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 ‘ଆହ� ାନ’ ଇ-ପତି� କାେର ପ#ୂ�ତଃ େମୗଳିକ, अପ�କାଶିତ େଲଖା ଗୁଡ଼ିକ ହZ 
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ନିଜସ�, ତାହା ଉପେର ସ!ାଦକ କିaା ପ�କାଶକ+ ସହମତି ରହିବ େବାଲି େକୗଣସି 
ଲିଖିତ ନିୟମ ନାହZ ଯଦିଓ ପ�େତ�କ େଲଖାକୁ ଭଲଭାବେର ପଢ଼ିବା ଏବଂ 
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ସ!ାଦକ କିaା ପତି� କାର େକୗଣସି ଉ_ରଦାୟିତ�  ରହିବ ନାହZ 

 ଏହି ପତି� କାର େକୗଣସି अଂଶ ବା େଲଖା ସ!ାଦକ+ ଲିଖିତ अନୁମତି ବିନା 
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ପ�କାଶିତ କରିବା अପରାଧ େବାଲି ଧରିନିଆଯିବ ପ�େତ�କ େଲଖା ଉପେର 
ସ!ୂ#� अଧିକାର େଲଖକ+ର ରହିବ, େସ ଚାହZେଲ ତାହାକୁ େଫସବୁକ ଏବଂ 
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ଗ�ୀଟିo କାଡ�    ବିଦୁ�ତଲତା ମିଶ�     ୭୬ 

ରଘୁଆ ସାfାକ@ଜ୍    ବିଜୟ କୁମାର ପmା    ୮୦ 

ମାତୃ ଆଶି�ତ    ସୁେନତ� ା ନାୟକ     ୮୪ 

ରୂପାfର     ତି� େଲାଚନ ଦାସ     ୯୭ 

ରବିବାର ଦିନ େଜେଜ+ ଗପ  ରାେଜଶ କୁମାର ବାରିକ    ୧୦୩ 
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େମା ସୁନା ଭଉଣୀ    ମାଧୁରୀ ସାହୁ     ୧୦୬ 

ଭିନt  ଏକ ଗ�ାouାର   ଦୀପକ ଷଡ଼oୀ     ୧୧୦ 

ବିଶ� ନିୟfା+ୁ ପତ�    ନିେବଦିତା ମହାପାତ�     ୧୧୮ 

େକ� ାvି ସିଂହ    अ+ିତା ପାଢ଼ୀ     ୧୨୧ 

ନିଷିv ଧମ�     अପରାଜିତା େବସନ    ୧୨୫ 
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ତମ ବିନା ମଁୁ    ଡା ନୀଳମାଧବ କର    ୧୪୫ 

େଶଷ ଠିକଣା    ହାସ�ମୟୀ ରାଜ     ୧୪୬ 

ଖୁସି      ପ�ବୀଣ କୁମାର ଖାଡ଼oା    ୧୪୭ 

ମନ ସାଗର     ସସିEତା ରାଉତ େଜନା    ୧୪୮ 

ବାପା      େବୖଦ�ନାଥ ପmା     ୧୪୯ 

ଶ�ାବଣର ଧାରା    ଶାfନୁ କୁମାର ରାଉତ    ୧୫୦ 

ମା େଗା ମହାଲgE ୀ   ଜଗବzୁ ସାହୁ     ୧୫୧ 
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ନିବ�ାସନ     ପୁ}ାwଳୀ ପmା     ୧୫୩ 

କାହt ~ େକେଳ+ାରୀ   ଚିନE ୟୀ ସାହୁ     ୧୫୪ 

ଜୀବନର ବିଳାପ    ମେନାଜ କୁମାର ପmା    ୧୫୫ 

ତୁ ଏକା େମାର ଭରସା   ସଂଯୁ�ା ରାଉତ     ୧୫୬ 

ସମୟର ରo    ଭା9ର ଚC�  ଖmା    ୧୫୭ 

େମା ବାପା     ଆଶିଷ କୁମାର ସ�ାଇଁ    ୧୫୯ 
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ସମୟର ଦାସ    େଗୗତମେସନ ହଁାସଦା    ୧୬୩ 

େମାg     େକଶରୀ ପ�ସାଦ ମହାfି    ୧୬୪ 

ସ�uା ସଜ�ନା    େରାହିତ େସଠୀ     ୧୬୬ 

अେପgାେର ହାରିଗଲି   ଉଦୟ କୁମାର ପmା    ୧୬୭ 

ବରଷର ଇତି    ସୁଶାf କୁମାର ଧଳ    ୧୬୯ 

ମୃତୁ� େମାେତ ଡେର   ବିନୟ ମହାପାତ�      ୧୭୧ 

େମା ଜନE ଦିନ ପାଇଁ   अ+ିତା ପାଢ଼ୀ     ୧୭୨ 

ନୁଆ ବରଷ ମଁୁ କେହ   ମେହଶ�ର ସାହୁ     ୧୭୪ 
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ଦୁହିତା     ହେରରାମ ପmା     ୧୭୬ 
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ଭୃଣର ପ�ାଥ�ନା    ପ�ୀତିରwନ ନାୟକ    ୧୭୯ 

େଜେଜ ବାପା    ପ#ୂiମା େଲ+ା     ୧୮୨ 

ପରାଜିତା     େଗୗରୀ ପmା     ୧୮୩ 

ଋଣଗ�` ଜୀବନ    ପବିତ�  ଦାସ      ୧୮୪ 

ଜୀବନ ପରୀgା    େଦବବ�ତ ବାରିକ     ୧୮୫ 

ମାଆ      େପ�ମଲତା େଦବୀ     ୧୮୬ 

ଶ�ଟିଏ     ଦmାସୀ ପ�ଧାନ     ୧୮୭ 

ଉପହାର     ସନାତନ ସରକାର    ୧୯୦ 

ହତାଶିଆ େପ�ମିକ    ବିନୟ ମିଶ�      ୧୯୧ 

ପ�ଭୂ ଲgE ୀପତି    ରାମ ପ�ସାଦ ସିଂହ    ୧୯୨ 

ଚାଷୀଭାଇ     ଶୁଭବ�ତ ମହାପାତ�     ୧୯୩ 

ଆଉ ମଁୁ ଚାେହଁନା    ଚି_ରwନ ପଧାନ    ୧୯୪ 

ବିଦାୟ ଉେଣଇଶି    କmୁରୀ ଚରଣ ରାଉତ    ୧୯୫ 

ଦୁବ�ଳା ନୁେହଁ ମଁୁ    अଜୟ କୁମାର େବେହରା   ୧୯୬ 
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ସବୁକିଛି ସ�ପtପରି    ନେରC�  ପ�ସାଦ େବେହରା   ୧୯୭ 

अଭିମାନ     ପ�ଶାf କୁମାର ମିଶ� (କୁନୁ)   ୨୦୧ 

ଆେମ ତ ଜୀବେଟ ଛାର   ଶିଶିର କୁମାର ପmା    ୨୦୩ 

ସ!କ�     ସରସ�ତୀ ପmା     ୨୦୪ 

ମଣିଷତ�      ମନସିEତା ବିଶ�ାଳ     ୨୦୫ 

ସମସ�ା     ବଷ�ା ଦାସମହାପାତ�     ୨୦୬ 

ସE �ତି      ସଂଯୁ�ା ସାହୁ     ୨୦୮ 

ହୃଦୟ ଭାoିଲାପେର   େଜ�ାତିମ�ୟୀ େବେହରା    ୨୦୯ 

ଜୀବନ     ନCିନୀ ରାଉତ     ୨୧୦ 

ଯଦି େକେବ ଆସ ତୁେମ   କବିତା ତିଆଡ଼ି     ୨୧୧ 

ସେ�ାଗ କରିବାକୁ ଲାେଗ ଭାରି ଆନC ସାଗରିଆ     ୨୧୨ 

ଫୁେଲଇ େମା ପି�ୟା   କୁମାର େଲାେକଶ୍     ୨୧୩ 

ପି�ୟତମ ମିଛ କଥା   ରାେଜC�  ଗିରି     ୨୧୪ 

ନୃଶଂସ ମଣିଷ    େସୗେମC�  ମହାfି     ୨୧୬ 

ତୁମ ହାତେଲଖା ଚିଠି   ପ�ଶାf କୁମାର ପ�ଧାନ    ୨୧୮ 

ଧନୁେର ଧନ� ଉ�ଳଧାମ  ସେfାଷ ପ)ନାୟକ    ୨୧୯ 

ଋଷୁେବାଉ ଶୁଣୁଛ    ଡଃ ଆେଲାକ କୁମାର ରାୟ   ୨୨୦ 
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ମହମବତୀ କିଣିେଲଣି   େଲାକନାଥ ସାମଲ    ୨୨୨ 

ଜୀବନ ସଖା    ଆଶୁେତାଷ େମେହର    ୨୨୪ 

ମଦୁଆର ଆତE ଚରିତ   ଧେମ�C�  ବାରିକ     ୨୨୫ 

ଫଗୁଣ ଜଳୁଛି    ପ�କାଶ କୁମାର ଚାC    ୨୨୬ 

େତା ସE �ତି     ସିେvଶ�ର ତି� ପାଠୀ    ୨୨୭ 

ତଟିନୀ ପେଥ    अମି�େତଶ ଖଟୁଆ     ୨୨୯ 

କନିଆଁ ରତନ    अନାମ ଚରଣ ସାହୁ    ୨୩୧ 

େଦହ କାCୁଛି    ରମାମଣୀ ସାହୁ     ୨୩୨ 

ବିଦାୟୀ ୨୦୧୯    କାହt ~ଚରଣ ସାହୁ     ୨୩୪ 

अେନ� ଷଣ     ପ��ା ପାରମିତା ମହାfି    ୨୩୭ 

ବ�ଥା      େଗୗରୀଦ_ ମାଝୀ     ୨୩୮ 

େଜାତା     �ାେନଶ�ର ମିଶ�     ୨୪୦ 

େକମିତି କହିବି    ବିଦ�ାଧର ମିଶ�     ୨୪୨ 

ବିବାହ     େବବିସିEତା କର     ୨୪୩ 

अପରିଚିତା     ରିଭୁ ଆଭୂଷଣ ପmା    ୨୪୪ 

କାହାପାଇଁ     ଜୟf କୁମାର ସାହୁ    ୨୪୬ 

ତଥାପି ଈଶ�ର    ଶିବଶ+ର ସାହୁ     ୨୪୮ 
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େନୖେବଦ�     ମwୁରାଣୀ ମିଶ�     ୨୫୦ 

ତୁ ଟିେକ େଧୖଯ��ଧର   େଶଖର କୁମାର ସାହୁ    ୨୫୧ 

ସ�ାଗତଂ ନୂଆବଷ�    ସେaଦନା ମିଶ�     ୨୫୨ 

ଆସ ନୂଆବଷ�    ସତ�ବ�ତ ସାହୁ     ୨୫୩ 

େକେତ ଦିନ     ପ�କାଶ ଚC�  ପmା     ୨୫୪ 

େମା ଭାବନା     ଦୀପାwଳି ଭw     ୨୫୫ 

କି�      ବିକାଶ ଚC�  େବେହରା    ୨୫୬ 

ଆସେର ପିଲାଏ ଆସ   ନୀଳାaର ମହାfି     ୨୫୭ 

ଶ� ଯ�ଣା     ପ+ଜ କୁମାର ମାହାନା    ୨୫୯ 

ନୀଡ଼      ରାେଜC�  ସାମଲ     ୨୬୦ 

ଜୀବନ ଯୁv     ବିକାଶ ଚC�  ଧୁoିଆ    ୨୬୫ 

େହ ସମୟ     ବଳବf ସିଂ     ୨୬୭ 

ଶୀତ ସକାଳ    ଜାନକୀ ନାୟକ     ୨୬୮ 

ଗ�ୀଟିo୍ କାଡ୍�    ହୀରାବତୀ ପାତ�      ୨୬୯ 

ସାଥିେର     अଭିଜିତ୍ ଦାଶ     ୨୭୦ 

अେଫରା अେନ� ଷା    ଜିେତC�  କୁମାର ସ�ାଇଁ    ୨୭୧ 

େଟ� �ି େଟ� �ିର ପ�ତି�ା   ବିଦ�ାଧର ପmା     ୨୭୪ 
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ଜଳାତ+ େରାଗ    ରାହୁଲ ପ�ଧାନ     ୨୭୫ 

ଧନୁଯାତ� ା     ରିନୁମା ବିଶ�ାଳ     ୨୭୭ 

अfଧ��ନୀ     ସନାତନ କଟା     ୨୭୮ 

କିଏ ତୁେମ     େସବକାf ନC     ୨୮୦ 

ତୁj ଏ ଜୀବନ    ସେରାଜ ସାହୁ     ୨୮୧ 

ନାରୀ      ମେହC�  କୁମାର ସ�ାଇଁ    ୨୮୨ 

ମା ଭଗବତୀ ମହାତE �   ସେରାଜିନୀ ମିଶ�     ୨୮୩ 

ଭୁଲି ମଁୁ ପାରିବି ନାହZ   ପ�ଶାf କୁମାର ନାଥ    ୨୮୬ 

ନାରୀ ଜନE      ପ�ଣତି ଆଚାଯ��     ୨୮୭ 

େହ କବିତା!    ହୃଦୟାନC ପଧାନ    ୨୯୦ 

ଦୀପାବଳୀ     ଶ�ୀେgତ� ସୁCର     ୨୯୨ 

କଲମ ସ�ାହି    ଶ�ୀରାଜେଶଖର ସି ଚିମା    ୨୯୩ 

ସaଲପୁରୀ ବିଭାଗସaଲପୁରୀ ବିଭାଗସaଲପୁରୀ ବିଭାଗସaଲପୁରୀ ବିଭାଗ                                        ୨୯୪୨୯୪୨୯୪୨୯୪    

ଫଳ େକ େକଁ ଆସ   ପୁ`ମ ଯୁଆଡ଼ି     ୨୯୫ 

ମାଏଟ୍ ମା’ର୍ କଥା   ହରିଶ ତାmି      ୨୯୭ 

ସୁନାର୍ ଭାରତ୍    ନବୀନ ପଧାନ     ୨୯୮ 

ପୁଷପୁନି     gମାନିଧି ସାହୁ     ୨୯୯ 
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ପୁତା      अରୁଣ କୁମାର େଭାଇ    ୩୦୦ 

ଚାଷୀଭାଇ     ଜିେତC�  ପାେm     ୩୦୨ 

ନୂଆଁ ବରଷା ଆଏଲାେର  ସୁଭାଷ ଚC�  ଭୁଏ     ୩୦୪ 

ଆର୍ େକେଭଁ େହବୁେର ମୁନୁଷ୍  ଗେଣଷ ଭୁଏ     ୩୦୭ 

ନୂଆ ବଛର୍ ୨୦୨୦   ଚC�େଶଖର େଗା     ୩୦୯ 

ସପନ୍ ବଦ୍ େଲ ଜୀବନ୍   ମିତ� ଭାନୁ ବିଶ�ାଳ     ୩୧୧ 

ପ�ବz ବିଭାଗପ�ବz ବିଭାଗପ�ବz ବିଭାଗପ�ବz ବିଭାଗ                                            ୩୧୨୩୧୨୩୧୨୩୧୨    

‘ପଠାଣି’ ନାମର ତା�ଯ��  ସାବିତ� ୀ ସ�ାଇଁ     ୩୧୩ 

ଓଡ଼ିଆ ଭାଷାର अବ�ା   ମେନାଜ କୁମାର ପmା    ୩୧୮ 

ତୁମ ପାଇଁ, କିଛି ଧାଡ଼ି   ଶୁଚିସିEତା େବେହରା    ୩୨୨ 

ମହିଳା ଓ ଶିଶୁ अଧିକାର  ନାରାୟଣ ଚC�  େସନାପତି   ୩୨୬ 

କଟୁବଚନ ଦୁଃଖଦାୟୀ   ନେରC�  ପ�ସାଦ େବେହରା   ୩୨୯ 

ମହାବାହୁ+ अତୃ� ଆତE ା  େସାସିଆଲ୍ େଫାରମ୍    ୩୩୦ 

ଭାବପ#ୂ� ଶ�vାwଳୀ   ସନାତନ ମହାକୁଡ଼    ୩୩୭ 

ମାତୃବତ୍ ପରଦାେରଷୁ   ଶଶିକାf ମିଶ�     ୩୪୦ 

କାହାକୁ କହିବା    ସହେଦବ ସାହୁ     ୩୪୮ 

ବିେଶଷ ସଚୂନା           ୩୫୩ 
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 ଡା େଜ�ାତି ପ�ସାଦ ପ)ନାୟକ 

ସ!ାଦକ+ କଲମରୁସ!ାଦକ+ କଲମରୁସ!ାଦକ+ କଲମରୁସ!ାଦକ+ କଲମରୁ............    
ନମ9ାର 
 ଆହ� ାନ ଇ-ପତି� କା ପ�କାଶନର ଆଉ ଏକ ନୂତନ ବଷ� ବଷ� 
୨୦୦୬ରୁ ପ�କାଶିତ େହଉଥିବା ଆହ� ାନ ସଂପ�ତି ୨୦୨୦ େର ପହ�ିଛି, 
ଏବଂ ଏହାର ସମ` େଶ�ୟ େକବଳ ଏହାର ପାଠକୀୟ ଆଦୃତି ଏବଂ 
େଲଖକ ସମୁହ+ ବିଶ�ାସ ଓ ଆଶା ଉପେର ନିଭ�ର କରୁଛି ଆପଣ 
ମାନ+ୁ अେନକ अେନକ ଶୁେଭjା 
 ଶୁେଭjା େଦବାର ସମୟ େହାଇଛି ଇଂରାଜୀ ନବବଷ�ର 
ଇଂରାଜୀ ନବବଷ� ୨୦୨୦ ଉପନୀତ ପ�େତ�କ ବଷ� ନୂତନବଷ�ର 
ଆଗମନ ପାଇଁ अେନକ ପ�କାରର େଯାଜନା, ବ�ବ�ା ଆଦି େହାଇଥାଏ 
େକହି େକହି ନୂଆ ବଷ�େର ନୂଆ ନୂଆ କାଯ�� ସବୁ କରିବାପାଇଁ ଚିfନ 
କରିଥାfି, େସ ସବୁ ସ�ବ ହୁଏ ବା ନ ହୁଏ େସ ବିଷୟେର ମ�ନ 
କରିବା ପାଇଁ ହୁଏତ ସମୟ ମିେଳନି କି� ବିଶ�`ରେର ନବବଷ� 
ଭାବେର ଜାନୁଆରୀ ପ�ଥମକୁ ପାଳନ କରାଯାଏ ଏବଂ ଆେମ ବିଶ�ମାନବ 
ହିସାବେର ଏହି ଦିନର ଶୁେଭjା ଓ अଭିନCନ ପର�ରକୁ ଜଣାଇବା 
अନିବାଯ�� େହାଇଯାଏ अବଶ� ସନାତନ ହିCୁ ଧମ�େର ନବବଷ�ର 
ଆଗମନ अନ� ସମୟେର ହୁଏ (ବିଷୁବ ସଂକ� ାfି) େଯଉଁଦିନ 
ଋତୁଚକ�େର ପରିବ_�ନ ହୁଏ େତଣୁ କିଛି ସନାତନ ଧମ�ାବଲaୀ 
ଇଂରାଜୀ ନବବଷ� ପାଳନକୁ ବିେରାଧ କରfି କି� ଯଦି ଆମକୁ 
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ବିଶ�`ରେର ନିଜର ଛବିକୁ ଉନt ତ `ରେର ରଖିବାକୁ େହବ ତା େହେଲ େସହି `ରେର 
ଆେୟାଜିତ ଏବଂ ପ�େଯାଜିତ अେନକ ଉ�ବକୁ ଆପେଣଇବାକୁ ମଧ� େହବ ଯଦିଓ ଆେମ 
ସନାତନ ଧମ�କୁ ମାନୁ ଏବଂ ହିCୁ କ�ାେଲmର ବ�ବ�ାକୁ ସ�ାନ େଦଉ କି� 
େଯେତେବେଳ ସବୁ ବ�ବ�ା ଇଂରାଜୀ କ�ାେଲmର ହିସାବେର େହଉଛି ତା େହେଲ 
ନବବଷ� ପାଳନେର େକୗଣସି अସୁବିଧା ଆସିବା ଉଚିତ ନୁେହଁ େଯଉଁ ବzୁ କୁହfି େଯ ହିCୁ 
ନବବଷ� ହZ ପ�କୃତ ନବବଷ� ତାହାକୁ ଆେମ ସ�ାନ େଦଉ ସତ କି� େସହି ବzୁ କହି 
ପାରିେବ କି େସ ନିଜ ସfାନକୁ 9ୁଲେର ନାମ େଲଖାଇବା େବେଳ ଜନE  ତାରିଖ େଲଖfି 
ନା ତିଥି େଲଖfି? ଦରମା େନବାେବେଳ ହିCୁ କ�ାେଲmର ହିସାବେର ନିअfି ନା ଇଂରାଜୀ 
କ�ାେଲmର ହିସାବେର ନିअfି? ବିେରାଧ କରିବାପାଇଁ ବିେରାଧ କରାଯାଉ ଏହା ଉଚିତ 
ନୁେହଁ ଆସ� ଖୁସି େହବା, କାରଣ ଯାହା ବି େହଉ अନ�କୁ ନିCିତ କରି ଖୁସି େହବା 
अେପgା अନ�ର ଖୁସିେର ଖୁସି େହବା ବହୁତ ବଡ଼ କଥା 
 ନିCାରୁ ବ_�ମାନର ସମୟିକ ଘଟଣାବଳୀ ମେନ ପଡ଼ିଯାଉଛି ବିଗତ ଏକ ମାସେର 
ଭାରତର ବାତାବରଣ ବ`ୁତଃ ଉଷE ରହିଥିଲା ଶୀତ ଦିନ େହବା ସେ_� , ସଂେଶାଧିତ 
ନାଗରିକତ�  ଆଇନ ବିେରାଧେର ଭାରତେର ପ�ମୁଖ ସହର ମାନ+େର अେନକ ଧରଣର 
େଶାଭାଯାତ� ା, ହିଂସାକାmମାନ ଆେୟାଜିତ କରାଯାଇଥିଲା େସହି ସବୁ େଶାଭାଯାତ� ାକୁ 
େଦଖିେଲ ମେନ େହଉନଥିଲା େସଇ ବ��ିମାେନ ସରକାର+ ବିେରାଧେର େଶାଭାଯାତ� ା 
କରୁଥିେଲ େଖାଲାେଖାଲି େସମାେନ ହିCୁତ� , ହିCୁବାଦୀ ଏବଂ ସନାତନ ଧମ�ର 
ବିେରାଧେର େସ@ାଗାନ୍ େଦଉଥିେଲ, ପ@ାକାଡ୍� ଓ ବ�ାନର୍ ଧରୁଥିେଲ, ନିଜ ମୁହଁେର अଭଦ�  
ଭାଷାେର ଆମ ଧମ�କୁ ଗାଳି େଦଉଥିେଲ କି� ଆେମ ତ ସହନଶୀଳ େତଣୁ ଆେମ 
ଏଥିପ�ତି େକୗଣସି ପ�ତିକି�ୟା େଦବା ଉଚିତ ମେନ କଲୁନାହZ 
 अତ�f ଦୁଃଖ ଓ େgାଭର ବିଷୟ अେନକ େନତୃ�ାନୀୟ ସାହିତି�କ ମଧ� େସହିଭଳି 
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ଆଚରଣ ପ�ଦଶ�ନ କରୁଛfି ନିଜକୁ ବୁvିଜୀବି େବାଲି ଦଶ�ାଇବାକୁ ଯାଇ ସରକାରୀ 
ନିେh�ଶ ପ�ତି अସହି�ୁତାପ#ୂ� ବ�ବହାର ,ାରା अନ� ମାନ+ୁ ମଧ� ହିଂସାକାm ପାଇଁ 
ପ�ତ�g ଏବଂ ପେରାg ଭାବେର ଉସୁକାଉଛfି ଓଡ଼ିଶାର କିଛି ସାହିତି�କ अଛfି, ହଠାତ୍ 
େସମାନ+ର ବୁvି ଉଦୟ େହାଇଯାଇଛି େଯଉଁମାେନ ସରକାରୀ ଆଇନ୍ ସିଏଏ 
(ସଂେଶାଧିତ ନାଗରିକତ�  ଆଇନ) ବିେରାଧେର ବିେଷାଦଗାର କରୁ କରୁ ପେରାg ଭାବେର 
ସନାତନ ଧମ�କୁ अପମାନିତ କରାଇବାକୁ ପଛାଇନାହାfି ଭଗବାନ େସମାନ+ୁ ସଦବୁvି 
ଦିअ� 
 ପ�ଗତିଶୀଳ ସମାଜେର ନିଜର �ିତିକୁ ବଜାୟ ରଖିବାକୁ େହେଲ ଆମକୁ ଦୃତଗତିେର 
ଉନt ତି କରିବାକୁ େହବ ହZ େହବ େଯେତେବେଳ ସମୁଦାୟ ବ�ବ�ା ବଦଳିବାେର ଲାଗିଛି, 
େସେତେବେଳ ଆେମ ନିଜକୁ अ� ବା ବିଷୟରହିତ େବାଲି କହିେଦେଲ ଚଳିବ ନାହZ 
େଯେତେବେଳ ସE ାଟ୍� େଫାନ୍ ଆସିଥିଲା େସେତେବେଳ ଏହାକୁ େନଇ अେନକ 
କ�ନାଜ�ନା ଆର� େହାଇଥିଲା କି� अ� ସମୟ ଭିତେର ଏହିେଫାନ ,ାରା ଆେମ 
अେନକ କିଛି କରି େଦଇପାରୁଛୁ ଯାହା ହୁଏତ ଏକ ଦଶzିପବୂ�ରୁ ଆମ ପାଇଁ ସ�ପtଥିଲା 
ଆଜି ହ� ାଟ୍ ସଆପ୍  ,ାରା ତ� ରିତ ଭାବେର ସaାଦ େପ�ରଣ େହାଇପାରୁଛି, ସaାଦ ସହ 
ଭିଡ଼ିଓ ବା_�ା ବି ପଠାଇ େହଉଛି, େସହିଭଳି ଆମ ଇେମଲ୍ ବ�ବ�ା ବି अତ�f ସହଜ 
େହାଇ ପାରିଛି ଏ ସବୁ କହିବାର କାରଣ ଏହା େଯ କିଛି େଲଖକ ଦୁଃଖ ପ�କାଶ କରୁଛfି 
େସମାନ+ୁ ଇେମଲ୍ କରିବା ଆେସନାହZ େଯେହତୁ ହ� ାଟ୍ ସଆପ୍ ସହଜ େତଣୁ େସଥିେର 
େଲଖା ପଠାଇବାକୁ କହୁଛfି କଥା େହଉଛି, େମାର ଜାଣତେର େହଉ ବା अଜାଣତେର 
େମାେତ अେନକ ସାହିତ� ଗ�~ପେର ସଦସ�ତା ଦିଆଯାଉଛି ଏବଂ ପ�ତିଦିନ अସଂଖ� ନୂଆ 
ନୂଆ େପାu େସଥିେର ଆସୁଛି େସହି ସମୟେର ଆପଣ ପଠାଇବା କବିତାକୁ ବାହାର 
କରିବା ଏବଂ ପୁଣିଥେର ତାକୁ କ!ୁ�ଟରକୁ େନଇ େଲଖାେର ପରିବ_�ନ କରି 
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ପ�କାଶନେଯାଗ� କରିବା େମା ପାଇଁ अତ�f କuସାଧ� େହାଇପଡୁଛି, େସଥିପାଇଁ 
अନୁେରାଧ ଆପଣମାେନ अfତଃ ଇେମଲ୍ କରିବା ଶିଖିଦିअ� 
 ଦି� ତୀୟତଃ ମଁୁ ପତି� କାର େଶଷେର ଜଣାଇଛି େଯ ପ�େତ�କ ମାସେର ପତି� କା ପ�କାଶନ 
ପାଇଁ େକେତ ପ�କାରର अସୁବିଧାର ସ�~ଖୀନ େହଉଛି, େସଇଥିପାଇଁ ପତି� କାର ନିୟମିତ 
ପ�କାଶନେର अେନକ ସମୟେର ବିଳa େହଉଛି ଏବଂ େଲଖକମାେନ ଦୟାକରି େଧୖଯ��ର 
ସହ अେପgା କରିେଲ ପତି� କା ନି�ୟ ପ�କାଶିତ େହବ ଏହା ସବୁ ସେ_�  ବିଗତ ଚବିଶି 
ଘ�ାେର अନୁ�ନ ଏକ ଡଜନ ବ��ି େମା ପାଖକୁ ଏକାଧିକ ଥର େଫାନ୍ କରି ପତି� କା 
ବିଷୟେର ସଚୂନା ଜାଣିବାକୁ ଚାହୁଁଛfି ଦୟାକରି େଧୖଯ�� ଧରି अେପgା କର�, ଆହ� ାନ 
ପତି� କା ନି�ୟ ପ�କାଶିତ େହବ ଏହି କଥା ବାରaାର କହିବା ସେ_�  କିଛି ନୂତନ େଲଖକ 
ନିଜର ଉ��ା େହତୁ अସ�ାଳ େହଉଛfି େସହିମାନ+ୁ अନୁେରାଧ, ପତି� କା ପ�କାଶନ 
େହେଲ ଆପଣ ଆହ� ାନ ପତି� କାର େଫସବୁକ୍ ଗ�~ପ୍ ଏବଂ େପଜେର ଖବର ପାଇପାରିେବ 
କିaା ଆମ େୱବ୍ସାଇଟେର ବି େଦଖି ପାରିେବ, େତଣୁ अେପgା କର� 
 ଆଶା କରୁଛି ଚଳିତ ମାସର ସଂ9ରଣ ଆପଣମାନ+ୁ ଭଲ ଲାଗିଥିବ େଯଉଁ 
ବzୁମାନ+ େଲଖା ପ�କାଶିତ େହାଇ ପାରିନାହZ, େସମାେନ ଦୟାକରି ପୁଣିଥେର ଆଗାମୀ 
ସଂ9ରଣ ନିମେf େଲଖା ପଠାଇ ପାରିେବ 
 
 ଧନ�ବାଦ 
 
 ଡା େଜ�ାତି ପ�ସାଦ ପ)ନାୟକ 
 ପ�ତି-ାତା - ସ!ାଦକ, ଆହ� ାନ ଇ-ପତି� କା 
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କାହାଣୀ ବିଭାଗ 
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ସୁେନଲୀ ସିଂହ ସୁେନଲୀ ସିଂହ ସୁେନଲୀ ସିଂହ ସୁେନଲୀ ସିଂହ     
 ଆେର ଉଠ, ଉଠ। ତୁ େତା ଯାଗାେର େଶାଇଯାଆ। େମାେତ େମା 

ରା`ାେର ଯିବାକୁ େଦ। ମାଲଧାରୀ ନିଜ ଭାଷାେର କହିଲା। େସ 

ସିଂହମାନ+ ଆଡକୁ େବଶୀ ନଜର େଦଉ ନଥିଲା। ତାର ସ�ର ଡରେର 

େମାେଟ ଥରୁ ନଥିଲା।  

 ଏହି କଥା ଗୁଡାକ େକମିତି अବିଶ�ାସ େଯାଗ� େହାଇପାେର। କି� ମାଲଧାରୀମାେନ 

ସିଂହକୁ େମାେଟ ଡରfି ନାହZ।  

 ଦୁଇଭାଇ ତାର କଥା ଶୁଣୁଥିେଲ। େଲାକଟା କିଛି କହୁଛି। କି� େସମାେନ େଯ ରା`ା 

ମାଡି େଶାଇଛfି େସକଥା େସମାେନ ଜାଣି ପାରିେଲ। େଲାକଟା ନିଜ ରା`ାେର ଯାଉ। 

ଦୁଇ ସିଂହ ଟିକିଏ ଭିଡିେମାଡି େହାଇ ତାକୁ ରା`ା ଛାଡିେଦେଲ ଆଉ ରା`ାଠୁ େକଇ େଖାଜ 

ଦୂରେର େଶାଇଗେଲ। େସାମନ+ ଏମିତି ବ�ବହାର େଦଖିେଲ େକହି ଭାବfା ସିଂହମାେନ 

ସେତ େଯମିତି ଏକ ପାଳୁତ କୁକୁର। ସିଂହମାନ+ର ମାଲଧାରୀମାନ+ ପ�ତି ଶ�vା ଆଉ 

ସ�ାନ अଛି।  

 ଦୁଇଭାଇ ରା`ାର ଧାରରୁ ମାଲଧାରୀକୁ अନାଇ ରହିେଲ। ଚାହZେଲ ଖୁବ ସହଜେର 

େସମାେନ େଗାଟିଏ ଥାବା ମାଡେର ମାଲଧାରୀକୁ ମାରିେଦଇ ପାରିଥାେf। କି� େସମିତି 

ଭୂଲକାମ େସମାେନ େକେବ କରିେବ ନାହZ। ତା+ର ସିଂହ ସାମ�ାଜ�େର କିଛି କାମକୁ ମନା 

କରାଯାଇଛି। ଏ ଭିତେର अଛି ମାଲଧାରୀର ବଧ। ଏହି େଲାକମାନ+ େଯାଗୁ ସିଂହମାେନ 

अକାଳ ସମୟେର କିଛି ଖାଇବାକୁ ପାଇଯାଆfି ଆଉ ମାଲଧାରୀମାେନ େସଥିପାଇଁ କିଛି 

अେଶାକ ବିଶ�ାଳ 
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ପ�ତିେଶାଧବି ନିअfି ନାହZ। ଏକ କାହାଣୀ ସିଂହ ସମାଜେର େଖଳିବୁଲୁଥିଲା କଥାଟା ଏକ 

ପୁରୁଣା ସିଂହର ଥିଲା। ଏକଥାଟା ସିଂହମାନ+ ସାମ�ାଜ�େର େଖଳି ଯାଇଥିଲା। ଏକ 

ରାଜ�ଚୂ�ତ ସିଂହ ଖୁବ ଦୁବ�ଳ ଆଉ େରାଗୀଣା େହାଇ ପଡିଲା। େବେଳ େବେଳ େକମିତି ଏ 

ସିଂହ ମୁଖ� ସିଂହମାନ+ अନୁପ�ାତିେର ଦଳ ପାଖକୁ ଆସି କିଛି ଖାଦ� ମାଗୁଥିଲା। କି� 

ଏମିତି ଆସିବା କମ େହାଇଗଲା। େସ ଏମାନ+ ଡରେର ଦୁରକୁ ଚାଲିଗଲା।  

 ତାର େଦହ ଦିନକୁ ଦିନ ଦୁବ�ଳ େହାଇ ଯାଉଥାଏ। ଖାଇବା ପାଇଁ କିଛି ମିଳୁନଥାଏ। 

ଖାଲି ତେଳ ପଡି ପଚୁଥିବା ଶବେର େପଟ ପୁରୁ ନଥାଏ। କuେର ଏମିତି ବୁଲୁବୁଲୁ ଏକ 

ମାଲଧାରୀ ଆଉ େସମାନ+ ମଇଁଷିକୁ େଦଖିଲା। ମାଲ୍ଧାରୀମାେନ ନିଜର ଗାଈ ମଇଁଷି 

ଧରି େଫରୁଥାfି। ସିଂହଟା ଶh ଶୁଣି ଉଠି ଠିଆେହାଇଗଲା। କାନପାରି ଜାଣିଲା ଏ 

ମାଲ୍ଧାରୀମାନ+ର ଶh। ଗାଈ ମଇଁଷିମାେନ ପାଖେର अଛfି। େତଣୁ ବାଧ�େହାଇ 

ମାଲଧାରୀମାନ+ ଗାଈ, ମଇଁଷି+ୁ ଶିକାର କରିବାକୁ ଚାହZଲା। ଆଗେର ସିଂହ अଛି େବାଲି 

ମାଲଧାରୀ ଜାଣି ନଥିଲା। ମାଲ୍ଧାରୀ ସାଧାରଣ ଗତିେର ଆେଗଇ ଆସୁଥିଲା। ପଛେର 

ମଇଁଷିମାେନ ଆସୁଥାfି। ଏ ସିଂହଟି ବ_�ମାନ ବୁଢ଼ା ଆଉ େରାଗୀଣା। େକଉଁ ଦଳପାଇଁ େସ 

अଦରକାରୀ। ଜୀବନ ବଂେଚଇବାପାଇଁ ଶିକାର ତାକୁ ନିେଜ କରିବାକୁ ପଡିବ।   

 େସ ଛପି ରହିଲା। ସୁେଯାଗ େଦଖି ମାଲଧାରୀମାନ+ ମଇଁଷିକୁ ଆକ�ମଣ କରିବ। 

ପଛେର ଆସୁଥିବା ମଇଁଷିମାେନ ଜାଣିପାରିେଲ େଯ ଆଗେର କିଛି ଶିକାରୀ अଛି େତଣୁ 

େସମାେନ ରହିଗେଲ। ମାଲ୍ଧାରୀ େସମିତି କିଛି ଜାଣିପାରିଲା ନାହZ। ଭାବିଲା ମଇଁଷିମାେନ 

ଏମିତି େବେଳ େବେଳ କରfି। କି� େସ ନ ଡରି ଆେଗଇ ଚାଲିଲା। ଆଉ ତା ପଛେର 

ମଇଁଷି ଚାଲୁଥାfି। ଏେଣ େଭାକିଲା ବୁଢା ସିଂହ େସହି ମଇଁଷିଦଳ ସହ ତାଳ ମିଳାଇ 

ପଛେର ଚାଲିଥାଏ। ମଇଁଷିମାେନ ପବନକୁ ଶୁ�ୁଥାfି ଆଉ ବୁଲିଯାଉଥାfି। େସହି 
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ସମୟେର ସିଂହ ହଟି ଯାଉଥାଏ ଆଉ ଭୂମିେର େପେଟଇ ପଡୁଥାଏ। େସ अେପgା କରୁଥିଲା 

େକଉଁଠି ଗଛ ଥିବ କିaା ଶୁଖିଲା ଘାସ ଥିବ। ବଡ ଘାସ ଭିତେର ଛପି ସହଜେର ରହି 

ଶିକାର କରି େନବ।  

 ଏ ବୁଢା ସିଂହଟି अେନକ ଧିେର ଧିେର ମଇଁଷି ଆଉ ତା ଭିତେର ଦୂରତାକୁ େସ 

କେମଇ େଦଲା। େଶଷେର ବୁଢ଼ା ସିଂହଟି େଗାଟିଏ ବୁଦା ଆଢୁଆଳରୁ ଆସିଗଲା। ଆଉ 

ଟିକିଏ େଜାରେର ଚାଲି େଶଷ ମଇଁଷି ଉପରକୁ େଡଇଁ ପଡିଲା। ସବା ପଛେର ରହୁଥିବା 

ମଇଁଷିମାେନ ବୁଢା େହାଇପାରfି କିaା େରାଗଗ�` େହାଇପାରfି। ଏମାନ+ୁ ମାରିବା 

ସହଜ। େସ େଡଇଁପଡି ତାର େମରୁଦmକୁ କାମୁଡି ଭାoି େଦବାକୁ େଚuା କରୁଥିଲା। 

ହଠାତ୍ ଏକଦମ୍ ମଇଁଷିର େବକ ଉପରକୁ ଧରିବା ସହଜ ନୁେହଁ। କାରଣ ମଇଁଷି ବୁଲିପଡି 

ପେକଇ େଦଇପାେର ଆଉ ତାକୁ ଆଘାତ୍ କରିପାେର। 

 େସ ପଛରୁ େଡଇଁପଡି କାମୁଡି ମଇଁଷିକୁ ତେଳ ପେକଇ ମାରିେଦଲା। अନ� 

ମଇଁଷିମାେନ େଜାରେର ମାଲିକ ଆଡକୁ େଦୗଡିବାକୁ ଲାଗିେଲ। ମାଲ୍ଧାରୀ ଜାଣିପାରିଲା 

ତା’ର େଗାଟିଏ ମଇଁଷି ମରିଯାଇଛି। ଦୂରରୁ ମାଲଧାରୀ େଦଖିଲା ସିଂହ ତା ମଇଁଷିର 

େବକକୁ ଧରିଛି। ଆଉ କିଛି ତ କରିେହବ ନାହZ। ମଇଁଷିତ ନି�ତ ଭାବେର ମରିଯିବ। 

ଏେତ ଦିନ ତା ସହିତ ଥିବା ମଇଁଷିକୁ ବଂଚାଇ ନ ରଖିବା େହତୁ ମାଲଧାରୀକୁ ବଡ ଦୁଃଖ 

ଲାଗିଲା। କି� େସମାେନ ସିଂହ+ୁ ବଡ ସ�ାନ ଦିअfି। େସ ସିଂହକୁ ଘଉଡାଇବା ପାଇଁ 

େଚuା କଲା ନାହZ। ଦଳର अନ� ମଇଁଷିମାେନ ମଲା ମଇଁଷି ଆଡକୁ ମାଡି ଆସିେଲ। ଏହା 

ଏକ ଆ�ଯ��ଜନକ ଘଟଣା େହଇପାେର। ମଇଁଷି ଉପେର େସେତେବେଳ ସିଂହ ଥାଏ। 

ଏପେଟ ମଇଁଷିମାେନ ହଟୁନଥାfି। ମାଲ୍ଧାରୀ କଣ କରିବ ବୁଝି ପାରୁନଥାଏ। େତଣୁ 

ମାଲ୍ଧାରୀ ଧିେର ଧିେର ଆସିଲା େସ ମଇଁଷିମାନ+ୁ ଦୂରକୁ େନଇଯିବାକୁ େଚuା କଲା। 
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େସ ଜାଣିଲା ତା ମଇଁଷିମାେନ େସମାନ+ ସାଥିକୁ ବଂଚାଇବାକୁ େଚuା କରୁଛfି। କି� 

ଆଉ କିଛି କରିବାର ନାହZ। େସ ଡରୁ ନଥିଲା। କି� ତାକୁ ଟିକଏ ଦୁଃଖ ଲାଗୁଥିଲା। େସ 

େଯେତେବେଳ ମଲା ମଇଁଷି ପାଇଁ ଦୁଃଖ ଲାଗିନଥିଲା।  

 େସ अନ� ମଇଁଷିମାନ+ୁ ଧରି େଫରି ଆସିଲା। କି� େଫରିଲା େବଳକୁ ଆଉଥେର 

ପଛକୁ अନାଇଲା। ବୁଢା ସିଂହଟି ମଇଁଷିକୁ ସିନା ମାରିେଦଲା କି� ତା େଦହେର ଆଉ ବଳ 

ନଥିଲା। େସଇଠି ଟଳି ପଡିଲା।  

 ମାଲ୍ଧାରୀ ତାକୁ େଦଖି କହିଲା, ଆେର ସିଂହ େମାର େଗାଟିଏ ମଇଁଷିକୁ ଏେତ କu 

କରି ମାରଲୁ କି� ଖାଇପାରିଲୁ ନାହZ।   

 ଏତିକି କହି ଦୁଃଖ କଲା ଆଉ ତା ପେର ନିଜର ପଶୁମାନ+ୁ ଧରି େଫରିଗଲା। 

 ଦୁଇଭାଇ ମାଲଧାରୀମାନ+ ସହ ସିଂହମାନ+ ସaz ବିଷୟେର ବହୁତ କଥା 

ଶୁଣିଥିେଲ।  େସମାେନ ଏମିତି କିଛି ସମୟ େସହି अଂଚଳେର ବିଶ�ାମ କେଲ।  

 େସପେଟ ଗାଈ ମଇଁଷିମାେନ ଚରୁ ଚରୁ ପାଣି ପାଖକୁ ଆସିଗେଲ। ପାଣି ଭିତେର ଏକ 

ମଇଁଷିର ଶବ ପଡିଥିଲା। ଏକଦମ କମ ପାଣି। କିଛିଦିନ ତେଳ ଏକ ମଇଁଷିର େଗାଡ 

ଖସିଯିବାରୁ ଖାଲେର ଖସିପଡି ଜୀବ ହରାଇଥିଲା। ଶବରୁ କିଛି ମାଂସ ପାଖର ସିଂହମାେନ 

ଖାଇେଦଇଥିେଲ। ମାଲଧାରୀ ଦୁଇଜଣ ଆସି େସ ଶବକୁ अନାଇେଲ। ମାଲଧାରୀର ଘର 

ପାଖେର ସିଂହ ରେହ। ସିଂହ ଚାରିଆେଡ। େସମାେନ କିଛି ସମୟ अନାଇ ରହିେଲ। ମାଂସ 

ସଢି ଆସିଲାଣି। ତାପେର ଚାଲିଗେଲ। େସମାେନ ଆଢୁଆଳ େହବା ମାେତ�  କଳା 

କାଉମାେନ ମଢ ଉପେର ବସି ସଢା ମାଂସ ଖାଇବାକୁ ଲାଗିେଲ। 

 ବିଲୁଆଟିଏ କୁଆଡୁ ଧପାଲି ଚାଲି ଆସିଗଲା। କି� ଶବ ପାଖକୁ ଆସିଲା ନାହZ। େସ 

ନାକେର କିଛି ଶୁ�ୁଥିଲା ଆଉ ଖୁବ େଜାରେର ଏପଟ େସପଟ େହଉଥିଲା। ପାଖେର କିଏ 
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अଛି। କାଉମାେନ ହଠାତ୍ ଉଡିଗେଲ। ବିଲୁଆ gଣିକେର अfv�ାନ େହାଇଗଲା। େସପଟୁ 

ପଥର ଉପେର ଏକ ସିଂହୀ ଚାଲି ଚାଲି ଆସୁଥିଲା। ସିଂହୀ ବାଟ େଖାଜି ମଢ ପାଖକୁ 

ଆସିଲା। ମଢକୁ େଯେତପାେର କୂଳକୁ ଟାଣି ଆଣିଲା ଆଉ ସଢା ମାଂସ ଖାଇବାକୁ 

ଲାଗିଲା।  

 ମାଲଧାରୀ େଗାଚାରଣ अଂଚଳେର ସବୁଆେଡ ସିଂହ ଥାଆfି। କିଛି ଦୁଘ�ଟଣା ଘଟିବା 

अସ�ବ ନୁେହଁ। କି� ସିଂହମାେନ ମାଲଧାରୀର ଶିକାର କରfି ନାହZ। ମାଲଧାରୀ ଆଖି 

ଆଗେର ମଧ� େସମାନ+ ପଶୁକୁ अତି େଭାକିଲା ନେହେଲ ମାରfି ନାହZ। ମାଲଧାରୀକୁ 

େଦଖିେଲ ସିଂହମାେନ ହଟି ଯାଆfି। ଗିର ଜoଲେର କିଛି ସିଂହ+ର ରାଜ� अଛି ଆଉ 

ତାଛଡା କିଛି ବୁଲା ସିଂହ अଛfି। ଏ ଦୁଇଭାଇ ନିଜ ରାଜ� ପାରିଧିେର अନ� ଯାଗାକୁ 

ଚାଲିଗେଲ। ଏହି ସମୟେର େସ अଂଚଳକୁ ଏକ ବୁଲା ସିଂହ ପଶି ଆସିଲା। େକେତ 

କେଲାମିଟର ଦୁରେର ଏ ଦୁଇଭାଇ+ ଦଳର ସିଂହୀମାେନ ଥିେଲ। ଏଣୁ ଏ ବୁଲା ସିଂହର 

ଆସିବାଟା େକହି ଜାଣି ପାରିେଲ ନାହZ। ବୁଲା ସିଂହଟା େବେଳ େବେଳ ଏକୁଟିଆ ଶିକାର 

କରିନିଏ। ବହୁତ ସମୟ ମରିପଡିଥିବା ଶବ ଖାଇନିଏ।  

 ଏମିତିଆ ଏକ ବୁଲା ସିଂହଟିଏ କିଛି ଖାଇେଦଇ ରା`ା ଉପେର େଶାଇ ରହିଥିଲା। 

ପାଖ ଆଖେର େକହି ସିଂହ ନଥିବା େହତୁ ତାର ଡର ନଥିଲା।  େସପଟୁ ମାଲଧାରୀ େନସରୁ 

ବାଟଚଲା ରା`ାଟି ବାହାରି ଆସି େସଇଠି ବୁଲି ଯାଇଥିଲା। େସପଟୁ ଆସିେଲ ଶେହ େଖାଜ 

ଦୂର ପଯ��f ନପହଁଚିେଲ ସିଂହ अଛି େବାଲି ଜାଣି େହବନାହZ। ଘାସ ବଡ ନଥିଲା। କି� 

କଂଟା ବାବୁଲ ଗଛ ସବୁ ତଳକୁ ଓହଳି ଆସିଥିଲା। ଏଥିପାଇଁ େବଶି ଦୂରକୁ େଦଖାଯାଉ 

ନଥିଲା।  

 ସକାଳ େବଳା। େନସଆଡୁ ମଧ�ବୟ9 ମାଲଧାରୀଟିଏ ଏକୁଟିଆ ଚାଲି ଆସୁଥିଲା। 
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ଆଗେର ତାର େଗାରୁ ଗାଈ ଆଉ ମଇଁଷି ଚାଲୁଥାfି। େସ ଗାଈକୁ ଆଡଉ ଆଡଉ ଗୀତ 

ଗାଉଥାଏ।  ମାଲଧାରୀର ଗୀତ େକେବ ସେର ନାହZ। ଲaା ରା`ାେର େସ ଗୀତ ଛାଡି 

େଦଇଥାଏ। ଏେତ ସକାଳୁ ତାକୁ ଗୀତ ଗାଇବାକୁ ଭଲ ଲାଗୁଥିଲା।  

 ଗାଈ ମଇଁଷି ସବୁ େବେଳେବେଳ ଏପଟ େସପଟ େହାଇଯାଉଥାfି। ମାଲଧାରୀ ଟିକିଏ 

େଦୗଡିଆସି େସମାନ+ୁ ସିଧା ଦଳେର କରି େଦଉଥାଏ। ଏ ଗାଈ ମଇଁଷି+ର ଗୁଣ େହଉଛି 

େଯଉଁଠିନା େସଇଠି ରହିଯିେବ ବା ସାମାନ� ଘାସେର ମୁହଁମାରି ଦଳକୁ ବିଳa କରିେଦେବ। 

ଏଣୁ ଏମାନ+ୁ ଦଳଭିତେର ଶୃ ଳାେର ଆେଡଇ େଦବାକୁ ପେଡ।  

 ଏପେଟ ସିଂହକୁ ଗାଈ ମଇଁଷି+ର ଆସିବାର ଶ� ଶୁଣା ଯାଉଥିଲା। େସ ତଳୁଆ 

ମୁmକୁ ଟିକିଏ ଉପରକୁ କରିେଦଲା। ତାର ଆଖି େଖାଲି ଯାଇଥିଲା। େସ ଖୁବ ଧ�ାନର ସହ 

େସହି ଶ� ଆସୁଥିବା ଆଡକୁ ଚାହZଲା। ଆଗରୁ ଦେଳ ଗାଈ ମଇଁଷି ମାଡି ଆସୁଥିେଲ। 

ନାଲି ଗାଈମାେନ ପ�ଥେମ ବାହାରି ଆସିେଲ। ପେଛ ପେଛ ମଇଁଷି। 

 ଆଗେର ସିଂହ େଶାଇ अନାଇଛି। 

 ଗାଈଦଳ ଆଉ ଆେଗଇେଲ ନାହZ। କି� ସିଂହକୁ େଦଖି େଦୗଡିେଲ ନାହZ। ରା`ାର 

ଏକ କରକୁ ବୁଲି ଜoଲ ଭିତେର ପଶିବାକୁ ଆର� କେଲ। ଯାହେହେଲ ବି ଗାଈ ମଇଁଷି। 

େଯେତ ବଡ ଦଳେର ଥିେଲ ମଧ� େସମାନ+ ମନେର ଡର ଥିଲା। ସିଂହ ଗିର ଜoଲର 

ସବୁଠାରୁ ବଡ ମାଂସାଶୀ ପ�ାଣୀ। େତଣୁ େସମାନ+ ମନେର ଡର ଥିଲା। 

 ମାଲଧାରୀ ପ�ଥେମ ସିଂହ ବିଷୟେର କିଛି ଜାଣି ପାରିଲା ନାହZ। କି� େଗାରୁ ଏମିତି 

ବୁଲି ଯିବାରୁ ତାକୁ କିଛି ସେCହ େହଲା। ଆଗେର କିଛି अଘଟଣ ଘଟିଛି। େସ ବାଡି 

ହଲାଇ ହଲାଇ େଦୗଡି ଆସିଲା।  

 ଆଗେର ଏକ ବିଶାଳ ସିଂହ େଶାଇଛି।  
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 ଏମିତି ସିଂହକୁ ରା`ାେର େଦଖି େଗାରୁ ଜoଲ ମୁହଁା େହଉଛfି। ଏ ପାଖ ଜoଲେର 

େବଶି ଚାରା ନାହZ। େପଟ ପୁରିବନି। ପୁଣି ଜoଲ ଭିତରକୁ ଚାଲିଗେଲ ଏମାନ+ୁ ଏକାଠି 

କରିବା କu। अଯଥା ସମୟ ନu। େସ େଗାରୁମାନ+ୁ ବାେଡଇ ଏକାଠି କରିେଦଲା।  

ତାପେର ସିଂହ ଆଡକୁ େଦୗଡି ଆସିଲା। 

 ସାମାନ� େଲାକଟାଏ। ସିଂହ ଆଗେର अତି ସାମାନ� ଜୀବ। େଗାଟିଏ ଥାପଡେର 

ଏହାର ମୃତ� ଘଟିବ। େବକ ଝୁଣିବା ଯାଏ କଥା ଯିବନି। ସିଂହ ଏମିତି େଲାକକୁ େଦଖି 

ତାjଲ� ହସ ହସିବା କଥା। ଗିରର ସିଂହ କି� େସମିତି କରି ପାେରନି। ମାଲଧାରୀ ପ�ତି 

ତାର ଖୁବ ସ�ାନ।  

 ମାଲଧାରୀ େଲାକଟି ମଧ�ମ ଉ¡ତାର। ତାର ହାତର ବାଡିକୁ ଉ¡ାଇ େସ ସିଂହ 

ଆଡକୁ େଦାଡି ଆସୁଥାଏ। ସାଧାରଣ ଶରୀର। େଲାକଟା ନିେଜ ଏକ ବାଡି ଭଳି େଦଖା 

ଯାଉଥିଲା। ଏକ େମାଟା ବାଡିେର ଧଳା କପଡା ଗୁଡାଇ ଦିଆ ଯାଇଛି। େସ ବାଡିରୁ ପତଳା 

ଡାଳ ଭଳି ତାର ହାତର ବାଡି ଲାଗୁଥିଲା। ତା ପଛେର ତାର େଗାରୁ ଏକାଠି େହାଇ ଠିଆ 

େହାଇଥିେଲ। 

 ସିଂହ କି� କିଛି କଲାନି। अଳସୁଆ ଭାବେର ଠିଆ େହଲା। ଆକ�ମଣ ସହଜେର 

କରି ପାରିଥାfା। ମାଲଧାରୀ ଏେବ େକଇ େଖାଜ ଦୂରେର। ସିଂହ ଧିରଚାଲିେର ରା`ାରୁ 

ଦୂରକୁ ଚାଲିଗଲା। 

 ସିଂହର ଏମିତି ଚାଲିଯିବା େଦଖିେଲ େକହି ବିଶ�ାସ କରି ପାରfାନି। ସିଂହ ଏକ 

ପାଳିତ ପଶୁ ଭଳି ମାଲଧାରୀର କଥା ମାନୁଥିଲା। ଏମିତି େଦୗଡି ଆସିବାର अଥ� େହଉଛି 

ରା`ା ଛାଡିଦିअ। अନ�ମାେନ ଆଗକୁ ଯିେବ। 

 ସିଂହ ପୁଣି ମାଟିେର େଶାଇ ପଡିଲା। େସଇଠୁ ପଛ େଶାଇବା ଯାଗା ୧୦୦ ଫୁଟ 
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ଭିତେର େହବ। ସିଂହର େଶାଇବା ଯାଗା ଭଲ ଭାେବ ରା`ାରୁ େଦଖା ଯାଉଥିଲା। 

 ସିଂହ ରା`ାରୁ ହଟିଯିବାର େଦଖି ମାଲଧାରୀ ନିଜ େଗାରୁ+ ପାଖକୁ େଫରିଗଲା। 

େସମାନ+ୁ अେଡଇ ନିଜର ରା`ାେର ଚାଲିବାକୁ ଲାଗିଲା। ଗାଈ େଗାରୁ ସବୁ ଚାଲୁ ଚାଲୁ 

ସିଂହକୁ अନାଉଥାfି। ସିଂହ େସମାନ+ୁ ଆକ�ମଣ କଲାନାହZ ବା ଏମାେନ େଦୗଡିେଲ 

ନାହZ। ଧିେର ସିଂହ େଶାଇଥିବା ଯାଗା ପାର େହାଇଗେଲ। 

 ମାଲଧାରୀ ମୁହଁ ନିବiକାର। ତାର କ�ରୁ ମଧୁର ସ�ର ବାହାରି ଆସୁଥିଲା। 

 େସ ସିଂହଟା ବହୁତ ସମୟ ଧରି େନସ ପାଖା ପାଖି ରହିଲା। ଖରାେବେଳ ଛାଇକୁ 

ଯାଇ ବିଶ�ାମ େନଉଥିଲା। କି� େନସର अେନକ ପାଖେର। ତାର େଶାଇବା ଯାଗାରୁ େନସ 

ଭଲ ଭାେବ େଦଖା ଯାଉଥିଲା। େସ େଯଉଁ ଯାଗାେର ବିଶ�ାମ େନଉଥିଲା। େସହି ପାଖେର 

ପାଣି ଥିଲା। ମାଲଧାରୀ ମହିଳାମାେନ ପାଣି uିଲ ଗରାେର ମୁmେର ରଖି ଘରକୁ େନଇ 

ଆସfି। େନସ ପାଖେର ଏକ ମହିଳା ମୁmେର uିଲର ଗରାମାନ ରଖି ପାଣି ଆଣିବାକୁ 

ଯାଉଥିେଲ।  ସିଂହଟି େସ ମହିଳାକୁ अନାଇଥିଲା କି� କିଛି କଲାନାହZ।  

ଧିେର ଧିେର ସଯୂ�� ଗଡି ଆସିଲା। ଗାଈ ବାଛୁରୀ ମଇଁଷିମାେନ ଘରକୁ େଫରି ଆସିେଲ। 

ମହିଳାମାେନ ଗାଈ ମଇଁଷିଟାରୁ ଦୁଧ ବାହାର କରିବାକୁ ଲାଗିଗେଲ। େସମାନ+ ହାତ 

େମସିନ ଭଳି ଉପର ତଳକୁ େହଉଥିଲା ଆଉ ଦୁଧ ଚିର ଚିର େହାଇ uିଲ ବାଲଟିେର 

ପଡୁଥିଲା।  

 ଏେଣ ସଂଜ େହାଇ ଆସିଲା।  

 କିଛି ଘରୁ ଧଆୂଁବାହାରି ଆସୁଥିଲା। ମାଲଧାରୀ େନସେର ଆଲୁअ ଲୁଚି ଯାଉଥିଲା। 
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ଗ�ାମରgୀଗ�ାମରgୀଗ�ାମରgୀଗ�ାମରgୀ    
 େମା ନିଜକୁ ଆଜି େମାର ୮୯ ବଷ� ଜନE ଦିନର अେନକ अେନକ 
ଶୁେଭjା ଓ ଶୁଭକାମନା। ତାରିଖ ୦୧/ ୦୧/ ୨୦୨୦.... 
 େମାେତ ଆଜି ୮୯ ବଷ� ପୁରିଲା। ପୁअ, େବାହୁ, ନାତି, ନାତୁଣୀ, 
ନାତୁଣୀ େବାହୁ, ନାତୁଣୀ େଜାଇଁ, अଣ ନାତି ଓ अଣ ନାତୁଣୀ ମାନ+ ଠାରୁ अେନକ େସtହ, 
ଶ�vା ଓ ଭଲପାଇବା ପାଇ ମଁୁ ଆଜି ବହୁତ ଖୁସି। େସମାେନ ଆଣିଥିବା ଗି¢ ଗୁଡିକ ରଖୁ 
ରଖୁ ହଠାତ େମା ବହି ଥାକ ଭିତରୁ େଗାଟିଏ ହାତ अ+ା ଚିତ�  ପାଇଲି। ଜେଣ େଲାକ, 
ଶିgା ପାଇଁ ଏେତବଡ଼ କାମ େଯ କରିପାେର, ଭାବିେଲ ତାହା ଆଜିବି अବିଶ�ାସ ଲାେଗ। 
ଚିତ� ଟି େଦଖୁେଦଖୁ ମଁୁ େଫରି ଯାଉଥିଲି ପଛକୁ ପଛକୁ.... 
 ପ�ାୟ ଷାଠିଏ, ପ�ଷଠି ବଷ� ତଳର ଘଟଣା.... 
 ଜାoୁଲୁ ଜାoୁଲୁ अzାର େହାଇ ଆସୁଥାଏ। ସମୟ ପା�ଟା କି ଛअଟା ବାଜିବ 
େବାେଧ। ଶୀତ ଦିନ େହେଲବି ଶୀତ ଏେତ ପଡି ନଥାଏ, ତଥାପି ମଝିେର ମଝିେର ପବନ 
େବାହୁଥାଏ। ପବନ ବାଜି େଦହ ଶୀେତଇ ଯାଉଥାଏ। ଜoଲ ମଝିେର ଏକୁଟିଆ ଝିअ 
ପିଲାଟି ମଁୁ ବସ ରୁ ଓେଲ@ ହିଲି। ମାଲକାନଗିରି ର ଭାଲୁଗୁଡା ଗଁା େର େମାର େପାuିଂ। ଏଠି 
ପହଂଚି ଭାବି ଯାଉଥିଲି େମା ବାପା, ମା, ଭାଇ, ଭଉଣୀ, ସାo ସାଥୀ ମାନ+ ବାରଣ କୁ। 
ସମେ` େଗାଟି େଗାଟି କରି ବାରଣ କରିଥିେଲ। "ଏେତ ବାଟ, ପୁଣି ଜoଲ ମଝିେର 
ଆଦିବାସୀ ଗଁା। େସଠି ମଣିଷ ରୁହfି? ଚାକିରୀ ଯାଉ...ତୁ ଆମର ଏଇଠି େଦଖ" । କି� 
େମାର ଏକା ଜିଦ, ମଁୁ େସଇଠି ହZ ଜଏନ କରିବି।  
 ସୁଖ ପେର ଦୁଃଖ ଓ ଦୁଃଖ ପେର ସୁଖ ଆେସ। େମା ପାଇଁ କି� ଦୁଇଟି ଯାକ 

ସୁବଳ ମହାପାତ�  
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ଏକାେବେଳ ଆସିଥିଲା। କୁହfିନି... "ତୁମର ଚିରଶତ� ~ ସାତ ମହଲା େକାଠା ଉପରୁ ପଡି 
ମରିଗଲା। କି� ପଡିଲା ତୁମ କାର ଉପେର"। ଏ ଘଟଣା ଟି େଯତିକି ସୁଖ େଦବ, ତାଠୁ 
अଧିକ ଦୁଃଖ େଦବ। େମା ସହ ବି େସଇୟା ଘଟିଥିଲା। ପା� ବଷ� ର अେପgା ପେର 
େମାେତ ଶିgକ ଚାକିରୀ ଖmିଏ ମିଳିଥିଲା। କି� ମିଳିଲା ମାଲକାନଗିରି ର ଜoଲ ଭିତେର 
ଥିବା ଭାଲୁଗୁଡା ଗଁା େର। କଟକ ଝିअ େହାଇ ମଁୁ େସଠିକି ଯିବା େମା ବାପା, ମା, ଭାଇ, 
ଭଉଣୀ + ପାଇଁ େଯତିକି ଆ�ଯ�� ଥିଲା ତାଠୁ अଧିକ ଆ�ଯ�� େହଉଥିେଲ େମା ସାo 
ସାଥୀ। ଏଇୟା ନୁେହଁ େଯ େକହି ବଦଳି ପାଇଁ େଚuା କରି ନଥିଲା। କି� ସବୁ େଚuା 
େଫଲ ମାରିଥିଲା। େଶଷେର େମା ନି}_ି ଥିଲା,"ଯାହାବି େହଇଯାଉ, ମଁୁ ଚାକିରୀ 
ଛାଡିବିନି। େସଇଠି ହZ ଜଏନ କରିବି। ମା ର ସୁଉଁ, ସୁଉଁ କାC ଓ ବାପା+ अସହାୟ ଆଖି 
ଭିତେର କି� ମଁୁ େଦଖି ପାରିଥିଲି କିଛି ଆଶା ର ଆେଲାକ।  
 ଆଉ େସଥିପାଇଁ ମଁୁ ଆଜି ଆସି ଠିଆ େହାଇଥିଲି ଏପରି ଏକ ଜାଗାେର େଯଉଁଠି 
େଲାକ ତ ଦୂରର କଥା କାଉ େକାଇଲି ବି େଗାେଟ ଉଡୁ ନଥିେଲ। ଏଠୁ ଆହୁରି ତିନି 
କିେଲାମିଟର ବାଟ େମାେତ ଚାଲି କି ଯିବାକୁ ପଡ଼ିବ, ପାଖେର େକହି ନାହାfି, ସାoେର 
େଗାଟାଏ ଚକ ଲଗା ବ�ାଗ ସହ ପରିବା ବ�ାଗ େର ମା େଦଇଥିବା ଆଚାର, େପାଡ ପିଠା, 
ପିଜୁଳି, କଦଳୀ ଆଦି ଖାଇବା ଜିନିଷ। କଣ କରିବି ଏେବ?? େକମିତି ପହ�ିବି େସଠି? 
अzାର ଆେ` ଆେ` େହଇ ଆସୁଥାଏ। ଝିअ ପିଲା, ଏକା ଯିବାକୁ ଡର ଲାଗୁଥାଏ। କିଛି 
ସମୟ ରା`ା ଉପେର अେପgା କଲି। ହଠାତ ଦୂରରୁ ଆଉ ଏକ ବସ ଆସିବାର ଶ� 
ଶୁଭିବାରୁ ଟିେକ ହାଲକା ଲାଗିଲା। ବସ ରୁ ଓେଲ@ ହିେଲ ଜେଣ ଷାଠିଏ, ପଂଚଷଠି ବଷ� ର 
ବୃv। େଦହେର ଖାକି େପାଷାକ, ହାତେର ବାଡ଼ି, ମୁmେର େଠକା, େମାଟା େମାଟା ନିଶ 
ହଳକ ପାଟି ପାଖରୁ ଗାଲ ମଝି ଯାଏଁ ଲମି�ଥାଏ। େମା େଦହେର ଟିେକ ଜୀବନ ପଶିଲା। 
ପଚାରିେଲ,"କୁଆେଡ ଯିବ?" 
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 ମଁୁ -- ଭାଲୁଗୁଡା, ଆଉ ଆପଣ?  
 ବୃv-- ମଁୁ ବି େସଇଠିକି ଯାଉଛି। ମଁୁ ଭାଲୁଗୁଡା ର ଗ�ାମରgୀ। 
 ମଁୁ-- ଓଃ...ଭଲ େହଲା େତେବ... 
 ଆେମ ଦୁେହଁ ଚାଲିବାକୁ ଆର� କଲୁ। ବାଟେର େକେତ କଥା େସ ଗପି ଚାଲିଥାfି। 
େସ ପୁରା ଗଁା ର ଏକୁଟିଆ ବ��ି ଯିଏକି ଦଶମ ଯାଏଁ ପାଠ ପଢ଼ିଛfି। ଗ�ାମରgୀ ଚାକିରୀ ଟି 
ସରକାର + ତରଫରୁ ମିଳିଛି। ଗଁା ର େଲାକ ସଂଖ�ା ପ�ାୟ ୧୦୦ ଉପେର। ଗଁା େଦବତା, 
ଗଁା ଚାଲି ଚଳଣ, ଡୁoର, ମାଝୀ, ଗ�ାମେଦବୀ, ଚାଷ ବାସ, ଜoଲୀ ଦ� ବ�, କାଠ େଚାର, 
9ୁଲ ସବୁ ବିଷୟେର େସ ଗପୁ ଗପୁ ଆେମ ପହ�ି ଯାଇଥିଲୁ 9ୁଲ ପାଖେର। ଗଲାେବେଳ 
କହିଗେଲ,"ଦିଦି, ଆମ ପିଲା+ୁ ଭଲେର ପାଠ ପେଢଇବ। େସମାେନ େଯମିତି କେଲ¤ର 
େହେବ"। େଛାଟିଆ ହସଟିଏ ହସି ମଁୁ ଆଗକୁ ପାଦ ବେଢ଼ଇଲି। 9ୁଲ ହତା ଭିତେର ଖୁବ 
ସୁCର ଭାେବ ସଜା େହାଇଥାଏ। 9ୁଲ ଭିତେର ଦୁଇଟି େଶ�ଣୀଗୃହ ସହ ରହିବା ପାଇଁ 
ଦୁଇଟି େକାଠରୀ। ଯମୁନା ଦିଦି େମାେତ अେପgା କରିଥିେଲ େଯମିତି। ପାଦ ଶ� ଶୁଣି 
ବାହାରକୁ ଆସିେଲ। କାଲି ଏ 9ୁଲ େର ତା+ର େଶଷ ଦିନ। କାଲି େସ ରିଟାଡ� କରିେବ। 
ପରଦିନ େସ ଚାଲିଯିେବ ତା+ ଘରକୁ। େସଥିପାଇଁ ଏ ଚାକିରୀ ଟି େମାେତ ମିଳିଥିଲା।  
 େକମିତି ଆସିଲ ଏଠିକୁ ପଚାରୁ ପଚାରୁ ମଁୁ କହିଗଲି ଘଟଣା ସବୁ। େଛାଟିଆ ହସଟିଏ 
ହସି େସ ଗେଲ େମା ପାଇଁ ଚା କରିବାକୁ। ହସଟି କି� େମାେତ ଟିେକ ରହସ�ମୟ 
ଲାଗିଲା। ରାତି अେନକ ଯାଏଁ ଆେମ ଭିନt  ଭିନt  ବିଷୟେର କଥା େହଲୁ। େସ କହି 
ଚାଲିଥିେଲ େସ ଏଠିକୁ େକମିତି ଆସିେଲ ଓ େକମିତି ଏଠି ବିେତଇେଦେଲ ଦୀଘ� ପଇଁତିରିଶ 
ବଷ�। ଏେବ ମଁୁ ବୁଝି ପାରୁଥିଲି ତା+ ରହସ�ମୟ ହସ ର କାରଣ.... 
 େସ କହି ଚାଲିଥାfି.... 
 ତେମ େଯଉଁଠି ଓେଲ@ ହିଲ, ମଁୁ ବି େସଇଠି ଓେଲ@ ହିଥିଲି ଆଜିକୁ ପଇଁତିରିଶ ବଷ� ତେଳ 
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ଏମିତି ଏକ ଶୀତ ଦିନ ପ�ାୟ ରାତି ଆଠଟା େର। ଆସିଲା େବେଳ ବାଟେର ବସ ଖରାପ 
େହବାରୁ ବସ ପ�ାୟ ତିନିଘ�ା େଡରିେର ପହଁଚିଲା। ଏକୁଟିଆ ଝିअ କୁ ଜoଲ ରା`ା। 
ବାଘଭାଲୁ +ୁ ବି ଡର। ବସ ରୁ ଓେଲ@ ହି ସାରି ନିଜକୁ ଏକୁଟିଆ ପାଇ କାCି ଉଠିଲି ମଁୁ। 
େକମିତି ଯିବି, ଚିfା ଘରୁଥାଏ। ତା ସହ ରାତି େକଉଁଠି କାଟିବି େବାଲି ଡର। ଏ ସମୟେର 
ବୁଦା ଭିତରୁ ଖସ ଖସ କିଛି ଶ� ଶୁଭିଲା। ମଁୁ ଡରି ଛାନିଆଁ। ହନୁମାନ ଚାଲିସା ଓ 
ମହାମୃତୁ�wୟ ମ� ପଢି ଚାଲିଥାଏ। େଦଖିଲି ବୁଦା ମଳୂରୁ େଠକୁଆ ଛୁଆଟିଏ ରା`ା ପାର 
େହାଇ ଚାଲିଗଲା। ତଥାପି ଡର ଛାଡି ନଥାଏ। ଭୂତ, େପ�ତ+ୁ ମଁୁ ବିଶ�ାସ କେରନାହZ। 
ତଥାପି, ମଣିଷ ରୂପୀ ପଶୁ ଓ ଆଦିବାସୀ+ ପ�ତି ଭୀଷଣ ଭୟ। କିଛି ନବୁଝି ନଶୁଝି 
େସମାେନ ତୀର ଚେଳଇ େଦେବ। ଏପେଟ ଶୀତ କୁ େସପେଟ ହିଂସ� ଜ�+ ଭୟ। ଏପେଟ 
ରାତି କୁ େସପେଟ ଆଦିବାସୀ+ ରାଗ। କଣ କରିବି, କଣ କରିବି େହଇ ଭଗବାନ +ୁ ଡାକୁ 
ଥାଏ। ଏତିକିେବେଳ ବାଡ଼ି ଖେm ହେଲଇ ହେଲଇ େସ ଆସିେଲ। େମାଟା ନିଶ, େଦହେର 
ଖାକି େପାଷାକ, ଛअ ଫୁଟ ର ବାଡ଼ି ହେଲଇ ହେଲଇ େସ ଆସି କହିେଲ, "ଚାଲ..."।  
 "କୁଆେଡ? " େବାଲି ମଁୁ ପଚାରିଲି।  
 କହିେଲ, "ତୁେମ ଭାଲୁଗୁଡା ଗଁା 9ୁଲ ର ନୂଆ ମାuରାଣୀ ତ?" 
 କହିଲି,"ହଁ"।  
 ଚାଲ, ମଁୁ ଛାଡ଼ିେଦଇ ଆସିବି। ମଁୁ େସଇ ଗଁା ର ଗ�ାମରgୀ। େମା ପାଖକୁ ତାର 
ଆସିଥିଲା। ତମକୁ अେପgା କରି କରି ବିର� ଲାଗିବାରୁ ଏଇ ଟିେକ େହଲା ଯାଇଥିଲି 
ଜoଲ ଭିତରକୁ କCା େଖାଜି।  
 ଓେହା, ବ�ିଗଲା ମଣିଷ କହି ନିଶ�ାସ ମାରିଲି। େସଦିନ େସ ଆଣି ଗଁା ମୁmେର 
ଛାଡ଼ିେଦଇ ଗେଲ। ଏଠି େଯଉଁ ସାର ଥିେଲ ତା+ ଘେର ଖାଇବା ଓ ରହିବା ବ�ବ�ା 
କରିଥିେଲ। ସାର+ ¥ୀ +ୁ ପଚାରୁ ପଚାରୁ ଜାଣିଲି େସ ଗ�ାମରgୀ + ନଁା ପାତର ମୁmା। 
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ପ�ାୟ ଦଶ ବାର ବଷ� ତଳୁ େସ ମରି ଗେଲଣି। ଗଁା େଲାକ+ ଶିgା ପାଇଁ, ବିେଶଷ କରି ଝିअ 
ମାନ+ୁ ପେଢଇବା ପାଇଁ େସ ବହୁତ ଲାଗିଥିେଲ। ତା+ ପ�େଚuା େର ଏ ଗଁା େର 9ୁଲ 
ଟିଏ େହାଇ ପାରିଥିଲା ଓ ସାର ଥିେଲ େସ 9ୁଲ ର ପ�ଥମ ଓ ଏକମାତ�  ଶିgକ। ତା+ 
ରିଟାଡ� ସମୟ ଆସିବାରୁ େମାେତ ଆପଏଂଟ କରା ଯାଇଥିଲା ଏ 9ୁଲ କୁ।  
 ଯମୁନା ଦିଦି+ କଥା ଶୁଣି େମା େଦହ ଶୀେତଇ ଉଠୁଥାଏ। ତା ମାେନ ମଁୁ ଜେଣ ଭୂତ 
ସହ ପ�ାୟ ତିନି କିେଲାମିଟର ବାଟ ଚାଲି ଚାଲି ଆସିଲି? ଏେବ ମଁୁ ମେନ ପେକଇ ପାରୁଥିଲି 
େଯ ଏ ଗଁା କୁ େଗାଟିଏ ମାତ�  ବସ ଆେସ। େସଦିନ କାହZକି େକଜାଣି ଭୂତ + ଉପେର 
େମାର ବିଶ�ାସ କରିବାକୁ ମନ କହୁଥିଲା। ଯମୁନା ଦିଦି+ ପାଖକୁ ଲାଗିଯାଇ ପଚାରିଲି,"ତା 
ପେର ଆପଣ+ୁ ଡର ଲାଗିଲାନି? ଆପଣ ଏେତଦିନ େକମିତି ରହିେଲ ଏଠି"? 
 ଗଳା ଝାଡ଼ି ଯମୁନା ଦିଦି କହିେଲ," େସଦିନ େସ अzାର ରାତି ଓ ଜoଲ ମଝିେର େସ 
ଭୂତ େହେଲବି େମା ପାଇଁ ଭଗବାନ ଥିେଲ। େତେବ ଆଉ ଡରିବି କାହାକୁ? େସଇ 
ଭଗବାନ+ୁ ସEରଣ କରି େମା ଜୀବନ ର ପଇଁତିରିଶ ବଷ� ମଁୁ ଏଠି କାଟି ସାରିଲିଣି। 
େଛାଟରୁ ବାହା ନ େହବାକୁ ନି}_ି େନଇଥିଲି। ପେର ଆଦିବାସୀ + ପାଇଁ କିଛି କରିବାକୁ 
ମନ ଡାକିଥିଲା। ଭାଗ� କୁ ଜଏନ କଲି ଏ ଜାଗାେର। ଯାହା ଉପେର ଏପରି ଏକ ମହାନ 
ଆତE ା+ର ହାତ अଛି େସ ଡରିବ କାହାକୁ?? ଏ େଲାକମାେନ ବହୁତ ନିରୀହ ଓ 
ପରିଶ�ମୀ। ସହର ଭଳି ଏଠି ଚାକଚକ� ନାହZ କି ହିଂସା ବାଦ ନାହZ। େକବଳ େଗାଟିଏ 
ବଦଗୁଣ େହଲା, କଥା କଥା େର ଏମାେନ ରାଗିଗେଲ ଧନୁ ଧରି, ଛାତିକୁ ତୀର 
ମାରିେଦେବ। େତେବ େମା ସହ ଆଜିଯାଏଁ ଏମିତି କିଛି ଘଟିନି। ପିଲାମାେନ ଆସfି, ପ�ଥମ 
ରୁ ପ�ମ ଯାଏଁ ଏ 9ୁଲ େର ପଢ଼fି। ପେର ଝିअମାେନ ବାହା େହଇଯାଆfି ଓ ପୁअ ମାେନ 
କିଏ ଜ� ଶିକାର କେର ତ କିଏ ଜoଲ ଜାତ ଦ� ବ� ସବୁ ସଂଗ�ହ କରି ହାଟ େର ବିକି�  
କେର। େମାେତ କି� ସମେ` େସtହ ଆଦର କରfି ଓ ମାନfି।  
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 କଥା କହୁକହୁ ନିେଜ ହାତେର ତିଆରି କରିଥିବା ଗ�ାମରgୀ + ଚିତ�  ଟି ଆଣି 
େଦେଖଇେଲ। ମଁୁ େଦଖୁଥିଲି, େସଇ ଖାକି େପାଷାକ, େସଇ ନିଶ, େସଇ ଛअ ଫୁଟିଆ 
େଠoା , େସଇ େଠକା.... 
 େଦହ ଶୀେତଇ ଉଠୁଥିଲା... ମେନ ମେନ ପ�ଣାମ କଲି େସ ମହାନ ଆତE ା+ୁ ଓ ଯମୁନା 
ଦିଦି+ୁ ମାଗି ରଖିେଦଲି ଏ େଫାେଟାଟି।  
****** 
 େମା ଜୀବନ ର ପ�ାୟ ଦଶବଷ� କାଟିଥିଲି ମଁୁ େସ 9ୁଲ େର । କି� ବାହାଘର ପେର, 
ବିେଶଷତଃ ପିଲା ବଡ େହଲା ପେର େସମାନ+ ପାଠ ପଢା ପାଇଁ େସଠି ଆଉ ରହିବା 
ସ�ବ ନଥିଲା। େତଣୁ ଚାକିରୀ ରୁ ରିଯାଇନ କରି େଫରି ଆସିଥିଲି। ମଁୁ ଆସିବା ଯାଏଁ 
ଆଉ େକହିବି ଶିgକ େସଠାେର ଜଏନ କରିବା ପାଇଁ ଆସି ନଥିେଲ। େସଦିନୁ କି� ଭୂତ 
ମାନ+ ପ�ତି ଏକ ସହାନୁଭୂତି ଜାଗ�ତ େହାଇ ସାରିଥିଲା େମା ମନ ଭିତେର। 
 ଏେତ ବଷ� ପେର ପୁଣି େଫାେଟାଟି େଦଖି ମେନ ମେନ ପ�ଣାମ କଲି । େସଇ ଗଁା ରୁ 
େକହି ଜେଣ କେଲ¤ର େହାଇ ନଥିବାରୁ ତା+ ଆତE ା ଶାfି ପାଇ ନଥିବ େବାଲି ଭାବି ମନ 
ଦୁଃଖ େହଉଥିଲା।  

 
ଖଲାରୀ, अନୁଗୁଳ, ଓଡିଶା 

ଭ� ାମ�ଭାଷ : ୯୩୭୬୦୧୨୫୦୦ 
ଇେମଲ୍ : subal.mohapatra@gmail.com 

(ବି.ଦ� . - ଏହା ଏକ ସ!ୂ#� କା�ନିକ କାହାଣୀଟିଏ ମାତ� ) 
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अଳତାअଳତାअଳତାअଳତା    
 ଖୁବ अଜଣା ଏ ନାଟକର ପ�ତିଟି अ+ l ଏମିତିକି ଟିକିଏ ପର 

ମୁହୁ_�େର କଣ ଘଟିବ ତା ବିଷୟେର ସମେ` ପୁରାପୁରି अ� l ଏେତ 

अ�ିରତା କଣ େକଉଁ ନାଟକେର ଥାଏ! ତଥାପି ଏ ନାଟକେର ଭାଗ 

େନବାକୁ ସମେ` ବ�ଗ� l େଗାେଟ େଗାେଟ अ�ିର ଚରିତ� େର ନିଜର ସମେ` ମନ, ପ�ାଣ, 

ଆତE ାକୁ ଢାଳି େଦଇ େମାର େମାର େହଉଛfି ସଭିଏଁ l ମୁଖ�ନାୟକ େହବାକୁ ପୁଣି 

ସମ`+ର ପସC l େସଥିପାଇଁ ଏଠି ରିତିମତ ଲେଢଇ l େକହି କାହାକୁ ପ�ହାର କରିବାକୁ 

ପଛାଉ ନାହଁfି l ଶକୁନିର କୂଟନୀତିେର ପଶା େଖଳି ନିେଜହZ ରସାତଳଗାମୀ l େହେଲ କଣ 

ପାଇଁ ଏ ପ�ତିେଯାଗିତା, ଏ ଲେଢଇ l 

 କିଛି ବି େମାର ନୁେହଁ l ନା ସୁଖ, ନା ଦୁଃଖ l ନା ଜିତିବା ନା ହାରିବା, ନା ପାଇବା ନା 

ନପାଇବା, ନା ଭୁଲ ନା ଠିକ l ଶନୂ�ରୁ ଆସିଥିବା ଜୀବନ ଶନୂ�େର ମିଶିଯିବ l ତଥାପି ସବୁ 

ଜାଣି କାହZ େଲାକମାେନ ଏମିତି ହୁअfି େକଜାଣି ! अବ�ଥ�େର ନୁେହଁ ବ�ଥ� ଚିfାେର 

ମନଟାକୁ ମେନଇବାକୁ ପଡିବ ଏ କଥା ଭୁଲି ଯାଆfି l  

 ଆଜି ତାର ଦଶମ ବିବାହବାଷiକୀ l ସୁନୀଲ+ ସହ ତାର େବୖବାହିକ ଜୀବନଟା ଏେତ 

ସହଜ ନଥିଲା l 

 gମାର अେମାଘ କବଚ ପିzି ନଥିେଲ େସ ନିେଜ ଶାfି ପାଇ ପାରିନଥାfା କି, ଏ 

ବିରାଟ ସାମାଜିକ अନୁ-ାନଟିକୁ ସଫଳତାର ସହ ଆଗକୁ ବଢ଼ାଇ ପାରି ନଥାfା l  

अନସୟୂା ପmା 
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 କିଏ କୁେହ gମା अନ�କୁ ଦm େଦବାର ବଡ अ¥ କି� ତାକୁ ଲାେଗ gମା ନିଜ ପାଇଁ 

ଶାfି ଆଣିବାର अେଶଷ ଉ� l େବେଳେବେଳ ଭାେବ ଯଦି େସ gମା େଦଇ େଦଇଛି େତେବ 

ପୁଣି କାହZ େସ ପଛ କଥା ଭାବି କu ପାଏ?  

 ମCିର ଯିବା ପବୂ�ରୁ अଳତା ଲଗାଇବ େବାଲି अଳତା କାଚଟା ଧରୁ ଧରୁ ଭୟେର ତା 

ହାତଟା ଥରି ଗଲା l  େବାଧହୁଏ ଜୀବନେର େଛାଟ ଘଟଣା ଖୁବ ବଡ ଆଘାତ ଦିଏ l େସଇ 

େଛାଟ ଝିମିଟି େଖଳରୁ ତ ମହାଭାରତର ମହାଗ�� ରଚନା େହାଇଛି l 

 େକବଳ ଆଜି ନୁେହଁ େଯେତେବେଳ ବି େସ अଳତା ଲଗାଏ େସ ପୁଣି ପୁରୁଣା ଦିନକୁ 

େଫରିଯାଏ l 

 ବାହାଘର ପେର ପ�ଥମ ସାବିତ� ୀ ବ� ତ l ଶାଶୁ ବାରaାର କହି ରଖିଥିେଲ, ପ�ଥମ  

ସାବିତ� ୀବ� ତ ଶାଶୁ ଘେର ପାଳନ କରିବାକୁ l େଯାଗକୁ ସୁନୀଲ+ର ଦିଲ@ ୀେର େଟ�ନିଂ 

ପଡିଲାl ଏକ ଇଂରାଜୀ ମିଡ଼ିअମ 9ୁଲେର ଶିgୟତ� ୀ ରୂେପ କାମ କରୁଥିବା अଲିଭାର ମଧ� 

ଖରାଦିନ ଛୁଟି ଚାଲିଥାଏ l 

 ଭୁବେନଶ�ରର ନୂଆପଲ@ ୀେର ତା ଶାଶୁଘର l ରାଉରେକଲାରୁ ରାତିସାରା ବସ ଜ#i  

କରି ଆସି ଥକି ଯାଇଥିେଲ ବି अପରାହt େର ଦିଲ@ ୀ ପାଇଁ ଥିବା ଫ@ ାଇଟ ପାଇଁ ବାହାରିେଲ 

ସୁନୀଲ l  

 ଗୁମସୁମ େହାଇ ବସିଥିବା अଲିଭାକୁ େଦଖି ସୁନୀଲ ପଚାରିେଲ, “କଣ େହଲା, 

ମନଦୁଃଖ! ମଁୁ ରହିବିନି, ଆମ ଘେର ତେମ ଚଳି ପାରିବ ତ?” 

 ବାଦଲ ଢା+ି ଥିବା ମଁୁହେର େଗାେଟ ନିଭiକ ହସ ଫୁଟାଇ अଲିଭା କହିଥିଲା, “ମଁୁ କଣ 

ଆଉ େମାର ବାପା+ର େଗହ@ ାଝିअ ‘अଲି’ େହାଇअଛି, ମଁୁ ଏ ପା�ମାସ ଭିତେର ପ¯ା 
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ଘରଣୀ େହାଇ ଗଲିଣିନା! େହେଲ ପ�ଥମ ସାବିତ� ୀ, ଯାହା ପାଇଁ ସେଜଇ େହବି ବ�ତ ରଖିବି 

େସ ତ ରହିବନି?” 

 “କଣ ଆଉ କରିବା! अନ� କାହାକୁ ପଠାଇବାର ବ�ବ�ା ଥିେଲ ମଁୁ ରହି ଯାଇଥାfି, 

ଏମିତିବି ଆପ�ଇଜାଲଟା ଆଗକୁ अଛିତ!” अଲିଭାକୁ େସtହେର ଆଲିoନ କରୁ କରୁ ସୁନୀଲ 

କହିେଲ l 

 ବାହାଘରେବେଳ େକାଡିଏ ଦିନ अଲିଭା ଶାଶୁ ଘେର ରହିଥିଲା l ସୁନୀଲ ମଧ� ତାସହ 

ଥିେଲ େସtହୀ ଶାଶୁଶଶୁର, ନୂଆନୂଆ ବ�ା+େର ଚାକିରୀ ପାଇଥିବା ସାନଦିअର, 

କେଲଜେର େଶଷବଷ� ବିଏ ପଢ଼ୁଥିବା ତା େଗାଟିଏ େବାଲି ନଣC+ର अମାୟୀକ ବ�ବହାର 

େଦଖି अଲିଭା ଭାବୁଥିଲା କିଏ କୁେହ ଶାଶୁ ଓ ମା ସମାନ ନୁହଁfି l ଦିअର ଓ ନିଜର ଭାଇ 

ଭିତେର ଫରକ େସ ଜାଣି ପାରୁନଥିଲା l ତା ସୁନାନାକି ନଣCତ ତା ସାo ପରି ଚଳୁଥିେଲ l 

େହେଲ ସୁନୀଲ ନଥିବା େବେଳ ଚରିତ�  ମାନ+ର ମୁଖା ଆେପ େଖାଲି ଯାଇଥିଲା l अଲିଭା 

ଆଖିେର ସରଳତାର କୁହୁଡି ଭିତରୁ ଝାପସା େଦଖା ଯାଉଥିବା ମୁହଁ ସବୁ ସତ� ଖରାର 

େତଜପାଇ ସଫା େଦଖାଗେଲ l 

 ସାବିତ� ୀ ସଜ ବାପା ଆଣି ପବୂ� ଦିନ େଦଇଯାଇଥିେଲ l େବାଉ ମିଶି�, େଲa~, ଠାରୁ 

ଆର� କରି ଫଳମଳୂ, ଫାଳ ମୁଗ, ନଡ଼ିଆ, କଦଳୀ, େଜାଇଁ+ େଡ�ସ, ତା ପାଇଁ ଶାଢ଼ୀ, 

କାଚ, ସିCୁର, अଳତା ଆଦି ଯାହା କିଛି ଆବଶ�କ ସବୁ  ସଜାଡ଼ିକି େଦଇଥିଲା l ବାରaାର 

େଫାନେର କହିଥିଲା अଳତା ପିzିବୁ, ଭୁଲିଯିବୁନି  l 

 ସାବିତ� ୀ ଦିନ ନାଲି ଶାଢ଼ୀ, ଚୁଡ଼ି, ସିCୁର ପିzି ସାରି अଳତା ପିzିବାକୁ अଳତା କାଚର 

ଠିପି େଖାଲୁଛିତ, ଶାଶୁ ଡାକ ପକାଇେଲ, “ଆେର अଲିଭା! କଣ ଆଜି ଏେତ େଡରି, अରୁଣ 



ଆହ� ାନ
 ଇ-ପତି� କ

ା 

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

ଆହ� ାନ ଇ-ପତି� କା ସ!ୂ#� ନିଃଶୁ% ବିତରଣ େହତୁ ଡା େଜ�ାତି ପ�ସାଦ ପ)ନାୟକ+ ,ାରା ପ�ତି-ିତ ଓ ପ�କାଶିତ    Aahwaan.comAahwaan.comAahwaan.comAahwaan.com           35 

ଖାଇେଲ अଫିସ ଯିବ, ବାପା ଜଳଖିଆ କରିେବ, ସକାଳୁ ଚାହା ନପିଇ ମୁm ତା+ର 

ବିzିଲାଣି କହୁଛfି l ପୁଣି ପଜୂା ପାଇଁ େଭାଗ ଥାଳି ସଜଡାେହବ l” ବାପା ମା’+ର େଗାେଟ 

ଝିअ अଲିଭା ବହୁତ େଗହ@ ା, େହେଲ ଶାଶୁ ଘେର େଗହ@ ାପଣ କିଏ େଦଖୁଛି l  

 ଶାଶୁ+ ପାଟି ଶୁଣି ଘବରାଇ ଗଲା अଲିଭା l ତରତରେର ତା ହାତରୁ ଖସି ପଡିଲା 

अଳତା େବାତଲଟା l ପାଖେର ରଖା ଯାଇଥିବା ବଡ ଦ`l ଟ�+ ଉପେର ପଡ଼ିଥିବା ପୁରୁଣା 

ଖବର କାଗଜଟିକୁ ଭିଡି ଆଣି େଯେତ େପାଛିେଲବି େସ ଧଳା ମାବ�ଲ ଚଟାଣରୁ ଠିକେର 

ଛାଡିନଥିଲା अଳତା ପିzିସାରି େସ ରୁମରୁ ବାହାରି ଆସି େରାେଷଇ ଘରଭିତେର 

ପଶିଯାଇଥିଲା l 

 “ଭାଉଜ! େସ େବସିନଟା ସାରା କଣ ଏମିତି ନାଲି ନାଲି େହାଇଛି l ବାହାରକୁ ଆସି 

େଦଖିଲ େକମିତି ଚଟାଣ ସାରା ସବୁଆେଡ अଳତା ଲାଗିଯାଇଛି l ଧଳା ମାବ�ଲରୁ କଣ 

ସହେଜ ଛାଡିବ? ମଣିଷ େଗାଡ଼ରୁ ଚମଡା ଉଠି ଯାଇଥିଲା ମି¥ୀ+ ପଛେର ଦଉଡି ଦଉଡି l 

େସ େରାେଷଇ ଛାଡ଼, ତେମ ଗଲ ଆଗ अଳତା ସବୁ ଛଡାଇବ! ହଁ େସ େବସିନଟା ବି ବ� ସ 

ମାରିେଦବ l” ବିର� େହାଇ ସାନ ଦିअର अରୁଣ କହୁଥିେଲ l ତା+ ମୁହଁର ଭାବ ବଡ 

କେଠାର ଓ ରୁg ଦିଶୁଥିଲା େଯମିତି ସୁନୀତା अଳତା ପିzି ଜାଣି ଜାଣି ସବୁଠି 

ଲଗାଇେଦଇଛି l अଳତା ଲଗାଇ େଯମିତି େସ ଏକ ବଡ ଭୁଲ କରିେଦଇଛି l ଲୁହ ଛଳଛଳ 

େହାଇ ଯାଇଥିଲା अଲିଭାର ଆଖି l େକଇ େଟାପା ଲୁହତ ବାହାରି ଆସିଥିଲା ତା ଆଖିରୁ 

ମାତ�  େସ ନିଜକୁ ସ�ାଳି େନଇଥିଲା l ତା ମନର କu ବା�ିବାକୁ ବି େକହି ନଥିେଲ l  

 ପେର ଘସି ଘସି ଦାଗ ସବୁ ଘରୁ ଛଡାଇ େଦଇଥିଲା େସଦିନ अଲିଭା େହେଲ ଆଜି 

ବାହାଘରର ଦଶ ବଷ� ପେରବି ଦାଗ େହାଇ ବସି ଯାଇଥିବା େସ କଥାଟା ତା ମନରୁ 
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ଯାଇନି ଆଜିଯାଏ େଯେତେବେଳ अଳତା ପିzିଛି େସେତେବେଳ େସ ପୁରୁଣା କଥା 

ମେନପଡି ତାକୁ କu େଦଇଛି  l  

 अଳତା େବାତଲଟା ଥାକେର ରଖିଲା େବେଳ, ଭାବୁଥିଲା ଏେତ ସହଜେର ଯଦି 

ଜୀବନେର ଘଟି ଯାଇଥିବା ଘଟଣା ସବୁ ଭୁଲି େହାଇଯାଆfା େତେବ ଜୀବନେର ଯ�ଣା 

େବାଲି କିଛି ରହି ନଥାfା l 

 “ଆେର କଣ ଏେତ ସମୟ ବସି अଳତା ଲଗାଉଛ, ଆଜି କାଚଟା ଯାକ ସାରିେଦବ ନା 

କଣ? ବାହାର ଶୀଘ�, ମCିର ଯିବା l” ସୁନୀଲ+ ଡାକେର ସମି�ତ ପାଇଲା अଲିଭା l ତା+ 

ସହ ପୁअ ମଧ� ସ�ର ମିଳାଉଥିଲା l କଣ ସବୁ ସରପ�ାଇଜ େପ�ାଗ�ାମ ବାପା ପୁअ ପ@ାନ 

କରିଛfି, अଲିଭା ଜାେଣନି l ମCିର ଯିବାକୁ ତରତର େହାଇ ବାହାରି ଆସିଲା अଲିଭା l 

 

 

 
-अନସୟୂା ପmା,  

କାଡ�ଗୁଡି, ବାoାେଲାର,  

ଭ� ାମ�ଭାଷ : ୯୮୪୦୭୦୬୧୪୦ 
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ତୁେମ ଦୁବ�ଳ ସାହିତି�କ ବାପାତୁେମ ଦୁବ�ଳ ସାହିତି�କ ବାପାତୁେମ ଦୁବ�ଳ ସାହିତି�କ ବାପାତୁେମ ଦୁବ�ଳ ସାହିତି�କ ବାପା    
“ତୁେମ ଜେଣ ଦୁବ�ଳ ସାହିତି�କ ବାପା...  

ତୁେମ ଜେଣ ଦୁବ�ଳ ସାହିତି�କ” 

 ଏଇ େକେତାଟି ଶ�ପୁwର अନାବିଳ ସ!କ�େର ସଂେଯାଜିତ 

ଦୁଃଖ ନଗରକୀ_�ନ କରୁଥିବା ବାକ�ଟିେର ବିଷା� ବିେଶଷଣଟି ମୁହୂ_�କ 

ଭିତେର ନାରାୟଣ ବାବୁ+ ମନେର ବିଷାଦର ଆେଲାଡନ ତରo ସୃuି କଲା। ବ�` 

ବିବ�ତକୁ ନିଜ अfର ଠାରୁ ବହୁ ଦୂରେର ରଖି େସ ସହନଶୀଳତାର ଗାଲିଚାେର ବସି 

अେପgା କେଲ ଝିअ अନନ�ାର ରୁg ଟି°ଣୀର ପ�ୀତି ପ#ୂ� ବ�ାଖ�ା �ଶ�କୁ। 

 େସଦିନ अନନ�ାର uଡି ରୁମ୍ େର ନାରାୟଣ ବାବୁ ପଚାରୁଥିେଲ ସାହିତ�ର େକଇଟା 

ପ�ଶt। अଯତt ବାନ େବପରୁଆ ଭଳି ପଚରା ପ�ଶtର ଉ_ର ନେଦଇ ଫିକ୍ କିନା ହସିେଦଲା 

अନନ�ା। ଝିअର ଏଭଳି ବ�ବହାରକୁ େସ ଆେଦୗ ଗ�ହଣ କରିପାରିେଲ ନାହZ, କାରଣ 

ଏଭଳି ବ�ବହାର େସ େକେବ ଝିअଠାରୁ ପାଇନାହାfି କି ଆଶା ବି କରିନାହଁାfି। ଶୃ ଳା 

ଓ ସଂ9ାରକୁ ଭଲ ପାଉଥିବା ଏ ମଣିଷ ଝିअ ଉପେର ବହୁତ ରାଗିେଲ, ପ�ବଳ ବଷiେଲ। ଏ   

ଗାଳି ବଷ�ଣ ବି ଝିअ ଉପେର େକେବ ପଡି ନ ଥିଲା ଏପରିକି अଦିନ ଝଡ଼ ପରି ଏ ଝଡ଼କୁ େସ 

େକେବ ବି ଚାହZ ନ ଥିଲା।  

 ନିଜକୁ କ’ଣ େବାଲି ଭାବୁଛୁ? ବହୁତ ବଡ଼ ପmିତ େହାଇଗଲୁଣି େବାେଧ? ହଉ 

େଦଉଛି େକେତାଟି ପ�ଶt, ୨୦ମିନିଟ ପେର ଆସି େଦଖିବି, ଯଦି ନ କରିଥାଉ, େତେବ େତାର 

ନାରାୟଣ ଚC�  
େସନାପତି 
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ଦିେନକୁ େମାର ଦିେନ। ଏତିକି କହି ନାରାୟଣ ବାବୁ େଗାଟିଏ କାଗଜେର ୪ଟି ପ�ଶt େଦଇ 

ବାହାରକୁ ଚାଲିଗେଲ। अନନ�ା ତରବର େହାଇ ତାର ଉ_ର ୫ମିନିଟ୍ ଭିତେର କରିେଦଇ 

अେପgା କଲା ତା ବାପା+ େଫରିବାକୁ। 

 अନନ�ା ମେନ ମେନ ସEରଣ କରୁଥାଏ ବାପା+ର ଏଇ େକଇପଦ ଧମକପ#ୂ� 

କଥାକୁ। ଆଖିରୁ ଝରି ପଡୁଥାଏ େଲାତକ େକଇଧାର। ଭାବୁଥାଏ େମା ବାପା େମାେତ 

େକେବ ବି ଏମିତି ରାଗfି ନାହZ, କ'ଣ େହାଇଛି ତା+ର? अଧିକାଂଶ ସମୟ େମାବାଇଲେର 

କବିତା, ଗ�, ପ�ବz... ଏଇମିତି अେନକ େଲଖfି, କୁହfି ମୁm ଥmା େହେଲ ସିନା ସବୁ 

ବାହାରିବ। କି�... ଆଜି ଏମିତି ଗରମ େଯ? अବଶ� େସ ନିଜକୁ େଦାଷୀ େଦାଷୀ 

ଭାବୁଥାଏ, କାରଣ ବାପା ପଚାରୁଥିବା ପ�ଶtର ଉ_ର ନେଦଇ େସ ଫିକ୍ କିନା ହସି 

େଦଇଥିଲା। ତାହା ନି�ୟ ତା ବାପା+ୁ ବାଧିଥିବ। अବଶ� ତା'ର ଏପରି କରିବାର ନ 

ଥିଲା। କି� ବାପା ଏେତ ସରଳ ପ�ଶt ପଚାରିଥିେଲ େଯ ତାହା ଶୁଣି ତାକୁ ହସ ଲାଗିଥିଲା। 

ଆଉ କିଛି କଥା ନ ଥିଲା। 

 େସପେଟ ନାରାୟଣ ବାବୁ ଭାବନା ରାଇଜେର ବୁଲି େଖାଜୁଥାfି ଦୁଇଟି ଉ_ର। ଝିअ 

ଉ_ର ନ େଦଇ କାହZକି ଫିକ୍ କିନା ହସିଲା? ଦି� ତୀୟତଃ ଏଇ ସାମାନ� କଥାେର େସ ଏେତ 

ଉତ୍gି� କାହZକି େହେଲ? ଝିअ େକେବ ତା+ୁ अସ�ାନ କରିନାହZ ଆଜି ଯାଏ। େସ ବି 

ବିଚgଣ ବୁvି ଧୀଶ�ି ସ!ନt  ପ�ତିଭାଟିଏ। ପ�େତ�କ ପାଠ� ବିଷୟ ଓ ସହ ପାଠ� 

ବିଷୟେର ତାର େଢର ଦଖଲ ବି अଛି। େଯଉଁ େକଇଟା ପ�ଶt ପଚାରିଥିେଲ अତି ସରଳ, 

ଯାହାର ଉ_ର ତା ପାଇଁ ମାମୁଲି। େବାେଧ ଉ¡ ପାଠେର ଧ�ାନ େଦଇ ଏ ସବୁ ଭୁଲିଯାଇଛି 

ନା ଏ ସରଳ ପ�ଶtକୁ େହୟ�ାନ କରି ହସିେଦଲା। 
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 ଏସବୁ ଭାବି ଭାବି ଆସି ପହଂଚିଗେଲ ଝିअ ପାଖେର। ଆସୁ ଆସୁ ଝିअ ବେଢ଼ଇେଦଲା 

ବାପା+ୁ ପ�ଶtର ଉ_ର େଲଖା ଖାତାଟିକୁ। ବାପା ଏଥର अ²ୁତ ଉ_ରଗୁଡିକୁ ପଢି ଆ�ଯ�� 

େକବଳ ନୁହଁ ବିସEୟ ବି େହାଇଗେଲ। କାରଣ େସ ଆଶା କରିଥିବା ଉ_ର ଝିअ ଦ�ାରା 

କ�ନାତୀତ ଥିଲା। ଏଥର ଆଉ େକ� ାvାନି� ତ ନ େହାଇ ଝିअକୁ େଗାଟିଏ ପେର େଗାଟିଏ 

ପ�ଶtର ଉ_ର ପଚାରି ଝିअଦ�ାରା ବ�ାଖ�ା କରାଇେଲ। 

 ତୁ େଯଉଁ ଉ_ର େଲଖିଛୁ ଏସବୁ କଣ ଠିକ? 

 ଝିअ କହିଲା ହଁ ବାପା ଶତପ�ତିଶତ ଠିକ। କହିବ ଯଦି ପ�ମାଣ ସହ ମଁୁ 

ବୁେଝଇେଦବି। 

 ପ�ଥମ ପ�ଶt ପଚାରିେଲ ନାରାୟଣ ବାବୁ। ସାହିତ� କାହାକୁ କହfି? 

 ଝିअ କହିଲା, ବାପା ଯାହା ମନ ଭିତେର ସବ�ଦା ଆେଲାଡନ ଆଣି ସମାେଲାଚନାର 

ମାେହାଲ ସୃuିକରି ସଭି+ୁ ବ�ତିବ�` ବିବ� ତ କେର, ସ�ହିତ ପାଇଁ अନ�ର अହିତ 

କରିବାକୁ ପଛାଏ ନାହZ, ତାହା ସାହିତ�। 

 ଯିଏ ସଦା ଗବ� अହଂକାର ଦୂଷିତ େପାଖରୀକୁ ଗoା କହି ସtାନ କେର, ନିଜର अଶୁv 

େଲଖାକୁ ଶୁv େବାଲି ଭାେବ, ନିଜର ହଜାର ଭୁଲ ନ େଦଖି अନ�ର ଠିକରୁ ଭୁଲ ବାହାର 

କେର, େଲଖା େଚାରି କରି - ନକଲ କରି - ଉ_ାରି - ନିକ ନଁାେର ବାହାର କରି ମାନପତ� , 

ଉପାଧି ପାଇବାକୁ ମଶା ମାଛି ପରି ୟା ତା ପଛେର ଧାଏଁ େସ େହେଲ ସାହିତି�କ। ତୁମ 

ଦି� ତୀୟ ପ�ଶt ସାହିତି�କ କାହାକୁ କହfିର ଉ_ର। ଆଉ ତୃତୀୟ ଚତୁଥ� ପ�ଶtର ଉ_ର ବି 

ଶୁଣ। 

 ଯିଏ ତାର େଲଖାେର अଭଦ� , େଚାର, अଣସାହିତି�କ, େତାେତ େଜାତାେର ପିଟିବି, 



ଆହ� ାନ
 ଇ-ପତି� କ

ା 

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

ଆହ� ାନ ଇ-ପତି� କା ସ!ୂ#� ନିଃଶୁ% ବିତରଣ େହତୁ ଡା େଜ�ାତି ପ�ସାଦ ପ)ନାୟକ+ ,ାରା ପ�ତି-ିତ ଓ ପ�କାଶିତ    Aahwaan.comAahwaan.comAahwaan.comAahwaan.com           40 

ଲoଳା କରି ଛକେର ପିଟିବି, ପh�ା ଫ@ ାସ କରିେଦବି, ମଁୁ କାହାକୁ ଡ଼େର ନାହZ, ପୁନ� 

ରାmୁଆ, ଭାଡୁଆ, ମାଡୁଆ ଆଦି େବଦ ବା େଦବ ଭାଷାର ଶ� ପ�େୟାଗ କରି କବିତା କି 

ସାହିତ� ତଥ� େଲଖି ନିଜକୁ ଦା�ିକ-ସେ¡ାଟ ଭାବfି େସ େହେଲ ସବଳ ସାହିତି�କ। 

 ଯିଏ ନିଜର ଭୁଲ ନ ଥାଇ gମା କରିେବ, ଭୁଲ ଥିେଲ ବଡ଼ପଣେର ସୁଧାରିେଦେବ, 

ଯଦି େଲଖାେର ତ� ~ଟି अଛି ମା³�ନା କରିେବ,ଆପଣମାନ+ର अମୁଲ� ମତ େମା ପାଇଁ 

ପାେଥୟ, ଆପଣମାେନ ବହୁତ ବଡ଼ ମଁୁ ନିମି_ ମାତ�  ଆଦି କଥା କଥାେକ େଲଖି ଶୃ ଳା 

ଚାହାfି, ସାହିତ�ର ମଯ��ାଦା େଲାଡfି େସ ଦୁବ�ଳ ସାହିତି�କ। ତୁେମ ଜେଣ ଦୁବ�ଳ 

ସାହିତି�କ ବାପା.. ତୁେମ ଜେଣ ଦୁବ�ଳ ସାହିତି�କ। 

 ନାରାୟଣ ବାବୁ ଝିअର ଏ ବିେବକାନC+ ପରି ବାଗE ୀତା ପ#ୂ� ନିଭ�ୀକ ବ�ବ�, 

ମରୁବାଲି ଜଳ େଶାଷିଲା ପରି ପି ଯାଉଥାfି। କହିେଲ ଝିअ, ଏସବୁ ଉ²ଟ ଉ_ର ତୁ 

ଉଦାହରଣ େଦଇ ବୁେଝଇ ପାରିବୁ? 

 अନନ�ା କହିଲା, ବାପା ଏ ତ ସାମାନ�ତମ ଚାହZେଲ େକେତ ତଥ� ଓ େକେତ 

ଉଦାହରଣ.... ସବୁ ମଁୁ େଦଇପାରିବି। ପ�ତଦିନ ତୁେମ େଶାଇବା ପେର ତୁମ େମାବାଇଲ 

େଖାଲି अେନକ ସାହିତ� ଗ�~ପରୁ କିଛି ପଢି ଶିଖିବାପାଇଁ େଚuା କେର। େହେଲ ପାଏ ସ�� 

ଶିgଣୀୟ କି� ପାଇଛି ଏଇ ତୁମ ପ�ଦ_ ପ�ଶtର ନିjକ ଉ_ର। ରା`ାେର ଗଲାେବେଳ 

ତୁେମ ପରା େମାେତ ପଢ଼ାଇ କୁହ, ଏଇ େଦଖ, ‘ବ� ହE ା ବି�ୁ ଚିେକନ୍ େସ�ର, ହର ପାବ�ତୀ 

ଫେରନ ଲିକର, ମା ବାେ´ବୀ ଶୁଖୁଆ ଭmାର, ଉଦିତ ସଯୂ�� େଦଶୀ ମଦ େଦାକାନ’ େକଉଁ 

ଜିନିଷ ସହ େକଉଁ ନଁା େଯାଡ଼ା ଯାଇଛି। େସଦିନ େମାେତ ବହୁତ ଖରାପ ଲାଗୁଥିଲା। କି� 

ତୁମ େକେତକ ସାହିତ� ଗ�~ପ୍ କଣ ତାଠୁ କମ୍ କି? ଖାଲି ଆ ବିରୁvେର, ତା ବିରୁvେର, କିଏ 
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ଦାଦାଗିରି ତ କିଏ ମଖୂ �ାମୀ। କିଏ अହଂକାରେର କାହା ବିରୁvେର େଲଖି ଡ¤େରଟ କଲାଣି 

ତ କିଏ ଧାଡିଏ ଶୁv ନ ଥିବା ବ�ାକରଣ ବିହୀନ କୁକୁରିଆ େପ�ମ अକବିତା େଲଖି ସବୁଠୁ 

େଶ�- ସାହିତି�କ େଘାଷଣା କରି ଚାେଲw କଲାଣି। ନଁା େଦେଲ କଣ େହବ, ସଯୂ��ର अସଲ 

ଗୁଣ, ସରସ�ତୀ କିଏ କଣ, ସାହିତ�ର अସଲ अଥ� ବୁଝି ତାର ମଯ��ାଦା ରଖିବା ଦରକାର। 

ତୁ�ମାନ+ର ଏଇ ଗ�~ପେର ଏଇମିତି ସବୁ ହZ ଭରପୁର अଛି ନା। ଆଜି ଯଦି ବଳେଦବ 

ରଥ ଥାଆେf େତେବ ଭଲ ଦି ଧାଡି େଲଖିଥାେf। ଯଦୁମଣି ବି େଲଖି ଖୁସି େହଉଥାେf। 

ବ�ାସ+ର ପେଦ ଦୁଇପଦ େଲଖାେର ସବୁ ମିଳିଥାfା। େହେଲ ଆଜିକାଲି କା ବ�ାସ, ଭw, 

େମେହରମାେନ େଯଉଁ ସ�ଶ�େକାଷରୁ ଶ� ଖwିେଲଣି ଏହା େଦଖି ହୁଏତ ପାଣିନୀ ଡରି 

ପଳାଇ ଯାଇଥାେf। 

 ତୁେମ ପରା େମାେତ ଶିଖାଇଥିଲ କବି, େଲଖକ, ଗା�ିକ, ପ�ାବzିକ ସମେ` 

ଗଠନମଳୂକ େଲଖା େଲଖfି, ଉଦ୍ େବାଧନ େହେଲ ବି ଖରାପ ଶ�ର ବ�ବହାର କରfି 

ନାହZ, ଠିକ୍ ସfାନ େକ� ାଧି େହେଲ ବି େଯପରି ମାକୁ ସ�ାନର ସହ କଥା କହିଥାଏ। 

େଯପରି େଗାପବzୁ, ରାଧାନାଥ, ମଧୁସଦୂନ ଦାସ, ବୀରକିେଶାର, କୁfଳା କୁମାରୀ 

େଲଖିଛfି। କି� େସମାେନ ଆଜି ଥିେଲ ତୁମ ଆଧୁନିକ ସାହିତି�କ+ ଠାରୁ ଏ ସବଳ, 

କଡା, ଶ�ିଶାଳୀ ଶ�ର ପ�ହାର ବହୁତ ଶିଖିଥାେf। 

 ଖାଲି େସତିକି ନୁହଁ ବାପା, ତୁେମ ପରା କହୁଥିଲ ବାଳାଦପି ଗୃହିତବ� ଯୁ�ିଯୁ� 

ମନିଷୀ ଭି। ମାତ�  ଏେବ ତ କିଛି ଯୁବ ପ�ତିଭା+ୁ... େତାର େକେତ ବଷ� େହାଇଛି େବ, େତା 

ବୟସ େଯେତ.. େମା अଭି�ତା ତା ଠୁ अଧିକ କୁହାଯାଉଛି। କିଏ ବି ସାହିତ� ନ େଦଖି ତା 

କୁେବର ପଣିଆ, ମ�ୀ ସାଥି, ବଡ଼ େଲାକ+ େଜାକ େହାଇ କହିଲାଣି େମା ପରି ସାହିତି�କ 
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ବିଶ�େର ବିରଳ। କିଏ ବି ସାହିତ� େକଉଁ ସ ନ ଜାଣି ସପ�ରି ଫରଫରାେୟତ ପରି କବି 

େଲଖକ+ୁ ପଚାରୁଛି ପ�ଶt, ଆଉ େସମାନ+ ଉ_ର ପାଖେର େସ अoନବାଡି ଛୁଆ େହେଲ 

ବି ଧି¯ାର କରୁଛି। ଖାଲି େସତିକି ନୁହଁ କିଏ ଯଦି ବଡ଼ अନୁ-ାନେର ବଡ଼ ପଦବୀେଟ ପାଇ 

ଯାଇଛି େସ ଭାବୁଛି ମଁୁ ସ�ୟଂ ବ� ହE ା, ଆଉ କହୁଛି, ଆଜିର अନୁଚିfା ଗୁଡାକ କିଏ ପେଢ, 

ଆଧୁନିକ କବିତା ସବୁ କଣ ସାହିତ�େର ଯାଏ, କିଏ ବି ଉପେର ବାହାସେପାଟ ସେ¡ାଟ 

ପ�ଚାର କରି ପଛେର ପଇସା ମାଗିଲାଣି, କିଏ ସାଇବର ନିୟମ ନ ମାନି ଇjା अନୁସାେର 

ରିମୁଭ୍ କଲାଣି, କିଏ ତା ଭାଗ କମ୍ ମିଳିବାରୁ अନ� ମାନ+ ବିରୁvେର ପତି� କାେର ଫେଟା 

ସହ ଖରାପ େଲଖିଲାଣି। କିଏ ବି अଭି�ତାକୁ अେପgା ନ କରି ଆଡ଼ମିନି େହବାକୁ, 

अନୁ-ାନର ପ�ତି-ାତା କି ସ!ାଦକ େହବାକୁ, ନିଜ ବାହାବା େନବାପାଇଁ, ଏ�ଡ଼ିଶାଳାରୁ 

ଆfଜ�ାତିକ େଶ�- ସାହିତି�କ େହବାପାଇଁ ପ�ତିଦିନ ଗ�~ପେର ଶହ ଶହ ଭିଡିଓ ଓ ନେବ 

ଭୁଲ ଥିବା ନअ ଶହ अେନଶ�ତ ଫେଟା ଛାଡ଼ିଲାଣି। କହିଲ ବାପା େମା ଏ ଉଦାହରଣ କଣ 

କମ୍ େହଲା କି? अବଶ� ତୁେମ ଭୀରୁ, କାପୁରୁଷ ପରି େଯଉଁମାେନ କଂସ କି ରାବଣ 

ସାହିତି�କ ତା+ ଆµାଳନକୁ ଡରି ଗ�~ପ୍ ଛାଡୁଛ କି ଦୁବ�ଳ ପରି... gମା କରିେବ, ଆପଣ 

ମହାନ୍, ମଁୁ ଏକ gୁଦ�  ମଣିଷ, ସାହିତ� ସିzୁେର ମଁୁ ବିCୁଟିଏ ନୁହଁ ଆଦି କହି ଦୁବ�ଳତାର 

ପରିଚୟ େଦଉଛ। ସତେର କ'ଣ ତୁେମ ଦୁବ�ଳ ସାହିତି�କ ନୁହଁ? 

 ନାରାୟଣ ବାବୁ+ୁ େଯତିକି ହସ ଲାଗୁଥାଏ େସତିକି ଗବ� ଲାଗୁଥାଏ ଝିअର ମାମiକ 

अଭିବ��ି ଓ ତା_ି� କ ପୁ ାନୁପୁ  ସାଂପ�ତିକ ସ!କiତ ବିେଶ¶ଷଣକୁ େନଇ। େହେଲ ଏ ସବୁ 

କାହZକି େହଉଛି େସସବୁ ଶୁଣିବାକୁ କଣ ତାର େଧୖଯ�� अଛି। 

 େସ କହିେଲ ଆେର ଝିअ, अବଶ� କିଛି अପି�ୟ ସତ କଥା କହୁଛୁ, େହେଲ ସାହିତ� 
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ସମୁଦ�  ଭିତେର ତୁ ପଶିନାହୁଁ। େତଣୁ ସମୟ, अବ�ା, ପାରିପାଶi�କ �ିତିକୁ ଆକଳନ କରି 

ପାରୁନାହୁଁ। ତୁ େମାର ବାଲ� ଶିgକ ମହାନ୍ ଗୁରୁ ସୁସାହିତି�କ ଲେaାଦର ସାର+ ପାଖକୁ 

ଯାଆ। େସ େତାେତ ଏଇ ପ�ଶt ଚାରିଟିର ସଠିକ ଉ_ର େଦଇ ବ�ାଖ�ା ସହ ବୁଝାଇ 

େଦେବ। 

 अନନ�ା କହିଲା ହଁ ବାପା, ତୁମ ପରି ଦୁବ�ଳ ସାହିତି�କ+ ଠାରୁ ମଁୁ ବୁଝିବା अେବାଧ� 

େହାଇଯିବ। ମଁୁ ଚାଲିଲି ସାର୍ + ପାଖକୁ। ଏହା କହି ଝିअ ଚାଲିଲା ପାଇବାକୁ ପ�ଶtର 

ଉ_ର, ବାପା ମୁରୁକି ମୁରୁକି ହସି ଚାହZ ରହିେଲ ଝିअର େଫରfା ବାଟକୁ। 

 ଇତି ମଧ�େର अନନ�ା ପହଂଚିଗଲା ଲେaାଦର ସାର୍ + ଘେର। ପରିଚୟ ଜାଣି 

ଆଦରେର ବସାଇ େକେତ କଣ ଗପିଗେଲ ନାରାୟଣ ବାବୁ+ ସazେର। େହେଲ ଏସବୁ 

ଶୁଣି ତାକୁ େଯତିକି ଖୁସି ଲାଗୁଥାଏ େସତିକି ବ�` ଓ ବ�ଗ� େହଉଥାଏ ଉ_ର ପାଇବାକୁ। 

ଆସିବାର अଭିପ�ାୟ ଜାଣିସାରି ସାର୍ କହିେଲ ଆେର ମାଆ, େତା ଘେର େତା ବାପା ପରା 

େଖାଦ ଉ_ର, ତୁ ଏେତ କu କରି ଆସିଲୁ କାହZକି? अନନ�ା କହିଲା ନଁା ଆ�ା, ବାପା 

ଆପଣ+ ପାଖକୁ ପଠାଇେଲ। ମୃଦୁ ହସି ସାର୍ ସବୁ ପ�ଶt ଶୁଣିେଲ ଓ େସ ତା ବାପା+ୁ 

େଦଇଥିବା ଉ_ର ସବୁ ଶୁଣି ଆହୁରି ହସିେଲ। अନନ�ା କହିଲା, ଆ�ା େମା ଉ_ର ଗୁଡାକ 

େମା ବାପା+ ପସC େହଲାନି। ମଁୁ କଣ ଭୁଲ କହିଥିଲି କି? ସାର୍ ଆହୁରି ହସି କହିେଲ, 

ବାପ େସ ଜାଦା େବଟି। କିଏ କହିଲା ମା, ତୁ ଭୁଲ କହିଛୁ େବାଲି, େମା ଆଗେର େତା ବାପା 

ଯଦି ଏସବୁ ଭୁଲ କହିଥାfା ତା କାନ ଦୁଇଟାକୁ ମଁୁ େମାଡ଼ି େଦଇଥାfି। ଏତିକି କହିବା 

ମାେତ�  ସାର୍ + ଆଖିରୁ ଦୁଇ ଧାର ଲୁହ ବହିଗଲା। ନିଜ ରୁମାଲେର अନନ�ା ତା 

ବାପା+ର ଗୁରୁ+ ଆଖିରୁ ଲୁହ େପାଛୁ େପାଛୁ ସାର୍ + ଆହୁରି ଲୁହ ଆହୁରି अଧିକ 
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େବାହିଗଲା। ଆ�ଯ�� େହାଇ अନନ�ାର ଭାବନାକୁ ଦୂର କରିବାକୁ ଯାଇ ସାର୍ କହିେଲ, 

ବୁଝିଲୁ ଝିअ େତା ବାପା+ୁ ମଁୁ େକବଳ ଛାତ�  ନୁହଁ େମା ନିଜ ପୁअଠୁ ବି अଧିକ ଭଲପାଏ। 

କାରଣ କଣ ଜାଣୁ, େସ େମା ପାଖେର ପଢିବା अବଧି ଭିତେର ତାର ସାମାନ�ତମ ଭୂଲଟିଏ 

ମଁୁ େଖାଜି ପାଇନାହZ। ଶୁଣ ଆଉ ଏକ ଘଟଣା। େମାେତ ଘସିବାକୁ ଜିଦ୍ କେର अନ� 

ପିଲା+ ସାoେର, ତୁ ବ� ାହE ଣ ପିଲା େମା ପାଦ ଛୁଇଁବୁ, େମାେତ ଘସିେଦବୁ, ନଁା କହି ମଁୁ 

ମନାକେଲ ବି େକେତେବେଳ ଚୁପ୍ ଚୁପ୍ େକାଉ ପିଲାକୁ ପଠାଇ େଦଇ େମାେତ ଘସିଦିଏ, 

ଆଉ କେହ ସାର୍ ଆପଣ+ େସବା ନ କେଲ ଆଶୀବ�ାଦ ତ କମ୍ ପାଇବି, ଭବିଷ�ତ େକମିତି 

ଉ³�ଳ େହବ େଯ? ଆମର ଆେଦଶ ନ ପାଇେଲ ଦିନ ତମାମ ଏମିତିକି ରାତି ସାରାବି 

େସଇ ଜାଗାରୁ ଇେ� ଘୁଂଚିବ ନାହZ। ତା ବାପାମାଆ ବି େସଇମିତି ସଂ9ାରି, ଶୃ ଳ ଓ 

ଭଦ� । େତାର ଏଇ ସାମାନ� ଲୁହ େପାଛାରୁ ମଁୁ ପାଇଗଲି େମା ଶିଷ�, ମାେନ େତା ବାପାର 

�ଶ�। େସଥିପାଇଁ ଆଉଥେର କାCି ପକାଇଲି ପରା। ଜାଣିଛୁ ଏଇ ସାହିତ� ବିଷୟେର 

ଯାହା ପଚାରୁଛୁ, େସମାେନ େତା ବାପା ଶିଶୁେବେଳ ତା ଠାରୁ ସାହିତ�ର ଗz ଆେମ ପାଖରୁ 

ପାଇଥିଲୁ। ତୃତୀୟ େବଳୁ ଗୀତଗାଇବା, ଭାଷଣ େଦବା, अଭିନୟ କରିବା, ନାଚ କରିବା 

ସବୁଥିେର େସ ପରା ଧୁରzର ଥିଲା। ଏସବୁ ଶୁଣି अନନ�ାର ମନ ଉତ୍ଫୁଲ@ ତାେର ପୁରି 

ଉଠୁଥାଏ। ବା`ବିକ ଏଇତ ଭଲପାଇବା। ଗୁରୁ ଶିଷ� ପର!ରାର ବଳି- ପ�ତୀକ। 

ସତେର ମଁୁ ବି ଆଜି ଉଭୟ+ୁ ପାଇ ଧନ�। 

 ସାର୍ କହିେଲ, ଛାଡ଼ େସ କଥା, “ଆେର େଯଉଁ ଶା¥ ସଭି+ ହିତ ସାଧନ ପାଇଁ 

ଉhିu ତାହା ପରା ସାହିତ�।” 

 “ଯାହାର ପ�ତିଟି ଭାବନା, ଚିfା, େଚତନା, ରଚନାର ପରିଭାଷା େକାମଳ, ବାସ 
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ଚCନ, ମାର ମମତାପ#ୂ� ଆଉଁସା ସଦୃଶ େସ ହZ ସାହିତି�କ।” 

 “ଯିଏ ତାର ଭାଷା, ଭାବବିନିମୟ, ନିବିଡ଼ତା ଦ�ାରା ବzୁ ସୃuି କେର, ଶତ� ~ତାକୁ 

ପ�ତିହତ କେର େସ ହZ ସାହିତି�କ।” 

 “ଜେଣ ସାହିତି�କ ଆ`ିକ, ଗଠନମଳୂକ, େଦଶେପ�ମୀ, ଜାତିେପ�ମୀ ଓ ସମାଜ 

ସଂ9ାରକ। େସ ନିଃସ�ାଥ�ପର, ଉ¡ମନା, ଭଦ� , ଶିu, େଧୖଯ��ବାନ ଓ ସହନଶୀଳ େହବା 

ଉଚିତ। ପରଶ�ୀକାତର, ପ�ତିହିଂସା ପରାୟଣ, ହିଂସୁକ, ଇଷ�ାପରାୟଣ, କପଟୀ, ମାୟାବୀ, 

ମିଥ�ାବାଦୀ, ଛଳନାେପ�ମୀ, ଗବ�ୀ, अହ+ାରୀ ବ��ି ସାହିତି�କ େହବା ତ ଦୂରର କଥା 

ସାହିତ� ସମାଜର ଏକ ଦୂଷିତ କୀଟ ସଦୃଶ अଥ�ାତ ଏକ ମ`ବଡ଼ अଣସାହିତି�କ।” 

 ଆେର ମାଆ ସବଳ କି ଦୁବ�ଳ ସାହିତି�କ କିଛି ନାହZ। ଯାହାର ସାହିତି�କ ଗୁଣ 

अଧିକ ଥାଏ େସ ସୁସାହିତି�କ। ଜେଣ ସୁସାହିତି�କ େହବାପାଇଁ ଶାf, ସରଳ, ନିମ�ଳ, 

ନି·ପଟ ମନଟିଏ ଦରକାର। ପର-ଆପଣା, େଛାଟ-ବଡ଼ ସବୁକିଛି ଭୁଲି ସଭି+ୁ ଭଲପାଇବା 

ଦରକାର। କାହାର ବିରୁv ଆଚରଣ କରି ମ`ି·କୁ ସଂକୀ#� କିaା କାହା अଳଣା କଥାେର 

ପ�ତିକି�ୟାଶୀଳ େହାଇ ହୃଦୟକୁ ଇତର ହୀନ ନିକୃu କରି ସାହିତ�ର ମଯ��ାଦା ନu କରିବା 

େକବଳ ଦୁବ�ଳ ହୃଦୟୀ+ ପାଖେର ସ�ବ। 

 କଥାେର ପରା अଛି ନମ�fି ଫଳୀନ ବୃgା। ଯିଏ ବିଦ�ାନ, ଭଦ� , ପ�ତିଭାଧାରୀ େସ 

ନଇଁଯାଏ, अଭଦ� , अସାମାଜିକ, अସଭ�+ ବୃଥା ଚି�ାର କି ଶ�ାନ ଭୁକାକୁ ଖାତିର ବା 

କ#�ପାତ କରfି ନାହZ। ନିଜ ସମୟକୁ अଯଥା अନାବଶ�କ ଚ¡�ା କି ସମାେଲାଚନାେର 

ନu କରfି ନାହZ। ନିଜର ବିଶାଳ ମହାନ୍ ମ`ି·କୁ ଏଇ ଦmକିରୀ ମାନ+ କନକନିଆ 

ସୁନ ଫଟକା କି ଲ+ାବାଣ ପରି ଶ�େର ପ�ଭାବିତ େହାଇ ବିଚଳିତ କରfି ନାହZ। 
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 ବ#�େବାଧେର ପରା अଛି, अରଣା ମଇଁଷି ରହିଛି अନାଇଁ, ମଇଁଷିର ପାଶ ନ ଯାअ 

ଦେନଇ। େତଣୁ କାହା ସହ ଯୁ�ି ନ କରି ନିଜକୁ ବା ନିଜ ମୁmକୁ ନୂଆଁଇ େଦେଲ ମନ 

अ�ିର ହୁଏନା। କାହାର କୁମfବ�, କୁଭାଷା, अସoତ ଟି°ଣୀେର ପ�ଭାବିତ େହାଇ ନିଜର 

ମାନ ସ�ାନ ଇ³ତ ହରାଇବାକୁ ପ�କୃତ ସାହିତି�କ ଚାେହଁନା। 

 ଆେର ଝିअ ମଲ@ ୀ ଫୁଲ େଯଉଁଠି ଥିେଲ ବି ବାସ ଚହଟିବ। अମରୀ ଫୁଲ ଧରି ତାର 

େଯେତ ପ�ଚାର ପ�ସାର କେଲ େସଇ େଘାଷଣାକୁ େଲାକ ଆଦରିେବ, େହେଲ ଏ अମରୀ 

ଫୁଲର ପ�ଶଂସା େକହି କରିେବ ନାହZ। ଜେଣ अକାଳ କୁଷE ାm, ନାମଜାଦା େଲାକ+ୁ ଆଣି 

ଉ�ବ କେଲ େଲାକ ଗହଳି ବହୁତ େହବ। େଲାକ ଆସିେବ ନାମଜାଦା େଲାକ+ୁ 

େଦଖିବାକୁ, ଶୁଣିବାକୁ ମାତ�  ଏ अକମ�ାର କଣ କିଛି ଉନt ତି ହୁଏ କି? 

 �ାନୀ, ମହତ, ବିଚାରବf ମଣିଷ କାହାର ପ�ଚାର, अପପ�ଚାର, ଧମକ କି 

େତାଷାମଦେର ପ�ଭାବିତ ହୁअfି ନାହZ। େସମାେନ େହେଲ �ିତପ��। େକବଳ अ�ାନ, 

ଦୁବ�ଳ ମ`ି·, ବିକାରଗ�` ବ��ିର ମନ ଚହଲିଯାଏ। େସମାନ+ୁ �ାନୀ େଦଖି ହସfି, 

କି� अ�ାନ ଭାେବ ଏ ହସ ଏକ ଉ¡ ପ�ଶଂସା କି� ଏହା ପ�କୃତେର ତାହା ନୁହଁ, ତାହା ହZ 

ବିଦ� ~ପ ତାକୁ କଣ ଜଣା ଥାଏ? 

 ଆେର ମାଆ, ଏଥର ତୁ େତା ବାପା+ୁ କଣ କହିବୁ, ଦୁବ�ଳ ସାହିତି�କ ନଁା... अତି 

ଦୁବ�ଳ ତାହା େତା ଉପେର ନିଭ�ର କେର। ଏହା କହି ସାର୍ ହସିେଦେଲ। ତୁ ଏଥର ତ 

ବୁଝିପାରିଥିବୁ େତା ପ�ଶtର ଉ_ର। ମଁୁ ପୁରୁଣାକାଳିଆ େଲାକ, େମା �ାନ େଯତିକି, 

େସତିକିକୁ ପାେଥୟ କରି  ଉ_ର ରଖିଲି। େତାେତ ପସC ଲାଗିେଲ ଗ�ହଣ କରିବୁ। 

 अନନ�ାର ମୁହଁ ଉ³�ଳ େହାଇ ଉଠିଲା। ସାର+ୁ ବିନୟ ଭାେବ କହିଲା ସାର୍ ଆପଣ 
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ମହାନ୍। ସାହିତ� ଓ ସାହିତି�କ ସazେର େଯଉଁ �ାନ େଦେଲ ତାହା େମା ପାଇଁ 

ଉପାେଦୟ ନି�ୟ େହବ। ସତେର ମଁୁ ଆଜି ଜାଣିପାରିଲି ଜେଣ ସାହିତି�କ େହବା ପାଇଁ 

କ'ଣ କ'ଣ ଆବଶ�କ। ସାର+ୁ ଭୂମି- ପ�ଣାମ କରି ଏକ ଲୟେର େଫରି ଆସିଲା अନନ�ା 

େକମିତି େସ େଦଖା କରି ତୁରf ଜଣାଇବ ତା ବାପା+ୁ। 

 ଡ�ଇଂ ରୁମ୍ େର କ'ଣ େଲଖି ପକାଉଥାfି ନାରାୟଣ ବାବୁ। अନନ�ା ଆଖି ଛଳ ଛଳ 

କରି କିଛି କହିବାକୁ ଚାହୁଁଥାଏ, େହେଲ ତା ପାଟିରୁ କିଛି ବାହାରୁ ନ ଥାଏ। ନାରାୟଣ ବାବୁ 

କହିେଲ ଆେର ମା, ଏ ଦୁବ�ଳ ସାହିତି�କକୁ କିଛି କହିବୁ କି? ଏହା କହି ଝିअର ମୁmକୁ 

ନୁଆଇଁ ଆଣିେଲ ଛାତି ପାଖକୁ ଓ ପିଠିଟି ଆଉଁସି େଦେଲ। େଭା େଭା େହାଇ କାCି କହିଲା, 

ବାପା, ତୁମ ସାର୍ ତୁମକୁଏେତ ଭଲ ପାଆfି! ତୁମ ଉପେର ଏେତ ବିଶ�ାସ !  

 ନାରାୟଣ ବାବୁ କହିେଲ ହଁେର ଝିअ, କାରଣ ମଁୁ ପରା ଏକ ଦୁବ�ଳ ସାହିତି�କ। 

 ଏହାପେର ବାପ ଝିअ ଦୁେହଁ ଫି କିନା ହସି େଦେଲ, େଯମିତି अନନ�ା ବାପା+ 

ପ�ଶtେର ଆଗରୁ ହସି େଦଇଥିଲା। 

 
ଜ�ରା,େକCୁଝର 
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अଭଡ଼ା ମାअଭଡ଼ା ମାअଭଡ଼ା ମାअଭଡ଼ା ମା’’’’    
 ଆଜି  ଏହି  ବ�` ବହୁଳ ଜୀବନଚଯ��ା ଭିତେର େଯେତେବେଳ  

ଶରୀର କ@ ାf ଏବଂ ମନ ଶାf େହାଇଯାଏ, ମେନ ପେଡ ବହୁତ କିଛି,  

ବିେଶଷ  କରି अତୀତର ମୁହୂ_�ମାନ  

 ଆଖି ବC କେଲ ପ�ଥେମ ମେନପେଡ  ପିଲାେବଳ,  ଆଖି  ପରଦାେର ନାଚି ଉେଠ 

ଫ� କ ପିzା ଝିअଟିଏ ନିଃ�ୁପ ନି`� ଖରାେବେଳ, ଏକୁଟିଆ ଘେର ଝରକା େରଲିଂ େଦଇ 

ବାହାରକୁ अେନଇ ବସିଥିବା ଝିअଟି, େସ େହଲି  ମଁୁ…         

 ମଧ�ବି_ ପରିବାର, ନନାେବାଉ ସରକାରୀ ଚାକିରିଆ ଆଉ ମଁୁ ତା+ ଏେକାଇର 

ବଳା କନ�ାରତt , ବିଶିେକଶନ େମା ଜୀବନ ତା+ ଚତୁପ�ାଶ��େର ଘୁରିବୁଲୁଥିଲା 

ବୁvିଜୀବୀ ପିତାମାତା+ ଦାୟାଦ ହିସାବେର େମା ଉପେର ଥିଲା ଗୁରୁ ଦାୟିତ�, ଭଲ ମଣିଷ 

ଏବଂ ଉ¡େକାଟୀର ବିଦ�ାଥ�ୀ େହବାର ପ�ମାଣ େଦବା କି� ସହରର ରୁଟିନ ବzା 

ଜୀବନ, ଘର - 9ୁଲ -ଘରର ଚକ� ବୁ�ହ, ପିତାମାତା, ପ�ତିେବଶୀ+ ଦୁନିଆ ଭିତେର ବି ମଁୁ 

ଥିଲି େଯମିତି ଏକୁଟିଆ ପgୀଟିଏ ଏସବୁ ମଧ�େର େମା ପାଇଁ ଆଶ�ାସନା ଥିଲା େମା ଲaା 

9ୁଲଛୁଟି କାରଣ େମାେତ ସୁେଯାଗ ମିଳୁଥିଲା ଗଁାକୁ ଯିବାକୁ ଦଶହରା, ଧାନକଟା,  

ଖରାଦିନ ଛୁଟି େହବା ମାେତ�  େମା ଭିତେର ଉନE ାଦନାର ଲହଡି ମାଡିଆସୁଥିଲା ପୁରୁଣା 

ଏବଂ ନୂଆ ସାoମାନ+ ସହ ଧଳିୂ ମାଟିେର େଖଳିବା ପାଇଁ ମଁୁ अେପgା କରି ରହୁଥିଲି 

 ଗଁା ‘ବରାଦ’-ସାେଲପୁରରୁ କିଛି ଦୂର.. େମା ନନା+ ଗଁା ଆଜିବି ମେନପଡିେଲ ଆଖି 

ମଧୁସିEତା ମିଶ� 
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ଛଳ ଛଳ େହାଇ ଉେଠ େମାର ମେନ ପଡିଯାଏ େଛାଟ ନାଳ ଉପେର ନଡ଼ିଆ ଗmିର 

େପାଲ, ବି`ାର ଧାନ େgତ, ମାଛ ଗାଡ଼ିଆ ଓ ବୁଢା ବରଗଛ େଜେଜବାପା,  ମା, କେକଇ, 

ପିଉସୀ+ ଭରପୁର ଚାଳ ମାଟି ପ�ସ� ଘର  

 ଏମାନ+ ଛଡା ଆଉ ଜେଣ अfରo ମଣିଷ ମେନ ପଡୁଥିଲା, େସ ଥିଲା େମା ‘अଭଡ଼ା 

ମା’ େସ ଥିଲା େମା େଜେଜମା+ ସାନ ଯା, କି� େମା अfରo ବୁଢ଼ୀ ସାo ‘ସoାତ’, 

‘େମୖତ� ’ ଭଳି ଆେମ ଦୁେହଁ ଜଗନt ାଥ+ अଭଡ଼ା ଖିଆଖୁଇ େହାଇ ସାo େହାଇଥିଲୁ େବାେଧ.. 

େମାର ଆଜି େକବଳ ଏତିକି ମେନअଛି େସ େହାଇଥିଲା େମା अଭଡ଼ା ମା ଗଁାେର अଧିକରୁ 

अଧିକ ସମୟ କଟୁଥିଲା ତା ଘେର, gୀର ଗଇଁଠା, ସରୁ ଚକୁଳି ସହ େସ ଶୁଣାଉଥିଲା 

େମାେତ अେନକ ସତ ମିଛ ଗପ ଏହା ବ�ତୀତ ମଁୁ ଥିଲି ନିରବ େଶ�ାତା ତା ଦୁଖୀ ଜୀବନ 

କାହାଣୀର ବିଧବା ନାରୀଟିଏର େତଲ ଲୁଣ ସଂସାର, ପିଲାମାନ+ର अଥ�ାଭାବ ଜନିତ 

କCଳ, अfରଦାହ ସବୁ କିଛି ଶୁଣୁଥିଲି ଏବଂ ବୟସ अନୁପାତେର ବୁଝିବାକୁ େଚuା 

କରୁଥିଲି ଜାଣିଥିଲି େମା ହାତ ପାହାfାେର ନଥିଲା ତା ଦୟନୀୟ ଜୀବନ ପାଇଁ କିଛି 

ଜଡିବୁଟି କି� େସ େବାେଧ କାCିେଦଇ କି କହିେଦଇ ହାଲକା କରିେଦଉଥିଲା ମନର 

େବାଝ ଆଉ ମଧ� େସ ବୁଝି ଯାଉଥିଲା େମା ପିଲା ମନର କଥାଗୁଡ଼ିକ 

 େସଥରକ ରଜଛୁଟିେର ଯାଇଥିଲି, େମା ସ�ମ ଜନE ଦିନ ପାଳିଥିଲି େଜେଜମା, 

ବାପା+ ସାoେର अଭଡ଼ା ମା ଡାକି େମାେତ ଖିରି ପିଠା ଖୁଏଇଥିଲା, ଆଉ େସଦିନ େମା 

ମୁହଁକୁ େଦଖି କହିଥିଲା - କଣ େଛାଟ ସାoେଟ ଜୀବନକୁ ଆଣିବୁନି?  

 ମଁୁ अବାକ େହଇ अେନଇଥିଲି ତାକୁ, େସ େକମିତି ଜାଣିଗଲା େମା ମନ କଥା! ହଠାତ 

କହିଲା କି େମା ରାଶିନgତ�  କୁଆେଡ ବହୁତ ଟାଣ, େସଥି ପାଇଁ େମା ଭାଇଭଉଣୀ 
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େହଇନାହାfି! ମଁୁ େସ େଜ�ାତିଷ ବିଦ�ା ବୁଝି ନପାରିେଲବି ପଚାରିଥିଲି.. କଣ କେଲ େମା 

େଛାଟ ସାo ଆସିବ?  

 େସଦିନ अଭଡ଼ା ମା େଦଇଥିଲା େମାେତ ଜୀବନର ବଡ ମ� -‘ଆଧ�ାତE ବାଦ’ େସ  

ଭରିଥିଲା ମନେର ବିଶ�ାସ କି ମଁୁ ହZ ଈଶ�ର+ ଠାରୁ ମାଗିପାରିବି ଭାଇ/ଭଉଣୀଟିଏ ଛୁଟି  

ସାରି େଫରିଯାଇଥିଲି ନନାେବାଉ+ ପାଖକୁ.. ମନେର ଏକ अ²ୁତ ଚିfାଶ�ି େନଇ 

ପ�ତିଦିନ ହାତେର ଦୀପଟିଏ େନଇ ଚାଲିଥିଲି ପାଖେର ଥିବା ଶିବ ମCିରକୁ, ଗୁହାରି ଥିଲା 

େଗାଟିଏ ଏବଂ अଖm ବିଶ�ାସ କି ଠାକୁର ଶୁଣିେବ.. ନନାେବାଉ ବି େମା अବଧାରଣ 

ପାଖେର ଆ�ଯ�� ଜନିତ ଥିେଲ 

 अବିଶ�ସନୀୟ ଭାେବ େମା ଗୁହାରି ପୁରା େହଇଥିଲା, କୁନି ଗୁଲଗୁଲିଆ ଭଉଣୀଟିଏ 

େହାଇଥିଲା.. େମା ଠୁ ୯ ବଷ�ର ବ�ବଧାନେର େମା ନିସoତାକୁ େଯମିତି ସାନ ଭଉଣୀର 

କାକଳି ଏବଂ କ�Cନ ଚିରି ଫାଡ଼ି େଫାପାଡ଼ି େଦଇଥିଲା… ମଁୁ अଭଡ଼ା ମା ସାେo ତା \’ପର 

ବଷ� େଦଖା େହଲାେବେଳ େସ ହସି ଉଠି କହିଥିଲା, ମଁୁ କୁଆେଡ େଭାଳାନାଥ+ୁ ହେଲଇ 

େଦଇଥିଲି େମା ପ�ାଥ�ନାେର ନେଚତ ବଡ ବଡ ଡା�ର କରିପାରି ନଥିବା କଥା କିପରି 

ସ�ବ େହାଇଗଲା ଏେତ ଜଲଦି! େମାର ଏେତ ସବୁ କଥା ପରେତ ପଡୁନଥିଲା.. ମଁୁ 

अେପgାେର ଥିଲି େକେବ ସାନ ଭଉଣୀ ବଡ େହବ ଆଉ େମା ଜୀବf କେºଇ ସାଜିବ 

 ଆଜି ଉପନୀତ ବୟସେର େସସବୁ ଭାବିେଲ, ମନଟା ଆକତା ମାକତା େହାଇଯାଏ 

ମଁୁ େଖଳିବାକୁ अେନଇଥିବା େଛାଟ ଝିअଟି ବଡ େହାଇଯାଏ ଆଉ ମଁୁ ତା ବଡଭଉଣୀ କମ 

ବରଂ ମା ସାଜିଯାଏ अଭଡ଼ା ମା’ର  କଥା  କହିେଲ ସାନ ଭଉଣୀ  ହସେର ଉେଡଇ ଦିଏ 

କି� ମଁୁ  ଆଜି ବି ଭାେବ ପିଲା ମନର ନି·ପଟ ଶ�vାେର ନି�ୟ ଏକ ଲୁକାୟିତ ଶ�ି ଥିଲା 
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ଆଜି େଯେବ ‘ଶ�vା’ ଏବଂ ‘ସବୁରୀ’ର କଥା ପେଡ େମାେତ ଲାେଗ ସତେର େଗାେଟ 

अପାେଠାଈ ଗ�ାମୀଣ ମହିଳା େକେତ ସରଳ ଭାେବ େଗାେଟ ପିଲା ମନେର अ+ୁରିତ 

କରିେଦଇଥିଲା ଆଧ�ାତିE କ େଚତନା ଆଜି ନିେଜ େବୖ�ାନିକ େହେଲ ବି ମନେର ବାସ 

କରିଥିଲା ବିଶ�ାସ େସହି अେଦଖା ଶ�ି ପ�ତି 

 अଭଡ଼ା ମା େକେବଠୁ ଇହଧାମରୁ ଚାଲି ଗଲାଣି, କି� େସ ଲେଗଇ େଦଇଥିବା ଦୀପ 

ଶିଖାଟି ଆଜି ବି େମା ଜୀବନଚକ�େର ଦିଗ େଦଖଉଚି  
 

 

 

 

ଡ଼ଃ ମଧୁସିEତା ମିଶ� 

ଇେମଲ୍ : madhusmitaa@gmail.com 

ଭ� ାମ�ଭାଷ : ୯୫୯୦୯୪୭୮୪୮ 
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ପ�ଭାତୀ ତାରାପ�ଭାତୀ ତାରାପ�ଭାତୀ ତାରାପ�ଭାତୀ ତାରା    
 ସକାଳୁ ସକାଳୁ अନିରୁv ପ)ନାୟକ+ୁ ଜଗନt ାଥ ମCିରର 

େଗାଟିଏ େକାଣେର ଆଖି ବCକରି ବସିଥିବାର େଦଖି ଚମକି ପଡିଲା 

ସୁରଭି। ସବୁଦିନ ସକାଳୁ େସ ଏଇ ମCିର ଆେସ ଚତୁv�ାମ_ୂi+ୁ ଦଶ�ନ 

କରିବା ଲାଗି। ପ)ନାୟକ ବାବୁ+ୁ େସ େକେବ ଏେତ ସକାଳୁ ଆସିବାର େଦଖି ନାଇଁ େସ। 

ପ)ନାୟକ ବାବୁ ଏଇ ସିଡିଏ ନअ ନaର େସ¤ର୍ ର ଜେଣ ଗଣମାନ� ବ��ି। େସ¤ରର 

ସବୁ ଉନt ୟନ ମଳୂକ କାଯ�� ଓ ସଭା ସମିତିେର ତା+ ଉପ�ିତି େଦଖିଛି ସୁରଭି। ତା+ରି 

ଘର ବାଟେଦଇ ସବୁଦିେନ ଏଇ ମCିରକୁ ଆସିଥାଏ େସ। କେଲାନୀେର େଗାଟିଏ ମୁmେର 

ତା+ର ସୁଦୃଶ� ଦି� ତଳ ପ�ାସାଦ ଆଉ ତା' ଆଗେର ଥିବା ସୁCର ଫୁଲ ବଗିଚା ଯିଏ ଥେର 

େଦଖିବ ସହଜେର ଆଖି େଫରାଇ େନଇ ପାରିବନି। अେନକ ଥର େସପଟ େଦଇ 

ଗଲାେବେଳ େସଇ ଘରକୁ େଦଖି ନିେଜ ବିେମାହିତ େହାଇଛି ସୁରଭି। େଯେତେବେଳ 

େଦଖିବ େସଇ ବଗିଚାେର କିଛି ନା କିଛି କାମ କରୁଥିେବ ପ)ନାୟକ ବାବୁ। ଭଳିକି ଭଳି 

ସୁCର େଗାଲାପ ଫୁଲ ସହିତ ଋତୁ ଫୁଲମାନ+େର ଭ_i େହାଇ ରହିଥାଏ େସ ବଗିଚାଟି। 

କି� େକେବ ବି କାହାରିକୁ େସଇ ବଗିଚାରୁ ଫୁଲଟିଏ େତାଳିବାର େଦଖି ନଥିଲା େସ। 

 ଥେର େକୗତୁହଳ ବଶତଃ ମCିରର ପଜୂାରୀ ନନା+ୁ ପଚାରିଥିଲା ସୁରଭି, “ ଏଇ ଆମ 

ପ)ନାୟକ ବାବୁ+ ଘେର କ’ଣ େକହି ରହfିନି କି ନନା?” ମୁହଁ ଶୁଖାଇ ନନା ଉ_ର 

େଦଇଥିେଲ, “ କିଏ अଛିେଯ ରହିବ ? ତା+ ¥ୀ ଚାଲିଯିବାର େବାଧହୁଏ ବାର  କି 

ସୁଷମା ପରିଜା 
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େତରବଷ� େହବ, େଗାଟିଏ େବାଲି ପୁअ େସ ବି ଆେମରିକାେର ଚାକିରୀ ବାକିରୀ କରି 

ତିନିବଷ� େହବ ରହିଲାଣି େସଠି। ତା+ର ¥ୀ ଖୁବ ଭଲମଣିଷ ଥିେଲ ମାଆ!  

ଦୁଃଖୀର+ି+ର େପଟ ଚିହt ~ଥିେଲ। ତେମ ସିନା ଏଇ େକେତ ବଷ� େହବ ଆସି ଏଇଠି 

ରହୁଛ, ମଁୁ ପରା ଦୀଘ�ବଷ� େହଲାଣି ଏଇ ମCିର ଗଢାେହଲା ଦିନଠାରୁ ଏଠି अଛି,  ଘରଘର 

କରି ସମ`+ୁ ଚିହିt ଛି, ଜାଣିଛି। େସ ବାବୁ ଖୁବ ଭଲ ପାଉଥିେଲ ତା+ ¥ୀ+ୁ। ତା+ର 

ଫୁଲେର ଶରଧା ଥିଲା େବାଲି ଘର ଆଗେର ମାଳୀଟିଏ ରଖି େସଇ ସୁCର ଫୁଲବଗିଚାଟି 

କରାଇ ଥିେଲ। େସ ମାଆ ଜଣକ ତମରି ଭଳି ସବୁଦିନ ସକାେଳ ଆସୁଥିେଲ ପ�ଭୁ+ୁ ଦଶ�ନ 

କରିବା ଲାଗି, ଡାଲାେର ଡାଲାଏ େଲଖାଏଁ େସଇ ବଗିଚାରୁ ସଜ ଫୁଲ ଆଣୁଥିେଲ ଠାକୁର+ୁ 

ସଜାଇବା ପାଇଁ। ହଠାତ ଦିେନ ରାତିେର ହୃ୍ ଦ୍ ଘାତ େହଲା ତା+ର, େମଡିକାଲ େନବା 

ଭିତେର କାଳ େହାଇଗଲା ତା+ର। ପୁअଟି 9ୁଲ୍ େର ପଢୁଥାଏ େସେତେବେଳ, େଯଉଁ 

କuେର ପ)ନାୟକ ବାବୁ ପାଳିଛfି େସଇ ପିଲାକୁ ତେମ କ�ନା କରି ପାରିବନି ମାଆ। 

ଛାତିେର ପଥର ରଖି ନିେଜ ଛୁଆର ସବୁ କାମ କରୁଥିେଲ। ଘେର ପାଟ�ଟାଇମ୍ 

କାମବାଲୀଟିଏ ଆସି ବାସନ ମଜା, ଲୁଗାସଫା, ରzାବଢା କରି େଦଇ ଯାଉଥିଲା। ବାକି 

ସବୁକାମ ନିଜ ହାତେର କରୁଥିେଲ ପ)ନାୟକ ବାବୁ। କେଲ¤ର+ अଫିସେର ଚାକିରୀ,  

ପୁअର ଖାଇବା ପିଇବା,  ପାଠପଢା ଇତ�ାଦି ନିେଜ ବୁଝାବୁଝି କରି ସବୁ କରୁଥିେଲ। ସବୁ 

କାମ ଭିତେର ବି ତା+ ¥ୀ+ର ପି�ୟ ଫୁଲବଗିଚା କଥା ଭୁଲି ନଥିେଲ େସ। ସବୁ 

ଗଛପତ� ର ନିେଜ ଯତt  େନଉଥିେଲ, େସମିତି ଭଳିକି ଭଳି ସୁCର େଗାଲାପ ଫୁଲ ସହିତ 

अନ�ାନ� ଫୁଲ ଫୁଟୁଥିଲା େହେଲ େସ େସଥିରୁ େଗାଟିଏ େହେଲ ବି େତାଳି ନଥିେଲ। େସଇ 

ଫୁଟିଥିବା ଫୁଲମାନ+ୁ ନିନiେମଷ ନୟନେର ଚାହZ ବସି ରହୁଥିେଲ ବଗିଚାେର ତିଆରି 
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େହାଇଥିବା େସଇ ସିେମ� େବ�ଟିେର,  େଯଉଁଠି ତା+ର ¥ୀ+ ସହିତ େସ ଆଗରୁ ବସି 

ରହୁଥିେଲ ଘ�ାଘ�ା ଧରି। ଯାହା େଯମିତି ଚାଲିଥିଲା,  ତା+ ରିଟାୟାରେମ�୍ ପେରପେର 

ପୁअଟି ଚାଲିଗଲା ଇwିନିୟରିଂ ପଢିବା ପାଇଁ ରାଉରେକଲା, େସଇଠୁ ସଂପ#ୂ� ଭାେବ 

ଏକୁଟିଆ େହାଇଗେଲ େସ। ଧୀେର ଧୀେର କେଲାନୀର ସବୁ ଉନt ୟନ ମଳୂକ କାଯ��େର 

ସବୁେବେଳ ଲି� ରହିେଲ ପ)ନାୟକ ବାବୁ। ଚାରିବଷ�ର ଇwିନିୟରିଂ ପଢା ପେର 

କ�ା!ସ୍ ସିେଲ¼ନ୍ େର ଚାକିରୀ ପାଇ ତା+ ପୁअ ସନତ ଚାଲିଗଲା େବoାଲୁରୁ। 

 େଯଉଁଦିନ େବoାଲୁରୁେର ଚାକିରୀ ପାଇବା କଥା ଜଣାଇଥିଲା ସନତ୍, େସଦିନ 

ଖୁସିେର କାCି ପେକଇଥିେଲ ପ)ନାୟକ ବାବୁ। େମା ପୁअ ସନତ ଚାକିରୀ ପାଇ ଯାଇଛି 

କହି ଏଇ ମCିରେର ପାଆଁଶ ଟ+ାର ଲଡୁ େଭାଗ କରି କେଲାନୀେର ବା�ିଥିେଲ। ମେତ 

ଶେହ ଟ+ା ଦgିଣା େଦଇ କହିଥିେଲ, “ବୁଝିଲ ନନା!  ଚାରୁ ଗଲାପେର ମଁୁ ଭାବି ନଥିଲି 

େଯ ଏକୁଟିଆ ଏଇ ପୁअଟିକୁ ପାଳିେପାଷି,  ତା’ର ଯତt  େନଇ, ତାକୁ ଏଡୁଟିରୁ ଏଡୁଟିଏ 

କରିପାରିବି,  ସବୁଦିେନ ରାତିେର େଶାଇବା େବେଳ ଚାରୁ+ୁ gମା ମାେଗ,  ଯଦି ତମ ପୁअକୁ 

କିଛି अଣେହଳା କରିଥିବି ମେତ gମା କରିେଦବ। ଆଜି େସ ମଣିଷ େହାଇ ତା’ର ନିଜ 

େଗାଡେର ନିେଜ ଛିଡା େହାଇଛି, େମାର ଦାୟିତ�  ସରିଛି, ଖାଲି ତା’କୁ ହାତକୁ ଦି ହାତ 

କରିେଦେଲ େମା କାମ େଶଷ। େତଣିକି ତା+ ସଂସାର ସିଏ ବୁଝିେବ, େମାର ଜଗନt ାଥ 

ଭରସା” ବୟସ ମଧ� ବଢି ଚାଲିଥିଲା, ତା+ର ଏକୁଟିଆପଣ ତା+ୁ ଖାଇ େଗାଡାଉଥିଲା 

କି କ’ଣ େକଜାଣି?  େସ େବଶୀ ସମୟ ମCିର କାମ, କେଲାନୀର  ଉନt ତି ପାଇଁ 

ସଭାସମିତିେର କାଟିବାେର ଲାଗିଥିେଲ। ଚାକିରୀ କରିବାର ବଷ�ଟିଏ ପେର ସନତକୁ ତା’ର 

କ!ାନୀ ପgରୁ ବିେଦଶେର କାମ କରିବା ଲାଗି ସୁେଯାଗ ମିଳିଥିଲା। ତା’ର ଭଲକାମ େଦଖି 
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କ!ାନୀ ତା’କୁ ଆେମରିକା ପଠାଇ େଦଇଥିେଲ। ଖବର ପାଇ ଖୁବ୍ ବ�ତିବ�` େହାଇ 

ପଡିଥିେଲ ପ)ନାୟକ ବାବୁ। େଛାଟ ପିଲାଟା ବିେଦଶେର ଏକୁଟିଆ େକମିତି ରହିବ, 

େକମିତି ଚଳିବ, ଏଇ ଚିfାେର ସବୁେବେଳ େସ ମେନ ମେନ ଘାରି େହଉଥିେଲ। ପ�ଥେମ 

ପ�ଥେମ ସନତ୍ ବାପା+ ପାଖକୁ ପ�ାୟ ସବୁଦିେନ େଫାନକରି େସ ଭଲअଛି, ତା’ ପାଇଁ 

େକୗଣସି ଚିfା କରିବାର ନାହZ, ବରଂ େସ ନିଜର ଯତt  ନିअ� େବାଲି କହୁଥିଲା, କି� ସମୟ 

ଗଡିବା ସହିତ େସଇ େଫାନ୍ ଆସିବାର ବ�ବଧାନ ବଢି ଯାଇଥିଲା। 

 ସବୁଦିନ ରାତି अନିଦ� ା ରହି ପୁअର େଫାନ୍କୁ अେପgା କରି ରହୁଥିେଲ ପ)ନାୟକ 

ବାବୁ। ଧୀେରଧୀେର ତା+ର ଶରୀର ଦୁବ�ଳ େହବାେର ଲାଗିଥିଲା, ଏଇ ସମୟେର ପୁअ 

ଦିେନ େଫାନକରି ଜଣାଇେଦଲା େଯ ସିଏ େସଠାେର ତା’ର ଜେଣ ସହକମ�ୀକୁ େରଜିuି�  

ମ�ାେରଜ କରିଛି ଏବଂ ତା+ର ଆଶୀବ�ାଦ େନବାପାଇଁ େସମାେନ ସୁବିଧା ସୁେଯାଗ େଦଖି 

େକେବ ଇmିଆ ଆସିେବ। େସଦିନ `½ େହାଇ ଯାଇଥିେଲ ପ)ନାୟକ ବାବୁ। ଶରୀର ତ 

ଦୁବ�ଳ ଥିଲା କି� ମନର ବଳେର େସ ମାଡି ଚାଲିଥିେଲ,  େହେଲ ସନତର ବାହାଘର କଥା 

ଶୁଣି ତା+ର ହୃଦୟ ଭାoିଗଲା। ତା+ୁ ଚାରିଦିଗ ଶନୂ� ଦିଶୁଥିଲା,  ମନେର ଆଶ+ା 

େହଉଥିଲା ଯଦି ପତt ୀର େମାହେର ସନତ୍ ଆେମରିକାେର ସବୁଦିନ ପାଇଁ ରହିଯାଏ, େତେବ 

ତା+ର କ’ଣ େହବ? ତା+ ମଲା ମୁହଁେର ନିଆଁ ଟିକିଏ େଦବାକୁ ଏ ସଂସାରେର େକହି 

ନାହZ। ତିରିଶି ବଷ� ତେଳ କଟକେର ଜାଗା କିଣି ଘରକଲା େବେଳ େସ ଗଁାେର ଥିବା 

େପୖତୃକ ସ!_ି ବିକି�  କରିବା ସହିତ ଗଁା ସହ ସବୁ ସଂପକ� ତୁେଟଇ େଦଇଥିେଲ। ନିଜର 

ଚାକିରୀ,  ନିଜର ¥ୀ, ନିଜର ପୁअ,  ନିଜର ଘର,ାର କଥା ଚିfା କରିକରି ଚାକିରୀ 

ସରିଗଲା ପେର ଏଇ ଘେର ବାzିେହାଇ ରହି ଯାଇଛfି, ଏେବ େସ କ’ଣ କରିେବ? େକମିତି 
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କାଟିେବ ତା+ ବଳକା ଜୀବନ? କିଏ ତା+ର ସାହା ଭରସା େହବ? ଏମିତି अେନକ ଚିfା 

କରିକରି େରାଗାକ� ାf େହାଇ ପଡିଥିେଲ େସ। ଏେବ ସବୁେବେଳ ଚୁପ୍ଚାପ୍ ରୁହfି େସ, 

େକହି କିଛି ପଚାରିେଲ ମନ େହେଲ ଉ_ର ଦିअfି ନେହେଲ ନାହZ,  େସମିତି ଚୁପ୍ େହାଇ 

ଘେର ବସିଥାfି।” 

 େସଦିନ ପଜୂାରୀନନା+ କଥା ଶୁଣି ଖୁବ୍ ଦୁଃଖିତ େହାଇଥିଲା ସୁରଭି। ପ)ନାୟକ 

ବାବୁ+ ଲାଗି ତା’ର ମନେର େକମିତି େଗାେଟ ଦୟାର ଭାବ ଉେଦ� କ େହାଇଥିଲା। ତା’ର 

ନିଜର ବାପାମାଆ+ୁ ଖୁବ୍ େଛାଟ େବଳୁ ହରାଇ େସ ମାମଁୁ ଘେର ମାଇଁ+ ପାଖେର 

ବଢିଥିଲା। ବାହାଘର ପେର ଶାଶୁଘରକୁ ଆସିଲା େବଳକୁ ଶଶୁର ନ ଥିେଲ,  ଦୁଇଟା 

ବଷ�େର ଶାଶୁ ଚାଲିଗେଲ। ବାହାଘରର ସାତ ବଷ� ପେର ବି ତା’ର େକାଳ ଖାଲିଥିଲା। 

ସ�ାମୀ େବୖଜୟf+ର अମାପ େସtହ ସେ_� ମଧ� ତା’ର ମନ ସfାନଟିଏ ପାଇଁ ବ�ାକୁଳ 

େହଉଥିଲା। େସଇ ମନାସ କରି ସବୁଦିନ େସ ଜଗନt ାଥ ମCିରକୁ ଆସୁଥିଲା। େସଠି 

ପ�ାୟତଃ ପ)ନାୟକ ବାବୁ+ ସହିତ େଦଖା େହଉଥିଲା। ତା+ୁ ନମ9ାରଟିଏ କରି ଆେଗଇ 

ଯାଉଥିଲା ସୁରଭି। ପ)ନାୟକ ବାବୁ+ୁ େଦଖିେଲ ତା’କୁ ଲାଗୁଥିଲା େସ ତା’ର େକହି 

ଆପଣାର େଲାକ େବାଲି। ମନେର ସ�ତଃ ଭ�ି ଆସୁଥିଲା, ତା’ର ଖୁବ୍ ଇjା େହଉଥିଲା େସ 

ତା+ର େସବା ଶୁଶ�~ଷା କରfା, ତା+ର ଦୁଃଖସୁଖ ବା�fା। କି� ମୁହଁେଖାଲି କିଛି 

କହିପାରୁ ନଥିଲା କାେଳ େସ ଖରାପ ଭାବିେବ େବାଲି। ଆଜି ତା+ୁ ମନେର ଏମିତି 

ଭାବେର ବସିଥିବାର େଦଖି ମନଟା ସ�ାଳି େହଲାନି ସୁରଭିର। ତା+ର ପାଖକୁ ଯାଇ 

ଡାକିଲା, “ମଉସା! ଏେତ ସକାଳୁ ଏଠି ଏମିତି କାହZକି ବସି ରହିଛfି?”  େକୗଣସି ଉ_ର 

ନପାଇ ତା+ ବାହୁକୁ ଧରି ହଲାଇ େଦବାରୁ ତଳକୁ ଗଡି ପଡିେଲ େସ। ଛାନିଆଁ େହାଇ 
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ଡାକ ପେକଇଲା ସୁରଭି, “ନନା! ନନା! ଧାଇଁ ଆସ, ମଉସା ଏଠି ପଡିଗେଲ” ସୁରଭିର 

ଚି�ାର ଶୁଣି ମCିର େବଢା ଭିତେର ଥିବା ନିଜର ବସାଘରୁ ଧାଇଁ ଆସିେଲ ନନା। ଦୁେହଁ 

ମିଶି େଟକିେନଇ ମCିରର ନାଟମmପ ଉପେର ଶୁଆଇ େଦଇ ମୁହଁେର ପାଣି ଛାଟି େଚତା 

େଫରାଇବା ଲାଗି େଚuା କରୁକରୁ କେଲାନୀର अେନକ େଲାକ ଜମା େହାଇଗେଲ 

େସଠାେର। 

 ପ)ନାୟକ ବାବୁ+ େଦହେର ଭୀଷଣ ତାତି, ଥରଥର େହାଇ ସାରା ଶରୀର 

କ!ୁଥାଏ। େଦଖଣାହାରୀ+ ଭିତେର ଥିେଲ ଜେଣ ଡା�ର। େସ ଆେଗଇ ଆସି ପରୀgା 

କେଲ ପ)ନାୟକ ବାବୁ+ୁ। କହିେଲ  କିଛି େଗାଟିଏ ମାନସିକ ଆଘାତେର ପ)ନାୟକ 

ବାବୁ+ର ହୃଦଘାତ େହାଇଛି, ସାେo ସାେo େମଡିକାଲ େନବାକୁ େହବ” ଆସ� େମା 

ସାଥିେର,  ଏଇ ପାଖେର ଥିବା ନସiଂେହାମ୍କୁ େନଇଯିବା। କିଛିେଲାକ+ ସହାୟତାେର 

ତତ୍gଣାତ୍ ନିଆଗଲା ତା+ୁ ନସiଂେହାମ୍କୁ। େସମାନ+ ସହିତ ସୁରଭି ମଧ� ଗଲା। 

ଡା�ର ଜଣକ ସାoେର ଥିବାରୁ ନସiଂେହାମର uାଫମାେନ ତୁରf ଚିକି�ା ଆର� 

କରିେଦେଲ ପ)ନାୟକ ବାବୁ+ର। କେଲାନୀର କିଛି ଯୁବକ ମଧ� ପହ�ି ଯାଇଥିେଲ 

େସଠାେର,  ସୁରଭି ସହିତ େସମାେନ ବି ଜଗି ରହିଥାfି ପ)ନାୟକ ବାବୁ+ୁ। କେଲାନୀର 

ବୟ9 େଲାକମାେନ ସାହସ େଦଉଥାfି, “କିଛି ଚିfା ନକରି ପ)ନାୟକ ବାବୁ+ ଚିକି�ା 

ଜାରି ରଖ, ଯାହା ଖ¡� େହବ ଆେମ ସମେ` ମିଶି କରିବା, ତା+ର େକହି ନଥିେଲ କ’ଣ 

େହଲା,  େସ ଆମର ନିଜ େଲାକ, ଆମରି ଭିତରୁ ଜେଣ,  ଆେମ ସମେ` ମିଳିମିଶି ତା+ର 

େସବା ଶୁଶ�~ଷାେର ଲାଗିବା, ତା+ର କିଛି େହବନି,  ଆେମ ତା+ୁ ଏଠୁ ସୁ� କରିେନଇ 

ତା+ ଘେର ଛାଡିବା” ସମେ` ମିଶି ପ)ନାୟକ ବାବୁ+ ଆେରାଗ� କାମନା କରି ପ�ାଥ�ନା 
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କରୁଥାଆfି। ସମ`+ ପ�ାଥ�ନା େବାଧହୁଏ ଜଗନt ାଥ ମହାପ�ଭୁ ଶୁଣିେଲ। ସz�ା ସୁvା 

ପ)ନାୟକ ବାବୁ+ େଚତା େଫରିଲା,   ଧୀେରଧୀେର ଆଖି େଖାଲି ଚାହZେଲ େସ। ମଁୁ 

େକାଉଠି େବାଲି ଧୀରସ�ରେର ପଚାରିେଲ େସ। ତା+ ପାଦତେଳ ବସି ରହିଥିଲା ସୁରଭି,  

ତା+ୁ ଆଖିେଖାଲିବାର େଦଖି ଭାବବିହ� ଳ େହାଇ, “େମା ବାପା” େବାଲି ଡାକି ବେହ ଆଉଁସି 

େଦଇ ଛାତିେର େଲାଟି ପଡିଲା ତା+ର। 

 अବୁଝା ଆଖିେର ଚାହZ ରହିଥିେଲ ପ)ନାୟକ ବାବୁ। ସୁରଭି ସହିତ ଥିବା 

ଯୁବକମାେନ ତା+ ପାଖକୁ ଆସି ସବୁ ଘଟଣା କହିଥିେଲ, େକମିତି ସୁରଭିअପା ମCିରେର 

ତା+ୁ େବେହାସ अବ�ାେର େଦଖି ନନା ଆଉ କେଲାନୀର अନ� େଲାକମାନ+ ସାହାଯ� 

େନଇ ଏଇ ନସiଂେହାମ୍କୁ ଆଣି ଚିକି�ା କରାଇ ଥିେଲ ଏବଂ ସୁରଭି अପା ନିଜର ଝିअ 

ଭଳିଆ ତା+ର ପାେଖ ପାେଖ ରହିଛfି େସଇ ସମୟଠାରୁ। ଗଭୀର କୃତ�ତାେର ଭାରି 

େହାଇ ଯାଉଥିଲା ପ)ନାୟକ ବାବୁ+ କ�ସ�ର। ଧାର ଧାର େହାଇ ଲୁହ ଗଡି ପଡୁଥିଲା 

ପ)ନାୟକ ବାବୁ+ ଆଖିରୁ, େସ ଥରଥର କ�େର କହିଉଠିେଲ, “ମା !”  ପୁଣି ତା+ର 

ଆଖିପତା ମୁଦି େହାଇଗଲା। ପାଖେର ଥିବା ନସ� ଡାକି ଆଣିେଲ ଡା�ର+ୁ। େସ ତା+ୁ 

ଇେwକସନ୍ଟିଏ େଦବାପେର ସୁରଭିକୁ ଡାକି କହିଗେଲ, େପେସ�୍କୁ ଯଥା ସ�ବ ଚିfାମୁ� 

କରି ରଖ�,  େକୗଣସି ପ�କାର େu�ସ୍ ତା+ ପାଇଁ ପ�ାଣଘାତକ େହାଇପାେର। କ’ଣ କରିବ 

େବାଲି ଚିfାେର ପଡିଲା ସୁରଭି। ପ)ନାୟକ ବାବୁ+ ବ_�ମାନର ଚିfାର କାରଣ ସିନା 

େସ ଜାଣିେଲ ତା’ର ପ�ତିକାର କ’ଣ କରିବ, େହେଲ େସ େକମିତି ପଚାରିବ ତା+ୁ? କ’ଣ 

ଭାବିେବ େସ? ଏମିତି ଚିfା କରିକରି େସ ବ�ତିବ�` େହାଇ ପଡୁଥିଲା, େସଇ ସମୟେର 

େସଠାେର ପହ�ିେଲ େବୖଜୟf। ସକାେଳ ତା+ୁ ସବୁ ଘଟଣା େଫାନ୍ କରି ଜଣାଇ 
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େଦଇଥିଲା ସୁରଭି। ପ)ନାୟକ ବାବୁ+ ପାଇଁ ସୁରଭିର ଆତE ୀୟତା େବଶ ଜଣାଥିଲା 

ତା+ୁ। େବୖଜୟf+ର ମଧ� ପ)ନାୟକ ବାବୁ+ ଦୁଃଖର କଥା ଶୁଣି ତା+ ପ�ତି 

ସମେବଦନା ବଢିଥିଲା। ଘଟଣାଟି ଘଟିବା େବଳକୁ ତା+ର अଫିସ୍ େବଳ େହାଇ 

ଯାଇଥିବାରୁ ସୁରଭିକୁ ଯାହା କରିବାର ଦରକାର अଛି କର େବାଲି अନୁମତି େଦଇଥିେଲ 

େବୖଜୟf। ଏେବ अଫିସରୁ େଫରି ସିଧା ନସiଂେହାମ୍କୁ ଆସିଛfି େସ। ସୁରଭି ସହିତ େସ 

ଆଜିରାତିେର ପ)ନାୟକ ବାବୁ+ୁ ନସiଂେହାମେର ଜଗି ରହିେବ େବାଲି କହି େସଠାେର 

ଥିବା କେଲାନୀର ଯୁବକ ମାନ+ୁ ଘରକୁ ପଠାଇ େଦଇଥିେଲ େସ। ସାରା ରାତି େସମିତି 

ତା+ର େବଡ୍ପାଖେର ଜଗି ବସିଥିେଲ ସ�ାମୀ¥ୀ ଦୁେହଁ। ସକାେଳ ନିଦ ଭାoିଲା 

ପ)ନାୟକ ବାବୁ+ର। ସୁରଭି ସହିତ ତା’ର ସ�ାମୀ+ୁ େଦଖି େସ ବୁଝିଗେଲ େଯ ରାତିସାରା 

अନିଦ� ା ରହି ଦୁଇଜଣଯାକ ତା+ୁ ଜଗି ବସିଛfି। କୃତ�ତାେର ମୁm ନଇଁ ଯାଇଥିଲା 

ତା+ର। େସ େଭାେଭା େହାଇ ପିଲା+ ଭଳି କାCି ଉଠିେଲ। ସୁରଭିକୁ ଚାହZ କହିେଲ, 

“ମାଆେର! ତୁ ଆର ଜନE େର େମାର ମାଆ ଥିଲୁ ନି�ୟ, ନ େହେଲ ପରେଲାକଟିଏ ପାଇଁ 

ଏେତ କିଏ କେର? ଆଜିକାଲି ନିଜର ଜନE  କଲା ପୁअ ତ ବାପକୁ ପଚାରୁନି,  ଆଉ 

ପରପାଇଁ? ତୁ ମେତ ୠଣୀ କରିେଦଲୁେର ମାଆ! େକମିତି ଏ ଜୀବନେର େତାର ଋଣ 

ଶୁଝିବି?” ତା+ର ଦୁଇ ହାତକୁ ଧରି ପକାଇଲା ସୁରଭି, କହିଲା, “ଛି, ଛି, ଇଏ କି କଥା 

କହୁଛfି ବାପା! ମଁୁ କ’ଣ ଆପଣ+ ଝିअ ନୁେହଁ? ପିଲାଟି ଦିନରୁ ବାପକୁ ହରାଇଛି ମଁୁ,  

ଏଠିକି ଆସି ରହିବାପେର ଆପଣ+ୁ େଦଖି ସବୁେବେଳ ଆପଣ+ ଭିତେର େମା ବାପା+ୁ 

େଦଖିଛି, ଆପଣ+ୁ ନିଜର ବାପାେବାଲି ଭାବିଛି, େସଇ େସtହ, େସଇ अଧିକାର େନଇ 

େମାର କ_�ବ� ମଁୁ କରିଛି” ଆହୁରି େଜାରେର କାCି ଉଠିେଲ ପ)ନାୟକ ବାବୁ। କହିେଲ, 
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“ମାଆେର! କହିଲା େବଳକୁ ଲାଜ ଲାଗୁଛି, େମା ¥ୀ ଚାରୁଲତା अଧା ବୟସେର ଚାଲିଗଲା,  

ମେତ ଆଉ େମାର ସାନ ପୁअଟିକୁ ସଂସାରେର ଏକୁଟିଆ ଛାଡି େଦଇ। େସଇ ପୁअଟିକୁ 

ମାଆ ବାପ ଦୁଇଜଣ+ େସtହ େଦଇ ନିଜ ଲୁହକୁ ନିେଜ ପିଇ ମଣିଷ ଭଳିଆ ମଣିଷଟିଏ 

କରିବାେର ସାରା ଜୀବନ ବିତିଗଲା େମାର। ପାଠପଢି ବଡ କ!ାନୀେର ଚାକିରୀ ପାଇ 

ବିେଦଶ ଚାଲିଗଲା ସିଏ। ଆଖିେର େଦଖିଥିବା ଏ ବୁଢା ବାପଟାର ସବୁ ଦୁଃଖ, ସବୁକu 

ପାେଶାରି େଦଲା ବିେଦଶିନୀ ¥ୀଟିଏ ପାଇଗଲା ପେର। େମାର ତା’ ଛଡା କିଏ ବା अଛି ଏଇ 

ସଂସାରେର? େସ ଥରଟିଏ ବି ଭାବିଲାନି େମା କଥା, ତା ବିନା ଏଠି େକମିତି, େକେତ 

କuେର ଜୀବନ ବିତାଉଛି ମଁୁ େସ କଥା ତ ଚିfା କଲାନାହZ,  ଏେବ ମେତ କହୁଛି ଏଠାର 

ଘର,ାର ବିକି�  କରି େଦଇ ଆେମରିକା ଯାଇ ତା’ ପାଖେର ରହିବା ପାଇଁ। ମଁୁ ମନା କଲାରୁ 

କହୁଛି କ’ଣ ନା ତା’ର ଆଉ ଇmିଆକୁ େଫରିବାର ନାହZ,  େତଣୁ ଏଠାେର ଏଇ ପ�ପଟi ରଖି 

ଲାଭ କ’ଣ?  ବରଂ ୟାକୁ ବିକି�  କରି ଆେମରିକାେର ନିଜର ପ�ପଟi କିଣି େସଇଠି େସେଟଲ୍ 

େହାଇଯିବା ବୁvିମାନର କାମ। ତାଛଡା ମଁୁ ଏଠି ରହିେଲ େମାର େଦହ ମୁm େଦଖିବ କିଏ? 

େସ ଏଠିକାର େକାଉ ପ�ପଟi ଡିଲର୍ ସହିତ େଯାଗାେଯାଗ କରି ସାରିଛି, ଆର ମାସେର ଆସି 

ଏ ଘର,ାର ବିକି�କରି ମେତ ସାଥିେର େନଇଯିବ ଆେମରିକା। ତୁ କହିଲୁ ଝିअ!  ମଁୁ ନିଜର 

ଝାଳବୁହା ଧନେର କରିଥିବା ଏଇ ଘରଟା ଛାଡି ଯାଇ ପାରିବି? ଏଠି ପରା ତା’ ମାଆର ସE �ତି 

ସାଇତା େହାଇ ରହିଛି,  ତା’ ନିଜର ବାଲ�, େଶୖଶବ, େକୖେଶାରର ସମ` ସE �ତି ଏଠି େଲସି 

େହାଇ ରହିଛି, ଯାହା ମେତ ବ�ିରହିବା ପାଇଁ ସାହସ େଦଉଛି, େମା ଜୀବନର ଉଜ�ା ପରା 

ଏଇ ଘରଟି, ୟାକୁ ଛାଡି ମଁୁ ବ�ିବି େକମିତି? କଥା େଶଷ କଲାେବଳକୁ େକାହ ଜମାଟ ବାzି 

ତା+ର କ�ସ�ର କାCିଲା ଭଳିଆ ଶୁଣା ଯାଉଥିଲା ସୁରଭିକୁ। 
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 େବୖଜୟf ମୁmତଳକୁ େପାତି ବସି ରହିଥିେଲ ମଧ� ସୁରଭି अନୁଭବ କରି ପାରୁଥିଲା 

େଯ େସ କାCୁଛfି। େସ ଦୁହZ+ ମନର େକାହ ଲୁହ େହାଇ େବାହି ଯାଉଥିଲା ସୁରଭିର 

ଆଖିରୁ। କିଛି ସମୟର ନୀରବତା ପେର ଉଠି ଠିଆ େହେଲ େବୖଜୟf। ପ)ନାୟକ 

ବାବୁ+ ହାତକୁ ଚାପି ଧରି ତା+ୁ ଆଶ�ାସନା େଦେଲ, “ଆପଣ ବ�ତିବ�` ହୁअ� ନାହZ 

ମଉସା! ମଁୁ କଥା େଦଉଛି ଆପଣ+ୁ, ଆପଣ+ ଘର ଆପଣ+ ପାଖରୁ େକହି ଛଡାଇ େନଇ 

ପାରିେବନି, ଆପଣ ଏଇଠି ରହିେବ ଆପଣ+ ଘେର, ଆେମରିକାେର ରହୁ ଆପଣ+ ପୁअ,  

ଆେମ ସମେ` ମିଶି ଆପଣ+ େସବା କରିବୁ,  ଆପଣ+ ଭଲମC ବୁଝିବୁ। ମଁୁ ଏେବ 

ଯାଉଛି ମCିରେର ଆମ କେଲାନୀର େଲାକମାନ+ୁ ଏକତି� ତ କରି ଏଇକଥା ଜଣାଇବି, 

ଆେମ େଦଖିବୁ େକାଉଆଇନ୍ ବଳେର ସନତ୍ ଆପଣ+ ଠାରୁ ଆପଣ+ ଜୀବନର ସହାରା 

ଛଡାଇ େନବ। ଦରକାର େହେଲ ଆେମ ଥାନା େପାଲିସର ସହାୟତା େନବୁ,  ଆପଣ ଖାଲି 

ମନ ଦୃଢକରି ସୁ� େହାଇ ବସିରୁହ�, ସନତ୍ ଏକା ଆପଣ+ ପୁअ ନୁେହଁ,  ଆେମ ସମେ` 

ଆପଣ+ ପୁअ, ଆପଣ ଆମ ସମ`+ର ଦାୟିତ� ” 

 ପ)ନାୟକ ବାବୁ+ ମୁହଁେର ହସ ଉକୁଟି ଉଠିଲା। ତା+ୁ ଲାଗୁଥିଲା ଘନେଘାର 

ବଷ�ାରାତିର ତମିସ�ା अପସରି ଯାଇଛି। ପ�ଭାତୀ ତାରାଟି ତା’ର ଉଜ� ଳ ଆେଲାକ ବିକିରଣ 

କରି ତା+ୁ ଜୀବନର ଏକ ନୂତନ ଦିଗf େଦଖାଇ େଦଉଛି। ଗଭୀର ନିଶ�ାସଟିଏ େନଇ େସ 

ଆଖି ବCକରି ଜଗନt ାଥ+ ଉେhଶ�େର ହାତ େଯାଡିେଲ।। 
ଶାରଳା ଭବନ େପାତାେପାଖରୀ ନୂଆବଜାରକଟକ 

ଭ� ାମ�ଭାଷ : ୯୩୩୭୨୭୨୬୪୭ 
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ଭାଗ� ବଦଳିଲା ନୂଆବଷ�େରଭାଗ� ବଦଳିଲା ନୂଆବଷ�େରଭାଗ� ବଦଳିଲା ନୂଆବଷ�େରଭାଗ� ବଦଳିଲା ନୂଆବଷ�େର    
 ଖୁସି ସବୁେବେଳ ଉଆଡିଆେର ଠିଆ େହଇ ବହୁତ ଭାବିଥାଏ। 

ବହୁତ ଆଶା କରିଥାଏ କଣ େମା ଜୀବନେର ଏମିତି ସୁଖ ମିଳିବ ନାହZ। 

ମଁୁ କଣ େକେବ ଏହିପରି ରହିବାର ସୁେଯାଗ ପାଇବିନି। ସବୁେବେଳ 

ଉଆଡ଼ିଆେର ଠିଆ େହଇ ବହୁତ ସମୟ ଭାେବ। ବହୁତ ପ�ତୀgା କରିଥାଏ େହେଲ ତା 

ସମୟ ଆସିଲା େବଳକୁ ସବୁ ସରି ଯାଇଥାଏ। େକେତ ସୁCର ବାସtା ସହିତ େକେତ 

େଲାଭାଣିଆ ଓ ସ�ାଦିu ବ�wନ େଦୖନିକ ବାବୁ+ୁ ପରସା ଯାଇଥାଏ। େହେଲ ନିଜ ଖାଇବା 

େବେଳକୁ େସଇ ବ�ା କ�ା ଡାଲି ପାଣି। ଆଖିରୁ ଦୁଇ େଟାପା ଲୁହ ଝରି ପଡିଥାଏ। ବାପା 

ମାଆ େଛଉm େହଇଗଲା ପେର ଏହି ଦୁନିଆଟା ବହୁତ ଶନୂ� ଶନୂ� ଲାେଗ ପରା। 

 ବାବୁ ଜଣ+ େମାେତ अନାଥ ଆଶ�ମରୁ େନଇ ଆସି अନାଥର ନାଥ େବାଲି ନିଜକୁ 

ଗବ� ଓ େଗୗରବାନି�ତ େହାଇଥିେଲ, େହେଲ ମଁୁ ଜାଣି ପାରୁଛି अନାଥର अଥ� ଓ अନାଥର 

ଜୀବନ େଶୖଳୀ। ନିେଜ ଖାଇ ସାରିେଲ ଯାହା ବଳି ପଡିବ ଜେଣ अନାଥ ଝିअ ପାଇଁ େସଇଟା 

ଆହାର େହବ େଯ େହେଲ ମଁୁ ଆଶ�ମେର ବହୁତ ଆଡaରେର ଥିଲି। େସଠାେର ମାଗିେଲ 

ମିଳୁଥିଲା େହେଲ େମା ବାବୁତ ବହୁତ ବଡ଼ େଲାକ। ବହୁତ ସ�ାଦିu ବ�wନ େରାେଷଇ 

ହୁଏ। େରାେଷଇର ବାସtା ମଁୁ ଆଘ�ାଣ କରିଥାଏ। େମା ନଁାେର କୁଆେଡ ମାସିକ ଦୁଇ ହଜାର 

ବ�ା+େର ସ�ୟ କରା ଯାଉଛି ବାବୁ+ ଦ�ାରା। ମଁୁ ବାବୁ+ ଘେର ବାସନ ମାଜିବି ଓ ଘର 

ଦ�ାର ସଫା କରିବି ଏହି କାମ େମାେତ ଦିଆ ଯାଇଛି। 

ମେହଶ�ର ସାହୁ 
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 ମଁୁ େଦଖୁଛି ବାବୁ+ ଝିअ ଲିଜା େକେତ ଯତt େର ରହୁଛି। ପାଠ ପଢୁଛି େହେଲ େମା 

ଭାଗ� େଖଳ ବଡ଼ ବିଚିତ� । େମା ବୟସର େସ ମଧ� ଜେଣ ଝିअ। ମଁୁ ତାର ବଳକା 

େଭାଜନକୁ ଭgଣ କରିବି। ମଁୁ ତାର କପଡା ସଫା କରିବି। ମଁୁ ତାର ଚପଲ ପାଲିସ କରିବି 

ଆଉ...... अନାଥ କନ�ା ହିସାବେର ବ�ିବି। 

 ଏଇ କିଛିଦିନ େହବ ଲିଜାର େମା ପ�ତି ଟିେକ ଦୟା ଆସିଛି। ଲିଜା କହିଛfି ଖୁସି ତୁ 

ଏେବ ଠାରୁ ଭଲ ଖାଇବୁ ଆଉ େଯେତେବେଳ େତାର ଇଛା େହବ ଟିେକ ଟିେକ େମା ପଢ଼ା 

ବହି ଆସିକି େଦଖିବୁ। ମଁୁ 9ୁଲ ଗଲାେବେଳ େଗାେଟ ବହି ବାହାେର ରଖି େଦଇଯିବି ଆଉ 

ତୁ ଆସିକି େତାର େଯେତେବେଳ କାମ ନଥିବ ଟିେକ ଟିେକ ପଢିବୁ। ଏମିତି ଦୁଇଜଣ ସାo 

େହଇଛfି। କାରଣ ଦୁଇ ଜଣ ଏକା ବୟସି। ବୟସ ଦୁଇଜଣ+ର ପାଖାପାଖି ବାର େହବ। 

ଲିଜା ଷ-େର ପେଢ। ଖୁସି ଆଶ�ମେର ଯାହା ଟିେକ ପଢିଥିଲା ତାର େକୗଣସି ପ�ମାଣ 

ନାହZ। ଯାହା େହେଲ ବି ବହି ପଢିପାେର। 

 ଏେବଠାରୁ ଦୁଇଜଣ+ ଭିତେର ଭିତିରିଆ ପାଠପଢା ଓ ଖିଆପିଆ ଚାଲିଲା। ପ�ଖର 

େସ�ାତେର କୁଟାଖେmକୁ ସାହା ଭଳି ଲିଜା ଖୁସିପାଇଁ ଏକ ସାହା ଓ ରାହା େହାଇ ଠିଆ 

େହାଇଥିଲା। ଏେବ େଦୖନିକ ଖୁସି ଗଣିତ, ଭୂେଗାଳ, ଇଂରାଜୀ, ବି�ାନ ଭଳି ସମ` ପୁ`କ 

ବହୁତ ମନ େଦଇ ପଢି ଚାଲିଲା। ଲିଜାର ପ�ଚm ସEରଣ ଶ�ି ଓ ବିଚିତ�  ଆଗ�ହର ଫଳ 

ସ�ରୂପ ଲିଜା ପୁରା ବହିଗୁଡିକୁ अନଗ�ଳ ପାଠ କରିଚାଲିଲା। ଏମିତିକି େକଉଁ ପୃ-ାେର କଣ 

େଲଖା ଯାଇଛି ତା ମନେର ଗୁଂଜାଇତ କରୁଥାଏ। 

 ଲିଜା ପରୀgା େଦଲା ଓ ପରୀgାେର ଭଲ ନaର ରଖି େଶ�ଣୀେର ପ�ଥମ �ାନ 

ପାଇଲା। େହେଲ ଖୁସିର ପରୀgା କଣ େଯ। ବଣ ମଲି@  ବଣେର ଫୁଟି ଝଡ଼ି ପଡିଲା ଭଳି 
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ତାର ଜୀବନ। 

 ଆଜି ନୂଆ ବରଷ। ବାବୁ+ର ସାo ସାଥି ଓ ବzୁବାzବ ସମ`+ୁ ନିମ�ଣ କରା 

ଯାଇଛି। ଏପରିକି ଲିଜା ବିଦ�ାଳୟର ସମ` ଶିgକ ମଧ� ଆସିେବ। କାରଣ ଲିଜା ପ�ଥମ 

�ାନେର ବିଦ�ାଳୟେର ଥିବାରୁ ବାପା ବହୁତ ଖୁସି ଥିେଲ। ନାନା ପ�କାର ବ�wନ, େଛଳି 

ମାଂସ ସହିତ gୀରି ପାପଡ଼ ଏମିତି ନାନା ବ�wନ ତିଆରି େହବାର ଆେୟାଜନ େହାଇଛି। 

 ଖୁସି ସକାେଳ ଲିଜା ପଛେର ପଡିଛି। ତା କପଡା େଧାଇ େଦଉଛି। ତା େକଶ ସଜାଡି 

େଦଉଛି। େଜାତା ଦୁଇଟିକୁ ଭଲିକି ପାଲିସ କରି େଦଉଛି। ଯାହା େହେଲ ବି ନୂଆ ବରଷ। 

ନୂଆ ବରଷେର ଖୁସି ରହିେଲ ବଷ�ସାରା ଖୁସି ଆସିଥାଏ େବାଲି ବଡ଼େଲାକ+ ଠାରୁ 

ଶୁଣିଛି। େହେଲ ତାର ଖୁସି େକବଳ ଲିଜା ଦ�ାରା ସ�ବ। କାରଣ ଲିଜା ଏେବ ତାର ଘରୁ 

କରି ଆଣିବା ପାଇଁ ଦିଆ ଯାଉଥିବା ପାଠକୁ ଖୁସି ଦ�ାରା କାରାଉଛି। ଖୁସି େଯେତ କଠିନ 

ଗଣିତ େହେଲ ମଧ� ବହୁତ ସହଜ ଉପାୟେର ସମାଧାନ କରିପାରୁଛି। 

 ଖୁସି କହିଲା ଲିଜା ଜାଣିଛୁ! 

 ଲିଜା, “କଣ କହ?” 

 ଖୁସି, “ଲିଜା ଜାଣିଛୁ ତମ ଘରକୁ ଆସିବା ଠାରୁ ମାଂସ ତରକାରୀ ଟିେକ ଖାଇବା ସ�ପt 

େହଇ ଯାଇଛି। ଜାଣିଛୁ ଆଶ�ମେର ଆମକୁ ପ�ତ�କ ରବିବାର କୁକୁଡ଼ା ମାଂସ ଖାଇବାକୁ 

ମିେଳ। େହେଲ ତମ ଘେର ସବୁେବେଳ ମାଂସ େହଉଛି େହେଲ ଖାଇବା ପାଇଁ େଗାେଟ ଖm 

ମିଳୁ ନାହZ। ଆଉ ତମ ଘେର େଯେତେବେଳ ମାଂସ େହଉଛି କୁଆଡୁ େକଜାଣି େଲାକ ପହ�ି 

ଯାଉଛfି େଯ, େଶଷେର ମଁୁ ଖାଇବା େବଳକୁ େଝାଳ ବି ସ�ପt ପାଲଟି ଯାଉଛି।” 

 ଲିଜା, “ହଉ େଲା ଖୁସି ମଁୁ ଜାଣିଛି, େମା ବାପା+ର ବହୁତ ସାo, ସବୁ ସାoମାେନ 
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ଆସି ଯାଆfି ଆମ ଘେର ମାଂସ େଭାଜି େହେଲ। ମଁୁ ଆଜି େମା ପାଇଁ ଯାହା ଖାଇବାକୁ 

େଦେବ ତାକୁ ସବୁ େତା ପାଇଁ ଲୁେଚଇ େନଇ ଆସିବି ତୁ ଖାଇ େଦବୁ। ବୁଝିଲୁ ଖୁସି, େମା 

ବାପା ବହୁତ ରାଗି େଲାକ। େସ େଯମିତି େଦଖି ନ ପାରିେବ େସଥିପାଇଁ ମଁୁ ବ�ବ�ା କରୁଛି 

ତୁ ମନ ଦୁଖ କରନା।” 

 ଖୁସି, “ହଉ ଲିଜା ତମ ଦୟା, େମାର ବହୁତ ଇଛା ହୁଏ ଟିେକ ଭଲ ତରକାରୀ 

ଖାଇବାକୁ, େହେଲ ଦିେନ େରାେଷଇ ମାଉସୀ+ୁ କହିଲି , ମାଉସୀ େମାେତ ଦୁଇ ଖm କସା 

େହାଇ ଥିବା ମାଂସ ଦିअ ବହୁତ େଲାଭ େହଉଛି। େହେଲ ମାଉସୀ େମାେତ େମା ଗାଲ 

ମୁଳିକୁ ଦୁଇ ଜବଡା େଦେଲ। ଜାଣିଛୁ ବହୁତ କାCିଛି। େମାର କିଏ अଛି େଯ େମାେତ 

ଖାଇବାକୁ େଦବ! କଣ ପାଇଁ େମାେତ େୟ ହୀନ`ା ଜୀବନ ମିଳିଲା ମଁୁ ବି ଜାଣି ପାରୁନି।” 

 ଲିଜା, “ବ�` ହअନା ଖୁସି। ମଁୁ अଛି ପରା। ଆେମ ଦୁଇଜଣ ସାo େହାଇଛfି ନା। 

େଦଖ ତୁ େମା କାଲି େଯଉଁ ଡ�ଇଂ କରି େଦଇଥିଲୁ ଜାଣିଛୁ େମାେତ େକାଡିଏରୁ େକାଡିଏ 

ମିଳିଲା। ଆଉ େକେତ ପ�ସଂଶା ମିଳିଲା 9ୁଲେର। ତୁ ଏେତ ସୁCର ଡ�ଇଂ ଆଉ ପାଠ 

େକମିତି ଶିଖି ପାରୁଛୁ କହିଲୁ। ସତ କହ ଖୁସି େତା ଭିତେର ଏେତ ସୁCର କଳା ଭଗବାନ 

େକମିତି େଦେଲ େଯ? େହେଲ ତାହା କାଯ��କାରୀ େହଇପାରୁନି େତଣୁ କାଯ��କାରୀ େହବା 

ପାଇଁ ମଁୁ ନି�ୟ ସୁେଯାଗ େଦବି ଖୁସି! ତୁ ବ�` ହअନା।” 

 ଖୁସି, “ତୁ େକମିତି େଦବୁ କହିଲୁ, େତା ବାପା େମାେତ ମାରିେଦେବ ଯଦି େସମିତି କିଛି 

କେଲ। େମାର ଦରକାର ନାହZ ପ�ତିଭାର ବିକଶିତ େହବା। େମାର କିଏ अଛି େଯ? 

େକବଳ େଲାକହସା େହବି ମାତ� ।” 

 ଲିଜା, “ଜାଣିଛୁ ଖୁସି ଆଜି ନୂଆ ବରଷେର େମା ସାo ସାଥି ସବୁ ଆସିେବ। ତା 
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ସହିତ େମା ବିଦ�ାଳୟ ଶିgକମାେନ ଆସିେବ। ବାପା+ ସାoସାଥି ସବୁ ଆସିେବ। ଆଉ 

ଗୀତନାଚ ମଧ� େହବ। େତଣୁ ତୁ ବହୁତ ଭଲ ଗୀତ ଗାଉ ନା! ଆଜି ନି�ୟ ଗୀତ େଗାେଟ 

ଗାଇବୁ ଆଉ େମା ସହିତ ନାଚିବୁ ମଧ�।” 

 ଖୁସି, “ହଁ େଯ େହେଲ େମାେତ ମାଡ଼ େଖାଇବୁ। ଆଉ ଜାଣିଛୁ ମଁୁ େଯଉଁ ଗୀତ େଗାେଟ 

ଗାଏ?” 

 ଲିଜା, “ହଁ ଜାଣିଛି ସବୁେବେଳ ଗୁଣୁଗୁଣୁ େହଇକି ଗାଉ ଆଉ କାCୁ ତ। ଜାଣିଲୁ ଆଉ 

େକେବ କାCିବୁନି। ତୁ କାCିେଲ େମା ଛାତି ଫାଟିଯାଏ। ମଁୁ େଗାେଟ ବିଷୟ ପଢ଼ିଛି 

େଗାପବzୁ ଦାସ+ର। ବାପାମାଆେଛଉm ପିଲାେଟ େକମିତି ବିଶ� ପ�ସିv େହାଇ 

ପାରିଥିଲା। ଜାଣିଛୁ େସ ବିଷୟ?” 

 ଖୁସି, “ହଁ େସଇ ବିଷୟ ପଢି ମଁୁ ମଧ� େପ�ରଣା ପାଇଛି। ଯିଏ କଠିନ ପରିଶ�ମ ସହିତ 

େଧୖଯ�� ଓ ନି-ାର ସହିତ ସାଧନା କେର େସ ସବୁଥିେର ଉ_ୀଣ� ହୁଏ। ଆଉ ମଁୁ ମଧ� େମା 

ନଁା େକୗଣସି ବିଦ�ାଳୟେର ନ ଥାଇ ମଧ� ମଁୁ ସାଧନା କରୁଛି। ନିଜ ହୃଦୟର େକାହକୁ 

ନୟନର अଶ�~ ସହିତ ଗୁଣୁଗୁଣୁ ଗୀତେର ମାଜiତ କରିଚାଲିଛି।” 

 ଲିଜା, “ଗାଇଲୁ େସଇ ଗୀତଟା।” 

 ଖୁସି, “ବାପା ନାହZ ଯାହାର, କିଏ େହବ େଯ ନିଜର...! 

  ମାଆ ହZ ବୁଝିବ ମନର େବଦନା, 

      େକାେଳଇ କାେଖଇ ଖୁଏଇ େଦବ, 

  େପଟ େଦଖି ସିଏ ଦୁଃଖ ବୁଝିବ, 

  କିଏ େହବ େଯ ନିଜର.......!! 
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 अତି ମଧୁର କ�େର ଗୀତ ଗାଉଥିବା ସମୟେର ନିଜ ଆଖିରୁ ଧାର ଧାର ଲୁହ େବାହି 

ଯାଉଥିଲା। ଆଉ ଏଇ ସମୟେର ବାବୁ ଆସିଯାଇଥିେଲ। କାମଧCା ଛାଡି େୟ ଝିअଟା ଗୀତ 

ଗାଇବାେର ବସି ଯାଉଛି। ସକାଳ ଠାରୁ ସw େପେଟ ଠୁସି େଦଇ ଗୀତ ଗାଇବାକୁ େମା 

ଘର ମିଳିଛି େବାେଧ। ମାସିକ ଦୁଇ ହଜାର ସହିତ ଖାଇବା ପିଇବା େଦଇ କଣ ମିଳୁଛି େଯ 

େକୗଣସି କାମକୁ ନୁେହଁ େୟ ଝିअ। ଆଶ�ମବାଲା େମାେତ ଠେକଇ େଦେଲ। କହିେଲ ଜେଣ 

ବାର ବରଷର ଝିअ अଛି େନଇ ଯାअ ଭଲ କାମ କରିବ। େହେଲ ଏଇ अନାଥ ଓ ଜାରଜ 

ପିଲା ଗୁଡାକ କଣ କାମ କରିେବ େଯ। କାଲି େନଇ ତାକୁ ତା ଜାଗାେର ଛାଡି େଦଇ 

ଆସିବି। ବେଷ� ପୁରି ଦୁଇ ବଷ� େହଲା େହେଲ କାହZ ୟାର କାମ ଧCାେର କିଛି ପରିବ_�ନ 

େହଉନି। େରାେଷଇ କରି ପାରୁନି କି ଭଲ କରି କପଡା େଧାଇ ପାରୁନି। ବାବୁ ଏମିତି 

ଗୁଡ଼ାଏ ଆଜି ନୂଆ ବରଷେର ଗଜ�ନ କରି ଚାଲିେଲ। କାଲି ତାର ଏଇ ଘରୁ ଦାନା ପାଣି 

ସରିଯିବ। 

 ଥରି ଥରି ଦଉଡି ପେଳଇଗଲା କପଡା ଆଉ ବାସନ ସଫା କରିବାକୁ। ବାବୁ+ର 

େଗାେଟ ଜିଦ ଖୁସିକୁ ଆଉ ରଖିେବନି ସକାଳ ଠାରୁ ଖୁସି ଉପେର ବିଳି ବିଳି େହଉଛfି। 

ସz�ା େହଲା େରାେଷଇ କାମ ଆର� େହବ। ଚାରିଆଡ଼ ସ³ିତ କରା ଯାଇଛି। ମାଇକି 

ଉ¡ ସ�ରେର ବାଜୁଛି। ଚାରି ଆଡ଼ ଆନC ବିେଭାର। ସବୁ କହୁଛfି ନୂତନ ବରଷର 

अଭିନCନ। କୁºା କୁºି େକାଳା େକାଳି େହଉଛfି। 

 ବାବୁ+ର ସମ` अତିଥି ଧୀେର ଧୀେର ଆସିବା ଆର� କେଲ। ଲିଜାର ବହୁତ ସାo 

ଆସିଥାfି। ସବୁ େକେତ ସୁCର େପାଷାକ ପିzିଛfି। େକେତ ରo େବରoର େପାଷାକ 

ସହିତ ସୁCର ସୁCର େଜାତା। କିଏ େମେହCିେର ନିଜ ଶରୀର ସୁେଶାଭିତ କରିଛିତ ତ କିଏ 
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अତର ଏମିତି େକେତ କଣ। ଖୁସି ଉହାଡ଼ିଆେର ଠିଆ େହାଇ अେନଇ େଦଉଛି ଆଉ 

ଏଇଟା ତାର ନୂଆ ବରଷର ଖୁସି କହିେଲ ଚେଳ। େସ େଛାଟପିଲା େହେଲ ମଧ� ନିଜ 

ମଣିଷ ପଣିଆକୁ ବୁଝି ପାରିଛି। ନିଜର ପରିଚୟ ବିଷୟେର େସ अବଗତ ନୁେହଁ। ବାବୁ 

ତାକୁ ଜାରଜ କହୁଛfି। अଥ�ାତ େସ ଜାଣିଛି ବହିରୁ ପଢି ଯାହାର ବାପା ମାଆର ପରିଚୟ 

ନ ଥାଏ େସ ଜାରଜ अେଟ। େତଣୁ ତାକୁ ତା ବାପା କିଏ ଓ ମାଆ କିଏ େସ ଜାେଣନା। ତା 

ପାଇଁ ନୂଆ ବରଷେର ନିଆଁ ଲାଗି ଯାଇଛି। ଯାହାର ବାପାମାଆ ଥା’fି େସଇ ପିଲାମାେନ 

ଖୁସିେର ରୁହfି େବାଲି ତାର ଧାରଣା। େଯେତେବେଳ ସମୟ ପାଏ ଖାଲି ଆଢୁଆଳେର 

ଠିଆ େହାଇ େଦେଖ େସଇ ତା ବୟସର ଝିअମାନ+ୁ ଆଉ ତାକୁ ତା ନିଜ ପ�ତି ବହୁତ ଘୃଣା 

ଆେସ। େହେଲ ମଣିଷ ଜୀବନ ଦୁଲ�ଭ େବାଲି ବଡ େଲାକିଆ କୁହfି। େହେଲ େମା 

ଜୀବନ ବି ଦୁଲ�ଭ େହାଇ ଥାଇପାେର। ବ�ିଥିବା ଯାଏ େଚuା କରିବା। ତାକୁ େକବଳ 

ଲିଜା ସହାୟ ଏତିକି ଜାଣିଛି। ଲିଜା ତା ପ�ତି ଭଗବାନ। ଆଜି ସକାେଳ ଲିଜା ତାକୁ େକେତ 

ବୁେଝଇଛି ଆଉ ନୂଆ ବରଷର अଭିନCନ ମଧ� କହିଛି। େହେଲ ଏଇତ ଦୁନିଆ ଟିେକ 

ଖୁସି ମିଳିଲା େବଳକୁ ବାବୁ କହିେଲଣି କାଲି େମାେତ ଏଠୁ ବିଦା କରିେବ। େହ 

ଭଗବାନ!!!! 

 େହ ଭଗବାନ!!!! 

 ଏଇ ନୂଆ ବରଷର ନିଆଁେର େମା ଦୁଭ�ାଗ� େପାଡି େସୗଭାଗ�ର ପାଉଁଶ ପ�ା�ି କରାଓ 

ପ�ଭୁ ଏତିକି କରୁଣା ଭିgା କରୁଛି ପ�ଭୁ।  

 ମାଇକି ବାଜୁଛି ସବୁ ବzୁ ବାzବ, ସାo ସାଥି ଓ अତିଥି ବାବୁ+ର ଆସି ସାରିେଲଣି। 

କାଯ��କ�ମ ଆର� େହବ। ଖୁସି ଟିେକ ଖୁସି ଜଣା ପଡୁଛି। अଦିନିଆ ଖୁସି ତା ମୁm ଉପେର 
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ଉ+ି ମାରୁଛି। େହେଲ େସ େକଉଁଥି ପାଇଁ ଖୁସି େହଉଥିଲା ଜାଣି ପାରୁନି। 

 ଖୁସି େଦଖିବାକୁ ସୁCର େହେଲ େଦହେର ତାର ମଇଳା ଛିmା ସୁଇଟର। ଆଉ ଫୁରୁ 

ଫୁରୁ େକଶ ଗୁଛ। େହେଲ ବି େସ ସୁCର ଲାଗୁଛି େଦଖିବାକୁ। ଲିଜା ଲୁଚିଲୁଚି ଆସି ଖୁସିକୁ 

ତା ସାo ମାନ+ ଭିତରକୁ ଟାଣି େନଇଥିଲା। ଆଉ ସୁବାସିତ େତୖଳ ସହିତ କିଛି ଶୀତୁଆ 

େପାଷାକ େଦଇଥିଲା ଖୁସିକୁ ପିzିବାକୁ। ଖୁସି ପିzିବା ପବୂ�ରୁ କାCି ପେକଇଲା। ତାର ଦୁଇ 

େନତ� ରୁ ଝରି ପଡୁଥିଲା ଆନCର अଶ�~। େହେଲ ନୂଆ େପାଷାକ ସହିତ ସୁବାସିତ େତୖଳ 

ପିzିବାର ଆଗ�ହ କାହାର ନାହZ କହିେଲ। େସ ମଧ� େଗାେଟ ଝିअ। ତାର ମଧ� ଆଗ�ହ ଓ 

ଇଛା अଛି। ପିzି ପେକଇଥିଲା େପାଷାକ ଗୁଡାକ ଓ ନିଜକୁ ପ�ଥମ ଥର ସେଜଇ ଥିଲା 

େଗାଟିଏ ପରି ରାଇଜର ରାଜକୁମାରୀ ଭଳି। 

 କାଯ��କ�ମ ଆର� େହବ। ଗୀତ ନାଚ େହବ। ଲିଜା ତାର ସାoମାେନ ବହୁତ 

ନାଚିେବ। ରାତି ବାରଟା ଯାଏ େହବ କାଯ��କ�ମ। େଘାଷଣା କରାଗଲା େଯଉଁମାେନ 

ନାଚିେବ ଓ ଗୀତ ଗାଇେବ ନିଜର ନାମ ଦିअ�। ଆଖ ପାଖର େଲାକ ମଧ� ଆସfି 

େଦଖିବାକୁ। ହଜାର ହଜାର େଲାକ+ର ସମାଗମ ହୁଏ। କାଯ��କ�ମ ସରିଲା ପେର ସମେ` 

ନିଜ ଘରକୁ ପେଳଇ ଯାଆfି ଆଉ ବାବୁ+ର େଭାଜନ ସଭାେର अତିଥି ଓ अଭ�ାଗତ 

ମାନ+ର େଭାଜନକି�ୟା େହାଇଥାଏ। ଏଇ କାଯ��କ�ମ ବାବୁ ପ�େତ�କ ବଷ� କରfି। 

ହଜାର ହଜାର େଲାକ ବହୁତ ପୁର9ାର ଦିअfି। ବାବୁ ମଧ� ବହୁତ ପଇସା କାଯ��କ�ମ 

ପାଇଁ ଖ¡� କରfି। କାରଣ ବାବୁ ଜେଣ ଜମିଦାର େଲାକ+ର ପୁअ ସହିତ ଓକିଲ ମଧ�। 

 ଲିଜା अଂଶଗ�ହଣକାରୀ+ ମଧ�େର ଖୁସିର ନଁା ମଧ� େଦଇ େଦଇଛି। ଖୁସି ଜାଣିନାହZ 

େୟ ବିଷୟେର କି େସ ମଧ� ଏେତ ବଡ଼ କାଯ��େର अଂଶଗ�ହଣ କରିବ। ନଁା ଡାକରା େହଲା 



ଆହ� ାନ
 ଇ-ପତି� କ

ା 

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

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

ପ�ଥମ ନଁା ଖୁସିର ଥିଲା..... 

 ବାବୁ ବହୁତ ରାଗି ଯାଇଥିେଲ। ଖୁସି ଗୀତ ଗାଇବ। ଚାକର ପିଲାଟା କଣ ଗୀତ 

ଗାଇବ େଯ। ବହୁତ ରାଗେର ଗର ଗର େହାଇ ମୁହଁ ତଳକୁ କରି अତିଥିମାନ+ ଗହଣେର 

ବାବୁ ବସିଥାfି। େହେଲ ଖୁସି ବହୁତ ବାବୁ+ୁ ଭୟକେର। ଖୁସି େଯେତ ମନା କରୁଥାଏ 

ଲିଜା ଛାଡିବାର ନାହZ। େତା ନଁା ଡାକରା େହଲାଣି ଯାଆ ଖୁସି େତା ପ�ତିଭାର ବିକାଶ 

କରିବାର ସୁେଯାଗ େଦ। ଖୁସି ଆଜି ଯଦି ଗୀତ ନ ଗାଇବୁ େତେବ କାଲି େତାେତ ପୁଣି 

ଆଶ�ମ ଯିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଆଶ�ମବାଲା ନ େନେବ ଯଦି େତାେତ ପୁଣି କାହାକୁ ବିକି େଦେବ। 

ଖୁସି େତାେତ ଛାଡ଼ି ମଁୁ ବ�ି ପାରିବି ନାହZ। ତୁ ଯାଇ ଗୀତ ଗାଇବୁ ନି�ୟ େତାେତ େତା 

ଲିଜାର ରାଣ। ଖୁସି ଏେବ ଦ� ଧରି ମ� ଉପରକୁ ଯାଇଥିଲା। ବାବୁ+ୁ ଆ�ୁ ମାଡି 

ଜୁହାର େହାଇଥିଲା। ଆଉ କହିଥିଲା ମଁୁ େହଉଛି ଖୁସି। େମା ଭଗବାନ େହଉଛfି େମା 

ବାବୁ ଯିଏ କି ଏଇ ସୁCର କାଯ��କ�ମର अନୁ-ିତ ଓ ଆେୟାଜିତ କରିଛfି। ଆଉ େମାେତ 

େମା ସାo ଓ ଭଉଣୀ ଲିଜା ସୁେଯାଗ େଦଇଥିବାରୁ ମଁୁ ତାକୁ अେଶଷ अେଶଷ ଧନ�ବାଦ 

�ାପନ କରୁଛି। ଆଉ େଶଷେର କହିବାକୁ ଚଁାହୁଚି େମାର ଆଜି ଏଠି ଛିଡା େହବାେର 

େକୗଣସି ଭୁଲ ନାହZ ବାବୁ। ଲିଜା ବହୁତ ବାଧ� କରିଥିବାରୁ ଆପଣ+ ଚାକର ପିଲା ଏଇ 

ସୁCର େପାଷାକ ସହିତ ସୁବାସିତ େତୖଳ ଓ େକେତ ସୁCର ଗହଣା ପିzି ମ� ଉପରକୁ ଆସି 

ପାରିଲା। ଆଉ ସମ` ଗରୁଜନମାନ+ୁ ଏଇ ଚାକର ପିଲାଟିର ପ�ଣାମ। େମା ଗାଇବାେର 

େକୗଣସି ତ� ~ଟି ଥିେଲ gମା କରିେବ। ଆଉ େମା ଗୀତର, ସ�ରର ଓ ତାଳର ଗୁରୁ େହଉଛି 

େମା ପ�ାଣ ପି�ୟା ଲିଜା। ଏେବ ଲିଜା ଗୀତ ଆର� କରିଥିଲା, େୟ କଣ!! େକୗଣସି ବି ତାଳ 

ଓ ସ�ରର ଟିେକ ବି अଭାବ ନାହZ। େକାଇଲି ସ�ର। अତି ଚମ�ାର! ଗୀତ ସରିଲା 
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ମ�ାସୀନ ସମ` ଦଶ�କ ଖୁସିର ଗୀତେର ମୁ¿ େହାଇ ହଜାର ହଜାର ଟ+ାର ପୁର9ାର 

େଦେଲ। ପୁର9ାରର ସୁअ ଛୁଟିଲା। ନାଚେର ବି ପ�ଥମ। ଖୁସି ଆଉ େଗାେଟ ଗୀତ ଗାଉ 

େବାଲି ସମ`+ अନୁେରାଧ। େହେଲ େସ ଆଉ ଗୀତ ଶିଖିନାହZ େଯ। େଶଷେର ସବ� 

ବୃହତ ପୁର9ାର ଖୁସିକୁ ମିଳିଲା। ଖୁସିକୁ ମ�କୁ ଡକାଇ ଲିଜା ବିଦ�ାଳୟର ପ�ଧାନ ଶିgକ 

ପୁର9ାର େଦେବ କହିେଲ। ଖୁସି େତା ବିଷୟେର କିଛି କହ େବାଲି ପ�ଧାନଶିgକ କହିେଲ। 

 ଖୁସି, “ଆଜିର ପୁର9ାର େକବଳ ଲିଜାର େମାର ନୁେହଁ। ଆଉ ମହାଶୟ େମାର ପାଠ 

ପଢିବାକୁ ବହୁତ ଇଛା େହଉଛି।” 

 ଶିgକ, “ତୁ େଲଖା ପଢ଼ା ଶିଖିଛୁ।” 

 ଖୁସି, “ମହାଶୟ ମଁୁ ଲିଜାର ସମ` ବହି ପଢି ସାରି େଦଇଛି। ଲିଜା େମାେତ କୁେହ ମଁୁ 

େଯେତେବେଳ ବିଦ�ାଳୟ ଯିବି େସଇ ସମୟେର ତୁ େମାର େଗାେଟ ବହି ରଖିେଦଇ ଯିବି 

ଆଉ ତାକୁ ତୁ ପଢିବୁ।” 

 ଶିgକ, “ପଢ଼ିେଦେଲ େହଇ ଯିବନିେର ମା’ अଧ�ବସାୟ ଦରକାର। ସାଧନା 

ଦରକାର। ତା ସହିତ ପାଠର ମମ� ହZ ବୁଝିବା ଦରକାର।” 

 ଖୁସି, “ବୁଝିଛି ମହାଶୟ େତଣୁ ମଁୁ େଚuିତ ଏଇ ବଷ�ର ପରୀgା ଲିଜା ସହିତ 

େଲଖିବି। ଏହା ସ�ବ କି ମହାଶୟ? େମାର ଆଉ େକୗଣସି ଦରକାର ନାହZ। େମାର 

ପୁର9ାର ଦରକାର ନାହZ। େମାର ଭଲ େପାଷାକ ଦରକାର ନାହZ। େମାେତ ଦୁଇଦିନ 

ଖାଇବାକୁ ନ େଦେଲ ଚାଲିଯିବି େହେଲ ମହାଶୟ େମାେତ ଟିେକ ଆପଣ+ ବିଦ�ାଳୟେର 

ପଢିବାକୁ ସୁେଯାଗ େଦେବନି ???” 

 ଶିgକ, “ନି�ୟ ପଢିବୁ େହେଲ ଏଇ ଦଶ�କମାନ+ ସମtାେର େତାେତ େସଇ ପଢ଼ା 
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ବହିରୁ ପା�ଟି ପ�ଶt ପଚାରିବି ଆଉ ତାର ଉ_ର େଦଇ ପାରିେଲ େତାେତ ନି�ୟ ପଢିବାର 

ସୁେଯାଗ ମିଳିବ” 

 ଖୁସି, “ନି�ୟ େଦବି ମହାଶୟ।” 

 ଖୁସି ସମ` ପ�ଶt ଭୂେଗାଳ, ଇଂରାଜୀ, ବି�ାନ ଓ ଗଣିତ ଆଦିର ପ�ାwଳ ଭାବେର 

ଉ_ର େଦଇଥିଲା। ଗୁରୁଜୀ ଆ�ଯ�� େହାଇ ଯାଇଥିେଲ। ବିସEୟ େହାଇ କହି ପେକଇେଲ 

ପିଲା ବଷ� ବଷ� ଧରି ପଢି ଯାହା କରିପାରୁ ନାହାfି ତୁେମ କଣ ବିନା ପଢ଼ା ଓ ବିନା 

ପ�ଶିgଣେର ସମ` ପ�ଶtର ଉ_ର ସହଜେର େଦଇ ପାରୁଛ। ଆ�ଯ�� ଆ�ଯ�� ....” 

 ଉପ�ିତ ସମ` ଦଶ�କମmଳୀ ଓ ମ�ାସୀନ अତିଥିବୃC+ର ବିସEୟର ସୀମା ରହିଲା 

ନାହZ। ବାବୁ+ ଆଖିରୁ ଝରି ପଡୁଥାଏ अନୁତାପର अଶ�~। ଲିଜା ଖୁସିେର ନାଚୁଥାଏ। 

ଲିଜାର ସମ` ସାo ଖୁସିକୁ କୁେºଇ ପକାଉଥାfି। ଭାଗ�ର ବିଡaନା। ପ�ଧାନ ଶିgକ 

ଜଣ+ ବାବୁ+ ହାତଧରି ପେକଇ କହିେଲ ମହାଶୟ େମାର ଝିअ ନାହZ ଆଉ ମଁୁ ଖୁସିକୁ 

େନଇ ଯାଉଛି। େସ ଆଜିଠାରୁ େମା ଝିअ େହବ। ତାକୁ ପାଠ ପେଢଇବି ଆଉ ତାକୁ ସବୁ 

ଖୁସି ମଁୁ େଦବି। େସ ଭବିଷ�ତେର ଜେଣ ଉ³�ଳ ପ�ତିଭା େହାଇ ପ��ୁଟିତ େହବ। 

 େହେଲ ବାବୁ କାCି କାCି କୁେºଇ ପେକଇଥିେଲ ଖୁସିକୁ। ନା ନା ନା..... 

 ଖୁସି ପାଠ ପଢିବ େହେଲ ମଁୁ ପେଢଇବି ତାକୁ। େମାର ବୁଝିବାେର ଭୁଲ େହାଇ 

ଯାଇଛି। େମା ଲିଜା ଆଉ େମା ଖୁସି ଏେବ ଠାରୁ ଦୁଇ ଭଉଣୀ। େୟ ନୂଆ ବରଷ ନିଆଁ 

ଲାଗୁ େମାର ଏେବ ଠାରୁ ଦୁଇ ଝିअ। େସ ପଢିବ ଜାରଜ େହାଇ ନୁେହଁ େମା ଝିअ େହାଇ। 

ଲିଜା ଆଉ ଖୁସି କୁºା କୁºି େହାଇ କାCୁଥିେଲ େକବଳ କାCୁଥିେଲ...... 
େଗାପୀବିzା, ବ� ାହE ଣ ଗଁା, ବାେଲଶ�ର(ଭଦ� କ)  
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ମା gୀରମା gୀରମା gୀରମା gୀର    
 ତିନି ବଷ� ତଳର କଥା। ଭୁବେନଶ�ର କ�ାପିଟାଲ ହ�ିଟାଲ 

ଯାଇଥାଏ ତାପସ ସାର+ ପାଖକୁ ପୁअର ଆଖି ପରୀgା ପାଇଁ। ଜନE  

ପେର ଦୁଇ ପୁअ+ ସାମାନ� ଆଖି ସମସ�ା ଥିଲା। ଆଖିେର ଡ�ପ 

ପକାଇ ୩୦ ମିନିଟ अେପgା କରିବାକୁ ପେଡ। େତଣୁ ବାହାର ବାେଲାେକାନିେର ମଁୁ 

अେପgା କରିଥାଏ। ଭିତେର ନବଜନିE ତ ଶିଶୁ+ ପାଇଁ ଆଇସିୟୁ ଏବଂ ପ�ସତୂୀମାନ+ ପାଇଁ 

ଶଯ�ା ଏବଂ ଡା�ରମାନ+ର अେନକ େକାଠରୀ। ବାହାର ବାେଲାେକାନିେର େରାଗୀ 

ମାନ+ର ଆତE ୀୟମାେନ ସପ ଖେm ଆଉ ଖେm ଦୁଇ ଖm ବ�ାଗ ସହ ଉଦାସ ମନେର 

ବସିଥାfି। ଭିତେର ଖାଇବା ମନା, େତଣୁ ପ�ସତିୂ ମା’ ମାେନ େସହି ବାଲେକାନିେର ଖାଇବା 

ପିଇବା କାମ ସାରିେଦଇ ଭିତରକୁ ଯାଆfି। 

 େମା ପାଖେର ଜେଣ  ୫୫ କି ୫୬ ବଷ�ର ¥ୀ େଲାକ ଏବଂ ତା+ର େବାହୂ ବସିଥାfି। 

େବାହୂଟିର ଶରୀର ଦୁବ�ଳ ଏବଂ ଉଦାସ। େବାେଧ ପିଲାଟି ଆଇସିୟୁେର ଜୀବନ ମରଣ 

ସହିତ ସଂଗ�ାମ କରୁଛି। େବାହୂଟିର ମୁmେର अେନକ ଦିନ େହବ େତଲ ଟିେକ ବାଜିନି। 

ମୁm କୁmିଆ ନ େହାଇ अଲରା अସରା ବାଳଗୁଡିକ ପ ା ପବନେର ଇତ`ତଃ ଉଡୁଥାଏ। 

ଶାଶୁଜଣ+ େସଓଟିଏ େଦେଲ ଖାଇବାକୁ େବାହୂକୁ। େବାହୁଟି େସଥିରୁ अେଧ ଖାଇ 

ରଖିେଦଲା, ଆଉ ଖାଇବି ନାହZ କହି। 

 ଶାଶୁ  ଟିେକ ଚଢା ଗଳାେର କହିେଲ, ଭଲେର ଭଲେର ସବୁ ଖା, ନ େହେଲ ଶାବଳ 

ସୀତାରାମ ଦାଶ 
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ମାରି ଭ_i କରିବି େତା େପଟେର। େପଟେର ପଶିେଲ ସିନା gୀର େହବ (େବାେଧ ମା’ଟିର 

gୀର େହଉ ନ ଥାଏ ପିଲାଟିକୁ ଖୁଏଇବା ପାଇଁ)। ଖାଲି ଔଷଧ େମାଷଦ ଖାଇେଲ କଣ 

େହବ। ତାପେର ପାଖେର ବସିଥିବା ଜେଣ ମହିଳା+ୁ ଉେhଶ� କରି କହିେଲ, ପିଲାଦିନରୁ 

ଜେଣ ଜେଣ ଏମିତି ଜୁ’ମରା ଥାଆfି। ଖାଇେଲ ଯାହା ନ ଖାଇେଲ ବି ତାହା। ମଁୁ କଣ ଖାଲି 

ଘିअ ଦୁଧ ଖାଉଛି, େଦଖୁନ େମା େଦହ। ମଁୁ ତ ପୁଣି ହୃuପୃu अଛି। ଏତିକିେର ବC 

େହଲାନି ତା+ ମୁହଁ। େବାହୂ ବିରୁvେର अେନକ अଭିେଯାଗ କରି ଚାଲିେଲ। ସବୁ ଶୁଣି 

େବାହୂଟି ଦୁଃଖେର ମୁହଁ େଫେରଇ ଆଣିଲା। ଆଖିର ଲୁହକୁ ଲୁଚାଇବା ପାଇଁ େବାେଧ 

ପଣତକୁ ମୁହଁେର ଢା+ିେଦଲା ଏବଂ ସମ`+ अଲg�େର ଆଖିର ଲୁହକୁ େପାଛୁଥିଲା 

ପଣତକାନିେର। ମଁୁ େସ ନାରୀଟି ବିଷୟେର େକେତ କଣ ଭାବି ଚାଲିଲି। େବେଳେବେଳ 

ମଣିଷ େକେତ अସହାୟ! ତାର ଆଖି ଲୁହେର େସ େଛାଟ ପଣତଟି େକେତଥର ଭିଜି ନ 

ଥିବ? େକେତ ଆଶା େକେତ ଆକାଂgା େନଇ େସ ଶାଶୁଘରକୁ ଆସି ନ ଥିବ? େଗାେଟ 

ବାପର େକେତ अଲିअଳି ଝିअ େହାଇ ନ ଥିବ? େସ କଣ େଗାେଟ ଭାଇର େସtହମୟୀ 

ଭଉଣୀ େହାଇ ନ ଥିବ? ଏକ अବ�� ଯ�ଣାେର େମା ଛାତି ଭିତରଟା ରୁzି େହାଇଗଲା। 

ମଁୁ ଭାବିଲି... 

 ଯାହାର ପୁअ ଜୀବନ ମରଣ ସହ ସ�ଷ� କରୁଛି ତା ମା’ର ମନଦଶା କଣ ଥିବ? ଏ 

ସମୟେର େଯଉଁ ଶାଶୁ ଏପରି ବ�ବହାର କରୁଛି ପୁଣି ବାହାର ଜାଗାେର अେନକ େଲାକ+ 

ଆଗେର, େସ ଘେର କିପରି ବ�ବହାର ନ କରୁଥିବ। ନିଜ ଝିअ େହାଇଥିେଲ େସ କଣ 

ଏପରି କହି ପାରିଥାfା? 

 େଯଉଁ େବାହୂକୁ ତୁେମ ଘେର ବାହାେର ସାହି ଭାଇେର ଏବଂ ବzୁ ବାzବ+ ଆଗେର 
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ପର ଝିअ ଭାବି କଥା କଥାେର ଭୁଲ ଥାଉ କି ନ ଥାଉ अପମାନିତ କରି ଚାଲିବ ବଷ� ବଷ�, 

େସଇ େବାହୂ ତୁମକୁ ନିଜର କରିବ ବା କାହZକି? ଡରେର ହୁଏତ ଚୁପ ରହିପାେର େହେଲ 

େସtହ ମମତା ଏବଂ ଭଲ ପାଇବା ଆସିବ େକଉଁଠୁ? ଆପଣାପଣ ଆସିବ େକଉଁଠୁ? ଜେଣ 

ନିଜର ସହି�ୁତାକୁ େନଇ ବେଷ�, ଦୁଇ ବଷ� ବା ପା� ବଷ� ଚୁପ ରହିପାେର। ତାପେର 

अସହ� େହେଲ ମୁହଁ େଖାଲିବ ହZ େଖାଲିବ। ନିଜ ଝିअ େହାଇଥିେଲ କଣ େସ ଏସବୁ 

ସହିଥାfା। େତଣୁ େସଇ ଘେର ସମୟକ�େମ କଳହ ସୃuି ହୁଏ, ଏବଂ କଳହ ସୃuି େହବା 

ସ�ାଭାବିକ ମଧ�।  

 
.....ସୀତାରାମ ଦାଶ..... 
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ଗ�ୀଟିo୍ କାଡ୍�ଗ�ୀଟିo୍ କାଡ୍�ଗ�ୀଟିo୍ କାଡ୍�ଗ�ୀଟିo୍ କାଡ୍�    
 ଆଉ ହାତ ଗଣତି କିଛିଦିନ ଥିଲା ପୁରୁଣା ବଷ�ର। ପାଟi, 

ପିକନିକେର ସବୁ ମସଗୁଲ୍। ସୁବ� ତକୁ ବି ସାoମାେନ କହିଥିେଲ, 

୨୦୦୨ ସଭiସବ�ାଚର  େଗଟ୍ ଟୁେଗେଦରକୁ େଯମିତି ବି େହଉ 

ଯିବାପାଇଁ, କି� ସୁବ� ତ ଯାଇ ପାରିନଥିଲା କାରଣ େସମାେନ େଯଉଁ ଦିନ ଫି¼ କରିଥିେଲ 

େସଦିନ ଥିଲା ରିୟାର ଫନ୍ ¼ନ। 

 ନୁଆଁ ବଷ� ଆସିବା ପବୂ�ରୁ ସୁବ� ତ ତାର ବହି ଆଲମାରୀକୁ ସଫା କରିଦିଏ। େଯମିତି 

ବି େହଉ ଡିେସaର ମାସେର ତାର ବହିଥାକ ସବୁ ସଫା େହବ। ପୁରୁଣା ବହିର ପୃ-ା 

ସବୁେର େଖାଜିବ େସ, ଜୀବନକୁ!! ନାନାଦି ବହିେର ସ³ିତ ତା ଆଲମାରୀ ପେକଟ ବୁକରୁ 

ଆର� କରି ଉପନ�ାସ, ଫକୀର େମାହନ+ ଠାରୁ ଆର� କରି ମେନାଜ ଦାସ, େଦବଦାସ 

େଛାଟରାୟ। अେନକ ପୁରୁଣା, ଆଧୁନିକ େଲଖକ+ ବହିେର ସୁସ³ିତ ଥାକ ଗୁଡିକ। ବହି 

ଗୁଡିକୁ ବିଭିନt  ରୂେପ ସଜାଇ ଥାଏ େସ, ଆଲମାରୀ ଟି ସଫା ହୁଏ କମ୍, ଆଉ ବହି ପଢା 

ହୁଏ अଧିକ। ଆଜି ରିୟା ନାଚ ଶିଖିବାକୁ ଯାଇଥାଏ, ସୁବ� ତ ତା କାମେର ଲାଗି ପଡିଲା। 

 କିଛି ବହି ପଢିବା ଭିତେର ହଠାତ୍ ହାତେର ଲାଗିଲା େଗାେଟ ବହି, ‘ଗ� ଓ 

ଏକା+ିକା’ ନବମ ଓ ଦଶମ େଶ�ଣୀ। अତି ପୁରୁଣା ବହିଟିେର ୧୯୯୪ ଡିେସaର ମାସର 

ସମାଜଟିଏ ମଲାଟ ପଡିଥାଏ। 

 ବହିଟିରୁ ପୃ-ା ପେର ପୃ-ା ପଢୁପଢୁ ହଠାତ୍ ମଲାଟ ଭିତେର କିଛି ଥିବାପରି ଲାଗିଲା, 

ବିଦୁ�ତଲତା ମିଶ� 
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େଖାଲି େଦେଖ ତ अତି ଯତt େର ସାଇତି ରଖିଥିବା ‘ଗ�ୀଟିo୍ କାଡ଼�’ଟିଏ। ମୁ�ା ପରି 

अgରେର େଲଖାଥାଏ 

       ‘ପ�ଭୁ ଜଗନt ାଥ ତୁମ ଜୀବନେର ସବୁ ଖୁସି ଆଗାମୀ ୧୯୯୫ େର ଭରିଦିअ�।’ 

 ସz�ା..... 

 ୨୫ ବଷ� ତଳର େଲଖା ଭିତରୁ ସୁବ� ତ �u େଦଖିପାରୁଥିଲା ସz�ାର ମଁୁହ। େକେତ 

ସ³ଳ ଆଉ ନିରୀମାଖୀ ଥିଲା େସ, ଏକା ଗଁା, ଏକା ସାହି େହାଇଥିେଲ ବି ଦିନୁଟିଏ କଥା 

ହୁଏନି ସୁବ� ତ ତା ସହ, କାରଣ ସz�ା ତା ମାମଁୁ ଘେର ରହି ପଢୁଥିଲା। ନିେଜ ସz�ା ବହୁତ 

ସତକ� ଥିଲା େସ ପ�ତି। अuମ େଶ�ଣୀେର େଯେବ େସ ପ�ଥମ କରି େବଗୁନିଆ ହାଇ9ୁଲ 

ଆସିଲା ସବୁ ପୁअ ହୁଏତ ତାରି ଆଡକୁ ଲୁଚି ଲୁଚି େଦଖୁଥିେଲ। ସz�ା େକେବ େକଉଁ 

ପୁअକୁ ଆଖି ଉେଠଇ ନେଦଖିେଲ ବି ହୁଏତ ଜାଣି େଦଉଥିଲା େଯ अେନକ ଦୃuି ତା ଉପେର 

ନିବv। 

 େସଦିନ ଥିଲା ଦଶମ େଶ�ଣୀର ପିଲା+ୁ ଆମ ନବମ େଶ�ଣୀ ପିଲା+ ବିଦାୟ େବଳା। 

ସz�ା ଗୀତ ଗାଇ େଫରୁ େଫରୁ ହଠାତ ଝୁ�ି ପେଡ ଆଉ ତା ହାତର ଚୁଡି ବାଜି େମା 

ପାଦରୁ ର� ବହୁଥାଏ। ତାର ଧଳା ଓଢଣୀେର େମା ପାଦରୁ ର�କୁ ଚିପି ଧରିଥିଲା େସ, 

କିଛି ସମୟ ପାଇଁ ହୁଏତ କu େହଲା କି� ପେର େଯେତଥର େସଇ gତକୁ େଦଖୁଥିଲି ଏକ 

अଜଣା ଶିହରଣ ସୃuି େହଉଥିଲା ମନେର। 

 େସହି ବଷ� ଡିେସaର େଶଷେର ସz�ା େଦଇଥିଲା ଏହି ‘ଗ�ୀଟିo୍ କାଡ଼�’। ତା ପାଇଁ 

ହୁଏତ େସଇଟା େକବଳ ଗ�ୀଟିo୍ କାଡ଼� ଥିଲା କି� େମା ପାଇଁ!!! ସତେର େମା ଜୀବନର 

ପ�ଥମ େପ�ମ ପତ� । େକେବ ହଜି ନଯାଉ େସଥିପାଇଁ ସାଇତିଥିଲି ବହିର ମଲାଟ ଭିତେର। 
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ପାଖେର େକହି ନଥିଲା େବେଳ ଚୁପଚାପ ଗ�ୀଟିo୍ ଟି େଦଖି ରଖି େଦଉଥିଲି ପୁଣି 

ଯଥା�ାନେର। ଗ�ୀଟିoର ଉପେର ଥିବା ଦୁଇଟି ପାରା ଓ ଦିଲ୍ ଚିତ�  େଦଖି ଭାବୁଥିଲି ହୁଏତ 

ସz�ା ବି େମା ପାଇଁ ଏମିତି ଛଟପଟ େହଉଥିବ, କି� ଜାଣିବାର ଉପାୟ ନଥିଲା। ନବମ 

ଯାଇ ଦଶମ େହଲା। ବାପା+ ଡରେର ପୁ`କ ମନ� େହାଉଥିଲି ମଁୁ। ଦଶମେର ସବ�ାଧିକ 

୮୭ ପ�ତିଶତ ରଖି ପାସ କରିବାେର ମଁୁ ଥିଲି ପ�ଥମ। ଏହାପେର ବାବା+ ଇjାେର ସହର 

ଆସିଥିଲି ମଁୁ ଉ¡ ଶିgା ପାଇଁ। ସହରେର କେଲଜ ପଢିବା େବେଳ େମାର ସାoସାଥି+ 

ଠାରୁ ଭିନt ଥିଲି ମଁୁ। 

 େମା ନିଃସo ଜୀବନେର େପ�ମିକା ଏଇ ଗ�ୀଟିo୍ କାଡ�, ଏହି ଗ�ୀଟିo୍ କାଡ଼� ଭିତେର 

ଥାଇ ହZ ସଂଧ�ା ସେତ କି େମାେତ େପ�ରଣା େଦଉଥିଲା अଧିକରୁ अଧିକ ପଢ଼ିବା ପାଇଁ। 

ସz�ା ବ�ତିେରକ ଆଉ େକହି େଯମିତି େମା ହୃଦୟେର �ାନ ପାଇବାର େଯାଗ� ନଥିେଲ। 

 ଜୁନିअର ଇଂଜିନିୟର ଭାେବ ୨୦୦୨େର େଯାଗେଦବା ପେର ଭାବିଲି ଏେବ ସଂଧ�ାକୁ 

େମା ମନ କଥା କହିବା ଠିକ୍ େହବ କି� ସz�ାର ପାଠ ପଢ଼ା ସରିବା ପେର େସ ତା ଗଁାକୁ 

ଚାଲିଯାଇଥିଲା। ଆଉ ତାର ବିଷୟେର କାହାକୁ ପଚାରି ପାରିନଥିଲି.... େମାର ଲ³ା 

ସ�ଭାବ େଯାଗଁୁ ମୁ ହେରଇ ବସିଥିଲି େମା ପ�ଥମ େପ�ମକୁ। ବାବା+ ଇଛାେର ବିବାହ ଓ 

ବିବାହର ୭ ବଷ�େର ¥ୀର େଦହାf ପେର ଏେବ ସ!ୂ#� ଏକା। ୧୫ ବଷ�ର ଝିअ ରିୟା, 

ବୁଢୀ ମାଆକୁ େନଇ େମାର ପରିବାର। ହୁଏତ ବହୁତ ସମୟ ମଁୁ େସମିତି ଗ�ୀଟିo୍ଟିକୁ ଧରି 

ବସିଯାଇଥିଲି। 

 ଏହା ପେର ବିତି ଯାଇଥିେଲ କିଛି ଦିନ ...... 

 ବାହାେର େବଲ୍ ବାଜୁଥିଲା, ଝିअ ରିୟା ଆସିଥିଲା। 
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 ଭାରି ଖୁସି ଜଣା ପଡ଼ୁଥିଲା, େମା ଝିअଟି ଠିକ୍ େମା ଭଳି, ତା ମନେର କଣ ଚାଲୁଥାଏ 

ମଁୁ ବି अେନକ ସମୟେର ଜାଣି ପାେର ନାହZ। 

 : ପାପା ତୁମର ସାo ହZ ଆମକୁ ଡ�ାନ୍ସ ଶିଖାfି ଆଉ େସ ଜେଣ ଭଲ େଲଖିକା 

ମଧ� ତୁମ ପାଇଁ ନୂଆ ବଷ�ର ଗି¢ ପଠାଇଛfି। 

 : କିଏ େମାର ସାo ପୁଣି ଡ�ାନ୍ସ ଟିଚର୍, େଲଖିକା?? ଗି¢ଟି େଖାଲୁ େଖାଲୁ 

ଖସିପଡ଼ିଲା ଗ�ୀଟିo୍ କାଡ଼�ଟିଏ ଆଉ େଗାଟିଏ ବହି। 

 ବହିଟିର ନଁା, “ସୁବ� ତର ସz�ା” େଲଖିକା “ସୁଶ�ୀ ସz�ାରାଣୀ ପ)ନାୟକ”। ବହିଟି 

େଖାଲିବା ପବୂ�ରୁ ଗ�ୀଟିo୍ଟି େଖାଲି େଦେଖ ତ େଲଖା ଥିଲା, 

      “ପ�ଭୁ ଜଗନt ାଥ+ କୃପାରୁ ତୁମକୁ ସବୁ ଖୁସିମିଳୁ, ୨୦୨୦ ଇଂରାଜୀ ନବବଷ�ର 

अେନକ ଶୁେଭjା।” 

 ସz�ା...  

 
ଗwାମ, ଓଡ଼ିଶା 
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ରଘୁଆ ସାfାକ@ଜ୍ରଘୁଆ ସାfାକ@ଜ୍ରଘୁଆ ସାfାକ@ଜ୍ରଘୁଆ ସାfାକ@ଜ୍    
 ସପିo ମଲେର େକଉଁଦିନ ବାଘ, େକଉଁଦିନ ଭାଲୁ ଆଉ ବଡ଼ ଦିନ 

ପାଇଁ ସାfାକ@ଜ ଏମିତି େଭଳିକି େଭଳି େବଶଭୂଷା େହଇ ମିଳୁଥିବା 

ମଜୁରୀେର ଘର ଚଳୁଥିଲା ରଘୁଆର। ¥ୀ, ପୁअଝିअକୁ େନଇ ଚାରି 

ପ�ାଣୀର ସଂସାର। ଆମ ଗଁାପାଖ ଗଁାେର ତା’ର ଘର େବାଲି ଜାଣିଥିଲି 

ଏଇ ସହରକୁ ଆସିଲା ପେର। 

 େକେବଥେର େଦଖାେହଇ ପରିଚୟ େଦଇଥିଲା ଆଉ େଫାନନaରଟା େଦଇ 

କହିଥିଲା, “ସାର୍ େମା େଫାନେର ବାଲାନ୍ସ ନଥାଏ। େକେବ ଦରକାର ପଡ଼ିେଲ ମଁୁ ମିସ୍ 

କଲ େଦବି ଆପଣ େଫାନ କରିେବ।” 

 - ହଁ କିଛି ବି ଦରକାର େହେଲ, ନି�ିତ େଫାନ କରିବ କହିଥିଲି। 

 ମଁୁ ନିୟମିତ ସପିo ମଲ ଯିବା େଲାକ ନୁହଁ, ତଥାପି େକେବ େକମିତି ସପିo ମଲେର 

େଦଖାହୁଏ ବାଘ अବା ଭାଲୁ େବଶେର ଥିବା େବେଳ କି� କଥା େହବା କି ସ�ବ! ମାଲିକର 

ହୁକୁମ ଟିେକ ବି ବସି ହବନି, ସପିo ପାଇଁ ଆସୁଥିବା ସମ`+ୁ ଖାସ୍ କରିକି ପିଲାମାନ+ୁ 

ଭଳିକି ଭଳି अoଭoି େଦେଖଇ ମେନାରwନ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ।  

 କି�uମାସ୍ ପବୂ�ଦିନ ପିଲାଦୁେହଁ ସାfାକ@ଜ େଡ�ସ୍ ଆଣିବାକୁ अଳି କରିଥିେଲ। 

େଦହେର ଜ� ର ଜ� ର ଭଳି ଲାଗୁଥିଲା, େହେଲ ବି ଟିେକ େଡରିେର ମଧ�ାହt  ପେର ଯାଇଥିଲା, 

ମଜୁରୀ ମିଳିେଲ ପିଲା+ ପାଇଁ ସାfାକ@ଜ େଡ�ସ୍ ଆଣିବ। େହେଲ ମାଲିକ+ ଠାରୁ ଗାଳି 

ବିଜୟ କୁମାର 
ପmା 
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ଶୁଣିବାକୁ ମିଳିଥିଲା। 

 - ରାତି ପାହିେଲ  ଖ�ୀuମାସ୍, େକେତ େଲାକ ମାେକ�ଟିଂ କରିବାକୁ ଆସୁଛfି। ତୁ ଏଇ 

ସମୟେର ବାହାନା କରି େଡରିେର ଆସୁଛୁ? ଚାକିରୀ କରିବାକୁ ଇଛାନାହZ କିେର େତାର? 

ଆଜି ଦରମା େତାର अଧା କାଟିେଦବି। ଇେର�ନସିବଲ.. ଇଡ଼ିअଟ.. ମାଲିକ ଗାଳି କରି 

କହିେଦଇଥିେଲ ଆଉ ମିଳିଥିଲା अଧା ଦରମା। 

 ପିଲା ଦୁେହଁ େଡରି ରାତିଯାଏଁ ଜଗିଥିେଲ ସାfାକ@ଜ େଡ�ସ୍ ପାଇଁ କି� अଧା ମଜୁରୀେର 

େଡ�ସ୍ ତ ଦୂରର େସଦିନ େପଟପୁରା ଖାଦ� ବି ମିଳିଲାନି ପରିବାରକୁ। କାଲି ନି�ିତ ସାfା 

କ¶ଜ େଡ�ସ୍ ଆଣିେଦବ େବାଲି କଥାେଦଲା ପିଲା+ୁ ରଘୁଆ ଆଉ ସପିoମଲ୍ ରୁ ଖାଇକି 

ଆସିଛି କହି ଖାଲି େପଟେର େଶାଇ ପଡିଲା। 

 ପରଦିନ ଥିଲା କି�uମାସ୍ ବଡ଼ଦିନ। ରଘୁଆର େଦହଟା ବିଲକୁଲ ଭଲ ଲାଗୁନଥିଲା, 

େଦହହାତ ପ�ବଳ ବିzୁଥାଏ।  

 ଡା�ର ପାଖକୁ ଯାଇ ଔଷଧ ଆଣିଦିअ, େଦହ ଟିେକ ଭଲ େହେଲ ଯିବ ଉପର 

ଓଳିକୁ ରଘୁଆର ¥ୀ କହିଲା। 

 ଆଜି ବଡ଼ଦିନ ବହୁତ େଲାକ ମାେକ�ଟିଂ କରିବାକୁ ଆସିେବ ପିଲାପିଲି ଆଉ 

ପରିବାରକୁ ଧରି, ମଁୁ େଡରିକେଲ ଚାକିରୀ ଯିବ ଜାଣ। ଆଜି ପିଲା+ ପାଇଁ ସାfାକ¶ଜ େଡ�ସ୍ 

ବି ଆଣିବାକୁ େହବ, େଡରି ନକରି ଚା’ଟିେକ େଦ ମଁୁ ବାହାରି ଯିବି।  

 ରଘୁଆ ପହ�ି ଯାଇଥିଲା ସପିo ମଲ୍ େର। ଦିନେର କଣ ଖାଇଛି କି ନାହZ କାହାକୁ 

ଜଣାନାହZ। ମଁୁ ପୁअକୁ ଧରି ପ�ାୟ ସz�ା ସାତଟା େହବ ଯାଇଥାଏ। ସପିo ମଲ୍ େର ପଶିଲା 

େବେଳ େଦଖିଲି େସ ସାfାକ¶ଜ େବଶ େହଇ ଠିଆ େହାଇଥିଲା। େକେତ ଝିअ, ପୁअ କୁନି 
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ପିଲାମାେନ େସÁି େନଉଥିେଲ ତା’ସହ। େମା ପୁअ ବି ଜିଦ୍ କରୁଥିଲା ଚାଲ ବାପା େଗାେଟ 

ଫେଟା େନବା। ଏେତ ଭିଡ଼ େଦଖି ମଁୁ ପୁअକୁ ବୁେଝଇ କହିଲି ଏେବ େକବଳ ତା ସହ େହm 

େସକ୍ କରି ପେଳଇବା। େସ ତ ଏଇଠି अଛି, ସପିo କରି େଫରିଲା େବେଳ େସÁି େନବା। 

ପୁअ ପାଇଁ ସାfାକ¶ଜ େଟାପି କିଣିଲା େବେଳ ରଘୁଆର ଛୁଆ+ ପାଇଁ ବି ଦୁଇଟି େଟାପି ଆଉ 

ଦୁଇଟା ଗି¢ ମଁୁ କିଣିଥିଲି, ପୁअ କହୁଥିଲା ଏ ସବୁ ମଁୁ େସ ସାfାକ¶ଜ अ+ଲ୍ କୁ େଦବି। 

 ପ�ାୟ ରାତି ନ'ଟା ବାଜିବାକୁ କିଛି ସମୟ ବାକି ଥାଏ, ମଁୁ କିଣାକିଣି ସାରି ସାfାକ¶ଜ 

(ରଘୁଆ) ଆଡ଼କୁ େଫରୁଥାଏ।ସାfା କ¶ଜ େଯମିତି ନିଜ�ୀବ ପାଷାଣ ଭଳି ଠିଆ େହଇଥିବା 

ଭଳି ଲାଗୁଥିଲା।  ଜ� ରେର ପୀଡ଼ିତ କ@ ାf େଦହଟା ଦିନସାରା ଭଳିକି ଭଳି େଲାକ+ର 

ମେନାରwନ କରାଇ ନିେ`ଜ େହଇଯାଇଥାଏ। ଜୁଳୁ ଜୁଳୁ ଆଖି ଦୁଇଟା ଛଡ଼ା ଆଉ କଣ 

େଦଖାଯାଉଛି େଯ କିଏ ଜାଣିବ ତା ଭିତରର ଦୁଃଖ! 

 ମଁୁ ତାକୁ ହାତ ମିଶାଇ ଆଲିoନ କରିବାକୁ ଗଲାେବେଳ େସ ଲଥ କିନା ବସି ପଡ଼ିଲା 

ତେଳ। ପାଖେର ଥିବା େଲାକମାେନ କିଛି ଧ�ାନ େଦଇ ନଥିେଲ।  

 ଏ  ମଲର୍ ମ�ାେନଜର୍ କିଏ?  ମଁୁ ପାଟି କରି ଡାକିଲି। 

 ତା ଭିତେର େମା ହାତେର ଥିବା ପାଣି େବାତଲଟା େଖାଲି ପାଣି ପିଇବାକୁ େଦଲି। 

େସେତେବେଳ େଦହେର ପ�ବଳ ତାତି, େଦହ ଥରୁଥାଏ। ତାର ଜେଣ ସହକମ�ୀ+ 

ସହାୟତାେର ପାଖ କି@ ନିକ୍ କୁ େନଇଗଲୁ।  

 ଭାଇରାଲ ଫିବର ଭଳି ଜଣାଯାଉଛି। ମଁୁ ର� ପରୀgା ପାଇଁ େଦଇେଦଉଛି, େସ 

ପଯ��f ଏଇ ଔଷଧ ଖାଇବାକୁ ଦିअ ଡା�ର କହିେଲ। 

 ପ�ାୟ ରାତି ଦଶଟା ତିରିଶ େହବ ଘେର ପହ�ିଲା ସାfାକ¶ଜ ସାଥିେର ମଁୁ ବି ଥିଲି 
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अସୁ� ସାfାକ¶ଜକୁ ଘେର ପହ�ାଇ ତା’ର ପିଲାମାନ+ୁ ଗି¢ ଆଉ ଖାଦ� ପୁଡ଼ିଆ 

େଦବାକୁ।  

 ରଘୁଆର େଦହ अସୁ� ତଥା ତା�ରଖାନା କଥା ସବୁ ଜେଣଇ, ଠିକ ସମୟେର ଔଷଧ 

ଖାଇବାକୁ ଡା�ର କହିଥିବା କଥାଟା େଜାର େଦଇ କହିଲି। 

 ବାବୁ ଆପଣ ହZ ଆମ ପାଇଁ ପ�କୃତ ସାfାକ¶ଜ ରଘୁଆର ¥ୀ ଲୁହ ଛଳ ଛଳ ଆଖିେର 

କହିେଲ। 

 ସାରା ଦୁନିଆ େକବଳ ସାfାକ¶ଜର ଲାଲ ରoର ବାହ� େପାଷାକେର ଆବୃତ ବଳି- 

ଶରୀର, ଧଳା ରoର େମାଟା େମାଟା ନିଶ େଦଖି ଖୁସି ମନାଏ। ଦୁନିଆକୁ ରଘୁଆ ଭଳି 

अେନକ ସାfାକ¶ଜର େପାଷାକେର ଆଭ�fରୀଣ ମଣିଷଟିର ଦୁଃଖ େକେବ ଦିେଶନି ବାବୁ। 

ଏକଥା କହି ରଘୁଆର ¥ୀ କାCି ପେକଇଲା େବେଳ ମଁୁ ସାf�ନା େଦଇ ଘରକୁ େଫରିଲି। 
 

 

ସ!ାଦକ "କନକପ�ଭା",  

ସବo, ସିମୁଳିଆ, ବାେଲଶ୍ଵର, 

ଭ� ାମ�ଭାଷ :୯୭୩୯୫୯୧୮୧୬ 
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ମାତୃ ଆଶି�ତମାତୃ ଆଶି�ତମାତୃ ଆଶି�ତମାତୃ ଆଶି�ତ    
 କା� ଘ�ାର ଠନ୍ ଠନ୍ ଶ� ମଧ�ରାତ�  େହବାର ସଚୂନା େଦଲା। 

ଇjା ନଥିେଲ ବି ନିଦ ଆସୁ ନଥିବାରୁ ଏହି ଶ�କୁ କାନ ଠିଆକରି 

ଶୁଣିବାକୁ ବାଧ� େହଲି। ଏେଣ ସ�ାମୀ+ର ଘୁoୁଡି ଶ� ମଧ� ଶ�~ତିକଟୁ 

େହାଇ ବ�` ବିବ�ତ କରି ପକାଉଥାଏ। େବେଳ େବେଳ ଭାରି ଇଷ�ାହୁଏ ତା+ର ଏହି ସୁଖ 

ନିଦ� ାକୁ େଦଖି। େକେତ ଶାfିେର େସ େଶାଇଯାଆfି ଠିକ୍ େଯମିତି େଛାଟ ଶିଶୁଟିଏ ପରି। 

ସେତ େଯମିତି ଦୁନିଆଁର େକୗଣସି ଦୁଃଖର ଶ�ିହZ ନାହZ ତା+ୁ �ଶ� କରିବାର। ତା+ 

ହାତଧରି ସଂସାର କରିବା ଦିନରୁ ତା+ୁ େଦଖି ଆସିଛି େସଇ ଏକା ଭାବମ_ୂiେର। 

ସବୁେବେଳ �ିର ପ�ତି� ରୂପ। 

 ହଠାତ୍ େମାବାଇଲର ରିoେଟାନ୍ ଶ�େର ମଁୁ େମାର ବା`ବତାକୁ अନୁଭବ କଲି। 

ଲାଇଟ୍ अନ୍ କରି କା� ଘ�ାକୁ ପୁଣିଥେର ଚାହZଲି। ୧୨ଟା ବାଜି ୫ ମିନିଟ୍ େହବାକୁ 

ଯାଉଛି। ଏେତ ରାତିେର କିଏ େଫାନ୍ କରିଥିବ ଭାବିଲା େବଳକୁ େବାଧହୁଏ େଫାନ୍ 

କଟିଗଲା। ପୁଣିଥେର ରିo୍ େହଲା। ଏଥର ଚଷମାଟିକୁ ଆଖିେର ଲଗାଇ େଦଖିଲି ଆମର 

ଏକମାତ�  ସୁେଯାଗ� ସfାନ ପ�ୀତମ୍। େଫାନ୍ ଟି ରିସିଭ୍ କରୁକରୁ ଏକା ସାoେର ତିେନାଟି 

ସ�ର େମାେତ ଶୁଣାଗଲା। “ହ�ାପି ବାଥ� େଡ ମାଆ” ପ�ୀତମ, େସାନାଲୀ ଏବଂ ନାତୁଣି 

ସୁଇଟ୍ ର ସ�ର। ସୁଇଟ୍ କୁ ଆଜି ଯାଏଁ ଚମ�ଚgୁେର େଦଖିବା ସ�ବ େହାଇନି। େହେଲ 

େକେତେବେଳ େକମିତି େଫାନ୍ େର ତା ସହ କଥା େହବାର ସୁେଯାଗ ପାଇଛି। ତାକୁ ଏେବ 

ସୁେନତ� ା ନାୟକ 
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ଚାରିବଷ� ପୁରି ପା� ବଷ� ଚାଲିଛି। ତା କଥା ପଦକ େମାେତ ଏେତ ମିଠା ମିଠା ଲାେଗେଯ 

ଦିନସାରା ତା କଥା ଶୁଣିବାକୁ ଇjା ହୁଏ। େସଇଥିପାଇଁ ମଁୁ ତାକୁ ସୁଇଟ୍ େବାଲି ଡାେକ। 

ଆଉ େସ େମାେତ ମା' ମା' ଡାେକ। ତା ବାବା ମାମା େମାେତ ମା' ଡାକfି। େସଥିପାଇଁ େସ 

ବି ଡାକୁଛି। ତା େଜେଜ+ୁ ବି ବାପା େବାଲି ଡାେକ। ହଠାତ୍ େସପାଖରୁ ଶୁଭିଲା - ମା' କଣ 

େଶାଇଗଲଣି କି?? ସୁଇଟ୍ କହି ଚାଲିଥାଏ। ବାପା+ର କଣ ମେନ ନାହZ ତୁମ ବାଥ�େଡ଼ 

କଥା। ବାପା େକମିତି ଭୁଲିଗେଲ େଯ ତୁମ ବାଥ� େଡ ଆଜି अଛି େବାଲି। କାହZ େମା ବାବା 

ତ େକେବ ଭୁଲfିନି େମା ମାମା+ ବାଥ�େଡ଼ କଥା ...। େସପଟୁ େସାନାଲୀ େବାଧହୁଏ 

େଫାନ୍ ଟି ଛଡାଇେନଲା ସୁଇଟ୍ ପାଖରୁ। େମା େଦହପା' କଥା ଟିେକ ପଚାରିେଦଇ 

ତରବରେର େଫାନ୍ କାଟିେଦଲା। 

 ଓଃ!!! ଆଜି ତାେହେଲ େମାର ଜନE ଦିନ। ଜନE  ତାରିଖ ମେନ ପକାଇ ହିସାବ 

କଲି। ଆସfା କାଲି େମାେତ ୬୦ ବଷ� ପୁରିଯିବ। େହେଲ ଏମାେନ େମାେତ ଆଜି କାହZକି 

େଫାନ୍ କେଲ? ହଁ ହଁ ମଁୁ ଶୁଣିଛି ଆମ ପେଡାଶୀ ଘର ମିଶ�ବାବୁ+ ପିଲାମାେନ ମଧ� ରାତି 

୧୨ଟାେର ଜନE ଦିନ ପାଳନ କରfି। ହଉ ଆଜିକାଲିକା ପିଲା। ତା+ର ଯାହା ଇjା େହଲା 

େସଇଟାକୁ ସଂ9ୃତି େବାଲି ମାନି େନଉଛfି। କଥାେର अଛି େଦଖାଶିଖା ଓଡିଆ। ଯାହା 

େଦଖୁଛfି ତାହା ଶିଖୁଛfି ଓ କରୁଛfି ବି। ବାପାମା’ ପାଠଶାଠ ପେଢଇ ପିଲାମାନ+ୁ 

ଶିgିତ କରାfି। କି� ଏସବୁ अଶିgିତ ଆଚରଣ अପସଂ9ୃତି େପ�ମ ପିଲାମାନ+ୁ ଆଉ 

ଶିଖାଇବାକୁ ପଡୁନି। ନିେଜ ନିେଜ ଶିଖିଯାଉଛfି। େହ ଭଗବାନ୍ ଏମାନ+ୁ ଟିେକ ସଦବୁvି 

ଦିअ... 

 କଲିଂ େବଲ୍ ଟି अନବରତ ବାଜି ଚାଲିଛି ସକାଳୁ ସକାଳୁ। ନିଦ ଭାoିଗଲା। ଝକ�ା 
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ଆେଡ ଟିେକ ଚାହZଲି। ସକାଳ େହାଇ ସାରିଲାଣି। େମାର େବାଧହୁଏ ଉଠିବା ଆଜି ଟିେକ 

େଡରି େହାଇଗଲା। ରାତି ନ ପାହୁଣୁ ଉଠିଯାଏ ସବୁଦିନ। କାଲି ରାତିେର ଟିେକ ନିଦ 

ଭଲେର େହଲା ନାହZ େବାଲି ସକାଳୁ ସକାଳୁ ଭଲକିନା ଆଖି ଲାଗିଯାଇଛି। ପୁଣି ଥେର 

କଲିଂେବଲ୍ ଟି ବାଜି ଉଠିଲା। ଏେତ ସକାଳୁ କିଏ ଆସିଲା ଆମ ଘରକୁ? େପପର୍ ବାଲା କି 

gୀରବାଲା ତ େହାଇ ନଥିେବ ନି�ୟ। ଆଉ କିଏ େହାଇପାେର? ସ�ାମୀ+ୁ ନିଦରୁ 

ଉେଠଇଲି। େସ ବି ଆ�ଯ�� େହାଇ କବାଟ େଖାଲି େଦଖିବାକୁ ଗେଲ। େମା ପାଦ ଦୁଇଟି 

ବି ଉ�ୁକତାେର ଆେଗଇଯାଇଥିଲା କବାଟ ଆଡକୁ। କବାଟ େଖାଲିଲା ପେର ଯାହା 

େଦଖିଲି ଖୁସିେର ଆତE ହରା େହାଇପଡିଲି। ନିଜ ଆଖିକୁ ନିେଜବି ବିଶ�ାସ କରିପାରୁ 

ନଥିଲି। अfର ଭିତରର ମାତୃତ�ପଣିଆ ଟିକକ ଫୁଲିଫୁଲି ଦି�ଗୁଣିତ େହାଇଯାଉଥାଏ। 

 ପାଦ ତେଳ ମୁmିଆ ମାରିେଲ େସାନୁ ଆଉ ତା ¥ୀ ଲୀନା। ତା+ର ଟିକି ଝିअ ରାନୀ 

ଦଉଡିଆସି କୁେºଇ ପକାଇଲା। ସମେ` ମିଶି ଜନE ଦିନ ଶୁେଭjା ଜଣାଇେଲ। ରାନୀ ତା 

ମାମା ସହ ମିଶି ସୁCର ଫୁଲେତାଡାଟିଏ ତିଆରି କରି ଆଣିଥିଲା େମା ପାଇଁ। ତା ଟିକି 

ହାତେର ତିଆରି େହାଇଥିବା ଫୁଲେତାଡାଟି େମା ଟିକି ହୃଦୟକୁ ଖୁବ୍ ପସC େହାଇଥିଲା। 

ବାଡ଼ିେର ଫୁଟିଥିବା ମଲ@ ୀଫୁଲର ଟିକି ଗଜରାଟିଏ ବି ତିଆରି କରି ଆଣିଥିଲା ରାନୀ େମା 

ପାଇଁ। ତା ମାମା େବାଧହୁଏ ତାକୁ କହିଛି ମଁୁ ମଲ@ ୀଫୁଲର ଗଜରା େଖାସାେର ଲଗାଇବାକୁ 

ଭଲପାଏ େବାଲି। 

 ଲୀନା େକେତ ପ�କାରର ପିଠାପଣା, gୀରିପୁରି, ମିଠା ସବୁ ନିଜ ହାତେର ତିଆରି କରି 

ଆଣିଛି। େକେତେବେଳ କରିଥିବ ଏ ସବୁ?? େବାଧହୁଏ ରାତିସାରା ନ େଶାଇ ଲାଗି 

ପଡିଥିବ କାମେର। 
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 ଭାରି ଭଲ ଝିअଟିଏ ଲୀନା। ଆଧୁନିକ ନ େହେଲବି अଶିgିତ ନୁେହଁ। ଶାf ସରଳ 

ପ�କୃତିର ଝିअ। अତି ସୁCରୀ ନେହେଲ ବି अସୁCରୀ ନୁେହଁ। ତା’ର ଗୁଣଗାରିମା େଦଖିେଲ 

େଯ େକହି ତାକୁ ଭଲପାଇ ବସିବ। ମଁୁ ନିେଜ ତାକୁ ବାଛିଥିଲି େମା େସାନୁ ପାଇଁ। ଗରିବ 

ପରିବାରର ଝିअଟିଏ। अନାଥାଶ�ମର ପିଲାମାନ+ୁ ପାଠ ପଢାଏ। ମଁୁ ପ�ତିବଷ� େମା ପୁअ 

ପ�ୀତମର ଜନE ଦିନେର अନାଥାଶ�ମର ପିଲାମାନ+ ପାଇଁ କିଛି ଖାଇବା ଜିନିଷ ଓ ଲୁଗାପଟା 

େନଇ ଯାଏ। େସଇଠି େମାର ଲୀନା ସହିତ େଦଖା େହାଇଥିଲା। ତା’ ବ�ବହାର େମାେତ 

ବହୁତ ଭଲ ଲାଗିଲା। ତା ପରିବାର ସହ କଥାବା_�ା କରି େସାନୁ ସାoେର ବାହାଘର 

କରିେଦଇଥିଲି। ଆଜି ତା+ର ସୁଖସଂସାରକୁ େଦଖି େମା ମନ ଖୁସିେର ପୁରି ଉଠୁଛି । 

 ଆେମ ସମେ` ସାoେହାଇ ପାଖେର ଥିବା ଶିବ ମCିରକୁ ଗଲୁ। େସଠାେର ପଜୂାପଜିୂ 

ସାରି ଘରକୁ େଫରିଲୁ। େସାନୁ ଓ ଲୀନା ବହୁତ ଖୁସି ଜଣାପଡୁଥିେଲ। ସେତ େଯପରି 

ତା+ର େକୗଣସି अଭିଳାଷିତ ସ�ପt ସତ େହବାକୁ ଯାଉଛି। ଗାଡିଟିଏ େଯାଗାଡ କରି 

ରଖିଥିେଲ ଆମକୁ ସାoେର େନଇ କୁଆେଡ ଯିବାପାଇଁ ।  କି� ଗfବ��ଳ ବିଷୟେର 

େଯେତ ପଚାରିେଲବି େକହିକିଛି କହିେଲନି। କଥା ଆେଡଇ ଯାଉଥାfି କାଇଦା କରି। 

ରାନୀକୁ ଚୁପ୍ ଚୁପ୍ ପଚାରିଲି ଆମ ଗfବ��ାନ ବିଷୟେର। େସ ବି କହିଲାନି। ଖାଲି 

ଏତିକି କହିଲା - “ମା’ ଏଇଟା ପରା ତୁମ ପାଇଁ ସରପ�ାଇଜ୍!!” 

 ଯାତ� ାଜନିତ ସଫଳ କାମନା କରି ମା ମoଳା+ ଉେhଶ�େର ପ�ଣାମ ଜଣାଇ 

ଗାଡିେର ଯାଇ ସମେ` ବସିଗଲୁ। 

 ଗାଡିଟି ଗଡିଚାଲିଥାଏ ଆଗକୁ ଆଗକୁ ତା’ର ଗfବ��ାନ ଆଭିମୁଖ�େର। େମା ମନ 

ଭିତରର ଆଗ�ହ ଉ��ା େକୗଣସି ପ�କାର ଆନୁମାନିକ ନିv�ାରିତ ଗfବ��ାର କୂଳକିନାରା 
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ନପାଇ ବାଧ�ଶିଶୁଟିଏ ପରି ବସିରହିବାକୁ ପଡିଲା। େସାନୁ ଆଉ ଲୀନା+ର अଯାଚିତ 

ଭଲପାଇବା େମାେତ ବାରaାର ମେନ ପକାଇ େଦଉଥାଏ ପ�ୀତମ ଆଉ େସାନାଲୀ କଥା। 

अନିjା ସେ_�  ମନ ଭିତରଟା େଯମିତି େଗାେଳଇ ଘା�ି େହାଇ ଯାଉଥାଏ। ଏମାେନ ନିଜ 

ର�ର ସଂପକ�ୀୟ ନ େହାଇବି େକେତ ଆପଣାର ଭାବୁଛfି। େହେଲ ପ�ୀତମ୍ କୁ ମଁୁ ଜନE  

େଦଇଛି। େଛାଟ ଥିଲାେବେଳ ତା ଜନE ଦିନେର ତା ମୁହଁେର ଟିେକ ଖୁସି େଦଖିବା ପାଇଁ 

େକେତ କଣ ଆେୟାଜନ କରିଯାଉଥିଲି। େଯେତ କu େହେଲବି ଘରର अଭାବ अସୁବିଧାକୁ 

େକେବ ତାକୁ अନୁଭବ କରିବାକୁ େଦଇନି। େହେଲ େମାର ଏଇ ପରିଣତ ବୟସେର େସ 

କଣ ଚାହZଥିେଲ େମା ମୁହଁେର ଟିେକ ହସ ଫୁଟାଇପାରି ନଥାfା?? େମା ଜନE ଦିନ ପାଳନ 

କରିବାକୁ େମା ପାଖକୁ ଟିକିଏ ଆସିପାରି ନଥାfା?? ଖାଲି େଫାନେର ଟିେକ ୱିଶ୍ 

କରିେଦଇ ବସିଗଲା। 

 ଗାଡିର ଦ� ~ତଗତି ସହିତ ତାଳେଦଇ ମେନ ପଡିଯାଉଥାଏ ବିଗତ ଦିନର ସE �ତି ସବୁ। 

ଆଜକୁ ପ�ାୟ ଚାଳିଶି ବଷ� ତଳର ପୁରୁଣା ଦିନଗୁଡିକ ସତୂାଖିअ ପରି ମନ ଭିତେର ଗୁେଡଇ 

େହାଇ ଯାଉଛି .....। 

 ମଁୁ େସେତେବେଳ ସରକାରୀ ବିଦ�ାଳୟେର ଶିgୟିତ� ୀ ଭାବେର କାଯ��ରତା ସୁଦୂର 

ବାେଲଶ�ର ଜିଲ@ ାେର। ପ�ତିଦିନ ମଁୁ ଓ େମାର ଜେଣ ସହକମ�ୀ ଭଉଣୀ ସାoେହାଇ ବସ୍ େର 

ଯାଉ ବାରିପଦାରୁ ବାେଲଶ�ର। ବାରିପଦାେର ସ�ାମୀ+ୁ ମିଳିଥିବା ସରକାରୀ କ�ାଟରେର  

େମା ଶାଶୁଘର ପରିବାର ସହ ରହୁଥିଲି। େମା ସହକମ�ୀ ଭଉଣୀ+ ଘର ବି ଆମ ଘର ଠାରୁ 

ମାତ�  େଗାେଟ କି.ମି. ଦୂର। େତଣୁ ଆେମ ଦୁଇଜଣ ସାoେହାଇ ବସ୍ େର ଯିବା ଆସିବା 

କରୁ। ସମବୟସୀ େହାଇଥିବାରୁ ହସଖୁସି ଥ)ାମଜା ଭିତେର ବସ୍ ଯାତ� ା ଆମକୁ େବଶୀ 
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କu ଲାେଗନାହZ। େସଦିନ କି� ବସ୍ େର ବହୁତ ଭିଡ େହାଇଥିଲା। अଣନିଶ�ାସୀ ପ�ାୟ 

ଲାଗୁଥାଏ। ବାେଲଶ�ର ବସ୍ uାmେର ଓହ@ ାଇପଡି େଦଖିଲୁ ପାଖେର ଜେଣ ଆଇ9ି� ମ୍ ବାଲା 

ତା େଠଲାଗାଡିେର ଆଇ9ି� ମ୍ ବିକିବା ପାଇଁ ଠିଆେହାଇଛି। ଗରମ ଗୁଳୁଗୁଳି ପାଗକୁ ବସ୍ 

ଭିଡ ଭିତରୁ ବାହାରିଥିବାରୁ ଭାରି ଇjା େହଲା ଆଇ9ି� ମ୍ େଗାେଟ ଖାଇବାକୁ। ଏେଣ 9ୁଲ୍ 

ସମୟ େଲଟ୍ େହାଇଯିବ ଭାବି ସହକମ�ୀ ଭଉଣୀ ଜଣକ ବାରaାର ତାଗିଦ କରୁଥାfି। 

ଯାହାବି େହଉ ଇjା େହାଇଛି େଯେତେବେଳ ଖାଇବି େବାଲି ଭାବି ତରବରେର 

ଆଇ9ି� ମ୍ଟିଏ କିଣି ପସ�ରୁ ଟ+ା ବାହାର କରିବାକୁ ଯାଉଛି ହଠାତ୍ ଧରିଥିବା ଆଇ9ି� ମ୍ ଟି 

ହାତରୁ ଖସି ତେଳ ପଡିଗଲା। ମନଦୁଃଖେର ପୁଣି ଆଉେଗାେଟ ଆଇ9ି� ମ୍ କିଣି ତରବରେର 

अଗକୁ ପାଦ ବଢଉଥିବା େବେଳ ମଁୁ ଲg� କଲି ତେଳ ପଡିଯାଇଥିବା ଆଇ9ି� ମ୍ ଟିକୁ 

େଛାଟପିଲାଟିଏ ଉଠାଇେନଇ ଖାଇବାକୁ ଯାଉଛି। ମଁୁ ସେoସେo ବୁଲିପଡି ତା’ହାତକୁ ଧରି 

ପେକଇଲି। ତଳୁ ଉଠାଇ ଖାଇବାକୁ ମନାକଲି। େସ କି� ବଡ ବିକଳ େହାଇ ଚାହZ 

ରହିଥିଲା ଆଇ9ି� ମ୍ ଆଡକୁ। ମଁୁ ପଛେର କିଣିଥିବା ଆଇ9ି� ମ୍ଟିକୁ ତା’ହାତେର 

ଧେରଇେଦଇ 9ୁଲ୍ ଆେଡ ମୁହଁାଇଲି। 

 ତା ପରଦିନ ଟିେକ େବଳାେବଳି ଘରୁ ବାହାରି ଆସିଲୁ ବସ୍ ଭିଡରୁ ଟିେକ 

ରgାପାଇବା ପାଇଁ। ବସ୍ uାmେର ଓହ@ ାଇ େଦଖିଲୁ ଆହୁରି ୪୫ ମିନିଟ୍ ସମୟ अଛି 

ହାତେର। 9ୁଲେର ପହ�ିବାପାଇଁ ମାତ�  ଦଶ କି ପCର ମିନିଟ୍ ଲାଗିବ। େତଣୁ ପୁଣିଥେର 

ଗଲୁ େସହି ଆଇ9ି� ମ୍ ବାଲା ପାଖକୁ। େସଠି ଯାଇ େଦଖିଲି େସହି ପିଲାଟି କିଛି ଦୂରେର 

େଗାେଟ ଗଛମଳୂେର ବସି ଆମ ଆେଡ ଚାହZଛି। ତାକୁ ହାତଠାରି ଡାକିଲି ପାଖକୁ 

ଆସିବାକୁ। େସ ଖୁସି େହାଇ ଦଉଡି ଆସିଲା। ତାକୁ ବି େଗାେଟ ଆଇ9ି� ମ୍ କିଣି 
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ଧେରଇେଦଇ ପଚାରିଲି େତା ନଁା କଣ ?? 

କହିଲା - "େସାନୁ" 

ବାଃ! ଭାରି ଭଲ ନଁାଟିଏ ତ .... 

ତୁମ ଘର କଣ ଏଇ ପାଖେର ?? 

ଘେର ଆଉ କିଏ ସବୁ अଛfି ?? 

ତୁେମ ଭାଈଭଉଣୀ େକେତ ଜଣ ?? 

 ଏକାେବଳେକ ଏେତଗୁଡ଼ିଏ ପ�ଶt ପଚାରି ସାରିବା ପେର େଦଖିଲି େସ କିଛି ଉ_ର 

ନେଦଇ େମା ମୁହଁକୁ କରୁଣ ଦୃuିେର ଚାହZ ରହିଛି। ଟିେକ ନିରିେଖଇ େଦଖିଲି ତା’ ଟିକି 

ଟିକି ଆଖିେର କୁନି କୁନି ଲୁହବୁCା ସବୁ ଜମାଟ ବାzି ସାରିଛି..... 

 ପୁଣିଥେର ପଚାରିଲି अେର କିଛି କହୁନୁ କାହZକି? କଣ େହାଇଛି େତାର? 

 ଏଥର େସ ପୁରା କାCି ପେକଇଲା। କାCି କାCି କହିବା ଆର� କଲା। 

 ମା'....ମା'.....ବା..ପା...କୁ...ନି...କୁ...ନି... 

 ଆଉ କିଛି କହିପାରିଲାନି। ତା ଆଖିରୁ अବିରତ ଲୁହର ବନ�ା ଛୁଟିଚାଲିଥାଏ। ମଁୁ  

ତାକୁ ଧରି ପାଖେର ଥିବା ଏକ ଲୁହା େବ� ଉପେର ବସାଇେଦଲି। ଆେମ ଦୁଇଜଣ ବି ତା 

ପାଖେର ବସିଲୁ। ତା ଆଖିରୁ ଲୁହତକ େପାଛିେଦଲି। ତା ହାତେର ଧରିଥିବା ଆଇ9ି� ମ୍ ଟି 

अଧାअଧି ପାଣିେହାଇ ବହିଯାଇଥିଲା। ତାକୁ କହିଲି ଆେଗ ଆଇ9ି� ମ୍ ଖାଇ ସାର, ଆେମ ତା 

ପେର କଥା େହବା। େସାନୁ ଆଇ9ି� ମ୍ ଟି ଖାଇସାରି ତା କଥା ଆର� କଲା। 

 େମାର ବାପା ମା' ଭଉଣୀ େକହି ନାହାfି ଆ�ା। ଆେମ ଆଗରୁ ଏହି ପାଖ ବ`ିେର 

ରହୁଥିଲୁ। ବାପା ମା ଆଉ ଟିକି ଭଉଣୀଟିଏ ବି େମାର ଥିେଲ। େମା ବାପା ସବୁଦିନ ମଲୂ 
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ଲାଗିବାକୁ ଯାଆfି। ମା ବି କୁନିକୁ ସାoେର େନଇ ପରଘରକୁ ପାଇଟି କରିବାକୁ ଯାଏ। ମଁୁ 

ବି 9ୁଲ୍ ଯାଏ େମା ସାo ମାନ+ ସହିତ। ଭଲ ପାଠ ବି ପଢୁଥିଲି। େମା ମା କହୁଥିଲା ମଁୁ  

ଭଲ ପାଠ ପଢିେଲ କୁନିକୁ ବି ପେଢଇ ପାରିବି। ଭଲ ଚାକିରୀଟିଏ କରିବି। କୁନିର 

ବାହାଘର କରିବି। େହେଲ..... 

 ମଁୁ ଆ�ଯ�� େହାଇ ପଚାରିଲି ତାପେର କଣ େହଲା? େସମାେନ ସବୁ କୁଆେଡ 

ଗେଲ? େସ କାCି କାCି ପୁଣି ଆର� କଲା ... ଦିେନ ରାତିେର ଆେମ ସବୁ େଶାଇ 

ଯାଇଥାଉ। ହଠାତ୍ ବ`ିେର ନିଆଁ ଲାଗିଗଲା। ଆେମ କିଛି ଜାଣିବା ଆଗରୁ ସବୁକିଛି 

ସରିଯାଇଥିଲା। େମାର ତ େଚତା ନଥିଲା। ତା ପରଦିନ ଡା�ର ଖାନାେର େମାର େଚତା 

େଫରିଲା। ବାପା ମା ଆଉ କୁନିକୁ ବହୁତ େଖାଜିଲି। ବୁଲି ବୁଲି ଡା�ରଖାନା ସାରା 

େଖାଜିଚାଲିଲି। କାେଳ କଉଠି ପାଇଯିବି କାହାକୁ େହେଲ। କି� କାହାକୁ ବି ପାଇଲିନି। 

ଘର ପାଖିଆ େକେତଜଣ ମଧ� େସହି ଡା�ରଖାନାେର ଦରେପାଡ଼ା अବ�ାେର ପଡି 

ରହିଥାfି। ପଚାରି ବୁଝିଲି ଆମ ପରିବାରେର ଆଉ େକହି ଜୀବିତ ନାହାfି। େକେତ 

କାCିଲି େସଦିନ। ଠାକୁର+ୁ େକେତ େନହୁରା େହାଇ କହିଲି େମା ବାପା ମା ଆଉ କୁନିକୁ 

େମାେତ େଫେରଇଦିअ। ନେହେଲ େମାେତ ବି େସମାନ+ ପାଖକୁ େନଇଯାअ। େହେଲ 

ସିଏ ବି େମା ଡାକ ଶୁଣିେଲନି..... େସହିଦିନ ଠାରୁ ମଁୁ ପୁରା ଏକା। ଏଇ ମCିର ପାଖେର 

େକହି ଜେଣ େବେଳ େବେଳ ଖାଇବାକୁ ଦିअfି। ନ ମିଳିେଲ େସମିତି େଶାଇପେଡ ପାଣି 

େପେଟ ପି େଦଇ .... 

 ତା କଥା ଶୁଣି େମା ଆଖିରୁ ବି अଜାଣତେର ଲୁହ େବାହି ଯାଉଥାଏ। େମାର ତା ପାଇଁ 

କଣ କରିବା ଉଚିତ ଭାବିଚାଲିଲି। ସହକମ�ୀ+ ଡାକେର ମଁୁ େମା ବା`ବତା 
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େଫରିପାଇଲି। 9ୁଲ୍ ଟାଇମ୍ େହାଇ ଯାଉଥାଏ।ପାଖ େଦାକାନରୁ କିଛି ଖାଇବା କିଣି ତା 

ହାତେର େଦଲି ଓ ପୁଣି ରାତିେର ଖାଇବା ପାଇଁ େବ�ଡ୍ ଓ ବି9ୁଟ୍ ପ�ାେକଟ୍ ଦୁଇଟି 

କିଣିେଦଲି। ତା ପେର 9ୁଲ୍ ଆଡ଼କୁ ପାଦ ବେଢଇଲି। ପୁଣି ପଛକୁ େଫରି ଚାହZଲି। େସାନୁ 

େମାେତ ଚାହZ ଠିଆ େହାଇଥାଏ େସମିତି। ମଁୁ ବୁଲି ଚାହZବାରୁ ଟିେକ ହସିେଦଲା। 

େବାଧହୁଏ େଭାକିଲା ଥିବାରୁ ଖାଇବା ଜିନିଷ କିଛି ପାଇ ଖୁସି େହାଇଯାଇଛି। ମଁୁ କି� 

େସେତେବେଳ ମେନପକାଉ ଥିଲି ଆସfା କାଲିର ତା େଭାକିଲା ବିକଳିଆ ମୁହଁଟିକୁ। 

 େସଦିନ ଆଉ େକୗଣସି କାମେର େମାର ମନ ଲାଗିଲାନି। େଛାଟପିଲାଟା ମଁୁ  ସିନା 

ତାକୁ କିଛି ଖାଇବାକୁ େଦଇଆସିଲି। ତା’ପାଖରୁ ଯଦି େସସବୁ ଜିନିଷ କିଏ ଛେଡଇ 

େନଇଯାଏ େସ ତ କିଛି କରି ପାରିବନି? ଯଦିବା େକହି ନ ନିअfି ଆଜି ସିନା ଖାଇେଦବ 

କାଲିକୁ ପୁଣି କଣ କରିବ? ରାତିେର ବାହାର ଯାଗାଟାେର େକମିତି େଶାଉଥିବ ପିଲାଟା? 

କାଲିର ସକାଳ େକମିତି ଥିବ ତା ପାଇଁ? କଣ େହବ ତାର ଭବିଷ�ତ?? େକଜାଣି େକମିତି 

େଗାେଟ େମାହେର ମଁୁ େଯମିତି ବାzି େହାଇପଡିଥିଲି। ରାତିେର ସ�ାମୀ+ ସହ ତା 

ବିଷୟେର କଥା େହଲି। େଶଷେର ଆେମ ନି}_ି େନଲୁ େସାନୁକୁ ଆମ ଘରକୁ େନଇ 

ଆସିବା ପାଇଁ। କାରଣ ଆମ ବାହାଘରର ସାତ ବଷ� ପେର ବି େମାର େକାଳ ଶନୂ� ଥିଲା। 

 ପରଦିନ ସକାେଳ ଶାଶୁ ଶ�ଶୁର+ୁ ବୁଝାସୁଝା କରି ରାଜି କରାଇେଦଲି। େସହିଦିନ 

ଯାଇ ତାକୁ ଆମ ଘରକୁ େନଇ ଆସିଲି। ଏେବ େସାନୁ ଆମଘରର ନୂତନ ସଦସ�। ତାକୁ 

ପ�ଥେମ ପ�ଥେମ ସବୁକିଛି ନୂଆ ନୂଆ ଲାଗୁଥିେଲ ବି େମା ପରିବାର େଲାକ+ େସtହଆଦର 

ପାଇ େସ ନିଜ ପରିବାର ହେରଇଥିବାର ଦୁଃଖକୁ ସହଜେର ଭୁଲିଗଲା। 

 େସାନୁ ଏେବ ଭୁଲି ସାରିଥିଲା ତା ନିଜ ପରିବାରକୁ ହେରଇବାର ଦୁଃଖ। ତା’ର 
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ବ�ବହାରେର େସ ମଧ� ଖୁବ୍ ସହଜେର ସମ`+ର ମନ କିଣି େନଇଥିଲା। ଖୁବ୍ ସୁCର 

କ� ମଧ� ଭଗବାନ+ କୃପାରୁ ପାଇଥିଲା। ସz�ା ସମୟେର ତା ମୁହଁରୁ ଭଜନ ଦିପଦ 

ଶୁଣିବାପାଇଁ େମା ଶାଶୁ ଶ�ଶରୂ ଆଉ ଆମ ପାଖ କ�ାଟରେର ଥିବା ପ�ଧାନଘର ମଉସା 

ମାଉସୀ ସମେ` ଚାଲି ଆସୁଥିେଲ। ଜଗନt ାଥ....େହା.. କିଛି ମାଗୁ ନାହZ େତାେତ.... ଏହି 

ଭଜନଟି ଗାଇବା ସମୟେର ତା ଆଖିରୁ େବେଳେବେଳ ଲୁହ ଧାର ବହିଯାଏ। अନ� 

ମାନ+ର ବି େସହି ପ�କାର अବ�ା େହାଇଯାଏ। 

 େସାନୁ ଭଲ ପାଠ ବି ପଢୁଥିଲା। ତାକୁ େନଇ ପାଖ 9ୁଲ୍ େର ନାମ େଲଖାଇେଦଲି।

 େସାନୁ ଆସିବାର େଗାଟିଏ ବଷ� ପେର ପ�ୀତମ୍ ର ଜନE । କି� େସାନୁ େମା େକାଳେର 

ବଡପୁअର ଆସନ େନଇସାରିଥିଲା। ତାକୁ ମଁୁ େକେବ ବି अନାଥ ପିଲା େବାଲି अନୁଭବ 

କରିବାକୁ େଦଇନି। େସ ସବୁକିଛି ସୁବିଧା ପାଉଥିଲା ଯାହା ପ�ୀତମ୍ କୁ ଦିଆଯାଉଥିଲା ...। 

 ପ�ୀତମ୍ କୁ େସାନୁ ଖୁବ୍ ଭଲପାଉଥିଲା। ପ�ୀତମ୍ କୁ ପାଠପଢାେର ସାହାଯ� କରିବା 

ତାକୁ 9ୁଲକୁ ସାoେର େନବା ଆଣିବା କରିବା, ତାର ଖୁବ୍ ଯତt  େନଉଥିଲା। ପ�ୀତମ୍ ବି 

େସାନୁକୁ ଦେm ଛାଡି ରହିପାରୁ ନଥିଲା। ଦୁେହଁ େହାଇଯାଇଥିେଲ େମା ଆଖିେର 

‘ଜଗାବଳିଆ’... 

 ପାଠପଢା ନ ସରୁଣୁ ପ�ୀତମ୍ କ�ାେ!ାସ୍ ସିେଲ¼ନେର ଚାକିରୀ ପାଇଗଲା। 

ବାoାେଲାରେର ଏକ ନାମୀଦାମୀ କ!ାନୀେର େହାଇଗଲା ସ¢େଓୟାର ଇwିନିୟର୍। 

 େସାନୁ କି� ପାଠପଢା ସାରିଲା ପେର ବି ଚାକିରୀେର ମନେଦଲା ନାହZ। ସବୁଦିନ 

ସକାେଳ ଓ ସz�ାେବେଳ ପାଖ ବ`ିପିଲା+ୁ ଡାକିଆଣି ପାଠପଢାଏ। ଆଖପାଖ अ�ଳେର 

ବହୁତ ଆଦିବାସୀ ସ!�ଦାୟର େଲାକମାେନ ବସବାସ କରୁଥିେଲ। େସମାନ+ ମଧ�େର 
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ଶିgାର ପ�ସାର ଖୁବ୍ କମ୍ ଥିଲା। େସାନୁର ମନ ଭିତେର େଗାେଟ ଇjା ଥିଲା କି େସ 

ପଢିବାର ସୁେଯାଗ ପାଉନଥିବା ପିଲା ଏବଂ अନାଥପିଲା ମାନ+ପାଇଁ େଗାେଟ 9ୁଲ୍ କରି 

ନିେଜ େସଠି ପେଢଇବ। େହେଲ ଦୁନିଆଁେର ଭଲେର ବ�ିବା ପାଇଁ ତ କିଛିେଗାେଟ 

େରାଜଗାରର ମାଧ�ମ ଦରକାର। 

 ଯାହା େହଉ ଭଗବାନ+ କୃପାରୁ କିଛିଦିନ ପେର ତା’ ମନ ମୁତାବକ ନେହେଲ ବି 

େସମିତିକା ଚାକିରୀ ଖେm ତାକୁ ମିଳିଗଲା। ସରକାରୀ ଆଦିବାସୀ ଆବାସିକ ବିଦ�ାଳୟେର 

ଶିgକତା ଆର� କଲା। 

 ଦୁଇପୁअ ଆମର େରାଜଗାରgମ େହାଇଯିବାରୁ ଆେମ େସମାନ+ୁ ସଂସାର 

ବzନେର ବାzିେଦବାକୁ �ିରକଲୁ। େସମାନ+ अଜାଣତେର ଆେମ େସମାନ+ ପାଇଁ ଝିअ 

େଖାଜିବା ଆର� କରିେଦଲୁ। ବହୁତ ଭଲ ପ�`ାବ ମଧ� ଆସିବାକୁ ଲାଗିଲା। ପୁअ 

ବାହାଘର ନିଶାେର ଆେମ ସ�ାମୀ¥ୀ ଦିଜଣଯାକ ଖାଲି ଭାବନା ରାଜ�େର ଉଡି ବୁଲୁଥାଉ। 

ଦିେନ ହଠାତ୍ ପ�ୀତମ୍ ର େଗାଟିଏ େଫାନ୍ କଲେର ଆେମ ଦିଜଣ ଯାକ କଚାଡିେହାଇ ତେଳ 

ପଡିଯିବାର अନୁଭବ କଲୁ। 

 ପ�ୀତମ୍ ତା अଫିସର ଜେଣ ସହକମ�ୀ େସାନାଲୀକୁ େକାଟ�େର ବିବାହ କରିସାରିଛି। 

େସ ଦୁଇଜଣ ବାହାଘର ପେର ଆମକୁ େଦଖା କରିବାକୁ अସିେଲ। ଆମର ବି ଆଉ େକୗଣସି 

ଉପାୟେର କିଛି କରିବାର ଚାରା ନଥିଲା। ତା’ ବାପା ମନ ଭିତେର ବହୁତ ଭାoି 

ପଡିଥିେଲ। ତଥାପି େସ ଥିେଲ ଏକଦମ୍ �ିରପ�ତି�। ବାହାରକୁ େକୗଣସି ଦୁଃଖକୁ ପ�କାଶ 

କରିବାକୁ େଦଉନଥିେଲ। ମଁୁ ବି ଆଉ କଣ କରିପାରିଥାfି??ବାଧ� େହାଇ ପୁअ େବାହୂ+ୁ 

ସ�ାଗତ କରିବାର ଆେୟାଜନ କଲି। 
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 ସାହିପଡିଶାେର ମୁହଁ େଦଖାଇବାର ସାହସ ଆମର ନଥିଲା। ବାହାଘରର ଗzବାସtା 

ନଥାଇ ପୁअ େବାହୂ ଘରକୁ ଆସୁଛfି। अfର ତଳର େକାହକୁ େସଇ अfର ଭିତେର 

ଚାପିରଖି ମୁହଁେର ଶୁଖିଲାହସ ଫୁଟାଇ ସାହି ପଡିଶାେର ମିଶିବାକୁ ପଡୁଥାଏ। ବାହାଘର 

ପରର ସମ` ରୀତିନୀତି ଆଠଦିନ ପଯ��f କରିବାପାଇଁ �ିର କରିସାରିଲା େବଳକୁ ଠିକ୍ 

ଚାରିଦିନପେର ପୁअେବାହୂ ବାହାରିେଲ ଚାକିରୀଯାଗାକୁ େଫରିଯିବା ପାଇଁ। ତା+ର 

କୁଆେଡ ଆଉ ଛୁଟି ନଥିଲା। ସବୁ ରୀତିନୀତିକୁ ପାଦେର ଆେଡଇେଦଇ ଆମକୁ ଆହୁରି 

େଲାକହସା େହବାପାଇଁ ଛାଡିେଦଇ େସମାେନ ଚାଲିଗେଲ ନିଜ ବାଟେର ... 

 ଏହି ସମୟେର େକବଳ େସାନୁ ହZ ଆମ ଦୁଃଖକୁ ବୁଝିପାରି ସବୁକିଛି ସହିଯିବାପାଇଁ 

ଆମକୁ ସାf�ନା େଦଉଥାଏ। ସିଏ ଆଉ अଧିକା କଣ ବା କରିପାରିଥାfା, େଯଉଁଠି ଆେମ 

ବାପା ମା େହାଇ କିଛି କରିବାର ଉପାୟ ନଥିଲା । 

 ସମୟକ�େମ ଆେମ ନିଜକୁ ସ�ାଳିେନଲୁ ଓ େସାନୁର ବାହାଘର ପାଇଁ ପ�`ୁତ େହଲୁ। 

ଭଗବାନ ଆମ ଦୁଃଖକୁ ଲାଘବ କରିବା ପାଇଁ ଲୀନା ସହିତ ପରିଚିତ କରାଇେଦେଲ। 

େସାନୁ ସହିତ ଲୀନାର ବାହାଘର େହାଇଗଲା। ଲୀନା େବାହୂ େହାଇ ଆସିବା ପେର ଆମର 

ସବୁ ଦୁଃଖ ଭୁଲାଇ େଦବାକୁ अହରହ େଚuା କଲା। କିଛିଦିନ ଖୁବ୍ ଖୁସିମଜାେର ଦିନ 

କଟିଗଲା। େହେଲ ଦୁଃଖ ପେର ସୁଖ ଆଉ ସୁଖ ପେର ଦୁଃଖ ତ ବିଧି ବିଧାନ... ତାକୁ ବା 

କିଏ ଏେଡଇଯାଇ ପାରିବ... 

 ଏହା ମଧ�େର େମା ସ�ାମୀ+ର ଆଉ େମାର ଚାକିରୀ ଜୀବନରୁ अବସର େନବାର 

ସମୟ ଆସିଯାଇଥିଲା। ସରକାରୀ ବାସଭବନକୁ ଛାଡି ଆମ ନିଜଘର କଟକ�ିତ 

ବାସଗୃହକୁ ଆସିବାକୁ ପଡିଲା। େସାନୁର ଚାକିରୀ ପାଇଁ େସାନୁ ଓ ଲୀନା ରହିବାକୁ 
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ବାଧ�େହେଲ ବାରିପଦାେର। େସମାନ+ଠାରୁ ବିଦାୟକାଳୀନ ସମୟଟି ଆମ ସମ`+ପାଇଁ 

ଥିଲା ଖୁବ୍ ହୃଦୟବିଦାରକ........ 

 ହଠାତ୍ ଗାଡି େବ�କ୍ ମାରିବାରୁ ମଁୁ  ପ�କୃତି� େହାଇଗଲି। େସାନୁ ଗାଡିରୁ ଓହ@ ାଇ େମା 

ହାତଧରି ଆଗକୁ ଆଗକୁ ଚାଲିଥାଏ। ବନ अରଣ�ଭରା ପରିେବଶ ମଧ�େର ତିଆରି 

େହାଇଛି ଏକ ସୁCର अନାଥାଶ�ମଟିଏ। ଉପେର ନାମକରଣ େବାଡ�େର ବଡ ବଡ 

अgରେର େଲଖାେହାଇଛି ‘ମାତୃ ଆଶି�ତ’। େଛାଟ େଛାଟ ପିଲାମାେନ ଦଉଡି ଆସିେଲ। 

େମାେତ ମୁmିଆ ମାରି ଆଶୀବ�ାଦ େନବାପାଇଁ ଲୀନା େସମାନ+ୁ ଇସାରା େଦଲା। 

ପିଲାମାେନ କିଛି ସମୟ ମଧ�େର େମାେତ ମା' ମା' ଡାକିବା ଆର� କରିେଦଇଥିେଲ। 

 େମା ମାନସପ)ରୁ ଧିେର ଧିେର ଲିଭିଯାଉଥିଲା େମା ଠାରୁ ଜନିE ତ ଏକମାତ�  ଦାୟଦର 

ଦୁଃଖଦ ଉପହାରର अନୁଭୁତି ସବୁ। ମଁୁ  ବିେଭାର େହାଇ ଉଠୁଥିଲି ଶହଶହ ପିଲା+ର ମା' 

ମା' ଡାକ ଭିତେର। େମା अfର ଭିତେର ପୁଣିଥେର ଫୁଲିଫୁଲି ଦି�ଗୁଣିତ େହାଇ ଉଠୁଥିଲା 

ମାତୃତ�ପଣିଆ ଟିକକ...... 

 
                    --- ସୁେନତ� ା ନାୟକ 
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ରୂପାfରରୂପାfରରୂପାfରରୂପାfର    
 ଜୟf ବାବୁ ସକାେଳ ନିଦରୁ ଉଠିଲା େବଳକୁ अନୁଭବକେଲ େଯ 

ତା+अ�ା ତଳକୁ ଆଉ କିଛିନାହZ। େସ ବଁା’ହାତ ଭରାେଦଇ ଉଠିବାକୁ 

େଚuା କେଲ, କି� ନା, ବଁା ହାତ ବି ନାହZ I ବିନା ହାତର ସାହାରାେର 

ନା େସ ଉଠି ପାରିେବ ନା ବିନା େଗାଡ଼େର ଛିଡ଼ା େହାଇ ପାରିେବ। ମୁm ଉପରକୁ ଉେଠଇ 

େଦଖିେଲ େଯ େଗାଡ଼ ଦୁଇଟା ଜାଗାେର ସଁବାଳୁଆ େଲାମ ଭଳି ଶହଶହ େଗାଡ଼ ସାଲୁବାଲୁ 

େହଉଛfି,  ଆଉ ବାଆଁ ହାତଟା ଜମାରୁ  ନାହZ। ଡା�ର ଜୟf ମିଶ�+ ମେନ ପଡ଼ିଲା, େସ 

େକଉଁଠି େଗାେଟ ଗପ ପଢ଼ିଛfି, େଯଉଁଥିେର ନାୟକ ଜଣକ ସକାେଳ ଉଠିଲା େବଳକୁ ଠିକ 

ଏହି ଭଳି अନୁଭବ କରିଥିଲା । ହଁ, ମେନ ପଡ଼ିଲା, ଫ� ାw କାଫକା+ ପ�ଖ�ାତ ଗ� 

“େମଟାେମାରେଫାସିସ୍”େର ନାୟକ େଗ�ଗର୍ ସାମସା+ର ଦଶା ଦିେନ ଠିକ୍ ଏହି ଭଳି 

େହାଇଥିଲା। କି� େସ ଥିଲା ଭିନt  ପ�ସo। କି� ତା+ ସହିତ ଏଭଳି େହଲା କାହZକି?

ତା+ର େସଭଳି କିଛି ସ�ା��ଗତ ସମସ�ା ନାହZ େଯ େସ ହଠାତ୍ ପgାଘାତଗ�` 

େହାଇଯିେବ। େତେବ େସ କଣ ସ!ୂ#�  ପoୁ  େହାଇଗେଲ। େସ ଚି�ାର କେଲ, “େହ 

ପ�ଭୁ! େମାରଏ अବ�ା କାହZକି?” 

 ଚି�ାର ଶୁଣି ଶ�ୀମତୀ ମିଶ�+ ନିଦ ଭାoିଗଲା। ଉଠିପଡ଼ି େଦଖfି ତ ଡା�ର 

ମହାପାତ�  ବସିଛfି, ଶୀତ ଦିନ େହାଇଥିେଲ ବି େଦହସାରା ଗମଗମ୍ େହାଇ ଝାଳ ବହି 

ଯାଉଛି, ଆଉ ଆଖି ତରାଟି ଏଆେଡ େସଆେଡ଼ अେନଇବା ସହିତ ନିଜ େଦହସାରା ହାତ 

ବୁଲାଉଛfି। ଶ�ୀମତୀ ମିଶ� ପଚାରିେଲ, “କଣ େହଲା? କାହZକି ପାଟି କଲ? କିଛି ଦୁଃସ�ପt 

ତି� େଲାଚନ ଦାସ 
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େଦଖିଲ କି?” େଟବୁଲରୁ ପାଣି ଗ@ାସେଟ ଆଣି ସ�ାମୀ+ ଉେhଶ�େର ବେଢଇ େଦଇ ଛାତି 

ଆଉ ପିଠିେର ହାତ ବୁେଲଇ େଦଇ କହିେଲ, “ବୁଝିଲ, ଆମର େଭେଲାର୍ ଛାଡ଼ିବାଟା  

େବାଧହୁଏ ଉଚିତ  ନ ଥିଲା। ଟ+ାକମ୍ ମିଳୁଥିଲା, କି� ଶାfି ଥିଲା। ସକାଳୁ ହ�ିଟାଲ 

ଯାଇ ସz�ା ସୁvା େଫରି ଆସୁଥିଲ। ବିଶ�ାମ ମିଳୁଥିଲା, ଆଉ ତୁମର ପି�ୟବହି ସବୁ 

ପଢୁଥିଲ। େକେତ ସାବଲୀଳ ଥିଲା େସ ଜୀବନ। କି� ନିଜ ମାଟିକୁ େଫରି ବି, ନିଜ 

େଲାକ+ େସବା କରିବି େବାଲି େଗାେଟ ଝୁ+େର େସଠି ଚାକିରୀ ଛାଡ଼ି ଚାଲି ଆସିଲ। 

ତୁମର େବେଳ େବେଳ ମେନ ହୁଏନି କି େଭେଲାର ଛାଡ଼ିବା ନି}_ି  ତୁମର ଭୁଲ୍ ଥିଲା 

େବାଲି। ତୁେମ େସଦିନ କହୁଥିଲ େଯ ଏଠି ସବୁଥିେର ରାଜନୀତି, ସବୁଠାେର ଖଚ-ମିଛ, 

ଆଉ ଠକାମୀ, ଏପରିକି ହ�ିଟାଲ ବି େସଥିରୁ ବାଦ ପଡୁନି। ଏହି କିଛିଦିନ ତେଳ 

ଖବରକାଗଜେର ବାହାରିଥିଲା େଯ େଗାେଟ ବଡ଼ ପ�ାଇେଭଟ୍ ହ�ିଟାଲର अପେରସନ୍ 

ଥିଏଟର ଭିତେର େକୗଣସି େଗାେଟ ବିବାଦକୁ େନଇ ଜେଣ ଡା�ର अନ� ଜେଣ ଡା�ର+ 

େପଟେର अପେରସନ୍ ଛୁରୀ ଭୁଷି େଦଇଥିେଲ। ଆଉ େଗାେଟ ହ�ିଟାଲେର େରାଗୀ 

ମରିଯାଇଥିବା ସେତ�  ତାକୁ େଭ�ିେଲଟରେର ରଖି ବିଲ୍ ତିଆରି ଚାଲିଥିବା ଗୁ� ଖବର 

ପାଇ େରାଗୀ+ ଆତE ୀୟମାେନ ଝେମଲା କରିବାରୁ ମୃତ ବ��ି+ୁ ଡିସଚାଯ� କରାଗଲା। 

ଏଠି ପୁଣି ମାଳମାଳ ଦଲାଲ୍, େରାଗୀ+ୁ ଭୁେଲଇ େଗାେଟ ହ�ିଟାଲରୁ अନ� େଗାେଟ 

ହ�ିଟାଲକୁ େନଇ କମିଶନ େରାଜଗାର କରୁଥିବା अଭିେଯାଗେର ଗିରଫ େହଉଛfି। ଏହି 

ସବୁକଥା ଶ�ୀମତୀ ମିଶ� ଏକା ନିଶ�ାସେର ଗପି ଚାଲିଥିଲା େବେଳ ଡ଼ା�ର ମିଶ� କି� 

अନ�ମନ9 ଥିେଲ। ନୀରବେର ନିଜ ଭିତେର େସଏକ अପରାଧେବାଧର ଯ�ଣା अନୁଭବ 

କରୁଥିେଲ। ସ�ାମୀ+ର अନ�ମନ9ତା େଦଖି ଶ�ୀମତୀ କହିେଲ, “ତୁେମ େଶାଇପଡ଼, ମଁୁ 

ଲାଇଟ୍ ଜେଳଇ ରଖୁଛି, ଦରକାର ପଡିେଲ ଡାକିବ” ଡା�ର ମିଶ� ଆଖି ବCକରି 
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େଶାଇବାକୁ େଚuା କେଲ। କି� ଗତକାଲିର ଘଟଣା ପାଇଁ େସ ଏେତ ବିବ�ତ ଥିେଲ େଯ 

ତା+ୁ ନିଦ ଆସିଲା ନାହZ। େକବଳ େସହି େରାଗୀଟିର ସରଳ ମୁହଁ ଆଉ ତା’ର କଥା ତା+ 

ମାନସପଟେର ବାରaାର ଭାସି ଉଠୁଥିଲା। େରାଗୀ ଜଣକର ବାମ ହାତ ଆଉ କାzେର 

ଭୀଷଣ ଯ�ଣା େହଉଥିଲା, କି� ହୃଦେରାଗ େହାଇଥିବାର ଆଶ+ା କରି ଆବଶ�କୀୟ 

ପରୀgା କଲା ପେର ରିେପାଟ� ସବୁ ସ�ାଭାବିକ ବାହାରିଲା। ତଥାପି େରାଗୀକୁ ଜେଣ ଡା�ର 

ଆwିଓଗ�ାମ୍ ପାଇଁ ପରାମଶ� େଦେଲ। େସଥିପାଇଁ େରାଗୀକୁ ହ�ିଟାଲେର ଭ_i କରାଗଲା, 

ଆଉ େରାଗୀ ଜଣକ େକବଳ ଡା�ର ମିଶ�+ୁ ଛାଡ଼ି ଆଉ କାହା ,ାରା ଆwିଓଗ�ାମ୍ 

କେରଇବାକୁ ମନାକଲା। ଡା�ର ମିଶ� ପ�ଥେମ େରାଗୀକୁ େଦଖି ତା+ ସହକାରୀ+ୁ 

କହିେଲ େଯ ଏ େରାଗୀର ଆwିଓଗ�ାମ୍ କରିବାର ଆବଶ�କତା ନାହZ। ସହକାରୀ ଜଣକ 

ବିକଳ େହାଇ ତା+ୁ अେନଇ କହିେଲ, “ସାର୍, େରାଗୀକୁ ଆwିଓଗ�ାମ୍ କରିବା ପାଇଁ ଏଠି 

ଭ_i କରାଯାଇଛି, ଆଉ ତା+ୁ େଦଖିଥିବା ଡା�ର ମଧ� େସହିଭଳି ପରାମଶ� େଦଇଛfି। 

ଏେବ େସଥିପାଇଁ ପ�`ୁତ େହଲା େବଳକୁ ଯଦି ଆପଣ ଆwିଓଗ�ାମ୍ ନ କରିେବ, େତେବ 

େରାଗୀ ଜଣକ େଫରିଯିବା ସହିତ ହ�ିଟାଲ ବଦନାମ୍ େହବ। ଏଣୁ ଦୟାକରି ଏଥିେର 

अରାଜି ହୁअ� ନାହZ। ବାକି ସବୁକାମ ମଁୁ ସ�ାଳି େନବି” ବାଧ�େହାଇ ଡା�ର ମିଶ� 

ସହକାରୀ+ ପ�`ାବେର ରାଜି େହେଲ। େରାଗୀ ଜଣକର ଆwିଓଗ�ାମ େହଲା େବେଳ 

ତା+ ସହକମ�ୀ େରାଗୀକୁ କହିେଲ େଯ ତା+ର େଗାଟିଏ ଧମନୀର ପ�ାୟ ୮୦% ବ@ କ୍ େହାଇ 

ଯାଇଥିବାରୁ େସ ହାତେର ଯ�ଣା अନୁଭବ କରୁଛfି। ଯଦି େସହି ବ@ େକଜ୍ ସଫା କରି 

େଗାେଟ େu�୍ ଲେଗଇ ଦିଆଯାଏ, େତେବ େସ ସ!ୂ#� ଯ�ଣା ମୁ� େହାଇଯିେବ। ଏଇ 

ସବୁକଥା ସହକମ�ୀ ଜଣକ କହୁଥିଲା େବେଳ େରାଗୀଜଣକ ଡ଼ା�ରମିଶ�+ ମୁହଁକୁ ବାରaାର 

अନାଉ ଥିେଲ। ଡା�ରମିଶ� କିଛି କହିବାକୁ ଉଦ�ତ େହଲା େବଳକୁ  ସହକମ�ୀ ଜଣକ କିଛି 
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ନ କହିବାକୁ ଆଖିେର ଇସାରା େଦେଲ। ଡା�ର ମିଶ�+ ମେନ ପଡିଲା େଯ ସହକାରୀ 

ଜଣକ ଗତକାଲି  ତା+ୁ ଏ ବିଷୟେର କିଛି କହୁଥିେଲ। ସହକାରୀ ଜଣକ କହୁଥିେଲ େଯ 

ହ�ିଟାଲ େଚୟାରମ�ାନ+ ବ�ବ� େହଲା େଯ, େସ ଭାବୁଥିେଲ ଡା�ର ମିଶ�+ ଭଳି ଜେଣ 

ବିଚgଣ ହୃଦେରାଗ ବିେଶଷକ+ୁ ପାଇ ଆମ ହ�ିଟାଲର ସୁନାମ ବଢ଼ିବା ସହିତ ଆୟ ମଧ� 

ବଢ଼ିବ। ମାତ�  ଡ଼ା�ର ମିଶ�+ ପାଇଁ ଆମ ହ�ିଟାଲର ସୁନାମ ଆଉ େରାଗୀସଂଖ�ା ବଢ଼ିଲା  

ସତ କି� ଆୟ ବଢିବା ବଦଳେର କମିଲା। େଲାେକ କହୁଛfି େଯ ଡା�ର ମିଶ� ସ�ୟଂ 

ଧନ� fରୀ। ତା+ର େuେଥାେ9ାପ୍ କଥା କେହ, ଆଉ େଯଉଁ େରାଗୀ େଦହେର ତା+ ହାତ 

ବାେଜ, େସ ଆେପ ଆେପ ଭଲ େହାଇଯାଏ। ଏପରିକି େରାଗୀ अନ� ହ�ିଟାଲର 

अପେରସନ୍ ପାଇଁ ପରାମଶ� ଚିଠା ଧରି ଆସିଥିେଲ ବି ଡା�ର ମିଶ� ତା’ର େକୗଣସି 

ଆବଶ�କତା ନାହZ କହି ଔଷଧ େଲଖିଦିअfି। ଏହିଭଳି ଘଟଣା ଯଦି ଦୀଘ�ଦିନ ଧରି ଲାଗି 

ରେହ, େତେବ ହ�ିଟାଲର ଆୟ ଆହୁରି କମିବା ସହିତ କମ�ଚାରୀମାନ+ ଦରମା ମଧ� 

ବC େହାଇଯିବାର ଆଶ+ାକୁ ଏଡାଇ ଦିଆଯାଇ ପାରିବ ନାହZ। େଚୟାରମ�ାନ୍ ତା+ୁ ଏ 

ବିଷୟେର କଥା େହବାକୁ କହି ଆବଶ�କୀୟ ପରାମଶ� ମାଗିଛfି। ଡା�ର ମିଶ� ଭାବିେଲ 

େଯ ଏତ େଗାେଟ ରୀତିମତ ଠକାମୀ। ମିଛକହି େରାଗୀ+ ଜୀବନ ବଦଳେର ଟ+ା 

େରାଜଗାର କରିବା େମଡିକାଲ୍ ଏଥିକସ୍ ବିେରାଧୀ। କି� ଡ଼ା�ର ମିଶ� େସହି ମୁହୂ_�େର 

କିଛି ଉ_ର େଦଇ ନ ଥିେଲ, ବରଂ କହିଥିେଲ େଯ େସ ପେର ଏ ବିଷୟେର ଚିfା କରି  

କହିେବ। 

 ଡା�ର ମିଶ� ଭାବିେଲ େଯ େସ ଏେବ ଯଦି କ�ାଥଲାବ୍ ଭିତେର ସତ କଥାଟି 

େରାଗୀକୁ କହfି, େତେବ ଏ କଥା େକେବ େହେଲ ଚାରିକା� ଭିତେର ରହିବ ନାହZ। ଆଉ 

େସଥିପାଇଁ ତା+ୁ ହଟହଟା େହବାକୁ ମଧ� ପଡିପାେର। େସ େରାଗୀର ଫାଇଲେର 
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େଦଖିଛfି େଯ ତା ପାଖେର କ�ାସେଲସ୍ ଇନ୍ସୁ�ରାନ୍ସ କାଡ� अଛି, େସଥିପାଇଁ େସ ଆଥiକ 

ଦୃuିରୁ gତିଗ�` େହବ ନାହZ। ମାତ�  େସ େଯଉଁ ଚିକି�ା କରିବାକୁ ଯାଉଛfି, େସଥିେର 

େରାଗୀ ଯ�ଣାମୁ� େହବନାହZ। ଆଉ ତା'ପେର େସ ନିଜକୁ େକବଳ ଜେଣ ହୃଦେରାଗୀ 

େବାଲି ଭାବିବ ଏବଂ େସ େଭାଗୁଥିବା େରାଗର ସଠିକ ଚିକି�ା ପାଇଁ ଉପଯୁ� ଡା�ର+ 

ପାଖେର ପହ�ି ନ ପାରି େକବଳ ଏହିଭଳି ହ�ିଟାଲ ଚାରିପେଟ ଘୁରି ବୁଲିବ ଆଉ ନାନାଦି 

ଠକ+ ହାବୁଡ଼େର ପଡ଼ି ହfସf େହବ। କି� େସ କରିେବ କ’ଣ? େସ ଏେବ େଯଉଁ ଧମ� 

ସ+ଟେର ପଡିଛfି, େସଥିେର ନା ନିଜ ବିେବକାନୁେମାଦିତ କାମ କରିପାରୁଛfି ନା 

ବିେବକ ସହିତ ସାଲିସ୍ କରିପାରୁଛfି। ଏେବ ମଧ� ତା+ର ମେନ अଛି େଯେତେବେଳ 

ସହକାରୀ ଜଣକ େରାଗୀକୁ କହୁଥିେଲ େଯ ଯଦି ଏେବ େସ େu� ନ ଲଗାଇେବ, େତେବ 

ଆଉ ଥେର ଏଭଳି ପ�ସିଡୁ�ର ଭିତେର ହZ ତା+ ଚିକି�ା େହବ ଆଉ अଯଥା ଖ¡�ାf େହବା 

ସହିତ େସ ମଧ� କu ପାଇେବ। ଏଣୁ ଏେବ ତା+ର ଇjା କ’ଣ? େରାଗୀ ଜଣକ ଥେର 

ଡା�ର ମିଶ�+ ଆଡକୁ ଚାହZ ସହକାରୀ ଡା�ର+ୁ କହିେଲ େଯ ଡା�ର େହଉଛfି ଦି� ତୀୟ 

ଈଶ�ର। ଆଉ ଈଶ�ର ଯାହା ଚାହଁାfି, ତାହା ହZ ହୁଏ। େସହି ମହୁୂ_�େର ତା+ୁ ଲାଗିଥିଲା, 

େଯମିତି  େରାଗୀଟି ତା+ ପ�ତି ତାର ଆ�ା ନୁେହଁ ବରଂ ତା�ଲ� କରୁଛି। ଏହା ପେର 

େରାଗୀକୁ କୁହାଗଲା େଯ ସରକାର ଏେବ େu�ର ଏକ ନିhiu ମଲୂ� ଧାଯ�� କରିଥିବା 

େହତୁ େକୗଣସି ବିେଦଶୀ କ!ାନୀ ଉନt ତ ମାନର େu�କୁ େସହି ଦରେର ବିକିବାକୁ ରାଜି 

େହଉନାହାfି। ଫଳେର ଆମ େଦଶେର ତିଆରି େହଉଥିବା େu� ଲଗାଇବାକୁ ସରକାର 

େଲାକ+ୁ ବାଧ� କରୁଛfି। ଏଠି କି� ସରକାର+ ଧାଯ�� ଦରେର ମିଳୁଥିବା େu� ସହିତ 

ବିେଦଶରୁ ଆମଦାନୀ େହାଇଥିବା ଉନt ତମାନର େu� ରହିଛି। େସ େଯଉଁଟା ଚାହZେବ  

େସଇଟା ଲଗାଯିବ। ସହକାରୀ+ କଥା ସବୁ ଡା�ର ମିଶ�+ େଦହେର ଛୁ�ି ଭଳି େଫାଡି 
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େହାଇ ଯାଉଥିଲା। କି� େସ କିଂକ_�ବ�ବିମଢୂ େହାଇ ସହକାରୀ+ର ଚ�କତାପଣୂ � କଥା 

ସବୁ ନୀରବେର ଶୁଣି ଯାଉଥିେଲ। େରାଗୀଟିର େu�୍ ଲେଗଇ ସାରିଲା ପେର ତା ଆଖିେର 

ଡା�ର ମିଶ�+ ପ�ତି କୃତ�ତା େଦଖି େସ ଖୁସି େହବା ପରିବେ_� ନିଜକୁ େଦାଷୀ 

ମଣୁଥିେଲ ତା+ୁ ଲାଗିଲା, େସ େଯମିତି େରାଗୀଟିକୁ େଗାେଟ େସ@ା ପଏଜନ୍ ଇେwକସନ୍ 

େଦଇ ତାକୁ अନି�ିତ ଭବିଷ�ତ ହାତେର ଛାଡ଼ି େଦଇଛfି। ଘରକୁ େଫରିବା ପେର ଡା�ର 

ମିଶ� अନୁଭବ କେଲ େଯ େସ ଜୀବନେର ପ�ଥମ ଥର ପାଇଁ ନିଜ ବିେବକ ବିରୁvେର କାମ 

କରିଛfି। େତେବ େସ କ’ଣ ଏ ଚାକିରୀ ଛାଡ଼ି େଦେବ? ଏହିସବୁ କଥା ଚିfା କରୁ କରୁ 

ତା+ୁ େକେତେବେଳ େଯ ନିଦ ଆସିଯାଇଛି େସ ଜାଣି ପାରିନାହାfି। ଆଉ ଆଜି ଏମିତି 

େଗାେଟ ଦୁଃସ�ପt େଦଖିବା ନି�ୟ ତା+ अବେଚତନେର ଥିବା अପରାଧ େବାଧର 

ପ�ତିଫଳନ। 

ଏହି ଘଟଣା ପେର ଡା�ର ମିଶ� ଆଉ େସହି ହ�ିଟାଲକୁ େଫରି ନାହାfି। ଶୁଣାଯାଏ, େସ 

ଏେବ ବିେଦଶେର େଗାେଟ ବିଖ�ାତ ମିଶନାରୀ ହ�ିଟାଲର ମୁଖ� ହୃଦେରାଗ ବିେଶଷ�  

ଭାେବ କାମ କରୁଛfି। 
୨୯-ଏ, କ�ନାଏରିଆ,  

ବି.େଜ.ବି.ନଗର, ଭୁବେନଶ�ର-୭୫୧୦୧୪  
ଦୂରଭାଷ-୭୦୦୮୬୩୫୧୭୯ 



ଆହ� ାନ
 ଇ-ପତି� କ

ା 

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

ଆହ� ାନ ଇ-ପତି� କା ସ!ୂ#� ନିଃଶୁ% ବିତରଣ େହତୁ ଡା େଜ�ାତି ପ�ସାଦ ପ)ନାୟକ+ ,ାରା ପ�ତି-ିତ ଓ ପ�କାଶିତ    Aahwaan.comAahwaan.comAahwaan.comAahwaan.com           103 

ରବିବାର ଦିନ େଜେଜ+ ଗପରବିବାର ଦିନ େଜେଜ+ ଗପରବିବାର ଦିନ େଜେଜ+ ଗପରବିବାର ଦିନ େଜେଜ+ ଗପ    
 ସମେ` ଭାବfି ରବିବାର ମାେନ ଛୁଟି, କି� େକଉଁଥିେର ଛୁଟି 

କିଛି ଜଣାପେଡନି। ବାପା अଫିସ୍ ଯିେବନି, ଚCନ ଆଉ ମଁୁ 9ୁଲ୍, 

ଟୁ�ସନ୍ ଯିବାନି ଏଇଆ ନା ଆଉ କିଛି। ସବୁଦିନ ପରି ସକାଳଠାରୁ ଉଠି 

ଦିନ ୧୧ ଯାଏଁ ପାଠପଢା, ଏଇ କାମ େସାମବାରରୁ ଶନିବାର ଯାଏଁ 9ୁଲେର ହୁଏ ରବିବାର 

ତାହା ଏଠି େହଉଛି। ତା ଉପେର ବାପା+ ତାଗିଦ୍, ମଁା’+ ଆକଟ େଖଳିବାକୁ ବାହାରକୁ 

ଯାଇପାରିବ ନାହZ। ବଦମାସ ପିଲା+ ସହ ମିଶି ଆେମ କୁଆେଡ ଖରାପ େହାଇ ଯାଉଛୁ। 

କି� ମଁୁ ବୁଝିପାେରନି ସବୁ ବାପା ମଁା ଏଇ କଥା କହfି ବା`ବେର ବଦମାସ କିଏ?? 

 ଦିନ ସାରାର ପାଠପଢା ଭିତେର ଇjା େହଉଥିଲା େଯମିତି ଭଗବାନ+ୁ େଦଖାେହେଲ 

କହିବି ସ�ାହକ ୬ଦିନ େହେଲ ଚଳିବ କି�  ରବିବାରଟାକୁ ଉଠାଇ େଦେବ େତେବ ଯାଇ 

ମଣିଷ ଶାfି ପାଇବ। ରବିବାର ନାମକୁ ଖାଲି ଛୁଟି, ବାକି େକେତ କାମ କରିବାକୁ ପେଡ 

କାହାକୁ େଦଖାଯାଏନି। ରବିବାର ଦିନ ୧୧ ଟାେର ନିଦରୁ ଉଠି ବିନା ପାଠ ପଢାେର 

ପୁରାଦିନ ବସି ଟିଭି େଦଖିବା.... ଖାଲି ଏମିତି ହୁअfାନି। ଏମିତି େହେଲ ଖୁବ୍ ଭଲ 

ହୁअfା। ଏମିତି ଏମିତିେର ସz�ା େହାଇଯାଇଥାଏ ହଠାତ୍ ବିଜୁଳି କଟିଗଲା, ସୁଉ... ସୁ... 

ଉ... ପବନ ସାoକୁ ବଷ�ାର ମାତ� ା ଆର� େହବାେର ଲାଗିଲା। ଭାଗ�କୁ ଇନ୍ଭଟ�ର 

ଖରାପ େହାଇ ଯାଇଥିବାରୁ ବାଧ� େହାଇ ମଁା େମାବାଇଲ୍ ଲାଇଟେର େରାେଷଇ ଆର� 

କରିେଦେଲ, ବାପା ତା+ ଲ�ାପଟପ୍ ପାଖେର ବସିପଡିେଲ। ଏ ସବୁ େଦଖି ଚCନ ଆଉ ମଁୁ 

ରାେଜଶ କୁମାର 
ବାରିକ 
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ଖୁସି ନସେର। କାହZକି ନା ପାଠପଢା ବC େହାଇଗଲା। ଏମିତିେର ବି ଗଁାେର ବଷ�ା କଣ 

ପବନ େଦେଲ ବିଜୁଳି କଟିଯାଏ େଯ ୧ଦିନ ଆସିବା अସ�ବ। େଜେଜ ଆମ ଦୁଇ ଭାଇ+ୁ 

େସାଫା ଉପେର ବସିଥିବା େଦଖି ପାଖକୁ ଡାକିେଲ। କହିେଲ ଆସ ତୁମକୁ େଗାେଟ କାହାଣୀ 

କହିବି। ଚCନ କହିଲା େଜେଜ ଗ� ତ ଆେମ ୟୁଟୁବ୍ ଆଉ େuାରି ବୁକରୁ ପାଇଯାଉେଛ 

ତୁେମ ଆମକୁ କିଛି अଲଗା କୁହ। େଜେଜ ଠିକ୍ अଛି ଆସ କହୁଛି େବାଲି କହି ଗ�  

କହିବାେର ଲାଗିେଲ। 

 ଆମ େଦଶ ସ�ାଧୀନତା ପାଇବା େବଳକୁ ମଁୁ ୫ବଷ� ବୟସର େହାଇଥାଏ। ଗଁା 

ଚାଟଶାଳୀର ଗଛ ମଳୂେର ବସି  େସେତେବଳକୁ ‘अ ଆ..’ େଲଖିବା ଆର� କରିଥାଏ। 

େସେତେବେଳ ଆଜିର ଭଳି ରା`ା, ଘାଟ, 9ୁଲ, ବଜାର କିଛି ନଥାଏ। େସଇଥିେର କାଦୁअ 

ପାଣି ବିଲ ରା`ା େଦଇ ଚାଟଶାଳୀ ଯାଇ ପଢିବା ହZ ସାର ଥାଏ। େସେତେବଳକୁ  େବମାର 

ପଡି ବାପା ମରିଗେଲ। େବଶି ପଢି ପାରିଲିନି, ଭାଇ ଭଉଣୀ ୭ଜଣକୁ େନଇ ଘର ଆଉ େସ 

ସମୟର ୮ମ େଶ�ଣୀ ପାଠ ପଢିବା କମ କuକର ପାଠ ନୁେହଁ। ଏମିତିେର अuମ ସାରିଲା 

େବଳକୁ ପାଖ ଗଁାର େଲାକମାେନ ଆସି ଆମ ଦୁଆେର ହାଜିର, ବାରaାର େମା ମଁା+ୁ 

କହୁଥାfି େମାେତ ଛାଡ଼ିବା ପାଇଁ କାହZକି ନା ତା+ ଗଁାେର େଯଉଁ ନୂଆଁ 9ୁଲ अଛି େସଠି 

ପାଠ ପଢାଇବା ପାଇଁ..... ମଁୁ ରାଜି େହଲି ଆଉ େସଇଠି ମାଇନର 9ୁଲେର ଚାକିରୀ କଲି। 

କି� ମଁା’+ର ଏକାf ଜିଦ୍ ଥାଏ ମଁୁ ବିଲବାଡି କାମ କେର ଆଉ ଘର ସ�ାେଳ େହେଲ କି�  

ବିଧିର ବିଧାନ ଥାଏ अଲଗା ପ�ଥମ ଥର ମାସ େଶଷ େବଳକୁ େଯେତେବେଳ ଦରମା େନଇ 

ଘେର ପହ�ିଲି ମା ପଇସା େଦଖି ଆବାକ୍ େହାଇ ଯାଇଥାଏ। କାହZକି ନା ଗଁାେଲାକ ମାେନ 

ସମେ` ମିଶି ଚାCା ଆଦାୟ କରି ୫ପଇସି ୧୦ପଇସି ୨୦ପଇସି ମିଶିଇ େଗାଟିଏ 
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ଗାମୁଛାେର ବାzି ୨୦ଟ+ା େଦଇଥିେଲ ମା ଜୀବନେର ଏେତ ପଇସା ଏକା ସଂେଗ 

େକେବ େଦଖିନଥିଲା। ବାରaାର େମା ମୁହଁକୁ ଚାହୁଁଥାଏ। ଆଉ ଖାଲି ପଚାରୁଥାଏ ତୁ 

େଚାରି କରିନୁତ? ଏ ପଇସା ସବୁ କାହାର ବହୁ ବୁଝାଇବାକୁ େଚuାକରି ସଫଳ। 

େଶଷେର ମା’ର ଖୁସି େଦଖିେଲ ନ ସେର। ମା େଶଷେର କାCି ପକାଇଲା, ଖାଲି ଏତିକି 

କହୁଥିଲା େତା ବାପାଥିେଲ ବହୁତ ଖୁସି େହାଇଥାେf।  

 ଠିକ୍ ଏତିକି େବଳକୁ ବିଜୁଳି ଆସିଗଲା। ମା’+ର ଡାକ ଶୁଭିଲା ରାେଜଶ, ଚCନ 

ଖାଇବ ଆସ। ଆେମ ଦୁେହଁ ଖାଇବାକୁ ଆସିଲୁ, େମାର ମନେର େଜେଜ+ର କଥା ଛାପ 

େହାଇ ରହିଗଲା। ମେନ ମେନ ମଁୁ  ଶପଥ େନଲି, େଯମିତି କuକରି ପରିଶ�ମ କରି େଜେଜ 

ପାଠ ପଢି େଯଉଁ ଆନC ତା+ ମା’+ୁ େଦେଲ ମଁୁ ମଧ� େମା ମା’+ୁ େଦବି। 

 
େଦେବC�  ପୁର, अଭଣା ,ବାେଲଶ�ର 
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େମା ସୁନା ଭଉଣୀେମା ସୁନା ଭଉଣୀେମା ସୁନା ଭଉଣୀେମା ସୁନା ଭଉଣୀ    
 କେଲଜ୍ କ�ା!ସେର ହଠାତ୍ ଜାଗୃତି ଓ ନିଲିମାର େଦଖା 

େହାଇଛି। ଦୁେହଁ ଏହି अନୁ-ାନେର ପଢିଥିେଲ ଦିେନ। ଦୁେହଁ 

ପର�ରକୁ अସୀମ ଭଲପାଉଥିେଲ। ର�ର ସ!କ� ନ ଥିେଲ ବି ଦୁଇ 

ଜଣ+ ଭିତେର ଭଉଣୀର ସଂପକ� ଥିଲା। ଲିଲିମା ବଡ଼ ଭଉଣୀର ସବୁ କ_�ବ� କରୁଥିଲା। 

େହେଲ ଜାଗୃତି ମୁହଁକୁ ଏଡାଇ େଦଇ ଚାଲିଯାଇଛି। ନିଲିମାର ଆଖି ପତା ଉଠିଲାେବଳକୁ 

ଜାଗୃତି େସଠାେର ନ ଥିଲା। ଲିଲିମା ପାଗଳ ପରି କମନରୁମ୍, କ@ ାସ୍ ରୁମକୁ େଖାଜିଲା, 

େହେଲ  ପାଇଲା ନାହZ। 

 ପାଖାପାଖି ଦୁଇ ଘ�ା ପେର ଲିଲିମା େଦଖିଲା ଜାଗୃତିକୁ ଦୁେହଁ ପର�ରକୁ ଚାହZ 

ରହିେଲ। ଆଖିରୁ ଧାର ଧାର େହାଇ अଶ�~ ବାହାରୁଥାଏ। ନିଲିମା ଭାବୁଥାଏ ତାକୁ କୁmାଇ 

ଧରି ପକାଇଥାେf କି?  କି� େସଠାରୁ ଜାଗୃତି ଚାଲିଯାଏ। 

 ନିଲିମାକୁ ରାତିେର ଆଉ ନିଦ େହଲାନାହZ। େସ େକବଳ ଭାବୁଥାଏ େଯ, େମାର କ'ଣ 

ଭୁଲ େହାଇଗଲା କି? ମେତ େଦଖି କାହZକି କଥା େହଲା ନାହZ? ଏପରି अେନକ ପ�ଶt ତା 

ମନେର ଉ+ି ମାରୁଥାଏ। ଜାଗୃତି ରହୁଥିବା ହେuଲେର ତା’ର ଆଉ ଜେଣ ଭଉଣୀ ଥିଲା 

ରୂପାଲୀ। ରୂପାଲୀର ଦୂରଭାଷ(େଫାନ୍) ସାହାଯ�େର ଜାଗୃତି ସହ କଥା େହଲା ନିଲିମା। 

 ଜାଗୃତି କହିଲା, ‘େହେଲ@ ା’! ନିଲିମା ତା’ର ଓଠର ଶ� ଶୁଣିଲା gଣି କଇଁ କଇଁ 

କାCିବାକୁ ଲାଗିେଲ ଦି’ଜଣ େବଶି କଥା େହେଲ ନାଇଁ। ନିଲିମା ବୁେଝଇ କହିଲା, “ତୁ ଆଉ 

କାC ନା ତୁ ଯଦି କାCିବୁ ମଁୁ େକମିତି ନିଜକୁ ସ�ାଳିବି” 

ମାଧୁରୀ ସାହୁ 
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 ଦୁେହଁ ମିଶି ନି#�ୟ କେଲ େଯ ରବିବାର ଦିନ ତିନିଟାେର େଭଟ େହବା। 

 ଜାଗୃତିର ଆଖିେର ନିଦ ନାହZ। ରାତିଟା ତା’ପାଇଁ ବଡ଼ େହାଇ ଯାଇଥିଲା। ନିଜଠୁ  

େବଶି ଭଲ ପାଉଥିବା ବଡ଼ଭଉଣୀ ସାoେର ବିେତଇଥିବା କଥାକୁ ମେନପକାଇ କାCି 

ପକାଉଥାଏ। େକେତେବେଳ ସଯୂ�� ଉଦୟ େହବ େଯ, ନିଲିମା ନାନୀ ସାେo େଭଟ େହବ 

େବାଲି ଭାବୁଥାଏ। 

 ନିଳିମାକୁ ବି ରାତିେର ନିଦ େହଉନଥାଏ। େସ ଭାବୁଥାଏ େଯ, ଦି ଜଣ ବଜାରକୁ 

ଦିେନ ଯାଉଥିେଲ ରା`ା ପାର େହବା େବଳକୁ ଜାଗୃତିର ଏ¼ିେଡ଼�୍ େହାଇଗଲା। େଯତିକି 

ଜାଗୃତିର ଆଖିରୁ ଲୁହ ଝରି ନଥିଲା ତା’ଠୁ େବଶି ତା’ର ଆଖିରୁ ଲୁହ ଝରଣା ପରି ବହି 

ଯାଉଥାଏ। ପର�ରକୁ କୁେºଇ ଧରି େନଇ େଭା େଭା କାCିେଲ। 

 ଦୁେହଁ ଦୁହି ଜଣ+ୁ ଏେତ ଭଲ ପାଉଥିେଲ େଯ, ଜଣ+ୁ କu େହେଲ अନ� ଜଣ+ୁ 

ମଧ� କu େହଉଥିଲା। 

 ଜାଗୃତିର ଥେର ଯଦି କହିଦିଏ, “େମାର େଗାଡ଼ ଦରଜ ହଉଛି” ନିଲିମାର େଗାଡ 

ଆେପ ଆେପ ଦରଜ ହୁଏ। 

       ଲିଳିମା େକବଳ େଗାଟିଏ କଥା ଭାବୁଥାଏ େଯ, ମଁୁ େଯମିତି ସୁଖ-ଦୁଃଖେର ତାକୁ ମେନ 

ପକାଇ କାCୁଥିଲି େସ କ’ଣ େମା ପାଇଁ ଲୁହ ଝେରଇଥିବ? ରାତିେର ତାରି କଥା ଭାବି ଭାବି 

ନିଦ େହାଇ ଯାଇଥିଲା ଜଣା ପଡୁନଥିଲା େଯ, ସକାଳର ସୁେନଲି ଖରା ମୁହଁେର ପଡ଼ୁଥିଲା। 

େସ ମଧ� କ’ଣ େମାେତ ଭାବୁଥିଲା? 

 ହୃଦୟ ଭିତେର अସୀମ େସtହ, ଶ�vା, ପ�ୀତି, ଆଖିେର ଲୁଚି ରହିଥିବା ଲୁହ। 

େକେତେବଳ ପଯ��f ଠଉରାଇ ପାରିେବ ଜଣାନାହZ। ପବୂ� ଦିନେର ବିତି ଯାଇଥିବା 

ଘଟଣାଗୁଡିକୁ ଏକାଠି ବସି ଆେଲାଚନା କରିେଲ। େତାର ମେନ अଛି କି ନାହZ ଜାଗୃତି? ମଁୁ 
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େତା େକୗଣସି ବି କଥା ଭୁଲି ନାହZ। 

 େକଉଁ କଥା ନାନୀ? …. 

 ନୃସିଂହନାଥକୁ ଯାଇଥିେଲ େସଇ କଥା। ହଁ, ମେନ अଛିସବୁ କଥା। େକଇଦିନ ପବୂ�ରୁ 

ଯାଇଥିେଲ ଲିପିକା ନାନୀ ସହ। ମାଗ�ଶୀର ମାସର ଶୀତ େଦହକୁ େଦାହଲାଇ େଦଉଥିଲା। 

େକମିତି େଲାମଗୁଡିକ ଉଠି ଯାଇଥିଲା କି? अଧା ବାଟେର ଆେମ ସିମିୟା ଖାଇଲା େବଳକୁ 

ତେମ ବସରୁ ଓହ@ ାଇ ଯାଇ ପୁରୀ ଖାଉଥିଲ। ବସ୍ ଛାଡୁ ଛାଡୁ ଠିକ୍ ସମୟେର ପହ�ି 

ଯାଇଥିଲ। 

 ହଁ, ତୁ ଆଉ ଲିପିକା େକେତ ଡରି ଯାଇଥିଲ କି କାେଳ ମଁୁ ବସ୍ ଧରି ପାରିବିନାହZ। 

 ତିନି ଜଣ ମିଶି େକମିତି ଚାଲଧାରେର ଗାେଧାଇଥିେଲ। ବହୁତ ସାରା ଫେଟା 

େହାଇଥିେଲ। ନୃସିଂହ ମହାପ�ଭୁ+ୁ ଦଶ�ନ କରିବା ପାଇଁ ଲaା ଲାଇନେର ଠିଆ 

େହାଇଥିେଲ। ହନୁମାନ େତାର ହାତରୁ ନଡିଆ ଛଡାଇ େନଇ ଯାଇଥିଲା। ତୁ ଡରି 

ଯାଇଥିଲୁ। ମCିରର ପଛ ପଟେର ଥିବା େବୖଜଲେଦବ+ ଶିଳାେଲଖ ପାଖେର ବସି ଫେଟା 

େହାଇଥିଲୁ। େସ ଫେଟାଗୁଡିକୁ ମଁୁ ଆଜି ପଯ��f ସାଇତି କରି ରଖିଛି। 

 ନାନୀ ତୁମର  ମେନ अଛି କି ନାହZ। େକଉଁ କଥା? “ଧନୁଯାତ� ା କଥା” 

 ହଁ, ନି�ୟ ମେନअଛି। ତୁ ଘରକୁ ଯାଇଥିଲୁ। ମଁୁ ବହୁତ କହିଲା ପେର ତୁ ଦିନ 

୧ଟାେର ପହ�ିଥିଲୁ। ବସ୍ uପକୁ ଆଣିବାକୁ ଯାଇଥିଲି। ସାଇକଲର କ�ାରିୟରେର ବସାଇ 

ହେuଲକୁ ଆଣିଥିଲି। ତିନିଜଣ ମିଶି େଦଖିବାକୁ ଯାଇଥିଲୁ। ମଥୁରା େକକ୍, ଚାଓମିନ୍, 

ମନଚୁେରନ୍, ଗୁପ୍ ଚୁପ୍ ଖାଇଥିଲୁ। ପସ� େଗାେଟ େତା ପାଇଁ କିଣା େହଇଥିଲା। ହେuଲକୁ 

ସz�ା ଛଟା ପବୂ�ରୁ େଫରିବାର ଥିଲା କି� ଆମକୁ େଡରି େହାଇ ଯାଇଥିଲା। 

 ଦୁହି ଜଣ+ ପାଇଁ ଆଇସ କି�ମ୍ େନଲି ଖାଉ ଖାଉ ବସି ଗପିଲୁ। 
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 ଲିଲିମା କହିଲା, “େତାର ଆଉ େଗାଟିଏ କଥା ମେନ େହଉଛି?” ପୁ`କ େମଳାର 

କଥା। 

 ହଁ, ନାନୀ ମେନ अଛି। ତେମ ଆମକୁ ଓଡି଼ଆ ଉପନ�ାସ, ଗ� ବହି ପଢି଼ ତା' 

ଭିତେର ଥିବା କାହାଣୀ ବିଷୟେର କହୁଥିଲା େବେଳ ଆେମ େବାର୍ େହାଇଯାଇ େସଠାରୁ 

ପଳାଇ ଆସୁଥିଲୁ। ଦୀଘ� ଦଶଦିନ ଧରି ଚାଲୁଥିବା େମଳାେର ବିଭିନt  9ୁଲର ଛାତ� ଛାତ� ୀ 

ମାନ+ ,ାରା ସାଂ9ୃତିକ କାଯ��କ�ମ अନୁ-ିତ େହାଇଥିଲା େହେଲ ସମୟର ଚକ�େର ପଡି 

ଆେମ େଦଖି ପାରୁନଥିଲୁ। 

 ଜାଗୃତି କହିଲା, “ନାନୀ! ମଁୁ ତୁମକୁ ବହୁତ ମେନପକାଉଥିଲି। ଦିନ ତ ଏମିତି 

େସମିତି କରି ବିତି ଯାଉଥିଲା, କି� ରାତି ତୁମ ବିନା ପାହୁନଥିଲା। ଇjା େହଉଥିଲା ତୁମ 

ପାଖକୁ େଦୗଡି େଦୗଡି ଚାଲିଯିବାକୁ। େଦୗଡି ଯାଇ ଆଲିoନ କରିବାକୁ। ତୁମଠାେର ପ�ତି�ା  

କରିବାକୁ େଯ, ତୁମର ଆଉ ହାତ ଛାଡିବିନି। ତୁମ ଛାଇ େହାଇ ରହିବାକୁ अଛି।” 

 ନିଲିମା କହିଲା, “ତୁ ପରା େମାର ସୁନା ଭଉଣୀ। ତୁ ଆଉ ଲୁହ ଝରାନା …..।” ହଉ 

ଛାଡ, अତୀତ ବିଷୟେର ଆଉ କିଛି କହନା। ବ_�ମାନ ତୁ େକମିତି अଛୁ? େତାର ଲିପି 

ନାନୀ ସହ େଯାଗାେଯାଗ କରିଛୁ କି ନାହZ? ତୁ ଏଠାେର କ’ଣ କରୁଛୁ ….? 

 ଜାଗୃତି କହିଲା, “ଆଜି ଯଦି ସବୁ କଥା େହଇଯିବା କାଲି େକଉଁ କଥା େହବା ...।” 

 ଦୁେହଁ ଉଠି ଯାଇ ନିଜ ନିଜ ହେuଲ अଭିମୁେଖ ଯିବାକୁ ଲାଗିେଲ, ଇjା ନଥିଲା 

अଲଗା େହବାପାଇଁ..... 
ପ�ାୟତ ମହାବିଦ�ାଳୟ, ବରଗଡ 

ବଲାoିର, ଝାରବz, ବରଗଡ 
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ଭିନt  ଏକ ଗ�ାouାର୍ଭିନt  ଏକ ଗ�ାouାର୍ଭିନt  ଏକ ଗ�ାouାର୍ଭିନt  ଏକ ଗ�ାouାର୍    
 ଭିକିର ଆଖିେର ଗୁଡା େହଇଥିଲା େଗାେଟ କଳା ପଟି। ଦୀଘ� 

୧୨ଘ�ା େହଲାଣି ମାରୁତି ଭ�ାନ୍ ଭିତେର ତା’ର ଦୁଇହାତ ବzା 

େହଇଛି ଓ ଆଖିେର ଗୁଡା େହଇଛି କଳାପଟି। କିଛି େଲାକ ତା’ର ଚାରି 

ପାଖେର ବସି ହିCୀେର େକେତ କଣ ସବୁ କଥା େହଉଥିେଲ ଆଉ ହସୁଥିେଲ। ଭିକି େଯଉଁ 

େନତା ପାଖେର କାମ କରୁଥିଲା ତା+ର କଡା ତାଗିଦ େଯ ଭିକିକୁ କିଛିଦିନ ପାଇଁ 

अmରଗ�ାଉm୍ କରି ଦିଆଯାଉ; କାରଣ କି ଏେବ ସହରର ମାେହାଲ ଏକଦମ ଗରମ अଛି। 

ଗାଡି ଯାଇଁ अଟକିଲା େଗାେଟ ପାହାଡ ପବ�ତ େଘରା ନିକା�ନ ଗଁା ଭିତେର। ତା’ର ଆଖିରୁ 

କଳାପଟି େଖାଲି ଦିଆଗଲା। ଭିକି ଆଖି ମଳିମଳି ଚାହZଲା। େଦଖିଲା େସ ଛିଡା େହାଇଛି 

େଗାେଟ ପାହାଡ ପବ�ତ େଘରା େକଉଁ ଏକ अଜଣା ରାଇଜେର। ପାହାଡ ଗୁଡା ଦୂରରୁ 

େବଶ ସୁCର ଓ ରହସ�ମୟ ଲାଗୁଥିେଲ ତାକୁ। ତା ସାoେର ଆସିଥିବା େଲାକମାେନ ତାକୁ 

େସଇଠି ଛାଡିେଦଇ କୁଆେଡ ପେଳଇ ଗେଲ ଭିକି କିଛି ଜାଣି ପାରିଲା ନାହZ। ଭିକି େସମିତି 

ପାହାଡ ଗୁଡାକୁ अେନଇଥାଏ। କିଛିସମୟ ପେର ଜେଣ ବୃv ତା ପାଖକୁ ଆସି ଆଦିବାସୀ+ 

ଭଳି ହିCୀେର କିଛି କହିଲା ଭିକି ତା’ର କଥାକୁ ସ!ୂଣ� ବୁଝିପାରି ନଥିେଲ ବି ତା ପେଛପେଛ 

େସ ଚାଲିଲା। ବୃv ଆଦିବାସୀ ତାକୁ େନଇ େଗାେଟ େଛାଟ କୁଡିଆ ଘେର ପୁେରଇ େଦଲା। 

ଭିକିକୁ ଲାଗିଲା େଯ େସ ପ�ଥମ ନୁହଁ; ଏ ଜାଗାକୁ ତା ଆଗରୁ अେନକ େଲାକ ଆସିଛfି 

ଏଠାେର ଆତE େଗାପନ ଲାଗି। େସ ଯାହା େହଉ କୁଡିଆ ଭିତେର ନିତ� ବ�ବହାର ପାଇଁ  

ଦୀପକ୍ ଷଡ଼oୀ 
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ସବୁ େଛାଟ ବଡ ଜିନିଷର अବଶ�କତାକୁ ପରୂଣ କରିବା ପାଇଁ ସବୁ ସରwାମ ସଜା େହାଇ 

ରଖା େହାଇଥିଲା। କିଛି ସମୟ ପେର କୁଡିଆର ଦୁଆର କବାଟ ଠକଠକ େହଲା। ଭିକି 

କବାଟ େଖାଲିବାରୁ େଦଖିଲା େସଇ ବୃvଜଣକ ହାତେର କିଛି ଖାଇବା ଜିନିଷଧରି ଛିଡା 

େହଇଛି। ବୁଢା ଆଦିବାସୀ ଭାଷାେର ତା’କୁ କଣ େସ କହିଲା େସ କିଛି ବୁଝିପାରିଲା ନାହZ;  

କି� ଏତିକି ବୁଝିପାରିଲା େଯ ଖାଇବା ଖାଇ େଦଇ େଶାଇପଡ େବାଲି େସ କହିବାକୁ ଚାହୁଁଛି 

େବାଲି। ଭିକି ତା’ହାତରୁ ଖାଇବା େନଇଯାଇ ଖାଇସାରି େଶାଇ ପଡଲା। ସ�ପtେର ତା’ର 

अତୀତ ତା ଆଖିେର ଭାସି ଉଠିଲା।  

 ୟୁନିଭସiଟିେର ଭ_i େହବା ପେର ବିକ�ମ ମହାfି ଚାଲି ଆସିଥିଲା ସହରକୁ। ମାମଁୁ 

ତା’ର ରହୁଥିେଲ ସହରର େଶଷ ମୁmେର ଥିବା ବ`ିେର। େତଣୁ େସ ମନ� କରିଥିଲା କି 

ହେuଲେର ନରହି ମାମଁୁ+ ଘେର ରହି ପଢିବାକୁ କାରଣ େହାେuଲର ଫୀ ଭରିବାକୁ ତା’ର 

ପାଖେର ଏେତ ସaଳ ନଥିଲା। େସଥିପାଇଁ େସ ବାଛି େନଇଥିଲା ଏଇ ବ`ିକୁ। ବ`ି 

ଭିତେର ଥିଲା କିଛି अ�ାୟୀ ଘର। ଯାଯାବର େଶ�ଣୀର କିଛି ଶ�ମିକ+ ଘର ସବୁ ସରକାରୀ 

ଜାଗା ଉପେର ତିଆରି କରା େହଇଥିଲା। ଶ�ମିକ େଶ�ଣୀର େଲାକମାନ+ର ଆବଶ�କତା 

ଥିଲା ସହରକୁ ଆହୁରି ସରସ ଓ ସୁCର କରି ଗଢି େତାଳିବାକୁ। େସଥିପାଇଁ ଶ�ମିକ ହାଟ 

ବସୁଥିଲା ପ�ତିଦିନ ସକାେଳ ବ`ିର ଆର�େର ଥିବା ଛକ ଉପେର। ସବୁ େଲାକକୁ େଯ 

ସବୁଦିନ କିଛି କାମ ମିଳିବ ତାହାର େକୗଣସି ଭରସା ନ ଥିଲା; ଯାହାକୁ କାମ ମିଳୁଥିଲା େସ 

ଯାଉଥିଲା ଆଉ ଯାହାକୁ  ମିଳୁ ନଥିଲା େସ ମୁହଁ ଶୁେଖଇ କି ଆସି ଘେର ବସି ରହୁଥିଲା। 

ସz�ା େହଲା ମାେନ ବ`ିର ରo ବଦଳି ଯାଉଥିଲା। େରାଜଗାର କରିଥିବା ଟ+ାର ପ�ାୟ 

अv�ାଧିକ ଭାଗ ପାଖେର ଥିବା ସରକାରୀ ମଦେଦାକାନେର ହZ ଖଚ� େହଇ ଯାଉଥିଲା 
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େସମାନ+ର। ରାତି େହଲା ମାତ� େକ ମଦ ପିଇକି ଆସିଥିବା ଶ�ମିକମାେନ अକଥନୀୟ 

अତ�ାଚାର କରୁଥିେଲ ତା+ ପରିବାର ଓ ପିଲା ଛୁଆ+ ଉପେର। ଏମିତିକି ବିକ�ମର ମାମଁୁ 

ମଧ� େସଥିରୁ ବାଦ ପଡୁ ନଥିଲା। ସହରର େଗାେଟ ଜଣାଶୁଣା ରାଜମି¥ୀ ଭାବେର ତା 

ମାମଁୁର ବହୁତ ଭଲ ନଁା ଥିଲା େସ ବ`ିେର। ବିକ�ମ ସବୁ େଦେଖ, େଯ ମାମଁୁ ଆସି ତା ମାଇଁ 

ଓ ଭାଣିଜୀ ମିତାକୁ ପିଟୁଛfି; କି� େସ ଯଦି େସଥିେର ବାଧାଦିଏ ମାମଁୁ କଡା ଶ�େର 

ଶୁେଣଇ ଦିअfି, “ତୁ ଆମ ଘର କଥାେର ମୁm ପୁରାନା” କିଛି କରି ପାେରନି ବିକ�ମ। 

ଭାଣିଜୀ ମିତା ଆସି ମାଟି�କ ପରୀgା େଦବ କି� ବାପର अତ�ାଚାର ଆଗେର େସ ବି ମୁm 

ପାତି େଦଇଛି। ସହରେର େଯ େକୗଣସି अପରାଧିକ କାଯ�� େହେଲ େପାଲିସର ପ�ଥମ 

ଚଢଉ ଏଇ ବ`ିରୁ ହZ ଆର� େହଉଥିଲା। ରାତିେର ଆସି ଜେଣ ଦୁଇଜଣ େଲାକ+ୁ ବାzି 

େନଇ ଯାଉଥିଲା ପୁଲିସ। େଜାର ଜବରଦ`ି କରି କରିନଥିବା अପରାଧକୁ ବି ମାଡ ମାରି 

ସ�ୀକାେରା�ି କେରଇ େନଉଥିଲା ଓ ପେର ପୁଣି ଆଣି ଛାଡି େଦଉଥିଲା। ଏମିତିକି ବ`ିେର 

ଥିବା ବଢିଲା ଝିअମାନ+ର େଦହ େବପାର ବି ଚାଲିଥିଲା ବ`ିେର। ଏମିତିକି କିଛି ଝିअ 

େଲାକଲ³ା ସହି ନପାରି ଆତE ହତ�ା ବି କରି ସାରିଥିେଲ। ଏସବୁ ବିକ�ମ ସବୁଦିେନ ତା 

ଆଖି ଆଗେର େହଉଥିବାର େଦଖି ଖୁବ ଆଶ�`ି अନୁଭବ କରୁଥିଲା। ବିକ�ମକୁ ଲାଗିଲା 

ସହରର ସବୁ ସମସ�ା ଲାଗି ସମେ` ଏଇ ବ`ିକୁ ହZ େଦାଷ େଦଉଛfି େତଣୁ ଏମାନ+ୁ 

ନିଜର ହକ୍ ବିଷୟେର ଜେଣଇବାକୁ େହବ, अନ�ାୟ ଆଗେର ମୁm ପାତିବା अେପgା ତା 

ବିରୁvେର ସ�ର ଉେ_ାଳନ କରିବାକୁ େହବ, ନିେh�ାଷେର ଦm େଭାଗୁଥିବା ବ`ି ବାସିCା+ୁ  

େଜଲରୁ ମୁକୁେଳଇବାକୁ େହବ, କି� ଏ ସବୁ ସ�ବ କିପରି େହବ। େସଥିପାଇଁ େସ ବ`ିର  

କିଛି ଯୁବକ+ୁ ଏକତି� ତ କଲା, ୟୁନିଭସiଟିର କିଛି ବzୁମାନ+ୁ ବି ଏ ବିଷୟେର ଜେଣଇଲା। 
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ଦିେନ ବ`ିର େଲାକମାନ+ୁ ଏକାଠି କରି ବିକ�ମ ଏ ସବୁ अତ�ାଚାରର କଥା ବିଭାଗୀୟ 

ମ�ୀ+ୁ ଜେଣଇବା ପାଇଁ ରା`ାେର ଶାfିପଣୂ � ଧାରଣାେର ବସିଲା। େସମାନ+ୁ ଧାରଣାେର 

ବସିଥିବାର େଦଖି କିଛି ସାaାଦିକ ଓ ଟିଭି ଚ�ାେନଲ୍ ର େଲାକମାେନ ବି ଜମିଗେଲ। 

ବିଭାଗୀୟ ମ�ୀ ମେହାଦୟ ଏସବୁ େଦଖି ଡରିଗେଲ। ମୁଖ�ମ�ୀ+ର କଡା ତାଗିଦ ଆସିଲା 

ଆଗେର ନିବ�ାଚନ अଛି େଯେତ ଦୂର ସ�ବ ଏସବୁ ସମସ�ାକୁ ସମାଧାନ କରି ବ`ି 

େଲାକ+ୁ ଶାf କରାअ; କାରଣ ବ`ି ବାସିCାମାେନ ହZ େଗାେଟ ବଡ େଭାଟବ�ା+।   

ମୁଖ�ମ�ୀ+ ଆେଦଶକୁ ପାଳିବାକୁ ଯାଇ ବିଭାଗୀୟ ମ�ୀ ବିକ�ମ ପାଖକୁ ଆସି ତାକୁ 

ଆଶ�ାସନା େଦେଲ େଯ େସମାନ+ ଦାବୀ ଖୁବ ଶୀଘ� ପରୂଣ େହବ ଏବଂ େସଇଆ େହଲା 

ମଧ� େସମାେନ ଧାରଣାରୁ ଓହରିବାର କିଛି ଦିନ ପେର ହZ ବ`ିର କିଛି େଲାକମାନ+ୁ  

େଜଲରୁ ଜାମିନେର ଛାଡି ଦିଆଗଲା। େଯଉଁଦିନ େସମାେନ େଜଲରୁ େଫରିେଲ େସଦିନ 

ବ`ିବାଲା ସମେ` ମିଶି ବିକ�ମକୁ କାzେର ବେସଇ ବୁେଲଇେଲ, େହା-ହାଲ@ ା କେଲ, ଉ�ବ 

କେଲ ରାତାରାତି ବିକ�ମ ପାଲଟିଗଲା ବ`ିର ହୀେରା। ବିକ�ମ ସ�ପtେର ବି ଭାବି ନଥିଲା 

େଯ ତା ଜୀବନକୁ ଏ ଘଟଣାଟି ଏେତ ପ�ଭାବିତ କରିବ େବାଲି। େସ ବ`ିର ସବୁ େଲାକ+ 

ଭଲମC ବୁଝିଲା କାହାର େରସନ କାଡ� ଦରକାର, କାହାର େଭାଟର ପରିଚୟ ପତ�  

ଦରକାର କାହାକୁ अସହାୟ ଭ_ା ଦରକାର ଇତ�ାଦି ସବୁ େଛାଟବଡ କାମପାଇଁ ବ`ିବାଲା 

ବିକ�ମ ଉପେର ନିଭ�ର କରିବାକୁ ଲାଗିେଲ। ଏ କଥା ସହରର କେପ�ାେରଟର+ କାନକୁ 

ଆସିଲା। ବିକ�ମକୁ ବିଭିନt  ଦଳ ପgରୁ ନିମ�ଣ ମଧ� ମିଳିଲା। ଏଇ କିଛିଦିନ ଭିତେର 

ବିକ�ମ ଜାଣି ପାରିଥିଲା େଯ ଶାସକ ଦଳ ସହ ନ ମିଶିେଲ େକୗଣସି କାମକୁ ଆଗକୁ େନଇ 

େହବନି। େସଥିପାଇଁ େସ ଶାସକଦଳେର କମ�ୀ ହିସାବେର େଯାଗେଦଲା କି� ଏଇ ଭିତେର 
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ବ`ିେର अନ� ଏକ େଗା-ୀ ତାର କାଯ��କଳାପକୁ ଜମା ପସC କରୁ ନଥିେଲ। ବିକ�ମକୁ 

अପଦ` କରାଇବା ପାଇଁ େସମାେନ ତା ମଦ�ପ ମାମଁୁର ସହାୟତା େଲାଡିେଲ ଓ ବିକ�ମ 

ନଁାେର ମିଛକଥା କହି ଉସୁକାଇେଲ। ବିକ�ମର ଭାଣିଜୀ ମିତା ଉପେର ଖରାପ ନଜର 

ପେକଇେଲ। ଦିେନ ଏକ ରାତିେର େସଇ େଗା-ୀର ରାଜୁଆ ଓ ତା’ର ଦୁଇଜଣ ମଦ�ପ 

ସାo ମିତା ଟିଉସନରୁ େଫରୁଥିବାର ସୁେଯାଗ େନଇ ତାକୁ େଟକି େନଇ ଦୁ·ମ� କରି 

ତ�ିଚିପି ହତ�ା କେଲ ଓ ତା’ର ମାମଁୁକୁ ଆସି କହିେଲ େଯ େସମାେନ େଦଖିଛfି େଯ ବିକ�ମ 

ତାର ଭାଣିଜୀକୁ ଧଷ�ଣ କରି ହତ�ା କରିଛି େବାଲି। ବିକ�ମ ଘରକୁ ଆସି େଦେଖ ତ ମିତାର 

ର� ଜୁଡୁବୁଡୁ अଧ�ନଗt ଶରୀର ତା ସାମtାେର ପଡିଛି। ମାମଁୁ ବିକ�ମ ଉପେର ଝପଟି ପଡି  

ତା’ର େବକକୁ ଧରି କୁହfି େଯ େସ ହZ ମିତାର ହତ�ାକାରୀ େବାଲି ଏକଥା ଶୁଣି ବିକ�ମର 

େଗାଡ ତଳୁ ମାଟି ଖସିଯାଏ। େକ� ାଧେର अz େହାଇ େସ ଜାଣିବାକୁ ଚାେହଁ େଯ କିଏ ତା 

ନଁାେର ଏ अପପ�ଚାର କରିଛି େବାଲି। ଠିକ ଏହି ସମୟେର େପାଲିସ ଆସି ବିକ�ମକୁ ବାzି 

େନଇ ଥାନାକୁ େନଇଯାଏ େସଠି ରାତିସାରା ବିକ�ମ ଉପେର अତ�ାଚାର କେର ପୁଲିସ 

ବିକ�ମର େକୗଣସି କଥାକୁ େପାଲିସ ବିଶ�ାସ କେର ନାହZ। ପରଦିନ ଶାସକ ଦଳର କିଛି 

େଲାକ ଆସି ତାକୁ ଜାମିନେର େପାଲିସ ଥାନାରୁ ଉvାର କରfି ଏବଂ ତା+ଠାରୁ େସ 

ଜାଣିବାକୁ ପାଏ େଯ ମିତାର अସଲ ହତ�ାକାରୀ କିଏ। ବିକ�ମ େକ� ାଧେର अz େହାଇପେଡ 

େସ ଯାଏ ସହରର ମାଫିଆ ଡନ ରାoା ଭାଇ ପାଖକୁ ଯିଏ କି ଶାସକ ଦଳର ଡାହାଣ ହାତ 

କହିେଲ ଚେଳ ନିବ�ାଚନ ପବୂ� ଓ ପରର ପ�ାୟ ସମ` ଖଚ� ରାoା ଭାଇ ହZ କରିଥାଏ। 

ରାoାଭାଇ ବିକ�ମ ଠାରୁ ସବୁ କଥା ଶୁେଣ ଏବଂ େସ ବିକ�ମକୁ ଉସୁକାଏ େଯ ହତ�ାର 

ବଦଲା େକବଳ ହତ�ାେର ହZ ନିଆ ଯାଇପାରିବ। ପ�ଥମଥର ପାଇଁ ରାoା ଭାଇ ବିକ�ମ 
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ହାତେର ଧେରଇ ଦିଏ େଗାେଟ ଛअ ରାଉmର େଦଶୀ ପି`ଲ। ବିକ�ମ ପି`ଲ ଓ ରାoା 

ଭାଇର କିଛି େଲାକ+ୁ ଧରି ଯାଇ ପହ�ିଯାଏ ବ`ି ଭିତେର ଓ ରାଜୁଆକୁ ଘର ଭିତରୁ ଟାଣି 

ଆେଣ। ରାoା ଭାଇର େଲାକମାେନ ତା’ର अନ� ଦୁଇଜଣ ସାଥି+ୁ ମଧ� ଘରୁ ଟାଣି ଆଣି 

ଥାଆfି। ବିକ�ମ େସ ତିନିଜଣ+ୁ େଘାଷାଡ଼ି େଘାଷାଡ଼ି େନଇ ତା ମାମଁୁ+ ଘର ଆଗେର 

ପେକଇ ଦିଏ ଏବଂ ରାଜୁଆକୁ କେହ େଯ ତାର ଭୁଲ ସ�ୀକାର କରିବାକୁ ରାଜୁଆ ପୁରା ବ`ି 

ସାମtାେର ତା’ର େଦାଷ ସ�ୀକାର କେର ଏବଂ ମିତାକୁ େସଇ ଧଷ�ଣ କରିଛି େବାଲି 

ମାନିଯାଏ। ସମ`+ ସାମtାେର ବିକ�ମ େସ ତିନି ଜଣ+ ମୁmକୁ ଲg� କରି ତିନି ରାଉm 

ଗୁଳି ମାେର। େସ ତିନିଜଣ େସଇଠି ହZ ଟଳି ପଡfି ବିକ�ମ ଆଉ ତିନି ରାଉm ଗୁଳି 

ଶନୂ�େର ମାରି େସଠାରୁ େଫରାର େହାଇଯାଏ। ରାoା ଭାଇ ଓ ଶାସକଦଳର ମ�ୀମାେନ 

ମିଶି େକସକୁ ରଫାଦଫା କରି ଦିअfି। ଯାହା ଫଳେର କି ବିକ�ମକୁ ମାତ�  େଗାଟିଏ ବଷ�େର 

ହZ େଜଲରୁ ମୁ�ି ମିଳିଯାଏ। େଜଲରୁ ମୁ�ି ପାଇବା ପେର ବିକ�ମର ନା ବଦଳି ଭିକିଭାଇ 

େହାଇଯାଏ କାରଣ େସେତେବଳକୁ େସ େହାଇ ସାରିଥାଏ ରାoା ଭାଇର ଖାସ୍ େଲାକ। 

ଭିକି ବ`ିର ଉନt ତି ପାଇଁ ବହୁତ କାମ କେର। ସମ`+ୁ ପ¯ା ଘର, ପାଣି, ବିଜୁଳି, ପିଲା 

ମାନ+ ପଢିବା ପାଇଁ 9ୁଲ ଆଦିର ସବୁ ସୁବ�ବ�ା କରିଦିଏ। େସ ପାଲଟିଯାଏ ବ`ି 

େଲାକମାନ+ ପାଇଁ ଚଳfି େଦବତା। ବ`ିେର ଯାହାର ଯାହା अସୁବିଧା େହେଲ ସମେ` 

ଦଉଡfି ଭିକିଭାଇ ପାଖକୁ। ଭିକି ତା ମାମଁୁ ଓ ମାଇଁ+ୁ େନଇ ନିଜ ପାଖେର ରଖିଥାଏ। 

ସହରର ମଝିେର ତା’ର ଦି� ତଳ ପ�ାସାଦ। ଏଇମିତି ଭାେବ ୪ବଷ� କଟିଯାଏ। ହଠାତ୍ 

ରାoାଭାଇର ସଡକ ଦୁଘ�ଟଣାେର ମୃତୁ� ହୁଏ ଏବଂ ରାoା ଭାଇ ପେର ଭିକି େହାଇଯାଏ 

ଦଳର ମୁଖ�।  େସ ଦଳର ମୁଖିଆ େହବା ପେର ମନ ବଳାଏ ଏକ ସ�ତ� ସ�ାଧୀନ ଦଳ 
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ଗଢି  ନିବ�ାଚନ ଲଢିବା ପାଇଁ। ଏହି କଥା ଶାସକଦଳର ମ�ୀ ସହ� କରିପାରfି ନାହZ। 

େସ େଲାକ ପଠାfି ଭିକିକୁ ଧରି ଏକ अଜଣା ଜାଗାକୁ େନଇ ହତ�ା କରିବା ପାଇଁ ଆଉ 

ଦିେନ ରାତିେର େସ ଘେର େଶାଇଥିବା େବେଳ କିଛି େଲାକ ତାକୁ ନିଶା େଦଇ अପହରଣ 

କରି େନଇ ଯାଆfି।  

 ସକାଳର ସଯୂ�� ଭିକିର ମୁହଁ ଉପେର ବିଛାଡି େହାଇ ପଡିଲା। ଚାଉଁ କିନା ତା’ର ନିଦ 

ଭାoିଗଲା। ସକାଳୁ ଉଠି େଦଖିଲା େବଳକୁ ପୁଣି େସଇ ବୁଢା ହାତେର କିଛି ଜଳଖିଆ 

ଧରିକି ଛିଡା େହଇଛି ଆଉ ବୁଢାର ପଛେର େଗାେଟ ଝିअଟି ଛିଡା େହାଇଛି।  ଝିअଟି ହିCୀ 

କହି ପାରୁଥିଲା ଏବଂ ବୁଝି ବି ପାରୁଥିଲା। େସ ଭିକିକୁ କହିଲା େଯ େଯାଉ େଲାକମାେନ 

ତାକୁ ଏଠିକି ଛାଡିକି ଯାଇଛfି େସମାେନ କିଛି ସମୟ ପେର ଆସିଯିେବ ଓ ତା+ର 

ମାଲିକର ଆେଦଶ अନୁସାେର ତୁମକୁ ହତ�ା କରିେବ।  ଆମର ଏଇ ଆଦିବାସୀ ବ`ିେର 

େସମାେନ ୫ବଷ� େହଲାଣି ବହୁତ ଖରାପ କାମ କରୁଛfି; େଯେହତୁ ଆମ ବ`ି ସହରଠାରୁ 

ବହୁତ ଦୂର େସମାେନ ଏହି ଠାରୁ ନିଶା କାରବାର ମଧ� କରୁଛfି ଯାହା ଫଳେର ନିଶା 

ଆମ ବ`ିର ଯୁବକ ମାନ+ୁ ନu କରିବା ସହ ସହରର ଚାରିଆେଡ ଏହି ବ�ବସାୟ େଖଳି 

ଯାଇଛି। ତୁେମ େଯେତ ଶୀଘ� ପାରୁଛ ଏଠୁ ଖସି କି ପଳାअ। ନେହେଲ େସମାେନ ତୁମକୁ 

ଆଜି ମାରିବାର ବେCାବ` କରିଛfି। ଭିକି େସ ଝିअଠାରୁ ସବୁ କଥା ଶୁଣିବା ପେର ନି�ିf 

େହାଇ କହିଲା ମଁୁ କୁଆେଡ ବି ଯିବିନି। େଯଉଁ ପଯ��f ତୁମମାନ+ୁ ମଁୁ ଏ ରାgସମାନ+ 

କବଳରୁ ମୁ�ି ନ େଦଇଛି ମଁୁ ଏଇଠି ହZ ରହିବି। ଏତିକି କହି ଭିକି କୁଡିଆରୁ ବାହାରି ଯାଇ 

େଗାେଟ ଗଛ ଉପେର ଲୁଚି କି ବସି ପଡିଲା ଏବଂ କୁଡିଆ ଆଡକୁ ଲg� କରି अେପgା କରି 

ରହିଲା େସମାନ+ର ଆସିବାକୁ। କିଛି ସମୟପେର ୩ଜଣ େଲାକ ହାତେର ଏେକ୪୭ 
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ବzୁକ ଧରି କୁଡିଆ ଭିତରକୁ ଧେସଇ ପଶି अzାଧୁନ ଗୁଳି ଚେଳଇେଲ। ଗୁଳି ଚେଳଇ ସାରି 

େଦଖିଲା େବଳକୁ େସଠି େକହି କୁଆେଡ ନାହାfି। େଗାେଟ େଲାକ ଆଉ ଜଣ+ୁ କହିଲା 

େଯ ଯାଇ କି େସ ବୁଢାକୁ ପଚାର େଯ  ଯାହାକୁ ଗତକାଲି ଆଣି ଛାଡି େଦଇ ଯାଇଥିେଲ େସ 

େଲାକ କୁଆେଡ ଗଲା େବାଲି। େଲାକଟି ବୁଢା ଘରକୁ ଆସୁଥିବା ସମୟେର ଆଗରୁ ଲୁଚି କି 

ଥିବା ବୁଢାର ଝିअ େଗାେଟ ବାଉଁଶେର ତା ମୁmକୁ ଏକ ଶ� ପ�ହାର େଦଲା ଯାହା ଫଳେର 

େସ େଲାକଟି େସଇଠି ଟଳି ପଡିଲା। େସ େଲାକ ହାତରୁ ବzୁକ େନଇ ବୁଢାର ଝିअ ଭିକିକୁ 

ଗଛ ଉପରୁ ତଳକୁ ଆସିବା ପାଇଁ କହିଲା। ଭିକି ତା ହାତରୁ ବzୁକ େନଇ କୁଡିଆ ଭିତରକୁ 

अତକiତ ଭାେବ ପଶି ଗୁଳି କରି େସ ଦୁଇ ଜଣ+ୁ ମଧ� ମାରିେଦଲା। ପଛେର ଭିକି 

ଜାଣିବାକୁ ପାଇଲା େଯ େସ ଯାହାକୁ ଗୁଳି କରିଥିଲା େସ େହଉଛି अfଜ�ାତିକ ନିଶା 

େବପାରୀ ଓ କୁଖ�ାତ ଆତ+ବାଦୀ अବଦୁଲ ୱାକର େବାଲି ଯାହାକୁ ଭାରତୀୟ େସନା 

ବହୁତ ଦିନ େହଲାଣି େଖାଜୁଥିେଲ। ଏହି ଖବର ପ�ସାରିତ େହବା gଣି ଚାରିଆଡୁ ଭିକି 

ପାଇଁ ପ�ଶଂସାର ସୁअ ଛୁଟିବାକୁ ଲାଗିଲା। ଆତ+ବାଦୀକୁ ମାରିଥିବା େହତୁ ତାକୁ ସବୁ 

େଦାଷରୁ ମୁ�ି ମିଳିଗଲା ଏବଂ ଜାତୀୟ`ରେର ପୁର9ୃତ େହବା ପାଇଁ ମଧ� ଡାକରା 

ଆସିଲା। ଆଉ ଭିକି େସ ଆଦିବାସୀ ବ`ିେର ସବୁଦିନ ପାଇଁ ରହି ଭିକି ଭାଇରୁ ପୁଣି ବନି 

ଯାଇଥିଲା ବିକ�ମ ଭାଉ  
 

अଧ�ାପକ, େରାଲାm ଫାମ�ାସୀ କେଲଜ, ବ� ହE ପୁର 
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ବିଶ� ନିୟfା+ୁ ପତ�ବିଶ� ନିୟfା+ୁ ପତ�ବିଶ� ନିୟfା+ୁ ପତ�ବିଶ� ନିୟfା+ୁ ପତ�     
େହ ବିଶ� ନିୟfା, 

 େମା ହୃଦୟର ଗଭୀରତମ ପ�େଦଶରୁ ଆପଣ+ୁ ପ�ଣିପାତ 

ଜଣାଉଛି। ଏ ସୁCର ସୃuିର ରଚନା କରି, ମାନବ+ୁ େଶ�- �ାନ 

େଦଇ ଆପଣ ନିଜର େଶ�-ତା ପ�ଦଶ�ନ କରିଛfି। ଆପଣ ସଂସାରେର ମାନବକୁ 

ଦିବ��ାନର अଧିକାରୀ କରାଇଛfି ଏବଂ ତା’ ମାଧ�ମେର अେନକ ସୃଜନାତE କ କାଯ��କୁ 

ସଫଳ ରୂପାୟନ କରିବାକୁ େଚuା କରିଛfି। କି� ଦୁଃଖ ଓ ପରିତାପର ବିଷୟ ଆଜି 

ମନୁଷ� ନିଜ ଇjାେର ସମ` କାଯ�� କରୁଛି। କଳିଯୁଗର କରାଳତାେର ଆଜି େସ ନିଜର 

ମାନବିକତା ଓ ବିେବକ ପଣିଆକୁ ହରାଇ େଦଇଛି। ସତ�, େତ� ତୟା, ,ାପର ଆଦି ଯୁଗେର 

ମନୁଷ� ମଧ�େର େଦବତ� ର ପରିପ�କାଶ େହଉଥିଲା। ନୀତି, ନିୟମ, ଯ�, ଧମ�କମ�, 

ଆସନ, ପ�ାଣାୟାମ, ପଜୂା ଆଦି ,ାରା େସ ନିଜର ଷଡରିପୁକୁ ଦମନ କରି ଏକ ନୀତିମୟ 

ଜୀବନ ଯାପନ କରୁଥିଲା। 

 ନାରୀ, ଯିଏ ସୃuିକୁ ନିଜ ଗଭ�େର ଧାରଣ କରି ଦଶ ମାସର ଗଭ� ଯ�ଣା ସହି ନୂଆ 

ଜୀବନର ଆେଲାକ େଦଖାଇଥାଏ ତାକୁ ସଂସାରେର ସେବ�ା_ମ �ାନ ଦିଆଯାଇଥିଲା। 

ତା’ର ସ�ାନ ସମଗ� ଜାତି ପାଇଁ ସବୁଠାରୁ ମଲୂ�ବାନ ଥିଲା। କି� ଆଜିର ଉଗ� 

ଆଧୁନିକତାର ବଶୀଭୂତ ଏହି ମାନବ ନାରୀକୁ ଏକ ଉପେଭାଗ� ବ`ୁ େବାଲି ଭାବି 

େନଇଛି। ସଂସାରର େସୗCଯ��କୁ େଦଖାଇଥିବା ନାରୀର େସୗCଯ��େର ବିେମାହିତ େହାଇ 

େସ ତା'କୁ ନିଜ କାମନା ବାସନାର ନିଆଁେର ଦ¿ କରୁଛି। ନିଜ ଶରୀରର କାମାଗିtକୁ ଶାf 

ନିେବଦିତା ମହାପାତ�  
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କରିବା ପାଇଁ େସ ବିେବକଶନୂ� ଭାେବ େଛାଟ ଶିଶୁ କଳିକା ଠାରୁ ବୟସାଧି�କ ନାରୀକୁ 

ମଧ� ରମଣ କରିବାକୁ କୁ�ାେବାଧ କରୁନାହZ। �ାନ, କାଳର ବିଚାର ନ କରି କ� ~ରତାର 

ସହ େସ ନାରୀମାନ+ୁ ନିଜ ବାସନାର ଶିକାର କରି ପରିେଶଷେର େସମାନ+ୁ ଜଘନ� 

ଭାେବ ହତ�ା କରୁଛି। 

 ବଡ ଆ�ଯ��ର ବିଷୟ ଆଶି�ନ ମାସେର ନାରୀକୁ ଦୁଗ�ା ମା’କହି ପଜୂା କରୁଥିବା 

ପୁରୁଷ ତା’ ଆଖପାଖେର ରହୁଥିବା ନାରୀକୁ ମା’, ଭଉଣୀ, କି ଝିअ େବାଲି ବିଚାର କେର 

ନାହZ। କାମ ଲାଳସାେର अz େହାଇଥିବା ମଣିଷ ତା’ସ�~ଖେର େଦଖୁଥିବା ¥ୀକୁ େକବଳ 

ଉପେଭାଗ କରିବାକୁ ଚାେହଁ। 

 େହ ବିଶ�ପିତା, ତୁମର ଏ ସୁCର ସୃuି ଯାହା ପାଇଁ ଗତିଶୀଳ େହଉଛି େସହି ନାରୀ 

ଜାତି ଆଜି ଖୁବ୍ अସହାୟ େହଇ ପଡିଛି। ଖୁବ୍ ଯତt େର ନାରୀକୁ ତୁେମ େକାମଳାoୀ କରି 

ଗଢିଛି; େହେଲ ତା’ମନେର େଦଇଥିବା अଦମ� େଧୖଯ�� ଓ ସାହାସ ପାଇଁ େସ ସହଜେର 

अନ�ର ମନ ଜିଣି अସ�ବକୁ ସ�ବ କରିପାେର। କି� ବ_�ମାନର ପରି�ିତିେର େକୗଣସି 

ବି ପରିବାର ଏମିତି କି ନାରୀଟିଏ ମଧ� ନିଜ ଗଭ�େର କନ�ା ଭ� ~ଣଟିଏ �ାନ େଦବାକୁ ଇjା 

ପ�କାଶ କରୁନାହZ। ପୁତ� େମାହର କୁଝଟିକାେର ଭ� ମୁଥିବା ସମଗ� ମନୁଷ� ଜାତି ନିଜ ବଂଶ 

ରgା ପାଇଁ େକବଳ ମାତ�  ପୁତ�  ସfାନର କାମନା କରୁଛି। କି� େସ ଭୁଲି ଯାଉଛି େଯ 

େସହି ପୁତ�  ସfାନକୁ ଭୂମି- କରିବା ପାଇଁ ଆବଶ�କ ଗଭ�ଟି େଗାଟିଏ ନାରୀର ହZ 

େହାଇଥାଏ। 

 ଏ ଧରାଧାମେର ପୁରୁଷ ,ାରା ସଂପାଦିତ ସମ` କାଯ��େର ନାରୀର ସମ ସହଭାଗିତା 

ଥାଏ। ପୁରାଣ ବ#iତ अଧ�ାୟକୁ ଉେନE ାଚନ କେଲ ଦୃuାf ସ�ରୂପ େଦଖିବାକୁ ମିେଳ 

େତ� ତୟାେର ସ�ୟଂ ପ�ଭୁ ରାମଚC�  अଶ�େମଧ ଯ�ର ପ_ୂi ପାଇଁ ସୀତା+ର ଆବଶ�କତାକୁ 
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अନୁଭବ କରି ସ�#�ମୟୀ ସୀତା ପ�ତିମା ନିମ�ାଣ କରି ଯ� କାଯ�� କରିଥିେଲ। ନାରୀ ବିନା 

ପୁରୁଷର अ`ିତ� କୁ କଳନା କରାଯାଇ ନ ପାେର। ତଥାପି ପୁରୁଷ ପ�ଧାନ ଏ ସମାଜେର 

ନାରୀକୁ अବଳା ଦୁବ�ଳା କହି ତା’କୁ ହୀନ େବାଲି ଗଣନା କରାଯାଉଛି। ନାରୀ ପୁରୁଷ ସହ 

ସବୁ କାଯ��େର ସମକg େହଇ ପାରିଥିେଲ ମଧ� େବେଳେବେଳ ପୁରୁଷର କାମାଗିtେର େସ 

ନିଜକୁ ଦ¿ କରି ସମାଜେର ଉପହାସିତ େହଉଛି। 

 େହ ପରମପିତା, ନାରୀ ସୁରgା ଆଜି ସବୁଠାରୁ ବଡ ପ�ଶtବାଚୀ େହଇଯାଇଛି। ସୃuି 

କାରିଣୀ ଆଜି ନିେଜ ଧ�ଂସ ପଥର ପଥିକ ସାଜିଛି। ଯୁେଗ ଯୁେଗ ତୁେମ अଧମ�ର ବିନାଶ 

କରିବା ପାଇଁ अବତାର ଗ�ହଣ କରିଥାअ େବାଲି ଗାଥା ରହିଛି। ନାରୀର ଲ³ା ନିବାରଣ 

ପାଇଁ େସଦିନ କୁରୁସଭାେର ରାଜେଜମା େଦୗପଦୀ+ୁ େକାଟି ବ¥ ଦାନ େଦବାର ମଧ� 

େଲାକମୁଖେର ଆଜି ବି ପ�ଚାରିତ େହଉଛି। େତେବ କୁହ� ବ_�ମାନ ସମାଜେର ପ�ତିଦିନ 

େକେତ େଦୗପଦୀ କ� ~ର ଦୁଃଶାସନର ଚକ� ାf ଜାଲେର ଛCି େହଇ ନିଜ ଜୀବନର ବଳିଦାନ 

େଦଇ ଚାଲିଛfି। ତା+ ପାଇଁ ଆପଣ କଣ ବିଚାର କରିେବ। ପୁଣି ଥେର ଆଉ ଏକ 

ମହାଭାରତର ସଜ�ନା କରି ପାପୀ+ୁ ଦmବିଧାନ କରିେବ ନା ଯାଦବ ବଂଶର ଧ�ଂସ ସାଧକ 

ସାଜିବା ପରି ଏ ସୃuିରୁ ନାରୀ ଜାତିର ବିଲୟ ଘଟାଇେବ? ଉ_ର अେପgାେର ମହାବାହୁ। 

ଆପଣ ଯାହା ବି ବିଚାର କରିେବ ତାହା ନି�ୟ ଏ ବିଶ� ପାଇଁ ମoଳକାରୀ େହଇଥିବ॥ 

ଇତି 

ଆପଣ+ର ଶରଣାଥ�ୀ ଏକ ହୀନ ଭ�  
ମୁକୁC ମିଶ� ନଗର,ପୁରୀ॥ 
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େକ� ାvି ସିଂହେକ� ାvି ସିଂହେକ� ାvି ସିଂହେକ� ାvି ସିଂହ    
 ଜoଲଟି ବହୁତ ବଡ଼ ଥିଲା। ଜoଲେର ରହୁଥିେଲ ସବୁ ଜାତିର 

ପଶୁ ଓ ପgୀ। ଜoଲେର ଦୁଇଟି ସିଂହ ରହୁଥିେଲ। ସିଂହ ଦୁଇଟି 

ମଧ�େର ସବୁେବେଳ ଝଗଡ଼ା ଚାଲିଥାଏ। ଜେଣ ସିଂହ ବହୁତ ରାଗି 

ଥିଲା େବେଳ अନ� ଜଣ+ ବହୁତ ଶାf, ଶି- ଓ ଭଦ�  ଥିଲା। अନ� ନିରୀହ ପ�ାଣୀମାେନ 

ଏମାନ+ ଝଗଡ଼ାେର ବଳି ପଡୁଥିେଲ। ପଶୁମାନ+ର େକୗଣସି ସ�ାଧୀନତା ନ ଥିଲା। 

ସମେ` ବାହାରକୁ ବାହାରିବାକୁ ଭୟ କରୁଥିେଲ। େକାକୁଆ ଭୟ ମାଡିଆସିଲା ଭଳି 

ଜoଲଟି ବହୁତ ଶୁନଶାନ ଲାଗୁଥିଲା। ଶାf ସରଳ ସିଂହଟି ବିଚାର କଲା କଣ ଏମିତି 

ପ�ାଣୀମାେନ ହfସf େହାଇ ଜୀବନ କେଟଇେବ। ଏହି ଜoଲର କ’ଣ େକୗଣସି ନ�ାୟ 

ବିଚାର ରହିବ ନାହZ। ଏମିତି ସବୁେବେଳ ଭାବି ଚାେଲ। େସହି ଜoଲ ମଧ�େର େଗାଟିଏ 

ମହାବଳ ବାଘ ଥାଏ। ବାଘଟି ବହୁତ ସାହସୀ ଥିଲା। େସ ନିରୀହ ସିଂହଟିର ବzୁ ଥିଲା। 

ଦିେନ ନିରୀହ ସିଂହ ଓ ବାଘ ଦୁଇଜଣ େଗାଟିଏ ସଭା କେଲ। 

 ଦୁଇ ଜଣ ସଭା କରୁଥିଲା େବେଳ ରାଗୁଆ ସିଂହଟି ଆସି ପହ�ି ଗଲା ଓ କହିଲା ତମ 

ଦୁଇଜଣ+ ସାହସ େକମିତି େହଲା ଏମିତି ବସି କଥାବା_�ା େହବାକୁ। େୟ ଜoଲ େମାର। 

ଏହି ଜoଲର ରାଜା ମଁୁ अେଟ। େମା ବିନା ଏଇ ଜoଲେର େକୗଣସି ପତ� ଟିଏ ମଧ� ଛିଡା 

ଯିବ ନାହZ। ବାଘ ସିଂହ କଥାେର ରାଗିଗଲା ଓ କହିଲା ମଁୁ େହଉଛି ମହାବଳ ବାଘ। ମଁୁ 

ଚାହZେଲ ତୁମକୁ େୟ ଜoଲରୁ ବାହାର କରିପାରିବି। େୟ ଜoଲ େମା ବାପା ଓ 

अ+ିତା ପାଢ଼ୀ 
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େଗାସିବାପା ମାେନ ତିଆରି କରିଛfି। ଆଉ ତେମ ଆମ ଉପେର ଦାଦାଗିରି କରି ପାରିବ 

ନାହZ। ଏମିତି କହି ବାଘ ଗଜ�ନ କରିବାକୁ ଲାଗିଲା। େହେଲ ସିଂହକୁ ବାଘ କଥାେର 

ଆହୁରି अଧିକ ରାଗ ଆସିଲା। େସ ଏେତ ରାଗି ଯାଇଥିଲା େଯ ପୁରା ନିଆଁ ଭଳି ଜଳିଗଲା। 

ବାଘ ଉପରକୁ ଲÈପ�ଦାନ କଲା। ବାଘ ଓ ସିଂହର ଲାଗିଲା େଘାର ଲେଢଇ। େକହି 

କାହାରିକୁ ଛାଡିବାର ନଥିେଲ। ଦୁଇ ଜଣ+ ଲେଢଇେର ଜoଲ କ!ି ଉଠୁଥିଲା। େହେଲ 

ନିରୀହ ସିଂହଟି ବିଚରା କାହାକୁ ବୁେଝଇବ। ଗଜ�ନ କରି ମଝିେର ମଝିେର କହି େଦଉଥାଏ 

ଶାf େହଇଯାअ। ଶାf େହଇଯାअ। େହେଲ େକହି ନଶୁଣି କାମୁଡ଼ା ରା!ୁଡ଼ା େହଉଥାfି। 

ଗଡି ଯାଉଥାfି ଏପଟରୁ େସପଟ। 

 ବାଘ ଓ ସିଂହର ଲେଢଇେର अନ� ପଶୁମାେନ ବହୁତ ଖୁସି େହଉଥାfି। େକହି 

କାହାରିକୁ ଛାଡିବାର ନାହZ। େସଇ ବାଟ େଦଇ ଶିଆଳଟିଏ ଯାଉଥିଲା। େଦଖିଲା ବାଘ ଓ 

ସିଂହ+ର ଲେଢଇ। ଆଉ ଚିfାକଲା ଏଇ ଦୁଇଜଣ ଜoଲେର ଯିବ ଜ�+ର ବ�ିବା କu 

କରି େଦେଲଣି। ଏମାନ+ୁ ଶା`ି ମିଳିବା ଦରକାର। େତଣୁ ବିଲୁଆ ବଡ଼ ଚତୁର େଯ। 

ନିଜର ବୁvି ଖ¡� କଲା। ଭାବିଲା ଏମାେନ ଦୀଘ� ସମୟ ଧରି ଲଢ଼ିେଲଣି େତଣୁ ଏମାେନ 

ଯଦି ଆଉ କିଛି ସମୟ ଲଢ଼ିେବ େତେବ ନି�ୟ ମୃତୁ� ମୁଖକୁ ଯିେବ। ଏମିତି ଭାବି ହୁେକ ହୁ 

ଆର� କଲା ଆଉ କହିଲା ମହାବଳ ବାଘ େକେବ ହାରି ପାେରନା। ପ�ାଣ ଯାଉ େହେଲ 

ପଣ ରହୁ। ମହାବଳ େକେବ ପଛ ଘୁ�ା ଦିଏନି କି େଦେବନି। ମହାବଳ ହାରିବା अବ�ା 

େଦଖି ଉଷେକଇବା ଲg�େର ଲାଗି ପଡିଲା ଶିଆଳ। ହାରିବାକୁ ଯାଉଥିବା ମହାବଳ 

େଦହେର ଏକ ନୂତନ ଶ�ିର ସ�ାର େହଲା। ଶିଆଳ କଥା ଶୁଣି ଭାବିଲା ଯଦି ମଁୁ ହାରିଯାଏ 

େତେବ ଆଉ ଜoଲେର ମୁହଁ େଦେଖଇ େହବ ନାହZ। େତଣୁ ପ�ଖର େବଗେର ସ!ୂଣ� ଶ�ି 
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ଲେଗଇ ଝା!ି ମାରିଲା ମହାବଳ। ଆହୁରି ର�ା� େହଇଗଲା ସିଂହ। େହେଲ ସିଂହ 

ବ�ିଥିବା ଯାଏ ପଛଘୁ�ା ଦିଏ ନାହZ। ସିଂହ ମଧ� ଆକ�ମଣ କରିଥିଲା ରାଜା ଭଳି। େସ 

ଯଦି ହାରିଯାଏ େତେବ ଜoଲେର ରହିବା କu। େତଣୁ ହାରିବାଠାରୁ ଲଢ଼ି ଲଢ଼ି ମରିବା 

ଭଲ। ଏମିତି ଭାବି ମହାବଳ ଉପେର ଆକ�ମଣ କରିଚାଲିଥାଏ। ଏମିତି ଆକ�ମଣ ଓ 

ପ�ତ�ାକ�ମଣ ମଧ�େର ଉଭୟ େଶାଷ ଓ େଭାକେର ଜଜ�ରିତ େହାଇଗେଲ। ଏେବ ସାହା 

କହିେଲ ଶିଆଳ। େହେଲ େକହି ଶିଆଳକୁ ପାଣି ମାଗିପାରୁ ନାହାfି କାରଣ ଜେଣ ବିଶ�ାମ 

େନବାକୁ ଚାହZେଲ अନ� ଜଣ+ର ଆକ�ମଣର ଶିକାର େହବାକୁ ପଡିବ। ବାଘ ଭାବୁଥାଏ 

ଯଦି ମଁୁ ଏଇ ଛାର ଶିଆଳକୁ ସାହାଯ� ମାଗିବି ନଁା ନଁା ଏଇଟା ସ�ବ ନୁେହଁ। ସିଂହ ମଧ� 

ଏମିତି ଭାବୁଥାଏ। ଦୁହZ+ ମଧ�େର ଲେ଼ଢଇ ଦୁଇଦିନ ଚାଲିଗଲା। େହେଲ େକହି କାହାକୁ 

ଛାଡିବାର ନୁେହଁ। ଦୁେହଁ ବହୁତ ଜିଦିେଖାର ଆଉ ଶିଆଳ ଏପଟ େସପଟ େହଇ ଯିଏ ଟିେକ 

ବସିବାକୁ ଯାଉଛି କି ଥକି ପଡୁଛି ତାକୁ ଉସୁେକଇବାେର ବ�` ଥାଏ। ମହାବଳ ଟିେକ କ@ ାf 

େହାଇ ବସିପଡିେଲ ଶିଆଳ କହୁଥାଏ େଶଷେର ହାରି ଗଲତ। ହଉ ହରିଗଲ ହାରିଗଲ 

ଏେବ ଏଠୁ ପେଳଇ ଯାअ। ନ େହେଲ ସିଂହ ତମକୁ ମାରିେଦବ। ସିଂହ ଟିେକ ଥକି 

ବସିଗେଲ େସମିତି ସିଂହକୁ କହୁଥାଏ। ସିଂହ କହୁଥାଏ ନାହZ ନାହZ ମଁୁ ହାରିବା େଲାକ 

ନୁେହଁ। ମାରିବା ଯାଏ ଲଢ଼ିବି। ଏମିତି କହି ମାଡି ବସୁଥାଏ ସିଂହ ମହାବଳ ବାଘକୁ। 

େଶଷେର ଦୁଇଜଣ+ अବ�ା ବହୁତ ଗୁରୁତର େହାଇ ଯାଇଥାଏ। େଶଷେର ଦୁଇଜଣ+ 

ପାଦ ଆଉ ଚଳିଲା ନାହZ।  େଶାଷେର ପାଟି ଶୁଖି ଯାଉଥାଏ। ଦୁେହଁ ପାଣି େଖାଜିବା 

ଲg�େର େଦଖିେଲ ଆଖ ପାଖେର େକୗଣସି େପାଖରୀ କି ଝରଣା ନାହZ। କୁଆେଡ ଯିେବ। 

ଶିଆଳକୁ େନହୁରା େହେଲ ଆେମ ଆଉ ଲଢ଼ି ପାରିବୁନି ପାଣି ମୁCାଏ େଦ। ଶିଆଳ କହିଲା 
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ପାଣି ପିଇବାକୁ େହେଲ ତୁମକୁ ଏଠାରୁ ଦୁଇ ମାଇଲ ବାଟ ଯିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଯାଇପାରିବ ତ 

ଆସ। େହେଲ ଦୁଇଜଣ+ ପାଦ ଆଉ ଉଠୁ ନଥାଏ। େଶଷେର ଚତୁର ଶିଆଳ କହିଲା 

ତେମ ପାଣି ନୁେହଁ ର� ପିଇବ କି କୁହ? 

 ଦୁେହଁ ଏକ ସାoେର କହିେଲ, “ଏଁ ର�! କଉଠି अଛି କୁହ? ଜଲ୍ଦି କୁହ।” 

 ଶିଆଳ କହିଲା େଗାେଟ କାମ କର ଦୁଇଜଣ ଜେଣ अନ�ର ତ�ିକୁ ଫୁେଟଇ ଦିअ 

ଆଉ ପ�ବଳ ର� ବାହାରିବ। ଆଉ ଯିଏ ପ�ଥେମ अନ�ର ଫୁେଟଇବ ସିଏ ପ�ଥେମ ତାର 

େଶାଷ େମେ�ଇବ। ବାଘ ଓ ସିଂହ ଦୁଇ ଜଣ ଶିଆଳ କଥାେର ବହୁତ ଉ�ାହିତ େହାଇ 

ଗେଲ। ହଁ ବିପଦ ସମୟେର ଏକ ଭଲବୁvି େଦଇଛ ଶିଆଳଭାଇ କହି ଦୁେହଁ ଦୁହZ+ ତ�ିକୁ 

ଫୁେଟଇ େଦଇ ର� ପିଇବାେର ଲାଗିେଲ। େହେଲ ର� ପିଇେଲ େଶାଷ େମ�ିଯାଏ 

ସିନା। ନିଜ ର�େର କାହାର େଶାଷ େମ�ିଛି େଯ। ଦୁେହଁ ପ�ାଣତ�ାଗ କରିଥିେଲ ଓ 

ଶିଆଳର ଚାଲାକି ପାଇଁ ପୁରା ଜoଲ ସୁରgିତ େହାଇ ଯାଇଥିଲା। ନିରୀହ ସିଂହ ବିଲୁଆକୁ 

ମ�ୀ କରି ନିଜ ଜoଲର ଦାୟିତ� େନଇ ରାଜା ଭାବେର ସୁଖେର ରାଜ�ର ଭାର େନଇ ସୁଖ 

ସ�jCେର ରାଜ� ଶାସନ କରିଥିେଲ। େସଇ ଦିନ ଠାରୁ ଜoଲେର େକୗଣସି ଦୁଃଖ ଆସି ନ 

ଥିଲା। 
ବାପା: ରwନ ପାଢ଼ୀ 

େଜନିଥ ଇଂରାଜୀ ମାଧ�ମିକ ବିଦ�ାଳୟ, 

ଗଗନବାବୁ ଛକ, ଏଡ଼ତାଳ, ଭଦ�କ । 
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ନିଷିv ଧମ�ନିଷିv ଧମ�ନିଷିv ଧମ�ନିଷିv ଧମ�    
 େଗାେଟ ଭାରାକ� ାf ମନ େନଇ ନୂତନ ବିଦ�ାଳୟର ପାହାଚ 
ଚଢ଼ୁଥିେଲ ସହକାରୀ ଶିgକ ବିଜୟ କୁମାର ଆଜି ନୂତନ 
ବିଦ�ାଳୟେର ତା+ର ପ�ଥମ ଦିନ ବିଦ�ାଳୟର ପରିେବଶ, ପିଲା 
ମାନ+ େକାଳାହଳ, अନ� ସହକମ�ୀମାନ+ ଉ�ୁକ ଆଖିର ପ�ଶିtଳ ଚାହାଣି େକାଉଥିେର ବି 
ଧ�ାନ ନାହZ ତା+ର ମେନ ପଡୁଛି ଆସିଲା େବେଳ ପତt ୀ ମାଧୁରୀ େଦଇଥିବା ଉପେଦଶ- 
େଦଖ ଆଜିଠାରୁ ତୁମକୁ ଧମ�, କ_�ବ�, ଆଦଶ� ସବୁ ଭୁଲିବାକୁ ପଡିବ େକବଳ ଠିକ 
ସମୟେର ବିଦ�ାଳୟେର ପହ�ିବା, ଠିକ ସମୟେର ବାହାରିବା ତଥା ନିଜର ପିରିୟଡ଼େର 
ପାଠ ପେଢ଼ଇ େକାସ� ତକ ଠିକ ସମୟେର ସାରିବା ବୁଝିବା ଦରକାର ନାହZ େକାଉ ପିଲା 
ପଢିଲା ନ ପଢିଲା, ଖାଇକି ଆସିଛି କି ନାହZ, ପାଠପଢ଼ାେର अସୁବିଧା େହଉଛି କି ଘରର 
ଆଥiକ ପରି�ିତି ବୁଝି ସାହାଯ� କରିବା ଏମିତିକି ଆଖିଆଗେର ବି ଦୁuାମୀ କରୁଥିେଲ କିଛି 
ଆକଟ କରିବା ଦରକାର ନାହZ େଗାେଟ ମାନସିକ ,C ଆଉ ଜୀବନର ତି� अନୁଭୂତିକୁ 
େନଇ େସ अନ�ମନ9 େହାଇ ପଡୁଥିବା େବେଳ ପ�ାଥ�ନା ଘ�ାର ଶ�େର ପ�କୃତି� େହେଲ 
ବିଜୟ| କିଛି ସହକମ�ୀ ଡାକିେଲ ଆସ� ସାର ପଡିଆକୁ, ପ�ାଥ�ନା ଆର� େହବ अଗତ�ା 
ଯ�ଚାଳିତ ପରି ଯିବାକୁ ପଡିଲା ହଠାତ ତା+ର ନଜର ପଡିଲା अ�ଦୂରେର ଥିବା 
େଗାେଟ କ@ ାସରୁମେର ଦୁଇଜଣ ପୁअ ଝିअ ପ�ାଥ�ନା ସମୟେର ସମ`+ ନଜର ଆଢୁଆଳେର 
ଗପସପେର ମାତିଛfି ଇଛା େହଉଥିଲା ତା+ୁ ଯାଇ ତାଗିଦ କରିବାକୁ କି� େସ ଏମିତି 
ଏକ अେଦଖା अସହାୟତାର ଶୃ ଳେର ବCୀ ଯାହାକୁ ଛିେmଇବା ତା+ ସାଧ� ବାହାେର 
ବଷ�କ ତଳର ଏମିତି ଏକ ଘଟଣା ତା+ ଜୀବନକୁ अ`ବ�` କରିେଦଇଥିଲା ଯାହା ମେନ 

अପରାଜିତା େବସନ 
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ପଡିେଲ ଏେବବି ଆଖି େକାଣେର ଲୁହ ଜେକଇ ଆେସ  
 ମଧୁପଡ଼ା ଉ¡ ବିଦ�ାଳୟେର ଶିgକ ଜୀବନର ପ�ଥମ ଶୁଭାର� କରିଥିେଲ ବିଜୟ 
କୁମାର ସୁCର ଗ�ାମ� ପରିେବଶ ମଧ�େର ବିଦ�ାଳୟଟି ଛିଡା େହାଇଛି େକେତ ବଡ 
ବଡ ଡା�ର, ଇଂଜିନିୟର, ଉ¡ ପଦ� अଫିସର, କବି େଲଖକ, ବୁvିଜୀବୀମାନ+ୁ ଜନE  
େଦଇଛି ଏହି ବିଦ�ାଳୟ ଏମିତି ଏକ ବିଦ�ାଳୟେର ଶିgକ ଜୀବନ ଆର� କରିବା 
େସୗଭାଗ�ର କଥା େବାଲି ଭାବୁଥିେଲ ବିଜୟ ଆେଗ ସରକାରୀ ବିଦ�ାଳୟେର ଧନୀ 
ଗରିବ ଶିgିତ अv�ଶିgିତ ସବୁ ଘରର ପିଲା ପାଠ ପଢୁଥିେଲ ଏେବ ଧନୀ ଓ ଶିgିତ ଘରର 
ପିଲା ଇଂଲିଶ ମିଡିୟମ କିaା ଘେରାଇ ଓଡ଼ିଆ 9ୁଲେର ପଢିେଲଣି ଏେବ ସରକାରୀ 
ବିଦ�ାଳୟେର ପଢ଼ୁଥିବା अଧିକାଂଶ ପିଲା ଗରିବ ପରିବାରରୁ ଆସିଥାfି େଯଉଁମାନ+ 
ପିତାମାତା ଦୁଇେବଳା ଖାଇବା େଯାଗାଡ କରିବା ପାଇଁ ସଂଘଷ�େର ବ�` ପାଠକଥା 
ବୁଝିବାପାଇଁ େସମାନ+ ସମୟ ଆଉ େଯାଗ�ତା ନଥାଏ ମଧ�ାହt  େଭାଜନର ଆକଷ�ଣେର 
ବିଦ�ାଳୟେର କିଛି ଉପ�ାନ ବଢିଯାଏ ଯାହା ପିଲାମାନ+ୁ ପେଢଇବା ବ�ତୀତ ସବୁ 
ପିଲା+ ସୁବିଧା अସୁବିଧା ବି େସ ବୁଝୁଥିେଲ ଆଥiକ ପରି�ିତି ଭଲ ନଥିବା ପିଲା+ୁ ଖାତା 
ପତ�  େଯାେଗଇେଦବା, ପରୀgା ପ�`ୁତି ପାଇଁ େଟu େପପର କିଣିେଦବା, ଟୁ�ସନର ବ�ବ�ା 
କରିେଦବା, ଖାଇକି ଆସି ନଥିେଲ ନିଜ ହାତରୁ ପଇସା ଖଚ� କରି ଜଳଖିଆ ଖୁଏଇବାେର 
େସ ଆନC अନୁଭବ କରfି ଶିgକର ଏେତ ସବୁ େସtହ ଶ�vା ତ�ାଗର ମଲୂ� ଆଜିକାଲି 
କିଏ ବୁେଝ ସାର? ସହକମ�ୀ अନୁପମ ସାର+ ପ�ଶt ଉ_ରେର ବିଜୟ ହସି ହସି କୁହfି 
ବିଦ�ାଳୟ ପରିସରେର ଥିବା ପଯ��f ମଁୁ େକବଳ ଜେଣ ଶିgକ ନୁେହଁ, ଜେଣ अଭିଭାବକ 
ମଧ� ବିଦ�ାଳୟର ପ�େତ�କଟି ପିଲା େକବଳ େମାର ଛାତ� ଛାତ� ୀ ନୁହfି େସମାେନ େମାର 
ସfାନତୁଲ� େତଣୁ ପ�ଥେମ ମଁୁ ତା+ େପଟ ବୁେଝ ତାପେର ତା+ ପାଠ ଶିgକତା  
େକବଳ ଜେଣ ଶିgକର ବୃ_ି ବା େପସା ନୁେହଁ ଏହା ଏକ ସାଧନା ଜେଣ ଶିgକକୁ  ସଯୂ�� 
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ସମ ଜଳିବାକୁ ପେଡ ଉଭୟ ଉ_ାପ ଆଉ ଆେଲାକ େଦବାପାଇଁ ଉ_ାପ अଥ�ାତ 
अନୁଶାସନ ଯାହା ପିଲାମାନ+ୁ ଶୃ ଳିତ, ସଂ9ାରଯୁ� କେର ଆଉ ଆେଲାକ ଯାହା 
अ�ାନର अzକାରରୁ ମୁ�ି ଦିଏ ସହକମ�ୀ अନୁପମ କି� ସହମତ େହାଇପାରfି ନାହZ 
ବିଜୟ+ କଥାେର େସ କୁହfି େସ ଯୁଗ ଆଉ ନାହZ ସାର ସରକାରୀ ନୀତିନିୟମ 
ଭିତେର ରହି ଶିgକର ଧମ� ଆଜି ନିଷିv ଧମ� େହାଇଯାଇଛି ଦmମୁ� ପରିସର ସାoକୁ 
ପରୀgା ବ�ବ�ା ନାହZ, େଫଲ େହବାର ଭୟ ନାହZ, ତାଗିଦ କେଲ ପିଲା େଟାଲ ଫି�  
ନaରେର କେ!@ନ କରିେଦଉଛfି ଆଉ ତା’ପେର ସରକାର+ ଛାଟ ନିରୀହ ଶିgକ 
ଉପେର ପଡୁଛି, ଗଁା ରାଜନୀତିର ପଶାପାଲିେର ବଳି ପଡୁଛି ଶିgକର ଆଦଶ� 
 େସଦିନ ଏମିତି ଏକ ପ�ାଥ�ନା ସମୟ ଥାଏ ବିଜୟ+ ଆଖିେର ପେଡ ଦୁଇଜଣ ପୁअ 
ଝିअ ପ�ାଥ�ନା କ@ ାସେର େଯାଗ ନ େଦଇ ସମ`+ अେଗାଚରେର ଗପ କରୁଥାfି ପ�ାଥ�ନା 
ମଝିରୁ ଯାଇ ଦୁହZ+ୁ ତାଗିଦ କରିଥିେଲ ଏମିତି ଆଉ ଦିେନ ନ କରିବା ପାଇଁ କି� େସ 
ପିଲା ଦୁଇଜଣ େଯମିତି କାହା କଥା ଶୁଣିବାକୁ ପ�`ୁତ ନଥିେଲ ଲଗାତାର ତିନିଦିନ ତାଗିଦ 
କଲାପେର ମଧ� ଘଟଣାର ପୁନରାବୃ_ି ଚାଲିଥାଏ ପ�ଧାନଶିgକ+ ନଜରକୁ କଥାଟି ଆଣିବା 
ଉଚିତ ମେନକେଲ େସ କି� ପ�ଧାନଶିgକ+ େବପରୁଆ ମେନାଭାବ ତା+ୁ କu େଦଲା 
େଯେତେବେଳ େସ କହିେଲ ଛାଡ଼� ସାର ଏମାନ+ୁ କହି କଣ ଲାଭ अଛି! ଏମାେନ 
ସୁଧୁରିେବ ନାହZ ଓଲଟା ଯିଏ ତାଗିଦ କରିବ ତା+ୁ ଗଁା ପିଲା+ୁ ଲେଗଇ ରା`ାଘାଟେର 
ହଇରାଣ କରିେବ, ଖରାପ ଭାଷାେର ଗାଳି କରିେବ ଆଉଥେର ଏମିତି େଦଖିେଲ ତା+ 
ବାପାମା+ୁ ଜେଣଇେଦେଲ ଆମ କ_�ବ� ସରିଲା ତା’ ପରଦିନ ସମାନ ଘଟଣା ପାଇଁ େସ 
ନିଜକୁ କେ�� ାଲ କରି ପାରିେଲ ନାହZ ରାଗେର, ପୁअଝିअ ଦୁଇଜଣ+ୁ େଗାଟିଏ େଗାଟିଏ 
ଚାପୁଡ଼ା କଷିେଦଇଥିେଲ ପ�ଧାନଶିgକ+ ପରାମଶ� अନୁସାେର େସ ପୁअଝିअ ଦୁଇଜଣ+ 
अଭିଭାବକମାନ+ୁ ବିଦ�ାଳୟକୁ ଡେକଇ ଘଟଣା ସ!କ�େର अବଗତ କରାଇଥିେଲ ବାସ 
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େସଠାରୁ ଆର� େହାଇଥିଲା ଏମିତି ଏକ ପରି�ିତି ଯାହାର କ�ନା େସ ସ�ପtେର ସୁvା କରି 
ନଥିେଲ କିଛି ସହକମ�ୀ ବିଜୟ+ ଛାତ� ମହଲେର ଥିବା େଲାକପି�ୟତା ପାଇଁ ଈଷ�ାନି�ତ 
ଥିେଲ େସମାେନ େକବଳ ବିଜୟ+ୁ େଦାଷାେରାପ କରି ନଥିେଲ ବରଂ ତା+ अଜାଣତେର 
ଗାଆଁର କିଛି କୁଜିେନତା ଓ ଝିअର ବାପା ଯିଏ କି ଜେଣ ପବୂ�ତନ ସରପଂଚ+ ସ!କ�ୀୟ 
ଥିେଲ ତା+ୁ ମେତଇ ବିଜୟ ସାର+ ନଁାେର ଉପରି� अଫିସର+ ପାଖେର ଲିଖିତ 
अଭିେଯାଗ କରିଥିେଲ ଶିgକମାନ+ ବିରୁvେର େଛାଟରୁ େଛାଟ अଭିେଯାଗ ଡ଼ି ଇ ଓ, ବି 
ଇ ଓ अଫିସର ତଳିଆ କମ�ଚାରୀ+ ଠାରୁ ଆର� କରି ଉପରି� अଫିସର+ ଯାଏ େଗାେଟ 
େଗାେଟ ସୁବ#� ସୁେଯାଗ ପ�ଥେମ ସେ�m କରିଦିअ ଓ ପେର ଘଟଣାର ସତ�ାସତ� 
अନୁସzାନ, ଚାକିରୀେର ପୁନଃ �ାପିତ ପାଇଁ ଏମିତି ଭାବେର ଆଥiକ େଶାଷଣ କରfି େଯ 
େବଚାରା ଶିgକଟି ବୁଝି ପାେରନି କଣ ଭୁଲ କରିେଦଇଛି େବାଲି!  
 ସେ�m େଲଟର ପାଇବା ପେର ବହୁତ ଭାoି ପଡ଼ିଥିେଲ ବିଜୟ ତା+ର େସtହ 
ଶ�vା, ଆଦଶ� କ_�ବ� ସବୁକୁ େଗାଟିଏ ମୁହୂ_�େର ତୁj କରି ଦିଆଯାଇଥିଲା ମଧୁପଡ଼ା 
ବିଦ�ାଳୟ ଠାରୁ ଆହୁରି अଧିକ ସାତ କିେଲାମିଟର ଦୂର 9ୁଲେର ରିେପାଟiଂ କରିବାକୁ 
ସରକାରୀ ଆେଦଶପ�ା� େହାଇଥିେଲ େସ ଦୀଘ� ନअମାସ ନିଜ ପି�ୟ ବିଦ�ାଳୟଠାରୁ ଦୂର 
अନ� ଏକ �ାନେର ଦmବିଧାନ ସ�ରୂପ େକବଳ ରିେପାଟiଂ କରିବା, ଶିgାଦାନ ଠାରୁ 
ଦୂେରଇ ରହିବା ତଥା अଧା ଦରମାେର ପରିବାର ଚେଳଇବା ପରି ମାନସିକ କu ତା+ୁ 
ମଝିେର ମଝିେର ଦୁବ�ଳ କରି େଦଉଥିଲା େବାଝ ଉପେର େକାରଡାମାଡ ପରି ଡ଼ି ଇ ଓ 
अଫିସର अଧିକାରୀମାନ+ ଧମକ ତଥା ଆଥiକ େଶାଷଣେର େସ ଭାoିପଡୁଥିେଲ ଭିତେର 
ଭିତେର ଭoାକାଚ ଆଇନା ପରି ଟୁକୁଡା ଟୁକୁଡା େହାଇ ଯାଉଥିଲା ତା+ ହୃଦୟ 
େgାଭେର ଏେତ ଦୁଃଖ ଭିତେର କିଛି ସାf�ନା ବି ଥିଲା ତା+ ପାଇଁ ତା+ୁ ଶ�vା ଓ 
ସ�ାନ କରୁଥିବା କିଛି ସହକମ�ୀ ତା+ୁ ରୀତିମତ େଫାନକରି ମାନସିକ ସାହସ 
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େଯାଗାଉଥିେଲ अେନକ ଛାତ� ଛାତ� ୀ ଓ ତା+ अଭିଭାବକ ମଧ� ତା+ ସପgେର ଧାରଣା 
ପ�ଦଶ�ନ କରିବା ପାଇଁ ବିଜୟ+ अନୁମତି େଲାଡ଼ିଥିେଲ କି� ଏହାଦ�ାରା େସ ଉପରି� 
अଫିସର+ अଧିକ େରାଷର ଶିକାର େହବାର ଆଶ+ା ଥିବାରୁ अନୁମତି େଦଇ ନଥିେଲ 
ନअ ମାସ ପେର ଲେg ଟ+ା ପାଖାପାଖି ଖଚ� କରିସାରିବା ପେର େସ ଚାକିରୀେର ପୁନଃ 
�ାପିତ େହାଇଥିେଲ ଏକ ନୂତନ ବିଦ�ାଳୟେର ମଝିେର ଆଉ ଏକ ଘଟଣା ତା+ୁ ବହୁତ 
ଦୁଃଖ େଦଇଥିଲା େଯେତେବେଳ େସ ଜାଣିବାକୁ ପାଇଥିେଲ େଯ େଯଉଁ ଦୁଇଜଣ ପୁअ ଝିअ+ୁ 
େସ ତାଗିଦ କରିବାର ଦm େଭାଗୁଥିେଲ େସ ଦୁଇଜଣ ଘର ଛାଡି େଫରାର େହାଇ 
ଯାଇଥିେଲ କିଛିଦିନ ପେର ପୁअଟି ଝିअକୁ ଛାଡି େଦଇ ଗଁାକୁ ଏକା ଚାଲି ଆସିଲା ପେର 
ଦୁଇ ପରିବାର ମଧ�େର ତି�ତାରୁ ଝିअର ବାପା ପୁअ ଉପେର अପହରଣ ଆେରାପ 
ଲେଗଇଥିେଲ ପରିଣତି ସ�ରୂପ ପୁअଟି ଏେବ ବାଳ କାରାଗାରେର  ଏବଂ ଝିअଟି ଏକ ସଟ� 
େu େହାମେର ରହୁଛି କୁଆଁରୀ ମାତୃତ� ର େବାଝ ମୁେmଇ  
 ଆଜି ନୂତନ ବିଦ�ାଳୟେର ସମାନ ଘଟଣାର ପୁନରାବୃ_ି େହଉଥିେଲ ମଧ� अତୀତର 
ତି� अନୁଭୂତି ତା+ୁ ଆଖି ବୁଜି ଚୁପ ରହିବାପାଇଁ ବାଧ� କରୁଥିଲା ଶିgକର ଧମ� ଆଜି 
ଏକ ନିଷିv ଧମ�, ତା ଆଦଶ� ଆଜି ଶୃ ଳାବv ଆଉ ତା ସାଧନା ଏକ ମଲୂ�ହୀନ ପରିତ�� 
ବ`ୁ ସରକାରୀ ଆଇନକାନୁନ ଭିତେର ଜେଣ ଆଦଶ�, କ_�ବ�ପରାୟଣ ଗୁରୁ କ�ମଶଃ 
ପାଲଟିଯାଉଥିଲା େଗାେଟ େବତନେଭାଗୀ अସହାୟ ଶିgକ 

 
 
 

େଟ�େଜରୀ ନିେh�ଶାଳୟ ,ଭୁବେନଶ�ର  
େମାବାଇଲ ନaର: ୮୦୧୮୫୬୪୯୨୭ 



ଆହ� ାନ
 ଇ-ପତି� କ

ା 

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

ଆହ� ାନ ଇ-ପତି� କା ସ!ୂ#� ନିଃଶୁ% ବିତରଣ େହତୁ ଡା େଜ�ାତି ପ�ସାଦ ପ)ନାୟକ+ ,ାରା ପ�ତି-ିତ ଓ ପ�କାଶିତ    Aahwaan.comAahwaan.comAahwaan.comAahwaan.com           130 

ଫରକଫରକଫରକଫରକ    
(ଜୀବନର ଲaାରା`ାର େଦାଛକିେର ଦୁଇବzୁ ଦିଲୀପ ବାବୁ ଏବଂ 
ଶ�ୀକାf ବାବୁ+ ଆେଲାଚନା ସମାେଲାଚନା) 
 ଦିଲ@ ୀପ ବାବୁ, ଯାହା+ର ସହରୀ ଜୀବନ ଶ ମଲମଲ ପରି 
ଚିକ୍ ଚିକ୍ କରୁଥିବା ପଥରର ତିନିମହଲା ଘର ଏବଂ अନ� ଜେଣ 
େହେଲ ଶ�ୀକାf ବାବୁ, େସଇ ମଫସଲି ଗଁାେର ଝାଟିମାଟିର ଚକଟା କାଦୁअେର ଗଡ଼ା 
ଚାଳଛପର ମାଟିର ଘର କି� ଦୁଇଜଣ+ ଶିgାଗତ େଯାଗ�ତା ଉ¡େକାଟିର 
 ବହୁତ ଦିନପେର ଦିଲ@ ୀପ ବାବୁ ନିଜର ଜନE ମାଟି ତଥା ନିଜ ଗଁାକୁ ବୁଲିବା ଲାଗି 
ଆସିଥାfି େସଇ ଗଁାେର ରହfି ତା+ର ବାଲ�ବzୁ ଶ�ୀକାf ବାବୁ 
 ଦିଲ@ ୀପ ବାବୁ : ଆେର ଭାଇ, କାହZକି ଏ ଗଁାେର ପଡ଼ି ରହିଛୁ? ଏ ଗଁାେର अଛି କଣ? 
ତୁ ଏେତ ଶିgିତ େହାଇ ବି ମଖୂ �+ ପରି ରହୁଛୁ? ସହରକୁ ଚାଲ ଜୀବନର अସଲି ମଜା 
ଚାଖିବୁ 
 ଶ�ୀକାf ବାବୁ : ଭାଇ ମଖୂ � ଆଉ ଶିgିତ ହା ହା ହା... ମଖୂ � ତ ସିଏ, ଯିଏ ଜୀବନକୁ 
ଚିହିt  ପାେରନି ଜୀବନର ମମ�କୁ ପଢ଼ି ପାେରନି େହେଲ ଭାଇ ମଁୁ ଜୀବନର ପ�ତିଟି 
अgରକୁ ତନt  ତନt  କରି ପଢ଼ିଛି ଆଊ ବୁଝିଛି, ସହରୀ ଆଉ ଗାଉଁଲିର ଫରକ ଜାଣିଛି 
 ତୁମ ସହରୀ ଜୀବନେର अଛି କଣ? ଖାଲି ଟ+ା, ଆଉ ଟ+ା ପଛେର ଦିନ ସାରା 
େଗାେଡ଼ଇ େଗାେଡ଼ଇ ଆସି ସz�ାେର ନିଜ�ୀବ ଶବପରି ବିଛଣାେର ପଡ଼ିଯିବା! ଶୁଣ ଭାଇ, 
ଟ+ା ତ ଜୀବନେର ପ�ଧାନ ଟ+ା ସମ`+ର ଆବଶ�କ, େହେଲ ଟ+ାକୁ ଛାଡ଼ି 
ଜୀବନେର ବହୁତ କିଛି ପ�କୃତିର େସୗCଯ�� ଭରି ରହିଛି େହେଲ ଟ+ା ପଛେର 

ଶାfନୁ କୁମାର 
ରାଉତ 
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େଗାଡ଼ାଉଥିବା ମଣିଷ ତାକୁ ଉପେଭାଗ କରି ପାେରନି କାରଣ ତା ପ�ାଧାନ� େକବଳ ଟ+ା 
 ... ହଁ, କଣ କହୁଥିଲୁ? ଜୀବନର अସଲି ମଜା? ଶ ମଲମଲ ମୁଗୁନି ପଥର ତିଆରି 
ଘେର ରହିଗେଲ ଜୀବନର अସଲି ମଜା ନଥାଏ ଜୀବନର अସଲି ମଜା ତ ପ�କୃତି ମାତାର 
େସୗCଯ��େର ଥାଏ ତୁ େକେବ େଦଖିଛୁ ନବବିବାହିତା ବଧୁର କପାଳେର େଗାଲ ସିCୁର 
େଟାପା ପରି ସକାଳ ସଯୂ��ର ଉଦୟକୁ? େକେବ େଦଖିଛୁ ଚଷା ଭାଇଟିର େgତ� େର ସୁନା 
ଫଳିଥିବାର ଦୃଶ� ନା ଶୁଣିଛୁ େକେବ ବୃg ଶାଖାେର ବସିଥିବା ରoେବରo ପgୀମାନ+ର 
କାକଳୀ, ମିଠା ରାଗିଣୀର ସ�ର, େଯଉଁଥିେର ରହିଥାଏ ମେନାହର ମjୂ�ନା 
 ଏହିଭଳି ବା_�ାଳାପ କରି କରି ଦୁଇବzୁ ଶ�ୀକାf ବାବୁ+ ଘର ବାଡ଼ିପଛପଟ 
େପାଖରୀ ପାଖ େgତକୁ ଚାଲିଗେଲ ଏବଂ ଦିଲ@ ୀପ ବାବୁ ଆକାଶର ସ�ରoେର ରoାୟିତ 
େହାଇଥିବା ଇC�ଧନୁକୁ େଦଖିବାର ଖୁସିେର ଓ େପାଖରୀ ଚତୁଃପାଶ��େର ସବୁଜ େgତ� େର 
ପୁରିରହିଥିବା ଫସଲର େସୗCଯ��କୁ େଦଖି ଖୁସିେର ବିେଭାର େହାଇ କହୁଛfି, ଆେର ଭାଇ 
ଗଁାର େସୗCଯ�� ବହୁତ ବଢ଼ିଯାଇଛି 
 ଶ�ୀକାf ବାବୁ : ଭାଇ ଗଁା, ସବୁେବେଳ ଗଁା ଗଁା ସବୁେବେଳ ସୁCର ଥିଲା ଆଉ ରହିବ 
ମଧ� ଏଇ ଗଁାେର ଜନE  େହାଇ ଏଇ ଗଁାେର ପଢ଼ିବା ଓ ବଢ଼ିବା ଭାଇ ବଜାରେର ମାଛ 
କିଣି ଆଣି ଖାଇବା ଆଉ ନିଜ େପାଖରୀରୁ ମାଛ ଧରି ଖାଇବାର ମଜା ନିଆରା ପୁରା 
अଲଗାପ�କାର ଫରକ କଣ ନାହZ ଗଁାେର? ପାଣିରୁ ଆର� କରି ଖଣି ପଯ��f ସବୁ ଏଇ 
ଗଁାେର अଛି ଗଁାକୁ େନଇ ସହର, କି� ଆେମମାେନ ବ_�ମାନ ସମୟେର ସହରେର 
ରହିବା ପାଇଁ େବଶୀ ପ�େଲାଭିତ ଗଁାେର ରହି ସକାଳୁ ଉଠି ବାପାମା’+ ମୁହଁକୁ 
େଦଖିେଦେଲ ଜ� ଳf ଭଗବାନ ଦଶ�ନ ମିଳିଯାଏ େତଣୁ ସହର ଛାଡ଼ି ଗଁାକୁ ସମେ` 
ଆପେଣଇବା ଦରକାର 

ନୂଆ ସାହି, ପାଟରoା, ଯାଜପୁର, ଭ� ାମ�ଭାଷ : ୯୮୬୧୭୫୬୧୯୮ 
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ନନନନ’’’’अ+େର ବାରବଷ�ର ସନାତନअ+େର ବାରବଷ�ର ସନାତନअ+େର ବାରବଷ�ର ସନାତନअ+େର ବାରବଷ�ର ସନାତନ    

କାଳ ମହରଗ ନ' अ+ ଦୁଭigେର କିଏ ବା କାହାକୁ ଭିକ ଦଉଛି! 

ସମେ` କାoାଳ। ମାେଣ େପାେଷ ଯାହାଥିଲା ସବୁ ସରିଲାଣି। ଫିରିoି 

अମଳ କଥା। ବିେଦଶୀ କାହZକି ବୁଝି ପାରିବ କାଳ ମହରଗ କଥା।। 

ଜoଲ ଶିକାର, ଖାସି, କୁକୁଡ଼ା ଓ ସୁରାପାନେର ଭାସୁଥିେଲ। ଦୁଭig ପୀଡିତ ଓଡ଼ିଆମାେନ 

କ+ାଳସାର ଦିଶୁଥିେଲ। ହା' अନt  ହା' अନt  ଆ_�ଚି�ାରେର କ!ୁଥିଲା ଓଡ଼ିଶା; ଗଁା, ସହର, 

ବଣଜoଲ। ଏହା ଉ�ଳର ସବୁଠାରୁ ଦୁଦ�ାf ଦୁଭig। ଦୁଇ/ତିନିଦିନ ଖାଇବାକୁ ନପାଇ 

ଝଡି େପାକ ଭଳି େକେତ େଯ ଝଡି ପଡୁଥିେଲ ତା'ର ହିସାବ ନାହZ। ସବୁଠି େକବଳ 

ଶୁଭୁଥିଲା ‘ଦିअ ଦିअ ଦିअ’ର ଆ_�କ�Cନ। ବିଲାତରୁ ସହାୟତା ଆସିବ ଆେମ ଖାଇ ବ�ିବା

-ଏ ସବୁ ମରୁ ମରୀଚିକା ପରି େବାଧ େହଉଥିଲା। ବହୁ ବିଳaେର େଗାରା ସରକାର+ 

ସହାୟତା अଧିକ ସଂଖ�କ ମୃତୁ�ପାଇଁ ଦାୟୀ େହଲା। अେନକ ଦିନ ଖାଲି େପଟେର ଥିବା 

ମଣିଷ ଗୁଡାକ ଗହମ, ବଲଗର ଖାଇ ଝାଡାବାfିେର େପାକମାଛି େହାଇ େକେତ େଯ ମେଲ 

କିଏ ବା ତାର ହିସାବ ରଖିଛି? େକବଳ अନୁଭବୀ ହZ अନୁଭବ କରିପାରିବ। 

ଉ�ଳ ଗଜପତି+ ନ'अ+ ଚାଲିଥାଏ କଟକର େକଉଁ अଜଣା अଖ�ାତ ପଲ@ ୀର ବାରବଷ�ର 

ସନାତନ ପାଠେର େଡାରି ବାzି େସହି ପଥର ପଥିକ ସାଜିଛି। େସହି କାoାଳ ଯୁvର େସ 

ରଥୀ ଓ ମହାରଥୀ। େସ େକବଳ ମରଣକୁ ଜୟ କରିଛି େବାଲି ପରା ଜଗେତ ହୁରି 

ପଡୁଥିଲା। ସନାତନ… ବାରବଷ�ର ବାଳକ ସନାତନ। ଘେର େରାଗୀଣା ବିଧବା େବାଉ ଓ 

ରାହୁଲ ପ�ଧାନ 
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ସାନଭାଇ। ଘେର ତିନିଦିନ େହଲା ଚୁଲି ଜଳିନି। େସ ଭିgାଥାଳଟି ଧରି ବାହାରି ପଡ଼ିଲା 

ଦୁଇଦିନ େହଲାଣି। ଭିକମାଗି ଆଣି ମା' ଓ ସାନଭାଇ ମୁହଁେର ଆହାର ଦବ; ବଡପୁअର 

କ_�ବ� କରିବ ଓ ବାପା+ अଧୁରା ସ�ପt ପୁରା କରିବ। 

େସହି ସନାତନ ଦୂର ଗ�ାମକୁ ଯାଇଛି ଭିକ ମାଗିବାକୁ। େସେତେବେଳ ସମ`+ अବ�ା 

ସମାନ। କିଏ ବା କାହାକୁ ଭିକ େଦଉଛି?ଏମିତି ଦୁଇ ତିନିଦିନ ଗଲାପେର ବି ସନାତନ 

ଖୁଦ କୁmଟିଏ ବି ପାଇଲାନି। ତା’ ଆଖି ଆଗେର ନାଚୁଥାଏ େବାଉର ଶୁଖିଲା ମଁୁହ ଓ 

ସାନଭାଇର େଭାକିଲା େପଟ ଓ କାCୁରା ମୁହଁଟା। େହେଲ ତା ଭାଗ�କୁ କିଛି ମିଳିନି ଓ କିଛି 

ବି ଥାଳେର ପଡିନି। ମଥା ଘୁରିକାନ ‘ଘିଇଁଘିଇଁ’ େହାଇ ଗଲାଣି। 

େଯାଗକୁ ସାତ ଆଠଘର ବୁଲିବାପେର ସାଆfରା ଘରୁ अନୁକୂଳ ପଡିଲା ଦୁଇଟି ଖୁଦ। େସ 

ଖୁଦକୁ ସନାତନ ମୁmେର ଛୁଆଁଇ ଏ ବାଳକର ଦୁଃଖ ଶୁଣିବାକୁ ନିେବଦନ କଲା। ତା’ପେର 

ଯାଇ ପଧାନ ଘେର ପହ�ି ଭିକ ଗେm ମିଳୁ ବାବୁ କହେf ପଧାନ ବୁଢ଼ା ଆସି କअଁେଳଇ କି 

ତାକୁ ବୁଝାଇ େଦେଲ-“ଠାକୁର ଆଗରୁ ବହୁତ େଦଇଥିେଲ ପୁअ। ଆେମ ବହୁତ ଦାନଦgିଣା 

େଦଉଥିଲୁ। ପୁअ େବାହୁ, ନାତିନାତୁଣୀ, ହଳିଆ ମଲିୂଆ ସମେ` ଶୁଖାେର ଥିଲୁ। େହେଲ ଏ 

ଦୁଭig ସବୁ େନଇଗଲା। ଆେମ ବି ଆଜି ତମ ମାନ+ ପରି ଭିକାରି ଓ କାoାଳ।” େସ 

ଜମିଦାର+ େଧାବ େକାଠାଆଡ଼କୁ ହାତ େଦଖାଇ େସଠାକୁ ଗେଲ କିଛି ମିଳିଯିବ େବାଲି କହି 

ପଠାଇ େଦେଲ। 

େସଠାରୁ ସନାତନ ଜମିଦାର+ ଫାଟକ ପାଖକୁ ଯାଇ ଡକାେf, କିଛି gଣପେର ଦାସୀଟିଏ 

ଆସି ଝୀଂଘାସି କହିଲା, “ଏ େଟାକା.. ଭିକ ତ ମାଗୁଛୁ ଏଡିକି ପାଟି େଟ କାହZକି କରୁଛୁ?

ସାଆେf ଭାରି ରାଗି, ଉଠିେଲ େତା ପିଠିରୁ ଗଲୁ ଛଡ଼ାଇ େଦେବ। ଆେର ଏଇଟା କଣ 



ଆହ� ାନ
 ଇ-ପତି� କ

ା 

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

ଆହ� ାନ ଇ-ପତି� କା ସ!ୂ#� ନିଃଶୁ% ବିତରଣ େହତୁ ଡା େଜ�ାତି ପ�ସାଦ ପ)ନାୟକ+ ,ାରା ପ�ତି-ିତ ଓ ପ�କାଶିତ    Aahwaan.comAahwaan.comAahwaan.comAahwaan.com           134 

ଧମ�ଶାଳା। ଦିନରାତି ଯାହା ପାଟିରୁ ଶୁଣିଲୁ ଖାଲି ଭିକ.. ଭିକ.. ଭିକ.. ଦିअ.. ଦିअ.. ଦିअ। 

ଆେର କଣ ତମ ବାପାମେନ ଏଠି अରଜି ରଖି େଦଇଛfି?” ସନାତନ ମୁmପାତି ସବୁ ସହି 

ଯାଉଥିଲା ସିନା, ତା ବୁକୁେର ବିେଦ� ାହର ନିଆଁ ହୁତୁହୁତୁ ଜଳୁଥିଲା। ତଥାପି ସଂଯତ େହାଇ 

କହିଲା, “ଦାତା ତ अଜiଛି। ମାଉସୀ େସଥିରୁ ଗେm େଦେଲ ଧମ� େହବ।” ଦାସୀ ତା 

ମୁକୁଳା କାନିେର ଚାଉଳ ମୁେଠ ଛି�ାଡି େଦଇ ତରତରେର ଚାଲିଗଲା। ସନାତନ ମଧ� 

ତା’ ବାଟେର ଚାଲିଗଲା ଭାଗ�କୁ ଆଦରି। ଗୁଡିଆ େଦାକାନକୁ େଦଖି ମୁଢି ମୁଠିଏ ମିଳୁ 

େବାଲି କାତରେର ଡକାେf, େଦାକାନୀ ସାହୁ କହିଲା, “ମଁୁ େଦାକାନୀ। ଏଠି କିଣାବିକା କରି 

ଯାହାପାଏ କୁଟୁa େପାେଷ। ମଁୁ କିଛି ମାଗଣା େଦଇ ପାରିବିନି।” ପୁଣି ସନାତନ େନହୁରା 

େହାଇ କୁେହ, “ଗୁଡିଆ ସାହୁ ତିନିଦିନ େହଲା େଭାକେର ମରୁଛି। କିଛି ନଭାବି ମୁଠିଏ 

ଦିଏ।” ଚିହZକି ଉଠି ସାହୁେଦାକାନୀ କହିଲା, “ଯା.. ଯା.. ଯା.. ଆେମ େଦଇ େଦଇ ମାରି 

ସାରିଲୁଣି ଭଲା। ତୁ ମେଲ କାର େକେତ ଗଲା!” 

ଫଁ କରି ନିରାଶେର ଦୀଘ�ଶ�ାସ ମାରି ମଝି ଦାେm ଦାେm ଚାଲିଲା ସନାତନ। େକୗଣସି ଆଡୁ 

ଆଉ କିଛି ମିଳିଲା ନାହZ କି େକହି ଦୃuି େଫରାଇେଲ ନାହZ। େକବଳ ଏହା ତା' ହତାଶ 

ଆଉ ନିରାଶାର अଭିଯାନ। 

ଗଁା ମୁmେର ଚାଳି ଘରଟିଏ। ତା ସାମtାେର ବଉଳ ଗଛଟି ପତ�  ଡାଳ ଗହଳେର ବଢିଛି। 

ତାରି ମଳୂେର ସନାତନ ବସି ପଡ଼ିଲା। ଚାରିଆଡକୁ ଚାହZ ମମ�ର ସହ ବହୁତ ଭାବିଲା। 

ଘଡିକ ପେର ବୃvାଟିଏ ଘରୁ ବାହାରି ତାକୁ େଦଖି ଛିଡା େହଲା। ସନାତନ ତାକୁ େଦଖି ତା 

ଚାହାଣିେର ସନାତନ ଦିହେର ସେତ େଯମିତି େସtହର ପରଶ େଖଳିଗଲା। େସtହ କାoାଳ 

ସନାତନର ହୃଦୟ େସୟା ବୁଝିଲା। କାରଣ ଆଗରୁ ତାକୁ େକହି ଆଡ଼ ଆଖିେର ଚାହZ ନ 
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ଥିେଲ। ବୁଢ଼ୀର େସtହ ଚାହାଣି ସେତ େଯମିତି ତା'ର ଛାୟାହୀନ ମରୁ ପଥର ତନୁେର �u 

ଝରଣା େବାହାଇଛି। 

ସନାତନ ଖୁବ ବିନୟେର ବୁଢ଼ୀକୁ କହିଲା, “ମାଉସୀ! ପିଇବାକୁ ପାଣି େଟାପାଏ ଦବ। ଯଦି 

ଦବ େବଗି ଦିअ। ତିନିଦିନ େହଲା େତାରାଣି େଦଖିନି। େଭାକ େଶାଷେର େଦହ ଜଳୁଛି।” 

କରୁଣାମୟୀ ବୃvା ତା’ମନକଥା ଜାଣି େବଲାଏ ପଖାଳ ଆଣି ଖାଇବାକୁ େଦଇକହିଲା, 

“ଆେର ବାପା ପିଇେଦ। େତା ହଳିଆ େଦହକୁ ଟିେକ ବଳ ଆସିବ।” ତା’ପେର ସନାତନ 

ଉପର େତାରାଣି ଢ଼କ-ଢକ ପିଇ ଟିେକ ଧକ ମାରିଲା। ଭାତ ଖାଉ ନଥାଏ। ଖାଲି 

କରୁଣାମୟୀକୁ ବିକଳେର ଚାହZ ରହିଥାଏ। ପୁଣି ବୃv କହିେଲ, “ବାପା ତିନିଦିନ େହଲାପର 

କିଛି ଖାଇନୁ, କଣ ଭାବୁଛୁ କହିେଦ ସବୁ େଗାଳିଆ ଯିବ।” ଉ_ରେର ସନାତନ କହିଲା, 

“ଲୁେଚଇବି କାହZକି? ମଁୁ ଆସିଲା େବଳକୁ ଖାଇବାକୁ ଘେର କିଛି ନଥିଲା। େବାଉର େଦହ 

ଖରାପ। ସାନ ଭାଇଟା େଭାକେର ଆଉଟୁପାଉଟୁ େହଉଥିବ। ମାଉସୀ ମଁୁ ଏକା ଗିଳିେଦେଲ 

କଣ ହବ?ଭାତପୁଟୁଳିେର ବାzି ଘରକୁ ଯିବି। ତିନିେହ ଏକାଠି ମିଶିକି ଖାଇବୁ।” ବୁଢ଼ୀ 

ତାକୁ େଗାଡ଼ରୁ ମୁm ଯାଏଁ ଚାହZେଲ। ପୁଣି ଭାବୁଥିେଲ - ବକଟ ପିଲା େହାଇକି ଗୁଣ ଧରିଛି? 

ବୁଢ଼ୀର ବି ତା'ପରି ଗୁଣର ପୁअଟିଏ ଥିଲା। ଏେତ କଥା ଭାବିଲା େବଳକୁ ବୁଢ଼ୀର ଆଖି 

ଓଦାଓଦା େହାଇ ଯାଉଥିଲା। ପୁଣି ବୁଢ଼ୀ କହିେଲ, “ବାପା! ଆଉ ମଠ କରନା େତା େବାଉ 

ଓ ସାନଭାଈ େତା େଫରିବା ବାଟକୁ ଚାହZ ବସିଥିେବ। ତୁ ଶୀଘ� ଯା.. ‘ମା’ ଓ ସାନଭାଈର 

ଉପାସିଆ କାCୁରା ମଁୁହ ତା ଆଗେର ନାଚୁଥିଲା। 

ଭାତପୁଟୁଳି ବାzି ସନାତନ ଘରମଁୁହା େହାଇ ଆଗକୁ ଆଗକୁ ଚାଲିଲା। ଉପାସିଆ େଦହ 

ମୁm ଝାଇଁ ଝାଇଁ ମାରି େନଉଥାଏ। ପାଦ ଟଳ-ଟଳ ଛାତି ଥର-ଥର। େସ ଆଗକୁ ମାଡି 
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ଚାଲୁଛି। ଉପର ଖରା ସେତ େଯମିତି ଦିହ ଭିତେର ନିଆଁ ପରି ଗଳି ଯାଉଛି। କିଛି 

ବାଟଗଲା ପେର ଏକ अଜଣା ନଈ କୁଳ ବରଗଛ ମେୂଳ ଥକା ମାରି ବସିଲା। ଟୁପଟୁପ କରି 

େକେତଟି ନାଳିଆ ଫଳ ପଡିଲା। େଭାକେର ଖାଇଗଲା ସନାତନ। େହେଲ େଭାକ 

କମିଲାନି ବରଂ ବଢ଼ିଲା। ପୁଣି େଭାକ ସହି ନପାରି ଭାତପୁଟୁଳି େଖାଲିଲା ଓ କ'ଣ କ'ଣ 

ଭାବି ଯତt େର ବାzି ରଖିଲା। େସଠାରୁ ଘର अେଢ଼ଇ େକାଷ। େକମିତି େସ ତା' େଭାକ 

େଶାଷ େମ�ାଇବା?େଶଷେର ନଈ ଧାରରୁ ଗିଲାେସ ପାଣି ପିଇ େଶାଷ େମ�ାଇଲା ଓ 

ଗଛମେୂଳ ଛାତି ଉପେର ଭାତପୁଟୁଳି ଓ ଖୁଦପୁଡ଼ିଆ ରଖି ଭୂଇଁ େଶଯେର େଶାଇଗଲା। 

କअଁଳ ପବନେର ନିଦ ଗାଢ଼ େହାଇଗଲା। େବଳ ଖସିଗଲା। ଖରା େମୗଳିଗଲା। ସଯୂ�� 

ପ�ିମକୁ ଯିବାକୁ ତରତର େହେଲ… ସନାତନ ଆଉ ଉଠିଲା ନାହZ। ଖୁଦ ଓ ଭାତପୁଟୁଳିକୁ 

କାଉ ଆେଡ ସାେଡ ଛି�ାଡୁଥିେଲ। ସେତ େଯମିତି େସମାନ+ େକାଳାହଳର ଶ� 

ଶୁଭୁଥିଲା। େସୟାଡ଼କୁ ଲg� କରି େକହି ଜେଣ କହିଲା, “କିଏ େସଠି ମରିପଡିଛି। ଭାତ 

ଗmିକ ବି ଆହାର କରିପାରିଲା ନାହZ। େବାଉ ଓ ସାନଭାଈ ତା' େଫରିବା ବାଟକୁ ଚାହZ 

ବସିଥିେବ। େତେବ େସ କିଏ? କିଏ େସଠି ମରିପଡିଛି। େସ େକହି ନୁହଁ ମରଣକୁ ଜିଣିଥିବା 

“ନ’अ+େର ବାରବଷ�ର ସନାତନ” 
 

(କବି ରାଧାେମାହନ ଗଡ଼ନାୟକ+ ଉ�ଳିକା (କାବ�)ରୁ ସଂଗୃହିତ) 
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ପିwରାପିwରାପିwରାପିwରା    
ମଳୂ କଲମି�ଆ : ଗାବି� ଏଲ୍ ଗାଶiଆ ମାେକ�� ଜ୍ 

अନୁବାଦ : ସୁଧାଂଶୁ େଶଖର ଦି� େବଦୀ 

 ପିwରା ତିଆରି େହାଇଗଲା ବାÊା ସାର ସ�ାଭାବିକ ନିଜ ଇj 

ବିରୁvେର ପିwରାକୁ ଖୁ�େର ଟାoିେଦଲା 

 େସ ଖାଇ ସାରିବା େବଳକୁ ସବୁଠି ପ�ସାରିତ େହାଇ ସାରିଥାଏ ସଂସାରର ସବୁଠୁ 

ସୁCର ପିwରା ତିଆରି େହାଇ ସାରିଛି େଲାକମାେନ ପିwରା େଦଖିବାକୁ ଭିଡ଼ 

ଲଗାଇେଲ େକାଳାହଳ େହଲା, ବାÊାସାର ତାକୁ ଖୁ�ରୁ ବାହାର କରି େଟବୁଲ୍ ଉପେର 

ରଖିଲା 

 “ତୁେମ ଖିअର େହାଇପଡ଼ ଭିgାରୀ ପରି େଦଖାେହଉଛ” ତା ପତt ୀ ଉସ�ୁଲା 

କହିଲା 

 “ଖାଇବାପେର ଖିअର େହବା ଠିକ୍ ନୁେହଁ” ବାÊାସାର କହିଲା, ତା ମୁହଁେର ଦୁଇ 

ସ�ାହର ଦାଢ଼ି ବଢ଼ିଯାଇଥାଏ ପିଲାମାେନ ତାକୁ େଦଖି ଡରିଯାଆfି େଫବୃଆରୀକୁ ପୁରା 

୩୦ ବଷ� ବିେତଇ ସାରିଲାଣି େସ ୨୫ ବଷ� ବୟସରୁ ଉସ�ୁଲା ସହିତ ରହୁଛି ବିବାହ 

କରିନାହZ କି ତାର େକୗଣସି ପିଲା ନାହାfି ଜୀବନେର ଏମିତି ବି କିଛି କାରଣ 

େହାଇପାେର, ଯାହା ତାକୁ ବା`ବେର ପରିଣତ କରିଛି ତାକୁ ଏହା ବି ଜଣାନାହZ 

ସଂସାରର ସବୁଠୁ ସୁCର ପିwରା େସ ତିଆରି କରିଛି ସଂଭବତଃ ପିଲାଦିନରୁ େସ ପିwରା 

ସୁଧାଂଶୁ ଦି� େବଦୀ 
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ତିଆରି କରୁଛି ତା ପାଇଁ ଏହି କାମ अନ�କାମ अେପgା अସ�ବ ନୁେହଁ 

 “ଟିେକ ଆରାମ କରିନିअ ମୁହଁେର ଏେତ ବଡ଼ ବଡ଼ ଦାଢ଼ି ରଖି କୁଆେଡ଼ ଯିବ?” 

ଉସ�ୁଲା କହିଲା ଏଇ ଦୁଇ ସ�ାହ େହବ ବାÊାସାର ବହୁତ କମ େଶାଇଛି ତା କାୟା 

ଓଲଟପାଲଟ େହାଇଯାଇଛି େସଥ୍ପାଇଁ େସ ତକ�ହୀନ କଥାବା_�ା କରୁଛି ଦାଢ଼ି ଖିअର 

େହବାପାଇଁ ଖିଆଲ ନାହZ କି� ପିwରା ତିଆରି େହବାପେର ତାର ସବୁ ବିର�ି େଶଷ 

େହାଇଯାଇଛି 

 ବାÊାସାର ଉଠିବାପେର ଉସ�ୁଲା ପତଲୁନ୍ ଓ କୁ_�ା ସହିତ େଟବୁଲ ଉପେର ଥିବା 

ପିwରା ଆଣି ତାକୁ େନଇ ପଚାରିଲା, “ଏ ପାଇଁ ତୁମକୁ େକେତ ମିଳିବ?” 

 “ଜଣାନାହZ, େତେବ ତିରିଶି ପିେସା (କଲମି�ଆେର ଟ+ାକୁ ପିେସା କହfି) ତ େହବ 

ନି�ୟ” 

 “ପଚାଶ ପିେସା ମାଗିବ, ତୁେମ ଏଇ ୧୫ ଦିନ େହବ େକେତ ରାତି ଉଜାଗର 

େହାଇଛି ବହୁତ ସୁCର େହାଇଛି ଏଭଳି अ²ୂତ ସୁCର ପିwରା ଜୀବନେର ମଁୁ େକେବ 

େଦଖିନାହZ” ଉସ�ୁଲା କହିଲା 

 ବାÊାସାର ଦାଢ଼ି ଖିअର େହବା ସମୟେର ପଚାରିଲା, “ସତେର କଣ େସଇଟା 

ବିକିେଲ, ପଚାଶ ପିେସା େହବ?” 

 “ପଚାଶ କଣ? େମାତିଏକ େଲାକମାେନ ସତୁରୀ ବି େଦଇେଦେବ” ଉସ�ୁଲା 

କହିଲା 

 େସେତେବଳକୁ ଖବରଟା ଦୂରଦୂରାfକୁ ପ�ସାରିତ େହାଇ ସାରିଥାଏ ବୁଢ଼ା ଡା�ର 

अେ¤ାଭିଓ ଖିରାେଲ� ା ଜୀବନେର ବହୁତ କିଛି େରାଜଗାର କରିଛfି ଡାଇନିଂ େଟବୁଲେର 
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ବସି ପତt ୀ ସହ ଖାଉଥିବା େବେଳ ବାÊାସାରର ପିwରା ବିଷୟେର ଭାବୁଥାfି ତା ପତt ୀ+ୁ 

ଚେଢ଼ଇ ବହୁତ ଭଲ ଲାେଗ େବାଲି ଘର ଭିତର ଚବୁତରାେର େଯଉଁଠି ଗରମ ଦିନେର 

ଆରାମ େଚୟାର ପେଡ଼, େସଇଠି ଫୁଲେର ଲଦି ପଡ଼ିଥିବା ବହୁତ ଗୁଡ଼ିଏ ଫୁଲର ଗମଲା ଓ 

ତା ସାଇଡ଼େର ଚେଢ଼ଇ+ର ଦୁଇଟି ପିwରା ରଖାହୁଏ 

 ଡା�ର ଖିରାେଲ� ା ସଂଧ�ାେର ଜେଣ େରାଗୀକୁ େଦଖିବାକୁ ଗେଲ, େଫରିବା ରା`ାେର 

ପିwରା େଦଖିବାପାଇଁ ବÊାସାର ଘରକୁ ଯାଇ अନୁଭବ କେଲ େକାଠରୀେର 

େଲାକମାନ+ର ଭିଡ଼ ଜମିଛି େଦଖିବା ଜିନିଷ େଟବୁଲ ଉପେର ଥୁଆ େହାଇଥାଏ 

ତାରେର ନିମiତ ସୁCର ପିwରା ତା’ଭିତେର ତିେନାଟି `ର ଥାଏ, େଯଉଁଥିେର ଗଳିରା`ା 

ବି ଥାଏ ଓ ଖାଇବା େଶାଇବା ପାଇଁ େଖାପ ବନା େହାଇଥାଏ ପgୀମାନ+ର 

ଆେମାଦପ�େମାଦ ପାଇଁ ପିwରାଟି अ²ୂତ ରଚନାର ନମୁନା ଭଳି ଲାଗୁଥାଏ ତା+ୁ 

 ଡା�ର ଖିରାେଲ� ା ଧ�ାନର ସହ ପିwରାକୁ େଦଖି ଭାବୁଥାfି, େମା ପ�ସିvି ଠାରୁ 

ପିwରାଟି ବହୁ ଗୁଣେର ସୁCର େହାଇଛି ପତt ୀ+ୁ େଦବାପାଇଁ େଯଉଁ ପିwରାର ସ�ପt 

ସଂେଯାଜନା କରିଥିଲି, ତାଠାରୁ अଧିକ ସୁCର େହାଇଛି ବା`ବିକ କ�ନାର अତିଶୟତା 

अେଟ ପୁଣି େସ ବାÊାସାର ପାଖେର ପହ�ି େସtହଶୀଳ ଆଖିେର ତାକୁ अପଲକ େଦଖୁ 

େଦଖୁ କହିେଲ, “ତୁେମ ଜେଣ अଦି� ତୀୟ କାରିଗର” 

 ବାÊାସାର ସଂକୁଚତାେର ଧନ�ବାଦ ଜଣାଇଲା 

 “ଏଥିେର ପgୀ ମାନ+ୁ ରଖିବା େକୗଣସି ଜରୂରୀ ଆବଶ�କ ନାହZ େକବଳ ଗଛେର 

ଟାoିେଦେଲ ଆେପ ଆେପ ପgୀର କାକଳି ଶୁଣିେହବ” ଡା�ର ଖିରାେଲ� ା ପିwରାକୁ 

ଘୁେରଇ ଘୁେରଇ କହୁଥାfି କିଛି gଣପେର ପୁଣି େସ କହିେଲ, “ଆjା, ମଁୁ ଏଇଟାକୁ େନଇ 
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ଯାଉଛି” 

 “େସଇଟା ବିକ� ୀ େହାଇସାରିଛି ଆ�ା”, ଉସ�ୁଲା କହିଲା 

 “େସଇଟା େଚେପ େମାତିଏଲ୍ ପୁअପାଇଁ ମଁୁ ତିଆରି କରିଛି ବ_�ମାନ ମଁୁ ତା+ 

ଘରକୁ େନଇଯିବି” ବାÊାସାର କହିଲା 

 “େସ କଣ ତୁମକୁ ଏହାର ନମୁନା େଦଇଥିେଲ?” ଡା�ର ପଚାରିେଲ 

 “ନା - େକବଳ କହିଥିେଲ େଗାେଟ ଭଲ ପିwରା ଦରକାର” ବାÊାସାର ଜେଣଇଲା 

 “େସ ତ ତୁମକୁ ନମୁନା େଦଇନାହାfି, ତୁେମ େସମିତି ତିଆରି କରିେଦଲ?” ଡାତର 

ପୁଣି ପଚାରିେଲ 

 “ମଁୁ ତା+ ପୁअପାଇଁ ଏଇଟା ତିଆରି କରିଛି” ବାÊାସାର କହିଲା 

 “ଆଛା, ତୁେମ ଏଇଭଳି ଆଉ ଏକ ପିwରା ତିଆରି କରିପାରିବ? େମା ପତt ୀ+ୁ ଆଜି 

ସଂଧ�ାେର ଏଇଭଳି ପିwରାେଟ େଭଟି େଦବି େବାଲି ପ�ମିଜ୍ କରିଥିଲି,” ବ�ଗ�ତା ମୁଦ� ାେର 

ଡା�ର କହି ଉଠିେଲ 

 “ସରି... अନୁ�ନ ପCର ଦିନ ସମୟ ଲାଗିବ” ବାÊାସାର କହିଲା 

 ବାÊାସାର ଠାରୁ ନିରାଶଜନକ କଥା ଶୁଣିବାପେର ଡା�ର+ କାz ଆଗକୁ 

ଝୁଲିଆସିଲା ପୁଣିଥେର ସାହସ ସଂଗ�ହ କରି ,ାର ପାଖକୁ ଆେଗଇେଲ 

 େଚେପ େମାତିଏଲ ବହୁତ ବଡ଼ ଧନୀ, ବିଗତ ଦୁଇଘ�ା ପଯ��f ନିଜ େବଡ଼ରୁମେର 

େଶାଇଥାଏ ପାଖେର ତା ¥ୀ ବସି ଆରାମ କରୁଥାଏ ବାହାେର କାହାର ଶ� ଶୁଣି 

ଝରକା େଖାଲି େଦଖିଲା ବାÊାସାର ହାତେର ପିwରା ଧରି ଦୀନହୀନ ଭଳି ,ାର ପାଖେର 

ଛିଡ଼ା େହାଇଛି େଚେପ େମାତିଏଲ୍ ପତt ୀ ତାକୁ ଘର ଭିତରକୁ ଆସିବାକୁ କହିଲା 
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 “ମଁୁ େମା ଜୀବନେର ଏଭଳି ପିwରା େଦଖିନାହZ” େଚେପର ପତt ୀ ଗବ�େର 

କହୁଥାଏ 

 େଚେପ େମାତିଏଲ୍ ଘେର ବାÊାସାର୍ अଚିହt ା ନୁେହଁ, େକେବ େକେବ େସ ତା+ 

ଘରର କୁଶଳତା ଏବଂ ସଦ୍ ବ�ବହାର ପାଇଁ ଫ#iଚର ଠିକ୍ କରିବାକୁ ଆେସ 

 “େପେପ ଘେର अଛି?” ବାÊାସାର ପିwରାକୁ େଟବୁଲ୍ ଉପେର ରଖୁ ରଖୁ ପଚାରିଲା 

 “9ୁଲ୍ ଯାଇଛି, ଆସୁଥିବ” େଚେପର ପତt ୀ କହିଲା 

 େଚେପ େମାତିଏଲ୍ ଏେତ ହୁସିଆର େଯ େଫନ୍ ନ ଚେଳଇ ଶୁଏ, ଘେର କଣ ଘଟୁଛି 

ତାହା େସ େଶାଇବା अବ�ାେର ବି ଜାଣିଯାଏ  

 “କଣ େହଲା ଆେଜଲାଇଦା?” େଚେପ ତା ¥ୀ ଉପେର ଚି�ାର କରି ପଚାରୁଥାଏ 

 “ଏଠିକୁ ଆସି େଦଖ, େକେଡ଼ ସୁCର ଜିନିଷ” 

 େଚେପ େଶାଇଥିବା अବ�ାେର ପଚାରିଲା, “େସଇଟା କଣ?” 

 “େପେପ ଲାଗି ପିwରା, େସ େମାେତ ତିଆରି କରିବାକୁ କହିଥିଲା” ବାÊାସାର 

କହିଲା 

 “େପେପ...!” େଚେପ ଚି�ାର କରି ତା ପୁअକୁ ଡାକ ମାରୁଥାଏ 

 “େସ 9ୁଲରୁ େଫରିନାହZ” `½ ଭାବେର ଛିଡ଼ା େହାଇଥିବା अେଜଲାଇଦା 

ଜେଣଇଲା 

 େସଇେବେଳ େପେପ ,ାରପାେଖ େଦଖାେଦଲା, େଚେପ େମାତିଏଲ୍ ତାକୁ ପାଖକୁ 

ଡାକି ପଚାରିଲା, “ତୁ ବରାଦ େଦଇ ଏ ପିwରା ବେନଇଥିଲୁ?” 

 େପେପ ମୁm ଝୁେକଇଲା ସହସା େଚେପ ତା ମୁmର ଚୁଳକୁ ଧରି ଗଜi ଉଠିଲା, 
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“କହ... ତୁ କହିଥିଲୁ?” ପୁଣି ବାÊାସାରକୁ ପଚାରିଲା, “ବାÊାସାର ତୁ ପିwରା ତିଆରି 

କରିବା ଆଗରୁ େମାେତ ଥେର ପଚାରି ପାରିଥା� ଜେଣ େଛାଟପିଲା ସହ କଥା କରି କଲୁ 

େକମିତି? ତାକୁ େନଇଯା, େତା ଇjା ଯାହାକୁ ବିକିବା କଥା ବିକିେଦ” 

 ବାପାର ହୁକୁମ୍ ଶୁଣି େପେପ ଆଖିକୁ ବିµାରିତ ରଖି ଧେକଇ େହଉଥାଏ 

 ବାÊାସାର ତାକୁ ଏଭଳି େଦଖୁଥାଏ େଯମିତି େକୗଣସି େରାଗଗ�` ପଶୁ ଯ�ଣାେର 

ଛଟପଟ େହଉଛି 

 “େପେପ...” ବାÊାସାର ଧିେର ଡାକିଲା ପୁଣି ତା ନିକଟକୁ ଯାଇ ତା ହାତେର ପିwରା 

ଧେରଇ େଦଲା 

 “ବାÊାସାର! ମଁୁ େତାେତ କହି ସାରିଛି, ପିwରାକୁ ଏଠାରୁ େନଇଯା....!” େଚେପ 

ପୁଣିଥେର ଗଜi ଉଠିଲା 

 “େସଇଟା େପେପ ପାଖେର ଥାଉ ତାହାରି ପାଇଁ ମଁୁ ତିଆରି କରିଛି” ତାପେର େସ 

,ାର ମୁହଁକୁ ଆେଗଇଲା 

 “ପିwରା େନଇଯା ବାÊାସାର େସଥିପାଇଁ ମଁୁ େଗାେଟ ପିେସା ବି େତାେତ େଦବିନି” 

େଚେପ ପଛରୁ କହୁଥାଏ 

 “ଆବଶ�କ ନାହZ, ତା ବଦଳେର କିଛି ପାଇବାପାଇଁ ମଁୁ ଭାବିନାହZ” 

 “ମୁଖ�!” 

 େସେତେବଳକୁ ବାÊାସାର୍ େଚେପ େମାତିଏଲର ,ାର ପାରିେହାଇ ନିଜ ଘର 

अଭିମୁେଖ ରା`ା ଧରି ସାରିଥାଏ 
ଇେମଲ୍ : s.dwibedy@rediffmail.com, ଭ� ାମ�ଭାଷ : ୯୬୮୧୩୭୩୫୧୨ 
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କବିତା ବିଭାଗ 
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େପ�ମ ଚିତ� କାରେପ�ମ ଚିତ� କାରେପ�ମ ଚିତ� କାରେପ�ମ ଚିତ� କାର    
ରାତିକୁ କରିଛି ସାଥିଟିଏ ସଖି ସପନ କିଣିବା ପାଇଁ, 

ଚାCର ଚାCିନି ଓଢଣି ଆେଡଇ ଲୁଚି ଲୁଚି ଦିଏ ଚାହZ । 

ଫିକା अzାରେର ସପନକୁ େଖାେଜ େପ�ମର ପ�ଦୀପ ଧରି, 

େହେଲ େମା ହାତେର ଦିଏ ନାହZ ଧରା ଯାଉअଛି ରାତି ସରି । 

ସପନ ବଣିକ ସଉଦା କରୁଚି ସପନ ପସରା େମଲି, 

ବିନିମୟ ତାର େମ�ା େମ�ା ସE �ତି େକମିତି ମଁୁ େଦବି େଖାଲି  । 

ମନର ସିzୁକ ଭରିଛି ମଁୁ ସଖି  ସE �ତିର ମକୂୂତା େଖାଜି, 

େଦଇ ନପାେର ମଁୁ େଚନାଏ  ସE �ତି କୁ ଜୀବନର ଏ େମା ପୁwି  । 

ଫଗୁଣ ର ରo ଭରିଚି ହୃଦେୟ ସପନ ରoିବି େବାଲି, 

ସପନେର ଆମ େବାଳିେଦବି ରo ତୁେମ ଆସୁଥିବ ଚାଲି  । 

ମନ ମାନସେର ହୃଦୟ କା�େର ଆ+ୁଚି ମଁୁ ତୁମ ଛବି, 

ଆ+ି ଚାଲିଥିବି ନିରେତ ମଁୁ ଛବି  େପ�ମ ଚିତ� କାର ସାଜି  । 

ଦୁଷEf ଖଟୁଆ 
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ତମ ବିନା ମଁୁତମ ବିନା ମଁୁତମ ବିନା ମଁୁତମ ବିନା ମଁୁ    
ତେମ ତ େକେବ େଦଖିନ େମାେତ 
ତମ ବିନା ମଁୁ େକମିତି ଦିେଶ 
ଏ ପୃଥିବୀେର 
ବିଜନ, ନିରz�  अzାର 
େମା ଚାରିଆେଡ଼ 
ତେମ େକମିତି ବୁଝିବ 
ନିଜର ସବୁ ଇjା 
ଖୁସି ଆଉ ସ�ପt ମାନ+ୁ 
ତମ ପାେଶ ବzାରଖି 
ଦୂରେର ଜୀଉଁଥିବା 
ପଥର ପ�ାଣୀଟିର କଥା 
ତେମ ତ େଦଖିନ େମାେତ 
ତମ ବିନା ମଁୁ େକମିତି ଦିେଶ 
ତମର ଏ ପୃଥିବୀେର 
 
 
 
 

ଡା ନୀଳମାଧବ କର 

 

 
ତେମ ଯିବାପେର 
ମଁୁ ବ�ିଛି 
ଶତକଡ଼ା ଶେହ ନୁେହଁ 
अେନଶ�ତ 
 
େଖାଜୁଛି ମଁୁ 
ହଜିଲା ମାଣିକ 
ଏକା ଏକା 
ଉଦାସ ମନେର 
ଶବ୍ ଦେର େଖାଜୁଚି ତାର 
ରୂପ େଭକ 
ପାଉନି ଏ ଯାଏ 
 

ଓଲ୍ ଭର୍ ହା!ଟନ୍, ୟୁେକ 
nmadhab@yahoo.com 
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େଶଷ ଠିକଣାେଶଷ ଠିକଣାେଶଷ ଠିକଣାେଶଷ ଠିକଣା    
େମା ସ�ପt ଗୁଡାକ 

ଆଜି ବCୀ 

ତୁମ ଘୃଣ� ଆେବଗର 

ଇ`ାହାର ଭିତେର..... 

ତୁମ ମାନସିକତାକୁ 

ମଁୁ େଯ ପଢୁଛି ବାରaାର 

ସବୁ ପଥ େଯ େମାର अଟକି ଯାଇଛି 

ଠିକ୍ ତୁମ ପାଖେର 

ଏେବ ମଁୁ ଆେଦୗ 

େଖାଜି ପାଉନି ନିଜକୁ 

 

 

ହାସ�ମୟୀ ରାଜ 

 

େମା ସ�ପtକୁ 

େମା अଟକି ଥିବା ରା`ାେର 

କାହZକି ଯିବି େଯ 

ବରଂ ଭଲ େହବ 

ଏଇଠି अଟକି ଯିବା 

ତମ ଭିତେର ତ 

େମାର ବ�ିବା 

ଆଉ ନିଜପାଇଁ 

କ'ଣ ଆବଶ�କ ଠିକଣା 

େସଇ ତ ବାକିअଛି 

େଶଷ ଠିକଣା । 

 
ଶିgୟିତ� ୀ 

ଓରାଳି, ହାଟଡିହି, େକCୁଝର । 



ଆହ� ାନ
 ଇ-ପତି� କ

ା 

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

ଆହ� ାନ ଇ-ପତି� କା ସ!ୂ#� ନିଃଶୁ% ବିତରଣ େହତୁ ଡା େଜ�ାତି ପ�ସାଦ ପ)ନାୟକ+ ,ାରା ପ�ତି-ିତ ଓ ପ�କାଶିତ    Aahwaan.comAahwaan.comAahwaan.comAahwaan.com           147 

ଖୁସିଖୁସିଖୁସିଖୁସି    
ବହୁଦିନ ପେର ଦୁଃଖ अପସରି 

ଖୁସିର ପସରା ଆସିଛି 

ମନ अଗଣାେର ହସର ଜୁଆର 

ଗହନ କଥା କହି ଯାଉଛି  । 

 

ସୁଖ ଦୁନିଆେର ପାଦ ଦଉ ଦଉ 

ଆଖି େମା ଜେକଇ ଆସୁଛି 

अତୀତର अନୁଭବ gତ�ାନ ସବୁ 

ଆଖିେର ସାଇତି ରହିଛି । 

 

ଦୁଃଖକୁ ସାଉଁଟି ଖୁସିର ଲୁହ େଟାେପ 

ଓଠକୁ ଓଦା କରୁଛି 

ଧାର ଧାର େହାଇ ଖୁସିର ଲହରୀ 

ଆଖି ପଲକେର େବାହି ଯାଉଛି  । 

ପ�ବୀଣ କୁମାର 
ଖାଡ଼oା 

 

 

ସ�ପt ସତ େହଲା ସE �ତି ଚିହt  େଦଖି 

ଖୁସିେର ମନ ନାଚି ଯାଉଛି 

ହାରିଯାଇଥିବା ଜୀବନ ପଶାପାଲି େଖେଳ 

ଆଜି ବିଜୟୀ େହାଇଛି । 

 

କିଛି ଲୁହ ଆଜି ଝଲେସ ହସେର 

ହାତ ପାହାfେର ଖୁସି ପାଇ 

ନାଚି ଯାଏ ପାଦ ଝୁମି ଯାଏ ମନ 

ବା`ବ ଖୁସି ପରିଚୟ େନଇ  । 
 

ଜନତା ବି�ାନ ଉ¡ ମାଧ�ମିକ ବିଦ�ାଳୟ 

େବଗୁନିଆପଡ଼ା   (ଗwାମ) 
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ମନ ସାଗରମନ ସାଗରମନ ସାଗରମନ ସାଗର    
ମନ ସାଗରେର େଯେବ 
େପ�ମର େଢଉ ଆସିବ 
ହୃଦୟର େବଳାଭୂମିେର 
କ�ନାର ଲହରୀେର 
ପ�ୀତିର େସୗଧ େତାଳିବ    । 
ସE �ଚିର ଶାମୁକାେର 
େସtହ େପ�ମ ଆେବଗର 
େମାତିକୁ ସାଇତି ରଖିବ       । 
 
ମନ ଆକାଶେର ଯଦି 
ପ#ୂ�ଚାC ଉଇଁବ 
ହୃଦୟର ସେରାବେର 
ନୀଳକଇଁ ଫୁଟିବ 
ଜହtର ଶୀତଳ  େଜାଛନା 
ରୁେପଳୀ େଦହେର ପଡିବ 
ଚାCର ତାCିନୀ େହାଇ 
ଫୁଲର ରାଗିଣୀ ପରି 
କାହା ବାଟ ଚାହZବ     । 

ସସିEତା ରାଉତ େଜନା 

 

 
ମନ ବଗିଚାେର େଯେବ 
ପ�ୀତି ଫୁଲ ଫୁଟିବ 
େପ�ମର େଗାଲାପୀ ରଂଗ 
ତନୁ ମେନ ଲାଗିବ 
ଡାଳିମ� ଓେ- 
େଗାଲାପୀ ରଂଗ ଭରିବ    । 
ବଧୁଲି ଫୁଲର 
ବାସ ଛୁଟିବ 
ପୁ}ାୟିତ ବାସtାୟିତ 
ଲୁ¯ାୟିତ ମନେର 
ପ�ୀତିର ତାଜମହଲ େତାଳିବ........ 

 
େକC� ାପଡ଼ା, ଓଡ଼ିଶା 

ଭ� ାମ�ଭାଷ : ୮୮୨୬୦୮୬୬୨୮ 
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ବାପାବାପାବାପାବାପା    
ବାପା ବାପା... େମା ବାପା  

ତୁେମ अଛ େମାର ଜୀବନ ବହିର  

        ସୁCର ମୁଖ ପୃ-ା ଟିଏ େହାଇ  

ତୁମରି ଆଦେଶ� ସଂସାେର ଚାଲୁଛି  

         ମଁୁ, ଆଦଶ� ମଣିଷ ଟିଏ େହାଇ  

ବାପା, ବାପା... େମା ବାପା....  

ସରଗ ଠୁ ବଳି େସେନହ ତୁମର  

      ଆହା େକେତ ସେତ ମିଠା େସ କଥା  

କଥାେର ଭୁଲାଇ େସtେହ ବାzିେଦଇ  

 େଦଖାଇଲ େଯ ମେତ ନୂଆ ରା`ା  

 

 

େବୖଦ�ନାଥ ପmା 

 

େମା ପାଇଁ େକେତ ଦୁଃଖ ସହି अଛ  

 ନିେଜ ନଖାଇ ମେତ ତ େଖାଇଛ  

ବାପା ବାପା େମା ବାପା....  

ତୁେମଥିେଲ େମାର ଡର ଜମା ନାହZ  

 େମା ପାଇଁ अଛ ବରଗଛ େହାଇ  

ତୁମରି କରୁଣା ଛାଇ अେଟ େମାର  

 ତୁମରି ଆଶୀଷ �Cନ େମାର  

ଆଜି ସିନା ନାହଁ ତୁେମ େମା ପାଖେର  

 ତୁମ କଥା ସବୁ अଛି ମନେର  

େସଇ କଥା ମେତ ରା`ା େଦଖାଉଛି  

 ଆଗକୁ ମେତ େନଇତ ଯାଉଛି.  

 
अବଦଲ ପୁର, ଯାଜପୁର, ଓଡ଼ିଶା  

ଦୂରଭାଷ : ୯୪୩୯୮୫୪୧୯୯ 
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ଶ�ାବଣର ଧାରାଶ�ାବଣର ଧାରାଶ�ାବଣର ଧାରାଶ�ାବଣର ଧାରା    
अଶାf ଶହେର ସାfର ପ�ତୀକ 

 ଶାfିେର ଯାଉଛ ରହି 

ଶ�ାବଣର  ଧାରା  ବରଷି ପାରୁନ 

 କାହZ େକେତଦୂେର अଛ ରହି  

େକେତ ଜୀବଜ� େକେତ ତରୁମାଳ 

 अଛfି ତୁମରି ବାଟକୁ ଚାହZ 

ଚାଷି ଭାଇ ଟିର अfରର ବ�ଥା 

 ବୁଝି ବାକୁ େକହି ନାହZ 

अଶାf ଶହେର ଶାfିର ପ�ତୀକ 

 ଶାfିେର ଯାଉଛ ରହି 

ଫୁଲଟି େଦହେର ଶିେର ଶିେର ମହୁ 

 େଦହେର ଯାଉଛି ରହି 

ଶାfନୁ କୁମାର 
ରାଉତ 

 

ପାଗଳ ଭ� ମର ଦଂଶନକୁ ଡର 

 ପାେରନା କାହାକୁ କହି 

ପ�ଜାପତି ଟିର अସରfି ଇଛା 

 ଫୁଲେର ବସିବା ପାଇଁ  

ଫୁଲ ପ�ଜାପତି ସେଭଁ अ` ବ�` 

 େହେଲ ତୁମର ଦଶ�ନ ନାହZ 

ତୁମ ଆଗମନ ଚgୁ ର ସପନ 

 ସପନେର ଯାଏ ରହି 

अଶାf ଶହେର ଶାfିର ପ�ତୀକ 

 ଶାfିେର ଯାଉଛ ରହି 

ଶ�ବଣର ଧାରା ବରଷି ପାରୁନ 

 କାହZ େକେତ ଦୂେର अଛ ରହି.. 
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ମା େଗା ମହାଲgE ୀମା େଗା ମହାଲgE ୀମା େଗା ମହାଲgE ୀମା େଗା ମହାଲgE ୀ    
କିେଦଇ ପଜିୂବି  ମାେଗା ମହାଲgE ୀ 

ସବୁପରା ତୁମ ଦାନ 

ଭ�ିେର ଡାକୁଛି େହ ସାଗରସୁତା 

ପୁ}ାwଳି େମାର େଘନ 

ବାଉନ ଭmାରୁ  ମାେଗା ମହାଲgE ୀ 

ମୁେଠ ଦିअ େମାେତ अନt  

ଦାରିଦ� �ତା େମାର ଦୂର ମା' କରିବୁ 

ଏହି େମାର ନିେବଦନ 

 

 

 

 

ଜଗବzୁ ସାହୁ 

 

 

 

 

ଦୁଃଖ କu େମାର ହରିନିअ ମା'େଗା 

ଦିअ େମାେତ ଦିବ��ାନ 

କଲମ ମୁନେର ରଚୁଥିବି ସଦା 

ତୁମରି େଯ ଯଶମାନ 

ବ�ିଥିଲା ଯାକ ତୁମରି ଚରେଣ 

ରହିଥାଉ େମାର ଧ�ାନ 

ଉଭା ହୁअ ମାେଗା େମା ଭoା କୁଟିେର 

ଦିअ ବାେର ଦରଶନ 

 
େପ�ମ୍ କବି ଜଗବzୁ ସାହୁ  

ଛି�ାଣିଆପଲ@ ୀ, ଗwାମ 
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ତୁଛାେର ପାଇବ କuତୁଛାେର ପାଇବ କuତୁଛାେର ପାଇବ କuତୁଛାେର ପାଇବ କu    
ମନୁଷ�ତ�  େଯଉଁ ମାନବର ନାହZ 
େସ ମନୁେଷ� ନୁେହଁ ଗଣା, 
ମଦୁଆ ଭାଡୁଆ ଏ ଦୁଇ ମଣିଷ 
ସମାଜେର ଥାfି ଜଣା । 
 
ମଦୁଆ ପ�କୃତି ବଦଳିବ ନାହZ 
ଛାଡିନି େଯ ଯାଏଁ ମଦ, 
ଭୁଲ ଠିକ୍ କିଛି ଜାଣି ନ ପାରଇ 
କରୁଥାଏ େକେତ ଛC । 
 
ପର କଥା ଶୁଣି େଛାଟ କୁ ବଢାଏ 
ଘେର କରୁଥାଏ କଳି, 
अଶାfିେର ରହି ଦିନ କାେଟ ସଦା 
ଯ�ଣାେର ଛାେଡ ରଡି । 
 
 
 
 

अgୟ କୁମାର 
େବେହରା 

 

େଯେତ ଯାହା େହେଲ ଭାଡୁଆ ପ�କୃତି 
ପରନାରୀ ପାେଶ ଆଖି, 
ଧନ ଓ ସ!_i ସାେର ତାରି ପାଇଁ 
ମନ ଥାଏ ତାଠି ଲାଖି । 
 
ଆ କଥା ତା ପାେଶ କହି ବୁଲୁଥାଏ 
ନିେଜ ମୁକୁଳିବା ପାଇଁ, 
େଗାଟିଏ ମିଥ�ାକୁ େଘାଡାଇବା ଲାଗି 
ମିଥ�ା ସବ�ଦା କହଇ । 
 
ଏ ଦୁହZ+ ଠାରୁ ଦୂେର ନ ରହିେଲ 
ସ�ାନ େହାଇବ ନu, 
େଲାକ+ ଆଗେର अପମାନ େହାଇ 
ତୁjାେର ପାଇବ କu ।୬। 

େକCୁଡିହା ବଡସାହି ମୟରୂଭw 
ଭ� ାମ�ଭାଷ:-୯୩୪୮୮୧୯୯୧୭ 
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ନିବ�ାସନନିବ�ାସନନିବ�ାସନନିବ�ାସନ    
େହ ରାଧା ବଲ@ ଭ...... 
ମଁୁ ସାମାନ� େଗାପ େଗାପାଳୁଣୀ, 
େକମିତି କହିବି କୁହ.....? 
ତୁେମ େମାର ପି�ୟତମ ପି�ୟ ।। 
ମଁୁ କି� ତୁମ େପ�ମ ନୁହଁ! 
ତୁେମତ ରାଧାର ଆଉ  
ରାଧା ବି ତୁମର 
ତଥାପି.... 
ଏ ମନ କାହZ ମାେନ ନାହZ କୁହ ? 
କିମିଆଁ କରିଛ ସତ !! 
େଗାପ ପୁର ଜାେଣ । 
ନେହେଲ କି, 
ସମୟ ଓ अସଯୟ  
ନେଦଖି ନଜାଣି  
େଦୗଡିଥାfି ଜମୁନା ର ବେନ , 
ବଂଶୀ ସ�ନ ବାଜିଗେଲ କାେନ । 
 
 

ପୁ}ାwଳୀ ପmା 

 

େକେବ ତ େଫରି ଚାହିନ....! 
ସରୁନାହZ अେପgା ର ନିବ�ାସନ । 
େକେତ ଆଉ ଭାoିବ ଏ  
େଗାପାଳୁଣୀ େପ�ମ अଭିମାନ। 
େପ�ମର ଏ ପରୀgା େର 
କଳ+  ର ଟୀକା ପିzି 
ସ�ଇଛା େର ଢାଳୁअଛି   
ସବୁ ତକ ଆଖିଲୁହ େମାର  
ସବୁତକଛାତିେକାହ େମାର  
ତୁମ ପାଦତେଳ ! 
କି� ..... 
େହରାଧା ବଲ@ ଭ ..... 
େକେବ ତ େଫରିବ କୁହ? 
 

ଆସିuା� uାଟିuିକାଲ୍ अଫିସର 
ଯାଜପୁର 
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କାହt ~ େକେଳ+ାରୀକାହt ~ େକେଳ+ାରୀକାହt ~ େକେଳ+ାରୀକାହt ~ େକେଳ+ାରୀ    
ଯମୁନା କୁଳେର ଜଗିବେସ କାହt ~ 

ରାଧାକୁ େଭଟିବା ପାଇଁ। 

କାହt ~ ଦରଶେନ ରାଧା ପାଗଳିନୀ 

ଯମୁନାକୁ ଭୁଲିଯାଇ। 

 

ରାଇ ଦାେମାଦର ପୀରତି अମର 

କାହାକୁ ବା अେଗାଚର 

ଦୁେହଁ ପର�ର ରାସରେo େଭାଳ 

ସବୁ ତ ହୁଏ ପାସର। 

 

ଚC� ଚୂଡ ମେନ अସହ� ଯ�ଣା  

କାହt ~ େକେଳ+ାରୀ ପାଇଁ 

େଯେତ ମନା କେଲ ଯମୁନା ଯିବାକୁ 

ରାଧା କି େବାଲ, ମାନଇ। 

ଚିନE ୟୀ ସାହୁ 

 

 

ତୁମ ଲୀଳା େଖଳା ନ ଜାଣfି େକହି 

ସଭି+ୁ ମାୟା ଗ�ାସଇ 

ମହା�ାନୀ େଯାଗୀ ଭ� ମିତ େହାଇେଲ 

ସଂସାରୀର ବଳ କାହZ। 

 

ଶିବ ବ� ହE ା ଯହZ अସମଥ� େହେଲ 

ମନୁଷ� ସାମଥ�� କିବା 

ହରି ନାମ ସାହା ମାତ�  ଏ କାଳକୁ 

ଆନ େକ ତାରିବ अବା। 

 

ମଳିୂସିଂ, ସହର, ଜଗତସିଂହପୁର 
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ଜୀବନର ବିଳାପଜୀବନର ବିଳାପଜୀବନର ବିଳାପଜୀବନର ବିଳାପ    
ଜୀବେନ େଯତିକି ସପନ େଦଖିଲି 

ସବୁ ସତ େହଲା ନାହZ 

ଆଶା-ସାଗରର ଲହଡି ସକଳ 

ନ ପାରିଲା କୁଳ ଛୁଇଁ। (୧)  

 

ସୁଖର ମରାଳୀ ନୀଳ ଆକାଶେର 

େକଉଁଆେଡ଼ ଗଲା ଉଡି 

ସୁନା ମିରିଗକୁ अଜଣା ବନେର 

କିଏ େନଲା अବା ଭିଡି ।(୦୨) 

 

ଫୁଲ ଭାବି େଯେବ ହାତ ବଢାଇଲି  

ବାଜିଲା ସହସା କ�ା 

ଚଳପେଥ ଚଳି େଶାଷ ନ େମ�ିଲା 

ସଳଖ ନ େହଲା अ�ା । (୦୩) 

ମେନାଜ କୁମାର 
ପmା 

 

 

ଜୀବନ-ରା`ାେର अଛି ବହୁ ବାଧା 

ଭରା ଖାଲି ଢ଼ିପ,ଖାଲ 

ଭଲ ପାଇବାର ମାଟି େଗାଡି ଢାଳି 

କରୁଥିଲି ସମତୁଲ.। (୦୪) 

 

ସମୟ ଗଡ଼ିଲା ବାକି ରହିଗଲା 

କାମତ ସରିଲା ନାହZ 

ଏ ଜୀବନ-अଘ��  େଘନ ଚକାେଡାଳା 

ଆଉ ଏକ ଜନE ପାଇଁ। (୦୫) 

 

अଡା, ବାେଲଶ�ର, ଓଡ଼ଶା 
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ତୁ ଏକା େମାର ଭରସାତୁ ଏକା େମାର ଭରସାତୁ ଏକା େମାର ଭରସାତୁ ଏକା େମାର ଭରସା    
ମିଛ ମାୟା ଏହି ଦୁନିଆଁ ଦାmେର  

 अପହ� େମା' ଠିକଣା  

ଆଶା ନିରାଶାର ଭଉଁରୀ ଭିତେର  

 ଜୀବନ େମା' ବାଟବଣା   ୲୲ 

 

ତୁ ପରା अଛୁ େମା' अfର ବାହାେର  

 अଛୁ ସବ� ଚରାଚେର  

ତଥାପି ଏ େନତ�  େଖାେଜ ନିରfର  

 ହୃଦୟ େମା' ନିତି ଝୁେର    ୲୲  

 

 

 

ସଂଯୁ�ା ରାଉତ 

 

 

 

ତୁ ଯଦି ବୁଝୁନୁ େମା' ମନ େବଦନା  

 କହ ଆଉ େକ ବୁଝିବ 

ମିଛେର अନ�କୁ ଭରସା କରିେଲ  

 ଦୁଃଖ ସିନା ବଢିଯିବ   ୲୲  

 

ମାରିେଲ ମାରିବୁ ତାରିେଲ ତାରିବୁ  

 ତୁ ଏକା େମାର ଭରସା  

େତା' ପାେଦ ଶରଣ ପଶିଛି କାଳିଆ  

 ବିପେଦ େଦଖାେର ଦିଶା   ୲୲ 
          

ଶିgୟିତ� ୀ  

ଜୟପୁର , େକାରାପୁଟ 
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ସମୟର ରoସମୟର ରoସମୟର ରoସମୟର ରo    
େବାଳି େଦଲୁ େକେତ ରo 

େମା େଦହେର 

େଦଖିଲା ଆଖି ତାକୁ 

ଚିହିt ଲା କାହାକୁ 

ପାରିଲାନି ଚିହିt ବି କାହାକୁ  ।୧। 

 

ମନ ଆକାଶେର 

ବରଷି ଗଲା େବହିସାବର ଧାରା 

ଇC�ଧନୁର ରo 

କଲା ରଂଗାୟିତ 

ବା}ିଭୂତ ବୁCା ବୁCା କଣିକା 

ଦୁଇ ଆଖି େକାରଡେର 

ଭା9ର ଚC�  ଖmା 

 

େକେତେବେଳ अଜାଣେତ 

ବାzିେନଲା ବସା 

ବରଷିଲା अଦିନିଆ 

େଦଇଗଲା ଭିଜାଇ 

ଚଖାଇ େଦଇ ତା'ର ଲୁଣିଆ ସ�ାଦ ।୨। 

 

େଦଖିଲି େଯେବ 

ଜୀବନର ତମାସାକୁ 

ଭଲ ଭାେବ ନିରୀgଣ କରି 

ପ�ତି ମଣିଷ ପାଖେର ମିଳିଲା 

अନ� ଏକ ଭିନt  ମଣିଷ 

େହ ସମୟ  ! 

େତାେତ ସିନା ପାରିଲିନି େଦଖି 

ପାଇଲି େଦଖିବାକୁ େତାର େସଇ ରo ।୩। 
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କାଶ୍ ହୁअfା ସ�ବ ଏପରି କିଛି 

େତାର େସଇ ରo 

ହୁअfା ଆଉ ଟିେକ ଗାଢ 

ଲାଗିଗେଲ ଥେର 

ବଦଳି ନଥାfା ସିଏ 

େହଉବା କଥାେର अଥବା କାମେର 

ରାମାୟଣେର ବ#iତ 

େସଇ ରଘୁବଂଶର ରୀତି ପରି 

ଯାଇଥାfା ପେଛ ପ�ାଣ 

ରହିଥାfା େସ ବଚନ    ।୪। 

 

ଯିବାକୁ ଆଗେର अଛି 

अେନକ କିଛି 

ସଭ�ତାର ଏ ଖwଣି 

ବାଜୁଥିବ ଆଉ େକେତ ଦିନ  ।୫। 

 
ଆଲାହାବାଦ ବ�ା+ (ଆର. ଏମ୍. ପି. ସି.) 

ନୟାପଲ@ ୀ, ଭୂବେନଶ�ର (୭୫୧୦୧୫) 

(େମା) ୯୪୫୫୭୧୭୫୦୭ 



ଆହ� ାନ
 ଇ-ପତି� କ

ା 

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

ଆହ� ାନ ଇ-ପତି� କା ସ!ୂ#� ନିଃଶୁ% ବିତରଣ େହତୁ ଡା େଜ�ାତି ପ�ସାଦ ପ)ନାୟକ+ ,ାରା ପ�ତି-ିତ ଓ ପ�କାଶିତ    Aahwaan.comAahwaan.comAahwaan.comAahwaan.com           159 

େମା ବାପାେମା ବାପାେମା ବାପାେମା ବାପା    
ତେଳ ପଡିଗେଲ େକାେଳଇ େନଇକି 

ମୁmକୁ ଆଉଁସି ଦିअ, 

ଦୁuାମୀ କରିେଲ େମା କାନକୁ ଧରି 

ସଠିକ ରା`ାଟି କୁହ। 

େକେତେବେଳ କଣ ଦରକାର ପେଡ 

ମନ ଲାଖି ଖwି ଦିअ, 

ଘାତ ପ�ତିଘାତ ଝଡ଼ ଝwା ସହି 

ଆମକୁ ନୀତି ହସାअ। 

ସଠିକ୍ ମାଗ�େର ଚାଲିବା ପାଇଁ ତ 

େଦଇअଛ ଉପେଦଶ, 

ଜୀବନ ଯୁvେର ଆମ ପାଇଁ ତୁେମ 

କରିଛ େକେତ ସଂଘଷ�। 

ସତ� ଶାfି ଦୟା gମାର ପ�ତୀକ 

ତୁେମ ଚଳfି ଠାକୁର, 

େମା ପାଇଁ ଆଦଶ� େମା ବାପା ତୁ�+ୁ 

କରୁअଛି ନମ9ାର। 
ସିଆରା, ବ� ହE ଗିରି, ପୁରୀ, େମା - ୮୧୧୪୩୩୪୪୯୬ 

ଆଶିଷ କୁମାର 
ସ�ାଇଁ 
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ପାେଖଥିେଲ ମାଟିପାେଖଥିେଲ ମାଟିପାେଖଥିେଲ ମାଟିପାେଖଥିେଲ ମାଟି, , , , ହଜିଗେଲ ମାଣିକହଜିଗେଲ ମାଣିକହଜିଗେଲ ମାଣିକହଜିଗେଲ ମାଣିକ    

ବଂଚି ଥାଉ ଥାଉ  େଦବନି ତୁmେର 

ମରିଗଲା ପେର ସମାଧୀ ଆଗେର  

ଖୀରି ପୁରି େଦେବ େଥାଇ,   

େଥାଇ େଦଲା ପେର 

ଖାଏ କି ନ ଖାଏ େଦଖିअଛି ସେତ େକହି ? 

 

ଏଇତ ଜୀବନ,   ଏଇତ ସଂସାର 

ଏଇତ ଦୁନିଆ ରୀତି, 

ପାେଖ ପାେଖ ଥିେଲ  

ମଣିଷ ଜୀବନ अଚଳ ଚାେରଣି 

ମଲୂ�ହୀନ ସେତ ଆଦର କେରନି 

ଶରଧାେର େକେବ େକାେଳଇ ନିଏନି 

ମଲା ପେର ଜାେଳ ବତୀ । 

  

ସଂଯୁ�ା ମହାପାତ�  

 

ଦୂେର ଗେଲଚାଲି ମଥାେକାଡି କାେC  

ଆଖରୁ ଗଡାଏ ଲୁହ,  

ପଛେର ଭାବିେଲ କି େହବେର ମନ 

ଗଲା ମଣିଷକି ବାହୁଡି ଆସିବ 

ଝୁରିେହବ ସିନା କରିଥିଲା େକେତ 

ଜତନ େତା ପାଇଁ 

େଦଇଥିଲା େକେତ େସtହ । 

 

େସେନହ ଆଦର ସବୁକୁ ପାେସାରି 

ଯିବାକୁ େଯ େହବ ଦିେନ 

ରହିନାହZ େକହି ଏ ଭବ ସଂସାେର 

ଏକା ଆସିअଛୁ ଯିବୁ ଏକା େହାଇ 

େଦଇଯିବୁ ଯଦି େସtହ େପ�ମ କିଛି 

ଜଗତ ରଖିବ ମେନ । 
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ବzୁବzୁବzୁବzୁ    
ବzୁ େବାଲି ସିନା ବzୁ ମହାfିର 

 ଶ�ୀ ଫଳ ହାତରୁ େନଲୁ 

ଏ'ପବିତ�  ମନକୁ ଆଡ଼ କରିେଦଇ 

 ପ�ତାରଣା ପୁେଳ େଦଲୁ ।  

 

अନାଥର ନାଥ ପତିତପାବନ 

 ଶ�ୀେgେତ�  େବାଲାଉ ବସି 

ତଛ ସଂସାରକୁ ଛାଡ଼ିେଦଲୁ କାହZ 

 ଘା�ି ହୁଏ ଦିବା ନିସି । 

 

 

 

ଛବିରାଣୀ ପତି 

 

ଶାଶ�ତ େପ�ମେର େଦ� ୗପଦୀ ହଜିଲା 

 େତା' ପରି ବzୁ େଟ ପାଇ 

ଲଜ�ା ନିବାରେଣ େକାଟି ବ¥ େଦଲୁ 

 େକୗରବ ସଭାକୁ ଯାଇ। 

 

ଖୁଦଭଜା ଖାଇ ସୁଦାମ अ�ିରୁ 

 ରଖିଲୁ ବzୁର େଟକ 

ରାଜା େହାଇ ର+ ପଦ େସବିଥିଲୁ 

 ଭୁଲିଯାଇ ନିଜ େଭକ । 

 

ନି-ୁର ସତ�କୁ ସାମtା କରୁ କରୁ 

 ଉ+ିମାେର ମେନ ପ�ଶt 

େମା'େପ�ମ ଭ�ିେର ର� ଥmା ଲାେଗ 

 ଲୁହ ଲାେଗ  ଭାରି ଉଷE। 
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ଛପନ େଭାଗେର ନୀତି େପଟ ପୁେର 

       ଆଘ�ାେଣ େଭାଜନ େନଇ 

େସହି ଛଳନାେର ପୁରିଯାଏ େପଟ 

      ଭ�ି अବକାେଶ ଥାଇ । 

 

କାଶୀ,ଗୟା,ଗoା,ମଥୁରା କି ପୁରୀ 

       ଯାଇନି ମଁୁ ବୃCାବନ 

ସବୁ ବିଗ�ହକୁ ଭ�ି अଘ�� େଦଇ 

       ସE ରିବି େଦଇ ଏ'ମନ । 

 

ତି� େହଉ କି ବା ଆମି�ଳ, ମିuାନt  

      େତା' ଉଚିu ମଣି ମଁୁ ଖାଏ 

ଭ�ବ�ଳ ତୁ ଭାବଗ�ାହୀ ବzୁ 

      ଦିବା ନିସି ଭଜୁଥାଏ। 

 

ନି-ା ନାହZ େମାର ଓଷା,ବ� େତ, ତେପ 

        ମେନ ଧରି ଭ�ି ଭାବ 

େସ'ଭାବେର ବାzି ବzୁଟିଏ କର 

      ତରିବି ସଂସାର ନାବ 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ମଧ� ଶାସନ 

ଜଗତସିଂହପୁର 

େଫାନ - ୯୩୩୭୯୬୦୦୬୦ 
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ସମୟର ଦାସସମୟର ଦାସସମୟର ଦାସସମୟର ଦାସ    
ଏ ମଣିଷ, ଏ ଧରା, ଏ ଧାରା 

ସମେ` ସମୟର ଦାସ । 

ଇjା ନ ଥାଇ ବି, ପ�ୟାସ ନ କେଲ ବି 

ବଦଳିବାକୁ ବାଧ� ସମୟ େସ�ାତେର... 

ଭାସିବାକୁ ବାଧ�, ଖସିବାକୁ ବାଧ�, 

ହସିବାକୁ ବି ବାଧ�, 

ସେତ; ଦାସତ� ବzନ ଭିତେର 

ବ�ିବାକୁ ହୁଏ ନିଇତି...। 

ଜୀବନ ଯଉବନ ସବୁ ତ अେଢଇ ଦିନ 

ସମୟ ହାତେର ବzା । 

ଆଜି अ+ୁରିତ ବୀଜ 

କାଲିକି ହୁଏ ବୁଢାବର ଗଛଟିଏ 

ସମୟର ସୁअେର ବୟସ ଗେଡ 

ବଷ�, ମାସ, ଦିନ, ଦm 

ସବୁ ବହିଯାଏ ପାଣିପରି 

ସE �ତିଟିଏ ବ�ିରେହ େକବଳ 

ମାନସ ପଟେର । 

େଗୗତମେସନ୍ 
ହଁାସଦା 

 

 

 

ନିhiu ରୂପେରଖ େନଇ 

ପୁଣି େକେତେବେଳ ଉ+ିମାେର 

ତତଲା ଜୀବନ ନଈର କୂେଳ ଥିବା 

କଣା ଭିତରର କ+ଡା, 

େଖାେଜ ଆହାର ବିହାରର 

ଉପଯୁ� ସମୟ । 

କି�; ଜାଣି ପାେରନି 

ସବୁ ତ ସମୟର ଦାସ 

ଏ ଜୀବନ ଓ ଜୀଇଁବାର େଶୖଳୀ ମଧ�...। 
 

ଉେପC�ନାଥ ମହାବିଦ�ାଳୟ,  
ନଳଗଜା, ମୟରୂଭw, ଓଡିଶା  

େମା:- ୮୯୮୪୪୭୭୮୩୨ 
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େମାgେମାgେମାgେମାg    
ବସfର ମୃଦୁ େହାଇ ମନ େଚାରି କଲ  । 

ନିଦେର ଆସିକରି ସ�ପt େଦଖାଇଲ ।। 

ପ#ୂ�ମୀର ଚାC ପ�ାୟ େହାଇ ଆେଲାକିତ  । 

ମନ ତେଳ େସtହ େପ�ମ କଲ ସ�ାରିତ ।। 

ଇC�ଧନୁ ସାଜି ଜୀବେନ ରo େବାଳି  । 

ଆ+ୁଥିଲ େକେତ ଚିତ�  ଧରି ନିେଜ ତୂଳୀ ।। 

ଶରତର କାଶତmି ପରି ମନେମାହି  । 

େହମf ଶିଶିେର ଭିଜାଇଲ କାହZ ପାଇଁ  ।। 

ବzୁତାେର ଲାଗିଲା କାହାର ନଜର  । 

େକଇପଦ କଥାେର େହଇ ତୁେମ ପର ।। 

ନିଦାଘେର ଝାwି େହାଇ ଜାଳିେଦଇଗଲ । 

ବରଷା ର ବନ�ା େହାଇ ମନ େଧାଇ େଦଲ  ।। 

ଏସବୁ ପଛେର ନିେ� अଛି େକଇଁ ଶାପ� । 

ଇଶ�ର କର� ଜୀବେନ ମିଳିଯାଉ େମାg ।।  
ଉ²ିଦ ବି�ାନ ଛାତ�   

ନରସିଂହ େଚୗଧୁରୀ ମହାବିଦ�ାଳୟ, ଯାଜପୁର 

େକଶରୀ ପ�ସାଦ 
ମହାfି 
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ସ�uା ସଜ�ନାସ�uା ସଜ�ନାସ�uା ସଜ�ନାସ�uା ସଜ�ନା    
ଧନ� େହ ବିଧାତା ! 

ସୃuି କରତା 

ଗଢ଼ିଲ ସୁCର ଧରା , 

େକଉଁ ରoତୂଳୀ 

ଧରିଥିଲ ହେ`...? 

ସବୁତ ଲାେଗ ନିଆରା । 

 

ଆକାେଶ ଖwିଲ 

ସଯୂ��-ଚC� -ତାରା 

ଧରଣୀେର ବୃg ଲତା, 

ପାହାଡି ଝରଣା 

େକାଇଲିର କୁହୁ  

ହରିନିଏ ହୃଦ ବ�ଥା । 

େରାହିତ େସଠୀ 

 

 

େନୖସଗiକ େଶାଭା 

ସେତ ମନେଲାଭା 

ସୃuି କେର ମାୟାwନ, 

େଯେତ େଦଖୁଥିେଲ 

ଚି_ ନ ବାହୁେଡ 

ବାହୁେଡ େବନି ନୟନ...?   

 

ଦଶ�କ+ ଚିେ_ 

ଭରିଦିअ ଖୁସି 

अପବୂ� ଆନC ପାଏ, 

େଯଉଁଠି ଥିେଲବି 

ତବ ସଜ�ନାର 

ଗୁଣଗାନ କରୁଥାଏ । 
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କବି ପ�ାଣ ହୁଏ 

ସଦା ଆକଷiତ 

େତା ରୂପ-ଲାବଣ� େଦଖି, 

ମନ କାଗଜେର   

େକେତ େଯ କବିତା 

ମେନ ମେନ ଯାଏ େଲଖି । 

 
 

 

ଦୁତୀେମmି(ମଲିକ ସାହି) 

ଖଜୁରୀପଡା,କzମାଳ 

ଦୂରଭାଷ-୯୩୪୮୦୭୩୯୩୦ 
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अେପgାେର ହାରିଗଲିअେପgାେର ହାରିଗଲିअେପgାେର ହାରିଗଲିअେପgାେର ହାରିଗଲି    
େମା ପାେଖ ଆଉ ସମୟ ନାହZ...  
अଯଥାେର ତୁମପାଇଁ କାCିବାକୁ।  
ଜାଣିଛି ତୁେମ ବୁଝିବନି େକେବ...  
େମା େକାହଭରା ହୃଦୟର ଭାଷାକୁ।  
ନାହZ ଆଉ ପାେଖ େମାର େସଦିନର..  
ତୁେମ ଖାଇଥିବା ଚକେଲଟ୍ ର ଜରି।  
ମେନ ପଡୁନାହZ େକଉଁଦିନ େହାଇଥିଲା..  
ତୁମସାେଥ େମାର ପ�ଥମ େଦଖା।  
ମେନअଛି େମାର େଶଷ େଦଖା କି�..  
ଯାହା େମା ଇତିହାେସ େହାଇଛି େଲଖା।  
ନାହZ ଆଜି ତୁମ କଲମେର ମାଜiତ...  
େସଦିନର େମା ରଫ୍ ଖାତା।  
ହାତରୁ ଲିଭି ଯାଇଛି େମାର..  
େସ ଉ³�ଳ ଭବିଷ� େରଖା।  
ଆଜି ବି ସାଇତି ରଖିଛି अଧା େଲଖା..  
ତୁମର େସ अଝଟିଆ କଲମ ଗୁଡିକୁ।  
େବେଳେବେଳ ମାଗfି ଉ_ର େମାେତ..  
ତୁେମ କ'ଣ େକେବ େଫରିବ ନାହZ..?  

ଉଦୟ କୁମାର 
ପmା 
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େହେଲ ଉ_ର ନ ଥାଏ େମା ପାେଖ...  
ହୃଦୟର ଶନୂ�ତାେର ତୁମକୁ ମଁୁ େଖାେଜ।  
େଲଖିଥିଲି େପ�ମର ପ�ଥମ ଚିଠି...                                     
ପାରିଲିନି େଦଇ ମଁୁ ତୁମକୁ।  
େକେବ ତୁେମ େଫରିବ େସ ଚିଠି ପଢିବ..  
ଆଲମାରିେର ସାଇତି ରଖିଛି ମଁୁ ସବୁ।  
େମା େବଦରଦି କଲମ ମୁନେର ଲିଖିତ..  
ତୁମ େକାମଳ �ଶ�େର ଜୀବିତ।  
େସ ଖାତା ଦୁଇଟି ଆଜିବି ଝୁରୁଛfି...  
ତୁମ ହାତର େକାମଳ �ଶ�କୁ।  
େକେତ ଭଲ ପାଉଥିେଲ ତୁମକୁ....  
अକାରେଣ ଶା`ି େଦଲ େସମାନ+ୁ।  
ତୁମପାଇଁ େହାଇପାେର अତୀତ େସ ଦିନ...  
ଯାହା ଆଜିବି େମା ପାଇଁ ବ_�ମାନ।  
ହୃଦୟ ନ ମାନିେଲ ବି....  
 ବିେବକ୍ ଜିଦ୍ ଧରି ବସିଛି।  
ତୁମକୁ ଭୁଲିବାକୁ...  
       ମନକୁ େସ ଆଜି ହାତ େଯାଡୁଛି।  

 
େସାର, ବାେଲଶ�ର, ୭୫୬୦୪୭ 
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ବରଷର ଇତିବରଷର ଇତିବରଷର ଇତିବରଷର ଇତି    
ଥିଲା ରାଗ अଭିମାନ  

କିଛି େସtହ େପ�ମର ଗୁମାନ  

ଗଲା ବରଷେର  | 

 

େକେବ ଭାବ अଭାବର ଚିତ�   

କିଏ ଶତ� ~ କିଏ ମିତ�   

अନାବିଳ ବzୁତାର ଛିଟା  

କାହା ପରସେର | 

 

କାହାର ଆwୁଳାଏ ସ�ପt  

ହାତ ପାହାfାେର  

କାହାର େଧାଇଗଲା 

େମଘ ବରଷାେର | 

ସୁଶାf କୁମାର 
ଧଳ 

 

 

 

 

 

କିଛି ଲୁହ ଝରିଥିଲା  

ଆନC ଉଲ@ ାସେର  

କିଛି ଲୁହ ଟାଣିଥିଲା  

େଶଷ ପ#ୂ�େଛଦ 

କାହା ଜୀବନେର  | 

 

କାହାକୁ ମିଳିଲା େପ�ମର  

ପହିଲି ପୁଲକ ଯାଚନାେର  

କାହାର ହୃଦୟ ଭାoିଲା  

ମିଛ ଛଳନାେର  | 
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ଭାବାେବଗ अଭିଳାଷ  

େହାଇ େକେବ େଶଷ  

େଶଷ ପାହାଚେର  

ତ�ାଗି େଶଷ ନିଶ�ାସ  | 

 

ବିଲୁ� ବରଷ େହାଇଗଲା ଇତି  

ସମୟ ସୁअେର ବିତି  

ଭୁଲି େସ अତୀତ  

ନବ ବରଷକୁ କର ସୁଶ�ୀତ  | 

 
 

 

ବ� ାହE ଣୀକୁଳ, ଦଶରଥପୁର,  

ଯାଜପୁର - ୭୫୫୦୦୬ 

ଦୂରଭାଷ - ୮୩୩୮୯୩୪୫୨୭ 
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ମୃତୁ� େମାେତ ଡେରମୃତୁ� େମାେତ ଡେରମୃତୁ� େମାେତ ଡେରମୃତୁ� େମାେତ ଡେର    
ମଁୁ ମୃତୁ�wୟ ନୁେହଁ 

ତଥାପି ମୃତୁ� େମାେତ ଡେର 

ମଁୁ େଯେବ ଡାେକ, 

େହ ମୃତୁ�, େହ େମାର ବzୁ 

ଥେର େମା ପାଖକୁ ଆସ, 

େପ�ମେର ଥେର େମାେତ 

ତୁମ ଆଲିoେନ ନିअ । 

େକେତ ଜାତି ବାହାନାକରି 

ମୃତୁ� ନିତି କନିକାଟି ଚାଲିଯାଏ 

ମୃତୁ� ଡରିଯାଏ, 

ଉତ� ମରୂର ବାଲୁକା ଶଯ�ାେର 

ମଁୁ େଯ ହୁତୁ ହୁତ୍ ଜେଳ 

େମା ସାେଥ ଜଳିବାକୁ ମୃତୁ� ଡରିଯାଏ । 

ମୃତୁ� ଭ� ପ�ହଲ@ ାଦ ନୁେହଁ 

ମଁୁ କି� େହାଲିକା େହାଇଗଲି, 

ନଜଳିବାର ବର ପାଇ ମଧ� 

ବିନୟ ମହାପାତ�  

 

ନିତି ଏଠି अଗିtେର ଜଳି ଜଳି ଯାଏ । 

େକେବ ଜେଳ ଜଠରାଗିt 

ପୁଣି େକେବ କାମନାର ଯ�କୁେm 

ସ�ାହା େହାଇଯାଏ, 

େକେବ ଇଷ�ାେର ଜଳିଯାଏ 

େକେବ ଜଳିଯାଏ अନ�ର ତୀବ�  କଟାgେର 

େକେବ େପ�ମ अଗିt ଜାଳିଦିଏ 

େକେବ ପୁଣି ବିରହାଗିt अଧାଜାଳି ଛାଡିଦିଏ। 

ଯ�ଣାେର ଛଟପଟ ପ�ାଣ 

ମୃତୁ�କୁ ନିତି ନିମ�ଣ ଦିଏ 

େହେଲ ସିଏ ଭାରି ଡରକୁଳା, 

େମା ସାେଥ ଜଳିବାକୁ 

ସବୁେବେଳ ମୃତୁ� ଡରିଯାଏ । 
କିଟସ୍ େ9ାୟାର, ପଟିଆ, ଭୂବେନଶ�ର  
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େମା ଜନE ଦିନ ପାଇଁେମା ଜନE ଦିନ ପାଇଁେମା ଜନE ଦିନ ପାଇଁେମା ଜନE ଦିନ ପାଇଁ    
ଜନE ଦିନ େମାର,     ଏହି ଡିେସaର, 

          ଏକତିରିଷର ଦିନ । 

ଗୁରୁ ଗୁରୁଜନ,        ଦିअfି ଆଶିଷ, 

      ଖୁସିେର ରହୁ େମା ମନ ।। 

ଆଶିଷର କୃପା,    ଦିअେହ େଦବତା, 

        ନିେରାଗ ରହୁ ଶରୀର । 

ହୃଦୟେର େମାର,  ଥାଉ ଭ�ି ଶ�vା, 

       ମିଳୁ ସଭି+ ଆଦର ।। 

ସୁନୀଳ ଗଗନ,        ପ��ୁଟିତ ପୁ}, 

      ଧରିତ� ୀ େସୗCଯ�� ଭରା । 

ଏହି ଧରାଧାେମ,    अମଲୂ� ଜୀବନ, 

       ମାନବ ସaଳ ପରା ।। 

अ+ିତା ପାଢ଼ୀ 

 

ଜନE  ଦିନ ଆେସ,     ବୟସ ବଢ଼ାଇ, 

       ଆୟୁଷ କମାଇ ଦିଏ । 

ପୃଥ�ୀ େସୗCଯ��କୁ,  ସୀମିତ ଆୟୁଷ, 

       କମ� ଜୀବନେର ଯାଏ ।। 

େକମିତି ବ�ିବି,       ଦଇବ ଜାଣଇ, 

        ସୃuିର କରତା ସିଏ । 

ବିତି ଯାଉ ଦିନ,     ନୂଆ ସପନେର, 

        ଜୟ ଜଗନt ାଥ ହାଏ ।। 

ପିତୃ ମାତୃ ଭ�ି,      ତା+ରି ଆଶିଷ, 

        ହୃଦୟେର ସଦା ଥାଉ । 

ଦିନ ଯାଉ ବିତି,  ତା+ରି େକାଳେର, 

       ହସି ହସି ଦିନ ଯାଉ ।। 

ଜଳ �ଳ ବନ,       ଗିରି ଓ ସାଗର, 

       ପଶୁ ପgୀ अଗିt ବାୟୁ । 
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ସଭି+ୁ ପ�ଣାମ,       ଜନE  ଦିନ ପାଇଁ, 

      ସତ� ପେଥ ଦିନ ଯାଉ ।। 

େମା ନାମ अ+ିତା,  ପିତୃ ମାତୃ ଦାନ, 

       େଲଖି େଦଲି ଶୁଭ ଦିେନ । 

ଏହି ଦିନ ପାଇଁ,      ଆଶିଷ କାମନା, 

       ଶୁଭ କାମନା ସପେନ ।। 

 

 
ବାପା:-ରwନ କୁମାର ପାଢୀ 

େଜନିଥ ଇଂରାଜୀ ମାଧ�ମିକ ବିଦ�ାଳୟ, 

ଗଗନ ବାବୁ ଛକ , ଏଡ଼ତାଳ , ଭଦ�କ । 
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ନୁଆ ବରଷ ମୁଁ କେହନୁଆ ବରଷ ମୁଁ କେହନୁଆ ବରଷ ମୁଁ କେହନୁଆ ବରଷ ମୁଁ କେହ    
ନୂଆ ବରଷ ମଁୁ,     ମୁହZ ନିରୀମାଖୀ, 

      ଆଦରେର ଆଜି କେହ । 

େହ ଭାଇ ଭଉଣୀ,  ଭଦ�  ନର ନାରୀ, 

       अଭିନCନ ଜଣାଏ ।। 

ଆସୁअଛି ମୁହZ,        ଆଗକୁ ଆସିବି, 

      େକେତ ନୂଆ ସ�ପt େନଇ । 

କାହାକୁ କzାଏ,     କାହାକୁ ହସାଏ, 

      ନିଜ କମ� ସାେଥ ରହି ।। 

ଉେଣଇଶ ଗଲା,  େକାଡିଏ ଆସିଲା, 

      ଏମିତି ମଁୁ ବଢୁ ଥିବି । 

ଜନE  ମୃତୁ� ସାେଥ,   ରହି ମଁୁ ଜଡ଼ିତ, 

       ଚଲା ପେଥ ଚାଲି ଯିବି ।। 

ମେହଶ�ର ସାହୁ 

 

ବ�ିବା ଆକାଂgା,   ସବୁରି ହୃଦେୟ, 

        ପ�ାଣୀଠୁଁ ଉ²ିଦ ଯାଏ । 

ନିେଜ ବ�ି ଯଦି,     ବ�ାଏ अନ�କୁ, 

      �ାନୀ ଗୁଣି େସ େବାଲାଏ ।। 

ଜୀବ ହତ�ା କରି,  ସୁଖର ଆଶାେର, 

      ମଦ�ପାନ ନାଚ ଗୀତ । 

gଣିକ ସୁଖକୁ,         ଆଦରିଣ ବzୁ, 

       अଧମ�କୁ କର ମିତ ।। 

ଉ¡ ଶ� ଧ�ନି,      ବାୟୁ ପ�ଦୁ�ଷଣ, 

      ମଦ�ପାନ ପାଇଁ େରାଗ । 

ନୂଆ ବରଷକୁ,     ଧମ� କାଯ�� ପାଇଁ, 

       କରେହ ସେବ� ଉ�ଗ� ।। 
େଗାପୀବିzା, ବ� ାହE ଣ ଗଁା 

ବାେଲଶ�ର(ଭଦ�କ) 
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କିଏ େସ अଜଣାକିଏ େସ अଜଣାକିଏ େସ अଜଣାକିଏ େସ अଜଣା????    
କାହZକି େକଜାଣି  अଜଣା ମୁହଁଟି 
 ଭାରି ଚିହt ା ଚିହt ା 
 ଲାେଗ 
 ହୃଦୟ ଫା+େର ଜଗାଟିଏ େତାଳି 
 କୁଆେଡ େସ ଚାଲି 
 ଯାଏ 
ପାଏନି ଠିକଣା ଉଡି ଯାଏ କାହZ 
 ଉଡ଼fା ଚେଢଇ 
 ପରି 
 अମାନିଆ ମନ ବୁେଝନାହZ କିଛି 
 ବାଟଚାହୁଁ ଥାଏ 
 ତା,ରି 
अଚିହt ା ହୃଦୟ ଠିକଣା ବିହୀନ 
 କିଏେସ ମନର 
 ପରୀ 
 ବିgୀ� ନୟେନ ଚାହZ ରହିअଛି 
 ଆସିବ େବାଲିେସ 
 େଫରି 

ମିତ� ଭାନୁ ବିଶ�ାଳ 

 

 
ମାୟା ମୃଗ ସମ ପଲକେର ଆସି 
 ମାୟାଜାେଳ େଦଲା 
 ଛCି 
 अକାରେଣ କାହZ अଜଣାର ହାେତ 
 ହୃଦୟ େହାଇଲା 
 ବCୀ 
ଭାବନା ରଥେର ବେସଇ େଦଇଛି 
 ଭାବନେର ତାକୁ 
 େଦଖି 
       ଜାଣି ହୁଏନାହZ ମରୁପେଥ ଆଜି 
 ପାରିବିକି ତାକୁ 
 େଦଖି?? 

 
ବ� ାହE ଣଡ଼ିହି, (ପାଇକମାଲ), ବରଗଡ଼ 

୯୪୩୭୩୧୪୯୦୮ 
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ଦୁହିତାଦୁହିତାଦୁହିତାଦୁହିତା    
ଦୁଇଟି କୁଳର ହିତ କେର େବାଲି 

 ନାମଟି ତାର ‘ଦୁହିତା’, 

ନିେଜ ଦୁଃଖ ପିଇ ଆେନ ସୁଖ େଦଇ 

 ହୁଏ େସ ବିଶ� ବCିତା ॥ 

ପିଲାଦିନ େଖଳ, ସାoସାଥି େମଳ ‐ 

 େକେତ ମାନ अଭିମାନ , 

ବାପା+ର େଗହି@ , ମାଆ ପ�ାଣଧନ ‐ 

 ଭାଇର ଜୀବଜୀବନ ॥ 

ବାପଘର ଛାଡ଼ିଯାଏ େସହି ଝିअ ‐ 

 ସମ`+ୁ ପରକରି , 

ପର ମଣିଷ+ୁ ନିଜର କରିବ 

 ଯାଏ ସ�ାମୀ ହାତଧରି ॥ 

ସବୁ ଦୁଃଖ ନିଜ ହଦେର ସାଇତି 

 ପରେଶ ମମତା ମଧୁ , 

 

 

ହେରରାମ ପmା 

 

ସଭି+ ମୁହଁେର ହରଷ େଖଳାଇ 

 ହୁଏ ସିଏ କୁଳବଧ ୂ॥ 

େସଇ କନ�ା अେଟ ଜାୟା ଓ ଭଗିନୀ 

 ଜନନୀ ପୁଣି କାହାର , 

ଦୁଇ କୁଳ ପାଇଁ ‘ମଣି’ଟିଏ ସିଏ 

 ତୁଳନା ନାହZ ତାହାର ॥ 

ନାରୀ ନିଯ��ାତନା, ନାରୀର କଷଣ ‐ 

 େଯ ପଯ��f ଲିଭିନାହZ , 

अବଳା େହେଲବି ଦୁବ�ଳା ନୁେହଁ େସ 

 ତା େକାପରୁ ତ� ାହି ନାହZ ॥ 

 

କୁଆଁସ, େମh�ା କାଟିଆଛକ, ଯାଜପୁର । 

अବସର ପ�ା� ପ�ଧାନଶିgକ , 

ମଧୁପୁର ସରକାରୀ େନାଡାଲ ଉ¡ ବିଦ�ାଳୟ  

ଭ� ାମ�ଭାଷ ‐ ୯୪୩୮୦୬୫୧୯୫ . 
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େହ ନବବଷ� ତୁେମ ଆମ ସ�ାବନାେହ ନବବଷ� ତୁେମ ଆମ ସ�ାବନାେହ ନବବଷ� ତୁେମ ଆମ ସ�ାବନାେହ ନବବଷ� ତୁେମ ଆମ ସ�ାବନା    

େହ ନବବଷ� 

ନବ ବଧୁ ସାଜି ଆସ େଯେବ େମା ପି�ୟ ଧରାକୁ 

ମାଘ ମାସ ବାଘ ଶୀତଟା ଥକି ଯାଏ 

ପୁଲକ,ମହକ ଆଉ ଆେଲାକ ମାେନ 

ମୃଦୁ� ମୃଦୁ ହସି ଡାକfି ବସf ମଳୟକୁ 

ସଭି+ ହୃଦେୟ ପଲ@ ବିତ ହୁଏ ନବୀନ ସ�ାବନା 

ଆଶାେର ଭରିଯାଏ ଆଶୁ ଉନE ାଦନା 

ଆକାଂgାର ପାରିଜାତଗୁଡାକ ପ�µୁଟିତ େହବାକୁ 

ଚାହZଥାfି ତୁମ ସରାଗର ଆଖିମିଟିକା। 

 

େହ ନବବଷ� 

କ�ନାର ଇC�ଧନୁ ସାଜି 

ଆସ େଯେବ ହାେତ ଧରି େଯାଜନାର ଜଟିଳ ନ¼ା 

ନୀତି ନିୟମର କୁରୁେgତ�  ଚମକିଉେଠ 

ସଂ9ାରର ପ�ଜନ� ଶ ଟା ହୁ+ାର ଛାେଡ 

ଶୃ ଳାର ନ�ାୟାଳୟ େଖାେଜ ବିଚାରବf ମାନବ 

ନାରାୟଣ ଚC�  
େସନାପତି 
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ଆଉ ଉ�ବମାେନ କରfି ସଂ9ୃତିର अଭିନବ ନୃତ�। 

 

େହ ନବବଷ� 

ଆନCର ପାରାବାେର ଆସେଯେବ 

କ!ାଇ ଉତ୍ଫୁଲ@ ତାର ତରo 

ଶୁେଭ ସତକ�ତାର କଳରବ 

ଜୀବନ ପରା ସୁଖ ଦୁଃଖର ମିଶ�ଣ 

େପ�ମ ପ�ୀତିର ନCନକାନନ 

କମ� ହZ ଫଳପ�ା�ିର ନିଦାନ 

ଆଉ ଧମ� ହZ ମାନବିକତାର ମାପକାଠି 

େହ ଆଯ��... 

ଗାअ ବସୁେଧୖବ କୁଟୁ�କମ୍ ର ସୁଗମ ସଂଗୀତ 

ବଜାअ ବିଶ�ଭ� ାତୃତ�ର େଭରୀ ତୂରୀ 

ହସିଉଠୁ ସଭି+ର ଜୀବନ �Cନ 

ଏଇ ମଧୁମୟ अଧିବଷ�େର। 

 
ଜ�ରା, େକCୁଝର, ଓଡ଼ିଶା 
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ଭୃଣର ପ�ାଥ�ନାଭୃଣର ପ�ାଥ�ନାଭୃଣର ପ�ାଥ�ନାଭୃଣର ପ�ାଥ�ନା    
େକଉଁ ଗୁଣସତୂ�  ନିେଷଚନ େହବ  

ମାତା କି ପିତା ଜାେଣନା, 

ପୁତ�  ଗୁଣସତୂ�  କି କନ�ା ଗୁଣସତୂ�  

ଏକଥା େକହି ଜାେଣନା। 

 

ବି�ାନ ଯୁଗେର ଯ�ପାତି ବୃvି 

�ାନ େକୗଶଳ ର ପରିପୃu, 

େଭଷଜ ବି�ାେନ ଭ� ~ଣ ପରୀgାକୁ 

अେବୖଧ ଥାଇ ବି ହୁଏ ନu। 

 

କନ�ା ଭ� ~ଣ ବୁକୁ ଫେଟଇ କାCୁଛି 

ରgାକର ମେତ ରgାକର, 

ପ�ୀତିରwନ ନାୟକ 

 

କୁ�ୀର କାCଣା ସମାଜ କାCଇ 

ଶୁେଣନା େକେବ ବି ତା ଚି�ାର। 

 

କନ�ା ଭ� ~ଣ କେହ ପିତା ମୁଖ ଚାହZ 

କାହZ କର ଏେଡ଼ अବିଚାର, 

ତୁେମ ପରା େକଉଁ ମା ଠୁ ଜନମ 

ଏେତ େପ�ମ ତାକୁ ତୁେମ କର! 

 

ଆକୁଳବିନତି କେର ପିତା ପେଦE  

ଶୁଣ େହ ଗୁହାରୀ େମାର ଥେର, 

ଭଗtୀ ହାତ ରାgୀ େଖାଜ ପରା ତୁେମ 

ନାରୀ ପରା ସିଏ ଭାବ ଥେର। 

କାହZକି ପିତା େହ ଏେଡ଼ अବିେବକି 

େହଉअଛ ପୁଣି େମା ପାଇଁ, 
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ଜନମ ପବୂ�ରୁ ତ�ି ଚିପି ହତ�ା 

ଏେତ କu ଦିअ େକଉଁ ପାଇଁ? 

 

ପୁତ�  ପୁତି�  ପରା ସମାନ ବାପା େହ 

କାହZ ଏ ସମାଜ ଏକି କେର? 

ପିତା ମୁେଖ अଗିt େଦବା ପାଇଁ କାେଳ 

ପିତା ପୁତ�  ଜନE  େଖାଜ କେର । 

 

େହ ପିତା େମାହର େଘନ ନମ9ାର 

ବୁଝ େମାର ଟିେକ ମନ କଥା, 

ମଲା ପେର ସୁଖ ନିଆଁେର କି ଥାଏ 

ଜିଇଁ ଥିଲାେବେଳ ଲେଘ ବ�ଥା। 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ଏେତ ଭଲ ପାଓ ପତt ୀ କୁ ତୁମର 

କୁହ ପରା ତାେ+ अv�ାoିନୀ, 

ସିଏ ବି ତା ନାରୀ ସୃuି ସଜ�ାକାରୀ 

େମାେତ କାଇଁ କର अଭାଗିନୀ? 

 

ତୁମ ପାେଶ େମାର ଏତିକି ବିନତୀ 

ବୁଝିବ ରଖିବ େମାର କଥା, 

ଜନମ େଦଇଣ ଜୀବନ େଦବ େହ 

ନାରୀ ଜନE  ନୁେହଁ େକେବ ବ�ଥା। 

 

କନ�ାଭ� Ïଣ ପୁଣି ମୁହଁ ବୁେଲଇଲା 

ଚାହZଲା ମାଆ ର ମୁଖ, 

କାC କାC ଆଖି େଲାତକ ଭରିଛି 

ହଜି ଯାଇअଛି ତାର ସୁଖ। 

ଜନନୀ େଗା ତୁେମ ରgାକର େମାେତ 

ତୁମରି ଔରସୁ େହବି ଜାତ, 
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ନାରୀଟିଏ େହାଇ କାହZକି େରାକୁନ 

କାହZକି କରୁଛ ମଥାନତ? 

 

ଭାବ ଥେର ତୁମ ପିତା କଥା ମାେତ 

ଭାବ ଥେର ତୁମ ମାତା କଥା, 

େସମାେନ ଯଦି ହତ�ା କରିଥାେf 

ଶୁଣି ନ ଥାଆf େମାର ଗାଥା। 

 

ଶୁଣ େଗା ମା,େହଜ େମା ଗୁହାରୀ 

ରgାକର ତୁେମ ରgାକର, 

ତୁମ େକାେଳ ମେତ ବଢ଼ିବାକୁ ଦିअ 

ତିମିର ରୁ ଟିେକ ପାରିକର। 

 

ଆେଲାକ େଦଖିବି ସଂସାେର ବ�ିବି 

ବଢିବି େହାଇଣ ତୁମ କଢ଼ି, 

ସଂସାର ଜୀବନ ଟିେକ ମଁୁ ବୁଝିବି 

ବ�ାअ ମଁୁ ଦିେନ ଯିବି ଲଢି। 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
ଜୟନଗର,ରାଜକନିକା,େକC� ାପଡ଼ା 

େମା - ୯୦୯୦୦୪୦୧୪୨ 
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େଜେଜ ବାପାେଜେଜ ବାପାେଜେଜ ବାପାେଜେଜ ବାପା    
ଯିବା ସମୟେର �ାନବାଣୀ ସୁେର 

ପାକୁଆ ପାଟିେର 

ଥାoଇ ଥାoଇ ମୁହଁକୁ ବେ+ଇ 

କହି ଯାଇଥିେଲା କିଛି କଥା 

 

ସିଧା ଗଛ ସବୁ ଆେଗା ସଫା ହୁଏ 

ଭଲେଲାକ ସବୁ ଆେଗା ବିଦାହୁଏ 

ବିଶ�ାସ ନଁାେର ବିଷ ମିଳିଥାଏ 

ଭଗାରୀ ରୂପେର ଭାଇ ସାେଥ ଥାଏ 

 

 

 

ପ#ୂiମା େଲ+ା 

 

ଛଳ କପଟିଆ+ ଏଠି ବିଜୟ ହୁଏ 

ସରଳ ନି}ାପ ବଳି ପଡ଼ିଯାଏ 

ସାଧା ସିଧା ଜୀବନ ଏଠି ଜଟିଳ ହୁଏ 

ନିଜ େଲାକ େଯେବ ପ�ତାରଣା ଦିଏ 

 

ଦାେରା ଛିmା କଥା ତମ �u ଶୁଭିଯାଏ 

ବା`ବ ଜୀବେନ େଯେବ ତମ କଥା 

େଗାଟି େଗାଟି କରି ପ�ତି ଫଳିତ ହୁଏ 

ଜୀବନର ମାେନ ସବୁ ବୁଝା ପଡ଼ିଯାଏ 
 

କନି- ଗେବଷକ 

ହୁ�ମାନିଟି ଏବଂ ସାମାଜିକ ବି�ାନ ବିଭାଗ 

ଆଇଆଇଟି ( ଆଇଏସ୍ ଏମ୍), ଧାନବାଦ 

ଝାଡ଼ଖm, ୮୨୬୦୦୪ 

ଭ� ାମ�ଭାଷ : ୭୦୦୮୨୦୭୮୪୪ 
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ପରାଜିତାପରାଜିତାପରାଜିତାପରାଜିତା    
ବ�ିବା ପାଇଁକି ତୁେମ ବ�ିବା ଶିଖ 

ଜୀବନେର अଛି ଆହୁରି अେନକ ଦୁଃଖ 

अଜିତ, अମର ଆମ ଜୀବନ अଧିପ 

अନାଦର କରି ନାହZ ବାଛ अଭିରୂପ।  

େପାଡିଦିअ ନାହZଆମଜୀବନ अନେଳ 

ପାଇअଛୁକରି ପଣୂ� ବି�ିଯାअ ସରେଳ 

ଜୀବନଟା ଖାଲି ନୁେହଁ ଭରିଛି अତର 

ମହମହ ମହକିବ ଆମରି अଜର।  

अନାବିଳ अବିରର ବାସନାେର ଆଜି  

ମନ େମାର अବସନt  अଭିସାରୀକା ସାଜି 

ପରିୂअଛି अଭିଳାଷ ଆହୁରି अେନକ  

ପାଇବି ମଁୁ अବିକଳ ପ�ଶାf अନୀକ। 

େଗୗରୀ ପmା 

 

अ+ୁରିତ अ+ୁର େମା ମନ ଉପବନ  

अବିରତ अବିରାମ अବାରିତ अନୁଦାନ  

କିଏ େଯେସହି अମିତ ଆରାଧ� अମର? 

ତା+ରି ଚରଣ ତେଳ େମା ମନ अଚର 

अଭିରାମ अଭିରୁଚି अପiତ अମାପ ଆଗମେନ 

ଆେବଗ ସୁବାସିତ େଗାଲାପ ଆମ�େଣ 

ତୁମରି ମଁୁ େହାଇଯାଏ ଆତୁର 

ରେହ ନାହZ ଆୟ_େର େମା ମନ ଚତୁର 

ଛୁଇଁଯାअ ତନମନ ତୁଟିଯାଉ अନୀଶା 

ତୁମରି ପରଶ ପାଇ େମ�ି ଯାଉ ପିପାସା 

ଆଜୀବନ କରିେଦଲି ତୁମକୁ अପ�ଣ 

अଧର ଆରତି ତୁେମ କର େମା ଗ�ହଣ  
ଜୟପୁର, େକାରାପୁଟ, ଓଡ଼ିଶା 
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ଋଣଗ�` ଜୀବନଋଣଗ�` ଜୀବନଋଣଗ�` ଜୀବନଋଣଗ�` ଜୀବନ    
ଜୀବନ ସବୁେବେଳ ଏମିତି 

େକେତେବେଳ େକଉଁଠି େସ 

ଆଶ�ା େଖାେଜ;େକବଳ ତାକୁ ହZ ଜଣା ।। 

ସାରା ଦିନ ଭାବନାେର ନାହZ 

େକେବ ବି ବିରାମ ! 

 

ତଥାପି ମନଟା ବଡ अଲାଜୁକ 

େଖାଜିବୁେଲ ପ�ଜାପତି ପରି 

ଏ ଫୁଲରୁ େସ ଫୁଲକୁ 

ମହୁ अେନ� ଷଣେର ।। 

 

ବୁଝିବାକୁ ଯାଇ ବିଫଳ ହୁଏ 

େଖାଜିବାକୁ ଯାଇ ନିେଖାଜ ହୁଏ 

େଶାଷ ବଢି ବଢି ଯାଏ େମାର 

ତୁମ ସzାନେର  ରୀତିମତ ।। 

ପବିତ�  ଦାସ 

 

 

 

ତେମ କି� �ିର ଏକଦମ୍ 

ଗଛଟି ପରି,ନିଜ �ାନେର अବିଚଳ । 

 

ନା େକେବ େଖ�ଦ अଛି, 

ନା କାହାର ଚିfା ! 

ନିଜ ହିସାବେର ଜୀଇଁ ଚାଲିଛ  

ନିଜର ସବୁତକ ଜୀବନ; 

ଆଉ ମଁୁ ଯାହା େଭାଗିଚାଲିଛି 

ଋଣଗ�` अଭିଶ� ସମଗ� ଜୀବନ ।। 
 

ଗେବଷକ, େରେଭନ୍ସା ବିଶ�ବିଦ�ାଳୟ,କଟକ,  

େମା-୭୦୦୮୪୮୯୭୫୧ 
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ଜୀବନ ପରୀgାଜୀବନ ପରୀgାଜୀବନ ପରୀgାଜୀବନ ପରୀgା    
ଜୀବନ ସହିତ ସଂଘଷ� କରୁଛି 

ପ�ଭୁ ଏେବ ସୁvା ନିअ ପରୀgା 

ଜାଣିନି ଜୀବନ ଆଉ େକେତ ଦିନ 

ମେତ ମରଣ କରିଛି अେପgା...।। 

 

अଧା ବାେଟ େମା ସଂସାରର କୁ ଛାଡି 

ଯଦି େନଇଯାअ ମେତ 

ଦୁଃଖ କରିବିନି ଜୀବନେର େକେବ 

अବେଶାଶ ରହିବ अେଧ...।। 

 

ନୁହ ମଁୁ अଭିନt , अo अଚଳ 

ଚିହt  ସ�ରୂପ अଖା ଜୀବନ 

ରgା କର େବାଲି କହିବିନି େକେବ 

ଆସି େନଇ ଯାଉ ଜମ େମା ପ�ାଣ.. ।। 

 

ହାତ ନାହZ େତାର େହ କଳା ଠାକୁର 

େହେଲ ଚଳାଉଛୁ ସାରା ସଂସାର 

େଦବବ�ତ ବାରିକ 

 

େମା ପାଇଁ କାଇଁ ଏେତ ନିuୁର 

କରୁ ମେତ ବଡ଼ ହତାଦାର..।। 

 

ଷାଠିଏ ପଉଟି ଖାଉଚୁ ବସି ତୁ 

େତା େସ ଶ�ୀ ମCିେର 

ମଁୁ ଖାଇେଲ ପଖାଳ େର ଲୁଣ 

େସତକ ଛେଡ଼ଇ େନଉେର.. ।। 

 

ମନର ଦୁଃଖକୁ ପ�କାଶ କେରନା 

େଦେଖନା ପଛ କୁ ଚାହZ 

ପ�ାଥ�ନା କରୁଛି ତୁମକୁ ମାଧବ 

କu ଆଉ ଦିअ ନାହZ....।। 

 
ଆନCପୁର, େକCୁଝର 
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ମାଆମାଆମାଆମାଆ    
ମାଆ ଇଶ�ର+ଠୁ ବଡ଼  
କାରଣ ଇଶ�ର ମାଆ+ୁ ସୃଜfିନି  
ମାଆ ସୃେଜ ଇଶ�ର.  
ମାଆ ଇଶ�ର+ଠୁ ମହାନ  
କାରଣ ମାଆ ଇଶ�ର+ୁ ଚିହt ାଏ,  
ଶିଖାଏ ଇଶ�ରୀୟ ଗୁଣ ! 
ମାଆ ଇଶ�ର+ଠୁ ଗୁଣବାନ  
अେଯାନିଜ ଭଗବାନ,  
ମାଆର ମମତା ଶନୂ�  
अବତାର େନଇ ଆସfି େସ  
ମାଆ େସtହ ପାଇଁ  
ଏ ମ_�� ଭୁବନ! 
ଦୁଃଖ ସମୟର ଡାକ  
ଦୁଇଟି ନାଆ  
ଦି�ତୀୟଟି ଇଶ�ର  
ପ�ଥମଟି ମାଆ! 
 

ଗାzୀେପଟା, ବାରୁବା, ଶ�ୀକାକୁଲମ ଜିଲ@ ା, ଆz�  ପ�େଦଶ  

େପ�ମଲତା େଦବୀ 
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ଶ�ଟିଏଶ�ଟିଏଶ�ଟିଏଶ�ଟିଏ    
ଓଠେର ମଧୁଝରା ଶ� ଟିଏ 

େକେତ ସୁଖ େଯ ବୁଣିଦିଏ- 

ଭରିଦିଏ ସ�ତଃµୁ_� ଖୁସି 

ଲ�ିବାକୁ ଉ_ୁo ଲହଡ଼ି- 

ଛୁଇଁବାକୁ ଦିଗବଳୟ 

େକାମଳ ଶ�ଟିଏ ଆନC ଆଳୟ- 

ସରଜି ରଚିଚାେଲ ସୁCର ବଳୟ  ୧ 

ଫୁଲବାସ ଭରା ଶ�ଟିଏ 

ମହକାଏ ଶନୂ� ଆକାଶକୁ 

ମୁକୁଳା େମଘକୁ 

ବତାବ_�ରୁ େବାହି ଆେଣ ବତାସ- 

ସୁଗzିତ ବାସfି ହାଲକା ମଳୟ 

ଚପଳାରୁ ଚମକ- 

अ`ରo ବାରୁଣି ହେସ 

ଝଲସି ଉେଠ ନବୀନ ଆଶା େଘନି 

ସାଥୀ ଆଉ ପ�ୀତିର  ୨ 

ଦmାସୀ ପ�ଧାନ 
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େସନହ େପ�ମାପ¶~ତ ଶ�ଟିଏ 

େଖାଲିଦିଏ ବzୁତାର ରୁv,ାର 

ଘରିୂଯାଏ ସଚରାଚର ବିଶ� 

ଚାC ନଇଁ ନଇଁ ଆେସ ଶି�ୀର ତୁଳିକୁ 

କେºଇ କଥା କହିବାକୁ 

अଝଟିଆ େଶୖଶବ, ଉjୃ ଳ େଯୗବନ 

ବାv�କ�ର ବିର�ତା 

କବିତାେର ଭେର ଭାବ ତନE ୟତା.....! 

ସବୁ େଯ ଶ�େର ତଲି@ ନ େବୖଭବ  ବିଚିତ� ା ୩ 

ପ�ାଣ ପ#ୂ�ମୟ ଶ�ଟିଏ 

ସମୁଦ�  ସମୁଦକୁ େଯାଡ଼ିଦିଏ 

ନାଚି ଉେଠ ସୁନୀଳ ବିଚିମାଳା 

େମଘ ଗୀତ ଗାଏ ତ 

ଜନାକୀ#� ସାହାରା ମରୁବାଲି 

ହସିଫୁଲି େଖେଳ ମାଟି ଗz େବାଳି 

ବଦଳାଇ ଦିଏ ରo ସବୁଜ ସୁେନଲି 

ପିରାମିଡ ଭାoିଯାଏ 

େଚଇଁଉେଠ ମୁଦିତ ମୁh�ାର 

ଘୁ�ିଯାଏ ବହଳ अzାର ୪ 
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ଆଶା ଓ ବିଶ�ାସର ଶ�ଟିଏ;  

ଆଣିଦିଏ ନବ ଜାଗରଣ 

େଦାହଲାଇଦିଏ ରତt ାକର 

ମାଟି ଛୁଏଁ ସୁନୀଳ अaର 

ଫାଟି ପେଡ ସିCୁରା ପ�ାଚୀ େଦହ- 

ମୀଜ�ାର ଶ -ଶୁଭ�  ତାଜ 

ଆେପ ଗଢ଼ି େତାଳି ହୁଏ- 

ଜୀବନ ମରି ବି ଜୀଇଁ ବ�ିଯାଏ 

କ�ନାତୀତ अତୁଳତୁଳ ସାେ+ତିକ ନିଶାଣ ଏ; 

ଖାଲି ଶ� ନୁେହଁ ତ ସବୁଜ ଶ�େଭଦ ଉ� 'ଶ�ଟିଏ '   ୫ 

 

 

 

 

 

 

 

ସଂପାଦକ ସାହିତ� 

ଉପାf ସାହିତ� ସାଂ9ୃତିକ େସବା ସଂସଦ, ପାତ� ପୁର, ଗwାମ, ଓଡିଶା 

େବoାଲୁରୁ, ଭ� ାମ�ଭାଷ : ୮୬୬୦୧୯୪୯୬୭ 
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ଉପହାରଉପହାରଉପହାରଉପହାର    
େମାେତ ଛାଡ଼ି ଯଦି ଆଉ କାହା ସାେଥ 

 ଯିବା ପାଇଁ ଇjା ଥିଲା 

କରୁଥିଲୁ କାହZ               ମିଛ अଭିନୟ 

 ଦାmେର ଖୁଲମ ଖୁଲା 

କହିଥା� ଯଦି       େମାେତ ଏକାfେର 

 କାହାକୁ ପାଉଛୁ ଭଲ 

େତା ବାଟରୁ ହଟି େତା ପାଇଁ େଶଯେର 

 ବିେଛଇ ଥାଆfି ଫୁଲ 

ହଜାେର େପ�ମିକ  ଭୁଲି େଭାକ େଶାଷ 

 େଦଇଥାେf େଯେତ ଖୁସି 

ତାହାଠୁ अଧିକ         ମଁୁ େଦଇ ଥାଆfି 

 ହାତ ପାହାfାେର ହସି 

ମାଗି ମଁୁ ନଥିଲି େତାେତ େଗାେଟ ରାତି 

 ପାଖେର ପାଇବା ପାଇଁ 

ଆଜି ପଚାରିେଲ        କି ଉ_ର େଦବି 

 କିଏ େସଥିପାଇଁ ଦାୟୀ 

ସନାତନ ସରକାର 

 

ଆଉ କା କଥାେର        ଛଳନା କରି ତୁ 

 େହାଇଗଲୁ ସ�ାଥ�ପର 

ସ!କ� ସାଜିଲା          ଶ`ାର ସହେର 

 ରା`ା କଡ଼ ଭoା ଘର 

େଯଉଁ ବଦନାମ    େଦଇଗଲୁ େମାେତ 

 ଭଗାରୀ ମାନ+ୁ ଡାକି 

େକମିତି ଚାଲିବି       ଛାତିକୁ ଫୁେଲଇ 

 ଗାଆଁେର ମୁmକୁ େଟକି 

ଉପହାର େତାର    ମେନ ରହିବ େଲା 

 ଏ ଜୀବନ ଥିବା ଯାଏ 

ପଚାରିେଲ େକହି        ପରିଚୟ ଦବୁ 

           ବzୁ େବାଲି େମାର ସିଏ 
େବତଡ଼ା,ଭଦ� କ 

୯୭୭୭୪୧୧୬୨୦ 
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ହତାଶିଆ େପ�ମିକହତାଶିଆ େପ�ମିକହତାଶିଆ େପ�ମିକହତାଶିଆ େପ�ମିକ    
ବିବାହର ନିମ�ଣ େଦଇଗଲା  

ତୁମରି ପଡ଼ିଶା ବାବୁ, 

ଆଖି େସଇଦିନୁ ଲାଲ ପଡ଼ିअଛି 

ତୁେମ ଭୁଲିଗଲ ସବୁ। 

ଲାଲ ଦିଶୁଥିଲା ମୟୁରକଂଠିଆ 

 ଶାଢ଼ୀଟା ଓଢଣୀ ସାେଥ, 

ମଥାର ସିCୁର,ପାଦର अଳତା 

 ଶ ା, ଓଠ ସବୁ େଯେତ, 

ନାଲି େବାତଲରୁ ସରିଗଲା ସବୁ  

ତୁେମ ଦିଶୁ ଥିଲ ନାଲି,  

 

 

ବିନୟ ମିଶ� 

 

 

 

 

 

ନାଳେର ନ ପଡି ତୁମ େବଦୀ ପାଖୁ  

ଯାଇଥିଲି କହ ଚାଲି, 

ତୁମକୁ ନ ପାରି ଭୁଲି, 

ମୁହଁେର ରୁମାଲ େଦଲି, 

ତୁମ ବର ଯଦି େଦଖି େଦଇଥାfା 

 ଗାଲ ଯାଇଥାfା ଫୁଲି, 

ରାତିଟାେର େସଥିପାଇଁ  

କଳା ଚଷମା ବି ପିzି ଥିଲି। 
 

ନିଆଳ, େଖାv�ା, ଓଡ଼ିଶା 
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ପ�ଭୁ ଲgE ୀପତିପ�ଭୁ ଲgE ୀପତିପ�ଭୁ ଲgE ୀପତିପ�ଭୁ ଲgE ୀପତି    
ପ�ଭୁ େହ ତୁମରି।         ଦୟାେର ରହଣି 

        ଏଇ ଜୀବନ ଆମରି, 

େଶଷ ନିଃଶ�ାସେର।     େଲାଭ ଥାଏ ଟିେକ 

     ଶୁଣfି  ସେତ ଶ�ୀହରି ||  

 

gୀର ସାଗେର  େହ।    ଲgE ୀ ନାରାୟଣ 

         କମଳା ନାଥ ମୁରାରୀ, 

ଆତE ାର ମାଲିକ।         ସାଜିଛ ଠାକୁେର 

      ତୁେମ ଦୟା अବତାରୀ || 

 

େଗାବିC େଗାପାଳ      ତୁେମ ସେବ�ଶ�ର 

          ରୁହfି ସଭି+ ବାେସ, 

ମାନବ କଲ�ାଣ।      କରାଏ  ଆତୁର 

          ସବ�ତ�  अମୃତ ରେସ || 
 

ସୁକରପଡ଼ା, କଟକ 

ରାମପ�ସାଦ ସିଂହ 
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ଚାଷୀଭାଇଚାଷୀଭାଇଚାଷୀଭାଇଚାଷୀଭାଇ    
ଦିନରାତି ପରିଶ�ମ କରି ସିଏ େgେତ 

ଆମ ପାଇଁ େଯାଗାଡ଼ଇ अନt ଦାନା ମୁେଠ 

ଖରା ବଷ�ା ଶୀତକୁ ନ କରି ଖାତିରି 

ବିଲବାଡ଼ି କାେମ ଲାେଗ ଚାଷୀଭାଇ ଆମରି 

ମୁmଝାଳ ତୁେm ମାରି ଶ�ମ େଦଇ ସିଏ 

େgତସାରା ଫୁଲଫଳ ମେଧ� ଭରିଦିଏ 

େଦଶ ଓ ଜାତିର ସିଏ अେଟ େମରୁଦm  

ତା ମେଧ� ନିହିତ अଛି ଶକତି ପ�ଚm 

ସଂସାର ଭିତେର ରହିअଛି େଯେତ କାମ 

ଚାଷକାଯ�� ତା ମଧ�େର अେଟ ସେବ�ା_ମ 

ଏହି କଥା କହିବାର अଛି େଯ ତା�ଯ�� 

अo ର� ପାଣି କରି ହୁଏ ଏହି କାଯ�� 

ଚାଷୀଭାଇ ସହିଯାଏ େକେତ େଯ ଯାତନା 

ପ#ୂ�େହଉ କୃଷକ+ ପ�ତି ମେନା9ାମନା 

ଏ ସମାଜ ତି-ିରେହ ଚଷାପୁअ ପାଇଁ 

ତା'ର ତ�ାଗ ବଳିଦାନ ଭୁଲିଯିବା ନାହZ  

ଶୁଭବ� ତ ମହାପାତ�  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
ଭୁବେନଶ�ର  

୯୦୯୦୩୫୨୦୧୯ 
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ଆଉ ମଁୁ ଚାେହଁନାଆଉ ମଁୁ ଚାେହଁନାଆଉ ମଁୁ ଚାେହଁନାଆଉ ମଁୁ ଚାେହଁନା    
ସାଥି ମିଲିଗେଳ    ସୁଖ ପାଇଗେଳ 

       ଆଉ କି ପଡ଼ିବି ମେନ, 

ବାଟ ବାଛିେନଳୁ   ପର  କରିେଦଳୁ 

     ଆସିବିନି  େତା ଜୀବେନ । 

 

ଆଖିର ଲୁହେର     ଭାଗ� େମା  େଲଖାେର 

       ସୁଖ ଟିେକ ଆଶାକଲି, 

ସୁଖର ଖବର    ଏଠି ସାତପର 

      ବୃଥାେର ପ�ୟାସ କଲି । 

 

 

 

ଚି_ରwନ ପଧାନ 

 

 

 

େତାର େସଇ ସE �ତି   େହବ ଚିର ସାଥି 

      େଦଖାେହବ ନାହZ େକେବ, 

ମୁହଁ େମାଡିେଦବୁ     अଚିହt ା କହିବୁ 

     ମେତ ତୁ େଦଖିେଲ େଯେବ । 

 

ସପନ ଭାବିବୁ     ଲୁେଚଇ ରଖିବୁ 

      ଚିହିt ଥିଲୁ େବାଲି ମେତ, 

ଆଉ ମଁୁ ଚାେହଁନା     ଭାବିବୁ େଖଳଣା 

      ଗୁହାରୀ କରୁଛି ଏେତ । 

 
ଡୁoୁରିପାଲି ,ଜମଲା, ପଦE ପୁର, ବରଗଡ଼ 

େମା:୮୦୧୮୭୦୪୫୭୩ 
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ବିଦାୟ ଉେଣଇଶିବିଦାୟ ଉେଣଇଶିବିଦାୟ ଉେଣଇଶିବିଦାୟ ଉେଣଇଶି    
ଯାତନାର ବୀଜ ବୁଣିେଦଇ  

ଊେଣଇଶି ଚାଲିଗଲ 

ମାଗିଥିଲି କିଛି ହସ 

ଦୁଃଖଭାର ମୁେm ଲଦି େଦଲ 

ବ�ିବାର ଆଶାତକ 

କହ କିଆଁ ଛଡାଇଣ େନଲ...? 

 

େଦଖିଥିଲି େକେତ ସ�ପt 

ମନବେନ ଯ�ଣାର ସୁର ଖwିେଦଇ 

ବିେjଦର ପାେଚରୀ ଗଢିଲ 

ବସf ନେଦଲ ନାହZ 

ବିରହର ପୁରୁଣାର ନିଆଁେର 

କହ କିଆଁ ବଇଶାଖୀ ଝଡ ବୁହାଇଲ..? 

 
ଶିgକ, ସତ�ବାଦୀ ହାଇ9ୁଲ୍, ଧmାମାଳ 

େଦଓଗଁା, ବଲାoିର େମା: ୮୯୧୭୩୯୭୩୪୮ 

କmୁରୀ ଚରଣ 
ରାଉତ 
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ଦୁ୍ବଳା ନୁେହଁ ମୁଁଦୁ୍ବଳା ନୁେହଁ ମୁଁଦୁ୍ବଳା ନୁେହଁ ମୁଁଦୁ୍ବଳା ନୁେହଁ ମୁଁ    
ନୁେହଁ ମଁୁ କେºଇ 
       ତୁମ ଈଶାରାେର ନାଚିବି 
ନୁେହଁ ମଁୁ ଆଇନା 
        ତୁମ କଥା ମାନି ଚଳିବି।୧। 
 
ନୁେହଁ ମଁୁ ଇତିଶ�ୀ 
       ଫୁଟିବା ଆଗରୁ ଝଡିବି 
ନୁେହଁ ମଁୁ େବବିନା 
        ମରିବା ପବୂ�ରୁ ମରିବି।୨। 
 
ନୁେହଁ ମଁୁ ଶ�ାବଣ 
       ଆଖି ଲୁହ େହାଇ ଝରିବି 
ନୁେହଁ ମଁୁ େରବତୀ 
        ସବୁ ଦୁଃଖ ସହି ବ�ିବି।୩। 
 
 
 
 

अଜୟ କୁମାର 
େବେହରା 

 

ପାଇଛି ସଂ9ାର 
      ଗଢିବି ଜୀବନ େମାହର 
ଦୁବ�ଳା ନୁେହଁ ମଁୁ 
       କନ�ା ରତt  ଏ ସଂସାରର।୪। 
 
ନିଜ େଗାେଡ ନିେଜ 
     ଉଠି ପଡ଼ି ଚାଲି ଶିଖିଛି 
ପ�ତି କୂେଳ ପୁଣି 
      ବ�ିବାର ମାେନ ଜାଣିଛି।୫। 
 
अzାରକୁ ଭୟ 
     ତିେଳ େହେଲ ନାହZ େମାହର 
ସ� ସୁରgା ବେଳ 
     अସାଧ� ବି େହବ ନିଜର।୬। 

େମାରଡ଼ା,ମୟରୂଭw। 
େମା : ୯୭୭୬୦୨୫୪୫୮ 
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ସବୁକିଛି ସ�ପtପରିସବୁକିଛି ସ�ପtପରିସବୁକିଛି ସ�ପtପରିସବୁକିଛି ସ�ପtପରି    
େଦବଷi ନାରଦ   ପଚାରିେଲ ଦିେନ 

       ପ�ଭୁ+ ମୁଖକୁ ଚାହZ 

ଆପଣ+ ମାୟା   କାଠିକର ପାଠ 

       ବୁଝି ମଁୁ ପାରିଲି ନାହZ  । 

 

ନାରଦ+ ପ�ଶt   ଶୁଣିଣ ଶ�ୀକୃ� 

    ହସି ହସି େଯ କହିେଲ 

ଆଜନE ରୁ ତୁେମ  େହଲ ବ� ହE ଚାରୀ 

     ତୁମକୁ େକହି ଜାଣିେଲ  । 

 

ଏ ମାୟା ଭିତେର   ପ�େବଶ ପାଇଁକି 

         ଆଗ�ହ କାହZକି େହଲା 

ନେରC�  ପ�ସାଦ 
େବେହରା 

 

େଧୖଯ�� ଧର ଦିେନ   ଆେପ ଜାଣିଯିବ 

     ବୀଣା ବଜାଇବା  ବାଲା। । 

 

ନାରଦ+ୁ ସେo  େଘନିଣ ଶ�ୀକୃ� 

     ବାହାେର ବୁଲିଣ ଗେଲ 

ବୁଲୁବୁଲୁ ଯାଇ  ନିଛାଟିଆ �ାେନ 

        ଖରାେବେଳ ପହ�ିେଲ  । 

 

ମୁmଫଟା ଖରା      ସହି ନ ପାରିଣ 

       ପ�ଭୁ ! ଗଛତେଳ ଗେଲ ବସି 

ନାରଦ+ୁ ଚାହZ   ଶ�ୀକୃ� କହିେଲ 

   େମାର, େଶାଷ ବଢିଗଲା ଆସି  । 
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େଖାଜି ଆଣ ଯାଇ   ପିଇବା ପାଣି ମଁୁ 

        ବସିଛି ଏଠି କହିେଲ 

େଦବଷi ନାରଦ    କମmଳୁ ଧରି 

     ପିଇବା ପାଣି େଖାଜିେଲ । 

 

କିଛି ଦୂର ଚାହZ    ନିେରଖି େଦଖିେଲ 

         ଘରଟିଏ  ଦିଶୁअଛି 

େସ �ାନକୁ ଯାଇ   ପହ�ି େଦଖିେଲ 

       କବାଟ ସବୁ ପଡିଛି  । 

 

ପାଣି ମୁେC ପାଇଁ    କବାଟ ବାେଡଇ 

       ଉ¡ ସ�େର ଡାକ େଦେଲ 

ସୁCରୀ ଯୁବତୀ  େବେଗ େବେଗ ଆସି  

      କବାଟ ଧିେର େଖାଲିେଲ  । 

 

ଏକମାତ�  କନ�ା    ପିତାମାତା+ର 

        ସୁCରୀ ଯୁବତୀ ଥିଲା 

େଦଖି େଦଲା gଣି   ନାରଦ+ ମନ 

        େସଇଟି अଟକି ଗଲା  । 

କନ�ା ପାଇଁ ବର   ମିଳିଗଲା ଆଜି 

       ମନେର ଭାବିେଲ ପିତା 

ଘର ଭିତରକୁ   େକାଳକରି େନଇ  

      କହିେଲ େହେବ ଜାମାତା  । 

 

ବିଭାଘର େହଲା  କନ�ା ସେo ତା'ର 

      ରହିଲା ଘର େଜାଇଁଆ 

ଧନ ସ!ଦକୁ    େଭାଗ କରିବାକୁ 

      ତୁ େହବୁ ଘର କୁଣିଆ  । 

 

େଭାଗ ବିଳାସେର  ରହିଲା େସଠାେର 

      କିଛି ନ ପାରିଲା ଜାଣି 

ପାଣି ପିଇବାକୁ    ପ�ଭୁ ବସିଛfି 

       େସକଥା ଭୁଲି ଗଲାଣି  । 

 

ତିେନାଟି ପୁତ� ର   ଜନକ େହାଇ େସ 

        ଆନCେର କାେଟ ଦିନ 

ସୁଖ ସଂେଭାଗର  କାଳାତିପାତେର 

       ନାଚୁଥାଏ ରାତିଦିନ  । 
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ସୁଖ ପେର ଦୁଃଖ  ଦୁଃଖ ପେର ସୁଖ  

       अନିବାଯ�� ଏ ସମାେଜ 

ମଣିଷ ଜୀବେନ    ସବୁଦିନ ପାଇଁ 

     ରହିନାହZ  େକେବ େତେଜ । 

 

ବଷ�ା ଋତୁ େହଲା  େମଘ ବରଷିଲା 

        ପ�ବଳ ବନ�ା ଆସିଲା  

େଗାରୁଗାଈ ପୁଣି   ଘର,ାର ସବୁ 

        ଭାସିବା ଆର� କଲା  । 

 

ନାରଦ+ ଘେର   ପାଣି େଯ ପଶିଲା 

        ମନେର ଘାରିଲା ଚିfା 

ପିଲା ଛୁଆ ଘର   ରgା କରିବାକୁ 

        ବଢିଲା ତା'+ ଦୁ�ିfା  । 

 

ଏକାେଳ ଭାବିେଲ  ପିଲା ଛୁଆ ଧରି 

       ନିରାପଦ �ାେନ ଯିବି 

ସଂସାର େମାହର  ରgା ପାଇଯିବ 

        ଆନCେର ନାଚୁ ଥିବି  । 

ଚାହୁଁ ଚାହୁଁ ପୁତ�   ଭାସିଗେଲ ଜେଳ 

        ପାରିେଲନି ରgା କରି 

ପତt ୀ+ୁ ଜାବୁଡି   ଧରିଣ କହିେଲ 

       ଚାଲଯିବା େହାଇ ପାରି  । 

 

ପତt ୀ+ ସହିତ   ପିଲା ଛୁଆ ଭାସି 

       େହାଇଣ ଗେଲ अଦୃଶ� 

କମ�କୁ ନିCfି  ଦୁଃଖେର ବସିକି 

      େଦଖିଲି ଆଜିକି ଦୃଶ�  !! 

 

ମନର ଯ�ଣା   ବଢିଯାଇ ଥାଏ 

 େଲାତକ ଧାର ବୁହାଇ 

ମୁମଷୂ�ୁ ଭାବେର   ପଡି ରହିଥାଏ 

 ପରିବାରକୁ ହରାଇ  । 

 

ଏ ସମେୟ କାେନ   ବାଜିଲା ପ�ଭୁ+  

 ସୁମଧୁର କ�ସ�ର 

ପାଣି ପିଇବାକୁ      ହୁଏ ମଁୁ अ�ିର 

 ନାରଦ ! କାହZକି କରିଲୁ ପର  । 
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ଶ�ୀକୃ�+ ସ�ର  ଶୁଣିଣ ନାରଦ 

 ଚମକି ଉଠିବସିେଲ 

ବନ�ା ଦୃଶ� ଆଉ   ନଥିଲା ଆଗେର 

 କୁଆେଡ ଗଲା ଭାବିେଲ  । 

 

ଚି�ାର କରିଣ    ଉଠିେଲ  ନାରଦ 

 ଆଜି ମଁୁ କअଣ କଲି 

ଏେତଦିନ ଯାଏ    ସ�ପt େଦଖୁଥିଲି 

 ସତ�କୁ ଯାଇଣ ଭୁଲି  । 

 

अପବୂ� ଏ ମାୟା   ପ�ଭୁ  ଆପଣ+ 

 ଜାଣିବାକୁ ବାକି ଥିଲା 

ମାୟାର େଦବତା   ମାୟାଧର ତୁେମ 

 େମାର ! ହୃଦେୟ େଚତା ପଶିଲା । 

 

 

 

 

 

 

 

ନାରଦ+ କଥା    ଶୁଣିଣ ଶ�ୀକୃ�  

 ମୁରୁକି ହସି କହିେଲ 

ମାୟାର ସ�ରୂପ   ଜାଣିଲ ତ ଏେବ 

 ଆଖି ଆେଗ ଭାସି ଗେଲ  । 

 

ମାୟାବv ଜୀବ    ପାଉଥାଏ କu 

 ବୁଝାଇ କହିେଲ ହରି 

ଜଗତେର ଯାହା   େଦଖୁ अଛ ତୁେମ 

 ସବୁକିଛି ସ�ପtପରି  । 

 

ହାତେଯାଡି  କହି    ଉଠିେଲ ନାରଦ 

 ପ�ଭୁ ! ଆପଣ+ୁ ନମ9ାର 

ଆପଣ+ ମାୟା    अତି କuକର 

 ଜାଣିଲି ପ�ଭୁ ଏଥର  । 

 
ଆଳଦା, ଖଇରା, ବାେଲଶ�ର,  

େମା--୯୮୫୩୧୪୨୫୧୦ 
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अଭିମାନअଭିମାନअଭିମାନअଭିମାନ    
ଜୀବେନ ଯ�ଣା େଦଉଥା� ପ�ଭୁ  

ଦୁଃେଖ କଟୁଥାଉ ଦିନ, 

କରିବିନି େକେବ ତୁମକୁ ଗୁହାରି  

େଦବିନି ତୁମକୁ ମନ ।। 

ଯିବିନି ତୁମ ଚରଣ, 

େଭାଗିବାକୁ ଏଠି ଜନମ େଦଇଛ 

େନବିନି କାହା ଶରଣ ।।  

 

େକେତ ଦିନ ଆଉ ସହିବି ଠାକୁେର  

ବzୁ+ ଟାହି ଟାପରା , 

ଶୁଣି ଶୁଣି କାନ େହଲାଣି ବଧିର 

ମନ େହଲାଣି ଖପରା ।। 

ପ�ଶାf କୁମାର 
ମିଶ� (କୁନୁ) 

 

ଭାoିଯାଏ ଆତE ବଳ , 

ସମୟ ଯାଉଛି କାଳ ବି ପୁରୁଛି  

େଦହ େହଉଛି ଦୁବ�ଳ ।। 

 

େକେତ େକେତ ପାପି ଉvାର କରୁଛ  

ତୁମ ଦୁଇ ଭୁଜ େଟକି , 

େମା ପାପ କଳସ ପୁରିନି କି ଆଉ  

େକେତ େଯ ରହିଛି ବାକି ।। 

 

କୁହ ପ�ଭୁ ଚକାଆଖି , 

ତୁମ ଚରଣେର �ାନ ପାଇବାକୁ  

େଯାଗ� ନୁେହଁ କି ଏ ପାପୀ ??।। 

 

େଲାଡ଼ା ନାହZ େମାର ଧନ, ଯଶ ମାନ 
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େଲାଡୁଛି ପେଦ ଶରଣ , 

ପଦ ପ+ଜକୁ ଆସରା କରିଛି  

ସମପi େଦଇଛି ମନ ।। 

 

ଦୟା କର ଜନାh�ନ , 

ଚାରି ରଥ ଚାଲୁ ସମୟ ଟା ଢଳୁ 

େବେଳ ଯାଉ ଏ ଜୀବନ ।। 

 

ଜଗତ ପାଳକ େବାଲାଇ ଉଡାअ 

ପତିତପାବନ  ବାନା, 

ତୁମ ଦୃuିେକାେଣ ନୁେହଁ କି ମଁୁ ଜେଣ  

ପତିତ ମଧ�େର ଗଣା ।। 

 

କରୁଣାରୁ େହବ କି ଊଣା ? 

େଫରି ଯାଉଛି ମଁୁ ତୁମ ବଡ଼ ଦାmୁ  

ବହୁ ପେଛ ଲୁହ ଝରଣା ।। 
କଟକ, ବା+ୀ, ତାଳବ`  

େମା : ୭୦୦୮୨୧୪୩୧୪ 
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ଆେମ ତ ଜୀବେଟ ଛାରଆେମ ତ ଜୀବେଟ ଛାରଆେମ ତ ଜୀବେଟ ଛାରଆେମ ତ ଜୀବେଟ ଛାର    
େଛଳି ଚାହZअଛି ଜୁଳୁଜୁଳୁ କରି 

କୁକୁଡ଼ା େଖଳୁଛି େଖଳ 

ନୂଆବଷ� ନୁେହଁ ଆସିଲାଣି ଜାଣ 

ଦୁହZ+ର େଶଷ େବଳ । 

ସବୁ ଜାଣି େଛଳି ପଚାରିଲା ଆସି 

ହଇେର କୁକୁଡ଼ା ଭାଇ 

କଟା େହବୁ ତୁହି ଜାଣିଛୁ ତଥାପି 

ଡର ତେତ ଲାଗୁ ନାହZ ? 

କଂେସଇ ଆସିକି େଦଖିବା ପରଠୁ 

ନିଦ େମା ଯାଇଛି ହଜି 

ମେନମେନ େକେତ ଗୁହାରି କରୁଛି 

ଠାକୁର+ ନାମ ଭଜି । 

ଶିଶିର କୁମାର 
ପmା 

 

 

 

 

 

କାହZକି କରିଛ ହୀନିମାନୀ ଜୀବ 

ତୁମକୁ ପ�ଭୁ େହ ଜଣା 

ମଣିଷ େହାଇେଲ େବଶୀ ଖୁସିବାସି 

ଆେମ େହଉଥିବୁ ହଣା । 

କୁକୁଡ଼ା କହିଲା , ଦୁଃଖ କିଆଁ କରୁ 

ଆେମ ତ ଜୀବେଟ ଛାର 

ମଣିଷ ପାଇଁକି ଜନମ େନଇକି 

ମରୁଥିବା ବାର ବାର । 
କୁଆଁସ , େମରଦା କାଟିଆ , ଯାଜପୁର 

ଆଳାପ:~୮୯୮୧୭୩୭୨୨୮ 
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ସ!କ�ସ!କ�ସ!କ�ସ!କ�    
ସ!କ�କୁ ଭଲଭାେବ ବୁଝିଲାପେର 

ମାପିଲାପେର,ଜାଣିଲି ସ!କ� 

ଆଜି ବାଟବଣା, 

େସ ହଜାଇଛି ତା'ର ଠିକଣା। 

अଥ�  ଓ ପ�ାଚୁଯ��ର अହମିକା 

ପାଖେର ସ!କ� ବzା ପଡିଛି 

अସତ�ର ଚକ� ବୁ�ହରୁ େସ 

अଭିମନୁ� ପରି େଫରିବାର ବାଟ 

ଭୁଲିଛି। 

 

 

 

ସରସ�ତୀ ପmା 

 

େସ ପାଣି ନୁେହଁ, ମରୀଚିକା ପଛେର 

ଧାଇଁଛି। ମିଛ ପ�ଶଂସାର କୁହୁଡି 

ତାକୁ ଦିଗ ହରା କରିଛି। 

ସେCହର କଲେମଘ ତା େଦହେର 

କଳ+ର କଳା େବାଳିଛି। 

େସ କଳା ଛାଡିବ ନି�ିୟ,କି� 

େସ, କଳା ଛାଡିବା େବଳକୁ 

ସ!କ�କୁ ସାଥିକରି ବ�ିଥିବା  

ବାେଟାଇଟା--ବାଟେର अେପgା 

କରିଥିବ ତ? 

 
ସରସ�ତୀ ପmା, ମoଳପୁର, ଯାଜପୁର, କନିକପଡା

-୭୫୫୦୧୨ 

େମା-୭୬୦୮୯୪୦୮୨୩ 
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ମଣିଷତ�ମଣିଷତ�ମଣିଷତ�ମଣିଷତ�     
ମଣିଷ ଭୁଲିଛି ଆଜି  

 ମଣିଷପଣିଆ  

ମଣିଷ ମଣିଷକୁ ଭାେବ  

 ଘରର अଳିଆ ।। 

ଏ ସମାଜ ଏେତ ଆଜି  

 େହଲାଣି  କଳୁଷିତ  

ମଣିଷ ପାଖେର ନାହZ  

 ଟିେକ ମଣିଷତ�।।  

ସାହାଯ� େବାଲି ଶ�େଟ  

 ଭୁଲି େସ ଯାଇଛି  

ନିଜ ସ�ାଥ� ପାଇଁ ସଦା  

 ଚିfା େସ କରୁଛି।। 

ମନସିEତା ବିଶ�ାଳ 

 

ବାପା,ମାଆ,ଭାଇ,ବzୁ 

 ଆତE ୀୟସ�ଜନ 

ଟ+ା ଆେଗ ସଂପକ�ର ମଲୂ�  

 ପଡ଼ିଛି ମଳିନ।। 

ଦୁବ�ଳ ଉପେର ଚାେଲ  

 ଏଠି अତ�ାଚାର  

ବଢିଛି ହିଂସା, ଦୁନ�ୀତି,  

 अନ�ାୟ, ବ�ଭିଚାର।। 

ସଂପକ�ଠାରୁ अଧିକ  

 ଗୁରୁତ�  େଯ ଟ+ା  

ଟ+ା ପାଇଁ ନିଜ େଲାକ+ୁ 

 େଦଇଯାଏ େଧାକା।।  
 

ଗଡମାଟିଆପଡା, କଣାସ, ପୁରୀ 
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ସମସ�ାସମସ�ାସମସ�ାସମସ�ା    
ସାଗର ପରିକା ଜୀବେନ ସମଷ�ା 

େକେବ ଆେସ ଜୁଆର ତ'େକେବ ଭ)ା.....। 

 

ସମୟ ର େସ�ାେତ େସ�ାତସିନୀ ପରି 

ବୁହାଇ ଚାଲିଛି ଜୀବନ ମଁୁ ଧରି....। 

 

ସଭି+ ମନେର ଖୁସି େଦବାପାଇଁ 

ସଳୀତା ସାଜିअଛି ଆଜି େମାପାଇଁ....। 

 

ତଥାପି ସମଷ�ା କମିବାର ନାହZ 

ବିପଦରୁ େମାେତ ତ� ାହି େଦବା ପାଇଁ.....। 

 

ବଷ�ା ଦାସମହାପାତ�  

 

ଧାରା ଶ�ାବଣ ର ଶ�ାବଣୀ ସାଜିଛି 

ନୟନୁ େଲାତକ ଧାର ବୁହାଉଛି...। 

 

ଜୀବେନ ସମଷ�ା େକେତ ବାକିअଛି 

ସ!କ�େର ଦାଗ ପଡ଼ି ଚାଲିअଛି...। 

 

େସtହ େପ�ମ ପର ଆପଣା କାହାର 

ସବୁତ ଭୁଲfି ସମଷ�ା ଆଗର...। 

 

ପଥର ପଥିକ ସାଜିଛି ମଁୁ ଏକା 

ସାଥି େହବାପାଇଁ େକହିନାହZ େଦଖା...। 

 

ବାଃ'େର ଦୁନିଆଁ ଭାରି अମାନିଆ 

ସ�ାଥ� ଟିେକ ପାଇଁ କରୁଛୁ କିମିଆଁ...। 



ଆହ� ାନ
 ଇ-ପତି� କ

ା 

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

ଆହ� ାନ ଇ-ପତି� କା ସ!ୂ#� ନିଃଶୁ% ବିତରଣ େହତୁ ଡା େଜ�ାତି ପ�ସାଦ ପ)ନାୟକ+ ,ାରା ପ�ତି-ିତ ଓ ପ�କାଶିତ    Aahwaan.comAahwaan.comAahwaan.comAahwaan.com           207 

 

ସଭି+ ଜୀବେନ ସମଷ�ା ର ମାେନ 

ବହୁ ଶ+ାକୁଳ ପରି�ିତି ଜାେଣ...। 

 

ଧଯ�� ହZ'ଜୀବେନ ଏକ ମଳୂ କଥା 

ସମୟ ଆେଗ ଆେମ ସଭିଏଁ ବzା...। 

 

 ଜୀବେନ େମାହର अେପgା ରହିଛି 

ସମଷ�ା ସୁଧାରି ମଁୁ'େକେବ ପାରୁଛି...। 

 

                            
ବଷ�ା ଦାସମହାପାତ�  

ବ`ା,ବାେଲଶ�ର 
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ସE �ତିସE �ତିସE �ତିସE �ତି    
େଚନାଏ ହସ,  

ମୁଠାଏ ପାଉଁଶ,  

ଦଲକାଏ ପବନ,  

ଜୀବନର ବିରହ ମିଳନ  

ସବୁର େଫ�ାେଫ�ିେର  

େଶଷ ହୁଏ ଲୁହେର  

ଜନE  ତ ଖାଲି ହାତେର  

ମରଣ ବି ଖାଲି ହାତେର  

ଆସିବା ବି ଏକା  

ଜୀବ|ବି ଏକା  

ସE �ତି ତୁେମ ଦୁଃଖ ସୁଖର  

ଚିର अପାେସାରା  

ସଂଯୁ�ା ସାହୁ 

 

 

 

 

ତୁେମ ଦୂର ଆକାଶର  

अଭୁଲା ପସରା  

ତୁେମ ମନଗହନର ସାଇତା  

ଜୀବନର ସ�ାର  

େକବଳ ଛାଡିେଦଇଯିବା  

କିଛି ସE �ତିର ସ�ାgରେର | 

 

 
ମାଟିଘର (ଉପସଭାପତି ) 

ରାହାମା  

ଜଗତସିଂହପୁର 
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ହୃଦୟ ଭାoିଲାପେରହୃଦୟ ଭାoିଲାପେରହୃଦୟ ଭାoିଲାପେରହୃଦୟ ଭାoିଲାପେର    
ହାେତ  ଗଢା  ଆମ  େପ�ମର  ନअର 
େକମିତି  ଭାoିଲୁ  କହ ॥ 
 
ଛଳନା  ନିଆଁେର ଜାଳି  େଦଇ  ମେତ 
କି  ଲାଭ  ପାଇଲୁ  କହ ॥ 
 
ଦୁନିଆ ହାଟେର  अେନକ  େଖଳନା 
ରହିଥିଲା  ପରା  ଭରି ॥ 
 
େହେଲ  େମା  ହୃଦୟ କୁ  ବାଛି  େନଇ  କିଆଁ 
ଭାoି େଦଲୁ  େଖଳି  ସାରି ॥ 
 
ଓଠ ଧାେର  େଯଉଁ  ହସଟିେକ  ଥିଲା 
େସ ଥିଲା  େତାର  େମାର  େପ�ମ ॥ 
 
ଧକ୍  ଧକ୍  େହାଇ େତା  ହୃଦୟ  �ଦନ 
ଗାଉଥିଲା  ପରା େମା  ନାମ ॥ 
 

େଜ�ାତିମ�ୟୀ 
େବେହରା 

 

ନିଳ କ�  ପରି  ପାନ କରି  େଦବି 
େତା  ପ�ତାରଣାର  ଜହର  ॥ 
 
ଯାହା  ପାଇଁ ତୁ  ଠକି  େଦଲୁ  ମେତ 
ସିCୂର  ପିzି  େହାଇ  ଯା  ତୁ ତାହାର ॥ 
 
େତାେତ  ପାଇ  ମଁୁ  ହସୁଥିଲି  ହରାଇ  ବି  
ହସୁଛି 
କାହZକିନା  ତୁ  अଛୁ  େବାଲି  ଖୁସିେର  ॥ 
 
େମା ଭାଗ�େର  अଛି  େଯେତ  ଖୁସି  ସବୁ 
େଲଖିେଦଲି  ଆଜି  େତା  ନଁା େର ॥ 
 

ବାହାବଳପୁର, ବିଦୁ, ବାେଲଶ�ର, ଓଡ଼ିଶା 
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ଜୀବନଜୀବନଜୀବନଜୀବନ    
ଜୀବନ ଏମିତି अମାନିଆ ନଈ 

 ବହିଯାଏ ବହିଯାଏ, 

ଜୀବନ ଏମିତି अକୁହା ଯ�ଣା 

 ସୁଖ ଦୁଃଖ ସହିଯାଏ ।।୧।। 

 

ଏ�ଡ଼ିଶାଳରୁ  ଆର� ଜୀବନ 

 ମଶାଣିେର ହୁଏ େଶଷ, 

ଯ�ଣାେର ସେଢ଼ େକେବଏ ଜୀବନ 

 ନକରିବି କିଛି େଦାଷ ।।୨।। 

 

ଜୀବନ ନୁହଁଇ ଆେମାଦର ବନ 

 ସୁଖ ଓ ସେ�ାଗ ପାଇଁ, 

ନCିନୀ ରାଉତ 

 

ଜୀବନ अଟଇ ସଭି+ର ପାଇଁ 

 ଏକ ଏକ ଯୁv ଭୁଇଁ ।।୩।। 

 

ଜୀବନ ଯୁvେର ଜିତିବା ପାଇଁେର 

 କମ� अ¥ अେଟ ବଡ଼, 

ପିପିଲିକା ସମ କମ� କରିଯାअ 

 େତେବ ତୁ ଜିତିବୁ ଗଡ଼ ।।୪।। 

 

ଶ�େମ ଜିଏଁ ନର  ଶ�ମ ଏକାତାର 

 ଜୀବନର ମାପକାଠି, 

ପରିଶ�ମ ବିନା  ହା'अନt  ଚିfାେର 

 ଜୀବନ କାମୁେଡ଼ ମାଟି ।।୫।। 
 

ବାଲିପ)ା 
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ଯଦି େକେବ ଆସ ତୁେମଯଦି େକେବ ଆସ ତୁେମଯଦି େକେବ ଆସ ତୁେମଯଦି େକେବ ଆସ ତୁେମ    
ଯଦି େକେବ ଆସ ତୁେମ 

अେଫରା ପାଲି+ିେର 

କିaା ଯଦି ଆସ ତୁେମ 

େମା अେପgାର େଶଷେର 

ଯଦି େକେବ ତୁେମ ଆସ  

ପgୀରାଜ େଘାଡାେର 

ମଁୁ ଭୁଲିଯିବି େମାର अତୀତ ତଥା ଭବିଷ�ତ 

କୁ 

ସମପi େଦବୀ େମା ବ_�ମାନ 

ତୁମ ଆwୁଳାେର ।। 

 

 

କବିତା ତିଆଡ଼ି 

 

 

 

 

 

ଯଦି େକେବ ତୁେମ ଆସ 

अେଶାକ ର େଗାଟିଏ ଭପାଖୁଡା େନଇ 

ଯଦି େକେବ ଆସ 

ଜହt  ଠାରୁ େଜ�ାÑା ଟିକିଏ େନଇ 

ଯଦିେକେବ ଆସ ଶିଶିର େଟାପାଏ େନଇ 

ତଥାପି ସମପi େଦବୀ ନିଜକୁ 

ତୁମ ସାରା ଜୀବନ େର। 

 
ଓଡ଼ିଆ ସtାତେକା_ର ବିଭାଗ, ଦି� ତୀୟ ବଷ�,  

ବିଶ�ଭାରତୀ ଶାfି ନିେକତନ, େକାଲକାତା 
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ସେ�ାଗ କରିବାକୁ ଲାେଗ ଭାରିସେ�ାଗ କରିବାକୁ ଲାେଗ ଭାରିସେ�ାଗ କରିବାକୁ ଲାେଗ ଭାରିସେ�ାଗ କରିବାକୁ ଲାେଗ ଭାରି............    

େଦଖି ପ�କୃତିର ମେନାହର 

ଲାେଗ ହଜି ଯିବା ପାଇଁ  

अଦିନର ବଉଳ ପରି    

ଆକାଶେର େଡଣା େମଳାଇ  

ଉଡିବାକୁ କେର ଭାରି ଇଛା । 

 

ତା େଜ୍ଯାଛନାର ମାଦକତେର  

ହେଜଇ ଦିଏ େମା ଦୁଗ�zକୁ 

କାେଳ ତା ଚାତକ ପାଇ 

ତ� ~�ି େହାଇ ପାେର  

ଏ େମା ଜଳ ଜଂଜାଳ ଜୀବନ ଭିତେର । 

 

 

 

 

 

 

ଆନC ସାଗରିଆ 

 

 ତା'ରି କୂଳ ବgେର  

ସଦା ବୁଡି ରେହ ଦିବା ରାତି 

ଥରୁଟିଏ େମା अପବିତ�  �Cନକୁ 

ସ୍ଷଶ� କରି ଯାଆ େବାଲି  

କେର ତା' େକ େକେତ ବରଣ । 

 

ସତେର ତା ଥପ ଥପ ବା}  

ଛୁଇଁ ଯାଏ େମା ମାନବିକତାକୁ 

କିଛି gଣ ପାଇଁ କେର  

େମା ଜୀବ ହୀନ ଶରୀରକୁ ଆନC ଦାୟକ.. 

 

େତା ନବେଯୗବେନ ମିଶି  

କରିବାକୁ ଚାେହଁ ମଧୁ ଛCା ରାତି 

େହେଲ ତୁ ତ ବୁଝୁନ  

େମା େପ�ମର ଗାଢତା େକେତ ... 
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ଫୁେଲଇ େମା ପି�ୟାଫୁେଲଇ େମା ପି�ୟାଫୁେଲଇ େମା ପି�ୟାଫୁେଲଇ େମା ପି�ୟା............    
ସେଜଇ େହଇଛି େମା ପି�ୟା ସୁCରୀ 

      ହସୁଛି ଓଠକୁ ଚାପି 

  େଦଖିେଲ ଲାଗୁଛି ଚC�ମା ହସୁଛି 

       େଦହେର ପଶୁଛି ତାତି, 

   କାହZକି େମା ଧନ ଫୁେଲଇ େହଉଛି 

       ଶୀତ ଭରା ଏଇ ଦିେନ 

ସହି ପାରୁନାହZ ରହି ପାରୁନାହZ 

   ଖୁସି ହୁଏ ମେନ ମେନ, 

ସେତକି ଫଗୁଣ େଫରି ଆସିअଛି 

    ପି�ୟାର ମଧୁର ଓେଠ 

 ଖୁସି ଖୁସି ଲାେଗ  ଦୁନିଆଁଟା ଆଜି 

     ଶାfିେର େମା ଦିନ କେଟ, 

କୁମାର େଲାେକଶ୍ 

 

  ମୟରୂ େଯମିତି ବାଦଲ େଦଖିେଲ 

          ନାଚୁଥାଏ େଥଇ େଥଇ 

   େମାେତ ବି ଲାଗୁଛି ନାଚିବି ମଁୁ ଆଜି 

         ପାଦେର ପାଦକୁ େଥାଇ, 

   ବରଷା ରାଣୀ କୁ ମିଳିଲା ଫଗୁଣ 

       େମାେତ ମିଳିଗଲା ସାଥୀ 

   ଖୁସିେର ରହିବି ସବୁ ଦିନ ପାଇଁ 

       ଭୁଲି ଯିବି ଦିନ ରାତି, 

ଫୁେଲଇ ଜହt କୁ ନିଜର କରିବି 

      ଫଗୁଣ େଖଳିବ ନିତି 

 ସାଥୀେର େଦବି ମଁୁ ଖୁସିର ଲହରୀ 

        ରହିଯିବ େହାଇ ସE �ତି । 
େଗାରଡାପାଳ, େଢ+ାନାଳ 

େମା : ୭୯୮୧୩୧୦୭୧୯ 
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ପି�ୟତମ ମିଛ କଥାପି�ୟତମ ମିଛ କଥାପି�ୟତମ ମିଛ କଥାପି�ୟତମ ମିଛ କଥା    
ତୁ ଆସିବୁ େବାଲି ତ, 
अେପgାେର ମଁୁ.... 
ୟା' ଭିତେର  ଝାେଳଇ ଗଲାଣି  
ପା�ଟି ଜୁନ 
େହେଲ ଉ_ର ଘର ଏେବବି ଶନୂ  । 
 
ଫି ସନ ଯାଏ, ତୁ େଦଇ ଥିବା ଠିକଣାକୁ  
ପଚାରି ବୁେଝ, ତ ଗଁା ଉ_ରା ପବନକୁ 
ଆଉଁସି ଆେସ, ତ ଗଁା ନଈ ତୁଠ ପଥରକୁ । 
 
ନିତି ଯାଇ େଦେଖ  
ମCିର ପାେଚରୀ ଦିହେର  
େତା ନା ସହ େମା ନା େଲଖାକୁ 
ଯାହାକୁ ତୁ ଚାରି ଇଂଚିଆ କ�ାେର େଲଖିଥିଲୁ, 
ଆମ ଗଁା ଶବରା ବୁଢା଼ ପାଲି+ି ଆଣିବାକୁ ରାଣ େଦଇଥିଲୁ, 
ଆମର ଝିअ େହେଲ ଦୀପ ଜାଳିବୁ କହିଥିଲୁ । 
 
ହୁଏତ ତୁ ଭୁଲି ସାରିଥିବୁ  

ରାେଜC�  ଗିରି 

 



ଆହ� ାନ
 ଇ-ପତି� କ

ା 

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

ଆହ� ାନ ଇ-ପତି� କା ସ!ୂ#� ନିଃଶୁ% ବିତରଣ େହତୁ ଡା େଜ�ାତି ପ�ସାଦ ପ)ନାୟକ+ ,ାରା ପ�ତି-ିତ ଓ ପ�କାଶିତ    Aahwaan.comAahwaan.comAahwaan.comAahwaan.com           215 

ପଛ ଦିନର ପଛ କଥା 
େଦଖା େହେଲ ଏତକ କହିବୁ 
ପି�ୟତମ...ଏସବୁ ମିଛ କଥା  ।। 
 
େଫରିେଲ ତୁ ଖାଇବୁ େବାଲି  
ବଇଁଚ ଗଛର େକାଳି 
େସଦିନ ପାଖରୁ ଜମାରୁ ଆଣିନି େତାଳି 
ଆଉ କିଏ ଯଦି େଟକାେଟ ଫିoୁଛି 
େମା ମାଆ ଯାଇ କରୁଛି କଳି । 
 
େତା କଥା ଜାଣି  
ପ�ତି ପ#ୂ�ମୀେର ବାପା ଆଉ ନାହାକ ଡାକୁ ନାହାfି 
ଜାତକ େଦଖୁ ନାହାfି , 
େକମିତି େଦଖେf େଯ  
ପୁअ ପରା କାହା ରାଣ େନଇ ବସିଛି 
କାହା ସପନ େଦଖିଛି । 
 
ହୁଏତ ,ତେତ ଆଉ ଭଲ ଲାଗିବନି  
ପଛ ଦିନର ପଛ କଥା 
େଦଖା େହେଲ ଏତକ କହିବୁ 
ପାଗଳ.... ଏସବୁ ବାେଜ କଥା  ।। 

 
 
 
 
 

େଭାଗରାଇ,ବାେଲଶ�ର 
୭୮୭୩୫୭୦୯୩୮ 
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ନୃଶଂସ ମଣିଷନୃଶଂସ ମଣିଷନୃଶଂସ ମଣିଷନୃଶଂସ ମଣିଷ    
େଗାେଟ ଦୁବ�ଳାକୁ 

ବଳପବୂ�କ ଆୟ_ କରିବା 

େଜାର ଜବରଦ` କରି 

ନିଜ ଶରୀରର 

ତୃ�ା ନିବାରଣ କରିବା 

ଆଉ, gୁଧା େମ�ାଇବା 

କ'ଣ  ମଣିଷତ�   ? 

 

ବାସ, େସତିକିେର 

ପୁରୁଷ ବାଚ� େବାଲାଇବା ? 

ଆଉ, ଜନମାନସ େର 

ପୁରୁଷ େବାଲି ପରିଗଣିତ େହବା 

କ'ଣ ମଣିଷତ�  ? 

େସୗେମC�  ମହାfି 

 

 

କାହZକି ଏେତ ପାରିବା ପଣିଆ ? 

କାହZକି ଏେତ ନୃଶଂସତା 

େସହି ଦୁବ�ଳ ଶରୀରଟି ଉପେର ? 

କ'ଣ ଏତିକି େହାଇଗେଲ 

ପୁରୁଷତ� ସିv େହାଇଯିବ  ? 

 

କାହZକି ଏେତ अମାନୁଷିକତା ? 

କାହZକି ଏେତ ବାଃ�ଟ ? 

କ'ଣ ପାଇଁ ଏମାେନ ଏେତ ବୁଭୁgିତ ? 

 

ଏମାେନ େବାେଧ 

େକେତ ଯୁଗରୁ 

ଏମିତି ଖୁଧା_� ପରି 
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ଘୁରି ବୁଲୁଛfି ? 

ଆଉ, ନିଜକୁ ଶିକାରୀ 

ମେନ କରି ପୁରୁଷତ� ର 

ପ�ମାଣ େଦଉଛfି  ? 

 

କ'ଣ େସ ମୁହୂ_�େର 

େସମାେନ ଲାଭ କରୁଛfି େକଜାଣି ? 

ଭୁଲି ଯାଉଛfି ନିଜର କ_�ବ� ? 

ହରାଇ ବସୁଛfି अ�ିତ� ? 

ମନେର ଖାଲି େଖଳୁଛି 

ର� ସାେଥ 

ର�ା� େହବାର ନିଶା  ? 

 

େଗାଟିଏ ନିରୀହ, ନିହତା, େକାମଳ 

ଶରୀରକୁ କରି ପେକଉଛfି ଖିନ ଭିନ 

େମ�ାଉଛfି େବାେଧ 

େକେତ ଜନE ର ପିପାସାକୁ ? 

ଧିକ, ତୁମ ମଣିଷତ�......... 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ଶିgକ, 

ରାଣୀଓଳା, କସଦ�ା, କଟକ 

େମା : ୯୫୮୩୨୦୫୮୦୪  
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ତୁମ ହାତେଲଖା ଚିଠିତୁମ ହାତେଲଖା ଚିଠିତୁମ ହାତେଲଖା ଚିଠିତୁମ ହାତେଲଖା ଚିଠି    
ତୁମ  ହାତେଲଖା  ଚିଠି  ପଢ଼ି ମଁୁ େଯ 

ରେଖ େଗା ତାକୁ ସାଇତି 

ସମୟ େସ�ାତେର େସଇ ଚିଠି ସାେଜ 

अଭୁଲା   େପ�ମର   ସE �ତି   ।। 

ଲିଭିଯାଏ   ସିନା    ଚିଠିର    अgର 

ଭାଷା  ଲାଗୁଥାଏ  ନୂଆଁ 

ଉ³ୀବିତ କେର  େଯୗବନକୁ େମାର 

ଚିଠିେର  ଓଠର  ଛୁଆଁ    ।। 

େଗାଲାପି ଲଫାପା ତା ଭିତେର ଚିଠି 

ମହେକ  ବାସtା  अତର 

ଭଲଲାେଗ େବଶି େଲଖିଥାअ େଯେବ 

େଦବାକୁ  ଚିଠି  ଉ_ର    ।। 

ପ�ଶାf କୁମାର 
ପ�ଧାନ 

 

 

 

 

ଚିଠିକୁ  ମଁୁ  ସାଥି  ନିେରାଳାେର  ବସି 

ପେଢ େଯ अେନକ ଥର 

ଲୁହ  େଦଇଯାଏ  େଲଖା  େହାଇଥିବା 

େଶଷେର "ଇତି ତୁମର"   ।। 

ଚିଠିର   ଇତିେର    ସରିଯାଏ   ସିନା 

ତୁମ େସ େପ�ମର େଲଖା 

ଆଉ  ଏକ   ଚିଠି   ପାଇବାକୁ   ସଖି 

କେର ମଁୁ େକେତ अେପgା ।। 

 
ଗ�ାମ-ବୁେରାମୁmା 

ଜିଲ@ ା-ବରଗଡ 
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ଧନୁେର ଧନ� ଉ�ଳଧାମଧନୁେର ଧନ� ଉ�ଳଧାମଧନୁେର ଧନ� ଉ�ଳଧାମଧନୁେର ଧନ� ଉ�ଳଧାମ    
ଶୀତ ସକାଳର କାକର େଟାପାେର  

 ଭିଜି ଯାଇଥିଲା ଧରଣୀ କାନୀ 

ସୁରୁଜ େଦବତା ଦୟା ପରଶିେଲ  

 ହୃଦ କCରରୁ କିରଣ ବୁଣି.... 

 ଧମ� େଦବତା+ ଧରମ କାମେର  

 ଝଲିସି ଉଠିେଲ ଧରଣୀ ରାଣୀ 

 ନାରୀ+ ସୁCର ନାରୀ+ ସ�ାନ  

 ବଢଇ ପାଇେଲ ପୁରୁଷ ମଣି.... 

ଉ�ଳୀ ପରଖି ସ�#iମ େଶାଭାକୁ 

 ବିେମାହିତ ମେନ ଭ�ିକୁ ଧରି  

 ବିଧି ବିଧାନକୁ ସ�ାନେଟ େଦଇ  

 ମିuାନt  ତିଆେର ସରାଗ ଭରି... 

 ଧବଳ ବ#�ଟା ସୁରୁଯ+ ରୂପ  

 ଧଳା େଭାଗ ତା+ ଶା¥ ସ�ତ 

 ଲିଆ,ଗୁଡ େନଇ ଗଢିଲା ଯତେନ 

 अପବୂ� ମହେକ ହଜିଲା ଚି_... 

ସେfାଷ ପ)ନାୟକ 

 

ଆନମନା ଆଜି ଧରମ େଦବତା 

 ଉ�ଳୀ ହାତରୁ େଭାଗକୁ ପାଇ 

େକେତ ପବିତ�  େସ ସତେର ଉ�ଳୀ  

 ସ�ୟଂ ଭଗବାନ ନିବାସ ତହZ.... 

 ଧନ� େସ ଉ�ଳ ଧନ� ବି ଉ�ଳୀ 

 ଧାମiକ ଭାବକୁ ହୃଦେର େନଇ  

 ଧରାପେର େକହି ଧମ�ୀେଟ ନାଇଁ  

 େଧୗଯ��ଶୀଳ ତା' ଭାoିବା ପାଇଁ... 

ଧନୁ ସଂକ� ାfିେର ଧରମ େଦବତା  

 ପଜୂ� ପଜୂାଟିକ ତା+ରି ପାଇଁ  

ମିuାନt  େଭାଗଟି ଧନୁମୁଆଁ ନାମ  

 ଜନମ�ାନ ତା ଗwାମ ଭୂଇଁ.... 
 

ଗwାମ, ଓଡ଼ିଶା 
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ଋଷୁେବାଉ ଶୁଣୁଛଋଷୁେବାଉ ଶୁଣୁଛଋଷୁେବାଉ ଶୁଣୁଛଋଷୁେବାଉ ଶୁଣୁଛ    
ଋଷୁେବାଉ ଶୁଣୁଛ 

ଆଉ ଜମା ବ�` ହୁअନି 

କାଲି ରାବଣ େପାଡା ଯାଇଛି 

ଆଉ ବଧ ୂअପହରଣ େହବନି 

ତମ ଝୁअ ଏକୁଟିଆ ଯା'ଆସ କରିପାେର 

ସw େହେଲ େମାେଟ ବ�` କରିବନି 

ଘରର ଏମୁmରୁ େସମୁm ଟହଲ ମାରିବନି 

କି ବାପ େହଇଛ କହି ଶପିବନି 

ଏେବ ତୁମପରି ମା ଓ େମାପରି ବାପମାେନ 

ନି�ିfେର ଝୁअ ବା'ଘର ସପନ େଦଖିବା 

ଘୁoୁଡ଼ିର ଦ�ାହିେଦଇ ନିଦ ଭାoିବନି 

ଝୁअ ଆମ ମୁmେର ତାରା ଫୁଲ େଖାସିବ 

ଆେଲାକ କୁମାର 
ରାୟ 

 

ଶ�ାବଣର ମନେନଇ ନିଜ ଇjାେର ବଷiବ 

କିଆନାଳୀ ଛକେର େଟାକା+ ଖଟି ଜମିବନି 

କାଳୀପଜୂାେର େଟାକା+ ଭିଡ େହବନି 

ସz�ାେର କୁସୁମା େପାଖରୀ ଖାଲି ହସିବ 

େସଠି ଆମ ଝୁअପରି ଫୁଲମାେନ କଥା 

େହେବ 

ପgୀରାଜ େଘାଡାେର ବର ଆସିବାର ଗାଥା 

 

ଋଷୁେବାଉ ଶୁଣୁଛ 

ଆଉ ଜମା ବ�` ହୁअନି 

ନବଦିନ ବ�ାପି ପଜୂା ସେଗୗରେବ ସରିଛି 

ଆସୁରିକ ଶ�ି ଏେବ ସୁଦୂର ପରାହତ 

ଶାfି, େମୖତ� ୀ, ପ�ୀତିର ଉ¡ା ପତାକା ଉଡୁଛି 
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େଲାଭ, ମଦ, େମାହର ଜୁଇ ହୁତୁହୁତୁ ଜଳୁଛି 

େମା ନଥିବା େବେଳ ନିେଖ ବି ଡ଼ରିବନି 

ବାହାେର କୁକୁର ଭୁକିେଲ ଭୁକୁ, ଭୁକୁଥାଉ 

ବାରaାର ନିଦ ଭାoି େଦହ ଖରାପ କରିବନି 

ଆମ ବା'ଘର ଦିନ କଥା ସବୁ ଭାବିବ 

େକମିତି େସେବ ଦିନେର ବି ଆେମ ଜହt  େଦଖୁଥିେଲ 

ରାତିେର ମନପବନ େଘାଡାେର ବସି ବୁଲୁଥିେଲ 

େସାମବାେର ସିେvଶ�ର ମCିରକୁ ଯିବ ନିଦ��Cେର 

େସଠି େଟାକାମାେନ ନଥିେବ ଆଖିେର ଗିଳିବାକୁ 

ମନକୁ ନକିଳି ଛାଡ଼ିେଦବ ପବନେର ଉଡିବାକୁ 

ନୀଳ ନୀଳ ନିଶା ଏେବ ପରାଜିତ, ଭୁଲୁ�ିତ 

ସz�ାେର ବାରିପଟ କବାଟ େଖାଲି ଆକାଶର ତାରା ଗଣିବ 

 

ଆଜିପାଇଁ ଏତିକି, अଧିକ େହେଲ ତୁେମହZ ତ ଖୁଣିବ ! 

 
ଡ଼. ଆେଲାକ କୁମାର ରାୟ 

ଯାଜପୁର । େମା: ୯୪୩୭୦୬୮୦୦୩ 



ଆହ� ାନ
 ଇ-ପତି� କ

ା 

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

ଆହ� ାନ ଇ-ପତି� କା ସ!ୂ#� ନିଃଶୁ% ବିତରଣ େହତୁ ଡା େଜ�ାତି ପ�ସାଦ ପ)ନାୟକ+ ,ାରା ପ�ତି-ିତ ଓ ପ�କାଶିତ    Aahwaan.comAahwaan.comAahwaan.comAahwaan.com           222 

ମହମବତୀ କିଣିେଲଣିମହମବତୀ କିଣିେଲଣିମହମବତୀ କିଣିେଲଣିମହମବତୀ କିଣିେଲଣି????    
ସ�ଗ�େର େକ� ାଧ ଜଜ�ରିତ 
େସହି अଶରୀରି ଆତE ାଗୁଡିକ 
ଏେବ ଖୁବ୍ େଜାରେର ଚି�ାର କରିବାକୁ ଲାଗିେଲଣି, 
ଏଇ େଯମିତି ଓଡିଶାର ଇତିଶ�ୀ,େବବିନା ଓ ଛବିରାଣୀ ପରି अେନକ ଧଷiତା 
ଏକସ�ରେର ପ�ଶt କରୁଛfି ଏ ସହନଶୀଳ ସମାଜକୁ 
"ଆ�ା, ମହମବତୀ କିଣିେଲଣି?" 
 
ସମାଜର ଡିମାଡିମା ଆଖି ସାମtାେର 
ବଳା�ାରୀର ଶ� ପÒାେର, 
ଆେମତ ବାରaାର େପାuବଟ�ମ େହଇସାରିଛୁ, 
ଦିଲ@ ୀର ନିଭ�ୟା,ହାଇଦ� ାବାଦର ପି�ୟ+ା ପାଇଁ 
ହ� ାଟ୍ସପ ଡିପି ବ@ ାକ କରି,ମହମବତୀ େଜ�ାତି ଜାଳି 
ପ�ତିବାଦ କରିବାର ଦୃଶ�କୁ  
ଆେମବି अେନକ ବାର େଦଖିଛୁ। 
 
ଆjା କୁହ ତ,କ'ଣ େଦଶରୁ ଧଷ�ଣ କମିଲାଣି? 
ତୁମ ସମି�ଧାନର ଫh� କ'ଣ େପାଛିପାରିବ 
ନୀରବ ନୟନର େବଦନାର ଲୁହ? 

େଲାକନାଥ ସାମଲ 
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ଗାzି+ର େସ ଉ�ି ଯଦି ସ�ାଧିନତାର  ମାନଦm ହୁଏ, 
େତେବ ଏ େଦଶକୁ ତାହା େକେବ ମିଳିବ  ଟିକିଏ କୁହ 
अବଶ� ଏହା ଏକ अସମାହିତ ପ�ଶt ନି�ୟ। 
 
ପ�ଶାସନ ,ପୁଲିସ୍ କଥା କ'ଣ ବା କହିବୁ େଯ 
ସମେ` ତ ଦୁନ�ୀତିର ସାଗେର ନିଲi� 
ଶିକାରି ଓ ଶିକାର ଭିତେର 
ଲାଭ େଖାଜୁଥିବା େଲାଭି ତୃତୀୟ ଚରିତ� , 
େରାପି ଚାଲfି େଯ ଦୁନ�ୀତିର ଭୃଣ, 
ପ�ମାଣ ସବୁକୁ ନu କରିଚାଲfି ତା+ ତୀÓ କଟାgେର 
େହାଇଯିବ କାେଳ ପ�ସାରଣ । 
 
ବିଧି  ବ�ବ�ା,ଆଇନର ଧାରାସବୁ 
ଆମପାଇଁ ଆତE ହତ�ାର ସିଲାବସ୍ ପାଲଟି ସାରିଲାଣି 
ଆଇନ୍ କାନୁନର ଛକିଶନୂ େଖଳେର  
ଆେମ ସବୁ ମଲାଜହt  ପାଲଟି ଗଲୁଣି, 
ଏହିଭଳି ତୁମରି ଆଖି ସାମtାେର अେନକ ନାରୀ अ`ିତ�  ତ ହେରଇେବ 
କ'ଣ ଆପଣ େଶାଭାଯାତ� ା ପାଇଁ  
ମହମବତୀ କିଣିେଲଣି? 

ପଣସଗm,େକC� ାପଡା 
େଯାଗାେଯାଗ-୭୮୯୪୩୨୪୬୮୭ 
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ଜୀବନ ସଖାଜୀବନ ସଖାଜୀବନ ସଖାଜୀବନ ସଖା    
ବରଷାେର ସିନା ଭିଜିଗଲା େଦହ 

ମନ େଯ ରହିଲା ଶୁଖା 

କହିବି କହିବି କଥା ରହିଗଲା 

େହାଇ ପାରିଲାନି େଦଖା ।।୦।। 

 

ବରଷା ସରିଲା ସରୁୂଯ କିରିଣଏ 

ରଂଗ ର େରାଷଣୀ େବାଳି 

ଇC�ଧନୁ ଗାଏ େପ�ମର ରାଗିଣୀ 

ହୃଦୟ ପସରା େମଲି 

େସ ଗୀତ ଭିତେର अଲିଭା ମନର 

କାହାଣୀ ହୁଏ େଯ େଲଖା ।।୧।। 

 

ଆଶୁେତାଷ 
େମେହର 

 

 

 

 

 

କଥା ବଢିଗେଲ କାହାଣୀ ହୁଏ େସ 

अଛୁପା ରେହନା ମିତ 

ଦୁେର ରହିେଲ ବି ସ!କ� ନିବିଡ 

ନିତିଦିନ ଏଇ ସତ 

ତାକୁ େନଇ େଲଖା ପରାଣ ର ଗୀତ 

ପର ଜୀବନ ର ସଖା ।।୨।। 

 
୫୪ ଆୟ��ପଲ@ ୀ,କିଟଛକ,ପଟିଆ 

ଭୂବେନଶ�ର ୭୫୧୦୨୪ 

ଦୂରଭାଷ : ୯୪୩୭୦୮୫୩୯୬ 
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ମଦୁଆର ଆତE ଚରିତମଦୁଆର ଆତE ଚରିତମଦୁଆର ଆତE ଚରିତମଦୁଆର ଆତE ଚରିତ    
'ମ' େର ମରଣ 'ଦ' େର ଦରିଦ�  ମଦେଯ अଟଇ ଇଶ�ର। 
ମଦୁଆ ଭାବଇ ସଂସାର େର େକହି ନ ଥିେବ ସମାନ ତାହାର ।। 
ମଦ ଥିେଲ େପେଟ ଭାବୁଥାଏ ରାଜା ସଭିଏ ସାଜfି ମfିରି । 
ନିଶା ଉଡିଗେଲ ସରିଯାଏ ନାଟ େହଇଯାଏ ପୁରା ଦୁଆରି ।। 
ପିଇ ମଦ ନ େଦେଖ ମାଇପ ନ େଦେଖ ତା ବୁଢୀ ମଁା କୁ । 
େଯ ଦିଏ ମୁେହ ତା ଯବାବ ମାରିମାରି ଓତାରି ଦିଏ ତା ଛାଳ କୁ ।। 
ମାଇପ ପିzୁଚି ଚିରା ବ@ ାଉଜ କୁ ପୁअ ତା ପାଉ ନି ବହିପତର । 
ନଜର अଛି ତା େଦଶୀ ବିେଦଶୀ େର କୁଆଡୁ େଦଖିବ ତା ଘର ସସାଂର ।। 
ହାେତ ଥିେଲ ମଦ ବାହାେର କବିତା ସେତ କବି ମାରିଯାଏ େଫଲୁअର୍ । 
ସକାଳ ପାହୁଣୁ ବଇନି କରଇ ପାଇପ ହାତ ରୁ ମାଡଖିଆ କ�ାରିअର୍ ।। 
ଘରବାଡି ଜମି ବzା ତୁ ପକାଇ ପିଉ କିଆଁ େସଇ ବିଷ । 
ସମୟ ଆଗରୁ େନଇ ଯା ତୁହି େହ ମଦୁଆ ପଦ ରୁ ସନ�ାସ ।। 
ଶୁଣ େହ ମଦୁଆ ଏଇ େମା ବାରତା,କଉ ପଶୁ େତାର ବzୁ । 
ବୁଝିବା ଶକତି ନାହZ େବାେଧ କିଛି େସଥିଲାଗି ମଣିଷ େହଇ ପଶୁ ର େଖାଳପା ପିzୁ ।। 
 

 
ଭରୁଆ ମୁmା, ଜଟଗଡ, ନୂଆପଡା 

େମା-୯୧୭୮୮୧୮୬୧୧,୭୮୯୪୮୬୩୩୪୦ 

ଧେମ�C�  ବାରିକ 
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ଫଗୁଣ ଜଳୁଛିଫଗୁଣ ଜଳୁଛିଫଗୁଣ ଜଳୁଛିଫଗୁଣ ଜଳୁଛି............    
େମଘ ପଣତେର ଆକାଶଟା ଆଜି 

ଯାଇଛି େଘାେ଼ଡଇ େହାଇ 

ସରୁୂଯ ଲୁଚିଛି ବଉଦ ଗାଆଁେର 

ସକାଳକୁ ଠକି େଦଇ   । 

 

କାହା अେପgାେର ଗoଶିଉଳିଟି 

ପଡିଛି କାମୁଡି ମାଟି 

କ¶ ାf ଶରୀର େଦଇଛି େଲାେଟଇ 

ପାରୁନି ଜମାରୁ ଉଠି    

ଫଗୁଣ ଜଳୁଛି ଫୁଲବି ଜଳୁଛି 

ଜଳୁଛି ଜହtର ଜୁଇ   । 

 

ପ�କାଶ କୁମାର 
ଚାC 

 

 

 

 

 

 

କାଲି େତାଳୁଥିଲା େଯ ଲେg ଝଂ+ାର 

ଆଜି ସିଏ ଗଲା ଭାoି 

କିଏ अପରୂପା ସିt¿  ଚିନିଚଂପା 

ଏେତ ସରି ଯାହା ଲାଗି 

ନିଦ ନଈକୂେଳ ସପନ ବସିଛି 

ରାତିର ତ େଦଖିନାହZ   । 

 
ଜୟପୁର ଶାସନ, ପିପିଲି, ପୁରୀ 

େମା-୯୮୫୩୩୫୪୯୩୮ 
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େତା ସE �ତିେତା ସE �ତିେତା ସE �ତିେତା ସE �ତି    
ଶ�ାବଣର େଶଷ ଆଉ  

େଭାଦୁअର ପହିଲି େବଳାେର 

େତା ସzାନ ପାଇଥିଲି 

अଚାନକ ଏଇ ଭୁବନେର । 

 

ବzୁତାରୁ ଗଢ଼ା େହଲା ଆମରି ସ!କ�, 

अଦିନିଆ ମଳୟ ଛୁଆଁେର 

େତା େଦହେର ବଢିଥିଲା 

କାମନାର େଭାକ । 

 

अଶୀଣର ମଧ�ାନ େବଳାେର 

ପାଖା ପାଖି େହଉଥିେଲ  

ଆେମ ଧୀେର ଧୀେର । 

ସିେvଶ�ର ତି� ପାଠୀ 

 

 

 

ଯାହାଥିଲା ବିଧିର ବିଧାନ  

କାତiକ ର ଗହନ ରାତିେର 

ଦିଆ ନିଆ େହଇଗଲା 

ଆମ ଏଇ ମନ। 

 

ମିଠା ମିଠା ମଗୁସୁର  

ପ�ୀତିେବାଳା କଥା େତାର 

ସୁଲଳିତ େପ�ମର ସoୀତ 

ପଉଷର ପାଗଳ ପଣେର 

ମାଗିଥିଲି ସଜନୀ େଲା 

େତାର େସଇ ହାତ । 
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ମାେଘ େମାେତ କଥା େଦଲୁ 

େମା ଜୀବେନ ଭରିେଦବୁ ରo 

ହଉପେଛ ବିଳaେର 

 ନିଶିକାf େଜାଛନାେର 

ଏ ନୟେନ େଦଖିଲି ମଁୁ 

େତାର େଗାରା अo । 

 

େଦଖି େଦଖି ରହିଗଲି  

ଛୁଇଁନି ମଁୁ ଫୁଲ ପାଖୁଡା କୁ 

ତୁ େଦଖୁଥିଲୁ େମା ପାଗଳ ପଣ 

ମଁୁ େଦଖୁଥିଲି େତା ଆଖି ଲୁହକୁ । 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ଫଗୁଣେର ଫାଟିଲା େମା ଛାତି 

େଯଉଁଦିନ କହିେଦଲୁ  

ମଁୁ େଗାେଟ अଜଣା େଲାକ 

ସବୁ ସୁଖ େହଲା େମାର ଇତି । 

 

ଚଇତିର ଚgୁ�ଲ³ା ଚିଟାଉ େତାହର 

େଦଖି ଆଖି ଲୁେହଗଲା ଭରି 

େସଇ ଚିଠି ଜଉଘର ଜାଣି 

ଆଜିଯାଏ ପାରିନି ମଁୁ ଚିରି । 

 

ବଇଶାଖ େଦଇଗଲା ବିଷ 

ଜୀବନର ବଡ अବେଶାଷ 

େଜ�- ଆଉ ଆଷାଢ଼ ସାଥିେର 

ଏ ଓଠରୁ ଲିଭିଗଲା ହସ । 

 
କୁmିେଲା, େକରo, େଖାv�ା, ଓଡ଼ିଶା 
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ତଟିନୀ ପେଥତଟିନୀ ପେଥତଟିନୀ ପେଥତଟିନୀ ପେଥ    
ଆମ ନଈର େସଇ ଗୁହାରି 

କଳକଳ ନାଦର େଫନିଳ ବgେର, 

अµୁଟ ସବୁ େକଳିର अନାୟାେସ 

େମାେତ େକେତ ବିଚଳିତ ନ କରିଛି 

ତା ଫଲଗୁର ଈଷତ୍ ଆଢୁଆେଳ 

େମାେତ େଡରିଛି अେଫରା ପ�େଦାଷ। 

 

ଡ଼oାେର ବସି ପାରି େହଉଥାଏ 

ଗmୁେଷ ଜଳ ହାେତ ନ ଆେସ, 

ଭାନୁମତୀର କଥା ମେନ ପେଡନି 

ମେନ ପେଡନି अ`ରାଗ, 

ବରଗଛ ତଳ କାବୁଲି ବାଲାର  

अମି�େତଶ ଖଟୁଆ 

 

େସ କୁହୁକମରା ଆବାଜ୍ 

ଆଉ ଶୁେଭନି ନିଃସଗ� ପରବତ ତେଳ 

ତୁମର �Cନ ପି�େୟ 

ଏକାକିନୀର ତୁମ ପରାେୟ, 

ଆଉ ନାହZ େସ ସz�ାର େଜ�ାÑା! 

 

ନଈ ପାରି େହଇଗଲି 

ସବୁ अତୀତର अକି�ିତ ଫଲଗୁ ଛାଡି 

ମଁୁ ଓହ@ ାଏ କୂଳର ଭିଆେଣ, 

ମଁୁ ତ େସଇ ଆବାଜ୍ ତଳ ଚିଆଁ 

ମଁୁ ଆଉ େଦଖୁନଥିଲି 

अଗନାअଗନି ବନେ` େସହି 

ଏକାକିନୀର େରାଦନ 

ଆଉ ସ�ାଳି େହଉନି େସହି 
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अ`ାଚଳର ବ�wନା! 

 

ଜୀବନ अସରାଏ ହସର  

ଦରାଏ େଦାରୁअ, 

ପ�ଣବ ବzୁେର ଏକା 

अ`ାଚଳର अସtାତ େଭାଦୁअ! 

 
ନାମ :  अମି�େତଶ ଖଟୁଆ 

ଠିକଣା : ୨୩୭, େଫଜ୍ - ୨,  

କାନନ ବିହାର,  

ପଟିଆ, ଚC�େଶଖରପୁର, ଭୁବେନଶ�ର - ୭୫୧୦୨୪ 
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କନିଆଁ ରତନକନିଆଁ ରତନକନିଆଁ ରତନକନିଆଁ ରତନ    
ଧନ� ତୁେମ ସଖୀ େକାେଳ 

କନିଆଁ ରତନ 

ଦୁଇ କୁଳ ହିତା େସହି 

କରିବ ଯତନ। 

 

ଘରଦ�ାର ହସିଉେଠ 

ପାଇତା ମହକ 

ସଜଫୁଟା କଳି ସିଏ 

ହରି ନିଏ ଦୁଃଖ 

େସହି अପାେସାରା ସE �ତି 

ନୟନ अwନ । 

 

 

 

 

 

 

अନାମ ଚରଣ 
ସାହୁ 

 

ହସୁଛfି ଗ�ହ ତାରା 

ସଶାଗରା ଧରା 

େସହି ପରମା ପ�କୃତି 

ମCାକିନୀ ଧାରା 

ଦୁଃଖ ବିନାଶିନୀ େସହି 

अବଳା ନମଣ। 

 

ଶିgା ଦୀgା େଦଇ ତାକୁ 

କରିେଲ ମଣିଷ 

ପିତାମାତା ଲାଗି ଦିେନ 

ଆଣିବ େସ ଯଶ 

େଦଶ ଜାତି ଗଉରବ 

अମଲୂ� ରତନ। 
ବିଭୂତିପୁର,କାକଟପୁର,ପୁରୀ 

େମା-୯୯୩୭୨୧୦୨୬୦ 
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େଦହ କାCୁଛିେଦହ କାCୁଛିେଦହ କାCୁଛିେଦହ କାCୁଛି    
େଦହ କାCଇ ପ�ାଣ ଆେଶ 

ତୁ ଗେଲ ମଁୁ ରହିବି କାହା ପାେଶ! 

େତା ବିଇନା େମାେତ ନ ରଖିେବ 

ମଡ଼ା େବାଲିକି ଫିoିେଦେବ 

ହସିବି, ବସିବି ମଁୁ କାହZ 

ଲାଜ କରିବି କିସ େନଇ? 

େସtହ ନ କରିେବ ସକଳ 

ଖାଇ ପାରିବିନି अନt ଜଳ 

େମା େଦହ େହାଇଯିବ ମାଟି 

ଫିଟାଇ ପାରିବିନି ପାଟି 

ପିzି ପାରିବିନି ଦିବ� ବସନ 

େଘନି ପାରିବିନି ଫୁଲ ଚCନ 

ରମାମଣୀ ସାହୁ 

 

ସୁନା, ରୂପା, अଳ+ାରମାନ 

େହାଇପାରିବିନି ଆଉ ମmନ 

କାହା ସାେo ଆଉ ରହିଥିବି 

ଦିବ� ପଲେ+ କି ପହଡ଼ିବି 

େକ େମାେତ ବୁvି ବତାଇବ 

ଦାନ ପଣୂ� କଥା େକ କହିବ? 

କାହାର େବାେଲ ରାଗିଯିବି 

କାହାର ନାମ ଜପୁଥିବି 

କାହାପାଇଁ ଧନ अରଜିବି 

କୁଟୁa କି!ାଇ ପାଳିବି 

ସରିଯିବ େମାର ଟାଣପଣ 

େତା େମାେତ ଛାଡ଼ିଗେଲ ପ�ାଣ 

ପ�ାଣ େତା ବିନା େକ ନୁେହଁ େମାର 

ପ�ାଣ ବିନା େକ କରିବ ନିଜର 
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ତୁ ଚାଲିଗେଲ ସବୁ अଚଂଚଳ 

ତେଳ ପଡ଼ିଥିବି େହାଇ ନି�ଳ 

अଧେର ରହିବ ନାହZ ଶବଦ 

ଜିଭେର ରହିବନି କିଛି ସ�ାଦ 

ଡାକିେଲ କାନ ତ ଶୁଣିବ ନାହZ 

ଆଖି ଆଉ େମାେଟ େଖାଲିବନି 

ସରିଯିବ େମାର ଲୀଳାେଖଳା 

େକଶ ବାସ େହାଇଥିବ ମୁକୁଳା 

େଯେତ ସବୁ ଶ�vା କରୁଥିେବ 

ତୁ ପଳାଇେଲ େକହି ନ ଛୁଇଁେବ 

ଏ େଦହ େମାର େହାଇବ କୁ�ିତ 

ମଁୁ ରହିବା ଘର େହବ अପବିତ�  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

େତା ବିନା ଜମାମଁୁ ରହି ନ ପାରିବି 

ମଶାଣୀ ନିଆଁେର ଝାସ େଦବି 

ସଂସାରେର ସବୁ ରହିଥିବ 

େଦହଗେଲ ଆଉ ନ ଆସିବ 

ପ�ାଣ ଗେଲ अନ� େଦହେର ପେଶ 

େଦହ ଗେଲ ଆଉ ଜମା ନ ଆେଶ 

ପ�ାଣ ନଥିେଲ େଦହ ନାହZ 

େଦହ ନଥିେଲ ପ�ାଣ ରହିବ ନାହZ 
ନାଲେକା, अନୁଗୁଳ, ଓଡ଼ିଶା 

ଭ� ାମ�ଭାଷ : ୯୪୩୭୮୨୨୦୩୪ 
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ବିଦାୟୀ ବିଦାୟୀ ବିଦାୟୀ ବିଦାୟୀ ୨୦୧୯୨୦୧୯୨୦୧୯୨୦୧୯    
ଆସିଥିଲ ଦିେନ ନୂଆ େବେଶ ତେମ 

ହସଖୁସି ସାେଥ ଧରି 

ବିଦାୟ ଦୁଇ ହଜାର ଉେଣଇସି 

ଖୁସିେର ଯିବ େଗା େଫରି। 

 

ତମରି ପରଶ ହୃଦୟେର ଥିବ  

ସE �ତି େହାଇ ଚିରଦିନ 

अଭୁଲା अତୀତ ବିତିବା ମୁହୂ_� 

ଝୁରୁଥିବ ମନ ପ�ାଣ। 

 

େକେତ େଯ ଉନt ତି ବୃvି अଭିବୃvି  

େହାଇଲା ପ�ଗତି ପେଥ 

କାହt ~ଚରଣ ସାହୁ 

 

अେନକ ବିକାଶ େହାଇଲା େଦଶର 

ନୂଆ ନୂଆ ଲାେଗ ସେତ 

 

େସ ବୀର ସfାନ ଭାରତ ମାତାର 

େଦଶ ଲାଗି ଦିଏ ପ�ାଣ  

ହୃଦୟେର ତାର ନିଃସ�ାଥ� ଭାବନା 

ଶତ� ~ ସାେଥ କେର ରଣ । 

 

ପ�ହରୀ ସାଜି େସ ପହରା େଯ ଦିଏ 

ମାଆର ସୁରgା ଲାଗି 

ପୁଲୱାମା ସହେର ହାମଲା କଲା 

କ� ~ର େସ ଆତ+ବାଦୀ  

 

ସହିଦ େହାେଇଲ ଚାଳିଶି ଯବାନ 
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େଖଳିଲା େଶାକ ଭାରେତ 

େକମିତି ସହିବ ପୁअକୁ ହେରଇ  

ମାଆ ଛାତିପିଟି କାେC 

 

ଭାଇ ପାଇଁ ଭାଇ ଶପଥ କରିଲା 

ଚରିବ ଶତ� ~ର ଛାତି 

ବାଲାେକାଟଠାେର ପ�ତିେଶାଧ େନଲା 

ଉଜାଗର ରହି ରାତି । 

 

ରହିଯାଇଥିବା अେଯାଧ�ା ବିବାଦ 

େହାଇଲା େଯ ସମାଧାନ 

ଭାରତୀୟ େ�ସ୍ େରାସ¡� େସ�ର  

ପଠାଇଲା ଚC�ଯାନ  

 

अେନକ ପଦକ ଜିତିଲା ଭାରତ 

ପି�ୟ େଖଳାଳୀ+ ପାଇଁ  

अରଜିଲା େଦଶ େକେତ େଯ େଗୗରବ 

ଇତିହାେସ ଥିବ ରହି। 

 

ଉେjଦ େହାଇଲା ଜା�~ ଓ କାଶE ୀର  

ତିନି ଶ' ସତରୀ ଧାରା 

ତି� ରoାର ତେଳ େସtହ େପ�ମଭରି  

ଗଢିବ େଯ ଭାଇଚାରା। 

 

ନାରୀ ନାରାୟଣୀ ଭଗିନୀ ଜନନୀ 

େକେବ ସିଏ ପ�ାଣପି�ୟା  

ମନକୁ େଚାରାଏ େପ�ମେର ଭିଜାଏ 

ନିଆରା ତା'ମିଠା ଛୁଆଁ। 

 

ନାରୀର ସ�ାନ ସମାଜ କଲ�ାଣ 

ଉ¡�ାେନ ତାର �ାନ  

अବିେବକି ନର କେର अତ�ାଚାର 

କାମନାେର େହାଇ ଲୀନ 

 

େକେତ ନାରୀ+ର ଦୁ·ମ� ଆଘାେତ 

ଜଳିଲା ଜୀବନ ଚିତା 

ହାଇଦ� ାବାେଦ ପି�ୟ+ା, ଓଡ଼ିଶାେର 

େକେତ ସE �ତିରାଣୀ, ପି�ୟା  
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ଗାଆଁଠୁ ସହର ବିକାଶ େହବାକୁ 

େହାଇଲା େଯ ନିବ�ାଚନ 

ଭାରତମାତାର ସାହାସୀ ସୁପୁତ�  

େଫରିଲା अଭିନCନ 

 

ପ�କୃତିର େକାେପ ଥରିଲା ଭାରତ 

ଓଡ଼ିଶାେର େହଲା େଫାନି 

अ`ବ�` କଲା ନିରୀହ ଜୀବନ 

ଜାଳିଲା ଗରୀବ ବହିt  

 

अରୁଣ, ସୁଷମା ଓ ପାରିକର+ୁ 

ହେରଇଲା ଏହି ମାଟି 

अେନକ ଦିନର ତିନି ତଲାକର 

େହାଇଲା ପରିସମା�ି 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ସଡକ ସୁରgା ଜୀବନର ରgା 

େହଲା ଟ� ାଫିକ୍ ନିୟମ 

କାଳିଆ ବଳିଆ ଏ ଦୁଇ େଯାଜନା 

କିଣି େନଲା େଲାକ ମନ। 

 

ବରଷ େଶଷେର ପିଆଜ ସିଏଏ 

ରଚିଲା େହା ଇତିହାସ 

େକେତେଯ େଯାଜନା କାଯ��କାରୀ େହାଇ  

ହଟିଲା େଲାକ+ େକ@ଶ  

 

ବିଦାୟର େବଳ ହାଜର େହାଇଲା 

ଚାଲିଯିବ ଉେଣଇସି 

ସଭି+ର ଦୁଃଖ ଦୂର କରି ମନୁ 

ଭରିେଦଉ ହସ ଖୁସି ।। 
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अେନ� ଷଣअେନ� ଷଣअେନ� ଷଣअେନ� ଷଣ    
େକଉଁ ଏକ ଗୁ�ଧନର ସzାନେର  

 ମାଡିଚାଲିଛି େସ 

ଲ�ିଛି େସ ସୁଖ ବ_�ମାନ | 

ଭୁଲିଛି େସ ପି�ୟ-ପରିଜନ | 

ବzୁବାzବ ଓ ଆତE ୀୟସ�ଜନ | 

 

ସ�ପt ସବୁ ତାର ସୀମାହୀନ | 

େଯାଜନା-କାଯ�କାରିତା अକାରଣ | 

ନାହZ େସଠି ବୃଥା ଆµାଳନ | 

ସମସ�ା ବା ତଦଜଡିତ ସମାଧାନ |  

 

 

ପ��ା ପାରମିତା 
ମହାfି 

 

 

 

 

 

କି�, अଛି ଏକ  

 ସ_�ହୀନ ଇ`ାହାର ପ�ଦଶ�ନ | 

େସଥିପାଇଁ ସରୁପେଛ ଏଇ 

 ତମାମ ଜୀବନ | 

େଭାଗୁ ସ�ଗ�ସୁଖ अବା ନିବ�ାସନ | 

अଥଚ, ସରିବନି ତାର ଏଇ अେନ� ଷଣ | 

             
ପ��ା ପାରମିତା ମହାfି, 

ମାଫ�ତ- ଶରତ ଚC�  ମହାfି 

ପୁରୀ, ଓଡିଶା          



ଆହ� ାନ
 ଇ-ପତି� କ

ା 

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

ଆହ� ାନ ଇ-ପତି� କା ସ!ୂ#� ନିଃଶୁ% ବିତରଣ େହତୁ ଡା େଜ�ାତି ପ�ସାଦ ପ)ନାୟକ+ ,ାରା ପ�ତି-ିତ ଓ ପ�କାଶିତ    Aahwaan.comAahwaan.comAahwaan.comAahwaan.com           238 

ବ�ଥାବ�ଥାବ�ଥାବ�ଥା    
ଛାତି ତଳର ବ�ଥା େହାଇ ଦହୁଥାଏ ନିତି େମାେତ 

େଗାଟିଏ କଥା, େସ ନାରୀର ବିକାଶ 

ନାରୀ ସ�ାଧୀନତା, ମହିଳା ସଶ�ିକରଣ, 

େବଟି ପଢ଼ାଓ େବଟି ବଚାଓ 

ମାତ� ! େକେତ ସତ ଏ ସବୁ अସଲ ଜୀବନେର??? 

 

ଗରିବ ବାପର ଶିgିତା ଝିअଟି ଝରିଯାଏ ଧଷiତା େହାଇ 

ଉ¡ଶିgିତା ନିଭ�ୟାର ସ�ପt ମଉଳିଯାଏ 

ଜହିt ଫୁଲର ଆୟୁଷ େନଇ େକେତ େକେତ 

ଇତିଶ�ୀ, େବବିନା, କୁCିଲୀ ପିଡ଼ିତାର ଆତE ା 

अତୃ�ିେର अଭିଶ� େହାଇ ଘୁରୁଥାଏ 

ନ�ାୟ ଆଶେର, अଥଚ! ଛାତି ଫୁେଲଇ 

ବୁଲୁଥାଏ େଦାଷୀ... 

 

େକେତ ସୁରgିତ ଏଠି ଝିअଟିଏ??? 

ତା’ର ଆଶା, ସ�ପt କିଏ େଦବ ତାକୁ ସୁରgା??? 

େଗୗରୀଦ_ ମାଝୀ 
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ଖାଲି କଥାେର କ’ଣ େପଟ ପୁେର, ନା ଗଢ଼ିଉେଠ 

ଝିअର ଭବିଷ�ତ, ସ�ପt... 

ଏେବ, ହୁଏତ େସ ସମୟ ଉପଗତ 

େଦାଷୀର ଦପiତ ଚାହାଣୀ କରିବାକୁ ନୁଆଁଣିଆ 

ଗଣତ�ର ଚାବୁକ ମାଡ଼େର, 

ଶାସନ କଳର ଦm ଓ ନ�ାୟ ବିଧାନେର 

ଥେରଇ େଦବାକୁ େଦାଷୀର अବଶିu ଜୀବନ 

ସ�ପିtଳ କରିବାକୁ ଗାzିଜୀ+ ରାମରାଜ� 

ମହିଳା ଓ ଶିଶୁ କନ�ାର ବିକାଶେର... 
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େଜାତାେଜାତାେଜାତାେଜାତା    
ପାଦୁକା, ଚପଲ, କଠଉ, ଚଟି 

ପୁରା େଜାତା, ହାପ୍ େଜାତା 

अଟୁ ତୁହି ବହୁ ନାମଧାରୀ 

ଆଦିମ ଯୁଗରୁ ଆଜିଯାଏଁ ଜୀବନ ବିତାଉ 

ମଣିଷର ପଦେସବା କରି 

କାଠ, ଚମଡ଼ା अବା ରବରେର େତା ଶରୀର ତିଆରି 

 

ଦିେନ ରାମ+ କଠଉ େହାଇ 

अେଯାଧ�ାର ସିଂହାସନ କଲୁ ଆେରାହଣ 

ଭରତ+ ଭାତୃଭ�ି େଶ�- ନିଦଶ�ନ 

ମCିର, ମସଜିଦ୍, ଗୁରୁ,ାେର 

େତାର ପ�େବଶ ବାରଣ 

କି� େସ ଫାଟକ ଯାଏଁ ତୁହି ତ ବାହନ 

 

ପୃଥିବୀର େଯଉଁ େକାେଣ େହଉ ଜନE �ଳୀ 

ଶହଶହ ମଣିଷର ତୁ ତ ଭାତଥାଳି 

�ାେନଶ�ର ମିଶ� 
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େତା ବିନା ଆଧୁନିକ ମଣିଷ ନିମିେଷ ନ ପାରଇ ଚଳି 

ଗ�ାମରୁ ସହର, 9ୁଲ କେଲଜ, ଥାନା େକାଟ୍� ପରିସର 

ସମ`+ ପାଦେର ମିେଳ ଦଶ�ନ େତାହର 

େସବାର ଗୁଣେର କିଏ ଯିବ ତେତ ବଳି 

 

ମଣିଷ ହାତଟା େହଉ େଯେତ େବଇମାନ 

େତାେତ କରୁପେଛ େଯେତ ହୀନିମାନ 

ତୁ େକେବ କାହାକୁ କରିନାହୁଁ अସ�ାନ 

ମଣିଷ େସବା ହZ ଈଶ�ର+ େସବା 

ଏକଥା ବୁଝିଛି େତାର ହୃଦୟ ଓ ମନ 

େତଣୁ ଧନ� ସାଥ�କ େତାହର ଜୀବନ 

 

ଭ� ାମ�ଭାଷ : ୮୪୨୦୨୪୨୭୫୫ 
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େକମିତି କହିବିେକମିତି କହିବିେକମିତି କହିବିେକମିତି କହିବି    
େଭାକିଲା େପଟେର ଓଦାକନା େଦଇ 

ବ�ି ରହିअଛି ଯିଏ 

ତା’ ଜୀବନ କ’ଣ ଏେଡ଼ ହୀନିମାନ 

ଏମିତି କରିଛି କିଏ? 

କହି ବି େହଉନି, ସହି ବି େହଉନି 

ସଂସାର ଯାତନା େଯେତ 

େକମିତି କହିବି କାହZକି କହିବି 

ଜୀବନର ଦୁଃଖ େଯେତ 

କହିତ ଆସୁଛି ଜୀବନଟା ସାରା 

େକେତ ତୁ ଶୁଣୁଛୁ କହ 

େକମିତି କହିେଲ ସବୁ ତୁ ଶୁଣିବୁ 

ନଥିବ ଜମା େମା ଭୟ 

 
ଯାଜପୁର, ଓଡ଼ିଶା 

ବିଦ�ାଧର ମିଶ� 
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ବିବାହବିବାହବିବାହବିବାହ    
ବzନ ଦୁଇ ମନର 

ବzନ ଦୁଇ ଆଖିର 

ବzନ ଦୁଇ ଶରୀରର 

 

ମନର ମିଳନ ଇଏ 

େଦହର ଜ� ଳନ, 

ଆତE ାର ବzନ ଇଏ 

ନାହZ ମାନ अଭିମାନ 

 

ବzନ ବିଶ�ାସର 

ବzନ ନିଶ�ାସର 

ବzନ ଦୁଇ ପରିବାରର 

 

ବିଶ�ାସେର ରହିଥାଏ 

ଦୁହZ+ ନିଶ�ାସ 

ସବୁକୂଳ ଲ�ିଯାଏ 

େବବିସିEତା କର 
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अପରିଚିତାअପରିଚିତାअପରିଚିତାअପରିଚିତା    
ମୁହଁରୁ ନାଲି 9ାଫ୍� େଖାଲିଲା gଣି 

ଭାସି ଆସିଲା େଚେହରା ତମର 

େତାରା, ସଲ@ ଜ, ଛନ ଛନ 

ତା’ ସହ अଝଟିଆ ପିଲାପରି 

ଖସି ଯାଉଥିବା ହସଟା ସୁCର 

 

ନିଜ ଗfବ�କୁ ଯିବା େମା ବସ୍ େର 

ବସି ରହିବାକୁ ବାଧ� େହବା ଇjା 

ତମ ପାଖକୁ ଯାଇ, ପରିଚିତ େହବାପାଇଁ 

େଡଇଁଗଲା, ଶୁଖିଲା ନଡ଼ାେର ନିଆଁ ଲାଗିଗଲା ପରି 

େତେବ ଯିବାପାଇଁ ବସ୍ କାହZ? 

 

अପରିଚିତ ମଁୁ କଣ ବା ପଚାରିବି 

େଲାକହସା କରିପାର କହି 

ସୁCର ଝିअଟିକୁ ହଇରାଣ କରୁଛି 

କିଏ ଜାେଣ, ତମ ଆଗେର ପଛେର 

ରିଭୁ ଆଭୂଷଣ 
ପmା 
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େମା ଭଳି `ାବକ+ ଭିଡ଼ଥିବ କିଛି 

କିaା ଏଇ ପହ�ିପାରfି ତମର ମାଉସୀ 

 

ଜାଣ, ପରିଚୟ ଏକ େବପାର - ଉପାଦାନ 

ନିଜ ପାଇଁ ସହଜେର ଖୁସି କିଣିବାର ଧନ 

ବରଂ ତେମ ଯାअ ତମ ପେଥ, ମଁୁ ଯାଏ େମାର 

େନଇଯାଏ ମନ ପକାଇବା ପାଇଁ େଚେହରା ତମର 

 

େମା ଭାବନାକୁ अସମା� କରି 

ଉଠିଯାअ େମା ବସ୍ େର ତେମ କ’ଣ? 

 
ପାରଳାେଖମୁmି, ଗଜପତି, ଓଡ଼ିଶା 
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କାହାପାଇଁକାହାପାଇଁକାହାପାଇଁକାହାପାଇଁ    
ତୁ ତ ସତ�ର ସମୁଦ�  

ଏ अହଂକାର େଢଉ କାହାପାଇଁ 

ତୁ ତ अବେଶାଷର ବଷ�ା 

ଏ ଆେଲାକ ଓ ଗଜ�ନର ଶ� କାହାପାଇଁ? 

 

ତୁ ତ ଶାfିର ସoୀତ 

ଏ अଶାfର ସ�ର କାହାପାଇଁ 

ତୁ ତ େପ�ମର ମାଟି 

ଏ ଗବ�ର ପଥର କାହାପାଇଁ? 

 

 

 

ଜୟf କୁମାର 
ସାହୁ 

 

ତୁ ତ ସ�ପtର ରାତି 

ଏ अzକାର କାହାପାଇଁ 

ତୁ ତ अବକାଶର ସକାଳ 

ଏ ଜ� ାଳା କାହାପାଇଁ? 

 

ତୁ ତ ଇC�ଧନୁର ରo 

ଏ ବିଷାଦ କାହାପାଇଁ 

ତୁ ତ ଆଖିର ପ�ୀତି 

ଝରାଉ କାହାପାଇଁ? 

 

ତୁ ତ ବାେଟାଇର ରା`ା 

ଏେତ କ�କ ପୁଣି କାହାପାଇଁ 

ତୁ ତ ଆବଶ�କ ସମୟ 

ଏେତ ଚ�ଳ କାହାପାଇଁ? 
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ତୁ ତ ପୁେନଇ ଜହt  

ଏେତ ସୁCର କାହାପାଇଁ 

ତୁ ତ ନିଲ�ଜ ମୁହଁର ବାକ� 

ଏେତ କuେଦଉ କାହାପାଇଁ? 

 

ତୁ ତ କଲମର ଶ� 

ଏେତ ବିେଦ� ାହ କାହାପାଇଁ 

ତୁ ତ ବୟସର କବି 

ଏେତ ବିରହ କାହାପାଇଁ? 
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ତଥାପି ଈଶ�ରତଥାପି ଈଶ�ରତଥାପି ଈଶ�ରତଥାପି ଈଶ�ର    
େମା ଭିତେର ଈଶ�ର 

େମା ଭିତେର େସୖତାନ ବି! 

ମଁୁ େକେବ ସାଥ ଦିଏ ଈଶ�ର+ର 

ତ େକେବ େସୖତାନର, 

ଦୁହZ+ୁ ଲେଢ଼ଇବାେର ମଁୁ େବଶ୍ ପାରoମ 

अଥଚ ଲହୁଲୁହାଣ ନିେଜ 

 

େକେବ େକେବ ନିଷିv ଇଲାକାେର ଆେଗଇଯାଏ ପାଦ 

ଦୁ}� ାପ� ଓ अପହ� ଇଲାକା 

େଖାଜିବୁେଲ େସୖତାନ, ତ’ 

ତିଆରି ଦିअfି ଈଶ�ର 

ତା+ୁ େଖାଜିବା, େଲାଡ଼ିବା ପେଡ଼ ନାହZ 

ସବୁଠି େସ - 

ଝରାଫୁଲର ତଥାପି ବଳିଥିବା ବାସtାଭଳି 

ଆଉଁସି ଆଉଁସି ଶୁଆଇ ଦିअfି 

େମା अହଂକାରକୁ! ଗବ�, ଦ�, अବିଶ�ାସ 

ଶିବଶ+ର ସାହୁ 
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ଆଲୁअ अzାରର େଖଳ, 

gମତାର ଗାରିମାେର େମ�ା େମ�ା ପାପ, 

ଭୁଲୁ�ିତ ନାରୀର ଇ³ତ ମଦ ପିଆଲାେର 

ଶିଢ଼ିର େଶଷ ପାହାଚେର 

ମଣିଷରୁ ପିଶାଚ, ମଣିଷରୁ େସୖତାନ!! 

ମଁୁ ହାେରନି େକେବ -  

ଯ�ଣାେର, ପରାଜୟେର 

ଏଠି େସଠି େଖଳିବୁେଲ େଭାକର ଭାଗବତ 

अzକାର ଓ अହଂକାର 

 

ତଥାପି ଜିତିବାକୁ େହବ୍ 

ଏେବ ବି େଯେହତୁ 

ସଜାଗ अଛfି ଈଶ�ର 

େମା’ ଭିତେର!! 

 
ସହାୟକ ଯ�ୀ, (େରଳପଥ) 

େରଳସଦନ, ପବୂ�ତଟ େରଳବାଇ 

ଭୁବେନଶ�ର, ୭୫୧୦୧୭ 

ଭ� ାମ�ଭାଷ : ୯୪୩୭୫୮୪୫୮୯ 
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େନୖେବଦ�େନୖେବଦ�େନୖେବଦ�େନୖେବଦ�    
େତାର ଚକା ଆଖିକୁ େଦଖିବାପାଇଁ 
େକେତ ଭିଡ଼ େକେତ ବିକାଳି ଦgିଣା କିଣାବିକା 
ବାଇଶି ପାହାଚେର ବାଟ ମିେଳନାହZ 
କାଳିଆେର -  
େମା ସାମtାେର अରମା ରା`ାଟା ଭାରି ନିଛାଟିଆ ଏକା ଏକା 
େମାର ମହଣ ମହଣ ଦୁଃଖ େକଉଁ ତରାଜୁେର ମାପିବି େଯ 
ଗ�ିଲି କରି ତେତ େଦବାପାଇଁ 
େତାର ଷାଠିଏ ପଉଟି େଭାଗଖିଆ ସୁଆଦିଆ ପାଟି ପାଇଁ 
କଣ ବା ବାଢ଼ିେଦବି େନୖେବଦ�? 
ଏମିତି କାହZକି କରୁ 
େବଡ଼ି ଉପେର େକାରଡ଼ା ମାଡ଼ 
ପାଲି+ି ଉପେର ପାଟଛତା 
ସବୁେଦଖି ନ େଦଖିଲା ପରି ରହୁ 
ଜୀବନଟା ଲାେଗ ବାଆକୁ ବତା 
େଯେତ େଦାହରାଇେଲ ବି ତୁ ମେନ ରଖି ପାରୁନୁ େମା 
ଜୀବନ ଗୀତ 
ହାତ ବେଢ଼ଇେଲ ଘୁ�ି ଯାଉଛି ପଦE  
େମାର ରତt  ସିଂହାସନ अବଢ଼ା େଭାଗ ସୁନାେବଶ 
ବଡ଼ଦାm ଗହଳିେର ସବୁ ମିଛ େହାଇଯାଏ ସତ 

ହାଇଦ� ାବାଦ, ଭ� ାମ�ଭାଷ : ୭୩୮୧୨୬୫୭୬୯ 

ମwୁରାଣୀ ମିଶ� 
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ତୁ ଟିେକ େଧୖଯ� ଧରତୁ ଟିେକ େଧୖଯ� ଧରତୁ ଟିେକ େଧୖଯ� ଧରତୁ ଟିେକ େଧୖଯ� ଧର    
ତୁ ଟିେକ ଧଯ�� ଧର! 

ମଣିଷର ପ�କୃତ ରୂପ 

େଦଖିବା ପାଇଁ 

େସ ତ ଏେବ ପାଉଡ଼ର େବାଳି 

ଆସିଛି!! 

 

ତେତ ତ ଏେବ େସ 

ଚକମକ ପରି ଲାଗୁଛି 

େଯମିତି 

୨୪ କ�ାେରଟ୍ ସୁନାପରି!! 

 

ତୁ େତା ହୃଦୟେର ବାzି େଦ 

କିଛି ମୁହୂ_� ପାଇଁ! 

େସ ତ ବଦଳିଯିବ... 

ବାରମାସୀ ଚେଢ଼ଇ ପରି!! 

େଶଖର କୁମାର 
ସାହୁ 
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ସ�ାଗତଂ ନୂଆବଷ�ସ�ାଗତଂ ନୂଆବଷ�ସ�ାଗତଂ ନୂଆବଷ�ସ�ାଗତଂ ନୂଆବଷ�    
ଉେଣଇଶି ଯାଏ ସରି ସରି 

ଆସିଲାଣି ଏେବ େକାଡ଼ିଏ ପାଳି 

ନୂଆ ଆଶା ନୂଆ ସ�ାର ଧରି 

ଖୁସିେର ସଂସାର ଉଠିବ ଭରି 

 

ଭୁେଲଇ େଦବ େସ ଦୁଃଖ ଯାତନା 

େଦଖାଇ ଆମକୁ ନୂଆ ଭାବନା 

ଜୀବନେର ଭରି ସଦ୍ ଭାବନା 

କରିବା ଆେମ ତା ଶୁଭକାମନା 

 

 

 

ସେaଦନା ମିଶ� 

 

 

 

 

ନୂଆ ଆକାଂgାର ନୂଆ ବରଷ 

ସବୁରି ମୁହଁେର ଫୁଟିବ ହସ 

ନୂଆ ବଷ�ର ନୂଆ ବିଶ�ାସ 

ପରୂଣ େହାଇବ ସବୁରି ଆଶ 

 

ନୂଆ ସଂକ�େର େହବା ପ�`ୁତ 

ନୂଆ ବରଷେର େହବା ଜାଗ�ତ 

ପୁଲକିତ େହବ ସବୁରି ମନ 

ନୂଆ ବରଷକୁ କରି ସ�ାଗତ 

 
ସମି�ତ ଭିଲ@ ା, ଘାଟିକିଆ, ଭୁବେନଶ�ର 
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ଆସ ନୂଆବଷ�ଆସ ନୂଆବଷ�ଆସ ନୂଆବଷ�ଆସ ନୂଆବଷ�    
କରୁଛି ସ�ାଗତ ଆସ ନୂଆବଷ� ଓଠେର ଫୁଟାଇ ହସ, 

ଭୁଲିଯିବ ନାହZ ପି�ୟାଠାରୁ େମାର ଆଣିବା ପାଇଁ ସେCଶ 

ଗତ ଚିଠିେର ତା’ େଲଖିଥିଲା ପି�ୟା ତୁମହାେତ େଦବ ବା_�ା 

େକମିତି ବିତିଛି ସାରା ବରଷଟି େଲଖିବ େସ ସବୁ କଥା 

ବଷ�ା, ବସf, ଶରତ ଓ ଶୀତ େକ େଦଇଛି 

ଦୁଃଖ କିଏ ବା େଦଇଛି ହସ 

ନୂଆବଷ� ପାଇଁ ଜଣାଇଥିବ େସ अେନକ अଭିନCନ 

ପି�ୟାର ବାରତା ପାଇବା ପାଇଁକି ବ�ାକୁଳିତ େମାର ମନ 

ଶୀତ ସିନା ଏେବ ଯାତନା େଦଉଛି ଭୁଲିବି ମଁୁ 

ସବୁ ପି�ତା େମା ଥିେଲ ହରଷ 

କରୁଛି ସ�ାଗତ ଆସ ନୂଆବଷ� ଓଠେର ଫୁଟାଇ ହସ 

ଭୁଲିଯିବ ନାହZ ପି�ୟାଠାରୁ େମାର ଆଣିବାପାଇଁ ସେCଶ 
 

 

ପଲ@ ାସାହି, କମାଳପୁର, अହିୟାସ, 

ଯାଜପୁର, ୭୫୫୦୩୬, ଓଡ଼ିଶା 

ଭ� ାମ�ଭାଷ : ୯୩୩୮୧୬୫୬୧୯ 

ସତ�ବ�ତ ସାହୁ 
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େକେତ ଦିନେକେତ ଦିନେକେତ ଦିନେକେତ ଦିନ    
େକେତ ଦିନ ଆଉ  ଏ େଦଶର ନାରୀ 
େହଉଥିବ ନିଯ��ାତିତ 
େକେତ ଦିନ ଆଉ ଏହି ନାରୀ ଜାତି 
େହବ ଲାÔିତ, ବାÔିତ 
 
େକେତ ଦିନ ଆଉ କାମାତୁର ମାେନ 
କାମାେz େହାଇେବ अz 
ନିଜର କାମନା ଜ� ାଳାକୁ େମ�ାଇ 
ଭୁଲିଯିେବ ଭଲମC 
 
ସଭ�ର ସମାେଜ अସଭ� ମାନ+ 
ନିଲ�ଜତା େକେତ ଦିନ 
େକେବ ଆଉ ସିଏ ବୁଝିବ ନାରୀର 
ମାନ ଆଉ अପମାନ 
 
ଉନt ତି ନାଆଁେର େଯେତକ अନୀତି 
ଏେବ ବି ରହିଛି ଭରି 
ଶିgିତ ସମାେଜ  अଶିgିତ ଆଜି 
େଖଳୁଛି ର�ର େହାରି 
 

ପ�କାଶ ଚC�  ପmା 
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େମା ଭାବନାେମା ଭାବନାେମା ଭାବନାେମା ଭାବନା    
ନବବଷ� େମା ପାଇଁ ପୁରୁଣା 

ସେତ अବା ମଁୁ େସହି ବାଟବଣା 

୪୭' अଗu ପCର, ଯାହାଥିଲା 

ଏ େଦଶ ପାଇଁ ସ�ାଧୀନତା ଆଣିଥିଲା 

େସଇ ଆଶା, େସହି କାମନା 

ପୁରୁଣା େହାଇଛି ସବୁକିଛି ଭାବନା 

େକେତ ନୁଆ ନୀତି, େକେତ େଯାଜନା 

ପ�ଗତିର ସ�ପt ସବୁ ତ ଛଳନା 

ଦ�ୁ ନୀତି, ଭ� uାଚାର ଆଉ କୂଟନୀତି 

ଏ ଜନତା+ ପାଇଁ अଦଳ ବଦଳ 

ରାଜନୀତି  

 

ଦୀପାwଳି ଭw 

 

 

 

 

 

ପଦ ପଦବୀର େଲାଭ, ସ�ାଥ� ଲାଳସା 

େସମାେନ େହେଲ ଚଳfି ବି�ୁ ମଉସା  

େଯଉଁମାେନ କେଳବେଳ ଗାଦିେର ବସିେଲ 

gମତାର େଡାରୀ ଧରି ଆମକୁ ନଚାଇେଲ  

ଦରବୃvି, अଭାବ अନାଟନ, ଜୀବନ ଯ�ଣା 

ପ�ଦୂଷିତ େହାଇଗଲା ସମାଜର अଗଣା  

ତଥାପି ମନୁଷ� ତା' अଥ� ବୁେଝନା  

ଆଜିର ଦୁନିଆେର ଏ େମାର ଭାବନା  

 
अଧ�ାପିକା, ସଂ9ୃତ ବିଭାଗ  
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କି�କି�କି�କି�    
ଶୁଣ� ଧୀମେf କି� ର କଥା, 

କି� ଯହZ ରୁେହ ହୁଏ अନ�ଥା 

କି�ରୁ ନହୁଏ କଥାର େଶଷ, 

ଆର�ଇ େସଠୁ କଥା अେଶଷ 

ମନ ମେଧ� େଯେବ କି�ଟି ରେହ, 

,C ଓ ସେCହ େସ ଉପୁଜାଏ 

ଚିକି�କ କେଲ କି�ର ସୃuି, 

ଆେରାଗ� ନତୁବା ହୁଏ अେf�uି 

ବାରିuର େଯେବ କି� ରଖିଲା, 

ଉଷE  କର ମୁଣା ନେହେଲ ଗଲା 

ପୁଲିସର କି� अେଟ କୁଳିଶ, 

ହ` ଗୁwା ଦିअ ନେଦେଲ ଫସ 

କି� ର ପ�ତୀକ େନତା ମfିରୀ, 

ପ�ଜା ବୁଲଇ ପେଛ ଘିରିଘିରି 

ମଦୁଆ ମନର କି� ର କଥା, 

ବ� ହE ାm ବୁଲିବୁ gେଣ ଜାଣିଥା 

ବିକାଶଚC�  
େବେହରା 

 

ବzୁତା େପ�ମେର କି� ରହିେଲ, 

ଭାେo େସ ସ!କ� gଣେକ ଭେଲ 

େପ�ମିକାର କି� ଭାରି ବିପଦ, 

ମିେଳ ମକରC େନାହିେଲ ମଦ 

ଯଦିବା ପ�କୃତି କି� ସୃଜଇ, 

ବନ�ା ବି�ାତ ନିତି କରଇ 

ବିଦ�ାଥ�ୀ ମେନ କି� କେଲ ବାସ, 

ଗୁରୁ ତତgେଣ ବୁେଝଇ ଆସ 

ଋଷି ମୁନି ମେନ କି� ର ଛାପ, 

ଆଶୀବ�ାଦ କିaା ମିଳଇ ଶାପ 

ପ�ଭୁ+ ମନେର ରହିେଲ କି�, 

ଯଥାରୀତି ପାେଦ ଶରଣଯା� 
ଛାତ� , ଶିgା ବିଭାଗ 

ଖ�ୀu ମହାବିଦ�ାଳୟ, କଟକ-୭୫୩୦୦୮ 
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ଆସେର ପିଲାଏ ଆସଆସେର ପିଲାଏ ଆସଆସେର ପିଲାଏ ଆସଆସେର ପିଲାଏ ଆସ    
ଗଛଟିଏ େହବା ଆସେର ପିଲାଏ, ଗଛଟିଏ େହବା ଆସ 
ଫୁଲଫଳ ଛାଇ ସମ`+ୁ େଦଇ 
ଲଭିବା ଆତE ସେfାଷ, 
ଗଛଟିଏ େହବା ଆସ 
 
ନଈଟିଏ େହବା ଆସେର ପିଲାଏ, ନଈଟିଏ େହବା ଆସ 
ସବ�ପ�ାଣୀ ହିେତ ଜଳଦାନ କରି 
ବହୁଥିବା अହନiଶ, 
ନଈଟିଏ େହବା ଆସ 
 
ବହିଟିଏ େହବା ଆସେର ପିଲାଏ, ବହିଟିଏ େହବା ଆସ 
ନୀତିେଶ¶ାକ େହାଇ ହୃଦୟକୁ ଛୁଇଁ 
େଦବା େକେତ ଉପେଦଶ, 
ବହିଟିଏ େହବା ଆସ 
 
ଦୀପଟିଏ େହବା ଆସେର ପିଲାଏ, ଦୀପଟିଏ େହବା ଆସ 
ନିେଜ ଜଳିଜଳି ଆେଲାକକୁ ବୁଣି  
अzାର କରିବା ନାଶ, 

ନୀଳାaର ମହାfି 
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ଦୀପଟିଏ େହବା ଆସ 
 
ଗପଟିଏ େହବା ଆସେର ପିଲାଏ, ଗପଟିଏ େହବା ଆସ 
ନାତିନାତୁଣୀକୁ ବୁଢ଼ୀ ଆଉ ମା’ 
ଶୁଣାଇବ ଦିବାନିଶ, 
ଗପଟିଏ େହବା ଆସ 
 
ଫୁଲଟିଏ େହବା ଆସେର ପିଲାଏ, ଫୁଲଟିଏ େହବା ଆସ 
ନାନା ରoଧରି ଫୁଟି ବଗିଚାେର 
ବିତରିଯିବା ସୁବାସ, 
ଫୁଲଟିଏ େହବା ଆସ 
 
ବୀରଟିଏ େହବା ଆସେର ପିଲାଏ, ବୀରଟିଏ େହବା ଆସ 
େଦଶ େସବାକରି ଜୀବନ ଲିଭିେଲ 
ରହିଯିବ ଆମ ଯଶ, 
ବୀରଟିଏ େହବା ଆସ 
 

ବି�ାନ ଶିgକ, ମହତାବ ଉ¡ବିଦ�ାଳୟ, ଚ!ୁଆ, ଓଡ଼ିଶା 
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ଶ� ଯ�ଣାଶ� ଯ�ଣାଶ� ଯ�ଣାଶ� ଯ�ଣା    
ଆଜି ମେନପେଡ  େସହି ପୁରୁଣା କଥା, 

କଥାେର ଥିଲା େକେତ ମଧୁରତା  । 

ଆଜି େସଇକଥା କାହZ ଲାେଗ ଏେତ ତି�ତା ! 

ସେତ ଯେପରି ଝରୁअଛି,ଗରଳର ଧାରା 

ଥିଲା ସମୟ ବଷ�ଣ େହଉଥିଲା 

ମୃଦୁ ମଧୁରତାର ମjୂ�ନା  ।◌ା 

େକେତ େଯ େରାମା�କର କଥା 

ଶୁଣୁ  ଥିଲା େଯ ଏହି କ#�  । 

େହେଲ ଆଜି ଶୁଭୁନାହZ 

ତୁମ ଶ� ସ�ରର ସାoୀକତା  । । 

ଆଜି କ#�କୁ ଶୁଭୁଛି 

େକବଳ ଶ� ଯ�ଣା ! 

ହୃଦୟକୁ େଦଉଛି େକେତେଯ ଯ�ଣା   । । 

 
ସଂ9ୃତ अଧ�ାପକ 

ଶୁଳିଆପଦା, ମୟରୂଭw 

ପ+ଜ କୁମାର 
ମାହାନା 
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ନୀଡ଼ନୀଡ଼ନୀଡ଼ନୀଡ଼    
େହତୁ େହଲା ପେର  

େମା' ଘର େବାଲି ଯାହା େଦଖିଲି, 

ତାହା ଥିଲା, 

ସୁCର ଏକ ବାଇଆ ପgୀର ନୀଡ ॥ 

େସଠି ମଁ 

େମା' ପିତାମାତା ପରିଜନ ସାେଥ 

େକେତ ସୁଖର େଦାଳି େଖଳିଛି, 

ଘରଚଟିଆ ଶାବକକୁ େଗଲ କରିଛି, 

ଶ+ୀ ବିେଲଇକୁ େକାଳ କରିଛି, 

କଉତୁେକ ବାରଣ ନ ମାନି 

ବଉଳା ପହt ାରୁ ଉଷୁମ gୀର ପିଇଛି, 

ପୁଣି, 

ରାେଜC�  ସାମଲ 

 

ସାoସାଥି େମଳେର 

ଧଳିୂେଖଳ ପରି େକେତ େଖଳ େଖଳିଛି ॥ 

େସଇ ନୀଡରୁ 

ଛିmା ବ`ାନିେର 

ଭoା ସିଲଟ-ଖଡି 

ଆଉ 

କଦଳୀ ପାଟୁଆ ଆସନ େନଇ 

ପାଠ ପଢି ଯାଇଛି ପାଖ ଗଁା 9ୁଲକୁ, 

ନିତି ସwେର 

ଲ�ନ,ଡିବି ଆଲୁअେର ପାଠ ପଢି 

େକେତ ସୁେନଲି ସ�ପtେର ବିେଭାର େହଲି ॥ 

କି� ହାୟ ! 

ସାବକ ଉଡିଶିଖିବା ଆଗରୁ 

ମା'ବାପ ଚାଲିଗେଲ ହାତ ଧରାଧରି େହଇ; 

ଗୁରୁ-ପରିଜନ+ ସହେଯାଗ 
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ଆଉ 

ଆତE  ଉଦ�ମ ଓ ତପସ�ାେର 

ସ�ପt େତାଳି ମଣିଷ େହଲି ଏ ଦୁନିଆେର 

ପୁଣି ଯଥାକାେଳ 

ସଂସାର କରି ଗୃହ� ବି େହଲି ॥ 

--୨-- 

କାଳକ�େମ 

ସାମଥ��କୁ ଚାହZ 

ନୀଡ େମା'ର ନବ କେଳବର େନଇ 

େମା' ଦୃuିେର େହାଇଗଲା, 

େଛାଟେମାଟ ମେହC�  ନିଳୟ ॥ 

କାଲିର ନୀଡ େହଉ 

अବା ଆଜିର ଏନିଳୟ, 

ଘର େମାର କି� ଶାfିର ମCିର 

ଆଉ ସୁଖ-ସ�ପtର ଭୂସ�ଗ�, 

ଯାହାର ମାୟାବzନ େମାେତ 

ପ�ସ� କରିଛି ନିବିଡ ଭାବେର, 

େଯଉଁଠି ଥିଲାେବେଳ 

अସୁମାରି ସୁଖଶାfି ସବୁ 

ଲହଡି ଭାofି ମନ-େବଳା ଛୁଇଁ ଛୁଇଁ॥ 
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ଆଜି ଉ_ର ବୟସେର, 

ସରୁୂଜ ମୁm ଉପରୁ ଖସିଗଲା ପେର 

ଭାବୁଛି ମଁୁ ନିୟତିର ନ ନିୟମକୁ ଚାହZ, 

କାଲି େଯେବ େମା' ଘଟ ଛୁଟିବ, 

େଯେବ 

ଏ ନୀଡ ପାଇଁ ମଁୁ େହାଇବି ଭୂତ, 

େସେତେବେଳ 

ନୀଡହରା େମା' ଜୀବ-ବିହo 

େକଉଁଠି େଖାଜିବ ତାର ନୀଡ अନ� ଏକ ?? 

େସଇଠି କି ?? 

େଜେଜମାଆ କାହାଣୀର େସ 

ଭୟ+ର ଯମ-ଜତୁ ଗୃହେର, 

अଥବା 

େପାଥିେର ପଢା 

ଚିର ପ�ଶାfିର େସ େବୖକୁ� ଧାମେର 

େଯଉଁଠୁ େକହି ଆଉ େଫେରନି, 

ଯାହା ସରୂଯ,ଚ॥ଏକତାର ବା_ାର୍॥ 

ନୂଆ ଇତିହାସ    ରଚିନି ଭାରତ 

ଆଜିର ଏହି ସକାେଳ, 

ଧଳିୂ ଲାଗିଥିବା    ଶାଶ�ତ ମ�କୁ 
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େଧାଇଲା ସତ�ର ଜେଳ ॥ 

ଋଷି 'ସaନନ'    'ସଂ�ାନ'ସ�ୂେର 

େଯଉଁ କାଳଜୟୀ ବା_ାର୍ 

େଦଇଥିେଲ ତାର    ପୁନଃ ସଂ9ରଣ 

କେଲ ଆଜି ନ�ାୟକ_ାର୍ ॥ 

ଏହି ସଂ9ରଣ     ବିଶ�କୁ େଦଇଛି 

ସଦ� ଆ� ବାରତା- 

अେନକ ଫୁଲର    ମାଳା ଏ ଭାରତ 

ଭିନt ତା ମେଧ� ଏକତା ॥ 

ସବୁ ସ!�ଦାୟ     ସକଳ ଧରମ 

େଯେତ ବ#�,ଭାଷା ଏଠି 

ଭିନt  ଭିନt  େବାଲି    ଦୃଶ� େହାଇେଲ ବି 

ମଳୂତଃ ସବୁ ଏକାଠି ॥ 

ଏକା ଜଳ ଯଥା     ତୁଷାର,ଶିଶିର, 

କୁହୁଡି ତଥା ବୁଦ୍ ବୁଦ 

ତଥା ଭିନt  ଦୃଶ�    ସବୁ ଜନ ଏଠି 

अଭିନt  େଗାଟିଏ ହୃଦ ॥ 

େକଉଁ अେବଳାେର   ଉଠିଥିଲା ସିନା 

ମିଛ ତମଃ ବିବାଦର 

ଶୁଭ ସକାଳେର    ଶମିତ େସ ତମଃ 
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अgୁ#� ବା_ାର୍ ଐକ�ର ॥ 

ତିନିଶ'ସତୁରୀ    ପେର ଏ ବିଜୟ 

ବଜ�  କରିଛି ଏ ମାଟି 

ସଭି+ ହୃଦେୟ     ଆନC ଜୁଆର 

ଶତ� ~ ଛାତି ଯାଏ ଫାଟି॥ 

େଗାଟିଏ ମାଆର    ସfାନ ସଭିଏଁ 

ନାହZ ଆମ େଭଦଭାବ 

““““ଇଦ୍ଇଦ୍ଇଦ୍ଇଦ୍----    େହାଲିେହାଲିେହାଲିେହାଲି” ପାଳୁ   ଏକାଠି ଆେମ ଏ 

ସା!�ଦାୟିକସ²ାବ ॥ 

ଯିଏ ଏଠି ରାମ    େସଇ ତ ରହିମ 

େସହି ଯୀଶୁ-େଜୖନ-ବୁv, 

ଏକ ହZ ଈଶ�ର    अେନେକ ବିମି�ତ 

ଆମ ଏେକଶ�ରବାଦ ॥ 

ଏକ ଭ� ାତୃଭାେବ     ବzା େହାଇ ଶାfି, 

େମୖତ� ୀ,ପ�ୀତି ଲg� ଆମ, 

ଏହି ମେ� ଦିେନ    ଭାରତ ବାzିବ 

ସମଗ� ଏ ବିଶ�ଧାମ ॥ 

[अେଯାଧ�ା ରାୟ ଶୁଣାଣି ଖୁସିେର] 
अଧ�g, ଆ�ଳିକ ମହାବିଦ�ାଳୟ, ଗଡିଆ, ମୟରୂଭw, ଓଡିଶା ॥ 
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ଜୀବନ ଯୁvଜୀବନ ଯୁvଜୀବନ ଯୁvଜୀବନ ଯୁv    
ବଇକୁ�ଧାେମ ସକାଳରୁସw ସwରୁ ସକାଳ 

 ବଷ� ମାସ ଦିନ େକେତ,  

େପଟ ପାଇଁ ଆଜି ଚାଲି अଛି ନାଟ 

 ଦୁନିଆ ଦାmେର ସେତ  ।।  

ମୁରବୀ ପଣକୁ େହାଇେଲ ଉ_ୀ#� 

 ସଂସାରଟା ଭାରୀ ଭାରୀ,  

ସଂସାର େବାଝକୁ େକମିତି େନବ େହ 

 ଜୀବନ ଯୁvେର ଆଜି      ।।  

ସଂସାର ବାରିଧି ଲ�ିବା ପାଇଁ କି 

 ଲାଗଇ େକେଡ କଠିନ,  

ପରିଶ�ମର ଏଇ େନୗକା ଉପେର  

 ଜୀବନଟା ଟଳମଳ      ।।  

ବିକାଶ ଚC�  
ଧୁoିଆ 

 

େପଟ ପାଇଁ କିଏ କରୁअଛି ନାଟ 

 େଶ�- ପାଇଁ କିଏ କେର,  

ଜୀବନ ଯୁvେର ସଭିଏଁ ସମାନ  

 ଊଣା ନାହZ େକହି ଜେଣ   ।।  

ରଜନୀର େସଇ ନି`½ େକାଣେର 

 େକେତ େଯ କଷଣ ସେତ,  

ପୁoୁଳା େଦହକୁ अଜାଡି େଦଇଛି 

 ପର ପୁରୁଷ+ୁ େକେତ    ।।  

େସହି ନାରୀ ଦିେନ େପଟକୁ ତା' ଚିରି 

 ଜନମ କରିଛି ଛୁଆ,  

ଜୀବନ ଯୁvେର ହାରି ଗଲା ପେର 

 ଡuବିନ୍, ବିକି� , ରା`ା      ।।  

ଧନୀକର ପାଇଁ ତୁମୁଳ ସଂଗ�ାମ 

 ଲାଗିअଛି अହରହ,  
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େକମିତି େହବ େହ, େଶ�- �ାନ ଏଇ 

 ଜୀବନ ଯୁvେର େମାର    ।।  

ଜୀବନ ଯୁvେର अଜiଥିଲ େଯେତ 

 ସବୁ ତ ରହିବ ପଡି,  

େନଇଯିବ ସେo ନିଜର ସୁକୃତି 

 अଜiଥିଲ େଯେତ ଆଜି      ।।  

ଧନୀ କି ଗରିବ, ମୁଖ� କି ଶିgିତ 

 ସଭିଏଁ ସମାନ अଟ,  

ପରମ ପୁରୁଷ 

 େଭଦଭାବ ଶନୂ�ା�ଳ      ।।  

 
ଶୁଳିଆପଦା, ମୟରୂଭw 
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େହ ସମୟେହ ସମୟେହ ସମୟେହ ସମୟ    
ମଁୁ େବାହି ଚାଲିଥାଏ ଚାଲିଥାଏ  

 େଦେଖ ନାହZ ପଛପେଟ।।  

ମେତ ବାzିବାର ନାହZ ଶି+ୁଣୀ 

 ନାହZ ମCିରର ଘ�ି।।  

 େହ ସମୟ.......... ୦। 

  

େନଇ ଆସିଥାଏ ପରିଶ�ମର ଫଳ 

େଦଇ ଯାଇଥାଏ ବିଧାନରର ଫଳ 

କାଳ କାହାକୁ କରଇ ଫକୀର 

 କାହାକୁ କରଇ अମୀର।।  

 େହ ସମୟ............ ୧।  

 

ବଳବf ସିଂ 

 

ସମୟ େସ�ାତେର ଭସିବୁେଲ 

 େପ�ମ େଯୗବନ କି¶uତା।। 

ଆମ ହଦୟେର େଭାରି େହାଇ 

 �ାନ ଗୁଣ ଲgଣତା।।  

 େହ ସମୟ.............୨।  

 

ମହୁୂ_� ଆେସ ଆନC ଦୁଃଖର ଉପହାର 

ରହି ଚିରକାଳ  ସରିଥାଏ ମତୁୂ�ର ଦୁଆର 

 େହ ସମୟ.............୩।  

 

ସବୁ କିଛି ଲାେଗ ପର ଆପଣର ଘଟଣା  

ରହିଯାଏ େଶଷ ଜୀବନର ଆଶା ପାଉଣା। 

 େହ ସମୟ...............୪। 
ଗଡିଆ,ମୟରୂଭw,ଓଡିଶା 



ଆହ� ାନ
 ଇ-ପତି� କ

ା 

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

ଆହ� ାନ ଇ-ପତି� କା ସ!ୂ#� ନିଃଶୁ% ବିତରଣ େହତୁ ଡା େଜ�ାତି ପ�ସାଦ ପ)ନାୟକ+ ,ାରା ପ�ତି-ିତ ଓ ପ�କାଶିତ    Aahwaan.comAahwaan.comAahwaan.comAahwaan.com           268 

ଶୀତ ସକାଳଶୀତ ସକାଳଶୀତ ସକାଳଶୀତ ସକାଳ    
ଶୀତ ସକାଳର ଶୀତୁଆ ପରଶ 

ମେନ ଭରିଦିଏ अେନକ ହରଷ । 

ଉଲ@ ସି ଉେଠ ସସାଗରା-ଧରା 

ଉପବେନ अଧିର ମ_ ଭ� ମର ପରା । 

ଫୁଲରୁ ଫୁଲକୁ ଉଡି ଉଡି 

ସେତ अବା ବା_�ା ଦିଏ ଝାଡି । 

 

ସସାଗରା-ଧରା ସବୁଜିମା ଭରା 

ନବ� କାନେନ, ନବ�ପୁ} ଭରା । 

ଶୀତ ସକାଳର ଦୂତ ମଁୁ ଷଟ୍  ପଦ 

ଦୂର ଦୂରାfରୁ ଆଣିଛି ନବ�େଚତନାର 

ଭାବ। 

ମ_ୁଆଲା ମ_ ଭ� ମର ମୁହZ 

ଫୁେଲ ଫୁେଲ େଦବି ଯଉବନର �ଶ�। 

ଜାନକୀ ନାୟକ 

 

 

 

 

 

 

ଫୁଲରସିଆ ମଁୁ ଫୁଲେର ଝୁେଲ 

ମହାଆନCେର ଫୁଲେର ବୁେଲ । 

ଜାତିଜାତିକା ଫୁଲକୁ େଦଖି 

ହୁଏ ମଁୁ ଖୁସି 

ଫୁଲ େମା ବାସ , ଫୁଲ େମା ହସ  

ଫୁଲ େମା ସବୁକିଛି। 

ଫୁଲକୁ ଛାଡି ନପାେର ବ�ି 

ଫୁଲ େମା ସବୁ କିଛି । 
ବାରିପଦା,ମୟରୂଭw,ଓଡିଶା 
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ଗ�ୀଟିo୍ କାଡ୍�ଗ�ୀଟିo୍ କାଡ୍�ଗ�ୀଟିo୍ କାଡ୍�ଗ�ୀଟିo୍ କାଡ୍�    
ନାହZ େସ ଗ�ୀଟିo୍ କାଡ଼� ନାହZ େସ ଶାୟରୀ 

 ନାହZ ପୁଣି େସ ସ!କ� ଭାବ, 

ହ� ାଟ୍ସଆପ, େଫସବୁକେର ଜଣାଇେଲ 

 ଜିଣି ପାରିବା କି ହ� ~ଦୟ  ।।  

େକଉଁଠି ହଜିଲା ମିଠା େସ ସ!କ� 

 ଆଧୁନିକତା େନଲା କି କିଣି,  

େଫାନ୍ େର ନବବଷ� अଭିନCନ କେଲ 

 ଭାବfି କାମଟି ଯିବ ସରି  ।।  

ସ!କ�ର େସଇ ମଧୁର ଗୁwନ 

 ଭାoି ଗଲା କି ଆଜି,  

େକଉଁଠି ହଜିଲା କୁଆେଡ ଗଲା  

 େସଇ ଗ�ୀଟିo୍ େଲଖା ଶାୟରୀ।।  

ରoୀନ୍ ରoୀନ୍ ଗ�ୀଟିo୍ ଦିଆନିଆ 

 ଡିେସaର ମାସରୁ ଚାଲୁଥାଏ,  

ନୂତନ  ବରଷ ଶୁଭକାମନା 

 ସE ~ତି େହାଇ ରହିଯାଏ     ।।  

ହିରାବତୀ ପାତ�  

 

ଆଜି ଏଇ ମଡ#� ନବବରଷଟି 

 େକେବ ଆେସ ଜଣାପେଡ଼ ନାହZ,  

ମଦ ମାଂସ ଖାଇ ଘୁରିବୁଲfି 

 ହ�ାପି ନିଉ ୟିअର୍ କହି    ।।  

ସମୟ ବଦେଳ ଯୁଗ ବଦେଳ 

 ବଦେଳ ପୁଣି ଦିନ,  

ଆଧୁନିକତା େଯେତ ବି ଉନt ତି େହଉ 

 ବଦଳାअ ନାହZ ମନର ଭାବ ।।  

ନୂଆ ଆଶା ଆଉ ନୂତନ ସଂକ� 

 ନବ ବରେଷ ଆସ େନବା,  

ପୁଣି େସଇ ଗ�ୀଟିo୍ କାଡ଼�କୁ  

       ଆେମ  େଫରାଇ ଆଣିବା    ।।  
 

ନଳଗଜା, ମୟରୂଭw 
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ସାଥିେରସାଥିେରସାଥିେରସାଥିେର    
ଜୀବନ େମାର େହାଇଥିଲା अମାବାସ�ା ରାତି 

ଶୁଣିବାକୁ ନ ଥିେଲ େକହି େମା ହୃଦୟ ଗୀତି 

େହାଇ ପୁେନଇଁ ଜହt  ଆସିଲୁ େଯ ତୁହି 

अମାବାସ�ା अzକାର ଚାଲିଗଲା କାହZ । 

 

େକାଟିଏ ତାରାେର ତୁହି େଗାଟିଏ ଚାC 

େତା ରଶିEର अfେର ଲୁଚିଛି େମା ଆନC 

अତିଥି ସାଜିେଯ େମାର ଜୀବେନ ଆସିଲ 

େପ�ମର ଦୀପଟିଏ େମା ମେନ ଜାଳିେଦଲ । 

 

େସହି ଦୀପର କାରେଣ ଆେଲାକିତ େମା 

ଜୀବନ 

େତା େପ�ମେର ପାଗଳ େଯ େମା ମନ 

େମା ପାଗଳ ହୃଦୟ େତା େପ�ମେର ଭରା  

େତା ହାତ ଧରି ଚାଲିବି ମଁୁ ଜୀବନ ସାରା । 

 

अଭିଜିତ ଦାଶ 

 

େତା ଆଖିରୁ ଝରିଯାଏ େପ�ମର ବରଷା 

ଭାoିବନି େକେବ ଆମ अତୁଟ ଭରଷା 

ଏହି ଭରଷା ବେଳ ବ�ିअଛି ମୁହZ 

େମା େପ�ମ, େମା ଜୀବନ, େମାର ସବୁକିଛି 

ତୁହି ।। 

 

ଛାଡିଯିବୁ ନାହZ େକେବ 

 ଭାoିବୁନି େମାର ମନ 

େତା ବିନା ବ�ି ରହିବି ମଁୁ ସିନା 

 କି� ନ ଥିବ ଏ ଜୀବନ । 

                                                
 

େଶ�ଣୀ- ଏକାଦଶ 

ଏସ୍.ଭି.ଏସ୍. ସିନିୟର୍ 9ୁଲ୍, ବାରିପଦା 
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अେଫରା अେନ� ଷାअେଫରା अେନ� ଷାअେଫରା अେନ� ଷାअେଫରା अେନ� ଷା    
େସଦିନ ଚେC� ାଦୟ ଯେଥu ପବୂ�ରୁ 

ତେମ ସିନା ଚାଲିଗଲ, ଆରପାରିକୁ 

େମା ଉପେର अଭିମାନ କରି 

ଆକାଶେର ତାରା ଗଣିବାକୁ 

େମାେତ ଠକି-ମିଛ େଗାେଟ ପ�ତିଶୃତି େଦଇ 

ମଁୁ କି� ରହିଗଲି ଜଳିବାକୁ 

ସହାରାର ଉ_� ବାଲିେର 

ପତ� ହୀନ ଥୁ�ା ଖଜୁରୀ ଗଛେଟ ପରି 

େକେତ ଝଡ଼ େକେତ ବାଧା 

अzାରୁ ଆେଲାକ ପାଇଁ ୦ 

ଏେବକୁ अଳକା, ସାଳCୀ, ସୁଲଗtା କୂଳେର ବସି 

ଗଣୁଛି ମଁୁ ପ�ାଣହୀନ ତରoକୁ ତା’ର 

ଏକ, ଦୁଇ, ତିନି କରି 

ତରoର ଭିଜା ବାଲିପେର ଝରୁଛି େମା ଲୁହ 

େସଇ ଲୁେହ େଦଖାଯାଏ େଛାଟ େଗାେଟ ମୁହଁ 

ତୁମ-ମୁହଁ………….. ଠିକ୍ ତମ ପରି 

ଜିେତC�  କୁମାର 
ସ�ାଇଁ 
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ଏକ ଲେୟ ଚାହZଥାଏ ମଁୁ 

ନିରବେର, ନି}Cେର ସିଗାେରଟ ଧରି୧  

अଫିସ କିaା ପାକ� ଯାଉ ଯାଉ େକେବ ଯଦି ? 

ୟୁନିଫମ� ପିzା ଝିअଟିଏ େଦେଖ 

ମେନ ପେଡ଼ ତୁମ ମୁହଁ - ତୁମ କୃ� କବରୀ କଥା 

ତୁମର େସ ଘୁମf ନୟନ 

େଯଉଁଥିେର ହଜିଯାଏ 

ତମ-େମାର, ସପନର अୟୁତ ଯୁଗର କଥା ୨ 

ତମ ନୀଳ ଶାଢ଼ୀ, ତମ ନୀଳ ଆଖି 

ସେବ�ାପରି ତମର େସ ଘନନୀଳ अତରୀତ େବଣୀ 

ସାଗରର େଫନାୟିତ ରoଠୁ 

େଢ଼ର େବଶି ନୀଳ ଲାେଗ େମାେତ 

अଧା ଜହt  କାଳୀ अzାରେର 

ଝାଉଁବଣ ଗାଉଥାଏ, ସାଗର ସଂଗୀତ 

अତିକ� ାf ସେୂଯ��ାଦୟ ପରି ତୁମ ମୁହଁ 

ଭାରି ମେନ ପେଡ଼୩ 

ତୁେମ ଆସି େଦଖା ଦିअ ଖୁବ ନିକଟେର ସଂଗୁ�େର 

େମାେତ ଲାେଗ ତୁେମ ଚାଲିଛ େମାରି ପଛେର 

ପାଦ ଚିପି ଚିପି, ଖୁବ ସଂଗୁ�େର େଗାପନେର 
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ଏେବବି ଡିେସaର ର ହାଡ଼ଭoା ଶୀତ ରାତିଟାେର 

ମଁୁ େଶାଉଛି େମାର ବାତାୟନ େମଲି 

ବାହାେର अେନକ ଶୀତ………. 

uି�ଟ ଲାଇଟ େଶାଇଥାଏ ନିେଘାଡ଼ ନିଦେର � 

ମଁୁ କି� ଚାହZଥାଏ ସୀମାf ପ�ହରୀ ପରି 

ଚାତକିତ ଚାହାଣିେର ଖାସ ତମ ପାଇଁ 

କାେଳ ତୁେମ ଆସିଯିବ 

ଚୁପି ଚୁପି ରାତି अଧଟାେର ??? 

 
େମୗଦା, ସଢ଼ା, ହାଟଡ଼ିହି, େକCୁଝର 

ଭ� ାମ�ଭାଷ: ୯୩୩୭୬୮୯୮୨୩/୯୬୬୮୫୪୨୯୦୨ 
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େଟ� �ି େଟ� �ିର ପ�ତି�ାେଟ� �ି େଟ� �ିର ପ�ତି�ାେଟ� �ି େଟ� �ିର ପ�ତି�ାେଟ� �ି େଟ� �ିର ପ�ତି�ା    
ବଣେଭାଜି ପାଇଁ ଗଛ ଛାଇନାହZ 

 େଟାଂଟିେଟାଂଟି ଆେସ ଧାଇଁ 

ନୂଆ ବରଷକୁ ପାେଛାଟି େନବାକୁ 

 ଉଣିସି ବସିଛି ହZ 

ଆଜିର ମାନବ ସାଜିଛି ଦାନବ 

 ନିଇତି କାଟୁଛି ଗଛ 

ଜଳ �ଳ ବନ ଗିରି ପ�ଦୁଷିତ 

 ଆକାଶକୁ ମେଣ ତୁଛ 

ପ�କୃତି ମାଆର ବହଇ ରୁଧିର 

 େଚତନା େହାଇଛି ଶୁନ� 

ଗଛ େପାତିବାକୁ ବଳୁନାହZ ମନ 

 କଟାଳୀ େହାଇଛି ଧନ� 

ବଜ�ପାତ ଭୟ କଲାଣି अଥୟ 

 अଦିନ ବରଷା ଦାଉ 

େଦୖବୀଦୁବiପାକ ଷୀର ମଡକ 

 ଦୁଃଖ ଏଠି ହାଉଯାଉ 

ବିଦ�ାଧର ପmା 

 

ନିଶ�ାସ ପ�ଶ�ାେସ େଦେହ ବିଷ ପେଶ 

 अସାଧ� େରାଗ କାରଣ 

ନାେକ କନାଛଣା अମ¶ଜାନ କିଣା 

 େକମିତି େହବ ବାରଣ? 

ବରଷେକ ଥେର ଗଛ ମଁୁ େପାତିବି 

 ପାଳିବି ପ�କୃତି अ�ା 

ନୂଆ ଡାଇରୀର ଆର�େର େଲଖ 

 େଟାଂଟିେଟାଂଟିର ପ�ତି�ା 
ଏମ୍. େଟକ୍. ସିଭିଲ, ଏଲ୍. ଏଲ୍. ବି. 

(अଥରିଟି ଇଂଜିନିୟର, ଏସ୍. ଏଚ୍. ଡ଼ି. ପି. –  

ଓଡ଼ିଶା ସରକାର) 

ଖ-୧୭/୧୫, ପ�ସଖା ନଗର, ଡ଼ୁମୁଡ଼ୁମା, 

ଭୁବେନଶ�ର-୧୯ 

ଜି; େଖାଧ�ା, ଓଡ଼ିଶା, େମା-୯୪୩୯୧୨୮୦୫୦ 
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ଜଳାତ+ େରାଗଜଳାତ+ େରାଗଜଳାତ+ େରାଗଜଳାତ+ େରାଗ    
ଜଳାfକେରାଗଓପ�ତିେଷଧକଜଳାfକେରାଗଓପ�ତିେଷଧକଜଳାfକେରାଗଓପ�ତିେଷଧକଜଳାfକେରାଗଓପ�ତିେଷଧକ 

େରାଗ ହZ ଶରୀର अରି 

ଜଳାfକ େରାଗ ସଂକ�ମ କରି ସଂକ�ମ କରି 

କu େଦଉଥାଏ ଭାରି ଭାରି 

ହାଇେଡ� ାେଫାବିଆ ତା’ ନାମ 

େଶାଷ ମଧ� ଜଳ ନକେର ପାନ ନକେର ପାେନ 

ଭୟ ଲାଗୁଥାଏ ଘନ ଘନ 

ପାଗଳା ପୁଷୀ 

କୁକୁର, ଗଧିଆ, ମା+ଡ଼ କାମୁଡିବାେର କାମୁଡିବାେର 

େରାଗ ସଂକ� ମିତ ଏ ପ�କାର 

ପାଗଳ ପ�ାଣୀର ଲାଳ 

କାମୁଡିବା ଦ�ାରା କେର ପାଗଳ କେର ପାଗଳ 

ସtାୟୁ, ଶିେର ବେଢ େରାଗ ବଳ 

अ� ଜ�ର ମୁm ବ�ଥା 

ସtାୟୁ ହାତେଗାଡ ବିzା ଓ ଛିଟା ବିzା ଓ ଛିଟା 

େରାେଗ ମରଣଟି ସତ କଥା 

ରାହୁଲ ପ�ଧାନ 
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ଭୂତାଣୁ ଜନିତ େରାଗ 

କୁକୁର ବିରାଡ଼ି ଲାଳରୁ େରାଗ ଲାଳରୁ େରାଗ 

ସtାୟୁ ଜୀବାଣୁ ପରା ସୁହାଗ 

େରାଗୀ ହୁଏ ଉେ_ଜିତ 

ଭୟେର ପ�ଳାପ କେର ବହୁତ କେର ବହୁତ 

ଶ+ୁଚିତ ଖାଦ� ନଳି ଓଠ 

H.D.V.C ପ�ତିକାର 

ତୁରf ଚିକ�ା ନକେଲ ମଲ ନକେଲ ମଲ 

ଟୀକା େଦବା ଶୀଘ� ଦରକାର  

 

(ସମା�) 
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ଧନୁଯାତ� ାଧନୁଯାତ� ାଧନୁଯାତ� ାଧନୁଯାତ� ା    
ଯମୁନା େସ ପାରି ମଥୁରାପୁର  

ରାଜା େସଠାକାର କଂସାସୁର  ... 

କଂସାସୁର ମାମଁୁ କରିଛି ଫCି  

ଭଣଜାକୁ ତାର େଦବେସ ମାରି ... 

ଧନୁଯାତ� ା ନାେମ େଭଳିକି କରି  

ଭmିକି ପାରିବ ମୃତୁ�କୁ େସହି  ? 

ଏେଣ ଦୂତ ପେଣ अକୃର ଉଭା  

ବୃCାବେନ େତଣୁ େଶାକର ଛାୟା ... 

ଯେଶାଦା ମା'ର ଦୁଃଖ େକ ବୁେଝ  

ଆଖି ଲୁହ ସବୁ ଓଠ ତା ପିଏ … 
 

 

 

ଷ- େଶ�ଣୀ  

ବିଭାଗ - ( ଖ )  

ନ'ଗଁା   

ଜ଼ିଲ@ ା - ବଲାoୀର   

ରିନୁମା ବିଶ�ାଳ 
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अfଧ��ନୀअfଧ��ନୀअfଧ��ନୀअfଧ��ନୀ    
େକହି ତ ଜେଣ ଆପେଣଇ ନିअ, 

ବିନା ଦି� ଧା, ବିନା ସେ+ାଚେର, 

ବିନା ସ�ାଥ�, ବିନା େଶାଚନାେର... 

ଯଦି ପାରିବନି, 

ଦରକାର ନାଇଁ 

ଥିବା ଯାେକ େମା’ ବାପା... 

 

େକହି ତ ଜେଣ ଭରସା ଦିअ 

େଖାଲିେଦବି େମା ମନର 

େଯେତକ अକୁହା କଥା 

अନଗ�ଳ 

ଆଖିେର େମା ପୁଟୁଳି ବାzି, 

ସନାତନ କଟା 

 

ପାରିବନି ଯଦି 

ଦରକାର ନାଇଁ 

ଥିବା ଯାେକ େମା ବାପା... 

 

େକହି ତ ଜେଣ େମାର ସହିଯାअ, 

ସବୁ ଭୁଲ, ସବୁ अପମାନ 

ସବୁ ନିଯ��ାତନା, ସକଳ ତାଡ଼ନା 

ସବୁ ଭୁଲି େମା ଦୁଃଖେର େହାଇଯାअ ଠିଆ 

ପାରିବନି ଯଦି 

ଦରକାର ନାଇଁ, 

ଥିବା ଯାେକ େମା ବାପା... 

 

େକହି ତ ଜେଣ େମାେତ ଚିହିt ବାକୁ 

େଚuାକର 



ଆହ� ାନ
 ଇ-ପତି� କ

ା 

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

ଆହ� ାନ ଇ-ପତି� କା ସ!ୂ#� ନିଃଶୁ% ବିତରଣ େହତୁ ଡା େଜ�ାତି ପ�ସାଦ ପ)ନାୟକ+ ,ାରା ପ�ତି-ିତ ଓ ପ�କାଶିତ    Aahwaan.comAahwaan.comAahwaan.comAahwaan.com           279 

ମଁୁ େକେତ ଭୂଲ୍, େକେତ ଠିକ୍ 

କଣ ଚାହୁଁଛି, କଣ ନାଇଁ 

େମାର ସମସ�ା କ’ଣ, ସମାଧାନ କଣ 

ପାରିବନି ଯଦି 

ଦରକାର ନାଇଁ 

ଥିବା ଯାେକ େମା ବାପା... 

 

େକହି ତ ଜେଣ େମା ପାେଖ ଥାअ 

ସବୁେବେଳ, ସବୁଠାେର 

େମା ପାଖେର, େମା अfେର 

अଦୃଶ� ସ_ାେଟ ପରି, 

ଠାକୁର ପଜିୂବା 

ଜରୂରୀ ହZ କ’ଣ 

ଥିବା ଯାେକ େମା ବାପା... 

 

ଭ� ାମ�ଭାଷ : ୯୪୩୭୮୬୮୨୫୩ 
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କିଏ ତୁେମକିଏ ତୁେମକିଏ ତୁେମକିଏ ତୁେମ............    
କିଏ ତୁେମ େପ�ମିକା... 

ତୁମର �ଶ�େର ହୃଦୟ ଦହନଶୀଳ 

ନିେରାଳାେର ଏକୁଟିଆ ତୁେମ ବିରଳ 

अଜଣା ଏ ସହେର େଦଖାେହଲା େଯେବ 

ମନ େମାର ବିଚଳିତ େହାଇଛି 

ଚିହିt ନାହZ ତୁମକୁ 

ଠିକଣା ତୁମ ଜଣାନାହZ 

ଭଲ ମଁୁ ପାଇବି ତୁମକୁ େକମିତି 

ମୁଲ୍ କରି ହସିଦିअ ତୁେମ 

େଦଖିେଲ ମେତ! 

େହେଲ କିଛି କହିପାର ନାହZ!! 

କିଏ ତୁେମ େପ�ମିକା... 

େସବକାf ନC 

 

ସପନେର ଆସ େଯେବ 

ପାେଖ ଥିଲାପରି ଲାଗ 

େପ�ମ େହଲା ତୁମ ସାେଥ 

େଦଖାେହଲା େଯେବ ରାଜରା`ାର 

ବିଶାଦ ହୃଦେୟ ଆନC େଦଇଛ 

ମନକୁ ବିଚଳିତ କରି ଉନE ାଦ କରିଛି 

ସମୁଦ� ର ତରoପରି 

ମାଡ଼ି ଆସୁଛ େମା ପାଖକୁ 

େହେଲ ମିଳନେର ମୁ¿ େହାଇ 

ରହିअଛ ଏକା... 

କିଏ ତୁେମ େପ�ମିକା! 

 
ବzପାଲି, ବଲାoିର, ଓଡ଼ିଶା 
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ତୁj ଏ ଜୀବନତୁj ଏ ଜୀବନତୁj ଏ ଜୀବନତୁj ଏ ଜୀବନ    
କାହZକି ବାzିଲ ସଂସାର ଜwାେଳ 

େଦଇଦିअ େମାର ମୁ�ି 

କରିଦିअ େମାେତ ପଥଚାରୀଟିଏ 

ସଦାଥାଉ ତୁମ ଭ�ି 

ଧନନାହZ େମାର ନିଧ�ନଟିଏ ମଁୁ 

କାହZ େହବି େଲାକହସା 

ସବୁ ଆଶା େମାର ନିରାଶ େହଲାଣି 

ପାେଖ ନାହZ ପରିଭାଷା 

 

 

 

 

ସେରାଜ ସାହୁ 

 

ଦୁଲ�ଭଭରା ଏଇ ମଣିଷ ଜନମ 

ପାରିଲିନି ତାକୁ ବୁଝି 

ଶାfି େଖାଜୁ େଖାଜୁ ପାଇଲି ଯ�ଣା 

ମାୟାଜାେଲ ଗଲି ହଜି 

ବ�ିବାକୁ ଆଉ ତୃ�ା ନାହZ େମାର 

ମିଛ ଏଇ ଦୁନିଆେର 

ନିଜକୁ ସ�ାଳି ଚାଲିପାେର ନାହZ 

ନିୟତି ଚକ�େର ହାେର 

ପାପପଣୂ� େମାର ହିସାବ କରିକି 

କି अବା ହବ ଲାଭ 

ବ�ିଥାଉ ଥାଉ ନିଜ�ୀବ େହଲିଣି 

ପ�ାଣେର ନାହZ େମା ଜୀବ 
ଆଠଗଡ଼, କଟକ 

ଭ� ାମ�ଭାଷ : ୯୩୪୮୫୭୫୨୨୪ 
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ନାରୀନାରୀନାରୀନାରୀ    
ଝିअଟିଏ େବାଲି ନାହZ େମାର କଣ 

ବ�ିବାର अଧିକାର 

ମାଆର େପଟରୁ ମାରିେଦଉअଛ 

ଛେଡଇ େମା अଧିକାର 

ମାଆ ପୁଣି ମଁୁହି ଭଉଣୀ ବି ହୁଏ 

ହୁଏ ମଁୁ କାହାର ¥ୀ 

ଦୁନିଆ େଦଖିବା ପବୂ�ରୁ କାହZକି 

ମାରୁଛ େମାେତେର େନଇ 

ପିଲାଦିନୁ ରୁେହ ବାପା+ अଧୀେନ 

ବଡ େହେଲ ସ�ାମୀ ପାେଖ 

ବୁଢ଼ୀ େହଇଗେଲ ପୁअ ପାେଖ ରେହ 

ଥାଏ ମଁୁ ସବୁରି ଦୁଃେଖ 

ମାଆ େହାଇକେର ପୁअ ଝିअ େସବା 

¥ୀ େହାଇ ସ�ାମୀ+ର 

େକମିତି ମାରୁଛ ତ�ି ଚିପିେଦଇ 

େନଉଛ ଜୀବନ େମାର 

ମେହC�  କୁମାର 
ସ�ାଇଁ 

 

अବଳା ଦୁବ�ଳା େବାଲି ଏ ସମାେଜ 

ସବୁେବେଳ ଥାଏ ତେଳ 

େସtହଥାଏ େମାର ନିଜଠାରୁ ଦୂେର 

ଦୁଃେଖ େମା ଜୀବନ ସେର 

ମଁୁ ଥିେଲ ସିନା ମାଆଟିଏ େହବି 

େହବି ମଁୁ ତୁମର ସାo 

ଦୁନିଆ ଆେଲାକ େଦଖିବା ଆଗରୁ 

ମାରୁଛେର ମେତ ଆଗ 

ପୁअ ଝିअ ଦୁେହଁ ସଭିଏଁ ସମାନ 

ନାହZେର अfର କିଛି 

ପୁअ ଭଳି ଝିअ ସମାଜେର ଆଜି 

ସବୁଠି ପଜୂା ପାଉଛି 
ପଥରଚକଡା, ମାଧପୁର, ନୟାଗଡ, ଓଡିଶା 

୭୫୨୦୭୮,  େମା : ୮୨୪୯୬୨୬୫୦୫ 
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ମା ଭଗବତୀ ମହାତE �ମା ଭଗବତୀ ମହାତE �ମା ଭଗବତୀ ମହାତE �ମା ଭଗବତୀ ମହାତE �    
ଜୟ ଜୟ ଭଗବତୀ ଜଗତଜନନୀ 

ଜୟ ଜୟ ଭଗବତୀ ଦୁଃଖ ବିନାଶିନୀ 

ଜୟ ଜୟ ଭଗବତୀ ମହିଷ ମhiନୀ 

ଜୟ ଜୟ ଭଗବତୀ अଭୟଦାୟିନୀ 

ଜୟ ଭଗବତୀ ବାଣପୁର अଧି-ାତ� ୀ 

ଭ�ିେର ଡାକିେଲ ନାଶ କରୁ ମା ଦୁଗ�ତୀ 

ନୟାଗଡ଼ ଶାଳବଣୁ ଶାଳିଆ ନଦୀେର 

ଭାସି ଆସିଲୁ ମା ତୁହି ବାଉଁଶ ରୂପେର 

ବାଉଁଶ ଭାବିମ୍ अନେର କାଠ କାଠୁରିଆ 

କାଟିବାପାଇଁ କି ସହ େହାଇ େହଲା ଠିଆ 

େଚାଟାଏ େଯମିତି ସିଏ ପକାଇଣ େଦଲା 

ରକତର ନଈ ତହZ ବହିଣ େଯ ଗଲା 

ସେରାଜିନୀ ମିଶ� 

 

ଏହା େଦଖି ଆ�ଯ�� ଚକିତ କାଠୁରିଆ 

ସାହି ପଡ଼ିଶା େଦଖିଣ େହାଇେଲ ଛାନିଆ 

ରାତିେର ସପେନ ଆସି କହିଲୁ ମା ତୁହି 

େସହିଠାେର ରଖି ତେତ ପଜିୂବାର ପାଇଁ 

େସହିଦିନଠାରୁ ମାେଗା ବାଣପୁେର ରହି 

ପଜୂା ପାଉअଛୁ ଭଗବତୀ ନାମ ବହି 

ମହିଷ-ମhiନୀ ମାେଗା େଦବୀ अuଭୂଜା 

ଦg ପ�ଜାପତି+ର अଟୁ ମା ତନୁଜା 

ବାରେଗାଟି ଶ�ିପୀଠ ମେଧ� अନ�ତମ 

ବାଣପୁର ରାଣୀ ମାେଗା ଭଗବତୀ ନାମ 

ଗଜପତି ମହାରାଜ ଦିେନ अରଣ�େର 

କ�Cନରତ ରମଣୀ େଦଖିେଲ େନତ� େର 

ପଚାରିେଲ କି!ା ମାତ କରୁଛ କ�Cନ? 

କରୁଣ ଧ�ନୀେର ପୁରି ଯାଉଛି କାନନ 
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ନାହZଟି େମାର ମCିର ନାହାfି ଭକତି 

ଏଠି ରହି କି!ା ମୁହZ େହାଇବି ଦୁଃଖିତ? 

କହିଲୁ ମା ତୁହି ଛାଡ଼ିଯିବୁ ବାଣପୁର 

ଚାଲିଗେଲ ଧ�ଂସ େହାଇଯିବଟି ସହର 

ଏହାଶୁଣି ରାଜା+ର ମନ ବିଚଳିତ 

କାକୁତି ମିନତି େହାଇ କେଲ ପ�ଣିପାତ 

ମCିରଟିଏ ଗଢ଼ିେଲ େତାର ପଜୂାପାଇଁ 

ଦୁଃଖ ବିନାଶିଲୁ अଧି-ାତ� ୀ େଦବୀ େହାଇ 

ସାତ ଭଉଣୀ+ ମେଧ� ରହି ବାଣପୁେର 

ବାଣପୁରକୁ ବିଖ�ାତ କରିଲୁ अଚିେର 

େତାର ପ�ତିନିଧି ମାେଗା କାଠୀ ଭଗବତୀ 

ଚତୁh�ଶୀ ଦିନ ଗ�ାମ� ଭ� ମଣ କରfି 

େତାରାଣିପିଆ କରୁ ମା ଘେର ଘେର ପଶି 

ପଦେରଣୁ େଦଇ ଧନ�କରି ଗ�ାମବାସୀ 

େଘାଡ଼ାନାଚ ସହ ପାଇକଆଖଡ଼ା େଦଖି 

ମ�ମୁ¿ ହୁଏ େଦହମନ ଯାଏ ଲାଖି 

 

 

 

 

 

 

ଆତସବାଜି ଧ�ନୀେର କ!ଇ ସହର 

ମନକିଣି େନଇଯାଏ ପାଟପଟୁଆର 

ଦଶହରାେର ସ�ତ� ଉ�ବ େତାହର 

ଭ�ି ସାଗେର ଡୁବଇ ମନ ଭ�+ର 

ଚିଲିକା କୂଳେର ମାେଗା ବାଣପୁର �ାନ 

େନୖସଗiକ ପରିେବେଶ କରିଲୁ ଆ�ାନ 

େକେଳଇ ମହାପାତ�  ମା େତାହରି ଭକତ 

ତାହାଘେର ପଜୂା ପାଉଥାଉ ପ�ତି ନିତ� 

ଏକଦିନ ଶ ାଧରି ଆସି ଶ ାବାଲା 

ଡାକେଦଲା ମହାପାତ� +ର ଘେର ଭଲା 

େଷାଡ଼ଶୀ ରୂପେର ମାେଗା ଉଭା ତୁହି େଦଲୁ 

େଷାଳପଟ କଳାଚୁଡ଼ି ମାଗି ତୁହି େନଲୁ 

େକେଳଇ ମହାପାତ� +ୁ ଶ ାବାଲା ଯାଇ 

ମାଗିଲା ଚୁଡ଼ି ପଇସା ଦିअ େମାର ଭାଇ 

ମହାପାେତ�  ପଚାରfି ଶୁଣ ଶ ାବାଲା 

ଘେର େକହିନାହZ ଚୁଡ଼ି କିଏ େନଲାଭଲା? 
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କାହାକୁ ଚୁଡ଼ି େଦଇ କାହାକୁ ମାଗ ଟ+ା 

କାହାକୁ େଦଇଛ ଭଲଭାେବ ମେନ ପକା 

ଶ ାରି କହଇ ଶୁଣ ମହାପାତ�  ଭାଇ 

ଝିअଟିଏ ଆସି େଷାଳପଟ ଚୁଡ଼ି େନଇ 

କଳାଚୁଡ଼ି େଷାଳପଟ େନଇଣ େସ ଗଲା 

ବାପାେଦେବ ପଇସା େବାଲିଣ କହିଲା 

ଭଲଭାେବ େଦଖ ନିେ� ଚୁଡ଼ି ଘେର ଥିବ 

ଚୁଡ଼ି ନ ମିଳିେଲ ପଇସା କିଛି ନ େଦବ 

ମହାପାତ�  ବାବୁ ଘର ଭିତରକୁ ଗେଲ 

ପ�େତ�କ ଘେର ଚୁଡ଼ିର ସzାନ େସ କେଲ 

ପ�େତ�କ �ାନ େଖାଜିେଲ ତନt  ତନt  କରି 

ଚୁଡ଼ି ନ ପାଇ େଶଷେର ଆସିେଲଟି େଫରି 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

େଶଷେର ଠାକୁର ଘର ମହାପାେତ�  ଗେଲ 

େଷାଳପଟ କଳାଚୁଡ଼ି େସଠାେର େଦଖିେଲ 

ଚୁଡ଼ି େଦଖି ମହାପାେତ�  େହାଇେଲ ଚକିତ 

ଧାଇଁ ଆସି ଶ ାରିକୁ କେଲ େକାଳାଗ�ତ 

ଧନ�ଭାଇ ଧନ� ତୁେମ ମାଆ+ ଭକତ 

କନ�ାରୂେପ ଦରଶନ େଦଇଗେଲ ମାତ 

ମୁହZ ହତଭାଗା ନ ପାଇଲି ଦରଶନ 

ଶ ାରି େହେଲ କି େହଲା ସ�j ତୁମ ମନ 

ମାନବୀୟ ଲୀଳା ରଚିଗେଲ ମା ଜନନୀ 

ଜୟ ଜୟ ଭଗବତୀ ଦୂଗ�ତି ନାଶିନୀ 

େଯଉଁ ଭ� ଭ�ିଭାେବ ଡାକଇ ମା ତେତ 

ଦୁଗ�ତି ନାଶିନୀ ଦୁଃଖ ବିନାଶୁ ତୁରିେତ 

अପରାଧ gମା େମାର କରିବୁ ମା ତୁହି 

ସେରାଜିନୀ ମିଶ� ହୃେଦ ସଦା ଥିବୁ ରହି 

 
ଆେଲାକନଗର, ଆaପୁଆ, ବ� ହE ପୁର 

ଭ� ାମ�ଭାଷ : ୯୯୩୮୪୭୫୨୦୭ 
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ଭୁଲି ମୁଁ ପାରିବି ନାହZଭୁଲି ମୁଁ ପାରିବି ନାହZଭୁଲି ମୁଁ ପାରିବି ନାହZଭୁଲି ମୁଁ ପାରିବି ନାହZ    
ତୁ ଆଜି ଖୁସିେର ଦିନ କାଟୁଛୁ େଲା 

ଦୁଃଖେର ବିେତ େମା ଦିନ 

ଭଲ ପାଇବାର अଭିନୟ କରି 

ଭାoିେଦଲୁ କାହZ ମନ। 

େତା ଓଠେର ସିନା ହସ େଖଳୁअଛି 

ପଡୁନାହZ ମୁହZ ମେନ 

େହେଲ େତାର କଥା ଭାବିନାହZ ମୁହZ 

ଏମିତି େହାଇନି ଦିେନ। 

େତା ଆଖିେର ସିନା ନୂଆ ସପନ େଲା 

ପଛକୁ ଚାହୁନୁ ବୁଲି 

 

 

ପ�ଶାf କୁମାର 
ନାଥ 

 

େହେଲ ମେନ ପେଡ ସବୁ ସE �ତି େମାର 

ପାରୁନାହZ ଜମା ଭୁଲି। 

ହସି ହସି ସିନା କହି େଦଇଗଲୁ 

େତାେତ ଭୁଲିଯିବା ପାଇଁ 

ଭାବିଲୁନି ଥେର େତାେତ ଭୁଲିଯାଇ 

େକମିତି ବ�ିବି ମୁହZ। 

େତା େପ�ମଟା ସିନା ଛଳନା ଥିଲା େଲା 

ଛଳନା ଶିଖିନି ମୁହZ 

େଯତିକି େପ�ମ େଲା େଦଇअଛୁ େମାେତ 

ତା ସାେଥ ପାରିବି ଜୀଇଁ। 
 

ସୁCରପୁର, ଉ_ରକୂଳହାଟ, ପ�ୀତିପୁର, 

ଯାଜପୁର, ଓଡ଼ିଶା  

େମା : ୮୩୧୦୩୨୮୩୪୫ 
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ନାରୀ ଜନEନାରୀ ଜନEନାରୀ ଜନEନାରୀ ଜନE     
କଣ ଭୁଲ ଥିଲା ନାରୀ ଜନE  କାରୁବାକୀର 

ରାଜଗାଦିର ପରାଜୟ 

କାହZକି ଚିତି� ତ କଲା ତାକୁ 

କ� ୀଡନକ ମଗଧ ହାତେର ? ? ? 

 

କଣ ଭୁଲ ଥିଲା ନାରୀ ଜନE  ପା�ାଳିର 

ପ�ପତି ମେଧ� 

କାହZକି ବା�ି େହଲା 

ତା'ର ସତୀତ� ପmୁବଂଶେର ? ? ? 

 

କଣ ଭୁଲ ଥିଲା ନାରୀ ଜନE  ଜାନକୀର 

ସତୀତ� ପରୀgା େଦଇ 

କାହZକି ସମାଧି� େହଲା 

ବସୁଧା େକାଳେର ? ? ? 

 

କଣ ଭୁଲ ଥିଲା ସତୀ ନାରୀ ଜନE  ପାବ�ତୀର 

ପିତୃ ଆଳେୟ ସ�ାମୀ ନିCା 

ପ�ଣତି ଆଚାଯ�� 
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କାହZକି ନ ସହି ପାରି 

ଆତE ହୂତି ବାଛିେନଲା କେର ? ? ? 

 

କଣ ଭୁଲ ଥିଲା ନାରୀ ଜନE  ଯେଶାଧାରାର 

େକଉଁ अସହାୟପେଣ 

କାହZକି ସ�ାମୀ ପରିତ��ା େହଲା 

ଶ�ଶୁରାଳୟେର ? ? ? 

 

ଏକପେg ପରମ ପଜୂ� ପଜୂ�ାର ମାନପତ�  

अପରପେg େଶାଷିତା, ଲାÔିତା ପୀଡିତା 

କାହZକି ଯୁେଗ ଯୁେଗ ନାରୀ କ� ୀଡନକ ସାେଜ 

କାମୁକ, ଲ!ଟ ପୁରୁଷ ରାu�େର ? ? ? 

 

ତଥାପି ତ�ାଗ ତିତିgାର ମwି େପାତି 

ହୃଦୟ ମଧ�େର 

କାହZକି େବହିସାବୀ ବଳିଦାନ ଦିଏ 

ତା 'अଶ�~ଳ ଜୀବନେର ? ? ? 

 

େକେତେବେଳ ପରିବାର େକେତେବେଳ ସ�ାମୀ 

େକେତେବେଳ ସfାନର ସୁଖେର 



ଆହ� ାନ
 ଇ-ପତି� କ

ା 

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

ଆହ� ାନ ଇ-ପତି� କା ସ!ୂ#� ନିଃଶୁ% ବିତରଣ େହତୁ ଡା େଜ�ାତି ପ�ସାଦ ପ)ନାୟକ+ ,ାରା ପ�ତି-ିତ ଓ ପ�କାଶିତ    Aahwaan.comAahwaan.comAahwaan.comAahwaan.com           289 

େକେତେବେଳ ଜନନୀ େକେତେବେଳ ଭଗିନୀ 

େକେତେବେଳ ଜାୟା ରୂପେର 

େକେତେବେଳ ପୁଣି ମାଟି ମା ' ପାଇଁ 

ବଳିଦାନ େଦଇପାେର..... 

 

अୟୁତ ସୁଖକୁ अଣେଦଖା କରି 

ଲହୁ ଲୁହର ଜୀବନେର 

ସ� ସ�ାଥ�ର ଜଳାwଳି େଦଇ 

ନିଜ ଲୁହ ନିେଜ ପିଇପାେର.... 

 

ମୃତୁ� େକାେଳ େଶାଇ 

ନୂତନ ସୃuିର ଜୀବନ�ାସ ଦିଏ, 

ମୃତୁ�ବତ୍ ଚରମ ଯ�ଣାେର...... 

ଭୁଲ ଥିଲା କି ତା'ର ନାରୀ ଜନE  େନବାେର.... 

 

  

 

          ପ�ଣତି ଆଚାଯ�� 

ନୟାଗଡ, ଓଡିଶା ୯୪୩୭୬୪୨୯୪୭ 
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େହ କବିତାେହ କବିତାେହ କବିତାେହ କବିତା!!!!!!!!!!!!    
ତୁେମ ହଉଛ େମା ବିରହ ଯ�ଣାର ଉପସମ  
ଦରଦ ପ�ାଣର ନିରବଛିନ अ+ାବ+ା କବିତା,  
ତୁମ ପାଇଁ ବ�ିଛି ମୁ ମଲା ହୃଦୟେଟ େନଇ  
େକବଳ ଆ+ୁଛି ଏ ପ)ଚିତ�  ସଦା ନୀରବତା l 
 
ଆଜି ହସୁଛି ମଁୁ ତୁମ ପାଇଁ େକବଳ ତୁମପାଇଁ  
େବେଳେବେଳ କାେC अନବରତ ମଁୁହି,  
ପଛକଥା ମେନ ପକାଇ ପୁଣି ସାଦା ସବ�ଦା  
ନିେରାଳାେର ଆଖିରୁ େଲାତକ ଝରାଇ l 
 
ଯାହାପାଇଁ ଇjାକଲି ଗଢିବି ମଁୁ ସୁନାର େଦଉଳ 
ସିଏ ଭାoି ଚୁନାକଳା ବୁଝିଲାନି େମା ନୀରବତା  
କ�କିତ ଜୀବନର ଜରଯରିତ ପ�ାଣେର  
ଜାଳିେପାଡି ପାଉଁଶକଳା ସତେର େମା ବା`ବତା l 
 
 େସ କଣେହବ େମା ଜୀବନଯ�ଣାର ଉପସମ 
 ସିଏ ତ େମା ନିରୀହ ହୃଦୟର ଦରଦ ଧଳିୂକଣା   
 ସିଏ କଣ େହବ ଉଷା ଆଗମନର  େଦବଦୂତ  

ହୃଦୟାନC ପଧାନ 
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 ନା େହାଇ ପାରିବ େମା ସwେବଳର ସଳିତାକଣା l 
  
େପ�ମ ପାଇଁ ଭାସୁଥିଲି ସମୁଦ� ର अତଲଗଭ�େର  
େପଲିେଦଇ ଚାଲିଗଲା େଦଇ େମାେତ ଦୁଃଖ  
କାCୁଚି ମଁୁ ତା ପାଇଁ ଆଖିେର େମା ଲୁହ ନାହଁ  
ଦିନରାତି ବସି ସEଶାନେର ସେତ ଏକା ଏକା l 
 
 
େହ କବିତା ! ତୁେମ ହଉଛ େମା ତ� ାନକ_�ା  
ତୁମ ପାଇଁ ବଂଚିଛି ଓ ବ�ିବି ଏ ସଂସାେର  
ଦୁଃଖ, ଦରଦ, କରୁଣର अଭୁଲା अଧ�ାୟ େନଇ  
ଏ ନୀରବଛିନt  ମହାନବ ଜଗେତ ନିେରାଳାେର l 
 

 
 
 
 

ହୃଦୟାନC ପଧାନ  
ଆମରପାଲି, ବୀରମହାରାଜପୁର  

ସୁବ#�ପୁର, ଓଡ଼ିଶା 
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ଦୀପାବଳିଦୀପାବଳିଦୀପାବଳିଦୀପାବଳି    
ଆଜି ଏ ଉଆଁସ ରାତିେର  

ଚିକି ମିକି ତାରାର ଭ� ମ ସୃuିକାରୀ ଦୀପାଳି 

େବଢ଼ି ଯାଇଛି ସାରା ଇଲାକା 

ଆକାଶ ଛାତିକୁ ଭାଗ ଭାଗ କରିେଦଲା ଭଳି ଆତସବାଜିେର  

ଝଲସି ଉଠୁଛି ଚଉଦିଗ 

ଆେଲାକର ଦାବୀ କାଳିମାମୟ ଏ अzକାରର ବିଲୟ ନି�ିତ  

େତଣୁ େସ ବିଜୟ େବୖଜୟfୀ ଉଡ଼ାଇବା ପ�`ୁତିେର ବ�`  

େତେବ ,  

ଏ ଆେଲାକର ଭିଡ ଭିତେର ବି  

ଆଖି ବୁଜିେଦେଲ ଚଉଦିଗ अzାର େଘାଟି ଯାଏ  

କାହZକି େକଜାଣି ଆଖି ପଲକର ଏ ପତଳା ଆବରଣ ଆଗେର ହାରମାେନ ଆେଲାକ  

ଏମିତି अେନକ ପ�ଶt ଆେଲାକର ପାରିବା ପଣିଆକୁ େନଇ  ................... 
ସଂଗୀତ ଶିgକ 

ଓଡିଶା ଆଦଶ� ବିଦ�lଳୟ ଗାଇସିଲଟ, ବରଗଡ 

େମା - ୯୦୯୦୨୭୭୮୦୬ 

ଶ�ୀେgତ�  ସୁCର 
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କଲମ ସ�ାହିକଲମ ସ�ାହିକଲମ ସ�ାହିକଲମ ସ�ାହି    
କଲମ ସ�ାହି କରୁଛି ଭ�ି ତରoିଣୀର ପ�ବାହ, 

ନିେତ� ସଦୃଶ େହାଉ େଦବାେଦବୀ+ର ସେସtହ, 

gଣ ଭoୁର ନଶ�ର ଏହି କାଳ ପରାଧୀନ େଦହ, 

େଲଖନୀ ଦ�ାରା ସ�ବ ଆତE ୀୟ अଧ�ୟନ ପ�ତ�ହ |୧|  

େଲଖନୀ େହଲା अfଃକରଣ अଭିବ��ିର ମାଧ�ମ, 

ମନର କଥା ଜେଣଇବାେର अଛି କିଛି ନୀତି ନିୟମ, 

ନୂତନ ସୃଜନେର ପ�ଶଂସାେଯାଗ� ଯାହାର ଉଦ�ମ, 

ଯତାଥ� େଲଖା ରେଖ ସବୁ କାଯ��େଶୖଳୀେର ସଂଯମ |୨| 

ଭାଷାେର ବିଦ�ମାନ अଛfି अେନକ अgର, 

ସବ�ଜନ+ୁ େହବାକୁ ପଡ଼ିବ ବହୁଦଶ�ୀ ସାgର, 

ଏ ଜୀବନ ହୁଏ ନିରଥ�କ ଯଦି େହଲୁ ନିରgର, 

କଲମ ଦ�ାରା ନି�ୟ କରା ଯାଉ ନିଜ ହ`ାgର |୩| 

ନିଜ ମାନସ େମଧାେର ରହୁ ସୁମoଳ ସ²ାବ, 

କଲମ ସ�ାହିେର ସଦା ରହୁ ସୁଚିfାର ପ�ାଦୁଭ�ାବ, 

କଲମରୁ େହଲା ମହାକାବ� ପୁରାଣର ଆବିଭ�ାବ, 

ଲିପିକାର କାବ�କାର ବୁଝିପାେର ଯାହାର अଭାବ |୪|   

ଶ�ୀରାଜେଶଖର ସି 
‘ଚିମା’ 
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ସଂବଲପୁରୀ 

ବିଭାଗ 
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ଫଳ େକ େକଁ ଆସ୍ଫଳ େକ େକଁ ଆସ୍ଫଳ େକ େକଁ ଆସ୍ଫଳ େକ େକଁ ଆସ୍    
ସଁସାର୍ ତ ଉକିଆ ଆଏ 

अଂଧାର୍ କାଏ ନୁବ�ୁ  

ଉଆଁଲୁ ଇଛା େକ ବୁଚକା କରି 

ଟୁେପ ଦରଦ୍ ଖେC ବୁହି 

ବାଟୁଆ େହବୁ  େକଁ ନ....। 

 

ହୁଦା ହୁଦା ଦୁଖ୍ 

କଚା କଚା ଦରଦ୍ 

ଗେରଲ୍ କିତା ନରଧି ଆଏେବ 

େତାର୍ କୁତି । 

ଛାଏଁ ଖରା େଖଲ୍ େଖଲେବ 

ଥାକ୍ ଥାକ୍ ଓଲମରା ବିପଦ୍ 

ପୁ`ମ ଯୁଆଡ଼ି 

 

ଚେଢ଼ନ୍ ଉେତ� ନ ତ ସଁସାର୍ 

ଛାତି େକ ପଖନ୍ କେଲ ତ 

ଜିବନ୍ ଜିଇବୁ।। 

 

େକେଭଁ ସାପର୍ ଆହାର୍ ତ 

େକେଭଁ ବାଘର୍ 

ଜଂଜାଲ୍ ଜାଲ୍ ନାପି ଜୁଖି 

ଚଲେଲ େକଁନ 

अମୃତ୍ ଟିକକ ପାଏବୁ । 

 

ଉଆଁସ୍ ରାଏତ୍ ପୁନିଜନ୍ 

ଦୁଖ୍ ସୁଖ୍ କିC� ା ମଲ�ା 

ଧାେର ସମି� ପାେଲ� 

ପାର୍ େହବୁ ପୁତା 
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अଦୃଶ୍ ସପନ୍ େମରୁହାଡ଼ ଭାoବା 

ତକi ଥିବୁ।। 

 

କସୁଥିବୁ ହରଣ ଗୁଣନ 

େଯାଗ ବିେଯାଗ 

େଫଲ୍ େହବୁ ବାରବାର୍ 

େଫର୍ କସବୁ.... 

େଫର୍ କସବୁ.... 

ଇଡା ତ ଜିବନ୍ 

ଫଲ୍ େକ େକଁ ଆସ 

କରମ୍ କରୁଥା 

େକେଭଁ ତ ପାଏବୁ ସତ୍ ଫଲ୍ େଟ ।। 

 

 
ଭୁତିବାହାଲ, ଗାଇସିଲାଟ, ବରଗଡ଼ 

େମା : ୯୫୫୬୩୨୬୮୪୩ 
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ମାଏଟ୍ ମାମାଏଟ୍ ମାମାଏଟ୍ ମାମାଏଟ୍ ମା’’’’ର୍ କଥାର୍ କଥାର୍ କଥାର୍ କଥା    
କୂଇଲି ଗାଉେଛ ମାଏଟ୍ ମା ' ର୍ କଥା 

ଆଁଖି ଝରିପେଡ ଲହୁ 

କିନ୍ ଦିରି େଯଇେଛ ସମିଆର୍ ଚକା 

ସକାଲ୍ େନ ପାହୁ ପାହୁ । 

ଗଁା ମୁଡ୍ ସାର୍ ଢେଡା ବର୍ ଗଛ୍ 

େହଇଗଲା ପଟ୍ ପୁହୁରି 

େଢାଲ୍ ନିଷାନ୍ କର୍ ମା ମାCଲ୍ 

େନଇ ସୁଭ୍ ବାର୍ ମୁହୁରୀ । 

 

 

 

 

ହରିଶ୍ ତାmି 

 

ନୂଆଁଖାଇ ଲାେଗ ଜୁନ୍ ହା ଜୁନ୍ ହା 

ଗୁର୍ ବାରି ମନ୍ ମାେର 

ରସର୍ େକଲି ଡାଲ୍ ଖାଇ ସାଂେଗ 

େହତା କାଏଁ ପାେର ପାେର । 

ବzୁ କୁନୁଆଁ ମୁଲ୍ କି ହଁସି 

କଲିଆ ଗନ୍ ଜାର୍ େଝାଲ୍ 

ଭାସିଗଲା ସବୁ ସମିଆଁର୍ ଧାେର 

ଉହୁେଲଇ େନଲା େଜାର୍। 

କୂଇଲିର୍ ଗିେତ ଶୁନୁଥିଲା ବୁଢ଼ା 

କାନ୍ ଦି କାନ୍ ଦି ଗଁା ଖୁଲି 

ଇ ମାଏଟ୍ ପାଏନ୍ ପବନ୍ େକ ତୁଇ 

େନଇଯା ଭାଇେର ଭୁଲି । 
ସାେଲପାଲି , ଗଜବz , ସୁବ#�ପୁର 

େମା - ୮୦୧୮୪୦୫୨୮୭ 
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ସୁନାର୍ ଭାରତ୍ସୁନାର୍ ଭାରତ୍ସୁନାର୍ ଭାରତ୍ସୁନାର୍ ଭାରତ୍    
ଝି ବୁେହନ୍ ବାେଟ ଚାଲିନାଈଁ ପାରବାର୍ 

 ନାଇଁ ମେନ ଟିେକ ଉଷତ୍ 

କୁକୁର୍ ମାତି अଛନ୍ ମଝା ରୁେଡ଼ ଆଏଜ୍ 

 ପିଉଛନ୍ ନାରୀର୍ ରକତ୍ | 

କହତ ଗାzୀ େହା ସପନ୍ େଦଖିଥିଲ 

 ଇଟା େସ ସୁନାର୍ ଭାରତ୍ || 

 

ଯଉତୁକ୍ େବମାେରଁ  କାCି କାCି କରି 

 ଭିେଜ ଭୁଆସିନୀର୍ ପନତ୍ 

ଜୀବନ୍ େଟ ତ ତାର୍ େବକାର୍ େହଉअେଛ 

 ନାଇଁନ କାଏଁ ତାର୍ ମହତ୍ | 

କହତ ଗାzୀ  େହା  ସପନ୍ େଦଖିଥିଲ  

 ଇଟା େସ ସୁନାର୍ ଭାରତ୍ || 

 

େପଟ୍ ପୁଷିବାର୍ େକ େଦଶ୍ ଛାଡ଼ି େଦଶ୍ 

 ଯାଉअେଛ ଘରର୍ ମରଦ୍ 

ନବୀନ ପଧାନ 

 

ଇନ ରହିକରି କେମଇ ଖାଏବାର୍ େକ 

 ନାଇଁନ କାଏଁ ତାର୍ ତାକତ୍ | 

 କହତ ଗାzୀ େହା ସପନ୍ େଦଖିଥିଲ 

 ଇଟା େସ ସୁନାର୍ ଭାରତ୍ || 

 

ଭଁଣ ବାବା ମାେନ ଆଶ�ମ୍ ଖୁଲିକରି 

 ରଖିଛନ୍ ମାେହଜୀ ଭକତ୍ 

ଧରମ୍ ନାଆଁେର अଧରମ୍ କରୁଛନ୍ 

 ଲୁଟୁଛନ୍ ଗରିବର୍ ସ!ଦ୍ | 

କହତ ଗାzୀ େହା ସପନ୍ େଦଖିଥିଲ 

 ଇଟା େସ ସୁନାର୍ ଭାରତ୍ || 
 

ସାନଫାସଡ, ଡୁଡୁକା, ଜିଲ@ ା.. ବଲାoୀର  

େଫାନ.. ୯୧୭୮୩୨୨୮୪୧ 
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ପୁଷପୁନିପୁଷପୁନିପୁଷପୁନିପୁଷପୁନି    
େଯନ୍ ତିହାର୍ ଲାଗି ହଲିଆଗୁତି 
ଟାଖିଥିସନ୍ ଦିନ୍ ଗନି 
ବରଷ୍ ମୁଡେକ ଠୁଡେଗଇ େହଲା େଦଖ 
ଆଏଲା େଭଇ ପୁଷପୁନି... 
 
ଗଁା ଗअଁଳି ସବୁ ମଗ୍ ମେଗଇ ଯଉେଛ 
େମନ୍ େମନସା ଦରବ୍ ଛାନି 
କିସମ୍ କିସମ୍ ପିଠାପନା ଖାଇ 
ମାନମା ସେଭ ପୁଷପୁନି... 
 
अଏରସା ପିଠା,କାକରା ସାେo 
ପୁରଦିଆ ମଡା େଯେତ 
ବରା,ଦୁଧରା,ପକଡି,ଖଜା 
ପାପଡ,ନଳୀ େକତନିେକେତ... 
 
 
 
 

gମାନିଧି ସାହୁ 

 

େଛର୍ େଛର୍ େଛରେଛରା ମଗା 
ଇଥି अେଛ अଲଗା ମଜା 
େଖଳ୍ କୁଦ୍ ସାେo ନଚାେଡଗା େହସି 
ବାଜେଲ ଦୁଲଦୁଲି ବଜା... 
 
ମଦ୍ ଶିକାର୍ ଖାଇ ମାନସନ୍ େଲାକ୍ େକେତ 
ଇଟା ନୁେହଁ ତିହାର୍ କଥା 
अକାରେନ େକେତ ଜୀବନ୍ ଯାଏସି 
ଜାନିକରି କଥାର୍ ଲଥା... 
 
ସୁତେର ପାତେର ମାନମା ସେଭ 
ଲାଡ େଗଲ ଟିେକ େହଇ 
ଗୁେଟ ମାଆର୍ ଛୁଆ େଲେଖ ମାନମା ତିହାର୍ 
ଆେମ ପେର େଭଇ େଭଇ... 

 
ଜାମପାଲି, େମଲଛାମୁmା, ବରଗଡ଼  
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ପୁତାପୁତାପୁତାପୁତା    
ଶୁନ େର ବାବୁ ଟୁପା ଡାବୁ  

      ମନ୍ ଧ�ାନ୍ େଦଇ ପାଠ ପଢ଼ବୁ 

ପଢ଼ବୁ େଲଖବୁ ବଡ଼ େହବୁ  

      ଦୁନିଆଁ ର୍ କଥା ଜାନବୁ ସବୁ 

ଇ କଥା େକ େସାର୍ କରିଥା.... 

       େତେଭ େହବୁ ଜଗତ ଜିତା... 

ବାବୁେର ପାଠ ପଢ଼ିଥା 

    ପ ା ତେଳ ବସବୁ ପୁତା....(୧) 

 

ମା ବୁଆ େକ ମାନବୁ ଗୁନବୁ 

              ଆ�ା ଦିଦି େକ ମୁଡ଼ିଆ  

ଗୁରୁ �ାନ୍ କରବୁ ଇ କଥା େକ 

             अଭାବ ନାଇ ହଏ अଢ଼ିଆ 

अରୁଣ କୁମାର 
େଭାଇ 

 

ଲୁକର ସାେo ସାେoବାଏ େହଇ 

                     ନାଇ ହ ଉଦୁରମତା 

ବାବୁେର ପାଠ ପଢ଼ିଥା..... 

       ପ ା ତେଳ ବସବୁ ପୁତା...(୨) 

 

ମା ବୁଆ କେହେବ ବେନ କଥା 

                ଶୁନ୍ େଲ ଲାଗବା ପିତା 

ଖଟା ଆଏ କି ମିଠା ଆଏ େଯ  

                    ପେଛ ଜାନବୁ େହଟା 

େହଟା ସିଠା େହଟା ମିଠା 

     ଶୁନି କରି ତୁଇ ନାଇ ହ ବିତବିତା 

ବାବୁେର ପାଠ ପଢ଼ିଥା..... 

    ପ ା ତେଳ ବସବୁ ପୁତା.....(୩) 
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େକେଡ ସୁCର େଧାପ୍ ଫରଫର୍ 

                    ଦିଶବୁ ଦିନାଦୁ ଗେଲ 

େଲାକ କେହେବ େହ େଦଖ୍ 

               अମକା ର୍ ପୁଓ ର୍ ତେଳ 

ଜୁହାର ଆ�ା ବଲେବ ଲୁେକ 

                      ତଲେକ କରି ମଥା 

ବାବୁେର ପାଠ ପଢ଼ିଥା...... 

     ପ ା ତେଲ ବସବୁ ପୁତା.....(୪) 

 

ଦୁନିଆଁ େକ େଦଖାବୁ ବାଟ୍ 

  ଯଦି ୨ अଖର୍ ପଢିଥିବୁ ପାଠ୍ ସାଠ୍ 

ନିଜର ଗୁେଡ଼ ଠିଆ େହବୁ 

                   କରବୁ ସଁସାେର ନାଟ୍ 

ଶୁନ େର ପୁତା େହତକି 

                           ଆମର ଚିfା 

ବାବୁେର ପାଠ୍ ପଢ଼ିଥା.... 

      ପ ା ତେଲ ବସବୁ ପୁତା....(୫) 
ଧअଁରାଦାଦର୍, ବଲାoୀର 
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ଚାଷୀ ଭାଇଚାଷୀ ଭାଇଚାଷୀ ଭାଇଚାଷୀ ଭାଇ    
ଖାତିର୍ ନାଇଁକେର ଖରା ବର୍ ଷା 

େକଁ ଶୀତ୍ କଁାକର୍ ଜାଡ୍ , 

ଭୁଲିଯାଏସି େଭାକ୍ େଶାଷ୍ ସବୁ 

େକଁ କରାପଥର୍ ମାଡ୍  ।। 

 

ଦିନ୍ ଯାଏ କଟି ବିେଲବାଡି ଖଟି 

ଘେର ପରିବାର୍ ଜwାଲ୍ , 

ଜଗତର୍ ହିତ୍ ଲାଗି ଚାଷ୍ କରୁଥିସି 

ଟୁେଡଁ ମାରି ମୁଡର୍ ଝାଲ୍  ।। 

 

ପଥର୍ କରିେଛ ଦିହZଟାେକ ତାର୍  

ଦୁଃଖ୍ ଜwାଲ୍ ସବୁ ସହି , 

ଜିେତC�  ପାେm 

 

ହାଡ୍ ଭାoି େgେତ ଖଟୁଥିସି ନିତି 

ଆଖିର୍ ଲୁହ ପିଇ ପିଇ  ।। 

 

ସକାଳ୍ ପାଏେଲ ଲାଲିଚାହା ଢୁେକ 

ତାର୍ ସେo ସୁଖା ମୁରି , 

ଥିର୍ ସର୍ ସରା ବାସିମୁେଠ େହେଲ 

ମନ୍ ଯାଏସି ତାର୍ ଭରି  ।। 

 

େgତ୍ େକ ଧାଏଁସି ହଲ୍ ନoଲ୍ ଧରି 

ଡାକ୍ େଲ  ପହିଲ୍ କୁକୁରା  , 

ଶିକାର୍ ଫୁେଟ ଦିେହଁ ନାଇଁ ନ ତାର୍ 

ବାରି େହଲାନ ହାଡ୍ ପwରା  ।। 
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ଦିହZର୍ ରକତ୍ େକ  କରିେଛ ପାଏନ୍ 

େgେତ ଖେଳ କବାର୍ କରି , 

ହଲ୍ ନoଲର୍ ସାo୍ ନି ଛାେଡ 

ତାର୍ ଜୀବ୍ େନ  ସୁଖ୍ େଯଇେଛ ମରି  ।। 

 

ଖାଏଦ ଯୁେଗାଉେଛ ଇ ଜଗତ୍ େକ 

ନିେଜ ରହିକରି ଭୁେକ , 

ତପ୍ ଲା ଭାତ୍ ,ରୁଟି,ପୁରି େଲାକ୍ ଖାଏେଲ 

ନିେଜ ପିଇସି ବାସିଥିର୍ ଢୁେକ  ।। 

 

ପରିବାର୍ ଜwାଲ୍ ସେo ଋଣ୍ ଭାର୍ 

ସୁଖ୍ େନଇେଛ ତାର୍ ଛେଡଇ , 

ମରୁଡି େହେଲ ତାର୍ ଜୀବନ୍ େକ 

ଆର୍ ଟିେକ େଦସି କେCଇ  ।। 

 

ଚାଷୀ ଲୁେହଝାେଲ ଭିଜିକରି ଇ ମାଟି 

ଫେଲଇେଦସି ସୁନାର୍ ଫସଲ୍ , 

ରକତ୍ େକ ପାଏନ୍ କରି ଚାଷୀଭାଇ 

କର୍ ସି ଜଗତର୍ ହିତ୍ ମoଲ୍  ।। 

 

 

ଚାଷୀ କେହସି ଶୁନ୍ ବାବୁର୍ ମାଆ 

େହେଲ ଭଲ୍ ପାଏନ୍ ବର୍ ଷା , 

ଋଣ୍ ସୁଝିେଦମା ମହାଜନ୍ ବୁଢାର୍ 

େହେଲ ହାେତ ଦୁଇ ପଏସା  ।। 
-ଜିେତC�  ପାେm ,ଗ�ାମ- ବାଗଉଡାର 

ବ@ କ୍- େବଲପଡା, ଜିଲ@ ା- ବଲାoିର 

େମା-୬୩୭୦୯୭୯୬୪୧ 
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ନୂଆଁ ବରଷ ଆଏଲାେରନୂଆଁ ବରଷ ଆଏଲାେରନୂଆଁ ବରଷ ଆଏଲାେରନୂଆଁ ବରଷ ଆଏଲାେର    
-------ମୁନୁଷ୍ ------ 

ନୂଆଁ ବରଷ ଆଏଲା େର ନୂଆଁ ବରଷ ଆସଲା  

ରାଗ ରିସମି ଖୁେରଇ େଦଇ ଭାବର୍ ବzନ ବଁାzଲା….  

ଚାଷୀର୍ ଚାଷ ସଲl  

ମେଡ଼ଇ଼ ଧୁକି କରି ଘରେକ େନଲା  

 େହଇ େକେତ ଉସତ୍ ଆନନ୍…..  

ଗଁା ପିଲା ସବୁ େଠାଳ୍ େହେଲ  

େମଳି ବାzି କରି େଜାଟ୍ େହେଲ  

 ମିେଶଇ କରି ମନ ସାେo ମନ  

  ମିେଶଇ କରି ମନ ସାେo ମନ …...୧  

ଦୁଇ େହବlକି େଚର େହବା  

 େଦଶୀ େହବlକି ବିେଦଶୀ  

େଗାଲ ଭାେବ ସଭା ବସି ପିେଲ  

 ଦଉଛନ୍ ମୁଳକୀ ହସି………………..୨  

େରଂଗଟୁ ବଏଲା କଏଁଟୁ ଦଦା  

କୁକୁରା େଝାଲ୍ ପେଛ ପିମl  

ସୁଭାଷ ଚC�  ଭୁଏ 
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କି� କି� କି�,  

ଡ଼ାକl ସାଉm୍ ଆନି ଗଁାର୍ ମଝା ଖୁଲି  

ନାଗିନ୍ ଦୁଇ ତିନ ପାର ନାଚମା………………………୩ 

----------ପଶୁ-------- 

େର ନୂଆଁ ବରଷ୍  

ତୁଈଂ େକେଭ େନ ଆଏବୁ  

                      କହୁଛନ୍ େଛଳ୍ ବୁକା ଆର୍ କୁକୁରା  

ସଖାଳ୍ ପାଏେଲ ଥୁଇବାର େକ େବଂକ୍  

                      ପଡବା ଆମକୁ ଡକରା……………………୫  

ନିଦ�ୟି अନମୁନଷିଆ ମୁନୁଷ୍ ତୁଈଂେର  

ଛତି, ଗୁରସ୍, ଳଡୁ, ପିଠା ମାଏଁନ୍ ମଏଁନ୍ ସା  

        ଖାଏେତ େକେଡ ମଜା  

ମାଂସ, ପୁଟା, ରକତି ଭଜା ବଳି  

        ଆମକୁ େଦସନ୍ ମରନ ସଜା………………….୬  

ନିଦ�ୟି अନମୁନଷିଆ ମୁନୁଷ୍ ତୁଈଂେର  

େଦବତା ଠାେନ ଆମକୁ ବଧସୁ  

 କରି ରଖବୁ ନୁେକା ବଲି  

ନାଇଁ ଫିେଟ କାପୁ ଟା ଆମର େଯ  

 େବଂକ୍ କାଟି କରି ଚେଢଇ େନସୁ ତୁଈଂ ବଳି………..୬  
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ନିଦ�ୟି अନମୁନଷିଆ ମୁନୁଷ୍ ତୁଈଂେର  

େଖଳ୍ ଆଏ ବଳି ଲାଲ ଥିପାେତଲ  

 ମଲା େଦେହ େକ ଆମର ଖାଏସୁ  

ନିଶାଶ୍ ପଡସି ଆମର ବଳି ଗା  

ଜୁଆନ୍ ଥାଉଁନ୍ ଥାଉଁନ୍  

 ଦୁଖ୍ େବମlେର ତୁଈଂ ରେହସୁ  

        ସାନି ଘ�ି େହଇ ମରସୁ……………….୭  

ନିଦ�ୟି अନମୁନଷିଆ ମୁନୁଷ୍ ତୁଈଂେର  

ନୂଆଁ ବେଷ� ନୂଆଁ ଦିେନ  

ନୂଆଁ ଭାବନା ବିଚାର କର  

ହୁରୁଦ୍ ସାେo ତୁମର ମନ ବିଚାର  

ଦୁହିଟା େକ ପଏଛ�l କର…... ……..୮  

ହZସା अଂହକାର ରାଗ ରିସମି  

 अନିt େୟ ବିଚାର ଗବ� େକ ଜାଳି  

ଜିଂ ଥଉଁନ୍ ଥଉଁନ୍ ଏଁfା କର  

        େଜfା ତେତ ହଉଥିେବ ନ ଭlଲି……………….୯  

             ନଁା ଉଡୁଥିବl ଗଁା ଖୁଲି 

…………..ସେବ� ସୁଖିେନା ଭାବ� ……….  
अଧ�ାପକ, ଧାେoର,ବରଗଡ 
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ଆର୍ େକେଭଁ େହବୁେର ମୁନୁଷ୍ଆର୍ େକେଭଁ େହବୁେର ମୁନୁଷ୍ଆର୍ େକେଭଁ େହବୁେର ମୁନୁଷ୍ଆର୍ େକେଭଁ େହବୁେର ମୁନୁଷ୍    
ପାଉଁଶ େହଇଯିବୁ, ନାରଖାର୍ େହଇଯିବୁ 

ନାଇ କରବୁ ଧନର୍ ଗରବ୍ 

ମାଟିର୍ ଜୀବନ େତାର୍ ମାଟି ମିଶିଯିବୁ 

ନାଇ କରବୁ କାହାେକ ଛି ଛତର୍ 

 

ମା ବୁଆ ରୂେପ ଭଗବାନ୍ +ୁ ପାଏବୁ 

କରିଥିବୁ ତା+ୁ ଆଦର୍, 

ମୁନୁଷ୍ ଜୀବେନ ଯଦି ମୁନୁଷ୍  ନାଇ େହବୁ 

ଭଗବାନ୍ କରବା ତେତ ହତାଦର 

 

ପଶୁ ସାଜିେଛ ଆଜି ମୁନୁଷ୍ ଯାଏତ୍ 

ନାଇ କରବାର୍ ନାରୀର ଇ³ତ 

ଗେଣଷ ଭୁଏ 

 

େଯନ୍ ନାରୀ ଦିେନ ତାହାେକ ଦୁନିଆ 

େଦେଖଇଥିଲା 

କରୁେଛ ଆଜି ତାହାକୁ େବଇ³ତ୍ 

 

ଧନର୍ ଲୁେଭ ଯଦି ମୁନୁଷ୍ ନାଇ ଚିନବୁ 

କାଏ କରବା େତାର୍ ଇ³ତ୍ 

ପାୱାର୍ ପାଏବୁ ବଳି ଫାଏଦା ଉଠାବୁ 

କରବୁ ଗଁା େକ େବଇ³ତ 

 

ଧମ�ର ଚାଲି ଚାଲି ନାଇ ଜାନୁଛୁ 

କରୁଛୁ अଧମ�ୀ କାମ୍ 

େଯନ୍ ଗଁା ଦିେନ ତେତ ପରିଚୟ େଦଇଥିଲା 

େସ ଗଁାେକ କରୁଛୁ अପମାନ୍ 
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େବଳ୍ ଥାଉନ୍ ଥାଉନ୍ ସ�ଲି ଯା 

କର ଟିେକ ବୁvି ବିେବକ୍ 

ମୁନୁଷ୍ େକ ଯଦି ମୁନୁଷ୍ ବଳି ନାଇ ଭାବବୁ 

ଆଉ େକେଭଁ େହବା େତାର୍ ବିେବକ୍ 

 

ଧରମ୍ ବି अେଛ, ସୁରୂଜ ବି अେଛ 

କରମ୍ କରିଥା ଟିେକ ସତ୍ 

ଇହାନି ଯଦି ମୁନୁଷ୍ ନାଇ େହବୁ 

ଆର୍ େକେଭଁ େହବୁେର ମୁନୁଷ୍ କହ 

ଆର୍ େକେଭଁ େହବୁେର ମୁନୁଷ୍ କହ 

 
अ_ାବିରା, ବରଗଡ଼, କୁେମଲସିଂହ, ୭୬୮୧୧୧, ଓଡ଼ିଶା 
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ନୁଆ ବଛର୍ ନୁଆ ବଛର୍ ନୁଆ ବଛର୍ ନୁଆ ବଛର୍ ୨୦୨୦୨୦୨୦୨୦୨୦୨୦୨୦    
େକନ୍ ବଲସି ନୁଆ ବଛର ଆअଲା  

ଇନ ତ ସଭ କାମକାଜ ଜୁନାବଛରିଆ  

େହଇ ଭୁକସୁସ େପଟର କାେଜ ନାଟ  

ଆଦିମ ଜୁଗଁୁ ଜାହା ଚାଲିେଛ  

କିଏ ଜିଉଁେଛ ତ କିଏ ମରୁେଛ  

ଗଣତ� ସାସନ ଚାଲିେଛ େଯ କାअଁ େହଲା । 

େପଟର ଭୁକନୁଁ ଇେବ ଦିହZର ଭୁକ ତ ବଲି ଯାଇେଛ  

କାଏଁ କଁଲି ଛୁଆ ବଢ଼ଲା ନି ବଢ଼ଲା ଝି  

ବିଭାତି अବିଭାତି ବଏେସନ ରାଣିଛାअଁରି 

ବଏସ अବଏସ ଆରୁ େନଇନ ତ ବାଛ ବିଚାର  

ଭଲମCର ବୁଧି ବିେବକର ବିଚାର  

େହଇ ଭୁକ ଆେଗ ସଭୁ ସମାନ  

ପୁରୁସ ଜାଏତ ସେତ େକେଡ଼ ନିଲଜ -  

େସେରରା अେପତ अଲାଜୁ, ମଁାହଁା 

ପାସରି ଯଉେଛ ତାଆର ହିତାହିତ ଗିଆନ । 

ଦିନୁଁଦିନ ବଢ଼ି ଚାଲିେଛ ଦୁସକରମ ଆର ହତିଆ  

ଚC�େଶଖର େଗା 
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କହତ କିଏ ମରବାେକ କାହାର ହାେତ ଜନମ େହଇେଛ କାଏଁ 

ଆରୁ କିଏ ମାରବାର ହକ ପାଇେଛ  

କିଏ ଇନ अନିଏ କରୁେଛ ଆର  

କିଏ ନିଏ ପାଉେଛ ସେତ  

ଛେନକର ଦିହZର ସୁଖ ଲାଗି  

ଉନଝିଆଁର୍ ଜିଭନ ସଂେଗ େଖଲ େଖଲୁଛନ 

ନଁା କାେଜ ସଭିअ ସମାେଜ ବାସ କରୁଛନ । 

େର ନୁଆ ବଛର  

ତେତ ଆଉ କାଣା ମାଗମି ଇ କଲାମୁେହଁ  

ଗଲା େକେତ ବଛରୁ ମାଗି ଓଉେଛ  

ସଁାତି ଟିେକ ମଁାେକ ସନମାନ ନାରି ଜାତିେକ ସନମାନ ଟିେକ  

େହେଲ େଦଇ ପାରଲୁ କାଏଁ  

ଆର କାଏଁ ଭରସା ଥି ତେତ ମନର କଥା ଗୁହାରମି । 

ନୁଆ ବଛର ଆଇଛୁ ବଲି ବିସୁଆସ୍ ଯିମି ସରଧା େହମି 

ହଁ ବଦଲୁେଛ ଯାହା କାେଲmରର୍ ମସିହା 

େନେହେତା େହ ଦିନବାର ତାରିକ ମାସ...। 

 
କଲ�ାଖମାର, ନୂଆପଡ଼ା, ଓଡ଼ିଶା  
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ସପନ୍ ବଦ୍ ସପନ୍ ବଦ୍ ସପନ୍ ବଦ୍ ସପନ୍ ବଦ୍ େଲ ଜୀବନ୍େଲ ଜୀବନ୍େଲ ଜୀବନ୍େଲ ଜୀବନ୍    
 ଗୁେଟ ଗଁାଥିନ୍ ଦୁଇ ମା ପୁଓ ରହୁ ଥିସନ୍। ପିଲାର୍ ମା ଖୁରିଗିନା 
ମାଜିମାଜି କରି ପିଲାେକ ସକ୍ ଲୁ ଥିସି। ଜନମ୍ େଦବାର୍ ବେଷ� ପେର  
ମୁନୁଷ୍ ମରିେଜଇେଛ, େସ ଦିନନୁ ବହୁତ୍ କେu ପିଲାେକ ସକଳିବୁଟଲି 
କରି ମା ବେଢଇେଛ। େଯେତ େବେଲ ପିଲାର୍ ପାଠ୍ ପଢ଼ବାର୍ ବୟସ୍  େହଇଗଲା, େସ 
େଜଇକରି 9ୁଲ ଥିନ ତାର୍ ନା େଲେଖଇେଦଲା। ନା େସେନ େଲେଖଇ େଦଲା େହେଲ 
ପିଲାର୍ ପଢ଼ବାରେକ ଟିେକ ବି ମନ୍ ନିନ। େଯେତ କେହେଲ ଘେଲ ପଢି ନିଗଲା। 
ଇକଥାେକ େଦଖି ବଡା ମନଦୁଃଖ କଲା ତାର୍ ମା। ଭାବଲା େମାର କରମଏ େଜ ମୁନୁଷ୍ 
େକବି ହରାଲି ଆଉ ଏଜ ପିଲାେକ ପାଠ ପେଢଇ କରି ଶିgିତ ନି କରି ପାରୁେଛ, ଇ କଥାେକ 
େସାର୍ କରିବହୁତ୍ କାCଲା, େହେଲ େକଁ କରବା ତାର୍ କପାଲ୍ ଏ। େକେତଦିନ ଗଲାପେର 
ଗୁେଟଦିେନ ପିଲା ରାତିେର ସପନ୍ େଦଖଲା, 9ୁଲେର େସ ଫାu େହଇ ବହୁତ୍ ପୁର9ାର୍ 
ପାଉେଛ ଆଉ ଚାକରି କରି ଗାଡିଘର େମାବାଇଲ୍ ସବୁ େପଇେଜଇେଛ। େହେଲ अଧାରାତି 
ସପନ୍ ଭାoିଗଲା େଦଖଳା େଯ ଛାନିର୍ କଣା ବାେଟ ଜନଦିଶୁେଛ, ଆଉ ମା ଥୁର୍ ଥୁେରଇ 
ସୁଉେଛ ଇ ଦୁରୁସ୍ େକ େଦଖି  ତାର୍ ମେନ ପଡିଗଲା ସପନ୍ କଥା। ଭାବଲା ପାଠପଢି କରି 
ସବୁ େପଇହଉେଛ େବେଲ େକଁେହଲା େଜ ନି ପଢିଜିମି। ଆର ଦିନର୍ ସକାଲୁ ଉଠି ଗାଧି 
ପାଧି କରି େବଗ୍ ମୁନାଧରି 9ୁଲେକ ବାହାରି ପଡ୍ ଲା। ମଁା'ଇ ଦୁରୁସ୍ େକ େଦଖି ଆବାକ୍ 
େହଇଗେଲ ଆଉ ଭାବ୍ େଲ ଇଟା ସପନ୍ ଏ କି ସତ୍,,,,,? 

ବ� ାହE ଣ ଡ଼ିହି  (ପାଇକମାଲ), ବରଗଡ଼ 
େଫାନ-୯୪୩୭୩୧୪୯୦୮ 

ମିତ� ଭାନୁ ବିଶ�ାଳ 
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ପ�ବ� ବିଭାଗ 
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‘‘‘‘ପଠାଣିପଠାଣିପଠାଣିପଠାଣି’ ’ ’ ’ ନାମର ତା�ଯ��ନାମର ତା�ଯ��ନାମର ତା�ଯ��ନାମର ତା�ଯ��    
ଧରିତ� ୀବାସୀ ଜାଣfି ଏ ସୁରୀ 
କି େକ ନୁେହଁ  ଜଗେତ ତା’ପରି 
ନାମ ପଠାଣି ଯଥାଥ� ଭାବ 
ସ�ଜୀବ ଜୀବେର କଳନାତE କ ସ�ଭାବ 
ବିଚgଣତାେର ପାରoମିତ 
ନ େହବ ସରି ତା+ ସହିତ 
େଜ�ାତିଷ ଦଶ�େନ େଦଖାଇ ବି�ତା 
ପା�ାତ�େର ନାହZ େକହି ତା+ ପରିକା 
ସିvାf ଦରପଣ ତା+ର ଜୀବ ରୂପକାଠି 
ବାଇ ଏ ଜଗତ, ପାଇ ଏ ଷଠି 

 ବି�ାନର ଯୁେଗ ମହାକାଶ ଏବଂ ତାରା ନgତ�  ବିଷୟେର ସମେ` अଭି� ଏବଂ େସ 

अଭି�ତା ଆଜକୁ ବହୁ ବଷ� ପେୂବ� अzବିଶ�ାସର ନାମ ଯଥାଥ� କରୁଥିଲା େସହି अଭି�ତା 

ଆଜି ଆଯ��ଭ), ବରାହମିହିର, ବ� ହE ଗୁ� ଓ ଭା9ରାଚାଯ�� ଭଳି ମହାନ ମହାନ 

େଜ�ାତିବiଦ ଓ େବୖ�ାନିକ ମାନ+ ,ାରା ନିପୁଣତାେର ପରିବ_�ନ େହାଇଛି 

େସମାନ+ର ମଧ�େର अନ� ଏକ ନାମ ‘ପଠାଣି’ ଯାହା ବି�ାନ ଓ େବୖ�ାନିକତ� କୁ ନିଜର 

କ�ନାତE କ ଓ ଦାଶ�ନିକତାେର ପ�ଭାବିତ କରିଛି େସହି ‘ପଠାଣି’ ସମଗ� ଓଡ଼ିଶା, ଭାରତ 

ସାବିତ� ୀ ସ�ାଇଁ 
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ଓ ବିଶ�େର ଆଜି ସ�ପରାକା-ା େଦଇ େଜ�ାତିବiଦ�ାେର େଦବତ�  ସମାନ �ାନ 

ପାଇପାରିଛfି େସ ଆଜି ମଧ� ଓଡ଼ିଶାେର ‘ପଠାଣି ସାମf’ ଭାବେର ପରିଚିତ ତା+ର 

ସ!ୂ#� ନାମ ମହାମେହାପାଧ�ାୟ ସାମf ଚC�େଶହର ସିଂହ ହରିଚCନ ମହାପାତ�  

 ଓଡ଼ିଶାର ଖmପଡ଼ା ନିକଟ� ଖୁ�ୁପଡ଼ା ଗ�ାମେର ୧୮୩୫ ମସିହା ଡିେସaର ୧୩ 

ତାରିଖ େପୗଷମାସ କୃ� अuମୀ ତିଥିେର ପିତା ଶ�ାମବzୁ ସିଂହ ଓ ମାତା ବି�ୁମାଳୀ 

େଦବୀ+ ସୁପୁତ�  ରୂେପ ଏ ବି�ାନ ଜଗତକୁ ଆଶୀବ�ାଦ ରୂେପ ପ�ା� େହାଇଥିେଲ ଶ�ୀ ଶ�ୀ 

ଚC�େଶଖର+ ଆଶୀବ�ାରରୁ ଏଇ ବାଳକ ଜନE  ଗ�ହଣ କରିଥିବାର ବିଶ�ାସ କରି ପିତାମାତା 

ତା+ ନାମ ‘ଚC�େଶଖର’ େବାଲି ରଖିଥିେଲ ଜନE  ଆଗରୁ ନअଟି ଝିअ ଓ ଦୁଇ ପୁअ 

ମଧ�େର ଦୁଇ ଝିअ ଓ େଗାଟିଏ ପୁअ ମରି ଯାଇଥିବାରୁ ତା+ର अପ_��ାଣି ନାମ ପଠାଣି 

ରଖାଯାଇଥିଲା େସ ବାଲ� ଶିgାଗୁରୁ କୃତିବାସ ରଥ ଓ ପ�ଗାଢ଼ ସଂ9ୃତ ଶିgାଗୁରୁ ପmିତ 

ଆନC ଖାଡ଼oା+ ଠାରୁ ଲାଭ କରିଥିେଲ ତୁଳସୀ ଦୁଇପତ� ରୁ ବାସିଲା ଭଳି େସ ପିଲାଦିନୁ 

ନିଜର ବିଚgଣ ପ�ତିଭାର ପରାକା-ା େଦଖାଇଥିେଲ ଉଦାସୀନ, ମେନାେଯାଗୀ, 

ଏକାଗ�ଚି_, अଧ�ବସାୟୀ ଓ ଉଦାରମନା େହାଇ ନିଜ ଶିgା ଓ କୃତିକୁ ଉପସଂହାର 

କରିଥିେଲ ନିଜ ଗଣିତ �ାନ ବେଳ କିଛି ବାଉଁଶନଳୀ ଓ କା-େର ତିଆରି ସgୂE  ଜ�,ାରା 

ନgତ� ମmଳର ଗତିବିଧି अବେଲାକନ, ଦୂର ଆକଳନ ସହଜେର କରି ପାରୁଥିେଲ ଯାହା 

ଆଜିର ଉ�ୃu ନିୟମାବଳୀ ଓ ସିvାf ,ାରା ପ�ମାଣ କରାଯାଇଛି ପବୂ��ିତ 

େଜ�ାତିବiଦମାନ+ ଗଣନା अନୁସାେର େଜ�ାତିଷ ଶା¥ ସିvାfକୁ େସ ସମାେଲାଚନା କରି 

ନିଜର କ�ନାତE କ ବିଧିକୁ ନୂତନ େମୗଳିକ ରୂପ େଦଇ ‘ସିvାf ଦପ�ଣ’ େପାଥି ରଚନା 

କରିଥିେଲ ପେୂବ� ଗଣନା ଦିବସରୁ ନgତ�  ଜଗତରୁ �ିତିକୁ ଲg� କରାଯାଉଥିବା େବେଳ 
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ପଠାଣି େମୗଳିକ ଗଣନା अନୁଯାୟୀ ଗ�ହ, ନgତ� + ଦୂରତା ଓ ଚଳନିକୁ ମାପ କରି 

ପାରୁଥିେଲ 

 ୧୮୬୯ ମସିହା େମଷ ସଂକ� ାfି ଦିନ ପଠାଣି+ ‘ସିvାf ଦପ�ଣ’ େପାଥି ତା+ ୩୪ ବଷ� 

ବୟସେର ଆର� କରି ମୁକୁCେଦବ+ ୧୪ଶ अ+ ମାଗ�ଶୀର କୃ� ନବମୀ ଶନିବାର 

अଥ�ାତ ୧୮୯୨ ମସିହା ନେଭaର ୧୨ ତାରିଖ ଦିନ ସମା� କରିଥିେଲ ଓଡ଼ିଆ ଲିପି ଓ 

ସଂ9ୃତ ବାଚ�େର ୨୪ଟି ବିଭାଗ, ୨୫୦୦ଟି େଶ¶ାକ �ାନିତ ଥିବା ବୃହତ ଗ�� अତି ସୁCର 

ଭାେବ ତାଳପତ� େର େସ ରଚନା କରିଥିେଲ ମଧ�ାଧିକାର, µୁଟାଧିକାର, ତି� ପଶE ାଧିକାର, 

େଗାଳାଥିକାର ଓ କାଳାଧିକାର ଭଳି ଯଥାଥ� ପ� अଧିକାରେର ବିଭ� କରି ପଠାଣି 

େଜ�ାତିଷ ଓ ଗଣନା ବିଧିକୁ ପରିପୃu କରିଥିେଲ ଏହାକୁ ଘନଶ�ାମ ମିଶ� କାଗଜକୁ 

ଉ_ାରିଥିେଲ ତତ୍ କାଳୀନ କରଜ ରାଜ� ସମୁହର ତଦନାfିନ ସହକାରୀ ସୁପରିେଟେm�୍ 

ସୁଦାମ ଚରଣ ନାୟକ+ ଉଦ�ମେର, ଆଠମଲି@ କ ରାଜା ମେହC�  େଦଓ ଏବଂ ମୟୁରଭw 

ମହାରାଜ ଶ�ୀ ରାମଚC�  ଭ+େଦଓ+ ଆଥiକ ସହାୟତାେର अଧ�ାପକ େଯାେଗଶଚC�  ରାୟ 

କଲିକତା�ିତ ଗିରୀଶ ବିଦ�ାରତt  ମୁଦ� ଣାଳୟେର ୧୮୯୪ ମସିହା ‘ସିvାf ଦପ�ଣ’ େପାଥିକୁ 

ଏକ ‘େନଚର୍ କେଲଜ’ ନାମକ ପତି� କାେର ପ�କାଶନ କରାଇଥିେଲ 

 ବି� େଟନ୍ ଭାରତର ସରକାର ୧୮୯୩ ମସିହାେର ପଠାଣି ସାମf+ୁ 

ମହାମେହାପାଧ�ାୟ ଉପାଧିେର ଭୂଷିତ କରିଥିେଲ ପଦାଥ� ବି�ାନୀ अଧ�ାପକ ଲgE ୀଧର 

ଶତପଥୀ ଓ ଡା ପ�ହଲ@ ାଦ ଚC� ୍ ନାୟକ ଦୁେହଁ ପଠାଣି ସାମf ସazେର କତିପୟ ପ�ବz 

ପ�କାଶ କରିଥିେଲ ଏହାଛଡ଼ା କିଛି ଭାରତୀୟ ଓ अଣଭାରତୀୟ େବୖ�ାନିକ+ େଚuାେର 

‘େବୗvିକ अବଦାନ’ ନାମକ ଜୀବନ ଚରିତ ଦିଲ@ ୀେର ନିେରାସା ପବି@ ଜିସ୍ ହାଉସେର 
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ପ�କାଶିତ େହାଇଛି 

 ପଠାଣି ସାମf+ अ�କାଳିକ ତ_� କୁ ଗଣନା କରିବା, ତାହାକୁ ପଯ��ାେଲାଚନା 

କରିବା ସହ ପାmିତ� େଦଖାଇ ସବାଇ ଜୟସିଂହ ସତ�ତା ପ�ମାଣ କରିଥିେଲ େଗାଲଯ�, 

ସଯୂ��ଘଡ଼ି, ଶ+ୁଦm, ଉଲaୀ ଚକ� , ମାନଯ� ଏବଂ ଖେଗାଳଯ� ଭଳି ହ`କୃତ ନିମiତ 

ଯ�ମାନ ଫଳିତ େଜ�ାତିଷର ନିଭ�ୂଲ ଗଣନା ଓ ନgତି�  ଗତିବିଧିକୁ ଜାଣିବା ପାଇଁ ବି�ାନକୁ 

ଆବି·ାର େଦଇଥିେଲ ତା+ର ‘ବିଜ୍ କେରକ୍ ସନ୍’ ଓ ‘ହକ୍ କେରକ୍ ସନ୍’ ଦୁଇ ସିvାf 

ବହୁତ ମାନ� अେଟ ଏସବୁ ସେ_�  େଜେର ମିଆହ୍ ହରକ୍ ସ ନିଜ ପତି� କା, ‘େପଇଗtାଲ୍ ଟି 

अନାେକ� ାନିuିକ୍’େର ଦଶ�ାଇଛfି େଯ, ପଠାଣି ସାମf+ର अଭି�ତା, ଟିପଣୀୟତା ଗୁଣ, 

ନିଜ ହ` ତିଆରି ବାଉଁଶନଳୀ ଉvୃତ କଳନା େବଶ ଉ¡େକାଟିର ଥିଲା ତା+ର ବହୁ 

କଳନା େଶ@ାକ ମଧ�େର େଗାଟିଏ େଶ¶ାକ अରୁଣ କୁମାର ଉପାଧ�ାୟ ବ#�ନା କରି 

କହିଥିେଲ, ୧୮୭୪ ଶୁକ�  ଲାଗି ସଯୂ��ଗ�ହଣ ,ାରା ଶୁକ�+ ୧/୩୨ ଗ�ହଣ ଛାଇର କଳନା 

अନୁସାେର ଶୁକ�  ସଯୂ��+ ଠାରୁ ବହୁତ ସାନ ଓ ତତ୍ ସହ ୬୫୦ େଯାଜନ ସହିତ ସମାନ 

େବାଲି ଲିପିତ अଛି, ଯାହା ଆଜିର େବୖ�ାନିକ ସଠିକ୍ େବାଲି ପ�ମାଣପତ�  େଦଇ ଆଜି ଓ 

େସେତେବଳର अନୁପାତ ୧:୩୦.୯୩ ଯାହା କି ବହୁତ େଛାଟ ପରିବ_�ନ େବାଲି 

କୁହାଯାଉଛି ୟୁେରାପର େଜ�ାତିବi� ଓଡ଼ିଶାର ପୁତ�  ପଠାଣି ସାମf+ର ଗଣନାେଶୖଳୀ ଓ 

େକୗଳିକ ବୃ_ିକୁ ନିଜର େଜ�ାତିଷ ଗଣନାେର ବ�ବହୃତ କରି ଆସୁଛfି 

 େଜ�ାତିଷ ଗଣନାେର ପଠାଣି ସାମf ନିଜ ମୃତୁ� ସମୟ ମଧ� ପବୂ�ରୁ ଗଣନା କରି 

ପାରିଥିେଲ ଏଣୁ अfିମକାେଳ ପୁରୀ ଜଗନt ାଥ+ କୃପା ଲାଭକରି ଏହି ବି�ାନ ଜଗତରୁ ଓ 

ଧରାପୃ-ରୁ ୧୧ ଜୁନ ୧୯୦୪ ମସିହାେର େଦହତ�ାଗ କରିଥିେଲ ତା+ରି ସfକ ରୂେପ 
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ଆଜି ଭୁବେନଶ�ରେର ପଠାଣି ସାମf ପ@ାେନେଟାରିୟମ୍ ତିଆରି କରାଯାଇଛି ତତ୍ ସହ 

ପୁରୀେର ୧୯୧୫ ମସିହା अଗu ମାସ ପହିଲାେର ଚC�େଶଖର ହଲ୍ ନିମiତ କରାଯାଇଛି 

 “ଗଁା ବଳଦ ଗଁାେର ବିକାଯାଏ ନାହZ” ପ�ବଚନ ଭଳି ପଠାଣି+ ମହାନ ପୁରୁେଷା_ର 

ସ�ାନ ଆପଣା ଜୀବନ କାଳେର ନିଜ େଦଶ, ଗ�ାମେର ସ�ାନିତ େହାଇ ପାରିନଥିଲା 

ଯାହା+ର ମୃତୁ�ପେର ଆଜି ବି ବି�ାନ, େଜ�ାତିଷ�ାନ, ଗଣିତବିଧି, ପବୂ�ଗ�� ସମାେଲାଚନ 

ତଥା ନିଜର ପାmିତ�ର ପରାକା-ା େଦଖାଇ ନିଜର ନାମ ‘ପଠାଣି’କୁ ଯଥାଥ� ଦଶ�ାଇବା 

ସହ େଲାକମାନ+ ମାନସ ପ)େର अବିସEରଣୀୟ େହାଇ ରହିପାରିଛfି 

ଆମ େଗୗରବ ଆମ ପଠାଣି ସାମf 
ଆମ ବି�ାେନ, େଜ�ାତିେଷ 
ରୁହfି ଚିର ଏମf 

 

 

 

ବାପା : କାଳୁଚରଣ ସ�ାଇଁ 

ଶ�ୀକୃ�ଚC�  ଗଜପତି ସ�ୟଂଶାସିତ ମହାବିଦ�ାଳୟ 

ସtାତେକା_ର, ଦି� ତୀୟବଷ� (ଓଡ଼ିଆ ବିଭାଗ) 

ପାରଳାେଖମୁmି, ଗଜପତି ଜିଲ@ ା, ଓଡ଼ିଶା; ୭୬୧୨୦୦ 

ଭ� ାମ�ଭାଷ : ୯୫୮୩୪୪୨୯୮୧ 
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ଓଡ଼ିଆ ଭାଷାର अବ�ାଓଡ଼ିଆ ଭାଷାର अବ�ାଓଡ଼ିଆ ଭାଷାର अବ�ାଓଡ଼ିଆ ଭାଷାର अବ�ା    
ଶିgାନୁ-ାନେର ଓଡ଼ିଆ ଭାଷାର अବ�ା ଓ ପ�ଭାବଶିgାନୁ-ାନେର ଓଡ଼ିଆ ଭାଷାର अବ�ା ଓ ପ�ଭାବଶିgାନୁ-ାନେର ଓଡ଼ିଆ ଭାଷାର अବ�ା ଓ ପ�ଭାବଶିgାନୁ-ାନେର ଓଡ଼ିଆ ଭାଷାର अବ�ା ଓ ପ�ଭାବ    

 ବିଦ�ା अଟଇ ମହାଧନ, ବାଳେକ କର ଉପାଜ�ନ। 

 ବିଦ�ା େହଉଛି अମଲୂ�, େକୗଣସି ମଲୂ େଦଇ ବି ବିଦ�ାକୁ ମାପି 

େହବନି, କାରଣ ବିଦ�ା କାହାଠାରୁ କିଣି ହୁଏ ନାହZ ଏହା େକବଳ ସ�ଶିgାରୁ ହZ ମିଳିଥାଏ। 

ବିଦ�ା େହଉଛି ଏକ ଏମିତି ଜିନିଷ ତାହା अନୁଭବରୁ ହZ ମଣିଷକୁ �ାତ େହାଇଥାଏ। 

େଚାରଟିଏ େଚାରିକରିବାକୁ ଆସିେଲ ସବୁକିଛି େଚାରି କରିପାରିବ, େହେଲ େକେବ କାହାର 

ବିଦ�ାକୁ େଚାରିକରି େନଇପାରିବ ନାହZ। େକୗଣସି ଜିନିଷକୁ ଖ¡� କେଲ ତାହା ଦିେନ ନା 

ଦିେନ ସରିଯାଏ, େହେଲ ବିଦ�ାକୁ େଯେତ अଧିକ ଖ¡� କରିବ େସ େସେତ अଧିକ अଧିକ 

େହାଇ ବଢ଼ିଚାଲିଥିବ।  

"ବିଦ�ା ଦ ଦାତି ବିନୟଂ", 

 अଥ�ାତ୍ ବିଦ�ାରୁ ବିନମ�ତା ଭାବ ଜାତ େହାଇଥାଏ, େଯଉଁ ବିନମ�ତା ଭାବ ମନୁଷ�କୁ 

ଦୁନିଆେର ଉ¡ �ାନେର अଧି-ିତ କରାଇବା ସ ହିତ ସଭି+ର ପି�ୟପାତ�  କରାଇଥାଏ। 

କଥାେର अଛି ରାଜା ନିଜ ରାଜ�େର ପଜୂା ପାଏ, କି� �ାନୀେଲାକଟିଏ ସବ�ତ�  ପଜୂା ପାଏ। 

ବିଦ�ା ଏପରି ଏକ ଧନ ଯାହାକୁ େଯେତ ବା�ିେଲ ମଧ� ସେର ନାହZ, ବରଂ ବିଦ�ାଦାନ 

ଦ�ାରା ନିଜର ବିଦ�ାର ପରିମାଣ ବେଢ଼ ଏବଂ େସହି ବିଦ�ା ଦୁନିଆକୁ ଆଗକୁ ଆଗକୁ 

େନବାେର ସାହାଯ� କେର। ବିଦ�ା अଜ�ନ କେଲ अେନକ ପୁଣ�ଫଳ ପ�ା� େହାଇଥାଏ 

ମେନାଜ କୁମାର 
ପmା 
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ଏବଂ ଏହି अଜiତ ବିଦ�ାକୁ ବ�ନ କେଲ େସହି अଜiତ ପୁଣ� अେପgା अଧିକ ପୁଣ�ଫଳ 

ପ�ା� ହୁଏ । 

 अଧୁନା ଶିgାନୁ-ାନମାନ+େର ପ�ଚଳିତ ଶିgାପvତି କି� ବିଦ�ାପ�ା�ି ପାଇଁ ନୁେହଁ, 

ବରଂ େକବଳ ବିଦ�ାକୁ ଧନ ଉପାଜ�ନର ମାଧ�ମ ଭାବେର अଧ�ୟନ କରାଯାଉଛି। 

ଆମର ଓଡ଼ିଶାର ବିଦ�ାଳୟମାନ+ କଥା ଆଖିଆଗକୁ ନିଆଗେଲ, ଆେମ େଦଖିବା କି 

ଆମର ଓଡ଼ିଆ ବିଦ�ାଳୟକୁ ପିଲାମାେନ ବିଦ�ା अଧ�ୟନ କରିବାକୁ ପସC କରୁନାହାfି। 

ବ ହୁତ କମ୍ ପିଲା ଓଡ଼ିଆ ସରକାରୀ ବିଦ�ାଳୟ ମାନ+େର ପଢ଼ୁଛfି, େଯଉଁମାେନ 

େବସରକାରୀ ବିଦ�ାଳୟ ମାନ+େର େସମାନ+ର ମାସିକ ଖ¡� େଦଇପାରିେବ ନାହZ, 

େସମାେନ ହZ ସରକାରୀ ବିଦ�ାଳୟକୁ ଆସୁଛfି। ସରକାରୀ ବିଦ�ାଳୟର କଥା ତ ସଭି+ୁ 

ଉଣା अଧିେକ ଜଣାअଛି, ଏେବ ଟିେକ ଇଂରାଜୀ ମାଧ�ମ ବିଦ�ାଳୟ ଉପରକୁ ଆସିବା। 

ଓଡ଼ିଶାେର ଇଂରାଜୀ ମାଧ�ମ ବିଦ�ାଳୟ ସଂଖ�ା अେନକ, ପ�ାୟ ପ�େତ�କ �ାନେର ଏହି 

ବିଦ�ାଳୟମାନ ଗଢ଼ିଉଠିଛି। अଭିଭାବକମାନ+ अନୁସାେର ଇଂରାଜୀ ମାଧ�ମ 

ବିଦ�ାଳୟେର ପିଲାମାେନ ପଢ଼ିେଲ େସମାେନ अଧିକ କିଛି ଶିଖିପାରିେବ ଓ ଭବିଷ�ତେର 

ବ ହୁତ ଉପରକୁ ଯିେବ। େହେଲ ଏହି ବିଦ�ାଳୟ ମାନ+େର ପଢ଼ିବା ଦ�ାରା ପିଲାମାନ+ 

ଉପେର େକଉଁଭଳି ପ�ଭାବ ପଡ଼ୁଛି େସ ଉପେର ଟିେକ ନ ଜର ପକାଇବା। 

 ପିଲାଟିଏ ଟିେକ ଟିେକ କଥା କ ହିବା ଆଗରୁ ତାକୁ ଛାଡ଼ିେଲ େଖଳ 9ୁଲ୍ େର। େଯଉଁ 

ସମୟେର େସ ନିଜର ପିତାମାତା+ ପାଖେର अଧିକ ସମୟ ରହିବା ଦରକାର େସହି 

ସମୟେର େସ ଦିନେର ସମୟ ବିତାଏ େଖଳ 9ୁଲ୍ େର। ଧିେର ଧିେର ବଡ଼ େହବା େବଳକୁ 

ତାକୁ ପୁଣି ପଠାଇ ଦିअfି ଏକ ଇଂରାଜୀ ମାଧ�ମ ବିଦ�ାଳୟକୁ, େସଠାେର ଓଡ଼ିଆ କ ହିବା 
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ମନା, େକବଳ ଇଂରାଜୀେର କ ଥାବା_�ା। ବିଦ�ାଳୟ ପରିସରେର ଓଡ଼ିଆ କ ହିେଲ ଦm 

େଭାଗିବାକୁ ପଡ଼ିଥାଏ। େସହି ପିଲାମାନ+ର अଭିଭବକ+ୁ ତାଗିଦ୍ କରାଯାଏ କି ପିଲା 

େଯମିତି ଘେର ଓଡ଼ିଆେର ବି କଥାବା_�ା ନ କେର େସଥିପ�ତି ଧ�ାନ େଦବାକୁ। େସ ହିଠାରୁ 

ଆର� ହୁଏ ନିଜର ମାତୃଭାଷା ପ�ତି ଭିନt  ଧାରଣା, ଯାହାକି ତାକୁ ଏକ ଭୁଲ୍ ଭଳି ପରିଲgିତ 

େହାଇଥାଏ। େସ ତା'ର ମେନ ମେନ �ିର କରିେନଇଥାଏ କି, ଯଦି େସ ଏହି ଭାଷାର 

ବ�ବ ହାର ଦ�ାରା କିଛି अସୁବିଧା େଭାଗ କରୁଛି, େତେବ କାହZକି େସ େସହି ଭାଷାର 

ବ�ବ ହାର କରିବ। େକେତ େକେତ �ାନେର ଏପରି େହାଇଥାଏ କି, ପିଲାମାନ+ର 

अଭିଭାବକ ଶିgକ େସମାନ+ୁ ଏମିତି େଲାକ+ ସ ହ ମିଶିବାକୁ ସୁେଯାଗ ଦିअfି, 

େଯଉଁମାେନ େକବଳ ଇଂରାଜୀେର କଥାବା_�ା କରିେବ। ଏମିତିକି େସମାନ+ର ବୃv 

େଜେଜବାପା କିaା େଜେଜମାଆ+ ସ ହ ମିଶିବାକୁ ସୁେଯାଗ ଦିअfିନି, କାହZକି ନା େସମାେନ 

ଇଂରାଜୀ ଜାଣିନାହାfି। େଗାଟିଏ ଘେର ରହୁଥିେଲ ବି ପିଲାମାନ+ୁ େସମାନ+ ସ ହ 

ମିଶିବାକୁ ଦିଆଯାଏନି। 

 ଏେବ ସରକାର+ ନିୟମକୁ ମାନିବାକୁ ଯାଇ କିଛି ଇଂରାଜୀ ମାଧ�ମ ବିଦ�ାଳୟ 

ନିଜର ବିଦ�ାଳୟେର ଓଡ଼ିଆ ପାଠ�କ�ମମାନ େଯାଡ଼ିେଲ। େସହି ପାଠ� ଖସଡ଼ା अନୁସାେର 

ପିଲାମାେନ ଓଡ଼ିଆ େକବଳ େସହି େଶ�ଣୀଗୃହ ମଧ�େର ପଢ଼ିେବ ଓ କ ହିେବ। େଶ�ଣୀଗୃହ 

ବାହାେର େସହି ବିଷୟେର କିଛି ଆେଲେଚାନା କରିେବ ନାହZ। େସହି ପାଠ ପୁଣି ଆର�ରୁ 

ଶିgାଦାନ କରାଯିବନି, ଷ- େଶ�ଣୀେର ପିଲାମାେନ ଓଡ଼ିଆ ଶିଖିେବ, େକବଳ ଏକ ପାଠେର 

ଉ_ୀଣ� େହବା ପାଇଁ। ବିଦ�ାଳୟ ପାଠ ସରିବା ପେର େସମାେନ େକେବ ଆଉ ଓଡ଼ିଆ 

ଭାଷାକୁ େଦଖfିନି କିaା ପଢ଼fିନି। ଫଳ ସ�ରୂପ େସମାେନ ଓଡ଼ିଆ ଲିପି ଠିକ୍ େର 
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ପଢ଼ିପାରfିନି ଓ ଓଡ଼ିଆ ଠିକ୍ େର କ ହିପାରfିନି। 

 ଏହି ପାଠ ପଢ଼ା େକବଳ ନିଜର ଜୀବନେର अଥ� ଉପାଜ�ନର ମାଧ�ମ ଭାବେର 

ବ�ବ  ହାର କରାଯାଉଛି। ବିଦ�ଳୟମାନ+େର ବିଦ�ାଦାନ ପରିବେ_� ବିକି�  କରାଯାଉଛି 

କ ହିେଲ କିଛି अତୁ��ି େହବନାହZ େବାଲି େମାର ମେନ େହଉଛି। ପିଲାମାେନ ଏମିତି ନିଜର 

ମାତୃଭାଷାଠାରୁ ଦୂେରଇ ରହିବା କାରଣରୁ ନିଜର ପିତାମାତା+ ଠାରୁ ମଧ� ଦୂେରଇ 

ଯାअfି। େଶଷେର ମାତାପିତା अନ�କାହାର େଦାଷ ଦିअfି, ଦୁନିଆର େଦାଷ ଦିअfି, ନିଜ 

କମ�ର େଦାଷ ଦିअfି। େହେଲ ପ�କୃତେର ଭୁଲ୍ େକାଉଠି େସକଥା ଜାଣିବାକୁ େଚuା 

କରfିନି। 

 ଏହି ସବୁ କଥା କ ହିବାର ତା�ଯ�� େହଉଛି କି ନିଜର ପିଲାମାନ+ୁ ନିଜର 

ମାତୃଭାଷାଠାରୁ ଦୂେରଇ ରଖ�ନି, ଯଦି େସମାନ+ୁ େସମାନ+ ମାତୃଭାଷାଠାରୁ ଦୂେରଇ 

ରଖିେବ, େସମାେନ ବଡ଼ େହଲା ପେର ଆପଣମାନ+ ଠାରୁ ଦୂେରଇ ଯିେବ। 
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ତୁମ ପାଇଁତୁମ ପାଇଁତୁମ ପାଇଁତୁମ ପାଇଁ... ... ... ... କିଛି ଧାଡ଼ିକିଛି ଧାଡ଼ିକିଛି ଧାଡ଼ିକିଛି ଧାଡ଼ି    
 अଟଳ, ତୁେମ अଜୟ ମଧ� I ସz�ାେର ଖବର ମିଳିଲା I ହଠାତ 

ଲାଗିଲା, ସମୟ ଟି ଥପ େହାଇଗଲା I ତା'ପେର ପୁଣି କାମେର 

ଲାଗିପଡ଼ିଲି, େବଶୀ କିଛି ଭାବିଲିନି I େହେଲ ମଁୁ ସିନା ଭାବିଲିନି, ମନ 

କଣ ମାନିଗଲା ନା' କଣ ? େସ ବିଧିର ବିଧାନ େହଉ ବା ନିୟତିର ନିୟମ, ବିଶ�ାସ କରିବା 

କu େହଉଥାଏ େମା ପାଇଁ, େଯ, ତୁେମ ଆଉ ନାହଁ I 

 ଘରକୁ େଫରିଲି, 9ୁଲ, କେଲଜ ଛୁଟିେର ଖବର ପାଇଲି, ଟିଭିେର ସaାଦ େଦଖିଲି, 

ତୁମକୁ େଦଖିଲି, ତା'ପେର ହୃଦୟର େବଦନାକୁ କାଗଜ କଲମେର ପ�କାଶିତ କଲି I 

 ତୁେମ େମାେତ ଭାରି ଭଲ ଲାଗ I ଏେତ ଭଲ ଲାଗ େଯ, ମଁୁ ‘ଆପଣ’ ନ କହି ‘ତୁେମ’ 

କହିବାର अଧିକାର େନଇଯାଇଛି I େମାର ଏେବ ବି ମେନ अଛି, ମଁୁ ଦି� ତୀୟ େଶ�ଣୀେର 

ପଢୁଥାଏ, ତୁେମ ପ�ଧାନମ�ୀ ଥିଲ I ସମେ` ତୁମର ବହୁତ ପ�ସଂଶା କରfି, ମଁୁ ଟିଭିେର, 

ସaାଦପତ� େର ତୁମକୁ େଦଖୁଥାଏ, ଆଉ ଲାଗୁଥାଏ, େକହିଜେଣ ଆପଣା ପରି I ଭାରତର 

ପ�ଧାନମ�ୀ, େମା’ଠାରୁ କାହZ େକେତ ଦୂରେର, େହେଲ ବି େମାର अତି ନିଜର I 

େସେତେବେଳ ରାଜନୀତି ବୁଝୁନଥାଏ, ଆଉ ଆଜି ବୁଝିଲାପେର ବି, ଭଲ ଲାେଗନି େମାେତ 

ରାଜନୀତି I ଇjା ନାହZ େମାର ରାଜନୀତି ପ�ତି I ତଥାପି େଯତିକି ବୁଝିଛି, ମଁୁ ଜାଣିପାରିଛି 

େଯ, ତୁେମ ରାଜନିତୀ କରୁନଥିଲ, ତୁେମ ଖାଲି ରାଜନୀତିର ପଥ ଆପେଣଇଥିଲ େଦଶେର 

େମୖତ� ୀତ� େଖେଳଇବାକୁ I ତୁେମ ସତ� ଓ ନି-ାର ପଥ ଆପେଣଇ ଥିଲ I ତୁେମ ଯାହାବି 

ଶୁଚିସିEତା େବେହରା 
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କହୁଥିଲ, ତାହା ଭାଷଣ ନୁହଁ, ତାହା େଗାେଟ େଗାେଟ କଥା, ଆଉ କଥା अମର ରେହ, 

ଭାଷଣ ନୁେହଁ I ତୁେମ ଚାଲିଗଲ, ଚାଲିଗଲ ଏ ଦୁନିଆ ଛାଡି, େହେଲ େମା ମନରୁ ନୁେହଁ I 

୧୫ अଗuେର ତୁମର ଛବି େଦଖିଥିଲି, ମେନ ପଡିଥିଲ ତେମ I େହେଲ ଏେତ ମହାନ ଆତE ା 

ତେମ େଯ, କାେଳ ନୀଳ ଆକାଶେର ସ�ାଧୀନତାର ଆନCେର ଉଡୁଥିବା ତୀରoା ମନ ଦୁଃଖ 

କରି ନଇଁ ପଡିବ, ତୁେମ ଆଉ ମାତ�  େଗାେଟ ଦିନ अେପgା କଲ I ସ�ାଧୀନତାର ଆନCକୁ 

ପୁଣି ଥେର अନୁଭବ କରୁଥିବା େଦଶବାସୀ+ୁ େସଥିରୁ ବ�ିତ ନ କରିବା ପାଇଁ, ତୁେମ େନଲ 

େକବଳ ଆଉ େଗାେଟ ଦିନ I େସଥିପାଇଁ ଏେତ ଗଜଗଜ ବଷ�ା I କିଏ କହୁଛି ଲଘୁଚାପ ତ' 

ପୁଣି କିଏ କହିଲାଣି ଘୁ#iଝଡ I କି� ପ�କୃତି କିଛି अଲଗା ସେCଶ ପଠାଉଥିଲା I ୧୫ अଗu 

ଦିନ ଏେତ ବଷ�ା େଯ, ପତାକା ଉେ_ାଳନ କରିବା କuସାଧ� ମେନ େହଉଥାଏ I ଶ�ାବଣ 

ତାର ପ�ତିଭା େଦଖାଉଥିବା ମଧ�େର, ଆକାଶ ତାର अଶ�~ ଗଡ଼ାଉଥାଏ, େବାଧହୁଏ; େସ କିଛି 

ଜାଣିପାରିଥାଏ ଆଉ ଆମକୁ ବି ସେCଶ େଦଉଥାଏ I େହେଲ ୧୬ अଗuେର ନିତିଦିନିଆ 

ପାଗ, अ� ଖରା, ଚଳଚ�ଳ ପରିେବଶ I କି� େଯେତେବେଳ ଖବର େଖଳିଗଲା, 

େସେତେବେଳ େମାେତ ବୁଝାପଡିଲା େଯ, ପ�କୃତି ବି କାCି କାCି ଥକିଗଲା ଆଉ େସଥିପାଇଁ 

ଆଜି ହଠାତ ନି`� େହଇଗଲା I ଏେବ େସ ବି ଜାଣିଗଲା େଯ, ନିୟମ ଆଗେର େସ କିଛି 

କରିପାରିବନି I େତଣୁ ଛାତିେର େକାହ ଚାପି ଛିଡାେହାଇଗଲା ଆଉ ଆମକୁ ବି `½ 

କରିେଦଲା I 

 ଏେବ ବି ତମ େଚେହରା ଝଲସି ଆସୁଛି I େଦଖିବାକୁ ଗେଲ, ତୁେମ େମା 

େଜେଜବାପା+ ବୟସର, େକଜାଣି; ବହୁତ ଆପଣାର ଲାଗ, େସଥିପାଇଁ ବହୁତ अ²ୁତ 

ଲାଗୁଛି,................. ଜାେଣନା କାହZକି? 
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 ପ�ଧାନମ�ୀ େକବଳ େଗାେଟ ପଦବୀ, ଇତିହାସର ପୃ-ାେର ଆଉ େଗାଟିଏ ନାମ 

େଯାଡିବାକୁ I ତୁମର ତା ପ�ତି େଲାଡ଼ା ଥାଇପାେର େହେଲ େକେବ େଲାଭ ନ ଥିଲା, 

ନେହେଲ, େକହି ୧୩ ଦିନ କି ୧୩ ମାସେର ଓହରି ଯାଇ ନଥାfା I ଆଉ ଏହା 

େଦଶବାସୀ+ର ତୁମ ପ�ତି େପ�ମ, ସ�ାନ ତଥା ବିଶ�ାସ ଥିଲା, ଯାହା େସମାେନ अନୁଭବ 

କରିପାରିଥିେଲ ଏହି କମ ସମୟ ମଧ�େର, ଯାହାକି ତୁମକୁ ପରବ_�ୀ ସମୟେର ୫ ବଷ�ର 

अବଧି େନବାକୁ ସମଥ� କରିଥିଲା 

 େମାର ମେନ अଛି, େସ ସମୟର କାଗiଲ ଯୁv I ତୁମର ବାଣୀ, ତୁମର ଆଶ�ାସନା 

ଭରା ଆହ�ାନ ଆଉ ତା'ସହ ଦୃଢ ଆତE ବିଶ�ାସ ଥିଲା ଆମ େସୖନ�ମାନ+ର ମେନାବଳ 

ବଢାଇବାର ମଳୂ ଶ¥ I ବି�ାନ ପ�ତି ତୁମର ବିଶ�ାସ ଆଉ େସହି ବା_�ା....‘ଜୟ ଯବାନ, 

ଜୟ କିଷାନ, ଜୟ ବି�ାନ’,ଏହି େସ@ାଗାନ ଶୁଣିେଲ, ବି�ାନ ଛାତ� ୀ େହବାର ଗବ� अନୁଭବ 

କେର I ତୁେମ ଚାଲିଗଲ, ତୁମର ସE �ତି ରହିଗଲା......I ସaାଦପତ� େର ବଡ ବଡ 

େହଡଲାଇନ୍ସ ଆଉ େସ ଇେମାସନାଲ କଥା, େମାେତ େସ ସବୁ ଭଲ ଲାଗୁନି I ମଁୁ ତୁମକୁ 

ଏକାକୀ ଶାfିେର ବସି ମେନପକାଉଛି ଆଉ ମଁୁ ଜାଣିଛି; ତୁେମ ଶୁଣୁଛ, ନି�ିତ ଶୁଣୁଛ I 

ତୁମର ଇତିହାସ ମଁୁ ଜାଣିନି, ତୁମର ବାଈଓଗ�ାଫି ବି ମଁୁ ଜାଣିନି I ବାସ ତୁେମ େମାେତ ଭାରି 

ଭଲ ଲାଗ I କାରଣ; େମାର ବିଶ�ାସ; ଭଲ ଲାଗିବା ପାଇଁ େକୗଣସି କାରଣ ଦରକାର ନାହZ  I 

ଯଦି ଦରକାର, ତାହାେହେଲ, ସବୁଠାରୁ ବଡ ଆଉ ଭଲ କାରଣ େହଲା, ପ�ଧାନମ�ୀ 

ପଦବୀେର ରୁହ ବା' ନ ରୁହ; ତୁେମ ସତେର अଟଳ.... ତୁେମ ସବୁେବେଳ अଟଳ....I େମାର 

ପୁଣି ଥେର ମେନ ପଡୁଛି, େଦଶର ୧୦୦ େକାଟି ପରୂଣ କରିଥିବା ଶିଶୁ କନ�ାର ନାମ ତେମ 

ରଖିଥିଲ ‘ଆ�ା’ I େସେତେବେଳ ଭାବୁଥିଲି କି ଭାଗ�....କି�; ଆଜି ବି ତୁମ ପାଇଁ କିଛି ଧାଡି 
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େଲଖି, ମଁୁ ନିଜକୁ ଭାଗ�ବତୀ ମେନ କରୁଛି I ଆହୁରି ମାନୁଛି ଏଥିପାଇଁ େଯ, େଯଉଁ 

अନୁ-ାନ ଆପଣ+ ଦ�ାରା ଉଦଘାଟିତ େହାଇଥିଲା, ଆଜି ମଁୁ େସଠାକାର ଛାତ� ୀ I ମଁୁ 

େସଇଠି ପଢୁଛି, େଯଉଁଠିକୁ ତୁେମ ଆସିଥିଲା, େହେଲ ଆମର େଦଖା େହଇପାରିଲାନି, 

ଫାଟକ ସାଜିଥିଲା େମାର ବୟସ ସୀମା I ଏେବ ବି' େସଇ ଫଳକେର େଯେବ େଦେଖ ତୁମ 

ନାମ, ମନେର अ²ୁତ ପ�କାରର ବିଚଲନ ସୃuି େହାଇଥାଏ I ଖୁସି ଲାେଗ; ସତେର; େସ 

अନୁଭବ अନନ� I   

 ଥେର ଟିଭିେର ହଠାତ େଦଖିଲି ତମର େଗାେଟ ଗୀତ େଦଖଉଛି I ତା'ପେର ଜାଣିଲି, 

ତାହା ଗୀତ ନୁେହଁ, କବିତା I େସ ଦିନରୁ ତୁମକୁ ଭଲପାଇବାର ଆଉ େଗାେଟ ବହନ 

ମିଳିଗଲା I ସତେର; ତୁେମ େଯଉଁଠି ଥାअ, ମଁୁ ଜାଣିଛି, େମା କଥା ଶୁଭୁଛି ତୁମକୁ I ତୁମ 

ଚରଣେର ନତମ`କ ମଁୁ I େମା ମୁmେର ତୁମର ଦୁଇ ହାତ େଥାଇ େମାେତ ଆଶୀବ�ାଦ କର 

I ମନେର େକୗଣସୀ ପ�ଶtବାଚୀ ନାହZ େଯ, ତୁମର ଶନୂ��ାନ େକେବ ପରୂଣ େହଇପାରିବ 

େବାଲି, େହେଲ ତୁମ ଶ�ର ଶୀଥିଳତା, ବିଜୟର ବା_�ା ଆଉ ସେ¡ାଟର ଆହ�ାନ ଆମ 

ହୃଦୟ ଓ ବିେବକେର ସଦା अମର େହାଇ ରହୁ, ଏଥିେର ସେCହ ନ' ରହିବ ଉଚିତ I ଚିର 

ନମସ�, େମାର ପ�ୀୟ ଶ�ୀ अଟଳ ବିହାରୀ ବାଜେପୟୀ I 
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ମହିଳା ଓ ଶିଶୁ अଧିକାରମହିଳା ଓ ଶିଶୁ अଧିକାରମହିଳା ଓ ଶିଶୁ अଧିକାରମହିଳା ଓ ଶିଶୁ अଧିକାର    
 ସମାଜ ଗଠନର ଦୁଇ ସେବ�ା�ୃu ଉପାଦାନ େହେଲ ମହିଳା ଓ 

ଶିଶୁ। ମହିଳାଟିଏ େଶୖଶବେର କୁନି ଝିअ େହାଇ କୁନି କୁନି କଥା ଓ ମନ 

ଛୁଆଁ ହସ େଦଇ ବଗିଚାର ଫୁଲକଢି ପରି ପରିବାରକୁ େସୗରଭ ଦିଏ। 

କିେଶାରୀ अବ�ାେର ବାପା ମାଆ+ୁ ସହେଯାଗ କରି ଆତE ୀୟତାର ସ�ାର େତାେଳ।ବଧୁ 

େହାଇ ସ�ାମୀର ମoଳ କାମନା ସହ ଦୁଇ କୁଳର ସଂ9ାର ସଂ9ୃତିକୁ अgୁ#� ରେଖ। 

େଯେବ ମାଆ ହୁଏ ସfାନକୁ ଆଚାର ବିଚାର ସଦାଚାର ଓ ଶିuାଚାର ଶିଖାଇ ତା ଚରିତ�  

ଗଠନ କେର। ପେର େଜେଜ ମାଆ େହାଇ ନାତି ନାତୁଣୀ+ୁ ତା ହୃତ �Cନ ମେଣ।ଆଉ 

ସୁସoଠିତ ପରିବାରର ସ�ପt େଦଖାଏ ଓ େପ�ରଣା ଭେର। 

 ଠିକ୍ େସହିପରି ଶିଶୁ। ଶିଶୁ େହେଲ ଆମ େଦଶର ପ�କୃତ ସ!ଦ। େସମାେନ ବଡ଼ ଓ 

ଭଲ େହେଲ ଏ ସମାଜ େଜ�- ଓ େଶ�- େହାଇପାରିବ। 

 େତଣୁ ସମାଜେର ଏମାନ+ର ସୁରgା ନିତ�ାf ପ�େୟାଜନ। 

 େକେତକ अଶିgିତ, अ�-ମହିଳା+ୁ ପୁରୁଷ ତୁଳନାେର ହୀନ ମେନ କରfି। 

େସମାନ+ ବିଚାରେର ନାରୀଜନE  ଚୁଲିମୁmକୁ କିaା ଘର ଚାରିକା� ମଧ�େର ସୀମିତ। 

ତା+ୁ ଉପଯୁ� �ାନ ସ�ାନ କି ସୁେଯାଗ ନ େଦବାରୁ େସମାେନ अବେହଳିତ ହୁअfି। ମାତ�  

ଆଜି ଇCିରା ଗାzୀ, କ�ନା ଚାୱଲା, ରାଣୀ ଲgE ୀବାଇ, ପି ଟି ଉଷା, ସାନିଆ ମିଜ�ା 

ଏମାନ+ୁ ଉଦାହରଣ େଦଇ ବୁଝାଇେଲ ସମାଜ ଜାଣିପାରfା େସମାେନ କଣ 

ନାରାୟଣ ଚC�  
େସନାପତି 
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କରିପାରିେବ। 

 େକବଳ ଭାଷଣେର ପୁରୁଷ ନାରୀ ସମାନ କହିେଦେଲ େହବ ନାହZ, ପ�େତ�କ 

େgତ� େର େସମାନ+ୁ अଧିକାର େଦବା ଉଚିତ। େକେତକ ମଖୂ�, ‘ଝିअ ପରିବାରର େବାଝ’ 

ଭାବି ଭ� ~ଣ ହତ�ା କରfି। 

 अବଶ� ଏେବ ସରକାର ଭ� ~ଣହତ�ା अପରାଧ କରି ସତକ� ଓ କାଯ��ାନୁ-ାନ 

େନେଲଣି। ବିଦ�ାଳୟ `ରରୁ ବିଶ�ବିଦ�ାଳୟ `ର ପଯ��f ପୁअଝିअ ବାଛ ବିଚାର ନ ରଖି 

ଝିअ+ୁ ଗୁରୁତ� େଦେଲଣି। ପ�େତ�କ+ର ଶିgା ଗ�ହଣ अଧିକାର େବାଲି େଘାଷଣା ଓ 

କାଯ��କାରୀ କେଲଣି। ବାଲ�ବିବାହ ଉପେର ଦmାେଦଶ, େଯୗତୁକ େନବା ଉପେର 

କଟକଣା, ନାରୀ ନିଯ��ାତନା, ବଧହୂତ�ା, ଗଣ ଧଷ�ଣ ଉପେର କେଠାର ଦm ବିଧାନ 

କରାଗଲାଣି। ବିେଶଷ କରି ମହିଳା କମିଶନ ନାରୀ ସୁରgା ପାଇଁ ଶତ େଚuା ଜାରି 

ରଖିଛି। 

 ପୁନ� ଏେବ ବି ଏ େgତ� େର ଉଦାସୀନତା େଦଖା ଯାଉଛି। ଗଣଦୁ·ମ�, ବଧୁ େପାଡି 

ସମାଜର େମରୁଦmକୁ ଦୁବ�ଳ କରିେଦଇଛି। ଝିअଠୁ ମାଆ ପଯ��f अସୁରgିତ ମେନ 

କରୁଛfି। େତଣୁ ନାରୀ ସଶ�ିକରଣ ଜାଗ�ତ କରିବା ସେo ସେo ନାରୀମାନ+ର 

ମେନାଭାବ ପରିବ_�ନ ଓ ସୁଦୃଢ଼, ସମାଜେର ମାଆ, ଭଉଣୀ ମାନ+ୁ ସ�ାନ ଆମ 

ସଂ9ୃତିର ପ�ତୀକ ଶିgା େଦବା ବିେଧୟ। 

 अବଶ� େକC�  ସରକାର ୨୦୦୭େର ଓ ରାଜ� ସରକାର ୨୦୦୯େର ଶିଶୁ अଧିକାର 

ପାଇଁ ଶିgାअଧିକାର ଆଇନ ପ�ଣୟନ କରିଛfି। ବ�ିବାର अଧିକାର, ବିକାଶ अଧିକାର, 

ସୁରgା अଧିକାର, ସହଭାଗୀ अଧିକାର େଦଇ ଶିଶୁ+ ସବ�ାoୀନ ଉନt ତିର ପରିକ�ନା 
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କରିଛfି। ପ�େତ�ଜ ଶିଶୁ ବାଧ�ତାମଳୂକ ଶିgା ସ!ୂ#� କରିବ, ଶିଶୁ ଶ�ମିକ େହବନି, ତା’ର 

ଶିgାର ଉନt ତି ପାଇଁ େପ�ା�ାହନର ବ�ବ�ା अଛି। ପିତାମାତାଠୁ ଆର� କରି ଶିgକ 

ଶିgୟିତ� ୀ ଯାଏଁ େକହି ଶିଶୁକୁ ଶାରିରୀକ ଓ ମାନସିକ ନିଯ�ାତନା ନ ଦିअ� େସଥିପାଇଁ ଧାରା 

ବି ଖwା ଯାଇଛି। अବମାନନା କେଲ େଜାରିମାନା ଓ େଜଲ ଦm େଭାଗିବାର ବ�ବ�ା 

କରାଯାଇଛି। ଗରିବ େମଧାବୀ ଶିଶୁ+ୁ ମାଗଣା ଓ ଉ¡ଶିgା ପାଇଁ ଲgାଧିକ ଋଣ େଦବାର 

ବ�ବ�ା କରାଯାଇଛି। 

 ଏେତ ଆଇନ, ନିୟମ ପେର ବି अେନୖତିକ ଓ ବ�ଭିଚାର ସମାଜକୁ ଜରାଜୀ#� 

କରିେଦଇଛି। େଯଉଁ ଦିନ ମଣିଷ ନିଜକୁ ବୁଝିବ, ତା ମନ ବିେବକ ଆତE ାକୁ ନିେୟାଜନ କରି 

ମହିଳା ଓ ଶିଶୁ+ୁ େଶ�- ସ!ଦ ଭାବି ସ�ାନ ଓ ସହେଯାଗ କରିବ େସହିଦିନ େଦଶ ପ�କୃତ 

ସ�ାଧୀନ େହାଇଛି ଓ ଆମର ମଣିଷ ପଣିଆ अଛି େବାଲି ଜଣାପଡିବ। 

 େତଣୁ ଆସ� ସଭିଏଁ ନାରୀକୁ ମାତୃଶ�ି ଭାବି ସ�ାନ େଦବା ଶିଶୁ+ୁ ମCିରର 

େଦବତା ଭାବି ପଜୂା କରିବା େତେବ ଯାଇ ମହିଳା ଓ ଶିଶୁ ନ�ାଯ� अଧିକାର ପାଇ ସୁCର 

ସମୃv ରାu�  ଗଠନ କରିପାରିେବ। 

 
ନାରାୟଣ ଚC�  େସନାପତି, ଜ�ରା,େକCୁଝର 
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କଟୁବଚନ ଦୁଃଖଦାୟୀକଟୁବଚନ ଦୁଃଖଦାୟୀକଟୁବଚନ ଦୁଃଖଦାୟୀକଟୁବଚନ ଦୁଃଖଦାୟୀ    
 ଥେର ଜେଣ କୃଷକ ପେଡାଶୀକୁ ଖରାପ ଭାଷାେର ଗାଳି େଦଲା। 

କି� ଖୁବ୍ ଶୀଘ� େସ ନିଜ ଭୁଲ୍ ବୁଝିପାରିଲା। େସ ଜେଣ ସ�+ 

ନିକଟକୁ ଗଲା ଏବଂ ନିଜ ଶ� େଫରାଇ ଆଣିବାର ଉପାୟ ପଚାରିଲା। 

ସ� େସହି କୃଷକକୁ କହିେଲ ତୁେମ अେନକ ଗୁଡିଏ ପର ଏକତ�  କର ଏବଂ େସଗୁଡିକୁ େନଇ 

ଏକ େଖାଲା �ାନେର ରଖିଦିअ। କୃଷକ େସହିପରି କଲା ଏବଂ ପୁଣି ଥେର ସ�+ 

ନିକଟେର ପହ�ିଗଲା। ସ� ଏଥର କହିେଲ, ଆଉ ଥେର ଯାଇ େସହି ପର ଗୁଡିକୁ ଏକାଠି 

କରି େନଇଆସ। କୃଷକ ପୁଣିଥେର େସହି �ାନେର ଯାଇ ପହ�ିେଲ। କି� େସେତେବଳକୁ 

ପର ସବୁ ଏେଣେତେଣ ଉଡିଯାଇଥିଲା। କୃଷକ ଖାଲି ହାତେର ସ�+ ନିକଟେର 

ପହ�ିଲା। ସ� ତାକୁ କହିେଲ, ଠିକ୍ ଏହିପରି ତୁମ ,ାରା କୁହାଯାଇଥିବା ଶ� ସହ 

େହାଇଛି। ତୁେମ ଖୁବ୍ ସହଜେର କାହାକୁ କିଛି କହିେଦଇପାର। କି� େସହି ଶ�କୁ 

େଫରାଇ ଆଣିବା ତୁମ ପେg अସ�ବ। ଏଣୁ କାହାକୁ କିଛି अପଶ� କହିବା ପବୂ�ରୁ 

ଭାବିବା ଉଚିତ୍ େଯ ଆପଣ+ କଥାର କି ପ�ଭାବ ପଡିବ। ନିଜ ,ାରା େକୗଣସି ଭୁଲ୍ 

େହାଇଯାଇଥିେଲ େସଥିପାଇଁ gମା ପ�ାଥ�ନା କରାଯାଇପାରିବ। अନ�କୁ କu େଦବା ଭଳି 

ବଚନ କହିେଲ, େସହି ବଚନ अନ�କୁ େଯତିକି କu ଦିଏ ତା'ଠାରୁ अଧିକ କu ନିଜ ମନ ହZ 

ପାଇଥାଏ। ଏଣୁ ନିଜକୁ କu େଦବା अେପgା ନିରବ ରହିବା ଭଲ। 
ଆଳଦା, ଖଇରା,ବାେଲଶ�ର, େମା--୯୮୫୩୧୪୨୫୨୦ 

ନେରC�  ପ�ସାଦ 
େବେହରା 
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ମହାବାହୁ+ अତୃ� ଆତE ାମହାବାହୁ+ अତୃ� ଆତE ାମହାବାହୁ+ अତୃ� ଆତE ାମହାବାହୁ+ अତୃ� ଆତE ା    
ମହାବାହୁ (ଛଦE  ନାମ) + अତୃ� ଆତE ା  

 େଛାଟ ପିଲାମାନ+ୁ ସାଧାରଣତଃ ଗପ ଶୁଣିବାେର ଭାରି ଆଗ�ହ 

ଥାଏ େବାଲି ସମେ` ଜାଣିେଛ, କାରଣ ଆେମ େସହି ସମୟଟି 

अତୀତେର अତିକ�ମ କରି ଆସିଥିେଲ ଏବଂ ପିଲା+ ଆନC େକାଉଠି ଥାଏ ଆମର ସ!ୂଣ� 

अନୁଭୂତି अଛି େହେଲ ପ�ା� ବୟସ େହବା ପେର ସାଂସାରିକ କ_�ବ� ଏବଂ ପାରିବାରିକ 

ତଥା ସାମାଜିକ ଦାୟିତ� େବାଝ ଏେତ ମାତ� ାେର ଲଦି େହାଇଯାଏ େଯ ଗପ କ’ଣ, େବେଳ 

େବେଳ अନt , ପାଣି ପିତା େହାଇ ଯାଉଥିବା अନୁଭୂତି ବାଢ଼fି अେନେକ େବେଳ େବେଳ 

କଥା ପ�ସoେର ବିଭିନt  କାରଣରୁ ଜୀବନ ହାରିେଦବା ପାଇଁ ମଧ� ମନ� େହଉଥିବା 

अନୁଭୂତି େକେତକ+ େହଉଥିବା ପ�କାଶ କରିଥାfି େହେଲ ଜୀବନର େଶଷ अବ�ା ତଥା 

ସାମାଜିକ ଏବଂ ପାରିବାରିକ ଦାୟିତ� ଗୁଡିକ ପ�ାୟତଃ ସରି ଆସି ବୟସ ବୃvି ତଥା ମାନସିକ 

ପରିପକ�ତା ଆସିଲା େବଳକୁ ମନ ପୁଣି େସଇ ପିଲାେବଳର अନୁଭୂତି ଗୁଡିକୁ େଦାହରାଇ 

ପୁନବ�ାର ପିଲା େହାଇଗେଲ ଭଲ ହୁअfା େବାଲି ଭାବfି ସମେ` କି� ପ�କୃତିର ନିୟମ 

ଆଗେର ହାର ମାନି େକୗଣସି ପ�କାର େଭୗତିକ ପରିବ_�ନ ସ�ଇjାେର କରି ନପାରିେଲ 

ମଧ� ନିଜ ଭାବନାକୁ ପଛକୁ ଟାଣି େନଇଥାfି େସହି ପିଲାଦିନ େବଳକୁ ଯାହା अେନକ 

ସମୟେର ପ�ାକୃତିକ ମଧ� େହଉଥିବା ଲg� କରାଯାଇଥାଏ अଥ�ାତ ପୁନବ�ାର େସହି 

ପିଲାଦିନ ଭଳି ସବୁ ଆଚରଣ ଗୁଡିକ ଭଲ ଲାଗିବା ସହିତ ଗପ ମଧ� ଶୁଣିବାକୁ ବହୁତ ମନ 

େସାସିଆଲ୍ େଫାରମ୍ 
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ବଳୁଥାଏ I କି� ବୃv ବୃvା+ ଠାରୁ େକବଳ େସମାନ+ अନୁଭୂତି ସହିତ ଗପ ଶୁଣିବା ପାଇଁ 

ସମେ` ମନ� କରିବା ଛଡା େସମାନ+ୁ େକହି ଗପ କହିବା ପାଇଁ ଆଗ�ହୀ ହୁअfି ନାହZ I 

େତଣୁ େସମାନ+ ମନକୁ ଆସ��ି େଦବା ପାଇଁ କିଛି ସମୟ ବାହାର କରି ଗପ େଲଖିବା ପାଇଁ 

ମନ� କରି େଗାଟିଏ ଗପ େଲଖିଲି I ଗପଟିର େଶଷ ପଯ��f ପଢିେଲ ଜାଣିେବ ଏହା ଗପ 

େହେଲବି ସତ େହବା ପଛର  େବୖ�ାନିକ କାରଣ ସହିତ କିଛି ଆନୁମାନିକ କଟାg !! 

 ମହାବାହୁ (ଛଦE  ନାମ) ଜେଣ gିପ� ଏବଂ ପ�ଭାବଶାଳୀ ପାରିବା ମଣିଷ I ପିଲା ଦିନରୁ 

ସାoମାନ+ ମଧ�େର ତା+ର େନତୃତ� gମତା େଦଖିବାକୁ ମିଳୁଥାଏ I ପ�ାୟତଃ କହିବାକୁ 

ଗେଲ ବିଦ�ା अଧ�ୟନ ସମୟରୁ ପ�ା�ବୟସ ପଯ��f େସ ସମ`+ ଆଗେର ନିଜର 

େନତୃତ�ପଣିଆ େଦଖାଇ ଜୀବନେର ବହୁତ କିଛି ହାସଲ କରିପାରିଥିେଲ I େନତୃତ� କରିବା 

gମତାର ମାପକାଠି ଏକକ େହାଇନଥାଏ I ବିଭିନt  ଉପାୟେର ଜେଣ େକୗଶଳୀ େଲାକ 

ସମୟର େସ�ାତେର ନିଜର ପାରଦଶiତା େଦଖାଇ େନତୃତ� କରୁଥିବା େଦଖିବାକୁ ମିେଳ ଯାହା 

ନିଜର ବଂଶଜ ପବୂ� ପୁରୁଷ+ ଜିନଗତ କିaା ପରିପାଶi�କ ପରି�ିତି ଏବଂ େଶୖଖିକତାରୁ 

େହାଇଥାଏ I अତଏବ ମହାବାହୁ+ େସମିତି କିଛି अେଲୗକିକ କିaା ସgୂE  �ାନ ନଥିେଲ ମଧ� 

ତା+ର ପୃଥୁଳ ବୁvି କିaା ଜିନଗତ ଚରିତ� ରୁ େକୗଣସି ମେତ ବିଭିନt  େକୗଶଳ अବଲaନ 

କରି େନଇଆଣି େଥାଇବା ବ�ବ�ା ସହିତ ସମ`+ୁ अ�ିଆର କରିବାର ଉପାୟ ତା+ୁ 

ଜଣାଥାଏ I ବିଭିନt  ଉପାୟେର ସମୟକୁ ଆଧାର କରି ଘୃଣ� अକ_�ବ� ସାoକୁ अସାମାଜିକ 

ତଥା अେନୖତିକ କାମ କରିବାକୁ େସ େକେବ ପଛଘୁ�ା ଦିअfି ନାହZ I ଫଳତଃ अମାପ ଧନ 

ସ!_ି ଉପାଜ�ନ କରିବା ସହିତ ମିଥ�ା ଯଶ କୀ_i ସାoକୁ ନିଜ ସହକମ�ୀ ମାନ+ ମଧ�େର 

ଏକରକମ अବାଂଛିତ େନତୃତ� େନଇଥାfି ସବୁ ସମୟେର I ଏହିସବୁ କରିବାେର ସାଧାରଣ 
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ସାମାଜିକ େଲାେକ ତା+ୁ ମୁହଁେର ଭୟ କରୁଥିବା ସହିତ ବାହାବା େଦଉଥିେଲ ମଧ� 

ପଛେର अେନକ ଗାଳିଗୁଲଜ ସାoକୁ ଘୃଣା ମଧ� କରୁଥାfି, ଯାହା ହୁଏତ େସ ଜାଣି ପାରfି 

କି ନାହZ ତା+ୁହZ ଜଣା I କି� ତା+ gମତାେର ନିଜର ପରିସରଭୁ� अନ�ାନ� ସହକମ�ୀ 

ତଥା ସାମାଜିକ ବ��ି ମାନ+ୁ ଏକରକମ ଦମନେର अ�ିଆର କରି ରଖିପାରୁଥିବା େହତୁ 

ମନେର ତା+ର अେନକ ଆନC अନୁଭବ େହଉଥିବା େଲାେକ େଦଖୁଥାfି I ନିଜ କୃତି� ମ 

अଥ�ାତ अବା`ବ gମତା କୁ अନ�ମାନ+ ଆଗେର ପ�କାଶ କେଲ ତା+ର ତୃ�ିର अସୀମ 

अନୁଭୂତି ପରିଲgିତ େହଉଥାଏ I अେନକ ସମୟେର अେନକ ବ��ି ତଥା ସମାଜର अପାର 

gତି କରି ନିଜସ� ସ�ାଥ� ହାସଲ କରି अେନକ ଧନ ସ!_ି ଠୁଳ କରିଥାfି ଯାହାକୁ େନଇ େସ 

ଭାରି ଗବiତ ଏବଂ ଆନCିତ େହାଇଥାfି I`ଏବଂ େସସବୁ ସ!_ି ନିଜ କବଳେର ରଖି ଏକ 

ଲaା ଭବିଷ�ତର ସ�ପt େଦଖି ଚାଲିଥାfି I 

 ସମୟର କରାଳତା ଆଗେର अgୁଣ� gମତା େବାଲି କିଛି ନଥିବା େହତୁ ଦିେନ େସ 

अବସର ଗ�ହଣ େକେଲ ତା+ କାଯ�� େgତ� ରୁ ଯାହା ତା+ ଦୁଃଖ ଓ ଦୁଦiନର ପ�ଥମ 

ପଯ�ାୟର ଆର� ମାତ�  I ନିଜ ସହକମ�ୀ ଏବଂ अନ�ାନ� ସାମାଜିକ ବ�ବ�ା ସହିତ ସମ` 

gମତା ତା+ ହାତରୁ अଦିନର ଝଡ ଭଳି ଚାଲିଗଲା I ତାହା ପରଦିନ ଠାରୁ େସ ଆଉ େସହି 

�ାନେର େଦଖିବାକୁ ମିଳିେଲ ନାହZ, ଏବଂ ଆବଶ�କ �େଳ େସହି �ାନକୁ ଯିବାପେର 

େସଠାେର ଦାୟିତ�େର ଥିବା େଲାେକ ଯିଏ ଦିେନ ତା+ୁ ଭୟ କରୁଥିେଲ ଆଜି ଛି ଛାକର 

କରି ଘଉଡାଇେଲ ତ କିଏ ତା+ ମୁହଁେର अେନକ କଥା କହିଗେଲ I େସସବୁ େଦଖି େସ 

ପ�ାୟତଃ ମି�ୟମାଣ େହାଇ ପଡିେଲ, ଯାହା ଏକ ସ�ାଭାବିକ ସାମାଜିକ ପ�ଚଳିତ ପ�ଥା I 

େସହିଦିନ ଠାରୁ ତା+ ମନେର ଏକ ରକମ ଭୟାବହ अସୁରgିତତା अନୁଭବ େହଲା ଯାହା 
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ଧୀେର ଧୀେର ତା+ୁ ଦୁବ�ଳ କରିବାେର ଲାଗିଲା I ପୁअ ଝିअ+ ଠାେର ବାପା+ ଜିନଗତ 

ଚରିତ� ର ପ�କାm ପ�ଭାବ େହତୁ ନିଜ ନିଜ ଭବିଷ�ତ ପାଇଁ ବାହାେର ରହfି େସମାେନ I 

ଘେର ନିଜ ¥ୀ ସହିତ ମହାବାହୁ ମୁହଁକୁ ମୁହଁ େଯାଡି େକବଳ କିଛି ପୁରୁଣା ସE �ତି 

ମେନପକାଇ ବା_�ାଳାପ କରfି ଏବଂ अନ� ସମୟେର ନିେଜ େକବଳ ଜୀବନ ଚରିତ�  

ଗୁଡିକର ସମୀgା କରୁଥାfି I 

 ଇତି ମଧ�େର ହଠାତ ଦିେନ ମହାବାହୁ+ ଶରୀରେର କିଛି ବ�ତିକ�ମ େଦଖାଗଲା 

ଯାହା ତା+ୁ ବିଚଳିତ କରିେଦଲା I ପାଖେର େକହି ନାହାfି I କି� େକୗଣସି ମେତ ବୃvା 

ପତt ୀ ତା+ୁ େନଇ ଡା�ରଖାନା ପହ�ିେଲ I ଚିକି�ା କରି ଡା�ର ବାବୁ ଯାହାସବୁ ରିେପାଟ� 

େଦେଲ େସସବୁ ଶୁଣି ମହାବାହୁ+ ହୃଦୟେର ଏକ େଜାର ଝଟକା ଲାଗିଲା I ଡା�ର+ ମତ 

अନୁଯାଇ କିଛିଦିନ ମଧ�େର ତା+ୁ ସା�ାତିକ େରାଗ ଆକ�ମଣ କରିବ ଯାହାଦ�ାରା େସ 

ଆଉ େଶଯରୁ ଉଠିପାରିେବ ନାହZ I ଡା�ର ଏହିକଥା ମହାବାହୁ+ୁ ଲୁଚାଇ ତା+ ପତt ୀ+ୁ 

କହୁଥିବା େବେଳ େକୗଣସିମେତ ତା+ କାନେର ପଡିଗଲା I ଏମିତି ଭିତିରି କଥାଟିକୁ 

ଶୁଣିେଦଇ ନିଜ ଚି_ର ଭୟାବହତା ଏବଂ ମାନସିକ अ�ିରତା େହାଇ ତା+ୁ ଆଉ କିଛିଦିନ 

ମଧ� ନଯାଇ ତୁରf େଗାଟିଏ ଝଟକାେର େସହି େରାଗ ଆକ� ାf େହଲା ଯାହାଦ�ାରା େସ 

ସବୁଦିନ ପାଇଁ ଶଯ�ାଶାୟୀ େହାଇଗେଲ I ଚାରିଆେଡ େବତାର ବା_�ା ପଠାଗଲା I ପୁअଝିअ 

ସାoକୁ ବzୁ, ବାzବ ଏବଂ ପେଡାଶୀ+ ସେମତ ସାoସାଥି ତା+ୁ େଦଖିବା ପାଇଁ ଘରକୁ 

ଆସିେଲ I ସମେ` ଆଶ�ାସନା େଦଇ କହୁଥା'fି ନି�ିତ ଆପଣ ଭଲ େହାଇଯିେବ, ବ�` 

ହୁअ� ନାହZ I ପୁअଝିअ+ ମନ ଭାରି ଦୁଃଖ I େଯାଉ ବାପାମାଆ ତା+ୁ ଆଜି ଏେତବଡ଼ 

�ାନେର ଛିଡା କରିଛfି େସମାନ+ ଏମିତି अବ�ା େଦଖି ଦୁଃଖେର ମି�ୟମାଣ I କି� ନିଜ 
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ଭବିଷ�ତ ଏବଂ ପରିବାରକୁ ଛାଡି ବୁଢ଼ାବୁଢ଼ୀ ବାପାମାଆ+ ପାଖେର େକେତଦିନ 

ରହିପାଇେବ? େତଣୁ େସମାେନ ମଧ� କିଛିଦିନ ପେର ଡା�ର+ୁ ପରାମଶ� କରି ସବୁ 

ଔଷଧ ଏବଂ ଚିକି�ାର ବେCାବ` କରାଇ ନିଜ ନିଜ କମ� େgତ� କୁ ଚାଲିଗେଲ I ମଝିର 

ମଝିେର ଦୁରବ_�ା ମାଧ�ମେର ଖବର ବୁଝୁଥାfି I କିଛିଦିନ ପେର ଖବର ସବୁଆେଡ 

ପହଂଚିଗଲା I ମହାବାହୁ+ ସହକମ�ୀ ତଥା କମ� େgତ� ର ସହେଯାଗୀମାେନ ତା+ ପାଖେର 

ନପହ�ି ପାରୁଥିେଲ ମଧ� ପବୂ�ପରି ମୁହଁେର (େବତାର େଯାେଗ) ସମେବଦନା ଜଣାଇ 

ପଛେର ଚୁପ ଚୁପ କଥା େହଉଥାfି, େଯମିତି କମ�କୁ େସମିତି ଫଳ ମିଳିବା ତ ସତ�, ଯାହା 

ଏେବ େଶଷ ଜୀବନେର େସ େଭାଗିବାକୁ ପଡିବ I ବିଧିର ବିଧାନ ଆଗେର େକହି ବଡ 

େହାଇ ପାରିେବ ନାହZ I େତଣୁ େଯତିକି କୁକମ� କରିଥିେଲ ଆଉ ସମ`+ୁ କCାଇ େକେତ 

ଘର ଉଜାଡି ଥିେଲ ମହାଶୟ ତାହାର ପରିଣାମ ନେଭାଗିେଲ େଭାଗିବ ଆଉ କିଏ ?!!   

 ଦୀଘ� ୩୩ ବଷ� କମ�ମୟ ଜୀବନେର ନାହZନଥିବା େକେଳ+ାରୀ ତଥା अମାପ 

अସାମାଜିକ, अତ�ାଚାରୀ, ବିଭ� ନାରକୀୟ କାm ଭିଆଇ େକେତେଯ େଲାକ+ ହୃଦୟକୁ 

ବାଧା େଦଇଛfି ମହାବାହୁ ଏବଂ ସାମାଜିକ ବ�ବ�ାକୁ େକେତେଯ ନିମtଗାମୀ କରିଛfି 

ତାହାର ହିସାବ ନାହZ I ତା+ୁ ମିଳିଥିବା ସ�ାନ ଗୁଡିକ ବ_�ମାନ ଉଇ अଳzୁ ମାଡିଗଲାଣି I 

अନୀତି, ଦୁନ�ୀତି କରି ଆଜiଥିବା ସ!_ି ଗୁଡିକତ ଦୂରର କଥା ବ_�ମାନ ମିଳୁଥିବା अବସର 

ପରବ_�ୀ ଭ_ା ଟିକକ ମଧ� ଉପେଭାଗ କରି େହଉନାହZ ! ସବୁ ପ�କାର ବାରଣ ନିୟ�ଣ 

ଭିତେର େକବଳ େଗାଟିଏ େସଜେର ପଡ଼ିରହି ୩୩ ବଷ�େର अେନକ େଲାକ+ୁ କCାଇ 

େସମାନ+ଠାରୁ अେନୖତିକ अଥ� ଆଦାୟ କରି ରଖିଥିବା ସ!_ିର ମଲୂ�ହୀନତା ବ_�ମାନ 

ବୁଝି େହଉଥାଏ ! ଏବଂ ସରକାର େଦଉଥିବା େବତନର କିଛିअଂଶ ମଧ� େସଇଥିେର 
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ସ�ୟ ରଖି େକବଳ ମେନ ମେନ ଉପେଭାଗ କରିଥିବା ଆନCର ସମୁଳ ଶୁv ତିନିଗୁଣ 

ଦୁଃଖ େଭାଗିବା, େଯତିକି ଘୃଣା ଚgୁେର େଲାକ+ୁ େଦଖୁଥିେଲ ତାହାଠାରୁ ଦି� ଗୁଣିତ ଘୃଣିତ 

େହବା ଏବଂ अଜiଥିବା ସ!_ି ଉପେର କ_�ୃ ତ� ନଥାଇ ତାହାର अବାଟେର ଉପେଯାଗୀତା କୁ 

ଭାବି ଭାବି ଦୁଃଖେର ସଢ଼ି ସଢ଼ି ପ�ାୟ ୩ ବଷ� ପଯ��f ପଡିରହିବା ପେର ଜୀବନର େଶଷ 

ମୁହୂ_�େର....... 

 େବୖ�ାନିକ+ ମତେର ଜୀବନ ଛାଡିବା କିଛିgଣ ପବୂ�ରୁ ଜୀବନ ଆର�ରୁ େଶଷ 

ପଯ��f ଘଟିଥିବା ସମ` ଘଟଣାବଳୀ ଏବଂ ସବୁକଥା ଖୁବ କମ ସମୟ ମଧ�େର ମନକୁ 

ଆସିବା ପେରହZ ପ�ାଣ ଛାେଡ I େହେଲ େସହି ସମୟ ମଧ�େର କରିତ କମ�ର अମାନବୀୟ 

ଘଟଣା ଗୁଡିକ ପାଇଁ अନୁତ� େହାଇ ପ�ାୟ�ିତ କରିବା ପାଇଁ ମନ� େହବାେବଳକୁ 

ପ�ାଣବାୟୁ ଚାଲିଯାଏ I ଠିକ अନୁରୂପ ଘଟଣା ଘଟିଲା ମହାବାହୁ+ ଜୀବନ େଶଷ େହବା 

ମୁହୂ_�େର I କିଂକ_�ବ�ମଢ଼ୂ େସହି ସମୟେର ଦୁଃଖ ଏବଂ ଭୟେର अନୁତ� େହାଇ 

ପ�ାୟ�ିତ କରିବା ପାଇଁ ମନ� କଲାେବେଳ ଆଉ ନାହାfି ମହାବାହୁ ତା+ ପାଥiବ ଶରୀର 

ମଧ�େର 

 ପରବ_�ୀ ପଯ�ାୟେର ଯଥାରୀତି ସାମାଜିକ ଔପଚାରିକ अନୁ-ାନ ସାରି ପରିବାର 

ବଗ� ନିେଜ ନିଜ େgତ� କୁ ଚାଲିଯିବା ପେର ଘର ଚାରିପାଖ ସୁନସାନ I ମହାବାହୁ+ ଜୀବନ 

ଚାଯ��ର କି� ଚ¡�ା େହଉଥାଏ େବେଳ େବେଳ ସବୁ �ାତ େଲାକ+ େମଳାେର I େହେଲ 

ପାପର ପୁଟୁଳି େନଇ ସଂସାର ତ�ାଗ କରିଥିବା ତା+ ଜୀବନ ଏକ େପ�ତାତE ାେର ପରିଣତ 

େହାଇଛି I େଲାେକ ଡରfି ତା+ କଥା ପଡିେଲ I କି� େସ ତାହାଠାରୁ अଧିକ ଡ଼ରୁଥାfି 

େଲାକ+ୁ ଯାହା+ gତି କରିଥିେଲ ବ�ିଥିବା େବେଳ I କାରଣ ବ_�ମାନ େସ ଆଉ କିଛି 
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କରିପାରିେବ ନାହZ ! କାରଣ ତା+ ପାଖେର ଶରୀର ନାହZ କି ଆଉ େକହି ତା+ କଥା 

ଶୁଣିେବ ନାହZ I େତଣୁ ତା+ର ଆଉ େସହି ପ�େକାପ େଦଖାଇବା ସ�ବ ନାହZ ବରଂ ତା+ 

ଦ�ାରା gତିଗ�� େଲାକମାେନ ତା+ର gତି କରିେଦବା ଭୟ ଜାଗ�ତ େହଉଛି ସବୁେବେଳ I 

ଘୁରି ବୁଲୁଛfି अତୃ� ଆତE ଟିଏ େହାଇ ଯାହାର ଆଉ େକେବେହେଲ େମାg ନାହZ !!   

 ସତ�ର ଉପ�ାପନା ଗୁଡିକ େକୗତୁକିଆ ଭଳି ମେନ େହଉଥିବା େହତୁ ଆେଦୗ 

ହୃଦୟ�ଶ�ୀ େହାଇ ପାେରନି େବାଲି ଏହିଭଳି କଦଯ�� ମନାସିକାତାରୁ ନିବୃ_ େହାଇପାରfି 

ନାହZ ମଣିଷ, େଯେତେବଳ ଯାଏ ବାହୁବଳୀ ଭଳି ଶ� ଥାଏ ଶରୀର I କି� େଶଷେର ଏଥିରୁ 

ନି`ାର ନାହZ ଏହାେଯ ସୁନି�ିତ I 

 

ଧନ�ବାଦ. 

 

 
େସାସିଆଲ େଫାରମ୍  (ଇmିଆ) 

ଛତ� ପୁର, ଗwାମ, ଓଡ଼ିଶା 

ଭ� ାମ�ଭାଷ : ୯୪୩୭୩୨୪୯୧୭  
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ଭାବପ#ୂ� ଶ�vାwଳୀଭାବପ#ୂ� ଶ�vାwଳୀଭାବପ#ୂ� ଶ�vାwଳୀଭାବପ#ୂ� ଶ�vାwଳୀ    
 ସ�ାମିନୀ ସ�ତE ାେବାଧାନC ସରସ�ତୀ ଆଜି ଆମ ଗହଣେର 

ନାହାfି ବିଶ�ାସ କରି େହଉନଥିେଲ ମଧ� ଏହା ସତ ବିଶ� ନିୟfା+ 

ଇjାକୁ ସ�ାନ େଦବାକୁ େହବ ପ�କୃତିର ଲୀଳା ବୁଝିବାକୁ େହବ 

େସଥିପାଇଁ ଏଠାେର କବିବାର ରାଧାନାଥ ରାୟ+ କବିତାର ଏକ अଂଶ ଉେଲ@ ଖ 

କରାଯାଇପାେର; 

େକହି ରହିନାହZ ରହିବ ନାହZ ଟି 
ଭବରo ଭୂମି ତେଳ, 

ସେବ� ନିଜ ନିଜ अଭିନୟ ସାରି 
ବାହୁଡ଼ିେବ କାଳବେଳ 

 ପଜୂ�ା ସ�ାମିନୀ ସ�ତE ାେବାଧାନC ସରସ�ତୀ+ ପବୂ�ାଶ�ମ ବା ଗ�ାହ�� अବ�ାର ନାମ 

ଥିଲା ଶ�ୀମତି ଲgE ୀ ମୁଥୁସ�ାମୀ ତା+ ସହ େମାର ସାgାତ େହାଇଥିଲା ୨୦୦୦ ମସିହାେର 

ପ�ଶାfୀ କୁଟୀରମ୍ େର ଯାହା ବାoାେଲାର�ିତ ସ�ାମୀ 

ବିେବକାନC େଯାଗ अନୁସzାନ ସଂ�ାନ ବିଶ�ବିଦ�ାଳୟର 

ମୁଖ� କାଯ��ାଳୟ ରୂେପ ପରିଚିତ ମଁୁ ଥାଏ େଯାଗ ଓ 

ପ�ାକୃତିକ ଚିକି�ା ବି�ାନର ଡିେପ@ାମା ଶିgାଥ�ୀ େସ ଥା’fି 

ଆମର ଉପର ବ�ାଚର ଶିgାଥiନୀ େମାର ତାଲିମ୍ ପାଠ�କ�ମ 

अଧା େହବାେବଳକୁ ତା+ର ତାଲିମ୍ ପ�ାୟ େଶଷ େହାଇ 

ସନାତନ ମହାକୁଡ଼ 
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ଆସିଥାଏ ବୟସ अନୁସାେର େସ ଥିେଲ ମାତୃ�ାନୀୟା ବରି- କନି- େଭଦଭାବ ତା+ 

ପାଖେର କିଛି ନଥିଲା େସଥିପାଇଁ େସ ଥିେଲ ସମ`+ର ପି�ୟ ଲgE ୀ ଆ�ା େସ ନିଜର 

ମାତୃସୁଲଭ ଗୁଣେର ସମ` େଯାଗ ଶିgାଥ�ୀ+ୁ ବାzିରଖି ପାରୁଥିେଲ ତା+ର େକବଳ 

େଯାଗ ଚିକି�ାେର ନୁେହଁ େବଦ, ଉପନିଷଦ ସଂପକ�ୀୟ �ାନଥିଲା ପ�ଖର ଯାହାକୁ େସ 

अନ�ମାନ+ ସହ ବିତରଣ କରୁଥିେଲ ଠିକ୍ େସହି ସମୟେର ଗୁରୁଜନମmଳୀ ଡଃ ଏଚ୍. 

ଆର୍. ନାେଗC� , ପ�େଫସର୍ ଏନ୍.ଭି.ସି.ସ�ାମୀ, ଶ�ୀ ଏନ୍.ଭି. ରଘୁରାମ, ଡଃ ଆର୍.ନାଗରତt ା, 

ଶ�ୀ ଟି େମାହନ, ଶ�ୀମତି ଶୁଭଦ� ା େଦବୀ ଓ ଆଶା ଦିଦି ଆଦି+ ଠାରୁ ଗୀତା ଉପନିଷଦ, 

େବଦ ଓ େଯାଗସତୂ�  ସଂପକiତ �ାନ ଆହରଣ ମଧ� କରୁଥିେଲ ତା+ର କହିବା 

अନୁସାେର ‘ମଣିଷ ଜୀବନେର ଶିgାର अfନାହZ’ େଗାଟିଏ େବେଟରୀ ଯଦି ନିେଜ ଚାଜ୍� ନ 

େହବ, େତେବ େସ କିଭଳିଭାେବ अନ�କୁ ଶ�ି ପ�ଦାନ କରିବ? 

 େମାର େଯାଗ ଓ ପ�ାକୃତିକ  ଚିକି�ା ତାଲିମ୍ ର େଶଷ ପଯ��ାୟେର ‘ସ�ାମୀ ବିେବକାନC 

େଯାଗ अନୁସzାନ ସଂ�ାନ’ ପgରୁ ଥେର ତା+ ସହିତ େଗାଆ�ିତ ‘ମୁମ�ୁଗାଓଁ େପାଟ୍� ଟ�u’ 

,ାରା ଆେୟାଜିତ େଗାଟିଏ ହୃଦୟେରାଗ ଓ େଯାଗ ଶୀଷ�କ ଦଶଦିନିଆ େଯାଗ ଶିବିର 

ପରିଚାଳନା କରିବାର ସୁେଯାଗ ପାଇଥିଲି ଏହାଥିଲା େମା ପାଇଁ ଏକ ଶିgଣୀୟ अନୁଭୂତି 

ସମ` ଶିgାଥ�ୀ+ୁ େଯାଗର ମହ_�  ଓ େରାଗର ନିରାକରଣେର ଏହାର ଭୂମିକା ସଂପକ�େର 

अତି ସରଳ ଏବଂ ଶୁv ଭାବେର େସ ଉପ�ାପନ କରୁଥିେଲ ଶିବିର େଶଷେର ଦିେନ 

ସମୁଦ�  କୂଳେର ବୁଲୁବୁଲୁ େସ େଦଖିେଲ ଦୁଇଜଣ 9ୁଲ ଛାତ�  ନିଜର ବ`ାନିପତ�  ଧରି 

ସମୁଦ�  ବାଲିେର େଖଳୁଛfି ଆନୁମାନିକ अuମ କିaା ନବମ େଶ�ଣୀର ଛାତ�  େହେବ େସ 

ଦୁଇଜଣ+ୁ ପାଖକୁ ଡାକିେଲ େସମାନ+ର ନାମ, 9ୁଲ, େଶ�ଣୀ ଇତ�ାଦି ପଚାରିବା ପେର 

କହିେଲ ତୁେମମାେନ 9ୁଲ ସମୟେର େଶ�ଣୀତ�ାଗକରି ଏଠାେର ବୁଲୁଛ? ଜାଣ ମଁୁ ପ�ଧାନ 



ଆହ� ାନ
 ଇ-ପତି� କ

ା 

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

ଆହ� ାନ ଇ-ପତି� କା ସ!ୂ#� ନିଃଶୁ% ବିତରଣ େହତୁ ଡା େଜ�ାତି ପ�ସାଦ ପ)ନାୟକ+ ,ାରା ପ�ତି-ିତ ଓ ପ�କାଶିତ    Aahwaan.comAahwaan.comAahwaan.comAahwaan.com           339 

ଶିgକ+ୁ ଏହା ଜଣାଇେଲ ତୁମମାନ+ର अବ�ା କ’ଣ େହବ? ଉଭୟ ଛାତ�  ଭୟେର 

ଏକମୁହଁା େହାଇ 9ୁଲକୁ ଦଉଡ଼ିଥିେଲ ଏହାଥିଲା ତା+ର ଏକ ଶିgାଦାନ ପ�ଣାଳୀ 

ସ�ଭାବେର େସ ଥିେଲ େଗାଟିଏ ନଡ଼ିଆ ଭଳି ବାହାେର ଖୁବ୍ କଡ଼ା ସ�ଭାବର 

ଜଣାପଡୁଥିେଲ େହଁ अfରେର ଥିେଲ ଜେଣ ସରଳ ମାତୃରୂପା ନାରୀ 

 ବୟସର अପରାହt େର େସ େକାଏaାଟୂର�ିତ अଶ� ବିଦ�ା ଗୁରୁକୂଳର ପଜୂ� ସ�ାମୀ 

ଦୟାନC ସରସ�ତୀ+ ଶିଷ�ତ�  ଲାଭ କରି ସ�ାମିନୀ ସ�ତE ାେବାଧାନC ସରସ�ତୀ ରୂେପ 

ପରିଚିତା େହାଇଥିେଲ ସନt �ାସ ଜୀବନଯାପନ ସମୟେର ମଧ� େସ ନିଜର ଆଧ�ାତିE କତା 

अଭ�ାସ, �ାନ ଓ ମାତୃସ�ରୂପା ଗୁଣ,ାରା ବହୁ ଜନସାଧାରଣ+ ଜୀବନ ଉପେର ସୁପ�ଭାବ 

ପକାଇ ପାରିଥିେଲ ଏହି ସମୟ କାଳେର େଯାଗ, ଗୀତା, େବଦ, ଉପନିଷଦ ଓ େଯାଗସତୂ�  

ଆଦିର ଚ¡�ା ସହିତ େସବା ଏବଂ ସାହିତ�େର ମଧ� ମେନାନିେବଶ କରି ଆଶ�ମର ବହୁ 

ପ�କାଶନର ପାmୁଲିପି ସଂେଶାଧନ କାଯ��େର ସହେଯାଗ କରିଥିେଲ 

 ମାେଲଶ�ରମ୍ େର ଥିବା ନିଜ ପରିବାରଠାରୁ େସ अେନକ ଦିନରୁ ଆସ�ି ତ�ାଗ 

କରିଥିେଲ େହଁ ପୃଥିବୀର ବିଭିନt  �ାନେର ଥିବା ତା+ର अଗଣିତ ଶିଷ�ଶିଷ�ା ଆଜି ତା+ର 

अନୁପ�ିତିକୁ ମେନ ମେନ େଯ ଝୁରି େହଉନଥିେବ ଏହା କହିବା କuକର ଏଭଳି ଜେଣ 

ପ�ତିଭାସ!ନt ା ସାଧିକା ୨୦୧୯ ମସିହା ନେଭaର ୬ ତାରିଖେର ନିଜର ଜଡ଼େଦହକୁ 

ତ�ାଗକରି ସମାଧି ଲାଭ କରିଛfି 

 ସମାଜ ପ�ତିଥିବା ତା+ର େସବା ଓ ତ�ାଗ ପାଇଁ ଭାବପ#ୂ� ଶ�vାwଳୀ ଜଣାଉଛି 
ଗ�ା/େପା : େବରୁଆଁବାରୀ, ୭୫୨୦୮୨, ନୟାଗଡ଼ ଜିଲ@ ା, ଓଡ଼ିଶା 

ଭ� ାମ�ଭାଷ : ୦୯୩୩୯୬୧୦୧୬୮ 
ଇେମଲ୍ : sanmahakud@gmail.com େୱବ୍ସାଇଟ୍ : sanatanmahakud.in  
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ମାତୃବତ୍ ପରଦାେରଷୁମାତୃବତ୍ ପରଦାେରଷୁମାତୃବତ୍ ପରଦାେରଷୁମାତୃବତ୍ ପରଦାେରଷୁ    
 ପରମାତE ା+ अମୃତମୟ ଏହି ସଂସାରେର ନାରୀ ଓ ପୁରୁଷ ମାନବ 

ସମାଜରୁ ଦୁଇଟି ପରିପୁରକ अo ଏଥିରୁ େକୗଣସି େଗାଟିକୁ ଆେମ 

େହୟ�ାନ କରିବା ଉଚିତ ନୁେହଁ େଦବଭୂମି ଭାରତବଷ�ର ମହାନ 

ସଂ9ୃତି େଯାଗଁୁ ଆଜି ଆମ ପୃଥିବୀେର ବିଖ�ାତ ଏବଂ ପ�ତି-ିତ ଆଜି େସହି ମହାନ 

ସଂ9ୃତିର ପରିଚୟ ଆମର ବ�ବହାରେର କାହZକି ପ�ତିଫଳିତ େହଉନାହZ? 

 ପୁରାଣ ଶା¥େର େଲଖା अଛି, “ମାତୃବତ୍ ପରଦାେରଷୁ ଯଃ ପଶ�f, େତ ପmିତାଃ” 

अଥ�ାତ େଯଉଁମାେନ अନ�ର ¥ୀ (ନାରୀ)+ୁ ମାଆ ରୂପେର ସବ�ଦା ବ�ବହାର କରିଥାfି 

େସମାନ+ୁ �ାନୀ, ଗୁଣି, ପmିତମାନ+ ଭିତେର ଗଣାଯାଏ ଆେମ ପ�େତ�କ ନାରୀ+ୁ 

ମାଆ ରୂପେର େଦଖିବା ଉଚିତ କି� ବ_�ମାନ ସମାଜେର କଣ ଆେମ ନାରୀକୁ େସହି 

ଭାବେର ଗ�ହଣ କରୁେଛ? ନାରୀମାେନ କଣ ଉପଯୁ� ସ�ାନ, ମଯ��ାଦା ଆମର ଏହି 

ସମାଜର ପୁରୁଷମାନ+ ଠାରୁ ପାଉଛfି? େସସବୁ ତ ଦୂରର କଥା, ଆଜି ନାରୀ ଆମ 

େଦଶର େକାଣ अନୁେକାଣେର अତିମାତ� ାେର ନିେ}ଷିତା, ନିଯ��ାତିତା ଏବଂ अବେହଳିତା, 

କାହZକି? 

 �ାନୀ ଜନମାେନ ମାଟିକୁ अଥ�ାତ ଆମର ଏହି ପୃଥିବୀକୁ ମାଆ ରୂପେର अବତାରଣା 

କରିଛfି ମହାନ ସ�ାଧିନତା ସଂଗ�ାମୀ ବାଳ ଗoାଧର ତିଳକ+ ମତେର ପୃଥିବୀ ମାଆ 

ଆମର ଜନE େଦବା ମାଆଠାରୁ ବହୁତ ବଡ଼ କାରଣ ମାଆ ଆମକୁ ଦଶମାସ ଗଭ�େର 

ଧାରଣ କରିଥାଏ କି� ଧରିତ� ୀମାତା (ଭାରତମାତା) अବଶିu ସମଗ� ଜୀବନଧାରଣ କରି 

ଶଶିକାf ମିଶ� 
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ରେଖ େତଣୁ ତା’ର अନ�ନାମ ‘ଧରିତ� ୀ’ ନାରୀ ସମାଜେର ମାଆ, ଝିअ, ଭଉଣୀ, ¥ୀ 

ଆଦି ରୂପେର େକେତ ଦୁଃଖ ଯ�ଣା ପୁରୁଷମାନ+ ଠାରୁ ପାଉଛି ତଥାପି େସ ଆମର 

ସବ�ଦା ମoଳକାମନା କରୁଛି ପୁତ� ର अମoଳ ଚିfା େକେବ ବି ତା ମନେର ଉ+ି 

ମାରୁନାହZ ଏହିଠାେର ରହିଛି ତା’ର ମହାନତା, ଯାହାକୁ କି ଆେମମାେନ ପଜୂା କରିବା 

ଉଚିତ ପୁରୁଷମାେନ ନାରୀମାନ+ ଠାରୁ ବିଭିନt  ଭାବେର, ବିଭିନt  ସମୟେର अେଶଷ 

ଉପକାର ପାଇ ଲାଭବାନ େହାଇଥାfି ନାରୀ ହZ ପୁରୁଷର େପ�ରଣାର ଉ� ପ�େତ�କ 

ପୁରୁଷ+ର ଜୀବନର ସଫଳତା ପଛେର େଗାଟିଏ ନାରୀର ପ�jନt  ହାତଥିବାର ବହୁତ 

ଉଦାହରଣ ରହିଛି େସ ବା`ବେର େସtହ, େପ�ମ, ମମତା, ଦୟା ଓ ତ�ାଗର ପ�ତୀକ ଏ 

ସବୁ ବିନା ମାନବ ସମାଜ ତି-ିରହିବା अସ�ବ କହିେଲ େକୗଣସି अତୁ��ି େହବ ନାହZ 

 ସଦ� ଜନିE ତ ଶିଶୁ ସfାନ ମାଆର କରୁଣା, େସtହ, ବା�ଲ�ମମତା ବିନା ବ�ିରହିବା 

ମାଆ+ୁ ନମନ କରିବା ସେo ସେo ମାଟି ମାଆ+ୁ (ପୃଥିବୀ) ମଧ� ପ�ଣାମ କରିବା 

ଉଚିତ ଜୀବ ଜଗତକୁ ଧାରଣ କରି ରଖିଛି େବାଲି ପୃଥିବୀର अନ�ନାମ ଧରିତ� ୀ 

କୁହାଯାଇଛି ମାଆର ଆଶୀବ�ାଦ ମିଳିେଲ ଆମ ଜୀବନରୁ ସବୁ ଦୁଃଖ, କu ଦୂର 

େହାଇଯାଇଥାଏ 

 ମାତୃଶ�ିର ପଜୂା ସମାଜେର ସବ�ଦା େହବା ଉଚିତ ଶା¥ପୁରାଣ ପାଠକରି ଆେମ 

ଏହି �ାନ ପ�ା� କରୁେଛ େଯ अତୀତେର େଯେତେବେଳ ଧରିତ� ୀ ଭାରାକ� ାf େହାଇଛି 

ପାପର ଭାରେର, େସେତେବେଳ ମନୁଷ� ଏବଂ େଦବତାମାେନ ରାgସ ମାନ+ ,ାରା 

अକଥନୀୟ अତ�ାଚାର ଦୁଃଖ, ପୀଡ଼ା ଲାଭ କରିଛfି ଉତ୍ ପୀଡ଼ିତ, ଭୀତତ� ` େଦବତାଗଣ 

ଦୁଗ�ାମାତ� ା+ୁ ଆରାଧନା କରିଛfି ମାତା ଦୁଗ�ା ମାନବସମାଜର କଲ�ାଣ ପାଇଁ ନିଜର 

ସମ` ମାନ अପମାନ+ୁ ପଛେର ପକାଇ ମହିଷାସୁରକୁ ନିପାତ କରି ମନୁଷ� ସମାଜର 
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ଦୁଗ�ତିକୁ ନାଶକରି ଦୁଗ�ତିନାଶିନୀ ନାମ ଧାରଣ କରିଛfି 

 ନାରୀ ଦୁବ�ଳା अବା अବଳା ନୁେହଁ ଯୁେଗ ଯୁେଗ େସ କରୁଣାମୟୀ, ମମତାମୟୀ 

ଭାବେର ଖ�ାତିଲାଭ କରିଛି ମାଆର ଦୟା, କରୁଣା, ମମତା, ଜୀବଜଗତକୁ ପୃଥିବୀେର 

ଧାରଣ କରି ରଖିଛି ତା’ର ତ�ାଗ, େସବା, ମମତା, ଦୟା କଳନା କରି େହବନାହZ 

ପ�େତ�କ ପୁରୁଷର ଉନt ତି, ଖ�ାତି ପଛେର େକୗଣସି ଏକ ନାରୀର ପ�jନt  ତ�ାଗ ଲୁ¯ାୟିତ 

ରହିଥାଏ େତଣୁ ମାନବ ସମାଜ ସବ�ଦା େସମାନ+ ପାଖେର (ନାରୀମାନ+) ପାଖେର 

ଋଣୀ ନାରୀ ଶ�ିର ପଜୂା ସଦାସବ�ଦା ସମାଜେର अତୁଟ ରହିବା ଆବଶ�କ େସହିଥିେର 

ସମାଜର କଲ�ାଣ ନିହିତ ରହିଥାଏ ଏହା �ାନୀ, ଗୁଣି, ପmିତ ମାନ+ର ମତ, ମୁନୀ, 

ଋଷିମାେନ ମଧ� ଏଥିସହ ସହମତ େହାଇଛfି 

 େଯଉଁ ସମାଜେର ବା ପରିବାରେର ମାତୃଶ�ିର ସ�ାନ କରାଯାଏ, ପଜୂା ହୁଏ 

େସଠାେର େଦବତାମାେନ ବାସ କରfି ଯଥାଥ�େର ଶା¥ ପୁରାଣେର େଲଖାअଛି, “ଯତ�  

ନାରୀ ପଜୂ�େf, ତତ�  ତି-fି ସବ� େଦବତାଃ” ମାନବ ସମାଜ ନuଭ� u େହବାପବୂ�ରୁ 

ଆେମ ଏହା ବୁଝିଯିବା ଦରକାର, ନେଚତ अକାଳେର ମାନବ ସମାଜ ଛାରଖାର େହାଇଯିବା 

अସ�ବ ନୁେହଁ ନାରୀର େକ� ାଧ, େକାପଦୃuିେର ଆମର ଏହି ସୁCର ପୃଥିବୀ ଧୁଳିସାତ୍ 

େହାଇଯିବ ତା’ର ଚgୁରୁ ନିଗ�ତ େଗାଟିଏ ଲୁହବିCୁ େଯଉଁ େଲଲିହାନ अଗିtଶିଖା ଉ�_ି 

ଲାଭ କରିବ, େସ ସମ` ଜୀବଜଗତକୁ ବିନାଶ କରିେଦବ େସଥିରୁ ରgା ପାଇବାକୁ 

େହେଲ ଆଜିର ପୁରୁଷ ସମାଜ ନାରୀପ�ତି ଦୃuିଭoୀକୁ ପରିବ_�ନ କରିବାକୁ େହବ 

ନାରୀପ�ତି େଯଉଁ କୁଦୃuି ବ�ାପିଚାଲିଛି; ତାହାକୁ ସୁଦୃuିେର ପରିବ_�ନ କରିବାକୁ 

ଦରକାର ତା ନେହେଲ ନାରୀ ପୁରୁଷ େକହି ବି ବ_�ମାନର ସମାଜେର ଶାfିେର କିaାେର 

ସୁଖେର ବ�ିରହିବା अସ�ବ େହାଇଯିବ ଯଦି ଆେମ ଏହି ସମାଜର ଏବଂ ନିଜର ମoଳ 
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କଲ�ାଣ ଚାହୁଁଛୁ େତେବ ଆମକୁ ନାରୀପ�ତି େଯଉଁ ନିଯ��ାତନା, अପମାନ, ପାଶବିକ 

अତ�ାଚାର ଦିନକୁ ଦିନ ବଢ଼ି ଚାଲିଛି, ତାକୁ ବC କରିବାର ଉପଯୁ� ଉପାୟ ବାହାର 

କରିବାକୁ େହବ ନାରୀମାନ+ୁ ଉପଯୁ� ସ�ାନ େଦଇ ବ�ିବାକୁ େଦବାକୁ େହବ 

 ଆଜିର ସମୟେର ଆମର ଏହି ସମାଜେର ପ�େତ�କ ଦିନ େକଉଁଠି ନା େକଉଁଠି ନାରୀ 

ଉପେର अତ�ାଚାର ଖବର ନାରୀ ନିଯ��ାତନା େହବାର ଖବର ଆମ ପାଖେର ଦୁରଦଶ�ନ, 

ଖବର କାଗଜ ଆଦି ମାଧ�ମେର ପହ�ୁଛି ନାରୀ ପ�ତି ପାଶବିକ अତ�ାଚାର 

କରାଯାଉଛି େଗାଟିଏ ଦୁଇଟି ନୁେହଁ, ଶହ ଶହ ସଂଖ�ାେର ଏ ସବୁକୁ ଶୁଣି, େଦକି ଆେମ 

ନୀରବ େହାଇ ବସି ରହିେଛ ଏହା,ାରା ଆେମ ଆମ କ_�ବ�େର अବେହଳା କରୁେଛ 

ଆମର ମଧ� ଏହାର ନିରାକରଣ ପାଇଁ କିଛି କରିବାର अଛି ଆମ ଆଗେର अନ� ନାରୀକୁ 

(ଝିअ, ମାଆ, ¥ୀ ଆଦି) ପାଶବିକ अତ�ାଚାର କରି ଜୀବନେର ମାରି ଦିଆଯାଉଛି େଛାଟ 

େଛାଟ ଝିअ ମଧ� ଏଥିରୁ ବାଦ୍ ଯାଉନାହାfି କିଛି ପୁରୁଷ ଆମର ଏହି ସମାଜର ରାgସ 

ବା ପଶୁ ପାଲଟି ଯାଉଛfି ବଳପବୂ�କ ¥ୀମାନ+ୁ ଶାରୀରିକ ଏବଂ ମାନସିକ ଭାବେର 

ନିଯ��ାତନା େଦଉଛfି େଯେତ ସ�ବ େସେତ ତା+ୁ େଶାଷଣ କରିବାକୁ େଚuା 

କରୁଛfି ¥ୀ, ଝିअ, ମା ମାନ+ୁ ସ�ାନର ସହିତ ବ�ିବାକୁ େଦଉନାହାfି ଆେମ ସବୁର 

ମୁକସାgୀ ଆେମ ଶୁକ¶ ାaରଧର ବି�ୁ ପାଲଟି ନୀରବେର ବସି ରହିେଲ, ଏହି ସମସ�ାର 

ସମାଧାନ କରିବ କିଏ? ପ�େତ�କ ବ��ି ଏହି ପ�ଶt ନିଜକୁ ନିେଜ ପଚାରି, ତାର ଉ_ର 

ପାଇବାକୁ େହବ ନେଚତ ଏହା ସଂକ� ାମକ ବ�ାଧିଭଳି ଚତୁଃଦିଗ� ସଂକ� ମିତ େହାଇଯିବ 

େନଡ଼ିଗୁଡ଼ କହୁଣୀକୁ େବାହିଗେଲ ଚାଟିବା अସ�ବ େବଳ ଥାଉ ଥାଉ ଆମକୁ ବz 

ବାzିବାକୁ େହବ ନେଚତ ଆେପ କରିବା କୁକମ�ର ଫଳ ଆମକୁ ହZ େଭାଗ କରିବାକୁ 

େହବ 
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 ଆଜିର ଆମ ସମାଜର ଝିअ, େବାହୁ, ମାଆ ମାେନ ନିଭ�ୟେର ରା`ାେର ଚାଲି 

ପାରୁନାହାfି ଏପରିକି ନିଜ ଘର ଭିତେର ମଧ� େସମାେନ ନିରାପଦ ମଣୁନାହାfି 

େଜାର ଜବରଦ` ବଳପ�େୟାଗ କରି ଝିअମାନ+ୁ ଉଠାଏ େନଇ ଯାଉଛfି କିଛି 

ନରପିଶାଚ େସମାନ+ୁ ଏକାଠି ମିଶି ଗଣଦୁ·ମ� କରି ସାg�ପ�ମାଣ ନu କରିବା 

अଭିପ�ାୟେର େସମାନ+ୁ ଜୀବନେର ମାରି େଦଉଛfି, ନିଆଁେର ଜଳାଇ େଦଉଛfି, 

ମାଟିେର େପାତି େଦଉଛfି 

 ବ_�ମାନ୍ ସମୟେର େଯଉଁମାେନ ଗଠନମଳୂକ ଚିfା ରଖି ଜୀବନେର ଆଗକୁ 

ବଢୁଛfି େଯଉଁମାନ+ ପାଖେର ସୃଜନଶ�ି ଭରିରହିଛି, େସହିଭଳି ସମ` ବ��ିବିେଶଷ 

ଏକତି� ତ େହାଇ ଏଭଳି अସାମାଜିକ, ଦୁ·ମ� ବିେରାଧେର କ�ସ�ର ଉେ_ାଳନ କରି ଏହାକୁ 

ଦୃଢ଼ରହି ଦମअ କରିବାକୁ ସମ` ଶ�ି, ସାମଥ��୍ ଓ ଉପାୟ କାଯ��କାରୀ କରିବା 

ଉେhଶ�େର ଆଗଭର େହବା ଉଚିତ ନିଜପର େଭଦଭାବ ନିଚ ସ�ଭାବର ବ��ିମାେନ 

ରଖିଥାfି ଏହା �ାନୀ, ଗୁଣୀ, ବି,ାନ+ ପାଖେର େଶାଭା ପାଇନଥାଏ େସମାେନ ସମ` 

ମାନବଜାତିକୁ ନିଜ ପରିବାର ଭାବେର ଗ�ହଣ କରି କାଯ��ରତ ରହfି େତଣୁ ଯଥାଥ�େର 

କୁହାଯାଇଛି, “अୟଂ ନିଜ ପେରାେବ_ି ଗଣାନାଂ ଲଘୁେଚଷତାମ୍, ଉଦାର ଚରିତାନାଂ ତୁ 

ବସିେଦବ କୁଟୁaକମ୍” 

 ଆଜି ଭାରତର ପ�େତ�କ ପ�େଦଶର େକାଣ अନୁେକାଣେର ନାରୀ ଧଷ�ଣ, ଦୁ·ମ�, 

ନାରୀ ନିଯ��ାତନା ପ�ବଳ ଭାବେର ବ�ାପି ଚାଲିଛି ଏ ସବୁ ଆେମ ପ�ତିଦିନ अେo 

ନିଭାଉେଛ, ଏପରିକି େଛାଟ େଛାଟ ନାବାଳିକା, ଶିଶୁମାେନ ମଧ� ଏଥିରୁ ବାଦ 

ଯାଉନାହାfି ଭାରତର ରାଜଧାନୀ ଦିଲ@ ୀର ନିଭ�ୟାକାm, ଲେgtୗର ଉନt ାଓ କାm, 

ହାଇଦ� ାବାଦର ଡା�ର ପି�ୟ+ା କାm, ଓଡ଼ିଶା ଯାଜପୁରର ସିEତାରାଣୀ ବିଶ�ାଳ କାm, ଆଦି 
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ଏହାର ଜ� ଳf ଉଦାହରଣ ପାଲଟି ସାରିଛି ଏହିଭଳି େକେତ େବବିନା, ଟିକିନା, 

କୁCୁଲିପୀଡ଼ିତା अକାଳେର ଦୁ·ମ�ର ଶୀକାର େହାଇ ମୃତୁ�ବରଣ କରୁଛfି, ତାହାର ହିସାବ 

ନାହZ ଏ ସବୁକି େଦଖିବା ଶୁଣିବା େବେଳ ସ�ତଃ ମନଭିତେର ପ�ଶt ଉ+ିମାରୁଛି, ଆମର 

ଏହି ଭାରତ ଦିେନ ଥିଲା ପଣୂ�ଭୂମି, ଏଠାେର େକେତ େଦବାେଦବୀ ମହାପୁରୁଷ ଜନE ଗ�ହଣ 

କରି ଏହାକୁ ପବିତ�  କରିଥିେଲ ଏହାର ସଂ9ୃତି ଦିେନ ପୃଥିବୀେର ଥିଲା अତି ମହାନ, 

େତେବ ତାହା अପସଂ9ୃତିେର ପରିଣତ େହଲା କାହZକି? ଏହାର ପ�କୃତ କାରଣ ଆମକୁ 

େଖାଜି ବାହାର କରି, େସ ସବୁର ନିରାକରଣ ପାଇଁ, ସଂ9ୃତିର ପୁନଃଉତ୍ ଥାପନ ପାଇଁ 

ସମ`+ୁ ଏକ େହାଇ ଆଗକୁ ବଢ଼ିବାକୁ େହବ ସମୟକୁ अେପgା କରି, ନୀରବ ଦଶ�କ 

ସାହି ବସିରହିେଲ ଆଉ ଚଳିବ ନାହZ 

 ପୁରାଣ ଶା¥େର ଆେମ ପଢ଼ିେଚ, ମହାଭାରତେର ଦୁେଯ��ାଧନ େଦ� ୗପଦୀ+ୁ 

अପମାନିତ କରି ସବଂେଶ ନିପାତ େହାଇଥିଲା ରାମାୟଣେର ରାବଣ ସୀତାସତି+ 

अପମାନ କରି ସବଂେଶ ମୃତୁ�ବରଣ କରିଥିଲା େସଥିପାଇଁ ବିନାଶର ସମୟ ଉପ�ିତ 

େହବା ପବୂ�ରୁ ଆମମାନ+ୁ ସଦବୁvି ମିଳୁ ପରମାତE ା ଆମର ସହାୟକ ହୁअ� ସୁବୁvି 

ଆମମାନ+ ଭିତେର ପୁଣି ଜାଗ�ତ େହଉ ତାେହେଲ ଆେମ ସମେ` ମିଶି େଦବଭୂମି 

ଭାରତର ମହାନ୍ ସଂ9ୃତିକୁ ବିନାଶମୁଖରୁ ରgା କରି ପାରିବା ନେଚତ ଧରାପୃ-ରୁ ଏହି 

ମହାନସଂ9ୃତି େଲାପ େହାଇଯିବା କିଛି अସ�ବ ନୁେହଁ 

 ଆଜି ପ�େତ�କ ଭାରତବାସୀ ସେବ�ାପରି ଓଡ଼ିଶାବାସୀ ଏକମନ ଏକ ପ�ାଣ େହାଇ 

ଏହାର ପ�କୃତ କାରଣ େଖାଜିବାକୁ େହବ େମାର ଦୃuିେର ଏପରି ଭୟାନକ, ନାରକୀୟ 

କାm, ନାରୀ ଲୁ�ନ, ଗଣଧଷ�ଣ ଆଦିର ମୁଖ� କାରଣ ନିଶାଦ� ବ�ର अବାଧ ପ�ଚଳନ, 

अତୀତେର ନିଶା ଦ� ବ�ର କ�ୟ ବିକ�ୟ ବହୁତ କମ ଥିଲା େତଣୁ ଏଭଳି अସାମାଜିକ ଘଟଣା 
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କଁା ଭଁା ଘଟୁଥିଲା, େସଗୁଡ଼ିକୁ ଦୃଢ଼ହ`େର ଦମନ କରାଯାଉଥିଲା ନିଶାେଖାର 

ବ��ିବିେଶଷ+ୁ କେଠାର ଦmବିଧାନ େହଉଥିଲା ଆଜି ମଦ, अଫିମ, ଚରସ୍, 

େହେରାଇନ୍ ଆଦି ମାଦକଦ� ବ�ର ବ�ବସାୟ ବହୁଳଭାବେର ଚାଲୁଛି ତା’ର ଉପେର 

ପ�ଥେମ କଟକଣା ଲଗାଇ ବC କରିବାର ଆବଶ�କତା ରହିଛି କାରଣ ପୁରୁଷମାେନ 

ନିଶାସ� କଲାପେର ନିଜର �ାନକୁ ହରାଇ ବସୁଛfି, େସମାେନ କ’ଣ କରୁଛfି ନିେଜ ବୁଝି 

ପାରୁନାହାfି ହିଂସା ଆଚରଣ କରିବାପାଇଁ ପ�ାତପଦ େହଉନାହାfି gଣିକ 

ଆନCପାଇଁ ନିରୀହ ବାଳିକା, ¥ୀ ମାନ+ର ପ�ାଣ େନବାପାଇଁ େସମାନ+ର ବିେବକ ତା+ୁ 

ବାରଣ କରି ପାରୁନାହZ ଦୁ·ମ� ନାରୀନିଯ��ାତନା ଦିନକୁ ଦିନ ବଢ଼ିଚାଲିଛି ବC େହବାର 

ନଁା େନଉନାହZ େତଣୁ ଆମମାନ+ୁ ନିଦ� ାଭoକରି ଉଠିବାକୁ େହବ ଶାସନ ଦାୟିତ� େର 

ଥିବା ବ��ିବିେଶଷମାେନ अଗ�ଣୀ ଭୂମିକା ଗ�ହଣ କରି ଆବଶ�କ ପଡ଼ିେଲ ଜନମତ ସଂଗ�ହ 

କରି ସମି�ଧାନର ତଦନୁରୂପ ସଂେଶାଧନ କରିବାକୁ େହବ ଗଣଦୁ·ମ�େର ଲି� ଥିବା 

ବ��ି+ୁ ଧରାପଡ଼ିବା ପେର ଆଉ େପାଲିସ ହାଜତରୁ କାହାରିକୁ ନିCିବାଭଳି ବ�ବ�ା 

କରିବାକୁ େହବ ନିଶା ବ�ବସାୟ ଉପେର େରାକ ଲଗାଇବା अତ�f ଆବଶ�କ 

 ବ_�ମାନର ପ�ଚଳିତ ଆଇନ୍, କାନୁନ ଏ ସବୁ ଗଣଦୁ·ମ� ନାରୀ ନିଯ��ାତନା, ନାରୀ 

ଧଷ�ଣକୁ େରାକିବାପାଇଁ ପଯ��ା� େହଉନାହZ ଦm ବ�ବ�ାକୁ କେଠାରରୁ କେଠାରତମ 

କରିବା ଆବଶ�କ अଭିଯୁ� ମାନ+ୁ େପାଲିସ େହରାସତେର େକଶ ଫଇସଲା େହବା 

ପଯ��f ରଖିବା ଦରକାର ଯଦି େସପରି କରା ନ ଯାଉଛି େତେବ େସମାେନ ବାହାରକୁ 

ବାହାରିବା ପେର ସାg�ପ�ମାଣ ନu କରିବା ଉେhଶ�େର ଆବଶ�କ େହେଲ ପୀଡ଼ିତାକୁ 

ଜାଳି େପାଡ଼ି ମାରି େଦଉଛfି ଏସବୁ ଆମ ଦୃଶ�କୁ ବହୁଳଭାବେର ଆସୁଛି ତାକୁ 

अଣେଦଖା କେଲ ଚଳିବ ନାହZ 
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 अତୀତେର ରାଜାରାଜୁଡ଼ାମାେନ ନାରୀକୁ ଉପେଭାଗର ସାମଗ�ୀ ଭାବେର ବ�ବହାର 

କରୁଥିେଲ, େସମାନ+ ପାଇଁ େକୗଣସି ପ�ତିବzକ ନଥିଲା ଜoଲେର ସିଂହ ରଜା େସ 

ଚାହZେଲ ଏକାଧିକ ହରିଣକୁ ମାରି ଖାଇଯାଉଛି ନ ଖାଇେଲ ମଧ� ମାରି େଫାପାଡ଼ି 

ଚାଲିଯାଉଛି ଆମ ମଣିଷ ସମାଜେର ଆେମ କଣ େସହି ଜoଲରାଜ ପ�ଚଳିତ େହବାକୁ 

େଦବା? ଏହି ପ�ଶt ଆପଣମାେନ ସମେ` ନିେଜ ନିଜକୁ ପଚାର� ଯଦି ‘ନା’ େବାଲି 

ଉ_ର ଆେସ େତେବ ତାର ନିରାକରଣ ପାଇଁ ଆେମ ଗଣମାଧ�ମ, ଶାସକବଗ� ଆଦି+ 

ଉପେର ସଂପ#ୂ� ନିଭ�ର ନ କରି ଜାତି, ଧମ�, ବ#�, ନିବiେଶଷେର ସମେ` ଏକ େହାଇ 

ଏହାର ପ�ତିବାଦ କରିବା ଦୁ·ମ�କାରୀ+ୁ େଯପରି ଉପଯୁ� ଦm ମିଳିପାରିବ ତାର 

ବ�ବ�ା କରିବା ଜଣକ ପ�ତି अସଦବ�ବହାର େହେଲ ସମେ` ମିଶି ତାହାକୁ ଦୃଢ଼ 

ହ`େର ଦମନ କରିବା ତାହାେହେଲ ବ�ବ�ାେର ନି�ୟ ପରିବ_�ନ ଆସିପାରିବ ଏହା 

େମାର ଆଶା ଓ ବିଶ�ାସ 
  

अବସରପ�ା� ଇଂରାଜୀ अଧ�ାପକ 
େକC� ୀୟ ବିଦ�ାଳୟ, ଚିଲିକା,  

ବାଣପୁର,  େଖାh�ା, ଓଡ଼ିଶା,  
ଭ� ାମ�ଭାଷ : ୭୮୭୩୮୦୯୮୯୩ 
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କାହାକୁ କହିବାକାହାକୁ କହିବାକାହାକୁ କହିବାକାହାକୁ କହିବା    
କାହାକୁ କହିବା, କପାଳେର ସିନା କର ମାରିବା”   

 ଜୀବନ େସ�ାତେର ଚକାଭଉଁରୀ େଖଳ େଖଳୁ େଖଳୁ େକେତେବେଳ 

େଯ ମାନବ ଭଉଁରୀ ଗଭ�େର ଲୀନ େହାଇ अଣନିଃଶ�ାସୀ େହାଇଯାଏ, 

ତାହା ଜାଣି ନ ଥାଏ। ସମୁଦ�  େଢ଼ଉ ଏବଂ ଜଳେସ�ାତ ଭଉଁରୀର ଏକ ବିେଶଷତା ଏହି େଯ 

େଢ଼ଉ ବା ଭଁଉରୀ କାହାକୁ ବି ନିଜ ଗଭ�େର ଲୀନ େହବାକୁ ଦିଏ ନାହZ। ଜୀବ େହଉ ବା 

ନିଜ�ୀବ େହଉ ନି�ିତଭାେବ ବାହାରକୁ ହZ େଫାପାଡ଼ି େହାଇଯାଏ। ଭଉଁରୀ अଥବା େଢ଼ଉର 

ବା କି େଦାଷ, େସ ତ କାହାକୁ ହାତଠାରି ନିଜ ଗଭ�କୁ ଡ଼ାେକ ନାହZ। େସ େଖଳି େଖଳି 

ଆନCେର ନାଚି ଚାଲିଥାଏ। କି� ମଢ଼ୂ ଜୀବ େସଥିେର ଛCି େହାଇଗଲା ପେର ବୃଥାେର 

ତା ଉପେର େଦାଷ ଲଦିଦିଏ। 

 ଜୀବ କହିେଲ, ପୃଥିବୀର ସବ�େଶ�- ଜୀବ େହଲା ମାନବ -  ଯିଏ କି ନିଜ ସ�ାଥ�ସିvି 

ପାଇଁ େକେତ ବଡ଼ ବିପଦପ#ୂ� େgତ� କୁmଳୀ ମଧ�କୁ ବି ପ�େବଶ କରିଥାଏ। କିଛି gୟgତି 

େହାଇଗେଲ ନିଜ କମ�କୁ ନୁେହଁ, ନିଜ ଭାଗ�କୁ େଦାଷ େଦଇଥାଏ। ସଫଳ େହାଇଗେଲ 

ନିଜ ପାରoମତାର ଡିmିମ ପିେଟ, କି� ବିଫଳ େହେଲ ଭାଗ� ଓ ଭଗବାନ+ର ଦ�ାହି 

ଦିଏ। େସ ଜାଣିପାେର ନାହZ େଯ ତା ବ�ତୀତ, अନ� ଏକ अେଲୗକିକ ଶ�ି ତାର ଜୀବନ 

ଗତିକୁ ନିୟ�ଣ କରିଥାଏ। ମହାଭାରତର ତୃତୀୟ ପାmବ अଜ�ୁ ନ ଜାଣି ନଥିେଲ େଯ ତା+ୁ 

ବୃହନE ଳା ସାଜି ନୃତ�ଗୁରୁ ରୂେପ ଏକ ବଷ� ବିତାଇବାକୁ େହବ। ରାମାୟଣର ମହାନ୍ 

ସହେଦବ ପ�ଧାନ 
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ମଯ��ାଦା ପୁରୁଷ अେଯାଧ�ାର ରାଜା ଦଶରଥ+ େଜ�- ପୁତ�  ଶ�ୀରାମଚC�  ମଧ� ଆଗରୁ 

ଜାଣି ନଥିେଲ େଯ, ତା+ୁ ମଧ� ଚଉଦବଷ� ପଯ��f ବନବାସ କu େଭାଗିବାକୁ ପଡ଼ିବ। 

େସହିପରି ସତ�ର ପଜୂାରୀ ଓ ପ�ତୀକ ରାଜା ହରି�C�  ଜାଣି ନଥିେଲ େଯ ଦିେନ େସ 

ଶEଶାନ ଭୂଇଁେର ଚmାଳର ଭୂମିକା ନିବ�ାହ କରି ଶବଦାହ ଭଳି ଏକ ଇତର କମ� କରିେବ। 

 ଆଗାମୀ ପ�ତିଟି ମହୁୂ_� ପେର କଣ ଘଟିବ କିଏ ଜାଣି ନଥାଏ। ତଥାପି ମାନବ ସ�ାଥ�, 

େଲାଭ, େମାହ, ମାୟାର ବଶୀଭୂତ େହାଇ େଗାଟିକ ପେର େଗାଟିଏ ଭୁଲ କରି, ଦୁ·ମ�େର 

ଲି� ରହି ଜୀବନ अତିବାହିତ କେର। ପୃଥିବୀର ସବୁଠାରୁ େଶ�- ଜୀବ ମାନବ ମହା�ାନୀ, 

କି� େସ ମହାମଖୂ �, କାରଣ अନ�ଜୀବମାେନ अ�ାନବଶତଃ ଭୁଲ କରିଥାfି, କି� ମାନବ 

�ାନୀ େହାଇ ବି ଭୁଲ, କୁକମ�, ପାପାଚାରଣ କରିଥାଏ। ନିେଜ େଦାଷ କରି अନ�କୁ େଦାଷୀ 

ସାବ�` କରିବାକୁ େକେବ େହଁ ଦି�ଧା ପ�କାଶ କେର ନାହZ। ନିଜ େଦାଷ अନ�ମୁmେର ଲଦି 

େଦଇ େଦାଷମୁ� େହବାକୁ ଚାହୁଁଥାଏ। ଜଘନ� अପରାଧ କରି, ପାପକମ�କୁ अବଲaନ କରି 

ସାଧୁତାର ଛଦE େବଶ ଧାରଣ କରିଥାଏ। 

 ଜଗତେର ମାନବ ହZ ଏକମାତ�  ପ�ାଣୀ େଯ କି ନିେଜ େକେବ ତୃ�ି ଲାଭ କରିପାେର 

ନାହZ। େଗାଟିଏ ଇଛା ପରୂଣ େହବା ମାେତ�  अନ�ଟି – ଏହିପରି ଶହ ଶହ ଇଛାର ସ�ପt 

େଦେଖ। ଆବଶ�କତାଠାରୁ ଖୁବ୍ अଧିକ କାମନା କେର। 

 ବ�ାଘ� େକେବ େକ� ାଧିତ େହାଇ ମୃଗ ଶିକାର କେର ନାହZ। ସପ� େକେବ ହିଂସ� େହାଇ 

ମmୁକ ଶିକାର କେର ନାହZ। ନିଜ gୁଧା େମେ�ଇବା ପାଇଁ େସମାେନ ଏପରି କରିବାକୁ 

ବାଧ� େହାଇଥାfି। କି� ମାନବ, ହିଂସା, େଦ�ଷ, ପରଶ�ୀକାତରତାର ବଶବ_�ୀ େହାଇ 

अନ�ର ତ�ି କାେଟ, ଡ଼କାୟତି କେର ତଥା ନରହତ�ା କେର। 
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 ପୁରୁଷ ପଶୁଟିଏ େକେବ େହେଲ ମାଈ ପଶୁଟିର ଇjା ବିେରାଧେର ସoମ କେର 

ନାହZ। ପgୀମାନ+ େgତ� େର ବି ଠିକ୍ େସଇୟା। କି� अଧମ ମାନବ କାମାସ� େହାଇ 

େକାମଳମତି ଶିଶୁକନ�ା, ପାଗଳିନୀ, ଗଭ�ବତୀ ମହିଳା ଓ ବୃvା+ୁ ମଧ� ଦୁ·ମ� କରିବାକୁ 

ପଛାଏ ନାହZ। ଦୁ·�ମ ଶ�ଟି େକବଳ ମାନବ ସମାଜର ଶ�େକାଷେର ମିଳିଥାଏ। अନ� 

େକୗଣସି ଜୀବଜ� ବା ପgୀ କୀଟପତo ସମାଜେର ଏହା େକେବ ବି ପରିଲgିତ ହୁଏ 

ନାହZ। 

 ପଶୁପgୀ ମାନ+ର ବାକ୍ଶ�ି ନାହZ। ତଥାପି େସମାେନ ପର�ରର କଥା ଭାଷାକୁ 

�uଭାେବ ବୁଝିପାରfି। ଏବଂ େକୗଣସି ପଶୁ ବା ପgୀ ଯଦି ବିପଦେର ପଡ଼fି, ଉvାର 

କରିବା ପାଇଁ ଦଳଗତଭାେବ अନ� ପଶୁ ବା ପgୀମାେନ ଆସି ସାହାଯ� ସେହଯାଗ କରfି। 

କି� ମଣିଷ େgତ� େର ଏହା ପରିଲgିତ ହୁଏ ନାହZ। ଜେଣ ମଣିଷ ରାଜରା`ାେର 

ଦୁଘ�ଟଣାର ଶୀକାର େହାଇ ଛଟପଟ େହଉଥିେଲ ମଧ�, େକୗଣସି ବ��ି ଆଇନେର ଛCି ନ 

େହବା ପାଇଁ ସରକାର+ ଦ�ାରା େଘାଷଣା କରାଯାଇଥିେଲ ମଧ�, ବାଟେର ଯାଉଥିବା 

ପଥିକଟି ଦଶ�କ ସାଜି ଫେଟା ଉଠାଇ େସାସିଆଲ୍ ମିଡ଼ିଆେର ପ�ଚାର କରି ମଜା େନଉଛି 

ସିନା ପୀଡ଼ିତ ବ��ିକୁ ସାହାଯ� କରିବା ପାଇଁ  अଗ�ସର େହଉନାହZ। �uଭାେବ କହିବାକୁ 

ଗେଲ - ଜଗତେର ଏକମାତ�  ଜୀବ ମାନବ ଯିଏ କି କଥା କହିପାେର अଥଚ ପର�ର 

ମଧ�େର अବୁଝା, ଭୁଲ ବୁଝାମଣା ଏବଂ ଯୁ�ିତକ� େକବଳ ମାନବ ସମାଜେର ହZ ସବ�ାଧିକ 

ମାତ� ାେର ପରିଲgିତ ହୁଏ। 

 ସମୁଦ�  େକେବ ତାର ସୀମା ଲଂଘନ କରି ନଥାଏ। ମାନବ ସୀମାତୀତ କୁକମ�, 

अନ�ାୟ-अତ�ାଚାର କେର। ନାଗ, ବାଘ ବିନା େଦାଷେର, अକାରଣେର େକେବ କାହାକୁ 
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ଆକ�ମଣ କରfି ନାହZ। ମାନବ େକୗତୁହଳ ସକାେଶ ମଧ� अନୀତି, अତ�ାଚାର, ଦୁଃ·ମ� 

କରିବାକୁ ପଛଘୁ�ା ଦିଏନାହZ। 

 ପଶୁପgୀ େକେବ ପରିେବଶ gୟ ବା ପ�ଦୁଷିତ କରfି ନାହZ। ମାନବ ନିଜ ସ�ାଥ� ପାଇଁ 

ପ�କ�, ନଦୀବz, ରା`ାଘାଟ, ଶି�କାରଖାନା ଇତ�ାଦିର ପ�ତି-ା ନିମେf अେଶାଚନୀୟ 

ଭାେବ ପରିେବଶର gୟ ଓ ପ�ଦୁଷଣ ଘଟାଇଥାଏ, ଯାହାଦ�ାରା ବିଚରା ନିେh�ାଷ ପଶୁପgୀ 

ତଥା ସରୀସୃପମାେନ ବହୁତ ସମସ�ା ଓ अସୁବିଧାର ସ�~ଖୀନ େହାଇଥାfି। 

 ଏ ଦୁନିଆେର ମଣିଷ ତାର ପବୂ� ସଂଚିତ ସୁକୃତି େଯାଗଁୁ ଦୁଲ�ଭ ଜନE  ଲାଭ କରିଥିେଲ 

ମଧ� ପ�କୃତ ମାନବିକ ମଲୂ�େବାଧର ଗୁଣାତE କ ବିକାଶ ପ�ତି ଦୃuି ନ େଦଇ ଆଧୁନିକତା 

ନାଆଁେର ନାନା ଚାକଚକ� ଉପେଢ଼ୗକନ ପ�ତି େଲାଭାସ� େହାଇପଡ଼ିଛି। ଜଡ଼ ବି�ାନର 

अଗ�ଗତି େହବା ସେo ସେo ସମଗ� ମାନବ ସମାଜ ଆଧ�ାତିE କତା ଓ ଧମ�ୀୟ 

େଚତନାଠାରୁ ଦୂେରଇ ଯିବା େଯାଗଁୁ କ�ମଶଃ ମାନବୀୟ ମଲୂ�େବାଧ ନu େହବାକୁ 

ବସିଲାଣି। ମଣିଷ ଭାବିପାରୁନାହZ େଯ ଏ େଭୗତିକ ଜଗତ ବିନାଶଶୀଳ। ଆଜିର ମଣିଷ 

େବୖଷୟିକ ଜାଲେର ଛCିେହାଇ ଈଶ�ରୀୟ ସ_ାକୁ ଉପଲ½ି କରିପାରୁନାହZ। अନf 

ସମୁଦ� େର େଖଳୁଥିବା ମାଛ ତୃଷାେର ବ�ାକୁଳ େହଲା ପରି, ସୁଖର ସମୁଦ�  ଜୁଆରେର ଛିଡ଼ା 

େହାଇଥିବା ମଣିଷ ସୁଖ େଖାଜି ପାଉନାହZ। ଜୀବନର ସମ` େଭୗତିକ ଆବଶ�କତା ପ#ୂ� 

େହାଇଗଲା ପେର ମଧ� େସ ସ�ୟଂ ସଂପ#ୂ� େହାଇପାରୁନାହZ। ପାଥiବ ସଂେଭାଗେର अz 

େହାଇ ଆଧ�ାତିE କ ଭାବଧାରାର अଭାବ େଯାଗଁୁ ମଣିଷ ଆଜି ଆଖି ଥାଇ ମଧ� अz, କାନ 

ଥାଇ କାଲ ଓ ବୁvି ଥାଇ ମଧ� ବାତୁଳ। 

 ଆଜିକାର ଶାସନ ପvତି ବି େସଇୟା। अପାରଗ, ଦୁନ�ୀତି େଖାର, େଲାକପ�ତିନିଧି 
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ପ�ଶାସକମାେନ େଯ େକବଳ अସାମାଜିକ ମC ପ�କୃତି ତଥା ଗୁmାମାନ+ୁ ପୃ-େପାଷକତା 

କରfି ତା’ନୁେହଁ; େସମାେନ अେନକ େgତ� େର ତାfି� କ ଭmବାବାମାନ+ ଆ�v�ା ମଧ� 

ବଢ଼ାfି। ପ�ଶାସନିକ अଧିକାରୀ+ ପ�ଶ�ୟ ପାଇ ଏ ଭଳି ଭmମାେନ ଜନସାଧାରଣ+ୁ ତଥା 

ଗଣତ�କୁ ଦିଗ୍ଭ� u କରିପକାଉଛfି। ପ�ଶାସନିକ ଜନପ�ତିନିଧିମାେନ କମ�େgତ� େର 

ନିଜର अପାରଗତାକୁ ଲୁଚାଇ ରଖି ସ_ାକୁ ବ�ାଇ ରଖିବା ପାଇଁ କିଛି ମC ପ�କୃତି ତଥା 

ଗୁmା େଶ�ଣୀୟ େଲାକ+ୁ ପୃ-େପାଷକତା କରି ତା+ ବାହୁ ଛାୟାତେଳ ଆଶ�ୟ ନିअfି। 

 ବ_�ମାନ ମେନ େହଉଛି ଆମର ସଭ�ତା ଓ ସମାଜ େଯମିତି अନ� କାହାଦ�ାରା 

କବଳିତ। େସଥିପାଇଁ ବ_�ମାନ ଜରାନିବାସ ସଂଖ�ା ବୃvି ପାଉଛି। ବୃv ପିତାମାତା+ୁ 

ଏଇଠାେର ଛାଡ଼ିେଦଇ ଜନିE ତ ପୁତ� , ତଥା ସାଂ9ୃତିକ ଓ ସାମାଜିକ ସ�ୀକୃତି ଲାଭ କରିଥିବା 

େବାହୁମାେନ େଭାଗ ବିଳାସ ବାସନେର ଆଧୁନିକ ଜୀବନେଶୖଳୀେର ଜୀବନ अତିବାହିତ 

କରfି। କ�ମଶଃ ଆମର ସଂ9ୃତି, ପର!ରା, େନୖତିକତା ଓ ସାମାଜିକ ମଲୂ�େବାଧ अପସରି 

ଯାଉଛି। ପା�ାତ� ସଭ�ତା, ସଂ9ୃତି ଓ ବିଚାରଧାରା କାୟା ବି`ାର କରିଚାଲିଛି। ଯାହାର 

ନିଦଶ�ନ ଆଜିର ଯୁବପୀଡ଼ିର अେଶାଭନୀୟ େବଶେପାଷାକ ପରିଧାନ ତଥା अସଂଯମ 

ହାବଭାବ ପ�ଦଶ�ନ ଓ अସାମାଜିକ ଔvତ� ଆଚରଣର ପ�ତିଫଳନ। ଆଧୁନିକ ଯୁବ 

ସମାଜ ଆମର ସାମାଜିକ ପର!ରା, ସଂ9ୃତି ଓ େନୖତିକତାକୁ ପଛେର ପକାଇ अନ� 

ସଂ9ୃତିର ପଛେର େଦୗଡ଼ିବାେର ଲାଗିଛfି। ଏହି ଭଳି ଆଧୁନିକତା ଜୀବନେଶୖଳୀେର 

ଜୀବନଯାପନ କରିବା ଆମ ସଂ9ୃତି ଓ ପର!ରା ପ�ତି େଘାର अପମାନ। େହେଲ “କାହାକୁ 

କହିବା, କପାଳେର ସିନା କର ମାରିବା।” 
ସୁବ#�ପୁର, ଜରଡ଼ାଗଡ, ଗwାମ, େମାବାଇଲ୍ ନଂ – ୬୩୭୨୧୩୩୭୩୫ 
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ବିେଶଷ ସଚୂନାବିେଶଷ ସଚୂନାବିେଶଷ ସଚୂନାବିେଶଷ ସଚୂନା    
ଆହ� ାନ ଇ-ପତି� କାର ଆଗାମୀ ସଂ9ରଣ : େଫବୃଆରୀ ୨୦୨୦ 

େଲଖା ପଠାଇବାର େଶଷ ତାରିଖ : ୩ େଫବୃଆରୀ ୨୦୨୦ 

େଲଖା ପଠାଇବା ସମୟେର ଇେମଲ୍ େର ସବ୍ େଜ¤୍ େଲଖିେବ : 

Your name (Your name (Your name (Your name (ଆପଣ+ ନାମଆପଣ+ ନାମଆପଣ+ ନାମଆପଣ+ ନାମ) : February 2020 ) : February 2020 ) : February 2020 ) : February 2020     

 େଲଖା ଗୁଡ଼ିକ ଯଦି ଓଡ଼ିଆେର ଟାଇପ୍ କରି ୱାଡ଼� ଫାଇଲେର ପଠାଇେବ ତା େହେଲ 

ଆମକୁ ପୁଣିଥେର େସହି ସବୁ େଲଖା ଟାଇପ୍ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ ନାହZ ହାତ େଲଖାକୁ 

ଫେଟା ଉଠାଇ କିaା 9ାନ୍ କରି ଇେମଲ୍ ଆଟାଚ୍ େମ�୍ ଭାବେର ପଠାଇେବ ହ`େଲଖା 

ସୁCର ଓ ପଠନେଯାଗ� େହବା अନିବାଯ��, ନେଚତ ଯଦି ପ�କାଶନେର େକୗଣସି ତ� ~ଟି ରେହ 

େସଥିପାଇଁ ସ!ାଦକ ଦାୟୀ ରହିେବ ନାହZ 

 ଯଦି ଗ� ବା କାହାଣୀ କିaା ପ�ବz ପଠାଉଛfି େତେବ ଧ�ାନ ଦିअ�, ପ�େତ�କ ଶ� 

ମଧ�େର େକବଳ େଗାଟିଏ ଖାଲି �ାନ ଛାଡ଼ିେବ, କମା, ପ#ୂ�େଛଦ, ଯୁ�ାgର ଆଦି 

ବ�ାକରଣ ତ� ~ଟି ପ�ତି ସାବଧାନ ରହି ଟାଇପ୍ କରିେବ ବ�ାକରଣଗତ ତ� ~ଟି ପାଇଁ 

ପ�କାଶନେର अେହତୁକ ବିଳa ହୁଏ େତଣୁ ଯଦି ସ�ବ େହଉଛି ଆପଣ+ ନିକଟେର 

ଥିବା େକହି ଓଡ଼ିଆ ବzୁ+ ,ାରା ନିଜ େଲଖାକୁ ସଠିକ ଭାବେର ପରୀgା କରି ନିअ� 

 େଲଖା ସହିତ ନିଜର େଗାଟିଏ ପାସେପାଟ୍� ଫେଟା (ଯଦି ନାହZ, େତେବ ଭଲ 

େଦଖାଯାଉଥିବା ସୁCର ଫେଟାଟିଏ) ସହିତ ନିଜର ଠିକଣା େଲଖି ପଠାଇେବ 

 ଆମର େଲଖା ସଂଗ�ହ ଇେମଲ୍ : aahwaan@gmail.comaahwaan@gmail.comaahwaan@gmail.comaahwaan@gmail.com 



ଆହ� ାନ
 ଇ-ପତି� କ

ା 
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ବିେଶଷ ସଚୂନାବିେଶଷ ସଚୂନାବିେଶଷ ସଚୂନାବିେଶଷ ସଚୂନା    
 ଦୟାକରି ପ�େତ�କ ମାସର ସଂ9ରଣ ନିମେf େକବଳ େଗାଟିଏ ବା ଦୁଇଟି େଲଖା ହZ 
ପଠା� କିଛି ବzୁ ଏକାଧିକ େଲଖା ପଠାଇ ଆମକୁ ଚିfାେର ପକାଇ େଦଉଛfି ଆେମ 
େସ ମଧ�ରୁ ଚୟନ କରିବାକୁ अସୁବିଧାର ସ�~ଖୀନ େହଉଛୁ ସଚୂନାେଯାଗ� େଯ କିଛି 
ବzୁ ବିଗତ ମାସେର अନୁ�ନ ଦଶରୁ अଧିକ କବିତା ପଠାଇଛfି ଏହା,ାରା ଆମ ଇେମଲ୍ 
ବ¼ ଭ_i େହଉଛି ଏବଂ ସ!ାଦନା କାଯ��େର ବାଧା ସୃuି େହଉଛି 
 ବାରaାର अନୁେରାଧ ସେ_�  अେନକ ବzୁ ଟାଇପ୍ ନ କରି େଲଖା ପଠାଉଛfି ଏହା 
ଫଳେର ଆମକୁ ସ!ାଦନା ପବୂ�ରୁ अନୁ�ନ अv�ାଧିକ ପୃ-ା ନିେଜ ଟାଇପ୍ କରିବାକୁ ପଡୁଛି 
ଏବଂ ଏଥିପାଇଁ ପତି� କା ପ�କାଶନେର ବିଳa େଦଖା େଦଉଛି ଦୟାକରି ନିଜସ� େଲଖା 
ଟାଇପ୍ କରି ମାଇେକ� ାସ¢୍ ୱାଡ୍� ଫାଇଲେର ପଠା� ଯଦି ଟାଇପ୍ କରି ପାରୁନାହାfି ତା 
େହେଲ अନ� ଉପାୟ କର� ପିଡ଼ିଏଫ୍ ଫାଇଲେର ପଠାଉଥିବା େଲଖାକୁ ୱାଡ୍� 
ଫାଇଲେର ପଠା� 
 ହ� ାଟ୍ ସଆପ୍ େର େଲଖା ପଠା� ନାହZ ଏହା ସ�ୀକାଯ�� େହବନାହZ େକବଳ ଇେମଲ୍ 
,ାରା ହZ େଲଖା ପଠା� ଆହ� ାନ ଇ-ପତି� କାର ଆm�ଏଡ୍ ଆପ୍ ଡାଉନେଲାଡ୍ କର� 

ପତି� କାେର ଥିବା ବ�ାକରଣଗତ ତ� ~ଟି ପାଇଁ ସ!ାଦକ gମାପ�ାଥ�ୀପତି� କାେର ଥିବା ବ�ାକରଣଗତ ତ� ~ଟି ପାଇଁ ସ!ାଦକ gମାପ�ାଥ�ୀପତି� କାେର ଥିବା ବ�ାକରଣଗତ ତ� ~ଟି ପାଇଁ ସ!ାଦକ gମାପ�ାଥ�ୀପତି� କାେର ଥିବା ବ�ାକରଣଗତ ତ� ~ଟି ପାଇଁ ସ!ାଦକ gମାପ�ାଥ�ୀ    

ଆମ ଇେମଲ୍ ଠିକଣା :  

aahwaan@gmail.comaahwaan@gmail.comaahwaan@gmail.comaahwaan@gmail.com 


