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अଜି ତ କୁ ମାର ତି ପାଠୀ

୧୫୬

ବାପା

ବି ନତା େଜନା

୧୫୭

ସବୁ ଠାରୁ ଭଲ େମା ବାପା

ତୃ ିରାଣୀ ପାତ

୧୫୮

େମା ବାପା

ପତାପ କି େଶାର ରାଉତ

୧୬୦

ପୁअପରି ତେତ ପାଳି ବି

ଧୀେରC ମଲି@ କ

୧୬୨

ସବୁ ଠଁୁ ଭଲ େମା ବାପା

ବି ଦୁତପଭା ମି ଶ

୧୬୩

ଆଶା

ବୀଣା ସାହୁ

୧୬୫

ବୃ f

ଦମୟsୀ େଜନା

୧୬୬

ବନ ବ#ନା

େସୗମରqନ ସାହୁ

୧୬୭

େସଇ ତୁ ମ ପଦାରବି C

ଦି େନଶ େମେହର

୧୬୮

ଘର

ସୁଷମା ପରି ଜା

୧୭୦

अଧି ରଥ

ସE ତି ରqନ ବାରି କ

୧୭୨

େପମ... अେଢ଼ଇ अfର

ଡଃ ମା|ଳି କା ମହାପାତ

୧୭୫

ତୁ ମକୁ ପାଇଲି ଭଲ

ଜୟs କୁ ମାର ମଲି@ କ

୧୭୬

ବାଘର ଆଁ

ଦୀନବଂଧୁ େବଜ

୧୭୭

ଏ ସେCହ କଣ ନ କେର

ପ+ଜ କୁ ମାର ମ|ଳ

୧୭୯

ନୂ ଆବଷ ଆସି ଛି!

ପେବାଧ କୁ ମାର େହାତା

୧୮୧

କବି ର ପେଡ଼ାଶୀ

ଶି ଶିର କୁ ମାର ପkା

୧୮୨

ଗୁଡ଼ି

ସେରାଜ କୁ ମାର ସାହୁ

୧୮୩

ଆହାନ ଇ-ପତି କା ସ!ୂ # ନି ଃଶୁ% ବି ତରଣ େହତୁ ଡା େଜାତି ପସାଦ ପ)ନାୟକ+ ,ାରା ପତି -ି ତ ଓ ପକାଶି ତ
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ସୁକମନ୍ ଦି ଶାରୀ
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୧୮୪

ପରି ବ^ନ

अସି ତ ମହାsି

୧୮୬

ଆେର ବାଇମନ

ପହ@ ାଦ ସାହୁ

୧୮୮

େଶଷ ମାଗଶୀର

ରି ଭୁ ଆଭୂ ଷଣ ପkା

୧୮୯

ଶଗଡ଼ର ଦୁ ଃଖ

ରାଧାେମାହନ ପଜ
ୂ ାହାରୀ

୧୯୦

େକଉଁ अନs କାଳରୁ

अନସୂୟା ପkା

୧୯୩

ଝି अ

ଦkାସି ପଧାନ

୧୯୬

ପେହଳି କା

ପଶାs କୁ ମାର ମହାରଣା

୧୯୮

ସକାଳର ସଂକl

େରାହି ତ ପ)ନାୟକ

୧୯୯

ସମୟ

ଯେଶାବs ସା

୨୦୦

ନବବଷ

ସାଇପସାଦ ସାହୁ

୨୦୧

ଆଶାର େବୖ ତରଣୀ

େଗାବନ େସନାପତି

୨୦୨

କଳା ବନ

ଶୁଭମ୍ କୁ ମାର ସାହୁ

୨୦୪

େପମ ଏେବ ବଜାରେର ଶ`ା

କୃ ଚC ବାରି କ

୨୦୫

ତୁ ମ ପରି ...

କଲାଣୀ ଦାଶ

୨୦୭

ଜରି େଗାଟାଳି ଝି अ

ମqୁ ରାଣୀ ମି ଶ

୨୦୯

ରସ ସାଗର

ପଦୀପ କୁ ମାର ଜି ଲିକାରା

୨୧୧

अେପfାେର

ସମୀର ରଣା

୨୧୩

ଆ

ହ
ାନ

ଇ
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ତ
ିକ

ା

ବୀର କି େଶାର ନାୟକ
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ସଂବଲପୁରୀ ବି ଭାଗ
େଲାଭର୍ କରାମତି

୨୧୪
ସତନାରାୟଣ ମି ଶ

୨୧୫

ପବ ବି ଭାଗ

୨୧୭
ସହେଦବ ପଧାନ

୨୧୮

ବି ଦାୟୀ ବଷର କି ଛି କଥା କି ଛି ବଥା

ଡଃ ଲfEଣ ସାହୁ

୨୫୦

ଜେଣ ଉ^ମ अଧି କାରୀ େହବା କି ପରି?

ଲfEୀ ନାରାୟଣ ପ)ନାୟକ

୨୫୮

ଆେମ େକେତ ଖୁସି?

ଡଃ ଗେଣଶ ଚC କୁ k

୨୬୩

ଭାଚାର, ଭାଚାରୀ ଓ ପତାରି ତ

ପ+ଜ କୁ ମାର ପାଣି ଗାହୀ

୨୬୭

ବି ଶର ବଡ଼ ଆତ+ : କେରାନା

ଇଂ ବି ଦାଧର ପkା

୨୭୨

ାନୀ େଜୖ ଲ ସି ଂହ

अfୟ କୁ ମାର ରାଉତ

୨୭୫

ଆଉ ଏକ ପୃଥିବୀେର

अଭିମନୁ  େବେହରା

୨୮୦

େସଟ୍

ସୁନିଲ୍ କୁ ମାର अଗ`ି

୨୮୨

ନୂ ଆ ବଷ

େରାହି ତ ପ)ନାୟକ

୨୮୬

ବି େଶଷ ସୂଚନା

୨୮୭

ା

ଭବି ଷତେର ଆହାନ୍ ଇ-ପତି କାେର େକବଳ ସ l ଏବଂ ନି ବା ଚି ତ କବି ତା ହY ାନ ପାଇବ, େଯଉଁ ସବୁ ବୁ
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ତ
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କବି ତା େପରଣ କରୁ ଛsି େସମାେନ ନି ରୁାହି ତ ହୁ अg ନାହY, କାରଣ େକବଳ କବି ତା ନି ମେs ଆହାନର ଏକ ବି େଶଷ

ଆ

ଆପଣ अତି ସହଜେର ନି ଜ ବୁ ମାନ+ ସହ େଶୟାର୍ କରି ପାରିେବ

ହ
ାନ

ପତି କା ପେତକ ମାସେର ପକାଶି ତ େହବ ଏବଂ ଏହି କବି ତା ସବୁ ସି ଧା ଆମ େୱବ୍ସାଇଟେର ପକାଶି ତ େହବ ଯାହା
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अେନକ ଥର अନୁ େରାଧ କରିବା ସେ^ କି ଛି ବୁ ମାସେର अନୁ ନ ଦଶ କି aା अଧି କ
କବି ତା େମା ଇେମଲେର ପଠାଉଛsି  େକବଳ େଗାଟିଏ କି aା ସବାଧି କ ଦୁ ଇଟି େଲଖା ହY
ପଠାg ଯାହା ପକାଶନ େଯାଗ େବାଲି ନି େଜ ଭାବୁ ଛsି େସହି ଭଳି େଲଖା ହY ପଠାg
अଧି କ ଇେମଲ୍ ପଠାଇେଲ, ଗୁଗୁଲ୍ ଇେମଲ୍ ଆପଣ+ ଇେମଲ୍ ଠି କଣାକୁ ବC କରି େଦଇ
ପାେର, ଏହାକୁ ାମ୍ େବାଲି ନି େଜ ନି େଜ ଧରି େନଇ ଆପଣ+ ଇେମଲ୍ ସବୁ କୁ ାମ୍
େଫାରେର ପେକଇ େଦଇ ପାେର ତାପେର ଆପଣ+ େଲଖା ଆଉ ପକାଶି ତ େହାଇ
ପାରି ବ ନାହY େତଣୁ ଦୟାକରି ଉପେରାr ତଥ ପତି ଧାନ ଦି अg
ପେତକ ମାସର ସଂ9ରଣ ପକାଶନ ପେର ହY ନୁ ଆ ସଂ9ରଣ ପାଇଁ େଲଖା
ପଠାg େକବଳ େଲଖା ପଠାଇେଲ ଚଳି ବ ନାହY, ପତି କାକୁ ନି ଜ ବୁ +ୁ , ପରି ଜନ+ୁ
ଦି अg, େସମାନ+ୁ ଓଡ଼ି ଆେର େଲଖିବା ଏବଂ ପଢ଼ି ବା ପାଇଁ ଉାହି ତ କରg ଆସg

କରି ବା ଆମ ଭାଷା ସାହି ତର ଉନw ତି କୁ ଆେମ ସାକାର କରି ବା
ଆହାନ ଇ-ପତି କାର ଓଡ଼ି ଆ େପାଡ଼କା୍ େସବା ବ^ ମାନ अେନକ ପ@ାଟଫମ୍ ଯଥା ଟିଫାଇ, ଆ+ର୍, େବକର୍,
ଓଭରକା୍, ପେକଟ୍ କା୍, େରଡି ଓ ପବି@ କ୍ ଏବଂ ଆପଲ୍ େପାଡ଼କାେର ଶୁଣିପାରିେବ ଏଥି େର ଶେହରୁ अଧି କ
ାନବକ ପତ, ଜହwମାମଁୁ ଏବଂ ବି କମ େବତାଳ କାହାଣୀ ସେମତ, अେନକ fୁଦଗl ମଧ ାନ ପାଇଛି  ନି ୟ
ଶୁଣg ଏବଂ ଆମକୁ ମତାମତ ଜଣାg ଆପଣ ବି ନି ଜ ଗl କି aା ପବ ଯଦି ଆମ େପାଡ଼କାେର ପସାରିତ କରିବାକୁ
ଚାହଁୁ ଛsି , ତା େହେଲ େଯାଗାେଯାଗ କରି ପାରିେବ
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ସ!ାଦକ+ କଲମରୁ...
ନମ9ାର
ଡା େଜାତି ପସାଦ
ପ)ନାୟକ

ଆହାନ ଇ-ପତି କାର ବଷ ୨୦୨୨ର ପଥମ ସଂ9ରଣ ବି ଳaେର
ପକାଶନ େହତୁ ମଁୁ ସମ` େଲଖିକା, େଲଖକ ସେମତ ପାଠକେଗା-ୀ+
ନି କଟେର fମାପାଥୀ ଆପଣମାେନ ସମେ` ଏହି ବି ଷୟପତି ବି େଶଷ
ଭାବେର ସେଚତନ ଥିେବ େଯ, ଚଳି ତ ସମୟେର ଭାରତେର କେରାନା
ଭୂ ତାଣର
ନୂ ତନ ପଜାତି ର ସଂକମଣ ବାପି ବାେର ଲାଗିଛି ଏବଂ
ୂ
ଜନସାଧାରଣ ସେଚତନ अଭାବରୁ ଏହା,ାରା ସଂକମି ତ େହଉଛsି 
अେନକ ରାଜେର ଏହି ସଂଖା ଭୟାବହ ଭାବେର ବୃ ି ପାଇବାେର

ଆହାନ ଇ-ପତି କା ସହ ସକି ୟ ଭାବେର ସଂଶି- ସମ` ବୁ +ୁ
ଇଂରାଜୀ ନବବଷ ୨୦୨୨ର अଭିନCନ ଓଡ଼ି ଆ ଭାଷାର ପତି କାେର
ଇଂରାଜୀ ନବବଷର अଭିନCନ ହୁଏତ କି ଛି ବୁ +ୁ

ଖାପଛଡ଼ା

ଲାଗିପାେର ଆମ ପqିକା ହି ସାବେର अେପଲ ମାସେର अନୁ -ିତ
େହଉଥିବା ବି ଷୁବ ସଂକାsି କୁ ହY ଓଡ଼ି ଆ ନବବଷ ହି ସାବେର ପାଳନ

ଇ
-ପ

ତ
ିକ

ା

କରାଯାଏ ଏବଂ ଆେମ ମଧ େସହି ଦି ନକୁ ହY ଉବ ଭାବେର
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ଲାଗିଛି େତଣୁ ସେଚତନତା ହY ସବେଶ- ପpା

ଆ

ହ
ାନ

ପାଳି ଥାଉ ଏହା ସବୁ ସେ^ େଯେହତୁ ସମଗ ବି ଶେର ଇଂରାଜୀ
ଆହାନ ଇ-ପତି କା ସ!ୂ # ନି ଃଶୁ% ବି ତରଣ େହତୁ ଡା େଜାତି ପସାଦ ପ)ନାୟକ+ ,ାରା ପତି -ି ତ ଓ ପକାଶି ତ
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କାେଲkରର ମାନତା ରହି ଛି ଏବଂ ଆମର େଦୖ ନCିନ କାଯବାହୀ ମଧ େସହି
अନୁ ସାେର େହଉଛି େତଣୁ ଜାନୁ ଆରୀ ମାସର ପଥମ ଦି ବସକୁ ଇଂରାଜୀ ନବବଷ େବାଲି
ଆେମ ପାଳନ କରି ଆସୁେଛ ଏହା ,ାରା ଆେମ ଆମର ସଂ9ୃତି ବା ଐତି ହକୁ
अବେହଳା କରୁନାହଁୁ 
ଚଳି ତ ମାସ ପାରରୁ ହY କେରାନା ସଂକମଣକୁ ଦୃ ିେର ରଖି ଶି fାନୁ -ାନ ମାନ+ୁ
ବC କରି ବା ନି େଶ ଦି ଆଯାଇଛି  अେନକ କାଯାଳୟେର ମଧ କେରାନା କଟକଣା ଲାଗୁ
କରାଯାଉଛି  ଆଗାମୀ ମାସେର େହବାକୁ ଥିବା ପାୟତ`ରୀୟ ନି ବା ଚନ ପାଇଁ अେନକ
କଡା ନି ୟମ ମଧ ଲାଗୁ େହାଇଛି  େସୗଭାଗର ବି ଷୟ ଆମ ରାଜ ତଥା େଦଶର अେନକ
ନାଗରି କ କେରାନା ପତି େରାଧକ ଟୀକା ଗହଣ କରି ଥିବା େହତୁ ଏହାର ଭୟାବହତା अଧି କ
େଦଖିବାକୁ ମି ଳୁନାହY अବଶ ପବ
ୂ ା େପfା अଧି କ ମାତାେର ସଂକମଣ େହଉଥିବା ଲf
କରାଯାଉଛି , କି g ଏଥରର ସଂକମଣ ଏେତ अଧି କ େହଉନାହY େବାଲି ବି େଶଷମାେନ ମତ

ସେମତ ଶରୀର ପୀଡା େହଉଥିବା କଥା କହି ଛsି  ଏହି ଭଳି େକୗଣସି ଲfଣ ଯଦି ଆପଣ+
ଠାେର େଦଖାଯାଉଥାଏ, େତେବ ତୁ ରs ଚି କିା ବବା ଗହଣ କରି ବା ସେମତ ନି ଜକୁ
ସ|େରାଧେର ରଖି ବାକୁ ପଯତw କରg େଛାଟ ଶି ଶୁ ମାନ+ୁ ଏହି ସଂକମଣରୁ ବାg
କାରଣ ବ^ମାନ ସୁା େକବଳ ପCର ବଷରୁ ଉ  ବୟ9+ୁ ହY ଟୀକା ଦି ଆଯାଇଛି 

ତ
ିକ

ା

ଆଗାମୀ ମାସେର ଭାରତର अେନକ ରାଜେର ବି ଧାନସଭା ଆସନ ପାଇଁ ନି ବା ଚନ
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େଦଇଛsି  अଧି କ େରାଗୀ େକବଳ ଗଳା ସଂକମଣ, ଶୁଖିଲା କାଶ ଏବଂ अତଧି କ ଜର

ଇ
-ପ

େହବାକୁ ଥିବା େବେଳ କେରାନାକୁ ଆଖି ଆଗେର ରଖି अେନକ ପତି ବକ ଜାରୀ େହାଇଛି

ଆ

ହ
ାନ

େତଣୁ ରାଜେନୖ ତିକ ଦଳମାେନ ବ^ ମାନ ସବାଧି କ ଗଣମାଧମ ସେମତ ସାମାଜି କ
ଆହାନ ଇ-ପତି କା ସ!ୂ # ନି ଃଶୁ% ବି ତରଣ େହତୁ ଡା େଜାତି ପସାଦ ପ)ନାୟକ+ ,ାରା ପତି -ି ତ ଓ ପକାଶି ତ
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େନଟୱାକଂ ସାଇଟକୁ ବବହାର କରୁଛsି  ପରରକୁ अେfପ କରିବାପାଇଁ େଲାକମାେନ
େଫସବୁ କ୍, ଟ ି ଟର୍ ଆଦି ମାଧମକୁ

ବବହାର କରୁଛsି  ଏହା ଏକ ପକାରର

अେଶାଭନୀୟ ପରିିତି ସୃି କରୁଛି  अବଶ ଏହି ଭଳି ପରି ିତି ଚଳି ତ ସରକାର
କାଯଭାର ଗହଣ କରିବା ପରଠାରୁ େଦଖିବାକୁ ମି ଳୁଛି  ଭାଜପା ତଥା େମାଦୀ+
ବି େରାଧୀମାେନ अେନକ ପକାରର କଟୁ ତଥା ସମାେଲାଚନାମୂଳକ କଥା େଲଖି େପା
କରୁଛsି  ଭାରତୀୟ ଗଣତର ପଧାନମୀ+ୁ

अଭେଦାଚି ତ ଭାଷାେର ସେaାଧନ

କରୁଛsି  ଏହା ଏକ ସ  ଗଣତେର ସବାେଦୗ अଗାହ େହବା ଉଚି ତ
ଚଳି ତ ବଷ ପାରରୁ ସରକାର ପଦେfପ େନଇ ପCର ବଷରୁ अଠର ବଷ ପଯs
ଥିବା ଯୁବପୀଢ଼ି +ୁ କେରାନା ଟିକା େଦବାର ବବା କରିବା ସହ, େଯଉଁମାେନ ଦୁ ଇଟି
େଲଖାଏଁ ଟୀକା େନଇ ସାରିଛsି େସମାନ+ ପାଇଁ ଏକ अତି ରିr ବା ବୁ ର ଟୀକା େଦବା
ବବା କରିଛsି  ଏହି ବୁ ର ଟୀକା େକବଳ ଷାଠି ଏ ବଷରୁ ଉ  ବୟ9 ତଥା

େନବାର अନୁ ନ ନअ ମାସ ପେର ହY ଏହି ବୁ ର ଟୀକା େନଇ ପାରି େବ, ଏଥିପାଇଁ
େକୗଣସି ପରୀfାନି ରୀfା ବା ଡାrରୀ ପରାମଶ ଚି ଠାର ଆବଶକତା ନାହY ଆପଣ ସି ଧା
ସି ଧା ଟୀକାକରଣ େକCକୁ ଯାଇ ଏହି ଟୀକା ଗହଣ କରି ପାରି େବ ଆେମ अନୁ େରାଧ
କରୁଛୁ, ଆମର ସମ` ବୟ9 ସହେଯାଗୀମାେନ ଏହି ଟୀକା େନଇ ଯାଆg

ତ
ିକ

ା

ବି ଗତ ଦି ନେର ଓଡ଼ି ଆ ଚଳ{ି ତ ଜଗତର ଜେଣ ପମୁଖ अଭିେନତା ମି ହିର ଦାସ
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ସ ାକମୀ ମାନ+ ପାଇଁ ହY ଉପଲ ରହି ବ େବାଲି କୁ ହାଯାଇଛି  ଆପଣ ଦି ତୀୟ ଟୀକା

ଇ
-ପ

କି ଛିଦିନ େରାଗାକାs େହାଇ ଚି କିିତ େହଉଥିବା अବାେର ମୃତୁବରଣ କରିଛsି  େସ

ଆ

ହ
ାନ

ଜେଣ अତs ଉ{େକାଟୀର अଭିେନତା ଥିେଲ ଏବଂ ତା+ ଜୀବନେର େସ अେନକ
ଆହାନ ଇ-ପତି କା ସ!ୂ # ନି ଃଶୁ% ବି ତରଣ େହତୁ ଡା େଜାତି ପସାଦ ପ)ନାୟକ+ ,ାରା ପତି -ି ତ ଓ ପକାଶି ତ
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ଚଳ{ି ତେର ପମୁଖ ଚରି ତେର अଭିନୟ କରି ନି ଜପାଇଁ ଏକ ନାମ ସୃି କରି ପାରି ଥିେଲ
େସ େଫବୃ ଆରୀ ୧୭, ୧୯୫୯େର ମୟୁରଭq ଜି ଲ@ାେର ଜନEଗହଣ କରି ଥିେଲ େସ 9ୁଲ୍
ମାର ନାମକ ଏକ ଫିଲEେର अଭିନୟ କରି ଓଡି ଆ ଚଳ{ି ତ ଜଗତେର ନି ଜ अଭିନୟ
ଜୀବନର ଆର କରି ଥିେଲ ମଥୁରା ବି ଜୟ, ଲfEୀ ପତି ମା, ରାfୀ ବାିଲି େମା ରଖିବ
ମାନ, େଫରି ଆ େମା ସୁନା ଭଉଣୀ, ମଁୁ ତେତ ଲଭ୍ କରୁଛି , େପମ अେଢ଼ଇ अfର ପୁअ
େମାର େଭାଳା ଶ+ର, ପରେଦଶୀ ଚେଢ଼ଇ, ପତି େଶାଧ अପରାଧ ନୁ େହଁ , କି େହବ ଶୁଆ
େପାଷିେଲ, ହି ସାବ କରି ବ କାଳି ଆ, ଘର େମାର ସ ଗ  ଇତାଦି ଚଳ{ି ତେର अଭିନୟ କରି
ନି ଜର କୃ ତି ତ ପମାଣିତ କରିଛsି 
େସ ଏକ ମାସରୁ ଉ  ସମୟଧରି ବୃ କକ େରାଗେର ପୀଡି ତ େହାଇ କଟକର ଏକ
ଘେରାଇ ଚି କିାଳୟେର ଚି କିିତ େହଉଥିେଲ େସ ଜେଣ ମହାନ କଳାକାର େହବା ସହ
 ହୃଦୟର ବrିତ ଥିେଲ ଏବଂ ଚଳ{ି ତେର अଭିନୟ ସେମତ େସ ଟିଭିେର
ଜେଣ ନି ମଳ

ଜଗତ ସେମତ ସମଗ ରାଜେର େଶାକର ଶାୟା େଖଳି ଯାଇଥିଲା
ବ^ମାନ ରାଜର अେନକ ଜି ଲ@ାେର କେରାନାର ସଂକମଣ ହାର ବହୁତ अଧି କ
ରହି ଛି, େତଣୁ ସାବଧାନ ରହg ଭଗବାନ ସମ`+ୁ ସୁରfିତ ଏବଂ ସୁ ରଖg

ତ
ିକ

ା

ଆଶା କରୁଛି , ଆହାନର ଚଳି ତ ସଂ9ରଣ ଆପଣ+ୁ ଭଲ ଲାଗିବ
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ମଧ କାଯକମ ଆେୟାଜି ତ କରି ଆସୁଥିେଲ ତା+ର अସମୟ ମୃତୁେର ଓଡ଼ି ଆ ଚଳ{ି ତ

ଆହାନ ଇ-ପତି କା ସ!ୂ # ନି ଃଶୁ% ବି ତରଣ େହତୁ ଡା େଜାତି ପସାଦ ପ)ନାୟକ+ ,ାରା ପତି -ି ତ ଓ ପକାଶି ତ
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ଆମ ଓଡ଼ିଆ େପାଡ଼କା୍ ଚାେନଲ୍

ା

ହ
ାନ

ଇ
-ପ

ତ
ିକ

ଆହାନ ଇ-ପତି କା ସ!ୂ # ନି ଃଶୁ% ବି ତରଣ େହତୁ ଡା େଜାତି ପସାଦ ପ)ନାୟକ+ ,ାରା ପତି -ି ତ ଓ ପକାଶି ତ

ଆ

ଡା େଜାତି ପସାଦ ପ)ନାୟକ
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ବାଘ ସାମାଜର ନୀଳ ଆେଲାକ - ୧୭
ମନସା ଶରଣ
ପାଓଲି ଆଉଥେର ସୁCରବନକୁ େଫରି ଆସି େଲ ।
େସ ସପନବାବୁ + ଠାରୁ ମହୁ ସଂଗହକାରୀମାନ+ କଥା ମନେଦଇ

अେଶାକ ବି ଶାଳ

ଶୁଣିଥିେଲ।

େସମାନ+

ସୁCରବନର

ମହୁ

ସପନବାବୁ

ତା+ୁ

ବି ଷୟ

କଲି କତାେର

ତା+

ପାଇଁ

ପସି ।

ଏକଦମ

ସହଜେର

ନୂ ଆ।

ମି େଳନା।

ନି ଜର अଭିତା ବି `ୃତଭାେବ ଶୁଣାଇଥିେଲ।

ପାଓଲି +ୁ ଲାଗୁଥିଲା ନି େଜ େସହି ଗଁାମାନ+ୁ ଯାଇ େସହି େଲାକମାନ+ୁ
ପାଖରୁ େଦଖେs। ମହୁ ସଂଗହ େଲାକମାନ+ର ଏକ ବଡ଼ କାମ। ଭଲ

ଦଶ ହଜାର ଟ+ା। େସଇଟା େକଉଁ େବଶି ପଇସା, अବଶ ସହର
ହି ସାବେର। ଗଁା ହି ସାବେର अଧି କ ଲାଗିପାେର। ଏତି କି କି ଛି अଧି କ
ପଇସାପାଇଁ େସମାେନ ନି ଜ ଜୀବନକୁ େକେତ ବି ପଦ ଭି ତେର ସତେର
ପକାଇେଦଉଛsି । ବି ପଦ ଭି ତେର ବିବା ପାଇଁ କି ଛି अଲଗା ଶrି ବା
ବି ଶାସର ଆବଶକତା अଛି ।

ତ
ିକ

ା

ପାଓଲି +ୁ ଲାଗୁଥିଲା ମଣିଷ କଣପାଇଁ ବି ପଦ ଭିତେର ବେ?
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ପଇସା ଜଲଦି ମି ଳିଯାଏ। କି g େସହି ପଇସାଟା େକେତ? ଜଣକା ଆଠ

ଇ
-ପ

କଣପାଇଁ ଜାଣି ଜାଣି ଜୀବନକୁ ପାଣି ଛେଡଇ ଏମି ତି କାମ କେର େଯ

ଆ

ହ
ାନ

अତି ସାଧାରଣ ମନ ତା’କୁ ଏକ ବଡ଼ େବାକା ହY କହି ବ? କଣପାଇଁ
ଆହାନ ଇ-ପତି କା ସ!ୂ # ନି ଃଶୁ% ବି ତରଣ େହତୁ ଡା େଜାତି ପସାଦ ପ)ନାୟକ+ ,ାରା ପତି -ି ତ ଓ ପକାଶି ତ
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ମଣିଷ ନି ଜକୁ ସବୁ େବେଳ ଏମି ତି ସମସା ଭିତେର ରେଖ? ଆଉ େସ ଭିତେର େସ କାହାର
ଆଶାସନେର ନି ଜର ପତି ଦିନ ବି ତାଏ? ଏମି ତି କି ଛି ଜୀବନକୁ ପାଖରୁ େଦଖିେନେଲ fତି
କଣ ।
କି ଛିଦିନ ଏମି ତିଆ ସବୁ ତଥ ସଂଗହ କରିବାେର ବି ତି ଯାଇଥିଲା। अେନକ
ଦୁ ଃଖଭରା କାହାଣୀ। ସମ`+ ମନେର ଭୟ। ଏ ସୁCରବନର ତଳୁ ଆ अଳେର େକେତ
अଘଟଣ େକେତ ଜଲଦି ଘଟିଯାଏ। ଦୁ ନି ଆଟା ବହୁତ େଛାଟ େହାଇଯାଏ। ପାଓଲି ଉଦାସ
େହାଇଯାଇଥିେଲ। ଚାରି ଆଡୁ ଏମି ତିଆ ଦୁ ଃଖଭରା କାହାଣୀ ଶୁଣିଶୁଣି ତା+ କାନ ତାବଦା
େହାଇଗଲାପରି ଲାଗୁଥିଲା। େସ ସୁCରବନର ତଳୁ ଆ अଳକୁ ଆେଲୟାର ସାନେର
ଆସି ଥିେଲ। ତଳୁ ଆ अଳେର ପାଣି ଜମି ରେହ। େସଇଠି କୁ ଆେଡ अତୃ  ଆତEାମାେନ
ଆେଲୟା ହି ସାବେର ଜଳsି । ଏହାହY ତ େଲାକବି ଶାସ।
ପାଓଲି ଆଉ ସପନବାବୁ ଏକ ଗଁା ଦାkେର ଚାଲି ବାକୁ ଲାଗିେଲ। େସମାନ+ୁ

ଆଧୁନିକତାର ଛାପ ନଥିଲା। ଗଁାମାନ+େର ବୁ ଲି ବାକୁ େହେଲ ନି ଜକୁ अତି ସାଧାରଣ
କରି େଦବା ଆବଶକା। ତାେହେଲ େଲାେକ େସମାନ+ ସା|େର अେଲାଚନା କରି େବ।
 ାେବ ପ`ୁତ କରାଇଥିେଲ। େସ ଗଁାେର ବୁ ଲି ଲାେବେଳ ଭାବୁ ଥିେଲ
ପାଓଲି ନି ଜକୁ ସଂ!ୂ ଣଭ
କାହା ସହ କି ଛି କଥାବ^ା କରାଯାଉ।
ଗଁାଦାkଟା ଇଟାପାରି ତି ଆରି କରାଯାଇଛି । ପା ଦଶ ଫୁଟ ଚଉଡା। ମଝି େର

ତ
ିକ

ା

ମଝି େର ଦୁ ଇ କଡେର ଘର। ଘରଗୁଡିକ ମାଟି ଆଉ ଚାଳ ଛପରର। ଚାଳ ବହୁତ
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ଗଁାବାଲା अନାଉଥିେଲ। ପାଓଲି अତି ସାଧାରଣ େପାଷାକ ପି ିଥିେଲ। େସଥିେର କି ଛି ଉଗ

ଇ
-ପ

ନୁ ଆଁଣିଆ। ଗଁାର ଝି अ େବାହୂ ଆଉ अନ ମହି ଳାମାେନ ନି ଜ ନି ଜ କାମେର ବ` ଥିେଲ।

ଆ

ହ
ାନ

େଛାଟ େଛାଟ କାମ କି g ସାଧାରଣ ମହି ଳାମାେନ େସମି ତି ଘରକରଣା କାମେର ଦି ନସାରା
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ବ` ରହି ଯାଆsି ।
“ତୁ ମ ନଁା?”- ପାଓଲି ଏକ ନୂ ଆ େବାହୂକୁ ପଚାରି େଲ। ତରୁଣୀ େବାହୂଟି। ମୁହଁଟା
ସାମାନ ଥାଳି ଆ ଭଳି େଗାଲ। ବହୁତ ସୁଢଳ ଗଢଣ। େଦହର ବଣହାଲୁ କା ହଳଦି ଆ।
ଚମକୁ ଥିବା ଶାମଳବଣ କୁ ହାଯାଇପାେର।
େସ େସହି େବାହୂର ସହ ପାଦ ମି ଳାଇ ଚାଲି ବାକୁ ଲାଗିେଲ। ସପନବାବୁ ପଛେର
ରହି ଗେଲ। ଦୁ ଇ ପାୟ ସମାନ ବୟସର ମହି ଳା ପାଦେର ପାଦ ମି ଳାଇ ଚାଲି ଲା େବେଳ
େସ ନି ଜକୁ ନି େଜ ଜାଣି ପଛାଇେଦେଲ। ଗଁା ଦkଟା ପାୟ ପୁରୁଷଶନ
ୂ  ଥିଲା। କି g େକହି
େସମାନ+ୁ ଡରୁ ନଥିେଲ। େସ ଏଠାକାର େଲାକ+ଠାରୁ େସେତ କି ଛି ଭିନw ଲାଗୁ
ନଥିେଲ। ତା+ର େପାଷାକ ମଧ अତି ସାଧାରଣ ଥିଲା ।
େବାହୂଟି ମୁହଁ ବୁ ଲାଇ ପାଓଲି +ୁ अନାଇଲା। େବାହୂଟିକୁ ପାୟ ୨୦-୨୨ ବଷ ବୟସ
େହବ। େଗାଲାପୀ ର|ର ହାତବାଲା ବ@ ାଉଜ ପି ିଛି । ନାଲି ର|ର ଏକ ସାଧାରଣ ସୂତା

“କାେକାଲୀ”- େବାହୂଟି କହି ଲା। ବହୁତ ମଧୁର ସର। େସ ଟିେକ ହସି େଦଲା। ହସ
ତା’ ମୁହଁକୁ େବଶ ମାନୁ ଥିଲା। ମୁହଁର ସବୁ ଶି ରାପଶି ରା େଯମି ତି ଫୁଲ ଭଳି ଫୁଟି
ଯାଇଥିଲା। ଭଲତା ତେଳ କଳା ଆଖି ପାଓଲି +ୁ अନାଇଥିଲା । ପତଳା ଓଠ ଚାପି
େହାଇଯାଇଥିଲା ।
“ଖୁବ ବଢି ଆ ନଁା ତ। ତୁ େମ ତ ଏକ ଫୁଲ ଭଳି ସୁCର େଦଖା ଯାଉଛ। ତୁ ମ ସରେର

ତ
ିକ

ା

େଯ ପfୀର କାକଳୀ ।”- ପାଓଲି କହି େଲ ।

ଇ
-ପ

ଏମି ତି ସାଧାରଣ ପଶଂସାେର େସ କି ଛି अପ`ୁତ େହଲାନାହY। ଟିକିଏ ମୁk

ଆ

ହ
ାନ

ହଲାଇେଦଲା। ତା’ ମୁହଁେର େସମି ତି ହସ ଘୁରି ବୁ ଲୁ ଥିଲା। େଦହେର କି ଛି ଆୟ अଳ+ାର
ଆହାନ ଇ-ପତି କା ସ!ୂ # ନି ଃଶୁ% ବି ତରଣ େହତୁ ଡା େଜାତି ପସାଦ ପ)ନାୟକ+ ,ାରା ପତି -ି ତ ଓ ପକାଶି ତ
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ଶାଢୀ ପି ିଛି ।
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ନାହY। େବକେର ସି ରାଏ ଧଳା ସରୁ କାଚମାଳି । କାନେର େଛାଟ କାନଫୁଲ। ସି ଧାବାଳ
ମୁkରୁ େଖାଲାେହାଇ ପି ଠି ଉପରକୁ ଝୁ ଲି ପଡି ଛି। ହାତେର ଶଂଖା। अତି ସାଧାରଣ େବଶ।
କି g ସୁCର ଥିଲା ହସ। ମୁହଁେର େଖଳି ଉଠୁ ଥିବା अତି ସାଧାରଣ ହସ ତା’କୁ अତୁ ଳନୀୟା
ସୁCରୀ କରି ଗଢି େତାଲି ଥିଲା ।
“ତେମ କୁ ଆେଡ ଆସି ଛ?”- କାେକାଲୀ ପଚାରିଲା।
“ତୁ ମ ଗଁା ବୁ ଲି ବାପାଇଁ। ତୁ ମ ସହ କଥା େହବାପାଇଁ।”- ପାଓଲି ସାଧାରଣ ଭାେବ
କହି େଲ ।
“କଣ େଦଖିବ ଏ ଗଁାେର? େସମି ତି କି ଛି ନାହY।”- କାେକାଲୀ କହି ଲା ।
େସମାେନ େକଇ େଖାଜ ପାଦ ମି ଳାଇ ଚାଲି ବାକୁ ଲାଗିେଲ। ଗଁା ଦାkେର ଏେଣ
େତେଣ ଟିେକ ଟିେକ ପାଳ େକଉଁଠି େଖଳାଇ େହାଇ ପଡି ଛି। ଗାଈେଗାରୁ ଏଠି େସଠି ବା
େହାଇଛsି । କି ଛି େଛଳି +ୁ ମଧ ବାି ଦି ଆଯାଇଛି । େଛଳି ଟିଏ ଏମାନ+ୁ େଦଖି

“ତେମ େକଉଁଠୁ ଆସି ଛ?”“କଲି କତାରୁ ।”“ତମର ତ ବହୁତ ବଡ଼ ସହର। େକେତ େଲାକ अଛsି େସଇଠି ।”– କାେକାଲୀ
କହି ଲା ।
“ତେମ ଯାଇଛ?”-

ତ
ିକ

ା

“ନଁା ଯାଇନି । ଆମ ଗଁାର अେନକ େଲାକ ଯାଇଛsି । କି g ମଁୁ ଯାଇନି ।”– କାେକାଲୀ
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ଠି ଆେହଲା।

ଇ
-ପ

କହି ଲା। ତା’ର ମୁk ଟିେକ ତଳୁ ଆ େହାଇ ଯାଇଥିଲା। କଲି କତା ବି ଷୟେର େଲାେକ

ଆ

ହ
ାନ

େକେତ କଥା କୁ ହsି । ସମ`+ ପାଇଁ େସ ସହରେର ାନ अଛି । ଚାଲି ଲା େବେଳ
ଆହାନ ଇ-ପତି କା ସ!ୂ # ନି ଃଶୁ% ବି ତରଣ େହତୁ ଡା େଜାତି ପସାଦ ପ)ନାୟକ+ ,ାରା ପତି -ି ତ ଓ ପକାଶି ତ
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ପାଦେର ପାଦ ବାେଡଇ େହାଇଯି ବ। ସବୁ ଆେଡ େଲାକ। ଚାରି ଆେଡ ଆଲୁ अର
େରାଷଣୀ।
“ଯି ବାକୁ ବହୁତ ଇ¢ାଥିଲା। ସମୟ େହଲାନି ।”- େସ କହି ଲା। ତା’ର ସର କି g ଭାରି
େହଲାନି ବା ଛାତି ଟା ଫୁଲି ଉଠି ଲାନି । କଲି କତା ଯାଇନି େବାଲି ମନେର େସମି ତି କି ଛି
ଦୁ ଃଖ ନାହY। େସ ପାଖେର ଥିବା େଛାଟ ପାଣିଆ ଜମି କୁ अନାଇଲା ।
ଗଁା ଚାରି ପାେଖ ପାଣି ଆଉ ଧାନଜମି । ସବୁ ଆେଡ ପାଣି अଛି େବାଲି କୁ ହା
ଯାଇପାେର। େଯଉଁଠି ଟିକିଏ େଖାଲା ପାଣି अଛି େସଇଠି ନୀଳକଇଁମାନ ଫୁଟିଛି।
କାଚେକCୁ ଭଳି ସଫାପାଣି। େସ ଭିତେର ନୀଳକଇଁମାନ ପତଭିତରୁ ମୁk ଉଠାଇ ଉପରକୁ
ଚାହY ହସୁଛି। ପାଣି ଉପେର ସଜାଇ େହାଇ ରହି ଥିବା େଗାଲ ପତସବୁ େବଶ ଗାଢ ସବୁ ଜ।
ସଫା ପାଣିେହତୁ େଡ£ମାନ େଦଖାଯାଉଥିଲା। ଉପରକୁ ଧି େର ମୁନିଆ େହାଇଯାଇଥିବା
ନୀଳକଇଁର ପାଖୁଡାର ର| ନୀଳ, अତି ହାଲୁ କା ନୀଳ। ବୃ s ଗାଢ ସବୁ ଜ।

ଏକ ଫୁଲ ଫୁଟି ଆସୁଥିଲା। अଧା ଫୁଟିଯାଇଛି । େକଉଁ ବି ପାଖୁଡାେର ଟିକିଏ ଦାଗ ନାହY।
ସବୁ ପାଖୁଡା େବଶ ସେତଜ। ପାଖେର ଆଉ କି ଛି ନୀଳକଇଁର ସବୁ ଜ କଳି କା ମୁk
େଟକି ଛି। ଫୁଟିବାକୁ କଛି ଦି ନ ଲାଗିବ। ଏକ ଲାଲ ହଳଦି ଆ ର|ର େଛାଟ କ+ି ଆସି
କଇଁର େଖାଲା ପାଖୁଡା ଉପେର ବସି ଗଲା। ତା’ର ଚାରି ଟା େଡଣା। େମାଟା େଗାଲ ମୁk
ତଳୁ ଆ େହାଇ ଯାଇଥିଲା। କ+ି ପାୟ ିର େହାଇ ବସି ରହି ଥିଲା ।

ତ
ିକ

ା

“କଲି କତାେର ଏେତ ନୀଳକଇଁ କାହY? ଫୁଟିେଲ ବି ଏ ସେତଜତା କାହY?” ତା+
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ପାଓଲି ନୀଳକଇଁକୁ अନାଇେଲ। େକେତ ସୁCର ଆଉ ସେତଜ ଲାଗୁଥିଲା ଫୁଲ।

ଇ
-ପ

ମୁହଁେର ଏକ ସେତଜ ନୀଳ ହସ ଫୁଟି ଉଠି ଲା ।

ଆ

ହ
ାନ

“ମଁୁ କଲି କତାେର ରେହ। ଚାହYେଲ ତୁ େମ ଆସି ପାର।”- ପାଓଲି କହି େଲ ।
ଆହାନ ଇ-ପତି କା ସ!ୂ # ନି ଃଶୁ% ବି ତରଣ େହତୁ ଡା େଜାତି ପସାଦ ପ)ନାୟକ+ ,ାରା ପତି -ି ତ ଓ ପକାଶି ତ
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କାେକାଲୀ କି g ଠି କଣା ମାଗିଲା ନାହY। କଲି କତା ଯି ବାପାଇଁ େସମି ତି କି ଛି ନି ଆଁପରି
ଜଳୁ ଥିବା ଇ¢ା ନାହY। ସମୟ େହେଲ େଦଖାଯି ବ। ନି ଜ ସଂସାରେର େସ ଖୁସି अଛି ।
ସାମୀ ଆଉ ନି ଜ ସଂସାର। ପାଖେର ସୁଖୀ ଆଉ ପଣ
ୂ  ପରିବାର ଥିେଲ ସବୁ ଖୁସିଲାେଗ,
ଦୂ ରକୁ ଯାଇ ଖୁସି େଖାଜି ବାର ଆବଶକତା ପେଡନାହY ।
ଗଁା ଦାk ଖଁା ଖଁା ଲାଗୁନଥିଲା। େଗାରୁମାେନ ଖୁ¤େର ବାାେହାଇ ପାକୁ ଳି
କରୁଥିେଲ। ଚାରଟା େଛାଟ ଖୁ¤ିେର କି ଛି ସି େମ¤ ବ`ାକୁ ସି େଲଇକରି କୁ k ଭଳି କରି
ଦି ଆଯାଇଛି ଆଉ ତା’ ଭିତେର ପାଳକୁ ରଖାଯାଇଛି । େଗାରୁ+ୁ ଖାଇବାକୁ ସୁବିଧା େହବ।
େଛାଟ ଝି अଟିଏ କାpକୁ ଭରାେଦଇ अନାଇଥିଲା। ଉପର େଦହେର କପଡା ନାହY। ବୟସ
ଏଇ ସାତ ଆଠବଷ େହବ। ବାଳକୁ ମୁkେର େଗାଲକରି େଛାଟ କରାଯାଇଛି । େକରାଏ
ବାଳ ତା’ ଆଖି ଉପେର ପଡୁ ଥିଲା। େସ ଏମାନ+ୁ େଦଖି ହସୁଥିଲା। ପାଓଲି େସ ଝି अକୁ
େଦଖି ହସି େଦେଲ। ତା’ର ପତଳା ଶାମଳ େଦହେର अl ଖରା ପଡୁ ଥିଲା। େଗାଟିଏ

ଆଉ ଏକ ସାନ ଝି अ େଖାଲା େଦହେର ଠି ଆ େହାଇଥିଲା। अ¤ା ତଳକୁ ଲାଲ ଧଳା
େଚକଥିବା ପୁରୁଣା ପତଳା ଗାମୁଛା ପି ିଛି । େବାଧହୁଏ ବାପାର। େବକେର ମାଳି । ଆର
ଝି अଭଳି ବାଳକୁ େଛାଟକରି କାଟି ଦି ଆ ଯାଇଛି । କପାଳେର ଦୁ ଇଭଲତା ଉପେର ଏକ
ବଡ଼ େଗାଲ କଳା େଥାପା ଲଗାଇଛି । େଦହଟା ପତଳା ଆଉ ହାତଗୁଡା ସରୁ ସରୁ। ହାତକୁ
अ¤ା ଉପେର ରଖି ବଡ଼ ନି ରୀହ ଆଖି େର ଏମାନ+ୁ अନାଉଥିଲା। ତା’ ପଛେର ପାଳକୁ

ତ
ିକ

ା

ଗଦା କରି ରଖାଯାଇଛି । ତଳ ଆଡକୁ କି ଛି ପାଳ ବାହାରକରି େଗାରୁ+ୁ ଖାଇବାକୁ

Listen to Odia Podcast on https://anchor.fm/aahwaan

େଛାଟ ପୁअ ଲ|ଳା େହାଇ ଠି ଆ େହାଇଥିଲା। ତା’ अ¤ାେର କଳା ସୂତା ବା େହାଇଛି ।

ଆହାନ ଇ-ପତି କା ସ!ୂ # ନି ଃଶୁ% ବି ତରଣ େହତୁ ଡା େଜାତି ପସାଦ ପ)ନାୟକ+ ,ାରା ପତି -ି ତ ଓ ପକାଶି ତ

ଆ

ଯାଇଥିଲା। ଚାରି ଆେଡ ସବୁ ଜ।

ହ
ାନ

ଇ
-ପ

ଦି ଆଯାଏ। ପଛେର ନଡି ଆଗଛ ଥିଲା। ଟିେକ ତେଳ କି ଛି ପାଣି। େସଥିେର ଦଳ ଭରି
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ପାଓଲି +ୁ କାେକାଲୀ ସହ ଚାଲି ବାକୁ ଭଲ ଲାଗୁଥିଲା। େସ େବଶି େଜାରେର ଚାଲୁ
ନଥିଲା। ଏକ अଜଣା ତରୁଣୀ ତା’ ସହ ଚାଲୁ ଛି େବାଲି ତା’କୁ କି ଛି ଖରାପ ଲାଗୁନଥିଲା।
ଲାଗୁଥିଲା େଯମି ତି ଜେଣ ଆଉ ଜଣକୁ େବଶ ଭଲଭାବେର ବୁ ଝି ପାରୁଛsି । କି ଛି ମC
ଉେଶ ନଥାଇ ପାଦେର ପାଦ ମି ଳାଇ ଚାଲି େଲ ଜେଣ ଜଣ+ର ଶୀଘ ସା|
େହାଇଯାଆsି । ଦୁ ଇ ଜଣ ପାୟ ଏକା ବୟସର ।
“ତୁ ମ ଗଁା ତ େବଶ ସୁCର।”- ପାଓଲି କହି େଲ ।
କାେକାଲୀ ମୁk ହଲାଇଲା। ଏମି ତି ଗଁ ାେର େସ ବଡ଼ େହାଇଛି । ତା’ ଗଁାେର ଏମି ତି
ସୁCର ନୀଳ ଆକାଶ ଆଉ ଚାରି ଆେଡ ସବୁ ଜ ଧାନେfତ। ପାଓଲି +ୁ ଏ ସାଧାରଣ ଜୀବନ
ଭିତେର ଥିବା ସୁCରତା ଭଲ ଲାଗୁଥିଲା। ସମେ` ଶାs ଆଉ ସୁCର ଲାଗୁଛsି ।
“ତୁ ମ କଲି କତା ତ ବହୁତ ଭଲ। େକେତ େକାଠାବାଡି କଥା ଶୁଣିଛି। ରା`ାସାରା
ଗାଡି ମଟର। ଆମ ଗଁାେର ମଟର ଚାେଲନି । ରା`ା ନାହY। େଛାଟିଆ ଦୀପ।” –

ଆଗରୁ ପାଓଲି ଗାଡି ମଟର ଆଉ କଳା ରା`ା ନଥିବା ାନ କଥା ମନେର ଭାବି ପାରି
ନଥିେଲ। େସ ସୁCରବନ ତ ଆସି ଛsି ଆଉ अେନକ ଗଁା ବୁ ଲି ଛsି । କି g ଗାଡି ମଟର
ନଥିବା ଗଁା କଥା ମନ ଭିତରକୁ ଆଣି ନାହାsି । ଏଠି ରା`ା ତ େହଉଛି ନଦୀର ଧାର। ଗଁା
ଭିତରକୁ ମଟର କାହYକି ଆସି ବ? େବାଟ ବା ଡ|ାେର ଯି ବା ଆସି ବା ଚାେଲ।
ଜେଣ ବୁ ଢା କାେର ଭାରାକରି ଦୁ ଇଟା ବଡ଼ ଆଲୁ ମି ନିअମ ହାkିେର କି ଛି

ତ
ିକ

ା

ଆଣୁଥିେଲ। ଏମି ତି ହାkିେର ଜି अsା ମାଛ ପାୟ ଥାଏ। ଏଠି େଲାେକ ତାଜା ମାଛ
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କାେକାଲୀ କହି ଲା ।

ଇ
-ପ

ଖାଆsି । अେନକ ସମୟେର ଯାଆଁଳ ମଧ ଥାଏ। अନ ଯାଗାେର େପାଖରୀେର

ଆ

ହ
ାନ

ଛାଡି ବାପାଇଁ ଜାଆଁଳ େଲାେକ କି ଣିନିअsି । େସ େଦହେର ଏକ େଗqି ପି ିଥିେଲ। ଲୁ |ିକୁ
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ଆୁପାଖେର ଭା|ି अ¤ାେର ବାି େଦଇଥିେଲ। ଏକ ପତଳା ଲାଲ ଗାମୁଛାକୁ େଜାରେର
अ¤ାେର ବାି ଦି ଆଯାଇଥିଲା ।
କାେକାଲୀ ବୁ ଢା+ୁ ନମ9ାର କଲା। ବୁ ଢା ଚାଲି ଲେବେଳ ତା+ ବାହୁ|ୀ ଲଚକି
େହାଇ ଉପର ତଳ େହଉଥିଲା। ଆଲୁ ମି ନିअମ ହାkିସବୁ ବାହୁ|ୀେର ଲାଗିଥିବା ଦଉଡି େର
ଜାଲକରି ବୁ ହା େହଉଥିଲା। ଫଳେର ଚାଲି ଲା େବେଳ େକଉଁପଟ अେଣଇ େହାଇଯି ବ
ନାହY। ବୁ ଢା କାେକାଲୀକୁ େଦଖି ହସି େଲ। ତା+ କଳାମୁହଁେର ହସ ଭଲ ଲାଗୁଥିଲା ।
“ଭଲ अଛୁ ଝି अ?”- ବୁ ଢା ପଚାରି େଲ। କି g ତା+ ପାଦ ିର େହଲାନି କି ପାଦର
ତାଳ ଧି ର େହଲାନି । େସ େସମି ତି ଏକା େଜାରେର ଖାଲି ପାଦେର ଚାଲୁ ଥିେଲ। ତା+ର
ବଳାଗି ଯାଏ ଧଳ
ୂ ି େନସି େହାଇଥିଲା। କାେକାଲୀ ମୁk ହଲାଇଲା। ବୁ ଢା ଆଗକୁ
ଚାଲି େଲ। ତା+ର ବାମ କାେର ବାହୁ|ୀ ଉପର ତଳ େହଉଥିଲା।
ପାଓଲି ବୁ ଢା+ୁ କି ଛି ସମୟ अନାଇେଲ। ଏଠି ଭିତର ଗଁାମାନ+େର ସମେ`

ଗଁାର। ଏମି ତି ବାହୁ|ାେର ହାkିେନଇ ମାଛ ସଂଗହ କରି ବାକୁ େବେଳେବେଳ ଏ ଗଁା
ବୁ ଲsି । ଫଳେର ସମ`+ୁ ଜାଣିଛsି । ବବହାର ଭଲ। ଏଠି ସମେ` ସମ`+ ସହ ଏକ
ଲaା ସaେର ବା। ସହରେର ଏ ଲaା ସa କାହY ?
“ତୁ ମ ଘର?”- ପାଓଲି ପଚାରି େଲ ।
କାେକାଲୀ ଟିେକ ବୁ ଲୁ ଥିଲା। ପାଖେର ଏକ ଚାଳି ଘର। अନ ଘରମାନ+ ଠାରୁ କି ଛି

ତ
ିକ

ା

ଭିନw ନୁ େହଁ । अତି ସାଧାରଣ ଝାଟିମାଟିର ଘର। େକଉଁଠି ସାମାନ ଟିକିଏ ମହାଘ ନାହY।
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ସମ`+ର ଜଣାଶୁଣା। ସମ`+ ପାଖେର ଭଲମCର ଖବର ପହିଯାଏ। ଏ ବୁ ଢା ପାଖ

ଆହାନ ଇ-ପତି କା ସ!ୂ # ନି ଃଶୁ% ବି ତରଣ େହତୁ ଡା େଜାତି ପସାଦ ପ)ନାୟକ+ ,ାରା ପତି -ି ତ ଓ ପକାଶି ତ

ଆ

ସରଳତା ଆଉ ଖୁସି ବାରି େହାଇପଡୁ ଥିଲା ।

ହ
ାନ

ଇ
-ପ

ଏ ଭିତେର ଏେତ ଖୁସି େକମି ତି ଆସି ପାେର? ପାଓଲି ଭାବୁ ଥିେଲ। କାେକାଲୀ ମୁହଁେର
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“େମା ଶାଶୁ।”- କାେକାଲୀ ଧି େର କହି ଲା। ଏକ ବୁ ଢୀମାଟିେର ବସି ଗାଈ fୀର
ଦୁ ହଁୁ ଥିେଲ। ସାମାନ େମାଟୀ। ବ@ ାଉଜ ପି ିନାହାsି । େଦହେର ଏକ ର| ଛାଡି ଯାଇଥିବା
ସୂତା ଶାଢୀ ଗୁଡାଇ େହାଇଛsି । ତା+ ହାତେର ଏକ ିଲର େଛାଟ ବାଲଟି ଥିଲା।
ଗାଈଟି େଦଶୀ େଛାଟ ଗାଈ। ସକାଳୁ ଦୁ ହYବା କଥା। ଆଜି େଡରି େହାଇଯାଇଛି ।
“କାକୀ ଏ अେବଳାେର ଗାଈ ଦୁ ହଁୁ ଛ?”- ପାଓଲି ପଚାରି େଲ।
“ବାଛୁରୀ ପରା ସକାଳୁ ଫିଟିଗଲା। ଘେର ମୁCାଏ ଦୁ ଧ ନାହY। ଏଣୁ ଏ अେବଳାେର
ଦୁ ହଁୁ ଛି ।”- ବୁ ଢୀ କହି େଲ। େସ େଦହେର କି ଛି ପି ିନଥିେଲ। ମୁkର ବାଳ େଖାଲା।
ବାଳେର େତଲ ଲଗାଇଛsି । ବାଳ ଧଳା ପଡି ଆସି ନି। ହାତେର ଧଳା ଶଂଖା। କଳା
ମୁହଁେର ଭା| ପଡି ଆସି ଲାଣି। ବାଳେର ସି Cୂର ପି ିଛsି । ଶଶର
ୂ ଏେବ ବି ଜୀବି ତ।
ତା+ ପାଖେର ଛାପା ଶାଢୀ ପି ି ଆଉ ଏକ ମହି ଳା ଠି ଆ େହାଇଥିେଲ ।
ଧଳା ର|ର େଦଶୀ ଗାଈଟିଏ ରା`ା ଉପେର ଠି ଆ େହାଇଥିଲା। ପାଖେର ଏକ

ରା`ାର ଧାରେର ବାଉଁଶର ଆଉ ବାଡି େର ଛକି ଛକି କରି ବାଡ ଦି ଆଯାଇଛି । ତାପେର
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ତ
ିକ

ା

େସମାନ+ର ଚାଳଘର। ଚାରି ଆେଡ ଗଛବୃ f ଲାଗିଛି। ତେଳ ଗାଈର େଗାବର ପଡି ଛି।
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ବାଛୁରୀ। ସାମାନ fୀର େହଉଥିବ। ଏତି କିେର ଦି ନର ଗୁଜାରଣ େହାଇଯାଉଥିବ।

ଆ

ହ
ାନ

କମଶଃ-
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କୁ ସୁମ
ଏହା

"କୁ ସୁମ"

ଧାରାବାହି କ

କାହାଣୀର

ପମ

अଧାୟ।

ଧାରାବାହି କ କାହାଣୀକୁ ସ!ୂ# ବୁ ଝି ବା ପାଇଁ ଏହାର ପବ
ୂ  ଏବଂ
ପରବ^ ୀ ଭାଗ ସବୁ ପଢ଼ି ମତାମତ େଦବାକୁ अନୁ େରାଧ
ପବ
ୂ  ଭାଗେର ପଢ଼ି ଥିେଲ..
ବି ଜୟ କୁ ମାର ପkା

ଆଜି ବାବୁ अଫିସ୍ ରୁ େଫରି ବା େବଳକୁ ମି ଠା ଧରି ଆସି ଥିେଲ।
ପଥମ ଥର ପାଇଁ ବାବୁ ତାକୁ ଡାକି କି ମି ଠା େଦେଲ।
ଆଜି ମି ଠା େଦବାର କାରଣ କଣ ପଚାରି େଦବ େବାଲି ତା ପାଟି
ପାଖକୁ ଆସୁଥିଲା..କି g अଟକି ଗଲା। ମାଲି କିଆଣି ଶୁଣିେଦେଲ କାେଳ

ବାବୁ +ୁ େଦଖିେଲ କୁ ସୁମକୁ ଜେଣ ଆତEୀୟ େଲାକ ଭଳି ଭାବନା
ଆେସ। ତା ବାପା କି ଏ େସ ଏଯାଏଁ ଜାଣିନି କି ଜୀଵନେର। କି g ଏଇ
ଘରକୁ ଆସି ବା ପେର ..ବାବୁ +ୁ େଦଖି େଲ ଲାେଗ ତା'ର ବାପା ଥିେଲ
େବାେଧ ବାବୁ େଯମି ତି କୁ ନି କୁ େସwହଶା କରsି େସମି ତି ତାକୁ ବି ତା
ବାପା ଭଲପାଇଥାେs।
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ତ
ିକ

ା

ପମ ଭାଗ(୫)

ଆ

ହ
ାନ

: "ମଁୁ ତ ଏ ଘେର ଚାକରାଣି। ଏସବୁ ଜାଣିବାର କି अଧି କାର अଛି
ଆହାନ ଇ-ପତି କା ସ!ୂ # ନି ଃଶୁ% ବି ତରଣ େହତୁ ଡା େଜାତି ପସାଦ ପ)ନାୟକ+ ,ାରା ପତି -ି ତ ଓ ପକାଶି ତ
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େମାର ?" ନି ଜକୁ ପଶw ପଚାରି ଚୁ ପ ରହି ଗଲା କୁ ସୁମ।
ଆଜି କୁ ନି ବି ବହୁତ ଖୁସି।
:"ମାମା ..ତେମ କହି ଥିଲ ନା। େରଜ¨ ବାହାରି େଲ ତେମ ପାଟ େଦବ େବାଲି ?
େକଉଁଠି ପାଟ କୁ ହ। ଆଜି ହବ ତ ପାଟ ?"
:"ପାଟ ? କହି ଥିଲି େଯ..କି g ବାପା ?"
:" କି g ଫିg କି ଛି ନାହY। ଆଜି ପାଟ ହବ ହY ହବ।"
:"ହଉ େଗାେଟ କାମ କରି ବା.. ବାପା+ ସାେ| ଯାଇ ରାତି େର େହାେଟଲେର ଖାଇ
ଆସି ବା। ମଁୁ ବାପା+ୁ ପଚାରି କହୁଛି । କଣ କହୁଛୁ ..ଚଳି ବ ତ ? "
:"ମାମା.. ମଁୁ ପାଟ କହି ଥିଲି.. ଫାମି ଲି ଡି ନର୍ ନୁ େହଁ । େମା ସା| ମାନ+ ସହ ପାଟ।
ସେରନ, ମି ଲି, ଲୁ ସି ଏମାେନ ସମ`+ ସହ ମି ଶି ପାଟ। ଆଉ ତେମ କହୁଛ େକବଳ ତେମ
ଆଉ ଡାଡି + ସାେ| ଡି ନର୍.. େନା େୱ ..।

:"େୟ ହୁଈ ନା ବାତ୍। ଥା+ ୟୁ ..ମାମା..େମା ସୁଇଟ ମାମା। ମଁୁ ଏେବ େସମାନ+ୁ
ଡାକି େଦଉଛି ।" କୁ ନି ଖୁସିେର ତା ସାଂଗ ମାନ+ୁ ଲାk ଲାଇନ୍ େଫାନ୍ ରୁ ନaର
ଲେଗଇଲା।
:"କୁ ନି କହୁଛି େହାେଟଲେର ପାଟ କରିବାକୁ ଯି ବ େବାଲି । ମଁୁ ତାକୁ ଆଗରୁ କଥା

ତ
ିକ

ା

େଦଇଥିଲି। େରଜ¨ ବାହାରି ବା ପେର ପାଟ କରି ବା େବାଲି । େତଣୁ େସ ଆଜି ଜି ଦ୍
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:"ହଉ େସମାନ+ୁ ବି ଡାକି େଦ.. ଯି ବା େହାେଟଲକୁ । ଏେବ ଖୁସି ତ ?"

ହ
ାନ
ଆ

ମାଲି କାଣି ତା+ ସାମୀ (େହମୁଲାଲ ବାବୁ +ୁ ) କହି େଲ।

ଇ
-ପ

କଲା। େତଣୁ ଆେମ ସମେ` ତା ସା| ମାନ+ ସହ ମି ଶି େହାେଟଲ ଯି ବା.. ଓେକ !!"
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:"େମାେତ ନପଚାରି ତାକୁ ତେମ େହାେଟଲ ପାଟ ପାଇଁ କଥା େଦଇେଦଲ? ତେମ
ଜାଣିଛ ଏ ପାଟ ଫାଟ େମାେତ ପସC ନୁ େହଁ । ତାପେର ପୁଣି ରାତି େର ବି ଲକୁ ଲ ନୁ େହଁ ।
ଦି ନେର େହଇଥିେଲ ଯାହା େହଇଥାsା। ତାକୁ କୁ ହ ରବି ବାର, ଦି ନେର ଯି ବା େହାେଟଲକୁ
ଆଜି ରାତି େର ନୁ େହଁ ।" କୁ ନି ର ବାପା ଟିେକ अସg େହାଇ କହି େଲ।
:"େସ ତାର ସା| ମାନ+ୁ େଫାନ୍ କରି କହି ସାରି ଲାଣି । କଥା ଖରାପ େହବ।
ଝି अଟା କାCିବ.. ତମକୁ କଣ ଭଲ ଲାଗିବ ?"
:"େସକଥା ତେମ ଆଗରୁ ଭାବି , େମାେତ ପଚାରିବାର ଥିଲା। ତାପେର େସ ଛତରା
ସେରନକୁ କାହYକି ଡାକୁ ଛି େସ? େସ ଛତରା ଗେଲ ମଁୁ ଯି ବିନି। ତେମ ସବୁ ଯାअ।" େବଶି
अସg େହାଇଗେଲ େହମୁଲାଲ ବାବୁ ।
:"ଡାଡି .. ଡାଡି .. ଆପଣ କଣ େରଡି େହଇନାହାsି । ପାଟକୁ ଯି ବା ପରା। ମାମା
ଆପଣ+ୁ କହି ନିକି? ଓେହା.. ଜଲ୍ଦି ଡାଡି .. ୧୦ ମି ନିଟେର େରଡ଼ି େହଇଯାଆg।

େରଡ଼ି ହୁअg। ମଁୁ ତେଳ अେପfା କରି ଛି।" କୁ ନି ତଳକୁ ଯାଇ अେପfା କଲା।
ଝି अକୁ ଭାରି ଭଲପାଆsି ।
ଭାରି େଗହ@ ବସରେର ବେଢ଼ଇଛsି । ତା କଥା କଟିପାରsି ନି । अl ସମୟ ମଧେର
ସମେ` େରଡ଼ି େହାଇଗେଲ । ଗାଡ଼ି ଆସି ଲାଗିଗଲା।

ତ
ିକ

ା

अଧଘ¤ା ଭି ତେର ସମେ` ପାନ କେଲ।
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ଓେକ..!! ଶୁଣg.. କି ମ କଲର ସାଟ  ଆଉ େସଇ େମରୁନ କଲର ଜାେକଟ। ଜଲ୍ଦି

ଇ
-ପ

(କମଶଃ..)

ଆ

ହ
ାନ

ସବ|, ସି ମୁଳିଆ, ବାେଲଶର
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ଗାlି କ
େଲାକଟା ହସପି ଟାଲର ଇମରେଜନ୍ସିେର ପହିଲା େବଳକୁ ପୁରା
େଚତାଶନ
ୂ ...

ରା`ା

ଦୁ ଘଟଣା

ଜାଗାରୁ

अେଟାରି©ାେର

ଉଠାଇ

ଆଣିଥିେଲ କି ଛି ବାଦାନ ବrି। ରା`ାେର 9ୁଟି ଦୁ ଘଟଣାେର େବଶୀ
ଖkିଆ ଖାବରା େହାଇନି ... ଭାଗ ଭଲ ବଯାଇଛି । େହଲେମଟ୍ ଥାଇ
ଆଶୁେତାଷ
େମେହର

ବି ମୁkେର ଆଘାତ ବାଜି ଛି େବାେଧ େତଣୁ େଚତା ଶନ
ୂ ।
ଆଶୁ ଚି କିା ଆର କରି େଦଇଥିେଲ ଡାrର।
ଖବର ପାଇ ପହିଥିବା ଉୁକ ପରି ବାରବଗକୁ ଡାrର କହି େଲ
ସାତ ଦି ନ ପାଖାପାଖି ପେର େଚତା ଓ େଚତନା ଆସି େଲ ଆସି ପାେର।

େଫରିଛି େହେଲ େସ ମୁହଁ େଖାଲୁ ନି .... ନି େଜ ନି ଜକୁ ବି ଚି ହw ି ପାରୁନି ...
ଡାrର+ ପରାମଶ अନୁ ୟାୟୀ ଡାrରଖାନାେର େରାଗୀ ସାମwାେର
ହାଜର ବାପା, ମଁା, vୀ, ପୁअ, ଝି अ ସମେ` ଉୁକ ମନେର। ହୁଏତ
େକୗଣସି ପବ
ୂ  ପରି ଚୟ ଥିବା ବrି+ୁ େଦଖିେଲ େରାଗୀର ପବ
ୂ  େଚତନା
ସE ତି ସହ ବାକ୍ ଶrି ବି ଆସି ଯିବ। େହେଲ ଏ କଣ... କି ଛି ବି ତ ଫରକ

ଇ
-ପ

ତ
ିକ

ା

ପଡି ଲାନି । େରାଗୀ େସମି ତି ଡଗ ଡଗ अନାଇ ରହି ଲା େସ ସମ`+
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ସାତ ଦି ନ ପେର.. ପରି ବାରକୁ ଖବର ଆସି ଲା େରାଗୀର େଚତା

ଆ

ହ
ାନ

ପଟକୁ ... ତା ପେର ଉପରକୁ ... ଯାହା ଶନ
ୂ ... ମହାଶନ
ୂ  ... ଚି ହw ି ପାରୁନି
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ତ କାହାକୁ ... ପରି ବାର ସଦସ+ୁ ନା ନି େଜ ନି ଜକୁ ।
ଆଉ କି ଏ अଛsି େରାଗୀର ପାଖାପାଖି अତି ଚି ହwା ସା|ସାଥୀ... ଡାrର ବାବୁ
କହି େଲ ଚି sାଗ` େହାଇ।
ଝି अ କହି ଲା... ହY ବାପା+ अତି ପି ୟ ସା| ସୁେରଶ ମଉସା। ବାପା+ ସହ ବି ଭିନw
ସଭାସମି ତି ସାହି ତଆସରକୁ

ଯାଆsି ... ଖାଲି କଣ ଏତି କି... କାହY େକେତ ଦୂ ର

ପାଇକମାଲର୍ ଆରଣକ େଗା-ୀର ଆରଣେର ଗlପାଠକୁ ଏେବ ଏେବ ବି ତ ଯାଇଥିେଲ
ଦୁ େହଁ ସା| େହାଇ।
ସୁେରଶ ବାବୁ ଆସି ଠି ଆ େହେଲ େରାଗୀ ସାମwାେର।
...ଆେର ସୁେରଶ... ତୁ େମ େକେତ େବଳଠଁୁ ଏଠି ? ଆଜି କଣ କି ଛି ଗl ଆସର
अଛି କି? ଏଇ େଦଖୁନ େସ ଦି ନ अନନାର ଗlଆସରରୁ େଫରିଲା େବଳକୁ କି ଏ ଜେଣ
अବାିତ ଯୁବକ େମାର 9ୁଟିକୁ ଧªା ମାରି ଏ अବା କରି େଦଲା।

ଡାrର ସାର୍... ଏେବ ମଁୁ ନି ଜକୁ ଚି ହw ି ପାରି ଲି... ଜାଣି ପାରି ଲି... ମଁୁ ପରା ଗାlିକ
ହୃଦୟମଣି !!!
ମନେଖାଲା अଭିବାଦନ ଜଣାଉଥିେଲ ପରି ବାରବଗ ସୁେରଶ ବାବୁ +ୁ ।

୫୫ ଆୟପଲ@ ୀ, କି ଟଛକ,ପଟିଆ

ଇ
-ପ

ତ
ିକ

ା

ଭୂ ବେନଶର ୭୫୧୦୨୪
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ଡାrର ସାର୍ + ମୁହଁେର ହସର ଝଲକ... ପରି ବାରବଗ ବି ଖୁସିେର ମସଗୁଲ।

ଆ

ହ
ାନ

ଦୂ ରଭାଷ ୯୪୩୭୦୮୫୩୯୬
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ଭି ଟାମାଟି
ଭାଗବତ ଟୁ|ୀର ବାରkାେର ବସି ଛsି ସୁରqନ। ଯି ଏ ଯାହା
ବାଟେର ଚାଲି ଗେଲଣି ସବୁ । ଘରକୁ ଯି ବାକୁ ଇ¢ା ନାହY ତା+ର।
ଘରକୁ ଗେଲ ଏେବ ପୁଣି େସଇ ଆେଲାଚନା। େବାଉର ପୁଣି େସଇ ଜି ଦ୍
ଆଉ अନୁ ପମା+ର େସଇ ଶୁଖିଲା ହତାସି ଆ ଆଉ ବି କଳି ଆ ଚାହାଣୀ।
େରାଜାଲିନି ମିଶ

ଏ ସବୁ ଭି ତେର େପଶୀ େହାଇଗେଲଣି ସି ଏ ଏଇ କି ଛି ଦି ନ ଭିତେର।
କାହା େମାହ ରଖିେବ ଆଉ କାହା େମାହ ତୁ େଟଇେବ?? ଏଣୁ ମାରି େଲ
ବହEହତା ଆଉ େସଣୁ ମାରି େଲ େଗା ହତା। କି g ଘରକୁ ତ
େଫରି ବାକୁ ପଡି ବ। ଆଉ କି ଛି ଉପାୟ ନାହY।

ବାଟି ବାଟି ସ!^ି ଥିଲା ହାତେର। ବିଥିଲା େବେଳ ଜମି ଦାରୀ
ଠାଣିେର ଖ{ବା{ ଦାନଧମ କରି ବହୁତ ସ!^ି ଉେଡଇଛsି । ଆଉ
ଯାହା ଥିଲା ସବୁ ଭାଇଭାଗ ବ¤ରାେର ଯାଇଛି । ଏେବ େଯତି କି ବିଛି
ତାହା ସମୁଦରୁ ଶେ«। ମଲାେବେଳ େସତି କିକୁ ଶ+ଷଣ େଚୗଧୁରୀ ନି ଜ
ଧମପତw ୀ କମଳା େଦବୀ+ ହାତେର ଦାୟି ତେର େଦଇ କହି ଥିେଲ,

ଇ
-ପ

ତ
ିକ

ା

"ଯାହା ଯାଇଛି ଯାଇଛି , ଆଉ ଯାହା अଛି ସବୁ ତୁ ମକୁ ଲାଗିଲା। େମା
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ସୁରqନ+ ବାପା ଶ+ଷଣ େଚୗଧୁରୀ ଥିେଲ ଜମି ଦାରି ଆ େଲାକ।

ଆ

ହ
ାନ

ବାପା େଗାେସଇଁବାପା अମଳର ଭିଟାମାଟି େଯମି ତି ଭଗାରୀ+ ହାତକୁ ନ
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ଯାଏ। ଘରର େଜ- ପୁତ େବାଲି େଜ- ଭାଗ ହି ସାବେର ଏ ଘରଟି ମଁୁ ଉ^ରାଧି କାରୀ
ସୂତେର ପାଇଛି । "
ଶ+ଷଣ େଚୗଧୁରୀ ମଲାେବଳକୁ

ସୁରqନର ବୟସ େମାେଟ େତର ବଷ।

କମଳାେଦବୀ ଘର ବାହାର ଆଉ ଛୁଆର ପାଠ ପଢା ସବୁ ବୁ ଝି ଆସି ଛsି ଆଜି ଯାଏ।
େସଦି ନର େସ ଜମି ଦାରୀ ଥାଟ ଆଉ ନାହY କି g ନି ଜ ଦାୟି ତରୁ େକେବ ପଛଘୁା େଦଇ
ନାହାsି କମଳା େଦବୀ। େସଥିପାଇଁ େକୗଣସି ଦି ନ ମାତୃ ଆା କୁ अବା କରି ପାରsି ନାହY
ସୁରqନ।
ସୁରqନର ବାହାଘର ପେର େବାହୁ अନୁ ପମା ହାତେର ଘରର ଦାୟି ତ େଦଇ କି ଛି
ମାତାେର ନି ିତ େହାଇଥିେଲ କମଳା େଦବୀ। େଯଉଁଦିନ ଜାଣିେଲ ତା+ର ଆଗାମୀ
ବଂଶଧର ଆଉ େକତୁ ଟା ମାସ ପେର ତା+ अଗଣାେର ପାଦ େଦବାକୁ ଯାଉଛି େସଦି ନ ଆଉ
ତେଳ ପାଦ ଲାଗିନଥିଲା ତା+ର ଖୁସିେର। अନୁ ପମା+ୁ ଆଉ କୁ ଟା ଖkକ ଦି ଖk

ଆେୟାଜନ ଆର କରି େଦଇଥିେଲ କମଳା େଦବୀ। ନାତି ପାଇଁ ସୁନାର ଖଡୁ ,
େଚନ, ମୁଦି, अ¤ାବି ¢ା ସବୁ ବରାଦ େଦଇ ତି ଆରି କେରଇ ଆଣିେଲ। େକେବଠାରୁ
ସାଇତି ରଖିଥିବା େଗାଟିଏ ବାଘନଖେର ସୁନାର ପାତ ମାନ ବେସଇ ସୁCର ପଦକଟିଏ
ମଧ ତି ଆରି କରି ଥିେଲ ନାତି ପାଇଁ।

ତ
ିକ

ା

କି g ବି ଧିର ବି ଧାନ ଥିଲା କି ଛି अଲଗା। अନୁ ପମା+ର ଝି अଟିଏ େହଲା। ସବୁ
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କରି ବାକୁ େଦଇ ନ ଥିେଲ େସ।

ଇ
-ପ

ସରାଗ ପାଣି େଫାଟକା ପରି ମି େଳଇଗଲା କମଳା େଦବୀ+ର। ସବୁ ଆେୟାଜନ ପାଣିେର

ଆ

ହ
ାନ

ପଡି ଗଲା ପରି ଲାଗିଲା ତା+ୁ । ସୁରqନ+ର ବି ମନେର ସରାଗ ନାହY। େଯାଉଠି ବସି େଲ
ଆହାନ ଇ-ପତି କା ସ!ୂ # ନି ଃଶୁ% ବି ତରଣ େହତୁ ଡା େଜାତି ପସାଦ ପ)ନାୟକ+ ,ାରା ପତି -ି ତ ଓ ପକାଶି ତ
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ଚୁ ପଚାପ। ଆଗପରି ପଗ¬ତା ନାହY କଥାବା^ାେର ।
ଏମି ତିେର ଚାଲି ଲା କି ଛି ଦି ନ। କମଳା େଦବୀ अନୁ ପମା+ୁ ପାଖେର ବସି ବୁ ଝାଇେଲ
େଗାେଟ ଦି ନ। କହି େଲ "ଶୁଣ ମା', େମା ବାହାଘରର େକେତବଷ ଯାଏ ବି ପି ଲାପି ଲି କି ଛି
େହଲାନି େମାର। ଡାrର ଔଷଦ ଆଉ ଟୁ ଣୁକା ଟୁ ଣୁକି କି ଛି କାମ କଲାନି । ଆଉ ପି ଲାଛୁଆ
େହବନି ଭାବି େତା େଗାେସଇଁ ଶାଶୁ େତା ଶଶୁର+ୁ ଆଉ ଥେର ବାହା କରି ବା ପାଇଁ
ବାହାରି ଥିେଲ। ତାପେର ମଁୁ ମା ମ|ଳା+ ବତ ରଖିଥିଲି। ମା’+ ଦୟାରୁ ବାହାଘରର
ପାବଷ ପେର ସୁରର ଜନE। େସହି ମା ମ|ଳା େତାେତ ସାହା େହେବ। ତୁ ତା+ରି ବତ
ରଖ। େଦଖିବୁ ଆର ଥରକୁ ନି ୟ େତା େକାଳେର ପୁअଟିଏ େଦେବ ମା'। ଝି अ ତ
ପରଘରକୁ ଚାଲି ଯିବ। ପୁअଟିଏ ନଥିେଲ ପବ
ୂ ପ
 ୁରୁଷର ଏ ଭିଟାମାଟିକୁ ବେଇ ରଖି ବ
କି ଏ। େମାର େକାଉ ଛअଟା ନା ନअଟା। ସୁର ତ େଗାଟିଏ େବାଲି ପୁअ। ସବୁ ଆଶା
େମାର ତାରି ପାଖରୁ।"

ସୁରqନ କହି େଲ ଏଇଟା ଆଉ ସବ ନୁ େହଁ େବାଉ। ଝି अ ଜନEେବେଳ େକେତଗୁଡିଏ
अସୁବିଧା ପାଇଁ अନୁ ପମାର ଗଭାଶୟକୁ କାଢି ଦି ଆ ଯାଇଛି । ନେହେଲ ତାର ଜୀବନ ପତି
ବି ପଦ ଥିଲା। େତାେତ ଜେଣଇବା ପାଇଁ ସାହସ ଜୁ େଟଇ ପାରୁନଥିଲି ଆଜି ଯାଏ।
ପାଦତଳୁ ମାଟି ଖସି ଗଲା କମଳା େଦବୀ+ର। ଏ େଚୗଧୁରୀ ବଂଶ ଉପେର କାହYକି

ତ
ିକ

ା

ଏମି ତି େକାପ କେଲ ଭଗବାନ। ଏ ବଂଶ ଆଗକୁ ବଢି ବ େକମି ତି?? େମା କୁ ଳ େଦବତା
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ଚୁ ପଚାପ ପଥର ପରି ବସି ଥିେଲ अନୁ ପମା ଶାଶୁ+ କଥାର କି ଛି ଉ^ର ନେଦଇ।

ଇ
-ପ

କଣ अପଜ
ୂ ା ରହି ଯିେବ?? େମା ପି ତୃପୁରୁଷ+ୁ ପି k କି ଏ ବାଢ଼ି େଦବ?? ଝି अ ତ

ଆ

ହ
ାନ

ବାହାେହାଇ ପରେଗାତୀ େହାଇଯି ବ, ଆଉ ସୁର ପେର...... ଏ ଡି ହେର କଣ ବି ଲୁଆ କୁ କୁ ର
ଆହାନ ଇ-ପତି କା ସ!ୂ # ନି ଃଶୁ% ବି ତରଣ େହତୁ ଡା େଜାତି ପସାଦ ପ)ନାୟକ+ ,ାରା ପତି -ି ତ ଓ ପକାଶି ତ
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େଡଇଁେବ?? ନା ...ନା... ମଁୁ ବି ଥାଉ ଥାଉ ତା େହବାକୁ େଦବି ନି।
ତା ପରଠାରୁ କମଳା େଦବୀ+ର ଦି ନରାତି େଗାଟିଏ ଜି ଦ୍। ସୁର ଆଉଥେର ବାହା
ହଉ। ପୁअଟିଏ ନ ଥିବାର अଭାବେବାଧ େଯ େବେଳେବେଳ ସୁରqନ+ୁ ଉଦାସ ନ
କରି ଦିଏ େସ କଥା ନୁ େହଁ କି g अନୁ ପମା+ ପତି अନାୟ କରି ବା ପାଇଁ ବି େବକ ବାଧା ଦି ଏ
ତା+ୁ । अନୁ ପମା ବି अନୁ ଭବ କରsି େଯ େକାଉଠି ନା େକାଉଠି ସୁରqନ+ ମନର ନି ଭୃତ
େକାଣେର ଦୁ ଃଖ ରହି ଯାଇଛି ଟିେକ। କି g େସ ଦୁ ଃଖ ଦୁ େରଇବା ପାଇଁ େସ अସମଥ।
ଘର अେପfା ଗଁା ମଝି େର ଥିବା ଭାଗବତ ଟୁ |ିଟା ଆଜି କାଲି େବଶୀ ଶାsି ପଦ ଲାେଗ
ସୁରqନ+ୁ । ରାତି ବହୁତ େହଲାଣି । ଘରକୁ ଯି ବାକୁ ପଡ଼ି ବ ଏେବ। ବସି ବା ଜାଗାରୁ
ଉଠି େଲ ସୁରqନ। ଘେର ପହି େଗାଡହାତ େଧାଇ ଖାଇବାକୁ ବସି ଛsି ପାଖେର ଆସି
ବସି େଲ କମଳା େଦବୀ।
---ତୁ କ'ଣ ଚି sା କଲୁ ସୁର ?

--- ଚୁ ପ୍ ରହି ତୁ କଣ ଜେଣଇବାକୁ ଚାହଁୁ ଛୁ େମାେତ। ତୁ କ'ଣ ଚାହଁୁ ଛୁ େତା ପେର ଏ
ବଂଶର ଉ^ରଦାୟାଦ ଭାେବ ଏ ଘେର େକହି ନ ରହg େବାଲି !! କି ଉ^ର େଦବି ମଁୁ େତା
ବାପା+ର ଦି ବଂଗତ ଆତEାକୁ ?
--- କି g େବାଉ ....

ତ
ିକ

ା

---କି ଛି ଶୁଣିବିନି ମଁୁ । ଆସsା ତି ଥିେର େତାର ବାହାଘର େହବ। ଝି अ ମଁୁ ଠି କ କରି
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ସୁରqନ କି g ସ!ୂ ଣ  ରୂେପ ନୀରବ।

ଇ
-ପ

ସାରି ଛି। अନୁ ପମା ଏ ଘେର େଯମି ତି ରହୁଛି େସମି ତି ରହି ବ। େକହି ତା अଧି କାରେର

ଆ

ହ
ାନ

ହ`େfପ କରି େବନି । ଆଉ ଯଦି ତୁ େମା କଥାେର ରାଜି ନ େହଉ ତାେହେଲ ମଁୁ ଆଜି
ଆହାନ ଇ-ପତି କା ସ!ୂ # ନି ଃଶୁ% ବି ତରଣ େହତୁ ଡା େଜାତି ପସାଦ ପ)ନାୟକ+ ,ାରା ପତି -ି ତ ଓ ପକାଶି ତ

Aahwaan.com

34

ଆହାନ ଇ-ପତି କା, ସାଦଶ ବଷ, ପଥମ ସଂଖା, ଜାନୁ ଆରୀ ୨୦୨୨

Magazine Downloaded from www.aahwaan.com

ଠାରୁ ଠାକୁ ର+ ପାଖେର ନି ®ଳା ଉପବାସ ରହି अଧି ଆ ପଡି ବି ପାଣତାଗ କରିବା ଯାଏ।
ନି  ତି ଥିେର ବାହାଘର ସରିଗଲା ସୁରqନ+ର ଚାରୁଲତା+ ସହ। ବାହାଘରର
ମାତ ଦୁ ଇବଷେର ଚାରି ମାସର ଛୁଆକୁ େକାଳେର ଧରି अଲଗା ରହି ବାକୁ ପଡି ଲା
अନୁ ପମା+ୁ । େସ ଆଗ ପରି ଘରର ସବୁ କାମ କରୁଥିେଲ, ଖାଉଥିେଲ, େଶାଉଥିେଲ କି g
େଗାେଟ ନାରୀର अଧି କାର କ'ଣ ଏତି କିେର ସୀମି ତ! େଗାେଟ ନାରୀର ସି Cୁର ଦୁ ଇଭାଗ
େହାଇଯି ବାଟା େଯ େକେତ କଦାୟକ େସ କ ତା+ର େକହି ବୁ ଝି େଲନି । ତା+
अsରର ଦୁ ଃଖକୁ େକହି େଦଖି ପାରି େଲନି ।
ଧୀେର ଧୀେର ସୁରqନ ଆଉ अନୁ ପମା+ ଭିତେର ଦୂ ରତ ଏେତ ବଢ଼ି ଗଲା େଯ
अନୁ ପମା+ୁ ଲାେଗ ସୁରqନ ତା+ ପାଇଁ େଗାେଟ ପରପୁରୁଷ, େଗାେଟ अପରି ଚିତ ମଣିଷ।
ଏ କ'ଣ େସଇ ସୁରqନ ଯାହା+ ଔରସର ସsାନକୁ େସ େକାଳେର ଧରି ଛsି ! ଭାବି େଲ
ଆଯ ଲାେଗ ତା+ୁ । କାCିକାCି ରାତି େର ତକି ଆ ଭିେଜଇ ଦି अsି अନୁ ପମା। ଦି ନକୁ

ଖାଲି ଗkାଏ ଖାଇବା ପାଇଁ ପଡି ରହି ଛsି ଏଠି ? ଏ ଘେର େସ କି ଏ? ତା+ର अ`ିତ
କ'ଣ ?
ପା ବଷେର ତି ନିଟି ପୁତ ସsାନର ଜନନୀ େହାଇ ଗବେର ଫାଟି ପଡୁ ଥିେଲ

ତ
ିକ

ତା+ ପୁତ ମାନ+ ଉପେର। अନୁ ପମା େଯମି ତି େସ ଘେର େଗାଟିଏ अେଲାଡା ବ`ୁ।

ା

ଚାରୁଲତା। ଶାଶୁ+ର ସବୁ େସwହ ଆଶୀବାଦ अଜାଡି େହାଇ ପଡୁ ଥିଲା ଚାରୁଲତା ଆଉ

ଇ
-ପ

ଦି େନ ସକାଳୁ କମଳା େଦବୀ ଉଠି େଦଖିେଲ ଦାk ଦୁ ଆର ଖରକା େହାଇନି । ବାସି

ଆ

ହ
ାନ

ପାଇଟି େସମି ତି ପଡି ଛି ସବୁ । अନୁ କଣ ଆଜି ଉଠି ନି କି ? ଆଉଜା େହାଇଥିବା ଘର
ଆହାନ ଇ-ପତି କା ସ!ୂ # ନି ଃଶୁ% ବି ତରଣ େହତୁ ଡା େଜାତି ପସାଦ ପ)ନାୟକ+ ,ାରା ପତି -ି ତ ଓ ପକାଶି ତ
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ଦରଜାକୁ େଠଲି ଘର ଭିତେର ପଶି େଦଖିେଲ ଚାରି ଚଉତା େହାଇଥିବା କାଗଜ ଖkିଏ
ସୁରqନ+ ଉେଶେର। କାଗଜ େଖାଲି ପଢି େଲ, "ମଁୁ ଜାେଣ ତୁ େମ ବହୁତ अଶାsି େମା
ଉପେର। କି େବଳାେର ଏ ଘରକୁ େବାହୁ େହାଇ ଆସି ଥିଲି େକଜାଣି, କାହାକୁ ବି ଖୁସି କରି
ପାରି ଲିନି। େବାଉ ତ ପକାଶେର अଶାsି େମା ଉପେର। କି g ତା+ କଥା େମାେତ
େଯତି କି କ ନ େଦଉଛି ତା ଠାରୁ େଢର ଗୁଣେର अଧି କା କ େଦଉଛି େମାେତ ତୁ ମ
ନୀରବତା। େକେତ ସହି ବି!!! େମାେତ ଲାଗୁଛି ଏ ଘେର ମଁୁ େଗାଟିଏ अେଲାଡା ବ`ୁ।
େଗାଟିଏ अଦରକାରୀ ଜି ନିଷ ପରି ଘର ଭିତେର ଏଠି େସଠି ପଡି ରହି ଘରର ଆବଜନା
ବେଢ଼ଇବା अେପfା ମଁୁ ବରଂ ଚାଲି ଯାଉଛି ଏ ଘରୁ ସବୁ ଦି ନ ପାଇଁ। ଭାଗେର ଥିେଲ ଏ
ଜନEେର ନି ୟ ଆଉ ଥେର େଦଖା େହବ।"
अନୁ ପମା+ ଉପିତି େର କାହାକୁ

କି ଛି ଫରକ ପଡୁ

ନଥିଲା। ଆଉ ଏେବ

अନୁ ପମା+ अନୁ ପିତି େର ବି େକହି ଦୁ ଃଖୀ େହେଲ ନାହY। ହଁ ... ଯାଇଥିବ େକାଉ ବୁ

ସକାଳୁ ସକାଳୁ ଗଁା ବସାkରୁ ବସ୍ େର ଚଢି େସ େକାଉ ଜାଗାେର ଓେହ@ ଇେଲ ପୁଣି
େସଠୁ କୁ ଆେଡ ଗେଲ କି ଛି ଜଣାନାହY अନୁ ପମା+ୁ । େଗାେଟ ଲfହୀନ ଭାବେର ଗୁଡ଼ାଏ
ବାଟ ଚାଲି ଆସି େଲ ଘରଠାରୁ ଦୂ ରକୁ । ବାହାଘରର କି ଛି ବଷ େହାଇଛି ମାତ। ଶାଶୁ
ଘରର ଦାk ବାରkା ବି ଭଲେର େଦଖି ନଥିେଲ ସି ଏ ଆଉ ରା`ାଘାଟ କଥା େକମି ତି ବା

ତ
ିକ

ା

ଜାଣିେବ।

ଇ
-ପ

ମCିର େବଢାେର ବସି ଛsି अନୁ ପମା। ବୁ ଢ଼ୀଟିଏ ଆସି ପଚାରି ଲା, "ଆେଲା ମା' ଏଠି

ଆ

ହ
ାନ

ଏ କअଁଳା ଛୁଆଟାକୁ ଧରି କାହYକି ବସି ଛୁ। ଆଗରୁ େତାେତ ତ ଏ ଗଁାେର ମଁୁ େଦଖିନି
ଆହାନ ଇ-ପତି କା ସ!ୂ # ନି ଃଶୁ% ବି ତରଣ େହତୁ ଡା େଜାତି ପସାଦ ପ)ନାୟକ+ ,ାରା ପତି -ି ତ ଓ ପକାଶି ତ
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େକେବ। କାହା ଘରକୁ ବୁ ଲି ଆସି ଛୁ କି ମା?" କାCି କାCି ସବୁ କଥା କହି େଲ अନୁ ପମା।
କହି େଲ, “ଏ େକାଉ ଜାଗା, ମଁୁ କୁ ଆେଡ ଯି ବି କଣ କରି ବି କି ଛି ଜାଣିପାରୁନି ମାଉସୀ।”
ସବୁ ଶୁଣିସାରି ବୁ ଢ଼ୀ ଜଣ+ अନୁ ପମା+ୁ ସାsନା େଦଇ କହି େଲ, “ହଉ ମା' ବ`
ହୁअନା। େମାର ବି େକହି ନାହାsି । ବୁ ଢ଼ୀେଲାକଟାଏ ମଁୁ । କାମଧCାକୁ ପାରୁନି । ବଡ
ହଇରାଣ ହଉଛି େରାେଷଇ ଗେk ପାଇଁ। ତୁ ଚାଲ େମା ପାେଖ ରହି ବୁ। ଭାତ ମୁଠାେଟ
ଆଉ ଶାଗମୁଗ ଯାହା ଗେk ଫୁେଟଇଦବୁ ସବୁ ଦି ନ। େତାର େମାର ସୁେଖ ଦୁ ଃେଖ
ଚଳି ଯିବା।”
ବୁ ଡ଼ି ଗଲା େଲାକ କୁ ଟାଖିअକୁ ଆଶା କଲା ପରି ଟିେକ ସାହସ ପାଇେଲ अନୁ ପମା।
ବୁ ଢ଼ୀ ସହ ଚାଲି ଗେଲ ତା ଘରକୁ । େଛାଟିଆ ଚାଳ ଛପର ଘରଟିଏ। ଘରର ଚାରି ପେଟ
ସୁCର ସୁCର କି ଛି ଫୁଲଗଛ। अନୁ ପମା ଜାଣିବାକୁ ପାଇେଲ େଯ ବୁ ଢ଼ୀ ମାଉସୀ ସବୁ ଦି ନ
ମCିରେର ଫୁଲ ଆଉ ତୁ ଳସୀମାଳା ବି କି କରି ଚଳsି । ଧୀେର ଧୀେର େସ ଘରକୁ ନି ଜର

ପରି ବା ଚାଷ ବି ଆର କରି େଦେଲ। ତା ସହ ତୁ ଳା ବଳି ତା ତି ଆରି କରି ମଧ ବୁ ଢ଼ୀ
ମାଉସୀ+ୁ େଦେଲ ବି କି କରି ବା ପାଇଁ। େବଶ ଦି ପଇସା େରାଜଗାର େହାଇ ପାରି ଲା ତି ନି
ପାଣୀ ଚଳି ବା ପାଇଁ। अନୁ ପମା+ର ରୂପ, ଗୁଣ, ବବହାର ଆଉ ଘରକରଣା ବୁ ିେର ଖୁସି
େହାଇ ବୁ ଢ଼ୀ ମାଉସୀ କୁ ହsି , "େକେଡ଼ ଗୁଣର ଝି अଟିଏ! ୟାକୁ ପୁଣି ଶାଶଘ
ୂ ର େଲାକ

ତ
ିକ

ା

अଣେଦଖା କରି ପାରି େଲ!! ଧମ ନ ସହୁ େସ େଚୗଧୁରୀ ବଂଶକୁ ।”

ଇ
-ପ

ଇତି ମଧେର ବି ତିଗଲାଣି ପCର ବଷ। ବୁ ଢ଼ୀ ମାଉସୀ ଚାଲି ଗେଲଣି ଆରପାରିକୁ ।

ଆ

ହ
ାନ

अନୁ ପମା+ ଝି अ େଶଫାଳି ଏେବ ଏେକାଇଶି ବଷେର ପାଦ େଦଇଛି େଦଖିବାକୁ େଯମି ତି
ଆହାନ ଇ-ପତି କା ସ!ୂ # ନି ଃଶୁ% ବି ତରଣ େହତୁ ଡା େଜାତି ପସାଦ ପ)ନାୟକ+ ,ାରା ପତି -ି ତ ଓ ପକାଶି ତ
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କରି େନେଲ अନୁ ପମା। ଆହୁରି ଫୁଲଗଛ ଆଉ ତୁ ଳସୀ ଗଛ ଲଗାଇେଲ। ଘର ପଛପେଟ
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ସୁCର ପାଠପଢାେର ବି େସମି ତି ବି ଚfଣ। ହେଲେର ରହି ଡାrରୀ ପାଠ ପଢୁ ଛି । ପାଠ
ପଢା ଆହୁରି ଦୁ ଇ ବଷ ବାକି अଛି । अରfିତକୁ ଦଇବ ସାହା ପରି 9ୁଲ ଶି fକ ମାନ+
ସହାୟତା ଆଉ ନି େଜ ପାଉଥିବା ବୃ ^ି ଟ+ାେର ଏେତ ବାଟ ଆସି ପାରି ଛି େଶଫାଳି । ଟ+ା
ପଇସା ପାଇଁ େବଶୀ କି ଛି ହଇରାଣ େହବାକୁ ପଡି ନି अନୁ ପମା+ୁ ।
ନି ଜ ଦୁ ଃଖ କାହାଣୀକୁ େଗାଟିେଗାଟି କରି ସବୁ କହି ଛsି अନୁ ପମା ନି ଜ ଝି अ
ଆଗେର। ତା ପାଇଁ େଯ ତା ମା ଏେତ କ କରି ଛି ଆଉ େଚୗଧୁରୀ ଘରର କୂଳବଧୁ ଏ
ଚାଳ ଘେର ରହି ଫୁଲବି କି କରି ଛି େକବଳ ତାକୁ ମଣିଷ କରିବା ପାଇଁ ଭାବି େଦେଲ
େଶଫାଳି ର ମନଟା ଭrି , କରୁଣା ଆଉ ଦୁ ଃଖେର ବି ଗଳି ତ େହାଇ ଉେଠ।
ସମୟର କାଳଚକେର ସମେ` ବା। େସଠି କାହାରି ଇ¢ା अନି ¢ାର େକୗଣସି ାନ
ନାହY। ସମୟ ସହ ତାଳ େଦଇ ଜୀବନର ଏ अ+ାବ+ା ବୁ ର ରା`ାକୁ अତି କମ କରି ବାକୁ
ପଡି ବ ସମ`+ୁ । ପେତକ+ର ଲfଳ େସଇ େଗାଟିଏ -- କାହାପାଇଁ ମୃତୁ ତ କାହା

କମଳା େଦବୀ ଚାଲି ଗେଲଣି ଆରପାରି କୁ। ସୁରqନ+ର ତି ନିଟି ଯାକ ପୁअ
ସହରେର ଚାକି ରୀ କରୁଛsି । ଗଁାର ଚାଷବାସ ଜମି ବାଡି କୁ ନାପସC କରି ଆଦରି
େନଇଛsି େସମାେନ ସହରର ଚାକଚକକୁ । ସୁରqନ+ର ଆକଟ, ଚାରୁଲତା+ର
ମମତା ଆଉ େଚୗଧୁରୀ ବଂଶର ଭିଟାମାଟିର େମାହ अଟେକଇ ପାରି ନି େସମାନ+ୁ ।

ତ
ିକ

ା

େଶଫାଳି ପାଠପଢା ସାରି େଯାଗ େଦଇଛି ଏକ ସରକାରୀ ଡାrରଖାନାେର ନୁ େରା
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ପାଇଁ େମାf।

ଇ
-ପ

ବି େଶଷ ଭାବେର। ତା ସହ କି@ ନି କଟିଏ ମଧ େଖାଲି ଛି। ଡାrରଖାନା ପାଖେର ଭଲ

ଆ

ହ
ାନ

ଘରଟିଏ େନଇ ରହୁଛsି ମା ଝି अ। ଆଥକ अବାେର ବି ବହୁତ ସ¢ଳତା ଆସି ଛି।
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େଶଫାଳି ଡାrରଖାନାକୁ ଚାଲି ଗଲା ପେର अନୁ ପମା ପୁରା ଏକା ଘର ଭିତରଟାେର।
ଆଗରୁ ସି ନା ବାଡ଼ି ବଗିଚା, ପରି ବା ଚାଷ ଆଉ ଫୁଲବି କି କାମେର ଦି ନଟା କଟି ଯାଉଥିଲା।
ଏେବ ତ ଆଉ େସ ଧCା ନାହY। ଏକା ଏକା ବସି େଲ ପୁରୁଣା अତୀତ ସବୁ ଧେସଇ ପଶsି
ମନ ଭିତରକୁ । ବହୁତ ମେନ ପଡsି ସୁରqନ। େକମି ତି ଥିେବ େକଜାଣି? ପୁअମାେନ
ବଡ଼ବଡ଼ େହାଇଯି େବଣି। ବାହାସାହା େହେଲଣି କି ନାହY? ଚାରୁଲତା କ'ଣ ଆଉ ତା+ୁ
ମେନ ରଖିଥିେବ? ଶାଶୁ କ'ଣ ଆଉ ଏେତ ଦି ନ ବିଥିେବ? େବାହୁ ହି ସାବେର ତା+ ପାଇଁ
କି ଛି କରି ପାରିଲି ନି ମଁୁ । ଏ ଜନEେର କ'ଣ ଆଉ ସୁରqନ+ ସହ େଦଖା ହବନି େମାର?
େଦଖିେଲ କ'ଣ େସ ଆଉ ଚି ହw ି ପାରି େବ େମାେତ? େମା ଝି अଟା କ'ଣ ତା ଜନEଦାତା+ୁ
େଦଖିବାର ସୁେଯାଗ ପାଇବନି ଆଉ? ଏମି ତି ବହୁତ ଚି sା ତା+ୁ ବାକୁ ଳି ତ କେର। କି g
କାହାଠାରୁ କି ଛି ଖବର ପାଇବାର ସୁେଯାଗ େସ ପାଆsି ନାହY। ସବୁ ଦି ନ ସାେବେଳ
ଠାକୁ ର+ ଆଗେର ହାତ େଟକି ଦି अsି ସମ`+ର ସବମ|ଳ ଉେଶେର।

ମଝି େର। ଘେର ଆହା ସାହା େକହି ନାହY। ଏକା ସୁରqନ। ପି ଲାମାେନ ତ ସବୁ
ବାହାେର। ପି ଲାମାନ+ୁ अେପfା କେଲ ଚାରୁଲତା+ ଜୀବନ ପତି ବି ପଦ ଆସି ପାେର।
କଣ କରି େବ ନ କରି େବ ଭାବି ଭାବି ଡାrରଖାନାକୁ େନଇ ଆସି େଲ ଚାରୁଲତା+ୁ
ସୁରqନ। ବାହାେର େବେର ଚାରୂଲତା+ୁ ବେସଇ େଦଇ अେପfା କେଲ ସୁରqନ ନି ଜ

ତ
ିକ

ା

ନaର ପଡି ବା ଯାଏ।

ଇ
-ପ

େଶଫାଳି େରାଗୀ େଦଖାେର ବ`। ସୁରqନ ଭିତରକୁ ଗେଲ ଚାରୁଲତା+ୁ େନଇ।

ଆ

ହ
ାନ

େଶଫାଳି ଉପେର ନଜର ପଡୁ ପଡୁ େକମି ତି େଗାେଟ େମାହାବି  େହାଇଗେଲ ସୁରqନ
ଆହାନ ଇ-ପତି କା ସ!ୂ # ନି ଃଶୁ% ବି ତରଣ େହତୁ ଡା େଜାତି ପସାଦ ପ)ନାୟକ+ ,ାରା ପତି -ି ତ ଓ ପକାଶି ତ

Listen to Odia Podcast on https://anchor.fm/aahwaan

ଚାରୁଲତା ଭୀଷଣ अସୁ। ମୁk ବୁ େଲଇ େଚତାଶନ
ୂ  େହାଇ ପଡୁ ଛsି ମଝି େର
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କି ଛି ସମୟ ପାଇଁ।
--- ମାଉସୀ କ'ଣ େହଉଛି ତୁ ମର?

େଶଫାଳି ପଚାରିଲା ଚାରୁଲତା+ୁ । େଗାଟି

େଗାଟି କରି ସବୁ अସୁବିଧା କହି େଲ ଚାରୁଲତା।
--- ଠି କ अଛି

ମାଉସୀ। କି ଛି େଟ କରି ବାକୁ

ପଡି ବ। ମଁୁ େପସକି ¯ନ

େଲଖିେଦଉଛି । ତୁ ମ ନଁା ଟା କଣ ?
ଚାରୁଲତା େଚୗଧୁରୀ।
ଚମକି ପଡି ଲା େଶଫାଳି । ଏ ନଁା ଟା ବହୁତ ଥର ଶୁଣିଛି ତା ମା' ମୁହଁରୁ। ସଂସାରେର
ତ ଏଇ ନଁା େର ବହୁତ େଲାକ ଥିେବ କି g ଏ ଆଉ େସ ଚାରୁଲତା ନୁ େହଁ ତ?? େକମି ତି
ଜାଣିବ ସି ଏ ??
--ଆ¢ା ମଉସା ଆପଣ+ ନଁା ଟା ଟିେକ କହି େବ କି ?
- ସୁରqନ େଚୗଧୁରୀ।

- ପାଟଣା ଗଡ।
ଆଉ କି ଛି अଧି କା ପରି ଚୟ ଜାଣିବା ଦରକାର ନ ଥିଲା େଶଫାଳି ର। ଆଖି ପୁେରଇ
େଦଖିେନଲା ତା ଜନEଦାତା+ୁ ।
ଆଗରୁ ମା ଠାରୁ ଘର କଥା ଶୁଣିଲା େବେଳ ତାର ପବଳ ରାଗ ହୁଏ ସୁରqନ+

ତ
ିକ

ା

ଉପେର। ପତି େଶାଧର ଭାବନା ଜାଗିଉେଠ ମନେର। ଆଜି େସଇ ସୁରqନ େଚୗଧୁରୀ ତା
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-- ଘର ??

ହ
ାନ
ଆ

ପଣାମ କରି ବା ପାଇଁ, ଆଶୀବାଦ େନବା ପାଇଁ।

ଇ
-ପ

ସାମwାେର କି g ତା ରାଗ अଭିମାନ ସବୁ କୁ ଆେଡ ଉେଭଇ ଗଲା? ଇ¢ା ହଉଛି ପାଦ ଛୁଇଁ
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- ନା... ନା ... ଆଜି ନୁ େହଁ .. ହଠାତ ଏମି ତି ପରିଚୟ େଦବାଟା ଠି କ ଲାଗୁନି।
- ଠି କ अଛି ମାଉସୀ ଏ େପସକି ¯ନ ଟା ନି अ। ସବୁ େଟ କରି କାଲି ଆସି େଦଖା
କରି ବ।
ଖୁସିେର ଫାଟି ପଡୁ ଛsି अନୁ ପମା। େଶଫାଳି ଠାରୁ ସବୁ ଶୁଣିଲା ପେର ଆନCେର
ଆତEହରା େହାଇ ଉଠି ଛsି । ଆନCାଶ° େବାଲ ମାନୁ ନି ଆଉ। େବାହି ଯାଉଛି ଛଁା କୁ ଛଁା।
େକମି ତି ରାତି ପାହି ବ ଆଉ େସ ସୁରqନ+ୁ ଟିକିଏ େଦଖିେବ।
ଡାrରଖାନାେର ବସି ଛsି अନୁ ପମା। ସୁରqନ ପହିେଲ ଚାରୁଲତା+ୁ ଧରି ।
ସୁରqନ+ ଦୃ ି ଆଢୁ ଆଳେର ରହି ମନ ଭରି ଆଖି ପୁେରଇ େଦଖିେନେଲ अନୁ ପମା
ତା+ର ସାମୀ+ୁ ।
ଭିତରକୁ େଟ ରି େପାଟ  ଧରି ଗେଲ ସୁରqନ। ରିେପାଟ  େଦଖି ଦୁ ଃଖେର
ଭା|ିପଡି ଲା େଶଫାଳି । ଚାରୁଲତା+ର cerebral artery େର blockage अଛି । Angio-

କହି ଲା, ମଉସା ଆପଣ ମାଉସୀ+ୁ ଏଠି ଆଡ଼ମି ଟ କରିଦି अg। ତା+ର େବନେର ଟିେକ
େପାେବ@ ମ अଛି । अପେରସନ ଦରକାର। କି ଛି ଡରି ବାର ନାହY ମଉସା। ମାଉସୀ ଭଲ
େହାଇଯି େବ କି g ଗୁଡ଼ାଏ ଟ+ା ଦରକାର ଏେବ।
अସହାୟ େହାଇ ପଡି େଲ ସୁରqନ। ପୁअମାନ+ ପାଖକୁ ଖବର ଦି ଆଗଲା।

ତ
ିକ

ା

ପୁअମାେନ ଆସି ସବୁ ଶୁଣିେଲ କି g ଏେତ ଟ+ା ଆସି ବ େକାଉଠୁ ଏେତ କମ୍ ଦି ନ
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plasty ଦରକାର। ଆଉ କି ଛି ଉପାୟ ନାହY। େକମି ତି ଜେଣଇବ ସୁରqନ+ୁ ଭାବି ଭାବି

ଇ
-ପ

ଭିତେର। ବଡ଼ପୁअ କହି ଲା ଏ ଘରଟା ବି କି କରି େଦେଲ ଠି କ େହବ। ଏ େକାଉ ପୁରୁଣା

ଆ

ହ
ାନ

अମଳର ଦରଭ|ା ଘର। ବହୁତ ଦି ନରୁ ମରାମତି େହାଇନି । କାpରୁ ଛାତରୁ ପଲ`ରା
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ଛାଡି ଗଲାଣି । ଏ ଘର ମରାମତି େର ଟ+ା ଖ{ କରିବା अେପfା ଏଇଟାକୁ ବି କି କରି େଦବା
ଭଲ। େସ ପଇସାେର େବାଉର ଚି କିା େହାଇ ପାରି ବ। ତା ପେର ବାପା େବାଉ ବି ଆମ
ପାଖେର ସବୁ େବେଳ ରହି ପାରି େବ। ତା+ର ଆଉ ଏଠି ରହି ବା ଦରକାର ନାହY କି ଆମର
ବି ଆଉ ଏଠି କି ହଇରାଣ େହାଇ ଆସି ବା ଦରକାର ନାହY। अନମାେନ ବି ବଡଭାଇ
କଥାେର ସହମତ େହେଲ।
ପି ଲାମାନ+ ନି y^ି ଶୁଣି ମୁk ଉପେର ଆକାଶ ଛି kି ପଡି ଲା ସୁରqନ+ର।
େଚୗଧୁରୀ ବଂଶର ଏ ଭିଟାମାଟି ବି କି େହବ ଆଉ କାହାକୁ ? ତି ନି ତି ନିଟା ପୁअ ଥାଉ ଥାଉ ଏ
ଡି ହେର ରାଜୁ ତି କରି ବ ଆଉ କି ଏ? ନା.. ... अସବ... । ଏ ଭିଟାମାଟିକୁ ବେଇବା ପାଇଁ
େମା େବାଉ ବାପା+ୁ ମଲାେବେଳ ବଚନ େଦଇଥିଲା। ଏଇ ଭିଟାମାଟି ପାଇଁ ମଁୁ ଦି ତୀୟ
ବି ବାହ କରି ବାକୁ ରାଜି େହଲି । ଏହାରି ପାଇଁ अନୁ ପମା ଘର ଛାଡ଼ି ଚାଲି ଗଲା। ଏ ଘରର
ସୁରfା ପାଇଁ ଦି ତୀୟ ବି ବାହ କରି େଯଉଁମାନ+ୁ ସଂସାରକୁ ଆଣି ଲି େସଇମାେନ ଏେବ

ପି ଲାମାନ+ର େଘାର ବି େରାଧ କେଲ ସୁରqନ। ବି ରr େହାଇ ଉଠି େଲ ପି ଲାମାେନ
ସୁରqନ+ ପୁରୁଣାକାଳି ଆ ଚି sାଧାରାେର।
ତାେହେଲ ଠି କ अଛି । ଆମ ପାଖେର େଯତି କି ଟ+ା अଛି ଆେମ େସତି କି େଦଇ
ଦଉଛୁ। ବାକି କଥା ତୁ େମ ବୁ ଝ। େକାଉଠୁ ଟ+ା େଯାଗାଡ କରି ବ େସ କଥା ତୁ େମ

ତ
ିକ

ା

ଜାଣିଥିବ। ପଛେର ଆମକୁ ଆଉ େଦାଷ େଦବନି । ମଣି ଷ ପେଛ ମରି ବାକୁ ବସି ଲାଣି
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କହୁଛsି ଏ ଘରକୁ ବି କି କରିବା ପାଇଁ!!

ଇ
-ପ

ତୁ ମକୁ ଘରେମାହ ଛାଡ଼ୁନି । କପୁର ତ ଉଡ଼ି ଗଲାଣି େକାଉକାଳରୁ ଖାଲି ଯାହା କନା ଖେk

ଆ

ହ
ାନ

ପଡି ଛି। େସ କନା ଖkକୁ ଜାବୁ ଡି ଧରି ବସି ଥାअ ଏଇ ଭି ଟାମାଟି ଉପେର। ଆେମ ସବୁ
ଆହାନ ଇ-ପତି କା ସ!ୂ # ନି ଃଶୁ% ବି ତରଣ େହତୁ ଡା େଜାତି ପସାଦ ପ)ନାୟକ+ ,ାରା ପତି -ି ତ ଓ ପକାଶି ତ
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ଚାଲି ଯାଉଛୁ କାଲି ସକାେଳ।
अଗତା ବାଧ େହାଇ ସୁରqନ ରାଜି େହେଲ ନି ଜର अନି ¢ା ସେ^।
ଡାrରଖାନାେର ଚାରୁଲତା+ୁ

ଆଡ଼ମି ଟ କରି ସାରି ବାହାେର ଠି ଆ େହାଇଛsି

ସୁରqନ। ଦୂ ରେର ଥାଇ େଦଖୁଛsି अନୁ ପମା ସବୁ ଦି ନ ପରି । ହଠାତ ନଜର ପଡି ଗଲା
ସୁରqନ+ର अନୁ ପମା+ ଉପେର। ଚମକି ପଡି ମଁୁ ହ ବୁ େଲଇେନେଲ अନୁ ପମା। ଆଯ
େହାଇଗେଲ ସୁରqନ। अନୁ ପମା!!! ଏ କଣ अନୁ ପମା!!! ନଁା ତା+ ଆଖି ଠି କ
େଦଖିଛି। ଏ ହY अନୁ ପମା। ବୟସାଧି କ େଯାଗଁୁ େଚେହରାେର ପରିବ^ନ ଆସି ଛି ନି ୟ
କି g େସଇ ଆଖି େସଇ ମଁୁ ହ େସଇ ନୀରି ହ ଚାହାଣୀ।ମେନ ମେନ େକେତ ନ େଖାଜି ଛsି
େସ अନୁ ପମା+ୁ ! ଆଉ ଆଜି ଏଠି ....
ଧୀେର ଧୀେର ପାଖକୁ ଗେଲ ସୁରqନ। ପାଖେର ଠି ଆ େହାଇ ଧୀର ସ ରେର
ଡାକି େଲ अନୁ ପମା...। ବୁ ଲି ଚାହYେଲ अନୁ ପମା ସୁରqନ+ୁ । ଦୀଘ େକାଡି ଏ ବଷ ପେର

ଧାର अଶ° ବାଧାବ ନ ମାନି ।
େଶଫାଳି ବି ଷୟେର ସବୁ ଶୁଣିେଲ ସୁରqନ। ଖୁସିେର ଗଦ୍ ଗଦ୍ େହାଇ ଉଠି େଲ
େଶଫାଳି ତା+ ଝି अ େବାଲି ଜାଣି ଲା ପେର। ଲ®ି ତ େହାଇ ହାତ ଧରି fମା ମାଗିେଲ
अନୁ ପମା+ୁ ନି ଜର କୃ ତକମ ପାଇଁ। अନୁ ପମା+ ଆଗେର अପେରସନ ଆଉ ଘର ବି କି
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ସବୁ କଥା କହି େଲ ସୁରqନ। କହି େଲ, "ବୁ ଝି ଲ अନୁ ପମା, ଭଗବାନ େମାେତ ଠି କ ଦk
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େହଲା ଚାରି ଚfୁର ମି ଳନ। କାହାରି ମୁହଁେର ଭାଷା ନାହY। ଖାଲି େବାହି ଯାଉଛି ଧାର

ଇ
-ପ

େଦଇଛsି । ଆହୁରି ବି େଦେବ। େଯଉଁ ଭିଟାମାଟିକୁ ବେଇବା ପାଇଁ ତୁ ମକୁ ମଁୁ ହତାଦର

ଆ

ହ
ାନ

କରି ଥିଲି ତାକୁ କି g ମଁୁ ସାଇତି ରଖି ପାରି ଲିନି। କି ଛିଦିନ ଭିତେର ବି କି େହଇଯି ବ େସଇ
ଆହାନ ଇ-ପତି କା ସ!ୂ # ନି ଃଶୁ% ବି ତରଣ େହତୁ ଡା େଜାତି ପସାଦ ପ)ନାୟକ+ ,ାରା ପତି -ି ତ ଓ ପକାଶି ତ
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ଘରଟା। ତୁ ମକୁ ରା`ା ଉପେର ଠି ଆ କରି ଥିଲି ଆଜି େମାେତ ଭଗବାନ ରା`ା ଉପେର
ଠି ଆ କରି େଦେଲ "
ଭଲେର ଭଲେର अପେରସନ ସରିଗଲା। ସୁ େହାଇ ଡାrରଖାନାରୁ ଡି ସଚାଜ
େହେଲ ଚାରୁଲତା। ଚାରୁଲତା ଆଉ ସୁରqନ+ୁ ଘରକୁ ଡାକି େନେଲ अନୁ ପମା। ନି ଜ
ହାତେର ରାି ଖୁଆଇେଲ ବହୁତ ଦି ନ ପେର। ଖାଇସାରି ଯି ବାକୁ ବାହାରି େଲ ସୁରqନ।
ଗଲାେବଳକୁ ପାଦ ଛୁଇଁ ପଣାମ କଲା େଶଫାଳି । ପଚାରିଲା ବାପା, ଏେବ କୁ ଆେଡ
ଯି ବ?? ସୁରqନ କହି େଲ ଆଉ କୁ ଆେଡ ଯି ବି େର ମା'। େତା ସାନ ମା'ର अପେରସନ
ପାଇଁ ଘରଟା ବି କି କରି େଦଲି । ଏେବ ଯାଉଛି ପୁअ ମାନ+ ପାଖକୁ । ଆଉ ଗଁାେର େକାଉଠି
ରହି ବି ମଁୁ ?
େଶଫାଳି ଆଣି ଧେରଇ େଦଲା ଲଫାପାଟିଏ ସୁରqନ+ ହାତେର। କହି ଲା, "ବାପା,
ଏଇ ନି अ ତୁ ମ ଘରର କାଗଜପତ। ଘରବି କି ବି ଷୟେର ମା ସବୁ କହି ଛି େମା ଆଗେର।
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େହବା ଆଗରୁ େସ ଘରକୁ ମଁୁ କି ଣିେଦଇଛି ବାପା ।"
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େସ ଘର େସେତେବେଳ ବି ତୁ ମର ଥିଲା ଆଉ ଏେବ ବି ତୁ ମର अଛି । ଆଉ କାହାକୁ ବି କୀ

ଇ
-ପ

ଭି ଏସ ଏସ ନଗର

ଆ

ହ
ାନ

ଭାମଭାଷୀ : ୮୮୯୫୩୨୬୪୩୪
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ସେCହ
ରାଜା ବାବୁ +ର ବି ବାହ ସରି ଯାଇଥିଲା। ଆଜି ତା+ର ଚଉଠି ।
ମଣିଷ ଜୀବନେର ଖୁସି, େସwହ, େପମ ଓ ଆତEତ°ି ହY ଏହି ଚଉଠି ଦି ନ
ଉପଲି େହାଇଥାଏ। ଚଉଠି ପାଇଁ ଘର ବାହାର େଟ¤େର ସୁସ®ି ତ
େହାଇଥାଏ। ଘେର ବାହାେର ବୁ ବାବ+ ସହି ତ ଆତEୀୟ ସଜନ+
ମେହଶର ସାହୁ

ଭିଡ଼। ବାସwା ଭରା ଭବନ, ଆେଲାକର ସାଜସ®ା अତs ଆକଷଣୀୟ,
ନାନାବି ଧ ପୁy ଗୁ¢େର ପେଲାଭି ତ ଓ ଆକଷଣୀୟ େହାଇଛି ନି ଜର
ବାସଭବନ।

ରାଜା

ବାବୁ

େହଉଛsି

ଜମି ଦାର+ର

अଣନାତି ।

ପରି ବାରର ଖାତି ରି କହି େଲ ଆଖପାଖ अଳେର ବାବୁ ବାବୁ । େତଣୁ

ବାହାଘର େହଲା ଭଳି େହାଇଛି ମଧ। ଡି େଜ ବାଜୁ ଛି , ଚି େକନ୍ ମଟନ
େରାେଷଇ ଚାଲି ଛି । କନି ଆଁ ମଧ େଦଖିବାକୁ ରାଜକୁ ମାରି ଭଳି । ବର
କନି ଆଁ+ ଛବି ଫାଟକ ପାଖେର ଲଗା ଯାଇଛି ।
ହଠାତ ରାଜାବାବୁ ନି ଜ େକାଠରୀ ମଧକୁ ପେବଶ କେଲ।
େଦଖିେଲ ତା+ର ମନର ମାନସୀ, ହୃଦୟର ରାଣୀ େଫାନେର କଥା

ଇ
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େହବାେର ବ`। ଆେଦୗ ରାଜବାବୁ + ଆଡକୁ अେନଇେଲ ବି ନାହY।

Listen to Odia Podcast on https://anchor.fm/aahwaan

ରାଜବାବୁ େବାଲି ସମେ` କୁ ଡି ପକାଉଛsି । ଜମି ଦାରି ବାହାଘର!

ଆ
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ାନ

ରାଜା ବାବୁ େଯେହତୁ ମାନସି ପାଇଁ ନୂ ଆ େତଣୁ କଥା େହବାକୁ ତ ନି ୟ
ଆହାନ ଇ-ପତି କା ସ!ୂ # ନି ଃଶୁ% ବି ତରଣ େହତୁ ଡା େଜାତି ପସାଦ ପ)ନାୟକ+ ,ାରା ପତି -ି ତ ଓ ପକାଶି ତ
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ଲାଜ ଲାଗିବ। ରାଜା ବାବୁ ରି େକ ସରମ ଭରା କେର କହି େଲ, "ମାନସି ! କି ଏ େଫାନ
କରି ଛsି ।"
"େମା ଧରମ ଭାଇ।" ମାନସି ଉାହର ସହ ଜବାବ େଦଇଥିେଲ ।
ରାଜାବାବୁ + କ େରା େହାଇ ଯାଇଥିଲା। େସ ଧରମଭାଇ ଶ¹ଟିକୁ ଆେଦୗ
ପସC କରsି ନାହY। େହେଲ ନୂ ଆ େବାହୁ କଣ କହି େବ। ଭାବି ଭାବି କହି େଲ, "ଆଛା
ମାଡାମ! େମା ସହି ତ କଥା େହଇ ପାରିେବ ?"
"ହଁ , ନି ୟ! ତମ ସହି ତ ତ ଜୀବନସାରା କଥା େହବାକୁ ମଁୁ ତମ ହାତ ଧରି ଛି।
େହେଲ ଭାଇଟା କଲ କରି ଥିେଲ ତ, େସଇଥିପାଇଁ କଥା େହଉଛି ।"
"ଆଜି ର ଦି ନେର େକେତ ବୁ ବାବ ଓ ସା| ସାଥି ଆସି ଛsି । େହେଲ ତେମ
ଏକୁ ଟିଆ ଏଇଠାେର ବସି ଧରମ ଭାଇ ସହି ତ କଥା େହବା ଆେଦୗ େଶାଭା େଦଉନି ।
ଏଇେନ ତୁ ମ ଘର େଲାକ ସମେ` ଆସି େବ ଚଉଠି ଭାର େନଇ। ହଉ ଠି କ अଛି ମଁୁ

ଏତକ କହି ରାଜବାବୁ ବାହାରକୁ ଚାଲି ଗେଲ। କି ଛି ସମୟ ପେର ରାଜାବାବୁ + ମନ
େକମି ତି କଣ େଖାଳି ତାଡ଼ି ଲା ଭଳି େହଉଥାଏ। ପୁନ ରାଜାବାବୁ େକାଠରୀ ମଧକୁ
ଆସି ଥିେଲ, େହେଲ ମାନସି େସମି ତି ହସ ହସ େହାଇ ବା^ାଳାପେର ବ`। ରାଜାବାବୁ +ୁ
ଆେଦୗ ଗୁରୁତ ନ େଦଇ େସମି ତି କଥା େହଉଥାsି ହY େହଉଥାsି । ରାଜା ବାବୁ କି ଛି ନ କହି

ତ
ିକ

ା

େସଠାରୁ ପତାବ^ ନ କରି ଥିେଲ। େସ ଆଉ ସି ଧା ମାନସି ପାଖକୁ ନଯାଇ, ତା+
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ଆସୁଛି।"

ଇ
-ପ

େକାଠରୀର ଝରକା ପାଖକୁ ଯାଇ, ଟିେକ ଶୁଣିବାକୁ େଚା କେଲ େଯ ମାନସି କାହା ସହି ତ

ଆ

ହ
ାନ

କଥା େହଉଛି । େହେଲ ଧୀର କସରରୁ ରାଜବାବୁ କି ଛି ଶୁଣିପାରି େଲ ନାହY। େସଠୁ
ଆହାନ ଇ-ପତି କା ସ!ୂ # ନି ଃଶୁ% ବି ତରଣ େହତୁ ଡା େଜାତି ପସାଦ ପ)ନାୟକ+ ,ାରା ପତି -ି ତ ଓ ପକାଶି ତ
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େଫରି ଆସି େଲ।
ନି ଜ ଭଉଣୀ ମମତାକୁ ଡାକି କହି େଲ, "ତେମ ସବୁ ବାହାେର ବୁ ଲୁ ଥାअ ସି ଆେଡ ନୂ ଆ
ଭାଉଜ ଏକୁ ଟିଆ ବସି ଛsି । ଯାଇ ଟିେକ ତା+ ପାଖେର ବସି ବ ଯାअ ।"
ସାନ ଭଉଣୀ ମମତା େରାକେଠାକ ମନା କରି େଦଇ କହି ଲା, "ଭାଇ ମଁୁ େସଠାକୁ ଯି ବି
ନାହY! ଭାଉଜ େମାେତ କହି େଲ ତେମ ସବୁ ଏଠାରୁ ଯାअ। େମାେତ ଟିେକ ଏକୁ ଟିଆ
ବସି ବାକୁ ଦି अ ।"
ଏଇଥର ରାଜବାବୁ +ର ସେCହ ଆହୁରି ଦୁ ଇଗୁଣ ବଢି ବାକୁ ଲାଗିଲା। ତା+ର ମନ
େକବଳ ମାନସି ପାଖେର ରହି ଥାଏ। ଆଉ େକୗଣସି କାମେର ମଧ ତା+ୁ ଇଛା େହଉ
ନଥାଏ। ପୁଣି କି ଛି ସମୟ ପେର େସ ନି େଜ ଯି ବାକୁ ଚାହYେଲ। ଧୀେର ଧୀେର ଯାଇ କବାଟ
ପାଖେର ଛି ଡା େହେଲ। ଭିତରୁ େଠା େଠା ଶ¹ ଶୁଣିବାକୁ ପାଇେଲ। କଥାଗୁଡ଼ାକ 
ଶୁଣାଯାଉ ନଥିେଲ ମଧ ମଝି େର ମଝି େର େଠା େଠା େହାଇ ହସର ଲହରୀ ରାଜବାବୁ +

କ େଦଉଛି । କଣ େମାର ବି ବାହର ସମ` ଆେୟାଜନ ପାଣିେଫାଟକା ଭଳି ଫୁଟି
ମି େଳଇଯି ବ। କଣ େମାର ସବୁ ସପw ଭା|ି ଚୁ ରମାର େହାଇଯି ବ। କଣ େମାର ସବୁ ଖୁସି ଓ
ସବୁ ଆଶା ଆକାଂfା ଧଳ
ୂ ି ସାତ େହାଇଯି ବ। କଣ ପାଇଁ ଏହି ସବୁ ଆେୟାଜନ? କଣ ପାଇଁ
ଏେତ ଫୁଲାଣିଆ ଓ େଦଖାଣିଆ ସାଜସ®ା? କଣ ପାଇଁ ଏହି ବି ବାହ ଓ ପଚାର ?

ତ
ିକ

ା

ଛି ଛି ଛି େମାର ଏଇ अପଦାଥ ଜୀବନ! ଏମି ତି अେନକ ଭାବନା ଓ ସେCହର
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କାଲି ଜା କାଟି େଦଉଥାଏ। କି ଏ େସ ଧରମ ଭାଇ ଯି ଏ କି ଆଜି ଭଳି ଦି ନେର େମାେତ ଏେତ

ଇ
-ପ

ଜାଳାେର ଛଟ ପଟ େହଉଥାsି ରାଜା ବାବୁ । େଗାରୁ କନା ଭାଗରୁ ପାି େହାଇଥାଏ

ଆ

ହ
ାନ

େବାଲି େସ ଶୁଣିଥିେଲ। େହେଲ ତା+ର କଣ ଭାଗ ଏେତ ଖରାପ। ସତେର ଏଇଟା
ଆହାନ ଇ-ପତି କା ସ!ୂ # ନି ଃଶୁ% ବି ତରଣ େହତୁ ଡା େଜାତି ପସାଦ ପ)ନାୟକ+ ,ାରା ପତି -ି ତ ଓ ପକାଶି ତ
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ତା+ର ଭାଗର ବି ଡaନା କହି େଲ ଚେଳ ।
ରାଜା ବାବୁ अସହ େହାଇ ଭିତରକୁ ପଶି ଯାଇଥିେଲ। େହେଲ ମାନସି ଟିକିଏ ମଧ
ବି ଚଳି ତ େହାଇ ନଥିେଲ ।
"କଣ େସଇ ଧରମ ଭାଇ ଏେବ ପଯs କଥା େହଉଛsି । େମାେତ ଟିେକ अେନଇବ
କି ନାହY ?"
"ହଁ ନି ୟ अେନଇବି । େସ ସମୟକୁ अେପfା କରg! ଏେବ ଠାରୁ अଧଯ
କାହYକି?"
ରାଜା ବାବୁ +ର ମାନସି ର ଉ^ରେର େକୗଣସି ଜବାବ ନଥିଲା। ସେCହର ଜାଳାେର
େସ ଛଟ ପଟ େହଉଥିେଲ। ଶୁଣାଗଲା େଯ ଝି अର ବାପାଘରୁ ଭାର ଆସି ଛି !
ରାଜାବାବୁ + ଘେର ଶଶୁର ଘର େଲାକ+ ଭିଡ଼ ଜମି ଗଲା। ଶଶୁର ଘରୁ ଆସି ଥିବା
ସମ` େଲାକ ମାେନ ଗାଡି ରୁ ଓେହ@ ଇ ସି ଧା ଯାଇ ମାନସି ପାଖେର ପହଁ ଚିେଲ ।

େଖାଜି ବାକୁ ଲାଗିେଲ। ସମ`+ର େଖାଜା ପଡି ଲା, ରାଜା ବାବୁ କୁ ଆେଡ ଗେଲ। େହେଲ
ରାଜା ବାବୁ ନାହାsି ଏଠି େବାଲି ଜାଣି ବାକୁ ପାଇେଲ। ପରି ବାର ଓ ବୁ ବାବ ମଧ
ଆଖ ପାଖ ଓ ସାହି ପଡ଼ି ଶାେର େଖାଜି ବାକୁ ଲାଗିେଲ। କି g ରାଜା ବାବୁ +ୁ ପାଇେଲ ନାହY।
ମମତା କହି ଲା ଏଇେନ ତ ଭାଇ ଏଇଠି ଥିେଲ। ମାନସି ମଧ କହି ଲା ଏଇେନତ େମା

ତ
ିକ

ା

ପାଖକୁ ଆସି କରି ଗେଲ। େହେଲ ରାଜା ବାବୁ କୁ ଆେଡ ଗେଲ? ରାଜା ବାବୁ ନି େଖାଜ

Listen to Odia Podcast on https://anchor.fm/aahwaan

ଶଶୁର ଘର େଲାକ ଜାଇଁପୁअ କୁ ଆେଡ ଗେଲ କାହY େଦଖା ଯାଉନାହଁ ାsି େବାଲି

ଇ
-ପ

େହାଇଯାଇଥିେଲ େଯପରି ।

ଆ

ହ
ାନ

ସେCହର ଜାଳା ସହି ନ ପାରି ରାଜା ବାବୁ अତs ବାକୁ ଳ େହାଇ ସେCହର
ଆହାନ ଇ-ପତି କା ସ!ୂ # ନି ଃଶୁ% ବି ତରଣ େହତୁ ଡା େଜାତି ପସାଦ ପ)ନାୟକ+ ,ାରା ପତି -ି ତ ଓ ପକାଶି ତ
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ଜାଳାେର ନି କଟେର ଥିବା ଏକ େପାଖରୀ ହୁଡ଼ାେର ବସି ଆଖି ରୁ େଲାତକ ଗଡାଉ ଥାଆsି ।
ଭାବୁ ଥାsି କଣ ସତେର अନ େଲାକ+ ଭଳି େମା ଭାଗେର ଚରି ତ ହୀନା ଓ ହୀନ ପକୃ ତି
ନାରୀ ପହଁ ଚିଲା । ଯାହାର ଚଉଠି ଦି ନ ଏମି ତି ଆଗକୁ କଣ ନ େହବ ।
େଲାକମାେନ ଚତୁ ଦଗେର େଖାଜା େଖାଜି କରୁଥାsି । ଏହି ସମୟେର ଜେଣ ପଡି ଶା
େଲାକ ଡାକ ଛାଡି ଲା ରାଜା ବାବୁ ଏଇଠି अଛsି । ସମେ` େସଇ ଜାଗାକୁ ଦଉଡି
ଯାଇଥିେଲ। ରାଜା ବାବୁ +ର କଣ ଏମି ତି େହଇଛି । େସ କାହYକି ଏମି ତି ପାଗଳ ଭଳି
ଆଜି ର ଶୁଭ ଦି ନେର ଏଠି ବସି ଛsି ? ସମେ` ତା+ୁ ବୁ େଝଇ ସୁେଝଇ ଘରକୁ େନେଲ।
େହେଲ ରାଜୁ ବାବୁ ସ!ୂଣ  ମୁକ ଭଳି େକୗଣସି କଥାର ଉ^ର େଦଉ ନଥାsି । ମାଆ ବାପା
େଯେତ ଯାହା ପଚାରି େଲ ମଧ ତା+ର େକୗଣସି ଉ^ର ନ ଥିଲା ।
ଶଶୁର ଘର େଲାକ ରାଜା ବାବୁ + अବା େଦଖି ଆଯ େହାଇ ଯାଇଥିେଲ।
ବାହାେର ଧମ
ୂ ଧାମେର େଭାଜି ଚାଲି ଛି େହେଲ ଏଠି ଯାହା ପାଇଁ େଭାଜି ଓ ଏେତ

ରାଜା ବାବୁ ଧୀର ସରେର କହି ପକାଇେଲ ସମ`+ୁ अନୁ େରାଧ ସସºାେନ େଭାଜନ
କରି ନି ଜ ଘରକୁ ଯାଆg, େହେଲ ମଁୁ କାହା କଥାେର େକୗଣସି ଉ^ର େଦଇ ପାରି ବି ନାହY।
ରାଜା ବାବୁ ପୁନ କହି ଥିେଲ ମଁୁ ପଥେମ ମାନସି ସହି ତ କଥା େହବି , ତା' ପେର
ଯାହା କହି ବି। ରାଜା ବାବୁ ନି ଜ େକାଠରୀକୁ ପେବଶ କେଲ୍। ମାନସି ମଝି େର ବସି ଛି।

ତ
ିକ

ା

ତାକୁ େଘରି ରହି ଛsି ଶଶୁର ଘରର େଲାକ। ରାଜା ବାବୁ +ୁ େଦଖି ମାନସି ସମ` ଶଶୁର
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ଆେୟାଜନ େସ କଣ ମୁକ ପ|ୁ ଭଳି अକମଣ େହାଇଗଲା। ସମେ` ଆଯ ଓ ନି ବା କ।

ଇ
-ପ

ଘର େଲାକ+ୁ କହି ଲା ତେମ ମାେନ ବାହାରକୁ ଯାअ ଖି ଆପି ଆ କରିବ। ମଁୁ େମା ପତି

ଆ

ହ
ାନ

େଦବ+ ସହ ଟିେକ କଥା େହବି । ସମେ` େକାଠରୀ ମଧରୁ ପେଳଇ ଆସି ଥିେଲ। ରାଜା
ଆହାନ ଇ-ପତି କା ସ!ୂ # ନି ଃଶୁ% ବି ତରଣ େହତୁ ଡା େଜାତି ପସାଦ ପ)ନାୟକ+ ,ାରା ପତି -ି ତ ଓ ପକାଶି ତ
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ବାବୁ ତ ରାଗେର କଁ କଁ େହଉଥିେଲ। ମାନସି କୁ େଦଖି ତା+ ହାଡ଼ ସହି ତ ଶି ରା ପସି ରା ଜଳି
ଯାଉଥିଲା। େସ ଯାଇ ପଲ+ ଉପେର ବସି ଗେଲ। ଠି କ ଏତି କିେବେଳ ମାନସି କହି ଲା,
"କଣ ତେମ େମା ଉପେର ରାଗିଛ? ମଁୁ କଣ ଭୁ ଲ କଲି େଯ? "
ରାଜା ବାବୁ କି ଛି କହି ପାରୁନଥିେଲ କି ସହି ପାରୁ ନଥିେଲ। ଏଇ ସମୟେର େଫାନ
ରି ଂ େହଲା। ମାନସି େଫାନ ଉଠାଇ କହି ଲା, "ହାେଲା, ତେମ େମା ସହି ତ ଆଉ କଥା ହୁअ
ନାହY। େମା ପତି େଦବ ବହୁତ ରାଗ କରୁଛsି ।"
ଏତି କି ଶୁଣି ରାଜା ବାବୁ ପଲ+ ଉପରୁ ଉଠି ବାହାରକୁ ପେଳଇ ଆସି ବା ସମୟେର
ମାନସି ଯାଇ ରାଜା ବାବୁ + ଆଗେର ଠି ଆ େହାଇ ଯାଇଥିଲା। କହି ଲା, "କାହYକି ପେଳଇ
ଯାଉଛ। େମାର ପରା ତମ ସହି ତ କଥା अଛି ।"
"ମଁୁ େତା ଭଳି ନ ଚରି ତା ସହି ତ କଥା େହବାକୁ ଚାେହଁ ନାହY। େମାେତ ସବୁ ଜଣା
ପଡି ଗଲା ତୁ େଗାେଟ ନାରୀ ନଁାେର କଳ+। େତଣୁ ମଁୁ କି ଛି अଘଟଣ ଘେଟଇବା ପବ
ୂ ର
 ୁ

ମାନସି କାCି ପେକଇଥିଲା। କହି ଲା, "ମଁୁ ଶି fିତା, ମଁୁ ନଚରିତା ନୁ େହଁ , ମଁୁ
ଜାଣିବାକୁ ଚାହଁୁ ଥିଲି ମଁୁ ଯାହାକୁ େନଇ ସାରା ଜୀବନ ସଂସାର କରିବି େସ ସି ନା ସ!ଦେର
ଧନୀ େହେଲ ହୃଦୟେର େସ େକେତ ଧନୀ! ରାଜା ବାବୁ ତେମ ସ!ଦେର ଧନୀ େହେଲ
ହୃଦୟେର ସ!ୁ # ଗରି ବ। େମା ପାଖେର େକୗଣସି େଫାନ ନାହY। ମଁୁ ତମ ଭଉଣୀ ପାଖରୁ

ତ
ିକ

ା

ଏଇ େଖଳଣା େଫାନ ଆଣିଥିଲି ଏଇ ନାଟକ କରି ବାକୁ । ତମ ଭଉଣୀ େମାେତ ନାଟକେର
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େମାେତ େମା ରାା ଛାଡି େଦ!"

ଇ
-ପ

ସାହାଯ କରି ଥିେଲ। ବି ବାହ ଏକ ବନ। ଏହା ହୃଦୟରୁ େହାଇଥାଏ ସେCହରୁ ନୁ େହଁ ।

ଆ

ହ
ାନ

ତୁ େମ େମାର ପତି େଦବ। ଇହପର କାଳର େଦବତା। ତୁ ମକୁ େନଇ ପରା ମଁୁ ସାରା ଜୀବନ
ଆହାନ ଇ-ପତି କା ସ!ୂ # ନି ଃଶୁ% ବି ତରଣ େହତୁ ଡା େଜାତି ପସାଦ ପ)ନାୟକ+ ,ାରା ପତି -ି ତ ଓ ପକାଶି ତ
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ସଂସାର କରି ବି।" ମାନସି ମୁkେର ଓଢଣା େଦଇ ରାଜା ବାବୁ +ୁ ଆୁ ମାଡି ପଣାମ
କରି ଥିଲା। ରାଜାବାବୁ + ସମ` ରାଗ ଘୃଣା କୁ ଆେଡ ଉେଭଇ ଯାଇଥିଲା। କହି
ପେକଇେଲ, "ତେମ ସତ କହୁଚ ମାନସି ?" ରାଜା ବାବୁ ନି ଜକୁ अତs ହୀନ ଓ ସେCହି
େବାଲି ବହୁତ ଘୃଣା କରୁଥିେଲ । ରାଜା ବାବୁ + ଆଖି ରୁ େକଇ େଠାପା ଆନCାଶ° ଗଡି
ପଡି ଥିଲା ।

ତ
ିକ

ା
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େଗାପୀବି ା, ବାହEଣ ଗଁା, ବାେଲଶର

ଆ

ହ
ାନ

9777995606
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ଏମିତି ଏକ अେପfା
ସକାଳକୁ अେପfା କରି କରି ଭାରି ବ` େହାଇ ପଡୁ ଥିଲା ରୁବି ।
ରାତି ଟା େଯମି ତି ବଢ଼ି ବଢ଼ି ଯାଉଥିଲା କି g ପାହି ବାର ନଁା ଧରୁ ନଥିଲା।
ବାରaାର ଘ¤ାକୁ ଚାହY ଚାହY ବି ରr େହଉଥିଲା ସି ନା କି g ନି ଦ ଜମା
େହଉନଥିଲା ତାକୁ । ମନେର େକବଳ େଗାଟିଏ ଭାବନା ଆସୁଥିଲା
ଝରଣା ବାରିକ

ସତେର କାଲି ସକାଳ େମା ପାଇଁ ସୁେନଲି ସୁଯ ର କି ରଣ େନଇ ଆସି ବ
ତ? କାଲି େକେତେବେଳ େସମାେନ ପହିେବ। ଆଜି େଫାନେର କଥା
େହଲା ପେର େକମି ତି ଏକ अଜଣା ଭୟେର ଛାତି ଟା ଥରି ଉଠୁ ଥିଲା।
ତଥାପି ଖୁସି ଲାଗୁଛି ସି ଏ ଆଜି େଫରି େବ।

ଶୁଣି ଝअଟ କି ରି ଉଠି ପଡି ଧାଇଁଲା ଦାk ଦୁ ଆର ମୁହଁ ଆେଡ। େୟ କ'ଣ
ଏେତ େଲାକ କଣ େହଇଛି କାହାର ଏମାେନ ଏମି ତି କାCୁ ଛsି କାହYକି।
କାହା ଉପେର ଏ ଚାଦର େଘାଡା େହଇଛି । ଇଏ କି ଏ ମୁହଁଟାକୁ େଟକି କି
େଦଖିବାକୁ ଚାହYଲା କି g ଭଲ ଭାେବ ଦି ଶୁ ନଥିଲା ଝାପସା ଝାପସା
ଦି ଶୁଥିଲା ତାକୁ । ଏତି କିେବେଳ େକହି ଜେଣ ଟାଣିଆଣିଲା ତାକୁ । ଆେଲା

ତ
ିକ

ା

େୟ କ'ଣ କରୁଚୁ । କି ଛି କହି ବା ପବ
ୂ ର
 ୁ ନି ଦଟା ଭାଂଗିଗଲ। ଏଇତ
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ଆଖିଟା ଟିେକ ବୁ ଜି େହଇ ଯାଇଛି । ବାହାେର େକାଳାହଳେର ଶ¹

ଇ
-ପ

ସକାଳ େହଇଗଲା। ଖରା ପଡ଼ି ଲାଣି ଦୁ ଆେର, ମଁୁ େଶାଇପଡ଼ି ଲି

ଆ

ହ
ାନ

େକମି ତି। ଝାଡ଼ୁଟା େନଇ ତରେର ଝାଡ଼ୁ କରି େଦଇ ନି ଜର ନି ତକମ
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ସାରି େଦଲା ରୁବି । ଏେତଦି ନ ପେର ଘରକୁ ଆସୁଛsି କଣ ଦି ଟା ରାି େଦେଲ ଆସି କି
ଖାଇେବ। ତା+ ମନ ପସCର ସବୁ ଖାଦ ପ`ୁତ କରି େଦଲା। େହେଲ ଏ ପଯs ବି
ଆସି େଲ ନାହY । େଫାନ ଲେଗଇ ଜାଣିବାକୁ େଚା କଲା କି g େଫାନ ଆଉଟ୍ अଫ
େରq, ସୁଇଜ अଫ ଜେଣଇ େଦଲା।
ମନଟା अ` ବ` ଲାଗୁଥିଲା। ଏତି କି େବେଳ ଏକ अଜଣା ନaରରୁ େଫାନ କଲ୍
ଟିଏ ଆସି ଲା। େଫାନ ଉେଠଇ ହାେଲା କହି ଲା, ଯାହା ଶୁଣିଲା ତା ପାଦ ତଳୁ ମାଟି ଖସି
ପଡ଼ି ଲା। ମୁkଟା ଘୁେରଇ େଦଲା ସବୁ ଆେଡ଼ ଖାଲି अାର ଆଉ अାର।
କଣ କରି ବ କି ଛି ଭାବି ବା ଆଗରୁ େଚତାଶନ
ୂ  େହାଇ ପଡ଼ି ରହି ଥିଲା। ଆଖି
େଖାଲି ଲା େବଳକୁ ତା ଚାରି ପାଖେର ବହୁତ େଲାକ େଘରି ବସି ଥିେଲ।
ସମେ` ଚାହY ବସି ଥିେଲ େକେବ ସି ଏ ଆସି ପହିବ?
କାଲି େପ@ନ କାସ୍ େର ରବି ଆମକୁ ଛାଡି ଚାଲି ଯାଇଛି । ଆଜି ରବି ନୁ େହଁ େଫରୁଛି

ପରି େବଶ ଗଁାଠୁ ସହର ପକ!ିତ େହାଇ ଉଠୁ ଥାଏ। ସମ`+ ଆଖିେର ଲୁ ହର ଧାର। ରୁବି
େଗାଟିଏ କାଠ କେ»ଇ ପରି ଚୁ ପଚାପ୍ ଠି ଆ େହାଇଥାଏ େଗାଟିଏ େକାଣେର। ଛାତି କୁ
ପଥର ପରି ଶr ହୃଦୟକୁ ଲୁ ହା ଠାରୁ ଟାଣ ପାଲଟି ଯାଇଥାଏ େଗାଟିଏ ଜି अsା ଶବ।
ହୃଦୟର Cନ ବC େହଉଥିେଲ ବି ନି ଃଶାସ ପଶାସ ଠି କ ଚାଲୁ ଥାଏ। ଗବେର ଛାତି ଫାଟି
ପଡୁ ଥାଏ ତାର। ଆର ଜନEେର ତା+ରି ହାତରୁ ଶ«ା ସି Cୂର ପି ି ନବ ବଧୁ ଟିଏ
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ସାଜି ବାକୁ अେପfା କରି ଥାଏ।
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ତା'ର ଶବ। ଓଡ଼ି ଆର ଗବ େଗୖାରବ ଓଡ଼ି ଶା ମାଟିର ପୁअ अମର ରେହ ଧନିେର ସାରା

ଆ

ହ
ାନ

ସମଲ, ତାଳେଚର, अନୁ େଗାଳ
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େନଟ୍ ଶାଢ଼ୀ
ଆଧୁନିକ ସମାଜ ଆଉ ଆଧୁନିକ ବା^ାବରଣ l ଆେମ ଏକ ମଡ#
ଦୁ ନି ଆେର ବୁ ଛsି l େସଥିପାଇଁତ ଭୁ ଲି ଯାଉଛsି ଆମ ସଂ9ାର,
ପର!ରା, ଚାଲି ଚଳନ ଆଉ ବବହାର l ସମାଜ ଦି ନକୁ ଦି ନ ଉଲଗw
େହବାକୁ ପସC କରୁଛି l ସତେର କଣ ହଜି ଗଲାଣି ଆମ ପର!ରା l
ବି ଶଜିତ ନାୟକ

ନୂ ତନ କରି ଆସି ଥିବା ନବବଧଟ
ୂ ି ଆଉ ହାେତ ଲaାର ଓଢଣୀ
େଦଉନାହY l ପରି ବ^ନଶୀଳ ସମାଜ ଏେବ େଗାଟିଏ ନୂ ଆ ରୂପେର l

େନଟଶାଢ଼ୀ କାହାଣୀଟି ଏକ ପାରିବାରି କ କାହାଣୀ ଉପେର
ଆଧାରି ତ

ପରି େସଦି ନ ମଧ େମାର ପତw ୀ େମା େଫରିବା ବାଟକୁ अେପfl କରି
ବସି ଥାsି l େବସରକାରୀ ଚାକି ରୀ ତ େବେଳ େବେଳ ଟିେକ ବି ଳa
େହାଇଯାଏ l ସତେର ପତw ୀ ରୂପେର ଭଲ ବୁ ଟିଏ ପାଇଛି l ଯି ଏକି େମା
ସୁଖେର ଦୁ ଃଖେର େମା ସହ ପାଦେର ପାଦ ମି ଶାଇ ଚାଲି ପାରୁଛି l
ହଟାତ, ଧୀର ସର େର ପଶw ଟିଏ ପଚାରି େଦେଲ l ଜାଣିଛ ଆଉ ଦୁ ଇ
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ତ
ିକ

ା

ଦି ନ ପେର କଣ..?

ଆ

ହ
ାନ

ମଁୁ କି ଛି ସମୟ ନି ରବ େହାଇ ରହି ଗଲି l କି ଛି ସମୟ ପେର େମାର
ଆହାନ ଇ-ପତି କା ସ!ୂ # ନି ଃଶୁ% ବି ତରଣ େହତୁ ଡା େଜାତି ପସାଦ ପ)ନାୟକ+ ,ାରା ପତି -ି ତ ଓ ପକାଶି ତ
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ମେନ ପଡି ଗଲା େଯ ଆମର ବି ବାହକୁ ପଥମ ବଷ ପୁରିବ l ଆଜି ଯାଏ କି ଛିବି ମୁହଁେଖାଲି
ମାଗି ନାହାsି l କାମର ବ`ତା େଯାଗୁ ଭଲକରି ସମୟ ବି ତାଇପାରି ନି ତା+ ସହ l ମେନ
ମେନ ଭାବୁ ଛି अଫିସରୁ ଏହି ଦୁ ଇଦି ନ ଛୁଟି େନଇ ପତw ୀ+ ସହ ସମୟ ବି ତାଇବାକୁ l କି ଛି
ଦି ନ େହଲା େଦଖୁଛି େସ କି ଛି କହି େବ କହି େବ େହଇଛsି କି g କହି ପାରୁନାହାsି l ମଁୁ ମୁହଁ
ଖୁଲି ପଚାରି େଦଲି କି ଛି କହି ବ ସାେ| ସାେ| ଉ^ର ଆସି ଲା "ହଁ " ମଁୁ କହି ବାକୁ ଲାଗିଲି
େଦଖ ମଁୁ ତମର ସାମୀ େହବା ସେ| ସେ| େଗାଟିଏ ଭଲ ବୁ ମଧ େତଣୁ େମା ସହ
କି ଛି ବି େସୟାର କରି ପାରି ବ l େସ କହି ବାକୁ ଲାଗିେଲ େଗାଟିଏ ଶାଢ଼ୀ କି ଣିଥାsି l ମଁୁ ହସି ଲି
ଆେର ଏଇ କଥା ହଁ କି ଣିବା େମା ମୁହଁରୁ କଥା ସରି ନଥାଏ ଧୀର ସର େର େଗାଟିଏ ଶ¹
ଭାସି ଆସି ଲା
"େନଟଶାଢ଼ୀ" ମଁୁ କି ଛି ସମୟ ` େହାଇଗଲି l ମଁୁ େକେବବି ଆଶା କରି ନଥିଲି କି
ତା+ ପାଟିରୁ ଏମି ତି ଏକ ଶ¹ଟିଏ ଆସି ବ େବାଲି l େସ ବାରaାର ପଚାରୁଥାsି କି ଛି

ପେଡ଼ାଶୀ ଘର ରାଣୀ ଭାଉଜ ପି ିଥିେଲ ଭାରି ଭଲ ଲାଗୁଥିେଲ l ତା+ ମୁହଁରୁ ଏ କଥା
ଶୁଣିବା ସାରି ବା ପେର ଧୀର ସରେର 'ହଁ ' କହି େଦଲି l କି g େସ ଦି ନ ରାତି ସାରା ମଁୁ
େଶାଇନଥିଲି କାରଣ େମାର ବି େବକ େମାେତ ବାରaାର କହୁଥାଏ l ମଁୁ ଜେଣ ଶି fକ+
ପୁअ ଏ ସମାଜ ତା+ୁ ବହୁତ ସºାନ କେର େଲାକମାେନ କଣ କହି େବ l େମାର ପତw ୀ କଣ

ତ
ିକ

ା

କି ଛି ଜାଣି ପାରୁନାହାsି l ଜାଣିେବ ବା େକମି ତି ଏ ସମାଜ ବଦଳୁ ଛି ବଦଳୁ ଛି ଚି sା ଧାରା l
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କହି େଲନି େଯ l ମଁୁ ହଁ କି aା ନା କହି ପାରୁନଥାଏ l େସ ଉଦାହରଣ େଦଇ କହି େଲ

ଇ
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ଦୁ ଇ ଦି ନ ପେର...

ଆ

ହ
ାନ

ସକାଳୁ ସକାଳୁ ବୁ ଲି ବାକୁ ଭାରି ପଡ଼ି ଲୁ l େମାେତ ବହୁତ ଖରାପ ଲାଗୁଥାଏ ତା+
ଆହାନ ଇ-ପତି କା ସ!ୂ # ନି ଃଶୁ% ବି ତରଣ େହତୁ ଡା େଜାତି ପସାଦ ପ)ନାୟକ+ ,ାରା ପତି -ି ତ ଓ ପକାଶି ତ
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େସଇ େନଟଶାଢ଼ୀକୁ େଦଖି କାରଣ  ଭାବେର େଦଖାଯାଉଥାଏ ତା+ର ଉଦର ଭିତେର
ଥିବା ନାଭିଟି l ତଥାପି ମଁୁ ମନା କରି ପାରୁ ନଥାଏ l ବାପା ବି ଦାଳୟକୁ ଚାଲି ଯାଇଥାsି l
ମା+ ପାଖକୁ ଗଲୁ ଆଶୀବାଦ ପାଇଁ େମା ମା େମାେତ ଖାଲି अନାଉଥାsି l ମଁୁ ପଢ଼ି ପାେର
ତା+ ଆଖିେର ଥିବା ପରି ଭାଷାକୁ l େସ ଆଗ କାଳର େଲାକ ତା+ୁ ଏ ସବୁ ଭଲ ଲାଗିବନି l
େହେଲ ମଁୁ ବା କଣ କରି ପାରିବି l ମା କି ଛି କହି ବା ଆଗରୁ ଘରୁ ଚାଲି ଆସି ଲୁ l ମା ଆଖିକୁ
ସି ନା କି ଛି କହି ପାରି ଲି ନାହY କି g ରା`ାେର ଗଲାେବେଳ अେନକ+ ସିE ତହାସ େଯମି ତି
େମାେତ ପରି ହାସ କରୁଥାଏ l ମଁୁ ଆଉ େଧୖ ଯ ଧରି ରହି ପାରି ଲିନି l ରାଗିଯାଇ କହି ବାକୁ
ଲାଗିଲି କଣ ତେମ କି ଛି ଜାଣି ପାରୁନ
େଭା େଭା େହାଇ କାCି ଉଠି େଲ ଆଉ କହି ବାକୁ ଲାଗିେଲ ମଁୁ ଜାଣିନଥିଲି କି ଏ
ସମାଜ କଳୁ ଷିତ େହାଇଯାଇଛି େବାଲି l େମାେତ fମା କରି ଦିअ ମଁୁ ଆଉ େକେବବି ଏମି ତି
କି ଛି କରିବି ନି ଯାହା ତୁ ମକୁ ଖରାପ ଲାଗିବ l
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ତ
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ା

ତା+ୁ େଦଖିନି େକେବବି େସ େନଟଶାଢ଼ୀ ପି ି ବାର l
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ବାପା ଘରକୁ ନ ଆସି ବା ପବ
ୂ ର
 ୁ ଆେମ ଘରକୁ େଫରି ଆସି ଲୁ l େସଇ ଦି ନଠଁୁ ମଁୁ

ଆ

ହ
ାନ

ରାଜଘରେପାଖରୀ, ଭଦକ
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କାp ଠଣା
େଲଉଟିଆ ଓ େକାଶଳା ଶାଗ କି ଣିେଲ ବ+ିମ ବାବୁ । େମାଟ
ପଚି ଶ ଟ+ାର ଶାଗ। େକାଡି ଏ ଟ+ା ପେକଟେର ଥିଲା। ଆଉ ପା
ଟ+ା ପାଇଁ ଏ ଘର େସ ଘର େହଉଛsି େସ। ଭଉଣି ଉମଳା, vୀ
ସୁଜାତା ସବୁ ବସି ଛsି ବାରkାେର, ସମେ` अଳସୁଆ। େକହି ଉଠୁ
ନି ତରqନ ନC

ନାହାsି ନି ଜ ନି ଜ ଜାଗାରୁ। େବାଉର ଶା ପାଇଁ ସମେ` ଆସି ଛsି
ସହରରୁ। ବାପା େଭାଳା ମେହଶର। ବସି ଛsି େଚୟାର ଉପେର। ଚୁ ପ୍
ଚାପ୍ ବସି େଦଖୁଛsି । ଶାଗବାଲି ବୁ ଢ଼ୀ ପା ଟ+ା ବାହାନାେର େଫନ୍
ତେଳ ବସି ଝାଳ ମାରୁଛି ।

େଦଖ କାହା ପାଖେର ପା ଟ+ା अଛି । ସବୁ ଆେଡ େଖାଜି ଆସି ଲି,
ପାଉନି ।
େବାଉ ଯି ବାପେର ବାପା େବଶି କି ଛି କଥା ହୁअsି ନାହY କାହା
ସାଥିେର। ଆଜି େବାଉର ପଶଂସା କରି େବ େବାଲି

ଆଗତୁ ରା େହାଇ

କହି େଲ, ତୁ ସବୁ ଶି ଖି ଥାଆg େତା େବାଉ ପାଖରୁ।
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ଶୁଣ ! ହାଟରୁ ଆସି େଯମି ତି ମଁୁ ସାଟ  େଖାଲି କାpେର ଟା|ିଦି ଏ,
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ବ+ିମ ବାବୁ ଚି ¼ାର ଛାଡ଼ି େଲ, ଆେର ଉମଳା ! ଆେର ସୁଜାତା !

ଆ

ହ
ାନ

େତା େବାଉ ବି େଲଇ ପରି ଜଗି ରହି ଥାଏ ଟିକିଏ ଦୂ ରେର। ପେକଟେର
ଆହାନ ଇ-ପତି କା ସ!ୂ # ନି ଃଶୁ% ବି ତରଣ େହତୁ ଡା େଜାତି ପସାଦ ପ)ନାୟକ+ ,ାରା ପତି -ି ତ ଓ ପକାଶି ତ
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ହାତ ପୁେରଇ ଖୁଚୁରା ପଇସା କାଢି କାpଠଣାେର ରଖିେଦଇ ଆେସ। ମଁୁ ସବୁ େଦେଖ, କି g
କି ଛି କେହନି । କାହYକି େକଜାଣି ଶାେର ବାି େହାଇ ଯାଇଥିଲି େତା େବାଉ ସହି ତ।
େବାଉର ଏଇ ସବୁ କାଯକଳାପ େମାେତ େବଶ୍ ଆନC େଦଉଥିଲା। ବି ଚାରୀ ପଇସା
ଆଣିବ କୁ ଆଡୁ । େମା ପେକଟରୁ ପଇସା େନଇ ଯଦି ଜେଣ ଖୁସି ହୁଏ , ମଁୁ କାହYକି କି ଛି
କହି ବି େଯ ! େଶାଇଲା େବଳକୁ କେହ, ଜାଣିଛ !
ତା କଥା ଛେଡଇ େନଇ ମଁୁ କେହ େଗାେଟ େଚାରଣୀ ଆସି େମା ପେକଟ ସଫା କରି
େଦଇଛି । େସଇ କଥା କହି ବ ତ!! େଫଁ କରି ହସି େଦଇ ମୁହଁ ମାଡ଼ି େଶାଇଯାଏ େତା
େବାଉ। ଆମ େଶାଇବା ଘର କାpଠଣା ହY ତା ମନି ପସ। ଶାଗ, ପରି ବା ସବୁ କି େଣ ତା
ପଇସାରୁ। ଶାଗବାଲି କେହ ମାଉସୀ, ତେମ ତ ଏ ଘରର ମାଲି କାଣୀ। ଏେତ ପଇସା ତମ
ପାଖେର ! କାହY େକେବ ମଉସା+ୁ ତ ମାଗନି । ଛାତି କୁ େ» େମାଟା େହାଇଯାଏ େତା
େବାଉର। ମଲି@ ଫୁଲି ଆ ହସଟିଏ େଦଇ ଘର ଭି ତରକୁ ପଶି ଯାଏ ସି ଏ।

ପା ଟ+ିଆ କି ଦୁ ଇ ଟ+ିଆ କଏନ। ହି ସାବ ପତ ଜାଣି ନ ଥିବା େତା େବାଉ କି g ଭାରି
ଚାଲାକ ଥିଲା। ତା ପାଖରୁ ଠେକଇ େନବା ସହଜ ନୁ େହଁ ।
େମାର ଦରକାର େହେଲ ମଁୁ କେହ ବାସsୀ, ଦୁ ଇ ଟ+ା ଦରକାର।ଧାଇଁ ଯାଏ େସ
ତା କାpଠଣା ପାଖକୁ । ଦୁ ଇ ଟ+ା ବେଢଇ େଦଇ ଗୀର େହାଇଯାଏ େସ। େଯମି ତି ତା

ତ
ିକ

ା

ସୟରୁ ଦୁ ଇ ଟ+ା କମି ଗଲା। ଦଶ ବାରଟି କଏନ ଥିେଲ େତା େବାଉର ପାଦ ଆଉ ତେଳ
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େତା େବାଉ ପାଠସାଠ ପଢି ନ ଥିଲା। ପଇସା ଉପେର ହାତ ବୁ େଲଇ କହି ଦିଏ,

ହ
ାନ
ଆ

କି , ଦି ଆ ନି ଆେର ଏମି ତି କି ଛି ମୁହୂ^, ବାସ୍...

ଇ
-ପ

ପେଡନି । ପୃଥିବୀର େଯ େକୗଣସି େକାଟିପତି + ଠୁ ଖୁସି ଥିଲା େତା େବାଉ। ଖୁସି ଆଉ କଣ
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ମରି ବା ପବ
ୂ ର
 ୁ ଖାଲି ଧାଡ଼ି ଏ କହି ଥିଲା, ତମ ପେକଟ୍ ରୁ ପଇସା େଚାରଉ ଥିଲି, କି ଛି
ଭାବି ନ ତ !!!
ବାପା ଟିକିଏ ଭାବ ପବଣ େହାଇ ଉଠି େଲ..
ବ+ିମ ବାବୁ େଦୗଡି େଲ େବାଉର କାpଠଣା ପାଖକୁ , अାରେର ହାତ ବୁ େଲଇ
ଆଣିେଲ। ପା ଟ+ିଆ ଦୁ ଇଟି କଏନ। ଶାଗବାଲି କୁ ପାଟ+ା ବେଢଇ େଦେଲ।
ଆେର ବ+ିମ ପା ଟ+ା େକାଉଠୁ ପାଇଲୁ ? ବାପା ପଚାରି େଲ
େବାଉର ପଇସା, ପାଇଲି ତା କାpଠଣାରୁ, କହି ଭାବପବଣ େହାଇ ଉଠି େଲ ବ+ିମ ବାବୁ ।
ପା ଟ+ିଆ ଦୁ ଇଟି କଏନ ସାଥିେର େବାଉ ଛାଡି ଯାଇଛି ଆକାଶ ପରି ବି ଶାଳ ସE ତି ଟିଏ..
ମରି ବା ପବ
ୂ ର
 ୁ ଖ{ କରି ପାରି ନି େବାେଧ।
ଶାଗବାଲି ଆଖି େପାଛି େପାଛି େଗଟ େଖାଲି ରା`ା କୁ ବାହାରି ଗଲା। େବାଉର ଆୟ
ବୟ ଖାତାେର ସବୁ ପଇସା େଶଷ !! ବାଲାନ୍ସ ଜି େରା... ଠି କ୍ େବାଉର ହୃଦୟ ପରି। ନା

ତ
ିକ

ା

ଡି ଏଲ ଏ-୧୨, ଭି ଏସ ଏସ୍ ନଗର
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ଗି, ନା ଛC, ନା କପଟ।

ଇ
-ପ

ଭୁ ବେନଶର-୭୫୧୦୧୦

ଆ

ହ
ାନ

େମା - ୯୪୩୭୧୭୮୪୨୪
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ଗରିବ ଛୁଆର କାଳୀପଜ
ୂ ା
ସାଧାରଣତଃ କା^କ ମାସ अମାବାସା ତି ଥିେର ଦୀପାବଳି ପାଳନ

କରା ଯାଇଥାଏ । ଆମ ଓଡ଼ି ଶାେର ଦୀପାବଳି ଦି ନ ପି ତୃେଲାକ+ୁ ଶା
େଦବା ସହ ସଂଧାେର ବଡବଡୁ ଆ ଡାକି ବାର ପର!ରା ରହି ଛି।
େସହି ପରି ଉ¼ଳ,ପି ମ ବ|େର ଦୀପାବଳି େର କାଳି ପଜ
ୂ ା କରାଯାଏ।
अ+ିତା ପାଢ଼ୀ

ଆମ ଓଡ଼ି ଶାର ଭଦକ ଜି ଲ@ାେର କାଳୀପଜ
ୂ ା ଏକ ନି ଆରା ଢ|େର
ପାଳନ

କରାଯାଇଥାଏ।

ଏଠି କାର

ଭଦକାଳୀ

ମCିରେର

ମାଆ

ଭଦକାଳୀ+ର ପଜ
ୂ ା କରାଯାଇଥାଏ ।
"ଜୟsୀ ମ|ଳା କାଳି ଭଦକାଳୀ କପାଳି ନୀ।

ଓଡି ଶା େର ପତି -ିତ ବି ଭିନw ଶrି ପୀଠ ମଧରୁ ମା ଭଦକାଳୀ+
ପୀଠ अନନ ଏହା ସବ ପୁରାତନ ଶrି ପୀଠ ମଧରୁ େଗାଟିଏ ମା
ଭଦକାଳୀ େହଉଛsି ମାତା ସତୀ+ अଂଶ ମାତା ସତୀ+ अଂଶ
ବି େଶଷରୁ ମା’ ଜନିE ଥିବାରୁ, ମାତା+ ପୀଠ ଏକ ଶrିପୀଠ ଭାେବ ସବଜନ
ବି ଦିତ ମା ଭଦକାଳୀ+ ମCିର ଭଦକ ସହରଠାରୁ ପାୟ ୭ କି .ମି .

ଇ
-ପ

ତ
ିକ

ା

ଦୂ ରେର ଥିବା ଆହାରପଦା ଗାମେର अବିତ

ଆ

ହ
ାନ

ଏଠାେର ଚତୁ ଭୁ ଜା ମା’ ଭଦକାଳୀ ସି ଂହପୃ-େର ପଦEାସନେର
ଆହାନ ଇ-ପତି କା ସ!ୂ # ନି ଃଶୁ% ବି ତରଣ େହତୁ ଡା େଜାତି ପସାଦ ପ)ନାୟକ+ ,ାରା ପତି -ି ତ ଓ ପକାଶି ତ
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ଦୁ ଗା fମା ଶି ବା ଧାତୀ ସାହା ସଧା ନମ`ୁେତ”
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ବି ରାଜମାନ କରିଛsି । ଉପର ଭୁ ଜ ଦୁ ଇଟି ମଧରୁ ଦfିଣେର ଖଡ୍ଗ ଓ ବାମ ଭୁ ଜେର
ଖପର ଧାରଣ କରିଛsି । ତଳଭୁ ଜ ଦୁ ଇଟି ମଧରୁ ବାମଭୁ ଜେର ଜପାମାଳି ଓ ଦfିଣ
ଭୁ ଜେର ଶି ଶୁ କୃ +ୁ େକାଳେର ଧରିଛsି । ଏହା ଏକମାତ ଶrିପୀଠ େଯଉଁଠି ମା କାଳୀ
ଶୀକୃ +ୁ େକାଳେର ଧରି ଛsି । ଏହି ପୀଠକୁ “ଦୂ ଗା ମାଧବ ପୀଠ” ମଧ କୁ ହାଯାଏ ।
ଏହି ଭଦକାଳୀ ପୀଠ ଚର!ା, ଭଦକେର ଦୀପାବଳୀର େବଶ ଧମ
ୂ ଧାମେର େମଳା
ଲାଗିଥାଏ। ଏଠାେର ପାୟତଃ ଛअରୁ ସାତ େମଢ଼ କାଳୀମkପ ପତି -ା କରା ଯାଇଥାଏ।
ବହୁତ ଧମ
ୂ ଧାମେର େମଳା ନअଦି ନ ପଯs ଲାଗିରେହ। ବହୁ ଦୂ ରଦୁ ରାsରୁ େଲାକମାେନ
ମାଆ ଭଦକାଳୀ+ର ଦଶନ କରିବାକୁ ଆସି ଥାsି । ପଜ
ୂ ା ସମୟର ସଂଧାର ଝଲକ अତs
ମନ ମୁକର। ନାନା ର|ର अେଲାକେର ରାା ଗୁଡିକ ସୁସ®ି ତ େହାଇଥାଏ। ପଜ
ୂ ା
ମkପ ଗୁଡିକ ମଧ ସମାଜ ସେଚତନତା ପବ
ୂ କ
 ନାନା ବି ଧ ମୂ^ ମାନ ନି ମା ଣ କରା
ଯାଇଥାଏ ।

ନାନା ବି ଧ େଦାକାନ ଓ େଖଳଣା େଦଖିବ ।
ବବୁ ଲ ଜି ଦ୍ କରିବା େଯାଗଁୁ ବାପା ମାଆ ଦୁ େହଁ ବବୁ ଲକୁ ଭଦକ କାଳୀ େଦଖି ବାକୁ
ବୁ ଲାଇ େନେଲ। ବବୁ ଲ ବସେର ବସି ସହରକୁ ଯି ବାକୁ ବହୁତ ପସC କେର। େସମାେନ
ଯାଇ ବସାkେର ପହଁ ଚିେଲ। କି ଛି ସମୟ अେପfା ପେର ବସ ଆସି ଲା। ବସ ଭଦକ

ତ
ିକ

ା

ଯି ବ େବାଲି କk½ର ଡାକ ଛାଡୁ ଥାଏ ଭଦକ.... ଭଦକ... ଚର!ା ଭଦକାଳୀ... ଚର!ା
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ବବୁ ଲର ଏକାs ଜି ଦ୍ େଯ େସ ଭଦକ କାଳି ପଜ
ୂ ାେର ମାଆ କାଳୀ+ ଦଶନ କରି ବ।

ଇ
-ପ

ଭଦକାଳୀ....। କk½ରର ଡାକେର ବବୁ ଲ अତs ଆନCିତ େହାଇଗଲା। େସ ଆଜି ମନ

ଆ

ହ
ାନ

ଭରି ସବୁ ଜି ନିଷ େଦଖି ବ। େକେତ କାର, ବସ, ଟକ ଆଦି ଗାଡି େଦଖିବ। େହେଲ ବସକୁ
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େଦଖି ତାର ମନ ଦୁ ଃଖ େହାଇ ଯାଇଥିଲା। ବାପେର ବାପ ଏେତ ଭିଡ଼! େକମି ତି ଚଢ଼ି ବା
ବସ ଭିତରକୁ ! ପାଦ ରଖିବାକୁ ବି ଜାଗା ନାହY! େସାରି ଷ ପକାଇେଲ ତଳକୁ ଆସି ବ ନାହY।
ଏତି କି େବେଳ କk½ର ଟାଣି େନଇ ଭିଡ଼ ଭିତରକୁ େଠସା ମାରି େଦଲା। ବାପା,
ମାଆ ଓ ବବୁ ଲ ସହି ତ अନାନ ଯାତୀମାନ+ୁ , େକଇ େସେକk ମଧେର େଠସା େଠସି
କରି ବସ ଭି ତରକୁ େପଲି େଦେଲ କk½ର। ବବୁ ଲ େଛାଟିଆ ପି ଲା ଯାହା େହଉ କାହା
େଗାଡ଼ ତେଳ ଚାପି େହାଇ ବସି ଯାଇଥାଏ। ମାଆ ଡାକ ଛାଡି େଲ ବବୁ ଲ େସଇ ସି ଟ ପାଖକୁ
େସମି ତି ଆଉଜି େହାଇ ବସି ରହି ଥା। ବି ଚରା ନି ଜ ମୁହଁକୁ େସଇ ସି ଟ ତଳକୁ େଦଇ
ମା+ଡ ଭଳି ବସି ରହି ଥାଏ ।
ବସ ଚାଲି ଲା! େହେଲ ବବୁ ଲ ଭାବି ଥିଲା ବସେର ବସି ଗାଡି େଘାଡା େଦଖିବ! ବଡ଼
ବଡ଼ େକାଠା େଦଖି ବ! େକେତ ଖୁସି େହବ! େହେଲ ତାର ସବୁ ଭାବନା ଭାବନାେର
ରହି ଗଲା। ଏମି ତି ଭାବୁ ଥିବା େବେଳ ପାଖେର ଛି ଡା େହଇଥିବା େକହି ଜେଣ ଯାତୀ

କି ଏ ଶୁଣୁଛି ? େବେଳ େବେଳ ହ!ସ ଉପେର ଗାଡି ଏମି ତି କଚାଡି େଦଉଥାଏ େଯ ପାଣ
ବାହାରି ଯାଉଥାଏ । ଟିେକ ଏପଟକୁ अନାଇେଦଲା େବଳକୁ େଛାଟ ପି ଲାଟିଏ ଭିଡ ଭିତରୁ
ଦୁ ଗ ଭରା ବାsି େବାହି ପକାଉଥାଏ । ଟିେକ େପାଛି ପାଛି େହାଇ ପୁଣି ତଳ ଆଡ଼କୁ
अେନଇ େଦଲା େବଳକୁ ମଝି କୁ ଜେର କାହାର ଆୁ ମାଡ଼ େହାଇ ଜୀବନ ବାହାରି

ତ
ିକ

ା

ଯାଉଥାଏ । ବହୁତ କେର ଯାଇ ଚର!ା ବସ ାkେର ଗାଡି ପହଁ ଚିଲା । अଗଣିତ
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ମାରି େଦଉଥାଏ େଗାଇଠା, ଓଃ ଓଃ େମା କମର ଭା|ିଗଲା !କହି ଡାକ ଛାଡୁ ଥାଏ । େହେଲ

ଇ
-ପ

ଯାତୀ ଓହ@ ାଉ ଥାଆsି । କk½ର ଜଣ ଜଣକୁ ପଇସା େନଇ ଓହ@ ାଇ େଦଉଥାsି ।

ଆ

ହ
ାନ

େହେଲ ବବୁ ଲର ସମ` େପାଷାକ ପରି¢ଦ ମଇଳା େହାଇଯାଇଥାଏ । ହନୁ ମା+ଡ ଭଳି
ଆହାନ ଇ-ପତି କା ସ!ୂ # ନି ଃଶୁ% ବି ତରଣ େହତୁ ଡା େଜାତି ପସାଦ ପ)ନାୟକ+ ,ାରା ପତି -ି ତ ଓ ପକାଶି ତ
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ବାsି ଭିଜା ମୁk ବାଳ ଉପର ମୁହଁା େହାଇ ଠି ଆ େହାଇଥାଏ । ଯାହାେହଉ ବାହାରକୁ
ବାହାରି ଆସି ଲା । ବାପା ମାଆ ବବୁ ଲର अବା େଦଖି ଝାଡୀ ଝୁଡ଼ି ଟିେକ ସଫା ସୁତୁରା
କରି େଦଇ ନି ଜ ଆ|ୁଳି େଦେଖଇ କହି େଲ, " ବାପାେର ବହୁତ ଭିଡ ! େମା ଆ|ୁଳି ଜାବୁ ଡି
ଧର, େକେବ ବି ଛାଡ଼ି ବୁ ନାହY । ନ େହେଲ ହଜି ଯିବୁ !"
ବାପା ମାଆ+ ସହି ତ ବବୁ ଲ ଆଗକୁ ଆଗକୁ ଚାଲି ଲା । କି ଛି ବାଟ ଗଲା ପେର
ନାନା ପକାର େଖଳଣା େଦାକାନ େଦଖି ବବୁ ଲର େପଟ ଭରି ଯାଉଥାଏ । ମଝି େର ମଝି େର
ମାଆ+ ଆ|ୁଳି ଛାଡି େଦଇ େଖଳଣା େଦାକାନକୁ ଦଉଡି ଯାଉଥାଏ । ମାଆ ଡାକ ଛାଡ଼sି
ବବୁ ଲ...ବବୁ ଲ...ପେଳଇ ଆ ବାପା... ହଜି ଯିବୁ !
କି ଛି ବାଟ ଗଲା ପେର ହାଇ9ୁଲ କାଳୀ େମଢ଼ ଗଳି େର ବାପା ମାଆ+ ସହି ତ ବବୁ ଲ
ପେବଶ େହଲା । ସାମwାେର ଜେଣ ଉଡାଯାହାଜ ବି କାଳୀ ରି େମାଟ ଵାଲା ଉଡାଯାହାଜ
ଉଡାଇ ଉଡାଇ ପି ଲା+ୁ ଆକଷତ କରାଉ ଥାଏ । ବବୁ ଲର ଭାରି ଇ¢ା େହଉଥାଏ

କହି େବ अଧି କ ଦାମ । େତଣୁ ବାପା+ୁ କହି ବା ପବ
ୂ ର
 ୁ ଆଗକୁ ଚାଲି ବାକୁ ଲାଗିଥାଏ ।
ଜେଣ ଲଡୁ ବାଲା ଡାକ ଛାଡୁ ଥାଏ ପାଳୁ अ ଲଡୁ ....ପାଳୁ अ ଲଡୁ ...
ବବୁ ଲର ପାଳୁ अ ଲଡୁ ଭାରି ପି ୟ । ପାଟିରୁ ପାଣି ଆସି ଯାଉଥାଏ । େଗାେଟ
େପେକଟ ଦଶ ଟ+ା େବାଲି ଡାକ ଛାଡୁ ଥାଏ । ବବୁ ଲ ବାପା+ୁ କହି ଲା, "ବାପା ମଁୁ ପାଳୁ अ
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ା

ଲଡୁ ଖାଇବି , ବାପା ଦୟାକରି େମାେତ େଗାେଟ େପେକଟ କି ଣି ଦି अ"

ଆ

ହ
ାନ

ଇ
-ପ

ବାପା ନାଲି ଆଖି େଦେଖଇ, "ଚୁ ପ କର, ଏଇଥିପାଇଁ ତେତ କୁ ଆେଡ ଆଣିବା କଥା
ନୁ େହଁ ।"
ଆହାନ ଇ-ପତି କା ସ!ୂ # ନି ଃଶୁ% ବି ତରଣ େହତୁ ଡା େଜାତି ପସାଦ ପ)ନାୟକ+ ,ାରା ପତି -ି ତ ଓ ପକାଶି ତ
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ଉଡାଯାହାଜ କି ଣିବ । େସ ମଧ ଜାଣିଥାଏ ବାପା+ୁ କହି େଲ ବାପା କି ଣି କି ଣିେବ ନାହY ।
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ଏେତକ ଶୁଣି ବବୁ ଲ ସି ଧା ଚାଲି ବାକୁ ଲାେଗ। କି ଛି ବାଟ ଉ^ାରୁ, ସୁCର ସୁCର
େବଲୁ ନବାଲା ଡାକ ଛାଡି ଲା, "େବଲୁ ନ ନି अ ନାଲି େବଳୁ ନ..., ହଳଦି ଆ େବଲୁ ନ...,
େଗାଲାପୀ େବଲୁ ନ....। ବବୁ ଲର ଭାରି ମନ େହଲା େଗାେଟ େବଲୁ ନ କି ଣିବ । ପବନେର
ଉେଡଇବ । ଏହି ଥର ସାହସର ସହି ତ କହି ପେକଇଲା, "ବାପା େମାେତ େଗାେଟ ନାଲି
ଉଡsା େବଲୁ ନ କି ଣିଦିअ । ମଁୁ ଆଉ େକୗଣସି େଖଳଣା ମାଗିବି ନାହY । "
ଏହି ଥର ବାପା+ର େକାଧର ସୀମା ପାର େହାଇ ଯାଇଥିଲା। ଗାଲ ମୁଳିକୁ ନି ଘା ତି ଆ
େଗାେଟ ଜାବୁ ଡା େଦଇ କହି େଲ, "ଏଇଟାକୁ ମଁୁ ଯାତା କି ମଉଛବକୁ େନବା ପାଇଁ ଇ¢ା
କେର ନାହY । ଯାହା େଦଖି ବ ମାଗିବ । କି ଣିବି...କି ଣିବି...େଯମି ତି ତା େବାପାର ଜାହାଜ
ଚାଲି ଛି ।"
ମାଆ ସାsନା େଦେଲ ଥାଉ ପି ଲାଟକୁ ଏମି ତି ମାରି ବା ଠି କ ନୁ େହଁ । ବବୁ ଲ ଗାଲକୁ
ଆଉଁସି ଆଉଁସି ଚାଲି ଥାଏ। ହଠାତ କାଳୀ ମkପ ପାଖେର ଭିଡ଼ ବଢି ଯାଇଥିଲା। ଭିଡ଼
େଦଇଥିଲା। ତା'ପେର କି ଏ କୁ ଆେଡ

ଚାଲି ଯାଇଥିେଲ େକ ଜାେଣ? ବବୁ ଲ ଆଉ ବାପା ମା+ୁ େଦଖି ବାକୁ ପାଇଲା ନାହY। ଭିଡ଼
ଭିତରୁ େଲାକ+ର ପାଦ ଛCା ମଧ େଦଇ ବାହାରକୁ ଗଳି ଗଳି ଆସି ବାକୁ େଚା କଲା।
େହେଲ େକହି ଲାତ ମାରି େଦଉଥାଏ ତ େକହି େଗାଇଠା। ବି ଚରା ବାହାରକୁ ଆସି ବା ପାଇଁ
ବହୁତ କ ପାଉଥାଏ। େଜାରେର ବାପା… ମାଆ.. କାCିବାକୁ ଲାଗିଲା। େମା ବାପା

ତ
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ା

କାହY??? େମା ମାଆ କାହY??? େହେଲ କାC କି ଏ େଦଖୁଛି ନା ଶୁଣୁଛି । ଭି ଡ଼ ଭିତେର
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ଭିତେର ବବୁ ଲ ମାଆ+ର ଆ|ୁଳି ଛାଡି

ଇ
-ପ

ଆହୁରି अଧି କ ଚାପି ଯାଉଥାଏ ।

ଆ

ହ
ାନ

ଜେଣ େଡ|ା, ହୃପୃ ଓ ହୃଦୟବାନ ବrି+ର ଦୃ ି ପଡି ଲା ବବୁ ଲ ଉପେର ।
ଆହାନ ଇ-ପତି କା ସ!ୂ # ନି ଃଶୁ% ବି ତରଣ େହତୁ ଡା େଜାତି ପସାଦ ପ)ନାୟକ+ ,ାରା ପତି -ି ତ ଓ ପକାଶି ତ
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ସେ| ସେ| ପି ଲାଟାକୁ ଭିଡ ମଧରୁ େଟକି େନଇଥିେଲ । ପଚାରି େଲ, ବାପାେର େତା ନଁା
କଣ?"
େମା ନଁା ବବୁ ଲ। େମା ବାପା ମାଆ ଭି ଡେର କୁ ଆେଡ ଚାଲି ଗେଲ ମଁୁ ପାଉ ନାହY ।
େମାେତ େମା ବାପା ଦରକାର ଓ ମାଆ ଦରକାର!" ଉଁ ଉଁ େହାଇ େଜାରେର କାୁ ଥାଏ
ବବୁ ଲ ।
ଭଦେଲାକ ଜଣ+ୁ ଭାରି ଦୟା ଆସି ଲା। ଭିଡରୁ ବାହାରକୁ ପି ଲାଟିକୁ ଆଣି ବାକୁ
େଚା କେଲ। ଯାହା େହଉ କେ ମେ ବବୁ ଲକୁ ବାହାରକୁ େନଇ ଆସି େଲ । ବବୁ ଲ
େକବଳ କାCୁ ଥିଲା
ଭଦେଲାକ ଜଣ+ ବବୁ ଲକୁ େନଇ ପାଳୁ अ ଲଡୁ େଦାକାନକୁ ଗେଲ। ମନ ଭୁ େଲଇବା
ପାଇଁ େଗାେଟ ପାେକଟ ଲଡୁ କି ଣିେଲ। େହେଲ ବବୁ ଲ ଆଡ଼ ଆଖିେର ଚାହYଲା ନାହY।
ମୁହଁ ବୁ େଲଇ େଦଇ, କଇଁ କଇଁ େହାଇ କାCି କହୁଥାଏ େମାେତ େମା ବାପା ଦରକାର େମା

ପୁନ ଭଦେଲାକ ଜଣ+ େବଲୁ ନଵାଲା ପାଖକୁ ଯାଇଥିେଲ କି g େସଠାେର ମଧ
ବବୁ ଲ ମୁହଁ ବୁ େଲଇ େଦଇ, େକବଳ କହି ଥିଲା େମାେତ େମା ବାପା ଦରକାର । େମାେତ
େମା ମାଆ ଦରକାର ।
ପୁନ ଉଡsା ରିେମାଟଵାଲା ଉଡାଜାହାଜ ଜାହାଜ ପାଖକୁ େନଇ, ଭଦେଲାକ

ତ
ିକ

ା

ଜଣ+ କହି େଲ , ଏଇ ଜାହାଜ େକବଳ ବବୁ ଲ ପାଇଁ । ଭାଇ େଗାେଟ େଦଲ ।"

ଆ

ହ
ାନ

ଇ
-ପ

େହେଲ ବବୁ ଲ କଇଁ କଇଁ େହାଇ କାCି କାCି ମୁହଁ ବୁ େଲଇ େଦଇ କହି ଲା, େମାର
କି ଛି ଦରକାର ନାହY େକବଳ େମା ବାପା ଓ େମା ମାଆ ଦରକାର ।"
ଆହାନ ଇ-ପତି କା ସ!ୂ # ନି ଃଶୁ% ବି ତରଣ େହତୁ ଡା େଜାତି ପସାଦ ପ)ନାୟକ+ ,ାରା ପତି -ି ତ ଓ ପକାଶି ତ
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ଭଦେଲାକ େଯେତ ବୁ େଝଇେଲ ଓ େଯେତ ନୂ ଆ ନୂ ଆ ଜି ନିଷ େଦେଖଇ ଭୁ େଳଇବାକୁ
ଚାହYେଲ ମଧ, ବବୁ ଲର କା ବ େହଉ ନ ଥାଏ େକବଳ କହୁଥାଏ, " େମାେତ େମା
ବାପା ଓ େମା ମାଆ ଦରକାର ।"
ହଠାତ କି ଛି ଦୂ ରରୁ ଶୁଣା ଯାଇଥିଲା, ବବୁ ଲ....ବବୁ ଲ... ।
ବବୁ ଲ अେନଇ େଦଇ େଦଖି ଲା ତା ମାଆ କାC କାC େହାଇ ଡାକ ଛାଡ଼ୁଛି । ବାପା
ମଧ କାCୁ ଛsି । ବାବୁ ବାବୁ େମା ମାଆ ଓ େମା ବାପା....
ଏକା ଡି ଆଁେର ଯାଇ ସି ଧା ବାପାମାଆ ପାଖେର ହାଜର। ବାପା େକାେଳଇ
େନଇଥିେଲ ବବୁ ଲକୁ । ବବୁ ଲ କହି ପେକଇଲା ବାପା... େମାର କି ଛି ଦରକାର ନାହY।
େମାର େବଲୁ ନ ଦରକାର ନାହY କି ଲଡୁ ଦରକାର ନାହY । ମଁୁ ଆଉ କି ଛି େଖଳଣା କି ଣିବି
ନାହY । େମାର େକବଳ େମା ବାପା ଦରକାର । େମା ମାଆ ଦରକାର..

ତ
ିକ

ା
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ନବମ େଶଣୀ, ବାହEଣଗଁା େନାଡାଲ ଉ{ ବି ଦାଳୟ,

ଇ
-ପ

ବହାଣଗଁା,ଭଦକ

ଆ

ହ
ାନ

ଭାମଭାଷ : ୯୬୬୮୩୬୩୨୭୦
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ପୁअ େମା ଡାrର
ଡ½ର ଆଶି ଷ ମନକୁ ମନ ଭାବୁ ଥିେଲ ଏେତ ବଡ କି ଟିକଲ
େକଶକୁ େକମି ତି େହ»ଲ କରି େବ। କି g ଭଗବାନ+ ଉପେର ତା+ର
ଦୃ ଢ ବି ଶାସ ଥିଲା େସ ନି ିତ ଭାେବ ସଫଳ େହେବ ।
ଏମି ତି अେନକ अପେରସନ େସ କରି ଛsି । ଏହା ଆଉ ଏକ
ପହ@ ାଦ ସାହୁ

ଦାୟି ତେବାଧତା କି aା ଚାେଲq େହାଇପାେର ।
अେନକ ଡି

କରି ଛsି , ସହକମୀ+ ସେ| ମି ଟି| ମଧ

କରି ଛsି । ଏେତବଡ ଚାେଲqକୁ ଏେସ¿ କରି ବା େଯତି କି କଠି ନ ଥିଲା
ହାର ମାନି ଯିବା ତା ଠାରୁ अଧି କ କ ଦାୟକ ମଧ।

ଆଶି ଷ+ ପାଇଁ େବାଧହୁଏ ଏହା ଥିଲା ଏ ପଯs ସବୁ ଠାରୁ େରାମାକ
ତଥା ଚୁ େନୗତି ପଣ
ୂ  େକଶ୍।
ସମୟ ଗଡି ଚାଲି ଥାଏ। ଧି େର ଧି ର େସ ପତୀfିତ ମୁହୂ^ ପାେଖଇ
ଆସୁଥାଏ। ଘଡ଼ି ର କ¤ା अନବରତ ଟିକ୍ ଟିକ୍ କରି ଚାଲି ଥାଏ।
ସବୁ କି ଛି ପ`ୁତ।

ଦଶ ଜଣ ବି ଶି ଏକ ଡାrର ଟିମ୍ ଗଠନ

ଇ
-ପ

ତ
ିକ

ା

କରାଯାଇଛି ।

ଆ

ହ
ାନ

ସମୟ ରାତି ଦଶ ଘଟିକା। ଶାମସୁCର ବାବୁ କ अନୁ ଭବ
ଆହାନ ଇ-ପତି କା ସ!ୂ # ନି ଃଶୁ% ବି ତରଣ େହତୁ ଡା େଜାତି ପସାଦ ପ)ନାୟକ+ ,ାରା ପତି -ି ତ ଓ ପକାଶି ତ

Listen to Odia Podcast on https://anchor.fm/aahwaan

ସହରର ନାମି ଦାମି େବଶ୍ ପସି ି अଜନ କରି ଥିବା ଡାrର

Aahwaan.com

67

ଆହାନ ଇ-ପତି କା, ସାଦଶ ବଷ, ପଥମ ସଂଖା, ଜାନୁ ଆରୀ ୨୦୨୨

Magazine Downloaded from www.aahwaan.com

କେଲ ଏବଂ ଡାrର ଆଶି ଷ+ ସହି ତ କଥା େହବାକୁ ଇସାରା କେଲ ।
କି ଛି ସମୟ अsର| କଥା େହବାପେର ଡ½ର ଆଶି ଷ ଆଶ` େହେଲ େଯ
ଶାମସୁCର ବାବୁ अପେରସନ ପାଇଁ ପ`ୁତ।
ଆହୁରି ଉ¼ା ବଢି ଗଲା ସମ`+ର।
ଆଲାରାମ ବାଜି ଉଠି ଲା। ଠି କ୍ ରାତୀ ଏଗାର। ଚାରି ଆଡ ଶନ
ୂ ଶାନ। अପେରସନ
ଥିଏଟର ସେତ େଯମି ତି ଏକ ନୂ ତନ କୀ^ରାଜି ର ଭି^ିଭୂ ମି ାପନ କରି ବାକୁ ଯାଉଛି ।
ଶାମସୁCର ବାବୁ ଏକ अମାୟି କ, ିତପ, ନି -ାପର ବrି। ସାରା ଜୀବନ ତମାମ
अକ ାs ପରି ଶମ କରି ପଇସା କମାଇଛsି ଏବଂ େସହି ପଇସାର ସଦୁ ପେଯାଗ କରି ତି େନାଟି
ବି ଶ ପସି  अନୁ -ାନ ମଧ କରି ଛsି ଶି fାନୁ -ାନ, ଚି କିାଳୟ ଓ ମାଆ େବୖ ୋେଦବୀ
ମCିର।

ଦାନଧମେର

େସ

ବି ଶାସ

ରଖsି ।

ତି େନାଟିଯାକ

अନୁ -ାନ

ତା+ରି

ତ^ାବଧାନେର ଚାଲି ଛି ।

*ଗରି ବ ପି ଲାମାନ+ୁ ମୁr ଶି fା ଲାଭର ସୁେଯାଗ େଦଇଛsି ।
*अଥହୀନ େରାଗୀମାନ+ୁ ନି ଃଶୁ% ଚି କିା କରାଇଛsି ।
*ଦୂ ର ଦୂ ରାsରୁ ଆସି ଥିବା ଭrମାନ+ ରହି ବା ବବା ମଧ ରଖି ଛsି ।
ଏକ ବାଜି अେଠଇଶ ମି ନିଟ। अପେରସନ ଥିଏଟରର ନୀଳ ବତୀ ଜଳି ଉଠି ଲା ।

ତ
ିକ

ା

अପେରସନ ସକେସସ।

ଆ

ହ
ାନ

ଇ
-ପ

ସମଗ ପରି ସର ଚଳ ଚଳ େହାଇଉଠି ଲା । ସମ` + ମୁହଁେର େଗାଟିଏ ଭାଷା अଭିନCନ!
ଆହାନ ଇ-ପତି କା ସ!ୂ # ନି ଃଶୁ% ବି ତରଣ େହତୁ ଡା େଜାତି ପସାଦ ପ)ନାୟକ+ ,ାରା ପତି -ି ତ ଓ ପକାଶି ତ
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କି g ଡ½ର ଆଶି ଷ, ଉପେର ହସୁଥିେଲ ବି ଭିତେର କି ଛି ଚି sାଗ` ଥିେଲ। ସମୟ
अତି ବାହି ତ େହଇଯାଉଥାଏ। ଶାମସୁCର ବାବୁ େବେହାସ। ନି େତକ ଇେqକସନର
ପଭାବ କମି ଆସୁଥାଏ। ଆଶି ଷ+ ଉ¼ା ବଢି ଚାଲି ଥାଏ ।
ସବୁ ନି ରବତାକୁ ଭଗwକରି ଶାମସୁCରବାବୁ କଡ େଲଉଟାଇେଲ। ଆଶି ଷ ପାଖକୁ
ଦଉଡି ଗେଲ ଏବଂ ପଚାରି େଲ େକମି ତି ଲାଗୁଛି? ଇସାରାେର ଶାମସୁCର ବାବୁ ଭଲ
ଲାଗୁଛି େବାଲି କହି େଲ। ଖୁସିେର ଡ½ର ଆଶି ଷ+ ଆଖି ରୁ ଦୁ ଇେଟାପା ଆନCାଶୃ ଝରି
ପଡି ଲା । ଭଗବାନ+ୁ ଧନବାଦ େଦେଲ ! Thank God!
ତି ନିଦିନ ପେର ଶାମସୁCର ବାବୁ ହିଟାଲରୁ ଡି ସଚାଜ େହେଲ। ସମ`+ ମୁହଁ
ମି ଠା କେଲ। େଯଉଁ ହିଟାଲର ଶି ଳାନାସ ନି େଜ କରି ଥିେଲ ଆଜି ନି େଜ େସଠି ଚି କିିତ
େହାଇ ଫଳପଦ େହବାର ଖୁସିେର େସ ବି ଟିକିଏ ବି ଚଳି ତ େହଇ ଆସୁଥିେଲ ଠି କ୍ ଏହି
ସମୟେର ତା+ର ନାତୁ ଣୀ ଆସି ତା+ୁ ଆଲି |ନ କଲା । Grandpa, Are you OK?

ଛअ ମାସ ପେର All India Institute of Medical Association ତରଫରୁ ଡ½ର ଆଶି ଷ+ୁ
ସaନା କରାଗଲା ତା+ର ଏହି अଭୂ ତପବ
ୂ  ସଫଳତା ପାଇଁ। େସଦି ନ ତା+ ସହି ତ

ତ
ିକ

ା

ତା+ର ପରି ବାର ମଧ ଉପିତ ଥିେଲ। ଖୁସିେର ସମେ` ମମୁ ପାୟ । ସଭାଳକୁ
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ଶାମସୁCର ବାବୁ + ମୁହଁେର ସିE ତ ହାସ୍ଯଥିଲା ।

ଇ
-ପ

ଶାମସୁCର ବାବୁ +ୁ ଡକାଯାଇଥିଲା ତା+ अନୁ ଭୂ ତିରୁ କି ଛି ଶୁଣିବା ପାଇଁ ।

ଆ

ହ
ାନ

ଶାମସୁCର ବାବୁ ଯାହା ବଣନା କରି ଥିେଲ ତା+ୁ ଶୁଣିବା ପେର ସମେ` ଆଚମି ତ
ଆହାନ ଇ-ପତି କା ସ!ୂ # ନି ଃଶୁ% ବି ତରଣ େହତୁ ଡା େଜାତି ପସାଦ ପ)ନାୟକ+ ,ାରା ପତି -ି ତ ଓ ପକାଶି ତ
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େହଇଯାଇଥିେଲ ।
ଡ½ର ଆଶି ଷ ଆଉ େକହି ନୁ େହଁ , େସ ଶାମସୁCର ବାବୁ +ର ବଡ ପୁअ। ତା+
ସାନ ପୁअ ଇqିନି ୟର। ସାନ ପୁअ ନାମ अନୁ ସାେର କ!ାନୀର ନାମ କରଣ କରାଯାଇଛି ।
ଶାମସୁCର ବାବୁ ନି ଜ ହାତେର ଉପେଢୗକନ ପୁअ ଆଶି ଷ+ୁ େଦଇଥିେଲ ।
ଆଜି ଜେଣ ବାପା ତା ପୁअର କୃ ତି ତେର ଏେତ ଖୁସି ଥିେଲ େସ ଶ¹େର ବୟାନ କରି
ପାରି ନଥିେଲ । ଖୁସିେର ଏତି କି ତା+ ମୁହଁରୁ ଶୁଭୁଥିଲା - ଆଜି "ପୁअ େମା ଡାrର " .......!
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(ସତ ଘଟଣା ଉପେର ଆଧାରିତ.....)

ଇ
-ପ

ନୂ ଆଦି ଲ@ୀ

ଆ

ହ
ାନ

ଭାମଭାଷ : ୮୧୭୮୬୪୪୨୭୬
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ଜୀବନ ସହ ବି , ଜୀବନ ପେର ବି
ଜୀବନ ସହ ବି , ଜୀବନ ପେର ବି ଏକ ଜୀବନବୀମା ଏେଜ¤୍ .........
ପକୃ ତି େକାଳେର ବଦାନପୁର େବାଲି ଏକ ଗଁା ଥାଏ। େସଠାକାର
ପାକୃ ତି କ ଦୃ ଶ अତି ମେନାରମ ଓ ଆକଷଣୀୟ। ଗଁାେର ପାଖାପାଖି
ସାତଶହ କି ଆଠସହ ଘର। େସଥିମଧରୁ ରଘୁନାଥ ବାବୁ ଓ ଉଷା
କଲାଣୀ ଦାଶ

େଦବୀଥିେଲ ସÊାs େଶଣୀର। ବହୁତ ଧନୀ। ତା+ର ଏକ ମାତ ପୁତ
ଥାଏ ରାେଜଶ। ବୟସ ୬ ବଷ। େଛାଟ ପି ଲା େତଣୁ ଜି ଦି ଟିେକ ଥିଲା।
କି g ସମୟ ସହ ରାେଜଶ ମଧ ବଡ େହଲା
କି g ତାର ଟିେକ ଜି ଦି ଟିେକ ଦୁ ାମି େସମି ତି ରେହ। ବାପା
ଜେଣ ଆମୀ अଫିସର ଓ ମା ଉଷାେଦବୀ ଜେଣ

ସମାଜେସବୀ ଥିେଲ। ସ ାମୀ+ office େର employee ମାନ+ୁ ନି ଜ
ହାତେର େରାେଷଇ କରି ଦଉଥିେଲ େସ ସବୁ େବେଳ ରାେଜସର ଯତw
ନି अsି । ସଠି କ ରା`ା େଦଖାsି । କି g ରାେଜସ ଖାତି ର କେରନି ।
ରାେଜସକୁ

େଯେତେବେଳ ବାର ବଷ ରଘୁନାଥବାବୁ

ଚାଲି ଗେଲ।

ସ ାମୀ+ ଯି ବା ପେର ଉଷା େଦବୀ ଭା|ିପଡି େଲ କି g ରାେଜଶର
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ଭବି ଷତ ପାଇଁ ଛାତି କୁ ପଥର କରି ସହି ଗେଲ। ତାର ସବୁ अଳି ସହି
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ରଘୁନାଥବାବୁ

ଆ

ହ
ାନ

ଗେଲ। ରାେଜସକୁ ଠି କ ପାଳି ବାକୁ ଯାଇ େସ ସମାଜେସବା ଛାଡି େଲ।
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ରାେଜସକୁ ଏେବ ୨୪ ବଷ େସ ଏେବ ବାପା+ ବି ଜିେନସ ସାଳୁ ଛି  କି g ସମୟ କେମ
ସବୁ ବଦଳି ଯାଏ। ରାେଜସର ବି ବାହ ହୁଏ ମଧୁମତୀ ସହ କି g ମାନସºାନ, ଭrି ଏସବୁ
ଲfଣ ନଥିଲା। ଉଷା େଦବୀ ଏେବ ବୃ ା େହେଲଣି ଏସବୁ ରାେଜସ କି ମଧୁମତୀକୁ
ଫରକ ପଡୁ ନଥିଲା। େସ ଉଷା େଦବୀ+ୁ ହତାଦର ଓ अବେହଳା କେର। ପୁअ ରାେଜସ
ମଧ େବାହୁ କଥାେର ଉଠୁ ବସ ହଉଥିଲା। ଉଷା େଦବୀ ଚୁ ପ ରୁହsି ସମୟ ଚକ ସହ ଉଷା
େଦବୀ ଆରପାରି କୁ ଚାଲି ଗେଲ। ଘର ଓ ବି ଜିେନସ୍ ନି ଲାମ ହୁଏ। ରାେଜଶ ଓ ମଧୁମତୀ
ସବୁ କି ଛି ହରାଇେଲ। େସ ଦୁ େହଁ ରା`ା ଉପରକୁ ଆସି େଲ ପରି ିତି କୁ ସାମwା ନକରି ପାରି
ମଧୁମତୀ ତା ବାପଘରକୁ ଚାଲି ଗଲା। ରାେଜଶ ତା अଫିସ ବାରkାେର ବସି କାCୁ ଥାଏ।
ଦୁ ଇଦି ନ େହଲା କି ଛି ଖାଇନ। अଫିସେର ଉଷାେଦବୀ ସମାନw ପାଇଁ ମଧାହw େଭାଜନ
ଦି ଆଗଲା ଓ କି ଛି େଭାକି ଲା େଲାକ+ୁ ଦି ଆଗଲା ରାେଜଶ ମଧ ପାଇଲା ଖାଇସାରି ମା’+
କଥା ମେନପଡି ବାରୁ େସ ସମାଧି ନି କଟକୁ ଗଲା। ଆେର ଏ କଣ ମା’+ ସମାଧି େର

କଲା। ଧୀେର ଧୀେର େସ ପଇସାେର ବଡ ଫୁଲ େଦାକାନ େଖାଲି ଲା। େସ େଯଉଁ ମା’କୁ
ପଚାରୁନଥିଲା େସଇ ମା ମଲାପେର ମଧ ତା ପୁअକୁ ସଫଳ ବେନଇେଦଲା।
ଏଥିପାଇଁ କୁ ହାଯାଏ ଭଗବାନ ସବୁ େବେଳ ନଥାsି କି g ମା ସବୁ େବେଳ ଆମ ସହ
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ଥାଆsି । ତା+ ଜୀବନ କାଳ ମଧେର ବି ଏବଂ ଜୀବନ ଚାଲି ଗଲା ପେର ବି ।
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ଦାମି ଦାମି ଫୁଲ। ଏେବ ତାକୁ ଉପାୟ ମି ଳିଲା େସ ଫୁଲକୁ ବି କି କରି ଦି ପଇସା େରାଜଗାର
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ପରାଜୟ
େଲଖି ଛsି : ବି କାଶ ପକାଶ େଯାଶୀ
ଇଂରାଜୀରୁ अନୁ ବାଦି ତ : ସାଗରି କା ମହାsି 
ପଲ@ ବୀ ନାମେର ଝି अଟିଏ ଥିଲା ଆଉ ନୀରଦ୍ ନାମେର ପୁअଟିଏ
ତାକୁ ଭଲ ପାଉଥିଲା େସ¤-ଭିେନ୍ସ¤ ହାଇ9ୁଲ ପୁନାର, ନବମ
ସାଗରିକା ମହାsି

େଶଣୀର ପୁअମାେନ ମଧ ନୀରଦ୍ ପରି ଥିେଲ େସଥିେର କି ଛି ଆଯ
େହବା କଥା ନଥିଲା େସ ଝି अଟିର ଭଲ େଚେହରା, ଉ^ମ ପାଠପଢା,
ଆକଷଣୀୟ

ଶରୀର

େଦଖି

େକହି

ତାକୁ

ନ

ଭଲ

ପାଇ

ରହି

ପାରୁନଥିେଲ ନୀରଦ୍ କି g ଦୂ ରରୁ ତାକୁ େଦଖୁ ଥିଲା ସତ, କି g େସ

କରି ପାରି ବ
କି ଛିଦିନ ପେର ବି ଦାଳୟେର ଗୀତ ଗାଇବାର ପତି େଯାଗିତା
ଆର େହବାକୁ ଥିଲା େସହି ପତି େଯାଗିତାେର ଭାଗ େନବା ପାଇଁ
ନୀରଦ୍ ନି ଜକୁ ତି ନିମାସ େହଲା ପ`ୁତ କରୁଥିଲା େସ ସବୁ େବେଳ
ଭାବୁ ଥିଲା ମଁୁ ଯଦି ଗୀତ ଗାଇବା ପତି େଯାଗିତାେର ଜି ତିଯିବି, ତାହା
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େହେଲ ମଁୁ ପଲ@ ବୀକୁ ପାଇପାରି ବି ।

ଆ

ହ
ାନ

ଏହି ପରି ଭାବେର ସମୟ ବି ତିଯାଇଛି । ଆଜି ବି ଦାଳୟେର େସହି
ଆହାନ ଇ-ପତି କା ସ!ୂ # ନି ଃଶୁ% ବି ତରଣ େହତୁ ଡା େଜାତି ପସାଦ ପ)ନାୟକ+ ,ାରା ପତି -ି ତ ଓ ପକାଶି ତ
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େସମି ତି ପି ଲା ନଥିଲା ଯି ଏ ତା ସହି ତ ସହଜେର ବୁ ତା ାପନ
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ପତି େଯାଗିତାେର ସମୟ ଆସି ଯାଇଛି । ନୀରଦ୍ ବି ଦାଳୟକୁ ଯି ବା ସମୟେର ଭାବୁ ଛି ,
ପଲ@ ବୀ ଧାଡ଼ି େର ବସି ଥାsା କି ? େଦଖି ଲା େବଳକୁ ତା’ର ଭାବନା ସତ ମଧ େହାଇଛି ।
େସ ଗାଇବାକୁ ଆର କଲା “ତନ୍ ହା ଦି ଲ୍”, େଯାଉଟା ଥିଲା ନି କଟେର अତି େଲାକପି ୟ
େହାଇଥିବା ହି Cି ଚଳଚି ତର େଗାଟିଏ ଗୀତ। ତା’ର ଗୀତ ଶୁଣୀ ତାକୁ ସମେ` କରତାଳି
େଦଇ ବହୁତ ପଂଶସା କେଲ । ପଲ@ ବୀ ମଧ ତାକୁ ପଂଶସା କଲା ।
ବି ଦାଳୟର ବହୁତ ପି ଲା ଗୀତ ଗାଇବାକୁ ଆସି େଲ। କି g ନୀରଦ୍ ହY େକବଳ ଭଲ
ଭାବେର ଗାଇପାରିଲା। ତା’ ପେର ୧୦ମ େଶଣୀର େମଧାବୀ ଛାତ ସୁଧୀର ମି ଶ ଗୀତ
ଗାଇବାକୁ ଆର କଲା। େସ କି g ଗୀତ ଶି ଖୁ ନଥିଲା। ତା’ର େପଶା ମଧ ଗୀତ ଗାଇବା
ନଥିଲା। ତା’ର ଗାଇବାର େଶୖ ଳୀ େଦଖି ନୀରଦ୍ ଓ अନ ଛାତମାେନ ତା’ ପତି ବ|
ଇ|ିତ କରି ବାକୁ ଲାଗିେଲ। ଏ ସବୁ କୁ େଦଖି ସୁଧୀର ତା’ର ଗୀତ ସରି ଲା ପେର େସଠାରୁ
ଚାଲି ଗଲା ।

ସମ`+ ଭିତେର ପଲ@ ବୀକୁ େଖାଜି ବାକୁ ଲାଗିଲା। କି g ପଲ@ ବୀ େସଠାେର ନଥିଲା।
େଯେତେବେଳ େସ ଥିଏଟର ବାହାରକୁ ଆସି ଲା, େସେତେବେଳ େସ ପଲ@ ବୀକୁ ସୁଧିର ସହି ତ
ବସି ଥିବା େଦଖିଲା ।
ପଲ@ ବୀ ନୀରଦ୍ କୁ େଦଖି ସୁଧୀରର ମଜାକ୍ କରି ଥିବାରୁ ତାକୁ ମୂଖ  େବାଲି କହି ଲା।

ତ
ିକ

ା

ସୁଧୀର କି g ନୀରବ ଥିଲା ।

ଇ
-ପ

ପଲ@ ବୀ କହି ଲା “ଯଦି ଓ େସ ଭଲ ଗାୟକ ନୁ େହଁ , େସ ଭଲ ଗୀତ ଗାଇପାେର ନାହY ”,

ଆ

ହ
ାନ

ତା’ େବାଲି ତାର ମଜାକ୍ ଉଡ଼ାଇବା ଉଚି ତ୍ ନୁ େହଁ । େସ ଭଲଗୀତ ଗାଇ ନ ପାରିବା ସେ^
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ମଧ ଗୀତ ଗାଇବା ପାଇଁ େଚା ତ କରି ଥିଲା। ତାକୁ େକେତ अପମାନ ଲାଗିଲା। େସ
କଥା ତେମ ମାେନ ଜାଣିଛ ତ?
େସ ସୁଧୀରର କା ଉପେର ହାତ ପକାଇ େସଠାେର ଚୁ ପ୍ ଚାପ୍ ବସି ରହି ଲା।
ନୀରଦ୍ େସମାେନ କରି ଥିବା ଭୁ ଲ୍ ପାଇଁ ସୁଧିରକୁ fମା ମାଗିଥିଲା ।
ସୁଧୀର େକବଳ ତଳକୁ अନାଇ ମୁk ହଲାଇଲା ଓ ତା’ର ଆଖିରୁ ଲୁ ହ ଝରି
ଆସି ଥିଲା। କି ଛି ସମୟ ପେର ନୀରଦ୍ ପଲ@ ବୀକୁ ଘରକୁ ଯି ବା ବି ଷୟେର ପଚାରି ଥିଲା,
ପଲ@ ବୀ କି g ନୀରବ ରହି ଥିଲା କି ଛି ସମୟ ପାଇଁ। ତା’ ପେର କହି ଥିଲା ସୁଧୀରର ଘର େମା
ଘରର ପାଖାପାଖି । େତଣୁ ତା’ର ବାପା ଆସି େଲ ମଁୁ ତା+ ସହି ତ ଯି ବି।
ପଲ@ ବୀର ଏପରି କଥା ଶୁଣି ନୀରଦ୍ ନି ଜକୁ ବହୁତ ତୁ ¢ ମେନ କଲା। େସେତେବେଳ
େସ ଜି ତିଥିବା ପୁର9ାର ତାକୁ େକବଳ େଗାଟିଏ ଧାତୁ ତି ଆରି େଖଳନା ପରି ମେନେହଲା।

ଆ

ହ
ାନ

ଇ
-ପ

ତ
ିକ

ା
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ସମୟର ଚକ ଯାଏ ଘୁରିଘୁରିକା
ନାଟକ:- (୬- ଭାଗ)
୧୬ଶ ଦୃ ଶ ।।
(ରୁମ ମଧେର ଏକାକୀ अନୁ ଶୀ ନି ଜ ଉପେର अଭିମାନ କରି କାCୁ ଥାଏ।
ହାତେର ଏକ ପଏଜନ ଶି ଶି ଧରି ଭଗବାନ+ୁ ଗୁହାରି କରି କହୁଥାଏ)
ସୁଧାଂଶୁ େଶଖର
ଦି େବଦୀ

अନୁ - େହ ଭଗବାନ! ମଁୁ ଜାେଣନି ଭୁ ଲ କରିଛି କି ଠି କ କରି ଛି। ଏେବ
ଯାହା କରି ବି ତାହା ବି େମା ପାଇଁ ଭୁ ଲ କି ଠି କ କହି ପାରି ବି ନାହY।
େତେବ େମାେତ ହY ତାର ଉପଯୁr ଶା`ି େଭାଗିବାକୁ େହବ। ଥେର ଯି ଏ
ସଂସାରେର କଳ+ିନୀ େହାଇଯାଏ ତାପାଇଁ ବି ରହି ବା ସମାଜ ଲାଗି

(ପଏଜନ ଶି ଶିର ଠି ପି େଖାଲି ପି ଇବା ପବ
ୂ ର
 ୁ ) ପଭୁ ! େମା ପାପ ପାଇଁ
େମାେତ fମା କରି େଦବ। (ପି ଇବା ପାଇଁ ପୟାସ ସମୟେର ଶାବଣୀ
ଆସି ପଏଜନ ଶି ଶି ଛଡ଼ାଇନି ଏ)
ଶାବଣୀ- ଏ କଣ େହଉଛି अନୁ ?ତୁ େମ ବି ଷ ପି ଉଛ?
अନୁ - ପି@ଜ ଭାଉଜ ପି@ଜ! େମାେତ େସ ପଏଜନ ପି ଇବାକୁ ଦି अ ମଁୁ

ତ
ିକ
ଇ
-ପ

ହ
ାନ

ହାରି େଦବା ପାଇଁ ମନ ବଳାଇଲ

ଆ

ଶାବଣୀ- ଏେତଶୀଘ ଜୀବନକୁ

ା

ବିବାକୁ ଚାେହଁ ନା।
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କଳ+ିତ। ତା ପବ
ୂ ର
 ୁ ଆତEହତା କରି େଦବା ସବୁ ଠାରୁ େଶୟËର।
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େକମି ତି?ଏମି ତି କରି ବାକୁ ତୁ ମର ସାହାସ େହଲା େକମି ତି?ଜୀବନ େକୗଣସି େଖଳଘର
ନୁ େହଁ अନୁ ତୁ େମ ତାକୁ ଏେତ ଶୀଘ ଭା|ିେଦବ।
अନୁ - ଆଉ କଣ କରି ପାରି ଥାsି ଭାଉଜ! ଜୀବନ େଯେତେବେଳ ନି ଜ ପାଇଁ କଦାୟକ
େହାଇଯାଏ େସେତେବେଳ ମଣିଷ ବିବାକୁ ଚାହY ମଧ ମୃତୁକୁ ଆଦରି େନଇଥାଏ।
ଶାବଣୀ- ମୃତୁ ଜୀବନର େଶଷ ଠି କଣା ସତ େହେଲ ଆତEହତା କରି ବାକୁ ମୃତୁ
କୁ ହାଯାଏନା ବରଂ ଏକ େଘାର अପରାଧ अେଟ।
अନୁ - କଳ+ର ପସରା ମୁେkଇ ସଢ଼ି ସଢ଼ି ମରି ବା अେପfା ଆତEହତା କରି ମରି ଯିବା
ସବୁ ଠୁ ଭଲ।
ଶାବଣୀ- କି g ଆତEହତା େଯ ମହାପାପ।
अନୁ - େମା ଚରି ତ େଯେତେବେଳ ପାପେର ପି +ିଳ େହାଇଯାଇଛି ମହାପାପ କେଲ fତି
କଣ?

अନୁ - ତୁ ମ ଧମକ ଚମକେର ଏେବ ସି ନା ନି ଜ ଉେଶେର ବC େହାଇଯି ବି େହେଲ ମଁୁ
ବିବାକୁ ଚାେହଁ ନା ଭାଉଜ। ମଁୁ ... ମଁୁ ... ମରିବାକୁ ଚାେହଁ , ମଁୁ ମରିବାକୁ ଚାେହଁ । (ପି ଲା+
ଭଳି କାCିଉେଠ)
ଶାବଣୀ- (अନୁ କୁ େକାେଳଇ େନଇ) ଛି - େମା ସୁନା ଭଉଣୀଟା ପରା, ଏମି ତି େକହି କଣ

ତ
ିକ

ା

କାେC। (अନୁ ର ଲୁ ହ େପାଛି )ଆଛା କହି ଲ େସ କି ଏ?

ଇ
-ପ

अନୁ - ନା ମଁୁ କି ଛି କହି ପାରି ବିନି, ମଁୁ କି ଛି ଜାେଣନାହY।

ଆ

ହ
ାନ

ଶାବଣୀ- ମଁୁ ଜାେଣ अନୁ ତୁ ମ ଚରି ତକୁ େଫରାଇ ପାରିବି ନାହY। େହେଲ ତୁ େମ ଯଦି
ଆହାନ ଇ-ପତି କା ସ!ୂ # ନି ଃଶୁ% ବି ତରଣ େହତୁ ଡା େଜାତି ପସାଦ ପ)ନାୟକ+ ,ାରା ପତି -ି ତ ଓ ପକାଶି ତ

Listen to Odia Podcast on https://anchor.fm/aahwaan

ଶାବଣୀ- ବCକର େସ ବାେଜକଥା।

Aahwaan.com

77

ଆହାନ ଇ-ପତି କା, ସାଦଶ ବଷ, ପଥମ ସଂଖା, ଜାନୁ ଆରୀ ୨୦୨୨

Magazine Downloaded from www.aahwaan.com

ସବୁ କି ଛି ନ କହି ବ ତାେହେଲ ଆେମ ତାର କି ଛି କରି ପାରି ବା ନାହY। ପରି ିତି କୁ ସମାଧାନ
କରି ବାକୁ େହେଲ ତୁ ମକୁ େମା ପାେଖ ସବୁ କି ଛି କହି ବାକୁ େହବ। ସମି ତ ମଧ ଆଉଟିେକ
ପବ
ୂ ର
 ୁ େଫାନ କରି ତୁ ମ ବି ଷୟେର କହୁଥିେଲ। କୁ ହ अନୁ ଯାହା ତୁ ମ ସହି ତ ଘଟିଛି ସବୁ
େମାେତ ଜଣାअ।
अନୁ - କଣ ଆଉ କହି ବି ଭାଉଜ! अଜାଗା ଘା' କାହାକୁ େଦଖାଇବି ? େମାର ସବୁ କି ଛି
ସାରି ଯିବା ପେର अେଲାଡା କାହାଣୀ କାହYକି ବଖାଣିବି?
ଶାବଣୀ- ତୁ େମ अେଲାଡା େହାଇପାର େହେଲ ତୁ ମ ଜୀବନ अେଲାଡା ନୁ େହଁ अନୁ । ପି@ଜ
ତୁ େମ अବାଧ ହୁअନା କୁ ହ ତୁ ମ ସହି ତ ଯାହା ଯାହା ଘଟିଛି ସବୁ କହି ଦିअ।
अନୁ - େସେତେବେଳ ଆେମ ଦୁ େହଁ ଏକା କେଲଜେର ପଢୁ ଥିଲୁ। କମଶଃ ବି କମ େମାେତ
ଏଭଳି ବି ବିଶ କରି ପକାଇଲା ଯାହାଦାରା ମଁୁ ତାକୁ ଆପଣାର କରି ବାକୁ ମନେର अସୁମାରୀ
ସପw ବୁ ଣି ଲି। ହୁଏତ ମଁୁ ଜାଣିନଥିଲି େସଇଟା ତାର ଛଳନା ଥିଲା େବାଲି । ତଥାପି ତା

ଫସି ଗଲି ଏ ପଯs ବି ବୁ ଝି ପାରୁ ନାହY। ମଁୁ ଜାଣିନଥିଲି ତା अସଲ ପରିଚୟ କଣ?
େସହି ଦିନ ଜାଣିଲି େଯଉଁଦିନ େସ େମାେତ େହାେଟଲ अ¯ରାକୁ େନଇଯାଇ ଥିଲା।
( ଫ@ାସ େବକ.....)
(େହାେଟଲ अ¯ରା। ନାଚ ଗୀତର ତାେଳ ତାେଳ अଶୀଳ ମୁଦାେର ଯୁବକ ଯୁବତୀ

ତ
ିକ

ା

ଝୁମୁଥାsି । ନବୀନ ଆଢୁ ଆଳେର ରହି ସମ`+ର ଭିଡି ଓ କରୁଥାଏ। ଗୀତ ନାଚ ମଝି େର
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ଛଳନାଭରା ଭଲପାଇବା ପାଖେର ମଁୁ ହାରି ଗଲି । େକମି ତି େକଜାଣି େସ ଲ!ଟ ଜାଲେର

ଇ
-ପ

ବି କମ अନୁ ର ହାତ ଧରି ପେବଶ କେର।)

ଆ

ହ
ାନ

ବି କମ- ଆସ अନୁ , େଦଖ େକମି ତି ସମେ` ନାଚ ଗୀତର ତାେଳ ତାେଳ ଝୁମୁଛsି ।
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अନୁ - ଇସ....ଏମାେନ ଏେଡ଼ अଭଦ। ଏମାନ+ର କଣ ମା' ଭଉଣୀ ନାହାsି ?
ତୁ େମ େମାେତ େକାଉଠି କୁ େନଇ ଆସି ଲ ବି କମ? ଏଇଟା ଆମ ଭଲ ପାଇବାର େପ@ସ
ନୁ େହଁ । ଏଇଟା େଗାଟାଏ କାମନା ଶr ର|ଶାଳା। ଏ ର|ଶାଳାେର ମଁୁ ଆଉ ମୁହୂ^ଟିଏ
ରହି ବାକୁ ଚାେହଁ ନା। (ପାନ ଉଦତ ଦାର ପାେଖ ନାଥୁରାମ ଚୁ ରୁଟ ଟାଣି ଧଆ
ୂ ଁ
ଛଡୁ ଥାଏ।)
ନାଥୁ- ଖୁଆେଡ ଝି ବ ମଣେମାହି ଣୀ?(ରା`ା अବେରାଧ କେର)
अନୁ - (ଶ+ିତ େହାଇ) କି ଏ...କି ଏ ତୁ େମ?
ନାଥୁ- ଆଇ ଆମ ନାଠୁ ରାମ। େତା ଜବାଣୀେର ମଁୁ ଆଜି ମନଭଡି େଖଲି ବି।
अନୁ -ହାଟ ନନେସନ୍ସ? ବି କମ! ଆେର ତୁ େମ କି ଛି କହୁନାହଁ କାହYକି? ଏମି ତି ଚୁ ପଚାପ
ଛି ଡା େହଲ କଣାପାଇଁ?
ବି କମ- (ହସ)େମାେତ ଚି ହw ି ବା ତୁ ମର ଭୁ ଲ େହାଇଛି अନୁ ଶୀ େଚୗଧୁରୀ। ମଁୁ େସ ନୁ େହଁ

ଆସି ଛି ତୁ ମ ନଗwତାେର ମନଭରି େଖଳି ବାପାଇଁ।
अନୁ - ମି ଛ! ତୁ େମ ମି ଛ କହୁଛ ବି କମ! ତୁ େମ େକେବ ତୁ ମ अନୁ କୁ ଏଭଳି ିତି ରୁ ପରି ିତି
ସୃି କରି ନପାର।
ବି କମ- ମଁୁ ନାଚାର अନୁ ଡାଲ |। େମାର ଦରକାର अମାପ ଟ+ା। ଆଉ େସଥିପାଇଁ ଆଜି

ତ
ିକ

ା

େମା ଭଲପାଇବାକୁ ବଳି େଦବାକୁ େହବ।

ଇ
-ପ

अନୁ - ଛଳନାର ମୁଖା ପି ି ତୁ େମ ତାେହେଲ େମା ସହି ତ ଏମି ତି अଭିନୟ କରି ଚାଲି ଥିଲ?

ଆ

ହ
ାନ

ମଁୁ େକେବ କlନା କରି ନଥିଲି ଆମ ଭଲପାଇବା ଏମି ତି ଦି େନ କଳୁ ଷିତର ରୂପ େନବ।
ଆହାନ ଇ-ପତି କା ସ!ୂ # ନି ଃଶୁ% ବି ତରଣ େହତୁ ଡା େଜାତି ପସାଦ ପ)ନାୟକ+ ,ାରା ପତି -ି ତ ଓ ପକାଶି ତ
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ନାଥୁ- େଲଟ ଇଟ, ବି ବାୟ ଗନ, େଲଟ ବାୟ ଗନ। ତାଡ଼ ମନି ଦଡ଼କାଡ଼ ଆମର ଜବାଣୀ
ଦରକାର।
अନୁ - େମା େଯୗବନ ତମ ବାପ ସ!^ି ନୁ େହଁ ଏେତଶୀଘ ଉ^ରାଧି କାରୀ େହାଇଯି ବ।
ନାଥୁ- ହାଟ ଇଉ ଟକି |? ଆଇ େନା ଇଉ ଆର େଭରୀ େଭରୀ ଚାରମି | େଲଡି । ଟୁ େଡ
ଆଇ ଆମ ଇଟି| ଇଉ।(ଧରିବାକୁ ଆଗାଏ)
अନୁ - (ଭୟେର ବି କମକୁ ଜଡାଇ ଧରି )ବି କମ ପି@ଜ େମାେତ ବାअ..ଏଇେଯ େସ ଦାନବ
ପରି େମା ନି କଟକୁ ମାଡି ଆସୁଛି। ବି କମ ପି@ଜ େମାେତ ବାअ େମାେତ ବାअ....।
ନାଥୁ- ଆଇ ଆମ ନାଠୁ ରାମ। େମା ହ¤ି| ପÌା ଭିତଡକୁ ଯି ଏ ଆେଛ ମଁୁ ଟା ସହି ଟ ବହୁଟ
େପ@ କେଡ। ଆଛ ଆଛ ମାଣେମାହି ଣୀ।(ଧରିବାକୁ ଆଗଉଥାଏ)
ବି କମ- ଆେର ଯାअ अନୁ ଡାଲ | ଭୟ କରୁଛ କଣାପାଇଁ? ମଁୁ अଛି କି ଛି େହବନି । ବସ
ତୁ ମ ସହି ତ ଖାଲି େଖଳି େବ ତାପେର ତୁ େମ ଖଲାସ ମଁୁ ମେଲମାଲ।

ପି ଟୁଥାଏ)
ବି କମ- (अନୁ ର ହାତ ଧରି େନଇ)ବହୁତ େହାଇଗଲା।ଶାଳୀ େମା ଗାଲେର ଥପଡ଼ ମାରି ବୁ
ନୁ େହଁ , ଯାଆ(ନାଥୁରାମ ପାଖକୁ େପଲି ଦିଏ)ଏଥର େକେତ ଥପଡ଼ ମାରି ବୁ ମଁୁ େଦଖିବି।
ନାଥୁ- (अନୁ କୁ ଧରି ହସି ଉେଠ)

ତ
ିକ

ା

अନୁ - ପି@ଜ େମାେତ ଛାଡି ଦିअ, େମାେତ ଛାଡି ଦିअ।

ଇ
-ପ

(ନାଥୁରାମ ପେକଟରୁ େକ@ ାରଫମ ରୁମାଲ ବାହାର କରି अନୁ କୁ ଶୁଂଘାଇଦି ଏ। अନୁ ର

ଆ

ହ
ାନ

अେଚତ अବାେର ନାଥୁ ତା ଶରୀରରୁ େଡସ େଖାଲୁ ଥିବା ସମୟେର .....(अାର)
ଆହାନ ଇ-ପତି କା ସ!ୂ # ନି ଃଶୁ% ବି ତରଣ େହତୁ ଡା େଜାତି ପସାଦ ପ)ନାୟକ+ ,ାରା ପତି -ି ତ ଓ ପକାଶି ତ
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अନୁ - ଇଉ 9ାଉkାଲ, ରାେ9ଲ, ଇଡ଼ି अଟ (ପତି ଟି ଶ¹େର ବି କମକୁ ଚାପୁେଡ଼ ଚାପୁେଡ଼

Aahwaan.com

80

ଆହାନ ଇ-ପତି କା, ସାଦଶ ବଷ, ପଥମ ସଂଖା, ଜାନୁ ଆରୀ ୨୦୨୨

Magazine Downloaded from www.aahwaan.com

(ପୁନଃ ଆେଲାକି ତ େହବାେର अନୁ ଓ ଶାବଣୀ ପବ
ୂ  ାନେର ଛି ଡା େହାଇଥାsି ।)
ଶାବଣୀ- ତା..ପ..େର...?
अନୁ - େମାର େସନ୍ସ ଆସି ବା ପେର ବି କମ ଓ ନାଥୁରାମ ପତି ତୀବ ପତି େଶାଧ େନବା
ଲାଗି ଧାଇଁଯାଇଥିଲି। େହେଲ ମଁୁ ହାରିଗଲି ଭାଉଜ ମଁୁ ସଂପ#
ୂ  ହାରି ଗଲି । ବି କମ େମା
अଶ@ୀଳ େଫାଟକୁ େଦଖାଇ ବାରaାର ବ@ ାକ େମଲ କରି ଚାଲି ଛି।
ଶାବଣୀ- ତୁ େମ ଜମା ବ` ହୁअନା अନୁ , ସବୁ କଥା ମଁୁ ଶୁଣିଲି ଏଥର େଦଖ ସମୟର ଚକ
େକମି ତି ଘୁରୁଛି । ବି କମକୁ ଯଦି ମଁୁ ତୁ ମ େଗାଡ଼ ତଳକୁ ନ ଆଣିଛି ତାେହେଲ ଜାଣିବ ମଁୁ ତୁ ମ
ଭାଉଜ ନୁ େହଁ ।
(ମ अାର)

ତ
ିକ

ା
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ଇ
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କମଶଃ........

ଆ

ହ
ାନ

email- dwibedysudhansu@gmail.com
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କବିତା ବିଭାଗ

ଆ

ହ
ାନ

ଇ
-ପ

ତ
ିକ

ା
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अମରେଜାତି କାବ ସୟaର
ପଥମ ଛାC
ଦି ତୀୟ अଧାୟ (ଭାଗ “୭”)

େଦବଦ^ ସୁନା

अତି ଆଦରର ମାତା ତାର ପାେଖ

अଧି କାର ହାରି ବାଳାକୁ େଯପରି

କି କରି अନଟି अଣା ।

ମୃତ େଦଖି ଛି େଯ ଦି ନ,

अାେତ ତା+ର ଡାହାଣ େଯ କର

अଦପି େକବଳ ପାେଖଥାଇ ଦୂ ର

ଓଳଟି ଛୁଇଁଲା ତାକୁ ,

ଦୁ ଇଟି କୂଟିେର ପାଣ ।

अେ|अେ| ପୁଣି ବହଳି ଆ ଜାଣି

अଧଯ ନେହାଇ ପାେଖ ତାର ଥାଇ

େଲାମଷ ପି ୟ ପାଣୀକୁ ।

ଟାକି ଛି େଦଖୁଛି ମୁଖ,

अଧ`ନ ସି ଏ ସଦାେବେଳ ଥାଏ

अଶ°ଳ େଲାଚନ ପୁରି ରେହ ଜାଣ

କବି ତା ପାଖେର ଭାବି ,

अsେର अନs ଦୁ ଃଖ ।

अଦପି େକବଳ ଏ କବି ପାଗଳ

अନଘ ତାହାର ହୃଦୟ अsର

କବି ତା ସଂଗ अଭାବି ।

ବାଳା ପାଇଁ ରେହ ଭାଲି ,

अେଦୟ କହୁଛି ଦୂ ରେର ରହୁଛି

अକମଣ େନାହି ରେହ ବେନ ଆଜି

ସଶ  ମାତ ଦୂ ର କଥା,

କ^ବ ବତୀ େସ ଖାଲି ।

ା

अାତ ାତେର ଯଥା ।

ତ
ିକ

କି ଏ ସି ଏ ଏ अଜଣା,

ଆ

ହ
ାନ

ଇ
-ପ

अ|ୁଳି ତାହାର ଛୁଏଁନି ଶରୀର
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अଶନ ବବା ସାେଥ ବvବୁ ଣା
କ^ବ ତାହାର ଖାଲି ,
अରେଣ େକବଳ ସw ାନେର ଚଂଚଳ
େଫରଇ ସି ଂହକୁ େତାଳି ।
अସୁବିଧା କି ଛି ତା+ର େନାହି ଛି
ଏମି ତି ସୁଖ ସଂସାର,
अsେର ଏମs ଭାବନାେର ଶାs
କବି +ୁ େକାଟି ଜୁ ହାର ।
अନ େକେତ ଦେC୍ୱ କବି ପୁଣି ଚାହY
ନି ଶିେର େଶାଇେଲ େଶେଷ,
अରଣ ମଧେର କୂଟିର ଭିତେର

ଆ

ହ
ାନ

ଇ
-ପ

ତ
ିକ

ା

(କମଶଃ)
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ଓଲଟ ବୃ f
ସରଗୁ ଖସି ଲା ମୁକୁତାଟିଏେଲା ସାଗେର ମି ଶିଲା ଯାଇ,
ମନରୁ ଉଜଳି ଉଲକାେଟ ପୁଣି ହୃଦେୟ ହଜି ଲା କାହY I

ଶି ବ ନାରାୟଣ
ଦାଶ

ସାଗେର େଖାଜି ଲି, ହୃଦେୟ ମଜି ଲି, କି ଛିତ ପାଇଲି ନାହY,
ପାଇଲି ଯାହାକୁ , େଖାଜି ନି ତାହାକୁ େକଉଁଦିନ अବା ମୁହY I

େସ େଯ ଗିଧନ, अମୂଲ ରତନ अsେର ରହି ଛି େଚଇଁ,
ମାୟା-େମାହ ଭରା ଜୀବନ େଖଳେର ଧରାଛୁଆଁ ଦି ଏ ନାହY I
ଧରି ବାକୁ ତାକୁ ବଢ଼ାଇେଲ ହାତ ଘୁଂଚି ଘୁଂଚି ସି ଏ ଯାଏ,

େସ େଯ ମାଣିକ-ପସରା ମୂଲ,
ଭାବକୁ ନି କଟ अଭାବକୁ ଦୂ ର େକୖ ବଲ-କଣିକା ତୁ ଲ I

ସାରୁ ଗଛ ମୂେଳ େବ|ୁଲି ଟି ବସି ଧରାକୁ ମଣୁଛି ସରା,
ବରଷା ପାଣିେର ଦୁ ନି ଆ ଭାସି େଲ କି ବା ଆେସ ଯାଏ ପରା I

ତ
ିକ
ଇ
-ପ
ହ
ାନ
ଆ

ଆପଣାକୁ ଭୁ ଲି ଜୀବନ ବିେଲ ମାୟା-େମାହ େଯେତ ଢ଼େଳ I

ା

େବ|ୁଲି ଡାକୁ ଛି େବ|କୁ ଆଦରି ସାରୁ ପତରର ତେଳ,

ଆହାନ ଇ-ପତି କା ସ!ୂ # ନି ଃଶୁ% ବି ତରଣ େହତୁ ଡା େଜାତି ପସାଦ ପ)ନାୟକ+ ,ାରା ପତି -ି ତ ଓ ପକାଶି ତ

Listen to Odia Podcast on https://anchor.fm/aahwaan
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େସ ମାୟା ପରଶ ଜୀବକୁ ବାଇ अଠା-କାଠି ବସାଘେର,
ସଂସାର େମାହେର ଭୁ ଲାଇ ତାହାକୁ ପରମଠୁ ଦୂ ର କେର I
ଘର ଭା|ି ଦି େନ ପfୀ ଉଡ଼ି ଯାଏ ସରାଗ ଯତନ ଭୁ ଲି ,
େବ|-େବ|ୁଲି ର ଜୀବନ ଆମରି ଚାଲି ଥାଏ ହସି େଖଳି I

ଆa ଗେଛ େଦଖ ଆaଡା ଫଳି ଛି ମହୁ ପାଲଟିଛି ନି a,
ପଘା ଛଡା େହାଇ ବାଛୁରୀ ଧାଉଁଛି ଗାଈ େଯ ପନହାଏ ଦୁ ଧ I
ମି ରିଗ ଧାଉଁଛି ବାଘ ପେଛ ପେଛ େବ| ଗିଳୁअଛି ସାପ,
ଓଲଟ ବୃ fେର ଘୁଣ ଧରି ଲାଣି ପାରା ହୁଏ ଛଟପଟ I

ପqୁ ରୀ ଆଦରି େଖଳା କେର ପାରା ଜନମ ଜନମ ଧରି ,

େସ ପାରା ଉଡାଇ େକାଟିଏ େଯାଜନ େଡଣା ନାହY ପୁଣି ତା'ର,
େଦହ-େଦଉଳେର ବା ପଡ଼ି अଛି ଶନ
ୂ େଦହୀ କେର ଘର i

ବି ଷଧର ସପ ଓଲଟି େଶାଇଛି ଠି ଆ-ମଣିଖa ମୂେଳ,

ତ
ିକ

ା

କୁ kଳୀ ମାରି େସ ମୂଳାଧାର ତେଳ ସଂସାରର ବି ଷ େଘାେଳ i

ଆ

ହ
ାନ

ଇ
-ପ

अନାହତ ପଦE ପଡି ଛି ଝାଉଁଳି ପ+େର େଲାଟୁ ଛି େଦଖ,
ଘର ବୁ ଡି ପାଣି ଆୁଏ େହଲାଣି ମାଛ ଖାଉअଛି ବଗ i
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ମି ଛ-ମାୟା େଖେଳ ମନ େଯ ଭୁ ଲଇ ପqୁ ରୀକୁ ସତ ମଣି i
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ଇଡା, ପି |ଳାେର ପାଣକୁ ସାଧି େଲ ସୁଷୁମwା ଜାଗଇ ପରା,
କୁ ଳ-କୁ kଳି ନୀ ସପ େଯ ଉଠଇ ଉ ଗତି କରି ତରା I
अମୃତ ଝରଇ ଷଡ଼ଚକ େଭଦି ପଦୁ अଁ ଫୁଟଇ ହୃେଦ,
ବହEର େଭଦି ସହସ କମେଳ ମାୟା-େମାହ େଯେତ ତୁ େଟ I

େମଘ ବରଷିଲା ଟୁ ପୁରୁ ଟୁ ପୁରୁ େକଶୁର ମାଇଲା ଗଜା,
ରଜା-ରାଣୀ େଖଳି େତଲି |ି ବାଇେଦ ଦୁ ନି ଆ କରୁଛି ମଜା I
ଟୁ ଇଁ ଢ଼ାଳୁ अଛି ଚକୁ ଳି ପି ଠଉ ଟୁ ଆଁ ଖାଉअଛି ପି ଠା,
ବହଳ ଆଖିେର ପରଳ ପଡି ଛି ସଂସାର ଲାଗଇ ମି ଠା I

ହୃଦ-ରତw ମାଳୀ ଜୀବନ-ସ«ାଳି ପରାଣ-ପି ତୁଳା ଧନ,

ଗୁମୁରି କାCଇ ନୟନର ମଣି ଭା|ିଲାଣି ଘର ଛାତ,
ଜାଉଁଳି ବକୁ ଉଈ ଖାଇେଲଣି ବି ଲୁଆ କରୁଛି ନାଟ I

ଶୁଆ ସାରୀ ଦୁ େହଁ ସା| େହାଇଛsି ତରୁ ଡାେଳ ବସି ରହି ,

ତ
ିକ

ା

ଶୁଆ ଖାଉଥାଏ ବାରମାସୀ ଫଳ, ସାରୀ ରହି ଥାଏ ଚାହY I

ଆ

ହ
ାନ

ଇ
-ପ

ଦୁ ଃଖ ସୁଖ ଫଳ ଭୁ qୁ ଥାଇ ଶୁଆ ଆପଣ କରମ େଲଖି,
अକ^ା, ନି ଲ, ଉଦାସୀ ନୟେନ ସାରୀ ହୁଏ ଖାଲି ସାfୀ I
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अେଲାଡ଼ା ପଡି ଛି େଛଚା-ପି ଟା ଘେର କୁ ଆ ଖାଉଥାଏ ଧାନ I
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ନି ଜ ଭାବ ଭୁ ଲି ଶୁଆ େଯେବ ଥେର ସାରୀକୁ ପାରଇ ଜାଣି,
ରୁି ନବ,ାର ଉଆସ-ଫାଟକ ସାରୀ ହୁଏ ରାଜ-ରାଣୀ I
େଭଳି କି ଭା|ଇ ଓଲଟା ଆଖି ର ଘରଣୀ କି ଳିଛି ଦାର,
ମନୁ ଆ ଚାକର େସବା ଖଟିଲାଣି ଆପଣା ଲାଗଇ ପର I

ଆକାେଶ ଉଇଁଲା ସୂରୁଜଟାଏ େଲା ସରେଗ େରାଷଣୀ ଜାଳି ,
ଆଉ େଯେତ ଥିେଲ ଆଲୁ अ ହାବୁ କା କୁ ଆେଡ ଗେଲଣି ଢଳି I
ମନର ଦୀପାଳି ଲି ଭିଗେଲ ସି ନା ହୃଦୟର ଦୀପ ଜେଳ,
ସବୁ ଚାହYବାକୁ ନ ଚାହY ପାରି େଲ ରାଜପଦ ପୁଣି ମି େଳ I

ଚି ହwI ଚି ହwI ମୁହଁ େଯେତ ଯି ଏ ଥିେଲ ହଜି ତ ଗେଲଣି କାହY,

ହୀରା, ନୀଳା, େମାତି ସାଉଁଟି ବସି େଲ କି ଛି ତ ମି ଳଇ ନାହY,
अସାଉଁଟା ଧନ ହାତ ପାହାsାେର ଆତୁ େର ରହି ଛି ଚାହY I

अବସରପା ମହା ପବକ (ବି ^)

ଇ
-ପ

ତ
ିକ

ା

ଇkିଆନ अଏଲ କେପାେରସନ ଲିମି େଟଡ଼ - ନୂ ଆ ଦି ଲ@ୀ

Listen to Odia Podcast on https://anchor.fm/aahwaan

अଚି ହwI ମୁହଁଟି କଳାମାଣିକର ଦି ଶୁଥାଏ ରହି ରହି I

ଆ

ହ
ାନ

ଇେମଲ୍ : dasshibanarayan61@gmail.com
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ଶନ
ୂ ତାର ସରୂପ
(୧)

ଶନ
ୂ ତାକୁ ସାଉଁଟିବାକୁ ମଁୁ

 ଶୀ
ସ ଗତ

ମାୟାଧର ଦାଶ

ହାତ ବଢ଼ାଇଲି , େମା' ଜୀବନ ବଳୟେର
अସୀମ ଶନ
ୂ ତା େଯଉଁ କାୟା େମଲି ଥିଲା
ହୃଦୟର अଭsେର, ପୁଣି
ପୁରିଥିଲା अନs ଶନ
ୂ ତା ବି ଶଚରାଚେର I

ସୃିର ସବ େଯଣୁ अଣାକାର
ଶନ
ୂ ର ଗରଭୁ , ବି ବ^ନ ରହସର

ଶନ
ୂ ର ସାକାରତାେର ଏେତ ରୂପ
ଏେତ

ବ#

ବି ଚିତ ଉ^ରଣ अସୀମ ଆୃହା

େବୖ ଭବ

ଜୀବନ ଲାସର, ବି ଲୟର ଗଭୁ ବି କାଶର I

ସୃଜନର ବି ପୁଳ ସାର ଶୀମkିତ
अରୂପର ରୂପ अଭିନବ -

େକେତ ସମାେରାହ ପୁଣି ଜୀବନର

ଚି ରsନ ଭବ I

ସମାେବେଶ, ବୃ fଲତା

ଆ

ହ
ାନ

ଜଗତେର ଭାଗବତ ସାfୀ I

ଇ
-ପ

ତ
ିକ

ଦୁ ଲଭ ମନୁ ଷଜନE ଜାଗତ ଆତEାର

ା

ସରୀସୃପ େକେତ ପଶୁପfୀ,
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(୨)
େଚତନାର ଉ^ରଣ ମେନା ପକାଶ
ମହାଭୂ ତ ମନୁ ଷର ିର ଚି ର କାମ
େହବାପାଇଁ ମି ଳିତ େସ ମହାେଚତନାେର,
ଆଣିବାକୁ ଜଗତେର ଚି ଦାନC ସାମ I
अଭିବr େହବାପାଇଁ ପରମପୁରୁଷ
ଏ ଭବର ଦି ବ ରୂପାୟେନ
ରହି ଛsି ଚାହY, କି g ସୃିର େବୖ କଲ
ପାେଶାରି େଦଇଛି ତା+ୁ अତି ସଂେଗାପେନ I ମଣିଷ େଦଖି ଛି େକେତ
ସୁଖର ସପନ େଭାଗବି ଳାସର
ପତw ୀ ପୁତ କନା, ଧନଧାନ,

ଦି ବାନ େପାଥିତ ରହି ଛି

ପରି ପ#
ୂ  ପାଚୁ ଯର ବନା,

କି g େସ େଯ ସବଦା ପଲୁ 

ସୁଖପାଇଁ ସବୁ ବି ଡaନା, ସବୁ ବି ନଶ୍ଵର I

अବି ଦାର ପରି ଚଯପାଇଁ,

ମହାନCମୟ ଜଗତେର,
େଚତନା

େଚୖ ତନରୂେପ

େସ

େଯ

ା

fୁ I

ବି ଭୁେପମ କି ପରମ ସୁଖ ପୁଣି

ତ
ିକ

अଳୀକ କାମନା ଲି ¯ା କେର ତାକୁ

ଇ
-ପ

ବି ଭାସି ତ

ଆ

ହ
ାନ

ସଦାପରି ପ#
ୂ  ହୃଦୟ ମCିେର I
ୂ  ଶନ
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(୩)
ଆବାହନକରି େସହି ସରୂପ ଶନ
ୂ ତା
ସମପଣ କେଲ ପ#
ୂ  େଦହ ପାଣ ମନ
ବି ରାଜି େବ ଶନ
ୂ ମCିରେର
 ୀ ଭଗବତୀ ଶrି ସରୂପିଣୀ,
େଜାତି ମୟ
ସୟଂ ସ{ି ଦାନCମୟ ଭଗବାନ I
େସ ଦୁ ଜୟ अନs ସରୂପ
ଭକତି ର େଡାେର କି g ବା ଚି ରଦି ନ I

ଜୀବନପାତ େମା' ଖାଲି , ଶନ
ୂ ତାକୁ େଡଣାେମଲି ଉଡି ଯିବି

ଭରିବି େମା' େଚୖ ତନ ମୁଣିେର,
େଭଟିବିକି ତୁ ମକୁ େହ ପଭୁ େକଉଁଦିନ
ଉଡି ଯାଉ ଯାଉ େକଉଁଠାେର !
େମା' अsେର अଥବା ବାହାେର

ଆ

ହ
ାନ

ଇ
-ପ

ତ
ିକ

ା

େମା' ଜୀବନ ଶନ
ୂ ବଳୟେର !
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କବି
୧
ଚି ହw ି ବ କି ଥେର ତୁ େମ, ଜାଣିବାର ସୁେଯାଗ େନବ କି

ଡା ନୀଳମାଧବ
କର

େସ କାହYକି ତୁ ମ ଆେଗ ଛଳନା କରୁଛି
ମି ଛ ମି ଛ ଶ¹ େଯାଡ଼ି ,
अେବାଧ ଧାଡ଼ି େର ଏଠି କବି ତା େଲଖୁଛି
୨
େସ କି ଆଁ ବରଷାେର ଭିଜି ,
ବନଗିରି, ଆକାଶେର ନି ଜକୁ ହେଜଇ

ତମ େପମ ପାଇଁ େଖାରାକ େଖାଜୁ ଛି , ଏଠି େସଠି
ଦି ନ ଦି ପହେର, ସମ`+ ସାମନାେର କି ମିଆଁ କରୁଛି
୩
ତମରି େପମି କା ଠାରୁ ହସ ଧାେର ପାଇଁ
ତେମ ଗାअ ତା କବି ତା ସରତୀ ଥେରଇ ଥେରଇ

ତ
ିକ
ଇ
-ପ
ହ
ାନ
ଆ

ତା େପମି କା, େପମ ନୁ େହଁ , ଦୟା ଯାଚୁ ଥାଏ

ା

େସ କି g କବି ଟିଏ େବାଲି ସେତ କଣ
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୪
େତେବ ବି ବୁ ଝ କି ତେମ କବି ଟିକୁ
ଯି ଏ ନି ଜ ସପwକୁ ଆେଡ଼ଇ
ତମ ପାଇଁ ସପw େଦେଖ ରାତି ରାତି ନି ଦ ଭଡ଼ା େନଇ
୫
ଭା|ିରୁଜି ଯି ବାେବେଳ ବି ଷୟ ପpାେର
ନି ଜକୁ ହଜାଏ ସି ଏ ଗଢି ବାେର अ)ାଳି କା ତୁ ମରି ସପwର
ତମ ପାଇଁ ଜି ଇଁବାର ରାହା େଖାଜି େଦଇ
ନି ଜ ପାଇଁ କି ଆଁ ସି ଏ ରା`ା ଭୁ ଲି ଯାଏ
୬
ନି ଜ ରr ପାଣିଚିଆ କରି , େଭାକି ଲା େପଟେର

ତୁ ମ ପାଇଁ ବୀର ରସ - ରଣର ଦୁ Cୁ ଭି
ଜୀବନର ଉଠାପକା अସରsି ମରୁଭୁ ମି ପେର
େସ କି ଆଁ ସପw େଦେଖ ସବୁ ଜ ର|େର
ତମ ଚାରି ଆେଡ, ନି ଜ ପାଇଁ ଖqି େନଇ ଧସ
ୂ ର ପାsର

ତ
ିକ

ା

୭

ଆ

ହ
ାନ

ଇ
-ପ

ଦଳି ତର ବରଫ ରrେର ସି ଏ େଯେବ ଜୁ ଆରର ସପw େଦେଖ
ତା ପାଇଁ େଲାଡ଼ାହୁଏ ଶାଣଦି ଆ ବାେୟାେନଟ୍
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ଶବ ତାର େବାହି େନବାେବେଳ ଦଳି ତର େନତା ତେମ
ତା ଗୀତେର ସୁର େଦଇ ଫୁଲମାଳ େବକେର ଝୁ ଲାअ
୮
ଦୁ ଃଖ ତାର ଭାଗ କରି ବାକୁ ତମ ସାେଥ
ଚାହYନି ତ େସ ଆଜି ଯାଏ - ସୁଖ ତ ବି ପୁଳ ତାର
अବ¤ା ପଡ଼ି ଛି - ଯୁଗ ଯୁଗ ଧରି ,
ତମ ଗହଣେର ସୁଖକୁ ବା¤ିବ େବାଲି ,
ଏେବ ବି େସ ସାଥିେଟ େଖାଜୁ ଛି - ତା ଆଗେର କି g
ତମ ମୁହଁ ପାଣିଚିଆ, ଉଦାସ ଦି ଶୁଛି
୯
अାରି ଆ ତମ ହୃଦୟେର, କି ର| େବାଳି ବ ସି ଏ

ବୁ ଝ କି ନ ବୁ ଝ ତେମ, କବି ଟିକୁ, ତା େଲଖନୀକୁ
ବରଂ ତା ହୃଦୟଟା େସଇମି ତି ଲୁ ଚି ଛପି ଯି ବ
ଜି अsା କବର େନବ, ନି ଦାରୁଣ ପଥର ପଛେର
୧୦

ତ
ିକ

ା

ତଥାପି କବର ତଳୁ ତା Cନ, ତୁ ମକୁ ଶୁଭିବ

ଆ

ହ
ାନ

ଇ
-ପ

େସ େଯ ଗାଇବ ଗୀତ अଜଣା ସୁରର
ବୁ ଝ କି ନ ବୁ ଝ ତେମ, େସ ସୁରେର ତେମ ନାଚୁ ଥିବ
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ପଥଶାs, ତମ ଜୀବନର ଦି ନସବୁ
ସହଜ ସରଳ େହବ ତା ଗୀତେର
ମନ ତୁ ମ ମତୁ ଆଲା େହବ
୧୧
େହେଲ अଚି ହwା େସ କବି ର ହୃଦୟକୁ
ପାରି ବକି ଚି ହw ି ତେମ, अଧା ଖରା अଧା ଛାଇ ପଥର ଗୁ£ାରୁ
ହୃଦୟଟା ିର େହାଇଗେଲ
Cନ ସବୁ ହଜି ଗଲା ପେର
अବା ତୁ ମ ଖିଆଲେର अବୁ ଝା କବି ଟା
େକେବ େକେବ ଶବ ପାଲଟିେଲ,
ଚି ହw ି ବ କି ତେମ ତାେର ??

ତ
ିକ

ା
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ଇ
-ପ

ଓଲଭରହା!ଟନ, ୟୁେକ

ଆ

ହ
ାନ

nmadhab@yahoo.com
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ବ#େବାଧେର ନୀତି ଶିfା
अ अଳସୁଆ େହବ ନାହY ଜୀବେନ
ଆ ଆଦର କରି େବ ତୁ ମକୁ ଜେନ ।

अମରନାଥ ବାରିକ

ଇ ଇହଧାେମ ନି ତି ପଜ
ୂ ି ଶାରଦା
ଈ ଈଶର+ୁ ଭrି କରି ବ ସଦା ।
ଉ ଉଠି ବ େଶଯରୁ େଯେତ ସअଳ
ଊ ଊଣା େହବ ନାହY ଆୟୁଷ ଫଳ ।
କ କଥା କହୁଥିବ ମଧୁର ସେର

ୠ ୠଷି ମୁନୀ େଲଖିଛsି ପୁରାେଣ ।

ଖ ଖଳ ପକୃ ତି ରୁ ରହି ବ ଦୂ େର ।

ଏ ଏମି ତି ଜୀବନଚଯା ପାଳି େଲ


ଗ ଗଗନ ସଦୃ ଶ ହୁअ ନି ମଳ

ଐ ଐଶଯ ଲଭିବ ନି ୟ ପି େଲ ।

ଘ େଘନ ରାମ କୃ  ନାମ ଯୁଗଳ ।

ଓ ଓଁକାର ଶବଦ ଜପି ବ ନି ତି

ଙ ଡର ରଖିଥିବ ପାପ କମକୁ

ଔ ଔଷଧ ପମାେଣ ଜଗତ ଜି ତି।

ଚ ଚଳି ବ େତେବଟି ସଗ  ଧାମକୁ ।
ଛ ଛଳନା ନକେଲ କାହା ସାଥିେର

ତ
ିକ

ଇ
-ପ

ଝ ଝଗଡ଼ା ଝାେମଲା ନକେଲ େକେବ

ା

ଜ ଜାଗା ମି ଳିଯିବ େବୖ କୁପୁେର ।

ଆ

ହ
ାନ

ଞ ାନୀ େବାଲି ଜନ ନି େ କହି େବ।
ଆହାନ ଇ-ପତି କା ସ!ୂ # ନି ଃଶୁ% ବି ତରଣ େହତୁ ଡା େଜାତି ପସାଦ ପ)ନାୟକ+ ,ାରା ପତି -ି ତ ଓ ପକାଶି ତ

Aahwaan.com

Listen to Odia Podcast on https://anchor.fm/aahwaan

ଋ ଋଣ େନବ ନାହY େକେବ ଜୀବେନ

96

ଆହାନ ଇ-ପତି କା, ସାଦଶ ବଷ, ପଥମ ସଂଖା, ଜାନୁ ଆରୀ ୨୦୨୨

Magazine Downloaded from www.aahwaan.com

ଟ ଟ+ା ଗଣି କାରବାର କରି ବ
ଠ ଠକାମି ଗୁଣ ବଜନ କରି ବ ।
ଡ଼ ଡaରୁଧର େସହି ବାବା େଭାଳା
ଢ଼ ଢାଲ ପି ି କରsି ଲୀଳାେଖଳା ।
ଣ ନଇଁଥିେଲ ତା+ ପାଦେର ମଥା
ଯ ଯି ବ କସରେତ ସକାଳୁ ଧାଇଁ ।

ଥ ଥକାମନ ଥେର ଭଜ ତାହା+ୁ

ର ରହି ବ ସୁଖେର ସାରା ଜୀବନ

ଦ ଦରଶନ କର ମହାେଦବ+ୁ ।

ଳ ଲୟ ରଖି ଭଜ େହ ପାନନ।

ଧ ଧନ अରଜନ େଲାଭେର ରହି

ଵ ବନମାଳୀ େତାେତ କରି େବ ପାରି

ନ ନକହି ବ ମି ଥା କଥାଟି େକହି ।

ଶ ଶରଣ ଚରେଣ ରଖି ବୁ ହରି ।

ପ ପାପ ଛାଡ଼ି ତୁ େମ କର ଧରମ

ଷ ଷଡ଼ରି ପୁ େତାର େସହି ହରି େବ

ଫ ଫାସେର ନେହେଲ ବାିବ ଯମ ।

ସ ସମପଣ ହୁअ ତା+ରି ପାେଦ ।

ବ ବଣ ଜ|ଲକୁ କାଟିବ ନାହY

ହ ହରି ଭଜୁ ଥିେଲ ଶୁଣ କୁ ମର

ଭ ଭରପୁର ଚାରା େରାପି ବ େନଇ।

f fୟ େହବ ଦୁ ଃଖ େକ ଶ େତାହର ।

ମ ମନକୁ ନି ଳ ରଖି ବା ପାଇଁ

ୟ ଯି ବୁନାହY अବାଟେର ମନୁ ଆ
ଲ ଲାଗିବ ନେହେଲ ପାଦେର ନି ଆଁ ।

ତ
ିକ

ା

କୟଁା, ମ|ଳପୁର, ଯାଜପୁର

Listen to Odia Podcast on https://anchor.fm/aahwaan

ତ ତହYରୁ େହାଇବ ଜଗତଜି ତା ।

ଇ
-ପ

ଓଡ଼ି ଶା, ପି ନ୍ ନଂ - ୭୫୫୦୧୧

ଆ

ହ
ାନ

େମା - ୯୫୪୦୩୦୮୦୯୫
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ଲାଲ୍ ବାହାଦୂ ର ଶାvୀ
ଭାରତ ବେଷ ସ ାଧି ନକାେଯା
ଥିଲ ତୁ େମ अତୁ ଳନୀୟ,

ଶ+ର ବି ଶାଳ

ପଧାନମୀ ରୂେପ ନି ବା ଚି ତ େହାଈ
େହଲ ସମ`+ ପି ୟ।

୧୯୦୪ अେ½ାବର ୨େର ଜନିE ଲ
ଜୀବନ ସ|ୀନୀ ତମ

ଆଜି ର ସମେୟ ଶାvୀ କହି େଲ

ଥିେଲ ଲଳି ତ ଶାvୀ,

ତା+ୁ କି ଏ ନ ଜାେଣ।

ପି ତା ଥିେଲ ତୁ ମ ଆଦଶବାଦୀ େଯ
ସରଧା ପସାଦ ଶୀବା`ବ।

ରାୀୟ କଂେଗେସ େଯାଗ େଦଲ ତେମ
ରାଜେନତା େହବା ପାଈଁ,

କାଶୀବି ଦା ପି ଠୁ ଶାvୀ ଊପାଧି ପାଈ

େଲାକ+ େସବାେର ମଜ ଗଲେଯ

େହଲେଯ, ବାହାଦୂ ର ଶାvୀ,

କି ଏବା ଭୁ ଲି ବ କାହY?

୧୧ ଜାନୁ ଆରୀେର ଚାଲି ଗଲ ତୁ େମ

ଇ
-ପ

ତ
ିକ

ା

ଦୁ ଃଖୀ େହଲା ସାରାେଦଶ।

ହ
ାନ

ଗୁଡ଼ିଆଳୀ, କବି ସଯ
ୂ  ନଗର, ଗଜାଂମ

ଆ

େମା-୬୩୭୨୨୬୯୯୬୬
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ଏମିତି ବି ତିଯାଉ
ହଜାେର େଟାପା ଲୁ ହ େମାର
ବହୁତ ମନେର ପି ୟା

ଦୁ ଷEs େବେହରା

ଦୁ ଃଖ ନରହୁ !!

କ'ଣ ଲୁ ଚାଇ ରଖିବି

ଜୀବନ ରା`ା ଏମି ତି େମା

ମଁୁ ହତ ଭାଗାଟିଏ

ସହେର ବି ତିଯାଉ !!

ତ େପମେର !!

େତା ହସେର ମଁୁ ଖୁସି େହବି

ମନ ଭିଜୁ ନାହY ତ अତୀତ

ତୁ ଦୁ ଃଖ କେଲ ପି ୟା ମଁୁ

ବାଟେର ଶରୀର ଯାଏ

ଭା|ି ପଡି ବି !!

ଭିଜି ସମୟ ଥିେଲ ..

େତା ବାଟର ଯାତନା େମା

େଦଖି ଆସି ବ ଶବ ଥିବ

ଦରଦ େକାହ କୁ ଏମି ତି

ତୁ ମକୁ ଚାହY ......

ା

ରାେସାଳ-ମୁଣ୍ତିଆପଷି

ତ
ିକ

ଛବି େର ବି ତିଯାଉ !!
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େତା ଖୁସି େଦଖି େଦଖି େମା

ହ
ାନ

ଇ
-ପ

େଢ+ାନାଳ

ଆ

େମା ନଂ-୯୯୩୭୬୫୨୫୦୩
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ପିଆଲାେର ତୁ େମ େସwହ ଭରିେଦଲ
ପି ଆଲାେର ତୁ େମ େସwହ ଭରି େଦଲ
ଆକ ପି ଉଛି ଆଜି

ତାରା ପସାଦ
େଜନା

ତCା अଳସେର ସପନ ସାଥିେର
ଆଖିକୁ େଦଉଛି ମୁଜି ! ।। ୦ ।।

ଜୀବନର ପଥ ଦୀଘ େହାଇପାେର

ତୁ େମ ତ अଭୁ ଲା େଜାତି

ମଁୁ ତୁ ମ ପpାର ପାp

ଗପ अସରsି ନାୟି କାେର ଉଭା

ପୁଣ ବି ଚାରେର ଜନE ଜନEାsର

ପଣୟ ରାଗର `ୁତି

ମଁୁ ଏକ େପମି କ ସp

ହେଜଇେଦବାକୁ େକେବ ଚାହYବିନି

େମାହ େକାହ ଭରା ହୃଦୟର ଭାଷା

ନି ରତ େହଉଚି େଖାଜି !

ପଢ଼ି ବ ମନର ରାଜି !

.....ପି ଆଲାେର ତୁ େମ େସwହ ଭରି େଦଲ
ଆକ ପି ଉଛି ଆଜି ...........।। ୧ ।।

.....ପି ଆଲାେର ତୁ େମ େସwହ ଭରି େଦଲ
ଆକ ପି ଉଛି ଆଜି ...........।। ୨ ।।
ସା.-ରଣପୁର (େଗାଡ଼ି ପାଟଣା ସାହି ),

ତ
ିକ

ା

ଡାକ-ରାଜ ରଣପୁର
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ରୂପ ଲାବଣେର ଆଉ ସବୁ ଫିକା

ଇ
-ପ

ଜି ଲ@ା- ନୟାଗଡ଼, ପି ନ୍- ୭୫୨୦୨୬

ଆ

ହ
ାନ

ଦୂ ରଭାଷ-୯୩୪୮୦୫୪୩୦୦
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ଥିଲା ଆମ ବି ଦାଳୟ
ବି ଦାଳୟ ଥିଲା, ସୁତୁରା ନି ଆରା,
ଭୟ ଥିଲା ଆମ ହୃେଦ ।

ମେହଶର ସାହୁ

ଦk ମୁr େହାଇ, ଦk ହରାଶି ଷ,
ହାେର ଜୀବନର ଯୁେ ।।

ଦୁ ଇ ବରଷର ପାଇଁ ।

अାନ अାରୁ, ଗୁରୁେଦବ ଆମ,

ଚପଲ ନ ଥାଏ, ନାହY ସାଇେକଲ,

ଦି अsି ଆେଲାକ ଶrି ।।

ସମୟେର ଆସୁ ଧାଇଁ ।।

େହଉअଛି अଗସର ।
ସଂ9ାର ହଜୁ ଛି , ନାହY ଶାଳୀନତା,

େମାବାଇଲ େଯାେଗ, ଛାତ ପଥ ହରା,
ଷ-ରୁ ହୁअଇ ନ ।
େପମ ବା^ା କେର, େଶଣୀ ଗୃେହ ବସି ,

ଶି fା ହୀନ ଦରବାର ।।

ଗୁରୁ ଶି ଷ ପଥଭ ।।

େମାବାଇଲ କେର, କୂପଥକୁ ଯାତା,

ମଦପାନ କରି , ଆେସ ବି ଦାଳୟ,

ଶି ଷ ଦି ଗହରା,

ସି ବା େମାବାଇଲ ଛଡା ।।

ଆ

अଶ@ୀଳତା ଦି ଏ ବାି ।।

ପାଠ ନାହY େଲାଡ଼ା, ଆଜି ର ସମାେଜ,

ଇ
-ପ

କୁ ପଭାବେର,

ଖାଏ ଖଇନି ଗୁଟୁଖା ।

ହ
ାନ

ଇ¤ର େନଟେର ଛCି ।
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ଆଜି ର ଦୁ ନି ଆ, ଆଧୁନିକ ପେଥ,

ା

अsରେର ଥିଲା ଭrି ।

ହେଳ ଦୁ ଇ ହଳ,େପାଷାକରୁ ଚଳୁ ,

ତ
ିକ

ସଂ9ାର ବି ଥିଲା, ଥିଲା େଯ ନମତା,
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େଦଖାଣିଆ ଯୁଗ, ଆଜି ର ସମାଜ,
େଫସବୁ କ ହାଟ୍ସଆପ ।
ସଭିଏଁ ପାଗଳ, ନି ଜ ପସଂଶାେର,
ହୃଦୟେର ରଖି ପାପ ।।
ଛୁଟି ସମୟେର, ଫାଟକ ସº°େଖ,
ଛାତ+ର ବି ଶୃ«ଳା ।
ଆଯ ଲାଗିବ, ନି ୟ େଦଖିେଲ,
ଛାତ ଛାତୀ+ର ଲୀଳା ।।
ଚରି ତ ଗଠନ,

ଶି ଖାg ଗୁରୁଜୀ,

େଦଇ ନମତାର ବାଣୀ ।
ନଚାଲୁ େଶଣୀେର, ଛାତ ଛାତୀ ମେଧ,

ଆଧୁନିକ େହଉ, ଚାଲୁ ରାଜନୀତି ,
ପଭାବ ନପଡୁ ଶି େଷ ।
ଛାତ ଛାତୀ ଯଦି , େହାଇେବ ସଂଶି,

ତ
ିକ

ା

ପଥଭ ହY ଭବି େଷ ।।
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େପମ ଆଳାପର ବାଣୀ ।।

ଇ
-ପ

େଗାପୀବି ା, ବାହEଣ ଗଁା, ବାେଲଶର

ଆ

ହ
ାନ

ଭାମଭାଷ : ୯୭୭୭୯୯୫୬୦୬
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ଆକାଶର କୁ ନି ତାରା
ବଗିଚାର ଆେମ େଛାଟ େଛାଟ ଫୁଲ
ଆକାଶର କୁ ନି ତାରା,

ଆଲିଶା ପୁେରାହି ତ

ଆସsା କାଲି ର ଭବି ଷତ ଆେମ
ହସାଇବୁ ଏହି ଧରା।

ସୁନାର ଭାରତ ଗଢି େଦବୁ ଆେମ
କରୁଛୁ ବି ନତୀ ଜଗତ ଠାକୁ ର

ଶତ° ଆେଗ ଆେମ ଡରି ଯିବୁ ନାହY

ତୁ ମ ପାେଦ ଥାଉ ଲୟ,

ନୁ ଆଇଁବୁ ନାହY ମଥା।

ଧମ ପେଥ ଥାଇ अଧମ କୁ ଆେମ
ନ କରି ବୁ େକେବ ଭୟ।

ବୁ ହାଇବୁ ଆେମ ଏ ଧରା ବfେର
େପମର ପଫୁଲ@ ଧାରା,

ଦୟା ଭାବ ଥାଉ ହୃଦେୟ ଆମର

ବୁ ଣିେଦବୁ ମqି ଶାsି ଓ େମୖ ତୀର

େକାଧ ଭାବ ଦୂ େର ଯାଉ,

ଜଗାଇବୁ ଭାଇଚାରା।

ସତ ପଥ ପାଇଁ କରୁଣାମୟ େହ'

ଇ
-ପ

ତ
ିକ

ା

ପାଦ ଆମ ବଢୁ ଥାଉ ll

ଆ

ହ
ାନ

ସମରା, ତୁ ଷୁରା, ବଲା|ିର

ଆହାନ ଇ-ପତି କା ସ!ୂ # ନି ଃଶୁ% ବି ତରଣ େହତୁ ଡା େଜାତି ପସାଦ ପ)ନାୟକ+ ,ାରା ପତି -ି ତ ଓ ପକାଶି ତ

Listen to Odia Podcast on https://anchor.fm/aahwaan

ବୀରତ ର ବୁ ଣି ଗାଥା,

Aahwaan.com

103

ଆହାନ ଇ-ପତି କା, ସାଦଶ ବଷ, ପଥମ ସଂଖା, ଜାନୁ ଆରୀ ୨୦୨୨

Magazine Downloaded from www.aahwaan.com

ଚାCର ଚାCିନୀ
ଜହwକୁ ଚାହYେଲ ଜହw ହସି ଦିଏ
ତାଲ ଲାଗଇ େମାେତ

ନି ରqନ ସାହୁ

ଜହw େବାଧହୁଏ ଜାଣି େଦଇअଛି
ଭୁ ଲି ପାରୁନି ମଁୁ େତାେତ ।

ଜହw ତ େଦଖାଏ ସଭି+ୁ ସପନ
େମାେତ ବି େଦଖାଇଥିଲା
ମାୟାବି ନୀ ରାତି ଆଖିରୁ େମାହରି
ଜହw ସାେଥ କଇଁ ଭାବ ଦି ଆନି ଆ

ଜହw ସହ େଯେବ ଆଖି ମି ଶିଯାଏ

ଏ କଥା ଦୁ ନି ଆ ଜାେଣ

ଲାେଜ ମଁୁ ମୁହଁକୁ େପାେତ ।

େସଥିପାଇଁ ସି ଏ अମର େପମକୁ
ଦଶାଏ ଆପଣା ଟାେଣ
ଜହw ଆଲୁ अେର ସE ତି ଚାଷ ଜମି
ଚଷିବାକୁ ହଳ େଯାେତ ।

ତ
ିକ

ା

ନି ହଲ ପସାଦ, ଗଁଦିଆ ପାଟଣା
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ନି ଦକୁ େଚାରାଇ େନଲା

ହ
ାନ

ଇ
-ପ

େଢ+ାନାଳ --- ୭୫୯୦୧୬

ଆ

େମା :-- ୯୯୩୮୭୪୧୫୮୩
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କି ଛି ତ ଭାବି ବାକୁ ଦି अ
ରୁହ! अେପfା କର,
ପି ଆଲା ଭ^ ମଦି ରାକୁ

ଡା ବି ଜୟ କୁ ମାର
ପାତ

ଉଛୁଳି ବାକୁ ଦି अ,

ତୁ େମ ବି ଶାମ କର ,

ବୟସ ମାନ+ୁ େଧାଇ

ଜୀବନେର ପଥମ ଥର

ସୁେଖାଉଛsି

କି ଛି ଭାବି ବାକୁ ଦି अ ।

ଲାଜକୁ ଳୀ ଡାହାଣୀମାେନ |

େଯଉଁ ବଗିଚାରୁ େତାଳି ଥିଲି

େଯଉଁ ରା`ାେଦଇ

େପpାଏ କୃ  ଚୁ ଡ଼ା ,

େଗାେଟ अନାୟସତାର

ଠି କ୍ େସଠି ମଶାଣିେଟ,

,ାର େଖାଲି ଥିଲା,

ନି ଜନ
 ,ୀପରୁ

ଇCଧନୁ ରୁ ର| ଚି ମୁଟି

ମଝି େର ମଝି େର ଶୁଭୁଛି ,

ମାୟା ପଜାପତି

ପରି ଚିତ ଚkାଳର

ଛାତି େର େବାଳି ବାକୁ ,

fୀପ ଦୀଘଶାସର ସର ,

ଲାqିତାରା ଗଭରୁ

अଳସ ଭା|ିବାର

କାହାଳି ଆ ଆୟୁଷ େମେ ଆଣି

ଆ

ହ
ାନ

ଇ
-ପ

ତ
ିକ

ା

କଡକାଡ ଶ¹,

ଆହାନ ଇ-ପତି କା ସ!ୂ # ନି ଃଶୁ% ବି ତରଣ େହତୁ ଡା େଜାତି ପସାଦ ପ)ନାୟକ+ ,ାରା ପତି -ି ତ ଓ ପକାଶି ତ

Listen to Odia Podcast on https://anchor.fm/aahwaan

ସୁରାସ|ିନି !

Aahwaan.com

105

ଆହାନ ଇ-ପତି କା, ସାଦଶ ବଷ, ପଥମ ସଂଖା, ଜାନୁ ଆରୀ ୨୦୨୨

Magazine Downloaded from www.aahwaan.com

अବଶି  ବୟସେର େଫ¤ିବାକୁ ,

ଭାସି ଆେସ ମହମହ

ପେହ@ କ+ାଳ..

ବ`ୁର ଗ ,

କସରତ କରୁଥିେଲ

େହ ବୁ !

ସ ଗା େରାହଣ ପାଇଁ ,

ତୁ େମବି ତ ଟିେକ ଚୁ ପ୍ ରୁହ ,

େସଠି ଆଜି ଶr କଂସାକବାଟ ,

େମାେତ କି ଛି fଣ

ଆରପେଟ ଛାଇମାେନ ବି ବCୀ,

ଭାବି ବାକୁ ଦି अ ,

ରହି ଯାअ ସୁରାସ|ିନY !

ପେର ବରଂ.....

ମଦି ରାକୁ ଉଛୁଳି ବାକୁ ଦି अ

ତୁ ମ ପାଇଁ ପି ଇଯି ବି

େମାେତ କି ଛି ଭାବି ବାକୁ ଦି अ ।

େପଟଭତ ଲୁ ହ
ଓ

େଯଉଁଠି େକେବ

ବାକି ଥିବା ମଦି ରା |

କଡ଼େର ମହି ମାଧମମାେନ

ବC ଆଖିର ବୁ ହ ଭିତେର ଜି

ଧୁନିେର ସି େଝାଉଥିବା

अsତ େଗାେଟ ରାତି

କାମନାଗୁଡା

ଜୀଇଁ ଯି ବା ପାଇଁ ,

ପୁଣି ଜୀଇଁ ଗେଲଣି ,

େସଠି ଆଜି

େଗା ସୁରାସ|ୀନି !

ଶୁଆପଖିଆ ର|ର

ଏେବତ ନୀରବି ଯାअ,

ଉତୁ | ପାସାଦ,

ସା ଯାଇ ରାତି େହଲାଣି,

ଆ

ହ
ାନ

ଇ
-ପ

ତ
ିକ

ା

େଶଯ ପାରୁଥିେଲ ,
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ସsପଣେର କବାଟ କି ଳିଦିअ ,

େମା ଭିତେର

ଏେବ ମଁୁ ମୂ¢ତ,

ଟଳମଳ େହଉଥିବା

ସଂାପ#
ୂ  େହେଲ

େଗାେଟ अ`ିତକୁ କାେଇ,

କି ଛି ମୁହୂ^....

େଫରି ଯିବି........

ମୁ अେଚତ୍ େହଇଯି ବାର

ନି ବା ଣ ଉପତକା ଆେଡ।

अଭିନୟ କରି ପାେର,
ଖାସ ଦୁ ନି ଆ ଆଖିରୁ
ତୁ ମକୁ ଲୁ ଚାଇବା ପାଇଁ।

ତୁ ମ ଶେର
ଗତି ଶୀଳ ନି ଃଶାସ;

ବି ଡ଼ାଏ ସE ତି ,
अଜାଣତେର ଛାଡି ଥିବା
କି ଛି ସE ାରକୀ େଫେରଇ ଦି अ ,
ନି ହାତି େଫେରଇ ଦି अ,

ା

ତ
ିକ

୭୮୦୦୬୧୭୯୧୨

ଆ

ତୁ େମ ବି ତ ବି ଶାମରତ,

େଢ+ାନାଳ

ଇ
-ପ

ପି ଆଲା ମଦି ରା ଶନ
ୂ ;

ଉପଖk ପାଣୀଚି କିା अଧିକାରୀ,

ହ
ାନ

ଏେବ ମଧୁଶାଳା ବC;
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अସ!ୂ#
େଲଖିବି େବାଲି ମଁୁ ଯାହା ଭାବି ଥିଲି
ସବୁ ତକ ଗଲି ଭୁ ଲି ,

ଜୟsୀ ମି ଶ

େମା ମନର େସଇ ବି `ୀ# େବଳାେର
ଶ¹ ଗୁଡା େଚାରା ବାଲି ।

ମୁଠା ଟାଣ କରି ଜାବୁ ଡି ଧରିଲି
ହାତେର ମୁଠାଏ େସ ବାଲି ,
ସମୟ େସାତେର କି ଛି ବାଟ ଯାଇ

ନୟନେର ଏେବ अଶ° ଭରି ଯିେବ
ଆଉ ପାରୁନାହY ଚାଳି ,
अସ!ୂ# େମାର ଲି ଖନ ପଚୁ ର

ଆ

ହ
ାନ

ଇ
-ପ

ତ
ିକ

ା

ଖାଲି େମା କୁ ନି ପାପୁଲି।
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େଦେଖ ହାତ େମାର ଖାଲି ।
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କାsି
େଦଶ ଜାତି ପାଇଁ ଲେଢ କାsି ଯବାନ
ମୁrିର ମଶାଲ ଧେର େହାଇ ନି ପୁଣ l୧l

ବାସsୀ ଲତା
େଜନା

ବୀର ରr ଜାଗି ଉେଠ କାsି ପାଣେର
ନାଯ अଧି କାର ମାେଗ ତୀf୍ଣ ଖÓେର
େଶଷ ପାଣ ବି Cୁ ଦି ଏ କରି ସଂଗାମ

l୨l

ଶତ° ରକେତ େଖଳି ବା ତା+ରି କାମ l୬l
ଶତ°ର ଆଗେର ମୁk ନୁ ଆଁଏ ନାହY
ବି ପ@ବୀ ବାି ହୁଏନା ସ!କ େଡାେର

l୩l

ବି ପବର ମହାମ ବାେଜ କ#େର l୭l
ମାଟି ଋଣ ସୁଝିବାକୁ କେର ଲେଢଇ
ଜୀବନକୁ ତାଗ କେର ସହି ଦ େହାଇ l୪l

ମ`େକ ବାିଣ ଥାଏ କଳା ରି ବନ
ଶତ ସି ଂହ ବଳ େଦେହ ଭରା ଜୀବନ l୮l

ତ
ିକ

l୫l େଗାପବୁ ମହାତମା ଗାୀ ସୁଭାଷ

ଇ
-ପ

ବୀର ଦେପ ସଂଗାମେର ହୁଏ େସ ଘାରି

ା

ଲାଠି ମାଡ଼ ବCୀ ଶାଳା ଯାଏନି ଡରି

l୯l

ଆ

ହ
ାନ

େନେହରୁ ପେଟଲ ଜୟୀ ଜୟ ପକାଶ
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ପାଣ ବି ସଜନ କେର अଟଳ ରହି
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ଲfEଣ ନାୟକ ବୀର ସୁେରC ସାଏ
ଖୁଦିରାମ ବାଜି ଆ ତ େପରଣା ଦି ଏ l୧୦l

ଏମାନ+ ତାଗ େକେବ ବୃ ଥା ଯାଏନା
ପରାଧୀନ େଦେଶ ଉେଡ ସାଧୀନ ବନା l୧୧l

ଭାଚାର ମି ଛ ଆଉ ଦୁ ନୀତି ପଣ
କାsି ର ମଶାଲ ଜେଳ େଦଇ ଜୀବନ l୧୨l

ମରି ମଧ अମର ତ କାsି ହୁअଇ
ପତି ପାେଣ ନାମ ତା+ େଲଖା ହୁअଇ l୧୩l

େଦଶକୁ ସୁରfା ଦsି ତା+ରି ଧମ l୧୪

ତାଗ ଆଉ ବଳି ଦାନ କେର ମହାନ

ତ
ିକ

ା

अଲି ଭା ସାଇେର େଲଖା ତା+ ଜୀବନ l୧୫ l
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କାsି ବୀର ଯବାନ+ୁ କେର ସଲାମ

ଆ

ହ
ାନ

ଇ
-ପ

ଗାୀନଗର, ଜି ଲ@ା : ନବର|ପୁର
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େଫରି ଆସs କି ଥେର
େଫରି ଆସs କି ଜହw େଜାଛନାେର
ମନ अଗଣାକୁ ଥେର,

ଜନEଜୟ ନାୟକ

ଭିେଜଇ ଦି अs ସୁଶୀତଳ ଧାେର
େପମାସି r ପୁଲକେର ।
ସE ତି ତବ ହାତ ଠାେର,
ସେତକି ଚାତକ ଭିଜି ବ ପା|େଣ
ଆଶା େକେତ ଉ+ି ମାେର ।।

ସାଜି େମା ସପନ ରାଣୀ,
ସତ ନ େହେଲ ବି ସପନେର ଥେର
ପାେଶ ନି अ ତୁ ମ ଟାଣି ।
ପି ୟତମା େମାର େଜମା,

ତ
ିକ
ଇ
-ପ

ହ
ାନ
ଆ

ଖୁସିର ନଥିବ ସୀମା ।।

ା

ସାଜି ବି ସପନ େସୗଦାଗର ତୁ ମ
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େଫରି ଆସs କି ପାହାsି ସପେନ
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େଫରି ଆସsକି ବରଷା ସାଥିେର
ସାଜି ତୁ େମ େସୗଦାମି ନୀ,
ତୁ ମ ଚମକେର अମା अକାେର
ଜଳsା େପମର ବହିw ।
ଆଜି ବି ମଁୁ ପତୀfାେର,
ତବ ପରଶ ପାଇଁ ରହି ଛି ଚାହY
େଫରି ଆସs କି ଥେର ।।

େଫରି ଆସs କି େଗାଧଳ
ୂ ି ଲଗେନ
ହୃଦ ଉପବେନ େମାର,
ମହକେର ତୁ ମ ଶି ହରି ଉଠsା

ଆେଗା अଭିମାନୀ େମାର,
ବି ରହ ଫଗୁଣ ନି େfପ କରି ଣ

ତ
ିକ

ା

େଫରି ଆସ ଏଇ ଥର ।।
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ଛାତି ତଳ କାରାଗାର ।

ଇ
-ପ

ଗଣିତ ଶି fକ, େଗାପୀନାଥଜୀଉ ସରକାରୀ ଉ{ବି ଦାଳୟ

ଆ

ହ
ାନ

ଜଗତସି ଂହପୁର, ୯୩୩୭୮୦୦୫୬୫
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ମଁୁ ତୁମକୁ ଭଲପାଏ
ବି ଧୁ ବଦନି ଆ ବାସଚCନି ଆ
େଦଖ େମା' अsର େମଲି ,

अେଲଖ େମେହର

ପସୂନର ବାସ ବାସେର ଛୁଟିବ
अମୃତର ନଦ େଖାଲି ।
ଇCନି ଳମଣି

ଦୁ ଲଭ ଶରୀେର

ମାୟା େମାହ େଲାଭ େଭାଗ ବି ଳାସକୁ

ଉ¢ନw ରତି ର ଚରମ ଆନC

ସୁରରି ପୁ ମନ ଝୁେର।

अଯାଚି େତ େଦବି େଦଇ।

ଏକାକାର ପାଇଁ ବି େଲାେକ ଇfଣ

େହାୟାଂେହାର ସମ ଘଟି ମତି ଭମ

େପମ ଦୀପଦି अ ଜାଳି ,

ବଦଳୁ ଛୁ ଗତି ପଥ,

fୀର ସାେଥ ନୀର ପଣୟ ବି େଭାର

ବୟସ ସାୟାେହw ବହି ଯିବ ପୟଃ

ଷଢରି ପୁ େହବ ଦଳି ।

ପଡି ଯିବ କାୟା ରଥ।

ସ ାଥ ହୟ ଧାଏ ଆମାଜନ ବେନ

ମା^k େଯସେନ अaରେର ରହି

ାନ କର ଯହY ଶୁନ,

ନଳି ନୀକୁ କେର େସw ହ,

ବି ଷଧର ଗୁଧ କିରବ ହି ଂସ

େତସେନ ତୁ ମର ସାଥିେର େମାହର

ଖାଦକ ସାେଜ ଜୀବନ।

େସେନହ ମମତା େମାହ ।

ଆ

ହ
ାନ

ଇ
-ପ

ତ
ିକ

ମି ଳନର ଆଶା େନଇ,
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ମଦାଳସା ରତି ଧାେର,

ା

ତୁ ¢ଟାେର କି ଆଁ ସାଜୁ ମହନୀୟା
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େଷାହଳ ସହସ ବଜବାଳା ତେପ
ବାହୁ ପାେଶ େହଲି ବା,
ସୁ େଯାଗୀ ତପି େନୖ ସଗକ େପମ
ବାହୁେର ବାହୁେମା' ଛCା।
ଭାେବ ବଲଗିେଲ

େଦବି ପତୁ ^ର

अଭାେବ େଯାଜନ ଦୂ ର,
ହୃଦୟ ଗହେନ ବି ରାଜି ତ ମୁହY
େଖାଲ ନୟନ ମୁକୁର।
ଭବ ପାରାବାେର ଲାଗିଛି ତରଣୀ
ତରଣି ନଭେର ରାେଜ,
ସତର କାତେର ଖଟାଇେଲ ବଳ

ତ
ିକ

ା

Listen to Odia Podcast on https://anchor.fm/aahwaan

କଦନ ନି ଦାଘ ଭାେଜ।

ଇ
-ପ

अେଲଖ େମେହର େସାେହଲା ବରଗଡ

ଆ

ହ
ାନ

େମା-୬୩୭୦୨୨୦୫୫୯
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अଭି େଯାଗ
ଆଷୁ ଡାକୁ अଛି ଆଈକୁ େଗେହ@ ଇ
ପାଖକୁ ଆସି ବା ପାଇଁ ,

ହେରରାମ ପkା

"ସବୁ େବେଳ ଖାଲି କହୁଛୁ ଆସି ବୁ
େମା କଥା କି ମେନ ନାହY ?
େଖଳେର ଏଥର ପାଇଜ ପାଇଛି
ଡାମାେର ବି ପାଟ  କରି ଛି ,
ନାନୀ ନାଚ େଦଖି ଭଦରକ ଗଲୁ
ସବୁ ଖବର ମଁୁ ରଖି ଛି ।

ଏଠି କି ଆସି ଲୁ ନାହY ,
ସେତକି अଫିସ ଚାକି ରୀ କରିଛୁ
ଛୁଟି ଜମା ମି ଳୁନାହY ।"

କରି अଛି ବଡ଼ ଚାକି ରୀ ,
ଘେରାଇ ବି ଭାଗ େହଡ୍ େମା େବାଉ
ନାହY ଦରମା କି ଉପୁରି ।
ସବୁ ଚାକି ରୀେର ସି .ଏଲ୍ , ଇ.ଏଲ୍ .
ପୁଣି ଓଷାବାର ଛୁଟି ,
ଛୁଟି ତା ନଥାଏ ଆମ ହାkିଶାଳୁ
ଦି ନରାତି ହୁଏ ଘା¤ି ।
ଘର ଓେଳଇବା, ବାସନ ମାଜି ବା,

ଇ
-ପ

ଫୁଲ ଫଳ ଗଛ ବାଡ଼ି େର ଲଗାଏ

ତ
ିକ

ା

ଲୁ ଗାପଟା ସଫା କେର,

ଆ

ହ
ାନ

ଆମପାଇଁ ବଢ଼ି ପାେର।
ଆହାନ ଇ-ପତି କା ସ!ୂ # ନି ଃଶୁ% ବି ତରଣ େହତୁ ଡା େଜାତି ପସାଦ ପ)ନାୟକ+ ,ାରା ପତି -ି ତ ଓ ପକାଶି ତ

Listen to Odia Podcast on https://anchor.fm/aahwaan

ନନା ନାନୀ ପାେଶ ରହି କି ଆସୁଛୁ

ମାମା ବୁ େଝଇଲା "ସତେର ଆଈ େତା
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ଗେk ଖାଇ ଖେk ପି ିବା ସା|କୁ
ଦରମା ଟ+ାେଟ ନାହY,
ଯାହା ପା ଦଶ ରେଖ େସ ଲୁ େଚଇ
ନାତି , ନାତୁ ଣୀ+ ପାଇଁ।
ଆସି ଲାଣି ଧନ ମ|ଳା ଯାତରା
ଆଈ ପାଖକୁ ତ ଯି ବୁ ,
େତା ସାେଥ ଆସି ବ ଛୁଟି େଦବାପାଇଁ
अଜା+ୁ କହି ଆସି ବୁ । "

ା
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କୁ ଆଁସ, େମା କାଟିଆଛକ, ଯାଜପୁର

ଇ
-ପ

ତ
ିକ

अବସର ପା ପଧାନଶି fକ ,

ହ
ାନ

ମଧୁପୁର ସରକାରୀ େନାଡାଲ ଉ{ ବି ଦାଳୟ ।

ଆ

ଆଳାପ ‐ ୯୪୩୮୦୬୫୧୯୫ .
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ଆଶା
ଆଶା େଯେବ ଏଠି ନି ରାଶା ପାଲେଟ
କହି ବା କାହାକୁ କୁ ହ ,

ସେରାଜ କୁ ମାର
େଜନା

ସବୁ ଆଶା ଯଦି ପର
ୂ ଣ ହୁअsା।
ମନେର ନଥାsା େକାହ ।।୧।।

ଆଶାଟି ପାିବା ସଭି + ମନେର
ଥାଏ ନି ଜ अଧି କାର ,
ପରକୁ ଆଶୟ କରିଥିବ ଯଦି

ନି ଜ ଶrି ବେଳ କରି ବ ପୟାସ
େଯେବ େହବ ଆଶା ପୁରା ,
ନି ରାଶ ମନଟି ଉଲ@ ାସ େହାଇବ
ଦରଦୀ କବି ସେରାଜ କୁ ମାର େଜନା

ତ
ିକ

ା

ସୁଖ େଦବ ଆେପ ଧରା ।।୩।।
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ଆଶା େହାଇଯାଏ ଦୂ ର ।।୨।।

ଇ
-ପ

ବାଲିଝରୀ,ନରସି ଂହପୁର,କଟକ

ଆ

ହ
ାନ

େମା -୯୩୪୮୭୮୩୭୯୧
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ଏମିତି ସବୁ ବଷ 
ହଁ , େସ ଏମି ତି ସବୁ ବଷ ଆେସ
ନୂ ଆରୁ ପୁଣି ପୁରୁଣା ହୁଏ

ପୁyାqଳୀ ପkା

अେନକ ଦୁ ଃଖ, अଳପ ସୁଖ େଦଇ
ପୁଣି ଚାଲି ଯାଏ ।।

ଧୁମ୍ ଧାମ୍ ନୀଳ ନାଲି

ଥkା େବାତଲ ,ମଦ େବାତଲ

ଆେଲାକମାଳାେର

ମି ଳିବନି ତାକୁ ବି କିବାକୁ

ସହର ସେଜଇେହାଇଥାଏ

अଧା ଖିଆ ପି ®ା

ନୁ  ଇअର ଆସି ଯାଏ

ମି ଳିବନି ଖାଇବାକୁ

ଜି େରା ଆୱାର ବଢି ଯାଏ।।

अଧା ପି ଆ ଡି +ସ୍

େହେଲ, ଚି ରା ଫକ୍ ପି ି

ମି ଳିବନି ପି ଇବାକୁ

ଜରି େଗାଟାଏ େଯଉଁ

େହେଲ ପାଖ ବି ିଂ

ବାରବଷର ଝି अଟି ପାଇଁ ତ

ବଡ଼ବାବୁ ସବୁ େବେଳ ତାକୁ ଡାକୁ ଛି

ଆେଦୗ ନୁ େହଁ ।

ନୂ ଆବଷେର, ତା ଘେର, ଆସର େର

ହ
ାନ
ଆ

ତାକୁ ନାଚି ବାକୁ ୍।

ା

ନୂ ଆ ବଷ କଥା ଜମାନୁ େହଁ ।

ତ
ିକ

ପବ
ୂ  ପ`ୁତି ଥାଏ

ଇ
-ପ

ନା ଗତ ବଷ, ନା ଏ ବଷ

ଆହାନ ଇ-ପତି କା ସ!ୂ # ନି ଃଶୁ% ବି ତରଣ େହତୁ ଡା େଜାତି ପସାଦ ପ)ନାୟକ+ ,ାରା ପତି -ି ତ ଓ ପକାଶି ତ

Aahwaan.com

Listen to Odia Podcast on https://anchor.fm/aahwaan

ଜମା अଚାନକ େଭଟ ନୁ େହଁ
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ଝି अ ଟି ତାଳେର େଦୗଡୁ ଥିଲା
େକମି ତି ନାଚି ବ
କଣ ସବୁ ଖାଇବ ଭାବୁ ଥିଲା
ନୂ ଆବଷ ତେମ ଶି ଘ ଆସs ନି ..!!
ରା`ା କଡ଼େର
ମଇଳା େଶଜେର
େଶାଇ େଶାଇ ସପw େଦଖୁଥିଲା
ନୂ ଆବଷ ଧି େର ଧି େର
ସହର ଟା ସାରା
ମାଡ଼ି ଚାଲି ଥିଲା।।

ତ
ିକ

ା
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ପୁyାqଳି ପkା

ଇ
-ପ

ାଟିିକାଲ୍ अଫିସର

ଆ

ହ
ାନ

ଯାଜପୁର

ଆହାନ ଇ-ପତି କା ସ!ୂ # ନି ଃଶୁ% ବି ତରଣ େହତୁ ଡା େଜାତି ପସାଦ ପ)ନାୟକ+ ,ାରା ପତି -ି ତ ଓ ପକାଶି ତ

Aahwaan.com

119

ଆହାନ ଇ-ପତି କା, ସାଦଶ ବଷ, ପଥମ ସଂଖା, ଜାନୁ ଆରୀ ୨୦୨୨

Magazine Downloaded from www.aahwaan.com

କାsକବି ଲfEୀକାs
ଉ¼ଳ ସାହି ତାକାେଶ ଉ®ଳ ନfତ

େଶାଭା ପାଆsି ଲfEୀକାs ମହାପାତ ।
କାsକବି ସºାନେର ବି ଭୂଷିତ ଯି ଏ
ସାରସତ ଜଗତର େଶ- ହୀରାଟିଏ ।।
ପି ତା ଭାଗବତ ଚଉଧୁରୀ ଔରସରୁ
ଜନମ େହାଇଲ ରାଧାମଣୀ+ ଗଭରୁ ।
ପବି ତ ପାବଣ ମାଣବସା ଗୁରୁବାେର

େରାହି ତ େସଠୀ

'ବୁ ଢ଼ା ଶ«ାରୀ','ପଳୟ ଦୁ Cୁ ଭି','ଏ େଦଶ'
ରଚି ତ अେନକ ଗl କାବ ଉପନାସ ।।
'ଚଟକ ଚC ହାସ ଚ!ୁ ','ଜାତୀୟ ପତାକା'
'ଆଯ ବାହି ନୀ','ଉନEାଦ' େକେତକ ଲାଳି କା
।

ଭୂ ମି- େହାଇଲ ତୁ େମ ଉ¼ଳ ମାଟିେର ।। 'अଲଣା ପୁରାଣ' ଭଳି େପୗରାଣିକ ଗାଥା
େଦଶାତEେବାଧକ ବ| ରଚନା େଶୖ ଳୀେର
ଶତାଧି କ େଲଖା ମି େଳ ବାଣୀ ଭkାରେର । ତୁ ମ କାବ କବି ତାର अfୟ କୀରତି
େଲଖକ-ଔପନାସି କ-କବି -ଗlକାର

ଜାଗରଣ କେର ଜାତୀୟତା ଭାଷା ପୀତି ।

ସଂଗାମୀ,ବି ଶି ସା ନାଟ ଜଗତର ।।

ପତି ଓଡ଼ି ଆ+ ହୃେଦ ଚି ର ସE ରଣୀୟ
େହ ସାହି ତ ବି ାଣି ! ତୁ ର େହଉ ଜୟ

ା
ତ
ିକ
ଶି fକ, ଖଜୁ ରୀପଡ଼ା,କମାଳ

ହ
ାନ

'ବେC-ଉ¼ଳ-ଜନନୀ' ଉ¼ଳ ସଂଗୀତ ।

।।

ଇ
-ପ

'ଯୁଗର ମଜା', 'କଣାମାମଁୁ ', 'େଶାକ ଗୀତ'
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'ଡଗର' ମାସି କ ପତି କାର ପତି -ାତା ।।

ଆ

ଦୂ ରଭାଷ-୭୭୩୫୨୧୪୩୭୯
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ମହା ପସାଦ
ତୁ ମ ମହା ପସାଦ ପାଇବାକୁ
େହାଇଛି ମନ େମାର

ସୁେରଶ ଚC
ପାଢ଼ୀ

ଶୀ ମହା ପସାଦ ତୁ k େମା ପାଇେଲ
ତରି ଯିବି ଭବ ସାଗର

ତୁ ମରି ପସାଦ େଦଲ ବୁ ମହାsି +ୁ
ହରି େନଇଥିଲ ସବୁ ଦୁ ଃଖକୁ

ବି ଦୁର ଶାଗ ଭଜା ଖାଇ ତୁ  େହଲ

ତୁ ମ ମହା ପସାଦେର ଦୁ ଃଖ ହରି ନି अ
ଏତି କି ବି ନତି େମାର

ଭr ପାଇଁ ଖାଇଲ fୀରି ପସାଦକୁ
ମା ମହାଲfEୀ+ ସୁଦୟା ଥାଏ
ଛପନ େଭାଗ ନି ତି େରାଷଘେର ହୁଏ

ଶରଣ େନଇଛି ଚରେଣ ତୁ ମର

ବୁ ଗୁଡ଼ା,ଗqାମ

ଆ

ଶବରୀର ଭrିେର अଇଁଠା ଖାଇଲ

ା

ଭାବର ନଡ଼ି ଆ ଦାସି ଆର େନଲ

େମା ପରି ପାପୀକୁ େଦବ କି େହ ପଭୁ

ତ
ିକ

ସୁଦାମାର ଖୁଦ ଭଜାକୁ ଖାଇଲ

ଜନମ ଜନମ ପାପ ସବୁ ହରି ନିଏ

ଇ
-ପ

େଡାରି ଲଗାअ େକୖ ବଲ ଠାକୁ ର

କଣିକାଏ ନି ମା ଲ ମୁକତି କରାଏ

ହ
ାନ

ତୁ ମ ଆନC ବଜାରକୁ ଯି ବି
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अଲାରନାଥ େହଲ ଯୁଗ ଯୁଗକୁ

121

ଆହାନ ଇ-ପତି କା, ସାଦଶ ବଷ, ପଥମ ସଂଖା, ଜାନୁ ଆରୀ ୨୦୨୨

Magazine Downloaded from www.aahwaan.com

େମା ପିତା
ବାପା ତୁ ମ ଠାରୁ ବଡ଼ ଏ ସଂସାରେର ନାହY େକହି ,
ନି ଜର ସବୁ ଦୁ ଃଖ କ ରଖ ଚାପି , ସsାନ ମୁଖ ଚାହY।।

େଦବା{ନ
େମେହର

ସକାକୁ ବାହାରି ସାେର େଫର କମ କରି ,
େକେତ ପରି ଶମ କର ସsାନ ପାଇଁ ରାତି ଦିନ ଏକ କରି।।
ନି େଜ େଭାକ ଉପାସେର ରହି ସsାନ ମୁେହଁ ଦି अ ଆହାର,
ଆକାଶ ଠୁ ବଡ଼ ତୁ େମ ବାପା େମାର।।
ଜନE ଜନE କରି ସାତ ଜନE େନେଲ ଶୁଝି ପାରି ବିନି ବାପା ତୁ ମ ଋଣ,

ମଁୁ अବାେଟ ଗେଲ ବାଟକୁ ଆଣଇ କାନ ଧରି େମାର,
ବାପା ତୁ େମ ହY େମାର ପରେମଶର ଠାକୁ ର।।
କେର ମଁୁ ପଣତି ପେଦE ତୁ ମ ପି ତା,

ତ
ିକ

ା

ଧନ ତୁ ମ ତାଗ, ବଳି ଦାନ ଧନ ତୁ ମରି ଗାଥା।।
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ଜଗେତ ଜି ତିବି ଥିେଲ ତୁ ମ ଆଶି ବା ଦ ଜାଣ।।

ଇ
-ପ

ଗାମ - ବାପୁଜୀନଗର, ଜି ଲ@ା - େବୗ

ଆ

ହ
ାନ

େମା - ୭୮୯୪୩୪୩୫୫୨
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ଗଲାେଲା ସ|ାତ ପୁରୁଣାବରଷ
ଗଲାେଲା ସ|ାତ

ପୁରୁଣା ବରଷ

ଛାଡ଼ି ଯାଇअଛି ସE ତି
େନଇ ଆସି अଛି

ନୂ ତନ ବରଷ

ଭରିଛି ମନେର ପୀତି ||

ପତି ମା େମେହର

ସମୟ ଚକର

ସହି ପୁଣି ଆେଗଇବା
ଝଡ଼ି ଗେଲ ଫୁଲ

େକେତ ଦୁ ଃଖ ସୁଖ

ଘଟିଲା ପରାେଲା

ଆେମ ପରା ଦାସ

ଛାେଡ଼ କି ତା'ବାସ

ହସି ଆେମ ହସାଇବା ||

ମହାବାତା ମହାମାରୀ
ହଜି ଲା ଜୀବନ

ଶୁଖିଲା ନଈେଲା

ନୂ ତନ ପୁଲକ

ସବୁ ରି ମନେର େଖଳୁ
ଆସ େମାର ସଖି

ଭୁ ଲି କି ପାରିବା

ଆତEୀୟ ସଜନ

ବୁ ଣିବା ମହକ

ବାଆ ବେହ ସୁଲୁ ସୁଲୁ ||

ଚାଲି ଗେଲ ଜହwେଦେଶ
ଏ'ମହୀ ତଳେର

ଉପକାର କରି ଯିବା
ଜେଣ ଜଣକର

ସାଜି ବା ସଖାେର

ା

ତଥାପି ବିବା ଆେଶ ||

େଯେତ ଦି ନ ଥିବା

ତ
ିକ

ଛାଡ଼ି ପରି ଜନ

ଇ
-ପ

ରହି େଲ ମି ତେଲା

ଆ

ହ
ାନ

େସwହ େପମ ବା¤ି େନବା ||
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ଭଲ ଲାେଗ େମାେତ
େମାେତ ଭଲ ଲାେଗ େକେତ
ଟିକି ପଜାପତି ।

ବଗିଚାେର ଫୁଟିଥିବା
ଫୁଲ ଭଲ ଲାେଗ।
ଭଲ ଲାେଗ ଝରଣାର
ଫୁଲ ର ପାଖୁଡା େଦଖ
େକେଡ ସୁେକାମଳ।
ସଜାଉଛି ମହୁ ମି ଠା
ଟିକି ମହୁ ମାଛି ।
ଟିକି ବୃ f ପାେଶ ଆମ
ଆଶା େକେତ अଛି ।
ଉଡି ବୁଲି ବାକୁ େମାର

ଟିକି ଦୀପ ଟିଏ େଦଖ
ଆେଲାକ େଦଉଛି ।
ଭାବ ନାହY ଟିକି େବାଲି
ମୁହY ପାରି ବାର।
କରି ପାେର ବଡ କାମ
ନୁ େହଁ କକର।
ଖାଲି ଟିେକ ଦି अ େମାେତ
ସାହସ, ଶକତି ।
ଭରି େଦବି ଏଧରା େର
ଶାsି , େମୖ ତୀ, ପୀତି ।

ଜୟପୁର

ଆ

ଭାରି ଖୁସି ମନ।
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ଜଳ ସୁଶୀତଳ।

ବଡ କଥା अଛି ।

ା

ଗୁଡି ଭଲ ଲାେଗ।

ଟିକି, ଟିକି ଜି ନିଷ େର

ତ
ିକ

ଆକାଶେର ଉଡୁ ଥିବା

ନୁ େହଁ େକେବ ସାନ।

ଇ
-ପ

ତାକୁ ଧରି ନି ତି। ୧

ଟିକି ଶି ଶୁ େବାଲି ମୁହY

ହ
ାନ

ଉଡି ବୁଲୁ ଥିବି ମୁହY

େଗୗରୀ ପkା
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େମା ଗଁା ହସୁଛି
େମା ଗଁା ହସୁଛି ଦାs ନି କୁଟାଇ
ପଡି अଛି କନା କପୁର ଉଡି

ସୁବତ କୁ ମାର

ମନେର ଆସି େଲ ପବ
ୂ  ସE ତି କଥା
ନୟନୁ େଲାତକ ଆେସ ନି ଗିଡି ।
ଆତEୀୟତା େସwହ ଭrି ସେaଦନା
ହୃଦୟୁ ଭୁ ଲି ଛି େମା ଗଁା ଜନ
ସ ାଥ ମଦି ରାେର କାମା ମଣିଷ
ନି ଃସ ାଥ ଭାବନା ସାତ ସପନ ।

ପଧାନ

ରାଜନୀତି ପାଇଁ ମାଆ େପଟ ଭାଇ
ଘେର ଟାଣୁअଛି ଲfEଣେରଖା
ମଦ ମାଂସ ଆଉ େଦାअfରି ଗାଳି
ସେq ଆÔା ନି ତି ଜମାsି େଟାକା ।
ଗଁା ଟୁ |ି ଘରୁ ଗୀତା ଭାଗବତ
ପଜ
ୂ ା ପାବଣେର ଡି େଜ ଓ େମେଲାଡି
ଉନEାଦ ସଭି ଏଁ କି ନର ନାରୀ ।
ପବ
ୂ  ପୁରୁଷର ବୀରତ େଗୖାରବ
େଶାଣିତେର ନାହଁ ପୁରୁବ େତଜ

ଆ

ହ
ାନ

ଇ
-ପ

କୁ କୁ ର ଖାଉଛି अମୂଲ ଚି ଜ ।

ତ
ିକ

ା

େଗାମାତା ପାଉନି ଖାଇବାକୁ ଏଠି
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େପାଥିପେର ଉଈ ଗେଲଣି ଚରି
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ଚୂଡା ମୁଢ଼ି ଭାତ ଗୁଡ ଜଳଖିଆ
ଖାଉନି ଜମାରୁ ମୁନା ଆମର
ଚାଓମି ନି ମାଗି ଚି େକନ ପକଡା
ଆଣିବାକୁ ସେq ଦି ଏ अଡର ।
ତଥାପି ହସୁଛି େମାର ଟିକି ଗଁା
ତା ପାଣି ପବନ େମା ମଥା ଟିକା
କେର ନି େବଦନ େମା ଗଁା ପୁअକୁ
େସବା େର ବାିବା ଭrି ଶି ରପା ।

ତ
ିକ

ା
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ଇ
-ପ

େଗାପୀବଲ@ ଭପୁର, େକାଶଳା

ହ
ାନ

अନୁ େଗାଳ ,୭୫୯୧୩୦

ଆ

େମା - ୯୮୬୧୯୭୦୪୧୮
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ଶୀତ ସକାଳ
ଥିରି ଥିରି ଶୀତ ଛୁଇଁଲା ମରତ
ସରଗ ଭୁ ବନ ଛାଡ଼ି

ବାଲାଜୀ େସଠୀ

ପ# େମାଚି ର ପଣତ ପତର
ନି ରେବ ପଡଇ ଝଡ଼ି ।
ଦି ନମଣି କର ମଳି ନ ନି yଭ

ପଦୁ अଁ ପାଖୁଡ଼ା ଲୁ ହ

େକାଟି େତଜି ୟାନ ମୁହଁ

ବି ରହି ଣୀ ଝୁେର କାs ଦରଶନ

ଧରଣୀ ବfେର ଶୁଭ ଚାଦର

ତୁ ଟାଇ ଜୀବନ େମାହ ।

ଥରଇ ଫୁ|ୁଳା େଦହ ।

fୀଣ ତନୁ େଦଖି ତଟିନୀର ଆଖି

କାକର ଭିଜା ଏ ସୁେନଲି ସକାଳ

ଛଳଛଳ ମC ଗତି

ପକୃ ତି ର ନୂ ଆଁ େବଶ

ଝାଉଁଳା କୁ ସୁେମ ଭମର ବି ଷାେଦ

ସୁଷମା ପଖାଳି ପଯଟନ ଳୀ

େଖଦେର କାଟଇ ରାତି ।

ଜନ ମନ କେର ବଶ ।
ଉ¼ଳ ଆକାେଶ अତି ଥିର େବେଶ
ଉଡsି ବି େଦଶୀ ପfୀ

ତ
ିକ
ଇ
-ପ
ହ
ାନ

ଆ

ର| ରହି अଛି ସାfୀ ।

ା

ଦf ଚି ତକାର ସୁଦf ତୁ ଳୀର
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ଥªି ଝରି ପେଡ କାକର ସାଥିେର
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ନରମ େପାଷାକ ଗରମ ବା¤ଇ
ଆଦର ତାହାର େବସି
ସି ଆଁ ପଣତେର अଭାବୀର ଶୀତ
େଦହରୁ ଯାଉଛି ଖସି ।
ରଇତର ଖଳା ଦି ଶଇ ଉଛୁଳା
ଫୁଲି ଯାଏ ଛାତି ସୁେଖ
ନି ଗାଡି ରକତ Cନର ମ
ଫୁ+ଇ ସବୁ ରି ମୁେଖ ।
ମରାଳ େଖଳଇ ଶୀତଳ ସଲୀେଳ
ମହାନେC ମୀନ େଖାଜି
େତଜି େଲ ଆଳସ ସାଜି େଲ କମଠ

ଇ
-ପ

ତ
ିକ

ା
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ଜି ଣିବା ଜୀବନ ବାଜି ।।

ଆ

ହ
ାନ

ଚି ତେକାkା, ମାଲକାନଗି ରି
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ଏ େକମିତି େପମ
ତୁ ମକୁ ,
ଭାଷାେର ବୁ େଝଇ ପାରୁନି ,,,

ଆଦରମଣି ପଧାନ

ଆଖିଠୁ ଦୂ ର କରି ପାରୁନି ,,,

େକାହେର ବି େହଉନି ,,,,

ହସେର ରହୁଛ େବାଲି

ଏ େକମି ତି େପମ ଜାଣିନି,,,,।

ଫୁଲ ସବୁ ଇଷା କେଲଣି,,,

ଆଖିେର अଛ େବାଲି ,,,

େଦହେର ବାସୁଛ େବାଲି

ନି ଦରୁ ଉଠି ପାରୁନି ,,,

ଖୁସିରୁ ଜଣା ପଡ଼ି ଲାଣି,,,

ସପନ େର ଆସୁଛ େବାଲି ,,,

ଏ େକମି ତି େପମ ଜାଣିନି,,,,,,।

ସବୁ ସୁଖ ଭୁ ଲି ଗଲି ଣି,,,

ଗୀତେର ଗାଉଛି େବାଲି

ଟିେକ ଦୂ ରତ ବି ସହି େହଉନି ,,,

ସର ସବୁ ଲାଜ କେଲଣି,,,

ଏ େକମି ତି େପମ ଜାଣିନି,,,,|

େପମ େହଇଛି େବାଲି

ଭାବନାେର अଛ େବାଲି

ଲfଣରୁ ଜଣା ପଡ଼ି ଲାଣି,,,,

ମନ ଆଉ େବାଲ ମାନୁ ନି ,,,

ଏ େକମି ତି େପମ ଜାଣିନି,,,,,,।

ହ
ାନ

ଚି sା େଚତନାେର ଜେଡଇ େହାଇ

ା

ଏ େକମି ତି େପମ ଜାଣିନି,,,,,।

ତ
ିକ

ଲୁ ହେର େରାକି ପାରୁନି ,,,

ଇ
-ପ

ସମଗ ସ^ାେର ଛାଇ ଗଲଣି,,,,

ଆ

ଚାCବାଲି, ଭଦକ
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ହୃଦୟେର ସାଇତି ପାରୁନି ,,,
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େବୖ କୁେର େହବ େଭଟ
ଜାଣିଛି ପଭୁ େହ ତୁ େମ େମାର େସହି
ଭାବ ବି େନାଦି ଆ ହରି

अବି ନାଶ

ମହାପାତ

ତୁ ମ ନାମ ଧରି ତୁ kେର ଆଜି ମୁଁ
ଭବ ଜଳ େହବି ପାରି !(0)
ଭକତି ର अଘ େଦଇମଁୁ ପାରୁନି
ଚକାନୟନ େହ ଥªାପାରି ବସି

ଫୁଲ ଆqୁ ଳାଏ ପାଦ ତେଳ େଥାଇ

ଧªା େଦଉଥିବ ତୁ େମ !(୩)

ଡାକୁ ଛି ଜଗତ ସାଇଁ !(୧)

ତୁ ମ अେ| େଶାଭା ଦୟଣାତୁ ଳସୀ

ଉଣା ରଖିବନି ମନେର ତୁ ମର

ମୁେଖ େମାର େଲାଡା େହବ

ମାଗିବିନି ପଭୁ କି ଛି

କୁ ିତ େହବନି େଦବାପାଇଁ ପଭୁ

ତୁ ମ ପାଦତେଳ ଆଶା େଦବ େମାେତ

େଯେବ ଯମ ଡାକି େନଉଥିବ !(୪)

ବାକି ଦି ନ ଯାହା अଛି !(୨)

ପି ୟ ପରି ଜନ ସବୁ ଭୁ ଲି ଼ଯିେବ

ଧରି ଥିବ ହାତ ଏ ଭବସାଗେର

ଛାଡ଼ି ଯି ବ େଯେବ ଘଟ

ପାରି େହବି ତୁ ମ ନାେମ

କଥାଦି अ େମାେତ ଆେହ କୃ ପାସି ୁ

ଇ
-ପ

ତ
ିକ

ା

େବୖ କୁ େର େହବ େଭଟ !(୫)

ହ
ାନ

ବୟା|ଡି ହି, େକାଠାର, ଭଦକ

ଆ

େମା : ୯୫୮୩୧୨୦୪୨୮
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େପମିକାର ମାଆ
େଗାେଟ अଭୁ ଲା अତୀତର
ତି r ମି ଶା ମି ଠା अନୁ ଭୂ ତି

ସି େଶର ତି ପାଠୀ

େଗାେଟ ନ କାହାଣୀର
ଶୀତଳ ଚରି ତ
େଗାେଟ ଭୁ ଲି ବା ରାଜର
अଭୁ ଲା ଚି ତ ।

अଭୁ ଲା େସ अÖୁ ତ ଚରି ତ
ଥୁ¤ା ଗେଛ େଗାେଟ ମାତ ପତ
ହଜି ଲାଣି ସ!କ େଯମି ତି

ଆଜି ବି େସ ଶୁଭ ପରି େବଶ

ମରି ନାହY କି g େସହି ସE ତି ।

ଏ ସ!କ ଇqିନ ବି ହୀନ ଡବା
ପି ତା ରାେଜ େସ ମଧୁର ଆଭା ।

ଭଲ ପାଇ ଜେଣ ଭୁ ଲି ଯାଏ
ଆଜି ବି େସ ମାଆ ମନ
ଭାବନା ସବୁ କୁ

ଇ
-ପ

ତ
ିକ

ା

ଦୁ ରୁଥାଇ ପଣାମ ଜଣାଏ ।
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ଚୁ rିହୀନ େସେନହ ଆଶୀଷ

ଆ

ହ
ାନ

େଖାା, ଓଡ଼ି ଶା
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ବି ରହ
ତୁ ମ ବି ବାହର ନି ମଣ ପତ
େଦଲା ଆମ ଘେର ତୁ ମ ଭାଇ,

ବି ନୟ ମିଶ

ଆଖି େସଇଦି ନୁ ଲାଲ ପଡ଼ି अଛି
ଭୁ ଲି ଗଲ अବା କାହY।
ଯି ବି କି ନ ଯି ବି ଭାବୁ ଥିଲି ବସି
अଲାଜୁ କ ମୁହଁ କାହYକି େନଇ,
ଚାଲି ଗଲି ତୁ ମ ଭଲପାଇବାର
ହାତବା େସଇ େଡାରୀକୁ େନଇ।

ଶାଢ଼ୀଟା ଓଢଣୀ ସାେଥ,
ମଥାର ସି Cୁର,ପାଦର अଳତା
ଶ«ା, ଓଠ ସବୁ େଯେତ।

ତୁ େମ ଦି ଶୁ ଥିଲ ନାଲି ,
ନାଳେର ନ ପଡି ତୁ ମ େବଦୀ ପାଖୁ
ଯାଇଥିଲି କହ ଚାଲି ।
ତୁ ମକୁ ନ ପାରି ଭୁ ଲି ,
ମୁହଁେର ରୁମାଲ େଦଲି ,
ତୁ ମ ବର ଯଦି େଦଖି େଦଇଥାsା
ଗାଲ ଯାଇଥାsା ଫୁଲି ।
ରାତି ଟାେର େସଥିପାଇଁ ପରା
କଳା ଚଷମା ବି ପି ି ଥିଲି,

ତ
ିକ
ଇ
-ପ

ମୁk ଯାଉଥିଲା ଘୁରି।

ା

କଥା େଦଇ କଥା ରଖି ପାରିଲନି

ଆ

ହ
ାନ

ନି ଆଳ, େଖାା
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ନୀଳ କୁ ମୁଦର ପୀତି
ମାଧୁଯ ମଧୁେର ଭରା
ଏ ସୃିର ଚାରୁଧାରା

ଦି ବ ଶାsି ମଧୁମୟ
ସୃଜନୀ ମ|ଳମୟ
ରମଣୀୟ େନୖ ସଗକ
ବି ରଳ ଉପମା ।।
ସବୁ ଜ ଧରଣୀ ହସ
ରୂପସୀ ପକୃ ତି କଳକେଲ@ ାଲି ତ ଧାରା
ବି ସମାହାର ସୁର
ପୁଲକି ତ ମ ପୁର
ସୁନାଝରା ପଭାତର
ଆଶି ଷ ପସରା ।।

ଗାଇଯାଏ ଏସୃିର
ଆଦି ମ ସ|ୀତ
ର| ରସ ସମାହାର
ମହକ ମଧୁରତାର
ଚି ନEୟ ଝ+ାର େତାେଳ
ପକୃ ତି ପଣତ ।।
ଲଳି ତ ଲାବଣ ମାଳା
ପକୃ ତି ର ଚାରୁକଳା
ତୃ ମୟ ରେ|ାଲି ର
ବି େଭାର ମହ@ ାର
अଭିନବ ରୂପ କାୟା
ନୀଳ ଜୀମୁତର ମାୟା

ଇ
-ପ

अନୁ ପମ अନୁ ରାଗ

ଆ

ହ
ାନ

ଭୂ ମି ଓ ଭୂ ମାର ।।
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ସପନ ଫୁଲର ବାସ

ମେନାହର ମୂଛନ
 ାର

ା

ମୁ ସୂrିନାମା

ତନEୟ ତଟିନୀ ଧାର

ତ
ିକ

ଗାଉअଛି ମ|ଳର

େବଣୁଧର ସୁତାର
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େଗାଧଳ
ୂ ି ସୁଷମା େନଇ
ଚାରୁମୟ ଦି େଶମହୀ
अ`ରାଗ ଲାଲି ମାର
କାଉଁରୀ ପରଶ

ଗଗନ ବି ତାନ ତେଳ

ପକୃ ତି ର ନି େକତନ

ଶୀତଳ ସରସୀ ଜେଳ

ଆହାେକେଡ େଶାଭାବନ

ପଣୟର ମଧୁଶାଳା

ରୂପମୟୀ ଧରାେବଶ
ଲଳି ତ ବି ନାସ ।।

ରମରାସ ପୁେର
େପମେର ମଗନ ରାତି

ଭାନୁ अ`ାଚଳ େଦଖି

ନୀଳ କୁ ମୁଦର ପୀତି

େଜାଛନା ପୀୟଷ
ୂ ମାଖି

ପରବାସୀ ପି ୟ ରାସ

ଉଇଁେଲଣି ପାଚୀ ଭାେଲ
େସୗମ ସୁଧାକର

ଲଳି ତ ଶୃ|ାେର
ମଧୁର ଏ ବି ଭାବରୀ
ପୀତି ର ସପନ ପୁରୀ

େଜାଛନାର अଭିସାର

ମାଧୁଯ ର ମଧୁଶାେଳ

ପ ଣୟ ଝ+ାର ।।

अନୁ ଢା ରୂପସୀ
ପଣୟର ଫୁଲବେନ
ପୀତି ସୁଧାମଧୁ ପାେନ
ସମପଛି ତନୁ ମନ

ତ
ିକ

ା

େସ, ତCା ତାମସୀ ।।

ଇ
-ପ

େକଶଦୁ ରାପାଳ, େକCୁ ଝର

ଆ

ହ
ାନ

ଦୂ ରଭାଷ -୯୧୭୮୫୬୮୨୪୬
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ନି ଶି ଆଉ ନି ଶାକର
ପକୃ ତି ପଣତୁ ଝେର

।।

Aahwaan.com

134

ଆହାନ ଇ-ପତି କା, ସାଦଶ ବଷ, ପଥମ ସଂଖା, ଜାନୁ ଆରୀ ୨୦୨୨

Magazine Downloaded from www.aahwaan.com

ଛବି ବହି କେହ
ହାତୀ ପି ଠିେର ବସି ଛି ବାଘ
ବାଘ ଉପେର େଛଳି

ମେନାଜ କୁ ମାର
ବାରିକ

ବାଃ ବାଃ େକମି ତି ମଜା, ଭାଲୁ ନାଚ କେର ବଜାଇ ବାଜା।
ସକସେର ରି ଂଗମାରର କମାଲ
ସକସେର ବାଘ, ସକସେର ହାତୀ, ସକସେର ମା+ଡ
ସକସେର ପୁଣି କୁ କୁ ର।
ରି ଂଗ ମାରର ଆେଦଶ କୁ କୁ ର େଡଇଁବ ନି ଆ ବଳୟ ,

ମା+ଡ େଦାଳି ବ େଦାଳି
ସକସେର ଦଉଡି ଉପେର ଚାଲି ।
ଯାଦୁ ବି ଦାେର ଯାଦୁ ଗର - ଯାଦୁ ଗରର ହାତସେଫଇର ଦୃ ଶ ,
େଖାଲାହ`ରୁ ବାହାର କେର ବି ଭୁତି ,
େଖାଲା ପେକଟରୁ ବାହାରକେର ଫୁଲମାଳ, ଫୁଲଦାନୀ।

ଆ

ହ
ାନ

ପୁରୁଷ ହୁଏ ନାରୀ, ନାରୀ ହୁଏ ପୁରୁଷ - 'ଯାଦୁ ଗରର କାଉରୀକାଠି ର କମାଲ' ।

ଇ
-ପ

ତ
ିକ

ା

ଯାଦୁ ଗରର ଯାଦୁ ବି ଦା,
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ମଣିଷ ଜୀବନେର ସକସ ,
ମଣିଷ ହେସ, କାେC, ନାେଚ, େଦୗେଡ଼
ମୁk ଉପେର ତାର ରି | ମାର ବା ଯାଦୁ ଗର
- ଆେଦଶ ଦି ଏ ରି| ମାର (अଦୃ ଶ ଶrି)
କାମକେର ମଣିଷ
ବାଲ ଠାରୁ ବୃ  ଯାଏ अନବରତ ଲେଦଇ ।
ମଣିଷ ଜୀବନେର ସକସ
ପୁ|ୁଳା ହ`େର ଆେସ ଦୁ ନି ଆକୁ
େଫେର ପୁ|ୁଳା ହ`େର
ଯାଦୁ ଗରର ଯଦୁ ବି ଦାେର ମଣିଷ ସାେଜ 'କେ»ଇ' ।
ମଣିଷ ଜୀବନେର ସକସ

ତ
ିକ

ା
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େଖାଜୁ ଥାଏ େଗାେଟ, ପାଏ अନଟି ।

ଇ
-ପ

ସମର, ତୁ ଷରା, ବଲା|ୀର

ଆ

ହ
ାନ

ଭାମଭାଷ : ୯୦୭୮୪୯୩୮୮୫
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େମା ଜୀବନ ଡାଏରୀ
େମା ଜୀବନ ଡାଏରୀେର ଆ+ୁ ଥିଲି େକେତ ଛବି ,
େହେଲ େସ ଛବି ଆ+ିବା ଛାଡି େଲଖି ଲି ମଁୁ କବି ତା ଭାବି ।
अଲି ଭା ଗାରେଟ ଗାେରଇ େଦଲି ମଁୁ ଡାଏରୀର ଗାର ଧାେର,

ରାେକଶ ମୁଦୁଲି

ଭାବନା ରାଇେଜ ହଜି ଶ¹ ସମୂହ େଖାଜି କବି ତା େଲଖିଲି ଧୀେର ।
କି ଉପମା େଦବି ଶୃ|ାର ରଚି ବି ଗଢି ବି କବି ତା ମାଳି ,
ଭିନw ଭିନw ଶ¹କୁ ସଜାଇ ପ#
ୂ  କଲି କବି ତା ଥାଳି ।
କି ଭାବନା େଦବି ଭାଷାର ଜୁ ଆେର ଶ¹ ମଁୁ ପାଏନା େଖାଜି ,
ଶ¹ ପରି ଚେୟ କବି ତା ଗହେଣ ଯାଏ େର ମଁୁ ହଜି ।
କବି ତା ମାଳି େର ଶ¹ଗୁଡାକ ହୀରା ଭଳି ହୁଏ ଚକମକ,
ସେତ େଯପରି ର|ୀନ ଫୁଲେର ଭରା ସବୁ ଜ ବୃ f ।
କବି ତାଟି େମା ହୃଦୟର କଥା ।
େକେତ ର| ଭେର କବି ତାେର େମାର,
ଛି ଟା ସମ ଲାେଗ ନୀଳ ଆକାଶ ସର|ି ଇCଧନୁ ର ।
ଶ¹ ପେର ଶ¹ ଆସି ଶବଦ କରsି େମା କ# ଉହାେଡ,
େସ ଦର ସାହି କୁ କରି େଯ ଏକାଠି କବି ତା େଲେଖ ମଁୁ ଜାଗେତ ।
େମା କବି ତା ପୁଣି ପାଖୁଡା େମଲାଏ,

ଆ

ହ
ାନ

ଇ
-ପ

ତ
ିକ

ା

ଆଉ କି ଛି ପଦ େଲଖନୀରୁ ଝେର ।
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अଭୁଲା େପମ
ପଥମ େଦଖାେର ଭାବି େନଇଥିଲି ତୁ େମ େକବଳ େମାର
ତୁ ମ ମି ଠା ମି ଠା ହସକୁ େଦଖି େଦଇ େଦଇଥିଲି ଏ ମନ
ଝୁରି ହୁଏ ମନ ଆଜି ବି େସଦି ନ ।

ରାହୁଲ ଚC
ଘେଡ଼ଇ

ସବୁ ଜାଣିବି ତୁ େମ अଜଣା େହଉଥିଲ
ପାଗଳ ପରି ଭଲ ପାଇବା େଦଖି େମାର।
େଚାରା େପମ କୁ େମା ପଥମ ହାତ େଲଖା ଚି ଠି
ପଢ଼ି େସଦି ନ େହାଇ ଯାଇଥିଲ अଧି କ ଖୁସି।

କି g ଡରେର ଡରେର ଦୁ ନି ଆକୁ କହି େଦଲି ମୁ ତୁ ମକୁ କରୁଛି େପମ।
କାହY ଗଲା େସ ଦି ନ ଆସୁନି ଆଉ େସ ସମୟ
ଲାଗୁଚି ଭାରି ଡର କାେଳ ତୁ େମ େହଇଯି ବ ଆଉ କାହାର।

ତ
ିକ
ଇ
-ପ
ହ
ାନ
ଆ

ଆଜି ଯାଏଁ ବି ମଁୁ ଭାବୁ अଛି େଯ ତୁ େମ େକବଳ େମାର

ା

ପାଗଳ େପମୀକ ପରି ଜଗି ରହି ଛି ମୁ ବାଟ ତୁ ମର
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କି g अବି େବକି ସମୟ କହୁଛି ଜଗି ବସି अଛୁ ବାଟ ଚାହY ଯାହାର
େସ କାହY େକାଉ ଦି ନୁ େହାଇ ଗଲାଣି ଆଉ କାହାର।

ପଥମ େପମ େମା ପଥମ ଆସା
ବାି ଥିଲା େକେତେଯ େମା ମନେର अସୁମାରୀ ଆସା
ଲାଗୁଛି ଦୁ ନି ଆେର ଏକା ମଁୁ ହY ପାଗଳ
ଯି ଏ ବାି ରଖିଛି ତୁ ମ ଆସି ବାର ଆସା।

ତ
ିକ

ା
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ଇ
-ପ

ଦାkମୁକୁCପର
ୂ ୍ ,ପି ପିଲି,ପୁରୀ

ଆ

ହ
ାନ

୮୪୫୫୯୫୯୫୯୯
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କି ଛି କଥା
େଲଖୁअଛି ଆଜି ତୁ ମ ପାଇଁ େଗାେଟ କବି ତା।
ଭାବି ବନି ସେତ ଏହା ନୁ େହ ସତ କଥା।।

େଟାନି ସ୍

େରାହି ଦାସ

ସାଗର ଠୁ ଭି ବଡ଼ େହାଇ ଥାଏ ବି ଶାସ ର େସଇ ବCନ।।
େଯତି କି ବୁ ଝି ପାରି େଲ େସ େହାଇ ଯାଏ ତି ଳକ ଚCନ।।

ହସ ହସ େସଇ ମଧୁର କଥା ଭଲ ଲାେଗ େବାଲି ।।
ହୃଦୟ ର ସବୁ ଭାବନା କହି ଦି ଏ ସଭି + ପାଖେର େଖାଲି ।।

କି ଏ ବା ବୁ ଝି ବ ଆଜି କାଲି େଦଖsି ଖାଲି କଲା,େଗାରା।।

ସ!କର ମାେନ କି ଏ ବୁ ଝି ଛି ସବୁ ତ ନି ଜର ସାଥ େଦଖsି ।।

ହ
ାନ
ଆ

କାହାକୁ କହି ବି ନି ଜର ଏଠି ତ ସଭିଏଁ େମାର ପର

ଇ
-ପ

ତ
ିକ

ା

କି ଛି କଥା କହି କରିେବ ନି ଜର କି ଛି ଦି ନ ପେର ସଭିଏଁ ଭୁ ଲି ଜାsି ।।
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ମନକୁ ଭଲ ଲାେଗ ଥିେଲ ସୁCର େଚେହରା।
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ଆଖିର ଲୁ ହ ମଧ େହାଇ ଯାଏ ଧୀେର ଧୀେର ଦୂ ର।।
अଜଣା େଲାକକୁ େକମି ତି କରି ବି ନି ଜର
େପମ ଭରା ଏଇ ଦି ନିଆ େର େକହି अଛି ହୃଦୟ େର କରି ଘର।।

େଯମି ତି ଋତୁ ପେର ଋତୁ େହାଇଥାଏ ପରବ^ନ
େସମି ତି ତୁ େମ େହବ ନାହY ସାଥି ତୁ େମ େମାର ଜି ବନ।।
େଲଖା ନୁ େହ ଏହା ମନର ଭାବନା
କଲମ େର ସି ନା େହାଇଛି େଲଖା ହୃଦୟର अେଟ େବଦନା।।
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ା
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ଆ

ହ
ାନ

କବି -େଟାନି ସ େରାହି ଦାସ,ପାମରା, ସୁCରଗଡ଼
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ସାଗତ ନବବଷ 
ଆନC ମୁଖର

ଏ ସଜ ସକାଳ

ଖିଲି ଖି ଲି ହେସ ଜନ
ଶୀତ କାକରର

କାହY ପାଇଁ କୁ ହ

କୀଟ ଖେଦାତର ଆେଲ
ପାପ ଛୁଏଁ ମେନ

अତୀତକୁ ଭାବି

ତୁ ମ କଥା ବସି ଭାେଳ ।।
କେରାନା ଯଣା

ଏଯାଏଁ ଲି ଭିନି ମେନ
ଓମି କନ୍ ସାେଥ

ଆସି ଲ କି ତୁ େ

अତୀତର ଦୁ ଃଖ

ନ ଦି अ ଜୀବେନ

କରୁଣା ଏତି କି କର
ପାଣ ରଖି ପି େk

ସsାପ ଦି अନା

ଜୀବନରୁ अବା ମାର ।।
ନାନା କଷାଘାେତ

ଜଜରିତ ଜନ

ମୁେଖ ଫୁଟାअ ହରଷ
ନୂ ତନ ବରେଷ

ପି ଆଇ ପୀୟୁଷ

ଜୀବେନ ଭର ସରସ ।।

ସଂଶୟ ଆସଇ ମେନ ।।
ଶୁଭୁଛି ସବୁ ଠି

ଜେଳଶର ,ଜି ଲ@ା-ବାେଲଶର, ଓଡି ଶା, ୭୫୬୦୩୨,

େମା : ୮୧୪୪୮୫୧୦୪୫

ଆ

େଲାତକ େଦଉଛି ବହି ।।

ା

ଉଭୟେ+ ପାଇଁ

ତ
ିକ

ନାରୀ ଓ ପୁରୁଷ

ସା-ମାଧବପୁର, େପା-ଲfEଣନାଥ, ଥାନା-

ଇ
-ପ

ନି C ଟିେକ ଆସୁ ନାହY

ହ
ାନ

କଷଣର ସର
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ବି ଗେତ ଆଣି ଲ

େଘାଷ

େଟାପା ବି Cୁ େଦଇ

ତୁ ମକୁ ଏ अଭିନଦନ ।।
अଧ ରାେତ ଆସ

ନି କୁq କୁ ମାର
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ଆସ!
ଆସ! ନବ ବରଷ
ଆସ ଆସ ତୁ େମ ନୂ ତନ ବରଷ
ବଷ ମାସ ଦି ନ େହାଇ

ସିw ା ଜି ମହାପାତ

ପତି ଟି ପାଣେର ସଂଚର ସରସ
ସଭି ହୃେଦ ସୁଖ େଦଇ..

ନବ ସୁରୂଜର ସୁେନଲି କି ରଣ
େଧାଇ ଦଉ େଯେତ ଦୁ ଃଖ
େଶାଇ ପଡ଼ି ଥିବା ଉଦାସୀ ମନଟି

ତୁ ମରି ଶୁଭ ବାରତା
ନି ରାଶ ମନକୁ େତଜି ଦି अ ପୁଣି
ଜାଳି େପମର ସଳି ତା...

ସମୀରଣ ସାେଥ ସୁରଭି ବି ତରି

fତି କାର େଯେତ ଭୂ ତାଣୁ ଜୀବାଣୁ
ମହୀରୁ ହୁअg ନାଶ...

ା

ପତ
ୂ କର ଏ ଜୀବନ...

ରଚି େଦଇ ଇତି ହାସ

ତ
ିକ

ରାଗ ହି ଂସା େଦଷ ଦୂ ର କରି େଦଇ

ଏ ଧରା ଧାମକୁ ରfା କର ତୁ େମ.

ଇ
-ପ

ନି ରିମଳ କର ମନ

ଆ

ହ
ାନ

ବାରିପଦା, ୯୪୩୭୬୧୫୨୨୧
ଆହାନ ଇ-ପତି କା ସ!ୂ # ନି ଃଶୁ% ବି ତରଣ େହତୁ ଡା େଜାତି ପସାଦ ପ)ନାୟକ+ ,ାରା ପତି -ି ତ ଓ ପକାଶି ତ

Listen to Odia Podcast on https://anchor.fm/aahwaan

େଚଇଁ ଉଠୁ ପାଇ ସୁଖ...

ପତି କାକରର ଜଳବି Cୁ େଦଉ
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ସତ େପମ
ଦୁ ଇଟି ହୃଦୟର ମି ଳନେର େହାଇଥାଏ େପମ
କି ଛି ନ ଜାଣି ଦୁ ନି ଆ କେର ତାକୁ ବଦନାମ

ସତବତ ବାରିକ

େକେତେବେଳ େପମ ହୁଏ େକହି ତ ଜାେଣନା
େଯେତ ବା¤ିେଲ ବି ଏ ମନ ମାେନନା

ଇCଧନୁ ପରି େପମ ର| ନି ଆରା

ସତ େପମ ଆଣିଦିଏ ଜୀବେନ ମହକ

ଆଖି ଆଇନାେର େଦଇଥାଏ ଇଶାରା

ସ ପw ଆକାଶେର ଉେ଼ଡ େପମ ପfୀ

େପମେର ନଥାଏ ଜାତି ,ଧମର ବି ଚାର

ମନ ମCିରେର ପଜ
ୂ ା ପାଏ ନୀତି

ଯୁେଗ ଯୁେଗ ରହି ଥାଏ େସ ଚି ର अମର

ଛଳନା େପମ ରେହନାହି େବଶୀ ଦି ନ

ଇ
-ପ

ତ
ିକ

ା

େପମ ବି ନା ଫିକା ଫିକା ଲାେଗ ଆମ ଜୀବନ
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अଭିମାନ ଭରା େପମେର ନ ଥାଏ କଳ+

ଆ

ହ
ାନ

୯୮୬୧୬୨୦୯୨୪
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େହ ରାମ
अହି ଂସାର ମାଗ

େଦଖାଇଲ ଆଗ

ଆଣିଲ େଦେଶ ସ ାଧୀନ
ଇଂେରଜ ଶାସନ

େହଲା अବସାନ

ହଟିଗଲା ପରାଧୀନ ।୧।
ଦି ଲ@ୀ ନଗରୀର

ସୂଯ ା` ସqେର

ରୁk େହେବ ବହୁଜନ
ବି ରଳା ଭବନ

ପାଖେର ଉଦାନ

ପାଥନାର ଆେୟାଜନ ।୨।
େସହି ଭବନେର

ଗାୀ େଦେବ େଯାଗଦାନ
ପାଥନା େଶଷେର

େଦଶ ଉେଶେର

େଦେବ େବାଲି ଉଦେବାଧନ ।୩।

ନାଥୁରାମ ଆସି

ଗହଳି େର ପଶି

ଗାୀ+ୁ କଲା ପଣାମ
ସାଥିେର ବୁ କ

ରଖିଥିଲା ପାଖ

କରି ବାକୁ ମC କାମ ।୪।
ବୁ କ ଫୁଟିଲା

ଗୁଳି ବରଷିଲା

अଘଟଣ ଘଟିଗଲା
େହ ରାମ କହି

ଗାୀ ଗେଲ େଶାଇ

ଜୀବନ ଦୀପ ଲି ଭିଲା।୫।
ଗାିଜୀ+ୁ ମାରି

ନି େଜ ଗଲା ମରି

କରି ବୁ କ ଚାଳନା

ା

ଜାଣି ନ ପାରିେଲ

ଆ

ହ
ାନ

ଇ
-ପ

ଯାହାର ମC ଭାବନା ।୬।

ତ
ିକ

ଆଯ େହାଇେଲ
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ସା ପାଥନାେର

ରେମଶ ଟାକୀ
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ଏ ପାଥନା ସଭା

େହଲା େଶାକ ସଭା

ମାତ କି ଛି ସମୟେର
ଆଲୁ अ ଲି ଭିବ.

अାର ଆସି ବ

ଜାଣି ନ ଥିେଲ ମନେର। ୭।
େହଲା ହି Cୁ ାନ

ଆଉ ପାକି `ାନ

ଧମୀୟ ଭାବନା େନଇ
ରାମ ରାଜ୍ଯ ଆଶା

େହାଇଲା ନୀରାଶା

ଏ ଭାରତ ଭୂ ଇଁ ପାଇଁ ।୮।

ତ
ିକ

ା
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ଇ
-ପ

ଏ ବି ଇ ଓ େତgଳି ଖୁ¤ି

ଆ

ହ
ାନ

ନବର|ପୁର
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େହ ରାମ!
ରାମ!
େହ ରାମ ଶ¹କୁ କହି ବା ପାଇଁ କି
େଶଷ ଇ¢ା ରଖିଥିଲ
ଶତ° ଗୁଳିଆେଗ ନି ଜର ଛାତି କୁ
अବି ଳେa ପତlଇଲ l
ନି ଜ େଦଶେପମ ସମାଜ ଆଗେର
ଜଣାଇବା ଭୁ ଲି ଗଲ.
ଶତ° ଆଗେର େଯ ଉଦାର ହୃଦେୟ
ଚି ର ବCନୀୟ େହଲ l

ତି ଳ ତି ଳ ଜାଳି େଦଲ
କରମ ଆଗେର ଜୀବନଟା ତୁ ¢
ପମାଣିତ କରି େଦଲ l

ଧନବାଦ ନାହY ତୁ ମ ପାଇଁ ଗାୀ
ଧନ ତୁ ମ େଦଶ େପମ
ଧନ େହାଇଗେଲ ଏ େଦଶ ଜନତା
ତୁ ମକୁ େଦଲି ପଣାମ l
ସମୟଟା ଆଜି ବଦଳି ଯାଇଛି
ବଦଳି ଛି ରାଜନୀତି
େହେଲ ସବୁ ଦି ନ େଖାଜୁ ଛି ଦୁ ନି ଆ
ତୁ ମର େସ େଦଶ ପୀତି l
ତୁ େମ ଚାଲି ଗଲ ହା ରାମ ଶ¹କୁ
ତୁ kେର କହି େଶଷେର

ତ
ିକ

େଫରି ଆସ ଆଉ ଥେର l

ା

ରାମ ରାଜ ପରା अଧୁରା ରହି ଲା

ଇ
-ପ

ଯୁନିଦl ପାଟଣା, ଦଶରଥ ପୁର, ଯାଜପୁର, େମା :

ଆ

ହ
ାନ

୭୮୫୫୮୪୧୧୦୧
ଆହାନ ଇ-ପତି କା ସ!ୂ # ନି ଃଶୁ% ବି ତରଣ େହତୁ ଡା େଜାତି ପସାଦ ପ)ନାୟକ+ ,ାରା ପତି -ି ତ ଓ ପକାଶି ତ

Aahwaan.com

Listen to Odia Podcast on https://anchor.fm/aahwaan

େଦଶ ଜାତି ପାଇଁ ନି ଜର ଜୀବନ

ଭାରତୀ ସାହୁ

147

ଆହାନ ଇ-ପତି କା, ସାଦଶ ବଷ, ପଥମ ସଂଖା, ଜାନୁ ଆରୀ ୨୦୨୨

Magazine Downloaded from www.aahwaan.com

େହ ରାମ
ଶ¹ ସବୁ ପଗ¬ ହୁଏ
ଝୁେର ଆଜି अସହ ଯଣା େର ତୁ ମ େଦଶ

ସ ାଗତି କା ସାହୁ

ତୁ ମ ସE ତି େର ନୀରବି ରହି ଛି
ଆଖିଏ ଉ®ଳ ଆଭା ଆଉ ଆଶାଡୁ ଆ କି ଛି ସ ପw
ସକାଳ ହସ,ସଂଜକୁ ମି ଛ
ପଲେକ େଶାଇଯାଏ ମାଟି େଶଯେର
ନି ଃସାଥପର ଜନନାୟ+
ତାଗପତ
ୂ ଜୀବନ......

ସାବରମତି ର ବf ଦି ବ ରrେର ଭିଜି ଛି
ପାଥନା ସଭାଟି `, ଆବାକ
ଜାନୁ ଆରୀ ତି ରିଶି ତାରି ଖ
ଗୁqରୀ ଉଠି ଥିଲା େହ ରାମ ଶ¹େର
ସବୁ ଜ ନି ଶାସ ରୁିଭେର...

ତ
ିକ
ଇ
-ପ
ହ
ାନ
ଆ

ନାରୀ ଜାଗରଣ,ବ# େବୖ ଷମ ନୀତି

ା

ତୁ େମ େଦଖି ଥିବା ରାମ ରାଜେର
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ସ ¢ ଭାରତ,ଛୁଆଁ अଛୁଆଁ େଭଦଭାବ
େସଇ ବି େଦଶୀ ଦବ ବଜନ
ପତି ହୃେଦ ସାଇତା େହାଇ ରହି ଛି
କୁ ଟି ଖାअ,କାଟି ପି ା ବା^ା...!!!
ଶି ଖାଇଥିବା ଏକତାର ମ
ଆତEବଳର େସୗଧ ଉ®ୀବି ତ
ଚାଲି ଗଲ େକଉଁ अଚାନକ ଘୁ#େର
ଉେଡଇ େନଲା େସଇ ପୁଣ େଶାକ+ୁ
ମହାମାନବ ଜାତି ର ପି ତା+ୁ
ମନ अତଳେର େସ ଚି ର अମର

ଇ
-ପ

ତ
ିକ

ା
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ଆ

ହ
ାନ

ଉମରେକାଟ, ନବର|ପୁର
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ଶୁଆଇ େଦବାନି ପବି ତ ଆଶାକୁ
ଆଶା େକେବ ଛୁଏଁ ହି ମ ଶି ଖରକୁ
େକେବ ଛୁଏଁ ମହାସାଗର ତଳ

ନାରାୟଣ ଚC

ଆଶାର ଆଶାଟା ଛୁଇଁବାକୁ ମ^

େସନାପତି

ପି ଇବାକୁ ପୀତି ଗ|ାଜଳ।

ଲଂେଘ ଗିରି ବନ ସମୁଦ ବf।

ଗଢ଼ା େଯଉଁ ଆଶା ସରଗ େକାେଳ
 ଚଦର
ପତ
ୂ ପବି ତ େସ ନି ମଳ
େଘାଡାଏ ଧରଣୀ ମାଆର େକାେଳ।
ପବି ତ ଆଶାେର ଥାଏ େଧୖ ଯ ବଳ
ସହାନୁ ଭୁ ତି ର ମଧୁର ଛୁଆଁ

େସ ଆଶା ପର
ୂ ଣ କରି ବାକୁ ବି ଭୁ

ପବି ତ ଆଶାେର ଲୁ ଚି ଥାଏ ସତ
ପୁଣ ଧମ ହସି େଖଳsି େଦାଳି
ଆନC ମନେର ଫଳ େତାଳି ବାକୁ
ଜି ାସା କରଇ अଳି अଳି।
ପବି ତ ଆଶାଟି ଜାଗତ େହାଇେଲ
अସବ ଶ¹ େହାଇବ ଲୀନ
ଶୁଆଇ େଦବାନି ପବି ତ ଆଶାକୁ
ଆସ େହ ଗଢି ବା େଦଶ ମହାନ।

ହ
ାନ

ଉ¢ନw କରsି ସତ ଦୁ ନି ଆଁ।

େପମ ବା¤ିବାକୁ ପତି fଣେର।

ଆ

ଜରା,େକCୁ ଝର
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ଶରଧା େସେନହ ମମତା ସଂଗେମ

ଶରଧା ଝର ତା ସଦା ଝରୁଥାଏ

ା

ଫଳ େତାଳି ବାକୁ अଦମ ଉଦେମ

ପବି ତ ଆଶାର ପତି अଣୁେର

ତ
ିକ

ଶାsି ପାଇବା ତା ମହାନ ଲf

ସାଥ ହି ଂସା ଛଳ ନ ଥାଏ କି ିତ

ଇ
-ପ

ଆଶାେର ପୁରିତ अଭିନw ଆେବଗ
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େହ ନବବଷ  ତୁମକୁ ସାଗତ
କି ଛି ସE ତି କି ଛି ଇତି ହାସ
ଜୀବନର ପତି ଟି ପୃ-ାର,

ବି ୁ ପସାଦ ମିଶ

ପତି fଣ ପତି ଟି ମୁହୂ^
ଆସି ଥାଏ ନୂ ତନ ଆଶାର ।।

ଆଗାମୀ'ଟା ଆସି ଯାଏ ଧାଇଁ ।।

ଜୀବନଟା ସମୟ ଭି ତେର ,,
କି ଛି ଜଣା କି ଛି अନୁ ଭୂ ତି
କି ଛି ମାନ अଭିମାନ ତୀେର ।।
କି ଛି େଖାଜା କି ଛିଟା ଆେଖାଜା
ବୁ ଝି ବାକୁ अ¢ି ଆଉ କି ଛି ,

ଚୀର ଦି ନ अଟଇ ନୂ ତନ ,,
ମମତା"ର େଡାରି ଠାରୁ
ଧନ ଆଉ ସମୟ ନୀଉନ ।।
ଜି ବା ଯାହା ଜୀବନ ଯଣା
ଆସି ବାଟା ଆଶା'ର ସବାରୀ ,,
ବି ଦାୟ "େସ ଗତବେଷ
ନବବେଷ ସ ାଗତ ସାରୀ ।।*

ରଥଶମା କେଲାନୀ, େକାରାପୁଟ

ଆ

ହ
ାନ

୯୧୨୪୦୪୯୧୨୯
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ଚି ରsନ ଏଇ ଦୁ ନି ଆଁେର

େସwହ ଆଉ ସ!କ ବନ

ା

ହଜି ଥିବା ମାେନ ବୁ ଝୁ ବୁ ଝୁ

ତ
ିକ

ରଖିଯାଏ େଖାଜି ବାର ପାଇଁ ,,

ଆସି ବାଟା ନୂ ଆଁ ଲାଗୁअଛି ।।

ଇ
-ପ

ବି ତିଯିବା କାଲି ର ସମୟ

ବି ତିଯିବା କାଲି ପର
ୂ ାତନ
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ଶନ
ୂ ବହE

ଶୁନ ମେଧଶୁନ ତୁ େମ ମହାଶୁନ
ନାମ ତୁ ମ ଶୁନବହE

ନି ରୁପମା ପାଣି

ହ` ପାଦ ଶୁନ କରୁअଛ ଦାନ
ଭକତର ରଖିମାନ
ଚଉଦ ବହEାk ଭମଣ କରୁଛ
ତୁ େମ ପଭୁ ନାରାୟଣ
ଷାଠି ଏ ପଉଟି େଭାଗର ବାସନା

ସାରା ବହEାkର ମାଲି କ େହାଇବି
ଶୁନ ତୁ େମ ମହାଶୁନ
ସୂଯ ଚC ଯାର ଦି ଚକାନୟନ

କାଠ ଗkି େହାଇ ମଉେନ ବସି ଛ

ଜଳଧୀ ଧଏ
ୂ ଚରଣ

ଲାଗ ସେତ ଦି ନ ହୀନ

ବାୟୁ େଦବ ପୁଣି ଚାମର ଢାଳsି
ପଜ
ୂ ୁ ଥାsି ପଦEାସନ
ମହାଲfEୀ େସତ ଚରଣ େସବି କା
ନି ତୀ େସବsି ଚରଣ
अନାଥର ନାଥ ତୁ େମ ଜଗନw ାଥ

ଇ
-ପ

ତ
ିକ

ା

ମହାଶୁନ ପରଂବହE

ଆ

ହ
ାନ

ଚାCବାଲି
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େସ ଆଉ େଫରିବ କି
ଜୀବ ଚାଲି ଗେଲ ନି ଜୀ ବ େବାଲାଇ
ହଜାଏ ନି ଜ ଠି କଣା

ସୁକମନ୍ ଦି ଶାରୀ

ସି ଏ କି ବୁ ଝି ବ ନି ଜ କମ ଫଳ
କେରାନା େବପାର କରି ଥିଲା ସି ଏ

ଇହ ଧାମ ଛାଡି ଚାଲି ଯାଏ ଯି ଏ

ପାଇଛି ପଚୁ ର ଲାଭ

ଭଲ କମ ଯଦି ନାହY

ମରଣ ମୁହଁରୁ ବିଗଲା କି ଏ

ପଛେର କହsି ଚାଲି ଯାଉ ଶଳା

କି ଏ ପାଲଟିଛି ଶବ ।

ଦୁ ଃଖ ତ ତାହାରି ପାଇଁ ।

ସୁଖ ଠାରୁ ଦୁ ଃଖ ମି ଳିଛି अଧି କ

ଦୁ ଇ ହଜାର୍ ଏେକାସି ଚାଲି ଗଲା ଆଜି

ତଥାପି ସହି ଛି େଦହ

ସି ଏ କି େଫରି ବ ଆଉ

ନାଚି ଉେଠ ଆଜି ଆଖି ଆଇନାେର

ଏକ ବଷ କାଳ କରିଥିବା ଲୀଳା

ହଜି ଥିବା ଚି ହwା ମୁହଁ ।

ସE °ତି ଫଲକେର ଥାଉ ।

ଆସି ଛି ବାଇସି ହାେତ ଧରି ଫାଶୀ
କାମକୁ େଦଖିବା ବାକି
ଗଲା ଏେକାଇସି ଜୀବନେର େକେବ

ଇ
-ପ

ତ
ିକ

ା

େସ ଆଉ େଫରି ବ କି ।

ଆ

ହ
ାନ

ପାପଡାହାkି,ନବର|ପୁର
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ତୁେମ ଆସିବ େବାଲି
ତୁ େମ ଆସି ବ େବାଲି
ଧରଣୀର ପଟୁ ଆର

ନୃ ସି ଂହାନC
ମହାପାତ

ଠାେବ ଠାେବ
ସାଗତ େତାରଣ,
ତୁ େମ ଆସି ବ େବାଲି

ଫୁଲେର ଫୁଲେର

ନି ଃୁପ ଗହାମି ରାତି ଟା

ମହ ମହ ବାସ

େଚଇଁ ଉଠି ଛି

ଧଳ
ୂ ି ଓ ତୁ ଳି େର

ଭାରି ବୁ ଟର ଶ¹େର

ଚି ତି ତ ବ#ାଳି

ଉଷୁମ ପି ଆଲାର ଛୁଆଁେର

ପରଜାପତି ର ପି ଠିେର

ଜାଫର ଖାନର

ଇCଧନୁ ର ଛି ଟା l

କଂେସଇ ଖାନେର
ନୀରୀମାଖି କୁ ନି ଝି अର
ଛି kା ଫକେର ଆଉ
ସନି ଆ କହଁ ରର

ତ
ିକ
ଇ
-ପ
ହ
ାନ
ଆ

େବଘରି େହବାେର.. l

ା

ପୁअକୁ अଫିସର କରି
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ତୁ େମ ଆସି ବ େବାଲି
ମାଗୁଣିର ବଡ଼ି ଲା
ଝି अ ଆଖିେର ସ ପw
ବାଇଶି ଛୁଇଁଲା େବାଲି
ହୃଦୟେର
ହାତୁ ଡି ର େକାହର ପାହାର l

େହେଲ ଦେନଇ ଦାସର
କି ଯାଏ
େସ ତ ଛି kା ମସାଣି ତେଳ
ନି େଘାଡ଼ ନି ଦେର
ତୁ େମ ଆସି ଗଲ

କାଲି ର ସୁCରା ଫିଟିବା ପବ
ୂ ର
 ୁ

ଠି କ ରାତି ବରଟାେର

ହଲ େନଇ ଯି ବ

ବାବୁ ଭୟା+ୁ ର|ୀନ କରି

ସାହୁ ର େଦାଷାମାଳୀକୁ l

अତି ସsପଣେର
କାେଳ ଦେନଇ ଦାସ ମେନ

ଇ
-ପ

ତ
ିକ

ା

ତୁ ମକୁ ଚି ହw ି େଦେବ େବାଲି l

ଆ

ହ
ାନ

ମାରପଡା, ଫୁଲବାଣୀ, କମାଳ
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ପୁଣି ହସିବ ଶିfାମCିର
ପୁଣି ହସି ବ ଶି fା ମCିର
େଖାଲି ଯିବ ଏଥର

अଜି ତ କୁ ମାର

ବି ଦାଳୟର ପରି େବଶେଯ

େହାଇବ େକାଳାହଳ ।।୨।।
ଗୁରୁ ଆଶି ଷ ପାଇ ପରଷ
ପତf ଭାେବ ପୁଣି
ଶୁଣି ଶି fକ ବାଣୀ ।।୩।।
ଦୀଘ ଦି ନର ଆଶା ପର
ୂ ଣ
େହାଇଯି ବ ଏଥର
अବଶାଦର ଦି ନ ସରି ବ
ସେବ େହେବ ତ^୍ଵର ।।୪।।
ପଥମ ଠାରୁ େହବ ସମ
େଶଣୀ ଆର େହାଇ
ଶି fା ପଦାନ ଗୁରୁ ଗହଣ

ଆନC ମେନ ସାଥୀ ଗହେଣ
କରି େବ अଧୟନ
ହସି ସରେବ ହସାଇ େଦେବ
େସହି ଶି fା ସଦନ ।।୭।।
ଆଶା, ଆଶଂକା ପୁରି ଆକାଂfା
ଦୁ ଃଖ େହବ େମାଚନ
େହାଇେବ େମଳ ସା| ସକଳ
କାଟିେବ ସୁେଖ ଦି ନ ।।୮।।
ପି େଲ େହାଇେବ ଏେବ ଧନ
ଗାମ/େପା - କୁ ଲାଡ଼, ଭqଭୂ ମି

ଭqନଗର,ଗqାମ - ୭୬୧୧୩୧

ଭାମଭାଷ - ୯୪୩୮୧୮୯୯୪୮

ଆ

ଛାତ,ଛାତୀ+ୁ େନଇ ।।୫।।

େହାଇେବ ଆାଧୀନ ।।୬।।
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ପାଠ ପଢ଼ି େବ ାନ अଜ େବ

ପାଠ ପଢ଼ି ଣ ାନ ପାଇଣ

ା

अେନକ ଦି ନ ପେର ଏଥର

େହାଇବ अବସାନ

ତ
ିକ

େହବ ଚଳ ଚଳ

अନ ଲାଇନ ବି ଦା ପଠନ

ଇ
-ପ

ବାଳକ ଏବଂ ବି ଳକା େଘନି

ହ
ାନ

େହାଇଯି ବ ସୁCର ।।୧।।

ତି ପାଠୀ
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ବାପା
କି ଏ େସ ଗଢି ଲା "ବାପା"
କି अମୃତ େବଳାେର.....

ବି ନତା େଜନା

ଦୁ ଇଟି अfର ଶ¹

ସାଗର ଠୁ ଗଭୀର
ମାଟି ଠାରୁ ମହାନ େସ
ବି ଶାଳ ହୃଦୟ ।
ବୃ f ଠାରୁ େମୗନ ସି ଏ
ସେତ େଯାଗୀ ଋଷି
େଯେତ ଦୁ ଃଖ କ ାsି .....
କହି ବା ଆଗରୁ ଯି ଏ
ମନ କଥା ବୁ ଝsି
ମାଗିବା ଆଗରୁ ସଦା
ମନ ଯାଣି ଦି अsି ।।
ପି ଲାଦି େନ େଘାଡା େହାଇ
ପି ଠିେର ବୁ ଲାsି

େମଳାେର ବୁ ଲାsି
ନି ` ରାତୀ େର ଜହw ମାମୁ+ୁ େଦଖାsି ।
ହାତ ଧରି अବାଟରୁ ବାଟକୁ ଆଣsି
ଦୁ ନି ଆ ର ବଡଦାେk
ମଜବୁ ତ କରି
ଠି ଆ ବି କରାsି ।
ଜୀବନର ଆଦଭାଷା
ଶି ଖାଇବା ନି ଶାେର........
ବି ତାଇ ଦି अsି ତା+
ମହାଘ ମୁହୂ^ ......
େସଇ ବାପା ପାଦ ତେଳ ମଥା ନଇଁ
େଯାଡ ହେ`
କରୁଛି ପଣାମ ।

ହ
ାନ

ଇ
-ପ

ଗୁଗୁପାଚି କରି ପୁଣି

ଉପର ବାଗୁରାଇ, ଭଦକ

ଆ

ତାଳ ଗଛ କରsି ।
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ଯାହାର ଶେର ହେର

କାେର ବସାଇ ସି ଏ

ା

ଆକାଶ ଠୁ ଉ{ ସି ଏ

ତ
ିକ

ବି `ୃତ ତା କେଳବର
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ସବୁ ଠାରୁ ଭଲ େମାର ବାପା
ସଂସାର ଯାକେର େଯେତ େଯ ନି ଜର
ସବୁ ଠୁ ଭଲ େମା ବାପା

ତୃ ିରାଣୀ ପାତ

अସାର ଲାେଗେର େଯେତ ଆପଣାର
ସାେଥ େହାଇଥାsି ଖପା ।

େସହି ପରି େକେତ ସ!କର େଡାର
ଜୀବନେର ହୁଏ ବା
ସବୁ ଠାରୁ ଭଲ ମାଆ ବାପା େମାର

ବି ଷୟ ଥାଏ େଯ ଛCା ।

अତି ପି ୟ ଆପଣାର
ଛଳନା ନରଖି अsେର ତା+ର
କରsି ସଦା ଆଦର ।

ଦୁ ଃଖ ବି ପଦେର େହାଇଣ ସହାୟ
େନଇଥାsି ସତପେଥ

ତ
ିକ
ଇ
-ପ

ହ
ାନ
ଆ

େନଇଯାsି ଧେମ ନି ତ ।

ା

ଜୀବନ ଧାରେଣ ରଖିଥାsି ଲୟ
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ମେନପେଡ ତୁ ମ କେଠାର ଶାସନ
ହୃଦୟେର ଆଲି |ନ
ସତନାୟ ପେଥ େହାଇ ଧାବମାନ
ଶି ଖାଇଛ ଦୟା ଦାନ ।

ଦୟା fମା େପମ େସବାର ଗୁଣେର
ତୁ େମ ଥିଲ ମୂ^ମs

ସୁଚରି ତ ାନ କରି ଆହରଣ

अମାୟି କ ତୁ ମ ସୁଶାs ସଭାେବ

େଧୖ ଯ େର ପବତ ସମ

ଭୁ ଲି ବି କୁ ହ େକମs ।

ଏଭବ ସଂସାେର ଥିବି େଯେତଦି ନ
ସE ରୁଥିବି ତୁ ମ ନାମ ।

ଆଶା ନି ରାଶାେର େଦାଛକି େର ତୁ େମ
अଟ ବି ଶାଳ ପବତ
ଜୀବନ ନି ବା େହ ଶି ଖାଇଛ େପେମ

େହଲ ଚି ର ବCନୀୟ

ଧେମ ଜି ଇଁବା अମୃତ ।

ମଣିଷ ପଣିଆ େଦଇଛ ଶି ଖାଇ
अେଟ ତାହା ମହନୀୟ ।

କରମ ଧରମ ମହତ ପଣିଆ
ଜୀବନର ରଣା|େନ
ସ!କର େସତୁ अେଢଇ ଦି ନିଆ

ଇ
-ପ

ତ
ିକ

ା

େହଜୁ ଥିବା ନି ତ ମେନ ।

ଆ

ହ
ାନ

ସହେଦବଖୁ¤ା, ବାେଲଶର
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େମା ବାପା
ବାପା ତୁ େମ େମାର ଜୀବନ େବଦର
अମୃତର ପରି ଭାଷା

ପତାପ କି େଶାର
ରାଉତ

ତୁ େମ ହY ତ ଧମ ତୁ େମ ହY ତ ସଗ 
ପରମ ତପ ଭରଷା

ତୁ ମ କାେ ବସି େଶୖ ଶବ କାଟିଲି

ନବୀନ ଉଷାର ଆଭା

ସE ତି େର अଛି େସ ଦି ନ

ଜୀବନର ପେଥ ଆଶା ମହାଦ°ମ

ତୁ ମରି େଖଳନା ମି ଠାଇର େମାହ

କlନାର ମଧୁ ବି ଭା ।

ଆଜି ବି କେର ଉ¢ନw
अତୀତ ଯାଇଛି ଚାଲି
ଆଜି େଯେବ ପି ତା ଆସେନ ବସି ଲି

ସଂସାର ଝଡ଼ ସହୁଛ

ଭାବନାେର ରହି ଗଲି ।

अଳି अରଦଳି ପୁରଣ କରୁଛ
କବି ର େଲଖନୀ ଗରଜି ଉଠଇ

େଭାକ ଉପାସେର ରହି

ମା' ପାଇଁ ସେତ େକେତ

ଆମରି େପଟେର ଆହାର ଭରିଛ

ତୁ ମ ପାଇଁ ବାପା ପେଦ େଲଖିବାକୁ

ତି େଳ ଦୁ ଃଖ କ ନାହY ।

ବାରଣ େହଲା କି ସେତ

ତ
ିକ
ଇ
-ପ

ଆ

ହ
ାନ

ମାଟିର ମଣିଷଟିଏ

ା

ଆନମନା ନ େହଉଛ
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ସୁଖ ଓ ଦୁ ଃଖ କୁ ଗଳା ହାର କରି
ବିବା ଶି ଖିଛି ଯି ଏ ।

ବାପା ତୁ ମ ପାଇଁ ଦୁ ନି ଆ େର ଥାଏ
ସଭି+ର ପରିଚୟ
ନି ଆରା ମଣିଷ ତୁ େମ ଜୀବନ ର
ଜଗେତ अତୁ ଳନୀୟ
େମା ଜୀବନ ଚଲାପେଥ
ତୁ ମରି ଇସାରା େହଉ େମା ସହାୟ
ରହି ଥାअ େମାର ସାେଥ ।

ତ
ିକ

ା
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ଶି fକ, ଚ!େକଶର ଉ{ ବି ଦାଳୟ

ଇ
-ପ

େପାଇପାଣି, େକCୁ ଝର

ଆ

ହ
ାନ

େମା : ୮୩୨୭୭୨୫୦୩୩
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ପୁअପରି ତେତ ପାଳି ବି
ଖାଉଥିଲି ବସି ପି »ାେର ଆମର

େଭkି ଭଜା ସାେଥ ଶୁଖୁଆ ରାଇ,

ଧୀେରC ମଲି@ କ

ବୁ ଝି ଲାନି ମନ େସତି କିେର େମାର

େଗାଡ଼କୁ ବାେଗଇ ପାହାେର ଦି ଏ,,
କି ଳାଟିଏ ଆଣି ପି ଟିଲି ପଛରୁ

େଛାଟା େହାଇଗଲା େଗାଡ଼ଟି ତାର,,
େସେବ ଠାରୁ େକେବ ଆେସନି ଘର,,
କି ଛଦି ନ ପେର ରାତି अେଧ େମାର
ବହୁତ େଜା'େର କାଟିଲା େପଟ,
ପାଣି ଢାେଳ େନଇ ପଡ଼ି ଆକୁ ଗଲି
ଭଲଭାେବ ଦି ଶୁ ନଥିଲା ବାଟ,,
ଡର ଲାଗୁଥାଏ ଏକୁ ଟିଆ ମେତ
ତଥାପି ସାହେସ ବସି ଲି ଦୁ ଇ,
ପଛରୁ ଶୁଭିଲା କୁ କୁ ରର ସର

ବି ଳa ନ କରି ବାଡି ଖେk ଆଣି
ସାପଟିକୁ ଦୁ େର େଫାପାଡ଼ି େଦଲି ,
ଲୁ ହ ଛଳ ଛଳ ଆଖି େହାଇଗଲା
େସwେହ କୁ କୁ ରକୁ େକାେଳଇ େନଲି ,,
କହି ଲି ମେତ ତୁ କରି େଦେର fମା
ବହୁତ କ ମଁୁ େଦଇଛି ତେତ,
ବେଇଲୁ ଆଜି ଜୀବନ େମାହର
ତୁ ଏକା ସବୁ ଠୁ ବି ଶାସୀ ସେତ,,
ଆଜି ଠୁ ରହି ବୁ େମା ପାଖେର ତୁ
ପୁअ ପରି ତେତ ପାଳି ବି ମୁହY
କରି ବିନି େକେବ ନି ଜଠୁ अଲଗା
କହୁଛି େମାହର ମଥାକୁ ଛୁଇଁ,,

ନି ଳକପୁର, ମ|ଳପୁର, ଯାଜପୁର, ୭୯୦୪୩୯୨୬୮୬

ଆ

ଟିକିଏ ଚମକି ପଡି ଲି ମୁହY,,

ବହୁ ଚାଲାକେର ମାରି ବା ଲାଗି,,
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କାଉଁ କାଉଁ େହାଇ କାCି ପେଳଇଲା

କୁ କୁ ରଟି ତାକୁ ଆକମଣ କେର

ା

ରାଗି ଯାଇ ମୁହY କହି ଲି ଦୁ ର

େମାହରି ଆଡ଼କୁ ଆସୁଛି େବଗି,

ତ
ିକ

ମୁହଁ ପୁେରଇଛି କୁ କୁ ର ଟିଏ,

େଦଖି ଲି ବୁ ଲି କି ବି ଷାr ସାପେଟ

ଇ
-ପ

ସେ| ସେ| ଆସି େଦଖି ଲି ଥାଳି େର

ହ
ାନ

ଆଚାର ପାଇଁକି ଗଲି ଟି ଧାଇଁ,,
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ସବୁ ଠୁ ଁ ଭଲ େମା ବାପା

ପି ତା ଧମ ପି ତା ସଗ  ପି ତାହି ପରମ ତପ

ପି ତରି ପୀତି ମାପେନw ପି ୟେs ସବ େଦବତା

ବି ଦୁତପଭା ମିଶ

************************
ବାପାତ अଟsି ସରଗ ପରି କା

ଜୀବନର ମୂଳଦୁ ଆ େସ ପକାsି

ପଛାଇ ଯାଆsି ନାହY,

ତା+ ପାଦ ତେଳ ମଥା l

ନି େଜ ପେଛ କ ସହି ଯାଉଥାsି

ଆମରି ହାତକୁ ବାପା ଧରି ଥିେଲ

ତା ଇ¢ା ପର
ୂ ଣ ପାଇଁ l

ନଥାଏ କାହାକୁ ଡର,

େମରୁଦk ଟି ପରି ବାପା ସବଦା

ବାପା ଟି ସବୁ ଠୁ ବଳୁ ଆ ମଣିଷ

ପଛେର ଥାଆsି ରହି ,

େସwହର ଶୀତଳ ଝର l

ପରି ବାର ଟିକୁ ଆେଗଇ ନି अ sି

ବାପା ମା ଆ ଏକ ଚଳsି ସଂ9ାର

କା େର ତା+ର ବହି l

ପି ଲା ତାର ପତି ଛବି ,

ବାପା ଠାରୁ ଭଲ ବାପା ଠାରୁ େଶ-

ସଂସାର ପଥେର अଭ` େହବାକୁ

ସଂସାେର ଆଉେକ ନାହY,

କରି ଥାsି अନୁ ଭବୀ l

ବାପା ହାତ ଯଦି ମଥା ପେର ଥାଏ

ତ
ିକ
ଇ
-ପ

ହ
ାନ
ଆ

ଜଗେତ େକ ହାେର ନାହY l

ା

ପି ଲା ଯାହା ଚାେହଁ େଦବା ପାଇଁ ତାକୁ
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େଯେତ ବଡ଼ ପେଛ େହଉ ପି ଲା ତା+
ଭାବsି ତାହାକୁ ସାନ,
fମା କରି ବାଟା ତା+ର ସ ଭାବ
ତାର େଦାଷ ତ°ଟି ମାନ l
ସଂସାର ବାଟେର ଚାଲି ବାର ପାଇଁ
ପଥ ପଦଶକ ସାଜି ,
ଜୀବନର ନାନା େଭଳି କି ଭିତେର
ନ ଯାଉ େଯପରି ହଜି l
େଯେତ ଦୂ େର ଆେମ ରହି ଥିେଲ ମଧ
ତା+ ପାେଦ ରହୁ ମନ,
ତା+ କଥାମାନି ତା+ ଆଦଶ େର

େଦବତା +ୁ ଆେମ େଦଖିେନ ଜୀବେନ
େଦଖିେଛ ପି ତା ମାତା+ୁ ,
େସମାେନ ଆମର ଚଳsି ଠାକୁ ର

ଇ
-ପ

ତ
ିକ

ା

ପଣାମ କରି ବା ତା+ୁ ll
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କାଟିବା ଆମ ଜୀବନ ll

ଆ

ହ
ାନ

ଯାଜପୁର
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ଆଶା
ଆଶା अସୁମାରୀ ପବତ ଶି ଖର
ଆqୁ ଳାଏ ସ ପw ହାତେର ଧରି

ବୀଣା ସାହୁ

ଜୀବନ ଏଠି େଖେଳ ଖରାଛାଇ ପରି
ସେତ अବା ବି ମୁr ପqୁ ରୀ ଆଶା କରି।
ସବୁ ସ ପw ସବୁ େବେଳ ପୁ# ହୁଏ ନା
କି ଛି ରହି ଯାଏ ବାକି

ବହୁତ କି ଛି କରିବାକୁ ମେନ ବାେ
ଭରଷା,
ନୀରବତା ଭିତେର ଗତି କରୁଥିବା ମନଟା
ଛଟପଟ ହୁଏ
େକେବ ବି ଆକାଂfା ସାହାରା ବନି ଯାଏ
अସମୟେର ସବୁ ଠାରୁ ସାହାରା ଦି ଏ

େଛାଟ େଛାଟ ଜଳରାଶି ହୁअsି
ବାଟବଣା,
େକେବ ନଦୀ େହବ େସ

ଆଉ କି ଏ ପୁଣି େକେବ େସ ଝର ଝର
ଝରଣା।
ଆଶା େମା अେନକ ଏଇ େଛାଟ ଜୀବନ େର,
ପାଇବାକୁ ଇଛା ହୁଏ ହାତ ଆqୁ ଳାେର।

େଗାଟିଏ ଆଶା ଟିକିଏ ନି ଶା।

ଟାଟା ିଲ କେଲାନୀ,

ଆ

ହ
ାନ

େଯାଡ଼ା, େକCୁ ଝର
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େଶଷେର ଚୁ ରମାର େହାଇଯାଏ।

ପ×ୁଟିତ ହୁଏ େସ ତ ଜହw ଆଲୁ अ େର

ା

ଆଉ କି ଛି ଭା|ି ତୁ ଟି

ଆଶା ବୁ ଣିହୁଏ ତାରକା େମଳେର,

ତ
ିକ

କି ଛି ଆଶା ବିବାର ସାହାରା ଦି ଏ,

ଇ
-ପ

ଆଶାର ବି କାଶ ତ अସରsି
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f...
...
ବୃ f
ବୃ f ନୁ େହଁ ଏକ ଆବଶକ ସାଧନ
अେଟ େସ ରତନ ମଣି

ଦମୟsୀ େଜନା

ବୃ f अେଟ ଏକ अମୂଲ ସ!ଦ
ଜାଣିଥାେର ଧନମଣି ।

ବୃ fକୁ କେର ପହାର
ବି େବକୀ େହାଇ, ବୃ f କି g ଦି ଏ
ନି ଜର ସମ` ଶରୀର ।
अଥ େଲାଭି େହାଇ ମାନବ ଆଜି
ବୃ fକୁ କେର ନ
ପତି ବଦଳେର େଦବତା ସାଜି ବୃ f

ପଦୂ ଷଣ ବେଢ ବାୟୁ ମkଳେର
ଏଭଳି କାଯ େହତୁ

ନି ରବି େଦଖି ବା ଛଡ଼ା ମଁୁ କରି ପାେରନା କି ଛି
ଏଣୁ ଏହି ଭଳି େଲଖୁ।।
ପକୃ ତି ତାର ଭାରସାମ ହରାଇ
ବି ପଯକୁ ଟାଣି ଆେଣ
ମାନବ କି g ଆଜି ମତୁ ଆଲା େହାଇ
ପକୃ ତି କୁ ଭୁ ଲି ଯାଏ ।।।

ଆ

ମାନବକୁ ଦି ଏ ଆଶି ଷ ।

ବବା େକାହଳ େଯାଗଁୁ ।
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अବି େବକୀ ମାନବ ବି ଚାର ଶନ
ୂ  େହାଇ

ପଶୁ, ପfୀ, ବୃ f େଲାପ ପାଇଯାଏ

ା

ନି ଜର... ସବସ ।

ବୃ f କଟା େଯାଗଁୁ

ତ
ିକ

ବୃ f କି g ଦି ଏ ପତି ବଦଳେର

ଜ|ଲ ସ!ଦ ନ େହାଇଯାଏ

ଇ
-ପ

ନି ଇତି କାଟsି ବୃ f

ହ
ାନ

ଦି ନ, ରାତି , ମାସ, ବଷ ଧରି େଲାେକ
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ବନ ବ#ନା
ପଥମ ଭାଗ: ପବ
ୂ କ
 ାଳେର ବନର େସୗCଯ

अତCି ୟ ଦି େଶ

େସୗମ ରqନ

ବୃ f ରାଜି ପେତ

ସାହୁ

ସେତ ଘନ କୃ  େକଶ
अତୃ  ସୁଗ

େମାହାଛନ କେର

ହି େଲାଳି ତ ଚତୁ ଃପାଶ
େବୖ ଭବ ଶାଣିତ

ର|ିଣୀ େଶାଭି ତ

ମୂ¢ନା େଯ अବି ରତ
ଶୃ|ାରି ତ ରୂପ

ମଧୁରିମା େବଶ

ପଭାକର କର

ମେନ ହୁଏ अବା

ଉନEାଦି ତ ଏ ପକୃ ତି
କାନନ କାsାର

େପେମ ବି ହଳିତ

ଗୃହ େର ବଧ ୂ େଯମି ତି

ବନର ପାଦପ

େସ ବଲ@ ରୀକୁ q

ନି yାଣ, ନି ରସ, ଶୁË
ନାହY େସ ଜ|ମ

କାକଳୀ ର ସନ

ନାହY ପୁଲକର ଶ
ଯଥା ଖÓ ହେ`

ଧରି େଯ ଦାନବ

ଛି ନw କେର ତନୁ ମନ
ବାଣିଜ ନି ମି^

ତଥା ନବଯୁଗ

ବନକୁ କେର ବି ଲି@ନ
େମଘ ଖk ଟିଏ

ଶନ
ୂ  ଗଗନ େର

େଯପରି ପତୀୟମାନ
ବନରାଜି ଲୀଳା

ଇ
-ପ

ାେନ ାେନ ଦୃ ଶମାନ

ତ
ିକ

ା

କାନନ କାsାର
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ଭାବାେବେଗ अଳ+ୃ ତ

ଦି ତୀୟ ଭାଗ : ବ^ମାନ ସମୟେର ବନର େସୗCଯ

ଆ

ହ
ାନ

ଡ+ୁ ରି, ହାଟଡି ହି, େକCୁ ଝର
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େସଇ ତୁମ ପଦାରବି େC
ତୁ ମ ଆଲୁ अେର
fୁଦ ଖେଦାତି କା ଟିଏ

ଦି େନଶ େମେହର

ଚମକି ଯାଏ
ଉ®ଳ ନfତ ରୂପେର।
ତୁ ମ କରୁଣାେର
େବସୁରା ଜୀବନେର
ର| ଲାଗି
ପାଲଟିଯାଏ

ପର
ୂ ୁ ବ ଆକାେଶ
ଆବି ଭାବ ହୁଏ
अଗଣିତ ସୁଯ
ତୁ ମର ପଦି ଏ କଥାେର
ସsାପି ତ ପାଣେର
ଜି ଇଁବାର ଇ¢ା
ହୁଏ ଜାଗତ।
ତୁ ମର େଲଖନୀ ମୁନର
ଶrି ଠାେର

ତ
ିକ

ା

ଯୁାvଟିଏ
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ହ
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ଇ
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fୁଦ କଣିକାଟିଏ
ଯାଏ ପାଲଟି
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ତୁ ମ ଚରଣ ତେଳ
ସଭ ଜଗତର
ସାତ ସି ୁ ତି -ି ରହି ପାେର,
ଗୁରୁ େହ !
େସଇ ତୁ ମ
ପଦାରବି େC
େକାଟି ପଣିପାତ।

ଇ
-ପ

ତ
ିକ

ା
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ହ
ାନ

ପଳାସ, କଳାହାkି

ଆ

(ଧମଗଡ଼ ସାହି ତ ସଂସଦ)
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ଘର
କହି ଥିଲ କରି େଦବା ଜହwେର ଘରେଟ
अଗଣାେର ଝରୁଥିବ େଜାଛନାର ଧାରା
ତାରା ସବୁ ଫୁଲ େହାଇ ଫୁଟୁ ଥିେବ େସଠି

ସୁଷମା ପରିଜା

ମଲ@ ୀ ଫୁଲ ମହମହ ବାସୁଥିବ ଘରସାରା ।।
ଦୁ ଇ ନୁ େହଁ ଏକ େହାଇ ରହି ଥିବା ଆେମ
େଦହ ସି ନା ଭିନw େହେଲ ଆତEା ତ ଏକଇ
ପୀତି ଆମ ଜନE ଜନE ପାଇଁ ଚି ର अମଳି ନ
ତୁ ମ ବି ନା ଏ ଜୀବନ େମା, ଜୀବନ ନୁ ହଁ ଇ।।

େଖଳି ବୁ ଲି ଘର अଗଣାେର ଦି ଶିେବ ସୁCର
ସୁନାର ସପନ େଯେତ େଦଖାଇଥିଲ ତୁ େମ
ଆଖି ବୁ ଜି େସଇ ସବୁ କୁ ମାନି େନଲି ମେନ।।

ତ
ିକ

ା

ଆଖି େଖାଲା ରଖି େଦଖି ଲି ତୁ ମ େଦଖା ସପw

ଆ

ହ
ାନ

ଇ
-ପ

अଜାଣେତ ଭାସି ଗଲି ମଁୁ କାହY େକେତ ଦୂ ର
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ଭମ ତୁ ଟିଗଲା ତୁ େମ େଯେବ େମା ହାତ ଛାଡି
ଚାଲି ଗଲ ମନସୁେଖ ଗଢି ବାକୁ ଆଉ କା’ର ଘର।।
ଭୁ ଲି ଲ େକମି ତି କୁ ହ ଆମର अେଭଦ ପୀତି କୁ
ଯାହା ତୁ େମ େମା ସପନ େର ରୂପ େଦଇଥିଲ
ଜହw ରୁ ଆମର େସ ଘର କ’ଣ ଡାେକନା ତୁ ମକୁ
କୁ ହ! େକମି ତି ତେମ ଏେତ ନି -ୁର ସାଜି ଲ।।
ଥେର ବି ଚାହYଲନି େଫରି ଆମର େପମ କୁ
ଏକା ଏକା ଆଜି ଭାସୁଛି ମଁୁ

ଲୁ ହର ସାଗେର

େକେବ ତୁ ମକୁ ତ େକେବ ତୁ ମ ଜହw ର ଘରକୁ ,
େକେବ ତୁ ମ ଜହw अଗଣା କୁ ଝୁରି ଝୁ ରି ମେର।।

ତ
ିକ

ା
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ଇ
-ପ

ଶାରଳା ଭବନ, େପାତାେପାଖରୀ, ନୂ ଆବଜାର, କଟକ - ୭୫୩୦୦୪

ଆ

ହ
ାନ

ଭାମଭାଷ : ୯୩୩୭୨୭୨୬୪୭
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अଧିରଥ
ହ`ିନାପୁର େଯ ବି ରାଟ,

ଯାହା ଜନE ବୀରର,

ବୀରତର ଗାଥା ଗାଏେର,

ଭୂ ଇଁ ଜନE ଭୂ ମିର।।

ଭରତ ସମାଟ ନାମେର,

େଦଶ ଏହି ଭାରତ,
ଶତ° ମୃତୁେର ହତ।।

ଚକବ^ ୀ ରାଜା ଆସଇ,

ତୀର ନାମେର ଯୁ,

अଧି ରଥ ନାେମ ସାରଥୀ,

ଆେଗ ଟାଣଇ ରଥ।।

ବି ଶାସର ଚୂଡା ଉପେର,

େଲଖା ନାମ ଯାହାର,

ମହାରାଜା ରଥ ବି ଶାେସ,

ଭାେବ ଆତEା ନି ଜର।।

ବେନ ରଥ ସାରଥୀ,

ବି ଜୟ ଉପେର ସାହାସ,

ସି ଏ ରାଜାର ସାଥୀ।।

अଧି ରଥ ନୁ େହଁ ସାରଥି,

ରାଜା ମନର ରଥି,

କାଳର ଭୟେର ପଛକୁ ,

ଯି ଏ ନଦି ଏ ସାଥି।।

ଭରସା ଜନEାଏ ଚି ^େର,

ରାଜା ହୁଏ ପସନw ,
ଦି ଏ କାଯେର ଧାନ।।

ଆ

अଧି ରଥ ଭଳି ସାରଥୀ,

ତ
ିକ

ଯୁେର ରାଜାର କବଚ,

ା

ରେଥ ରାଜା ପାଳକ।।

ଇ
-ପ

ଦଶନ ଦି अଇ ଦି ଗର,

େସହି ରଥ ଚାଳକ,

ଆହାନ ଇ-ପତି କା ସ!ୂ # ନି ଃଶୁ% ବି ତରଣ େହତୁ ଡା େଜାତି ପସାଦ ପ)ନାୟକ+ ,ାରା ପତି -ି ତ ଓ ପକାଶି ତ

Listen to Odia Podcast on https://anchor.fm/aahwaan

ସାହାସୀ ସମାଟ ସାରଥୀ,

ହ
ାନ

ପରାକମୀ ଗୀତ େଲେଖେର,

ସE ତି ରqନ ବାରିକ
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ବି ନା ପୁତକୁ ଚାହY।।

ଶୁେଣ ମହାେଦବ ପାଥନା,

େସ ଡାକ ମାତାର,

ଗଂଗାକୂେଳ େଦେଖ କି ରଣ,

ଦି ଏ ନାମ ରାେଧର।।

ରାେଧ େଖାଜଇ ବଂଶ।।

fତି ୟ ରକତ ବହଇ,

ଆତEା କୁ େହ ବୀରର,

େକମs ବୁ ଝି ବ ମନତ,

େହାଇ ଚାଳ ରଥର।।

fତି ୟ ବତୀତ ଦି अଇ,

ଶି fା ରାଜ କୁ ମାର,

ଏହା କହି େଦାଣ ଆଚାଯ,

ନାମ ଦି ଏ କ#ର।।

କ#ର ନବୀନ ନାମକୁ ,

ଧରି ଚାଲଇ ରାେଧ,

अଧି ରଥ ପରି ପି ତାର,

ବେସ अଧି ର ରେଥ।।
େସହି ପୁତ ମହାନ,

ପଶୁରାମ ପାେଶ ଶି fଇ,

ଯୁ େଦଇତା ମନ।।

ବି ରାଟ ବୃ fେର ପର
ୂ ଣ,

ହୁଏ ସମେୟ ପେର,

अଂଗର ସମାଟ ବନଇ,

अଧି ରଥ େଯ କେର।।

େଦଖଇ ପି ତା େସ ପୁତର,

େସହି ସୁCର ମୁଖ,

ଆନେC ନାଚଇ ମନେର,

େଖେଳ ହୃଦେୟ ସୁଖ।।
ଆତE ବି େଭାର ଭରା,

ଆ

ଏହା େଦଖି କ# ହୁअଇ,
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ବୁ ଝାଇ ବାଟେର ସାରଥୀ,

ା

ଦୁ ଃଖର ବାଦଲ ଆସଇ,

ରାେଧ ଦି अଇ ହସ,

ତ
ିକ

ସୁଖେର ବି ତଇ ଜୀବନ,

ଇ
-ପ

अଧି ରଥ ଗୃେହ अଶାsି ,

ରଥି ରଥେର ନାହY,

ହ
ାନ

କାଳେଘନି ଆେସ ବି ପଦ,
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ସୁତପୁତ େବାଲି କହଇ,

ଭୀମ ବଜାଇ ନାରା।।

ଜନEରୁ କ#ର ଜୀବନ,

अପମାନ େର ଭରା,

अଧି ରଥ ପି ତା ନୁ ହଁ ଇ,

ସି ଏ ପାଳନ କ^ା।।

ଗରବ େଦଖଇ ଦୁ ନି ଆ,

अଧି ରଥ େଯ ପି ତା,
େଖାେଜ ଜୀବନ ସ^ା।।
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ଇ
-ପ

ତ
ିକ

ା

ରାେଧ ଭଳି ପୁତ ମି ଳଇ,

ହ
ାନ

ଗାମ:-अନୁ ପଲା,େପା:-अେsଇ,

ଆ

ଜି ଲ@ା:-ଜଗତସି ଂହପୁର,
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ମ...
... अେଢ଼ଇ अfର
େପମ
େପମ ...
अେଢଇ अfରର ସମାହାର

ଡଃ ମା|ଳି କା

ଗୀତି କଥା ଆତEା ଓ ହୃଦୟର

ମହାପାତ

ପତି ଫଳି ତ କରାଏ...
ଗଭୀରତା ଭଲପାଇବାର
ଏକ କାଳୀନ Cନର

" ପ" ... ପହି ଲି अfର
ବୁ ଝାଏ ମହ^୍ଵ ପୁରୁଷର
अନାବି ଳ େସwହ ମହି ଳାର
ଦୁ ଇଟି ଆତEା ଦୁ ଇପଟ
େଗାଟିଏ ସରଳେରଖାର
ଏକାଠି ବି ତାsି ସମୟ
ସୁଖ, ଦୁ ଃଖ ଓ ମି ଳନର

ପକାଶsି अsନ ହିତ ..
ପରି ଭାଷା ହୃଦୟର
ସବୁ ଝଡ଼ ଖqା
କରି अତି କମ
ଆଶା ଓ ନି ରାଶା
ଭଲ ଓ ମCକୁ
କରsି ଆପଣାର
ମି ଳନ ଓ ବି େ¢ଦ େଦଇ
ଗତି କେର ଜୀବନ େସମାନ+ର

ହ
ାନ

ଇ
-ପ

ତ
ିକ

ତାହା ହY ହୁଏ ପରୀfା
ତା+ ଶାଶତ େପମର ...

ଆ

ପଶାsି ବି ହାର, ଭୂ ବେନଶର
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" ମ " ... ଦ୍ଵିତୀୟ अfର

ଭୁ ଲି ବାଧାବି ଘw ସଂସାରର

ା

अପବ
ୂ  ମି ଳନର ...
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ତୁମକୁ ପାଇଲି ଭଲ
ଗାଡ଼ି ଟିଏ େମାେତ କି ଣି େଦଇଥିଲ
ପଇସା ନଥିଲା େବାଲି

ଜୟs କୁ ମାର
ମଲି@ କ

େପେଟାଲ ଦର ତ ବଢ଼ି ବଢ଼ି ଚାେଲ
େକମି ତି ପାରି ବି ବୁ ଲି ?
ସାଇେକଲ ଚଢ଼ି ବୁ ଲୁ ଥିଲି େବାଲି
ଗାଡ଼ି ଟିଏ େମାେତ େଦଲ
େସଇଦି ନ ଠାରୁ ମେନମେନ ମୁହY
ତୁ ମକୁ ପାଇଲି ଭଲ ।

େକେବ କରି ବନି ରାଗ
େପମେର େମାହର େବାଳି ବନି େକେବ
ସେCହର କଳା ଦାଗ ।
ଫିକା ମନ େନଇ ଆଜି ମଁୁ ବିଛି

ତ
ିକ

ଇ
-ପ

ଆଳାପ:~୯୪୩୭୮୬୫୭୨୭

ଆ

କୁ ହ ଆସି ବକି ନାହY ?

ଶର
ୂ ଡି ହ, ନCି ପୁର, ଯାଜପୁର

ହ
ାନ

ହସି ହସି ତୁ େମ େମାହରି ପାଖକୁ

ା

େକବଳ ତୁ ମରି ପାଇଁ
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େକେବ ଭାବି ବନି ପର େବାଲି େମାେତ
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ବାଘର ଆଁ
ବାଘ ଆଁ ପରି ଭୟ+ର,
ଶୁଖିଲା ଘଡ଼ଘଡ଼ି ,

ଦୀନବଂଧୁ େବଜ

ଛାତି ଥରାଉଛି ରହି ରହି
अନତି ଦୂ ରର ଭୀମରଢି ।
अଦୃ ଶର ଡର ସଭY+

ଶି ରା ଓ ପଶି ରାେର

ମୁହଁେର ଦି ଶି ଯାଉଛି ,

ଡାଳମା+ୁ ଡି େଖଳପରି

େଯପରି ପାତି ମା+ଡ଼ ମୁହଁ

ଥରାଉଛି ମାଘ ମାସ

ମହୁେଫଣା ଖାଇଲା େବେଳ

ହାଡ଼ଭ|ା ଶି ତ ।

ମଧୁମfୀ ଆକମଣେର
ହୁଏ ବି ଭାଟ ।
ମୃତୁର ତାkବ ପାଇଁ
ଡି kିମ ପି ଟୁଛି ସୂଚନା ଫ ,
ମୂହୁ^ ମାେନ ସଢୁ ଛsି
अଜଣା ବାଧି େର....।

ତ
ିକ
ଇ
-ପ
ହ
ାନ
ଆ

,ାପର ଯୁଗର ଶା ।

ା

ମନୁ ଷମାେନ ସେତକି
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ମୁଖେସାତ ଏେବ
ପfଘାତେର ପି ଢିତ,
ସଂଶୟ ଭିତେର ସମୟ
େସାତ ବହି ଯାଉଛsି ନି ମwକୁ
ଚି ରି ଯାଉଛି ପଥରର ଛାତି ।
ଶକାତର ମାେନ େଡଇଁ ପଡ଼ୁଛsି
ପତ|+ ପରି ଫକଫକ େହାଇ
ବଳି ଦାନ େଦବାପାଇଁ
ଦୂ ନିଆଁ ମାରୁଛି ଲaଡ଼ି ଆଁ,
ଦୁ ନି ଆଁଟା ଗରି ବୀ ମାଇପି ର
ସାତସି ଆଁ ଲୁ ଗାପରି

େଦେଖଇ େହଉନି .....

ହ
ାନ

ଇ
-ପ

ତ
ିକ

ା

କହି େହଉନି କି ....ସହି େହଉନି ।
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େଦଖି େହଉନି କି

ଆ

ମାଲକାନଗି ରି, ଓଡି ଶା
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ଏ ସେCହ କଣ ନ କେର
ସେCହର ବହିw ଉଦଗିରଣ େହେଲ ଉେଠ अବି ଶାସ ଜାଳା ମୁଖି,
ଧଂସ ପାଲଟଇ ବି ଶାସର େସତୁ େଯେତ अତୀତର ନି ବିଡ଼ତା...

ପ+ଜ କୁ ମାର
ମ|ଳ

 ର ଧାରା ବହି େଲ ବି
ନି ଭାଇ ପାେରନା ନି ଝର
ଶୁË େହାଇଯାଏ ଆଖି।

ଝଡ଼ ଥମି ଗେଲ अାର ହଟିବ ଧରା ହେସ ଦି ବାେଲାକେର,
େହେଲ ମନରୁ अାର ହଟାଇ ପାେରନା େଭଦି ପାେରନା େସ ଘୃଣାର ପାଚୀର...
ସମୟ ସହି ତ ବାେପ େସ କାଳି ମା

ବି ତି ଥିବା ମୂହୂ^ ବି ଷ ପରି ଲାେଗ ମେନ ଭରି ଯାଏ ଗାନି ଭାବନା,
ପଶw ପେର ପଶw ଉମପରି ମାଡ଼ି ଦହଲାଇ ଦି ଏ ମନକୁ ...
ପାଇ ପାରି ଲିନି ଭଲ ମଣିଷେଟ ଆଜି ସତ େହଲା ସାମwା

ହ
ାନ

ଆ

ଦେk ନ େଦଖିେଲ ଝୁରୁ ଥିଲା ଆଖି ଟିେକ କଥା ନ େହେଲ ବେଢ଼ ବ୍ଯଗତା,

ଇ
-ପ

ତ
ିକ

ା

ମି ଛ ଥିଲା ସବୁ अତୀତ ସ!କ ସବୁ ଥିଲା ତାର ଛଳନା।
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ଦୂ ରତା ବଢ଼ଇ ସ!କେର।
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ଆଜି େସ ସ!କ ରହି ଛି ମଣିଷବି अଛି ...
େସwହ, େପମ ବଦଳେର ଘୃଣା ବଢ଼ି ଚାେଲ
ନୀରବ ରହି ଓଠ ଭାବ କେହ ଆଖି ସ!କେର ଥିବା ତି rତା।

ସ!କର ମୂଳଦୁ ଆ ଚରାବାଲି ପରି େଗାେଟ ମୂହୁ^େର ସବୁ ସେର,
अତୀତର େଯେତ ଭରସା ଜି ତିେଲ କି େହବ େଗାେଟ ମୂହୁ^ େର େଧାଇ ଯାଏ...
େଯେତ ପମାଣ େଦେଲବି ଆଉ େସ େଫେରନା ସତେର ଏ ସେCହ କଣ ନ କେର ?
अବି ଶାସ ବଉଦ ହଟିେଲ ପାଇବା ବି ଶାସର ଇCଧନୁ ,
ର|ମୟ ସି ନା େହବନି ପ°ଥିବୀ େହେଲ େସ ର| ଜୀବନି ମନୁ ।

ଇ
-ପ

ତ
ିକ

ା
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ଆ

ହ
ାନ

ବଡ଼ପାହି , େଭାଗରାଇ, ବାେଲଶର
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ନୂ ଆବଷ  ଆସିଛି!
କାେଲkରଟି ବଦଳି ଗଲା େବାଲି
କାହି କି େହ ବୁ ବର ମେନ ଭର ହଷ

ପେବାଧ କୁ ମାର

ସମୟର ଚକ ଏଠି ଘୁେର अବି ରତ
ଆେପ ଆେପ ବଦେଳ ତ ଦି ନ, ମାସ, ବଷ।
ଆେବଗ -ଉଛlସେର ପାଣ ପୁଲକି ତ
ବଦେଳନି ସୂଯ +ର ପରାଚୀ ଠି କଣା
ପfୀମାେନ ଭୁ ଲsି ନି ଆପଣାର ନୀଡ଼
ଜହwର କଳ+ ବି ହୁଏନାହY ଉଣା !!

ରାଜପେଥ ମାଳମାଳ ପୁyର ବି ପଣୀ
ଟାଫିକ ଓ ଫୁଟପାେଥ ଶୀତେର ଥରୁଛି
େଭାକେର ଆଉଟୁ ପାଉଟୁ अେଲାଡ଼ା ରମଣୀ।

କାହYକି ଚାଲି ଛି ଘେର, ସାହି େର ବ`ିେର
अରାତୀର ଏ ଉବ ଉଦେଘାଷ
ମୁକୁଳା ଆକାଶର ବି ମୁr ଛାତତେଳ,
େହଁ ସ ପାରି େହାଇ ଲେଭ ଖାଲି अବେସାସ।
କି !ା ଚାେଲ ମଦମାଂସ େଭାଜି ଆେୟାଜନ
ର|ୀନ ଆେଲାକେର ଝଲେସ ସହର
େଭାକି ଲାେଟ କାCୁ अଛି ଆଖି ଲୁ ହ ଢାଳି
ସେତ କ'ଣ ନୂ ଆବଷ ତା ପାଇଁ ପାଲେଟ
ଜହର!
अସୁମାରି ଆଶା ଏଠି ଜୀବେନ ଆେଲାକ,
ନି ରାଶା େଯ ମୃତୁର ଘନ अକାେର

ଇ
-ପ

ତ
ିକ

କାେଲkର ବଦଳି ଲା ପାହାsା ପହେର ।

ା

ମରି ମରି ବିବାର ମାେନ କି ଛି ନାହY
ବି ଭାଗୀୟ ମୁଖ, ବାଣିଜ ବି ଭାଗ

ଆ

ହ
ାନ

ଉ¼ଳ ବି ଶବିଦାଳୟ, ଭୁ ବେନଶର
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କବି ର ପେଡ଼ାଶୀ
ପାଖ ପେଡ଼ାଶୀ େମା କବି ତା ଶୁଣାଏ
କବି ଭାେବ ନାଆଁ ରହି ଛି

ଶି ଶିର କୁ ମାର
ପkା

ଆଉ ସହି ବିନି ତାଆ ଜାଳା ଏେବ
ଏଯାଏ अେନକ ସହି ଛି ।
ନି ଇତି ସqେର େମା ପାେଖ ଆସଇ
ଶାsି େର ରେଖଇ ଦି ଏନି
େଗାଟିଏ େବାଲି କି ଦଶଟା ଶୁଣାଏ

ଘେର େସ େଯମି ତି ପି ଏନି ।

ଦାsକୁ ନି କୁେଟ ବସି କି

ପକୁ ଡ଼ି ସାଥିେର ହାତକୁ ଚାଟିକି

େମାଓ ମନହୁଏ ଏଭଳି େଲାକକୁ

ଖାଏ ସି ଏ ଚି ଲି ସअସ

ଚାପୁେଡ଼ େଦବି କି କସି କି !

କେହ େଗାେଟ େଲଖା ଶୁେଣଇବି ଆଜି

ଯାହା କରପେଛ କବି ର ପେଡ଼ାଶୀ

ପାଖେର ଟିକିଏ ବअସ ।

ଆଉ େହ ଠାକୁ ର ନକର
ଇ¢ା ନ ଥାଇକି ମି ଛେର କି ଏବା

ଇ
-ପ

ତ
ିକ

ା

େହାଇବ ବକର ବକର ?
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ଚାହା ପେର ଚାହା ଗିଳଇ ଏମs

ହ
ାନ

କୁ ଆଁସ, େମରଦା କାଟିଆ, ଯାଜପୁର

ଆ

ଆଳାପ:~୮୯୮୧୭୩୭୨୨୮
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ଗୁଡ଼ି
ଗୁଡିେର ଗୁଡି ଯାଉଛୁ ଉଡି
ଆକାେଶ ପfୀ ସାଜି

ସେରାଜ କୁ ମାର
ସାହୁ

େଦଖୁଛୁ େକେତ େଦଶ ବି ଭବ
ଟିକିଏ ନାହY ରାଗ କି ରୁଷା

ପବନ ସାେଥ ବାରତା େନଇ

अଭିମାନର ଭାବ

ଯାଉଛୁ ହସି ହସି

େସwହ େପମର अମୃତ ଧାରା

ଦୂ ରରୁ ପାଖ ର| େବର|

ସଭY+ୁ ଖୁସି େଦବ ।

ଆକାେଶ ପୁଣି ଦି ଶି ।

କୁ ନି ପି ଲା+ ସରଗଶଶୀ

ଧଳ
ୂ ି ଧସ
ୂ ର ବାଦଲ ସେ|

ଚାC ତାରାଠୁ େବଶି

େହଉଛୁ ତୁ ହି େଭଟ

ଭୁ ଲି ଯାअsି େଭାକ କି େଶାଷ

େଫରାଇ ଆଣୁ ମି ଠା ଦରଦ

ସାଥିେର େଖଳି ହସି ।

ନ ଭୁ ଲି ଯାଇ ବାଟ ।

ନି ତି ତୁ ଆସୁ କୁ ନି ସପେନ
ସାଜି ସ|ାତ ମି ତ
अଜାଡି େଦଉ ଭରା ନି ଦେର

ଇ
-ପ

ତ
ିକ

ା

ମହୁଲି ଝରା ଗୀତ ।

ହ
ାନ

ଆଠଗଡ଼ .କଟକ

ଆ

୯୩୪୮୫୭୫୨୨୪
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ସଂ9ୃତି

ବହୁରୂପୀ ପରି ବଦଳାଇ ଚାଲି ଛି ତାର ରୂପ

अତୀତକୁ ବି ଭୁ ଲି ସାରି ଲାଣି

ବୀର କି େଶାର

ଏମି ତି େକମି ତି ଏକ ଉÖଟ କlନା

ନାୟକ

ପଶି ଲା ତା ମୁkେର େକଜାଣି

ଦି େନ ଆପlଦମ`କ େଘାେଡଇ
ଶାଳୀନତାେର ତଲ@ ୀନ େହାଇଗଲା,
କି g ଏେବ ପୁଣି େବାେଧ
अତୀତକୁ ମେନ ପକାଉଛି
ନାରୀର ନଗw େପାଷାକେର
अଟକି ଯାଇଛି ,
ଆଦି ମ େହାଇଯି ବାକୁ

ପଜ
ୂ  ପଜ
ୂ ାକୁ ଛାଡି ସାରି ଲାଣି,
ତାହା ଏେବ ପରି ବ^ତ େହାଇଛି
ବାମ ବା ଡାହାଣ ହାତର ବ ମୁିେର
ନି ଜ ଛାତି କୁ ଛୁଇଁବାେର,
କି aା ହାତ େଦାହଲାଇ
ଟା ଟା ବା ବା କହି ବାେର |
ମCିରେର ସଂକୀତନ େହଉଥିଲା
କି ସୁCର ମୂ¢ନା,

ଆ

ପୁଣି େବାେଧ େଚାକରୁଛି |

େସ ସବୁ ମେନ ପଡୁ ନି ,
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ପରି ତlଗ କରି

ଆଉ କି g ଏେବ

ା

ଆଦି ମ ମଣିଷର ବÙଳକୁ

େସଥିପାଇଁ

ତ
ିକ

େଡଇଁ ସାରିଲାଣି |

ଯୁଗପତ ଲାଗିଯାଇଥିଲା ତାକୁ

ଇ
-ପ

ସମ` ଲ®ାର ସରହଦ

ସºାନ, अସºାନ କରି ବା େସ ଶି ଖିଥିଲା,

ହ
ାନ

େଯମି ତି ଉଲଗw େହାଇଯି ବ,
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ଆଧାତିE କତାର ସୁରଭିେର
ସେºାହି ତ େହଉଥିଲା ପାଣ
ଭrିେର, ଈଶର+ ଠାେର,
ଏେବ ବି ଚାଲି ଛି ସଂକୀ^ନ
କି g ନାହY େସ ଉଦେବଳନ
ସର ସବୁ ବଦଳି ଯାଇଛି
େକେତ େକେତ େପମ ସ|ୀତର
ତାଳେର ତାଳେର
େକମି ତି ଏକ अଢ| ନୃ ତେର |

अଟକି ଯାଉଥିେଲ େଲାେକ
ମCିର ପାଖେର,
େସଇଠି ସଂସାର ର ଦୁ ଃଖ ସୁଖ
ହାନୀ ଲାଭ,ପାପ, ପଣ
ୂ ,

ସqବତୀ ଜାଳୁ ଥିଲା ଦି େନ ଓଡ଼ି ଆଣୀ

ସବୁ ଗପ ଚାଲୁ ଥିଲା

ପବି ତ ମନେର,

ଆଳାପ ଭିତେର,

ମାଗୁଥିଲା ପରିବାର ସୁଖ

ଆଜି କି g କାହାସlେଥ କଥା ପାଇଁ

ଏକାs ଭrିେର,

ସମୟ ତ ନାହY

କି g ଆଜି ,ଘରର କୁ ଳେବାହୁ

େବଳ ବି େତ ମଦ େଦାକାନେର

ଭୁ ଲି ଗଲାଣି େସସବୁ ,

କି aା ରା`ାକେଡ ପଡି ଥାଏ

ସା ବି େତ ଆଳସେର

ଗଭୀର ନି ଶାେର |

ତ
ିକ

ଇ
-ପ

େଫାନ: ୮୮୪୭୮୪୨୨୯୭

ଆ

ସା ଭମଣେର |

ଖkବ, େଢ+ାନାଳ |

ହ
ାନ

କି aା

ା

ତୁ ଳି ତl ଶଯାେର
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ସାେର ତୁ ଳସୀ ମୂଳେର
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ପରିବ^ନ
ଘର ଚାଳ ଥିଲା ବଷା େହେଲ ପାଣି ଗଳୁ ଥିଲା,
କି g େସଥିେର ଶାsି ଆଉ ସେsାଷ ଥିଲା |

अସି ତ ମହାsି

ଆଜି ବାଲି ସି େମ¤ର ଘର ତି ଆରି େହଲା ,
କି g ମନୁ ଷ କୃ ତି ମ ଜି ନିଷ ଉପେର ନି ଭର େହଲା |
ଗରି ବ ଥିେଲ, ଦରକାରୀ ଜି ନିଷର अଭାବ ଥିଲା ,
କି g ସ!କ ପªା ଥିଲା, ପେଡାଶୀ अଭାବ ଦୂ ର କରୁଥିଲା |
ଆଜି अଭାବ ଦୂ ର େହାଇଯାଇଛି ,
କି g ପେଡାଶୀ ଆମଠାରୁ ଦୂ େରଇ ଯାଇଛି |

ବାଟ ଚଲା େଲାକ ପାଣି ମାଗି ପି ଉଥିଲା |
ରାତି अଧ ପଯs ମୁଖ ଦାର େଖାଲା ରହୁଥିଲା,
େଯଉଁ ଜି ନିଷ େଯଉଁଠି ଥିଲା େସହି ପରି ପଡି ରହୁଥିଲା |
ନଥିଲା େଚାରର ଭୟ ଆଉ ଆତ+, ବି ଶାସ ଆଉ ଆତEୀୟତା ଥିଲା ,
ଆଜି େଚାର ଭୟେର କବାଟ ବC, ଭିକାରି େଦଖି େଫରି ଯାଇଥିଲା |

ତ
ିକ
ଇ
-ପ
ହ
ାନ
ଆ

ଭାତ ଥାଳି ଚାରି ପାେଖ ପା ପକାର ତୁ ଣ ମା ପରଷୁଥିେଲ |

ା

ପେଡାଶୀ ଶାଗ ଆଉ ତରକାରୀ େନଇ ଆସୁଥିେଲ ,
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ଘରର କବାଟ ସବଦା େଖାଲା ରହୁଥିଲା ,
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ଆଜି େସ ପେଡ଼ାଶି ନାହାsି , ନାହY େସ ପା ତୁ ଣ ,
େଯମି ତି अକାଳ ପଡି ଯାଇଛି , अଭାବ ରହି ଛି େସହି ଗୁଣ |
େଜେଜ ମା େଜେଜ ବାପା ଶୁଣାଉଥିେଲ ନାତି ନାତୁ ଣୀ+ୁ କାହାଣୀ ,
େଦଖୁ େଦଖୁ େସାଇପଡୁ ଥିେଲ ନାତି ନାତୁ ଣୀ|
ଆଜି ନାହାsି େସ େଜେଜ ଆଉ େଜେଜ ମା ନା अଛି େସ କାହାଣୀ ,
ଆଧୁନିକତାର ଶି କାର େହାଇ ଧରିଛsି େମାବାଇଲ ନାତି ନାତୁ ଣୀ|
ପରି ବ^ନ ଧାରାେର ମନୁ ଷ ପରି ବ^ନ େହାଇଛି ,
କି g େସହି ପରିବ^ ନେର ସଂ9ୃତି ଏବଂ େନୖ ତିକତା ର अଭାବ ରହି ଛି |
ବି ାନ ପରି ବ^ନର ଧାରାକୁ ତରାନି ତ କରି ଛି ,
କି g ଜୀବନ ଗଢି ବାେର ବି ାନର ଉପେଯାଗୀତାକୁ अଣେଦଖା କରାଯାଉଛି |
ପରି ବ^ନ େହଉଛି ବ`ୁର ନି ୟମ, ଏହା ସଭିଏଁ ଜାଣsି ,

ତ
ିକ

ା
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କି g ନକାରାତEକ ପରି ବ^ନ ଭୟ+ର େବାଲି ମନୀଷୀ ମାେନ କହି ଛsି |

ଇ
-ପ

ସୁଜନପୁର , ଯାଜପୁର

ଆ

ହ
ାନ

୯୩୪୮୭୬୮୮୧୨
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ଆେର ବାଇମନ
େମାହେର ପଡି କି ଆଁ େହଉ ଛଟପଟ
ସଂସାର ନି ଆଁେର ପରଖ ଭାଗ ପ)।

ପହ@ ାଦ ସାହୁ

ଯାହାକୁ କହୁଛୁ ତୁ େମାର େମାର ସବୁ
େକହି ନୁ େହଁ ସାଥି େତାର ଯମପୁରକୁ ।
ଆସି ଥିଲୁ ଏକା ଯି ବୁେର ପୁଣି ଏକା
େମାହ ମାୟାେର ଗଢି ଥିଲୁ େଯଉଁ ଘର

ପୁअ େବାଲି ଯାହାକୁ କରି ଛୁ ସଂଖାଳୀ

ତୁ ଗଲାପେର େହାଇଯି ବ ଆଉ କାହାର।

େତା ମଲାେଦେହ ନି ଆଁେଦଇ ଯି ବ େଫରି।

େକେତ ଯତେନ େଘରି ଲୁ ବାଡି ବଗିଚା

अତି ଆପଣାର ଧମ ପତw ୀ େତାହର

େତା अେs ବା¤ି େନେବ ପୁअ ପୁତୁରା।

େତର ଦି ନ ପେର ଲୁ ହ ଶୁଖିଯିବ ତାର।

େପାଖରି େଖାଳି ପଣ
ୂ  अରଜି ଛୁ େଯେତ

ବୁ ବାବ େଫରି େବ ଦଧି ହାkି ଭା|ି

ବାସ ନାହY େବାଲି ଭାଇ େପାତି େଦେବ।

େତା ଖବର ଗଁାମୁk ମାଲ ଆଟିକା ସାଖି।

େଯଉଁ ମCିେର େପାଥି ପୁରାଣ ପଢୁ ଥିବୁ

େଯଉଁ ବା+େର ସଂଚି ଛୁ ଟ+ା ପଇସା

େତା ପେର େଖଳି େବ େଲାେକ ତାସ, ଲୁ ଡୁ ।

ଇ
-ପ

ତ
ିକ

େମାହ ମାୟ ନୁ େହଁ ଏହି େତା ମହତ ଧନ।

ା

ମଲା ପେୂ ବ ଟିପ ଚି େହw ତୁ ଟାଇେବ ଭରଷା। ଜୀବ ଥାଉ ଥାଉ ସଚଂୟ କର କମ ଫଳ

ଆ

ହ
ାନ

ନୂ ଆଦି ଲ@ୀ, ୮୧୭୮୬୪୪୨୭୬
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 ିର
େଶଷ ମାଗଶ
େବାେଧ ଆେଦଶ ଆସି ଯାଇଥିଲା
େବାେଧ ମାୟା ବନ ଫିଟିଗଲା

ରିଭୁ ଆଭୂ ଷଣ
ପkା

ଏକ अମୃତ େବଳା େର ଚାଲି ଗଲ
େମାେନପଡୁ ଛି େସ ହସ ମୁଖ ଚି ତ ।୧।

ତୁ େମ ଏକ େଯାଗଜନEା ପୁରୁଷ

ତୁ େମ ଥିଲ େମା ସବୁ କି ଛି

କି g ମୁ ତ ଏକ ସାଧାରଣ ମଣିଷ

ବି ଚିତ ଏ ସମୟର େଖଳ

କି ଛି ତ େଦଇଥାs େସବାର ସୁେଯାଗ

ପାେଖ ଥାଇ ବି େହଇଗଲି ଦୂ ର ।୨।

ତୁ େମ ଜନEଦାତା ତୁ େମ ହY େମା ସଂସାର
।୪।

ଲୁ େଟରା ପୁେରାହି ତ ସା|କୁ କଟୁ କଥା
େମା ମନ ଏେବବି ବୁ ଝି ନି

ସବୁ ର ମୂଳେର ପଇସା

ଲାେଗ ଆଣି ଦି अsି କି ତୁ ମକୁ ପୁଣିଥେର

େକବଳ ତୁ େମ ହY େମା ବି ଶାସ ।୩।

ତୁ େମ ଏକ अନୁ -ାନ ତୁ େମ ଏକ ଉଦାହରଣ

ତ
ିକ

ଇ
-ପ

ଚାରିଦି େଗ ବାଜୁ ଛି ତୁ ମରି ସର ।୫।

ା

ରr ସ!କର ରହି ଲାନି ମୂଲ

ଆ

ହ
ାନ

ପାରଳାେଖମୁkି, ଗଜପତି
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ଶଗଡ଼ର ଦୁଃଖ
କି ଛି ବଷ ପବ
ୂ  ତଳର କଥା ମଁୁ
କହୁଛି ବଖାଣି ଶୁଣ,

ରାଧାେମାହନ
ପଜ
ୂ ାହାରୀ

ଚି sି ତା'ରି କଥା ପାଇ ମେନ ବଥା
ଗାଉअଛି ତା'ର ଗୁଣ l
ସଂସାେର ତା' ଭାଗ ଭବି ଷତ ଆଜି
େହାଇअଛି अକାର,
अଧୁନା ଯୁେଗ େସ ଯର ପଭାେବ
ହରାଇଛି ସ^ା ତା'ର ।। (୧)

ଆଦର େସ ପାଉଥିଲା,
ମୁନିବ ଆେଦେଶ ନି ଭୟେର ବଣ
ବି େଲ ମାଡ଼ି ଯାଉଥିଲା l
ଏକଦା ତା' ପି ୟ ବାଉଁଶ େରାଦର
ଥିଲା ତା'ର ସହଚରୀ,

ତ
ିକ
ଇ
-ପ

ଆ

ହ
ାନ

କୃ -ସୁଦାମା + ପରି ।। (୨)

ା

ଥିେଲ େସ ସ|ାତ ଦୁ େହଁ ଦୁ ହି +ର
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ଦି େନ େସ ସଂସାେର ସୃି କରିଥିଲା
ନି େଜ ନି ଜ ପତି ଆରା,
ଧାନ अମଳର ସମେୟ େସ ଥିଲା

ସମାଜର ଚି ତ ବଦଳି ଛି ଆଜି

କୃ ଷକ ଆଖିର ତାରା l

ବଦଳି ଯାଇଛି ନର,

କି g ସମୟର ଚକବୁ େହ ସି ଏ

ବି କାଶର ନାେମ ରଚୁ ଛି େସ ଆଜି

ଫସି ଯାଇअଛି ଆଜି ,

ଚକବୁ ହ ବି ନାଶର l

ଭଗw अବାେର ପଡ଼ି ଛି ଗୁହାଳ

େସ ବୁ ହେର ଫସି ବି କେଳ ପଡ଼ି ଛି

େକାେଣ ବି କଳା| ସାଜି ।। (୩)

ଗୁହାେଳ ତା' ମୁହଁ ମାଡ଼ି ,
ଦୁ ଇ अଖ ଲଗା କାଠେର ତି ଆରି

ଯାତାୟାତ େfେତ ପମୁଖ ଭୂ ମିକା

ଆଜି େସ ଶଗଡ଼ ଗାଡ଼ି ।। (୫)

ନି ବା ହ େସ କରୁଥିଲା,

ଶାଶଘ
ୂ ର ଯାଉଥିଲା l

ଶୁଭୁନି ହଳି ଆ ଗୀତ,

ଧାନ, ମୁଗ, ବି ରି, େକାଳଥ, କାCୁ ଲ

ଆସି ଛି ବି ପଦ ଶଗଡ଼ ଜୀବେନ

ହେଷ େନଉଥିଲା େବାହି ,

ଖରା େହଉ अବା ଶୀତ l

େକେବ ପୁଣି ଇଟା, ବାଲି , ପଥରର

ଶରାଘାେତ ଆଉ ଶଗଡ଼ର ଶ¹

େବାଝ ଯାଉଥିଲା ସହି ।। (୪)

ଶୁଭୁନି େକଏଁ କଟର,

ଆ

ହ
ାନ

େପଏଁ ପଁା ଗାଡ଼ି ମଟର ।। (୬)

ଇ
-ପ

ଦି ଲ@ୀ ଠାରୁ ପଲ@ ୀ ଯହY େଦଖ ଆଜି

ତ
ିକ

ା

ନାହY ଶଗଡ଼ି ଆ ନାହY ତ ଶଗଡ଼

ଆହାନ ଇ-ପତି କା ସ!ୂ # ନି ଃଶୁ% ବି ତରଣ େହତୁ ଡା େଜାତି ପସାଦ ପ)ନାୟକ+ ,ାରା ପତି -ି ତ ଓ ପକାଶି ତ

Listen to Odia Podcast on https://anchor.fm/aahwaan

ଝି अ ବଧ ୂ େବେଶ ତା' େକାଳେର ବସି

Aahwaan.com

191

ଆହାନ ଇ-ପତି କା, ସାଦଶ ବଷ, ପଥମ ସଂଖା, ଜାନୁ ଆରୀ ୨୦୨୨

Magazine Downloaded from www.aahwaan.com

ଯାନବାହନ ର ଚାହି ଦା ବଢ଼ି ଛି
ଆଜି େକାେଣ अନୁ େକାେଣ,
ତା+ରି େଦୗରାେତE ଏ ଧରା ସଢ଼ୁଛି
ଶ¹ ବାୟୁ ପଦୁ ଷେଣ l
ବି ନା ପଦୁ ଷେଣ େସହି ଶଗଡ଼ଟା
େଯେବ ଯାଉଥିଲା ଗଡ଼ି ,
ହସୁଥିଲା ଧରା ସୁ ପରି େବେଶ
େସୗCଯ େକାଳେର ବଢ଼ି ।। (୭)
କୃ ଷି ସଂ9ୃତି ର अଭି ନw अ| ଏ
ବଳଦ ଟଣା ଶଗଡ଼,

େଭାେଗ େରାଗ ନାନାବି ଧ,

ଲ|ଳ, ଶଇଳ, ଈଷ, ପି ଚିକୀଳ

ଦି ଲ@ୀ अେଟ ତା'ର ଜଳs ନମୁନା

କୃ ଷକ ପାଇଁକି ବଡ଼ l

େହାଇअଛି ଆଜି ସି  l

ଶଗଡ଼ ବି କେଳ କେହ ଆଜି 'େମାେତ

ନାନା େରାେଗ ପଡ଼ି ମଣିଷର ଆଜି

ଉାର କର େହ ନର !'

ଆୟୁଷ ଯାଇଛି କମି ,

ତୁ ମ େସବା ପାଇଁ ଦି अ େମାେତ ଶrି

 ଧଆ
ଗାଡ଼ି ମଟରରୁ ନି ଗତ
ୂ ଁ େର

ଦି अ ନବ କେଳବର ।। (୯)

ତ
ିକ

ା

ବି ଷ େଯ ରହି ଛି ଜମି ।। (୮)
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େସ ଦୂ ଷିତ ବାୟୁ ସଂକମେଣ ନର

ଇ
-ପ

अଧାପକ

ଆ

ହ
ାନ

ଓଡ଼ି ଶା ଆଦଶ ବି ଦାଳୟ, ତାଳେଚର
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େକଉଁ अନs କାଳରୁ
େକଉଁ अନs କାଳରୁ, େସଇ ଉାମ େପୗରୁଷ ତେଳ
ଏକ ରୁf ନାଗେଫଣୀ ତ` ମରୁଭୁ ମି

अନସୂୟା ପkା

େକେବ ରାମ ସୀତା+ୁ ଛାଡି େଦଇଥିେଲ ଜ|ଲେର ଗଭାବାେର
େକେବ େଗୗତମ ଛାଡି ଆସି ଥିେଲ ପ#
ୂ  େଯୗବନା ପତw ୀକି
ଯଣାର ମହାa°ଧୀେର।
େକେବ କାହwା ରାଧା+ୁ ବି େମାହି ତ କରିଥିେଲ ପୀତି ର ବାସwାେର
କି g ବରି ଥିେଲ अପାଟବଂଶୀେର
ଯୁଗରୁ ଯୁଗକୁ , अନି ବାର

େକେବ ଚକାsେର କୁ sୀ ବରି େଲ ଶାପଗ` ପkୁ+ୁ
େଦୖ ହିକ ତୃ ାର अନଳେର ଜଳୁ ଥିେଲ अଦୃ ଶେର
ସମ`+ अଜାଣତେର ଗରଳ ଖାଲି ପି ଉଥିେଲ ସs ମନେର
अନନ vୀର अsଦହନେର
ସମୟ ଉପେଯାଗୀ ପୁଣର ପସାଦେର अପତ ପାି କରି ଥିେଲ

ତ
ିକ
ଇ
-ପ
ହ
ାନ
ଆ

ଗାାରୀ ଫସି ଥିେଲ େଗାେଟ ଚକବୁ ହେର ସ!କ େମାହେର

ା

अନପତ ଯଣାରୁ ଉଧୁରି ଯାଇଥିେଲ।
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େସ ବି अନପତ ଥିେଲ,
ଗଭ ଧାରଣ ସୁଖରୁ ବିତ ଥିେଲ
ଶତ ପୁତର ଜନନୀ ସେ^।
ମାଦୀ ବି େଗାେଟ ଯଣାେର ଜଳୁ ଥିେଲ
ବି ଳାସର ରାଜ ମହଲେର, ସତୃ  ମନର ବାଟ ଚାଲି ଚାଲି
େସବି ନି ଃସsାନ ସବୁ ଥାଇ ହାତ ମୁଠାେର
ବି ଡମି ତ ଜୀବନ ଥିଲା, ସÊାsର ପଛଦ ପଟେର।
ଯାେସନୀତ ଜଳୁ ଥିେଲ अହରହ
अନି ବଚ
 ନୀୟ अsଃକରଣର ମେହାଦଧି େର
ଫରୁଆ ଭ^ ସ୍ଵପw ଉଜୁ ଡି ଯାଇଥିଲା ଏରୁkି ପାଖେର
େଗାେଟ ନାରୀ अନ କାହା ଇ¢ାେର ବି ଭାଜି ତ େହଇଥିଲା

ପୁରା ଜୀବନ ଆେfପର କ°ଶ ବି େର
fତାr େହଇଥିେଲ अଦମ ଜୀବନ ରା`ାେର
अଧ୍ଵଶାs ବାରୁଦର ରା`ା ଚାଲି ଚାଲି ପତି ପାେଦ
ବି େ×ାରଣ ଘଟୁ ଥିଲା ଝq।ବ^ ଜୀବନ ସହେର।

ତ
ିକ

ା

ଏମି ତି अେନକ ଯୁଗ ଗେଲଣି ବାହୁଡି

ଆ

ହ
ାନ

ଇ
-ପ

ନାରୀ ପତୀଟି ଯୁଗେର ପତି ସମୟେର
अଧା ଦି େଶ अଧା अଦୃ ଶ ଚରି ତର େଖାଳପା ଭିତେର
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ପୁଣି କି g ବୁ ଢି ଆଣୀ ପରି ସି ହ` ଘର ଗଢି ବାେର,
ସ!କର ଜାଲ ବୁ ଣି ବାେର।
ସଭ ଭବ ଚଳଣି ର ଚାରୁ କଳା ବି ଭବ ଭିତେର
ନାରୀ ସହି ବାର ପରିଧି ଭିତେର अପ#ା,ସଜନା
ସହି ବାର ପରି ଧି ବାହାେର ସୀମା ଲଂଘି ଗେଲ
ମହାକାଳୀ ସୃ-ି ହୁଏ ବି ନାଶର ତାkବ ସଂହାେର।

ଇ
-ପ

ତ
ିକ

ା
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ଇqିନି ୟରିଂ କେଲଜ, ବୁ ଲା, ସaଲପୁର, ୭୬୮୦୧୮

ଆ

ହ
ାନ
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ଝିअ
େକଉଁ ଦରବେର
ଉଦାର ସୁଧାର

ଗଢି ଛ ପଭୁ େହ
ସ ଭାବ ମଧୁର

ପରଖି ପାେରନି ଜମା ,
େସବା ତାେଗ ନି ରୂପମା ।।୧

ଦkାସି ପଧାନ

ଜନମ ଭୂ ଇଁର

ଆଦର ଯତେନ

ଜନନୀ ଜନକ େକାେଳ

ମାଳ କୂଳ େବଳା

ସରହଦ େନଇ

ଶି fା ନି େକତେନ େଖେଳ ।।୨

ଶାର ସାଗର

ପି ୟ+ା ପତି ମା

ଢାଳି ଥାଏ ସୁଖରାଶି

ମାତା ପି ତା ଗୁରୁ

ସଂ9ାର େଘନି ଣ

ଜନE କମ ଭୂ ମି

ସଜାଡି େଯାଗାେଡ

ନି ଃସାଥ ମନ9ା ମନା

ଭି^ି ିତି ବୃ ^ି

ଯାବତୀୟ େfେତ

अଦି ତୀୟା େସ अନନା ।।୪

ନି ଜସ ଇ¢ାକୁ

େତାଳି ତଉଲି ବା

ପଜ
ୂ ନ अ{ନ

ତୀଥ ତୀଥାଟନ

ପର ଆପଣାର

ଭିନw ାଭିନw ପଣ
ଆନC अପାର

ମC ଚି sା କୁ ଭାବନା
ବଥ େସବାଧମ ବି ନା ।।୫
େସନହ ମମତା ଆେଳ
ଶି ଖାଇଛି କାେଳକାେଳ ।।୬

ପଶାପାଲି ପରି

ଘଡି େକ ବଦେଳ େଗାଟି

କରମ କରଣି

ଶୀପାଣି ଶେର

କେହକଥା ପଶାକାଠି ।।୭

କନା ରତw ଝି अ

ତନୟା ବନି ତା

ଭଗିନୀ ଜନନୀ ଜାୟା

ଦୁ ହି ତା ସୁବାଳା

ମ|ଳ ଆଳୟ

ସାfାତ ଲfEୀ ହୃଦୟା ।। ୮

ଆ

ହ
ାନ

ଇ
-ପ

ତ
ିକ

ା

ଜୀବନଟା ଏକ
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ବା¤ିବାେର ସୁଖ

ବି ବିଧ ଗୁଣ ପକାଶି ।।୩
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ଆଦର ଯତନ

େଶାଭର ଭkାର

ସୁଭାଗ ଉଦୟ େହତୁ

अଶ°ଳ ସମେୟ

अଜାଡି ପାେର େସ'

अମୃତାqଳି ର ବ`ୁ ।।୯

ପି ତା ମନ ଜାଣି

ମାତା ହୃଦ କି ଣି

ଶଶୁରାଳୟ ଜqାେଳ

ସୁତୀÚ ଆଖିେର

ନି େରfି ଥାଇ େସ

ସୁଖ ବାେ¤ େବନି କୁ େଳ ।।୧୦

ଆଭା ପଭା ବି ଭା

ଗୁଣ କମ ଧେମ

ବି ଭବପଦା ପତି ମା

ଯତw ସୁରfିେତ

ସୁଲfଣ ବେଳ

ଦୁ ଗତି ନାଶି ନୀ େଯମା।। ୧୧

ଆବାଲରୁ ବୃ ା

ସମପଣ ଭାବ

ଭାବନା ପାେଥୟ କରି

ସଂସାର ସ®ାେର

ତା' ଜୀବନ ଧନ

କି ଏ େହବ ତାହା ସରି ? ।।୧୨

ତ
ିକ

ା
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ସାହି ତ ସ!ାଦକ,

ଇ
-ପ

ଉପାs ସାହି ତ େସବା ସଂସଦ, ପାତପୁର, ଗଞାମ

ଆ

ହ
ାନ

େବ|ାଲୁ ରୁ , ଭାମଭାଷ : ୮୬୬୦୦୧୯୪୯୬୭
ଆହାନ ଇ-ପତି କା ସ!ୂ # ନି ଃଶୁ% ବି ତରଣ େହତୁ ଡା େଜାତି ପସାଦ ପ)ନାୟକ+ ,ାରା ପତି -ି ତ ଓ ପକାଶି ତ

Aahwaan.com

197

ଆହାନ ଇ-ପତି କା, ସାଦଶ ବଷ, ପଥମ ସଂଖା, ଜାନୁ ଆରୀ ୨୦୨୨

Magazine Downloaded from www.aahwaan.com

ପେହଳି କା
େମା ଭାବନାର ପୃ-ା ଉପେର
ତୁ ମ ପତୀfାର େଢଉ େଯେବ ଲହଡ଼ି ଭାେ|,
ସ!କର େସତୁ ଗଢି ନୂ ଆ ଏକ କୁ ଳର ଠି କଣା ମଁୁ େଖାେଜ ।

ପଶାs କୁ ୍ମାର
ମହାରଣା

ଆତEୀୟତାକୁ ଭୁ ଲି ଏ ସମାଜ
ପରି ଚୟର ସଂା େଲାେଡ ।
ବୁ ନି ଆଦି ର ଶୃ«ଳା ଛି େଡଇ
ଭରା ନଈର ଛାତି ଉପେର
ନି ଜ େଯାଗତାର ବା`ବତା ମଁୁ ପରେଖ ।

ପୁଣି େକଉଁ अଜଣା अଭିଶାପର ଇସାରାେର
ସ!କର େମାଡ଼ ବଦଳି ଯାଏ,
ତୁ ମ ହୃଦୟେର େମା ପାଇଁ
ସାଇତି ରଖିଥିବା େସଇ ଶନ
ୂ ତା
ସମୟର ଘୂ#ନେର ପାତାପ କେର ।

ତ
ିକ

ା

अସଂଜତ ମାନସି କତାେର
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ସମପଣକୁ ସାେଥ େନଇ ସgଳି ହୁଏ ।

ଇ
-ପ

େମାର ଭାବନାର ସବୁ ଶrି ପୁଣି େଠାକର ଖାଏ ।

ଆ

ହ
ାନ

(ଓଡ଼ି ଆ ଶି fକ) ଓଡ଼ି ଶା ଆଦଶ ବି ଦାଳୟ, ଲି|ିପୁର
ଆହାନ ଇ-ପତି କା ସ!ୂ # ନି ଃଶୁ% ବି ତରଣ େହତୁ ଡା େଜାତି ପସାଦ ପ)ନାୟକ+ ,ାରା ପତି -ି ତ ଓ ପକାଶି ତ

Aahwaan.com

198

ଆହାନ ଇ-ପତି କା, ସାଦଶ ବଷ, ପଥମ ସଂଖା, ଜାନୁ ଆରୀ ୨୦୨୨

Magazine Downloaded from www.aahwaan.com

ସକାଳର ସଂକl
ନୂ ତନ ମନର ବି କl
ଚି sା କରିବ अl ।।

େରାହି ତ

ପ)ନାୟକ

ଦି ନେର କମ
ରାେତ ଧମ
ପଭାେତ ମମ ।।
ନି ୟତି ର ର|
ଜୀବନ ସୀମି ତ

अହମି କା ର ଭ|

ସଂସାର ବି ସE ି ତ

ଶୁନ ପୁରୁଷ ର ଢ| ।।

ପାପ fୟ
ମଣିଷ अହଂକାର

େରାଗ ନି #ୟ

ଶନ
ୂ  ର ଆକାର

ବି ଧାତା କେର ବି ଳୟ ।।

ନ ଚି େs ବଭିଚାର ।।
अେs ସE ଶାନ

ଆ

ହ
ାନ

अଜ ତ କମଫଳ ହୁଏ ମଳି ନ ।।

ଇ
-ପ

ତ
ିକ

ା

ଭfଣ କେର ସାନ
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ସମୟ
କାହY ଚାଲି ଗଲ ସମୟ ତୁ େମ ……….
ବି ଶାମ େତା କଲ ନାହY

ଯେଶାବs ସା

ସୁଖର ଦୁ ଖର ଏହି ସଂସାର କୁ
ପଛେର ଛାଡି ଲ କାହY |
କେଲଜ େବଚ ଆଜି ମେନ ପେଡ ଭାରି
ସୁ-ସ!କ ଥିଲା ଆେବାରି |

ଦୁ ନି ଆ ଥିଲା େକେଡ ର|ୀନ ...

ଉତ୍-ଥାନ ପତନ ଆସି

େହ ସମୟ ତେମ କାହYକି ଗଲା

େଦଖା େଦଇ ପୁଣି ଦୂ େର ଚାଲି ଯାଏ

ବି ଶାମ ତ କଲ ନାହY ?

େଯମି ତି ନୀରରୁ ଶଶି ॥

अଧାପକ-अଧାପି କା ସ-େସwହ େପେମ

ସ!କ ର ଏଠି ନାହY ପଣ
ୂ େ ¢ଦ .....

େପମ ତର|ିଣୀ ସାଜି ...

ଜୀବନ ଏଠି fଣ-ଭ|ୁର ସତ ॥

େଦାହାଲୁ ଥିଲୁ ଜୀବନ େଦାଳି େର

ସୀମି ତ ସମେୟ େଯାଡି ରହି ଥାଉ

େହ ସମୟ ତେମ ସବୁ ତ େଦଲ ସାରି ॥

ହୃଦୟ ସହି ତ ହୃଦୟ ର ॥

ଇ
-ପ

ତ
ିକ

ା

ସl ସମୟର ଜୀବନେର େକେତ
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ପାଠ ପଢା ସେ| , େସଲଫି ରେ|

ହ
ାନ

ସି ନାପାଲି, ନୂ ଆପଡା

ଆ

େମା: ୭୮୯୪୭୩୭୩୭୬
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ନବବଷ...
. ..
େହ ନବବଷ ଦୁ ଇହଜାର ବାଇଶି
ତୁ ମକୁ ସାଗତ

ସାଇ ପସାଦ ସାହୁ

ଦୁ ଇହଜାର ଏେକାଇଶି ଆଜି अତୀତ
ବ^ମାନ େସ ଆେଲାଡା
େକେତ ସୁଖ , ଦୁ ଃଖ ଓ ହସକାCର ସମାହାର
ତା'ର ପୃ- ଭୂ ମି ଉପେର ଦୁ ଇହଜାର ବାଇଶି ପତି -ିତ
ତୁ ମର ବି ଜୟ େହଉ ।
େହ ନବବଷ, ତୁ ମର ନବସୁରଭିେର
ପାଥୀବ ପଦାଥ ସୁରଭିତ େହଉ
ମଳୟାନି କ ଆପାଣ ପାଇଁ ତୁ େମ ସମ` ପାଣୀ+ର ସହାୟକ ହୁअ ।
ବି ଧି ବି ଧାନେର ଏ ନବବଷ
ସବୁ ରି ମନ ଓ ହୃଦୟେର , ଶାsି ଓ େପମ ବରଷୁ

ଇଶ୍ଵର+ ଆେଦଶେର ପତି ଟି ସୁମ|ଳର ନି େଘାଷ

ଜେଳ, େଳ, ଗଗେନ ଓ ପବେନ

ତ
ିକ

ା

ଚି ର ନି ଦିତ େହାଇ
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ତୁ ମ ଆହାନେର ନୂ ତନ^ େପରଣା ଓ ଉୀପନା ସୃି େହଉ

ଇ
-ପ

େସwହ, ପୀତି ଓ େସୗହା ସୃି କରୁ ।

ଆ

ହ
ାନ

ସି େେକଲା, ବଲା|ୀର, ଭାମଭାଷ – ୯୯୩୭୦୩୪୭୪୨
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ଆଶାର େବୖ ତରଣୀ
ଗଁା ମୁk ନଈ ଘାଟେର
अତୀତ ଦି ନ ପରି ନି ୟ ପୁଣି ଭିଡ େହବ ।
ଆଜି ଥିବା ଖାଲି ଡ|ାେର
େଲାକ+ୁ ବସାଇ ନାଉରି ଆ ପୁଣି କାତ ମାରି ବ ।।

େଗାବନ
େସନାପତି

ଗାଇବ େସ ତା େକୗଳି କ ଗୀତ
େସହି ପୁରୁଣାକାଳି ଆ ସ ରେର ।
ତା ଗୀତ ଶୁଣି ନଈ େର ଥିବା
ପାଣି ଭଉଁରୀ ନାଚି ବ ଖୁସିେର ।।

ଡ|ା ଠାରୁ ଦୂ େରଇ ତ ଯି ବ ।
ନାଉରି ଆ ଆରାମେର କାତ ମାରି
ନଈ େସପଟ ଘାଟେର ପହିବ ।।
ଏେବକାର ଶନ
ୂ ଶାନ ସହରେର
ପବ
ୂ  ପରି ପୁଣି ଗହଳ ଚହଳ ଲାଗିବ ।

ତ
ିକ

ା

େଖାଲି ବ େଦାକାନ ବଜାର

ଆ

ହ
ାନ

ଇ
-ପ

ବବସାୟ ସାେଥ କି ଣାବି କା ଚାଲି ବ ।।
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ମି ଳିବ େରାଜଗାରର ସୁେଯାଗ
ସାେଥ ନି ଯୁrିର ପଥ େଖାଲି ଯିବ ।
अସହ ଆଉ ଏ ଦୁ ଃଖର ସମୟ
ସମ`+ ଠାରୁ ଟିେକ ଦୂ େରଇ ତ ଯି ବ ।।
ଶି fାନୁ -ାନ ଠାରୁ ପୁଣି ସାଧାରଣ
କାଯାଳୟର ିତି ସାଧାରଣ େହବ ।
ପବ
ୂ  अବା େଫରିବ, ପି ଲା ବି ଦାଳୟ ଯି େବ
ପୁଣି ସବୁ େଶଣୀେର ପାଠପଢା େହବ ।।
अମା अକାର ପରି ଏହି
କେରାନା ମହାମାରୀ ଧଂସପା େହବ ।
ପାଚୀ ଦି େଗ ନୂ ତନ ସୂେଯାଦୟ

ବି ଶାସ ଓ ଭରସାେର ଭରୁଛି
ଆଜି ଏେବ ସମ`+ ମନ ପୁËରି ଣୀ ।
ଏ ନୂ ଆବଷ େଦଖାେଦବ ସମ`+

ଆ

ହ
ାନ

ଇ
-ପ

ତ
ିକ

ା

ଜୀବନେର ଏକ ଆଶାର େବୖ ତରଣୀ ।।
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ସାେଥ ହସର ଲହରୀ େଖଳି ବ ।।
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କଳା ବନ
କାଲି ଯାଏଁ େଦଖିଆସୁଥିବା ସବୁ ଜ ବନ େଟ
ଆଜି ସଂପ#
ୂ  ଦି ଆସି ଆ

ଶୁଭମ କୁ ମାର
ସାହୁ

ନାହY ବେନ ଆଉ କअଁଳିଆ ପତର
ଶୁଭୁନି ଆଉ ପfୀ+ କଳହ ସ ର ଓ
ପଶୁ+ ଗଜନର ଡାକ
ସଂପ#
ୂ  ନି ଶ¹
ସବୁ ଜ ବନ ଆଜି ପାଲଟିଛି କଳାବନ
ସଂପ#
ୂ  କଳାବନ

େକେତ ଚfୁ ଜଳ େସ ଢ଼ାଳି େଦଉଛି
ଯାତନା ପେର ଯାତନା ସହି
ନି ଜକୁ ଥୁ¤ା ଗଛଟିଏ କରି େଦଇଛି

ା

ଭାମଭାଷ : ୮୯୧୭୫୧୨୭୪୭
ଇେମଲ୍ : sahoosubham603@gmail.com

ଆ

ତା ଚfୁେର ଦି ଶୁଛି ତାର ନି ଜସ ମୃତୁ

ତ
ିକ

ତଥାପି

ଜି ଲ@ା : ବାେଲଶର, ପି ନ୍ : ୭୫୬୦୩୦

ଇ
-ପ

ସଂପ#
ୂ  ନି ଶ¹

ସା : ପଦାପଡ଼ା, େପା : ଗୁଡ଼ିଖାଳ

ହ
ାନ

େହେଲ ମଧ େସ ନି ଃଶ¹
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େକେତ ରୁଧି ର
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େପମ ଏେବ ବଜାରେର ଶ`ା
ଏେବ ଏେବ अଥେର अ+ା େହଉଛି େଯୗବନର େଝାଟି
ସ ାଥେର ସ®ା େହଉଛି ପଣୟର ପ)ଚି ତ

କୃ ଚC ବାରିକ

େଯେତ ସବୁ ମଧୁକଥା ନୀରବ ନି ଶ¹ ନି ଶି େର
େକବଳ ଆକଳନ ହୁଏ ଆେବଗ ର अେବୖ ଧ ବାକୁ ଳତା ...
େପମ ଏେବ ବଜାରେର ଶ`ା ...(୧)

ଲ®ା େଯେତ ଫୁ|ୁଳା େହବା ଶି ଖି ଲାଣି
ଚରି ତ କୟ ବି କୟ ଦରେର ଉପଲ େହଲାଣି

ନି ଖୁଣ अଭିନୟେର ଚାଲି ଛି ହୃଦୟକୁ ଜି ତିବାର
ଭୟାନକ ପତି େଯାଗୀତା....
େପ ମ ଏେବ ବଜାରେର ଶ`ା...(୨)

େକବଳ େଭାକକୁ େନଇ ରୂପର ତି ଳ ତି ଳ ତଜମା

ତ
ିକ
ଇ
-ପ
ହ
ାନ
ଆ

ସୋଗେର ଭାଗ କରି େହଉଛି ସ!କର ମାନତା

ା

ଆକଷଣକୁ େନଇ େପାଷାକର अହରହ ପଶଂସା
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ଏେବ ବି ଶାସ େର ଗଢି େହଉନି ସ!କର ଈମାରତ

Aahwaan.com

205

ଆହାନ ଇ-ପତି କା, ସାଦଶ ବଷ, ପଥମ ସଂଖା, ଜାନୁ ଆରୀ ୨୦୨୨

Magazine Downloaded from www.aahwaan.com

ଉପଦବ କରୁଛsି କାୟାର କାମୁr ଉପେଭାrା
େପ ମ ଏେବ ବଜାରେର ଶ`ା...(୩)

ମରୀଚି କାେର େମେ¤ ନାହY େଶାଷ
େପମେର ନଥାଏ ପାି अପାିର अବେଶାଷ
େପମ ତ ନି ଃସ ାଥର ନୀରି ହ ହୃଦୟ
ମୃତୁ ନଥିବା ଏକ ସ!କ ର ସ^ା
େପ ମ ଏେବ ବଜାରେର ଶ`ା ...(୪)

ତ
ିକ

ା
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ଇ
-ପ

ରଜି ବ, ବା+ୀ,କଟକ

ଆ

ହ
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ତୁମ ପରି...
ପରି ...
ଦୁ ନି ଆ ଭିଡେର ଲf ଲf ମୁହଁ
ତୁ ମ ପରି େକହି ନାହY ।

କଲାଣୀ ଦାଶ

ନି ଜକୁ େଯ ଯି ଏ ଭୁ ଲି ଯାଇପାେର
अନର ମ|ଳ ପାଇଁ ।
ତୁ ମରି କଥାକୁ େକମି ତି କରି ବି କାହାରି ସହ ତୁ ଳନା
ଉଦାସ ଜୀବେନ ଭରି ଦିଏ େସ ତ ସାତସୁରର ମୂ¢ନା ।
ଜଟିଳ ସଂସାେର ତମ ସରଳ ହୃଦୟ
 ମନ ।
ନି ରୀହ, ନି ମଳ

କି େଲାଡା अମାପ ଧନ ।
ସ ାଥ ସଂସାରେର ନି ସାଥପରତା
ମହାନତା ତୁ ମ ତାଗ ।
ତୁ ମକୁ ପାଇ ମଁୁ ସବୁ ପାଇଗଲି
କାହY କାହାର େସ ଭାଗ ?

ତ
ିକ
ଇ
-ପ
ହ
ାନ
ଆ

ତନୁ , ପାଣ, ଆଉ ମନ ।

ା

ତୁ ମ ପାେଦ ମୁହY ସମପଣ କଲି
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ପ#
ୂ  ମୀ ଜହwେର ଦାଗ ଥାଇପାେର
େହେଲ ତୁ େମ ଦାଗହୀନ ।
अେନକ େଚେହରା ଶହଶହ ବrି
ଜୀବେନ େଦଖିଛି ମୁହY ।
େଦବତ ଚରି େତ ଜନମି ଲ ତୁ େମ
ତୁ ମ ପରି େକହି ନାହY ।

ଆ

ହ
ାନ

ଇ
-ପ

ତ
ିକ

ା
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ଜରି େଗାଟାଳି ଝିअ
ଜରି େଗାଟାଳି ଝି अ ଜାେଣନା
େକେତ ଧାନେର େକେତ ଚାଉଳ

ମqୁ ରାଣୀ ମି ଶ

ସମୟ େଖଳୁ ଥାଏ ଲୁ ଚକାଳି େଖଳ
ପାେଚରୀ କେଡ କୁ ଢ଼ କୁ ଢ଼ ଜରିର ଦ`ାବି ଜ
ବାଉଗନଭି ଲି ଆ ଫୁଲର ମୁଠା ମୁଠା ହସ
ପବନର ନି ଃଶ¹ ନି ଶାସ
ଆଉ ମଧୁମାଳତୀ ଲତା ତେଳ ଭ|ାରୁଜା େଖଳନା
େଛାଟ ଆଖିେର अଧାପଢା ନୂ ଆ ଦୁ ନି ଆ

ଜରି େଗାଟାଳି ଝି अର ହାତ ପାପୁଲିେର କଟି ଯାଇଥିବା ଦାଗ
अନାତEୀୟ ଫୁଲର ପରାଗ
ସୁେନଲି ସୂଯ ର ଇCଧନୁ ଶ
େଛାଟ ହୃଦୟେର ବଡପଣର ବି ଶାସ
ଜୀବନର ବି ଚିତ ମହକ

ତ
ିକ
ଇ
-ପ
ହ
ାନ
ଆ

ସବୁ ମି ଶି େଫ¤ାେଫ¤ି ଧୁସର ଦୁ ଃଖର ଦୁ ଗ

ା

ଭବି ଷତର अେଦଖା ଆେଲାକ

ଆହାନ ଇ-ପତି କା ସ!ୂ # ନି ଃଶୁ% ବି ତରଣ େହତୁ ଡା େଜାତି ପସାଦ ପ)ନାୟକ+ ,ାରା ପତି -ି ତ ଓ ପକାଶି ତ

Listen to Odia Podcast on https://anchor.fm/aahwaan

ଆଉ କି ଛି अନାବନା ସପwର ରଚନା

Aahwaan.com

209

ଆହାନ ଇ-ପତି କା, ସାଦଶ ବଷ, ପଥମ ସଂଖା, ଜାନୁ ଆରୀ ୨୦୨୨

Magazine Downloaded from www.aahwaan.com

अବୁ ଝା ମନର ଆେବଗ
ଜରି େଗାଟାଳି ଝି अର ଜରି େଖାଜା ସରିନଥାଏ
ଖରାେବଳ ଛାଇ େଛାଟ େହାଇ ଆେସ
େପଟ ଲାଖିଯାଏ ପି ଠିେର
ଜୀବନ ଚୁ aନ ଦି ଏ ଥାକ ଥାକ ଶୀତଳ ଯଣା
ବି ଧିର ବି ଡaନା
େଯେତ ଜରି େଗାଟାଇେଲ ବି ଦି ନ ସେରନି
ମା अଭିମାନ କେର
ନି ଶାେର ମାତାଲ ବାପ କଡ େଲଉଟାଏ
ଜରି େଗାଟା ପଇସାେର ଚୁ ଲି ଜେଳ
ଭାତ ଫୁେଟ ତି अଣ ନଥାଏ

ତ
ିକ

ା
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ହାଇଦାବାଦ

ଆ

ହ
ାନ

୭୩୮୧୨୬୫୭୬୯
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ରସ ସାଗର
୧ମ ଛାC- ରାଗ- ମ|ଳ ଗୁ®ରୀ
ଜୟ ଜୟ ଦାରୁ ରୂପୀ ନୀଳାଦି ଈଶର
ଜଡ଼ରୁ େଚତନ ସବ ପର
ୂ ି ଛ ବି ଶର େହ।

ପଦୀପ କୁ ମାର
ଜି ଲିକାରା

ଭାରତ ପବ
ୂ  ଉ¼େଳ ସି ୂ ତେଟ ରହି
ବଉ ରୂପେର ନାନା ଲୀଳା अଛ ବି ହି େହ।
ନୀଳାaର ପୀତ ମୁଖୀ ସେ| ପୀତବାସ
ସୁଦଶନ ସେ| ଥାଇ କି ସୁCର ଦି ଶ େହ।
ବରୁଣ ଯା'ର ଚରଣ େଧାଇଦି ଏ ନି ତ
ଇCିରା ସି ୂ ନCିନୀ ପଡ଼ି ଦାତୀ କାs େହ।
ଜୀମୂତ ଜି ତ କାsି କୁ अେ| େକ େଲଶି ଲା େହ।
ରଚି ବାକୁ କାବ ମ^ି ବଳାଇଛି େମାର
ସାଧେବ ରସି େବ ରେସ େଯେବ କୃ ପା କର େହ।
ମୂରୁଖ ମାନେ+ ଖାତ ମୂଖ  ଶି େରାମଣି
ଆଶୀ ନ ବଷେଲ अସବ ଚକପାଣି େହ।
अସାଧକୁ ସାଧ କର ତୁ େମ ଦଇତାରୀ

ତ
ିକ

ା

ଭାରତୀ ଭାଷଇ ଖନା ପ|ୁ ଲେÜ ଗିରୀ େହ।

ଆ

ହ
ାନ

ଇ
-ପ

କାବ ରସ ସାହି ତେର ଆଉ କା ପି ପାସା
ଦୁ ବହ ଜନ ଜqାେଳ ବୁ ଡ଼ି अଛି ରସା େହ।
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କ¤କ ବି ପିେନ ପୁେy ବି କଚ େହାଇେବ
ମଧୁଲିଟ ଗୁଣି ମଧୁ େଖାଜି ହY ପାଇେବ େହ।
ଗୀତ େଯ େହାଇବ 'ରସ ସାଗର' ସାଥକ
ଖଳ ଜେନ ବଜ େହବ ପୀୟଷ
ୂ ଆଥକ େହ।
ଶୀବ େଗାଇଠା କଉ`ୁଭ ମଣିଧାରୀ

ସମାନ ଭାବେର େବନି େନଇଛ ଆଦରି େହ।
େଯହୁ ମାରୁ କରତାଳି େଯହୁ େଦଉ ଗାଳି
ସବୁ େମାର ପି ୟ େହବ େହାଇ ଗୀବା ମାଳି େହ ।
ରସି କ େଶଖର ଜଗନw ାଥ େଯଉଁ ଲୀଳା
ବି ହାଇେଲ ବେଜ ତାହା କରି ବା ମୁକୁଳା େହ।
ଭଗବତ ରେସ ଭେr ଆନC େହାଇେବ
ଶକ
ୂ ର ଶାକର େତଜି େମଦ ହY ଗାସି େବ େହ।
କ କୁ ଳ ଦୀପ କବି ପଦୀପ େହାଇବ
ପରଂବହE ପଦ ଛଡ଼ା ଆଉ କି ସଂସାେର

ନ ଲଭି େଶାକେର, ଶକ ଶ+ର ବି ଧିେର େହ।
େସହି ଦୁ ରୁଲଭ ପଦ କq କରି ଧାନ

ତ
ିକ

ା

ଭଣଇ ଦାସ ପଦୀପ େଘନ ସାଧୁଜନ େହ।
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ହରି େଯେବ କୃ ପା େନତ େଡ଼ାେଳ ଢାଳି ଥିବ େହ।

ଇ
-ପ

ହାଡ଼ଶି +ୁଳା, ରାୟଗଡ଼ା

ଆ

ହ
ାନ

ଦୂ ରାଭାଷ- ୮୨୪୯୪୩୯୯୩୯
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अେପfାେର
ସୂଯ କୁ ଶତଦଳ ଜହw କୁ କଇଁ
ଚାହY ରହି ଥାsି ବାଟ अନାଇ ।

ସମୀର ରଣା

େସହି ପରି ପି ୟା େତା ବାଟ ଚାହY
अେପfା େର अ େହଲି ଣି ମୁହY ।।

ଚାତକ େଯପରି ପଥମ ବଷା କୁ
ତା+ୁ େଦଖି ଦୃ ଢ଼ କରି ଛି ମନକୁ

ମୟର
ୂ ଚାହY ଥାଏ କଳା େମଘ କୁ

ଆସି ବୁ େବାଲି ତୁ େମାରି ପାଖକୁ ।

ଭମର େଯପରି ପୁy କଢ଼ କୁ ।।

େତାେତ ପାଇ େକେବ େହବି ମଁୁ ସୁଖି
अେପfା େର ତ¤ି ଗଲାଣି ଶୁଖି ।।

ଶୁଣ େଗା ସଜନୀ ଥେର ମନେଦଇ
ତେତ ଝୁରି ଝୁ ରି ମରୁଛି ମୁହY ।

ଇ
-ପ

ତ
ିକ

अେପfା େର େତାର ଏସବୁ େଲେଖ ।।

ା

େଦହ ସି ନା ଏଠି ମନ େତା ପାେଖ

ଆ

ହ
ାନ

ରିଗଡୁ ଲ୍, ଟିଟିଲାଗଡ଼
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େଲାଭର୍ କରାମତି
ରାତି ର୍ ଦଶ ବେଜ କବାଟ େକ େହବେକଇ କରି ବେଲ୍ହ ସମି
ଆସଲା ଘେକ ଡାକୁ ଗୁେଟ । କରା େମଛା , ମୁେଡ଼ କଲା ଟୁପି , େଢଲା

ସତନାରାୟଣ
ମି ଶ

େଢଲା ଆଁ ଖ୍ ।

େତେଜରି େକ ଜବର୍ କରି ହି େଟଇ କରି ଟ+ା ସୁନା ଚୁ ରାବା େକ ଯାଇେଛ େଜsା
ଦୁ ଇଟା େଠ|ା ଧରି କରି ଦୁ ଇଟା ମାେହଜି ହାଜର୍ । େଦଖବୁ େକଁ େର େଚାର ବାଗ ଧରା
େବାଲି େଠ|ା ଉଁ ଚା ବାର୍ େଦଖି େଚାର ଆରୁ କାହY ରେହ । ତସେର େହ ବୁ ଆ େହ ମା
େବାଲି ଭାଗଲା ଗଦ୍ ବଦ୍ ।
ସଖାଲୁ ସଖାଲୁ ଘର ର୍ ମୁେହଁ ସୁନା ହାର େଟ ପଡି େଚ ।େଦଖି କରି ଦୁ ହY ମାେହଜି

ଇଟା େସ ଡାକୁ ର୍ ଟା । େକଂନୁ ଚୁ େରଇ ଆନ@ ା ଆର ଆମକୁ ଡରି କରି ଭାଗିଗଲା େବେଲ
ପଡି ଯାଇେଛ । ବଡ଼

ମାେହଜି କେହଲା "ଇଟା ମୁଇଁ ନଉେଛ। ସାନ କେହଲା" ନାଇଁ

େଗା। ଇଟା ମୁଇ େନମି । ଘି ଚା ରଗଡା ଚଲ@ ା ତା+ର୍ ଭିତି େର । ବାଲ ଘି ଚା ଘୁଚି ।
अପରା ଚି ପିରା । ପି ଟା ମରା ଧୁରକୁ ଟ୍ ।
ଇଂତା ସମି ଆ େକ ଭଟା ନୁ ଘେକ ଢୁ କି ଆସି କରି

ଘର ର୍ ଗୁସିଆ କେହଲା " କଁା

ହ
ାନ
ଆ

ଲାଗୁଛ ? େକେଡ ସୁCର ତ ଦୁ ହY ବେହଁ ନ୍ ବାଗିର ପଟି ଥିଲ ।

ଇ
-ପ

ତ
ିକ

ା

େହଲା େର ? ମୁଇ ଗଁା ନୁ ଘେକ ଆସଲା େବେଲ ଦୁ ହY ସଉେତନ ଇଂତା ଗାଲି ମାଡ଼ କାହY
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ସବୁ କବାର େକ ମି ଶି କରି କରୁଥିଲ । ରାତି େନ େଠ|ା ଧରି କରି ଡାକୁ େକ ଦୁ େହଁ ଯାକ
େଖଦଲ । ଇେଛନ େକsା ରଂଚkୀ େବେଶ ଘର ଫେଟଇ େଦଲନ ? ଇ ଛାର୍ ଗୁେଟ
ପି ତଲ ହାର ର୍ ଲାଗି ।
ସୁନି କରି ମାେହଜି ଦୁ େହଁ ସଡକଦମ୍ । କେହେଲ " ତେମ ତ ଗଁା ଯାଇ ଥିଲ । ଡାକୁ
ର୍ କଥା ଆରୁ ହାର ର୍ ବି େଷ ଥି େକsା ଜାନି ପାଲ ? ହସି ହସି ଗୁସିଆ କେହଲା " େହ
େଯନ୍ ଡାକୁ େବାଲି କହୁଛ େହ ଡାକୁ େବେଶ ମୁଇ ଆସି ଥିଲି । ତେମ ଦୁ େହଁ ଠି କ୍ େସ
ପଟି କରି अଛ କି େଲାଭ ର୍ ଲାଗି ନି ଜର ଭିତି େର ଝଗଡା ଲାଗବ େଯ ପରୀfା କରୁଥିଲି।
େହେଲ ,ମୁଇ େଦଖଲି ତେମ ପରି fା ଥି ଦୁ େହଁ ଯାକ େଫଲ୍ େହଇଗଲ ।
ଆମର ଭୁ ଲ୍ େହଇଗଲା େଗା । ଆରୁ େକେଭ ବି େଲାଭ ର୍ ଲାଗି କି ଆର୍ େକନ୍
କଥା ର୍ ଲାଗି ଆେମ ଦୁ ହY ବହନି ର୍ ଭୁ ଲ୍ ବୁ ଝାମନା ନାଇଁ ହଏ ।
ଇ ଥେର ନ । ହଉ ହଉ େବାଲି ଗୁସିଆ ପି ଢ଼ା ଥି ବସଲା ଆରୁ ପଖାଲ୍ ବାଢ଼ େର

ତ
ିକ

ା
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ବଏଲା େକ ଦୁ େହଁ ପଚାେଲ "ହଏ େଗା! ବାସି ଖାଇବ କି ତତଲା ???

ଇ
-ପ

ସତନାରାୟଣ ମି ଶ । ସି େେକଲା ।ବଲା|ୀର ।

ଆ

ହ
ାନ

୯୫୮୩୬୦୫୯୧୫
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ଭଗବତ୍ ାନ
ଓଁ ନମଃ ଭଗବେତ ବାସୁେଦବାୟ!
ନାରାୟଣଂ ନମ9ୃତଂ ନରଂେଚୖ ବ ନେରା³ମଂ
େଦବୀଂ ସରସତୀଂ ବାସଂ ତେତାଜୟ ମୁଦିରେୟତ୍ ।
ମୁକଂ କେରାତି ବାଚାଳଂ ପ|ୁଂ ଲÜୟେତ ଗିରିଂ
ସହେଦବ ପଧାନ

ଯକ ପା ତମହଂ ବେC ପରମାନC ମାଧବଂ ।
ନି ଗମକlତେରାଗଳିତଂ ଫଳଂ ଶୁକମୁଖାଦମୃତଦବସଂଯୁତମ୍ ।
ପି ବତ ଭାଗବତଂ ରସମାଳୟଂ ମୁହୁରେହା ରସି କା ଭୁ ବି ଭାବୁ କାଃ।
ଶୀମÖାଗବତ ମହାପୁରାଣର ୧୦ମ 9 ବି ଷୟସୂଚୀ ଏବଂ

ଶୀମÖାଗବତ

ମହାପୁରାଣର

୧୨ଟି

9

ମଧରୁ

ଏହି

ସଂ9ରଣେର ୧୦ମ 9ର ଦି ତୀୟା ଦାରି କାଲୀଳା ବି ଷୟେର ସବି `ୃତ
ବି ବରଣ ପଦାନ କରାଯାଉଛି । ଦଶମ 9 ଦି ତୀୟା ଦାରି କାଲୀଳାର
ବି ଷୟ ସୂଚୀଠାରୁ ଆର କରି ସବେମାଟ (୪୯ ଠାରୁ ୯୬) ୪୮ଟି

ତ
ିକ
ଇ
-ପ

ପାଠକବୃ C - ଭାଗବତରୂପୀ अମୃତ ପାନ କରି ବା ହୁअg ।

ା

अଧାୟର ସାରାଂଶ ଏଠାେର ବ#ନା କରା ଯାଉଛି । େତଣୁ େହ ପି ୟ

ଆ

ହ
ାନ

ଆନେC କର ସୁଧା ପାନ । େଯେଣ ପାଇବ ଦି ବ ାନ । ।
ଆହାନ ଇ-ପତି କା ସ!ୂ # ନି ଃଶୁ% ବି ତରଣ େହତୁ ଡା େଜାତି ପସାଦ ପ)ନାୟକ+ ,ାରା ପତି -ି ତ ଓ ପକାଶି ତ
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ଦଶମ 9 - ୯୬ ଟି अଧାୟ ଦାରି କାଲୀଳା – ୪୮ अଧାୟ (ନି େରାଧ) ଭାଗବତର
୮ମ ଲfଣ
ସଂଖା

अଧାୟ

ବି ଷୟ ବ`ୁ

୪୯

ଉନପାଶତ୍

ବି ଦାଲାଭାେଥ କୃ -ବଳରାମ+

ଗୁରୁଗୃହଗମନ-

ଶି fା

ସମାପନ- ଯମଠାରୁ ଗୁରୁପୁତ+ୁ ଆନୟନ ।
୫୦

ପାଶତ୍

ଶୀକୃ + ଆେଦଶେର ଉବ+ େଗାପପୁର ଗମନ - ନC ଓ

ଉବ+ ବା^ାଳାପ ।
୫୧

ଏକପାଶତ୍

ଉବ ଓ େଗାପୀ+ କେଥାପକଥନ; ଭମର ଗୀତ ଏବଂ

ଉବ+ ମଥୁରା ପତାବ^ନ ।
୫୨

ଦି ପାଶତ୍

କ଼ୁ Þାର ବାßା ପ#
ୂ  କରି

अକ°ର ଗୃହେର ଶୀକୃ +ର

ପଦାପଣ ଏବଂ अକ°ରକୁ ହ`ିନାପୁର େପରଣ ।
ତି ପାଶତ୍ ହ`ିନାପୁର ସଂବାଦ େଘନି अକ°ର+ର ମଥୁରା ପତାବ³ନ ।

୫୪

ଚତୁ ଃପାଶତ୍

ଜରାସ ସହ ଯୁ ଏବଂ ଦାରି କାନଗର ନି ମା ଣ କରି

େସଠାେର ଯାଦବମାନ+ अବାପନ ।
୫୫

ପପାଶତ୍

ମୁଚୁକୁ C

ଦାରା

କାଳଯବନର

ବି ନାଶ;

ମୁଚୁକୁ C

ଓ

ଶୀକୃ +ର କେଥାପକଥନ ।
ଶୀକୃ +ର

ଦାରିକା

ଗମନ

ଏବଂ

ବାହEଣ

ହ
ାନ

ରୁକିE ଣୀ ବି ବାହ ।

ଆ

ସପାଶତ୍

ଇ
-ପ

ଶୀକୃ + ନି କଟକୁ ରୁକିE ଣୀ+ ସେCଶ ।
୫୭

ହ`େର

ା

ଷଟ୍ପାଶତ୍

ତ
ିକ

୫୬

ଆହାନ ଇ-ପତି କା ସ!ୂ # ନି ଃଶୁ% ବି ତରଣ େହତୁ ଡା େଜାତି ପସାଦ ପ)ନାୟକ+ ,ାରା ପତି -ି ତ ଓ ପକାଶି ତ

Listen to Odia Podcast on https://anchor.fm/aahwaan

୫୩

Aahwaan.com

219

ଆହାନ ଇ-ପତି କା, ସାଦଶ ବଷ, ପଥମ ସଂଖା, ଜାନୁ ଆରୀ ୨୦୨୨

୫୮

अପାଶତ୍

Magazine Downloaded from www.aahwaan.com

ଶି ଶୁପାଳକୁ ଓ ଶତ°ରାଜାମାନ+ୁ ଜି ଣି ରୁକିE ଣୀ+ ସହି ତ

ଶୀକୃ + ଦାରି କା ଗମନ ଏବଂ ବି ବେହାବ ।
୫୯

ଉନଷ-ିତମ

ପଦୁ ମw ଜନE ଓ ହରଣ ତଥା ଶaରାସୁର ବଧ ।

୬୦

ଷ-ିତମ

ସମsକ ମଣି ବୃ ^ାs; ଜାaବତୀ ଓ ସତଭାମା ସହ

ଶୀକୃ + ପରି ଣୟ ।
୬୧

ଏକଷ-ିତମ

ଶତଧନା ଦାରା ସମsକ ମଣି ହରଣ, ଶତଧନା ବଧ;

ଭୟେର ପଳାୟନ କରି ଥିବା अକ°ର+ୁ ସାsନା ପବ
ୂ କ
 ପୁନଃ ଦାରି କା ଆମଣ ।
୬୨

ଦି ଷ-ିତମ

ଖାkବବନ ଦହନ ଓ କାଳି Cୀ ସହ ଶୀକୃ + ବି ବାହ ।

୬୩

ତି ଷ-ିତମ

ମି ତବି Cା, ଲfEଣା, ସତା ଓ ଭଦା ସହ ଶୀକୃ + ବି ବାହ।

୬୪

ଚତୁ ଃଷ-ିତମ

ନାରକାସୁର ବଧ; େଷାଳସହସ ଏକଶତ ରାଜକନା+

 ୁ ପାରି ଜାତ ବୃ f ଆନୟନ ।
ସହି ତ ଶୀକୃ + ବି ବାହ ଏବଂ ସଗର
ପଷ-ିତମ

ରୁକିE ଣୀ+ ସେ| ଶୀକୃ + ହାସ ବି େନାଦ ।

୬୬

ଷ-ଷ-ିତମ

ଶୀକୃ + ପୁତ-େପୗତାଦି + ନାମ; अନି ରୁ ବି ବାହ ଓ

ରୁକEଣ ବଧ ।
୬୭

ସଷ-ିତମ

ଉଷା-अନି ରୁ

ମି ଳନ

ଓ

ବାଣାସୁର

ଦାରା

अନି ରୁ

ନାଗଫାଶବନ ।
ହରି ହରଯୁ ତଥା ଶୀକୃ  ବାଣାସୁର ଯୁ ଓ ବାଣାସୁର

ା

अଷ-ିତମ

ତ
ିକ

୬୮

ହ
ାନ

ନୃ ଗରାଜା ଚରି ତ ଓ ଶାପମୁrି ।

ଆ

ଉନସତି ତମ

ଇ
-ପ

ବାହୁେ¢ଦ, ରୁଦଜ(ଶି ବ)+ର `ୁତି ।
୬୯
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୬୫
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ବଳରାମ+ର ବଜପୁର ଗମନ; େଗାପୀ+ ସେ| ଜଳକୀଡ଼ା

ଓ ଯମୁନାକଷଣ ।
୭୧

ଏକସତି ତମ

େପୗkକ ଓ କାଶୀରାଜା ବଧ ।

୭୨

ଦି ସତି ତମ

ବଳରାମ+ ଦାରା ଦି ବିଦ ବାନର ବଧ ।

୭୩

ତି ସତି ତମ

େକୗରବ+ ପତି ବଳରାମ+ େକାପ ଓ ଶାa ବି ବାହ ।

୭୪

ଚତୁ ଃସତି ତମ ପତି ରାଣୀ+ अsଃପୁରେର ଶୀକୃ + ଗୃହଚଯା େଦଖି

ନାରଦ+ ବି ସEୟ ।
୭୫

ପସତି ତମ

ଶୀକୃ + େଦୖ ନCିନ କୃ ତ ବ#ନା ଏବଂ ଜରାସର

କାରାଗୃହେର अବରୁ ରାଜା+ ପତ େଘନି ଦୂ ତର ପେବଶ ।
ଷଟ୍ସତି ତମ

ଉବ+ ପରାମଶକେମ ଶୀକୃ +ର ଇCପ ଆଗମନ ।

୭୭

ସସତି ତମ

ପାkବ+ର ରାଜସୂୟ ଯ ଆେୟାଜନ ଏବଂ ଜରାସ ବଧ

୭୮

अସତି ତମ

ଜରାସ କାରାଗାରରୁ ରାଜାମାନ+ ମୁrି ।

୭୯

ଏେକାନାଶୀତି ତମ ରାଜସୂୟ ଯେର ଶୀକୃ + अଗପଜ
ୂ ା ଏବଂ ଶି ଶୁପାଳ ବଧ

୮୦

अଶୀତି ତମ ରାଜସୂୟ ଯ ସମାପନ ଏବଂ ଦୁ େଯାଧନ अପମାନି ତ େହବା ।

୮୧

ଏକାଶୀତି ତମ

୮୨

ଦାଶୀତି ତମ ସାଲ ବଧ ।

୮୩

ତଶୀତି ତମ

୮୪

ଚତୁ ରାଶୀତି ତମ ବଳରାମ+ ହ`େର େରାମହଷଣ ମୁନି+ ନି ଧନ ।

୮୫

ପାଶୀତି ତମ

ସାଲ ସହ ଯାଦବ+ ସମର ।

ଇ
-ପ

ତ
ିକ

ା

ଦsବକ ଓ ବି ଦୂରଥ ବଧ ।

ଆ

ହ
ାନ

ବଲଳ ରାfସ ବଧ ଏବଂ ପାପ ପfାଳନାେଥ ବଳରାମ+ର

ଆହାନ ଇ-ପତି କା ସ!ୂ # ନି ଃଶୁ% ବି ତରଣ େହତୁ ଡା େଜାତି ପସାଦ ପ)ନାୟକ+ ,ାରା ପତି -ି ତ ଓ ପକାଶି ତ
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ତୀଥଯାତା ।
୮୬

ଷଢାଶୀତି ତମ

ଶୀକୃ + ଦାରା ସୁଦାମା ସକାର ।

୮୭

ସାଶୀତି ତମ

ସୁଦାମା ଦାରିଦ େମାଚନ ।

୮୮

अାଶୀତି ତମ

ସୂେଯାପରାଗ

ଉପଲେf

ଯାଦବମାନ+ର

କୁ ରୁେfତ

ଗମନ ଏବଂ କୃ -ବଳରାମ+ର େଗାପେଗାପୀ+ ସହ େଭଟ ।
୮୯

ଏେକାନନବତି ତମ

अପାଟରାଣୀ+ୁ

େସମାନ+

ବି ବାହ

ସ!କେର

େଦୗପଦୀ+ ପଶw ଓ ରାଣୀମାନ+ ଉ³ର ।
୯୦

ନବତି ତମ ବସୁେଦବ+ ଯୋବ ।

୯୧

ଏକନବତି ତମ

ବସୁେଦବ+ୁ

ଶୀକୃ +ର

ତ^ାନ

ଉପେଦଶ

ଏବଂ

େଦବକୀ+ୁ ଷଟ୍ପୁତ ପଦାନ ।
୯୨

ଦି ନବତି ତମ

ସୁଭଦା

ହରଣ;

ମି ଥିଳାପୁରେର

ଏକସେ|

ନି ମି

ଓ

୯୩

ତି ନବତି ତମ

େବଦ`ୁତି ।

୯୪

ଚତୁ ନବତି ତମ

ଶି ବ+ ଠାରୁ ବୃ କାସୁରର ବରପାି ଏବଂ ବୃ କାସୁର ବଧ ।

୯୫

ପନବତି ତମ

ଭୃ ଗୁ ମୁନି+ ଦାରା ତି େଦବ+ େଶ-ତ ପରୀfା; ଶୀକୃ +

ଦାରା ଦି ଜ+ ମୃତପୁତ ଆନୟନ ।
ସଂେfପେର ଶୀକୃ ଲୀଳା ବ#ନା ।

ା

ଷ#ବତି ତମ

ତ
ିକ

୯୬

ଇ
-ପ

ଦଶମ 9 (ଦାରି କାଲୀଳା) अଧାୟଗତ ସାରାଂଶ

ଆ

ହ
ାନ

ଉନପାଶତ୍ अଧାୟ (ମୂଳ ସଂ9ୃତେର ୪୫ଶ अଧାୟର अବଶି ାଂଶ) େର
ଆହାନ ଇ-ପତି କା ସ!ୂ # ନି ଃଶୁ% ବି ତରଣ େହତୁ ଡା େଜାତି ପସାଦ ପ)ନାୟକ+ ,ାରା ପତି -ି ତ ଓ ପକାଶି ତ
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ବି ଦାଲାଭାେଥ କୃ -ବଳରାମ+ ଗୁରୁଗୃହଗମନ- ଶି fା ସମାପନ- ଯମଠାରୁ ଗୁରୁପୁତ+ୁ
ଆନୟନ। अବsୀ ରାଜର କଶପ େଗାତର ବି ପବର ସାCୀପନି , କୃ  ଓ ବଳରାମ+
ଗୁରୁ ଥିେଲ। ସାCିପନୀ ତା+ ଗୁରୁ+ ଆଶମ େପାଡ଼ି ପରୀfାେର ଗୁରୁ+ ପି ୟ େହାଇ
ଆଶୀବାଦ ପାଇଥିେଲ େଯ େସ ଭଗବାନ+ୁ ଶି ଷରୂେପ ପାଇେବ । େତଣୁ େସ ଶୀକୃ 
ବଳରାମ+ୁ ଶି ଷରୂେପ ପାଇଥିେଲ । େସ ଷଡ଼ ବି ଧ ନୀତି ; ଯଥା – ସି, ବି ଗହ, ଯାନ,
ଆସନ, େଦୖ ଧ ଓ ଆଶୟ ସହ अନାନ ବି ଷୟ ସବୁ ଶି fା େଦଇଥିେଲ ।
ପାଶତ୍ अଧାୟ (ମୂଳ ସଂ9ୃତେର ୪୬ଶ अଧାୟ)େର ଶୀକୃ + ଆେଦଶେର
ଉବ+ େଗାପପୁର ଗମନ - ନC ଓ ଉବ+ ବା^ାଳାପ ବି ଷୟ ବ#ନ ।
ଏକପାଶତ୍ अଧାୟ (ମୂଳ ସଂ9ୃତେର ୪୭ଶ अଧାୟ)େର ଉବ ଓ େଗାପୀ+
କେଥାପକଥନ; ଭମର ଗୀତ ଏବଂ ଉବ+ ମଥୁରା ପତାବ³ନ ।
।

ଭାେବ ଭଜsି େଯଉଁ ପାଣୀ

।।

ଯାବତ ଥାଇ अଥଲାଭ

।

ତାବତ ଥାଇ ପି ୟ ଭାବ । । ୧୦/୫୧/୬

ଫଳ ସରି େଲ ବୃ f ଛାଡ଼ି

।

ପfୀଏ ଯାsି େଯେହw ଉଡ଼ି

।।

अତି ଥି େଯେହw ଖାଇପି ଇ

।

ପେଦ ନ ପୁ¢ି àଲି ଯାଇ

।।

େପାଡ଼ି ଲା ବନ ପଶୁଗେଣ

।

ଛାଡ଼ି ପଳାsି अନ ାେନ

ପରପୁରୁଷ ପରନାରୀ

।

େଯସେନ ରମି ଣ ପାେସାରି । । ୧୦/୫୧/୮

।।

ତ
ିକ

ା

ଦି ପାଶତ୍ अଧାୟ (ମୂଳ ସଂ9ୃତେର ୪୮ଶ अଧାୟ) େର କ଼ୁ Þାର ବା◌୍ଥା ପ#
ୂ  କରି
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ମାନେସ अଥ ଭାବ େଘନି

ଇ
-ପ

अକ°ର ଗୃହେର ଶୀକୃ +ର ପଦାପଣ ଏବଂ अକ°ରକୁ ହ`ିନାପୁର େପରଣ। କୁ ବଜାର

ଆ

ହ
ାନ

 ଖା ୧୦୦୦୦ ବଷ ଶି ବ+ୁ ତପସା କରି ଶୀକୃ +
ପବ
ୂ ଜ
 ନE ବୃ ^ାs - େତତୟାର ସୁପଣ
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अ|ଶ ଲାଭ କରି ବା ବର ପାଇଥିଲା । େସହି ବର अନୁ ସାେର େସ କୁ Þା ରୂପେର
ଭଗବାନ+ର अ|ଶ ପାଇଥିଲା ।
ତି ପାଶତ୍ अଧାୟ (ମୂଳ ସଂ9ୃତେର ୪୯ଶତ୍ अଧାୟ)େର ହ`ିନାପୁର ସଂବାଦ
େଘନି अକ°ର+ର ମଥୁରା ପତାବ³ନ ।
।

ନି େତ ନ ଥାsି ଏକାନ

।।

ନି ଜ ଶରୀର ନ ରହଇ

।

ପୁତ କଳତ ଆର କାହY । ।୧୦/୫୩/୨୦

ଏ ଜୀବ ଆତEା ଏକ େହାଇ

।

ନାନା େଯାନି େର େଦହ ବହି

।।

କମ ବି ପାେକ ହୁେଡ଼ େଦହ

।

ନି େତ କlିତ ମାୟାେମାହ

।।

ଭୁ qଇ ଦୁ ଃଖ ସୁଖ ଫେଳ

।

ଏକା ଭମଇ अsକାେଳ । ।୧୦/୫୩/୨୧

अଧେମ ସଇ େଯ ଧନ

।

ତାର ବି େଯାେଗ ଭୁ େq ଆନ

।।

अଧମ ମାେଗ ମୂଢ଼ ପାଣୀ

।

ଧନ ସଇ ଗୃେହ ଆଣି

।।

ପୁତ କଳତ ଶତ° େହାଇ

।

ସିଲା ଧନ ତାର ଖାଇ

।।

ଦୁ 9ୃତ ରେହ ତାର ସେ| । ।୧୦/୫୩/୨୨

େମାର କୁ ଟୁ a େବାଲି େମାେହ ।

अଧମ କରି ନି ଜ େଦେହ

।।

ଧନ ସୟ କରି ପେଶ

।

େସ କାହY ଥିେବ ତାର ପାେଶ

।।

ବି ୁର ମାୟା ବେଳ ଭାsି

।

अନାଥ କରି ଛାଡ଼ି ଯାsି

।।

ଧନ ଜୀବନ ଦାରା ସୁତ

।

ଆେବାରି ଆପଣାର ପଥ । ।୧୦/୫୩/୨୩

ଏମେs ମାୟାକୁ ଆେବାରି

।

େଯ େବାେଲ େମାହରି େମାହରି

।।

ତାହାକୁ େବାଲି अପkିତ

।

ସିତ ପାେପ େହାଏ ଗ`

।।

ଆ

ହ
ାନ

ଇ
-ପ

ତ
ିକ

ା

େଯ ଯାହା ପେଥ ଯାsି େବେଗ ।

ଆହାନ ଇ-ପତି କା ସ!ୂ # ନି ଃଶୁ% ବି ତରଣ େହତୁ ଡା େଜାତି ପସାଦ ପ)ନାୟକ+ ,ାରା ପତି -ି ତ ଓ ପକାଶି ତ
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ପଡ଼ଇ अକାର ତେମ

।

ମହାନରେକ अତି ଶେମ

।।

ସଧମ ଛାଡ଼ି େଲ ଏମs

।

ଏ େବଦ ପୁରାଣର ମତ । ।୧୦/୫୩/୨୪

ଚତୁ ଃପାଶତ୍ अଧାୟ (ମୂଳ ସଂ9ୃତେର ୫୦ଶତ୍ अଧାୟ) େର ଜରାସ ସହ ଯୁ
ଏବଂ ଦାରି କାନଗର ନି ମା ଣ କରି େସଠାେର ଯାଦବମାନ+ अବାପନ । କଂସର ଶଶୁର
ଜରାସ। କଂସର ୨ ପତw ୀ - अ`ି ଓ ପାି । ଜରାସର ୨୩ अେfୗହି ଣୀ େସନା ଥିେଲ।
ଜରାସ ଶୀକୃ  ବଳରାମ+ ଦାରା ୧୭ ଥର ପରା` େହାଇଥିେଲ। ଜରାସ ଓ
କାଳଯବନ+ ମି ଳିତ ଶତ°ଭୟ ବାହାନାେର ଶୀକୃ  ଦାରିକା ନି ମା ଣ କରାଇଥିେଲ । ଏହି
9ର ୭୭ତମ अଧାୟର େଶାକ ୪୭ େର ଜରାସ ବଧ ବ#ତ ।
ପପାଶତ୍ अଧାୟ (ମୂଳ ସଂ9ୃତେର ୫୧ଶତ୍ अଧାୟ) େର ମୁଚୁକୁ C ଦାରା
କାଳଯବନର ବି ନାଶ; ମୁଚୁକୁ C ଓ ଶୀକୃ +ର କେଥାପକଥନ । କାଳଯବନକୁ େମାହ
କରି ଶୀକୃ  ପବତ ଗୁ£ା ପଯs ଚାଲି ଗେଲ ।
।

କାଳ କି ବାଇବ ଭେଲ

।।

କାଳଯବନ, ମୁଚୁକୁ C+ ଦୃ ିେର ଭସE େହାଇଗଲା । ଇfାକୁ ବଂଶୀୟ ଯୁବନାଶ+
ପୁତ ମାତା+ର ପୁତ ମୁଚୁକୁ C । େଦବତା ମାନ+ଠାରୁ अତି ନି ଦାେର େଶାଇବା
ଆଶୀବାଦ ପାଇ ମୁଚୁକୁ C, ବହୁଦି ନ अନି ଦା ଥିବାରୁ କ ାs େହାଇ େଶାଇ ରହି ଥିେଲ ।
େଦବତାମାନ+ କହି ବା ପକାେର େକୗଣସି ମୁଖ  ଯଦି ତା+ୁ ନି ଦାରୁ ଉଠାଏ, େସ ଉଠି ବା

ତ
ିକ

ା

ପେର ତା+ ଦୃ ି ପଡ଼ି ବା ମାେତ ହY େସହି ଦୁ  ଭସE େହାଇଯି ବ । େତଣୁ କାଳଯବନ ତା+ୁ
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ମରଣ କାେଳ ନି ଦା ଗେଲ

ମନୁ ଷ ଜନE ମହୀ ତେଳ

।।

ହ
ାନ

।

ଆ

अେଶଷ ଜନE ପଣ
ୂ  ଫେଳ

ଇ
-ପ

ଉଠାଇଥିବାରୁ େସ ଭସE େହାଇଗଲା ।

ଆହାନ ଇ-ପତି କା ସ!ୂ # ନି ଃଶୁ% ବି ତରଣ େହତୁ ଡା େଜାତି ପସାଦ ପ)ନାୟକ+ ,ାରା ପତି -ି ତ ଓ ପକାଶି ତ
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ଈCି ୟ ସୁେଖ େଦଇ ମତି

।

େତାର ଚରେଣ ନ ଭଜsି । ।

ପଡ଼sି ଗୃହ अ କୂେପ

।

ପଶୁ େଯସେନ ତୃ ଣ ଶାେକ । ।୧୦/୫୫/୪୭

ଏହି अଧାୟର େଶାକ ୫୦ ରୁ ୫୪ ମଧେର ସଂସାରର ଜqାଳ ରହସ, fଣାୟୀ
ଶରୀରର ପକୃ ତି ଓ ଭାଗେର ଥିେଲ ହY ସ| ମି ଳି ପାଣୀ ପରମବହEେର ଶରଣ ପାଇବ
େବାଲି ବ#ନା अଛି ।
େଶାକ ୬୪େର ମୁଚୁକୁ C ବାହEଣୀ ଗଭେର ଜନE େହେବ େବାଲି ଶୀକୃ  କହି େଲ, କି g
େସ େକଉଁ ବହEଣୀ ଓ େକେବ, କି ପରି , େସ ବହEଣୀ ଗଭେର େକଉଁଠି ଜନE େନେଲ अଥାତ୍
ମୁଚୁକୁ Cର ପରଜନE ରହସ ଦଶାଯାଇନାହY ।
ଷଟ୍ପାଶତ୍ अଧାୟ (ମୂଳ ସଂ9ୃତେର ୫୨ଶତ୍ अଧାୟ) େର ଶୀକୃ +ର ଦାରି କା
ଗମନ ଏବଂ ବାହEଣ ହ`େର ଶୀକୃ + ନି କଟକୁ ରୁକିE ଣୀ+ ସେCଶ। ବଳରାମ ଓ କୃ 
ଜରାସକୁ ଭୟକରି ବା ଛଳନାେର ମଥୁରା ଛାଡ଼ି ଦାରି କା ଚାଲି ଗେଲ। ଜରା ଭାବି ଲା

ବହEା+ େପରଣାକେମ ନି ଜ େରବତୀ ନାମକ କନାକୁ ବଳରାମ+ ସହ ବି ବାହ
କରାଇଥିେଲ । (୯ମ 9େର ବ#ତ) । ବି ଦଭ େଦଶର ରାଜା ଭୀଷEକ+ର ୫ ପୁତ ଓ ୧
କନା । ବଡ଼ ପୁअ ରୁକEୀ ଏବଂ अନ ୪ ଜଣ – ରୁକEରଥ, ରୁକEବାହୁ, ରୁକEେକଶ ଓ
ରୁକEମାଳୀ । କନାଟିର ନାମ ରୁକିE ଣୀ । ରୁକିE ଣୀ ଓ ଶୀକୃ  ବି ବାହ େହବା କଥାେର

ତ
ିକ

ା

ବୁ ବାବ ରାଜି ଥିେଲ ବି ଭାଇ ରୁକEୀ ଏହା àହଁୁ ନ ଥିଲା । େସ ଶି ଶୁପାଳକୁ ହY ରୁକିE ଣୀ
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େସମାେନ, େସ ଲଗାଇଥିବା ନି ଆଁେର େପାଡ଼ି ଗେଲ। ଆନ^ େଦଶର ରାଜା େରୖବତ,

ହ
ାନ
ଆ

ପଠାଇଥିେଲ ।

ଇ
-ପ

ବି ବାହ େଦବାକୁ àହଁୁ ଥିେଲ । ଶୀକୃ + ନି କଟକୁ ରୁକିE ଣୀ+ େଗାପନୀୟ ସେCଶ

ଆହାନ ଇ-ପତି କା ସ!ୂ # ନି ଃଶୁ% ବି ତରଣ େହତୁ ଡା େଜାତି ପସାଦ ପ)ନାୟକ+ ,ାରା ପତି -ି ତ ଓ ପକାଶି ତ
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ସପାଶତ୍ अଧାୟ (ମୂଳ ସଂ9ୃତେର ୫୩ଶତ୍ अଧାୟ) େର ରୁକିE ଣୀ ବି ବାହ
ବଣନ । ଶୀକୃ + ରଥ ଗରୁଡ଼ଧଜର ସାରଥି ଦାରୁକ । ରଥର ୪ अଶର ନାମ – େଶୖ ବ,
ସୁଗୀବ, େମଘପୁy ଓ ବଳାହକ । କୁ kିନଗକୁ େସ ଏହି ରଥେର ଯାଇ ରୁକିE ଣୀ+ୁ ବି ବାହ
କେଲ ।
अପାଶତ୍ अଧାୟ (ମୂଳ ସଂ9ୃତେର ୫୪ଶତ୍ अଧାୟ) େର ଶି ଶୁପାଳକୁ ଓ
ଶତ°ରାଜାମାନ+ୁ ଜି ଣି ରୁକିE ଣୀ+ ସହି ତ ଶୀକୃ + ଦାରିକା ଗମନ ଏବଂ ବି ବେହାବ
ପାଳନ ବ#ତ । ଏହି 9ର ୭୯ अଧାୟର େଶାକ ୪୩ େର ଶି ଶୁପାଳ ବଧ ବ#ତ ।
ଏ େଦହ ଈଶର ଆୟ^



ସକମ ଫେଳ ଆତଯାତ

।।

କା-ପି ତୁଳା ହେ` େନଇ

।

କୁ ହୁକୀ େଯମs ନଚାଇ

।।

ପତି ମା ଚେଳ େସହି ମତ

।

େସ େଯେହw କୁ ହୁକୀ ଆୟ^

।।

ଈଶର ଆୟ³ ଏ େଦହୀ

।

ଏହାର ସୁଖ ଦୁ ଃଖ ନାହY । । ୧୦/୫୮/୧୨

ହରଣ ତଥା ଶaରାସୁର ବଧ ବ#ତ ।
ଭଗବାନ+ର अଂଶ କାମେଦବ ଶି ବ+ େକାଧେର ଭସE େହାଇ ପୁଣି ଶୀକୃ +
ଔରସେର ରୁକିE ଣୀ ଗଭେର ଜନE େହାଇ ପଦୁ ମw ନାମେର ବି ଖାତ େହେଲ । େସ ବହୁତ
ସୁCର ଥିେଲ ।

ତ
ିକ

ା

ପୁେବାr କାମେଦବ ବା କCପ ଭସE େହବା ସମୟେର ଶaରାସୁର କCପ ପତw ୀ
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ଉନଷ-ିତମ अଧାୟ (ମୂଳ ସଂ9ୃତେର ୫୫ଶତ୍ अଧାୟ) େର ପଦୁ ମw ଜନE ଓ

ଇ
-ପ

ରତି କୁ େନଇ ପେତକ ଦି ନ ଏକ ନବ କନା ପାଇ େଭାଗ କରୁଥାଏ । ନାରଦ+ ଠାରୁ

ଆ

ହ
ାନ

ଶaରାସୁର ଜାଣି ପାରି ଲା କି ରୁକEଣୀ ଗଭରୁ ତାର ଶତ° ଜାତ େହାଇଛି । ଶaରାସୁର
ଆହାନ ଇ-ପତି କା ସ!ୂ # ନି ଃଶୁ% ବି ତରଣ େହତୁ ଡା େଜାତି ପସାଦ ପ)ନାୟକ+ ,ାରା ପତି -ି ତ ଓ ପକାଶି ତ
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କୃ + अsଃପୁରକୁ ଯାଇ ନବଜାତ ଶି ଶୁକୁ େàରାଇ େନଇ ସମୁଦ ଜଳେର ପକାଇଲା ।
ତାକୁ ରାଘବ (ବଡ଼ ମାଛ) ଖାଇଲା । କି g େସ ମୀନ ଗେଭ ଭସE େନାହି ଲା । େସ ମୀନ
େକଉଟ ଜାଲେର ପଡ଼ି ଲା । େକଉଟମାେନ ତାକୁ େନଇ ଶaରାସୁରକୁ େଦେଲ । େସ
େନଇ ରତୀକୁ େଦଲା । ମୀନଟିକୁ କାଟିବା ସମୟେର େସଥିରୁ ବାଳକ ପାଇ ତାକୁ
ଶaରାସୁର ପାଳି ଲା । ନାରଦ ରତୀକୁ ଜଣାଇେଦେଲ େଯ େସହି ବାଳକ ହY ତାର ସାମୀ ।
ରତୀ ପା ପୁତକୁ ତାର ପବ
ୂ  ବୃ ^ାs ଶୁଣାଇେଲ । ଶaରାସୁର ବଧ େହଲା ।
ଷ-ିତମ अଧାୟ (ମୂଳ ସଂ9ୃତେର ୫୬ଶତ୍ अଧାୟ) େର ସମsକ ମଣି ବୃ ^ାs;
ଜାaବତୀ ଓ ସତଭାମା ସହ ଶୀକୃ + ପରି ଣୟ । ସତାଜି ତ୍ ସୂଯ + ଭr ଥିବାରୁ ତା+ୁ
ସମsକ ମଣି ପା େହାଇଥିଲା । ଦି େନ ସତାଜି ତ୍ ଭାଇ ପେସନ୍ ବଣେର ଶୀକାର କରୁ
କରୁ ସି ଂହ ତାକୁ ମାରି ମଣି େନଲା। େସହି ମଣି, ସି ଂହକୁ ମାରି ଜାaବାନ୍ ଭାଲୁ େନଲା।
ଶୀକୃ  ଭାଲୁ କୁ ମାରି ମଣି ଆଣିେଲ। ଜାaବାନର ଝି अ ଜa°ବତୀକୁ ବାହା େହେଲ। େସହି

ବି ବାହ କରାଇେଲ। ଏହି अଧାୟେର ଓଜନର େକେତକ ଏକକ ବି ଷୟେର କୁ ହାଯାଇଛି ,
େଯପରି କି ବାହି (ଧାନ)େର ୧ ଗୁqା, ୫ ଗୁqାେର ୧ ପଣ, ୮ ପଣେର ୧ ଧରଣ, ୮
ଧରଣେର ୧ କଷ (େତାଳା ବା ୧୧.୬୬୪ ଗାମ୍), ୪ କଷେର ୧ ପଲ, ୧୦୦ ପଲେର ୧
ତୁ ଳା, ୨୦ ତୁ ଳାେର ୧ ଭାର । अଥାତ୍ ୧ ଭାର = ୮୦୦୦ କଷ ବା େତାଳା; अଭାର =

ତ
ିକ

ା

୭୪୬ କି େଲା ୪୯୬ ଗାମ୍ ।

ଇ
-ପ

ଏକଷ-ିତମ अଧାୟ (ମୂଳ ସଂ9ୃତେର ୫୭ଶତ୍ अଧାୟ) େର ଶତଧନା ଦାରା

ଆ

ହ
ାନ

ସମsକ ମଣି ହରଣ, ଶତଧନା ବଧ; ଭୟେର ପଳାୟନ କରି ଥିବା अକ°ର+ୁ ସsନା ପବ
ୂ କ

ଆହାନ ଇ-ପତି କା ସ!ୂ # ନି ଃଶୁ% ବି ତରଣ େହତୁ ଡା େଜାତି ପସାଦ ପ)ନାୟକ+ ,ାରା ପତି -ି ତ ଓ ପକାଶି ତ
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ପୁନଃ ଦାରି କା ଆମଣ ।
ଜତୁ ଗୃହେର ପୁ ପାkବ େପାଡ଼ି ମରିଗେଲ ଶୁଣି ଶୀକୃ -ବଳରାମ ହ`ିନାପୁର
ଗେଲ। ଫଳେର अକ°ର ଓ କ°ତବମା, ସତଧନା+ୁ

ଉସେକଇେଲ େଯ, ସତଜି ତ,

ସତଭାମା+ୁ ତା+ୁ ବାହାେଦବାକୁ କହି କୃ +ୁ େଦଇେଦେଲ, େତଣୁ ସତାଜି ତକୁ ମାରି
ମଣିଟି େନଇଆସ । ଶତଧନା, ଶୀକୃ + अନୁ ପିତି େର ସତାଜି ତ+ୁ ମାରି େଦେଲ ।
ପେର କୃ  ଏ ବି ଷୟ ଜାଣି ଶତଧନା+ୁ ହତା କେଲ । କି g ତା ପାଖରୁ ମଣି ଟି ପାଇେଲ
ନାହY ।
ଶତଧନାର ବଧ ଶୁଣି अକ°ର ଓ କୃ ତବମା ଦାରକାରୁ ପଳାଇଗେଲ। ଥେର କାଶୀ
ନେରଶ+ର ରାଜେର ବଷା ନ େହବାରୁ େସ ଶୁଫ%+ ସହ ନି ଜ କନା ଗାCିନୀ+ୁ
ବି ବାହ କରାଇବାରୁ ବଷା େହଲା । େତଣୁ ତା+ ପୁତ (ଶୁଫ% ଓ ଗାCିନୀ+ ପୁତ)
अକ°ର+ ଠାେର ମଧ ପି ତା+ ପଭାବ ଥାଇ େସ େଯଉଁଠି ନ ଥାsି , େସଠାେର अକାଳ

अନୁ ପିତି ନୁ େହଁ । ତଥାପି , େସ अକ°ର+ୁ ପୁଣି ଦାରି କାକୁ ଡ଼କାଇେଲ । ସତାଜି ତ+ ପୁତ
ନଥିେଲ ।
ସମsକ ମଣି अକ°ର+ ନି କଟେର ଥିଲା । କୃ  ମାଗିବାରୁ अକ°ର ମଣି ଟି ତା+ୁ
େଦେଲ । କି g େସଇଟିକୁ ନି ଜ ାତି କୁଟୁ a+ୁ େଦଖାଇ ପୁଣି अକ°ର+ୁ ହY ତାହା

ତ
ିକ

ା

େଫରାଇେଦେଲ ।

ଆ

ହ
ାନ

ଇ
-ପ

ଦି ଷ-ିତମ अଧାୟ (ମୂଳ ସଂ9ୃତେର ୫୮ଶତ୍ अଧାୟ) େର ଖାkବବନ ଦହନ ଓ
କାଳି Cୀ ସହ ଶୀକୃ + ବି ବାହ ।
ଆହାନ ଇ-ପତି କା ସ!ୂ # ନି ଃଶୁ% ବି ତରଣ େହତୁ ଡା େଜାତି ପସାଦ ପ)ନାୟକ+ ,ାରା ପତି -ି ତ ଓ ପକାଶି ତ
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ସୂଯ + କନା କାଳି Cୀ+ अନୁ େରାଧେର ଶୀକୃ  ତା+ୁ ବରଣ କେଲ। अଗିw ପୁରୁ.
ସତବତ+ ଯେର ଘି अ ଖାଇ ବାଧି ଗ` େହେଲ। େସଥିରୁ ମୁrିପାଇଁ ଖାkବ ବନ
ଖାଇବାକୁ अନୁ େରାଧ କରି ବାରୁ अଜୁ ନ+ ଦାରା ଶୀକୃ  ଖାkବ ଦହନ କରାଇେଲ।
अଗିw େଦବ ସg େହାଇ अଜୁ ନ+ୁ ଗାkିବ ଧନୁ , ୨ଟି अfୟ ତୁ ଣୀର, ୪ଟି େଶତ अଶ ଓ
୧ଟି ରଥ ଏବଂ ୧ଟି କବଚ ଉପହାର େଦେଲ। ଏହି ବନ ଦହନ ସମୟେର अଜୁ ନ,
ମୟଦାନବକୁ अଗିw ରୁ ବାଇଥିବାରୁ େସ अଜୁ ନ+ ନି ମେs ଏକ ସଭାଗୃହ ନି ମା ଣ କରାଇ
େଦଇଥିେଲ। େସହି ସଭାଗୃହେର ଦୁ େଯାଧନର ଜଳ ଯାଗାେର ଳ ଓ ଳ ଯାଗାେର ଜଳ
ଭମ େହାଇ ଯାଇଥିଲା। ଶୀକୃ , କାଳି Cୀ କନାକୁ ଦାରକାପୁରକୁ େନଇ, ଉ^ରାୟେଣ
अମରଗୁରୁ ଲଗwେର ବି ବାହ କେଲ ।
ତି ଷ-ିତମ अଧାୟ (ମୂଳ ସଂ9ୃତେର ୫୮ଶତ୍ अଧାୟର अବଶି ାଂଶ) େର
ମି ତବି Cା, ଲfEଣା, ସତା ଓ ଭଦା ସହ ଶୀକୃ + ବି ବାହ। अବsୀପୁର (ଉ®ୟି ନୀ)େର

ମି ତବି Cା। େସହି କନା ସୟaରେର ଶୀକୃ +ୁ ପାଇବାକୁ ଇ¢ା କରୁଥିଲା। େସହି
ମି ତବି Cା ଥିଲା ଶୀକୃ + ପି ଉସୀ ରାଜାଧି େଦବୀ (ଶର
ୂ + ୫ କନାରୁ ଏକ)+ର ଝି अ।
ତା+ୁ ସୟaର ସଭାରୁ ଶୀକୃ  େନଇଯାଇଥିେଲ। େକାଶଳ ରାଜ ନଗwଜିତ+ ପଣ
अନୁ ସାେର ସାତଟି ଷ»କୁ ପରା` କରି ଶୀକୃ , ନଗwଜିତ+ କନା ସତା (ନଗwଜିତା)କୁ

ତ
ିକ

ା

ବାହାେହେଲ। ଶୀକୃ + ପି ଉସୀ େକକୟ ରାଜା+ ରାଣୀ ଶ°ତକୀ^+ କନା ଭଦା+ୁ ,
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ଦୁ େଯାଧନର ବି ଶାସୀ ଦୁ ଇଭାଇ ବି C ଓ अନୁ ବି C ଥିେଲ। େସମାନ+ ଭଉଣୀ ଥିଲା

ଇ
-ପ

ଭଦା+ ଭାଈ ସsନ ଶୀକୃ + ସହ ବି ବାହ କରାଇ େଦେଲ। ମଦେଦଶ (ମଧପେଦଶ)

ଆ

ହ
ାନ

ର ରାଜା+ କନା ଲfEଣା+ୁ ସୟaର ସମୟେର ଶୀକୃ  ହରଣ କରି େନଇ ଆସି ଥିେଲ ।
ଆହାନ ଇ-ପତି କା ସ!ୂ # ନି ଃଶୁ% ବି ତରଣ େହତୁ ଡା େଜାତି ପସାଦ ପ)ନାୟକ+ ,ାରା ପତି -ି ତ ଓ ପକାଶି ତ
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ଚତୁ ଃଷ-ିତମ अଧାୟ (ମୂଳ ସଂ9ୃତେର ୫୯ତମ अଧାୟ) େର ନାରକାସୁର ବଧ;
 ୁ ପାରି ଜାତ ବୃ f
େଷାଳସହସ ଏକଶତ ରାଜକନା+ ସହି ତ ଶୀକୃ + ବି ବାହ ଏବଂ ସଗର
ଆନୟନ। େଭୗମାସୁର ବା ନରକାସୁର ବରୁଣ+ର ଛତ, अଦି ତି+ର କୁ kଳ ଓ
େଦବତାମାନ+ ମଣି ପବତ ନାମକ ାନ ଛଡ଼ାଇ ଆଣିଥିଲା। ଇC ଏ ବି ଷୟେର ଶୀକୃ +ୁ
କହି ବାରୁ ଭଗବାନ, ସତଭାମା+ ସହ ଗରୁଡ଼ ଉପେର ବସି ଆଧୁନିକ ଆସାମର
ପାେଗ୍ଜାତି ଷପୁର अଭିମୁେଖ ଚାଲି େଲ। େସଠାେର ଯାଇ ନବରକୁ ଭ|ାରୁଜା କେଲ।
ମୁରଦାନବ+ େସହି ଶ¹ ଶୁଣି ନି ଦ ଭା|ିଗଲା। ମୁରର ୫ଟି ମୁk। େସ ଜଳେର
େଶାଇଥିଲା। ଭଗବାନ, ମୁର େଦୖ ତର ୫ଟି ଯାକ ମୁk କାଟିେଦେଲ। ମୁର େଦୖ ତର ୭ଟି
ପୁअ - ତାମ, अsରି f, ଶବଣ, ବି ଭାବସୁ, ବସୁ, ନଭାନ ଓ अରୁଣ। େସମାନ+ୁ ଶୀକୃ 
ବଧ କେଲ। ଏହା େଦଖି ନାରକାସୁର अତି ଶୟ େକାଧି ତ େହାଇ ଶୀକୃ + ସହ ଲଢ଼ି ଲା।
ଶୀକୃ  ନାରକାସୁରକୁ ବଧ କେଲ। ନରକାସୁର ବି ଭିନw ାନରୁ ବି ଭିନw ରାଜା+ର

େହାଇଗେଲ। ଶୀକୃ  ଓ ସତଭାମା ଇCପୁର ଯାଇ େସଠାେର ଇC+ୁ अଦି ତି+ କୁ kଳ
େଫରାଇେଲ। ସତଭାମା+ अନୁ େରାଧେର ଭଗବାନ ଇCପୁରରୁ ପାରି ଜାତ େନବାକୁ
ଇ¢ା କେଲ। କି g ଇC ମନା କେଲ। େତଣୁ ଇC ସେମତ ସମ` େଦବତା+ୁ ପରାଜୟ
କରି ଶୀକୃ  େସହି ବୃ fକୁ ଉପାଡ଼ି ଆଣି ଗରୁଡ଼ ପି ଠିେର ରଖି, ଆଣି ସତାଭାମା+

ତ
ିକ

ା

ଉଦାନେର ଲଗାଇେଦେଲ ।

ଆ

ହ
ାନ

ଇ
-ପ

ପଷ-ିତମ अଧାୟ (ମୂଳ ସଂ9ୃତେର ୬୦ତମ अଧାୟ) େର ରୁକିE ଣୀ+ ସେ|
ଶୀକୃ + ହାସ ବି େନାଦ ବ#ନ ।
ଆହାନ ଇ-ପତି କା ସ!ୂ # ନି ଃଶୁ% ବି ତରଣ େହତୁ ଡା େଜାତି ପସାଦ ପ)ନାୟକ+ ,ାରା ପତି -ି ତ ଓ ପକାଶି ତ
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ଷ-ଷ-ିତମ अଧାୟ (ମୂଳ ସଂ9ୃତେର ୬୧ତମ अଧାୟ) େର ଶୀକୃ + ପୁତେପୗତାଦି + ନାମ; अନି ରୁ ବି ବାହ ଓ ରୁକEଣ ବଧ ବ#ନା କରାଯାଇଛି । ଶୀକୃ +
ପେତକ ପତw ୀର ୧୦ ପୁତ ଓ ୧ କନା । େମାଟ ୧୬୧୦୮୧୦ =୧୬୧୦୮୦

ପୁତ

ଓ

୧୬୧୦୮ କନା ।
ରୁକିE ଣୀ ଗଭରୁ ୧୦ ପୁତ - ପଦୁ ମw, ଚାରୁେଦ, ସୁେଦ, ଚାରୁେଦହ, ସୁଚାରୁ,
ଚାରୁଗୁ, ଭଦଚାରୁ, ଚାରୁଚC, ବି ଚାରୁ ଓ ଚାରୁ୍। ସତଭାମା ଗଭରୁ ୧୦ ପୁତ – ଭାନୁ ,
ସୁଭାନୁ , ସଭାନୁ , ପଭାନୁ , ଭାନୁ ମାନ, ଚCଭାନୁ , ବୃ ହÖାନୁ , अତି ଭାନୁ , ଶୀଭାନୁ ଓ
ପତି ଭାନୁ । ଜାaବତୀ+ର ଗଭରୁ ୧୦ ପୁତ – ଶାa, ସୁମିତ, ପୁରୁଜି ତ୍, ଶତଜି ତ୍,
ସହସଜି ତ୍, ବି ଜୟ, ଚି ତେକତୁ , ବସୁମାନ୍, ଦବି ଡ଼ ଓ କତୁ । ନଗwଜିତୀ (ସତା)+ ୧୦ ପୁତ
– ବୀର, ଚC, अଶେସନ, ଚି ତଗୁ, େବଗବାନ୍, ବୃ ଷ, ଆମ, ଶ+ୁ , ବସୁ ଓ କୁ sି । କାଳି Cୀ+
୧୦ ପୁତ – ଶ°ତ, କବି , ବୃ ଷ, ବୀର, ସୁବାହୁ, ଭଦ, ଶାs, ଦଶ, ପ#
ୂ  ମାସ ଓ େସାମକ ।

ପବଳ, ଉଗ, ମହାଶrି, ସହ, ଓଜ ଓ अପରାଜି ତ । ମି ତବି Cା+ ୧୦ ପୁତ – ବୃ କ, ହଷ,
अନି ଳ, ଗୃଧ, ବନ, अନw ାଦ, ମହାଶ, ପାବନ, ବହିw ଓ fୁଧି । ଭଦା+ର ୧୦ ପୁତ –
ସଂଗାମଜି ତ୍, ବୃ ହେନ, ଶର
ୂ , ପହରଣ, अରି ଜିତ୍, ଜୟ, ସୁଭଦ, ବାମ, ଆୟୁ ଓ ସତକ ।
ରୁକିE ଣୀ+ ପୁତ ପଦୁ ମw, ପତw ୀ ରତି + ଛଡ଼ା, େଭାଜଟକ-ନଗରବାସୀ ରୁକEୀ+ କନା

ତ
ିକ

ା

ରୁକEବତୀ+ୁ ମଧ ବି ବାହ କରି ଥିେଲ । ପଦୁ ମw ଓ ରୁକEବତୀ+ ଠାରୁ अନି ରୁ ଜନE
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ମଦେଦଶୀ ରାଜକୁ ମାରୀ ଲfEଣା+ ୧୦ ପୁତ - ପେଘାଷ, ଗାତବାନ୍, ସି ଂହ, ବଳ,

ଇ
-ପ

େହାଇଥିେଲ । ରୁକିE ଣୀ+ ଏକମାତ କନା ଥିଲା ଚାରୁମତୀ । କୃ ତବମା+ ପୁअ ବଳୀ ତାକୁ

ଆ

ହ
ାନ

ବି ବାହ କରି ଥିେଲ । ରୁକEୀ ନି ଜ ନାତୁ ଣୀ େରାଚନାର ବି ବାହ ରୁକିE ଣୀ+ ନାତି अଥାତ୍
ଆହାନ ଇ-ପତି କା ସ!ୂ # ନି ଃଶୁ% ବି ତରଣ େହତୁ ଡା େଜାତି ପସାଦ ପ)ନାୟକ+ ,ାରା ପତି -ି ତ ଓ ପକାଶି ତ
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ପଦୁ ମw+ ପୁତ अନି ରୁ+ ସହକରାଇଥିେଲ । ବଳରାମ ପଶାେଖଳେର ଜି ତି ଥିେଲ, କି g
ରୁକEୀ+ର ତାଲ ଉପହାସ ସହ ନ କରି ତା+ୁ ବଧ କରିଥିେଲ ।
ସଷ-ିତମ अଧାୟ (ମୂଳ ସଂ9ୃତେର ୬୨ତମ अଧାୟ) େର ଉଷା-अନି ରୁ ମି ଳନ
ଓ ବାଣାସୁର ଦାରା अନି ରୁ ନାଗଫାଶବନ । ବି ୁ ବାମନ+ ଦାରା ଦମନ େହାଇଥିବା
ବଳି + ୧୦୦ ପୁତ ମଧେର େଜ- ପୁତ ଥିଲା ବାଣାସୁର । ବାଣାସୁରର କନା ଥିଲା
ଉଷା । େସ अନି ରୁ+ ସେ| ରମଣ କରୁଥିବା ସପw େଦଖି ଲା । ବାଣାସୁରର ମୀ
କୁ ାk । ତା+ କନା ଚି ତେଲଖା । ଚି ତେଲଖା अନି ରୁ+ୁ େଯାଗବଳେର ଆଣି ଉଷା+
କfେର େଭଟ େଦଲା । अନି ରୁ ବାଣାସୁରର େସୖ ନମାନ+ୁ ଆଘାତ କେଲ ।
अଷ-ିତମ अଧାୟ (ମୂଳ ସଂ9ୃତେର ୬୩ତମ अଧାୟ) େର ହରି ହରଯୁ ତଥା
ଶୀକୃ  ବାଣାସୁର ଯୁ ଓ ବାଣାସୁର ବାହୁେ¢ଦ, ରୁଦଜ(ଶି ବ)+ର `ୁତି । ଶୀକୃ  ଓ
ବଳରାମ+ ସହ ପଦୁ ମw, ସାତକି , ଗଦ, ସାa, ସାରଣ, ନC, ଉପନC, ଭଦ ଆଦି

କରି େଦେଲ । ଶି ବ ମଧ ଶୀକୃ  ଓ ବଳରାମ+ ସହ ଯୁ କେଲ । ପଦୁ ମw ସହ
କା³◌ିେକୟ ଯୁ କେଲ । ବଳରାମ+ ସହ କୁ ାk ଓ କୂପକ# ଲଢ଼ି େଲ । ବାଣାସୁରର
ପୁअ ସହ ସାa ଓ ବାଣାସୁର ସହ ସାତକି ଯୁ କେଲ । ଶୀକୃ  କୃ ଣାv (ହାଇ ମାରି ବା
अv) ମାରି ଶି ବ+ୁ ଯୁରୁ ନି ବୃ³ କେଲ । ଶି ବ ଯୁ କରି ବା ପରି େବ³ର୍ େକବଳ ହାଇ

ତ
ିକ

ା

ମାରି େଲ । ଶୀକୃ  ବାଣାସୁରର ବାହୁ ଗୁଡ଼ିକୁ େଛଦନ କରିେଦେଲ । େକବଳ ୪ଟି ବାହୁ
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ବୀରମାେନ ୧୨ अେfୗହି ଣୀ େସୖ ନ ଧରି ଯାଇ ବାଣାସୁରର ରାଜଧାନୀ େଘରାଉ

ଇ
-ପ

ଛାଡ଼ି େଦେଲ । କାରଣ, ବାଣାସୁର, ପହଲ@ ାଦର ବଂଶଧର ଥିଲାଏବଂ ଭଗବାନ ଏହି

ଆ

ହ
ାନ

ବଂଶଧାରୀମାନ+ୁ ବଧ କରି େବ ନାହY େବାଲି ପହ@ ାଦ+ୁ ପତି ଶତି େଦଇଥିେଲ । ଏହି
ଆହାନ ଇ-ପତି କା ସ!ୂ # ନି ଃଶୁ% ବି ତରଣ େହତୁ ଡା େଜାତି ପସାଦ ପ)ନାୟକ+ ,ାରା ପତି -ି ତ ଓ ପକାଶି ତ
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ବଂଶଧାରୀ ବଳି କୁ ବି ଭଗବାନ ନ ମାରି ୩ୟ ପାଦେର ପାତାଳେର ଚାପି େଦଇ ତାର ଗବ
ଗqନ କରି ଥିେଲ ।
ଉନସତି ତମ अଧାୟ (ମୂଳ ସଂ9ୃତେର ୬୪ତମ अଧାୟ)େର ନୃ ଗରାଜା ଚରି ତ ଓ
ଶାପମୁrି । ନୃ ଗରାଜା+ ଦାରା େଗାରୁଦାନ େବେଳ अନ ଜେଣ ବାହEଣ+ର ଗାଈଟିଏ ବି
େସଥିେର ମି ଶିଯାଇଥିବାରୁ େସ ନି ଜର ଗାଈ ଭାବି େସହି ଗାଈଟିକୁ ନ ଜାଣି ପାରି ଦାନ
କରି େଦଇଥିବାରୁ େସ ବାହEଣବrି ସହି ତ ଯୁrିତକ େହାଇଥିଲା । େସହି ବହEଣବrି+
अଭିଶାପେର େସ ଏkୁअ େହାଇ କୂପ ମେଧ ପତି ତ ଥିେଲ । ଭଗବାନ ଶୀକୃ ଷw+ ହ`ର
ସଶ  ପାଇ େସ ଉାର େହେଲ । ଭଗବାନ କହି ଛs, ବି ଷ ଖାଇଥିେଲ ମଧ ତାହାର
ପତି କାର କରି େହବ କି g ବାହEଣ ଧନ ହଜମ अସବ । ଯଥା ମଁୁ ତାହା ମଣଇ ଉଶାସ

।।

ଯାହାର ପତି କାର ଥାଇ

।

ତାର ଭfେଣ ଭୟ ନାହY

।।

ବହEସ ମହା ବି ଷ େହାଇ

।

ତାହାର ପତି କାର ନାହY । । ୧୦/୬୯/୩୩

ବି ଷ ଭfିେଲ ପାଣୀ ମେର

।

ବହEସ ବଂଶ ନାଶ କେର

।।

େଯ ବନ ଦହଇ अନଳ

।

ରfା କରଇ କCମୂଳ

।।

ବହEସ-अଗିw ଏ ସଂସାେର

।

ସମୂେଳ ବଂଶ ନାଶ କେର

।।

ବହEସ-अଗିw େତଜ େଯେତ

।

େକ ଲÜି ପାରି ବ ଜଗେତ

।।

ବାହEଣଧନ େଯହୁ ଗାେସ

।

ତି ନିପୁରୁଷ ତାର ନାେଶ

।।

ତାତ ଜନନୀ େବନି ବଂଶ

।

ଉଭୟକୁ ଳ କେର ନାଶ

।।

ଆତEା ସହି େତ କେର ନାଶ

।

ଏ କଥା େବଦେର ପକାଶ। । ୧୦/୬୯/୩୪,

ଆ

ହ
ାନ

ଇ
-ପ

ତ
ିକ

ା

।

ଆହାନ ଇ-ପତି କା ସ!ୂ # ନି ଃଶୁ% ବି ତରଣ େହତୁ ଡା େଜାତି ପସାଦ ପ)ନାୟକ+ ,ାରା ପତି -ି ତ ଓ ପକାଶି ତ
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୩୫
ବାହEଣଧନ େଯହୁ ହେର

।

ପେଡ଼ ନରକ ତମେଘାେର

।।

fତି ୟ ରାଜପଣ ପାଇ

।

ଆତEାର ଗତି ନ ଜାଣଇ

।।

ବାହEଣ ଧନ ସାଦୁ ମଣି

।

ବେଳ ହରsି େଯେତ ପାଣୀ

।।

ନି ରେତ ସୁଖ ପାୟ ମଣି

।

ପଡ଼sି ତମ ତର|ିଣୀ

ବାହEଣ ବୃ ^ି େଯେବ ବେଳ

।

fତି ୟ ହେର ବାହୁବେଳ

।।

अନw ନ ପାଇ ବି ପଜନ

।

ବି କେଳ କରsି େରାଦନ

।।

ବି ପେରାଦନ ଲୁ ହ ପଡ଼ି

।

ଭୂ ମିେର େଯେତ େରଣୁ ଜଡ଼ି

।।

େତେତ ବରଷ ମହାେଘାେର

।

ନରେକ ପଡ଼ଇ ନି ଭେର

।।

େସ ନି ର+ୁ ଶ େହାଇ ନେକ

।

अେs ପଡ଼ଇ କୁ ୀପାେକ । । ୧୦/୬୯/୩୭,

। । ୧୦/୬୯/୩୬

୩୮

ଗମନ; େଗାପୀ+ ସେ| ଜଳକୀଡ଼ା ଓ ଯମୁନାକଷଣ ବ#ନ । ବଳରାମ େଗାପପୁର ଯାଇ
ମଧୁ ମାଧବ अଥାତ୍ େଚୖ ତ ଓ େବୖ ଶାଖ ୨ ମାସ ରହି େଲ । ଯମୁନାେର କୀଡ଼ା କରିବାକୁ
ତାକୁ ବଳରାମ ଯମୁନାକୁ ପାଖକୁ ଡ଼ାକି େଲ କି g େସ ନ ଆସି ବାରୁ ତାକୁ ନି ଜ ଲ|ଳେର
ଟାଣି ଆଣିଥିେଲ ।

ତ
ିକ

ା

ଏକସତି ତମ अଧାୟ (ମୂଳ ସଂ9ୃତେର ୬୬ତମ अଧାୟ) େର େପୗkକ ଓ
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ସତି ତମ अଧାୟ (ମୂଳ ସଂ9ୃତେର ୬୫ତମ अଧାୟ) େର ବଳରାମ+ର ବଜପୁର

ଇ
-ପ

କାଶୀରାଜା ବଧ । କରୂଷ େଦଶର ନୃ ପବର େପୗkକ ନି ଜକୁ ବାସୁେଦବ େବାଲାଇ କୃ ର

ଆ

ହ
ାନ

ପାୟ ସଜ େହାଇ ସମ`+ୁ ତାର अଧୀନେର ରହି େସବା କରି ବାକୁ କହୁଥିେଲ । ଭଗବାନ
ଆହାନ ଇ-ପତି କା ସ!ୂ # ନି ଃଶୁ% ବି ତରଣ େହତୁ ଡା େଜାତି ପସାଦ ପ)ନାୟକ+ ,ାରା ପତି -ି ତ ଓ ପକାଶି ତ
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ଶୀକୃ  େପୗkକ ରାଜାର ଗବ ଗqନ କରଥିେଲ ଓ ତାକୁ ବଧ କେଲ । ଏବଂ େପୗkକ
ରାଜାର ମି ତ କାଶୀରାଜା+ ବଧ କରି କାଶୀନଗରୀକୁ ଜାଳି ଭସE କରି େଦଥିେଲ ।
ଦି ସତି ତମ अଧାୟ (ମୂଳ ସଂ9ୃତେର ୬୭ତମ अଧାୟ) େର ବଳରାମ+ ଦାରା
ଦି ବିଦ ବାନର ବଧ । ନରକାସୁର, ଭଗବାନ+ ଦାରା ବଧ େହଲା । ତାର ଦି ବିଦ
ନାମେର ଏକ ବାନର ସଖା ଥିଲା । ଏବଂ େସ, ସୁଗୀବ+ର ଜେଣ ମୀ ଏବଂ େମୖ C
(ମଇC)ର ଭାଇ ଥିଲା । अଥାତ୍ ମଇC, ଦି ବିଦର େଜ- ଭାଈ ଥିଲା । ଦି ବିଦର ସଖା
ନରକାସୁରର ମୃତୁ ଶୁଣି, େସ ତାର େଦୗରାତE ଆର କରି େଦଲା । ଦି ବିଦ େଦଖି ଲା
ବଳରାମ ସୁCରୀ ଯୁବତୀମାନ+ ସହ ପବତ ଉପେର ବି ରାଜମାନ େହାଇଥିେଲ । ଦି ବିଦ
ଓ ବଳରାମ+ ମଧେର େଘାର ଯୁ େହଲା । ଯୁେର ବଳରାମ+ ଦାରା ଦି ବିଦର ମୃତୁ
ଘଟିଲା ।
ତି ସତି ତମ अଧାୟ (ମୂଳ ସଂ9ୃତେର ୬୮ତମ अଧାୟ) େର େକୗରବ+ ପତି

ଜାaବତୀ+ ପୁତ ସାa ଏକ ମହାବୀର ଥିେଲ । େସ ଦୁ େଯାଧନ+ କନା ଲfEଣାକୁ
ସୟaର ସଭାରୁ ହରଣ କରି େନଇ ଆସି େଲ । େକୗରବମାେନ ସାa+ୁ ବାି ପକାଇ ଓ
ଲfEଣାକୁ ଧରି ହ`ିନାପୁରକୁ େଫରି ଆସି େଲ । ବଳରାମ େକାଧେର ହ`ିନାକୁ ଚୁ ରମାର୍
କରି ବାକୁ ଲାଗିେଲ । େକୗରବମାେନ ପରାଜି ତ େହାଇ ଭୟଭୀତ େହାଇ, ବଳରାମ+

ତ
ିକ

ା

ଶରଣ ପଶି େଲ । େଯୗତୁ କ େଦଇ ଲfEଣା ଓ ସାa+ୁ ଦାରି କା ପଠାଇେଦେଲ ।

ଆ

ହ
ାନ

ଇ
-ପ

ଚତୁ ଃସତି ତମ अଧାୟ (ମୂଳ ସଂ9ୃତେର ୬୯ତମ अଧାୟ) େର ପତି ରାଣୀ+
अsଃପୁରେର ଶୀକୃ + ଗୃହଚଯା େଦଖି ନାରଦ+ ବି ସEୟ ।
ଆହାନ ଇ-ପତି କା ସ!ୂ # ନି ଃଶୁ% ବି ତରଣ େହତୁ ଡା େଜାତି ପସାଦ ପ)ନାୟକ+ ,ାରା ପତି -ି ତ ଓ ପକାଶି ତ

Listen to Odia Podcast on https://anchor.fm/aahwaan

ବଳରାମ+ େକାପ ଓ ଶାa ବି ବାହ ।
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ପ୍ସତି ତମ अଧାୟ (ମୂଳ ସଂ9ୃତେର ୭୦ତମ अଧାୟ) େର ଶୀକୃ +
େଦୖ ନCିନ କୃ ତ ବ#ନା ଏବଂ ଜରାସର କାରାଗୃହେର अବରୁ ରାଜା+ ପତ େଘନି
ଦୂ ତର ପେବଶ । ଷଡ଼ଉମ – fୁଧା, ତୃ ଷା, େଶାକ, େମାହ, ଜରା ଓ ମୃତୁ । ସୁଧମା
ସଭାର ବି େଶଷତ ଏହି େଯ, େସଇଠି ବସି ଥିବା େଲାକ+ୁ ଷଡ଼ଉମ କ ଲାେଗ ନାହY ।
ଜରାସ ଦାରା ବCୀ େହାଇଥିବା ରାଜାମାନ+ ଦୂ ତ ଆସି ଶୀକୃ +ୁ , ବCୀରାଜାମାନ+
େଶାଚନୀୟ अବା ବ#ନା କେଲ । ଷଟ୍ସତି ତମ अଧାୟ (ମୂଳ ସଂ9ୃତେର ୭୧ତମ
अଧାୟ) େର ଉବ+ ପରାମଶକେମ ଶୀକୃ +ର ଇCପ ଆଗମନ ।
ସସତି ତମ अଧାୟ (ମୂଳ ସଂ9ୃତେର ୭୨ତମ अଧାୟ) େର ପାkବ+ର
ରାଜସୂୟ ଯ ଆେୟାଜନ ଏବଂ ଜରାସ ବଧ । ଭୀମ ଓ ଜରାସ ୨୭ ଦି ନ ଯୁ
କେଲ। ପେର ଭୀମ, ଶୀକୃ +ୁ କହି େଲ େଯ, େସ ଜରାସକୁ ଜି ଣି ପାରି େବ ନାହY ।
ଜରାସର ମୃତୁ ରହସ ଯାହା କି ଜରାସର ଶରୀରକୁ ଦୁ ଇଫାଳ କରି ବି ପରୀତ ଦି ଗକୁ

ଜରାର ମୃତୁରହସ ଜଣାଇେଦଇଥିେଲ । ଭୀମ ଜରାସ ଶରୀରକୁ ସମାନ ଦୁ ଇ ଫାଳ
କରି ଫି|ି େଦେଲ । ଜରା ମୃତୁବରଣ କଲା । ଜରାସ ଦାରା ବCୀ େହାଇଥିବା
ରାଜାମାନ+ୁ ଶୀକୃ  ମୁr କରି େଦେଲ ।
अସତି ତମ अଧାୟ (ମୂଳ ସଂ9ୃତେର ୭୩ତମ अଧାୟ) େର ଜରାସ

ତ
ିକ

ା

କାରାଗାରରୁ ରାଜାମାନ+ ମୁrି େହବା ପେର ରାଜାମାେନ ଶୀକୃ +ୁ `ୁତି କେଲ ।
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ଫି|ିବା କଥା ଶୀକୃ  ଭୀମକୁ କହି େଲ । େସ ଗଛରୁ ଡ଼ାଳଟିଏ ଭା|ି ଠାରେର ଭୀମକୁ

ହ
ାନ
ଆ

କେଲ ।

ଇ
-ପ

ଜରାସର ପୁତ ସହେଦବ ଦାରା ଶୀକୃ  ବCୀରୁ ମୁr େହାଇଥିବା ରାଜାମାନ+ ସକାର

ଆହାନ ଇ-ପତି କା ସ!ୂ # ନି ଃଶୁ% ବି ତରଣ େହତୁ ଡା େଜାତି ପସାଦ ପ)ନାୟକ+ ,ାରା ପତି -ି ତ ଓ ପକାଶି ତ
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ଉନାଶୀତି ତମ अଧାୟ (ମୂଳ ସଂ9ୃତେର ୭୪ତମ अଧାୟ) େର ରାଜସୂୟ ଯେର
ଶୀକୃ + अଗପଜ
ୂ ା ଏବଂ ଶି ଶୁପାଳ ବଧ । ଶୀକୃ  ନି ଜ ଚକେର ଶି ଶୁପାଳର ଶି ରେଛଦନ
କେଲ । ଶି ଶୁପାଳ ବଧ େହଲା । ଶୀକୃ  ଯୁଧି-ିର+ ରାଜସୂୟ ଯର ସଭାପତି ତ କରି
ଯ କାଯ ଆର କେଲ ।
अଶୀତି ତମ अଧାୟ (ମୂଳ ସଂ9ୃତେର ୭୫ତମ अଧାୟ) େର ରାଜସୂୟ ଯ
ସମାପନ ଏବଂ ଦୁ େଯାଧନ अପମାନି ତ େହବା । ଯୁଧି-ିର ରାଜସୂୟ ଯ ସମାପନ ପେର
ପୁେରାହି ତ, ଆଚାଯ ଓ ବାହEଣ ଆଦି +ୁ ବv ଆଭୂ ଷଣ େଦଇ ପଜ
ୂ ା କେଲ ।
ଇCପେର ଦୁ େଯାଧନ+ ଜଳକୁ ଳ ଓ ଳକୁ ଜଳ ଭାବି ମତି ଭମ ।
ଏକାଶୀତି ତମ अଧାୟ (ମୂଳ ସଂ9ୃତେର ୭୬ତମ अଧାୟ) େର ସାଲ ସହ ଯାଦବ+
ସମର । ଶାଲ, ଶି ଶୁପାଳର ସଖା ଥିଲା । ଶାଲର ବି ମାନର ନାମ େସୗରଭ । ଶାଲ ଶି ବ+ୁ
ତପସାେର ସg କରାଇ ମୟ ଦାନବ ଦାରା ବି ମାନଟି ନି ମା ଣ କରାଇ େସହି ବି ମାନକୁ

େଦଉଥିଲା । ଏଇଟି अତs अକାରମୟ େହାଇଥିବାରୁ ତାକୁ େଦଖିପାରିବା କକର
େହଉଥିଲା । ଶାଲ ଦାରି କା ଉପେର अତାàର କଲା । ଦାରି କାେର ଉãାତ ମଚାଇଲା ।
ପଦୁ ମw, ଦାରି କାବାସୀ+ୁ ସାsନା େଦଇ ଶାଲ ବି େରାଧେର ଯୁ କରି ବାକୁ ବାହାରି ଲା ।
ପେର ଚାରୁେଦ, ସାa, ପଭୃ ତି + ସହ अକ°ର, କୃ ତବମା, ଗଦ, ଶୁକ, ଭାନୁ ବି C, ସାରଣ

ତ
ିକ

ା

ସମେ` ଯୁକୁ ବାହାରି ପଡ଼ି େଲ । ଶାଲର ମୀ ଥିଲା ଦୁ ମାନ୍ । ତାକୁ ପଦୁ ମw ୨୫ଟି
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ପା େହାଇଥିଲା । େସହି ବି ମାନ ମାଲି କର ଇଛା େହବା ମାେତ ଲf ାନେର ପହାଇ

ଇ
-ପ

ବାଣ ମାରି ଥିେଲ । କି g େସ ପଦୁ ମwକୁ ତାର ଗଦାେର ଆଘାତ କରି ଗଜନ କଲା ।

ଆ

ହ
ାନ

ପଦୁ ମw ମୂ¢ା େହାଇଗଲା । ପଦୁ ମw ମୂ¢ା େହାଇଯି ବାରୁ ସାରଥି (ଦାରୁକର ପୁअ) ରଥକୁ
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େନଇ ରଣ ଭୂ ମି ଛାଡ଼ି ପଳାଇଗଲା ।
ଦଶୀତି ତମ अଧାୟ (ମୂଳ ସଂ9ୃତେର ୭୭ତମ अଧାୟ) େର ସାଲ ବଧ । ପ ଦୁ ମw,
ଶାଲର ମୀ ଦୁ ମାନ ମୁk କାଟିେଦେଲ । ଶୀକୃ  ଶାଲର ଶି ର େଛଦନ କେଲ ।
ଦsବକ, ତାର ମି ତ ଶି ଶୁପାଳ, ଶାଲ ଆଦି ର ମୃତୁର ପତି େଶାଧ େନବା ପାଇଁ େସ ାନକୁ
ଆସି ଲା ।
ତଶୀତି ତମ अଧାୟ (ମୂଳ ସଂ9ୃତେର ୭୮ତମ अଧାୟ) େର ଦsବକ ଓ ବି ଦୂରଥ
ବଧ । ଶି ଶୁପାଳ, ଶାଲ ଓ େପୗkକ ମରିଯି ବାରୁ ତା+ ମି ତ ଦsବକ ଆସି ଯୁ େfତେର
ପଶି ଗଲା । ତା ହାତେର ମାତ େଗାଟିଏ ଗଦା ଥାଏ । େସ ଏେତ ବଳବାନ୍ ଥିଲା େଯ େସ
àଲି େଲ ଧରଣୀ କ!ିଲା । ଶୀକୃ  ତା+ର େକୗେମାଦକୀ ଗଦା ଉଠାଇ ଦsବକର ଛାତି
ଉପେର ପାହାେର ପି ଟିେଲ। ଦsବକ, ଶୀକୃ + ଦାରା ବଧ େହଲା। ଶି ଶୁପାଳ ମଲା
େବେଳ େଯପରି େହାଇଥିଲା, ଠି କ୍ େସହି ପରି ଦsବକ ମଲାେବେଳ ବି ତା େଦହରୁ ଏକ
ଭାଇର

ନାମ

ବି ଦୁରଥ। ଭାଈ ମରି ଯିବା କଥା ଜାଣି େସ ଶୀକୃ +ୁ ମାରି ବା ପାଇଁ ଆସି ଲା। ଶୀକୃ 
ବି ଦୁରଥକୁ ତା+ର ଚକ େପଷଣ କରି ମାରି େଦେଲ ।
ଚତୁ ରାଶୀତି ତମ अଧାୟ (ମୂଳ ସଂ9ୃତେର ୭୮ତମ अଧାୟର अବଶି ାଂଶ) େର
ବଳରାମ+ ହ`େର େରାମହଷଣ ମୁନି+ ନି ଧନ । କୁ ରୁ ପାkବ ଯୁ ପ`ୁତି ଜାଣି

ତ
ିକ

ା

ବଳରାମ କାହାର ପf ନ େନବା ଭାବି ତୀଥ ଯାତାେର àଲି ଗେଲ । ତୀଥ ଯାତାେର ଯାଉ
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ସୂfE େଜାତି ବାହାରି ଶୀକୃ + अ|େର ଲୀନ େହାଇଗଲା। ଦsବକର

ଇ
-ପ

ଯାଉ ଋଷି ମାନ+ୁ େଭଟୁ ଥାsି । ରା`ାେର ବାସ+ ଶି ଷ େରାମହଷଣ ବଳରାମ+ୁ

ଆ

ହ
ାନ

ସºାନ େଦେଲ ନାହY। େରାମହଷଣ, ସୂତ ଜାତି େର ଜନE େହାଇ ମଧ ବାହEଣ ମାନ+ଠାରୁ
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ଉ{ ଆସନେର ବସି ଥାsି , ପୁଣି େସ ବଳରାମ+ୁ ସାଗତ କେଲ ନାହY । େତଣୁ ବଳରାମ+
ମନେର

େକାଧ

ଜାତ

େହଲା।

ବଳରାମ

ନି ଜ

ହାତେର

ଧରି ଥିବା

କୁ ଶେର

େରାମହଷଣ+ୁ ଆଘାତ କେଲ। ମାତ େସତି କି ଆଘାତେର େରାମହଷଣ ମରି ଗେଲ।
ବଳରାମ, େରାମହଷଣ+ ପୁତ+ୁ ଦୀଘାୟୁ, ଇCି ୟ ଶrି ଓ ବଳ ପଦାନ କେଲ । େସ
େରାମହଷଣ+ ାନେର, ଋଷିମାନ+ୁ ପୁରାଣାଦି ଶାvର କଥା ଶୁେଣଇେବ େବାଲି ପତି ଶ°ତି
େଦେଲ ।
ପାଶୀତି ତମ अଧାୟ (ମୂଳ ସଂ9ୃତେର ୭୯ତମ अଧାୟ) େର ବଲଳ ରାfସ ବଧ
ଏବଂ ପାପ ପfାଳନାେଥ ବଳରାମ+ର ତୀଥଯାତା । ବଳରାମ ନି ଜ ପତି ଶ°ତି अନୁ ସାେର
ବଲ୍ଭଳ (ଇଲଳର ପୁତ) अସୁରକୁ ମାରି େଦେଲ । ବଳରାମ, େରାମହଷଣ+ୁ ମାରି ଥିବା
େଦାଷ େମାଚନାେଥ ତୀଥ ଭମଣାେଥ ଚାଲି ଗେଲ ।
ଷଡ଼ାଶୀତି ତମ अଧାୟ (ମୂଳ ସଂ9ୃତେର ୮୦ତମ अଧାୟ) େର ଶୀକୃ + ଦାରା

କୃ ର ଗୁଣ ଶୁମେନ

।

ନି ରେତ ଗୁେଣ େଯ ବଚେନ

।।

ତାହାକୁ େବାଲି ବାକ ସାର

।

अନ ପକାେର େନାେହ ସାର । ।

େଯ ହ` କେର ବି ୁକମ

।

ତାହାକୁ େବାଲି ହ` ଧମ

ିର ଜ|ମ ମେଧ ହରି

।

अନs ଘେଟ ଛsି ପର
ୂ ି

।।

ଏ ଭାେବ େଯ କରଇ ଧାନ

।

ତାହକୁ େବାଲି ଶୁ ମନ

।।

କୃ ର ଗୁଣ ଗାଥା ବାଣୀ

।

େଯ କେ# ନି ରsେର ଶୁଣି

।।

ତାହାକୁ କ# େବାଲି େଲଖି

।

अନଥା ଭୂ ମିବିଳ ଲfି । । ୧୦/୮୬/୩

ଆ

ହ
ାନ

ଇ
-ପ

ତ
ିକ

ା

।।

ଆହାନ ଇ-ପତି କା ସ!ୂ # ନି ଃଶୁ% ବି ତରଣ େହତୁ ଡା େଜାତି ପସାଦ ପ)ନାୟକ+ ,ାରା ପତି -ି ତ ଓ ପକାଶି ତ

Listen to Odia Podcast on https://anchor.fm/aahwaan

ସୁଦାମା ସକାର ।

Aahwaan.com

240

ଆହାନ ଇ-ପତି କା, ସାଦଶ ବଷ, ପଥମ ସଂଖା, ଜାନୁ ଆରୀ ୨୦୨୨

Magazine Downloaded from www.aahwaan.com

ବୁ ସୁହୃଦ ଗୃହ ଗେତ

।

େଯ ପାଣୀ ଗେମ ଶନ
ୂ  ହେ` । ।

ଭାବ ନ ରେହ େବନି ମେଧ

।

ନି Cିତ ଶାv अନୁ ବାେଦ । । ୧୦/୮୬/୧୩

ଶୀକୃ  ସୁଦାମା+ୁ ଚତୁ ଃସମ ( କପୁର, କ`ୁରୀ, େକଶର (अଗୁରୁ) ଓ ଚCନ ମି ଶି ତ
ପେଲପ) ଲଗାଇ ପାେଛାଟି େନେଲ ।
େସ ଆଦି ଗୁରୁ ଜନE କ^ା

।

ତହଁୁ अଧି କ ବି ଦାଦାତା

।।

ତା ତହଁୁ େଶ- ାନ ଗୁରୁ

।

ମହି ମା େକବା अs କରୁ । । ୧୦/୮୬/୩୨

ସାଶୀତି ତମ अଧାୟ (ମୂଳ ସଂ9ୃତେର ୮୧ତମ अଧାୟ) େର ସୁଦାମା ଦାରି ଦ
େମାଚନ ।
େମାର ଭକତ ପାଣୀ େଯେବ

।

େମାେତ ପଜ
ୂ ଇ େପମ ଭାେବ

।।

େସ अଣୁ ମାେତ େଯେବ େଦଇ ।

ପବତ ପାେୟ ମଁୁ ମଣଇ

।।

େଯ େମାର ଭାବ ନ ଜାଣsି

ପବତ ପାୟ ଧନ ଦsି

।।

।

େବାଲsି ପଭୂ େଦବରାୟ । । ୧୦/୮୭/୩

ପତ କୁ ସୁମ ଫଳ ପାଣି

େଯ େମାେତ ଭାେବ ଦsି ଆଣି

ତାର ଭକତି ଭାେବ ଲଇଁ

।
।

ମୁଖ ପସାରି ମଁୁ ଭୁ qଇ

।।

। । ୧୦/୮୭/୪

େଯଉଁ ବrି ପବ
ୂ  ଜନEେର େଭାଗ, ବି ଳାସ ନ ଚାହY େକବଳ ଭଗବତ୍ ଭrି ଉପାସନା
ମାଧମେର ଭଗବତ୍ ସ| ଇ¢ା କରି ମୃତୁବରଣ କରି ଥିେବ, େସ ଏହି ଜନEେର ଭଗବତ୍

ତ
ିକ

ା

ଭrିେର ରହି େବ, ଭଗବାନ+ୁ ଆରାଧ କରି ରହି େବ । କି g େଭାଗ ବି ଳାସ ପାଇପାରି ବ
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େସ େମାେତ ଦି େଶ ତୁ ¢ ପାୟ ।

କି ିତ ମଣଇ ବହୁତ

।।

ହ
ାନ



ଆ

अଭାେବ େଦେଲ କୃ  ଚି ^

ଇ
-ପ

ନାହY । ଠି କ୍ େସେହି ପରି ଇହ ଜନEେର ଏପରି କରି ଥିେଲ ପର ଜନEେର ଏହା ହY ପାଇବ ।
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।

ବହୁତ କେର अsଯାମୀ । । ୧୦/୮୭/୩୫

अଥାତ अଭାବଗ` ବrିକୁ କୃ  କି ଛି େଦଲାେବେଳ େସ ନି ଜ ମନେର ବହୁତକୁ ବି
अl ମେନ କରsି ; କି g ଭr ଆଦରେର ତା+ୁ अl େଦେଲ ବି ତାହାକୁ େସ ବହୁତ ମେନ
କରsି । ଭାବ ନ ଥାଇ ତା+ୁ ବହୁତ କି ଛି େଦେଲ ବି େସ କମ୍ ମଣsି ; କି g ଭାବର ସହ
अl େଦେଲ ବି ତାହାକୁ େସ େବଶୀ ମଣsି ।
अାଶୀତି ତମ अଧାୟ (ମୂଳ ସଂ9ୃତେର ୮୨ତମ अଧାୟ) େର ସୂେଯାପରାଗ
ଉପଲେf ଯାଦବମାନ+ର କୁ ରୁେfତ ଗମନ ଏବଂ କୃ -ବଳରାମ+ର େଗାପେଗାପୀ+
ସହ େଭଟ। ପଶୁରାମ ସମଗ ପୃଥିବୀକୁ fତୀୟହୀନ କରି େଦବାରୁ େସହି ରାଜାମାନ+
ରrେର ୫ଟି ବଡ଼ ବଡ଼ ସେରାବର ପ#
ୂ  େହାଇଯାଇଥିଲା । ତାହାକୁ ସମsପକ ତୀଥ
କୁ ହାଗଲା । ଶୀକୃ  ବଳରାମ ସେମତ ସମ` ଯଦୁ ବଂଶୀ ଏବଂ େଗାପବାସୀ େସହି ତୀଥକୁ
ଗେଲ ।
।

ପି ତା ଜନନୀ ଯାର ଥାଇଁ

।।

ଆପେଦ ନ କରsି ଚି sା

।

ତାହାକୁ ବାମଟି ବି ଧାତା । । ୧୦/୮୮/୨୦

େଦଖ ସଂସାେର େଯେତ େଲାକ ।

ଈଶର କୀଡ଼ାର କCୁ କ

ଈଶର ଯ ମେଧ ପଡ଼ି

।

କାଯ କାରେଣ ପଥ ହୁଡ଼ି

ଈଶର ଆା अନୁ ମେତ

।

ପାଣୀ ଭଜsି ନାନା ପେଥ । । ୧୦/୮୮/୨୧

(ମୂଳ

ସଂ9ୃତେର

୮୩ତମ

अଧାୟ)

େର

ା

अଧାୟ

।।

ତ
ିକ

ଉନନନବତି ତମ

।।

ଆ

ହ
ାନ

ଇ
-ପ

अପାଟରାଣୀ+ୁ େସମାନ+ ବି ବାହ ସ!କେର େଦୗପଦୀ+ ପଶw ଓ ରାଣୀମାନ+ ଉ³ର
ବ#ତ ।
ଆହାନ ଇ-ପତି କା ସ!ୂ # ନି ଃଶୁ% ବି ତରଣ େହତୁ ଡା େଜାତି ପସାଦ ପ)ନାୟକ+ ,ାରା ପତି -ି ତ ଓ ପକାଶି ତ
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ନବତି ତମ अଧାୟ (ମୂଳ ସଂ9ୃତେର ୮୪ତମ अଧାୟ) େର ବସୁେଦବ+ ଯୋବ
ବ#ତ ।
अନଳ ରବି ନି ଶାକର

।

ନfତ ମହୀ ସବ ନୀର

।।

ଶନ
ୂ  ପବନ ବାକ ମନ

।

ଏ ଆଦି ବି ଷୟ ପଧାନ

।।

ଏହା+ୁ େସବsି େଯ ନି େତ

।

ଶାv ପୁରାଣ େବଦମେତ

ତାହା+ ପାପ ନ ଛାଡ଼ଇ

।

େସବା ଉଚି େତ ଫଳ ପାଇ

।।

ସାଧୁ+ ାନ ବାଣୀ ଶୁଣି

।

ମୁହୂେ^ େସବଇ େଯ ପାଣୀ

।।

ସକଳ ପାପଁୁ େସ ନି `େର

।

 ବାହ अଭsେର
ନି ମଳ

।

ନି େତ ମରଣ अଧି କାର

।।

।

।

୧୦/୯୦/୧୨
ତି ଧାତୁ ରୂପ ଏ ଶରୀର
ଏ େଦେହ ଆତEବୁ ି ଯାର

।

।।

କଳତ ଆଦି େବାେଲ େମାର

।।

ଏେଣ ନି ମତ େଦବପି k

।।

ତହY ଯାହାର ପଜ
ୂ ାବି ଧି

।

ଜେଳ ଯାହାର ତୀଥବୁି

।।

ସାଧେବ ନ କେର ଆଦର

।

ତାହାକୁ େବାଲି ଟି େଗା-ଖର । । ୧୦/୯୦/୧୩

ନି କେଟ ଥିେଲ अନାଦର

।

ଏହି ଟି ସଂସାର େବଭାର

।।

ଗ|ା ନି କେଟ େଯେତ ଜେନ

।

अତି ପରେଚ अପମାେନ

।।

ସଭାେବ ଋଣୀ ଏ ଶରୀର

ଏହା ନ ଶୁଝି ଧମ ଛାଡ଼ି

।

ମେଲ ନରେକ ଥା’sି ପଡ଼ି

।।
।।

ଇ
-ପ

।

ଆ

େଦବତା ଋଷି ପି ତୃ +ର

ତ
ିକ

େଲାେଭ ଭମsି अନ ତୀେଥ । । ୧୦/୯୦/୩୧

ହ
ାନ

ଆତEାର ଗତି ଶୁି अେଥ ।

ା

।

ଆହାନ ଇ-ପତି କା ସ!ୂ # ନି ଃଶୁ% ବି ତରଣ େହତୁ ଡା େଜାତି ପସାଦ ପ)ନାୟକ+ ,ାରା ପତି -ି ତ ଓ ପକାଶି ତ
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 ଧେନ ଯ କେଲ
ନି ମଳ

।

େଦବତା ଋଣ ଶୁେଝ ଭେଲ

।।

ବି ଦା ପଠନ କେଲ ଜାଣ

।

ନି େ ଶୁଝsି ଋଷି ଋଣ

।।

ପୁତ ପଉତ ଜାତ େହେଲ

।

ପି ତୃ+ ଋଣ ଶୁେଝ ଭେଲ । । ୧୦/୯୦/୩୯

େଜାତି ୋମ, ଦଶ, ପ#
ୂ  ମାସ ଆଦି ‘ପାକୃ ତ’ ଯ ଏବଂ େସୗରସତ ଇତାଦି
‘େବୖ କୃତ’ ଯ अେଟ ।
ଏକନବତି ତମ अଧାୟ (ମୂଳ ସଂ9ୃତେର ୮୫ତମ अଧାୟ) େର ବସୁେଦବ+ୁ
ଶୀକୃ +ର ତ^ାନ ଉପେଦଶ ଏବଂ େଦବକୀ+ୁ ଷଟ୍ପୁତ ପଦାନ। ଏହି अଧାୟେର
ଭଗବାନ ଶୀକୃ  ନି ଜ ପି ତା ବସୁେଦବ+ୁ ତ^ାନ ଉପେଦଶ େଦେଲ ।
ମାତା େଦବକୀ ଶୀକୃ +ୁ କହି େଲ େଯ, େସ ତା+ ଗୁରୁ+ର ଛअ ପୁତ+ୁ େଫେରଇ
ଆଣିଥିେଲ। େତଣୁ େଦବକୀ ତା+ର ମୃତ ପୁତମାନ+ୁ ମଧ େଫେରଇ ଆଣିବାକୁ
अନୁ େରାଧ କରି ଥିେଲ। ଭଗବାନ ଶୀକୃ  ବଳି + ନି କଟକୁ ଯାଇ େସହି ପୁତମାନ+ୁ

ଛअଟି ପୁତ ଜନE େହାଇଥିେଲ। େସମାେନ ସମେ` େଦବତା ଥିେଲ। ଦି େନ ବହEା ନି ଜ ଝି अ
ସହି ତ ସମାଗମ କରି ବାକୁ ଉଦତ େହଉଥିବା େଦଖି େସମାେନ ହସି େଦଇଥିେଲ। େସହି
ପରି ହାସରୂପୀ अପରାଧ େହତୁ ବହEା େସମାନ+ୁ ଶାପ େଦଇେଦେଲ ଓ େସମାେନ अସୁର
େଯାନି େର ହି ରଣକଶି ପୁର ପୁତ ରୂେପ ଜନE େହାଇଥିେଲ। େସହି ମାନ+ୁ େଯାଗମାୟା

ତ
ିକ

ା

େନଇ େଦବକୀ+ ଗଭେର ରଖିେଦେଲ; େସମାେନ ଜନE େହଉ େହଉ କଂସ େସମାନ+ୁ
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େଫେରଇଆଣିଥିେଲ। ସାୟୂବ ମନsରେର ପଜାପତି ମରୀଚି + ପତw ୀ ଉ#ା+ ଗଭରୁ

ଇ
-ପ

ମାରି େଦଲା। େସମାନ+ ନାମ େହଉଛି ସE ର, ଉäୀଥ, ପି ରିଷ|, ପତ|, fୁଦଭୃ ତ୍ ଓ

ଆ

ହ
ାନ

ଘୃଣି। ଭଗବାନ େସହି ପୁତମାନ+ୁ େଫେରଇଆଣି ମାତା+ୁ ସg କରାଇଥିେଲ ।
ଆହାନ ଇ-ପତି କା ସ!ୂ # ନି ଃଶୁ% ବି ତରଣ େହତୁ ଡା େଜାତି ପସାଦ ପ)ନାୟକ+ ,ାରା ପତି -ି ତ ଓ ପକାଶି ତ
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ଏ ଆତEା ଏକ ସୟଂ େଜାତି

।

 ଶୁକାsି
ନି ତ ନି ଗୁଣ

ଆତEା କlିତ ସୃି ମେଧ

।

ଆତEା ପେବଶ अନୁ ବାେଦ

ନାନା ପପ ବହୁରୂେପ

।

କୀଡ଼ା କରଇ େମାହକl । । ୧୦/୯୧/୨୪

ଶନ
ୂ  ପବନ େଜାତି ଜଳ

।

ତାର ନି ମତ ଭୂ ମkଳ

अl ବି େଶଷ ନାନାମେତ

।

ଈଶର ରୂପ ଏ ଜଗେତ । । ୧୦/୯୧/୨୫

।।
।।

।।

ଦି ନବତି ତମ अଧାୟ (ମୂଳ ସଂ9ୃତେର ୮୬ତମ अଧାୟ) େର ସୁଭଦା ହରଣ;
ମି ଥିଳାପୁରେର ଏକସେ| ନି ମି ଓ ଶ°ତେଦବ+ ଗୃହେର ଶୀକୃ + ପଦାପଣ । େଶାକ ୨
ରୁ ୧୨ ମଧେର ସୁଭଦା ହରଣ ବ#ନ । େଶାକ ୧୩ ରୁ ୫୮ ମଧେର ବାହEଣ ଶ°ତେଦବ
ଓ ରାଜା ବହୁଳାଶ ଚରି ତ ବ#ନ अଥାତ୍ ଶୀକୃ + େସମାନ+ ପୁରକୁ ଗମନ, ତ^ାନ
ଚ{ା, ବାହEଣ ଶ°ତେଦବ ଓ ରାଜା ବହୁଳାଶ+ର ପରମଗତି ପାି ବ#ନ ।
ତି ନବତି ତମ अଧାୟ (ମୂଳ ସଂ9ୃତେର ୮୭ତମ अଧାୟ) େର େବଦ`ୁତି । ୨୮ଟି

୩େୟ ‘ଇତି ’, ୪େଥ ‘ଦୃ ତୟ ଇବ’, ୫େମ

‘ଉଦର’, ୬େ- ‘ସକୃତ ବି ଚିତ’, ୭େମ ‘ସକୃତ’,

୮େମ ‘ଦୁ ରବଗମ’, ୯େମ ‘ତଦନୁ ପଥ’, ୧୦େମ ‘ନି ଭୃତ ମରୁତ୍’, ୧୧େଶ ‘କ ଇହ’, ୧୨େଶ
‘ଜନି ମସତ’, ୧୩େଶ ‘ସଦି ବମନଃ’, ୧୪େଶ ‘ତବ ପରି ’, ୧୫େଶ ‘ତମକରଣ’, ୧୬େଶ
‘ିରଚର’, ୧୭େଶ ‘अପରି ମିତା’, ୧୮େଶ ‘ନ ଘଟତ’, ୧୯େଶ ‘ନୃ ଷୁ ତବ’, ୨୦େଶ

ତ
ିକ

ା

‘ବି ଜିତହୃଷୀକ’, ୨୧େଶ ‘ସଜନ ସୁତ’, ୨୨େଶ ‘ଭୁ ବି ପୁରୁ ପଣ
ୂ ’,୨୩େଶ ‘ସତ ଇଦ’, ୨୪େଶ
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`ୁତି େର େବଦ`ୁତି ସ!ୂ# େହାଇଛି । ଯଥା - ୧େମ ‘ଜୟ ଜୟ’, ୨େୟ ‘ବୃ ହଦୁ ପଲ’,

ହ
ାନ
ଆ

‘ଦୁ ପତୟ’

ଇ
-ପ

‘ନ ଯଦି ଦ’, ୨୫େଶ ‘ସ ଯଦ’, ୨୬େଶ ‘ଯଦି ନ ସମୁ’, ୨୭େଶ ‘ତଦବଗମୀ’, ୨୮େଶ
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ବି େବକ ଶାsି fମା ଧୀର



ଏ ଚାରି ପରୁଷ+ ସାର

।।

ଏହା ହରଇ ଗୃହ ଦC



अାନୀ ଜନ+ ଆନC । ।୧୦/୯୩/୩୫

ଚତୁ ନବତି ତମ अଧାୟ (ମୂଳ ସଂ9ୃତେର ୮୮ତମ अଧାୟ) େର ଶି ବ+ ଠାରୁ
ବୃ କାସୁରର ବରପାି ଓ ବୃ କାସୁର ବଧ
ଯାହାକୁ ଚି େ^ ଦୟା େମାର

।

ସ!ଦ ହରଇ ତାହାର

।।

ନି ନ େଦଖି ବୁ ଜେନ

।

ତାକୁ ଛାଡ଼sି ଦୁ ଃଖମେନ

।।

ତାର ସଂସାେର ଇ¢ା େନାେହ ।

ବେନ ଭମି ଣ ଦୁ ଃଖ ସେହ

।।

େମାର େସବକ ମି ତପେଣ

।

େମାେତ ଭଜଇ अନୁ fେଣ

ତାହାର କମନାଶ କାେଳ

।

େମାର ଭକତି ଭାବ ବେଳ

।।
।।

।

ସ{ି ଦାନC ମଁୁ ନି େଲପ

।।

ଏମs ରୂେପ େମାେତ ଧାୟି

।

ପଶଇ େମାର େଦେହ ଯାଇ

।।

ତାହାକୁ ନ ଲାେଗ ସଂସାର

।

ଏମs ମହି ମା େମାହର ।

।୧୦/୯୪/୮

ରୁ

୧୦
ଶକୁ ନି ନାମକ ମହାସୁରର ପୁତ ବୃ କାସୁର । ଦି େନ ମୃଗୟା अେଥ ବେନ ବୁ ଲୁ ବୁ ଲୁ
େସ ନାରଦ+ୁ

େଭଟିଲା । ଏବଂ କି ଏ ତପସା କେଲ ବର ଦି अsି େବାଲି ପàରିଲା ।

ନାରଦ, ଶି ବକୁ ତପସା କରି ବାକୁ କହି େଲ । ବୃ କାସୁର ହି ମେକଦାର କୁ kକୁ ଯାଇ ନି ଆଁ

ତ
ିକ

ା

ଜାଳି , ପଶୁେର ନି ଜ ଶରୀରରୁ ମାଂସ କାଟି, ଘି अେର ବୁ ଡ଼ାଇ ରୁଦ+ୁ ଧାୟୀ अଗିw େର ମାଂସ
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ପରମବହE ସୂfEରୂପ

ଇ
-ପ

ପେକଇଲା । େକଦାର କୁ kେର ଶି ବ+ୁ ସE ରି ନି ଜ ଶି ର େଛଦନ କରି ବାରୁ ଶି ବ କୁ kରୁ

ଆ

ହ
ାନ

ବାହାର େହେଲ । ବୃ କାସୁର ଯାହାର ମୁkେର ହାତ େଦବ େସ ଭସE େହବ େବାଲି , େସ
ଆହାନ ଇ-ପତି କା ସ!ୂ # ନି ଃଶୁ% ବି ତରଣ େହତୁ ଡା େଜାତି ପସାଦ ପ)ନାୟକ+ ,ାରା ପତି -ି ତ ଓ ପକାଶି ତ
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ଶି ବ+ୁ ବର ମାଗିଲା । ଶି ବ ତଥା`ୁ କହି ବାରୁ, ବୃ କାସୁର ଭାବି ଲା, ଶି ବ+ ଶି େର ହାତ
େଦଇ ତା+ୁ ମାରି ଜଗତ୍ ଜନନୀ ପାବତୀ+ୁ େଘନି ଯିବ । େତଣୁ େସ ଶି ବ+ ପେଛ ପେଛ
େଗାଡ଼ାଇଲା । ଶି ବ ଧାଇଁ ଧାଇଁ ଯାଇ ବି ୁ+ୁ ଗୁହାରି କେଲ । ବି ୁ, ଶି ବ+ ଠାରୁ ସବୁ
କଥା ଶୁଣି, ସନw ାସି ରୂପ ଧରି ବୃ କାସୁରର ଆଗେର ଉଭା େହେଲ । ବି ୁ+ର େମାହନ
ବାକ ଶୁଣି ବୃ କାସୁର ନି ଜ ମୁkେର ନି ଜ ହାତ େଦଲା । ତfେଣ େସ ଭସE େହାଇଗଲା ।
ପନବତି ତମ अଧାୟ (ମୂଳ ସଂ9ୃତେର ୮୯ତମ अଧାୟ) େର ଭୃ ଗୁ ମୁନି+ ଦାରା
ତି େଦବ+ େଶ-ତ ପରୀfା; ଶୀକୃ + ଦାରା ଦି ଜ+ ମୃତପୁତ ଆନୟନ । ବହEା+
ନCନ ଭୃ ଗୁ ଋଷି, ବହEା ଓ ଶି ବ+ୁ ଭନା ଓ अସºାନ ପବ
ୂ କ
 ପରୀfା କରି ବା ପେର
ବି ୁ+ ଛାତି େର ଲାତ ମାରି ଥିେଲ । ବି ୁ ଆଦରେର ତା+ ପାଦକୁ ମାଳି ଥିେଲ। ବି ୁ+
ଛାତି େର ଭୃ ଗୁ+ର େସହି ପାଦ ଚି ହwକୁ ହY ଶୀବଲାନ କୁ ହାଯାଏ । ବି ୁ+ୁ ହY ସବେଶେବାଲି ସୀକାର କରାଗଲା । ତା+ ଠାେର ମି ତ अଇରି ଭାବ ନାହY ।

ପେର ୯ମ ପୁତ ମରି ବା ସମୟେର େସ ବାହEଣ େଯେତେବେଳ ରାଜା+ ନି କଟକୁ ପବ
ୂ ପ
 ରି
ମୃତ ପୁअଟିକୁ େନଇଯାଇଥିଲା, େସଠାେର अଜୁ ନଥିେଲ ଏବଂ ବାହEଣର ପୁअମାନ+ୁ ରfା
କରି ବାକୁ ପତି ା କେଲ । େନାହି େଲ ନି ଆଁେର ପଶି େପାଡ଼ି େହାଇ ମରି େବ େବାଲି
କହି େଲ। ଦଶମ ପୁତର ପସବ ସମୟ ପାେଖଇ ଆସି ଲା । अଜୁ ନ ପ`ୁତ େହାଇ ରହି େଲ।

ତ
ିକ

ା

अgଡ଼ି ଶାଳକୁ ଶରେର େଘରାଉ କରି େଦେଲ । କି g ଜନE େହଉ େହଉ ହY େସ ଛୁଆ
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ଦାରି କା ପୁରେର ବାହEଣର ପୁତର ମୃତୁ େହଲା । ଏକ ପେର ଏକ ୮ଟି ପୁତ ମରି ବା

ଇ
-ପ

ଆକାଶେର अsାନ େହାଇଗଲା ।

ଆ

ହ
ାନ

ବାହEଣ, अଜୁ ନ+ୁ ଧି ªାର କରି ବାରୁ, अଜୁ ନ ଯମ ପୁରକୁ ଗେଲ ଏବଂ େଦଖିେଲ
ଆହାନ ଇ-ପତି କା ସ!ୂ # ନି ଃଶୁ% ବି ତରଣ େହତୁ ଡା େଜାତି ପସାଦ ପ)ନାୟକ+ ,ାରା ପତି -ି ତ ଓ ପକାଶି ତ
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େସଠାେର ପୁତ ନାହY । ତା ପେର େସ କମଶଃ ଇC, अଗିw , ନି ଋତ (ମୃତୁେଦବତା), େସାମ,
ବାୟୁ, ବରୁଣ, अତଳ, ସଗେ ଲାକକୁ ଗେଲ । େକୗଣସି ଠାେର ବି ବାହEଣପୁତର ସାନ
ମି ଳିଲା ନାହY । େତଣୁ ପବ
ୂ  ପତି ା अନୁ ସାେର େସ ନି ଜକୁ ନି ଆଁେର ଝାସ େଦବାକୁ ଗେଲ
। କି g ଭଗବାନ ତା+ୁ େସଥିରୁ ନି ବୃ³ କରି କହି େଲ େଯ, େସ, ତା+ୁ ବାହEଣ ପୁତମାନ+ୁ
େଦଖାଇେଦେବ । अଜୁ ନ+ୁ ସ|େର ଧରି ଭଗବାନ ଶୀକୃ , ରଥ େନଇ ପଥେମ
अକାର ରା`ାେର ଏବଂ ପେର ଜଳେର ଯାଇ େଶଷନାଗ ଉପେର ବି ଶାମ କରିଥିବା
ବି ୁ+ ପାଖକୁ ଗେଲ । ବି ୁ କହି େଲ, ଶୀକୃ  ଓ अଜୁ ନ+ୁ େଦଖି ବା ପାଇଁ ହY େସ ବାହEଣ
ପୁତମାନ+ୁ େନଇ ଆସି ଥିେଲ । ଏବଂ ମ³ର୍◌୍ୟେର ଲୀଳା ସାରି ଶୀଘ ସଧାମକୁ
େଫରି ଆସି ବାକୁ େସ, ତା+ୁ ଆେଦଶ େଦେଲ ଏବଂ େସ, େସମାନ+ୁ ବାହEଣ ପୁତମାନ+ୁ
େଫରାଇେଦେଲ । ଶୀକୃ  ଓ अଜୁ ନ େସମାନ+ୁ ଆଣି ବାହEଣ+ୁ େଦେଲ ।
ଷଡ଼ନବତି ତମ अଧାୟ (ମୂଳ ସଂ9ୃତେର ୯୦ତମ अଧାୟ) େର ସଂେfପେର

ଯଦୁ ବଂଶର େଶଷ ସsାନମାନ+ ନାମ, ବଂଶାନୁ ଚରି ତ, ବଳବୀଯ, ମହି ମା,
ପତି ଭା, ଗୁଣେଗୗରବ ଇତଦି ସକଳ ବି ଷୟ ନବମ 9 ପକାଶ ପାଇଥିବା ସଂ9ରଣେର

ତ
ିକ

ଇତି ଶୀମÖାଗବେତ ମହାପୁରାେଣ ପାରମହଂସାଂ ସଂହି ତାୟାଂ େବୖ ୟାସି କାଂ

ା

अଥାତ୍ ନେଭaର ୨୦୨୧ ସଂ9ରଣେର ଉେଲ@ ଖ अଛି ।

ଆ

ହ
ାନ

ଇ
-ପ

ସେବଷାମ୍ अଧାୟାନାମ୍ ସାରସଂଗହ ବି େଶଷଣ ଚି ତି ସମାଽୟମ୍ ଦାରି କଲୀଳା
ଦଶମ 9ଃ ।
ଆହାନ ଇ-ପତି କା ସ!ୂ # ନି ଃଶୁ% ବି ତରଣ େହତୁ ଡା େଜାତି ପସାଦ ପ)ନାୟକ+ ,ାରା ପତି -ି ତ ଓ ପକାଶି ତ
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ଭୀମସାପି ରେଣ ଭେ|ା ମୁେନରପି ମତି ଭମଃ ।
ଯଦି ଶୁମଶୁଂ ବା ମମ େଦାେଷା ନ ବି ଦେତ । ।
ତଦୀୟଂ ବ`ୁ େଗାବି C ତୁ ଭେମବ ସମପେୟ ।
େତନ ତଦଂଘି କମେଳ ଋତି ଂ େମ ଯ¢ ଶାଶତମ୍ । ।
ମହୀନଂ. କି ୟାହୀନଂ, ଭrିହି ନଂ ସୁେରଶର ।
ଯତ୍ ପଜ
ୂ ି ତଂ ମୟାେଦବ! ପରି ପ#
ୂ  ଂ ତଦ`ୁେମ । ।
ଯଦfରପଦଭଂ, ମାତାହୀନଂ ଚ ଯଦ୍ ଭେବତ୍ ।
ତବଂ fମତାଂ େଦବ! ପସୀଦ ପରେମଶର । ।
କମଶଃ - - - - - - -

। ହରି ଓଁ ତତ୍ ସତ୍ ।

ତ
ିକ

ା

Listen to Odia Podcast on https://anchor.fm/aahwaan

ସୁବ#ପୁର, ଜରଡ଼ାଗଡ,ଗqାମ

ଇ
-ପ

େମାବାଇଲ୍ ନଂ – ୬୩୭୨୧୩୩୭୩୫

ଆ

ହ
ାନ

e-Mail : sahadeva.pradhan04@gmail.com
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 କିଛି କଥା କିଛି ବଥା
ବି ଦାୟୀ ବଷର
ବି ଗତ ବଷଗୁଡିକର କାେଲkର ବଦଳି ଯାଇଥିେଲ ବି େଯମି ତି
ସମାଜ ଦ°ତ ଗତି େର ବୃ ି ପାଇଛି , େସମି ତି ସମସାର ବଳୟ ଭିତେର
ମଣିଷ अଣନି ଃଶାସୀ େହାଇ ପଡ଼ୁଛି । ଜଣାପଡୁ ଛି େଯ ହି ଂସା େକବଳ
ଭୟ, अସତ ଏବଂ ଆେକାଶର ପାଧାନ େଦଇନାହY, ବରଂ ନି ଜର
ଡଃ ଲfEଣ ସାହୁ

େବୖ ଧତା ହାସଲ କରୁଛି । ଏହା ସେ^ ଚମ¼ାର ଢ|େର, ଦ°ତ ଗତି େର
କାୟା ବି `ାର କରିଛି । ବି ଗତ ଦି ନଗୁଡ଼ିକୁ अନୁ ଶୀଳନ କେଲ ଉଭୟ
ସମାଜ ତଥା ପଶାସନ `ରେର ଏସବୁ अଧି କ ମାତାେର େଦଖାଯାଉଛି ।
ମହାତEା ଗାୀ ହି ଂସା, ମି ଥା, अନାୟ, ଦୁ ନୀତି , अସତ, अନି ¢ା, ଜାତି

ହି ଂସା ରୂପେର ଧରାଯାଇଥିଲା। ବି ଶ ପାଇଁ ଯାହା ଆବଶକ ତାହା
େମୖ ାଳି କ अଧି କାର ଯୁr କରି ବା ପାଇଁ ପ`ୁତ ଚାଲି ଥିବା େବେଳ
ହି ଂସାକାkକୁ

ତଥାକଥିତ େକେତକ ବrି ଗହଣ କରsି , ଯାହା

ସାମାଜି କ େfତେର ବି ଡ଼aନା। ଆଜି ଏପରି अେନକ ଉଦାହରଣ अଛି ,
ଯାହାକୁ ଏହି ପସ|େର ଆେଲାଚନା କରାଯାଇପାେର ।

ଇ
-ପ

ତ
ିକ

ା

ସମାଜେର ସମୟର େସାତେର ମୁଖଗତ, ଶାରୀରି କ ଏବଂ ଭାବ
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େଭଦ ଆଦି ବାରଣକୁ ଶତ°ତା ଭାବେର ବାଖା କରି ଛsି । ଏସବୁ କି ଛି

ଆ

ହ
ାନ

ପବଣତାେର अେନକ ପକାରର ହି ଂସା ସୃି େହାଇଛି । ହି ଂସା, ଶrି,
ଆହାନ ଇ-ପତି କା ସ!ୂ # ନି ଃଶୁ% ବି ତରଣ େହତୁ ଡା େଜାତି ପସାଦ ପ)ନାୟକ+ ,ାରା ପତି -ି ତ ଓ ପକାଶି ତ
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fମତା ଏବଂ अଥର ଗବେର ମଣିଷ ସବୁ ଠାରୁ ହି ମାଳୟର ଶୀଷେର ଠି ଆ େହାଇଛି ।
ଫଳତଃ

ହି ଂସା, େବକାରୀ, ଦାରିଦ, କମାଗତ अତାଚାର ଓ ନି ରାଶାରୁ ଉãନw ହି ଂସା

ସମାଜକୁ ତଳି ତଳାs କରୁଛି । अେନକ ସମୟେର େପାଲି ସର ଆଚରଣ ବି ରୁେର
ସାଧାରଣ ନାଗରିକ ମାନ+ େfତେର ହି ଂସା, େକାଧ େଦଖିବାକୁ ମି େଳ। ହି ଂସା
ଉପୁଜିଥିବା କାରଣଗୁଡିକ ବrିଗତ ସ!କ ମଧେର େହଉ କି ବି ¢ିନw ତା କାରଣରୁ
ହି ଂସାର ଉã^ି ଘଟିଥାଏ। ଏସବୁ अଧି କାଂଶ ପାରି ବାରି କ ସ!^ି ପାଇଁ ହି ଂସା ଘେଟ ବା
ପରି ବାରେର କାହାର ପାଧାନ ଇତାଦି ମଧ ଏହାର ରୂପ ଓ କାରଣ େହାଇପାେର।
େଗାଟିଏ ପରି ବାର ମଧେର ଥାଇ ମଧ ଭାତ ବି ବାଦ ଘେଟ। ଏକଥା ଭୁ ଲି ଯାଉେଛ େଯ,
ଜି ନିଷ େଯେତ ବି ମୂଲବାନ େହଉ ପେର ତାର ବି କlେର ଆଉ କି ଛି ମି ଳି ଯାଇ ପାେର,
କି g ମଣିଷ ଥେର ନି ଜର େଲାକ+ୁ ଆଉ ନି ଜକୁ ହେଜଇ େଦେଲ ହୁଏତ ତା' ବାବଦେର
େଯାଉ fତି ଟା ହୁଏ େସ େକବଳ fତି ... ଯାହା େକେବ ଭରଣ କରି େହବ ନାହY ।

ଫଳେର अନୁ -ାନଗୁଡ଼ିକୁ ଭା|ି େଦଇଛି କି aା େସସବୁ କୁ ପତନର ସୀମାକୁ ନଆଣିଛି
େକେବ କହି େହବ ନାହY। େକବଳ ଏତି କି ନୁ େହଁ , ରାଜେନୖ ତିକ, ପଶାସନି କ fମତା ଏବଂ
अଥ ବଳ, ବାହୁବଳ ବବହାର କରି ମି ଥା ମାମଲା ଦାଖଲ କରିବା ମଧ ଏକ ପକାର
ହି ଂସା। ଏଭଳି अପପେୟାଗବାଦୀ ହି ଂସା ସମାଜକୁ ପତି େଶାଧ ଆଡ଼କୁ େଠଲି ଦିଏ। ଏହା

ତ
ିକ

ା

ମଧ ଏକ ସତ େଯ ଦୁ ନୀତି ସବଦା ହି ଂସା ରୂପ ଧାରଣ କରି ଆସୁଛି। ବrିଗତ
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େସଭଳି େକେତକ अନୁ -ାନର अେନୖ ତିକ କାଯକଳାପ, अେନାପଚାରି କ ନୀତି

ଇ
-ପ

ସଂପକେର ସେCହ ଆଧାରେର େଛାଟ େଛାଟ ଜି ନିଷ ଉପେର ଜୀବନ େନବା, ପି ଟିବା

ଆ

ହ
ାନ

ଏବଂ ହତା ଭଳି ଘଟଣା ବ^ମାନ ଉ¼ଟ ରୂପ େନଉଛି , ଯାହା େଦହସୁହା ସାଧାରଣେର
ଆହାନ ଇ-ପତି କା ସ!ୂ # ନି ଃଶୁ% ବି ତରଣ େହତୁ ଡା େଜାତି ପସାଦ ପ)ନାୟକ+ ,ାରା ପତି -ି ତ ଓ ପକାଶି ତ

Aahwaan.com

251

ଆହାନ ଇ-ପତି କା, ସାଦଶ ବଷ, ପଥମ ସଂଖା, ଜାନୁ ଆରୀ ୨୦୨୨

Magazine Downloaded from www.aahwaan.com

ପରି ଣତ େହାଇଛି । େତଣୁ େଯ େକୖ ାଣସି ପକାରର ହି ଂସା, ସମାଜର ବି କାଶ ଏବଂ
ପଗତି େର ବାଧା ସୃି କେର ।
ଗଣତର ସମୃତା, ମାନବର ବି କାଶ, ସାମଜି କ ସମାନତା ଇତାଦି ବି ଶର
ସୂଚକା+େର ଆଜି େଦଶ ଏକ ନି ମw `ରେର ରହି ଛି େବାଲି କହି ବା ଭୁ ଲ େହବ ନାହY।
ସାଂପତି କ ସମୟେର େଯଉଁ ପକାର ହି ଂସାତEକ ଘଟଣା େଦଖାେଦଇଛି , ତାହା अଧି କ
ଗୀର। ଉଦାହରଣ ସରୂପ ପାଥମି କ `ରରୁ ରାଜେନୖ ତିକ େfତକୁ ଦୃ ି େଦେଲ 
େହବ। ଉଦାହରଣ ସରୂପ ଉ^ରପେଦଶର ଲାଖୀପୁର େଖରୀେର ବି େରାଧୀ କୃ ଷକମାନ+
ଉପେର ଏକ କନେଭନର ଗାଡି ଚଢି ଯାଇଥିଲା। अଦାଲତେର अଭିେଯାଗ େହାଇଛି େଯ
ଏହି ଗାଡି ମଧରୁ ଜେଣ ମୀ-ପୁअ+ର ଥିଲା। ପତି େଶାଧ ପରାୟଣ େହାଇ ହି ଂସାକାk
ଘଟି ଆଉ ଚାରି ଜଣ+ର ମୃତୁ ଘଟିଥିଲା। େସହି ପରି ଘେର ଆତEୀୟ ମାନ+ ,ାରା,
ବାହାେର अସାମାଜି କ ବି କୃତ ମାନସି କତାର ବrି ,ାରା ବା ସଭ େବାଲାଉଥିବା

ଚରି ତାଥ ପାଇଁ େଦଶେର अହନ ଶି ବଳା¼ାର ଭଳି ସେaଦନଶୀଳ ଘଟଣାମାନ ବଢୁ ଛି ,
ଯାହାକୁ େକେବ अସୀକାର କରା ଯାଇପାେର ନାହY। ଏହା ଦାରା ମହି ଳାମାନ+ର ସºାନ
େକବଳ ନୁ େହଁ େଦଶର ସºାନ ନ େହଉଛି । େଦଶେର ନି ବା ଚନ ହି ଂସା ପତି ହତ କରିବା
ସବ େହଉନାହY। ଗତ ପି ମବ|େର ନି ବା ଚନ ଫଳାଫଳ ପେର େହାଇଥିବା ହି ଂସା,

ତ
ିକ

ା

ପୁଣିଥେର ଗଣତ ଏବଂ ଆଇନ ଶୃ«ଳା ଉପେର ଗୁରୁତପ#
ୂ  ପଶw ଉଠାଇଛି । ଏକ
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ତଥାକଥିତ ଦୁ ନୀତି େଖାର ଉ{ ପଦ ବାବୁ ବା ରାଜେନୖ ତିକ େନତା+ କାମନାର

ହ
ାନ
ଆ

ରଖାଯାଇଛି ।

ଇ
-ପ

ଆଧାତିE କ ଏବଂ ଶାsି େପମୀ ସମାଜକୁ ଶି ଖ ସମାଜେର ପରି ଣତ କରି ବାକୁ ଲf
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ଆତ+ବାଦ ବି ଷୟେର କହି ବାକୁ ଗେଲ ଆଜି ଏହି ସମସା ବି ଶବାପୀ ହି ଂସା
କାରଣରୁ ସୃି େହାଇଛି । ଏହି ଆତ+ବାଦ अତs ଭୟାନକ ରୂପେର ବି ଦମାନ अଛି
ଏବଂ ବି ଶର अଧି କାଂଶ େଦଶ ଏହାର ଶି କାର େହଉଛsି । ପଶw େହଉଛି ଆତ+ବାଦ
େକବଳ ବଳ କଷାକଷି ଶrି ଦାରା େଶଷ େହାଇପାରି ବ କି ନାହY ? ଏକ ଚତୁ ର ଉ^ର
େହଉଛି େଯ, ଯଦି ସବୁ େଦଶ ଆତ+ବାଦୀ ସଂଗଠନ ବି ରୁେର ସ ର ଉେ^ାଳନ କରି
अଭିଯାନ ଚଳାଉଛsି , େତେବ अପରାଧ େଶଷ େହବା ପରିବେ^ ବୃ ି ପାଉଛି ବା କି ପରି ?
अସଲେର

ବି ଶ

ଆତ+ବାଦ

ବି ପfେର

ସଂଗଠି ତ

େଦଶ

ମଧରୁ

अେନକ

ଆତ+ବାଦୀମାନ+ ହାତ େଖଳନା अଟsି । ଫଳତଃ ଆତ+ବାଦୀମାନ+ େଦାରାତEା
ଦି ନକୁ ଦି ନ ବୃ ି ପାଇବାେର ଲାଗିଛି ।
ଭାରତ ଏକ ବହୁ-ସାଂ9ୃତି କ ରା େହାଇ ଆସୁଛି । ବ^ମାନ ଯୁଗେର ଆମ ସଂ9ୃତି
ଏବଂ େସମାନ+ ସଂ9ୃତି ର ଏେତ ଗୁରୁତପ#
ୂ  ଏବଂ ଗୀର ଦି ଗ ଆଡ଼କୁ େକେବ ଗତି

ଏହି ଦି ଗଗୁଡିକ ଉପେର अଧି କ ଧାନ େଦଉଥିବା ପରି ମେନହୁଏ। େଦଖାଯାଏ େଯ
अେନକ ବrି ବା େଗା-ୀ େସମାନ+ର େକାଧକୁ ଦମନ ନକରି ନି ଜର କରି ଧରି
ରଖି ଛsି । ଆେକାଶ ଉପାପନ କରି ବାର ପର!ରା େଗା-ୀେର ହି ଂସାର ଉପିତି
ବି ଷୟେର ସୂଚାଇଥାଏ। େସମାନ+ ଚି sାଧାରା, ଆେଲାଚନା ଏବଂ କାଯକଳାପେର

ତ
ିକ

ା

ଗହଣୀୟତା ଉãନw ହୁଏ। ଏହା େସମାନ+ର ନି ଜସ ମୁଖାଂଶ अେଟ। ସବତଃ
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ମୁଖର େହାଇ ନଥିଲା , େଯପରି େସମାେନ େମାଟାେମାଟି େଦଖାଯାଉଛsି । ଗଣମାଧମ

ଇ
-ପ

େଯଉଁଥିେର ଏହି ଦି ଗଟି େସମାନ+ ପାଇଁ ସହନଶୀଳତାର ମୂଲ ବାହାେର। ଏପରି

ଆ

ହ
ାନ

େଲାକମାେନ अନ ଉପେର अଯଥା େକାଧାନି ତ େହାଇ ଆେକାଶ ରଖି ନି ଜର େଶ-ତା
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ପମାଣ କରsି ଏବଂ अନ େଗା-ୀ ପତି ସହନଶୀଳତା ପାଇଁ େସମାନ+ର अ¤ା ସି ଧା
କରି ବା ଭୁ ଲି ଯାଆsି , ଯାହାକୁ େକହି ସମଥନ କରି ପାରsି ନାହY। କହି େହବ ଏଭଳି େଗା-ୀ
अl ସମୟ ପାଇଁ ପଭାବଶାଳୀ ହୁଏ ସତ, କି g ଦୀଘ ସମୟ ପଯs ତାହା ିର
େହାଇପାରsି ନାହY । ତା+ର ନି ଜସ େଗା-ୀ ବି ଶାସ କରିବା ଆର କରsି େଯ ଆେକାଶ
ଏବଂ ହି ଂସାତEକ ପତି କି ୟା ତା+ େଗା-ୀର ବା ନି ଜର େକୖ ାଣସି fତି କରି ପାେର ନାହY, କି g
ଏହା କହି େଲ ଚଳି ବ ନାହY । ବରଂ ଉଭୟ େଗା-ୀ+ fତି ଘଟିଥାଏ ।
ଏକ ବି କଶି ତ ଗଣତେର ବି େରାଧ ଏବଂ अସେsାଷ େଯ େକୗଣସି ଠାେର ନାଗରି କ+
େମୖ ାଳି କ अଧି କାର अେଟ। ତା+ର ଏହି अଧି କାରକୁ ସୁରfା େଦବା ରାଜ ତଥା
ପଶାସନର ଦାୟି ତ। କି g େଦାଷୀମାନ+ ବି ରୁେର ଆକମଣାତEକ ପଦେfପ ଗହଣ
ନକରି ପୁର9ାର େଦବା ଉପେର େଯଉଁଠି ଚି sା କରି ଯାଏ େସଭଳି ରାଜ ପଶାସନ ଠାରୁ
କ'ଣ ବା ଆଶା କରାଯାଏ। ଏସଂପକେର ଥେର अମା^ େସନ୍ ବଢୁ ଥିବା ଏଭଳି

ଘଟଣା ଗୁଡ଼ିକେର ମଧ ଏହା ଘଟିଥିବାରୁ ଏହାକୁ अସୀକାର କରାଯାଇ ପାରି ବନାହY। ଏହା
ଏକ ବି ଡaନାର ବି ଷୟ େଯ ଗାିଜୀ+ अହି ଂସା ନୀତି ଏବଂ େନଲସନ ମେkଲା+ ସତ
ଓ अହି ଂସାର ମୂଲ ଆମ େଦଶେର ବିତ େହଉଛି । ଗାୀ, ସୁଥର କି | ଏବଂ େନଲସନ
ମାଣ୍ତଲା+ ବି େରାଧେର ବି ଶ ସଂଗାମ ଇତି ହାସେର କି ଏ ମୃତୁ ପଥର େବାଲି ବି ଶାସ

ତ
ିକ

ା

କରି ବାକୁ ସୁବ#େର ପରି ଣତ କେର ଏବଂ ସକି ୟ ପରିବାର େଗା-ୀ ଏହାକୁ ବି େରାଧ
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ଘଟଣାଗୁଡ଼ିକୁ େଦଖି କହି ଛsି େଯ େଦଶେର ଆେଲାଚନା କମ୍ େହଉଛି । ବ^ମାନର

ଇ
-ପ

କରsି ।

ଆ

ହ
ାନ

ଆେମ ପେତକ ନାଗରି କ ବrିବି େଶଷ+ ଜୀବନ େଶୖ ଳୀେର ନାୟ ଓ ସମାନତାର
ଆହାନ ଇ-ପତି କା ସ!ୂ # ନି ଃଶୁ% ବି ତରଣ େହତୁ ଡା େଜାତି ପସାଦ ପ)ନାୟକ+ ,ାରା ପତି -ି ତ ଓ ପକାଶି ତ
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ମୂଲ େଦଇ ନାହଁୁ ? ପଦ^ ଆେକାଶ ମୂଳକ ହି ଂସା ଉପେର ଚାଲି େଛ । ବି ନୟ ଓ ନମତା
ସଂପୃr ସଂରଚନା ଉପେର ଭାରୀ େହାଇଛି । କ'ଣ କରି ବା ଉଚି ତ, ଯାହା ଦାରା ଏହାକୁ
ହତା କରାଯାଇ ଜେଣ ସେ{ାଟ ଭାରତୀୟ େହାଇପାରି ବ । େକଉଁ ବି କlଗୁଡ଼ିକ ସମାଜକୁ
ହି ଂସାତEକ ଦି ଗରୁ ମୁr କରି ବାେର ସହାୟକ େହାଇପାେର ? ଏହା ସହି ତ, କି ପରି ଭାବି ବା
ଉଚି ତ େଯ ଏକ ସୁ ସମାଜ ନି ମେs ସମ`+ ଏକ ଗୁରୁତପ#
ୂ  ଭୂ ମିକା ରହି ଛି ? େଗାଟିଏ
େଦଶ ବା ରାଜର ଏକ ସୁଦୀଘ ସୁଦୃଢ ସୁCର ସଂ9ୃତି ସମାନ େହବା ପାଇଁ କି ଭଳି ଉଦମ
କରି ବା ଉଚି ତ୍ ? େଯଉଁମାେନ େସଠାେର अଛsି , େସମାନ+ ଉପେର ସାମୂହିକ ଧାନ
ପାଇଁ ସେତ େଯମି ତି ଉପଯୁr ପାଣିପାଗର ଆବଶକତା अଛି । ଏକଥା େକେବ େକହି କ'ଣ
अସୀକାର କରି େବ ନାହY ।
ଜାତୀୟ ଏକୀକରଣ ଜାତୀୟ अଖkତାର ଭାବନା ଭାରତୀୟ ସଂ9ୃତି ର ମୂଳ ାନ
ପାଲଟିଛି । ଏଥିପାଇଁ ଆମର ପବ
ୂ ପ
 ୁରୁଷ ମାନ+ अବଦାନ अତୁ ଳନୀୟ । ଜାତୀୟ ଏକତା

ଏବଂ अଖkତା େହଉଛି ଭାରତର ଶrି । ଏହି ଶrି ଆମକୁ अନନ ଏବଂ अବି ସEରଣୀୟ
କରି ଥାଏ । ବୃ ହତ ରା ଭାରତ ନି ଜର ଜାତୀୟ अଖkତାର ଶrିେର ବି ଶର ମୁଖ
େହବାକୁ ଯାଉଛି । ଜାତୀୟ अଖkତାର अନୁ ଭବ େହଉଛି अନs ଆତEା । ଆମ ସଂ9ୃତି
ଭାରତକୁ େକବଳ େଭୖ ।ଗଳି ଏକକ ଭାବେର ଗହଣ କରି ନାହY । େସ ଏହାକୁ 'ମାତା'
ପଜ
ୂ ା

ା

ଗହଣ କେର । ଜେଣ ମାତା ଭାବେର ତା+ୁ ସºାନି ତ କରାଯାଇଛି ,

ତ
ିକ

େବାଲି

ଇ
-ପ

କରାଯାଇଛି ଏବଂ ସୁରfା ଦି ଆଯାଇଛି । ଆମର ପି ତୃପୁରୁଷମାେନ ଏହାକୁ ମାତୃ ତ ରୂେପ

ଆ

ହ
ାନ

ଗହଣ କରିଛsି । ଏଥି ସହି ତ, େସମାେନ ଏହାର ସୁରfା ପାଇଁ ସବଦା ସଂକlବ
ଆହାନ ଇ-ପତି କା ସ!ୂ # ନି ଃଶୁ% ବି ତରଣ େହତୁ ଡା େଜାତି ପସାଦ ପ)ନାୟକ+ ,ାରା ପତି -ି ତ ଓ ପକାଶି ତ
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େହାଇଛsି । ଜାତୀୟ अଖkତା େହଉଛି ଆମର ପଗତି ର କାରଣ । େଯେତେବେଳ େଦଶ
ପବ
ୂ ର
 ୁ ପି ମ ଏବଂ ଉ^ରରୁ ଦfିଣ ପଯs ଏକତାର ସୂତେର ବା ହୁଏ, େସେତେବେଳ
ଆେମ େକବଳ େଦଶକୁ ଆଗକୁ େନଇପାରି ବା । ଜାତୀୟ अଖkତା ମଧ ଆମର
ନି ଭୀକତାର କାରଣ । ଆେମ େକବଳ ଆମର ଜାତୀୟ अଖkତାର ଶrି ଉପେର ଆମର
ଶତ°ମାନ+ ସାମwାେର ଦୃ ଢ ଭାବେର ଦମନ କରି ବାର େବଳ ଆସି ଛି । ହି ଂସାକୁ ପରିହାର
କରି अହି ଂସା ମାଗେର ଆେଗଇ ଯି ବାକୁ େହବ ।
ରା େକବଳ ବନ ଦାରା अଖkତା ଏବଂ ଏକତାର ସୂତେର ବା େହାଇପାରି ବ।
ଆେମ ସମେ` ଏହି अନୁ ଭବକୁ ଜାଗତ କରି ବା ଆବଶକ। ସାଧୀନତା ପରବ^ୀ
ସମୟେର, େଯେତେବେଳ ଆମର ଜାତୀୟ ଏକତା ଏବଂ अଖkତା ଉପେର ପଶw ଚି ହw
ରହି ଥିଲା, େସେତେବେଳ ସାର ବଲ@ ଭଭାଇ ପେଟଲ ଏହାର ସୁରfା ପାଇଁ ଏକ
ଗୁରୁତପ#
ୂ  ଭୂ ମିକା ଗହଣ କରି ଥିେଲ । େସ ଶା ସହକାେର ଭାରତ'ର ମହାନ ସପwକୁ

ରାଜା+ୁ ଏକତି ତ କରି େମାତି ପରି ଝଲସି ଥିବା ଏକ ସୁCର ମୁକୁଟ ଭାରତ ମା'ର ମୁkେର
ବାି େଦଶ ଗଠନ କରି ଥିେଲ । େସ କହୁଥିେଲ, 'ଏକତା ଆଉ େକୖ ାଣସି ଶrି ବଡ଼ ନୁ େହଁ ।
େଯପଯs ଏହା ଏକ ସଠି କ୍ ଉପାୟେର ଏକତି ତ େହାଇ ଏକଜୁ ଟ େହାଇନାହY, େସ ପଯs
େଦଶ ପରାଧି ନତା ଭିତରୁ ମୁr େହାଇ ପାରି ବ ନାହY । େସ ସବଦା ଏକତା ଉପେର

ତ
ିକ

ା

ଗୁରୁତାେରାପ କରିଥିେଲ । ଆଜି ଆମକୁ ଏହି ଏକତାର ଆତEା ସହି ତ ଆଗକୁ ବଢ଼ି ବାକୁ
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ସାକାର କରି ବା ପାଇଁ ନି ଜର ସମ` ଶrି ସହି ତ କାଯ କରି ଥିେଲ । େସ ବି ଭିନw ରାଜର

ଇ
-ପ

େହବ । ହି ଂସା, ଆତ+ବାଦ, अସତ, अନାୟ, अତାଚାର, ବଳ¼ାର ଭଳି କୁ ି ତ

ଆ

ହ
ାନ

ଭାବନା ,ାରା େଦଶର ପଗତି େକେବ ବଢ଼ି ପାେର ନାହY, ବରଂ େଦଶକୁ ରସାତଳ ଗାମୀ
ଆହାନ ଇ-ପତି କା ସ!ୂ # ନି ଃଶୁ% ବି ତରଣ େହତୁ ଡା େଜାତି ପସାଦ ପ)ନାୟକ+ ,ାରା ପତି -ି ତ ଓ ପକାଶି ତ
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କେର ।
ଥେର ମାତ ଭାବି ବାକୁ େହବ ଏ ଜୀବନଟା ବହୁତ େଛାଟ କାଲି କି ଆମ ଭିତରୁ କି ଏ
େଯ ଚାଲି ଯିବ ତା'ର କି ଛି ିରତା ନାହY। େତଣୁ ଗବ, अହଂକାର, ଘୃଣା, ଇଷା, କପଟ ଆଦି
ଦୁ ଗୁଣ ଗୁଡିକୁ ତାଗ କରି अନର अଥାତ୍ େଦଶର ଉପକାର କରିବା ଉଚି ତ୍ । େଯଉଁଠିେର
अେହତୁ କ ଆନC अଛି , ଶାsି अଛି , ମୁrି अଛି । େଯେବ अକାର େଘାଟି ଆେସ, ତୁ େମ
ଆେଲାକର େସାତ େହାଇ ଆସ... ଏହାହY େହଉ ନୂ ତନ (୨୦୨୨) ବଷର ଆଗମନ ।।
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ିକ

ା
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अଧf, ମହାନଦୀବି ହାର ମହି ଳା ସwାତକ ମହାବି ଦାଳୟ , କଟକ -୪
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ଆ

ହ
ାନ

ଇେମଲ୍ : laxmansahoo9040@gmail.com
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ଜେଣ ଉ^ମ अଧିକାରୀ
ଜେଣ ଉ^ମ ବସ ବା କ^ୁ ପf କି ଭଳି େହାଇପାରି େବ?
ଜେଣ ଉ^ମ କ^ୁ ପf, ପରି ଚାଳକ अଥବା ବସ େହବା ,ାରା
अଧ`ନ କମଚାରୀ ମାନ+ର ମେନାବଳ ବୃ ି େହବା ସହ କ!ାନୀ ବା
କାଯାଳୟର ଉନw ^ି ସାଧନ େହାଇଥାଏ। ନି ହାତି ପେf ଜେଣ ଉ^ମ
ଲfEୀନାରାୟଣ
ପ)ନାୟକ

ବସ େହବା ନି ମେs ସମେ` େଚା କରିବା ଉଚି ତ। ଜେଣ ମହାନ ବସ
େହବାର ତାରି କା ସମ`+ୁ ଜଣା ନଥାଏ। େକୗଣସି କାଯାଳୟର
ସେବା{ अଧି କାରୀ, କ^ୁ ପf ବା ବସ ଯଦି ନକରାତEକ ଭାବନାର
ବଶବ^ୀ ହୁअsି , େକାଧି ତ ବା ଚି ଡିଚିଡା ସ ଭାବର େହାଇଥାsି ,

अଧ`ନ କମଚାରୀ ମାନ+ୁ ସଠି କ ଭାେବ ଶୁଣିବାକୁ ଓ ବୁ ଝି ବାକୁ େଚା
କରି ନଥାsି ଏବଂ अଧ`ନ କମଚାରୀମାନ+ ମଧେର ପାତର अsର
ମେନାଭାବ େପାଷଣ କରsି , େତେବ କମଚାରୀମାନ+ ମେନାବଳ
ଉପେର fତି ପହାଇ ଥାଏ । କ^ୁ ପf+ ଏତାଦୃ ଶ ଆଚରଣ କ!ାନୀ
ବା କାଯାଳୟର କାଯଧାରା ଓ ଉãାଦକତାକୁ ପଭାବି ତ କରି ଥାଏ ।

ଗାଳି

ହ
ାନ

ଚି ¼ାର କରି

ଗୁଲ@ଜ

ଆ

ମାେନ अଧ`ନ କମଚାରୀ ମାନ+ୁ

ଇ
-ପ

ତ
ିକ

ା

अଧି କାଂଶ େଦଖାଯାଏ, अନ େଲାକ+ ସାମନାେର ଉ{ अଧି କାରୀ
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କାଯାଳୟର ପଶାସନି କ ଖସଡାକୁ ସଠି କ ଭାେବ ବୁ ଝି ନଥାsି , ଏବଂ
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କରି ଥାsି । ଯାହାଫଳେର अଧ`ନ କମଚାରୀଟି ଏକ ଖରାପ ବସ ବା କ^ୁ ପf+ୁ
ମୁକାବି ଲା କରି ବାକୁ ବାଧ ହୁଏ। अଯଥା ଚାପେର ତା'ର ମେନାବଳ ଭୁ ଷୁଡି ପଡି ବା ସହ
अସହେଯାଗ ବୃ ି ପାଏ। େକୗଣସି କାଯାଳୟ, େସ ସରକାରୀ େହଉ अଥବା େବସରକାରୀ
େହଉ, ଯଦି ଉ{ କ^ୁ ପf+ ଉ{ାରଣ ଓ ଆ{ରଣେର ଶାଳୀନତା ସହ େସwହ, େସୗହା,
ଉାହ ଓ अନୁ ଶାସନ ଠି କ ନଥାଏ, େତେବ େସଠାେର ଏକ अସgଳି ତ ବାତାବରଣ ସୃି
ହୁଏ। ଏହି ସମସାକୁ ଏଡାଇବା ପାଇଁ ଜେଣ ଉ^ମ କ^ୁ ପf ବା ବସ + ଭୂ ମିକା अତs
ଗୁରୁ^ପ#
ୂ  । କାରଣ ଜେଣ କମଚାରୀ ତା' ଜୀବନର ଏକ ତୃ ତୀୟାଂଶ ସମୟ ନି ଜ
କମେfତେର ହY ନି ବା ହ କରିଥାଏ। େଦୖ ନCିନ ଜୀବନେର अଧି କାଂଶ ସମୟ ତା'ର
କମେfତେର अତି ବାହି ତ ହୁଏ। େତଣୁ େସଠାେର ଏକ ମେନା, େସwହପ#
ୂ  ଏବଂ
अନୁ ଶାସନପ#
ୂ  ପରି େବଶ ସୃି କରିବା ନି ମେs ଜେଣ ଉ^ମ କ^ୁ ପf ବା ବସ + ବୁ ମି କା
अତs ଗୁରୁତପ#
ୂ  । େଯଉଁ ପରି େବଶ ଜେଣ କମଚାରୀକୁ କମଠ େହବାର େଖାରାକ

ଉãାଦକତା ବୃ ିେର ସହାୟକ େହାଇଥାଏ ।
'ଆେମ' ବନାମ 'େସମାେନ' ଭାବନାଠାରୁ ଜେଣ କ^ୁ ପf ନି ବୃ^ ରହି ବା ଉଚି ତ।
ଟିମ ଲି ଡରସି ପ ଦfତା ନଥିେଲ ଜେଣ ଉ^ମ କ^ୁ ପf ବା ବସ କଦାପି େହାଇପାରsି
ନାହY। ଜେଣ ସଫଳ କ^ୁ ପf, ପରି ଚାଳକ अଥବା ବସ େହବା ନି ମେs େଯଉଁ ଦfତା ଓ

ତ
ିକ

ା

ଗୁଣବ^ାର ଆବଶକ େହାଇଥାଏ, ତାହାର େକେତାଟି ମୁଖ ଆକଳନ ଏହି ଆେଲଖେର
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େଯାଗାଇଥାଏ, ଏଭଳି ଏକ ମଜାଳି ଆ ପରି େବଶ କାମ କରି ବାକୁ ଉାହି ତ କରି ବା ସହ

ହ
ାନ
ଆ

ସାମାନ ସହାୟକ େହାଇପାେର ।

ଇ
-ପ

ଉେଲ@ ଖ କରାଯାଇଛି , ଯାହା ଜେଣ ଉ^ମ ପରିଚାଳକ ବା ବସ ସୃି କରି ବା ନି ମେs

ଆହାନ ଇ-ପତି କା ସ!ୂ # ନି ଃଶୁ% ବି ତରଣ େହତୁ ଡା େଜାତି ପସାଦ ପ)ନାୟକ+ ,ାରା ପତି -ି ତ ଓ ପକାଶି ତ

Aahwaan.com

259

ଆହାନ ଇ-ପତି କା, ସାଦଶ ବଷ, ପଥମ ସଂଖା, ଜାନୁ ଆରୀ ୨୦୨୨

Magazine Downloaded from www.aahwaan.com

ପେତକ अନୁ -ାନ ବା ସଂା ଗୁଡ଼ିକ ପାଇଁ ଏକ  କାଯ-ଖସଡା ବା କାଯ-ଧାରା
ରହି ଥାଏ। ଏହାକୁ ପରି ଚାଳି ତ କରିବାପାଇଁ ଭିନw

ଭି ନw

ପକାରର କମଚାରୀମାେନ

ନି େୟାଜି ତ େହାଇଥାsି । େସମାେନ େଯଉଁ େଯଉଁ କାଯ ସ!ାଦନ କରsି େସଗୁଡିକୁ ଜେଣ
ବସ

ନି ହାତି

ଭାେବ

ବୁ ଝି ବା

ଓ

अନୁ ଧାନ

କରି ବା

ଆବଶକ।

ଯାହା,ାରା

କମଚାରୀମାନ+ୁ ଜଡି ତ ଥିବା କାଯେର अଧି କରୁ अଧି କ ସଫଳତା ହାସଲ ନି ମେs
େସମାନ+ ମନେର କାଯ କରି ବାର ଉାହ ସୃି େହବା ସହ କାଯାଳୟକୁ ଏହାର ଲf
ହାସଲ ଦି ଗେର ସାହାଯ କେର ।
ପେତକ अନୁ -ାନ ବା ସଂଗଠନର ସଫଳତା ନି ମେs ଏକ ବବସାୟି କ ରଣନୀତି
ପ`ୁତ କରି ବା ଦି ଗେର ଜେଣ ବସ+ ଯେଥ ାନ ଥିବା ଆବଶକ। अଧ`ନ
କମଚାରୀମାେନ ସଂଗଠନର ମି ଶନକୁ କି ଭଳି ସମଥନ କରsି , ପେତକ କାଯ ଦି ବସେର
େସମାନ+ କାଯଧାରାର ଏକ  େରଖାଚି ତ ସହ େସମାନ+ୁ ଉାହି ତ କରିବା

ସ ଛ କାଯଦfତା ବୃ ି ନି ମେs ଆବଶକୀୟ ବି ଚାର ଆେଲାଚନା, ପଶି fଣ ଓ କମଶାଳା
ଆଦି ର ଆେୟାଜନ କରି ବା ଉଚି ତ। ଏହାଦାରା କମଚାରୀମାନ+ ଠାରୁ ସ ଛ ଓ ନି ଭୁ ଲ
କାଯଦfତାର ଆଶା ିର କରାଯାଇପାେର। ଯାହାଫଳେର କମଚାରୀ ଜଣ+ େଯଉଁ
କାଯଭାର ଗୁଡିକୁ ଧାରଣ କରି ଥାsି , େସହି ଦି ଗେର ତା+ ଲf େକCୀଭୂ ତ େହବ।

ତ
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ଦାୟି ତେର ଥିବା ନି ରୀfକ ସ!ୃ r କମଚାରୀ+ ସହ ବି ଭିନw ବ^ାଳାପ ଓ ଆେଲାଚନା
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ଆବଶକ। କମଚାରୀ ମାନ+ ଉପେର ଥିବା କାଯଭାର ଗୁଡିକର ସୁଚାରୁ ସ!ାଦନା ଓ

ଇ
-ପ

ମାଧମେର କମଚାରୀ+ ଦାୟି ତେବାଧ ଓ ଭୂ ମିକା ବି ଷୟେର  କରି ପାରି େବ।

ଆ

ହ
ାନ

ଯାହାଫଳେର ନି  କାଯଟି ସୁଚାରୁରୂେପ ସ!ାଦି ତ େହାଇପାରି ବ। କମଚାରୀମାେନ
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ନି ଜ ଉପେର ଥିବା କାଯଭାରକୁ େକେତ ପର
ୂ ଣ କରୁଛsି ତାହା ଉପେର କମଚାରୀମାେନ
ନି ରsର ମତାମତ ଆବଶକ କରsି । େଯେତେବେଳ େସମାେନ ଦfତାର ସହ ଭଲ କାମ
କରୁଛsି , େସେତେବେଳ େସମାନ+ୁ ସାବାସୀ, ପଶଂସା ଓ ପୃର9ୃତ କରି ବା ଉଚି ତ ।
କମଚାରୀମାେନ ଯଦି ସୁଚାରୁରୂେପ କାଯ ଦfତା ପଦଶନ କରୁଛsି , େତେବ ଏହାକୁ
ଉେଲ@ ଖ କରg । ଯଦି େସମାନ+ କାଯେଶୖ ଳୀକୁ ବଦଳାଇବା ଆବଶକ ପଡୁ ଥାଏ,
େତେବ େସମାନ+ୁ ସେଚତନ େହବା ପାଇଁ ଉପେଦଶ ଦି अg । ଯଦି େକୗଣସି କମଚାରୀ
अନୁ -ାନର ଉପେଭାrା अଥବା ଗାହକ େସବାକୁ ଠି କେର ପାଳନ କରୁନାହଁ ାsି େସମାନ+ୁ
ବି ଧିବ ତାରି କାେର ତାଗିଦ କରg । ଯଦି କ^ୁ ପf ବା ବସ େଫାନେର ଉପେଭାrା
अଥବା ଗାହକ+ ପତି କମଚାରୀ+ अଶାଳୀନ ବବହାର ବି ଷୟେର ଶୁଣsି , େତେବ
େସମାନ+ୁ ଏହାକୁ ସୂଚାଇ େଦଇ ଗାହକ+ ସହ େଯାଗାେଯାଗ କରି ବା ପାଇଁ େସମାନ+ୁ
ଏକ ଉ^ମ ଉପାୟେର ପଶି fଣ ଦି अg ।

କାଯେର ନଥିବାେବେଳ କ’ଣ କରsି ତାହା ପଚାରି ବାକୁ ସମୟ େନବା ଉଚି ତ । ଯଦି
ଆପଣ ଜେଣ କମଚାରୀ+ୁ ନି ଜ ଆଡକୁ ଆକଷତ କରି ବାକୁ ଚାହଁ ାsି , େତେବ େସମାନ+ୁ
େସମାନ+ ପି ଲାମାନ+ ବି ଷୟେର ପଚାରg । େସମାନ+ ରୁଚି ଇତାଦି ବି ଷୟେର
ଆେଲାଚନା କରg ।
ଗୁଡିକୁ

ନି ଜ

କମଚାରୀ

ମାନ+

ମଧେର

ବା¤g।

ା

अଭିତା

ତ
ିକ

ବrିଗତ

ଇ
-ପ

େଯେତେବେଳ ଜେଣ ବସ ନି ଜର ରିअଲ୍ ଲାଇଫ୍ ସଂଘଷଗୁଡିକ କମଚାରୀ ମାନ+

ଆ

ହ
ାନ

ଗହଣେର अଂଶୀଦାର କରsି , ଏହା କମଚାରୀ+ ଜୀବନ ପାଇଁ ଆକଷଣର େକCବି Cୁ
ଆହାନ ଇ-ପତି କା ସ!ୂ # ନି ଃଶୁ% ବି ତରଣ େହତୁ ଡା େଜାତି ପସାଦ ପ)ନାୟକ+ ,ାରା ପତି -ି ତ ଓ ପକାଶି ତ
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ପାଲଟିଥାଏ। ଉଦାହରଣ ସରୂପ, ଯଦି ଜେଣ ବସ୍ ପେଡ଼ାଶୀ ସହି ତ ଥିବା ବି ବାଦକୁ
କମଚାରୀ ମାନ+ ସହ अଂଶୀଦାର କରsି , ଏବଂ କି ପରି ବି ବାଦର ସମାଧାନ କରsି , ଏହା
ଏକ अତି ରିr ଶି fାର ସୁେଯାଗ ପଦାନ କେର। ଏଭଳି ଆେଲାଚନା କମଚାରୀ+ୁ
େସମାନ+ ବସ + ବrିଗତ ଜୀବନର ଆଦଶ ଆଡକୁ अନୁ ପାଣିତ କରି ଥାଏ ।
ଜେଣ ସଫଳ ବସ କହsି “ଯଦି ତୁ େମ କାମେର ଖୁସି ମଜା କରୁନାହଁ , େତେବ ତୁ େମ
ଭୁ ଲ୍ କାମେର अଛ।” ମଜାଳି ଆ କାଯକଳାପ, ଇେଭ¤, ଏବଂ କମଚାରୀ+ ପାଇଁ
ସଂଗଠି ତ ବଣେଭାଜି ଓ େପ@-ଟାଇମ୍ ଆଦି अsଭୂr କରିବା ,ାରା କମଚାରୀ ମାନ+
ମଧେର କାଯ କରି ବାର ଆsରି କତା ସୃି େହାଇଥାଏ। ଏକତା ସୂତେର ସମ`+ୁ
ଆବ କରି ବା ସବ େହାଇଥାଏ । ଏଭଳି କାଯକମ ,ାରା କମଚାରୀ ମାନ+
ଦୃ ିେକାଣକୁ

ଖୁବ

ସହଜେର

ବୁ ଝି

େହାଇଥାଏ।

େସମାନ+

ମତାମତ

,ାରା

କାଯେfତେର ଥିବା अସୁବିଧା ଗୁଡିକୁ ଖୁବ ସହଜେର ଠାବ କରି ହୁଏ ।

କାଯ ଦfତା ଓ କାଯ ସ!ାଦନକୁ अନୁ ଶୀଳନ କରି ଭଲ କାମ ନି ମେs ପୁର9ୃତ
କରାଯି ବା ଉଚି ତ। େସମାନ+ କାଯ କରି ବା ପାଇଁ ସଠି କ ଉପକରଣ ଏବଂ ତାଲି ମ
ଦି ଆଯାଏ ଏବଂ ଏକ ଭଲ କାମ କରିବା ପାଇଁ ପୁର9ୃତ କରାଯାଏ, େସମାେନ ନି ିତ
ଭାବେର କମେfତ ସହି ତ ଜଡି ତ ରହି ସଠି କ ଲf ହାସଲ କରି ବାେର ସାହାଯ କରି ବାକୁ

ତ
ିକ

ା

ପତି ଶ°ତିବ ହୁअsି । ଏଭଳି ପରି େବଶ ସୃି କରିବା, ଯାହା େକବଳ ଜେଣ ଉ^ମ
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କମଚାରୀମାେନ ଭଲ କାମ କରି ବା ଉେଶେର କାଯକୁ ଯାଆsି । େସମାନ+

ଇ
-ପ

କ^ୁ ପf ବା ବସ + ଉପେର ନି ଭର କେର ।

ଆ

ହ
ାନ

ଦୂ ରଭାଷ : ୯୮୬୧୬୧୬୧୨୬, ଜଳସ!ଦ ବି ଭାଜନ, େଖାରଧା, ଓଡି ଶା
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ଆେମ େକେତ ଖୁସି?
ଖୁସି ର

`ର

ମାପି ବା

ପାଇଁ

କି ଛିମାସ

ପବ
ୂ ରୁ

ପqାବ

ବି ଶବି ଦାଳୟ ଦା ରା ଏକ ସେବfଣ କରାଯାଇଥି ଲା ପାଟି ମୁ ଖ
କାରକ

ଯଥା

ବୃ ^ି ଗତ

କାଯ,

ପାରରି କ

ସ!କ,

ସା,

ପେରାପକାର, ଆଧାତିE କତା ବି ଷ ୟେର େଲାକମାନ+ ଠାରୁ ତଥ
ଡଃ ଗେଣଶ ଚC
କୁ k

ସଂଗ ହ କରାଯାଇ ଖୁସି ର `ର ମାପ ଯାଇଥି ଲା ଆମ େଦଶର ୩୪ଟି
ଭି ନw

ଭି ନw ସହରେର େଯଉଁ ସେବfଣ କରାଯାଇଥି ଲା ତନE ଧରୁ

ଲୁ ଧି ଆନା, अହମଦାବାଦ ଏବଂ ଚkି ଗଡ଼ର େଲାକମାେନ ସବୁ ଠାରୁ
ଖୁସି େର अଛsି େବାଲି ଜଣାପଡିଥି ଲା ମଣି ଷ ସାଧାରଣତଃ ଖୁସି େର

ଜୀବନ अତି ବାହି ତ କରି ବା ପାଇଁ, ଯଦି ଜୀବନେର ଖୁସି ନାହY
ଜୀବନଟା ନିରସ ଲାେଗ ଏବଂ ବି ବା ଦୁ ବ ସହ େହାଇଯାଏ ଖୁସି
ଏକ अନନ अନୁ ଭବ ଯାହାକି ଆତE ସେsାଷ ପ ଦାନ କରି ଥାଏ ଏହା
କାହା ପାଖରୁ अଣାଯାଇ ପାରି ବ ନାହY କି ଟ+ା େଦଇ ବଜାରରୁ
କି ଣାଯାଇ ପାରି ବ ନାହY। େତେବ ଖୁସି ମି ଳି ବ େକମି ତି? ଦରଦାମ

ଇ
-ପ

ତ
ିକ

ା

ବୃ ି , େବକାରୀ, ପାରି ବାରି କ ବି ଶୃ «ଳା, ପାକୃ ତିକ ଦୁ ବ ପାକ େଯାଗୁ
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ବି ବାକୁ ଚାେହଁ , ଆବାଳ ବୃ ବନିତା ସମ`+ର ଇ¢ା ଖୁସି େର

ଗତି

ଆ

ହ
ାନ

ଚାଷ ପ ଭାବି ତ, ଏମି ତି अେନକ ସମସା େଦଇ ମଣି ଷକୁ
ଆହାନ ଇ-ପତି କା ସ!ୂ # ନି ଃଶୁ% ବି ତରଣ େହତୁ ଡା େଜାତି ପସାଦ ପ)ନାୟକ+ ,ାରା ପତି -ି ତ ଓ ପକାଶି ତ
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କରି ବାକୁ ପଡୁ ଛି, େତଣୁ ମଣି ଷ ପାଖରୁ ଖୁସି ଖସି ଖସି ଯାଉଛି
େବେଳ େବେଳ ସବୁ ଥାଇ ମଧ ମଣି ଷ ଟି େକ ଖୁସି ପାଉନି, अେନକ େfତ େର
େଦଖାଯାଏ ଆେମ ନିଜକୁ अନମାନ+ ସହି ତ ତୁ ଳନା କରି ଥାଉଁ ଯାହା ବଡ଼ ନିେବାଧତା
ଓ ହତାଶାର କାରଣ େହାଇଥାଏ, ଯାହାଫଳେର ଖୁସି ବଦଳେର ଦୁ ଃଖ ହY ମି ଳି ଥାଏ
ଏହି ପରି େପ fୀେର ଗୁ ରୁ + ଠାରୁ ଶୁ ଣି ଥି ବା ଗପଟି ମେନ ପଡୁ ଛି କୁ ଆଟି ନିଜ
େଦୖ ନCି ନ ଜୀବନେର ଆରାମେର ଥାଏ, ଦି େନ େସ ଏକ ହଂସକୁ େଦଖି ଆଯ େହାଇ
ଭାବିଲା େସ େଧାବ ଫର ଫର ପfୀଟି ସୁ Cର େଦଖାଯାଉଛି ନିୟ ଭାଗବାନ
େହାଇଥି ବ, େମା ଠାରୁ ଖୁସି େର ଥି ବ  ମଁୁ ହତଭାଗ ଟାଏ, େମାେତ େକହି ଭଲ ପାଉ
ନାହାsି େମା େଦହ ସାରା କଳା ପର, େକେତ अସନା ମଁୁ  କୁ ଆଟି ମନେର ଏପ କାର
ହୀନ ଭାବନା ଜାତ େହବାରୁ େସ େଖଳି ବା, ବୁ ଲି ବା, ହସି ବା, ଏମି ତି କି ଖାଇବା ବି
ଭୁ ଲି ଗଲା, ତା ମନେର ଆଉ ଖୁସି ରହି ଲା ନାହY  କୁ ଆର ବାପା ବୁ ଢା କୁ ଆ, ପୁअ ର

अେନକ େଧାବ ଫର ଫର ପfୀ ଭଗବାନ ସୃ ି କେଲ କି g େମାେତ କାହYକି ଏମି ତି କଳା
ମି ଚି ମି ଚି ଶରୀର େଦେଲ? ବୁ ଢା କୁ ଆ ପୁअ ର କଥା ଶୁ ଣି ବୁ ଝି ଗଲା ପୁ अ ହୀନମନତାର
ଶି କାର େହାଇଛି ପୁअକୁ େକମି ତି ଏହି ହୀନମନତାରୁ ରfା କରି ହବ େସ ବି ଷ ୟେର
ବୁ ଢା କୁ ଆ ଚି sା କରି ପୁ अକୁ କହି ଲା ରୂ ପ अନୁ ସାେର େକହି େକେବ ଭାଗବାନ

ତ
ିକ

ା

େହାଇପାେରନା ମଁୁ ମାନୁ ଛି ଆମ କୁ ଆ ଜାତି ର ର| କଳା ଓ େବଶି ସୁ Cର ନୁ େହଁ , କି g

Listen to Odia Podcast on https://anchor.fm/aahwaan

ଏମି ତି କା अବା େଦଖି ଏହାର କାରଣ ପଚାରି ଲା, କୁ ଆ କହି ଲା ବାପା ଏ ଦୁ ନିଆେର

ଇ
-ପ

अନ ପfୀ+ ଠାରୁ ଆେମ ଭାଗହୀନ ଭାବି ବା ଭୁ ଲ ତୁ ଯଦି େସ େଧାବ ଫର ଫର

ଆ

ହ
ାନ

ପfୀଟି କୁ େଦଖା କରି ପାରି ବୁ , େତେବ ଜାଣି ପାରି ବୁ େସ େକେତ ଖୁସି େର अଛି? ବୁ ଢା
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କୁ ଆର କଥା ମାନି କୁ ଆଟି ହଂସକୁ େଦଖା କରି କହି ଲା ତୁ ମର ସୁ Cର ରୂ ପ େଦଖି ମଁୁ
ଆକଷତ, ତୁ େମ ସତେର ବହୁ ତ ଭାଗବାନ େତଣୁ ତୁ େମ अଧି କ ଖୁସି େର ଥି ବ  କୁ ଆର
କଥା ଶୁ ଣି ହଂସ କହି ଲା କୁ ଆ ଭାଇ କି ଏ େକେତ ଖୁସି େର अଛି? େସ ନିେଜ ହY
କହି ପାରି ବ, ମଁୁ ମାନୁ ଛି ମଁୁ େଧାବ ଫର ଫର କି g େମା ଠାରୁ अଧି କ ସୁ Cର ପfୀ
ଦୁ ନିଆେର अଛsି େଯମି ତି ଶୁ ଆ, ବିଭି ନw ର|େର ସୁ ସଜିତ ସୁ Cର ଶରୀର ପାଇଁ ତାକୁ
େଲାକମାେନ ବହୁ ତ ଭଲ ପାଆsି  ତୁ େମ ଯଦି ଶୁ ଆ କୁ େଦଖା କରି ପାରି ବ େତେବ
ଜାଣି ପାରି ବ େସ େକେତ ଖୁସି େର अଛି? ଶୁ ଆ ବି ଷ ୟେର ଏମି ତି କଥା ସବୁ ଶୁ ଣି କୁ ଆର
ଇଛା େହଲା ଶୁ ଆ କୁ େଦଖା କରି ବାକୁ େତଣୁ େସ ଶୁ ଆକୁ େଦଖା କରି ବାକୁ ଉଡ଼ି ଗ ଲା
ବହୁ ତ େଖାଜାେଖାଜି କଲାପେର, ପqୁ ରୀ ଭି ତେର ଶୁ ଆକୁ େଦଖି କୁ ଆ କହି ଲା ଶୁ ଆ
ଭାଇ ଆପଣ+ ସୁ Cର ଶରୀର େଦଖି ମଁୁ ଆକଷତ  ଆପଣ ଦୁ ନିଆର ସବୁ ଠାରୁ
ଭାଗବାନ ପfୀ େତଣୁ ଆପଣ ବହୁ ତ ଖୁସି େର ଥି େବ କୁ ଆର କଥା ଶୁ ଣି ଶୁ ଆ କହି ଲା

ପfୀ ଜନE ପାଇ ମଧ ଉଡିବା ମନା, ପqୁ ରୀ ହY େମା ଦୁ ନିଆ ତୁ େମ ତୁ ମ ଇଛାେର
େକଉଁ ଆଡୁ େମା ପାଖୁ ଉଡି ଉଡି ଆସି ଛ କି g ମଁୁ ଉଡି ବା ଭୁ ଲି ଗଲିଣି  ଗଛରୁ ମନ
ମୁ ତାବକ ଫଳ େଗାେଟ ଖାଇ ପାରୁ ନି, ମାଲିକ ଯାହା େଦଉଛି ତାହା ଖାଇକି ବି ଯି ବା

ତ
ିକ

ପାଉଥି ଲା େତଣୁ ନିଜକୁ अନମାନ+ ସହି ତ ତୁ ଳନା କରି ବା अସଲ ଦୁ ଃଖର କାରଣ

ା

କଥା ଏଥି ରୁ ଜଣାପଡିଲା କୁ ଆ େକମି ତି ନିଜକୁ अନ ପfୀ ସହି ତ ତୁ ଳନା କରି ଦୁ ଃଖ
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-ପ

ଜୀବନ କ ମଶଃ ଯାsି କ େହବାେର ଲାଗି ଛି ପ େତକ ମଣି ଷ ଗତାନୁ ଗତି କ

ଆ

ହ
ାନ

ରୀତି େର ନିତି ଦି ନିଆ କାଯ କରି ଚାଲିଛି ପ ତି,Cି ତାମୂଳକ ଦୁ ନିଆେର କାଯଭାରର
ଆହାନ ଇ-ପତି କା ସ!ୂ # ନି ଃଶୁ% ବି ତରଣ େହତୁ ଡା େଜାତି ପସାଦ ପ)ନାୟକ+ ,ାରା ପତି -ି ତ ଓ ପକାଶି ତ
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ଚାପେର ସମେ` ବତି ବ` ଆମ ପାଖେର ଯାହା ସବୁ ନାହY, ତାହା ପାଇଗେଲ ଆେମ
ଖୁସି େହବୁ େବାଲି ଭାବି ରାତିଦି ନ ପରି ଶ ମ କରି େଗାଟି କ ପେର େଗାଟି ଏ ଶି ଡ଼ି
ଚଢ଼ି ଥାଉ अଜୁ ନ ଥେର ଭଗବାନ ଶୀକୃ +ୁ ପଚାରି େଲ କାହYକି ଆମକୁ ଜୀବନେର
ଖୁସି ମି ଳି ନଥାଏ? ଶୀକୃ  ସୁ Cର ଉ^ରଟି େଦଇ କହି େଲ ଆେମ ଆବଶକତା ଠାରୁ
अଧି କ ଚାହY ଥାଆsି , େସଥି ପାଇଁ ଆମକୁ େକେବ ଖୁସି ମି େଳ ନାହY  ଦୁ ଃଖ ଏମି ତି
େଗାଟି ଏ अବା ଯାହା ଭଲ ଠାରୁ ଭଲ ମଣି ଷକୁ ମଧ ବିଚଳି ତ କରି ଥାଏ, ମନେର
ବହୁ ତ ପ ଶw ଆସି ଥାଏ େକେବ ଦୁ ଃଖର अs େହବ? େକେବ ଆମକୁ ଖୁସି ମି ଳି ବ ?
ଗରମ ଏବଂ ଶୀତର େମୗସମ ଆସି ବା ପେର େଫରି ବା ନିି s େହାଇଥାଏ, େସହି ପ ରି
ଜୀବନେର ଦୁ ଃଖ ଆେସ ଆଉ େଫରି ଯାଏ ଗୀତାେର ଭଗବାନ ଶ ୀକୃ  କହି ଛsି ସୁ ଖ
ଦୁ ଃଖ fଣି କ, ଏହା କାଳକ େମ ସରି ଯି ବ  अନକୁ ସାହାଯ କରି ବା ଲାଗି ଆମ
ନିକଟେର अଥବ ଳ ନଥାଇପାେର, କି g ଆେମ ଶ ା ଓ ସହାନୁ ଭୂତି

ପ ଦଶନ

ମଣି ଷ ର ପାଇବାର ଇ¢ା अସୀମ, ମନ ଯାହା ଚାେହଁ ସବୁ େବେଳ େସପରି ଘେଟ ନାହY 
ଯାହା ସବୁ ଘଟି ଯାଏ ମନ ହୁ ଏ’ତ େସଇ ସବୁ ଚାହY ନ ଥାଏ ଜୀବନକୁ ସବୁ େବେଳ
ସକାରାତE କ ଦୃ ି େକାଣରୁ ବିଚାର କରି ମନକୁ ଆୟ^େର ରଖି ପାରି େଲ ଜୀବନ ସରସ,
ସୁ Cର ଓ ସୁ ଖମୟ ହୁ ଏ ଇତି ହାସ କୁ େହ ସୁ ଖ ଥି ଲା, ବିାନ କହୁ ଛି ସୁ ଖ ଆସି ବ କି g

ତ
ିକ

ା

ଧମ କୁ େହ ଯଦି ମନ ସେ{ାଟ ରେହ ତାେହେଲ ସବୁ େବେଳ ସୁ ଖ ମି ଳି ବ 
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ପଟାମୁkାଇ, େକCାପଡା
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େମା : ୯୯୩୮୦୬୦୮୮୬
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ଭାଚାର,
ାଚାର, ଭାଚାରୀ ଓ ପତାରିତ
अମାନବୀୟ, ଦୁ ବଳ ମାନସର ଏକ ଦୁ Ëମ ବି ଚାର ଭାଚାର
ଯାହା ସାମାଜି କ ମଯାଦା fୁ# କରି ବା ସହି ତ ସା!ତି କ अବfୟ
କାରଣରୁ ରାକୁ ନି ମwମୁଖି କରି ନି ଜସ େଚତନାକୁ କଳୁ ଷିତ କରି ଥାଏ !
େସଇଥିେର ଭାଗିଦାରୀତା କରୁଥିବା ମଣିଷ ସମାଜର ଏକ କଳ+
ପ+ଜ କୁ ମାର
ପାଣିଗାହୀ

ଯାହା ଦାରା ସାଧାରଣ ପଚଳି ତ ବବାର ସଦସ ବୃ C ପତାରି ତ !!
ସାଧାରଣତଃ ସାମାଜି କ େfତେର अେନୖ ତିକ କାଯ କରି ନି ାରି ତ
ସଂଖା ବହି ଭୁ ତ अଥ କରାୟତ କରାଯି ବା ଭାଚାର ଭାେବ ସବ
ଗହୀତ େହାଇଥିବା େବେଳ େସହି କୁ କମେର ଲି  ମଣି ଷ+ୁ ଭାରୀ

ପତାରି ତ େହାଇଥା'sି ଯାହା େସମାନ+ ବୁ ଝି ବା fମତା ବହି ଭୁ ତ।
अତs ଦୁ ଃଖର ବି ଷୟ ଏହାକି େଯଉଁମାେନ ସାମାଜି କ ପରି ଚାଳନା
େହତୁ अଥ ଉãାଦନ କରି ଥା'sି , େସହି ମାେନ ଭାଚାରୀ+ୁ ସମାଜର
ଶୀଷ େfତେର अବାପନ କରି େସମାନ+ୁ ପଭୁ ତୁ ଲ ମାନତା େଦଇ
େସମାନ+ ଦାରା ଭାଚାରେର ପୀଡି ତ ପତାରି ତ ବବାକୁ अନୁ ଶୀଳ

ଇ
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ତ
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ା

କରି ବା fମତା ବହି ଭୁ ତ ମଣିଷ+ୁ ସାମାଜି କ ଦାରି ଦ ସୀମାେରଖା
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େବାଲି କୁ ହାଯାଇଥାଏ। ସାମାଜି କ ଭାଚାର ଜନି ତ fତି ସହି ନି େବାଧ

ଆ

ହ
ାନ

ନୀଚେର ରହି ଥିବା ଦଶାଯାଇ ଥାଏ। ବା`ବ େfତେର େସହି ମାେନ
ଆହାନ ଇ-ପତି କା ସ!ୂ # ନି ଃଶୁ% ବି ତରଣ େହତୁ ଡା େଜାତି ପସାଦ ପ)ନାୟକ+ ,ାରା ପତି -ି ତ ଓ ପକାଶି ତ
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ନି ିତ ଭାେବ अତs ଧନଶାଳୀ େଯଉଁମାେନ ସାଧାରଣ େଲାକ+ୁ ଖାଦ, ବv େଯାଗାଇ
ଥା’sି । କି g ମଧବି ^ ଏବଂ ଉ{ାସନ अଭିଷିr ମଣିଷ େକେବ େକୗଣସି ବା`ବବାଦୀ
ପାକୃ ତି କ କମ କରୁନଥିବା େବେଳ େସହି ନି ମwେର ରହି ଥିବା ମଣିଷ ମାନ+ୁ अେଲୗକି କ
ଭାେବ ଶି fାର କରାଳତା ସୃି କରି େଯଉଁ କାଯ କରି ଥା’sି େସଗୁଡିକୁ ନି େବାଧ ବୁ ଝି
ନପାରି େସମାନ+ୁ ପଭୁ ତୁ ଲ ମାନି ଥା'sି । ଏହି ଭାବଧାରା ସମାଜେର अେନକ ବଷ ପେୂ ବ
ଆର େହାଇ अଦାବଧି ଏକ ସାମାଜି କ ନି ୟମେର ପରି ଣତ େହାଇଛି । ସତକୁ
ଆଢୁ ଆଳେର ରଖି ମି ଥାବାଦୀ ଏମି ତି ସାମାଜି କ ିତି େର ସାଧାରଣ େଲାକ+ୁ ନି ମ®ି ତ
କରି ରଖିଛsି େଯ ସମାଜର ସମ` ବଗର ମଣିଷ ଗୁଡିକ अଦାବଧି େକବଳ ମି ଥଚାରୀ
ଭଳି ଜୀବନଧାରଣ କରୁଥିବା େଦଖିବାକୁ ମି ଳୁଛି । ଭାଚାର େକବଳ ସୀମି ତ ବଗର
ମଣିଷ+ ଦାରା ପରି ଚାଳି ତ ଏକ ସାମାଜି କ ଗହଣୀୟ ପଥାେର ପରିଣତ ଆଜି ସମୟର
କରାଳତାର ବାଖା କରି ବାକୁ ଗେଲ ଭାଚାର ବି େରାି+ୁ େଦଶେଦାହୀ େବାଲି କହି ବା

ସମୟେର, ସମୀfା କରି େଦଖିବା.......
ସତ େକେବ ଲୁ ଚି ରେହନା େବାଲି ରହି ଥବା କି aଦsୀ ମଣିଷ ଦାରା େଘାଷିତ
କରାଯାଇଥିବା େବେଳ ମଣିଷ ହY ସତକୁ ଲୁ ଚାଇ ରଖି ପାରୁଥିବା ପତି ଭାବାନ fମତାଶାଳୀ

ଗେଲ ସତକୁ

ମି ଥା ଓ ମି ଥକୁ

ସତ ସାବ` କରି

ତ
ିକ

ସମାଜେର। କହି ବାକୁ

`ରେର େଦଖିବାକୁ ମି ଳୁଛି ଆମ

ା

ଭାରତୀୟ+ ମହାନତାର ଦୃ ିଭ|ୀ ଏକ ଭିନw

ଇ
-ପ

ଜନମାନସେର ଗହଣୀୟତା ସୃି କରାଯାଇ ସାମାଜି କ ବବାେର ବାପକ अମାନବୀୟ

ଆ

ହ
ାନ

ଚରି ତ ପବାହ କରାଯାଉଥିବା ଘଟଣାବଳୀ ସମୂହେର ପତf ଭାଗିଦାରୀତା କରୁଥିବା
ଆହାନ ଇ-ପତି କା ସ!ୂ # ନି ଃଶୁ% ବି ତରଣ େହତୁ ଡା େଜାତି ପସାଦ ପ)ନାୟକ+ ,ାରା ପତି -ି ତ ଓ ପକାଶି ତ
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ସାମି ଧାନି କ, ନାୟୀକ ବବା ଆମ େଦଶେର ସୟଂ ସ!#ା ସେବା{ fମତାଧାରୀ କଳର
ାନ ଏକ ଉେଲ@ ଖନୀୟ `ରେର ରହି ଥିବା ବୁ ଝି ହୁଏ। ଇତି ମଧେର େଦଶକୁ ଖାଦ,
ବv, ବାସଗୃହ ଭଳି अତାବଶକ ସାମଗୀ ଠାରୁ ଆର କରି अତs େସୗଖି ନ ଜି ନିଷ
େହଉକି ଜୀବନ ରfକ ଔଷଧ ପଯs ମୂଳ ପ`ୁତ ଏବଂ ବା ବି ତରଣ କରି ବାେର
ବା`ବ, ସତ ଉପେର ଆଧାରି ତ କମ କରୁଥିବା କୃ ଷକ, ଶମି କ ଏବଂ ବହନ ଳକ
ସମୁହ+ୁ ସମାଜର ସବ ନି ମwେର ାପନ କରି अପାକୃ ତି କ ମନୁ ଷକୃ ତ ନି ମw ଆବଶକ
ସାମାଜି କ କମେର ଲି  ମଧବ^ୀ, ଧନଶାଳୀ ମଣିଷ ସମୁହ+ୁ ସାମାଜି କ ଶୀଷ ାନି ତ
କରି ବାେର େକବଳ ସାମି ଧାନି କ, ନାୟୀକ ବବା ହY ଆଇନ ପଣୟନ କରି ରଖିଥିବା
ମମଶୀ ବି ଷୟର େକୗଣସି ବି `ୃତ ବା`ବବାଦୀ ସମୀfା େହଉନାହY। ସାମାଜି କ `ରେର
ରହି ଥିବା ସମ` ଇଂେରଜ ବବିତ କାଯାଳୟ ସେମତ ମଧବି ^ ପରିବାର ଲି 
ରହି ଥିବା ବବସାୟ େହଉକି ଉ{ `ରେର ଆଥକ େଖଳ କରି େଲାକ+ अଜ ତ ଧନକୁ

ଚଳି ବାେର େକୗଣସି ବାଧକତା ରହି ବ ନାହY େଯପଯs ରାର କୃ ଷକ, ଶମି କ, ବାହାନ
ଳକ ସକି ୟ अଛsି । अଥାତ ଗୀର ଭାେବ ଆେଲାକପାତ କରି ବି େଶଷଣ କେଲ ଜାଣି
େହବେଯ େକବଳ ଶମି କ ଭଳି କାଯ କରୁଥିବା େfତ ଳର ଶମି କ ମାନ+ େଯାଗୁହY
ସାମାଜି କ ବବା ଚାଲୁ ଛି େଯଉଁମାେନ ପକୃ ତ अଥ ଆଦାୟ କରୁଛsି । େସହି ମାନ+

ତ
ିକ

ା

ଆଦାୟ अଥକୁ ବାଟମାରଣା କରି अେନୖ ତିକ ଉପାୟେର अେଲୗକି କ ଭାେବ अଧି ଗହଣ କରି

Listen to Odia Podcast on https://anchor.fm/aahwaan

ଲୁ ଟି େବାଲାଉଥିବା ଧନୀକ ପରି ବାର ଗୁଡିକ ସମାଜେର ନରହି େଲ ମଧ ସମାଜ

ଇ
-ପ

ନି ଜକୁ ସାମାଜି କ ଉ{ ାନି ତ କରୁଥିବା ସାଧାରଣ ଶି fିତ+ ଆବଶକତା अେପfା

ଆ

ହ
ାନ

େସମାନ+ ବାପକ ଆବଶକତା ରହି ଥବା େବେଳ େସମାେନ ସମାଜର ସବୁ ଠାରୁ ନି ମwେର
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ରହି ଥିବା ଏକ ଦୁ ଃଖଦ ପରି ିତି କୁ େକହି ବୁ ଝsି ନାହY ।
ବା`ବ ଆଥକ ଆଦାୟ କରି ସମ` ମଣି ଷ+ ଜୀବନ ବାଉଥିବା କୃ ଷକ, ଶମି କ+
ଆଦାୟ अଥରୁ େକମି ତି ବାଟମାରଣା କରି ସମାଜେର ଧନୀକ ସମାଜ ସୃି େହାଇଛି
ତାହାର ଭରପୁର ାନ େସମାନ+ ପାଖେର ନଥିବା େବେଳ େସମାନ+ ଆଦାୟକୁ ହଡପ
କରି ନି ଜ ଜୀବନ ବଂଚାଉଥିବା ଏବଂ ତାହାଠାରୁ ଶତଗୁଣେର ଭାଚାର କରି ଆତEସାତ
କରୁଥିବା ଭାଚାରୀ+ େକୗଣସି ସମୀfା ନାହY କି ଦkବି ଧାନ ବି ହୀନ ସମାଜେର
ନି େବାଧ, ଆଜୀବନ ପତାରି ତ େହାଇ ରହୁଥବା अତs ଦୁ ଃଖ, େfାଭର ବି ଷୟ ପତି
କାହାର ନଜର ନାହY। ସାଧାରଣ अାନ, ନି େବାଧ ନି ଜକୁ ଜୀବନ ସାରା ଜାଳି ଜାଳି େସହି
ତଥାକଥିତ ମଧବି ^, ଧନୀକ େଶଣୀର େଲାକ+ େଝାଲି େର ଭିfା ପଦାନ କରି େସମାନ+ୁ
ଭିfୁକ `ରେର ରଖି ତାହାର ବି ପରୀେତ ନି େଜହY ଭିକାରୀର ପରିଚୟ ସୃି କରି ଥା’sି
େକେତେବେଳ କାହାଠାରୁ କି ିତ ଦାନ, ସାହାଯ ଆକାରେର ଗହଣ କରି । େସମାନ+ୁ

ବି ଷୟେର ାତ କରିବା ସମାଜ େସବକ, ସୁଧାରକ ନାହାsି ଆମ ସମାଜେର। କାରଣ ଏହି
ବି ଟିଶ ବବାକୁ ବୁ ଝି ବା`ବ ସତର अନୁ ଶୀଳନ କରି ବା fମତା ବି ହୀନ ନି େବାଧ
ସମାଜେର େକେଳ+ାରୀ ଚତୁ ର+ େଦୗରାତE ଯାହା େହବା କଥା େହାଇ ଚାଲି ଛି, ଚାଲି ବ
ମଧ େଯେତେବଳ ପଯs ସାଧାରଣ େଲାେକ ନି େଜ ସେଚତନ େହବା ଶି fା କରି

ତ
ିକ

ା

ନାହାsି । େଯେତଦି ନ ପଯs େସହି ପକୃ ତ ମଣିଷ ସମାଜ ଏହି अପାକୃ ତି କ ମଣିଷ ରଚି ତ
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ସେଚତନ କରାଯି ବା କି aା ସତକୁ ପକଟ କରି େସମାନ+ ପକୃ ତ ସାମାଜି କ ିତି

ଇ
-ପ

ଶି fିତ+ୁ ଗୁରୁତୁ ଲ ମାନତା େଦଇ ଲି ଥିବ େସେତ ଦି ନ ପଯs ବି ଟିଶ ରାଜ अs େହବ

ଆ

ହ
ାନ

ନାହY ବରଂ େସମାେନ ଭାଚାରୀ+ ଦାରା ନି େyସି ତ େହାଇ ପତାରି ତ େହାଇ
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ଚାଲି ଥିେବ।
େତଣୁ ଏକ ସଭ, ବି କଶି ତ ସମାଜର ପରି ଚୟ ପଦାନ କରି ବି ଶ ଦରବାରେର
ଆମର ପତି -ା ାପନ କରି ବାକୁ େହେଲ ପଥେମ ସାମାଜି କ େfତର କୃ ଷକ, ଶମି କ `ରର
େଲାକ+ୁ ସºାନ େଦବା ସହି ତ ସାମାଜି କ କୃ ତି ମ େfତର େଲାକ+ୁ ନି  ପରି ସୀମା
ମଧେର ପରି ଳି ତ କରାଗେଲ ବବାେର େକୗଣସି ପରି ବ^ନ େହାଇ ରାର ବି କାଶ
େହାଇ ପାରି ବ । अଥବା ମଧବ^ୀ େସାପାନର ଶି fିତ କମରୀ+ୁ ବି ଟିଶ ଦାରା
ଦି ଆଯାଇଥିବା ମାନତା अନୁ ଯାୟୀ अଖk fମତା ପଦାନ ପବ
ୂ କ
 ବବାେର େସମାନ+
େସ¢ାରି ତା ଭାବ େପାଷଣ କରି ସାମାଜି କ ଭାର ଜାରି ରଖିବା ସୁନିିତ । େସଇଥିେର
अସgଳି ତ ସାମାଜି କ କମୀ ତଥା କୃ ଷକ, ଶମି କ ପତାରି ତ େହାଇ ରାର अେଧାଗତି ଛଡା
େକୗଣସି

ଉନw ^ି

ସବ

େହବନାହY

େବାଲି

ଆମ

ବି ରେର

ଆପଣ+

अନୁ ଭବ

କ'ଣ..............??

ତ
ିକ

ା
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େସାସି ଆଲ େଫାରମ (ଭାରତ)

ଇ
-ପ

ଛତପୁର, ଗqାମ.

ଆ

ହ
ାନ

ଦୂ ରଭାଷ.: ୯୪୩୭୩୨୪୯୧୭.
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ବି ଶର ବଡ଼ ଆତ+ : କେରାନା
ବି ଶର ସବୁ ଠାରୁ ବଡ ଶତ° ଏବଂ ଆତ+ ଏେବ କେରାନା
ଭୂ ତାଣୁ। ନି ଜର ରୂପର| ବଦେଳଇ େକେତେବେଳ େକାଉ ନଁାେର ଆସି
ମଣିଷର ଜୀବନେନଇ ଚାଲି ଯାଉଛି , କି ଛି ଜାଣିେହଉନି । ଜାଣୁଜାଣୁ
ଶହଶହ େଲାକ ଆରପାରି େର ପହଁ ଚି ଯାଉଛsି । ମଝି େର େଡ¨ା
ଇଂ ବି ଦାଧର ପkା

ଭାରିୟାଂଟ୍ େକବଳ ତି ନିଚାରି ଦି ନ ଭି ତେର ଏକ ସୁ ସବଳ ମଣିଷକୁ
ମାରି େଦବାକୁ ସମଥ େହଉଥିଲା େବେଳ ଏବକାର ନୂ ଆ ଭାରିୟାଂଟ୍
ଓମି କନ୍ େଲାକ+ୁ ଦୁ ବଳ କରୁଛି ସତ, କି g ଜୀବନେର ମାରି େଦବା ପରି
ମାରାତEକ ନୁ େହଁ େବାଲି କି ଛି अଭି ଡାrର କହୁଛsି । େହେଲ ଆେମ

ସହଜ अଭାସକୁ ଆପେଣଇ ଆେମ ନି ିତ ଭାବେର ଏଇ କଠି ନ
ସମୟେର ନି ଜର ସୁରfା କରି ପାରି ବା। େସଇ ସବୁ ପୁରୁଣା କଥା ଯାହା
ସମେ` ହଜାରଥର ଆଗରୁ ଶୁଣିେଛ। ବାରaାର ହାତକୁ ଭଲେର
େଧାଇବା। ବାହାରକୁ ବାହାରି େଲ ପଥେମ ମା9 ପି ିବା। ୨୦୨୨
ମସି ହାକୁ ସାଗତ କରି ବା ଆଳେର ନୂ ଆ ବୁ +ୁ େଭଟିବା ସମୟେର
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ଦୂ ରରୁ ନମ9ାର କରି ବା, େକେବେହେଲ େକାଳାେକାଳି ବା ଆଲି |ନ
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ସାବଧାନ ରହି ବା ଉଚି ତ୍। ନୂ ଆବଷେର ନୂ ଆକଥା ନୂ ଆ ନୂ ଆ କି ଛି

ଆ

ହ
ାନ

କରି ବାନି । ବୁ ବି ଜାଣsି ଏହା କେରାନାର କାଳ, େତଣୁ େକହି କି ଛି
ଆହାନ ଇ-ପତି କା ସ!ୂ # ନି ଃଶୁ% ବି ତରଣ େହତୁ ଡା େଜାତି ପସାଦ ପ)ନାୟକ+ ,ାରା ପତି -ି ତ ଓ ପକାଶି ତ
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ଖରାପ ଭାବି ବାର ପଶw ଉଠୁ ନି । ଜୀବନେର ଥିେଲ େକେତ ନୂ ଆବଷ ଆସି ବ ଆଉ ଯି ବ,
େତଣୁ ଏହି ୨୦୨୨େର अେମ ସତକ ରହି ବା अନି ବାଯ ।
ଆଜି ସମଗ ବି ଶେର କେରାନା ଏକ ମାରାତEକ ବାଧି ରୂେପ ଆତ+ ସୃି କରି ଛି।
ଏଯାବତ୍ ଏହାର ସ!ୂ# ନି ରାକରଣ ପାଇଁ ଔଷଧ ବାହାରି ପାରି ନି। କି ଏ କହୁଛି
ଟୀକାକରଣ ଶତକଡା ସତୁ ରି ତ କି ଏ କହୁଛି ଶତକଡା अଶି । େଯ ପଯs ଏପରି ଶତକଡା
ଭାଗମାପେର କଥା ରହି ଛି େସ ପଯs ପେକଟେର ସାନି ଟାଇଜର୍ ଶି ଶିଟିଏ ରଖି ମୁହଁେର
ମା9ବାି ପଦାକୁ ବାହାରି େଲ ଶତକଡା ଶେହରୁ ଶେହ ନି ରାପଦ। ଆଜି କାଲି ଏସବୁ
େଭାଜି ଭାତର ଦି ନ। ପଢାଲି ଖା କେଲଜ ପଢୁ ଆ ପି ଲାଗୁଡା ଯଦି କେରାନାକୁ ଭୁ ଲି ଏମି ତି
େଖାଲା ପଡି ଆେର ଶହଶହ େମଳି େହାଇ ଦkନାଚ କରି େବ େତେବ ସମାଜ ତା+ଠାରୁ
କଣ ଶି ଖିବ! ଏକ ଶି ଖିତ ନାଗରି କ ହି ସାବେର ନି ଜନି ଜର ଦାୟି ତ ପାଳନ ନକେଲ
ସରକାର କଣ କରିପାରି ବ! ଆଜି ଦିନେର ଗଣମାଧମେର ପେତହ କେରାନାେରାଗର

ଜାଣି ସାରି େଲଣି। କି g ଏହାକୁ େଯତି କି ଗୁରୁତ େଦବାକଥା େସତି କି େଦଉନଥିବାରୁ
अେନକ େଲାକ ଆଜି ଜୀବନ ହେରଇ ସାରି େଲଣି। ଏେବ ସରକାର ମଧ ପୁଣିଥେର
ତାଲାବCି କଥା ଚି sା କେଲଣି। ତାଲାବCି େହେଲ ନି ମw ମାଧମି କ ଏବଂ ଦି ନ ମଜୁ ରି ଆ
ମାନ+ର େଯପରି अସୁବିଧା େହଉଛି , େସହି ମାେନ ହY େକବଳ ଜାଣsି । େଭାକଉପାସେର
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େପଟେର ଓଦାକନା େଦଇ ଦି ନ କାଟିବାକୁ େହଉଛି , ସାମାନ େଦହଖରାପ େହେଲ ବି
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ସେଚତନତା ଉପେର େଯେତକଥା କୁ ହା ଯାଉଛି , ସମେ` ଏହା ବି ଷୟେର ପାୟ ସବୁ କଥା
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ପବି@ କ୍ ଟାନ୍ସେପାଟ  अଭାବରୁ ଘେର ରହି ମରି ଯାଉଛsି ପେଛ ରି ଜଭ ଗାଟିକରି
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ଡାrରଖାନାକୁ ଯାଇ େହଉନି । ଛାତଛାତୀ+ ପଢାକଥା ନକହି େଲ ଭଲ। ଏମି ତି अେନକ
ଆହାନ ଇ-ପତି କା ସ!ୂ # ନି ଃଶୁ% ବି ତରଣ େହତୁ ଡା େଜାତି ପସାଦ ପ)ନାୟକ+ ,ାରା ପତି -ି ତ ଓ ପକାଶି ତ
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अଗଣିତ କ କଥା ଆେମ अେ| େନେଭଇେଛ, ତାର ପୁଣିଥେର ପୁନରାବୃ ^ି େହବାକୁ
ଯାଉଛି । କି g ଏହା अlବହୁେତ ଆମ ହାତେର अଛି । ସରକାର ହାତେର अl, ଆମ
ହାତେର େବଶି ଥିବା ମେନହୁଏ। େତଣୁ ସମ`+ୁ

अନୁ େରାଧ ନୂ ଆବଷର ସାଗତ

ମେହାବ ଗୁଡିକୁ ଏବଷ ପାଇଁ ଟିେକ ଏଡାଇ ନି ଜମନକୁ ସାଳି େନଇ େଭାଜି ଭାତରୁ
ଦୂ ରେର ରହି େଲ ଚଳsାନି !
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ଇଂ. ବି ଦାଧର ପkା, ପରିେବଶବି ତ୍, ଏମ୍. େଟକ୍. ଏଲ୍. ଏଲ୍. ବି .
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ଖ-୧୭/୧୫, ପଂଚସଖା ନଗର, ଡ଼ୁମୁଡ଼ୁମା, ଭୁ ବେନଶର-୧୯
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ଜି ; େଖାଧା, ଓଡ଼ି ଶା, େମା-୯୪୩୯୧୨୮୦୫୦
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ାନୀ େଜୖ ଲ୍ ସିଂହ

ସମୟର େସାତେର ପକୃ ତି େକାଳେର େକେତ ସାଧୁ, ସp, ପkିତ,

ବି ଦାନ, କବି , େଲଖକ, ନାଟକାର, ଦାଶନିକ, େବୖ ାନି କ, ଜନେସବକ
ଓ ରାଜେନତା ଜନE ନି अsି େସମାନ+ ମଧରୁ ାନୀ େଜୖ ଲ ସି ଂହ
अନତମ। ୧୯୧୬ ମସି ହା େମ ମାସ ୫ ତାରିଖେର ଫରିଦେକାଟ 
अfୟ କୁ ମାର
ରାଉତ

ସହରଠାରୁ ୧୦ କି .ମି . ଦୂ ରେର େରଲଲାଇନ କଡର େଛାଟିଆ ଗଁା
ସୱାନେର ଏକ ଶି ଖ୍ ପରି ବାରେର ଭାଇ କି ଷାନ ସି ଂହ ଓ ବି ବିଇC
କାଉର+ େକାଳମkନ କରି ଚତୁ ଥ ସsାନ ଭାେବ ଜନE େନେଲ େଜୖ ଲ
ସି ଂହ। अl ଦି ନେର ମା େଛଉk େହାଇ ମାଉସୀ ବି ବିଦୟା କଉର+

ପାରି ନଥିେଲ ତା+ର ପକୃ ତ ମା କି ଏ। ବାପାମା+ ଧମ ପରାୟଣତା
ତା+ ଉପେର ପଭାବ ପକାଇ ଥିଲା। अଭାବରୁ େସ େବଶି ପାଠ ପଢି
ପାରି ନଥିେଲ। ପାଂଚ ବଷ ବୟସେର େସ ଗୁରୁ ଗp ସାେହବ ପଢି ବୁ ଝି
ପାରୁଥିେଲ ଓ अନମାନ+ୁ ବୁ ଝାଉଥିେଲ। ଶି ଖ୍ ଧମ ଉପେର अଗାଧ
ପାkିତଲାଭ କରିଥିବାରୁ ତା+ୁ େଲାେକ ାନୀ ଡାକି ବାରୁ େସ ାନୀ
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େଜୖ ଲ ସି ଂହ ଭାବେର ପରି ଗଣି ତ େହେଲ। ାନୀ ନି ଜ ଉଦମେର ହି Cୀ
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େସwହ ଶାେର ବଢି େଲ। େଜୖ ଲ ସି ଂହ ୧୨ବଷ ପଯs ଜାଣି
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ଓ ଉୁ ଭାଷା ଶି fା କରି ସE ତି ଶାv, ଉପନି ଷଦ, େକାରାନ, ଗୀତା,
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ଭାଗବତ ଓ ବାଇେବଲ ପଢି ବହୁ ାନ अଜନ କେଲ। େସ ସକାଳ ଓ ସାେର କୀତନ୍
କରsି , अନ ସମୟେର ଘେର ଇତି ହାସ ଓ अନଗp अଧୟନ କରsି । ୧୨ବଷ
ବୟସେର ାନୀ ବସs େରାଗେର ଆକାs େହାଇ ମୃତୁ ସହି ତ ସଂଗାମ କରୁଥିେଲ। ପି ତା
ଭାଇ କି ଷାନ ସି ଂହ ଗp ସାେହବରୁ େଗାଟିଏ ପାଥନା ପଢି ଈଶର+ ଶରଣାପନw େହେଲ।
ତାପେର ାନୀ+ର େଦହ ଭଲ େହାଇଗଲା। ାନୀ କି ତନ
 କରୁ କରୁ େଦଶ େସବାେର
ମନ େଦେଲ। ତା+ ଉପେର ଭଗତ ସି ଂ ଓ ସp अମର ସି ଂହ େତଗ+ର ପଭାବ
ପଡି ଥିଲା। ସp अମର ସି ଂହ େତଗ ତା+ୁ ବୁ କଟିଏ େଦଇ ଆଶୀବାଦ କରି େଦଶପାଇଁ
ବି ଟିଶ୍ ସରକାର+ ବି ରୁେର ଲଢି ବାକୁ ଶପଥ କରାଇଥିେଲ। ଏହି ସମୟେର େସ ବି ବି
 ାେର ସବୁ
ପଧାନ କାଉର+ୁ ସହଧମଣୀ ଭାବେର ଗହଣ କେଲ। ଥେର ଫରି ଦ୍ େକାଟଠ
ଧମ ତରଫରୁ େଗାଟିଏ ତକ ସଭାର ଆେୟାଜନ କରାଗଲା। େସଠାେର ାନୀଜୀ ଜେଣ
େଶାତା ଭାବେର ଯାଇଥିେଲ କି g ବrା ଭାବେର ଶି ଖ୍ ଧମର େମୗଳି କ ତତ ଓ ସାରମମ

େସେତେବେଳ ସାରା ଭାରତେର ସାଧୀନତା ପାଇଁ ଆେCାଳନ ଆର େହାଇ
ଯାଇଥାଏ। ାନୀଜୀ ଫରିଦ୍ େକାଟେ ର ଭାରତୀୟ ଜାତୀୟ କଂେଗସର ଏକ ଶାଖାଟିଏ
େଖାଲି ବି ଭିନw ାନେର ସଭାସମି ତି କରି ଇଂେରଜ ସରକାର ଓ ରାଜା+ ବି ରୁେର ଭାଷଣ
େଦବାରୁ ଗିରଫ େହେଲ। ତା+ ସହି ତ ସାର ଜ| ସି ଂହ, ମଣି ସି ଂୱାଲା ଗିରଫ େହାଇ

ତ
ିକ

ା

ଫରି େଦ୍କାଟ  େକCୀୟ େଜଲେର ପାଂଚ ବଷ େଜଲଦk ସହି ତ ୨୫୦ ଟ. େଜାରି ମାନା
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କହି ସମ`+ୁ ଆଯ କରି େଦେଲ ।

ଇ
-ପ

େଭାଗିଥିେଲ। େଜଲେର ଥାଇ ାନୀଜୀ ବି ଭିନw ଗp अଧୟନ ସହି ତ ଜେଣ ସହକାରୀ

ଆ

ହ
ାନ

େଜଲ अଧି କାରୀ+ଠାରୁ ଇଂଗାଜୀ ଶି fା କେଲ। େଜଲେର େସ ମାଆ+ ପାଖକୁ ଖେk ଚି ଠି
ଆହାନ ଇ-ପତି କା ସ!ୂ # ନି ଃଶୁ% ବି ତରଣ େହତୁ ଡା େଜାତି ପସାଦ ପ)ନାୟକ+ ,ାରା ପତି -ି ତ ଓ ପକାଶି ତ
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େଲଖି ଧରାପଡି ଦkପାଇେଲ। ମା ପୁअକୁ େଦଖା କରିବାକୁ ଯାଇ ଟିେକ େସwହେର
େକାଳାଇ ପାରି ନଥିେଲ, ଲୁ ହା ବାଡର ପତି ବକ େଯାଗୁ। େଜଲେର ଥିବା ସମୟେର େସ
ପାଳି ତ ମା’+ୁ ହରାଇେଲ। େଜଲରୁ ମୁକୁଳାପେର ଗଁାେର ରହି ପାରି ନଥିେଲ ଗୁଇCା
ବି ଭାଗର କଡା ନଜରରୁ, ଭାଇବୁ +ୁ ଛାଡି ଲାେହାର ସହରକୁ ଚାଲି ଗେଲ। अକାଳୀ
ଦଳର ମୁଖିଆ ତାରା ସି ଂକୁ େଦଖାକରି ଶି ଖ୍ ମି ଶିନାରୀ କେଲଜେର େଯାଗେଦଇ ମାସି କ ୧୬
ଟ+ା ଭ^ାେର ରହି େଲ। କି ଛିଦିନ ପେର େସ ମାସି କ ୮୧ ଟ+ା ବି ନିମୟେର ାନୀଜି
େହାସି ଆରପୁର ଶି ଖ୍ ସଂଘ େସବାେର କାଯ କେଲ ଏହି ସମୟେର ପqାବ ପେଦଶେର
ପଜାମkଳ ତରଫରୁ େଲକପି ୟ ସରକାର ଗଠନ ପାଇଁ ଆେCାଳନ ଚାଲୁ ଥାଏ। ାନୀଜୀ
େସଠାେର ପହଂଚି ଆେCାଳନ ଚାଲୁ ରଖିେଲ ଓ ପkିତ େନେହରୁ+ ସହି ତ ଘନି - ସ!କ
ରfା କେଲ ।
ଭାରତ ସାଧୀନ େହଲା େନେହରୁ ପଧାନମୀ ସାର ବଲ@ ଭଭାଇ ପେଟଲ ଗୃହ

ନାହY। େତଣୁ େସ ବୁ ରାମନାଥ+ ସହି ତ ଦୁ ଇ ମାଇଲର ବାଟ ଚାଲି ଚାଲି ପାତି ଆଲା
େସନରୁ ଶେହ ଟ+ା ଧାର କରି ଦି ଲ@ୀ ଗେଲ। େସଠାେର ୧୦ ମି ନିଟ୍ ବି ଳa େଯାଗୁ
େଦଖା କରି ନପାରି ବାରୁ େଭାକ ଉପାସେର अେପfା କେଲ। ପେଟଲ+ ନି େଶେର
ମୀମkଳ ଗଠନ େହଲା। ମୁଖମୀ ାନୀ ସି ଂହ ରାେରୱାଲ+ ମୀମkଳେର

ତ
ିକ

ା

ରାଜସମୀ ଭାେବ ାନୀଜୀ ଦାୟି ତ ଗହଣ କେଲ। ପେର ପେର ଦୁ ଇ ବଷପାଇଁ େପପସୁ
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ମୀ। ସାର ପେଟଲ ାନୀଜୀ+ୁ ଦି ଲ@ୀ ଡକାଇେଲ। ାନୀଜୀ+ ପାଖେର ପଇସା

ଇ
-ପ

ପେଦଶର କଂେଗସ କମି ଟିର ସଭାପତି ଭାବେର ାନୀଜୀ ନି ବା ଚି ତ େହେଲ। ୬ ବଷ ପାଇଁ

ଆ

ହ
ାନ

େସ ରାଜସଭାର ସଦସ ଭାବେର ନି ବା ଚି ତ େହେଲ। ରାଜସଭାର ସଭଭାବେର
ଆହାନ ଇ-ପତି କା ସ!ୂ # ନି ଃଶୁ% ବି ତରଣ େହତୁ ଡା େଜାତି ପସାଦ ପ)ନାୟକ+ ,ାରା ପତି -ି ତ ଓ ପକାଶି ତ

Aahwaan.com

277

ଆହାନ ଇ-ପତି କା, ସାଦଶ ବଷ, ପଥମ ସଂଖା, ଜାନୁ ଆରୀ ୨୦୨୨

Magazine Downloaded from www.aahwaan.com

କାଯକାଳ ପର
ୂ ଣ କରି େସ ପqାବ ବି ଧାନସଭାରୁ ନି ବା ଚି ତ େହେଲ। ୧୯୭୧ ମସି ହା ଜୁ ନ୍
୯ ତାରି ଖେର ପqାବେର ରାପତି ଶାସନ ଜାରି େହଲା। ଏହି ସମୟେର ଭାରତ
ପାକି `ାନ ଯୁ ଆର େହାଇଗଲା। ଯୁ ପେର ପqାବ ବି ଧାନସଭାର ନି ବା ଚନ େହଲା।
ାନୀଜୀ+ େନତୃ ତେର କଂେଗସଦଳ ମୀମkଳ ଗଠନ କେଲ। େସ େହେଲ ମୁଖମୀ।
ତା+ର ଶାସନକାଳକୁ େଲାକମାେନ ମହାରାଜା ରଣଜି ତ୍ ସି ଂହ+ କାଯ ସହି ତ ତୁ ଳନା
କେଲ ।
ସମ େଲାକସଭା ନି ବା ଚନେର ଇିରା ଗାୀ+ ମୀମkଳେର ାନୀଜୀ ଘେରାଇ
ବି ଭାଗର ମୀ ଭାବେର ଦାୟି ତ ଗହଣ କେଲ। େସ ତା+ ରାଜେନୖ ତିକ ଜୀବନ ଆରରୁ
ଏକ ‘ଖାଲସ େସବକ’ ନାମେର ସାାହି କ ସaାଦପତ ପକାଶ କରି ଥିେଲ। ପରବତୀ
ସମୟେର ତାହା େଦୖ ନିକ ସaାଦପତ ଭାବେର ଆତE ପକାଶକଲା। େସ ଗୃହମୀ
ହି ସାବେର ସ!ାଦକମାନ+ର ଏକ ସମିE ଳନୀ କରାଇ ସାaାଦି କମାନ+ର ସୁରfା ଓ

ମାସ ୨୪ ତାରି ଖେର ାନୀଜୀ ଭାରତର ରାପତି ଭାବେର ଶପଥ ଗହଣ କରି ଥିେଲ।
ତା+ ନି େଶେର ‘ବ@ ° ାର अପେରସନ’ କରାଗଲା। ସ# ମCିରେର େସୖ ନ ବାହି ନୀ ପଶି
ସାସବାଦୀ ମାନ+ୁ ଧରି େଲ ଓ େଦଶଟା ବଡ ବି ପଦରୁ ରfା ପାଇଗଲା ।
୧୯୯୪ ମସି ହା ନେଭaର ମାସ ୨୯ ତରି ଖେର ାନୀଜୀ ଏକ କାରେର ଆନCପୁର

ତ
ିକ

ା

ସାହି ବରୁ ଚkୀଗଡକୁ େଫରୁଥିେଲ। ହଠାତ୍ େରାପତ୍ ଜି ଲ@ାର ବୁ |ା ସାହି ବ ନି କଟେର
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ସାଧୀନତା ସରକାର ବହନ କରିବା ପାଇଁ ଆହାନ େଦଇଥିେଲ। ୧୯୮୨ମସି ହା ଜୁ ଲାଇ

ଇ
-ପ

େଗାଟିଏ ଟକ ସହି ତ କାରଟି ଧªା ଲାଗିଲା, େସ ଗୁରୁତର ଆହତ େହେଲ। ଦୀଘ ୨୭ ଦି ନ

ଆ

ହ
ାନ

ଧରି ମୃତୂ ସହି ତ ସଂଗାମ କରି ୧୯୯୪ ମସି ହା ଡି େସaର ମାସ ୨୫ ତାରିଖ ସକାଳ
ଆହାନ ଇ-ପତି କା ସ!ୂ # ନି ଃଶୁ% ବି ତରଣ େହତୁ ଡା େଜାତି ପସାଦ ପ)ନାୟକ+ ,ାରା ପତି -ି ତ ଓ ପକାଶି ତ
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ସାତଟା ଚାଳି ଶ ମି ନିଟେର ୭୮ ବୟସେର େଶଷ ନି ଶାସ ତାଗକେଲ ।
ଜେଣ େଦଶ େସବକ ରାଜେନତା, କବି , େଲଖକ ଓ ପବ
ୂ ତ
 ନ ରାପତି + ମୃତୁେର
େଦଶେର େଶାକର ଛାୟା େଖଳି ଗଲା। େକC ସରକାର ୭ ଦି ନ ପାଇଁ ଜାତୀୟ େଶାକ
ପାଳି ବାକୁ େଘାଷଣା କେଲ। ଜାତୀୟ ପତକା अ ନି ମିତ କରାଗଲା। ଦି ଲ@ୀର ବି ଜୟଘାଟ
ନି କଟେର ଥିବା ଏକତା ଳେର ରାୀୟ ସºାନର ସହି ତ ଦାହ କରାଗଲା। େଦଶର
ଚାରି ଆେଡ “େଜୖ ଲ ସି ଂହ अମର ରେହ” ମୁଖରି ତ େହଲା।

ତ
ିକ

ା
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ପାରାଦୀପଗଡ, କୁ ଜ|

ଇ
-ପ

ଜଗି ଂହପୁର

ଆ

ହ
ାନ

େମା-୯୯୩୭୬୯୧୪୭୫
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ଆଉ ଏକ ପୃଥିବୀେର
ପୃଥିବୀ ପରି କମାେର େସ ଦି ନ ବି ଘw ବି ନାଶକ ଗଜାନନ अଗ ପଜ
ୂ 
ଶୀଗେଣଶ अତି ଚତୁ ରତାର ସହି ତ ପି ତା େଦବ େଦବ ମହାେଦବ ଆଉ
ମାତା ପାବତୀ+ ଚତୁ ଃପାଶେର अତି ସହଜେର अେକ ଶେର ନି ଜ ପି ତା
ମାତା+ୁ ପରି କମା କରି ପୃଥିବୀ ପରି କମାର ପତି େଯାଗିତାେର ନି ଜ ଭାତା

ି
ି
अଭି ମନୁ  େବେହରା ଚି ର କୁ ମାର କା^େକୟ+ୁ ଜି ତି ଯାଇଥେଲ। ଏଥେର ସବ େଦବଗଣ+
ସହମତି ଥିଲା। ହୁଏତ ପି ତାମାତା+ୁ ନି ଜର ପୃଥିବୀ ମେନ କରୁଥିବା

ଗେଣଶ ନି ଜ ପି ତୃ ମାତୃ ଭrିର ଓ ଭଲ ପାଇବାର ମହାନ ଉଦାହରଣ
ସୃି କରି ଛsି । ମାତ ଆଜି ର ଦୁ ନି ଆେର ପୁअଝି अମାନ+ୁ ପୃଥିବୀ
ପରି କମା କରି

ଜି ତିବାକୁ

େହେଲ କୁ ମାର କା^େକୟ+ ନୀତି କୁ

େହାଇପାେର ତଥାପି ଏ ସବୁ କରିବାକୁ ପଡି ବ। ମା ପୃଥିବୀଠାରୁ ଭାରି
ଆଉ ବାପା ଆକାଶ ଠାରୁ ଉ{ େହାଇପାରsି ସତ ମାତ ସsାନ ସsତି
ବଡ େହବାପେର ପରି ଣତ ବୟସେର ପାଦ େଦଲାପେର ନି ଜର
ଭବି ଷତ ଗଢି ବାର ଉେଶକୁ

ସଫଳ କରିବାକୁ

େହେଲ ମାର

େସwହେବାଳା ପଣତକାନି ଠାରୁ ନି ଜକୁ ଦୂ େରଇବାକୁ ପଡି ବ ଆଉ

ତ
ିକ

ା

ବାପା+ େସwହେବାଳା ହାତର ଶ ଠାରୁ ମଧ। େତେବ ଯାଇ
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अବଲaନ କରି ବାକୁ ପଡି ବ। ବରଂ ଏହା ବୟବହୁଳ ସମୟ ବହୁଳ

ଇ
-ପ

େସମାେନ ନି ଜର ସପwକୁ ସାକାର କରି ବାକୁ ସfମ େହାଇପାରି େବ।

ଆ

ହ
ାନ

ପି ତାମାତା+ ସହି ତ ଜଡି ତ ପୃଥିବୀକୁ ଛାଡି ଆଉ ଏକ ପୃଥିବୀେର ପାଦ
ଆହାନ ଇ-ପତି କା ସ!ୂ # ନି ଃଶୁ% ବି ତରଣ େହତୁ ଡା େଜାତି ପସାଦ ପ)ନାୟକ+ ,ାରା ପତି -ି ତ ଓ ପକାଶି ତ
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ରଖି ବାକୁ ପଡି ବ। ଆଜି ର ପତି େଯାଗିତା ବହୁଳ ପୃଥିବୀେର ନି ଜକୁ ଜି ତିବାକୁ େହେଲ
ନି ଜକୁ ପତି -ିତ କରି ବାକୁ େହେଲ ପୁअ ଝି अମାେନ ନି ଜ ବାପାମା+ ପୃଥିବୀେର ସି ମୀତ
େହାଇ ରହି େଲ ଚଳି ବନି । ବାହର ଦୁ ନି ଆକୁ ପରଖିବାକୁ ପଡି ବ ଭଲଭାେବ ଜଣିବାକୁ
ପଡି ବ। େସଇ ଦୁ ନି ଆ ବାହାର ଦୁ ନି ଆ େଯଉଁଠି ବାପା ମାଆ+ର ଆକଟ ନଥିବ ଭଲେର
ମCେର ଉପେଦଶ େଦବା ପାଇଁ େସମାେନ ପାଖେର ନଥିେବ। ଥିବ େକବଳ େସମାେନ
ଶି fା େଦଇଥିବା ଶି fା, ସଂ9ାର ଓ ସଂ9ୃତି । ଯାହାକୁ ପାେଥୟ କରି ନି ଜକୁ ଆେଗଇ
େନବାକୁ ପଡି ବ ନି ଜର ଲf ଳକୁ ଦୃ ଢ କରିବାକୁ ପଡି ବ। ସବୁ ବାଧା ବି ଘwକୁ ଏଡାଇ
ବାଟ ଚାଲି ବାକୁ ପଡି ବ। अେନକ କ ସୀକାର କରି ବହୁ ପରି ଶମ ଫଳେର ନି ଜ
ପୃଥିବୀେର ନଁା କେମଇବା ସହି ତ ବାପାମା+ ନଁା ରଖି ବାକୁ େଚା କରିବ ।
ପଥମ କରି ନି ଜ ଘର ଛାଡି ପୁअ େହଉ କି ଝି अ େହଉ େଯେତେବେଳ େସମାେନ ଆଉ
ଏକ ଦୁ ନି ଆେର ପାଦ େଦବାକୁ ଯାଉଛsି ବାପାମାଆ ବୁ ଝାଉଛsି – ବାବୁ େର ଧନେର
ବାପେର ଝି अେର ମାଆେର ବାହାର ଜାଗା ଜଗିରଖି ଚଳି ବୁ ସମ`+ୁ ନି ଜର କରି ରଖିବୁ
ନି ଜ ଖାଇବା ପି ଇବା ଓ ନି ଜ ସାର ଯତw େନବୁ । ପଢାପଢି େର ମନ େଦବୁ କୁ ସ|
କରି ବୁନି , ନି ଶା, ନାରୀ ଓ େଚାରି ଠାରୁ ସବୁ େବେଳ ନି ଜକୁ ଦୂ େରଇ ରଖି ବୁ। େତେବ ଯାଇ
ଭଲ ମଣିଷଟିଏ େହାଇପାରି ବୁ ଇତାଦି େକେତ କଥା ବାପାମାଆ+ର। ପାଖେର ଥିେଲ ବି
େଯମି ତି ଶବଣକୁ ମାର ପରି ଥିଲୁ ଦୂ ରେର ଥିେଲ ବି ରାମ ପରି ଥିବୁ, ଗେଣଶ ପରି
ପି ତାମାତା+ୁ ପୃଥିବୀ ପରି ଭାବୁ ଥିେଲବି କା^େକୟ+ ପରି ପୃଥିବୀ ପରି କମା କରି

ତ
ିକ

ା

ପି ତାମାତା+ େକାଳକୁ ପୁଣି େଫରି ଆସି ବୁ ।
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ସମ`+ ସହି ତ ଭଲ ସ!କ ରଖି ବୁ। ଭଲ କାମ କରି ବୁ ନି ଜର ସୁେନଲି ଭବି ଷତ ଗଢି ବୁ

ଇ
-ପ

अଧf - ମାଇଁ ପ@ାେନଟ୍ ପବି@ କ୍ 9ୁଲ

ଆ

ହ
ାନ

ସାମପାଟଣା, େକCୁ ଝର, େମା - ୯୯୩୮୮୧୬୦୬୯
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େସଟ୍
ପି ଲାେବେଳ ‘ଗଣି ତ’କୁ ଖୁବ ଭୟ ଲାଗୁଥିଲା। ବି ଦାଳୟେର
ଗଣିତ ପି ରିୟଡ଼ ଆସି େଲ ଓଃ, କୁ ଆେଡ ପେଳଇ ଯାଆsି କି ' ଏପରି
ଲାଗୁଥାଏ। େହେଲ ପେଳଇ ପାରି େବ କାହY, ଶି fକମାନ+ ନି ତି ନି -ା
ଆଗେର ଆମର ହଲି ବାର ଜୁ ' ନଥିଲା। ତା+ର ଶୃ«ଳା ଓ ସଂ9ାରକୁ
ସୁନିଲ୍ କୁ ମାର
अଗ`ି

ଏେବ ମେନ ପେକଇେଲ ନି ଜକୁ ନି େଜ ଚକି ତ େହବାକୁ ପେଡ। ହଁ ' ଆମ
ସମୟେର ଏବର ଭଳି ଆ 'େଗଲକରା' ପାଠପଢ଼ା ନ' ଥିଲା। ଶି fକ
ମାନ+ୁ ଭୟ ଓ ଭrି ସେ| ଆମମାନ+ ପତି ଶି fକମାନ+ अନାବି ଳ
େସwହ ସହି ତ ଆେମ ପାଠ ପଢ଼ୁଥିଲୁ। ସୀମାେର ଆବ ଦkଯୁr

ପରି ସରରୁ ଆେମ କ'ଣ ସବୁ ପାଇ ଚାଲି ଛୁ ଏ ବି ଷୟେର ତଜମା କରି ବା
େବାଧହୁଏ ବ^ମାନ ଗୁଣୀ ାନୀମାନ+ ପାଇଁ ପକୃ  ସମୟ।
अମ େଶଣୀ ପଢି ଲା େବଳକୁ ଗଣିତେର 'େସଟ୍' େବାଲି େଗାଟିଏ
ପାଠ ଥିଲା, ଏେବ ମଧ अଛି । ଗଣିତ ସାର୍ େଯେତ ବୁ େଝଇେଲ ମଧ
େସଟ୍ କଣ? େମା ମୁkେର ପଶୁ ନ'ଥାଏ। ଆେର ଏ 'अଗ`ି' େସଟ୍

ଇ
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ତ
ିକ

ା

ବୁ ଝି ଲୁ ତ? ହଁ ସାର୍ ବୁ ଝି ଲି। େତେବ କହି ଲୁ େଦଖି େସଟ୍ କ'ଣ? େସଟ୍
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ପରି ସରରୁ ଆେମ କ'ଣ ପାଇଥିଲୁ ଏବଂ ବତମାନର ସୀମାହୀନ ଦkମୂr

ଆ

ହ
ାନ

ଆଉ କ'ଣ? େସଟ୍ ତ'େସଇ େସଟ୍। େମା ପି ଠିେର ପଡି ଲା ଦୁ ଇ ତି ନି
ଆହାନ ଇ-ପତି କା ସ!ୂ # ନି ଃଶୁ% ବି ତରଣ େହତୁ ଡା େଜାତି ପସାଦ ପ)ନାୟକ+ ,ାରା ପତି -ି ତ ଓ ପକାଶି ତ
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ଛାଟ। ବ^ମାନ ମଁୁ ଗଣିତ ଶି fକ, େମା ଗୁରୁ+ୁ େନଇ ମଁୁ ଖୁବ ଗବତ।
ମନୁ ଷ ଜୀବନେର 'େସଟ୍'ର ଜବରଦଖଲ ନାହY ନ' ଥିବା अଛି । େସଟ୍ କି ପରି
ମନୁ ଷ ଜୀବନକୁ ଦଖଲ କଲା? ଆମ अଜାଣତେର େସଟ୍ ଆମ ସହି ତ େଯାଡି େହାଇ
ରହି ଛି। ସମାନ ବି ଚାରଧାରା, ସମଧମ, ସମ ଜାତି , ସମ ଭାବ, ଏକା ପକାର କଥା
କହି ବାର େଲାକ, ଏକା ରୁଚି , ସମ ବୃ ^ି ଏପରି अେନେକ ତା+ ତା+ ମଧେର େଗାଟିଏ
େଗାଟିଏ 'େସଟ୍' ଆେପ ଆେପ ତି ଆରି େହାଇଯାଏ। େଗାଟିଏ େସଟ୍ ର େଲାକ अବା ସଦସ
କୁ ହg अନ ଏକ େସଟ୍ ର ସଦସ+ ସହି ତ 'ଖାପ' ଖାଇ ପାରsି ନାହY। େଯ େକୗଣସି
अନୁ -ାନର ସମ` ସଦସ 'ସମଭାବାପନw ' େହବା ନି ହାତି ଆବଶକ, ତା’ପେର େସହି
अନୁ -ାନକୁ 'ସମଭାବାପନw ସ®ନ+ ମି ଳନ ମCିର' କୁ ହାଯି ବ, अନଥା େସହି अନୁ -ାନର
ପତନ अବଶାବି ।
େଯ େକୗଣସି ମ अବା अନୁ -ାନ େଗାଟିଏ େଗାଟିଏ ଉ{ ମଯାଦା ବହନ କରୁଥିବା

ସମ`+ ଜୀତୀୟ ଭାବନା ଏକ। ତଥାପି अଧୁନା େଦଖାଯାଉଛି େଗାଟିଏ େସଟ୍ अନ ଏକ
େସଟ୍ ସହି ତ ଖାପ ଖାଇପାରୁନି । ଯଦି ଖାପ ଖାଇପାରେs ଆମ ଜାତୀୟ ଜୀବନ ଓ
ଜାତୀୟ ଭାବଧାରା ଆହୁରି ସୁCର ଓ ବଳି - େହାଇ ପାରsା। ପୁଣି ବ^ମାନ ସଂକୀ#
ମେନାଭାବ େଯାଗଁୁ େହଉ କି aା େରାଗଗ` ମାନସି କତା େଯାଗଁୁ େହଉ େସଟ୍ ଗୁଡିକ ଖାପ
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ା

ଧରୁନି େବାଲି େଯଉଁ ପେଟ େଦଖg େକବଳ ମ ବଦଳି ଯାଏ, େହେଲ ଆଯ 'େସଟ୍'ର
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'େସଟ୍'। କାରଣ ଏଠାେର ବି ଭିନw ଧମ, ଜାତି ଓ ଭାଷାଭାସୀର ସଦସ ଥାଆsି , ପୁଣି

େହାଇପେଡ଼।

ଇତି ହାସର

ପୃ-ା

େଲଉଟାଇେଲ

ଜଣାପେଡ

ହ
ାନ

କକର

ଆ

େଦୗଡ଼ି ବା

ଇ
-ପ

ସଂା ପବ
ୂ ବ
 ତ୍ େସହି ମେର ହY ରହି ଯାଏ। ଏ ପରି େପfୀେର ସମାଜର କଲାଣ ଆଗକୁ
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ମନୁ ଷକୃ ତ ଦୁ ବଳ 'େସଟ୍' ପର!ରା େଯାଗଁୁ

ବହୁ େଦଶ ରାଜ ନି ଜର ସ^ା ହରାଇ

ବସି ଛsି । ନାହY ନଥିବା ରrପାତ େହାଇଛି , ଧମ ନାମେର ମଣିଷ ସମାଜ କଳହପି ୟ
େହାଇଯାଇଛି , अଶାsି ର ବାତାବରଣ ସୃି େହାଇଯାଇଛି । ପୁଣି अନ ପଟେର େସହି
ଇତି ହାସ ହY ଉ{ମାନର 'େସଟ୍' େଯାଗଁୁ ନି ଜର କଡ େଲଉଟାଇ େଦଇଛି ।
ପୁରାତନ ଯୁଗରୁ ବ^ମାନ ପଯs ସାହି ତ େfତେର ବି ଭିନw ଯୁଗ ଆସି ଛି, ଯୁଗ
ଗୁଡ଼ିକର ନାମ େଲଖିବା अନାବଶକ। ବ^ମାନର ସାହି ତ 'ଯୁଗ'କୁ “ମାଗଣା ମାନପତ
ବ¤ନ ସାହି ତ ଯୁଗ” କହି େଲ ଭୁ ଲ େହବ ନାହY। କାରଣ ଏ ମାନପତ ଗୁଡିକ େକେତ
ମଯାଦାବହନ କେର अବା କରୁଛି ତାହା େକଉଁ ପକାର 'େସଟ୍' ର କି ' अବଦାନ କି ଛି ବୁ ଝା
ପଡି ନ' ଥାଏ। ବ^ ମାନର 'କେରାନା' କାଳୀନ ବି ନା ପରୀfାେର ଛାତଛାତୀ ମାେନ ନାହY
ନ' ଥିବା ଶତକଡା ପାଇଛsି , fଣିକ ଭରା ପୁଲକେର ମ®ି ଯାଇଛsି । ଏପେଟ ପି ତାମାତା
ଚାପ ମୂr। କି g ଲୁ ଚି ରହି ଥିବା ଦୁ ବଳ 'େସଟ୍' ର ଚରମ ପଦେfପର କୁ ପରି ଣାମ ଆେମ

କୁ ରାଢି ବି ' ଆମର। ପୁଣି ଆମ େଦଶର ଦୁ ବଳ 'େସଟ୍' ର ଆଡେର ବି େଦଶୀମାେନ ଆମକୁ
ବହୁ ବଷ ଶାସନ କେଲ। 'ସି ପାହୀ ବି େଦାହ' ସମୟର େସଟ୍ ଗୁଡିକ ଯଦି ଦମଦାର୍ ଥାଆsା
େବାଧହୁଏ 'େଗାରା' ମାେନ େସହି ସମୟରୁ ଘର ବାହୁଡା େହାଇଥାଆେs। କି g ପରିିତି
अଲଗା େହଲା ।

ତ
ିକ

ା

ଯୁେଗ ଯୁେଗ େଯେବ େଯେବ ଗଣିତ ଓ ସାହି ତର अପବ
ୂ  ମହାମି ଳନ ସ|ଠି ତ
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ହY େଭାଗିବା। ଏଥିେର କାହାକୁ େଦାଷ େଦଇ େହବ ନାହY, କାରଣ େଗାଡ ବି ' ଆମର

ଇ
-ପ

େହାଇଛି େତେବ େତେବ େସହି ସମୟେର େଦଶ, ରାଜ, ଜାତି ଓ ଧମର ଉନw ତି ସାଧି ତ

ଆ

ହ
ାନ

େହାଇଛି । 'ଶୁନ୍' େଯପରି ଏକ ଗଣନ ସଂଖା ନୁ େହଁ ଏକ ସତ ସଂଖା, ଠି କ େସହି ପେର
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ମଣିଷ ମଧ ଏକ ସତ ପାଣୀ। ତା' ଜୀବନେର ହି ସାବକି ତାବ, ଭଲମC, ଆଗପଛ ତଳ
ଉପର ଦୂ ରଦୃ ିର େଚତନା अଛି । ଏହାର ମାେନ ନୁ େହଁ େଯ ଧରାପୃ-ର अନ ପାଣୀ
ମାେନ େଚତନାବି ହୀନ। େସମାେନ अଦୃ ଶ ଶrି ପଦ^ େଚତନା ସହ ଏେତ ପବଳ ଲୀନ
େହାଇ ଯାଇଛsି େଯ अଧୁନା ପୃଥିବୀ ପୃ-ରୁ अଦୃ ଶ େହବାେର ଲାଗିଛs। େଗାଟିଏ ମାତ
ପାଣୀ 'ମଣିଷ'କୁ ଛାଡି େବାଧହୁଏ ସଂସାରର अନ ସମ` ଜୀବ 'ବହE'କୁ ଜି ଣି ଯାଇଛsି ।
ମଣିଷ ମନେର େଗାଟିଏ ଭାବନା अଛି ଏ ଧରାପୃ-େର େସ ଏକାକି ରହି ବ, ଏଠାେର अନ
େକୗଣସି ପାଣୀର ାନ ନାହY, ଏପରି କି ଗଛଲତାର ମଧ। ମନୁ ଷର ଏ ଉÖଟ
ମେନାଭାବର ପରି ଣାମ ଆେମ େଭାଗିବା ଆର କରି େଦେଲଣି।
ଭାବ ଓ ଭାଷା, 'ସାହି ତ'କୁ କାେର ବସାଇ ଆଗକୁ େଦୗଡ଼sି । ଠି କ୍ େସହି ପରି
'ଗଣିତ' ମନୁ ଷକୁ ତା ଜୀବନର ଲf ପଥେର ଆେଗଇ େନଇଥାଏ। अଧୁନା ଉ{ ମାନର
'ଗଣିତ'+ अଭାବ ନାହY, ତଥାପି ମନୁ ଷକୃ ତ େଦଶ, ରାଜ, ଜାତି , ଧମ, ଶାସକ ଦଳ,

ବrି+ର େଘାର अଭାବ େଦଖା େଦଲାଣି। େଦଶ अବା ରାଜର େକଉଁ 'େସଟ୍' ର
ଚାପେର ଜଳs ବି ଷୟ ଗୁଡିକ ଉପେର େମୗଳି କ ବି ଚାରଧାରା अବା ଦୃ ିଭ|ୀକୁ अଣେଦଖା
କରାଯାଉଛି କି ଛି ବୁ ଝି େହଉନି । େବଳ ଥାଉ ଥାଉ ବ ବାିବା, ଗୁଣୀ ାନୀ+ ଚି sା

ତ
ିକ

ା

ପକଟ କରି ବା ଆଜି ହY ପକୃ  ସମୟ।

Listen to Odia Podcast on https://anchor.fm/aahwaan

ଶାସନ ପତି ଇତାଦି ର 'େସଟ୍' ଲf ଭ, ଯାହାର ପରି ଣାମ ବ^ମାନ 'ଚି sାଶୀଳ'

ଇ
-ପ

ଟିଟିଲାଗଡ଼, ବଲା|ୀର

ଆ

ହ
ାନ

େମା/୯୪୩୭୨ ୧୦୮୮୭
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ନୂ ଆ ବଷ 
ମଁୁ େତାର ବୁ । ବହୁତ୍ ଦୁ ଃଖର ସହି ତ ଆଖି ଦୁ ଇଟିେର ବାହାରି

ଥିବା अଶ°ର ସାହି େର େମା ମନ ଭିତର କଲମ ସହାୟତାେର େଲଖାଟି
େଲଖୁଛି। ବୁ େତାର ଖୁସିେର ମଁୁ ମସଗୁଲ। ମେନ ପେଡ଼ େତା େସହି
ବଷ, ତୁ େକେତ ଆନCେର େମା ମନେର ବାରିଦ ଭିତେର େତାର ଖୁସି
େରାହି ତ ପ)ନାୟକ

ରୂପକ ବୃ ି। ବି ନା ବଜର ଶବଦ ଘଡ ଘଡ ମନର अବୁ ଝା अଶ°ର ଛି ପି

ଛି ପି ବୃ ି। ମେନ अଛି େତାର େସହି ନୂ ଆବଷ ପାଳନର ଗଦଗଦ

ଖୁସିର ଲହରି। େହ େମାର ପି ୟ ନୂ ଆବଷ ମେତ ତୁ ମନେର ଆଘାତ
ଆଉ େଦ ନା। େସହି ମି ଛ ରୂପକ ପତି ଶୃତିର ବଂଶୀନାଦ ଆଉ ଶୁଣିବା
ପାଇଁ େମା ପେf ତି େଳ ମଧ ସମୟ ନାହY। କଥାର ଲହରି ଭି ତେର
ବୁ ଡାଇ େଦଇ ମେତ କୁ ଳକୁ େଲଟୁଇ େଦବାର ପୟାସ କରନା। ମନ
ଶି ତର ଶି ଶିର ବୃ ି ପକାଇ େମା ମନକୁ େତା ଆଡକୁ ଆକୃ  କରନା।
ବୁ ଡି ଯାଇଥିଲି େତାର କୁ ୀର କାCଣା, େତାର ମରୀଚି କା ତୁ ଲ
ବଦନେର। େତା ଶରୀରେର ଛC କପଟିଆ ମୃଦୁ ହସେର ବି ତିଗଲା
େମାର ଓ-ର ଲାଲ େଜାରେଜାର ଚୁ aନ। େତା ମନ ସମୁଦର ଘର
ଭିତେର ପହରY ମଁୁ ଏେବ ସମୂ# ଲଂଗଳା। ଧନ େତା ତନୁ । ଧନ
େତା ଲହରି ମୀନ ସାଜି ମଁୁ ଗୁରପ#
ୂ  ମାର ବୁ ଡ଼ େଦବା ସଦୃ ଶ।

ତ
ିକ

ା

अମାବାସାର ଚC ସାଜି ମେତ ପfଘାତ କରନା।

ଆ

ହ
ାନ

ଇ
-ପ

ଇତି
େତା ହତଭାଗ ଶନ
ୂ  ହୀନ ବୁ ବାନ୍
ଆହାନ ଇ-ପତି କା ସ!ୂ # ନି ଃଶୁ% ବି ତରଣ େହତୁ ଡା େଜାତି ପସାଦ ପ)ନାୟକ+ ,ାରା ପତି -ି ତ ଓ ପକାଶି ତ
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ଭିତର ପି qରା େମାର ଚୂରମାର୍ େହାଇସାରି ଛି। େତାର େସହି ବି ନା

Aahwaan.com

286

ଆହାନ ଇ-ପତି କା, ସାଦଶ ବଷ, ପଥମ ସଂଖା, ଜାନୁ ଆରୀ ୨୦୨୨

Magazine Downloaded from www.aahwaan.com

ବି େଶଷ ସୂଚନା
ଆହାନ ଇ-ପତି କାର ଆଗାମୀ ସଂ9ରଣ : େଫବୃ ଆରୀ ୨୦୨୨
େଲଖା ପଠାଇବାର େଶଷ ତାରି ଖ : ୩ େଫବୃ ଆରୀ ୨୦୨୨
ଆହାନ ଇ-ପତି କାେର ପକାଶନ େହତୁ ଆପଣ+ େଲଖା ଗୁଡ଼ିକ ଓଡ଼ି ଆେର ଟାଇପ୍
କରି ୱାଡ଼ ଫାଇଲେର ପଠାଇେବ ହାତେଲଖା ଗହଣୀୟ େହବନାହY ଜାଣିଛି ଟାଇପ୍
କରି ବା ଭାରି କସାଧ, କି g େସତି କି ପରି ମାଣର କ େମାେତ ବି କରି ବାକୁ ହୁଏ
ଆପଣ େଗାଟିଏ ଆେଲଖ ଟାଇପ୍ କରି ବାକୁ କ अନୁ ଭବ କରୁଛsି , ଏଠି ଶତାଧି କ
ଆେଲଖ ପହୁ ଛି, ସବୁ ଗୁଡ଼ିକ ଟାଇପ୍ କରି ବା अସବ
ଯଦି ଗl ବା କାହାଣୀ କି aା ପବ ପଠାଉଛsି େତେବ ଧାନ ଦି अg, ପେତକ ଶ¹
ମଧେର େକବଳ େଗାଟିଏ ଖାଲି ାନ ଛାଡ଼ି େବ, କମା, ପ#
ୂ  େଛଦ, ଯୁrାfର ଆଦି

ପକାଶନେର अେହତୁ କ ବି ଳa ହୁଏ େତଣୁ ଯଦି ସବ େହଉଛି ଆପଣ+ ନି କଟେର
ଥିବା େକହି ଓଡ଼ି ଆ ବୁ + ,ାରା ନି ଜ େଲଖାକୁ ସଠି କ ଭାବେର ପରୀfା କରି ନି अg
େଲଖା ସହି ତ ନି ଜର େଗାଟିଏ ପାସେପାଟ୍ ଫେଟା (ଯଦି ନାହY, େତେବ ଭଲ
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ବି େଶଷ ସୂଚନା

ଦୟାକରି ପେତକ ମାସର ସଂ9ରଣ ନି ମେs େକବଳ େଗାଟିଏ ବା ଦୁ ଇଟି େଲଖା ହY
ପଠାg େଯେକୗଣସି ବି ଭାଗେର େକବଳ େଗାଟିଏ େଲଖା ହY ପକାଶି ତ େହବ କି ଛି ବୁ
ଏକାଧି କ େଲଖା ପଠାଇ ଆମକୁ ଚି sାେର ପକାଇ େଦଉଛsି  ଆେମ େସ ମଧରୁ ଚୟନ
କରି ବାକୁ अସୁବିଧାର ସº°ଖୀନ େହଉଛୁ ଏହା,ାରା ଆମ ଇେମଲ୍ ବ© ଭ^ େହଉଛି
ଏବଂ ସ!ାଦନା କାଯେର ବାଧା ସୃି େହଉଛି 

अେନକଥର अନୁ େରାଧ କରି ବା ସେ^ େଯଉଁ େଲଖକ େଲଖିକାମାେନ ନି ଜର
ଏକାଧି କ େଲଖା ଆମ ଇେମଲ୍ ଠି କଣାେର େପରଣ କରୁଛsି େସମାନ+ अବଗତି ନି ମେs
ଜଣାଇ େଦବାକୁ ଉଚି ତ୍ ମେନ କରୁଛି େଯ ଯଦି େକୗଣସି ଇେମଲ୍ ଠି କଣାରୁ ବାରaାର
अେନକ େଲଖା ଆମ ଇେମଲକୁ ଆେସ, ତା େହେଲ ଗୁଗୁଲ୍ େମଲ୍ ବ©୍ େସଇ ସବୁ େଲଖାକୁ
ାମ୍ ବା अନାବଶକ େଲଖା ଭାବି ଆମର ମୁଖ ଇନବ©ରୁ ହେଟଇ େଦଇପାେର ଯାହା

କି aା ସବାଧି କ ଦୁ ଇଟି େଲଖା ହY ପେତକ ମାସେର େପରଣ କରg
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ଆହାନ ଇ-ପତି କାେର ପକାଶନ େହତୁ େଲଖା ପଠାଉଥିବା ସମ` ସାହି ତିକ ବୁ +ୁ
ବି ନମ अନୁ େରାଧ କରୁଛି , ଦୟାକରି ନି ଜର େଲଖାକୁ ଓଡ଼ି ଆେର ଟାଇପ୍ କରି ପଠାg
ଆପଣ ଚାହYେଲ ଆକୃ ତି / ଶୀଲି ପି / अପାs / ଗୁଗୁଲ୍ ଓଡ଼ି ଆ କି େବାଡ଼ ,ାରା
ଟାଇପ୍ କରି ପଠାଇ ପାରି େବ
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ଫଳେର ପତି କା ପକାଶନେର अେହତୁ କ ବି ଳa େହଉଛି 
େତଣୁ ଆପଣ+ େଲଖାକୁ ଓଡ଼ି ଆେର ଟାଇପ୍ କରି ଇେମଲ୍
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