିଗିଡି 

ପଡୁଛି। ରାଜୁର ନଜର अଟକିଗଲା। ସ¢�ଖେର ରାଜୁକୁ େଦଖି ଧରମୁ ଛାତି ତଳର 

ଯ�ଣାେର ଲଗାମ େଦଇ ପାରିଲାନି। େଜାରେର କାpି ଉଠିଲା। ଧିକ୍ େମା ବାପାପଣିଆ 

େମା ପୁअକୁ େଦଇଥିବା କଥାେଟ ରଖି ପାରିଲିନି। ଭଲ ଜାମାଖେv ନ େହଲା ନାହX 
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ହେରକମାଲର ଗ~ି ଖେv ବି େଦଇ ପାରିଲିନି। ନୂଆବଷ�େର ମନଲାଖି ଚିଜଟିେକ 

ଖାଇବାକୁ େଦଇ ପାରୁ ନଥିବା ଦରିଦ�  ବାପାେଟ।  

 ସାବି ଆଖିର ଲୁହ ବgବାଡ଼ ମାନୁନଥାଏ। ରାଜୁ କହି ଉଠିଲା ବାପା କିଏ କହିଲା 

ତୁେମ ଦରିଦ�  େବାଲି। ଦରିଦ�  ତାକୁ କୁହeି ଯାହା ପାଖେର ଧନ ନଥାଏ। େବାଉ ପରା 

କେହ ମଁୁ ତୁମ ଦୁହX.ର ଧନ। େତେବ ତୁେମ ଦରିଦ�  େକମିତି େହାଇପାରିବ। ନୂଆ ଜାମା 

େମାର କଣ େହବ େଯ ମଁୁ କଣ ଚିରାଜାମା ପିgିଛି କି? େସଦିନ ଜେଣ ମହିଳା ଆସି ଆମ 

ବ^ିେର ଲୁଗା ବା�ୁଥିେଲ େସ େମାେତ ଏଇ ଜାମା େଦଇଥିେଲ। େଦଖୁନ େକାଉଠି ବି 

ଚିରିନି।  

 ବାବୁ ଘର ଆଜି ପଇସା େଦେଲନି େବାଲି ତୁେମ ଏଇ ଖୁ�େର ମୁv ବାେଡଇ କାହXକି 

ଏେତ ଲହୁ ନିଗାଡିଛ? ତୁେମ କଣ ଜାଣିନ ବାପା ଧନୀ େଲାକ. ହୃଦୟ ଏଇ ଲୁହା 

ଖୁ�ଠାରୁ ଆହୁରି କଠିନ େବାଲି।  

 ଆଜି େସଇ େକାଫତା ଆଉ କଟ୍ ଏÒ୍ ନ ଖାଇଲି ନାହX ଆରସନକୁ ମଁୁ ବଡ 

େହାଇଗେଲ ତୁମସା}େର ମଁୁ ବି କାମକୁ ଯିବି। ଆେମ ଦୁେହଁ ମିଶି ବହୁତ ପଇସା ଆଣିବା 

ନୂଆବଷ� ବି ପାଳିବା।  

 ଘରକୁ େଫରି ସାତସିଆଁ ପାରୁସୁଆେର େଶାଇ ଧରମୁ କହୁଥାଏ, ଜାଣିଲ ସାବି 

ଭଗବାନ ଆମକୁ ଟ.ା ପଇସା ରୁପକ ଧନ ନେଦେଲ କଣ େହଲା ଆମ ରାଜୁ ପୁअ କଣ 

େକାଉ ଧନଠାରୁ କମ୍ ନା କଣ। 
ସାହାନିଆଜ ପୁର, କଟକ 
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ସାବିତ� ୀ ଭାବିସାବିତ� ୀ ଭାବିସାବିତ� ୀ ଭାବିସାବିତ� ୀ ଭାବି    
ବନ�ାଜଳରୁ ବ]{ ଯାଇଥିବା କିଛି ଫେଟାକୁ ସାଇତିବା େବେଳ ହଠାତ 

ସାବିତ� ୀ ଭାବି.ର ଫେଟାଟା ଆଖିେର ପଡ଼ିଗଲା, େକମିତି େଗାେଟ 

େକାହେର କ´ ରୁ� େହାଇଯିବା ପରି ଲାଗିଲା! ଆଜି େକବଳ ଦୁଃଖଦ 

ସD �ତିଟିଏ ଭାବି େମା ପାଇଁ। ସାବିତ� ୀ ଭାବି. ନଁା ପ�କୃତେର ସାବିତ� ୀ 

ନୁେହଁ, ଏ ନଁା ଟା ମଁୁହX େଦଇଥିଲି େସ ବଷ� ସାବିତ� ୀ अମାବାସ�ା ଦିନ ପଡ଼ିଶା ଘେର ପଜୂା 

ଚାଲିଥାଏ। ଖବର ଆସିଲା ଜଗନ୍ େଭୖୟା. େଦହ ବହୁତ ଖରାପ। ବ�ିବାର ଆଶା 

ନାହX। ଛାତିଟା ଦାଉଁ କଲା। ପଜୂା अଧାରୁ େକହି ଉଠିକି ଯିବାକୁ ରାଜି େହେଲ ନାହX। ମଁୁ 

କିm ରହି ପାରିଲି ନାହX। ତା. ଝିअ ଥିଲା େମାର ପି�ୟ ଛାତ� ୀ। अଣଓଡ଼ିଆ େହାଇ ଥିବାରୁ 

ପୁअଟାବି ଓଡ଼ିଆ ପଢ଼ିବାକୁ ଆେସ ମଝିେର ମଝିେର। େସଇ କାରଣରୁ େକମିତି ଏକ ଆତିD କ 

ସ#କ� େଯାଡ଼ି େହଇ ଯାଇଥାଏ ପୁରା ପରିବାର ସହିତ। େଯମିତି ରୂପ, େସମିତି ଗୁଣ। 

ଏେତ ଶାe, େସxହୀ, ମାଜ{ତ, ଆମାୟିକ େଯ, େଦବୀ େଦବୀ ଲାଗeି େବେଳେବେଳ। େଭୖୟା 

ମଧ� ଖୁବ୍ ଶାe, ଭଦ�  ସ�ଭାବର ମଣିଷ। କମ୍ କଥାବା]�ା କରeି। ଭାବି େମାେତ ନଣp 

ଭଳି େଦଖୁ ଥିବାରୁ, ବଷ�େର ଥେର ମଁୁ େକବଳ ରାfୀ ବାେg ଭୟା. ହାତେର। ବାସ୍ 

େସତିକି ସ#କ�। େସ େମା ମୁvେର ହାତ ରଖି ଆଶୀବ�ାଦ କରeି, କିଛିଟ.ା ରଖି ଦିअeି 

େପ�ଟେର। ଭାବି କିm ରଖି ଥାଆeି ଶାଢ଼ୀ, ଚୁଡ଼ି ସିpୂର ! 

 ନନା.ୁ ଠାକୁର. େଦହେର ଫୁଲ ଛୁଏଁଇ େଦବାକୁ କହିଲି। ଫୁଲକୁ ଧରି ଏକମୁହଁା 

ମହାପାତ�  ବି 
ସୁନpା 
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େହାଇ ଧାଇଁଲି ଘର ଆେଡ଼। ଘର ଆଗେର ଯାତରା େଦଖିବା ପରି ଭିଡ଼। ମନକୁ ପାପ 

ଛୁଇଁଲା, अଛeି ତ? ମଁୁ ହାତେର ଥିବା ଫୁଲକୁ ଶoକରି ଜାବୁଡ଼ି ଧରି ଭିତରକୁ ଧେସଇ 

ପଶିଲି। ଘେର କାp େବାବାଳି। ଡାoର େଶଷ ନି�]ି ଶୁେଣଇ େଦଇ ଘରକୁ ପେଠଇ 

େଦଇଛeି। ମଁୁ ଧୀର ଏବଂ ଶ.ିତ ପାଦେର େଭୖୟା. ପାଖକୁ ଗଲି, ଭାବି. ପିଠିେର ହାତ 

ମାରିଲି। େସ େମାେତ େଦଖି ରଡ଼ି ଛାଡ଼ିବା ପବୂ�ରୁ ତା.ୁ ଏକ ପ�କାର ଭିଡ଼ି େନଇଗଲି 

ଠାକୁର ଘରକୁ। ଭାବି. ହାତେର ଫୁଲ େଦଲି, େଭୖୟା. ମଥାେର ଲେଗଇ କାନିେର 

ବାgିବାକୁ ନିେ��ଶ େଦଲି। ଭାବି ପ�ଶିxଳ ଆଖିେର େମାେତ ଚାହXେଲ।  

କହିଲି, ଆଜି ସାବିତ� ୀ ବ� ତ। ଇଏ ସାବିତ� ୀ ପଜୂାର ଫୁଲ। ସାବିତ� ୀ ପଜୂା, ଉପବାସ କରି 

ଯମ ମୁହଁରୁ ତା. ସ�ାମୀ ସତ�ବାନ.ୁ ଛେଡ଼ଇ ଆଣି େଦବୀ େବାଲାଇ ଥିେଲ। େସେବଠୁ ଏ 

ପଜୂା। ତୁେମବି ପାରିବ। ଥରୁେଟ ଭରସା କରି େଦଖ, େଭୖୟା ନୂଆ ଜନD  ପାଇେବ। େମା 

ମନ କହୁଛି, କିଛି ଚମ�ାର େହବ।  ଭାବି େମା ଦୁଇ ହାତକୁ ଧରି ଦୁଇଟା ଚୁମାେଦେଲ। 

ଫୁଲତକ େମା ହାତରୁ େନଇ ଭିତେର ପଶିେଲ। ମଁୁ ଭାବି. କପାଳ ଏବଂ ସି°ିର ସିpୂରକୁ 

ଥେର ଚାହX ଲୁହ ଟଳମଳ ଆଖିେର ପରି ପଛକଲି। େଫରିଲା େବଳକୁ ପଜୂା ସରି ନଥାଏ। 

ସg�ା େବଳକୁ େଭୖୟା ଆଖି େଖାଲିେଲ। ଡ±ର. ଆଖିେର ଆଶାର ଆେଲାକ। କହିେଲ, 

ଚିକି�ା ପାଇଁ ଏେବ େରାଗୀକୁ ବାହାରକୁ େନଇ ଯାଇେହବ। ପpର ଦିନପେର େଭୖୟା 

ସ#ୂ%� ସୁ� େହାଇ ଘରକୁ େଫରିେଲ। 

ଖବର ପାଇ ମଁୁ େଦୗଡ଼ିଗଲି, ଭାବି ମେତ େଦଖି କୁେ¦ଇ ପେକଇେଲ। ତା. ଆଖିରୁ ଲୁହ 

େପାଛି କହିଲି, ବାଃ ଭାବି, ତୁେମ ତ ସାବିତ� ୀ. ଠୁ ବଳିଗଲ!  

ବାସ୍ େସେବଠୁ େସ େମା ପାଇଁ ସାବିତ� ୀ ପାଲଟି ଗେଲ। 
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ପବୂ� ପରି ସବୁ ସହଜ ଓ ସମାeରାଳ ଗତିେର ଗଢ଼ି ଚାଲିଲା ଜୀବ। କିm ସବୁଦିନ ଏ ସୁଖ 

ରହିଲାନି। କାହା ନଜର୍ ଲାଗିଲା େକଜାଣି, ସଂସାର ନାବଟା ମଝି ନଈେର ପୁଣି ଉବୁଟୁବୁ 

େହଲା। ବୁଡିଯିବା ଭୟେର ଭାବି ବିଚଳିତ େହଇପଡ଼ିେଲ।  ଏହାର ଠିକ୍ ଦୁଇ ବଷ� ପେର 

ସାବିତ� ୀ अମାବାସ�ା ପବୂ�ରୁ ଭାବି େମାେତ ଜରୁରୀ अଛି କହି ଡେକଇ ପେଠଇେଲ। 

ପହ�ିଲା ପେର େମାେତ ଧରିକି अତି ବିକଳ େହାଇ କାpିେଲ। ତା.ୁ ବୁଝାଇବା େମା 

ସfମ ବାହାେର ଥିଲା। ମଁୁ କିଛି अନୁମାନ ଲେଗଇ ପାରୁ ନଥାଏ ଘଟଣା କ'ଣ େହଇ 

ପାେର। େଭୖୟା ଠିକ୍ अଛeି ତ ? 

କିଛି ସମୟ ପେର, ଝିअ ଆରn କଲା, ପାପା. ପାଇଁ ଆମ ଘର ଡୁବିବାକୁ ଲାଗିଲାଣି ଦିଦି। 

େସ अମଣିଷ େହାଇ ଯାଇଛeି। ଆମକୁ ଆଉ ଭଲ ପାଉନାହାeି। ମମି ସହ କଥାବା]�ା 

ବp अେନକ ଦିନୁ। ଏମିତିକି अଲଗା ରୁମେର େଶାଉଛeି। ମଁୁ ଭାବିଲି େବାେଧ ମଦ ଫଦ 

ପରି କିଛି ନିଶାେର ପଡ଼ିଛeି। ହଁ, ନିଶାେରତ ପଡ଼ିଥିେଲ, କିm ଏମିତି େସମିତି ନିଶା ନୁେହଁ, 

େପ�ମ ନିଶା। େଯଉଁ ନିଶା ମଣିଷକୁ ରସାତଳକୁ େନଇଯାଏ, ବବ�ାଦ କରିଦିଏ ସବୁକିଛି। 

େଯଉଁ ନିଶାର େକୗଣସି ଉପଚାର ନଥାଏ।   

 ଉପକାରୀ ମଣିଷଟିଏ ଆଥ{କ अନାଟନେର ପଡ଼ିଥିବା अସହାୟ ମଣିଷକୁ ସାହାଯ� 

କରିବାକୁ ଯାଇ, ନିେଜ अସହାୟ େହାଇଗେଲ ପର ନାରୀ ପାଖେର। ସ�ାମୀର ନିअ�ିଆ 

େରାଜଗାରେର ସଂସାର ଚେଳଇବାେର अସମଥ�, अସହାୟା ନାରୀଟିକୁ ସାହାଯ�ର ହାତ 

ବେଢ଼ଇ ଥିେଲ ପ�ଥେମ ଭାବି। ଏଥିେର େଭୖୟା ମଧ� ହାତ ମିେଳଇଥେଲ ଭାବି. ସହିତ। 

ସ�ାମୀଟିକୁ େଗାେଟ =ୁଲେର ରାତି�  ଜଗୁଆଳି କାମେର ଲାେଗଇେଦେଲ। କିm େକଉଁ अଶୁଭ 

ମୁହୂ]�େର ଏ ପ�କି�ୟା ଆରn େହାଇଥିଲା େକଜାଣି, େଭୖୟା ନିଜକୁ ବି େଦଇ େଦଇଥିେଲ, 
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ଦାନେର ଦfିଣା ପର।  

 ନିଜ ପରିବାର ପ�ତି अନ�ାୟ କରି, µୀ, ପିଲା.ୁ ଉେପfା କରି େସଇଠି ପଡ଼ି 

ରହିେଲ। ପରକୀୟା େପ�ମର ନିଶାେର ପଡ଼ି ଥିେଲ େସ। ଏ ନିଶାେର େସ ଏମିତି अg 

େହେଲ େଯ, ସାରା ଜଗତ ତା.ୁ अgାର ଦିଶିଲା େକବଳ େସଇ ନାରୀକୁ ଛାଡ଼ି। ସବୁ 

ପଇସାପତ�  ଏେବ େସପେଟ। ବ�ବସାୟ କଥାବି ଠିକେର ବୁଝୁନାହାeି। ମାଲ�ାଣି ପାଖେର 

ଦିନେର ପୁରୁଷ ରାତିେର େମ¦ା, ପାଲଟୁଥିବା ମଣିଷ ପରି େଭୖୟା. अବ�ା। ସଂଜ 

ନଇଁେଲ ସମେ^ ଘର ମୁହଁା ହୁअeି, େସ କିm ଘରକୁ ପଛ କରeି। ଚଡକ ପଡ଼ିଛି ସବୁରି 

ମୁvେର। ଭାବି.ର ସକଳ େଚ�ା, ଆକଟ, ରାଣ ନିୟମ, ବ�ାକୁଳତା, ପିଲା. ଆଖିଲୁହ, 

ଉଦାସ େଚେହରା ନିÓଳ ଯାଉଥିଲା। ତିନି ତିନିଟା ବଢ଼ିଲା ଝିअ, କଣ କରିେବ ଭାବି। 

ପରିବାରର ମଯ��ାଦା ହାନିର ଭୟ େବଶି ଘାରୁଥିଲା ଭାବି.ୁ। ଏସବୁ ଜାଣିେଲ ଘରୁ କିଏ 

ଝିअ ନବ? େକଇଟା ଦିନେର ଶୁଖିକି କଳା କାଠ ପଡ଼ିଗେଲଣି। େଦହେର ହାଡ଼ ଦିଖv, 

କାgରୁ ଗଳି ପଡ଼ୁଛି ବ� ାଉଜ।  କଣ କହି ସାe�ନା େଦବି? ଭାବି ପୁଣି ଧରି ପେକଇେଲ େମା 

ହାତକୁ।  

- ସାବିତ� ୀ अମାବାସ�ାର ନିୟମ କୁହ। ମଁୁ ଚମକି ପଡ଼ିଲି, ହଠାତ ଏ କଥାେର। 

- ଏଇଟାତ ଓଡ଼ିଆ ମାନ. ପଜୂା। 

- ମଁୁବି କରିବି ।  

େସଥର େକମିତି ସାବିତ� ୀ. ଫୁଲ, ସିpୂର େଦଇ ତା.ୁ ଯମ ମୁହଁରୁ େଫରି ପାଇଥିଲି ! ହଁ, 

ଶୁଣ ଏ ପଜୂା କରୁଛି େବାଲି େଯମିତି େକହି ନ ଜାଣeି !  

 ଭାବୁଥିଲି କହିବି କି ଭାବି, ସାବିତ� ୀ ସତ�ବାନ.ୁ ମରଣ ମୁହଁରୁ ବେ�ଇ ଥିେଲ 
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ଜମ. ପାଖରୁ, େଯଉଁଠାକୁ େସ ସ�ଇଛାେର ଯାଇ ନଥିେଲ। େଭୖୟା ତ ନିଜ ଇଛା, ବୁ�ି 

ବିେବକ ସହ ଏ ରା^ାେର ପାଦ େଦଇଛeି। ଭାବି. ଭାବନାକୁ अସ¢ାନ କରି, ତା. 

ବିଶ�ାସ ଭା}ିବାକୁ ଚାହXଲିନି। ମନର ମେୂଳ ଏ ଜଗତ, ବିଶ�ାେସ ମିଳଇ ହରି ।  

ଏଥରବି ସାବିତ� ୀ ନି�ୟ ଶୁଣିେବ। ସତୀ ନାରୀର ପ�ାଥ�ନା ବ�ଥ� ଯିବନାହX। ଭାବି. 

ଆଖିରୁ ଲୁହ େପାଛି ତା. ମୁହଁକୁ ଚାହXଲି, େମାେତ ସତକୁ ସତ େଦବୀ ପରି ଲାଗିେଲ। 

ଏେତ ସୁpର,ଏେତ କମନୀୟ !! ଆଃ, ବିଚାରୀ ଭାବି!! 

 ସାବିତ� ୀ ବ� ତ ପାଇଁ ଯାହା ଯାହା ଦରକାର ସବୁ ପଠାଇେଦଲି, ବହି ସହିତ। କାେଳ 

େକହି େଦଖିବ, ଭାବି ନିେଜ ନ ଆସି ପଜୂାଥାଳି ପେଠଇ େଦଇଥିେଲ।  

 େଭୖୟା.ୁ अେପfା କେଲ, ସାରାଦିନ ପାଣି ଟିେକବି େଦଇ ନଥିେଲ ତୁvେର। 

େବଶ�ାବାଡ଼ିରୁ େଫରିବା ପରି ରାତି ତିନିଟା ପାଖାପାଖିେର େଫରି ବିଛଣାକୁ ଚାଲିଗେଲ 

େଭୖୟା। ଆଖି ଲାଗିଗଲାଣି ଭାବି େଯମିତି ପାଦ ଛୁଇଁ ପ�ଣାମ କେଲ, େଗାଡ଼େର ଶo 

ଲାତଟିଏ େପଟକୁ ମାରିେଲ େଭୖୟା। ଖୁବ୍ କ�େର େପଟକୁ ମୁେଠଇ ବ�ତକୁ ହାତେର 

ବାgିେଲ, ଚୁଡ଼ି ସିpୂର ଲେଗଇେଲ, ନୂଆ ଶାଢ଼ୀ ପିgିେଲ େସଇ ରାତିେର। େଭୖୟା. ପାଦ 

ପାଖେର ତେଳ ସପଟିଏ ପାରି ପଡ଼ିଗେଲ। ରାତି ପାହିଲା। ପଜୂାର କି ଫଳ ମିଳିଲା େସଇ 

अଦୃ�.ୁ ଜଣା। େଭୖୟା अବାଟରୁ େଫେରଇ ଆଣିବା ପବୂ�ରୁ ଭାବି ଏମିତି ବାଟ 

ଧରିେଲେଯ, େଯଉଁଠିକୁ ଥେର ଗେଲ େଫରିବାର ସବୁ ବାଟ ବp େହଇଯାଇଥାଏ। 

ଏଣିକି େଭୖୟା. ପାଇଁ ଦିନ, ରାତି ସବୁ ସମାନ। 
େବ}ାଲୁରୁ, କ%�ାଟକ 
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ଯାହାପାଇଁ ଯିଏଯାହାପାଇଁ ଯିଏଯାହାପାଇଁ ଯିଏଯାହାପାଇଁ ଯିଏ    
 ରାଧିକାର ଡାକେର ନିଦଭା}ିଗଲା େଶଫାଳିର। ରାଧିକା ତା’ 

अଜାଘର ଗଁା’ର ଝିअ, େଯଉଁଠି େସ ଏେବ अଛି ଏବଂ ସବୁଠୁ ବଡ ସା}। 

େସମାେନ ଦୁଇଜଣ େଗାଟିଏ କେଲଜେର ଏଇେନ ଦ�ାଦଶ େଶ�ଣୀ ପାସ 

କରି ଗ�ାଜୁଏସନେର ନଁା େଲେଖଇଛeି।  

 ନିଦ ଭା}ିଗଲା େବଳକୁ େଶଫାଳି େଦଖିଲା ସମୟ ପ�ାୟ ଦିନ ଏଗାରଟା ପାଖାପାଖି 

େହବ। ରାଧିକାର ବିବ�ତ ଭାବ ମୁହଁ େଦଖି େସ अନୁମାନ କରିପାରିଲା କିଛି େଗାେଟ କ’ଣ 

େହଇଛି । େସ କିm କହିବା ପବୂ�ରୁ ରାଧିକା କହିଲା - “େଶଫି! ତେତ अଜା ଆର ଘେର 

ଡାକୁଛeି ଏଇେନ। ଜଲ୍ଦି ଆସ। ସବୁ अନଥ� େହାଇଗଲା।”  

 ଏକପ�କାର ଟାଣିଟାଣି େନଇଗଲା ରାଧିକା େଶଫାଳିକୁ ଆରଘରକୁ। କ’ଣ अନଥ� 

େହଇଗଲା ତାକୁ ଭାବିବାକୁ ସମୟ ମିଳିଲା ନାହX। େଶଫାଳି ଜାଣିପାରୁଥିଲା ପଡିଶା ମ}ୁଳୁ 

ମଉସା ଓ ମାଳତୀ ମାଉସୀ. ଏକମାତ�  କନ�ା ସୁଲତା ଦିଦିର ବାହାଘର େହଉଥିଲା। 

ବାହାଘର ଶୁଭସମୟ ରାତିର ତୃତୀୟ ପ�ହର ତିନିରୁ ଚାରିଟା ମଧ�େର ବାହାରିଲା। ଗତ 

ଦିନ ଓ ରାତିସାରା ବାହାଘର କାମେର ହାଲିଆ େହାଇ େଶାଇପଡିଲା େସ ଏକୁଟିଆ। ବର 

ଓ ବରଯାତ� ୀ ଆସିବାର େଡରି େହଉଥିଲା େବାଲି ବରକୁ େଦଖିବାର ଉ�´ା କମିଯାଇଥିଲା 

ତା’ମନେର। ତାହାେହେଲ ସୁଲତା ଦିଦି.ର ବାହାଘର ସରିଗଲା େବାେଧ । 

 अଜାକୁ େଦଖି ଟିେକ ଶାe େହଲା େଶଫାଳି। अଜା ସବୁେବେଳ ପାଇଁ ଚୁପ୍ଚାପ୍ 

ଶାeଶି�। େଯେତ ଗnୀର ସମସ�ା େହେଲ ବି अଜା ସବୁେବେଳ ଏମିତି।  

ଭାଗିରଥୀ େବେହରା 
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 େଶେଫଳି अଜାକୁ କୁେ¦ଇ ପେକଇ େଗଲ େହଲା। ରାଧିକାକୁ ପାଖେର ରହିବାକୁ 

ଇଶାରା କରି अଜା କହିେଲ - “େଶଫାଳି ! େତାେତ ସିଧାସିଧା ପ�ଶxଟିଏ ପଚାରିବି। ତୁ 

ସିଧାସିଧା ଉ]ର େଦବୁ। ତୁ ଯାହା କହିବୁ ତାହା ହX େହବ। େତା ମତାମତ େଲାଡିଲା 

ପେର ସବୁ କାମ ଆଗକୁ ବଢିବ”  

 କିଛି ବୁଝା ପଡୁନଥିଲା େଶଫାଳିକୁ। େସ अେନଇଲା ରାଧିକାକୁ। ରାଧିକା ମୁv ନାଡି 

ନାହX କଲା। େଶଫାଳି ଶାeିର ନିଃଶ�ାସ େନଲା େଯ ଏଇ କିଛି ଦିନ େହଲା ତା’ କେଲଜର 

ପିଲାଟିଏ ତାକୁ େପ�ମ ନିେବଦନ କରିଥିଲା। େସ କଥା ଏଠି ପହଁଚିନି।  

 अଜା ରାଧିକାକୁ ଇସାରା େଦେଲ। ରାଧିକା ଯାଇ ବାହାରୁ ମ}ୁଳୁ ମଉସା ଓ ମାଳତୀ 

ମାଉସୀ.ୁ େନଇ ଆସିଲା। ମାଉସୀ. ଆଖିରୁ ଧାରାଧାର ଲୁହ। ମଉସା ପୁରାପୁରି ଭା}ି 

ପଡିଥିେଲ। 

 ରାଧିକାକୁ ମାଉସୀକୁ ସnାଳିବାକୁ କହି ମଉସା କହିେଲ - “େଶଫାଳି! େତା ସୁଲତା ଦି 

ଆମକୁ ମରିବାକୁ ଛାଡି, ଚାଲିଗଲା अନ� କାହା ସାଥିେର।”  

 େଶଫାଳି କିଛି ବୁଝି ପାରୁନଥିଲା। କାରଣ ସୁଲତା ଦି’ର ବାହାଘେର ତାକୁ ଏ ସବୁ 

କହିବାର େକୗଣସି ପ�େୟାଜନ ହX ନଥିଲା। େସ अେନଇଲା ରାଧିକାକୁ। ରାଧିକା ଆଖିେର 

ଇଶାରା େଦଲା ସବୁ ପେଛ ବୁେଝଇେଦବ।  

 “ଏେବ ବର ଜିଦି ଧରିଛି େସ ଆସିଛିମାେନ ଏଠୁ ବାହାେହଇ କନ�ା ସା}େର ଧରି 

ଯିବ। ନ େହେଲ କାv କରିବ ଏଠି। େଯେକୗଣସି ଝିअକୁ ବାହାେହବାକୁ ରାଜି େସ। ତା’ 

ସ}େର ସମ^ ବରଯାତ� ୀ ବସିଛeି ଏଠି। କିଏ େକେତ ବୁେଝଇେଲ ବୁଝିବାକୁ ନାରାଜ୍। 

ବର ତା ମାଆ ସାଥିେର ବି କଥା େହଉଛି। ପୁअଠୁ ମାଆ ବି ଜିଦ୍। େସ ବି କହୁଛି େମା ପୁअ 

ଶିଶୁପାଳ େହେଲ େଫରିବନି େସ।” ମଉସା ବୁେଝଇେଲ େଶଫାଳିକୁ ଏ କଥା।  
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 “ଯାହାେହଉ! ମାନିବାକୁ ପଡିବ ବରକୁ ଓ ତା’ ପରିବାରକୁ। ନେଚତ କନ�ାକୁ ଛାଡି 

ବର ତ ନିେଜ ଚାଲିଯାଆeି ସମାଜେର େକେବ ଯଉତୁକ ପାଇଁ ତ େକେବ ଆଉ କ’ଣ 

ପାଇଁ। େତେବ େମାେତ କାହXକି ସବୁ ଏକଥା କହୁଛeି। ମଁୁ ତ ଏମିତି େକୗଣସି ଝିअକୁ 

ଜାଣିନି କି େଯ ଆପଣମାନ.ୁ କହିବି େସ ବର ପାଇଁ। “ଏତିକି କହି େସ ରାଧିକା ଆଡକୁ 

अେନଇଲା।  

 अଜା େଶଫାଳିର ରାଧିକାକୁ अେନଇବାର अଥ� ବୁଝିେଲ। ମାଉସୀ ପୁଣିଥେର କାpି 

ଉଠିେଲ ବାଉଳା େହାଇ। ମଉସାର ଇ}ିତେର ରାଧିକା ମାଉସୀକୁ େନଇ ଚାଲିଗଲା 

ବାହାରକୁ।  

 “ବୁଝିଲୁ େଶଫାଳି। ରାଧିକାର ପିଲାେବଳୁ ତା’ ବାପା ତା. ବgୁ. ପୁअସହ 

ବାହାଘର ନି��ାରିତ କରିଛeି ଯାହା ରାଧିକା ଜାଣିନି। େତଣୁ େସ ତ ବରକୁ ବାହାେହଇ 

ପାରିବନି। େତଣୁ ମ}ୁଳୁ ଚାହୁଁଛି ତୁ େସ ବରକୁ ବାହା ହୁअ।” 

 अଜାର ଏ କଥାଶୁଣି େଶଫାଳିର ମୁv ଭାବିବା ବp କରି େଦଇଥିଲା। େସ 

ବୁଝୁନଥିଲା ଘଟୁଛି କ’ଣ? ଏ ସବୁ ଗହଳିେର େସ କୁଆେଡ ପଶିଆସିଲା। ବାହାେହବାର ତ 

ଦୂରର କଥା। ପାଖେର ରାଧିକା ବି ନଥିଲା। ନ େହେଲ ତାକୁ ଭିଡିଧରିଥାeା ପାଖେର। 

ତା’ ଛାତି ଓ ହାତେଗାଡ ଥରୁଥିଲା।  

 अଜା. ଆେଦଶେର ମଉସା ବାହାରକୁ ଚାଲିଗେଲ। अଜା େଶଫାଳିକୁ େକାେଳଇ 

େନେଲ। କହିେଲ - “ତୁ ତ ଜାଣିଛୁ ମା େତା ଘର କଥା। ମଁୁ ଏଠି ଏକୁଟିଆ ଏ ଗଁାେର। େମା 

ଝିअମାେନ େତା ବିଧବା ମାଆ, ସମୟର କରାଘାତେର େସଠି ଗଁାେର ତା’ ବିଧବା ଶାଶୁ 

ସ}େର ଏକୁଟିଆ। ପୁରୁଷବିହୀନ ପରିବାର, ଗରିବି ମାଡ ସହୁଥିବା ସଂସାରେର ଝିअଟିଏର 

ଭବିଷ� ଓ ବାହାଘର େକେତ ବଡ ସମସ�ା ବୁଝିବାର ବୟସ େହଲାଣି େତାର। େମାେତ 
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ବର ପିଲାଟା ଭଲ ଲାଗିଲା। େଯେତେବେଳ ଗଁା ସାରା କନିଆ େଖାଜାେହଲା ମଁୁ େତା କଥା 

ଭାବିଲି। ଏ ଯାଏଁ େତା ମାଆକୁ କହିନି। କାରଣ େମା ପି�ୟ ନାତୁଣୀର ସମଥ�ନ ନ େନଇ 

ଏମିତି େକମିତି କରିବି କହିଲୁ। ତୁ ଭଲଭାବେର େଦଖ। ଭଲେର ଭାବ। େଯମିତି 

େହେଲତ ତୁ ସଂସାର କରିବୁନା। ଏେବ କାହXକି ନୁହଁ। ପୁଣ� କାମଟିଏ କରିବୁ। अtସମୟ 

ପେର ମଁୁ ପୁଣି ଆସିବି। ତୁ ଯାହା କରିବୁ ତାହା େହବ।” ଏତିକି କହି अଜା ଚାଲିଗେଲ।  

 अଜା ଯିବା ପେର ରାଧିକା ପଶିଆସିଲା ଘର ଭିତରକୁ। କୁେ¦ଇ ପେକଇଲା 

େଶଫାଳିକୁ। କହିଲା - “ଆହା! େଦଖାଯାଉ େକମିତି େମା ସା} େବାହୁ େବଶେର 

େଦଖାଯିବ।” ଏତିକି କଥାେର ତା ଆଲି}ନକୁ ଛି�ାଡିେଦଇ େଶଫାଳି କହିଲା - “ତୁ ନିେଜ 

ବାହାେହଇ ପଡୁନୁ। େମା ମୁv ଖରାପ େହଇଗଲାଣି ଇଆେଡ। ହଉଛି କ’ଣ ସବୁ? 

େବାେଧ ସମେ^ ପାଗଳ େହଇଗେଲଣି। ମଁୁ କ’ଣ ଆଳୁ ବାଇଗଣ େଯ, ଏେବ କିଣି ଏେବ 

ରାgିେଦଇ ପରଶିେଦେବ। ଏମିତି କ’ଣ େଗାେଟ ଝିअର ବାହାଘର ହୁଏ? ଦୁଇଘର ଏକାଠି 

ବସିେବ। ବରକନ�ା େଦଖାେଦଖି େହେବ। ଦୁଇପରିବାର ରାଜିେହେବ। ଦିଆନିଆ 

ଛିvିବ। ନିମ�ଣକାଡ� ବ�ାେହବ। ବାହାଘର ଚାpୁଆ ପଡିବ। ବର ଆସିବ। 

ବାହାେହବ। େକେତ କ’ଣ କଥା।” 

 େଶଫାଳିର ରାଗେଦଖି ଟିେକ ଥvା ପଡିଲା ରାଧିକା। ତଥାପି କହିଲା - “କ’ଣ 

କରିବା। େମା ବାହାଘର ପରା ଆଗରୁ ଛିଡିଯାଇଛି। ନେହେଲ ଏମିତିକା ବର କ’ଣ ମଁୁ େତା 

ପାଇଁ ଛାଡିଥାeି କି?”  

 େଶଫାଳି ମୁvେର ହାତେଦଇ ବସିଲା। ସା}ର ଏ अବ�ା େଦଖି ରାଧିକା େକେତ 

କଥା ବୁେଝଇଲା। କହିଲା - “ଝିअ ଜନମର ପୀଡା େସ ବି ସହୁଛି। ଯଦି ତା’ ବାପା ଆଗରୁ 

ନ ଠିକ୍ କରିଥାେe େତେବ ତା ମନର ମଣିଷକୁ ଜୀବନସାଥି କରିପାରeା। େକବଳ 
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ସଂସାରର କାଠପିତୁଳା େସ, ଯାହାପାଖେର ଭଲପାଇବା ତ ଦୂରର କଥା ନିଜ ଇଛାେର 

ବରକୁ अେଯାଗ� ବି କହିପାରିବନି। େକବଳ ବଂଚିବା କଥା ଚାବିଦିଆ କେ¦ଇପରି। 

ଯଦିବା ସୁଲତା ଦିଦି ଏମିତି ମଉସା ମାଉସୀ.ୁ ସମାଜ ଆଗେର अପମାନ କରିବାର 

ନଥିଲା, ତଥାପି ମଁୁ ଝିअଟିଏ େହାଇ ଖୁସି େଯ अeତଃ ପରାଧିନତାର ଶି.ୁଳି ଛିେଡଇ େସ 

ଏେବ ବ�ିପାରିବ ନିଜ ମନର ମଣିଷ ସା}େର। ସେଜଇ ନିଜ ଇଛାର ଦୁନିଆ।” 

 “ସୁଲତା ଦି ଟିେକେହେଲ କାହାକୁ ଜେଣଇବାକୁ େଦଲାନି େଯ ଏ ବାହାଘର ତା’ ଇଛା 

ବିରୁ�େର େହଉଛି। ରାତି ଘେ� େବଳକୁ େଯେତେବେଳ କନ�ାମାତା ତାକୁ ସେଜଇବାକୁ 

ଗେଲ େଦଖିେଲ ଦିଦି ନାହାeି। େସଇଠୁ େଖାଜା ଚାଲିଛି ଦିଦି.ୁ। ସକାଳ ନअଟାେର େସ 

େମାବାଇଲେର େମେସଜ୍ େଦଲା ଯଦି ତା’ ପରିବାର ତାକୁ ଜୀବe େଦଖିବାକୁ ଚାହାeି, 

େତେବ ନେଖାଜି ବାହାଘର ବp କରm। େସ ଆଉ ଜଣ.ୁ ବାହାେହାଇ ପଡିେଲଣି।”  

 ପା� ଦଶଖv ଗଁାର ମାମୁଲତକାର ପହ�ି ଗେଲଣି। ମିଟିଂ ପେର ମିଟିଂ େହଲାଣି। 

କିm ବର ପିଲା ଏେତ ଭଲେଯ ପେଦ ବି ମଉସା ମାଉସୀ. କନ�ାଘର େଲାକ.ୁ କିଛି 

ନକହି େକବଳ ଏତିକି ଜିଦ୍ ଧରିଛି େସ ବାହାେହବାକୁ ଆସିଛି ମାେନ ବାହାେହଇ ଯିବ।  

 ରାଧିକା ବୁେଝଇଲା େଶଫାଳିକୁ। “ସା}େଲା! େତା କହିବା अନୁଯାୟୀ ବରତ अଛି। 

କନ�ାତ अଛି। ବରଯାତ� ୀ अଛି। ମvପ ସଜା େହଇଛି। େଭାଜିଭାତ େହାଇଛି। ଆଉ 

ରହିଲା ଇଛା अନୁେରାଧ କଥା। କନ�ାର ଇଛାକୁ ସମେ^ अେପfା କରିଛeି। ରହିଲା 

ବରକୁ େଦଖିବା କଥା। ଥେର ବରକୁ େଦଖି କଥା େହଇଗେଲ ନି%�ୟ େନବାକୁ ସୁବିଧା 

ହୁअeା। ସଂପ%ୂ� ମନା କରିବା ପବୂ�ରୁ ହଁ ପାଇଁ ଟିେକ ସୁେଯାଗ େଦବାକଥା।” 

 ସା}ର କଥା ଶୁଣି ମନଟିେକ ବୁଝିଲା େଶଫାଳିର। ତା’ର ଉ]ର ନା ହX େହବ। 

ତଥାପି ବରକୁ ଟିେକ େଦଖିେନେଲ, କି କଥାେହେଲ अସୁବିଧା କ’ଣ? ତା ମନକଥା 
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ରାଧିକାକୁ ଜେଣଇେଲ।  

 ରାଧିକା ଯାଇ अଜା.ୁ କହିଲା। अଜା ଯାଇ ମ}ୁଳୁ ମଉସା.ୁ, ମ}ୁଳୁ ମଉସା ଯାଇ 

ବରକୁ କହିଲା ପେର ରାଧିକା ବରକୁ େନଇ େଶଫାଳିଥିବା ରୁମ୍କୁ ଗଲା। ବରକୁ ଭିତରକୁ 

ଛାଡୁ ଛାଡୁ ରାଧିକା କହିଲା - “ଜିଜୁ! େମା ସା} ନା କହିଲା ମାେନ ନା। ତେମ ତ କଥା 

େହଇଛ େଯ ଠିକ୍ େହଇଥିବା ଝିअ ଯଦି ମନା କରିବ, େତେବ ତେମ अବିବାହିତ ନିଜଗଁାକୁ 

େଫରିଯିବ।”  

 ବର କହିଲା - “ଭଲ କହୁଛୁ! ଜିଜୁ ବି କହୁଛୁ। େଫରି ଯିବାକୁ କହୁଛୁ େହଲା େହଲା! 

ଜଲ୍ଦି କର। अt କଥା େହବ। ଏଇଟା ଗଁା। େମା ସା} ବଦନାମ େହଇଯିବ।” ଏତିକି 

କହି ରାଧିକା ଦ�ାର ପାଖେର ଠିଆେହଲା।  

 ନିଜ ରୁମ୍ ଭିତରକୁ କାହାର ପଶିଆସିବାର େଦଖି େଶଫାଳି େଦଖିଲା େବଳକୁ ପଛେର 

ଠିଆ ନିଜ ଗଁାର ସହେଦବ ଭାଇ ଯିଏ ସହରେର ଚାକିରୀ କରୁଛeି।  

 - “ଭାଇ ତେମ? ବର େବଶେର?” ପଚାରି ବସିଲା େଶଫାଳି ଆ�ଯ��େର।  

 ସାମନାେର ପରିଚିତ େଶଫାଳିକୁ େଦଖି ପାଖେର ଥିବା େଚୟାର ଉପେର ବସିଲା ବର 

ଓରଫ ସହେଦବ ଭାଇ। - “ଯାହାେହଉ ! ମଣିଷ ଟିେକ ଏେବ ଶାeିର ନିଃଶ�ାସ ମାରିବ। 

ନ େହେଲ ସୁଲତା େମାେତ ତ अଧା ମରା କରିଚାଲିଥିଲା।” 

 େଶଫାଳି ପାଖେର ଥିବା ପାଣିଗ�ାସ େଦଲା ପିଇବାକୁ। କେଣଇ କେଣଇ ଚାହୁଁଥିଲା। 

ସହେଦବ ଭାଇ.ୁ। ଏ ଭିତେର ତା’ େଦହେର ଶିହରଣଟିଏ େଖଳିଯାଉଥିଲା। ବରେବଶ 

େପାଷାକେର ତା.ୁ େଦଖି। କିm fଣଭିତେର ତା’ େଛାଟ ସ�ପx କାଚଭଳି ଭା}ିଗଲା 

େଯେତେବେଳ ମନପଡିଲା ତା. ମାଆ. ଡରାବନା ମୁହଁ।  

 ବାପା ମରିଗଲା ପେର ମା’ର ଜୀବନ କ�ମୟ େହାଇପଡିଲା। େଶଫାଳି ସାହିର 
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ପଛପେଟ ଆଉେଗାେଟ ସାହି। ଠିକ୍ ତା. ବାରିପଟକୁ ଲାଗିଛି ସହେଦବ ଭାଇ. ଘର।  

 ସହେଦବ ଭାଇ. ଘେର େକବଳ ତା. ମା, ମାଆର ମାମଁୁ ଓ ସାନ ଭଉଣୀ अଳକା। 

अଳକା ଓ େଶଫାଳି ପିଲାଦିନର ସା}। ଶାଶୁମାନ. ସମୟର ଦୁଇ ପରିବାରର ଝଗଡା 

ମାଆମାନ. ମଧ�େର ଚାଲିଥିଲା। େଯମିତି ସହେଦବ ଭାଇ ଚାକିରୀ କରିବା ଆରn 

କେଲ, ହଠାତ୍ ତା. ମାଆକୁ ଲାଗିଲା େଯମିତି ଗଁା ସାରା ଶତୃ। ତା.ୁ ଲାଗୁଛି େଶଫାଳିର 

ମାଆ ତା. ଚାକିରିଆ ପୁअକୁ ଫେସଇବାକୁ ଚାହୁଁଛି। େତଣୁ ଦୁଇ ଘର ପରମଶତୃ େବାଲି 

ସାରା ଗଁା ଜାଣିଛି।   

 ପ�ଥେମ ପ�ଥେମ ସହେଦବ ଭାଇ ପାଠପଢି ଆସିଲାମାେନ େଶଫାଳି ଓ अଳକା ସହ 

ବୁଲାବୁଲି କରୁଥିେଲ। ସାନଭଉଣୀ ସହର ପାଠପଢିବାକୁ ଗଲାପେର ଛୁଟିେର 

ଆସିଲାମାେନ ସହେଦବ ଭାଇ ଦୁଃଖସୁଖ େହଉଥିେଲ। େଶଫାଳି ବି ଭଲପାଉଥିଲା 

ସହେଦବ ଭାଇ ସହ ସମୟ ବିେତଇବାକୁ। କିm ଦୁଇ ପରିବାର. ଝଗଡା अତି 

େହଉଥିଲା। େଶଫାଳି ମେନ ମେନ ବେହ ଗାଳି କରୁଥିଲା ସହେଦବ ଭାଇ. ମାଆକୁ 

ଡାହାଣୀ, ବାଘୁଣୀ, ଡ� ାକୁଲା, ଚିରୁଗୁଣି, अvିରାଚvୀ କହି।  

 େତଣୁ ଧିେର ଧିେର ଛୁଟି େହଲାମାେନ ତା’ ମାଆ ତାକୁ अଜା ଘରକୁ ପେଠଇ 

େଦଉଥିଲା। ଝିअ ବଡ େହଲାଣି। େଯେବ ବି ସହେଦବ ଆସିେବ େଶଫାଳିକୁ େଖାଜିେବ। 

ଗଁା ସାରା ଟୁପୁରୁ ଟାପର େହେବ। ନିେଜ ସହେଦବର ମା ଝିअର ଚରିତ� କୁ େନଇ ଏପଟ 

େସପଟ କହିବା, ପୁଣି ବର ମିଳିବା କ� େହବ।  

 ଏଥର ଦ�ାଦଶ ସରିବା ପେର େଶଫାଳିକୁ ତିନିଚାରି ମାସ ପାଇଁ अଜାଘରକୁ 

ପେଠଇେଦେଲ ତା’ ମାଆ। ତା.ୁ ଜଣାଥିଲା େଯ ସହେଦବର ମାଆ ସହେଦବ ପାଇଁ ଝିअ 

େଖାଜୁଛି ବାହାଘର ପାଇଁ। େତଣୁ ଏ ବାହାଘର ସରିଯାଉ ସବୁ ଝଗଡା ଟିେକ କମିଯିବ।  
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 କିm େଶଫାଳିକୁ ଏଯାଏଁ ଜଣାନଥିଲା େଯ ସୁଲତା ଦିଦି. ସହ ସହେଦବ ଭାଇ. 

ବାହାଘର େହଉଛି। ବର ଆଉ କିଏ ନୁହଁ ସ�ୟଂ ସହେଦବ ଭାଇ।  

 ଦୁେହଁ ଦୁହX. ମୁହଁକୁ େଦଖି ହସାହସି େହେଲ। େଶଫାଳିକୁ ବଡ ଦୁଃଖ ଲାଗିଲା 

ସହେଦବ ଭାଇ. ଏ अବ�ା ପାଇଁ। େକେତ अପମାନ ପାଇଲା ପେର ବି ହସୁଛeି।  

 କିm अt ସମୟପେର େଶଫାଳିର ମୁହଁ ଶୁଖିଗଲା। ସହେଦବ କହିେଲ - “େଶଫାଳି! 

ଭଗବାନ ଯାହା କରeି ଭଲ ପାଇଁ। ବାହାଘର ପେର ଯଦି େମାେତ ଜଣାପଡି ଥାଆeା 

ସୁଲତା ଆଉ କାହାକୁ ଭଲପାଉଛି, ତିେନାଟି ଜୀବନ ସହ ତିେନାଟି ପରିବାର ନ� 

େହାଇଯାଆeା। େତା ମୁହଁ ଶୁଖିଯିବାର କାରଣ ମଁୁ ବୁଝିପାରୁଛି। ବରଂ ତୁ ହଁ କେଲ ଦୁଇ 

ପରିବାରର ଯୁଗ ଯୁଗର ଶତୃତା ବp େହବ। ମଁୁ ବାଧ� କରିବି ନାହX। ସୁଲତା ପରି ଯଦି 

େତା ହୃଦୟେର କିଏ अଛି କହିେଦେଲ ଏଇେନ େଫରିଯିବି ଗଁାକୁ।  

 - “ମଁୁ େତା େମା ମାଆକୁ ବୁେଝଇେଦବି କିm ତମ ମାଆ? େମା ଜୀବନ ତ ନ� 

କରିେଦବ।” - େଶଫାଳି ମୁହଁ େପାତି କହିଲା ।  

 - “ମାଆ କଥା ତ! ଠିକ୍ अଛି ଏେବ ହX େତା ଆଗେର ଠିକ୍ କରିେଦଉଛି। କିm ମାଆ 

ରାଜି େହାଇଗେଲ ତୁ ରାଜି ତ।”  

 - ମୁହଁ େପାତି ଲାଜେର ହସିଲା େଶଫାଳି। ଛାତି ତାର ଧଡଧଡ େହଉଥିଲା। ଡରେର 

ନୁହଁ ବରଂ ଭଲ ପାଇବାେର।  

 ଏେତେବଳକୁ ରାଧିକା ପଶିଆସିଲା ଭିତରକୁ। ତାକୁ ଚୁପ୍ ରହିବାକୁ କହି ସହେଦବ 

େଫାନ୍ ଲେଗଇଲା ତା. ମାଆକୁ �ିକର अନ୍ କରି। 

 ସିଆଡୁ ମାଆର ବଡପାଟି ଶୁଭିଲା - “ସଦୁ! ବିନା େବାହୁେର ଗଁାକୁ େଫରିେଲ େତାେତ 

ଘେର ପୁେରଇ େଦବିନି। ଏଇଟା ଆମ ଘର ଓ େମା ମାନ ଇଜତର କଥା। କିଏ କ’ଣ 
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କହିେଲ ବି ଚଳିବ। କିm େସ अvିରାଚvୀ େଶଫାଳିର अvିରାଚvୀ ମାଆ େମାେତ ପେଦ 

କହିେଦବ େମାେଟ ସହିପାରିବନି ମଁୁ। ହଁା େର ହଁା େମା ପୁअ ଶିଶୁପାଳ େହାଇ େଫରିବ। 

େହବାକୁ େଦବିନି ମଁୁ।” 

 ନିଜ ପ�ତି अvିରାଚvୀ ଶ� ଶୁଣି େଶଫାଳିର ମୁହଁ ଆହୁରି େଛାଟ େହାଇଗଲା। 

ରାଧିକା ବୁଝିପାରୁନଥିଲା ହଉଛି କ’ଣ? 

 “ମଆ ଠିକ୍ କହୁଛି। େସ अvରାଚvୀର ମୁହଁ ତଳକୁ େହବା ଦରକାର। ଆଛା ଆଉ 

େଗାେଟ କଥା। ଏଠି େମାେତ କିଏ ବାହାେହବାକୁ ଚାହୁଁନାହଁାeି। େମା ମୁvେର େଗାଟିଏ 

ବୁ�ିଆସିଛି।”    

 “ରଖ େତା ବୁ�ି ଶୁ�ି। ଯଦି ତୁ ବାହାେହଇ ନ ଆସିବୁ ଗଁା ମୁvେର େଛଳିଟିଏ ସହ 

େତାର ବାହାଘର କରିେନଇ ଆସିବି। ମେନ ରଖିଥା। ହଉ କହ କ’ଣ କହୁଛୁ।”  

 “ମାଆ। ଯଦି ସବୁଦିନ ପାଇଁ େସ अvିରାଚvୀ େଶଫାଳିକୁ େତା ଘରକୁ େବାହୁକରି 

ଆଣିେଦବି, େତେବ ତା ମାଆର ମୁହଁ ତ ସବୁେବଳ ପାଇଁ ବp େହାଇଯିବ। କ’ଣ କହୁଛୁ?” 

 କିଛି ସମୟ ପାଇଁ ଚୁପ୍ଚାପ୍ ମାେହାଲ। ମେନ ମେନ ହସୁଥିଲା ରାଧିକା। େଟନସନ୍ 

ବଢୁଥିଲା େଶଫାଳିର  ନଖ େଚାେବାଉଥିଲା େସ।  

 “ସବୁ! େସଠି େସ अvିରାଚvୀ अଛି?”  

 “ହଁ ମା” 

 “ସିଏ ତ େମା ଶତୃ। ରାଜି େହବ?”  

 “ତୁ ଖାଲି ହଁ କର। ମଁୁ ସବୁ ଠିକ୍ କରିେଦବି।” 

 ଏହି ସମୟେର େବାେଧ କିଏ କ’ଣ କହିଲା, ମା ବିରoି େହାଇ କହିଲା - “ରହ ରହ! 

େମା ପାଖେର ସମୟ ନାହX। ଆେର େହ ମାଧବ, ଶ.ରା କୁଆେଡ ଗଲେର ସଦୁର 
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ସା}ସୁ}ା। େମା େଶଫାଳି େବାହୁ େମା ଘରକୁ ଆସୁଛି। ସ�ାଗତ ପାଇଁ ଲାଗିପଡ।” 

 ଏ କଥା ଶୁଣି ସହେଦବ େଫାନ ବpକରି ହସିେଲ ଏବଂ ହସିଲା ରାଧିକା େଶଫାଳିର 

ମୁହଁ ଲାଜେର ଲାଲ୍ େହଇଗଲା। 

 ଏତିକିେବଳକୁ अଜା ଭିତରକୁ ପଶି ଆସିେଲ ତା. ସହ ମଉସା ମାଉସୀ। अଜା 

କହିେଲ - “ଗଁାରୁ ମାଆର େଫାନ ଆସିଥିଲା। ଏ ଖବର ଶୁଣି ଗଁା ସାରା ମହଛବ ପରି 

ମାେହାଲ।”  

 ମ}ୁଳୁ ମଉସା ମାଳତୀ ମାଉସୀ ସବୁ ଆେୟାଜନ କରିଥିେଲ େକେତ ଖ�� କରି। 

अଜା ନିୟମ अନୁସାେର ମଉସା ହାତେର ବେଢେଦେଲ କିଛି ଧନ ରାଶି। କହିେଲ - “ଏତିକି 

ଗ�ହଣ କେଲ ହX େମାର अଧିକାର ଆସିବ କନ�ାଦାନ ପାଇଁ। ତଥାପି ମଁୁ କାହXକି, 

ତେମମାେନ େଶଫାଳିକୁ ଝିअ କରି କନ�ାଦାନ କର।”  

 ସହେଦବ ଓ େଶଫାଳି ମୁv ନୁଆଁଇଁ ଆଶିବ�ାଦ େନେଲ अଜା, ମଉସା ମାଉସୀ.ର। 

େବvବାଜା ପୁଣି ବାଜି ଉଠିଲା।  

 େବଦିେର େଶଫାଳି ବରର ହାତେର ହାତ ରଖି ହ^ଗ�°ି େବେଳ ଓଢଣୀ ତେଳ 

ଭାବୁଥିଲା ଏହା ସତ କି ସ�ପx। ସତେର େସ କ’ଣ ବାହାେହଉଛି। ଏ େକମିତିକା ବିବାହ! 

େକଜାଣି ଗଁାେର ମାଆର କ’ଣ अବ�ା େହଉଥିବ। ଏହାକୁ ହX କହeି ଯାହା ପାଇଁ ଯିଏ। 

େଯାଡି ତ ସ�ଗ�େର ତିଆରି ହୁଏ ବିବାହ ପରି ପବିତ�  ବgନ ପାଇଁ।     
ସଂପାଦକ  - ଗ~ାମର କବିତାଘର,  

ମାଫ�ତ - ପ�ଧାନ ଶିfକ, ଶ�ୀ ମ��ରାଜ ଉ� ବିଦ�ାଳୟ,  
ଖଲି� େକାଟ, ଗ~ାମ - ୭୬୧୦୩୦,  

େମା - ୮୨୮୦୨୨୩୬୪୪ 
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अଭିଶ| ଆଇନାअଭିଶ| ଆଇନାअଭିଶ| ଆଇନାअଭିଶ| ଆଇନା    
 ବିଶ�ଜିତର ଥିଲା ଭୁବେନଶ�ର ସହରେର ଏକ ଘର ସାଜସÈା 

ସାମଗ�ୀର େଦାକାନ। ତା େଦାକାନେର ପୁରୁଣା ସାମଗ�ୀ େଯପରି 

ପୁରାତନ ମୁଦ� ା, ମ]ୂ{ , ବାସନକୁସନ କାଠେର ନିମ{ତ ଆସବାବପତ�  

ଆଦି ଥିଲା। ପୁରାତନ ସାମଗ�ୀର େସ ଥିଲା ଜେଣ ସଂଗ�ାହକ। ତା େଦାକାନେର ପୁରୁଣା 

ଜିନିଷ ସହିତ ନୂତନ ଧରଣର ହ^ଶିt କାରୁକାଯ��ର ଥିଲା अପବୂ� ସnାର। େଯେତସବୁ 

ନୂଆ ଡିଜାଇନ୍ ବଜାରକୁ ଆେସ  ଆଗ ତା େଦାକାନେର ହX ଉପଲÍ େହାଇଥାଏ। ତା’ର 

କିଛି ଗ�ାହକ ଥିେଲ େଯଉଁମାେନ କି ପୁରୁଣା ସାମଗ�ୀକୁ ମଧ� ଆଦରେର େନଇ ତାକୁ ଭଲ 

ପଇସା େଦଉଥିେଲ। େସଥିପାଇଁ ବିଶ�ଜିତ ଭାରତସାରା ବୁଲିବୁଲି ପୁରୁଣା ସାମଗ�ୀର 

ସgାନେର ଥାଏ। ତା’ର ସ#କ� କିଛି ଐତିହାସିକ ଓ ଭୂତତ� ବିଦମାନ. ସହିତ ବି ଥିଲା।  

ସବୁେବେଳ ବିଶ�ଜିତ ତା. ସହ େଫାନେର ବgୁତା ବେନଇ ରଖିଥାଏ।  ଦିେନ ତା ପାଖକୁ 

ତା’ର ଏକ ବgୁ अମିତ ରାଜ�ାନରୁ େଫାନକରି କହିଲା, “ଏଇଠି ଆମ ଆମ अଫିସ 

ପାଖେର କିଛି େଲାକ େଖାଳାେଖାଳି କରି ବହୁତ ଗୁଡିଏ ପୁରୁଣା ସାମଗ�ୀ ପାଇଛeି, ତୁ ଯଦି 

ଆସm େତେବ େତା େଦାକାନ ପାଇଁ ମଧ� କିଛି ସାମଗ�ୀ ମିଳିଯାଆeା। େମାର ଏଠିକାର 

ସୁପରଭାଇଜର ସହ ଭଲ ଘନି0ତା अଛି” ବିଶ�ଜିତ ଏ ସୁେଯାଗର ହାତଛଡା କରିବାକୁ 

ଚାହୁଁନଥିଲା। ତା’ ପରଦିନ େଦାକାନେର କାମ କରୁଥିବା ରାଜୁକୁ ଡାକି ତାକୁ 

େଦାକାନଭାର ସnାଳିବାକୁ କହିେଦଇ, ଭୁବେନଶ�ର ଏୟାରେପାଟ�ରୁ ସିଧା ବାହାରିଲା  

ଦୀପକ ଷଡ଼}ୀ 
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ରାଜ�ାନର ଜୟପୁର। ଏୟାରେପାଟ�ରୁ अମିତର ଘର ପ�ାୟ ୧୦ କିମି ଥିଲା। अମିତ ଆସି 

ବିଶ�ଜିତକୁ  ଏୟାରେପାଟ�ରୁ ସିଧା ତା ଘରକୁ େନଇଗଲା। ଦୁଇସା} କିଛି ସମୟ ବସି 

କଥାବା]�ା େହବା ପେର ବିଶ�ଜିତ अମିତକୁ କହିଲା, “ଚାଲ୍ ଯିବା େଦଖି ଆସିବା କଣ ସବୁ  

ଜିନିଷ ମାଟିତଳୁ ବାହାରିଛି? େମାର େଦାକାନ ପାଇଁ କିଛି ଜିନିଷ ନବା େଯାଗ� अଛି ନା 

ନାହX” अମିତ ବିଶ�ଜିତକୁ େନଇ ସୁପରଭାଇଜର େମାହନ ସହ ଚିହx ାପରିଚିତ କେରଇ 

େଦଲା ଆଉ କହିକିଗଲା େଯ କାମ ସରିେଲ େଫାନ୍ କରିଦବାକୁ ଡ� ାଇଭରକୁ କହିବି ତେତ 

ଯାଇ େନଇଆସି େମା ଘେର ଛାଡିେଦବ। ବିଶ�ଜିତ ତା କଥାେର ସ¢ତି ଜେଣଇ ମାଟିତଳୁ 

କଣ ସବୁ ଜିନିଷ ବାହାରିଛି ତାକୁ େଦଖିବାକୁ େମାହନ ସହ ଗଲା। େମାହନ ତାକୁ େନଇ 

େଗାେଟ अ�ାୟୀ ଟିଣପକା ଘର ଭିତରକୁ େନଇଗଲା ଏବଂ କହିଲା, “ଆପଣ.ର ଯାହା 

ପସp କିଛି ଜିନିଷ େନଇ ଯାଆm ଏବଂ अବଶି� ସାମଗ�ୀ ଆେମ ରାଜ�ାନ ରାଜ� 

ସଂଗ�ହାଳୟକୁ ପେଠଇଦବୁ। ଏତିକି କହି େମାହନ େସଠାରୁ ଚାଲିଗଲା ଏବଂ କହିକି ଗଲା 

େଯ  ଜିନିଷ ବାଛି ସାରିେଲ ତାକୁ େଫାନ୍ କରିେଦବା ପାଇଁ। ବିଶ�ଜିତ ସବୁ ଜିନିଷକୁ 

ତନx ତନ କରି ପରଖୁଥାଏ। େସ େଦଖିଲା େଯ ଜିନିଷ ଗୁଡିକ ଭିତେର ଥିଲା କିଛି ତ_ା ବା 

अନ� େକୗଣସି ଧାତୁେର ନିମ{ତ େହାଇଥିବା କିଛି अଜବ ପ�କାରର ମ]ୂ{  ନା େକୗଣସି 

ଠାକୁର.ର ନା େକୗଣସି ମଣିଷ.ର। ପି]ଳେର ତିଆରି େହଇଥିବା କଂସାବାସନ ଯାହା 

ଉପେର କିଛି େଗାେଟ ଭାଷାେର େଲଖା ଯାଇଥିଲା ଯାହାକୁ ପଢିବା ବିଶ�ଜିତ ପfେର ମୁ=ିଲ 

ଥିଲା। ସବୁ ଜିନିଷ ଗୁଡିକ ଧୁଆଧୁଇ େହାଇ ରଖା ଯାଇଥାଏ। େମାହନର କହିବା 

अନୁସାେର ଜିନିଷ ଗୁଡିକ ପ�ାୟ ଦୁଇଶହରୁ ତିନିଶହ ବଷ� ତଳର ଜିନିଷ ଥିଲା। ବିଶ�ଜିତର 

ଆଖିେର ପଡିଲା େଗାେଟ ଆଇନା। ବଡ଼ ସୁpର ଆଇନାଟିଏ େହାଇଥାଏ ପ�ାୟ ୪ରୁ ୫ ଫୁଟ 
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େହବ ଉ�ତା। ତା’ର ଚାରିପାଖେର େମାଟ କାଠର ଏକ େଫ� ମ ଲାଗିଥାଏ। ଆଇନାଟି 

ଦୁଇ ପାଶ��ରୁ  କାଠର �ାv ଉପେର ରଖା େହାଇଥାଏ। େଯପରି ଆଇନାଟି ତା ନିଜ अf 

ଚାରିପେଟ ୩୬୦  ଡିଗ�ୀ ଘୁରିପାରିବ। ଯଦି ଆଇନାଠାରୁ ଜେଣ କିଏ େଗାେଟ ହାତ ଦୂରେର 

ଠିଆେହବ, େତେବ ତାର ସ#ୂଣ� ଶରୀରକୁ େସ େସଥିେର େଦଖିପାରିବ। ଆଇନାଟି 

ବିଶ�ଜିତର ଖୁବ୍ ପସp ଆସିଲା। ମେନମେନ �ିର କଲା ଏହି ଆଇନାଟିକୁ େସ ନିଜ 

େଦାକାନ ପାଇଁ େନବ। େସ ଭାବିଲା େଯ ଆଇନାଟିକୁ ଟିେକ ଭଲ କରି ଘଷିମାଜି େଦଇ 

େଗାେଟ ଭଲ �ିକର୍ ଲେଗଇ େଦଇ ୪୦୦ ରୁ ୫୦୦ ବଷ� ପୁରୁଣା େଲଖିେଦେଲ ନି�ୟ 

ସାତ/ଆଠ ହଜାରରୁ अଧିକ ଦାମେର ବିକି�  େହାଇଯିବ। ବିଶ�ଜିତ ଆଇନା ସହ ଆଉ ଦୁଇ 

ତିେନାଟି ଜିନିଷ ମଧ�  ପସp କଲା। େମାହନକୁ ଡାକି ତାକୁ କିପରି ଭୁବେନଶ�ରେର 

ସୁରfିତେର ପହ�ାଯାଇ ପାରିବ େସ କଥା ତାକୁ ବୁେଝଇ େଦଲା। େମାହନ େସ ଆଇନା 

ଏଠୁ ଚାଲିଯିବାର ଜାଣି ମେନମେନ ବହୁତ ଖୁସି େହଲା ଓ କହିଲା,  “ବିଶ�ଜିତବାବୁ 

ଆପଣ. ଜିନିଷ ଯାଇ ଆପଣ. ପାଖେର ଠିକ୍ ସମୟେର ପହ�ିଯିବ” େମାହନକୁ ସବୁ 

କଥା ବୁେଝଇ େଦଇ ବିଶ�ଜିତ अମିତକୁ େଫାନ୍ କଲା। अମିତର ଡ� ାଇଭର ଆସି ତାକୁ 

अମିତ ଘେର ଛାଡି େଦଲା। ବିଶ�ଜିତ अମିତକୁ େସ ଆଇନା କଥା କହିଲା। अମିତ ମଧ� 

अତି ଖୁସି େହଇ କହିଲା, “ତୁ େଗାେଟ ଭଲ ଜିନିଷ ବାଛିଚୁ” ବିଶ�ଜିତ अମିତକୁ ପଚାରିଲା, 

“େମାର େଗାେଟ କଥା ଜମା ବିଶ�ାସ ହଉନି େଯ ଏେତ ବଷ� ପୁରୁଣା େହଇ ମାଟିତେଳ 

େପାତା େହଇକି ମଧ� ଆଇନାଟି ଭା}ିଲା ନାହX େକମିତି?” अମିତ ହସିହସି କହିଲା, “ଏ 

ଆଇନା ଏେବକାର ଆଇନା ନୁେହଁ େସ କାଳେର ରାଜା ମହାରାଜା ମାେନ ତା.ର ନିଜସ� 

ପ�ଯୁoିବିଦ�ା ବଳେର अଭ}ା ଆଇନା ତିଆରି କରୁଥିେଲ। ତୁ ବଡ ଭାଗ�ବାନ େଯ େତା 
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ହାତେର ଏମିତି େଗାେଟ अମଲୂ� ଜିନିଷ ପଡିଲା। ଯାହାର ବଜାର ମଲୂ� ଆଜିକା 

ତାରିଖେର କମ େସ କମ େକାଡିଏ ପଚିଶ ହଜାରରୁ କମ ହବନି” ବିଶ�ଜିତର ଆଇନା 

ପସp ହବା େନଇ अମିତ ବହୁତ ଖୁସି େହାଇ ଯାଇଥିଲା ଯାହାକି ବିଶ�ଜିତକୁ ଟିେକ 

अସ�ାଭାବିକ ଲାଗୁଥିେଲ ମଧ� େସ ତାକୁ େବଶି କିଛି ପଚାରି ପାରିଲାନାହX। ଦୁଇଦିନ ପେର 

ବିଶ�ଜିତ अମିତଠାରୁ ବିଦାୟ େନଇ ଭୁବେନଶ�ରେର ଆସି ପହ�ିଲା ଏବଂ अମିତକୁ କହିକି 

ଆସିଥିଲା େଯ େସ େଯମିତି ସୁରfିତ अବ�ାେର ଆଇନାଟିକୁ ପେଠଇବାର ବେpାବ^ 

କରିବ। େସ ଆସିବାର ଦଶଦିନ ପେର େକାରିୟରେର ଆଇନାଟି ଆସି ପହ�ିଲା। 

ବିଶ�ଜିତ ବହୁତ ଖୁସିଥାଏ। ରାଜୁକୁ ଡାକି କହିଲା, “ଆଇନାଟିକୁ ଯତx  ସହକାେର େନଇ 

େଗାଦାମ ଘେର ରଖି େଦ େପାଛାେପାଛି କରି ର} େଦଇ ସାରିେଲ ଆେମ ତାକୁ େଶାରୁମ୍ 

େର ଆଣି ବିକି�  ପାଇଁ ରଖିବା”  

 େସଦିନ ବିଶ�ଜିତ ସg�ା େବଳକୁ କିଛି କାମେର େଦାକାନରୁ ଶୀଘ� ବାହାରିଗଲା। 

ରାଜୁ ରାତି ଦଶଟା େବଳକୁ େଦାକାନ ବp କରିବା ପାଇଁ ସଟର ପେକଇଲା େବଳକୁ ତାକୁ 

କିଛି େଗାେଟ େଜାରେର ଧଡଧଡ େହବାର ଶ¯ େଗାଦାମଘରୁ ଆସୁଥିବାର ମେନ େହଲା। 

େସ ଭବିଲା ମଷୂା କି ବିରାଡି ଏମିତି କରୁଥିବ ବହୁତ ଗୁଡିଏ ନୂଆ ପୁରୁଣା ସାମାନ ରଖା 

େହଇଛି ନା। କିଛି ସମୟ ପେର ପୁଣି େଜାରେର କିଛି ଜିନିଷ ପଡିବାର ଶ¯। ଏଥର ରାଜୁ 

ଲାଇଟ୍ ଜେଳଇ େଗାଦାମ ଭିତରକୁ ଗଲା। େଦଖିଲା େବଳକୁ େକାଉଠି କିଛି ନାହX ସବୁ 

ଠିକଠାକ୍ अଛି। अଥଚ ଏ ଶ¯ େକଉଁଠୁ ଆସୁଛି? ହଠାତ୍ ତା ଆଖି ପଡିଲା େସଇ 

ଆଇନାଟି ଉପେର। ତା ଉପେର େଗାେଟ କଳା କପଡା େଘାଡା େହଇ କି ରଖା 

େହାଇଥାଏ। େକୗତୁହଳବଶତଃ େସ ଆଇନା ଉପରୁ କପଡାଟି କାଢିେଦଲା। ଆଉ କପଡା 
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ବାହାରିଯିବା ପେର ଆଇନା ଭିତରୁ ବାହାରିଲା ଏକ ବିଭ� ବିକଟାଳ ଚି�ାର। େସ 

ଜାଣିପାରୁ ନଥିଲା ଚି�ାରଟା େଗାେଟ µୀର କି ପୁରୁଷର। କିm ଚି�ାରର ତୀବ� ତା ବଢିବଢି 

ଚାଲିଥାଏ। ତାକୁ ମେନେହଉଥାଏ େଯପରି ତାର କାନର ଶିରାପ�ଶିରା ସବୁ ଫାଟିଯିବ। 

ହାତ କାନେର େଦଇ େଦଇେଦଲା ଓ ଚଟ୍ କରି େନଇ କପଡାଟି ପୁଣି ତା’ଉପେର 

େଘାେଡଇ େଦଲା। ସେ}ସେ} ଚି�ାର ବp େହଇଗଲା। ରାଜୁ �ାଣୁ ପାଲଟି ଯାଇଥାଏ। 

ଡରିକି େସ ନା ଆଗକୁ ଯାଇ ପାରୁଥାଏ ନା ପଛକୁ। େକମିତି େସ େଗାଦାମ ଘରୁ ବାହାରିବ 

େସଇ କଥା ଚିeା କରୁଥାଏ। ପୁଣି ହଠାତ୍ ଆଇନାଟି ତା’ର अf ଚାରିପେଟ କାଠର େଫ� ମ୍ 

ଭିତେର ଆେପ ଆେପ ଘରିୂବାକୁ ଲାଗିଲା।  କଳା କପଡାଟି ଖସିଯିବା ପେର ରାଜୁର ପୁରା 

ଶରୀର େସଥିେର େଦଖା ଯାଉଥାଏ।  ଆଇନାଟି ଘୁରିଘୁରି ହଠାତ୍ ସିଧା େହାଇ ରହିଗଲା। 

କିm ଏ କଣ ତା ପଛେର ଜେଣ କିଏ ଛିଡା େହାଇଛି ଆଉ ତା ହାତଦୁଇଟା ରାଜୁର େବକ 

ଆଡକୁ ମାଡି ଆସୁଛି। ରାଜୁ ଭୟେର ପଛକୁ अେନଇଲା େବଳକୁ େକହି କୁଆେଡ ନାହଁାeି। 

ରାଜୁ ପୁଣି ଆଇନାେର େଦଖିଲା େବଳକୁ ହାତ ଦୁଇଟି ତା’ର େବକ ଚାରିପେଟ  ଗୁେଡଇ 

େହଇ ଶo େହବାକୁ ଲାଗିଲାଣି। େସ अନୁଭବ କରି ପାରୁଥାଏ ତା ପାଦ  ଭୂମି ଉପରୁ 

ଉଠିଲା ଭଳି। େସ େଯେତ ମୁକୁଳି ବାକୁ େଚ�ା କରୁଥାଏ ତା େବକ େସେତ େଜାରେର ଚିପି 

େହାଇ ଯାଉଥାଏ। ଆଇନାେର ନିଜକୁ େସ େଦଖିଲା େବଳକୁ େସ ଚଟାଣ ଠାରୁ ଫୁେଟ 

ଉଚେର ଥାଏ  ଏବଂ  େଗାେଟ  ବିଭ� ଭୟ.ର େଚେହରା ତା ଆଡକୁ ମାଡି ଆସୁଥାଏ। 

ରoିମ ଆଖି, ଫୁ}ୁଳା େକଶ କି ଭୟାନକ େଚେହରା।  େଦଖିବାକୁ  ତା’ର ଆଉ ସାହସ ନ 

ଥାଏ। ଆଖିବୁଜି େଦଇଥାଏ େସ। ହାତର ବgନ ତା େବକ ଚାରିପେଟ ଫାଶୀ ଦଉଡି ଭଳି 

ଗୁେଡଇ େହାଇ ଯାଇଥାଏ। ତାକୁ ଲାଗିଲା ଆଉ କିଛି ସମୟ ପେର ତା’ର ଜୀବନ 
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ଚାଲିଯିବ।   େଶଷେର ତା ମୁହଁରୁ ବାହାରି ଆସିଲା “ଜୟ ହନୁମାନ”। କଚାଡି େହାଇ ରାଜୁ 

ତେଳ ପଡିଲା।  

 ସକାଳ ନअଟା େବଳକୁ ଆସି ବିଶ�ଜିତ େଦଖିଲା େବଳକୁ େଦାକାନ ସଟର अଧା 

େଖାଲା େହାଇପଡିଛି। ବିଶ�ଜିତ ଭବିଲା େଯ େବାେଧ ରାତିେର େଦାକାନରୁ େଚାରି 

େହାଇଛି େବାଲି। ଭୀତତ� ^ େହାଇ ଭିତରକୁ ଗଲା। େସ େଦଖିଲା େବଳକୁ ରାଜୁ େଗାଦାମ 

ଘେର େବେହାସ େହଇ ପଡିଛି। ପାଣି ଆଣି ତା ମଁୁହ ଉପେର ଛଟିଲା। ରାଜୁର େଚତା 

େଫରିବା ପେର େସ ବିଶ�ଜିତକୁ ସବୁକଥା କହିଲା। ଆଉ କହିଲା, “ବାବୁ େଯ ପଯ��e ଏ 

ଆଇନାକୁ ଆପଣ ବାହାରକୁ ନ େଫାପାଡିଛeି େସ ପଯ��e ମଁୁ ଆଉ େଦାକାନକୁ 

ଆସିବିନି” ଏତିକି କହି େସ େଦାକାନ ଛାଡି ଦଉଡି କି ପେଳଇଲା। ବିଶ�ଜିତ ଆଇନା 

ଆଡକୁ ଚାହXଲା େଦଖିଲ ଆଇନା େଯମିତି ଆସିଥିଲା େସମିତି କଳା କପଡା େଘାଡା େହଇ କି 

ରଖା େହାଇଛି। େସ କପଡା ଆଇନା ଉପରୁ କାଢି ତାକୁ ଭଲ କରି େପାଛାେପାଛି 

କରିେଦଲା। ମେନମେନ ରାଜୁକୁ େସ ଗାଳି େଦଉଥାଏ, “ଠକ େକାଉଠିକାର ରାତିେର 

େଗାଦାମ ଘେର େଶାଇ ପଡିଛି ଆଉ ସକାଳୁ େମା ଆଗେର ଭୁତ ଗପ ଶୁଣଉଛି। କହୁଛି କଣ 

ନା ଆଇନା ଭିତରୁ ଭୂତ ବାହାରୁଛି” ତଥାପି  ନିଜ ମନକୁ ଠିକ୍ େସ ବୁେଝଇ ପାରୁ ନ ଥାଏ 

ବିଶ�ଜିତ।  ଆଜକୁ ପା� ବଷ� େହଲାଣି ରାଜୁ କାମ କରୁଛି ଏଠି କଣ ପାଇଁ େସ ଏମିତି 

କହିବ? ପ�କୃତେର କଣ ଆଇନା ଭିତେର ଭୂତ अଛି। ଆସି କି ନିଜ େଚୟାରେର ବସିଲା। 

େସଦିନ ତାକୁ ଜମା ଭଲ ଲାଗୁ ନଥାଏ। ଘଡି କି ଘଡି ଯାଇ େଗାଦାମ ଘର ଭିତେର 

ଆଇନାକୁ େଦଖି କି ଆସୁଥାଏ। େସଦିନ େବପାର ବି କିଛି ଖାସ୍ େହଲାନି। ମନ ଭାରାକ� ାe 

େହାଇ ଯାଉଥାଏ ବିଶ�ଜିତର। ରାତି ୧୦ଟା େବଳକୁ େଦାକାନ ବp କରିବା ପାଇଁ ଗଲା 
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େବଳକୁ ତାକୁ ଲାଗିଲା େଯପରି େଗାଦାମ ଘେର େକହି ଜେଣ µୀ େଲାକର ପାଉଁଜି ପିgି 

ଚାଲିବାର ଶ¯। ନିଜର ମନର ଭ� ମ େବାଲି ଭାବି ସଟର ଟାଣିବାକୁ ଗଲା େବଳକୁ ଏଥର 

େଗାେଟ µୀ େଲାକର କାpିବାର ଶ¯ େଗାଦାମ ଘରୁ ଆସୁଛି ଯାହାକି େସ �� ଶୁଣିପାରୁ 

ଥାଏ। କା°ଘ�ାକୁ अେନଇଲା େଦଖିଲ ରାତି ସାେଢ ଦଶଟା। ସାହସ କରି େଗାଦାମ 

ଭିତରକୁ ଗଲା।  େଦଖିଲା ଆଇନାଟି େସମିତି କଳା କପଡା ଭିତେର େଘାଡା େହଇ କି ରଖା 

େହାଇଛି। ସବୁ ତ ଠିକଠାକ୍ अଛି। ହଠାତ ଦୁମ୍ କରି େଗାେଟ ଶ¯ େହଲା। ଚମକି ପଡି 

ପଛକୁ ଚାହXଲା େବଳକୁ ପୁରୁଣା ମ]ୂ{ େଗାେଟ ତେଳ ପଡି ଚୁରମାର୍ େହାଇଗଲା। ବିଶ�ଜିତ 

ସାହସ ସ�ୟ କରି ନିଜକୁ ପ�କୃତି� କରି ଛିଡାେହଲା। ସେ}ସେ} େଗାଦାମ ଘରର 

ଆଲୁअ ଗୁଡା ସବୁ ଲିଭିଗଲା। ଆଉ େସ େଦଖିଲା  ଆଇନା ଭିତରୁ  େଗାେଟ ଆଲୁअ 

ଜଳିଲା ଭଳି। ଏକଦମ ଡରି ଯାଇଥିଲା ବିଶ�ଜିତ। ପାଦ ଚିପିଚିପି ଆଇନା ପାଖକୁ ଗଲା 

ଏବଂ ଧୀେରଧୀେର ତା ଉପରୁ କଳା କପଡାଟା କାଢି େଦଲା।  ସେ} ସେ} ମେନ େହଲା  

ତାକୁ  େଯପରି ଆଇନା ଭିତରକୁ କିଏ ଟାଣି େନଉଛି। ଆଉ ଏକ ବିକଟାଳ ପ�ଚv ଶ¯େର 

ତା କାନ ଫାଟିପଡିଲା ପରି ଲାଗୁଛି। ହଠାତ୍ ଆଇନା ଉପେର େଗାେଟ ଚିତ�  ଆସିଲା ଭଳି 

ତାକୁ ଲାଗିଲା ଆେର େସ ଆଇନା ଆଗେର ଏ ସବୁ କଣ େଦଖୁଛି େଗାେଟ µୀ େଲାକ େସହି 

ଆଇନା ଆଗେର ଛିଡା େହଇ ସିpୁର ପିgୁଛି ଏବଂ ହଠାତ ଦୁଇ ଜଣ ମୁଖାପିgା ଦୁବ�ୁ ] ଆସି 

ତା େପଟକୁ ଛୁରା ମାରି ହତ�ା କରୁଛeି। µୀ େଲାକଟି ତେଳ ପଡି ଚି�ାର କରି ପାଟି 

କଲାେବଳକୁ  ତାକୁ ଛୁରୀେର େସମାେନ ଭୂଷି ଚାଲିଛeି। ତାକୁ ସାହାଯ� କରିବା ପାଇଁ ତା 

ସ�ାମୀ  ଆସି େସ ଦୁବ�ୁ ] ଦୁଇଜଣ.ୁ ମାଡି ବସୁଛି। ଧ^ାଧ^ିେର ମୁଖାଟା େସ ଦୁଇଜଣ. 

ମୁହଁରୁ ଫିଟି ଯାଉଛି। କିm ଏ କଣ ମୁଖା ଭିତେର ଥିବା ଦୁଇଜଣ  ଦୁବ�ୁ ] କଣ େମାହନ 
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ଆଉ अମିତ? େମାହନ େସ µୀ େଲାକର ସ�ାମୀକୁ ପଛରୁ ମାଡି ବସୁଛି ଆଉ अମିତ େସହି 

ଛୁରାେର େସ େଲାକର େପଟକୁ ଭୁଶିବାେର ଲାଗିଛି। ଛୁରାଭୁସିଲା େବେଳ େସଇ ରoଛିଟା 

ଆସି େସ ଆଇନା ଉପେର ପଡି ଆଇନାଟିକୁ ପୁରା ଲାଲ୍ କରି େଦଉଛି। େମାହନ ହସିହସି 

अମିତକୁ କହୁଛି, “ଯାହାହଉ ଏେବ ଆମ ବିରୁ�େର ଆଉ େକହି ସାfୀ େଦଇ ପାରିେବନି 

ଦୁଇଜଣ.ୁ ତ ଖତମ କରି େଦେଲ ଚାଲ୍ ଆେମ େନଇ ଏମାନ.ୁ େଟ�ନ ଲାଇନେର ପେକଇ 

େଦଇ ଆସିବା େଲାକ ଜାଣିେବ େଯ େଟ�ନ ଦୁଘ�ଟଣାେର ମରି ଯାଇଛeି େବାଲି” ତା’ପେର 

ବିଶ�ଜିତକୁ ଲାଗିଲା େଯ େକହି େଯପରି ତାକୁ େଠଲି େସଇ ଆଇନା ଭିତରକୁ ବାହାର କରି 

େଦଉଛି ଏବଂ ଆଇନା ଭିତରୁ େକହି କହୁଛି, “ମେତ େନଇ େମା ଜାଗାେର ରଖି େଦଇ ଆସ 

ନ େହେଲ ତୁ ବି ମରିବୁ ତା. ସହ ମଁୁ େସମାନ.ୁ ଛାଡିବିନି”  

 ବିଶ�ଜିତ ଗଛ କଟିଲା ଭଳି ମଛୂ�ା େହାଇ ଟଳି ପଡିଲା େସଇଠି। ପରଦିନ ସକାଳୁ 

େକାରିअର ବାଲା.ୁ ଡାକି  କାହାକୁ କିଛି ନ ଜେଣଇ ଆଇନାକୁ େଯମିତି ଆଣିଥିଲା  େସମିତି 

ବgାବgି କରି ରାଜ�ାନ ପେଠଇ େଦଲା।  ଆଉ େସ ଖବର େସ େମାହନ କି अମିତକୁ 

ଜେଣଇଲା ନାହX। ରାଜୁକୁ ମଧ� େଦାକାନକୁ ପୁଣି େଫେରଇ ଆଣିଲା। େସ ଘଟଣାର 

ମାେସ ପେର େସ ଜାଣିବାକୁ ପାଇଲା େଯ अମିତ ଆଉ େମାହନ ଦୁଇଜଣ.ୁ କିଏ ଜେଣ 

ଭ}ାକାଚେର ଗଳାକାଟି ହତ�ା କରିଛି। ଆଉ େସଇଦିନ ରାତିେର େସ ସ�ପx େଦଖିଲା େଯ 

େସହି µୀ େଲାକ ଆସି ତାକୁ ସ�ପxେର କହୁଛି, “େମାହନର ଚରିତ�  ବହୁତ ଖରାପ ଥିଲା। 

େସ ଆମ ଗଁାର ଜେଣ ବିଧବା ମହିଳାକୁ अeଃସ]� ା କରି ମାରିେଦଇ ଥିଲା ଏବଂ ତା ହତ�ାର 

ମୁକସାfୀ ମଁୁ ଥିଲି। ତାକୁ ଏ ସବୁ ଖରାପ କାମ କରିବା ପାଇଁ अମିତ ମଧ� ସାହାଯ� 

କରୁଥିଲା। େସମାେନ ମିଶି େସ ବିଧବାକୁ କୂअେର ପେକଇ ମାରି େଦଇଥିେଲ ଆଉ େସ 
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କାv ମଁୁ େମା ନିଜ ଆଖିେର େଦଖିଥିଲି। େସଥିପାଇଁ େସମାେନ ପୁଲିସ୍ କବଳରୁ ନିଜକୁ 

ରfା କରିବା ପାଇଁ େମାେତ ହତ�ା କେଲ। କିm େମା ନିେ��ାଷ ସ�ାମୀ.ୁ େସମାେନ କାହXକି 

ହତ�ା କେଲ?  ଆଉ େସଇ ପ�ତିେଶାଧ  େନବା ପାଇଁ େମା ଆତD ା अେମାf େହାଇ େସଇ 

ଆଇନା ଭିତେର ରହିଥିଲା।  କାରଣ େସହି ଆଇନା େମା ପାଇଁ େମା ସ�ାମୀ ଆଣିଥିେଲ 

ଯାହାକି  େମାର ସବୁ ଠାରୁ ପି�ୟ ଜିନିଷ ଥିଲା। େସମାେନ ବହୁତ େଚ�ା କରି ଥିେଲ ଏ 

ଆଇନାଟିକୁ ନ� କରିେଦବା ପାଇଁ କିm ମଁୁ ତାହା ହବାକୁ େଦଉ ନଥିଲି େଶଷେର 

େସମାେନ େଗାେଟ ତାeି� କକୁ ଆଣି ତା’ର ପରାମଶ�େର ଏହି ଆଇନାକୁ େସ ଜାଗାଠାରୁ 

ଦୂେରଇ େଦବାକୁ େଚ�ା କରୁଥିେଲ ଏବଂ େସଥି େଯାଗଁୁ ତୁମ ବgୁ अମିତ େମା କବଳରୁ 

ମୁoି ପାଇବା ପାଇଁ ତୁମକୁ ରାଜ�ାନକୁ ପୁରୁଣା ଜିନିଷ ମିଳିବା ବାହାନା କରି 

ଡେକଇଥିଲା” ଚାଉଁକିନା ଭା}ିଗଲା ବିଶ�ଜିତର ନିଦ। ଫୁଲ୍ ଏସିେର ବି େସ ପୁରା 

ଝାଳେର ଭିଜି ଯାଇଥିଲା। ପରଦିନ ବିଶ�ଜିତ  େଦାକାନ ଦାୟିତ�  ରାଜୁକୁ େଦଇ ମନର 

ଶାeି ପାଇଁ କିଛି ଦିନପାଇଁ ଚାଲିଗଲା େବୖ�େଦବୀ. ଦଶ�ନ କରିବାକୁ। 
 ସହକାରୀ अଧ�ାପକ 

େରାଲାv୍ ଫାମ�ାସୀ ମହାବିଦ�ାଳୟ 

େଖାଡାସି}ୀ,ବ� ହD ପୁର-୧୦ 
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ନିବ�ାକ ସଂପକ�ନିବ�ାକ ସଂପକ�ନିବ�ାକ ସଂପକ�ନିବ�ାକ ସଂପକ�    
 ସକାଳୁ ସକାଳୁ ଖୁବ୍ େଜାରେର ପାଟିତୁv ଶୁଣି ରାଜୁ ବାହାରକୁ 
ଆସି େଦଖିଲା ନବଘନ ବାବୁ. ଘର ଆଗେର ଚାରି ପା�ଜଣ େଲାକ 
େଘରିଯାଇ କାହାକୁ ମାରପିଟ୍ କରୁଥିେଲ ରାଜୁ ପ�ଥେମ ଯିବନି 
ଭାବୁଥିଲା, କିm ହଠାତ୍ କୁଁ କୁଁ କରି ଏକ ବିକଳ କାpଣା ସ�ର ଶୁଣି େସଠାକୁ ଯାଇ ଯାହା 
େଦଖିଲା, େସଥିେର େସ ^Í େହାଇ ଛିଡ଼ା େହାଇ ରହିଲା େଛାଟ କୁକୁର ଛୁଆ 
ପ.କାଦୁअେର ଲଟପଟ େହାଇ ଭୂଇଁେର ପଡ଼ିଛି େଲାେକ ତାକୁ ବାଡ଼ି, ଚପଲ ଯାହା 
ପାଇେଲ ପିଟି ଚାଲିଛeି େଯମିତି େଗାଟିଏ ମହାନ କାଯ��ଟିଏ କରି ଚାଲିଛeି ରାଜୁ 
େଦଖିଲା, କୁକୁର ଛୁଆଟି ନିେ^ଜ େହାଇ ପଡ଼ିଲାଣି ରାଜୁ ଆଉ ସହିନପାରି, େଦୗଡ଼ିଯାଇ 
କୁକୁରଟିକୁ େକାଳେର ଧରି ପକାଇ ଖୁବ୍ େଜାରେର ପାଟି କରି େଲାକମାନ.ୁ ତାକୁ 
ମାରିବାକୁ ମନାକଲା ହଠାତ୍ େଗାଟିଏ ୧୦/୧୧ ବଷ�ର ଛୁଆଟି ଏମିତି ଭାବେର 
ପ.କାଦୁअ େନସି େହାଇଥିବା କୁକୁର ଛୁଆଟିକୁ ନିଜ େକାଳେର ଧରିେନବା େଦଖି ସମେ^ 
ଆ�ଯ�� େହାଇ ତାକୁ अନାଇଥାeି ନବଘନ ବାବୁ. ମାବ�ଲ ଚଟାଣ େସଇ କୁକୁର ଛୁଆର 
ପ.କାଦୁअ େନସା ପାଦଚିହx େର अସନା େହାଇଥିବା େଯାଗଁୁ େସ ନିରୀହ କୁକୁର ଛୁଆଟି 
ଉପେର  ଏେତେବଳ ଯାଏ କିଛି ନ ବୁଝିସୁଝି େଲାେକ ନିଜର ବୀରତ�  ଜାହିର କରି 
ଚାଲିଥିେଲ अଥଚ ନିଜ େଦହସାରା େସଇ ପ.କାଦୁअେର େନସି େହାଇଗେଲ ବି ଏେତ 
ସାନ ଛୁଆଟି ତାକୁ ଖାତିର ନ କରି େଗାେଟ ବାରବୁଲା କୁକୁରଟିକୁ ନିଜ େକାଳେର ଆଶ�ା 
େଦଇଥାଏ ସମେ^ ନିଜର ଭୁଲ ବୁଝିପାରି ମୁv ତଳକୁ କରି େଫରି ଯାଉଥିେଲ ରାଜୁର 
କିm େସ ଆଡ଼କୁ ନଜର ନଥାଏ କୁକୁରଟି ଆଶ�ାସନାର ପରଶ ପାଇ କୃତ�ତାର 
ଚାହାଣୀେର ରାଜୁକୁ ଚାହXଥାଏ 

ସ_ଲପୁର, ଓଡ଼ିଶା 

କଲ�ାଣୀ ନp 
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େଗୗରୀେଗୗରୀେଗୗରୀେଗୗରୀ, , , , ତୁ ଏ କୂଳର ନା େସ କୂଳରତୁ ଏ କୂଳର ନା େସ କୂଳରତୁ ଏ କୂଳର ନା େସ କୂଳରତୁ ଏ କୂଳର ନା େସ କୂଳର    

ମଦନପୁର େବାଲି େଗାଟିଏ ଗଁା େସ ଗଁାେର େଗୗରୀ େବାଲି େଗାଟିଏ 

ଝିअ ହରି ସାହୁ.ର। େସ ବିଏ ପାସ୍ କରିଛି ଏେବ ତାକୁ ବିବାହ କରିବା 

ପାଇଁ ହରିସାହୁ ସଜବାଜ େହଉଛeି। େଗୗରୀ ଜନD  େବେଳ ତା ମା'ର 

ମୃତୁ� ଘଟିଥିଲା େସଥିପାଇଁ ଗଁାର अେନକ େଲାକ ତାକୁ ରାfସୁଣୀ େବାଲି ଡାକୁଥିେଲ। 

େଗୗରୀ ମନେର ବହୁତ କ� ଯ�ଣା ଥିେଲ ସେ]� େସ ଏହାକୁ ଦୂେରଇ ମନେର ଖୁସି 

ରଖିବାକୁ େଚ�ା କେର। େସ ରାfସୁଣୀ େବାଲି ତା ସ}େର େକହିବି େଖଳା େଖଳି କରeି 

ନାହX। େସ େବେଳ େବେଳ ଉଦାସୀ େହାଇ ମନ ଭିତେର କାpି ଉେଠ କହିଯାଏ; େହ ପ�ଭୁ 

ମଁୁ କ'ଣ େସ କମ� ପାଇଁ ଦାୟୀ େଯ େମା ମା'କୁ ମଁୁ େକମିତି େମା େକାମଳ ହାତେର 

ମାରିପାରିବି। ଠିକ୍ ଏହି ସମୟେର େଗୗରୀର ବାପା ହରିସାହୁ ଆସି େଗୗରୀର ଚfୁରୁ 

ଝରିଯାଉଥିବା ଲୁହକୁ ସାମୁକାେର େପାତିେଦେଲ; କହିେଲ େର ଝିअ ତୁ ନୁେହଁ େସ 

ରାfସୁଣୀ; ତୁ େତା ମଣିମୁoାର େସ େଗାଭା ଯାହାକୁ େନଇ ମଁୁ ବ�ିଛି। ତୁ ଯଦି ଉଦାସୀନ 

େହାଇଯିବୁ େତା ମା େତା ପ�ଭୁ ବି ଉଦାସୀନ େହାଇଯିେବ। ବାପା.ର ସାe�ନା ପାଇବାେର 

େଗୗରୀ ମନେର ଶoି ସଂଚାର େହଲା େସ କହିଲା ଆଜି ତୁେମ େମା ପାଖେର अଛ େବାଲି 

ସିନା ମେତ ଶo କରିେଦଲ କିm ମଁୁ ବିବାହ ପେର; ଯଦି େସଠି କିଛି अମ}ଳ ହୁଏ ସମେ^ 

େମାେତ ଭୁଲ ବୁଝିେବ। େସହି fଣେର ତା ବାପା କୁହeି େଗୗରୀ ତୁ ଏେତ ଦୂର କଥା 

କାହXକି ଭାବୁଛୁ େକହି କପାଳେର ନିଜର ହ^ କାହାଣୀ େଲଖିନାହାeି; େସ ବିଧାତା େଲଖିଛି 

େତା ହ^ କାହାଣୀ; ତା. ଉପେର ଛାଡ଼ିେଦଇ ନିଜର କମ� କୁ ସ#ାଦନ କର। ଏହି ସବୁ 

ଶିବାଶିଷ ନାଏକ 
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କଥାେର େଗୗରୀ ସାହାସୀ େହାଇଗଲା। େଗୗରୀର ବିବାହ ହିମଗିରିର ମଦନେମାହନ 

ସାହୁ. ବଡ଼ ପୁअ ନିେତଶ ସହିତ େହାଇଗଲା। େଗୗରୀର ବିବାହେର ସାହି ପଡିଶାରୁ େକହି 

ବି ତାକୁ ଆଶ�ୀବାଦ କରିବାକୁ ଆସିେଲ ନାହX; େଗୗରୀ ମନର କଥାକୁ ତା'ବାପା ଜାଣିପାରି 

ନିଜ ଲୁହକୁ ନିଜ ଛାତି ଭିତେର ଚାପିେଦେଲ। େଗୗରୀ ଉଦାସୀନ େହାଇ ତା'ବାପାକୁ ଛାଡି 

ହିମଗିରିକୁ ଚାଲିଗଲା। ଏେଣ ମଦନପୁରେର ଖୁସିର अସରା କାହXକି ନା େସ େଗୗରୀ 

ରାfସୁଣୀ ସବୁଦିନ ପାଇଁ େସ ଗଁାରୁ ଚାଲିଗଲା। ହିମଗିରିେର ପହ�ି େଗୗରୀ ସମ^ ବଡ଼ 

ଗୁରୁଜନ.ୁ ପ�ଣାମ କରିଲା ଏବଂ େସ ସଭି. ଆପଣାର େହାଇଗଲା। େଗୗରୀ ଆଗଭଳି 

ଆଉ ଉଦାସୀନ ନ ଥିଲା େସ ଏକ ନୂତନତ� କୁ ନିଜ ମଧ�େର ସଂଚାର କରିଥିଲା; ଏକ 

େଖାଲା ଆକାଶର ଚେଢଇ ଭାବି େସ ତା'ମନକୁ ବୁଝାଉଥିଲା। 

 କିm ବିଧିର ବିଧାନ ଆଉ ଏକ କଳ. େଲଖିବାକୁ ଯାଉଥିଲା; ଯାହାକି େଗୗରୀ ସହ� 

କରିପାରିବ କି ନାହX ତାହା େସ କହିବ। ନିେତଶର ମା େମେଲରିଆ ଜ�ରେର ପିଡୀତ ଥିେଲ 

ଡାoର ଔଷଧ େଦଇ କହିେଲ େର ମା େଗୗରୀ ତୁେମ ତୁମ ମା’.ୁ ଠିକ୍ ସମୟେର ଔଷଧ 

େଦବ। େଗୗରୀ ଡାoର.ୁ ହଁ ଆ�ା କହିବା ପେର ଡାoର କହିେଲ ମଁୁ ଯାଉଛି ମା। 

େଯତିକି ଠୁ अଧିକ େସବା ସୁଶ��ଷା କରିଲା। ଏହା େଦଖି ନିେତଶ ବହୁତ ଖୁସି େହଲା। ଏକ 

ଦିନ ରାତିେର େଗୗରୀ ଶାଶୁ ମା’.ୁ େଶଷ ଔଷଧ େଦଇ କହିଲା ମା ଏହାକୁ ତୁେମ 

ଖାଇେନବ ମଁୁ େସପେଟ ଭାତ ବେସଇଛି; େବାଧହୁଏ ଉତୁରି ଯିବ ଶାଶୁ ମା କହିେଲ ଠିକ୍ 

अଛି ମଁୁ ଖାଇେନବି। ବ�^ ବିବ� ତା ମଧ�େର େଗୗରୀ ଆଉ ଶାଶୁ ମା'. ପାଖକୁ ଯାଇନାହX 

କି େସ େଦଖିନାହX ଶାଶୁ ମା େଶଷ ଔଷଧ ଖାଇଛeି କି ନାହX। ସକାଳୁ େଗୗରୀ ଶାଶୁ ଘେର 

କାpଣାର େଡରା अେନକ ବାଟ अତିକ� ାe କରିଥାଏ। ଡାoର ଆସି େଦଖିେଲ େଗୗରୀ ଶାଶୁ 

ଆଉ ଏ ଦୁନିଆେର ନାହଁାeି। ଏକଥା ସମେ^ ଶୁଣି ନି^Í େହାଇଗେଲ। ତାଗିଦ୍ କେଲ 
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େଗୗରୀକୁ ତୁ େଶଷ ଔଷଧ େଦଇଥିଲୁ ନଁା ନାହX। େଗୗରୀ ସଭି. ପ�ଶxର ଉ]ର େଦଇ 

କହିଲା;  ହଁ ମଁୁ େଶଷ ଔଷଧ ଶାଶୁମା'.ୁ େଦଇଥିଲି ଖାଇେଦବ େବାଲି ଏପେଟ ଭାତ 

ବସିଥିଲା ଆଉ ଭାତ ଉତୁରି ବାର ଶ¯ ଆସିବାରୁ ମଁୁ ଚାଲି ଆସିଥିଲି। େସ ପ�ଭୁ. ରାଣ 

େନଇ କହୁଛି ମଁୁ ମା'.ୁ ଔଷଧ େଦଇଥିଲି କିm ବ�^ ବିବ� ତା ମଧ�େର ମଁୁ ପଚାରିବାକୁ 

ଭୁଲି ଯାଇଥିଲି। ଠିକ୍ ଏହି ସମୟେର ନିେତଶ କହିଲା ତୁେମ ତୁମ ମା'.ୁ େଯମିତି ଜନD ରୁ 

ମାରିଥିଲ େସମିତି େମା ମା'କୁ ତୁେମ ମାରିଛ; ତୁେମ େଗାଟିଏ ରାfସୁଣୀ ତୁେମ େଗାଟିଏ 

ରାfସୁଣୀ। ଗଁାର ସବୁ େଲାକ େଗୗରୀକୁ ରାfସୁଣୀ କହି ଲା¿ନା େଦବାକୁ ଲାଗିଲ। ଏହି 

ଖବର େଗୗରୀର ବାପା ହରି ସାହୁ. ପାଖକୁ ପହ�ିଗଲା; େସ ତା. ଗଁାରୁ ହିମଗିରି ଆସି 

ସଭି.ୁ କହିେଲ େମା ଝିअ ରାfସୁଣୀ ନୁେହଁ େସତ େମା ମଣିମୁoା ତୁେମ ତାକୁ ଏମିତି 

କାହXକି କହୁଛ। କିm େଲାକ ଓ ନିେତଶ ଓ ତା'ର ବାପା ଭାଇ ତା. ପରିବାର ବଗ� 

ବାର_ାର ରାfସୁଣୀ େଗୗରୀ ରାfସୁଣୀ େଗୗରୀ କହି ଗଁାର େକାଳାହଳ ଥମିବାର ନଁା େନଇ 

ନଥାଏ। ଠିକ୍ ଏହି ସମୟେର େଗୗରୀ କହିଲା ବାପା ତୁେମ ସିନା ମେତ ମଣିମୁoା େବାଲି 

ଭାବୁଛ କିm େମା ସ�ାମୀ େମା ପରିବାର ଓ ଗଁା େଲାକ ସମେ^ ମେତ ରାfସୁଣୀର ଏକ ରୂପ 

େଦଉଛeି; ଠିକ୍ अଛି ମଁୁ େସ ରାfସୁଣୀ େସ ରାfସୁଣୀ ଆଉ କାହାରି େହବନି େସ ଚାଲିଯିବ 

େସ ମରିଯିବ ତାକୁ ତୁେମ େଯେତ େଖାଜିେଲବି ପାଇବ ନାହX। ଠିକ୍ ଏହି ସମୟେର େଗୗରୀ 

ବାପା କହିେଲ; େର ମା ତୁ କ'ଣ ଏ ସବୁ କହୁଛୁ େତାେତ େଯପରି ରଖିଥିଲି େସ ପରି ମଁୁ 

ରଖିବି େମା ସହିତ େମା ଗଁା କୁ ଆ ପେଳଇବା। 

 କିm େଗୗରୀ ନାରାଜ େସ କାpି କାpି େଦୗଡ଼ି େଦୗଡ଼ି ଚାଲିଗଲା ପେର। େଗୗରୀ ବାପା 

କହିେଲେର େଗୗରୀ ତୁ ରହିଯାେର ତୁ ରାfସୁଣୀ ନୁେହଁ। େଗୗରୀ ପଛେର େଗୗରୀ ବାପା 

େଗୗରୀକୁ अଟକାଇବାକୁ େଦୗଡିେଲ େଗୗରୀ େଗୗରୀ କହି। ଠିକ୍ ଏହି ସମୟେର େଗୗରୀର 
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ସ�ାମୀ ନିେତଶ ଓ ପରିବାର ବଗ� ଓ ଗଁା େଲାକ; ରାfସୁଣୀ ଚାଲିଯା ରାfସୁଣୀ ଚାଲିଯା କହି 

େଗୗରୀ ପଛେର େଦୗଡିେଲ। େଗୗରୀକୁ ବିଧାତା ଆଣି ଏକ ଗଭୀର ନଦୀେର ନି¢ଜିତ 

େହବାକୁ ଇସାରା େଦଲା; ଦୂରରୁ େଗୗରୀ ବାପା ଏହା େଦଖି କହିଗେଲ େର ମା ତୁ ନଦୀକୁ 

ଝା# େଦବୁନି। अନ� ପfେର େଗୗରୀ ସ�ାମୀ ନିେତଶ ଓ ପରିବାର ବଗ� ଓ ଗଁା େଲାକ 

କହିଗେଲ ତୁ ଝା# େଦ ରାfସୁଣୀ ତୁ ଝା# େଦ। େଶଷେର େଗୗରୀ ନିଜକୁ ଗଭୀର 

ନଦୀେର ଝା# େଦଲା। ଝିअର ଏ ଦଶା େଦଖି ହରି ସାହୁ ପାଗଳ େହାଇଗେଲ; ତା.ୁ ତା. 

ଗଁା େଲାକ ତା. ଗଁାକୁ େନଇଗେଲ। ହିମଗିରି େଲାକ ଓ େଗୗରୀ ସ�ାମୀ ଓ ତା. ପରିବାର 

ବଗ� କହିେଲ; ରାfସୁଣୀ ଦୁନିଆରୁ ଗଲା। ନଦୀର ଗଭୀର ପାଣିେର େଗୗରୀ ଝଟପଟ 

େହାଇ କହିଗଲା େହ ଈଶ�ର େହ ପ�ଭୁ ଯଦି ଆପଣ ସତେର अଛeି; େତେବ ମେତ ରଖିେବ 

ଯଦି ମଁୁ ରାfସୁଣୀ ନୁହଁ। ଯଦି ମଁୁ ରାfସୁଣୀ େତେବ ମେତ ଏ ନଦୀର ଗଭୀର ଜଳେର 

ମାରିେଦେବ। ଏତିକି କହିବା ପେର େଗୗରୀର ନିଃଶ�ାସ ତା େଦହରୁ ଛାଡ଼ି ଛାଡ଼ି ଯାଉଥାଏ 

େଶଷେର େସ ନିଜକୁ ହାରମାନି ନିଃଶ�ାସ ତ�ାଗ କଲା େହ ପ�ଭୁ କହି। କିm ବିଚିତ�  ଏ 

ଦୁନିଆ ବିଚିତ�  ଏ ର}ମ� ବିଧାତାର ଲିଖନ େକ କରିବ ଆନ; େଗୗରୀର େପାଡ଼ା କପାଳକୁ 

ବିଧାତା ଏକ ଲfD ୀ ପ�ତିମାର ଚାତୁରୀେର ଗଢ଼ିବାକୁ ଚାହXେଲ। େଗୗରୀର ଶରୀର ଗଭୀର 

ନଦୀର ଜଳେର ଭାସି ଭାସି ଆସି ସତ�ଭାମାପୁରେର ଥିବା ନଦୀକୁ ଲାଗି ଏକ ବିଶାଳ 

ବାଲୁକା ^ୁପେର अଟକି ଗଲା; ଏଣୁ ଆେମ କହିପାରିବା ରଖିେଲ ହରି ମାରିବ କିଏ। ଏକ 

ଋଷି େସ ନଦୀ अବବାହିକା େଦଇ ପଦ ରାେ^ ଯାଉଥିେଲ; େସ େଦଖିେଲ ଏକ ନାରୀ 

ନଦୀର ବାଲୁକା ^ୁପେର କାହXକି େଶାଇଛି। େସ େଦୗଡ଼ି ଆସି େଦଖିେଲ େସ ନାରୀଟି 

ଗଭୀର ନିଦ� ାେର େଶାଇଛି ତା ଶରୀର ପୁରାପୁରି ଥvା। ଋଷି ତା. ଶିଷ� ମାନ.ୁ ବଡ଼ 

ପାଟିେର ଡାକି କହିେଲ ଚାଲିଆସ ମେତ ସାହାଯ� କର। ଋଷି. ଶିଷ�ମାେନ ଧାଇଁ ଆସି 
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େସ ନାରୀକୁ େଟକି େନଇ ଆଶ�ମେର ଚିକି�ା କେଲ। େସ ଋଷି ସି� ବଳେର େସ ନାରୀ 

ସହିତ େହାଇଥିବା ଦୃଶ�କୁ ନିଜ ଚfୁେର େଦଖିେଲ। ଏହି ସବୁ ଦୃଶ� େଦଖି ଋଷି କାpି 

ଉଠିେଲ କହିେଲ େହ ବିଧାତା ମଁୁ ଆଜିଠୁ ଏହାର ପିତା। ଦୀଘ� ୫ ଦିନର ଚିକି�ା ପେର 

େଗୗରୀ ଚfୁ େଖାଲି େଦଖିଲା ଏବଂ କାpି ଉଠିଲା। ଋଷି କହିେଲ େର ମା େମା ମଣିମୁoା 

ଯଦି କାpିବ ମଁୁ ବି କାpିବି। େଗୗରୀ ଭାବିଲା ଏକଥା େତା େମା ବାପା କୁହeି କିm ଏ 

ମହାନ୍ ଋଷି କିପରି ଜାଣିେଲ। ଋଷି. ଶିଷ�ମାେନ କହିେଲ େର ମା ଆମ ଋଷିେଦବ ବଡ଼ 

ସି� ପୁରୁଷ େସ ତୁମର अତୀତର ଘଟଣା ତୁମ ସହିତ ଯାହାବି େହାଇଛି େସ ସବୁ 

େଦଖିଛeି। େଗୗରୀ କାpି ଉଠି କହିଲା ବାପା ମଁୁ ତୁମକୁ ବାପା େବାଲି ଡାକିପାରିବି କି ଋଷି 

େଦବ। ଋଷି େଦବ ହସି ଉଠି କହିେଲ; ତୁ ମେତ ବାପା ଡାକିବୁ େବାଲି ପ�ଭୁ ତେତ େମା 

ପାଖକୁ େମା ଝିअ କରି ପେଠଇଛeି େର। ଆଉ େମା ସୁନା େଗୗରୀ ଆଉ କାpିବନି ହସିବ। 

ଋଷି କହିେଲ େସ ପୁରୁଣା କଥାକୁ ଭୁଲିଯାେର ମା େସ ପ�ଭୁ.ୁ େସ ବିଧାତା.ୁ ତୁ ପ�ଶx 

କରିଥିଲୁ ନଁା ତୁ ରାfସୁଣୀ ନଁା ରାfସୁଣୀ ନୁହଁ। େଗୗରୀ ମଉଳୀସ କ´େର କହିଲା ଋଷି 

େଦବ ନଁା ନଁା ବାପା ହଁ ମଁୁ େସ ପ�ଭୁ ଓ ବିଧାତାକୁ ପଚାରିଥିଲି ଆଉ େସ େମା ମନେର 

ଥିବା ; େସ /pକୁ ଦୂର କରି େଦେଲ। ଏମିତି କିଛି ବଷ� ଋଷି େଦବ ଓ େଗୗରୀ ଖୁସିେର 

ଜୀବନଯାପନ କେଲ । ଋଷି େଦବ. ଆଶ�ମକୁ ଏକ ବ� ାହD ଣ ପରିବାରର ସମ^ ସଦସ� 

ଆସି ତା. ପୁତ�  ଦାେମାଦରର ବିବାହ େହଉନି କାହXକି; ପଚାରିବାରୁ ଋଷି େଦବ କହିେଲ 

ବିଧି ଯାହା ସହିତ ଯାହାକୁ ବାgିଛି େସ ତାହାକୁ ମିଳିବ ; ହଁ ତୁମ ଦାେମାଦରର ବିବାହର 

ଦିନ େଖାଲିଯାଇଛି। ଠିକ୍ ଏହି ସମୟେର ଜଳ େନଇ େଗୗରୀ େସ ସମ^ ବ� ାହD ଣ 

ପରିବାରର ସମ^ େଲାକ.ୁ ଜଳପାନ କଲା େବେଳ ଦାେମାଦରର ଚfୁ େଗୗରୀର 

େସୗpଯ�� ଓ ତା'ର ବ�ବହାରକୁ େଦଖି କାମନାେର ପୀଡ଼ିତ େହାଇଗେଲ। ଋଷି େଦବ 
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ଜାଣିପାରିେଲ େଯ େମା ଝିअ େଗୗରୀକୁ ଏକ ଭଲ ପରିବାରେର ବାgିବା ପାଇଁ। 

ଦାେମାଦରର ପିତା ମେହଶ କହିେଲ ଋଷି େଦବ ଏ ଝିअଟି କିଏ; ଋଷି େଦବ କହିେଲ ଏ 

େମା ଝିअ େଗୗରୀ ସବୁେବେଳ କାମ କାମ କାମ। ଠିକ୍ ଏହି ସମୟେର ଦାେମାଦର କହିେଲ 

ଋଷି େଦବ େସ େକବଳ କାମ ହX କରeି ନଁା କିଛି କଥା ବି କୁହeି। ଋଷି େଦବ ହସି 

କହିେଲ ଆେର ବାବା େସ କଥା ବି କୁେହ କାମ ବି କେର। ଦାେମାଦରର ହାବଭାବକୁ 

େଦଖି ପିତା ମେହଶ କହିେଲ; ଋଷି େଦବ ଯଦି ଆପଣ. ଆପ]ି ନାହX େତେବ ଆପଣ 

ଆପଣ. ଝିअ େଗୗରୀ କୁ ଆମ ପୁअ ଦାେମାଦର ସେ} ବିବାହ େଦେବ । ଋଷି େଦବ ହସି 

ଉଠିେଲ କହିେଲ ; ମଁୁ ରାଜି ମଁୁ େମା ଝିअ େଗୗରୀ ସେ} କିଛି ଆଳାପ କରିବାକୁ ଚାେହଁ । 

ଦାେମାଦର ପିତା ମେହଶ କହିେଲ ଯା'm ଋଷି େଦବ ଶୀଘ� ଖୁସି ଖବର ଆଣm । େଗୗରୀ 

କୁ ଏ ସବୁ କଥା ଋଷି େଦବ କହିବା fଣେର େଗୗରୀ ଭୟଭୀତ େହାଇଗଲା କହିଲା ; ବାପା 

େସମାେନ ମେତ ! ଆେର ମା'ତୁ ରାfିଣୀ ନୁହଁ ତୁ େମା ମଣିମୁoା ; ଋଷି େଦବ . କଥାେର 

େଗୗରୀ ରାଜି େହାଇଗଲା । ଋଷି େଦବ ସେ} େଗୗରୀ ଆସି ବ� ାହD ଣ ପରିବାରର ସମ^ 

ସଦସ� .ୁ ପ�ଣାମ କଲା ; ଏହି ସମୟେର ଦାେମାଦର ମା ଲfD ୀ କହିେଲ େର ମା ତୁ େତା 

େମା ସୁନା ଟା । ଏମିତି ଖୁସିର ମାହଲ ଭିତେର ଦାେମାଦର ସେ} େଗୗରୀ ର ବିବାହ 

େହଲା ; ଦୁେହଁ େବଶ୍ ଖୁସିେର ରହିେଲ। ପା� ବଷ� ପେର ଦାେମାଦର ଓ େଗୗରୀ . ପୁତ�  

ସeାନ ଟିଏ ଜନD  େନଲା ଓ ତା. ପରିବାର ଖୁସିେର ଚାଲିଲା । 
ଧରଣୀଧର ସ�ୟଂଶାସିତ ମହାବିଦ�ାଳୟ , େକpୁଝର 

ଓଡ଼ିଆ ସ¢ାନ ଛାତ� , ଘର - ଜଘିଂରା , ଜିଲ� ା - େକpୁଝର  
ବା]�ାଳାପ - ୯୬୬୮୬୦୩୮୭୧, ୭୯୭୮୧୫୭୯୩୬  

ଇ-େମଲ - shibasheeshnaikjgr@gmail.com 
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ଭିନx  ଏକ ବହୁରୂପୀଭିନx  ଏକ ବହୁରୂପୀଭିନx  ଏକ ବହୁରୂପୀଭିନx  ଏକ ବହୁରୂପୀ    
 ଏ କଥାଟି େଲଖିବା ଆଗରୁ େମା ମନେର ନାଚିଯାଉଛି େମା 

ପିଲାଦିନର େସହି ସD �ତିସବୁ ଯାହା ଆଉ େକେବ େମା ଜୀବନେର 

େଫରିବ ନାହX। ମଁୁ ଟିକିଏ ଏମିତି ହX ଆ�ା; ମାେନ ଟିକିଏ ଫ� ାସେବÎୁ 

ଚାଲିଗେଲ ଆଉ େସଠାରୁ କିଛି ସମୟ ପାଇଁ େଫରିପାେରନାହX। େକମିତି େଫରିବି 

କହିେଲ! େସହିଠାେର ହX ତ ମଁୁ େଖାଜିପାଏ େମା ପିଲାଦିନର ସା}ସାଥୀ ମାନ.ୁ; 

େଭଟହୁଏ େମା ପିଲାଦିନ ସହ। େକେବ ଖାଲି ପାଦେର ଏ ବିଲରୁ େସ ବିଲ, ଏ ଆଡିରୁ େସ 

ଆଡି େଦଇ େଦୗଡି େଦୗଡି ଗୁଡିଉଡା ତ େକେବ ଫଟା ସାଇେକଲ ଟାୟାର ସହ ନିେଜ 

ଟାୟାର େହାଇ ଗଡୁଥାଏ ଗଁାର େମାରମ ସଡକଟା ଉପେର। େମାେତ अେନକ ପ�ଶx କରeି, 

“ହଇେର! ତୁ ଖାଲି ଫ� ାସେବକ୍ େର ସା} ସହ ମିଶୁଛୁ, େକେବ େପ�େଜ� �ାଟସ୍ ଟା 

अପେଡଟ୍ କର” ମଁୁ ଏହାର େକୗଣସି ପ�ତୁ�]ର ନେଦଇ ଖାଲି େଛାଟିଆ ହସଟିଏ 

ହସିଦିଏ। କଣ ଆଉ ଉ]ର େଦବି! େକମିତି କହିବି େଯ ଏହା ଭିତେର ଆମ ମୁହଁଟା 

ଲୁଚିସାରିଲାଣି େଗାଟିଏ ମୁଖା ପଛେର। େଯଉଁ ମୁଖାଟା ପଛେର ଏ େଚେହରାଗୁଡା ସବୁ 

ଧୀେର ଧୀେର େକମିତି ଭୟ.ର େହାଇଉଠୁଛି। େସଇଥିପାଇଁ ମଁୁ େଫରିଯାଏ େମା 

ପିଲାଦିନକୁ। ପୁଣିଥେର ଚିହିx ବାକୁ େଚ�ାକେର ନିଜକୁ ଆଉ େମା ସା} ମାନ.ୁ। 

େଖାଜିବୁେଲ େସହି ସରଳ ମନ ଭିତେର ଲୁଚିଥିବା ଆତିD ୟତାକୁ। ଆଜି ସମୟ େଯ ଖାଲି 

ବଦଳି ଯାଇଛି ତା ନୁେହଁ ବରଂ ସମୟ ସହ ତାଳେଦଇ ବଦଳିଯାଇଛି ଆମ ମାନସିକତା। 

େଜ�ାତିର~ନ ସାହୁ 
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ସମୟର ଜଟିଳ ପ�ବାହଟା ପର^ ପର^ କରି ଭିନx  ଏକ ମୁଖାେର ଆhାଦିତ କରିସାରିଲାଣି 

ଆମ ପରିଚୟ ଆଉ ବ�oିତ� କୁ। ଆଜି ଆେମ େଯେତ େଚ�ା କେଲ ମଧ� େଖାଲିପାରୁନାହୁଁ 

େସ ମୁଖାଟିକୁ । େସ ମୁଖା ପଛେର ରହିରହି ଆେମ ଜେଣଜେଣ ବହୁରୂପି ପାଲଟିଗେଲଣି । 

ଆେମ ପିଲାେବେଳ େଦଖିଥିବା ର}େବାଳା ବହୁରୂପିର ମୁଖାଟା ସିନା ସହଜେର େଖାଲିଯିବ 

କିm ସମୟ ସଜାଇ େଦଇଥିବା ବହୁରୂପିର ମୁଖାଟା ଏେତ ସହଜେର େଖାଲିନଥାଏ । 

େହେଲ େମା କାହାଣୀର ବହୁରୂପିଟା ଟିକିଏ ଭିନx  । କାହXକିନା ଏ ବହୁରୂପିର କାହାଣୀଟା 

ଆରn ହୁଏ ଆଜିକୁ ଷାଠିଏ ବଷ� ପବୂ�ରୁ । ଡ�ରରୁ ଝଡିପଡିଥିବା ଚକ୍ ଗୁvେର ମୁହଁକୁ 

ରେ}ଇ େଦଇ ସା}ମାନ.ୁ ଭୟଭୀତ କରାଇବାର ବୃଥା ପ�ୟାସ ପାଇଁ  େଗାଟିଏ ଦୁଇଟା 

େବଗୁନିଆ ବାଡି ଭା}ିେଦଉଥିେଲ ସାର୍ ତା ପିଠିେର । େହେଲ ମାଡକୁ ଖାତିର୍ ନକରି େସ 

ପ�ତିଦିନ  ସଜାଇେହଉଥାଏ ଭିନx  ଭିନx  ଚରିତ� େର । ତାର ଏହି अଭ�ାସଟା ହX ତାକୁ 

ବହୁରୂପିର ପରିଚୟ େଦଇଥିଲା ସା}ମାନ. ଗହଣେର । େସେବଠାରୁ ବାପ େଛଉv  

ରାମୁର ନଁାଟା ଲୁଚିଗଲା ବହୁରୂପିର ନଁାଟା ତେଳ ।  

 େସହି ସମୟେର େଯେତେବେଳ ବହୁରୂପିଟିଏ ଗଁା ଗଁା ବୁଲି ନିଜ ଭିନx  ଭିନx  ଚରିତ� କୁ 

ନ�ାୟ େଦବାକୁ େଚ�ା କରୁଥିଲା , େସେତେବେଳ ରାମୁ ସହ ଗଁାର अେନକ ପିଲା େସ 

ବହୁରୂପି ପେଛପେଛ ତାକୁ अନୁସରଣ କରୁଥିେଲ । େହେଲ अନୁସରଣ କରୁକରୁ ରାମୁ 

େକେତେବେଳ ବହୁରୂପିକୁ अନୁକରଣ କରିବସିଲା େସଇଟା କାହାରି ମେନନାହX । େତେବ 

ତାର ବହୁରୂପି अଭିନୟଟା ଥିଲା ଖୁବ୍ ଜୀବe । େସ େଯେତେବେଳ ସା} ମାନ.ର 

େମଳିେର ପହ�ିଯାଉଥିଲା େସେତେବେଳ ସଭXକଂ ମୁହଁେର େଖଳିଯାଉଥିଲା େଚନାଏ ହସ 

ଆଉ େସହି େଗାଟିଏ ବାକ� " େହଇେର ବହୁରୂପି ଆସିଗଲା ! ବହୁରୂପି " । ଆଉ ଏହି 
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କଥା ଶୁଣି ସିଏ େକେବ ରାଗିଥିବାର କାହାରି କାହX ମେନନାହX । ରାମୁର ସବୁ ସା} ତାକୁ 

ବହୁରୂପି େବାଲି ଡାକୁଥିଲାେବେଳ େସମାନ. ଭିତରୁ ଜେଣ ଥିଲା ଯିଏ ତାକୁ େକେବ 

ବହୁରୂପି ଡାକିବାର େକହି ଶୁଣିନାହାeି । େସ େହଉଛି ରାଜୁ । ରାଜୁ େହଉଛି ରାମୁର 

ଜେଣ ଭଲ ସା} । ଦୁେହଁ ଗଁାର ପାଣି ପବନ ଧଳିୂ ମାଟିେର ସା} େହାଇ ବଢିଛeି । 

ଦୁେହଁ ଦୁହX.ର ସୁଖ ଦୁଃଖେର ସବୁେବେଳ ସାଥୀ େହାଇ ଛିଡା େହାଇଛeି । େକେବ 

ନଈରୁ ମାଛ ଧରୁଧରୁ େପେଟ ପାଣି ପିଇ ପକାଇଛeି ତ େକେବ କାହା ବାଡିରୁ ଆ_, ପିଜୁଳି 

େଚାରିକରୁକରୁ ଗଛରୁ ପଡି େଗାଡ ହାତ ଭା}ିଛeି ।  ଏହିଭଳି ଜୀବନର ଚଲାବାେଟ 

ଦୁେହଁ ସାଥୀ େହାଇ ବିତାଇ ସାରିେଲଣି ଷାଠିଏଟି ବସe ।  ଧୀେରଧୀେର  ପଡିସାରିଲାଣି 

ସ#ୂ%� ଶରୀରେର ବ��କ�ର ଛାପ । ଧୀେର ଧୀେର କ�କିତ େହାଇଆସୁଥିବା ବା��କ�ର 

ଜୀବନ ପଥେର ଚାଲିବା ପାଇଁ ଦୁେହଁ ଦୁହX.ର େପ�ରଣାର ଉ� ।  ଜେଣ ଆଉ ଜଣକୁ 

େଦଖିେଦେଲ ଆତD ବିଶ�ାସେର ଚାଲିଯାଏ ଥକା ପାଦେର ଆଉ ଦୁଇ ପାହୁv ଆଗକୁ । ଏହା 

ଭିତେର ସମୟର ସୁअଟା ଭସାଇ େନଇଛି ରାମୁ ଓ ରାଜୁର କିଛି ସା}ମାନ.ୁ । ଆଉ ଏହି 

କିଛିଦିନ େହବ ରାମୁର େଦହଟା ବି ଭଲ ନାହX । ରାଜୁ ମଝିେର ମଝିେର ଭଲ ମp 

ବୁଝିେଦଇଯାଏ । ପିଲା ଦିନୁ ବାପ େଛଉv ପୁଣି अବିବାହିତ ରାମୁ , ମା' କୁ ମଧ� 

ହରାଇବା ପରଠାରୁ ତାର ଭଲ ମp ବୁଝିବାକୁ ତାପାଖେର ରାଜୁ अଛି । ଗଁା େର େକହି 

ଯଦି ତାର ହାଲଚାଲ୍ ପଚାେର , େସ ତୁରe କହିଦିଏ " ଆେର େମାର କଣ େହବ ! ରାଜୁ 

अଛି ପରା । ସିଏ ଥାଉ ଥାଉ େମାର କି ଚିeା " !  େହେଲ ଆଜି ସକାଳୁ ସକାଳୁ ରାଜୁର 

ମନଟା କାହXକି େକଜାଣି ଜମାରୁ ଭଲ ଲାଗିଲାନି । େସଇଥିପାଇଁ ସକାଳୁ ଉଠି ରାଜୁ ଧୀେର 

ଧୀେର ପାଦ ବଢାଇଲା ରାମୁ ଘରକୁ । କିଛି ଦୂର ଗଲା ପେର ରାଜୁର ନଜର ପଡିଲା ରାମୁ 
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ଘର ସାମନାଟା ଖୁବ୍ ଜନଗହଳି । ଭୟ ଆଉ ଆଶ.ା ଭିତେର ରାଜୁ ଯାଇ ପହ�ିଲା ରାମୁ 

ଘେର । େଦଖିଲା ସା} ତାର ଚିର ନିଦ� ାେର । ବାକ୍ ଶନୂ� ରାଜୁର ଚାରିପେଟ अgକାର 

େଖଳିଗଲା । ଆଖି ବpକରି କା°କୁ ଆଉଜି େହାଇ ତେଳ ବସିଗଲା ରାଜୁ । ଏତିକିେବେଳ 

ତଳ ସାହି ବଣିଆ ଘର ପୁअ ଆସି କହିଲା" ବାପା ସମୁଦି ଘରୁ େଫରୁଛeି । ସିଏ ନଆସିବା 

ପଯ��e ଦାଦା.ୁ େନେବନି " ।  ଏତିକି େବେଳ ଭିଡ ଭିତରୁ ହରି ସାହୁ କହିଲା " ହଁ ହଁ ! 

ଭାଈକୁ ଏେବ େକହି େନବନାହX । େମା ପୁअ କଟକରୁ ଆସୁଛି । ଆେର ଏହାରି ପାଇଁତ 

ସିଏ ଡାoର େହଲା । େମା ପୁअ ପଢିବ େବାଲି ପରା ଜମି ଦୁଇ ମାଣ ବିକିେଦଇଥିଲା । 

ସିଏ କହିଛି ଦାଦାକୁ େଶଷ ଥର ନି�ୟ େଦଖିବ " । ପୁଣି କିଏ ଜେଣ କହିଲା " ଆେର ସିଏ 

ତ େମାର ଭଗବାନ େର ! େମାେତ ରo େଦଇ େମା ଜୀବନ ବେ�ଇ ଥିଲା ସିଏ । େମାର 

ଏ ଜୀବନଟା ତାହାରି ଦାନ " । ଏହିଭଳି କିଏ କହୁଥାଏ ' ଇଏ େମା ପୁअ ଠୁ ବଳି' ; କିଏ 

କହୁଥାଏ 'େମା ବାପା େମା ପାଇଁ ଯାହା କରି ନାହାeି େମା ରାମୁ ଦାଦା େମା ପାଇଁ କରିଛeି 

' ; ପୁଣି େକହି ସା} କହୁଥାଏ 'ଆେର ଏ ବହୁରୂପିଟା ପାଇଁ ମଁୁ ନିଜ େଗାଡେର ଛିଡା େହଲି 

। ବାହା ସାହା େହାଇ ପିଲାକୁଂ ମଣିଷ କଲି । େମାେତ ଟିକିଏ କାେgଇବାକୁ େଦବେର । 

ନେହେଲ ଏ ବହୁରୂପିଟା ପାଖେର ମଁୁ ଋଣି େହାଇରହିଯିବି ' । ଚୁପଚାପ୍ ଏହି କଥାସବୁ 

ଶୁଣୁଶୁଣୁ ଥରଥର ଗଳାେର ଚି�ାର କରି ରାଜୁ କହିଲା " ଆେର ଏ ରାମୁ ! େତାର େକେତ 

ରୂପ େର ! େକେତେବେଳ କାହାପାଇଁ ବାପ େହାଇଯାଇଛୁ ତ େକେତେବେଳ ଦାଦା !  

କାହାପାଇଁ ଦାତା େହାଇଗଲୁ ତ େମା ପାଇଁ  େମା ସା} ରାମୁ େହାଇଗଲୁ ଆଉ ଏ ହରିଆ ! 

ଏ ହରିଆଟା ପାଇଁ ତ ତୁ ଭଗବାନ େହାଇଗଲୁ େର ! କାହX ମଁୁତ େତାର ଏ ରୂପଗୁଡା  

ଆଗରୁ େକେବ େଦଖିନାହX । ତାମାେନ , ତୁ ଯାଉ ଯାଉ େମା ସା}େର ବି ଛଳନା 
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କରିେଦଇଗଲୁ ! ଠିକ୍ କହୁଥିେଲ ସା}ମାେନ େଯ ତୁ େଗାଟିଏ ବହୁରୂପିଟା । େହେଲ ମଁୁ 

ମାନୁନଥିଲି ।  କିm ଆଜି ମଁୁ ମାନିଯାଉଛି ତୁ ସତେର େଗାଟିଏ ବହୁରୂପିଟାେର ! ଆଜି ତୁ 

େତାର ବହୁରୂପି ନଁାଟାକୁ ସାଥ�କ କରିେଦଲୁ । ଏ ବହୁରୂପି ! େତାର ଏଇଟା େକଉଁ ରୂପ  !  

ସତେର େତାର ଏ ରୂପଟା େଦଖି େମାେତ ଭାରି ଭୟ ଲାଗୁଛିେର ।  ଏ ସା}! ଏଏଏ ... 

ଏେତ ଜୀବe अଭିନୟ କରନାେର ।  ଏଥର ତ ଉଠିପଡ । ମଁୁ ମାନିଗଲି ତୁ େଗାେଟ 

ବହୁରୂପି େବାଲି । ମାନିଗଲି େସଦିନର େସ ଚକ୍ ଗୁvେର ନିଜକୁନିେଜ ସଜାଇ େହଉଥିବା 

ବହୁରୂପିଟା ବା^ବ ଜୀବନେର ବି େଗାେଟ ବହୁରୂପି  େବାଲି । ଏ ବହୁରୂପି ଉଠୁ ; ଉଠୁ " 

। କିm ବହୁରୂପି ଆଜି େଶାଇଥିଲା ନି�ଳ େହାଇ । ସେତେଯପରି  ଜୀବନ ସାରା ନାନାଦି 

ଚରିତ� େର ନିଜକୁ ଚିତି� ତ କରି ଥକିପଡିଥିବା ବହୁରୂପିଟା ଆଜି ଯାଇଛି ତୃ|ିର ନିଦ� ାେର । 

କିଛି ସମୟ ପେର ଶୁଭିଲା ରାମ ନାମ । ଚଳଚ�ଳ େହାଇଉଠିଲା ରାଜୁ । ଚିତାର ନିଆଁଟା 

ଆକାଶ ମୁହଁା େହଲା ଆଉ ତା ସହ ଦୀଘ� ଶ�ାସେଟ ଶ¯ର ରୂପେନଇ ରାଜୁ ମୁହଁରୁ ବାହାରି 

ଆସିଲା " େହଇେର ସଭXଏ େଦଖ ! ଆମ ବହୁରୂପିଟା ଆମକୁ ଛାଡି ଚାଲିଗଲା..." !   ॥ 

 

େଜ�ାତିରଞନ ସାହୁ  

jrs.2013rediffmail@gmail.com 
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େଗାଲାପେଗାଲାପେଗାଲାପେଗାଲାପ    
େଗାଲାପ ଗଛଟିଏ। ଦି ବଷ� େହଲାଣି େସମିତି ଠିଆେହାଇ ଥାଏ। 
ଖରାେର ଶୁଖି ଡା} ନ ହଉଣୁ କାଳ େବୖଶାଖୀ ଆସି ଦୟା କରିେଦଇ 
ଯାଏ। ଜୀବନ ଆସିଯାଏ େଯପରି ତା ମେଧ�। ତା କ�ା ପତ� ଡାଳ 
ଆଦି ସଂଘଷ� କରୁଥାeି ଗଛଟିକୁ ଜୀବିତ ରଖିବା ଲାଗି। କିଛି ଦିନ ପେର ବସe ଆେସ। 
ର} େବର}ର ଫୁଲ ଫୁଟିବାକୁ ଲାେଗ ଚାରି ଆେଡ଼। େଗାଲାପ ଗଛେର ମଧ� ଫୁଲ 
କିଛିଟା ଫୁଟିବା ଉପେର େହାଇଥାeି। ଧୀେର ଧୀେର ଫୁଲର େସୗpଯ�� ପଥିକ. ଦୃ�ି 
ଆକଷ�ଣ କରିବାକୁ ଲାଗିଲା। ଭअଁରମାନ. ସୁअ ଛୁଟିଲା। େକହି େକହି ତ ଆସି ଫୁଲଟିକୁ 
ମୃଦୁ�ଶ� େଦଇ ଆଉଁସି େଦଇ ପଳାଉଥାeି। େହେଲ ଗଛଟି ଏସବୁଥିରୁ अଧିକ ପ�ସନx  
େହାଇ ପାରୁ ନଥାଏ। େସ ବି� ଥିଲା ଏ fଣ�ାୟୀ अନୁଭୂତିର ସତ�ତାକୁ େନଇ। କିଛି 
ଦିନ ପେର ଏ ଫୁଲ ଗୁଡିକ ମଉଳି ଯିବ। अତୀତର େସ ସୁfD  �ିତି ପୁନବ�ାର ଆସିବ େଯେବ 
େସ ପୁନବ�ାର ସଂଘଷ� କରିବ ବ�ିବା ଲାଗି। େସେତେବେଳ ଏ ଫୁଲମାେନ ନ ଥିେବ ନା 
ଆଉ ଆସିେବ ଏହାର ଭअଁର କି ପ�ଶଂସକ। େସହି ପତ�  କ�ା ଓ ଡାଳ ମାେନ ହX ଥିେବ ତା 
ସଂଘଷ� େବଳେର। କାସ୍... େକହି ଆସି ତା ପତ�  କ�ା ଆଉ ଡାଳକୁ ମଧ� ଏତିକି ଭଲ 
ପାଇବା ଦିअeା। େସମାନ. ସÏଷ� ଲାଗି ଆଜି ଫୁଲଗୁଡିକ अଛeି କହି େସମାନ.ୁ 
ଧନ�ବାଦ ଦିअeା। େସମାନ.ୁ ମଧ� ଫୁଲ ସଦୃଶ ଆଦର ମିଳeା। େସମାେନ କଣ ଏସବୁ 
ପାଇବା ପାଇଁ େଯାଗ� ନୁହeି? େସୗpଯ� ହX କଣ ସବୁ କିଛି??? ଆକାର ଭି]ିେର 
ବ�ହD ାv  ପରିଚାଳିତ େହଉଥିେଲ ଆଜି ଆକାଶେର अନିୟମିତ ଭାେବ ତାରା ମାେନ େଶାଭା 
ପା’େe? 

ରୁଖ୍ ସାର୍ େବଗମ୍ 
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ପ�ତିଶୃତିପ�ତିଶୃତିପ�ତିଶୃତିପ�ତିଶୃତି    
 ସଂଧ�ା ସମୟ, ରା^ାେର ଚାଲି ଚାଲି କୁଆେଡ଼ ଯାଉଛeି େସ 

ନିେଜ ବି ଜାଣି ନାହାeି ଖରାଦିନ, अଫିସରୁ େଫରିଲା ପେର ଟିେକ 

ବୁଲି ଆସିେଲ ହାଲକା ଲାେଗ, ତା’ପେର अଫିସେର ଆଜିକାଲି ବହୁତ 

କାମ, ସରକାରୀ अଫିସ, କାମ ବହୁତ ଆବଶ�କ େଲାକ କମ ଏ ସବୁ କଥା ଭାବୁଭାବୁ 

ବହୁତ ବାଟ ଆସିେଲଣି ଜୀବନବାବୁ ହଠାତ ତା. ଆଖି ପଡ଼ିଲା ଜେଣ ବୃ�ବ�oି. 

ଉପେର, ବୟସର अପରାହx େର ପଦାପ�ଣ କରିଛeି େସ, େବାଧହୁଏ ସାଂଧ�ଭ� ମଣେର 

ଆସିଛeି ଆେଗଇ ଚାଲିେଲ ଜୀବନବାବୁ ମନେର अେନକ ପ�ଶx, ରା^ାର ଦୁଇକଡ଼େର 

ଗଛଗୁଡ଼ିକ ମୁvେଟକି ଛିଡ଼ା େହାଇଛeି େକଉଁ अନାଦି କାଳରୁ, କଳା ମଚ ମଚ ପିଚୁ 

ରା^ାର ଦୁଇକଡ଼େର ଏଇ ରା^ାେର ସା}ମାନ. ସହ େକେତ ଦଉଡ଼ବାଜି େସ 

ଲଗାଇଛeି अବଶ� ରା^ାର ଏହା ଭିତେର ବହୁତ ଥର ନବକେଳବର େହାଇଛି ଭୁଲି 

େହବନି େସ ପିଲାଦିନକୁ, ସା} ମାେନ ବି େକ କୁଆେଡ଼ ଗେଲଣି, େକବଳ ତା.ର अତିପି�ୟ 

ସା} ସାଗର ସହ େଦଖା େହଉଛି ଆଜିକାଲି ସମାଜେର େସ ସାଗରବାବୁ ଭାବେର 

ପରିଚିତ କାହX େକେତ ସ#]ି ତାହାର ହିସାବ ନାହX 

 ଏେବ କିଛିଦିନ େହବ ସାଗର ଆଉ ଆଗ ପରି ମିଶୁନାହX ହଁ, ବଡ଼େଲାକିଆ କଥା 

ସବୁେବେଳ କଣ ସମାନ अଛି? ସମୟର ପରିବ]�ନ େହଉଛି େସ ବା କାହX अଲଗା 

େହବ? ଚାଲି ଚାଲି ବହୁତ ବାଟ ଆସିେଲଣି େସ ଏେବ ତା.ୁ େଫରିବାକୁ ପଡ଼ିବ ଘେର 

ପ�କାଶଚp�  ପvା 
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େତେଣ ସହଧମ{ଣୀ अେପfା କରିଥିେବ ବହୁତ ବିଳ_ େହଲାଣି େଡରି େହେଲ ପାଟି ବି 

ଶୁଣିପାରeି ହଁ ମ, ଏଇଟା େକାଉ ନୁଆ କଥା କି? ମଁୁ ତ ଭାବୁଛି ସାମରିକ ବାହିନୀର 

ମୁଖ�୍ ଯିଏ େସ ବି ତା. ପତx ୀ.ୁ ଡରୁଥିେବ ଡରିେବନି, ତା. ହାତର ଝାଡୁକୁ କିଏ ବା ନ 

ଡରିବ? ବରଂ ଭୀମର ଗଦାକୁ ଡରିେବନି, କିm ତା. ସବୁ अବଶ� ତା. µୀ ଏେତ 

ଖରାପ ନୁହeି ଏକଥା ଭାବି ଭାବି େସ ଆସି ପହ�ିଗେଲ ଘର ପାଖେର ଥÎା େହାଇ 

ବସି ପଡ଼ିେଲ େସାଫା ଉପେର ଡାକିେଲ ପ�ଭାତୀ ଟିେକ ପାଣି ଆଣିଲ... 

 ଏଇ ସମୟେର ପଶି ଆସିେଲ ତା. µୀ, ହାତେର ଝାଡୁ ଡରିଗେଲ ଜୀବନବାବୁ 

ଚୁପ୍ ଚାପ୍ ଛିଡ଼ା େହାଇଗେଲ, ଏଇ ସମୟେର କିଛି କହିବା ପବୂ�ରୁ ପ�ଭାତୀ ଘର 

ଓେଳଇବାକୁ ଆରn କେଲ, କହିେଲ ଚା’ ଆଣୁଛି, କୁଆେଡ଼ ଯାଇଥିଲ? ମେନମେନ 

କହୁଥିେଲ ମଣିଷ ବ�ିଗଲା, ପ�ଭାତୀ ପଚାରିେଲ କିଛି କହିଲ? ନଁା ନଁା ତୁେମ ଚା ଆଣ 

ଆଜିକାଲି ଜୀବନ ବାବୁ.ର ଜୀବନର ଗତିଧାରା େଯମିତି ବଦଳି ଯାଉଛି କଥାେର अଛି 

ଯାହା ପୁअକୁ ସାପ କାମୁଡ଼ିଥାଏ ତା ମା’ ପାଳଦଉଡ଼ି େଦଖିେଲ ଡେର େସହିଭଳି ଘଟଣା 

ଘଟିଛି ଜୀବନବାବୁ. େfତ� େର ଏହା ଭିତେର ହାତେର ଚା ଧରି ପ�ଭାତୀ ଦୂରରୁ 

େଦଖୁଥାeି ଜୀବନବାବୁ.ୁ ଏ େସଇ ଜୀବନ ନା ଯାହାକୁ େସ ଭଲପାଇ ବିବାହ 

କରିଥିେଲ ଯାହାକୁ ଭଲ ପାଆeି ନିଜ ଜୀବନ ଠୁ େବଶୀ େସଦିନର େସ ଥଟା ମଜା 

କରୁଥିବା ଜୀବନ ଓ ଆଜିର ଜୀବନ ଭିତେର अେନକ ଫରକ େଯମିତି େମାେତ ଲାଗୁଛି 

ଜୀବନ କିଛି ଲୁଚାଉଛeି ନଁା ସେpହ କରିବିନି ଯାହା କେଲବି ଜୀବନକୁ ମଁୁ ଭଲପାଏ 

ଚା େଥାଇେଦଇ କହିେଲ ଜୀବନ ଚା ନିअ ମିଛଟାେର ଖବର କାଗଜଟି ଉପେର ଆଖି ରଖି 

ଜୀବନ ଭାବୁଥାeି ତା. ପ�ଭାତୀ.ୁ େଦଇଥିବା ପ�ତିଶୃତି କଥା ଏେବ ଆଉ ପ�ଭାତୀ 
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ଆଗଭଳି ଜିଦ୍ କରୁନାହାeି ତଥାପି ଜୀବନ କଥା େଦଇଛeି ମାେନ ନି�ୟ ରଖିେବ 

ବିବାହ ପେର ପ�ଭାତୀ ଆଉ କିଛି ମାଗିନାହାeି େକବଳ ଥେର େଗାଟିଏ ସୁନା େଚନ୍ 

ମାଗିଥିେଲ ଜୀବନ ହସିେଦଇ କହିଥିେଲ ହଁ ନି�ୟ େଦବି େସଦିନର େସ ପ�ତିଶୃତି 

େସଇମିତି ରହିଗଲା अବଶ� େସ େଦଇଥିବା କଥାକୁ ଏେବ ବି ଭୁଲି ନାହାeି ସାମାନ� 

କିରାଣୀ ଚାକିରୀେର ସଂସାର ଚେଳଇବା ଭାରି କ� େତେବ େସ େଦଇଥିବା ପ�ତିଶୃତି 

କଣ େସମିତି ରହିଯିବ? ନଁା, କିଛି କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ କଥାେର अଛି ଇhା ଥିେଲ ଉପାୟ 

ଆେପ ଆେପ ଆେସ େନେପାଲିୟନ. ଭାଷାେର अସnବ େଗାଟିଏ ଶ¯ ମଁୁ େମା 

ଭାଷାେକାଷେର ରଖିନାହX ନିଜର ସୀମିତ େରାଜଗାର ଭିତେର ଏହା ସnବ ନୁେହଁ 

େମାେତ अଲଗା କିଛି କାମ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ େଦଖିବା ସg�ା ସମୟେର କିଛି ସମୟ େଦଇ 

କିଛି अଧିକ େରାଜଗାର କରି ପ�ଭାତୀ.ୁ େଦଇଥିବା କଥା ରଖିବାକୁ ପଡ଼ିବ  

 େସଦିନ अଫିସ େଫରିବା ରା^ାେର ନଜର ପଡ଼ିଗଲା େଗାଟିଏ ବି�ାପନ ଉପେର, 

େଲଖାଥିଲା କିଛି ସମୟ େଦଇ ମାସିକ ଦରମା ୧୦ ହଜାରରୁ ୧୫ ହଜାର େରାଜଗାର 

କରm ବି�ାପନର ନିମx ଭାଗେର େଯାଗାେଯାଗ କରିବାକୁ ଦୂରଭାଷ ନ_ର ପ�ଦ] ଥିଲା 

କାଳବିଳ_ ନ କରି ଜୀବନବାବୁ ପେକଟରୁ େମାବାଇଲ୍ ବାହାର କରି କଥାେହେଲ କଥା 

େହବା ସମୟେର ତା. ମୁଖମvଳରୁ େସ ଭାରି ଖୁସିଥିବା ଭଳି ଜଣା ପଡୁଥିେଲ ତାପେର 

ସିଧା ସିଧା ଘରକୁ େଫରିେଲ ଘେର ପହ�ିବା ପେର ଖୁବ େଜାରେର ଡାକ ପକାଇେଲ 

ପ�ଭାତୀ ଚା ଆଣ ସବୁଦିନ अଫିସରୁ େଫରି ଜୀବନବାବୁ ଚା ପିअeି ଆଜି ଏେତ ଖୁସି 

କଣପାଇଁ ବୁଝି ପାରିେଲନି ପ�ଭାତୀ ହଁ େନଉଛି କହି ଟିେକ ଚିeା କେଲ, କଥା କଣ? 

ଆଜି କାହXକି ଜୀବନ ଭାରି ଖୁସି ସହଜେର ଗ�ହଣ କରି ପାରିେଲନି ପ�ତିଭା, ସମୟ େଦଖି 
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ପଚାରିେନେବ ଏପେଟ ଜୀବନବାବୁ ଖୁବ୍ ସତକ�େର କାମ କରିବାକୁ ଚାଲିଯିେବ େଯମିତିକି 

େକହି ଜାଣିପାରିେବନି 

 ସତେର ପ�ତିଭା.ୁ େସ ଭାରି ଭଲ ପାଆeି କିଛି ଦିନ ପରିଶ�ମ େହଉପେଛ ସଂଧ�ା 

ସମୟେର ବୁଲିଯିବା ବାହାନାେର କାମକରି କିଛି ପଇସା େରାଜଗାର କରି ପ�ଭାତୀ. ପାଇଁ 

େଗାେଟ ହାର କିଣିେବ ଆଜି ଯାଇ େଦଖାକରି ଆସି କାଲି ଠାରୁ କାମ ଆରn 

କରିେଦେବ ହଁ କଥାେର अଛି, ଶୁଭସ� ଶୀଘ�ମ୍, ହାତେର ଚା ଧରି ପହ�ିଗେଲ ସହଧମ{ନୀ 

ପ�ଭାତୀ ଚା’ ଟିକୁ ଖୁବ୍ ଶୀଘ� ପିଇେଦଇ ପହ�ିଗେଲ ଠିକ୍ ଜାଗାେର ମାଲିକ ପାଖରୁ 

କାମ ବିଷୟେର ବୁଝିେନେଲ କାମ ଆରn କରି ପବୂ�ରୁ ମାଲିକକୁ अନୁେରାଧ କରି କହିେଲ 

ମଁୁ ଏଠାେର କାମ କରୁଥିବା ବିଷୟେର କାହାକୁ ନ ଜଣାଇବା ପାଇଁ ଜୀବନବାବୁ.ର 

ସରଳ ବ�ବହାର ଓ େକଇପଦ କଥାେର ମାଲିକ ରାଜି େହାଇଗେଲ ଠିକ୍ अଛି 

ଜୀବନବାବୁ ମଁୁ ଆପଣ. କଥା ନି�ୟ ରଖିବି କିm ବୁଝିପାରୁନି ଜେଣଇେଲ अସୁବିଧା 

କଣ? ମାଲିକ.ୁ अନୁେରାଧ କରି ଜୀବନବାବୁ କହିେଲ ମଁୁ ଆପଣ.ୁ ପେର କହିବି 

 ଏହା ଭିତେର ବିତିଯାଇଛି ବହୁତ ଦିନ ପାଖାପାଖି ଛअ ସାତମାସ େହବ ଦିନ ପେର 

ଦିନ ଗଡ଼ି ଚାଲିଛି ଜୀବନବାବୁ ସବୁ କଥା ମାଲିକ.ୁ ଜଣାଇ େଦଇଛeି ଜୀବନ 

ବାବୁ.ର ତା. µୀ ପ�ତି ଥିବା ଭଲପାଇବା ବିଷୟେର ଜାଣି ମାଲିକ.ର ଆଖିେର ଲୁହ 

ଆସିଗଲା ଆଜିର ଏ ମିଛମାୟା ସଂସାରେର ଜୀବନବାବୁ. ଭଳି େଲାକ ବିରଳ  

 ହଠାତ୍ ଦିେନ ଜୀବନବାବୁ ଆଉ ଆସିେଲ ନାହX, ଦିେନ ଦୁଇଦିନ କଟିଗଲା 

କଥାକଣ ମାଲିକ. ମନେର ବିଭିନx  ପ�ଶx ଉ.ି ମାରିଲା अସୁ� अବ�ାେର ବିଛଣାେର 

ପଡ଼ି ରହିଥାeି ଜୀବନବାବୁ ପାଖେର ବସି ରହିଥାeି ପ�ଭାତୀ େଦବି, ମେନ ମେନ ସ�ାମୀ.ୁ 



ଆହ� ାନ ଇ-ପତି� କା, ଚତୁ��ଶ ବଷ�, ପ�ଥମ ସଂଖ�ା, ଜାନୁଆରୀ ୨୦୧୯ Magazine Downloaded from www.aahwaan.com 

ଆହ� ାନ ଇ-ପତି� କା ସ#ୂ%� ନିଃଶୁ' ବିତରଣ େହତୁ ଡା େଜ�ାତି ପ�ସାଦ ପ,ନାୟକ. /ାରା ପ�ତି0ିତ ଓ ପ�କାଶିତ  | Aahwaan.com  Aahwaan.com  Aahwaan.com  Aahwaan.com  |  166 

ଭଲ କରିବାେର ଲାଗି ପଡୁଛeି େସ ଏେବ ଧିେର ଧିେର ସୁ� େହାଇଗେଲଣି 

ଜୀବନବାବୁ ହ�ିଟାଲର ବିଛଣା ଉପେର ବସି ଚାହXଥାeି ପ�ଭାତୀ ଆଡ଼କୁ କହିେଲ 

ପ�ଭାତୀ ତୁମକୁ େଦଇଥିବା କଥା ମଁୁ ରଖି ପାରିଲିନି ଆଖିରୁ ବହି ଯାଉଥିଲା ଭଲପାଇବାର 

େଲାତକ ଏହି ସମୟେର କବାଟ ପାଖେର ରହି ସବୁ ଶୁଣିଥିବା ମାଲିକ ଜଣକ ସମୟକୁ 

ହାତଛଡ଼ା ନ କରି କହିେଲ ଜୀବନବାବୁ ମଁୁ ଭିତରକୁ ଆସି ପାେରକି? ପେକଟରୁ ସୁନାହାର 

ବାହାର କରି ଜୀବନବାବୁ. ହାତକୁ ବେଢ଼ଇେଦଇ କହିେଲ ନିअm ଜୀବନବାବୁ ପ�ଭାତୀ 

େମଡମ. େବକେର ପିgାଇ ଦିअm ଓ ଆପଣ. ପ�ତିଶୃତି ରfା କରm ମାଲିକ. 

ଆଖିେର ଲୁହ ଆସିଗଲା, ପେକଟରୁ ରୁମାଲ୍ ବାହାର କରି େପାଛି େପାଛି ବାହାରକୁ 

ଚାଲିଗେଲ ଏହି ସମୟେର ପ�ଭାତୀ ଶ�ାସରୁ� କ´େର କହି ପକାଇେଲ ଏେବ ମଁୁ 

ବୁଝିପାରୁଛି अଫିସରୁ େଫରି ତୁେମ କୁଆେଡ଼ ଯାଉଥିଲ 
 କଲ�ାଣପୁର, ଭୂଇଁପୁର, ପାଣିେକାଇଲି, ଯାଜପୁର 

ଭ� ାମ�ଭାଷ : ୮୭୬୩୫୨୫୫୩୫ 
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ପିେତଇ ବାୟାଣୀପିେତଇ ବାୟାଣୀପିେତଇ ବାୟାଣୀପିେତଇ ବାୟାଣୀ    
 ପିେତଇ ବାୟାଣୀ େକେବଠାରୁ ଆସି ଏଇ େଢ.ାନାଳ ମୁଖ� ବସ୍ 

�ାvର ଯାତ� ୀ ପ�ତୀfାଳୟେର ରହୁଛି େସକଥା େକହି ସଠିକ୍ ଜାଣeିନି, 

େତେବ ବୟ= ମାେନ କହeି, େସ ପ�ାୟ ଦୁଇ ଦଶgିରୁ ଉ���  େହବ 

ଏଠାେର ଦୃ�ିେଗାଚର େହଉଛି। େକାଉଠୁ ଆସିଲା, େକମିତି ଆସିଲା, କାହXକି ଆସିଲା କି 

କାହା ସାଥିେର ଆସିଲା େସ କଥା େକହି କହି ପାରeିନି। ତଥାପି ରା^ାେର ଯିବା ଆସିବା 

କଲାେବେଳ ସମେ^ ତା'କୁ େଦଖeି। ବସ୍ �ାvେର ଚାହା େଦାକାନ, ପାନ େଦାକାନ, 

ଜଳଖିଆ େଦାକାନ, ନିଉଜ୍ େପପର୍ ବିକାଳୀ ଭଳି ସିଏ ମଧ� େଗାଟିଏ ସବୁଦିନିଆ ବ^ୁ। 

େସଇଠି ବସିଥିବ ବସ୍ କୁ अେନଇଁ। ବିଡ୍ ବିଡ୍ େହାଇ अନୁ� ସ�ରେର କ'ଣ ଗୁଡାଏ 

ଗପୁଥିବ ସବୁେବେଳ, େଭାକ େହେଲ ସାମନା ଜଳଖିଆ େଦାକାନ ଆଗେର ଯାଇ ଠିଆ 

େହବ,  ସିଏ େଗାଟାଏ ଦୁଇଟା ବାସି ବରା କି ଗୁଲୁଗୁଲା ପକାଇେଦେବ ତା'ର ହାତକୁ। 

େସତକ ଖାଇେଦଇ ବସ୍ �ାvେର ଥିବା କଳରୁ ଆ~ୁଳା ଆ~ୁଳା କରି ପାଣି ପିଇବ, ପୁଣି 

ଯାଇ ବସି ପଡିବ େସଇ  ଚିରାଚରିତ ଢ}େର। ପଥଚାରୀମାେନ ଦୟା ପରବଶ େହାଇ 

କିଛି େଦେଲ େସ େନଇ କଣକୁ ଥୁଆ େହାଇଥିବା େଗାଟିଏ ମଇଳା େଲାଚାେକାଚା ଗ´ିଲି 

ଭିତେର ପକାଇ େଦବ। ପୁଣି ଚାହX ବସିଥିବ ବସ୍ ଆେଡ଼ ସେତ େଯମିତି େସ କାହାରି 

ଆସିବାକୁ अେପfା କରୁଛି।  ସେତକି ଏଇ अସରeି  ପ�ତୀfା ତା'ର अନe କାଳରୁ ଚାଲି 

ଆସିଛି। 

ସୁଷମା ପରିଜା 
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 େସଦିନ  େଢ.ାନାଳର କୁ~କାeେର ଜେଣ ବgୁ. ପୁअର ଜନD ଦିନ େଭାଜିେର 

େଯାଗ େଦବା ଲାଗି ମଁୁ ଭୂବେନଶ�ରରୁ ସପରିବାର ଯାଇଥାଏ ବସ୍ େର। ମଁୁ, େମାର ପତx ୀ 

ଆଉ ଆମ ସହିତ ଯାଇଥାଏ ଆମ ପାଖେର ରହୁଥିବା ଆମ ଝିअର ତିନି ବଷ�ର ପୁअ 

ସ�ାଗତ।  ବସ୍ �ାvେର ବସ୍ ଟି ରହିଲା ପେର ଆେଗ ଓହ� ାଇ ପଡ଼ିଲି ମଁୁ, ହାତେର ନାତିକୁ 

ଧରି। େମା ପଛେର ଥାଆeି େମା µୀ, ତା.ର ହାତେର ଥାଏ ଆମର ଲୁଗାପଟା ଭ]{ 

ଏୟାରବ�ାଗ୍ ଟି। ନାତିକୁ ଟିକିଏ ଦୂରେର ତେଳ ଠିଆ କରି ମଁୁ µୀ. ହାତରୁ େସ ଓଜନିଆ 

ବ�ାଗ୍ ଟି ଆଣୁଛି, ପଛରୁ ନାତିର ଚି�ାର ଶୁଭିଲା। ତରତର େହାଇ ବ�ାଗ୍ ସେମତ µୀ.ୁ 

ତେଳ ଛାଡି େଦଇ େଦୗଡ଼ିଲି ନାତି ପାଖକୁ। େଦଖିଲା େବଳକୁ ପାଗଳୀଟିଏ ଆସି ମୁଠାଇ 

ଧରିଛି େମା ନାତିର ହାତକୁ ଆଉ ତା'କୁ କାଖକୁ େନବାକୁ େଚ�ା କରୁଛି।ତା'କୁ େଦଖି େମା 

ନାତି ରଡି ଛାଡି କାpୁଛି ଭୟେର। େଗାଟାଏ ମୁହୂ]� ପାଇଁ ମଁୁ ^Í େହାଇଗଲି କିଛି अନି� 

ଆଶ.ାେର। େମା µୀ ତ ହାଉଳି ଖାଇ କାpିବାକୁ ଆରn କରି େଦଇଥିେଲ। େଦଖୁ େଦଖୁ 

କିଛି େଲାକ ଜମା େହାଇଗେଲ େସଠି। ପାଗଳୀଟି ଜବର କରି ଭିଡି ଧରିଥାଏ େମା ନାତିକୁ, 

ଠିକ୍ ମା' ମା.ଡ ତା' େଛାଟ ଶାବକକୁ ଜାବୁଡ଼ି ଧରିବା ଭଳି। ''େମା ପୁअ, େମା ପୁअ'' କହି 

ତା'ର ଛିvା ଲୁଗାକାନିେର େଘାେଡଇ ପକାଉଥାଏ। େମାର ଶତେଚ�ା ସେ]� ମଧ� ମଁୁ 

ପିଲାଟିକୁ ଛେଡଇ ପାରୁ ନଥାଏ ତା'ର କବଳରୁ, अନାଗତ अନି� ଚିeା କରି େମା ଭଳିଆ 

ବୟ= ପୁରୁଷଟିର ବି ଦୁଇଆଖିେର ଲୁହ ଜେକଇ ଆସୁଥାଏ। େଦଖଣାହାରୀ. ଭିତରୁ 

ମଧ� େକହି ସାହସ କରି ଆେଗଇ ଆସୁ ନଥାeି ପିଲାଟିକୁ ରfା କରିବା ଲାଗି। େମା µୀ 

େତେଣ କାpି କାpି ବିକଳ େହାଇ ସମ^.ୁ ଗୁହାରି କରୁଥାଆeି ଟିେକ ସାହାଯ� କରିବା 

ଲାଗି। ନାତିଟି ମଧ� କାpି କାpି ଆoାମାoା େହାଇ େଝାଲା ମାରିଗଲା ଭଳି अବ�ା। 
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 ଏଇ ସମୟେର େଲାକଗହଳି ଭିତେର େସଠାେର ପହ�ିେଲ ଜେଣ ବୃ� ଭଦ� େଲାକ। 

ବୟସ ପଚ^ରି କି अଶୀ େହବ, ମଳିଚିଆ ହଳଦୀ ର}ର େଧାତିଟି ଆ´ୁ ଉପରକୁ 

ପିgିଥାeି, କାgେର ପଡିଥାଏ େଗାଲାପି ର}ର ମାଣିଆବpୀ ଗାମୁଛା ଖvିଏ ଚାରିଚଉତ 

େହାଇ। ଭିଡ େଠଲି ଧୀେର ଧୀେର ପାଗଳୀର ପାଖକୁ ଗେଲ େସ। अନ� ମାନ.ୁ େଦଖି 

ବାେଡଇ େଗାଡାଉଥିବା ପାଗଳୀଟି ତା.ୁ େଦଖି ଚୁପ୍ ଚାପ୍ େହାଇ ବସି ରହିଲା। ହସି ହସି 

କହିଲା, “ବାପା! େହଇଟି େମା ପୁअ ଆଇଚି େଦଖ। ଆଉ ଦି ଦିନ ଗେଲ ତା' ବାପା ବେଳ 

ଆସିବନି କି ମେତ ନବାକୁ” କାp କାp େହାଇଗଲା ବୃ�.ର ଆଖି ଦୁଇଟି। ଧୀେର 

ଧୀେର େସ ହାତ ରଖିେଲ ପାଗଳୀର ମୁvେର। ମୁv ଆଉଁସି େଦଇ କହିେଲ, “ହଁ େର 

ମାଆ! ସତ କଥା କହିଲୁ। େତା ଜ�ାଇଁ ଆଉ अt ଦିନ ମଧ�େର ଆସି ତେତ େନଇଯିବ 

େବାଲି ପରା ଖବର କରିଛି ମେତ। ତୁ ଆଗ ଚାଆେଲ ଘରକୁ, ଗାଧୁଆପାଧୁଆ କରି ସଫା 

ସୁତର େହାଇ ଭଲ ଲୁଗାପଟା ପିgି ବସିେଲ ସିନା େତା' ଶାଶୁ ଘରକୁ ଯିବୁ, ନେହେଲ 

େକମିତି ଯିବୁ? େଦ, େତା'ର ପୁअକୁ ମେତ େଦ। ମଁୁ ତା'କୁ କିଛି ଖାଇବାକୁ ଦିଏ ଆଗ। ସବୁ 

ବୁଝିଗଲା େଯମିତି ପାଗଳୀଟି।  ହଁ, ହଁ କହି ସୁଧାର ପିଲାଟି ଭଳିଆ େକାଳେର ଜବର କରି 

ଧରିଥିବା ପିଲାଟିକୁ ବେଢଇ େଦଲା ବୃ�.ର ହାତକୁ। ତଳୁ ଉଠି ଝାଡି ଝୁଡି େହାଇ 

ଲୁଗାପଟା ସଜାଡି ବୃ�.ର ପେଛ ପେଛ ଚାଲିବାକୁ ଆରn କଲା। ତା'କୁ େଦଖିେଲ ମେନ 

େହଉନଥିଲା େଯ ଏଇ ଟିକକ ଆଗରୁ ଉଗ� ଭାବେର ମାଡି ଆସୁଥିବା ପାଗଳୀଟାଏ େବାଲି। 

ପୁअକୁ କାgେର ପକାଇ ଯିବା ସମୟେର ବୃ� ଜଣକ ମେତ ଆଖିର ଇଶାରାେର 

ଜଣାଇେଦେଲ ତା. ପଛେର ଆସିବା ଲାଗି। ମ�ମୁº ପରି ମଁୁ ଚାଲିଲି ତା. ପଛେର। 

 କିଛି ବାଟ ଗଲା ପେର େଗାଟିଏ େମାଡ ପାଖେର ସିଏ ଟିେକ ଧିେମଇ ଗେଲ। 
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ପାଗଳୀଟି କିm ତା'ର େବଗ କମାଉ ନଥାଏ। ଲାଗୁଥାଏ େସ େଯମିତି ଏଇ ରା^ା ସହିତ 

ପବୂ�ରୁ ପରିଚିତ। अଭ�^ ପାଦ ତା'ର ମାଡି ଚାଲୁଥିଲା ଆଗକୁ ଆଗକୁ। ତା.ର ପେଛ 

ପେଛ अନୁସରଣ କରି ମଁୁ ତା. ଗଁାେର ତା. ଘର ପାଖେର ପହ�ିଲା ପେର େଦଖିଲି ବୃ� 

ଜଣକ କବାଟ େଖାଲି ପାଗଳୀଟିକୁ ଘର ଭିତରକୁ ପଠାଇ ବାହାରୁ କବାଟ ବp କରି େମା 

ହାତକୁ େମା ନାତିକୁ ବଢ଼ାଇେଦେଲ। ନାତିଟି େମାର କାpି କାpି ହାଲିଆ େହାଇ अେନକ 

େବଳୁ େଶାଇ ପଡିଥିଲା ତା.ର କାgେର। େସଇ अବ�ାେର େମା କାgେର ପକାଇ ପଛକୁ 

େଫରି ଆସିବାକୁ ଉଦ�ତ େହଉଛି, ବୃ� ଜଣକ ଆସି ହାତେଯାଡି ଛିଡ଼ା େହେଲ େମା 

ଆଗେର। କହିେଲ ଗଁା େଲାକ. ପାଖରୁ ତୁମ ସହିତ ଘଟିଥିବା ଦୁଘ�ଟଣା ବିଷୟେର ଶୁଣିବା 

ପେର ଆଉ ଥୟ େହାଇ ରହି ପାରିଲିନି ଘେର। ମଁୁ ଭଲ ଭାବେର ଜାଣିଛି େସ େମା 

ବ�ତୀତ ଆଉ କାହାରି କଥା ଶୁଣିବନି। େତଣୁ ବାଧ� େହାଇ ମେତ ଆସିବାକୁ ପଡିଲା। 

ତୁେମ ତୁମ ପିଲାକୁ ଧରି େଫରିଯାअ ବାବୁ। େସ କିଛି ସମୟ ବାେଡଇ ପିଟି େହାଇ କାpି 

କାଟି ଉhନx  େହବ ତା'ପେର ଧୀେର ଧୀେର ଚୁପ୍ େହାଇଯିବ। େସ େମାର ନିଜର ଝିअ 

ନୁେହଁ ବାବୁ କିm ଝିअ ଭଳି। 

 େସେତେବଳ ଯାଏ ଆେମ େକହି କାହାସହ ପଦୁଟିଏ ବି କଥା େହାଇନଥିଲୁ। େମା 

ମୁହଁକୁ ଚାହX ଦୀଘ� ନିଶ�ାସଟିଏ ପକାଇ େକାହଭରା କ´େର କଥା ଆରn କେଲ େସ। 

ବାବୁ! େମା ନଁା ପିତା_ର ପ�ଧାନ। େମାର ବୟସ ଥିଲା େବେଳ ମଁୁ ରାଜମିµୀ କାମ 

କରୁଥିଲି। ଦୂର ଦୂରାeକୁ ଯାଏ କାମ କରିବାକୁ। କାମ ସାରି ବସ୍ େର େଫେର ଘରକୁ। 

ଆଜିକୁ ଛବିଶି ବଷ� ତେଳ ଦିେନ କାମରୁ େଫରୁ େଫରୁ ରାତି ଏଗାରଟା ବାଜିଗଲା। ବସରୁ 

ଓହ� ାଇ ଗଁାକୁ ଯିବାକୁ ବାହାରିଛି, େଦଖିଲି ଉେଣଇଶି କି େକାଡ଼ିଏବଷ�ର ଝିअଟିଏ ଜାକିଜୁକି 
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େହାଇ ବସି ରହିଛି ବସ୍ �ାvେର େଗାଟିଏ କଣକୁ। ଦି ଚାରିଜଣ ମଦୁଆ ଏପଟ େସପଟ 

େହାଇ ପଇଁତରା ମାରୁଛeି ତା' ଚାରି ପେଟ ଡାହାଳ କୁକୁର ମାଉଁସ ଖvକୁ ଶୁÏିଲା ପରି। 

େମା ମନ ସnାଳି େହଲାନି। ମଁୁ ଝିअଟି ପାଖକୁ ଯାଇ େକାଉଠୁ ଆସିଛୁ, କୁଆେଡ ଯିବୁ,  

ସା}େର କିଏ अଛି େବାଲି ପଚାରିବାରୁ େସ କାpି ପକାଇଲା। କହିଲା ତା'ର ସ�ାମୀ ଏବଂ 

ପୁअ ସାଥୀେର େସ ପାଲଲହଡ଼ାର େକାଉ େଗାଟାଏ ଗଁାେର ରେହ। ତା' ସ�ାମୀ କୁଆେଡ 

ତା'କୁ ସକାଳ ଏଗାରଟା େବଳୁ ବେସଇେଦଇ ପୁअକୁ ସା}େର େନଇ େକାଉ େହାେଟଲକୁ 

ଖୁଆଇବାକୁ ଯାଇଛି େଯ ଏଯାଏଁ େଫରିଲାନି। େସ ତା.ୁ अେପfା କରି ବସିଛି। अଗତ�ା 

ଝିअଟିକୁ ଜଗି ମେତ େସଠି ବସି ରହିବାକୁ ପଡିଲା। ରାତି ପାହି ସକାଳ େହଲା। େତେବ ବି 

ତା'ର ସ�ାମୀ େଫରିଲା ନାହX। 

 େମା ମୁvକୁ ନାନା ପ�କାର ଦୁ�ିeା ଢୁକିଲା। ଝିअଟି କାpି କାpି େସମିତି େଭାକ 

ଉପାସେର ପଡିଥାଏ। ସକାଳୁ ମଁୁ କହିଲି େତା ସ�ାମୀର ନାଆଁ ଠିକଣା କହ, ନେହେଲ 

େତା'ର ବାପଘର ନଁା ଠିକଣା କହ, ମଁୁ େଚ�ା କରିବି େଖାଜିବାକୁ। େସ କଇଁ କଇଁ େହାଇ 

କାpି ଉଠିଲା। କହିଲା, “ଆମ ଘର ମାଧପୁର, ଆଠ ବଷ�ର େହାଇଥିଲି ମା' େଛଉv 

େହଲି। ସାବତମାଆ ଆସିଲା େଯ ନାହX ନଥିଲା ଯ�ଣା େଦଲା। ବାପ ଦିନ ମଜୁରିଆ,  

ସବୁେବେଳ ହାvିଆ ପିଇବା ମାତାଲ୍। ଗଡି ସଢି ବଢୁଥିଲା େବେଳ େମା ବାପା ସା}େର 

କାମ କରୁଥିବା େଭvିଆ ବିନାୟକ ଆସିଲା େମା ଜୀବନକୁ। ଭାରି େସxହ ଶ��ା କଲା,  

ବାପାକୁ ଲୁେଚଇ ଭଲ ମp ଆଣି ଖୁଆଇଲା, େକେତ ନୂଆ ନୂଆ ସପନ େଦଖାଇଲା, ତା'ରି 

ଉପେର ଭରସା କରି ଦିେନ ରାତିେର ଲୁଚି ଲୁଚି ଘରଛାଡି ପଳାଇଲି ତା' ସହିତ ଚାରି 

ବରଷ ତେଳ ପାଲଲହଡା। ବଷ�କ ପେର ପୁअଟିଏ େହଲା, ପୁअ େହଲା ପେର ଖ�� 
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ବଢିଲା। ଦିନକ ମଜୁରୀ ନିअ� େହଲା ପରିବାର ଚଳାଇବାକୁ। େସଇଠୁ ସବୁେବେଳ ଚିଡ୍ 

ଚିଡା େହଉଥିେଲ ବିନାୟକ। ଏେବ େକାଉଠି ଭୁବେନଶ�ରେର େକାଉ ଠିକାଦାର ପାଖେର 

କାମ ବୁଝିଥିେଲ, େସଇଠିକି ଯାଉଥିଲୁ ଆେମ। ମଁୁ େକେବ ବିନାୟକ.ୁ ପଚାରିନି ତା. ନିଜ 

ଘର/ାର ବିଷୟେର। େସ ନିେଜ କହeି େସ अନାଥାଶ�ମେର ବଢିଛeି େବାଲି। ମଁୁ ତମକୁ 

କାହା ନଁା ଠିକଣା େଦବି ତେମ କୁହ ମଉସା। ତେମ ତ େମାର ବାପ ବୟସର େହବ। ବାପ 

ସମାନ। ତେମ କୁହ ମଁୁ କ'ଣ କରିବି?” 

 େମାର ମୁv କିଛି କାମ କରୁନଥିଲା। େମାର ନିମxମଧ�ବି] ପରିବାର, ପୁअ େବାହୂର 

ଘର। ଧାନଚାଉଳ ଗvାଏ अଛି େବାଲି ବଷ�କ ଚଳିଯାଉ। ପୁअ ବିଲବାଡି େଦେଖ, ମଁୁ 

ନିେଜ ରାଜମିµୀ କାମ କରି ଉପର ଖ�� ତକ ଚଳାଏ। େସଥିେର ଯଦି ଏଇ अସହାୟା, ପତି 

ପରିତ�oା, ସeାନହରା ମା' ଟିକୁ ଘରକୁ େନଇ ଆଶ�ୟ େଦବି, େତେବ େମା ପରିବାରର 

େଲାେକ େମାେତ ସମଥ�ନ କରିେବ ତ? ନିअ�ିଆ ଘେର ଜେଣ କୁଣିଆ.ୁ ରଖି ମଁୁ 

େସମାନ. ପ�ତି अନ�ାୟ କରିବି ନାହX ତ? ଗଁା େଲାକ. ହଜାେର ପ�ଶxର ଉ]ର େଦଇ 

ପାରିବି ତ? ଏମିତି अେନକ ଗୁଡିଏ କଥା େମା ମୁvେର େଖଳି ବୁଲୁଥିଲା। େମାର ନିଜର 

ଝିअଟିଏ ନଥିଲା ଏଇ ଦୁଃଖିନୀ ଝିअଟିକୁ େଦଖିଲାପେର େକମିତି େଗାଟାଏ ମାୟା 

ଆସୁଥିଲା ତା' ପ�ତି। ତା'ର ଦୁଃଖକାହାଣୀ ଶୁଣିବା ପେର େମା अeରାତD ା କହୁନଥିଲା ତା'କୁ 

ଏକା ଛାଡ଼ି େଦବାକୁ। ବହୁତ ଭାବି ଚିeି େଶଷେର େସ ଝିअଟିକୁ ସା}େର େନଇ ଘରକୁ 

ଗଲି। କିଛି ବିଷମ ପରି�ିତି ସୃ�ି ନେହଉ େବାଲି ମେନ ମେନ ଈଶ�ର.ୁ ଖୁବ୍ ପ�ାଥ�ନା 

କରୁଥାଏ। େକୗଣସି ମେତ ଘର େଲାକ.ୁ ବୁଝାଶୁଝା କରି ତା'କୁ ଆମ ଘେର ରଖିଲି। େସ 

େସମିତି କpାକଟା କରୁଥାଏ। ମଁୁ କିଛି େଲାକ.ୁ କୁହାେବାଲା କରି ରଖିଥାଏ ତା'କୁ କିଏ 
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ଆସି େଖାଜିେଲ େମାେତ ଖବର େଦବାକୁ। େହେଲ ତା' ସ�ାମୀ ତ େଯାଜନା କରି ତା'କୁ 

ଛାଡି େଦଇ ଯାଇଥିଲା ସିଏ ବା ଆଉ କାହXକି େଫରeା? ଖାଲି ପ�ତିମା ନଁା ଟି ଛଡା ତା' 

ପାଖେର ଆଉ କିଛି ନଥିଲା। ଧୀେର ଧୀେର େସ ଟିେକ ସାମାନ� େହାଇ ଆସୁଥିଲା  

େସତିକିେବେଳ ଆଉ ଏକ ବଡ ଦୁଘ�ଟଣା ଘଟିଥିଲା ତା' ସାଥୀେର। ଆମ ଗଁାେର ଜାଗର 

େମଳା େହଉଥାଏ, ପ�ତିମାକୁ ଛାଡି ବାକି ଘର େଲାେକ ସମେ^ ଯାଇଥାeି ମpିର। କ'ଣ 

କହିବି ବାବୁ! କହିଲାେବଳକୁ ଲାଜ ଲାଗୁଛି, େମା ନିଜ ପୁअ ତା'ର ତିନି ଜଣ ସା}. 

ସହିତ ମଦ ପିଇ ଆସି ଘେର ପଶି ପ�ତିମାର ଇÈତ୍ ଲୁଟିେନେଲ। ଝିअଟା ଏେତ ଦୁଃଖ ସହି 

ପାରିଲାନି ବାବୁ! ପାଗଳୀ େହାଇଗଲା। ଆମ ଘର େଲାେକ ବଦନାମ କରିେଦେଲ ତା'କୁ। 

େସମାନ. ରାଣ ନିୟମ, ଧମକ ଚମକ େମା ମୁହଁକୁ ବp କରି େଦଲା, ମଁୁ ସତ� ଜାଣି ମଧ� 

ଚୁପ୍ ରହିବା ବାଧ� େହଲି। ଗଁା େଲାେକ ଜିଦ୍ ଧରିେଲ ପ�ତିମାକୁ ଘେର ରଖିେଲ ମେତ 

ଏକଘରିକିଆ କରିେଦେବ େବାଲି, ପୁअ ଧମକ େଦଲା ସତକଥା କହିେଲ େସ ଆତD ହତ�ା 

କରିେଦବ, ସମ^. କଥା ରଖି ମଁୁ େମାର ଆତD ାକୁ ମାରିେଦଲି ବାବୁ! ପ�ତିମାକୁ ଘରୁ 

ବାହାର କରିେଦଲି ଡାହାଳ କୁକୁର. ଖାଦ� େହବାକୁ। େସଦିନ ଠାରୁ ପ�ତି ମୁହୂ]�େର େମା 

अeରାତD ା କାpୁଛି, ମେତ େଦାଷୀ ସାବ�^ କରୁଛି। 

 ଆଉ େସଇଦିନ ଠାରୁ େସ ଏଇ ବସ୍ �ାvେର ଆଶ�ା େନଇଛି। ନିଜର ଇÈତ 

ବ�ାଇବାକୁ ଯାଇ େସ େକେବ କାହାକୁ େଟକାପଥର ମାରୁଛି ତ େକେବ େପଟ େଭାକକୁ 

ସnାଳି ନପାରି କାହାର େଦହ େଭାକକୁ େମ�ାଉଛି। ପ�ତିମା ପିେତଇ ବାୟାଣୀ େହାଇ 

ଯାଇଛି। ଗାଳି ଗୁଲଜ ଖାଉଛି, େଟକାପଥର ମାଡ ବି ଖାଉଛି। ତଥାପି ଆଶା କରୁଛି 

େକେବ ନା େକେବ ତା'ର  ସ�ାମୀ ତା' ପୁअକୁ େନଇ ଏଠାକୁ େଫରିବ। 
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 େସଥିଲାଗି େଯେତ ଯାହା େହେଲ ବି େସ ଏଇ ବସ୍ �ାv ଛାଡି ଯାଉନି। ତା' ଆଖି 

ଦୁଇଟି ଲାଖି ରହୁଛeି ସବୁ ବସ୍ ଉପେର। ଆଜି ଯାହାସବୁ ଘଟିଗଲା ତାହା ପିେତଇ 

ବାୟାଣୀ ଭିତେର କି�ିତ ବ�ି ରହିଥିବା ପ�ତିମାର ପ�ତିଫଳନ ମାତ� । ଯାଆm ବାବୁ! ଆଜି 

ଯାଏଁ ଛାତି ତେଳ ଲୁଚାଇ ରଖିଥିବା ପାପକୁ ଆପଣ. ନିକଟେର ସ�ୀକାର କରି େମା ମନରୁ 

େବାଝ ଉତୁରି ଗଲା। ମେତ ଲାଗୁଛି ମଁୁ ମହାପ�ଭୁ ଜଗନx ାଥ. ପାଖେର େମାର େଦାଷ 

ସ�ୀକାର କରିଛି। େତଣିକି େସ ମେତ ଯାହା ବି ଦv େଦେବ ଦିअm। ଆଖିରୁ ଲୁହ େପାଛି 

େସ େଫରୁଥିେଲ ଘରକୁ ଆଉ ମଁୁ? ଆଖିେର ଲୁହ ଆଉ ଛାତିେର ପ�ତିମା ପାଇଁ େବଜାଏ 

ଦରଦ େନଇ ନାତିକୁ କାgେର ପକାଇ େଫରୁଥିଲି େସଇ ବସ୍ �ାvକୁ େଯାଉଠି ପ�ତିମା  

ପିେତଇ ବାୟାଣୀ ପାଲଟିଥିଲା। 
ଶାରଳାଭବନ, େପାତାେପାଖରୀ, ନୟାବଜାର 

କଟକ, ୭୫୩୦୦୪, ଓଡ଼ିଶା 

ଭ� ାମ�ଭାଷ : ୯୩୩୭୨୭୨୬୪୭ 
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ତିେନାଟି अଣୁଗtତିେନାଟି अଣୁଗtତିେନାଟି अଣୁଗtତିେନାଟି अଣୁଗt    
୧୧୧୧. . . . ଇଷ��ାଇଷ��ାଇଷ��ାଇଷ��ା    
 ନିଜର ନିକଟତମ େଲାକଟିର ସଫଳତା େଦଖିେଲ ମନଟା 
େକମିତି ଇଷ��ାନି� ତ େହାଇ ଉେଠ ଉପେର ଉପେର ତାକୁ अଭିନpନ 
ଜଣାଉଥିେଲ ମଧ� ଇଷ��ାର ନିଆଁେର ହୃଦୟଟା ଜଳିଉେଠ ଆକାଶର ଆଜି ଠିକ୍ େସଇ 
अବ�ା ମାନସ ବ�ା. ପିଓ ପରୀfା ଫାଇନାଲ୍ କି� ୟର କରିଛି େବାଲି ଖବର ପାଇବା 
ମାେତ�  ଆକାଶର ମନଟା ଛଟପଟ େହାଇ ଉଠୁଥାଏ ଆକାଶ ଓ ମାନସ ଦୁଇଜଣ ଭଲ 
ସା} କେଲଜେର ପଢ଼ିବା େବେଳ େକେତ ଥ,ାତାମସା ଓ େକେତ अନୁଭୂତି େସ ସବୁ 
େଲଖିେଲ େବାଧହୁଏ େଗାଟାଏ ବହି େହବ अନ�ମାେନ େସ ଦୁଇଜଣ. ବgୁତ� ର 
ଉଦାହରଣ ଦିअeି କେଲଜ କ�ାରିୟର ସରିବାପେର ଉଭେୟ ନି�]ି େନେଲ 
ଭୁବେନଶ�ର ଯାଇ କ#ିେଟଟିଭ୍ ପାଇଁ ପି�ପାେୟର୍ େହେବ ଭୁବେନଶ�ରେର ରହିବା 
ସମୟେର େକେତ ସା} େସଇ ରୁମେର ରହିେଲ ଓ ଛାଡ଼ିେଲ କିm ଏ ଦୁଇଜଣ େକେବ 
अଲଗା ରହିବାର ନି�]ି େନଇନାହାeି ଆଜି କିm କଥା ପୁରା अଲଗା, ଉପେର ଉପେର 
ମାନସକୁ ଭଲ ପାଟ{ଟାଏ େଦବୁ େବାଲି କହୁଥିେଲସୁ�ା ଆକାଶ ମେନ ମେନ ଭାବୁଥାଏ 
େମୗଖିକ ରାଉvେର ମାନସ କଟି ଯାଆeା କି ଆଉ! 
 
୨୨୨୨. . . . ଠିକଣାଠିକଣାଠିକଣାଠିକଣା    
 ଆମ ଦାv अଗଣାର ଠିକ୍ ମଝିଭାଗେର େଗାଟିଏ ବଡ଼ ଗ}ଶିଉଳୀ ଗଛ 
ଗଛମଳୂେର ସିେମ�ର େଛାଟ ଚଉତରାଟିଏ େଛାଟପିଲା ଥିଲାେବେଳ ଶୀତଦିେନ 
ରାତିଯାକ ଗଛରୁ ଫୁଲସବୁ ଝଡ଼ି ସକାଳ ପାହିବା େବଳକୁ ତେଳ ଧଳା ଆଉ କମଳା ର}ର 
େଗାଟାଏ ବହଳା ଆ^ରଣ ବିେଛଇ େହାଇ ପଡ଼ିଥିବା େଦଖିଛି ଯୁବକ ସମୟେର ଶରତର 

ଆଶୁେତାଷ ବରାଳ 
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େକେତ ଜହxରାତି ତାରି ମଳୂେର କଟିଛି ତା’ର ହିସାବ ନାହX ତା ଫୁଲ ବାସxା ମନଟାକୁ 
େକମିତି େଗାଟାଏ ମିଠା ଆେବଶେର ବାgିପକାଏ ଗଛଟି ସହ ଆମ ଘରର େକମିତି 
େଗାଟାଏ ସ#କ� େଯାଡ଼ି େହାଇଯାଇଥାଏ ଆମଘର ଠିକଣା ପଚାରିେଲ େଯ େକହି ଆ}ୁଠି 
େଦେଖଇ କହିଦିअeି ସାହି ମଝିେର ଯାହାଘେର ଗ}ଶିଉଳୀ ଗଛ अଛି େସଇ ଘରଟା 
ଆଜି କିm ଗଛଟାକୁ କାଟିବାକୁ ପଡ଼ିବ ନୂଆ କାରଟି ଆଉ କଣ ଦାvେର ରହିବ? େତଣୁ 
ଗଛଟାକୁ କାଟିବାପେର େସଇଠି େଗାଟାଏ କାର୍ େସଡ୍ ତିଆରି େହବ ବାସ୍ େସଇଠି 
ରହିବ ଆମ ନୂଆ ଗାଡ଼ି ଆଉ ତା’ପେର ଆମ ଘର ଠିକଣା ପଚାରିେଲ େଯ େକହି କହିବ 
ସାହି ମଝିେର େଯଉଁ ବ� � କଲର ସି�ଫ୍ ଟ୍ ଗାଡ଼ି ଠିଆ େହାଇଛି େସଇଟା ତା. ଘର! 
 
୩୩୩୩. . . . ପ�ଶxପ�ଶxପ�ଶxପ�ଶx    
 ବୟସ େହଲାପେର ବାପା ଆଜିକାଲି େଛାଟଛୁଆ. ଭଳି ବ�ବହାର କରୁଛeି 
େଯାଉ କଥା କହୁଥିେବ ବାର_ାର ରଟୁଥିେବ େଗାଟିଏ କଥାଏ ହଜାେର ପ�ଶx ତା. 
ପ�ଶxବାଣରୁ ବ�ିବାକୁ ମଁୁ ଜାଣିଶୁଣି ଘରକୁ େଡରିେର େଫେର ଘେର ଥିବା ସମୟେର ତା. 
ସହ ମୁହଁମୁହX ନେହବାକୁ ଯଥାସnବ େଚ�ା ଚେଳଇଥାଏ 
 େସଦିନ ରୀତାର େଦହ ଖରାପ ଥିବାରୁ ପୁअକୁ =ୁଲ୍ େନଇଯିବାର ଥାଏ ଗାଡ଼ିେର 
ବେସଇ େନଲାେବେଳ ରା^ାେର େସ ଯାହା େଦଖୁଥାଏ ତା ବିଷୟେର ହଜାେର ପ�ଶx 
ପଚାରୁଥାଏ େମାେତ କିm ବିରo ଲାଗିବା ବଦଳେର ଖୁସି ଲାଗୁଥାଏ ଦେରାଟି ଭାଷାେର 
ପଚାରୁଥିବା ତାର େସଇ ପ�ଶxଗୁଡ଼ିକ କାହXକି େକଜାଣି ତା’ର ପ�ଶxଗୁଡ଼ିକ େମାେତ େମାର 
ପିଲାଦିନ ମେନ ପକାଇେଦଲା ମଁୁ ମଧ� େମା ବାପା. ସାଇେକଲର ଆଗେର ବସି =ୁଲ 
ଗଲାେବେଳ ଏମିତି ହଜାେର ପ�ଶx ତା.ୁ ପଚାରୁଥିଲି ଆଉ େସ ମଧ� ଟିେକ ବି ବିରo ନ 
େହାଇ େମା ସବୁ ପ�ଶxର ଉ]ର େଦଉଥିେଲ 
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ବିରାଟ ପରିବ]�ନବିରାଟ ପରିବ]�ନବିରାଟ ପରିବ]�ନବିରାଟ ପରିବ]�ନ    
ରାଧାେମାହନ ସିଂ େଚୗଧୁରୀ, ଜେଣ ଜଣାଶୁଣା ଶିtପତି ବାଘଲପୁର 

अ�ଳର। ତା.ର ଦୁଇ ପୁअ, ଆେମରିକାର ନିଉୟକ�େର �ାୟୀ ଭାେବ 

େସଠାେର ରହି ଆସୁଛeି। ବଡ଼ ପୁअ अମି ଚାଟାଡ� ଆକାଉ�ାଟ ଓ 

ସାନ ପୁअ ବାଇନ ଜେଣ ଡାoର। କଦବା କ� �ିତ୍ େସମାେନ ଘରକୁ ଆସeି। 

ରାଧାେମାହନ. ପତx ୀ େଶାଭନୀୟା ଶାe, ସରଳ ସ�ଭାବର େହେଲ େହଁ ମାନସିକ ଚାପେର 

କାଳାତିପାତ କରeି। ତା. ଇhା ତା. ପିଲାମାେନ ତା. ପାଖେର ରୁହm। କିଛି ନ 

େହେଲ ବାକି ଜୀବନ ନାତି, ନାତୁଣୀ. ମଁୁହ ଚାହX ଶାeିେର ବ�ତୀତ କରି ପାରେe। କିm 

ବାବୁ. ସବୁେବେଳ ଚିeା ଦୁଇଟା ପୁअ ତ ଆେମରିକାେର ରହିେଲ, େମା ଶିt, ବ�ବସାୟ 

କିଏ ସnାଳିବ। େଯେତ ବୁଝାଇେଲ ବି ପିଲାମାେନ ବୁଝିବାକୁ ନାରାଜ। େସମାନ. 

ପା�ାତ� େଶୖଳୀର ଜୀବନ ଯାପନ ବାବୁ.ୁ ଜମା ପସp ନୁେହଁ। 

 େସ ନିେଜ ତା. ମା, ବାପା. କଥା ମାନିଥିେଲ େବାଲି ଆଜି ଚାରି, ପା�ଟା ଶିt 

ସଂ�ାର ମାଲିକ। ଉ]ରାଧିକାରୀ ସତୂ� େର ବାପା. ଠାରୁ େଗାଟିଏ ସତୂାକଳ ପାଇଥିେଲ। 

ନିଜର ବୁ�ି ଓ ପରଶ�ମ ବଳେର ଆଉ ଚାେରାଟି ସଂ�ା ନିେଜ ଠିଆ କେରଇ ପାରିେଲ। 

ପିଲାେବଳୁ ବହୁତ ସୁଖେର ବଢ଼ି ଆସିଛeି। ଆଜି େକାଟି େକାଟି ଧନ ସ#]ିର ମାଲିକ କିm 

ମନେର ସବୁେବେଳ अଶାeି, ଏ ବୟସେର ଘର ହସି ଉଠିବା କଥା ପୁअ େବାହୁ, ନାତି, 

ନାତୁଣୀ. େମଳେର େକେତ ଆନpେର ତା.ର ଓ ତା. ପତx ୀ. ସମୟ अତିବାହିତ 

ଶିଶିର ପvା 
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େହାଇଯାeା। 

 ଦିେନ ସg�ା ସମୟେର ବାଲେକାନିେର ବାବୁ ଚା ପିଉଥାeି, ଘର ଭିତରୁ ସg�ା 

ଆଳତୀ କରିସାରି ପତx ୀ େଶାଭନୀୟା େଦବୀ କହି ଆସୁଥାeି,-“େହଇ ଶୁଣୁଚ, अମି କି ବାଇନ 

ସହ ଆଉ କଥା େହଇଥିଲ? େମାେତ ଆେଦୗ ଭଲ ଲାଗୁନି, େବଶୀ େସ ଛୁଆ ଦୁଇଟା. 

କଥା ଭାରି ମେନ ପଡୁଚି। ନିଜ ଜନD ଭୂମି, ନିଜ େଦଶକୁ ଆସିବାକୁ ମଧ� ନାରାଜ। ଛୁଆ 

ଦିଟା େଜେଜ, େଜେଜମା. େସxହ ଶ��ା େବାଲି କଣ ଜାଣିେଲନି। ଏେତ  ପଇସା ଖ�� କରି 

ସବଠାରୁ ଦାମୀ =ୁଲ, କେଲଜେର ପଢାଇ ମଣିଷ କେଲ, କ'ଣ ବୁଢ଼ାେବେଳ ଏ अବ�ା 

େଦଖିବାକୁ।” 

 ପତx ୀ.ୁ ସାe� ନା େଦବାକୁ କହିେଲ, “ହଁ ଆମ ସମୟ ଥିଲା ଆେମ ମା, ବାପା. କଥା 

ମାନୁଥିେଲ, େସମାେନ ଯାହା ଚାହXେଲ େସଇଆ କରୁଥିଲୁ। େସମାନ. ମନେର େକେବ 

କ� େଦଉ ନ ଥିେଲ। ଆମର ପିଲାମାେନ ସ#ୂ%� ଓଲଟା। ଭଲ ଦାମୀ =ୁଲ େଦଖି 

ପିଲା.ୁ ଛାଡ଼ିେଲ କି ଭଲ ମଣିଷ େହେବ। ତୁମର ମେନ ଥିବ ପିଲା. ଡାଇରୀେର =ୁଲ 

କ]ୃପf େଲଖିଥିେଲ େଯ ଆେମ ପିଲାମାନ. ସବ�ା}ୀନ ବିକାଶ କରୁଛୁ, ମାନସିକ, 

େବୗ�ିକ, ଆତD ୀକ ବିକାଶ କରି ଜେଣ ଜେଣ ମାନବ ମଣି ତିଆରି କରୁଛୁ। କାହX କୁଆେଡ 

ଗେଲ େସମାନ. ମଣିରତନ। ଯଦି ପ�କୃତେର ମଣିଷ ତିଆରି କରୁଥାେe ଆଜି ଆମ 

ଭାରତର ପିଲମାେନ ନିଜ ମାତୃଭାଷା, ନିଜ ଐତିହ�, ସଂ=ୃତିକୁ ଭଲ ପାଉଥାେe,େଦଶ 

ଦଶର ହିତ ପାଇଁ କାଯ�� କରୁଥାେe।” 

 ବାବୁ. କଥା ଶୁଣି ବାବୁଆଣୀ େକ� ାଧିତ ସ�ରେର କହିେଲ, “େବକାର ସବୁ େବକାର, 

ଖାଲି ପଇସା କେମଇବା ପାଇଁ ଏସବୁ ପ�ଚାର। ପିଲା.ୁ ଇଂରାଜୀେର କି ଶିfା େଦଉଛeି 
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େକଜାଣି ପିଲା ବଡ଼ େହାଇ ନିଜ େବାପା, ମା'.ୁ ପଚାରୁ ନାହାeି। ନିଜ େଦଶ, ଭାଷା ତ 

ବହୁତ ଦୂର କଥା। ପ�ଣାମ, ନମ=ାର ବଦଳେର ହାେଲା, ହାଏ, ଗୁଡ଼ ମଣ{} କହୁଛeି। 

ପାଦଛୁଇଁ ମୁvିଆ ମାରିବା ଶିଖିେଲନି।” 

 ରାଧାେମାହନ ବାବୁ ମନକୁ ବୁଝାଇ କହିେଲ, “ହଉ ଛାଡ଼। ଆମ ଭାଗ�େର अଛି 

େଭାଗିବାକୁ ଦୁଃଖ, କ�। ଗତ ମାସେର େମାର ଛାତିେର ଭୀଷଣ ଯ�ଣା େହଲା, େଯାଗକୁ 

ଫା±� ୀ ପିଲା ମାଲିଆ ଥିଲାେବାଲି େମଡ଼ିକାଲେର େସବା କରି େମାେତ ଭଲ କଲା। ଆମ 

ମଣି ଦିଟା ଶୁଣିକରି ମଧ� ସମୟ େହଲାନି ଆସି େଦଖିବାକୁ।” ଏହି ସମୟେର ତା. 

େରାେଷଇଆ ନିରୁ ଆସି ପହ�ି ଗଲା, ବାବୁଆଣୀ ତାକୁ କାମ ବେତଇବାେର ଲାଗିଗେଲ। 

 ଏମିତି କିଛି ଦିନ ଗଡ଼ି ଚାଲିଲା, ବାବୁ. ଦୁଃଖ ଦିନୁ ଦିନ ବଢ଼ି ଚାଲୁଥାଏ ଯଦିଚ 

ଚାକରବାକର. କମି ନାହX। େହେଲ ନିଜ ପିଲାମାେନ ପାଖେର ନ ରହିେଲ କି କାମେର 

ସାହାଯ� ନ କେଲ ମନ କ'ଣ ବୁଝିବ? ଦିେନ ସକାଳୁ ସକାଳୁ ଭ� ମଣ କରୁଥାeି, ତା. 

ମୁvକୁ ଏକ ନୂତନ ଚିeା ପ�େବଶ କଲା - େଦଖିବାକୁ ଗେଲ ଧନସ#ଦର କିଛି अଭାବ 

ନାହX। େମା ଜୀବନ ଖାଲି ଟ.ା କେମଇବାେର ଗଲା, ନା ସମାଜ, ନା ଦୁନିଆ ପାଇଁ କିଛି 

କରିପାରିନି। େଯଉଁ ପିଲା ଦିଟାକୁ ମଣିଷ କଲି େସମାେନ ନିଜ ନିଜ ସ�ାଥ�େର ବଶ େହାଇ 

ବୁଢ଼ା ମା, ବାପା.ୁ ଭୁଲି ଗେଲ। ନା ଏଣିକି ଆଉ ନୁେହଁ, ବାକି ଜୀବନ ଓ ଧନକୁ ସମାଜ 

େସବାେର ଲଗାଇବି। ଏଭଳି ଭାବନାେର ତା. ଦିନ ବିତିବାକୁ ଲାଗିଲା। 

 ତାପେର ତା. ଜୀବନର ଗତିପଥ ସ#ୂ%� ବଦଳି ଗଲା। େସ ନିଜ ପ�ାୟତର କିଛି 

ବିଶି� େଲାକ.ୁ ନିମ�ଣ କରି ଏକ ସଭା ଆେୟାଜନ କେଲ। େସଥିେର େସ ପବୂ�ରୁ 

ଲିପିବ� କରି ରଖିଥିବା େକେତକ ଜନମ}ଳ େଯାଜନା େସମାନ.ୁ ଶୁଣାଇେଲ। ସମେ^ 



ଆହ� ାନ ଇ-ପତି� କା, ଚତୁ��ଶ ବଷ�, ପ�ଥମ ସଂଖ�ା, ଜାନୁଆରୀ ୨୦୧୯ Magazine Downloaded from www.aahwaan.com 

ଆହ� ାନ ଇ-ପତି� କା ସ#ୂ%� ନିଃଶୁ' ବିତରଣ େହତୁ ଡା େଜ�ାତି ପ�ସାଦ ପ,ନାୟକ. /ାରା ପ�ତି0ିତ ଓ ପ�କାଶିତ  | Aahwaan.com  Aahwaan.com  Aahwaan.com  Aahwaan.com  |  180 

ତାହା େଦଖି ଆ�ଯ�� େହାଇଗେଲ ଓ ଭାବିବାକୁ ଲାଗିେଲ ଓହ କି ପରିବ]�ନ! ତା ପରଦିନ 

ଠାରୁ ନିଜ अ�ଳ େଲାକ. ସହାୟତାେର କାମ ଆରn ହବାକୁ ଲାଗିଲା। ଗଁା ବିଦ�ାଳୟର 

ଯେଥ� େକାଠରୀ ନ ଥିଲା େସଗୁଡ଼ିକ େହଲା, େସ अ�ଳେର ଏକ ବାଳିକା ବିଦ�ାଳୟ 

�ାପନା କରାଇେଲ। ସମ^ ଗରିବ ପିଲା.ୁ ବାବୁ. ସଂ�ା ତରଫରୁ ଶିfା ସହିତ, ଖାଦ� 

ବµ ଆଦି ସମ^ ସୁବିଧା େଯାଗାଇ ଦିଆଗଲା। ପରିେବଶ ସୁରfା ନିମେe େସ अ�ଳେର 

େଲାକ. ସହ ମିଶି ବାବୁ ନିେଜ ବୃf େରାପଣ କେଲ। ଏବଂ ଷାଠିଏ ବଷ� ଉପରାେe ମଧ� 

ନିେଜ ସାଇକଲ ଚାଳନା କରି अନ�ମାନ.ୁ ଉ�ାହିତ କରି ବୁଝାଇେଲ अଚଥା ଗାଡ଼ିର 

ବ�ବହାର ନ କରିବାକୁ, ଗଁା ବୃ� ବ�oିମାନ.ୁ ଏକାଠି କରି ଭାଗବତ ଟୁ}ୀେର 

ସg�ାେବେଳ ଭଗବତ ଚ��ା ସହ ସାମାଜିକ ସମସ�ାର ସମାଧାନ ବିଷୟେର ଆେଲାଚନା 

କରାଇେଲ। 

 ଯୁବକ ଯୁବତୀ ମାନ. ନିମେe ବ�ାୟାମଶାଳା ମଧ� କରାଇ େସମାନ.ୁ ଶାରୀରିକ 

ଶିfା ଓ ଆଧ�ାତିD କତାର ଯୁେଗାପେଯାଗୀ ଶିfା େଦବାର ବ�ବ�ା କରାଇେଲ। ଗଁାର 

ପିଲାମାେନ ପାଠସାଠ ପଢ଼ି ପଥଭ� � ନ ହୁअm େସଥିପାଇଁ ବିଭିନx  ବିଷୟେର ପ�ଶିfଣ 

ବ�ବ�ା କରାଇେଲ। 

 ଏସବୁେର ତା. ପତx ୀ ମଧ� ତା. ସହିତ େଯାଗ େଦଇ ପ%ୂ� ସମଥ�ନ ଜଣାଇଥିେଲ। 

 େଦଖୁ େଦଖୁ କିଛି ବଷ� ଭିତେର ତା. ଜନD �ାନ ବାଘଲପୁର अ�ଳ ଏକ ଆଦଶ� 

अ�ଳେର ପରିବ]�ନ େହାଇଗଲା। େକେତକ େଲାକ ପ�ଥେମ ପ�ଥେମ ସମାେଲାଚନା କରି 

େକେତ କଥା କହୁଥିେଲ अବି ସବୁ अବାକ୍। ଜୀବନର େଶଷ େବଳକୁ ତା. େପୖତୃକ ଘରଟି 

ଛାଡ଼ି ବାକି ସବୁ अଥ�, ସ#]ି ଜନ କଲ�ାଣାେଥ� ଉଇଲେର େଲଖିେଦେଲ। ତା.ର अେନକ 
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ଜନମ}ଳ କାଯ�� େଦଖି ସମେ^ କହିବାକୁ ଲାଗିେଲ, “ଯୁଗ ପରିବ]�ନ େବଳାର ଏସବୁ 

ଲfଣ, ରାଧାେମାହନ ବାବୁ. ପରି ଯଦି ଧନୀକ େଗା0ୀ ଏହିପରି ଚିeା କରି କିଛି କରେe 

ତ ଦୁନିଆ ଆଜି ସୁନାର ଦୁନିଆ େହାଇଯାeା। ତା. ପିଲାମାେନ ଗଁାକୁ େଯେତେବେଳ 

ଆସିେଲ ଏସବୁ ବିଷୟେର ଜାଣିବା ପେର ତା.ୁ ବିଗିଡ଼ି ଯାହା ଇhା ତାହା କହିଗେଲ କିm 

େସ ଖାଲି ପଦୁଟିଏ କହିଥିେଲ, “ଯାअ େଫରିଯାअ ତୁମର େସହି ଆେମରିକାକୁ। ଆମର 

ତୁମପରି ପିଲା ଆବଶ�କ ନାହX।” େଶାଭନୀୟା େଦବୀ ମଧ� ନିଜ ପତି.ୁ ସମଥ�ନ କେଲ। 

ପୁତ�  ଦୁଇ ଜଣ େସମାନ. ପରିବାର ସହ େଫରିଗେଲ। 

 ପ�ାୟ ବାର ବଷ� ପେର ରାଧାେମାହନ ବାବୁ. େଦହାe େହଲା, ପିଲାମାେନ ଆସିେଲ 

େହେଲ ବାବୁ. ଇhାନୁସାେର େସହି अ�ଳର େଲାକମାେନ ତା.ର ଶବ ଦାହ କେଲ। 

ବାବୁଆଣୀ ନିଜ ଜିଦେର अଟଳ ରହିେଲ ନିଜ ପତିଘର ଛାଡ଼ି ପିଲା. ସହ ନ ଯିବା ପାଇଁ। 

 େଲାକମାେନ ସମେ^ ଏକସ�ରେର  କହିେଲ, “ଆେମ ସମେ^ अଛୁ, ବାବୁଆଣୀ. 

କିଛି अସୁବିଧା େହବାକୁ େଦବୁ ନାହX।” ଏସବୁ େଦଖି ଦୁଇ ପୁअ. ହୃଦୟ ଦହି େହାଇ 

ଯାଉଥାଏ। 

                ଶିଶିର ପvା, କଟକ। 
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ସନ�ାସୀବାବା. ପ�ତ�ାବ]�ନସନ�ାସୀବାବା. ପ�ତ�ାବ]�ନସନ�ାସୀବାବା. ପ�ତ�ାବ]�ନସନ�ାସୀବାବା. ପ�ତ�ାବ]�ନ    

 ମଁୁ ଏହା ପବୂ�ରୁ େଗାଟିଏ ଗt "େମା ସା} ସନିଆ ଓରଫ 

ସନ�ାସୀ ବାବା"େର ସନ�ାସୀର ଜୀବନ ବୃ]ାe ଓ ତା'ର ବିଚାରଧାରା 

ସ#କ�େର େଲଖିଥିଲି I ଆମର ଚାଳିଶି ବଷ�ର ବ�ବଧାନ ପେର ଦୁେହଁ 

ମିଶିଥିଲୁ I ଆେମ ପିଲାଦିନର अeର} ସା} େହାଇଥିବାରୁ ଆମ ଭିତେର କିଛି ଲୁଚା ଛପା 

ରହୁ ନଥିଲା I େସଦିନ େସ େମା ଆଗେର ତା'ର ଜୀବନର ସବୁକିଛି ପାପ ଓ ପୁଣ�ର 

କାହାଣୀ ବଖାଣି େଦବାକୁ ଚାହXଥିଲା I କାରଣ ଆମର ଚିeାଧାରା ପ�ାୟ ଏକାଭଳି ଥିଲା I 

ପିଲାଦିେନ ଦୁେହଁ ମpିରକୁ ଯାଉ େକବଳ େଭାଗ ଖାଇବା ପାଇଁ I ଠାକୁର.ୁ ପଜୂା 

କରୁନଥିଲୁ I କାେଳ କିଛି अନି� ଘଟିଯିବାର ଭୟ ତ ମନେର ରହୁଥିଲା କିm ଆେମ 

େଦଖୁଥିଲୁ େଯ େଯଉଁ ଦିନ ଆେମ ପଜୂା କରିନାହୁଁ େସଦିନ ତ ଆମର କିଛି अନି� 

େହଉନାହX I କା]{କ ମାସର ପ�ୁକ ପା� ଦିନେର ମଧ� ଆେମ େହାେଟଲେର ଆମିଷ 

େଭାଜନ କରିଛୁ I କିଛି ତ अଘଟଣ ଘଟିନି I ଥେର ଆମ ଗାଆଁର େଗାଟିଏ େଲାକର ବାଷ{କ 

ଶ�ା� େହଉଥାଏ I ମୃତ ବ�oି. ବଡ଼ପୁअ ତା. ଘେର ପଜୂା କରିସାରି ପିv ଦାନ 

କରିବାପାଇଁ ଚାରି େଗାଟି କାକରା ପିଠା,ତାଟିଏ ଖିରୀ ଆଦି ଆଣି ଗଁା' ବାହାେର ଥିବା 

ବାପା.ର ସମାଧି ଉପେର କଦଳୀ ପତ� େର ବାଢ଼ିେଦଇ, ସମାଧିକୁ ମୁvିଆ ମାରିଚାଲିଗେଲ I 

ଆେମ ଦୁଇ ସା} େସତିକିେବେଳ େସହି ବାେଟ େକୗଣସି କାମେର ଯାଉଥିଲୁI େସ କ'ଣ 

କରୁଛି େଦଖିବାକୁ ଖେv ଦୂରେର ଠିଆ େହାଇଥିଲୁ I େଲାକଟି ଚାଲିଗଲା ପେର ମଁୁ କହିଲି - 

ବାଲD ୀକି ନାୟକ 
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"ସନିଆ େଦଖ କି ବଢିଆ କାକରା ପିଠା, ଖିରୀ ବଢ଼ା େହାଇଛି I ଏଠାେର ତ କାଉ କି କୁକୁର 

କିଛି ନାହାeି Iେକହି େଲାକ ମଧ� େଦଖିବାକୁ ନାହାeି I ଆେମ େସସବୁ ଖାଇେଦେଲ କ'ଣ 

େହବ ?"  

 େସ କହିଲା - "କିଛି େହବନି I ତା' ବାପା ମଲାଣି ବେଷ� େହଲାଣି ଆଉ ଆତD ା ଆସି 

ଆମକୁ ଡ଼ରାଇବ କअଣ ?"  

 ଆେମ ଆଉ କାଳ ବିଳ_ ନ କରି ଦୁେହଁ ସବୁତକ ଖାଇ େଦଲୁ I ତାପେର ସତେର 

ଆମର କିଛି ବି େହଲାନି ଏମିତି अେନକ ଘଟଣା ପେର ଆମର ମନରୁ ଭୟ ଦୂର 

େହାଇଯାଇଥାଏ    

 ଆେମ ମାଟି�କ ପଢିବା ବଷ� ପୁରୀେର ଜଗନx ାଥ. ନବ କେଳବର ଯାତ� ା େହଲା I 

ଆେମ ଦୁଇସା} ଗଲୁ ରଥ ଯାତ� ା େଦଖିବା ପାଇଁ I ଦୁେହଁ ଖୁବ ମ^ି କଲୁ I ସମୁଦ� େର 

ଗାେଧାଇବା, ବାଲିେର େଖଳିବା, ରା^ାକଡ଼ େଦାକାନରୁ ମନ ସୁଆଦିଆ ଖାଦ� କିଣି 

ଖାଇବା, ସିେନମା େଦଖିବା, ଦିନେର ମpିରର अବଢ଼ା ଖାଇ, ରାତିେର େହାେଟଲେର ମାଂସ 

ଭାତ ଖାଇଲୁ I ଆେମ ଭo. ଭିଡେର ପଶି ରଥ ଦଉଡି ଟାଣିବାକୁ େମାେଟ ଗଲୁନାହX I 

ଆେମ ଦୁଇ ଦିନ ପେର ଗାଆଁକୁ େଫରିବା ବାଟେର ସନିଆ କହିଲା - "ଆେର ଆେମ େଯଉଁ 

କାମ ପାଇଁ ପୁରୀ ଯାଇଥିେଲ େସହି କାମ ତ କେଲ ନାହX I କାେଳ କିଛି अଘଟଣ 

ଘଟିବକି ?" ମଁୁ କହିଲି - "ନାଇଁେର ! ଆଜି ପଯ��e କିଛି େହଲାନି ଆଉ କ'ଣ େହବ ?" 

ସତେର କିଛି ବି େହଲାନି I  

 ଆମ ଦୁହX. ମଧ�େର ଆଧ�ାତିD କ ବିଚାରଧାରା ସିନା ଏକା ଥିଲା କିm ଆମ ଦୁହX. 

ଚରିତ�  ସ#ୂ%� ଭିନx  ଥିଲା I େସ େଯୗବନର ତାଡ଼ନାେର କିଛି ଭୁଲ କରିେଦଉଥିଲା ଯାହା 
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ସମାଜ ଦ�ାରା ଗ�ହଣୀୟ ନୁେହଁ I ମଁୁ େସ ସବୁର ଧାରଧାେର ନାହX I ତା'ର ଥିେଲ ଏକାଧିକ 

େପ�ମିକା, େମାର େଗାଟିଏ ବି ନଥିେଲ I େସଇ େଗାଟିଏ ଭୁଲ େଯାଗୁ ସିଏ ଘର ଛାଡିବାକୁ 

ବାଧ� େହାଇଥିଲା I  

 ମଁୁ ଗତ ଥର ତା'ର ପ�ବଚନ ମvପେର ମିଶି ଥିଲି I  େସ େମାେତ ତା'ର େକାଠାଘରକୁ 

େନଇଯାଇଥିଲା I େସେତେବେଳ େସ अବିବାହିତ ଥିଲା I ତା'ର ସୁସଜିତ େକାଠରୀେର 

ଆେମ ଦୁେହଁ େଗାଟିଏ ରାତି େକବଳ ବା]�ାଳାପେର ବିେତଇ ଥିଲୁ I େସ େସେତେବେଳ 

ନିଜ ଜୀବନେର ନା^ିକରୁ ଆ^ିକ କିପରି େହଲା ? ପେର େସ ପୁଣି ନିରୀଶ�ରବାଦକୁ 

କାହXକି ସମଥ�ନ କରୁଛି ? ତଥାପି ଏହି "ବାବା" ପଦ କାହXକି ଛାଡି ପାରୁନି ଇତ�ାଦି 

ଉପେର େସ େମାେତ ତକ� ସ}ତ ଭାେବ ବୁଝାଇ କହିଥିଲା I 

 ମଁୁ ତାକୁ ପରାମଶ� େଦଇଥିଲି - "ତୁ ଯଦି ବୁଝି ପାରିଛୁ େଯ ଈଶ�ର ଓ ଧମ� େବାଲି କିଛି 

ନାହX େତେବ ଏେବ ଏହି "ବାବା" େଖାଳ ତ�ାଗ କରିେଦେଲ େକୗଣସି अସୁବିଧା େହବନି I 

ଏପରିକି ବାବା-େବଶେର ଥାଇ ମଧ� େଲାକମାନ.ୁ ଧାମ{କ ପ�ବଚନ ବଦଳେର େବୖ�ାନିକ 

ଚିeନ ପ�ଚାର କରିପାରିବୁ I ସମାଜେର ଆହୁରି अେନକ ପ�କାର େସବା କମ� ରହିଛି , 

ଯାହାକୁ କରିବାପାଇଁ ଜନ ସମଥ�ନ ମଧ� ପାଇବୁ I େତାର ବୟସ ମଧ� େବଶୀ େହାଇନାହX 

I ତୁ' ଚାହXେଲ ମନ ପସpର µୀଟିଏ ମିଳିପାରିବ I େତା' ପାଖେର ବ]�ମାନ ଧନ ସ#]ିର 

अଭାବ ନାହX I େକବଳ ଜୀବନ ସାଥିଟିଏ ମିଳିଗେଲ ସବୁ କିଛି ଆହୁରି ସହଜ େହାଇଯିବ I" 

 ଇତି ମଧ�େର େଗାଟିଏ ବଷ� ବିତି ଯାଇଥିଲା I ସନିଆ ସହିତ େମାର େଫାନେର 

ମଝିେର ମଝିେର କଥାବା]�ା ମଧ� େହଉଥିଲା I େସ ଧାମ{କ ପ�ବଚନ େଦବା ଧିେର ଧିେର 

ବp କରିେଦଇଥିଲା I ନିେଜ अକ� ାe ପରିଶ�ମ କରି ନିଜର ବାସଭବନେର େଗାଟିଏ 
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'अନାଥାଳୟ' େଖାଲିେଦଇଥିବା କଥା କହୁଥିଲା I ରା^ା କଡ଼ରୁ ଭିକ ମାଗୁଥିବା ପିଲା.ୁ 

ମେନଇ ନିଜ ଘରକୁ େନଇ ଆସୁଥିଲା I େସମାନ. ପାଇଁ ଖାଇବା ଓ ରହିବାର ସୁବିଧା କରି 

ପାଠ ପଢ଼ାଇବା କାମ ବି କରୁଥିଲା I ଏଥିପାଇଁ କିଛି ବଦାନ� ବ�oି. ଠାରୁ ଆଥ{କ 

ସାହାଯ� ମିଳୁଥିଲା I ମଁୁ ତା'କୁ अଭିନpନ ଜଣାଇ ଉ�ାହିତ କରୁଥିଲି I  

 ମଁୁ ତା'ର ଏହି ପରିବ]�ନ େଦଖିବାକୁ ଥେର ତା'ର ସହରକୁ ଯିବା अତ�e ଜରୁରୀ 

ମେନ କଲି I ତା'କୁ ପବୂ� ସଚୂନା ନ େଦଇ ଦିେନ ସିଧା ତା' ଘେର ପହ�ି ଗଲି I େସ େମାେତ 

େଦଖି ଭାବାେବଗେର କୁ¦ାଇ ପକାଇଲା I େମା ହାତ ଧରି ଟାଣି େନଇଗଲା ତା'ର େସହି 

ପବୂ� େକାଠରୀକୁ I େଯଉଁଠି ଆେମ ବସି ସିଗାର ଟାଣୁଥିଲୁ I େକାଠରୀଟି ପବୂ� ଭଳି ସେଜଇ 

େହାଇ ରହିଛି I ମଁୁ େଦଖିଲି ତା'ର ଆଲମିରାେର ପବୂ� ଭଳି ବହି ସବୁ ଭ]{ େହାଇଛି କିm 

ଧମ�ଗ�° ଗୁଡିକ ନାହX I ତା' ବଦଳେର अେନକ �ାନ ବି�ାନର ଶିfଣୀୟ ବହି अଛି I  

 ମଁୁ ପଚାରିେଦଲି - କିେର େସଗୁଡିକ କାହX ? 

 େସ କହିଲା - "େସ ସବୁକୁ ମଁୁ ଗ´ିଲି ବାgି େ�ାର ରୁମେର ସାଇତି େଦଇଛି I" 

 ମଁୁ କହିଲି - ଆଜି ଆଉ ସିଗାର ଟାଣିବାକୁ େଦବୁ ନାହX ? 

 େସ କହିଲା - "ନାହX ! ମଁୁ ସବୁ ନିଶାଦ� ବ� େସବନ କରିବା ଛାଡି େଦଇଛି I" 

 ଏହି ସମୟେର ଜେଣ ସୁpର, ସୁଠାମ ବୟ=ା µୀେଲାକ େକାଠରୀକୁ ପଶି ଆସିେଲ I 

ହାତେର େକବଳ ଦୁଇ ଦୁଇ ପଟ ସୁନା ଚୁଡ଼ି, ମୁvେର ସିpୁର ନାହX କିm େଗାଟିଏ େଛାଟ 

ନାଲି ଟିକିଲି ଲଗାଇଛeି I ସୁpର ଦାମିକା ଶାଢୀେର ଭଦ�  ମହିଳା େଗାଟିଏ ସnାe ଘରର 

ଗୃହିଣୀ ଭଳି ଲାଗୁଥିେଲ I ମଁୁ କିଛି କହିବା ପବୂ�ରୁ େସ େମାେତ अତି ନମ�ତାର ସହ 

ନମ=ାର ଜଣାଇେଲ I ମଁୁ ବି ପ�ତି ନମ=ାର ଜଣାଇଲି I ଭାବୁଥିଲି -ସନିଆର େକହିଜେଣ 
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ନାରୀ ବgୁ େହାଇଥିେବ I 

 େସ େମାେତ ଆ�ଯ�� କରିବା ପାଇଁ କହିେଲ - "ମଁୁ ଆପଣ.ୁ ଜାେଣ I ଆପଣ 

ସନ�ାସୀ ବାବୁ.ର ପିଲାଦିନର अତି ପି�ୟ ସା} I ଆପଣ.ର େଗାଟିଏ େଫାଟ ଆମର 

ଶୟନ କfେର ଟ}ା  େହାଇଛି I" 

 ମଁୁ ପ�ଶxବାଚୀ ଦୃ�ିେର ଏହାର ଉ]ର ଜାଣିବାକୁ ସନିଆକୁ ଚାହXଲି I 

 ସନିଆ ଦୁ�ାମୀ ଆଖିେର େମାେତ ଚାହX କହିଲା - "େସ େହଉଛeି େତା' ପାଇଁ 

ସରପ�ାଇଜ I େସ ବ]�ମାନ େମାର ଜୀବନ ସାଥି I ଆମର ଯଥାରୀତିେରେକାଟ� ମ�ାେରଜ 

େହାଇଛି I ତା. ନଁା' 'ସୁନpା' I"  

 ମଁୁ ତ ସତେର ସରପ�ାଇଜ େହାଇ ପଡିଲି I କହିଲି - "ତୁମ ଦୁହX.ୁ अେନକ अେନକ 

अଭିନpନ ଓ ଶୁେଭhା ଜଣାଉଛି I"  

 ସନିଆ କହିଲା - "fମା ଚାହୁଁଛି I େତାେତ ଆମର ବିବାହ େବଳକୁ ଜାଣି ଶୁଣି 

ନିମ�ଣ କରିନାହX I ତୁ' େଯମିତିକା େଲାକ େମାେତ ହଜାେର ପ�ଶx କରିଥାm I େସହି 

ଭୟେର େତାେତ େକବଳ ସରପ�ାଇଜ େଦବା ପାଇଁ ଏହି ଖବରଟି ଲୁଚାଇ େଦଇଥିଲି I" 

 ଏଥର ସୁନpା ଖୁବ ଆତD ୀୟତାର ସହ ତା.ର ପରିଚୟ େଦଇ କହିେଲ - " ମଁୁ ଜେଣ 

ବି�ାନ ଶିfୟତ� ୀ I ନିକଟ� େଗାଟିଏ ହାଇ=ୁଲେର ପଢାଉଛି I ଗତ ଛअ ବଷ� େହଲା େମା 

ସ�ାମୀ.ର େଦହାe େହାଇଯାଇଛି I େମାର େଗାଟିଏ ପୁअ ଉ� ଶିfିତ I େସ ବିବାହିତ ଏବଂ 

ବ]�ମାନ ବିେଦଶେର अଛି iମଁୁ ଘେର ନିହାତି ଏକାକୀ ଥିଲି I ସନ�ାସୀ ବାବୁ. ପ�ବଚନ 

ଶୁଣିବାକୁ ମଁୁ େକେବ ଆସି ନାହX I ମଁୁ ଜେଣ ବି�ାନର ଛାତ� ୀ ଏବଂ େମାର େବୖ�ାନିକ 

ଦୃ�ିେକାଣ  अଛି I େସ େଯେତେବେଳ ନିଜ ଘେର अନାଥାଳୟ େଖାଲିେଲ ମଁୁ ଭାବିଲି େମାର 
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ଖାଲି ସମୟ ତକ ବିତାଇବା ପାଇଁ ଏହା ଏକ ଉପଯୁo �ାନ I ମଁୁ ସନ�ାସୀ ବାବୁ.ୁ ପ�^ାବ 

େଦଲି - "ମଁୁ ବିନା ଦରମାେର ପିଲା.ୁ ବି�ାନ ପଢାଇବି I" େସ ଖୁସିେର େମାର ପ�^ାବ 

ଗ�ହଣ କେଲ I ମଁୁ େମାର ଫି�  ସମୟେର ଆେସ I ପିଲା.ୁ ପାଠ ପଢ଼ାଏ I ସନ�ାସୀ ବାବୁ. 

ସହ େବେଳ େବେଳ ସମାଜର अgବିଶ�ାସ, କୁସଂ=ାର ଏବଂ ରୂଢିବାଦୀ ପର#ରା ଉପେର 

ଆେଲାଚନା ହୁଏ I ମଁୁ ଧିେର ଧିେର ତା.ର ତକ� ସ}ତ ଉ]ର ଶୁଣି ତା.ୁ ପସp 

କରିବାକୁ ଲାଗିଲି I ଆମ ଦୁହX. ବିଚାର େମଳ  ଖାଉଥିବାରୁ ଦୁେହଁ ଦୁହX.ୁ ଭଲ 

ପାଇବାେର अସୁବିଧା େହଲାନି I େମା ବିଷୟେର େସ ସବୁ ଜାଣି ସାରିଥିେଲ େତଣୁ ଆେମ 

ଦୁେହଁ ନି�ତି କଲୁ ବିବାହ କରି ରହିେଲ େକୗଣସି अସୁବିଧା ନାହX I ମଁୁ େମାର ପୁअକୁ ମଧ� 

ବୁଝାଇଲି I େସ ବି ଖୁସିେର ସ¢ତି ପ�ଦାନ କଲା I ଆେମ ଦୁେହଁ ମିଶି ବ]�ମାନ अନାଥ 

ପିଲାମାନ. ଦାୟିତ� ସnାଳୁଛୁ I େଗାଟିଏ କଥା କିm କହିବାକୁ ମଁୁ ଭୁଲିବି ନାହX େଯ 

ଆପଣ. ଉଚିତ ମାଗ� ଦଶ�ନ େଯାଗୁ ହX େସ ନିଜ ଜୀବନେର ଏେତ ବଡ଼ ପରିବ]�ନ ଆଣି 

ପାରିଛeି େବାଲି େସ େମାେତ ବାର_ାର କହିଛeି I େତଣୁ ଆପଣ.ୁ େକେବ େଦଖିବି 

େବାଲି ପ�ତୀfା କରିଥିଲି I” 

 ମଁୁ ଭଦ�  ମହିଳା.ର �� ଓ ଦୃଢ଼ ବoବ� ଆଗେର ନିରୁ]ର େହାଇଗଲି I 

 ସନ�ାସୀକୁ 'ସନିଆ' େବାଲି ଡାକୁଥିବା ସା} ପ�ତି େମାର ଶ��ା ଓ ସ¢ାନ 

ବଢିଯାଇଥିଲା I େସଦିନ ରାତିେର ସୁନpା. ହାତରgା ଖାଦ� େମାେତ अମୃତ ତୁଲ� 

ସ�ାଦି� ଲାଗିଥିଲା I  

 ଆମର ଖାଇବା େଶଷ େହବା ପେର ସୁନpା ଆମକୁ ଛାଡି अନ� କାମେର 

ଚାଲିଗେଲ  
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 ସନିଆ େମାେତ କହିଲା - "ଏଥର େତାେତ ଆଉ କିଛି ମଜା କହୁଛି ଶୁଣ - ସାଧୁ ବା 

ବାବାମାନ. ଠାରୁ େଲାକମାେନ କ'ଣ କ'ଣ ଆଶା କରୁଛeି ତା'ର ଉଦାହରଣ େଦଉଛି I 

େଗାଟିଏ ଶିfିତ ଧନୀ ପରିବାରେର ବିଧବା ଶାଶୁ, ପୁअ ଓ େବାହୂ ରହୁଛeି I ତା. ଘେର 

ଶାଶୁ ଓ େବାହୂ. ଭିତେର ସବୁେବେଳ ମେନାମାଳିନ� ରହୁଥାଏ I େମା ସ#କ�େର ଶୁଣି 

ଦିେନ ଶାଶୁ ଆସି େମା ସହିତ ଏକାକୀ କଥାବା]�ା କରିବାପାଇଁ अନୁେରାଧ କେଲ I ମଁୁ ତା.ୁ 

ସମୟ େଦଲି I  େସ ଆସି କହିେଲ - "ମଁୁ ଗତ ଦଶ ବଷ� େହଲା ବିଧବା େହଲିଣି I ଧନ 

ସ#]ିର अଭାବ ନାହX I ଏକ ମାତ�  ପୁअକୁ ପାଠ ପଢାଇ ମଣିଷ କଲି I େଦଖି ଚାହX ଭଲ 

ଘରର ଶିfିତା ଝିअଟିଏ ସହ ବିବାହ କରାଇଲି I େବାହୂର ବାକି ସବୁ ଭଲ େହେଲ େମା 

ପୁअକୁ ଵଶ� କରି ରଖିଛି I ଆଗରୁ େମାେତ ନ ପଚାରି ପୁअ େକୗଣସି କାମ କରୁ ନଥିଲା I 

ଏେବ େସ େକବଳ ତା'ର µୀ କଥା ମାନୁଛି, େମା କଥା ଜମାମାନୁନି I ବାବା ଆପଣ କିଛି 

ଚମ�ାର କରିଦିअm େଯ େମା ପୁअ େମା କଥା ମାନିବ I ଆପଣ ଯାହା ମାଗିେବ ମଁୁ େଦବାକୁ 

ରାଜି अଛି I" 

 ମଁୁ ତା. କଥା ଶୁଣି ହସିବି କି କାpିବି ବୁଝି ପାରୁ ନଥାଏ I ତଥାପି ତା. କଥା 

େଧୖଯ��ଧରି ଶୁଣି ସାରି କହିଲି - େଦଖ ମାଆ, ମଁୁ ତୁମ କଥା ବୁଝି ପାରୁଛି I ଏଥିେର ତୁମର 

ପୁअ ବା େବାହୂର କିଛି େଦାଷ ନାହX I ପୁअ ତ ଭଲ େବାଲି ତୁେମ ଜାଣିଛ I େବାହୂଟି ମଧ� 

ବାକି ସବୁେର ଭଲ େବାଲି କହୁଛ I ବ]�ମାନ ସମସ�ା େହଉଛି - ତୁମର ଆତD ସ¢ାନକୁ 

ବାଧା ଲାଗୁଛି I ଆଜି ଯାଏଁ ପୁअ ତୁମର ପଣତ କାନି ତେଳ ରହୁଥିଲା I ବ]�ମାନ େଗାଟିଏ 

ଯୁବତୀ ତା' ଜୀବନେର ଆସିଛି I ପୁअର ପ�ାକୃତିକ ଆବଶ�କତା େକବଳ େସ ହX ପରୂଣ 

କରୁଛି I େତଣୁ ତୁମ ପୁअ ସ�ାଭାବିକ ଭାେବ ତା' µୀର କଥାକୁ ମାନିବ I ତୁେମ ଟିକିଏ 
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ଭଲଭାେବ ମେନ ପକାअ େଯୗବନ କାଳେର ତୁମ ସ�ାମୀ ତୁମ କଥା ମାନୁଥିେଲ କି ନାହX ? 

େଯେବ ନ ମାନୁଥିେଲ ତୁମକୁ ଦୁଃଖ ଲାଗୁଥିଲା କି ନାହX ? ତୁମ େବାହୂକୁ େକୗଣସି ଯାଦୁ 

ମ� ଜଣା ନାହX I େସ େକବଳ ତା'ର କ]�ବ� କରୁଛି I ତୁେମ ଯଦି ସତେର ତୁମ ପୁअକୁ 

ଭଲ ପାଉଛ େତେବ େଯଉଁ ଝିअଟି ତୁମ ପୁअକୁ ଖୁସି େଦଉଛି ତୁେମ ମଧ� େସହି ଝିअଟିକୁ 

ଭଲ ପାअ I  ବ]�ମାନ ତୁମର ବୟସ अନୁସାେର ଘର ଜ~ାଳରୁ ନିଜକୁ ମୁo କରି ଦିअ I 

େସମାେନ ଘର ସnାଳm I ତୁେମ ଧମ� କମ�େର ମନ ଦିअ ଘେର ଆେପ ଶାeି େଫରି ଆସିବ 

I" 

 ମଁୁ ଏତିକି କହି ତା. ମୁହଁକୁ ଚାହXଲି I େସ େମା କଥାେର ଟିକିଏ ମଧ� ଖୁସି େହେଲନି 

I ମୁହଁେର ବିରoି ଭାବ ପ�କଟ କରି ଉଠି ଚାଲିଗେଲ I ତା'ପର ଦିନ ଖବର ପାଇଲି େସ େମା 

ବିଷୟେର କୁ�ା ରଟନା କରୁଛeି - "ସନ�ାସୀ ବାବା ଜେଣ ମହାଠକ ତା ପାଖେର େକୗଣସି 

େଦୖବୀଶoି ନାହX I"ଇତ�ାଦି ଇତ�ାଦି I 

 ତା.ର େବାହୂ ଶୁଣିଲା େଯ ଶାଶୁ େମା ପାଖକୁ ଆସିଥିେଲ I େସ ବି ଦିେନ ଆସି େମା 

ସହ ଏକଲାେର କଥା େହବାକୁ अନୁେରାଧ କଲା I ମଁୁ ସମୟ େଦଲି I  େସ କହିଲା - "ବାବା 

େମା ଶାଶୁ ଆପଣ. ପାଖକୁ ଆସିଥିେଲ େବାଲି ଶୁଣିଲି I େତଣୁ େମାର ଦୁଃଖ ମଧ� ଆପଣ 

ଶୁଣm I େମାର ସ�ାମୀ ବହୁତ ଭଲ, େହେଲ େମା ଶାଶୁ ସବୁେବେଳ ତା.ୁ ନିଜ ପଣତ 

କାନିେର ବାgି ରଖିବାକୁ ଚାହୁଁଛeି I ଆପଣ େମାେତ ଟିକିଏ ସାହାଯ� କେଲ େମାର ଦୁଃଖ 

ଦୂର େହଇପାରିବ I ଆପଣ େଯତିକି ଟ.ା ଚାହXେବ ମଁୁ େଦବି I"  

 ମଁୁ ତାକୁ ବୁଝାଇବା ପାଇଁ କହିଲି -"ମଁୁ େତାର ଶାଶୁ.ୁ ବୁଝାଇ େଦଇଛି I ତୁ' ବି 

ବୁଝିବାକୁ େଚ�ା କର I ଯଦି େତା ସ�ାମୀ ତା. ମାଆ.ୁ ଭoି କରୁଛeି ଓ ତା. କଥା 
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ମାନୁଛeି େତେବ ତୁ' ତା. ପାଇଁ ଗବ� କରିବା କଥା େଯ ତା. ଭଳି ଜେଣ େଶ�0 ପୁରୁଷକୁ 

ତୁ' ସ�ାମୀ ଭାେବ ପାଇଛୁ I ନେଚତ ଆଜିର ଯୁଗେର ପୁअମାେନ ବିବାହ କରିବା ପେର 

ନିଜର ବାପା ଓ ମାଆ.ୁ अବେହଳା କରୁଥିବା ଦୃଶ� େବଶୀ େଦଖିବାକୁ ମିଳୁଛି I ତୁ' ତ ଏହି 

ଘରକୁ କାଲି ଆସିଛୁ I ତା' ପବୂ�ରୁ େତା ସ�ାମୀର ସମ^ ଦାୟିତ� ତ ତା. ମା' ହX 

ତୁଲାଉଥିେଲ I ତା.ୁ େଯାଗ� କରିଥିବାରୁ ତ ତୁ' ସ�ାମୀ ଭାେବ ଗ�ହଣ କଲୁ I େତଣୁ ତୁ' ଯଦି 

ତା. ମା'.ୁ ସ¢ାନ େଦବୁ, ତା.ର ମନଜାଣି େସବା କରିବୁ େତେବ େତା ସ�ାମୀ ମଧ� 

େତାେତ େବଶୀ ଭଲ ପାଇେବ I ଏଥିେର ସେpହ ନାହX I େତାର େକୗଣସି ଦୁଃଖ ରହିବନାହX 

I" 

 ମଁୁ େଦଖିଲି - "େମା କଥା ଶୁଣି ଝିअଟିର ମୁହଁେର ମଧ� ଖୁସି ନାହX I େସ ମଧ� ଉଦାସ 

େହାଇ େଫରିଗଲା I େସ ଦୁେହଁ ଚାହୁଁଥିେଲ - (ମିଛେର େହଉ ପେଛ ) ମଁୁ ତା.ୁ କିଛି 

ଚମ�ାରୀ ମ� ପଢାଇ ଥା'eି କି_ା ମ�ସି� େଡଉଁରିଆ ବା ତାବିଜ େଦଇଥା'eି I 

େସଥିପାଇଁ ମଁୁ େଯେତଟ.ା ମାଗିଥା'eି େସ େଦଇଥା'େe I"    

 ଆଉ େଗାଟିଏ ଉଦାହରଣ ଶୁଣିବୁ ? ଜେଣ ଧନୀ ଓ ଶିfିତ ମଧ� ବୟ= ବ�oି େମା 

ପାଖକୁ ଆସି କହିେଲ - "ବାବା େମାେତ କ�ାନସର େହାଇଛି େବାଲି ଡାoର କହୁଛeି I ମଁୁ 

କିm ବିଶ�ାସ କରୁନି I ଆପଣ ତ ଜେଣ ସି� ପୁରୁଷ I େତଣୁ ଆପଣ ଚାହXେଲ େଦୖବୀଶoି 

ବଳେର େମାେତ ଆେରାଗ� କରି େଦଇପାରିେବ I"  

 ମଁୁ ତା.ୁ କହିଲି - "ଡାoର ପରୀfା କରି ଯଦି କ�ାନସର େହାଇଛି େବାଲି କହୁଛeି, 

ଆପଣ ତାହା ବିଶ�ାସ କରm I ଆଜିକାଲି ଚିକି�ା ବି�ାନ ବହୁତ ଉନx ତି କଲାଣି I  ଆପଣ 

େକୗଣସି ଭଲ ହସପିଟାଲକୁ ଯାଇ ଚିକି�ା କରାm, ନି�ୟ ଆେରାଗ� େହାଇଯିେବ I" 
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 େମା କଥା ଶୁଣି େସ ଓଲଟା େମାେତ ପ�ଶx କେଲ - "ଆପଣ. ପାଖେର ଯଦି େକୗଣସି 

େଦୖବୀଶoି ନାହX େତେବ ଆପଣ କାହXକି ସାଧୁବାବା ସାଜି ବସିଛeି ?" 

 ମଁୁ କହିଲି - "ଆପଣ ଠିକ କହିଛeି I େକବଳ େମା ପାଖେର ନାହX, ଦୁନିଆର େକୗଣସି 

ସାଧୁବାବା ପାଖେର ମଧ� େଦୖବୀଶoି ନାହX I ଆପଣ ଯାଇ ବିଭିନx  ବାବା. ପାଖେର 

ପରୀfା କରିପାରeି I ଏଇଟା ସତ କଥା େଯ ଆପଣ ଯଦି େକୗଣସି ଡାoରୀ ଚିକି�ା 

ନକରିେବ େତେବ ଆପଣ ଆେରାଗ� ଲାଭ କରିେବ ନାହX I େତଣିକି ଆପଣ. ଇhା I" 

 େସଦିନ ମଁୁ ଭଲ କରି अନୁଭବ କଲି େଯ अgଶ��ାର େକୗଣସି ସୀମା ନାହX I 

େଲାକମାେନ େକବଳ ମିଥ�ା ଆଶ�ାସନା ଚାହୁଁଛeି I ମଁୁ ଆଗରୁ େକବଳ େସହିଭଳି 

अgଭoମାନ.ୁ ଠକୁ ନଥିଲି ବରଂ ମଁୁ ନିଜକୁ ମଧ� ଠକୁ ଥିଲି I େସେତେବେଳ େତା କଥା 

ମେନ ପଡିଲା I ମଁୁ ଏହି ସାଧୁ େବଶେର ରହି ମଧ� ସମାଜ େସବା କରିପାରିବି I େମାର 

�ାନ ଉଦୟ େହଲା I େମାର ଏହି ପ�ତ�ାବ]�ନ ପାଇଁ ତୁ' ହX େମାର ଗୁରୁ େହାଇ ଯାଇଛୁ I 

 ମଁୁ କହିଲି - "ଶିଷ� ଯଦି �ାନ ଗ�ହଣ କରିବାର େଯାଗ� ନଥାଏ, େତେବ େକୗଣସି 

ଗୁରୁ.ର ମଲୂ� ନାହX I େତଣୁ अସଲ ସ¢ାନର अଧିକାରୀ ତୁ', ମଁୁ ନୁେହଁ I”  

 େସ ହସିଲା, କହିଲା - "େତାେତ ପାରି େହବନିେର ସା} I"  

 

 େବ}ାଲୁରୁ, କ%�ାଟକ 

ଭ� ାମ�ଭାଷ : ୯୪୮୨୦୧୬୨୬୦ 
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କବିତା ବିଭାଗ 
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ତିେନାଟି େଛାଟ କବିତାତିେନାଟି େଛାଟ କବିତାତିେନାଟି େଛାଟ କବିତାତିେନାଟି େଛାଟ କବିତା    
୧୧୧୧. . . . ସD �ତିସD �ତିସD �ତିସD �ତି    

ସD �ତିକୁ ତୁମର ସାଇତି ରଖିଛି 

ରଖିଥିବି ଥିବା ଯାଏଁ 

ଦିନ ପେଛ ଯାଉ 

ତୁେମ ଥାअ େମାର 

ପ�ତି  

ନିଶ�ାସେର, �pନେର 

 

୨୨୨୨. . . . ତୁମ ବିନାତୁମ ବିନାତୁମ ବିନାତୁମ ବିନା    

ସ�ପx େମା अଧୁରା 

ତୁମ ବିନା ସାଥି 

ସୁର େମା େବସୁରା  

େବବିସିDତା କର 

 

ତୁମ ବିନା 

େଯେତଥର େଦେଖ 

ତୁମକୁ ପାଖରୁ 

ଲାଗମେତ କାହX ଚିହx ା ଚିହx ା 

 

୩୩୩୩. . . . କବିକବିକବିକବି    

େଦଖିନି ତୁମର େଚେହରା ମଁୁ େକେବ 

ଆ.ିନି ମଁୁ ତୁମ ଛବି 

େହେଲ ମନ େମାର 

ଚାେହଁ ବାର_ାର 

ସାଜିବାକୁ କାହX କବି? 
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ମୁଁ କଣ ଖରାପ ସତେରମୁଁ କଣ ଖରାପ ସତେରମୁଁ କଣ ଖରାପ ସତେରମୁଁ କଣ ଖରାପ ସତେର    
ସତେର କ’ଣ ମଁୁ ଏେତ ଖରାପ... 

ଏକ ସୁpର, ନିରାପଦ �ାନେର ଧିେର ଧିେର ବୃ�ି ଘଟୁଥିବା ଜୀବନଟି 

ଆଜି ଏକ େଛାଟ ପରୀfା ପେର ଏକଦମ ଠପ୍ 

ଶୃଗାଳ, ଶ�ାନ, ଶାଗୁଣା ମାନ. ପାଇଁ ଉ�ି� 

अବା ମନୁଷ� ସମାଜର ଏକଦମ ନିକୃ�... ‘ମଁୁ’ 

ସତେର କ’ଣ... 

ସମେ^ ପଢ଼ିେଲ, ବଢ଼ିେଲ 

ଆଉ ମଁୁ ପାରିଲିନି 

େଜେଜ ମା କହିଲା, ‘େଲା େରବ, େଲା ନିଆଁ, େଲା ଚୁଲି’ 

ଚfୁର େଜ�ାତିକୁ ଜାଣି ଜାଣି अg ପୁଟୁଳି ବାgିଲି 

ଗାgାରୀ ସାଜିଲି... 

ସତେର କ’ଣ.... 

ସମୟ ଗଡ଼ି ଗଡ଼ି ଯାଏ 

ଆଉ ବୟସ ତାଳ େଦଉଥାଏ 

କାଲିର ବାଲ� ଜୀବନ 

ଆଜି େଯୗବନ ଚମକେର ଝଲସୁଥାଏ... 

େହେଲ ଏ କ’ଣ? 

ପି�ୟ.ା ପି�ୟଦଶ{ନୀ 
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ମଁୁ ସାଜିଲି ସଖି କେ¦ଇ, 

ଚାେଲ ସ�ୟଂବର... 

ମନ ଚାହୁଁଥାଏ 

କ%� ସମ ବର 

କୃ�ପରି ରୂପ 

ଆଉ ପାଥ�ପରି ବୀର 

େହେଲ ଭାଗ� ଆଉ ନିୟତି 

େସ ନାରୀକୁ ପା�ାଳୀ ସଜାeି 

ସତେର କ’ଣ... 

କାଲିର ଜନକ ରାଜନpିନୀ 

अତି ସୁକୁମାରୀ, ଲବଣୀ ପିତୁଳୀ 

ପତିବ�ତ ପାଇଁ ବାଛିେନେଲ 

ଜଂଗଲେର କାଠିକୁଟାର େକାଠରୀ 

େଘାର ଘନ ବନ 

ଲେ.ସ୍ ପାେଶ ବହୁଦିନ 

ବହୁ अତ�ାଚାର, ଦୁ��ଶା, ଦୁ�{ନ 

ଆହା ଟିେକ Ðୁରୁ ନଥିଲା େସ ପ�ାଣ 

ପର ହିତେର ସ�ାମୀ 

େତଜିେଲ କନକ ସୁpରୀ 

ସତୀତ� ର ରfା ପାଇଁ 
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अଗିxେର ଝାସିେଲ େସ ନାରୀ 

ନିଆଁେର ଜଳିବ େଯେତ 

ସୁବ%� ଚମକିବ େ^ 

ମାନିଲାନି ମନ... 

ବୁଝିପାରିେଲନି ନିଜ େଦାଷର କାରଣ... 

अଶ��ଧାରେର ଭିଜୁଥିଲା େଗୗରା} 

ସ�ୟଂ ସମପ{ େହେଲ ଯାଇ ଧରିତ� ୀର ବf 

େମଲାଣି େନଉଥିଲା ଆଉ ଏକ अଧ�ାୟ... 

ସତେର କ’ଣ... 

କାଲି ବି अକାରେଣ, ଯାଉଥିଲା ଜୀବନ 

ଆଜି ବି अଦିେନ ଝରିପେଡ଼, ବହୁ ଜନମନ 

କି ବିଭ�, କି ଭୟ.ର 

େସ ଦୃଶ� େହାଇଥିବ 

େକେତ ବୁକୁଫଟା 

େସ କ�pନ ଶୁଭୁଥିବ 

େଯେତେବେଳ ମନୁଷ�ରୂପୀ 

ପିଶାଚମାନ. ଆଘାତେର ମଉଳିଯାଉଥିବ 

ଫୁଟି ଉଠୁଥିବା ପୁ� 

अବା େଛାଟ େଛାଟ ସୁpର କଳିକା ଗୁh 

ଯୁଗ ଆସୁଛି ଆଉ ଯାଉଛି 
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େହେଲ ଆଜି ବି ଝଲମଲ କରୁଥିବା ‘ଦିଲ� ୀ’ େହଉ 

କି_ା ମାନଚିତ� େର अ�� ‘କୁpୁଲି’ େହଉ 

ସବୁଠି ନାରୀ କାpୁଛି, ସହୁଛି ଆଉ ମାରୁଛି 

ସତେର କ’ଣ ମଁୁ ଏେତ ଖରାପ? 

ରାତି ଆଉ େକେତ fଣ 

ସରୁୂଜ ଉଇଁବ ଉଇଁବ େହଉଛି 

‘ମଁୁ’ର ଜାଗ�ତ ଧ�ନୀ ଶୁଭୁଛି 

େସ ଆଖିର ଲୁହକୁ େପାଛିବ 

ଲହୁର ଧାରକୁ େରାକିବ 

ମ^କ େଟକି ରାଜରା^ାେର 

ନିଜର अଧିକାର ସାବ�^ କରିବ 

େସଦିନ ଏ ଧରା ହସିବ 

ରାଧା. େପ�ମ ମେନପଡ଼ିବ 

ସତୀ. ସତୀତ�  ଦିଶିବ 

ନାରୀର ସ¢ାନ 

ନାରୀର ସାହାେସ 

ଆମ ସମାଜ ସ�ତ� ସାଜିବ 

‘ମଁୁ’ ବି ଏଥର ଉକୁଟିବ 

ଆମ ଧରାକୁ ଉÈ�ଳ କରିବ 
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ବାପାବାପାବାପାବାପା    
ବୟସ अପରାହx େର ପାଦ େଦଇଥିବା 

ବୁଢ଼ା ବରଗଛ ସିଏ, 

େସହି ଗେଛ ଆେମ େମଲିଯାଇଥିବା 

ଶାଖା ପ�ଶାଖା ସଭିଏଁ 

କାହX େକେତଦିନୁ ପରିବାର େବାଝ 

କାgେର ତା.ର େବାହି 

ଥକି ପଡ଼ିେଲଣି ସଂସାର ଭିତେର 

େକେତ ଦୁଃଖ ସହି ସହି 

ଜୀବନ ସାରା େସ ଆମ ସୁଖ ପାଇଁ 

ନିଜ କଥା ଭୁଲିଗେଲ 

ନିଜ ଖୁସି ନିଜ ମନ ଆବିଳତା 

ମନରୁ ପାେଶାରି େଦେଲ 

େକେବ ମଁୁ େଦଖିନି ମନେଖାଲି ସିଏ 

ଜୀବନକୁ ଜୀଇଁଛeି 

ଆମପାଇଁ ନିଜ ସୁଖ ସ�ାhp�କୁ 

ଜଳା~ଳୀ େଦଇଛeି 

ନାନା ଆଦି ଦ� ବ� େଦଇଛeି ସିଏ 

ସୁଶାe କୁମାର ଧଳ 

 

ଆଣି େକେତ ସରାଗେର 

ନିଜ ପାଇଁ କିଛି ଆଣିବାର େକେବ 

େଦଖିନି ମଁୁ ନୟନେର 

ହୃଦୟଟା ତା. େକେତ ବଡ଼ ସେତ 

ତ�ାଗର େଯ ମାପ ନାହX 

ତା.ର ଏ ଋଣ ଶୁଝିପାରିବାକୁ 

େମା ପାଖେର ଶoି ନାହX 

ଚରେଣ ତା.ର ରଖିବି ଭକତି 

ହୃଦୟ ମpିରୁ ମୁହX 

ତା. ପଦେରଣୁ େମା ପାଇଁ ଚpନ 

ଆନ କିଛି େଲାଡ଼ା ନାହX 

ବ� ାହD ଣୀକୂଳ, ଜୟeରା, ଯାଜପୁର 

୭୫୫୦୦୬, ଓଡ଼ିଶା 

ଭ� ାମ�ଭାଷ : ୮୩୩୮୯୩୪୫୨୭ 
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ଜୟ ହନୁମାନଜୟ ହନୁମାନଜୟ ହନୁମାନଜୟ ହନୁମାନ    
ଆେହ ହନୁମାନ ପବନ ନpନ  

େଘନ ବାେର େମା ପ�ଣାମ । 

ଉଡି ବୁଲୁଥାअ ଗଗେନ ପବେନ 

ଆନpେର ପfୀ ସମ । 

େକେଡ ପରାକ�ମୀ ତୁେମ େହ ଠାକୁର  

େଦଖି ମଁୁ େଯ ଆଚମି�ତ । 

ସଯୂ�� େଦବତା.ୁ ଗିଳିେଦଇ ତୁେମ  

ବିଶ�କୁ କଲ ଚକିତ । 

ସମଦୂ�  ଲଂଘିଲ ଲ.ାକୁ େପାଡିଲ 

ଧନ� ତୁେମ ମହାବଳୀ । 

ମଁୁ ଟିକି ସeାନ େଦଖି ତୁମ ରୂପ  

ସଦା େହଉअଛି ଭାଳି । 

ରାମଚp�.ର ପରମ ଭo େଯ 

ତୁେମ ଆେହ ବଜର} । 

ତୁମ ରୂପ େଦଖି ଭୟଭୀତ ସେବ�  

େଦଇଥାeି ଛତ� ଭ} । 

ଟିକି ସିନା ମୁହX େମା ସପନ ମହତ  

େହବାକୁ େଯ ତୁମ ପରି । 

ଡ_ରୁଧର ବାଗ୍ 

 

ଆକାେଶ ଉଡିବି ସମଦୂ�  ଲଂଘିବି  

ଉଠାଇ ଆଣିବି ଗିରି । 

ବିଦ�ା ବୁ�ି �ାନ ଗୁଣର ସାଗର  

ତୁେମ େହ अ~ନା ସୁତ । 

କରୁଛି ମିନତୀ ଦିअ ଦିବ� �ାନ  

ମାଗୁଛି ବଢାଇ ହାତ । 

ହେ^ ତୁମ ଗଦା କ%�େର କୁvଳ  

ଦିେଶ େକେଡ େଶାଭାବନ । 

अଧମ अfମ ସeାନ ର ଭାେଗ�  

େଦଇଯାअ ଦରଶନ। 

ଶିରେର ମୁକୁଟ େଶାଭାପାଏ େଯେହx  

ଗଳାେର େମାତିର ହାର। 

ଜୟ ହନୁମାନ େକଶରୀ ନpନ  

ଧରୁଛି ତବ ପୟର । 
ଚପି�ଆ, େଗାଲାମୁvା, କଳାହାvି େଫାନ ନ_ର -

୯୧୭୮୨୨୫୭୬୪। 
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अତିଥି ବନାମ େଗ�୍अତିଥି ବନାମ େଗ�୍अତିଥି ବନାମ େଗ�୍अତିଥି ବନାମ େଗ�୍    
ସା} ଟିଏ ଆଜି େଦଖା େହଲା େମାେତ 

କେଲଜ ପାଖ ଛକେର I 

ଏେତ ଦିନ ପେର େଭଟI େଭଟି େହଲୁ  

ଗପିଲୁ ଭାରି ଖୁସିେର II 

କଥାେର କଥାେର ପଚାରିଲା େମାେତ  

କହ ତୁ େମାେତ ବୁଝାଇ I  

अତିଥି ଆଉ େଗ� ଭିତେର 

ଫରକ अଛିକି ନାହX II 

ତା କଥା ଶୁଣି ଭାବିଲି ସା} େମା  

ଭଲ ପ�ଶx ପଚାରିଲା I 

ଉ]ର ମଁୁ ତାର େକମିତି େଦବି େଯ 

ମୁv େମାର ଘୁରି ଗଲା II 

ତଥାପି ମନକୁ �ିର କରି ତାକୁ  

କହିଲି ସା} େମାହର I 

ମନ କ%� େଦଇ ବୁଝିବାକୁ େହବ  

ଥvା କରି ମୁv େତାର II  

ସସିDତା ସାହୁ 

 

अତିଥି ଯିଏ େସ ନ କହି ଆମକୁ 

अଚାନକ ଆସିଥାeି I 

ବିନା ତିଥି ବିନା ସମୟେର  

ଆସି ଘେର ଆମ ପହ�eି II 

ତା. ପାଇଁ କିଛି ବ�ବ^ା ନ ଥାଇ  

କରୁଆେମ ସ�ାର I 

ଆଦର ସ¢ାନ କରୁ ତା.ୁ ଆେମ 

େଦଇ ପାନୀୟଆହାର II 

େଯେତ ଦିନ ରହୁ ଆମ ଘେର ସିଏ  

ହୁଏ ନାହX ମନ ଦୁଃଖ I 

ସିଏ ପରା ଆମ ନିଜ ପାଖ େଲାକ  

ତା ପାଇଁ ପାଉ ସୁଖ II 

ଶୁଣି ସା} େମାର ସେeାଷ  େହାଇଲା  

କହିଲା େଗ�  କଣ I 
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କୁହ େମାେତ ଏେବ ବୁଝାଇ ସାଥି େହ  

ତୁମକୁ େମାର ରାଣ II 

େଗ� ଯିଏ େସ ପଚାରିକି ଆେସ  

ଵୁଝିଆମରି ଖବର I  

େକେତେବେଳ ଯିବି ଘେର अଛ କି ନI.. 

.େଫାନକରି ବାର_ାର II  

ତା କଥା ଶୁଣି ଭିଡି ଯାଉ ଆେମ 

 ଆଗୁଆ ପ�^ୁତି ପାଇଁ I 

ଖାଇବା ବସିବା େଶାଇବା ରହିବା  

ସବୁ ବ�ବ�I ହୁअଇ II 

ଆହୁରି ଶୁଣିଥା କହୁଛି କଥାେଟ 

ଆଜିକାଲି ଦୁନିଆର  I 

ସ#କ� ଏଇଠି େକମିତି ଚାଲିଛି  

ନିଜ େହଉ କି େସ ପର II 

ବାପା ମା’ କି_ା ଭାଇ କି ଭଉଣୀ   

ଆସିେଲ ଆମରି ଘର I 

ଆେମ କହୁ ତା.ୁ େଗ� ଆସିଛି 

ଏହା ଆମରି ସଂ=ାରII 

ଧନ� କଳି ଯୁଗ ଧନ�େର ଦଇବ 

ଏ କି ସ#କ� ଆମ I 

ଆପଣା େଲାକ.ୁ େଗ� କହୁେଛ 

ଏ େକମିତିକା ଭ� ମ II 

ଆହୁରି କଥାେଟ ଶୁଣିଥାେର ସା}  

ଏମିତି େହଉଛି ଘେର I 

ଶୁଣି ନଥିବୁ ତୁ ଏମିତି ଖବର  

କହୁଛି ମଁୁ  ଧିେର ଧିେର II 

େଗ� େହଉ କି େହଉ େସ अତିଥି  

ଯଦି ରେହ େବଶୀ ଦିନ I 

ମନେର ଆମର ପ�ଶx ଉଠୁଥାଏ  

େକେବ କରିେବ ଗମନ II 

ମନ କଥା ମେନ ମାରି ରଖି ଥାଉ  

କହୁନା କିଛି କାହାକୁ I 

ଗଲା ପେର କହୁ ଏେତ ଦିନ ପେର  

ଫି�  ପାଇଲି ଆଜିକୁ  II 

ବୁଝିଲୁ ତ ସା} େଗ� अତିଥି   

କ’ଣ େକମିତି  अେଟ I 

ଭାବି ଚିeି ଏେବବିଚାର କରିବୁ 

अତିଥି େହବୁ ନI େଗ�  II.. 
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ସବୁ ଭାବନାର ପ�ତିକି� ୟାସବୁ ଭାବନାର ପ�ତିକି� ୟାସବୁ ଭାବନାର ପ�ତିକି� ୟାସବୁ ଭାବନାର ପ�ତିକି� ୟା    
କିଛି କଲାେବେଳ; 

େକବଲ ତାକୁ ହX ଚିeାକର, 

ପଜୂା କର 

କିଛି ସମୟ ପାଇଁ ହୃଦୟର ଗଭୀରତମ 

ପ�େଦଶରୁ 

ସମ^ ଭoି େସଥିପାଇଁ ଢ଼ାଳିଦିअ, 

ମନପ�ାଣ େଦଇ ତାକୁ େପ�ମ କର 

ପୁରାପୁରି ନିଜକୁ େସଥିପାଇଁ ସମପ�ଣ କର 

ତା’ଠାରୁ अଧିକ ଆଗକୁ, अନ� ଜିନିଷକୁ 

ଭାବନି 

 

େକେବ େକୗଣସି ସମସ�ାେର ବିଚଳିତ 

ହୁअନି 

ନିଜ ସମସ�ାଟା ସବୁେବେଳ ନିଜର 

ଆଉ ସମାଧାନ ବି ତୁମର 

ଜୀବନକୁ େଯେତ ହାତମୁଠାେର ଜାବୁଡ଼ି 

अନସୟୂା ପvା 

 

ଧରିବ 

େସେତ ହୁଗୁଳି ତେଳ ପଡ଼ିଯିବ 

अତି ସାବଧାନ େହେଲ ବିପଦ ପାେଦ ପାେଦ 

େଗାଡ଼ାଇବ 

ପ�ତିପ]ି ସ¢ାନ ହରାଇବାକୁ ଡରିେଲ 

ସତେର ହଜିଯିବ 

ଡରିେଲ ଡର ମାଡ଼ିବସିବ 

ସବୁ ଭାବନାର ପ�ତିକି�ୟା 

ତୁମର ସବୁ ଭାବନା ତୁମରି ଉପେର 

ପ�ତିଫଳିତ ହୁଏ 

ଆମ ଭିତେର ହX ସବୁକିଛି अଛି 

ପରି�ିତିକୁ ସାମ୍ ନା କର, 

ବିଚାର କର, 

େହେଲ ନି%�ୟ େନବାେର ହଡ଼ବଡ଼ ହୁअନି 
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େଗାେଟ ଦୁଃଖକ�ପ%ୂ� ଋତୁର ଯ�ଣା 

େଯମିତି 

अନ� ଦିନର ସୁଖ ସବୁକୁ ନ� କରି ନଦିଏ 

ସମୟର ପ�େଲପ ସବୁ ଠିକ୍ କରିେଦବ 

ଭଲ ସମୟ ନିେ� ଆସିବ, ଆଉ ବିଲକୁଲ୍ 

ତୁମର େହାଇ ଆସିବ 

ପ�ଥେମ ସଜାଡ଼ 

ନିଜର ବ�oିତ� କୁ, ଚିeାଧାରାକୁ 

अନ� ସବୁ ଆେପ ଆେପ ଆସିବ ତୁମ 

ପାଖକୁ 

ପ�ଥେମ ଜାଣ; 

ନିଜକୁ, ନିଜ ବିଷୟେର ସତ�କୁ 

ତୁେମ अେନକ.ୁ ଆେଲାକ େଦଖାଇ ପାରିବ 

ତା’ପେର 

କ’ଣ अନ�କୁ େଦବ ପ�ଥେମ ଠିକ କର, 

ତାକୁ ନିଜ ଭିତେର ଧରି ରଖିବାକୁ ନିଜକୁ 

ପ�^ୁତ କର 

ତା’ପେର ଯାଇ अନ�କୁ େଦବାକୁ ଠିଆ 

ହୁअ 

ଖୁସି ହୁअ; 

अମଲୂ� ଜୀବନ ପାଇଁ, 

ଆଜିଯାଏଁ ଯାହା ପାଇଛ େସଥିପାଇଁ 

ଯାହା ତୁେମ ଇhା କରୁଛ ନୁେହଁ 

ଯାହା ତୁମର ଦରକାର ତୁେମ ନିେ� 

ପାଇବ, 

ସମୟ अନୁସାେର ସବୁ ତୁମର ହX େହବ 
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ସିଏ ସିନା କବିସିଏ ସିନା କବିସିଏ ସିନା କବିସିଏ ସିନା କବି    
ବgୁର ପ�^ର କ�କିତ ବନ 

ତାକୁ ଯିଏ ମେଣ ନpନକାନନ 

ଜହxରାଇଜେର ଜାଗା ଖେv କିଣି 

େତାେଳ अ,ାଳିକା ନଭ�ୁମି� ପୁଣି 

ତୃତୀୟ େନତ� େର ଆ.ିପାେର ଛବି 

ଜଗତ ଆଖିେର ସିଏ ସିନା କବି 

ବିନା େମେଘ ସୃଜିପାେର େଯ ଦାମିନୀ 

ମନ ମରୁଭୂେମ ରେଚ ମpାକିନୀ 

ଫୁଟାଏ କମଳ ଶୁ× ଜଳାଶେୟ 

କାଉଁରୀ େଦଶର ଯାଦୁକର ପ�ାେୟ 

ବାଣୀ ଆକାଶର ନେବାଦିତ ରବି 

ଜଗତ ଆଖିେର ସିଏ ସିନା କବି 

ସୁେରp�  କୁମାର 
ମଲି� କ 

 

େଲଖନୀ ଖଡ଼୍ ଗର ଶାଣଦିଆ ଧାେର 

େସ�hାଚାରୀ ରାଜା ଶୀର କାଟିପାେର 

ହତସୁଖ ମୁେଖ େତାଳି ହାସେରଖା 

ପ�ଶ^ି ପତ� େର ନ କରି अେପfା 

କବିତା ଯା’ ପଜୂା ଭାଷା ଯା’ର େଦବୀ 

ଜଗତ ଆଖିେର ସିଏ ସିନା କବି 

ନିଜ�ୀବର େଦେହ ସଂଚେର ଜୀବନ 

କୁରୂପେର ଦିଏ अପରୂପ ମାନ 

ମାଟି ଆଉ ମାଆ ମମତାର କଥା 

କବିତା ଯା’ ଗାଏ ବୀରଜାତି ଗାଥା 

ବଇରୀେର େମୖତ� ୀ ପାେର େଯ ସnବି 

ଜଗତ ଆଖିେର ସିଏ ସିନା କବି 
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ପ�ଚv େରୗଦ� େର ବସeର ଛୁଆଁ 

ଶ�ାବଣ ଧାରାେର ଜାେଳ େଦେହ ନିଆଁ 

କାଚଠାେର େଦେଖ କା�ନର ଗୁଣ 

ବିନା अେµ ଜିେଣ ପ��ାପୃ� ରଣ 

ପ�ଜାପତି ଭାେବ ଗେଢ଼ େସ ପୃଥିବୀ 

ଜଗତ ଆଖିେର ସିଏ ସିନା କବି 

େଶାଭିତ କୁସୁେମ େପ�ୟସୀ କବରୀ 

ନୀଳାକାେଶ ଦୀ| ତାରାଗଣ ପରି 

ପ%ୂ{ମାର ଚାp ଟିକିଲି ପରାଏ 

େତାଳିଆଣି ତା’ର ଲଲାେଟ ସଜାଏ 

 

 

 

 

 

 

 

 

େପ�ରଣାର ଉ� ମେନ ତାକୁ ଭାବି 

ଜଗତ ଆଖିେର ସିଏ ସିନା କବି 

ଦୁଃଖ ଶସ� େfତୁ ସୁଖର अମଳ 

‘ଦୁଃ�’ ବିେଶଷଣ ଶ¯ କରି ମାଳ 

ନ ଜଳିେଲ ପେଛ ସବୁଦିନ ଚୁଲି 

କାେg ଝୁଲୁଥାଏ ସାହିତି�କ ଝୁଲି 

ସାଉେ� ଆନp ବୀଣାପାଣୀ େସବି 

ଜଗତ ଆଖିେର ସିଏ ସିନା କବି 
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େଶଷମାନବର ବିଳାପେଶଷମାନବର ବିଳାପେଶଷମାନବର ବିଳାପେଶଷମାନବର ବିଳାପ    
କାହX ଗଲ ତାତ କାହX ଗଲ ମାତଃ 

ସବୁଶନୂ� ଲାଗୁअଛି , 

କାହXକି ବ�ିଛି ସ��ା କି ପା�ିଛି 

ନକ� େଭାଗ କରୁअଛି । 

 

fୁଧାତୁର ମୁହX ବୁ�ି ଦିଶୁନାହX 

କିଏ ଭୁ~ାଇବ ବସି , 

କା ଆେଗ କହିବି  अଝଟ କରିବି 

ଶଶୀ ଚାେହଁ ଉପହାସି। 

 

ପି�ୟ.ା ସାହୁ 

 

ବgୁ ମିତ�  ସଖା େକହି ନାହX େଦଖା 

ଦଇବ ସାଧିଲା ଦାଉ, 

ଆଶାେହଲା େଶଷ ରହିଗଲା େକ�ଶ 

ମେର ବ�ି ଥାଉ ଥାଉ । 

 

ଆସିଲା ପ�ଳୟ ଲୁଟିଲା ମଳୟ 

ସବୁେହଲା ଶମଶାନ୍, 

ଏେବ ବାସ�ାନ ଭୟର ଆ�ାନ 

अେଲାଡା ବାକି ଜୀବନ । 

 

ସାହାନିଆଜ ପୁର, କଟକ  
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ନୂଆ ବରଷ େହନୂଆ ବରଷ େହନୂଆ ବରଷ େହନୂଆ ବରଷ େହ    
ମନର ଆକାେଶ ଭାେସ अମୃତ ଚିeନ  
ଆସିବା େହଉ େହ ବgୁ ତୁମ ଆଗମନ । ୧ ।  
ଭରିଦିअ ହୃଦୟେର େପ�ମର ଜୁଆର  
ହସି ଉଠୁ ପୁରପଲ� ୀ ସହର ନଗର । ୨ ।  
ଆନେp ଜୀବନ ସ}ୀତର େହଉ ଜୟ ଜୟ ଗୀତି  
ନୂଆ ବରଷ େହ ତୁମ ପାେଦ अେଶଷ ପ�ଣତି । ୩ ।  
ଆସ େହ ନୂଆ ବରଷ ନୂଆ ଆଶା େନଇ  
ସତ� ଧମ� ଶାeି େଧୟ େହଉ ଆମ େଦଶ ପାଇଁ । ୪ ।  
ହସି ଉଠୁ ପ�ାଣ  ନ ରହୁ ଯ�ଣା  
ଆବଳବୃ�ବନିତା ଧିେର  
अଘ�� ପୁ�ା~ଳି ମvିତ େହଉ  
ଶତଦଳ ସ�%� େଶାଭା ତୁମ ପୟେର । ୫ ।  
ତୁମ ଯାତ� ା ପଥ କୁସୁମିତ େହଉ, 
ମ}ଳ ଦୀପାଳି ଜାଳୁ ସଜଳ ନୟେନ  
ବାଢୁअଛି ବିନମ� ଭକତି , 
 ସ�ାଗତ ସ�ାଗତ ଶୁଭୁ ତୁମ ଆଗମେନ । ୬ ।  
 

ଠିକଣା : ଗୁଡିଆନାଳୀ, େଢ.ାନାଳ, ୭୫୯୦୦୧  
ଇେମଲ ଠିକଣା :- sambitsm1987@gmail.com 

ସମି�ତ 
ସତ�ପ�କାଶ ମିଶ� 
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ଆସ ନୂଆବଷ�ଆସ ନୂଆବଷ�ଆସ ନୂଆବଷ�ଆସ ନୂଆବଷ�    
କରୁଛି ସ�ାଗତ ଆସ ନୂଆବଷ�  

ଓଠେର ଫୁଟାଇ ହସ 

ଭୁଲିଯିବ ନାହX ପି�ୟାଠାରୁ େମାର  

ଆଣିବା ପାଇଁ ସେpଶ୧ 

ଗତ ଚିଠିେର ତା’ େଲଖିଥିଲା ପି�ୟା 

ତୁମ ହାେତ େଦବ ବା]�ା 

େକମିତି ବିତିଛି ସାରା ବରଷଟି 

େଲଖିବ େସ ସବୁ କଥା, 

ବଷ�ା, ବସe, ଶରତ ଓ ଶୀତ 

େକ େଦଇଛି ଦୁଃଖ କିଏ ବା େଦଇଛି 

ହସ୨ 

ସତ�ବ�ତ ସାହୁ 

 

ନୂଆବଷ� ପାଇଁ ଜଣାଇଥିବ 

େସ अେନକ अଭିନpନ 

ପି�ୟାର ବାରତା ପାଇବା ପାଇଁକି 

ବ�ାକୁଳିତ େମାର ମନ, 

ଶୀତସିନା ଏେବ େଦଉଛି ଯାତନା 

ଭୁଲି ବି ମଁୁ ସବୁ 

ପି�ୟା େମା ଥିେଲ ହରଷ୩ 

କରୁଛି ସ�ାଗତ ଆସ ନୂଆବଷ� 

ଓଠେର ଫୁଟାଇ ହସ, 

ଭୁଲିଯିବ ନାହX ପି�ୟାଠାରୁ େମାର 

ଆଣିବାପାଇଁ ସେpଶ... 
ପଲ� ାସାହି, କମାଳପୁର, अହିୟାସ, ଯାଜପୁର 

୭୫୫୦୩୬, ଓଡ଼ିଶା 

ଭ� ାମ�ଭାଷ : ୯୩୩୮୧୬୫୬୧୯ 
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ନବବଷ�ନବବଷ�ନବବଷ�ନବବଷ�    
ମଳୂ ହିpୀ : ବି�ୁ ଗୁ|ା 
ଓଡ଼ିଆ ଭାଷାeର : ସନାତନ ମହାକୁଡ଼ 
 
अeିମ ପ�ହର 
अeିମ ଦିବସ 
ଉ�ୀ| ସଯୂ��ର ରସ ସରସ 
ଶୀତ ସg�ାର 
ଶୀତଳ ପବନ 
ହଷ{ତ, ଉନD �o, ଉନD ] ଭୂବନ 
କି�ିତ ସେpହ, କି�ିତ ସଂଘଷ� 
ସଂଘଷ� େସ�ଦେର अଛି 
ନି�ଳ ହଷ� 
ସମା|ପ�ାୟ ଏ ସମୟ ଦୁଧ�ୁଷ� 
ଆଗmକ େହ, ନବଧମ� ନବବଷ� 
 

ଗ�ା : େବରୁଆଁବାରୀ, ୭୫୨୦୮୨, 
ନୟାଗଡ଼ ଜିଲ� ା, ଓଡ଼ିଶା, 

ଭ� ାମ�ଭାଷ : ୦୯୩୩୯୬୧୦୧୬୮ 
ଇେମଲ୍ : sanmahakud@gmail.com 

ସନାତନ ମହାକୁଡ଼ 
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ନବବଷ�ନବବଷ�ନବବଷ�ନବବଷ�    
ନବ ପ�ଭାତର ନବୀନ अରୁଣ 

ଢାଳି େଦଉअଛି ପହିଲି କିରଣ 

ନୂତନ ଆଶାର ଆେଲାକ ସ�ାରି 

ନବ ବଷ� ଆଜି ପୁନଃ ଆଗମନ । 

ସ�ାଗତ କରୁଛୁ େହ ନୂଆ ବରଷ 

अeରେର ଲଭି ଖୁସିର ପରଶ 

ନବ ସୁଗୁଣେର ପ%ୂ�  େହଉ ଚି] 

ଘୁ�ିଯାଉ ସବ� ମନରୁ ନିରାଶ । 

ନବ ଉଲ� ାସେର ଉଲ� ସିତ ପ�ାଣ 

ନବ େଚତନାେର ଭରିଯାଉ ମନ 

େହଉ ପୁଲକିତ ସବୁରି ହୃଦୟ 

ନବ ପ�ୀତି ରେସ ମÈିଯାm ଜନ । 

ବନେଜ�ା�ା ପvା 

 

ଦୂର େହାଇଯାଉ େଯେତ ଭୟ ଭ� ାeି 

ନବ େପ�ମ ଫØୁ େହଉ ପ�ବାହିତ 

ନବ ପଲ� ବେର ହସିଉଠୁ ଧରା 

ନବ କୁସୁମେର େହଉ କୁସୁମିତ । 

अପସରି ଯାଉ ମନୁ ହିଂସା ବାଦ 

ହଟିଯାଉ େଦଶୁ ଭିନx ତାର ଭାବ 

ନବ ଏକତାେର େହାଇ ଏକତି� ତ 

ନବ େମୖତ� ୀ େପ�େମ ହଜିଯାm ସବ� । 

ବାେଲଶ�ର 
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ନବବଷ� ନବବଷ� ନବବଷ� ନବବଷ� ୨୦୧୯୨୦୧୯୨୦୧୯୨୦୧୯    
କା° ଉପେର ଟଂଗା େହାଇଥିବା,  

କାେଲଂଡରର ସବୁ ପୃ0ା ଗୁଡିକ ସରିଗଲା  

ଯତx ର ସହିତ ରଖା ଯାଇଥିବା ଜିନିଷଟି, 

ପୁରା ମାତ� ାେର अଦରକାରି େହାଇଗଲା  

ଜଣା ପଡିଲା ନୂଆ ବଷ� ଆସିଗଲା  

େଗାଟାଏ ବଷ�ର ୩୬୫ ଦିନ, 

େକଉଁ hଟକେର ସରିଗଲା 

େକେତ ହସ କାpର ଘଟଣା ଗୁଡିକ  

ନିଜ ଭିତେର ଲୁଚାଇ ବଷ�ଟିଏ ସରିଗଲା 

ବଷ� ଆସୁଥିବ, ବଷ� ଯାଉଥିବ, 

ସମୟ ତା ବାଟେର ଗତି କରୁଥିବ  

ସମୟର େସ�ାତ ସହିତ ତାଳ େଦଇ  

ଆମକୁ ଚାଲିବାକୁ େହବ  

 

ନୂଆବଷ� ଆସିଛି ନୂତନ ସnାର ଧରି, 

ପ�ତିଦିନ ଆସିବ ନିତ� ନୂତନ ରୂପ ଧରି, 

ରମା କାe ମିଶ� 
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ଦିନ ପେର ଦିନ ପ�ତିଦିନ ଚାଲିଥିବ, 

ଆେମ ଆଜିକୁ अଛୁ, କାଲିକି ନ ଥିବୁ  

  

ନବବଷ� ଆସୁ ନିତ�ନୂତନ ସେpଶ ଧରି, 

ନବବଷ� ଆସୁ ସଭିଂକ କଲ�ାଣ ବା]�ା ଧରି  

ଏ ବଷ�େର ନ େହଉ କାହାରି ଦୁଃଖ, 

ସେବ� ରହm ସୁଖେର ଏ ବଷ�େର, 

ପରିେବଶ, ସମାଜ, େଦଶ େହଉ ସମୃ�ଶାଳୀ  

 

ନ ରହୁ କାହାରି  ଦୁଃଖ, େଶାକ ଯାତନା ଆଉ, 

ଆତଂକ ବାଦର ଲହରୀ, 

ଧରା ଧାମ ରହୁ ସ�ଗ� ପରି, 

ନବବଷ�େର ଏହି କାମନା ଆମରି 

 
ଶ�ୀ ରମା କାe ମିଶ�  

ଭି.ଆଇ.ଏମ. - ୨୬୮ 

େଶୖଳଶ�ୀ ବିହାର  

ଭୂବେନଶ�ର - ୭୫୧୦୨୧  

େମାବାଇଲ - ୯୯୩୭୨୬୮୦୧୨ 
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ନୂତନବଷ�ର ଶୁେଭhାନୂତନବଷ�ର ଶୁେଭhାନୂତନବଷ�ର ଶୁେଭhାନୂତନବଷ�ର ଶୁେଭhା    
ଦିନ ଦିନ କରି  େକେତ ଦିନ ଗଲା 
ପାହିଗଲା େକେତ ରାତି 
କାହXକି େକଜାଣି  ଆଜି େମା ଶରୀେର 
ଶିହରଣ ଯାଏ ମାତି 
ଆମ ଏ ସଂପେକ�  େଗାଟିଏ ବଷ� େଯ 
ମିଶାଣ େହଲାତ ଆଜି 
େତା ସାେଥ ଥିଲି ମଁୁ  ରହିଥିବି ସଦା 
ରଥର ସାରଥି ସାଜି 
େମା ମନ ମpିେର   େତାେତ େଲା ରୂପସୀ 
କରିअଛି ଠାକୁରାଣୀ 
ପଜୂକ ସମାନ  ମାଳା ମଁୁ ଗୁ°ିବି 
ଆକାଶୁ ତାରକା ଆଣି 
େତା ମନ ଜମିେର  ହସର ମ~ିକୁ 
େଦବି ପରା ମୁହX ବୁଣି 
େଯେତ ଦୁଃଖକ�  ଆସିେଲ ଏ ବେଷ� 
ଛିଡ଼ା େହବି ସାେଥ ପୁଣି 
ନୂତନ ବଷ�ର   ନୂଆ ଦିନେର ମଁୁ 
େଦଉଛି ଶୁେଭhା ତେତ 
ଭଗବାନ ତମ  ଦୂେରଇ ଦିअm 
ଦୁଃଖକ� ଥାଉ େଯେତ      କୁଚିପାଲି, ବରଗଡ଼, ଓଡ଼ିଶା 

େବଦବ�ାସ ମାଝୀ 
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ନୂଆ ଦିବସନୂଆ ଦିବସନୂଆ ଦିବସନୂଆ ଦିବସ    
ଆଜି ତୁମକୁ ସ�ାଗତ 

ଆସ ଆସ ମନ ମେଧ� େଭଦିଯାअ 

ଆନpର େଢଉସବୁ େଦଖି ଭଲ ଲାେଗ 

ତୁେମ ଶୀଘ� କାହX ଚାଲିଯାअ । 

ଦୁକ୍ ଦୁକ୍ ହୃଦୟେର େକେତ ଯାअ ଆସ 

ତୁମକୁ ବା କଣ ମନା अଛି 

ସବୁେବେଳ ପ�ହସନପରି ଲାେଗ ସେତ 

ଠିକ୍ ସମୟେର ରହିଯାଏ अବେଶାଷ । 

ତାଲା ପେକଇ ରଖିବି ତୁମକୁ 

ନୂଆ େହାଇ ଆସ ଫରୁଆେର ପୁରୁଣା େହାଇ ପ�େବଶ 

ଯାହା ସବୁ ଭଲମp ଘେଟ ସମୟେର 

ରହିଯାଏ କାଳକାଳକୁ । 

ନୂଆ େବାଲି େକେତ ନାଚକୁଦ 

େକେତ େଭାଜି ଭାତ 

େହେଲ ଜାଣି ପାରୁନା ଫରୁଆେର ପଶିଗଲା େସତ 

ତଥାପି ମନେର େକେତ ବାଦବିବାଦ । 

ଦିଲ� ୀପ କୁମାର 
ସାମଲ 
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ଜାଣି ମଧ� अଜଣାେର ନୂଆ େବାଲି େକେତ ସ�ାଗତ 

େହେଲ ସବ�ଜଣା ଇଏ ଦିେନ ଯିବ 

ତଥାପି ଜାଣିପାରୁନା ମୃତୁ�କୁ ଜନD  ଦିବସେର ସ�ପxେର 

ପାଳିଥାଏ ଏ ମଣିଷ ଜଗତ । 

ଇଏ ଏକ ସ~ ସଳିତା ଜଳିବ ଆେଲାକ େହାଇ 

େବସିନୁେହଁ କିଛି fଣପାଇଁ 

ବଳିଯିବ କଳା ପାଉଁଶ 

ପାଉଁଶେର ରହିଯିବ ଭଲମp ପୁଣି କଳା ସଂ=ୃତିର ଛାଇ । 

େହ ନୂଆ ଦିବସ ଆଜି ତୁମକୁ ସ�ାଗତ  

ଆସ ବାଟେଦଇ ଚାଲିଯାअ 

ଖୁସିର ଲହରିେର ଭରିଦିअ ଏ ଜଗତ  

ପୁରିଉଠୁ ଏଇ ଶସ�ଶ�ାମଳ ଧରା ଲାଗିରହୁ ବିେଶ� ଶାeି 

ଈଶ�ର ତୁମକୁ ସା�ା} ପ�ଣିପାତ । 

 
ରାଇପୁର, ନୟାଗଡ଼ 

େମା.ନଂ- ୯୮୫୩୫୭୦୦୧୯ 
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ନୂଆ ବରଷନୂଆ ବରଷନୂଆ ବରଷନୂଆ ବରଷ    
ଘାସ ଗାଲିଚାେର  

କାହା ପାଦ ଚିହx  ଆେଲା ସଜନୀ 

ମୁହଁଟି ସଜଫୁଟା ସୁରୁଜ ମୁଖ 

େଦହ େସାରିଷ ଫୁଲର ଚାଦର  

େଦଖିେଦେଲ ଲାେଗ ନିଜର ନିଜର  

େଯଣୁ ସିଏ ସଭି.ୁ ଭାେବ ନିଜ ଭାଇ ବgୁ କୁଟୁ_ େବାଲି  

କାହାକୁ କେରନି ନିଜଠୁ ପର  

ଭଲପାଏ େସxହ ଦିଏ ସ~ ଓ ସକାଳ | 

 

ସିଏ अବୁଝା ଝିअ ନୁେହଁ  

ସିଏ अବୁଝା ନଈଟିଏ ଆେସ ଠିକି ଏତିକିେବେଳ  

ଛାତି ଫୁଲିଯାଏ ମନ ଗୁ°ିଦିଏ  

ସଭି.ୁ ବିେମାହିତ କେର କିବା ଯୁବ,ଯୁବତୀ  

ପିଲାଠୁ ବୁଢ଼ାଯାଏ ଆpେର ଆତD ହରା ହୁଏ ମଣିଷ  

କୁରୁଳିଯାଏ େଦହ ,ମନ /େଚୖତନ�  | 

 

ରାହାସ କୁମାର 
େବେହରା 
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ଦିନପେର ଦିନ େମୗସୁମୀ ବାେg ପଣତ କାନିେର 

େକେବ ଖରା େକେବ ବଷ�ା ର ଏ ଜୀବନ  

େଯଉଁଟି ଆରn ବୁଣିଦିଏ ଖୁସିର ମାେହାଲ   

େକେବ ବନ�ା ପୁଣି େକେବ ସିଂହାସନ ଖସିବାର ଭୟ  

ସରକାର ବଦେଳ ଠିକି େଯମିତି ମନ ବଦେଳ  

ସକାଳ ପାଇେଲ ସୁରୁଜ अଛି େହେଲ ସ~କୁ ନାହX | 

 

ପରିବ]�ନ କାହାର ନିୟମ  

ଖାଲି ଭାବନାର, ଚିeା େଚତନାର ନା'କା°େର ଟଣା  

କ�ାେଲvରର, ସବୁ ଏଠି ସମାନ �ିରନୁେହଁ   

ନିଜକୁ ସୁହାଇବା ଭାବନାର କtନା  

ଖାଲି େଗାେଟ କାହାଣୀ, କବିତା/ 

କର େଲଉଟାଉଥିବା ମନର େଖଳନୁହଁ  

ଏକ ପରିପକ�  ଇତିହାସର  

ଖାଲି ସୁpର ସୁpର ସବୁଜ ସ�ାfର   

अବା ହିଂସାର କିଛି ରoିମ ହ^ାfର | 
 

ବାଲ�_ା ,େଢ.ାନାଳ -୭୫୯୦୧୫ 

ଦୂରଭାଷ:୯୪୩୮୧୧୪୩୬୮  
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ସ�ାଗତ େହ ନବାଗତସ�ାଗତ େହ ନବାଗତସ�ାଗତ େହ ନବାଗତସ�ାଗତ େହ ନବାଗତ    
ଦି ଦିନର କଳିକା ତେମ  

ଟିକି ଟିକି ମୁହଁ ତମ  

କିଶଳୟ ଭିତେର ଭିତେର  

ଜୁଳୁ ଜୁଳୁ ତାରା ପରି  

Ðଟିକ ସ�h ଦୃ�ିେର ତମ  

ଆଗାମୀ ଦିନର ଶପଥ  

ଉÈ�ଳ ପ�ତିଶ��ତି  

. 

ତଳ ବରଡ଼ା ସବୁ ଝରି ଯାଉଛeି  

अଧା ଯୁଗର ପଥଶ�ାe  

ବାେଟାଇ - ମଝି ବରଡ଼ା - 

ତା ନିସଂଗତା େଫଡ଼ି  

ହସି ହସି ପହ�ିଛ   

ତେମ, ସ�ାଗତ େହ ନବାଗତ  

ଡା ନୀଳମାଧବ କର 

 

 

 

ବିଶ�ାସ କର ବା ନ କର  

ତମକୁ ହX େବାହିବାକୁ େହବ  

ଯୁଗର ମଶାଲ -  

ଆଗାମୀ ଦିନର  

ତମ ଉପର ବରଡ଼ାମାନ. ପାଇଁ  

. 

ଆେଗଇ େନବାକୁ େହବ  

େସxହ େପ�ମ େମୖତ� ୀର ସେpଶ  

କରୁଣାର ଧାରା    

 

ଓଲଭରହା#ଟନ, ୟୁେକ 

nmadhab@yahoo.com 
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अତିଥି अତିଥି अତିଥି अତିଥି ୨୦୧୯୨୦୧୯୨୦୧୯୨୦୧୯    
ତେମ ଆସିଚ ଏ ଧରାକୁ  

େମା' ସୁଖଦୁଃଖର ଗଁାକୁ ଦୂର ସହରକୁ  

କିଛିଦିନ ଥାଇ ପେଲଇବ ପୁଣ  

ହସ अବା ଲୁହ ଯାହା ବି ଦିअ ଉପହାର  

ପାଲଟିଯିବ ସବୁ अପାେଶାରା ସD �ତି 

କାହXକି କି ନା' ତେମ ପ�କୃତ अତିଥି । 

 

ତେମ ଆଶା ଆକାଂfାର ସାହିତ� - 

ଜନ ସମାଜର ସ�h ଦପ�ଣ । 

ତେମ େଭାକେଶାଷର ରାଜନୀତି  

ତୃ|ି अତୃ|ି ସହ ନିତିଦିନ େଭଟାେଭଟି । 

ତେମ ଲାଭfତିର अଥ�ନୀତି  

ଚାଷି ଆତD ହତ�ାର ପ�ତ�fଦଶ�ୀ । 

ତେମ ଘଟଣା ବହୁଳ ଭୂେଗାଳ  

େଯଉଁଠି ହିଂସାର ଜ� ାଳାମୁଖୀ ଆେpାଳନର ପାଦଚିହx  । 

ତେମ ସ#କ�ର ଜ�ାମିତି  

ଚp�େଶଖର େଗା 
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ସଫଳତା ଓ ବିଫଳତାର अ.ନ । 

ତେମ ଆୟୁ ପରମାୟୁର ଗଣିତ  

କାହାକୁ ବା ଜଣା ସମାଧାନର ସତୂ�  ! 

ତେମ ସୃ�ି अବା ଧ�ଂସର ବି�ାନ  

ନୂଆନୂଆ ଆବି×ାର ଓ ଉ�ାବନ । 

 

ତେମ େଶେଷ ପାଲଟିଯାअ ଇତିହାସ  

ଯା'ର ପ�ତିଟି ପୃ0ାର େଲଖକ େକବଳ ସ��ା  

ପଢ଼ିବାକୁ ଚାହXେଲ ବି ପାରିେବନି େକହି ମଁୁ अବା କିଏ ?  

ପଢ଼ି ବସିେଲ ନିଦ� ା ନୁହଁ ଚିରନିଦ� ା େଘାଟିବ  

େହବ େକବଳ अପେଚ�ା । 

 

ତେମ ଆଣିଚ ସ_ାଦ ଶାସନ ବିବ]�ନର  

ସ_ାଦ ହଉ ସୁସ_ାଦ ଶାସନ ହଉ ସୁଶାସନ  

େଶାଷିତ ନିେ�ସିତ ମାଟିର ମଣିଷ  

ଆଜି ବି ରହିଛି ସେଧୖଯ�� ପ�ତୀfାେର  

ବିଜୟ ଲଭୁ ଗଣତ�  

ତା'ର ମଯ��ାଦା ଓ ସ�ାଭିମାନ । 
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ଆଜି ବି ସD �ତିକେ%� ଶୁଭିଯାଏ  

ବଳା�ାର ଓ ପେର ଆତD ଦାହ କରିଥିବା  

େକେତ କୁଆଁରୀ କନ�ାର କରୁଣ କ�pନ  

ନବାେଶ� ଦୀfିତ ଏ ମନ ହଷ{ତ ହୃଦୟ  

ତଥାପି କହୁଚି ସମ^.ୁ ନୂଆ ବଷ�ର अଭିନpନ । 

 

ତେମ ଦିନ ରାତିର ସମାହାର  

ଋତୁଚକ�  ଉଆଁଷପ%ୂ{ମାର େଖଳ  

ଏଠି ସିନା ଲେଢ଼ଇ ଧମ� ଧମ�ର  

ତେମ ପ�ଚାରକ ମାନବଧମ� ଓ ମହିମାକମ�ର । 

 

ସତ�-ଧମ�-ଶାeି-େମୖତ� ୀ-ପ�ୀତି  

କରିଯାअ ସଂ�ାପନ  

ଏତକ େମାର ନିେବଦନ । 

 
                                    କଲ�ାଖମାର,ସିନାପାଲି,  ନୂଆପଡ଼ା  

                                          େମା - 8658180756 
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ନବବରଷଟି ଆସୁଛିନବବରଷଟି ଆସୁଛିନବବରଷଟି ଆସୁଛିନବବରଷଟି ଆସୁଛି    
ଶୀତ ଯାଇନାହX, 

ଖରା ଆସିନାହX, 

ବଦଳିନି ପାଣି ପବନ, 

ଛୁଇଁନାହX ମାଟି 

ଗିରୀଷମ ତାତି 

ତଥାପି ହସୁଛି ଭୁବନ 

 

ଚାରିଆେଡ଼ ଶୁେଭ 

ଆତସବାଜିର 

ଟମକ ନିଶାଣ ଶବଦ, 

ବିନା ବଜ�ପାେତ 

କ#ୁଛି େମଦିନି 

େଢାଲ, ମହୁରୀର ଆବାଜ 

ତପନ କୁମାର ସ�ାଇଁ 

 

ଆେଲାକ ମାଳାେର 

ଝଲସୁଛି ଧରା 

ନବ ବରଷଟି ଆସୁଛି, 

ସାରା ରାତି ଆଜି 

ଫୁଲେର अତେର 

ମହ ମହ େହାଇ ବାସୁଛି 

 

ଆସ ସା}ସାଥି 

େଭଦଭାବ ଭୁଲି 

ନାଚିବା, ଗାଇବା, ହସିବା, 

ର}ତୁଳୀ ଧରି 

ନୂଆ ବରଷର 

ନୂଆ ଛବି ଆ.ି ବସିବା 

 



ଆହ� ାନ ଇ-ପତି� କା, ଚତୁ��ଶ ବଷ�, ପ�ଥମ ସଂଖ�ା, ଜାନୁଆରୀ ୨୦୧୯ Magazine Downloaded from www.aahwaan.com 

ଆହ� ାନ ଇ-ପତି� କା ସ#ୂ%� ନିଃଶୁ' ବିତରଣ େହତୁ ଡା େଜ�ାତି ପ�ସାଦ ପ,ନାୟକ. /ାରା ପ�ତି0ିତ ଓ ପ�କାଶିତ  | Aahwaan.com  Aahwaan.com  Aahwaan.com  Aahwaan.com  |  223 

ଭୁଲିଯିବା ଆେମ 

ରାଗଋଷା ମନୁ 

ଯାହା େଦଇଥିଲା अଠର, 

ଉେଣଇଶି ଆଣୁ 

ସୁଖର େବଭାର 

ନକରି ଛାତିକୁ କେଠାର 

 

ସଭି. ଓଠେର 

ଭରିେଦଉ ହସ 

ଖୁସିର ପସରା େମେଲଇ, 

ଦୁଃଖ ଦରିଆେର 

ଭାସିଯାଉ ନାଆ 

ଟାଣି ସୁଖ,ଶାeି ତେଲଇ 

 
अଇବିଲ, ତିେ]�ାଲ, ଜଗତସିଂହପୁର, ଓଡ଼ିଶା 

ଭ� ାମ�ଭାଷ : ୯୪୩୭୫୯୬୭୫୧ 
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अଭିନpନ अଭିନpନ अଭିନpନ अଭିନpନ ୨୦୧୯୨୦୧୯୨୦୧୯୨୦୧୯    
ପ�ୀତି ଭରା ଆଶା 

                ପ�ୀତି ଭରା ଭାଷା  

ଏହି େତା ନୂତନ ଦିଗ ।୧। 

ପ�ତି ପ�ାଣ ଧାେର 

                  ତୁେn ରହିअଛ 

ଆପଣାର େହାଇ େମାର ।୨। 

େହଉ अବା ସୁେଖ 

                 अବା େସ ଦୁଃେଖ 

ରହିअଛ ବୁକୁ ଧାେର ।୩। 

ଏମe ଏ ସgି 

            ରଖିବା େହ ବgୁ 

ରହିଥିବ ଚିରକାଳ ।୪। 

ମାେଗ ଏ ପ�ଣତି ପ�ଭୁପାେଦ େଘନି 

                ହସୁଥାअ ନିରeର 

ଲୁହର ଶ�ାବଣ 

               େଘନୁ େସ ପବନ 

ଶିବାଶିଷ ନାଏକ 

 

ସମୁେଦ�  େହଉ ଲିନ ।୫। 

ଜୀବନର ଏହି 

            ର}ମ� ଧାେର 

କାହX କରିବା େହ କଳି 

        ଜୀବନର ପାତ�  ସତୂାଏ ଗଣା 

େକଉଁ ସେମ ଯିବା ଢଳି ।୬। 

େଦଖୁଛି କାଳିଆ 

               ବା. ଚାେହଁ ରହି 

େକଉଁଠି अଛି େମା ଭାବ 

         अଭାବ କୁ େମାର ପରୂଣ କରିବ 

ସାଲେବଗ ପରି ଭାବ ।୭। 

ଗଢ ତୁେn ମେତ 

             େଯଉଁ ପ�ତିେମ 

େହବି ମଁୁ େସଠି ଲିନ 



ଆହ� ାନ ଇ-ପତି� କା, ଚତୁ��ଶ ବଷ�, ପ�ଥମ ସଂଖ�ା, ଜାନୁଆରୀ ୨୦୧୯ Magazine Downloaded from www.aahwaan.com 

ଆହ� ାନ ଇ-ପତି� କା ସ#ୂ%� ନିଃଶୁ' ବିତରଣ େହତୁ ଡା େଜ�ାତି ପ�ସାଦ ପ,ନାୟକ. /ାରା ପ�ତି0ିତ ଓ ପ�କାଶିତ  | Aahwaan.com  Aahwaan.com  Aahwaan.com  Aahwaan.com  |  225 

       ଭାବ େପ�ମ ଥିେଲ ବଳରାମ ପରି 

େଖାଲିବି େମା ଚକାନୟନ ।୮। 

ପିତା ମାତା େପ�ମ अଟଇ ସ�ଗ� 

        େସ ସ�େଗ� अଛି େକେତ ସ�ଭାବ 

ଦିअନାହX ତାକୁ ଜାଳି 

      fେଣ େହଉ अବା ପ�ତିfେଣ େହଉ 

କରିନିअ ଗଳାମାଳି ।୯। 

େପ�ମ ଯଦି କର 

             ବିଶ�େ^ କର 

ଦିअ ନାହX ପ�ତାରଣା 

             େପ�ମର ପଜୂାରୀ ରହିअଛି ଚାହX 

ବଜାଇବ ବଂଶୀ ସ�ନା ।୧୦। 

େଯମe ମାପିବ 

             େସମe ଫଳିବ 

କମ� ହX ଶାଶ�ତ ଧ�ନି ।୧୧। 

କମ� କରି ଚାଲ 

       ଫଳ େସ େଦବ 

କେମ� ନ ହୁअ ଋଣି ।୧୨। 

ବିଗେତ ଯା ରହିअଛି 

           ଆଗେତ ପରୂଣ କର 

ରଖିେଲ େଚ�ା 

           େଦବ େସ ରା^ା 

ପଥ ନୁହଁ ବହୁ ଦୂର ।୧୩। 

ସବୁରୀ ମାଲିକ ରହିअଛି ଚାହX 

          େଦଖାଇବାକୁ ପଥ 

ଶ��ା ସବୁରୀ ରଖିବା େହ ମେନ 

       େହେବ ପଥ ସାଇନାଥ ।୧୪। 
 

ଧରଣୀଧର ସ�ୟଂଶାସିତ ମହାବିଦ�ାଳୟ , 

େକpୁଝର, ଓଡ଼ିଆ ସ¢ାନ ଛାତ�  

ଘର - ଜଘିଂରା, ଜିଲ� ା - େକpୁଝର, ଓଡ଼ିଶା  

ବା]�ାଳାପ - +୯୧୯୬୬୮୬୦୩୮୭୧ ,                 

+୯୧୭୯୭୮୧୫୭୯୩୬  

ଇ-େମଲ ଠିକଣା - shibasheesh-

naikjgr@gmail.com 
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ବିଦାୟ ବିଦାୟ ବିଦାୟ ବିଦାୟ ୨୦୧୮୨୦୧୮୨୦୧୮୨୦୧୮    
ସମୟଟା अତି ବଳବାନ୍ ... 

ଦିଏ ନାହX କାହାକୁ ରହିବାକୁ ତା ଇଲାକାେର, 

ଆସିଥିଲ ନୂଆବଷ� େହାଇ ତୁେମ.... 

େକେତ ସଜବାଜ ନାଚଗୀତ ଆସର େମେଲଇ, 

ବାଜା ବାଣ ଫୁଲେର ସେଜଇ... 

अଭିନpନ ରା^ାଘାେଟ ସବୁଠି ତୁମରି 

ଶୁଭକାମନା କରି ଡାକିେଲ ସମେ^ ତୁମକୁ 

ସମୟଟା ବାଧକ େହଲା କି ତୁମକୁ...? 

 

ଦିନରାତି ଗଣିଲା େକମିତି ତଡିବ ତମକୁ, 

ହିସାବ ଖାତାେର େଲଖିଲା ପ�ତିଟି ମହୂୂ]� 

ମାସ ଦିନ ବାର ଘ�ା ମିନିଟ୍ ସବୁକୁ, 

େଗାଟିଏ ମହୂୂ]� ବି ଛାଡିଲାନି ଏ ଧରାପୃ0େର ତୁେମ ରହିବାକୁ। 

ପୁରୁଣା କରିେଦଲା ସମୟ ତା ଚକ� ବୁ�ହେର ତୁମକୁ। 

 

ନିମ�ମ େକେତ ଏ ସମୟଟା... 

ମେନାର~ନ ମୁଦୁଲି 
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ସୁନା ସଂସାର ଦିଏ ଚୂନା କରି, 

କାହାକୁ େଦଲା ପାଟ ଛତାେର ସେଜଇ... 

କାହାପାଇଁ ଶୁଭରାତି... କାହା ଘେର ଜଳିଲାନି ବତୀ। 

ସମୟ ବଡ଼ ବଳବାନ ସମେ^ କହeି। 

 

ତୁେମ ତ ଚାଲିଯିବ େକେତ କଥା ଇତିହାସ େଲଖି, 

ପଢ଼ିବାକୁ ଆେମ ଥିବୁ ଆଉ େକଇଘ�ା ବାକି, 

ସମୟଟା ଛାଡିବନି ତା ଇଲାକାେର କାହାରିକୁ ରଖି, 

େଲଖିଯିବା ଏ ଯୁଗପାଇଁ କିଛି.... 

ଆସିେବ अେନକ ଆଗmକ ଏ ଦୁନିଆକୁ... 

ଟିକିଏ ତ ଆମପାଇଁ େହେବ ଖୁସି...!! 
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अସରeି ଆଶାର ଗeାଘରअସରeି ଆଶାର ଗeାଘରअସରeି ଆଶାର ଗeାଘରअସରeି ଆଶାର ଗeାଘର    
େଖାଜିବାର ପ�ୟାସେର 

େଖାଜି ଚାଲିଛି अହରହ 

�ାେନାଦୟରୁ ଆରnରୁ 

ପାଇବାକୁ ହାତ ପାହାeାେର 

अପବୂ� ଆନpର अନୁଭବ 

 

अଭିବୃ�ି ଘଟିଛି अନୁଭୂତିର 

ସମାଜ ସହ ତାଳେଦଇ ମୁହୂ]�ରୁ ମୁହୂ]� 

ଦୁଃଖଭରା अସm� ମନେର 

ପ�ା| ପାଇଁ ସm�ିର ପ%ୂ{ମ ପ%ୂ{ମା 

କିm େଭାକିଲା େଭାକିଲା ଲାେଗ 

ସ�ଗ�ସୁଖ ପାଇବା ଆଶାେର 

 

ସୁଖଦୁଃଖ ହସକାp ଜୁଆର ଓ ଭ,ା 

ଏକ ମୁଦ� ାର ଦୁଇପାଶ�� କାହାକୁ अଛପା 

ତଥାପି ଖା�ି ସୁଖର ମହା ଆନpକୁ 

ରତx ାକର ଶୀୟ 
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େଖାଜି ବୁଲୁଛି अହରହ 

ଏଠି େସଠି ସବୁଠି 

ଭୁଲିଯାଇ ବା^ବତା ଓ ଚିରeନ ସତ�କୁ 

ଖାଲ ଢିପ ଉଠାଣି ଗଡ଼ାଣି ଭଳି 

ବିପରୀତ ଶ¯କୁ 

 

अବାeର ଲାଗିେଲ ବି ସତ 

ଆଉ ସ�ାଭାବିକ ମଧ� 

େଖାଜିବିନି କାହXକି 

ମନ ପରା अସରeି ଆଶାର ଗeାଘର 

 
ଶିfକ, ରାଇପଲ� ୀ, ଆସିକା, ଗ~ାମ 

ଭ� ାମ�ଭାଷ : ୮୭୬୩୫୯୯୯୪୨ 



ଆହ� ାନ ଇ-ପତି� କା, ଚତୁ��ଶ ବଷ�, ପ�ଥମ ସଂଖ�ା, ଜାନୁଆରୀ ୨୦୧୯ Magazine Downloaded from www.aahwaan.com 

ଆହ� ାନ ଇ-ପତି� କା ସ#ୂ%� ନିଃଶୁ' ବିତରଣ େହତୁ ଡା େଜ�ାତି ପ�ସାଦ ପ,ନାୟକ. /ାରା ପ�ତି0ିତ ଓ ପ�କାଶିତ  | Aahwaan.com  Aahwaan.com  Aahwaan.com  Aahwaan.com  |  230 

ଆେମ ଓଡ଼ିଆଆେମ ଓଡ଼ିଆଆେମ ଓଡ଼ିଆଆେମ ଓଡ଼ିଆ    
ପ�ାତଃ ସDରଣୀୟ  

ସାଧକ ଗଣ.ୁ  

ମେନପେକଇ  

ଫୁଲ ମାଳଟିଏ  

ଲେ_ଇ େଦଇଥାଉ  

ତା. ପ�ତିମ]ୂ{େର  

ଗବ�େର କହୁ ଆେମ ଓଡ଼ିଆ  

ତୁେମ େଦଇଥିଲ େବାଲି ସ�ାଭିମାନର ପରିଚୟ   ll 

 

ମିଛ अନୁଭବ ସହ  

େଖାଳପା ଭିତରୁ  

अଣ ଓଡ଼ିଆ ଡାକ  

ଛାପ ଛାଡିବା ଆଗରୁ  

अତିଶୟ ନିରାଶ ଭିତେର  

ସେଚତନାର ଦୁଗ� ସବୁ  

ତପନ କୁମାର ସାହୁ 
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କାଗଜ ଓ କାଳି େର  ଲିପିବ�  

େହାଇ ସାରିଛି େବାଲି......  

ନିେଜ ନିଜକୁ ସାେହବ ଠାଣିେର  

ଇଂରାଜୀ ବିଦ�ାଳୟର  

अଧ�ାପକ କରି....  

अଧ�ୟନ ଓ ସାଧନା ଭିତେର  

ଭାଷାର ଶ¯ାଥ� କୁ  

େଖାଜି େହାଇଥାଏ..... 

ସଂପନx  ଓ ସ�hଳ େଳଖକଟିଏ  

ବିଭାଜିତ ସ�ାଭିମାନର 

ପରିଚୟ େନଇ....... ll ll  

 

ଭାଷାପ�ୀତି ଓ ମାତୃଭାଷା ର ମମତା ଆଜି େସ�ାତହୀନ  

ଇଂରାଜୀ ଆନୁଗତ� ଭିତେର  

ଲୁ| େଲଖକର େଲଖା  

କୁଳୀନ ପର#ରା ସଂ=ୃତି ର ପରିଚୟ େନଇ  

ମହାଭାରତ ରାମାୟଣ  

ଓ ମାତୃେବାଧ େନଇ  
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େସ ସବୁକୁ  

ପ�ସାଦ ଭାବୁଥିବା  

କ�ମଶଃ ପାଠକ ଭିତେର  

ବ�ିଥିବା ଓଡ଼ିଆଣୀ ଟିଏ.....  

ଇଂରାଜୀ ର ଦୁବ�ଳତା ଭିତରୁ  

ବାହାରି ପାେରନାହX   

ତଥାପି  

ପ�ାଣେର ଓଡ଼ିଆକୁ 

େନଇ ଗବ�କେର  

ଓଡ଼ିଶାର ମଁୁ ଉoଳ ପୁତ�   

ଆଜି ଏପି�ଲ ପହିଲା...  

ପାଳନ କରି ନୀରେବ  ନିସ}ନିଜ�ନ ଇଲାକାେର ll 

 

 

      କଳାହାvି  

େମା.. ୭୩୨୮୦୦୧୫୭୫ 
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ବିଦାୟ େବଳାବିଦାୟ େବଳାବିଦାୟ େବଳାବିଦାୟ େବଳା    
େବଳ ଆସିେଲ 

ରା^ା ବି ଚାଲିଯାଏ 

ବାଟ କାେଟ 

ଏ ମଣିଷକୁ ।। 

 

ଶନୂ� େର ଭାସିଭାସି 

ଉଡି ଗଲା େବେଳ ଲାେଗ 

ସେତ େକେତ ନିଃସହୟ 

ଏ ମଣିଷ ଟା' ।। 

େକାଠାବାଡି 

ଧନ ସଂପ]ି 

ସବୁ ଡହ ଡହ, 

ମୁରୁକି ମୁରୁକି ହସି 

ହାତ ହଲାଉ ଥାeି 

ବିଦାୟ େବଳାେର ।। 

ଆଶୁେତାଷ େମେହର 

 

 

ଏମିତି େର 

ଖାଲି େକମିତି 

ଚିହx  ଟି'ଏ 

େଖାଜି ପାଏ ମଁୁ 

ପବନ େର 

ମହକ ଟି'ଏ 

ଭଲ ଏକ ମଣିଷ ର 

ଗଂଧ ମୁେଠ ।। 
୫୪, ଆୟ�ପଲ� ୀ 

କିଟଛକ, ପଟିଆ 

ଭୂବେନଶ�ର ୭୫୧୦୨୪ 

ଦୂରଭାଷ  ୯୪୩୭୦୮୫୩୯୬ 
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ଡାoରଡାoରଡାoରଡାoର    
अ�ୁତ ଏ ଡାoର. ଜୀବନ ଭାବଭ}ୀ....... 

ରo ଜୁଡୁବୁଡୁ fତାo ଶରୀେର, 

ନିଜ ଦfତା ଓ େକୗଶଳ ବଳେର,  

ଆେରାଗ� କରeି େସଇ ଶରୀରକୁ 

ପୀଡାରୂପୀ ଦାନବକୁ ଦୁରକୁ ଫି}ି ।୧। 

େହଇଥାଉ ପେଛ अ�ି ଖv ଖv ......... 

ଚିକି�ା ପ°ାର अେµାପଚାରେର, 

ଭଗxାବ�ାକୁ େସ ନୂଆ ପ�ଣାଳୀେର, 

ଭିନx  ଢା�ା େଦଇ େସ ଭ}ା अ�ିକୁ 

ଭରeି ପୁନଃ ପ�ାଣେର ପିv  ।୨। 

ସgିପ�ଦାହ ଓ ଗ´ିବାତ ପରି କ�.......... 

ଦୂର କରିବାକୁ ହୁअeି ସfମ, 

ଯଦ�ାରା େରାଗୀ.ୁ ମିେଳ ଉପଶମ, 

େଜୖବ େଯୗଗିକର ଭାଗମାପ େଦଇ 

ଭୂତାଣୁ, ବୀଜାଣୁ କରeି ନ�  ।୩। 

ସମୟ ଠିକଣା ନରଖି ନିଜର....... 

େରାଜା ପvା 
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େରାଗୀର ସୁରfା ଆେଗ ଚିeାକରି, 

अଧ ରାତି�  େହଉ अବା ଦିନ ଘଡି, 

େଦୗଡୁ ଥାଆeି ପାଇେଲ ଖବର 

ନଭାବି ମନେର ଆପଣା ପର  ।୪। 

େରାଗୀ ପାଇଁ ଭୁଲeି େସ ନିଜ ସଂସାର...... 

ତଥାପି अକସD ାତ ଆୟୁଷ ପୁରିେଲ, 

ଚିକି�ା କାଳେର େରାଗୀ ମୃତ େହେଲ, 

ବିନା େଦାେଷ ପୁଣି ଡାoର ସହeି 

ପରିଚାଳକର ଦୁବ��ବହାର  ।୫। 

ବୁଝିବାକୁ େହବ ତା.ରି ମଲୂ�........ 

ସମାଜ ଯାହାକୁ ସ¢ାନ ଦିଏ, 

ଦି�ତୀୟ ଈଶ�ର େବାଲାeି ଯିଏ, 

ସଭିଏଁ ତାହା.ୁ ସମଥ�ନ କରି 

ଭoି କରୁଥିବା ଈଶ�ର ତୁଲ�  ।୬। 
ପ%ୂ� ାନp ଭବନ, େନତାଜୀ ନଗର, 

ମଧୁପାଟଣା, କଟକ-୭୫୩୦୧୦ 

Email-roja.saumya@gmail.com 
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ଶୀତଶୀତଶୀତଶୀତ    
େଯେତ ସବୁ  अfମତାକୁ 
ଢା.ିଢୁ.ି ଛିvା କ°ା ତେଳ 
ଜାକିଜୁକି ଆଖିବୁେଜ ଶୀତର ରାତିେର। 
େହାଇପାେର ମଁୁ 
କବିତାର ଚରିତ� ଟିଏ 
ଆଖିେମଲିେଲ 
ସବୁଲାେଗ  �ିର ଚିତ�  
େମା ସୁଖ କଣ ? ଦୁଃଖ ସବୁ 
ଆଖିେର,େପଟେର,େଗାଡେର ,ହାତେର 
ଛpିହୁଏ; େଦାଳି େଖଳୁଥାଏ। 
ତୁମଘେର ଶୀତଥାଏ 
ଶୀତଥାଏ ବp ଦରଜାେର, 
ଶୀତ କିm େମା େଦହକୁ ମାଡିବସିଥାଏ 
ରା^ା କଡ,ଭ}ାଘର,େଦଉଳ ପିvାେର। 
କାହାକୁ କହିବି ଆଉ ନିଜ କଥା 
ଶୀତ ସେ} ବସିଲିଣି ମିତ 
ଚୁପ୍-ଚାପ୍  ଗାଉଥାଏ ଜୀବନ ସ}ୀତ 
ମିତ�  ପଣରୁ ଭରସା ଉଠିଗେଲ... 
 

अ��ନା ପ,ନାୟକ 
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ନାରୀ େହାଇଯିେବ ଲୁ|ନାରୀ େହାଇଯିେବ ଲୁ|ନାରୀ େହାଇଯିେବ ଲୁ|ନାରୀ େହାଇଯିେବ ଲୁ|    
ସ�ାଧୀନ େଦଶେର ପରାଧୀନ ଆେମ 

ଜୀବନର ସ}� ାମେର, 

ଦୁରାଚାରି ଏଠି ପ�ବଳୁ ପ�ବଳ 

ରାfସର ରୁପ ଧେର । 

 

ଖିନ୍ ଭିନ୍ କରି ରକତ େଶାଷeି 

େମ�ାଇ ଆଦିମ େଶାଷ, 

ତଥାପି େମ�ିନି ରାfସୀ ପିପାସା 

ରହିଛି ତା अବେଶାଷ । 

 

େକ ନିମ�ଳ 

 

ନାରୀ ଜନD  ସେତ ପାପ ତ ଏଇଠି 

ମରତ ନରକ ଆଜି । 

େକଉଁ अପରାେଧ ଦv ଦିଏ ପ�ଭୁ 

ମଣିଷ ରାfସ ସାଜି । 

 

ସଂସାରଟା ଆଜି ଲାଗୁଛି େଯମିତି 

ନାରୀଜାତି େହବ େଲାପ , 

ଭଗିନୀ ଜନନୀ ଜାୟା ନ ରହିେଲ 

ସଂସାର େହବ ବିେଲାପ । 

 
ଭଦ� କ, ବାସୁେଦବପୁର(ଜଗନx ାଥି) 

େମାବାଇଲ:-୯୫୬୬୧୧୩୬୦୭ 

ଇେମଲ୍ :- nirmaln270@gmail.com 
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େଗୗରବାନି� ତ ମେନ କରୁଛିେଗୗରବାନି� ତ ମେନ କରୁଛିେଗୗରବାନି� ତ ମେନ କରୁଛିେଗୗରବାନି� ତ ମେନ କରୁଛି    
ପରାଧୀନତାର ଶୃ�ଳକୁ କରି ଛିନx  

अତୀତର େଗୗରବଗାଥାକୁ କରି ବିମvନ 

ଏେବ ବିଶ�ବିଜୟିନୀ ସାଜିଛି, 

ଏ େଦଶ ମାଟିେର ଜନମ ଲଭି ମଁୁ 

େଗୗରବାନି� ତ ମେନ କରୁଛି 

 

ଯା ଚରଣ ଧୁଏ अତଳ ସାଗର 

ମ^କେର େଶାେଭ ଶୁଭ�  ଗିରିବର 

େଦଶ ପରି େଦଶ ପାଇଛି 

ଏ ପଣୂ� ମାଟିେର ଜନମିଛି େବାଲି 

େଗୗରବାନି� ତ ମେନ କରୁଛି 

 

ପୁରାତନ ତା’ର ଐତିହ� ସଂ=ୃତି 

ମହକାଇ ଦିଏ ବା�ି େପ�ମପ�ୀତି 

ସାରା ବିେଶ� ନାରା ବାଜୁଛି 

ଶୁଭକାe େଗୗଡ଼ 

 

ସ�ଗ�ସମ େଦେଶ ଜାତ େହଲି ଭାବି 

େଗୗରବାନି� ତ ମେନ କରୁଛି 

 

େବଦ େହଉ अବା ଶାµ କି ପୁରାଣ 

ରଚିଛeି ମହୀୟାନ ଋଷିଗଣ 

ଗ�° କାଳଜୟୀ ସାଜିଛି, 

ପବିତ�  େଦଶେର ଜନମି ଏେବ ମଁୁ 

େଗୗରବାନି� ତ ମେନ କରୁଛି 

 

େମା ଭାରତମାତା अଦ� ଉଲ� ସିତ 

େସୖନ�ଯାଏ େଖଦି ରଖିବାକୁ େଟକ 

ବିଜୟର େନତ ଉଡୁଛି 

ବୀର ରଣା}ନା େଦଶେର ଜନମି 

େଗୗରବାନି� ତ ମେନ କରୁଛି 
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ସବୁଠି ଲୁଚି କି ଥାअସବୁଠି ଲୁଚି କି ଥାअସବୁଠି ଲୁଚି କି ଥାअସବୁଠି ଲୁଚି କି ଥାअ    
େକଉଁ ହୃଦ େନଇ  ଡାକିବି ପ�ଭୁ େହ 

    େଯ ହୃଦେୟ ତୁେମ  ନାହଁ 

ଥରି ଉେଠ େଯେବ  ହୃଦୟ ମpିର 

      େସ ମpିରୁ କି ନ ଚାହଁ  !! 

 

ଲୁହ ଟିଏ େହାଇ  ବହି ଯାअ େଯେବ 

        ଶୀତଳ ବାଆ େର ଥାअ 

େପ�ମ अଗଣାେର    ପିକ ଟିଏ ସାଜି 

         କୁହୁତାନ  ଭରିଦିअ ।। 

 

ଆମ୍ଵ ବଉଳ ର     ସୁରଭିତ ମେନ 

        ମଧୁେପ ପାେଛାଟି ନିअ 

ଝରା େଶଫାଳି ର ସୁବାସିତ ଓେ0 

         ଧରିତ� ୀ କୁ ଚୁମି ଦିअ ।। 

େସଠୀ କା]{କ ଚp�  

 

 

ସବୁଠାେର ତୁମ  अନାହତ ଗୀତି 

        ଭାବୁେକ ଶୁଣାଇ ଥାअ 

ଭାବହୀନ ମଁୁ େଯ  ନ ଶୁଣି ପାରିେଲ 

         ଲୁଚାଇ ପାରିବ କୁହ ?? 

 

େକଉଁ ହୃଦ େନଇ   ଡାକିବି ପ�ଭୁ େହ 

       େଯ ହୃଦେୟ ତୁେମ ନାହଁ 

  ଭାବ ବିେନାଦିଆ   ଲଗାଇ ହୁpର 

         ସବୁଠି ଲୁଚି କି ଥାअ ।। 

 
ଚଉମୁଖ ,ବାେଲଶ�ର 

ଦୂରଭାଷ: ୬୨୮୧୬୯୫୮୯୨ 
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େହ ସମୟ ତୁେମ େଫରିଯାअେହ ସମୟ ତୁେମ େଫରିଯାअେହ ସମୟ ତୁେମ େଫରିଯାअେହ ସମୟ ତୁେମ େଫରିଯାअ    
େଫରି ଆସeାକି େସ ସମୟ 

ଗୀତଗୀତିକାେର ଭାସି ଆସeା 

अନିତ� ମହାeି . ମିଠା କ´ ସ�ର । 

 

ବିଦ�ାଳୟ ଯିବାକୁ ଇଛା  

ନେହବା େବଳକୁ 

ପେକଇ ଦିअeା ଝିପି ଝିପି ବଷ�ା । 

 

େଫରି ଆସେe କି  

େସଇ ପି�ୟ ମଣିଷ ମାେନ 

େଯଉଁ ମାନ. େଦହ 

ଜଳି ସାରିଛି ମଶାଣୀ ଛାତିେର । 

ସିେ�ଶ�ର ତି� ପାଠୀ 

 

ଘ�ାର କ�ା ଗୁଡାକ 

େଫରି ଯାଆeା କି କିଛି ବଷ� ପବୂ�କୁ 

େଯାଉଠି ମଁୁ େଖଳeି  

ତା ସହିତ ବାଲି େଖଳ । 

 

ସକାଳୁ ସକାଳୁ ଦୁଇଟ.ାର 

ବାରମଜାକୁ େନଇ 

ଆମ ଭାଇ ଭଉଣୀ ଭିତେର ଲାଗeାଣି କଳି  

ଘଡ଼ିଏ କୁଆେଡ ଗେଲ 

ବାପା ମା ପକାେeଣି େଖାଜା । 

 

େଯାଉଠି େଖାଜିବାକୁ 

ପଡeାନି େପ�ମ 

ନଥାeା ତୁମ ପ�ତାରଣା 
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େଯୗବନ ଜୁଆରେର 

ଗରଜୁ ନଥାeା ଏ େଦହର େଭାକ । 

 

େମା ମୁvେର ଲଦା ହୁअeାନି 

ତୁମକୁ ନଛୁଇଁବି ଛୁଇଁବାର େଦାଷ 

अମୃତକୁ ଛୁଇଁବାକୁ अହରହ ଦଉଡୁ ଦଉଡୁ 

ମିଳeାନି ବିଷ । 

 

େମା କ%� ଗହ�ରେର अହରହ ପ�ତିଧ�ନିତ 

ହୁअeାନି 

ଜୀବନ ଜୀବିକା ର କରୁଣ ଚି�ାର । 

 

ଶ¯େର ଶ¯ ଗୁଡାକ େଯାଡି  

ଗୁଡାଏ ମିଛ କାହାଣୀ େଲଖୁ େଲଖୁ 

େମା ଜୀବନ ର ସତ ଲାଗୁଥିବା ଚରିତ�  

ଗୁଡାକ 

ପାଲଟି ଯାଆେeନି ମିଛ । 

 

 

ମଁୁ ଭୁଲିଯା'eି ସବୁ ଦୁଃଖ 

େମାର ନଥାeା କିଛି अବେଶାଷ 

େମା େଦହ ମନକୁ ନ� କରୁ ନଥାeା 

ଏ अେଦଖା ଦହନ । 

 

େମା ଓଠେର ଭରିଦିअ ହସ 

େହ ସମୟ ତୁେମ େଫରିଆସ  । 
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ପଛଧାଡ଼ିର ମଣିଷପଛଧାଡ଼ିର ମଣିଷପଛଧାଡ଼ିର ମଣିଷପଛଧାଡ଼ିର ମଣିଷ    
ଦିଶାହରା ଜ� ଳeା ଜୁଇେର 

ନିଜକୁ ଶୁଆଇ େଦଇଛି 

अମାअgାରେର େଭଟିବାକୁ 

ତୁମ ଭଳି ଘୁରିବୁଲୁଥିବା 

ଶହ ଶହ ନାମକରା  

अgାରି ପୁରୁେଷା]ମ ମାନ.ୁ, 

 

ଆ~ୁଳା ଆ~ୁଳା ଲୁହ ପିଇ 

अେପfା କରିଛି 

ଯାହା ସାନିx ଧ�େର 

ମଁୁ ଭୁଲି ଯାଆeି 

େମା ମଣିଷ ପଣିଆକୁ 

ଆଉ େଖାଜିବାକୁ ପଡ଼eାନି 

ଏମିତି ତୁh ମନ େନଇ, 

 

ଯାହାର କଲମ ମୁନେର ଲୁଚି 

ପ�ଦୀପ ବg 

 

ରହିଛି ଇତିହାସ 

ଯାହାର ପ�ତିଟି ଶ¯େର 

ପ�େଲପିତ େହାଇଛି 

ଶାeିର अମୃତଭvା 

ଓଠତେଳ ଚାପି ଗୁମୁରି 

ଉେଠ ସ| ସ�ର 

ଯିଏ ନିଜ କଲମ କୁ   

ତୃତୀୟ ପାvବର अµ ଭାବି 

ଲୁେଚଇ ଏେବବି ଚମକ ସୃ�ି 

କରିପାରିନଥିଲା, 

 

ଯିଏ 

ନିଜକୁ अଗିx େପvୁଳାର 

ଧାପରୁ ଦୁେରଇ ପାରିନି 
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ଆକାଶ ତେଳ ଥାଇ ମଧ� 

ବାଦଲ କୁ େନଇ ଯିଏ 

ଆେ. ପୃଥିବୀ ଛାତିେର 

ନିଜ ମନର ଭ,ା 

ଆଜି େସ ବାgି େହଇଯାଇଛି 

ସମୟର ନାଗଫସେର, 

 

ଏେବବି େଖାଜୁଛି अହନ{ଶ 

ପୃ0ା ଆେଡଇ ଆେଡଇ 

ଇତିହାସର ଲୁଚି ରହିଥିବା 

ଫୁ}ୁଳା ମାନ.ର अତୀତକୁ 

ପୁରୁଣା ଗପ ବହିେର 

େକଉଁ ଏକ ପୁ^କ େମଳେର 

ଉଇ ଲଗା ଖvିଆ 

ପାvୁ ଲିପିେର, 

ଏେବ କିm ସବୁ ଆଗକୁ  

ମାଡି ଘୁଂଚିଗେଲଣି  

ପଛକୁ ପେକଇ େଦଇ 

ବହୁ ପଛକୁ 

ହାତ ବେଢ଼ଇେଲ ପାଉନି , 

ନିରାଶ େହାଇ େକବଳ ଜୀଇଛି 

ଏକା ଏକା,,,।। 

 
ଭଦ� କ ବାସୁେଦବପୁର, 

ରାଜଘରେପାଖରୀ, ସାନମଛୁଆଘାଇ, 

େମା--୮୦୭୨୭୮୩୨୨୦, 

bandhpradeep@gmail.com 
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ଝିअ ତୁ ଏକ ନ_ରଝିअ ତୁ ଏକ ନ_ରଝିअ ତୁ ଏକ ନ_ରଝିअ ତୁ ଏକ ନ_ର    
ଝରକା େସପାରୁ 

ଝରିଆେସ ମହୁ 

ଝା~ି ଖରା ଲାେଗ ତୁh , 

ଝଲସି ଉଠଇ 

ଝାଉଁଳା ମୁହଁଟା 

ଝୁେମ ସମ େକକୀ ପୁh । 

ଝରଣା ପରିକା 

ଝାଳ ବହିଯାଏ 

ଝର ବେହ େଯନ କୁେv , 

ଝ.ାର अeର 

ଝାଡ଼ିେଦଇ ଆେସ  

ଝଣ ଝଣ ଭାବ ରୁେv । 

େସୗମ�ର~ନ ପାଲ  

 

ଝାଇଁ ପ�କାଶେର 

ଝାଉଁ ବଣ ସମ 

ଝେଡ ପ�ୀତି ହସ େତା'ର , 

ଝଗଡା ସବୁକୁ 

ଝାଡୁ ମାରିନିଏ 

ଝିअ ତୁ ଏକ ନ_ର । 

 
ଗ�ା/େପା:- ବଡ଼େଶାଳ 

ଭାୟା - ଝାରେପାଖରିଆ 

ଜିଲ� ା - ମୟୁରଭ~ 

ପିନ - ୭୫୭୦୮୬ 

ଦୂରଭାଷ - ୯୯୩୭୮୮୯୮୩୩ 
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ମାଆ ପାଇଁ ପେଦମାଆ ପାଇଁ ପେଦମାଆ ପାଇଁ ପେଦମାଆ ପାଇଁ ପେଦ    
ଦିअଁ େଦବତା.ୁ ମାନସିକ କରି 
ମାଆ ଜନମିଲା ପୁअ , 
େସଇ ପୁअ ଆଜି ମାଆକୁ ପିଟୁଛି 
କାହାକୁ କହିବି କୁହ 
ପର ଘେର ମାଆ ବାସନ ମାଜିକି 
ପଢ଼ାଇଲା ତା'କୁ ପାଠ , 
ଘରୁ ଟ.ା େନଇ କେଲଜ ନଯାଇ 
ଝିअ ପେଛ କଲା ନାଟ। 
ମାଆର ମମତା କହିବାକୁ ଗେଲ 
ସେତକି ଚିଲିକା ହ�ଦ, 
େସହି ମମତାକୁ ଭୁଲିଯାଇ ପୁअ 
ନିଇତି ପିଉଛି ମଦ। 
ମଦ ପାଇଁ ଆଜି ଟ.ା ନ େଦବାଟା  
େହଲା ତା' ମାଆର େଦାଷ , 
େଗାଇଠା ମାରି ବି ମନ ବୁଝିଲାନି 
କହୁଛି ଢାଳିବ ବିଷ। 

ପି�ୟବ�ତ କର 

 

ପୁअ ତା' ବୁଝୁନି ମାଆ ହୃଦୟେର 
ବହୁଛି ଗ�ୀଷD  ବତାସ , 
ତଥାପି ପୁअର ଶୁଭ ମନାସି ମା' 
କେର ଜାଗର ଉପାସ। 
ବୁଝିବ ନି�ିତ େସଇ ପୁअ ଦିେନ 
କରିଥିବା ସବୁ ପାପ , 
ବୁଝିଲା େବଳକୁ ଲିଭି ଯାଇଥିବ 
ମାଆର ଜୀବନ ଦୀପ 
ବ�ି ଥାଉ ଥାଉ ଭୁଲ ବୁଝିପାରି 
ଋଣ କର ପରିେଶାଧ , 
ମାଆର ଓଠେର ହସ େଦଖିବାକୁ 
କରୁଛି ମଁୁ अନୁେରାଧ। 
 

ଗ�ାମ - େସାରିଷେକାଠା, େପା: - ପାଳଶିଆ 
ଭାୟା - ଗଡ଼େଦଉଳିଆ, ଜିଲ� ା - ମୟୁରଭ~ 

ପିନ - ୭୫୭୦୮୨ 
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अଳସୀ ଜହxअଳସୀ ଜହxअଳସୀ ଜହxअଳସୀ ଜହx     
ଝା¶ା କୁହୁଡିେର        अଳସୀ ଜହxଟା 

           ପାଦ ଥାପିଥାପି ଉଁଏ, 

ଶିଶିର ବିpୁର         ମୁoା अଳଂକାେର 

          ନବ ବଧ ୂସାଜିଥାଏ  ॥ 

ରୂପ ରାଇଜର         ରୂପା ପଲଂକେର 

          ହସଇ ଧରଣୀ ରାଣୀ, 

अଝଟ ବାଦଲ          ଉପଛାୟା ଢାଳି 

        ସଜାଇ ଥାଏ ତା େବଣୀ  ॥ 

ଲvା ପାହାଡଟା           ମୁରୁକି ହସଇ 

          अgାର େବଦୀେର ବସି, 

ପଲ� ୀ ଗାଆଁ ଦାv      ଲୁଚକାଳି େଖେଳ 

         ଜହx େକାେଳ େଯେହx  ଶଶୀ  ॥ 

େଗୗରା} ଚରଣ 
େବଉରା 

 

ନିଃଶ¯ ସg�ାେର     ଶୀତ ସବାରୀେର 

           ସg�ାରାଣୀ କାଢି ମୁହଁ, 

ପ�ଦୀପ ଶିଖାେର          ପ�ଣତି େଘନଇ 

            ଧରଣୀକୁ କରି େସxହଁ  ॥ 

େଗvୁଫୁେଲ ମହୀ          ହସୁଥାଏ ରହି 

            ସେତ କି େସ ଫୁଲବାଲୀ, 

ରଂଗ ବଳୟେର      ରଂଗୀନ େବଦୀେର 

          ସାଜି େସ ଫୁେଲଇ କଲୀ  ॥ 

ଶୀତୁଆ ସମୀର          ହିମ ଲହରୀେର 

            ଚାମର ହଲାଇ ଧୀେର, 

ପଲ� ବେର େବାଳି         ବାଳ ହିମେରଣୁ 

           ପାଦେର ପ�ଣତି ବାେଢ ॥ 
ପ�.ଶିfକ, କୁଲିଆମାଲ ଉ� ବିଦ�ାଳୟ 
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ଆେମ ଘାସଫୁଲଆେମ ଘାସଫୁଲଆେମ ଘାସଫୁଲଆେମ ଘାସଫୁଲ    
ଭାଇ ଯାଏ େମାର ପାଠ ପଢିବାକୁ 
ଘେର ମଁୁ ବସାଏ ଭାତ 
ଘର ପାଇଟି କୁ କରି ନ ପାରିେଲ 
ସହିବାକୁ ପେଡ ନାତ 
ଝିअ େହାଇ ପରା ଜନମ େନଇଛି 
ଏଇ ତ େମାହର ପାପ 
ପାଠ ପଢି ମୁହX ବଡ େଯ ହୁअeି  
ବୁେଝ ନାହX େମାର ବାପ 
କୁନା ମୁନା ବୁନା ଇ=ୁଲୁ ଯାଆeି 
େଦଖି ଲାେଗ ବଡ ଖୁସି 
କୁନି ରୁ ଯଦି ମଁୁ କୁନା େହାଇଥାeି 
ଯାଆeି ସା}େର ମିଶି 
ହାvି କି ମାଜିବା ବିଲେର ଖଟିବା 
ଏଇ େମା ଜନମ ଫଳ 
ମାଡ ଗାଳି ଖାଇ କବାଟ େକାଣେର 
କେଟ େମାର ଦିନ କାଳ 
କୁନା େହଲାେବେଳ ଗଁା ଯାକ ବାପା 
ବା�ିଲା ବୁpିଆ ଲଡୁ 
କୁନି େବାଲି େଯେବ ଆସିଲି ଜଗେତ 
ପାଖକୁ େକେବ ନ ଭିଡୁ 

ଜଗନx ାଥ ତେରଇ 

 

ଖାଇଛି କି ନାହX େଶାଇଛି କି ନାହX  
ଖବର େକେବ ନ ରଖ 
କୁନା ପାଇଁ େକେତ ନାନାଦି ଦରବ 
େଯଉଁଥିେର ତାର ସୁଖ 
ଖତ ସାର େଦଇ କୁv ର ଗଛକୁ 
ଯତନ କରeି େକେତ 
अଳିଆ ଗଦାର େଛାଟ ଫୁଲଗେଛ 
ସାର କି ପଡଇ ସେତ? 
ବଡ ବଡ ଫୁଲ ସୁpର ଦିଶeି 
ରହିଛି ତାହାର ମଲୂ 
ଆମ କଥା କିଏ ପଚାେର ଜଗେତ 
ଆେମ ପରା ଘାସଫୁଲ... 
 

                  କୁଳିअଣା,ମୟରୂଭ~ 
ଇ େମଲ୍ : jagannath-
tarei88@gmail.com 
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ଗଁାଟି େମାରଗଁାଟି େମାରଗଁାଟି େମାରଗଁାଟି େମାର    
ଗଁା ଟି େମାର ସଫାସୁତର  अଟଇ अତି ଆପଣାର 

ଗଁାର ଚିହx  ବ%� ନାହX   ପାଲଟିଛି ଏେବ ସହର 

ଗଁାର େଶାଭା  अଟଇ ମନେଲାଭା ଗଁା ମୁv ବରଗଛର ଆଭା 

ପିvାେର ବସି ତାସ େଖଳ ବର ଓହଳେର ପିଲାଂକ ଦଳ ବଢ଼ାଇ ଦିଏ ତା େଶାଭା 

ଗଁା େଶଷେର ଭାଗବତର ଟୁ}ୀ  

     ସମାେବଶେର ପିଲା, ବୁଢା ଓ ଗୁ}ି       

ସଭିଏଁ ମିଳeି ସଭିଏଁ ଶୁଣeି अେଟ  

               ଭିନx  ଭିନx  ତା. ଦୃ�ି ଭ}ୀ 

ମାଟିରା^ାର अକାଳ ଚଡ଼କ  

            ବ�ିେବନି ଆଉ କାଉ ଓ ବକ    

                 ସମେ^ ମରିେବ େଭାଗିେବ ମରଣାeକ  

                            ଏହାହX କଂକି�ଟ ଜ}ଲ ର ସeକ 

ଚଷା ଭାଇର ବାରବାଟୀ ଚାଷ  

             ଆଜିନାହX ଜାଇଛି ଫସରଫାସ 

ତଥାପି ମନେର ବାgିଛି ସାହାସ  

             ଦାଦନଖଟି ଯିବ ସୁରାଟ େଦଶ 

ଡ: अମେରଶ 
ପ,ନାୟକ 
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ମନେର अନାବିଳ େପ�ମ  

                      ଗଁା ମାଟିର अେଟ ସମ¢୍ାନ  

ଏହାହX ନକ� ଏହାହX ସ�ଗ� ଜଣାପେଡ  

                  େଫରି ଦୂରେଦଶୁ ଖଟି ଦାଦନ 

ବାପା, ମା, ଦାଦା, ଖୁଡି ସମେ^ ବସeି େଯାଡିେଯାଡି    

କେକଇ, େଦେଠଇ, ଭାଇ, ଭାଉଣୀ ଜେଣ ଚାେଲ ଆଉ ଜଣକୁ ଭିଡ଼ି 

ଆଉ ନ ଶୁେଭ ଏ ଚଷାଭାଇର ଗୀତ  

          ଉଜୁଡି ଯାଇଛି ଯାର ସୁବ%� େfତ  

ହାତକୁ ହାତ ବଷ�ାେର ଶୀତ ବସe ରାମାୟଣ, ମହାଭାରତ, ଗୀତା ଓ ଭାଗବତ 

ମpିେର ଉଡ଼ଇ େନତ ମକ�ଟ େକଶରୀ. ଉ�ାତ 

ଆ_େତାଟା ଥିଲା ଶତଶତ ଯାହା େଗାଚର ଭୂମି େର ପରିଣତ 

ଯାହା େଗାଚର ଭୂମି େର ପରିଣତ........ 

 
ବି�ାନ ଶିfକ 

େଗାପବgୁ ଉ� ବିଦ�ାଳୟ 

େପାଲସରା, ଗ~ାମ, ୭୬୧୧୦୫ 

ଦୂରାଭାଷ--୭୮୭୩୦୨୩୦୦୫ 
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େପ�ମ େପ�ମ େପ�ମ େପ�ମ ----    ଏକ କାହାଣୀଏକ କାହାଣୀଏକ କାହାଣୀଏକ କାହାଣୀ    
େପ�ମକୁ େଦଖିଲି େସଦିନ 
ବସିଥିଲା ରାଜରା^ା ଧାେର। 
ଖୁବ୍ ଥକି ଯାଇଥିଲା େସ 
ମିଥ�ା, ଛଳନା ଓ ପ�ତାରଣାର 
େବାଝ େବାହି େବାହି। 
ଭଗx ବିଶ�ାସେର ତାଳିପକା 
ଛିvା ଲୁଗା ଖେv ପିgି 
େପ�ମର ଭିକ ମାଗୁଥିଲା। 
 
अଶ�� ବତୁରା ତା ନମନୀୟ େଦହ େଦଖି 
ଭାବୁଥିଲି େପ�ମ ନିେ� ନାରୀ ଟିଏ, 
ପରିତ�ଜନ ର ଚାଦର େଘାେଡଇ 
ଶିଶୁଟିଏ ଗୁ~ିେହାଇ ବସିଥିଲା େପ�ମ ପାେଖ 
ନଁା ତା'ର "ବgୁତା"..... 
 
େକଜାଣି େସମାେନ େଫରି ପାରିେବକି ନାହX 
ତା.ର େସହି ପୁରୁଣା ଘରକୁ! 
ମଣିଷ ମାନ. ହୃଦୟ, 
େଯଉଁଠି ଏେତକାଳ ରହିଥିେଲ ସୁେଖ। 
େପ�ମ ଆଜି ମଥାେନାଇଁ ଘୁରିବୁେଲ 

ପ�ତିଭା ପି�ୟଦଶ{ନୀ 

 

ପଥପ�ାେe, 
େଖାଜୁଥାଏ ପ�ତିଟି ଆଖିେର 
େକହି କାେଳ େଲଉଟାଇ େନବ, 
ତା'କୁ ତା'ର ପୁରୁଣା ବସାକୁ..... 
 
ହାେତ େନଇ ଭିfାପାତ�  
େପ�ମ ମାଗୁଥାଏ ମଲୂ�, ତା େଯାଗ�ପଣର... 
େଖାଜୁଥାଏ ଟିେକ ଶ��ା। 
ଆେମ କିm अତିକ� ମି ଯାଉ 
ତା ଶନୂ� ଆଖିକୁ अନାଇ। 
ଉେପfିବା ପାଇଁ 
ନିଜ ବିବ]�ନର ବିକାର, 
ଯାହା ଖାଲି େଶ�0ତ� ର ସ�ପx େଦେଖ। 
 
େପ�ମ ଏେବ ସ�ାfରେଟ ମାତ�  
ମଲୂ�ହୀନ ଏକ अଦୃଶ� ରାଜିନାମାେର, 
ଆେମ fତିକୁ ଘୃଣା କରୁ, 
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ଆଉ େପ�ମ ଏେବ fାe 
ଲାଭଜନକ ବ�ବସାୟ େଦୗଡରୁ। 
 
ଏେବବି ତା ପିଲା "ବgୁତା" କୁ େସ ଶିଖାଏ 
ଏ ଦୁନିଆଟା ଖୁବ୍ ସୁpର େବାଲି। 
ପ%ୂ� େହାଇଥିବା ଭଗx ପ�ତିଶ��ତିର 
ଡାହାମିଛ ପ�େହଳି େଦେଖଇ। 
 
ବgୁତା ବି ଝୁ�ିପଡି ଛିଡାଇଛି ଆ´ୁ 
अgାରୀ ରାଜପଥର ବହଳ ଶନୂ�ତାରୁ 
ଶୁଭୁଛି ତା କାpିବାର କରୁଣ ଚି�ାର। 
 
ପ�ତ�ୟହୀନ ପାଲଟିଛି ପୃଥିବୀ, 
ଆେବଗ ଶଢୁଛି अଳିଆଗଦାେର। 
ଭା}ି ଯାଇଥିେଲ େଯାଡିହୁଏ ସିନା 
କିm ପ�ତ�ୟ ମରାମତି କରି ହୁଏନା 
ଜୀବe ଆତD ା. ଆହତ ଶDଶାନ ଭୂଇଁେର। 
 

ଏଇ େଦଖତ, 
େପ�ମ ଓ ବgୁତା 
େକମିତି େଶାଇଛeି 
ଭଗx ଆେବଗର ଭ}ା ପଥର େଶଯେର। 
 
ମଁୁ ବି ଦିେନ ମାଗିଥିଲ େପ�ମ, 
େଖାଜିଥିଲି अମର ବgୁତା, 
ଏେବ ଉେମ୍ହଇ ଜାଳିବି 
ପରିହାସିତ, ଉେପfିତ, ତିର=ୃତ 
େମା ଭାବନା ସବୁର..... 
ତା'ରି ପାଖେର ବସି କହିବୁ କାହାଣୀ 
ମଁୁ, େପ�ମ ଓ ବgୁତା। 
େଗାଟାଏ ହୃଦୟର ବାର_ାର ଭ}ାେଯାଡା 
କଥା, 
େସଇ ହୃଦୟଟା େମାର,,, 
ହଁ, ତୁମର... 
ଯିଏ ପଢୁଛ... 
ତୁମର ବି େହାଇପାେର.....!!! 
 
କଟକ 
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ଶୀତ ସକାଳଶୀତ ସକାଳଶୀତ ସକାଳଶୀତ ସକାଳ    
େଯେବ େଯେବ ତୁେମ ମେନ ପଡ଼ 

ଦୁଃଖ ବଦଳେର ସୁଖ ହୁଏ ଭାରୀ 

କାହXକି ଜାଣ ? 

ତୁମ ପ�ଶxର ମଁୁ ଏକ ଉ]ର 

ତୁମ ଭୁଲ୍ ର ମଁୁ ଏକ ପରିସମା|ି । 

େମା େକାହର ତୁେମ 

 ଏକା ହX ଲାଘବ 

େମା ସୁେନଲି ସ�ାଥ�ର 

ତୁେମ େଗାଟିଏ ହX କିରଣ  । 

ଶୁଭସିDତା େବେହରା 

 

ତୁମ ପ�ତାରଣା ସେ]�  

ମଁୁ ଆଜି ବି ବିରହିଣୀ 

ଆଜି ବି ମଁୁ अେନଇ ରହିଛି  

େସ ସୀମାହୀନ ପଥକୁ ମଁୁ 

ଝକ�ାେର େଦେଖ ଶୀତ ପ�ାତଃର ନବ କର । 

ଆଉ ତା' ମଧୁ� ତେମ  

ଉ�ାସିତ ହୁअ ଟିେକ ନୁେହଁ  

ଥେର अେଧ ନୁେହଁ ବରଂ ବାରବାର 

କହିବକି ପି�ୟ ଏପରି କାହXକି ହୁଏ ? 

 
ଉଦୟନାଥ अେଟାେନାମସ୍  କେଲଜ (अଡ଼ଶପୁର) 
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ସ�ପxସ�ପxସ�ପxସ�ପx    
ଶୀତରାଣୀ ଆସିଥିଲା  

      େମାର ରାଇଜକୁ 

ଥରାଇଲା ଆେବଗେର 

        ମନ, ଶରୀରକୁ।୧ 

अମାନିଆ ନୟନେର 

         ସ�ପxର ଲହଡି 

ସD �ତିଭିଜା ସକାଳର 

         ସେତ କି କୁହୁଡି ।୨ 

ପ�ୀତିପ%�ା ନିଶିଥିନୀ 

        େପ�ମର ନିଶାେର 

ଭିଜିଥିଲା କିଛିfଣ 

        ପ�କୃତି େକାଳେର ।୩ 

ଧୀେର ଧୀେର ହଜୁଥିଲା 

          ରାତି� ର अgାର 

ହୃଦୟେର େଖଳୁଥିଲା 

           େପ�ମର ଜୁଆର ।୪ 

ଜୟଶ�ୀ ମହାରଣା 

 

େସହି ଶୁଭ ମୁହୂ]�େର 

          ଆସିଥିଲ ପି�ୟ 

ଆଲି}େନ ଛାତିତଳୁ 

          ଭୁଲିଗଲି ଭୟ ।୫ 

ନଇଁଗଲା ଆଖିପତା 

           ଲାଜ ଶରମେର 

ପ�ୀତିନୀେର ଭିଜିଗଲି  

           ତୁn ଚୁ_ନେର ।୬ 

ଉଷD ନିଃଶ�ାସର �େଶ� 

          େଦଲି ଆଖିେଖାଲି 

ବୁଝିଗଲି ସତ ନୁେହଁ 

          ସ�ପxଟିଏ େବାଲି ।୭ 

 ବାଣପୁର,େଖା��ା 
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ଆହ� ାନଆହ� ାନଆହ� ାନଆହ� ାନ    
ନୂଆ ବଷ� ଆସିଗଲା 

ଚାଲ...! 

ସଭିଏଁ ମିଶି ସେ�ାଳିବା 

ପରୁୂବ ଆକାଶେର ସିpୁରା ଫାଟିେଲ 

ନବ ରବିକୁ ସ�ାଗତ କରିବା 

ଚାଲ...! 

ଶପଥ କରିବା 

ଶାeି, େମୖତ� ୀ अହିଂସାର େରଣୁ ବିhୁରାଇ 

ସ�ାସର ବିଭୀଷିକା 

େଲାପ କରିେଦବା 

ଚାଲ...! 

ବିଦ�ାଧର େସଠୀ 

 

ଧମ� ନାମେର ବ�ଭିଚାରକୁ 

ଜଉମୁଦ ଲଫାଫାେର ବp କରିେଦବା 

ମାନବତାକୁ ପାେଥୟ କରି 

ଧମ�ର ନୂଆ ସମି�ଧାନ େଲଖିବା 

ଚାଲ...! 

ହୃଦୟେର ହୃଦୟ ମିଶାଇ 

ବିଭିନx ତା ଭୁଲିଯିବା 

ଜାତିଧମ�ବ%� ନିବ{େଶଷେର 

ନବବଷ�କୁ ସାଥ�କ କରିବା 

 
ବ�oିଗତ ସହାୟକ 

ଜିଲ� ା ପରିଷଦ କାଯ��ାଳୟ, ବାେଲଶ�ର 

ଓଡ଼ିଶା, ୭୫୬୦୦୧ 
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େସୖନିକେସୖନିକେସୖନିକେସୖନିକ    
ମାଟିର େସବାେର अମଲୂ� ଜୀବନ,  

        ବୀର େଦଇପାେର େକବଳ ବଳିଦାନ।  

ମାଟି ମାଟି ଗାଏ ଯା ହୃଦ �pନ,  

       େହ ବୀର ତୁମକୁ େକାଟି େକାଟି ନମନ।।  

 

ଯାହା. ନିଶ�ାେସ ତି� ର}ା ଉଡଇ,  

        େଦଶେପ�ମ ଗ}ା ଯା ହୃଦେୟ ବହଇ।  

ସିଂହ ପରି ଯୁେଝ ରଣେfେତ�  େସହି,  

        ଇତିହାସ ରେଚ େସ େଦଶ ଜାତି ପାଇଁ।।  

 

ମାଟିର େସବାେର ଯିଏ ଲହୁ ଢାେଳ,  

       अgକାର ନାଶି େଯ ଦୀପଶିଖା ଜାେଳ।  

ବୀର ପ�ସବିନୀ ଆମ ମାତୃଭୂମି,  

       ଶତ� �କୁ ନିପାତ କରିଛି କାେଳ କାେଳ।।  

 

େସନା ପାଇଁ ସାରା େଦଶ ପରିବାର,  

ତୁଷାରକାe ପ�ସାଦ 
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       ସୁରfା େର ସାେଜ େଯ ସଶo ପ�ାଚୀର।  

ମାଟି ମାଆ ପାଇଁ େସ େଶ�0 େସବକ,  

       େସବାେର ଝରାଏ େସ ଛାତିରୁ ରୁଧିର।।  

 

ଜାତି, ଧମ� ନାେମ ଆେମ କରୁ କଳି,  

       ସୀମା ପେର ବୀର ଦିଏ ଜୀବନ ବଳି। 

ନିଶ�ାସ ଆମର ଯାର ବଳିଦାନ,  

       ଧମ� ନାେମ ଲଢ ଥେର ମନେର ଭାଳି।। 

 

 େକେତ ବୀର ଆସି ଗେଲ ଏ ମାଟିେର,  

        ଉଦାହରଣ େଲାଡା ନାହX ସ¢�ଖେର।  

ବpଇ ଜନନୀ େତା ବୀର ସeାନ,  

    େଦଶେପ�ମ ପାଇଁ େଯ ସାେଜ େସୖନିକେର।।  

 

 

ବରୀ, ଯାଜପୁର  

େମା - ୯୮୫୩୦୯୨୬୩୦ 
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େମା ଗଁାର େସୗpଯ��େମା ଗଁାର େସୗpଯ��େମା ଗଁାର େସୗpଯ��େମା ଗଁାର େସୗpଯ��    
ଦୂେର ଥାଇ ଆଜି ମେନପେଡ େମାର  
ଜନମ ଭୂଇଁ େମା ଗାଆଁ  
ଜୀବନେର େକେବ ଭୁଲିପାରିବିନି 
ତାହାର େଛାଟିଆ ନାଆଁ   ।               
ନାଆଁଟି ତାହାର େଛାଟିଆ େହେଲବି  
ଗୁଣ େଗୗରେବ ପରିୂତ 
େସୗpଯ��େର ତାର େମାହି ନିଏ ମନ 
େଦଖି ଲାଖି ରେହ େନତ    । 
ଚଉଦିେଗ ତାର ମpିର ଗୁଡିକ 
ଗଛଲତା ଆଉ ନଦୀ  
ତା ସାେଥ ପୁଣି େଶାଭା ପାଇଥାଏ 
ଚାଷ ଜମି ଧାନଖାpି   ।  
ଘର ବାଡିେର ଫୁଲ ଫଳ ଗଛ 
अଛି ପ�ତି ଘେର ଘେର 
ଦିଶଇ ସୁpର ମନେଲାଭା େକେତ 
ଭାବୁଥାଏ ଥେର ଥେର      । 
ଗାଆଁ ମଝିେର ବର ଗଛ ମେୂଳ 
ବଗ ବଗୁଲିର ଭିଡ 
େଦଖି ସେତ ମନ େନଇଥାଏ କିଣି 
କେପାତ କେପାତି ନିଡ    । 

େପ�ମଶିଲା ରାଉତ 

 

ଗାଆର ଯବାନ ଗଛ ତେଳ ବସି 
କରeି େଯ ଗପସପ 
େଖଳେର ଖଟିେର ମଉଜ କରeି 
ଗଛ ତେଳ କରି ଜପ । 
ଭଳ ଲାେଗ େବଶୀ କୀ]�ନ ମvପ 
अଛି ଆମ ଗାଆଁ ମଝିେର 
ନା ନା ରେ} ସେତ ଦିଶଇ ସୁpର 
ଚିତ�  ବିଚିତ�  ରୂପେର।  
ଗାଆଁ ଟି େମାହର ସବୁଜ ସୁpର 
ଲାେଗ େମାେତ ଭାରି ଭଲ 
ତାହାରି େକାଳେର ଜନମ େମାର  
अଟଇ ସରଗ ପୁର  । 
  

ଗ�ାମ- ବୃpାବାହାଲ, ବ� କ - େଗାଲାମୁvା  
ଜିଲ� ା- କଳାହାvି, ଓଡ଼ିଶା 
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ମାମାମାମା    
ଜନମ େଦଇ ପାଳିଛି ଯିଏ  

େଛାଟରୁ ବଡ ଯାଏ, 

ନ ଖାଇ ଯିଏ ଖୁଆଇ ଦିଏ 

ଖାଇ ଜାଣିବା ଯାଏ।।୧।। 

େସxହ ମମତା ତାହାର େଯେତ 

ନାହX ତା' ପ,ାeର, 

ଭାଇ, ବgୁ ଓ କୁଟୁ_ େଯେତ 

କେର େସ ଆପଣାର ।।୨।। 

ବଡ େହାଇେଲ ପ%ୂ� କରିବା 

ତା.ରି େଯେତ ଆଶା, 

େସ ପରା ଆମ ପ�ଥମ ଗୁରୁ  

େସ ହX ଆମ ଭରସା।।୩।। 

ଭାଗିରଥୀ ଯାନୀ 

 

େଯେତ ଦିନ ଏ ଜୀବନ ଥିବ 

କରିବା ତା. େସବା, 

ଆମ ଜୀବେନ ସବ�ଦା ତା.ୁ 

ଖୁସିେର ରଖୁଥିବା।।୪।। 

ଦୁଃଖେର େହଉ अବା ସୁଖେର 

େସ ହX ଆମର ସାହା, 

ରୁଷିେଲ ଯିଏ େଗହ�  କରଇ 

େସ ପରା ଆମ ମାଆ।।୫।। 
ଗ�ାମ-ଦଳପଡା,ଡା.ଘ.-ଦଳପଡା, 

ଭାୟା-ଖଜୁରୀପଡା, 

ଜିଲ� ା-କgମାଳ,ପିନ୍-୭୬୨୦୧୨, 

ଭ� ାମ�ଭାଷ-୯୪୩୮୦୨୬୮୪୮ 
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ମାଆମାଆମାଆମାଆ    
ମାଆ େମାର ଈଶ�ର. ଜୀବe ପ�ମାଣ 

ମାଆ ଜଗତେର ଏକାଭେର ସବୁ ପ�ାଣ, 

ମାଆ ଦୁଃଖର ଝା~ିେର ଶୀତଳ ଚpନ 

ମାଆ ପରା  ବି^ୀ%�  ଖୁସିର ମଇଦାନ, 

ମାଆଠାରୁ କରିଛି ମଁୁ ଜୀବନ ଆସ�ାଦନ 

ମାଆ େମାର  ଜୀବନର  ସକଳ ବpନ, 

ମାଆ ନାେମ  ଉ�ାସିତ  ହୃଦ ପୁ�ବନ 

ମାଆ େଦଲା  ଆତD ାକୁ  ରୂପର େଲଖନ, 

ମାଆ ତାର  ପିଲାଟିର  अସୀମ ବିଶ�ାସ 

ମାଆେଯାଗଁୁ ନୂଆପ�ାଣ େନଇଥାଏ ଶ�ାସ, 

ମାଆ ଏକା  ମମତାର अଥଳ ସାଗର 

ମାଆ େସxହ ବିକାଶର अସରା अ_ର,, 

ମାଆ ବା�ଲ� େପ�ମର ଶାଶ�ତ ଝରଣା 

ମାଆ ସାହସର ହିମାଳୟ ମଳୟ ଭରଣା, 

ମାଆ  କୁନି ଚେଢ଼ଇର अସରା ଆକାଶ 

ମାଆ ମୃତୁ� ବgନେର ଜୀଇଁବା ବିଶ�ାସ,, 

ମେନାଜ କୁମାର 
ପ�ଧାନ 
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ମାଆ  ମନ ମରୁ ପେର   ଶ�ାବଣର ଧାର 

ମାଆ କଢ଼ିଠାରୁ ଫୁଲଯାଏ ମହକ ବି^ାର,, 

ମାଆ େଦଇପାେର ଦୁନିଆେର ପରିଚୟ 

ମାଆ ନାମାମୃତ ପାେନ  ଦୂର ବରାଭୟ,, 

ମାଆ େମାର  ଜୀବନର  ପହିଲି କିରଣ 

ମାଆ ମାଆ  ଜପି ଯାଉ  ମନୁର ପରାଣ,, 

 

ମେନାଜ କୁମାର ପ�ଧାନ, ମନୁ 

ବ�ଜରାଜ ପାଟଣା, ନି�ିeେକାଇଲି, କଟକ 
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କହ ଝିअ ତୁ କଣ େହବୁକହ ଝିअ ତୁ କଣ େହବୁକହ ଝିअ ତୁ କଣ େହବୁକହ ଝିअ ତୁ କଣ େହବୁ????    
କହ ଝିअ ତୁ କଣ େହବୁ ? 
ମଥା ପାତି ସହୁଥିବୁ, ଆଶଂକାେର ଜିଉଁଥିବୁ? 
ପାପି0ର କ� �ର ଆଘାତକୁ.. 
କଳଂକର େବଡିକରି ପିgୁଥିବୁ? 
କହ ଝିअ ତୁ କ'ଣ େହବୁ? 
ଉଆଁଶର କଳା ଓଢଣୀେର ... 
ମୁହଁ ଲୁେଚଇ କାpୁଥିବା ଜହx  େହବୁ ନା 
अgାରର ଛିତି ଚିରି ମିଟ୍ ମିଟ୍ ହସୁଥିବା ତାରା େହବୁ? 
କହ ଝିअ, ତୁ କ'ଣ େହବୁ? 
କହ େବାହୁ, ତୁ କ'ଣ େହବୁ? 
ଦୁଃଖ ସବୁ ଗଣୁଥିବୁ? ନୀରବେର ଶୁଣୁଥିବୁ? 
अଗଣିତ ନିpା अସୟୂାକୁ .. 
ପଣେତ କଉଡି କରି ବାgୁଥିବୁ? 
କହ େବାହୁ, ତୁ କ'ଣ େହବୁ ? 
େତଲ ଲୁଣ ସଂସାର ଚୁଲାେର.... 
ଇଷ�ା ଆଉ ବିେ/ଷର କୁହୁଳା ଧଆୂଁ େହବୁ ନା 
ବିଶ�ାସର ବୃpାବତୀ ମେୂଳ ଦିକିଦିକି ଦୀପାଳିର ନିଆଁ େହବୁ? 
କହ େବାହୁ, ତୁ କ'ଣ େହବୁ? 

ନୂଆ ବgସାହି  
ନବରଂଗପୁର 

ବpିତା କର 
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ମହାମାୟୀମହାମାୟୀମହାମାୟୀମହାମାୟୀ    
ଜୟ େହ େଦବୀ ମହାକାଳୀ 

େତା ପାେଖ େମାର ଏହି अଳି 

େତା ନାମ ଯିଏ ସୁମରିବ 

ପାପ ତାହାର ହରି ଯିବ 

ମ}ଳକାରିଣୀ ମ}ଳା 

ଦୁଃଖନାଶିନୀ ମା ବିମଳା 

ତୁ ମାତା अନx  ବµ େଦଉ 

ଏ ରୂେପ ଜଗତ ପାଳଉ 

ବିପଦ େବେଳ ସାହାେହଉ 

ପୁତ� କୁ ଉ�ାର କରଉ 

କମଳ ବାସିନୀ କମଳା 

ଝ.ଡ଼ ବାସିନୀ ଶାରଳା 

ବ� ହD ାେv ଆଦିଶoି ତୁହି 

ଜଗÈନନୀ ମହମାୟୀ 

ସବୁଠୁ ନିରାଶା ମିଳିଛି 

େତା ପାେଦ ଶରଣ ପଶିଛି 

ଚି]ର~ନ ସାହୁ 

 

ଆଶାକୁ େମାର ପୁଣ�କର 

ଗୁହାରି ଶୁଣ ମା ପୁତ� ର 

େତା ରୂପ େଦଖି ଦୁ� ପାପୀ 

ଭୟେର ଏେଣେତେଣ େଦଖି 

କୁଆେଡ ନଯାଇ ପାରeି 

େତା ପାେଖ କ�pନ କରeି 

ଶରଣ େଦଉ ସାହାେହାଇ 

ଧନ� ଧନ� ତୁ ମହାମାୟୀ 

 
ସି}ିର, ଆଳି, େକp� ାପଡା 

ଭ� ାମ�ଭାଷ : ୭୩୭୭୬୭୮୭୩୮ 

schittaranjan93@gmail.com 
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ଦୂେରଇ ଗଲାପେରଦୂେରଇ ଗଲାପେରଦୂେରଇ ଗଲାପେରଦୂେରଇ ଗଲାପେର    
େମାର ସବୁଦିନ ସବୁରାତି 

କଟୁଥିଲା ତୁମ ଭାବନାେର 

ଆଜି ମଁୁ ଦୂେରଇ ଗଲା ପେର 

ଭାବୁଛି ତୁେମ ଥିବ ଭଲେର.(୧) 

େଦାଷ ଥିଲା େମାର େକଉଁଥିେର 

କହିବ କି ଖାଲି ତୁେମ ଥେର 

ଆଜି ବି अଛ େମା ହୃଦୟେର 

ଥିେଲ ପେଛ ତୁେମ େଯେତ ଦୂେର.....(୨) 

କରିଥିଲି ତୁମକୁ ନିଜର 

ସହି ସବୁ ନିpା ସମାଜର 

ନ ରଖି अବା ବାଛ ବିଚାର 

କାହX ଭା}ିଲ ମନ େମାର...(୩) 

ତୁମକୁ ମଁୁ ଭୁଲି ପାରୁ ନାହX 

ରାତିେର ତ େଶାଇ ପାରୁନାହX 

ପି�ୟା େଯେବ େମାର ପାେଖ ନାହX 

ବ�ିବି ମଁୁ କାହା ବାଟ ଚାହX.(୪) 

अଜୟ କୁମାର 
େବେହରା 

 

ଭା}ି େଦଇ ତୁ ହୃଦୟ େମାର 

ଗଢିବୁ କି ତୁ ଖୁସିର ଘର 

ଯଦି ହୁଏ ଏ ବିଚାର େତାର 

ଧିକ ଖାଲି ଏ ଜୀଵନ େମାର........(୫) 

ଏେତ ଭଲ ତ ପାଇଲ େମାେତ 

େମା ପାଇଁ ଦୁଃଖ ସହିଲ େକେତ 

ଏ କି अଭିନୟ ଥିଲା ସେତ 

କୁହ ଖାଲି ତୁେମ ଥେର େମାେତ.....(୬) 

ଆଜି ମଁୁ अଛି େକେତ ଦୁଃଖେର 

ଆସି େଦଖି ଯାअ ଖାଲି ଥେର 

ଜୀଵନ େମା ବିେତ ରା^ା ଧାେର 

ଦୁନିଆ ନିpା େନଇ ସାଥିେର.......(୭) 
େମାରଡ଼ା,ମୟରୂଭ~।। 
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ମୁଁ େଯେବ ତୁମକୁ େଭଟିଲି ମୁଁ େଯେବ ତୁମକୁ େଭଟିଲି ମୁଁ େଯେବ ତୁମକୁ େଭଟିଲି ମୁଁ େଯେବ ତୁମକୁ େଭଟିଲି     
ମଁୁ େଯେବ ତୁମକୁ େଭଟିଲି  

କୁଆଁ କୁଆଁ ରାବ କରୁଥିଲ 

ଏmଡିଶାଳର ନିଆଁେର 

େଦହ େସକୁଥିଲ। ୧ 

ମଁୁ େଯେବ ତୁମକୁ େଭଟିଲି  

ଲୁଚକାଳି େଖଳ େଖଳୁଥିଲ 

ବଷ�ା େର ଭିଜି ଭିଜି  

କାଗଜର ଡ}ା ଭସାଉଥିଲ। ୨ 

ମଁୁ େଯେବ ତୁମକୁ େଭଟିଲି  

ତୁେମ ଖାଲି ସ�ପx େଦଖୁଥିଲ 

ର}ୀନ ପ�ଜାପତି ପରି  

ତୁେମ ଖାଲି ଉଡି ବୁଲୁଥିଲ। ୩ 

ମଁୁ େଯେବ ତୁମକୁ େଭଟିଲି  

�ିତପ�� ପରି ବସିଥିଲ 

ହାରିବା ଜିଣିବାର େଦା ଛକିେର 

ଲାଭ fତିର अ. କଷୁଥିଲ। ୪ 

କvୁରୀ ଚରଣ 
ରାଉତ 

 

ମଁୁ େଯେବ ତୁମକୁ େଭଟିଲି  

ବା��କ� ର ଶୀତ େର ତୁେମ ଥରୁଥିଲ 

अେଲାଡା अେଖାଜା ପରି ଘର େକାେଣ 

ଚୁପ୍ ଚାପ୍ ତୁେମ ପଡିଥିଲ। ୫ 

ମଁୁ େଯେବ ତୁମକୁ େଭଟିଲି  

ଶDଶାନ େର ତୁେମ ଜଳୁଥିଲ 

ଜଳeା ଜୁଇର େକାମଳ ଛୁଆଁ େର 

ତୁେମ ହସୁଥିଲ। ୬ 
         ଶିfକ, ସତ�ବାଦୀ ହାଇ=ୁଲ୍, ଧvାମାଳ, 

େଦଓଗଁା, ବଲା}ୀର, 

େମା ନଂ-୯୯୩୭୯୮୨୮୪୬ 
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ଗୁହାରୀ ଶୁଣ େମା େଭାଳାଶ.ରଗୁହାରୀ ଶୁଣ େମା େଭାଳାଶ.ରଗୁହାରୀ ଶୁଣ େମା େଭାଳାଶ.ରଗୁହାରୀ ଶୁଣ େମା େଭାଳାଶ.ର    

  କାକୁତି ମିନତୀ େହାଇ ମଁୁ ଡାକୁଛି 

          ପଡୁ ନାହX ତମ କାେନ 

   ସକାଳରୁ ସ~ ଜପଛି ତମକୁ 

        େଦଇଣ ଏକାମ� ଧ�ାେନ, 

  ଶୁଣ େମା ଗୃହାରୀ େହ େଭାଳା ଶ.ର 

         ଦିअ ନାହX ଏେତ କ� 

   ଜୀବେନ େକେବ େମା ଆେଲାକିତ େହବ 

         େହଲିଣି ପୁରା ମଁୁ ନ�, 

    ଜନମଠୁ ପରା ମରଣ ବଡ େଯ 

         େକେତ େବେଳ ମରିଯିବି 

     ତେମ ଯଦି ପ�ଭୁ ରଖିବନି େମାେତ 

           ସତେର ମଁୁ ଚାଲିଯିବ, 

     अନାଥର ନାଥ େକୖଳାସର ପତି 

             ପଥର କାହXକି ହୁअ 

     ହୃଦୟ ଭିତରୁ ଡାକୁଛି ତମକୁ 

         ପାଦ ତେଳ ଜାଗା ଦିअ । 

କୁମାର େଲାେକଶ 

 

             କୁମାର େଲାେକଶ୍ 

               େ଼ଢ.ାନାଳ 

              େଗାରଡାପାଳ 

            ୭୯୮୧୩୧୦୭୧୯ 
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ସ��ାର ସୃ�ିସ��ାର ସୃ�ିସ��ାର ସୃ�ିସ��ାର ସୃ�ି    
ସ��ା କେର ସୃ�ି ନିଜସ� ଭ}ୀ େର 

       ସାହିତ� କଳା ସଂ=ୃତି ସ}ୀତ 

େକେତ ରକମର କଳାର ଚାତୁେର 

         ଆ.ି ଦିଏ ନିଜସ� ଭାବରୁ ଚିତ�  । 

େଯେତେବେଳ ସ��ା କରିଥାଏ ସୃ�ି 

           ଭାବନା ଜାେଗ େକେତ ମନେର 

େସହି ଭାବନାକୁ େସ ଆ.ି େଦଇଥାଏ 

       ତା କଳା  ଯାଦୁର ରୂପ େଶୖଳୀେର । 

େଲଖନୀେର େହଉ ବା ତୂଳୀେର େହଉ 

          ସ�ର ତାଳ େହଉ ବା ନୃତ�େର  

ଫୁଟାଇବାକୁ େସ େଚ�ା କରିଥାଏ 

           ସୁpର କରି ପ�ା~ଳ ଭାବେର । 

अମି�କା ସ�ାଇଁ 

 

େଯେତେବେଳ ସୃ�ି ହୁଏ ତର}ାୟିତ 

          ଜନ ମାନସର ସ¢�ଖେର  

େସହି ଜନତା ହX ପରଖି ବସeି 

         େକେତ ଚୁଇଁଚି କାହା ହୃଦୟେର । 

ହୃଦୟ କୁ ଯଦି ପାରିଲା େସ ଛୁଇଁ 

         ସ��ା ପାଇ ଯାଏ ତାର ସ�ୀକୃତି 

ଆହୁରି ଆଗକୁ ବଢ଼ି ଚାଲିବାକୁ  

          ସଦା େନଇ ଚାେଲ ମେନ ନି�]ି।  

 
ଭୁବେନଶ�ର, ଓଡ଼ିଶା 

ଭ� ାମ�ଭାଷ : ୯୭୭୭୫୯୯୬୯୫ 
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ଆଇନାଆଇନାଆଇନାଆଇନା    
ନି�ଳ ମନର ମାନ ସେରାବେର 
          ତର}ଟି କାହୁଁ ଆସିଲା 
      ମନର ମାନିନୀ ମାନସୀ େଯେବଠୁ 
          େପ�ମ अ. ମିଶି କଶିଲା. !!!! ୧ 
                               ଚାpିନୀ ପରି େସ ଚମକି ପଡ଼ଇ 
                                  ତାରା ମାେନ ସବୁ ଘୁମୁରା 
                             ସାରସ�ତ େପ�ମ ମାଗିେଲ ମିେଳନା 
                                ଦରକାର ଖାଲି ଆଖି ଇସାରା !!!! ୨ 
     ଢଳ ଢଳ େସହି ମୃଗୁ ଚାହାଣି ଟା  
          େପ�ମେର ବାgୁଛି େମାେତ 
     ଆଜି ବି କାହXକି ^Í େହାଇପେଡ 
           ତା େପ�ମ ଘାରୁଛି ସେତ !!!! ୩ 
                               ମୃତ ହୃଦୟ ଟା ଜୀବନ�ାସ ପାଏ 
                                     େପ�ମ ଭରା �ଶ� ପାଇ  
                             େମା ପି�ୟା ଆଜି େମା अeର} ବgୁ 
                                     ସିଏ େମା େଦହର ଛାଇ !!!! ୪ 

ସିଠାଳ, ନିଆଳି, କଟକ  
୭୫୪୨୯୪, ଓଡ଼ିଶା 

ଭ� ାମ�ଭାଷ : ୯୯୩୮୮୫୭୪୪୮ 

େଜ�ାତିର~ନ 
ମହାରଣା 
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ଆନpବgନ अଭିନpନଆନpବgନ अଭିନpନଆନpବgନ अଭିନpନଆନpବgନ अଭିନpନ    
ନୂତନ ବରଷ ସ�ାଗତ େହ ବାgବ ମାେନ, 
ଫୁଟି ରହିଥାअ ଜଗତ ଫୁଲ ଉପବେନ।। 
ତାରକା ପରି ଏ ଜୀବନ େଘନିବା'ନpନ, 
ଫୁଲ ପରି େଶାଭ ପାଉଥା େମାର ଏ ଜୀବନ।। 
ଗରଜିେଲ େମଘ ଶେୂନ� ମାଟି କେର ସ�ାଗତ, 
େହ ବାgବ ତୁ ଜଳଦ ଭିଜା େମା ମାଟି େଦହ।। 
ଭାସୁअଛୁ କାହX ଗଗେନ ତୁ କରି କି ଆଶା, 
अବିଳେ_ ତୁମ ପରଶ େମା େଦହର ଭିଜା।। 
ଝିପିଝିପି େହାଇ ବରଷା େଯ ମାଟିେର ପେଡ, 
ପ�ଫୁେଲ�  ମୃ]ିକା ପାଣିକୁ ଆନpେର ଭିେଡ।। 
ତରୁ ମାେନ େଶାଷି ନିअeି ଜଳ ମାଟି େମରୁ, 
ମମତା ମହିମାଆଁଟି ଭାେବ ନାହX େସ ସରୁ।। 
େକେତ ଯୁଗେକ ବରଷ େହାଇ ଗଲାଣି ସରୀ, 
ସୁମିତ'ଛeି ପାହାଡ ହାେତ ହାତକୁ ଧରି।। 
अଭିନpନେର ସ�ାଗତ ନୂତନ ବରଷ, 
ପ�ଫୁେଲ�  ରହୁତ ଜୀବନ େମାର ଏ ଆଶିଷ।। 
 

ଗ�ାମ. କୁଚାଗଁା, ବ� କ. ଜୟପାଟଣା 
ଜିଲ� ା୍: କଳାହାvି, ୭୬୬୦୧୮, ଓଡିଶା 

ମଦନ ମାଝୀ 
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ତୁେମ ଗଲାପେରତୁେମ ଗଲାପେରତୁେମ ଗଲାପେରତୁେମ ଗଲାପେର    
ତୁେମ ଗଲା ପେର ନଈ ତ ଝୁରୁନି 

      ସାଗର ମିଳନ ପାଇଁ 

ତୁେମ ଗଲା ପେର ନିଝ�ର ଝରଣା 

      ନୀରେବ ଯାଉଛି ବହି  ୧ 

ତୁେମ ଗଲା ପେର ବସେe ବହୁନି 

      ମଳୟ ମିଳନ ବାଆ 

ତୁେମ ଗଲା ପେର ଶ�ାବଣ ଲାଗୁନି 

       ବରଷାର ମିଠା ଛୁଆଁ  ୨ 

ତୁେମ ଗଲା ପେର ବଂଶୀ ତ ଗାଉନି 

        ମିଳନର ମଧୁ ଛp୍ 

ତୁେମ ଗଲା ପେର ଫୁଲରୁ ଝରୁନୀ 

        ପ�ୀତି ମହକର ଗg  ୩ 

ତୁେମ ଗଲା ପେର ଫଗୁଣ ଆଣୁନି 

         େହାଲିର ର} ପସରା 

ତୁେମ ଗଲା ପେର ଏକାକୀ ବ�ିଛି 

         େହାଇଗଲି େବସାହାରା  ୪ 

ସାଗର ପ�ଧାନ 
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େମା ମାନସ ସeାନେମା ମାନସ ସeାନେମା ମାନସ ସeାନେମା ମାନସ ସeାନ............    
ଆଜି अେନକ ଦିନ ପେର 

କାଗଜ କଲମ ମଁୁ ଧରିଛି, 

ମାଟିର ପିତୁଳା ଟିଏ ଗଢି ମଁୁ ବସିଛି । 

ଆଜି अେନକ ଦିନ ପେର କୁଆଁରୀ ମା ମଁୁ ସାଜିଛି, 

ଲହୁ ନୁହଁ ଲୁହେର ସeାନ େଟ ଗଢୁଛି । 

ହଁ, ଗଢୁଛି ମଁୁ ସeାନ 

ଲହୁ ଭଳି ଲୁହ େଦଇ,  

ଭାବନା େଦଇ , େବଦନା ସହି, 

ମାନସ ତପ�ଣ େଦଇ, ବୃfର अମୃତ େଦଇ । 

ଏଇତ, ଗଢିେହଲା ସeାନଟିଏ 

ଠିକ୍ େମା ଭଳି, 

େମା ମାନସର ପ�ତିଛବି, 

େମା अeଯ��ାମୀ ପ�ତିବି_, 

ହାଏ; କି ସୁpର ତାର ଦୃ�ି, 

ଦୁନିଆକୁ ଭିନx  ନଜରେର େଦଖିବାର 

ଓ େଦଖାଇବାର ତାର ଭ}ି । 

अପ{ତା ରଣା 
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େମାର ଏଇ ମାନସ ସeାନ ର  

ନଁା ଟିଏ କ'ଣ େଦବି ଭାବୁ ଭାବୁ 

ବୁଡ଼ି ଗଲି ମଁୁ ଭାବନା ଓ ଶ¯ର ସମୁଦ� େର, 

ଉବୁଟୁବୁ େହଲି ମାୟାର ସାହିତ�େର, 

ଏ ମାୟା ମେତ କାବି�କ େଚତନାେର କରିେଦଲା ଆoାମାoା 

ଓ େମା ମାନସ ସeାନ େହଲା େଗାେଟ "କବିତା" । 

        

ପଦD ପୁର, ରାଜେବାଡାସ_ର 

ବରଗଡ଼ 
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ପ�ଜାପତିର େଡଣାପ�ଜାପତିର େଡଣାପ�ଜାପତିର େଡଣାପ�ଜାପତିର େଡଣା    
ପୃଥିବୀର ସବୁ ଦୃଶ� ବଦଳିେବ, 

ସବୁ ଫୁଲ,ପତ� ,ଫଳ 

ଆଉ ସବୁ ଋତୁ । 

ମଁୁ ଜାେଣ 

ବଦଳିବୁନି ତୁ । 

କିଛି ଦୂର ଯାଏଁ ଉଡିପାରିବୁ ତୁ, 

ଏମିତି ସମୁଦ�  ବି େତାର 

ନିଜର ନୁହଁ । 

ତୁ େଯେବ ଝୁ�ି ଯିବୁ 

ମୁରୁକି ହସିେବ େସମାେନ। 

अଶି�ନୀ ଦାସ 

 

ସୁpର େଡଣା େଯାଡ଼ି େତାର 

ଛାଇ ପରି 

େତା ରା^ାେର । 

ତୁ ବଦଳିଗେଲ 

ସବୁ ଦୃଶ� , ସବୁ ଜୀବe 

ନିଜ ପଥ ଭୁଲିଯିେବ, 

ସମୁଦ�  ଓ ଆକାଶ େକାେଳଇ େନେବ , 

ଏହା ହX ସବୁଠୁ ଆ�ଯ�� 

ମଁୁ ଜାେଣ ଓ ତୁ ବି 
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ଯ�ଣା ଏକ अବ�o ମନରଯ�ଣା ଏକ अବ�o ମନରଯ�ଣା ଏକ अବ�o ମନରଯ�ଣା ଏକ अବ�o ମନର    
ଏେତ ଫୁେଲଇ ହୁअ ନା ମ  

େଦଖୁନୁ ,,,,ମଁୁ ବି ଦିେନ ଆସିଥିଲି 

େରାଷଣୀ ଓ  ଆତସବାଜିେର । 

ର} େବର}ର ଫ�� ଫ�� 

ମନ ମତାଣିଆ ଶ¯ ର ଛpେର । 

େହେଲ କଣ ସୁଖ େଦଇ ପାରିଲି  

ସମ^.ୁ??? 

ଲିଭିଯିବି େକଇଟା ଦିନ ପେର  

ଲୁଚି ଯିବି  ବିସD �ତି ର କରାଳ ଗଭ�େର। 

ମଁୁ ବି ଦିେନ ଥିଲି ସମ^. ପି�ୟପାତ�  । 

େକେତ ଗାରିମା, େକେତ ପରାକ�ମ, େକେତ 

ଆଶା, ସnାବନା, ବା�ି ଥିଲି ମଁୁ । 

େକେତ ଦୁଃଖ, େକେତ ଛଳନା, ପ�ତାରଣା 

େକେତ ବିଭ�, କୁ�ିତ, ଯ�ଣାଦାୟକ 

ଘଟଣା, 

अନିhା ସେ]� େଲସିଗେଲ େମା େଦହେର । 

ପେରଶ ଚp�  ଦାସ 

 

ଲାଗିଗଲା କଳ. ର କଳା । 

अକୁହା ହୃଦୟ ଫଟା ଯ�ଣାେର 

େକେତ ଛଟ ପଟ ନ େହାଇଛି ମଁୁ ??? 

େକେତ ନ କାpିଛି ଶାଦ�ୁ ଳ ଭଳି େଯେବ 

ଝୁଣି ଖାଉ ଥିେଲ କୁଆଁରୀ ମାଂସ ??? 

ମଁୁ ଥିଲି ମୁକ ସାfୀ । 

ଝରଣା ର ସ�h ପାଣି େହାଇ ଗଡ଼ି ଯାଉ ଯାଉ 

ଏ ସ�ାଥ�ପର କଳୁଷିତ କେଲ େମା ପାଣିକୁ , 

େମାର ବା େଦାଷ କଣ ଥିଲା ??? 

ମଁୁ ଖାଲି େଦଖୁଥିଲି, ଶୁଣୁଥିଲି, 

ନିରବ ଦ� �ା ସାଜି, अg ମୁକ ବଧିର ସାଜି। 

ତୁ ବି େଦଖିଚାଲ େତା ଭାଗ� େରଖା । 

ଫୁେଲଇ ହୁअ ନା ମ,,,,,,,,, 
େଗାପାଳପୁର, େଭାଗରାଇ, ବାେଲଶ�ର 
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ଗୁରୁ ମହାନଗୁରୁ ମହାନଗୁରୁ ମହାନଗୁରୁ ମହାନ    
ଜୀବନ ତ ମଲୂ�ବାନ ଏଇ ଧରାେର 
ସପନ ବି ଛବି ଆେ. ଆମ ମନେର 
ଶିଶୁରୁ େକୖେଶାର ବାଲ�ରୁ �ବିର େଦବା ସ¢ାନ 
ଗୁରୁ ମହାନ ଆମ ଗୁରୁ ମହାନ ।।(୧) 
ଗୁରୁ ଆମ ବ�ହD ା ବି�ୁ ଗୁରୁ ଆମ ମେହଶ�ର 
ଗୁରୁଜୀ. େପ�ରଣାେର अgକାର େହଉ ଦୂର  
ଗୁରୁ.ୁ ମାନିବା ଆେଦଶ ପାଳିବା େଦବା ସ¢ାନ 
ଗୁରୁ ମହାନ ଆମ ଗୁରୁ ମହାନ ।।(୨) 
ଗୁରୁଭoି ମେନ ଥିେଲ ସଂଘଷ�େର ଜିତିଯିବୁ 
ଜୀବନେର ପ�ଗତି ଓ ସଫଳତା ବା]�ା େଦବୁ  
ଆସ େହ ପାଠକ ଆସ େହ ଶାସକ  େଦବା ସ¢ାନ  
ଗୁରୁ ମହାନ ଆମ ଗୁରୁ ମହାନ ।।(୩) 
ନିଜ ପୁତ�  କନ�ା ଭାବି fମା େଦବ ଆମ େଦାଷ  
ରାଗ େରାଷ େଦ୍ଵଷ ଭୁଲି ଢାଳିଦିअ େହ ଆଶିଷ  
ତାରଣ କର େହ ଶରଣ ଦିअ େହ ରଘୁନpନ  
ଗୁରୁ ମହାନ ଆମ ଗୁରୁ ମହାନ ।।(୪) 
 

ସହକାରୀ ଶିfୟତ� ୀ 
େବଣୁଦା େନାଡାଲ ଉପ�ା ବିଦ�ାଳୟ ,େଭାଗରାଇ, ବାେଲଶ�ର 

୮୪୫୬୦୯୮୦୭୩ 

କtନା େଜନା 
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ସD �ତି ସଦନସD �ତି ସଦନସD �ତି ସଦନସD �ତି ସଦନ    
  ଆଖିେର ଆଖିକୁ ମିଶାଇ େପ�ୟସୀ 

  େଦଲ େମାେତ अନୁମତି,, 

  ଭରିେଦଲ େଦେହ ଉଷD ଶିହରଣ 

  ମିଶାଇ ଛାତିେର ଛାତି,,,। 

 

  ପ�ତି େଲାମକୂେପ ,ତୁମ ଯଉବନ 

  ମହକକୁ େଦଲ ଭରି,, 

  େଲାଟି େମା ଛାତିେର,ଶୀତୁଆ ରାତିେର 

  େଶଫାଳି ଫୁଲେଟ ପରି,,,। 

 

  କବରୀକୁ େଫଡି େରଶମୀ େକଶେର 

  େଦଲ େମା େଚେହରା ଢା.ି,, 

  ମଦନ ଆରେତ େପ�ମ अଘ�� ଢାଳି 

  ରତିମ� େଦଲ ଫୁ.ି,,,। 

अନିଲ କୁମାର 
ମହାରଣା 

 

  अଧର ମଧୁେର ତୀବ�  ନିଃଶ�ାସର 

  କାଦ_ରୀ େଦଲ ଢାଳି,, 

  ପ�ଣୟ ବହିx େର େଦହ ସଳିତାକୁ 

  ତିଳତିଳ େଦଲ ଜାଳି,,,। 

 

  କଳ. କାଳିମା େଦହେର େବାଳିଲ 

  େଦଇ ସ#କ�ର ନାମ,, 

  ନାହX ତା'ର ତୁଲ� अମଲୂ� ସ#କ� 

  ରଖିଲ ତା'ନାମ େପ�ମ,,,। 

 

  ପଦିD ନୀ'େଗା ପଦD  ପାଖୁଡା ପ�ସାରୀ 

  େଦଲ ତୁେମ ପ�ୀତିଦାନ,, 

  େଦହ େଭାକ େମ�ି,ପାପ ନଦୀତୀେର 
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  କଲ ସିନା ମହାସxାନ,,,। 

 

  େମା'ଠାରୁ ଦୂେରଇ ଯିବନାହX େବାଲି 

  ମଥାଛୁଇଁ େଦଲ କଥା,, 

  ବିଶ�ାସ ପ�ାଚୀର ଭା}ିଲ ନିମିେଷ 

  େଦଲ अସରeି ବ�ଥା,,,। 

 

  ଆଉ କାହାନାେମ ନାଇଲ ସିpୁର 

  େକମିତି େହଲ ଆଶ�^,, 

  ନିଜହାେତ ଗଢି େପ�ମର େସୗଧକୁ 

  କରିେଦଲ ତୁେମ ଧ�^,,,!!! 

 

  ନାରୀ ଜୀବନର ମଲୂ� ସବ�ସ�କୁ 

  ଲଗାଇ େପ�ମେର ବାଜି,,! 

  େକମିତି ସହିଲ ନିରବ ରହିଲ 

  ପାରିଲିନି  ପି�ୟା ବୁଝି,,,? 

 

  େଦଲ ଉପହାର ,ଲୁହ ଦୁଇଧାର 

  ତୁମ େପ�ମ ସD �ତିଚିହx ,, 

  େସ ସD �ତି ସାଇତି,ଗଢିଛି ମଁୁ ବସା 

  " କଲ�ାଣି ସD �ତି ସଦନ ",,,। 

 
        अନିଲ୍ କୁମାର ମହାରଣା 

       ନୟାଗଡ,ଭାପୁର,ବଡସହରା 

       ଦୂରଭାଷ;୮୫୯୮୮୩୨୮୮୮ 
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କବିତା େମା େପ�ମିକାକବିତା େମା େପ�ମିକାକବିତା େମା େପ�ମିକାକବିତା େମା େପ�ମିକା    
କବିତା େମା େପ�ମିକା , 

ଭଲ ପାଏ ତାକୁ  

ଜୀବନ େଦଇ  

େଦଇ ନାହX େସ  

ଆଜି ଯାଏଁ େମାେତ େଧାକା । 

ଜୀଇଁବି ମରିବି  

ସାେଥ ତାର ସାଥି େହାଇ , 

େସ େମା ଜୀବନ ବୀଣାର ସୁfD  ତ�ୀ  

ହୃଦୟର �pନ ସେ}  

ସ୍ଵର ଝ.ାର େତାଳି  

ଆେବଗତାର ସଂଗୀତ ଦିଏ ଗାଇ । 

 

କବିତା େମା େପ�ମିକା , 

ତା ବିନା ଭଲ ଲାେଗ ନା ଏକା ଏକା । 

େସ େମା ପ�ାଣ ପ�ଣବର ପଲ� ବେର  

ॐ କାର େହାଇ େତାେଳ ମଧୁର ମhୂ�ନା , 

ନୂତନ କୁମାର 
େବେହରା 

 

େପ�ମର ମନ ମpିରେର ନିତି  

େମା ପାଇଁ ଜାେଳ େସ ଜାଗର   

କରି ଏକାତD େର ପଜୂା अ��ନା । 

େସ େମା ଭାବ ଭାବନାର अଘ��ଥାଳ , 

अଛି କାୟ ମନ ବାକ�େର ଦୃଢ  

ସାେଥ ପୁଣି ରହିଥିବ କାଳ କାଳ । 

 

କବିତା େମା େପ�ମିକା,  

ହୃଦ ପାରାବାେର ତର}ାୟିତା ତର}ିଣୀ  

ପ�ୀତିର ଆହୁଲା ମାରି  

ଆଶାର େବଳାଭୂମିକୁ ଛୁଆଁଏ  

େମା ସପନ ନଉକା । 

େସ େମା ସଂସାର ସାଗରେର ଶାମୁକା,  
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େଚତନାର ମହାଶନୂ�ରୁ େଟାପାଏ ଜଳ ପିଇ  

ମୁକୁତାଟିଏ ଦାନକେର  

େହାଇ େମା ଜୀବନ ଜୀବିକା । 

 

କବିତା େମା େପ�ମିକା , 

ଭଲପାଏ େମାେତ େସ େଗାଟା ପେଣ  

ଚଲାପଥର େଦାଛକିେର ହୁଏ  

ବିେବକର ସହାୟିକା । 

ଶ.ା ସେpହର ବଳୟ ଭିତେର  

େସ େମା अଟଳ ବିଶ�ାସ , 

ପ�ତି ପ�ଶ�ାସ ନିଶ�ାସେର  

େସ େମା ପ�ାଣାୟାମର ଉh� ାସ ।  

କବିତା େମା େପ�ମିକା,  

ତା ବିନା ବ�ି ପାରିବିନି ମଁୁ ଏକା ଏକା । 
    େକାହି, ଗଡିଆ, ମୟରୂଭ~  । 
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େମା ଗଁାେମା ଗଁାେମା ଗଁାେମା ଗଁା    
ଗଁା ଟି େମାହର ସରଗପୁର 
େଯଉଁ ଗଁା େର ଜନମ େମାର  
अରଣ�ର ତେଳ अବ�ାନ କେର 
ଜାମପାଲି अେଟ ନାମ ତାହାର 
ଗଁା ଟି େମାହର ସରଗପୁର ।। 
 
 ଗଁା େର ରହିଛି ପ�ଭୁ. ମpିର  
ପ�ଭୁଥିେଲ େମାର କାହାକୁବା ଡର 
ଶ�ଘ� ବାେଜ ସକାେଳ ସg�ାେର 
ନାହଁ ତା'ର ପ,ାeର 
ଗଁା ଟି େମାହର ସରଗପୁର ।। 
 
ସଂକରାeି ହୁଏ ପ�େତ�କ ମାସର 
ଆସ ଆସ ପ�ଭୁ େହ ଚକ�ଧର  
ଜୀବନ ସାଥ�କ ଭାଗବତ ରେସ  
ପଥଦିଏ ମୁକତିର 
ଗଁା ଟି େମାହର ସରଗପୁର ।। 
 
ଚାଷକାମ ଚାେଲ କୃଷକ ଭାଇର 
ବାସି େତାରାଣିେର ସାହସ ତାହାର  

fମାନିଧି ସାହୁ 

 

ଧାନ,ଲ.ା ସାେଥ ସବୁ ଚାଷ ହୁଏ 
େବପାରି ମାନ. ବେଢ ଆଦର 
ଗଁା ଟି େମାହର ସରଗପୁର ।। 
 
ଗଁା େର ଶିfିତ ଭ� ାତା େମାହର  
କିଏ କବି େହେଲ କିଏ ଭାଷ�କାର  
ସୁସାହିତ� ସାେଥ ବି�ାନର ହୁଏ  
ଆେଲାଚନା ବାର_ାର  
ଗଁା ଟି େମାହର ସରଗପୁର ।। 
 
େଦବାେଦବୀ. କରୁଣା अପାର  
ଆଶୀବ�ାଦ ସଦା ଥାଏ େଯ ତା.ର 
ଘ� େଘାଡାଇଣ ରଖିଛeି େସତ 
ସତ�,ଶିବ ଓ ସୁpର 
ଗଁା ଟି େମାହର ସରଗପୁର ।। 

ଜାମପାଲି,େମଲଛାମୁvା,ବରଗଡ 
େମା:-୭୦୭୭୦୫୯୩୪୯ 
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ସପନେର ପି�ୟା ତୁେମସପନେର ପି�ୟା ତୁେମସପନେର ପି�ୟା ତୁେମସପନେର ପି�ୟା ତୁେମ    
ସପେନ ଆସିଲ ପି�ୟା ତୁେମ ଝୁମି 

ନିଦକୁ କରିଲ େଚାରି  

ଶୀତୁଆ ରାତିର ନିଥର ପ�ହେର 

अମୃତ ପଡିଲା ଝରି ।। 

 

ନୁପରୂ ରାଗିଣୀ ଋଣୁଝୁଣୁ ସୁର 

ଭା}ିେଦଲା ନୀରବତା  

ମଲାସ�ପx େମାର ଗୁଂଜରିତ େହଲା 

ପଲ� ବିତ ନିଃସ}ତା  ।। 

 

ମୁକୁଳିତ େହଲା ମନର ଭାଷା େମା' 

ଶ¯ରୁ ଝରିଲା ମଧୁ  

ଜୀବନ କାହାଣୀ ଜୀବe େହାଇଲା 

ପ�ୀତି-ଫØୁ େହଲା ସିgୁ  ।। 

ଶରତ କୁମାର ଦାସ 

 

ଦº ତେପାବନ ଶିହରିତ େହଲା 

ହୃଦ େହଲା ପୁଲକିତ  

ଶୁ× अଗଣା େମା' କୁସୁମିତ େହଲା 

ପ�ାଣ େହଲା େପ�ମସିo  ।। 

 

ଦୀ|ିମe େହଲା ଆଶାର ଦୀପାଳି  

ତମିସ�ା ବଳୟ େଭଦି 

ହାତ ପାପୁଲି େର ଜହx  େଖଳୁଥିଲା 

ସୁରଭିତ ଯ�େବଦୀ    ।। 

 

ଦୂର ଶାଳବେଣ େଦାଳି େଖଳୁଥିଲା 

ଚଗଲା ପବନ ଧୀେର  

अତp�  ନୟନ ମୁଦି େହାଇଗଲା 

ସପନର ଧାେର ଧାେର  ।। 
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ମହୁଲି ନିଶାେର ରାତି ଝୁଲୁଥିଲା 

ଝି.ାରୀ ଝଂକାର ତାେଳ 

େଗାଲାପ ଫୁଲେର େଶଯ ବାସୁଥିଲା 

େମା' ପି�ୟା ପଣତ ତେଳ  ।। 

 

ସପନେର େହଉ अବା ଜାଗରେଣ 

ନିଝୁମ୍ ରାତିର ସାଥୀ 

କାବ�କୁଂେଜ ତୁେମ ଶ¯ର କଳିକା 

ମଧୁଝରା ତୁମ ଗୀତି    ।।   

ସD �ତି ଫରୁଆେର ରଖିବି ସାଇତି  

ପ�ୀତି ଫୁେଲ ଉପହାର 

ସରଗରୁ ଶଶୀ େତାଳି ମଁୁ ଆଣିବି  

େମଘରୁ େଦବି ମହ� ାର  ।। 

 

ନଈ େସ ପାରିେର ଜହx  ହସୁଥିବ 

ପାହାଡ ପଛେର ଲୁଚି 

ଉଦାସ ମନ େମା ଭିଜୁଥିବ ସଦା 

େଜାଛନା େର ନାଚି ନାଚି   ।। 
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ଗଲାଦିନଗଲାଦିନଗଲାଦିନଗଲାଦିନ    
ଆଷାଢ ଯଦି ବରଷି ଯାଏ 

ଲୁହର େଟାପା େଯେତ, 

ଶ�ାବଣ ଯଦି ନିअଇ େଧାଇ 

ମନର ସୁଖ ସେତ ।। 

ବସe କିବା ପାରିବ େବାଳି 

ମନେର ଆଉ ର}, 

ଚେକାର େଯେତ ବାହୁନି େହେଲ 

ମିଳିବ କି ଆଉ ସ}।।  

ଆଷାଢ େଶେଷ ଶ�ାବଣ ଆେସ 

ବରେଷ େକେତ ପାଣି, 

ବସe ଆେସ ମଳୟ େବାେହ 

ହୁଏନା ଆଉ ଜାଣି ।। 

େକାଇଲି ଗାଏ ପ�ମ ତାେନ 

ଭ� ମର େଖାେଜ ମଧୁ, 

େଶାରିଷ ଫୁଲ ମୁଚୁକି ହେସ 

ସାଜି ନିରିମାଖି ବଧୁ ।। 

ବିନୟ ମହାପାତ�  

 

ବରଷ ଯାଏ ବୟସ ବେଢ 

ସେରନା େପ�ମର ଆଶା, 

ଯଉବନର ଚମକ ସେର 

ବଦେଳ େପ�ମର ଭାଷା ।। 

କାମର କାମନା ନଥାଏ ମେନ 

େପ�ମିକା ପ�ଣୟ ପାଇଁ, 

ତଥାପି ଟିକିଏ େପ�ମ ନଥିେଲ 

ଜୀବନ କି ହୁଏ ଜିଇଁ ।। 

େଦବାକୁ େନବାକୁ ନଥାଏ ବାକି 

ଜୀବନର ସ~ େବେଳ, 

ଚpନ କାଠ କି अେଲାଡା େକେବ 

ଥାଏ ଶୁ× ତରୁ ଡାେଳ ।। 
 

ପଟିଆ, ଭୂବେନଶ�ର, ଓଡିଶା 
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ଜୀବନର ଧମ�ଜୀବନର ଧମ�ଜୀବନର ଧମ�ଜୀବନର ଧମ�    
ଜୀବନଟା ଏକ ର}ମ� ଏଠି  

  ସୁଖ ଦୁଃଖ ଦୁଇ ପଥ  

ମଣିଷଟା ଏଠି अଭିନୟ କେର  

  େପଟପାଇଁ କରି ନାଟ 

 

ନିେ��ଶକ ଏଠି ସ�ଂୟ ପରଂବ�ହD   

  କମ�ଟି अଟଇ ମୁଖ�  

ସୁକମ� ଆଦରି अଭିନୟ କେଲ  

  ଥୁଆଟି ସୁଖ େସୗଭାଗ୍ଯ  

 

େକାଟି ପଣୂ�ବେଳ ମଳିअଛି ଯଦି  

  ଆମ ଏ ମଣିଷ ଜୀବନ  

अନ� ଜୀେବ ଦୟା ଭାବ ପରଶିବା  

  ଏହାହX ଆମରି ଧମ�  

ସେeାଷ ପ,ନାୟକ 

 

 

ସୁକମ� ଆଦରି କର अଭିନୟ  

  ସାହା େହେବ ଦୟାମୟ 

ଜୀବନ ଦଶ�ନ ମଲୂ�ାୟନ େବେଳ 

   ନଥିବ ପାପର ଭୟ 

 

ହସି ହେସଇବା ହଉ ଆମ ବ�ତ 

  ମନରହୁ ପେରାପକାେର 

ମାନବ େସବା ହX ମାଧବ. େସବା   

   ଲf� ରହୁ ଜୀବନେର 
 

େବଗୁନିଆପଡା ବ�କ୍, ତିରିଡା /ଗ~ାମ  

ଭ� ାମ�ଭାଷ : ୭୯୮୪୨୫୯୦୮୦ 
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ଆ~ୁଳାଏ ସD �ତିଆ~ୁଳାଏ ସD �ତିଆ~ୁଳାଏ ସD �ତିଆ~ୁଳାଏ ସD �ତି    
ବିଦº अତୀତଟା େମାର 

ସବୁକିଛି ଲୁଟିେନଲାପେର 

ହଠାତ୍ ଏକ ଉ�ଟ ମାନସିକତା 

ସବାର େହଲା େମା ମ^ି×େର । 

 

ମଁୁ େଖାଜିଲି ହାଡ଼ଭ}ା ଶୀତେର 

ମୁvଫଟା ଖରାେର ଏବଂ 

ଶ�ାବଣର ଧାମ୍ ଧମ୍ ବଷ�ାେର, 

ଛଟପଟ୍ ମନର କିଛି  

ବୁକୁଫଟା ଦୀଘ�ଶ�ାସ 

ହଜମ େହାଇଥିବା ବିଗତ ଦିନର  

କିଛି ଛିନx  ଇତିହାସ 

ବ]�ମାନ ଜୀବe କାହାଣୀ ର କିଛି 

ସD �ତି ଆଉ ବା^ବ अନୁଭୂତିକୁ ,,,,।। 

େଜ�ା�ାମୟୀ ପାତ�  

 

ତା'ପେର ସମୟକୁ େଖାଜିଲି 

ସାଇତିବି େବାଲି େମା ପଣତ କାନିେର 

କିଛି କହିବି େବାଲି ବିଗତ ସg�ାର 

अଭୂଲା ସଂଳାପ, ଆଉ କିଛି 

अସଜଡ଼ା ସାଉଁଟା େଗାଲାପ, 

ଆ~ୁଳା ଆ~ୁଳା ସD �ତି ଓ 

ଲୁହଭିଜା  ହାଡ଼ଥରା ଶୀତ ରାତିର 

କିଛି अ�� ଆବୃ]ି,,।। 
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ଏଇ େଖାଜିବା ଭିତେର 

େକେତ ପାଇଛି ତ େକେତ ହେରଇଛି 

େକେତ ବା�ିଛି ତ େକେତ ସାଉଁଟିଛି 

େକେତ କାpିଛି ତ େକେତ ହସିଛି 

େକେତ ହରିଛି ତ େକେତ ଜିତିଛି 

ପାଇବା ହେରଇବାର େଦା'ଛକିେର 

ମଁୁ ବ�^ ବିବ�ତ ଓ अଣନିଃଶ�ାସୀ 

େହାଇ ପଡିଛି, 

କାହXକି   ? 

କ'ଣ ପାଇଁ  ,,,,,,,? 

 

 

େଜ�ା�ାମୟୀ ପାତ� , ନାମି, ମ~ୁରେରାଡ, 

ଶିfୟତ� ୀ ନାମି େନାଡାଲ ପ�ାଥମିକ ବିଦ�ାଳୟ, ଭଦ� କ, 

େମା--୯୧୭୮୫୪୭୧୩୨, 
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େହ ପଣୂ�ାତD ା କୃଷକେହ ପଣୂ�ାତD ା କୃଷକେହ ପଣୂ�ାତD ା କୃଷକେହ ପଣୂ�ାତD ା କୃଷକ    
େହ ନି×ଳ. କମ�ଠ ସାଧକ 
ସୁଖ େସୗpଯ��କୁ େଦଇ ଜଳା~ଳି  
େଯେବ ଆଦଶ� ଦିନଚଯ��ାକୁ କର ଆବାହନ 
ଶୃ�ଳା ଓ ସଂ=ାର ପାଇଁ ବିଶ�ହୁଏ ^Í 
ତୁମ ସତ� ନି0ା ଉଦ�ମେର 
ଦରଦ�  ବୁଭୁfୁର ଥାଳ ପୁରିଯାଏ 
ପ�ାଣ �pନ ପୁଲକିତ ହୁଏ 
ସ�ଚfୁେର େଦଖି ଦିବ� अନx ପ%ୂ� ା ॥ 
େହ ନି×ପଟ ତପସ�ୀ ସାଧକ 
ନିଜ ରo ମାଂସକୁ କରି ସମପ�ଣ 
େଯେବ ନରକ.ାଳେର ମହୀ ସାେଥ କର ମଲ� ଯୁ� 
କଳି.ଯୁ� ବି ଓଡିଆ ଭୁେଲାଯାଏ 
ସଭି. ଚfୁରୁ ବିଗଳିତ ହୁଏ ଆନpାଶ�� 
ଦରଦୀ କେ´ କରeି ପ�ଣାମ 
ପାଇ ତବ अନx ଦାନ 
अeେର ପଜୂeି କହି.. 
େହ ଦାନବୀର ପୁଣ�ାତD ା କୃଷକ॥ 
େହ ବିଶ�-ଜାତିେପ�ମୀ କ%�ଧାର 
ଖରା ବଷ�ା ଶୀତ କାକରକୁ ନ କରି ଭ� �େfପ 
େଯେବ କାଦୁअ େବାଳି କୁହ ଚpନ 

ନାରାୟଣ ଚp�  
େସନାପତି 
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େଗାଳିଆ ପାଣିକୁ ଭାବ ଗ}ାଜଳ 
ସଭି. ଆଖିରୁ ଆଳସ� ଭୂତ ବି अପସରୀ ଯାଏ 
अହ.ାର େବୖଧବ� ଯ�ଣା େଭାେଗ  
 ଦିବ�ଚfୁ େଖାଲିଯାଏ 
ତୁମ ନିଃସ�ାଥ�ପରତା ନି0ା ଚିତ� ପଟେର 
ଭକତିର ମଥାେଟକି ସଭିଏଁ କରeି ପଜୂା 
କହି..େହ ଧମ�ାତD ା ମାଟିର ମଣିଷ ॥ 
େହ ଚିରେସ�ାତା ମହାଦାନୀ କ%� 
ବିଳାସ ବ�ସନକୁ ଶ�ା� େଦଇ 
ପରହିେତ ଢାଳ େଯେବ ଶ��ା 
କୃପଣ ସÛାeମାେନ ପ�ମାଦ ଗଣି େଦୗଡeି ଶୁଣି ତୁମ ବାଣୀ 
"ଶ�ମ େମାର ପଜୂା" 
"କମ� ହX ଭଗବାନ" 
^Í ହୁअeି ଭଗବାନ 
େଦଖି ତୁମ ନିଃ×ାମ ଭoି अମର େପ�ମ 
अବସେର ତୁମ  ଭଜନ ଓ କୀ]�ନ 
अବିଳେ_ େଘାଷଣା କରeି କହି 
େହ ଭo େଶ�0... 
ଜାତିେପ�ମୀ ବିଶ�େପ�ମୀ  ଦରଦୀ କୃଷକ 
ଦୀଘ�ଜୀବୀ ହୁअ...॥ 
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ନୂଆ ସକାଳନୂଆ ସକାଳନୂଆ ସକାଳନୂଆ ସକାଳ    
ପୁଣି ରାତିକ 

ପ�ତୀfାପେର ଏକ 

ନୂଆ ସକାଳ ଆସିବ 

ନ ରହିେବ େକହି େଭାକିଲା 

अବା େହାଇ ଲ}ଳା 

 

ନା ଥିବ ହାତହତିଆର 

ନା ଜଳିବ ଜୁଇ 

ନା ବହିବ େଲାତକ 

ମା’ ଆଖିରୁ କାହାର 

ଧିେରନ୍ ବାଗ୍ 

 

 

ଭାବି ନୂତନତା 

ଭୁଲି ଆଦିମତା 

ହଟିବ େଭଦଭାବ 

ଉ�ନୀଚ ବିଚାର 

ଏ ନୂଆ ସକାଳ ଆଣୁ 

ନୂଆ ବାରତା 

େଦଉ ସଭି. ମେନ 

େପ�ମ, ଆନp ଭାତୃତ�  

 
ଗଉଡରମା, କୁଳିअଣା, ମୟୁରଭ~ 

ଭ� ାମ�ଭାଷ : ୯୬୯୨୧୮୮୦୮୧ 
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ସD �ତିରୁ ଫେ��ସD �ତିରୁ ଫେ��ସD �ତିରୁ ଫେ��ସD �ତିରୁ ଫେ��    
ସD �ତିର ଚିତ�  ଆ.ିଲାେବେଳ 

ଦରକାର ହୁଏ ହଜିଲା अତୀତ 

େକେବ ପାଉଁଜିରୁ ହେଳ, 

ପୁଣି େକେବ ବଷ�ା ଓ େଶାରିଷ ଫୁଲିଆ ଶୀତ 

ତୁ ଆସିଥିଲୁ 

ତୁ ଆସିଥିଲୁ 

ଦିେନ 

କअଁଳ ମୁରୁଜ ଖରାେର 

=ୁଲ୍ ବ�ାଗ ସଜାଡୁ ସଜାଡୁ 

ଆଇସ୍ କି�ମ୍ କାଠିକୁ ଲୁେଚଇବା କଳାେର 

େକେବ େବାଉର ପଜୂା େବେଳ ପଛପଟୁ 

େଭାଗ େଚାେରଇବା ଆଶାେର ତ 

ପୁଣି େକେବ େବାଉର ଗାଳିପେର 

ବାପା. େକାେଳଇ େନବା ସମୟେର 

େକେବ ବାପା ଲେଗଇଥିବା ନି_ଗଛ 

ଉହାଡ଼ରୁ କାଠହଆ ଚେଢ଼ଇର ଠକ୍ ଠକ୍ 

ଲୀନାରାଣୀ ଧଳ 
ମ}ରାଜ 
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ଶ¯େର, 

େକେବ ଧpିଲି ଆଇସ୍ କି�ମରୁ କହୁଣୀ 

ତଳକୁ େବାକି ଯାଉଥିବା ନାଲି 

ନାଲି ପାଣିେର ତ େକେବ ଦାଢ଼ିଆ  

ବୁଢ଼ାର ଶନୂ୍ ପା#ଡି ଖିଆେର 

ରାଗଋଷା େହଉଥିବା େଶାନପା#ଡ଼ି 

େହଉଛି, ବୁଢ଼ାର ପାଚିଲା ଦାଢ଼ୀ େବାଲି 

ଭାଇର ଚିଡ଼ାେର 

େକେବ କଳାବାଦଲ ପେର ସାତର}ର 

ଇp�ଧନୁ େଦଖାେର ତ, 

େକେବ ସଫା ଆକାଶେର 

ପଶୁପfୀ େଖାଜିବାର ନିଶାେର 

େକେବ ଚଉଁରା ମେୂଳ େବାଉର ସ~ଦିଆ, 

ଆ_ଗଛେର ଛିvିଯାଇଥିବା 

ଗୁଡ଼ି ଆଉ ସୁତା 

ସାଇେକଲ୍ ପଛପେଟ ନାଲିର} 

ଛିଟ ଛତା 

ସା} ସହ କଥାକଟି ସେୂଯ��ାଦୟ େବେଳ 

ସଯୂ��ର ର} କମଳା ନା ହଳଦିଆ 
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ଆଗେର ପାକ� 

ପାକ�ର କାଗଜଭୁତ 

ମଲି� କ ସାର. अ.ଠୁଁ 

ଆହୁରି ଲାଗୁଥିଲା अ�ୂତ 

େଖଳ ପଡ଼ିଆ େଗଟର ଫୁଟବଲ 

ସ#ୂଣ�x ମାନସିକତାର 

େଯଉଁଠି ଆରn, େସଇଠି େଶଷ 

ସ#ୂ%� େଗାଲ 

अନାହତ ପ�ାଚୁଯ��ର अତୀତ 

ବିବଶତା, ବ]�ମାନର 

ସୀମାହୀନ ସେ.ତ 

 
ମାଫ�ତ : ଶ�ୀ ଏଲ୍.େକ.ମ}ରାଜ 

ଶତା¯ୀ ନଗର, ୟୁନିଟ୍ - ୮ 

ଭୁବେନଶ�ର 
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େପ�ମାମୃତେପ�ମାମୃତେପ�ମାମୃତେପ�ମାମୃତ    
େସଇଟା କି ନଖଟିଆ ଚିଜ 

ପୁଂେଜ େଦଇ ପୁଂେଜ େଦବି ରଖି 

ବୃଥା ଭେୟ ଭ� ମି   

ସ�ି େଦବି କା°କୁରାଟାେର 

ପିଲାଝିଲା େମା ନାତି ନାତୁଣୀ    

ନିକଟିଆ େଲାକ େମାର େଯେତ 

अବା ତା. ଭାଗ ଯିବ କମି  

େକଉଁ ମ°ନରୁ ତାର ଉ�]ି 

ଉ�ବ ବିକାଶ    

ମଁୁ କି ଜାେଣ?? 

ହଁ ଜାେଣ ଯାହା 

अସରeି ଭାvଟିଏ ସିଏ 

अହରହ ରସ ସ�ବୁ ଥାଏ 

ମନେବାଧ କରି େଦଲାପେର 

ମନେବାଧ େହଲା ପରି ରେହ   

 

ସସିDତା ମିଶ� 

 

କି କାପ�େଣ� ??? 

ସeେପ� ବା�ିବି   

ବୃଥା ଭେୟ ଭ� ମି   

କିଏ ଜାେଣ 

ପବନ ଟା େକେବ ଯିବ ଥମି   

ପତି ଠାରୁ ପତ} ପଯ��e 

ଜୀବ ଠାରୁ ଜ}ମ ପଯ��e 

ପ�ତିେବଶୀ ଠାରୁ ପରେଦଶୀ ଯାବତ 

ବିତରିବି  

ବିତରିବି ପଣୂ � କରି ଭାv 

ତଥାପି େସ ଥିବ ପରିପଣୂ �   

େଯେବ େମାର ଛାଡ଼ିଯିବ ପିv   
ମହାନଦୀବିହାର ମହିଳା ମହାବିଦ�ାଳୟ    

କଟକ,  
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अନx ଦାତାର ଆ]�ନାଦअନx ଦାତାର ଆ]�ନାଦअନx ଦାତାର ଆ]�ନାଦअନx ଦାତାର ଆ]�ନାଦ    
ସକାଳ ନ େହଉଣୁ ଉଠିପେଡ ସେନଇ 

ସେତଜ ମନେର େକେତ େଯ ସେତଜ ସ�ପx ବୁଣି 

ଛିvା ଖଟିଆରୁ ପ�ଥମ ପାଦ ଥାେପ ମାଟି ଉପେର 

ଆଖି ମଲି ମୁହଁ ଧୁଏ 

ଦେନଇ େବାଉ ନ ଉଠୁଣୁ 

କାଳିଆ କସରାକୁ ସା}େର େନଇ 

ବାହାରି ପେଡ େସଇ ଚିର ସାଥି କରମ ଭୁଇଁକୁ 

ମାଟି ସହ ମାଟି େହବାକୁ 

ନିଜ�ୀବ େସଇ ସ�ପx ସବୁକୁ 

କ.ାଳସାର ଶରୀରରୁ ରo ସି�ି 

ହ...ହ ... ତ...ତ..େଗାଡ ...େଗାଡର 

ସ~ୀବନୀ ମ�େର ଜୀବନ�ାସ େଦବାକୁ  । 

 

ଫି’ ଦିନ ପରି 

ସୁରୁଜ ନ ଉଠୁଣୁ   

 

ବିେକଶ ସାହୁ 
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ଆରn କରିଦିଏ ତାର ଗେବଷଣା 

ସୁନା ଫସଲ ଫେଳଇବାର �ିର ସି�ାeେର 

ମାଟି ସହ ଆରn କେର ତାର କସରତ 

ଦି’ ମୁଠା ଦାନା ଆଉ ଦି’ ହାତ କନା ପାଇଁ 

ପୁଣି ତା ଉପେର ନିଭ�ର କେର 

ଦେନଇ େବାଉର ଚିରା ଶାଢୀ ବଦଳେର ନୂଆ ଶାଢୀର ବରାଦ 

ଦେନଇର ନୂଆ ଜାମା ,ପାଠ ପଢା ବହି ଖାତା 

ବୁଢା ବାପାର ଦୂରାେରାଗ� େରାଗ ପାଇଁ ଔଷଧ 

ବତାସେର ଉଠିପଡ଼ି ଥିବା ଦରଭ}ା ଛାତର ଭବିଷ�ତ । 

 

େସଇଥି ପାଇଁ ତ 

ସବୁଦିନ ପରି ଆଜି ବି େସ ମାେତ ଗେବଷଣାେର 

େସଇ ନୁଖୁରା ମାଟିର ପରୀfାଗାର ଭିତେର 

ମାଟି ସହ ନିଜକୁ ମାଟି କରି 

ଶରୀରରୁ ବୁpା ବୁpା ଝାଳ ବଦଳେର ରo ନିଗାଡ଼ି 

େସ ସ୍�ପx ବୁେଣ 

ଭାରି ନୀରବ ସ�ରେର 

ନିଜ�ୀବ େସଇ ସ�ପx ସବୁର 

अgାରୁଆ ଭବିଷ�ତ ଭିତେର 
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ଧାରିର ଆଶାର ଆେଲାକକୁ ସାହାରା କରି 

େସ ଲଢି ଚାେଳ  ଖରା, ବଷ�ା, ଶୀତ, ଝଡ, େତାଫାନ ସାଥିେର 

ନିଜ ପାଇଁ ନୁେହଁ ପର ପାଇଁ 

ଚାରି ହାତର ଶରୀରେର ଚାରି ଆ}ୁଳିର କନା େଘାେଡଇ ।   

 

ତଥାପି େସ ହାେରନି 

ହୃଦୟର अସଂଖ� ଆ]�ନାଦକୁ 

ହୃଦୟେର ଚାପି େଦଇ 

ଭାରି ସହଜେର ହଜମ କରିନିଏ 

ପୁଣି ବସି ରୁେହ 

ତାର अନି�{� ଭବିଷ�ତର   

ବିpୁଏ ଆଶାର ଆେଲାକ ହାତେର 

ନିଜର ସମଗ� ଭବିଷ�ତକୁ ସମପ{ େଦଇ 

ଆଉ ଏକ ସେୂଯ��ାଦୟର अେପfାେର । 

 

ଭୁଷଲାଡ଼ ,ସିେgେକଲା ,ବଲା}ୀର 

େମା – ୯୩୩୭୧୬୬୧୨ 
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ଶାeିଦୂତଶାeିଦୂତଶାeିଦୂତଶାeିଦୂତ    
ଶାeିଦୁତଟିଏ କରିଦିअ ପ�ଭୁ 

ଶାeିର ବା]�ା େନଇ 

େଦଶରୁ ବିେଦଶ ତୁମରି ସେpଶ 

ସାଥିେର େନବି ମଁୁ େବାହି 

ଚାଲି ଚାଲି ପାେଦ ଭ� ମଣ କରିବି 

�ଳ, ସମୁଦ�  ଓ ନଇ, 

ସବୁରି କାନେର अହିଂସାର ଗାଥା 

ଆନେp ମଁୁ ଗାଇ ଗାଇ 

अହିଂସାର ପଥ ଗ�ହଣ କରିେବ 

ବିଶ� ସମୁଦାୟ ଭାଇ 

ହିଂସାର ମାଗ�କୁ ଭୁଲିଯାଇ ସବୁ 

ସ�ାଥ�କୁ େଦେବ ଦୂେରଇ 

େପ�ମର ବgେନ ବାgି େହାଇଯିେବ 

ନଥିବ ବାଛ ବିଚାର 

ସଭିଏଁ ଗାଇେବ ଏକତାର ସୁେର 

କିଏ ଆପଣା େକ ପର 

ପ�କାଶ ଚp�  ପvା 

 

ସବୁରି ମନେର ଉେଦ� କ େହବ େହ 

େସହି େଯ େଗାଟିଏ କଥା 

ହିଂସାେ/ଷ ଭୁଲି ସବୁ େହେବ ଏକା 

ଗାଇେବ ଶାeିର ବା]�ା 

ଶାeିଦୁତ ଟିଏ କରିଦିअ ପ�ଭୁ 

ଶାeିର ବା]�ା େନଇ 

େଦଶରୁ ବିେଦଶ େପ�ମର ସେpଶ 

ସାଥିେର େନବି ମଁୁ େବାହି 

 
ବି�ାନ ଶିfକ 

କଲ�ାଣପୁର, ଭୂଇଁପୁର, ଯାଜପୁର 

ପାଣିେକାଇଲି, ଓଡ଼ିଶା 

ଭ� ାମ�ଭାଷ : ୮୭୬୩୫୨୫୫୩୫ 
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ରାେଧକୃ�ରାେଧକୃ�ରାେଧକୃ�ରାେଧକୃ�    
ଭାବୁ ଭାବୁ ରାଈ ଦିନ ସରିଯାଇ 

ସ~ ଆସିଲାଣି ନଇଁ, 

ସଜ ମେନ ମେନ ଯିେବ କୁ~ବେନ 

ରାଧା େତା କୃ�. ପାଇଁ 

ନୁପରୂ ପାଦେର ଓଢ଼ଣୀ ମଥାେର 

କପାେଳ ହସୁଛି ବିpୀ, 

ନାଲି अଧରେର ମୁoା ହସ ଝେର 

ଗଭାେର ଗଜରା ଛpି 

କୁ~ବନୁ ଶୁଣ ଆସୁଛି ଭାସିଣ 

କାହx �ବଇଁଶୀର ସ�ର, 

ମନ କନକନ ଶୁଣି ବଂଶୀସ�ନ 

ଯିବାକୁ ପ�ାଣ ଆତୁର 

अfୟ କୁମାର 
େବେହରା 

 

େହାଇ ବାଟବଣା ଶୁଣeି ଗଂଜଣା 

ଚp�େସଣା.ର ଭାଜ�ା 

କୃ�. ପାଖେର େପ�ମାମୃତ ଝେର 

ଭୁଲିଯାeି େଲାକଲÈ�ା 

କୃ�. କରୁଣା ଝେର ତ ଝରଣା 

େମ�ିଯିବ ସବୁ ତୃ�ା 

ରାଧାକୃ� ନାେମ ମୁoି ଏ ଜନେମ 

ଗତିନାହX ତା. ବିନା 

ଏ କଳିଯୁଗେର ମାୟା ସଂସାରେର 

‘ରାେଧକୃ�’ ମୁେଖ ଭଜ 

କହୁଛି अfୟ ନାହX େତା ସମୟ 

ମେନ ଏଇ କଥା େହଜ 
େକpୁଡ଼ିହା, ବଡ଼ସାହି, ମୟୁରଭ~ 
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ରoର ନମନୂାରoର ନମନୂାରoର ନମନୂାରoର ନମନୂା    
େଭନ୍ ରୁ କାଢ଼ କି 

अ}ୁଠିରୁ ନିअ 

ରoର ନମନୂା 

ପରୀfା କରାअ 

େସହି ମଣିଷର 

ଲାଲ କଚାରo 

ତୁମ େଦହେର ବି 

େସଇ ଏକା ରo 

େହେଲ କାହି ଏେତ 

ଛୁଆଁଛୁତ କମ� 

ରoର ବି କଣ 

ହୁଏ ଜାତିଧମ� 

ଏମ୍ ବିଜୟ କୁମାର 

 

अଲଗା କରିଣ 

େଦଖାଇ ପାର କି 

ମିଶିଗଲା ପେର 

ବାରି ପାରିବ କି 

ନଦୀ ସମୁଦ� େର 

େହାଇଯାଏ ଲୀନ 

ରoର ବିପ�ବ 

ନୁେହଁ ଭିନx ାଭିନx  

 
ଉ]ରା ଶାସନ, ଗେ}ାତ� ୀ ନଗର 

ଭୁବେନଶ�ର- ୦୨, ଓଡ଼ିଶା 

ଭ� ାମ�ଭାଷ : ୭୯୭୮୭୮୪୧୩୦ 
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କବିର କବିତାକବିର କବିତାକବିର କବିତାକବିର କବିତା    
େଲେଖ ନାହX େକେବ  କବି େସ କବିତା 

ପାଇବାକୁ ଯଶ ମାନ, 

ନିଃସ�ାଥ� ଭାବେର   ସମାଜ ହିତେର 

କେର ତାକୁ ସମପ�ଣ 

କବିର କବିତା   अମୃତ ବାରତା 

ସମାଜର ହିତ ପାଇଁ, 

େକାଟି ଜନମେନ   ବିଶ�ାସକୁ ବୁେଣ 

ସମାଜ ଗଢ଼ିବା ପାଇଁ 

କଲମ ମନୂେର   ଭାବନା ଶoିେର 

ଜୀବନ�ାସ ତାହା ପାଏ 

ସଂ=ାର ସଂଯମ   ଆଉ ଶୀଳଗୁଣ 

ପ�ତି ପ�ାେଣ ଭରିଦିଏ 

अମର अfେର   କାଳର ବfେର 

କେହ େସ अମର ବାଣୀ 

ସମାଜ ଗଠେନ   ରତ ପ�ତିfେଣ 

େସସବୁ ସାଜି କାହାଣୀ 

ତିଳ ରାଉତ 
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ରାଗ अନୁରାଗରାଗ अନୁରାଗରାଗ अନୁରାଗରାଗ अନୁରାଗ    
େକମିତି अବୁଝା  ଜହxରାଣୀ ତୁେମ 

େକମିତି କହିବ େସ କବି 

ଋଷିଗଲ ତୁେମ  କଥା ପଦକେର 

ଚାହXଲନି ଜମା ତା’ ଛବି 

ବୁଝିଲନି ଜମା  ରାଗ अନୁରାଗ 

अଭିମାନ କଲ େପ�ମେର 

ତୁମ ରାଗଋଷା  ଭଲଲାେଗ େବାଲି 

ଚାତକ ପରି ଚାହXଛିେର 

େଲଖି େଲଖି ତାର  ଶିରା ପ�ଶିରାେର 

ପଡ଼ିଲାଣି େକେତ େଯ ଦାଗ 

ରହି ପାରୁନାହX  ଜହxରାଜା ତମ 

ବୁଝି କି ପାରୁଛ ତ ଭାବ? 

େପ�ମ ଯଦି ତାର  अବେଶାଷ ରେହ 

ଜମା କରିବନି େସ ଦୁଃଖ 

ଖୁସିର ଲହରୀ  େଖେଳ ତା ଜୀବେନ 

େସ ପରା ପ�କୃତି େପ�ମିକ 

ରାମ କଲତା 
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େପ�ମର ମିଠା ଦୁଘ�ଟଣାେପ�ମର ମିଠା ଦୁଘ�ଟଣାେପ�ମର ମିଠା ଦୁଘ�ଟଣାେପ�ମର ମିଠା ଦୁଘ�ଟଣା    
ଏ ଆକଷ�ଣ େମାର ପ�ଥମ 

ଏ ଶୀହରଣ େମାର ପ�ଥମ 

ଏଇ ବୟସେର ପ�ଥମ ପ�ଥମ 

େହଇଛି ମଁୁ ବାଟବଣା 

ଏଇ େବାେଧ  

େପ�ମର ମିଠା ଦୁଘ�ଟଣା 

ମଁୁ ଆଉ ମଁୁ େହଇନାହX 

େଗାଟାପେଣ ଏେବ ତା’ର 

ତା ଆଖିେର କି ନିଶା େକଜାଣି 

ତା ହସେର କି ମିଠା େକଜାଣି 

ମଁୁ ମ�ମୁº, ମଁୁ େମା ବାଟଭୁଲି 

ତା ବାେଟ ଚାଲୁଛି 

ଆଉ ପାଉନାହX େମା ଠିକଣା... 

ଏଇ େବାେଧ 

େପ�ମର ମିଠା ଦୁଘ�ଟଣା 
ବାେଲଶ�ର, ଓଡ଼ିଶା 

ସୁଧାଂଶୁ େଶଖର 
ମvଳ 
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अଭିମାନअଭିମାନअଭିମାନअଭିମାନ    
अଶାe େମା ପଦମାଳା 

अସଂଯତ ଶ¯େମଳା 

େଦଖି ତୁେମ ଋଷିେଲ ଋଷିବ; 

େକେବେହେଲ କିm ଥେର 

େମୗେନ ବିଜେନ अeେର 

ଦିେନ ଏ େମା’ ପଦ ତ ଦିଶିବ୧ 

ପ�ତିଥର ଦୃ�ିପାେତ 

ପ�ତି ପଦମାଳା ସାେଥ 

ଶୁ|ଭାବ ଉଠୁଥିବ ଫୁଟି; 

େଘନି ନବରବି େଜ�ାତି, 

ନବଯଉବନ ତାତି 

ପୁଲକ ତୁମର ଯିବ େଲାଟି୨ 

ପି�ୟ.ା 
ପି�ୟଦଶ{ନୀ ଦାସ 

 

ନିେ� ଦିେନ ବିଚରିବ 

ବିଶାଳ ଶ¯ ବିଭବ 

ପେର ଚfୁ ରଖି ନିବ�ିତ; 

େଖାଜି ପ�ତି ଛp अଥ�, 

ଘା�ିବ େମାର ସାହିତ� 

େନତ�  ତୁମ ଥିବ ଉନିD ଳିତ୩ 

अଥ� ମେତ ଶ¯ େଖାଜି 

ଆ.ିବି ଶoି ନିେୟାଜି 

ପ�ାଚୀ ନେଭ ନବ ସେୂଯ��ାଦୟ; 

ପତୀତିେର ଧିେର ଧିେର 

ଆ.ିବି କଲମଗାେର 

ଘନରାତ� ୀ अgକାରମୟ୪ 
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ଭରା अଜଣା ଔ�ୁକ� 

ମେନ େମା କରିବ ନୃତ� 

ଭରିଥିବ େକେତ ମାଦକତା; 

ତୁମ ଚfୁ ତେଳ ତେଳ 

ନୟନର ଉଷD ଜେଳ 

ଥିବ ତୁମ ପ�ୟାସ ବ�ଥ�ତା୫ 

ଦିେନ ତ ଆସିବ େଫରି 

अତୀତକୁ ଝୁରି ଝୁରି 

େଦବ ପ�ାଣସ}ିନୀଠି ମନ; 

େମା ସାଥିେର ମିଶିବ ତ 

କରିେନବ େକାଳାଗ�ତ 

ନ ରଖିବ ରାଗ अଭିମାନ୬ 
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ନୀଳ ଦରିଆନୀଳ ଦରିଆନୀଳ ଦରିଆନୀଳ ଦରିଆ    
ନୀଳ ଦରିଆ ତୁ ନୀଳ ଦରିଆ 

େଯେତ େଦଖୁଥିେଲ ଲାଗୁଛୁ ନୁଆ 

ଲୁଚି ରହିଛି େତାର अେନକ ସD �ତି 

ସାଧବ ପୁअମାେନ ଯାଉଥିେଲ ତେତ େଦଖି 

େବାଇତ ବpଉଥିେଲ େତା’ରି ପାେଶ 

େବପାର କରିବାକୁ ଜାଭା ସୁମାତ� ା େଦେଶ 

ଶ�ଧ�ନୀେର ସାଧବ େବାହୁମାେନ ଶୁଭ ମନାସି 

ବିଦାୟ େଦଉଥିେଲ ତା.ୁ େସ ହସି ହସି 

ଆଣୁଥିେଲ େକେତ ହୀରା, େମାତି ମାଣିକ 

େବାହୁମାେନ େଦଖୁଥିେଲ ଦୁଲ�ଭ ଜିନିଷ 

ବତୀଘର େତାେତ ରହିଛି ଚାହX 

ସବୁଦିନ ରହିଥିବ େତା ସାଥି େହାଇ 

ସତ�ବ�ତ ବାରିକ 

 



ଆହ� ାନ ଇ-ପତି� କା, ଚତୁ��ଶ ବଷ�, ପ�ଥମ ସଂଖ�ା, ଜାନୁଆରୀ ୨୦୧୯ Magazine Downloaded from www.aahwaan.com 

ଆହ� ାନ ଇ-ପତି� କା ସ#ୂ%� ନିଃଶୁ' ବିତରଣ େହତୁ ଡା େଜ�ାତି ପ�ସାଦ ପ,ନାୟକ. /ାରା ପ�ତି0ିତ ଓ ପ�କାଶିତ  | Aahwaan.com  Aahwaan.com  Aahwaan.com  Aahwaan.com  |  305 

ମାମାମାମା    
ଦଶମାସ ଦଶଦିନ ଧେର େସ ଗଭ�େର 

ମା େବାଲି ଡାକିେଲ ପେୂର ଆନpେର 

ଖରାବରଷାକୁ ଖାତିର ନ କରି ସହିଲା େଯ େକେତ କ�େର 

ଚାତକ ପରି ଚାହXଥାଏ େସ ମା ଡାକ ଶୁଣିବା अେପfାେର 

ମା’ ନୁେହଁ େସ ମମତାଟିଏ ଦୁଃଖକୁ ଆଦରି କରୁଛି ସିଏ 

କରିପାରିବ କି ପରୂଣ େକହି ଏ �ାନର अଭାବଟିଏ 

ପଦD  ପାଖୁଡ଼ା ଭଳି ହୃଦୟ ତା େକାମଳ 

ବୁକୁେର ଝରୁଛି ତା’ର अମୃତର ଧାର 

ପୁତ� ର େସxହେର ବାgି େହାଇଛି ଏ ସଂସାେର 

ହସଟିେକ େଦଖିବାକୁ ପରିୂଯାଏ ଆଖିେର 

ବା�ଲ� ମମତାକୁ େଘନିଛି ଆଦରି 

ଦୁଃଖଯ�ଣାକୁ କରୁଛି ତୁh ମେନକରି 

ଲୁହ ନୁେହଁ େସ ଲହୁର ଆଧାର 

ସଂସାର ବgନ କରୁଛି अତି ନିଜର 

େପଟପାଇଁ କରୁଥାଏ େକେତ େଯ ସଂଘଷ� 

ପ�ତିଦାେନ ମିଳିଥାଏ ଜନ ଉପହାସ 

ସସିDତା ପାତ�  

 



ଆହ� ାନ ଇ-ପତି� କା, ଚତୁ��ଶ ବଷ�, ପ�ଥମ ସଂଖ�ା, ଜାନୁଆରୀ ୨୦୧୯ Magazine Downloaded from www.aahwaan.com 

ଆହ� ାନ ଇ-ପତି� କା ସ#ୂ%� ନିଃଶୁ' ବିତରଣ େହତୁ ଡା େଜ�ାତି ପ�ସାଦ ପ,ନାୟକ. /ାରା ପ�ତି0ିତ ଓ ପ�କାଶିତ  | Aahwaan.com  Aahwaan.com  Aahwaan.com  Aahwaan.com  |  306 

ମା’ର ଗୁଣକୁ ବୁଝି ନ ପାରିବ େକହି 

କ� ଉପେର କ� େଦଇ ଚାଲିଯାଆeି େକହି 

ମାଗିଯାଚି କଲା ପୁअକୁ େଯ ମଣିଷ 

ପୁअ ନୁେହଁ େସ େହାଇଗଲା ପୁରାପୁରି अମଣିଷ 

ମା’ର ମମତାକୁ ବୁଝିବ ଯିଏ 

େହାଇଯିବ ସ�ାଥ�ପ�ା|ି ସିଏ 

ସଂସାର ବg କଲା େଯ ମା’କୁ 

କ]�ବ� ସାରି ଚାଲିଥିଲା ଆରପାରିକୁ 

ପୁରୁେଷା]ମ ରାମଚp�  ଥିବ ପୁअ ଯାହାର 

ଭାଗ� କରିଥିବ ମା’ ଜନD ଜନD ାeର 

 
େଭାଗରାଇ, ବାେଲଶ�ର, ଓଡ଼ିଶା 

ଭ� ାମ�ଭାଷ : ୮୦୧୮୦୨୬୬୨୯ 
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ଆରତୀଆରତୀଆରତୀଆରତୀ    
ପାରିଜାତ ଫୁଲ େହାଇ ପାରିଲିନି 

କରିଦିअ ଗ}ଶିଉଳୀ 

fଣ ଆୟୁ େହାଇ 

ଈଶ�ର. ପାେଦ ଲାଗିଥାଏ ବାବା ସାଇ 

ସg�ାେର ଫୁଟିକି ସକାଳକୁ ଝେଡ଼ 

ଚତୁ�{ଗ ମହକାଇ 

ପ�କୃତି େସୗpଯ�� ବଢ଼ାଇ ପାେରନି 

अବେଶାଷ େମାର ନାହX 

ନାରୀଜନD  େମାର ସାଥ�କ କର େହ 

ସୁଗୃହିଣୀ କରିେଦଇ 

ଶ�ଶୁର ଘରକୁ ମpିର ଭାବିକି 

ଦିବାନିଶି ଯାଉ ପାଇ 

ପିତାମାତା.ର ସୁସeାନ ସାଜି 

ଜୀବନ ଯାଉ େଯ ବିତି 

ମମତାର େସୗଧ ଶାeିର ସମାଜ 

ଗଢ଼ିବାକୁ ଦିअ ଭoି 

ସ�%�ପ�ଭା ଖଟୁଆ 

 

ଗଁାେର ଆଦଶ� ରାଜ�େର େକାଣାକ� 

ଗଢ଼ିବାକୁ ଦିअ ଶoି 

ସା}ସାଥୀ ଭାଇଭଉଣୀ ମାନ. 

ଜୀବେନ ଭେର ମଁୁ ଖସି 

अବିଶ�ାସ ଆଉ अସେeାଷ ଭାର 

ତୁଟିଯାଉ ଏ ଜୀବେନ 
ସାହାସପୁର (ତୁର}), ବାଟିେଯାଡ଼ା 

େଜନାପୁର ଥାନା, ଯାଜପୁର 

୭୫୫୦୨୩, ଓଡ଼ିଶା 

ଭ� ାମ�ଭାଷ : ୭୭୪୯୮୦୦୨୦୭ 
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େଫରିଆସ ପରେଦଶୀେଫରିଆସ ପରେଦଶୀେଫରିଆସ ପରେଦଶୀେଫରିଆସ ପରେଦଶୀ    
ପରେଦଶୀ ତେମ େଫରିଆସ େସହି 

କାtନିକ ଯୁo ଦୂର େଦଶରୁ, 

ତମ ବିନା ସବୁ ଲାଗୁଛି अଲଗା 

ଭାବନା ଆସୁଛି ବୁକୁ ଭିତରୁ୧ 

ଏ ଘର ଏରୁvି ଝୁରୁଛି ତମକୁ 

ଝୁରୁଛeି ପୁଣି େତା ବାପା ମାଆ 

ଘର ଚାରିକା° ବାହୁନି କହୁଛି 

େଫରିଆସ ପରେଦଶୀ େତା ଗାଆଁ୨ 

ଝୁରୁଛି ତମ ଗଁା अ.ା ବ.ା ରା^ା 

ମେନ ପକାଉଛି ତମ ଗଁା ନଇ 

ବରଷା ଦିନର କାଗଜ ଡ}ାଟି 

अେପfା କରିଛି ତମକୁ ଚାହX୩ 

କୁନି କୁନି ଓେଠ ତମ େକାଳ ପିଲା 

ଗାଇ ଯାଉअଛି େସ ମେନ ମେନ, 

ବାପା ବାପା କହି ହାତକୁ ବାେଡ଼ଇ 

େଶାଇ ଯାଉअଛି ମାଆର ^େନ୪ 

ପ%ୂ�ଚp�  ରାଣା 

 

େମା ମନ କାହXକି ଝାଉଁଳି ପଡୁଛି 

ଜାଣି ପାରୁନାହX ନିଜକୁ ନିେଜ 

ପଡ଼ିଉଠି ମୁହX ଜୀବନ ଜୀଉଁଛି 

େମା ମନ ଭିତେର ତମକୁ େଖାେଜ୫ 

ପର କରିବନି ପରେଦଶୀ ତେମ 

ଭୁଲିବନି ତେମ ଜନମ ମାଟି 

अେପfାେର ତମ ପତx ୀ, ପିଲା ଛୁଆ 

अେପfାେର ପୁଣି ତମ ମାଆଟି୬ 

େଡରି କରନାହX ପରେଦଶୀ ତେମ 

େଫରିଆସ ତମ ନିଜ ଗଁାକୁ, 

ହସିବ ତମ ଗଁା ହସିବ ଦୁନିଆଁ 

କରିେବ ନିଜର ସବୁ ତମକୁ୭ 
ହାଟସିଂହାପୁର, ଯାଜପୁର 

ଭ� ାମ�ଭାଷ : ୮୮୭୨୯୦୭୦୮୬ 
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ଈଶ�ର. ସgାନେରଈଶ�ର. ସgାନେରଈଶ�ର. ସgାନେରଈଶ�ର. ସgାନେର    
ମpିରେର ଘ�ମାରି, 
ଚ��େର କ�ାେvଲ୍ ଜାଳି, 
ମସଜିଦେର ଚାଦର ଚେଢ଼ଇ 
ଈଶ�ର.ୁ େଖାଜିବାେର କି ପ�େୟାଜନ!୧ 
କ’ଣ େଲାଡ଼ା େଦବତ� ର! 
ପଜୂା, ନୀତି, େମାf, ମୁoି, 
ସଂ=ାର ଓ ପାପପଣୂ� ପ�ା|ି!୨ 
ମଣିଷ ମଣିଷେଟ େହଉ 
ନିଜ ଭିତେର େଖାଜୁ ମାନବତ� କୁ 
ଈଶ�ର. େସବା ନୁେହଁ 
କରୁ ଜଗତ କଲ�ାଣ୩ 
ନିଜ ଭାଗ� ନିେଜ ଗଢୁ 
ହାେତ ଧରି କମ�ର ନିହଣ 
ଈଶ�ର ତ ଆେପ ଆସିଯିେବ 
ଦୁଃଖୀ ର.ି ଗରିବ େବଶେର୪ 
ସବ�ହୃେଦ �ିତ ତା. ସ]ା 
ଜୀବଜm, ବୃf�ଲତା, 
ସଯୂ��, ଚp� , ନfତ�  ରୂପେର୫ 

େଦବଦ] ମିଶ� 

 

େଲାଡ଼ାନାହX ଧପୂଦୀପ େନୖେବଦ� 
ଓ अfତର ଥାଳି, 
େପ�ମ, ଭoି, ଶାeି ପରୁୂ 
ହିଂସା, େକ� ାଧ, अସୟୂାକୁ ଜାଳି୬ 
ଖାଲି ଯାହା ଆବଶ�କ 
ରାଗ େ/ଷ ବଦଳେର 
ଦୁଇଘଡ଼ି ଶାeିର ନିଶ�ାସ 
ରoପାତ ବଦଳେର 
େକଇଦିନ अଧିକ ଜୀବନ୭ 
ଚାଲ, େଖାଜିବା ମାନବତ� କୁ 
ଈଶ�ର.ୁ େଖାଜିବାେର କି ପ�େୟାଜନ! 
 

ବବକରପୁର, େକp� ାପଡ଼ା, ଓଡ଼ିଶା 
ଭ� ାମ�ଭାଷ : ୯୦୪୦୭୦୦୩୦୩ 
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କାpୁଛି ଜ}ଲ ପରିବାରକାpୁଛି ଜ}ଲ ପରିବାରକାpୁଛି ଜ}ଲ ପରିବାରକାpୁଛି ଜ}ଲ ପରିବାର    
ମଁୁ କଣ ଲୁ| େହାଇଯିବି? 

ବିଲୀନ େହାଇଯିବି 

ଧରାପୃ0େର 

େକବଳ େଯ ଫେଟା 

କା° ଉପେର ଛଟପଟ 

କିଛି କାଗଜର 

େଲଖା ମାଧ�ମେର 

अବା େଡାେଡା ପfୀପରି 

ସାହିତ�ର ଶ¯େକାଷ ଭିତେର 

ନଁା ଲୁଚିଯିବି? 

 

େମା ଠାରୁ କଣ अଲଗା କରିେଦେବ? 

ସୁpର ଶ�ାମଳ ଭରା ସ�ଗ� 

େସ ହିଂସ� ଜାତି 

କଣ େମା ପରିବାର ଠୁ ଭି 

ବହୁଦୂେର ଛାଡ଼ିେଦଇ 

େସୗମ�ର~ନ େହାତା 

 

କଣ ମିେଳ େସଥିରୁ 

କିଛି ଶାeି अବା ଆଉ କଣ? 

 

କଣ अପରାଧ େମା? 

ନି0ୁର ବ�ବହାର କରି 

େମା ସଂସାର ଭା}ି 

ପବନର ତାେଳ ତାେଳ ନୃତ�ର ଚିତାକଷ�କ 

େସ ସିgୁସାଗର अବା ନଦୀ 

ନାହX ଆଜି �ାନ େକାଉଠି 

ରାଇଜ ଜାଳି अବା େକଉଁ ସୁେଖ 

ସୁଖମୟ ଏ ନିଲ�ଜ 

ମାନବ ସମାଜର ଜାତି 

ପଶୁ ଏଠି କିଏ? 

ମଁୁ अବା େସ? 
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ଏ ଶ�ାମଳ ଭରା ସ�ଗ� 

ତା ଭିତେର ଆମ ସଂପକ� 

अବା େସ ଜୀବଜm 

କଣ ରହିେବନି? 

ଉ.ିମାେର ଏ ପ�ଶx 

କଣ ସତେର? 

 

ଭୟ ଲାେଗ 

ମଁୁ ତ अସହାୟ ବନ�ପ�ାଣୀ 

କଣ କରିପାେର ମଁୁ? 

ବିଧ�ଂଶ ଆଡ଼କୁ ଟାଣି େନଉଛeି 

େସ ମାନବ ଜାତି 

ଭୁଲିଯାଇ ସବୁ ମାନବିକତା 

 
ସାଇ ବିନାୟକ ଉ� ଶିfାନୁ0ାନ 

ନବର}ପୁର, ଓଡ଼ିଶା 
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ଦିପୁ ଦୁନିଆେର ତପୁଦିପୁ ଦୁନିଆେର ତପୁଦିପୁ ଦୁନିଆେର ତପୁଦିପୁ ଦୁନିଆେର ତପୁ    
ଦିପୁ ସ�ରଠାରୁ ଦୂେର ତପୁ ଦୁନିଆ ଥିଲା େବସୁରୀ 

େତା ସ�େର ଢଳି ପି�ୟ େହଲି ମଁୁ ବାଂଶୁରୀ 

ଗgକୁ େତା ଛୁଇଁ କ^ୁରୀ ମଁୁ େହଲି 

ଫିକା ଫିକା ଥିଲି ଏେବ େତା ସାଜିଲି 

େତା ଆକାେଶ େମଘ େହାଇ ଝିପିଝିପି ବରଷିବି 

ପ%ୂ�ମୀର ଇpୁ ପରି ସବୁ ରାତି େତାେତ ଝୁରୁଥିବି 

ଆଖିକୁ େତା ନିଦ େହେଲ ସ�ପxଟିଏ ସାଜିବି, 

ମଁୁ ସ�ପxଟିଏ ସାଜିବି … 

 

ଚାହାଣୀକୁ କାଳିକରି େଲଖିଲୁ ନୂଆ କାହାଣୀ 

େମା ହୃଦୟ କିଆରୀେର ତାକୁ େଦଲୁ ବୁଣି 

ମତୁଆଲା କଲା େତା ଆଖିର ନିଶା 

ପଢିେନଲି ସବୁ େତା ମନର ଭାଷା 

େତା ନଦୀର ଭଉଁରୀ େହାଇ ଧୀେର ଧୀେର ବହୁଥିବି 

ସାଗେର ଲହରୀ ପରି େତା ସାେଥ ଝୁମୁଥିବି 

ଆଖିକୁ େତା ନିଦ େହେଲ ସ�ପxଟିଏ ସାଜିବି,  

ସାଗର ନାୟକ 
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ମଁୁ ସ�ପxଟିଏ ସାଜିବି.... 

 

େମା ନିଶ�ାସେର ଚାଲୁ ତୁ ବାଟ ମଁୁ େତାର 

ଯିବୁ ନାହX ଛାଡ଼ି େକେବ କରି େଦଇପାର 

ରହିବୁ େମା ସାଥିେହାଇ େଦ ଆଜି କଥା 

ଭୁଲିବୁନି ଆସିେଲ େଯେତ ସାରା ବାଧା 

େତା ଖୁସିେର ହସିବି ଦୁଃଖେର େତା କାpିବି 

ସାଥିେର େତା େଚଇଁବି ସାଥୀ େହାଇ ଚାଲିବି 

ଆଖିକୁ େତା ନିଦ େହେଲ ସ�ପxଟିଏ ସାଜିବି, 

ମଁୁ ସ�ପxଟିଏ ସାଜିବି 

ମଁୁ ସ�ପxଟିଏ ସାଜିବି 

ମଁୁ ସ�ପxଟିଏ ସାଜିବି 

 
ରିୟାଧ୍, ସାଉଦି ଆରବିଆ 

ଭ� ାମ�ଭାଷ : +୯୬୮୯୦୮୩୧୮୮୪ 

ଇେମଲ୍ : sagaranayaksagu143@gmail.com 
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ମୁଁମୁଁମୁଁମୁଁ... ... ... ... ପାରଳାପାରଳାପାରଳାପାରଳା    
ଦାନବ ପରିେବେଶ ଦୂଷିତ ନାଳ 

େମା ନିରୀହ ବୁକୁେର ବହୁଛି अନଳ 

ଲିଭି ଯାଇଛି ରମଣୀୟ ବସeଦୂତ ସ�ର 

ରା^ାଘାେଟ ଶୁଣାଯାଏ େକବଳ କଥା अଭଦ�  

ଶ�ୀମpିର ପ�ା}ଣ େହାଇଯାଇଛି ଦନୁଜ େପାଖରୀ 

କଳୁଷିତ ରାଜନୀତି େଦଲା େମା ହୃଦୟ ଚିରି 

ସାହିଛକେର କୁକୁର ଘୁଷୁରୀ ମାଳମାଳ 

ନାହX ବୃf�, ଦୁଃଖେର କାpୁଛି େଶୖଳ 

ସୁpର ବଗିଚାେର େଦଖାଯାଏ अଳିଆ 

େମାବାଇଲ୍ ଧରି ଗାଡ଼ି ଚଳାଉଛି ମଦୁଆ 

ସଭ� ପରିବାର ବି ଦୂେରଇ ଗେଲଣି େମା ଭୂମିଠାରୁ 

ନର ପାଲଟିଲା अସୁର, ପୀଡ଼ା ସଂଗୀତ ବାହାେର େମା ହୃଦୟରୁ 

ଏ ସବୁ ପାପପାଇଁ ପଡ଼ିଲା ତିତ୍ ଲି ବଜ�  

େହ ଚକାଆଖି, ମଁୁ... ପାରଳା... େମାେତ ରfାକର 

 

ପାରଳାେଖମୁvି, ଗଜପତି, ଓଡ଼ିଶା 

ରିଭୁ ଆଭୁଷଣ ପvା 
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ଏହି ଦରବାେରଏହି ଦରବାେରଏହି ଦରବାେରଏହି ଦରବାେର    
ଏହି ଦରବାେର ନ�ାୟ ମିଳିବନି ମିଳିବ ଯଦିତ ଯ�ଣା  

अg ଧୃତରା��  ବସିअଛି ଏଠି କି ନ�ାୟ େଦବ େସ ତାକୁ ଜଣା! 

ଦୁବ�ଳ ଉପେର ସବଳର ଯଦି ଚାଲିଥାଏ ଏଠି अତ�ାଚାର  

ଏହି ଦୁନିଆେର ଧମ� ରହିବନି अଧମ� େହାଇବ ସୃ�ିମୟ ! 

अନ�ାୟ ଚାଲିଛି अଧମ� ଚାଲିଛି କୁକମ�େର ସବୁଗଢ଼ା  

ପରିବ]�ନର ନା ଏଠି ନାଇଁ ସମେ^ େହେଲନି ସଂସାରଛଡା ! 

ଧମ�ନାେର େକେତ ଭv ବାବା ଜନିD େଲଣି ଏଇ ସଂସାେର  

କଳ.ିତ େହାଇ େଜଲଖାନା ଗେଲ ପ�ତିଦିନ ପ�ତିପୃ0ାେର ! 

ଧମ� େହାଇଛି ପଇସାର ତରି ଯିଏ ଚାଇଁ ବିେକ ସବୁ �େଳ  

ସଂସାର ସାଗେର ସବୁେବେଳ ଖାଲି କିଣା ବିକା ଲାଗିଥାଏ ! 

େକେତଦିନ ଆଉ ଏମିତି ଚାଲିବ ଏ ସ�ାଥ�ାg ଦରବାେର  

ତୁମରି ରାଇେଜ ନ�ାୟ ଗଲାକାଇଁ ଏ ସଂସାର କାରବାେର………… ! 

 
अମର ପାଲି , ବିରାମହରାଜପୁର  

ସୁବ%�ପୁର ଜିଲ� ା, ଓଡ଼ିଶା 

ହୃଦୟାନp ପଧାନ 
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ଏମିତି ହୁअଇ ମାଆଏମିତି ହୁअଇ ମାଆଏମିତି ହୁअଇ ମାଆଏମିତି ହୁअଇ ମାଆ    
କମ� ଦୁନିଆେର  ସ�ାଥ�ାg ସକେଳ 
अଥ� େଲାଭର ଲାଳସା 
अଥ� େଯ ଆସିବ  େଦଖୁ େଦଖୁ ଯିବ 
अଥ� ପରା ଏକ ନିଶା 
କମ�ରୁ େଫରିେଲ  େଭାଜନ ପବୂ�ରୁ 
ପରିବାର ବଗ� ଆସି 
ପଚାରି ଚାଲeି  ଆବଶ�କଦ� ବ� 
ଏକ ସାଥି େହାଇ ମିଶି 
ପିଲାପିଲି ଆସି  କୁହeି େଗେହ�ଇ 
କअଣ ଆଣିଛ ବାପା 
ନ ମିଳିେଲ କିଛି  କରeି ପ�ଳୟ 
ରାଗେର େହାଇଣ ଖÜା 
ବାପା ପଚାରeି  େକେତେହଲା ଆଜି 
େକମିତି କରୁଛୁ କାମ 
ପତx ୀ ଶାଢ଼ୀ ଚୁଡ଼ି  ଘର ସର~ାମ 
ଆଣିବାର ନିଏ ନାମ 

ମେହଶ�ର ସାହୁ 

 

ଭାଇ ଭଉଣୀଏ  ଆବଶ�କ ଥିେଲ 
ମାଗିଥାeି ନାନା ଦ� ବ� 
ନିଜ ସ�ାଥ� ପାଇଁ  ସରେବ ବ�ାକୁଳ 
କtନା େହାଇବ କାବ� 
କମ�ରୁ େଫରିେଲ  ଏକା ନିଜ ମାଆ 
େଦଖଇ ପ�ଥେମ େପଟ 
ଖାଇଛୁ କି ନାଇଁ  ପଚାରିଥାଏ େସ 
ରହିଥିଲା ଜଗି ବାଟ 
ଏମିତି ହୁअଇ   ଜନD ଦାତ� ୀ ମାତା 
େଶଷ ଶ�ାସଯାଏଁ ତା’ର 
ପୁତ� କନ�ା ପାଇଁ  ଦାନ ଓ अପ�ଣ 
ଥାଏ ତାର ନିରeର 

େଗାପୀବିgା, ବ� ାହD ଣଗଁା, ବାେଲଶ�ର (ଭଦ�କ) 



ଆହ� ାନ ଇ-ପତି� କା, ଚତୁ��ଶ ବଷ�, ପ�ଥମ ସଂଖ�ା, ଜାନୁଆରୀ ୨୦୧୯ Magazine Downloaded from www.aahwaan.com 

ଆହ� ାନ ଇ-ପତି� କା ସ#ୂ%� ନିଃଶୁ' ବିତରଣ େହତୁ ଡା େଜ�ାତି ପ�ସାଦ ପ,ନାୟକ. /ାରା ପ�ତି0ିତ ଓ ପ�କାଶିତ  | Aahwaan.com  Aahwaan.com  Aahwaan.com  Aahwaan.com  |  317 

ନାହX ନାହX ନାହX ନାହX / / / / ହଁ ହଁ ହଁ ହଁ ????????    
ନିଃସ� େହଲା ପେର ହX, 

କରି ହୁଏ “ପ�ା|ି”, 

fୁଧା ଥିେଲ ହX, 

ମିଳିଥାଏ “ତୃ|ି”.. ୧ 

ନିଃସ}ତା ଥିେଲ ହX, 

ଆପଣାର ଲାେଗ େକାଳାହଳ, 

ପ�ାୟ�ିତ କେଲ ହX , 

ମିଳିଥାଏ “ଶାeି” ..୨ 

ସିDତା ମିଶ� 

 

େନତୀ େନତୀର ଦୁନିଆେର , 

ହX अନୁଭବ ହୁଏ “ଆ^ି”ର ମଲୂ, 

ମpର ସାନିx ଧ�େର, 

ବୁଝିହୁଏ କଣ "ଭଲ" ..୩ 

ସବୁ अଭାବେର ହX , 

ମନ େଖାେଜ ଭାବ, 

ସୁଖେର େସେତ "ସୁଖ" ନ ଥାଏ, 

େଯତିକି ସୁଖ ସାେଥ େନଇ 

ଆସିଥାଏ "ଦୁଃଖ" .......୪ 
ବସe କୁ~ ,ନୂଆଦିଲ� ୀ 
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ସୁpରୀ ସୁକନ�ାସୁpରୀ ସୁକନ�ାସୁpରୀ ସୁକନ�ାସୁpରୀ ସୁକନ�ା    
ବିନୀତ ବୃfପତ�  ପଛେର ଫଳ ଫୁଟeାଫୁଲ କଳିକା ଲୁଚିଛeି, 

େମଘାhନx  ଆକାଶ ପଛେର ସଯୂ�� ଚp�  ଗ�ହ ତାରକା ଲୁଚିଛeି, 

ଆ_ଗଛ ଶାଖା ପଛେର କୁହୁ କୁହୁ ଗାଉଥିବା େକାଇଲି ଲୁଚିଛeି, 

ଛାୟାେମୟ ଛାୟାତରୁ. ପଛେର ସୁpରୀ ସୁକନ�ା ଲୁଚିଛeି |୧| 

 

ମଧୁକର ମଧୁଚକ�  ଭିତେର ମଧୁମୟ ମଧୁ ଲୁଚିଛି, 

ପ�Ðୁଟିତ ପୁ� ଭିତେର ମକରp ମହକ ଲୁଚିଛି, 

ଉପମାଦ ଉପେମୟ ଉପତ�କା ଭିତେର ଝରାେଝାର ଝରଣା ଲୁଚିଛି, 

ଲଳନା. ଲାବଣ� େଲାଚନ ଭିତେର ଲÈାଶୀଳ ଲୟ ଲୁଚିଛି  |୨| 

 

ଶ�ୀ ସୀତାରାମ ରାଧାକୃ�. ମେଧ� अସୀମ अନୁରାଗ ଲୁଚିଛି, 

ଶ�ୀ ଜଗନx ାଥ  ଶି�ମହାଲfD ୀ. ମେଧ� ସିxº େସୗହା���  ଲୁଚିଛି , 

େକଦାର େଗୗରୀ. ମେଧ� ପ�ଫୁଲଳିତ ପ�ହ� ାଦକ ପ�ୀତି ଲୁଚିଛି,  

ପି�ୟତମ ପି�ୟତମା . ମେଧ� ପ�େମାଦିତ ପ�େମାହି େପ�ମ ଲୁଚିଛି |୩|  

 

ଘନଘନ ଘନାhନx  ଘନାଘନ ଭିତେର ବିପୁଳ ବଷ�ା ବିpୁ ଲୁଚିଛeି, 

ରାଜେଶଖର (ଚିମା) 
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ସୁପରିପ%ୂ� ସମୁଦ�  ଭିତେର ଜୀବe ଜୀବ ମଣି ମୁoା ଲୁଚିଛeି,  

ଭୁବେନଶ�ର. ଭୁବନେକାଷ ଭିତେର ପାତାଳଗ}ା କା�ନଖଣି ଲୁଚିଛeି, 

ପ�ୀତିକର ପି�ୟତମ ପ�ବୃ]ି ଭିତେର ଇpୁବଦନା. ସୁେନଲି ସପନ ଲୁଚିଛeି |୪|  

 

अମୃତଫଳ ଆମ�ଫଳ ଭିତେର अମୃତମଧୁର अମୃତରସ ଲୁଚିଛି, 

ଡଉଲିଆ ଡାଳି_ ବୀଜ ଭିତେର अମ� ମଧୁର ରୁଚିକର ସ�ାଦ ଲୁଚିଛି, 

ନିରୁପାଧି ନାରିେକଳ ଭିତେର ପରିଶୁ� ପବିତ�  ପାଣି ଲୁଚିଛି , 

େପ�ମିକ ହୃଦୟ ଭୀତେର ସୁpରୀ ସୁକନ�ା େହତୁ ପଲ� ବିତ ପ�ଣୟ ଲୁଚିଛି |୫| 

 
ରଚନା : ଶ�ୀ ରାଜେଶଖର ସି 'ଚିମା' 
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ମାଆ ମ}ଳାମାଆ ମ}ଳାମାଆ ମ}ଳାମାଆ ମ}ଳା    
( ଯାଜପୁର ଜିଲ� ା ଦଶରଥ ପୁର ବ� କର କୁଆଁସ ମ}ଳା. ପୀଠ ଏକ 

ପ�ମୁଖ ଶoିପୀଠ ଭାବେର େବଶ୍ ପ�ଖ�ାତ , େସହି ମାଆ. ଉେ�ଶ�େର 

ଏହି ଭଜନଟି ସମପ{ତ ) 

 

ସିଂହ ବାହିନୀ ମା ମହିଷ ମ�{ନୀ 

            ଦୟାମୟୀ ମା'େଗା କୁଆଁସ ମ}ଳା ! 

ଦୂରିତ ନାଶିନୀ ମା' ମ}ଳ ଦାୟିନୀ 

           ଗଳାେର େଶାେହ େତା ମpାର ମାଳା ॥ 

ଜାେଣନା ଭକତି ନାହX େମା ଶକତି ‐ 

          େକମିତି କରିବି େତା ପଜୂା अ��ନା ? 

େତା ଦୟାେର ମାତ ପ}ୁ ଲେÏ ଗିରି ‐  

          ଦୂରହୁଏ ଭକତର ଦୁଃଖ ଯାତନା ॥ 

େତାର ଛଡ଼ାଫୁଲ , େତା େବଲପତର ‐ 

          େତା ଚରଣାମୄୄୄତ ମଥାର ସିpୁର , 

ସକଳ ଦୂରିତୁଁ କରିଥାଏ ପାର ‐ 

          ଦୟାମୟୀ ମା' େତା କରୁଣା अପାର ॥ 

ହେରରାମ ପvା 
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କି ସୁଆଦ ଆହା େତା fୀରି େଖଚୁଡ଼ି ‐ 

          ବାସନାେର ମନ ଯାଇଥାଏ ଭରି , 

େତା ବଡ଼ ସିଂହାର େବଶ ଦରଶେନ ‐ 

          ଜୀବନର ଦୁଃଖ ଯାଏ अପସରି ॥ 

ଜାେଣନା ମଁୁ ମ� , ପଜୂା ଆରାଧନା , 

          ମେନ ନାହX ଉ� େହବାକୁ ବାସନା , 

ଚାେହଁନା ମଁୁ ଧନ ମାନ ସନମାନ ‐ 

            େତାହରି ଦଶ�େନ ଏ ଜୀବନ ଧନ୍ଯ , 

ଏତିକି ମାଗୁଣି େତା ସିଂହ ଦୁଆେର ‐ 

           େତାର ନାମ ଗାଇ କଟୁ େମା ଦିନ ॥ 

 

  
अବସର ପ�ା| ପ�ଧାନଶିfକ , 

କୁଆଁସ , େମରଦା କାଟିଆ ଛକ . 

ଯାଜପୁର ,  

ଭ� ାମ�ଭାଷ ‐ ୯୪୩୮୦୬୫୧୯୫ . 
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अeେର ଜ� ଳନ ତୁମପାଇଁ ସାଥୀअeେର ଜ� ଳନ ତୁମପାଇଁ ସାଥୀअeେର ଜ� ଳନ ତୁମପାଇଁ ସାଥୀअeେର ଜ� ଳନ ତୁମପାଇଁ ସାଥୀ    
େଯେବ େଦଖା େହଲା ତୁମ ସହ, 

ବହୁ ବଷ�  ପେର अକସD ାତ । 

ଦିନ ପେର ଦିନ ବିତି ଯାଇଥିଲା, 

ମାସପେର ମାସ ବିତି ଯାଇଥିଲା, 

ବିତି ଯାଇଥିଲା ଚାରି ବଷ� । 

ଏେତ ବଷ� ଏକା ମଁୁ େକମିତି କାଟିଲି, 

ଭାବିଛ କି େକେବ? 

ନିରାଶର ମରୁ ମରିଚିକା, 

େଦଖିଥିଲି େକେତ? 

ଯ�ଣା ବି ପାଇଲି େକେତ? 

ବିରହର अନଳ ପେର ଜଳିଛି େକେତ? 

େକବଳ ତୁମ ବିନା ଏକାଏକା । 

ଚାରିବଷ� କାଳ ନିଃସ} ହX  

ସାଥି େହାଇ ରହିଥିଲା। 

ମଁୁ ଏକା ଏକା ପାଉଥିଲି େକେତ ଯ�ଣା? 

ସୁ�ାନ କୁମାର 
କହଁର 

 

ହୁଏତ ତୁେମ େକେବ अନୁଭବ କରି ନଥିବ, 

अନୁଭବ କରିନଥିବ ଏେତ ଯ�ଣା। 

ନିଃସ} ତାର େବଳାଭୂମି େର , 

ଏକା ଏକା କାଟିଛି ସମୟ, 

ଚfୁ ରୁ େଲାତକ अବିଶ�ାe ବୁହାଇ। 

ଛଳଛଳ ନୟନେର େକବଳ ତମକୁ େଖାଜିଛି 

ପି�ୟା, 

ପ�ତି ମହୁୂ]� େର ଆଶା अଶ��େର ଭିଜି । 

ମଁୁ ମାନିନୀ ଦିନ अବା ରାତି, 

ଜଳିଛି ଦିନ ପେର ଦିନ। 

େକବଳ ବିରହ ଜୁଇେର ଜଳି । 
ଶିfକ, ସରକାରୀ ଉ� ପ�ାଥମିକ ବିଦ�ାଳୟ, 

େଦଶୁଘାଟି 
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ପ�ଭୁ ତୁେମ ଶୁଣୁଛ ନାପ�ଭୁ ତୁେମ ଶୁଣୁଛ ନାପ�ଭୁ ତୁେମ ଶୁଣୁଛ ନାପ�ଭୁ ତୁେମ ଶୁଣୁଛ ନା............    
ଏ ସଂସାର ବିକଳା} 

େହବାକୁ ବସିଲାଣି 

େଦଖୁଛି ନା ନାହX ତୁମ 

ଦୟାଳୁ  ନୟନ  

ଏଠି ବିଶ�ାସ ଓ ସରଳତାକୁ 

ତ େକେବଠୁ ଟ�ି ଚିପି 

ହତ�ା କରି ସାରିେଲଣି  । 

 

ଏ ଦୁନିଆ ବଗିଚାେର 

ମାନବିକତା ର  

ଫୁଲ ଆଉ କାହX ? 

ନାରୀ ପ�ତି  ଦୁବ��ବହାର 

ନିଲ�ଜ ପୁअର ବାପ,ମଁା ପ�ତି 

ଏେତ अତ�ାଚାର  

ଆଉ େଦଖି ହଉନି । 

 

ସ�ାବିତ କୁମାର ପାତ� ୍ 

 

ଥକି ଗଲିଣି  अେପfା କରି 

େସ ଦିନ େକେବ ଆସିବ 

େଯଉଁ ଦିନ ନାରୀ 

ଶୁନଶାନ୍ ରା^ା େର 

ଏକୁଟିଆ ଚାଲିପାରିବ  । 

 

ଆଜି ପାପ ଓ ପଣୂ�ର  

ଲେଢଇ େର େକବଳ  

ହଉଛି  अଧମ� ର ଜୟ  

ତବ ନାେମ ଛଳନା 

ମଣିଷ ରୂପୀ ଭv ବାବା 

କହୁଛି ମଁୁ ଭଗବାନ 

ଚାରିଆେଡ  େକବଳ 

ହିଂସା ପରିମଷ� । 
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ହଁ अବଶ� ସତ  

ଏ अgାର ସମାଜେର 

ଉÈ�ଳ ପ�ତ�ୟର �ାନ 

େଖାଜିେଲ େକଉଁଠୁ ମିଳିବ  

ଏଠି ପାପର ପ�ଭୁତ�  

ଏେତ ବିଶାଳ େଯ 

ସତ�କୁ ବି ମିଥ�ା କେର ଓ  

अନୁ�ତ କୁ ଦୁଦ�ାe  । 

 

                          
                          ସ�ାବିତ କୁମାର ପାତ�  

  ଧମ�ଗଡ଼, କଳାହାvି  

ନଂ-୮୪୫୬୮୦୩୫୯୦ 
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ତ| अନୁଭବତ| अନୁଭବତ| अନୁଭବତ| अନୁଭବ    
େମାର ଏହି ତ| अନୁଭବେର 

ଗଭୀର ଆତD ୀୟ ଆଉ ଆତD ାର େବଦନା 

ଚି�ାର କରି, ଗଜ�ନ କରି 

ଚାହX େଦଖିଲି 

ଦୂର ଦିଗବଳୟେର 

अ^ଗାମୀ ସଯୂ��ର अ^ିତ�  

େମା ଛାତି େହଲା ଧକ୍-ଧକ୍ 

ପଚାରିଲି ତୁ କିଏ ? 

ମଁୁ ଷଡଯ� 

ଘେର, ବାହାେର, ଚାରିଆେଡ 

ମଁୁ ହX..... ମଁୁ..... ଷଡଯ� 

ମେନ ପଡିଲା େମାର ପୁରୁଣା କଥା 

अଭିମନୁ� ଚକ� ବୁ�ହର େସହି ଷଡଯ� 

ଶକୁନି, ମ°ରା ଆଉ ଦୁେଯ��ାଧନର ଷଡଯ� 

ଆଜି େମା ପଛେର ପଡିଯାଇଛି େସହି ଷଡଯ� 

େଦହ େମାର କ#ିଗଲା 

ଶରୀରରୁ ଗମ୍-ଗମ୍ ଝାଳ େବାହିଗଲା 

ମମତା ଦାଶ 
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ଦୁନିଆକୁ େଦଖି ଜିଭ େମାର  

ହାେତ ଲ_ା େହାଇ ବାହାରିଗଲା 

ଉଦବିଗx ମଁୁ  

େଦୗଡି ପଳାଇବାକୁ େଚ�ା କଲି 

କିm ଷଡଯ� େମା ପେଛ ପେଛ ହX  

େଦୗଡୁଥିଲା..... 

अକସD ାତ ମଁୁ ^Í େହାଇ ରହିଗଲି 

ଆଉ ଷଡଯ� ବି..... 

ହାସ�ା�ଦ अଭିନୟ ମୁଦ� ାେର 

ଷଡଯ� 

ବିଭ� ମ! ଆଦଶ�ବାଦ 

େକେତ ଲ_ା ତୁ େଦୗଡିବୁ 

ଏ ରାଜ� ତ େମାର 

ମଁୁ ବିବ� ତ 

ଧଇଁସଇଁ େହାଇ ହାତେଯାଡି  

ଆ´ୁମାଡି ବସିଗଲି 

ସହାୟତା ଲାଗି ପ�ାଥ�ନା କଲି 

अଚାନକ ଷଡଯ�ର ହାତ  

ଲ_ା ପ�ତୀତ େହଲା 

େମା େକଶକୁ ଛୁଇଁ  
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ନରମୁv େବକେର ପକାଇ 

େସୗଯ�� ବିରତ�  ଗାନ କରି 

ଦୁଃଶାସନ ପରି ହା...ହା... କରିବାକୁ ଲାଗିଲା 

अସହାୟ, ନିଃସହାୟ  

ମଁୁ ବ�ତିଗ��, 

କଇଁ କଇଁ କାpିବାକୁ ଲାଗିଲି 

ଦୃଢ ମୁ]{ ^n ପରି  

ଠିଆ େହାଇ ରହିଲି 

େମା ଆଗେର ଚିର ପରିଚିତ अgକାର 

ସଂଶୟ, अନି�ୟଗ�� ଥvା ମୁଦ� ାେର 

ଶ¯େଭଦୀ ଚୁପଚାପ୍ 

ଖାଇେର अଟକି ଥିବା ମନୁଷ� ପରି 

ତି� ଶ.ୁ ପ�ାୟ 

ସତ� अହିଂସା ଏଠି ଜଳିଗଲା 

େହାଇ ହୁତହୁତ 

ରoର ଉତ| ଲହଡିେର 

ମଁୁ ବିକଳ-ବିଭ� ାe 

ଗଗନର ଶନୂ�ତାେର ମଁୁ େହଲି 

ଧିେର ଧିେର ନିରୁଧି� 

fୁ�ଧିତ अଧର େମାର 
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ଆକୁଳ ଶ¯ 

ନିରୁପାୟ େହାଇ ମଁୁ ପାଲଟିଗଲି ମୁ]{ -^n 

ସହସା େଦଖିଲି ମଁୁ ସଯୂ��ର ଦୀ| ଆେଲାକ 

ଜନତ�, ତ�ାଗ, ସ�ତ�ତା, ସଂ=ୃତି, ଶାeି, ମନୁଷ�ତା ର 

ସ�%� अfରର ଲିପି 

अପରିଚିତ ଶ¯ ପରି ଉେଭଇଗଲା 

^Í 

ମଁୁ ସ�ୟଂକୁ ପଚାରୁଥିଲି 

ନିଜ ବାହାନାେର ସମ^ अସଫଳ େଲାକ.ୁ ଭାବୁଥିଲି 

େଯଉଁମାେନ େମାର ନିଜର ଥିେଲ 

ଶାସକ, ସୁରfା, େରାଜଗାର, ଶିfା, ଶାeି, କ� ାeି, ଏକତା 

ସବୁକିଛି ଧଇଁ-ସଇଁ, ହାଇଁ-ପାଇଁ, କାଇଁ-ଭାଇଁ 

ଶÞେର େଦଖିଲି ମଁୁ ସହସା ସଯୂ��ର ଦୀ| ଆେଲାକ 

ଭବିଷ�ତର ସୁpରତମ ସ�ପxେର 

ନୁେହଁ ଦୁଃଖି େହବାର ସମୟ 

କିଛି ଖାସ ପରିବ]�ନର ଆଶା 

ଜୀବନ େସଇ ପୁରୁଣା ଢା�ାେର ଚାଲୁଛି 

କିଛି ଫକ� ନାହX, କାହାପାଇଁ କିଛି ତକ� ନାହX 

ପୁରୁଣା େସହି ସଯୂ�� ଉଦୟର ସ�ପx........ 
ଲେfxୗ, ଉ]ର ପ�େଦଶ 
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ସଂଚାରସଂଚାରସଂଚାରସଂଚାର    
ଲୁହ ବି େବାହୁଛି 

ରକତ ଲିଭୁଛି । 

ଝଡ଼ର ତର} ସମୁଦ�  ଗଭ�କୁ  

ନିଆଁ େର ଭିେଜଇ େଦଉଛି । 

 

ସରୁୂଜ ଉଇଁଲା  

ଭୂଇଁ ଫେଟଇ ଫୁଲଟି ଫୁଟିଲା, 

अଶାe େମଘଟି  

ନୀଳବµ େଘନି 

ଇp�ଧନୁ ଆ.ିେଦଲା । 

 

ଖୁସିର अତଳ ସମୁଦ�  ମଧ�େର 

ବୁଡିଗଲା ସମୁଦ�  ରାଣୀର  ହୃଦୟ । 

 
ଇଂରାଜୀ अଧ�ାପକ 

ସୁpରଗଡ଼ ଇଂ~ିନୀୟରି}୍ =ୁଲ  

େସୗରଭ ପାଣିଗ�ାହୀ 
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କପଟିଆ ଜଗନx ାଥକପଟିଆ ଜଗନx ାଥକପଟିଆ ଜଗନx ାଥକପଟିଆ ଜଗନx ାଥ    
ସବ�ସ�ାe  କରି   ରଖିअଛ  କିଆଁ 

ନିଶ�ାସ   ଟିକକ   ବାକି 

େକଉଁ ଯଶ ତୁେମ ଲଭିବାକୁ ଆଉ 

ଛଳ   କର   ଚକାଆଖି     ।। 

ଜୀବନ ଖାତାେର େଲଖିअଛି ଯଦି 

ଗବ� େବାଲି େଗାେଟ ପଦ 

"ବଳି" ପରି େମାେତ ଚାପିଦିअ ପ�ଭୁ 

ନାଭିରୁ   अ.ୁରି   ପାଦ     ।। 

ସଂକଟେର ଥେର ଡାକିଥିଲା ଗଜ 

ଶୁଣିଥିଲ    କାନେଡରି 

େମାେତ କିଆଁ ଏେବ अଣେଦଖା କର 

େଗାବ��ନ  ଗିରିଧାରୀ      ।। 

अଭିମନୁ�  ପରି  ଫେସଇ େଦଇଛ 

ଚକ� ବୁ�ହ   ନାଗଫାେଶ 

ଉ�ାର କର  ଏ  ବgନରୁ େମାେତ 

ଆସି ନାଗାଜ�ୁ ନ େବେଶ    ।। 

ପ�ଶାe କୁମାର 
ପ�ଧାନ 
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ଦ�ାପର ଯୁଗେର  କପଟିଆ ନାେମ 

େହାଇଥିଲ େବାଲି ଖ�ାତ 

ଏ  କଳିେର  କିଆଁ  କପଟ କରୁଛ 

କପଟିଆ    ଜଗନx ାଥ      ।। 

ମାଟିର େଦହକୁ ମାଟିେର ମିଶାअ 

ପ�ଭୂେତ େହଉ ଲୀନ 

ଚରେଣ  ତୁମର  ଆଶି�ତ  କରାअ 

େହବନାହX   ପୁନଜ�ନD      ।। 

 
ନାମ-ପ�ଶାe କୁମାର ପଧାନ 

ଗ�ାମ-ବୁେରାମୁvା 

ଜିଲ� ା-ବରଗଡ 
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ଆଇନାଆଇନାଆଇନାଆଇନା    
ତୁ ନାହୁଁ େବାଲି ଫଗୁଣ ଯାଇଛି ରୁଷି, 

େମା ଆକାଶେର ଜହx  ଆଉ ନାହX. 

େରୗଦ�  ତାvବ ରେଚ େତା ବିରହେର, 

ମଳୟ  ଗଲା ବଇଶାଖି ଝା~ି େଦଇ. 

 

ତୁ ନାହୁଁ େବାଲି ଆଉ ଗାଉନି େକାଇଲି, 

ଶୁଣିବାକୁ ମିେଳ ନାହX ମିଠା କୁହୁ ତାନ. 

ଉଜାଗେର େମାର ପାହିଯାଏ ଏେବ ରାତି, 

ନିଦ ହଜିଗଲା ପେର ବହୁ ଦୁେର ସ�ପx. 

 

ଭାବନାର ପରି�ି କୁ  େମା ତଥାପି ତୁ ଆସୁ, 

ମନ ଆକାଶେର େକାହର ବାଦଲ ସାଜି. 

େକେବ ବରଷି ଯାଉ ଆମାନିଆ େମଘ ପରି, 

ଲୁହ ବରଷାେର ଆଖି େମାର ଯାଏ ଭିଜି. 

 

ସD �ତି େତା କ^ୁରି ମହେକ ହୃଦୟ େମାର, 

େସୗମ�ର~ନ ସ�ାଇଁ 
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ପ�ତି େକାଣ अନୁେକାେଣ େତା ଚିହx . 

ତୁ ଗଲା ପେର ମଁୁ ନାହX େମା ଭିତେର, 

େଖାଜୁଛି େତା �ଷ� େମା अବୁଝା ମନ. 

 

େତା ବିନା ବ�ିବା ଲାେଗ ନିଶ�ାଷକୁ ଛାଡି, 

ଉଡeା ପfୀ ର େଡଣା କାଟି େଦଇ. 

ପ�ତିfା େମା अe କରି ଆସିବୁ ତୁ େଫରି, 

େମା ଜୀବେନ ନୁଆ ଆଶାର କିରଣ େନଇ. 
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ରାତି ଆହୁରି अେନକ ବାକିରାତି ଆହୁରି अେନକ ବାକିରାତି ଆହୁରି अେନକ ବାକିରାତି ଆହୁରି अେନକ ବାକି    
ନିଶୁନ୍ ରା^ାେର କୁଆଁ କୁଆଁ ଡାକି ଗଳା ତ ଯାଇଛି ସୁଖୀ, 

କାଳ ମେତ ତା�ଲ�ଠାଣିେର କେହ, କି ଲାଭ ଏ अଭିଶ| ଜୀବନ 

ରଖି।।୧ 

େଦେହ ଖଇ ଖଇ ତାତି େଯ ଫୁଟୁଛି,କଳା ଟିକା େସକି  ମାେଥ େମା ନାଇଛି, 

ନିଜର କିଏ ମଁୁ ଜାଣିନ ପାରୁଛି,େବାେଧ କାହା ନଜର ଲାଗିତ ଯାଇଛି।।୨ 

କୁକୁର ବିଲୁଆ ରଡିତ ଛାଡୁଛି, କୁନି ହୃଦୟ କି େମା ସnାଳି ପାରୁଛି, 

ପଣତ କାନିର ଆସରା େଲାଡୁଛି,ନିଶାର େକାେଳ କି ନିଦ ବି ଆସୁଛି।।୩ 

अେବାଧ ଶିଶୁ ମଁୁ କି େଦାଷ କରିଛି, ଝିअଟି େବାଲି ମଁୁ େସ େଯ ଛାଡିତ ଯାଇଛି, 

ସଂସାର ଆଖିେର କିଏ େସ ପଟି େଯ ବାgିଛି,ବିେବକ ଘେର େସ େକାଲପ ମାରିଛି।।୪ 

ଭବିଷ�ତ କି େମା अgାର େହାଇବ,अନାଥ अଗାେର େମା ଜୀବନ ରହିବ, 

अଲfଣି ନା ଜାରଜ ନାମେର ସେତ କଣ ମେତ ଏ ଦୁନିଆ ଡାକିବ।।୫ 

ତୁ ଗଲା ପେର ଏ ରାତିବି ପାହିନି, ମମତାର अୟ=ାe େତା ଭିଡି ଧରିବ େବାଲି ମଁୁ ଆଶା ବି 

ଛାଡିନି, 

ପାରୁଛୁ ଯଦି ମା େକାେଳଇ େନବୁକି, ଏେବ ବି ରାତି ଆହୁରି अେନକ ବାକି।।6 

ଓୟୁଏଟି, କୃଷି ଛାତ� , କଟକ 

अଭିେଷକ ପାଢ଼ୀ 
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ଆଦିମ ପ�ବୃ]ିଆଦିମ ପ�ବୃ]ିଆଦିମ ପ�ବୃ]ିଆଦିମ ପ�ବୃ]ି    
अବfୟ ଇତିହାସ ତେଳ 
କବର େନଇଛି ବୁ�. ବାଣୀ 
ଦୁଃଖର ବିନାଶ ଘଟଛି ସଂପ�ତି 
ତ�ାଗ अେପfା ପ�ା|ିର अଭିଳାଷେର ପୁଣି । 
ଧମ� େହାଇଛି ଉପେଭାଗର ମାଧ�ମ 
ବିଶ�ାସର ମୁଖାତେଳ ଉ.ିମାେର 
ଉଷD ତନୁକୁ ଶୀତଳ କରିବାର 
ଆଦିମ େଯୗନାଚାର । 
ପ�କୃତିର ତାଡ଼ନା ଆେଗ 
ଶୃ�ଳା, ଶୀଳ, ସଦାଚାର अଥ�ହୀନ 
ସଂସାରର ପାଥ{ବତା ହX 
ମvଳ, ମୁଦ� ା ଓ େମୖଥୁନେର ଆସନx । 
ନିବୃ]ି अେପfା ପ�ବୃ]ିର ଡାକ 
ଏକାe ଆଦିମ 
କାମନା-ବାସନାର ପରିପ%ୂ�ତାେର 
अଛି େମାf ତଥା ନିବ�ାଣର ପଣୂ� । 
ଏଣୁ ଆଦିମ ପ�ବୃ]ିର େମାହ 
अତୀବ ପ�ାଚୀନ 
अନୁକୂଳ ପରି�ିତିେର ହୁଏ 
ଏହା ଚିର ନବୀନ ।।     (ଗେବଷକ), ଓଡ଼ିଆ ବିଭାଗ, େରେଭନ୍ସା ବିଶ�ବିଦ�ାଳୟ। 

ପ�ଫୁଲ�  କୁମାର 
ନାହାକ 
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ଧଷ�ଣ ଛାପଧଷ�ଣ ଛାପଧଷ�ଣ ଛାପଧଷ�ଣ ଛାପ    
ଝିअ ଜନମିେଲ ଡରୁଛି ବାପ 
              ନୁେହଁ େଯୗତୁକ ଧଷ�ଣ ଛାପ, 
ସମାଜର େଶ�0 ମଣିଷ ଜାତି 
             ପାଲଟିଛି ଆଜି ଦାନବ ପତି  ।। 
ହାଡ଼,ମାଂଶ ଗଢା ଝିअ ଶରୀର 
             ଲାଗଇ ତାକୁ କେ¦ଇ ଘର, 
ଲÏି ମଯ��ାଦା କୁ�ିତ ପୁରୁଷ 
              େମ�ାଏ ନିଜ େଦହ ମନ ର େଶାଷ ।। 
କାମନା ପିପାସା ତାକୁ କେର ପିଶାଚ 
             ନାରୀ ରକତେର ସxାନ ପାଇଁ ହଉନି ପଛ, 
ବାଳୁତ ଠୁ ବୃ� କାମନା ଗ�ାସ 
               ପୁରୁଷ ଜାତି େହାଇଣ ବୁ�ି ନାଶ ।। 
ପଶୁ ଠୁ ହୀନ ଏ ମଣିଷ ଜାତି 
               ଜନିD ଲା ଝିअ କୁ କେର ବିକୃତି, 
େଖଳୁଛି ପୁରୁଷ ଏଠି ନାରୀ ଚରିେତ 
                ଆହା କି ବିଚିତ�  ଏ ଦଇବ ଜଗତ ।। 
ନିଜ ଜନମ କୁ ନାରୀ େବାଲାଏ ପାପ 
              ପୁରୁଷ ସମାଜ ସେତ ତା ଲାଗି अଭିଶାପ, 
ଝିअ ଜନମ ନୁେହଁ ଏଠି େଦାଷ 
                   ମଣିଷ ସାେଜ ଏଠି ଦାନବ େବଶ ।। 

ଶାରଦା ପ�ସନx  ସାହୁ 
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େଦଖି ବିଚଳିତ ନାରୀ ଶରୀର 
                   ଉଜାଡ଼ି ଦିଏ େସ ସପନ ଘର, 
ସ�ାଧୀନ େଦେଶ ପରାଧୀନ ନାରୀ 
              ବଂଚିବା ପାଇଁ ପୁରୁଷ କୁ କେର ଗୁହାରି।। 
ରାଜରାେ^ ନାରୀ ନୁହଁ ସୁରfିତ 
                   ସବୁଠି ଆ.ି ଉେଠ ଧଷ�ଣ ର ଚିତ� , 
କାହX ଆଇନ ଏଠି अଥ�ର ଦାସ 
               ନ�ାୟ ନ ପାଇ ଧଷ{ତା େବକେର ଫାସ ।। 
କାpୁଛି ଭାରତ ପାଇ ନାରୀ ନିଯ��ାତନ 
                   ଚୁପ ରହିବ ତୁେମ ଆଉ େକେତ ଦିନ, 
ଜାଗ ତରୁଣ ଜାଗ ତରୁଣ  
                  ସୁ| ରହିବ ଆଉ ତୁେମ େକେତ fଣ ? 
ହାତ େର ହାତ ମିଶାଇ କରିବା ପଣ 
                   ସମାଜ ରୁ ହଟିବ ଗଣଧଷ�ଣ ।। 
 

କୃଷି ସxାତକ (ଓୟୁଏଟି),ଚିପିଲିମା,ସ_ଲପୁର 
ଚତ�ୁ ଥ ବଷ� 

କିଶିନାପୁର,ସାେଲପୁର, କଟକ 
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ଶ^ା ପ�ା�ିକଶ^ା ପ�ା�ିକଶ^ା ପ�ା�ିକଶ^ା ପ�ା�ିକ    
 ଚାରିଆେଡ ଖାଲି ପ�ା�ିକ୍ 

 େକଉଁଠି ଧବ ଫରଫର 

ପୁଣି େକଉଁଠି ର} େବର}ର  

 ଶ^ା ପ�ା�ିକ..... 

 ସରକାର.ର ନୀତିକୁ  ମାନୁଛି କିଏ? 

 େଲାକ େଦଖାଣିଆ ଉପେର ସାଧୁ 

 ଭିତେର ଭିେତର ପୁରା अସାଧୁ । 

 ଗରିବ ଠାରୁ ଧନୀ ଯାଏ  

 ସଭି. ଘେର ଗଡୁଛି  

  େସଇ ଶ^ା ପ�ା�ିକ୍ । 

  ସଭିଏଁ ଏେବ ପ�ା�ିକ୍ ଠାରୁ   

 ମୁoିପାଇଁ ରାହା େଖାଜୁଛeି । 

ଶ^ା ପ�ା�ିକ୍... 

 

ପ.ଜ କୁମାର 
ମାହାନା 
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ହଁହଁହଁହଁ, , , , େତାେତାେତାେତା’’’’ରି ପାଇଁରି ପାଇଁରି ପାଇଁରି ପାଇଁ    
ତୁ.... 

 

अଳସୀ କନ�ା  

अପରୂପ େଯୗବନ 

अସରeି କtନା 

अବ%�ନୀୟ େସୗpଯ��  

अବିେhଦ� अ}  

अନବଦ� ସୃ�ି  

अବିଶ�ସନୀୟ ସ#କ�  

अତୁଳନୀୟ ମାଧୁଯ��  

अଫୁରe ଆନp  

अ�ୁତ ଚିeାଧାରା  

अବୟବ େଚତନା  

अତୁଟ ଭାବନା 

अେଭଦ� ଦୁଗ�  

अେକ�ଶ େଚ�ା  

ଶତ� �ଜିତ ସିଂହ 

 

अକ� ାe ପରିଶ�ମ  

अେଲୗକିକ ଶoି  

अବ�o ଉoି  

 

 

ହଁ, େତା'ରି ପାଇଁ......  

 

अସୁମାରି ସ�ପx  

अସରeି ରାତି  

अେଫରା ବାଟ  

अସୀମ ଦୂରତ�  

अଜଣା ଦୁନିଆ  

अସହ� ଯ�ଣା 

अଭାବଗ�^ अବ�ା  
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अବାଧ� ମନ  

अବା^ବ କtନା  

अକାମୀ ହୃଦୟ  

अଚଳ �pନ  

अକୁହା ନୀରବତା  

अଲିଭା ଦାଗ  

अତିରିo ତିoତା  

अସହି�ୁ ସମାଜ  

अଶାe ସମୁଦ�   

अବସନx  ପୃଥିବୀ  

अ�� ଭବିଷ�ତ  

अେଲାଡା ଜୀବନ  

अସହାୟ ଶରୀର  

अସୁରfିତ ବିଶ�ାସ  

अକଥନୀୟ अତ�ାଚାର  

अବିଚାଯ�� ବ�oିତ�  

अବିସDରଣୀୟ अତୀତ  

अହନ{ଶି ଜାଗ�ତ  

अପରୂଣୀୟ fତି  

अfମଣୀୟ अପରାଧ  

अତୃ| ଏ ଆତD ା l 

 
ନିକିରାଇ, େକp� ାପଡ଼ା,   

ଭ� ାମ�ଭାଷ - ୯୦୯୦୯୦୯୭୭୮ 

Satrujit25@gmail.com 
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ସ�ାଥ�ପର େପ�ମସ�ାଥ�ପର େପ�ମସ�ାଥ�ପର େପ�ମସ�ାଥ�ପର େପ�ମ    
ରଖିେଦ... 

େତା ସ�ାଥ�ପର େପ�ମକୁ 

େତା ହୃଦୟେର ସାଇତି 

ରଖିେଦ 

େତା ମିଠା ମିଠା କଥା 

େତା ମିଛ ପୀରତି... 

 

େଦେଖଇ େଦ 

ଥେର ପି�ୟା ତୁ 

େତା ମାୟାବିନୀ େଚେହରାକୁ 

ମୁvପାତି େନବି େଯ ସହି... 

ସୁଧାଂଶୁ େଶଖର ସାହୁ 

 

 

କହି େଦ 

ଥେର ପି�ୟା ତୁ 

େମା ଭୁଲଟା େକଉଁଠି 

ଯାଇଛି ରହି... 
 

େଦାରଡ଼, ଓଡ଼ିଶା 

ଭ� ାମ�ଭାଷ : ୯୬୬୮୪୯୯୧୬୧ 
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କାଗଜ େଖାେଜ କଲମକାଗଜ େଖାେଜ କଲମକାଗଜ େଖାେଜ କଲମକାଗଜ େଖାେଜ କଲମ    
କାଗଜ େଖାେଜ କଲମକୁ 
େଖାେଜ େସ ବିେଦ� ାହକୁ 
େଯଉଁ ଭାବ ଦିେନ ତୁମ ହାତ 
ଆ.ୁଥିଲା अfେର अfେର 
େଖାେଜ େସ ନିରବ ମୁହୂ]�କୁ 
ଯାହା ଝଲମଲ ଆଖିର 
ଲୁହ ମଧ�େର ଆ.ୁଥିଲା 
ସାହିତ�ର ପ�ତିବି_କୁ 
 
କୁଆେଡ଼ ଆଜି ହଜିଯାଇଛି 
େସହି ମାନବିକତା 
ଭୁଲିଯାଇଛି ନିଜ ରା^ା 
ମନେର ଭରି େଦଇଛି ଗବ� 
କ’ଣ ନା ମଲୂ�ହୀନ 
ପ�େତ�କ अfରର ଛବି 
କ’ଣ ନା अଥ�ହୀନ 
ଜୀବନର ବା^ବତା 
 

ଜୟe କୁମାର ସାହୁ 

 

ତଥାପି କାହXକି 
କଲମ େଖାଜୁଛି ତୁମ ହାତର 
�ଶ�େର ଆ.ୁଥିବା ଛବିକୁ 
କ’ଣ ବୁଝିପାରୁନ 
ଆଜି ବି अଧୁରା 
େସହି ବିେଦ� ାହର ବିଗୁଲ 
ତୁମ ବିନା 
 
ଆଜିବି अଛି ତୁମ अେପfା 
ଏେବ ବି अଛି େସହି ନିରବମୁହୂ]� 
ଖାଲି ମନରୁ ଟିେକ ଗବ�କୁ 
अଲଗାକରି ବଜାଇ ଦିअ ବିେଦ� ାହର ଘ� 
େଦଖାअ ନିଜ କଲମର ତୁଳୀେର 
ଦୁନିଆକୁ ଏକ ନିରାଟ ସତ� 
ହଁ ତୁେମ ପାରିବ 
ହଁ କାଗଜ େଖାେଜ କଲମକୁ 
ଆଉ େଖାେଜ ତୁମ ପ�େତ�କ େଲଖାକୁ 
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ଦୁଃଖ ଏ େଦହଜୀବିରଦୁଃଖ ଏ େଦହଜୀବିରଦୁଃଖ ଏ େଦହଜୀବିରଦୁଃଖ ଏ େଦହଜୀବିର    
ହଁ, ହଁ ମଁୁ େବଶ�ା... 

େହେଲ କାହାପାଇଁ ଆଜି 

େମା ଏ अବତାର? 

ମଁୁ କାେଳ अପରୂପା ସୁpରୀ 

ଏଥିେର େଦାଷ କଣଥିଲା େମାର, 

ମନପ�ାଣ େଦଇ ଯାହାକୁ ଭଲ  

ପାଇଲି 

େସ େଯ ଏକ ନର ପିଶାଚ 

ଭଦ�  ମୁଖାଧାରୀ ରାfସ 

ତା ପ�ତାରଣା ଭଉଁରୀେର 

ଭ� ମି ଭ� ମି ଆଜି େସ 

ବଦ୍ ନାମ ଗଳିର ରାଣୀ  

ମହୁମାଛି... 

େକେତ ଟାହିଟାପରା ଏ କାନ 

ଶୁଣୁଛି, େହେଲ ବି ଖାତିର  

ନାହX... 

ମାନସ ର~ନ 
େବେହରା 

 

େଭାକର ଜ� ାଳା ଆଗେର 

ସବୁ ତୁh... 

ତା ଆଖିେର େକେତ େଯ ଲୁହ 

अମାପ େକାହକୁ କିଏ ବା େଦେଖ! 

ନିରେବ ଏକାକୀ ଲାଜ, ଯ�ଣା 

ସହି ବି ବିକିଚାେଲ ତା େଯୗବନକୁ 

େଦହ ପିପାଶୁ କାପୁରୁଷ ମାନ.ୁ! 

 

ଆଉ ପ�ଭୂ.ୁ ଡାକିଚାେଲ... 

େହ ପ�ଭୁ 

ରfାକର ଏ ନିରୀମାଖି ମାନ.ୁ 

ଏ ନର ପିଶାଚ ମାନ. 

କବଳରୁ.... 
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अେଫରା ରାଇଜअେଫରା ରାଇଜअେଫରା ରାଇଜअେଫରା ରାଇଜ    
େହ େମାର ନାଉରୀ କରିେଦ ତୁ ପାରି  

ସମୟ ଯାଉଛି ସରି  

େବଳ ଗଡ଼ି ଯିବ ଦିନ ବୁଡି ଯିବ  

ଶମନ ଆସିଛି ଧରି  

ଆୟୁଷ ହାଟରୁ ବୟସ ସଉଦା  

କାଲିଠୁ େଦଲିଣି  ସାରି  

କଲା ପାପ ପୁଣ� ହିସାବ କରିକି  

ଖାତା କୁ ଆଣିଛି ଧରି  

େସପାରି େର େମାର ମାଲିକ अଛeି  

ପାଉଣା େଦବାକୁ େମାେତ  

ସअଳ ସअଳ ପାରି ତୁ କରିେଦ  

ସମୟ ନାହX େମା ହାେତ  

ବgୁ ପରିଜନ େକହି ଯଦି େଖାେଜ  

ବୁେଝଇ ଦବୁେର ତାକୁ  

अେଫରା ରାଇଜ ଚାଲି େସ ଯାଇଛି  

ବାଟ ନାହX େଫରିବାକୁ .        ରାଉରେକଲା, ଓଡ଼ିଶା 

अମେରp�  କର 

 



ଆହ� ାନ ଇ-ପତି� କା, ଚତୁ��ଶ ବଷ�, ପ�ଥମ ସଂଖ�ା, ଜାନୁଆରୀ ୨୦୧୯ Magazine Downloaded from www.aahwaan.com 

ଆହ� ାନ ଇ-ପତି� କା ସ#ୂ%� ନିଃଶୁ' ବିତରଣ େହତୁ ଡା େଜ�ାତି ପ�ସାଦ ପ,ନାୟକ. /ାରା ପ�ତି0ିତ ଓ ପ�କାଶିତ  | Aahwaan.com  Aahwaan.com  Aahwaan.com  Aahwaan.com  |  345 

ଭ� �ରାତ� ୀଭ� �ରାତ� ୀଭ� �ରାତ� ୀଭ� �ରାତ� ୀ    
ଏହି ରାତ� ୀର ବିଦାୟ େନଉଛି ସାଥି 

             େଦଖିବି କି ପାରିବି ଜୀବନର ତିଥି। 

अgକାର ରାତ� ୀେର ସବୁ ଯାଏ ବିତିେର  

             ଆେଲାକର ଧାରା େଦଖିବି କି ନିତିେର। 

ଯାଉଛି େଫରି ନିଶିରୁ େହାଇ अତି 

             ରବି କନକକିରେଣ ନଥିବ  �ିତି। 

ଏହି ସଂସାର ମାୟା ନାହX ଏଠି କିଛି 

            ନଶ�ର େଦେହ ନର ଗବ� କରୁअଛି। 

ସାଧାରଣତ ଜନତାର अ�ି ମାରି 

           ବଡ଼ ପଣ େଦଖାଏ ଦିେନ ଯିବ ମରି। 

ମୃତୁ�କୁ ଭୁଲି କରି ପାପ କରୁଥାଇ 

           ଏରୁvିର ଆଗେର କାଳ ଗଜ�ୁ  ଥାଇ। 

େଶାଷଣର କଷେଣ ବିେଦ� ାହ ଜନମ 

            ବିେଦ� ାହ ଯ�ଣାର କେର ଉପସମ। 

ଆେସେର କୃଷକ ଭାଇ ଆସ େଶାଷକ 

             ଆସେର ପିgିବା ବିେଦ� ାହର େପାଷାକ। 

ବିେଦ� ାହର େପାଷାକ ଗଢିବା ମନେର 

ବିକାଶ୍ କୁମାର ପାଲ 
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              େସ େପାଷାକ ପିgm ସକଳ ଜନେର। 

ରଜନୀର ଆେମ େକେତଦିନ ବାେଟାଇ 

             ନିଶିର କାଳେର ଆେମ କାହାର ଛାଇ। 

େଦହେର ଝାଳ େବାହାଇ fେତ ଖଟୁଛ  

             ସୁନା କଣିକା େକେତ अ�ିେର ମାରୁଛ। 

ତୁମ ବଟୁଆକୁ ତୁମ ହାତେର ଭା}ି 

             ତୁମକୁ ଦିअeି ଗଛ ଡାଳେର ଟା}ି। 

ପଶାକାଠି େହାଇ ଆେମ ଦାେv ଭିକାରୀ 

               fତି ସହି ଆେମ େହାଇେଲ ଭ� �ାଚାରୀ। 

अତୀତର ସବାେଶଷ େଲାକ କୁ େଦଖ 

                 େକଉଁ ଦିନ େସ ଟିକିଏ ପାଇଛି ସୁଖ। 

ରାଜନୀତିର କପଟଫାେସ ପଡ଼ିଲ 

               अଯାଚକ ପେଣ ଧନ ଯାଚି ବିକିଲ। 

ଧନକୁ ଖ�ର ହେ^ କରି अପ�ଣ  

                ଖ´ ପରଖିଲା ତୁମ ସରଳ ପଣ। 

ସରଳ ପଣ ତୁମ େହାଇଲା େଶାଷଣ 

             ଭ� �ଚାରୀ ତୁମକୁ ନେଦେଲ ମରଣ । 

େସମାନ. ମୃତୁ� ନୁେହଁ ଚିରନିଦ� ାର 

              ବ�ିବା ମଧ�  अଭିନୟ େଶାଇବର। 
(ନିଗ�vି,ଭଦ� କ) 
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େବେଳ େବେଳେବେଳ େବେଳେବେଳ େବେଳେବେଳ େବେଳ    
େବେଳେବେଳ େମାର ମନଟା କାହXକି 

ଟିେକ ବାଟ ବଣା ହୁଏ 

ମୁରୁକି ହସି କି ହୃଦୟ ଟା କେହ   

ମେନ ପକାଉଛି ସିଏ ।। 

ବାେଟ ଚାଲୁ ଚାଲୁ ଝୁ�ି ପେଡ େଯେବ 

େକେତ ପ�ଶx ଉ.ି ମାେର 

ତୁେମ େମା ଶାମୁକା ଆେଗା ସାଗରିକା 

ଗvୁକୀ ନଦୀର ଧାେର ।। 

ରାତି ତମାମ ମଁୁ ଲହୁ ଲୁହାଣ େର 

ତୁମ ଛବି ଆ.ି ବେସ 

କାହXକି େକଜାଣି ତୁମ ପ�ତିଛବି 

ସପେନ େମା ନିତି ଆେସ ।। 

अଚାନକ େକେବ ଡାହାଣ ଆଖି ଟା 

େଡଉଁ ଥାଏ ବାର_ାର 

ପ�ଦୁ�ତ କୁମାର 
ମହାଖୁଡ଼୍ 

 

ଆଖି କେହ େମାେତ ମଁୁ କଣ କରିବି 

େଖାଜୁଛି ସାଥୀ କୁ େମାର ।। 

ଖାଇବା େବଳେର ହାତରୁ େମାହର 

ଖାଦ� େଯ ପଡ଼ଇ ଖସି 

ହାତ କି ଜାଣିଛି ପୁରୁଣା ସD �ତି ଟା 

ହେଲଇ ଦିଏ େସ ଆସି ।। 

ତୁମ ବିନା ଲାେଗ ସବୁ अସଜଡ଼ା 

ତୁମ ବିନା ସବୁ ଫିକା 

अେଫରା ବାଟକୁ ଚାହX ମଁୁ ବସିଛି 

େକେବ େହବ ସେତ େଦଖା ।। 
         କ�ାପାଳ, େଢ.ାନାଳ 



ଆହ� ାନ ଇ-ପତି� କା, ଚତୁ��ଶ ବଷ�, ପ�ଥମ ସଂଖ�ା, ଜାନୁଆରୀ ୨୦୧୯ Magazine Downloaded from www.aahwaan.com 

ଆହ� ାନ ଇ-ପତି� କା ସ#ୂ%� ନିଃଶୁ' ବିତରଣ େହତୁ ଡା େଜ�ାତି ପ�ସାଦ ପ,ନାୟକ. /ାରା ପ�ତି0ିତ ଓ ପ�କାଶିତ  | Aahwaan.com  Aahwaan.com  Aahwaan.com  Aahwaan.com  |  348 

େମା କଳା କେହxଇେମା କଳା କେହxଇେମା କଳା କେହxଇେମା କଳା କେହxଇ    
ଧନ ମାନ ପରା େଦଇନୁ କାଳିଆ   

       ଯଶ େମାର ନାହX କିଛି 

କିପରି  କାହାର    ହୃଦୟ  ଜିତିବି 

       ଶରଣ େତାେତ ଯାଉଛି !! 

 

ଛାଇ  ଆଲୁअର     ଏପରି ସ#କ� 

        କିପରି ଭୁଲିବି େତାେତ  

କାୟା େହେଲ ତୁହି ଛାୟା ମଁୁ େତାହର 

        ଧାଉଁ ଥିବି  ପେଛ ପେଛ!! !! 

 

ଭୁଲିଯିବି କାେଳ େତାେତ ମୁହX େବାଲି 

        ଦୁଃଖ ତ ଓଜାଡ଼ି େଦଉ 

ହୃଦୟ  େମାହର  ଦ� ବିଭୁତ  କରି 

       େତାର ଛବି ଆ.ି ଥାଉ  !!    

ଭାରତୀପ�ଭା ପvା 

 

ସୁଖର ସମେୟ ଭୁଲିବି ସହେଜ  

    ସୁଖ ସପନେର ହଜି 

ଦୁଃଖେର ହୃଦୟ େତାେତ ଝୁରୁଥିବ  

    ଆଖିଲୁେହ ଭିଜି ଭିଜି !! 

 

ବା�ିେଦେଲ ଦୁଃଖ େତା ସାଥିେର ସବୁ 

    ସବୁକିଛି  ଯାଏ   ଭୁଲି 

େଯେତ ରାଗରୁସା େତାର ମୁହଁ େଦଖି 

   fଣିକେର  ଯାଏ ଚାଲି !! 

 

ବଂଶୀ ତୁ ବଜାଉ ପ�ାଣ ଏ େମାହର  

    ଆନpେର ଯାଏ ପୁରି 

ମଧୁରତା େକେତ अଛି େସଇଥିେର 

    ହଜିଯାଏ ଶୁଣି ଶୁଣି !! 
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େଛାଟ ପିଲାଟିଏ େହାଇଯାଉ ତୁହି 

    ଚାଲୁ େମାର ହାତ ଧରି, 

ମଁୁ େତାର ଯେଶାଦା ତୁ େମାହର କାହx � 

    ଝୁଲୁଥାଉ େକାେଳ ଢଳି !! 

 

ଏହିଭାବ େମାର ରହୁ ନିରeର 

    ହୃଦୟର ବୃpାବନ 

ଳିଳାେଖଳା େତାର ଚାଲିଥାଉ ନିତି 

    ଜାଗ�ତ अବା ସପନ !! 

 

ବିଶ�ରୂପ େତାର େଦଖୁଥିବି  ନିତି 

    ଦୁନିଆର କୁରୁେfେତ�  

ସବୁଠାେର ତୁହି େତାହଠାେର ସବୁ 

    ସମାହିତ େଦେଖ େନେତ�  !! 

 

fଣ ଏକ  ପାଇଁ   ଯିବୁନାହX ଦୂର 

    େଦବୁନା େକେବ ଭvାଇ 

ଯେଶାଦା ପରି ତୁ ଛାଡ଼ି ଯିବୁନାହX 

    ପୁଣି ଜୀବେନ କpାଇ !! 

ଏଇଠି େତା େଗାପ ମଥୁରା ବି ଏଠି 

   ସଜାଇବି େମାର ହୃେଦ 

ବହୁଥିବ  ଏଠି     ଯମୁନାର ନଦୀ 

   ସଖା ସଖି େତାର ଥିେବ !! 

 

ବନ^େର ଏଠି ଗାଈ ଚରାଇବୁ 

    ବସି ତୁ କଦ_ ବେନ 

େତା ବଂଶୀ ସ�ନେର ଝୁମୁଥିେବ ନିତି 

    େଗାପର ବାଳିକା ମାେନ !! 

 

େଚାରାଇ ଖାଇବୁ ସର ଲବଣୀ ତୁ  

    େଗାପର ବାଳକ ସେ} 

େଗାପିମାନ.ର ଗୁହାରୀ ଶୁଣିବି 

    ହସି ହସି େମାର କାେନ !! 

 

ବାgି େଦବି େତାେତ ଭoିର ଦଉଡ଼ି 

    ପାଦେର େତାହର ଟାଣି 

ଝରି ଯାଉଥିବ ଲୁହ େମା ଆଖିରୁ 

    ମାଆ ମାଆ ଡାକ ଶୁଣି !! 
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ସପତ ବ�ହD ାv େଦଖିବି େତାହର  

    ହାଇ ମାରିେଲ ତୁvେର 

ହଜିଯିବି  ମୁହX  େତା ରୂପ ଦଶ�େନ 

    ହାତ ରଖି େମା ମୁvେର !! 

 

େଦଖିବି େତାହର ସବୁ ଳିଳା େଖଳା 

    ଧରିବୁ ମpର ହାେତ 

େକାପଭେର ଇp�  େଯେବ ବରଷିବ 

    ସ| ଦିନ ସ| ରାେତ�  !! 

 

େଦବି ନାହX େକେବ ଯିବାକୁ ମଁୁ େତାେତ 

    ଆସିେଲ अକ� �ର ସାେଥ 

ବ�ି ନ ପାରିବି ଆଉ ଥେର ମୁହX 

    ମଥୁରାକୁ ଛାଡ଼ି େତାେତ !! 

 

ମୁହX େତା ଯେଶାଦା ମୁହX େତା େଦବକୀ 

    ଛାଡ଼ି ଯିବୁ ନାହX େକେବ 

ଦଶମାସ   ଗଭ�     ସହି अଛି   ମୁହX 

    ଦୁନିଆର କାରାଗେଭ� !! 

ବିରହ େବଦନା ସହିଛି ଯେଶାଦା 

    ସହିଛି େଦବକୀ େକେତ 

େଫରିବାକୁ କ� କରି ଯାଇଥିଲୁ 

    ନ େଫରିଲୁ ଆଉ େଗାେପ !! 

 

ରାମ अବତାେର ଯାଇଛି େତ� ତୟା 

    /ାପରେର ତୁହି କୃ� 

ଆଜି ଏ କଳିର େଘାର ପ�ଭାବେର 

    ଶ�ୀମpିେର ତୁ ମଉନ !!  
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େମା अଗଣାକୁ ଆେମା अଗଣାକୁ ଆେମା अଗଣାକୁ ଆେମା अଗଣାକୁ ଆ    
େମାअ अଗଣାକୁ ଆ'...ଆ ଥେର କାହx � 

ଦୁଧ,ଦହି,ସର ଖା'... 

ମନ ହରଷେର-ମଧୁର ତାନେର 

ମୁରଲୀ ବେଜଇ ଯା'...।(୦) 

 

ମିଠା,ମିଠା େତାର କଥାେର କେହxଇ , 

अବୁଝା ମନକୁ େଦଇଯା' ମେନଇ ; 

अଭିେଯାଗ ଆଉ କରିବିନି ଯାଇ- 

େତା ନାେମ ,ନି�ିe ଥା'...।(୧) 

ଦୁଧ,ଦହି,ସର ଖା'....। 

 

େମାअ अଗଣାକୁ ଆ'...ଆ ଥେର କାହx � 

ଦୁଧ,ଦହି,ସର ଖା'... 

ମନ ହରଷେର-ମଧୁର ତାନେର 

ମୁରଲୀ ବେଜଇ ଯା'...। 

ବି ନିରୁପମା 

 

କରିअଛୁ ତୁ େର େମାେତ େଯେତ ସରି , 

ଆଗକଥା ସବୁ େଦବି ମଁୁ ପାେସାରି ; 

ରଖିବିେର େତାେତ ଗଳାମାଳି କରି- 

ଦରଶନ େଦଇ ଯା'...।(୨) 

ଦୁଧ,ଦହି,ସର ଖା'.... 

 

େମାअ अଗଣାକୁ ଆ'...ଆ ଥେର କାହx � 

ଦୁଧ,ଦହି,ସର ଖା'... 

ମନ ହରଷେର-ମଧୁର ତାନେର 

ମୁରଲୀ ବେଜଇ ଯା'... 

 
*ମାମୁରିଆ, େଛvିପଦା,अନୁେଗାଳ।* 
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ଭୁଲି ମୁଁ ପାରୁନିଭୁଲି ମୁଁ ପାରୁନିଭୁଲି ମୁଁ ପାରୁନିଭୁଲି ମୁଁ ପାରୁନି............    
ଭଲପାଇ ଦିେନ  ଭାବିଲନି ପି�ୟା 

ତୁେମ ଭୁଲିଗଲ େମାେତ 

ଆଖିର ଲୁହକୁ ଓଠେର ପିଇ ମଁୁ 

ତୁମକୁ ଝୁରୁଛି େକେତ 

ଭୁଲ େହାଇଗଲା ସେତ 

ତୁମରି ମନକୁ ପରଖିନି େବାଲି 

କ� ପାଉअଛି ଏେତ ।। 

 

ତୁେମ ଚାଲିଗଲ େମା ଠାରୁ ଦୂରକୁ 

ନିସ}େତ ଦିନ ବିେତ 

ଏକୁଟିଆ ବସି ଜହx  ଆଲୁअେର 

ତୁମ କଥା ଭାେବ େଯେତ 

ଜହx  ଈଷ�ାକେର େମାେତ 

ଖେତଇ କେହ େସ ଭଲ ପାଇବାର 

ଛଳନା କରିଲା େତାେତ ।। 

ଭଗବାନ େବେହରା 

 

 

ଆଜିବି ଭରଷା କରିଛି ତୁମକୁ 

େଫରିବ ଫଗୁଣ ସାେଥ 

େମା ହାତୁ ସିpୁର ସି°ି େର ପିgିବ 

ସଜେଳ ଚାହXଛି େକେତ 

ଯଦି ନ େଫରିବ ସେତ 

ଜୀବନେର ଆଉ େଦଖି ପାରିବନି 

ହଜିଯିବି େକାଉ ଗେ]�।। 

 
ବାରେକାଟ, େଦବଗଡ, 

େମା--୭୯୮୧୧୭୩୮୮୪, 
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ପ�େଶxା]ରପ�େଶxା]ରପ�େଶxା]ରପ�େଶxା]ର    
ଶୀତୁଆ ଏଇ ଯାମିନୀ ପି�ୟା 

ଲାଗୁଛି େମାେତ ଆଜି େଗା ନୂଆ 

େତା େସ କଥା ଭାବି 

ଏମିତି ଏକ ପଉଷ ମାେସ 

ଆସିଲୁ ସହି ଧାଇଁ େମା ପାେଶ 

अଳପ ହସି ଲାଜୁଆ ସ�େର 

କହିଲୁ ପି�ୟା କାେନ ସଧିେର 

ପାଇଲ କିଆଁ ଭଲ େଗା େମାେତ 

ପ�େମାଦ ରାୟ 

 

କହିବ କିେହ କବି ? 

ତୁ କି ଜାଣୁନା ପି�ୟା େଗା େମାର 

କାହାଣୀ େସଇ ପତ}ଟିର 

ମରଣ ଯିଏ ଜାଣିବି ପି�େୟ 

ବରଣ କଲା अନଳ ହାର 

ନ ପାରୁ ଯଦି କହି 

େକମିତି କହ େଦବି ଉ]ର 

ପାଇଲି କିଆଁ େତାେତ େଗା ଭଲ 

ଆଜି ମଁୁ ଏେତ ସହି ! 

 
ପବୂ�ାଶା, ସମରାଇପୁର, ଭଦ�କ,  

ଓଡିଶା-୭୫୬୧୦୦,  

େମା..୯୪୩୭୦୬୦୧୭୪ 
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ନୂଆ କର ଚିeାଧାରାନୂଆ କର ଚିeାଧାରାନୂଆ କର ଚିeାଧାରାନୂଆ କର ଚିeାଧାରା    
ପୁରାତନ କଥା କହିେଲ ନ ସେର 

                 ନୂତନ ଯୁଗେର ଆମ 

ପୁରାତନ ନୀତି, ରୀତି ଓ ସଂ=ୃତି 

                 େବଦ ଭାଗବତ ସମ  ୧ 

ବିତିଯାଇଥିବା ଘଟଣା ସବୁ ତ 

            ଭୂତକାଳ େହାଇଯାଏ  

ଯାହା अଛି ଏେବ ବତ�ମାନ କାେଳ 

                ଭବିଷ� କୁ ଦଶ�ାଏ  ୨ 

ବଷ� ନୂଆ ହଷ� ନୂଆ ହୁଏ କିm  

             େରାଗ ଦୁଃଖ େଯ ପୁରୁଣା  

ଇଷ�ା, େଭଦଭାବ , େଲାଭ ତ�ାଗ କରି  

                 ହୃଦ େର ରଖ କରୁଣା ୩ 

ନିରୁପମା ନାୟକ 

 

େତାର-େମାର କିଛି अeର ନ କରି  

                   କରିଚାଲ ନିଜ କାମ  

ଜାତି-ଧମ� ଓ ବଣ� ନିବ{େଶଷ େର  

                ସଭି.ୁ େଭଟିେବ ଯମ ୪ 

କିଛି ନୂଆ କିଛି ପୁରୁଣା ମିଶାଇ  

             ଚଳି ଚାଲ ମହିକାେଳ 

ଯୁଗ ପୁରୁଣା ରୁ ଆବିଭ�ାବ ଆମ  

            ଚାଲୁ କିm ନୂଆ ତାେଳ  ୫ 

ନୂତନ େପାଷାକ, ଆଭୂଷଣ ଆଦି  

                  ପିgୁଥାअ ବଷ�ସାରା  

ପେଛ ଛାଡି ଚାଲ ପୁରୁଣା କଥା କୁ  

                 ନୂଆ କର ଚିeାଧାରା  ୬ 
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ଯମୁନା ଡାେକ ରାଧିକାଯମୁନା ଡାେକ ରାଧିକାଯମୁନା ଡାେକ ରାଧିକାଯମୁନା ଡାେକ ରାଧିକା    
ଯମୁନା ତେଟ ଛୁଠୁନି ରାହାସ େଖଳ  

େହାଇଯାଇଛି ସିଏ କାହX ଏକା  

 अତୀତ େହାଇଯାଏ ଭାବ େଖଳ  

ପ�ଶx ମେନ ଉ.ି  

ନ ଆସeି େସ େପ�ମୀ ଯୁଗଳ  

ଶୁେଭନା େସ ମୁରଲୀ େପ�ମ ସ�ର  

ବରେଷନା ସଂଗୀତ େପ�ମ ମରୂhନା  

ହଜିଗଲା କି େଶାଭନୀୟ ଉପ�ିତି  

ପାଲଟିଯାଏ ଯମୁନା ଦୁଃେଖ ଏକା  

ମେନ ଦିଏ ଡାକ େପ�ମେର  

ଆସ େହା, ଆସ େହା, ରାଧିକା 

ଆସ େହା ରାଧିକା  

େହଲିଣି ମଁୁହି ଥକା...  

 
ରାମ ପ�ସାଦ ସିଂହ  

ସୁକରପଡା, କଟକ 

ରାମପ�ସାଦ ସିଂହ 
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अସହାୟअସହାୟअସହାୟअସହାୟ    
ମାଆେଛଉv ପିଲାଟିେର ସେତ 
ହୁଏ େକେତ अସହାୟ 
ଦୁନିଆ ବେf अସହାୟ େବାଲି 
ନାରୀକୁ ହୁअ ସହାୟ 
ପିତାମାତା ବି अସହାୟ ଆଜି 
ସଂସାରେର େଦଖ ହାଏ 
ବିଧବା େକେତ ଆଜି अସହାୟ 
ସାହା େହବ ତାର କିଏ? 
ସାମଥ�� ସିନା ସରକାର କେହ 
ଭିନx fମ अସହାୟ, 
ବିନା ସାହାେଯ� େକମିତି କଟିବ 
ବ�ିବ େକମିତି ହାୟ? 
କାବୁଲି ପାେଖ େଛଳି अସହାୟ 
ନି�ୟ େହାଇବ ଫ� ାଏ 
ଧନୀ ଆଗେର ଗରିବ ତ ଠିଆ 
ହାତ ପେତଇକି ହାଏ 
ଶିfକ ଆଜି अତି अସହାୟ 
ସମାଜରୁ ନିpା ପାଏ, 
=ୁଲ୍ ଆରn ନିବ�ାଚେନ େଶଷ 
ଦୁଃଖ ବୁଝିବ ତା କିଏ? 

େଗୗରୀ ପvା 

 

ଠାକୁର ଏଠି अତି अସହାୟ 
अବଢ଼ା େଭାଗ ନ ପାଏ 
େଦଉଳ ଏଠି ଚାବି େଖାେଲନାହX 
ଭo କିm ଜଗିଥାଏ 
ମାଟିମାଆ ଆମ अସହାୟେର 
େସୖନ� ସୀମା ଜଗିଥାଏ 
େହେଲ ବି ଶତ� � ଲୁଚି ପଶିଯାଇ 
ରoମୁଖା େହାଇଯାଏ 
ରାଜନୀତିେର अସହାୟ େବାଲି 
ମଖୂ � େନତା େହାଇଯାଏ 
ଶାସନ ତା. ହାେତ େଦଇ ଆେମ 
େକମିତି ବ�ିେଛ ହାଏ? 
ନିଜକୁ ନିେଜ ବୁଝାଇ େଦଉେଛ 
ଆେମ ସବୁ अସହାୟ 
ଧନୀ, ଗରୀବ ସଭିଏଁ ତ ଏଠି 
ପର�ର େଯ ସହାୟ 

ଜୟପୁର, ଓଡ଼ିଶା 
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अଜଣା ପfୀअଜଣା ପfୀअଜଣା ପfୀअଜଣା ପfୀ    
अଜଣା ପfୀ 

ମେନାଜା ନାୟକ 

ତୁେମ ତ अଜଣା ପfୀଟିଏ 

େଦଖି ତୁମ ସୁେନଲୀ ପf 

ଆଶା ମଁୁ ବାgୁଛି ଉଡ଼ିଯିବି 

ଇପ୍ ସିତ ମନର ପଥ 

କାହX େକଉଁ କାଳୁ अେନଇ ବସିଛି 

ତୁମର େଯ ସମ ଦଶ�େନ 

ବିଧିର ବିଧାନ ଆଜିକି ପରିୂଲା 

େହଲା ତୁମ ଦରଶନ 

ମେନାଜା ନାୟକ 

 

େକାଟି ତାରା େମେଳ ଦିେଶ ତୁମ 

ଶୁଭ�  େଜ�ାତି େରଖା 

ନିଶେ¯ ନିସେ.ାଚ ଆଶି�ତ େହବି 

ପାଇ ତୁମର େଯ ଶାଖା 

ନିଦ�� p ମନେର କାକଳି କରିବି 

େମାର ସବୁ अଭିମାନ 

ବ�ଥିତ ପରାେଣ ଶାeି ଭରିେଦବ 

ତୁମର େସ ନିଦଶ�ନ 

 
अନୁଗୁଳ, ଓଡ଼ିଶା 
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ସଂବଲପୁରୀ 

ବିଭାଗ 
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କୁକ୍ କୁକ୍ କୁକ୍ କୁକ୍ ରା ଉବାଚରା ଉବାଚରା ଉବାଚରା ଉବାଚ    
କୁକ୍ ରା କହୁେଛ ତାର୍ ଛୁଆେକ 
େସାର୍ ରଖିଥିବୁ େମାର୍ କଥାେକ 
ଆଉେଛ ନୂଆଁ ବଛର୍, 
ହXସାେର ଭରତି ବୁ�ର୍ ରାଏଜ୍ 
ମୁନୁଷ୍ ସବୁ ତ ରାବନ୍ ଆଏଜ୍ 
ମୁଇଁ େହଇେଛ ବତର୍୧ 
େମାର୍ କଥାେକ ମାନି 
େହଉଥିବୁ ହୁର୍ ଗୁନି 
ମୁଇଁ ଜXଇମି ଦିନା େକେତ 
ନାଇଁ େହବୁ ଲଭ୍ ରା 
ତୁଇ େମାର ସୁଂଦ୍ ରା 
ମଁା ବଲି ନି ଖୁଜବୁ ମେତ୨ 
ଦିେନ େତାର୍ ବୁଆ ଥିଲା 
େସ ଆଁଏଖ୍ ମୁଜିେଦଲା 
ମଲା ତ ଇ ମୁନୁଷ୍ ର ହାେତ 
ଇହାେଦ ଆଇେଛ େସ ସମିଆ 
ଛାଡିଯିମି ପୁତା ତୁମର୍ ଦୁନିଆଁ 

ଆ]�ତ� ାଣ ଖୁଡ଼{ଆ 

 

ଲାଗ୍ ଲା ଭାଏ ବେହନ୍ ତେତ୩ 
ଚଁାଟି ମାର୍ େଲ ଦୁଃଖ ଲାଗ୍ ସି 
କୁକ୍ ରା ମାରି େହବା ଭସନାଖ୍ 
ସରିଗେଲ ଇ ସତର୍, 
ଆମ୍ େକ ଗଢ଼ିେଛ ବିଧାତା 
ଦୁସ୍ ରା ସୁେଖ ଜୀବନଦାତା 
ଦୁଃଖ୍ ନି େହବୁ ମାତ୍ ର୪ 
ଜନମ୍ ସିେନ େଦଇେଛ ମୁଇଁ 
କରମ୍ ତେତ ନି ପାେରଁ େଦଇ 
ବଏସ୍ େହେଲ ସବୁ ବୁଝବୁ, 
ଜନମ େହେଲ ମରନ୍ अେଛ 
େଦଖ୍ ଲା ବାଲା ସବୁ େଦଖୁେଛ 
ଆର୍ ମଁା େକ େନଇଁ ଖୁଜବୁ୫ 

ବ.ିଆ, ମୁଷ�ୁvି 
ବୀରମହାରାଜପୁର, ସୁବ%�ପୁର, ଓଡ଼ିଶା 

ଭ� ାମ�ଭାଷ : ୮୬୫୮୪୮୦୫୬୫ 
ଇେମଲ୍ : akhurdia999@gmail.com 
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ମନର୍ କଥାମନର୍ କଥାମନର୍ କଥାମନର୍ କଥା    
େମାର୍ ମନର୍ କଥା ପେଦକ୍ 
କହୁେଛଁ ଗୁରୀ ଗା ଶୁନ୍ 
େତାର୍ ବିେନ େମାର୍ ଜୀବନ୍ ସିଠା 
େଯeା ନୁନର୍ ବିେନ ତୁନ୍ । 
ହସୁଥିେଲ ତୁଇ େମାର୍ ପୁନିରାଏତ୍ 
େହଇଥିେଲ ଭିଲ ଉଆଁସ୍ 
ମୁହଁ ଫୁେଲଇ ବସିେଦେଲ ତୁଇ 
ଫଗୁନ୍ ଜନ୍ ଭିଲ ବିରସ୍ । 
ତୁଇତ ଗୁରୀ େମାର୍ ମନ୍ ମଝୂରୀ 
କଳାେମଘ୍ ମୁଇଁ େତାର୍ 
େତାର୍ ଖୁସି କାେଯ ଗରଜୁଥିମି 
ନାଚୁଥୁବୁ ଫୁେଲଇ ଚୁଲିେକ େତାର୍ । 
ତୁଇତ େମାର୍ କୁଇଲି ରାନୀ  
େତାର୍ ମହୁଲିଆ ଧୁକା ମୁଇଁ 
େତାର୍ ପିରତିର୍ ଗୀତ୍ ଶୁନୁଥିମି 
ଜୀବନ୍ ଝାେର ବୀନା ବେଜଇ । 

କବି ପ�ସାଦ 

 

ରାଗ୍ ରିଷା େତାର୍ ଚାହାନିଚାଖି 
ଲାଗସି ମେତତ ବେନ 
େତାର୍ କଥା ପେଦକ୍ ନି ଶୁନେଲ 
ମନ୍ େହସି ଏେନେତେନ । 
େତାର୍ େମାର୍ ଭାବ୍ ଗଁୁଥା ଗୁେଟ ଡୁେର 
େଯeା ମଲିର୍ ଗଜରା 
ତୁଇତ େମାର୍ ଜୀବନ୍ ଜୁଲି 
ମୁଇଁ ନାଗର ଗଉର ପିଲା । 
ମନର୍ ବଏଁଶି ବାଜସି अହରହ 
ଛାଡିଗେଲ ଘେଡକ୍ ମେତ 
େତାର୍ ବିେନ କାହX ବଁଚିପାମ{ 
ବିରହର୍ ଜୁଏଥX ଜଲିଯିମିନ ସେତ । 
 

ସଗ{ଗୁଡା, ମvଳ, େବଲପଡା,  
ବଲା}ୀର, ଓଡିଶା 

ପିନ୍ -୭୬୭୦୨୬ 
େମାବାଇଲ୍ -୭୬୦୬୦୫୧୩୯୫ 
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ଇ ପଜୂାବିଧିଇ ପଜୂାବିଧିଇ ପଜୂାବିଧିଇ ପଜୂାବିଧି    
ଇ  ପଜୂାବିଧି 
ଖାଏବାର ବୁଧି 
ଛାଡ଼େବା ଜଲଦି 
ଜୀବନ-ନିଆ ବୁଧି 
 
ମୁନୁସ୍ ଜାତି 
ବନାଇେଛ ନୀତୀ 
ଜାନେବା ଜାନ 
ମିଛେକବି ଜାନ 
ସତ୍ ମନପୁରତି 
 
େହଇ ଉସତ 
ମଜା କରୁ ସତ 
ଝାନେବା ଝାନ 
ଚିଟ୍ କି ଝାନ 
କୁକୁଡ଼ା-ମଦ 
ଇ େଦଏ େଦବତା 
ନାଇଖାଏ ରକତ 

ଏମ୍ ବିଜୟ କୁମାର 

 

 
ବଦନି କରି 
େଦଉଛନ ବଲୀ 
ମାନେବା ମାନ 
ପେହଲା ତ ଜାନ 
ଏ ହାର ଗୁହାରି 
ସୁେଖ ରଖବୁ ବଲି 
 
ନାଇଜାନି ବଲି 
अରକେଲ ପଡ଼ି  
କରୁଛନ ପଜୂା 
ଭାବେବ ଭକତି 
େଦମୁ େଛଲ େମଢି 
େପାଢ଼ ଆର ଗନ୍ଜା 
 

େରମvା, ସଇeଲା,ବଲା}ୀର-୩୨ 
େମା- ୭୯୭୮୭୮୪୧୩୦ 
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େପଟର୍ କାେଜ େତାେପଟର୍ କାେଜ େତାେପଟର୍ କାେଜ େତାେପଟର୍ କାେଜ େତା    
େକନ୍ ଆରୁ ବର୍ ନୀ ଦିେଛ େକଁ! 

ତଥାପି 

ମୁେଡ଼ ମାଠିଆ ବୁହି ଖvାର୍ ଧାେର ଚାଲି 

ପେଶକ୍ ପେଶକ୍ ସପନ କାନିପନେତ 

ଠୁଲଉେଛ େଢାଲ୍ ବଜାର୍ ତାେଲ 

 

କେହମି େବେଲ ହଜାର୍ କଥାନୀ अେଛ 

େହେଲ କଲଁକ୍ ର ପଛଫାେଲ 

ନୂଆଁ ଫୁଲର ମହକ୍ େକ ଦୁନିଆ 

ବାରିପାର୍ ବା ବଲି ଚିମ୍ ରା ପରିେଛ 

 

ଖରାର୍ ଟାନ୍, ବର୍ ଷାର୍ ଭୁର୍ କୁଟି 

ଜାଡ଼ର୍ କଁପେକ ଚାଖି ମୁଡ଼ାହିେର 

ଦମ୍ ଖମ୍ ଠାଡ୍ େହଇ 

“ଛାଡ୍ େବ!” ବାକ�ଥି 

ଦରଦ ହେଜଇ େଦବାର୍ ଟା 

େଜ�ାତିରାଦିତ� 
ପୁଝାରୀ 

 

 

କଟ୍ କଟୁେଛ ଡ}ର୍ 

େସଠାନୁ ମକଡ୍ ଦମ୍ ର େହଁଟାଲ୍ ଶୁନି 

ତୁମୁନ୍ ଗୁମୁନ୍ ଜୁରା ଜୀବନ୍ 

ଝରନର୍ ମୁହଁା େହଇ ନର୍ ଦୁଛନ୍ 

 

ସଁସାର୍ ହାେଟ ଚାହ୍ ନୀ ଡାବୁ ଧରି 

ଦିଆ ନିଆ, ଘିନା ବିକା ସବୁ 

େପଟର୍ କାେଜ େତା 
 

କୁଲିଗଁା, ବଡ଼ମେହଶ�ର, ଖଡ଼ିଆଳ 

ନୂଆପଡ଼ା, ଓଡ଼ିଶା 

ଭ� ାମ�ଭାଷ : ୯୯୩୭୧୫୩୦୦୩ 
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ସ_ଲପୁରୀ ନନୀସ_ଲପୁରୀ ନନୀସ_ଲପୁରୀ ନନୀସ_ଲପୁରୀ ନନୀ    
ଏ େବଟୀ....ଦମ ଧର.. 

ମଁାର୍ ପନତକାନି ନ ଥିମି ବଲି 

ଏଁeା ଫୁେଲଇ େହେଲ େକଂତା େହବା? 

େତାର अଂଟାହଲା ସମକୁ ବାଇ କରସି େଯ ; 

ଗଁାର୍ ପିଂଢାନ ଚପକି ଗେଲ ନାଇଁ ବେନ 

ଗଁା ତରାର୍ େଜାର ଲହଁକି  

ତେତ ରାଇଜ ଜିତବାର େକ େହବା । 

ଦଗଦଗଉଥିସି େତାର ସ_ଲପୁରୀ ଶାଢ଼ୀ 

ଖିରପିନି ପଏଁରୀ ଟାଡ଼ ବାହଁାସତୂା 

ସବୁ ଚମକୁ ଥିବା.. 

େତାର ଗୁଡର୍ ଲାଲ ଜରଜର अଳତା  

ଗୁଭାନ ମଲିଫୁଲର୍ ଗଜରା 

ବେନ ସୁpର ଦିସସି ..ମାନୁେଛଁ; 

େହେଲ େବଲ କାଲ େକ େଦଖି 

ତେତ ଗାେଲ ଟିେକ ପାଉଡର 

ଫିେରାଜ୍ କୁମାର 
ପେଟଲ୍ 

 

ଓେଠ ଳିବିସ୍ଟିକ୍ ,ଆଁଖି କାଜଲ 

ସବୁ ଲେଗଇ େକ େହବା 

ନାଇଁତ ଏଭର ଧ}ରା 

ତେତ ଫଟ୍ କରି ବାଉନି େଦବା । 

େଢାଲ ପାହାେର ଢୁଲିଆ ତେତ େହeା ନଚାବା 

ତାସା ନିଶାନର୍ ତାେଳ ମଚାନ୍ ଗଯ{ବା 

େହେଲ ମୁହୁରିଆର୍ ମୁହୁରି ସୁେର 

େତାର ତୁଣର୍ ଡାଳଖାଇ 

ଖାଲି ଆଦି କାଲର୍ କଥା କେହେଲ 

ଏଭର େଦଖନହାରୀେକ अଡୁଆ ନାଇ େହବା ? 

େବଟୀ େଗା .. 

ତେତ ଏଭର କଥା ବି କହିେକ େହବା । 
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ଶୁନଶାନ୍ ଝାେର ତୁଇ 

ଗବ�ର୍ ଚଉସିÏା ହିରନ୍ ହ କି 

ମହକନର୍ କ^ୁରୀ ମୃଗ 

େହେଲ,ଲା ଲା କରୁଥିବାର  

ଆଧୁନିକତାର୍ ବାଘର୍ ଗଜ�ନ ବି 

ତେତ ବାରିେକ େହବା 

ନାଇଁ ତ, ଛେନ ଗେଲ 

ନା ତୁଇ ଥିବୁ ନା େତାର ନଁା 

ଯିବା ଯିବା..ସବୁ େମଟି ଯିବା । 

ଏ େବଟୀ ...ବୁଝିଯା 

अଂଟା ଭିଡ଼..ଆଗେକ ବଢ 

ସୃ�ି ଆରୁ ଶୃ}ାର୍ ସାେ} କର 

େତେହରୁ େଦଖବୁ  

ଯୁଗ ଆଏବା ଯୁଗ ଯିବା 

େହେଲ ଖାସ େତାର ଲାଗି  

ଫି-େରାଜ ମଚାନ୍ ଗରଜୁଥିବା । 

अବନେକଲା,ସୁpରଗଡ଼-୧୯ 
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ମାମାମାମା    
 ଚଇତ ମାସର ମଏଧାନ୍ େହଇେଛ ଆମର ପରାର୍ ଗଁା ଖୁଲX ଛୁଆ 

ନୁଁ ବୁଢ଼ା ତକ ସେଭ ମନତନ େଦଇକରି ମଁା ସରମ}ଲା େକ 

େଦଖୁଛନ୍ େଦେହରିର୍ କଥାେକ ଧିଆନ୍ େଦଇକରି ସୁନୁଛନ୍ କାଣା 

େକeା କେଲ ଗଁା େକ ମାତା ମର୍ ଡି େନଇ ଆସବା, ଗଁାର େଗ ଗରୁ େପାଢ଼ ଭଇଁଷ େକ 

େରାଗ େନଇ େହବ େସ କଥା େଦେହରି ଠାନୁ ସୁନୁଛନ୍ େକ େକ ତ ଟଁେଣଇ, ଟାେ}ନ୍, 

ନେସନ୍, ପାେ}ନ୍ ଲାଗି ଡଁअରିଆ ମାଗୁଛନ ଇ ସମିଆ ଥି ମୁଇଁ କେଲଜନୁ ପଢ଼ିକରି 

ଫିରୁେଛଁ, େମାର୍ ମନ ଭି ଲାଗଲା ଛେନ ମୁଇଁ ଭି େଦଖମି େଦହରିର୍ ଗୀତ୍ ଆରୁ ବଜାର 

େସାର େଜନତା େମାନ୍ େକତାର ଠାନେକ ଘିନି େନଉଥିଲା ମଁା ସରମ}ଲାର େଯeା 

ଆଶୀରବାଦ ସମକୁରର୍ ଠାନେକ ବାଆଁଟୁ ଥିଲା େଖଲ୍ େଦେଖଇ ସାରଲା ଉତାରୁ ଯାହା 

ଯାହା େଲାକ େଦଖୁଥିେଲ ସେଭ ଘର ମାନକୁ େଯଇକରି ଯାହାର ଯାଣା େହଲା ଧାନ, ଚଉଳ 

ପଏସା ଆନିକରି େଦେଲ ମୁଇଁ ଭି ଟ}ାେଟ େଦଲି ସେଭ େଯeି ଘର ମାନକୁ ଗେଲ 

େଦେହରି ସବୁ େକ ଗଦା କଲା ଆରୁ ମୁନା ଥି ଭରି ବସଲା ମୁଇଁ ତାର୍ ପାଖ େକ 

େଯଇକରି ପଚ� ାଲି ଏେତ ସବୁ ଇ ଧାନ ଚଉଲ କାଣା କରବ? େମାର କଥା ସୁନିକରି ଟିେକ 

ହସXକରି କେହଲା ଈଥX େମାର୍ କୁଟୁମ୍ ଚଲବା େମାର ଛୁଆ ପିଲା ଖାଏେବ ଏେତ କାଣା 

ତୁମ କୁଁ ପୁରବା େଭଲ? ହଁ କେହଲା ମା ସରମ}ଲା ଆସିରବାଦ ଥି ଛୁେଟ ମୁେଟ କରି 

ଚଲିଯିବା ଗଁା ଥି ତୁମର ଆଉ େଦଖାମି େତଲ େଯ 

 ମୁଇଁ ଛେନ अେଧ ସୁଇ କରି େବଲବୁଡ଼ା ଆେଡ଼ ସା} ମାନକର ସାେ} ପଡ଼ିଆ େକ 

ଆକାଶ େଚୗହାନ 
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େଖଲି ଗଲୁଁ ଈ ସମିଆ ଥି ପଡ଼ିଆର ମହୁଲ ଗଛ ତେଲଁ ଗୁେଟ ପୁଆଳ ଥିନର କୁରମା େଟ 

ମରା େହଇେଛ େଖଡ଼ େଖଡ଼ି େମେହଜି େଟ ଆରୁ ତାର ଭଉଁେର ଗୁଟା ଚାେରପଁାେଚ ଛୁଆ 

େସନ କିpରୁଛନ ଛୁଆମାେନ ଭି େମେହଜି େଲେଖଁ କଲା ପଟ୍ ପଟ୍, େଖଡ଼ େଖଡ଼ା, େଖଡ଼ 

େଖଡ଼ି, ମଁୁେଢ଼ଁ କଏଁରା କଏଁରା ବାଲ୍, ଆରୁ େଡଲାେଢଲା ଏଁଖଁ କରି କରି କିpରୁଛନ୍ 

ଜରୁହା ତପୁଆ େଦେହ ଧରି କରି େଲାକ ଗୁେଟ େସ କୁର୍ ମା ତେରଁ ଘୁଡୁଘୁଡୁେଛ ମୁଇଁ ତ 

ଯାନି େନଇ ପରଲି େକନ ମାେନ अନ େସଟା ଆରୁ େହନ କଁା କରି ଥିେଲ େଯ େମାର 

ସା} ମାନକୁ ପଚରାଲି େକ ଏବୁ େହଟା? ଇ ପଡ଼ିଆ ନ अଛନ େଯ ସା} ମନକର 

ଭିତରୁ ଜେଣ ବଏଲା େହ ଟା େସ ସରମ}ଲା ବାଲା େବା େଯ ଆଏଜ୍ ମଏଧାେନ ଗଁାଥି 

େଦେଖଉଥିଲା ହଁ ହଁ େସମାେନ ଇନ ରହୁଛନ େକ? ଆେମ ସେଭ େବଲ ବୁଡ଼ାେକ ଘର 

େକ ପେଲଇ ଆସଲୁଁ ତାର ଆରଦିନ ଭି େହନ ଥିେଲ େହeା େସ ଛୁଆ ମାନକର अବ�ା 

ଛୁଆମାେନ େକ କାpୁଥିେଲ ଆରୁ େସ େଲାକ େସ ତେର େହeା ପଡ଼ିଥିଲା ଦିେନ ଗଲା 

ଦୁଇଦିନ ଗଲା, ମେତ େହ ମାନକର अବ�ା େଦଖି କରି େକeା େକeା ଲାଗୁଥିଲା ତାକର 

ପାଖେକ ଯିବାର୍ େକ ଦମ୍ େନଇ ପୁରୁ େଥଇଁ ଡର୍ ଲାଗୁଥିଲା ଆର୍ ଦିନ ଗଲି କଥା 

େହେମା ବଲି େସ େମେହଜି େମାର ସଁାେଗ କଥା େହବାର େକ ଡରଲା ମେତ େଘ 

େଦଖୁେଥ ଆରୁ େସ ସୁଇଲା େଲାକ େକ ଆରୁ ଡରର ମାେଢ଼ ଥରୁ େଥ ମେତ ବଢ଼ା ଗୁଲଗୁଲା 

ଲାଗଲା ପେଳଇ ଆସିଲX ତାର ଆରଦିନ ଗଲX ଆରୁ େଦଖଲି େଯ େସ େଲାକଟା େନଇନ 

େସ ସମିଆଥି େଯଇକରି େସ େମେହଜି େକ େକନ ଗଁାର ଆରୁ ଇନ ସବୁ ଦିନ େକeା ଇନ 

अଛ ବଲX ପଚରାଲX 

 େଯେତେବେଳ ତାକର ପାଖେକ ଗଲX ଛୁଆମାେନ ମେତ େଦଖୁଛନ ଆରୁ େମାର ପେଛ 

ପେଛ କିpରୁଛନ କଥା ନି େହବାର େମାର ସାଟ୍ େପଁଟକୁ େଦଖୁଛନ ଆରୁ େଯeା 
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େସମାେନ ପିgବାର େକ ମନ କରୁଛନ ମୁଇଁ େଯଇକରି ଛୁଆ ମାନକର ମଁା େକ ପଚରାଲି 

େକନ ଗଁାର େଗା ତୁେମ, ତୁମର ଘର ଦୁଆର େନଇନଁ େକଁ ଇନ ସବୁଦିନ अଛ େଯ େନଇ 

ଜନ େକଁ ମେତ େଦଖିକରି େସ େମେହଜି କେହଲା ତୁଇଁ କଁା କରବୁେର ବାବୁ ଯାନି କରି 

ଇଟା ମୁଇଁ କେହଲି କିଛି ନି େହeା ପଚରଉ ଥିଲX ମଁୁ େକେତଦିନ େହଲା େଦଖୁେଛଁ 

ତୁେମ ମାେନ େଯେତ େବେଲଁ େଦଖେଲଁ ଏeା ଦୁଃେଖ अଛ େଯ କାଣା अଭାବ୍ अେଛ େଯ? 

ଏeା ଚଲୁଛ? ସରମ}ଲା ବାଲା ତ ସବୁଦିନ ଧାନ ଚଉଲ ପଏସା ଆନୁେଛ କାଣା େନଇ 

ପୁରବାର େକଁ େମାର କଥା ସୁନିକରି େସ େମେହଜି ବୁପରି ମୁରକି ହଁସି େଟ ହସିେନଲା 

େଯeା ଉଆଁସ ରାତି ଖଳି ଜନ ଉଦେଲ େଯeା ଦିସବା େହeା େଯeା େକେତ ବରଷ 

େହଲା େନ ହସିେଥଇଁ କିଛି େନଇ କେହଲା ମୁଇଁ େକତନି େକେତ କେହଲX ଉଁ େନଇଁ କି 

ଚୁଁ େନଇ େକତନି େଟ କେହଲା ପେର େମାର ମୁହୁଁ େକ େଦଖିକରି କେହଲା; 

 ମଁୁ ଇଟା େମାର ପଁାଚଟା ଛୁଆ ଆରୁ େହନ େଯନ ଘୁଡୁଘୁଡୁ ଥିସି େମାର ଗୁସିଆଁ େହ 

େସାଚ େକ େନଇ ସୁଇ ଥି ମଦ ପି କରି ଘୁଡଘୁଡୁ ଥିସି ଆମର ଘର ଦୁଆର ସବୁ ଥିଲା, 

େମାର ମଁା, ବୁଆ, କୁଟୁମ୍, ବାଟମ୍ ସବୁ ଥିେଲ େହେଲଁ କା କରବୁ ଇ େମାର ମୁନୁଷ ଲାଗX 

ଇହାେଦ କିଛି େନଇନ େମାର ବୁଆର ମୁଇଁ ଗୁେଟ ବଲି କରି ଟୁେକଲ େମାର ଉପେର 

ଦୁଇଟା ଦାଦା ଇ ସରମ}ଲା ବୁଲାବାରଟା ଆମର େପଷା କବାର ଏ ଇ ଥି ଯାହା 

ପଏସା ପତର ଧାନ ଚଉଲ ମିଲସି ସବୁ େକ େଖଇପିକରି ଚଲସୁ ଆରୁ େଲାକମାନକର 

ଆଗାେଡ ମଁା ସରମ}ଲାର ଆସିରବାଦ ବାଆଁଟି ସଁୁ େମାେତ େଦଖୁଛୁ େମାର ମୁେଡଁ ବାଲ 

େନଇ କି େମାର ଦିେହ ପତେର ଛାଲ୍ େନଇ ମୁଇଁ େଯeା ଥିଲି େହeା ସୁpରଟା ଆମର 

ଗଁା ଥି କିେହ ନି େଥଇଁ ମୁଇଁ ଯଦି େତାର େଲେଖଁ କପଡା ଲତା ପିgି ଥିେଲ େଲାକ 

ମାନକର ନଜର େମାअ ଦିହୁଁ େନଇ ଖସରୁଁ େଥଇଁ େଯେତ େବଳଁ ମେତ ଷୁଲହ ବରଷ 
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େହଲା େମାର ବୁଆ େମାର ବିହା ଲାଗX ପିଲା େଦଖିବସଲା ଆହର େଯତ ମନକୁ କଁା 

େହଲା େଯ ଯଲଦି ବିହା କରସନ ମଁୁ ବଢା ଉସତ୍ ବିହା ହଜମି ବଲିକରି େଘଏେକ 

ଛନେକ ଦରପନ େଦଖୁେଥଁ ମୁଡର ବାଲ େକ ରାପX ନଉେଥ େମାର ମାର କପଟା େକ 

ପିgି କରି ଘର ଭିତେର କିpରି େନଉେଥଁ ଇହାେଦ େସାର୍ କେଲଁ େସଟା ମେତ େଲଜ୍ 

ଲାଗୁେଛଁ େକେତଦିନ ଗଲା େମାର ବୁଆ େମାର ବୁଆ ଗୁେଟ ପିଲା େଦଖଲା  େଦଖବାର 

େକ ପିଲା ବଡ଼ା ସୁpର ଥିଲା େମାର ମନେକ ପାଏଲା ସବୁ ସଜବତର େହଲା 

ବିହାେହବାର ସମିଆ ଦିନ ଆସଲା ଆମର ଘର େଲାକବାକ ଗଜଗଜଉ ଛନ ରାତି 

ବରାତି ଆସବାର अେଛ ଇ ସମିଆଥX ବର ପିଲାଘରୁ ଜେଣ ଆସଲା ଆରୁ କେହଲା 

ବରପିଲା ଟୁେକଳ ଗୁେଟ େନକରି ଉଦଲିହା ପେଳଇଗଲା େମାର ବୁଆ ତ ହସଁା ଉଡିଗଲା 

ପାଗଲ ମାନକର େଲେଖଁ ବିଲବିେଲଇ େହଲା ଯାହା େକ ଯାଣା ପାରଲା କହିବସଲା 

ମେତ କିଏ ବିହା େହବା ବଲି କାpି ବସଲା ଇ ସମିଆ ଥି ଆମର ପରାର ଗୁେଟ ପିଲା ମୁଇଁ 

ବିହା େହମି ବଲି କେହଲା େମାର ବୁଆ ହଁ କେହଲା େହ ପେର ଭି ସରମ}ଲା ବାଲା 

ଥିଲା ବିହାେହବାର ପେହଲା ପେହଲ ମୁଇଁ ବଢାସୁେଖ ଥିଲX େଯeା ବଛେର େହଲା େମାର 

ଛୁଆ ଗୁେଟ ଜନମ କଲି ମୁଇଁ ମଁା େହଲX େମାର ଉସତ କହନନି େମାର ସଂସାର ବଢ଼ା 

ସୁେଖ ଚାଲିଥିଲା କମାନି ଧମାନି ବଢିଆ ଚାଲିଥିଲା େକେହଲା େକ ଯାେନ େମାର ଗୁସିଆଁ 

ଖାଲି ମଦପିଇ ବସଲା କାହାର କଥା େନଇ ସୁନଲା, ରାତି ଆସିକରି ମେତ ଖାଲି ମାରମି 

ପିଟମି ବଲି ବସିଲା ଆରୁ ତାମ ମନ େଯeା ଲାଗଲା ପଶୁ ମାନକର େଲେଖଁ କରି ବସଲା 

େମାର ମଁା, ବୁଆ, ଦାଦା ମାନକର ସଁାେଗ ମାର େହଲା େମାେତ ସବୁେବେଲ ଛିର ଛାକର 

କରି ବସଲା େମାର ଉପେର ସବୁ େବେଲ ତାର େଜାର ଚଲାଲା ଆରୁ ଗୁେଟ ଗୁେଟ କରି 

ପାଚଁଟା ଛୁଆ ଜନମ କେରଇ ବଏଲା ପଁାଚ ପଁାଚଟା ଛୁଆେକ ଜନମ କରି ଗୁରସ ପିଏଇ 
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ପିଏଇ େମାର ରକତ ମାଉଁସ ସବୁ ସରିଗଲା େମାର ଇ ବୟେସ େଯନଠାେନ ଗୁେଟ 

ଛୁଆେକ ପାଲବାର ମୁସକିଲ ଏ େହନ ମୁଇଁ ପଁାଚ ପଁାଚଟା ପୁସୁେଛଁ ମୁଇଁ େଯେତ କେହେଲଁ 

େନଇ ବେଲ କେହ େମାର େଯେତଟା ଛୁଆ େହେବ େହେତ କମାନି େହବା ତୁଇଁ କାଣା 

ଜାନିଛୁଁ ମୁଇଁ େମାର ମୁନୁଷ ବଲି ସବୁ ସେହଲି ଛୁଆ ଜନମ କଲି େମାର ରକତ େକ 

ଗୁରସ କରି ପାଲଳି େଦଖୁଛୁ େହଟ ବଢ଼ଖା ଟା ଆରୁ ଇ ମୁଇ େପଟ୍ େଲଇେଛଟା 

ଛୁଆଟା ବଢ଼ଖା ଟା କଜ ଆଠ ବରଷ ଆରୁ ସାନଟାେକ ବରେଷ ପିଇବାର ଟା େନଇ 

ଛାେଡ଼େତଲ ଦିେନ କାଣା େହଲା େମାର ବୁଆ କାଣା ଗୁେଟ କହିେନଲା େଯ େମାର ଘଏତା 

େକ େମାର ବୁଆ େମାର ଘଏତା େମାର ବୁଆ େକ ପିଟିେନଲା ଗଁା ଥି ମିଟିଂ ବସଲା ଆରୁ 

ଆମକୁ ଗଁା ନୁ େଖଦିେନେଲ ଆମର ଯାତି ପେର ବଡ଼ ଲୁକେକ ପିଟେଲ ମାରେଲ ତାର ଲାଗି 

ଗଁା ଥି ଠାନ େନଇ ଆେମ େହେତ ଦିନୁ ଇ ଗଁା ନୁ େସ ଗଁା େସ ଗଁାନୁ ଇ ଗଁା େହଉଛୁନ 

ଥାନ େନଇ ନ ଦିନୁ ଦିନେକ ଇଏ େଯେତ କମାନି କରୁେଛ ସବୁ େକ ମଦ ପିଇକରି ସାରି 

ନଉେଛ ସରମ}ଲା ବୁେଲଇ ଆଏଲା ବାେଟ ପିଇ କରି ପେଲଇ ଆସୁେଛ ଆେମ अଛୁ କି 

େନଇ େଯ ତାର େସାର ଖବର କିଛି େନଇ ଇ ଛୁଆମାେନ େଖବାର ପି’ବାର େକ େନଇ 

େପଇ କରି ସଢ଼ି ଗେଲନ ମଦ ପିଇକରି ଆସି କରି ମେତ େକତନି େକେତ େକେଚେକଚା 

କରୁେଛ ଘଜ େଘ ମନ ଲାଗସି େଯ ଇହାେଦ ବିଷ ମହରା େଖଇକରି, ରସ୍ଶି ଲେଗଇ କରି 

ଉଚକି େହଇ କରି ମରି େଯତX େଫର୍ ଇ ଛୁଆ ମାନକର ମୁହୁଁ େକ େଦଖିେଲ ଘୁଚିବସସX 

ମୁଇ ମରିଗେଲ େଜ ଯତନ େନବା ଇ ମାନକର ଇମାେନ ତ େମାର ସବୁ ଆନ ଆରୁ 

ତାକର ଲାଗି ମୁଇଁ 

 ଇ ସବୁ କହୁେଛ ଆରୁ ତାର ଆଖX ନୁ େପନ ନଦିର ଧାର େଲେଖଁ ବାହାରୁେଛ େମାର 

ଆଖXର େପନ ତରାତରା େହଇଗଲା ମେତ କେହଲା, ବାବୁେର ତୁଇଁ ବିହା ବରପନ ଜ 
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ଯାନବୁ କୁଟୁମ୍ କେଲ କାଣା େହସି େଯ େମାେତ କଥା ତେତ େଘ ଦୁଃଖ ଲାଗବା େତାର 

ଉପେର ପଢ଼େଲ ଜିବନ ଥିବାର ତର େସାର କରୁଥିବୁ ତମର ଘେର ଯଦି ଛୁଆକର ଫଟା 

ଟୁଟା अଲଗାଲା େପଁଟ୍ କୂ]�ା अେଛ ବଏେଲ ଖନିେଦବୁ ଇ ଛୁଆମାେନ ପିgେବ ମାହାପୁରୁ 

ତ ତେତ େକେତ ଧନ େଦଇଛନ ଇ ମାେନ ପିgେବ ବ}ଲା ଭୁତଲା େହଇ ବୁଲୁଛନ 

ଆରୁ େତାର ମଁା େକ କେହବୁ େଯ କାଏଲ ସଖାଲୁ ରାତିର अବିଳଲା ଫଖାଲ ଟିେକ େଦବା 

अଏକ କରି ବେନଦିନ େହଲାନ େନଇ େଖବାର େତଲ ମଁୁ ହଁ କେହଲି ଆରୁ େକଲେକ 

ସକାଲୁ େନଇ ଆସବ ବଲି କହିକରି ପେଲଇ ଆସଲି ମୁଇଁ େସଠାନୁ ମେନ ମେନ 

ଭାବେତଲ ଆଏଲX ସମିତା କାଏଁଟା ନି କରୁେଛଁ ରାତି େଯେତ େହ ଛୁଆକର ଲାଗି 

अଲଗାଲା େପଁଟ୍ ସାଟ ସବୁ ଗୁେତ ମୁନା ଥX ଭରି କରି ରଖଲି ଆରୁ େମାର ମଁା େକ କେହଲX 

ପଖାଲ ଗୁଡ଼ାଦୁ ରଖି େନବୁ େସ ସରମ}ଲା ବାଲାର କନିଆଁ ଆସେଲ େଦଇେନବୁ 

 ସକାଲୁ ଉଠଲି ଆରୁ କାଠି ଗୁେଟ ଧରି କରି ବନେକ ଗଲX େଯନ ଆଡ଼େକ େଦଖେଲଁ 

େଲାକ ଟୁରୁ ଫୁସୁ େହଉଛନ ମଁୁ େନଇ ଜାନଲି କାଣା େହଲାେଯ େଯେତେବେଳଁ ବpନୁ 

ଫିରଲି ଆରୁ େସ ସାଟ୍ େପଁଟେକ ଭରି ଥିବାର ମୁନାେକ ଧରି କରି ବଡ଼ାଉସରଥି ହେଲଇଁ 

ହେଲଁ ଯାଉେଛ େମାର ବବା ଗୁେଟ େକ େଦଖଲX େକନ େକ ଯଉଛୁଁ େହ ଆେଡ଼ େକ ଯାନି 

ପୁଲିସ ଆସିଛନ ପେଲଇ ଆ ମୁଇଁ େନଇ ସନଲି ତାର କଥା ମେତ ରିସମି େହଲା ଆରୁ 

କିଛି େନଇ କହିକରି ପଲାଲା ମୁଇଁ େମାର ବାେଟ ଚାଲିେଛଁ ପଡ଼ିଆ ନିେକ ପହୁଁଚିଲି 

ପଡ଼ିଆ ଭରଭର େଲାକ ମହୁଲ ତେଲଁ ସରମ}ଲା ବାଲାର କୁରମା ଆଗାେଡ ଜହ ଭିଡ଼ 

କାଣା ହଉଥିଲା େନଇ ଯାନି ପାରଲି େଲାକ ଗୁେଟ େକ ପଚରାଲି କାଣା େହଇେଛଁ ବଲX 

ସରମ}ଲା ବାଲାର କନିଆଁ ନରି େଯଇେଛ ପେର େବା େମାର ହାତେଗାଡ଼ ଥରିବସଲା 

ଧରିଥିଲି ମୁନା ପଡ଼ିଗଲା େକeା କରି ମରିଗଲା ବଲି ପଚରାଲି େସ କେହଲା, ସରମ}ଲା 
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ବାଲା ପେର ତାର ବଡ଼ ଛୁଆ ଟୁେକଲ େକ କାହାର ବିକି େନଉଥିଲା େହଥିର ଲାଗି ତାର 

କନିଆ ସାେ} ମାର ଲାଗେଲ ଆରୁ ସରମ}ଲା ବାଲା ରାଗ େହଇକରି କାଠ ଫାଲଥି ପିଟି 

େନଲା େଯ ମରିଗଲା ମୁଇଁ ଆରୁ ସମେଲଇ େନଇ ପାରଲX, ଆରକୁ ମଲା ଦିେହକଜ 

େଦଖବାର ଲାଗX େଲାକକୁଁ େଠଲି େଠଲି ମୁରଦାର ପାସେକ ପୁହୁଁଚ ଗଲି େଯନ୍ ଟା େସନ 

େଦଖଲି େମାର ମୁହୁଁ ନୁ ଆେପ ଆେପ ବାହରି ଗଲା ହଁ ଇ ଥିର ଲାଗିଥ ମା ବଲି ଗୁେଟ 

ମାହାପୁରୁ ଗଢ଼ିେଛଁ 

 ମୁରଦର ପଡିେଛଁ େଯନତା େସଟା ଆଏଜ ଗୁେଟ ନୁଆ ଜିବନ େପଇେଛଁ ଦିେନ ମୁଡ୍ 

ସବୁ ଚକଚେକଇ ଯଉେଛ ମୁେହଁ ତାର ମୁଲକୀ ହସX େଯନତା ସରଗର ସବୁ ସୁଖ 

େପଇେଛଁ ବଲବ ଆଏଁଖ ମୁଜିକରି େଯeା ଯୁଗଯୁଗ ପେର ଆଏଜ ସୁଇେଛଁ ମୁରଦାର 

ପାେଖ ପାେଖ ପଁାଚ ହି ଛୁଆ ବସିଛନ ବଢ଼ଖଟା ଡଗ ଡଗ ଖାଲି ମୁହୁଁ େକ େଦଖୁଛନ ଆରୁ 

ତିନଟା ରାତିର ଭାର େହଣ େଯନଟା ମାରେହଲା େବେଲ ପଢିେଛ ଖଉଛନ ଆଉ 

ସବୁଥୁରୁ ସାନଟା ମୁରଦାର ଉପେର ବସିକରି ଗୁରସ ପିଇବାର କାpୁେଛ େଘେନ ଛନେକ 

େଯଇ କରି ଥେନ ମୁେହ ଘିଛି େଦଖୁେଛ ଗୁରସ ବାହାରୁେଛ ନି େନଇ ପେଲଇ ଆସୁେଛ 

ସେତ େଯeା ମରିଗଲା ଉତାରୁ ବି େସ ମଁା ତାର ଛୁଆେକ ଗୁରସ ପିअଉେଛ ଆରୁ ମନା 

ମୁେହଁ ମୁଲ୍ ମୁଲ୍ ହସୁେଛ 

 ତାରତାର େଯeା କହିେହଉେଛଁ ମୁଇଁ ପେର ମଁା ଏଁ େମାର ଜୀବନ ଥିବାର ତକ ମୁଇଁ 

େମାର ଛୁଆର ଲାଗି ମରିଗଲା ଉତାରୁ ଭX ତାକର ଲାଗି ସବୁଦିେନ େମାର ଛୁଆପୁତା ସୁଖ 

ରହୁନ ଇ ସବୁ ମେନ ଭାବି େଦଖିକରି େମାର ମୁହୁଁ ନୁ ବାହାରି ଆଏଲା େହ ମାହାପୁରୁ 

ଇ ଧରତି ଥି େଯେତ ଜXଇଲା େଲାକ अଛନ ସମକୁ ମଁା େଦ ଆରୁ ତାର ମୁେହଁ ସବୁେବେଲ 

ହଁସି ଲଗଡ଼ା ମାରୁଥଉ  
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ପ�ବ� ବିଭାଗ 
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ବିତକ{ତ ରାମେସତୁ ବନାମ ଶ�ୀରାମବିତକ{ତ ରାମେସତୁ ବନାମ ଶ�ୀରାମବିତକ{ତ ରାମେସତୁ ବନାମ ଶ�ୀରାମବିତକ{ତ ରାମେସତୁ ବନାମ ଶ�ୀରାମ    

 କିଛି ଦିନ ତେଳ ବିଭିନx  ଗଣମାଧ�ମେର ରାମେସତୁ ଓ ରାମ.ୁ  

େନଇ ବିତକ� ଘଟିଥିଲା। ଯୁoିଥିଲା ପୁରାଣବ%{ତ ରାମେସତୁବg  

େକେତ ଦୂର ସତ�, ଶ�ୀରାମ ସ�ୟଂ अବତାରୀ ପୁରୁଷ ନା ସାଧାରଣ  

ମଣିଷ, ଯାହା.ୁ େନଇ ଇତିହାସ କାଳକ�େମ ପୁରାଣ ପାଲଟି ଯାଇଛି। ବାଲିD କୀ କ’ଣ  

ସତେର ରାମ ଜନD ଠାରୁ ତା. େଦହାe ପଯ��e ପାେଖ ପାେଖ ରହି ସବୁ ଟିକିନିଖି ବିବରଣୀ 

େଲଖୁଥିେଲ, ଏସବୁ କହିବାର ମଳୂ ଉେ�ଶ� ଯାହା େହଉନା କାହXକି ତକ� କରି କାହାର 

ଆଧ�ାତିD କ ବିଶ�ାସକୁ ଆଘାତ େଦବା ଉଚିତ୍ ନୁେହଁ, ସହସ� ବଷ�ତେଳ ରାମ େସତୁବg 

ନିମ�ାଣ େବେଳ ପଥର ଭାସିବା ମିଥ�ା େହଉ अବା अେଲୗକିକ ସତ� େହଉ, ବି�ାନର 

ତଥ�କୁ େନଇ ଏହା अମଳୂକ େବାଲି କୁହାଯାଇ ନପାେର, ବା କୁହାଗେଲ େବୖ�ାନିକ 

ତଥ�ର ପ�ମାଣକୁ ଗ�ହଣ କରାଯାଇପାେର। େଗାଟିଏ େଲାକଭି]{କ ପ�ବଚନ अଛି, 

“ବିଶ�ାେସ ମିଳeି ହରି, ତେକ� ବହୁଦୂେର” 

 ରାମାୟଣ ଏକ କାtନିକ ମହାକାବ� ନୁେହଁ, ଏହା ଭାରତୀୟ ଜୀବନ ଓ ସଂ=ୃତିର 

ଇତିହାସ। ରାମ େକବଳ ଏହାର ମୁଖ�ନାୟକ ନୁହଁeି, ବରଂ େସ ଜେଣ ଆଦଶ� 

ମଯ��ାଦାବe ପୁରୁଷ ଭାବେର ଭାରତୀୟ ମାନ. ହୃଦୟେର ଯୁଗ ଯୁଗ ଧରି ଜୀବe ଥାଇ 

ଭାରତୀୟ ମାନ. ଆଧ�ାତିD କ ଜୀବନକୁ ନିୟ�ଣ କରି ଆସୁଛeି। େସତୁବg ‘ରାମରାଜ�’ 

�ାପତ�ର ଏକ ଜ�ଳe ସେ.ତ। ଲ.ାଗଡରୁ ରାବଣର କବଳରୁ ମା’ ସୀତା.ୁ ଉ�ାର 

ନିମେe ରାମ. ପରିକtିତ ଏ େସତୁବgର ନିମ�ାଣ। ବାଲିD କୀ ରାମାୟଣେର ଉେଲ� ଖ अଛି 

ଡ: ଲfDଣ ସାହୁ 
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ହନୁମାନ ରାମନାମ ତୁvେର ଜପକରି େଲାେମ େଲାେମ ପାହାଡ େଟକି ଆଣି ସମୁଦ� େର 

ପକାଇଲା, କିm ପବ�ତ ନ ଭାସିବାରୁ ଏଥିେର ରାମଚp�  େକ� ାଧାନିତ� େହାଇ ଶର ମାରି 

ସମୁଦ� କୁ ଶୁଖାଇ େଦେଲ, ବରୁଣ ରାମ. ଶରଣଗତ େହାଇ ପଥର ଭସାଇବାର ପ�ତିଶୃତି 

େଦବାଫଳେର, ମନୁଷ�ଛଡା ସତ�, ନ�ାୟ, ଧମ�ର ପfପାତୀ କରୁନଥିବା ଜୀବଜm ଭଲ� �କ, 

ବାନର ଆଦି େସତୁ ନିମ�ାଣ ଲାଗିଥିେଲ, ଏପରିକି େଗାଟିଏ ଗୁvୁଚିମଷୂା େସତୁବg 

ପକାଇେର ସାହାଯ� କରିଥିଲା। ଲ.ାର ରାବଣ ରାମ. େସତୁକୁ ବାର_ାର ଭା}ିଦବାରୁ 

େଶଷେର ଶ�ୀରାମ ରାବଣର ଇ�େଦବତା ଶିବଲି} �ାପନା କରି େସତୁବg ନିମ�ାଣ 

କରିଥିେଲ। 

 େସତୁ ଯାହାକୁ ସାଧାରଣ अଥ�େର େପାଲ କୁହାଯାଏ। अନ� अଥ�େର ଏକେର ଏକ 

ମିଳନକୁ େସତୁ ବୁଝାଇଥାଏ। ରାମଚରିତ ମାନସେର ସ�ୟଂ ରାମ. ନାମକୁ େସତୁ େବାଲି 

ବୁଝା ଯାଇଛି। କାରଣ, େଯେତେବେଳ ଶ�ୀରାମଚp�  ତା.ର ମ�ୀମାନ.ୁ ଡାକି କହିେଲ, 

ବିଳ_ ନକରି େସତୁ ନିମ�ାଣ କର, େସନାମାେନ ପାର େହେବ, େସେତେବେଳ ଜା_ବାନ 

ହାତ େଯାଡି କହିେଲ, େହ ଭାନୁେକତୁ ପ�ଭୁ ଶ�ୀରାମ ଶୁଣm, େହ ନାଥ, ସବୁଠାରୁ ବଡ 

େସତୁ ତ ଆପଣ. ନାମ, ଯାହା. ନାମ ଆଶ�ୟେର ମାନବ ସଂସାର ରୂପକ ସମୁଦ�  ପାର 

େହାଇ ଯାଆeି : ରାମଚରିତ ମାନସେର- 

‘ସୁନହୁ ଭାନୁକୁଲ େକତୁ ଜାମବe କର େଜାରି କହ 

ନାଥ ନାମ ତବ େସତୁ ନର ଚଢି ଭବସାଗର ତରହX’ 

 େଶଷେର ଜା_ବାନ ନଳ ଓ ନୀଳ ଦୁଇଭାଇ.ୁ ଡକାଇ ମନେର ପ�ଭୁ ଶ�ୀରାମ. 

ମହିମା କଥା ସDରଣ କରି େସତୁ ନିମ�ାଣ କରିବାକୁ ନିେ��ଶ େଦଇ ପୁନ�ବାର କହିଥିେଲ, ପ�ଭୁ 

ଶ�ୀରାମ. ପ�ତାପ େଯାଗୁ ତୁn.ୁ ଟିକିଏ ବି ପରିଶ�ମ ପଡିବ ନାହX। ଏପରିକି 



ଆହ� ାନ ଇ-ପତି� କା, ଚତୁ��ଶ ବଷ�, ପ�ଥମ ସଂଖ�ା, ଜାନୁଆରୀ ୨୦୧୯ Magazine Downloaded from www.aahwaan.com 

ଆହ� ାନ ଇ-ପତି� କା ସ#ୂ%� ନିଃଶୁ' ବିତରଣ େହତୁ ଡା େଜ�ାତି ପ�ସାଦ ପ,ନାୟକ. /ାରା ପ�ତି0ିତ ଓ ପ�କାଶିତ  | Aahwaan.com  Aahwaan.com  Aahwaan.com  Aahwaan.com  |  375 

ବାନରମାନ.ୁ ଡକାଇ କହିେଲ ହୃଦୟେର ଶ�ୀରାମ ଚରଣ କମଳ ଧ�ାନ କରି ପବ�ତମାନ 

ଉପାଡି ଆଣି େସତୁ ନିମ�ାଣେର ନଳ ନୀଳ.ୁ ଦିअ, ଜା_ବାନ. ନିେ��ଶ ପାଇ ବାନର ଓ 

ଭଲ� �କମାେନ ଉ� ଉ� ପବ�ତ ଓ ବୃfମାନ ଉପାଡି ନଳ ନୀଳ.ୁ େଦବାରୁ, େସ ଦୁେହଁ 

ଉ]ମ ଭାବେର େସତୁ ନିମ�ାଣ କରିଥିେଲ। ରାମଚରିତ ମାନସେର : 

‘अତି ଉତ} ଗିରି ପାଦପ ଲୀଲହX େଲହି ଉଠାଇ 

ଆନି େଦହି ନଲ ନୀଲହି ରଚହX େତ େସତୁ ବନାଇ’  

 ରାମେସତୁ ସÇକ�େର ବାଲିD କୀ ରାମାୟଣେର ଉେଲ� ଖ अଛି ରାମଚp�  ତିନିଦିନ 

ପଯ��e ଧାରଣା େଦବା ପେର େକ� ାଧାନିତ� େହାଇ ସମୁଦ�  ଶୁଖାଇବା ପାଇଁ େବୖ�ବାସୁର 

ସgାନ କରିଥିେଲ। କିm ସଂ=ୃତ ମହାଭାରତର ରାମ ଉପଖ�ାନେର ବ%�ନା अଛି 

ରାମଚp�  ବିଶ�କମ�ାସୁତ ନଳର ଚମ�ାର ଶoି ବଳେର ପଥର ଜଳେର ଭାସିବା ପାଇଁ ସ�ପx 

େଦଖିଥିେଲ। ଯାହା ଫଳେର ନଳ.ୁ ଡାକି େସତୁବg ନିମ�ାଣର ଦାୟିତ� अପ�ଣ କରିଥିେଲ 

ଓ ଶ�ୀରାମ. ଆ�ାେର ନଳ ପ�େତ�କଟି ପଥେର ପ�ଭୁ. ନାମେଲଖି ପଥର ସମୁଦ� େର 

ପକାଇବାରୁ ତାହା ଭାସମାନ ଥିଲା। ଯଦିଓ ଏହା କାବି�କ अତିର~ନ େହାଇପାେର, ତା 

ସେ]� ବି ଏଥିେର ଐତିହାସିକ ସତ�ତା ନିହିତ अଛି। 

 ଏପରିକି ଲ.ାସାଗର ଓ େସତୁର ଦୃଶ�କୁ କାଳିଦାସ. ତା. ରଘୁବଂଶ କାବ�େର 

ବି^ୁତ ଭାବେର ବ%�ନା କରିଛeି। ରାମଚp�  ପୁ�କଯାନେର अେଯାଧ�ା ପ�ତ�ାବ]�ନ 

କରୁଥିବା େବେଳ ସମୁଦ�  ଭିତେର ସ�ନିମ{ତ େସତୁର ମେନାହର ଦୃଶ�ରାଶିକୁ ଦଶ�ାଇ 

ସୀତା.ୁ କହିଥିେଲ- 

‘େବୖଦହୀ, ପଶ�ାମଳୟାତ୍ ବିଭoମ୍ 

ମତ୍ େସତୁନା େଫନିଳମ_ରାଶିମ୍ 
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ଛାୟାପେଥେନବ ଶରତ୍ ପ�ସନx ମ୍ 

ଆକାଶମାବି×ୃତ ଚାରୁତାରମ୍’ 

 ଏହାକୁ अନୁବାଦ କରି ଭo କବି ମଧୁସଦୂନ ଉେଲ� ଖ କରିଛeି।  

‘ବିେଦହନpିନୀ; େଦଖ ମଳୟ ପଯ��e 

ବିଭo େସତୁେର େମାର ସିgୁ େଫନବe । 

େଯସେନ ଶରେଦ ଚାରୁ ତାରା ବିମvିତ 

ଗଗେନ ଦିଶଇ ଛାୟାପେଥ ଦି�ଖvିତ।’ 

 ପ�ଭୁ ଶ�ୀରାମ. ମହିମାେର ସମୁଦ� େର ଲହରୀର ଉଦେବଳନ ନାହX, �ିର ନିଥର 

ଶାe ଲବଣା_�ରାଶି। ସମୁଦ� େର ଖv ବିଖvିତ ଏକ अ�� େରଖା ଦିଗ�ଳୟକୁ େଭଦ 

କରିଥିବା �� ଦୃ�ିକୁ ଆେସ। କହିବାକୁ ଗେଲ, େସତୁର ପବୂ� େଗୗରବ ଏେବ fୁ%, 

ମେନାରମ େସୗpଯ�� ମଳିନ ପଡିଛି। ଏହା ବ]�ମାନ ବହୁ fୁଦ�  fୁଦ�  ଦ�ୀପେର ବିଭo 

େହାଇଯାଇଛି, େକବଳ ମେଧ� ମେଧ� ଗଭୀର ଲବଣାo ଜଳରାଶି ବି^ାର ଲାଭକରିଛି। 

ରାେମଶ�ର ଠାରୁ ମାନx ାର ପଯ��e ଏହି େସତୁଟିର େଦୖଘ� ୬୦ ମାଇଲ୍ ପଯ��e ବି^ୃତ। 

ଏପରିକି ମାvାପମ୍ ଠାରୁ ପା_ାନ ପଯ��e ୨ ମାଇଲ୍ ବି^ୃତ ଥିବା ଏକ ଜଳମଗx ପାହାଡ 

ରହିଛି ଓ ଏହି ପବ�ତଟି ଗgମାଦନର अଂଶ େବାଲି ଜନଶ��ତିେର ରହିଛି। ସମୁଦ�  ଭ,ା 

ସମୟେର ଏହା ଉପେର େଲାକମାେନ ଯାତାୟାତ କରୁଥିେଲ। ପା_ାନରୁ ୨ ମାଇଲ୍ 

ଦୂରେର ୧୧ ମାଇଲ ଦୀଘ� ଓ ୬ ମାଇଲ  ପ�� ବି^ୃତ ରାେମଶ�ର ଦ�ୀପ ରହିଛି, ଏଠାେର 

୧୬ ମାଇଲ ଭଗx େସତୁଟିର ଭ,ା ସମୟେର ବାଲି ଓ ପଥର ଗୁଡିକୁ େଦଖିବାକୁ ମିେଳ। 

ପୁନ� ୧୯ ମାଇଲ୍ ଦୀଘ� ଓ ୨୪ ମାଇଲ ବି^ୃତ ମାନx ାର ଦ�ୀପ ରହିଛି, ଯାହା ଏେବ 

ଜନବସତିେର ପ%ୂ�। ଏହି ଦ�ୀପପୁ~ରୁ ଲ.ା ଆରn େହାଇଛି। କୁହାଯାଏ ପେୂବ� ଏହି 
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େସତୁ ଉପର େଦଇ ଭାରତରୁ ଲ.ା ପଯ��e େଲାକମାନ. ଯିବା ଆସିବା ଥିଲା, ଏପରିକି 

ଏହି ପଥେଦଇ ଲ.ାବାସୀ ଭାରତ ଆକ�ମଣ କରିଥିବା ଜଣାଯାଏ। ୧୪୮୪ ଖ�ୀ�ା�େର 

ଭୀଷଣ ଝ~ାଜନିତ ପ�ଳୟ ତର}ାଘାତେର େସତୁଟି ଭଗxରୂପେର ପରିଣତ େହାଇଛି ଓ 

େସହି ଦିନରୁ ଲ.ାଠାରୁ ଭାରତର ଗମନାଗମନ ସୁବିଧା ବିhିନx  େହାଇପଡିଛି। 

 ଜନଶ��ତି ଓ େଲାକବିଶ�ାସ अଛି େଯ, ଲ.ା ଯୁ�ର अବସାନ ପେର ପେର ଏହି େସତୁ 

ଉପେର ଶ�ାନାଦି ଜୀବ ଗମନାଗମନ କରିବା ଫଳେର ରାମ. ପ�ତି0ିତ ପବିତ�  େସତୁ ଓ 

ମହାତୀଥ� ସମୁଦ�  ଜଳ अପବିତ�  େହବାରୁ ବରୁଣ ପ�ଭୁ ଶ�ୀରାମ. ନିକଟେର ଗୁହାରି 

କରିଥିେଲ। ଯାହାଫଳେର ପ�ଭୁ ଶ�ୀରାମ ଏହାର ପ�ତିକାର ସ�ରୂପ େସତୁଟିକୁ ଶରାଘାତ 

ଦ�ାରା ଛିନx  କରିବାକୁ ନିେ��ଶ େଦଇଥିେଲ ଓ ଭାତ� � ଭo ଲfDଣ ତାହା ତତfଣାତ୍ ପାଳନ 

କରିଥିବାର କି_ଦeୀ ରହିଛି। 

 ଇଂେରଜମାେନ ଏହି େସତୁର ନାମ Adam's bridge ନାମେର ନାମିତ କରିଥିେଲ। 

ପୁରାଣ ବ%{ତ ଓ ଆଧ�ାତD କ ବିଶ�ାସାନୁଯାୟୀ ଭାରତରୁ ଲ.ା ପଯ��e ଏହି େସତୁ ମଧ�େର 

୨୪ ଟି ପବିତ�  ତୀଥ� ରହିଛି। ଏହି ତୀଥ� ଗୁଡିକ ମଧ�େର ଚକ�  ତୀଥ�, ପାପ ବିନାଶକ ତୀଥ�, 

ସୀତାସର ତୀଥ�, ହନୁମତ୍ ତୀଥ�, अଗ^� ତୀଥ�, ଶ�ୀରାମ ତୀଥ�, ଶ�ୀଲfDଣ ତୀଥ�, ଜଟା ତୀଥ�, 

ଚକ�  ତୀଥ�, ଗ}ା ତୀଥ�, ଯମୁନା ତୀଥ�, େକାଟି ତୀଥ� ଓ ଧନୁେ×ାଟୀ ତୀଥ� ଆଦି ବହୁ ପବିତ�  

ତୀଥ� ଭାରତୀୟ ମାନ. अବା ହିpୁମାନ. ଆଧ�ାତିD କ ବିଶ�ାସକୁ ଜାେବାଡି ଧରିଛି। 

ରାମାୟଣ ଆଧାରିତ ଏ ସବୁ ତୀଥ�ଗୁଡିକର ଉ�]ି ସÇକ�େର େଗାଟିଏ େଗାଟିଏ ସୁpର 

କି_ଦeୀ ମଳୂକ କାହାଣୀ ପ�ଚଳିତ अଛି। ଏସବୁ ତୀଥ� ବ�ତିତ ଏହି ରାମେସତୁେର ୧୭ଟି 

ଉପତୀଥ� ମଧ� ରହିଛି। ନିଃସ�ାଥ�ପର ଭାବେର ଶ�ୀରାମ.ୁ େସତୁବg ନିମ�ାଣେର ସାହାଯ� 

କରିଆସିଥିବା ତଥା ତା.ର ପରମ ଭo ପାଲଟି ଥିବା ରାମ. ବିଭିନx  େସନାପତି ଓ 
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େସୖନ�ମାନ. ନାମେର अେନକ ଉପତୀଥ� ରହିଛି, ଯାହାକୁ ଦଶ�ନ କେଲ ସବ�ପାପ fୟ 

ହୁଏ ଓ ମାନବ ଜନD ରୁ ମୁoି ମିେଳ। अଦ�ାପି େସହି ପବିତ�  େସତୁର ତୀଥ� େଦବାେଦବୀ.ର 

ରfଣାେବfଣ ଓ ସମ^ ପଜୂାର ବ�ବ�ା େସଠାକାର ରାଜାମାେନ ବଂଶାନୁକ�େମ କରି 

ଆସୁଥିବା ଜଣାଯାଏ। ତାସେ]� ଏହି ତୀଥ�ମାନ. ଭିତେର ଧନୁେ×ାଟୀ ତୀଥ� ପ�ଧାନ। 

କାରଣ ରାବଣର ବଧ ପେର ରାfାସମାେନ େଯପରି ଭାରତକୁ ଆସି ନପାରeି, େସଥିପାଇଁ 

ଶ�ୀରାମ ଲfDଣ.ୁ ନିେ��ଶ େଦଇ କହିଥିେଲ େସହି �ାନକୁ ଧନୁର େକାଟୀେର କ]�ନ 

କରିବାକୁ। ଫଳେର ଭାଇ. ଆେଦଶେର ଲfDଣ େସତୁବgର େସହି �ାନକୁ ଧନୁର 

େକାଟୀେର କ]�ନ କରିଥିବାରୁ ତାହାକୁ ଧନୁେ×ାଟୀ ତୀଥ� କୁହାଯାଇଥିବା ଜନଶ��ତି 

ରହିଆସିଛି। 

 ରାମାୟଣ ପ�ସି� ଏହି ଲ.ା େକବଳ ଭାରତବାସୀ. ପାଇଁ ପରିଚିତ ନୁେହଁ ତାହା 

ବିଶ� ପରିଚିତ। ସିଂହହeା ସିଂହ ବାବୁ. ପୁତ�  ବିଜୟ ସିଂହ. ନାମାନୁଯାୟୀ ଏହାର ନାମ 

ସିଂହଳ ରଖାଯାଇଛି। କିm ପା�ାତ� େଦଶବାସୀ. ନିକଟେର ଲ.ା ବା ସିଂହଳ ସିେଲାନ୍ 

ନାମେର ପରିଚିତ େହାଇଆସିଛି। େସଦିନର ଦଶାନନ ରାବଣର ଥିବା ସ�%�ମୟ ଲ.ା 

ଆଜି ଆଉ ନାହX। ଏହାର ୧୧/୧୨ अଂଶ ପ�ଳୟ ସମୁଦ�  ଗଭ�େର ଡୁବିଯାଇଛି। ଏପରିକି 

୧୫୦୦ଖ�ୀ�ା� ପଯ��e ପ�ଭୁ ଶ�ୀରାମ ନିମ{ତ େସତୁବg ଉପେର ଜନସାଧାରଣ. 

ଯାତାୟାତ ଥିଲା। କୁହାଯାଏ अତ�ାଧିକ ଝ~ା ଓ ତର}ାଘାତେର ଏହି ରାମେସତୁ ଭଗx ଓ 

ଜଳମଗx ପାଲଟିଗଲା। ଯାହାଫଳେର େସହି ଦିନଠାରୁ ଲ.ା ଭାରତ ଭୂମିରୁ ପ�ାକୃତିକ 

ଭାବେର ବିhିନx  େହାଇ ପଡିଛି। 

 ରାମାୟଣର ରାମେସତୁ ସତ କି ମିଛ, ରାମ. अେଲୗକିକ ପ�ତାପେର ଜଳେର ପଥର 

ଭାସିବା ସତ� କି ମିଛ, ରାମ.ୁ ବିତକ� ମଧ�କୁ େଠଲିେଦବା ଭାରତ ଭଳି ଏକ ଧମ� 
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ନିରେପf ରା��େର ପ�ଶx ଉଠାଇବା େଶାଭା ପାଏନାହX। କାହାପାଇଁ େକାରାନ୍ େଯତିକି 

ସତ� ଆଉ ପବିତ� , କାହାଲାଗି ବାଇେବଲ୍ େଯତିକି ସତ� ଓ ପବିତ�  ହୁଏ, ଠିକ୍ େସଭଳି 

କାହା ପାଇଁ ଏ ରାମାୟଣ ସତ� ଓ ପବିତ�  ପାଲଟି ଯାଏ। ଏହାକୁ େକେବ କବିର अତିର~ନ 

କtନା କହିବା ଯଥାଥ� ନୁେହଁ। ହୁଏତ ରାମେସତୁ ବି�ାନ ସ¢ତ େହାଇପାେର ବା େହାଇ 

ନପାେର, ତଥାପି अେଲୗକିକ ଶoିର ପ�ତାପକୁ େକେବ अସ�ୀକାର କରିପାେର ନାହX। 

େଯଉଁମାେନ ରାମେସତୁ ପଥର ଭାସିବା ଉପେର ପ�ଶxବାଚୀ କରeି, ତାହା ବି�ାନ ସ¢ତ 

େହାଇଥାଇ ପାେର, େସମାେନ େଟାପାଏ ଜଳ ସୃ�ି କରିପାରeି, କିm େଗାଟିଏ ସମୁଦ�  ଜଳ 

ସୃ�ି କରିପାରeି ନାହX, ପ�କୃତିର ଶoି ପାଖେର ସମେ^ ହାରମାନିେବ। 

 ତଥାପି ଏ ରାମେସତୁ ଐତିହାସିକ ସତ� େହଉ अବା େପୗରାଣିକ କtିତ ଇତିକଥା 

େହଉ, ଏହି ରାମେସତୁ ନିମ�ାଣ ପାଇଁ ଶ�ୀରାମ. ପ�ତି ହନୁମାନ, ସୁଗ�ୀବ, अ}ଦ, 

ଜା_ବାନ, ନଳ, ବିଭୀଷଣ, କପି େସୖନ� ଓ ଭଲ� �କ େସୖନ� ଆଦି ବିନା ସ�ାଥ�େର କରିଥିବା 

ଉପକାରର ତୁଳନା ନାହX। ଗୁvୁଚି ମଷୂା େସତୁବg େବେଳ ନିଜ ଶରୀରେର ଧଳିୂ େବାଳି 

େହାଇ ବg ଉପେର ଝାଡି ସମତୁଲ କରିବା अପବୂ� ଦୃଶ� ଓ ପ�ଭୁ ଶ�ୀରାମ ଗୁvୁଚି ମଷୂାର 

ଉପକାରର ପ�ତିଦାନେର ତା’ର ପୃ�େଦଶେର େସxହେର ଆ.ି େଦଇଥିବା ତିେନାଟି େରଖା 

ଜନଶ��ତିେର ତାହା ସDରଣୀୟ େହାଇ ରହିଛି। ଏହାର ସତ�ତା अଧିକ ଗେବଷଣା ସାେପfକୁ 

अେପfା ରେଖ। 
 

अଧ�ାପକ, ଓଡିଆ ଭାଷା ଓ ସାହିତ� ବିଭାଗ, 
ମହାନଦୀବିହାର ମହିଳା ସxାତକ ମହାବିଦ�ାଲୟ, କଟକ, 

ଦୂରଭାଷ : ୯୪୩୭୭୪୦୨୮୦ 
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ଭଗବାନ େକଉଁଠିଭଗବାନ େକଉଁଠିଭଗବାନ େକଉଁଠିଭଗବାନ େକଉଁଠି????    
       ଆଧ�ାତିD କ ମାଗ� େହଉ अବା ବି�ାନ ଯୁଗ, ଉନx ତି ପଥେର  

अେନକ ପ�ଶx  ମଣିଷ ଭିତେର ସ�ତଃ ଉ.ି ମାେର I ଆଜି ମଣିଷ ଏହି  

େଖାଜିବାର ପ�ୟାସେର अତ�ାଧୁନିକ ତଥା ବି�ାନ ଓ ପ�ଯୁoି ଯୁଗେର 

ପହ�ିଛି I ଆଜି ଭଗବାନ. �ିତିକୁ େନଇ अେନକ ଯୁoି ତକ� ଚାଲିଛି କିm अେନକ ବି� 

ବ�oି. ଠାରୁ ଏହାର ହୃଦୟ�ଶ�ୀ ଉ]ର ମିେଳ ନାହX  କି_ା ପ�ଶxବାଚି ବ�oି ଆତD ସେeାଷ 

ପାଏ ନାହX I “ଭଗବାନ େକଉଁଠି अଛି େଦଖାଇଦିअ, େଦଖି ଡ଼ାକିଲ ଆସିେବ, ଯଦି 

ଚତୁଃପାଶ��େର ସବୁଠି ବିଦ�ମାନ I” ଏହା ଆଜିର ୯୯ ପ�ତିଶତ େଲାକ.ର ପ�ଶx ଓ 

ଉପହାସ 

 ଯଦି ମଣିଷ େନଉଥିବା ନିଃଶ�ାସକୁ େଦଖାଇପାେର ନାହX, ଯାହା ବଂଚିବାେର ପ�ତିଟି 

ମୁହୂ]�େର ସାହାଯ� କେର, ତାହାେଲ  େସହି अଦୃଶ� ସ��ାକୁ େଦଖିବା କଣ ଏେତ ସହଜ?  

ଏହା ଉପେର ବହୁ ପ�ସ} ଆେଲାଚନା େହଇଛି, େକଉଁଠି କମ କ� ଚିତ ଏହାର ପ�ମାଣ ମଧ� 

ମିଳିଛି କିm ଆେମ ପ�ତିଟି ମଣିଷ ଏହା କରିପାରୁ ନାହୁଁ, େସଥିପାଇଁ ଆମକୁ ଏହା अସnବ 

ଓ ମିଥ�ା ଲାେଗ 

 ଏକଦା ବିଶ�ର ମହାନ ପୁରୁଷ ସ�ାମୀ ବିେବକାନp, ଯାହା. ନାମ ଉ�ାରଣ /ାରା 

ମୁv ଆେପ ଆେପ ନଇଁଯାଏ, ତା.ର ଜୀବନ କାହାଣୀ ଉପେର ଆଦୃ] ଏକ ପୁ^କେର 

କିଛି ଏହିପରି େଲଖାଯାଇଥିଲା, “ସ�ାମୀଜୀ ସବ�ଦା ସମ^ ବି� ବ�oି.ୁ ପଚାରିଥିେଲ, ଯଦି 

ସତେର ଭଗବାନ अଛeି ତା’େହେଲ େଦଖାଇ ପାରିବ? କ’ଣ ଆପଣ ଭଗବାନ.ୁ 

କୃ� ଦାସ 
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େଦଖିଛeି? କାହାଠାରୁ ଏହାର ଉ]ର ମିଳିନଥିଲା େଯେତେବେଳ େସ ଶ�ୀ ରାମକୃ� 

ପରମହଂସ. ସହ ସାfାତ କରିଛeି ଏବଂ ଏକା ପ�ଶx ପୁନରାବୃ]ି କରିଛeି, ଶ�ୀ ରାମକୃ� 

ପରମହଂସ अତି ସହଜେର ଏହାର ଉ]ରେର କହିଛeି, “ହଁ, ମଁୁ ତମକୁ େଯପରି ପ�ତ�f 

େଦଖୁଛି, େସହିପରି ସବୁେବେଳ େଦେଖ ଏହା ଶୁଣି ସ�ାମୀ ବିେବକାନp ^Í 

େହାଇଗେଲ ତା’ପେର ତା.ର ବିଶ�ାସ ଆସିଛି େଯ, ଶ�ୀ ରାମକୃ� ପରମହଂସ.ୁ ଗୁରୁ 

ରୂପେର ପାଇେଲ େମା ଜୀବନର ସମ^ ପ�ଶxର ଉ]ର ମିଳିଯିବ  

 ଆେମ ଏହା କଦାପି ଜାଣିପାରିବ ନାହX, େଯ ଶ�ୀ ରାମକୃ� ପରମହଂସ ଏପରି କଣ 

େଦଖାଇେଲ େଯ ସ�ାମୀ ବିେବକାନp ତା.ୁ ଗୁରୁ ରୂପେର ଗ�ହଣ କରି ଭଗବତ ଶoି ଓ 

ଭଗବତ େଚତନାକୁ ସାରା ବିଶ�େର ପ�ଦଶ�ନ କରି, ବିଶ� ବିଜୟୀ ସ�ାମୀ ବିେବକାନp 

ରୂପେର ପ�ସି�ି ଲାଭ କେଲ, ଯାହା ଆଜି ପୟ�e ବିଶ� ପାଇଁ अଦି�ତୀୟ 

 ଆ�ଯ��ର କଥା ଏହିକି େଯ େସହି ମହାନ ପୁରଷ.ର ଭୂମିେର ଜନD  େହାଇ ମଧ� 

ଆଜି ପ�ଶxବାଚକ ବାକ�େର ସୀମିତ େହାଇ ରହିେଛ ସ�ାମୀ ବିେବକାନp.ର ସDରଣ 

ଶoିକୁ େନଇ ଆଜି ବି ବି�ାନ ଓ େବୖ�ାନିକ ବିସିDତ! ଆଧ�ାତିD କ ଜଗତର ପରିମାଜ{ତ ଓ 

ପରମାଥ� ପୁରୁଷ, ଯିଏ ବିଶ� ପାଇଁ अଦି�ତୀୟ, ଏହି ହିpୁ ଧମ�ର ଏକମାତ�  ଯୁବକ, ୧୯ ବଷ� 

ବୟସେର ନିଜ �ାନ, ପ�ତିଭା, ସDରଣ ଶoି ଓ ବାକଶoି /ାରା ବିଶ�କୁ ଆଚମି�ତ କରିଥିଲା, 

େସହି ଧମ� େସହି ମାଟିେର ଜନD  େହାଇ ଆେମ ଆଜି େକେତ ନିମx ପ�ଶx ଓ ନିମx କମ�େର 

ପଡିରହିେଛ, ନିଜକୁ ନିେଜ ପଚାରିେନବା ଉଚିତ 

 େତେବ ଆମର ପ�ଶx େହଉଛି, “ଭଗବାନ େକଉଁଠି” ହିpୁଧମ�ର ପବିତ�  ଗ�° 

ଭାଗବତ ଗୀତାେର अଜ�ୁ ନ ଓ ଶ�ୀକୃ�.ର କେଥାପକଥନ ବିଷୟେର ଉଣା अଧିେକ ସମେ^  

ଜାଣିଥିେବ अଜ�ୁ ନ ମଧ� ଏକ ପ�ଶx ପଚାରିଛeି, अେନକ �ାନର ବାତ�ା ପେର ଓ ବିଭୁତି 
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େଯାଗର ପରିସମା|ି ପେର, ସ�ୟଂ ଶ�ୀ ହରି ତା. ବିଶ�ରୂପ ଦଶ�ନ େଦଇଛeି 

 ଏଠି  ପ�ଶx ଉେଠ, ଯିଏ ପ�ତିଟି କାଳେର ବିଦ�ମାନ େସ ଚାହXଥିେଲ ପ�ାରnରୁ ନିଜ 

ବିଶ�ରୂପ େଦଖାଇ, ନିଜର ସ#ୂଣ� ପରିଚୟ େଦଲା ପେର �ାନର ବାତ�ା େଦଇପାରିଥାେe 

କିm ଶ�ୀକୃ� େସହିପରି କରିନଥିେଲ ଏହା/ାରା େସ ସଂସାରକୁ ସତ�ତା ପ�ମାଣ 

େଦଇଛeି େଯ, ଭଗବାନ.ୁ େଖାଜିବା ଓ ପାଇବାପାଇଁ ଆ�ୃହା ଓ �ାନ ରୂପକ ପାହାଚେର 

ପାଦ ରଖି ଆଗକୁ ବଢିେଲ, ତାହାର ସତ�ତା େଯ େକୗଣସି ବ�oି ସ�ତଃ ଜାଣିପାରିବ 

 ପ�ଥମତଃ ଯୁoିବାଦ ପାଇଁ ପ�ଶx ପଚାରିବ ଓ ଦି�ତୀୟତଃ ଉ]ର ଜାଣିବା ପ�ୟାସେର 

ପ�ଶx ପଚାରିବା ସ#ୂ%� ପାଥ�କ� ୮୦ ପ�ତିଶତ େଲାକ ପ�ଥମତଃ ପରିସରେର ରହିଯାeି 

 େଯେତେବେଳ अଜ�ୁ ନ ନିଜ ଆତD �ାନ େଖାଜିବାର ପ�ୟାସ କରି अେନକ अେଲୗକିକ 

ପ�ଶxର ଉ]ର ଶ�ୀ ହରି. ଠାରୁ ପାଇଛeି, ତା’ପେର ହX ଦଶ�ନ अଭିଳାଷି େହାଇ 

ଭଗବାନ. ବିଶ�ରୂପ ଦଶ�ନର େଯାଗ�  େହାଇଛeି  

 େସହିପରି ଆେମମାେନ ମଧ� ପ�ଥେମ ନିଜ ମଧ�େର अeଃ ସ]ାକୁ େଖାଜିବା 

ଆବଶ�କ, ଏହା ହX ପ�ଥମ େସାପାନ अେଟ େଖାଜିବାର ପ�ୟାସେର ହX अeଃ�ାନ ସ�ତଃ 

ଉ�ାସିତ େହବ, ତତସହ କିଛି ରା^ା ଉନD �o େହାଇଉଠିବ ଏହି ^ରେର ହX ଜେଣ 

ଭଗବାନ. ବିଷୟେର ପଚାରିବାର େଯାଗ� ଆତD �ାନର ପଥେର अେନକ ଉ]ର 

ସ�ତଃÐୂ]� ମିଳିଯାଏ ଏହି^ରେର ହX ପ�ୟାସ କରି ବିଶ�ବିଜୟୀ ବିେବକାନp, ପ%ୂ� ା} 

େଯାଗର ସୃ�ିକ]�ା େଯାଗୀ ଶ�ୀ अରବିp ପରି ଆେn ମଧ� ଭଗବାନ େକଉଁଠି ର ଉ]ର 

ପାଇଁ ପାରିବା ଏବଂ ଏହା ହX ସଠିକ ମାଗ�        

ଇଟାମାଟି, ନୟାଗଡ     
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ବ�ାअବ�ାअବ�ାअବ�ାअ, , , , ବଢ଼ାअବଢ଼ାअବଢ଼ାअବଢ଼ାअ, , , , କନ�ାରତx କୁକନ�ାରତx କୁକନ�ାରତx କୁକନ�ାରତx କୁ    
 େମାେତ ମାରି ଦିअନା ବାପା, େମାେତ ମାରିଦିअନା ମା, ମଁୁ ପରା 

ତୁମ େଗହ� ା ଝିअ। େମାର କିଛି େଲାଡା ନାହX, ମଁୁ େକବଳ ବ�ିବାକୁ 

ଚାେହଁ। ମାତୃଗଭ�ରୁ କନ�ାଭୃଣର ଆତୁର ଚି�ାର, ଏଇ କରୁଣ େରାଦନ 

ଯା’ର କ%�ପାତ େହାଇଛି, େସ ^Í ଚକିତ େହାଇଯାଇଛି, ତା’ର 

ହୃଦୟଟା ଭୟ, ଆଶ.ାେର ଥରି ଉଠିଛି। େହେଲ ତା’ର ଦରଦୀ ଆତD ାର अe���ନି 

ସାଂପ�ତିକ ସମାଜେର ନିÓଳ ପ�ାଥ�ନା ପାଲଟିଛି। କାହXକି? କ'ଣ ପାଇଁ? 

 ଯିଏ ସ��ା. ଏକ अନୁପମ ସୃ�ି, ଭବିଷ�ତେର ବଡ େହାଇ ସୃ�ିକରିବ ଶତ ସହସ� 

ପ�ତିଭା ତା’ର ଆ]�ନାଦକୁ ଏେବର ମାନବିକତା ବିହୀନ ମାନବ ନୀରବ ଦ� �ା ଓ ବଧୀର 

େଶ�ାତା ପରି अବାକ୍ େହାଇ ଦvାୟମାନ େହାଇଛି। 

 ଏସବୁକୁ େଦଖିେଲ ମେନ ପେଡ େସହି ପୁରାଣ, ଆଦି ଯୁଗର େକେତକ अମୃତବାଣୀ; 

କନ�ାରତx .... ମହାରତx , କନ�ାଜନD  କେଲ ଜୀବନ ସାଥ�କ, କନ�ାଦାନ ମହାପୁଣ�। େସ 

କାଳେର ଯାହାଘେର କନ�ା ସeାନ ଜନD  େନଉଥିଲା, ତା’ ଘେର ଲfD ୀ ବିେଜ କେଲ ଶୁଣା 

ଯାଉଥିଲା। େଲାେକ କହୁଥିେଲ ଧନ� େସ େଯାଗଜନD ା ପିତାମାତା କନ�ାରତx େଟ ଜନD  

କରିଛeି। କିଏ ତା ଜନD କଲା କନ�ାକୁ ବିବାହ େଦଉଥିେଲ ଶୁେଭ, ଆଃ କନ�ାଦାନ କରି 

ମହାପୁଣ� ଲାଭ କେଲ। ମୁନିୠଷିମାେନ କହୁଥିେଲ ସାତଟି ବୃfେରାପଣ କରି ପୁଣ� 

ଲଭିବା ଯାହା େଗାଟିଏ କନ�ା ଜନD  କରିବା ତାହା। ମାତ�  ଏସବୁ ଭୁଲିଯାଇଛି ଏେବର 

ନାରାୟଣ ଚp�  
େସନାପତି 
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ବି�ାନ ଯୁଗର अ�ାନ ମାନବ। କାହXକି? କ’ଣ ପାଇଁ? 

 ପେୂବ� ମଣିଷ ସରଳ ଓ ନିରାଡ_ର ଜୀବନ ଯାପନ କରୁଥିଲା। ରାତାରାତି 

ବଡେଲାକ େହବା, ଧନ େଦୗଲତ ପଛେର ମାରାଥାନ୍ େଦୗଡି ବିଶାଳ ସÛାe अହ.ାରର 

ପାହାଡ ସୃ�ି କରିବା ଚିeାକରୁ ନ ଥିଲା। େତେବ ବାର_ାର ପ�ାକୃତିକ ବିପଯ��ୟ ତା 

େମରୁଦv ବ.ାଇେଦଲା ତ ସ�hଳତାର ହୃତପିvକୁ ଥରାଇେଦଲା। ଝିअଟିଏ ଜନD କରି 

ବଡକରି ବିବାହ େଦବାେବେଳ ଯାନି େଯୗତୁକ େଦବାପାଇଁ ତା ଘରବାଡି ବିକି�କରିବା 

ସେ}ସେ} ଋଣପାଇଁ ପରଦୁଆେର ହାତ ପତାଇଲା। ସବ�ସ�ାe ଓ କା}ାଳ େହାଇଗଲା। 

ଝିअ ଥିବା ଭାଇ ଓ ଝିअ ନ ଥିବା ଭାଇ. ସମାନ ସ#]ି ଥିେଲ ଝିअ ଥିବା ଭାଇ 

ଦୀନଦରିଦ� େର ପରିଣତ େହବା ସେ} ସେ} ମାନସିକ ଭାରାକ� ାe େହାଇ 

ଆତD ସ¢ାନହାନୀ ଓ अtାୟୁ େହଲା। ତ�େର ଝିअଟିକୁ ପାଠ ପେଢଇ ଶିfିତ କଲାପେର 

ଉପଯୁo ବରପାତ� େର ବିବାହପାଇଁ अଥ�ସଂଗ�ହ ତା ସ�hଳତା ଭିଟାମାଟିକୁ େଖାଳି ଗ]� 

କରିେଦଲା। ତୁଳନା ଓ ବିକାରଗ�^ ପିତାମାତା ସମାଜେର ବ�ିବା ଓ ସ¢ାନ ବଜାୟ ପାଇଁ 

ଘୃଣାକେଲ କନ�ାସeାନ ଜନD  କରିବାକୁ। 

 ଆରnେହଲା ଭୃଣହତ�ା ପ�କି�ୟା। ବି�ାନର अଗ�ଗତିେର अଥ�େଦଇ କେଲ ଲି} 

ନିରୂପଣ ଓ ଔଷଧ ତଥା ଗଭ�ପାତ କରାଇ କନ�ାଭ� �ଣ ହତ�ା ସାଜି ଦୁ��ଷ� ଘାତକ 

ଘାତିକା। 

 େଦୖବାତ୍ କନ�ାସeାନ ଭୂମି0 େହେଲ େସ େହଲା ଘୃଣିତା, अବେହଳିତା। ପୁअ 

ଝିअ.ୁ ଭଲପାଇବାର ପfପାତିତା। ଶିfା अଧିକାରରୁ ବ�ିତ େଯୗତୁକ େଦବା ଭୟେର। 

େଦାଷ ନ ଥାଇ ତାକୁ ଦv, କେଠାର अନୁଶାସନ। ତା ସ�ାଧୀନତା, ସମାନତାର ପାେଚରୀ 
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ଭା}ି ଚୁରମାର େହାଇଗଲା। ତା େଧୖଯ��, ସହନଶୀଳତାର ହିମାଳୟରୁ ଝରିଲା 

ପତିତପାବନୀ ଗ}ା। ବାଃ ବାଃ େର ଦୁନିଆ। 

 ଭୁଲିଗଲା ମଣିଷ େସ ମନିଷୀ. अମୃତବାଣୀ-ଦୁହିତା ଦୁଇକୁଳକୁ ହିତା। ବଡେହାଇ 

ବିବାହ କରି େସ ସାେଜ କୂଳବଧ,ୂ େସ ପବିତ� ା। ଜୀअeା ଶ�ା� େଦଇ ନିଜ ପିତାମାତା.ୁ 

େସ ଶାଶୁଘେର ଶାଶୁ ଶଶୁରନ. ମୃତୁ�ପେର ପିvଦାନ କେଲ। ପତx ୀ ବିନା ଶୁଭ, ଯାଗ ଯ� 

ଫଳବତୀ ହୁଏନା। 

 अବେହଳିତ ଝିअକୁ अତ�ାଚାର, ବ�ଭିଚାର କରିବାକୁ ପଛାଏ ନାହX ସମାଜ। 

ନାବାଳିକାକୁ ବଳା�ାର, ଧଷ�ଣ, େବଶ�ାବୃ]ି ପାଇଁ ବିେଦଶ ଚାଲାଣ କରିବାକୁ େସ ପଛାଏ 

ନାହX। ଟିକିଏ ବି ଚିeା ଲେରନା େଯ କୁନିଝିअଟିଏ େହାଇ ପରିବାରର ହସ ସଂଚାର କେର, 

ଭଉଣୀଟିଏ େହାଇ ମମତା ବାେg, µୀ ଟିଏ େହାଇ ତ�ାଗୀ େସବିକା ସାେଜ, ମା'ଟିଏ େହାଇ 

ବା�ଲ�ମମତା ଦିଏ ଓ ବଂଶବୃ�ି କରାଏ, ତା ପାଇଁ େକମିତି ଏ अବିଚାର କରିବି? 

 ଯୁଗ ବଦଳିଗଲାଣି, ଜନସଂଖ�ା ନିୟ�ଣ ସେ} ସେ} କନ�ା ଜନD ହାର ଏେତ 

କମିଗଲାଣି େଯ ଘୃଣିତ କନ�ା ଏେବ ହିଂସୁକ अମଣିଷ ମାନବ ଏେବ ବୁଝିଲାଣି ନିଜକୁ। 

ଦୁତି, ପି.ଟି.ଉଷା, ସାନିଆ, କtନା, ଲତା ଲfD ୀବାଈ, ସେରାଜିନୀ, ରମାେଦବୀ ଓ ଚଳ�ିତ�  

ନାୟିକା. ପାରଦଶ{ତା େଦଖି କନ�ାପ�ତି ଘୃଣା ଘେନଇ ଆସିଲାଣି। ସେତ େଯମିତି ତାକୁ 

କିଏ କହୁଛି, କନ�ା - अବଳା..ଦୁବ�ଳା ନୁହଁ, େସ ସବ�ଗୁଣସ#ନx ା ସବୁ କରିପାେର। ଏେବ 

େକେତକ ପୁତ�  ତା.ର ବୃ� ବୃ�ା ପିତା ମାତା.ୁ अଣେଦଖା, ନିଯ��ାତନା େଦଉଥିବା 

େବେଳ ଝିअଟି ବ�ାକୁଳତାେର ସହାୟ େହାଇପାରୁଛି। ଏେବର ସେଚତନତା ଝିअ ପଢିେଲ 

େଦଶ ଉÈ�ଳ, ମା'େହେଲ ପାେଠାଇ .. େଦଶଯିବ ଆେଗଇ ତା'ର ଉ�ୁକତାକୁ ତ�ରାନି�ତ କରି 
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କହୁଛି କନ�ାକୁ ଭଲ ପାଇବା ପାଇଁ। ମ�ାଡାମ୍ କୁ�ରୀ ଓ ପ�ତିଭା ପାଟିଲ୍ . ଦାନ କ'ଣ 

କମ୍? ସାବିତ� ୀ, ସୀତା, अନସୟୂା. ସD �ତି ଭାଳି ଗାgାରୀ, ମୀରାବାଈ. ଗୁଣଗାନ କରିକରି 

ସମାଜ େଖାଜୁଛି ଏମିତି ସେଜଇବାକୁ କନ�ାରତx କୁ। ଇ�ରେନଟ୍ ର କାମଠାରୁ କନ�ାର 

କାମ ବହୁତ ଉ�େର। ଏ ଗୁଣାବଳୀକୁ ତନx  ତନx  କରି ବୁଝିେଲ, ଆଦରିେଲ େଯ େକୗଣସି 

ମଣିଷର ମନ, अeର ଓ ଆତD ା ନି�ୟ କହିବ ... ବ�ାअ .. ବଢାअ... ଏ କନ�ାରତx କୁ 

*ବରି0 ଶିfକ,  

ସରକାରୀ ଉ.ପ�ା. ବିଦ�ାଳୟ,  

ଡିମିରିଆ,େତଲେକାଇ,େକpୁଝର* 

*ଦୂରଭାଷ-୯୪୭୭୮୨୪୩୨, ୭୯୭୮୭୯୯୬୬* 
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ଏଇ େଦଶର କଣ େହବ େକଜାଣିଏଇ େଦଶର କଣ େହବ େକଜାଣିଏଇ େଦଶର କଣ େହବ େକଜାଣିଏଇ େଦଶର କଣ େହବ େକଜାଣି    

 ବିେଦଶରୁ ଭ� ମଣ ସାରି ଘରକୁ େଫରିବା ପେର ରେମଶ 

ଚାରିପାଖେର ପୁରା ପରିବାର ଏକତି� ତ େହାଇଗେଲ କାହାପାଇଁ କଣ 

କଣ ସବୁ ଉପହାର अଣାଯାଇଛି େଦଖିବା ପାଇଁ ସମେ^ ଉ�ୁକ 

ସମ^. ମନ ଜାଣି ରେମଶ ଘରର ମୁରବୀ ଭଳି ସବୁ କଥା ବୁେଝ 

ଘରର ଭଲମp ସୁଖଦୁଃଖେର କାହାକୁ अଭାବ अନୁଭବ କରାଇ ଦିଏନାହX ସୁଟେକଶ୍ 

େଖାଲିେଦଇ ରେମଶ ପିଲାମାନ.ୁ େଖଳନା, ବାପା.ୁ ହାତଘ�ା ଆଉ େବାଉ.ୁ 

ସୁନାମୁଦିଟିଏ େଦବାପେର, ସୁଟ୍ ପିସ୍ କନା ପେକଟ ଧେରଇ େଦେଲ ବଡ଼ ଭାଇକୁ ଭାଇ 

ଖୁସିେର ଆତD ହରା େହାଇଗେଲ ତା. ପେର ପାଳି ଭାଉଜ.ର ରେମଶ ପୁଣି ଏକ 

ସମାନ ପ�ାେକଟ୍ େଖାଲି େଦଲା ଜିନ୍ ପ�ା�୍ ଆଉ ଟପ୍ ଭାଉଜ ଆଁ କରି ଚାହXଛeି 

ଭାଇ କହିେଲ, “କିେର ତୁ ପାଗଳ େହଲୁ ନା କଣ? େତା ଭାଉଜ ଏ ସବୁ ପିgିବ? େକେବ 

େସ ପିgିଥିଲା?” ଲୁଗା କାନିକୁ ମୁହଁ ସାମନାେର ଧରି ଠିଆ େହାଇଥିବା ଭାଉଜ ଲାେଜଇ 

ଯାଇ କହିେଲ, “ରେମଶ, ତେମ ଜାଣିନ ମଁୁ କଣ ପିେg?” ରେମଶ କହିଲା, “େକାଉ ଯୁଗେର 

ରହୁଛ ତୁେମ ସବୁ? େଲାକ ଯାଇ ଚp�େର ପହ�ିଗେଲଣି େଫସବୁକ୍ ଆଉ ଗୁଗୁଲ୍ 

ଦୁନିଆକୁ େଛାଟ କରିେଦଲାଣି ଭାରତର ମହାକାଶଯାନ ମ}ଳ ଗ�ହେର ପାଦ େଦଲାଣି 

େହେଲ ବି େସଇ ପୁରୁଣା କାଳିଆ ଚିeା?” ଭାଇ କହିେଲ, “େହ ରଖ୍ େତା ମଡ%� 

ଚିeାଧାରା କହିଲା ନା କଣ ଯୁଗ ବଦଳିଗଲାଣି େତା ଭାଉଜ ସବୁେବେଳ ଶାଢ଼ୀ ପିgି 

ଡା େଜ�ାତି ପ�ସାଦ 
ପ,ନାୟକ 
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ଆସିଛି ଆଉ ଆଗକୁ ମଧ� େସ ଶାଢ଼ୀ ହX ପିgିବ େତା ଯୁଗ ବଦଳି ଯାଇଛି ଯଦି ତୁ 

ଫେରନର୍ େହଇ ଯା, ଆେମ ବଦଳି ପାରିବୁନି” ରେମଶ ପୁଣି କହିଲା, “ଭାଇ ଯାହା 

କହୁଛ େସସବୁର अଥ� ଆଜିକାଲି ଆଉ ନାହX ଆମ ଘର ପରିବାର ଯଦି ଯୁଗ ସହ ନ 

ବଦଳିବ ତା େହେଲ अସୁବିଧା ଆଉ ତାପେର ଭାଉଜ କଣ ପିgିେବ ନ ପିgିେବ େସ 

ବିଷୟେର ତେମ କାହXକି ଏେତ ଦୃଢ଼ ମତବାଦୀ େହଉଛ? େସଇଟା ତା. ଇhା ମହିଳା 

ମାନ.ର କଣ କିଛି ଆତD ସ¢ାନ ନାହX ସବୁେବେଳ େସମାେନ କାହXକି ତମ କଥାେର 

ଚାଲିେବ?” ଏଥର ଭାଇ ରାଗିଯାଇ କହିେଲ, “କଣ ଦି ଚାରି େଦଶ ବୁଲିେଦଲୁ େଯ ନିଜକୁ 

ବଡ଼ �ାନୀ େବାଲାଉଛୁ େସ ସବୁ ବିେଦଶେର େହଉଥିବ, ଏଇଟା ଆମ େଦଶ ଭାରତ 

ଏଠି ଆମ ପରିବାରର ସ�ତ� ନୀତିନିୟମ ରହିଛି, ଚାଲିଚଳନ ରହିଛି, ଏ ସବୁ ବଦଳିବ 

ନାହX ମଁୁ ତ ଆଜି କହୁନି ଭାଉଜ କଣ ପିgିବ କି ଖାଇବ? ଏଇଟା େକଉଁ ଯୁଗରୁ ଚଳି 

ଆସିଛି, େମା ପବୂ�ରୁ ବାପା ବି େବାଉ କଥା ବୁଝୁଥିେଲ ଆଉ ତା ପବୂ�ରୁ େଜେଜବାପା 

େଜେଜମା’ କଥା ବୁଝୁଥିେଲ ଏମିତି ତୁ ବିେଦଶୀ ନୀତିନିୟମ ଆଣି େଥାପିେଦେଲ ଆେମ 

କଣ ବଦଳିଯିବୁ” 

 ରେମଶ ଏଥର ହସିଲା ରେମଶର ହସ େଦଖି ସବୁ ଆ�ଯ�� େହାଇ ଚାହXଥିେଲ 

କହିଲା, “ଭାଇ, ସାବରିମାଲା ମpିରେର ମହିଳା. ପ�େବଶ ବିଷୟେର କଥା େହବାେବେଳ 

ଆପଣ କଣ କହୁଥିେଲ? କଣ ନା ସମାଜ ନାରୀ ମାନ.ୁ ଦେବଇ କି ରଖିବାକୁ ଚାହୁଁଛି 

ନାରୀ ମାନ.ର अଧିକାରକୁ ସ¢ାନ ଦିଆଯାଉନି ଆଉ େକେତ କଣ? େସ ସବୁ କଣ 

ଖାଲି ସଭାସମିତିେର କହିବା ପାଇଁ କହୁଥିଲ ନା ସତେର େସ କଥାର କିଛି अଥ� ବୁଝୁଥିଲ?” 

ଭାଇ ପଚାରିେଲ, “ସାବରିମାଲା ବିଷୟ ସହ ଆମ ପରିବାରର ଚଳଣୀର କି ସ#କ�?” 
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 “ଭାଇ, ସାବରିମାଲା ଆମ େଦଶର ଏକ ବିଶ�ାସ ବା ଆ�ାର େକp� ଯଦି ଏଇଟା 

ଆମ ପରିବାର େସଇଟା ଆମ େଦଶ ଆମ ଘର କଥା େଯଉଁ ମpିରକୁ ମହିଳାମାେନ କାଳ 

କାଳରୁ େକେବ ଯାଉନଥିେଲ ଏେବ େସଠି ଯାଇ ପଜୂା କରିବାକୁ କହିବା ବା ଜିଦ୍ କରିବା 

ବା ଏକ ରକମ ଧମକ େଦବା କଣ ଯୁoିଯୁo େହଉଛି? ପ�େତ�କ ମpିର େହଉ ବା ମସଜିଦ୍ 

ବା ଚ��ଘର, କିଛି ନା କିଛି ନୀତିନିୟମକୁ ମାନି ଚଳeି େସଇ ନୀତି େହଉଛି େସଇ 

ମpିରର ଧମ� ଯଦି େସଠାକୁ ପୁରୁଷ ମାନ.ୁ ହX ଯିବା ପାଇଁ अନୁମତି ମିଳୁଛି ଏବଂ ବଷ�ର 

ମାତ�  କିଛି ମାସ ପାଇଁ େସଇ अନୁମତି ମିଳୁଛି, େସଇଟା ପଛେର କିଛି େବୖ�ାନିକ କାରଣ 

ନି�ୟ ଭାବେର ଥିବ, ଏହାକୁ ଆେମ ମାନିବାକୁ ପଡ଼ିବ କାରଣ େଯଉଁମାେନ ଏେତ ବଡ଼ 

ବଡ଼ ମpିର ନିମ�ାଣ କରିଥିେଲ, ଆଉ େଦବୀ େଦବତା.ୁ ପଜୂା ବିଧି ସବୁ ସୃ�ି କରିଥିେଲ 

େସମାେନ ତ ଆଉ ମଖୂ� ନଥିେଲ! ଏେତ ବିଶାଳ ମpିର ନିମ�ାଣେର ବ�ବହୃତ ଯ�ୀ ହୁअm 

ବା କାରିଗର େସମାେନ ସବୁ ନି�ୟ �ାନୀ ଥିେଲ େସହିପରି ମpିର ଭିତର େଦବାେଦବୀ 

ଆଉ ପଜୂାପଜିୂ ବ�ବ�ା ସବୁ �ାନୀ ବ�oିମାେନ ହX ତିଆରି କରିଥିେଲ ମଖୂ� େହାଇଥିେଲ 

େସମାେନ ମpିର କାହXକି କରିଥାେe? ଯଦି େସମାେନ କହୁଛeି େଯ ମpିରେର ମହିଳା 

ମାନ. ପ�େବଶ ମନା ତା େହେଲ ତା’ର ମଧ� ନି�ୟ କିଛି କାରଣ ରହିଥିବ  

 ମସଜିଦେର ମହିଳା ମାନ. ପ�େବଶ ବାରଣ କରାଯାଉଛି କାହXକି? େସଇଥିେର 

ମଧ� େକୗଣସି ପ�କାର ଆ�ା ବା ବିଶ�ାସ ଥାଇପାେର ତା େବାଲି ଆେମ କଣ ଜିଦ୍ କରିବା 

େଯ ଆେମ ମହିଳା.ୁ ମ୍ସଜିଦେର ପ�େବଶ କରାଇବୁ ଏହା/ାରା କଣ ଲାଭ େହବ? 

େକବଳ अଶାeି େହବ ସିନା ଏହାର େକୗଣସି ସୁଫଳ ମିଳିବ ନାହX 

 ମହିଳା.ୁ ସମାନ अଧିକାର ଦିଆଯାଇ େସମାନ.ୁ ପ�େବଶାଧିକାର ମିଳୁ େବାଲି ଦାବୀ 
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କରୁଥିବା େଲାକମାେନ ହୁଏତ ଜାଣୁନାହାeି ବିଶ�ର କିଛି ଏମିତି �ଳ ବା �ାନ अଛି େଯଉଁଠି 

େକବଳ ମହିଳା ମାନ.ୁ ପ�େବଶାଧିକାର ମିଳିଛି ଏବଂ େସଠାେର ପୁରୁଷ ମାନ.ୁ 

ପ�େବଶାଧିକାର ନାହX ଆେମ କାହXକି ଜିଦ୍ କରିବା େଯ ସାବରିମାଲାେର ମହିଳା.ୁ 

ପ�େବଶ କରିବାକୁ ଦିଆଯାଉ ଏହା/ାରା କଣ ଲାଭ େହବ ମpିରକୁ ଆେମ କଣ 

େଗାଟିଏ ପଯ��ଟନ�ଳୀେର ପରିଣତ କରିବା? ତା’ପେର अନ� େକୗଣସି ମpିର ଏବଂ 

ସାବରିମାଲା ମଧ�େର अେନକ ବିେଭଦ ରହିଛି େଯମିତି ଏହି ମpିର ବଷ�ର େକବଳ 

ନି�{� େକଇ ମାସ ହX େଖାଲାରେହ ଏବଂ ଏଠାେର ପ�େବଶ କରିବାକୁ େହେଲ ନି0ାର 

ସହ ଏକ ମାସ ପଯ��e ସ#ୂ%� କଳାବµ ପରିଧାନ କରିବାକୁ ହୁଏ ଖାଦ� ପାନ, ପଜୂା 

ବିଧି ସବୁ ମଧ� ରହିଛି ଏମିତିକି ସାଂସାରିକ ବ�oି ନିଜ ପରିବାର ଠାରୁ ଦୂରେର ରହି 

ଏହି ଧାମ{କ ନୀତିନିୟମକୁ ପାଳନ କରିବାକୁ ପେଡ଼ େବୖରାଗ�ର ଜୀବନ ବିତାଇବା ପେର 

ମାସାeେର ମpିରକୁ ଯାଇ ପଜୂା କରିବାକୁ େହାଇଥାଏ ଏହା ସବୁ ପାଳନ କରିବା 

ସnବତଃ ସମ^. େfତ� େର ସହଜ ନ େହାଇପାେର, େତଣୁ ମpିରେର ପ�େବଶ କରିବାକୁ 

ଜିଦ୍ କରିବାକୁ ଆେଦୗ �ୃହଣୀୟ ଲାେଗନାହX ଏହା େକବଳ ହିpୁ ଧମ�ର ଏକ ବିେଶଷ 

ପଜୂା�ଳୀକୁ अପବିତ�  କରିବାର ଏକ अସଫଳ ପ�ୟାସେବାଲି କୁହାଯାଇପାେର” 

 ଘେର ସ#ୁ%� ନିରବତା, ସମେ^ ଚୁପଚାପ ଶୁଣୁଥିେଲ ବଡ଼ଭାଇ ମଥାପାତି 

ବସିଥିେଲ ଭାଉଜ କହିେଲ, “ରେମଶ ତେମ େକେତ କଥା ଜାଣିଛ! ମଁୁ ଭାବୁଥିଲି 

ମpିରେର ମହିଳା ମାନ.ୁ ପ�େବଶ अଧିକାର ନ େଦଇ ଆମ ପ�ତି अନ�ାୟ କରାଯାଉଛି 

େବାଲି, ଏେବ ଭାବୁଛି ତେମ ଯାହା କହୁଛ ସବୁ ନି�ୟ ଭାବେର ସତ ସମେ^ ତମ ଭଳି 

ଚିeା କରିେଲ େକେତ ଭଲ ହୁअeା କିm ଯଦି ସତେର େକହି ମହିଳା ମpିରକୁ ଯାଇ ପଜୂା 
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କରିବାକୁ ଚାହXଥିବ? ଏେବ ପୁରୀେର ଜଗନx ାଥ.ୁ ପଜୂା କରିବାକୁ ଭo ସାଲେବଗ ମଧ� 

ଚାହXଥିେଲ अନ� ଧମ�ର େହେଲ ବି େବେଳ େବେଳ ମନେର ଆସoି ଆସିଯାଏ େସମିତି 

ବି େହାଇପାେର ନା” 

 ରେମଶ ଭାଉଜକୁ ଚାହX କହିଲା, “ହଁ େହବନି କାହXକି? ନି�ୟ େହାଇପାେର ଭoି 

କାହାପାଇଁ େକେତେବେଳ ଆଉ େକମିତି ଜାଗ�ତ େହବ କିଏ କହିବ େହେଲ ଭoି କରିବା 

ପାଇଁ ମpିର ଭିତରକୁ ଯାଇ ପଜୂା କରିବା ପାଇଁ ଜିଦ୍ କରିବା େକମିତିକା କଥା? ଯଦି 

ବିଶ�ାସ अଛି ତା େହେଲ ଭଗବାନ େଯେକୗଣସି �ାନେର େଯେକୗଣସି ରୂପେର େଦଖା େଦଇ 

ପାରିେବ ଆଉ ଭoର ଭoିକୁ ସ�ୀକାର କରିେବ ସାଲେବଗ ବି ତ େସମିତି ହX କରିଥିେଲ 

ନା ଏ ସବୁ େଲାକ େଦଖାଣିଆ କଥା ଭାଉଜ अସଲ କଥା େହଉଛି େଲାକ ମାନ.ର 

ଧାମ{କ ଭାବନାକୁ ଆହତ କରିବା କିଛି ନ�^ସ�ାଥ� ବ�oି ଏହା ଆଢ଼ୁଆଳେର ଆମର 

ବିଭିନx  ଧାମ{କ अନୁ0ାନକୁ କଳୁଷିତ କରିବାକୁ ଲାଗିଛeି 

 ଭାରତର ସମି�ଧାନ ଆମକୁ अଧିକାର େଦଉଛି ଆେମ େଯ େକୗଣସି ଧମ�କୁ अବଲ_ନ 

କରି ପାରିବା ଏହା ଆମର ବ�oିଗତ ବ�ାପାର କିm अନ� ଧମ�ପ�ତି अସହି�ୁ େହବା 

अନୁଚିତ କିm ସା#� ତିକ ସମୟେର େଦଶେର अେନକ ଏମିତି ସଂଗଠନ ବା େଗା0ୀ ଜନD  

େନଇଛeି େଯଉଁମାେନ ସମତା ଓ ସମାନ अଧିକାରର /ାହୀ େଦଇ ଆମର ଧାମ{କ 

ଭାବନାକୁ ବାର_ାର ଆଘାତ କରୁଛeି ଆଉ ଜାଣତେର େହଉ ବା अଜାଣତେର ଆେମ 

ନିେଜ ହX ଆମ ଧମ�କୁ ନୁ�ନ କରି େଦଉଛୁ ହସି କରି କହିେଦଉଛୁ, ଯୁଗ ବଦଳିଲାଣି ଆଉ 

େସ ପୁରୁଣାକାଳିଆ ରୀତିନୀତି କିଏ ମାନୁଛି ମpିରେର କଣ अଛି େଯ ଏେତ ଜିଦ୍ କରୁଛ 

ଯଦି ମହିଳା ଯିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛeି ଛାଡ଼ି େଦଉନ? 
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 ଭାଉଜ ଚିeା କରି େଦଖ, ମpିରେର ପ�େବଶ କରିବା अଧିକାର ଯଦି େକାଟ୍� ପାଖେର 

अଛି ଏବଂ େକାଟ୍� ଚାହXେଲ ମpିରର ନୀତିନିୟମ ସବୁ ବଦଳି ଯାଉଛି, ତା େହେଲ 

ମpିରେର ବସିଥିବା ଭଗବାନ. େକୗଣସି ନିୟମ େକାଟ୍� ସ¢�ଖେର ତୁh େବାଲି ଧରିନିअ 

େସମିତି େହେଲ ମpିର ଯାଇ ଲାଭ କଣ? ବରଂ େକାଟ୍� ଯାଇ ପଣୂ� ପାअ ଆ�ଯ�� ବିଷୟ 

ସାବରିମାଲା ମpିରେର ପ�େବଶ ପାଇଁ ଲଢୁଥିବା ଓକିଲ ଏବଂ ପ�େବଶାଧିକାର ପାଇବା 

ପାଇଁ ଚାହୁଁଥିବା ମହିଳା ସମେ^ अଣହିpୁ ଏବଂ େସମାନ.ୁ ସୁରfା େଦବାପାଇଁ 

େକରଳେର ଆେୟାଜିତ େଶାଭାଯାତ� ାେର େକବଳ ମୁସଲମାନ ଏବଂ ଖ�ୀ�ିୟାନ୍ ମହିଳା ହX 

େଦଖାଯାଉଛeି େଯଉଁ ମହିଳାମାେନ ଯୁଗଯୁଗରୁ ନିଜକୁ କଳା ବୁଖ�ାରୁ ସ�ାଧୀନ କରାଇ 

ପାରୁନାହାeି, ନିଜ ଧମ�ର ମସଜିଦେର ପ�େବଶ କରିବା ଭଳି अଧିକାର ପାଇଁ ତୁv େଖାଲି 

କଥା ପେଦ କହି ପାରୁନାହାeି େସମାେନ ଆଜି େଗାଟିଏ ହିpୁ ମpିରେର अଣହିpୁ ମହିଳା.ୁ 

अେଯୗoିକ ଭାବେର ପ�େବଶ କରାଇବା ପାଇଁ ଦାବୀ କରୁଛeି? ଏହା ସବୁ ରାଜେନୖତିକ 

କାଯ��କ�ମ ଭଳି ମେନ େହଉନି?” 

 ସମେ^ ଚୁପ ଥିେଲ ବାପା କହିେଲ, “ଏଇ େଦଶର କଣ େହବ େକଜାଣି! ଆମ ଘର 

େଲାକ ତ ଠିକ୍ ନାହାeି କାହାକୁ ଆଉ େଦାଷେଦବା?” ବଡ଼ଭାଇ ମୁହଁ ଆମି�ଳା 

େହାଇଗଲା େସ �ାନ ଛାଡ଼ି ଯାଉ ଯାଉ କହିେଲ, “ଯାअ, ରେମଶକୁ କିଛି ଖାଇବାକୁ ଦିअ 

ବହୁତ ବାଟ ଯାତ� ା କରି ଆସିଛି” 

 ବି.ଦ� . : ଏହି ଆେଲଖ� େକୗଣସି ଧମ�କୁ ବା କାହାର ଧାମ{କ ଭାବନାକୁ ଆଘାତ େଦବା 

ଉେ�ଶ�େର େଲଖାଯାଇନାହX, କି_ା େକୗଣସି ରାଜେନୖତିକ ଦଳ ବା େଗା0ୀର ମତବାଦକୁ 

ପ�ଶ�ୟ ଦିଆଯାଇ େଲଖାଯାଇନାହX ଏହା ସ#ୂ%�ଭାବେର ଏକ ବ�oିଗତ ମତ ଆପଣ. 
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ସୁରfା ଶିfାସୁରfା ଶିfାସୁରfା ଶିfାସୁରfା ଶିfା    
 େକହି େକେବ େହେଲ େକୗଣସି ଆଚରଣକୁ ଧରି ଜନD  େହାଇ 

ନ’ଥାeି ବ�oି ବିେଶଷ.ର ଆଚରଣ ଗୁଡିକ ଜୀବନଯାତ� ା 

ମାଧ�ମେର ହX ଆହରଣ କରାଯାଇ ଥାଏ ଆମର ଆଚରଣ ଆମ 

ବ�ବହାରକୁ ସଂଚାଳନ କେର अଥ�ାତ ଆମର ବିଭିନx  अଭ�ାସ, ଆେମ ନିଜ ମଧ�େର 

ଏବଂ ସମାଜେର କିପରି ଭାବେର ଚଳୁ, ଆମର ନିଜ ଆଚରଣ ଭଲ ବା ଖରାପ - ଏ ସବୁର 

ପ�ଭାବ ଆମ ଚାରିପାେଖ ଥିବା ବିଭିନx  ବ�oି. ଉପେର ପ�ତିଫଳିତ ହୁଏ ଆମର େଦୖନିକ 

ଜୀବନେର ବିଭିନx  କାଯ��ର ସ#ାଦନ ଆେମ ଆମଦ�ାରI ରଚିତ ଓ ବ�{ତ ଆଚରଣ 

ମIଧ�ମେରହX କରିଥାଉ  

 ଶିt ମାନ.େର ବିଭିନx  କାଯ�� େfତ� େର େଯଉଁ ମାେନ କାଯ�� କରeି, େସମାନ. 

ଆଚରଣ ଉପେର େତଣୁକରି ସୁରfା ଓ ସମୃ�ି ବିେଶଷ ଭାବେର ନିଭ�ର କେର 

େସମାନ.ର ଉ]ମ ସୁରfା ଆଚରଣ ଉପେର ହX ଶିtର ସମୃ�ି ନିଭ�ର କେର କାରଣ 

ସୁରfାରୁ ହX ସମୃ�ି ଆଉ ଦୁଘ�ଟଣାରୁ ଦୁଗ�ତି  

 େଯେହତୁ େକୗଣସି ଆଚରଣ ବା अଭ�ାସ ଜନD ରୁ ଆସି ନଥାଏ ଓ ଏହାକୁ ଜୀବନ 

କାଳ ମଧ�େର ହX ଆହରଣ କରାଯାଇଥାଏ େତଣୁ କରି ଏହାକୁ ସୁରfା ଶିfା ଓ ପ�ଶିfଣ 

ମାଧ�ମେର ପରିବ]�ନ ମଧ� କରାଯାଇପେର ଏଥିପାଇଁ ଉ]ମ ଆଚରଣର ଶିfା େଯେତ 

ଶୀଘ� େହବ ତାହା େସେତ ଭଲ ଫଳ େଦବ ଶିfାବିତ ଓ ବ�ବହାର ବି�ାନୀମାେନ ଏହା 

ରମା କାe ମିଶ� 
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ପ�ମାଣିତ କରି ସାରିଛeି େଯ େଛାଟ ବୟସେର ଉ]ମ ଆଚରଣ ଶିfା େଯେତ ଫଳପ�ସ ୂ

ହୁଏ, ପରିଣତ ବୟସେର େସେତ ହୁଏ ନାହX ପ�ାଥମିକ ଓ ନିମx ମାଧ�ମିକ ବିଦ�ାଳୟ 

^ରେର ସୁ� ଆଚରଣ ବିକାଶ ପାଇଁ କାଯ��କ�ମ େହଉଛି ପ�କୃ� ସମୟ ଏ ବୟସେର 

ପବୂ�ରୁ େକୗଣସି ଆଚରଣ ପ�ତି0ା େହାଇ ନ ଥିବାରୁ ନୂତନ ଆଚରଣ ଶୀଘ� अଭ�ାସେର 

ପରିଣତ େହାଇଯାଏ କିm ବୟ=ମାନ.ର ଆଚରଣ ବଦଳାଇବା ପ�କୃତେର ଏକ 

ସମସ�ା େସମାନ.ର ଆଚରଣ ବଦଳାଇବାକୁ େହେଲ ପବୂ�ର ମp ଆଚରଣ ଗୁଡିକୁ 

ପରି×ାର କରିବା ଦରକାର ହୁଏ ପବୂ� ଆଚରଣ ମୁvରୁ ନ ଲିଭିେଲ ନୂତନ ଆଚରଣ 

ଫଳପ�ସ ୂ େହବ ନାହX ଏହି କାରଣରୁ ହX ବୟ=ମାନ. ଠାେର ପରିବ]�ନ ପ�ତି 

ପ�ତିେରାଧର ଭାବନା ଯେଥ� अଧିକ ପରିମାଣେର ରହିଥାଏ 

 ଶ�ମିକମାନ. ମଧ�େର ସୁରfିତ କାଯ��, ସୁରfିତ ଆଚରଣ ଏବଂ अଭ�ାସର ବିକାଶ 

ଦିଗେର େକୗଣସି ସୁରfା ଶିfା କାଯ��କ�ମ ଫଳପ�ସ ୂେହଉଛିକି ନାହX ତାହାର ପ�ମାଣ ମିେଳ 

େସମାନ.ର ଆଚରଣ ପରିବ]�ନ ମାଧ�ମେର ଯଦିଓ ଏ କଥା ଠିକ େଯ ସୁରfା ସଂ=ୃତି 

ଗଢି େତାଳିବା ଲାଗି ସୁରfା ସେଚତନତାକୁ ବ�{ତ କରିବାକୁ େହବ; କିm ଏହା େସ ସମୟ 

ପଯ��e କାଯ��କାରୀ େହବ ନାହX େଯେତେବଳ ପଯ��e ଶ�ମିକମାେନ ଆଚରଣ ଗତ 

ପରିବ]�ନ ପାଇଁ ମାନସିକ ଭାବେର ପ�^ୁତ ଓ ଶାରୀରିକ ଭାବେର ତାକୁ ବ�ବହାର କରିବା 

ପାଇଁ େଚ�ା ନ କରିଛeି ଶ�ମିକମାେନ ପରିବ]�ନ ପ�କି�ୟାକୁ ମାନସିକ ଭାବେର, ହୃଦୟର 

ସହିତ ଗ�ହଣ ନ କରିବା ପଯ��e େସମାନ. ଆଚରଣେର ଉନx ତି େହବ अସnବ 

େତଣୁକରି ଶ�ମିକ ଶିfକମାନ.ୁ ଏ କଥାକୁ ମନେର ରଖି ପାଠ�କ�ମର ବିଷୟବ^ୁ ଚୟନ ଓ 

ତାହାର ଉପ�ାପନାକୁ ଏକ ଆହ�ାନ ଭାବେର ଗ�ହଣ କରିବାକୁ େହବ ବିେଶଷ ଭାବେର 



ଆହ� ାନ ଇ-ପତି� କା, ଚତୁ��ଶ ବଷ�, ପ�ଥମ ସଂଖ�ା, ଜାନୁଆରୀ ୨୦୧୯ Magazine Downloaded from www.aahwaan.com 

ଆହ� ାନ ଇ-ପତି� କା ସ#ୂ%� ନିଃଶୁ' ବିତରଣ େହତୁ ଡା େଜ�ାତି ପ�ସାଦ ପ,ନାୟକ. /ାରା ପ�ତି0ିତ ଓ ପ�କାଶିତ  | Aahwaan.com  Aahwaan.com  Aahwaan.com  Aahwaan.com  |  395 

ଶିt ଶ�ମିକ ସୁରfା ଶିfା କାଯ��କ�ମ ମାନ.େର େଯଉଁମାେନ ପ�ଶିfଣ େଦେବ 

େସମାନ.ର ଏ ଦିଗେର ଯେଥ� अନୁଭବ ଥିବା ଆବଶ�କ  

 କାଯ��େfତ� େର ସୁରfାର ବିେଶଷ ମହ]� ରହିअଛି କାରଣ ସୁରfିତ ବ�ବହାର ହX 

ଦୁଘ�ଟଣା ନିବାରଣେର ବିେଶଷ ଭାବେର ସାହାଯ� କରିଥାଏ ପରିଚାଳନା କ]�ୃ ପf ଏବଂ 

ଶ�ମିକମାନ. ମଧ�େର ସୁରfା ସ_gେର ଏକା ପ�କାର େଚତନା ନ ଆସିବା ପଯ��e 

ସୁରfା ସଂ=ୃତିର ବିକାଶ ସnବପର ନୁେହଁ  

 ସୁରfା, ଗୁଣବ]ା ଏବଂ ଉ�ାଦକତା େଗାଟିଏ ମୁଦ� ାର ଦୁଇଟି ପାଶ�� ସଦୃଶ ଏବଂ ଏ 

ଗୁଡିକ ସମପରିମାଣେର ମହ]�ପ%ୂ� ଏ ଗୁଡିକର ତୃଣମଳୂ ପଯ��ାୟେର ଉପଯୁo ଭାବେର 

ପ�ତିଫଳନ ନ େହେଲ ପରିଚାଳନା କ]�ୃ ପf େକେବେହେଲ ନି��ାରିତ ଲf� ହାସଲ 

କରିପାରିେବ ନାହX େଯ େକୗଣସି ଶିtେର କ�ାମାଲର େଯତିକି ମହତ�, ମାନବ-ସ_ଳର 

ମହତ� ତେତାଧିକ ମାନବ-ସ_ଳର ବିକାଶ ହX ଶିt ବିକାଶ ମଳୂ େତଣୁ ସୁରfା ବା 

ଉ]ମ ଗୃହସÈା ବା ଉ�ାଦକତାର ବିକାଶ ଲାଗି କାଯ��ରତ ମାନବ ସ_ଳର ବିକାଶ 

ଏକାe ଆବଶ�କ କାରଣ କାଯ��ରତ ମାନବ ସ_ଳର ଗୁଣବ]ାେର ବୃ�ି ନ େହବ 

ପଯ��e ଉ�ାଦନର ଗୁଣବ]ାେର ଉନx ତି अସnବ                

 ପରିଚାଳନା କ]�ୃ ପfକ.ର ସବ�ପ�ଥମ ଆବଶ�କତା େହଲା େଯ େସମାେନ 

କାଯ��ରତ ଶ�ମିକ.ର ସୁରfା ଏବଂ ସୁରfିତ ଉ�ାଦନ ପ�ଣାଳୀ ପ�ତି0ା ଦିଗେର ଉପଯୁo 

ପଦେfପ ଗ�ହଣ କରିେବ େକବଳ ସୁରfା ପ�ତି ପ�ଣୟନ କେଲ କିଛି ଲାଭ େହବ ନାହX, 

ତାହା କାଯ��େର ବିନିେଯାଗ େହଉଛି କି ନାହX, ତଳଠାରୁ ଉପର ପଯ��e ସମେ^ େସ 

ପ�ତିକୁ ପ%ୂ� ପ�ାଣେର ମାନୁଛeି କି ନାହX େଦଖିବା ଏବଂ ସମ^.ର अଭ�ାସେର ପରିଣତ 
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କରାଇବାହX अଧିକ ମହତ�ପ%ୂ� ସୁରfା अଧିକାରୀ. ମହତ� ମଧ� ଏହି କାଯ�� ଉପେର 

ନିଭ�ର କେର 

 ବିଭିନx  ସୁରfା ତଥ�ରୁ ଏହା ପ�ମାଣିତ େହାଇ ସାରିଛି େଯ ଶିtେର ନୂତନ କରି 

େଯାଗ େଦଇଥିବା ଶ�ମିକମାନ.ର ଦୁଘ�ଟଣା ହାର अଧିକ ଏଥିପାଇଁ େଯଉଁମାେନ ନୂତନ 

କରି କରି ସଂ�ାେର େଯାଗଦାନ କରeି େସମାନ.ର ସଂେଶାଧନ ପାଇଁ ମଳୂରୁ ବେpାବ^ 

କରିବାକୁ େହବ ଏ ପ�କାର ପ�ଶିfଣ ବ�ବ�ା ପ�େତ�କ ନୂତନ କମ�ଚାରୀ ତା. ନି��ାଯ�� 

କାଯ�� େfତ� େର େଯାଗଦାନ କରିବା ପବୂ�ରୁ େହବା ବିେଧୟ ଏହି ପ�ଶିfଣ ମାଧ�ମେର ହX 

ନୂତନ କମ�ଚାରୀମାନ.ୁ େସମାନ.ର କାଯ��, କାଯ�� ପାଇଁ ଉପଯୁo େପାଷାକ, କାଯ�� 

ପାଇଁ ସାଧାରଣ �ାନ, କାଯ��ର ସୁରfା, ସାଧାରଣ ସୁରfା ନିୟମ ଆଦିକୁ ଜଣାଇ ଦିଆଯାଇ 

ମଳୂରୁ େସମାନ.ର ସୁରfା ଆଚରଣକୁ ଉନx ତ କରିବା ପାଇଁ ପ�ଯତx  କରା ଯାଇଥାଏ 

ଏହା ଛାଡ ମଳୂରୁ ନୂତନ କମ�ଚାରୀ. ସା}େର ସୁରfା ଆେଲାଚନା କେଲ େସମାନ.ର 

ମଧ� ସଂ�ା ପ�ତି ସ¢ାନ ବଢିଥାଏ ଏ ଦିଗେର ସୁରfା ବିଭାଗର ଯେଥ� अବଦାନ 

ରହିअଛି  

 େଯ େକୗଣସି ସୁରfା ପ�ଶିfଣ କାଯ��କ�ମର ଦୁଇଟି ମୁଖ� ଉେ�ଶ� ରହିଥାଏ 

ପ�ଥମଟି େହଲା ଶିfାଥ�ୀମାନ.ୁ କାଯ��କୁ ଉପଯୁo ପ�ଣାଳୀେର କରିବା ପାଇଁ ପ�ବ]�ାଇବା 

ଏବଂ ଦି�ତୀୟଟି େହଲା ପ�ଶିfଣ ପେର ସୁନି�ିତ କରିବା େଯ ଶିfାଥ�ୀ ମାେନ ଉପଯୁo 

ପ�ଣାଳୀେର କାଯ�� କରି ପାରୁଛeି କି ନାହX 

 ସବୁେବେଳ ମେନ ରଖିବାକୁ େହବ େଯ େସହି ବ�oି ଶିfା ଗ�ହଣ କେର େଯ ଏଥିପାଇଁ 

ସ�ତଃ ପ�ବୃ] ଭାବେର ଇଛା ପ�କାଶ କେର ବାଧ�କରି କାହାରିକୁ ବିେଶଷ ଭାବେର 
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କାରଖାନାର ପୁରାତନ କମ�ଚାରୀ.ୁ ଶିfା େଦବା ଏେତ ସହଜ କାମ ନୁେହଁ େଯେତେବଳ 

ପଯ��e େସମାେନ ତକ� ସଂଗତ ଭାବେର ଏହାକୁ ଗ�ହଣ ନ କରିଛeି, ତାହା ନିÓଳ େହବ 

ଆେମ େଘାଡାର ମୁହଁକୁ ପାଣିକୁv ଭିତେର ବୁଡାଇ େଦଇ ପରିବା, କିm େଘାଡା ପାଣି ପିଇବ 

କି ନାହX ତାହା ନିଭ�ର କେର ତା ଉପେର େଯେତେବଳ ପଯ��e େଘାଡା ନିେଜ ପାଣି 

ପିଇବାକୁ ଇଛା ପ�କାଶ ନ କରିଛି, ସଂସାରର େକୗଣସି ବାହ� ଶoି ତାକୁ ପାଣି ପିଆଇ 

ପାରିବ ନାହX ଉ]ମ ପ�ଶିfକମIେନ ଏ କଥାକୁ ଭଲ ଭାବେର ହୃଦୟ}ମ କରିଥାeି 

େତଣୁ କରି େସମାେନ ଶିfାଥ�ୀ ମାନ.ର �ାନ, अନୁଭବ, ଶିfା, କାରିଗରୀ େକୗଶଳର 

ମାନଦv अନୁଯାୟୀ ବିଷୟବ^ୁକୁ େସମାନ. ଗ�ହଣେଯାଗ� ଭାଷାେର ଉପ�ାପନ କରeି 

ଏଥିପାଇଁ ପ�ଥେମ ମାନସିକ ^ରେର ଶିfାଥ�ୀମାନ.ୁ ପ�^ୁତ କରିବାକୁ ପଡିଥାଏ 

େସମାେନ ଜାଣିଥିବା �ାନରୁ ଆରnକରି ନ ଜାଣିଥିବା ବିଷୟବ^ୁ ପଯ��e ଆେଗଇ ନବାକୁ 

େହାଇଥାଏ 

 ସୁରfା କାଯ��ଶାଳା ମାନ.େର େକବଳ କଥାେର ନ କହି ଯଥା ସnବ ବିଭିନx  

ମେଡଲ ମାଧ�ମେର ଶିfା େଦେଲ ତାହା ବିେଶଷ ଭାବେର ଫଳପ�ଦ ହୁଏ କାରଣ ଆମର 

ବିଭିନx  ଇpି�ୟ ମାନ. ମଧ�ରୁ ଚfୁ ମାଧ�ମେର ଆେମ େଯଉଁ ଶିfା ଗ�ହଣ କରୁ ତାର 

�ାୟୀତ� अଧିକ ବିଭିନx  ପ�କାରର ଭିଡିଓ କ�ାେସଟ ମାଧ�ମେର ସୁରfା ଶିfାର ଦ� �ତ 

ପ�ଚାର କରାଯାଇ ପIରିअଛି  

 ସୁରfିତ କାଯ�� ପ�ଣାଳୀ, ଆଚରଣ ଶୁ�ତା ଏବଂ अଭ�ାସେର ପରିବ]�ନ କରିବା 

ଏେତ ସହଜ କାଯ�� ନୁେହଁ ବଷ� ବଷ�ର ଖରାପ ଆଚରଣକୁ ଦିନକର ସୁରfା ଶିfା 

ମାଧ�ମେର ସୁଧାରି େହବ ନାହX ଏହି ଶିfାକୁ ବାର_ାର େଦଇ अଭ�ାସେର ପରିଣତ ନ 
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େହବ ପଯ��e େଚ�ା କରିବାକୁ େହବ ଏଥିପାଇଁ େଯ େକୗଣସି ସୁରfା ଶିfା ପବୂ�ରୁ 

ଶିfାଥ�ୀ ମାନ.ର ବ�oିଗତ ଆଚରଣର ତାଲିକା ପ�^ୁତ କରି, ସୁରfା ଶିfା ପେର 

େସମାନ. ଆଚରଣେର କି କି ପରିବ]�ନ େହଲା ନିୟମିତ ଭାବେର ତାହାକୁ अନୁଧ�ାନ 

କରିବାକୁ େହବ ଏବଂ ବାର_ାର ଶିfାର ବ�ବ�ା କରିବାକୁ େହବ ଏ ପ�କାର ପରିବ]�ନ 

ଆଣିବାେର ସୁରfା अଧିକାରୀ. अବଦାନ ସବ�ାଧିକ  

- ଜୟ ସୁରfା - 

 
ଶ�ୀ ରମା କାe ମିଶ�  

ଭି.ଆଇ.ଏମ  .- ୨୬୮ 

େଶୖଳଶ�ୀ ବିହାର  

ଭୂବେନଶ�ର - ୭୫୧୦୨୧  

େମାବାଇଲ - ୯୯୩୭୨୬୮୦୧୨ 

ଆହ� ାନ ଇ-ପତି� କା ପାଇଁ ଆସିଥିବା ସମ^ େଲଖାର ତାଲିକା 
ଆମର ଆv�ଏଡ୍ ଆପ୍ େର ଆପଣ େଦଖି ପାରିେବ ଏବଂ ନି�ୟ 
େହାଇପାରିେବ ଆପଣ. େଲଖା ଆମର ହ^ଗତ େହାଇଛି କି 

ନାହX େସଥିପାଇଁ ଆହ� ାନ ଇ-ପତି� କାର ଆପ୍ ଗୁଗୁଲ୍ େପ� 
େ�ାରରୁ ଆଜି ହX ଡାଉନ୍ େଲାଡ୍ କରm 
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ବିେଶଷ अନୁେରାଧବିେଶଷ अନୁେରାଧବିେଶଷ अନୁେରାଧବିେଶଷ अନୁେରାଧ    

ନିମxେର ଦିଆଯାଇଥିବା ଆହ� ାନ ପତି� କାର ଇେମଲ୍ ଗ��ପେର େଯାଗ ଦିअmନିମxେର ଦିଆଯାଇଥିବା ଆହ� ାନ ପତି� କାର ଇେମଲ୍ ଗ��ପେର େଯାଗ ଦିअmନିମxେର ଦିଆଯାଇଥିବା ଆହ� ାନ ପତି� କାର ଇେମଲ୍ ଗ��ପେର େଯାଗ ଦିअmନିମxେର ଦିଆଯାଇଥିବା ଆହ� ାନ ପତି� କାର ଇେମଲ୍ ଗ��ପେର େଯାଗ ଦିअm::::---- 

https://groups.google.com/forum/#!forum/aahwaan-epatrika 

ଆହ� ାନ ଓଡ଼ିଆ ବ� ଗ୍ ଆv�ଏଡ୍ ଆପ୍ 
ଡାଉନେଲାଡ୍ କରm : 

https://play.google.com/store/

apps/details?

id=com.aahwaan.tathya 
ଉପେର ଦିଆଯାଇଥିବା ଲି.୍ ଉପେର କି� କ୍ 

କରm ଏବଂ ଡାଉନେଲାଡ୍ କରm 

ଆହ� ାନ ଇ-ପତି� କା ଆv�ଏଡ୍ ଆପ୍ 
ଡାଉନେଲାଡ୍ କରm : 

https://play.google.com/store/

apps/details?

id=com.aahwaan.aahwaanePatrika 

ଉପେର ଦିଆଯାଇଥିବା ଲି.୍ ଉପେର କି� କ୍ 
କରm ଏବଂ ଡାଉନେଲାଡ୍ କରm 



ଆହ� ାନ ଇ-ପତି� କା, ଚତୁ��ଶ ବଷ�, ପ�ଥମ ସଂଖ�ା, ଜାନୁଆରୀ ୨୦୧୯ Magazine Downloaded from www.aahwaan.com 

ଆହ� ାନ ଇ-ପତି� କା ସ#ୂ%� ନିଃଶୁ' ବିତରଣ େହତୁ ଡା େଜ�ାତି ପ�ସାଦ ପ,ନାୟକ. /ାରା ପ�ତି0ିତ ଓ ପ�କାଶିତ  | Aahwaan.com  Aahwaan.com  Aahwaan.com  Aahwaan.com  |  400 

ବିେଶଷ ସଚୂନାବିେଶଷ ସଚୂନାବିେଶଷ ସଚୂନାବିେଶଷ ସଚୂନା    
ଆହ� ାନ ଇ-ପତି� କାର ଆଗାମୀ ସଂ=ରଣ : େଫବୃଆରୀ ୨୦୧୯ 

େଲଖା ପଠାଇବାର େଶଷ ତାରିଖ : ୩ େଫବୃଆରୀ ୨୦୧୯ 

େଲଖା ପଠାଇବା ସମୟେର ଇେମଲ୍ େର ସବ୍ େଜ±୍ େଲଖିେବ : 

Your name (Your name (Your name (Your name (ଆପଣ. ନାମଆପଣ. ନାମଆପଣ. ନାମଆପଣ. ନାମ) : February 2019 ) : February 2019 ) : February 2019 ) : February 2019     

 େଲଖା ଗୁଡ଼ିକ ଯଦି ଓଡ଼ିଆେର ଟାଇପ୍ କରି ୱାଡ଼� ଫାଇଲେର ପଠାଇେବ ତା େହେଲ 

ଆମକୁ ପୁଣିଥେର େସହି ସବୁ େଲଖା ଟାଇପ୍ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ ନାହX ହାତ େଲଖାକୁ 

ଫେଟା ଉଠାଇ କି_ା =ାନ୍ କରି ଇେମଲ୍ ଆଟାଚ୍ େମ�୍ ଭାବେର ପଠାଇେବ ହ^େଲଖା 

ସୁpର ଓ ପଠନେଯାଗ� େହବା अନିବାଯ��, ନେଚତ ଯଦି ପ�କାଶନେର େକୗଣସି ତ� �ଟି ରେହ 

େସଥିପାଇଁ ସ#ାଦକ ଦାୟୀ ରହିେବ ନାହX 

 ଯଦି ଗt ବା କାହାଣୀ କି_ା ପ�ବg ପଠାଉଛeି େତେବ ଧ�ାନ ଦିअm, ପ�େତ�କ ଶ¯ 

ମଧ�େର େକବଳ େଗାଟିଏ ଖାଲି �ାନ ଛାଡ଼ିେବ, କମା, ପ%ୂ�େଛଦ, ଯୁoାfର ଆଦି 

ବ�ାକରଣ ତ� �ଟି ପ�ତି ସାବଧାନ ରହି ଟାଇପ୍ କରିେବ ବ�ାକରଣଗତ ତ� �ଟି ପାଇଁ 

ପ�କାଶନେର अେହତୁକ ବିଳ_ ହୁଏ େତଣୁ ଯଦି ସnବ େହଉଛି ଆପଣ. ନିକଟେର 

ଥିବା େକହି ଓଡ଼ିଆ ବgୁ. /ାରା ନିଜ େଲଖାକୁ ସଠିକ ଭାବେର ପରୀfା କରି ନିअm 

 େଲଖା ସହିତ ନିଜର େଗାଟିଏ ପାସେପାଟ୍� ଫେଟା (ଯଦି ନାହX, େତେବ ଭଲ 

େଦଖାଯାଉଥିବା ସୁpର ଫେଟାଟିଏ) ସହିତ ନିଜର ଠିକଣା େଲଖି ପଠାଇେବ 

 ଆମର େଲଖା ସଂଗ�ହ ଇେମଲ୍ : aahwaan@gmail.comaahwaan@gmail.comaahwaan@gmail.comaahwaan@gmail.com 
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ବିେଶଷ ସଚୂନାବିେଶଷ ସଚୂନାବିେଶଷ ସଚୂନାବିେଶଷ ସଚୂନା    
 ଦୟାକରି ପ�େତ�କ ମାସର ସଂ=ରଣ ନିମେe େକବଳ େଗାଟିଏ ବା ଦୁଇଟି େଲଖା ହX 
ପଠାm କିଛି ବgୁ ଏକାଧିକ େଲଖା ପଠାଇ ଆମକୁ ଚିeାେର ପକାଇ େଦଉଛeି ଆେମ 
େସ ମଧ�ରୁ ଚୟନ କରିବାକୁ अସୁବିଧାର ସ¢�ଖୀନ େହଉଛୁ ସଚୂନାେଯାଗ� େଯ କିଛି 
ବgୁ ବିଗତ ମାସେର अନୁ�ନ ଦଶରୁ अଧିକ କବିତା ପଠାଇଛeି ଏହା/ାରା ଆମ ଇେମଲ୍ 
ବ� ଭ]{ େହଉଛି ଏବଂ ସ#ାଦନା କାଯ��େର ବାଧା ସୃ�ି େହଉଛି 
 ବାର_ାର अନୁେରାଧ ସେ]�  अେନକ ବgୁ ଟାଇପ୍ ନ କରି େଲଖା ପଠାଉଛeି ଏହା 
ଫଳେର ଆମକୁ ସ#ାଦନା ପବୂ�ରୁ अନୁ�ନ अ��ାଧିକ ପୃ0ା ନିେଜ ଟାଇପ୍ କରିବାକୁ ପଡୁଛି 
ଏବଂ ଏଥିପାଇଁ ପତି� କା ପ�କାଶନେର ବିଳ_ େଦଖା େଦଉଛି ଦୟାକରି ନିଜସ� େଲଖା 
ଟାଇପ୍ କରି ମାଇେକ� ାସ²୍ ୱାଡ୍� ଫାଇଲେର ପଠାm ଯଦି ଟାଇପ୍ କରି ପାରୁନାହାeି ତା 
େହେଲ अନ� ଉପାୟ କରm ପିଡ଼ିଏଫ୍ ଫାଇଲେର ପଠାଉଥିବା େଲଖାକୁ ୱାଡ୍� 
ଫାଇଲେର ପଠାm 
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