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‘ଆହାନ’ ଇ-ପତି କାେର ପ
ୂ  ତଃ େମୗଳି କ, अପକାଶି ତ େଲଖା ଗୁଡ଼ିକ ହV
େଲଖାର ମାନ ଏବଂ ଭାଷା ତଥା ଉପାେଦୟତା ଆଧାରେର ଚୟନ କରାଯାଇଥାଏ
େକୗଣସି େବନାମୀ େଲଖା ଉପେର ଆମର େକୗଣସି କ[ବ% / ଦାୟି ତ ରହି ବ
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ନି ଜସ , ତାହା ଉପେର ସାଦକ କି ]ା ପକାଶକ) ସହମତି ରହି ବ େବାଲି େକୗଣସି
ଲିଖି ତ ନି ୟମ ନାହV ଯଦି ଓ ପେତ%କ େଲଖାକୁ ଭଲଭାବେର ପଢ଼ି ବା ଏବଂ
ବୁ ଝି ବାପେର ହV ପକାଶନ େହତୁ ନି ବା ଚନ କରାଯାଇଥାଏ ତଥାପି େଲଖାର
ଶତପତି ଶତ ସତ%ତାର ଦାବୀ େକବଳ େଲଖକ)ର େକୗଣସି େଲଖାକୁ େନଇ
ଉଠି ଥିବା ବି ବାଦର ଉ[ରଦାୟି ତ େକବଳ େଲଖାର ମୂଳ େଲଖକ)ର, ଏଥିେର
ସାଦକ କି ]ା ପତି କାର େକୗଣସି ଉ[ରଦାୟି ତ ରହି ବ ନାହV
ଏହି ପତି କାର େକୗଣସି अଂଶ ବା େଲଖା ସାଦକ) ଲି ଖିତ अନୁ ମତି ବି ନା
अନ% େକୗଣସି ମାଧ%ମ (ପତ ପତି କା / ଗଣମାଧ%ମ / ସ]ାଦପତ ଇତ%ାଦି )େର
ପକାଶି ତ କରିବା अପରାଧ େବାଲି ଧରିନି ଆଯି ବ ପେତ%କ େଲଖା ଉପେର
ସୂ अଧି କାର େଲଖକ)ର ରହି ବ, େସ ଚାହVେଲ ତାହାକୁ େଫସବୁ କ ଏବଂ
ଟ ି ଟର ଆଦି ଗଣମାଧ%ମେର କି ]ା अନ% ମାଧ%ମେର ପକାଶି ତ କରିପାରିେବ

ଆହାନର ଶତକ ସଂରଣ ଆପଣ)ୁ ଉପହାର

େଦଉଥିବା ସମୟେର ପବି ତ ରଥଯାତାର ସମୟ,
ବଷାସcାତ ଧରିତୀେର ନୂ ତନ अ)ୁ େରାଦଗମର ସମୟ,
ଏହି ସମୟେର ବଗିଚାେର ନି ଆଯାଇଥିବା ଏହି ଛବି
ଚଳି ତ ସଂରଣେର ପeଦ ଦି ଆଯାଇଛି 
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ସୂଚନା େପରଣ କରାଯି ବ
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ଧାଯ% ସମୟ ମଧ%େର ପକାଶନ କରିବା,
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ବି ନୟ ମହାପାତ

୨୩୬

ପତି

ଶୀମତି अନା ପ'ନାୟକ

୨୩୮

େମା ମାଆ

अ)ିତା ପାଢ଼ୀ

୨୩୯

ଆଖିର ଲୁ ହ

ଜୟi କୁ ମାର ସାହୁ

୨୪୨

କାହାଣୀ ଏକ ସାଧାକାଗଜର କା[{କ ପାଣିଗାହୀ

୨୪୩

ଭିkା ନୁ େହଁ ଶି kା

ଏମ. ବି ଜୟ କୁ ମାର

୨୪୬

ତୁ େମ ଆସୁଥିଲ

अେଶାକ ପଧାନ

୨୪୯

କୃ ଷକ ଭାଇ

ଭାଗିରଥୀ ଯାନୀ

୨୫୧

ଖାସ୍ ତୁ ମରି ପାଇଁ

ହୃଷିେକଶ ପାଢ଼ୀ

୨୫୩

ଏେବର ରଜ

अନାମ ଚରଣ ସାହୁ

୨୫୪

ନି ରୀହ ସସିB ତା

ମେହoପତାପ ସ ାଇଁ

୨୫୫

ମେତ ମରଣ େହଉ

କାହcଚରଣ ସାହୁ

୨୫୭

ମୃତୁ%

ପକାଶ ଚo ପtା

୨୫୯

ଚି ଗୁଲିଆ ବଷା

ରି ଭୁ ଆଭୁ ଷଣ ପtା

୨୬୧

ଆତBତୃ ି

ସ ାତୀବoନା କର

୨୬୩

ମାଆ : ଦୁ ଇଟି କବି ତା ମେହଶର ସାହୁ

୨୬୫
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ମଁୁ େଖାଜୁ ଛି

ଦୀପକ ଷଡ଼ୀ

୨୬୮

अଣସର ଘେର ରହି

ହି ମାଂଶୁ େଶଖର ବାରି କ

୨୭୦

ଶୀ ରମା କାi ମିଶ

୨୭୨

ଶାଶୁ େବାହୁର ସକ

ରାେଜo ନାରାୟଣ େସନାପତି

୨୭୪

ପରୀପାଇଁ କଥାଟିଏ

ତପନ କୁ ମାର ସ ାଇଁ

୨୭୭

ବରଷା ରାତି

ତପନ କୁ ମାର ସ ାଇଁ

୨୭୯

ଝରା ପତ

अେଶାକ ବି ଶାଳ

୨୮୧

ମଁୁ ଓ ଈଶର

େସୗମ%ଜି ତ ପtା

୨୮୪

ରଜ ମଉଜ

ସେiାଷ ପ'ନାୟକ

୨୮୭

ଯତି ବଚନ

ଶୀ ଲkBଣ କୁ ମାର େବେହରା

୨୯୦

ନି ର}ନ ପtା

୨୯୪

ସପନେର ତୁ

ଗାସୁନoିନୀ ରୁପମା ଗୁରୁ

୨୯୬

ଆେମ ଓ ସମୟ

ଲୀନା ଧଳ

୨୯୮

ଆେମ ସବୁ ଟିକି ଶି ଶୁ

କବି ତା ମହାiି

୩୦୦

ହାଏେର ବି ଧାତା

अନି ରୁu ସାହୁ

୩୦୨

ମଁୁ କ

अନୁ ସୂୟା ମିଶ

୩୦୩

ସାହି ତ% ହି ତ ସହ ବ[ମାନ

ମଁୁ ତୁ ମର େହବାକୁ ଚାେହଁ

େହ ଭnପି ୟ େହ ରାଧର

ଚି [ର}ନ ସାହୁ

୩୦୬

ସହି ଦ୍ ପୁତ

ସୀମାେରଖା

୩୦୮

अଳ)ାର

ସନାତନ ମହାକୁ ଡ଼

୩୦୯
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େମୗସୁମୀ

ପକାଶ ଚo ପtା

୩୧୦

େଶଷ ଯାତରା

ଲୀନା ମହାiି

୩୧୧

ବି େବକର କଥା

େରାଜା ପtା

୩୧୩

अଭୁ ଲା େପମ

kମାନି ଧି ସାହୁ

୩୧୫

େପମ

ପି ୟ)ା ସାହୁ

୩୧୭

େଶ+ େମା ବାପା

ସୁଦଶନ ସାହୁ

୩୧୯

ଛାଡ଼ି ଗଲା େପମଲୀଳା ଶି ଶିର କୁ ମାର ପtା

୩୨୦

ସB ତି

ନି େବଦି ତା ମିଶ

୩୨୨

ହଜି ଲା ଠି କଣା

ଲାବଣ% ନାୟକ

୩୨୪

କ| ାiେର ମଁୁ େଲଖୁଛି କବି ତା େକଶରୀ ପସାଦ ମହାiି
ପଭୁ େପମ

ସୁଶାi କୁ ମାର ଧଳ

୩୨୬
୩୨୭

ଶାଳି ନୀ ତୁ େମ େକମି ତି अଛି ? अରୁଣ କୁ ମାର ପାତ

୩୨୯

ଡା ନୀଳମାଧବ କର

୩୩୨

େଯଉଁଠି ଥାअ ଭଲେର ଥାअ
अବୁ ଝା ଏ ମନ

ସି େuଶର ତି ପାଠୀ

୩୩୪

ସକାଳର अନୁ ଭୂ ତି

ସୁଦାମ େଲ)ା

୩୩୬

ଦୁ ନି ଆର େଖଳ

ଶୁଭମ କୁ ମାର ଧଳ

୩୩୮

ଏଇ ତ ନାରୀ ଜୀବନ

ପି ୟ)ାପି ୟଦଶ{ନୀ ପାଢ଼ୀ

୩୩୯

ନାରୀ... େସcହର ପତୀକ ପେମାଦ କୁ ମାର ପଧାନ

୩୪୧

କବି , ନାୟକ ଓ େପମି କ ରାମ କଲତା

୩୪୪
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ପୁଣି! କାହVକି?

ଚoକାi ପାହି

୩୪୬

ପଥମ େପମ

ରାେଜଶ ପଜ
ୂ ାରୀ

୩୪୯

ପଥ

ରାେଜଶ ପଜ
ୂ ାରୀ

୩୫୧

ସପନ

େସୗମ%ର}ନ ପାଲ

୩୫୩

ଧମ
ୂ ାଭ ଦି ଗi

ଇଂ େଶଷନାଗ ପଧାନ

୩୫୪

अବଲୁ  ବ%nିତ

ଆଯ%କୁ ମାରୀ ପା ପାରମିତା

୩୫୬

ମେନପଡ଼ ତୁ େମ

େସୗମ%ଶୀ େସୗମ%ର}ନ ରଥ

୩୫୮

ଆଜି

େଦବଦ[ ମିଶ

୩୫୯

ପତି ବି]

ପବି ତ ଦାସ

୩୬୨

ସାଥି

अନି ଲ୍ ସାହୁ

୩୬୪

ଦୁ ଇଟା ପରାନ୍ ଗୁେଟ

ଆଶୁେତାଷ େମେହର

୩୬୬

ମୁନୁଷ ଜୀବନ୍

କାହcଚରଣ ସାହୁ

୩୬୭

ଉ}ା ଗୁେଟ ପରିଚୟ

ଫିେରାଜ କୁ ମାର ପେଟଲ

୩୬୯

ଲାେଗ ଆପଣାର ଆପଣାର

ଜି େତo କୁ ମାର କହଁ ର

୩୭୧

ହାଟସାପ୍, େଫସବୁ କ୍

ଆ[ତାଣ ଖୁଡ଼{ଆ

୩୭୩

ମଁୁ ନାରୀଟିଏ କହୁଛି

ସୁଶୀ ମିନତି ରାଣୀ େମtିଲି

୩୭୫

କେହ ନି ଧିସାହୁ-୨

ଶସି hୁ ପୁେରାହି ତ

୩୭୭

ବଷାରାଣୀ

ଶୀରାଜେଶଖର ‘ଚି ମା’

୩୮୦

େତା ଚରେଣ ସମପ{ତ ପ
ୂ  ଚo ରଣା

୩୮୨
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ଭାଇର ଶାଳୀ

ପ
ୂ  ଚo ରଣା

୩୮୩

େପମ

ସତ%ବତ ବାରି କ

୩୮୫

େମଘସବାରୀେର ବଷା ଆସୁଛି ଶରତ କୁ ମାର ଦାସ
ତୁ େମ

େଦବଦ[ କର

େପମି କାର େପମଜାଲ ବି େରo କୁ ମାର ପଧାନ
ଆସ ପି ୟତମା

ସୁଧାକର ଚି oା

୩୮୬
୩୮୯
୩୯୪
୩୯୬

ଜାଗ ଯୁବବhୁ ଜାଗେର ଚoକାi େଜନା

୩୯୮

ପବh ବି ଭାଗ

୪୦୨

ପଣ
ୂ %େତାୟା ପାଚୀ

अନାମ ଚରଣ ସାହୁ

ଚି ତତୀଥଯାତାର ପଥିକ ମୀନେକତନ ପ'ନାୟକ
ଜି ଭେର ହାଡ଼

କୁ ଳମଣୀ ସାହୁ

େମା ଦୃ ିେର ଆମ ନନା

ଶୀ ରମା କାi ମିଶ

ଚoଭାଗା : ବ|  ଫ|ାଗ୍ ସି ବି ଚ୍ अେଶାକ କୁ ମାର େସଠୀ

୪୦୩
୪୦୯
୪୧୫
୪୨୦
୪୩୫

ବହBଚଯ%

ପବୀଣ କୁ ମାର କବି

୪୪୨

ଉଦ୍ଗମକ

ପଭାତ କାi ଦାଶ

୪୪୬

ବି େଶଷ ସୂଚନା

୪୫୦

ଆଗାମୀ ସଂରଣ ନି ମେi ଆପଣ) େଲଖା
अଗ ୩ ତାରିଖ ସୁuା ପହିବା ଦରକାର
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ସାଦକ) କଲମରୁ...
ନମାର
ଆଜି ପବି ତ େଘାଷଯାତାର ଦି ନ ମହାପଭୂ ଶୀ ଜଗନc ାଥ ଭାଇ
ବଳଭଦ ଓ ଭଗcୀ ସୁଭଦା େଦବୀ) ସହ ମି ଶି ତି ନିରଥେର ବସି ମାଉସୀ
ଗୁtିଚା େଦବୀ) ଗୃହକୁ ଯାତା କରିବାର ଦି ନ ଏହାର अେନକ
ତାଯ% ରହି ଛି ଏବଂ େସ ବି ଷୟେର अେନକ ଚା ଆମ ଆହାନ ଇପତି କାର अେନକ ପୁରୁଣା ସଂରଣେର ଆପଣ ପଢ଼ି ବାକୁ

ପାଇ

ପାରି େବ
ଜଗତେର

ଥିବା

େଯେତକ

େଦବତା

େସମାନ)

ମଧ%େର

ଜଗନc ାଥ) ାନ अଦି ତୀୟ ଓଡ଼ି ଶାର େଲାକ େବଳହଁୁ ଖାଦ%ପି ୟ ଓ
ଆଳସ% ପି ୟ େହାଇଥିବାରୁ ଆମ େଦବତା ମଧ% ଠି କ୍ େସହି ଭଳି ହV
େହାଇଥାiି  କି l अନ% ସମ\ େଦବାେଦବୀ) ତୁ ଳନାେର ସାମାନ%
ନର ସଦୃ ଶ ଲୀଳା କରି ବାେର ଜଗନc ାଥ) ପଟାiର ନାହV ସାମାନ%
ମନୁ ଷ%ମାନ) ପରି ଖାଦ% ଗହଣ କରି ବା, ବାର ମାସେର େତର
ପକାରର ପବ ପାଳନ କରି ବା, ଗରମ େହେଲ ଯାଇ େପାଖରୀେର
ଡା େଜ%ାତି ପସାଦ ପ'ନାୟକ

େନୗକା ବି ହାର କରିବା, अତ%ଧି କ ଜଳେର ସcାନ କରି ଜର େରାଗେର
ଆକାi େହବା ଇତ%ାଦି अେନକ ଉଦାହରଣ େଦଇ ପାରି େବ ଯାହା
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ମହାପଭୂ ଜଗନc ାଥ)ୁ

अନ% ମାଣ) ଠାରୁ ଭିନc

େବାଲି ପମାଣ

କରି ଥାଏ ଜଗନc ାଥ) ଯାତା ମାନ) ମଧ%େର ବି େଶଷ ମହ[ ରେଖ
ରଥ ଯାତା ବା େଘାଷଯାତା
େପୗରାଣିକ କଥାବ\ୁ अନୁ ଯାୟୀ େଯେତେବେଳ ଶୀ ଜଗନc ାଥ
ମoିର

ାପନା

କରାଯାଇଥିଲା

େସେତେବେଳ

ମହାପଭୂ

ରାଜା

ଇoଦୁ %ମc) ଉପେର ସl େହାଇ ବର ମାଗିବା ପାଇଁ ନି େpଶ
େଦଇଥିେଲ, କି l ଉଳୀୟ ସମାଟ ନି ଜର ବଦାନ%ତା ଦଶାଇ େକୗଣସି
ବର ନ େନଇ ବରଂ ନି ଜକୁ

अପୁତି କ କରି ବାପାଇଁ ନି େବଦନ

କରି ଥିେଲ େସ ମତ େଦଇଥିେଲ, େସମାନ) ପୁତ ମoିରକୁ ନି ଜର
ସ[ି େବାଲି ମେନ କରି େବ ଏବଂ ଏହା*ାରା େସ अଜ{ ତ ସମ\ ଧମ
kୟ େହବ ମହାପଭୂ अତି ପସନc ର ସହି ତ ତଥା\ୁ କହି ଥିେଲ ଏବଂ
ଏହା ମଧ% କହି ଥିେଲ େଯ େଯେହତୁ ମହାରାଣୀ ଗୁtିଚା େଦବୀ ଆଜନB
ନି ଃସiାନ କ େଭାଗିେବ େତଣୁ ପତି ବଷ ନି u{ ସମୟେର ତି ନି
େଦବତା ରଥାଋଢ଼ େହାଇ ତା) ମoିରକୁ ଯାଇ ସମୟ ଯାପନ କରି େବ
ଏହାହV ପରବ[ୀ ସମୟେର ରଥଯାତାରୂେପ ାପି ତ େହାଇଥିଲା
अନ% ଏକ ମତବାଦ अନୁ ଯାୟୀ ଜଗନc ାଥ ଗୀଷBର ନି ଦାଘେର କ
ସହି ନପାରି

ସcାନମtପେର

अତ%ଧି କ

ସcାନ

କରି ବାପେର

ଜର

େରାଗାକାi େହାଇ ପଡ଼iି ଏବଂ େସଥିପାଇଁ ତା)ୁ अଣସର ଘେର
ରହି ବାକୁ ପେଡ଼ େସ अଣସର ଘରୁ ବାହାରି ବା ପେର ମାଉସୀ) ଠାରୁ
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େସcହ ଓ ସୁସାଦୁ କର ଖାଦ% ପାଇବା ଆଶାେର ଯାତା କରiି  अନ% ଏକ
ମତେର ମoିର ଭି ତରକୁ ପେବଶ अନୁ ମତି ପାଇନଥିବା ଭn)ୁ ଦଶନ
େଦବାପାଇଁ ଜଗନc ାଥ ରଥେର ବସି ଆସiି 
अେନକ ବ%nି अେନକ ମତ ଦି अiି  େସ ଯା େହଉ ବି ଶର ଏକ
ବି ଶାଳ ଆେୟାଜନ ପତି ବଷ ଓଡ଼ି ଶାର ପୁରୀ ସେମତ ବି ଶର ପାୟ ସମ\
ଜଗନc ାଥ ମoିର ମାନ)େର ହୁଏ ଲkାଧି କ ଭn ଜଗନc ାଥ) ରଥ
ଉପେର ଦଶନ କରି ପନ
ୂ ଜନBର ଚକରୁ ନି \ାର ପାଇଥାiି  ‘ରେଥତୁ
ବାମନଂ ଦୃ ା, ପୁନଜନBଂ ନ ଲଭେତ’ େବାଲି କୁ ହାଯାଇଛି 
ଆଜି ପରି ଏକ ବି େଶଷ ଦି ନେର ଆପଣ ମାନ)ୁ ଆହାନ ଇପତି କାର ଶେହତମ ସଂରଣ ଉପହାର େଦଉଥିବା େବେଳ ମଁୁ ନି ଜକୁ
େଗୗରବାନି ତ ମେନ କରୁଛି  ଏହି ସଫଳତା ଆପଣ) ପରି ପାଠକ,
େଲଖକ,

େଲଖିକା

ଓ

ଆେଲାଚକ

ମାନ)

ପାଇଁ

ହV

ସmବ

େହାଇପାରି ଛି ଏହି ସଂରଣ ପାଇଁ େସ eାକୃ ତ ଭାବେର ଶତାଧି କ
ଆେଲଖ% ଆମର ହ\ଗତ େହାଇଛି ଏବଂ ଆେମ େଚା କରୁଛୁ ସବୁ
ଆେଲଖ%କୁ ାନ େଦବାପାଇଁ ଯଦି କାହାର ଆେଲଖ% ରହି ଯାଇଥାଏ
େତେବ ଦୁ ଃଖ କରି େବ ନାହV, କାରଣ ଆହାନ ପେତ%କ ମାସେର
ପକାଶି ତ ହୁଏ ପୁଣିଥେର ଆଗାମୀ ସଂରଣ ନି ମେi ତାହା େପରଣ
କରି େବ
ପତି କାେର ପେବଶ କରିବା ପୁବର
 ୁ ଆସl େଦଖିବା ବି ଗତ
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ମାସେର ଘଟିଥିବା କି ଛି ପମୁଖ ସ]ାଦ ପଥମେର ଶୀ ଜଗନc ାଥ)
ମoିରକୁ େନଇ ଉଠି ଥିବା ବି ବାଦ;
୧. ଶୀମoିରେର अଣହି oୁ) ପେବଶାଧି କାର
ଭାରତର ସେବା ନ%ାୟାଳୟ ମତ େଦଇଛiି େଯ ଶୀମoିରେର
अଣହି oୁ)ୁ ପେବଶାଧି କାର ଦି ଆଯି ବା ଉଚି ତ ଏହାକୁ େନଇ अେନକ
ଆେଲାଚନା, ସମାେଲାଚନା, େଶାଭାଯାତା ଓ ବି େkାଭମାନ ଆେୟାଜି ତ
େହାଇଗଲାଣି 

ଶୀଜଗନc ାଥ

େସନା

ତରଫରୁ

ଏହାର

ବି େରାଧ

କରାଯାଇଥିବା େବେଳ ବୁ uିଜୀବି ମାନ) ମଧ%େର ଏହାକୁ େନଇ ମି ଶି ତ
ପତି କି ୟା େଦଖିବାକୁ ମି ଳୁଛି 
କି ଛି ବୁ uିଜୀବି ସାଂପତି କ ସମୟେର ମoିରେର अଣହି oୁ)
ପେବଶକୁ ଯୁnିଯୁn େବାଲି ଦଶାଉଥିବା େବେଳ ଶ)ରାଚାଯ% ଏବଂ
अେନକ ବ%nି ଏହାକୁ ବି େରାଧ କରୁଛiି  ଭାରତେର अେନକ ମoିର
अଛି ,

େଯଉଁଠି

ଭn)

अବାଧ

ପେବଶାଧି କାର

ଦି ଆଯାଇଛି 

ଦାkିଣାତ%ର अେନକ ମoିରେର ଏମି ତି େକୗଣସି ନି ୟମ ନଥିବା େବେଳ
ଶୀମoିରେର अଣହି oୁ) ପେବଶ ଉପେର अ)ୁ ଶ ଲାଗିଛି ଏହାର
କାରଣ କଣ ଏବଂ ଏହା କି ଏ ଏବଂ େକେବ କରି ଥିେଲ ତାହା ଜାଣିବା
ନି ତାi ଆବଶ%କ
ହି oୁ ମାନ) ପମୁଖ ଚାରିଟି ତୀଥଳ ମଧ%େର ଶୀେkତ
अନ%ତମ େତଣୁ ଏହା ସନାତନ ହି oୁ ଧମର େଲାକମାନ) ପାଇଁ ବି େଶଷ
ଆହାନ ଇ-ପତି କା ସୂ  ନି ଃଶୁ! ବି ତରଣ େହତୁ ଡା େଜ%ାତି ପସାଦ ପ'ନାୟକ) *ାରା ପତି +ି ତ ଓ ପକାଶି ତ | Aahwaan.com | 15

ଆହାନ ଇ-ପତି କା, ଶତକ ସଂରଣ, ଜୁ ଲାଇ ୨୦୧୮

Download Magazine from www.aahwaan.com

ଧାମ{କ ଆାର ବି ଷୟ େତଣୁ େସମାନ) ଆାକୁ ଆହତ ନ କରିବା
ପାଇଁ अେନକ ମତ ଦି अiି  େକହି େକହି ମତ ଦି अiି େଯ ଶୀମoିର
ଠାରୁ ପୁରୁଣା ମାମଦି ନାର ମସଜି ଦ ମାନ)େର ଯଦି ହି oୁମାନ)
ପେବଶାଧି କାର ନାହV, ତା େହେଲ ଶୀମoିରେର अଣହି oୁ) ପେବଶ
ପାଇଁ ଏେତ ତରତା କାହVକି?
ଆେମ ବ%nିଗତ ଭାବେର ଭାବୁ େଯ ଏହା *ାରା େକୗଣସି ବି େଶଷ
ଲାଭ େହବନାହV ଇସଲାମ୍ ଧମେର ମୂ[{ପଜ
ୂ ାକୁ ବି େରାଧ କରାଯାଏ,
େସଇଥିପାଇଁ ଆଫଗାନି ାନ ସେମତ ବି ଶର अେନକ ାନେର ପତି +ିତ
ମoିର ମାନ)ୁ ମୁସଲମାନ ଆକମଣକାରୀ) *ାରା ଧ\ବି ଧ\ କରି
ଦି ଆଯାଇଛି  େତଣୁ ଶୀମoିରେର ମୁସଲମାନ ମାନ) अବାଧ ପେବଶକୁ
अନୁ ମତି େଦେଲ ମଧ% େସମାେନ ଏହି ମoିରେର ପେବଶ କରି ବାକୁ
ଉଚି ତ ମଣିେବ ନାହV, ଯଦି ବା େକହି ପେବଶ କେର େସ େକବଳ
ପଯ%ଟନ ପାଇଁ ହV ଆସି ବ ସି ନା, ତା) ମନେର ଭnିର ଭାବନା ରହି ବ
ନାହV େତଣୁ େସମାନ) ପେବଶାଧି କାର ପାଇଁ ଓକି ଲାତି କରୁଥିବା
େଲାକମାେନ ଏହା ଜାଣିବା ଉଚି ତ େହବ ଠି କ୍ େସହି ଭଳି ଖୀିୟାନ୍
ମାେନ ମଧ% ମoିରକୁ ଭnିଭାବେର ଆସି େବ ନାହV ହୁଏତ ଏହି
ବ%ବା*ାରା ମoିରର ଆୟ ବୃ uି େହାଇପାେର କି l ଧାମ{କ ଆା
ବୃ uିପାଇବ ନାହV, ବରଂ ମoିରର ନୀତି କାiି େର अେନକ अସୁବିଧା
ପରି ଲkିତ େହବ
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କି ଛି ବhୁ

ମତ େଦଇଛiି
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ଭn ସାଲେବଗ ଭଳି େକୗଣସି

ମୁସଲମାନ ମଧ% ଜଗନc ାଥ ଭn େହାଇପାରiି , ତା)ୁ अiତଃ ଦଶନ
େଦବା ଉଚି ତ େହବ ଆମ ମତେର ସାଲେବଗ ଥିେଲ େକାଟିଏେର
େଗାଟିଏ ଏବଂ ଯଦି ବା େକହି େସହି ଭଳି ଥିବ ତ େସ େହବ ଦଶ କି ]ା
ଶେହ େକାଟିେର େଗାଟିଏ ଏହି ଭଳି ବି ରଳ ବ%nି) ପାଇଁ ଜଗନc ାଥ
ରଥାଋଢ଼

େହଉଛiି

ଏବଂ

ଦଶନ

େଦଉଛiି 

େସମାେନ

େଦଖିପାରି େବ ମoିରକୁ ଧାମ{କ ଆାର ଳ େହାଇ ରହି ବାକୁ
ଦି ଆଯାଉ, ଏହାକୁ ବ%ବସାୟି କ ଳୀେର ପରି ଣତ କରି ବା ସପkେର
ଆେମ କଦାପି େନାହଁୁ 
୨. ନି ଭୟାକାtେର ସୃ n अଭି ଯୁn)ୁ ଫାଶୀଦt ଦି ଆଯି ବ
୨୦୧୨

ମସି ହା

ଡି େସ]ର

ମାସେର

େଦଶର

ରାଜଧାନୀ

ନୂ ଆଦି ଲ|ୀେର ଏକ ଚଳiା ୁଲ ବସେର ଜେନୖ କା ପାରାେମଡ଼ି କାଲ
ଛାତୀ) ସହ େହାଇଥିବା ଗଣଦୁ ମ ସମୁଦାୟ େଦଶକୁ େଦାହଲାଇ
େଦଇଥିଲା

ଏଥିେର

ସୃ n

ଛअଜଣ

अପରାଧି )ୁ

ଗିରଫ

କରାଯାଇଥିଲା େସଥିମଧ%ରୁ କନି + अପରାଧି କୁ ବାଳସୁଧାର ଗୃହେର
ତି ନିବଷ ରଖାଯି ବା ପେର ମୁn କରାଯାଇଥିବା େବେଳ अନ% ଜେଣ
अପରାଧି େଜଲେର ହV ଆତBହତ%ା କରି ଥିଲା ବାକି ଚାରି ଜଣ)ୁ
ସେବା ନ%ାୟାଳୟ ମୃତୁ%ଦt େଦଇଥିେଲ ଏବଂ େସଥିମଧ%ରୁ ତି ନିଜଣ
ପୁନଃ ବି ଚାରଣା ପାଇଁ ଆେବଦନ କରି ଥିେଲ ଯାହାକୁ ସୁପି ମ୍ େକାଟ୍
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अଗାହ%

କରି

େସମାନ)

ଦtକୁ

ଠି କ୍

େବାଲି

ଦଶାଇଛiି 

ସୂଚନାେଯାଗ% େଯ ଦି ଲ|ୀେର ସବାଧି କ େଯୗନ अପରାଧ ସଂଘଟିତ
େହଉଥିବା େବେଳ ଦୃ ାiମୂଳକ ଦtାେଦଶ େହଉନଥିବାରୁ ଏହି ସବୁ
अପରାଧ ଦି ନକୁ ଦି ନ ବୃ uି ପାଉଛି େବାଲି अେନକ ବୁ uିଜୀବି ମତ
େଦଇଛiି 
୩. ସ}ୟ ଦ[)ୁ ଭଦ କରିେଦଉଛି ସ}ୁ ଚଳି ତ
ବି ଗତ ମାସେର ମୁnିଲାଭ କରି ଥିବା ଏକ ଚଳି ତ ସ}ୁ , अେନକ
अପରାଧେର ସଂପୃn ତଥା ଦt ପାଇଥିବା अଭିେନତା ସ}ୟ ଦ[)
ଜୀବନି ଉପେର ଆଧାରି ତ େହାଇଥିବା େବେଳ ଏହା *ାରା େସ ନି ଜ
ପତି େହାଇଥିବା ଦtାେଦଶ अନ%ାୟ ଏବଂ ସା]ାଦି କ ମାେନ ହV ତା)ୁ
େଦାଷୀ େବାଲି କହି ଥିବା ଦଶାଇଛiି  ସେବାପରି େସ ଏହି ଚଳି ତ
ମାଧ%ମେର ଜଣାଇବାକୁ ଚାହVଛiି େଯ େସ େଦାଷୀ ନୁ ହiି  अବଶ%
ଏହି

ଚଳି ତେର

ଦ[)

ଜୀବନର

अେନକ

ବି ଷୟକୁ

ାନ

ଦି ଆଯାଇନାହV, େଯମି ତି କି େସ ନି ଜ ପଥମ ବି ବାହ, କନ%ା ଆଦି )
ବି ଷୟେର କି ଛି ଜଣାଇ ନାହାiି  ନି ଜର ନି ଶା େସବନ କରିବାକୁ ବି ଭିନc
ଘଟଣା ସହ ସଂପୃn କରାଇ ଯଥାଥ େବାଲି ଦଶାଇଛiି  ଚଳି ତେର
େସ ସାେଢ଼ ତି ନିଶହରୁ ଉu  ମହି ଳା) ସହ ରାତୀଯାପନ କରିଛiି େବାଲି
କହୁଛiି  ଏହି ଭଳି ଚଳି ତ ନି ମା ଣ କରି ଦ[) ଭଳି ଚରି ତର
ମହି ମାମtନ କାହVକି କରାଯାଇଛି ତାହା ସମେ\ ବୁ ଝି ପାରୁଛiି 
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ଏହି ଭଳି ଚଳି ତ େକାମଳମତି ଯୁବକଯୁବତୀ) ଉପେର େକଉଁଭଳି
ଭାବେର ପଭାବ ପକାଇବ ତାହା ସହଜେର अନୁ େମୟ
େଯଉଁ େଦଶେର ଜେଣ ପତି +ିତ अଭିେନତା ନି ଜ ଜୀବନୀ ଉପେର
ଆଧାରି ତ ଚଳି ତେର ଗବର ସହ ସାେଢ଼ ତି ନିଶହ ମହି ଳା) ସହ
ରାତୀଯାପନ କଥା କହି ପାରୁଛiି ଏବଂ ଏହି ସଂଳାପ ଶୁଣି େପkାଗୃହେର
କରତାଳି ବାଜୁ ଛି , େସହି େଦଶେର ମହି ଳା)ୁ ସାନ ମି ଳିବ ନା େକବଳ
ଏକ ପଣ% ଭାବେର ପରି ଗଣି ତ କରାଯି ବ ତାହା ବୁ uିଜୀବି ମାେନ ମତ
େଦେବ
ଏହି ଭଳି ଚଳି ତ ବି ବି େଶଷ ବ%ବସାୟ କରୁଛି , ଏଥିରୁ ଦଶାଉଛି
େଯ ଆମର ଜନମାନସ अପରାଧୀ)ୁ ମଧ% ମହି ମାମtନ କରି ବାେର
ଉେପkା କରୁନାହାiି 
୪. ମି ସନାରୀଜ୍ अଫ୍ ଚାରିଟି େର अପରାଧ
ବି ହାର ରାଜଧାନୀ ପାଟନାେର ଥିବା ମି ସନାରୀଜ୍ अଫ୍ ଚାରି ଟି
କାଯ%ାଳୟେର ଜେନୖ କ ଗଭବତୀ କନ%ାର ଶି ଶୁକୁ ବି କୀ କରାଯାଇଥିବା
अଭିେଯାଗ େସାସି ଆଲ୍ େମଡ଼ି ଆେର ବ%ାପି ବା ପେର ସମୁଦାୟ େଦଶକୁ
େଦାହଲାଇ

େଦଇଥିଲା

ଏକଦା

େସବାକାଯ%

ପାଇଁ

େନାେବଲ୍

ପୁରାର ଏବଂ ଭାଟିକାନ୍ *ାରା ସ ଉପାଧି ପାଇଥିବା ମଦର
େତେରସା) *ାରା ାପି ତ ମି ସନାରି ଜ୍ अଫ୍ ଚାରିଟିେର ଏହି ଭଳି
ଏକାଧି କ ଘଟଣା ଘଟିଥିବା କଥା ଏବ ଧରାପଡ଼ି ଛି ମି ଳିଥିବା ସୂଚନା
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अନୁ ଯାୟୀ अବି ବାହି ତା କନ%ାମାନ)ୁ ଗଭବତୀ କରାଇ େସମାନ)
ସଦ% ଜନିB ତ ସiାନକୁ ବି କୀ କରିଦି ଆ ଯାଉଥିଲା अବଶ% ଏହା
ବ[ମାନ ତଦi ଚାଲୁ ଛି , ଏଥିେର େକେତ ସତ% अଛି ତାହା େଦଖି ବାକୁ
ରହି ଲା କି l ଏହି ଭଳି ଏକ ଘୃଣ% अପରାଧ େଯ ଏହି ଭଳି ଏକ ାନେର
େହଉଥିବ, ଏହା अବି ଶସନୀୟ
୫. ପି ଲାେଚାର ଖବର େନଉଛି ଜୀବନ
ବି ଗତ ଦି ନେର ହାଟସ୍ଆପେର ଓଡ଼ି ଶାର େକାରାପୁଟ୍ ଜି ଲ|ାେର
ପି ଲାେଚାରୀ େହଉଥିବା ଖବର ବ%ାପି ଥିଲା ଏହାପେର ସମୁଦାୟ ଜି ଲ|ା
ସେମତ ରାଜ%େର େକାକୁ ଆ ଭୟ େଖଳି ଯାଇଥିଲା ଧି େର ଧି େର ଏହା
अନ% ଜି ଲ|ାେର ବି

େହଉଛି

େବାଲି

ଦଶାଇ अେନକ େମେସଜ୍

ଆସୁଥିଲା େଲାକମାେନ ଏେତ ମାତାେର ବି ଚଳି ତ େହାଇଥିେଲ େଯ
େସମାେନ ସoି ବ%nି)ୁ ଆକମଣ କରିବାକୁ ପଛାଇେଲ ନାହV
ଏହି ଭଳି ଖବର େଦଶ ସାରା ବ%ାପୀବା ପେର अେନକ ରାଜ%େର
ନି ରୀହ େଲାକମାେନ ସମେବତ ଜନତା) ଆେକାଶର ଶୀକାର େହାଇ
ମୃତୁ%ବରଣ କରି ଥିବା କଥା ଜଣାପଡୁ ଛି  अନୁ %ନ ପଚି ଶି ଜଣ ବ%nି
ଏଥିପାଇଁ ମୃତୁ%ବରଣ କରିଛiି 
ସାମାଜି କ ମାଧ%ମ େଯ େକେତ ଶnିଶାଳୀ ତାହା ଏଥିରୁ ଜାଣି
େହଉଛି  ଆପଣ)ୁ ମି ଳୁଥିବା ସମ\ ଖବର ସତ% ନ େହାଇପାେର
ନି ଜର ବୁ uି ବ%ବହାର କରl େକୗଣସି ପଦେkପ େନବାପବ
ୂ ର
 ୁ
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ାନୀୟ ପଶାସନ ଏବଂ ଗୁଗୁଲ ବ%ବହାର କରl
୬. ଶଶୀ ଥରୁ ର କହି େଲ ହି oୁ ପାକି ାନ କଥା
କଂେଗସ ଦଳର ଜେନୖ କ ପମୁଖ ସଦସ% ଶଶୀ ଥରୁର ବି ଗତ
ଦି ନେର ମiବ% େଦଇ କହି େଲ େଯ ଯଦି ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାଟ{
୨୦୧୯ ମସି ହାର ନି ବା ଚନେର ବି ଜୟୀ େହଉଛି ତା େହେଲ େସମାେନ
େଦଶକୁ ହି oୁ ପାକି ାନେର ପରି ଣତ କରିେଦେବ
ସୂଚନାେଯାଗ% େଯ ବି ଗତ ଦି ନମାନ)େର ବି େରାଧି ଦଳମାେନ
ହି oୁ ମୁସଲମାନ ଫାଟ ସୃି କରି ରାଜନୀତି କରିଛiି  ଶୁଣାଯାଉଛି ,
କଂେଗସ ଦଳ ପମୁଖ ରାହୁଳ ଗାhୀ ମୁସଲମାନ େନତା ମାନ)ୁ
ଏକାiେର େଭଟି ୨୦୧୯ ନି ବା ଚନେର କଂେଗସକୁ େଭାଟ୍ େଦବାପାଇଁ
ନି େବଦନ କରିଛiି  ଏକ ପମୁଖ ଉuୁ ସମାଚାର ପତେର ପକାଶି ତ
ଖବର अନୁ ଯାୟୀ ଶୀ ଗାhୀ ଉn ସଭାେର ବnବ% େଦଇଛiି େଯ
କଂେଗସ ମୂଳତଃ ମୁସଲମାନ୍ ମାନ) ପାଟ{ ଏବଂ ଏହି େଭଟଘାଟ
ପେର ପେର ଶଶୀ ଥରୁର ଉn ମiବ% େଦଇଛiି 
ଏହାକୁ

େନଇ

ରାଜେନୖ ତିକ

ବୁ uିଜୀବି ) ମତେର ଯଦି

ଉଷBତା

ବୃ uି

ପାଇଛି 

୧୯୪୭ ମସି ହାେର ଭାରତକୁ

କି ଛି
ଧାମ{କ

ଆଧାରେର ଦୁ ଇଭାଗେର ବି ଭn କରାଯାଇ ପାକି \ାନକୁ ମୁସଲମାନ୍
ରା େବାଲି େଘାଷଣା କରାଯାଇଥିେଲ ତାେହେଲ ଭାରତକୁ ହି oୁ ରା
େବାଲି େଘାଷଣା କରାଯି ବା ଉଚି ତ ଥିଲା ଏବଂ ଏେବ ମଧ% ଏହି
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େଦଶେର ହି oୁ ସଂଖ%ାଗରି +ତା ଥିବା େହତୁ ଏହାକୁ ହି oୁ ରା େବାଲି
କହି େଲ अତୁ %nି େହବନାହV
ସୂଚନାେଯାଗ% େଯ ନି ଜ ପତc ୀ ସୁନoା ଥରୁର) ହତ%ାକାtେର
 ୁ
ସଂପୃnି ଥିବା କଥା ତଦi େହବ େବାଲି ଶୁଣିବାପେର େସ େକାଟର
ଆିସି ପାେଟାରି େବଲ୍ ଆେବଦନ କରି ଛiି 
୭. େଦଶେର ାପନ କରିବାକୁ ଚାହଁୁ ଛiି ଶରିଆ अଦାଲତ
ବି ଗତ ସାହେର େଯଉଁ ଖବର ସବାଧି କ ଗଣମାଧ%ମେର
ପକାଶି ତ େହାଇଥିଲା ତାହା ଥିଲା अଲ୍ ଇtିଆ ମୁସଲି ମ୍ ସଂଗଠନ *ାରା
େଦଶର ପେତ%କ ଜି ଲ|ାେର ଶରି ଆ अଦାଲତ ାପନର ପ\ାବ ଏକ
ସୂଚନା ମୁତାବକ, ଜୁ ଲାଇ ମାସ ପoର ତାରି ଖେର ହାଇଦାବାଦେର
େହବାକୁ ଥିବା ସବଭାରତୀୟ ସଭାେର କି ଛି ମୁସଲି ମ୍ ବୁ uିଜୀବି ପେତ%କ
ଜି ଲ|ାେର ଶରି ଆ अଦାଲତ ାପନ ପାଇଁ ପ\ାବ ରଖି େବ େବାଲି
େକୗଣସି ସୂତରୁ ଖବର ପାଇବା ପେର ଏହାକୁ େନଇ ତୁ ମି େତାଫାନ ସୃି
େହାଇଛି  ଭାରତ ସରକାର ତି ନି ତଲାଖ ମାମଲାେର ହ\େkପ କରି
ଏହାକୁ अଗଣତାiି କ େବାଲି େଘାଷଣା କରିବା ପେର ଏେବ ନି କାେହହଲାଲା ବ%ବାକୁ ମଧ% ବo କରିବାକୁ େଚା କରୁଛiି େବାଲି
अଭିେଯାଗ କରି

ମୁସଲମାନ ମାେନ ନି ଜର ସମ\ ପାରି ବାରି କ

ସମସ%ାକୁ ଏହି ଶରି ଆ अଦାଲତ ମାଧ%ମେର ତୁ ଟାଇେବ େବାଲି
କୁ ହାଯାଉଛି 
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ଶରି ଆ ଆଇନ୍ अନୁ ଯାୟୀ अଦାଲତ ମାନ ବି ଶର अେନକ
େଦଶେର ରହି ଛି ଏବଂ ଏହି

अଦାଲତେର अତି

କେଠାର ଦt

ଦି ଆଯାଏ ସାମାନ% अପରାଧ ପାଇଁ କେଠାରତମ ଦtାେଦଶ ଏହି
अଦାଲତ ମାନ) ବି େଶଷତ ବଳାାର ପାଇଁ ସବସଖେର ହତ%ା
କରାଯି ବା, େଚାରୀ କେଲ ହାତ କାଟିେଦବା, ମୁt କାଟିେଦବା ଇତ%ାଦି
େସ ସବୁ ମଧ%େର अiଭୂn ଭାରତେର ମଧ% ଏହି ଭଳି ବ%ବା
ଲାଗୁେହବକି େବାଲି ବୁ uିଜୀବି ମାେନ ପଶc କରି ଛiି 
େଯେତେବେଳ

ଏହି

ନି [ି

ବି େରାଧେର

ଜନଆେକାଶ

ବୃ uିପାଇଲା େସେତେବେଳ କାଶBୀର ଜେଣ ମୁଫ୍ତି େଘାଷଣା କରି
କହି େଲ େଯ ଯଦି ଆମକୁ अଲଗା अଦାଲତ ବ%ବା କରି େଦଉନାହଁ
େତେବ ଆମକୁ अଲଗା େଦଶ େଦଇଦି अ
ଏହା ସବୁ େଯାଜନାବu ଭାବେର େଦଶକୁ अିର କରି ବାପାଇଁ
କରାଯାଉଛି େବାଲି अଧି କାଂଶ ମତ େଦଇଛiି  େମାଦୀ ସରକାର)ୁ
୨୦୧୯େର େଯେକୗଣସି ଭାବେର ବି ହରାଇବା ପାଇଁ ବି େରାଧି ମାେନ େଯ
େକୗଣସି ପଦେkପ େନବାପାଇଁ ରାଜି େହଉଛiି  ଓଡ଼ି ଆେର କଥାଟିଏ
अଛି , ‘ଘଇତା ପେଛ ମରୁ, ସଉତୁ ଣୀ ରାt େହଉ’, ଏହି ନ%ାୟେର ଏହି
େଲାକମାେନ େମାଦୀ)ୁ ହରାଇବାର ଷଡ଼ଯ କରୁ କରୁ େଦଶକୁ ନ
କରି ବାକୁ ପଛାଉନାହାiି  ଏହି ଭଳି ଚି iାଧାରାକୁ ଆେମ ଘୃଣା କରୁ
ଏବଂ ଏହି ଭଳି ମତ ରଖୁଥିବା ବ%nି)ୁ ତୁ ରi ଗିରଫ କରାଯାଇ େଦଶ
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ବି େରାଧୀ କାଯ%କଳାପ ପାଇଁ अଦାଲତେର ଉପିତ କରାଯାଉ
୮. अhାର ଗୁାେର େକାମଳ ଜୀବନ
ଥାଇଲାtର େଗାଟିଏ ୁଲର ଫୁଟବଲ େଖଳାଳୀ ଦଳ ଫୁଟବଲ
େଖଳି ଜି ତିବା ପେର ଆନo ପାଳି ବାପାଇଁ େଗାଟିଏ ଗୁା ଦଶନ
କରି ବାକୁ ଯାଇଥିବା େବେଳ ହଠାତ୍ ପାଣି ଆସି ଯିବାପେର େସମାେନ
ଗୁାର ଭିତରକୁ ଚାଲି ଯାଇଥିେଲ ଏବଂ ପେର ପାଣି\ର ବୃ uିପାଇବା
ପେର ଏଗାର ଜଣ ଶି ଶୁ ଓ ଜେଣ ଶି kିକା େସହି ଗୁା ଭିତେର ବoୀ
େହାଇ ରହି ଗେଲ େସମାନ)ୁ େଖାଜି େଖାଜି ଆଠଦି ନ ପେର ଗୁା
ଭିତେର

ଠାବ

କରାଯାଇଥିଲା

ଏବଂ

ବି ଭିନc

େଦଶର

ଉନc ତ

େସୖ ନ%ବାହି ନୀର ସୁଦk ସଦସ%)ୁ େନଇ ଗଠି ତ ଏହ ଦଳର ପୟାସେର
ପାହାଡ଼

ଗୁାର

ପା

କି େଲାମି ଟର

ଭିତେର

ଫସି

ଯାଇଥିବା

ପି ଲାମାନ)ୁ ବହୁ କଠି ନ ପରି ଶମ କରି ବାଇ ଦି ଆଯାଇଛି  अତ%i
ଆଯ%ଜନକ ଭାବେର ଆଠଦି ନ ଧରି କି ଛି ନ ଖାଇ ନ ପି ଇ ଏହି
ଫୁଟବଲ ଦଳର ସଦସ%ମାେନ େକମି ତି ଗୁା ଭିତେର ରହି ଥିେଲ
ଭାବି େଲ ଶାସ अଟକି ଯାଉଛି  ଏଗାର ବଷରୁ ଚଉଦ ବଷ ବୟସର
ଶି ଶୁମାେନ ଏେତ େଧୖ ଯ% ଓ ସାହାସ େଦଖାଇବା अତ%i ଉାହର
କଥା
ସୂଚନାେଯାଗ% େଯ ଦଳର େକୗଣସି ସଦସ% ପହଁ ରା ଜାଣିନଥିେଲ
ଏବଂ େସମାନ)ୁ ରkା କରି ବା କାମେର ନି ଯୁn ଜେଣ ଦk ପହଁ ରାଳୀ
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େସହି ଗୁା ପାଣି େର ବୁ ଡ଼ି ପାଣ ହରାଇବା ପେର ପି ଲାମାନ)ୁ
ବାଇବା ବ\ୁତଃ अସmବ େବାଲି କୁ ହାଯାଉଥିଲା ପବଳ ବଷା େହତୁ
ଗୁାେର अଧି କ ପାଣି ପେବଶ କରି ବାପେର ପି ଲାମାେନ अନୁ %ନ
ଚାରି ମାସ ପେର ଗୁାରୁ ବାହାରି େବ େବାଲି କୁ ହାଯାଉଥିଲା କି l ତରିତ
ପତି କି ୟା ବଳ) ସୁଦk ପରି ଚାଳନାେର ମାତ ଦୁ ଇଦି ନେର ସମ\
ସଦସ%)ୁ ଗୁାରୁ ସକୁ ଶଳ ବାଇ अଣାଯାଇ ପାରି ଲା
ଏହାକୁ ହV କୁ ହiି , ଯାହାକୁ ରଖିେବ अନi, େକ କରିପାେର
ବଳବi
ଆଶା କରୁଛି ବି ଗତ अେନଶତ ସଂରଣ ଭଳି ଆହାନ ଇପତି କାର ଏହି ଶେହତମ ସଂରଣ ମଧ% ଆପଣମାନ)ୁ ଆେମାଦି ତ
କରି ବ ଏହି ପତି କା ପକାଶନ େବେଳ ଏଥିେର ସଂପୃn ସମ\
ବ%nିବି େଶଷ)ୁ ମଁୁ ହୃଦୟରୁ ଧନ%ବାଦ େଦଉଛି 
ଜୟ ଓଡ଼ି ଆ, ଜୟ ଓଡ଼ି ଶା, ଜୟ ଜଗନc ାଥ

ଡା େଜ%ାତି ପସାଦ ପ'ନାୟକ
ପତି +ାତା-ସାଦକ,
ଆହାନ ଇ-ପତି କା
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ଗs ବିଭାଗ
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ଶନି ବାର
େସଦି ନ ବି ଶନି ବାର ଥିଲା, ଆଜି ବି ଶନି ବାର ଏହି ଦି ନଟିକୁ
େକଜାଣି କାହVକି େସ ଭାରି ଭଲ ପାଏ ପି ଲାଦି େନ ଶନି ବାର ଦି ନ
ସକାଳୁ ଆ ୁଲ, ଶୀଘ ଛୁଟି େହାଇଯାଏ ୁଲରୁ େଫରି ବହି ବ\ାନି
ପକାଇେଦଇ ନାଳକୁ ଗାେଧାଇଯି ବା ବାହାନାେର, ପାଣିେର ବୁ ଡ଼ି ବୁ ଡ଼ି
ପହଁ ରି ମାଛ ଧେର ହାଲି ଆ େହବା ପଯ%i ପାଣିେର ମାଛ ମାନ) ସହ
ଲୁ ଚକାଳି େଖେଳ ସାମାନ) ସହ ପହଁ ରା ପତି େଯାଗୀତାେର ଖୁବ୍
ଶୀଘ अନ% କୂଳକୁ ଚାଲି ଯାଏ ଖରାେବେଳ ଘେର ଖାଇବା େବେଳ
ଆଖିରୁ ନାକରୁ ପାଣି ଗଡୁ ଥାଏ, ଆଖି ସବୁ କୁ mାଟୁ ଆ ଭଳି ନାଲି ପଡ଼ି
ଯାଇଥାଏ େବାଉ ତାଗିଦ କେର ଖାଇସାରି ଚୁ ପଚାପ୍ ଯାଇ େଶାଇଯି ବୁ,
ନେହେଲ ସh%ାେର ବାପା)ୁ

କହି

ମାଡ଼ ଖୁଆଇବି  ନି ରବେର

େଶାଇବାପାଇଁ ଖଟ ଉପରକୁ ଉଠି ଯାଏ ସତ ମାତ କି ଛି ସମୟ ପେର
େବାଉ କାମେର ବ%\ େହାଇ ଆଢୁ ଆଳ େହାଇଗେଲ, ବାଡ଼ି କବାଟ
ପେଟ ପୁଣି ବାହାରିଯାଏ ସାରା ଖରାେବଳଟା ତାର ଭଇଁଚ େକାଳି ,
େବତ େକାଳି େତାଳା, େଗାଡ଼ି େଖଳ, କି ତି କି ତି େଖଳେର ସରି ଯାଏ
अନସୂୟା ପtା

ସ} ମାଡ଼ି ଆେସ ବାପା ବାହାରୁ ଆସି ବା ପବ
ୂ ର
 ୁ ଗେt ଖାଇେଦଇ ବହି
ଧରି ବସି ପେଡ଼ େହେଲ ଦି ନସାରାର ଏେତ ପରି ଶମ, ତା ଆଖି ମାଡ଼ି
େହାଇପେଡ଼ ଥରକୁ ଥର ବହି ଉପେର ମୁt ଘୁେମଇ ଘୁେମଇ
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ଲାଗିଯାଏ “ଆେର ଖାଇକି େଶା, ଖାଲି େପଟେର ଶୁअ’ନା” େବାଉ
େରାେଷଇ କରୁ କରୁ କହୁଥାଏ ଖାଇସାରି େଶାଇଲା େବଳକୁ ଭାେବ
ଆସiା କାଲି ରବି ବାର ପୁଣି ମଜା େହବ ରବି ବାରଟି ମଧ% ତା’ର
ଏମି ତି ପାଣିେର ବୁ ଡ଼ା, ଗଛେର ଚଢ଼ାେର କଟିଯାଇ େକମି ତି େକଜାଣି ଦି ନ
ନଇଁ ସ} ମାଡ଼ି ଆେସ େବାଉ ଚଉରା ମୂେଳ ଭାଗବତ ପଢ଼ି ବା ଆରm
କରି ବା େଦଖି େସାମବାର ୁଲ ପାଠ ପଢ଼ା ପାଇଁ ଛନକା ପଶି ଯାଏ
ଏମି ତି ଏକ ଶନି ବାର ଦି ନ େସ ଶୁଣିଥିଲା ତା) ଗଁା ୁଲରୁ େସ
ଏକା ଫା୍ ଡି ଭିଜନ୍ ପାଇ, ଜାତୀୟ େମଧାବୃ [ି ପାଇଛି େବାଲି 
େଯଉଁଦିନ େସ ଉଳ ବି ଶବିଦ%ାଳୟର ସcାତକ ଗଣିତ ବି ଭାଗେର ପଥମ
େଶଣୀେର ପଥମ େହାଇ େଗା£୍ େମଡ଼ାଲ୍ ପାଇବ େବାଲି ଶୁଣିଥିଲା,
େସଦି ନ ବି ଶନି ବାର ହV ଥିଲା ଆଉ େସମି ତି ଏକ ଶନି ବାର ଦି ନ େସ
ଶୁଣିଥିଲା ଓଡ଼ି ଶାରୁ େସ ଏକମାତ ଝି अ ବେ]େର ଏମ୍େଟକ୍ କରିବାକୁ
ଯି ବ େବାଲି  ତା ଜୀବନର େଯତକ ଖୁସି ଖବର େସ ଶନି ବାର ହV
ପାଇଛି 
ଏେବ କି l ଶନି ବାରଟା ତା’ର ପରମଶତ ପାଲଟି ଯାଇଛି 
ଶନି ବାର ପେର ପୁଣି ରବି ବାର ପି ଲାଦି ନ ପରି ଏ ଦି ନ ସବୁ ତାକୁ ଖୁସି
େଦଉନି  େକମି ତି अଣନି ଃଶାସୀ େହାଇଯାଉଛି େସ ଏଇ ଦି ନ ସବୁ େର
େବଶୀ ଚି iା କଣ େସ ଉ[ର େଦବ, େକମି ତି ଭୂ ଲାଇବ अ)ିତାକୁ 
‘अ)ିତା’ ତା ଝି अ, ଚାରି ପୁରି ପା ଚାଲୁ ଛି  ତା) କେଲାନୀର
ସବୁ ଶି ଶୁ) ପରି େସ ବି ଚାହଁୁ ଛି ତା’ର ପାପା, ମାମା) ସହ ଛୁଟି ଦି ନକୁ
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ୁ ଫିଲB େଦଖିବ, ସି ବି ଚେର ବୁ ଲି ବ
ସୂ ଉପେଭାଗ କରି ବ କାଟ ନ
ପୁଣି େକଉଁ େରେ\ାରଁ ାେର ସh%ା େଭାଜନ କରି େଫରି ବ ବାପା ମା
ଉଭୟ)

େସcହେର ତାକୁ ବୁ ଡ଼ାଇବାକୁ ଯାଇ, ଥକି ପେଡ଼ ବି ାନୀ,

ହାରି ଯାଏ ତାର अଛି tା अେବାଧ ପଶcେର “େଲାନୀ’ର ଡାଡି ତାକୁ
ୁଲେର ଛାଡ଼ି େଦଉଛiି , ବୁ େଲଇ େନଉଛiି , ଚେକାେଲଟ୍, କେ¤ଇ
ଆଣି େଦଉଛiି େହେଲ େମା ଡାଡି କାହାiି େଯ?” ମଁୁ ପରା େତାେତ
କାରେର ୁଲ୍ ଛାଡ଼ି େଦଉଛି , ବୁ େଲଇ େନଉଛି , େତାେତ ଏେତ
ଚେକାେଲଟ୍ ଆଣି େଦଉଛି , କେ¤ଇ କି ଣି େଦଉଛି , େହେଲ ନା େସ
अବୁ ଝା ବୁ େଝନା େକମି ତି ତାକୁ େସ ବୁ ଝାଇବ ତା ନି ାପ ମନେର
ଆ)ିେଦବ ତା ଡାଡି େସମାନ)ୁ ଛାଡ଼ି େଦଇଛiି  ତା ଡାଡି ଏେବ ଆଉ
କାହାର ପି ୟ ପି ରା େହାଇ ସାରି ଥିେବ
ଆଜି ଶନି ବାର ଏ ଇରନ%ାସନାଲ୍ ୁଲ ସବୁ ଶନି ବାର,
ରବି ବାର ଦି ନ ଛୁଟି ଜି pି କରି େସ େଲାନୀର ଡାଡି ମମି ) ସହ ୱାକି ଂ
ୱିଥ୍ ଡାଇେନାସର୍ ମୁଭିର ଥୀ ଡି ଭସନ େଦଖିବାକୁ ଯାଇଛି  ମି ର
ମହାiି , େଲାନୀର ଡାଡି , ତାକୁ ମଧ% ନି ମଣ କରୁଥିେଲ, େହେଲ େସ
ମନା କରି େଦଲା अସୁତାର ଆଳ େଦଖାଇ ଫ%ାନଟା ବୁ େଲଇ େଦଇ
ଗଡ଼ି ଗଲା

ଖଟେର,

ଆଖିବୁଜି

େଶାଇବାକୁ

େଚା

କରି ଲା,

ନି ଦ

େହଲାନି  ଏଇ ତ ଆଉ ପି ଲାଦି ନ ନୁ େହଁ େଯ ସାରା ଖରାେବଳଟା େବତ
େକାଳି , ଭଇଁଚ େକାଳି େତାଳା, କି ତି କି ତି େଖଳେର କଟିଯିବ
ଗତ ସାହେର ଚି ତା ସାେର ବସାtେର େଦଖା େହାଇଥିଲା
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କହୁଥିଲା େକଉଁ ଏକ କେଲଜେର अଛି  ବାହା େହାଇନି କି େହବନି 
ଖୁବ୍ ଖୁସିେର अଛି ଏମି ତି ଦୁ ଇ ସା େଫରି ଯାଇଥିେଲ େକଇ ମୁହୂ[
ବାଣୀବି ହାର ହେଲ୍ ଜୀବନର ଦି ନ ସବୁ କୁ  ଚି ତା କହୁଥିଲା, “ଜାଣିଛୁ,
ବି ାନୀ ହେଲେର େତା ଶାଗ, ବାଇଗଣ ଭଜା, ବଡ଼ି ଆଳୁ ପାଗ େମାର
ଏେବ ବି ମେନ ପେଡ଼ ଆଉ ଖୁବ୍ ଖୁସିେର ଥିବ ଏେବ େତା ହି େରା ତ
େତାର ବହୁତ ଯତc େନଉଥିବ” େକବଳ ହସି େଦଲା େସ, ନି ଜ ଘରର
ଠି କଣା େଦଇ ନି ମଣ କରି େଫରି ଲା େସଦି ନ
ନି ଃସତା ତାକୁ େଯମି ତି ଖାଇ େଗାଡ଼ାଉଛି ଆଜି , ପୁରୁଣା ସB ତି
ସବୁ େବତାଳ େହାଇ ଓହଳି ଯାଉଛiି ତା କାhେର ସବୁ େବେଳ ତ
ଜୀବନ ଦୁ ଃଖପ
ୂ  , अବା\ବ, ଏକ ନି ¦ଳ ସ ପc ନୁ େହଁ  ଯଦି ମନ
ଭିତେର अତୀତର ସB ତି ନଥାiା ଭବି ଷ%ତର ସ ପc ନଥାiା େତେବ
ବ[ମାନ ତ ଆମର ମୃତ ପାୟ େହାଇଥାiା କାରଣ ଏ ଦୁ ଇଟିରୁ ହV ତ
ବ[ମାନର ଲେଢ଼ଇ ପାଇଁ ଶnି ମି ଳିଯାଏ ମଣିଷ ଉପାୟଶନ
ୂ % ଓ
अସହାୟ େହାଇଗେଲ େକେତ ସରଳ, ନରମ ଜଣାପେଡ଼ ତାହା ତାର
ମୁହଁ ହV ପକାଶ କେର
ଚି ତା େବାେଧ ଜାେଣନି ପାଥ ଶତପଥୀ, ବି ାନୀ ପ'ନାୟକକୁ
େକବଳ ଏକ ଚ%ାେଲ}େର ସାମାନ) କଥାେର ଜୀବନସାଥୀ
କରି ବାକୁ ବାହାରି ଆସି ଥିେଲ ବଡ଼ ସ ାଭିମାନୀ ଥିଲା ବି ାନୀ ଏକ
ନି ମc ମଧ%ବି [ ପରିବାରରୁ େସ ବାହାରି ଆସି ଥିଲା ତା’ର ମେନାବଳ
ଓ େମଧା ଶnି େନଇ େଗଟ୍ ପାଇ େଯେତେବେଳ େସ ବେ] ଯାଇଥିଲା
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ଉ ଶି kାପାଇଁ େସେତେବେଳ ନଥିଲା ପାଖେର ତା’ର ଧନ ବଳ ବା
ଚି ହcାଜଣା ଫିକା ରର େଡସ୍ ଓ ହଳଦୀଆ ରର ସାଇେକଲ ଖtିକ
ଧରି େସ େଯେତେବେଳ କ| ାସକୁ ବାହାେର େସେତେବେଳ ପୁअମାନ)ର
ନାହV ନଥିବା କେମ ପାଥ ଶତପଥୀ ଓଡ଼ି ଶାର ତା’ର ଉପର ବ%ାଚ୍
ସା ମାନ)ା ଆଗେର ଶପଥ କରି ଥିେଲ, “ଏ ବଷ ଓଡ଼ି ଶାରୁ େଯଉଁ ଝି अ
ଆସି ବ, ଏଠି ଏମ୍େଟକ୍ କରି ବାକୁ ମଁୁ ତାକୁ ହV ବାହା େହବି ” ବି ାନୀ
େଦଖିବାକୁ କଳା, େଧଡ଼ି ଆ, ତା’ର ପୁଣି େଯଉଁ ରକୁ ନ ମାନି ଲା ପରି
ଫିକା ରର େଡସ୍ େଦଖି ପାଥ) ମୁହଁ ଆମି ଳା େହାଇଗଲା
ସାମାେନ ଏ ସୁେଯାଗର ଫାଇଦା େନଇ ପାଥକୁ ନି ତି ଚି ଡ଼ାiି , ବାଧ%
କରiି , ଶପଥ କଥା ମେନ ପକାଇ ଦି अiି  ସାେମଳେର ପାଥ ସି ନା
ଶପଥ କରି େଦଇଥିେଲ, େହେଲ େସ କଣ ଜାଣିଥିେଲ, ବି ାନୀ ପରି
କାଳୀ ଝି अ ହV ଆସି ବ, େଶଷକୁ େଯଉଁଠି ମଲ୍ଟି ଚଏସ୍ ହV ନଥିବ !!!
ଏମି ତି ଏକ ଶନି ବାେର ପାଥ ପଥମ ଥର ତା ସହି ତ ମି ଶିବାକୁ
ଆସି ଥିେଲ, କେଲଜର ଘାସ ଲନ ଉପେର ପାଥ ଓ େସ ବସି ଥିେଲ
େସୗମ%ଦଶୀ ପାଥ) ସହ ବସି ଲା େବେଳ ବି ାନୀ ସ)ୁ ଚି ତ ମେନ
କରୁଥିଲା କି ଛି ସମୟ କଥାବା[ା ପେର ଗmୀର ପାଥ ସହଜ ଲାଗିେଲ
ତାକୁ  ପଥମ ଚି ହcାେର ପଥମ କଥାେର ବି ାନୀ ନରମ େହାଇ
ଯାଇଥିଲା ଧି େର ଧି େର େସ ପାଥ)ର ନି କଟ େହବାକୁ ଲାଗିଲା େସ
ବhୁ ତର ସକ ବି ାନୀ ମନେର େପମର ବୀଜ ବୁ ଣିବାେର ଲାଗିଲା
ମାତ େମଧାବୀ, େସୗମ%ଦଶୀ, ଧନୀ ଘରର ପୁअ ପାଥ ତାକୁ ପସo
ଆହାନ ଇ-ପତି କା ସୂ  ନି ଃଶୁ! ବି ତରଣ େହତୁ ଡା େଜ%ାତି ପସାଦ ପ'ନାୟକ) *ାରା ପତି +ି ତ ଓ ପକାଶି ତ | Aahwaan.com | 31

ଆହାନ ଇ-ପତି କା, ଶତକ ସଂରଣ, ଜୁ ଲାଇ ୨୦୧୮

Download Magazine from www.aahwaan.com

କରiି କି ? ବି ାନୀର ସବୁ ସଂଶୟକୁ अବସାନ କରି ଏକ ଶନି ବାର ଦି ନ
ପାଥ ତାକୁ

େପମ ନି େବଦନ କରିଥିେଲ ଓ ବି ବାହର ପତି ଶୃତି

େଦଇଥିେଲ ପେର अବଶ% ବି ାନୀ ପାଥ ତା) ସା ମାନ) ପାଖେର
କରି ଥିବା ଶପଥ ବି ଷୟେର ଜାଣିଥିଲା ଏମି ତି ତ େଟକନି କାଲ୍
ପି ଲାମାେନ ବହୁତ ଚ%ାେଲ}୍ େଖଳ େଖଳେର ସାମାନ) ଆଗେର
କରiି ମାତ ଏ ସତେର କଣ ବା\ବ ରୂପ ନି ଏ?
ପାଥ)ର କ%ାସ ସି େଲ§ନେର ଏକ ନାମୀ ବି େଦଶୀ କାନି େର
ଆକଷଣୀୟ ଦରମାେର ଚାକି ରୀ େହାଇ ଯାଇଥିଲା ଏ ଖୁସିର ମୁହୂ[କୁ
ଦୁ ଇଗୁଣିତ ପାଇଁ ତା) ସାମାେନ ତା)ଠୁ ପଥମ ଟି ଟ୍ ମାଗିଥିେଲ,
େସମାନ) ବାହାଘର େକେତଜଣ ଘନି  ବhୁ ମାନ) ଉପିତି େର
େସମାନ) ବାହାଘର ଏକ ମoିରେର େହାଇଥିଲା ବାହାଘର ପରି ଏକ
ବି ରାଟ ସାମାଜି କ अନୁ +ାନ କଣ ଏମି ତି ହୁଏ? ମାତ अବା\ବ
ଲାଗୁଥିେଲ ବି ଏମି ତି େହାଇଥିଲା ବି ାନୀ ପାଥକୁ ସୂ ଭାେବ
ବି ଶାସ କରୁଥିଲା, ସାନ େଦଉଥିଲା କଥା େହଲା ପାଥ) ଫାଇନାଲ୍
ପରି kା ପେର େସ ତା) ଘେର ଏ କଥା କହି ବାହାଘର ବି ଧିବu ଭାେବ
େହବ ବି ାନୀ ଏେତ ବଡ଼ କଥା ନି ଜ ଘରକୁ ମଧ% ଜଣାଇ ନଥିଲା
ପାଥ ତା) କଥା ନି େ ରଖିେବ, ସମାଜ ଆଗେର ତାକୁ ସାନର ସହ
ପତc ୀ ରୂେପ ସ ୀକାର କରି େବ, ଏଥିେର େକୗଣସି ସେoହ ନଥିଲା
କେ¤ଇର ବାହାଘର ପରି ଏ ଲାଗୁଥିେଲ ବି ବି ାନୀ ଏହାକୁ ପବି ତ
ମନେର

ଗହଣ

କରୁଥିଲା

ବାହାଘର

ପେର

ବି ାନୀ

ହେଲ୍
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ଛାଡ଼ି େଦଲା େସମାେନ ଏକାଠି ଭଡ଼ାଘେର ରହି େଲ “ଏେବ ତ
େପମି କ େପମି କାମାେନ ମଧ% ବି ବାହ ପବ
ୂ ର
 ୁ ଏକାଠି ରହୁଛiି 
େସମାେନ ତ ମoିରେର ଠାକୁ ର) ସାମନାେର, ଘନି  ବhୁ ମାନ)ୁ
ସାkୀ ରଖି ବାହା େହାଇଛiି  ଏଥିେର ଏକାଠି ରହି େଲ ପାପ କାହVକି
େହବ?” ଏମି ତି ନି ଜକୁ ନି େଜ େବାଧ ଦି ଏ ବି ାନୀ ନୂ ଆ ନୂ ଆ େପମ
ଓ ଗାhବ ରୀତି େର ବି ବାହ ବି ାନୀକୁ ଖୁବ୍ ପୁଲକି ତ କରୁଥିଲା ଆଥ)
ସହ ଜୀବନ ଖୁବ୍ ସୁଖମୟ ଲାଗୁଥିଲା ବି ାନୀ ତାର ପାଠ ପଢ଼ାେର
ମଧ% ଧ%ାନ େଦଉଥିଲା, ପାଥ ମଧ% ତାକୁ ଏଥିେର ସାହାଯ% କରୁଥିେଲ
ଏ ଭି ତେର ପାଥ)ର ଫାଇନାଲ୍ ପରୀkା ସରି ଯାଇଥାଏ ପାଥ ଖୁବ୍
ଖୁସିଥିେଲ, କି ଛିଟା େକାସ୍ କରି ବାେର ମେନାନି େବଶ କରୁଥିେଲ
ବି େଦଶୀ କାନୀେର ନି ଜ ପାରଦଶ{ତାର ପମାଣ କରାଇବା ନି ହାତି
ଜରୂରୀ
‘ଶନି ବାର’ର

ଏକ

ଶୀତୁ ଆ

ସକାଳେର

ପାଥ

ସୁoରଗଡ଼

ବାହାରି େଲ ତା) ଭାଇ) ପୁअର ବତଘର ବତଘର ପେର, ଘେର
ଆମ ମାନ) ବି ଷୟେର କହି ବି ଧିବu ଭାବେର ବାହାଘର େହାଇ
ବି ାନୀକୁ ତା) ଘରକୁ େନବାର ପତି ଶୃତି େଦଇ େସ ଗେଲ େଯ
ଗେଲ... ତା) େଫାନକୁ େଫାନ କେଲ ନା ଉ[ର ଥିଲା ନା କି ଛି େମଲ୍
ବା ଚି ଠି ବଡ଼ ବ%\ତା ଭିତେର ଦି ନ ସବୁ ଯାଉଥିଲା ପାୟ ଦୁ ଇମାସ
ପେର ପାଥ)ର େମଲ୍ ପାଇଲା ଖୁବ୍ ଲ]ା ଇେମଲ୍ ତା’ର ସାରମମ
ଏମି ତି ଥିଲା “େମାେତ kମା କରି େଦବ ବି ାନୀ, ଆମ ବାହାଘର ପାଇଁ
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ଆମ ଘେର େକହି ରାଜି େହେଲନି  ବାପା) ଆଗେର ତ ମଁୁ ଏ ପ\ାବ
କରି ବାକୁ ସାହାସ କରି ପାରିଲି ନି, େବାଉକୁ େଯେତ ମେନଇେଲ ବି େସ
ମାନି ଲାନି  ତାକୁ ସୁoରୀ, ବାହBଣ ଜାତି ର, େମାଟା अ)ର େଯୗତୁ କ
ଆଣି ପାରୁଥିବା େବାହୁ ଦରକାର େସମାେନ ଆଗରୁ ଝି अ ଠି କ୍ କରି
ରଖିଥିେଲ ମଁୁ ବାହା େହବାକୁ ମନା କରି ବାରୁ, େବାଉ ଆତBହତ%ା
କରି ବ େବାଲି ଜି ଦ୍ ଧରି ଲା” अଥାତ ପାଥ, ସୁoରୀ ବାହBଣ ଧନୀ ଝି अକୁ
ବାହା େହାଇ ସାରିଛiି , ଭାଇ ପୁअର ବତଘର ତ ଏକ ବାହାନା ଥିଲା
ନି ଜ ହୃଦୟ ଗଢ଼ି ଥିବା େପମର ସଂସାରଟି ବାଲି ଘର ପରି ନି ମିଷକେର
ଚୁ ନ୍ ଚୁ ନ୍ େହାଇଗଲା କଣ ବା କାହାକୁ ଉ[ର େଦବ େକେତ ସହଜ
େଲାକମାନ) ପାଇଁ ଏ ସବୁ , େପାଷାକ ବଦଳାଇବା ପରି ବଦଳି
ଯାଆiି  ମାତ ପାଥ) ପରି ଦୃ ଢ଼ ପତି  ବ%nି େଯ ଏେତ କାପୁରୁଷ
େହାଇପାେର ବି ାନୀ ବି ଶାସ କରି ପାରୁନଥିଲା
ପଢ଼ାସାରି େସ େଫରି ଥିଲା, ରାଉରେକଲା ଆର୍ଇସି େର अଧ%ାପି କା
ପାଇଁ ନି ଯୁnି ପତ ପାଇ ଘରକୁ େଫରି ବାର ଆଉ େକୗଣସି ରା\ା
ନଥିଲା, ତା ପାଖେର େସ ପାଥ) ସiାନର ଜନନୀ େହବାକୁ
ଯାଉଥିଲା େସ ଭାବି ପାରୁନଥିଲା, କଣ ପରି ଚୟ େଦବ ସମାଜକୁ େସ
ନି ାପ ଆଗlକର?
ସମ\)ୁ ନି ଜର କର ମାତ କାହାର େହାଇଯାअନି , ଏହା େବାେଧ
ଏ ସୃିର ନି ୟମ େସ ତ ଚାହVନଥିଲା ପାଥ)ୁ, କଣ ପାଇଁ େତେବ ପାଥ
େଖଳି ବସି େଲ ତା ସହ େକଉଁଟା ତା) ପାଖେର ବଡ଼ େହାଇଗଲା, ରୂପ,
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ଜାତି , େଯୗତୁ କ ଏ ସବୁ  ମାନବି କତା, ମୂଲ%େବାଧ ଏ ସବୁ ର କି ଛି
ମହ[ ନାହV ତା ସହ ବି ତାଇଥିବା ସମୟ କଣ ଏକ अଭି ନୟ ଥିଲା?
ସାମାନ)ୁ ସl କରି ବାପାଇଁ ବାହାନା? େକେବ ବି କଣ େଗାଟିଏ
ମୁହୂ[ ତାର େକୗଣସି ଗୁଣ ପାଥ)ୁ ଭଲ ଲାଗିନଥିଲା? େକେବ କଣ
ପାଥ ତାକୁ ଭଲ ପାଇନଥିେଲ? ସବୁ େବେଳ ଏକ ଡାମା ପରି କି ଛି ସମୟ
ପାଇଁ ମ େହାଇଥିଲା? େସ ତ ଆଉ ପଣ%ଦବ% କି କେ¤ଇ ନଥିଲା
ଝି अମାନ)ର କଣ ନି ଜର ଇeା, ମାନସାନ େବାଲି କି ଛି ନାହV?
େବେଳ େବେଳ ଜୀବନର େମାଡ଼ ଏମି ତି େହାଇଯାଏ େଯ ମଣିଷ
ଦୁ ଃଖ ସହ ସାଲି ସ କରି ବାକୁ ପେଡ଼ अପମାନକୁ ମଥାପାତି ସହି େନବାକୁ
ହୁଏ ଆଉ େଗାେଟ ମୁହୂ[େର ତାକୁ ଏମି ତି ଟାଣ େହାଇଯି ବାକୁ ହୁଏ
େଯ ତା ପାଇଁ ଦୁ ନି ଆର ସବୁ ରା\ା ଫିଟିଯାଏ େସ ଦୁ ବଳ ମାନ) ପରି
ଆତBହତ%ା

କରି ନଥିଲା,

େସ

ଜାଣି ଥିଲା

ପୃଥିବୀ

େସଇମାନ)ର

େଯଉଁମାେନ ବିଛiି  େସ ବିଥିଲା ଆଗାମୀ କାଲି ର अ)ିତାକୁ
अେପkା କରି  ପେର अବଶ% େସ ଶୁଣିଥିଲା ପାଥ ତା) ପତc ୀ) ଠାରୁ
ବି ବାହ ବି େeଦ କରି ଛiି େବାଲି  ଧନୀ ସୁoରୀ ରାଜକୁ ମାରୀ अନ%
େପମି କର େପମକୁ ବାହାଘର ପେର ମଧ% ଭୁ ଲି ପାରି େଲନି  େମାଟା
अ)ର ତା) ବାପା କି ଣିଥିବା ନାମୀ ଦାମୀ େଯାଗ% ବରକୁ ସବୁ େବେଳ
अଧି ନେର ରଖିବାକୁ ଚାହଁୁ ଥିେଲ, ଯାହା କି ସ ାଭିମାନୀ ପାଥ ସହି ପାରି
ନଥିେବ ବୁ ଝି ପାେରନି , ବି ାନୀ ମଣି ଷ ବାହାଘର ନି ଜ ପାଇଁ, ନି ଜ
ଇeାେର ହୁଏ, ନା ଘର ପାଇଁ, ନି ଜ ବାପାମା) ପାଇଁ, ତା) ଇeାେର
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ହୁଏ?
ବାହାେର କାହାର ଡାକି ବା ଶ¨େର ସମି ତ େଫରି ପାଇଲା
ବି ାନୀ ସାତଟା ବାଜି ଲାଣି, ଝି अଟା ଏ ଯାଏ େଫରିଲାନି ? ବାହାର
କବାଟ େଖାଲି େସ ଏ କଣ େଦଖୁଛି, ପାଥ) କାଖେର अ)ିତା, ପାଖେର
ମି ର୍ ମହାiି  େମାସହ ପାଥ)ୁ ପରିଚି ତ କରାଇ କହୁଛiି , “ମ%ାଡମ୍
ଏ ପାଥ ଶତପଥୀ, େମକାନି କାଲ୍ ଇ}ିନି ୟରି ଂ ବି ଭାଗେର ଏେବ ଜଏନ୍
କରି ଛiି

ଆମ

କେଲଜେର अ)ିତା

କଥାେର ଏମି ତି

େମଲ୍ଟ୍

େହାଇଗେଲ େଯ ନ ଆସି ରହି ପାରି େଲନି ” अ)ିତା କହୁଥାଏ, “ମାମା,
अ)ଲ୍ େକେତ ଭଲ େମାେତ ଝି अ କରି େବ େବାଲି କହୁଛiି  ଆେମ
ତା)ୁ ପାଖେର ରଖିବା?” अ)ିତା ଏତି କି କହି ପାଥ)ୁ ଟିେକ େଗଲ
କରି େଦଲା
ପାଥ କହୁଥାiି , “େମାେତ kମା କର ବି ାନୀ, ମଁୁ

ବାଟ

ଭୁ ଲି ଯାଇଥିଲି” ମି ର ମହାiି ଆଯ% େହାଇ अନାଇଥାiି  ଆଉ
ବି ାନୀ ତ େବାକା ପାଲଟି ଯାଇଥିଲା, ଭାବୁ ଥିଲା ଆଜି ଶନି ବାର ତ
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अସହାୟ ବାuକ%
अସହାୟ ବାuକ% ଆଉ ଭା ସପନ
ଜୀବନ... ଏଇ ତ ଜୀବନ, ଜନBରୁ ମୃତୁ% ପଯ%i େସହି kୁଦ
ଶରୀରରୁ ବୃ u ଶରୀର ପଯ%i ଯାହା ସବୁ ଘଟି ଯାଏ, େସସବୁ କଥା..,
ସବୁ କିୁ ଛି ମେନ ରେହ ନାହV ତଥାପି କି ଛିଟା କଥା... ମନେର अଲି ଭା
ଛାପ ଛାଡି ଯାଏ ଯାହା ସମୟର ତାେଳ ତାେଳ ଧମ
ୂ ି ଳ େହାଇଯାଏ ସି ନା,
େହେଲ ଭୂ ଲି ହୁଏନା। ସମେୟ ସମେୟ ତାହା ଚଳି ତର ଦୃ ଶ%ପ' ପରି
ଆଖି ଆଗେର ନାଚି ଉେଠ। େସମି ତି କି ଛି ଘଟଣାରୁ ଏଇଟା େଗାଟିଏ
ଘଟଣା ଯାହା ଆଜି ବି େମାର ମେନ अଛି ।
େସଦି ନ ଥିଲା େସାମବାର। ସାହର ପଥମ ଦି ବସ। ପୁରା ସହର
ଚଳ ଚଳ। କାହVକିନା ରବି ବାର ଛୁଟି ପେର ଆଜି ପୁଣି କମମୟ
ଜୀବନର ଆରm। େସଥିପାଇଁ ସମ\) ମନେର ନବଉନBାଦ। େହେଲ
େମା ଭଳି ବ%ା) କମଚାରୀ ପାଇଁ ମନଖୁସି େହବାର ଆଉ େଗାଟିଏ
କାରଣ େହଲା, ବୁ ଧବାରଠୁ ପଜ
ୂ ାଛୁଟି ପାଇଁ ବ%ା) ବo ରହି ବ ପୁରା
ପାଦି ନ। ବ%ା) ଚାକି ରୀେର ଏହି ପଜ
ୂ ା ଛୁଟି େହଉଛି ସବୁ ଠୁ ବଡ।
ନୃ ୍ସିଂହ ଚରଣ େବେହରା

େସଥିପାଇଁ ଆଜି ପବଳ ଭିଡ। େଲାକମାେନ ପଜ
ୂ ା ପାଇଁ କି ଣା କି ଣି
କରି େବ େବାଲି

ଟ)ା ଉେଠଇବାେର ବ%\। କାରଣ, ପଜ
ୂ ାେର

ଆହାନ ଇ-ପତି କା ସୂ  ନି ଃଶୁ! ବି ତରଣ େହତୁ ଡା େଜ%ାତି ପସାଦ ପ'ନାୟକ) *ାରା ପତି +ି ତ ଓ ପକାଶି ତ | Aahwaan.com | 37

ଆହାନ ଇ-ପତି କା, ଶତକ ସଂରଣ, ଜୁ ଲାଇ ୨୦୧୮

Download Magazine from www.aahwaan.com

ପରି ବାରର ସମ\) ପାଇଁ ନୂ ଆ ଲୁ ଗାପଟା ତ କି ଣା େହବ, ଆଉ ତା’
ସହି ତ ପଜ
ୂ ା ସାମଗୀ ମଧ%। େସଥିପାଇଁ ବ%ା) କମଚାରୀ)ଠୁ ଆରm
କରି ସବୁ କମର ସମେ\ ବ%\। ଏହି ପଜ
ୂ ା ଛୁଟି ହV ଏକମାତ
ମାଧ%ମ େଯେତେବେଳ ସବୁ ବhୁ ପରିଜନ) ସହି ତ େଭଟ ହୁଏ। ଦୂ ର
ଜାଗାେର ରହୁଥିବା ବhୁ ପରି ଜନ ଏହି ପଜ
ୂ ା ଛୁଟିେର ହV ଘରକୁ
େଫରiି । ନେହେଲ ବଷ ସାରା କାହାର େଦଖା ମି ଳିବା ବହୁତ କ।
ଆଉ େଯେତେବେଳ ସବୁ କୁ ଣିଆ ମଇତ ଏକାଠି େହେବ େସେତେବେଳ
ହସ ଖୁସି ସହି ତ ପି ଠାର ଆଉ अନ%ାନ% ବ%}ନର ଆସରେର ପଜ
ୂ ାର
ପରି େବଶ େବଶ ଜମି ବ। େକମି ତି େଯ ଦି ନ ସବୁ ବି ତିଯିବ ଜଣା ପଡି ବନି
ଜମାରୁ। େତଣୁ େମା ସହି ତ ବ%ା)ର अନ% କମଚାରୀମାେନ କାମେର
ବ%\। ସମ\)ର େକବଳ େଗାଟିଏ ଲk% କି ପରି ଛୁଟି ପବ
ୂ ର
 ୁ
ସବୁ କାମ ଠି କେର େଶଷ େହବ।
ସମୟ ଦି ନ େଗାଟାଏ ପାଖାପାଖି େହବ ଆସି ପହିେଲ ଜେଣ ବୃ u
ଦ[ି େମା ପାଖେର। ବୃ u ଜଣକ ଠି କେର ଚାଲି ପାରୁନଥାiି ।
ବୃ uା) କାoେର ଭରା େଦଇ ଚାଲୁ ଥାiି େସ। େସମାନ)ୁ ସାମcାେର
ଥିବା େଚୗକି େର ବସି ବାକୁ କହି ତା)ର ଆସି ବାର କାରଣ ପଚାରିଲି ।
େମାର ପଶc ଶୁଣି ବୃ uା ଜଣକ ବୃ u) ଆଡକୁ ଇସାରା କରି କହି େଲ,
ଇଏ େହଉଛiି େମା ସªାମୀ, ଆପଣ) ବ%ା)ରୁ ପତି ମାସେର େସ
େପନସନ୍ ଟ)ା େନବାକୁ ଆସiି । ସବୁ ମାସେର ଆେମ ଦୁ େହଁ ଏକାଠି
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ଆସୁ ଆଉ ଟ)ା ଉେଠଇ ଘରକୁ େଫରୁ। ଏେବ ତା) ବୟସ
େହାଇଗଲାଣି । େଦଖୁଛiି ତ ତା) ହାତ ଥରୁଛି । େସଇଥିପାଇଁ େସ
ଦ\ଖତ ମଧ% କରିପାରୁନାହାiି ଭଲେର। ଆଉ େସ ଠି କେର ଦ\ଖତ
ନକରି ପାରିବାରୁ କାଉରେର ଆମକୁ ଟ)ା େଦବାକୁ ମନା କେଲ।
କହି େଲ କ’ଣ ନା.. ୟା’)ର ଦ\ଖତ ମ%ାଚ୍ କରୁନି େବାଲି । ଆେମ
କ’ଣ େଯ କରି ବୁ କି ଛି ଜାଣି ପାରୁନୁ । େସଥିପାଇଁ ଆପଣ) ପାଖକୁ
ସାହାଯ% ଆଶାେର ଆସି ଛୁ।
ତା’ପେର ବୃ uା ଜଣକ ଟିକିଏ अଟକି ଯାଇ ଦୀଘ ନି ଃଶªାସ ମାରି
କହି େଲ, ବେଷ େହଲାଣି ୟା)ର େଦହ ଖରାପ େହଲାଣି। ବହୁତ
କେର ଟିକିଏ ଉଠା ବସା କରୁଛiି । ଚାଲାବୁ ଲା କରି ବା ପାୟ ନାହV
କହି େଲ ଚେଳ। ଭଗବାନ ହV ଜାଣiି ୟା) େଦହ େକେବ ଭଲ େହବ?
ୟା) अବା ତ େଦଖୁଛiି , େକେତ େବେଳ େଯ କ’ଣ େହବ କି ଏ
କହି ବ? ତା’ପେର େସ େମା ହାତକୁ ଧରି ପକାଇ କହି େଲ, ପୁअ ଆେମ
ବହୁତ କ ପାଇଲୁ ଣି। ଆମକୁ ଟିକିଏ ସାହାଯ% କର!
ତା) କଥା ଶୁଣି ମନ େମାର ଟିକିଏ ଦୁ ଃଖୀ େହାଇଗଲା। େତଣୁ
ପରି ିତି ସାମାନ% କରି ବାକୁ ଯାଇ ତା) ଘେର ଆଉ କି ଏ ସବୁ अଛiି
େବାଲି ପଚାରିବାରୁ େସ ଟିେକ କାoି ପକାଇେଲ। େସମାନ) ଆଖି ରୁ
ଧାର ଧାର ଲୁ ହ େବାହି ଯାଉଥାଏ। ମଁୁ ବି ନି ଜକୁ ଆଉ ସmାଳି ପାରି ଲି
ନାହV। अପରାଧୀଟିଏ ପରି ଲାଗୁଥାଏ ନି ଜକୁ । କାହVକି େଯ େସମାନ)ୁ
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ମଁୁ ଏ ପଶc ପଚାରିଲି , ଏହା ଭାବି ନି ଜକୁ ଧି ାରୁ ଥାଏ। କି ଛି ସମୟ
ପେର େସମାେନ ଟିକିଏ ଶାi େହେଲ। ତା’ପେର ବୃ uା ଜଣକ ଟିକିଏ
ଦୀଘ ନି ଃଶªାସ ମାରି କହି େଲ, ପୁअ ମଉସା େମାେତ ଥେର େଗାଟିଏ
ବହି ରୁ ପଢି ଶୁେଣଇଥିେଲ, କି ଜମାନୀର ଜେଣ ଦାଶନିକ କହି ଥିେଲ,
“ଜୀବନେର ସବୁ େବେଳ ପି ତା ଔଷଧକୁ ନ େଚାେବଇ ଗିଳିେଦବା କଥା।
ମାେନ ଜୀବନର ସବୁ अପମାନ, ଦୁ ଃଖକୁ ପି ତା ଔଷଧ ଭାବି ଗିଳିେଦବା
କଥା ନ େହେଲ ଯଦି ଆେମ ତାକୁ ମେନ ପକାଇବା ତା’େହେଲ ଆମ
ଜୀବନ ମଧ% ପି ତା େହାଇଯି ବ।” େମା କଥା ଶୁଣି ତୁ େମ ନି ୟ
ଭାବୁ ଥିବ ମାଉସୀ ପାଗଳ େହାଇଗେଲଣି ନା କ’ଣ? ମଁୁ ତା)ୁ କ’ଣ
ପଚାରୁଛି ଆଉ େସ େମାେତ କ’ଣ ଉ[ର େଦଉଛiି । ତା’ପେର ଟିକିଏ
ଚୁ ପ୍ େହାଇଯାଇ େସ ପୁଣି କହି େଲ, େମାର ପୁअ, ଝି अ, ବhୁ କୁ ଟୁ ]
ସମେ\ अଛiି । େହେଲ, ସମେ\ ଥାଇ ମଧ% ନଥିଲା ପରି । ଛାଡ
ପୁअ... ଏହା ତ ଆମ ଭାଗ%ର ଫଳ। କୂଳକୁ ଟୁ ] କଥା... କାହାକୁ ବା
େଦାଷ େଦବୁ । ଆମର ତି ନି ପୁअେର େଗାଟିଏ ଝି अ। ଝି अଟି अନ%
ଜାତି େର ବି ବାହ କରି ଯାଇଛି େଯ ଯାଇଛି । ଶୁଣିଛି େସ ତା’ ସªାମୀ ଆଉ
ପି ଲା ଛୁଆ) ସହି ତ ରହୁଛି କଲି କତାେର। ଘରକୁ େକେବ ଆସି ନି େସ
ବାହାଘର ପରଠୁ । େସ ଘରୁ ଗଲାଦି ନୁ ଆଉ େକେବ ତାକୁ େଦଖିନାହଁୁ ।
େସ େକମି ତି अଛି ... େସ ଖବର ଆମ ପାଖେର ନାହV। ତା’ପେର କି ଛି
ସମୟ ପାଇଁ ନୀରବତା େଖଳି ଗଲା ରୁମ ଭିତେର। ପାଣି ଗ|ାସରୁ ପାଣି
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ଟିକିଏ ପି ଇ େଦଇ ନୀରବତାକୁ ଭ କରି େସ ପୁଣି ଆରm କେଲ, େୟ
ଚାକି ରୀ କଲା େବେଳ େକେବ େକମି ତି ଯାଉଥିଲୁ ତା) ଗଁାକୁ । େତେବ
अେନକ ବଷ େହଲାଣି ଆଉ ସକ ନାହV ଗଁା ସହି ତ। େପୖ ତୃକ
ସ[ିେର େକହି ଆମକୁ ଭାଗ େଦେଲନି କି ଆେମ ମଧ% କାହାକୁ ଭାଗ
ମାଗିନାହଁୁ େସ ସ[ିରୁ।
ଆମର ତି ନି ପୁअ ଭି ତରୁ ବଡପୁअ ଇ}ିନି ୟର। େସ େଗାଟିଏ ବଡ
କାନୀେର ଚାକି ରୀ କରୁଛି । ବାହା େହଲା ପେର ତା’ ¬ୀ ସହି ତ
अଲଗା ରହୁଛି । ଦି ନକ ପାଇଁ ଆମକୁ ପଚାରି ନାହV କି ଆେମ ବିଛୁ ନା’
ମରି ଗଲୁ ଣି । େସ अଲଗା ରହି ବା ପରଠୁ ମଉସା ଭାି ପଡି େଲ ଭିତେର
ଭିତେର। ଭାଗ%ର ବି ଡ]ନା। ବଡ ଝି अ ଆଉ ପୁअ अଲଗା େହାଇଗେଲ
ଆମ ଜୀବନ ପରିଧି ରୁ। େଯମି ତି ଦି ନ ସବୁ ଧୀେର ଧୀେର ପୁରୁଣା
େହାଇଯାଏ େସମି ତି ଦୁ ଃଖ ସବୁ ପୁରୁଣା େହାଇ ଗଲାଣି ସମୟ ସହି ତ।
ପୁରୁଣା ଦୁ ଃଖେର େଯମି ତି ଧଳ
ୂ ି ଜମି ଗେଲ, େସ ଦୁ ଃଖ େହାଇଯାଏ
अତୀତ ଠି କ୍ ପୁରୁଣା ପି hା ଲୁ ଗା ପରି। ତୁ େମ ଜାଣିଛ ପୁअ? ବାପା ମା’
ନି ଜ ପି ଲା)ୁ େନଇ अେନକ ସªପc େଦଖiି । େସମାେନ ନି ଜ ଜୀବନକୁ
ତି ଳ ତି ଳ କରି ଜାଳି ପି ଲାମାନ) ଜୀବନେର ଆଲୁ अ ଭରiି । େକବଳ
ଏଇଥିପାଇଁ କି ଏହି ପି ଲାମାେନ ଦି େନ ବୟସର ସାୟାହcେର େସମାନ)
କଥା ବୁ ଝି େବ େବାଲି । େହେଲ ବି ଧାତା) ନି େpଶକୁ ମଣିଷ ବା ବୁ ଝି ବ
େକମି ତି? ସବୁ ସªପc କ’ଣ ମଣିଷର ସତ ହୁଏ। ନା’! କି ଛି ଜଣ)ର ସªପc
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ସତ ହୁଏ ଆଉ କି ଛି ଜଣ)ର ସªପc ଭାି ଚୁ ରମାର େହାଇଯାଏ ଠି କ୍
ଆମ ସªପc ଭାିଲା ପରି ।
ତା’ପେର କି ଛି ସମୟ ମାଉସୀ ଚୁ ପ୍ େହାଇଗେଲ। ତା’ପେର
କହି େଲ, ତୁ େମ ଜାଣିଛ ପୁअ? ବାପା ମା’ ଘରର େବୖ ଭବେର ଖୁସି
ହୁअiି ନି ବରଂ ଖୁସି ହୁअiି ଘରର ଏକତାେର। େହେଲ, ଆମ ଖୁସି କଥା
ନ କହି େଲ ବରଂ ଭଲ େହବ। ଆଖି ଆଗେର ଆମର ସªପc ଭାିଲା ପରି
ଧୀେର ଧୀେର ଆମ େପମ ଓ କେର ତି ଆରି ଘରଟି ଭାିଯାଉଛି
अଥଚ ଆେମ ଦୁ େହଁ କି ଛି କରି ପାରୁନୁ ।
ମଁୁ ମାଉସୀ)ୁ ପାଣି ପି ଇବାକୁ େଦଲି । ପାଣି ପି ଇସାରି େସ ଟିକିଏ
ସାମ େହେଲ ଏବଂ କହି େଲ ଘେର ଆଉ ଦୁ ଇଟି ପୁअ अଛiି ।
େସମାେନ ଉ ଶି kିତ େହେଲ େବକାର। ଆଉ ଆଜି ର ଦୁ ନି ଆେର
ଚାକି ରୀେଟ ପାଇବା ପାଇଁ େକେତ କ େସକଥା ତୁ େମ ନି ୟ
ଜାଣିଥିବ। ଚାକି ରୀ ପାଇଁ ଉୋଚ େଦବା ପାଇଁ ଆମ ପାଖେର ଧନ
ନାହV ଆଉ ବ%ବସାୟ କରି ବା ପାଇଁ ଧନ ଆସି ବ େକଉଁଠୁ? ଏଇ
େପନସନ୍ ଗtାକ େହଉଛି ଆମର ସ]ଳ। େସହି ପଇସାେର ଆେମ
ଚାରି ଜଣ ଚଳି ଯାଉଛୁ। ଔଷଧ ପତ ଖ କରି ବାକୁ ଆଉ ଶnି ନାହV
ଆମ ପାଖେର। ହଁ , ସରକାରୀ ଡାnରଖାନାରୁ େବେଳେବେଳ ଔଷଧ
ଆଣୁ। ଦୁ ଃେଖ ସୁେଖ ଗୁଜୁରାଣ େମିଯାଉଛି । ପୁअ ଦି ଇଟା ବି
अମଣିଷ। ଖରାପ ସା) େମଳେର ଦି ନଯାକ ବାହାେର ଗୁଲି ଖଟି
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କରି େବ ଆଉ ଠି କ୍ ଖାଇବା େବଳକୁ ଆସି ଘେର ହାଜର। ତା)ୁ ଖ
କରି ବାକୁ ପଇସାପତ ନେଦେଲ ଆମକୁ ଧମକ ଚମକ େଦଇ ଆମଠୁ
ଟ)ା େନଇଯାଆiି । େବେଳେବେଳ ଭାବୁ ଏମି ତି ସiାନ ଜନB କରି ବା
अେପkା ଆେମ ନି ଃସiାନ େହାଇଥିେଲ ବହୁତ ଭଲ େହାଇଥାiା।
ତା) ଦୁ ଃଖଭରା କାହାଣୀ ଶୁଣିସାରିଲା ପେର େସମାନ)ର ପାଶ୍
ବହି େଦଖିଲି। ପତି ମାସେର େପନସନ୍ ଟ)ାରୁ अs କି ଛି ଛାଡି େଦଇ
ପାୟ ସବୁ ଟ)ା ଉଠାଇ ନି अiି । ମଁୁ ତା)ୁ କହି ଲି, ଆପଣ ଆଉ ନଆସି
ପୁअକୁ ପେଠଇ େଦେବ। େମା କଥା ଶୁଣି ମାଉସୀ କହି େଲ, “ବାପା...
ଜୀବନେର अେନକ ଧା ଖାଇ ଖାଇ ମଁୁ ଏତି କି ଜାଣିଛି େଯ अସହାୟ
େଲାକ)ୁ ସାହାରା େଦବାକୁ େକହି ଆସiି ନି ”.. ହଁ .. ଧା େଦବାପାଇଁ
ବହୁତ େଲାକ ଜଗି ବସି ଥାiି । ତୁ ମକୁ କହି ଲି ନା’ ପୁअ େମାର ଦି ଜଣ
ପୁअ େହେଲ अମଣିଷ। େସମାେନ ଭରସା େଯାଗ% ନୁ ହiି । ଯଦି
େସମାନ)ୁ େପନସନ୍ ଟ)ା ଗtାକ େନବାକୁ ପେଠଇବି େତେବ ଘେର
ଆଉ ଚୁ ଲି ଜଳି ବନି । ପଇସା ପାଇେଲ ସା େମଳେର ଖ କରି େଦେବ
kଣକ ଭିତେର।
ତା) ଦୁ ଃଖ କାହାଣୀ ଏବଂ अବା େଦଖି େମା ମୁt ଘୁେରଇେଦଲା
େଯମି ତି। କାଲି ଯଦି ମଉସା)ର କି ଛି େହାଇଯାଏ େତେବ..! ଏମି ତି
अେନକ କଥା ଭାବୁ ଭାବୁ ମଁୁ ତା) ଏକାଉକୁ ବଦଳାଇ େଦଲି ।
ତା)ର ଟିପ ଚି ହc େନଇ ମାଉସୀ)ୁ ମଧ% ତା) ଏକାଉର ସହଭାଗୀ
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କରି େଦଲି । ବ%ା) କାଗଜପତ ସବୁ ଠି କ୍ ଠାକ୍ କରି େଦଇ କାଉରକୁ
ଯାଇ ଟ)ା ଆଣିେଦଲି ତା)ୁ । େସମାେନ େସଠାରୁ ଗଲାେବେଳ ମଁୁ
ମାଉସୀ)ୁ କହି ଲି, ଏଥର ଆପଣ ଆଉ ମଉସା)ୁ ଆଣି ବା ଦରକାର
ନାହV। ଆପଣ ଏକା ଆସି ଟ)ା ଉେଠଇ େନଇ ପାରି େବ। େମା କଥା
ଶୁଣି େସମାେନ ବହୁତ ଆଶୀବାଦ କେଲ ଆଉ ଖୁସି ଖୁସି ବି ଦାୟ େନେଲ
େମା ପାଖରୁ ।
େସମାେନ ଗଲାପେର େମାର ଆଉ
େହଲାନାହV। କାହVକି େକଜାଣି

ମଁୁ

କାମ କରି ବାକୁ

ଇଛା

ଦୁ ନି ଆର ବା\ବ ରୂପେରଖ

ବି ଷୟେର ଚି iା କରି ବାକୁ ଲାଗିଲି। ସତେର ଦୁ ନି ଆେର େକେତ େଯ
ଦୁ ଃଖ अଛି । ଆେମ ସମେ\ ଧାଇଁେଛ ପଗତି ପଛେର। େହେଲ ଆେମ
ମାେନ ସତେର କ’ଣ ନ%ାୟ କରି ପାରୁେଛ ଆମ ବାପା ମା’) ସହି ତ।
େସମାେନ ଆମକୁ ଜନB େଦଇଛiି । ନି ଜ ରnକୁ ପାଣି କରି ମଣିଷ
କରି ଛiି । अଥଚ ଆେମ..େଗାଟିଏ ନୂ ଆ ଦୁ ନି ଆ ଗଢି ସାରି ଲା ପେର
ତା)ୁ ହୀନମାନ କରି ଛାଡି େଦଉେଛ। ସତେର ଏ ମଣି ଷ ଜାତି ଟା
େକେତ ସªାଥପର। ଏମି ତି େକେତ କ’ଣ ଚି iା କରି େସଦି ନର କାମ
େଶଷ କରି ମଁୁ େଫରିଲି ଘରକୁ । େହେଲ ବାଟସାରା େମାର ମଉସା
ମାଉସୀ)ର େଚେହରା ମେନ ପଡୁ ଥିଲା ରହି ରହି ।
ତା’ପର ମାସେର େଦଖି ଲି ମଉସା ମାଉସୀ ଛି ଡା େହାଇଛiି
କାଉରେର। ମଁୁ େସମାନ) ପାଖକୁ ଯାଇ ତା) ଭଲ ମo କଥା
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ପଚାରି ବୁ ଝି ଲି। ମାଉସୀ)ୁ ପଚାରିଲି , ଆପଣ ମଉସା)ୁ ପୁଣି କାହVକି
ଆଣିେଲ, ଆପଣ ଏକା ଆସି ଥିେଲ ତ ଚଳି ଥାiା। େମା କଥା ଶୁଣି େସ
କହି େଲ, ମଉସା ନି େଜ ଜି ଦ୍ କରି ଆସି ଛiି ବାପା! କହି େଲ କ’ଣ ନା’
ଘର ଭି ତରଟାେର ଏକା ଏକା ଏମି ତି ଆଉ େକେତ ଦି ନ ପଡି ରହି ବି।
ଚାଲ ତୁ ମ ସହି ତ ବ%ା) ଆେଡ ଟିେକ ବୁ ଲି ଆସି ବି। ତା)ର ମନ
ପରି ବ[ନ କରି ବାକୁ େନଇ ଆସି ଲି ସାଥିେର। ଏହା ଶୁଣି ମେନ ମେନ
ଭଗବାନ)ୁ କୃ ତତା ଜଣାଇଲି , “ଧନ% ପଭୁ ବି ଚିତ ତୁ ମର ସୃି। ଏ
ପରି ଣତ ବୟସେର ମଧ% ସªାମୀ ¬ୀ) ଭିତେର କି ଆiରି କତା।”
ଠି କ୍ ଭାେବ ମେନ ପଡୁ ନାହV। େବାଧହୁଏ ପା କି ଛମାସ ପେର
ଦି େନ

ମାଉସୀ)ୁ

େଭଟିଲି

କାଉର

ପାଖେର।

େସ

ଏକୁ ଟିଆ

ଆସି ଥିେଲ। ତା)ୁ ଏକାକୀ େଦଖି ତା) ପାଖକୁ ଯାଇ ପଚାରି ଲି,
“ମାଉସୀ.. ମଉସା କାହVକି ଆସି ନାହାiି ଆପଣ) ସହି ତ?” ମାଉସୀ
ଟିେକ ଧୀମା ସªରେର କହି େଲ, ଏେବ ତା) େଦହ ଆଉ ଭଲ ରହୁନି
ପୁअ। େସ ବ[ମାନ ଶଯ%ାଶାୟୀ, ଉଠି ବାର ଶnି ନାହV ଆଉ ବ%ା)
ଆସି େବ େକମି ତି? ଏହା ଶୁଣି େମା ମୁtେର ଚଡକ ପଡି ଲା ପରି
ଲାଗିଲା। େକମି ତି େଯ ମଁୁ ମାଉସୀ)ୁ ସାiªନା େଦବି େସ ବି ଷୟେର
ଭାବି ଭାବି ବହୁତ ସାହାସ ସୟ କରି କହି ଲି, ମାଉସୀ, ଏେବ ତ
ଆପଣ)ୁ ବହୁତ କ େହଉଥିବ? ଏେବ ସବୁ କାମ ଆପଣ)ୁ ଏକୁ ଟିଆ
କରି ବାକୁ ପଡୁ ଥିବ। େମା କଥା ଶୁଣି ମାଉସୀ କହି େଲ, “ବାପା..
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ନି ଃସତା ତ ଜୀବନର ପମୁଖ अଂଶ। ମଣିଷ ଏ ଦୁ ନି ଆକୁ ଆେସ ଏକା
ଏବଂ ଗଲା େବଳକୁ ମଧ% ଯାଏ ଏକା।” େକବଳ ଜୀବନ ଯାତାେର େସ
ରn ସକୀୟ) ସହି ତ ସାମ}ସ% ରkା କରି ଜୀବନ ସାରା ଚଳି ଥାଏ
ଯାହା। ତା’ଛଡା ଏ ଜୀବନଟା ଆମର େଗାଟିଏ ଯୁu ବ%ତୀତ କି ଛି
ନୁ େହଁ । ଜୀବନ ଥିବାଯାଏଁ ମଣିଷ अେନକ ସªପc େଦେଖ। ତା’ ଭିତରୁ
କି ଛିଟା ସତ ହୁଏ ଆଉ କି ଛିଟା ଭାିଯାଏ। ଭାି ଯାଇଥିବା ସªପcର
ସଂଖ%ା ଟିକିଏ अଧି କ ଥାଏ। ତଥାପି ମଣିଷ ଭା ସªପcର ସମାଧି ରୁ
ବିବାପାଇଁ େଖାଜି ବୁେଲ େଗାଟିଏ େଛାଟ ଆଶା। ଆଉ େସହି େଛାଟ
ଆଶା ବଳେର େସ ଜୀବନ ଜୀଇଁବାର uାେର ନି ଜକୁ ଆେଗଇ ନି ଏ।
ତୁ େମ ଜାଣିଛ ପୁअ..., ଜୀବନଯୁuେର ହାରି ବାଟା େସେତେବେଳ ଜରୁରୀ
େହାଇଯାଏ େଯେତେବେଳ ଏହି ଯୁu ‘ନି ଜ େଲାକ)’ ସହି ତ ଥାଏ।
େହେଲ େଯେତେବେଳ ଯୁu ନି ଜ ସହି ତ ଥାଏ େସେତେବେଳ ଜି ତିବାଟା
ବହୁତ ଜରୁରୀ େହାଇଯାଏ। େତଣୁ ଯଦି ତୁ ମର ନି ଜ ଉପେର ଭରସା
अଛି େତେବ େସହି ଭରସା ଜୀବନ ଯୁuକୁ ଜି ତିବାେର ତୁ ମର ବଳ େହବ
ଆଉ ଯଦି ତୁ େମ अନ% ଉପେର ଭରସା କରି ବ େତେବ ଏହି ଯୁuକୁ
ହାରି ବା ପାଇଁ ତୁ ମକୁ ସମୟ ଲାଗିବନି ।
ମାଉସୀ) ମୁହଁରୁ ଏେତ ବଡ ନି ରାଟ ସତ କଥା ଶୁଣି ମଁୁ ଟିେକ
ତା)ୁ ନି େରଖି ଚାହVଲି। ପଷଠି ବଷର ବୃ uା) ଆଖିେର uା ଆଉ
ସªାଭିମାନର ଚମକ  େଦଖିବାକୁ ମି ଳୁଥିଲା। ତା)ର ଦୃ ଢ ଇଛା ଶnି
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ଆଗେର ମଁୁ ନି ଜକୁ ବହୁତ େଛାଟ अନୁ ଭବ କରୁଥାଏ। ହଁ .. ଏକଥା ସତ
େଯ ବାuକ%େର ଉପନୀତ େହେଲ अସହାୟ େହାଇଯାଏ ମଣିଷ। ଆଉ
େସେତେବେଳ ଯଦି ସାହାରା େଦବାକୁ ନି ଜର େକହି ନ ଥା’iି େତେବ
ଜୀବନ ଜି ଇଁବାଟା େହାଇଯାଏ ଦୁ ବ{ସହ। େହେଲ ଯଦି ନି ଜ ଉପେର
ଦୃ ଢ ବି ଶªାସ ଥିବ ଆଉ ବିବା ପାଇଁ ଆେମ କାହା ଉପେର ଆଶା େହବା
ପାଇଁ ଆଶା ନ ରଖି ବା େତେବ “अସହାୟ ବାuକ%” େହାଇଯି ବ ଆମର
ସୁoର ଆଉ ସୁଖମୟ।
୨୧୭, ୟୁନିଟ-୯(ଫ|ାଟ)
ବାୟାବାବା ମଠ େଲନ
େଭାଇ ନଗର, ଭୁ ବେନଶªର-୨୨
ଭାମ%ଭାଷ : ୯୦୯୦୪୫୯୭୪୫
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ବଢ଼ାଇେଦେଲ ପୟର
ଏକ
ଶୀତଳ

ମଳୟର

ମୃଦୁ

ଶେର

େଶªତପଦBାର

ତoା-ଜଡି ତ-

େଚୖ ତନ%ର କୃ ତି ମ ବh ଭାି ଯାଇଥିଲା। ଆଖି େଖାଲି େଦଖିଲା େଖାଲା
ଝରକାେର ବାହାର ଆକାଶେର େମୗସୁମୀ େପମ-ସମାବୃ ତ େମଘ-େମଦୁ ର
ଦୃ ଶ%। ଚkୁ ପଲକେର ଥିଲା ଗତ ରାତି େର ନି ଦା-ପବ
ୂ  ଉତାର
अନୁ ଭବକୁ ପରାଭୂ ତ କଲା ଭଳି କअଁଳିଆ ସହାନୁ ଭୂ ତି-ପଲ| ବି ତ-କୁ ସୁମ
ସାଦୃ ଶ% ହାଲୁ କା ହାଲୁ କା ପାହାiି ପବନ ଶର େକାମଳତା ।
ମାମା େଶଯେର ନ ଥିେଲ। େକେତେବଳରୁ େବାଧହୁଏ ଉଠି ଚାଲି
ଗେଲଣି । େଶଯେର େଶାଇ ରହି େସ अପଲକ ନୟନେର ଆଗେର େଦଖା
ଯାଉଥିବା ଧଳା ଚି ଣ ଛାତକୁ ଚାହV ରହି ଭାବି ବାକୁ ଲାଗିଲା। କାଲି
ସh%ାର अେହତୁ କ ଓ अପତ%ାଶି ତ ଘଟଣା ପବାହ ତା ମନ ମଧ%େର
ନାଚୁ ଥିଲା।
େଶªତପଦBା ଯାଇଥିଲା ଏକ ଖ%ାତନାମା ଆଇ ଟି କାନୀର
ସାkାତକାର ପରୀkା ପାଇଁ।
ପେମାଦ କୁ ୍ମାର ପtା

ସନତ କହି ଥିେଲ, “େତାେତ େଦଖିବାକୁ ଜେଣ ୟୁ ଏସ୍ବାଲା ତା)
ବାପା ମା ସହ ଆସୁଛiି । ଜଲଦି ଆସି ଯିବୁ।”
ପରୀkା ପାଇଁ ଯି ବା ଆଗରୁ ସତତୀ କହି ଥିେଲ, “େତାର ଆଜି ପାି
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େଯାଗ अଛି । ଭଲ େବଳା। ଇର୍ଭି ୟୁ େଦଲା ପେର ସି ଧା ସି ଧା ଘରକୁ
ଆସି ଯାଆ।”
େସ ବି ହଁ କହି ଥିଲା, କି l ପରୀkାରୁ ଠି କ୍ ସମୟେର େଫରି ପାରି
ନ ଥିଲା। କାରଣ େସ ତାର ଫଳାଫଳକୁ ତତkଣାତ୍ ପାଇଯି ବ ଭାବି
अେପkା କରି ରହି ଥିଲା। ପେର अତି େଡରି େର, ରାତି ଆଗରୁ େକୗଣସି
ବି ପରି ିତି େର ଫଳାଫଳ ଜଣା ପଡି ବାର ନାହV ଜାଣିଲା ପେର

େସ

ତରତରେର ଘରକୁ ଆସି ଯାଇଥିଲା।
ବର ପାଥୀ ଓ ତା) ବାପା ମା ଆସି ଥିେଲ। କି l େସମାେନ ତା
ପାଇଁ अେପkା କରି ପାରି ନ ଥିେଲ। କାରଣ େସମାନ)ର ଆଉ अନ%
ଏକ ାନେର ଝି अ େଦଖିବା ଥିଲା ଏବଂ

ବର ପାଥୀ)ୁ ସକାଳ

ଉଡାଣେର ଆେମରିକା ଉେpଶ%େର େଫରି ଯି ବାର ବ%ବା ିରୀକୃ ତ
େହାଇ ରହି ଥିଲା। େସମାେନ ଚାଲି ଯାଇଥିେଲ।
େସ ଘେର ପଶୁ ପଶୁ େଯେତେବେଳ ସନତ ଜାଣିେଲ, େକବଳ
ଫଳାଫଳକୁ अେପkା କରି େସ େଡରି କଲା, ତା) େକାଧ ସମେର
ଯାଇ ପହି ଥିଲା, “କେଲଜେର ଏେତ ପରୀkା େଦଲୁ । କେଲଜ ଛାଡି
ଛ ମାସ େହଲାଣି ମଧ% େଦଇ ଚାଲି ଛୁ। େଗାେଟ େହେଲ ଇର ଭିୟୁ ତ
େତାର ଲାଗୁନି। େଲାକ ଘରକୁ ଆସି ବା ଦି ନ ହV େତାର ଇରଭିୟୁ
ଥାଉଛି । ତୁ ଜାଣି ଜାଣି ଏ କାମ କରୁଛୁ।”
ସନତ) ଦୁ ଃଖ ଥିଲା, अପବାସୀ ବର ପ\ାବ େଗାଟିଏ ହାତରୁ
ଖସି ଗଲା। କି l ଜାଣି ଜାଣି ନ େହେଲ ବି େଶªତପଦBାର େସମି ତି ହV
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େହାଇ ଯାଉ ଥିଲା। ଝି अ ଭଲ ପାଠ ପଢି ଲା। ଭଲ କେଲଜରୁ ଡି ଗୀ
ଆଣିଲା। ତଥାପି େକବଳ ବାହାଘର ଚି iା କାହVକି ବାପା)ୁ ?

କଣ

େକବଳ ବାହା େହବା ପାଇଁ ତାର ଜନB? ତା ଜନBର ଆଉ କି ଛି ଉେpଶ%
ନାହV ? ତାର ବି ଇଛା ହୁଏ ଜୀବନ ସାରା ମାମା ପାଖେର ରହି ବାକୁ ,
ତାର େସବା କରି ବାକୁ । େସ ବାହା େହବ ନାହV କି ]ା ମନର ମଣିଷ
ମି ଳିଲା ଯାଏଁ େସମି ତି ହV ରହି ବ।
ବାର]ାର ଚାକି ରୀ ପରୀkା େଦଇ ପାରି ବ ସି ନା, ବାହାଘରର
ପରୀkା ! େସହି ପରୀkା ନଁା ଶୁଣୁ ଶୁଣୁ ତା ମୁt େଗାଳମାଳି ଆ େହାଇ
ଯାଉଥିଲା। ଏଣୁ େତଣୁ ପଶc, ଜଣକୁ ନି ରୀହ ଭାବି अନୁ କାର ଦୃ ି !
େକଉଁ ପରାକା+ା अଗିc ର अହ)ାରର େଲଲି ହାନ ଶି ଖା େସମାେନ ? ତା
ପାଠ, ତା କେଲଜ, ତା ନି ଜର କି ଛି ମଯ%ାଦା ନାହV ? େସ ବି अନ%
ମାନ) ଭଳି ସମାଜେର ପତି +ିତ କାହVକି ନ େହଇ ପାରି ବ? ତାର ହV
କାହVକି ପରୀkା ? େସ ତ କାହାର ପରୀkା େନବାକୁ ଯାଇନି ! ବି ଧିର
ବି ଧାନେର

େବଶି

େରାଜଗାରି ଆ

ଚାକି ରୀ

କରିଛiି

େବାଲି

अନ%ମାନ)ର ମୂଲ%ାୟନ କଣ ଏେତ ନି କୃେର ମାପି ପାରିେବ ?
ଦୁ ଇ
କାହା ପାଖେର ବ%n କରିବ େସ ତା ମନର ଯଣାକୁ ? ମନ ହୁଏ
ବାପା) ସହ େଖାଲା େଖାଲି କଥା େହବ। କି l ତା) ମୁହଁ େଦଖି
ରହି ଯାଏ। ନି ତି ଦି ନିଆ ଦୁ ନି ଆେର ଝି अର ବାହାଘର ସାରି େଦେଲ
ସନତ ମାଆ) କାମ ସରି ଯିବାର କାହାଣୀେର ତଲ| ୀନ େସହି ସନତ)
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ଆଶା ପ
ୂ  େଚେହରା େଦଖି କି ଛି କହି ପାେରନି । ଥେର अେଧ ମାମା)ୁ
ଏ ବି ଷୟେର କହି ଛି। ସମାଜର ନି ଃଥର େସାପାନ ତଳେର ଠି ଆ ତା)
ପାଦ ବି ଆଗକୁ ବଢି ପାରି ନି। ତା ପେର େସ ନୀରବ ରହି ଯାଇଛି ।
କି l କାଲି େସ ହଠାତ୍ କହି େଦଇ ଥିଲା, “ତେମ ସବୁ େବେଳ େମା
ବାହାଘର ପଛେର କାହVକି ପଡି ଛ ? େମାର ଆଉ କଣ କି ଛି ଇଛା
ନାହV ? ମଁୁ ଚାକି ରୀ କରି ବିନି ?”
ପାଟିରୁ ବାହାର ତ କରି େଦଲା, କି l େସ अନୁ ଭବ କଲା, ଭୁ ଲ
େହାଇଗଲା। େଗାଧଳ
ୂ ି ସୂଯ% ାେଲାକର କାiି େର ପତି ଫଳି ତ େକାଧର
େସହି େଚେହରାଟି ସହସା ପାtୁର େଦଖା ଯାଇଥିଲା। ଶୀଷେର ପହି
ହାରି ଯାଇଥିବା ପଖ%ାତ େଖଳାଳୀର ଭାବ ଥିଲା ସି ଏ। ଲଥକି ନା
େସାଫା ଉପେର େସ ବସି ପଡି ଥିେଲ। େଶªତପଦBା ତା) ପାଖକୁ ଚାହV ବି
ଯାଇ ପାରି ନ ଥିଲା।
ନି ଦାଘ

ଦି ନାେi

ଚତୁ p{େଗ

अନୁ ଭୂ ତ

अସହନୀୟ

ତାତି ର

ଜ}ାଳରୁ ବିବା ପାଇଁ ଗତକାଲି ସh%ାେର େବୖ ଠକଖାନାର ଏସି
ଭିତେର ବି ସୂଯ% ା\ର ତୀkଣ୍ କାiି ର ଚାପେର

ସନତ ଝି अ ଦୁ େହଁ

अେନକ ସମୟ ଯାଏଁ ନୀରବ ଓ ବି ଷାଦଗ\ ଥିେଲ। ସତତୀ ପଥମରୁ ହV
ନୀରବି ଯାଇଥିେଲ। ଶନ
ୂ % ମୁହୁ[ର ଯଣାରୁ ପାରି େହବା ପାଇଁ ସନତ
ନି ଃଶ¨େର ଉଠି ବାହାରକୁ ଚାଲି ଯାଇଥିେଲ। ଘରର ଗତାନୁ ଗତି କ
କାମେର ସତତୀ ବ%\ େହାଇ ଯାଇଥିେଲ। ବସି ବସି େଶªତପଦBା ବି ଚାର
କରି ସାରି ଥିଲା, େଯ େକୗଣସି ମେତ ଆଜି ସନତ)ୁ

ବୁ େଝଇବ।
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ସତତୀ)ୁ ନି ଜ ନି [ିେର ସମିB ଳି ତ ବି କରି ସାରିଥିଲା। अସହାୟ ¬ୀ
େଲାକଟି ମନେର ଝି अକୁ ସମଥନ କରୁଥିେଲ ମଧ% ସାମାଜି କ ବି ଚାର
ଜªାଳାେର ଜଜରିତ ଥିେଲ। ବଡ ଝି अ ବାହାଘରେର େସମାେନ ଏେତ
ସମସ%ାର ସଖୀନ େହାଇ ନ ଥିେଲ। ସାନ ଝି अକୁ ତା ଠଁୁ ଭଲ ପାଠ
ପେଢଇେଲ। ତଥାପି ତା େବଳକୁ େଯେତ ସବୁ ସମସ%ା ଓ ଦªoାତBକ
ବି ଚାର ସମୂହର ସୃି !
ରାତି ର ପଥମ ପହରର ମଧ%ାiେର ସନତ ଘରକୁ ଆସି ଥିେଲ।
ବାତାବରଣେର ସ ାଭାବି କ ସହଜାତ

ଚଳଚଳ ପବାହ ମାନ ଥିଲା।

ସତତୀ ତା) ଟିଭିେର, େଶªତପଦBା ଲ%ାପ୍ଟପେର! ଭି ତେର ପଶି ଲା
େବେଳ ସନତ) ହାତେର ପୁଡାଟିଏ ଥିଲା। ତାକୁ େଦଖି ସତତୀ)
ଓଠେର ହସ ଆସି ଗଲା। ସ ାମୀ) ଏହି ଭାବ ସହ େସ ଚି ର ପରିଚି ତ
ଥିେଲ। େସ ନି େଜ ନି େଜ ପରି ିତି ସହ ନି ଜକୁ ମି େଳଇ େନଇ
ପାରୁଥିେଲ। େଶªତପଦBା ତା) ହାତରୁ ପୁଡାକୁ େନଇ େସ ଭିତରୁ ସି ଡା
ବାହାର କରି ବାପା, ମାମା )ୁ େଦଇ

ନି େଜ ଖାଇ କହି ଲା, “ବାପା,

ସବୁ େବେଳ अଧରାତି କୁ ଆସି େତଲ ଜି ନିଷ ଖାଇବା ତମ ଦୁ ହV) ପାଇଁ
kତି କାରକ। େମାେତ ଏେବ ତମ ଦି ଜଣ)ର ଦାୟି ତ େନବାକୁ େହବ।”
ଝି अର କଥା ଶୁଣି ସନତ ବି ହସି ହସି କହି ଥିେଲ, “ ହଁ , ମହି ଳା
ସଶnୀକରଣ ଆରm େହାଇ ଗଲାଣି ତ !”
େସ ସନତ)ୁ ତା ଲ%ାପ୍ଟପେର ବାହାର କରି ରଖିଥିବା େଲଖା
େଦେଖଇଲା, “ଆରm ନୁ େହଁ ବାପା। ଯୁଗ ଯୁଗରୁ अଛି । ଏଇ େଦଖ।”
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ଉପେର

େଲଖା

ଯାଇଥିଲା।

ଆବହମାନ କାଳରୁ ସନାତନ ଧମେର ଏହି ଦି ଗ ଉପେର ଯେଥ ଦୃ ି
ଦି ଆ ଯାଇଛି ।
ଗୀତାର ବି ଭୁତି େଯାଗର ୧୦। ୩୪ େଶ®ାକେର େଲଖା ଯାଇଛି :

“ମୃତୁ%ଃ ସବହରାହମୁ¯ବ ଭବି ଷ୍ଯତାମ୍ ।
କୀତ{ଃ ଶୀବାକ୍ଚ ନାରୀଣାଂ ସBତିେମଧା ଧୃତିଃ kମା ॥”
[अଥାତ୍ମଁୁ ସବୁ କି ଛି ହରି େନଲା ଭଳି ମୃତୁ% अେଟ,
ଭବି ଷ%ତର ବି କାଶଶୀଳ) ସମୃuି अେଟ, ]
ନାରୀ ମାନ) ଭିତର ପସି uି, ସମୃuି, ବାଣୀ, ସB ତି, ବୁ uିମତା,
ସହନଶୀଳତା ତଥା େଧୖ ଯ% अେଟ।]
କି l ସମୟର େସାତେର ବାର]ାର ନି ଜ ଭିତରର ଲେଢଇ,
ବାହାର ଶତର ବାର]ାର ଆକମଣ ପୁରୁଷକୁ ନାରୀମାନ) ସoଭେର
ବଳହୀନ କରିବା ଆରm କରି େଦଇଥିଲା। ମାତୃ , ଜାୟା, ଭଗିନୀର
ସ ରୂପ ପୁରୁଷ ସମାଜ ଆଗେର ନି ଭ େହାଇ ଆସି ଲା। ବ%nିଗତ
\ରେର େକବଳ ଝି अ ଉପେର ଦୃ ି େକoୀଭୂ ତ େହାଇ ରହି ଲା, ଯାହା
ଏକ ନି ଛକ ସହାନୁ ଭୂ ତି ପ
ୂ  ରkଣ ଶୀଳ ଭାବ ଭି ତେର ବାhି
ରହି ଗଲା…., ଆଦି , ଆଦି ,….
ତି ନି
େଲଖାଟି ପଢି ସାରିଲା ପେର ସନତ ଝି अ ମୁହଁକୁ ଚାହV କହି େଲ,
“ତାହା େହେଲ ଭଗବାନ) ସବୁ ଗୁଣ େତା ପାଖେର अଛି ?”
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ସନତ ପଢି ଲା େବେଳ ତା) ମୁହଁକୁ ଏକ ଲୟେର େଶªତପଦBା ଚାହV
ରହି ଥିଲା। ତା ମୁହଁେର େସ କି ଛି ଭାବ ଆଣି ପାରୁ ନ ଥିଲା। ତା) ପଶc
ଶୁଣି ତା ଆଖି ଉ´ଳ େହଇ ଆସି ଲା। େସ ସେ ସେ େଜାରେର
ସତି ସୂଚକ ଢେର ମୁt ଟୁ ାରି ବାେର ଲାଗିଲା। ସନତ ତା
ଆଖିେର ଆଖି ମି େଳଇ ପଶc କେଲ, “ଆଉ ବାହାଘର ? ତା ଭିତେର
ଭଗବାନ ନାହଁ ାiି ? େମାର, େତା ମାମା ଭିତେର ଭଗବାନ ନାହଁ ାiି ?”
େଶªତପଦBା ସନତ) ପାଖକୁ ଆଉ ଟିେକ ଲାଗି ଆସି ଥିଲା, “अଛiି
ବାପା। ପଥେମ େମା ଇଛାଟା ପୁରଣ େହାଇଯାଉ। ବାହା ବି େହଇ
ଯି ବି। ଭଗବାନ)ର େସହି ରୂପର ବି ଦଶନ େହାଇଯି ବ।”
ତା ମୁtେର ସନତ ହାତ ବୁ େଲଇ ଆଣି ଥିେଲ, “ପଥର େହଇଗଲୁ
ତୁ ! େକଜାଣି େକେବ ତା) ପାଦ ଶ େହବ।”
େସ କି ଛି ଉ[ର ନ େଦଇ େକବଳ େରାେଷଇ ଘର *ାରେର ଠି ଆ
େହାଇ ଧୀେର ଧୀେର ହସୁଥିବା ହସୁରା ମାମା)ୁ େଦଖୁଥିଲା।
ପଥର େହଇ ଯାଇଛି େସ ? ତାକୁ ଚାକି ରୀ ମି ଳିବନି ? ଯଦି େସ
କି ଛି ବ%ବସାୟ ଆରm କରiା ! ଭିେଣାଇ ଭାଇନା କହୁଥିେଲ, ତା)
ସକୀୟା ଜେଣ ବ%ବସାୟ ଆରm କରିଛiି େବାଲି । େସ ସଫଳ େହଇ
ପାରି ବ କି ? ହଁୁ , କାହVକି େହଇ ପାରି ବନି ? ଠି କ୍ ଏହି ସମୟେର ତା
େମାବାଇଲେର େମେସଜ୍ ଶ¨ ଆସି ଲା।
ସଜାଗ େହାଇ େଶଯ ଛାଡି ଊଠି େମେସଜ୍ େଦଖି ଲା। ସହସା
କୁ ରୁଳି ଉଠି ଲା େସ। ଗତକାଲି ର ଇରଭିୟୁେର ତା ଚାକି ରୀ େହଇ
ଆହାନ ଇ-ପତି କା ସୂ  ନି ଃଶୁ! ବି ତରଣ େହତୁ ଡା େଜ%ାତି ପସାଦ ପ'ନାୟକ) *ାରା ପତି +ି ତ ଓ ପକାଶି ତ | Aahwaan.com | 54

ଆହାନ ଇ-ପତି କା, ଶତକ ସଂରଣ, ଜୁ ଲାଇ ୨୦୧୮

Download Magazine from www.aahwaan.com

ଯାଇଛି । अବସାଦ ଗ\ ମନେର ଆଶା ପkୀର େଡଣା

ଲାଗି

ଯାଇଥିଲା।
େସଇଠୁ ହV େସ ଚି ାର କରି ଉଠି ଲା, “ବାପା, ବାପା ! ମଁୁ ଚାକି ରୀ
ପାଇ ଯାଇଛି ।”
ସªାମୀ ¬ୀ ଦୁ େହଁ ଯାକ େଦୗଡି ଆସି େଲ। ସନତ ତା େମେସଜ୍
େଦଖି କହୁଥିେଲ, “ଠି କ୍ अଛି , ଚାକି ରୀ େହଇ ଗଲା । ଏେବ ବି ବାହ
ଆେଡ ଧ%ାନ େଦ। ¬ୀ ଜୀବନର ସାଥକ…..,ଆଦି ଆଦି …. ’
େଶªତପଦBା ବାପା) କଥା ଶୁଣି ପାରୁ ନ ଥିଲା। ଶ¨ର अତା
ପରି େବଶର

ଦବୀଭୂ ତ

ହୃଦୟ

ବାତାବରଣେର

अଜଣା,

अଦୃ ଶ%

ନି ରାକାର ମନ  ପରଂବହB ରୂପୀ ମୁକ, ବଧୀର, अkମ ଓ अପଲକ
େନତ

ଜଗନc ାଥ ମୟ େହଇ ଯାଇଥିଲା। ମନ-अହଲ%ା-ପାଷାଣ-

ଭାବେର ପଭୁ ଆଶୀଷ ସି n-ଆଧାର ପୟର ର ଶ अନୁ ଭୂ ତି େବାଧ
େହାଇ ସାରି ଥିଲା। ନି ୟ ତା ପାଇଁ ଏଥର ପସି uି, ସମୃuି, ବାଣୀ, ସB ତି,
ବୁ uିମତା, ସହନଶୀଳତା ତଥା େଧୖ ଯ% ର ପରୀkା େଦବା େବଳ ଆସି
ଯାଇଛି !

ଦି ତୀୟ େତାଟା ସାହି , ବି ଜିପୁର
ବହBପୁର – ୭୬୦୦୦୫
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ଟ)ାକି ଆ କଏନ୍
େକାରାପୁଟକୁ ବଦଳି େହାଇ ଆସି ବା ପoର ଦି ନ େହାଇଥାଏ,
ପୁअର ୁଲ ଖରାଦି ନ ଛୁଟି େହଲା େବାଲି , େମା ¬ୀ ଓ ପୁअ ବୁ ଲି ବାକୁ
ଆସି େଲ। ଦୁ ଇଦି ନ େହାଇନି , ସି ଜିନ େଚ} ଆଉ अଲଗା ପାଣି ପାଇଁ
ପୁअକୁ ଜର, ରାତି अଧେର କୁ ଆେଡ ଯି ବି? ପେଡାଶୀ)ୁ ଡାକି ଲି।
େକାରାପୁଟେର ସବୁ ପବ
ୂ  ଓଡି ଶା େଲାକ)ୁ କଟକି ଆ ବାବୁ େବାଲି
କୁ ହiି । ଓଡ଼ି ଆ େହେଲ ବି ଭାଷା अଲଗା େଯାଗଁୁ अs अs ବୁ ଝି
େହଉଥାଏ। ପେଡାଶୀ ଜଣ) ଭଲେଲାକ। ରାତି अଧେର ବି କବାଟ
େଖାଲି େଲ, କଣ କରି ବା ପଚାରୁ ପଚାରୁ କହି େଲ, “େସ କଟକି ଡାnର
ପାଖକୁ ଯାअ, େସ ଆସି େଦଖିଯିେବ। ତୁ ମର ୁଟର अଛି ନା? େସଥିେର
ବସି େସ ଆସି େବ, ପୁଣି େନଇ ଛାଡ଼ି େଦବ।”
େମାେତ अs अs ସେoହ େହଲା। େମାେତ ତ କଟକି ଆ ବାବୁ
େବାଲି କହୁଛiି , େତେବ କଟକି ଡାnରମାେନ େସ ବି ପବ
ୂ  ଓଡି ଶାରୁ
େହାଇଥିେବ। େତେବ ଡାnର ଜେଣ, ରାତି अଧେର ଘରକୁ ଆସି େବ?
କାହV ବି ଶªାସ େହଲାନାହV। କଟକ ଭୁ ବେନଶªରେର ତ ଡାnର ଭ[{, କି l
ସୁବଳ ମହାପାତ

କାହV େକହି ଜେଣ ବି େରାଗୀର ଘରକୁ ଯାଇ େଦଖି ବା ମଁୁ ଶୁଣିନି। ପୁअକୁ
ଧରି अବା ତା) ପାଖକୁ ଚାଲି ଯାଇଥାiି । କି l अଜଣା ରା\ା। ଏପେଟ
ପୁअର ଝାଡ଼ା ବି େହଉଥାଏ। अଧଘା ଭିତେର େସ ତି ନିଥର ଗଲାଣି।
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ଏ अବାେର ସoି ହାନ ମନ େନଇ ୁଟର ାଟ  କଲି । ପoର ମି ନିଟ
ପେର, ପେଡାଶୀ କହି ବା अନୁ ସାେର ଛକ ପାଖ ତି ନିଟି ଘର ଛାଡ଼ି ,
ନଳକୁ अ ଥିବା ଘର ଆଗେର ୁଟର ରଖି ଲି। କବାଟ ବାଡଉ ବାଡଉ
ଡାnର ଜଣ) କବାଟ େଖାଲି େଲ, ସେତ अବା େମା ଆସି ବା କଥା େସ
ଜାଣି ସାରି ଥିେଲ। େଲାକଟିକୁ େଦଖିେଲ େବଶଭୂ ଷାରୁ ଲାଗୁନଥିଲା େସ
 ତା
ଜେଣ ଡାnର େବାଲି । ସାଧା କନା ଫୁଲେପକୁ େଚକ ହାଫ ସାଟ।
ସହ ପଚାଶ ଟ)ିଆ ହାୱାଇ ଚପଲ ଖେt। अକାେଳ ନି ୟମ ନା\ି
ନ%ାୟେର ବାଧ% େହାଇ ସବୁ ଘଟଣା କହି ଲି ତା)ୁ । ଘଟଣା ଶୁଣି, ତା)
ବା§ ସହ କି ଛି ଔଷଧ ଧରି ଗାଡ଼ି େର ବସି େଲ। ବାଟେର ପଚାରି
ବୁ ଝୁଥାiି ପୁअ କଣ ଖାଇଥିଲା? େକେତ ବୟସ? େକେବଠୁ ଜର
େହଲାଣି? କି ଛି ଔଷଧ େଦଇଛ ନା ନାହV? ଏମି ତି େକେତ କଣ। ଗାଡି
ଚଳାଉ ଚଳାଉ ମଁୁ ସବୁ ପଶcର ଉ[ର େଦଉଥାଏ। ଘେର ଆସି
ପହଂଚି ଲୁ। ପୁअକୁ େଦଖି େଗାଟିଏ ଇଂେଜକସନ େଦଇ, କି ଛି ଔଷଧ
ତା) ବ%ାଗରୁ ବାହାର କରି େଦେଲ। ଆଉ ଖାଇ ସାରି ଔଷଧ ଖାଇ
େଶାଇେଲ

ସକାଳୁ

ଜର

ଭଲ

େହାଇଯି ବ

େବାଲି

କହି

ଯି ବାକୁ

ବାହାରି େଲ। ମଁୁ ଘରଣୀ ପାଖରୁ କି ଛି ପଇସା ଆଣି ପେକଟେର ଭ[{
କଲି । ଡାnର)ୁ ଛାଡି ଲା ପେର ଫିସ ତ େଦବାକୁ ପଡି ବ ନା....
ରାତି େର ଆସି ଛiି ଘରକୁ ମାେନ ଟିେକ अଧି କ ନି ିତ େନେବ ପୁଣି
ଔଷଧ ଓ ଇଂେଜକସନ ବି ନି ଜ ହାତରୁ େଦଇଛiି । କି ଛି ନେହେଲ ବି
ଟ)ା ପାଶହ ତ ନି ିତ। ପେକଟେର ଯାହା ଥିଲା ଆଉ କି ଛି
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ଘରଣୀ) ଠୁ ଆଣି ରଖି ଲି, କାେଳ अଧି କ ବି କହି ପାରiି , େସ ଭୟେର।
କି ଛି ସମୟ ପେର ତା) ଘର ଆଗେର ପହଂଚି ଲୁ। େସୗଜନ%
ମୂଳକ ଧନ%ବାଦଟିଏ େଦଇ ଫିସ େକେତ େବାଲି ପଚାରି ଲି। େସ ଯାହା
କହି େଲ ପାଦତଳୁ ମାଟି ଖସି ଯିବା ପରି ଲାଗିଲା। अତ%ଧି କ ମାନସି କ
ଚାପେର ଠି କେର ଶୁଣି ପାରି ଲିନି େବାେଧ। ଆଉ ଥେର ପଚାରିଲି ।
ଶାi, ସରଳ ଭାବେର େସ ଉ[ର େଫେରଇେଲ। େସତି କି ଟ)ା
ନଥିଲା େମା ପାଖେର। ତା)ୁ େମାଟାେମାଟି େସତି କି ହV ଦରକାର ଥିଲା,
ନା େବସି ନା କମ। ଏେବ ନାହV, କାଲି ଆଣି େଦଇେଦବି କହି ଆଉ
ଥେର ଧନ%ବାଦ େଦଲି ।
ୁଟର ାଟ  କଲା ଯାଏଁ େସ େସମି ତି କବାଟ ପାଖେର ଠି ଆ
େହାଇଥିେଲ। ମନ କଣ େହଲା େଫରି ଆସି , “କାଲି ଦି ନେବେଳ ଆପଣ
ଆମଘେର ଖାଇେବ” େବାଲି କହି ଲି। ମୁt ହେଲଇ ସ ୀକୃ ତି େଦେଲ।
େଫରିଲା େବଳକୁ ସତେର अନ%ମନ େହାଇଯାଇଥିଲି। ମୁtେର
ପଶୁନଥିଲା କି ଛି। ୪୦ ଜାଗାେର ୨୦ ୀଡ଼େର ଗାଡି ଚେଳଇ ଘେର
ପହଂଚି ଲି। ଡାnର ଫିସ କଥା ଶୁଣି ଘରଣୀ ମୁtେର ହାତ େଦେଲ,
କହି େଲ, “କି l କାହVକି?” ଜାଣିନି େବାଲି ମୁt ହେଲଇ, କାଲି ଘରକୁ
ଡାକି ଛି ଖାଇବାକୁ , କି ଛି ଭଲ େରାେଷଇ କରିବ କହି େଶାଇବାକୁ ଗଲି ।
ମୁtେର କି ଛି ପଶୁ ନଥିଲା। ଏମି ତି ବି ଡାnର ଏ ଦୁ ନି ଆଁ େର अଛiି ?
ରାତି अଧେର େରାଗୀ ଘରକୁ ଆସି , ନି ଜ ପାଖରୁ ଇଂେଜକସନ ଓ ଔଷଧ
େଦଲା ପେର ଫିସ “ଟ)ାକି ଆ କଏନ” ଟିଏ ?? ମାତ ଏତି କି? ବି ଶªାସ
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େହଉ ନଥିଲା। ଟ)ାଟିଏ କଏନ ନଥିବାରୁ େସ ରାଜି େହାଇନଥିେଲ
अଧି କ େନବାପାଇଁ। େମାେତ ରାତି ସାରା ନି ଦ େହାଇନଥିଲା। ଔଷଧ
ଖାଇ ପୁअ େଶାଇ ସାରି ଥିଲା। ଘରଣୀ ତା ଉପେର ହାତରଖି, େସ ବି
େଶାଇ ପଡ଼ି ଥିେଲ। କାରଣ େଖାଜୁ େଖାଜୁ େକେତେବେଳ ସକାଳ େହାଇ
ଯାଇଥିଲା।
ସକାଳୁ ପୁअର େଦହ ଭଲ େହାଇଯାଇଥାଏ। ହାଲି ଆ େଯାଗଁୁ େସ
େଶାଇ ପଡି ଥାଏ। ସକାଳୁ ସକାଳୁ ମଟନ ଆଣି େରାେଷଇ अଧା େହଲା
େବଳକୁ ଗଲି ଡାnର ବାବୁ )ୁ ଆଣି ବା ପାଇଁ। ଘର ଆଗେର ପି tି
ଉପେର ବସି େରାଗୀ େଦଖୁଥିେଲ। ସମ\) ଫିସ ‘ଟ)ାଏ’ ଔଷଧ,
ଇଂେଜକସନ, େଡସି ଂ ସବୁ ନି େଜ କରୁଥାiି । ଆଉଥେର ଭଲେର
 ଏେବ
େଦଖି ଲି ତା)ୁ । ବୟସ ପାଖାପାଖି ୬୦। ସାଧାରଣ େପ ସାଟ।
ତା) ମୁହଁଟି ଜେଣ େଦବତା ଭଳି ଲାଗିଲା। ଯି ଏ ପଇସା ନେଦଇ
ପାରି ଲା କି ଛି କଥା ନାହV। ପାଖେର ବସି ଭାବୁ ଥାଏ, ଏମି ତି େକମି ତି।
ଆଜି କାଲି ର ଦୁ ନି ଆଁ େର େଯଉଁଠି ଡାnର ମାେନ ପଇସା ପାଇଁ େରାଗୀ
ମରି ଗେଲ ବି ଚାହଁୁ ନାହାiି , ସରକାରୀ ଡାnରଖାନାରୁ ଠକି ଭtି
େରାଗୀକୁ ନି ଜ କି| ନି କକୁ ଆଣିବାପାଇଁ ଦଲାଲ ରଖୁଛiି , େସ ପରି କା
ସମୟେର ମାତ ‘ଟ)ାଏ’ ଫିସ େନଇ ନି ଜ ହାତରୁ ଔଷଧ େଦଇ ଏ
ଆଦି ବାସୀ, ଗରିବ, ମଳି ମୁtିଆମାନ)ର େସବା କରି ବା ଜେଣ ସାkାତ
େଦବତା ନେହେଲ ଆଉ କି ଏ କରି ପାରିବ?
ଦି ନ େଗାଟାଏ ବାଜି ସାରି ଥିଲା। େରାଗୀ ସବୁ ଯାଇ ସାରି ଥିେଲ।
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ପଥେମ ଟ)ିକି ଆ କଏନଟିଏ ତା) ହାତକୁ ବେଢ଼ଇ େଦଲି । କଏନଟି
େନଇ େପ ପେକଟେର ରଖିେଲ। ଏେବ ବାହାରି ଲୁ ଆମ ଘର
अଭିମୁେଖ। ବାଟେର େକବଳ ତା) ନଁାଟି ପଚାରି ପାରି ଲି। ଏେତ ବଡ
େଦବତା ପରି ମଣି ଷକୁ ନି ଜ ଘରକୁ ଖାଇବାକୁ ଡାକି ଥିବାରୁ, ନି ଜକୁ
ଧନ% ମେନ କରୁଥିଲି।
ମାଇକି ନା ମଣିଷ ଯଦି କି ଛି ଜାଣିେଲ, ତା ଭିତରକୁ ଯାଇ ପୁରାକଥା
ନଜାଣିଲା ଯାଏଁ ତା) ଭାତ ହଜମ ହୁଏନି । ଏଇ ଗୁଣଟି େବେଳ େବେଳ
ବହୁତ ଭଲ କାମେର ମଧ% ଆେସ, ଏହା ମଁୁ ଏେବ ଜାଣିଲି। େମାର ବି
ସବୁ ଜାଣିବାକୁ ଇeା ଥିେଲ ବି ଭଦତା ଦୃ ିରୁ ପଚାରି ପାରୁ ନଥାଏ।
େମା ¬ୀ ତ ଭାରି ଭଲ ମଣିଷ ଜେଣ। ନି ମିଷେକ େସ ଡାnର ବାବୁ )ୁ
ନି ଜ ବାପା ଆଖ%ା େଦଇ ସାରିଥାଏ। ଏେବ ଘରଣୀ ଆମର ସବୁ କଥା
ଜାଣିବାକୁ ଜି ାସା କରେi, େମା ନୂ ଆ ବାପା(ଶªଶୁର) କହି ବାକୁ ଆରm
କେଲ, “ହଁ ଭୁ ବେନଶରେର େମାର ଘର ଥିଲା। ଘେର ପୁअ ଝି अ ଆଉ
¬ୀ। ସରକାରୀ ଡାnର ଥିଲି ମଁୁ , ନି ଜର କି| ନି କ ବି ଥିଲା। ଦରମା
ପଇସା ସହ କି| ନି କରୁ ଭଲ ଆୟ ହୁଏ। ବାପା) କଥା ମାନି ତା)
ସାର ଝି अକୁ ବାହା େହାଇଥିଲି। ଟିେକ ଗରି ବ ଥିେଲ େମା ଶଶୁର।
¬ୀ କି l ଥିେଲ ଭଲ ମଣିଷ।”
-- ଥିେଲ ମାେନ?? ଆଯ% େହାଇ ଆେମ ଦୁ ଇଜଣ ତା) ମୁହଁକୁ
ଚାହV ରହି ଲୁ ।
-- ଆେର ନା, ନା। େସମାେନ ଏେବ ବି अଛiି କି l ତା) ସହ
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େମାର ଆଉ କି ଛି ସକ ନାହV।
-- କାହVକି?? େମା ¬ୀ ପଚାରି େଲ।
-- କହୁଛି ,
ମଁୁ ଥିଲି ଜେଣ ଡାnର, ଦରମା ସହ କି| ନି କର ପଇସା ମି ଶି ଯେଥ
ଥିଲା

ଆେମ

ଚଳି ବା

ପାଇଁ।

େଗାଟିଏ

ପୁअ,

େଗାଟିଏ

ଝି अ।

ଚାରି ଜଣ)ର େକୗଣସି ଥିେର अଭାବ ନଥିଲା। ପୁअକୁ ବି .ଫାମା. ପାଠ
ପେଢଇ େମା କି| ନି କ ପାଖେର େଗାଟିଏ ଔଷଧ େଦାକାନ କେରଇ
ସାରି ଥିଲି। ଝି अ ପାଇଁ ବାହାଘର ପ\ାବ ବି େଦଖୁଥିଲି।
¬ୀ ଜନBରୁ ଗରି ବ ଥିେଲ ବି ଏେବ ପଇସା ଆସି ଲା ପେର ଘେର
କମ, କି ଟି ପାଟ{େର अଧି କ ରହୁଥିେଲ। ଝି अ େକୗଣସି ଏକ ପି ଲାକୁ ଭଲ
ପାଉଛି ଜାଣିଲା ପେର ମନ ଟିେକ ମରି ଯାଇଥିଲା, ତଥାପି ଭଲ ପି ଲା
େହାଇଥିେଲ ବାହାଘର କରି େଦବି େବାଲି ମେନ ମେନ ନି ତି େନଇ
ସାରି ଥିଲି। ପୁअ ଏେବ ମଝି େର ମଝି େର ପି ଆ ପି ଇ କରି ଘରକୁ
େଫରି ବାର ଖବର ବି ପାଇଲି । ମଁୁ କି l ପଇସା େରାଜଗାର କରି ବାେର
ବ%\ ଥିଲି। େରାଗୀମାେନ ଆଗ ପଇସା େଦେଲ ତାପେର େରାଗୀ
େଦଖୁଥିଲି।
ଦି େନ ଦି ପହେର ଘରକୁ ଖାଇବାକୁ ଆସି ଲା େବେଳ େଦଖି ଲି ପୁअ
ଗାଡି

କି ଣିବ

େବାଲି

ତା

ମା’କୁ

ପଇସା

ମାଗୁଥିଲା।

େମାଟର

ସାଇକଲଟିଏର ଦାମ ଦୁ ଇଲk ପାନେବ ହଜାର। ତା ସହ ଆନୁ ଷିକ
 ଲାଗିବ। ସାମାନ% େମାଟର
ଆଉ ପଚାଶ ହଜାର ଟ)ାର ପାଟସ
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ସାଇେକଲର ଦାମ ଏେତ େବାଲି , ତା ମା’ ମନା କରି ବାରୁ, ଘର ଆଗେର
ଥିବା େଶା କୁ t ଦୁ ଇଟିକୁ ବାେଡଇ ଭାି ସାରି ଥିଲା। ରାଗ ତମତମ
େହାଇ ଖାଇବା ସବୁ ବାହାର ନଳାେର ଢାଳି େଦଇଥିଲା। ଝି अ ବି ତା
ସହ ତାଳ େଦଇ “ପଇସା କଣ େହବକି ? ଏେତ ପଇସା ତ अଛି
ବ%ା)େର” େବାଲି କଥା ସହ କଥା ମି ଶାଉଥିଲା। ମଁୁ ମୁହଁ େଖାଲି ବାରୁ
ପୁअ ଝି अ ଦି ଜଣ ଯାକ େମା ଉପରକୁ ଝପଟି ଆସି େଲ। ¬ୀ ବି କି ଛି କହୁ
ନଥାiି । ବାପା ହି ସାବେର ମଁୁ େସଦି ନ ବହୁତ ଆଘାତ ପାଇଲି ମନେର।
େମା ସଂାର େଦବାେର କି ଛି େହଳା ରହି ଗଲା େବାଲି ଭାବି େସଦି ନ
ନଖାଇ ପୁଣି କି| ନି କକୁ ପେଳଇ ଆସି ଲି। ଏଇଠାରୁ ଆରm େହାଇଥିଲା
େମା ଜୀବନେର େମାଡ।
ଆେମ ଦି ଜଣ ସ ାମୀ ¬ୀ ତା) ମୁହଁକୁ ଚାହVଥାଉ। ପୁअ ବି
େକେତେବଳୁ ଆସି ତା ମା େକାଳେର ବସି ସାରି ଥାଏ। ପାଣି ଗ|ାସରୁ
ପାଣି େଢାେକ ପି ଇ େସ ପୁଣି କହି େଲ...
“କି| ନି କ ଆସି , ଏ.ସି . କୁ ବେଢ଼ଇ େଦଇ ମଁୁ େଚୗକି େର ବସି ପଡ଼ି ଲି।
ଝରକା ପେଟ ବାହାରକୁ ଚାହVଲି, ମୁt ଭିତେର େକଜାଣି କଣ ସବୁ ଚି iା
ବୁ ଲୁ ଥାଏ। ଆଖି ଆଗେର ପି ଲା) େଛାଟେବଳ କଥା ସବୁ ମେନ
ପଡି ଯାଉଥାଏ। େକେତ ଶାi, ସୁଧାର ଥିେଲ ଏମାେନ। କ’ଣ େମା
ସଂାରେର କି ଛି ତଟି ରହି ଲା ନା ଲାଳନ ପାଳନେର? ନା अଧି କ
ପଇସା େହବାରୁ ଏସବୁ ଘଟୁ ଛି। କି ଛି ପଶୁନଥାଏ ମୁtେର। ମଁୁ ହV ତ
ଏସବୁ କରିଛି େବାଲି େମା ବି େବକ େମାେତ େଚେତଇ େଦଉଥାଏ।
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ସବୁ େବେଳ କି| ନି କେର ରହି अଧି କ ପଇସା େରାଜଗାର କରିବା ନି ଶାର
ପରି ଣତି େଯ ଏଇଟା ଏହା ବୁ ଝି ବାକୁ ଆଉ ବାକି ନଥାଏ। ମଁୁ ତ ପଇସା
ପଛେର େଗାେଡଇ େଗାେଡଇ େମା ପି ଲା) େଦଖେରଖେର େହଳା
କରି ଛି, କହି ବି କାହାକୁ ? ଏ ବୟସେର ଏ ପରି କା ବ%ବହାର ପାଇ
ମନଟା କାହVକି ଭାରି ଆେoାଳି ତ अବାେର ଥାଏ। ହଠାତ କି ଛି ଶ¨
େମା କାନେର ପଡି ଲା। େଯାଗୀଟିଏ େକେoରା ବେଜଇ ବେଜଇ
ଯାଉଥାଏ। ମଝି େର ମଝି େର ଗାଇ େଦଉଥାଏ ମଣିଷ ଜନB, ମୃତୁ%
ସ]ଳି ତ କଥାସବୁ । ମେନପଡ଼ି ଲା େମା ପି ଲାଦି ନ କଥା, େଜେଜ ଏଇ
େଯାଗୀ ମାନ)ୁ ଡାକି ଭଜୁ କି ନା ରାମ ନାମ ଆଉ ମନେବାଧ ଚଉତି ଶା
ଶୁଣୁଥିେଲ ଓ େମାେତ ଶୁଣାଉଥିେଲ। ଆଜି କାହVକି ଆଉ ଥେର େସ
ଗୀତଟି ଶୁଣିବାକୁ ଇଛା େହଲା। େଯାଗୀକୁ ଡାକି ତା’ଠୁ ଭଜୁ କି ନା ରାମ
ନାମ ଗୀତଟି ଶୁଣିଲି। ଜୀବନ େଯ ମାୟାେର ଭରପୁର, ଏ ଶି kାଟି ବୁ ଝି ଲି
େସଦି ନ। ମନ ପୁରିଲାନି , ପଚାଶ ଟ)ିଆ େନାଟଟିଏ ବେଢ଼ଇ େଦଇ
‘ମନେବାଧ ଚଉତି ଶା’ ଶୁେଣଇବା ପାଇଁ କହି ଲି। େଯାଗୀ ଜଣ) େଯତି କି
େଯତି କି ଗାଇ ଯାଉଥାiି ମନ େସତି କି େସତି କି ଶାi େହାଇ ଆସୁଥାଏ ।
ଗୀତ ଦୁ ଇଟି ଶୁଣି ମନ ଶାi େହାଇଯାଇଥିଲା। େଯତି କି ପଇସା
अଛି , େମା ବି ନା େମା ¬ୀ, ପି ଲାଛୁଆ ଆରାମେର ଚଳି େବ। अସୁବିଧା
େହବନାହV। କି| ନି କେର ଥିବା େଡସ ହଳକ ଧରି , ସବୁ କି ଛି ପଛେର ଛାଡି
ଚାଲି ବା ଆରm କଲି । େତଣିକି ଏ ପାଦ ଯୁଆେଡ ଟାଣି ଲା। େସନରୁ
େଟନ ଧରି ପୁରା େଦଶର ସବୁ ଜାଗା, ଚାରି ଧାମ, ବାର େଜ%ାତି ଲ{,
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ସବୁ ଶnିପୀଠ, େଯେତ ସବୁ େଦବ େଦବାଳୟ, ଦଶନୀୟ ାନ ବୁ ଲାବୁ ଲି
ସାରି ପାୟ ତି ନିବଷ ପେର େଫରିଲି ଘରକୁ ।
ଏେବ େମା ପକୃ ତ ଜୀବନ अେପkା କରି ଥିଲା େମାେତ। େମାର
ଦାଢ଼ି ଓ ଚୁ ଟି ବଢି ଯାଇଥିଲା। ବାବାଜୀ ପରି େଦଖା ଯାଉଥିଲି। ଘରକୁ
ପଶି ଲା େବଳକୁ , ଘର କାେର େମା େଫାେଟାେର ଫୁଲମାଳ େଦଖି ଟିେକ
अଟକି ଗଲି । ¬ୀ ) େଦହେର ପାଣି ଚୁ ଡ଼ି ବଦଳେର ସୁନା ଚୁ ଡ଼ି , ଖାଲି
ସି ଂଥି, େଦହେର ଦାମୀ େଗାଲେଡନ ରର େପ|ନ ଶାଢୀ, ପୁअ ସହ
େବାହୁ, ଏସବୁ େଦଖି ଆଉ ସେoହ ନଥିଲା େଯ େମା ବି ନା ଏମାେନ
ଭଲେର अଛiି । େମାେତ େଦଖି ଭୂ ତ େଦଖି ଲା ପରି ଚମକି ପଡି େଲ
ସମେ\। େଫାନପାଇ େଜାଇଁକୁ ଧରି ଝି अ ବି ଆସି ପହଁ ଚିଲା। ଏେବ
ପକୃ ତେର ଆରm େହଲା େମା ମାୟାର େଖଳ। େମାେତ େଦଖି ସମେ\
ଖୁସି େହବା ବଦଳେର ଚି iାେର ପଡି ଯାଇଥିେଲ। ଛअ ମାସ େମାେତ
େଖାଜି ଲା ପେର େମାର ଗାଡି ଆ§ିେଡେର େଦହାi େହାଇଛି େବାଲି
କହି େକାଟିଏ ଟ)ା ଇନ୍ସୁରାନ୍ସ ପଇସା ଆଣି ତି ନିଜଣ ଯାକ ଖ କରି
ସାରି ଥିେଲ। ବାକି ଯାହା ଥିଲା ସମେ\ ନି ଜ ନି ଜ ବାଟେର େନଇ
ସାରି ଥିେଲ। ପୁअ େବାହୂ ସହ, ଝି अ େଜାଇଁ ସହ, ଆଉ ¬ୀ ତା) କି ଟି
ପାଟ{ ସହ, ଖୁବ ଖୁସିେର ଥିେଲ। େମାେତ େଦଖି ଏେବ ସବୁ ଚି iାେର।
କଣ କରି େବ େବାଲି ସh%ାେର ତା)ର ବି ଲୁଆ ବି ଚାର ଚାଲି ଲା। େକହି
େକୗଣସି ସି uାiେର ପହି ପାରୁ ନଥିେଲ। ମଁୁ ଏେବ ସମ\) ପାଇଁ
ଚି iାର କାରଣ େହାଇ ଯାଇଥିଲି। ମଁୁ ବିଛି େବାଲି ଜାଣିବା ମାେତ
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ବ%ା)ବାଲା ଆଉ ଇନ୍ସୁରାନ୍ସ ବାଲା ଏମାନ)ୁ ପଇସା ମାଗିେବ।
କୁ ଆଡୁ ଆଣିେବ? ଖ ତ ସରି ଛି।
େମା ବ%ା) ଆକାଉ ସବୁ େକେବ ଠୁ ବo େହାଇ ସାରିଥିଲା।
ଘର ବାଡ଼ି ସବୁ କି ଛି ତା) ନଁାେର େହାଇ ସାରି ଥିଲା। େମାର େବାଲି
କହି ବାକୁ କି ଛି ନଥିଲା େମା ପାଖେର, େକବଳ ମଁୁ କାହାକୁ ନ ଜେଣଇ
अଲଗା ଏକ ବ%ା)େର ରଖିଥିବା ବାର ଲk ଟ)ା ବ%ତୀତ। ବଡି
େଭାରରୁ ଉଠି ପାସବୁ କଟି ଧରି ଘରୁ ବାହାରି ଆସି ଲି। େଦାକାନେର
ଜଳଖିଆ ଖାଇ ପଇସା େଦବାକୁ ଗଲା େବେଳ େଦଖି ଲି େମା ପେକଟେର
ଟ)ାକି ଆ କଏନଟିଏ ବ%ତୀତ ଆଉ କି ଛି ନାହV। ଜଳଖିଆ େଦାକାନୀକୁ
अନୁ େରାଧ କରି ବ%ା) େଖାଲି ବାକୁ अେପkା କଲି । ବ%ା) େଖାଲି ବା
ମାେତ େମା ଆକାଉକୁ ବo କରି ସବୁ ଟ)ା ଧରି , େଦାକାନୀକୁ ତା
ପଇସା େଦଇ, ଲk%ହୀନ ଭାବେର ଆଗକୁ ଚାଲି ଲି, କି ଛି ସମୟ ପେର
ଆସୁଥିବା

ଏକ

ବସେର

ଚଢି ଲି।

ବସ

ଆସି

ଏଠି

ରହି ଲା,

େକାରାପୁଟେର। େସଇଦି ନୁ ଏହି ଜାଗାେର ହV अଛି । େମା ଡାnରୀ
ବି ଦ%ାକୁ େଲାକ) କାମେର ଲଗାଉଛି । ଫିସ ହି ସାବେର ଟ)ାଏ
େନଉଛି ଶୁଣି କି ଛି େମଡ଼ି ସିନ ରି େପେଜେଟଟିଭ ନି େଜ ନି େଜ ଆଣି
ସାୁ ଲ୍ ଔଷଧ ଓ ଇଂେଜକସନ େଦଇ ଯାଉଛiି । ଟ)ାଏ ଟ)ାଏ କରି
ଦି ନକୁ ପାୟ ୪୦-୫୦ ଟ)ା େହାଇଯାଏ େମା େରାଜଗାର। େମା ଖ
ଚଳି ଯାଏ।
ଘରଣୀ ଆମର ପୁଣି ଥେର ପଚାରି େଦେଲ, “େହେଲ ଫିସ
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ହି ସାବେର ଟ)ାଏ କାହVକି?”
-- କହି େଲ... ଥେର େଛାଟେବେଳ ମଁୁ ବାପା) ପେକଟରୁ ପଚାଶ
ପଇସା େଚାରି କରିଥିଲି। ବାପା ରାଗି େମାେତ ବାେଡଇ ଥିେଲ। ତା
ପେର ଟ)ାକି ଆ କଏନଟିଏ

େଦଇ କହି ଥିେଲ, “ମେନରଖ ଦି େନ ନା

ଦି େନ ଏହି କଏନଟିଏ ହV େତା ଜୀବନେର ଖୁସି ଆଣିବ” ଜଳଖିଆ
େଦାକାନେର ଜଳଖି ଆ ଖାଇ ସାରି ଲା ପେର ଏହି କଏନଟିଏ ହV ଥିଲା
େମାର ସବସ ସ[ି। େସହି ଦିନୁ ନି ତି େନଲି , େରାଗୀ େଦଖି ଫିସ
ହି ସାବେର ଟ)ାକି ଆ କଏନଟିଏ ହV େନବି ।
ବାକି ରହି ଲା ବାର ଲk ଟ)ା? ଆଗେର େଯଉଁ ୁ ଲଟି अଛି
େସଇ ୁଲକୁ ଦାନ କରି େଦଇଛି କି ଛି ପଇସା ଓ ବାକି ଟ)ାେର ଭଲ
ପଢ଼ୁଥିବା ଗରି ବ ଛାତ, ଛାତୀ) ପାଇଁ ଛାତାବାସଟିଏ େଖାଲି ଛି। ଏମି ତି
ତ ଷାଠି ଏ ଛୁଇଁଲାଣି। ବାକି ଜୀବନ ଏଠି ଏମି ତି େଲାକ) େସବାେର
କାଟିେଦେଲ ଯାଏ। ଏଇ େଲାକ) ଭଲପାଇବା ହV ଆଜି ସବୁ କି ଛି େମା
ପାଇଁ, କଣ ଆଣିଥିଲି େଯ େନଇ କି ଯି ବି? ଯାହା କରି ବି ଏଇ
ଜୀବନେର। ଯାହା ପାଇଁ ପଇସା ସି ରଖିଥିଲି, ଯାହା ପାଇଁ ପଇସା
ପଛେର ଧାଉଁଥିଲି, େସମାେନ େଯେତେବେଳ ବି ଥାଉଥାଉ େଫାେଟା
କରି ଫୁଲମାଳ ଝୁେଲଇ େଦେଲ, ଆଉ କାହା ପାଖରୁ କଣ ଆଶା ରଖିବି?
କଥା କଥାେର ଗାଇେଲ ମନେବାଧ ଚଉତି ଶା ର େସଇ ପଦ
ଗୁଡିକ...

େକେତ ଦି ନକୁ ମନ ବାhିଛୁ ଆ,
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କି େଘନି ଯି ବୁ େତାର ଛୁଟିେଲ ଘଟ
ଗେଲଣି େତା ସଂଗରୁ େଯେତକ ଜନ,
ଗ·ିେର ବାhିେନେଲ େକ େକେତ ଧନ?
ଗୁରୁ େଗାବି o ନାମ ତୁ େt ନେବାଲୁ ,
ଗାେଢ ମ´ି ଣ ନି ତ% ଧନ अଜ{ଲୁ।
ଘର େବାଲି अଜ{ଛୁ େଯେତ ପଦାଥ,
ଘଟ ଛୁଟିେଲ େତାେତ େବାଲି େବ ଭୂ ତ,
ଘର ଘରଣୀ େଦହ କି ଲାଉଥିେବ,
େଘନି ବhୁ କୁ ଟୁ ] ଶୁu େହାଇେବ।
ପରମ ତୃ ିେର ମୁହଁଟି ତା)ର ଉ´ଳ େଦଖା ଯାଉଥାଏ। ହଉ..
ଯି ବା.. କହି ହାତ େଧାଇବା ପାଇଁ େସ ଉଠି େଲ...
ଡାnର ବାବୁ ) କଥା ଶୁଣି ସାରି ଲା େବଳକୁ େମା ଆଖିେର ଲୁ ହ
ଟଳଟଳ କରୁଥିଲା। ଘରଣୀ େମାର, ପାଟିେର ଜାକି ଧରି ଥିବା ଲୁ ଗା
କାନି େର ଲୁ ହ େପାଛୁଥିେଲ। ଭାବୁ ଥିଲି, କହି ବା କାହାକୁ ? ଧନୀ େହଉ
କି ଗରି ବ, ସମେ\ ଆଜି ଟ)ା ପଛେର ବାଇ। ଗରି ବ ଘେର, ଟ)ା
େନଇ ମଦ ପି ଇବାକୁ େଭtିଆ ପୁअ ବାପା ମା’)ୁ ବାେଡଇବା ଠୁ
ବଳି ଗଲା େଗାଟିଏ ଧନୀ ଡାnରର କରୁଣ କାହାଣୀ।
େକହି ନେଦଖି ଲା ପରି ଆଖି ରୁ ଲୁ ହ େପାଛି ମଁୁ ଉଠି ଯାଉଥିଲି
ୁଟରର ଚାବି ଆଣି ବା ପାଇଁ.....
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ଶି kା -- ପଇସା ପଛେର ଧାଇଁ କି ଛି ଲାଭ ନାହV I ଆଜି ତୁ େମ ଯାହା
େରାଜଗାର କରି ବ, କାଲି ତାହା ଆଉ କି ଏ ଉପେଭାଗ କରି ବ I ଯଦି
ପାରୁଛ, ନି ଜ ମନର ଶାiି ପାଇଁ କି ଛି କର I
ସବୁ ଡାnର ବhୁ ମାନ)ୁ େଗାଟିଏ अନୁ େରାଧ :- ଦି ନକୁ େଗାଟିଏ
ଘା ‘अତି ଗରି ବ’ େରାଗୀ େଦଖିବାେର ଲଗାl I ଏହି ସମୟେର
େକବଳ अତି ଗରିବ, ଟ)ା ନଥିବା େରାଗୀ)ୁ େଦଖl, ଆଉ ଫିସ
ହି ସାବେର ମାତ ଟ)ାଏ ନି अl I ବହୁତ ଆଶୀବାଦ ମି ଳିବ, ଯାହାକି
ଆପଣ ମରି ଗଲା ପେର କାମେର ଲାଗିବ I ‘ଯମ ପାଖେର, ଭଲ କାମ
ପାଇଁ େହଉ’ କି ]ା ‘ଜେଣ ଭଲ ଡାnର ଥିଲା, अତି ଗରି ବ େରାଗୀ ପାଖରୁ
ଟ)ାଏ ଫିସ େନଇ େରାଗୀ େଦଖୁଥିଲା’ େବାଲି େଲାକ) ମୁହଁରୁ େହଉ I
ଆପଣ) ନଁା କାଳ କାଳକୁ ରହି ଯିବ

ଗାhିନଗର, ଗୁଜରାଟ
ଭାମ%ଭାଷ : ୯୩୭୬୦୧୨୫୦୦
ଇେମଲ୍ : subal.mohapatra@gmail.com
ପଢl, ମଜା ନି अl, ମତାମତ ଦି अl.... ଜୟ ଜଗନc ାଥ ..
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ସୁେନଲୀ ସିଂହ...
ହ...
ଆଉ ଦି େନ ଏମି ତିଆ ଆଉ ଏକ ସାପକୁ େଦଖି ମା ଦୂ ରେର
ରହି ଲା।
ଜୟ େଦଖୁଛୁ। – ବି ଜୟ ନି ଜ େଦହେର ଜୟକୁ ଟିକିଏ େଠଲି
େଦଲା। ଦୁ ଇ ଭାଇ ଏକ ଆଯ% ଜନକ ଘଟଣା ଆଗେର େଦଖିେଲ।
ଏ ସାପଟି ଏକ ବି ରାଟ ହରି ଣକୁ ସାପଟି କୁ ¤ାଇ ଧରିଥିଲା।
ହରି ଣର େବକକୁ ସାପଟି ନି ଜର ମୁହଁେର ଧରି ରଖିଥାଏ। େଦଖି ଲା
େବଳକୁ ହରିଣ େଦହେର ସାପର େଯାଡି ଏ କୁ tଳି ପଡି ସାରି ଲାଣି।
ସାପଟି ଖୁବ େଜାରେର ହରି ଣ ଛାତି କୁ ଗୁଡାଇ ଧରିଥାଏ। ଏମି ତି
େଦଖିକରି ଛୁଆ ଦୁ େହଁ ଆଯ% େହାଇଗେଲ କାରଣ ହରି ଣ ଏେତ
ଚଂଚଳ, ତା ସେତª ଏ ସାପଟି ତାକୁ ଧରି େନଇଥିଲା। ସାପଟି ଧି େର
ଧି େର କୁ tଳି ତା ଉପେର ଚଲାଉ ଥିଲା। କୁ tଳି ସହ ହରିଣର
ଶରୀରର ହାଡ ଟକ ଟକ କରି ଭାି ଯାଉଥିଲା। ଏହି ସାପର
କୁ tଳି େର ଖୁବ୍ ଶnି। ସହଜେର ହାଡକୁ ଚୁ ନା କରି େଦଇପାେର।
ସାପଟି अେନକ ସମୟ ଧରି କୁ tଳି କୁ ଏପଟ େସପଟ କରି ବାକୁ
अେଶାକ ବି ଶାଳ

ଲାଗିଲା।

ଫଳେର

ହରି ଣର

ହାଡ

ସବୁ

ଚୂନା

େହାଇ

େପଶୀ

େହାଇଗଲା। ବ[ ମାନ ହରି ଣର େଦହ ଗିଳିବାର ଉପଯୁn। ତାପେର
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ସାପଟି ଧି େର ଧି େର ହରି ଣକୁ ଗିଳିବାକୁ ଲାଗିଲା। अେନକ ସମୟ ଧରି
अଜଗର ଗିଳି ଚାଲି ଥିଲା। େଶଷେର अଜଗରଟି ସଂପ
ୂ  ଭାବେର
ହରି ଣକୁ ଗିଳିେଦଲା।
ଜୟର ଆଖି ଫୁଲି ଗଲା। େସ ମା’ ପାଖକୁ ଚାଲି ଗଲା ଆଉ ମା’ର
େଗାଡ ମଝି େର ଠି ଆ େହାଇଗଲା। େସମାେନ େସଇଠୁ ଥାଇ ସାପକୁ
अେନଇ ରହି ଥିେଲ। ଏମି ତିଆ ଏକ ସାପକୁ େଦଖି ତା ପାଖକୁ ଯି ବାକୁ
ଡରୁଥିେଲ। ମା’ ଛୁଆ)ୁ ଦୂ ରେର ରଖି ଥିଲା।
ଜୟ େସ ହରି ଣକୁ ଗିଳିେଦଲା - ବି ଜୟ କହି ଲା
େସମାନ)ୁ

ବଡ ଆଯ% ଲାଗିଲା। ଏ ପଯ%i େସମାେନ

ଜାଣିଥିବା ସବୁ ଶି କାରୀମାେନ ଶି କାର ଧରି ମାଂସ ଛି tାଇ ଛି tାଇ ମାଂସ
ଖାଉଥିେଲ। କି l ଏ ଲ]ା େମାଟା ଆଉ ପତଳା ପାଣୀ ଶି କାର ଧରି ଗିଳି
େଦଉଛି । ବଡ ଆଯ%ଜନକ ଶି କାରୀ। ଜଲେର ସବୁ ଆେଡ େକଉଁଠି
ନା େକଉଁଠି ବି ସBୟକର ଜୀବମାେନ ଥାଆiି ।

କି ଛି ନା କି ଛି

अବି ଶªାସନୀୟ କଥାମାନ ଘେଟ।
ମା’ େସହି ସାପ ଆଡକୁ କି ଛି ସମୟ अନାଇ ରହି ଲା। େସ ସାପ
ପାଖକୁ ଯାଉ ନଥିଲା। अନ% କି ଛି ଜୀବ େହାଇଥିେଲ େସ ଶି କାର
ଛଡାଇବାକୁ େଚା କରି ଥାiା। କି l ଏମି ତି ଏକ ଶି କାରୀ ପାଖକୁ ସି ଂହ
ବି ଯାଉ ନଥିଲା।
ଏେଣ ଗିଳି ସାରିଲା ପେର ସାପର େପଟଟି ଖୁବ ଫୁଲି ଯାଇ ଥାଏ।
ଆହାନ ଇ-ପତି କା ସୂ  ନି ଃଶୁ! ବି ତରଣ େହତୁ ଡା େଜ%ାତି ପସାଦ ପ'ନାୟକ) *ାରା ପତି +ି ତ ଓ ପକାଶି ତ | Aahwaan.com | 70

ଆହାନ ଇ-ପତି କା, ଶତକ ସଂରଣ, ଜୁ ଲାଇ ୨୦୧୮

Download Magazine from www.aahwaan.com

अଜଗରର ଆଗ ମୁtଟି ଲ]ା େହାଇ େସମି ତି ପତଳା େହାଇଯାଇଥିଲା।
େପଟ अଂଶଟି ଖୁବ ଫୁଲି ଯାଇଥାଏ। େସହି अଂଶେର ହରିଣ अଛି । ତା
ପଛକୁ ଲାୁଡଟି େସମି ତି ପତଳା େହାଇ ପଛକୁ ଲମି ଯାଇଥାଏ। ଗିଳି
ସାରି ଲା ପେର अଜଗର େମାଟା ଡାଳମାନ) ତେଳ ବି ଶାମ କରୁଥିଲା।
ଟିକିଏ ଓଦାଳି ଆ ଯାଗା, अେନକ େଛାଟ େଛାଟ ଡାଳ ତଳକୁ ନଇଁ
ଆସି ଛି। ଉପେର ଏକ ବୁ ଦା, ତା ଉପେର ପତ ସବୁ अଛି । ତେଳ କି l
େଛାଟ େଛାଟ ଡାଳ अେନକ ଡାଳ ପଡ଼ି ଛି, ଭା ଡାଳ, ଶୁଖିଲା, ପତ,
ଓଦାଳି ଆ ଯାଗା, ମାଟିେର େଗାଡି େବଶୀ କି ଛି ନାହV, କି l ଭା ଡାଳ
ସବୁ ଆେଡ ପଡ଼ି ଛି, ତା’ର ମଝି େର अଜଗର ହରି ଣକୁ ଗିଳିେଦଇ େଶାଇ
ରହି ଥିଲା। ଏଇଠି େସ अେନକ ଦି ନ େଶାଇ ରହି ବ।
ଏମି ତିଆ ଭୟ)ର ଜୀବକୁ େଦଖି ସି ଂହ ଛୁଆ ଦୁ େହଁ ଡରି ଗେଲ।
ମା’ ସାପଠାରୁ ଦୁ ରେର ରହି ଲା। ଆଉ ଧି େର ଧି େର ଆେଗଇ ଚାଲି ଲା।
କାଠଗଡ ପରି ପଡି ଥିବା ଜl ସାପ ଆଉ अେନକ ସାପ ବି ରାଟ ହରି ଣକୁ
ମଧ% ଗିଳି େଦଇ ପାରiି । େସମାନ)ୁ अେନକ ସାବଧାନ େହବାକୁ
ପଡି ବ। ଏହି ପତଳା ଜୀବ)ୁ ନି ଜ ରା\ାେର ଯି ବାକୁ େଦବା ସମ\)
ପାଇଁ ମଳ। େସମାନ)ଠାରୁ ଦୂ ରେର ରହି ବା େଶୟର।
ଚାଲି

ଚାଲି

େସମାେନ କି ଛି ଦୂ ରକୁ

ଚାଲି ଗେଲ। େସଦି ନ

ଜଲେର अେନକ ଜୀବ େଦଖିେଲ। ଯାଉ ଯାଉ ପାଖେର ଏକ ଯାଗାେର
अେନକ ହାଡ ମୁt ଇତ%ାଦି ପଡି ଥିବାର େଦଖିେଲ। ଜଲେର େଗାଟିଏ
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ଯାଗାେର େଗାଟିଏ ପକାର ଜlର ହାଡ ମି େଳ। ଜlଟିଏ ମେଲ ବା
ଶି କାର େହାଇଗେଲ େସ ଯାଗାେର ତାର ହାଡ

ପଡି ରେହ। କି l

େଗାଟିଏ ଯାଗାେର ଭିନc ଭିନc ପଶୁ)ର ଏେତ ହାଡ ମି େଳନା।
ଜୟ

ମା’

ଆଡକୁ

अନାଇଲା।

ବି ଜୟ

େସ

ହାଡସବୁ କୁ

अନାଇଥିଲା। େକଉଁଥିେର ପୁଳାଏ ମାଂସ ନଥିଲା। ଯାଗାଟା अପରି ାର
କରି ରଖାଯାଇଛି । ଗାତେର େକଉଁ ପଶୁ ରହୁଥିବ। ନି ିତ ଭାବେର
ମାଂଶାସୀ।
ମା’ର ନାକ କୁ ଂଚି ତ େହାଇଗଲା। ମା’ର ଆଖି ସାଧାରଣତଃ
ତରାଟି େହାଇଯାଏ। କି l କୁ ଂଚି ତ ହୁଏନା। କି ଛି ପାଣୀ अଛiି ଯାହାକୁ
ମା’ ଘୃଣା କରୁଛି ।
େସମାେନ ଦୂ ରକୁ अନାଇେଲ। େସମି ତିଆ ଘାସୁଆ ପଥୁରିଆ
ଯାଗା। ପାୟ ଦୁ ଇଶହ ମି ଟର ଦୂ ରେର ହାଏନା ବା ଗଧି ଆଟିଏ ନି ଜର
ଛୁଆକୁ ବଡ ସାବଧାନର ସହି ତ େନଉଥିଲା। ନି ଜ ମୁହଁେର ଛୁଆର
େବକ ପାଖରୁ ହାଏନା ଧରି ରଖି ଥାଏ। ନ ଜାଣିେଲ ଜେଣ ଭାବି ବ
େଗାଟିଏ ମଲା ଛୁଆକୁ ହାଏନା ଧରି େନଉଛି । ହାଏନାର ଛୁଆଟି ହାଏନା
ଭଳି େଦଖାଯାଉଥିଲା। େସମି ତି ପଟା ପଟା ଦାଗ। ହଳଦି ଆ, ଧୁସରି ଆ
େଦହେର ସବୁ ଆେଡ ପଟା ପଟା ଦାଗ ଛୁଆର ଚାରି େଗାଡ ଦୁ ଇଟି ଝୁ ଲି
ରହି ଥିଲା। ଛୁଆର ହଳଦି ଆ ଲା}ଟି ଦୁ ଇ େଗାଡ ମଝି େର ଝୁ ଲି
ରହି ଥିଲା। ହାଏନା ବଡ ସାବଧାନତାର ସହ ନି ଜ ଛୁଆକୁ େନଉଥିଲା।
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ତା’ର ଶରୀର ଘାସେର ପାୟ ଲୁ ଚି ଯାଉଥିଲା। ପଛପେଟ କଳା,
ହଳଦି ଆ, ଧୁସରି ଆ ରର ଡାଳ ସବୁ । ଏପେଟ ହାଏନାର େଦହ
େହଉଛି ଧସ
ୂ ରି ଆ। ପାଉଁଶିଆ, କଳାର େସଥିେର ପଟି ପଟି ସବୁ ଆେଡ
ପଡି ଛି। ଜଲର ବାତାବରଣ ସହି ତ ହାଏନା ପାେୟ ମି ଶି ଯାଉଥିଲା।
ଯଦି ହାଏନା ନ ଚାଲୁ ଥାiା ତାକୁ ହଠାତ୍ ଜାଣିବାେର କ ହୁअiା।
ଗଧି ଆ ବା ହାଏନା ନି ଜର ଛୁଆକୁ େନଇ େଗାଟିଏ ଗାତ ପାଖକୁ
ଚାଲି ଗଲା। ଗାତଟି ମାଟିେର କରାଯାଇଥିଲା। ଗାତଟି ଭିତରକୁ ସୁଡ
ଆକାରେର ଲମି ଯାଇଥାଏ। ଏହି ଗାତେର େସ ନି ଜ ଛୁଆକୁ ଲୁ ଚାଇ
ରଖି ବ। ଗାତ ଆଗେର अେନକ ଶି କାରୀ ଛକି ରହି ଥାiି । ସୁଡର
ମୁହଁେର ଘାସର େଚର ସବୁ ତଳକୁ ଲମି ଆସି ଥାଏ। ଆଖ ପାଖେର ପତ
ସବୁ ପଡି ଥାଏ।
ସି ଂହ ଛୁଆମାେନ ଏମି ତିଆ ଏକ େତଢାେମଢା ଜୀବ େଦଖି ତା
ଆଡକୁ େଦୗଡି ବାକୁ ଲାଗିେଲ। ସି ଂହ, ବାଘ ଭଳି ଶି କାରୀ ହାଏନାର
ଛୁଆକୁ ପାୟ ମାରି େଦଇଥାiି । ହାଏନାର ଆକାର ସି ଂହଠାରୁ अେନକ
େଛାଟ। ଏଣୁ ସି ଂହକୁ ହାଏନା ଏକୁ ଟିଆ ମାରି ପାରି ବନି । କି l ଦେଳ
ହାଏନା ସି ଂହକୁ ହଇରାଣେର ପକାଇ େଦଇ ପାରiି । ମା’ େସମାନ)
ପଛେର େଦୗଡି ଲା। ହାଏନା ନି ଜ ଛୁଆକୁ େନଇ ଗାତ ଭିତରକୁ ତୁ ରi
ପଶି ଗଲା। ଗାତ ବାହାେର अେନକ ମୁt ମାନ ଏେଣେତେଣ ପଡି ଥାଏ।
ଏକ ମଇଁଷିର ମୁt ଗାତ ମୁହଁକୁ अଧା ଲୁ େଚଇ େଦଉଥିଲା। ବ)ା
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ଶି ଘଂଟି ଗାତ ମୁହଁେର ଲାଗି ରହି ଥିଲା। ମୁtର अନ% अଂଶ ଧଳା
େହାଇଯାଇଛି । ସବୁ

ମାଂସକୁ

ଆଗରୁ अନ% ହାଏନାମାେନ ଖାଇ

େଦଇଛiି । ହାଏନା େସହି ସୁଡ ଭିତେର ନି ଜ ଛୁଆକୁ ଲୁ ଚାଇ
େଦଲା। ଏକ ଗାତ ଆଗେର ଏେତ ହାଡ ସାମାନ% अସªଭାବି କ
ଲାଗୁଥିଲା। ହାଏନାମାେନ ନି ଜର ଗାତ ଆଗେର ମୁt ଆଉ ହାଡମାନ
ପକାଇ ଥାଆiି । େତଣୁ ହାଏନାର ରହି ବା ାନ ଜାଣିବା ବହୁତ କ
ନୁ େହଁ ।
େସମାେନ ଗାତ ଚାରି ପାେଖ କି ଛି ସମୟ ବୁ ଲି ବାକୁ ଲାଗିେଲ। କି ଛି
ଲାଭ ନାହV। ହାଏନା ଭିତେର ଲୁ ଚି ଯାଇଥିଲା। ସି ଂହ ଦୁ ଇଭାଇ ଓ ମା’
ଆଉ अେପkା ନକରି ନି ଜ ରା\ାେର ଆେଗଇ ଗେଲ।
କମଶଃ
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ନୂ ଆ କାହାଣୀ
ଶୁଭାଶି ଷକୁ େଯେତେବେଳ ମାତ ତି ନି-ଚାରି ବଷ, ଠି କ୍ େସହି େବେଳ
ତା ବାପା ମା’ ଗଁାେର ଛାଡ଼ି ଚାଲି ଗେଲ ସହର ସଭ%ତାକୁ  ବାପା ତା’ର
ଚାକି ରୀ

କରୁଥିେଲ

ଦୁ ର

ସହରେର

େଜେଜ

ଓ

େଜେଜମା’ର

ଆେoାଳାୟି ତ େସcହ ଶuାେର େସ େଚା କରୁଥିଲା େଗାେଟ ଭଲ ପି ଲା
େହବ ତାକୁ େକହି ପେଦ अେଧ ରାଗେର କହି େଦେଲ େଜେଜମା’ର
ବି ପି ବଢ଼ି ଯାଏ अାେର ଲୁ ଗା ଗୁେଡ଼ଇ ନି ଜ ଶ¨େର କଷିଥାେଲ
କହି ଥିବା େଲାକଟିକୁ ବି ଚରା େସ अନ% େଲାକ େହଉ କି ନି ଜ େଲାକ
େହଉ ତୁ eାଟାେର କାନ ମୁt ଆଉଁସି ହୁଏ अନନ% ଚୁ ]କୀୟ ଆକଷଣ
ଥିଲା େଜେଜମା’ ଓ ନାତି ମଧ%େର
ତା’ପେର େସ ଗଁା ୁଲକୁ ପଢ଼ି ବାକୁ ଗଲା ପଥମରୁ ଘର
ପରି ଜନ) େସcହ ଓ େମାହକୁ ଭୁ ଲି ୁଲ୍ ଯି ବାକୁ ବାହାରୁ ନଥିଲା
େସଥିପାଇଁ ମୂଲିଆ କମଳା ପରି ଡ଼ା ଟାଣି େଘାଷାରି େନଇଯାଏ ଗୁରୁଜୀ)
ପାଖକୁ  ଯଦି ଓ େସ ବି େଜେଜମା’ଠାରୁ ଦି ’ପଦ କଡ଼ା କଥା ଶୁେଣ
େହେଲ େଜେଜ) ତାଗିଦେର େସ େଜେଜମା’ର କଡ଼ା କଥାକୁ ଜpାପାନ
ସୁଧାଂଶୁେଶଖର ଦି େବଦୀ

ଭାବି ହଜମ କରିଦି ଏ ୁଲେର ଗୁରୁଜୀ) ନାଲି ଆଖି ଓ ପାଖେର
ପଡ଼ି ଥିବା େବତବାଡ଼ି କୁ େଦଖି ତା କାo ସି ନା ବo େହାଇଯାଏ େହେଲ
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ପ%ାେର ସୁସୁ କରିଦି ଏ ମୂତ ଦୁ ଗhରୁ ବି ରତି ପାଇଁ ନାକେର ରୁମାଲ
େଗ}ି ଗର ଗର େହାଇ ଗୁରୁଜୀ କହiି , “ତୁ ରi େନଇଯା ଏଇଟାକୁ 
ଏଇଟାର ପାଠ େହବନି କି ଶାଠ େହବନି ” ଗୁରୁଜୀ) ଆା ମାନି ତାକୁ
ପୁଣି ଘରକୁ େଫରାଇ ଆେଣ କମଳା ପରି ଡ଼ା
ଏଇମି ତି କି ଛି ଦି ନ ରି ହାସଲ୍ ପେର ୁଲର େମାହକୁ ଆପେଣଇଲା
ଶୁଭାଶି ଷ ଭଲ ପି ଲାଟିଏ େହବାପାଇଁ େଚା କଲା ମଣିଷ ଭଳି
ମଣିଷଟିଏ େହବାପାଇଁ ପାଠପଢ଼ାେର ମନ େଦଲା େହେଲ ସବୁ ଭାବନା
ଓ ଇeାର ମାଲି କ ଯଦି ମଣିଷ େହାଇଯାiା ତା’େହେଲ ଭଗବାନ) ସ[ା
ରହiାନି 
अଧାପlରି ଆ ଭାେବ ବହି ପତେର େଡାରୀ ବhା େହଲା ତା’ର ଏ
ଘର େସ ଘର େହାଇ ଟୁ %ସନ୍ କଲା ଚାକି ରୀଟିଏ ପାଇଁ ଘୁରିଲା ସହରଠୁ
ସହର େଭାକ ଦାଉେର ରା\ାକଡ଼ ପାଣି ଟ%ାପରୁ େପେଟ ପାଣି
ପି ଇେଦଇ ଉଦର ଶାi କଲା ବି ନା ଭଡ଼ାେର େଟନେର ଯାଇ େରଳେୱ
ଜି .ଆର୍.ପି ବଳ)ଠୁ ମାଡ଼ ଖାଇ ଥାନାେର ରହି ଲା େପାଲି ସ ପଡ଼ି ଆେର
ଇରଭୁ % େଦଉଥିବା ସି େଲକ୍ସନ୍ ଲାଇନେର ଲାଇନଚୁ %ତ େହାଇ
େପାଲି ସ ଲାଠି ର ପାହାର ଖାଇ ଆ·ୁ ଗ·ି ଜଖମ କଲା ଗଁାର କୁ ଜି
େନତା)ଠୁ ଆରm କରି ସରପ, ସଦର ବି ଧାୟକ ପଯ%i ଚାକି ରୀଟିଏ
ପାଇଁ ସଭି ) ପାଖେର ହାତ େଯାଡ଼ି ଲା ସଭି) ପତି ଶୃତିର ମୁଖା
ଆଢୁ ଆଳେର ବି ଶି ବ%nିମାନ) ଚାକି ରୀଟିଏ େଦବାର ପହସନ
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େହଲା ସକାଳୁ ସ}ଯାଏ
େଶଷେର ତାକୁ

େଗାଟିଏ अନି ୟମି ତ (େଟୋରାରୀ) ଶି kକ

ଚାକି ରୀ ମି ଳିଗଲା ନି ଜ ଗଁା ଇଂରାଜୀ ମି ଡ଼ିୟମ୍ ୁଲେର ପାୟତଃ ଏହି
ଶି ଷକ ଜୀବନରୁ ଆରm େହାଇଥିଲା ତା ଜୀବନେର ନୂ ଆ କାହାଣୀ...
ଭଲ ପାଇବାର ନି ଶା ଘାରି ଲା ଶୁଭାଶି ଷକୁ  ଝି अଟିଏ ଝି अଟି
କକାଝି अ ସାେ କେଲଜେର ପଢୁ ଥିଲା अେନକ ଦି ନ ତା) ଘରକୁ
ଯାଆସ କେର କକାଝି अ ସେ ଗପମାେର ହେସ, ହସାଏ ସଭି)ୁ
ଆପଣାର କରି ବାକୁ ପୟାସ କେର ହଠାତ୍ ଦି େନ ଶୁଭାଶି ଷ ମନକୁ
ଛୁଇଁଗଲା, ଝି अଟି ସହ ମି ଶିବ, ଗପି ବ, ଭଲପାଇବ ଓ ତାକୁ ଜୀବନସାଥୀ
କରି ବ କଥାେର अଛି , “ଯାହାକୁ ଯି ଏ ରେସ, କି ଆଫୁଲ ପରି ବାେସ”
େସଇୟା େହଲା ଜେଣ अନ%ଜଣକ ପାଖେର ମନର ଭାଷାକୁ
ବଖାଣିବାପେର ଭଲପାଇବାର ନୂ ଆ କାହାଣୀଟିଏ ଗଢ଼ି ଉଠି ଲା ଦୁ ହV)
ଭିତେର ଦୁ ହV) ମନ ମଧ%େର ଦୃ ଶ%େହଲା ଭଲପାଇବାର ପତି ଛବି ,
अସୁମାରୀ ଆଶାର ଉଦାହରଣ
अଥଚ
େଦେଲନି 

ଦୁ ହV)

अଭିଭାବକ

ପରି ିତି କୁ

ସହ%

ଏଭଳି

କରି

ଦୁ େହଁ

ଭଲପାଇବାକୁ

ସତି

ବୃ ହନc ଳାର

ଜୀବନ

ବି େତଇେଲ କି ଛିଦିନ ଝି अଟି ତା’ ବାପା, ମା’ର ଶି କୁଳି େର ବhାେହାଇ
ଛଟପଟ େହଲା ଆଉ ଶୁଭାଶି ଷ ଭଲ ପାଇବାର अ)କୁ ବୁ ଝି ନ ବୁ ଝି
ଉ[ର ପାଇବା ଭରସାେର अେପkା କଲା
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ସବୁ अେପkାର अi ଥାଏ ଦି େନ େସହି ଝି अ ଆସି ଶୁଭାଶି ଷକୁ
କହି ଲା, “ଚାଲ ବାହା େହାଇପଡ଼ି ବା ନେହେଲ େମା ବାପାମା’ େମାେତ
ଆଉ େକଉଁଠି ବାହା କରି େଦେବ”
ବାସ୍, ତା’ପେର ଆଉ କଣ?
ଦୁ େହଁ ଛoି େହାଇଗେଲ ଏକ ନୂ ତନ ବhନ ସୂତେର ବାଜା
ମହୁରୀ ବାଜି ଲାନି କି ବାଣ-େରାସଣୀ ଫୁଟିଲାନି  କନକ ଦୁ ଗା ମoିର ଓ
େକାଟ୍

ଜଜ)

ସାମନାେର

ଫୁଲମାଳର

ଆଦାନପଦାନ

େହଲା

େସହି ଦିନଠୁ ଦୁ େହଁ େହାଇଗେଲ ବି ବାହି ତ ଦ[ି
ଶୁଭାଶି ଷ େପମବି ବାହ କଲା େବାଲି େକହି ଘେର ପଶୟ େଦେଲ
ନାହV ଘରର ସମ\ ସଦସ% ଛୁଆଠୁ ବୁ ଢ଼ା ଯାଏଁ ସଭିଏଁ ବି ଗିଡ଼ିେଲ
ବି ଗିଡ଼ିଯିବା ସ ାଭାବି କ କୁ ହାନାହV େବାଲାନାହV ଝି अଟାକୁ େନଇଗଲା
େକାଉ ମoିରେର ଫୁଲମାଳଟିଏ ଗେଳଇ େନଇ ଆସି ଲା
ଏଇଟା କଣ ବାହାଘର?
ବାହାଘର ନଁା ଠାଇଁଘର?
ସଭି) ମନେର ସମାନ ପଶc ବାଜା ବାଜି ଲାନି , ବାଣ ଫୁଟିଲାନି ,
ବାହBଣର ମ ଉାରଣ େହଲାନି  ହାତଗ·ି ପଡ଼ି ଲାନି  ଏପରି କି
ବାପା, ମା’ ଭାଇ-ବhୁ -କୁ ଟୁ ] େକହି ଜାଣିପାରି େଲନି  अଥଚ ଶୁଭାଶି ଷ
ବାହା େହାଇଗଲା?
ବାହା େହାଇଗଲା ତ କଣ େହଲା? अs େକେତ ଜଣ)ୁ
ଆହାନ ଇ-ପତି କା ସୂ  ନି ଃଶୁ! ବି ତରଣ େହତୁ ଡା େଜ%ାତି ପସାଦ ପ'ନାୟକ) *ାରା ପତି +ି ତ ଓ ପକାଶି ତ | Aahwaan.com | 78

Download Magazine from www.aahwaan.com

ଆହାନ ଇ-ପତି କା, ଶତକ ସଂରଣ, ଜୁ ଲାଇ ୨୦୧୮

ଛାଡ଼ି େଦେଲ ସାରା ଦୁ ନି ଆର େଲାକ ତ ବାହା ହୁअiି  ପି ଲା-ଝି ଲା
କରiି  ଏଇଟା େକାଉ ନୂ ଆ କଥା େଯ ହଁ େବଦୀେର ବସି ବାହା
େହାଇଥାiା ମoିରେର େହାଇଗଲା ଜଜ) ସଖେର େହାଇଗଲା,
ଏକା କଥା େଯମି ତି େହଉ ବାହାସାହା େହାଇ ସଂସାର ଚକକୁ
ଚଳାଇପାରି େଲ େହଲା
ସଂସାର ବାhିବାର ନୂ ଆ ଜୀବନ ଆରm େହାଇଗଲା ଗଢ଼ି ଉଠି ଲା
ଶୁଭାଶି ଷ ଓ ତା ¬ୀ ଭିତେର ନୂ ଆ କାହାଣୀର ଆଉ ଏକ ପୃଥିବୀ
େଯଉଁଠି େସ ନି େଜ ଓ ତା ¬ୀ ସ ପc ବି େଭାରି ତ ରାତି  ରାତି ସାରା
ଖାଲି ସ ପc ସ ପc ଭିତେର अେନକ ମି ଥା ମି ଠା ଗୀତ ଗୀତ ଭି ତେର
େକାଇଲି ର ସାେରଗାମା-ପା ମଧୁ ମଳୟର ସି ର୍ର ସି ର୍ ହୱା ହୱା
ଭିତେର ଦାମୀ ପରଫୁ%ମର ମହକ
ଫୁଲ େଶଯେର ବସି ଥିଲା ତା ¬ୀ ଧି ମା େବଡ଼ଲାଇତେର ବାରି
େହଉଥିଲା ଚoବଦନୀକୁ  ଧି େର ଧି େର େବଡ଼ରୁମକୁ ପେବଶ କଲା
ଶୁଭାଶି ଷ ଇସ୍... ତା ସଖେର ଏ କି ଦୃ ଶ% େଯୗବନର ମନେଲାଭା
ମାନଚି ତ

ମାନଚି ତ

ଭିତେର

ପେଲାଭିତ

କାମନା

କାମନାର

ପେଲାଭନେର अ ପତ%େର ଶୀହରଣ ପୁଣି କାମନାର ତୃ ିପାଇଁ
ଆଦମ ଓ ଇଭର ସଂପକ େଦହ ଭିତରର େଦହଟିକୁ ନ ଛୁଇଁେଲ ମନ
ତଳର ମନଟିକୁ େକେବ ଛୁଇଁ ହୁଏନାହV
ଦୁ େହଁ ଜାଣିଥିେଲ େଦହଟା ଆରm କି େଶଷ ନୁ େହଁ  ମାଧ%ମ
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ମାତ ଆଉ େସଇ ମାଧ%ମଟା ଚମାର ବି oୁ ସଦୃ ଶ
ପୃଥିବୀ ଓ ଆକାଶ
ଭअଁର ଓ ଫୁଲ
ଜହc ଓ କଇଁ
ଜୀବନ ଓ େଯୗବନ
ସବୁ

ଏକାକାର େଯମି ତି ଯାହାର ପାିେର ସାରା ଜଗତ

ମହି ୟାନ େହାଇଥାଏ
ସାରାଜଗତ ଫା ରାତି େର ସ ପc ସକାଳର ଫାେର ସରିଯି ବ
ସରି ଯିବ

କାମନା-

ବାସନାର

େଦୖ ହିକ

େଖଳ

ଆରm

େହବ

ଜୀବନଯଣାର େଦୗଡ଼
ଜୀବନ, ଖୁବ୍ ଲ]ା କାରଣ ସୁଖର अନୁ ଭବଟା अତି ଶୀଘ
ସରି ଯାଏ ବାକି ଦି ନଯାକ ଖାଲି ଦୁ ଃଖ ରାଜୁ ତି କେର
େସଇ ଦୁ ଃଖକୁ ଆପଣାର କରି ସୁଖର ସhାନକୁ अtାଳି େବ
ଶୁଭାଶି ଷ ଓ ତା ¬ୀ ନି ଜ େଲାକମାେନ ତା) ପାଇଁ ପର ଚାଖେt
ଜାଗା ପାଇଁ ପରି ିତି ସହ ମୁକାବି ଲା କରିେବ ଦୁ େହଁ  ତଥାପି अତି ନିଜର
େଲାକଟି ମା’ ବି େଲଇ େଯମି ତି ତା ଛୁଆକୁ ପାଟିେର କାମୁଡ଼ି ଧରି ଏଠି
େସଠି କୁ ହୁଏ, େସହି ଭଳି ଚକାiେର ଚକାଭଉଁରୀ େଖଳି େବ ଦୁ େହଁ 
अଭାବକୁ ଦୂ ର କରିବାପାଇଁ େଲାକ) ଘେର ମୂଲ ଲାଗିବ ଶୁଭାଶି ଷ
ସାଇେକଲ୍ େକରି ୟରେର ବ\ା ବ\ା ଚାଉଳ େବାହି େନଇ ସହରେର
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ବି କୀ କରି ବ ବାବୁ େଲାକ) ମାବଲ ଘରକୁ େମାଜାଇକ୍ ପଥରେର ଘସି
ଘସି ପାପୁଲି ଓ ଆୁଳି ଲହୁଲୁ ହାଣ େହବ ତଥାପି ତା ଦୁ ଃଖ ସରି ବନି 
ପୁଣି ନି ଜ େଲାକ) अତ%ାଚାରେର अତି + େହାଇଯି ବ ତା ¬ୀ
अତ%ାଚାର ସହି ସହି ତୁ ଠ ପଥର ପାଲଟିଯିବ େକାଳେର େଛାଟ ଝି अକୁ
ଧରି କଇଁ କଇଁ ବାହୁନି ବ अମାନି ଆ ଲୁ ହର ଧାର ତା ଆଖି େକାଣରୁ
ବହି ଯିବ ଶାବଣର ବାରି ପରି ...
ଦୁ େହଁ େଯେତ ପରିମାଣେର ଜୀବନଟାକୁ ଆୟ[ାଧି ନ କରି ବାକୁ
େଚା କରି େବ, େକଉଁଠି ନା େକଉଁଠି ଝୁି ପଡ଼ି େବ अhଗଳି ର
अhାରକଣା ପରି ଠି କଣା अtାଳି େବ ହୁଏତ अଭିଶ ଜୀବନ ପରି
ନି ଜ ଠି କଣା अtାଳୁ ଥିେବ ଦି ନ ପତି ଦିନ... େସ ଠି କଣା ଦୁ ହV) ପାଇଁ
ନି ରାଶାର ମରୁଭୂ ମି େହାଇପାେର अବା ଆଶା अସୁମାରୀର ନୂ ଆ
କାହାଣୀଟିଏ ଗଢ଼ି ପାେର, ତାହା େକବଳ ସମୟ ହV ଜାେଣ...

େଯାଗ ଫର୍ ଲାଇଫ୍,
ବି ସି-୭୪, େସ¿ର-୧, ସଲ୍ଟେଲକ୍, େକାଲକାତା-୬୪
ଭାମ%ଭାଷ : ୯୬୮୧୩୭୩୫୧୨
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ବଷା
ବୟସର अପରାହcେର ଆଜି ବାଦଲ। ଶୁଖିଲା ପତ ଝଡ଼ି ପଡ଼ି ଲା
ପରି ତା’ ଜୀବନ େକେତେବେଳ େଯ ଝଡ଼ି ପଡ଼ି ବ କି ଏ ବା କହି ବ। େସ
ଜମା ବି କାoିବାକୁ ଭଲ ପାଏନି । କାରଣ ତାକୁ ତା ବଷା ପରା ମନା
କରି ଛି କାoିବାକୁ । େହେଲ ଏ अମାନି ଆ ଲୁ ହ ଗୁଡ଼ିକ କ’ଣ େବାଲ
ମାନiି । େକେତେବେଳ अଜାଣତେର େବାହି ଯାଆiି େଯ ନି େଜ ବି
ଜାଣି ପାେରନି । ଏେତ ବଡ଼ ଦୁ ନି ଆେର େସ ପୁରା ଏକା। ବାସ ବୁ ଢ଼ୀ
ବି ନି ମାଉସୀ ଘରର ସବୁ ପାଇଟି କରି େଦଇ ଯାଆiି । ସବୁ େବେଳ
କାମ ସାରି ଯିବା େବଳକୁ ତା ବାଦଲ ବାବୁ )ୁ ସବୁ ବୁ େଝଇ େଦଇ ଯାଆiି
ଖାଇବା ପି ଇବାଠୁ ଆରm କରି ଔଷଧ ଖାଇବା ପଯ%i ସବୁ କି ଛି।
େହେଲ ବାଦଲ ସବୁ େବେଳ ଏକା ଏକା ଏକ େଚୗକି ଉପେର ବସି େକଉଁ
ଏକ अଜଣା ଦୁ ନି ଆେର ହଜି ଯାଇ େକେତେବେଳ ମୁରୁକି ହସ େଦଉଥିବ
ତ େକେତ େବଳ ଖି ଲିଖିଲି େହାଇ ହସୁଥିବ। କ’ଣ ପାଇଁ େକଜାଣି। ବି ନି
ମାଉସୀର େସ ସବୁ େବାଧର ବାହାେର। େକେତ ଥର ବାଦଲବାବୁ )ୁ
ପଚାରି ଛି େହେଲ କ’ଣ େସ କି ଛି କହି େଲ ସି ନା। େଯେତେବେଳ ବୁ ଢ଼ୀ
ଜି େତo କୁ ୍ମାର କହଁ ର

ମାଉସୀ କି ଛି ପଚାରି ବ ବାଦଲ ଖାଲି ସିB ତ ହସଟିଏ େଦଇ ଦି ଏ ଆଉ
କି ଛି କୁ େହନି । କି l ମାସ ସରି ବା ପବ
ୂ ର
 ୁ ବୁ ଢ଼ୀ ମାଉସୀ)ୁ ଦରମା
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େଦବାକୁ େକେବ ଭୁ େଲନି । ସବୁ େବେଳ ତ େସ େକଉଁ ଏକ अଜଣା
ଦୁ ନି ଆେର। ନି େଜ ନି େଜ ହସୁଥିବ ଆଉ େବେଳେବେଳ ନି ଜ ସହି ତ
କଥା େହଉଥିବ। ବୁ ଢ଼ୀ ବି ନି ମାଉସୀ ପାଖ ପଡ଼ି ଶା ଠାରୁ ସବୁ ଜାଣିବାକୁ
େଚା କେର। ସବୁ ଘଟଣା ଜାଣି ଭାରି ମନ ଦୁ ଃଖ କେର ଆଉ ତା
ବାଦଲବାବୁ )ର ଭଲେର ଯତc େନବାକୁ େଚା କେର।
ବାଦଲର େସହି अଜଣା ଦୁ ନି ଆ ବି ଷୟେର ଜାଣିବାକୁ େହେଲ
ଆମକୁ ଯି ବାକୁ ପଡ଼ି ବ େଢର କି ଛି ବଷ ତଳକୁ । ବାଦଲ ବାର]ାର ହଜି
ଯାଉଥିବା ଭାବନା ରାଇଜ ଭିତରକୁ । େଯେବ ବାଦଲର ପଥମ େଦଖା
େହାଇଥିଲା ବଷା ସହି ତ। ଆକାଶରୁ ଝରି ପଡୁ ଥିବା ବଷା ସହ ନୁ େହଁ ।
ବଷା ତା େପମି କା ସହି ତ। େସଦି ନ ବାଦଲ अଫିସ ଯି ବାପାଇଁ ତା’ର
ବାଇକେର ବାହାରିଥାଏ। େସେତେବେଳ କି ଛି ବାଟ ଗଲା ପେର
େଦଖି ଲା ଆଗେର େଲାକ ପବଳ ଗହଳି । ବାଦଲ ଯାଇ େଦେଖତ
େଗାେଟ ଝି अ ସଡ଼କ ଦୁ ଘଟଣାର ଶି କାର େହାଇ ରା\ାେର ପଡ଼ି ରହି ଛି।
ଆଉ େଲାକମାେନ େକବଳ େଦଖଣାହାରି ସାଜି ଛiି । େକହି େକହି ତ
େମାବାଇଲେର ଭିଡ଼ି ଓ େରକଡ଼{ଂ କରି ବାେର ବ%\। କଣ ନା େଫସବୁ କ
ଆଉ ହାଟ୍ସଆପେର ଛାଡ଼ି େବ। ମାନବି କତା ସେତ ମରି ଯାଇଥିଲା।
ବାଦଲ ସଂେଗ ସଂେଗ ୧୦୮ ଡାଏଲ କରି ଆ]ଲାନ୍ସକୁ େଯାଗାେଯାଗ
କରି ବାକୁ େଚା କଲା। େହେଲ ଉ[ର ଆସି ଲା ଆ]ଲାନ୍ସ ନାହV।
କଣ କରିବ ଏେବ େସ। ପାଖେର ଥିବା େଲାକମାନ)ୁ

ସାହାଯ%
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କରି ବାକୁ କହି ଲା ସି ନା େକହି ଆଗକୁ ବାହାରି େଲ ନାହV। ରା\ାେର
ଯାଉଥିବା अେନକ अେଟା ଗାଡ଼ି କୁ ବାଦଲ अଟକାଇବାକୁ େଚା କଲା
କି l େକହି ସାହାଯ% କରି ବାକୁ ନାରାଜ। ଏପେଟ ଝି ପ ଝି ପ ବଷା ବି
ଆରm େହାଇ ଯାଇଥାଏ। ବହୁତ କେର ଜେଣ अେଟାବାଲା
ରାଜି େହଲା ଦୁ ଘଟଣାର ଶି କାର ଝି अକୁ େମଡ଼ି କାଲ େନବା ପାଇଁ।
େଲାକମାେନ ବାଦଲ ସହ ମି ଶି େସଇ ଝି अକୁ अେଟାେର ବସାଇ େଦେଲ
ସତ। େହେଲ ତା ସହ େକହି େମଡ଼ି କାଲ ଯି ବାକୁ େକହି ବାହାରି େଲ
ନାହV। କହୁଥିେଲ ଝି अଟି ଯଦି ମରିଗଲା େପାଲି ସ େକସ େହବ। ଏେତ
ଭିତେର କି ଏ ପଶି ବ। କି ଛି ନଭାବି ବାଦଲ ରା\ା ପାଖ େଦାକାନ
କଡ଼େର ନି ଜ ବାଇକଟିକୁ ରଖି ଏକୁ ଟିଆ अେଟାେର ବସି ଗଲା। अେଟା
ମାଡ଼ି ଚାଲି ଲା ପା କି .ମି . ଦୂ ରେର ଥିବା ହିଟାଲ अଭିମୁେଖ। ଝି अଟିର
େଚତା ବୁ ଡ଼ି ଯାଇଥାଏ।
ହିଟାଲେର ପହେi ଡାnରବାବୁ

େଦଖି

ସଂେଗ ସଂେଗ

अପେରସନ ଥିଏଟରକୁ େନବା ପାଇଁ କହି େଲ। ଡାnରବାବୁ କହି େଲ
ଟିେକଟ କରି ତି ରିଶ ହଜାର ଟ)ା ଜମା କରି ବା ପାଇଁ। ଟିେକଟ
କାଉରେର ତ େପେସର ନଁା କହି ବାକୁ ପଡ଼ି ବ ନା। ବାଦଲର
ପାଟିରୁ ହଟାତ ବାହାରି ଯାଇଥିଲା ଝି अଟିର ନଁା ବଷା। ଆଉ େସ ଠି କଣା
ଜାଗାେର ନି ଜ ଠି କଣା େଦଇଥିଲା। ଏଟିଏମରୁ ଟ)ା ଆଣି ବାଦଲ
ଡି େପାଜି ଟ ବି କରି େଦଲା। अପେରସନ ଆରm େହାଇ ଯାଇଥାଏ।
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ଆଉ ବାଦଲ ବାହାେର अେପkା କରି ଥାଏ। ମନେର ତାର େକେତ ପଶc
ଉ)ି ମାରୁଥାଏ। କି ଏ େସ ଝି अ। େକାଉଠି ଘର ତାର। ନଁା ତା’ର
କଣ। େକମି ତି ତା ଘରେଲାକ)ୁ ଖବର େଦବ। अେପkା କରି ରହି ଲା
अପେରସନ େଶଷ େହବା ପଯ%i। ନି ଜ अଫିସକୁ େଫାନ କରି
ଘଟଣାବଳୀ କହି ଛୁଟି ବି େନଇଗଲା। ଡାnରବାବୁ

अପେରସନ

ଥିଏଟରରୁ ବାହାରୁ ଆସେi ବାଦଲ ଝି अର अବା ବି ଷୟେର ଜାଣିବାକୁ
ଚାହVଲା। ଡାnରବାବୁ କହି େଲ, “ଝି अଟିର ଜୀବନ ବିଯାଇଛି କି l ଏ
ପଯ%i େଚତା େଫରି ନି। ଯଦି ଦୁ ଇଦି ନ ଭିତେର େଚତା ନ େଫେର
ବାକି ଭଗବାନ ଭରସା। ବାଦଲ କ’ଣ କରି ବ ଜାଣି ପାରୁନଥାଏ।
ତଥାପି ଭଗବାନକୁ ଡାକି ଝି अଟିର ପାେଖ ପାେଖ ରହି ଲା ଆଉ ତାର
ସୂ େଦଖାଶୁଣା କଲା। ଏ ଭିତେର ଦୁ ଇଦି ନ ବି ତିବାକୁ ବସି ଲାଣି
େହେଲ ନା ଝି अର େଚତା େଫରୁଛି ନା ଝି अଟିର ଠି କଣା ମି ଳୁଛି ।
େଫସବୁ କ ଆଉ ହାଟ୍ସଆପ ଜରି ଆେର ମଧ% ଝି अର େଫାଟ େଦଇ େସ
ଠି କଣା େଖାଜି ବାକୁ େଚା କରୁଥାଏ। ଡାnରବାବୁ ଆସି କହି େଲ ଆଉ
ଆଶା ନାହV। େସ ଏେବ େଶଷ अବାେର। ଠି କ ଏତି କି େବଳକୁ ନସ
ଆସି କହି େଲ ଝି अଟିର େଚତା ଆସି ବାକୁ ଯାଉଛି । ଡାnରବାବୁ ସଂେଗ
ସଂେଗ ଯାଇ ଝି अଟିର ପରୀkା କେଲ। ଆଉ କହି େଲ ଇଏ ଭଗବାନ)
ଚମାର ଛଡ଼ା ଆଉ କି ଛି ନୁ େହଁ । ବାଦଲ ବି ଖୁସି େହାଇ ଯାଇଥିଲା।
ଆଉ ତା’ର ଆଖି ରୁ କାହVକି େକଜାଣି ଦୁ ଇଧାର ଲୁ ହ ବହି ଯାଇଥିଲା।
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େସତି କି େବଳକୁ େସଇ ଝି अର ପରି ବାର େଲାେକ େଫସବୁ କରୁ ଖବର
ପାଇ ହିଟାଲ ପହି ଯାଇଥିେଲ। ବାଦଲ ଝି अ ସହି ତ କି ଛି କଥାେହବା
ପବ
ୂ ର
 ୁ ତା’ ଘର େଲାକ ତାକୁ ହସପି ଟାଲରୁ େନଇ ଯାଇଥିେଲ ବାଦଲକୁ
ତାର ମଣିଷପଣିଆ ପାଇଁ ଧନ%ବାଦ ଆଉ ତି ରିଶ ହଜାର ଟ)ା େଦଇ।
େହେଲ ବାଦଲକୁ କାହVକି େକଜାଣି ଭାରି କ ଲାଗୁଥାଏ। ଝି अଟିର
ବାଟ ଯି ବାକୁ େଯମି ତି अନାଇ ରହି ଥାଏ। ସେତ େଯମି ତି େସ ଚାହଁୁ ଥିଲା
ସମୟଟା ଟିକିଏ ଧି ର େହାଇଯାଆiା କି । ଏଇ ଦୁ ଇଦି ନର ହିଟାଲେର
ରହଣି ଭିତେର େଯମି ତି େସ ଝି अ ତାକୁ ଭାରି ନି ଜର ନି ଜର ଲାଗିଥିଲା।
େବାଧହୁଏ ବାଦଲ ତାକୁ ଭଲ ପାଇ ବସି ଥିଲା। େହେଲ େସ ସାହସ କରି
କହି ପାରିଲା ନା ସମୟ ତାକୁ ସୁେଯାଗଟିଏ ବି େଦଲା। ଖାଲି େସ
ଜାଣିବାକୁ ପାଇଲା େଯ ଝି अଟିର ନଁା ବଷା ନୁ େହଁ । ତାର ନଁା େହଲା
ଭାବନା।
େସ ବାଦଲ ପାଖରୁ ଚାଲି ଯାଇଥିଲା ସି ନା େଯମି ତି େସ ତା
ଭାବନାେର ରହି ଯାଇଥିଲା। ଭାବନା ସତେର େସଦି ନ ଭାବନା େହାଇ
ଯାଇଥିଲା। ଭଗବାନ)ର ଯାହା ଇଛା କହି ବାଦଲ ତାର ସବୁ ଦି ନିଆ
ଜୀବନେଶୖ ଳୀକୁ େଫରି ଯାଇଥିଲା ଭାବନାକୁ େନଇ ଥିବା ତାର ସB ତିକୁ
ଛାତି ତେଳ ସାଇତି ରଖି । ଏମି ତି କି ଛି ମାସ ବି ତିଗଲା। ଦି େନ ବାଦଲ
अଫିସରୁ ଘରକୁ େଫରି କବାଟ େଖାଲି େଦେଖ ତ କବାଟ ତେଳ ପଡି ଛି
ଚି ଠିଟିଏ। ଉପେର ବଡ଼ ବଡ଼ अkରେର େଲଖା େହାଇଛି ବଷା। ବାଦଲ
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େକୗତୁ ହଳର

ସହ

ଚି ଠି

େଖାଲି ବାକୁ

ଲାଗିଲା।

ଚି ଠିେର

େଲଖା

େହାଇଥିଲା,
“kମା କରି େବ େସଦି ନ ହିଟାଲେର େଦହ ଭଲ ନଥିବାରୁ ଆଉ
ଦୁ ବଳତା अନୁ ଭବ େଯାଗଁୁ ମଁୁ ଆପଣ) ସହି ତ ଟିକିଏ କଥା ବି େହାଇ
ପାରି ନଥିଲି। େମାେତ ନୂ ଆ ଜୀବନ େଦଇଥିବାରୁ ମଁୁ ଆପଣ) ପାଖେର
ଚି ରଋଣୀ। େମଡ଼ି କାଲ େପସକି Àନରୁ ଆପଣ) ଠି କଣା ପାଇଲି । ଆଉ
ଜାଣିବାକୁ ପାଇଲି େମାର ନୂ ଆ ନଁା ବଷା। ଜାଣି ଭାରି ଖୁସି ଲାଗିଲା।
ଆପଣ ତ ନଥିେଲ େତଣୁ ଏଇ ଚି ଠି ଛାଡ଼ି ଯାଉଛି । ତେଳ େମା େଫାନ
ନ]ର୍... କଲ୍ କରି େବ।
ଇତି ... ଭାବନା ନୁ େହଁ ବଷା।
ବାଦଲ ଭାରି ଖୁସି େହାଇ ଯାଇଥିଲା ଆଉ ତାର େମାବାଇଲକୁ
େଖାଜୁ ଥିଲା ଭାବନାକୁ େଫାନ କରି ବ େବାଲି ।
X

X

X

X

X

ସମୟକେମ ଦୁ ହV) ଭି ତେର ବhୁ ତାରୁ ସକ ନି ବିଡ଼ େହବାକୁ
ଲାଗିଲା। ଆଉ ବhୁ ତା ଧି େର ଧି େର େପମେର ପରି ଣତ େହଲା। େଦଖା
ସାkାତ ବି େହଲା। ଭାବନା) କଥାେର ରାଜି େହାଇ ତାର ବାପାମା’
ବାଦଲ ସହି ତ ବାହାଘର କରି େଦଲ। ବାଦଲ ସବୁ େବେଳ ଭାବନାକୁ
ବଷା ହV ଡାେକ। ସେତ େଯମି ତି ଭାବନା େସଇ ଡାକେର ହV ଖୁସି।
େଯମି ତି ଦୁ ନି ଆର ସବୁ ଖୁସି ବାଦଲ ଆଉ ବଷା ପାଇଁ ହି ରହି ଥିଲା।
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ବାଦଲ ବଷାକୁ ଆଉ ବଷା ବାଦଲକୁ ବହୁତ ଭଲ ପାଉଥିେଲ। ବଷାର
ପି ଲାଳି ଆମୀ ବାଦଲକୁ େବଶି ଭଲଲାେଗ। ବଷା ବାଦଲର ହାତରୁ କି ଛି
ଖାଇବା ପାଇଁ ସବୁ େବେଳ କି ଛି ନା କି ଛି ବାହାନା କେର। କେହ, ‘ଆଜି
େମା ହାତେର େମେହoୀ ଲାଗିଛି, ଆଜି େମା ହାତ କ େହଉଛି ।’
ଏମି ତି अେନକ। ଆଉ ଖାଇସାରି ବାଦଲର େଡସେର ହV ତାର ମୁହଁ
େପାଛି ପକାଏ। ବାଦଲ ବଷାର ବାହାନା ସବୁ ବୁ ଝି ପାେର କି l ବଷାର
ଖୁସି ପାଇଁ େସ େସଇଥିେର ବଷା ସହ ସାମି ଲ େହାଇଯାଏ। ଆଉ ବଷା
େବେଳେବେଳ ବି ନା କାରଣେର ବାଦଲ ଉପେର अଭିମାନ କରି
ରୁଷିଯାଏ। କଥାବାତା କେରନି । େକବଳ ବାଦଲ ତାକୁ େସcହେର ଟିକିଏ
ମନାଉେବାଲି । ବାଦଲ ବି ମନାଏ ଆଉ ବଷା ମାନି ଯାଏ ଆଉ ବହୁତ
ଖୁସି ହୁଏ। କି l ବାଦଲ ଆଖି ରୁ େକେବ ଲୁ ହ ବହି ବାକୁ ଦି ଏନି ।
େଯେତେବେଳ ବି କି ଛି ବି ପଦ ଆେସ େସ ବାଦଲ ଆଗେର ଠି ଆ
େହାଇପେଡ଼। ସମୟର େସାତେର ଦୁ ହV)ର ଜୀବନ େବଶ୍ ହସ ଖୁସିେର
ଗଡ଼ି ଚାଲି ଥାଏ। ଏ ଭିତେର େସମାେନ ବାହାଘର ପେର ପଚି ଶଟି ବସi
अତି କାi କରି ସାରି େଲଣି। ଖାଲି ଏତି କି ଦୁ ଃଖ ଭଗବାନ ତା)ର
େକାଳକୁ ଛୁଆଟିଏ େଦେଲନି । ତଥାପି ଦୁ େହଁ େକେବ ମନ ଦୁ ଃଖ କରି
ନାହାiି । ହାତେର ହାତ େଦଇ ଜୀବନକୁ ଜୀଇଁ ଚାଲି ଛiି ।
ଦି େନ ବାଦଲ अଫିସେର ଥାଏ। ପଡ଼ି ଶା ଘରୁ େଫାନ ଆସି ଲା
ଭାବନାର େଦହ ବହୁତ ଖରାପ। ଶୀଘ ଆସି ବାକୁ । ବାଦଲ ଶୀଘ ଆସି
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ଭାବନାକୁ

ହିଟାଲ

େନଇଗଲା।
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ରn

ପରୀkାରୁ

ଜଣାପଡି ଲା

ଭାବନାକୁ ବ| ଡ଼ କ%ାନ୍ସର ଆଉ ଲା େଜ। ବାଦଲ ଉପେର ସତେର
େସ ଦି ନ ବାଦଲ ଛି ଡ଼ି ପଡ଼ି ଥିଲା। େକମି ତି ସାମcା କରିବ େସ ଏେବ
ଭାବନାକୁ । କଣ କହି ବ ଆଉ ନି ଜକୁ େକମି ତି ସmାଳି ବ। େକମି ତି
ବିବ େସ ତା ବଷା ବି ନା। ଡାnର) କହି ବା अନୁ ସାେର ଆଉ ଭାବନା
ପାଖେର ମାତ ୨୪ ଘା। େସ ଭାବନା ପାଖେର ହV ବସି ଥାଏ। ଭାବନା
ବାଦଲ େକାଳେର ମୁt ରଖି େଶାଇଥାଏ। ବାଦଲର ଲୁ ହର ଶେର
ଭାବନାର ନି ଦ ଭାିଗଲା। େସ କହି ଲା, “ଆେର କଣ ମଁୁ ଚାଲି ଯିବି
େବାଲି ମନ ଦୁ ଃଖ କରୁଛ। ମଁୁ ତୁ ମର ଆଉ ଡାnରବାବୁ ) କଥା ସବୁ
ଶୁଣିଛି। େମା ପାଖେର ଆଉ अs ସମୟ। ଜମା ବ%\ ହୁअନି ମଁୁ ତୁ ମକୁ
ଛାଡ଼ି କୁ ଆେଡ଼ ବି ଯି ବିନି। େମାେତ ଖାଲି କଥା ଦି अ ତୁ େମ େକେବ ବି
କାoିବନି । ବାଦଲ କାoୁ କାoୁ ପୁଣି େସ ନି ଜକୁ ନି ୟଣ କଲା ଆଉ
ଭାବନାର ହାତେର ହାତ ରଖି କହି ଲା େସ େକେବ ବି କାoିବନି େବାଲି ।
ଭାବନାର ଓଠେର ସିB ତ ହସଟିଏ େଖଳି ଗଲା। ଆଉ େସହି ମୁହୂ[େର ହV
ସବୁ ଦି ନ ପାଇଁ ବାଦଲକୁ ଛାଡି ଏ ଦୁ ନି ଆରୁ ସବୁ ଦି ନ ପାଇଁ ଚାଲି
ଯାଇଥିଲା। ବାଦଲ କାoି ନଥିଲା ସତ କି l େସ ସୂ ନି ରବ େହାଇ
ଯାଇଥିଲା। େସହି ଦିନଠୁ ବାଦଲ କାହା ସହି ତ ବି ଭଲେର କଥା ହୁଏନି ।
େକବଳ କଥା ହୁଏ ତା ବଷା ସହି ତ ଏକ अଲଗା ଦୁ ନି ଆେର।
ଏଇ ମାସ େକଇଟା େହବ ବାଦଲ ଚାକି ରୀରୁ अବସର େନବା
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ପେର अଧି କ ନି ଃସ େହାଇଯାଇଛି । ବିଛି ତ େକବଳ ତାର
ସB ତିେର। ବାଟ ଚାଲି ପାରୁଛି ତ େକବଳ ତା’ର ସB ତିର ଶnି ପାଇଁ।
କାରଣ ବଷାର ସB ତି ବାଦଲ ଆଖିେର େକେବ ଲୁ ହ ଆଣି ନି। େଯେତ
ପଯ%i ତା’ର ଛାତି ତଳର ହୃଦୟ ଧକ ଧକ କରୁଥିବ େସେତ ପଯ%i
ବଷା ତା ପାଇଁ ଜୀବi ଜୀବନସାଥି େହାଇ ରହି ଥିବ। େସ େକେବ
କାoିବନି କି ହାରିଯି ବନି । अବସର େନବା ପେର ପେର ପରି ବାର
ପତି େପାଷଣ ପାଇଁ କାମ େଖାଜୁ ଥିବା ଏକ अସହାୟ ବୁ ଢ଼ୀ ବି ନି ମାଉସୀ)ୁ
ମଧ% ନି ଜ ଘେର କାମେଦଇଛି । ବଷା ଯି ବା ପରଠାରୁ ବୁ ଢ଼ୀମାଉସୀ ହV
ବାଦଲର େଦଖା ଶୁଣାକେର। ଏମି ତି ଥିଲା ବାଦଲ ଆଉ ତା ବଷାର
କାହାଣୀ।
ସବୁ ଦି ନ ପରି ପରଦି ନ ସକାଳୁ ବୁ ଢ଼ୀମାଉସୀ ଆସି କବାଟେର
େବଲ ବଜାଇେଲ ବି ବାଦଲବାବୁ େଖାଲି େଲନି । ବୁ ଢ଼ୀ ମାଉସୀର
ସେoହ େହଲା। ସଂେଗସଂେଗ ବୁ ଢ଼ୀ ମାଉସୀ େପାଲି ସକୁ ଖବର
େଦେଲ। େପାଲି ସର ଉପିତି େର କବାଟ ଭାି ସମେ\ ଭିତରକୁ
ଗେଲ। େହେଲ ଏ କଣ ବାଦଲ ବାବୁ େଚୟାର ଉପେର ବସି ରହି ଛiି ।
ଓଠେର ତା)ର େଗାଟିଏ ବଡ଼ ସିB ତ ହସଟିଏ। ଆଉ ହାତେର ତା)ର
କାଗଜ ଖtିଏ। ବୁ ଢ଼ୀ ମାଉସୀ ବାଦଲବାବୁ )ୁ ଡାକ ଦି अେi ଜାଣିବାକୁ
ପାଆiି େସ ଆଉ ଏ ଦୁ ନି ଆେର ନାହାiି । ବୁ ଢ଼ୀମାଉସୀ) ଆଖିରୁ
ଧାରଧାର ଲୁ ହ େବାହି ଯାଉଥାଏ। ତା) ହାତେର ଥିବା କାଗଜେର
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େଲଖା େପାଲି ସବାବୁ ପଢ଼ି ବାକୁ ଲାଗିେଲ, େସଥିେର େଲଖା େହାଇଥିଲା,
“ବି ନି ମାଉସୀ ତୁ େମ େମାର ବହୁତ େଦଖାଶୁଣା କଲ। େମାର େମା
ବଷା କଥା ବହୁତ ମେନ ପଡ଼ି ଲାଣି। ମଁୁ ଏଠି କାoି ପାରି ବିନି ସି ନା ତା
ପାଖକୁ ତ ଯାଇପାରି ବି। ତା’ର ସB ତିେର ନୁ ହଁ ଏେବ ମଁୁ ତା ସାଥିେର
ରହି ବାକୁ ଚାହଁୁ ଛି । ଏ ଘର ଆଉ ଜାଗା ମଁୁ ତୁ ମ ନଁାେର କରି
େଦଇଯାଉଛି । ହଁ ଯଦି େକେବ କାହାକୁ ସାହାଯ% ଦରକାର ପେଡ଼
କରି ବାକୁ ଭୁ ଲି ବନି ।" ଏତି କି େପାଲି ସବାବୁ ବୁ ଢ଼ୀ ମାଉସୀ) ପାଇଁ େସ
ଚି ଠି ପଢ଼ି ଦିअେi, ବାହାେର େଜାରେର ବାଦଲ ଫାଟି ଘଡ଼ଘଡ଼ି ସହ ବଷା
େହବାକୁ ଲାଗିଲା। େବାଧହୁଏ ପୁଣି ବାଦଲ ଆଉ ବଷା ଏକାଠି େହାଇ
ଯାଇଥିେଲ ଆଉ ତା) େପମର अମରତªକୁ ବଖାଣି ଚାଲି ଥିେଲ। େକହି
ବୁ ଝି ନ ପାରି େଲ ବି ବୁ ଢ଼ୀମାଉସୀ େସ ସବୁ କୁ େବଶ୍ ବୁ ଝି ପାରୁଥିଲା।

କଲାଡ଼ି , ଫୁଲବାଣୀ
ଭାମ%ଭାଷ : ୯୪୩୯୫୪୨୫୨୧
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ପିଲାେବଳ କଥା
େଛାଟ େବଳର କଥା। କାହାରି ଯଦି ଓ kତି କରି ନ ଥିଲି, ତଥାପି
ମଁୁ ବହୁତ अଝଟିଆ, ଦୁ  ପକୃ ତି ର ଥିଲି। ପି ଜୁଳି ଗଛେର ଚଢି ବା,
ପି ଜୁଳି ଖାଇବା, ଆ] ଗଛେର ଚଢି ବା ଓ କାମୁଡି କାମୁଡି ଆ] ଖାଇବା,
ନଈେର ଗାେଧାଇବାକୁ ଗେଲ ଡି ଆଁ ମାରି ବା, ପହଁ ରା େଖଳ େଖଳି ବା,
ବାଟିେଖଳ େଖଳି ବା, ବାଘ େଛଳି େଖଳ େଖଳି ବା, ବି ଲ ମାଛ ଧରି ବା
ଇତ%ାଦି ଥିଲା ପି ଲା େବଳର ରୁଚି ।
ଲୁ ଚି ଲୁ ଚି ଯାତା େଦଖି ବାକୁ ଯି ବା, େଲାକ)ୁ ରାତି େର ଡ଼ରାଇବା
ଇତ%ାଦି ସତେର ମଜ଼ା ଲାଗୁଥିଲା।
ଦି ନକର ଘଟଣା। େସଦି ନ ପାଖ ଗଁ ାେର େମଳା ଚାଲି ଥିଲା।
େମଳାେର ଖାଇବା, େବଳୁ ନ କି ଣିବା, େଖଳନା କି ଣିବା, ନାଚ େଦଖି ବା
ଇତ%ାଦି ମଜ଼ା ଲାଗୁଥିଲା। ପୁଣି େଦାଳି େର ଝୁଲି ବା ଆଉ େଗାେଟ
ଆକଷଣ ଥିଲା। େଲାକମାେନ ବି ଭିନc ପକାର ଘେରାଇ ଜି ନିଷ େସଇ
େମଳାରୁ ହV ଆଣୁଥିେଲ। ଏହି େମଳା ଥିଲା େଲାକ ମାନ)ର ଏକ
ମି ଳନଳୀ ମଧ%। େସଠାେର ବhୁ ବାhବ, ସା ସାଥି ସମ\)ର
ସତୀଶ ଚo ସି ଂହ

େଭଟ ଘାଟ ହୁଏ। ସ} େବଳକୁ େଲାକମାେନ ଘରକୁ େଫରୁଥିେଲ।
ଆେମ ବି ଯାଇଥିଲୁ। କି l ଜଲଦି ଜଲଦି େଫରି ଆସି ଲୁ। अhାର
େହଲା। ତଥାପି େଲାକ ମାେନ େଫରୁଥିେଲ। େସତି କି େବେଳ ଆେମ
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େକେତଜଣ ସା େଲାକ)ୁ ଡ଼ରାଇବାକୁ ବାହାଲି ଲୁ। ଆେମ େଲାକ)ୁ
ଡ଼ରାଉ ଥାଉ, େସତି କି େବେଳ ଜେଣ ଝି अ ଭୁ ତ ଭୟେର େଦୗଡ଼ି ଲା
େବେଳ ଝୁି ପଡି ତେଳ ପଡ଼ି ଗଲା। ଖtିଆ ଖାବରା େହାଇଗଲା।
ବାପାେଲା, େବାଉେଲା ଚି ାର କଲା। େସ ଯାହା ବି େହଉ ତା ସେର
ଥିବା େଲାକମାେନ ତାକୁ ଉେଠଇ, ଝଡା ପୁଛା କରି ଘରକୁ େନଇଗେଲ।
େସଦି ନ ଘରକୁ ଯାଇ ରାତି େର ସªାଭାବି କ ନି ଦ େହଲାନି । େସହି
ଝି अର କ କଥା ମନରୁ ଲି ଭୁ ନଥାଏ। ଆେମ ନି ରୀହ ପି ଲାକୁ ହଇରାଣ
କଲୁ । େଦାଷ ନ ଥାଇ କ ପାଇଲା। ଠି କ େହଲା ନି । ଭାବୁ ଭାବୁ
େକେତେବେଳ ନି ଦ େହାଇଗଲା ଜାଣି ପାରି ଲି ନାହV। ତା’ ପରଦି ନ
ନି [ି େନଲି ଆଉ ଏଭଳି ଆ ଦୁ ାମି କରି ବିନି। େସଇୟା ହV େହଲା,
ସାମାେନ େଯେତ ଡାକି େଲ ମଧ% ମଁୁ ଆଉ ଗଲି ନାହV।
ଏହି େଗାଟିକ ଦୁ ାମି ସି ନା ଗଲା। କି l ଘେର अଝଟିଆ ଗୁଣଟି
ଯାଇ ନ ଥାଏ। ମା’)ୁ ଜି ଦି କରି ପଇସା ମାଗି ଲଡୁ ଖାଇବା, ଯାତା ଯି ବା
ଇତ%ାଦି ମନରୁ ଯାଇ ନ ଥାଏ। ମା’)ୁ େଯେତେବେଳ ପଇସା ମାେଗ
େସ େଦଇ ଦି अiି । େସଥିପାଇଁ ମା)ୁ

ମାଗିବା େଗାଟିଏ अଭ%ାସେର

ପରି ଣତ େହାଇଗଲା।
ହାଇୁଲେର ପଢୁ ଥିଲା େବେଳ େକେତକ ସା ସାଇେକଲେର
ଆସୁଥିେଲ। ତାକୁ େଦଖି େମାେତ ବି ଇଛା େହଲା।
ବାପା ଜେଣ ଚାଷୀ ଥିେଲ। ବି ଲ ବାଡ଼ି ରୁ ଯାହା ହୁଏ ବଳକା ତକ
ବି କି ଟ)ା ସଂଚଉଥିେଲ। େମାର ପାଠପଢା ଖ େଦଉଥିେଲ। େସଥିରୁ
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ଘର ମଧ% ଚଳାଉଥିେଲ। ପୁଣି, ବhୁ ବାhବ େବଭାର ଖ। ଏ ସବୁ
ଖ େସହି ପଇସାରୁ ହV େମାଉଥିେଲ।ମା’ଠୁ ଶୁଣିଛି ,ବାପା େଗାେଟ
ଭଲ ଘର ବେନଇେବ ।
େମାର କି l ସାଇେକଲ ଚଢି ବା ନି ଶା ମନରୁ ଯାଉ ନ ଥାଏ।
ମା’)ୁ ଗାଡି କଥା କହି ଲି। େମା କଥା ଶୁଣିଲା ପେର ଟିେକ ଚକି ତ
େହେଲ। କହି େଲ େଦଖିବା। ମଁୁ ଆଉ କି ଛି କହି ପାରିଲି ନାହV। କି l
ସାଇେକଲ କଥା ମନରୁ ଯାଉ ନ ଥାଏ।
ମା’ ଜାଣିଛiି ଏହି ଭିତେର ପୁअର ସାଇେକଲ କି ଣା େହବ େବାଲି
ଟ)ା େଯାଗାଡ େହାଇଛି । ପୁअକୁ

ଦୁ ଃଖ େଦବାକୁ

ମା େକେବ

ଚାହାiି ନି । ଏକଥା ସତ। େଛାଟିଆ ପୁअଠୁ ବି ଧା ଖାଇେଲବି ମା ହସି
ହସି ପୁअକୁ ବୁ ଝାଏ। ପୁअ ସାଇେକଲ ଚଢି େଲ େକେତ ଖୁସି େହେବ ମା।
କି ଛିଦିନ

ଗଲା।

ପୁଣି,

ସକାଳୁ

ସକାଳୁ

େସକଥା

ମା)ୁ

େଦାହରାଇଲି । ପଥେମ ମନା କରୁଥିେଲ। ତା’ପେର କହି େଲ ତୁ ବ%\
ହ ନା। େତା ବାପା)ୁ କହି ବି, େସ େତା ପାଇଁ ସାଇେକଲ କି ଣି
େଦେବ। ଏକଥା ଶୁଣିଲା ପେର ବହୁତ ଖୁସି ଲାଗିଲା। ଖୁସିେର ୁଲ
ଗଲି । େସଦି ନ ଏେତ ଖୁସି ଥିଲି େଯ କଲମ ଛାଡି ଯାଇଥିଲି। ଜ%ାମି ତି
ବ§ ମଧ% ଛାଡି ଯାଇଥିଲି। ବାଟେର ମେନ ପଡ଼ି ଲା। ପୁଣି ଘରକୁ
େଫରିଲି ।ଘେର ପହଂଚି େଦଖି ଲି ବାପା ଛୁଆ) ପରି କାoୁ ଛiି ।
ପାଖେର ମା’ବସି କି କହୁଥିଲା ଛୁଆଟା ଘରୁ ବାହାରି ଛି ଏେବ ଏମି ତି
କାoିେଲ ତା’ର अମଳ େହବ। େକାହ ଭରା କ·େର ବାପା କହି େଲ
ଆହାନ ଇ-ପତି କା ସୂ  ନି ଃଶୁ! ବି ତରଣ େହତୁ ଡା େଜ%ାତି ପସାଦ ପ'ନାୟକ) *ାରା ପତି +ି ତ ଓ ପକାଶି ତ | Aahwaan.com | 94

Download Magazine from www.aahwaan.com

ଆହାନ ଇ-ପତି କା, ଶତକ ସଂରଣ, ଜୁ ଲାଇ ୨୦୧୮

ଧି କ େମା ଜୀବନ। ସା ମାନ) ପାଖେର େକେତ अ\ବ%\
େହଉଥିବ। େମା ଛୁଆକୁ

ଟିେକ ଖୁସି େଦଇ ପାରୁନି । अବାକ

େହାଇଗଲି । ଏହି ଟିେକ ପୁବର
 ୁ ଠି କଥିେଲ। େହଲା କଣ ? ବୁ ଝୁ ବୁ ଝୁ
କଣ ନା ବାପା ସିଥିବା ଟ)ା ନାହV। କି ଏ େନଇଯାଇଛି ।
ଏକଥା ଶୁଣିlଲା ପେର େମାର ଦୀଘ ନି ଶାସ ବାହାରି ପଡି ଲା।
ବାପା)ର ପି ଲା) ଭଳି କoିବା ଓ ମା’)ର ଏହି अବା ପଥମ ଥର
େଦଖି ଲି। ଆଗରୁ ଏଭଳି ଦୃ ଶ% େକେବ େଦଖି ନଥିଲି। ମଁୁ େଯେତ ଦୁ 
େହେଲ ମଧ% େମା ପାଇଁ ବାପମା େକେତ ଚି iିତ। ଏକଥା ଜାଣି ନଥିଲି।
ବହୁତ ଦୁ ଃଖ ଲାଗିଲା। ଜଣ) ଖୁସି ପାଇଁ ଉଦି  ଥିବା अଜ{ ତ ଧନ
ହଜି ଗେଲ େଯଉଁ କହୁଏ, ବାପାମା’)ର େସହି अବା। ମା’) ଆଖିରୁ
େଲାହ େଦଖି ସmାକି ପାରିଲି ନି। ମନେର ଏକପକାର ପରି ବ[ନର
ଶି ହରଣ ଜାଗତ େହଲା। ମନରୁ ସାଇେକଲ କି ଣା ନି ଶା କୁ ଆେଡ
ଉେଭଇ ଗଲା। ମଁୁ ଜାଣିପାରି ଲି େସମାେନ େମା କଥାେର ଚି iିତ।
େସଦି ନଠୁ ଆଉ ମା’) ପାଖେର अଝଟ େହଲି ନି କି ଦୁ ାମୀ େହଲି ନି, କି
ତା)ୁ ଦୁ ଃଖ କ ମଧ% େଦଲି ନି । େସମାେନ ଯାହା କହୁଥିେଲ ମଁୁ
ମାନୁ ଥିଲି ଏବଂ ମାନୁ ଛି ମଧ% ।

ପଶାiି ବି ହାର, ଭୁ ବେନଶªର
ଭାମ%ଭାଷ : ୯୭୭୬୨୦୮୪୫୪

ଆହାନ ଇ-ପତି କା ସୂ  ନି ଃଶୁ! ବି ତରଣ େହତୁ ଡା େଜ%ାତି ପସାଦ ପ'ନାୟକ) *ାରା ପତି +ି ତ ଓ ପକାଶି ତ | Aahwaan.com | 95

ଆହାନ ଇ-ପତି କା, ଶତକ ସଂରଣ, ଜୁ ଲାଇ ୨୦୧୮

Download Magazine from www.aahwaan.com

अେହତୁକ
େମାହନ ରି େସପସନ୍ େଟବୁ ଲେର ରହି ବାର]ାର େଦଖୁଥିଲା ବାମ
ପଟେର ଥିବା ସି ଢ଼ି ଆଡକୁ । ମନେର ଭୟ ଓ ଉ·ାର କୁ େହଳୀ। ଠି କ୍
ଏଇ

ସମୟେର

ବାଜି

ଉଠି ଲା

ରିେସପସନ

େଟବୁ ଲେର

ଥିବା

ଲ%ାtେଫାନଟି। ଧଡ଼ପଡ଼ ଓ ବ%\ ବି ବତ େହାଇ େମାହନ େଫାନ
ଉେଠଇଲା।
େମାହନ - ହ%ାେଲା !
େଫାନ୍ େର େସପଟୁ - େହେଲା , େମାହନ! ତୁ େମ ଏେବ େସଠାରୁ
ବାହାରି ଆସ। େସ ପଧାନବାବୁ ଭଲେଲାକ ନୁ େହଁ ।
େମାହନ - ମୀରା ତୁ େମ? ଆେର, ତୁ େମ ମେତ କାହVକି ଏେତ
େଫାନ କରୁଛ? ତୁ େମ ଜାଣିଛ ମଁୁ ଏଠି ପଧାନବାବୁ )ୁ अେପkା କରି ଛି।
ହଉ, େଫାନ ରଖ ମଁୁ ପେର କଥା େହବି ।
ମୀରା (େଫାନେର େସପଟୁ ) - େଦଖ େମା କଥା ମାନି ପେଳଇ
ଆସ। ତୁ ମର ଯଦି କି ଛି େହଇଯାଏ ନା ......................
ମୀରାର େଫାନ ରଖିସାରି ଥିଲା େମାହନ। ମୀରା େମାହନର ¬ୀ।
ରାଧାକାi ଦାଶ

ବହୁତ ଭଲ ପାଏ େମାହନକୁ । ମୀରା କହି ଥିବା କଥା, “ପଧାନବାବୁ ଭଲ
େଲାକ ନୁ େହଁ ” େମାହନ ମନେର ଭୟ ସୃି କରୁଥିଲା। ସତେର େମାହନ
ବି ଜାଣିଛି ପଧାନବାବୁ अଲଗା ଧରଣର େଲାକ।
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X

X

X

େମାହନ େଗାେଟ ପାଇେଭଟ ଲଜି ଂର ମ%ାେନଜର। ଆଉ େସ
ଲଜି ଂର ମାଲି କ ପଧାନବାବୁ । େମାହନ ଆଜି କୁ ଆଠ ବଷ େହଲାଣି ଏ
ଲଜି ଂେର କାମ କରି ଆସୁଛି। େମାହନ େଯେତେବେଳ ଏ ସହରକୁ
ଆସି ଥିଲା ତାକୁ ଏେକାଇଶ ବଷ େହଇଥିଲା। ପଧାନ ବାବୁ ତାକୁ ଏଠି
ରଖିଥିେଲ। ରୁମ୍ ସଭ{ ସ ବୟରୁ େସ ଆଜି ମ%ାେନଜର। କି ଛିଦିନ
ରହି ବା ପେର େମାହନ ଶୁଣିବାକୁ ପାଇଲା କି ପଧାନବାବୁ )ର ଆଗରୁ ଏ
ଲଜି ଂ ପାଖେର େଗାେଟ ଚା େଦାକାନ ଥିଲା। ଏ ଲଜି ଂର ମାଲି କ ଆଉ
ପଧାନବାବୁ ଦୁ େହଁ ସା ଥିେଲ। କି ଛି େଲାକ କହiି ଚାେର ବି ଷ
ମି େଶଇ ପଧାନବାବୁ ମାଲି କକୁ ମାରି ଏ ଲଜି ଂକୁ ତା ନଁାେର କରି େଦଲା।
ତା ପେର କି ଛି ବଷ ପେର େମାହନକୁ ଲଜି ଂର ସବୁ ଦାୟି ତ େଦଇ େସ
अବସର େନଲା ଲଜି ଂରୁ। ପଧାନବାବୁ )ର ଏ ଲଜି ଂ ବ%ତି ତ ଆଉ
ତି ନିଟା ଫ%ାକଟି ଚାଲି ଛି। ପତି ମାସେର ଥେର ଆେସ ଦୁ ଇଦି ନ ରୁହiି
ଲଜି ଂେର। ହି ସାବ ବୁ େଝ ଆଉ ଚାଲି ଯାଏ। ସବୁ େବେଳ ପଧାନବାବୁ
େଗାଟିଏ ରୁମେର ହV ରୁହiି । ରୁମ ନ]ର ୨୦୧। ଆଉ େସ ରୁମର
ଚାବି ତା) ପାଖେର ଥାଏ। ହଁ , ତା ଛଡା ଆଉ ତି ନିଜଣ େସ ରୁମକୁ
ଆସiି । ରୁନୁ ମାଡାମ ସବୁ େବେଳ ପଧାନବାବୁ ଯି ବାର ଦୁ ଇରୁ ତି ନି ଦି ନ
ପେର ଆସiି । େଗାେଟ ଦି ନ କି ଦୁ ଇ ଦି ନ ରହି ଚାଲି ଯାiି । ମେହଶ
ଆେସ ଏ ଲଜି ଂକୁ େହେଲ, ବଷକେର ଥେର। େସ େଗାେଟ ସାହ
ପାଖାପାଖି ରୁହiି । େଶଷେର ଥାନାର ସବ୍-ଇନ୍ସିେପ¿ର େସ ମଝି େର
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ମଝି େର ଆସiି ପଧାନବାବୁ ଥିବାେବେଳ। ସମେ\ େଯେତେବେଳ
ଆସiି େସ ରୁମ୍ ର ଚାବି େନଇକି ଆସiି । ଆଉ ଗଲା େବେଳ ଚାବି
େନଇ ଚାଲି ଯାiି । ପଧାନବାବୁ ସବୁ ସମୟେର େଗାେଟ ଡି ଜାଇନର
କଳା ସୁଟ୍-େକସ ଧରି କି ଆସiି । ଏମି ତିେର େଦଖିବାକୁ ଗେଲ ଲଜି ଂେର
ଦଶଟି ରୁମ। ଦଶଟି ରୁମ୍ ର ଚାବି ରୁ ନअଟି ଚାବି କୁ ସmାେଳ େମାହନ।
ନअଟି ରୁମେର ସବୁ େବେଳ େଲାକ ଭ[{ େହାଇ ରହି ଥାiି ଭଡାେର।
େମାହନକୁ ଛାଡି େଦେଲ ଆଉ ଦୁ ଇ ଜଣ अଛiି ଏ ଲଜି ଂେର ସୁଦାମ
ସି କୁରି ଟି ଓ ମକୁ ସୁଇପର।
େମାହନ ରୁମ ୨୦୧କୁ େକେବ ବି ଯାଇନି । କଣ अଛି େସ ରୁମେର
ଜାଣିବା ପାଇଁ ବହୁତ ଇଛା େମାହନର। ମକୁ କୁ

ସଫା କରି ବା

ବାହାନାେର ପଠାଏ େମାହନ। ମକୁ ଯାଏ ସଫା କରି ସାରି ଆସି କେହ ମକୁ - କି ଛି ନାଇଁ अଲଗା ରୁମ ଭଳି େଗାେଟ େଡସି  େଟବୁ ଲ
ଆଉ ଖଟ। ଆଉ ବଡ ବାବୁ ଖଟେର ବସି ମଦ ପି ଉଛiି । କି l କଣ
ଟିେକ अଲଗା अଲଗା ଲାଗୁଛି, ହଁ େସ ରୁମ୍ ର କା ସବୁ ରୁମଠାରୁ
अଲଗା ଓ ବହୁତ ସୁoର।
େମାହନ େସ ରୁମକୁ ଭଡାେର ଲେଗଇବା କଥା ପଧାନବାବୁ )ୁ
କହି ଥିଲା େହେଲ, େସ ସଫା ସଫା ମନା କରି େଦଇଥିେଲ। ତା ପରଠୁ
େସ ରୁମ ବି ଷୟେର େମାହନ ପଧାନ ବାବୁ )ୁ ଆଉ କି ଛି କହି ନି।
X

X

X

X

ପୁଣି ବାଜି ଉଠି ଲା େଫାନ। େଫାନ୍ ର ରି  େଯମି ତି ନି \¨
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ରି େସପସନ ରୁମକୁ ଥେରଇ େଦଉଥିଲା।
େମାହନ - େହେଲା ..............
େଫାନେର େସପଟୁ - ଆେର ତେମ ଏ ଯାଏଁ ଆସି ଲନି , ପି®ଜ
ପେଳଇ ଆସ .........
ମୀରାର େଫାନକୁ

ରଖିେଦଇଥିଲା େମାହନ। ମୀରା ଏମି ତି

ବାର]ାର େଫାନ କରି ବ *ାରା ବି ରnି ଭାବ ପକାଶ େହଉଥିଲା
େମାହନ ମନେର। ମୀରା ବୁ ଝି ବାକୁ ପ\ୁତ ନଥିଲା କି େମାହନ ଏଠି
କି ପକାର ପରିିତି େର ରହି ଛି। େସ ବି ନି ଜ ସªାଧୀନେର ବିବାକୁ
ଚାେହଁ । େକେତଦି ନ ଏମି ତି ଏଠି ଲଜି ଂେର ରହି ଥିବ। ଏସବୁ ଭାବୁ ଭାବୁ
ତ ଆଖି ଆଗେର ନାଚି ଗଲା ମୀରା କଥା - ମୀରାର ତା ପତି ଥିବା ଭଲ
ପାଇବା।
ମୀରା ଦି େନ ଏ ଲଜି ଂକୁ ଆସି ଥିଲା ଜେଣ ବ%nି) ସାେର।
ଦୁ େହଁ ରୁମ ଭଡାେର େନେଲ। େହେଲ କି ଛି ସମୟ ପେର ରୁମ୍ ରୁ େଦୗଡି
ଆସି ଲା ମୀରା। କାoି କାoି େସ ଆସି ପହିଲା ରି େସପସନ ପାଖେର।
େସ ବ%nି ଜଣକ ମଧ% ତା ପେଛ ପେଛ େଦୗଡି ଆସି ଥିେଲ। ଲଜି ଂେର
ଥିବା ସବୁ େଲାକ ମୀରା କାo ଶୁଣି େସଠାେର ଜମା େହଉଥିେଲ। ଜେଣ
େଲାକ ପଚାରିବାରୁ ମୀରା କହି ଲା ମଁୁ େଯେତେବେଳ ଏ ସହରକୁ କାମ ପାଇଁ ଆସି ଲି ଏ େଲାକ େମା
ସହି ତ େଦଖା େହେଲ। େମାେତ କାମ େଦେବ େବାଲି କହି େଲ। କହି େଲ
େମା ସହ ଆସ ତୁ ମର ଇରଭିଉ େହବ, ତାପେର ତୁ େମ କାମ ପାଇବ।
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ତାପେର େମାେତ ଏଠି କୁ ଆଣିେଲ। ଆଉ ରୁମେର େମା ସହି ତ .........
କହି କାoିବାକୁ ଲାଗିଲା ମୀରା। ମୀରା କଥା ଶୁଣି ଉପିତ ଥିବା
ସବୁ

େଲାକ ମୀରା ସହ ଆସି ଥିବା େସଇ େଲାକଟିକୁ ବାେଡଇ

େପାଲି ସେର

େଦଇେଦେଲ।

ମୀରାକୁ

ପଧାନବାବୁ

ଏ

ଲଜି ଂେର

ରି େସପ୍ସନି  ଭାବେର ନି ଯୁnି େଦଇେଦେଲ। କି ଛି ଦି ନ ମୀରା
ଲଜି ଂେର କାମ କରିବା ପେର ଥେର ରୁନୁ ମାଡାମ) ସହ ତା) ଘରକୁ
ଗଲା। କି ଛି ଦି ନ ରହି ପୁଣି େଫରି ଆସି ଲା ଲଜି ଂକୁ । େମାହନ ସହ
ମୀରାର ସବୁ ଦି ନ େଦଖାହୁଏ। ଦୁ େହଁ ଭଲପାଇ ବସି େଲ ଦୁ ହି )ୁ।
େମାହନ ମୀରାକୁ ହV ମନାକଲା ଏଠି ଚାକି ରି କରି ବାକୁ ।
ହଠାତ ଧଡ କରି କବାଟ େଖାଲି ବାର କି ଛି ଶ¨ େହଲା। େମାହନ
ସେ ସେ ଚାହVଲା ସି ଡି ଆଡକୁ । େହେଲ ସି ଡିେର େକହି ନଥିେଲ।
ତେଳ ଥିବା େଗାେଟ ରୁମ େକହି ଜେଣ ବାହାରୁଥିେଲ।
େମାହନର ମେନ ପଡି ଯାଉଥିଲା େସ ରୁମ କଥା। ରୁମ ନ]ର
୨୦୧। ପାଦି ନ େହବ ପଧାନବାବୁ

ଆସି ଥିେଲ। ରାତି

ସାେଢ

ଦଶଟାେର େସ ବାହାରି େଲ। ହାତେର େସଇ କଳା ସୁଟ୍-େକସ। ରୁମରୁ
ବାହାରି େସ ଚାଲି ଯାଉଥିେଲ କଣ ଭାବି େଲ େକଜାଣି େଫରି େଲ େମାହନ
ପାଖକୁ । ରି େସପସନ େଟବୁ ଲ ଉପେର ସୁଟ୍-େକସ ଓ ରୁମର ଚାବି କୁ
ରଖିେଲ। େମାହନ ସହ କି ଛି ଲଜି ଂ ବି ଷୟେର ଆେଲାଚନା କେଲ।
ଏ ମାସର େକେତ ଇନ୍ କମ ଆଉ େକେତ ଭିଜି ଟର ଆସି ଛiି
ଆେଲାଚନା କରି ବା ଭିତେର େମାହନର ନଜର ଯାଇଥିଲା େସଇ ଚାବି
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ଉପରକୁ । ଲଜର ସବୁ ଚାବି ରି ଭଳି େସଇ ଚାବି ରିଟି। େହେଲ ଏ
କଣ ଚାବି ରିେର ଲାଗିଥିବା ଚାବି ଟି ଭାିଯାଇଛି । େମାହନ େସ ଚାବି
କଥା କି ଛି କହି ନଥିଲା। ପଧାନବାବୁ ଚାଲି ଯାଇଥିେଲ। ରାତି େହବାରୁ
ମକୁ ବି ଚାଲି ଯାଇଥିଲା ତା ଘରକୁ । ରାତି ଦଶଟା ପଚାଶ େହବ।
ସବୁ ଦି ନ ଏଗାରଟାେର ଘରକୁ ଯାଏ େମାହନ। ତା ଆଖି ଆଗେର େସଇ
ଚାବି ରି କଥା ମେନ ପଡି ଲା। େସ ଭାବି ଲା, ପଧାନବାବୁ ରୁମ ବo
କରି ଆସି ଲା େବେଳ ଚାବି ଟି େବାଧହୁଏ ଭାିକି ରହି ଯାଇଛି । େସ ଯାଇ
ପହିଲା ରୁମ ନ]ର ୨୦୧ ଆଗେର। ଚାବି ଟି अଧା ଭାି କବାଟେର
ଥିବା ଲକ୍ ଭିତେର ରହି ଯାଇଛି । େମାହନ େଫରି ଆସୁଥିଲା, େହେଲ କଣ
ଭାବି ଲା େକଜାଣି ପୁଣି ଚାଲି ଲା େସଇ ରୁମ ପାଖକୁ । ୃଡାଇଭର ଆଉ
କି ଛି କା ଓ ଚୁ ]କ ସାହାଯ%େର େସ େଖାଲି ବାକୁ ଲାଗିଲା। ବହୁ
େଚା ପେର। େସ ରୁମର ତାଲା େଖାଲି ଗଲା। େମାହନ ଚାରି ଆଡକୁ
େଦଖି ଧୀେର ରୁମ େଖାଲି ପଶି ଗଲା ଭିତରକୁ ।
ରୁମ ଭି ତେର ଲାଇଟ ଲେଗଇ େଦଖିଲା େଗାେଟ ଖଟ ପଡି ଛି।
ମକୁ କହି ଲା ଭଳି ରହି ଛି େଗାେଟ େଡସି  େଟବୁ ଲ। ଖଟ ଉପେର ବସି
ପଡି ଲା େମାହନ। େହେଲ ତାକୁ ଲାଗିଲା େଶଯ ତେଳ କଣ କି ଛି
ରହି ଛି। େଶଯ େଟକି େଦଖି ଆଯ% େହାଇଗଲା େମାହନ। ତା ଆଖି
ବି ଶାସ କରି ପାରୁନଥିଲା। େଶଯ ତେଳ ଥିଲା ଦୁ ଇହାଜର ଟ)ାର ବି ଡା
ବି ଡା େନାଟ। େମାହନ ଏେତ ଟ)ା ଆଗରୁ େକେବ େଦଖି ନଥିଲା।
ଗଣିବାକୁ ଲାଗିଲା େହେଲ େକେତ ଗଣିବ। କଣ କରିବ େସ ଭାବି ପରିଲା
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ନାହV अେନକ ପଶc ତା ମନେର ଉ)ି ମାରି ଲା। ଏେତ ଟ)ା ପଧାନବାବୁ
େକଉଁଠୁ ଆଣିେଲ? ହଠାତ୍ ତା ଆଖି ପଡି ଲା ରୁମର ପବ
ୂ ପ
 ଟ କଣ
କାକୁ । କାେର अu ନଗc ଆଲୁ ଲାୟି [ େକଶବତୀ କନ%ାର ରୁଚି ପ
ୂ 
ଛବି । କା ପାଖକୁ ଯାଇ ଛବି କୁ ହାତ ମାରି େଦଖି ଲା େମାହନ। ହାତର
ଶେର େସ ଛବି ଟି ତଳକୁ ଖସି ପଡି ଲା। ଆଯ%, ଛବି ପଛପେଟ ଥିଲା
ଏକ ଗୁ ଆଲମୀରା। େସଇ େଛାଟ େଛାଟ ଥାକେର, ଧଳା ଗୁtଥିବା
ଜରି ପ%ାେକଟ ଗୁଡିକ ରଖା େହାଇଥିଲା। େମାହନ େସସବୁ କୁ େଦଖିଲା
କଣ େହାଇପାେର ଏସବୁ ? େମାହନ ଭାବି ଲା ଏଗୁଡାକ କଣ ଡଗସ୍ ?
ତାେହେଲ ଏ ଲଜି ଂେର ନି ଶାଦବ%ର େଚାରା ବ%ବସାୟ ଚାଲି ଛି ?
େସଥିପାଇଁ ପୁଲିସ ସବ ଇନି ସିେପ¿ର ମଧ% ଆସୁଛି? ଆଉ େଯଉଁମାେନ
ଏଠି କୁ ଆସୁଛiି େସମାେନ କଣ ସମେ\ ଏଥିେର ସୃ n ? େସ କଣ
କରି ବ ଭାବି ପାରିଲାନାହV। ରାତି ବାରଟା ବାଜି ବ। େଶଯ ତେଳ ଥିବା
ଟ)ା ବି ଡା ଗୁଡିକୁ ଧରି ବାହାରିଲା ଘରକୁ । ଚାବି କୁ ଚୁ ]କ ସାହାଯ%େର
କାଢି େସ ଭୟଭୀତ ମନ େନଇ ଘରକୁ େଫରିଲା।
ଘେର ସବୁ କଥା ଶୁଣି ମୀରା କହି ଲା - ତୁ େମ େଯଉଁ ରୁନୁ ମାଡାମ
କଥା କହୁନ କି ,

ମଁୁ ତା) ପାେଖ ଥିଲି। େସେତେବେଳ େସ

ବାଉନସୁଗାର ଆଉ ଗେ}ଇ େଚାରା ଚାଲଣ କରୁଥିେଲ।
ଟ)ା ବି ଡାଗୁଡାକ େଦେଖଇଲା ମୀରାକୁ । ଦୁ େହଁ ଏେତ ଟ)ା
େଦଖି ଖୁସିଥିେଲ େଯତି କି ଭୟଭୀତ େହାଇଥିେଲ ବି େସତି କି।
େମାହନ - ମୀରା ! ମଁୁ ବୁ ଝି ଗଲି ରୁନୁ ମାଡାମ ଡଗସ େନଇ
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ଆସୁଛiି ଏବଂ ଟ)ା େନଇ ଯାଉଛiି । େଶଷେର ମେହଶ ଆସୁଛି
ବଷକେର ରଖା େହାଇଥିବା ଡଗସ େନଇ ଯାଉଛି ଆଉ ଟ)ା େଦଉଛି ।
ଏକଥା ପୁଲିସ ବି ଜାଣିଛି। କାରଣ େସ ସବ-ଇନି ସିେପ¿ର ବି ଆସୁଛି
ମଝି େର ମଝି େର ।
ମୀରା - େଦଖ େସ ପଧାନବାବୁ ଭଲ େଲାକ ନୁ ହiି । େସ ଯଦି
ଜାେଣ ତାେହେଲ େସ ତୁ ମକୁ ଛାଡି ବନି । ତୁ େମ କାଲି ଠୁ ଆଉ ଲଜି ଂକୁ
ଯାअନି । ଆେମ ଏ ସହର ଛାଡି ପେଳଇବା।
େମାହନ - ତେମ ଡରନା। କି ଛି େହବନି । अେପkା କର, େଦଖ ମଁୁ
କଣ କରୁଛି ।
ଦୁ ଇଦି ନ ଭିତେର ରୁନୁ ମାଡାମ ଆସି େଲ ଲଜି ଂକୁ । ନି ଜ ଚାବି େର
ରୁମକୁ େଖାଲି େଲ। କଣ େହଲା େକଜାଣି କି ଛି ଘା ରହି େସ
ଚାଲି ଗେଲ। େମାହନ ଜାଣି ସାରି ଥିଲା କି େଯଉଁ ଟ)ା େନବା ପାଇଁ ରୁନୁ
ମାଡାମ ଆସି ଥିେଲ େସ ଟ)ା ଏେବ େମାହନ ପାଖେର। ଆଉ ଟ)ା
ନପାଇ େସ େଫରିଗେଲ।
ଏ

ଭିତେର

ମାେସ

େହଇଗଲାଣି।

େଫାନ

ଆସି ଲା

ପଧାନବାବୁ )ର। େମାହନ ଡରୁଥିଲା କାେଳ େସ ଜାଣିେଦେଲ କି ?
େହେଲ ଦୃ ଢର ସହ ସାମcାକଲା ପଧାନବାବୁ ) େଫାନକୁ ।
ପଧାନ ବାବୁ - େମାହନ, ଆେର ମଁୁ କାଲି ଆସୁଛି। େମା ରୁମର
ଚାବି ଟି ହଜି ଯାଇଛି । ତୁ େଗାେଟ ଚାବି ମି ¬ୀକୁ କାଲି ଡ଼ାକି ଥିବୁ। ମଁୁ
ଗେଲ େମା ଆଗେର େସ ରୁମର ତାଲାକୁ େନଇ ଆଉ େଗାେଟ ଚାବି
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ତି ଆରି କରି ବ।
େମାହନ - ଠି କ अଛି ସାର।
େମାହନ ଭାବୁ ଥିଲା େଯ ଟ)ା ନପାଇ ରୁନୁ ମାଡାମ େଫାନ
କରି ଥିେବ ନି ୟ। େହେଲ ପଧାନବାବୁ ଭାବି ଥିେବ ରୁନୁ ମାଡାମ ବି
ମି ଛ କହୁଛiି । ଟ)ା େନଇ େସ ତା) ପାଇ ନାହାiି େବାଲି କହି
ଥାଇପାରiି ।
X

X

X

ଆଜି ସକାଳୁ ଆସି ଛiି ପଧାନବାବୁ ।
ତି ଆରି

କରି ଯାଇଛି ।

ପଧାନ

ବାବୁ

ମି ¬ୀ ଆସି ନୂ ଆ ଚାବି

େକେତେବେଳ

େସ

ରୁମରୁ

ବାହାରି େବ ତା)ୁ ଚାହV ରହି ଛି େମାହନ। ଏ ଭିତେର ଦୁ ଇଥର େଫାନ
ଆସି ଲାଣି ମୀରାର୍। େସ ବାର]ାର କହୁଛି

“ପଧାନବାବୁ ଭଲ େଲାକ

ନୁ େହଁ ତୁ େମ ପେଳଇ ଆସ। େସ ତା ସ ାଥ ପାଇଁ କି ଛି ବି କରି ପାେର।”
ବାର]ାର ଶି ଡିକୁ ଚାହଁୁ ଛି େମାହନ। ହୃଦୟର oନ ତା’ର ବଢି
ବଢି ଯାଉଛି । େଜାରେର ବାଜି ଉଠି ଲା େଫାନ। ଆଗ ସାଟ  ପେକଟେର
ଥିବା େମାବାଇଲଟା ଗରଜି ଉଠୁ ଥିଲା।

େମାହନ େମାବାଇଲ େଦେଖ

ମୀରା।
େମାହନ - କଣ ପାଇଁ ତୁ େମ େମାେତ ବି ରn କରୁଛ? ବାର]ାର
କହୁଛି ମଁୁ अେପkା କରି ଛି। େଫାନ ରଖ।
ମୀରା - େଦଖ ତୁ େମ ଶୀଘ ଆସି ଏ ସହର େସନ୍ େର ପହ।
ମଁୁ ସବୁ ଜି ନିଷ େନଇ ଆସି ଛି। ତୁ ମ ପାଇଁ ଟିେକଟ ମଧ% କରି ସାରିଲି ଣି।
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ହଁ ଶୁଣ, ଯଦି ତୁ େମ ନ ଆସ େଟନ ଛାଡି େଲ ମଁୁ େଟନେର ଚଢି ଯିବି।
ଆଉ େଟନରୁ େଡଇଁ ଆତBହତ%ା କରି ବି।
େମାହନ କି ଛି କହି ବା ଆଗରୁ େଫାନ ରଖି ସାରି ଥିଲା ମୀରା। କଣ
କରି ବ େମାହନ।
କି ଛି ସମୟ ପେର େମାହନ ପହିଲା େସନେର। େଟନ
ଛାଡୁ ଥିଲା। ମୀରାକୁ େଦଖି ଲା େମାହନ। ମୀରା ଚଢି ଗଲା େଟନେର।
େମାହନ େଦୗଡି େଦୗଡି ଚଢି ଲା େଟନେର। େସନ୍ ପ|ାଟପମରୁ େଟନ
ଆଗକୁ ମାଡି ଚାଲି ଥିଲା।
େମାହନ - ଏସବୁ କଣ ମୀରା? କଣ ପାଇଁ ତମର ଏେତ ଜି ଦ ?
ମୀରା - ତୁ େମ େସଠି ରହି ଥିେଲ ବି ପଦେର ପଡି ଥାi। ପଧାନବାବୁ
ବଡ ଚାଲାକ। ତୁ େମ ଡଗସ ବ%ାପାରେର ସୃ n େବାଲି େପାଲି ସ
ହାତେର ଧେରଇ େଦଇଥାiା। ଚାବି ହଜି ବା ତେମ ଏେତ ଟ)ା ଆଣିବା
ଏସବୁ ପ®ାନ। ଆଉ अଧି କା ସମୟ ରହି ଥିେଲ ପଧାନବାବୁ ତୁ ମକୁ ଡଗସ
ସB ଗଲି  କରୁଛ େବାଲି ଧେରଇଥାiା େପାଲି ସ ହାତେର। କାରଣ
େପାଲି ସ ବି େଶଷ ସୂତରୁ ଜାଣିପାରି ଥିଲା ସହରେର େହଉଥିବା ନି ଶା
ଦବ%ର େଚାରା ଚାଲଣର େପ·ଳ େହଉଛି ‘ମାନସ ଲଜି ଂ’। ଆଉ
ଆଜି ଲଜି ଂ େରଡ୍ କରି ବାର ସମ\ େଯାଜନା େପାଲି ସ କରି ସାରି ଥିଲା।
ଭାଗ% ଭଲ, ଭଗବାନ ଆମକୁ େସଥିରୁ ରkା କରି େଦେଲ।
େମାହନ - ଆଛା। ମୀରା ମଁୁ ଯଦି ମାନି ନିଏ ତୁ େମ ଯାହା କହୁଛ
ସତ କହୁଛ, େହେଲ ତୁ େମ ଏ ସବୁ ଜାଣି ଲ େକମି ତି ?
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ମୀରା - େଯଉଁ ଦି ନ ତୁ େମ ରୁମ୍ ରୁ ଟ)ା େନଇଆସି ଲ। ତାର କି ଛି
ଦି ନ ପେର ରୁନୁ ମାଡାମ ଟ)ା ନପାଇ େଫରି ଗେଲ। େସ େଫାନକେଲ
ପଧାନବାବୁ )ୁ । ପଧାନବାବୁ କହି ଥିେଲ କି , “ବ%\ ହୁअlନି , ତୁ ମକୁ
ଟ)ା ମି ଳିଯିବ। େହେଲ ହଁ ତୁ େମ ଆଉ ଏେବ ଲଜି ଂକୁ ଆସି ବନି
େଯେତେବଳ ଯାଏଁ ମଁୁ ନ କହି ଛି।” ରୁନୁ ମାଡାମ ଜାଣିବାକୁ ପାଇଥିେଲ
େଯ େସମାେନ ତୁ ମକୁ ଧେରଇବା ପାଇଁ େଯାଜନା କରି ଛiି । ଆଉ େସ
େମାେତ େଫାନ କରି ସବୁ କହି ଥିେଲ।
େମାହନ - େହେଲ ରୁନୁ ମାଡାମ ତୁ ମକୁ ଏକଥା କହି େଲ କାହVକି?
ମୀରା - ମଁୁ େଯେତେବେଳ ରୁନୁ
େସେତେବେଳ

ରୁନୁ

ମାଡାମ

େମାେତ

ମାଡାମ) ପାଖେର ଥିଲି
ତା)

ସାନଭଉଣୀ

ଭଳି

େଦଖୁଥିେଲ। ସଂସାରେର ରୁନୁ ମାଡାମ ଏକା। େସcହ ମମତାରୁ ବିତ
ନାରୀଟିଏ େମାର େସବା ଶୁଶÄଷାେର अଭି ଭୂ ତ େହାଇ ପଡି ଥିେଲ।
େମାେତ େମା ବାପା ମା)ଠାରୁ ମଧ% अଧି କ ଭଲପାଉଥିେଲ। ତା)
अiର କଥା େମା ପାଖେର ପକାଶ କରି େଦଇଥିେଲ ନି ଃସେ)ାଚେର।
େସ େଯଉଁ ଡଗସ ବ%ାପାରର अମୁହଁା अhଗଳି େର ପଶି ସାରି ଛiି ,
େସଇଠୁ ପଛକୁ େଫରି ବାର ରା\ା ନାହV। ଶହ ଶହ ନି ରୀହ ଜୀବନର
ମୁତ%ର କାରଣ ହV େସ େବାଲି ଭାବୁ ଥିେଲ। ତା) ଜୀବନର େଶଷ ାନ
କାରାଗାର କି ]ା ଶBଶାନ େବାଲି

େସଦି ନ କାoି

କାoି

େମାେତ

କହି ଥିେଲ। େମାେତ ମଧ% େଶଷେର ଏଇଥିପାଇଁ ଦୂ େରଇ େଦଇଥିେଲ।
ମଁୁ ତୁ ମକୁ ବି ବାହ କରି ସୁଖେର ରହି େଲ େସ ଶାiି ପାଇେବ େବାଲି
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କହି ଥିେଲ। ତା) ଜୀବନର ସବୁ କଥା ମଁୁ ଜାେଣ।
ତମକୁ ଏ ନି ଶାଦବ%ର ଚକବୁ %ହେର ଫେସଇବାର େଯାଜନାେର
େସ ସଫଳ େହଇ ଆସୁଥିଲା େବେଳ ରୁନୁ ମାଡାମ)ର େଗାଟିଏ େଫାନ
ସବୁ ଓଲଟପାଲଟ କରି େଦଇଥିଲା। ତା)ର େମା ପାଇଁ अେହତୁ କ ଭଲ
ପାଇବାର ଏହା ଥିଲା ଚରମ େସାପାନ।
କହି କଇଁ କଇଁ କାoି ଉଠୁ ଥିଲା ମୀରା। େମାହନ କୁ େ¤ଇ
ପେକଇଥିଲା

ମୀରାକୁ ।

ଦୁ େହଁ

ଏ

ସହର

ସୀମାକୁ

अତି କମ

କରି ସାରି ଥିେଲ। େଟନର ଗତି ବଢି ଚାଲି ଥିଲା େଜାରେର।

ରତନପୁର ଶାସନ, କୁ ହୁଡି ,
େଖାuା, ୭୫୨୦୨୭
ଭାମ%ଭାଷ - ୮୯୦୮୮୫୯୭୯୭ ,
ଇେମଲ - rkdash1996@gmail॰com
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ଗାଈର ଆତB କାହାଣୀ

ମଁୁ େଗାଟିଏ ଗାଈ। େମା ନଁା ବଉଳା। ହଁ , ନାଆଁେର ବା କଣ अଛି

େଯ ! अନ% ମାନ) ଠାରୁ ପୃଥକ ଭାେବ ସହଜେର ବାରି େହାଇ ପାରିବି
େବାଲି େମା ଖାଉo େମା’ ନାଆଁ ବଉଳା େଦଇଛି । ଯଦି ଓ େମା ମାଆ
େକେବ ମେତ ବଉଳା ଡାକି ବାର ମଁୁ ଶୁଣିନି ।
ମଁୁ ନି ତି ଦି ନ ଜଲକୁ ନୁ େହଁ ; କଂକି ଟ ଜଲେର ଏ ଗଳି େସ ଗଳି
ବୁ େଲ। ଚରିବାକୁ ଦୁ ବ ଘାସଟିଏ ଏେବ ସାତ ସପନ। ଜରି , କାଗଜ
େଯଉଁଠାରୁ ଯାହା େଯମି ତି ମି େଳ ଉଦର କରିବା କଥା। କଦବା
େକମି ତି ବାହାଘର କି ଜନB ଦି ନର ବଳକା େଭାଜି ଭାଗ%େର ଥିେଲ।
ଜଲେର ବାଘ କି େକoୁ ଆ ଡର ଥିେଲ ସୁuା ଘାସ ଦି କଳ ତ
ମି ଳୁଥିଲା ! ଏ କଂକି ଟ ଜଲେର ଏ ଦୁ ଇ େଗାଡ଼ି ଆ ବାଘମାେନ େସ
ବାଘଠୁ କାହV େକେତ ଭୟ)ର … !! ମଁୁ ରହୁଥିବା ଗୁହାଳ अବା କଥା
ନ କହି ବା ଭଲ। େଖାଲା େମଳା ବାଉଁଶ ବତାର ତାଟିଟିଏ ନାଆଁକୁ
ଖାଲି । େତାରାଣି ହାtି େସମି ତି ପବ
ୂ ବ
 ତ ଥୁଆ େହଇଛି । େଝାଲା
ମାରି ବାକୁ ବି ପାଣି େଟାେପ ରଖିବାକୁ ଖାଉo ଉଚି ତ ମେଣନି । ଶୁଖିଲା
अେଶାକ କୁ ମାର େସଠୀ

ଶୁଖିଲା େସମି ତ ଚାକୁ େଳଇବାକୁ ପେଡ। େତାରାଣି ମେo ବା ଖାଉo
ଆଣିବ େକଉଁଠି? ବି ରିୟାନୀ ଚାଓମି ନିର ଯୁଗ। କୁ tା େଚାକଡର ବାସcା
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ଦୂ ର ଦୂ ର ଯାଏଁ ନି ¦ଳ ଆକଳନ।
ଏମି ତି ଦି ନକର ଘଟଣା। ମଁୁ ଭୁ ଲବଶତଃ ଆଗ ଦୁ ଆରି ପoାରି
ଘର ଶାଗ ପାଟାଳି େର େମାର େଖାଜେଟ ପଡି ଛି କି ନାହV, ହଁ ା.. ହଁ ା.. ରଡି
କରି ହାତେର ପାହାତି ଆ େଠଣି ଧରି େଗାଡ଼ାଇ ଆସି ଲା। େସ ଆସି
ଖାଉo ପାେଖ େଫରାଦ କରିଛି । ଏମି ତ ଓେଲଇ ଗାଈକୁ ସmାଳି ପାରୁନୁ
ଯଦି କା}ିହାଉଦାେର ଛାଡି ଦଉନୁ ! େବାଧହୁଏ ଖାଉoର ସªାଭିମାନକୁ
ଖୁବ ଲାଗିଛି ନା କଣ ..!! ମାଛି अhାର ମୁହଁ ସଂଜେର ମଁୁ ଗୁହାଳକୁ
େଫରୁଥାଏ। ଖାଉo େମା' େଫରିବା ବାଟକୁ अେନଇ ରହି ଛି ଗୁହାଳ
ମୁହଁରୁ ଭାରି ଆଦରେର େମା େବକେର ପଘାଟା ପେକଇ ଦାt ଦୁ ଆର
ଖୁେର ବାhି େମା ପି ଠିେର ଦୁ ଲ ଦୁ ଲ କରି ନି ଘା ତି ଆ ପାହାର
ପାଣେର କଷି ଯାଉଥାଏ। େମା ଆଖି ରୁ ଲୁ ହ େଟାେପ ବାହାରି ବାକୁ
େଦଲି ନି। େମା କअଁଳା ଛୁଆଟି ତଟ େହାଇ ଗୁହାଳ ଭିତରୁ ଆବାକାବା
େହାଇ ଚାହV ରହି ଥାଏ। ତା ଛଳ ଛଳ ଆଖି େମାେତ େଯେତ ଆଘାତ
େଦଲା ଏ ନି ଦୟ
 ଖାଉoର ମାଡ଼ ତା’ ଆେଗ କି ଛି ନୁ ହଁ । ଖାଉo ତାଗିତ
କରି େଦଇ ଗଲା; ମଁୁ ତେତ ଏେତ କରି ଖାଇବାକୁ ଦଉଛି େତା ଗାଡ଼
ପୁରିଲାନି େଯ ୟା ତା ବାଡ଼ି େର ପଶୁଛୁ? ପେରାkେର ଆଗ ଦୁ ଆରଇ
ପoାରି ଆକୁ କଣ ଇିତ କରୁଥାଏ ଏ ସବୁ ମଁୁ ବୁ ଝି ପାରୁଥାଏ। େସ
ଦି ନଠୁ ଓେଲଇ େବାଲି ଉପାଧି ଟିଏ େଯାଡି େହାଇଗଲା େମା ନାଆଁ
ସହି ତ।
ଆହାନ ଇ-ପତି କା ସୂ  ନି ଃଶୁ! ବି ତରଣ େହତୁ ଡା େଜ%ାତି ପସାଦ ପ'ନାୟକ) *ାରା ପତି +ି ତ ଓ ପକାଶି ତ | Aahwaan.com | 109

ଆହାନ ଇ-ପତି କା, ଶତକ ସଂରଣ, ଜୁ ଲାଇ ୨୦୧୮

Download Magazine from www.aahwaan.com

ରାଗେର ବଡ଼ ଡାିଆଟିଏ ଝୁେଲଇେଦଲା େମା େବକେର। ଢଣ
ଢଣ େହାଇ ଏ େଗାଡ଼ େସ େଗାଡ଼ େହାଇ ବାଜୁ ଥାଏ। େଦୗଡ଼ି ବା ଦୂ ର
କଥା ସହେଜ ଚାଲି ବା ଭାରି କାଠି କର। େମା କअଁଳିଆ ବାଛୁରୀ ପତି ତା
ଜମା ନି ଘା ନାହV। ମଁୁ େପାଖତି େହବାର ପା ଦି ନଠୁ େସ kୀର ଦୁ ହVବା
ଆରm କରି େଦଇଥାଏ। େମା କअଁଳା ଛୁଆଟା େବଳୁ େବଳ ଦୁ ବଳ
େହବାକୁ ଲାଗୁଥିଲା େବେଳ ଖାଉoର ଛୁଆମାେନ େମା kୀର ପି ଇ
ହୃପୃ ନି କମା ଖାଉo ମେତ ନେହଲା ନାହV େମା ଛୁଆକୁ ଦି ମୁଠା
ଘାସ କି େତାରାଣି ମୁେo ତ େଦଇ ପାରiା .. ! ଏମି ତି କି େମା ଠାରୁ
ଦୁ େରଇ ବାhି ରେଖ କାେଳ େସ ସୁବୁ kୀର ପି ଇ େଦବ! ଯଦି ଓ ମୁn
ଭାବେର ଛାଡି ଦିଏ କି ଛି ମୁହୂ[ kୀର ଦୁ ଇଁବାର अବ%ବହି ତ ପବ
ୂ ର
 ୁ।
ପୁଣି ଟାଣିନିଏ ଦୁ ଇ ଚାରି େଢ଼ାକ େସ ପି ଇଥିବ କି ନାହV ..! େମା ଛାତି
ଭିତରଟା େକାହେର ରୁhି େହାଇଯାଉଥିେଲ ସୁuା ମଁୁ ନାଚାର। ତା’ପେର
େସ ବଳାବଳି ଦୁ ଇଁ ଚାେଲ େଶଷ kୀର ବୁ oାକ ନ ବାହାରିବା ଯାଏଁ।
େକଜାଣି କଣ େହାଇଛି େମାର? କାଇଁ େମାର େସମି ତି େରାଗ
େଫାଗ ଥିଲା ଭଳି ଲାଗୁନି..! େତେବ ଏ ଈଂେଜକସନ କଣ ପାଇଁ? େସ
ଈଂେଜକସନ େଯେତ ଥର ଫୁଟିଛି େମା େଦହ ମୁt େକମି ତ ଝାଇଁ
ମାରି େଦଉଥାଏ। େସ ଈଂେଜକସନ େଦବା ଉ[ାରୁ କୁ ଆେଡ ଦୁ ଇ ଲି ଟର
ଜାଗାେର ଚାରି କି ପା ଲି ଟର kୀର େଦବାର kମତା ବଢି ଯାଏ ..!!
ଦି ଚାରି ଥର ଗଫୁର ମି ଆଁ

ଏଇ ବାଟ େଦଇ ଯି ବାର ମଁୁ
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େଦଖି ଲିଣି। ତା ଆଖି ସବୁ ଥର େମା ଉପେର ହV କି ଛି ସମୟ ପାଇଁ ନି ବିu
ରେହ। ସବୁ େବଳ କଣ ପାଇଁ େକଜାଣି ସୁେଯାଗଟିଏ ଉtୁଥାଏ େଯମି ତି।
େଢର ଦି ନ େହବ ଆଉ ଗାଈେଗାଠ ଆଉ ଫିଟୁ ନି। ଗାଈ େଗାଠ
ଫିଟିେଲ ବା କଣ େହବ େଯ; େକାଠି ଚରି ବୁ?? ବହୁଦି ନ ତେଳ ମା ସହ
େଗାଠେର ଯାଉଥିଲି। ବୁ ଦା ବୁ ଦା ପାହାଡ଼ ତେଳ ଛନଛନି ଆ ଘାସ,
ହରାଭରା ଲତା। ନାନା ଜାତି ର ଗଛ ବୁ ଦା। ଏେବ େସ ଜଲ ଖଁା ଖଁା
ନି େରାଳା ଟାରା ମୁtିଆଟିଏ। ପାହାଡ଼ ଉପର େଚେରି ପଥର
ଉପେର କରଡାପତରି େହାଳୁ ଥିବାର ଶୁଣିଛି। ମା ମେତ ଖାଲି
କହୁଥାଏ, “ଡର କଣ େଯ ମଁୁ େତା ପାେଖ ପାେଖ अଛି ନା..!! େସ
େସମି ତି ହାଳୁ ଥାଉ କି ଛି କରି ପାରିବନି ” ମା ଆରପାରିକୁ ଚାଲି ଯିବା
ପେର ମଁୁ ଖୁବ୍ ଏକୁ ଟିଆ େହାଇଗଲି , ବହୁତ ଦି ନ ଯାଏଁ ଝୁରିେହଲି । ତା
ହ]ାରଡି ଏେବ ବି େମା ମନେର ଗୁଞରିତ। ଗଁା ମୁt େଖାଲା ପଡି ଆେର
ତାକୁ ଫିି ଆସି େଲ ଖାଉo ଆଉ ତାର କି ଛି ବhୁ । ତା ଚାରିପାେଖ ଭଣ
ଭଣ ଶାଗୁଣା ମାନ) ଭିଡ଼। ଝୁଣି ବି ଦାରି ଖାଉଥିବାର ଦୃ ଶ% େମା ଆଖି
ଆେଗ ନାଚି ଉଠୁ ଛି । ଶୀେତଇ ଉଠୁ ଛି େସ େଲାମହଷଣ ଦୃ ଶ% ମେନ
ପଡି ଗେଲ
ମଁୁ ଶୁଣିଥିଲି ମଣିଷ ମାେନ ମରି ଗଲା ପେର ଡାଆଣୀ କି ପି ଶାଚ
େହାଇ ବୁ ଲiି । େମା ମା ବି ଡାଆଣୀ କି ପି ଶାଚ େହଇଯାଇଥିବ
ନି ୟ...! ମା ତୁ େକାଠି अଛୁ ଥେର େଦଖା ଦି अlନି ? ତଥାପି େସମି ତ
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ଏକ ମୁହୂ[କୁ ଚାହV ରହି ଥିବି ମଁୁ ..
ମଁୁ ଏେବ ଉ[ରବୟସେର ଉପନି ତା। ମୁହଁ ସଂଜେର ଗୁହାଳକୁ
େଫରୁଥିବାେବେଳ ନାଳେର େଗାଡ଼ ପଶି ଯିବାରୁ ଆଗ ଡାହାଣ େଗାଡ଼ଟି
ଭାିଗଲା। ମଁୁ ଏେବ ନି ଳ ପାୟ। ଯଦି ଓ େମା େଗାଡେର ବାଉଁଶ
ବତାେଦଇ ଭିଡା ଯାଇଛି । େସମି ତି େଗାଟିଏ ଜାଗାେର ପଡି ରହି ଛି।
େବାଧହୁଏ ଆଉ ଉଠି ପାରି ବନି ଏ ଜୀବନେର ..! ଖାଉo ପାଇଁ ମଁୁ ଏେବ
अେଲାଡା। କଂେସଇଖାନାର ବି ମଷ ଦୃ ଶ% ମେତ ଜଳ ଜଳ େଦଖା
ଗଲାଣି। ଗଫୁର ମି ଆଁର ଇÀିତ ଲାଳସାଟି ପର
ୂ ଣ େହବାକୁ ଯାଉଛି
ନି ୟ।

ଖାଉo ଗଫୁର ମି ଆଁ ହାତେର ସअଁପି େଦବାକୁ ନି ତି

େନଇଛି ...
କଲ%ାଣପୁର, ନୟାଗଡ
ଭାମ%ଭାଷ : ୯୮୬୧୦୬୦୧୫୨
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େସାହାଗ ସିoୂର
ବାହାଘର ଦି ନ ପି hିଥିବା ବନାରସି ପାଟ ଖtକୁ ଛାତି େର ଜାବୁ ଡି
ଧରି ଥିଲା ସୁରୁଚି । ୬ବଷ ପେର ଆଜି ଶାଢ଼ୀ ଖtକୁ ଧରି େସ ଖୁସି
େହବାର କାରଣ ବି ସ ପc ଭଳି । ଏେତବଷ ପେର େଦବ୍ ଆଜି ତାକୁ
ସମଗତାେର ଆପେଣଇଛiି ।
େଦବ୍ ଧନାଢ% ପରିବାରର କନି + ସiାନ। अଥ ପାଚୁ ଯ% ସାକୁ
अଲି अଳର अତି ଶୟତା अଧି କାଂଶ ପି ଲା)ୁ ଯାହା କେର େସ ବି େସଇ
ଦଶାେର। ବାପା)ର ସମୟ ନଥାଏ ପୁअ ସକେର अବଗତ େହବାକୁ
ଆଉ ମା ସବୁ କି ଛିକୁ ପି ଲା ବୟସର ଚପଳାମି କହି

अଣେଦଖା

କରି ଦିअiି । ଭଲ ପାଠ ପଢୁ ଥିେଲ ବି େଦବ୍ )ୁ ଭଲ ଲାେଗ ଗୀତ
ଗାଇବା, ଚି ତ ଆ)ିବା, େଫାେଟାଗାଫି କରି ବା। େହେଲ ଏସବୁ ତା)
ାଟସକୁ େଶାଭା ଦି ଏନି େବାଲି ବାପା) ତାଗିଦ ପେର ଏସବୁ ନି ଜ ରୁମ
ଭିତେର ସୀମି ତ ରଖୁଥିେଲ େସ। େତେବ କେଲଜ ଯି ବା ପେର ସା
ସହପାଠୀ) ସହି ତ ସଉକ ପୁରଣ କରି ବା ସୁେଯାଗ ଜୁ ଟିଗଲା ତା)ୁ ।
ସାମାେନ ତା) ଗୀତାର ଆଉ ଗୀତ ଶୁଣiି , ଝି अ ମାେନ ଆଗହେର
ପତି ଭା ପି ୟଦଶ{ନୀ

େପିଂ ର ମେଡଲ ହୁअiି ଆଉ ପତି ଦାନେର େଦବ୍ େସମାନ)
ମେନାର}ନ ବ%ବା କରiି । େକାଉ ଜି ନିଷ ମାଗଣା ମି େଳ େଯ।
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େଗାଟାଏ ଶªାସ ନ ଛାଡି େଲ ନି ଶªାସେଟ େନଇ ହୁଏନି ପରା। ସଂସାର
ଦବାନବାର ହି ସାବେର ଚାେଲ। ଆଉ େଦବା ପାଇଁ ତା) ପାଖେର
ବାପା) अମାପ अଥ ଥିଲା। େତଣୁ େସ ଖୁସି ବି କୁଥିବା େଲାକ)ୁ
େଖାଜି େଲ। अଧି କାଂଶ )ୁ ସା ଭାବେର ବାଛି େନେଲ।
ସବୁ ସା କୃ  अଜୁ ନ) ତୁ ଲ% ନୁ ହଁ iି, େକେତକ ଆପଣା ସªାଥ
ହାସଲ କରି ବା ସହ अବାଟକୁ ଟାଣି ନି अiି । ବାପା େଯେବ ବାଧ% କରି
ତା) ଟ ପରିଚାଳି ତ ବଡ଼ ମ%ାେନଜେମ କେଲଜେର ପେଢଇେଲ
େସେତେବଳକୁ େଦବ୍ अେନକ କୁ ସ ଆେବାରି ସାରିଥାiି । ସି ଗାେରଟ
ଠୁ ଆଗକୁ ବଢି ଡଗ୍ସ େନବା अଭ%ାସ କରି ସାରି ଥିେଲ। ବି ଭିନc ପକାର
ଝାମଲା ଏେବ ନି ତିଦିନିଆ ଘଟଣା େହାଇଥିଲା। ସାସାଥୀ) ଠୁ ଦୂ ର
କରି ବି େଦଶ ପଠାଗଲା କାେଳ ସୁଧୁରିଯିେବ େବାଲି , ତା ବି ଫଳଶୁନ%।
ବି େଦଶରୁ େଫରି ବା ପେର କାମେର ମନନି େବଶ କେଲ ବଦଭ%ାସ
ଓ କୁ ସ ଛାଡ଼ି େଦେବ କାେଳ, େସଇ ଆଶାେର ତା)ୁ ନି ଜର କି ଛି
କାନୀ ଦାୟି ତª ଦି ଆଗଲା। କୁ ଶଳ ଭାେବ େସ ସବୁ କୁ ସmାଳି େଲ ବି
ନି ଶାର ସବଗାସୀ କବ୍ଜାରୁ ନି ଜକୁ ମୁକୁଳାଇ ପାରୁନଥାiି େସ। अନ%
ପରି ବାର ମାନ) ଭଳି ବି ବାହ ଦାୟି ତª େବାଧ କରାଇବାର ସବାେପkା
ଫଳପସୂ ବ%ବା େବାଲି ବି ଚାର କରି େଦବ୍ )ୁ ସୁରୁଚି ସହି ତ ବି ବାହ
କରାଇ ଦି ଆଗଲା।
ସୁରୁଚି , ନି ମc ମଧ%ବି [ ପରି ବାରର ଉ ଶି kିତା ସଂାରି ଝି अ।
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ଶାଶୁ) ଦୃ ଢ଼ ବି ଶªାସ େଯ ମଧ%ବି [ ପରି ବାରର ଝି अର ସଂାର ଓ
େଧୖ ଯ%

ହV

ତା)

ପୁअକୁ

ଜୀବନ

ସହି ତ

ପୁଣିଥେର

େଭଟ

କେରଇପାରି ବ। ଏକଥା ଆରmରୁ େସ ସୁରୁଚି କୁ କହି ଥିେଲ। ସୁରୁଚି ବି
ଖୁବ େଚା କେର। େହେଲ ଚି ରଦି ନ ବାପା ମାଆ) ସହି ତ ନି ଜକୁ
ବoୀ େବାଲି ଭାବି େନଇଥିବା େଦବ ବି ବାହକୁ ଶି କୁଳି ଏବଂ ସୁରୁଚି କୁ େସ
ଶି କୁଳି ର ତାଲା େବାଲି ଧରି େନଇଥିେଲ। ବି ବାହ ପବ
ୂ ର
 ୁ ନି ଜ ବି ଷୟେର
ସବୁ କି ଛି ସତ ସତ ଜଣାଇଥିେଲ, ତଥାପି अଥେଲାଭୀ ପରିବାର ତା)
ଝି अକୁ ଛoିେଦେଲ ୟା) େବକେର। େଦବ୍ କି l ଜାଣିନଥିେଲ, ସୁରୁଚି କୁ
େବାହୁ କରି ଆଣି ବା ପାଇଁ ତା) ମା େକେତ अନୁ ନୟ କରିଥିେଲ ସୁରୁଚି
ବାପା) ଆଗେର। ଦି େନ େହେଲ ସୁରୁଚି କୁ ଆଡ଼ ଆଖିେର େଦଖiି ନି
େଦବ୍। ନି ଶାଗ\ ଥିବାେବେଳ ମନତଳ ବ%ଥା ତକ େଖାଲି କୁ ହiି ତା
ପାଖେର। େସଥିରୁ ଜାଣିଥିଲା ସୁରୁଚି ତା) ଭିତର ଖାଲି ପଣ ଓ ଇeାକୁ
ଜଳା}ଳି େଦବାର େkାଭ, ଯାହା ତା)ୁ

ବି ପଥେର େନଇଥିଲା।

ନି ଶାେର ଥିବାେବେଳ ରାଗିଗେଲ ଯାହାତାହା ଫିiି , େକେବ େଠଲି
ଦି अiି ତ େକେବ ଧା ଦି अiି । अେନକ ଥର ଆଘାତ ଲାଗିଥିଲା ସୁରୁଚି
କୁ । େବେଳ େବେଳ େଧୖ ଯ% ଜବାବ େଦେଲ ଭାେବ େଫରି ଯିବ ନି ଜ
ବାପା ମାଆ ) ପାଖକୁ । କି l ଶାଶୁ अଟକାଇ ଦି अiି । ପୁଣି ନି ଶାେର
ନଥିବା େବେଳ େଦବ୍ ତାକୁ ସªାମୀ େସାହାଗ ନ େଦେଲ ବି अସାନ
କରiି ନି ।
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େଗାେଟ ରାତି ସା ସାଥୀ) ସହ ପାଟ{ କରି ନି ଶାେର ଚୁ ର େହାଇ
େଫରି ଥାiି େଦବ୍। ଡାଇଭର ରୁମେର ଛାଡ଼ି େଦଇ ଯି ବା ପେର ତା)ୁ
ଶୁଆଇେଦବାର

ପ\ୁତି

କରୁଥାଏ

ସୁରୁଚି ।

େଦବ୍,

େକେତକଣ

ଗପୁଥାiି । ତା) ମଥାକୁ ତକି ଆେର େଥାଇେଦବା େବେଳ ତା) ମୁହଁ
ପାଖା ପାଖି ଥାଏ ସୁରୁଚି ର ମୁହଁ। ମଦ ଗhେର ନାକ ରୁhି େହଉଥାଏ ।
ଏତି କିେବେଳ େଦବ୍ ତାକୁ େଠଲି େଦେଲ େଜାର କରି ଆଉ ପାଟି
କରୁଥିେଲ, “ଦୂ ର.....ଦୂ ର..... େଲଡି ..... େମାର େଗାେଟ ¬ୀ अଛି । ତୁ ମ
େଦହ ଦରକାର ନାହV େମାେତ। େମାେତ େକବଳ ନି ଶାେର ବୁ ଡି ବା
ଦରକାର।” େସଇଦି ନୁ େକମି ତି େଗାେଟ अଲଗା ପତ%ୟ ଆସି ଥିଲା
ସୁରୁଚି ମନେର ସªାମୀ) ପାଇଁ। ନି ଶା ଉତୁ ରି ଯି ବା ପେର େଦବ୍ େସମି ତି
ସବୁ େବଳ ପରି ସªାମୀ େହବା ଦାୟରୁ ନି ଜକୁ ଦୂ େରଇ ରଖiି ।
େକେବ ମୁହଁେଖାଲି କହି ପାେରନି ସି ନା, େହେଲ अନ% ସବୁ ଝି अ)
ଭଳି ତା ମନ ବି ସªାମୀ େସାହାଗିନୀ େହବାର ସ ପc େଦେଖ, ସªାମୀର
େପୗରୁଷ ପାଖେର ନି ଜ ନାରୀତକୁ ସମପ{ େଦବାକୁ ଇeା ହୁଏ, ମନହୁଏ
ଜହcରାତି େର ତା) ଏକାi अiର େହାଇ ବସି େଢ଼ର ଗପି ବାକୁ , କି l
େସ ସବୁ କୁ ଚାପି ଦିଏ ମନତେଳ।
େତେବ ଚାପି େହାଇଥିବା ଜି ନିଷ ଗୁଡାକ େକେବ ସମୟ अସମୟ
ବି ଚାର ନକରି ଫୁଟିପେଡ଼ ଜାଳାମୁଖୀ ଭଳି । େସମି ତି େକୗଣସି अପି ୟ
ପରି ିତି କୁ ଏଡ଼ାଇବା ପାଇଁ ସହଜ ଉପାୟେଟ ବାଛି େନଲା ସୁରୁଚି ।
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ମନତଳ ସବୁ ଇeା, ଆକାଂkା ଓ ପୀତି ମୟ ସ ପc ଗୁଡାକୁ ଶ¨େର
ସେଜଇ େଲେଖ अେନକ କବି ତା ଓ କାହାଣୀ। अପ
ୂ  ଓରମାନ
େମିଯାଏ କsନା ଓ ଶ¨ ସଂସାରେର। ପାଠେକ ପସଂଶା କରiି ,
ଈଷା ବି କରiି ଏମି ତି ସଫଳ ଦାତ% ଓ େପମ ପରାକା+ା େଦଖି।
ଏପେଟ ସମାiରାଳ ପେଥ ଏକକ ଭାେବ ବୁ ଥାiି ନି ଜ ଯୁଗB ଜୀବନକୁ
େଦବ୍ ଓ ସୁରୁଚି ।
ତା ଜୀବନ ପତି ଚି ର ବି ମୁଖ େଦବ୍ େକମି ତି େକଜାଣି ଥେର
ପଢ଼ି େନେଲ କି ଛି କବି ତା ଓ େକଇଟା ଗs। ଆତBଦଂଶ अତି + କରୁଥିଲା
ତା)ୁ । େସ ଯାହା ନୁ ହiି , ଯାହା େକେବ େଦଇନାହାiି େସଗୁଡିକ ଗs
ଆଉ କବି ତାେର େଭାଗି ବି ଚାଲି ଛି ସୁରୁଚି ବି ନା ପତି ବାଦେର। ନି ଜକୁ
ମହାନ େବାଲାଇବାର ରୀତି ମତ ପୟାସ କରୁଛି । ସାମcା ସାମିc େହବାେର
ବଷ{ଗେଲ ସୁରୁଚି ଉପେର, “କାହVକି େଲଖୁଛ ଏ ଡାହା ମି ଛ ଗୁଡାକ?
ନି ଜକୁ ମହାନ, େମାେତ अପାରଗ अବା େଦାଷୀ ସାବ%\ କରି ବାକୁ କି ]ା
ପାଠକୀୟ ସହାନୁ ଭୂ ତି ସାଉଁଟି ବଡ଼ େଲଖିକା େବାଲାଇବା େଲାଭେର
େମାେତ ବ%ବହାର କରୁଚ ତୁ େମ? ତୁ ମକୁ ଲ´ା ଲାଗୁନି ଏମି ତି
ସବସାଧାରଣ େର ନି ଜ େପମି କାର ଛବି େଦେଖଇ େହବାକୁ ?”
ସୁରୁଚି କି ଛି କହି ବା ଆଗରୁ ଏଇ ପଥମ ଥର ତାକୁ େଦଖୁଥିେଲ
େଦବ୍, अତୀବ ସୁoରୀ ନେହେଲ ବି ସୁoର େବାଲି କୁ ହାଯି ବ ସୁରୁଚି କୁ।
ବାହାଘର େବେଳ ଉ´ªଳ ମସୃଣ ଦି ଶୁଥିବା େଦହ ମୁହଁେର ଏେବ अଜସ
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କଳା ଦାଗ, କଥାକୁ ହା ବଡ଼ ବଡ଼ ଆଖି ଚାରି ପେଟ ଗାଢ଼ କଳା ଚମଡା
େଯମି ତି ଦୁ ଇଟି କୃ ଗ[ । ଏ କଣ େସଇ ସୁରୁଚି ଯାହାକୁ େସ ବାହା
େହାଇଥିେଲ ୬ ବଷ ତେଳ !! ତା)ୁ ବୁ େଝଇବା ପାଇଁ ଧରୁ ଧରୁ ତଳକୁ
ଖସି ଗଲା ସୁରୁଚି , େଗାଡ଼କୁ ଜାବୁ ଡି ଧରି କହୁଥିଲା କାହVକି େସ େଲେଖ,
େକମି ତି େସ ଶ¨ ଆଉ କsନାେର ସମାଧି ଦି ଏ ଆପଣାର େଛାଟ ବଡ଼
ଦୁ ବାର ଇeା ଓ अବେସାସ ମାନ)ୁ । େଗାଇଠା ମାରି ବା ଭଳି େଗାଡ଼େର
େଠଲି େଦଇ ନି ଜକୁ ମୁn କରି େନଉ େନଉ େଦବ୍ କହି େଲ, “ତୁ ମର ଏ
େଦହମୁହଁ େଦଖି େହଉନି । ଚାଲି ଯାअ େମା ଠୁ ଦୂ ରକୁ ।”
ଏଇ େଗାଡଟା ଆ§ିେଡ େର ଭାିଥିଲା ପରା.... େସଇଥିେର
େକେତ େଜାର େଗାଇଠା ମାରି ଲ େଯ !!! େଦଖି େଦଖି ପାଦ ତୁ ମର,
ଆଉଁସି ଦି ଏ। େମାେତ ଏେତ କଟିଲା, ତୁ ମକୁ ବି ଖୁବ କାଟୁ ଥିବ ନି ୟ।
େମାର ସି ନା अଭ%ାସ अଛି କ ସହି ବାର, େହେଲ ତୁ ମକୁ କେର େଦଖି
ପାରି ବିନି। ଆେର େଦଖୁଛ କ'ଣ ? େମା େଦହର ଏ କଳାଦାଗ ଗୁଡାକ
କଳ) ଦାଗ ନୁ େହଁ ମ। ଏଇେଯ ତୁ େମ ଦୁ େରଇ େଦବାକୁ େଗାଡ଼େର
ଆେଡଇ ଦି अ, ଛି ଟିକି ପଡି ବା େବେଳ ଖtିଆ ଖାବରା େହାଇଯାଏ। ତୁ ମ
ପାଦକୁ େକେତ କ େହଇଥିବ ଭାବି ମଁୁ େସ kତ ଗୁଡାକୁ अଣେଦଖା
କରି ଦିଏ। େସଥିଲାଗି ଆେପ ଶୁଖିକି ଏମି ତି କଦଯ% ଦାଗ େହଇଯାଇଛି ।
ଏତକ କହି କହି ଆତB अଭିମାନ େର ବି ପରି ତ ଆେଡ ମୁହଁ
ବୁ େଲଇ ବସି ଥିବା େଦବ୍ ) ପାଦକୁ େକାଳେର ରଖି ଆଉଁସି େଦଉଥିଲା
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ସୁରୁଚି .....ଆଉ େଦବ୍ ) ଭି ତେର କଡ େଲଉଟାଉ ଥାଏ 6 ବଷର ସୁ
ସªାମୀପଣ। ତା) ଭଳି େଗାେଟ ନି ଶାସn, େବପରୁଆ ପୁରୁଷ କୁ େନଇ
ଏେତ ସ ପc େଦଖି ବାର ସାହସ ଜୁ େଟଇଥିବା ସୁରୁଚି ପାଖେର ଆତB
ସମପଣ କରି ବାକୁ ଇeା େହଲା। େମାେତ kମା କରି ପାରି ବ ଯଦି ବଡ଼
କୃ ତ େହବି । େମା ହାତଧରି ତୁ ମ ଦୁ ନି ଆ କୁ େନଇ ଆସ ସୁରୁଚି , ତା
ହାତକୁ

ମୁେଠଇ ଧରି

କହୁଥିେଲ େଦବ୍। ଆକଟ କରି

ସୁରୁଚି

କହି ଲା,"େମାର ନୁ େହଁ , ଆମର ଦୁ ନି ଆ।" ଆଉ େମା ଚାରି ଦି ନ ପେର
ଆମ ବି ବାହ ବାଷ{କୀ। େସଇଦି ନୁ ନୂ ଆ କରି ଆରm କରି ବା ଜୀବନ।
ଆଜି େସଇ ଶୁଭ ଦି ନ। ଶାଢ଼ୀଟାକୁ ଆଉଁସି ହସୁଥାଏ ସୁରୁଚି ।
େଦବ୍ ଡାକି େଲ ମoିର ଯି ବା, ପ\ୁତ ହୁଏ। ଆସି େଲ ସ ପc େଦଖିବ ଆଉ
ଦୁ ଇ ଚାରି ଟା ଗପ କି କବି ତା େଲଖିବ। କହୁଣୀ ପାଖ ଦାଗ କୁ େଦଖି
ସୁରୁଚି ଭାବୁ ଥିଲା, ସବୁ ଦାଗ ଖରାପ ନୁ େହଁ , କୁ ଛ ଦାଗ अେe େହାେତ
େହଁ ..... ଆଉ ଖୁସିେର ସୀମiେର ଭରୁଥିଲା େସାହାଗସି oୁର.....

ଲି )୍ େରାଡ଼, କଟକ
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େମା ଝିअ ଗରିବ ନୁେହଁ
ଉଦଉଦି ଆ ଖରା େବଳଟାେର ଘରକୁ େଫରି ମୁtେର ହାତ େଦଇ
ଥକା

ମାରି

ବସି

ପଡି େଲ

ମି ଶ

ବାବୁ 

ମୁହଁ

ଶୁଖି

କଳାକାଠ

ପଡି ଯାଇଥାଏ ଧମ ପତc ୀ େଲ] ସବତ ଗ®ାସଟି ତା) ହାତକୁ ବଢ଼ାଇ
େଦଉ େଦଉ ପଚାରିେଲ, “କଣ େହଇଛି ? ଏେତ ବ%\ ଜଣା ପଡୁ ଛ େଯ,
ମଧ%ି କଣ କହି େଲ? ଆମ େସାନି , ପୁअକୁ ଏବଂ ତା) ଘର
େଲାକମାନ)ୁ ପସo େହଇଛି ନା? କି ଛି କହୁନ େଯ, କଣ େହଇଛି ?”
ସବତ ଗ®ାସଟି ତେଳ େଥାଇ େଦଇ ନୀରବତା ଭାିେଲ ମି ଶ
ବାବୁ  ଆମ େସାନି େସମାନ)ର ପସo େହଇଛି  େହେଲ ... େହେଲ!
େହେଲ, ପୁଣି କଣ? ପୁअର ମା କହୁଛiି , “େଗାଟାଏ େବାଲି ତ ଝି अ,
େସଥିେର ପୁଣି ପାଠ ପଢି ଭଲ ଚାକି ରିଟିଏ ମଧ% କରି ଛି େତଣୁ
କାରେଟ ନେଦେଲ ଆଖିକୁ ସୁoର ଦି ଶିବନି  ତା’ ଛଡା େଲାକ କ’ଣ
କହି େବ? ସାରା ଜୀବନ ପାଇଁ ବhୁ ବାhିବା େଯେତେବେଳ, କଥାଟା
କାଳ କାଳକୁ ରହି ଯିବ, େକାଉ ନअ ନା ଛ’ଟା େଯ, େଗାଟିଏ େବାଲି ତ
ଝି अ”
ମି ଶ ବାବୁ ) କଥା ସରୁ ସରୁ ଧମ ପତc ୀ କହି େଲ, ଆେମ ତ ଝି अର

ପଲ| ବୀ ପଜ
ୂ ାପtା

ସବୁ

ସୁନା अଳ)ାର, ବାସନ କୁ ସନଠୁ

ଆରm କରି ଫନ{ ଚର,
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ଇେଲାେ¿ାନି § ଜି ନିଷ ତା’ ଛଡା ଜªାଇଁ)ୁ ଦଶ ଚି ନାର ସୁନାମୁଦି, ଦୁ ଇ
ଭରିର ସୁନା େଚନ ଆଉ େବସେଲଟ ବି େଦଉେଛ ତେମ ଏ କଥା
େସମାନ)ୁ ଜେଣଇନ କି ? ହଁ କହି ଲି, େହେଲ ମଧ%ି ସଫା ସଫା
କହି େଦେଲ, “ଏ ସବୁ ତ ଆଜି କାଲି अତି ସାଧାରଣ େଲାକମାେନ ବି
େଦଉଛiି  ସାହୁବାବୁ ) ଝି अ ତ ସବୁ ଜି ନିଷପତ ସହ ୨୫ ଲk ଟ)ାର
ଇେନାଭା କାର େନଇଛି , ଆଉ ପtାବାବୁ , ଝି अର ୫ଟା ନଣo) ପାଇଁ
ପା ପାଟା ନଣo ପୁଟୁଳି େଦଇଛiି  ତା ତୁ ଳନାେର ଏ କଣ େବଶୀ
େହାଇଯାଉଛି  ଯାହାେଦବ

ଆପଣ) ଝି अକୁ େଦବ, ଆପଣ) ଝି अ

ଖୁସିେର ରହି େଲ, ଆପଣ)ୁ ଖୁସି ଲାଗିବ, ଆଉ ଆମକୁ ମଧ% ନେହେଲ
ଏେତ ଭଲ ଘର ଆଉ ରାଜକୁ ମାର ପରି ବର

ହାତରୁ ଗଲା େବାଲି

ଜାଣ।”
ତେମ ତ ସବୁ ଜାଣିଛ ସୁଭଦା, ପି ଲା ଦି ’ଟା)ୁ ମଣିଷ କରି ବାକୁ
ଯାଇ ମଁୁ େମାର ସବୁ

ସ]ଳ ଲେଗଇ େଦଇଛି  ଏଇ ଯଜମାନ ଟ)ା

ଆଉ ଡି େଲାନେର ପି ଲାଏ ପାଠ ପଢି ମଣିଷ େହାଇଛiି  ଆଉ ଏ
ସªs ସଂଚି ତ ଧନେର ଝି अ ବାହାଘର କରି ଥାiି  େହେଲ ଏ ମହରଗ
ଯୁଗେର ପନି ପରି ବା ସଉଦା ପରି ବରର ଦାମ େଯମି ତି ହୁ ହୁ େହାଇ
ବଢି ଚାଲି ଛି, କନ%ାଦାନ କରି ପୁଣ%ଜନ କରିବା ସ ପcଟା ଆମର ସªପc
େହାଇ ରହି ଯିବନି ତ? ସମାଜ ତ େକବଳ ବାହBଣ ଜାତି ଟା କୁ ·ା େବାଲି
କହି ତାଲ% କରିବା ଜାଣିଛି େହେଲ େସ କାହଁୁ ବୁ ଝି ବ ଗରି ବ
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ବାହBଣର ଦୁ ଃଖ ଜାତି ଟା ସି ନା ଉ, େହେଲ ମୁଠାଏ ଦାନା ଆଉ ଖେt
କନା ପାଇଁ ଏଠି େକେତ େଯ ସଂଘଷ କରି ବାକୁ ପେଡ େପଟ ପାଇଁ
ବାହାେର ଯାଇ ମୂଲ ଲାଗି ପାରି ବନି କି ପର ଘେର ଖଟି ଦୁ ଇ ପଇସା
େରାଜଗାର କରି େହବନି  ଏଇ େପାଥି ବି ଦ%ା ଯାହା ସାହା ଭରସା
େସଇଥିେର େପଟେର ଓଦା କନା େଦଇ ପୁअକୁ ଇ}ିନି अରି ଂ ଆଉ ଝି अକୁ
ଏମ.ଏ ପେଢ଼ଇଛି  ଆମର ତ%ାଗ, ଶି kା ଦୀkା, ସଂାର, ସାମାନ%
ଚାରି ଚକି ଆ ଯାନଟା ଆଗେର କଣ ମୂଲ%ହୀନ?
ଭାି ପଡି ଥିବା ସªାମୀ)ୁ ସାiªନା େଦବାକୁ ଯାଇ ଦୃ ଢ କ·େର
ସୁଭଦା କହି େଲ, ଶୁଣ! ତୁ େମ ଏମି ତି େଧୖ ଯ% ହରାअନି  ଆେମ ଗରି ବ
େହାଇଥାଇ ପାରiି େହେଲ ଆମ ଝି अ ତ ଗରି ବ ନୁ େହଁ  ପାଠ ପଢି
ଚାକି ରୀ କରିଛି , ସମାଜେର ସାନର ସହ ବିବା ଶି ଖିଛି ଆଉ ତା
ଛଡା, ଆମ ଆଶୀବାଦ ବି ତା ସହ ସଦା ସବଦା ରହି ଛି ଏବଂ ରହି ଥିବ
ମଧ% ତେମ ଏମି ତି ମନ ଉଣା କରନି , ତା ଭାଗ%େର ଥିେଲ େସ ନି ୟ
ଶା ସି oୁର ପି hିବ
ବାପା େବାଉ)ର ଏ କେଥାପକଥନକୁ କବାଟ କଣେର ଛି ଡା
େହାଇ ଚୁ ପଚାପ ଶୁଣୁଥିଲା େସାନି  ବାପା େବାଉ ତାକୁ େବାଝ େବାଲି
ନଭାବି ଆଗକୁ ବଢି ବାକୁ ସାହସ େଦଇଛiି  ଓଠେର ଲୁ ଣି ଆ ହସ ସହ
କୃ ତତା େଦଇ େସାନି ଚାଲି ଆସି ଲା अନ% ଏକ େକାଠରୀକୁ 
ତାଳେଚର, अନୁ ଗୁଳ, ଓଡ଼ି ଶା
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ତାଣକ[ା
ଖରାଦି ନ, ସକାଳୁ ଆ ୁଲ ଛୁଟି େହଲାେବଳକୁ ଦି ନ ଦଶଟା ବାଜି
ତି ରିଶ

ମି ନିଟ୍।

ପୁରୁଣା

ଦଦରା

ସାଇେକଲଟି

ଧରି

ଘେର

ପହିଲାେବଳକୁ ଦି ନ ଏଗାରଟା ବାଜି ଲାଣି। ଝାଳନାଳ ଆ·ିଏ େହାଇ
କବାଟ େଖାଲି ଘେର ପଶି ଲା ଶି ଉଳୀ। ସାଇେକଲ୍ ଖtିକ କାକୁ େଡରି
େଦଇ ଘର ଭିତରକୁ ପଶି ଲା େବଳକୁ େଦଖି ଲା ସାହି ର ପାେକଇ ଆଈ
ମା’ ସାେର ଖଟ ଉପେର ବସି କ’ଣ ଦୁ ଃଖ ସୁଖ ହଉଛି , ମା’ର ମୁହଁେର
ଜହିc ଫୁଲି ଆ ହସଟାଏ େଦଖି ଶି ଉଳୀ ଜାଣିଗଲା କି ଛି େଗାଟାଏ ଭଲ
କଥାବା[ା ଚାଲି ଛି ନି ୟ, ନେହେଲ ମା’ର ମୁହଁଟା ସବୁ େବେଳ ଧାନ
ଉଷୁଆଁ ହାtି ଭଳି ଆ ଗmୀର ଦି େଶ। ମା’କୁ ହସୁଥିବାର େଦଖି, ଶି ଉଳୀ
ସାହସକରି ତା’କୁ ଖାଇବାକୁ ମାଗିଲା, ନେଚତ୍ अନ% ଦି ନମାନ)େର େସ
ନି େଜ ଜାମା ପାଲଟି େରାେଷଇ ଘେର ହାtି

अtାଳି ଥାଏ। ପଖାଳ

ଗtାଏ ଥିେଲ ଖାଏ ନଥିେଲ ପାଣି ପି ଇ େଶାଇଯାଏ। ମା’ ମୁtେର ପି [
ଚଢ଼ି ଥିେଲ ତ ଆଉ ନି \ାର ନାହV। ପି ଠିେର

ଦି ଚାରି ଟା େଥାଇେଦବ

ଆଉ ଚି େଲ| ଇବ, “ସକାେଳ ପରା ଖାଇକି ଯାଇଥିଲୁ, ଏଇନା ଆସୁ ଆସୁ
ସୁଷମା ପରିଜା

େଭାକ ହଉଛି , କି ସବଗାସୀ େଭାକ େଲା ମାଆ, େବାପା ଚାରି ଚାରି ଟା
ଝି अ ଜନମ କରି େମା’ରି ଗଳାେର ମାଡି େଦଇଛି , ଦି ନରାତି ଚବି ଶ ଘା
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ଖାଲି
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ଖାଇବା କଥା, ଖାଇବା ପି ଇବା ଛଡା ଆଉ କି ଛି ନାହV” ଡରି

ମରି କାକୁ  େହାଇ ପାଣି େଟାପାଏ ପି ଇ େଶାଇପେଡ ଶି ଉଳୀ। ଆଜି
କି l ମା’ େସମି ତି କି ଛି କହି ଲାନି ବରଂ ତା’କୁ ପାଖକୁ ଟାଣି େନଇ ତା’ର
ମୁt ଆଉଁସି େଦଲା। ପାେକଇ ଆଈକୁ କହି ଲା, “ଜାଣିଲ ଖୁଡୀ! ଶି ଉଟି
େମାର ଭାରି ଗୁଣର। ଇୁଲରୁ େଫରି ମେତ ଘରକାମେର ସାହାଯ%
କେର, ସାନ ଭଉଣୀମାନ)ର ଦାୟି ତ ନି ଏ, ମାଛି କୁ ମ’ କେହନି କି କାହା
ଘରଦªାରକୁ

ଯାଏନି । ପାେକଇ ଆଈର ପାନଖିଆ ଓଠେର ହସ

େଖଳି ଗଲା େହେଲ ମା’ ଆଖିେର ଚକ୍ ଚକ୍ କରୁଥିବା ଦି ’େଟାପା ଲୁ ହ
ଶି ଉଳୀ ଆଖିରୁ ବାଦ୍ ପଡି ନଥିଲା।
ଶି ଉଳୀ ପରମାଣିକର ବାପା ବି କମ ପରମାଣିକ େକେବଠାରୁ ତା)
େପୖ ତୃକ ଗଁା

ମହାକାଳପଡ଼ାର ଜ]େର ଥିବା ତା’ର େଜେଜମା,

େଜେଜବାପା)ୁ ଛାଡି ଏଠି ଚାଉଳି ଆଗ} ନୀଳକ· ନଗର ବ\ିେର
ଆସି ରହୁଥିଲା ତା’ େସ ଜାଣି ନାହV କି l ତା ମା’ର ବାପଘର େଲାକ
ଏଠି ତି ନି ପୁରୁଷ ଧରି ରହି ଆସୁଛiି େବାଲି େସ ଭଲ ଭାବେର ଜାଣିଛି।
ଏଇ ବ\ିେର ତା ମାଉସୀ ମାେନ ବାହାେତାଳା େହାଇ ରହି ଛiି
େସମାନ) ପରି ବାର ସହି ତ। େସ ତା’ ଆଈଠାରୁ ଶୁଣିଛି େଯ ତା’ ବାପା
ଏଠି ଆସି ଜଣ) ଘେର ରହି ଦି ନ ମଜୁ ରି ଆ କାମ କରୁଥିଲା, ତା’ର
ଡଉଲଡାଉଲ େଚେହରା ଆଉ କମଠପଣ େଦଖି ତା' अଜା ତାକୁ ଜାଇଁ
କରି ଥିେଲ। ନି ଜ ପଇସାେର ବ\ିେର ଘରଖtିଏ କରି େଦଇଥିେଲ
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ବାହାଘର ପେର ତା’ ମା’ ବାପା ରହି ବା ଲାଗି। େସଇ ଦି ନଠାରୁ
େସମାେନ ଏଇଠି अଛiି । ଆଗରୁ ତା’ ମା’ ବଦନୀ ପରଘେର କାମ କରୁ
ନଥିଲା, ସଂସାର ବଢ଼ି ଲାରୁ अଭାବ ବଢ଼ି ଲା। ତା’ ମା ଘରୁ େଗାଡ଼
କାଢ଼ି ଲା ପର ଘେର ଝାଡୁ େପାଛା କରି अଧି କ ଦି ’ପଇସା କେମଇବା
ଲାଗି। ପୁअକୁ ଆଶା କରି ଚାରି ଚାରି ଟା ଝି अର ମାଆ େହଲା ବଦନୀ।
ପମସiାନ କାେଳ ପୁଣି ଝି अ େହାଇ ଯି ବ ଭାବି ଗଭକ କରି
ପରି ବାର ନି େୟାଜନ କାଯ%କମ େଯାଜନାେର ନି ଜର ବh%ାକରଣ
କରି ଥିଲା େସ। ଚାେରାଟିଯାକ ପି ଲା ଏେବ ୁଲ ଗେଲଣି । ସରକାର)
ପkରୁ ବହି ଖାତା, ୁଲ େପାଷାକ ସାକୁ ମଧ%ାହc େଭାଜନ ମି ଳୁଛି
ସି ନା, ବାକି େଯଉଁ େଦୖ ନoିନ ଖ େହଉଛି ତାକୁ ତୁ ଲାଇବା କାଠି କର
ପାଠ େହଉଛି େସମାନ) ପkେର ।
ତା’ ବାପା ଏେବବି

ଦି ନ ମଜୁ ରି ଆ କାମ କରୁଛି , ଚାରି ଚାରି ଟା

ଝି अ େହବା ପେର ବଦନୀର ବଳ ଭାି ଗଲାଣି। େସ ଆଉ କାମକୁ
ପାରୁନାହV। ବଡ ଝି अ ଶି ଉଳୀ ଆସି ପoରବଷର େହଲାଣି। େସ ନବମ
େଶଣୀେର ପଢୁ ଛି । ତା’ ତଳକୁ େମାହି ନୀ େତର ବଷର। େସ ପଢୁ ଛି
ସମ େଶଣୀେର, ତା’ ତଳକୁ
ଆଠବଷର

ଶାବଣୀ

ଏଗାର ବଷର େସାହି ନୀ ଆଉ

ପଢୁ ଛiି ପମ ଆଉ ତୃ ତୀୟେର। ଛअ ପାଣୀ

କୁ ଟୁ ])ୁ ଚେଳଇବା କକର େହାଇପଡୁ ଛି ବି କମ ପkେର। େସଥିେର
ପୁଣି ନି ଶା अମଳୀ କରି ଛି। ଦି ନସାରା ଖଟିଖଟି ଆସି ସ}େର େଟାପାଏ
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ନପି ଇେଲ ନଚେଳ। େଗାଡହାତ େଘାଳାବି hା େହଉଛି , ନି ଦ େହଉନି ,
ଏମି ତି ଦୁ ନି ଆଁ ର େଦଖାଏ ବି କମ। ବଦନୀ ଆଉ ପତି ବାଦ
କେରନାହV। ମରଦଟା ଦି ନସାରା ଖଟି ଖଟି ହାଲି ଆ େହାଇ େଫରୁଛି ,
େଟାପାଏ ପି ଇ େଦେଲ ହାଲୁ କା ଲି ଗୁଛି ତ ପି ଉ, ଭାବି ଛାଡି େଦଇଛି ତା’
ବାଟେର। ଝି अମାେନ ଦି ନକୁ ଦି ନ ବଢୁ ଛiି , କାଲି ସକାଳୁ ତା)ୁ
ବାହାେତାଳା କରି ଥଇଥାନ କରି ବାକୁ େହବ, େସକଥା ଭାବି ଲା େବଳକୁ
ମୁt ଘୁରି ଯାଏ ବି କମ ଆଉ ବଦନୀର। ଯାହା ତ େରାଜଗାର େହଉଛି
େସ ତା) ଖାଇବା ପି ଇବା ଭଲମo େରାଗ େବୖ ରାଗେର ଯାଉଛି ଆଉ
अନ% କଥାଚି iା କରି ବ େକମି ତି ? ପଜ
ୂ ାପରବେର ନୂ ଆ ଲୁ ଗାପଟା
ପି hିବାକୁ , ଭଲମo ଟିେକ ଖାଇବାକୁ

ପି ଲାମାନ)ର ଇeା େହେଲ

େସତକ ବି ଭଲେର େଯାଗାଇ ପାେରନାହV ବି କମ। ବଦନୀ ମନମାରି
ରେହ। ବଡ ଝି अ ଶି ଉଳୀ ୁଲେର ଭଲ ପାଠ ପଢୁ ଛି େବାଲି ତା)ର
ସାର୍ କହୁଥିେଲ। ତାକୁ ଯଦି ଆଉ ଟିକିଏ ଟିଉସନ ଦି ଆ ହୁअiା ସି ଏ
ମାଟି କେର ଫା୍ କି ଲାସ ପାଆiା େବାଲି କହୁଥିେଲ। କି l କ’ଣ ବା
କରି ପାରିବ ବଦନୀ। େଯଉଁଠି େପଟ କଥା ଠି କେର ବୁ ଝି େହଉନି େସଠି
ପାଠକଥା କି ଏ ବୁ ଝି ବ।
ଆଠଦି ନ େହଲାଣି ଜରେର ପଡି ଛି ବି କମ। କାମକୁ

ଯାଇ

ପାରୁନି । ଔଷଧ େଦାକାନୀକୁ ପଚାରି କ’ଣ ଔଷଧ ଆଣି ଖାଇଥିଲା େଯ
େସଥିେର ଜର କମୁନି। ଘେର ସଉଦାପତ ସରିଲାଣି। ଟ)ିକି ଆ ଚାଉଳ
ଆହାନ ଇ-ପତି କା ସୂ  ନି ଃଶୁ! ବି ତରଣ େହତୁ ଡା େଜ%ାତି ପସାଦ ପ'ନାୟକ) *ାରା ପତି +ି ତ ଓ ପକାଶି ତ | Aahwaan.com | 126

ଆହାନ ଇ-ପତି କା, ଶତକ ସଂରଣ, ଜୁ ଲାଇ ୨୦୧୮

Download Magazine from www.aahwaan.com

ଗtାକ ମି ଳୁଛି େବାଲି ମହତ अଛି , ବଦନୀ କାମ କରୁଥିବା ଘରର
ମା’ମାେନ କି ଛି ବାସି ତରକାରି କି ବଳକା ଭଜା ଟିକିଏ େଦଇ ଥାଆiି
େସଥିେର ଚଳି ଯାଏ ପି ଲାମାନ)ର। ବାପା ମାଆ ଦି ଜଣ ଖଟା ଟିକିଏ
କି ପି ଆଜ ଦି ଖt େର ଚେଳଇ ନି अiି । ବି କମର ଜର ବଢୁ ଥିଲା ଦି ନକୁ
ଦି ନ, ବଦନୀ ତାକୁ ଡାnର ପାଖକୁ େନଲା। ଡାnର ପରୀkା କରି
କହି େଲ ତାକୁ ଟାଇଫଏଡ େହାଇଛି । अiନାଳୀ

ଭି ତେର ଜର

ରହୁଥିବାରୁ େସ ଭଲ େହାଇ ପାରୁନାହV, ତାକୁ ଭଲ େହବା ପାଇଁ କି ଛି
ଦି ନ ଲାଗିବ। ଲ]ା ଔଷଧର ଚି ଠା ଟିଏ ସହି ତ ଭଲ ଖାଦ%ର
ତାଲି କାଟିଏ ଧରାଇେଦଇ ବଦନୀକୁ କହି େଲ ଯାହା ଯାହା

େଲଖି ଛି

େସଇ अନୁ ସାେର କାମ କରି ବ ନେହେଲ େରାଗୀର ଜୀବନ ପତି ବି ପଦ
अଛି । ବଦନୀ ମୁtେର ବଜ ପଡି ଲା। କ’ଣ େକମି ତି କରିବ ତାକୁ କି ଛି
ବୁ uି ବାଟ େଦଖା ଗଲାନାହV। ବି କମକୁ ଘେର ଛାଡି ଗଲା ଭଉଣୀମାନ)
ପାଖକୁ , ତା)ୁ

େଦଖାକରି ସବୁ କଥା କହି ଲା, ବି କମର ଚି କିା ପାଇଁ

କି ଛି ପଇସା ଧାର ମାଗିଲା, େହେଲ ସମ\) ଠାରୁ ନି ରାଶ େହାଇ
େଫରିଲା। ନି ଜ ନି ଜର अସୁବିଧା ଜଣାଇ ସମେ\ ତାକୁ ଖାଲି ହାତେର
େଫରାଇ େଦେଲ। େସ କାମ କରୁଥିବା ଘରର

ମାଲି କାଣୀ ମାନ)ୁ

ନି ଜର ଦୁ ଃଖ ଜଣାଇ କି ଛି ଟ)ା अଗୀମ ଆକାରେର ଆଣି ଲା ବଦନୀ।
େହେଲ େସ େକେତ ଦି ନ? ବି କମର ଔଷଧ, ପଥି ପାଂଣ ଆଉ
ପି ଲାମାନ) ଖିଆପି ଆେର ଆଠ ଦି ନେର ପୁଣି ହାତ ପେତଇଲା
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େସମାନ) ଦୁ ଆେର। ଏେକ ତ ବି କମକୁ ଛାଡ଼ି ନି ୟମି ତ କାମକୁ ଯାଇ
ପାରୁନଥିଲା ବଦନୀ େସଥିେର ପୁଣି ଆଗୁଆ ପଇସା ମାଗୁଥିଲା। ନାକ
କାନ ଛି ାଡି କି ଏ କି ଛି

ଟ)ା

େଦେଲ ତ ଆଉ େକହି ମୁହଁ େମାଡି

େଦେଲ। କ'ଣ କରି ବି କ'ଣ କରିବି େବାଲି

ଭାବି ଭାବି ଆସୁଥିବା

େବେଳ ବାଟେର େଭଟ େହାଇଗଲା ପାେକଇ ମାଉସୀ

ସାଥିେର।

ପାେକଇ ମାଉସୀ ତା) ବ\ିର େଲାକ। ବଡ ବଡ ବାବୁ ମାନ) ଘେର
କାମ କରି କରି ତା’ର ଚି ହcା ପରିଚୟ ବହୁତ େଲାକ) ସାେର।
ବ\ିେର କାହାର କାମକାଯ% ପଡି େଲ ଆଗ ଯାଇ ଛି ଡାହୁଏ। େସଥିଲାଗି
ବ\ିେର ତାର ଭାରି ଆଦର। ଆଜି ଏମି ତି

ଦୁ p{ନେର ତା'ର େଦଖା

ପାଇ ତାକୁ ହାତ ଧରି ନି ଜ ଘରକୁ େନଇ ଆସି ଥିଲା ବଦନୀ। ବି କମର
अସୁତା ଆଉ ନି ଜର अସହାୟତା ବି ଷୟେର କାoି କାoି ସବୁ କଥା
କହି ଥିଲା। ତା'ର ଦୁ ଃଖ କଥା ଶୁଣି କାoି ପକାଇଥିଲା ପାେକଇ ମାଉସୀ।
अାରୁ କାଢି ପାଆଁଶ ଟ)ିଆ େନାଟ୍ ଖtିଏ ଧେରଇ େଦଇଥିଲା ତା'କୁ ।
ସାiନା େଦଇ କହି ଥିଲା, “ମାଆେଲା, େତା ମାଆ ନଥିେଲ କ'ଣ େହଲା,
ଏ ପାେକଇ ମାଉସୀ ଥିଲା ଯାଏ େତାର କି ଛି अସୁବିଧା େହବନି , ତୁ ଆଗ
ଯା'

ଏ ପଇସା େନଇ ବି କମର ଚି କିା କର, େତା ପି ଲାମାନ)ୁ

ଖାଇବାକୁ େଦ, ତା 'ପେର କ' ଣ କରି ବା େଦଖିବା। ମଁୁ ଥିବା ଯାଏ
େତାର କି ଛି ବି ଦରକାର ପଡି େଲ ମେତ କହି ବୁ” ବଦନୀକୁ ଲାଗୁଥିଲା
ସାkାତ େଦବୀଟିଏ ଉଭା େହାଇଛiି ତା' ଆଗେର। ମାଉସୀର ପାଦଧଳ
ୂ ି
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େନଇ ମୁtେର ମାରି ଲା ବଦନୀ। ମାଉସୀ େଫରି ଗଲା ତା' ଘରକୁ ।
ଚାରିଦି ନ ପେର ପୁଣି ଥେର ଆସି ଥିଲା ପାେକଇ ମାଉସୀ।
ଏଥରକ ତା ପି ଲାମାନ) ପାଇଁ ବରା ପି ଆଜି , ବି କମ ପାଇଁ ଫଳମୂଳ
ଧରି ଆସି ଥିଲା। ନାହV ନାହV କରୁ କରୁ ବଦନୀ ହାତେର ପାଆଁଶ ଟ)ା
ଗୁଞି େଦଇ ଯାଇଥିଲା। ଶି ଉଳୀକୁ ପାଖେର ବସାଇ େକେତ କଥା
ବୁ େଝଇ ଥିଲା। କହି ଥିଲା, “ଆେଲା ନାତୁ ଣୀ ! ଖାଲି ପାଠ ପଢି େଲ କ'ଣ
େହବ? ଘେର କାମଦାମେର ମା’କୁ ଟିେକ ସାହାଯ% କର, େତା ବାପାଟା
େବମାର ପଡି ଲା ଦି ନଠୁ େସ େକେତ ହଇରାଣ ହରକତ େହାଇ ତମ
ମାନ)ୁ ଚଳଉଛି େସ କଥା ବୁ ଝ, ଆଜି ଯଦି େତା ବାପାର କି ଛି ଭଲମo
େହାଇଯାଏ, େତେବ ତେମ ସବୁ େକମି ତି ଚଳି ବ େସକଥା ଟିେକ ମନେର
ଭାବ। ଆଉ ତୁ ଝି अ ପି ଲାଟା, ଟିକିଏ ନି ଜ େଚେହରାର ଧ%ାନ ରଖୁନୁ,
ଏମି ତି ଭୁ ତୁ ଣୀ ଭଳି ଆ ବୁ ଲୁ ଛୁ କାହVକି?” େସଦି ନ ନି ଜ ହାତେର େତଲ
ଲଗାଇ

ମୁt କୁ tାଇ, ମୁହଁେର ପାଉଡର େବାଳି

କଳା ଟିପାଟିଏ

କପାଳେର ଲଗାଇ େଦଉ େଦଉ କହି ଥିଲା େମା ସୁoରୀ ନାତୁ ଣୀକୁ
କାହାର ନଜର ନଲାଗୁ। କୃ ତତାେର ମୁt ନୂ ଆଁଇ ଥିଲା ଶି ଉଳୀ। ମା'
କହି ଥିଲା େଦଖଲୁ

ପାେକଇ ଆଈ ତେତ େକେତ ଭଲପାଏ, ଆମ

ପରି ବାର ପାଇଁ େକେତ ଦରଦ ତା'ର। ବାପା) େଦହ ଭଲ େହଉ
ନଥିଲା, ପାେକଇ

ଆଈର ଯି ବା ଆସି ବା ଲାଗି

ରହୁଥିଲା

ଶି ଉଳୀର

ଘରକୁ ।
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େସଦି ନ ୁଲରୁ େଫରି ମା'କୁ ପାେକଇ ଆଈ ସହି ତ ଖୁସିଗପ
କରୁଥିବା େଦଖି ଆଚମି ତ େହଲା ନାହV ଶି ଉଳୀ। ଭାବି ଲା ବାପା ଘେର
ପଡି ଲା ଦି ନଠୁ ମା' ଟା ଚି ଡ୍ ଚି ଡା ଧରି

ଯାଇଥିଲା ଏେବ

ପରି ିତି

ଟିକିଏ ସୁଧୁରିବାରୁ ଖୁସି େହଉଛି ତ େହଉ। ବି ଚାରୀ ମା' ପତି ଦୟା
ଆସୁଥିଲା ତା'ର। ଜୀବନ ସାରା ଖଟି ଖଟି ସୁuା ସୁଖ ଟିେକ ପାଇଲା
ନାହV। େସ ଭଲ ପାଠ ପଢି ଭଲ ମଣିଷଟିଏ େହବ। ବଡ ଚାକି ରୀ
କରି ବ , ମା' କୁ ଆଉ ପରଘେର କାମ କରି ବାକୁ େଦବ ନାହV । ଭଉଣୀ
ମାନ)ୁ ପାଠଶାଠ ପେଢଇ ମଣିଷ ପରି ମଣିଷ କରିବ। ବାପା ମା '
)ର ଦାୟି ତ େନବ। ଦୁ ନି ଆଁ କୁ େଦଖାଇେଦବ େଯ ଝି अ ବି ପୁअର କାମ
କରି ପାେର। ଝି अ ଟିଏ ପୁअ ଠାରୁ େକୗଣସି ଗୁଣେର କମ୍ ନୁ େହଁ । ଏମି ତି
ସବୁ ଭାବନାେର ବୁ ଡି ରହି େସ ଘର ବାହାରକୁ ଆସି ଲା େବଳକୁ
େଦଖି ଲା अଗଣାେର ମା' ପାେକଇ ଆଈକୁ କହୁଛି , “ତେମ ସବୁ େଯାଗାଡ
କର। େସଠାେର ପହିବା ଦାୟି ତ େମାର” ଶି ଉଳୀ ଭାବି ଲା େବାଧହୁଏ
ମା' ବାପା)ୁ େକୗଣସି ବଡ ଡାnର) ପାଖକୁ େନବାକୁ କହୁଛି । अେନକ
ଦି ନ ଧରି

ଔଷଧ ଖାଇବା ପେର ମଧ% ବାପା)ର େଦହ ଭଲ େହଉ

ନଥାଏ ତ େସଥି ପାଇଁ। ପାେକଇ ଆଈ ଘରୁ ବାହାରି ଗଲା ପେର ମା'
ଡାକି ଲା ଶି ଉଳୀକୁ । ଘର ଭିତେର ପଶି କବାଟଟା କି ଳିେଦଇ ତା'କୁ ଖଟ
ଉପେର ବେସଇଲା ନି ଜ ପାଖେର। ମୁt ଆଉଁସି ଆଉଜାଇ ଆଣିଲା
ତା'େକାଳକୁ ।
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ଧି ର ଗଳାେର କହି ଲା, “ମାଆେଲା! ତେତ େଗାଟିଏ କଥା କହି ବି,
ତୁ ମାନି ବୁ ତ? ମଁୁ ଜାଣିଛି ତୁ େମାର ସୁନା ଝି अ, ପି ଲାଟି ଦି ନରୁ ଆଜି
ଯାଏ େମାର େକୗଣସି କଥାକୁ ଟାଳି େଦଇ ନାହଁୁ , ମଁୁ ଯାହା େଯେତେବେଳ
କହି ଛି ତୁ ମାନି ଛୁ, େସଇ ଭରସାେର ଆଜି ମଁୁ ତେତ କହୁଛି । ମଁୁ େତାର
ବାହାଘର ଠି କ୍ କରି େଦଇଛି । ବରଟି ଥିଲାବାଲା ଘରର। ଖାଇବା,
ପି hିବା େକୗଣସି ଥିେର अଭାବ ନାହV, ତୁ େସଠି ରାଣୀ େହାଇ ରହି ବୁ।
ଏଠି େତାର କି ସୁଖ अଛି ? ନା ମଁୁ

ତେତ ଭଲେର ଗtାଏ ଖାଇବାକୁ

େଦଇପାରୁଛି ନା ଭଲ ଖtିଏ ପି hିବାକୁ । ସରକାରୀ ୁଲ େବାଲି ପାଠ
ପଢୁ ଛୁ ମାଗଣାେର, ଟିଉସନଟିଏ େଦବାକୁ ସkମ େହାଇ ପାରୁନୁ ଆେମ,
ଏଥିେର କି ପାଠ ପଢି ବୁ ତୁ ? ପୁଣି େସଥିେର େତା ପଛକୁ ତି ନି ତି ନିଟା
ଭଉଣୀ, େସମାେନ େକମି ତି ଖାଇପି ଇ ଜି ଇଁ ରହି େବ େସ ଚି iା ମେତ
ଘାରୁଛି । େତା ବାପା କଥା ତ େଦଖୁଛୁ, ଏେତ ଔଷଧ ପତ ଖାଇେଲଣି
ଭଲ େହଉନାହଁ ାiି । ବଡ ଡାnର) ପାଖକୁ େନବାକୁ ବଡ ପଇସା
ଦରକାର, େକାଉଠୁ ପାଇବି ? ପାେକଇ ଆଈ େସ ପ\ାବଟି େଦଖିଛି,
ବରପାତଟି ଖୁବ୍ ଭଲ, ଗଁାେର େତଜରାତି େଦାକାନଟିଏ େଦଇଛି , ଘେର
ଜମି ବାଡି କି ଛି अଛି , େସଥିେର ପୁଣି ତେତ ବାହା େହେଲ େସ ଆମ
ମାନ)ର ଦାୟି ତ ବି େନବ େବାଲି କହୁଛି , ୟା ଠାରୁ ବଡ କଥା ଆଉ
କ'ଣ େହାଇପାେର? ଆସiା କାଲି

ବନଦୁ ଗା ମoିରେର େତାର

ବାହାଘର। ସବୁ ବ%ବା ବର ତରଫରୁ ପାେକଇ ମାଉସୀ କରିଛି ,
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ଆେମ ଖାଲି ଯାଇ େସଠି ପହିବା ପେର ସବୁ େହବ। ମା’ର କଥା ସବୁ
ମନ ଧ%ାନ େଦଇ ଶୁଣୁଥିଲା ଶି ଉଳୀ। ତା'କୁ ଲାଗୁଥିଲା େଯମି ତି େସ
ପଥରର ମୂ[{ ଟିଏ େହାଇ ଯାଇଛି , ତା'ର ପାଦ ଦୁ ଇଟି ଭୂ ମି ଉପେର
ଇଟା ସି େମ େଦଇ କି ଏ ପ|ାର
ଯାଉଥିଲା,

କରି

େଦଇଛି ,

ତା' େଦହ ଥରି

କାନମୁtା ଝାଇଁ ମାରି ଯାଉଥିଲା, ତି ଶୁଖି अଠା अଠା

େହାଇ ଯାଉଥିଲା। େସ କି l କି ଛି କହି ପାରି ଲାନି , ଚୁ ପ୍ ଚାପ୍ େହାଇ ମୁt
ତଳକୁ େପାତି ବାହାରି ଆସି ଲା େସ ଘରୁ।
ଦି ନ ସାରା କାoି କାoି ତା'ର ଆଖି ଦୁ ଇଟା ନାଲି ପଡି ଯାଇଥିଲା।
େକେତ ସ ପc େସ େଦଖିଥିଲା ତା' ଭବି ଷ%ତକୁ େନଇ, ସବୁ େଯମି ତି
େଗାଟିଏ ଝଡେର ଧଳ
ୂ ି ସାତ୍ େହାଇଗଲା। କ'ଣ େହବ ତା' ଜୀବନ?
ପoର ବଷର ଝି अ ସି ଏ, ସmାଳି ପାରି ବ ତ ସଂସାରର େବାଝ?? ନା
ବଳି ପଡି ଯିବ ତା) अଭାବୀ ସଂସାରର ନି अିଆ ଯୁଇେର??? କି ଛି
ଭାବି ପାରୁନଥିଲା େସ। େକେତ ଭଲ ପାଏ େସ୍ ପାଠ ପଢି ବାକୁ । କ| ାସ୍
େର ଦି ଆଯାଇଥିବା ପାଠ ସବୁ ନି େଜ ନି େଜ କରି ବାକୁ ରାତି ରାତି अନି ଦା
ରହି ଥାଏ।
କାଲି ଠାରୁ ଆଉ େସ ୁଲ ଯି ବନାହV। େଶଷଥର ଲାଗି ବହି ଖାତା
ଗୁଡିକ ଉପେର େସc ହେର ହାତ ବୁ ଲାଇ ଆଣିଲା ଶି ଉଳୀ। କାଲି ଠାରୁ
େସମାନ) ସହି ତ ତା'ର ସକ ଛି ନc େହାଇଯି ବ ସବୁ ଦି ନ ପାଇଁ।
ହଠାତ୍ ବହି ଥାକେର ଥୁଆ େହାଇଥିବା କଲମଟି ଉପେର ଦୃ ି
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अଟକି ଗଲା ତା'ର। ଆେର ଏଇଟା ତ ତାର ପି ୟ ସା ନି ଳିମାର
କଲମ। କାଲି ତ େସ ୁଲ ଯି ବନାହV, ନି ଳିମାକୁ ତା'ର କଲମଟି
େଫରାଇବ େକମି ତି? ଶି ଉଳୀ ଆଖି ରୁ ଧାେର ଲୁ ହ ଗଡି ପଡି ଲା।
ନି ଳିମାର ବାପା ଜେଣ ସା]ାଦି କ େହାଇଥିବାରୁ ତା)ୁ ବହୁତ ସୁoର
ସୁoର କଲମ ସବୁ ଉପହାରେର ମି ଳିଥାଏ। େସଥିରୁ େଗାଟାଏ ଦି ଇଟା
କଲମ ଆଣି ନି ଳିମା ୁଲେର େଲଖା େଲଖି କେର। ଶି ଉଳୀର ଟ)ିକି ଆ
ଶ\ା କଲମ େବେଳ େବେଳ ଖରାପ େହାଇ ଚାେଲ ନାହV, େସେତେବେଳ
ନି ଳିମା ତା'କୁ ନି ଜ କଲମଟି େଦଇଥାଏ େଲଖିବା ପାଇଁ। େଲଖା େଲଖି
ସାରି ଶି ଉଳୀ କଲମଟି େଫରାଇ ଦି ଏ ନି ଳିମାକୁ । ଆଜି ଭୁ ଲ୍ ବଶତଃ
େସ କଲମଟି ଧରି ପଳାଇ ଆସି ଛି ଘରକୁ । କଲମଟି ନ ପାଇ ଆଜି
ନି ଳିମା ନି ିତ ହଇରାଣ େହାଇଥିବ ପାଠ କରି ବା ଲାଗି। ନି ଳିମା ରର
ଘରଟି ତା) ବ\ିର ଠି କ୍ ଆରପେଟ। ଶି ଉଳୀ ଭାବି ଲା ଯାହା େହଉ
ପେଛ େସ ନି ଳିମାକୁ ତାର କଲମଟି ତା) ଘର ପାଖେର ପହି େଫରାଇ
େଦବ। େସଇ अhାର ରାତି େର େସ ଗଲା ନି ଳିମା ଘରକୁ । ତା'କୁ
କଲମଟି େଫରାଇଲା େବଳକୁ େକଜାଣି କାହVକି ଭାରି କାo ଲାଗିଲା
ଶି ଉଳୀକୁ । ନି ଳିମାକୁ ଜାବୁ ଡି ଧରି େଭଁ େଭଁ ରଡି ଛାଡି

କାoି ଉଠି ଲା

ଶି ଉଳୀ। ତା'ର ଏମି ତି କାoିବା େଦଖି କାରଣ ପଚାରିଲା ନି ଳିମା।
ପଥମରୁ ନାହV ନାହV କରୁଥିେଲ ବି ସାର ରାଣ ଆଗେର ହାର୍ ମାନି ଲା
ଶି ଉଳୀ। ସବୁ ସତ କଥା େଗାଟି େଗାଟି କରି କହି ଗଲା ନି ଳିମା
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ଆଗେର। ଶି ଉଳୀର କଥା ଶୁଣି \mୀଭୂ ତ େହାଇଗଲା ନି ଳିମା। େକେତ
ନି +ୁର ମାଆ େସ, ଯି ଏ ନି ଜ ପରି ବାରର ସୁଖ ଲାଗି ନି ଜର ପoର ବଷର
ଝି अକୁ ବଳି ପକାଇ େଦଉଛି ।
ଟିକିଏ େହେଲ ଭାବୁ ନାହV ନି ଜ ଝି अର ମନ କଥା, କ'ଣ ବି ତୁଥିବ
ଝି अଟି ଉପେର େଯେତେବେଳ ତା'ର ସବୁ

ସªପc ଭାି ଚୁ ରମାର

େହାଇଯି ବ ନି ମିଷକ ମଧ%େର। ଶି ଉଳୀର ଦୁ ଃଖେର ଛାତି ଫାଟି
ଯାଉଥିଲା ନି ଳିମାର। େସ ଶି ଉଳୀକୁ ଜାବୁ ଡି ଧରି କାoି ଉଠି ଲା। ବହୁତ
କେର ତା'କୁ ନି ଜ ଠାରୁ अଲଗା କରି ଏ କଥା କାହାରି କୁ ନ କହି ବା
ଲାଗି ରାଣ ନି ୟମ େଦଇ ଘରକୁ େଫରି ଆସି ଲା ଶି ଉଳୀ ।
ତା’ ପରଦି ନ ନି uାରିତ ସମୟେର ଶି ଉଳୀକୁ େନଇ ତା'ର ପରିବାର
େଲାେକ

ପହିେଲ ବନଦୁ ଗା ମoିରେର। େସଠାେର

ଆଗରୁ ଆସି

ପାେକଇ ଆଈ ସବୁ ବେoାବ\ କରି ରଖିଥିଲା। େସମାେନ ପହିଲା
ପେର ବାହାଘରର କାଯ%କମ ଆରm େହାଇଗଲା। ଶି ଉଳୀକୁ ଶାଢ଼ୀ
ପି hାଇ େବାହୂ େବଶ କରି େବଦୀେର ବସାଇ ମପାଠ ଆରm କେଲ
ପୁେରାହି ତ। ବରେବଶେର ଆଣି େଯଉଁ ପୁअକୁ ବସାଇେଲ ତା'ର ବୟସ
ତା' ଠାରୁ ଦୁ ଇ ଗୁଣ କି ]ା ତେତାଽଧି କ େହବ େବାଲି अନୁ ମାନ କଲା
ଶି ଉଳୀ। ଦୁ ଃଖେର ତା'ର ଛାତି ଫାଟି ଯାଉଥିେଲ ବି େସ ଥିଲା ନାଚାର,
ଖାଲି ଭାଗ%କୁ ନି oି କାoିବା ଛଡା ଆଉ କି ଛି ବାଟ ନଥିଲା ତା'ର। ମାଳା
ବଦଳ ପେର ହାତଗ·ି ପେକଇବାକୁ ଆରm କରି ଛiି ପୁେରାହି ତ, ଏଇ
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ସମୟେର ଧଡ୍ ଧଡ୍ େହାଇ ପଶି ଆସି ଥିେଲ େପାଲି ସ୍ ଦଳ, ତା) ପେଛ
ପେଛ ଆଉ କି ଛି ଭଦେଲାକ ସହି ତ ନି ଳିମାର ବାପା ପଫୁଲ| କୁ ମାର
ମି ଶ। ଏ ବାହାଘର ବo କର, ବo କର, କହି ବାହା ଧରି ଉେଠଇ
ଆଣିେଲ ଶି ଉଳୀକୁ । େସତି କି େବେଳ ୁଲ୍ ର େହଡ୍ ସାର)ୁ ଧରି
େସଠାେର ପହିଥିଲା ନି ଳିମା। େପାଲି ସ୍ ଇନ୍ସେପ¿ର େସେତେବଳକୁ
ବର ଆଉ ତା'ର ଘର େଲାକମାନ)ୁ ଧମକାଉ ଥାଆiି , “ନାବାଳି କା
ବି ବାହ ଏକ ଆଇନଗତ अପରାଧ େବାଲି ଜାଣି ମଧ% ଆପଣମାେନ ଏହି
ବାହାଘର କରି ଥିବାରୁ ମଁୁ ଆପଣମାନ)ୁ

ଗିରଫ୍ କରୁଛି ଏବଂ ଏ

ବି ବାହକୁ अସି u େଘାଷଣା କରୁଛି ” ଭଦେଲାକ ମାନ) ଭିତରୁ ଜେଣ
ଭଦ ମହି ଳା ଆେଗଇ ଆସି ଶି ଉଳୀକୁ

ଧରି େନେଲ ଆଉ କହି େଲ,

“ତେମ େକମି ତିକା ମାଆ କି େହା! ଝି अ ଯଦି ତମକୁ େବାଝ େହଉଥିଲା
ତେମ ଆମକୁ େଦଇ େଦଲନି , ଏମି ତି ଜି अiା ଜଳି େପାଡି ମରିବାକୁ ତାକୁ
ଛାଡି େଦବାକୁ ତମ ଆତBା କହି ଲା େକମି ତି? ଚାରି ଚାରି ଟା ଝି अ ଜନମ
କରି ଥିଲ କାହVକି େଗାଟାଏ ପେର ବo କଲନି ? ସରକାର ଏଥିେନଇ
େକେତ ସୁବିଧା ଉପଲÊ କରାଇଛiି ତେମ କ'ଣ ଜାଣିନ? ମଁୁ ବoନା
ଦାସ, ସାମାଜି କ ସଂଗଠନ ବସୁhରାର େସେକଟାରୀ। ଏ ଝି अଟିକୁ ମଁୁ
େନଇ ଯାଉଛି , େସ ଆଜି ଠାରୁ ଆମ ସହି ତ ରହି ବ ବସୁhରାେର ଆମର
ଝି अ େହାଇ। ଆଜି ଠାରୁ ତା'ର ସବୁ ଦାୟି ତ ଆମର” ଜଳଜଳ କରି
ଚାହV ରହି ଥିଲା ଶି ଉଳୀ। େସ କି ଛି ବୁ ଝି

ପାରୁନଥିଲା। ତା'ର ମେନ
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େହଉଥିଲା େସ େଗାଟିଏ ଗହୀରି ଆ ଖାତ ଭି ତରକୁ ଖସି ପଡୁ ପଡୁ
େଗାଟାଏ େଦୖ ବୀଶnି ତାକୁ େକାଳେର େନଇ ନି ିତ ମୃତୁ% ମୁଖରୁ ତା'କୁ
ରkା କରି େଦଇଛି । ନି ଳିମା ଆଉ ତା'ର ବାପା) ପତି କୃ ତତାେର
ଆଖି ଛଳଛଳ େହାଇ ମୁt ନଇଁଗଲା ଶି ଉଳୀର ।।
ଶାରଳା ଭବନ, େପାତାେପାଖରୀ
ନୁ ଆବଜାର େପା୍, କଟକ ଜି ଲ|ା
୭୫୩୦୦୪, ଓଡ଼ି ଶା
ଭାମ%ଭାଷ : ୯୩୩୭୨୭୨୬୪୭
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अiିମ ଦୃ ଶ%
ଚୁ ପ୍ ଚୁ ପ୍ େସ ଆସି ଠି ଆେହଲା େମା ପଛେର କ’ଣ େକଜାଣି
େଗାେଟ ଧରି ଥିଲା ହାତେର ନି ଶ¨େର ଠି ଆେହଲା ପାୟ ଦୁ ଇ ମି ନିଟ
ତା’ପେର….
ସମୟ ସକାଳ ସାତଟା ସୂଯ% )ୁ

ମୁହଁ କରି ବସି ଥିଲି ମଁୁ 

ପବନର ଗତି ଥିଲା େବଶ୍ ଧି ମା ସାମcାେର ଥିବା ନଡ଼ି ଆ ଗଛର ଛାଇ
ପଡୁ ଥିଲା େମା ମୁହଁେର अଧା ଛାଇ अଧା ଆଲୁ अେର େଚୗକି େର ବସି
ଶୀତ ସକାଳକୁ ଉପେଭାଗ କରୁଥିଲି ମଁୁ  ପାଚୀର ଛାଇରୁ ହV ତାକୁ ଠି କ୍
ଚି ହc ି ପାରି ଥିଲି ହରର୍ ଫିଲBର ଭୂ ତ ପରି ତା’ ଛାଇ ଲମି ଥିଲା େମା
ସାମcାେର ଭିତେର ଭିତେର େବଶ୍ ଆେମାଦି ତ େହଉଥିଲି ମଁୁ 
अଚାନକ୍ ତା’ ଛାଇକୁ ଲk% କରି ଜାଣି ଲି ରାkସ ପରି ତା ହାତ ଦୁ ଇଟି
େମା ଗଳା ଚାପି ବାକୁ ଉଦ%ତ େହଲା ଏବଂ ପେର ପେର ପାଥନା
ମୁଦାେର ହାତ ଦୁ ଇଟି ଛାତି େର ଚାପି େହାଇଗଲା ତା’ ପେର ଝରି ଗଲା
ପାଚୀ ଓଠୁ ଫିକ୍ ଫିକ୍ ହସର େଯାଛନା ଆଉ େସ ବହି ଗଲା ପାଣି ପରି
अଜାଡ଼ି େହାଇପଡ଼ି ଲା େମା ଉପେର ତା ଚାକଢ଼ି ପରି अୁଳି ଗୁଡ଼ିକ
ପକାଶ ର}ନ ପରି ଡ଼ା

େମା अା ଚାରି ପେଟ କୁ ତ୍ କୁ ତ୍ କରି ବା ଆରm କଲା ତ’ ଚି ଡି ଉଠି ଲି ମଁୁ
- େହ ଛାଡ଼ କଣ େହଉଛି ?
ହସ ବo କରି ପାଚୀ କହି ଲା, ‘‘ସରି ... ସରି ସାର୍... ସକାଳୁ ସକାଳୁ
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ଆପଣ)ୁ ଡି ବ କଲି , ଏ§କୁ %ଜ୍ ସାର୍ କଣ ଏେତ ଭାବୁ ଥିେଲ େଯ…?
ତା’ କାନେର ନାକ ଛୁଆଁଇ ଉ[ର େଦଲି ‘‘ତମକଥା’’
-‘‘େମାକଥା’’... अବି ଶାସେର ପାଚୀର ଆଖି ପତା େଟକି େହାଇଗଲା
-‘‘ମଁୁ ତ’ ତୁ ମ ପାଖେର अଛି , େମା କଥା ଭାବି ବା କଣ ଦରକାର, ଚାହଁୁ ଛ
ତ’ ମେତ େଦଖିପାର..’’
-‘‘ତମକୁ େଦଖିେଲ କ’ଣ େପଟ ପର
ୂ ି ବ?’’
-‘‘ଆଉ କ’ଣ ଭାବି େଲ ପର
ୂ ି ବ?’’
-‘‘ଭାବି େଲ େପଟ ନୁ େହଁ ମନ ପର
ୂ ି ବ, ହଉ ଛାଡ... ମେତ ଛାଡ଼ି େସପେଟ
ବସ; ଆେର ଏ ଆଲବମ୍ େକଉଁଠୁ ପାଇଲ?
-‘‘େକଉଁଠୁ ପାଇଲି ନାଇଁ... ରୁହ େଦଖି ସାେର, ତା’ପେର କଥାବା[ା
ଆଖି ନଚାଇ ମୁt ହଲାଇ େଚୟାରେର ବସି ଲା, ଆଉ କହି ଲା- ‘‘ହଁ ତେମ
ଘେର ନଥିବା େବେଳ େଯଉଁ ବି ଧବା ¬ୀେଲାକ ଜଣ) ଆସି ଥିଲା, େସ
ଆଜି ପୁଣି ଆସି ପାେର, କହୁଥିଲା ତ’ କଣ ଜରୁରୀ କାମ अଛି େବାଲି 
ସାମାନ% ସେ)ାଚେର ବୁ ଡ଼ି ଗଲି ମଁୁ  କଥା ବୁ ଲାଇବା ପାଇଁ କହି ଲି
‘‘ତମକୁ ପଚାରୁଛି ପରା ଏ ଆଲବମ୍ େକଉଁଠୁ ପାଇଲ?
ମଗcଥିଲା ପାଚୀ ‘‘ତମକୁ ଶୁଭୁନି କି ? େମା ସ ର ଟିେକ ଉା ଓ
କେଠାର େହଲା ମୁହଁ ଉଠାଇ କି ଛି ନଜାଣିବା ପରି କହି ଲା ‘‘କାଇଁ କଣ
େହଲା?’’ अଗତ%ା kଣକ ପାଇଁ ରାଗି ଉଠି ଲି ପୁଣିଥେର କअଁେଳଇ
ପଚାରିଲି 
-‘‘ଓେହା…’’ ଏକାଥେର ସବୁ ଯାକ ଦାi ଦି ଶିଗଲା ପାଚୀର ‘‘ତମ
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ନୀଳି ମା, ସମ{+ା ଆଉ େଯେତ ଗୁ େପମି କା) ଚି ଠି େଯଉଁଠୁ ପାଇଥିଲି
େସଇଠୁ …’’ ଏଇ ମୁହୂ[େର ପାଚୀର ହସ ଏେତ ରହସ%ମୟ ଲାଗିଲା
େଯ ମଁୁ ଆତ)ିତ େହାଇ ପଡ଼ି ଲି, ମେତ ଲାଗିଲା େଯମି ତି େମା ପଛେର
୩୦୨ କି ୩୦୬ ଦଫା ଲାଗିଗଲା
ଇେୟ େସଇ ଏ େଫାର ସାଇଜ୍ ଆଲବମ, ଯାହା ଉପେର ଥିଲା
େକାଣାକର ନୃ ତ%ରତା କି େଶାରୀର ଛବି  େମା ସ ପିcଳ अତୀତର
ମୂକସାkୀ ଆଦ% େଯୗବନର କୁ ନି କୁ ନି अପରାଧର ଦ\ାବି ଜ୍ ନୂ ଆ
ଘରକୁ ଆସି ବା େବେଳ ଏଇ ଆଲବମକୁ େଖାଜୁ େଖାଜୁ ମଁୁ ଭାିଥିଲି ବଡ଼
ଭାଇ) ଚି ନାମାଟିେର ତି ଆରି କୁ କୁ ର, ବାଉଁଶ ପାତ ଧାରେର ଖtିଆ
େହାଇଥିଲା ବଁା ପାଦ ଜ)୍ଲଗା ଟିଣବା§, अଳhୁ େଘରା ଆଲଣା,
ଠଣା, ଏପରି କି ତେଳ ବି ଛୁଡ଼ି େହାଇ ପଡ଼ି ଥିବା େମା ହଜି ଲା ଦି ନର
ଖାତା, ବହି , ଖଡ଼ି , ଭାେସ|ଟ, ଆଇନା ସବୁ କି ଛିକୁ ପରୀkା କରୁଥଲି
ତନc ତନc କରି , କାେଳ େକଉଁଠି ଛପି ଥାଇପାେର େମା ଆଲବମ୍, େମା
ଜୀବନ

ମି ଳିଥିଲା

ଦୁ ଇପଇସା,

ତି ନିପଇସା,

अଣା,

ତ]ାମୁଦା,

େଦବକୁ tରୁ ଆଣିଥିବା अtାକୃ ତୀ ଶୀଳା, େଛାଟ ପଲି ଥିନେର ବhା
େହାଇଥିବା ଲାଲ ଲାଲ ରୁ}ପଳଷ କି l ହଜି ଗଲା େମା ଆଲବମ୍
‘‘କି ଛି କି ଛି କଥାକୁ ଜାଣି ଶୁଣି ଭୁ ଲି ଯିବାକୁ ହୁଏ, ଯଦି ଓ ମନରୁ
ଲି େଭନା ତା ଚି ହc; େବେଳେବେଳ େସ େଫେର, ଆnାମାnା କେର ଆଉ
ମନକୁ େଫେରଇ ନି ଏ अେନକ ପଛକୁ ’’
ପାଚୀ ନି ରିkଣ କରୁଥିଲା ଆଲବମ୍ର ପୃ+ା ପେର ପୃ+ା
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େସଥିେର ଥିଲା ବି ଭିନc
େଦଇଥିବା

अେନକ

ସମୟେର ସି ନୁ ମେତ ଉପହାର ସ ରୁପ

ଗୁଡ଼ିଏ

ହାତअ)ା

ଚି ତ,

େସଥିେର

ଥିଲା

େପନସି ଲ୍େର अ)ା ଯାଇଥିବା େମା ମୁହଁର ଏକାଧି କ ଚି ତ, ଥିଲା ଆମ
ଗଁା ନଦୀ, ୁଲ, ପାହାଡ଼ର ଛବି ଏବଂ ପତି ଟି ଛବି ତେଳ େଛାଟ େଛାଟ
अkରେର େଲଖାଥିଲା ‘ସି ନୁର ଉପହାର’ କି ]ା ଇଂରାଜୀେର ‘ଆଟ  ବାଏ
ସି ନୁ’ अ¯ୁ ତ ଭାବେର ସି ନୁର ପତି ଟି ଚି ତ ସହ ସଂଯୁn ଥିଲା େମା
ଜୀବନର ଗୁରୁତପ
ୂ  ଘଟଣାବଳୀର ସB ତି ପତି ଟି ଚି ତ େମା ଭିତେର
ସୃି କରୁଥିଲା ଆେବଗିକ ଉତା, ଆଖି ଲାଗୁଥିଲା ଓଦା ଓଦା େସ
ଆଲବମ୍େର କ%ାେମରାେର ଉଠା ଯାଇଥିବା େକାଣାକ ତଥା ଓଡ଼ି ଶାର
अs କି ଛି ପଯ%ଟନଳୀର ଫେଟାଗାଫ୍ ଥିଲା େମାର ମେନ ପଡୁ ଥିଲା
ଆଲବମ୍ର େଶଷ ପୃ+ାେର ଥିବା ସି ନୁଠାରୁ ପାଇଥିବା ଦୁ ଇଟି ଚି ତ ଓ
ତାର ଏକମାତ େପମ ଚି ଠି ଚଉତା ଚି ଠି ଉପେର େଲଖାଥିଲା ‘‘ତୁ ମ
ବି ନା…’’
େସଇ ଦୁ ଇଟି ଚି ତ ଥିଲା ତା’ ନି ଜର େଗାଟିଏେର ହସୁଥିଲା ମୁକ{
ମୁକ{,

ଦି ଶୁଥିଲା

େଶାଇଥିଲା,

अÀରୀପରି 

େଖାଲାଆଖି ରୁ

ଆଉ

େଗାଟିଏେର

ଲୁ ହଧାରଟିଏ

ଛୁ ଁ ’ଥିଲା

ଚି ତ୍

େହାଇ

କ

ମୂଳକୁ ,

େଶତବ¬ଟିଏ ପାଦଠୁ ଗୀବା ପଯ%i ଆବୃ [ କରୁଥିଲା, ଖଇ ଓ କଉଡ଼ି
େକେତାଟି ପଡ଼ି ଥିଲା ଚତୁ ଃପାଶେର, ମଥା ଉପରକୁ େଲଖାଥିଲା ‘ରାମ
ନାମ ସତ%େହ’  େସଇ ଚି ତେଦବା ଦି ନ ହV ପଥମଥର ପାଇଁ ସି ନୁ ମେତ
କହି ଥିଲା ‘अଂଶୁଭାଇ ତୁ ମକୁ ମଁୁ ଭଲପାଏ, ବହୁତ ଭଲପାଏ, ତୁ ମ
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ବି ନା…’’ େକାହ ଉeାସେର ରୁuି େହାଇଯାଇଥିଲା ତା’ କ·ସ ର ମେତ
ଜାବୁ ଡି ଧରି କାoିଥିଲା अେନକ ସମୟ ଯି ବାେବେଳ େମା ହାେତ ଗୁ}ି
େଦଇଯାଇଥିଲା େଗାଲାପି ଲଫାପା ଟିଏ ଯାହା ଭିତେର ଥିଲା ତା’ର
କଳାର ନି ଦଶନ ଓ ଚି ଠିଟିଏ େଯଉଁ ଚି ଠିରୁ ଜାଣିଲି ଦୁ ଇ ଦି ନ ପେର
ଗାମ%ବ%ା)୍ରୁ ତା ବାପା) ବଦଳି କାରଣରୁ େସମାେନ ଚାଲି ଯିେବ
ବାରି ପଦାକୁ , ସି ନୁ ନାମ େଲଖାଇବ ଭୁ ବେନଶର ଆଟ{ କେଲଜେର
ପତି ମାସେର ଚି ଠିଟିଏ ପଠାଇବାକୁ ଭୁ ଲୁ ନଥିବା ସି ନୁ କି l
ଦୁ ଇବଷ ପେର ହଜି ଗଲା େଯ ତା’ ଠି କଣା କାହା ପାଖେର ନଥିଲା
ଖବର କାଗଜେର ବାହାରି ଥିଲା ତା’ ନି େଖାଜ େହବାର ଖବର
ନୀଳି ମାଠୁ ଶୁଣିଥିଲି ତାକୁ କୁ ଆେଡ अପହରଣ କରାଯାଇଛି  ବି ଭିନc
ସମୟେର ଶୁଣିବାକୁ ମି ଳୁଥିଲା ଭିନc ଭିନc କଥା
େପପରବାଲା

ପି ଲାଟିର

ସାଇକଲ୍ଘିର

ଆୱାଜେର

େଫରି

ପାଇଲି ସମି ତ୍ େପପରଟିକୁ ହାତେର ଧରି ଥିେଲ ବି କାହVକି େକଜାଣି
ପଢ଼ି ବାକୁ ଇeା େହଉ ନଥିଲା ଯଦି ଓ ସକାଳର େପପରକୁ ପଢ଼ି ବା ପାଇଁ
ସବୁ ଦି େନ ଟାକି ବସୁଥିଲି ଗୁେର ପାଚୀ ମୁହଁର ଭିକୁ ଲk% କଲି 
େଶଷପୃ+ାେର ହV ଲଟକି ଥିଲା ତା’ ଆଖି  େହ ଭଗବାନ, ଫେଟାଗାଫ୍
ପଛେର ଥିବା ଚି ଠି ଉପେର ନଜର ନ ପଡୁ ପାଚୀର କାରଣ ସି ନୁର
ଏଇ ଏକ ମାତ ଚି ଠି େଯଉଁଥିେର େଲଖା ଯାଇଥିଲା ଭଲପାଇବାର କଥା
ପାଥନା ମୁଦାେର ନ ଥିେଲ ବି େମା ଆଖି ବାର]ାର ବୁ ଜି େହାଇ
ଯାଉଥିଲା
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େଗାଟାଏ ଲ]ା ଦୀଘଶାସ ପେର अଳସ ଭାି ବସି ଲା ପାଚୀ
ବି ନା କି ଛି ଉପକମଣିକାେର ଆଲବମ୍ଟିକୁ ବଢ଼ାଇ େଦଲା ମେତ ଆଉ
ମାଗିେନଲା େପପର, ବଡ଼ପାଟିେର ପଢ଼ି ଲା େହଡଲାଇନ୍ସ୍ “ଜା
କାଶBୀରେର ଭାିଲା ବି େଜପି-ପି ଡ଼ିପି େମ, ଶି kକ)ୁ ପି ଟିେଲ ଛାତୀ,
ଭିଡି ଓ ଭାଇରାଲ, ଆଉ... ଆଉ ରାଜଧାନୀେର ବଷା ସହ ଝଡ଼
େତାଫାନ, େପାଲି ସ୍ େହପାଜତରୁ ନାବାଳକ ଦୁ ମକାରୀ अଭିଯୁn
େଫରାର’’
ଦୀଘ अଠର ବଷର ବ%ବଧାନ ପେର ଆଲବମ୍ଟିକୁ ପାଇଁ ସୁଖେର
କି ଦୁ ଃଖେର ଆତBହରା େହବା େବେଳ ପାଚୀ ମେତ ବଢ଼ାଉଥିଲା
େପପର୍
-‘‘ବାଃ ବାଃେର େପପର ପଢ଼ା, େଗାେଟ ମି ିେର େଶଷ’’-କପାଳେର
ହାତ ବୁ ଲାଉ ବୁ ଲାଉ କହି ଲି
- ‘‘ଆଉ କଣ ତମ ପରି अଭଦ ବି ାପନ ପଯ%i ପଣକି ଆ ପରି
େଖାଷiି  କଣଟା ପଢ଼ି ବି କହି ଲ େସଇ େଚାରି , ଠକାମୀ, ଦୁ ମ ଆଉ
 ାରୀ)ୁ ଏେତ ଦୟା କାହVକି?’’
କଣଟା अଛି େପପରେର ଦୁ ଷମକ
अଭିଶାପ ବଷୁଥିଲା ପାଚୀର ଆଖି ଦୁ ଇଟି େଦବୀରୁ ଦାନବୀକୁ
ରୂପାiର େହଉଥିଲା; ଆଉ ମଁୁ ମି ଛେର େପପରକୁ ଚାହV ଥିଲି ସି ନା େକଉଁ
ଯୁଗରୁ

ହୃଦୟ

ଭି ତେର

େଦବୀରୂପେର

ଥିବା

ସି ନୁକୁ

ଝୁରୁଥିଲି

ମେନମେନ
-‘‘ହଁ ସାର୍ େଗାେଟ କଥା କହି ବି?

ମଥା େଟକି ଚାହVଲି ପାଚୀ

ଆହାନ ଇ-ପତି କା ସୂ  ନି ଃଶୁ! ବି ତରଣ େହତୁ ଡା େଜ%ାତି ପସାଦ ପ'ନାୟକ) *ାରା ପତି +ି ତ ଓ ପକାଶି ତ | Aahwaan.com | 142

ଆହାନ ଇ-ପତି କା, ଶତକ ସଂରଣ, ଜୁ ଲାଇ ୨୦୧୮

Download Magazine from www.aahwaan.com

ମୁହଁକୁ ମୁହଁ ତ’ ପାଚୀର କି l ଏ ସ ରଟା ପାଚୀର ନୁ େହଁ , ପାଚୀ ପଭା
େବେହରାର ମେନ ପଡ଼ି ଲା ବାହାଘର ପବ
ୂ ର
 ୁ ପାଚୀର ବାପା ପ\ାବ
େନଇ ଆମ ଘରକୁ ଆସି ବାେବେଳ େଦଇ ଯାଇଥିେଲ ପାଚୀର ଫେଟା
ସହି ତ ସି ଭି ଆଗହେର େସଥିେର ଥିବା େଫାନ୍ ନ]ରେର ପଥମ ଥର
କଲ୍ କରି ବାେବେଳ ପାଚୀର ସ ର ଠି କ୍ ଆଜି ପରି ଶୁଭିଥିଲା େଢର
ପେଫସନାଲ ଭଏସ୍
-‘‘େହେେଲା କି ଏ କହୁଥିେଲ?’’
-‘‘ମଁୁ अଂଶୁମାନ ପରି ଡ଼ା, ଆନoପୁରରୁ କହୁଥିଲି... କାହା ସହ କଥା
େହଉଛି ଜାଣି ପାରିବି କି ?’’
-“ମଁୁ ପାଚୀପଭା େବେହରା କହୁଥିଲି, କଣ କି ଛି କାମଥିଲା କି ?’’
ହସି ଲି େଚୟାରକୁ ବୁ ଲାଇଲି ପାଚୀର ସାମcା ସାମିc ବସି ବା ପାଇଁ,
ନଡ଼ି ଆ ଗଛର ଛାଇ ରହି ଲା ଠି କ୍ ମୁହଁ ଉପେର କହି ଲି- ‘‘କୁ ହ ତୁ ମର
େଗାଟିଏ କଥା କାହVକି ହଜାର କଥା ଶୁଣିବା ପାଇଁ ମଁୁ ପ\ୁତ अଛି ’’
-‘‘ତେମ େଯଉଁ ଶମ{ା କଥା କହୁଥିଲ ଏ ସବୁ ତା’ରି େପିଂ ତ?’’
-‘‘ବି ନା କି ଛି େଗୗରଚoି କାେର ଉ[ର େଦଲି - ‘‘ହଁ କଣ ବି ଶାସ
େହଉନି ’’
-‘‘େଶଷ ପୃ+ା େପିଂେର େଯଉଁ ଝି अର ଫେଟା ରହି ଛି ସି ଏ
ଶମ{+ା?’’
-‘‘ଆେର ହଁ େସ ଦୁ ଇଟି ଯାକ ଚି ତ ତା’ ନି ଜର, ଏପେଟ ହସୁଛି,
େସପେଟ ଶବ େହାଇ େଶାଇଛି ’’- ସି ଧା ସି ଧା କହି ଲି ମଁୁ 
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-‘‘ସି ଓର... ମେତ ଲାଗୁଛି ମଁୁ ତାକୁ େଦଖି ଛି’’ ଗmୀର ବନୁ ଥିଲା
ପାଚୀ ତଜନୀକୁ ଓଠେର ଚାପି ଚାପି kୀଣସ ରେର କହୁଥିଲା ‘‘େସ ¬ୀ
େଲାକ ଜଣକ ହାତେର ଧରି ଥିବା େପାେଟଟ... ଆଉ ଆଲବମ୍େର ଥିବା
ଛବି ... ଓଃ…’’ ଦୁ ଇ ହାତେର ଚାପି ଧରି ଲା ମୁtକୁ େଯ ଖସି ପଡ଼ି ଲା
କଳାରର କି| ପଟା ତଳକୁ 
-‘‘େକାଉ ¬ୀ େଲାକ, କଣ କହୁଛ…?’’
-‘‘ନାଇଁ ମଁୁ କହୁଥିଲି, େସ ତମକୁ ତା’ ହୃଦୟେର ବସାଇଥିଲା, ଭଲ
ପାଉଥିଲା, ତାକୁ ଏମି ତି େଧାକା େଦଇ ତେମ କି ଛି ଠି କ କଲନି ’’
ପାଚୀର କ·ସ ରେର ଉଦାସ ବସା ବାhିଥିଲା, ବରଫ ପରି ତରଳି
ଯାଉଥିଲି ମଁୁ 
-‘‘ନି େଖାଜ... ନି େଖାଜର ମାେନ ବୁ ଝି ଛ େକେବ? ନି େଖାଜ
ସ]ାଦର ମଣିଷ ଜଣ) କଣ ଏ ଦୁ ନି ଆେର ନ ଥାଏ, ନା ତାକୁ ଠି କ୍
ଭାବେର େଖାଜା ଯାଇ ନଥାଏ େକଉଁଟି ଠି କ୍?
େମା ସ ରେର ପରାଜୟର ଭାବ ‘‘ତା’ମାେନ ତେମ କହୁଛ ମଁୁ
େଖାଜି ନି’’
-‘‘ଏକ୍ଜା¿ଲି ... କାହVକି େଖାଜି ବ େଯ... ସି ନୁଗେଲ ପାଚୀ अଛି ...
ପାଚୀଗେଲ ଫାଚୀ … ’’
ଆଉ କଣ କି ଛି କହି ଥାiା ପାଚୀ, େଗଟ ପାଖେର ଗାଡ଼ି ହ ଶୁଣି
ଚୁ ପ୍ େହାଇଗଲା ନୀଳି ମା ଆଉ ସoୀପ୍ େଗଟ୍ େଖାଲି ଆସୁଥିେଲ
ଭିତରକୁ  ପାଚୀ େଚୟାରରୁ ଉଠି ଲାନି ଏକ ପକାର େଡଇଁ ପଡ଼ି ଲା
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ଖୁସିେର, ନୀଳି ମା ପାଖକୁ େଦୗଡୁ ଥିଲା, େକରା େକରା େହଇ ତା’ େକଶ
ଉଡୁ ଥିଲା ନୀଳି ମାର ମୁହଁ ଝାଉଁଳି ଯାଇଥିଲା ସoୀପ ଲ]ା ଲ]ା
ପାହୁt ପକାଇ େମା ଆଡ଼କୁ ମାଡ଼ି ଆସୁଥିଲା ନୀଳି ମାର କ’ଣ େହଇଛି
େବାଲି ପଚାରି ବା େବଳକୁ ପାଚୀ ଚି ାର କରୁଥିଲା, ‘‘ଆଜି ରବି ବାରଟା
ଜମି ଲା, ଆଜି ଆଉ ପବ
ୂ ଥ
 ର ପରି କାମ अଛି େବାଲି କହି ବନି ସoୀପ
ବାବୁ ’’ ନୀଳି ମା ଆଉ ପାଚୀ ମି ଶିଗେଲ ବି ନା ଗାୟକେର ଘେର
ବାଦି ପାଲା ନୀଳି ମା ଆଉ ସoୀପ ଆସି େମା ସାମcାେର ବସି େଲ ତ’ ଚା’
ଆଣୁଛି କହି ଉଠି ଗଲା ପାଚୀ ଦୁ ଇଜଣ ଯାକ ଥିେଲ ଚୁ ପ୍ଚାପ୍, କୃ ତି ମ
ହସ େଚନାଏ ଲାଗିଥିଲା ସoୀପ ଓଠେର ମେନ ପକାଇ େଦବା ପରି
ସoୀପ ନୀଳି ମାକୁ ଗାଡ଼ି ରୁ କଣ େଗାଟାଏ ଆଣିବାକୁ କହି େଲ
େକେତାଟି ଚି ରାଚରିତ ବnବ% ପେର ସoୀପ କହି ଲା-‘‘अଂଶୁ ତେମ
ଶୀଘ ବାହର ଆେମ ଯି ବା’’ େକଉଁଠିକୁ ପଚାରି ବା େବଳକୁ ବି ରାଟ ଏକ
େପିଂକୁ ଆଣି ଟି-ପୟେର େଡର େଦଇ ରଖି ଲା ନୀଳି ମା ‘‘ତୁ ମ
ବି ନା...’’ କ%ାÀନେର अ)ା ଯାଇଥିବା ଏ େପିଂ ତ’ ସି ନୁର
ମୁହୂ[କେର

ସଂସାରଟା

ରହସ%ମୟ

େହାଇଗଲା

େମା

ପାଇଁ

ଆଲବମ୍ର େଶଷଚି ତ ଆଉ ଏ େପିଂ…  କି ଛି ବୁ ଝି ପାରୁନଥିଲି ମଁୁ 
ସାମାନ% ଫରକ ଥିଲା ଚି ତ ଦୁ ଇଟି ମଧ%େର, ଆଲବମ୍ର େପିଂେର
ସି ନୁର ଆଖି ଉନBnଥିଲା ଆଉ ଏଥିେର ନି ବୁଜ ଥିଲା ଆଖି  େସଥିେର
ଆଖିରୁ ଝରି ଥିଲା ଲୁ ହ ଏଥିେର ଝରି ଛି ଲହୁ େଶଷେର େଯଉଁଠି େଲଖା
ଥିଲା ‘ସି ନୁର ଉପହାର’, େସଠି େଲଖା େହାଇଛି ‘अiି ମ ଉପହାର’
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‘‘ଜୀବନେର େବେଳେବେଳ ଏମି ତି ପରିିତି ଆେସ ପାଦତଳର
ମାଟି ଥରୁଛି କି ମାଟିଉପରର ମଣି ଷ ଥରୁଛି ନି େଜ ମଣିଷ ଜାଣି
ପାେରନି ’’
‘‘अଂଶୁ ତେମ ଶୀଘ ଆସ, ସମୟ ବହୁତ କମ୍, ସି ନୁ ଆମ କି| ନି କେର
अଛି , େସ ଆଉ ବଂଚି ବନି , ତମକୁ େଦଖି ବାକୁ ଚାହଁୁ ଛି  ତା’ର େଶଷ
ଇଛା ପର
ୂ ଣ କର अଂଶୁ’’ अନୁ ନୟ ମୁଦାେର ନୀଳି ମା ବସି ପଡ଼ି ଥିଲା
ଭୂ ଇଁେର
ଯବତ୍ ପ%ା୍ସାଟ  ପି hି ବାହାରି ଆସି ଲି ନି ଜର ନି ଶାସ ମେତ
ଲାଗୁଥିଲା ଆେଗcୟଗିରିର ଲାଭା ପରି अବି ଶ\ - अପରିଚି ତ, ବି ଶାସ
ମେତ ଭିଡ଼ି େନଉଥିଲା ଆଗକୁ ଆଗକୁ 
ବାସ୍... ଆେମ अତି କମ କରି ସାରିଥିଲୁ अଗଣା ବାହାର ପଟ
େଗଟ୍ର ଖିଡକି େଦବା େବେଳ େଦଖି ଲୁ େଟ’େର ଚାରି କପ୍ ଚା’ ଧରି
ପାଚୀ ଠି ଆ େହାଇଛି अଗଣାେର ଚା’ରୁ ଆକାଶ ଆଡ଼କୁ ଉଠି ଯାଉଛି
ଗରମ ବା, ତା ସାମcାେର ହV ସି ନୁର ‘अiି ମ ଉପହାର’ …

‘ନି ଶିପଦୀପ’, अେଶାକନଗର, ବାେତା, େକoୁ ଝର-୪୩
ଭାମ%ଭାଷ : ୯୪୩୮୦୮୦୫୮୩
ଇେମଲ୍ : litp.ranjan@gmail.com
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େମାର ଗଁା
“େମାର ଗଁା େମାର ଜୀବନ ଆଏ େମାର ଆତBା ଆଏ। େସ ଗଁାେନ ମୁଇ
ଜନମ େହଇ କରି ଏେଡ େଟ ବଡ େହନି ନ ଗଁାର ଇସକୁ ଲ େକ ଛାଡି କରି ସହର
ଥି କେଲଜ ପଢନି ନ । େହେଲ େମାର ଗଁା େକ ଦୁ ଇ ମାେସ ତି ନ ମାେସ ଥେରକ୍
େନଇ ଗେଲ ମେତ ଖବ୍ ନୁ ରା ଲାଗସି େମାର େସ ଗଁା େକ । େହେଲ ମୁଇ ଭାବର
ଆନୁ ସାେର ଯାହା େହେଲ ବି ଗଁା ଗଁା େହା । ହଁ ସହର ବି ଭଲ ଲାଗସି େଲକି ନ୍
େମାର ଗଁା ଏେତ ନୁ େହଁ କାରଣ ଗଁା ର୍ େସ ଭଲପାଏ ବାର େନଇ େପଇ ପାର ।
େମାର ଗଁା େକ େଯେଭ ଆଏସV ସହର ନୁ ମେତ ଖବ ମେନ ପଡି ଯାଏସି େସ ଆ]
ଗଛ ମାୟା ଗଛ। େଯତ େବେଲ ମୁଇ ସହର େକ ଆସମି େବେଲ େଯiା ଆମର ଗଁା
ର ପି ପଲ ଗଛ େଡଗି େଦେଲ େମାେତ ଖବ କoା ଲାଗସି । ଖବ ମଜା କରୁ ଥି ନୁ
ସା ମାେନ େଜେତ େବେଲ ଗଁା େର ଥି ନି ଖବ ସର ଲାଗସନ୍ େସମାେନ େମାର
ଗଁା ସବୁ େଲାକ େକ ମେନ ପଡସି େହେଲ କାଏଁ କରମି େମାର ଆଗେକ ପଢାବାର
अେଛ ଗଁାର ନଁା ରଖବାର अେଛ । େଯେଭ ମୁଇ ଗଁା େକ ଗେଲ ଦଶଦି ନ୍ ରେହେଲ
ବି ରେହଲା ଏiା େନଇ ଲାେଗ କାଲି ଏଇେଛଁ ଆରୁ ଆଏଜ ପେଲଇ ଜଉେଛଁ ଏiା
ଲାଗସି । ସତ କଥା କେହବା େକ ଗେଲ େମାର ଗଁା େର ରହି କରି ଭଲ ଚାଷି େଟ
େହବାର ଲାଗି ଇଛ୍ଥା ଲାଗସି େଲକି ନ୍ କାଏଁ କରମି େମାର ମଁା େମାର ମାଟିର ମଁା
େମାର ଜନମ ମାଟି କେହେଛ ସହର େକ ଯା ଭଲେସ ପାଠ୍ ବଢବୁ ଆରୁ ବଡ
ମୁନୁଷ େହବୁ ।
ଯା... ଯା...

ଭରତ େମେହର

ଯଏଁତରା, ଚଳକି , ବଲାିର
ଭାମ%ଭାଷ : ୯୬୬୮୫୦୯୦୯୮
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ଲିପ୍ିକ୍
ତି ନି ତି ନି ଜଣ) ଘେର କାମ କେର େସ। ବାସନ ମାେଜ। ଘର
ଝାଡୁ କେର। ଲୁ ଗା ସଫା କେର। ପୁଣି ଆସି ନି ଜ ଘେର ନି ଜ ସ ାମୀ
ଛୁଆ) अଳି अରଦଳି ବୁ େଝ। େସ େଦଖିଛି ବାବୁ ଆଣୀ ମାେନ େକେତ
ାଇଲି ମାରiି । ବୟସ ବଢ଼ି ଯାଇଥିେଲ ବି ଚୁ ଟିକୁ ର କରି ମୁହଁେର
େସcା ପାଉଡର ମାଖି େକେଡ଼ ସୁoର

େଦଖାଯା’iି । ପାଦେର ଉା ଉା

େଗାଇଠି ର େଜାତା ପି hି କାhେର ଭ%ାନି ଟି ବ%ାଗ ପେକଇ େଯେତେବେଳ
ବଜାର ବାହାରiି ତା ଆଖି େସମାନ) ଉପରୁ ହେଟନି । େକେବ େକେବ
ତାକୁ ବି ଇeା ହୁଏ େସମି ତି ାଇଲି କରି ବାକୁ ।
ସନି ଆ ଜାେଣ ତା ¬ୀର ମନକୁ । ତା ¬ୀ ରmାର ଭାରି ଇeା
ବାବୁ ଆଣୀ ମାନ) ପରି ାଇଲି କରି ବଜାର ବୁ ଲି ଯିବ। କି l ବାମନ
େହଇ ଜହcକୁ େକେବ କଣ ହାତ ବେଢ଼ଇ େହଇଛି ନା େହବ। ରmା
େକେତ କାମ କେର। ପୁଣି ଘରକୁ ଆସି ତା ଗୁପ୍ ଚୁ ପ୍ େଠଲା ପାଇଁ ଆଳୁ
ସି ଝାଏ। ଗୁପ୍ ଚୁ ପ୍ େବେଲ। अନବରତ କାମେର ଲାଗିେଲ ବି େକେବ
େସ ସନି ଆ ଉପେର ରାେଗନି । ତାକୁ େବେଳେବେଳ ଲାେଗ ପବ
ୂ 
ବି ସB ି ତାରାଣୀ ସାହୁ

 अÀରୀ ରmା ତା ¬ୀ େବଶେର
ଜନBେର ପୁଣ% କରିଥିଲା େବାଲି ସªଗର
ତା ଘେର ରହୁଛି ।
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ରmାର ସେଜଇ େହବାେର ଭାରି ମନ, କି l ତା ପାଖେର ଏେତ
ପଇସା କାହV େସcା ପାଉଡର କି ଣିବାକୁ । ସି ଏ ଆଉ ରmା ଯାହା
େରାଜଗାର କରiି େସସବୁ ତା’ର ଘର ଭଡ଼ା, ଗୁପ୍ ଚୁ ପ୍ େଠଲାର ଭଡ଼ା
ଓ ତା’ ପୁअର ବହି ପତ, ଔଷଧ ପାଇଁ ଖ େହଇଯାଏ। ନି େଜ େଗାଟିଏ
ଗୁପ୍ ଚୁ ପ୍ େଠଲା କରି ବ େବାଲି

ତାର ଭାରି

ଇeା। ସବୁ ଦି ନ

େବକାରଟାେର ମାଲି କ)ୁ େଠଲା ପାଇଁ ପଚାଶ ଟ)ା େଦବାକୁ ପଡୁ ଛି ।
େସ ଜାେଣ େସ ବି ପଚାଶ ଟ)ାର ମଦ ପତି ଦିନ ପି ଉଛି । େସ ପଚାଶ
ଟ)ା ରଖିେଲ ମାସକୁ ତାର େକେତ ଟ)ା ବiା।
କି l କଣ କରିବ େସ। ଦି ନକୁ ଦଶ ଘା ଠି ଆ େହବାକୁ ପଡୁ ଛି
ଗୁପ୍ ଚୁ ପ୍ ବି କିବା ପାଇଁ। ରାତି େର େଗାଡ ହାତ ବହୁତ େଘାଳ ବି hା
ହୁଏ। ଏ ମଦ ଟିେକ ପି ଇ େଶାଇପଡି େଲ େସ ସବୁ କ ଭୁ ଲି ଯାଏ।
େଯଉଁ ଦି ନ ମଦ ପି ଏନି େସଦି ନ ରାତି ସାରା ରmା ତା’ େଗାଡ଼ ଘଷିେଲ
ମଧ% ତାକୁ ଶାiି େର ଟିେକ ନି ଦ ହୁଏନି । ଖାଲି ଛଟପଟ ହୁଏ।
ଏଇ ଶି ବରାତି ଦି ନ ଗଁାେର ଜାଗର େମଳା େହଇଥିଲା। େକେତ
େକେତ େଲାକ େକେତ ଆଡୁ ଆସି େମଳାେର ମଉଜ କରୁଥିେଲ କି l େସ
ଆଉ ତା ¬ୀ ଚୁ ପଚାପ ଗୁପ୍ ଚୁ ପ୍ ବି କୁଥିେଲ। େସ ଜାେଣ ରmାର ଭାରି
ଇeା ତା ହାତ ଧରି ସେଜଇ େହାଇ େମଳା େଦଖିବାକୁ । କି l କଣ
କରି ବ? େମଳା େଦଖିେଲ ଇଆେଡ଼ େଯ େବପାର ମାoା େହଇଯି ବ।
ଆଜି ସକାଳୁ ସକାଳୁ ରmାର େପଟ ବହୁତ କାଟୁ ଥିଲା। ସନି ଆ
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େଯେତ ମନା କେଲ ବି ରmା କାମ କରିବାକୁ ବାହାରିଲା। େତଣୁ ସନି ଆ
ତାକୁ ସାଇେକଲେର ବେସଇ ମାଲି କାଣୀ ଘେର ଛାଡ଼ି ବାକୁ ଗଲା।
ମାଲି କାଣୀ େବାେଧ ବୁ ଲି ବାହାରି ଥିେଲ। ରmା ସାନି ଆକୁ କହି ଲା େଦଖି ଲୁ ମାଲି କାଣୀ ଓଠେର େଯମି ତି ନାଲି ଲି ପିିକ ଲାେଗଇଛiି
େସମି ତି େସମି ତି େଗାଟିଏ କି ଣିବାକୁ େମାର ଭାରି ଇeା। ମଁୁ ବି ଟିେକ
େମା କଳା କଳା ଓଠକୁ ଏମି ତି ରଂଗାiି ।
ସନି ଆ ରmା କଥା ଶୁଣି କି ଛି ନ ଶୁଣିଲା ପରି ରହି ଗଲା। ମେନ
ମେନ ଖୁସି େହଲା ଯାହା େହଉ ରmା ତାକୁ ଖାଲି ଲି ପିିକ ମାଗିଛି।
ଶାଢ଼ୀ ମାଗିନି।
ସନି ଆ ଦୃ ଢ଼ ନି [ି େନଲା। ଆଜି ଯାହା େହେଲ ବି େସ ମଦ
ପି ଇବନି ଆଉ େସ ପଇସାେର ରmା ପାଇଁ ଲି ପିିକ େନଇଯି ବ।
େକେତଦି ନ େହଲାଣି ରmା ତା ଚୁ ଟିେର ଗଜରା ଲେଗଇନି । ତା ପାଇଁ
ଗଜରା େନବ। େସ ଫିଲି ମେର େଦଖିଥିଲା ହି େରା ହି େରାଇନକୁ
େଗାଲାପ ଫୁଲ େଦେଲ େସ ଭାରି ଖୁସି ହୁଏ। େତଣୁ େସ େଗାଲାପ
ଫୁଲଟିଏ ବି େନଇଯି ବ। ଖୁସିେର ସନି ଆ ବଜାର ବାହାରିଲା।
ଘର ସାରା ମାଉଁସ ବାସନା ଚହଟି ଯାଉଥିଲା। ପୁअ େକେତେବଳୁ
ଖାଇ େଶାଇଲାଣି । ତା ¬ୀ େବାେଧ ଆଜି କୁ କୁ ଡ଼ା ମାଂସ କରି ଛି।
େକାଡ଼ି ଏ ଟ)ା େଦେଲ େଗାଟା କୁ କୁ ଡ଼ାର ଚମଡ଼ା ମି େଳ। େସଇ
ଚମଡ଼ାକୁ େଛଲି କି ମାଉଁସ ବାହାର କରି ରmା େଝାଳ ତି ଆରି କେର।
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ତାକୁ େଦଖି ରmା ଖୁସିେର କୁ େ¤ଇ ପେକଇଲା। କହି ଲା - ଜାଣିଛୁ ଆଜି
ଆମ ବାହାଘରକୁ ୧୦ ବଷ ପୁରିଲା। େସଇ ଖୁସିେର େତା ପାଇଁ ମାଉଁସ
ବେନଇଛି ।
ଆେର ସତ କଥା ତ। ଏ କଥା ସନି ଆ େକମି ତି ଭୁ ଲି ଗଲା। ରmା
କହି ଲା- ମଁୁ ଜାଣିଛି ସବୁ ବଷ ପରି ଏ ବଷ ମଧ% ତୁ ଭୁ ଲି ଯାଇଥିବୁ।
େମା ପାଇଁ କି ଛି ଆଣି ନ ଥିବୁ। କି ଛି ନାଇଁ ଠି କ अଛି । ତୁ ଏମି ତି
ଭଲେର ଥା। େମାର କି ଛି ଦରକାର ନାହV।
ଏହା କହି େସ ପୁଣି ସନି ଆକୁ କୁ େ¤ଇ ପେକଇଲା। ---ଓେହା
େତାର ତାହାେହେଲ ମେନଥିଲା। େସଥିପାଇଁ ଆଜି ମଦ ପି ଇନୁ େମାେତ
ଭଲ ଲାେଗନି େବାଲି । ସନି ଆ କି ଛି ନ କହି ତା ଚୁ ଟିେର ଗଜରା
ଲେଗଇ େଦଲା। ଆଣିଥିବା ନାଲି େଗାଲାପଟି ତା ମୁtେର ଲେଗଇ
େଦଇ ତାକୁ ଆଇନା େଦଇ କହି ଲାେଦଖି ଲୁ ତୁ େକେଡ଼ ସୁoରୀ େଦଖାଯାଉଛୁ। େଯମି ତି ସରଗର
ପରୀ।
ରmା

ସନି ଆର

ଏପରି

ବ%ବହାରେର

ଖୁସିେର

ନାଚି ବାକୁ

ଲାଗିଲା। େସ କହି ଲା- େମା ପାଇଁ ଏେତ ସବୁ ଜି ନିଷ ଆଣି ଛୁ, େତେବ ମଁୁ
େଯାଉଟା ସକାେଳ ମାଗିଥିଲି େସଟା ବି ଆଣିଥିବୁ। ସନି ଆ ରmା ହାତକୁ
ଦି ଟା ପାନ ବେଢ଼ଇ େଦଇ େଭା େଭା େହାଇ କାoିବାକୁ ଲାଗିଲା। ରmା
କହି ଲା- ଆେର େତାର କଣେହଲା? କାoୁ ଛୁ କାହVକି? ପାନ କାହVକି
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ଆଣିଛୁ? ମଁୁ କଣ େକେବ ପାନ ଖାଏ? େମା ଲି ପିିକ କାହV?
ସନି ଆ କାoି କାoି କହି ଲା - ମଁୁ େତା ପାଇଁ ଲି ପିିକ କି ଣିବାକୁ
ଯାଇଥିଲି। େତା ପାଇଁ ଗଜରା କି ଣିଲି। େଗାଲାପ ଫୁଲ କି ଣିଲି। ପୁअ
ପାଇଁ ଖାତା କି ଣିଲି। ହାତେର ଜମା ଦଶ ଟ)ା ବଳି ଥିଲା। ଭାବି ଲି
ଏଥିେର େତା ପାଇଁ ଲି ପିିକ କି ଣିବି। େଦାକାନେର ଲି ପିିକ ଟିଏ ମାଗି
ଦଶ ଟ)ା େଦବାରୁ େସ େଦାକାନୀ େମାେତ ବେହ େଶାଧି ଲା। କହି ଲା
ଶେହ ଟ)ା ତଳକୁ କୁ ଆେଡ଼ ଲି ପିିକ ମି େଳନି । ପାଖେର େଗାେଟ ପାନ
େଦାକାନୀ ଏସବୁ ଶୁଣୁଥିଲା। େସ ଦଶ ଟ)ା େନଇ େମାେତ ଦି ଟା ପାନ
େଦଇ କହି ଲା- େନ େତା ¬ୀକୁ େଦଇେଦବୁ । ଓଠ ରେଇବ।
ରmା ସନି ଆକୁ ଛାତି େର ଜାବୁ ଡ଼ି ଧରିଲା। କହି ଲା - ଆେର ମଁୁ
େସମି ତି ମଜାେର କହି େଦଇଥିଲି ନା। େଦ େସ ପାନ ଦି ଟା େଦ। ଏହା
କହି ପାନଟିଏ େଚାେବଇ କହି ଲା- େସ କାକୁ ଆଉଜି ଛି ଡ଼ା କଣ
େହଇଛୁ? େମାେତ େଦଖ। େମା ଓଠ େକମି ତି ବି ନା ଲି ପିିକେର େତା
ପାନେର ରେଇ େହଇଗଲା।

ମଦନ େମାହନ ପଡ଼ା
अନଗୁଳ
ଭାମ%ଭାଷ -୯୮୬୧୫୮୩୨୪୧
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େଗାେଟ କଥା କହି ବି
(୧)
ବସେର ବସି ଭାବୁ ଥିଲି। ମାଆ କହି ବା କଥା ‘େବ କେହ
େବୁଲି କୁ ପୃଥିବୀ kେଣ kେଣ େକ ଆନ’ ମାଆ କହି ବା କଥା େକେତ
ସତ। ବି ଶªାସ େହଉନି ଯଦି ଓ kଣିକ ଭିତେର ବଦଳି ଯାଇଥିବା ଚି ହc।
अଚି ହcା ମୁହୂ[ ସବୁ େଗାଟି େଗାଟି କରି ମେନ ପଡୁ ଛି । ଚି ହcା, अଚି ହcା
ମୁହୂ[ କାହVକି କହି ଲି ଜାଣିଛ ? େଯଉଁ ମୁହୂ[କୁ ମଁୁ ଜୀଇଁ ପାରି ଛି,
ଭରପୁର अନୁ ଭବ କରି ପାରି ଛି। ଖୁସି ସେମତ ଦୁ ଃଖକୁ ବି ସାଉଁଟି ପାରି ଛି
େସ ସମ\ ମୁହୂ[ ଆପଣାର ଲାେଗ, େସଥିପାଇଁ େମାର ଚି ହcା। ଆଉ
କି ଛି ମୁହୂ[ ଯାହାର ହି ସାବ ନାହV, ବହି ଯାଇଛି ପାଣି ସୁअ ପରି େସତକ
अଚି ହcା। େବେଳେବେଳ ଆଯ% ଲାେଗ ସମୟ ସେତ େଘାଡ଼ାେଦୗଡ଼
ପତି େଯାଗିତାେର

ଭାଗ

େନଇଛି ।

ତା

ସାେଥ

େଦୗଡୁ

େଦୗଡୁ

େକେତେବେଳ ବଡ଼ େହଇଗଲି , ଚାକି ରୀ କଲି ଜାଣି ପାରିଲି ନି। ଲାଗୁଛି
ସବୁ ଆଖି ପି ଛୁଳାେକ େହଇଗଲା। େତେବ ସୂଯ% ) କି ରଣ ପାଇ, ଜହcର
େଜ%ା ା େନଇ, ପାଣି, ପବନର ଶ ପାଇ େଯମି ତି ଫୁଲ ସବୁ ଫୁଟି
ବି ୁପି ୟାକରସୁଧା ପ'ନାୟକ

ଉେଠ। ପକୃ ତି େସୗoଯ%ଶାଳି ନୀ ହୁଏ, ପୃଥିବୀ ସବୁ ଜମୟ ଲାେଗ। ଠି କ
େସମି ତି, କାହା ଶେର େକଜାଣି ହୃଦୟ ପୁରି ଯାଉଥାଏ। େଯମି ତି
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ହୃଦୟେର ବି ଫୁଲ ଫୁଟୁ ଛି, ନୂ ଆ ଉନBାଦେର, ନୂ ଆ ଉଲ| ାସେର ମହକି ତ
େହଉଛି । ହୃଦୟର େସଇ ସୁoରତା ମୁଖେର ପତି ବିମି ତ େହଇଯାଏ
େବାେଧ।
ତମର ମେନअଛି ନା ପୀୟ ୂ ., ଦରମା ବି ଲେର ଦ\ଖତ ପାଇଁ
େଯେବ ତୁ ମ ଚା]ରକୁ ଗଲି , अପଲକ ନୟନେର େଦଖୁଥିଲ େମାେତ,
େକେତ ଲାଜ ଲାଗିଥିଲା। ନୂ ଆ ଚାକି ରୀ ଭୟ ବି ଥିଲା, ତା’ ପେର କଣ
ରାଲି େଗାେଟ େହଲା େଯ, େମା େଫାନ ନ]ର ପାଇ ଡେକଇଲ ରାଲି େର
େଯାଗ େଦବାର अଛି େବାଲି । ତା’ପେର କଣ େମା ଭିତେର େଦଖି ଲ
େକଜାଣି େମା ସହ ବhୁ ତା କରିବା ପାଇଁ ରାତି ଦି ନ େଗାେଟ କରି
େଦଇଥିଲ। ତେମ ଏପଟୁ େସପଟୁ େକେତ କଥା କୁ ହ। ମଁୁ ତୁ ନି େହଇ
ଶୁେଣ, ନ ଶୁଣିେଲ -କାେଳ ତେମ ଖରାପ ଭାବି ବ? ମଁୁ ତୁ ମକୁ ଭଲ ଭାେବ
ଜାଣି ନ ଥିଲି, କି l ତେମ େମାେତ ଜାଣି ସାରି ଥିଲ। ପୁअମାେନ ହV
େସମି ତି, ଝି अ ମାନ)ଠୁ ଦି 'ପାଦ ଆଗେର ଥା'iି । ଆଗତୁ ରା ସବୁ ଖବର
ରଖiି । େଯେତ ଶୀଘ ଆପେଣଇ ନି अiି , ଦୁ େରଇ ବି େଦଇ ପାରiି
େସେତ ଶୀଘ । େଯମି ତି ତେମ......
(୨)
ତେମ େମା ନ]ର ପାଇବା ଦି ନଠୁ ଏମି ତି େକାଉ ଦି ନ ନଥିଲା,
େଯଉଁ ଦି ନ ତୁ ମ ଶୁଭ ସକାଳର ସେoଶ ନ ଥିବ अବା ଏପଟୁ େସପଟୁ
େମେସଜ। େକେତ ସୁoର ଜଣାଇ ଦି अ ଖାସ େମା ପାଇଁ ତୁ ମ ଦି ନ
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ସୁoର କଟିଛି, େକେତଥର ଏେ}ଲ କହି ଛ। େମା ତରଫରୁ େକୗଣସି
ପକାେର େଗାଟିଏ େମେସଜ ଗେଲ େଢର ଖୁସି ତୁ ମର। େକେତ
ବ%ଗତାର ସହ अେପkା କର। ଚାତକ ପରି ଚାହVଥାअ, େମା'ଠାରୁ
େଗାେଟ େମେସଜ୍ େଯମି ତି ନଭରୁ ଖସୁଥିବା ଜଳବି oୁ। େମେଇ େଦବ
ସେତ .. ତୁ ମ ଯୁଗ ଯୁଗର ତୃ ଷା।
ଭାବି େଲ ଆଯ% ଲାେଗ, େକୗଣସି ନାମହୀନ, ସଂାହୀନ,
ସକବିହୀନ ସକଟିଏ େକମି ତି ଗଢି ଉେଠ। େକମି ତି ଏେତ େପମ,
ପଣୟ ସୃି ହୁଏ, େକମି ତି ହୃଦୟ ଭ[{ ଭଲ- ପାଇବା ସୃି ହୁଏ। ତେମ
ଜାଣିଛ ପୀୟ?
ୂ ତମଠୁ ଦୂ ର ରହି ବି େବାଲି େକେତଥର େଚା କରି ଛି।
େକେତ ଥର ଭାବି ଛି ତୁ ମ ମି ଠା ମି ଠା କଥାକୁ େମା ମନ େଦଶେର
ପଇଁତରା ମାରି ବାକୁ େଦବି ନି। ଭାବି ଥିଲି ତୁ ମ ଯାଦୁ େମା ଉପେର
ଚାଲି ବନି । େମା ହୃଦୟର କଂସା କବାଟକୁ େଖାଲି ପାରି ବନି ତୁ ମ
अତBୀୟତାର ଚାବି । କାହାକୁ ମଁୁ ଭଲ ପାଇବି ନି, େମାେତ େକହି ଭଲ
ପାଇ ପାରି େବନି । କି l ତା’ପର ମୁହୂ[େର ମଁୁ ହାରି ଯାଇଥିଲି ପୀୟ,ୂ
େମାର ସବୁ ଭାବନାକୁ ମି ଛ କରି େଦଲ । ଓଲଟି କହି ଲ, ମଁୁ ଯାଦୁ
ଜାଣିଛି, କି ଛି ତ ଯାଦୁ କରୁଛି ।
ତମର ମେନ अଛି ପୀୟ ୂ ? अଫିସ ବି ଷୟେର କଥା େହଉ େହଉ,
କଣ ସବୁ େଜାକ ପଠାଇଲ େଯ ମଁୁ ହସି ଲି ଖୁବ। ତେମ ପଚାରିଲ କଣ
ଲଭ େହଇ ଗଲାକି ? ମଁୁ କହି ଥିଲି ଏଇ ଲଭ ଫଭ୍ କି ଛି ନୁ ହଁ , ଏପରି
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ଆଉ ପଚାରିବନି େହଲା? ଓେକ ଓେକ କହି ଥିଲ।
(୩)
ଏମି ତି େକେତ କଥା, େକେତ ଥ'ା େମାର ମେନ अଛି । ବାସ
ତୁ ମର ମେନ अଛି କି ନା ଜାେଣନା। ଥେର ପାହାiି ଆ ନି ଦ େମା
ଭାିଗଲା, ସମୟ େଦଖି ବାକୁ େଫାନ अନ କଲି େଦଖି ଲି େକେତ ଗୁଡିଏ
େମେସଜ ତେମ େଦଇଛ, େସଦି ନ ଭଦାଚଲମ ଯାଉଥିଲ ତୁ ମ ସା
ମାନ) ସହ େସଦି ନ ପଥମ ଥର ମି ସ ୟୁ େଲଖିଲ। ତା’ପେର େକେତ
େମେସଜ ସବୁ ଥିେର େଗାଟାପେଣ ଆପେଣଇବାର ଆଭାସ ଥିଲା। ମଁୁ
କି l କି ଛି କହି ପାରି ନଥିଲି। ଭାବି ଥିଲି କହି େଦବି ଏମି ତି ଶ¨ ସବୁ େମା
ପାଇଁ େଲଖିବନି େବାଲି । ପର ମୁହୂ[େର ଭାବି ଲି ନା ଏମି ତି କି ଛି
େଲଖିେଲ, ତୁ ମକୁ କ େହବ କାହା ହୃଦୟକୁ କ େଦବା ଶି ଖି ନ ଥିଲି
ନା େସଥିପାଇଁ ତୁ ନି ରହି ଲି। କି l ପେର ଜାଣିଲି ଯି ଏ अନ% ହୃଦୟକୁ
କ ଦି ଏନି େସ ନି େଜ ବହୁତ କ ପାଏ।
ଦି େନ ତେମ କହି ଲ, ତୁ ମର अନ%ତ ବଦଳି େହଇ ଯାଇଛି ।
ଆଗରୁ େମା ସହ ମି ସିଲନି କାହVକି େବାଲି େକେତ ପାତାପ କଲ।
ବାର]ାର କହୁଥିଲ, ପୃଥିବୀର େଯଉଁ େକାଣେର ରହି େଲ ବି େମା ସହ
ସକେର ରହି ବ। ତୁ ମ େଶଷ ନି ଶªାସ ଥିବା
ଯାଏଁ େମାେତ େକେବ ଭୁ ଲି ବନି । େସଦି ନ ବି ଏମି ତି ବଷା ମାସ
େହଇଥାଏ। ରାତି ରୁ ବଷା େହଉଥାଏ, ତୁ ମ େମେସଜ ଆସି ଲା ବାହାରି
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ପଡି ଲଣି ଜଏନ କରିବା ପାଇଁ। େମାର ଏେବ ବି ମେନ अଛି ପୀୟ,ୂ ତେମ
ଯାଉଛ ଜାଣି ଆଖିରୁ ମନକୁ ମନ ଲୁ ହ ଝରି ଯାଉଥିଲା, େକାହ
ଉଠୁ ଥିଲା .. େଯମି ତି ବାହାେର େସମି ତି େମା ଭିତେର ବଷା େହଉଥିଲା।
େମାେତ ତେମ କାହVକି ଏେତ ଭଲ ପାଇଲ, କାହVକି ଏେତ ସାନ
େଦଉଥିଲ, ଆଜି ଯାଏଁ ଜାଣି ପାରିଲି ନି। ମଁୁ ତ ତୁ ମକୁ େସମି ତି କି ଛି
େଦଇ ପାରି ନି, ଜାଣିଥିଲି ବି େକେବ େଦଇ ପାରି ବିନି େବାଲି । ହଁ ଏ
କଥା ସତ ମଁୁ ତୁ ମକୁ ସାନ େଦଉଥିଲି। େସମି ତି ତ ତୁ ମକୁ ସମେ\
ସାନ େଦଉଥିେଲ। ଆଉ କି ଛି େମା ଉପେର ଇଷା କରୁଥିେଲ,
େସମାନ)ଠୁ େମାେତ अଧି କା ଗୁରୁତª େଦଉଛ େବାଲି ।
(୪)
େସଦି ନ ଯାକ ପାୟ ଘା ଘାକୁ େଫାନ କରୁଥିଲ। େଯମି ତି
ତେମ ଯାଇଛ େହେଲ ତମ ମନ ଆଉ କି ଛି ଏଠି ଛାଡି ଯାଇଛ। େମାେତ
କହି ଥିଲ ଯାହା ବି େହଉ, ଏଥର ସବୁ ଦି ନ େଫାନ କରି କଥାେହବ।
େସଦି ନ ହV ମି ସ ୟୁ ସହ ଆଉ ଏକ ନୂ ଆ ଶ¨ େଯାଡି େଦଲ ଲଭ ୟୁ
େଲଖି ଲ। ଏଥର କି l

ମଁୁ ସି ଧା କହି ଥିଲି। ମଁୁ ତୁ ମକୁ ସାଣ କେର

େତଣୁ ଏହି ଭଳି ଶ¨ ବ%ବହାର କରl ନାହV େବାଲି  ଉ[ରେର
ସାେ ସାେ ତେମ ପେଠଇଲ ମଁୁ ବି ତୁ ମକୁ ସାନ ଦି ଏ, ମଁୁ ବହୁତ
ସାନ ଦି ଏ ଠି କ अଛି ଆଉ ଏମି ତି େକେବ େଲଖିବିନି।
ତାପେର ବହୁତ ସମୟ ଚୁ ପ ରହି େମାେତ ଏକପକାର ଦt େଦଲ
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େଯମି ତି। େସ େକେତ ଘା େମାବାଇଲକୁ ହV େଦଖି ରହି ଥି ଲି। ମନକୁ
ମନ ଉଦାସ େହଇ ଯାଇଥିଲି। କାହVକି େସମି ତି କହି ଲି େବାଲି । କି l
େଗାେଟ ଲ]ା ଚଉଡା େମେସଜ େଦଇ ହେସଇେଦଲ। େଯମି ତି ଆକାଶ
େଦହରୁ କଳା ବାଦଲ ହେଟଇ ପ
ୂ { ମା ଜହc ଆ)ି େଦଲ। େସଦି ନ ତୁ ମ
ୁଲ, କେଲଜ, ବାପା, ମାଆ, ସବୁ କଥା େଲଖିଥିଲ। ତୁ ମ ପି ଲାଦି ନ
କଥା ସବୁ େଲଖି ପେଠଇ େମାେତ ଜେଣଇ େଦଲ ମଁୁ ସତେର ତୁ ମର
େକେତ ନି ଜର।
ଜାଣିଛ ପୀୟ,ୂ ତେମ େମାେତ କାହVକି ବହୁତ ଭଲ ଲାଗିଲ?
କାହVକିନା ତମ ଭିତେର େମା ପାଇଁ ବହୁତ ଭଲ ପାଇବା ଥିଲା। ଉ
ଶି kିତ, ବଡ଼ ଚାକି ରୀ କରି ବି ଗବ ଜାଣି ନ ଥିଲ। ସମ\)ୁ
ଆପେଣଇବାର ଶnି ସମ\)ୁ ଶୁଣିବାର େଧୖ ଯ% ଥିଲା। େକୗଣସି କାମକୁ
େଛାଟ ଭାବି ନ ଥିଲ। ତେମ େଯେବ ଗଁାେର ଛୁଟି ବେନଇବାକୁ ଯାअ,
ଆଉ େkତକୁ ଯାଇ ଲଳ ସହ କସରତ କର, ହଳି ଆ ସେ ହଳି ଆ
େହଇ, ଜମି େର କାମ କର, େଫାଟ ଛାଡ଼, େମାେତ ହସ ଲାଗିେଲ ବି
କୁ େହ ସମେ\ ୟା’)ଠୁ କି ଛି ଶି ଖିବା କଥା। ଏମି ତି େକେତ କଥା,
େକେତ ଘଟଣା େମାେତ ତୁ ମ କଥା ଭାବି ବାକୁ ବାଧ% କରିଦି ଏ। ତେମ
ସବୁ ଠୁ େବଶି ଭଲ ଲାଗ କାହVକିନା ତେମ ତୁ ମ ସାନ ଓ େମା ସାନ
ବି ରkା କରି ଥିଲ। ଆମର ଚି ହcାେହଇ େକେତ ବଷ େହଇ ଯାଇଥିଲା,
େସ କଥା अଲଗା କି ତେମ ଆଉ ମଁୁ ଭି ନc ବି ଭାଗ ଭିନc ାନେର ଥିଲୁ।
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ତଥାପି ତେମ େକେବ େକମି ତି ଆସି ବାକୁ ଇeା କରି ଆସ। ତୁ ମ ସା
ସାଥି ସହ ମି ଶ, େମା ପାଖକୁ ଆସ ଏେତ ଭଲପାଇବା ଥିବା ସେତ
େକେବ ଏକା ଆସି ନାହV, େକେବ अଭଦାମି କରି ନାହଁ । ତେମ ଖୁବ
ସଂଯତ ଖୁବ ସÌମ.... େସଥିପାଇଁ େମାେତ ବହୁତ ଭଲ ଲାଗ ।
(୫)
େବେଳେବେଳ ତେମ ଭୁ ଲି ଯାअ େମାେତ େଦଇଥିବା କଥା ପୁଣି
େଲଖି ଦି अ, ତୁ େମ ବହୁତ୍ ମେନ ପଡୁ ଛ..., ମଁୁ ତୁ ମକୁ ଭଲପାଏ....। ତମ
ଏହି ପଦ େମା ଓଠେର ଧାେର ସିB ତ ହାସ% अ)ିଦି ଏ ଯଦି ଓ ମଁୁ କି ଛି
ରି ପ|ାଇ ଦି ଏନି । େସଦି ନ ଜି ଦ ଧରିଲ, ରିପ|ାଇ ଦି अ େବାଲି ବାଧ% କଲ,
େକେତ ବ%ଗ, େକେତ ଛଟପଟ େହଲ େମା ଠାରୁ େସଇ ଲଭ ୟୁ ପଦ
ଶୁଣିବାକୁ । ଏଥର ନୂ ଆ ଉପାୟ ବାହାର କଲ େନଟରୁ େଖାଜି ଲଭ ୟୁ,
ମି ସ ୟୁ ଉ[ର ଆସି ବାର ନୂ ଆ ବି କs ବାହାର କଲ। େଯଉଁଥିେର କି
ତୁ ମ ଇÀିତ ଶ¨ଟି େମା'ଠୁ ପାଇଯି ବ। ବି ଶªାସ କର େମା ଯାଗାେର ଯଦି
ଆଉ େକଉଁ ଝି अ ଥା'iା େକଉଁ ଦି ନୁ ତୁ ମ ସାେଥ ଘର ସଂସାର କରି
ସାରiା । କି l ଛାଡ଼ ...
ତମର ମେନ अଛି ପୀୟ ୂ ? େଯେତେବେଳ ବି ତେମ ଭଲ କାମ
କରି ସମ\)ଠୁ ବାଃ ବାଃ େନଇଛ ତା'ର େଶୟ େମାେତ ହV େଦଇଛ।
ନି ଜକୁ ସମପ{ େଦବାର ଭରପୁର ଇeାକୁ େଲଖି େଦଇଛ। େକେତଥର
େମା ସªପc େଦଖି ବି େଭାର େହଇଛ, େକେତ ଖୁସି େହଇ ଯାଇଛ। େହେଲ
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େବେଳେବେଳ କୁ ହ େବେଳେବେଳ କୁ ହନି । େହେଲ ତେମ ଜାଣିନ ପୀୟ,ୂ
ମଁୁ ବି ତୁ ମ ସ ପc େଦେଖ, ବ%ତି ବ%\ ହୁଏ। ସ ପc ତକ ସାଉଁଟିବାକୁ ଡହଳ
ବି କଳ ହୁଏ।
ଆଯ% ଏ ଭଲ ପାଇବା.. ଆେମ େକେବ ଗପି ଛୁ କି ପୀୟ,ୂ
ପାଖେର ବସି ନି େରାଳାେର ଦି 'ପଦ ? େକେବ ହାତ ଧରା ଧରି େହାଇ
ବୁ ଲି େଛ ପାକ.. ମoିର.. अବା ମସଜି ଦ ?
ତଥାପି

େକେତ

ଭଲପାଇବା

ଥିଲା।

େଗାଟିଏ

ମୁହୂ[

ବି

ଭୁ ଲି େହଉନି । ସmବତ ଏେବ ବି ତେମ େମା କଥା ହV ଭାବୁ ଥିବ। କହiି
ନା ତେମ ଯାହା କଥା ହୃଦୟର ସହ ଭାବୁ ଛ ,େସ ବି ତୁ ମ କଥା ହV
ଭାବୁ ଥିବ। अବଶ% ଏ କଥା େକେତଦୂ ର ସତ% ଜାେଣନା।
(୬)
ତେମ ଜାଣିବାର ହକ୍ ଥିଲା ନା ପୀୟ.ୂ .. ତେମ ଯାହାକୁ ଭଲ ପାअ
େସ ବି ତୁ ମକୁ ଭଲ ପାଏ ? େଯେତଥର ତେମ ଜି ଦ କରିଛ େମା’ଠୁ
ଉ[ର ପାଇଁ େସେତ ଥର େମା अବା ସାଂଘାତି କ େହଇଛି । ହୃଦୟରୁ
ଇeା ସବୁ େଠଲି େପଲି ଓଠ ଯାଏଁ ଧାଇଁ ଆସiି କହି େଦବାକୁ େସ
େଗାଟିଏ ଶ¨। କି l ବହୁ କେର ସଂଯତେର େଲଖି ଦି ଏ ‘େଗାେଟ କଥା
କହି ବି’ ତେମ अେପkା କର ଦି ନ ରାତି , କାନ ପାର ମନiର ଯାଏଁ।
ରାଣ ନି ୟମ କର, ନ କହି େଲ କଥା ବo େବାଲି । କି l ମଁୁ େକମି ତି
କୁ ହiି , େକମି ତି ତୁ ମକୁ ମି ଛ ଆଶା େଦଖାiି େଯ.. େସଥିପାଇଁ କଥା
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ବୁ େଲଇ ଦି ଏ। ତେମ ବି େବଶ ଠଉେରଇ ନି अ ମଁୁ କଥା ବୁ େଲଇବାେର
ଓ\ାଦ େବାଲି । ତୁ ମକୁ ଓଲ|  ବନଉଛି ବଲି ରାଗ अଭିମାନ କର। ମଁୁ
ମେନଇ ଜାେଣନା, ତଥାପି ମେନଇବାକୁ ଲାଗିଯାଏ।
େତେବ ଏମି ତି ସତେର ତୁ ମକୁ ମେନଇ ପାରି ବିନି, ଭାବି ନ ଥିଲି।
ମଣିଷ ତ ଆେମ, ଭଗବାନ େନାହଁୁ , େଦଖ ନା େକମି ତି ବଦଳି ଗଲା
ସବୁ । େମା’ଠୁ ଉ[ର ନ ପାଇ ଏେତ ରାଗିଗଲ େଯ, ଆଉ େମେସଜ
କଲନି । ମଁୁ ବି େକଉଁ କମ? अiେର अiେର ଝୁ ରି େହଲି କି l କହି ଲି
ନା େମେସଜ କଲି ? େଦଖ ତେମ अଛ, ମଁୁ अଛି , अଛି ବି େସଇ
ଭଲପାଇବା କି l अଜବ ନୀରବତାର ପାେଚରୀେଟ େକମି ତି ଗଢ଼ି େହଇ
ଯାଇଛି । ମଁୁ ବି ଚାହଁୁ ନି ତାକୁ ତଡି ବାକୁ । ତେମ େଯାଉଠି ରୁହ ଖୁସିେର
ରୁହ। େତେବ ମଁୁ କଣ ଭାବି ଥିଲି ଜାଣିଛ, ଆଉ ଦି ଚାରି ମାସ ଯାହା
େମାର ଆୟୁଷ, େସେତଦି ନ ମଁୁ ତୁ ମ ସହ ହସି ଖୁସି ରହି ବି। ପୁରା
ମ\ିେର ଜୀଇଁ ବି । େକେବ କହି ବିନି... ତୁ ମଠୁ ଆଗରୁ ରn କକଟ
େମାେତ େକାେଳଇ େନଇଛି । େଗାଟା ପେଣ

ନି ଜର କରି େନଇଛି

େବାଲି ।
େତେବ ଆଜି କ େହଉଛି ପୀୟ।
ୂ ଆଉ ଥେର ଆମର େଭଟ
େହବ କି ନା, ତେମ ଜାଣି ପାରି ବ କି ନା... ତମାମ ସମୟ ତେମ ଯାହାକୁ
ଭାବୁ ଥିଲ ଏକତରଫା େପମ େସ େଯ, ଦି ତରଫରୁ ଥିଲା େବାଲି ।
ତେମ ଏକା ନୁ ହଁ ମଁୁ ବି ତୁ ମକୁ ଭଲପାଏ େବାଲି । ଉଠି ଲା ପହରୁ, ରାତି
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େଶାଇଲା ଯାଏଁ ତେମ
(୭)
ଏକା ନୁ ହଁ ମଁୁ ବି ତୁ ମକୁ େଖାଜି ହୁଏ େବାଲି । ମଁୁ ବି ତୁ ମକୁ ଝୁରି
ହୁଏ ଆଖିରୁ ଲୁ ହେର ନି ତ% ସcାନ କେର େବାଲି । ତେମ ଏକା ନୁ ହଁ ମଁୁ ବି
ତୁ ମକୁ ମେନ ପକାଏ, ତେମ ଏକା ନୁ ହଁ ମଁୁ ବି ତୁ ମକୁ ହV ଭଲ ପାଏ
େବାଲି । ଏମି ତି ବହୁତ କଥା अଛି ପୀୟ ୂ ଯାହା କହି ନି, େତେବ େଶଷ
ନି ଶªାସ ଥିବା ଯାଏଁ ତୁ ମ ସହ ମନେର ମନେର ବି ଗପୁଥିବି। ତେମ अଛ
ପି ୟୁ ଏ େମା େଦହେର େମା ରnେର, େମା ଭାବ ଭାବନାେର। ତମ ସହ
ନି ିତ ମି ଶିବି, ଏ ଜନBେର ନ େହେଲ ବି ଆର ଜନBେର।
ମଁୁ ମରି ଯିବି େବାଲି େମାର ଦୁ ଃଖ ନାହV ପୀୟ.ୂ . େତେବ ଦୁ ଃଖ ତୁ ମ
ପରି ସୁoର ସାଥୀଟିଏର ହୃଦୟ ଭାିେଦଲି େବାଲି । ତେମ େସଦି ନ
ରାଗେର ନି pୟୀ େଲଖି ଲ। ଭାବି ଥିବ ନି pୟୀ େବାଲି । େତେବ ଚି iା
କରି ଛ? ନି uୟୀ ବି ନି ଜ ହୃଦୟକୁ େଛଲି େଛଲି କରି େକେତ ଯଣା
ପାଏ, ଲହୁ ଲୁ ହାଣ େହାଇ ଥାଏ େବାଲି । ଛାଡ଼... ବହୁତ କ ନି ଜ
ଇଛାକୁ ମାରି ବା, ବି ଥାଉ ଥାଉ ମରିବା। େମାର ବହୁତ ମନ ଥିଲା
ତୁ ମ ପଶ\ ଛାତି େର ମୁt ରଖି ବି ଶାଳ ଆକାଶେର ହଜି ବି, ତାରା,
ନkତ ସହ ଜହcର େଜ%ା ାେର ଭିଜି ବି। ବହୁତ ଇeା ଥିଲା ତୁ ମ ବାହୁ
ବhନେର ନି ଜକୁ ଆବu କରି କହି େଦବି େସଇ ‘େଗାଟିଏ କଥା’ ଯାହା
କହି ନ ଥିଲି େଯ। େକଉଁ କାଳୁ େସଇ େଗାଟିଏ କଥା େହଲା ‘ଲଭ ୟୁ,....
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ଲଭ ୟୁ.... ଲଭ ୟୁ.... େବାଲି ।’
ମଁୁ ଗଁାକୁ ଯାଉଛି ପୀୟ।
ୂ ଲ]ା ଛୁଟି େନଇ। ଆଉ କି ଛି ସମୟ
ଗେଲ ଗଁାେର ପହିବି। ମାଆ अେପkା କରି ଛି, େମା ପସoର ଖି ରି
େଖଚୁ ଡ଼ି ରାhି ରଖି ଛି। ମଁୁ ତାକୁ ବି େକାଉ କଥା କହି ଛି ନା ତୁ ମ କଥା
ନା େମା େବମାର କଥା? େସ ବି େକାଉ ଜାଣିଛି ତା अଲି अଳ ଝି अ ଆଉ
अs ଦି ନର କୁ ଣିଆ େବାଲି ?
ବାସ େଶଷ ସମୟ ଯାଏଁ ତା େକାଳେର େଶାଇ ରହି ବି, ତା’ଶର
ଯାଦୁ େର ଛୁ… େହଇଯି ବ ନା ସବୁ ଦୁ ଃଖ ଆଉ अବେଶାଷ।

ବି ୁପି ୟା କରସୁଧା ପ'ନାୟକ
ଶି kୟତୀ ଦାବୁ ଗଁା ବ| କ
ଗା/େପା ନବରପୁର
୭୬୪୦୫୯, ଓଡି ଶା ।
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ସୁନoା
ପି ଲାଟି ଦି ନରୁ ବାପା, ମା’କୁ ହରାଇ ମାଉସୀ ଘେର ରେହ ସୁନoା
ll ପାଠପଢା କହି େଲ ସମ ଯାଏ ପଢି ଛି ll ଦି ନ ସାରା କାମେର ବ%\ ll
ସେତ େଯମି ତି ଚାତକ ପରି ରାତି କୁ अେପkା କରି ରହି ଥାଏ ll
େକେତେବେଳ ରାତି େହବ ଆଉ ଟିେକ ଶାiି େର ନି ଶାସ ମାରି ବ ll ସୁଖ
େଯମି ତି ତା ପାଇଁ ସାତ ସପନ ll ଧୀେର ଧୀେର ସୁନoା େଯୗବନେର
ପାଦ ଦି ଏ, େଯୗବନର ପାଦ ଭାରି ଖସଡା, ମାପି ଚୁପି ବାଟ ଚାଲି େଲ ଠି କ୍
ନେଚତ୍ ପାଦ ଖସି ବାର अଧି କ ସmାବନା ll ସୁନoାର ମଧ% ଠି କ୍
େସଇଆ େହଲା ll େସଇ ଗଁା’ର अମରକୁ େପମ କରି ବସି ଲା ll अମର
େଦଖିବାକୁ ଭାରି ସୁoର ll ମ%ାଟି କ େଫଲ େହବା ପେର ଚାଷବାସ କାମ
କେର ll ଦୁ େହଁ ଦୁ ହV)ୁ ଖୁବ୍ ଭଲ ପାଇେଲ ll अମର ନି ଜ ଜୀବନଠୁ
େବଶୀ ଭଲ ପାଇଲା ସୁନoାକୁ ll अମରର େପମ ସାନି ଧ% ପାଇ ସୁନoା
ପଛ କଥା ଭୁ ଲି ବାକୁ ଲାଗିଲା ll
ଦି େନ अମର ସୁନoାକୁ କହି ଲା ମଁୁ ଭାବି ଛି ଦି ଲ|ୀ ଯାଇ କାମ କରି ବି
ll ଏ କଥା ଶୁଣି ସୁନoା ମନ ଦୁ ଃଖ କଲା ll अମର ବୁ େଝଇବାକୁ ଯାଇ
କହି ଲା ମଁୁ କଣ ସବୁ ଦି ନ ପାଇଁ େତାେତ ଛାଡି କି ଯାଉଛି କି ?? କି ଛି
ଦି ନ ପେର େଫରି ଆସି ବି ll ଆଛା କହି ଲୁ ମଁୁ ଯଦି ବାହାରକୁ ନଯାଏ
अନି ଲ୍ ସାହୁ

ଟ)ା କୁ ଆଡୁ ଆସି ବ େଯ େତା, େମା ବାହାଘର େହବ ll େଦଖିବୁ ଆମ
ବାହାଘର ପୁରା ଧୁମଧାମେର େହବ ll ବାଜା େରାଷଣୀ, େଭାଜି ଭାତେର
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ପୁରା ଜମି ବ ll ବି ଚାରୀ ସୁନoା अମରକୁ କଣ କହି ବୁ େଝଇବ କି ଛି ଜାଣି
ପାରୁ ନଥାଏ ll
େସଦି ନ ରାତି େର ସୁନoା ଠି କେର ଖାଇ ପାରି ଲାନି କି େଶାଇ
ପାରି ଲାନି ll ମନେର େଗାଟିଏ ଭାବନା ନି ଜର ମଣିଷକୁ ଛାଡି େକମି ତି
ରହି ବ ll ଏମି ତି ଭାବୁ ଭାବୁ େକେତେବେଳ େଶାଇ ପଡି ଛି ନି େଜ ବି
ଜାଣିନି ll
ରାତି ପାହି

ସକାଳ

େହଲା

अମର

ବାହାରି ଲା

ଯି ବା

ପାଇଁ

ବସାtକୁ , ଆଉ ବି ଦାୟ େଦବା ପାଇଁ ସାେର ଗଲା ସୁନoା ll
ଗଲାେବେଳ ବାଟେର କାoି କାoି ବୁ ଝାଉ ଥାଏ ସୁନoା, ନୂ ଆ ଜାଗା
େଦଖିକି ଚଳି ବ, ନି ଯର ଯତc େନବ, ଠି କ୍ ସମୟେର ଖାଇବ ll ସୁନoା
କଥା ଶୁଣି अମର କହି ଲା ତୁ େମାେତ େଛାଟ ପି ଲା ଭାବୁ ଛୁ ନା କଣ ??
ତୁ ଆଗ େତା ଯତc େନ, ଜମା କାେoନା କହୁଛି , ନେହେଲ ସତ କହୁଛି ମଁୁ
ଯି ବିନି ll ସୁନoା ଆଖିର ଲୁ ହକୁ େପାଛି ଦୁ ଇ ପାଦ ଛୁଇଁ ପଣାମ କଲା
ଆଉ କହି ଲା ପହିେଲ ଚି ଠି େଦବ ll ଚାହଁୁ ଚାହଁୁ ବସ୍ ଆସି ପହି ଗଲା
ଆଉ अମର ନି ଜ କମେkତକୁ ଚାଲି ଗଲା ll
କି ଛି ଦି ନ ପେର ଗଁ ାକୁ ଆସି ଥାଏ ଡାକବାଲା ll ସୁନoା େଦୗଡି
ଯାଇ ପଚାରିଲା େମା ନଁାେର କି ଛି ଚି ଠି ଆସି ଛି କି ?? ଡାକବାଲାଟି
କହି ଲା ହଁ ମା ଏଇ ଚି ଠି େନ ll ସୁନoା ଚି ଠିଟି େଖାଲି ପଢି ଲା.........
ହୃଦୟର ସୁନoା
ଆଶା କେର ତୁ ଭଲେର ଥିବୁ ll ମଁୁ ଭଲେର ଭଲେର ପହି ଗଲି
ଆଉ ଜାଣିଛୁ ପଭୁ ) କୃ ପାରୁ େମାେତ େଗାେଟ କାନୀେର କାମ ମି ଳିଛି,
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ମାସକୁ ଟ୮୦୦୦ ଦରମା ll େଦଖିବୁ ଏଥର ଆମ ଦୁ ଃଖ ଯି ବ ll ମଁୁ ଶୀଘ
ଗେଲ ବଡ ଜାକଜମେର େତା େମା ବାହାଘର େହବ ll ଜମା ବି ମନ
ଦୁ ଃଖ କରି ବୁନି ll େତା ଯତc େନଉଥିବୁ ll ସୁବିଧା େଦଖି ପୁଣି ଚି ଠି େଦବି l
l ( ଇତି )
अମର ବି ଶାଳ
ଚି ଠିଟି ପଢି ସୁନoା ପାଦ ତେଳ ଲାଗିଲାନି , େଯମି ତି ଦୁ ନି ଆଁର
ସମ\ ଖୁସି ତା ହାତ ଆ}ୁ ଳାେର अଜାଡି େହାଇ ପଡି ଛି ll
ଚାହଁୁ ଚାହଁୁ ବି ତିଗଲା ମାେସ, ମାେସ ଯାଇ ଦୁ ଇ ମାସ େହଲା,
େହେଲ େଗାଟିଏ ବି ଚି ଠି ଆସି ଲାନି अମରର ll ଆଖି ଲୁ ହକୁ ଆଖିେର
ଚାପି େଲାକ) ଆଗେର ହସି ଦିଏ ଶୁଖିଲା ହସଟିଏ ll ସୁନoାକୁ େଦେଖଇ
अେନକ େଲାକ ଟାହି ଟାପର କରiି ll ଚୁ ପଚାପ୍ େସ ସବୁ କୁ ମଥାପାତି
ସହି ଯାଏ ll
େଯେତେବେଳ ଗଁାକୁ ଡାକବାଲା ଆେସ େଦୗଡି ଯାଇ ପଚାେର େମା
ନଁାେର କି ଛି ଚି ଠି ଆସି ଛି କି ?? େହେଲ ଡାକବାଲାଟି ନଁା କହି
ଚାଲି ଯାଏ ll
ଦି େନ ମନମାରି ବସି ଥାଏ ହଠାତ୍ ଶୁଭିଲା ଡାକବାଲାର ପାଟି,
େଦୗଡି ଯାଇ କହି ଲା େମା ନଁା େର କି ଛି ଚି ଠି ଆସି ଛି କି ?? ଏଥର କି l
ଡାକବାଲାଟି କହି ଥିଲା ହଁ ଆସି ଛି ଝି अ ll ଡାକବାଲା ଠାରୁ ହଁ ଶ¨ଟି ଶୁଣି
େଯମି ତି ନି େ\ଜ ପାଣେର ଜୀବନ ପଶି ଲା ll ସେ ସେ ଚି ଠିଟି
ପଢି ଲା........
େସcହର ସୁନoା,
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ଆଶା କେର ବହୁତ ଭଲେର ଥିବୁ ll अେନକ ଦି ନରୁ ଚି ଠିଟିଏ
େଦଇନି େବାଲି ମନ ଦୁ ଃଖ କରି ଥିବୁ ନା?? େହେଲ କଣ କରି ବି
କହି ଲୁ!!!!!!!! ନି +ୁର ସତ%କୁ େତାେତ େକମି ତି ଜେଣଇବି ନି େଜ ବି
ଜାଣି ପାରୁନି ll ନି େଜ ତ ଏଠି ଯଣା ଯୁଇେର ଜଳୁ ଛି ........ େହେଲ ଆଉ
ନୁ େହଁ , ତୁ କାହVକି େମା ପାଇଁ ଯଣା ଯୁଇେର ଜଳି ବୁ ?? େତଣୁ ମଁୁ ଆଜି
େତାେତ ସବୁ ସତ କଥା କହି େଦବି ll
ଜାଣିଛୁ ସୁନoା, ମଁୁ େଯଉଁ ସ ପc େଦଖିଥିଲି େସ ସବୁ ସ୍ପc େହାଇ
ରହି ଗଲା ll କାନୀର ଏକ ଦୁ ଘଟଣାେର ମଁୁ େମାର େଗାଟିଏ େଗାଡ
ହରାଇ ପୁ େହାଇ ଯାଇଛି ll େଶଷ ଥର ପାଇଁ େତାେତ େଗାେଟ
अନୁ େରାଧ କରୁଛି ରଖି ବୁ, େମାେତ ଭୁ ଲି ଯିବୁ ଆଉ କାହାକୁ ନି ଜର କରି
ସୁଖେର ଶାiି େର ଘର ସଂସାର କରି ବୁ ll ତୁ ଖୁସିେର ଥିେଲ ଭାବି ବୁ ମଁୁ
ଖୁସିେର अଛି ଆଉ अଧି କ ବା କଣ କହି ବି ll ଭାବି େନବୁ ଏଇଟା େତା
ପାଇଁ େଶଷ ଚି ଠି ll ( ଇତି )
अମର ବି ଶାଳ
ଚି ଠିଟି ପଢି ସାରି ବା ପେର ସୁନoା ଆଖି ରୁ ଧାର ଧାର ଲୁ ହ େବାହି
ଯାଉଥାଏ ଆଉ ଭାବୁ ଥାଏ କାହାକୁ େଦବ େଦାଷ ll ନି ଜ ଭାଗ%କୁ , ନା
ନି ଜ କମକୁ ??
ଇଶରାପାଳ - ରାେସାଳ - େଢ)ାନାଳ
ଭାମ%ଭାଷ - ୯୮୫୩୨୨୦୧୪୩
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କାoିବ କିଏ?
େବେଳେବେଳ ମଜାେର ମଜାେର ଆେମ अେନକ କଥା କହି ଥାଉ
େହେଲ अେନକ ସମୟେର ଏହି ମଜାେର ମଜାେର କହି ଥିବା କଥା
अେନକ ଗୁରୁତ ବହନ କରି ଥାଏ କି ଏ ବୁ େଝ ଆଉ କି ଏ ତାକୁ ମଜାେର
ଉଡାଇ ଦି ଏ ମଜାମଜାେର अେନକ ଗହନ କଥା କହି ପାରି ବା ଭଳି
ବ%nି ଏ ସଂସାରେର ଖୁବ୍ କଚି ତ୍ େଦଖି ବାକୁ ମି ଳiି 

ବରଜୁ ପୁର

େବାଲି ଗଁାଟିେର अଛiି ଜେଣ େସହି ଭଳି ବ%nିତର अଧି କାରୀ
ବୟସଟା ଏ ପଯ%i ଛଡାଇ େନଇ ପାରି ନାହV ତା) ମୁହଁରୁ ହସ ଆଉ
େସହି କଥାକୁ ହା ହସେପଡି ଟା ତା) କଥା ଶୁଣିେଲ ଜମି ଯାଏ ହସର
ଆସର ସି ଏ ଆଉ େକହି ନୁ େହଁ ବରଜୁ ପୁର ଗଁାର ଫଗଳୁ େଜେଜ
ନଁାଟା ହV କହି ଦିଏ ତା) ବ%nିତ ଫଗଳୁ େଜେଜ)ୁ ଏେବ ସତୁ ରୀ
ଛୁଇଁଲାଣି ପତc ୀ ସଂକରୀ ଚାରି ବଷ ଆଗରୁ ତାଂକୁ ଜୀବନପଥେର ଏକା
ଏକା ଛାଡି ଚାଲି ଯାଇଛiି अେଫରା ବାଟେର ଦୁ ଇପୁअ ଭି ତରୁ ଜେଣ
ଆେମରି କା ଆଉ ଜେଣ ଦି ଲ|ୀେର କରାଇ େନଇଛiି ନି ଜ ନି ଜର
ଠି କଣା ଝି अ ଝୁମୁରୀ अଛି ବାାଲୁ ରୁେର ସ ାମୀ ତା’ର ଜେଣ
େଜ%ାତି ର}ନ ସାହୁ

ସÍେୱର ଇ}ିନି ୟର େସଇଥିପାଇଁ ଗଁା େଲାେକ କହiି , “ଆେର
ଫଗଳୁ ବୁ ଢାର ଚି iା କଣ? ପୁअଝି अ ସମେ\ କୁ ଳକୁ ଲାଗି ଯାଇଛiି 
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େସଇଥି ପାଇଁ ବୁ ଢାର ହସ ବାହାରୁଛି ନା...” େଲାକ ତ ଆା କହି େବ
େତେବ ଛାଡl େଲାକ) କଥା ଏେବ ଯି ବା କାହାଣୀର ଆଉ ଦୁ ଇ
ଚରି ତ ଉପରକୁ  ଜେଣ ମୁନା ଆଉ ଜେଣ କୁ ନା ଦୁ େହଁ ଦୁ ଇ ବhୁ 
େସମାେନ ଦୁ େହଁ ମଧ% ଚାକି ରି କରiି ଦୂ ର େଦଶେର ପାଖାପାଖି େଦଢ
ବଷପେର ଦୁ ଇବhୁ ଗଁାକୁ ଆସି ଛiି  ପରରକୁ ପାଖେର ପାଇ ଦୁ େହଁ
ଥାଆiି ଖୁବ ଖୁସି ଉପେଭାଗ କରି ଚାଲି ଛiି ପତି ଟି ମୂହୁ[କୁ
ଏତି କିେବେଳ ଗଁାର ଗଉରା ସାହୁ ଖବର େଦଲା, “ଆେର! ତୁ ମ
ଦୁ ଇଟା)ୁ ଫଗଳୁ େଜେଜ େଖାଜୁ ଛି  ସମୟବାହାର କରି ଟିକିଏ ବୁ ଲି
ଆସି ବ ବୁ ଢା ତୁ ମ ଦୁ ଇଟାକୁ େଦଖିେଲ ଖୁବ ଖୁସି େହାଇଯି ବ” ଗଉରା
ସାହୁ ପାଖରୁ ଏ କଥା ଶୁଣି ଦୁ େହଁ ପ\ୁତ େହାଇଗେଲ ଆସiା କାଲି
ଫଗଳୁ େଜେଜ) ପାଖକୁ ଯି ବା ପାଇଁ
ଦି ନ ଏଗାରଟା ସମୟେର ଧ ୂ ଧ ୂ ଖରାେବଳଟାେର ଦୁ ଇ ବhୁ ଯାଇ
ପହିେଲ ଫଗଳୁ େଜେଜ) ଘେର ଘେର ପଶୁପଶୁ ତା)ର ବି ରାଟପୁର
ଘରଟା େସମାନ)ୁ ପତ%ୟମାନ େହଉଥାଏ ଠି କ୍ ଗଁାମୁt ବୁ ଢା ବରଗଛ
ପାଖ ମଶାଣିଭୂଇଁଟା ପରି  ଚାରି ଆେଡ ଖଁା ଖଁା ଆଉ ପଚt ନି ରବତା
ପରି େବଶଟା ଠି କ୍ ଜହcମାମଁୁ ର େବତାଳ କଥାପରି अନୁ ଭୂ ତି େଦଉଥାଏ
ହଠାତ୍ ବି କମ କାhେର େବତାଳକୁ େବାହି ଆଣିବା ପରି କାhେର
ନାଲି ଗାମୁଛା ଆଉ ହାତେର େକାଦାଳଟା ଧରି ବାଡି ପଟ କବାଟକୁ େଠଲି
ମାଡି ଆସୁଥିେଲ ଫଗଳୁ େଜେଜ େସେତେବେଳ ଯାଇ ଘରର ନି ଜନ
 ତା
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ଭିତେର ଦୁ ଇବhୁ ଠାବକେଲ ମଣିଷର ଉପିତି  ଦୁ ବଳ ଦୃ ିଶnି
ଭିତେର କି l ମୁନା ଆଉ କୁ ନାକୁ ଦୂ ରରୁ ଠି କ୍ ଚି ହc ି େଦେଲ ଫଗଳୁ
େଜେଜ େଜେଜ)ୁ େଦଖୁ େଦଖୁ ଦୁ ଇବhୁ େଦୗଡି ଯାଇ େଗାଡ ଛୁଇଁ
ପଣାମ କେଲ ଆଶି ଷର अମାପ अଦୃ ଶ% ଧନ ଓଜାଡି େଦେଲ ଫଗଳୁ
େଜେଜ ଦୁ ଇବhୁ ) ଉପେର ଦୁ ଇବhୁ େଦଖିେଲ େଜେଜ)ର ଆଉ
ପବ
ୂ  ଚମକ ନାହV ହସର େପଡି େର େଯପରି ଚାବି ପଡି ଯାଇଛି  ନଜର
ଲାଗି ଯାଇଛି ଫଗଳୁ େଜେଜ)ର ହସହସ ମୁହଁକୁ େଦହରୁ ନି ଗିଡି
ପଡୁ ଥିବା ଝାଳକୁ େଦଖି ମୁନା ପଚାରିଲା, “େଜେଜ! ଏେତ ଖରାେର
ତୁ େମ ବାଡି ପେଟ ଏ େକାଦାଳ େନଇ କ’ଣ କରୁଥିଲ?” ତା’ର ପଶcର
ଉ[ରେର ହସି େଦଇ ଫଗଳୁ େଜେଜ କହି େଲ, “ଆେର ନାତି ଆ! କ’ଣ
ଆଉ କରି ବି? େସହି ଗଛ ଲଗାଉ ଥିଲି” ଏହା ଶୁଣି କୁ ନା ପଚାରିଲା,
“କଣ େଜେଜ ତି ରିଶି ବଷ ତଳୁ ଗଛ ଲଗା ଚାଲି ଛି େଯ ଏ ପଯ%i
ସରି ଲାନି ? କ’ଣ କରି ବ ଆଉ ଏ ବୟସେର ଗଛ ଲେଗଇ?” ଏଥର
ଟିକିଏ େଜାରେର ହସି ଫଗଳୁ େଜେଜ କହି େଲ, “ମେନ अଛି ଆଜି କୁ
ଚବି ଶି ବଷ ତେଳ େମାେତ ୁଲରୁ େଫରି ଲା େବେଳ ପଚାରି ଥିଲୁ େଜେଜ
ଆେମ ଗଛ ଲଗାଇବା କାହା ପାଇଁ? ଆଉ ତା ଉ[ରଟା େତା ବହି ର
େସ ବୁ ଢାଟା କଣ େଦଇଥିଲା ଭୁ ଲି ଗଲୁ ! ତୁ ନି େଜ ପରା େମାେତ ପଢି
ଶୁେଣଇଥିଲୁ” ଏଥର ତି ନିଜଣ ମି ଶି ଖୁବ୍ େଜାରେର ହସି େଲ
େସେତେବେଳ ଫଗଳୁ େଜେଜ)ୁ

େଦଖି ଲାଗୁଥାଏ ସେତ େଯପରି
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अେନକ ଦି ନ ପେର େସ ଆଜି ହସୁଛiି ! କଥାେର କଥାେର େକେତ
େବେଳ ବାଡି ଆ] ଆଉ ପଣସ ଆଣି ଗଦାକରି େଦେଲ କୁ ନା ଆଉ
ମୁନାପାଇଁ ଘରର ଦଉଡି ଆ ଖଟେର ତି ନି ଜଣ ବସି କଥା େହଉେହଉ
ଫଗଳୁ େଜେଜ ହଠାତ୍ କହି େଲ, “ଆେର ବୁ ଝି ଲ! ତୁ େମ ଦୁ େହଁ େମା
ନାତି ଆ ପରି  ଏ ବୁ ଢା େଜେଜଟାର େଛାଟ କଥାଟିଏ ରଖି ବ?” ଫଗଳୁ
େଜେଜ)ର

ଏପରି

କଥାେର

ପରି େବଶଟା

ହଠାତ

ଗmୀର

େହାଇଉଠି ଲା ଦୁ ଇବhୁ କହି େଲ, “ହଁ େଜେଜ କଣ କଥା କୁ ହ?
ଆେମ ନି ୟ ତୁ ମ କଥା ରଖିବୁ” ଏଥର ଫଗଳୁ େଜେଜ ଟିକିଏ
ଉାହି ତ େହାଇ କହି େଲ, “କଥା କ’ଣ କି ! ମଁୁ ଭାବୁ ଥିଲି େମାର ତ ଜାଗା
अେନକ ପଡି ଛି ଏଇଠି େଗାଟିଏ अନାଥାଶମ େଖାଲି ଥା'iି  ଏେବ
ବୟସ ସାଥୀ େଦଉନି  ତୁ େମ ଦୁ ଇଜଣ ଯଦି ସାହାଯ% କରi େତେବ
େମା ଇeାଟା ପୁରଣ ହୁअiା” ଫଗଳୁ େଜେଜ)ର ଏପରି କଥା ଶୁଣି
ଦୁ େହଁ କହି େଲ, “ହଁ ହଁ ଆେମ ନି ୟ ସାହାଯ% କରି ବୁ କି l କାହVକି
େଜେଜ! ଏ ବୟସେର କଣ ପାଇଁ ଏ କଥା ଚି iା କଲ?” ଏହାର
ଉ[ରେର େଶାକ ମି ଶା ହସେର ଫଗଳୁ େଜେଜ କହି େଲ, “ଆେର ଏ
ନାତି ଆ ମାେନ! ଏ ବୁ ଢାଟା ପାଚି ଲା ପତରଟାେର େକେତେବେଳ େଯ
ପବନର ପାହାରେର ଖସି ପଡି ବ ଜଣାନାହV େତା ସଂକରୀ େଜେଜମା
େମାେତ ଛାଡି ଚାଲି ଗଲା ନା ପୁअ ଆସି ପାରି ଲା ନା ତା’ର ମଲା ମୁହଁଟା
େଦଖିପାରିଲା! ବଡ ଚାକି ରି ବଡ ସହର ବଡ ଦରମା େହେଲ ସବୁ ବଡ
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ଭିତେର ମନ ଆଉ ହୃଦୟଟା େକେତେବେଳ େଯ େଛାଟ େହାଇଗଲା
େସମାନ)ର ମଁୁ ଜାଣିନାହV

ଜେଣ ପୁअ ମା’ର ଶବସାର ଖଟା

ପଠାଇେଦଲା ଆଉ ଜେଣ ଆସି ବା ପବ
ୂ ର
 ୁ ଯି ବାର େଯାଜନା କରି
ସାରି ଥିଲା ଜାଇଁ)ୁ ଝି अ େମାବାଇଲେର ବୁ ଢୀର ମଲାଶରୀରଟାକୁ
େଦଖାଉଥିଲା ତା ଶବ ଚାରି ପାଖେର େଘରି ଥିବା େଲାକଗୁଡାକ କାହVକି
େକଜାଣି େମାେତ େଗାଟିଏ େଗାଟିଏ ଶାଗୁଣା ଭଳି େଦଖା ଯାଉଥିେଲ
ସତେର ବାପା େକହି ଜଣକ ଆଖିେର ମଁୁ େଦଖୁ ନଥିଲି ବୁ ଢୀ ପାଇଁ ଦି
େଟାପା ଲୁ ହ େମା ନି ଜର ରnସକ) ଆଖିେର େଯେତେବେଳ ମଁୁ
େଦଖିପାରୁଥିଲି ମି ଥ%ା େଶାକର ସତ% अଭିନୟ େସେତେବେଳ ମଁୁ
अନ%ଠାରୁ କଣ ଆଶା କରି ବି! ମଢ ଉଠି ଲା କି l ଶୁଭିଲାନି କoନର
ସ ର ପୁअ କହୁଥାଏ େଯେତ ଶୀଘ େହବ କାମଟା

ସୁରୁଖୁରୁେର

ଉଠି ଯାଉ ସମୟ ନାହV େମା ହାତେର ଝି अ େଗାପନେର କହୁଥାଏ
ମା’ର େଦହେର ଆଉ ଗହଣା ରହି ଯାଇ ନାହV ତ! ଉେଠଇବା ପବ
ୂ ର
 ୁ
ଭଲ କି େଚକ୍ କରି ମା’ର ଶବ ଉେଠଇବ ଏ ସବୁ ଭି ତେର ଧି ାର
କରି ଚାଲି ଥାଏ ମଁୁ ନି ଜକୁ ନି େଜ ପଶc କରି ଚାଲି ଥାଏ ତା େହେଲ େମା
ପାଇଁ କାoିବ କି ଏ? ମଁୁ ମଲାପେର କି ଏ ଝରାଇେବ ଆଉ ଲୁ ହ େମା
ପାଇଁ? େମାର ତ େଲାଡା ନାହV ଦି େଟାପା ଲୁ ହର अଭି ନୟ ମଁୁ ତ
ଚାହଁୁ ନାହV ଧଳ
ୂ ି ର ଆ\ରଣେର ଆeାଦି ତ େଫାେଟାେଫମର କାରାଗାର
ଭିତେର େଦଖାଯି ବାକୁ  େମା ପରି ସାଧାରଣ େଲାକଟିଏ ତ ଚାେହଁ
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 ହୃଦୟଟି ଭି ତେର େଛାଟିଆ ଜାଗାଟିଏ ପାଇବାକୁ  ଚାେହଁ ସB ତିର
ନି ମଳ
अଶବhନେର ମୃତୁ%ପେର ମଧ% ବାhିେହାଇ ରହି ବାକୁ ” ଫଗଳୁ
େଜେଜ)ର ଏ କଥା ଶୁଣି ଚୁ ପ୍ଥାଆiି କୁ ନା ଆଉ ମୁନା େସମାନ)ର
ନି ରବତାକୁ େଦଖି ଫଗଳୁ େଜେଜ ହସି ହସି କହି େଲ, “କ’ଣ କି େର! ଭାରି
ଗmୀର ଜଣାପଡୁ ଛ? ଆେର େସଦି ନ ସି ନା ତୁ ମ ସାହି ତ% ବହି ର େସ
ବୁ ଢାଟା ସ ାଥଶନ
ୂ % ଉ[ରେଟ େଦଇଥିଲା ଗଛ ଲଗାଇବା କାହା ପାଇଁ
ପଶcର; କି l ଆଜି ଏ ବୁ ଢାଟା ଟିକିଏ ସ ାଥପର େହାଇ ଯାଇଛି େର
ସ ାଥପର େହାଇଯାଇଛି ନି ଜ ପାଇଁ, अଭିନୟ ଶନ
ୂ % ଲୁ ହ ଦି 'େଟାପା ପାଇଁ
ଆଉ ସB ତିର ରାଇଜେର ଜାଗା ଟିକିଏ ପାଇଁ େସଇଥି ପାଇଁ େଖାଲି ବାକୁ
ଚାହଁୁ ଛି अନାଥାଶମ ଟିଏ ନି ଜ ରnପାଇଁ ମଁୁ ସି ନା अଦରକାରୀ ପାଲଟି
ଯାଇଛି େହେଲ େମାର ଆଜି ଇeା େହଉଛି େସହି अନାଥମାନ) ପାଇଁ
ମଁୁ ପାଲଟିବି େସମାନ) ଦୁ ନି ଆଁ କି ଛି ନେହେଲ େସହି ବାପାମା
େଛଉt ପି ଲାଗୁଡା ତ େମାେତ ମେନ ମେନ ଝୁରି େବ ତା) ଆଖି ରୁ
ଝରୁଥିବା ଲୁ ହେର ତ ଆଉ अଭିନୟର ଚି ହc ନ ଥିବ ହାଃ ହାଃ ହାଃ ମଁୁ
ତ ନି ିତ େହାଇ ମରି ପାରି ବି େଯ େମା ପାଇଁ େକହି ତ ଲୁ ହ ଝରାଇେବ
ଆଉ ନାତି ଆମାେନ େମାର ତ ତି ନିଟା ତି ନିଟା ଥାଇ अବା ଏମି ତି
ତୁ େମ ତ ସବୁ େଗାଟିଏେର ଥକି ପଡି ଲ ଥେର ଚି iାକରିଛ କି ଏ ଥିବ
ବୁ ଢାକାଳେର ତୁ ମ ପାଖେର ତୁ ମ अବା ଆଉ େମା ପରି ନେହଉ
େକାେକଇ ବhା େହଉଥିବ କାo ଶୁଭୁ ନଥିବ ଶବ ମଶାଣି ମୁହଁା ଥିବ
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କି iୂ ପଛେର ନି ଜର େକହି ନଥିେବ ପୁअଝି अ ନାତି ନାତୁ ଣି ସବୁ ଥାଇ
ମଧ% ଲାଗୁଥିବ େଯମି ତି ଯାଉଛି େକହି ଜେଣ अନାଥର ଶବ
େସଇଥିପାଇଁ ମଁୁ ଚି iା କରି ଛି େଯ ଯଦି ସମେ\ ଥାଇ ମଁୁ अନାଥ େତେବ
େସହି अନାଥ) ପାଇଁ ମଁୁ କାହVକି ସବୁ କି ଛି ନ େହାଇଯି ବି? ମଲା େବଳକୁ
ଶାiି େର ଆଖି ତ ବୁ ଜି ଥିବି! ଶୁଣି ନ ପାରୁଥିେଲ ମଧ% େମା ଶବଟାର
କାନେର ବି େeଦର ସ ରଟା ତ ଗୁ}ରୁଥିବ” अଭିମାନ ଭରା ଏ କଥା
ସବୁ କହୁକହୁ ଫଗଳୁ େଜେଜ ହଠାତ୍ ନୀରବି ଗେଲ ଛଳଛଳ ଆଖି
େଯାଡି କୁ କାhେର ପଡି ଥିବା ନାଲି ଗାମୁଛାଟିେର େପାଛି ବାକୁ ଲାଗିେଲ
ଫଗଳୁ େଜେଜ) କଥା ଗୁଡା ଏହା ଭି ତେର ଏେତ େଯ ଗmୀର େହାଇ
ପଡି ଥିବ ଏ କଥା ଦୁ ଇ ବhୁ ସ ପcେର ବି ଭାବି ନଥିେଲ ଫଗଳୁ
େଜେଜ) କଥାେର ଆଉ ପବ
ୂ ର
 ହାଲୁ କା ପଣ ନଥିଲା କଥା ଗୁଡା
ଲାଗୁଥିଲା ଖୁବ୍ ଭାରୀ ଭାରୀ ତା) କଥାଶୁଣି ଦୁ ଇବhୁ

ଚି iା

କରୁଥିେଲ, “ସେତ ତ! ଭବି ଷ%ତେର ଆେମ ଆଉ ଭାବୁ ନଥିବା ତ ଆମ
ପାଇଁ ପୁଣି କାoିବ କି ଏ?”
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ଜହc, େଗାଲାପ ଓ ଭअଁର
େଗାଟିଏ ସୁoର ପୃଥିବୀ ଥାଏ େସଇ ସୁoର ପୃଥିବୀେର ଥାଏ
େଗାଟିଏ ସୁoର ଫୁଲ ବଗିଚା େସଇ ସୁoର ପୃଥିବୀର ସୁoର ଫୁଲ
ବଗିଚାେର ଥାଏ େଗାଟିଏ ସୁoର େଗାଲାପ ଫୁଲ ଗଛ େସଇ ସୁoର
ପୃଥିବୀର ସୁoର ଫୁଲ ବଗିଚାର ସୁoର େଗାଲାପ ଗଛଟିେର ଦି େନ ଜନB
ନି ଏ ସୁoର େଗାଲାପ କଢି ଟିଏ ତା’ରି େସୗoଯ%େର ମୁ େହାଇଯାଏ
ସମଗ ପୃଥିବୀ ଚତୁ ଦ{ଗ ମହକି ଯାଏ ତା’ ସୁଗhେର େଯଉଁଦିନ କଢି ଟି
ଫୁଲ ହୁଏ େସଇଦି ନ ତା’ର େଦଖା ହୁଏ ଆକାଶର ରାଜକୁ ମାର ଜହc
ସାଥିେର େସଇ ପଥମ େଦଖାେର ଭଲ ପାଇ ବସiି ଦୁ େହଁ ଦୁ ହV)ୁ
ନି ଇତି ସh%ାେର ଜହc ଆେସ अସଂଖ% ତାରାର େରାଷଣୀ େନଇ
ତା’ର ସ e ଧବଳ ଶୀତଳ େଜ%ାସcାେର ଭିେଜଇଦି ଏ େଗାଲାପର ପତି ଟି
ପାଖୁଡାକୁ  ସିc  େହାଇଯାଏ େଗାଲାପ, ଜହcର େକାମଳ ଶେର
ସୁଲୁସୁଲିଆ ପବନର ତାେଳ ତାେଳ ମଥା ହେଲଇ ସ ୀକାର କରି ନିଏ
ଜହcର େପମ ନି େବଦନକୁ  ଧି େର ଧି େର ଦୁ ହV) େପମ ସଂପକ
େହାଇଯାଏ ଆହୁରି ନି ବିଡ ଦୁ ହV)ର େପମ କାହାଣୀର ଚା ହୁଏ
अନୁ ପମ େବେହରା

ସାରା ପୃଥିବୀେର
ଭअଁର ପାଖେର ବି କଥା ପହିଯାଏ ତା ଖଳ ବୁ uି ସଂପନc
ମ\ି ଗହଣ କରିପାେରନା ଏ କଥାଟିକୁ ସହଜେର େସ ଆସି ପହେ
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େସଇ ସୁoର ବଗିଚାେର େଗାଲାପର ଠି କଣା ସଂଗହ କରି  ବି େମାହି ତ
େହାଇଯାଏ େସ େଗାଲାପର େସୗoଯ%କୁ ସ ଚkୁେର େଦଖି ମେନ ମେନ
ପଣ କରି ନିଏ ତା’କୁ ନି ଜର କରି ବାକୁ 
ଗୁଣୁଗୁଣୁ ଗୀତ ଗାଇ ଉଡି ବୁେଲ େଗାଲାପର ଚତୁ ପାଶେର
େଗାଲାପ କି l ପତ%ାଖ%ାନ କରି ଦିଏ ଭअଁରର େପମ ନି େବଦନକୁ 
ସହଜେର ଗହଣ କରି ପାେରନା େସ େଗାଲାପର ପ ତ%ାଖ%ାନକୁ 
ହଳାହଳ

ବି ଷ

ସଂଚରି ଯାଏ

ତା

ହୃଦୟେର

ପତି େଶାଧର

ବହିc

ବ%ତି ବ%\ କରି ପକାଏ ତା ବି ଚଳି ତ ମ\ିକୁ 
ପୁଣିଥେର ଗୁଣୁଗୁଣୁ ଗୀତ ଗାଇ ଭअଁର ଉଡି ବୁେଲ େଗାଲାପର
ଚତୁ ପାଶେର େଗାଲାପ କି l ତାକୁ ଚାେହଁ ନା ଆଡ ଆଖିେର ଆୟ[ରୁ
ବାହାରକୁ ଚାଲି ଯାଏ ଭअଁରର େକାଧ ଖିନ୍ଭିନ୍ କରି ପକାଏ େସ
େଗାଲାପର ପତି ଟି

ସୁoର ପାଖୁଡା ଗୁଡାକୁ  କି ଛିkଣ ଭିତେର

େଗାଲାପର େସୗoଯ% ହଜି ଯାଏ ପୃଥିବୀ ଗଭେର ଭअଁରର ବି ଜୟ
ସୂଚକ अ'ହାସ%େର ଥରି ଉେଠ ସୁoର ଫୁଲବଗିଚାଟି
ଏମି ତି ଏକ େଲାମହଷଣକାରୀ ଶକାତର ଦୁ ଘଟଣାେର ମମାହତ
େହାଇ ସୂଯ% ବି ଶାମ ନି अiି ପି ମ ଆକାଶର ପବତମାଳା େକାଳେର
अସଂଖ% ତାରାର େରାଷଣୀ େନଇ ଜହc ଆେସ େଗାଲାପକୁ େଭଟିବାକୁ 
କି l ନଥାଏ େସ ସୁoର ପୃଥିବୀ ନଥାଏ େସ ସୁoର ପୃଥିବୀର ସୁoର
ଫୁଲବଗିଚା ନଥାଏ େସଇ ସୁoର ପୃଥିବୀର ସୁoର ଫୁଲବଗିଚାର
ସୁoର େଗାଲାପ ଗଛ ନଥାଏ େସଇ ସୁoର ସୁoର ଫୁଲବଗିଚାର
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ସୁoର େଗାଲାପଗଛେର ଫୁଟିଥିବା ତା अତି ପି ୟ େଗାଲାପ ଫୁଲ
ସିc  େହାଇଯାiି େଗାଲାପର ଭୂ ମି+ ପାଖୁଡା ଗୁଡାକ ଜହcର
ଶୀତଳ ଧବଳ େଜ%ାସcାେର େଧୖ ଯ% ର ବh ଭାିଯାଏ ଜହcର ତା
ଦୁ ଃଖ ଜଜରିତ ଭା ହୃଦୟର अଶେର ଭିଜି ଯାଏ ସମଗ ପୃଥିବୀ
େଗାଲାପର ଆତBା ଧି େର ଧି େର ନି ଜ ମରଶରୀର ଛାଡି ଉu  ମୁଖୀ େହାଇ
ପହେ ଜହc ପାଖେର ଚୁ ]ନଟିଏ ଆ)ିଦି ଏ ଜହcର କପାଳେର
ଜହc ନି ଜର अଶଳ ଆଖି େଯାଡାକ ଉପେର ବି ଶାସ କରି ପାେରନା
େଗାଲାପକୁ ନି ଜ ପାଖେର େଦଖି ଖୁସିେର କୁ େ¤ଇପକାଏ ତାକୁ 
େଗାଲାପକୁ

ଜହcର

ବାହୁପାଶେର

େଦଖି

ପରାଜୟର

ଗ|ାନି େର

ପାଗଳପାୟ େହାଇଯାଏ ଭअଁର
ପୁଣି ହସି ଉେଠ ସୁoର ପୃଥିବୀ ହସି ଉେଠ ସୁoର ପୃଥିବୀର େସଇ
ସୁoର ଫୁଲ ବଗିଚା ହସି ଉେଠ ସୁoର ପୃଥିବୀର ସୁoର ଫୁଲ ବଗିଚାର
େସଇ ସୁoର େଗାଲାପ ଗଛ ହସି ହସି େଗାଲାପ ବି ଦା ନି ଏ ଜହc
ପାଖରୁ ଜହc କି l ଚାହଁୁ ନ ଥାଏ ତାକୁ ଦୂ େରଇେଦବାକୁ  େଗାଲାପ
ହାତ ବେଢଇ ଇସାରା କେର ସୁoର ପୃଥିବୀର ସୁoର ଫୁଲ ବଗିଚାର
େସଇ ସୁoର େଗାଲାପ ଗଛଟିକୁ େସଇ ସୁoର ପୃଥିବୀର ସୁoର ଫୁଲ
ବଗିଚାର ସୁoର େଗାଲାପ ଗଛଟିେର ଜନB େନଇଥାଏ ସୁoର େଗାଲାପ
କଢି ଟିଏ
ଶାଖା ପରି ଚାଳକ, ସଦର ଶାଖା
େବୗu େକo ସମବାୟ ବ%ା), େବୗu, ଭାମ%ଭାଷ : ୯୫୫୬୬୯୬୦୩୯
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ମାୟାବି ନୀ
ବି ନିକୁ ଦି ତୀୟ ବି ବାହ କଲାପେର, ନାରୀ ଜାତି ପତି ମାନବ
ମନେର ଥିବା ନକାରାତBକ ଚି iାଧାରା ବଦଳି ଗଲା। କାରଣ ବି ନି
ମାନବର ଆଗ ¬ୀ ମାୟା ଠାରୁ ସୂ ଭାବେର ଭିନc ଲାଗୁଥିଲା।
େଯଉଁଦିନ ମାନବର ବାପା େବାଉ ବି ନିକୁ ମାନବ ସହି ତ ବି େଦଶକୁ ଯାଇ
କି ଛିଦିନ ବୁ ଲି ଆସି ବାକୁ କହି େଲ, େସଦି ନ ବି ନି  ମନାକରି କହି ଲା
େଯ “େମାର ଏ ଘର ଛାଡ଼ି େକଉଁଠିକି ଯି ବା ଦରକାର ନାହV, ମଁୁ ଆପଣ
ମାନ)ର େସବା କରି ବାକୁ ଏ ଘରକୁ େବାହୂ େହାଇ ଆସି ଛି” ବାପା
ମାଆ) ପତି ବି ନିର अଯାଚି ତ ଭnି େଦଖି ମାନବର ମନେର अମାପମାପ
ଖୁସି ଭରି ଗଲା। କି l ଏ ଖୁସି େବଶୀ ଦି ନ ରହି ଲାନି । ମାନବ
ବି େଦଶେର ପହିଛି କି ନାହV ବି ନିର େଫାନ୍ ମାନବ ପାଖେର
ପହିଗଲା। ତୁ େମ େବାକା ମାନବ ବି ଶୁu େବାକା ମଁୁ ତୁ ମ ସହି ତ
ବି େଦଶ ଯି ବିନାହV ମି ଛେର ମନାକଲି େବାଲି ତୁ େମ େମାେତ ସତେର ତୁ ମ
ବାପା ମା’) ପାଖେର ଛାଡି େଦଇଗଲ ତୁ ମ ସାେର େନବା ପାଇଁ
ଟିକିଏ ଜି ଦ୍ କରି ଥିେଲ କଣ େହାଇନଥାiା ତୁ ମର ଏଇ େବାକାମି ପାଇଁ
ସୀମାେରଖା

ତୁ ମକୁ ମାୟା ଛାଡି ଚାଲି ଗଲା ତୁ େମ କଣ ଚାହଁ ଚ ଏ ବି ନି ବି ତୁ ମକୁ ଛାଡି
ଚାଲି ଯାଉ ଯଦି ନି ଜର ମଳ ଚାହଁୁ ଥାअ େମାେତ ଆସି ଏ ନକରୁ ଶୀଘ
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େନଇଯାअ ମଁୁ
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ଭଲ େବାହୂର अଭି ନୟ କରି

କରି

अଣନି ଶାସୀ

େହାଇଗଲି ଣି ତୁ ମ ବାପାମା’)ର ଶବଣକୁ ମାର ଭଳି ପୁअ ଦରକାର
େହାଇପାେର କି l େମା ପାଇଁ ଶବଣକୁ ମାର ଭଳି ସ ାମୀ ଦରକାର
ନାହV” ପଥମ ଥର ପାଇଁ ବି ନିର ଏଭଳି ରୂପ େଦଖି ମାନବର ପାଦ ତଳୁ
ମାଟି अତଡ଼ା ଖସି ଗଲା ପରି ମେନେହଲା। ଆଉ େସ ଆକାଶ ପାତାଳ
ଭାବି ବାକୁ ଲାଗିଲା। ସତେର ‘ନାରୀର େକେତ ରୂପ େକେତ କାହାଣୀ
ଜେଣ ମାୟା େହେଲ ଆଉଜେଣ ବି ନି ଏଇମାେନ ମି ଶି ତ ହୁअiି
ମାୟାବି ନୀ’

ଜଗତସି ଂହପୁର, ନାଉଗଁା
ଓଡ଼ି ଶା
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अiଦହ
 ନ
ପୃଥିବୀେର ଥିବା ୧୯୪ଟି ରା ମଧ%ରୁ େଗାଟିଏ େଦଶ େହଉଛି
ଭାରତ ଏବଂ अନ%ସବୁ ବି େଦଶ ଆମ େଦଶ ଭାରତ ବଷର ସରକାର
୨୨ଟି ଭାଷାକୁ ସାମି ଧାନି କ ଭାଷାର ମାନ%ତା େଦଇଛiି  ଯଦି ଆଉ
େଗାଟିଏ ଭାଷାକୁ ସାମି ଧାନି କ ଭାଷାର ମାନ%ତା ମି ଳିଯାଏ ତାହାେହେଲ
ଭାରତ ଭାରତ ୧୨୫ େକାଟି ଜନତା ନ େହାଇ ପୃଥିବୀର େଗାଟିଏ ବଡ଼
ଜନବହୁଳ ରାର ମାନ%ତା ପାଇ ପାରiା ଏବଂ େସ ଭାଷା େହଉଛି
“େପମର ଭାଷା” ଆରmରୁ ମଁୁ କହି ରେଖ େଯ ମଁୁ େପମର ସୂ
ବି େରାଧି ନୁ େହଁ  କି l ଆଜି କାଲି ର େଫସନ୍ ଦୁ ନି ଆେର ରିଲ ଜୀବନେର
ନାୟକ ଓ ନାୟି କା) େପମ େରାମନ୍ସ ଭଳି ଆମର ରି ୟଲ ତଥା େତଲ
ଲୁ ଣ ଭି[ିକ ଜୀବନେର ମଧ% େପମ ରୂପକ କଳି ଯୁଗ ଗାସି ଗଲାଣି
ଯାହାର ଫଳ ସªରୁପ ମନୁ ଷ% ମନର अiଗହନର କଥାକୁ ଜାଣିବା
ଦୁ ଃସାଧ% ମେନେହଲାଣି ଚି ରାଚରି ତ ସମାଜେର ଏମି ତି କି ଛି େଲାକ
अଛiି େଯଉଁମାେନ କି ଏହି ପବି ତ ଶ¨ର ବ%ବହାର ତ ଜାଣିବା କଥା
ଏହି ଶ¨କୁ ସାନ ଦବା ବି ଶି ଖି ନାହାiି  ସାହି ତ%େର ଏକ ପବାଦ
ଆଯ% କୁ ମାରୀ ପା ପାରମିତା

अଛି , “କବି େଯ ସତକୁ ମି ଛ କରି କହiି କବି ତª ଚାତୁ ରୀେର ମନ
େମାହiି ” କି l ମଁୁ ଏଠାେର େକୗଣସି ଚାତୁ ରୀ େଦଖାଇବାର ପୟାସେର
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ନାହV ବରଂ େସହି ସମାଜେର ଥିବା अେନକ ଚରି ତ ମଧ%ରୁ ଦୁ ଇଟି
ଚରି ତ ତଥା େସମାନ) ଆଖପାଖେର ଥିବା କି ଛିଟି ଚରିତକୁ େଘନି
ଦୁ ଇଟି ମନ ମଧ%େର ଥିବା “अiଦହନ” କୁ େଲାକ େଲାଚନକୁ ଆଣିବାର
ପୟାସ କରୁଛି 
ପଣିତା ପି ଲାଟି ଦି ନରୁ େଦଖୁଥିଲା ତାର ଚତୁ ଃପାଶªେର ଥିବା
ପରି େବଶର अପରୁପ ଦୃ ଶ% କି l େସ େଯ କ’ଣ ଭାବୁ ଥିଲା, କ’ଣ
କରୁଥିଲା ତାହା ଜାଣି ପାରୁନଥିଲା ତା’ର ପରି ବାର କହି େଲ ଭାଇ ଓ
ଭଉଣୀ ଦୁ ଇଜଣ ଥିେଲ ବାପା ଜେଣ ଉପଦ ସରକାରୀ କମଚାରୀ
େତଣୁ ପି ଲା)ର େକୗଣସି େର अବେହଳା କରୁ ନଥିେଲ କି l ସବୁ ଥାଇ
େଯପରି ନି ଃସª ଠି କ୍ େସଭଳି ଥିଲା ତା)ର अବା କି ଛିଟା ବଦଭ%ାସ
ପାଇଁ ପି ଲାମାେନ ତା)ଠାରୁ ପାୟତଃ ଦୂ େରଇ ରହୁଥିେଲ କି l
େସଥିପାଇଁ ତା)ର େକୗଣସି ପକାର ଖାତି ର୍ ନଥିଲା ମଁା କି l ମଁା ହି
अଟiି , ପତି ମା’ର କାହାଣୀ ଲୁ ଚି ରହି ଥାଏ ତା) ମନ अେଗାଚରେର
ଆଉ ତା’ର େକୗଣସି େଶଷ ନଥାଏ ପଣିତାର ସାନଭାଇ ପତୁ %ଷ
ଦୁ େହଁ ଖୁବ୍ଭଲ ବhୁ , ପରର ମଧ%େର େସcହର ପ'ାiର ନାହV
ପଢାପଢି , େଖଳକୁ ଦ, ହସଖୁସିେର ଦି ନ ଗୁଡିକୁ କାଟିଦିअiି  ତଳ ଉପର
ଭାଇ ଭଉଣୀ ମି ଶିକି ବି ଦ%ାଳୟକୁ ଯା’iି  ବାପା କି l ପି ଲା) ପାଠ
ପଢାକୁ େନଇ େବଶ୍ ସଜାଗ୍ ଥାଆiି  େତଣୁ ପାଠପଢାେର ଟିକିଏ ବି
ଛେଟଇ େଦଖି ବାକୁ ପସo କରiି ନି  କି l ଏପେଟ ପଣିତାର ମନ
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अସୁମାରୀ अବା\ବତା ଭିତେର ବି ରହି ଥାଏ ପତି ଟି ମୁହୁ[ର ଘଟଣା
ତଥା ଦୃ ଶ% ମଧ%େର େଖାେଜ ଭିନc ଏକ ଇଲାକା ଇତି ମଧ%େର
ପଣିତା ବହୁ ଘାତପତି ଘାତ ତଥା ସଂଘାତ େଦଇ ନି ଜ ମନେର ଥିବା
ବି ପ®ବ ଭାବକୁ ରଖି େଯୗବନେର ପଦାପଣ କଲା େବଳକୁ ତା’ର ମନ
ନି ରୀହତା ପରି ବେ[ ନି +ୁରତାେର ପରିଣତ େହାଇ ସାରିଥାଏ ତଥାପି
େବେଳ େବେଳ ତାର ନି +ୁରତା ରୂପକ ମରୁବାଲି େର ଶାବଣର ଧାରା
ବଳବ[ର ରହି ଥାଏ
ବି .ଏ. ପଥମ େଶଣୀ ରଖି ପାସ୍ କରି ଥିବାରୁ ସcାତେକା[ର
ପଢି ବାର ସୁେଯାଗ ପାଇଥିଲା ଏହି ସcାତେକା[ରର ପଥମ ପଯ%ାୟରୁ
ହV ତାର ଜୀବନର ବି ପଯ%ୟ ଆରm ହୁଏ अଥାତ୍ ହଠାତ େକୗଣସି
କାଯ%ବଶତଃ ତା’ର େଭଟ ହୁଏ ମଳୟ ସହ ଦୁ େହଁ ପରରକୁ େଭଟ
ହୁअiି ଜୀବନର ପଥମ ମଳୟର େଶଷ ପଯ%ାୟେର ଏ ପଯ%ାୟ କି l
େପମେର ପଡି ବାର ସମୟ ନୁ େହଁ  ତଥାପି ଦୁ ହି ) ଭିତେର େଗାଟିଏ
ପକାର ଭିନc ଏକ ଧରଣର ସକ ଗଢ଼ି ଉେଠ ଦୁ ଇଜଣ) ବ%nିତª
ସୁ  ଭିନc େଯମି ତିକି ପୁବ  ଆଉ ପି ମ ଯାହାର ଦୂ ରରୁ ଦଶନ ସି ନା
ମି ଳନ अସmବ ଦୁ ଇ ଜଣ) ମଧ%େର ଜମାରୁ ପେଡନି କି l କଥା
ହୁअiି ଘା ଘା େଗାଟିଏ ଦି ନ କଥା ନେହେଲ େଯମି ତିକି ବଷେଟ
କଥା ନେହଲା ଭଳି ଲାେଗ ଦୁ ହV) କଥା ମଧ%େର େକୗଣସି ପକାର
େପମ ଭାବର ଶ¨ ନଥିଲା ବରଂ ଜେଣ अନ% ଜଣର କଥାକୁ କାେଟ
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ଫଳେର ଦୁ ହV) ମଧ%େର ପବଳ ଝଗଡା ହୁଏ େଯେହତୁ ପଣିତା େସc ହ
କାାଳୀ ଥିଲା ଇତି ମଧ%େର ମଳୟ ଜାଣି ପାରି ଥିଲା ଏବଂ େସ
େବେଳ େବେଳ ତାକୁ ଏପରି କି ଛି କଥା କହି ଦିଏ ଯାହା ଫଳେର କି
ପଣିତାର ମନ ଭାିଯାଏ କି l ପଣିତା ମଳୟକୁ କି ଛି କହି ପାେର
ନାହV ତା’ର ଗାଳି ଓ କଟୁ କଥା ଭି ତେର ମଧ% େସ ତା ମନ ଗହନର
ତଥା ବହୁ ଦି ନରୁ ପତ%ାଶି ତ ବhୁ ଟିକୁ େଖାଜି ବେସ କି l ମେନ ମେନ
ଭାେବ େଯ ତା’ର ମଳୟ ସେ େକୗଣସି ପକାର ସକ ନାହV ଏବଂ େସ
ତା ବି ନା ବି ଖୁବ ବିପାେର ଏପେଟ ମଳୟ େହଉଛି ଜେଣ େଛାଟ
ଉେଦ%ାଗର ମାଲି କ େତଣୁ ତା’ର ବ%\ବହୁଳ ଜୀବନେର ପଣି ତାର
ାନ ବହୁତ େଛାଟ କି l ମନ ରୂପକ ଦୁ ନି ଆେର ପଣିତା େଯ କାହV
େକେତ ଉuªେର ମଳୟ କି l ତା ଦୁ ନି ଆେର ମସ୍ଗୁଲ; କି ଛି ସମୟ
ଶାiି ର ଆଶାେର େସ ପଣିତା ସାେର ବା[ାଳାପ କେର ଏହି କି ଛି
ନଥିବା ମଧ%େର ମଧ% ଦୁ ହV)ର କି ଛି ରହି ଯାଇଛି ଯାହାର ଫଳ ସªରୂପ
ଦୁ େହଁ କି l ଏହି ଜାଣତର ବହୁ अଜାଣତେର
ଦି ନ ପେର ଦି ନ ବି ତି ଚାଲି ଲା ଦୁ ହV) ଭି ତେର କଥାର ସମୁଦ
ଜୂ ଆର ଭଳି ମାଡି ଆସୁଥିଲା ଦୁ େହଁ େବଶ୍ ଖୁସିେର ଚାଲି େଲ ମଳୟ
କି l ଜେଣ୍ ଦାmୀକ ପୁରୁଷ େହାଇଥିବାରୁ ପଣୀତାକୁ େପମ କରୁଥିେଲ ବି
ନି ଜର अହଂଭାବ େଯାଗଁୁ ପକାଶ କରି ପାରୁ ନଥିଲା अଥାତ୍ ମଳୟ
ମତାନୁ ଯାୟୀ େସ େକୗଣସି ଝି अର ଲଫଡାେର ପଡି ବନି ଆଉ କାହାକୁ
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େପମ ବି କରି ବନି କି l ତା’ର ମନ अେଗାଚରେର େସ େଯ ପଣୀତାକୁ
େପମ କରି ବସି ଛି ଏ ସବୁ ଜାଣିବା ତା’ର ଦୃ ି ଆଢୁ ଆଳେର ରହି
ଯାଇଥିଲା ପଣିତା ବି ମଳୟର ସବୁ ଯଣା ରୂପକ କଥା ମଧ%େର
େଗାଟିଏ ଦୁ + ସଇତାନ ତଥାପି ସୁoର ମନ ଥିବା ପୁରୁଷ ଯାହାକୁ କି
ପତି ଟି ନାରୀ ମନ ଚାେହଁ ଏବଂ ପାଇବାକୁ ଆଶା କେର ଜାଣିପାରି ଥିଲା
କି l େକଜାଣି ତା’ର କାହାକୁ ବା ଡର ଥିଲା ନା େସ ମଳୟର ମନ କଥା
ଜାଣି ପାରୁନଥିଲା ଏବଂ େସ ମଳୟକୁ କହି େଲ କାେଳ ତା ଠାରୁ ଦୂ େରଇ
ଯି ବ ଏ ଭାବନାେର ରହି କହି ପାରୁନଥିଲା କି କି ଛି ବି ଜାଣି
ପାରୁନଥିଲା ପଥେମ େଯଉଁ ଦି ନ ମଳୟ େବପାରୁଆ ଭାବେର େପମ
େସୗଦାଗର େହାଇ ପଣିତାକୁ େପମ ନି େବଦନ କରି ଥିଲା େସଦି ନ କି l
ପଣିତାର ମୁt ଘୁରାଇ ଯାଇଥିଲା େସ ପଯ%i କି l ଭାବି ପାରି ନଥିଲା
ପଥମ ବି ଶª ଯୁu ପେର ବି ତା) ଦୁ ହV) ମଧ%େର େପମର େଗାଲାପ
ଫୁଟିପାେର େସ କି ଂକ[ବ% ବି ମୁଢ େହାଇ ହଠାତ୍ ମଳୟ ସାେ
ବା[ାଳାପ ବo କରିେଦଇଥିଲା କି l କଥାେର େଯ अଛି :“ अବhୁ ଜୀବନ अସୂଯ% ମହୀ
େଦହ ଧରି କି ଏ ପାରି ବ ସହି ”
ସବୁ ଥାଇ ସୁuା ପଣି ତା ଖୁସି େହାଇ ପାରୁନଥିଲା ତା ଜୀବନେର
ବହୁ ବhୁ अଛiି ଏମି ତିକି ତାକୁ େସcହ, ଆଦର ଏବଂ ପାଣଠାରୁ ବି
अଧି କ ଭଲ ପାଉଥିବା ନି କଟତର ବhୁ ଗଣ କି l େଗାଲାପ ବନର
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ପାଖୁଡା େଯ ମଳୟ ପବନେର େଖାେଲ ତାହା ଭାବି ବାେର अଛପା
ନଥିଲା ଇତି ମଧ%େର ମଳୟ କି l ବହୁ େଚା କରି ପଣି ତାକୁ ମନାଇ
େଦଇଥିଲା ପୁଣି ଥେର କଥା େହବା ପାଇଁ ପଣିତା ମେନ ମେନ ମଳୟକୁ
ବହୁତ ପସo କରୁଥିଲା ଏବଂ ତାର କଥା, ନାମ, ଭାବ, ଭୀ ଏବଂ
ଭାଷା େଶୖ ଳୀକୁ ତାର ପରି େବଶର ମଣିଷ ତଥା ବ\ୁ ମଧ%େର ପରି ଲkିତ
କରୁଥିଲା କି l ଏହା ହV “େପମ” େବାଲି େସ ସªୀକାର କରିବାକୁ ପ\ୁତ
ନଥିଲା
ଦି ନ ପେର ଦି ନ ବି ତି ଚାଲି ଲା ଦୁ ହV)ର अପଟ ମନ ମଧ%େର
ସମାଜର କପଟ ଗଣ େସମାନ) ଜୀବନର ଜଉ ଘର ମଧ%େର अଗିc
ସଂେଯାଗ କରି ବାେର ଲାଗିେଲ ଫଳ ସªରୁପ ଦୁ ହV)ର ଆକଷଣ ଥିବା
ସେ[ª ସମାଜର ଭୟେର େସମାେନ ପରର ଠାରୁ ଦୂ େରଇ ରହି େଲ
ଦୂ ରତା ମଧ%େର ମଧ% ଦୁ ହି ) ପାଇଁ ରହି ଥିଲା ସେ]ଦନଶୀଳତା କି l
ହଠାତ୍ ଦି େନ ମଳୟ ପଣିତାର ଚରି ତକୁ େନଇ ବହୁ କୁ କଥା କହି ଲା
ଫଳସªରୂପ ପଣିତାର ମନ ମଳୟ ପାଇଁ ସୁ  ରୁେପ କpମାn
େହାଇଗଲା କ େହେଲବି ଧି େର ଧି େର ତାକୁ ଭୁ ଲି ବାକୁ େଚା
କଲା ଏବଂ କି ଛି ବଷ ପେର ପଣି ତାର ବି ବାହ େଗାଟିଏ ସୁoର, ରୂପ
ଗୁଣେର ପରି ପୁ ପୁअ ସେ ଠି କ୍େହଲା ଏବଂ ଉପଯୁn ଲଗc େବଳାେର
ବି ବାହ କାଯ% ସନc େହାଇଗଲା
ସମ\) अଲk%େର େଗାଟିଏ ଜି ନିଷ ରହି ଗଲା େଯ ମଳୟକୁ
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ଭୁ ଲି ବା ପଣିତା ପାଇଁ କ େତଣୁ ଚରିତକୁ େନଇ କୁ କଥା କହି େଲ ହV
ପଣିତା ମଳୟକୁ ଘୃଣା କରି ବାପା) ପସoର ପୁअକୁ ବି ବାହ କରି ବ
ଯାହା ପାଇଁ ପେଛ ମଳୟ ଖରାପ ପି ଲାର ମାନ%ତା ପାଉ ଏ କଥାକୁ
ଖାତି ର ନ କରି ମଳୟ େସଦି ନ ଏେତ ବଡ ତ%ାଗ େଦଇଥିଲା ଏବଂ
ଉପଯୁn ବhୁ ର ମଯ%ାଦା ରkା କରି ପାରି ଥିଲା ଯାହାକି ପଣିତା ଏେବ
ମଧ% अ ଏବଂ େସ ବି ବାହ ଦି ନ ମଳୟ ସି| ପିଂ ଟାବେଲଟ୍ ଖାଇ
େଶାଇଥିଲା ଏ କଥା େକବଳ େସ ହV ଜାଣି ଥିଲା ସବୁ ଥାଇ ନଥିଲା ଭଳି
ପଣିତା ବି ବାହ କରି ଥିବା ପୁअଟି ତାକୁ ବହୁତ ଭଲପାଉଥିଲା କି l
ପଣିତାର ମନ େଯ ପଥମରୁ ଆଉ କାହା ପାଇଁ େହାଇ ସାରି ଥିଲା ଏହା
ପଣିତାର अେଗାଚରେର ରହି ଯାଇଥିଲା େସପେଟ ମଳୟ ମଧ% ପଣିତା
ପାଇଁ ବହୁ ଯଣାେର ରହୁଛି 
ଏଠାେର ଦୁ ହି ) ପାଇଁ େଗାଟିଏ ଭାଷାର ଯଥାଥ ରହି ଥିଲା କି l
ମନ ରୂପକ अiଦªoକୁ ଛଡାଇଲା େବଳକୁ ମଳୟ ଶି ଶୁପାଳ େହାଇ
ଯାଇଥିଲା ଦୁ େହଁ अiଦହନେର ଜଳି ଜଳି ଦହବା ବ%ତୀତ अନ%
େକୗଣସି ଉପାୟ ନଥିଲା
ଗେବଷିକା
ବି କମ ପୁର, ଗ}ାମ, ଓଡ଼ି ଶା
ଭାମ%ଭାଷ : ୯୭୭୮୮୧୮୧୮୪

ଆହାନ ଇ-ପତି କା ସୂ  ନି ଃଶୁ! ବି ତରଣ େହତୁ ଡା େଜ%ାତି ପସାଦ ପ'ନାୟକ) *ାରା ପତି +ି ତ ଓ ପକାଶି ତ | Aahwaan.com | 186

ଆହାନ ଇ-ପତି କା, ଶତକ ସଂରଣ, ଜୁ ଲାଇ ୨୦୧୮

Download Magazine from www.aahwaan.com

ଆଗାମୀ ଦି ନ...
ତୁ ଳସୀ ମୂଳେର ପାଣି େଦଉଥିଲା ସ ାତୀ, ଏ ଘରକୁ େବାହୁ େହାଇ
ଆସି ବାର ଦୀଘ େକାଡ଼ି ଏ ବଷ ବି ତିଗଲା େକାମଳ ହାତପାଦେର ତା’ର
अେନକ କଟା ଦାଗ ମୁଖେର ବୟସର ଛାପ, ମୁtେର କି ଛି କି ଛି ବାଳ
ପାଚି ଆସି ଲାଣି  ସୀମiେର ସି oୁର ହାତେର ଶା ପି hି େଯେତେବେଳ
େସ ଏ ଘେର େଗାଡ଼େଦଲା, େକବଳ େଗାଟିଏ ଦି अର अଲି अଳି ନଣo,
ଶାଶୁ, ଶଶୁର) େଛାଟିଆ ପରି ବାରକୁ େନଇ େସ ସୁoର ସ ପc େଦଖିବା
ଆରm କରି ଥିଲା ସବୁ ମାଆ) ପରି ତା’ ମାଆ ବି ତାକୁ କହି ଥିଲା,
“ଶାଶୁଘେର ସମ\)ୁ ନି ଜର କରି ସମ\) ମନ େନଇ ଚଳି ବୁ ଆମର
ନଁା ରଖିବୁ” େବାଉର େସ ଉପେଦଶକୁ ସାତଗ·ି କରି ସାଇତି ରଖି
ତୁ ଳସୀେର ପାଣି େଦଇ ସୂଯ% ପଣାମ କଲାେବେଳ େସ ସ ାମୀ) ଉଦି ତ
ମୁହଁ ହV େଦଖି ପାରିଥିଲା ଠି କ୍ େସଇ ଦି ନଠାରୁ କାୟମେନାବାକ%େର
ନି ଜକୁ ସମପଣ କରି େଦଇ ଥିଲା ଇeା अନି eା, ପାଇବା ହରାଇବା,
ସବୁ େସଇ ବି oୁରୁ ଆରm େହାଇ େସଇ ବି oୁେର ହV େଶଷ େହଉଥିଲା
ଦି ନମାନ କ[ବ%େର ବ%\ ରହି େଲ ମଧ% ରାତୀମାନ अଳସୀ କନ%ାର
ଶୀମତି अନା ପ'ନାୟକ

ରୂପ େନଇ ଆସୁ ଆସୁ ସ ାମୀ) େସcହ ଶେର ସୁoର େହାଇ ଯାଉଥିଲା,
ତା’ ମନ ନଣo) େହାଇଗଲା ଆସି ବାର ଛअ ମାସ ଭିତେର କି ଛି
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େକଉଁଠି ବଦଳି ଯି ବାର େଯଉଁଦିନ ପଥେମ अନୁ ଭବ କଲା ସ ାତୀ, ମାଆ
ପାଖକୁ

ଯି ବାର ପବଳ ଇeା ଜାଗିଉଠି ଲା, ତା’ ମନେର କାହVକି

େକଜାଣି େସହି ଦି ନଠାରୁ ହV ତା ପାଇଁ अେନକ ନି ୟମର ଶୃଳା
ତି ଆରି କରାଗଲା େସ ବୁ ଝି ପାରିଲା ନାହV, ଦି ନକୁ ଦି ନ ନି ୟମ ସବୁ
ତାକୁ ଯଣା େଦଇ ଆସି ଲା
ପଥମ ସiାନର ଆଗମନର ସ]ାଦେର ଖୁସିେର ବି େଭାର େହାଇ
ମନ ପkୀ ତା’ର େଯେତେବେଳ ନି େରାଳାେର ମାଆ ପାଖକୁ ଉଡ଼ି ଯିବାର
ସମୟ େଖାଜୁ ଥିଲା େସେତେବେଳ ଶଶୁର) अଚାନକ େଦହାi ତାକୁ
େସଥିରୁ kାi କରିଥିଲା ତା’ର କ[ ବ% ତା’ର କାଯ% ସବୁ କି ଛି ବଦଳି
ଗଲା
େସ ବୁ ଝି ପାରୁନଥିଲା କି ଛି ଶାଶୁ)ର ଦୁ ଃଖର ସାଥୀ େହବା
ପବ
ୂ ର
 ୁ େସ ତା)ର ଦୁ ଃଖର କାରଣ କି ପରି ବନି ଗଲା ଆଜି ପଯ%i
େସ ତା’ର ଉ[ର ପାଇନାହV ସ ାମୀ)ୁ ହରାଇଲା ପେର, ପୁअ ହାତରୁ
ଖସି ଯିବାର

ଭୟେର

अhଭାବେର

ତା’ର

ସବୁ

କଥାେର

େଦାଷ

େଖାଜି ବସି େଲ ଶାଶୁ, अଡୁ ଆ ସୁତାର େଘର ଭିତେର ବ%ତି ବ%\ େହାଇ
ପଡୁ ଥିଲା ସ ାତୀ ଧି େର ଧି େର ସେସc ହ ହାତର ଶ ପଦି ଏ ଶୀତଳ
କଥା ତା’ ପାଇଁ ସ ପc େହାଇଗଲା ନି ଭୃତ ରାତୀେର ସ ାମୀ ସହ କଥା
େହବାର ଇeା ବି େସ ହରାଇ ବସି ଲା ଲୁ ହ ସବୁ େଯମି ତି ଲହୁ େହାଇ
ଝରୁଥିଲା ଦୁ ଇ ଆଖିରୁ ପେଡ଼ାସି ନୀ) କଟୁ ବାକ%, ଶାଶୁ) କେଠାର
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अନୁ ଶାସନ, ତା’ର ଦୀଘଶାସର କାରଣ େହାଇଥିଲା େଗାଟିଏ ଘେର
ରହି ମଧ% େସ ନି ଜକୁ ଏକୁ ଟିଆ ମେନ କରୁଥିଲା
ପୁଣି ଥେର ଟିକି ଟିକି ପର ଲାଗିଥିଲା ଉଡ଼ି ବାର ଶnି ଆସି ଥିଲା
ସ ାମୀ ସହ ଚାକି ରୀ ାନକୁ ଯି ବା ନି ିତ େହଲାପେର, ଏଥର ଶାଶୁ
ସାଥିେର ଥିେଲ ମଧ% ସ ାମୀ ସହ ଚାକି ରୀ ାନେର, ସରକାରୀ
 େର ଚଳି ଲା େବେଳ ସବୁ ତାକୁ अତି ନି ଜର ନି ଜର ଲାଗିଲା
କାଟର
ମୁଠାଏ ମାଟିେର ତୁ ଳସୀ ଲଗାଇ ପାଣି େଦଲାେବେଳ, kୀର ଉତୁ ରାଇଲା
େବେଳ ଆଉ ସେବାପରୀ ପତି ଟି ମୁହୂ[ ନି ଜ ନାମେର ନାମି ତ
େହଲାପରି अନୁ ଭବ କଲା ସ ାତୀ ଏେବ ଆଉ ବାଧୁନଥିଲା ଶାଶୁ)
ଶାସନ, ନଣo ଦି अର) ବ%ବହାର, କି ]ା ସ ାମୀ) ଖାପଛଡ଼ା ଗୁଣ
ଏ ଭିତେର ଝି अପେର ପୁअଟିଏ ବି ଆସି ଯାଇଥିଲା ତା’ େକାଳକୁ 
େବେଳ େବେଳ ତାକୁ ନି େରଖି େଦଖି ଭାେବ ସ ାତୀ ଏ େମାର ବାପା ନା
ଶଶୁର ଭାବନାେର ଛoି େହାଇଯାଏ େସ େଶଷେର ଭାେବ ଏ େକବଳ
େମା ପୁअ
େସ ଆଉ କି ଛି େହାଇ ନଥାଉ, ଝି अ ପୁअକୁ ମଣିଷ କରୁ କରୁ ତା’ର
ବାକି ସମୟ ସରି ଯାଏ ସମୟ ସବୁ େଯମି ତି ସୂଯ% ଚoମାର ତା
ପୁअଝି अର ଆଜି ତା’ର ଚoମା ପରି ସୁoରୀ ସୁଶୀଳା ଝି अ ଏବଂ
ସୂଯ% ପରି ପତି ଭାବାନ ପୁअ ଝି अକୁ ବି ବାହ େଦବାର ସ ପc େସ ଏେବ
େଦଖି ଲାଣି ସଂସାର କରୁ କରୁ ସଂସାରକୁ େସ ଚି ହc ି ଲା ନି ଜ ଝି अକୁ
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କି l ସବୁ ାନ େଦଇସାରି େସ ସଂସାର କରିବାକୁ େଦବ ମନ କଲା
ତୁ ଳସୀର ଜଳ ମଥାେର ପକାଇ अiଃକରଣେର ପବି ତ େହଲା େସ
ତୁ ଳସୀ ପରି ପବି ତ େହଲା ତା ମନ अiତଃ ଝି अର ବାହାଘର େସ
େସଇଠି କରି ବ, େଯଉଁଠି ତୁ ଳସୀ ପରି େସcହର ପବନ ଝରୁଥିବା ଶାଶୁ
ଥିବ କାଳର ପରିବ[ନେର ଯି ଏ ବଦଳୁ ନଥିବ, ଠି କ୍ ତୁ ଳସୀ ଗଛ
ପରି  ଝଡ଼ଝ}ାେର ସହଜେର ଭାୁନଥିବା ତୁ ଳସୀ ଗଛ ତା େବାହୁ
ପାଇଁ େସ େହବ ଏବଂ ଝି अ ପାଇଁ େଖାଜି ବ େସମି ତି ଦରଦୀ ଶାଶୁଟିଏ
ମୁtର ଓଢ଼ଣାକୁ ପୁଣିଥେର ସଜାଡ଼ି ମୁtିଆ ମାରିଲା େବେଳ େଛାଟ
ନି ଶାସଟିଏେର େଯମି ତି ସ ାତୀ ସବୁ କି ଛି ମାଗିେନଲା ଆଉ ନି ିi
େହାଇଗଲା ଆଗାମୀ ଦି ନଟି ପାଇଁ

ବାଲି େମଳା, ମାଲକାନଗିରି
ଭାମ%ଭାଷ : ୯୪୩୭୮୯୦୧୨୨
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କୁ କୁ ର ଜୀବନ
ବଉଳ ଗଛ ପାଖେର ମହାରଣା ବାବୁ ) ବି ରାଟ ବଳା।
ବଳାେର ଚାକରାଣୀ ଭାେବ ଖେଟ ଲି ଲି, ମାତ ୧୦୦ ଟ)ାେର। ମନ
ଭିତେର ପବତ ପମାେଣ ଆଶାେଟ ରଖି ଛି େଯ ତା ଭଗବାନରୂପୀ
ସାେହବ ତା’ର ଚାକି ରିେଟ କରାଇେଦେବ। େକେବଠୁ ଖଟୁ ଛି େଯ ତାର
ହି ସାବ ନାହV। େକେବ ଖେt ପୁରୁଣା ଶାଢୀ ତ ଲkBୀ ପଜ
ୂ ା କି ଦଶହରା
େବଳକୁ ତି ରିଶି କି ପଚାଶ ଟ)ାର ବ§ିସ। ପରି ବା କି ଣାରୁ ବଳି ଥିବା
ପା - ଦଶ ଟ)ା ଠୁ େଳଇ ଠୁ େଳଇ ରଖି ଥାଏ अେଟାେର ତା ଘରକୁ ଯି ବା
ପାଇଁ। ଲି ଲି ଆଇନାେର ତା’ ମୁହଁକୁ େବେଳ େବେଳ अନାଏ।
ଆଇନାେର ପତି ଫଳି ତ ହୁଏ ତା’ର अ\ଗାମୀ େଯୗବନ।
ସବୁ ଦି ନିଆ ରା\ାେର ବାବୁ ) ଘରକୁ ଗଲା େବେଳ େଭଟ ହୁଏ
ରା\ାେର େଗାଟିଏ ତି ପt ସୁoରୀ କଳା ରର କୁ କୁ ର ଟିଏ, ନଁାଟି ତାର
କାଳି । ବାବୁ କହି ଥିେଲ ପୁअ ମୁେକଶ ଜି pି କରୁଛି ପାପା େଗାେଟ କୁ କୁ ର
ଛୁଆ ଆଣି ଦିअ। ଆେଲା ଲି ଲି ଯଦି େକାଉଠୁ କୁ କୁ ର ଛୁଆେଟ ମି ଳିବ, ଏ
ପୁअ ପାଇଁ ଆଣି ଦବୁ । କାଳି କୁ େଦଖି ଲି ଲିର ବାବୁ ) କଥା ମେନ
ସମି ତ ସତ%ପକାଶ ମିଶ

ପଡ଼ି ଗଲା ଆଉ େସ ତାକୁ

େକାେଳଇ ଆଣି ଲା ଆ}ୁ ଳାଏ ମୁଢ଼ି

ଖୁଆଇେଦଇ।
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କାଳି କୁ େଦଖିବା kଣି ସାେହବ) ସୁଠାମ ମରଦ କୁ କୁ ର ଜାକି ତା
ସାୂମରା ଚି ଣୀୟା ଲା}କୁ ହେଲଇଲା। କାଳି କୁ ତା ଓଦା ସରସର
ଜି ଭେର ଚାଟି ପକାଉଥାଏ। ନୂ ଆ अତି ଥିକୁ େଦଖି ବାବୁ ) ଘେର ଖୁସିର
ମାେହାଲ ସୃି େହଇଗଲା। ସପରି ବାର ଖୁସିେର ନାଚି ଉଠି େଲ। ସବୁ ଠୁ
େବଶି ଖୁସି େହଲା ପମ େଶଣୀେର ପଢୁ ଥିବା ତା) ପୁअ ମୁେକଶ। ଲି ଲି
ବି ଟିେକ ଆଶ\ େହଲା, େବାେଧ କୁ କୁ ରର ଦୟାେର ତା’ ଚାକି ରୀ ଜଲ୍ଦି
ଟିକିଏ େହଇଯାଇପାେର। ମେନ ମେନ ଥେର ବଳି ଆର ଭୁ ଜ କାଳି ଆକୁ
େନହୁରା େହଉଥାଏ ଥେର କାଳି କୁ ମୁtିଆ ମାରୁଥାଏ। ଧନ% େସ
କାଳି । अs ଦି ନ ଭି ତେର ସମ\)ର अତି ପି ୟ େହାଇଯାଇଥିଲା େସ।
ଘେର ଯି ଏ ଯୁଆେଡ ଯାଉଣୁ ଆସୁଣୁ କାଳି କୁ ଟିେକ େଗଲ କରି େଦଇ
ଯାଉଥିେଲ। ସି ଏ ବି ତା େଛାଟିଆ ଲା}କୁ ହେଲଇ ହେଲଇ େଡଇଁ
େଡଇଁ ସମ\) ସହି ତ େଖଳୁ ଥିଲା। ମୁେକଶ ବାବୁ

ତାକୁ ଆଉ

ଛାଡି େଲନି । ତାକୁ ଡାଇନି  େଟବୁ ଲେର ବସାଇ ଖୁଆଇେଲ ଓ ତାକୁ
ନି ଜ େବଡ଼ ଉପେର ଶୁଆଇେଲ। ଲି ଲି ବି ସବୁ ଦି ନ କାଳି କୁ େତଲ
ଲେଗଇ ଗାେଧାଇଦି ଏ, ଶୁଖିଲା ଗାମୁଛାେର ଭଲ ଭାେବ ତାକୁ େପାଛି ଦିଏ,
ତା ପାଇଁ ଆସି ଥିବା ପାନି ଆେର ତା େଦହର େଲାମ ସବୁ କୁ tାଇଦି ଏ।
ବାବୁ ଆଣିଥିବା ନୂ ଆ େଡସ ସବୁ ପି hାଇ ଦି ଏ, ଖାଲି େସତି କି ନୁ େହଁ ଲି ଲି
ତାକୁ ନି ଜ ହାତେର ଖୁଆଇ ଦି ଏ। େସଥିପାଇଁ ଲି ଲିକୁ େଦଖିେଲ େସ
ପୁରା ବାୟାଣୀ ଏ ଭିତେର ଚାରି ପା ବଷ କଟିଗଲାଣି । ବାବୁ ଆଣୀ
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ଦି େନ ମୁେକଶକୁ େନଇ ତା) ବାପ ଘରକୁ ଯି ବାକୁ ବାହାରି େଲ। ବାବୁ )
ଓ ଘରର ଦାୟି ତ େଦଇଗେଲ ଲି ଲିକୁ। କହି େଲ ସବୁ ଦି ନ ଟିେକ
ଆସୁଥିବୁ, ଓଳା ଓଳି , ବାସନ ମଜା, ଲୁ ଗା କଚା, େରାେଷଇ ଟିେକ
କରି େଦଇ ଯାଉଥିବୁ।

ଏମି ତି ଶନ
ୂ ୍ଶାନ ବଳାେର କାମ କରୁ କରୁ

େକେତେବେଳ ଲି ଲିର ସମୟ ସରି ଯାଏ େସ ଜାଣିପାେରନି , କାରଣ କାଳି
ତା ପାେଖ ପାେଖ ବୁ ଲୁ ଥାଏ। ବାବୁ अଫିସ ଗଲା ପେର ଲି ଲି ଡଇ
ରୁମ କବାଟ ଲକ କରି କାମ କେର। ଦି େନ ଲି ଲି ଘର ଭି ତେର କାମ
କରୁଥାଏ ହଠାତ

କଲି ଂ େବଲ୍ ବାଜି ଉଠି ଲା, ଥେର ନୁ େହଁ , ଦି ଥର

ନୁ େହଁ , ବାର]ାର ... । ଲି ଲି କଣ କରିବ କି ଛି ନ ଭାବି ନି ଜ अସଜଡା
ଶାଢୀକୁ ଟିେକ ସେଜଇ େଦଇ କବାଟ େଖାଲି ବାକୁ ଗଲା। କବାଟ େଖାଲୁ
େଖାଲୁ ବାବୁ ତା ଉପେର ଖ] ପାୟ ଆଉଜି େହଇଗେଲ, ପାଟିରୁ
ମଦଗh  ଭାବେର ବାରି େହଇଯାଉଥାଏ। अs ସମୟର ଶନ
ୂ %ତା
ଲି ଲିକୁ ହତବାକ କରି େଦଇଥାଏ। ତରାୟି ତ ପଶcମାଳାେର ତା ମୁt
କାମ କରୁନଥାଏ। କି l ବି େବକ ଦୃ ିରୁ ବାବୁ )ୁ େନଇ ତା) େବଡରୁମ
ପାଖକୁ େନଇଗଲା। ନି ଶାସn ବାବୁ କହି େଲ ଲି ଲି ତୁ ଆମ अଫିସେର
ପି अନ ଚାକି ରୀ କରିବୁ । ହଁ ବାବୁ ... ତା େହେଲ କାଲି ଠୁ ତୁ अଫିସ
ଆେସ ଏ କଥା ଶୁଣି ଲି ଲିର ଖୁସିର ସୀମା ରହି ଲାନି  ଖୁସିେର
ଆତBହରା େହାଇଯାଉଥିଲା େସ। ପୁଣି ବାବୁ କହି େଲ କି l ସରକାରୀ
ଚାକି ରୀଟିଏ ପାଇଲୁ ଲି ଲି। ଆଉ େମାେତ କି ଛି ଦବୁ ନି ...। ଆଗୁଆ ହଁ
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ଭାରି ଲି ଲି କହି ଲା ବାବୁ ଆପଣ ଯାହା କହି େବ ମଁୁ ଆପଣ)ୁ େଦବି ମି ଠା,
ଲୁ ଗାପଟା ଇତ%ାଦି ଇତ%ାଦି ...। ନାଇେଲା େମାର େସ ସବୁ କି ଛି
ଦରକାର ନାହV। ତା’େହେଲ ବାବୁ ଆପଣ)ର କଣ ଦରକାର। ବାବୁ
କହି େଲ େମାର ତୁ ଦରକାର େଲା ଲି ଲି ,ଏତି କି କଥା ନ ସରୁନୁ ବାବୁ
ଘାଇଲା ବାଘ ପରି ତା ଆଡକୁ ମାଡି ଆସି େଲ। ଲି ଲି କଣ କରି ବ କି ଛି
ଭାବି ପାରୁନଥାଏ। ପୁରା ଉପାୟଶନ
ୂ % ଏେଣ ତା’ର ଚାକି ରୀଟିଏ
ଦରକାର େକେତ କେର ମି ଳିଛି, େତେଣ ତା ଇ´ତର କଥା। ବାବୁ
ନି ଜର କାମନାର ତୃ ାକୁ େମାଇବାକୁ ଯାଇ କରି ଚାଲି େଲ ଲି ଲି
ଉପେର ପାଶବି କ अତ%ାଚାର। ନି ଜକୁ ବାଇବାକୁ ଯାଇ େଶଷେର
ଉପାୟ ଶନ
ୂ % େହାଇ ଲି ଲି ଚି ାର କରି ଡାକି େଦଇଛି କାଳି ..... କାଳି ....
କାଳି ... । କାଳି େସପେଟ ଜାକି ସହି ତ େଖଳୁ ଥାଏ। େଯମି ତି କାଳି ଲି ଲି
ଡାକ ଶୁଣିଛି, େଖାଜି େଖାଜି ଯାଇ ବାବୁ ) େବଡରୁମେର ପହିଛି।
କୁ କୁ ର େହେଲ କଣ େହଲା? ଏ ଭଳି ଦୃ ଶ% େଦଖି େସ ଚମକି ପଡି ଛି।
ବାବୁ ) େବଡ ପୁରା अସଜଡା। େସଥିେର ଲି ଲି ନି ଜୀ ବ ପାୟ ପଡି ଛି।
ବାବୁ ତା’ ଉପେର କଣ କରୁଛiି ? ତା’ େଦହେର kତ ଚି ହc। ଆଖିରୁ
ବହି ଯାଉଛି ତା’ ଦି ’ ଧାର ଲୁ ହ। ନି ଜକୁ ବାଇବାକୁ ଯାଇ ଲି ଲି ପାଣ
ବି କଳେର େଦୗଡି ଛି, କାଳି ମଧ% ଲି ଲିକୁ େଦଖି ତା ପେଛ ପେଛ
େଦୗଡୁ ଛି । ବାବୁ

अଣାୟତ ପାୟ, କାମନାର अଗିc େର ଦିଭୁ ତ।

ନି ଶାସn अବାେର ଲି ଲିକୁ ଆୟତ କରିବାକୁ େଚା କରୁଥାiି ।
ଆହାନ ଇ-ପତି କା ସୂ  ନି ଃଶୁ! ବି ତରଣ େହତୁ ଡା େଜ%ାତି ପସାଦ ପ'ନାୟକ) *ାରା ପତି +ି ତ ଓ ପକାଶି ତ | Aahwaan.com | 194

ଆହାନ ଇ-ପତି କା, ଶତକ ସଂରଣ, ଜୁ ଲାଇ ୨୦୧୮

Download Magazine from www.aahwaan.com

େସଦି ନର ରାତି େଯମି ତି ସାଜି ଥିଲା ଲି ଲି ପାଇଁ अମାବାସ%ା। କି ଛି
ଉପାୟ ନ ପାଇ େସ ବଳା ନି କଟେର ଥିବା ବାବୁ ) ଫାମ ହାଉସ
ଭିତରକୁ ଯାଇ େଗାଟିଏ ରୁମେର ପଶି କବାଟ ବo କରି େଦଲା। ତୀବରୁ
ତୀବତର େହଉଥାଏ ତା’ର ହୃତ oନ। ଦୁ ଃଖେର ଆତBହରା େହାଇ
ପଡୁ ଥାଏ େସ। କଣ କରି ବ?
େକମି ତି ବିବ? େକମି ତି ନି ଜକୁ ରkା କରି ବ? अସମାହି ତ ଏ
ସବୁ ପଶc ତା’ ମନ ମଧ%େର େଦାଳାୟମାନ େହଉଥାଏ। ଠି କ େସଇ
ସମୟେର େଖାଜି େଖାଜି ଆସି ତା ବାବୁ ପହି ଯାଇଥାiି େସଇ
ରୁମେର। କହୁଥାiି ଲି ଲି ଆଜି େଗାଟିଏ ରାତି ପାଇଁ ତୁ େମାର େହଇଯା,
େତାର ସବୁ ରାତି ର ଦୁ ଃଖ ଦୂ ର କରି େଦବି ମଁୁ । ନ େହେଲ େତା ଚାକି ରୀ
ଗଲା। ନି ଜର ବି ବଶତାେର ବାଧ% େହାଇ ନି ଜକୁ ସମପଣ କଲା ବାବୁ )
ନି କଟେର। ଏ ଭି ତେର ରାତି ପାୟ େଶଷ େହଇ ଆସୁଛି, ଚେଡଇ
ମାନ)ର କି ଚିରି ମି ଚିରି ଶ¨, କୁ କୁ ଡାର କ କ େର କ ରାବ। ଆଖିରୁ
ବହି ଯାଉଥାଏ ତା’ ଧାର ଧାର ଲୁ ହ, ଶରୀର କମାନ େହଉଥାଏ।
ମେନ ପଡୁ ଥାଏ ତା ଦି ବ%ା ସ ାମୀ କଥା ଓ ମେନ ପଡୁ ଥାଏ ତା କୁ ନି
କୁ ନି ସରଳ ହୃଦୟର ପି ଲା) କଥା। ବାବୁ ନି ଜର କାମନା ଚରି ତାଥ
କରି ଚାଲି ଥାiି । अଣନି ଶାସୀ ପାୟ ଲି ଲି ବି କଳେର େଶଷ ଆଶାେର
େଜାରେର ଚି ାର କରି ଡାକି ଛି କାଳି ..... କାଳି ….. ଲି ଲିର ଡାକ ଶୁଣି
କାଳି ଆସି ପହି ଯାଇଛି େସଇ ରୁମେର .....। ଭାବୁ ଥାଏ େସ କଣ
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କରି ବ? ଏ ପେଟ ତାକୁ େପାଷିଥିବା ମାଲି କ ଓ େସ ପେଟ ତାକୁ ନୂ ଆ
ଜୀବନ େଦଇଥିବା ଲି ଲି। ସାମାନ% କୁ କୁ ର େହେଲ କଣ

େହଲା ତା

ଭିତେର ଭରିରହି ଥିଲା ମାନବି କତା। କାଳ ବି ଳ] ନ କରି େସ ଲି ଲିର
େକଶ ଗୁଛକୁ ଟାଣି ଧରି ଥିବା ବାବୁ ) ହାତକୁ କାମୁଡିବାକୁ ଲାଗିଲା।
ପାରୁ ପଯ%i େଚା କରି ଛି େସ ଲି ଲିକୁ ବାଇବା ପାଇଁ । ଯାହା
େହେଲ ବି ତା ବାବୁ ) ଆଗେର େସ ଛାର କୁ କୁ ରଟାଏ। େକାଧେର
ଜଜରିତ ମହାରଣା ବାବୁ କାଳି କୁ ଦି ପାହାର େଦଇ ଦୁ ଇ ହାତେର ଧରି
େନଇ େଗଟ୍ ବାହାେର େଫାପାଡି ବାକୁ ଉଦ%ତ ହୁअେi, େଗାେଟ अେଟା
ଆସି େଗଟ ପାଖେର ପହିଲା। ବାପଘରୁ ଆସି ପହିଥାiି ବାବୁ ଆଣୀ
ମୁେକଶକୁ େନଇ। ହଠାତ ଏ ଦୃ ଶ% େଦଖି ମହାରଣା ବାବୁ )ୁ ପଚାରି େଲ
ତୁ େମ ଏ କଣ କରୁଛ? ଏେତ ସକାଳୁ ସକାଳୁ , କାଳି କୁ ଧରି ଏଇଠି ।
ବାବୁ କି ଛି ସମୟର ନୀରବତା ପେର କହି େଲ, କଣ

କହି ବି ତୁ ମକୁ ,

ତୁ େମ ଆଗ ଘର ଭି ତରକୁ ଆସ ସବୁ କଥା ଜାଣିଯିବ। ଆଉ ଲି ଲି କାହV?
ଚି ାର କରି ଡାକି େଲ ଲି ଲି... ଲି ଲି ...

ବାବୁ କହୁଛiି କ’ଣ ଆଉ

କହି ବି ଧନ, ତୁ େମ ନ ଥିବାର ସୁେଯାଗ େନଇ ଲି ଲି େମା ସହି ତ....ଓ ମଁୁ
େସଥିେର ରାଜି ନ େହବାରୁ କାଳି କୁ କହି େମାେତ ଆକମଣ କରି ବା ପାଇଁ
କହି ଲା, କାଳି ର ଆକମଣେର େଦଖୁନ େମାର କି अବା େହଇଛି । କି ଛି
ସମୟ ପେର ଲି ଲି ଆସି ପହେ ବାବୁ ଆଣୀ) ପାଖେର अସଜଡା େକଶ,
ବ® ାଉଜର ାେନ ାେନ ଫାଟି ଯାଇଛି , ଶାଢୀରୁ ଫାେଳ ଚି ରି ଯାଇଛି ।
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ଲୁ ହ ଝର। ତା’ ଦୁ ଇଟି ଆଖି ଫୁଲି ଯାଇଛି । ଲି ଲିର ଏ अବା େଡଖି
ବାବୁ ଆଣୀ ଲି ଲିକୁ ପଚାରି େଲ ଏ କି अବା ? କ’ଣ େହଲା େତାର?
କଣ ବାବୁ ଯାହା କହୁଥିେଲ ସତ? ଲି ଲି ପାଟିରୁ କି ଛି ଉ[ର ଶୁଣିବା
ପବ
ୂ ର
 ୁ ବାବୁ କହି ଉଠି େଲ ଆେର ତୁ ମର କଣ େମା କଥା ବି ଶାସ
େହଉନି , ତା’ େହେଲ ମଁୁ ତୁ ମ ମୁt ଛୁଇଁ କହୁଛି , ଆମ ପୁअ ମୁେକଶର
ରାଣ ପକଉଚି । କି ଛି ସମୟପେର ବାବୁ ଆଣୀ ପଥେମ କାଳି କୁ ଦୁ ଇ
ହାତେର ଧରି େଫାପାଡି େଦେଲ, େକଁ େକଁ େହାଇ ରା\ା ଉପେର ପଡ଼ି ଲା
କାଳି , ତା’ପେର ଲି ଲିକୁ ଲାÎନା େଦଇ େଘାଷାରି େଘାଷାରି ଆଣି େଗଟ
ବାହାେର େଫାପାଡି େଦେଲ। ବି କଳେର ଲି ଲି ଖାଲି କାoୁ ଥାଏ। ବାବୁ
ମେନ ମେନ ହସୁଥାiି । େସ ପେଟ ଲି ଲି କାଳି କୁ େନଇ ନି ଜ ଘରକୁ
ପେଳଇଲା ଓ ଆରm କଲା ଏକ ନୂ ତନ ଜୀବନ।

ଗୁଡ଼ିଆନାଳୀ, େଢ)ାନାଳ - ୭୫୯୦୦୧, ଓଡ଼ି ଶା
ଇେମଲ୍ : sambitsm1987@gmail.com
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अପାୟି[ अପରାଧ
ଶୀତର େକାହଳା ପାଗ। ଚଉଦି ଗେର ବହଳ କୁ ହୁଡ଼ି ର ଆ\ରଣ।
अଂଶୁମାନ ଶି ଶିରସcାତା अବନୀକୁ ତା) ପକାଶେର अେବାରିବାକୁ ଆେ\
ଉଦୟ େହଉଥାiି ପର
ୂ ବୀ େକାଳରୁ। େଛଳି ଆ ପାହାଡ଼ ବkରୁ।
ଦି ବାସନc ର ସୂଚନା େଦଇ ସମୟ ୬:୧୫। ଏଚ୍ପି େପେଟାଲ ପ୍
ପାଖରୁ ଟୁ %ନି ଂ ବଜାଇ ବଜାଇ ପହିଗଲା ପି )ି ବସ୍ ବାଦି ମାଲ େସନ୍
କୁ । ପବଳ ଭିଡ଼। ପତ%ହ ଭିଡ଼ ହୁଏ କି l େସଦି ନ ଟିକିଏ अଧି କ
ଥିେଲ। ପାଦ ଥାପି ବାକୁ ଜାଗା ନି अ। ତଥାପି ଚଢ଼ି ଲି। ପଛ ପଟକୁ
ଯାଇ େହtଲ୍ ଧରି ଠି ଆ େହାଇଗଲି । ବସ ଚାଲୁ ଥିଲା। େକହି ଓହ| ାଉ
ନଥିେଲ େହେଲ ସବୁ େସନରୁ ଜେଣ ଦି ’ଜଣ ଚଢ଼ୁଥିେଲ।
“ସାର୍ ଗୁଡ଼୍ ମଡି ଂ!” ସୁଖା ସୁଖା ଗୁଡ଼ ମ{ଂ ଶ¨ଟିଏ େମା’ ମୁହଁରୁ
ବି ବାହାରି ଆସି ଲା ପତୁ %[ର ପାଇଁ। କି ଏ େବାଲି େମାଡ଼ି କି େଦଖେi
ନଜରକୁ ଆସି ଲା ମେତ ଚାହV ପ|ାିକ୍ ହସ ପ\ୁତି କରୁଛି େକାମଳକ·ି
ତନୁ ପାତଳୀ ସୁoରୀ ତରୁଣୀଟିଏ। ମଁୁ ତାକୁ େଦଖି ଲା kଣି ମୁt ନୁ ଆଇଁ
ଜି ଭକାମୁଡ଼ି ଲାେଜଇ ଗଲା। ନି ିତ ଭଦାମି ର ଲkଣ। ଯାହା େଯେତ
ଶି ରିଶ୍ କୁ ମାର

ବି ରnି ଭାବ ଉେଭଇଗଲା ତାକୁ େଦଖି ଲା ମାେତ ହV। ଭି ତେର ସ}ତ
େହଲା अେହତୁ କ ଆକଷଣଟିଏ। ଏମି ତି अେନକ ଥର େଗାେଟ େଗାେଟ
େଚେହରାକୁ ମେନ ପେକଇଦି ଏ। ମେତ ଏକ ପକାର ଟାଣି ଧରୁଥିଲା।
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ୟୁନିଫମ୍ ରୁ ଜାଣିଲି େସ ମଁୁ अଧ%ାପନା କରୁଥିବା ସମªରଗଡ଼ କେଲଜର
 ୍ କୁ ପଢ଼ାଏ େବାଲି ଜାଣି ନଥିଲି। ସି ଏ
ଛାତୀ। େବାେଧ କମସ୍ ମଁୁ ଆଟସ
ମେତ କେଲଜେର େଦଖିଥିବା େବାେଧ...! ସାମାନ% କେଥାପକଥନ
ପେର ନି ିତ େହଲି । କି ଛି େବଳ ଗଲା ପେର େସ େମା ସହ କଥା
େହବାକୁ अନକଟ୍ ଫିଲ କରୁଥିବା ପରି କାନେର ଇୟର୍ େଫାନ୍
ଲେଗଇ ଗୀତ ଶୁଣିବାକୁ ଲାଗିଲା। ଠି କ େସତି କିେବେଳ େମା ମନ
ହଜି ଗଲା अନ% ଏକ ଦି ଗେର। ମଁୁ ଭାବି ପାରୁନଥିଲି ଜଣକର ଆଉ
ଜଣକ ସହ ଏେତ ସାମ}ସ%... ଏ କ'ଣ ସmବ! ବି ଚାର ଉu ମୁଖୀ
େହବାକୁ ଲାଗିେଲ। ତା’ର ନଁା, େଚେହରାର ଚମକ, ଗହମରୀ େଦହ,
େଗାଲ ମୁହଁ, ଖଇରି ଆଖି, ଆଜାନୁ ଲମି ତ େକଶ ଆଦି େର ଥିଲା अେନକ
ସାମ}ସ% ଆଉ ଜଣକର। ଯି ଏ େମାର ନି କଟେର ନଥିେଲ ବି ଖୁବ୍
अiର। ନି ବିଡ଼ अiର। ଆଉ ମଁୁ ବୁ ଡ଼ି ବୁ ଡ଼ି ଗଲି ତା’ଭାବନାେର।
ମାନସୀ ଆଉ ଆମ ଘର ଲଗାଲଗି। ମଝି େର େଗାଟିଏ କାର
ଦୂ ରତା ଯାହା। ଆେମ ବାହBଣ େସମାେନ କୁ ଳି ତା। କି l ଚାଲୁ ପୁରା
ଏକାଠି । ଉଭୟ ପରି ବାରର ମଧୁର ସକ େଯାଗଁୁ ଆେମ େଛାଟ େବଳୁ
ଚି ହcା ଜଣା। ଛ’ମାସର ସାନ ବଡ଼। ମଁୁ ବଡ଼ ସି ଏ ସାନ। ାତସାରୁ
ଆେମ ନି ମିେଷ ପାଖ ଛାଡ଼ୁନଥିଲୁ। ସବୁ ସାେର କରୁ। ପି ଲାଦି ନର
େସଇ ଚଗଲାମି , ଦୁ ାମି , ଧଳ
ୂ ି େଖଳରୁ କେଲଜ୍ ପଯ%iର ଯାତା ଭିତେର
େକେତେବେଳ େପମ ରୂପୀ ଶାଶତ अନୁ ଭବର ଜନB ଆମ ହୃଦୟେର
ଆେମ ପଥେମ ଜାଣି ପାରୁନଥିଲୁ। ତା’ପେର କି l ଆମର ଚାଲି ଚଳନ
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ଗୁଡ଼ାଏ ପରି ବ[ନ ଜଣାଗଲା। ଆଗ ଆେମ ସବୁ କଥା େସୟାର୍
କରୁଥିଲୁ େଖାଲାେଖାଲି ଭାବେର। ଟିକିଏ ଟିକିଏେର ଝଗଡ଼ା କରି ବୁ...
ରାଗିବୁ... ରୁଷିବୁ.. କ'ି େହବୁ ..! କି l ଆଉ େସମି ତି କି ଛି ନଥିଲା
େଯୗବନର ଶ ପାଇଲା ପେର ସେ)ାଚି ବା, ଲାେଜଇବା, ମପଚୁ ପା
କଥାବା[ା ଆଦି अେନକ ପତି କି ୟା ସªତଃ ସୃି େହଲା। େକଜାଣି
େକମି ତି ଉଭୟ) ହୃଦୟେର ଉଭୟ) ପାଇଁ ଆେପ ଉ¯ବି ଯାଉଥାଏ।
ଯାହା ବି େହଉ ବହୁତ ଭଲ ଲାଗୁଥିଲା। ଦୁ େହଁ ଭିଜି ଯାଉଥିଲୁ ନି ଆରା
ଏକ ପୁଲକେର। ସମୟର ଗତି କେମ ସବୁ ଦୁ ହV)ୁ ଜଣା ପଡ଼ି ଗଲା।
େହେଲ େକହି କାହାକୁ ମନକଥା କହି ବାରୁ ପାରୁନଥିଲୁ।
େସ +୨ ପେର ଆଉ ପଢ଼ି ଲାନି । କାରଣ ତା’*ାରା ପାଠ େସେତ
ଭଲ େହଉନଥିଲା। େସଥିପାଇଁ େସ ପାଠ ଛାଡ଼ି ସି େଲଇ ଶି ଖିବାପେର
ଗଁାକୁ ପାଖ ଗଁାରୁ ଝି अ ମାନ)ୁ ସି େଲଇ ଶି େଖଇବାକୁ ଆସୁଥିଲା। ମଁୁ +୩
କରି ବାକୁ ବାଣୀବି ହାର ଗଲି । େହେଲ େସଠାେର ବି ମନକୁ ମାେନ।
ନି ତ% ପତ%ହ େଫାନେର ଗପୁ। ଦୁ ହV)ର ଭଲମo ପେର ଗଁା ଘରର,
ସାସାଥୀ ମାନ) କଥା, ଆଦି ଆମର ବି ଷୟବ\ୁ ଭିତେର ପମୁଖ
ଥିେଲ। କି l େସ ସକେର କାହାରି ମୁହଁରୁ ପଦୁ ଟିଏ ଉତୁ େରନି । କି l
କଥା େହଇ ବହୁତ ଭଲଲାେଗ। ଦି ନଟିଏ କଥା ନେହେଲ ଭଲ
ଲାଗୁନଥିଲା। କାରଣ ଆମ ହୃଦୟେର ନକହି ନକହି अେନକ କି ଛି
କହି ପକାiି ନୀରବେର। ସବୁ ବୁ େଝଇ ଦି अiି ବି \ାର ଭାବେର।
େହେଲ େମା ମେନାିତି କୁ ସୂ େଦାେହାଲାଇ େଦଲା, େମା ଦୁ ଇ
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କ| ାସେମଟ୍ େପମୀ ଯୁଗଳର ଆକସିB କ ଆତBହତ%ା। କାରଣ ସମାଜର
ନୀତି ନିୟମ,

ଫା

େଦଖାଣିଆ

ଆଦଶ,

ଜାତି ଗତ

େବୖ ଶି%।

େଯଉଁଥିପାଇଁ ତା) ନି ଜ େଲାକ ଶତୃ େହାଇଗେଲ। ବି େଦାହ କେଲ।
ଆଉ େଶଷେର......!
େସ ଘଟଣାଟା ମେତ େଦେଖଇେଦଲା େପମର अସଲ ରୂପ। େମା
ଭିତରର େପମି କଟା େଯମି ତି େଲାଟି ଯାଉଥିଲା ମରଣ େଶଯେର।
अମୀମାଂସି ତ, अଭାବି ତ ଭାବେର। अତି ସଂkିେର। ମଁୁ ସ ପc େଦଖିଥିଲି
େଗାଟିଏ ସୁଖୀ ପରିବାରର, ଚାହଁୁ ଥିଲି େଦୖ ତ ପରି ବାରର ଆଶୀବାଦେର
ମଁୁ ଓ ମାନସୀ ସଂସାର ତରୀ ବାହି େନବୁ ସମୟ ନଦୀର ଉଜାଣି
ସୁअେର। େହେଲ ଭୁ ଲି ଯାଇଥିଲି ସମାଜକୁ ... ତା’ର େବୖ ଶି%କୁ ।
ସେପcାଦ%ାନେର ନୀଳକ)ି ସାଜି ଭୁ ଲି ଯାଇଥିଲି ବା\ବତାର ପଳୟକୁ ।
ନା.. ନା ଜମା ନୁ େହଁ । ମଁୁ ଧି ାେର େସଇ େପମକୁ ଯି ଏ अଲଗା
କରି େଦବ ଦୁ ଇଟି ପରି ବାରକୁ । ପୁଣି ଆମକୁ ଦୂ େରଇ େଦବା ଆମକୁ
ଆଜନB ଭଲ ପାଉଥିବା େପମୀ ମାନ)ର ପଣତ ତଳରୁ... େବତବାଡି
ପାଖରୁ... ରାଗ େରାଷ, ଥ'ା ମଜା ପାଖରୁ..! ଏମି ତି ଭାବି ନି [ି
େନଲି , ପାଇବା ହV କ’ଣ େପମ...! ଆେମ ପରରକୁ ହେରଇ ଆମ
େପମକୁ ପାଇବୁ । ତ%ାଗେର। अଜାଣତେର। ଦୂ ରତାେର।
ତା’ପରଠୁ

ମଁୁ

ତା’ପାଖରୁ

ଦୂ େରଇ

ଯି ବାର

େଚା

କଲି ।

अନି eାେର, ବାଧ%ବାଧକତାେର। ଆଉ େସ ବଢୁ ଥାଏ ଠି କ୍ େମାର
ବି ପରୀତ ଦି ଗେର। ତାକୁ ଯାହା ଥେର େଖାଲି କହୁଥିଲି, େସ େମାର
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अସ ୀକାରି ତା ଓ ରୁkତା ଭାବରୁ ଜମାରୁ ଭାି ନପଡ଼ି ଜୁ ଟିଥାଏ ମେତ
ମେନଇବାର େଚାେର। ଯାହା ମେତ େବେଳ େବେଳ ଖୁବ୍ ପୀଡି ତ ଓ
अସହାୟ କରି େଦଉଥିଲା। କି l ମଁୁ ଛାତି େର ପଥର ଲଦି ସବୁ ସହି
ଯାଉଥିଲି। ଜଣକୁ ଭଲପାଇ ଘୃଣା କରି ବାେର अଭିନୟ େମା ପାଇଁ
କାଠି କର ପାଠ ଥିଲା। କି l କରୁଥିଲି। ସତକତାେର.... ସଂଯମତାେର।
ତା’ କଲ୍ େମେସଜ୍ ସବୁ ଆଭଏଡ୍ କରୁଥିଲି। ତାକୁ େଯେତ କ
େଦଉଥିଲି ଏସବୁ କରି , େବଶି କ ପାଉଥିଲି ମଁୁ ନି େଜ। ଗଁାକୁ ଯି ବା
ଆସି ବା ବo କରିେଦଲି । ଗେଲ କମ୍ ରହି େଫରି େବ ଆସୁଥିଲି।
ଭାବୁ ଥିଲି େସ େମା ପାଖରୁ େମାର ଏହି ବ%ବହାରେର अତି + େହାଇ
ଦୂ େରଇଯି ବ! କି l େମା ଧାରଣା ଭୁ ଲ୍ ସାବ%\ କରି େଦଲା। ଓଲଟା
ବି ଚଳି ତ େହଉଥାଏ େମା ପରି ବ[ନ େଯାଗଁୁ। େମା ପାଖରୁ କାରଣ
ଜାଣିବାକୁ ବହୁବାର ଉଦ%ମ କରି ବି ଫଳ େହଉଥିଲା।
ଖରା ଛୁଟିତକ ମେତ ଗାଆଁେର ହV କାଟିବାକୁ

ପଡ଼ୁଥିଲା।

ବାପାମାଆ अନୁ େରାଧ କରୁଥିେଲ। ଏ ଛୁଟିତକ ମଁୁ ବହୁତ କେର
ବି ତାଉଥିଲି। ଥେର େସମି ତି ଛୁଟିେର ଆସି ଥାଏ। ତାକୁ େଦଖା େଦବି ନି
େବାଲି ଲୁ ଚୁ ଥାଏ। ତା) ଘର ଆଡକୁ େସ ନଥିବା େବେଳ ଯାଏ।
କାରଣ ମଉସା ମାଉସୀ େମାେତ ଖୁବ୍ େସହc କରiି । ନଗେଲ ଠି କ୍
େହବନି । ଡର ତାକୁ େଭଟିେଲ ପୁଣି େସ ସବୁ ..! ପୁଣି ଡର ପଥର
କରି ଥିବା ମନ ତାକୁ େଦଖି ତରଳି ଗଲା ଯଦି .. ମନ ପାଖରୁ ବି େବକ
ହାରି ଗଲା ଯଦି ..!
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େଯେତ ସତକତା अବଲ]ନ କେଲ ମଧ% େଗାେଟ ଫୁଲୁ ରି ସ}େର
ମୁେହଇଁଗଲୁ । ବାଟ କାଟି ଯି ବାର େଚା ବୃ ଥାଗଲା। େସ ମେତ ସି ଧା
ଜାବୁ ଡ଼ି ଧରିଲା। େଢ଼ର କାoିଲା। ମଁୁ ବି ଆଉ ଥୟ ଧରି ପାରି ଲିନି।
ଦୁ େହଁ େଜାର େଜାର କାoିଲୁ । ଲାଗୁଥିଲା अଶଳ ମୁହୂ[େର କବଳି ତ
େହାଇଯାଇଛି ମାଟି, ପାଣି, ପବନ ଓ ଆକାଶ। \Ê ପରି େବଶ। ଥରୁଛି
ପତ ପତ। ପତି ଟି ଶାଖା ପଶାଖାେର ମମରିତ େବଦନାେର ପରି ଭାଷା।
ଉଶªାସ ଲାଗିଲା। अiେବଦନା ସମୂହର ଭାଗବା େହାଇ। ମଁୁ କହି ଲି ମେତ kମା କରି ବ ମାନସୀ। େମା ବ%ବହାର ପାଇଁ। ସବୁ ସ ପc ପର
ୂ ଣ
ହୁଏନି ମାନସୀ। େବାେଧ ଆମର ସ ପc ଟା ବି ..!
ତାକୁ

େମା କଥା ରଖିବାକୁ

ବାଧ% କଲି । େସ ଚୁ ପଚାପ୍

अବି ବାଦେର ମାନି ଗଲା। େମାେତ ବାଟ ଛାଡ଼ି ନି େଜ ଚାଲି ଗଲା ନି ଜ
ବାଟେର।
ମାନସୀ ବାହାସାହା େହଲା। ଖୁସିେର ବିବାର अଭିନୟ କରୁ
କରୁ ତାହା ହV ତା’ର ଖୁସି ପାଲଟିଗଲା। ମଁୁ ପଢ଼ାପଢ଼ି ସାରି अଧ%ାପକ
େହଲି ।
ସମୟ ଗଡ଼ି ଚାଲି ଲା ସ -େବଗେର। ମଁୁ ମାନସୀକୁ ଭୁ ଲି ପାରୁନି
ଜମାରୁ। ତାକୁ ରାଣ ଖୁଆଇ ବାହା େହବାକୁ ବାଧ% କଲି ସି ନା ନି େଜ
ବାହା େହାଇପାରୁନାହV। ମେତ ଏେବ େବେଳେବେଳ ଲାେଗ ମଁୁ ସମାଜକୁ
ନ ଡରି ତାକୁ ଆପେଣଇ େନଇଥିେଲ...!ମନ େମାର ଶି ହରିଯାଏ। ପୁଣି
ଟପ୍ କରି ଛି tିପେଡ଼ ଆକାଶରୁ ଭୂ ଇଁକୁ।
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ମଁୁ ତାକୁ ବାହା େହବାକୁ ବାଧ% କଲି ରାଣ େଦଇ। େସେତେବେଳ
େସ ମେତ କହି ଥିଲା, “େମା ପତି ଏେତ ବଡ଼ अପରାଧ କରନି ପି|ଜ୍..!”
ମାନସୀର ଏ କଥା ପଦକ ସବୁ େବେଳ ଗୁ}ୁଥାଏ େମା କାନେର। ସତେର
େକେତ ବଡ଼ अପରାଧ ନକରି ଛି। ସତେର ତା ଭଲପାଇବାର ପରି ଚୟ
େଦଇେଦଲା କଥା ରଖିକି..! ଏସବୁ ଭାବୁ ଭାବୁ ମଁୁ ଉପଲÊି କେର
େକବଳ ମାନସୀ ପତି ନୁ ହଁ , ତାକୁ େମା ପାଖରୁ ଦୂ େରଇ ନି ଜ ପତି ବହୁତ
ବଡ଼ अପରାଧ କରି ଛି। ଯାହା अପାୟି [ ଚି ରକାଳ। ପାତାପର
ଦହନେର ତି ଳ ତି ଳ ଦହି େହବା ହV ସାର।
ସାର୍ ସାର୍ େସନ୍ ଆସି ଗଲା।
ଏତି କି କହି ଝି अଟି ମେତ ଟିକିଏ ହେଲଇେଦଲା। ମଁୁ ଭାବନାରୁ
ଓହରିଲି ।
େସ କହି ଲା, “ସାର୍ ଆପଣ କୁ ଆେଡ ହଜି ଯାଇଥିେଲ?”
େମା ପାଟିରୁ ଆେପ ଉତୁ ରି ଆସି ଲା, “ତମକୁ େଦଖି ତମପରି ଆଉ
ଜେଣ ମେନ ପଡ଼ି ଗଲା।”
େସ अs ଲାେଜଇ ପୁଣି େପାତି ପକାଇଲା ତା’ହସର ବଷାେର।
ଯାହା ମେତ େମାହାeନc କରି ବାକୁ ଯେଥ

ଥିଲା। अବି କଳ ତା’ରି

ପରି ।
କୁ ଶେମଲ, ଝାରସୁଗୁଡ଼ା
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ଭଲେର ଥା’
ଥା’ କାଳି ଆ
େମାେତ େସ େକେତଥର କହି ଲାଣି, ରଥଯାତା େବେଳ ଟିେକ
େକେବ ପୁରୀଆେଡ଼ ଯି ବା ପତି ଥର ମଁୁ କି ଛି ନା କି ଛି ବାହାନା କରି
ଖସି ଯାଏ अସଲ କଥା େହଲା େଡାରୀ ନ ଲାଗିେଲ ମଁୁ ଯି ବି େକମି ତି?
େସଦି ନ େମାେତ ପୁରୀ ଯି ବାକୁ ବହୁତ ବାଧ% କଲା ସୁଦଶନ
ରଥେର ବାମନ अବତାର)ୁ

େଦଖି େଲ କୁ ଆେଡ଼ ଆଉ ପୁନଜନB

ହୁଏନାହV େଶ|ାକଟିଏ େବାଲି େମାେତ अଥ ବୁ େଝଇେଦଲା ତୁ ’ଟା
ପଳାୟନପୀ କି େର? ଜନB ପେର ଜନB େହେଲ ସି ନା ଯାଇ ଜଗନc ାଥ)ୁ
ଫି

ବରଷ

ରଥେର

େଦଖିବୁ

େଗାଟାଏ

ଥରେର

େଦଖି

କାମ

ଚେଳଇେଦବୁ ଭାବି ଛୁ? କାବ%କାର େସମି ତି କାହVକି େଲଖିେଲ, େସକଥା
େମାେତ ବୁ ଝାअ ଭାଇନା - ଦmର ସହ କହି ଲା େସ ଏତି କି
ବୁ ଝି ପାରୁନୁ ? ଏ ସବୁ େବପାର କଥା େମାେତ ଆଗ କହ, ପତି ବଷ
ରଥଯାତା ହୁଏ କାହVକି? େମା କଥା ଶୁଣି େମା ଆଡ଼କୁ ଖାଲି ବଲବଲ
କରି ଚାହVଲା ସୁଦଶନ କି ଛି ସମୟ ଉ[ାରୁ ଦm ସୟ କରି କହି ଲା ଦଳି ତ ପତି ତମାନ)ୁ େଦଖା େଦବାପାଇଁ ବରଷେକ ଥେର ମହାପଭୁ )ର
ଡା େସୗମ%ର}ନ ମି ଶ

ଏହି ଦି ବ% ଲୀଳାେଖଳା େଯଉଁମାନ)ର ମoିର ଭିତରକୁ ପେବଶ
କରି ବାର अଧି କାର ନାହV େସମାେନ अiତଃ ଚମଚkୁେର ରଥଉପେର
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ଭଗବାନ)ୁ ଦଶନ କରି ପାରି େବ ଦଳି ତ କି ଏ? ପତି ତ କି ଏ? କାହVକି
େସମାନ)ର

ମoି ର

ପେବଶର

अଧି କାର

ନାହV?

ଏ

अଧି କାର

େସମାନ) ଠାରୁ କି ଏ ଛଡ଼ାଇଲା? େମାର ଏକାଥେର ଏେତ ଗୁଡ଼ାଏ
ପଶcବାଣେର ଘାଇଲା େଦଖାଗଲା ସୁଦଶନ
ସି ଧା ସି ଧା ପଚାରିଲା - ରଥଯାତାେର ପୁରୀକୁ ଯି ବ ନା ନାହV କୁ ହ?
ଯାଆiି େଯ ଏେବ ଯି ବାେର କି ଛି ଫାଇଦା ନାହV - ମଁୁ କହି ଲି ତୁ େମ ବି
ଜଗନc ାଥ) ପାଖକୁ ଯି ବାେର ଫାଇଦା େଖାଜୁ ଛ? ଏଇ ଟିକକ ଆଗରୁ
ପରା େମାେତ େକେତ ପବଚନ ଶୁଣାଉଥିଲା, େମାେତ ଶୁଣାଇଲା େସ
େମା କାଳି ଆ ଠାକୁ ରତ ଏେବ ନି େଜ ଦଳି ତ, ପତି ତ, अବେହଳି ତ, ଲୁ ·ିତ
- ଏତି କି କହି ଆଗକୁ ଆଉ କହି ପାରିଲି ନି ମଁୁ  ଲୁ ହ ଜେକଇ ଆସି ଲା
େମା ଆଖିେର ସୁଦଶନ କଣ ବୁ ଝି ଲା େକଜାଣି ଲୁ ହ ଛଳ ଛଳ େହାଇ
େମାେତ କୁ େ¤ଇ ପେକଇଲା

ମଧ%ଖtୀ, ଶୀବଳେଦବ ଜୀୟୁ
େକoାପଡ଼ା, ୭୫୪୨୧୨
ଭାମ%ଭାଷ : ୯୯୩୭୩୭୪୩୪୨
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अନୁଭବୀ ପି ୟା
ଭିଜି ବାକୁ ଭଲ ଲାେଗ ତୁ ମକୁ ...
ଶାବଣର ପେତ%କ କଣିକା େଯପରି ତୁ ମପାଇଁ ଗଢ଼ା ଦୁ ଃସାହସୀ
ଜଳକଣା ତୁ ମ ସୁଗhିତ େକଶ ସହ ମହକି ବହି ଚାେଲ ସାରା ପୃଥିବୀକୁ
ମହକାଇବା ପାଇଁ...
ତୁ େମ େଯେବ ଚାଲି ଯାअ େମଘ ଗରଜକୁ ଡରି , ପତୀତ ହୁଏ
େଯପରି କ\ୁରୀ ମୃଗ ଭୟଭୀତ େହାଇଯାଏ ଶି କାରୀ ଆଭାସେର ଏବଂ
ତା ମହକ ପସାରୀ ପଳାୟନ କେର ଘ अରଣ%କୁ ..
ତୁ ମ ନୃ ତ%ସହ ସମୀର ନୃ ତ% କେର ତୁ ମ ଓଢ଼ଣାକୁ अନୁ ସରଣ
କରି .. ତୁ ମ ହସ େଯେବ ଗୁ}ିଉେଠ ଚତୁ ଃପାଶେର େକାକି ଳ ନି ଜ ବସାରୁ
ଇଷାକେର ହତାେସ ବି ରଜୀ
େପମମୟ ହୃଦୟ ତୁ ମ अନୁ ଭବ କର ତୁ େମ ପେତ%କ kଣକୁ ତୁ ମ
ପାଇଁ ସାରା ଜୀବନ अଟଇ ହି ମାଳୟର ଉପବନ ସମ େଯଉଁଠି ପେତ%କ
ପାiେର େକବଳ େସୗoଯ%ତା ସହ ହV େଭଟ ହୁଏ ମନୁ ଷ%ର େପମର
ପତୀକ ଉପବନର ପେତ%କ ଚାରାେର ପତି ଫଳି ତ େହାଇଥାଏ ଠି କ୍
ରୁ ଖସାର୍ େବଗମ୍

େଯପରି ତୁ ମ अନୁ ଭବୀ ଆଚରଣ ଦଶାଏ ତୁ ମ ହୃଦୟର ଭାବ...
େମା अନୁ ଭବୀ ପି ୟା, ତୁ େମ ଦୁ ଲଭ...
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ଚoର େଜ%ା ାକୁ କୁ ମୁଦିନୀର ମିନତୀ
େମେସଜ୍ ଉପେର େମେସଜ୍ ବାରଟା େମେସଜ୍ ଆସି ଛି ତୁ ମର
େମଡ଼ି ସିନ୍ ଖାଇଲ କି ନାହV, ଫଟ୍ ଜୁ ସ୍ ପି ଇଲ କି ନାହV ହଁ ବାବା, ସବୁ
ଟାଇମେର କରୁଛି  ତେମ ଯାହା ବ%\ େହଉଛି ସି ନା ପତି )
ତାଗିଦେର ସବୁ କରି ବାକୁ ମଁୁ ବାଧ% େହଉଛି ତଥାପି ତୁ େମ ଆଲାମ
ବାଜି ବା ପେର ସବୁ ଟାଇମେର େମାେତ ମେନ ପକାଇ େଦଉଥାअ,
ଖାଇଲ କି ନାହV, ପି ଇଲ କି ନାହV! ଏମି ତି େକେତଦି ନ ଆଉ େମା
ଚି iାେର ଏକା ଏକା ଚଳୁ ଥିବ? ମଁୁ ସଂସାର ଭିତେର ରହି ତୁ ମକୁ ଟିେକ
େଫାନ ବି କରି ପାରୁନି  अଥଚ ତୁ େମ ମେତ ଜୀବନର अଭିନc अଂଗ
କରି କି ଛି ସB ତିକୁ େନଇ ବିବାର ନି [ିଟା ମଁୁ ଜମା ବୁ ଝି ପାରୁନି 
େକେତ ଭଲ ଭଲ ଶି kିତ ଝି अ ତୁ ମକୁ ବାହା େହବାକୁ ଚାହଁୁ ଥିେଲ, ସବୁ
ମନା କରି େଦଲ - ଏେବ କୁ ହ ଏ ବୟସେର ଆଉ କଣ କରି ବ? ତମ
କଥା େଯେବ ଭାବୁ ଛି , ମଁୁ ଆହୁରି ମାନସି କ ଯନା ପାଉଛି  େମା ପାଇଁ
ତମର ଏ अବା ଭଲ ପାଇ େଯଉଁ ଭୁ ଲ କରି ଥିଲି ତାର ଏେତ ବଡ଼
ଦାମ େମାେତ େଦବାକୁ େହବ ଜାଣିନଥିଲି ଭଲ ପାଇବା ପାଇଁ ସି ନା
ଆ[ତାଣ ଖୁଡ଼{ଆ

ହୃଦୟର अନୁ ମତି ଦରକାର, େହେଲ ବି ବାହ ପାଇଁ ତ ପରି ବାରର ସତି
ଦରକାର ଯାହା ଆମକୁ ମି ଳିନଥିଲା ବହୁ ପ\ାବ ଆସି େମାେତ
अ\ବ%\ କରି େଦଉଥିଲା ଆଉ େସହି ସମୟେର ହV ତୁ େମ ଛାତି ର
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େକାହ ଓ ଆଖି ର ଲୁ ହକୁ ଲୁ େଚଇ କହି ଥିଲ ବାହା େହାଇଯାअ େବାଲି 
ତେମ ଖୁସିେର ରହି େଲ ମଁୁ ଖୁସିେର ରହି ବି େବାଲି ସାହାସ ଭରି
େଦଉଥିଲ ଏେତ ବଷ ବି ତିଗଲା ପେର ବି ତୁ େମ େମା ଠାରୁ କି ଛି
ଚାହVନାହଁ  ବାସ ଦି ପଦ କଥା ହୁअ େମାର େଦହ ଭଲ ନାହV ଶୁଣିବା
ଦି ନଠୁ , ଲାେଗ େଯମି ତି ତୁ େମ େମା ପାେଖ ପାେଖ ରହି େସବା କରୁଛ,
ଜେଣ ପକୃ ତ ବhୁ ପରି  ଥେର ଥେର ଯଦି େକେବ ପଚାରି ବି ଏେତ
େବଳ େହଲାଣି ଖାଇଲଣି କି ନାହV, ତୁ େମ କୁ ହ କି ଏ େଦବ ଖାଇବାକୁ ?
ଏମି ତି ଶୁଣିେଦେଲ େମାେତ ଲାେଗ େମାର अଭାବ ତେମ ସାରା ଜୀବନ
େବାଧହୁଏ अନୁ ଭବ କରି ବା ପାଇଁ ହV ବାହା େହାଇନାହଁ  େସଥିପାଇଁ ମଁୁ
କେହ ଭଲ ପାଇବା ତୁ ମଠୁ ଶି ଖିବା କଥା ପି ୟା ତେମ ତ ଭରା ନଈେର
େମାେତ ଛାଡ଼ି େଦଇ ଆଉ େକାଉ ନାବି କ ସହ କୂଳକୁ ପହିଗଲ ମଁୁ
କି l ତୁ ମକୁ , ତୁ ମ ସB ତିକୁ େକେବ ଏକା ଛାଡ଼ି ନି ଆଜି ବି େମା ସାଥିେର
अଛି  କାରଣ େପମ ଜୀବନେର ଥେର ହୁଏ ଆଉ ଜଣ) ସହ ହV
ହୁଏ ତୁ େମ େସଇ ନାରୀ ଯାହାଠୁ ମଁୁ ଭଲ ପାଇବା ଶି ଖିଲି ଆଉ
ତୁ ମକୁ ଭଲ ପାଇଲି  ଭଲ ପାଇବାର ମାେନ ନୁ େହଁ - େଗାଟିଏ ଶରୀରକୁ
अnିଆରେର

ରଖି ବା

ତୁ ମକୁ

ପାଇଛି ,

ତୁ ମ

ମନକୁ

ପାଇଛି 

ଆiରି କତାର ଦୁ ଇପଦ କଥା ଆଉ କଣ କହି ବି ତୁ ମ ଛଡ଼ା ଆଶା କେର
ତୁ େମ େଯେତ ଜ}ାଳେର ରହି େଲ ବି ତୁ ମ ହୃଦୟେର ଦୁ ଇଇÎ ଯାଗା
େମା ପାଇଁ ନି ୟ ରଖି ବ େଯଉଁଠି ମଁୁ ତୁ ମ କଥା ଭାବି ଆରାମେର
ରହି ପାରିବି  େମାର ଭଲପାଇବାକୁ ମଁୁ େକେବ ସୁ ବା ମୃତ େହବାକୁ
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େଦବି ନି ସବଦା kତବି kତ କରି ବାଇ ରଖିବି ତୁ ମ ଜୀବନସାଥୀ
ତୁ ମକୁ େଯେତ ଆପଣାର କରୁଥିେବ ମଁୁ େସତି କି kତାn େହଉଥିବି
େମାର ଭଲ ପାଇବା େମାେତ ବାର]ାର ଦଶାଉଥିବ ଏ ସୁଖରୁ ତୁ ବିତ
େହଲୁ  ତୁ ମକୁ ପାଇବାର ଖୁସି ହରାଇଛି ସତ କି l ହରାଇବାର
ଯଣାକୁ ଆପେଣଇଛି  କାହVକି ନା ବି େeଦ ତ ଦୁ ଃଖ ନୁ େହଁ ପାଇବା ତ
େପମ ନୁ େହଁ  କ’ଣ ପାଇଁ ବାହାେହବା ପାଇଁ ଯାହା କହି େଲ ବି
ଶୁଣୁନାହଁ  ବାପାମା’) ଆଖିେର ସ ପcକୁ କଣ ପାଇଁ ପର
ୂ ଣ କରୁନ
ତୁ େମ ସି ନା ଆମ ଭଲପାଇବାକୁ ଜୀବି ତ ରଖି ବାପାଇଁ ଏେତ ବଡ଼ ତ%ାଗ
କରି ହସି ପାରୁଛ ମଁୁ କଣ ଏେତ ମହାନ େହଇ ପାରୁଛି  େମାର ଭଲ
ପାଇବାକୁ େଯ େକେତ ଭାଗେର ବି ଭn କରି ବାକୁ ପଡୁ ଛି ତାହା ମଁୁ
ଜାେଣ େମା ପରିବାର ପରି ପ
ୂ  ସବୁ ଥିେର, େମା ସ ାମୀର ଘର, ଗାଡ଼ି ,
ଧନସଂପ[ି, ରାଜମହଲ ଭଳି ପାସାଦ େକଉଁଥିେର ବି କି ଛି अସୁବିଧା
ନାହV ଏପରି କି ବି ନା ଭୂ ଇଁର ସ ଶେ ର ମଁୁ ଆଜୀବନ ବିପାରି ବି
ଏତି କି ପତି +ା अଛି େମା ସ ାମୀ)ର ଆଉ ତା) ପତc ୀ େହାଇଥିବାରୁ ମଁୁ
ଗବ अନୁ ଭବ କେର େହେଲ ତମର ଉପିତି ପଥମ ଭଲ ପାଇବା,
ପଥମ ଛୁଆଁ, ତୁ ମ ଡାକେର ହୃତକନ, ତେମ େମା ପାଇଁ ପଢ଼ି ଲା
ସମୟେର ବି ତାଇଥିବା ଘଟଣା, ଡାnରଖାନାେର ନି ଜ ହାତେର ଔଷଧ
ସହ ଭାତ ଖୁଆଇ େଦଉଥିବାର େସଦି ନ, େମା କେଲଜ ଯି ବା ସମୟେର
େମା ପେଛ ପେଛ ଯି ବାର ମୁହୂ[, ପାହାiା ପହରେର ପଢ଼ି ବା
ଉେpଶ%େର ଉଠି େମା ସହ ପୀତି ପ
ୂ  ଭାବ ପଦଶନର ଦି ନ ଆଉ େମା
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େକାଳ ଉପେର ମୁt ରଖି େଶାଇଥିବାର େସଦି ନ ଏବଂ ମଁୁ େଦଇଥିବା
ମି ଛ ଶପଥମାେନ କଥା ନ ରଖି ନ ପାରି ବାର ଦି ନ ଏ ସବୁ େମାେତ
ପତାରକର अନୁ ଭବ କରାiି  ପତାରଣାର ପତି ଧନୀ େମାେତ ଶାiି େର
ନି ଃଶାସ େନବାକୁ ଦି ଏନି  ଛାତି େର ଯଣା अନୁ ଭବ ହୁଏ ଭାବି ଥିଲି
ଯଦି ତେମ ବାହା େହାଇ ଘର ସଂସାର କରି ଥାi େମାର ପାପ କି ଛି କଟି
ଯାଇଥାiା େମାର େଦଖାଶୁଣା କରି ବାକୁ େମାର ପତି अଛiି  କି l
ତୁ ମ ପାଇଁ କି ଏ अଛି ? ତୁ େମ କହି ବ େମାର ସB ତି अଛି  ସB ତି େହଉଛି
ବିବାର ଏକ ମି ଛ अଭିଳାଷ, ମି ଛ ଆଶାସନା ବା\ବ ଜୀବନେର
ଏହାକୁ ପକାଶ କରାଯାଇ ପାେରନା ଚoକୁ କୁ ମୁଦିନୀ କେର େଯମି ତି
ମି ନତୀ, ଆକାଶକୁ ବସୁଧା କେର େଯମି ତି ପୀରତି  ମଁୁ େସଇ ପୀରତି ର
ରାଣ େଦଇ କହୁଛି - ତୁ େମ ବାହାହୁअ ନେହେଲ ତୁ ମ େପମ
ସେiାଷେର ଚoର େଜ%ା ା ଢାଳି ଆ[େର ମି ନତୀ କରି ବା ପାଇଁ ମଁୁ ଏ
ଚି ହcା ଚଉହଦୀ ଭିତେର ଆଉ ନଥିବି
ଆଶା କେର େମା କଥା ରଖି ବ
ଇତି
ତୁ ମ େପମ ବି େମାହି ତା
ସହପାଠି ନୀ, ବାhବୀ, ପାଣପି ୟା
ବ)ିଆ, ବୀରମହାରାଜପୁର, ସୁବପୁର, ୭୬୭୦୧୮, ଓଡ଼ି ଶା
ଭାମ%ଭାଷ : ୯୪୯୩୧୪୦୮୧୪
ଇେମଲ୍ : akhurdia999@gmail.com
ଆହାନ ଇ-ପତି କା ସୂ  ନି ଃଶୁ! ବି ତରଣ େହତୁ ଡା େଜ%ାତି ପସାଦ ପ'ନାୟକ) *ାରା ପତି +ି ତ ଓ ପକାଶି ତ | Aahwaan.com | 211

ଆହାନ ଇ-ପତି କା, ଶତକ ସଂରଣ, ଜୁ ଲାଇ ୨୦୧୮

Download Magazine from www.aahwaan.com

ଭବି ଷ%ତର ପୃଥିବୀ
ଭବି ଷ%ତର

ଏକ

ମୁହୂ[

ସ ଗେ ଲାକେର

େଦବତାମାନ)

ମଧ%େର ଆେଳାଚନା ଚାଲି ଥାଏ କଥା ପସେର ପୃଥିବୀ କଥା
ଉଠି ଲା େସଠାେର େଲାକମାେନ କି ପରି अଛiି େସମାନ) ହାଲଚାଲ
କି ପରି ଏପେଟ ନାରଦ ମଧ% ବହୁଦି ନ େହଲା ପୃଥିବୀର ହାଲଚାଲ
ବୁ ଝି ବାକୁ ଆସି ନାହାiି  ହଠାତ୍ ତା)(ନାରଦ) ମନେର ପୃଥିବୀ ପୃ+କୁ
ବୁ ଲି ଯିବାକୁ ମନ ବ%ାକୁ ଳ େହଲା େସଠାରୁ େସ ସେ ସେ ଉପିତ
େଦବତା ମାନ) ଆା େନଇ ପୃଥିବୀ ପୃ+କୁ ଭମଣ କରି ବାପାଇଁ
ବାହାରି ପଡ଼ି େଲ
ଭମଣ ସମୟେର ନାରଦ ମନେର ଭାବୁ ଥାiି , ଆହା କି ସୁoର
ପୃଥିବୀ! ବି ଶ ବହBାtେର ପୃଥିବୀ ପରି ସୁoର େକଉଁ ଗହ ବା अଛି 
େଯଉଁଠି अଛି

ପକୃ ତି ର ଗiାଘର ପଭୁ

ଶୀ େଗାଲକବି ହାରୀ)

ଜନBଭୂ ମି, ପବି ତ ଗାନଦୀ, ଚାରି ଧାମ, ଏନଫିଲ୍ ଟାୱାର୍, ତାଜମହଲ,
ଝୁଲା ବଗିଚା, ଆହୁରି େକେତ କଣ ଏଭଳି ଉ ପଶଂସା କରି କରି େସ
ପୃଥିବୀର ବାୟୁମtଳେର ପେବଶ କେଲ ଏ କଣ? ନି ଶାସ ବo
ନରସି ଂହ ମହାରଣା

େହାଇଯାଉଛି  ଏହି କ େସ ନି ଜର ଦି ବ%ଦୃ ି *ାରା େଦଖିପାରି େଲ
େଯ ପୃଥିବୀର अମ|ଜାନ ଏବଂ ତାପମାତା ନି ୟiି ତ କରି ବା ପାଇଁ
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ଦି ଆଯାଇଥିବା ସୁରkା କବଚର अଭାବର ପଭାବେର େସ ଏହି ପରି କ
अନୁ ଭବ କରୁଛiି  େସ ସେ ସେ ନି ଜର ଦି ବ% ଶnିବଳେର ନି ଜର
ଶରୀରକୁ ସୁରkିତ କରି େନେଲ ମେନ ମେନ ଭାବୁ ଥିେଲ ଏ କି
ବ%ବା?
ବହୁ ଭାବ-ଭାବନା େନଇ ନାରଦ ଆସି ପହିେଲ ପୃଥିବୀ
ପୃ+େର େଦଖିେଲ ଏ କଣ? ପୃଥିବୀ ପୃ+େର ମନୁ ଷ% ନାହାiି ,
ବୃ kଲତା ମଧ% କି ଛି ନାହV ସବୁ ଗେଲ କୁ ଆେଡ଼? ପାଖକୁ ଯାଇ
େଦଖiି ତ, େସ ସବୁ େରାେବାଟ୍ ଗଛ ଆଉ ମଣିଷ େସ ଏହା େଦଖି
ନି ଜକୁ ନି େଜ ବି ଶାସ କରି ପାରି େଲ ନାହV ଭାବି େଲ ମଁୁ ଭୂ ଲେର अନ%
ଗହକୁ ଚାଲି ଆସି ନାହV ତ? ପୁଣି ଭାବି େଲ ମଁୁ ତ ପୃଥିବୀକୁ ହV
ଆସି ଛିନି ଜ ଆଖି ଭୁ ଲ େଦଖୁଛି ଭାଇ, େସ ନି ଜର ଆଖି ବo କରି ପୁଣି
େଖାଲiି ତ ଏ କଣ? େସହି ସବୁ ଦୃ ଶ% ନାରଦ) ନି ଜ ଚkୁ ସଖେର
ବି ଶାସ େହଲାନାହV ଏ ସବୁ େଦଖି ନାରଦ ମେନ ମେନ ଭାବୁ ଥିବା
େବେଳ େକହି ଜେଣ ଡାକ େଦଲା, “ଏ ମି ର୍, ହୁ ଆର୍ ୟୁ?” ନାରଦ
ଆଯ% େହାଇ ବୁ ଲି େଦଖୁଛiି , ପାଖେର ଥିବା େଗାଟିଏ େରାେବାଟ୍ ଗଛ
ଏହି ପରି ପଚାରୁଛି  ପାଖେର ଥିବା ଆଉେଗାଟିଏ ଗଛ ପବ
ୂ  ଗଛକୁ
କହୁଛି , “ଇତି ହାସ ପଢ଼ି ନୁ କି ?ଏ ପରା ସ ଗ  େଲାକର ମୁନୀ ନାରଦ େଯ
କି ଏପଟ କଥା େସପଟ କରୁଥିେଲ” ଏହି କଥା ଶୁଣି େସଠାେର ଥିବା
अନ% ସବୁ େରାେବାଟ୍ ଗଛ େହଁ େହଁ କରି ହସି ଉଠି େଲ ପୁଣି ଥଟା
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अ'ହାସ% କରି ବା ଆରm କରି େଦେଲ ନାରଦ ବ%\ବି ବତ େହାଇ
େସଠାରୁ अଦୃ ଶ% େହାଇଗେଲ
ନାରଦ ମନେର ଭାବୁ ଥାiି , ପୃଥିବୀର ଏ କି अବା! ସବୁ ଆେଡ଼
େକବଳ େରାେବାଟ୍ ମୟ ମନୁ ଷ% େରାେବାଟ୍, ଘର େରାେବାଟ୍, ଗଛ
େରାେବାଟ୍ ସବୁ କି ଛି େରାେବାଟ୍ ଓ କୁ %ଟର ମନୁ ଷ% ଏେତ ବୁ uି
ଖଟାଇ ଯାହାକୁ ତି ଆରି କରିଥିଲା େସମାେନ(କୁ %ଟର ଓ େରାେବାଟ୍)
କ’ଣ ପୁରା अାନ ଜମାଇ ସାରି େଲଣି  ମନେର ପୁଣି ପଶc ଉଠୁ ଥାଏ
େଯଉଁଠି ୨୦୧୩ ମସି ହାେର ସାରା ବି ଶେର ୬୫୦ େକାଟି େଲାକଥିେଲ,
େସଠାେର ବ[ମାନ ଜନଶନ
ୂ % କି ଛି ମଧ% ଦୃ ିକୁ ଆସୁନାହV େସହି
ସଭ%ତା ନାହV େସହି ପାକୃ ତି କ େସୗoଯ% ନାହV େସ ସବୁ କଣ େଲାପ
ପାଇଗଲା? ମନେର ଖାଲି ପଶc ଆଉ ପଶc ଉ)ିମାରୁଥାଏ ଭାବୁ ଥା’iି େମାର ଆଖି କି ଛି ଭୁ ଲ େଦଖୁନାହV ତ?
ନାରଦ ବୁ ଲି ବୁ ଲି ଆସି ପହିେଲ ସବୁ ଠି େସଇ େରାେବାଟ୍ ଆଉ
କୁ %ଟର ମାନ) ରାଜୁ ତି  ଏମି ତି ବୁ ଲୁ ଥିବା ସମୟେର େସ ଏକ ୩୦୦
ମହଲା ଘର ସଖେର ପହିେଲ ଆଧୁନିକ ଇତି ହାସ ସଂଗହାଳୟ
ଥିଲା େସଇଟି େସ ସେ ସେ ନି ଜର ଶରୀରକୁ େରାେବାଟ୍
କରି େଦଇ ଚାଲି ଗେଲ ସଂଗହାଳୟ ଭି ତରକୁ  ଭିତରକୁ ଯାଇ ଯାହା
େଦଖିେଲ େସ ଚମକି ପଡ଼ି େଲ ମଣିଷ ଗୁଡ଼ିକୁ କାଚ ଘର ଭିତେର ବo
କରି ରଖାଯାଇଛି  ମନେର ଭାବି େଲ େବାେଧ ମଲା ଶବ ଗୁଡ଼ିକୁ
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େଦଖିବା ପାଇଁ ରଖାଯାଇଛି  ଟିକିଏ ଆଗକୁ ଯାଇ େଦଖି େଲ ବି ଭିନc
ପକାର

ଗଛ

अଛି 

େସଗୁଡ଼ିକ

ମୃତ,

ଜୀବି ତ

ପରି

ସେତଜ

େଦଖାଯାଉଛiି  ଏବଂ େସଠାେର ନାନା ବି ଚିତ ଜି ନିଷ ସବୁ େଦଖିେଲ
େଶଷେର ଯାଇ େଦଖିେଲ ପୁଣି କି ଛି େରାେବାଟ୍ ମଧ% କାଚଘର ଭିତେର
अଛiି  େଗାଟିଏ େରାେବାଟକୁ ବି େଶଷ ଭାବେର ସଜାଇ ରଖାଯାଇଛି ,
େଲଖାअଛି ୨୧୧୨ ମସି ହାେର ନି ମ{ତ େରାେବାଟ୍ ସମାଜର ପତି +ାତା
ଏ ସବୁ

େଦଖି ନାରଦ ଆଯ%ାନି ତ େହେଲ ଏବଂ ସଂଗହାଳୟ

ବାହାରକୁ ବାହାରି ଆସି େଲ
ତା) ମନେର ଖାଲି ପଶc ହV ପଶc ଉ)ି ମାରୁଥାଏ ପୃଥିବୀର
ଏହି ପରି अବା େହଲା କି ପରି ? ଏହି अବା ପାଇଁ ଦାୟୀ କି ଏ? େସ
ରା\ାେର ଚାଲି

ଚାଲି

ଯାଉଥାiି

ହଠାତ୍ େଗାଟିଏ ଘିର ଶ¨

ଶୁଣାଗଲା ଏହି ନି ଜୀ ବ ାନେର ଘି ଆସି ଲା େକଉଁଠୁ? ବୁ ଲି ପଡ଼ି
େଦଖiି ତ, େସହି ନି କଟେର େଗାଟିଏ ମoିର अଛି  ନାରଦ େସହି
ମoିର ଆଡ଼କୁ अଗସର େହେଲ େଦଖି େଲ ମoିର ଭିତେର ମନୁ ଷ%ପରି
େଦଖାଯାଉଥିବା େଗାଟିଏ ମୂ[{, ଯାହାର ଲ]ା ଦାଢ଼ୀ, େମାଟା ଶରୀର ଓ
େଗାରା ର अଛି  େସଠାେର ଟାଯାଇଥିବା ଏକ େବାଡ୍ ଉପେର
ନଜର ପଡ଼ି ଲା େସଠାେର ବ%nି)ର ପରି ଚୟ ଉେଲ| ଖ ଥିଲା େସ
ଥିେଲ ଚାଲସ ବାେବଜ୍, େଯ କୁ %ଟର ନି ମା ଣ କରି ଥିେଲ ନାରଦ
ସଂଶୟେର ଥିେଲ, ମନୁ ଷ%କୁ ସୃି କରିଥିବା ଭଗବାନ) ମୂ[{ ାନେର
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କୁ %ଟର ନି ମା ଣ କରି ଥିବା ଜେଣ ବ%nି) ମୂ[{ କାହVକି ପଜ
ୂ ିତ
େହଉଛି  ବି ତୃାେର ନାରଦ େସ ାନ ତ%ାଗକରି ଆସି େଲ
େସ ମନେର ଭାବୁ ଥାiି ଏେତ ବୁ uିଆ ମନୁ ଷ% ସବୁ ଗେଲ
କୁ ଆେଡ଼? େସ ବୁ ଲୁ ବୁ ଲୁ ଆସି ପହିଛiି ଆେମରି କାେର େସ
ବାଟେର ଚାଲୁ ଚାଲୁ ଆେମରି କାର अiରୀk ଗେବଷଣା େକo ନାସାେର
ପହି େଦଖିେଲ େସଠାେର େରାେବାଟ୍ େବୖ ାନି କ ମାେଣ କେଲାମା
ନାମକ ଏକ କୃ ତି ମ େସୗରଜଗତ ଆବି ାର କରି ଛiି  େସମାେନ
ଉପଗହ ନି ମା ଣ କରି ଏହି କାଯ% ସି uି କରିଛiି  ନୂ ତନ ଆବି ୃତ
େସୗରମtଳେର ରହି ବା େଯାଗ% ବାତାବରଣ ରହି ଛି େସଠାକାର
ଜୀବନଧାରଣ ପଣାଳୀ ପୃଥିବି ଇତି ହାସର ରାଜା ମହାରାଜା ଶାସନ
ଭଳି  େକୗଣସି ଶnି କେଲାମାରୁ ପୃଥିବୀକୁ ଆସି େଲ ରାଡାର୍ ସାେ
ସାେ ସୂଚନା େଦବ ପୃଥିବୀରୁ େସଇ ାନକୁ ଯି ବାପାଇଁ अiରୀkା
ଯାନେର अନୁ %ନ ତି ନିବଷ ସମୟ ଲାଗିବ ଏବଂ େସହି ାନକୁ
ଯି ବାପାଇଁ େଯାଜନା ଚାଲି ଛି ଆଠମାସ ପେର େସହି ଗହ ପାଇଁ ଯାତା
ଆରm େହବ
ଏହା ସବୁ େଦଖି ନାରଦ ବ%\ବି ବତ େହାଇ େସଠାରୁ ବାହାରି
ପଡ଼ି େଲ େସ ନି ଜକୁ ହାଲୁ କା କରିବାପାଇଁ ସି ଜରଲ%ାtେର ଆସି
ପହିେଲ କି l େସଠାେର େସ େକୗଣସି ପାକୃ ତି କ ଦୃ ଶ% େଦଖି ବାକୁ
ପାଇେଲନି 

କି l

େରାେବାଟ

ଦ[ିମାେନ

ସ eoେର

ବି ଚରଣ
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କରୁଥିବାର ଦୃ ଶ% େଦଖି େସ ବି ଚଳି ତ େହାଇ େସଠାରୁ ପଳାୟନ କେଲ
ଏହି ସବୁ ଦୃ ଶ% ନାରଦ) ମନେର ଗଭୀର େରଖାପାତ କରୁଥାଏ
େସ ବୁ ଲି ବୁ ଲି ଜାପାନେର ଆସି ପହିେଲ େସଠାେର ମଧ% ବି ାନ ଓ
ପେଦ%ାଗିକୀ ବି ଦ%ାର ପସାର େଦଖିବାକୁ ପାଇେଲ େରାେବାଟ ମାେନ
ସବୁ

କାଯ% କରୁଛiି  ବି ଶାଳ ସପି ଂ ମଲ ମାନ)େର େକବଳ

ଇେଲେ¿ାନି କ୍ ସାମଗୀ ହV ବି କୟ େହଉଛି 
ମାନସି କ ଦୁ ି iାର ଶୀକାର ନାରଦ ଭାରତ ହV େଶ+ ାନ
ବି େବଚନା କରି ବୁ ଲି ଆସି େଲ ଚି iା କେଲ ରାମଜନBଭୂ ମୀ अେଯାଧ%ା
ଆେଡ଼ ଟିେକ ବୁ ଲି ଆସି େବ ରା\ାେର ତାଜମହଲର ଦୃ ଶ% େଦଖି କି ଛି
ସମୟ अଟକି ଗେଲ କି l େକୗଣସି ମାନବୀୟ ଉପିତି େଦଖି ବାକୁ
ପାଇେଲ ନାହV

अଥାତ ଭାରତ ମଧ% ଏହି େବୖ ାନି କ अଗସର

େkତରୁ ବାଦ ପଡ଼ି ନାହV? ରାଜଧାନୀ ନୂ ଆ ଦି ଲ|ୀେର ପହି ତଦୃ ପ
अବା େଦଖିେଲ େସଠାେର ଆୋଫିଜି କ୍ସ ଗେବଷଣା େକoେର
ପହି କଣ େହଉଛି େଦଖି ବା ପାଇଁ ଭି ତରକୁ ପେବଶ କରିେଲ କାେଳ
େକହି େଦଖିପକାଇବ େବାଲି

ମାୟାବୀ େବଶ ଧାରଣ କରି େଲ

ଗେବଷଣା େକo ଭି ତେର ଦୁ ଇଜଣ େବୖ ାନି କ ଶୀ अି ଲାଟର୍ ଓ ଶୀ
େର¿ି ଫାୟାର) କେଥାପକଥନ ତା) କାନେର ପଡ଼ି ଲା
अ§ିେଲଟର : ଆଜି େମାର ଜୀବନର ସବୁ ଠାରୁ ବଡ଼ ଉ¯ାବନ
େହବ
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େର¿ି ଫାୟାର : କି ଉ¯ାବନ?
अ§ିେଲଟର୍ : ଆଜି ମଁୁ େଯଉଁ େରାେବାଟ୍ ତି ଆରି କରି ବି େସ ନି ଜ
ଇeାେର େଯଉଁ ଗହକୁ , େଯଉଁ ାନକୁ ଚାହVବ େଗାଟିଏ ମୁହୂ[େର
ଯାଇପାରି ବ କାେଲାମା ତ ସହଜେର ଯାଇପାରି ବ, ଏତଦ୍ବ%ତୀତ
ବହBେଲାକ, େଦବେଲାକ ମଧ% ଯାଇପାରି ବ ତା ପାଇଁ ବି େଶଷ କି ଛି
ଶnିର ଆବଶ%କତା ପଡ଼ି ବ ନାହV େସ ସମ\ ଭାଷାେର କଥାବା[ା ଓ
େଲଖାେଲଖି କରି ପାରି ବ ଏଠାେର ଥାଇ अନ% ଗହକୁ େଦଖିପାରି ବ
ଏବଂ ନି ଜର ବଂଶ ବି \ାର ମଧ% କରି ପାରି ବ
େର¿ି ଫାୟାର୍ : ତୁ େମ େସହି େରାେବାଟ୍ ତି ଆରି ବo କରିଦି अ
अ§ିେଲଟର୍ : କି l କାହVକି? ସାର୍?
େର¿ି ଫାୟାର : ଆଛା କୁ ହ େସଇ େରାେବାଟ୍ *ାରା ତୁ ମର ଲାଭ
କଣ େହବ?
अ§ିେଲଟର୍ : ବି ଶ ବହBାtର ଖବର ଜାଣିେହବ ଏହା ବ%ତୀତ
अତୀତେର କଣ ଘଟିଥିଲା ଓ ଭବି ଷ%ତେର କଣ ଘଟିବ େସ ସବୁ
ଜାଣିେହବ
େର¿ି ଫାୟାର : ତୁ େମ େବାଧହୁଏ ଇତି ହାସକୁ ଧ%ାନେର ପଢ଼ି ନ
ଏହି ପରି ବୁ uି ଖଟାଇ ମନୁ ଷ% ଜାତି ନି ଜ ବଂଶ େଲାପ କରି େଦଲା
େସମି ତି ଆେମ ବି କରି ବା ନା କଣ? ଆମର ବଂଶକୁ

େଲାପ

କରି େଦବା?
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अ§ିେଲଟର୍ : େସ ମୁଖ  ଥିଲା
େର¿ି ଫାୟାର : ନା ମନୁ ଷ% କଦାପି ମୂଖ  ନଥିଲା ନି ଜର ସୁଖ
ସ ାeo% ପାଇଁ େସ େରାେବାଟ୍ ତି ଆରି କରିଥିଲା େବାଧହୁଏ େସ
ଜାଣିନଥିଲା ତାହା *ାରା ତା’ ନି ଜର େକେତ kତି େହବ େସ ଭାବି ଲା,
ତା ମନ ମୁତାବକ କାଯ% କରି ବ ଏହି େରାେବାଟ୍ ଯଦି ତୁ େମ ତି ଆରି
କରି ଥିବା େରାେବାଟ୍ ଭଳି େହାଇଯାଏ, ତାହାେହେଲ ତୁ େମ କଣ
କରି ବ?
अ§ିେଲଟର୍: ତା େହେଲ ଆପଣ କଣ କହୁଛiି ? ମଁୁ ଏେତ ଦି ନ
ଧରି କରୁଥିବା ଏହି େପାେଜ¿କୁ अଧାରୁ ଛାଡ଼ି େଦବି ? ନା ମଁୁ େମାର
େପାେଜ¿ अଧାରୁ ଛାଡ଼ି ପାରି ବିନି େମା ତି ଆରି େରାେବାଟ୍ ସୂ
କାଯ%kମ େହବାକୁ ଆଉ अଧି କ ସମୟ ଲାଗିବନି 
(େର¿ି ଫାୟାର୍ : ରାଗିଯାଇ େସଠାେର ଚାଲି ଗେଲ)
अି େଲଟର୍ : େମା େପାେଜ¿୍ ଏେବ ସୂ ସୁଇଚ୍ ଟିପିେଲ
େରାେବାଟ୍ କାମ କରି ବା ଆରm କରି ବ
ଏହି ଶୁଣି ନାରଦ \Ê େହାଇଗେଲ ଗେବଷଣା କkକୁ ସଫା
କରି ବାପାଇଁ ନି ଯୁn େରାେବାଟ୍ ଆସି ନି ଜ କାମ କରୁଥିବା େବେଳ
ଭୁ ଲେର ନୂ ତନ େରାେବାଟର ସୁଇଚ୍ ଟିପି େହାଇଗଲା େରାେବାଟ୍
ତୁ ରi୍ କାଯ%kମ େହାଇଗଲା ଏବଂ କkେର ଥିବା अନ%ାନ% ସମ\
ସି ମକୁ ବo କରିେଦଲା ନାରଦ) ଉପିତି ଜାଣିପାରି େସ ତା)ୁ
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କରି େଦଲା ଏବଂ ତା ପେର େସ ଏକଛତବାଦ ଶାସନ

ଚଳାଇଲା
ନାରଦ ପୃଥିବୀ ଭମଣେର ଆସି ବାର ପoର ଦି ନ େହାଇଗଲାଣି,
େକୗଣସି େଖାଜଖବର ନାହV ସ ଗେ ଲାକେର ଏହି ବି ଷୟେର ଚା
େହବାକୁ ଲାଗିଲା େଦବତା ମାେନ ଏହି ଖବର ବି ୁ)ୁ

େଦଇ

ନାରଦ) ଭଲମo କଥା ବୁ ଝି ବାକୁ ବି ନତୀ କେଲ ବି ୁ ନି ଜ ଦି ବ%
ଚkୁେର େଦଖିପାରିେଲ େଯ ନାରଦ ମୁ[{ େହାଇ ବhକ अଛiି  ଏବଂ
ପୃଥିବୀ ପୃ+େର େରାେବାଟ୍ ମାନ) ରାଜତ ଚାଲି ଛି େସ ଆଉ ଏ ସବୁ
ସହ% କରି ପାରି େଲ ନାହV େସ ତୁ ରi ଏହି ବି ଷୟ ପଳୟ)ାରୀ
ମହାେଦବ)ୁ ଜଣାଇେଲ ମହାେଦବ ନି ଜର ତୃ ତୀୟ ଚkୁ ବି \ାର କରି
ପୃଥିବୀେର େହାଇଥିବା अେନକ ପରିବ[ନକୁ ଧଳ
ୂ ି ସାତ କରି େଦେଲ
ନାରଦ ନି ଜ ସ ରୂପ ପାଇବା ପେର ତୁ ରi େଦବେଲାକକୁ ପାନ
କେଲ
େଦବେଲାକେର ପହିବା ପେର େସ ଭୂ ପୃ+େର େଦଖିଥିବା ସମ\
ବୃ [ାi ବଖାଣିେଲ ଯାହା େଦବତା ମାନ)ୁ ଆେମାଦି ତ କରୁଥିଲା ଏବଂ
ବ%ଥିତ ମଧ%
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 ଫଳ
କମର
ଆମ ଗଁାେର ମହାiି ଆ ଜେଣ ରହୁଥିେଲ। ତା)ର ହାତୀଟିଏ
ଥିଲା। େସ ଗଁା... ଗଁା ହାତୀ େଦେଖଇବାକୁ

ଯାଉଥିେଲ। କି ଛି

ଧାନଚାଉଳ ସାେର ଦି ’ ପଇସା େରାଜଗାର କରି େପଟ େପାଷୁଥିେଲ।
ହାତୀଟିକୁ ସମେ\ ଭଲ ପାଉଥିେଲ। କାରଣ େସ େକେବ କାହାର kତି
କରୁନଥିଲା। ଗଁା ସାରା अବାଧ ଚଳପଚଳ କେର। ହାତୀଟି ସକାଳୁ ଗଁା
ପାେଖ ଥିବା ନଈକୁ ଗାେଧାଇବା ପାଇଁ ଯାଉଥିଲା। ନଈକୂେଳ ପଭୁ
ଶି ବ) ମoିର। େସଠାେର ପହି ହାତୀ ଆଂେଠଇ ପଡ଼ି ଶୁ¤େଟକି
ପଣାମ କରୁଥିଲା। ପtିତ େଗାେସଇଁ ଭାରି ଦୟାଳୁ ଥିେଲ। ସବୁ ଦି ନ
ତାକୁ େଯାଡ଼ି ଏ କଦଳୀ ଖାଇବାକୁ େଦଉଥିେଲ। ହାତୀ ଖୁସିେର କଦଳୀ
ଖାଇ ନଈ अଭିମୁେଖ अଗସର େହଉଥିଲା। ନଈରୁ ଗାେଧାଇ ସାରି
େପେଟ ସଫା ପାଣି ପି ଇ ଆସି ମoିର ପାହାଚ ଉପେର ପୁଚୁକା
ମାରୁଥିଲା।

ଯ’ଦªାରା

ମoିର

ପାହାଚ

ପରି ାର

ପରି eନc

େହାଇଯାଉଥିଲା।
ଥେର ପtିତ େଗାସାଇଁ ସହର ଯାଇଥାiି । େସଥିପାଇଁ ମoିର
ବି ୁପି ୟା ପଜ
ୂ ାରୀ

 କି ଛି ଜେଣନି ।
ଦାୟି ତª ପtିତ) ପୁअ େନଇଥାଏ। େସ େଗାଟିଏ ମୁଖ
ହାତୀ ସବୁ ଦି ନ ପରି ପହିଲା। ପଣାମ କଲା। କଦଳୀ ଆଶାେର ଚାହV
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ରହି ଲା। େସେତେବେଳ ପtିତ) ପୁअ ମାଳ ଗୁୁଥିଲା। େହେଲ
ତା’େଦଇ େହଉନଥିଲା। େସ ରାଗି ଯାଉଥିଲା। ହାତୀକୁ େଦଖି ତା ରାଗ
ପମେର। ଝି )ାସି େହାଇ କହି ଲା, “ରହି ଥାେର କଦଳୀ ଖିଆ। ଆଜି
ଭଲ ପାେନ େଦଉଛି ।” ତା ପେର ହାତୀ ଶୁ¤କୁ ମାଲ ଗୁା ଛୁିେର
େଚ)ି େଦଲା ତୁ ହାକୁ ତୁ ହା। ବି ଚରା ହାତୀକୁ ଭୀଷଣ କ େହଲା। େସ
ବି ଳିବିେଳଇ ନି ରାଶ େହାଇ ନଈକୁ ମୁେହଁ ଇଲା। ଗାେଧାଇ ସାରି ମଇଳା
ପାଣି ପି ଇ ଆସି ମoିର ପାହାଚେର ପୁଚୁକି େଦଲା। ପାହଚ ସାରା
ମଇଳା େହାଇଗଲା।
ତାହା ପtିତ) ପୁअକୁ ସଫା କରି ବାକୁ ପଡ଼ି ଲା। େସ ନି ଜର ଭୁ ଲ
ପାଇଁ अନୁ ତାପ କରୁଥିଲା। େଯମି ତି କମ କରିଥିଲା େସମି ତି ଫଳ
ପାଇଗଲା।

କୁ ଶେମଲ, ଝାରସୁଗୁଡ଼ା
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କବିତା ବିଭାଗ
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ଭାବନା ଆଜିର
ବି ତିଯାଇଥିବା ଜୀବନର ଛବି ଭାବନାେର ଆେସ େଯେବ
ଭାବି େଲ ଲାଗଇ ହଜି ଲା ଜୀବନ ମି ଳି ଯାଆiା କି ଏେବ!
ଏ କଥା କହି େଲ େଲାକ େଯ କହି େବ ପାଗଳ େଲାକଟା କି ଏ?
ସମୟ ତ େକେବ ପଛକୁ ଚାେହଁ ନା, ଧାଉଁଥାଏ ସଦା ସି ଏ
ସମୟର ସାେଥ ପାଦକୁ ମି ଳାଇ ଆଗକୁ ଚାଲଇ ଯି ଏ
ଦୁ ଃଖକୁ ପାେଶାରି ସୁଖକୁ ଆଦରି ଚାଲି ପାରି ବେର ସି ଏ
ଆସି ବ ବତାସ, େଶାକ ଓ ହତାସ ଜୀବନ ନଈେର େକେବ
ହାରି ବନି ସି ଏ ଜୀବନ ପଥେର ନଡରି ଚାଲି ବ େଯେବ
ଦି ନ ଓ ରାତି କୁ କାେଖଇ େକାେଳଇ ସମୟଟି ଏଠି ଚାେଲ
ଗଗେନ ପବେନ ହଜି ଯିବ ସB ତି - ଜୀବନଟା ଚାଲି ଗେଲ

ଭnସାଲେବଗ ନଗର, ବହBପୁର, ଓଡ଼ି ଶା

ଡଃ େଗୗରୀ ପସାଦ ମହାପାତ
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ବୟସର ବାତ%ା ବହି ଗଲା ପେର
ବୟସର ବାତ%ା ବହି ଗଲା ପେର,
ଏଇ ମୂଲକର ଗଳି କoିେର
ଫୁଟି ଫୁେଟନା େଗାଲାପ
ଛୁଟି ଛୁେଟନା ମହକ;
ଫୁଟୁ ଥିବା ଚା, ମଲ| ୀ ଓ େହନାେର
ନଥାଏ ଗhର ପେଲପ
ବୟସର ବାତ%ା ବହି ଗଲା ପେର
ଲାେଗ େଯମି ତି ସବୁ ଆେଡ଼
ଭରି ଯାଇଛି ନି େ\ଜତା
େଭାର ଛअଟାରୁ ରାତି ଦଶ ଯାଏଁ
ନି ଜକୁ ସେତଜ ରଖୁଥିବା ମଣିଷଟିଏ
ସେତ େଯମି ତି ହେରଇ ବସି ଛି
ତା’ର କାମି କା ପଣିଆ, ଚାଲାଖି ଆଉ
ସବୁ କୁ ହାସଲ କରିବାର େଯାଗ%ତା,
ଶି ଶିର କୁ ମାର େଚୗଧୁରୀ

ବୟସର ବାତ%ା ବହି ଗଲା ପେର
ଏଇ ମୂଲକର ଗଳି କoିେର
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ଆେମ ସବୁ େସଇ ନି େ\ଜ ନାଗରି କ
ଆଶାଶନ
ୂ % େହାଇ ମ{ଂ ୱାକ୍ କରୁ
ଆେଲାଚନା କରୁ କି େକଟ୍ ବ%ାଟର ଗତି
ଉ[ର େକାରି ଆର ଯୁuଂେଦହି ବା ଚାଷବାସ
ଓ ସମାଜର ପାତ ଗତି ବି ଷୟେର
ଡାଇେବଟିସ୍, ହୃଦେରାଗ୍, ରnଚାପ
ଆେସ ଆମ ଚି iାର ପରି ସରକୁ
େବଶୀ ନା\ିବାଚକ ଆେଲାଚନା କରି କରି
ଆେମ ଧରୁ ନି େ\ଜ େହବାର ପଥ
ଜସ{ଗାଈ kୀର, ବଏଲର କୁ କୁ ଡ଼ା, ଔଷଧ େଗାଳି
ଆhାମାଛ ଓ ହାଇବି ଡ଼୍ ପରିବା ତ ଆମରି ଖାଦ%
ଆେମ େତଣୁ ବୁ uିହୀନ ଓ ହତବାକ୍ େହବାକୁ ବାଧ%
କି ପରି ହଟିବ ଏ ନି େ\ଜତା
ଆେମ ପୁଣି େହବୁ ଚଳ, ଚଳଚଳ
ଆମ ବୟ ମଥାତେଳ ଥିବାର अନୁ ଭୂ ତି
କାମ େଦବ ଗଢ଼ି ବାକୁ ଏ ସମାଜକୁ
େସଇ ଚି iା ଆଜି ଏଠି େସଠି ସବୁ ଠି 
ତଥାପି ଆଶା अଛି
अଛି ଆଗକୁ ମାଡ଼ି ବାର ଇଛା
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େଯେହତୁ ଚାଲି ଛି ଆମର ପଶାସ ଓ ନି ଶାସ
ଏବଂ ଏେବ ବି ଆେମ ଜୀବି ତ
େସଇ ପଶାସ ଓ ନି ଃଶାସ ମଝି େର
ରହି ଛି ବି ଶାସ; ଚି ହc ି ଛiି ତାକୁ ବହBାନୀ
ବି ଶାସ ଥିେଲ ଭରସା ଆେସ
ଓ ହଟିଯାଏ ନି େ\ଜତା
ପୁଣି ଭରି ଯାଏ ସେତଜତା, ଆଗକୁ ମାଡ଼ି ବାର
ଦି ବ%ଭାବ ଓ ଦି ବ%ଲୀଳା ଆରm ହୁଏ
େସଥିପାଇଁ ଆମକୁ ଶାi େହବାକୁ , ଶୃଳି ତ
େହବାକୁ େହବ, ଆଗହ ସହକାେର ନି ଃଶାସ ପଶାସର
ଯାତାକୁ ନି ରୀkଣ କରି ବାକୁ ଓ ଧ%ାନ କରି ବାକୁ େହବ
ବହBେବତା) ନି େpଶେର ଓ ପତ%k ପରି ଚାଳନାେର
କରି ବାକୁ େହବ ଆମର େଦୖ ନିକ ସାଧନା
ନି ୟମି ତ ଭାେବ ଲୟ ରଖିବା
अs େହଉପେଛ ଧ%ାନ କରି ବା
ଏବଂ େଶଷେର ସ ଗୀ ୟ ଆନo ଲାଭ କରିବା
ପୃଥିବୀର ମାୟାେମାହ ହଟିଗେଲ କଣ େହବ
ସ ଗୀ ୟ ଶାiି , ସୁଖ ଓ ଆନoେର
ଆେମ ସମୃu େହବା
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ସମ\)ୁ ଭଲ ପାଇବା ଓ ଆଦର କରି ବା
ଏବଂ ସମ\)ର ସୁଖ ଆନo ପାଇଁ
ପାଥନା କରି ବା ଭଗବାନ)ୁ 
ବୟସର ବାତ% ବହି ଗେଲ କଣ େହବ
ସ ଗୀ ୟ ସୁଷମାେର ଆେମ େହବା
ମହି ମା ମtିତ, େସଥିପାଇଁ ବି ଶାସର
ସହ ଆସ ଆେମ େହବା ସତତ େଚିତ
ବୟସର ବାତ%ା ବହି ଗଲା ପେର
କି ଛି ଦୁ ଃଖ ନାହV
अଛି ଖାଲି ଶାiି , ସୁଖ ଓ ସ ଗୀ ୟ ଆନo

ମାନପୁର, େଗାବuନପୁର, ଯାଜପୁର
ଭାମ%ଭାଷ : ୮୭୬୩୭୫୫୫୮୧
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ଏେବ ବି େରବତୀ
ଏେବ ବି େରବତୀ ବିଛି
ଆମ ସମାଜେର, ଆମ ହୃଦୟେର
ନାରୀ ଶି kାର ମଶାଲ ଜାଳି
ଶହ ଶହ ନାରୀ) ଭିତେର

ପାଠ ପଢ଼ି ବାର ସ ପcେର ବି େଭାର ହୁଏ
ବଡ଼ େହବାପାଇଁ ଆଶା ବାେh
ସମୟ ସହି ତ ଚାଲି ବାକୁ େଚା କେର
ମାତ, ଏ ସମାଜ ତାର ଇeାକୁ
ରସାତଳକୁ ଚାପି ଦିଏ,
ରାତୀର ଝରା େଶଫାଳି ପରି
େସ अସମୟେର ଝଡ଼ି ଯାଏ
ନୀଡ଼ ରଚି ବା ଆଗରୁ ନୀଡ ତାର ଭାିଯାଏ
ବାପା ମା’ ତାକୁ ପରକରି
ଡଃ ସଂଜୀବ କୁ ମାର ପାଣିଗାହୀ

ଆର ପାରି କୁ ଚାଲି ଯାiି
ବାସୁେଦବ ହାତ ଛାଡ଼ି ଦିଏ
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ସଂସାର ତାର ପଦା େହାଇଯାଏ
ବାଡ଼ି େର ତାର ବି ଲୁଆ ଡି ଏଁ
ଏଥିପାଇଁ େଦାଷ ହୁଏ ତା’ ପାଠପଢ଼ାର
ତା ଶି kାର

ଆଜି ବି ସମାଜେର अh ଗଳି େର
କୁ ସଂାର ଓ अh ବି ଶାସର ନି ଆଁେର
अେନକ େରବତୀର ଜୀବନ
ଜଳି ଜଳି ପାଉଁଶ େହାଇଯାଏ
ଆଜି ବି େସ ରହି ରହି ଶୁେଣ େଲା େରବତୀ... େଲା େରବି ... େଲା ନି ଆଁ... େଲା ଚୁ ଲି ...
ପାଠ ପଢ଼ି ବାକୁ ଗଲାେବେଳ
ବୁ ଢ଼ୀ ମା କୁ େହ ଝି अଟା! ପାଠ କଣ?
ରhାବଢ଼ା ଶି ଖ, ପି ଠାପଣା ଶି ଖ,
େଝାଟି ଦି ଆ ଶି ଖ, ଦହି ମୁହଁା ଶି ଖ

ଏେବ ବି ସମାଜେର
अେନକ େରବତୀକୁ ପୁତ ସiାନଠାରୁ
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ହୀନ ଚkୁେର େଦଖାଯାଏ
କନ%ାଭୃ ଣ ହତ%ା କରାଯାଏ
ଝି अ ଜନମ େହେଲ ବାପାମା’) ମନ
ଦୁ ଃଖେର ଭରି ଯାଏ

େରବତୀ ସି ନା अକାଳେର ଝଡ଼ି ଗଲା
ମାତ ଏବ ବି अେନକ େରବତୀ) ପାଣ ସ)ଟେର
କୁ ସଂାରର ନାଗଫାଶ ଭିତେର ଆସ ବାଇବା ତା)ୁ
େହ ସମାଜ! ଛାଡ଼ अh ବି ଶାସ
ନ େହେଲ ନି େ ଘଟିବ ସବନାଶ

ବାରି ପଦା, େକା+ା, ମୟୁରଭ}
ଭାମ%ଭାଷ : ୯୪୩୮୪୭୦୦୨୭
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େଘାଷଯାତା
ରଥାରୁଢ ଜଗନc ାଥ, କାଳି ଆ ଠାକୁ ର,
ଚଉଦି େଗ ପୀତି ଏବଂ ଭnିର ଲହର।।
ଚକ ଗେଡ, ରଥ ଚାେଲ ଘଘର ନି ନାଦ
ହରି େବାଲ ହୁଳହୁଳି ପକିତ ବି ଶ ।।
ସେ ଥାiି ବଳଭଦ, ସୁଭଦା ଭଗିନୀ
ସୁସ´ି ତ ରଥ ତି ନି ଜନମନ ହାରୀ।।
ରହି ଯାଏ ଦୂ େର କାହV ବାଇଶି ପାହାଚ,
ସି ଂହାସନ, ସି ଂହ*ାର ଓ ଶୀମoିର।।
ବଡଦାେt अସୁମାରି ମଣିଷ) ଭିଡ
ଜାତି ଧମ ବ ନାହV ସଭିଏଁ ସମାନ।।
ଭକତ ବଳ ନାମ ତା) ଭାବଗାହୀ
अ¯ୁ ତ ଏ େଘାଷ ଯାତା ଦୀନଜନ ପାଇଁ।।
ପତି ତପାବନ ସି ଏ କରୁଣା ସାଗର
ସାମ% ଏବଂ େପମର ଜୟ ଜୟାକାର।।
ସସିB ୍ତା ମହାiି

ମହାନଦୀ ବି ହାର, କଟକ ଓଡ଼ି ଶା
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ତୁେମ ଆଉ ମଁୁ
ତୁ େମ ଧଆ
ୂ ଁ ଭ[{ ଆକାଶ
ମଁୁ ମହୁଆ ପବନ,

ତୁ ମ କsନାର ସୀମା ଲÐିବା

େମା ପେk କସାଧ%।
ତୁ େମ अମ®ାନ ଉପନ%ାସ
ମୁ अେଲାଡ଼ା କବି ,
ଚାହVେଲ ବି େକେବ େଲଖିପାରିବି ନି
ତୁ ମ ଇÀିତ କବି ତା।
ତୁ େମ अଶାi ସାଗର
ମୁ ଶାi ନଈବାଲି ,
ତୁ େମ ଦାଉ ସାଜି ପାର
ମଁୁ ନି ରୁପାୟ ଖାଲି ।
ତୁ େମ େମୗସୁମୀ େମଘର ଛୁଆଁ
ମଁୁ େସ ବଷାଭିଜା ଭୂ ଇଁର ବାସନା,
ପବୀଣ କୁ ମାର କବି

ତୁ ମ ଆଗମନ ଆେଣ
େମା ବା\ବତା।
ସାଦକ, “ବଣମଲି| ”
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ଆହାନ

କବି ତା େହଉ କି ମନ ଭାବନା,
େହଉ अବା ଗs ଆତB ରଚନା।

ହୃଦେୟ ସଭି )ୁ େଦଇଛି ାନ,
ପତି କାର ନାମ अେଟ ଆହାନ।।

ନୂ ତନ େଲଖକ ନୂ ତନ ଚି iା,
ଦି अiି ସମାେଜ ମଳ ବା[ା।
ଭାଷାକାର)ର ଭାଷାର ମାନ,
ସବଦା अkୁ ରେଖ ଆହªାନ।।

ଓଡି ଆ ସାହି ତ% େପମୀ) ପାଇଁ,
ସୁoର ମାଧ%ମ ସାଜି ଛି ଭାଇ।
ମଧପ
ୂ େଯସନ ମଧୁ ସhାେନ,
ଭାଷା ସାହି ତ%ର ମଧୁ ଆହାେନ।।
ତୁ ଷାରକାi ପସାଦ

ସାଧୁବାଦ େଦବି ସାଦକ)ୁ ,
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ଏ ଘେର ାନ େଯ େଦେଲ ଆମକୁ ।
ଓଡ଼ି ଆ ଭାଷାର ରଖି ଛି ମାନ,
ପରି ବ[ନର ସ ର ଆହªାନ।।

ଭାଷା ସାହି ତ%ର ସାଜି ସାରଥି,
େନଇ ନାହV େକେବ େସତ ବି ରତି ।
ରଥଯାତା କେର କଳାେମାହନ,
ସାହି ତ% ଯାତା କରୁଛି ଆହାନ।।

ବରୀ, ଯାଜପୁର
ଭାମ%ଭାଷା - 9853092630
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ଚିiା
ଚି iାକୁ କହି ଲି, େହ ବhୁ ,
ବହୁତ େହାଇଗଲା ତୁ ମର ବhୁ ତା
ଏେବ େମାେତ ଏକୁ ଟିଆ ଛାଡ,
ଦୟା କରି ଦୂ େର ଚାଲି ଯାअ,
ଆଉ ନ େଫରି ବାର ଶପଥ ନି अ ।
ଚି iା ଟିେକ ହସି ଲା,
େମା ନି ରn ମୁହଁକୁ େଦଖି ଲା,
ପୁଣି ଥେର ହସି କହି ଲା,
େହ େମାର अେବାଧ ବhୁ ,
େମାେତ କି ା େଦାଷୀ କର,
ମଁୁ ତୁ ମକୁ ଜାବୁ ଡି ଧରି ଛି େବାଲି ?

େକେଡ ଯତନେର,
ସାଉଁଟି ଆଣିଲ େମାେତ
ବି ନୟ ମହାପାତ

େକେତ अନାବନା ସକରୁ,
ଆଶାରୁ, ଆଶ)ାରୁ,
େମାହ ଆଉ ମାୟାରୁ
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େଲାଭ ଆଉ େପମ ପଣୟରୁ
ମଁୁ ତୁ ମକୁ ନୁ େହଁ ବରଂ
ତୁ େମ, େମାେତ ସାଇତି ରଖିଛ,
ତୁ ମ ମନ ମ\ିେର,
ଧାର ଆଧାରର ସୁତ ଭୂ ଲି ଗଲ?
ତୁ ମ अହଂକାରକୁ ପଚାର
କରି କରାଉ ଥାଏ ମୁହV,
େମା ବି ନୁ अନ% ଗତି ନାହVର
अହଂକାର ତୁ ମ ଚି iାର କାରଣ ।

େମାେତ େଦାଶ ନୁ େହଁ
ବରଂ ଧନ%ବାଦ ଦି अ,
ମଁୁ अଛି େବାଲି ତ,
ତୁ େମ ସଂସାରେର अଛ ।
ଯାହା ବି କରୁଛ
େମା କଥା ଭାବି କି କରୁଛ ।
ମଁୁ अଛି େବାଲି ଭଗବାନ ମେନ ପେଡ,
ମoିରେର େକାଳାହଳ ଶୁେଭ ।
େପଟ ଚି iା ନ ଥିେଲ ସେତ,
ଏେତ, ନାଟ ହୁअiା କି ପରି ?
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ପତି !
ତୁ ମ ହାତ ସହ ହାତଥାପି
ଚାଲି ଲିଣି ବହୁତ ବାଟ
ତଥାପି ମଁୁ ପଡ଼ି ନାହV ଥକି
(େତଣୁ) ତୁ ମ ପାଖରୁ ମଁୁ ମାଗିନିଏ
ଏ ଜନB, ପରଜନB
ସାତଜନB ଯାଏଁ ସେସcହର ହାତ
େଲାଡ଼ା ନାହV ସି oୁରଠୁ ବଡ଼ କି ଛି ଧନ
ତୁ ମ ଗୃହ ସ ଗେ ମାର
ତୁ େମ େମାର େପରଣାର ଉ
(େତଣୁ) ତୁ ମ ପାଖରୁ ମଁୁ ମାଗିନିଏ
ଜନB ଜନBଧରି ପରମ ଐଶଯ% 
ରୂପଠାରୁ अରୂପ ଯାଏଁ
ସୃି ଠାରୁ ସା ପଯ%i
ଜନB ମୃତୁ%ର ଉu େର
ତୁ େମ େମାର ଏକଇ ସୁବାଟ
ଶୀମତି अନା ପ'ନାୟକ

 ି,
(ପତି ହV େଦବ, ପତି ବh
 ୁ , ପତି ଗତ
ପତ%ା ସମାଗତି ନା \ି େଦୖ ବତଂ ବା ଯଥା ପତି )
ବାଲି େମଳା, ମାଲକାନଗିରି, ଓଡ଼ି ଶା
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େମା ମାଆ...
ମାଆ...
ଋଷିବିନି ଋଷିବିନି
ମାଆ ଆଉ ଋଷିବିନି
େତା ପଣତ ପରା େମା ପାଇଁ ସ ଗ 
अଝଟ ମଁୁ କରି ବିନି
ମାଆ अଝଟ ମଁୁ କରିବି ନି [୧]
ଭୁ ଲି ବିନି ଭୁ ଲି ବିନି
ମାଆ କଦାପି ଭୁ ଲି ବିନି
ରାତି ପାହାiାରୁ ଉଠି କାମ କରୁ
େତା ଦୁ ଃଖ ସହି ପାେରନି
ମା େତା ଦୁ ଃଖ ସହି ପାେରନି [୨]
କାoିବି ନି କାoିବି ନି
ମାଆ ଆଉ କାoିବି ନି
अଝଟ କେଲ ମଁୁ ତୁ େକେତ େଗହ| ା କରୁ
ମାଆ ତୁ େମା ମାନି ନୀ
अ)ିତା ପାଢ଼ୀ

ହଁ ମାଆ ତୁ େମା ମାନି ନୀ [୩]
ରାଗିବିନି ରାଗିବିନି
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ମାଆ େକେବ ରାଗିବିନି
ଦି ନରାତି ତୁ ହି େକେତ କାମ କରୁ
ରାଗି ମଁୁ କ େଦବି ନି
ମାଆ ରାଗି ମଁୁ କ େଦବି ନି [୪]
କରି ବିନି କରି ବିନି
ମାଆ ଆଉ କରି ବିନି
େକେତ ଜଗିଥାଉ େମା ଚଲା ପଥକୁ
ସମୟ ନ ମଁୁ କରିବି ନି
ମାଆ ସମୟ ନ ମଁୁ କରି ବିନି [୫]
ପଢୁ ଥିବି ପଢୁ ଥିବି
ମାଆ ମୁହV ପଢୁ ଥିବି
େତା ସପନ ପରା ପର
ୂ ଣ କରି ବି
େତା ସାନ ସଦା ଜଗୁଥିବି
ମାଆ େତା ସାନ ସଦା ଜଗୁଥିବି [୬]
େକହି ନାହV େକହି ନାହV
େମା ମାଆ ପରି େକହି ନାହV
େକେତ େଯ ଯତନ େକେତ େସବାଚା
ସାତ ଜନମେର ଭୁ ଲି ବିନି
ମାଆ ସାତ ଜନମେର ଭୁ ଲି ବିନି [୭]
ଆହାନ ଇ-ପତି କା ସୂ  ନି ଃଶୁ! ବି ତରଣ େହତୁ ଡା େଜ%ାତି ପସାଦ ପ'ନାୟକ) *ାରା ପତି +ି ତ ଓ ପକାଶି ତ | Aahwaan.com | 240

ଆହାନ ଇ-ପତି କା, ଶତକ ସଂରଣ, ଜୁ ଲାଇ ୨୦୧୮

Download Magazine from www.aahwaan.com

ପାରି ବିନି ପାରି ବିନି
ମାଆ େତା ଋଣ ସୁଝି ପାରି ବିନି
େତା ଚରଣ ଧଳ
ୂ ି ଆଶି ଷ େମାହରି ,
େତା ବି ନା ବିପାରିବି ନି
ମାଆ େତା ବି ନା ବିପାରି ବିନି [୮]

ଷ+ େଶଣୀ ଛାତୀ,
େଜନି ଥ୍ ଇଂରାଜୀ ମାଧ%ମ ବି ଦ%ାଳୟ
ଏରତାଳ, ଭଦକ, ଓଡ଼ି ଶା
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ଆଖିର ଲୁ ହ
ଆଖିର ଲୁ ହ
କେର େମା ସହ ପରିହାସ
ପାଗଳ ପରି ତା ବ%ବହାର
ବଡ଼ अମାନି ଆ ତା’ର େରାଷ [୧]
େଛାଟ ପି ଲାପରି
କେର େମା ପାଖେର अଳି
କେହ ମି ଛେର ସମୟ ବରବାଦ କରି
କାହV ସାରୁଛୁ କଲମରୁ କାଳି [୨]
କ’ଣ େଯ ଉ[ର େଦବି
ଏଇ ଆଖିର େସାତକୁ େନଇ
କି ପରି ତାକୁ ବୁ ଝାଇବି
ଦୁ ଃଖକୁ ପାଖରୁ ଦୂ େରଇ [୩]
ତଥାପି କୁ େହ କଲମ କାଳି ନୁ େହଁ
ଏହା େମା ମନର ବି େଦାହ
ଜୟi କୁ ମାର ସାହୁ

କଲମ ସାହାଯ%େର େଲଖୁଛି
କାଗଜ ଉପେର େମା ହୃଦୟ [୪]
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କାହାଣୀ ଏକ ସାଧାକାଗଜର
ଜାେଣନି ମଁୁ କି ଏ
କଣ ବା େମାର ଇତି ବୃ[ି
ଶୁଣିଛି अେନକ କଥା େମା ବି ଷୟେର
ପୁରାଣ ଗ ଓ ଉପନି ଷଦେର
କି ଏ କେହ ମଁୁ କାେଳ ସାଧା କାଗଜ ଟିଏ
କି ଏ କେହ ମଁୁ ସ ୟଂ ସଂପ
ୂ  ପୁ\କଟିଏ
କି ଏ କେହ େମାର ଓଁକାର ନାଦେର
ଯୁଗର अୟମାରm...
କି ଏ କେହ େମାର ଆହା’ର ନି ନାଦେର
ତି ନି ଯୁଗର ବି ଲୟ...
େମାର ପତି ଟି ପୃ+ାେର अେନକ କାହାଣୀ
କି l ପତି ଟି କାହାଣୀେର ମଁୁ ଏକ
ନି ରୁpି ଚରି ତ ମାତ...
କି ଏ କେହ ମଁୁ ଆଜି ସମାଜେର अସୁରkିତ
କା[{କ୍ ପାଣି ଗାହୀ

କି l ମଁୁ େଯ େମାହରି ଗଭେର अସୁରkିତ
ପତି ଟି ମୁହୂ[ େମା
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କାହାଣୀ ହV କାହାଣୀ...
େସ ମାଆର ଲାଳନ େହଉ अବା
ବାପା) ଆକଟ
ଭାଇର ଆଖି ର ତାଗିଦ୍ େହଉ
अବା ସ ାମୀର अେହତୁ କ ଜି ଦ୍
ପି ଲାମାନ) ପତି ବାଲ%ତା େହଉ
अବା େସମାନ)ର अବୁ ଝାପଣ
ସମାଜର अh अନୁ ଶାସନ େହଉ
अବା ନି ଜ ମନର अiଦହନ
ସବୁ ତ ଲି ପିବu ପାରÊ େମାହର
ତଥାପି , ମଁୁ ସାଧା କାଗଜଟିଏ
କାରଣ େମା ଇeାେର
ନା ତ ମଁୁ କି ଛି େଲଖି ଛି
ନା େଲେଖଇ ପାରି ଛି...
କାରଣ ମଁୁ ନାରୀ
ନାରାୟଣ)ର ରୀପୁ ଦଳନର
ଏକ ମାଧ%ମ ମାତ...
େମାରି ଆଖିେର ଲୁ ହ ବି अଛି ଲହୁ ବି
େମାରି ବୁ କୁ େର kୀର ବି अଛି ନୀର ବି
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େମାରି ଗଭେର ବି ଷ ବି अଛି अମୃତ ବି 
େମାରି ହାତେର ଶ¬ ବି अଛି ଶା¬ ବି
େମାରି ଭିତେର ମଁୁ ବି अଛି ଆଉ ମଁୁ ତ ବି
ତଥାପି ,
ସମାଜ ଆଖିେର ମଁୁ ସାଧା କାଗଜ
କାରଣ ପତି ଟି ପୃ+ାେର େସ େଦଖିଛି
େମା अସହାୟତାର କାହାଣୀ
ପତି ଟି ସଂଳାପେର େସ ଶୁଣିଛି
େମା ନୀରବତାର ରାଗିଣୀ...
ପତି ଟି ଚି ତେର େସ େଦଖିଛି
େକେବ ନଗc ବି ବଶତା
କି l ଏଥିପାଇଁ
କାହାକୁ ବା ଦାୟୀ କରି ବି...!
େମା ନି ଜକୁ ନା େମା ନି ଜତକୁ ...?
ପଶc ଏକ ସାଧା କାଗଜର...

ବହBପୁର, ଓଡ଼ି ଶା
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ଭି kା ନୁେହଁ ଶିkା
ଶି kାରୁ ବିତ

େଯେତ ଏକଲବ%
अଫୁଟା କଢ଼ି ର
ବoୀର ବnବ%
ଶି kା ବଦଳେର
ମାଗୁଛiି ଭିkା
ଉପହାସ କେର
ତାକୁ ସବଶିkା
ଭିkା ନୁ େହଁ ଶି kା
ଦି अ ନାରୀନର
ଶି kା େଖାଲି ପାେର
ସବୁ ବo*ାର
ନାଳ-ନpମାେର
ମଇଳା େହାଇେର
ଏମ୍. ବି ଜୟ କୁ ମାର

ଫୁଟପାେଥ ସେଢ଼
ଖାଇବା ନ ପାଇ
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ଆଜି ବି ରହି ଛି
ପkପାତି େଦାଣ
ତାଜା ଖବରର
ଜଳi ଉଦାହରଣ
ପଭାବ ବି \ାର
ଏଲ୍.ପି .ଜି ପାଇଁ
ପଡୁ ଛiି ବଳି
ସୁେଯାଗ ନପାଇ
ଭିନc ରୂପ ନାେମ
ଶି kା अବ%ବା
ଗଧ େହାଇ ଶି ଶୁ
େବାହୁଛiି ବ\ା
େଲଖି ନି ଜ ଭାଗ%
ଧନ% କମବୀର
ସଂଘଷ କରୁଛି
ଜୀବନ ଯୁuର
ସାମଥ% ବଳେର
େକେତ ଏକଲବ%
ନି େଜ ନି ଜ ଗୁରୁ
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ପାଳiି କ[ବ%
ପତି କୂଳେର
ଲଢ଼ାଇ ତା)ର
ପାଇବାକୁ ନି ଜ
ହକ୍ अଧି କାର

ଉ[ରା ଶାସନ, ଗୋତୀ ନଗର
ଭୁ ବେନଶର - ୪୨
ଭାମ%ଭାଷ : ୭୯୭୮୭୮୪୧୩୦
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ତୁେମ ଆସୁଥିଲ
ସାଗରର େଢଉ ଫିିେଦଲା ତୁ ମକୁ
ଗୁଡ଼ାଏ ଶାମୁକା ସହ
ବାଲି ଶଯ%ାରୁ ନି ଜକୁ ସାଉଁଟି
ମଁୁ ଛାଡ଼ି ଯାଉଥିବା ପାଦଚି ହcକୁ ଲk% କରି େନଲ
ତେମ ଆସୁଥିଲ
ଗୁଡ଼ାଏ अ)ାବ)ା ରା\ା େଦଇ
ନାଗେଫଣୀ େଯଉଁଠି
ତମର େଯୗବନର ରସକୁ ଜଗିଥିଲା
ପାହାଡ଼ର ବkେଭଦି େଯେତେବେଳ
ରnାn ତମ ଶରୀର ଜାମୁଡ଼ାଳର ଉହାଡ଼େର
ବାଇ ଚେଢ଼ଇର ବସା ପରି ଝୁଲୁ ଥିଲା
େଦଖିଥିଲି ତୁ ମ ସତୀତ
ପବି ତତା, େମା ନି ଲଜ
 େଚେହରା
ହେଜଇ େଦଲ ତମ ଇତି ହାସ, ଭବି ଷ%ତ
अେଶାକ ପଧାନ

କାହାପାଇଁ?
କାହାପାଇଁ ନି ଜର ସତୀତର ପରୀkା େଦଇ
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କ’ଣ େମା ପାଇଁ
ଯି ଏ ଯୁଗଯୁଗ ଧରି ତମକୁ
ବଳାାର କରି ଆସି ଛି, ନି ଆଁେର େପାଡ଼ି ଛି
ମେନାର}ନର େଖଳନା ତେମ ଯାହାପାଇଁ
ଧନ% ନାରୀ ତେମ କାiି ର ବାହକ
ଯୁେଗ ଯୁେଗ ନି େଶି ତ
 ତମ ସତୀତ
ତଥପି ତେମ ପବି ତ ନି ମଳ
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କୃ ଷକ ଭାଇ
କୃ ଷକ ଭାଇେର କୃ ଷକ ଭାଇ
ହଳ ଲଳକୁ ସେର େନଇ
ବି ଲକୁ ସअଳ ଯାଉ
ମହାନେo ହସି ହସି 
ବି ଲବାଡ଼ି େଯେତ ନାନା ଫୁଲଫଳ
ଚାଷ କରି େକେତ ସୁନାର ଫସଲ
ଯାହା ତୁ ଫଳାଇ ଥାଉ
ତାହା େଦଖି ଖୁସି େହଉ
ଉାଦନ କରୁ ଖାଦ%ଶସ% େଯେତ
ମୁtଝାଳ ତୁ େt ପି ଇ ପି ଇ େକେତ,
ତଥାପି ମନେର େତାର
ଟିେକ େହେଲ ନାହV େkାଭ
ପତ%kେର अବା ପେରାkେର େହଉ
ସଭି) ମୁହଁେର ଆହାର ତୁ େଦଉ
ଭାଗି ରଥୀ ଯାନୀ

ଉଦାର ହୃଦେୟ େତାର
ତି େଳ ବି ନଥାଏ େଲାଭ
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अମଳ କରି ତୁ ନି ଜ ଶମବେଳ
ଜନମୁେଖ ତୁ ହି େଦଉ ସବୁ େବେଳ
ଚାଉଳ, ପନି ପରି ବା
ଦରକାର େଯେତ ଯାହା
େଯେତ ବି ଶବାସୀ ବିଛiି ଯଦି
ମାନବ) ପାଣ ରହି ଥିବ ଯଦି
ବି ଶାଳ ଏହି ଜଗେତ
ତୁ ଏକା େକବଳ ସାହା
ଝଡ଼ଝ}ା େଯେତ କର ସବୁ ସହ%
ବାଧା ବି ଘc ପାଇଁ ତି େଳ ନାହV ଭୟ
ହୃଦକୁ କରି ପଥର
ଧନ% େହ ଜୀବନ େତାର
ସୁଖ ଦୁ ଃଖ େଯେତ ରହି ଛି ସଂସାେର
ସବୁ ତ ସମାନ ତୁ ମରି ଆଖିେର
େସଥିପାଇଁ ପରା ତୁ େମ
େଶ+ ପୁअ ଏ ମାଟିର
ଦଳପଡ଼ା, ଭାୟା: ଖଜୁ ରୀପଡ଼ା
କhମାଳ, ୭୬୨୦୧୨, ଓଡ଼ି ଶା
ଭାମ%ଭାଷ : ୯୪୩୮୦୨୬୮୪୮
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ଖାସ୍ ତୁମରି ପାଇଁ
ସାରା ରାତି େମାେତ अନି ଦା କରିଲ
ଭାବୁ ଛି ତୁ ମକୁ ବସି
େମାେତ ଛାଡ଼ି େଦଇ ନି େଘାଡ଼ ନି ଦାେର
େଶାଇଗଲ ତୁ େମ ହସି 
ତୁ ମ ବି ନା ଏଇ ତନୁ ମନ ପାଣ
ଲାେଗନାହV କି ଛି ଭଲ
ପାେଶଥିେଲ ତୁ ମ େକାମଳ अେର
କରୁଥାiି ଖାଲି େଗଲ

ଆଇନଜୀବି ,
େବାଲକଣା, େଡଲା, ପୁରୀ

ହୃ ଷି େକଶ ପାଢ଼ୀ
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ଏେବର ରଜ
ରଜ େଦାଳି କଟକଟ
ଆସ ଉେଠଇବା ନି ଜ ଫअଟ
ନି ଜ ଫअଟେଲା
ଦି ଶୁଥିବା ଝଟମଟ
ରଜ ପାନ ଲାେଗ ମି ଠା
େତା ଭଉଣୀର ଫअଟ ପଠା
ଫअଟ ପଠାେଲା
ଭାଇ ଏେଣ ହଟହଟା
େପାଡ଼ପି ଠା ଭାରି ସ ାଦ
େସcହ, ଶରଧାେର ନଥାଏ ଖାଦ
ନଥାଏ ଖାଦ େଲା
ଆକାେଶ ଭାେସ ବଉଦ
େଗାରୀ କାେନ ସୁନାଝରା
ପାଦର ପାଉଁଜି ଧବଳ ପରା
ଧବଳ ପରାେଲା
ଦି େଶ ବଡ଼ ମେନାହରା
ସୁନାରି େଦହେର େଦାଳି
अନାମ ଚରଣ ସାହୁ

ସୁନାରୀ ଆନo ତହVେର େଖଳି
ତହVେର େଖଳି େଲା
େଟାକା) ଭାରି ଗହଳି 
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ନି ରୀହ ସସB ି ତା
ନବମ େଶଣୀର ଝି अଟିଏ େସହି

ଯଉବନ େଦେହ ଶ କରି ନାହV
କୁ oୁ ଲି ଗଁା ନାମଟି ତା’ର
ବାପାମାଆ)ର अେଟ ଆଦର
ଦି େନ ସାସାଥି େମେଳ ବାହାରି ଲା
େଫରୁ େଫରୁ ରାତି अhାର େହଲା
अhାର ରାତି ସାଜି ଲା ବଇରୀ
ଖାକି ବାଲା ଦେଳ େହାଇେଲ ଶି କାରୀ
ରାkସମାେନ ତାକୁ କେଲ ବଳାାର
ଶୁଣିେଲ ନାହV େକହି ତା ଚି ାର
ସ ାଭିମାନ ତା’ର ସବୁ ନ େହଲା
ସମାଜ ଆଗେର କଳ)ିନୀ ସାଜି ଲା
େଦାଷ ନଥାଇ ବି ସାଜି ଲା େଦାଷୀ
େଦାଷୀମାେନ ଏଠି ବୁ ଲiି ଆସି 
ମେହoପତାପ ସ ାଇଁ

ସରକାର େନତା ସଭିଏଁ କହି େଲ
େକହି ନ%ାୟ ତାକୁ େଦଇ ନ ପାରି େଲ
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େଶଷେର କହି େଲ ପାଗଳ ସାଜି ଛି
ମି ଛ କଥା ଯାକ ଖାଲି େସ ବକୁ ଛି 
ଆଖି ଲୁ ହ ତା’ର ଆଖିେର ରହି ଲା
ନି oା, अପବାଦ ସହି ନ ପାରି ଲା
ମରଣକୁ ନି ଜ ସାଥି କରି େନଲା
େଶଷେର ନି ଜର ଜୀବନ ହାରିଲା
ଏଇ କ’ଣ ଆମ େଦଶର ନ%ାୟ
ସବୁ ଆେଡ଼ ଗେଲ ଖାଲି अନ%ାୟ
ଆସ ଭାଇଭଉଣୀ ଏକତ େହବା
अନ%ାୟ ବି ରୁuେର ସମେ\ ଲଢ଼ି ବା

କନି + ଗେବଷକ, (ଫାମାସୀ)
ହାଇଦାବାଦ, େତେଲାନା
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ମେତ ମରଣ େହଉ
କାଳି ଆେର କାଳି ଆେର ନୀଳାଚଳି ଆ
ଶୁଣି ଯାଆ ଗୁହାରି େମାହର
ସହି ପାରୁନାହV ଦୁ ଃଖ ଆଉ ଜମା
ମେତ ମରଣ େହଉ ଏଥର

ବି ଶାସ ଭରସା ସବୁ ଗଲା ହଜି
ଏ କପଟୀ ଦୁ ନି ଆ ଆଗେର
ମରୁଥାଏ ନି ତି ଜଳି ଜଳି ମୁହV
ତୁ eା ନି oା अପବାଦେର

ଭାବଗାହୀ ତୁ ହି ଭnଭାବ ବୁ ଝି
ଯାଚି ପରା େଦଉ ବର
ମାଗୁନାହV କି ଛି ଧନ ଦଉଲତ
ଛେଡ଼ଇ େନ ପାଣ ବାୟୁ େମାର
କାହcଚରଣ ସାହୁ

ବଡ଼ େଦଉଳେର ବସି ଚୁ କାଳି ଆ
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ବୁ ଝୁଛୁ ଦୁ ଃଖ ସୁଖ ଦୁ ନି ଆର
ଡାକୁ अଛୁ ତେତ ବି କଳ େହାଇ ମଁୁ
ନ ଶୁଣ କି ା ଡାକ େମାହର

ଦୀନବhୁ ନାମ ବହି अଛ ତୁ େମ
ଶୀେkେତ ଉଡ଼ାଇ ଧଜା
େକାଟି ଜୀବ)ର ହରୁअଛ କ
ଦି अ କାହV େମାେତ ସଜା

ମଁୁ ଛାର ପାମର କି ପରି ଭଜି େଲ
ମଣିମା ଶୁଣିବ ଡାକ େମାହର
େଶଷଥର ପାଇଁ ଏତି କି େମା अଳି
ମେତ ମରଣ େହଉ ଏଥର
ମେତ ମରଣ େହଉ ଏଥର...

ମ.ରାମପୁର, କଳାହାtି
ଭାମ%ଭାଷ : ୯୫୫୬୮୨୨୪୪୭
ଇେମଲ୍ : kahnuchsahus@gmail.com
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ମୃତୁ%
ସବୁ ସତ% ମେଧ% ଏକା
ସତ% ଏକା ତୁ ହି
ମଁୁ अଧମ ବୁ େଝ ମି ଛ
ବୁ ଝି ବି ବା କାହV
ସଂସାରର ପାପାଗିc େର
ନି ମ´ି ତ ରହି
ନି ଜ ସ[ା ଭୁ ଲି ଯାଏ
ନି େଜ କି ଏ ମୁହV
େପମ ଏଠି ସ ାଥସିu
ପତାରଣା ପ
ୂ 
ଭଲ ପାଇବାର ନାହV
ଟିେକ ମାତ ଚି ହc
ସବୁ ଏଠି କି ଣାବି କା
ଜୀବନ ହି ସାବ
ପକାଶ ଚo ପtା

ସବୁ ରି ମୂଳେର ସ ାଥ
ସବୁ ଏଠି ମି ଛ...
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େଭକ ନଥିେଲ ଏଠି
ମି େଳ ନାହV ଭିକ
ସବୁ ଏଠି अଭିନୟ
ଧରା ରମ
ସବୁ ରି ମୂଳେର େସଇ
େଗାେଟ କଥା ସତ
ଜନB ଏଠି ମି ଛ ଆଉ
ମୃତୁ% ଏକା ସତ%
ମୃତୁ% ଏକା ସତ%...
ମୃତୁ%...

କଲ%ାଣପୁର, ଭୂ ଇଁପୁର, ଯାଜପୁର
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ଚିଗୁଲିଆ ବଷା
େଦଖ େଦଖ, େଯଉଁଠି ବି ଠି ଆ ହୁଏ
େମା େଦହେର ଜମା
ଲାେଗନା ପାଣି ଛି ଟା ଟିଏ
ତେମ କି l ବଷା େବାଲି
କହି ବୁ ଲି ବା କ’ଣ ଠି କ୍ ମେନହୁଏ[୧]
ପବନକୁ ସାକରି ତେମ ବି Îିଯାअ
ଗଛମୂେଳ ଓଳି ତେଳ େପାଟ{େକା େକାଣେର
ଛପି ଗେଲ ବି ତେମ କ’ଣ ପହି ନ ଯାअ?
ତେମ ହV, ତେମ ହV ଆଦ କଲା ଗୁଣଟିଏ
ତଥାପି , अନି ଳ ତୁ ବଡ଼ େବାଲି
ଜଣାଇବା କ’ଣ ଠି କ୍ ମେନହୁଏ?[୨]
ଏମି ତି ତ अନାଇ ଥା’iି ଚରାଚର
କି ଶଲୟ ଭରା ବୃ k
େମଘ ମହ| ାର ପବ
ୂ ର
 ତାନେସନ ସୂର
ରିଭୁ ଆଭୁ ଷଣ ପtା

ମୟୁରୀର ମୂeନା ବା ଚେକାରୀ କାoଣା
ଯାହା ଯାହା େଖାସାମଦୀ ଶୁଣ ଥରୁଟିଏ

ଆହାନ ଇ-ପତି କା ସୂ  ନି ଃଶୁ! ବି ତରଣ େହତୁ ଡା େଜ%ାତି ପସାଦ ପ'ନାୟକ) *ାରା ପତି +ି ତ ଓ ପକାଶି ତ | Aahwaan.com | 261

ଆହାନ ଇ-ପତି କା, ଶତକ ସଂରଣ, ଜୁ ଲାଇ ୨୦୧୮

Download Magazine from www.aahwaan.com

କି ଛି େଦଇ, େକେତ କାଳ अେପkା
ରଖି ବା କ’ଣ ଠି କ୍ ମେନ ହୁଏ?[୩]

ଆହ| ାଦେର ଭରି େଦବା ପାଇଁ अଛି ତନୁ େମାର
େଦଖ କରି ଛି ଗିହୀରିଆ ନଦୀ ଖାଲପରି
େଯେତ ବା େଦଉନ, ସାଇତି ରଖିବା ମଁୁ ଜାେଣ
ଏଥିେର ନାହV ଜମା अହଂକାର କି ିଏ
ଜାଣି ଜାଣି ବାଦଲ ଫଟା କରି
ବନ%ା କରି େଦବା କ’ଣ ଠି କ୍ ମେନହୁଏ?[୪]
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ଆତBତୃି
େବେଳ େବେଳ ଏମି ତି ବି ହୁଏ
ଆଖିର କ´ଳରୁ ସବୁ କଳା ସ ପc େନଇଯାଏ
େଯେତ ରୀନ ଫୁଲେର ସେଜଇେଲ ବି
କଳାରେ ସବୁ अiଲୀନ ହୁଏ

େଘାର अରଣ% अhାରେର
अଦୃ ଶ% ମୁଖ ମtଳ अ ପତୀୟମାନ ହୁଏ
ତଥାପି େକହି ଜେଣ ସେତ अବା
ସ ପcର ସହରୁ ବହୁଦୂ ରକୁ ଚାଲି ଯାଏ

ଇeା ହୁଏ ତା ସହ ଲଂଘି ଯିବାକୁ
ସାତ ଦରି ଆ େତର ନଈ
ନଥିବ େଯଉଁଠି ଈଷ%ା, େଲାଭ
ଛଳନା କାଳି ମାର ଛାଇ
ସ ାତୀ ବoନା କର

ବିେହବ େସଠି
ନି ାପ ଶି ଶୁର ହୃଦୟଟିଏ େନଇ
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େଲାଡ଼ାନାହV ରାଜାର ପାସାଦ
अବା ନାହV େଲାଡ଼ା ସାତବାଟି ସଦ
ଖାଲି ଟିେକ ଶାiି ର େଜାଛନାେର
अଚି iାର ସୁଖ ନି ଦା େଲାଡ଼ା
ଆତBତୃ ି ମି ଳିଯିବ
ଆଉ କି ଛି ନଥିବ ଦରଦ
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ମାଆ : ଦୁଇଟି କବି ତା
ପୁअ େଛାଟ ଥିବାେବେଳ ମାଆର େବଦନା
ପୁअ େମାର କି ଛି ଖାଉନି ,
େପଟ ପି ଠିେର ଲାେଗ
ବେଳଇ ବେଳଇ େଖାଇେଲ
େକାେu ତାଟିଆ ଭାେ
ନୂ ଆ ବ¬ अବା ପୁରୁଣା
ଜାଣି ପାେରନା ସି ଏ
ମଳମୂତ ତ%ାଗ କରଇ
ବଡ଼ ଦୁ  ବି ହୁଏ
ବୁ େଲଇ େନେଲ ମଁୁ ଯାଏ େସ
କି େଣ ନାନା ଦରବ,
ଖୁସି ଲାେଗ େମାେତ େଦବାକୁ
ତା’ର ଇeା ସରବ
ଝରାଇ ଦି ଏନା ଲୁ ହ ମଁୁ
ମେହଶର ସାହୁ

ତାର ଦୁ ଇ ନୟନୁ ,
ଏକୁ ଟିଆ କାହV ଛାେଡ଼ନା
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ଡରି ପି ଶାଚ ହନୁ 
ରାତି ରାତି ମୁହV ଶୁଏନା
ଜର ଥtା େହାଇେଲ,
କାମଧoା ସବୁ ଛାଡ଼ି ମଁୁ
େଦେଖ ଆଗ େମା ପି େଲ
େକେତ ମାନସି କ କରି ମଁୁ
ତେତ ପାଇଛି ଧନ,
ବଡ଼ େହାଇ ସଦା ବୁ ଝି ବୁ
ଦୁ ଃଖୀ ମାଆର ମନ

ପୁअ ବଡ଼ େହବାପେର ମାଆର େବଦନା
କାହVଗଲୁ ଛାଡ଼ି ଧନେର
ମାଡ଼ି ଆେସ अhାର,
େକହି ନାହV ଚି ହcା େମାହର
ସବୁ अଜଣା ପର
ଦି अଁ ଦରଶନ କହି ଲୁ
େକେଣ ଛାଡ଼ି ତୁ ଗଲୁ ,
ବୃ u ବୃ uାମାେନ କାoiି
କି ଆଁ ଏଠି ଛାଡ଼ି ଲୁ
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ମୁଇଁ େକେବ ତେତ ଧନେର
ମି ଛ କଥା କହି ନି,
େଦଉଳକୁ େନଇ କାହVେର
େକେବ ଛାଡ଼ି ଆସି ନି
େବାହୁ କଥା ଶୁଣି େଶଷେର
ଆଶମେର ଛାଡ଼ି ଲୁ
ବିଥାiି ଦୁ ଇବରଷ
ଦୁ ଇ ଦି େନ ମାରି ଲୁ
अନ% ବୃ u ବୃ uା କୁ ହiି
େଫରି ବନି େତା ପୁअ
ଥେର ଛାଡ଼ି ଗେଲ ଆଶେମ
ଭୁ ଲି ଯାଆiି ଲୁ ହ
େବାହୁର ଯଣା ସେହ ମଁୁ
କୁ େହ ନାହV ତ କି ଛି,
ନାତି ନାତୁ ଣୀ) କଥାେର
ଆଜି ମେନ ପଡୁ ଛି 

େଗାପୀବି hା, ବାହBଣଗଁା, ବାେଲଶର
ଭାମ%ଭାଷ : ୯୬୬୮୩୬୩୨୭୦
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ମଁୁ େଖାଜୁ ଛି ...
...
ମଁୁ େଖାଜୁ ଛି .....
ଏମି ତି ଏକ ଦରଦୀ ସାଥୀଟିଏ
ଦରଦ ବୁ ଝି େମା ପାଇଁ େଦବ ଦରଦ ଢାଳି ଯି ଏ
ସୁଖ ଦୁ ଖକୁ ନି ଜର ଭାବି
ପର अପଣା ମେନ ନରଖି େହବ େମା ହସ ଲୁ ହର ଭାଗୀ

ମଁୁ େଖାଜୁ ଛି .......
ଆଖିେର େମାର ନି ଦ ସାଜି ବ
ରାତି ଦି ନ େମାର ସ ପc େହବ
ସକାଳୁ ନି ଦରୁ ଉଠାଇ େଦବ
ସକାଳ ସୁରୁଜ େଦଖାଇ େଦବ

ମଁୁ େଖାଜୁ ଛି ......
େସ େମା ମନ ମoିରେର ଯାଇ
ଦୀପକ୍ ଷଡ଼ୀ

େମା ପାଇଁ ଧପ
ୂ ଦୀପ ଲଗାଇ
ମାଆ)ଠାେର ଶୁଭ ମନାସି
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ବ%}ନ ସବୁ େଦବ ପରଶି

ମଁୁ େଖାଜୁ ଛି .....
ଭସାଇ ପୁଣି େକାଳାଇ େନବ
ମି ଠା ମି ଠା କଥା କାେନ କହି ବ
ଓଢଣୀ ତେଳ ଲାଜ ରଖି ବ
ଚି ରଦି ନ ପାଇଁ ସାଥିେର ଥିବ

अଧ%ାପକ,େରାଲାt ଫାମାସୀ କେଲଜ
େଖାଡାସି ଂଗି, ବହBପୁର – ୧୦
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..
अଣସର ଘେର ରହି ..
अଣସର ଘେର ରହି େହଉअଛ ଚି କିିତ
ପାବନ ଦଶେନ ଭn େହଉ अଛiି ବିତ II
କି ଲୀଳା ରଚୁ ଛ ପଭୁ ବୁ ଝି ବ କାହV ପାମର
େତାର ଲୀଳା ବୁ ଝି ବାକୁ ସାମଥ% अଛି କାହାର II
େତାହର ମହି ମା େତାେତ अଟଇ େଯ अେଗାଚର
ତବ କୃ ପା ପା େହେଲ ବୁ ଝଇ ଭକତ ନର II
अନି ତ% ଶରୀେର ବ%ାଧି ସୁନିିତ ସନାତନ
ଦି ବ% ଲୀଳା ମାଧ%ମେର କରାଉ अଛ ସB ରଣ II
ପାରÊ କମ େଦାଷେର ପୀଡି ତ ହୁअଇ ଜନ
େକଉଁ ଦୁ ମ ନି ମେi ତବ ତନୁ େର ପୀଡନ II
ମାତା ମହାଲkBୀ ସାେଥ କରୁअଛ କି କପଟ
ନବ ବି ବାହି ତା ଦାରା େହଉअଛି ଛଟପଟ II
ଏେଡ ନି ଦାରୁଣ ପଭୁ ବୁ ଝନି ନାରୀ େବଦନା
ବାସର ଘେର ପତୀkା କରି ଛି ସି hୁ ଦୁ ଲଣା II
ହି ମାଂଶୁ େଶ୍ରର ବାରିକ

ଲk ଲk ଭnଗଣ ବାହାେର ପତୀkା ରତ
େକେବ େହବ ଦରଶନ କଳାମୁଖ ପଦBପାଦ II
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ପoର ଦି ନ ଲାଗଇ ପoର ଯୁଗ ବି େଶଷ
କଳା ବଦନ ନ େଦଖି ସରିବ କି େମା ଆୟୁଷ II
अiରେର ଭରିଦି अ ତବ ଭକତି ବି ଶªାସ
ମରି ଗେଲ ମରି ଯିବି େଦଖୁଥିବି ସିB ତହାସ II

ବରି+ अଡ଼ି ଟ अଧି କାରୀ
 ନଂ : ଟାଇପ୍-୩, ୨୦୧
କାଟର
ନୂ ଆ ଏ ଜି କେଲାନୀ, ନୂ ଆପଲ| ୀ,
ଭୁ ବେନଶର - ୭୫୧୦୧୨, ଓଡ଼ି ଶା
ଭାମ%ଭାଷ : ୯୯୩୭୧୨୫୮୪୨
ଇେମଲ୍ : hsbarik1970@gmail.com
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ସାହି ତ% ହି ତସହ ଯାହା ବ[ମାନ
ବ%ତୀତ କରୁଛୁ ସମୟ ସାହି ତ% େସବାେର
‘ସାହି ତ% ହି ତ ସହ ଯାହା ବ[ମାନ’
ଯଦି ଏହି अଥେର ଧରି ନି ଆଯାଏ େତେବ ଆେମ ସବୁ ବ[ମାନ କ’ଣ ନି ଜର ହି ତ କରୁଛୁ?
ହସ ଲାେଗ, ହି ତ अଥେର ସାହି ତ% କଥା ଭାବି ଲା େବଳକୁ
अଥ େଯଉଁଠି अନଥ ସୃି କରି ପାେର
ହି ତ अଥେର ସାହି ତ% ଏଠି अହି ତ ସୃିକେର
ଜାଣି ଜାଣି ବhୁ େକେବ ସାହି ତ%ରୂପୀ
ନାଗସାପର ଲାୁଡ଼େର କାନ କୁ tାଇବ ନାହV
େସ େଚାଟ ମାରି ବ, ତା ବି ଷର ଜªାଳାେର ଜଳି ବ ତୁ େମ
େସ ବି ଷର ଜªାଳା ବଡ଼ ପଖର
ଖାଲି ତୁ େମ କ ପାଇେଲ ତା’ର ପତି କି ୟା େଶଷ େହବନି
ତୁ ମ ପରି ବାରର କି ଛି େଲାକ)ୁ ଯଦି ଓ ନି ହତ
କରି ବନି , କି l ଆହତ କରି ଛାଡି ବ ନି ୟ
ଶୀରମା କାi୍ ମି ଶ

େହ ସାହି ତି%କ ବhୁ ଗଣ!
େକଉଁ ସାହସେର, େକଉଁଠାେର, କି ପରି ଭାବେର
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େଭଟିଲ େସ ସାହି ତ%ରୂପୀ ସପକୁ?
ବି ଛା ମ ନ ଜାଣି ନାଗ ସାପର ଲାୁଡ଼େର
କାନ କୁ tାଇଲ କି ଆଁ? ପାଇବ କି ଏ ପରାଭବ?
ନାହV ବhୁ ନାହV, ତୁ ମର େକୗଣସି अଧି କାର ନାହV ତୁ ମ ସiାନକୁ ତା ବାପାଠାରୁ ମି ଳୁଥିବା
େସcହ ଟିକକୁ କାଢି େନବାର
ତୁ ମ ¬ୀ)ୁ ମି ଳୁଥିବା େପମେର अଂଶୀଦାର େହବାର
ତୁ ମ ବାପାମା)ୁ ମି ଳୁଥିବା େସବାକୁ କମ କରି ବାର
ତୁ ମ ଭାଇ ଭଉଣୀ)ୁ ପର କରି ଦୂ େରଇ େଦବାର
ସମାଜର ନି ବିଡ଼ ସକକୁ କାଟି ଛି ନc କରି େଦବାର
ନାହV ବhୁ ନାହV ତୁ ମର େସ अଧି କାର
ପରାଭବ ପାअ ସାହି ତ%ରୂପୀ ସପର ଲାୁଡ଼େର କାନ କୁ tାଇବାର!

ଭି.ଆଇ.ଏମ - .୨୬୮
େଶୖ ଳଶୀ ବି ହାର
ଭୂ ବେନଶªର -୭୫୧୦୨୧
ଭାମ%ଭାଷ -୯୯୩୭୨୬୮୦୧୨
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ଶାଶୁ େବାହୁର ସକ 
େବାହୁ ପି hୁअଛି

ଜରି ପକା ଲୁ ଗା
େସଇଟା କୁ ଆେଡ଼ େନଏେଟ ,
ଶାଶୁ ଲୁ ଗା ସାତ
ସି େଲଇ େହଲାଣି
ନୂ ଆ ଲୁ ଗା େବଶୀ େରଏେଟ ।
ବଷକୁ ଛ ଥର
ଶାଢ଼ୀ କି େଣ େବାହୁ
ଟ)ା ହୁଏନାହV ଓଏେ ,
ଶାଶୁ ପାଇଁ ଲୁ ଗା
କି ଣିଲା େବଳକୁ
କେହ ପୁରାଣ ଲୁ ଗା ପା େବ
अୁରୁ ଆପୁଲୁ
ପାଉଁରୁଟି ସହ
ରାେଜo ନାରାୟଣ େସନାପତି

କାଜୁ ବାଦାମ ର େପଏେ,
ମି Òେମଡ୍ ପଡ଼ି
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୍ କଫି ଟା
େବାହୁ ର େବକ ଫାଆ।
ଦି ପଟ ଶୁଖିଲା
ବାସି ରୁଟି ସାେଥ
ନାଲି ଚାହା ରୁ କअେପ ,
ଇଛା ନାହV ଯଦି
ପଖାଳ ଖାଉନ
କହୁ अଛି େବାହୁ ବହେପ ।
କଫି ପି ଏ େବାହୁ
ଦି ନକୁ ଛ ଥର
ତା ଚଏେସ ଟା ପୁରା େବ ,
ଶାଶୁ ଆଉ ଥେର
ଚାହା ମାଗି େଦେଲ
କେହ େପନ୍ ହଉନି େଚ ।
ସାରାଦି ନ ଏେବ
ଏମି ତି ଚାଲି ଛି
ଘେର ଖାଲି େଖେଟ େପଏେଟ ,
ଶାଶୁ ବୁ ଢ଼ୀ ଆଗ
ପାଟି େଖାଲି େଦେଲ
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େବାହୁ ମାରି କି କରୁଛି େସଏଟ ।
େବାହୁ ପାଲଟୁ ଛି ପୁରା କି ୟାଟ ,
ଶାଶୁ ର अବା େଦଖିକି ଲାଗୁଚି
ସି ଏ ବି େଲଇ ଆଗେର ରି ୟାଟ ।
ଦୁ ନି ଆଁ େର ସମେ\ ଏଭଳି ନୁ ହiି ।

ପାଇକତି ଗିରିଆ
େଖାuା
ଦୁ ରାଭାଷ- ୮୬୧୭୪୪୫୮୯୫
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ପରୀପାଇଁ କଥାଟିଏ
ତୁ ମର େମାअର ପର ଆପଣାର
କାହାର ନୁ ହଁ ଇ ଶି ଶୁ,
ଶି ଶୁ ଏଇ ଧରା ଧରମ ଦାtର
ଦୁ ଗା, ଲkBୀ, ଆଲ| ା, ଯୀଶୁ ।

କଢ଼ଟିଏ େଯେବ କअଁେଳ ଗଛେର
େକେତ ଯତନେର ତାକୁ ,
ଫୁଲଟିଏ େହାଇ ଫୁଟିବାକୁ ଦି ନ
ଗଣୁ अେଛ େଦଖି ବାକୁ ।

େସମି ତି ଆମର ଶି ଶୁ ପରି ଟିଏ
ତା'କଥା ଭାବି ଲ ଥେର,
ଆମ ମେନ ହୀନ ଭାବନା କାହVକି
ତା’ପାଇଁ ହୃଦେୟ ଭେର ।
ତପନ କୁ ମାର ସªାଇଁ

ଇୁଲ, ବଜାର, ଘର କି ବାହାର
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अନବାଡ଼ି କୁ େହଉ,
ତା’ ଖୁସିେର ଯି ବା ଆସି ବା ବାଟକୁ
ଆେମ କି ଆଁ अଟକାଉ ।

ଏମି ତି ଭାବନା ଆଣି େଲ ମନେର
କହି ଲ କି େହବ ଭାଇ,
େଫରି ବାକି ଆେମ େସହି ସମୟକୁ
ଆଦି ମ ମଣିଷ େହାଇ ।

ଆସ ଆେମ ଆମ େଦଶ କୁ ଗଢି ବା
କୁ କମ କରି ବା ଦୂ ର,
ଶି ଶୁ ଦୁ ମ କୁ ହଟାଇବା ପାଇଁ
ଉଠାଇବା ଏକ ସªର ।

ଜଳେଯାଗାଣ ଶାଖା
ରାଣୀହାଟ, କଟକ, ଓଡ଼ି ଶା
ଭାମ%ଭାଷ : ୯୦୪୦୦୩୩୩୯୦
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ବରଷା ରାତି
େଘାର ଗରଜନ
ବରଷା ରାତି
ଘଡଘଡ଼ି ଦି ଏ
ଥରାଇ ଛାତି
ମାେର ବି ଜୁଳି ,
େପାଖରୀ,ଖାତି ଆ
ପେଡ ଉଛୁଳି ।

େପାଖରୀ କୂଳେର
େବୁଲି ରାଣୀ
ବରଷା କୁ ଡାେକ
େଦଇେଲା ପାଣି
ବଜାଇ ବାଜା,
ଆସୁଛiି ଆଜି
ତପନ କୁ ମାର ସªାଇଁ

େମା'େବ ରାଜା ।
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ଗିରିଷମ ଋତୁ
ଗଲାଣି ଚାଲି
ଫୁଟୁ ନାହV ଆଉ
ଦାt େର ବାଲି
ପାଣୀ ଜଗତ,
େହାଇେଲଣି େମଳି
ସା ସାତ ।

ବରଷେକ ଥେର
ଏମି ତି ଦି ନ
ଆସି ବନି ଆଉ
ରଖେର ମନ
ଲଗାअ ଗଛ,
ଆଉ ସବୁ କାମ
କରି ବ ପଛ ।

ଜଳେଯାଗାଣ ଶାଖା
ରାଣୀହାଟ, କଟକ, ଓଡ଼ି ଶା
ଭାମ%ଭାଷ : ୯୦୪୦୦୩୩୩୯୦
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ଝରା ପତ
ଝରା ପତ- (ତାୱା ପବତର ଆତBା)-୬

ଏେତ ପତ ଭୂ ଇଁେର ପଡି ଛି
ହଳଦି ଆ ପଡି ତ ଗଲାଣି
ର ଚାଲି ତ ଯାଉଛି
ବସି େଲଣି ଆକାର ହରାଇ
କଣ ପାଇଁ ଭାି ଗେଲ ଖt ଖt େହାଇ ।

ଚଲା ରା\ାେର ଏେତ ପତ େଯ ପଡି ଛି
ରା\ା ହଜି ଯିବ
ଚଲା ରା\ା ଆଉ େଦଖାତ ଯି ବନି
କା ସବୁ ତେଳ ଲୁ ଚି ରହି ଥିବ
େକେତ ଖାଲ ଖମା ଥିବ ।

अେଶାକ ବି ଶªାଳ

ପତ ସବୁ ଶୁଖିଯାଉअଛି
ରା\ାେର ପଡୁ ଛି
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ଚଲାପଥ ହଜି ତ ଯାଉଛି
ପବନେର କଣ ପାଇଁ ଉଡି ତ ଯାଉନି
ବଷା ପାଣିେର େଧାଇତ ଯାଉନି
ଜoାମାେନ ଏେଣ େତେଣ ବୁ ଲୁ ଛiି
ନି ଜ ଛାପ ଛାଡି େଦଉଛiି ଚଲାର ପଥେର
ପୁଣି ଜମା େହାଇ ଯାଉଛiି ।

ଜoାମାେନ ଉଠି ଆସୁଥିେଲ
ଏେତ େପାକ ଥିେଲ ପାଦଚି ହcର ଉପେର
ଛାପ ଯାଉଥିଲା ତ ବଦଳି
ଧଳ
ୂ ି େହାଇଯାଉଥିଲା
ହଜି ଯାଉଥିଲା ତୁ ଷାର ପାତେର ।

ଝରା ପତକୁ େସ अନାଇଲା
ପାଦର ଚି ହcକୁ
ଜoାମାେନ େଦଉଥିେଲ ତ ଲି ଭାଇ
ବାଟ େଖାଜି ପାଉ ତ ନଥିଲା ।

ବରଫ ଭିତେର
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ବାହାେର ଠି ଆ େହାଇଗଲା
ତୁ ଷାର କଣିକା ଝରି ପଡୁ ଥିଲା
ପବନର ସହ
ବରଫେର ଢା)ି ଯାଉଥିଲା
ଚଲା ରା\ା େଦଖା ଯାଉ ତ ନଥିଲା ।

[ଚମରୀ ଚରାଳୀର ସB ତି]
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ମଁୁ ଓ ଈଶର
ମଁୁ ଓ ଈଶªର

ପରର ଭାରି ପି ୟ
ମୃତୁ%ର,
ଆେମ ବାର]ାର ମରୁ
ପୁଣି ଥେର अବତାର ପାଇଁ।
ଆେମ ଛାଡ଼ି ଯାଉଥିବା
ଦଦରା କiା, ଭା କୁ ଡ଼ି ଆ
ଦରଛି tା ଚପଲ, ଲାଉତୁ ]ା
अବା ଆପଣାର ଜୀବାଶB,
ନି ଲାମ ହୁଏ
ଉଁଚା ମୂଲ%େର।
େହେଲ,
ମଁୁ ନି େଜ ଈଶªର
ନି ଜକୁ अସହାୟ ପାଏ
େସୗମ%ଜି ତ ପtା

ନି ଜର ବି ଳାସି ତ କଏଦୀଖାନାେର।
େମା େକାଠରୀ ଚଟାଣେର
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अଜଗର ପରି ଲମି ଥିବା
ଡାହାଣିଆ ସୂରୁଜର ଛାଇ
େମାେତ େଠଲି ଦିଏ
ଏକ अଭିଶ କୁ mିପାକ ନକ ଆଡ଼କୁ
େସ ଯାତନାର अi ପାଇଁ
ମଁୁ କାକୁ \ େହାଇ ଚାହVଥାଏ
ସକାଳ अରୁଣର ଲାଲି ମାକୁ
ଆଉ ସକାଳର େକଇ ଖt
ମି ଶି େଭାଗ, ଫୁଲର ଚାଦର,
ମହମ ବତୀର ଆଭା ପେର
ମଁୁ ହତାଶ ଓ ନି ବା କ େହାଇ
ବସି ଥାଏ ଗmିରା ଭି ତେର।
ମଁୁ ଓ ଈଶªର
ପୁତନାର kୀର ପି ଇ ଜୀଇଁଛି,
େଚତନାର କସେର ଝୁଲୁ ଛି ,
ବି ଷାଦ ଜହର ପି ଇଛି ,
ମଁୁ େବାଲି ମଁୁ ନୁ େହଁ
ମଁୁ ଈଶªରର ପତାଡ଼ି ତ ଆତBା କହୁଛି
ମଁୁ ଓ ଈଶªର
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ଏକ ପୁଣି ଏକ ଆଉ ନୁ େହଁ
େସଥିପାଇଁ ଆମକୁ ତୁ େମ
େଖାଜି ପାର,
ରnେର, ଆାେର
ଲୁ ହେର, ମୃତୁ%େର
ଆଉ ମରି ମରି ଆସୁଥିବା ବି ଶªାସ ଭିତେର।
ମଁୁ ଈଶªର
ମଁୁ ଈଶªର କହୁଛି ।

ଓଡ଼ି ଆ ଭାଷା ଓ ସାହି ତ% ବି ଭାଗ
ବି ଶªଭାରତୀ, ଶାiି ନି େକତନ
ପି ମବ
୭୩୧୨୩୫
-୯୪୩୭୬୧୦୫୯୯
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ରଜପବର
 ମାହାତB%

ଆଷାଢ଼ ମାସର ପଥମ ବଷାର ଆଗମନେର େମଘ ଓ ମାଟିର ମି ଳନେର ମାଟି ମା ହୁ ଏ
ରଜସªଳା। ପଜନନkମ େହବାକୁ ଯାଉଥି ବାରୁ ତି ନି ଦି ନ ବି ଶାମ ଦି ଆଯାଏ ଧରିତୀ ମା’କୁ ।
ରଜସªଳା ତି ନି ଦି ନ ଯଥା-୧. ଚାtାଳି , ୨. ବହBଘାତି ନୀ ୩. ରଜକୀ କୁ ହାଯାଏ।

ରଜ ମଉଜ

ଆଷାେଢ ପହି ଲି ଛୁଆଁ
ଗରମକୁ େଦଖି ଲାେଗ ଛାନି ଆଁ
ଲାେଗ ଛାନି ଆଁ େଲା
କାମନାେର ଜେଳ ହି ଆ.... [୧]
ପାେଖଇ ଆସି ଲା ରଜ
ଗାଆଁ ଝି अ ସବୁ େହେଲଣି ସଜ
େହେଲଣି ସଜ େଲା,,,
ତି ନିଦିନ ଏେବ ହବ ମଉଜ..... [୨]
ରଜ େଦାଳି େପାଡ଼ ପି ଠା
ଗଛ ନାହV େବାଲି ମନଟା ଖଟା
ସେiାଷ ପ'ନାୟକ

ମନଟା ଖଟା େଲା ,,,
େଦାଳି ପାଇଁ ଚାଲ ପାକ ଯି ବା..... [୩]
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ପୁରଦି ଆ ମtାପି ଠା
ଏtୁରି ଆଡି ଶା ଲାଗୁଛି अଠା
ଲାଗୁଛି अଠା େଲା,,,,
अଡ଼ର େଦ’ ତୁ ମି ଠା..... [୪]
ବି େଦଶେର ବାପା ଭାଇ
େନାଟବoୀ ଠୁ କାମ ତ ନାହV
କାମ ତ ନାଇଁ େଲା,,,
େପାଷାକ କି ଣିନି 'ଜାଇ'..... [୫]
ବଣେର ଫୁଟିଲା ମଲ| ୀ
ପଇସା ପାଇଁକି ଏଟିଏମ୍ ଗଲି
ଏଟିଏମ୍ ଗଲି େଲା,,,,
ଏକାଉ ପୁରା ଖାଲି .... [୬]
ମତୁ ଆଲା ମେନ ମଉଜ
ସପନ େହଲାଣି ସରମ-ଲାଜ
ସରମ-ଲାଜ େଲା,,,
ଜି ନ୍ସ ପି hିବ ଭାଉଜ..... [୭]
ଦି ଶୁନି ବି ଡିଆ ପାନ
ତ]ାଖୁ, ମଦେର ସଭି) ମନ
ସଭି ) ମନ େଲା
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ଚାଲି ଛି ନୂ ଆଁ େଫଶନ....[୮]
େପମେର ନାହVଟି ଜାତି
ଘର ଭୂ ଆଷୁଣୀ କେର ପି ରତୀ
କେର ପି ରତୀ େଲା,,,
ଘେର ଚାରି ପୁअ, ପତି ..... [୯]
ପାଦେର अଳତା ନାଲି
ସବୁ ପରରା ବଣର ମଲ| ୀ
ବଣର ମଲ| ୀ େଲା
େସÓିେର ରଜ ପାଳି ଲି.... [୧୦]

- ସେiାଷ ପ'ନାୟକ, ଗ}ାମ
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ଯତି ବଚନ
|| ଯତି ବଚନ ||
ଶୀ ଲkBଣ କୁ ମାର େବେହରା (ଯତି )

ତପୀ ତପ ନ କରି େବ
अନc େଚାେରଇ ଭୁ }ିେବ
େୟ ସତ% ବଚନ େଯ,
ସ ାମୀକୁ ¬ୀ ନ ପଜ
ୂ ିବ
ପର ପୁରୁେଷ ରସି ବ
ଜୀେବ ଜାଣି ଥାअ େଯ । ।। ୪୧ ।।

ଆକାଶୁ ବରଷା ଜଳ
ଧରଣୀ ଲେଭ ଶୀତଳ
ଚାଷୀ କୁ ଳ ହେସ େଯ',
କଳି କାଳ କେହ କାେନ
ଲkBଣ କୁ ମାର େବେହରା

ଜଳି ତପନ କି ରେଣ
ପୃଥୀ େହବ ଖାର େଯ' । ।। ୪୨ ।।
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ଘେର ଘେର ରାଜନୀତି
ମି ଥ୍ଯା କଳହ ଦୁ ନୀତି
ଭିନc ଭିନc ଦଳ େଯ',
ଟ)ା ମଦ ମାଂସ ଯହV
ମତଦାନ ଥିବ ତହV
ଜୀେବ ଜାଣି ଥାअ େଯ' । ।। ୪୩ ।।

ସମାଜ ସଂୃତି ଧାରା
ଜାତି େଗାତ ପରରା
ସମାେଜ ନ ଥିବ େଯ',
ବନପୁ ପଶୁପkୀ
େଖାଜି ନ ପାଇବ ଆଖି
କଳି କାଳ अେi େଯ' । ।। ୪୪ ।।

ତପେନ ତରଳି ହି ମ
ବସୁhରା ଜଳ ମଗc
ଜୀେବ ଭାସୁଥିେବ େଯ',
ଶୁଣ ଆେହ ସୁଧୀ ଜେନ
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ବି ୁ ଦାସ ଯତି ଭେଣ
କଳି ଯୁଗ େଦଖି େଯ' । ।। ୪୫ ।।

କଳକାରଖାନା ମାନ
ଚତୁ p{ଗେର ାପନ
ସୁଜଲ ପଦା େଯ',
ବି ଷମୟ ପରି େବଶ
ଜୀେବ େହାଇେବ ନି େଶଷ
କଳି ଯୁଗ କେହ େଯ' । ।। ୪୬ ।।

େଯୗତୁ କ ସାବନି ପାଇଁ
ସମାଜ ସଂାର କହି
େଗାରା ଝି अ ଭଲ େଯ',
େବଶଭୂ ଷାକୁ ରସି େବ
अନc କୁ ନ ଆଦି େରେବ
ଜୀେବ ଜାଣି ଥାअ େଯ' । ।। ୪୭ ।।

ବାପ େଛଉt ସiାନ
ମାଆ ଥିେଲ ରେହ ମାନ
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େୟ ଯତି ବଚନ େଯ',
ସାବତ ମାଆ ଯାହାର
ସେତ अବା ଯମପୁର
ବି େତ ଦି ନ ଦୁ ଃେଖ େଯ' । ।। ୪୮ ।।

କବି କୁ ଟୀର
ଦtାସି ଂହା,ବାରେକାଟ
େଦବଗଡ (ଓଡି ଶା)
େମା-୦୯୬୬୮୨୪୨୭୨୦
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ମଁ ତୁମର େହବାକୁ ଚାେହଁ
ମଁୁ ତୁ ମର େହବାକୁ ଚାେହଁ
େଯୗବନ ଭରା ତନୁ ପରବେତ
ଜାଗାଟିଏ ପରା ଦି ଏ ,
ନାଚି କୁ ଦି ଚାପି ରଖି େଲ ବି େମାେତ
ଲ େଦଇ ପୁଣି ଚଢ଼ି େଲ ବି େକେତ
େମାର କି ବା ଆେସ ଯାଏ,
ଏ ହୃଦ ସୁ ଣ ତୁ ମକୁ ଚାେହଁ ...
ତୁ ମ ଠାେର ସମପ{ ଯାଏ...
ମଁୁ ତୁ ମର େହବାକୁ ଚାେହଁ ,,,,,,|
େମା ହୃଦ ସବୁ ଜ ସୀମା ବଳୟେର ...
ତୁ ମ अଧି କାର अଛି
େଯୗବନ ଭରା ପତି ଟି ପାହାେଚ
ଚାଲି ଯାअ କୁ ଦି ନାଚି ,
କରି ବିନି ମନା େଦବି ନି ଜଣା
ଫୁଟିବନି ପାେଦ କା
କା ତକ ସବୁ ତନୁ ଆଢୁ ଆେଳ
ରହି ବ କାମନା अଠା,
ନି ର}ନ ପtା

ରମଣର ପି ତୀ ବଷା
ଝରି ପଡ଼ୁଥିବ अଧରୁ ତଳି ପା

ଭିଜି ଯାଉଥିବ େମା କୂଆଁରୀ ବkଟା
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ଦି ଣୁଥିବ ସେତ ଦୁ ର ପରବେତ
ପୁଟିତ ଫୁଲ ଟିଏ,

େପମ ବରଷାେର ଗଜୁ ରି ଉଠି ଛି
କଢ଼ି ରୁ ଫୁଲ ଫୁଟି ବାହାରି ଛି

ଆଉ अେପkା କରିଛି ସି ଏ
ତୁ ମକୁ ଆସି ବା ଯାଏଁ..
ମଁୁ ତୁ ମର େହବାକୁ ଚାେହଁ ,,...,|
अବି ନାସନର अବଗାହନେର
ଚୁ ]ନେଟ ଆ)ିଦି ଏ
ପି ତୀ ପରଷେର ରତି ମଗcା େହାଇ
ଲାଜେର ଝାଉଁଳି ଯାଏ,
ଆ}ୁ େଳ अ}ଳି ଢ଼ାେଳ
ପି ତୀ ପରବର ମୁକୁଳା ତoାେର
ନି ଜକୁ ହଜାଇ କେହ,
ମଁୁ ତୁ ମକୁ ଭଲ ପାଏ
ମଁୁ ତୁ ମର େହବାକୁ ଚାେହଁ ||
ପୁରଣ ପଧାନ,
ଶି ଶିେଲା, ବାଳକାଟି, େଖାuା
ଭାମ%ଭାଷ : ୮୦୯୩୮୯୮୯୮୪
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ସପନେର ତୁ
ସତେର ନ ଆସି ସପନେର ଆସି
ନି ଦ େମା େଚାରାଇ େନଉ
ଓଠ େଖାଲି ସି ନା କହୁନା ତୁ କି ଛି
ନି ରବେର େବଶୀ କହୁ
େମା ଆଖିେର ଆଖି ମି ଶାଇ ପାରୁନା
େତା ସାଥିେର େଦଖା େହେଲ
ନି ଦୁଆ ଆଖିେର ଚୁ ଲ୍ବୁ ଲି ଲାଗୁ
ଟିେକ ଖାଲି ହସି େଦେଲ
ଛୁଇଁନି ତେତ ସତେର େକେବ ମଁୁ
ସପନେର ବହୁ ଥର
େସଥିପାଇଁ ପରା ସପେନ େଦେଖ ମଁୁ
େତାେତ ଖାଲି ବାର]ାର
ଆସି ବୁନି ପି ୟା ଜୀବନେର େମାର
ଜାଣିଛି ଏ କଥା େବାଲି
ଗା ସୁନoି ନୀ ରୁ ପମା ଗୁରୁ

ରାତି କୁ ମାଗିଛି ସପନ अସରା
େତାେତ ମଁୁ େଦଖି ବି େବାଲି 
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େଯଉଁ ଋତୁ ବାର େହଉ ନା କାହVକି
ସବୁ ଦି ନ ଆସୁଥିବୁ
ବି ନା େମୗସୁମୀେର େପମର ବରଷା
ରାତି ରାତି ବରଷିବୁ
ରାତି ସରୁଥିବ ଦି ନ ଆସୁଥିବ
ରହି ବାକୁ କହି ବିନି
ପତି ଟି ରାତି େର େମା ଆଖି ସପେନ
ଆସି ବାକୁ ଭୁ ଲି ବୁନି ...

ବାଲି ସୁଆଁ, ୟୁ.ଜି .ୟୁ.ପି . ୁଲ୍
ମହାକାଳପଡ଼ା, େକoାପଡ଼ା, ଓଡ଼ି ଶା
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ଆେମ ଓ ସମୟ
ତୁ ବି ଥିଲୁ
ମଁୁ ବି ଥିଲି
ଆମ ପାଖେର ଥିଲା ସମୟ
ପରରକୁ ବୁ ଝି ବାକୁ
ପେତ%କ)ୁ ଶୁଣିବାକୁ
ସ ପc େଦଖି ବାକୁ
ପଜାପତି ଭଳି ଉଡ଼ି ବାକୁ
ତୁ ବି अଛୁ
ମଁୁ ବି अଛି
ଆମ ପାଖେର अଛି ସମୟ
ପରରକୁ େଦାଷ େଦବାକୁ
କଥା ନ ସରୁଣୁ ଦୂ େରଇ ଯି ବାକୁ
ସ ପcକୁ ପର
ୂ ଣ କରି ବାକୁ
ନି ଜନ
 ତାକୁ ଆେବାରି ବସି ବାକୁ
ଲୀନା ଧଳ

ତୁ ବି ଥିବୁ
ମଁୁ ବି ଥିବି
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अେଫରiା ସୁअ ଭଳି
ନଥିବ ଆମ ସମୟ
ବି ତି ଯାଇଥିବା ଜୀବନକୁ
ପୁଣିଥେର ସଜାଡ଼ି ବାକୁ
अସୂ ମୁହୂ[କୁ
ସୁ  କରି ବାକୁ
େକେବ ତୁ ନଥିବୁ
େକେବ ମଁୁ ନଥିବି
ମୂକ ସାkୀ ଥିବ ଖାଲି
ସମୟ
ସମୟ
ସମୟ
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ଆେମ ସବୁ ଟିକି ଶିଶୁ
ଆେମ ସବୁ ଟିକି ଟିକି
ଟିକି ଆମ ସପନ
ଦି େନ ଆେମ ଛୁଇଁଯିବୁ
ଉ ନୀଳ ଗଗନ
ଟିକି ଟିକି ତାରା ଆେମ
ଚି କିମିକି ହସେର
ଭରି େଦବୁ ମି ଠା ମଧୁ
ହସ ତୁ ମ ଓଠେର
ଟିକିଟିକି ଫୁଲ ଆେମ
ବନ ଉପବନର
ପବନେର ବାିେଦବୁ
ସୁବାସି ତ अତର
ଖୁସିମେନ ପାଠ ପଢୁ
େହବୁ ରା ନି ମା ତା
କବି ତା ମହାiି

kୁଧା, ହି ଂସା ହଟାଇବୁ
େଦଇ ନବ ବାରତା
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ଆେମ ସବୁ ଟିକି ଶି ଶୁ
ଏଇ େଦଶ ସiାନ
େଗାପବhୁ ଆଦଶେର
ଆେମ େହବୁ ମହାନ

ପଧାନ ଶି kୟି ତୀ,
ସାଇେଲାଝାରପଡ଼ା ଉପା ବି ଦ%ାଳୟ
କାପଡ଼ା, କଟକ
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ହାଏେର ବି ଧାତା
େହ ସୄିକ[ା ଧନ% େତାହର ସୄି
କି ଏ ଏଠି ମେର େଭାକ ଉପାସେର
କାହା ଉପେର କରୁ ଧନ େଦୗଲତର ବୃ ି ।।
କି ଏ ଏଠି ତରେସ ଘର ଖେt ପାଇଁ
କାହା ପାଇଁ ତୁ େଯ ନବୂ]ୀ अ'ାଳି କା ଗଢୁ
ଯି ଏ ଏଠି େଖାେଲ ମୁହଁ ନ%ାୟ ଟିେକ ପାଇଁ
ତାକୁ ପୁଣି ଏ ସଂସାରୁ ତଡୂ ।।
କାହା ଇ´ତ ଲୁ େଟ ଏଠି ଦାନା ମୁେଠ ପାଇଁ
କି ଏ େଯ ଧାରଣ କେର େଦେହ ସୁନାର ଆବରଣ
ସବୁ େଦଖି ତୁ ହି ବସି ତାଳି ମାରୁଥାଉ
ବାଃହେର େତାର ସୄି ସୃଜନ...

କୁ ଚି tା, ଜି ଲ|ା-ସ]ଲପୁର
ଓଡ଼ି ଶା
अନି ରୁu ସାହୁ
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ମଁୁ କ...
अେବାଧ ଏକ କୁ ମାରୀର
େକୗତୁ ହଳତାରୁ ମଁୁ ଜାତ,
ଜନନୀ ମହାସତୀ
କି l
ବୁ କୁ ଭରା ବାଲ%ରୁ ବିତ
ମଁୁ ଉେପkିତ ଏକ ଦାୟାଦ

ମମତାର ଆ}ୁ ଳୀଟିଏ
अନି ିତତାର अତଳ ଜଳରାଶି ରୁ
ଦି େନ େମାେତ େତାଳି ନିଏ
ଦୁ ନି ଆ କେହ ମଁୁ ସୁତପୁତ
କି l
ଛଳନାର େସଇ ସୀମି ତ ଛତଛାୟାଟି
ନା ବାhି ରଖିପାେର େମାେତ
अନୁ ସୂୟା ମି ଶ

ନା େମା ଶି ରାପଶି ରାେର ପବାହି ତ
अନi ଏକ େଶୗଯ%ର େସାତଟିକି,
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अଶାi େମା अiରମନ
अଜାଣେତ େଖାଜି ବୁେଲ
ନି ଜକୁ ସାବ%\ କରିବାର ପକୃ  ଏକ ପାଣ

अନନ% େମା ଏକାଗତା
अତୁ ଳନୀୟ େମାର ଗୁରୁଭnି
କି l ନି +ାର ପରାକା+ା ହV ଆଣିଦିଏ
େମା अiି ମ ମୁହୁ[ର ସୂତ
ନି େpାଷତାେର େଦାଷୀ
ମଁୁ ହୁଏ अଭିଶ

କୃ ାର କର ପତ%ାଖାନେର
ଆହତ ସªାଭିମାନଟିଏ
ଖିନଭିନ େହାଇଗଲା େବେଳ
अଯାଚି ତ ବhୁ ମି େଳ, ରାଜ% ମି େଳ
ମି େଳ ବି
ନି ଜସª ପରି ଚୟର ଆସ \ି
କି l ଦୟାର ଦାବାନେଳ ଦ
ନି ିହc େହାଇଯାଏ
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ନି ରୁପାୟ ଏକ ଦାନବୀରର ସମ\ ନି ଜତ

ନା କବଚ ଓ କୁ tଳର ପେଲାଭନ
ନା ମାଧବ) ପତି ପkତାେର
େମାkର ଆକଷଣ,
 ାର ପତାରଣାେର
ପଣ
ୂ ତ
ମଁୁ ତ ଚି ରଦି ନ ହV ଶନ
ୂ %
ଆଜୀବନ
अସହାୟ ଏକ ମାତୃ ତªର
ସi अଶର କାରଣ,
ମଁୁ କ,
କାେଳ କାେଳ
ବି ଧିର ଏକ अେବୖ ଧ ସiାନ।
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େହ ଭnପି ୟ,
ୟ, େହ ରାଧର
ଓଡ଼ି ଶାର ଆରାଧ% ପଭୁ ଶୀ ଜଗନc ାଥ) ରଥଯାତା अବସରେର ଏହି
କବି ତାଟିକୁ େଲଖିଛି। ପଭୁ ଆପଣ) କୃ ପାରୁ ଏ ଚି [ର ଚି [େର ଯାହା
କି ଛି ଆସି ଲା େସ ଏଠାେର େଲଖିେଦଲା। େହ ଜଗବhୁ ଆଶା କରୁଛି
ଭାବ ପବଣେର େଲଖୁ େଲଖୁ ଯଦି ବି କି ଛି ତଟି ଥାଏ ତାେହେଲ ଏ
अଧମକୁ ଦୟା କରି kମା େଦେବ।
"ଜଗନc ାଥ ସªାମୀ ନୟନ
ପଥଗାମୀ ଭବତୁ େମ"

ପାଦରୁ ଝରୁଛି अମୃତ ଝର,
ନୟନୁ ଖସୁଛି େପମର ନୀର ।।୨।।
କରୁ ବରଷୁଛି କରୁଣା ତୁ ମର।।୧।।
େହ ଭn ପି ୟ େହ ରାଧର ।।୨।।
ବାଇଶି ପାହାେଚ କାଳି ଆ େତାର,
ଗଡ଼ି େଲଣି ଭn େହାଇ अଧୀର।।୨।।
ଚି [ର}ନ ସାହୁ

ପତି ତ ଉuାର ପତି ତ ଉuାର।।୧।।
ଜୟ ରାଧର ଜୟ ଶୀଧର।।୨।।
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ବଡ଼ ଦାେt ଗଡ଼ି ବ ରଥ େତାର,
େସଥିେର ଯି ବୁ ତୁ ମାଉସୀ ଘର।।୨।।
ମା େମା ଋଷିେବ କଥା ନ େହାଇେବ।।୧।।
କ'ଣ କରି ବ ଶୀ ରାଧର।।୨।।
ସାଲେବଗ ନୁ େହଁ ଦାସି ଆ ନୁ େହଁ ,
अେଟ ତୁ e ଦାସ ମୁ େତାହର।।୨।।
ଏତି କି ଗୁହାରି କାଳି ଆ ଠାକୁ ର।।୧।।
େତା ରୂପ େଦଖିବି ରେଥ ଏଥର।।୨।।
କି ଧନ ମାଗିବି େତାେତ ଶୀଧର,
େତା ଦଶେନ େମେ ଆଶା ଚି [ର।୨।
କୃ ପା କରୁଥିବୁ ଦୟା କରୁଥିବୁ।।୧।।
ତୁ ହି ମାତା ପି ତା ସଖା େମାହର।।୨।।
ଧନ ଜନ ଯଶ କି େହବ େମାର,
ତୁ େମାର ସବସª ତୁ ହି ସଂସାର।।୨।।
ଦୟା କରି େଯେବ ଗୁହାରି ଶୁଣିବୁ।।୧।।
ଧନ% େହବ ଏହି ଜୀବନ େମାର।।୨।।
ସି ିରି , ଆଳି , େକoାପଡା
ଭାମ%ଭାଷ : ୮୯୦୮୭୮୪୭୫୭
ଇେମଲ୍ : schittaranjan93@gmail.com
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ସହି ଦ୍ ପୁତ
ନି ଜକୁ କାହVକି अନାଥ ଭାବୁ ଚୁ
ଧନେର ଝରାଇ ଲୁ ହ
ତୁ ପରା ଏଇ ଭାରତ ମାଆର
ବୀର ସହି ଦ୍ ର ପୁअ
ମାତୃ ଭୂ ମି ପାଇଁ ପାଣ ବଳି େଦଇ
ଚାଲି ଗେଲ େତାର ପି ତା
କାoୁ ଥିଲା େବେଳ େମା ଶଂା ସି oୂର
ହସୁଥିଲା ତା) ଚି ତା
ତଥାପି ବିଚି ନି ରାଶା ଜୀବେନ
େତାେତେର ଭରସା କରି
ସହି ଦ୍ ପି ତା) ମାନ ତୁ ରଖିବୁ
େଦଶେପମ ମେନ ଭରି

ଜଗତସି ଂହପୁର, ନାଉଗଁା
ସୀମାେରଖା

ଓଡ଼ି ଶା
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अଳ)ାର
ମୂଳ ବଳା ରଚନା : ସନତ କୁ ମାର ମି ତ
ଓଡ଼ି ଆ ଭାଷାiର : ସନାତନ ମହାକୁ ଡ଼
अେନକ େଦଇଛି ଦୁ ଃଖ
ମାପି ମାପି ଗଭୀରତା ତା’ର
ଆେଗ ପେଛ ରଖିଛି ସଜାଇ
ହୃଦେୟ ଭରି ଛି ଭtାର
अଜାଣେତ େହାଇଛି ଧନୀ
ସବୁ ଦୁ ଃଖ ଆଜି ଦୀପ%ମାନ
ତା’ ଆେଲାକ ଦି ଗ ନି େpଶକ
ଆଜି େତଣୁ ଗତି ମୟ ମଁୁ 
ନି େଜ ହV अବାକ ହୁଏ
କାହା ଶ ପାଇ ନି ଜଠାରୁ
ସବୁ ଦୁ ଃଖ େହାଇअଛି
ମୂଲ%ବାନ ଏେତ अଳ)ାର
ଗା/େପା : େବରୁଆଁବାରୀ, ନୟାଗଡ଼
୭୫୨୦୮୨, ଓଡ଼ି ଶା
ସନାତନ ମହାକୁ ଡ଼

ଭାମ%ଭାଷ : ୦୯୩୩୯୬୧୦୧୬୮
ଇେମଲ୍ : sanmahakud@gmail.com
େୱବ୍ସାଇଟ୍ : www.sanatanmahakud.in
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େମୗସୁମୀ
ବହୁ ପତୀkାର अiଘଟାଇ ତୁ େମ ଆସି ଛ
ଖୁସିେର ଆତBହରା େହାଇ ପାଇବାକୁ ତୁ ମ ଶ
ମଁୁ େଯମି ତି अେପkାରତ
କି l ତୁ ମର ଏ କି ପରି ବ[ନ
अବାକ ଲାଗୁଛି ତୁ ମକୁ େଦଖିେଲ
ତୁ େମ ଆଉ ଆଗପରି ନୁ ହଁ 
ଦାରୁଣ ଗୀଷBର ଗ}ଣା
େଦଇଛି अେଶଷ ଯଣା
ତୁ େମ େଦଖ େମା େଦହେର
େକେତ ଖtିଆ ଖାବରା
ଭାବି ଥିଲି ତୁ ମ େଶ ଦୂ ର େହବ
େମା େଦେହ ଯଣା
କି l ତୁ େମ ଆଉ ଆଗପରି ନୁ ହଁ 
ତୁ ମ ଆଗମେନ ବରଷାର ବାରି ଧାରା ଝରି ଯାଉଥିଲା
ତୁ େମ ଆସି େଲ ଶୀତଳ ସମୀରଣ ବହୁଥିଲା
ପଶାiି େଖଳି ଯାଉଥିଲା ଶରୀେର େମାହର
କି l ଆଜି େମାେତ अବାକ ଲାେଗ
ପକାଶ ଚo ପtା

ତୁ େମ ଆଉ ଆଗପରି ନୁ ହଁ
ତୁ େମ ବଦଳି ଯାଇଛ....
କଲ%ାଣପୁର, ଭୂ ଇଁପୁର, ଯାଜପୁର
ପାଣି େକାଇଲି, ଭାମ%ଭାଷ : ୮୭୬୩୫୨୫୫୩୫
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େଶଷ ଯାତରା
େଶଷଥର ପାଇଁ େଶଷ ଯାତରାେର
ରଖି ବ େମା ପାଇଁ ଶା ସି oୁର,
େବାଳି େଦବ େଦେହ ର अବି ରକୁ
ମି େଶଇ ତା ସାେଥ ର ପୀତି ର
अଭିମାନ କରି ଯାଉଛି ମଁୁ ଚାଲି
େଫରି ବିନି ଆଉ ଡାକି େଲ େଯେତ
େଦଖିବାକୁ ଇeା ତୁ ମ ଓେଠ ହସ
ସମୟ ବି ଆଉ ନାହV େମା ହାେତ
ପାଇଲନି େବାଲି ଭଲ େମାେତ ଦି େନ
ନାହV अଭିେଯାଗ ତୁ ମରି ପାଇଁ
ତୁ ମ ପାଇଁ ମେନ ସରି ବନି େପମ
କରି ବିନି ଘୃଣା ଦୂ େରଇ ଯାଇ
ତୁ େମ ଥିଲ ସି ନା अଜଣା अଚି ହcା
ନ ଥିଲ ସି ନା େମା ପରି ଚିତ
ଲିନା ମହାiି

ଏେବ ତୁ େମ େମା ସବୁ ଠୁ ନି ଜର
ତୁ ମ ହାେତ େଯେବ ରଖି ଲି ହାତ
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ତଥାପି କାହVକି ଲାେଗ ଏକା ଏକା
ଏକା ଯି ବି ଛାଡ଼ି ତୁ ମଠୁ ଦୂ ର
ହାେତ ପି hାଇବ ଶଂଖା ଦୁ ଇପଟ
ମଥାେର ଦବ େମା େଟାେପ ସି oୁର
ପାରି ବନି ଶୁଣି अଭିେଯାଗ େମାର
କରି ବନି ରାଗ େମା ଉପେର
ଥରୁଟିଏ େମାେତ େଶାଇବାକୁ େଦବ
େଶଷ ଦି ନ େମାର ତୁ ମ େକାଳେର
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ବି େବକର କଥା
ଝରାନା ଲୁ ହ ତୁ େସମାନ) ପାଇଁ
ଯାହାର ହୃଦେୟ େତା ପାଇଁ ଜାଗାଟିେକ ନାହV[୧]
ଭୁ ଲି ଯା ତୁ ତା)ୁ ଚି ରକାଳ ପାଇଁ
ନେହେଲ ତୁ ବିପାରି ବୁ ନାହV[୨]
ପତି ମୁହୂ[େର ତୁ ଛଟପଟ େହବୁ
ଆଶା ଆକାଂkା େନଇ ଖାଲି ଲୁ ହ ତୁ ଢାଳି ବୁ[୩]
ବି ଷ ଥେର ଭରି ଗେଲ ହୃଦୟେର ଯା’ର
େସଠୁ ଆଉ ନ ଝରିବ अମୃତର ଧାର[୪]
अମୃତର ଧାର େଖାଜି ବି େଷ ଛoି େହବୁ
ବି ନା େଦାେଷ ତୁ ହି ସଦା ଦt ପାଉଥିବୁ[୫]
ଏେବ ବି ସମୟ अଛି େଫରି ଯା ପଛକୁ
ଆଉଥେର ସଜାଡ଼ି େଦ ନି ଜ ଦୁ ନି ଆକୁ [୬]
ଶେହ ଘୃଣାଠାରୁ େଯେବ ଦୂ େରଇ ତୁ ଯି ବୁ
େଗାଟିଏ େପମେର ସାରା ଦୁ ନି ଆ େଦଖି ବୁ[୭]
େରାଜା ପtା

େସଇ େପମ େଦଖାଇବ ବିବାର ରାହା
ଆଉଥେର ଆଣିେଦବ ହରାଇଛୁ ଯାହା[୮]
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ମି ଛ େପମ ମି ଛ େସc େହ ଛoି ତୁ ହୁअନା
ଆଜି ଠୁ ବୁ ଝି ଯା ଇଏ ନୁ େହଁ େତା ଦୁ ନି ଆ[୯]
େଯଉଁ ଦୁ ନି ଆେର େତା ପାଇଁ େସcହଟିେକ ନାହV
େସଠି ବିବାକୁ ଆଶା ବାhୁ କାହVପାଇଁ[୧୦]
େକେତଦି ନ ଆଉ ତୁ ହି अh ପରି ଥିବୁ
େକେତ ରୂପ େଦଖିେଲ ତୁ ବି ଶାସ କରି ବୁ [୧୧]
ଭୁ ଲି ଯା ଭୁ ଲି ଯା ତୁ ହି ଏମି ତି ସକ
ନେହେଲ ଲି ଭିବ େତାର ଜୀବନ ଆେଲାକ[୧୨]
ଆଖି ଆେଗ ଏେବ େତାର  ସବୁ କି ଛି
ନି ଜ ଦୁ ନି ଆ ତୁ ଏେବ ନି େଜ େନ ବାଛି [୧୩]
ଭେମ ଆଉ ନ ପଡ଼ି ତୁ ଆଖି େଖାଲି େଦଖ
ମାନି ଯା ତୁ କଥା େମାର ମଁୁ େତାର ବି େବକ[୧୪]
ମନ ସି ନା अମାନି ଆ ବି େବକ ତ କେରନି ଛଳନା
ବି େବକ କଥା ମାନି ଯା ତୁ ବି ଳ] କରନା[୧୫]

ପ
ୂ  ାନo ଭବନ, େନତାଜୀ ନଗର
ମଧୁପାଟଣା, କଟକ - ୭୫୩୦୧୦
ଇେମଲ୍ : roja.saumya@gmail.com
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अଭୁଲା େପମ
ଜୀବନର ଏଇ ଶନ
ୂ % ହୃଦୟେର
ରହି ଥାଏ ଜେଣ ସାଥି
େପମ ଆଲୁ अେର ଭି ଜି ଥିେଲ ଆହା
ସବୁ ଦି ନ ଜହcରାତି ।।
େପମି କ ଆଖିେର ଆ)ି େହଇଥାଏ
େପମି କାର ପତି ଛବି
ତା'ରି ପାଇଁ ସି ଏ ସବୁ ଆଣିପାେର
େହଉ େସ ଜହc,ପୃଥିବୀ ।।
ଯାହା ବାଧା େହଉ େପମି କା ପାଇଁ ତ
େପମି କ େଯ ଝୁରି ମେର
ଭଲପାଏ େବାଲି କହି ନ ପାରି େଲ
ନି େଜରେହ ନୀରବେର ।।
େପମି କର ମନକଥା ବୁ ଝି େସ ତ
ବଢାଇଦି ଏ ତା' ହାତ
kମାନି ଧି ସାହୁ

େପମର ପଥକୁ ଆପଣାଇ େପମୀ
ଭୁ ଲି ଯାଏ ସବୁ ପଥ ।।
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ସବୁ ଦି ନ ହୁଏ ଫଗୁଣର ଦି ନ
ମଳୟ ପବନ ବେହ
େପମି କାର ମନେଲାଭା େଚେହରାଟି
େପମି କର ମନକି େଣ ।।
ଉଭୟ) ଥାଏ ବି ଶାସ ନି ଜର
ଉଭେୟ ମି ଶି ରହି େବ
ଜଣ)ର ପାଇଁ ଆଉ ଜେଣ ଏଠି
ଜୀବନକୁ ବାଜି େଦେବ ।।
େପମ अେଟ ସତ% େପମ େଯ ସୁoର
େପମି କ େପମି କା ମେନ
େଯେତଦୂ େର ଥାଉ େପମି କା ତାହାର
ବାହାେର େସ अେନଷେଣ ।।
ମେନ ରଖିଥାiି ଏଇ େପମ ଦୁ େହଁ
େପମ अତି ମେନାରମ
ଭୁ ଲି ନ େହବାରୁ େପମ କବି ତାଟି
େହଲା େଯ "अଭୁ ଲା େପମ" ।।
ଜାମପାଲି , େମଲଛାମୁtା, ବରଗଡ
ଭାମ%ଭାଷ : ୭୦୭୭୦୫୯୩୪୯
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େପମ
ତୁ େମ କଣ ବୁ ଝି ବ େପମର ମୂଲ?
େପମ ନୁ ହଁ ଇ କାଚ କି ବା କାନ,
ହୀରା, େମାତି , ମାଣିକ ନୁ େହଁ ତା ତୁ ଲ
େସ ଦୁ ଇ ଆତBାର अଦୃ ଶ% ମି ଳନ।

େପମ ସାେଜ ନାହV େକେବ ପତାରଣା
େପମ ଶୁଣାଏ ନି ରବତାର ଭାଷା,
େପମେର ପର େହାଇଯାଏ ଆପଣା
େପମ ପରା ବାୟାଚେଢଇର ବସା।

େପମ ନୁ େହଁ ଲେଢ଼ଇ ହାରି ବା ପାଇଁ
େପମ ଦି ଏ େକେତ ଜୀବନ ଗେଢ଼ଇ,
େପମ ନୁ ହଁ ଇ ନି ଆଁ ଜଳି ବା ପାଇଁ
ଭଂଗା ହୃଦୟ ହେସ ତା ଶ ପାଇ।
ପି ୟ)ା ସାହୁ

େପମ ତ ଶାଶªତ ଚି ରiନ ସତ%
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अଝଟ େଲାକର अବ%ଥ ଔଷଧ ,
ସବୁ ଠି अଛି େସ ସªଗ  अବା ମତ%
େପମମାେନ ନାହV ଜାତି ଧମ େଭଦ।

େପମ ଏମି ତି ଏକ अଭୁ ଲା ସB ତି
ମେନ ପଡୁ ଥାଏ କି ଦି ନ କି ରାତି ,
େପମ ଦି ଏ କअଁଳ ଖରାର ତାତି
ଝରା ଫୁଲେର ବି ଭରି ଦିଏ ପୀତି ।

ସାହାନି ଆଜପୁର, କଟକ
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େଶ+ େମା ବାପା
ଦୁ ନି ଆେର ସବୁ ଦୁ ଃଖକୁ ସହି
େମାେତ ସି ଏ ସୁଖ ଦି ଏ
ଜଗାଠାରୁ େଶ+ େମା ବାପା ସି ଏ ।୧
ନି ଜ ଆଖି ଲୁ ହ ଝରାଇ
େମା ଓଠରୁ ହସ ଫୁଟାଇ ଦି ଏ
ଜଗାଠାରୁ େଶ+ େମା ବାପା ସି ଏ ।୨
ପାେଦ େମା କା ପଶି ଗେଲ ଯାହା
ଛାତି ରୁ ଲୁ ହ ଜରି ଯାଏ
ଜଗାଠାରୁ େଶ+ େମା ବାପା ସି ଏ ।୩
େମାେତ େରାଗଗ\ େହେଲ େମା
ମାଆ ଠାରୁ େବଶି ଚି iିତ ହୁଏ
ଜଗାଠାରୁ େଶ+ େମା ବାପା ସି ଏ ।୪
େମା ଜୀବନେର ଯାହା) ଆଶୀବାଦ
େମାର ପଗତି େର ଥାଏ
ଜଗାଠାରୁ େଶ+ େମା ବାପା ସି ଏ ।୫
ଭୁ ଲବାେଟ ଗେଲ ବି ନାଗାଳି େର
ଠି କ୍ ବାଟ ଦଶାଇ ଦି ଏ
ସୁଦଶନ ସାହୁ

ଜଗାଠାରୁ େଶ+ େମା ବାପା ସି ଏ ।୬
kୀେରା, ଷଠି ପୁର, ଯାଜପୁର
ଭାମ%ଭାଷ : ୭୦୭୭୬୪୬୯୪୧
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ଛାଡ଼ିଗଲା େପମଲୀଳା
ଭାରି ସୁoରୀ େମା ସୁକୁଟି ଭାଉଜ
ପତc ୀ େସ ସନି ଆ ଭାଇର
ଚାଫୁଲ ପରି ରଟା ତାହାର
କୁ ଇନ୍ ଆମରି ସାହି ର ।
ଦୁ ଇଟା େହେଲଣି ଛୁଆ
ତଥାପି ମେତ େସ ସବୁ େବେଳ ଲାେଗ
ବାହା େହାଇଛି କି ନୂ ଆ !

ଭାଉଜ ତାକୁ ମଁୁ ଡାକୁ ଥାଏ ସି ନା
ନୁ ୁରୁ ପୁୁରୁ ହୁଏ
ଝରକା ପାଖରୁ ନି େରଖି େଦେଖ ମଁୁ
େଯେତେବେଳ ସି ଏ ଶୁଏ ।
ସି ଏ ବି ଏକଥା ଜାେଣ
ମେନମେନ ଭଲ ପାଉଛି ମେତ େସ
ଶି ଶିର କୁ ମାର ପtା

ଭାବି ଲି ବି ଦିଆ ରାେଣ ।
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ଚୁ ପି ଚୁପି ଦି େନ ଘେର ତା' ପଶି ଲି
ମନେର କାମନା ବହି
ଯାହା େହଲା େସଇ ରାତି େର େମାହର
ଲାଜେର ପାରୁନି କହି ।
ଛାଡ଼ି ଗଲା େପମ ଲୀଳା
ଭିତରୁ କବାଟ କି ଳିକି ସନି ଆ
ପି ଟିଲା ଧରି କି କୀଳା ।
----------------------------------କୁ ଆଁସ, େମରଦା କାଟିଆ, ଯାଜପୁର
ଭାମ%ଭାଷ : ୮୯୮୧୭୩୭୨୨୮
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ସBତି
अେନକ ଥର ତୁ ମକୁ ଚି ରିଫାଡ଼ି
ଲୁ ଚାଇ େଦଇଥାଏ अତୀତର ପୃ+ାେର,
ତୁ େମ କି l ପୁଣି ବାହାରି ପଡି
େଯାଡି େହାଇଯାअ େମା ବ[ମାନ ସାେର |
େଯେତେବେଳ ତୁ ମକୁ ଖt ଖt କରି
େପାଡି େଦଉଥାअ େମା େବଦନା ର अଗିc ,
ତୁ େମ କି l ଆସି େବାଳି େହାଇଯାअ
େମା ଶରୀରେର ପୁଣି ପାଉଁଶ େହାଇ ...
अେନକ ଥର େଟାପା େଟାପା କରି
ବୁ ହାଇ େଦଇଛି ତୁ ମକୁ େମା ନୟନୁ ,
ତୁ େମ କି l ବଷ େହାଇ ଝରି ପଡ
ଭିଜାଇ ଦି अ େମା ତନୁ ମନ |
ନି େଘାଡ଼ ନି ଦେର େଶାଇଗଲି
ତୁ ମକୁ ଆଉ ନ େଦଖିବା ପାଇଁ,
ନି େବଦି ତା ମି ଶ

ତୁ ମେକ କି l ଆସି ପହି ଗଲ
ବo ଆଖିେର ସ ପcଟିଏ େହାଇ |
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ହାରି ଗଲି ସବୁ ଥର ସବୁ େଚା କରି ,
ପାରି ଲିନି ତୁ ମକୁ େମାଠୁ ଦୁ େରଇ ..
ତୁ େମ ବ\ୁ, ପୃ+ା अବା ନୁ ହଁ େଯ ଜଳର ଧାରା,
ଜଳୁ ଛି ପତି kେଣ େମା ହୃଦ oେନ ପରା ..

C/o -अନୁ ପ କୁ ମାର ମି ଶ
ବାଳି ପଦା
ଝାରସୁଗୁଡା
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ହଜିଲା ଠି କଣା
ଛାଇ େଲଉଟାଣି
େବଳ େହଲାଣି ।
ଉଡି ଯାଇଥିଲି ତମ ସହରକୁ
ତମକୁ େଖାଜି ବାକୁ
ଏେତ ଭିଡେର
ତମ ଠି କଣା େଖାଜି େହଲାନି ।।
ତମ େଚେହରା ପରି ନ§ା ଟିଏ
ଆ)ି ବି ପାରୁନି
କାେଳ, ଫୁଲମାେନ
ଲୁ ଚାଇ େନଇଥିେବ
ପାଖୁଡା ପଣତ ତେଳ
ମାଳି ବୁ ଢାକୁ କି ଏ ପଚାେର
େଖାଜି ଲି अେନକ
ଭଁअରମାେନ ଯାଇଥିବା ରା\ାେର ;
ଲାବଣ% ନାୟକ

ତମ େଦହର ବାସcାଛଡା
େମା ପାଖେର ଆଉ କି ଛି ନାହV ।
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ସiକେଟ ଥିେଲ;
େଦଖାଇ ପଚାରି ପାରି ଥାiି ମାଳି କୁ,
ୟା')ୁ ଚି ହc ି ଛକି ......
ଇଏ େମା ପି ୟତମ
କହି ଦିअiା େସ ଠଣା ଠି କଣା
ତ' ପାଇଯାଇଥାiି ତମ ନି କଟେର ।।
େହେଲ, େକାଉ େହଲାକି .....
େଫରି ଆସି ଲି
ନୀଡେଫରା ପkୀ ସହ
ପୁଳା ପୁଳା kତ େନଇ
କି ଏ ବୁ ଝି ବ
କାହାକୁ େଦେଖଇବି
ଚୁ ପ୍ ଚୁ ପ୍ ଲୁ ହ ଝୁେର।
ସଂଜ େହେଲ
ତମ ମଳ େଲଉଟାଣି ଲାଗି
ନି ତି ସଂଜବତୀ ଜାେଳ
ଆମ ସ ପc ଘର अଗଣାେର
ତୁ ଳସୀ ଚଉରା ମୂେଳ ।।
ଭୁ ବେନଶªର-୨
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କ| ାiେର ମଁୁ େଲଖୁଛି କବି ତା
ହୃଦୟଟା ପାଲଟି ଯାଇଛି ନି ଜନ
 ଉପତ%ାକା
େକହି କଣ ଶୁଣିପାରୁନାହାiି େସ ନି ଜନ
 ତା ।।
କଳୁ ଷିତ ସମାଜଟା େମାେତ େଦଖାଯାଉଛି ବି ଷାn
ବ[ମାନ ମଁୁ ନୁ େହଁ େକୗଣସି େkତେର ଆସn ।।
ମନ ଓ ବି େବକ ମଧ%େର ଚାଲି ଛି ସଂଘଷ
ପି ୟ ପୀତି ପରିବାର ଠାରୁ ତୁ ଟି ଯାଉଛି ବି ଶªାସ ।।
ବୁ କୁ ତେଳ ଚାପି ରଖି ଛି अଜବ ସମସ%ା
ଟିକିଏ ଆସª\ି ପାଇଁ େକେତ କରି ବି ପତୀkା ।।
ସବୁ ମଣିଷ) ମେନ ‘ମଁୁ ’କାର ତୃ ା
ବା\ବି କ ଜି ବେନ ଆଜି ଚାଲି ଆସି ଛି ବି ତୃଷcା ।।
େକହି କଣ ଶୁଣି ପାରୁନାହାiି େମାର ଦୁ ଇପଦ କଥା
ଆଜି କ| ାiେର ମଁୁ େଲଖୁଛି କବି ତା ।।

ମହାମାଲି ଆ, ପରମାନoପୁର, ଭଦକ
େକଶରୀ ପସାଦ ମହାiି
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ପଭୂ େପମ
ଦୟାର ସାଗର ପଭୁ େମା ପରମପି ତା
ତୁ େମ ଥିେଲ ସାେଥ େମାେର କି ଛି ନାହV ଚି iା
ତୁ େମ ମାତା ତୁ େମ ପି ତା େମା ଜୀବନସାଥି
ତୁ ମ ଧ%ାେନ ଏ ଜୀବନ ଯାଉ େମାର ବି ତି
ତୁ ମ ଗୁଣ ଗାଇବାକୁ ନାହV େମାର ଶnି
ସଦାକାଳ ପଭୁ ପାେଦ ଥାଉ େମାର ଭnି
ସବୁ ତ େଦଇଛ େମାେତ େଲାଡ଼ା ନାହV ଆଉ କି ଛି
ଏତି କିେର ସl ମଁୁ ଯାହା କି ଛି अଛି 
ତୁ ମ ପାେଶ ସଦା ରହି ଥାଉ େମାର ମନ
େଲାଡ଼ାନାହV ଧନ ଜନ ମାନ ସନମାନ
ତୁ ମ ଚରଣାରବି େo କରୁଛି ମଁୁ अଳି
କାମ େକାଧ େଲାଭ େମାହ ଯାଉ େମାର ଜଳି 
ସତ% ଦୟା kମା େମାର ଆଚରଣ େହଉ
ପର ଉପକାେର େମାର ଜୀବନଟା ଯାଉ
ସୁଶାi କୁ ମାର ଧଳ

ତୁ ମ ପାେଶ କରୁଛି ମଁୁ ଏତି କି ମି ନତୀ
ଏ ସଂସାର ପାଇଯାଉ ଦୁ ଃଖରୁ ମୁକତି 
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ଚତୁ ଃପାେଶ ସୁଖ ଶାiି େସcହ େପମ ରହୁ
ହି ଂସା େ*ଷ େବୖ ରୀ ଭାବ ମନରୁ େଯ ଯାଉ
ସଭି) ମନେର ରହି ଥାଉ େକବଳ ଭାତୃ ଭାବ
ନାଉରୀ େହାଇ ବାହି ନିअ ଏହି ସଂସାରର ନାବ

ଜୟiରା, ଦଶରଥପୁର, ଯାଜପୁର
୭୫୫୦୦୬, ଓଡ଼ି ଶା
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अଛ?
?
ଶାଳି ନୀ ତୁେମ େକମିତି अଛ
ଶାଳି ନୀ ତୁ େମ େକମି ତି अଛ
େବାଲି ତୁ ମ କଥା ଭାବୁ ଥିଲି ...?
ହଠାତ୍ ...
େସ ଦି ନ ଦୁ ଇ ଟ)ିଆ ଚାଉଳ ବାିବା େବେଳ
େଦଖା େହଲା ଶାଳି ନୀ ସାଥିେର ।
େକଶ, ବାସ अ\ ବ%\
ରୁ× େଦହକୁ ଲୁ ଚାଉଥିଲା େସ
େକାତରା, ମଇଳା ଲୁ ଗାେର
ଯାହାକୁ ବହୁତ ଦି ନ େହବ
ଛୁଇଁ ନଥିଲା ସାବୁ ନ୍ କି ଡି ଟରେଜ ।
ତାକୁ େଦଖିେଲ େଯ ଜଣାପଡୁ ଥିଲା
ଦୁ ଃଖର ସାଗରେର
ଉବୁ ଟୁ ବୁ େହଉଥିବା ମଣିଷଟିଏ େବାଲି ।
ତଥାପି ପଚାରିଲି ...
अରୁ ଣ କୁ ମାର ପାତ

ଶାଳି ନୀ ତୁ େମ େକମି ତି अଛ ...?
ଦୁ ଇ ନୟନେର ବହି ଆସୁଥିବା ଲୁ ହକୁ ଚାପି
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ଥରିଲା ଓଠେର ହସ ଫୁଟାଇ
େସ କହି ଲା ... ବାବୁ ଭଲ अଛି ।
ପୁଣି ଥେର ପଚାରିଲି ...
ଚାଉଳ େନବା ପାଇଁ ଆସି ଛ
େସ କହି ଲା ନାହV ବାବୁ
ବି ପିଏଲ୍ କାଡ ପାଇଁ ଆସି ଛି ।
ତୁ ମର କ’ଣ ବି ପିଏଲ୍ କାଡ ନାହV ...?
େସ କହି ଲା – ବାପା ମରି ଯିବା ପେର
ଆମ କାଡକୁ ବାତି ଲ୍ କରି େଦଇଛiି ।
କାଡ ମାଗିେଲ କହୁଛiି
ଯାଆ େହବ
ତୁ େମ ବି ପିଏଲ୍ ଭୁ n ନା ନାହV
ଧାଇଁ ଧାଇଁ ପାରାଗନ୍ ସରିଲାଣି
େହେଲ କାଡ ମି ଳୁନାହV ।
େସ ସମୟେର ଜେଣ ଚି ହcା ଜଣା େଲାକ
ଯାହାର େପାଷାକରୁ ଭାସି ଆସୁଥିଲା
ଦାମୀ अତରର ବାସc ା
ପାଟି କରି କହୁଥିଲା େହ ବାବୁ ...!
ଗହଳି କାହVକି କରୁଛ ...?
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ରା\ା ଛାଡ଼ ମଁୁ ଦୁ ଇ ଟ)ିଆ
ଚାଉଳ େନବାକୁ ଆସି ଛି ।
ମଁୁ ଚାହV ରହି ଥାଏ େସହି
ଚି ହc ଜଣା େଲାକଟିକୁ
ଏବଂ ଶାଳି ନୀର ଶୁଖିଲା ମୁହଁକୁ ।
ଦି ନ ଯାଇ ସ} େହଲା ...
ବି ପିଏଲ୍ କାଡ ପାଇଁ
ଧାଡି େର ଠି ଆ େହାଇ ରହି ଥିଲା ଶାଳି ନୀ
କି l ବାବୁ େଶଷେର କହି େଲ –
ଯାଆ କରି େଦଖି ଲି ତୁ େମ
ବି ପିଏଲ୍ ନୁ ହଁ ଏପି ଏଲ୍ ଭୁ n
େତଣୁ ତୁ ମକୁ ଚାଉଳ ମି ଳିବ ନାହV ।
ମଁୁ ମଧ% କି ଛି ବି ସାହାଯ% କରି ପାରି ନଥିଲି
ଶାଳି ନୀ କୁ
େସଠାକାର ... ପରି େବଶ ଓ ପରିିତି କୁ େଦଖି ।

ଶି kକ, େକoୁ ପଦର, ଫୁଲାବଣୀ-୭୬୨୦୦୧
କhମାଳ ଜି ଲ|ା (ଓଡ଼ି ଶା), ଭାମ%ଭାଷ : ୯୪୩୭୭୬୫୨୭୫
ଇେମଲ୍ : arunpatra21171@gmail.com
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େଯଉଁଠି ଥାअ ଭଲେର ଥାअ
େଦଖ େକେତ ଯୁଗ ବି ତିେଲଣି
ତୁ ମ ବି ଦାୟ ପରଠୁ
ମଁୁ ପୁଣି ନି ଜକୁ
ବିଥିବାର
अନୁ ଭବି ଲିଣି
ତମ ବି ନା
ଏ ଭିତେର କଣ
ଖୁବ୍ ଜଳଦି ଦି ନ ଆସି
ରାତି େହାଇଯାଉଥିଲା
େମାର ତ କାହV ମେନ ନାହV
ତମ ଯି ବା ଦି ନଠୁ
ଆଜି ଯାଏ
କି ଛି ଘଟିଥିବା ପରି
ଆଜି େଯ ମଁୁ ପୁଣି
ଡା ନୀଳମାଧବ କର

କବି ତା େଲଖୁଛି
ଏେତ ବଷ ପେର
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ତମ ମହମେର
ଦି ହୁଡ଼ି ଜାଳୁ ଛି
ଏ େବାେଧ ପଥମ ଘଟଣା
ତେମ ଯି ବାପେର
ଯଉଠି ଥାअ ଭଲେର ଥାअ
ହସୁଥାअ, ନାଚୁ ଥାअ
ଗାଉଥାअ,
ଜୀବନର ମତୁ ଆଲା ଗୀତ
ଯଉଠି ଥିେଲ ବି - ମଁୁ ଶୁଣିବି
ଗୁଣୁଗୁେଣଇବି
ଆଉ ତୁ ମ ପାଇଁ
କବି ତା
େଲଖି ଚାଲୁ ଥିବି

ଓଲ୍ଭର୍ହାଟନ୍, ବି େଟନ୍
ଇେମଲ୍ : nmadhab@yahoo.com
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अବୁ ଝା ଏ ମନ
ନୀରବ ଆକାଶ ଏଠି ନୀରବ ପୃଥିବୀ
ଆଖିେର େମା ଆଖି ଏ ସପନ
େମା ଭାବନା େଯେତ ସବୁ ଉଆଁସର ରାତି
ତୁ େମ ପି ୟା ପରେଦଶୀ ଜହc

େଯେତ ମଁୁ େଖାଜି ବି ପାଗଳ ସାଜି ବି
ନି େଜ ନି ଜଠାରୁ ଧି େର ମଁୁ ହଜି ବି
ହଜି ଯିବ ଦି େନ ଏଇ ଜୀବନ
ନୀରବ ଆକାଶ ଏଠି ନୀରବ ପୃଥିବୀ
ଆଖିେର େମା ଆଖି ଏ ସପନ...

େମା ଚଲାବାଟେର ମଁୁ ଏକା ବାେଟାଇ
କାହା ପାଦଚି ହc ନାହV
ଏମି ତି अhାର ଏଇ ପଥ େମାର
ସି େuଶ ର ତି ପାଠୀ

କି ଏ ବା ଆସି ବ କାହV
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ବାଟସାରା େମାର ପତାରଣା ନି ଆଁ
ମି ଳିବନି ପୀତି ର ପବନ
ନୀରବ ଆକାଶ ଏଠି ନୀରବ ପୃଥିବୀ
ଆଖିେର େମା ଆଖି ଏ ସପନ...

କହି ଥିଲା ଯି ଏ େମାର ମଥା ଛୁଇଁ
ଭୁ ଲି ଗଲା ସି ଏ ମି େଛ ଭଲ ପାଇ
େଦଇଗଲା ଖାଲି େସ ଦହନ
ନୀରବ ଆକାଶ ଏଠି ନୀରବ ପୃଥିବୀ
ଆଖିେର େମା ଆଖି ଏ ସପନ...

କବି ର ଘର, କୁ tିେଲା, େକର, େଖାpା
ଭାମ%ଭାଷ : ୮୦୧୮୬୪୬୭୦୪
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ସକାଳର अନୁଭୂ ତି
ପାହାiା କାକର କୁ ହୁଡ଼ି ଭରା
ଟିପି ଟିପି ମାେର ଶି ଶିର ପରା
ମହୁଲ ଗଛର ଫୁଲକୁ େଦଖ
ତେଳ ପଡ଼ି ଯାଇ ବାସୁଛି ପାଖ
ନି ଦରୁ ଉଠି ଣ ଚଷା ଭାଇଟା
ବି ଲକୁ େନଉଛି ଶଗଡ଼ ପଟା
ଗଁା ବାହBଣଟା ସcାନ େଯ ସାରି
ଯାଉଛି ହର)ୁ େସ ପଜ
ୂ ା କରି 
ବାଡ଼ି ଆ]ଗଛ ଡାଳେର ବସି
େକାଇଲି େହଉଛି ତା ଗୀେତ ଖୁସି
ନଟିଆର େଦଖ ମଉନା ଗୀତ
ବୁ ଲି ବୁ ଲି କେର ମୁଢ଼ି ବି କୀ ତ
ଏ ଘର ଭାଉଜ େସ ଘର ଭାଇ
େଡଇଁ େଡଇଁ ଯାଏ ଖବର େଦଇ
ସୁଦାମ େଲ)ା

ପରି ବାବାଲାର ଏଡ଼ି କି ନାଟ
ଆଳୁ , ବାଇଗଣ, େପାଟଳ ହାଟ

ଆହାନ ଇ-ପତି କା ସୂ  ନି ଃଶୁ! ବି ତରଣ େହତୁ ଡା େଜ%ାତି ପସାଦ ପ'ନାୟକ) *ାରା ପତି +ି ତ ଓ ପକାଶି ତ | Aahwaan.com | 336

ଆହାନ ଇ-ପତି କା, ଶତକ ସଂରଣ, ଜୁ ଲାଇ ୨୦୧୮

Download Magazine from www.aahwaan.com

ଗୁହାଳ ଘେର େଯ ବାଛୁରୀ ଡି ଏଁ
kୀର ପି ଇେଦଇ ଧରା ନ ଦି ଏ
ଗଉଡ଼ ବାଲାର kୀରକୁ େଦଖି
ପୀତି अପା େଦଲା ମୁରୁକି ହସି 
କାଉ ରାବି ଯାଏ ଆକାଶ ତୀେର
ସକାଳର ଏହି ଉu  ବୁ କୁ େର
ଉଠ େହ ମଉସା ମାଉସୀ େମାର
ଶୁେଭeା ସଭି )ୁ ଶୁଭ ସକାଳର
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ଦୁନି ଆର େଖଳ
ଆେହ ଜଗତର ନାଥ, େହ ଜଗନc ାଥ ।।।
ଜାଣି ମଁୁ ପାେରନା ପଭୁ , କି ଏ ମି ଛ କି ଏ ସତ ।।। ୧
କାମ ଭଲ କେଲ ଏଠି ମି େଳ ତି ରାର ।।।
କହି ମି ଠା କଥା ପେଛ ସାଜiି ଜହର ।।। ୨
କରି ବି ମଁୁ ଆଜି , କାହା ପାେଖ ଗୁହାରି ।।।
ପଭୁ ) ମoିରରୁ ଏଠି , ହୁଏ ପୁଣି େଚାରି ।।। ୩
ଏଠି ସାେଜ େଚାର, ସମ\) ଲି ଡ଼ର ।।।
ଖାଇ େଖାଳ କରିଦି ଏ, ସାରା ଏ ସଂସାର ।।। ୪
େଖଳ କେର ଟ)ା, ମଣିଷ)ୁ କେର କୁ କୁ ର ।।।
ପାପୀ ସହ ମି ଶିଯାଇ, କେହ କଥା ମଧୁର ।।। ୫
େଯାଗ% ଥାଇ ମି େଳ ନାହV, ହକ ଏଠି ନି ଜର ।।।
େତଲି ଆ ମୁtେର ଢଳାଯାଏ େତଲ, अ¯ୁ ତ ଏ ସଂସାର ।।। ୬

ଯାଜପୁର (ପଛି େକାଟ), ଓଡ଼ି ଶା
ଶୁଭମ କୁ ମାର ଧଳ
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ଏଇ ତ ନାରୀ ଜୀବନ
ମାଆର ଗଭରୁ େକେବ େସ େହାଇଯାଏ ଧଂସ,
ଦୁ ନି ଆ ଆେଲାକ େଦଖି ବା ଆଗରୁ ହୁअଇ ନି ଃେଶଷ ।
ନାରୀ ଜୀବନେର ଦୁ ଃଖ ଏକା ହV ତା ସା,
ପରାଧୀନତାେର ବhା (େସ) ନୁ େହଁ ମୁn ବି ହ ।
ଫୁଲ ପରି ଫୁେଟ ଘର अଗଣାେର,
ବାସ ବି ତରିବା ପାଇଁ ଜନ ମାନସେର ।
ପୁଣି େକେବ ଦୀପଶି ଖା ସାଜି ଆେଲାକ ଭିତେର,
ନି େଜ ଜଳି ଜଳି ରହି अhାରେର ।
ମାଆ େହାଇ ବୁ େଝ ସଂସାର େବଦନା,
କ[ବ% ପଥରୁ ତି େଳ େସ ହେଟନା ।
ଭଗିନୀର ସମ ମମତା ଦି अଇ,
ସଭି)ୁ ହସାଏ ଲହୁ ଲୁ ହ ପି ଇ ।
କନ%ା ରୂେପ ଭାେସ ମଧୁର,
ଉ´ଳ କରଇ ଘର, ପରି ବାର ।
ପି ୟ)ା ପି ୟଦଶ{ନୀ ପାଢ଼ୀ

ସବଂସହା େସହି ନାରୀର ଜୀବନ,
ଧନ% େସହି ନାରୀ ଧନ% ଧନ% ତାର ମନ ।
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ବି ଷ ତୁ ଲ% ସମାଜର ନି oା, अପମାନ,
ହସି ହସି କେର अମୃତ ଭଳି ପାନ ।
ସେହ ପୁଣି କଳ)ର ଟୀକା େବାହି ମେଥ,
ଡରି ଯାଏ ନାହV, ହାରି ଯାଏ ନାହV ନି ଜ ଜୀବନର ଚଲାପେଥ ।

ଖtିତର, ରସୁଲପୁର, ଯାଜପୁର
୭୫୫୦୫୧, ଓଡ଼ି ଶା

ଆହାନ ଇ-ପତି କା ସୂ  ନି ଃଶୁ! ବି ତରଣ େହତୁ ଡା େଜ%ାତି ପସାଦ ପ'ନାୟକ) *ାରା ପତି +ି ତ ଓ ପକାଶି ତ | Aahwaan.com | 340

ଆହାନ ଇ-ପତି କା, ଶତକ ସଂରଣ, ଜୁ ଲାଇ ୨୦୧୮

Download Magazine from www.aahwaan.com

ନାରୀ...
ନାରୀ... େସcହର ପତୀକ
ସମାଜେର ବଢ଼ି ଚାେଲ
ନାରୀ ନି ଯ% ାତନା
େସଥିପାଇଁ ଦାୟୀ କି ଏ
ଜାଣ କି ଜାଣନା... [୧]
କାଯ%େkେତ अବା େଦଖ
େଦଖ ଘେର ଘେର
ନାରୀ ନି ଯ% ାତନା ବେଢ଼
ପଖର େବଗେର... [୨]
ଶାଶୁ ଦି ଏ ନି ଯ% ାତନା
େକଉଁଠି େବାହୁକୁ
େବାହୁ ଦି ଏ ନି ଯ% ାତନା
େକଉଁଠି ଶାଶୁକୁ... [୩]
ଯଉତୁ କ ନି ଯ% ାତନା
େଭାେଗ େକଉଁ ନାରୀ
ପେମାଦ କୁ ମାର ପଧାନ

ନି ରୀହ ଜୀବନ ତା’ର
ସାଜଇ ବଇରୀ... [୪]
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ରା\ାଘାେଟ େଦଖ अବା
େଦଖ େଦବାଳେୟ
अସୁରkିତ ଜୀବନ
ସୁରkିତ ନୁ େହଁ ... [୫]
ନାରୀ ହୁଏ ଶତ ପୁଣି
େକଉଁଠି ନାରୀର
ନି ଯ% ାତନା େଦଇଥାଏ
େହାଇ ଆପଣାର... [୬]
अଶି kା, କୁ ଶି kା ଆଉ
ନି ଶାସn େହାଇ
ଭୁ ଲି ଯାଉअଛୁ ଆେମ
କ[ବ%କୁ ଭାଇ... [୭]
ନାରୀ ବି ନା ସୃି ନାହV
ନାହV କାହା ିତି
କନ%ା, ଭଗିନୀ ଓ ଜାୟା
ମାଆର େସ ମୂ[{... [୮]
ମାଆର ସ ରୂପ ଯଦି
େଦଖିବା ତା’ଠାେର
କାମନାର ନି ଆଁ ଆଉ
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ନଥିବ ମନେର... [୯]
ବଂଶ ରkାକାରୀ ସି ଏ
ପତୀକ େସcହର
ସସାେନ ଘେର ରଖ
େଦଇକି ଆଦର... [୧୦]

ବଇtା, अନୁ େଗାଳ, ଓଡ଼ି ଶା
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କବି , ନାୟକ ଓ େପମିକ
େଲଖା େମା ଜୀବନ, େଲଖା େମା ସପନ
େଲଖିବା େମା’ର ନି ଶା
ନୀଳ ଦରି ଆର ନୀଳ େଢଉପରି
अସୁମାରୀ େମାର ଆଶା[୧]
କାହାପାଇଁ େଲେଖ ନି େଜ ତ ଜାେଣନା
େଲଖିବାକୁ ଚାେହଁ ମନ
କି ଏ େମା କବି ତା ପଢୁ କି ନ ପଢୁ
ପଢୁ ଥାଏ େମା ଜୀବନ[୨]
େକେତେବେଳ େଲେଖ ଋତୁ ର େସୗoଯ%
ଆଉ େକେବ ଚି ତ ଜହcର
ତଥାପି ଏ ମନ କାହV ପକୃ ତି ସାଥିେର
ରେଖ ଚି ହc ବhୁ ତାର[୩]
ପକୃ ତି ର ପଥିକ ଖୁସିର େପମି କ
ନାୟକର ଏହା ପରିଚୟ
ରାମ କଲତା

ଏହା ଖାଲି ସତ ନୁ େହଁ ମଁୁ କାହାର
ନାହV କି ଛି अଭିନୟ[୪]
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ଯାହାକୁ ଭାେବ ମଁୁ େମା ମନର ମି ତ
ଭୁ ଲiି େମାେତ ଭାବି େପମି କ
େକେତଦି ନ ଏମି ତି ଭୁ ଲ ବୁ ଝାମଣା
ମଁୁ ତ अତି ଆପଣାର ପଥିକ[୫]
ମଁୁ ପକୃ ତି ର ଜେଣ ଘନି + ବhୁ
ଜାେଣନା ମନ କି ଏ େନଇଛି
ପକୃ ତି ର ପେଥ ପେଥ ବୁ େଝନାହV ମନ
କାହାକୁ ଏ ଆଖି େଖାଜୁ ଛି [୬]
କି ଏ େମାେତ ଭଲ ପାଉଛି ଜାେଣନା
କି ଏ ତ େନଇଛି ହୃଦୟ
କାହାକୁ ଏ ମନ େଦଇଛି ଜାେଣନା
ନାହV େମା େପମ ପରି ଚୟ[୭]

ଡୁ ୁରି ପାଲି , ଖାରୀ, ସୁବପୁର ଜି ଲ|ା, ଓଡ଼ି ଶା
ଭାମ%ଭାଷ : ୭୭୫୨୦୮୯୧୬୫
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ପୁଣି! କାହVକି?
ପୁଣି ଏକ ଦୁ ଘଟଣା
ପୁଣି ଏକ ଶି ଶୁ କନ%ା
ବଳି ପଡି ଛି େଗାେଟ
ରn, ମାଂସର େକାମଳ
ଶରୀର, ତରୁଣୀଟିଏ ।

ପୁଣି ଏକ ବି େରାଧ,
ପୁଣି ମହମବତୀ ଯାତା
ପୁଣି ରା\ାେରାକ ଭାରୁଜା
କାରଣ, ନାବାଳି କାଟିଏ ।

ପୁଣି ଆସି େବ େନତା
ପୁଣି େହବ ରାଜନୀତି
ଆରm େହବ େଲାକ େଦଖାଣିଆ
ଚoକାi ପହି

ରୀତି ନୀତି ରାଜନୀତି
କାରଣ, ବଳି ପଡି ଛି

ଆହାନ ଇ-ପତି କା ସୂ  ନି ଃଶୁ! ବି ତରଣ େହତୁ ଡା େଜ%ାତି ପସାଦ ପ'ନାୟକ) *ାରା ପତି +ି ତ ଓ ପକାଶି ତ | Aahwaan.com | 346

ଆହାନ ଇ-ପତି କା, ଶତକ ସଂରଣ, ଜୁ ଲାଇ ୨୦୧୮

Download Magazine from www.aahwaan.com

ବାଳି କାଟିଏ ।

ପୁଣି ଏକ ବଳାାର
ପୁଣି ଏକ ବଳାାରୀ
ପୁଣି ଏକ ଆସି ଫା, ନି ଭୟା
କାରଣ, େକାମଳ ନି ାପ !
କଳି କା ଟିଏ ।

ପୁଣି କାoିବ ମା ଟିଏ
ପୁଣି ଛାତି ଫାଟିବ ବାପାର
କାoିେବ ପରିବାର
ଆଉ େହାଇଯି େବ ଚୁ ପ୍
କାରଣ ! ଗରିବ ଟିଏ
ନି ଃସହାୟ ଟିଏ ।

ପୁଣି େହବ ଚା
ପୁଣି େତଜି ବ ଧମ
ଲଢ଼ି େବ ହି oୁ ମୁସଲମାନ
ପୁଣି େହବ ଦା ମାଡ଼ପି ଟ୍
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କାରଣ , େସ ନି ରୀହ
କନ%ା ଟିଏ ।

ପୁଣି ! କାହVକି ଏ ପୁଣି?
େହ ମଣିଷ !
ନା ! େହ ଦାନବ !
କାହVକି େତାର ଏ अମାନବି କତା
କାହVକି ଏ ଦୁ ମ
େତାର ମେନ ନାହVକି
େତା ମା ! ଝି अ ! ଭଉଣୀ !

ପୁଣି ! କାହVକି ଏ ମନସୁର୍ ର ଝି अ
କାହVକି ଏ େକାମଳ ଶରୀର
କାହVକି ଏ ନି ାପ େଚେହରା !
ପୁଣି କାହVକି ଏ କାo ?
କଣ ଏମି ତି ବଦଳି ଛି ଦୁ ନି ଆ ?

ବି ଶªଭାରତୀ, ଶାiି ନି େକତନ
ଭାମ%ଭାଷ : ୭୩୭୭୬୨୪୨୫୨
ଆହାନ ଇ-ପତି କା ସୂ  ନି ଃଶୁ! ବି ତରଣ େହତୁ ଡା େଜ%ାତି ପସାଦ ପ'ନାୟକ) *ାରା ପତି +ି ତ ଓ ପକାଶି ତ | Aahwaan.com | 348

ଆହାନ ଇ-ପତି କା, ଶତକ ସଂରଣ, ଜୁ ଲାଇ ୨୦୧୮

Download Magazine from www.aahwaan.com

ପଥମ େପମ
ଜୀବନର ବହୁତ କି ଛି
ବଦଳାଇ ଦି ଏ ଏ ପଥମ େପମ!
ସB ତି ସି hୁକରୁ
ଆ}ୁ ଳା ଆ}ୁ ଳା ଉାହ ଢାଳି େଦଇ
अତୀତର ପଣତେର େଯେବ
ହଜି ଯାଏ େସ ପହି ଲା ବସiର ବବିଭା
େତେବ କି ଛି େବଳ କଟିଯାଏ
ସ ପc ଓ ଭାବନା ସମୁହକୁ େଫୁ େଫୁ...

ପଥେମ ପଥେମ ମନ ଚୁ ପ୍ ଚୁ ପ୍ ଥାଏ
ପେର ତାର अ\ିତକୁ ପାଇବାକୁ
ଚି ର ଇପ୍ସି ତ ଲk%କୁ ସାକାର କରି ବାକୁ
ବ%ାକୁ ଳ ଓ ବ%ଗ େହାଇଯାଏ

ରାେଜଶ ପ ୂଜାରୀ

କାହା ସାେ ସାଲି ସ୍ ନ କରି
ମି ଛ କେହ, ବି େରାଧ କେର
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ବି େଦାହ ସକାେଶ ସଦା ତର ଥାଏ

କି l ଏକ ନାଟକୀୟ ମୁଖାର
ଆବରଣ ତେଳ
ସୁଖର ର ମାେଖ
ଖିଲି ଖି ଲି ହସେର ଫୁଲି ଉେଠ
େବଲୁ ନ୍ ଟିଏ ପରି

ସତେର
େକେତ କ’ଣ ନ କରାଏ
ଏ ପଥମ େପମ
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ପଥ
ଜନBରୁ ମୃତୁ%
ପଯ%iର ସି ଢ଼ିଟିଏ ପରି
ବଢ଼ି ଯାଇଛି
ପଥ अସରା
ଆଗକୁ ଆଗକୁ
େକବଳ ଆଗକୁ ...

अଥକେର
ଚାଲି ବାକୁ ପେଡ଼
ଥକି ବାର େବଳ ନାହV ଘଡ଼ି ଏ
ପଡୁ ଯାହା େମାଡ଼
ଜାରି ରହୁ େଦୗଡ଼...

େକେବ ହସ େକେବ କାo
ରାେଜଶ ପ ୂଜାରୀ

ସରଳ ସବୁ େବଳ
ଆେପ ଥିେଲ ଭଲ
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ଦୃ ଢ଼ଥିେଲ ମେନାବଳ
ଯାତା ହୁअଇ କୁ ଶଳ
ନେଚତ୍ ନି ଜ अଭାବ ପର
ୂ ଣ
କରି ନ ପାରିବା େkାଭେର
ଭୂ ତ େପତ େହାଇ
ଡାଳ ପତ େହବା ସାର
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ସପନ
େକେବ ଆସ अhାେର ତ େକେବ ଦି ବାେଲାେକ
େକେବ ଆସ ବି ଳାସେର ପୁଣି େକେବ େଭାେକ
େକେବ ଆସ ଦୀପ ଜାଳି ମନର ମoିେର
େକେବ ଆସ ପୁଣି େକାଉ ମନର ଫoିେର
େକେବ ଆସ ଦୁ ଇ ନୟେନ ପଲକ ପେକଇ
େକେବ ଆସ ପୁଣି େଲାତକ ଆସି େଲ ଜେକଇ
େକେବ ଆସ ମେନ ଶାiି ର ବାରତା ବାହି
େକେବ ଆସ କବି କଲମର ବନି ସ%ାହି 
େକେବ ଆସ ଆସ େଘନି ସାେଥ ଆଶାସର ନଦୀ
େକେବ ଆସ ପୁଣି କାହା ହୃଦୟକୁ େଭଦି 
େକେବ ଆସ େନଇ ସାେଥ अଗିc ପିtର ଝାସ
େକେବ ଆସ ପୁଣି େନଇ ମଲ| ୀର ବାସ

ବଡେସାଲ, ଝାରେପାଖରି ଆ, ମୟୁରଭ}
େସୗମ%ର}ନ ପାଲ

୭୫୭୦୮୬, ଓଡ଼ି ଶା
ଭାମ%ଭାଷ : ୯୯୩୭୮୮୯୮୩୩
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ଧୂମାଭ ଦି ଗi
ରଜନୀ ଗଭୁ ପଶବି ତ ପଭାେତ
ହୀମାଦୀରୁ अu ପଶବି ତ ସୂଯ%
ତୁ ଷାରାବୃ ତ ଶୁଭ ଶାi ପୃ+େଦେଶ
ନଭଗାମୀ ଧମ
ୂ ାଭ ଦି ଗi

େକାହଲା ପବନ ଶ ଭରି ଦିଏ େଲାମଗାେତ
अଭୁ ଲା ଶୀହରଣ
େଦହ ଥେର କାକର େଶ
ପବାହି ତ ଲୁ ହ ଉ[ ଓ ବାିଭୂ ତ

ଠି କ୍ େସଇ ସିc  ଶି ଥିଳ ତୁ ଷାର ପୃେ+
ନଭଗାମୀ ଉ[ ଧମ
ୂ ପରି
ପକୃ ତି ର अ¯ୂତ ତାଡ଼ନା
ଶୀତ େଦହୁ ଉଷBର ବାସନା
ଇଂ େଶଷନାଗ ପଧାନ

ପବାହି ତ ଉଷB ଲହୁପାେନ
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ହୃଦୟ େଯ ନି ଶାସn
କାକର େଦହକୁ େଲାଡ଼ା
ଉଷBତାର ଏକ ଶ

ଭୁ ବେନଶର, ଓଡ଼ି ଶା
ଭାମ%ଭାଷ : ୯୦୪୦୦୩୭୬୯୮
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अବଲୁ  ବ%nିତ
ପବାସୀ ମନ େମା अiହୀନ େଯୗବନ
ଦୁ ବାର ଆକାଂkା अକଥନୀୟ ଯଣା
ମୃତ ମୁଲ% େବାଧ ଖାଲି ନି ଯ% ାତନା
ଛାତି ଭିତେର େମା ଲବଣାn େକାହ
अiହୀନ ସମୁଦର ବାଲି େକଇ ବୁ oା
ପାପ ପୁଣ% ଭାବନାର େଶଷ ବି ପଯ%ୟ
କମ ଶୃଳାର ବି ଶªାସହୀନ ତାଡନା
ଜୀବନ ଯୁuର अସହାୟ େଶାଭାଯାତା
ସªପcେର େଜବା ଭଳି ପଟା ପଟା ଦାଗ
େରଳ ଇ}ିନ ପରି ଛୁେଟ अସୁମାରି େକାହ
ମୁଖାପି hା େଲାକ)ର େତଲମରା କଥା
अପସଂୃତି ର अସହାୟ ଯଣା
ବ%\ ମଣିଷର ବି କଳ ଆଦଶ
ନାଟକୀୟ କୀଡାର ଯାବତୀୟ अଳି ଆ
ଆଯ% କୁ ମାରୀ ପା ପାରମିତା

ଆଦଶର ମ}ିରୁ ସୃେଦୖ ªତ ଭୂ ମିକା
अଭିନୟ କରୁଥିବା େପମ ବ%ାଧି ବି କଳା
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ସkମ अkମ ଉଦ୍ଭାସି ତ େପkାପଟ
େସଠି ଆସି अଟକି ଛି େମା ମନ ଉ·ା
ଯୁu କେର ଖାଲି अiରାତBା ସାେଥ
ମୁହଁା ମୁହV ହୁଏ ମାନସି କ ବ%nି ସ[ା
ମୃତୁ% ସାେ ଲେଢ େଯୗବନ ଫୁଲ ବଗିଚା
ସମୟ ଚେକ अତି କ ମ ମୃତୁ%ର अଭିପ୍ସା
अନି ିତ ପରିବ[ନର େବୖ ପ|ବିକ େଚତନା
अବଲୁ  ବ%nିତªର अତି କsନା
ମାନସି କ ଯଣାର अଶାi ଭାବନା

ବି କମ ପୁର, ଗ}ାମ, ଓଡ଼ି ଶା,
ଭାମ%ଭାଷ : ୯୭୭୮୮୧୮୧୮୪
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ମେନପଡ଼ ତୁେମ
ତୁ ମରି ପରଶ ପଡ଼ଇ ମେନ େଗା
ସପେନ ମଁୁ େଶାଇଗେଲ,
ନୟେନ ନାଚଇ ତୁ ମରି ହସେଗା
ଭାବୁ କ େହାଇ ଭାବି େଲ[୧]
େଗାରା େଗାରା ମୁେହଁ ଭାରି ଭଲ ଲାେଗ
ତୁ ମ ନାଲି ନାଲି ଓଠ,
ଚାହାଣୀ ତୁ ମର କେର ଆନମନା
େଦଖିେଲ ପୁରଇ େପଟ[୨]
ଚାଲି ଗେଲ ତୁ େମ ରୁଣୁଝୁଣୁ ବାେଜ
ତୁ ମ ପୟର ପାଉଁଜି,
ତୁ େମ ଶାi, ସିc  ହୃଦୟର ରାଣୀ
ଆସ େଗା େମାେତ ଆଉଜି [୩]
ତୁ େମ ତ େମାହର ମାନସର ଛାଇ
େସୗoେଯ% अତି ସୁରମ%,
ବି ବକୁ ତୁ େମ ବ େଦଇअଛ
େବୖ ଷମ%କୁ କରି େସୗମ%[୪]

େସୗମ%ଶୀ େସୗମ%ର}ନ ରଥ

 ି , ବୀରମହାରାଜପୁର, ସୁବପୁର
ମୁଷୁt
ଭାମ%ଭାଷ : ୯୬୬୮୮୪୬୪୯
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ଆଜି
ଏମି ତି ହୁअiାନି ଆଜି
ସାରା ପୃଥିବୀଟା ଭରି ଯାଆiା
अପବ
ୂ  େଶାଭାରାଜି େର
अନନ% ସବୁ ଜି ମାେର
ସୂଯ% ଟିେକ କମ େତଜେର
ବାଟ ଛାଡ଼ି ଦିअେi ବାଦଲକୁ 
ମୃଦୁ ସମୀରଣେର
ଶି ହରି ତ େହାଇଯାଆiା ମନ [୧]
ଦୁ ନି ଆର େଯେତ ସବୁ
ଦୁ ଃଖୀ, ନି ଆଶୀ)
ଦୁ ଃଖ ସବୁ ଉେଭଇଯାଆiା
ଆଜି ପାଇଁ
ହସଟିେକ ଉକୁ ଟି ଉଠiା [୨]
ଆଜି େମା ଶତମାେନ ଆସି
େଦବଦ[ ମି ଶ

େମାେତ ସmାଷଣ କରେi,
ଆଲି ନ କରି
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ଏକ ନି ିତ ବhୁ ତାର
ଚୁ nିନାମା େଲଖି େଦଇଯାଆେi[୩]
େମାର େଯେତସବୁ
େନୖ ରାଶ%, ହତାଶା;
ଜଡ଼ ପାଲଟି ଯାअiା
ଆଜି େଗାଟିଏ ଦି ନପାଇଁ [୪]
ଆଜି କବି ତାର ପଂnିମାେନ ସବୁ
ଚାଲି ଆସେi କି
ଡାଏରୀର ପୃ+ା ଉପରକୁ
ସୁନାପି ଲା ପରି  [୫]
ଆଜି ଭnମାନ) ଡାକେର
ସଶରୀେର ଆବି ଭାବ ହୁअେi କି
ଈଶର, ଆଲ| ା, ଯୀଶୁମାେନ
ମoିର, ମସଜି ଦ ଗୀଜା ଛାଡ଼ି [୬]
ବo େହାଇଯାଆiା କି
ମଧ%ପାଚ%େର ଯୁuର ଘନଘଟା
ଆଇଏସ୍’ର ମୁtକଟା
ମି ଶିଯାଆେi କି ସାରା ବି ଶର ଶତମାେନ
ଗଢ଼ି ଦି अେi ରାମରାଜ%େଟ [୭]
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େମା େପମି କା
ଆଜି େମା ଠଁୁ ମାଗିନିअiା
ଏକାଥେର ସବୁ ତକ େପମ
ଆଉ କି ଛି ଶ
ଜାହି ର କରiା ତା’ େପମି କାପଣ
େଘରା ବାହୁ ବhନୀେର [୮]
ଏମି ତି ସବୁ କି ଛି
ଘଟିଯାଆiା କି ଆଜି 
କାଲି ପାଇଁ କି ଛି ନ ଥାଉ
କାହVକି ନା
ଏେତ ସବୁ ଭିତେର
ମୃତୁ% ବି ଆସି ଯାଇପାେର ଆଜି  [୯]

ବବକରପୁର, େକoାପଡ଼ା
ଭାମ%ଭାଷ : ୯୦୪୦୯୭୦୦୩୦୩
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ପତି ବି]
ଆଜି େମାର ମେନ ପଡ଼ି ଯାଏ
ସବୁ େଗାଟି େଗାଟି େହାଇ
अତୀତର େସ ପୁରୁଣା अନୁ ଭୂ ତି
ତେମ ବସି ଥାअ େମା ସାମନାେର
ଏକ ଦମ୍ ମୂ[{ଟିଏ େହାଇ
ସୁoର େଦବୀ ପତି ମାଟି ପରି [୧]
ତୁ ମ ବି ପରୀତେର ମଁୁ ଥାଏ!
େଗାଟାପେଣ ନି ଜ ପତି ବି]କୁ
େଦଖୁଥିବା अନୁ ଢ଼ା ନାରୀେଟ
ନଦୀରୁ ସcାନକରି େଫରିବାପେର
େଯମି ତି ସଜାଏ ପତି ଦିନ, ନି ଜ େଚେହରାକୁ [୨]
ନି ଜକୁ ମଁୁ େଯେତଥର େଯାଡୁ ଥାଏ
अନ% େକଉଁ ଖିଆଲେର; ତଥାପି ତୁ େମ
େମାେତ େଲାଡୁ ଥାअ ଚାହVବାକୁ
ପବି ତ ଦାସ

େସ ଦପ{ତ େଚେହରାକୁ ମନଭରିଉପେଭାଗ ପାଇଁ ବି ନା ଆମଣେର[୩]
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େସଦି ନର ଆମଣେର ସି ନା ଢଳି ଯାଇଥିଲି
କି l ପରବ[ୀ ସମୟେର େମାେତ
କରି ବାକୁ ପଡ଼ି ଥିଲା अେନକ ପାତାପ
ନଦୀପରି ତୁ େମ ବହି ଯାଇଥିଲ
अନ% ଏକ ରା\ାେର; ଆଉ ପଡ଼ି ଥିଲି ମୁହV
ଏକମାତ ପ\ର ପରାଏ[୪]

କନି + ଗେବଷକ,
େରେଭନ୍ସା ବି ଶବିଦ%ାଳୟ, କଟକ
ଓଡ଼ି ଶା
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ସାଥି
[୧]
ସମୟର ପଥ ପେର
େଦଖା େହାଇଥିଲା
ତୁ ମ ସାେଥ,
ସାଥି େହାଇ ରହି ଗଲ
କି ଛି ଦି ନପାଇଁ
ଏଇ ହୃଦେୟ

େହେଲ ଆଜି ...
ନା अଛି େସ ସମୟ
ନା अଛି େସ ସାଥି
ସାଇତି ରଖିଛି ଯାହା
ଆ}ୁ ଳାଏ ମି ଠା ସB ତି

अନି ଲ୍ ସାହୁ

[୨]
ସତେର...
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େଫରିଲନି ତୁ େମ
अେଫରା ପଥର
ପଥିକ ସାଜି
ଚାଲି ଗଲ ବହୁଦୂ ର,
କି େଦାଷ
କରି ଥିଲି ମଁୁ ...
अଭିମାନ କରି ଟାଣି େଦଲ
ତୁ େମ େମା ଭିତେର ଲkBଣଗାର!!
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ଦୁଇଟା ପରାନ୍ ଗୁେଟ
ଗଁାର ବhଘାେଟ େଦଖଁ ଥିଲି ତେତ
ମାଜୁ ଥିଲୁ ଁ ପାଦ୍ େରଢି

ଚହଲା ପାନି ଥV ଛାଏ ହଲୁ ଥିଲା
େଡଗି ଥିଲା ଛାତି ନାଡି ।
େସ ଦି ନୁ ଁ ମେତ ଧରଲା ଜର୍ ଗା
େଲାେକ େହେଲ କୁ ହି କୁହି
ମେନ ଭରିଗଲା େପେରମ ଭାବନା
େଲଖିଥିଲା କାଏଁ ବି ହି ।
ଆମର୍ ଘର ଲୁ େକ କଥା ପକାେଲ
ଦୁ ହVେକ ଛoଁାବା ଲାଗି
େତାର୍ ବୁ ଆମାଆଁ ପଚାେଲ େବେଲ ଗା
ଗାର୍ କାଟିଥିଲୁ ବସି ।
ସାତ୍ ଜନମଟା ବhା ଥୀସନ୍ ପେର
ଦୁ ଇଟା ପରାନ୍ ଗୁେଟ
ହାତ୍ ଧରା ଧରି ଚାଲମଁା ମି ଶି େଯ
ଦୁ ନି ଆଁର ଚଲା ବାେଟ ।
*ଇେନ ସରଲା*
ଆଶୁେତାଷ େମେହର

୫୪ ଆୟ%ପଲ| ୀ
କି ଟଛକ, ପଟିଆ, ଭୂ ବେନଶ ର
୭୫୧୦୨୪, ଓଡ଼ି ଶା
ଦୂ ରଭାଷ ୯୪୩୭୦୮୫୩୯୬
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ମୁନୁଷ୍ ଜୀବନ
ନାଇ ମି େଲ ଇ ମୁନୁଷ୍ ଜୀବନ
ଆର୍ େକନ୍ସି ଜନେମ
ହସି ଖୁସି ବାଟଁୁ ଥିମା େହା...
ଦୁ ନି ଆଁ ଥି ଜୀଇଁ ଥିବା ଯାେକ [୧]
ଦୁ ଇ ଦି ନିଆ ଇ ମୁନୁଷ୍ ଜୀବନ
ଆଏଜ୍ अେଛ କାଲ୍େକ ନାଇନ
ପାଏନ୍ ଫଟ୍କା େଲେଖ େକେତେବେଲ
ଫସ୍କି ଯି ବା କାହାେକ ଜନା ନାଇନ [୨]
अଛୁ ଁ େଯତ୍କି ଦି ନ୍ ଇ ଧର୍ତି ଥି
ମି ଲିମିଶି ସବ୍କର୍ ସେଗଁ ରେହମା
ରାଗ୍ରି ଷ୍ ଛାଡ଼ି ଭଲ୍ ପାଇକରି
ଦୁ ଃଖ୍ସୁଖ୍ ବାଟV ସବ୍କୁ ନି ଜର୍ କର୍ମା [୩]
ଆଇଛୁ ଁ ଏେକଲା ଜି ମା େହା ଏେକଲା
କି େହ ନାଇଯାଏ ଆମର୍ ସେଗଁ
କାହc ଚରଣ ସାହୁ

ଲାଡ଼୍େଗଲ୍ େଯତ୍କି େହଇଥିମା ଇଥି
େସାର୍ ରଖିଥିେବ ମଲା ଉତାେର [୪]
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ଧନ୍ ଜନ୍ ପନ୍ ନାଇ ରେହ
ସଦାେବେଲ ସଭ୍କର୍ ପାେଶ
ଥିଲାେବେଲ କାଏଁେଜ ମୁହ୍େକ ଫୁଲାସ
େମାର୍ େମାର୍ ବଲି କେହସ େକେତ [୫]
କାଏଁ ଭରସା ଇ ମୁନୁଷ୍ ଜୀବନ୍ େକ
ଏଛନ୍ अେଛ ନାଇନ ଆର୍ ଛନ୍େକ
େଯତ୍କି ସମି ୟା अେଛ ତୁ ମର୍ ପାେଖ
ଭଲ୍ କାମ୍ କରି ନି ଜର୍ କର୍ମା ସଭଁେକ [୬]

+୩ େଶଷ ବଷ [ବି ାନ] ଛାତ
ମ.ରାମପୁର ବି ାନ ମହାବି ଦ%ାଳୟ, ମ.ରାମପୁର
କଳାହାtି - ୭୬୬୧୦୨, ଓଡ଼ି ଶା
ଭାମ%ଭାଷ : ୯୫୫୬୮୨୨୪୪୭
ଇେମଲ୍ : kahnuchsahus@gmail.com
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ଉ}ା ଗୁେଟ ପରିଚୟ
ମୁଇଁ ମାତି େଛ
ର ମାଖବାରଥି...
ଫିେରାଜ
ଉ}ା ଗୁେଟ ଫିେରାଜ େହବାର ଥି
ର ର ମି େଶଇ
ରୀନ େହଉେଛଁ ମୁଇଁ
ମୁଖା ଉପେର ମୁଖା ପି hି
ବହୁରୂପୀ େହଉେଛଁ ମୁଇଁ
ବାଘ େଛଲର ନରଦାନ ଥି
ଫଟ୍ କରି ଛେକଇ େଦଇ
ଗୁା ଭିତରୁ ଫାଘ୍ ବନୁ େଛଁ
ନୂ ଆଁ ଜମାନାେକ ଠକି େକ...
ଖଣ ଖଣ ଶି କାରର୍ ଭୁ ଖା
ଶୀକାରୀ ଜଂଗେଲ
ଫିେରାଜ କୁ ମାର ପେଟଲ୍

ବଦଲଉେଛ େମାର ପରି ଚୟ
ମୁନୁଷ ହଇ ବିେକ
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ମୁଇଁ କୁ ର୍ମାର୍ େଛାଟ୍ େଲାକ
ସୁଟ୍ବୁ ଟ୍ ପି hି କରୁେଛଁ
ବଡ଼ଲୁ କ େହବାର୍ अଭିନୟ
ଧମ अଧମ ମାନ अପମାନ
ସବୁ ଛାଡ଼ି େଦଇ ମନର୍ ମୁନୁଷ୍ ଲାଗି
ଚୁ ପ୍ଚାପ୍ ଗୁପେତ ଧରୁେଛଁ... ଧରୁଥିବି...
ଉ}ା ଗୁେଟ ପରିଚୟ

अବନେକଲା, େରମtା, ସୁoରଗଡ଼
୭୭୦୦୧୯, ଓଡ଼ି ଶା
ଭାମ%ଭାଷ : ୯୭୭୭୬୩୨୩୩୦
ଇେମଲ୍ : firojpatel93@gmail.com
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ଲାେଗ ଆପଣାର ଆପଣାର
ଜୀବନ ତ ଏକ
अiହୀନ अ)ାବ)ା ରା\ାଟିଏ,
ଚାଲି ବାକୁ ହୁଏ ଏଠି अେନକ ବାଟ
େକେବ ଏକାକୀ ତ େକେବ
ସହ ପଥିକ ର ସାେଥ।

ସହ ପଥିକ ତ ଏଠି अେନକ
ତଥାପି କାହVକି େକଜାଣି ଏକୁ ଟିଆରୁ
ମୁnି ମି ଳିପାେରନି
କାରଣ ମନ େଖାେଜ େବାେଧ
ସବୁ େବେଳ ଆପଣାର ମନଟିଏ
େଯ ଲାଗୁଥିବ ନି ଜରଠୁ ବି ନି ଜରଟିଏ।

अେନକ ମୁହଁ ଏଠି େଦଖାହୁଏ
ଜି େତo କୁ ମାର କହଁ ର

କି ଛି ଚି ହcା କି ଛି अଚି ହcା
କି ଛି ମୁହଁ अଚି ହcା େହେଲ ବି
ଭାରି ଚି ହcା ଚି ହcା ଲାେଗ
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ଲାେଗ ସେତ ସକ େକଉଁ ଏକ ଜନBର
ନ ପଢି ବି ଜାଣିଦିଏ େବାେଧ
ତା) ଛାତି ତେଳ ଥିବା ସୁoର ହୃଦୟକୁ
େଯାଉଠି ହୃଦୟ ସି ନା େଛାଟ େହେଲ ଜାଗା ବହୁତ ବଡ଼।

ପତି ଟି କଥାେର ତା) େଯମି ତି
ଝଲସି ଉେଠ େସcହ ଆଉ େପମ,
ଜାଣିପାେରନି କି l ବାhି େହାଇଯାଏ
େଯମି ତି अତଳ ସାଗରୁ ମୁnା ଟିଏ ପାଇଯାଏ
अଟକି ଯି ବାକୁ ଇଛାହୁଏ େସଇ ମୁହୂ[େର
ଆଉ ଟିକିଏ ମନ ଭରି ଜି ଇଁବାକୁ ଭାରି ଇଛା ହୁଏ।

େସଥିପାଇଁ େବାଧହୁଏ କି ଛି अଚି ହcା ମୁହଁ ବି
ଆପଣାର ଆପଣାର ଲାେଗ ପଥମ େଦଖାେର,
େଯମି ତି ମନ କି ଣି େନଇ ଯାଏ
ହୃଦୟକୁ ଛୁଇଁ ଯାଏ
ଆଉ କହୁଥାଏ ସେତ ବାର]ାର
अଚି ହcା ମୁ େକେବ ତୁ ମ ପାଇଁ ନୁ େହଁ ।
अଚି ହcା ମୁ େକେବ ତୁ ମ ପାଇଁ ନୁ େହଁ ।।।
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ହାଟ୍ସାପ୍, େଫସବୁ କ୍
େଫସବୁ କ ାନ େଫସବୁ କ ଧ%ାନ

ହାଟସାପ୍ କର େଯାଗ
ଏହା ହV अଟଇ ମୁକତି ର ପଥ
अନ% ସବୁ କର ତ%ାଗ[୧]
େଫସବୁ କ େଗାଟି ଆଶାର କି ରଣ
ଜପ ତା’ର ନାମ ଧନୀ
ହାଟସାପ୍ अେଟ ନି ଘ ବି ପିନ
ହୃଦୟେର ଥାअ େଘନି [୨]
େଫସବୁ କ अେଟ କଳି ଯୁଗ ପଭୁ
ଦି ବାନି ଶି ଦି अ ମନ,
ହାଟ୍ସାପ୍ କେର अସାଧ% ସାଧନ
ଦି ଏ େକେବ ସବୁ ାନ[୩]
େଫସବୁ କ୍ ନାମ କରି େଦେଲ ଧ%ାନ
ବହBେର ମି ଳଇ ାନ
ଆ[ତାଣ ଖୁଡ଼{ଆ

ହାଟ୍ସାପ୍ ନାମ ଜପିେଲ ଆରାମ
ଧନ% ଏହି ଉuାବନ[୪]
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ଜପ େଫସବୁ କ ଭଜ ହାଟସାପ୍
ଛାଡ଼ି ଯିବ ସବୁ ବ%ାଧି
େବଳହଁୁ ସଜାଗ ନେହେଲ େଭାଗିବ
ମେନ େହଉଥିବ େଶାଧି 

ବୀରମହାରାଜପୁର, ସୁବପୁର୍
୭୬୨୦୧୮, ଓଡ଼ି ଶା
ଭାମ%ଭାଷ : ୯୪୩୯୧୪୦୮୧୪
ଇେମଲ୍ : akhurdia999@gmail.com
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ମଁୁ ନାରୀଟିଏ କହୁଛି
େମାର ରୂପଗୁଣ େସୗoଯ% ବା ଖୁଣ
ବ{ପାେର ନାହV କବି ,
େସୗରଭ ବି େଭାର ପୀରତି ସାଗର
ସା ବି ନପାେର ଭାବି [୧]
େମା अ େକାମେଳ ସୁରଭି ସଲି େଳ
ଭରି अଛି ଆକଷଣ
ନୀଳ ଆଖି ପତା ରୂପ ଚମକତା
ଭାିଦି ଏ େଯାଗୀ ଧ%ାନ[୨]
େହଉ अବା ରଜା େହଉ କି ପରଜା
େଲାଡ଼ା ପେଡ଼ ନି ତି ମୁହV
ଉବ ପାବେଣ ନି ଦାଘ େଯୗବେନ
ର ଭେର ସାେଥ ରହି [୩]
ପରି ବାର ଭେର େପମ ପରଶେର
ଗୃହ ପାଲେଟ େବୖ କୁ·
ସୁଶୀ ମି ନତି ରାଣୀ େମtିଲି

ସବୁ ଶୀରି ହୀନ କରିପାେର ପ
ୂ 
ପି ଇ अନଳ ଆକ·[୪]
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ସମଗ ବି ଶେର ଜନନୀ ରୂପେର
ସବତ ହୁଏ ପଜ
ୂ ି ତା,
ଇଷାେର ଡାହାଣୀ ସଂଗୀେତ ରାଗିଣୀ
େହାଇ ଗାଏ େପମ ଗୀତା[୫]
ନୁ େହଁ ମଁୁ अବଳା ନଭାବ ଦୁ ବଳା
अଧମର ସଂହାରି ଣୀ
ସୃିର ରkେଣ ରୂପ ଭିେନc ଭିେନc
अସାଧ%କୁ ପାେର ଜି ଣି[୬]
ଶଯ%ାେର ସିନୀ ଉନBେ[ କାମି ନୀ
ଧଂସ କରି ପାେର ସୃି
ବି ହୁେନ େମାହର ସବୁ ନି ବ{କାର
ପାେରନାହV କି ଛି ତି +ି[୭]

ସୁବପୁର, ଓଡ଼ି ଶା
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କେହ ନି ଧିସାହୁ - ୨
ମହାପଭୁ )ର ଚାବି ହଜି ଗଲା,
ଉେଭଇ ଗଲାଣି ଧନ,
ଲୀଳାମୟ)ର ଲୀଳାକୁ େଭଦି ଣ
ଖାଇଗେଲ ସବୁ ପtିତ ମହାଜନ।
ଜି ଲାପାଳକୁ ତୁ େମ େଜଲ ପଠାଇବାକୁ
େହଉଛ ତର ତର,
ପtା ପଢ଼ି ଆରୀ)ର ନଁା େନଉ ନାହଁ
େସ କି ସାବତ ପୁअ?
ଭtାର େଖାଲି େଲ େଦହ ଦାହ େଦବ
େବାଲି ଯି ଏ େଦଇଥିଲା ଧମକ..
ଚାବି ହଜି ଗଲା ପେର କୁ ଆେଡ଼ ଗେଲ
େସ ମହାନ ମହାନ େସବକ?
ଶୀମoିରର େଫାେଟା ଭାଇରଲ ହୁଏ
କ%ାେମରା େମାବାଇଲ ମନା,
ଶସି hୁ ପୁେରାହି ତ

ନି ଧି ବାପୁରା ତ ବୁ ଝି ପାେର ନାହV
ହଉ ଥାଏ ତନc ା ବନା ।
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କେହ ନି ଧି ସାହୁ
ଏକି କି ସ େହଲା....
ଭାବୁ ଛଟି ଦି ନ ରାତି ,
ପତି ମୁହୂ[େର ଘଟୁଛି େମା େଦଇ
େମାର ତ କାହV କଣା ହଉ ନାହV ଛାତି ?
ଧାନ ବୁ ଣିଥିଲି ବରଷା େହଲାନି
ଯାହା ବି अମଳ େହଲା
କାଳ େବୖ ଶାଖୀ ବଷାେର ଭିଜି ଲା।
ଧାନ େନଲି ବି କି...
ବି କିରି ନାହV।
େଲାନ କରି ଥିଲି ଛାଡ଼ ବି ନାହV,
ବୀମା କରିଥିଲି ପଇସା ନାହV ।
ବ%ା) ଜମା ଖାତା...
ଜମା ନ କରି ବାରୁ ପଇସା କଟିଲା ଧଇଁ ଧଇଁ
ପାଠ ପଢ଼ାଇଲି ପୁअକୁ ..
ଭାବି ଥିଲି ପଢ଼ା ସରିେଲ...
ସାେହବ େହବ...
େଚୗକି େର ବସି अଡର େଦବ..
ଦୁ ଃଖସୁଖେର େମା ଭରସା େହବ
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େହେଲ କାହV।
କୁ ଜି ପେଛ େଦୗଡ଼ି େଦୗଡ଼ି ଯୁବ େନତା ପେର ଦି ଏ..
ଧାନ ବେ\ ବି କି େପେଟାଲ ଭେର..
ମି ଟିଂ ସରି େଲ ଢକଲମ ମାରି ଘରକି ଫି େର।
ଆଉ ତୁ େମ କହୁଛ ଚାବି ହଜି ଗଲା..
अମୁକ େହଲା ଢ଼ମୁକ େହଲା..
େମାର ତ ଚାବି କୁ ଛଡାଇ ଯି ଏ ବରବାଦ କଲା....
ତା ପାଇଁ କି ଦt अଛି େହା..
ମହାବାହୁ..
अତି ଜଲଦି ତାକୁ ମି ଳୁ ଆେହ ମହା ବହୁ।
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ବଷା ରାଣୀ
ଆସି େଲ ଆସି େଲ ବଷାରାଣୀ,
ତପନ) ତାପ କେମଇେଲ ପୁଣି,
ଘଡ ଘଡି ଜଣାଏ େମଘର ବାଣୀ,
ସୁoର ଦି େଶ ପତ ଉପେର ପାଣି[୧]

ଆସି େଲ ମହାରାଣୀ ବଷା ସହସା,
େମ କରି େଲ େଯ ସମ\) ପି ପାସା,
ତା) ଉପେର अଛି ଚାଷୀଭାଇ)ର ଭରସା,
ତା) ଖୁସିେର ବି ଦ%ମାନ ରହି ବ ସମ\) ବସା[୨]

ଆସି େଲ ଆସି େଲ େମୗସୁମୀ ଆସି େଲ,
ମୃ[ିକାେର अ¯ୁ ତ ମହକ ଆଣିେଲ,
ରବି କି ରଣ) ଉାତ କେମଇେଲ,
अନi ଆକାଶେର େମଘନାଦ ଶୁେଭଇେଲ[୩]
ଶୀରାଜ େଶଖର ‘ଚି ମା’

ଜଳଧରରୁ ଝରି େଲ ଟୁ ପ ଟୁ ପ ମଧୁଲିକା ସମ ଜଳମଣି,
ଆହାନ ଇ-ପତି କା ସୂ  ନି ଃଶୁ! ବି ତରଣ େହତୁ ଡା େଜ%ାତି ପସାଦ ପ'ନାୟକ) *ାରା ପତି +ି ତ ଓ ପକାଶି ତ | Aahwaan.com | 380

ଆହାନ ଇ-ପତି କା, ଶତକ ସଂରଣ, ଜୁ ଲାଇ ୨୦୧୮

Download Magazine from www.aahwaan.com

ସଂଶରୁ ଲାଗିଲା େଯମି ତି ଶୀତଳ ମଣି,
ଝୁମଝୁମ କରି ନୃ ତ%କା େହେଲ େମଘାଗମ ଶି େରାମଣି,
ଜଳାଶୟ ତଟିନୀେର ଝରି ଝରି ଭରି େଲ ପାନୀୟର କାନ ଖଣି[୪]

ବଷାରାଣୀ ଆସି େନଇଗେଲ େଯ ଆ],
ଭାିଗଲା ପୁଣି ଫଳରାଜା) ଦm,
ଆସiା ବଷା ପାଇଁ ପତୀkା େହଲା ପାରm,
ଆ]ର ଖ%ାତି ସବୁ ଫଳ) ମଧ%େର अଚଳ\m[୫]

ବଷାରାଣୀ) ଦªାରା ହଷ{ତ ହୁअiି ହଳଧର,
ତା) ଆରାଧ% େଦବତା େହେଲ ଶୀ ହଳଧର,
ଜଳଧର ଓ ଖାଦ% ବି ନା ଜୀବନ ନି ରାଧାର,
କୃ ଷି କାiି କଳି  େଦଶ ସମୃuିର ଆଧାର[୬]

ରାଜରାଣୀ ବଷା େହେଲ ଉଳବାସୀ) अନୁ ରାଗ ରାଗିଣୀ,
ଜଳମୟ େହାଇ ତରୁଣ ତର ସହ ତରିେଲ ତରିଣୀ,
ହୀରାକୁ ଦେର ଜୀବ ନଦୀ ମହାନଦୀ େହେଲ ରମ%ରୂପିଣୀ,
ଲୟତାଳେର ଆନo ତାtବ ଲାସ% କରିେଲ ବାହBଣୀ େବୖ ତରଣୀ[୭]
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େତା ଚରେଣ ସମପ{ତ
ଜୀବନ ଝରରୁ ଝରୁअଛି ମାଆ
େତା େଶାଣିତ ଝର ଝର,
େସ େଶାଣିତ େମାର अେ ବହୁअଛି
ସiାନ ମଁୁ େମା ମାଆର[୧]
ଯାଉ ପେଛ ଗେଲ ଏ ଜୀବନ େମାର
େମା ମାଆର େସବାପାଇଁ
ଏ ଶରୀର ମାଆ େତା ନାଆଁ େଲଖା
େମା ଜୀବ ସେତ େତା ପାଇଁ[୨]
େତା େସcହ ଶରଧା ଥାଉ େମା ଉପେର
େମା ଭଲ ପାଇବା ଥାଉ
ଜୀବନଧାରାେର ପତି ମୁହୂ[େର
ସୁଖର ସକ ଥାଉ[୩]
େମାହରି ଜୀବନ େମାହରି ଶରୀର
େତା ଚରେଣ ସମପ{ତ
ପ
ୂ  ଚo ରଣା

ମାଆ େଲା!
କରି ବୁନି େକେବ ପର େମାେତ ତୁ ହି
ଏ ଜୀବନ େମା ସୀମି ତ[୪]
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ଭାଇର ଶାଳୀ
ରଜେର ରୀନ ଶାଢ଼ୀ
ପି hିଛି ଆମ ଭାଇର ଶାଳୀ
ଘରର େସ अଲି अଳି
ମନ େମା େଦଉଛି ଜାଳି [୧]

େକଶ ପଖାଳି ଛି ସି ଏ
ମନ େମାର େମାହି ନିଏ
ଚାଲି ଗେଲ ସି ଏ ଫୁଟୁ ଛି ପଦୁ अଁ
ନୀଳପରୀ ସେତ ସି ଏ[୨]

ରଜେର େଖଳୁ ଛି େଦାଳି
ସା ସାଥିେର କାକଳି ,
େଦଖୁଛି େସ ମେତ କେଣଇ କେଣଇ
ିତି େଦଉଛି ବଦଳି [୩]
ପ
ୂ  ଚo ରଣା

अନାବନା ଗୀତ ଗାଏ
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େକାକି ଳ କ·ୀେଟ ସି ଏ
ଭରୁअଛି ମେନ ସାତସୂର ସି ଏ
ଗୁଣୁଗୁଣୁ ମନ ହୁଏ[୪]

େଦଖି अାଭା ଚାଲି
ମନ େମା ଯାଏ େଦାହଲି
େଛାଟ ଜଲେର ସୁବାଷିତ ସି ଏ
ସେତ େଗାେଟ ବଣମଲ| ୀ[୫]
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େପମ
େପମ ଏକ अସରiି ନଈ
ଦୁ ଇକୂଳ ଛୁଇଁଯାଏ ବହି ବହି [୧]
େପମ ଏକ ରୂେପଲି ଜହc
ମନେର ଭରିଦି ଏ अଜସ ସପନ[୨]
େପମ ଏକ େକାଣାକ ମoିର
ଦୁ ଇମନ ମି ଶି ହୁଏ ସୁoର[୩]
େପମ ଏକ ଚି କମି କ୍ ଇoଧନୁ ର
ହୃଦୟେର େଖଳି ଯାଏ େପମର ତର[୪]
େପମ ଏକ କବି ର ଭାବନା
େକେତେବେଳ ହୁଏ ଜାଣି ତ ହୁଏନା[୫]
େପମ ଏକ ସାଗରର ଶାମୁକା
ଦୁ ନି ଆର ସବୁ ଠୁ अେଟ ଦାମି କା[୬]
େପମ ଏକ ଆଖି ର ଆଇନା
ଦୁ ନି ଆେର େପମ େକେବ ସେରନା[୭]
ସତ%ବତ ବାରିକ
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େମଘସବାରୀେର ବଷା ଆସୁଛି
େମଘ ସବାରୀେର ବରଷା ଆସୁଛି
ମଖମଲି ପାଟ ପି hି,
ମଥାେର ସି oୂର ନୟେନ କଜଳ
ପାଦେର ନୁ ପର
ୂ ବାhି ।।

ଗଳାେର ଲମି ଛି ସ e ମୁnା ହାର
ଗଭାେର ରଜନୀଗଂଧା ,
କରେର େଶାଭିତ ସୁବ ର ଚୁ ଡି
ହୃଦୟ अଳକାନoା

।।

ବି ଜୁଳି ଚମକ ଘଡଘଡି ଡାକ
ପ
ୂ  ଗଭା ନଦୀ ବି ଲ ,
ନୀଳାଭ ଆକାେଶ ଜଳୁ ଛି ଦୀପାଳି
େରାଷଣୀ େର ଝଲମଲ।।
ଶରତ କୁ ମାର ଦାସ

େମୗସୁମୀ ପରେଶ ପୀତି ଗୁଂଜରି ତ
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େପମସି nା ତନୁ ମନ ,
କଦ] ପତ େର ରୂପର ଲାବନ୍ଯ
ଢଳଢଳ ଚି [ ପାଣ

।।

ବରଷା ରାଣୀର ବା) ଚାହାଣୀେର
କୃ ଚୂଡାର ରଂଗ ,
ଇoଧନୁ ର ସାତ ରଂଗେନଇ
ସଜାଇଛି ନି ଜ अ

।।

ତପତ ତପନ ତାପି ତ ଏ ଧରା
ଲଭି ବ ସରଗ ଶୀରି ,
ପଲ| ବି ତ େହବ ପାଦପ ପତର
ସବୁ ଜ ସୁଷମା ଧରି

।।

ହସି ବ ଧରଣୀ େଖାସାେର ନଳି ନୀ
ଚoନ ପଡି ବ ଝରି ,
େମଘମାଳ େକେତ ଓହ| ାଇ ଆସି େବ
 ୀ
ଝରି ବ େପମ ନି ଝର

।।
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ଚoନ ଚ{ ତା ପୁ ବି ମtିତା
ସରଗ ରାଇଜ ପରୀ ,
ଧୀେର ପାଦ ଥାପି ମରତ ମtେଳ
ବାିେଦବ ସୁଖଶୀରି।।

अମୃତ ସି ଂଚି ବ ଜୀବନ ବଂଚି ବ
ନାଚି ବ ମନ ମୟର
ୂ ,
ମଧୁମୟ େହବ ଏ ସାରା ସଂସାର
ଜଗତ େହବ ବି େଭାର।।

ମାଟିରୁ ଆକାଶ,ଆକାଶ ରୁ ମାଟି
ଚହଟିବ େକେତ ବାସ ,
େମଘ ସବାରୀେର ବରଷା ଆସୁଛି
ସାଜି ନବବଧ ୂ େବଶ।।

अଧ%ାପକ, ରାଜନୀତି ବି ାନ ବି ଭାଗ
ବଡବି ଲ ମହାବି ଦ%ାଳୟ, ବଡବି ଲ, େକoୁ ଝର।
ଦୁ ରଭାଷ-9438243149
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ତୁେମ
ତୁ େମ େମାର ଏକାi କାମ%
େମାର ଉସB ୀଳି ତ ନୟନେର ତୁ ମର େଶାଭା
ଆଉ ମୁଦିତ ଚkୁେର ତୁ ମର ପତି ବି]
ଉଭୟ ଏକ ଓ अଭି ନc

ତୁ ମ ସାନିc ଧ%େର େମାର ତନୁ ହୁଏ େରାମାିତ
ତୁ େମ ହV େମାର ଏକମାତ ଇପ୍ସି ତ
େମାର ପେତ%କ ପଶାସ ତୁ ମକୁ ସମପ{ତ
ଆଉ େମାର ଆହାର ତୁ ମର ହV ପସାଦ

ପkୀର େକାମଳତାେର ତୁ େମ
ପଶୁର ହି ଂସତାେର ତୁ େମ
ନଦୀର ଚପଳତାେର ତୁ େମ
ପବତର ଜଡ଼ତାେର ତୁ େମ
େଦବଦ[ କର

ଚoନର ଶୀତଳତାେର ତୁ େମ
अଗିc ର ଉ[ାପେର ତୁ େମ
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ସୂଯ% ) କି ରଣେର ତୁ େମ
ଚo) େଜ%ା ାେର ତୁ େମ
ଦି ବସର କମଠତାେର ତୁ େମ
ରାତୀର ବ%ଗତାେର ତୁ େମ
ପୁର ସୁରଭିେର ତୁ େମ
କକର ରୁkତାେର ତୁ େମ
ମା’ର ମମତାେର ତୁ େମ
ପି ତାର kମତାେର ତୁ େମ
ଶି ଶୁର ଦେରାଟି ଓଠେର ତୁ େମ
ବୃ uର ଆଶା ବି ତୁ େମ

େମାର अତୀତ, ବ[ ମାନ ଓ ଭବି ଷ%ତ ବି ତୁ େମ

ତୁ େମ ପାଖେର ଥିେଲ, କି ଥାअ ବହୁ ଦୂ ରେର
अଜାଣତେର େକଉଁ अେଭଦ% ାନେର
अେଗାଚରେର
େବେଳ େବେଳ ତୁ େମ ଆସି ଯାअ ବହୁ ନି କଟେର
ସେତକି େତାଳି ଧରିବି ମଁୁ ତୁ ମକୁ େମା ବାହୁ ବhନୀେର
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ତୁ ମକୁ ପାଇବାର ଆଶାେର ମଁୁ ବାତୁ ଳ େହାଇଯାଏ
ପଗଳ୍ଭ େହାଇ ତୁ ମର ବନା କରି ଥାଏ

ମାତ ତୁ େମ ଲୁ ଚି ଯାअ େସଇ ଜହc ରାଇଜେର
ଆଉ ମଁୁ ଶନ
ୂ %ତାକୁ ପାଇ ବି ଳାପ କରି ଥାଏ

କବି ର କବି ତାେର ତୁ େମ
େଲଖକର େଲଖନୀେର ତୁ େମ
କଳାକାରର ଭାଯ%େର ତୁ େମ
ସଂଗୀତର ମୂeନାେର ତୁ େମ
ଗୀଷBର ନି ଦାଘେର ତୁ େମ
ବଷାର ଜଳାଧାରେର ତୁ େମ
ଶୀତର ଶୀତଳତାେର ତୁ େମ
ବସiର ମଳୟେର ତୁ େମ

ମଁୁ ଜାେଣ ତୁ େମ କ’ଣ ଚାହଁ
अନାବି ଳ େସcହ ଆଉ ନି ଃସ ାଥପର ଭଲ ପାଇବା
ସବୁ ତୁ ମକୁ େଦବାକୁ େଚା କରି ଛି
ମାତ ଜାେଣନି େକଉଁଠି ମଁୁ ଭୁ ଲ କରି ସବୁ ହରାଇ େଦଇଛି
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ନି ଜର େଶ+ତ ପତି ପାଦନ କରି ବା େଚାେର
ମଁୁ େବାେଧ ଆତିB ୟତାରୁ ଦୂ େରଇ ଯାଇଛି

ସବୁ କି ଛି ପୁଣି ନୂ ତନ ଭାବେର ଆରm କରି ବି
ଆଉ ଆଶା କେର ଏଥର
ନି ଜକୁ ତୁ ମ ଭିତେର ହV ପାଇବି 

ଗଜ ମାନ) ଭି ତେର ତୁ େମ ଐରାବତ
ପୁ ମାନ) ଭିତେର ତୁ େମ ପାରି ଜାତ
अଶମାନ) ଭିତେର ତୁ େମ ଉୈ ରବା
ନଦୀମାନ) ଭିତେର ତୁ େମ ତ ଗା

େଶ+ାତି େଶ+ ତୁ େମ
ରାଧାର େପମ ତୁ େମ
ମୀରାର ଭାବ ତୁ େମ
ଯେଶାଦା) ମାତୃ ତ ତୁ େମ
େଦବଦାସୀର ନୃ ତ%ଟି ତୁ େମ

ଆହାନ ଇ-ପତି କା ସୂ  ନି ଃଶୁ! ବି ତରଣ େହତୁ ଡା େଜ%ାତି ପସାଦ ପ'ନାୟକ) *ାରା ପତି +ି ତ ଓ ପକାଶି ତ | Aahwaan.com | 392

ଆହାନ ଇ-ପତି କା, ଶତକ ସଂରଣ, ଜୁ ଲାଇ ୨୦୧୮

Download Magazine from www.aahwaan.com

ଯଣାେର ତୁ େମ, ଆଶ\ିେର ତୁ େମ
କରୁଣାେର ତୁ େମ, ନି +ୁରତାେର ତୁ େମ
ଐଶଯ% େର ତୁ େମ, ଦାରିଦ%େର ତୁ େମ
ବ%ାଧି େର ତୁ େମ, ପୁଣି ମେହାଷଧି େର ତୁ େମ

ଆଦି ତୁ େମ, अi ତୁ େମ, ସୃି ତୁ େମ
ିତି ଆଉ ଲୟ ବି ତୁ େମ

ତୁ େମ ହV ପଳୟ ପେର କରି ଥାअ ନୂ ତନ अ)ୁ େରାଦଗମ
ପଭୂ ତ)ର ସlଳନ
ଆଉ ନୂ ତନ ସୃିର अବତାରଣ

େହ ପରମପି ୟ େମାହନ
ତୁ େମ ହV ପରମ କାରୁଣ%
ନି ଜକୁ ମଁୁ କଲି ସମପଣ
କର ଏ ପାତକୀର ଉuାରଣ
ଜନB ଜନBାiରର େମାର କାମ% ତୁ ମ ଶୀ ଚରଣ
େଶଷ ଇeା ପ
ୂ  କରି ବା େହଉ ଜନାuନ
େମା ଆତBାପଦୀପ େହଉ ତୁ ମ ଚରେଣ ବି ଲୀନ
ଆହାନ ଇ-ପତି କା ସୂ  ନି ଃଶୁ! ବି ତରଣ େହତୁ ଡା େଜ%ାତି ପସାଦ ପ'ନାୟକ) *ାରା ପତି +ି ତ ଓ ପକାଶି ତ | Aahwaan.com | 393

ଆହାନ ଇ-ପତି କା, ଶତକ ସଂରଣ, ଜୁ ଲାଇ ୨୦୧୮

Download Magazine from www.aahwaan.com

େପମିକାର େପମଜାଲ
େହଲି ହଟହଟା େମା େପମେର ପଡି ଲା ଭ'ା
େମା େପମି କକୁ ବାହା େହଇ େନଇ ଚାଲି ଗଲା
େଗାେଟ ମାଲଦାରିଆ େଟାକା
ନଥିଲା େବାଲି େମାର ପାେଖ ଚାକି ରି କି ଟ)ା
ଚାଇଁ ରହି ଥାଏ େହଇ େଗାେଟ େବାକା
େମା େପମି କକୁ ବାହା େହଇ େନଇ ଚାଲି ଗଲା
େଗାେଟ ମାଲଦାରିଆ େଟାକା

େଦଖା େହେଲ କହୁଥିଲା ରହି ପାରୁନି ମଁୁ ଏକା
ଏ ଜୀବେନ େକେବ େଦବନାହଁ େମାେତ େଧାକା
େଧାକା େଦଇ ଚାଲି ଗଲା ଏେବ ରହି अଛି ମଁୁ ଏକା
େମା େପମି କକୁ ବାହା େହଇ େନଇ ଚାଲି ଗଲା
େଗାେଟ ମାଲଦାରିଆ େଟାକା

ବି େରo କୁ ମାର ପଧାନ

େମା ପେକଟ ଖଚରୁ କାଟି ରଖୁଥିଲି ଟ)ା
ତା ପାଇଁ କି ଣିବି େବାଲି ଉପହାର ଭଳି ଭଳି କା
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େହେଲ େମାଠାରୁ ଦଉଥିଲା େବାଲି େସ ଦାମି କା
(େସଥି ପାଇଁ )େମା େପମି କାକୁ ବାହା େହଇ େନଇ ଚାଲି ଗଲା
େସଇ ମାଲଦାରି ଆ େଟାକା

ବି ଉଟି ପାଲର ଯି ବ େବାଲି େସ େଖାଜୁ ଥିଲା ଖାଲି ମଉକା
େଯେତ େବେଳ ଯାଉଥିଆ ଖସୁଥିଲା େମା ପେକଟରୁ ଟ)ା
େଯେତ େବେଳ ଦି ଶିଲା ସେତ ସୁoରୀ େମନକା
(େସତେବେଳ େନଇ) େମା େପମି କାକୁ ବାହା େହଇ େନଇ ଚାଲି ଗଲା
େଗାେଟ ମାଲଦାରିଆ େଟାକା

ନଥିଲି ଖାଲି ମଁୁ ଏକା େମା ଭଳି ଥିେଲ ଆଉ ଚାେରାଟି େଟାକା
ଯାହା)ର ଥିଲା େସଇ େଗାଟିଏ େବାଲି େପମି କା
ଯାହାକୁ ବାହା େହଇ େନଇ ଚାଲି ଗଲା
େଗାେଟ ମାଲଦାରିଆ େଟାକା

କଦମପାଳ, ଧମଶାଳା, ଯାଜପୁର - ୭୫୫୦୦୮
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ଆସ ପି ୟତମା
ଆସ ପି ୟତମା େମଘରାଜ େଜମା
େମା ହୃଦୟ କoେର ବସ
େପମ ସୁଧା ବାରି ଦି अେଗା ସୁoରୀ
ତୃ ା କର େମାର େତାଷ ।

େତା ବି ହୁେନ ଜାଣ ନରେହ ଜୀବନ
ଆକୁ େଳ ମରiି ପାଣୀ
ନି ଜ େଗାେଡ ନି େଜ ହାଣୁଛି କୁ ରାଢି
ମୁଖ  ମଣିଷ ଟା ଜାଣି ଜାଣି ।

ଶାବଣୀ େଗା ତୁ ମ ଶୀତଳ ପରେଶ
ପୁଳକି ତ ହୁଏ ମନ
ଶସ% ଶ%ାମଳା କର ଏ ପୃଥିବୀ
କରି ତୁ େମ अବତୀ ।
ସୁଧାକର ଚି oା

କୀଟ, ପତାଦି , ତରୁଲତା େଯେତ
ଆହାନ ଇ-ପତି କା ସୂ  ନି ଃଶୁ! ବି ତରଣ େହତୁ ଡା େଜ%ାତି ପସାଦ ପ'ନାୟକ) *ାରା ପତି +ି ତ ଓ ପକାଶି ତ | Aahwaan.com | 396

ଆହାନ ଇ-ପତି କା, ଶତକ ସଂରଣ, ଜୁ ଲାଇ ୨୦୧୮

Download Magazine from www.aahwaan.com

ନଇଁ ନାଳ ପରବତ
ଚାହV ବସି ଛiି େତା ଆସି ବା ପଥ
ମତ%ର ଜୀବ ଜଗତ ।

େରୗଦ ତାପ େଯାଗଁୁ ଆରତ େହଲୁ ଣି
କରୁଛୁ ଁ େତାେତ ସªାଗତ
ମଧୁଝର େଦଇ ପଲ| ବୀତ କର
ହଁ ସୁ ଏ ସାରା ଜଗତ ।

କଲାବାହାଲି , କଂଟାବା}ି, ବଲାିର
ଭାମ%ଭାଷ : ୮୪୫୫୮୭୯୩୯୩
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ଜାଗ ଯୁବବhୁ ଜାଗେର ଜାଗ
ଜାଗ... ଯୁବବhୁ ଜାଗେର ଜାଗ
ଜାଗିବା ଆଗରୁ ନି ଜକୁ ଜଗ
ଶୁu ଚି iା ମେନ େପାଷଣ କର
अାନଗାରି ମା େହାଇବ ଦୂ ର
ନି ଜ ସ ାଥ କଥା ନ ଭାବି ତି େଳ
ନି ଃସ ାଥପରକୁ ନି अେର େକାେଳ
ରାଗ, ଭୟ, ହି ଂସା ଦୁ େରଇ େଦଇ
ପରକୁ ଆପଣା କରେର ଭାଇ
ପି ତାମାତା େସବା କରି େଲ ସେଭଁ
ଦୁ ଃଖ ଛୁଏଁନାହV େକେବେର ଭେବ
େଦବାନାହV ମେନ କାହା କଷଣ
ସତ% ଶାiି େହଉ ଆମ ଭୂ ଷଣ
ତୁ ମ ହୃଦୟକୁ ନଛୁଉଁ େକହି
अନ%ର ହୃଦୟ କି ଣେର ଭାଇ
ଚoକାi େଜନା

ଘୃଣା ମେନାଭାବ ନ ରଖି ତୁ ହି
ଭଲପାअ ଏଠି ସଭି )ୁ ଭାଇ
େପମକର ତୁ ହି ଦୁ ଃଖୀ ଜନ)ୁ
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ଭnିକର ତୁ ମ ବାପା ମା’)ୁ 
ବhୁ ତ ର´ୁେର ସଭି )ୁ ବାh
ଜାଗ ‘ଯୁବବhୁ ’ ଜାଗେର ଜାଗ
ଜାଗ ‘ଯୁବବhୁ ’ ଜାଗେର ଜାଗ
ସମାଜକୁ ତୁ େମ ସଜାଡ଼ ଆଗ
अନ%ାୟ, अନୀତି ଛାଇ ଗଲାଣି
େଦଖ େଲାଭ ହି ଂସା ଗାସି ଗଲାଣି
ଦୂ ନୀ ତି ର େଚର େକେତ ଲମି ଛି
େଦଖି ଲ, ତୁ ମର ଆଖି ପାଉଛି ?
अରାଜକତା ବଢ଼ି ବଢ଼ି ଚାଲି ଛି
अତ%ାଚାର ଆଜି କୂଳ ଲଂଘି ଛି
ସଂକୀତା ଆଜି ମେନ ପଶି ଛି
ମହାନତା କାହV େଦଖ ଲୁ ଚି ଛି?
େଖାଜି ଲ େଖାଜି ଲ ମାନବି କତା
େଖାଜି ପାଉଛ କି ତାହାର ସ[ା
େଖାଜି େଲ ପାଇବ ଧମାhତା
ଜାତି ପଥା ଆଉ ସାଂପଦାୟି କତା
ବି ଲୀନ େହାଇଛି ସେ]ଦନଶୀଳତା
ହଜି ଗଲାଣି ଏଠି ମାନବି କତା
କ[ବ% କମକୁ ପଛେର େଥାଇ
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kମତା ପଛେର ସଭି ଏଁ ବାଇ
ନି +ୁରତା ଏଠି ଘର କରି ଛି
କେଠାର ହୃଦେୟ ବସା ବାhିଛି 
ପାପଭାର ଓଜନି ଆ େହଲାଣି
ଧରି ତୀ ମା େମା ଥକି ଗଲାଣି 
ଓଢ଼ନୀର ତେଳ ମୁt ଗୁ}ିଛି
କଇଁ କଇଁ େହାଇ େକେତ କାoୁ ଛି 
କାନପାତି ଟିେକ ଶୁଣେର ତୁ ହି
ଜାଗିଉଠ ଆଉ ନ ଶୁअ େକହି 
ଆଉ କି କହି ବି ଶୁଣିବୁ ତୁ ହି
ଜାଗ ଯୁବବhୁ ଜାଗେର ଭାଇ
ତୁ ହି अଟୁ ବୀର, ତୁ ହି େର ସାହସୀ
କାପୁରୁଷ ପଣ କଲା େତାେତ େଦାଷୀ
ସବୁ କି ଛି ଆଜି ପଛକୁ ପକା ତୁ
ନି ଭୟ େହାଇ, ଆଗକୁ ଚାହଁ ା ତୁ 
ସମତ, ଏକତା ସ ାଧୀନତାକୁ େତା
ବି କି ନ େଦଇ ତୁ ହୁअ ଆଜି ‘ସ ’
ସମୟ ଆସି ଛି, ସମୟ ଆସି ଛି
ଚି iା େଚତନାର େବଳ ଆସି ଛି
ଲେଢ଼ଇ କର ତୁ , ଲେଢ଼ଇ ଚାଲ
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ପାପ ପାପୀ ଆଜି େହେବ େବହାଲ
ସତ% ପେଥ ତୁ ହି ପଥିକ ସାଜ
ରାମରାଜ% େହଇ େତାହର େଖାଜ
ପରି ବ[ନର ସ ର ଶୁଭିଲାଣି
ରାମ, ରହୀମ, ଜନ୍ ଏକାଠି େହେଲଣି 
େଫେରଇ ଆଣ ତୁ େଫେରଇ ଆଣ
େତା ଗବ େଗୗରବ େଫେରଇ ଆଣ
ବାଜି ରାଉତ ତୁ , ତୁ ପରା ଧରମା
େତା ବୀର ଗାଥାକୁ କରି ବୁକି ଉଣା?
ନା ଆଉ ନୁ େହଁ , ଆଉ ଶୁଭିବନି अଧମର େସହି ସ ର
କରି େନ େତା ପଣ... କରି େନ େତା ପଣ
ଜାଗ... ଯୁବବhୁ ... ଜାଗେର ତୁ ହି ...
ଜାଗିଉଠ େହଳା ନ କରି େକହି
ଧରଣୀ ମା’ର ବୁ କୁ ଫଟା କoନ
କଲମମୂେନ େମା ଏତି କି କେର ଆହାନ
ପରି ବ[ନର ସ ର ଶୁଣାଇବା... ସଭି)ୁ େମା ନି େବଦନ

ପୁରୁେଷା[ମପୁର, ଫୁଲନଖରା, କଟକ
୭୫୪୦୦୧, ଓଡ଼ି ଶା
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ପଣ
ୂ %େତାୟା ପାଚୀ
ଭାରତ ଏକ ନଦୀ ମାତୃ କାର େଦଶ ଏହି େଦଶେର ନଦୀ ଗୁଡ଼ିକୁ
େଦବୀ ଭାବେର ପଜ
ୂ ା କରାଯାଏ ନଦୀମାନ) ାନ ସ ତ ଆମ
ରାଜ% ଓଡ଼ି ଶା ଭାରତର ପବ
ୂ  ଭାଗେର ବୋପସାଗର କୂଳେର
अବିତ ଏହି ରାଜ%େର अେନକ ଗୁଡ଼ିଏ ନଦୀ ପବାହି ତ େହାଇ
ରାଜ%କୁ ଶସ%ଶ%ାମଳା କରି ବା ସହ ସମୃuଶାଳୀ କରି ଛiି  ଗିରିକନ%ା
ଗୁଡ଼ିକ ପବ
ୂ ା ଭିମୁଖୀ େହାଇ ଏହି ମାଟିେର ନାଚି େଖଳି ସବେଶଷେର
ନି ଜର ପି ୟ ସାଗର ବkେର ନି ଜକୁ ଲୀନ କରି ପରମତୃ ି ଲାଭ କରି
अଛiି  େସହି ନଦୀ ମାନ) ମଧ%େର ପ ାଚୀ ନଦୀ अନ%ତମ
ନଦୀର ଉ[ି:ଐତି ହାସି କ ମାନ) ମତେର ଏହି ନଦୀ ମହାନଦୀରୁ ବାହାରି
େଖାuାଜି ଲ|ାର ବାଲି ପାଟଣା ବ| କ୍, କଟକର ନି ଆଳି ବ| କ୍ ଏବଂ ପୁରୀ
ଜି ଲ|ାର େଗାପ, କାକଟପୁର ଓ अ\ର ବ| କ୍ ମଧ%େଦଇ ପବାହି ତ
େହାଇ େଶଷେର ବୋପସାଗରେର ବି ଲୀନ େହାଇ अଛiି  ଶୁଣାଯାଏ
ଏହି ନଦୀ ସବଦା ଜଳେର ପରି ପ
ୂ  ରହୁଥିଲା କି l ପରି ବ[{ତ
अନାମ ଚରଣ ସାହୁ

ପରି ିତି େର ଏହା ପାୟ ଶୁ ଏବଂ ଏହାର ବି \ାର ଦି ନକୁ ଦି ନ kୀଣ
େହବାେର ଲାଗିଛି
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ପୁରାଣେର ପାଚୀ:ପଦB ପୁରାଣ अନୁ ଯାୟୀ ଏହି ନଦୀ अତ%i ପାଚୀନ ଓ ପବି ତ ନଦୀ
ମଧ%ରୁ अନ%ତମ ଗାମାତା) ଠାରୁ ଏହି ନଦୀ ଏକ ଶତବଷ ବଡ଼
अଟiି ଏବଂ ତା)ଠାରୁ अଧି କ ପଣ
ୂ %ଫଳ ପଦାନ କରiି େତଣୁ ଏହି
ନଦୀକୁ ପଣ
ୂ %େତାୟା ପାଚୀ େବାଲି ଶuାଳୁ ମାେନ ବି ଶାସ କରiି ଏବଂ
ପଜ
ୂ ା କରiି 
ପାଚୀନ

କାଳେର

ଏହି

ନଦୀର

ଉଭୟ

ତଟେଦଶେର

ବଣଜଲେର ପରି ପ
ୂ  ଥିଲା ଏହା अତ%i େସୗoଯ%ମୟୀ ଓ
ଆକଷଣୀୟ ଥିଲା େତଣୁ ଏହି ଜଲେର अେନକ ମୁନୀଋଷି ତପସ%ା
କରି ସି uିପା େହବା ସହ ଜଗତ କଲ%ାଣ କାଯ%େର ନି ଜକୁ ନି େୟାଜି ତ
କରି ପୁରାଣ ପୁରୁଷର ମଯ%ାଦା ହାସଲ କରି ଛiି  େସମାନ) ମଧ%େର
ବହBଷ{ ବି ଶାମି ତ ଏବଂ ପରମ ଶି ବଭn ଦଧି ଚି अନ%ତମ ପୁରାଣ
ପୃ+ାରୁ ଜଣାଯାଏ ଏକଦା ମହାପଭୁ ଶୀ େଭାଳାନାଥ)ର ବାଡ଼ବାନଳକୁ
େକହି ଶାiି କରି ପାରି େଲ ନାହV େସେତେବେଳ ଏହି ପରମ ପବି ତ ପାଚୀ
ନଦୀ ଗୁ ଭାବେର କପି ଳ ମୁନୀ) କମtଳୁ ରୁ ଆବି ଭାବ େହାଇ
ତାହାକୁ ଶାi କରି ଥିେଲ େତଣୁ ପାଚୀ ନଦୀକୁ ଗୁ ସରସ ତୀ ମଧ%
କୁ ହାଯାଏ
ଓଡ଼ି ଶାର େନୗବାଣିଜ% ଓ ପାଚୀ :ଇତି ହାସରୁ ଜଣାଯାଏ ଏକଦା କଳି  େନୗବାଣିଜ%ର େkତେର
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ଶୀଷାନେର ପହିଥିଲା ଏହା େକବଳ ରାଜ%େର ପବାହି ତ ନଦୀ
ଏବଂ ବି \ୀ ସମୁଦତଟ େଯାଗଁୁ ସmବପର େହାଇଥିଲା େସହି
ସମୟେର ପାଚୀ ନଦୀ ଏକ ମୁଖ% ାନ ଗହଣ କରିଥିଲା ଏହି
ନଦୀତଟବ[ୀ अଳେର ସାଧବମାେନ ବସବାସ କରୁଥିେଲ େସହି
ସାଧବପୁअମାେନ ନି କଟବ[ୀ ହାଟ ମାନ)ରୁ ବି ଭିନc ଦବ% ସଂଗହ କରି
େବାଇତେର ଭରି ସୁଦୂର ଜାଭା, ସୁମାତା, ବାଲି , େବା{ଓ ଓ ସି ଂହଳ
ଆଦି େଦଶକୁ ଯାଇ ବାଣିଜ% କରି अେନକ ଧନରତc ଆମ ରାଜ%କୁ
େବାହି ଆଣୁଥିେଲ େସହି ଦବ% ମାନ) ମଧ%େର ଓଡ଼ି ଆ ପୁअର ହ\
କାରି ଗରୀ ଯଥା ସ]ଲପୁରୀ ଶାଢ଼ୀ, ପି ପିଲି ଚାoୁ ଆ, କଟକର ରୂପା
ତାରକସୀ

କାମ,

ନୀଳଗିରିର

ପଥର

ବାସନ,

ପାରଳାେଖମୁtିର

ଶି ଂଘକାମ ଆଦି ମୁଖ% ଥିଲା ପମାଣ ସ ରୂପ ପାଚୀ ତଟେର ଏେବ ବି
ସB ତି ବହନ କରି େବାଇତି କୁଦ ଦtାୟମାନ େଯଉଁଠାେର େବାଇତ
ଗୁଡ଼ିକୁ ବି ଶାମ ଦି ଆଯାଉଥିଲା େବାଲି ବି ଶାସ କରାଯାଏ େସହି ପରି
ବାଣିଜ%ପୁର

अପଭଂଶ

େହାଇ

ବାଜପୁର

େହାଇଥିବାର

ବି ଶାସ

କରାଯାଏ
ପାଚୀ ନଦୀତଟ ଓ ମଠ ମoିର : ଏହି

ନଦୀକୂଳେର

अଶmୁ,

*ାଦଶଶmୁ,

*ାଦଶ

ମାଧବ,

ଶୀଗେଣଶ, *ାଦଶ ଦୁ ଗା, ଗାଦି ବହB ଆଦି ମoିର ଏବ ବି ବି ଦ%ମାନ
ବି େଶଷ କରି କାକଟପୁରର ପରମାେବୖ ବୀ ମା ମଳା) ମoିର
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ାପି ତ

େହାଇ

ଏହାର

ମହି ମାକୁ

ବହୁଗୁଣିତ

କରିअଛି 

ଏହି

େଦବାେଦବୀମାନ)ର ସcାନଜଳ ଉn ନଦୀ ଜଳେର ମି ଶି େସହି ନଦୀକୁ
अତ%i ପବି ତ କରିअଛiି 
ଏହି ନଦୀ କୂଳେର ପବଳପତାପୀ ମହାରାଜା ଐରଖାରେବଳ)
अମଳରୁ ବହୁ କରଦ ରାଜା) ଗଡ଼ମାନ ରହି ଛି େସହି ଗଡ଼ଗୁଡ଼ିକ
ମଧ%େର

ଆମଣାକୁ ଦ

ଗଡ଼,

ଭଉଁରାଗଡ଼,

ନି ପାଣିଆଗଡ଼,

ଟଭାେଗାରଡ଼ାଗଡ଼, ଚକରାପଡ଼ା ଗଡ଼, େଗାଲରାଗଡ଼ ଓ ମୂଳାଗଡ଼ ଆଦି
ପଧାନ
ପୁରାଣ ଯୁଗରୁ ଏହି ନଦୀ କୂଳେର अେନକ ମଠ ଓ ଆଶମ ରହି
ଧମ ଓ ସାଂୃତି କ ପାଣେକo ଭାେବ ପରି ଚିତ େହାଇ अଛiି  େସହି
ମଠ ଗୁଡ଼ିକ ମଧ%େର େରାହି ଣୀକୁ t ମଠ, ବି ଶାମି ତ ମଠ, େଦଉଳି ମଠ,
ଚକି ଆ ମଠ, ବiି ମଠ, अପଖରା ମଠ ଆଦି ପଧାନ
ପାଚୀ ନଦୀ ଓ ମହାପୁରୁଷ) ଜନBଳୀ:ଏହି

ନଦୀ

କୂଳେର

अେନକ

ମହାପୁରୁଷ

ଜନBଗହଣ

କରି

ଇତି ହାସେର ଚୀର अମର େହାଇ ରହି ଛiି  େସହି ମାନ) ମଧ%େର
ଭnକବି ଶୀ ଜୟେଦବ अନ%ତମ େସ अଡ଼ଶପୁର ନି କଟ େକoୁ ଲୀ
ଗାମେର ଜନBଗହଣ କରି ପଭୁ ଶୀ ଜଗନc ାଥ) ପରମଭn େହବା ସହ
ଶୀ ଗୀତେଗାବି o ନାମେର ସଂୃତ କାବ% ରଚନା କରି ସାରା ବି ଶେର
ଓଡ଼ି ଆ ସଂୃତି କୁ ନୂ ତନ ପରି ଚୟ ପଦାନ କରି ବା ସହ ନି ଜକୁ ଏକ
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ସଂୃତ ପtିତ ଭାବେର ପତି +ିତ କରି ପାରି ଛiି  ଓଡ଼ି ଶୀ ନୃ ତ%ର
ଆଦି ଗୁରୁ ଭାବେର ତାହା)ୁ ଗହଣ କରାଯାଏ େସହି ପରି ଭn ବଳରାମ
ଦାସ ଯି ଏ କି ‘ଦାtି ରାମାୟଣ’ ଓ ‘ଲkBୀ ପୁରାଣ’ ଆଦି ଗ େଲଖି
ଓଡ଼ି ଶାର ଜନମାନସେର अମର େହାଇଛiି  େସ ମଧ% ଏହି ନଦୀର
ତଟେଦଶେର अବିତ ପଲ| ୀେର ଜନB ଗହଣ କରିଥିେଲ
ପାଚୀ ନଦୀ ଓ ବାରୁଣୀ ସcାନ:େଚୖ ତ ମାସେର ମା’ ମଳା)ର ପସି u ପାଳି ଯାତା अନୁ +ିତ
େହାଇଥାଏ େଦାଳପ
ୂ { ମା ପେର ପଡୁ ଥିବା ପଥମ ମଳବାରକୁ
ପଥମପାଳି ଓ ତତ୍ ପରବ[ୀ ମଳବାର ଗୁଡ଼ିକୁ ଯଥାକେମ ଦି ତୀୟ,
ତୃ ତୀୟ, ଚତୁ ଥ ଓ ପମ ପାଳି ବା ଝାମୁଯାତା କୁ ହାଯାଏ ଏହି ପମ
ପାଳି ଟି େଚୖ ତ ମାସେର ପେଡ଼ େତେବ ତାହାକୁ ବାରୁଣୀ ବୁ ଡ଼ କୁ ହାଯାଏ
ଶuାଳୁ ଓ ଭnମାେନ ବି ଶାସ କରiି େଯ ଏହି ଦିନ ଉଷାେର ପାଚୀ
ନଦୀେର ସcାନ କେଲ ଜନBଜନBାiରର ପାପkୟ ଯାଇ ପଣ
ୂ %ଫଳ
ମି ଳିଥାଏ
ପାଚୀର अନ%ନାମ:ବି ଭିନc କି ]ଦiୀକୁ ଭି[ିକରି ପାଚୀର अେନକ ନାମ ଥିବାର
ଜଣାପେଡ଼ େସଗୁଡ଼ିକ େହଲା ପାଚୀ, ଚି େତାଳା, ପଥରବୁ ହା ନଦୀ,
ପଣ
ୂ %େତାୟା, ତୀେଥଶରୀ, ଗୁ ସରସ ତୀ ଇତ%ାଦି ପଣିଧାନ େଯାଗ%
ପାଚୀ ନଦୀ ବି ଷୟେର अେନକ ପୁରାଣେର ବ{ତ େହାଇअଛି 
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େସହି

ପୁରାଣମାନ)

ମଧ%େର

କାଳି କାପୁରାଣ,

o

ପୁରାଣ,

ଶି ବପୁରାଣ, ବାମନ ପୁରାଣ, ଶନ
ୂ % ସଂହି ତା ପଧାନ ଖାଲି ଏତି କି ନୁ େହଁ
ଏହାର

ମହି ମା

ସାରଳା

ଦାସ)

ମହାଭାରତେର

ମଧ%

ବ{ତ

େହାଇअଛି  अତି ବଡ଼ି ଜଗନc ାଥ ଦାସ ମଧ% ଭାଗବତେର ଏହାର ମହି ମା
ବନା କରି ଛiି  ଏହାର ତଟେଦଶେର ଥିବା ବି ଭିନc ମoିର ମାନ)ରୁ
ଜଣାଯାଏ ଏହାର ସଭ%ତା अତ%i ପାଚୀନ ଏବଂ ସବଧମ ସମନୟର
ପତୀକ ଏହାର ତଟେଦଶେର େଶୖ ବ, ଶାn, େବୖ ବ, େବୗu,
ଗାଣପତ% ଓ ପୀର ଆଦି ବି ଭିନc ଧମର େଲାକମାେନ ବାସ କରiି  ଏହି
ପାଚୀ ନଦୀ ସମ\ ଶuାଳୁ ଓ ଭnମାନ)ର ବି ଶାସ ଭାଜନ େହବା ସହ
ପାପନାଶି ନୀ

ଏବଂ

ପଣ
ୂ %

ଫଳଦାୟୀ

େହାଇଥିବାରୁ

ଯଥାଥେର

ପଣ
ୂ %େତାୟା ନାମକୁ ସାଥକ କରି ଛି

ସହାୟକ ଗ :ପାଚୀର ପାଚୀନତା : େସାମନାଥ ପାତ
ମା’ ମଳା : ରଘୁନoନ ପtା

ବି ଭୁତି ପୁର, କାକଟପୁର, ପୁରୀ
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 ାତାର ପଥିକ
ଚିତତୀଥଯ
ନି କଟ अତୀତେର

କଳା ଓ अଧ%ାତB%ର ଏକ ବି ରଳ ମି ଳନ

େଦଖିବାକୁ ମି ଳିଥିଲା ମି ଳିତ ଚି ତକଳା ପଦଶନୀେର ଯାହା ଭୁ ବେନଶªର
ଟ)ପାଣି େରାଡ଼ିତ ସୁଭଦା ଆଟ  ଗ%ାେଲରୀଠାେର ଆେୟାଜି ତ
େହାଇଥିଲା। ଏଥିେର ପଦଶ{ତ େହାଇଥିବା ପାୟତଃ ୮୦ଟି କଳାକୃ ତି
ଗୁଡିକ ମଧ%େର अଧି କାଂଶ ଛବି ବନାରସରୁ ଚି ତତୀଥ ଯାତାେର
ଆସି ଥିବା

ଆନoବନ ଶି sୀ େଗା+ୀଭୁ n ୨୦ଜଣ ଶି sୀ)ର ସୃଜନ

ଦ\ାବି ଜ अେଟ।
“ଦି ପି ଲ୍ଗି ମ୍” ଶୀଷକ ଏହି କଳା ପଦଶନୀଟିର ମୁଖ% ଆକଷଣ
ଥିଲା ଇoିରା କଳା ସଂଗୀତ ବି ଶªବିଦ%ାଳୟ ଖଇରାଗଡର ପେଫସର ପି .
ପଣାମ ସି ଂ)ର ଛବି େର େବଗବାନ୍ ତୁ ଳୀକା ଚାଳନାର ଛଟା।
ବୁ େoଲଖtି ଆଦି ବାସୀ ସଂଗୀତର ତାେଳ
ତାେଳ େଦାଳାୟି ତ ନୃ ତ%ରତା ଆଦି ବାସୀ
ଲଳନାର ଚି ତେର ଶି sୀ ଗତି ଓ ତାଳକୁ अତି
ଚମାର ଢେର ରୂପାୟି ତ କରି ପାରିଛiି ।
ମୀନେକତନ ପ'ନାୟକ

अମୂ[ବାଦ େଶୖ ଳୀର ଶି sୀ େହାଇଥିେଲ େହଁ
अଜୟ ଉପାସନୀ) ପେତ%କଟି ଛବି େମଘ
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ମହ| ାର ରାଗର ଏକ ଏକ ଛବି ଳ

ପରୀkାଗାର ସଦୃ ଶ% ମେନ

େହାଇଥିଲା। େସ, ହାତ ତି ଆରି କାଗଜ ଉପେର େଶªତ ମଶୃଣର ପର\
ପର\ ମtକୁ େନଇ ଭିନc ଭିନc େମଘାକୃ ତି ର ଆକାର ସୃି କରି ତା
ଉପେର କାଳି ସାହାଯ%େର ଚି ତ ସଜନା କରି ଛiି । ଯୁବ ଶି sୀ େଜ%ାସcା
ମି ଶ)ର

ଆଭାସବାଦ

ପଯ%ାୟର

“ଘାଟ”

େସମି -ଟାନ୍ସପେର୍

ଛବି ଗୁଡିକ ବି େଶଷ କରି
କଳାର

ଚି ତ

ବି ଦ%ାଥୀମାନ)ୁ

େବଶି

କରୁଥିବା

େବେଳ

ଆକଷ{ତ

େସcହଲତା)ର

େଲାକକଳା

ମଧୁବନୀ େଶୖ ଳୀ ଦªାରା ପଭାବି ତ
kୁଦାକୃ ତି ର

ଚି ତପ'

ଗୁଡିକେର

ପକୃ ତି ର

େରୖଖି କ

ଚି ତଣର

ଆଳ)ାରି କ ଦି ଗଟି अେନକ) ମନକୁ େମାହି ଥିଲା। ଶାiି ନି େକତନର
ପବ
ୂ [
 ନ ଛାତ ସେତ%o ବାଉନି ) ଚି ତେର ଚରି ତ ପରିଚାଳନା अତି
ନି ଆରା

अେଟ।

େସ

}

ସାହାଯ%େର

ପାରmିକ

ରଚଯ%ା

କରି ସାରିଲା ପେର ପରବ[ୀ ପଯ%ାୟେର ତୂ ଳୀକା ସାହାଯ%େର ନି ଜ
କାନଭାସେର ଆ)ି

ଚାଲiି

ଥିମ%ାଟିକ୍ ମାୟା ମରିଚି କା। ସବୁ

ମନମୁକର ଛବି ଗୁଡିକ ଭି ତରୁ େବଶି ନଜରକୁ ଆସୁଥିବା ଛବି ଗୁଡିକ
େହଲା; ପେଫସର ସୁନିଲ ବି ଶªକମା)ର ଡାମାଟିକ୍ ସ´ି କରଣ। ସେତ
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େଯପରି

ଶି sୀ ଜଣ) ଜେଣ ମ ପରି ଚାଳକ, ଯି ଏକି

ଆଢୁ ଆଳେର ରହି ତା)ର ଛବି ର अଭିେନତାମାନ)ୁ

ପରଦା

ମ ଉପେର

ନାଟକ ପରି େବଷଣ ପାଇଁ ପ\ୁତ କରି ଛiି । ଛବି ଗୁଡିକେର ଏକାଧି କ
ଚରି ତ ଚି ତଣ େହାଇଥିବା େବେଳ େସଗୁଡିକ ନି ଜ ମୁହଁ େଦହେର
ରମାଖି କ%ାେମରା ଆଗେର ଭିନc ଭିନc ଠାଣିେର ଠି ଆ େହଲା ସଦୃ ଶ%
ଜଣାଯାଉଛି ।

େଗାଟିଏ

ଛବି େର

ପି ଲାମାେନ ଶୀରାମ, ହନୁ ମାନ ଓ
ରାବଣ ଆଦି ) ମୁଖାେର ନି ଜ ମୁଖ
ମtଳକୁ ଢା)ି ରାମାୟଣ ନାଟକ
ପରି େବଷଣ

ପାଇଁ

ଆେଦଶ

अେପkାେର

अଛiି ।

अନ%ଟିେର

କି ଛି

ସାଧୁ

ରା\ା

କଡ

ଘର

ବାରtାେର ବି ଶାମ କରୁଛiି ଓ ଆହୁରି େକେତ କଣ। ଏହି ସମ\ ଛବି
ଗୁଡିକ ମଧ%େର େଗାଟିଏ ଦି ଗଟି ସମାନ अେଟ; ତାହା େହଲା ସମ\
ଚରି ତ ଗୁଡିକର ମୁଖ ମtଳକୁ अତି ଯତc ର ସହ ଆ)ିଛiି ଶି sୀ, ଯାହା
ପମାଣ କରୁଛି େଯ ଶି sୀ ଜଣ)
ଜେଣ ଧୁରoର ପତି କୃତି ଚି ତକର
अଟiି । ଆଶା ପକାଶ ନି ଜ େଗାଧନ
ପଯ%ାୟର

ଛବି

ଗୁଡିକେର
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ବନାରସୀୟ େଶୖ ବ ଆରାଧନାର ସଂୃତି କୁ ପତି ଫଳି ତ କରି ଶି ବାଳୟ,
ବାସୁଆବଳଦ, ବୁ ଲାଷ¤, େଗା ପରି ବାର ଆଦି ଛବି ମାନ ପଦଶ{ତ
କରି ଛiି । େସ ନି ିତ ଭାେବ ମoିର ମାଳି ନୀ ପୁରୁଣା ଭୁ ବେନଶªର
ଦªାରା ବହୁତ ପଭାବି ତ େହାଇଥିେବ ଓ ତା)ର ଆଗାମୀ ଚି ତ ରଚନା
େବେଳ ନି ିତ ଭାେବ ଭୁ ବେନଶªର ସB ତିର ଜୁ ଆର ତା) ସୃଜନ
ପରି ସୀମାର କୂଳ ଲÐିବ। ଚି ତକର ସଂଜୟ କୁ ମାର) अମୂ[ବାଦ ଓ
ମୂ[ବାଦର ସମିB ଶଣ େଶଣୀୟ କଳାକୃ ତି ଗୁଡିକେର ରର ପାବଲ%ତା
ଏକାଧି କ\ରୀୟ अେଟ। ରାହୁଲ ସି ଂ ଜେଣ ମୁnବୃ [ି ଫେଟାଗାଫର
େହାଇଥିେଲ େହଁ ତା)ର अଧି କାଂଶ ଆେଲାକଚି ତ ଏକ ଏକ ଚମାର
କଳାକୃ ତି ସମ अେଟ। ବନାରସର
ଗାନଦୀକୂଳର
ଉପେର

ରାହୁଲ)

ବି ଷୟବ\ୁ
ବି େଶଷ

ରୁଚି ଥିବା ବାରି େହାଇଯାଏ, େଯପରି
ଗା ଆଳତୀ ସମୟେର ପଜ
ୂ ାeନc
ୂ କ) ଉ´ªଳ ମୁଖ ମtଳ, ଧମ
ଆକାଶ, ମଧ%ରାତେର ଘାଟର ମି ଜାଜ୍, ସାଧୁ) ଜୀବନ ଯମୁନାେର
ଜୁ ଆର, ମoିର ଆଗେର ପଜ
ୂ ା ଫୁଲର ପସରା, ଛାଇ ଆଲୁ अର େଖଳ
ଇତ%ାଦି । ବନାରସର ବାସି oା ଓଡି ଆ ଶି sୀ ରାଜୀବ େଲାଚନ ସାହୁ)
ଛବି େର ଓଡ଼ି ଶୀ ଚି ତର ପବଳ ପଭାବ ପରିଲkିତ ହୁଏ। ଶି sୀ)ର
ଦୁ ଇଟି ଛବି ଏହି ପଦଶନୀେର ପଦଶ{ତ େହାଇଛି । ତା) ଛବି ଦୁ ଇଟି
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ପୁରୁଷ ଓ ପକୃ ତି ଉପେର ପଯ%େବଷିତ େହାଇଥିେଲ େହଁ ପକୃ ତି )ୁ
(ପାବତୀ) ନି ଃସ ରୂେପ ଚି ତଣ
କରି ଛiି ।

ଏହି

ପଦଶନୀ

ଆେୟାଜନର

ନାୟକ

ମି ଳିତ

କଳା
ମୁଖ%

ରାଜୀବ େଲାଚନ ସାହୁ)

କଥାେର ରାଜି େହାଇ ବନାରସର
ଆନoବନ

ଶି sୀେଗା+ୀର

ବeାବeା

୨୦

ଭୁ ବେନଶªର ଆସି

ଜଣ

ଚି ତକର

ସୁଭଦା ଆଟ  ଗ%ାେଲରୀେର

ନି ଜ ନି ଜର କଳାର

ପସରାରୁ अସରାଏ ପଦଶ{ତ କରି ଛiି । ଆଟ  ଗ%ାେଲରୀ ନି େpଶକ
अେଶାକ ନାୟକ ବନାରସ ଓ ଭୁ ବେନଶªରର ସମୁଦାୟ ୮୦ଜଣ
ଏଥିେର

କଳାକରାକୁ

ଏକାଠି

କରି

ଏହି

କାଯ%କମକୁ

ସଫଳ

କରି ପାରି ଛiି । କାଶି ଧୀଶ ବି ଶªନାଥ)ଧାମ ଠାରୁ ଆରm ଏହି ଚି ତତୀଥ
ଯାତା ରାେଜରାଜ ଲି ରାଜ) ଗୁ କାଶୀ ଭୁ ବେନଶªରେର ସନc
େହାଇ ଯାଇଛି ସତ େହେଲ ଲାଗୁଛି
ଚି ତକର ରୂପି

େଯପରି

କାଉଡି ଆମାେନ
ଗାଜଳ

ବନାରସରୁ

ଧରି

ଲି ରାଜ)

ଏହି

ଆସି

ଜଳାଭିେଷକ

ଏଠି
କରି
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ନି ଜର ମାନସି କ ପର
ୂ ଣ କରି ଛiି ।
ସh%ା

ଆଳତି ର

ସମୟ।

ପାଖ ଶି ବାଳୟରୁ ହର ହର ବମ୍
ଓଁକାର ଧªନୀ ଭାସି ଆସୁଛି ଓ ବି ନା
େମଘ ମହ| ାର ରାଗେର ବଷାରାଣି
ଓଁକାର ଧªନୀର ତାେଳ ତାେଳ ନାଚି
ନାଚି ତୁ ହାକୁ
ଚାଲି ଛiି ।

ତୁ ହା ବଷା ଢାଳି
ଏକାମ

େkତେର

अବିତ ପାପନାସି ନୀ ପୁରି ଣୀର
ଜଳ\ର ବଢି

ଚାଲି ଛି। ଲାଗୁଛି ସେତ େଯପରି

ଲି ରାଜ)ର

େଯାରଦାରି ଆ ଜଳାଭିେଷକର ଚି ତର ଆ)ିବାର ଶପଥ େନଇଛି
ବଷାରାଣୀ ।

ବରି+ अଧ%ାପକ
ବି .େକ. ଚାରୁ ଓ କାରୁକଳା ମହାବି ଦ%ାଳୟ
ଭୁ ବେନଶªର
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ଜିଭେର ହାଡ଼
କଥା ପସେର େଲାେକ କହiି , “କାହା ଜି ଭେର ହାଡ଼ अଛି ,
େମାେତ କଥାେଟ କହି ବ!” କି l ଥେର ଚି iା କେଲ େଦଖି, ଭଗବାନ
ଯଦି ଜି ଭେର ହାଡ଼ େଦଇଥା’େi, ଜି ଭ କଣ କଥା କହି ପାରiା? କଥା
କହି ବା ଦୂ େର ଥାଉ ଖାଦ% ବି ଖାଇ ପାରiା ନାହV ହାଡ଼ ନାହV େବାଲି
ଜି ଭ ଏେତ ପକାର ସାଳି ତ େହାଇପାରୁଛି  ଆଗପଛ, ତଳଉପର,
ବାମଡାହାଣ ସବୁ ଆେଡ଼ େକେତେବେଳ ତାଳୁ ପାଖକୁ ତ େକେତେବେଳ
ଓଠ ପାଖକୁ , େକେତେବେଳ ଦାi ପାଖକୁ ତ େକେତେବେଳ ମାଢ଼ି
ପାଖକୁ  କାହା କାହାର ଜି ଭ ତ ନାକ ପଯ%i ଲମି ଯାଏ ଯାହାର ଜି ଭ
ନାକକୁ ଛୁଇଁଦିଏ, େଲାେକ ତାକୁ ସବଣା କହiି  େସଇ କାେଳ ସବୁ
ଖାଇ ସଫା କରି େଦବ; େଯେତ ଖାଇେଲ େପଟ ପର
ୂ ି ବ ନାହV ମି ଛ
କହୁଥିବା େଲାକଟିଏ ନି ଜ ସତ%ବାଦି ତାର ପମାଣ େଦବାପାଇଁ ରାଣ
ଖାଏ, “ମଁୁ ଯଦି ମି ଛ କହୁଥିବି, େମା ଜି ଭ େଚପଟା େହଇଯାଉ” ହଇଓ!
ଜି ଭ ତ ସମ\)ର େଚପଟା, ପୁଣି େଚପଟା କଣ େହାଇଯି ବ? ବରଂ
‘ଜି ଭ ଛି ଡ଼ିପଡ଼ୁ’ ବା ‘ଜି ଭ ଖtିଆ େହଇଯାଉ’ କହି େଲ େସ ରାଣର ଟିକିଏ
କୁ ଳମଣୀ ସାହୁ

ମୂଲ% अଛି  େସଥିେର ବି , ମି ଛ କହି େଲ େଲାକର ବି ଶସନୀୟତା ସି ନା
ଚାଲି ଯାଏ, ଜି ଭ ଛି ଡ଼ି ପଡ଼ି ବା ଆଜି ଯାଏଁ କି ଏ େକଉଁଠି େଦଖିଛି ନା
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ଶୁଣିଛି?
ରାଗଲୁ ଣି, ପି ତାକଷା, ଖଟାମି ଠା ପଭୃ ତି ସ ାଦ ବାରି ମ\ିକୁ
ଜଣାଇବା ଜି ଭର ପଧାନ କମ ଏତଦ୍ବ%ତୀତ କଥା କହି ବା, ଗୀତ
ଗାଇବା, ଖାଦ%କୁ ଚଟୁ ପରି ଓଲଟ ପାଲଟ କରାଇବା ସହି ତ ସି ଏ ଆମର
ଆହୁରି अେନକ କାମ କେର ଦାiସhିେର ଲାଖି ରହି ଥିବା ଖାଦ%
କଣିକା କି ]ା ସଜନା ଛୁଇଁ, ଖଡ଼ା, ଗୁଆଁର ପଭୃ ତି ର ପାରୁକୁ େଠସି
ବାହାର ନ କଲା ଯାଏଁ େସଥିେର େଜାକ ପରି ଲାଗିଥାଏ ପାଣାୟାମ
କଲାେବେଳ ଓଠକୁ େମାଡ଼ି େସଇ ରhେର ବାୟୁକୁ େଶାଷି ନି ଆଯାଏ
େକହି େକହି (େଛାଟପି ଲା) ନି ଗିଡ଼ି ଆସୁଥିବା ଗାଯମୁନାକୁ ଜି ଭ ବୁ ଲାଇ
େସବନ / ସଫା କରୁଥିବାର ଦୃ ଶ% ଉଣା अଧି େକ ସମେ\ େଦଖିଥିେବ
ଦାତ% ସୁଖେର ଜି ଭର ଭୂ ମିକା ସକେର ବୟମାେନ ନୁ %ନାଧିକ
अବଗତ ଥିେବ; େତଣୁ अଧି କ ବନା अନାବଶ%କ
ଏଥର अନ% ଜୀବଯl) ଜି ଭ ବି ଷୟେର ଟିକିଏ ଆେଲାଚନା
କରି ବା ଉଡ଼ି ଯାଉଥିବା କୀଟପତକୁ େବ ଜି ଭ ବଢ଼ାଇ ଧରି ନିଏ
ସାପ ତା’ର ଦି ଫାଳି ଆ ଜି ଭକୁ ବାର]ାର ପଦାକୁ ବାହାର କରି
ପରି େବଶର ପରି ିତି ର ଆକଳନ କେର କୁ କୁ ର ତା’ର ଜି ଭକୁ ଲହଲହ
(କୁ କୁ ର

େkତେର

ହଲହଲଟା

ଲହଲହ)

କରି

अହରହ

ଲାଳ

ଗଡ଼ାଉଥାଏ ଏପରି କରି ବା *ାରା अତ%ଧି କ ଉ[ାପ ଦାଉରୁ ଶରୀରକୁ
ରkା କେର, ଶୀତଳତା ପାଏ ବି େଲଇ ଜି ଭେର ଚାକୁ ଲୁ ବାକୁ ଲୁ କରି
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kୀର ପି ଏ ଗାଈେଗାରୁ, େଛଳି , ମଇଁଷି ପଭୃ ତି ତୃ ଣେଭାଜୀ ପାଣୀ
ଜି ଭେର େମାଡ଼ି ଘାସପତ ଛି tାଇ ଖାଆiି  ଛୁଆକୁ ଜନBେଦବାପେର
ଜି ଭେର ଚାଟି ସଫା କରି ଦିअiି  ଏହା ଛଡ଼ା ନି ଜର କି ]ା अନ%ର
େଦହରୁ ଜି ଭ ସାହାଯ%େର େପାକେଜାକ ବାହାର କରି ବା ସହି ତ କୁ tାଇ
ପକାiି  अନୁ ଧ%ାନ କେଲ ଜି ଭର ଏତାଦୃ ଶ ଉପେଯାଗିତା ବି ଷୟେର
अଧି କ ଜାଣିେହବ କି l ବ[ମାନ େସ ଆଡ଼କୁ ଯି ବାନାହV ଆmର ମୂଳ
ପସ ‘ଜି ଭେର ହାଡ଼’କୁ େଫରିବା
ଈଶର) ସୃିେର ଯି ଏ େଯଉଁଥି ପାଇଁ ତି ଆରି େହାଇଛି ତାକୁ
େସହି ଭଳି ଗଢ଼ି ବାେର ବି ଶବିhାଣୀ ତି େଳ େହଁ ତଟି କରି ନାହାiି 
ଜି ଭେର ହାଡ଼ ଥିେଲ ସି ଏ ହୁଏତ ଦାi ମାନ)ୁ ବାେଡ଼ଇ ଝେଡ଼ଇ
ଦି अiା ହାଡୁ ଆ ଜି ଭ ସ ୟଂ ଚାଳି ତ ନ େହାଇ େଗାଟ କି ]ା ହାତର
ସାହାଯ% ନି अiା ଉପଯୁn ବହୁବି ଧ କାଯ% କରି ବା ତା’ *ାରା ସmବ
ହୁअiା ନାହV ଶରୀରର अନ% ଚାେରାଟି ଇoି ୟ) ପରି ଏକାଧି କ
କାଯ% କରି ପାରiା ନାହV େଯପରି କି ଦଶେନoି ୟ େଦଖିପାେର,
ଠାରି ପାେର, ଡରାଇପାେର, ଲୁ ହ ଝରାଇପାେର; ଶବେଣoିୟ ଶୁଣିପାେର,
ଦାତ% ସୁଖ େଦଇପାେର, କାନେମାଡ଼ା ଦୁ ଃଖ ବି ଖୁଆଇପାେର,
ଘାେଣoି ୟ ଶୁÐିପାେର, ଛି )ିପାେର, ସି ଂଘାଣି ନି ାସନ କରି ପାେର;
େଶoିୟ ଛୁଇଁ अନୁ ଭବ କରି ପାେର, ରnମାଂସ ହାଡ଼କୁ େଘାଡ଼ାଇ
ଶରୀରକୁ ସୁରkା ଓ ସୁoରତା ପଦାନ କେର, ଶୀତତାପ ନି ୟଣ କେର
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ଇତ%ାଦି  ଜି ଭର ମାଂସେପଶୀୟ ସଂରଚନା ଏଭଳି େହାଇଛି େଯ, ସି ଏ
अନବରତ ସ)ୁ ଚି ତ ପସାରି ତ େହଉଥାଏ ତା’ର ଗତି ସ eo କି l
େବେଳ େବେଳ ସ ାଦି  ଖାଦ% େଲାଭେର ତାଳଲୟ ଭୁ ଲି ଦାi ମଝି କୁ
ଚାଲି ଆସି େଲ ବାପୁଡ଼ାଟି େଚାବା ଖାଏ ସି ଏ ତ େଗାଟିଏ; େହେଲ ତାକୁ
ଜଗିବା ପାଇଁ ବତି ଶ ପହରୀ ମୃତୟନ କରାଯାଇଛି  ଲ)ାେର ରାମଭn
ସତ%ପି ୟ ବି ଭୀଷଣ)ୁ େଦୖ ତ%ମାେନ େଘରି ରହି ଲା ପରି ଦାiମାେନ
ଜି ଭକୁ ଜଗି ରହି ଥାiି  କି ଏ ଜାେଣ, କାେଳ କି ଛି ଖେସଇ ପେକଇବ
ଧନୁ ରୁ ତୀର, ମୁଖରୁ ଗୀର; ଏମାେନ ପରା अେଫରା! େଦଖୁନାହାiି ,
अଜୁ ନ ଲାଖବି hି େଦୗପଦୀ)ୁ ଜି ଣିେଲ ପୁ ପାtବ ପାଳୀ ସହି ତ
କୁ ଟୀର

ନି କଟେର

ପହିବା

kଣି

କୁ iୀ

ନ

େଦଖି

ନ

ଜାଣି

କହି ପେକଇେଲ, “ଯାହା ଆଣିଛ ପାଜଣ ଯାକ ବାିନି अ” ତା’ପେର
ଯାହା ଘଟିଲା ସମେ\ ଜାଣiି  ଇoପେର ଚାଲୁ ଚାଲୁ ଚଟାଣ ଭାବି
ପାଣିେର ପଶି ଯାଇଥିବା ଦି अର ଦୁ େଯ%ାଧନକୁ ଭାଉଜ େଦୗପଦୀ ‘अhର
ପୁअ अh’ କହି ଥ'ା କରି ପକାଇେଲ ପରି ଣାମ େହେଲ େକେଡ଼
ଭୟ)ର ଆଜି ର ଗଣତ ଯୁଗେର କି ଛି େନତାମୀ) ମୁହଁେର
ବାଡ଼ବତା ରେହନି  ଆରm େହାଇଯାଏ ବାକ୍ବି ତtା, ତୁ ମୁଳ କାt
ଆଉ େସଥିପାଇଁ କି ଛି ଚତୁ ର େନତା ଶକାତର ମାମଲା େବେଳ
େମୗନବତ ଧାରଣ କରି ପକାiି 
କି l ପକାରାiେର ବି ଚାର କେଲ ଜଣାପେଡ଼ େଯ, ଦାiମାେନ
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େଯେତ ଶnିଶାଳୀ େହେଲ େହଁ , ଦାi ଦାi ଆଉ ଜି ଭ... ଜି ଭ ଦାi
ଖାଦ%କୁ ରଗେଡ଼, େଚାବାଇ େଚାବାଇ ସେର; ଜି ଭ ସ ାଦ ପାଏ ଜି ଭ
ସ ଭାବତଃ େକାମଳ େହାଇଥିବାରୁ ମନୁ ଷ%ର ଜନB ପବ
ୂ ର
 ୁ ଓ ମୃତୁ% ପେର
ମଧ% ସାଥିେର ଥାଏ ଦାiମାେନ କେଠାର େହାଇଥିବାରୁ ଜନBର ବହୁତ
ପେର ଉଠiି ଆଉ ମୃତୁ% ପବ
ୂ ର
 ୁ अଧି କାଂଶ ଝଡ଼ି ଯାଆiି  ଦାiେର
େପାକ ଲାେଗ, ଜି ଭେର ନୁ େହଁ 
ଉପସଂହାରେର ଏତି କି କହି ବା ଉଚି ତ େହବ, ଜି ଭ ବା ଜି ହା ବା
ରସେନoି ୟ ଆmର ଏବଂବି ଧ अେନକ ଉପକାର କରୁଥିବା ସେ[ କି ଛି
େଲାକ ତାକୁ ମୁନିଆ ଲୁ ହାେର େଫାଡ଼ି , ଧାରୁଆ अ¬େର ଦୁ ଇଫାଳ କରି ,
ତା’ଉପେର ଚି ତା କୁ ଟାଇ ବି କୃତ ମାନସି କତାର ପରି ଚୟ ଦି अiି  କି ଛି
େଲାକ ଦାiଘଷiି ; େହେଲ ଜି ଭ େକାରିବାକୁ ଭୁ ଲି ଯାଆiି  ଆଉ କି ଛି
େଲାକ ରାଗ କାଲ)ା ଖାଇ ନି େଜ ତ ମଜା ଉଠାiି , ଜି ଭକୁ କି l
ଜଳାଇ ପକାiି  େସଥିେର ପୁଣି ରାଗ ଶାi କରି ବାକୁ ପାଣି ପି अiି , ମି ଠା
ଖାଆiି ; ଲୁ ଣ ଚି ମୁେଟ ପାଟିେର ପକାiି ; କି l ରାଗର अସଲ ଭାୁଣୀ
kୀର େବାଲି ଜାଣିନଥାiି  अେନକ େଲାକ ପାନଗୁଟଖା ଖାଇ ମୁଖଗହର
କକଟ କି ଣି ଆଣiି  अତଏବ ବି ନମ ନି େବଦନ ଏହି କି , ଆଖି, କାନ,
ନାକ, ଚମର ଯତc େନବାଭଳି ଜି ଭର ସୁରkା ପତି ଟିକିଏ ଯତc ବାନ
େହେଲ ଭଲ ହୁअiାନି ?
େପାଲସରା, ଗ}ାମ ଜି ଲ|ା, ୭୬୧୧୦୫, ଓଡ଼ି ଶା
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େମା ଦୃ ିେର ଆମ ନନା
ଆମ ନନା
ନାମ: ଶୀ ନାରାୟଣ ମି ଶ
ଜନB ାନ: ଶୀରାମଚo ପୁର, ସାkୀେଗାପାଳ , ପୁରୀ
ଆବି ଭାବ - ଜଣା ନାହV
ତି େରାଧାନ - ୧୩.୧୦.୧୯୮୫
ନନା) ଜନB ଠି କ୍ େକଉଁ ମସି ହାେର ମଁୁ ଜIେଣ ନାହV େସ ନି େଜ
ବି ଜାଣୁଥିେଲ କି ନାହV ସେoହ େତେବ େହତୁ େହଲା ଦି ନୁ ଁ ମଁୁ ତା)ୁ
ଟାଟା କାନୀର ଜେଣ କମଠ अଫିସ୍ ବଡ଼ବାବୁ (କି ରାଣୀ) ହି ସାବେର
େଦଖି ଆସି ଛି ତା)ର ବି େଶଷ େକହି ବhୁ ବାhବ ନଥିେଲ ନି ଜର
କହି ବାକୁ ବି େକହି େଲାକ ଥିଲା ଭଳି େମାର ମେନ ନାହV ତା)ର
େକୗଣସି ବି ଳାସବ%ସନ ମଧ% ନଥିଲା େକବଳ ନି େଜ େଯଉଁ ଏେତ ବଡ଼
ପରି ବାର ସୃି କରିଥିେଲ ତାକୁ ଚଳାଇବାେର ତା)ର ସବୁ ସମୟ ଚାଲି
ଯାଉଥିଲା

अତି

ସାଧାରଣ

ଭାବେର

ଆେମ

ସବୁ

ଚଳୁ ଥିଲୁ

ପି ଲାଦି ନରୁ େବେଳ େବେଳ ମଁୁ ଭାେବ, ନନା କ'ଣ ଭାବି ଏେତ ବଡ଼
ଶୀ ରମାକାi ମି ଶ

ପରି ବାର କେଲ? ଚାରି ପୁअ ଆଉ ପା ଝି अ ଦୁ ଇଟି ଯାଉଁଳା ପୁअ
ମରି ଗେଲ ନ େହେଲ ଛ ପୁअ ଥା’େi ଟାଟା ଭଳି ସହରେର ସାଧାରଣ
ଆୟେର ନନା େକମି ତି େଯ ଆମ ସମ\)ୁ ମଣିଷ କେଲ େସ ବି େଗାଟିଏ
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ଆଯ% ବି ଷୟ ପି ଲାଦି ନେର ଆେମ ଖୁବ ଭଲ ଜIମା ଖtିଏ ପି hି
ନାହଁୁ  ନନା)ୁ ମଧ% अତି ସାଧାରଣ େଧାତି ଆଉ ଧଳା ଜIମା ଛଡା
अନ% କି ଛି ପି hିଥିବାର ମଁୁ େଦଖିନାହV େତେବ ଆଜି  ଭାବେର
େଗାଟିଏ କଥା କହି ରଖି ବାକୁ େହବ େଯ ନନା ଆମମାନ)ୁ ଖାଇବାେର
େକେବ େହେଲ କମ କରି ନଥିେଲ ଆଜି ଆେମ ସବୁ ଭାଇ ଭଉଣୀ
ତା) ଠାରୁ अଧି କ ଉପାଜନ କରି ମଧ% େସପରି ଖାଉନାହଁୁ େବାଲି
େମାର ମେନହୁଏ ନନା)  ଧାରଣା ଥିଲା େଯ ଖାଇବା ଠି କ ଥିେଲ
ସªା% ଭଲ ରହି ବ ଆଉ ଡାnରମାନ) ପାଖକୁ ଯି ବାକୁ ପଡି ବ ନାହV
ଏଥିପାଇଁ ପାୟତଃ ନନା କି ଆେମମାେନ େକହି ହଠାତ କରି େବମାର
ପଡ଼ି ଥିବାର ମଧ% େମାର ମେନ ନାହV ଆେମ ସମେ\ अତ%i
ସୁସବଳ ରହୁଥିଲୁ େକବଳ ଖାଇବାେର ଠି କ ଥିବାରୁ
େମାର େହତୁ େହବI ପେର ନନା) ସ]hେର େଯତି କି ଟିକି ଏ ମଁୁ
େବାଉ ମୁହଁରୁ ଶୁଣିଥିଲି ତାହା େହଲା, ନନା)ୁ େଯେତେବେଳ ୯ ବା ୧୦
ବଷ େସେତେବେଳ ତା)ର ନନା ମରି ଗେଲ ନନା) ନନା अଥାତ
ଆମ ବାପା (ବଡ଼ ବାପା) ଶୀ କୃ  ଚo ମି ଶ କୁ ଆେଡ ଥିେଲ ନାମଜାଦା
କବି ରାଜ ତା)ର େସ अଂଚଳେର ବି େଶଷ ଖ%ାତି ଥିଲା ଯାହା
ଶୁଣିଛି, େକଉଁ େଗାଟିଏ େରାଗୀ)ୁ ଭଲ କରି ବାକୁ ଯାଇ େସ କୁ ଆେଡ
ମରି ଥିେଲ ନନା) େବାଉ ଆମ ମା (ବଡ଼ ମା) ଆଗରୁ ମରି
ଯାଇଥିେଲ ନନା ମIେନ ଦୁ ଇ ଭାଇ ଆଉ ଦୁ ଇ ଭଉଣୀ ଥିେଲ ନନା
ସବା ସାନପୁअ ଥିେଲ ଓ ତା) ଭାଇନା) ତୁ ଳନାେର अତି ସାନ ଥିେଲ
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ନନା) ବଡ଼ ଭାଇନା ମାେନ ଆମର ଦେଦଇ) ନାମ ଥିଲା ଶୀ
ବାଉରୀବhୁ ମି ଶ େସ ଖଜୁ ରି ଆକୁ ପୁअ େହାଇ ଯାଇଥିେଲ ନନI)ର
ଆଉ ଜେଣ କେକଇ ପୁअ ଭାଇ ଥିେଲ, ଯାହା)ୁ ଆେମ କାଶି ଆ ଦେଦଇ
େବାଲି ଡାକୁ ଥିଲୁ; େସ ମଧ% ପେର େମାର ବତ କରି ଥିେଲ ଏବଂ େସ ଶୀ
ରାମଚoପୁରେର

ରହୁଥିେଲ

ଆମର

ମୂଳ

ଗାମ

େହଲା

ଶୀ

ରାମଚoପୁର, ପୁରୀ ଭାଇଭଉଣୀ ମାନ) ଭିତେର ସବା ସାନ େହେଲ
ଆମ ନନା ଶୀ ନାରାୟଣ ମି ଶ େସ ସାରାଜୀବନ କଟାଇେଲ ବାହାେର
ବାହାେର ଆଉ ମେଲ ମଧ% ବାହାେର ସାରା ଜୀବନ େଚା କରି , ଘର
ଖtିଏ ମଧ% କରି ଆଉ ଗଁା ଭୂ ଇଁ ମାଡ଼ି ପାରି େଲ ନାହV
ନନା) ଜୀବନ ଚରି ତ अ¯ୁ ତ ଯାହା ମଁୁ ଶୁଣିଛି ଆଉ ଯାହା ମଁୁ
େଦଖିଛି େସ ସବୁ କଥାକୁ େନଇ ଆଜି ଭାବି ବସି େଲଖି ଲା େବଳକୁ ଥଳ
କୂଳ ପାଉ ନାହV
ହଁ , ନନା) ନନା ତା)ର ୯ ବଷ ବୟସେର ମରି ଗଲା ପେର େସ
ବାପାମା େଛଉt अନାଥ ପି ଲାଟିଏ େହାଇଗେଲ ନନା) ବଡ଼ ଭାଇନା
ତ ପୁअ େହାଇ ଯାଇଥାiି , ନନା ରହି େବ େକଉଁଠି? ଦି ନ େକେତ
ଭାଇନା) ପାଖେର ରହି େଲ କି l ଆଜି କାଲି େକଉଁ ଭାଇ କାହାକୁ
ରଖୁଛି? ନନା େସଠି ଭାଇ ଭାଉଜ) େଦୗରାତB%େର େବଶୀ ଦି ନ
ରହି ପାରି େଲ ନାହV ଦି େନ େକୗଣସି କାରଣରୁ ଘର ଛାଡ଼ି ପଳାଇେଲ
ପୁରୀ, କଣ ନା ନେରo େପାଖରୀେର ବୁ ଡ଼ି ଜୀବନ େଦଇେଦେବ
େସଇଠି କୁ ଆେଡ ବୁ ଢୀଟିଏ ତା)ୁ अଟକାଇଲା, କହି ଲା - “ଛି , ଛି , ପୁରୁଷ
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ପି ଲା େହାଇ ଏଇ ସାମାନ% କାରଣରୁ ଜୀବନ େଦବୁ ? ନି ଜ େଗାଡ଼େର
ଛି ଡା ହ” କଥାଟି ଠି କ କି ଭୁ ଲ ମଁୁ ଜାେଣ ନାହV େତେବ ନନା େସଇ
େଯ ୧୦ ବଷ ବୟସରୁ ନି ଜ େଗାଡ଼େର ଠି ଆ େହେଲ, ତା’ର ଉଦାହରଣ
ପରବ[ ୀ କାଳେର ମଁୁ ଜାଣିଛି ନ େହେଲ ଦରିଦ ବାପାମା େଛଉt
ପି ଲାଟିଏ ନି ଜକୁ ଚଳାଇ, ପାଠପଢି ଟାଟା କାନୀେର ଚାକି ରୀ କରିବା
ସହଜ କଥା ନ ଥିଲା ଦରି ଦ ବାହBଣ ପି ଲାଟିଏ, ଯାହାର େକହି ସାହା
ଭରସା ନାହVର ପି ଲାଟି ଦି ନରୁ ଟାଟା କାନୀେର ଚାକି ରୀ ପଯ%i
ଇତି ହାସ ମେତ ଜଣାନାହV େତେବ ଆଜି େଯତି କି ଜାଣିଛି େସତି କି ଭାବି
ବସି େଲ େମାର େଲାମ ଟା)ୁ ରି ଉଠୁ ଛି  େକେତ କେଠାର ଜୀବନ
ସଂଗାମ େହାଇ ନ ଥିବ ସେତ!
ବୁ ଢ଼ୀ ଠାରୁ ଭନା ଶୁଣି ନନI)ର ସୁ େପୗରୁଷ ଜIଗିଥିଲା େସ
େତଣୁ ଆତBହତ%ା କରି ବାର ଭାବନା ତ%ାଗ କରି ଥିେଲ ତା’ପେର
ଚାଲି ଥିଲା ଜୀବନ ସଂଗାମ ପୁରୀ ବଡ଼ େଦଉଳେର ମୁnି ମtପେର
ବସି ବା ଠାରୁ ଖବର କାଗଜ ବି କିବା, କି ରାସି ନ େତଲ ବି କିବା, କାହା
କାହା ଘେର ମୁt ଗୁଂଜି ନି ଜର ଜୀବନ ବିବାର अଦମ% ଆଗହ ନ
େହେଲ େସେତେବଳର େସ ବାପାମା େଛଉt ଗରିବ ପି ଲାଟି ପାଟଣା
ବି ଶªବିଦ%ାଳୟରୁ ସାଟ{ଫିେକଟ ଖtିଏ େକଉଁଠୁ ପାଇଥାiା? ଭାବି େଲ
ଆଯ% େହବାକୁ ହୁଏ ନନା)ର େପୖ ତୃକ େଯଉଁ ୫ ମାଣ ଜମି , ନଡ଼ି ଆ
ଓ ପଣସ ବଗିଚା ଏବଂ ଘରଡ଼ି ହ ଥିଲା, େସଇ େଯ ନନା ଗଁାରୁ
ବାହାରି େଲ େସଇ ଦି ନ ଠାରୁ ଭୁ ତ ଖାଇେଲ, ଆଜି ବି ଖାଉଛiି  ଆେମ
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ସବୁ ନି ଜକୁ ଶୀ ରାମଚoପୁର ନି ବାସୀ େବାଲି କହୁ କି l ଗଁ ା ବି ଷୟେର
ଆମକୁ କି ଛି ବି ଜଣାନାହV
ଭାବି େଲ ଆଯ% ଲାେଗ ୧୦ ବଷର ଗରି ବ ବାହBଣ ପି ଲାଟିଏ,
ଆଗ ପଛକୁ

େକହି

ନାହV, କି ଛି

ନାହV, ପୁରୀ ଭଳି

ସହରେର

େସେତେବେଳ େକମି ତି କରି ମଣିଷ େହାଇଥିବ? କଥାେର अଛି ଯାହାର
େକହି ନାହV ତା’ର ଭଗବାନ अଛiି  ନନା) ପରି କମଠ ପି ଲାଟିଏ
େଦଖି ତାକୁ ନି ମାପଡାର ଶୀ ବାସୁେଦବ ମହାପାତ ନି ଜ ଘେର େନଇ
ରଖିଥିେଲ େସଠି େସ ତା)ର େରାେଷଇ ବାସ କରି େଦଉଥିେଲ
ତା)ର ଝି अ ପୁअ)ୁ ପଢାଉଥିେଲ ଓ ନି େଜ ବଳକା ସମୟେର ପଢ଼ି
ଏାନ୍ସ େଦବା ପାଇଁ େଚା କରୁଥିେଲ େକେତ କମଠ ଜୀବନ
ତା)ର େହାଇ ନଥିବ ସେତ! ଜୀବନ ସଂଗାମ ହV ମଣିଷକୁ ଶnି ଦି ଏ
ଏ ସଂଗାମେର େଯ ବି ଜୟୀ ହୁଏ େସ େକବଳ ଦୁ ନି ଆେର ମୁt େଟେକ
ଦୁ ନି ଆେର ମଣିଷ ପରି ବଂଚି ରହି ବାକୁ େହେଲ ନି ଜ େଗାଡ଼େର ଶnି
ସୃି କରିବାକୁ ହୁଏ ବାପା ଭାଇ େଗାଡ଼େର ମଣିଷ େହାଇ ଉଠି ବା ଆଉ
ନି ଜ େଗାଡ଼େର ମଣିଷ େହବାର ବହୁତ ପାଥକ% ରହି ଛି େଯ
ଭୁ nେଭାଗୀ େସ େକବଳ अନୁ ମାନ କରି ପାରି ବ
ନନା ଟାଟା କାନୀେର େକମି ତି ଚାକି ରୀ ଧରି େଲ େସ ମଧ% ଏକ
ମଜାର କଥା ମେତ େସ ସବୁ କଥା ଠି କେର ଜଣାନାହV ବା େକହି
େକେବ େହେଲ କହି ନାହାiି  ସବୁ ଏଠୁ େସଠୁ ଶୁଣା କଥା ନନା)ୁ ତ
ଆେମ ପାଣ ପେଣ ଡରୁଥିଲୁ େତଣୁ େକେବ ଜୀବpଶାେର ତା)ୁ ତା)
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ବି ଷୟେର ପଚାରି ପାରି ବା ସmବପର େହାଇ ନଥିଲା ନନା ଯଦି ଓ
ରାଗି ନଥିେଲ କି l ଖୁବ କମ କଥାବା[ ା କରୁଥିେଲ େସ ନି େଜ ନି ଜ
ବି ଷୟେର କାହାରି କୁ େକେବ କି ଛି କହୁ ନଥିେଲ କି କାହାରି ବି ଷୟେର
ଜାଣିବା ପାଇଁ ମଧ% େସ ଆଗହIନି ତ ନଥିେଲ େସ ଭଲ ତ ଦୁ ନି ଆ
ଭଲ ପୁରା ସଦାଶି ବ) ଭଳି  େସ ଏେତ ଶାi ଆଉ ଭଦ ଥିେଲ େଯ
େକହି କି ଛି ବି କହି େଲ अs ହସି ଚୁ ପ ରହୁଥିେଲ େମା ଭାଇନା
ଶୀକାi ବହୁତ ଭଲ ପଢୁ ଥିଲା ପତି େଶଣୀେର ପଥମ ଆଉ ବnୃତା
ଆଦି େର ମଧ% ପଥମ େହଉଥିଲା अେନକ େଲାକ ଘରକୁ ଆସି
ଭାଇନା) ବି ଷୟେର ପଶଂସାେର େପାତି ପକାiି କି l ନନା େସ
ସବୁ କଥା କାନକୁ ନି अiି ନାହV ଏେବକାର େଲାକମାନ) ପରି ନି େଜ
ନି ଜ ପି ଲାମାନ) ବି ଷୟେର କହି ବାର ପବୃ [ି ତା) ଠାେର ନ ଥିଲା ମଁୁ
ଭାେବ ନନା) ପରି ଶାi, ସରଳ, ନି ପଟ, ସୋଟ େଲାକ ଆଜି କା
ଯୁଗେର ମି ଳିବା କକର ଆହୁରି ବି ଭାେବ ପି ଲାଟି ଦି ନରୁ ସଂଘଷ
କରି ମଣିଷ େହାଇଥିବାରୁ େସ ଜୀବନକୁ ଭଲ ଭାବେର ବୁ ଝି ଥିେଲ େତଣୁ
ସାମାନ% କଥାେର େସ େକେବ ବି ଚଳି ତ ମଧ% େହଉ ନ ଥିେଲ
ନନା େକୗଣସି ମେତ ମାଟି କଟା ପାସ କରି କଲି କତା ଗେଲ, େଚା
କେଲ ଚାକି ରୀ ଖେt ପାଇବା ପାଇଁ େସଠାେର େସ ବି ଭିନc େମସେର
ରହି ରhାରାhି କରି ନି ଜର ଗୁଜୁରାଣ େମାଉ ଥିେଲ କଲି କତାେର
ଚାକି ରୀ ନ ପାଇ େସ ପୁଣିଥେର େଫରି େଲ ନି ମାପଡ଼ାକୁ  ତା’ପେର
ନି ମାପଡାର େକୗଣସି ଏକ ଧନୀକ ବୃ uା ତା)ୁ ଘେର ରଖି ଥିେଲ ତା)ର
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ସ[ି ବାଡ଼ି ସବୁ କୁ ବୁ ଝା ବୁ ଝି କରି ବା ପାଇଁ ନନା अତି ସୋଟ
ଭାବେର େସ କIମ କରୁଥିେଲ କି l େଯଉଁ ଦି ନ ଜାଣି ପାରି େଲ େଯ
ତା)ର अନc ଦାତୀ ବୃ uା)ର ତା) ପତି ଏ अଯାଚି ତ େସcହ ମୂଳେର
େଗାଟିଏ ସªାଥ ରହି ଛି, ତାହା େହଲା ନନା) ପରି ସୁoର ଓ ଗୁଣର
ପି ଲାଟିକୁ େସ ନି ଜର ନାତୁ ଣୀ)ୁ ବି ବାହ େଦଇ ଘର େଜାଇଁ କରି
ରଖି ବାକୁ ଭାବୁ ଥିେଲ ଆଉ େଯଉଁଦିନ ନନା)ୁ ଏ କଥା ଜଣାପଡି ଗଲା,
େସ ଦି ନ େସ ଆଉ କାଳ ବି ଳ] ନ କରି େସ ଘର ଛାଡ଼ି ଟିକଟ କାଟିେଲ
କାଳି ମାଟିକୁ अଥାତ ଜାମେସଦପୁରକୁ  अଗତି ର ଗତି ଭଗବାନ ଶୁଣିଛି
େସେତେବେଳ େସ ଶୀଯୁn େଗାବି o ତି ପାଠୀ େଯ କି େଡପୁଟି କେଲ¿ର
ଥିେଲ) ଦୟାରୁ ଟାଟା କାନୀେର ଚାକି ରୀ ଖtିଏ ପାଇେଲ େସ କ| କ
ଖtିଏ େହାଇ ଚାକି ରୀ ଆରm କେଲ ମଁୁ େହତୁ େହଲା ଦି ନୁ ନନା)ୁ
अତି କମଠ କ| କ ଟିଏ ଭାବେର େଦଖି ଆସି ଛି
ଗରି ବ ବାହBଣ ପି ଲାଟିଏ ଯାହାର େକହି ସାହା ଭରସା ନାହV େସ
େଯ ପତି +ିତ ଟାଟା ଭଳି କାନୀେର अଫିସ ବଡ଼ବାବୁ ଟିଏ େହାଇ
ପାରି େଲ ଏଇଟା କି ଛି କମ କଥା ନୁ େହଁ  ଏ କଥାର ସତ%ତା ଆଜି
ହୁଏତଃ ଠି କ ଭାବେର ହୃଦୟମ କରାଯାଇ ନପାେର, େତେବ ଏହା
କି ଛି େଛାଟ କଥା ମଧ% ନୁ େହଁ  େବେଳ େବେଳ ମଁୁ ଭାେବ ତା)
ପରି ିତି େର େକେତାଟି ପି ଲା ଏମି ତି େହାଇ ପାରି ଥିେବ? ନନା େଯଉଁ
ପରି ିତି େର ଜୀବନ ଆରm କେଲ େସ ପରି ିତି େର ପି ଲାମାେନ ବି ଗିଡି
ଯି ବା, ମଦୁ ଆ ଗେ}ାଡ଼ େହାଇ ଯି ବା ହV େବଶୀ ସªାଭାବି କ ଏେବ ବାପା
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ମା ମାେନ ପି ଲା ମାନ) ପଛେର ଦି ନ ରାତି ଲାଗି ରହି େଲ ମଧ%
େସମାେନ ବି ଗିଡି ଯାଉଛiି 
ନନା େଯ ସମାଜେର ତା) ାନ ସୃି କରି ପାରିଥିେଲ, ଏ କଥାର
ଜªଳi ପମାଣ େହଲା େଯ େସ ସମୟର ପତି +ିତ ଭିାରପୁର
େଚୗଧରୀ) ଘେର େଜାଇଁ େହାଇଥିେଲ େମା अଜା) ନାମ େହଉଛି
ଶୀଯୁn େଗାପୀନାଥ ଦାଶ େଚୗଧୁରୀ ତା)ର ତୃ ତୀୟ କନ%ା ଶୀମତୀ
ଚାରୁଲତା େହଉଛiି େମା େବାଉ େସପରି ପତି +ିତ ଘେର େଜାଇଁ
େହବାଟା ହV େଯ ବଡ଼ ଧରଣର ସªୀକୃ ତି ଏଥିେର ସେoହ ନାହV
େମା େବାଉଥିେଲ ମହି ୟସୀ ମହି ଳା େସ େଯ ବଡ଼ ଘରର ଝି अ
ଥିେଲ ଏଇଟା ତା)ର ଚାଲି ଚଳନ, କଥା ଭାଷା ସବୁ ଥିରୁ  ବାରି
େହାଇ ପଡୁ ଥିଲା ନନା) ତୁ ଳନାେର େବାଉ ଥିେଲ अତି େତଜସି ªନୀ
ନନା अତ%i ଧୀର, ଶାi ଆଉ ସରଳ ବ%nି କି l େତଜେର େବାଉଠାରୁ
କମ ମଁୁ େବେଳ େବେଳ ଭାେବ ପି ଲାଟି ଦି ନରୁ ଜୀବନେର ସଂଗାମ
କରି କରି ଉ[ର ଜୀବନେର ନନା ନି ହାତି ଶାi, ସରଳ େହାଇ
ପଡ଼ି ଥିେଲ ନନା ପି ଲାଟି ଦି ନରୁ କାହାରି ଠାରୁ ବି େଶଷ େସcହ ପାଇଁ
ନଥିବାରୁ, େସ ବି େଶଷ େସcହ ମଧ% କାହାରି କୁ େଦଇ ପାରୁ ନଥିେଲ
ବhୁ ବଳତା ତା)ୁ ଜଣା ନଥିଲା କହି େଲ ଚେଳ କାରଣ େସ ବୁ ଝି
ସାରି ଥିେଲ ଏ ସଂସାରେର ତା)ର ାତି ପରି ଜନ ଥାଇ ମଧ% ନି ଜର
େବାଲି େକହି ନଥିେଲ ଏହି କାରଣରୁ ପରବ[ ୀ ଜୀବନେର େସ
େକବଳ ନି ଜର ପରିବାର ଛଡ଼ା ଆଉ େକେବ କାହାରି ବି ଷୟେର ଭାବି
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ନାହାiି 
ନନା ଜୀବନ ସାରା ତା) ସଖ%କୁ

ଚାହV େକବଳ େଦଇ

ଆସି ଛiି  େକେବ େହେଲ କାହାରି ଠାରୁ ପଇସାଟିଏ େନଇ ନାହାiି 
ତା)ର ଧନ େଲାଭ ବା ବି ଷୟ େଲାଭ କି ଛି ନ ଥିଲା ନ େହେଲ ନି ଜର
େପୖ ତୃକ ଭିଟା ମାଟିକୁ େସ

ନି େଲାଭ

ଭାବେର ତ%ାଗ କରି ପାରି

ନଥାେi ବହୁ ବାର ତା) ମୁହଁରୁ ମଁୁ ଶୁଣିଛ, େସ କହୁଥି େଲ “େକଉଁ
େଲାକ ଦୁ ନି ଆେର କହି ପାରିବ ନାହV େଯ ନାରାୟଣ ମି ଶ ତା’ ଠାରୁ
ପଇସାଟିଏ ଖାଇଛି I”
ଚାକି ରୀ

ଜୀବନେର

ବି ବାହ

ପବ
ୂ ର
 ୁ

ନନା

अେନକ

ଟ)ା

ପାଉଥିେଲ, କି l େକେବ େହେଲ ଧନ ସଂଚୟ କରି ବା ତା)ର ଉେpଶ%
ନ ଥିଲା ନ େହେଲ ଜୀବନର େଶଷ ବୟସେର ତା)ର ନି ଜର ଘର
ଖtିଏ ନି ୟ ଥାଆiା େସ କହୁଥିବାର ମଁୁ ଶୁଣିଛି େଯ ବି ବାହ ପବ
ୂ ର
 ୁ
ତା)ର ଏେତ ଟ)ା ବଳି ଯାଉଥିଲା େଯ ଟ)ା ସବୁ କୁ େସ ଚIଳେର
େଖାସି ରଖୁଥିେଲ େସ ସମୟେର अେନକ ଗରି ବ ପି ଲା)ୁ ନନା
ପେଢ଼ଇବାେର ସାହାଯ% କରି ଛiି  ତା) ଭଣଜା ମାନ)ୁ ମଧ% ପୁରା
ପଢାଇଛiି  ନନା) ଜେଣ ଭଣଜା ଶୀ अଗାଧୁ ତି ପାଠୀ (अଗାଧୁ
ଭାଇନା))ୁ ନନା ଡାnରୀ ପଢାଇଥିେଲ କହି ବାର ଉେpଶ% େହଲା
େସେତେବେଳ େସ ଚାହVଥିେଲ ଟ)ା ସି ପାରି ଥାେi ଟ)ାକୁ ସୁନା
ଆକାରେର ମଧ% ରଖି ପାରି ଥାେi କି l ଭବି ଷ%ତେର ସଂଚି ବା କଥାକୁ
େସ େକେବ ଗୁରୁତª େଦଇ ନଥିେଲ ପରବ[ ୀ କାଳେର ବି ବାହ ପେର
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ତା)ର ନି ଜର ପରି ବାର ଏେତ ବଡ଼ େହାଇଗଲା େଯ ଘର ଚଳି ବାକୁ
ଟ)ା ନି अ ପଡୁ ଥିଲା ଆଉ ପେର ସଂଚି ବାର ପଶc ଉଠି ଲା ନାହV େସ
େବାଧହୁଏ ଭାବୁ ଥିେଲ, “ପୁअ େଯାଗ% େହେଲ ସୁ କାହା ପାଇଁ, ଆଉ
अେଯାଗ% େହେଲ ସୁ କାହା ପାଇଁ?” େତଣୁ ଆଜି ମଲାପେର ତା)ର
େକୗଣସି କାମେର କି ଛି ବ%ତି କମ େହାଇ ନାହV େସ ଆମମାନ)ୁ
େଯାଗ% କରି ଛiି  ଆମର େପୖ ତୃକ ସ[ି କି ଛି ନାହV କି l ଆେମ ନି ଃସ
େନାହଁୁ  ଚାରି ପୁअ ପା ଝି अ ସଗବେର ନି ଜ େଗାଡ଼େର ଛି ଡା
େହାଇଛiି  ଏ ସବୁ ନାନ)ର ପୁଣ%ର ଫଳ
ବି ବାହ ପେର ପେର ନନା) ପରି ବାର ଦୃ ତ ଗତି େର ବଢି ଥିଲା
ବି ବାହର ଠି କ ବଷକ ପେର ଭାଇନା, ତା’ପେର ଦୁ ଇ ତି ନି ବଷ ଛାଡ଼େର
ଛ ପୁअ ଆଉ ପା ଝି अ େବେଳ େବେଳ ମଁୁ ଭାେବ ନନା କି ପରି କି ଛି ନ
ବୁ ଝି ବି ଚାରି ଏେତ ବଡ଼ ପରି ବାର କେଲ? େସେତେବେଳ ମଧ%
ପରି ବାର କଲ%ାଣ କଥା ଥିଲା ଆଜି ଆେମ ଏେତ ଟ)ା ପାଇ ଦୁ ଇରୁ
ତି ନି ପି ଲାକୁ ଯି ବାକୁ ନି ରାପଦ ମଣୁ ନାହଁୁ , अଥଚ େସ ସମୟେର ଟାଟା
ଭଳି ସହରେର ୯ ଟି ପି ଲା)ୁ ଖୁଆଇ ପି ଆଇ, ପଢାଇ େଲଖାଇ ନନା
ମଣିଷ କରି ପାରି ଥିେଲ ଏଥିରୁ େଗାଟାଏ କଥା ପମାଣିତ େହଉଛି େଯ
ପେତ%କଟି ପି ଲା ଜନBରୁ ନି ଜର ଭାଗ% ଧରି ଜନB ଗହଣ କରି ଥାଏ
େତେବ େସ ଯାହା େହଉ ନନା ଦି େନ େକେବ ଏେତ ଗୁଡିଏ ପି ଲା
େହାଇଛiି େବାଲି େକୗଣସି अନୁ େଶାଚନା କରି ଥିବାର କଥା ଆମକୁ
ଜଣାନାହV
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େମାର େହତୁ େହବା ଦି ନଠାରୁ ମଁୁ େଦଖି ଛି ନନା ପତି ଦି ନ ଠି କ
ସମୟେର अଫିସକୁ ଯାଉଥିେଲ ଦି ନକୁ ଆଠ ଘା ପରି ଶମ କରି ସାରି
अଫିସରୁ େଫରିବା େବେଳ ବଜାରରୁ ବଡ଼ ବଡ଼ ଦୁ ଇ ବ%ାଗ ପରି ବI କି ଣି
ଘରକୁ େଫରୁଥିେଲ ଆଉ ସh%ା େବେଳ ଆମ ମାନ)ୁ ଧରି ତି ନି ଘା
ପଢାଉଥିେଲ ଏଇଟା ଥିଲା ତା)ର ନି ତ% େନୖ ମି[ିକ କାଯ% ଏଥିେର
େହଳା େହବାର ମଁୁ େକେବ େଦଖିନାହV
ନନI)ର ସଉକ କି ଛି ନ ଥିଲା େସ େକବଳ େଭାଜନ ପି ୟ
ଥିେଲ ନି େଜ ମଧ% ଭଲ ରାhି ପାରୁଥିେଲ େଯେତପକାର ପରି ବା େସ
ଖାଉଥିେଲ ଆଉ ଆମକୁ ଖୁଆଉ ଥିେଲ ତା)ର କହି ବା କଥା ଥିଲା େଯ
ଭଲ ଖାଇେଲ େଦହ ସୁ ରହି ବ ଆଉ ଡାnର ଖାନାକୁ ଯି ବାକୁ ପଡି ବ
ନାହV ସତେର ବି େମା ଜାଣତେର ଆେମ େକହି େରାଗୀ େହଉ ନ ଥିଲୁ
କି ଡାnରଖାନାକୁ ଯାଉ ନ ଥିଲୁ ଆେମ ସବୁ ଭାଇ ଭଉଣୀ େବଶ ସୁ
ସବଳ ଥିଲୁ
ନନI)ର େକୗଣସି ବି ଳାସ ବ%ସନ ନଥିଲା କି l ଦୁ ଇଟି अଭ%ାସ
ଥିଲା ଯାହାକୁ ବି ଳାସ ପଯ%ାୟେର ଗଣା ଯାଇପାରି ବ ନନା ପଚୁ ର ପାନ
ଖାଉଥିେଲ ଆଉ ସବୁ ଦି ନ ଗୁଡ଼ାଖୁ ଘଷୁଥିେଲ ନନା)ର ପାନ ଖିଆ
କଥା ଟିକିଏ େଲଖି ବାକୁ େହବ ପତି ମାସେର ଥେର ନନା ନି େଜ ଗୁtି
ତି ଆରି କରୁଥିେଲ ଧୁଆଁ ପତ, ପାନ ମହୁରୀ, ଧନି ଆ ଆଉ େକେତ କଣ
ସବୁ ମାସକ ପାଇଁ କି ଣା େହାଇଆସି ବ ଦି େନ ନନା ନି େଜ ବସି େସ
ଗୁଡିକୁ अଲଗା अଲଗା ଭାଜି େବ ଆଉ ତା ପେର େସ ସବୁ କୁ ଏକତ
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ମି ଶାଇେବ ହାତେର ଦଳି ଦଳି  େସ ଗୁtିର ବାସcା अଲଗା ନାନା
ନି େଜ ଖାଉଥିେଲ ପେର େବାଉକୁ ବି ପାନଖିଆ ଶି ଖାଇ େଦଇଥିେଲ
ଦି େହଁ ଦି ନରାତି ଚବି ଶ ଘା କଳେର ଗୁtି ପାନ ଜାକି ଥାiି  ନନା ଗୁtି
ତି ଆରି କରି ସାରିବା ପେର କି ଲିକିଆ ଡବାେର ତାକୁ ସବୁ ଭରି କି
ରଖୁଥିେଲ ତା ଛଡ଼ା ପାନ, ଚୂନ, ଗୁଆ, ଖଇର ଆଦି ମଧ% अଣାଯାଇ
अତି ବ%ବିତ ଭାବେର ରଖI ଯାଉଥିଲା ସବୁ ଦି ନ ସକାେଳ ଗାେଧାଇ
ସାରି , ପଜ
ୂ ା କରି ସାରି ନନା ବସି ଯିେବ ପାନ ଭାି େମାର େଯେତ
ଦୂ ର ମେନ अଛି ପାୟ ଦି ନକୁ ଶେହ ଖେt ପାନ ଭI ଯାଉଥିଲା ନନା
ତାକୁ ସବୁ ଡବାେର ଭରି अଫିସକୁ େନଇ ଯାଉଥିେଲ, ନି େଜ ତ ଯାହା
ଖାଉଥିେଲ अଧାରୁ अଧି କ ବାୁଥିେଲ ତା) ାଫମାେନ ନନା)ୁ
ବଡ଼ବାବୁ ବଡ଼ବାବୁ େବାଲି କହି ଦି ନକୁ ଦୁ ଇ ତି େନାଟି ପାନ ମାଗି
ଖାଉଥିେଲ ନନା ମଧ% अତି ଆନoେର ବାୁଥିେଲ େସ କଥା ମେନ
ପକାଇେଲ ମେତ ଲାେଗ ନନା େକେତ अମାପ ହୃଦୟର ଥିେଲ ସେତ!
େସ େଯଉଁ ଗୁtି ପାନ ଶuାର ସହି ତ ବସି ବସି ଭାୁଥିେଲ ତାହା ଏବର
ବଜାରେର

ଖtିକୁ

୫

ଟ)ାରୁ

କମ

େହବନାହV

କି l

ନନା

େସେତେବେଳ ଚି ହcା अଚି ହcା ଯି ଏ ବି ଖେt ପାନ ମାଗିଲା ତାକୁ େସ अତି
ଆଗହର ସହି ତ ବଢ଼ାଇ େଦଉଥିେଲ ଆେମ ଭାଇଭଉଣୀ ମାେନ
अବଶ% େକହି ବି ନନା)ର ପାନଖି ଆ ଆଉ ଗୁଡ଼ାଖୁ ଘଷା ଗୁଣକୁ
ରଖିନାହଁୁ  ନନା ଗୁଡ଼ାଖୁ ମଧ% ଯାଇ ତାଇ ନୁ େହଁ , େସେତେବଳର ପସି u
ଆକବରୀ ଖଁା)ର ଗୁଡ଼ାଖୁ ଘଷୁଥିେଲ ଓ େବାଉକୁ ମଧ% अଭ%\
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କରାଇଥିେଲ
ଆଜି କାଲି ଆମମାନ) ପରି ସh%ାେର ଗପି ବା, ସଭା ସମି ତିକୁ
ଯି ବା, ଟି.ଭି. େଦଖି ବା, େରଡ଼ି ଓ ଶୁଣିବା ଆଦି କଥା ନନା) ପାଖେର ନ
ଥିଲା ନନା अଫିସରୁ ଆସି ବା ପେର ଟିକିଏ ଚା ଜଳଖି ଆ ଖାଇବା
ପେର ବସି ଯାଉଥିେଲ ଆମ ସବୁ ଭାଇ ଭଉଣୀ)ୁ ପଢାଇବାେର ଆେମ
ମାେନ ସh%ା ୬ଟା ରୁ ରାତି ୯ଟା ପଯ%i ନି ୟ ବସି ପଢ଼ି ବୁ ଟିକିଏ
ଏପଟରୁ େସପଟ େହେଲ ବା ପଢ଼ାେର ମନ ନ େଦେଲ ନନା) ଦାi
କାଠି େର ସଟ୍ କି ନା ମାଡ଼ ବସି ଯାଉଥିଲା େସେତେବେଳ ୫ ଫୁଟ ଲ]ା
ପତଳା ଶାଳ କାଠି ର ଦାi କାଠି ମି ଳୁଥିଲା େସଇଥିରୁ େଗାଟାଏ ଧରି
ନନା ଆମକୁ ପଢାଇ ବସୁଥିେଲ ମାଡ଼ େହେଲ େସେତେବେଳ କାoିବାର
ବି ଯୁ ନ ଥିଲା ଆଉ ପାଠପଢା ସମୟେର େସ ଘରକୁ କାହାରି କୁ ଯି ବାର
ଯୁ ମଧ% ନଥିଲା, ଏପରି କି େବାଉକୁ ମଧ% େସ ସମୟେର ଯି ବାକୁ ମନା
ଥିଲା େସେତେବେଳ ମେତ ବହୁତ ଖରାପ ଲାଗୁଥିଲା କି l ଆଜି ବୁ ଝୁଛି
ନନା ନି ଜ ସªାଥ ତ%ାଗକରି ଆମ ପଛେର ସମୟ େଦଉଥି େଲ େବାଲି
ଆେମ ସବୁ ମଣିଷ େହାଇଛୁ ଆଜି ର ଆମ ଭଳି ବାପା ମାେନ
େକେତଜଣ ନନା) ପରି ସବୁ ଆତB ସªାଥତ%ାଗ କରି ପି ଲାମାନ)
ପଛେର ସାରା ସh%ା କଟାଉଛiି ? ଏଥିରୁ अନୁ େମୟ ନନା) अବଦାନ
ଆମ ଜୀବନେର େକେତ!
ନନI)ର ବଡ଼ ପରି ବାର େହାଇଯି ବା ପେର େସ ଜାଣିଥିେଲ
ପି ଲାମାେନ ଯଦି ନି େଜ ଭଲ ନ ପଢି େବ େତେବ ତା)ୁ ଉ ଶି kା େଦବା
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କଠି ନ ଏଣୁକରି େସ ଚାହଁୁ ଥିେଲ ତା)ର ପି ଲାମାେନ ମାଟି କ ପାସ
କରି ବା ପେର ନି େଜ ନି େଜ ଉ ଶି kା ପାଇବା ପାଇଁ େଯାଗ% ହୁअl
ତା)ର ଆଶା ଫଳବତୀ େହାଇଥିଲା ନନI)ର ବଡ଼ପୁअ, େମା ଭାଇନା
ଶୀକାi ମି ଶ ଥିେଲ ଜେଣ अତ%i େମଧାବୀ ଛାତ େସ ମାଟି କ
ପରୀkାେର େସ ସମୟେର ଜାମେଶଦପୁରରୁ ପଥମ େହାଇ ଟାଟା
କାନୀ ପଦ[ ‘ଜୁ ବି ଲି ଲାରସି ପ’ ପାଇ ପଢି ଥିେଲ ୧୯୬୦େର େସ
ଲାରସି ପ ଟ)ା ପାଉଥିେଲ ମାସକୁ ୧୨୫ଟ)ା ଯାହା େସ ସମୟକୁ
ଚାହV अତ%i अଧି କ ଥିଲା ଭାଇନା େସ ସମୟେର ଆର.ଆଇ.ଟି
ଜାମେଶଦପୁରରୁ

ଜେଣ

ଭଲ

ସି ଭିଲ

ଇଂଜି ନିୟର

େହାଇ

ପାସ

କରି ଥିେଲ ପେର ଭାଇନା ସବୁ

ଭାଇମାନ)ୁ

ଭଉଣୀମାନ)ୁ

अେନକ ସାହାଯ% କରି ଥିେଲ

ବି ବାହେର ନନା)ୁ

ପଢ଼ି ବାେର ଏବଂ

ଭାଇନା)ୁ ନନା ‘କୁ ନା’ େବାଲି ଡାକୁ ଥିେଲ ନନା ମଲା ପଯ%i କୁ ନା
ଛଡI ଆଉ କାହାରି ନଁା ନନା) ମୁହଁେର ନ ଥିଲା
ନନା ୩୮ ବଷ ଟାଟା କାନୀେର ଚାକି ରୀ କରି ୧୯୭୮େର
କIନି ରୁ अବସର ଗହଣ କରି ଥିେଲ अବସର ପେର ନନା ପୁअମାନ)
ପାଖେର କାଟିଥିେଲ େଶଷେର ବାେଲଶªରେର ସାନମଝି ଆ ପୁअ
ଉମାକାi ଘେର ୧୩ ତାରି ଖ अେ¿ାବର ମହାଳୟା ଦି ନ ତା)ର
େଦହାବସାନ େହାଇଥିଲା ତା)ର ପାଥ{ବ ଶରୀରକୁ ବାେଲଶªରରୁ
 ªାରକୁ
ପୁରୀ ସªଗଦ

ନି ଆଯାଇ େଶଷ କୃ ତ% ସ େହାଇଥିଲା

ନନI)ର ବଡ଼ ପୁअ ‘କୁ ନା’ ମୁଖାଗିc କରି ଥିେଲ ଯାହାେହଉ ନନI)ର
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अiି ମ ଇଛା ପୁରୀେର ମରି ବା କଥାଟି ମଧ% େହଲା
ନନା ସାରା ଜୀବନ କାହାରି କି ଛି अମଳ କରି ନଥିେଲ
କାହାରି ବି ଷୟେର େକେବ କି ଛି କୁ ଚି iା ମଧ% କରି ନଥିେଲ ନି େଜ
ଭଲ ତ ଦୁ ନି ଆ ଭଲ ସି uାiେର େସ ଚାଲି ଆସି ଥିେଲ େସ ମଲାପେର
ମଧ% ଭଲେର ଗେଲ ଦି େନ େହେଲ େଭାଗୀ ନାହାiି କି କାହାରି କୁ
େଭାଗIଇ ନାହାiି  ତା)ର ଆତBାର ସÛତି େହଉ
ଓଁ ତତ୍ ସତ୍

ଭି.ଆଇ.ଏମ - .୨୬୮
େଶୖ ଳଶୀ ବି ହାର
ଭୂ ବେନଶªର -୭୫୧୦୨୧
ଭାମ%ଭାଷ -୯୯୩୭୨୬୮୦୧୨
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ଚoଭାଗା : ବ|  ଫ|ାଗ୍ ସି ବି ଚ୍
ଜୁ ନ ୫ ତାରି ଖ ବି ଶª ପରି େବଶ ଦି ବସ ଏହି ଦି ନଟି େକବଳ ଆମ
ଓଡି ଶା ପାଇଁ ନୁ େହଁ , ଆମ େଦଶ ପାଇଁ ମଧ% ଆଣିେଦଇଛି ଗବ ଓ
େଗୗରବ ଓଡ଼ି ଶାର ଚoଭାଗା େବଳାଭୂ ମି ଏସି ଆ ମହାେଦଶର ସବ
ପଥମ ନୀଳ ପତାକା େବଳାଭୂ ମି (ବ|  ଫ|ାଗ ସି ବି ଚ୍) ପାଇଁ ମେନାନୀତ
େହାଇଛି  ଏହା ଆମ ରାଜ% ପାଇଁ କମ େଗୗରବର କଥା ନୁ େହଁ ..! ଆମ
ରାଜ% ନୁ େହଁ ବରଂ େଦଶ ପାଇଁ ଗବର କଥା ଏସି ଆ ମହାେଦଶେର
ଏେତ ସବୁ ବି କାଶଶୀଳ େଦଶ ସବୁ କୁ ପଛେର ପେକଇ ଭାରତ େଯଉଁ
ସªତ ସାନର अଧି କାରୀ, ନି ିତ ଭାେବ अନ% େଦଶ

ଈଷାତୁ ର

େହବା ସªାଭାବି କ କଥା ଏହା ନୁ େହଁ अନ% େଦଶମାେନ ନି ଜ ନି ଜ େଦଶ
ପାଇଁ “ବ|  ଫ|ାଗ ସି ବି ଚ୍” ମାନ%ତା ପାଇଁ କସରତ କରି ନଥିେବ ..!
ଏସି ଆ ମହାେଦଶେର ବହୁତ ସମୁଦ ଉପକୂଳ େଦଶ ଥିବା ସେ[
ଚoଭାଗା ସମୁଦ ଉପକୂଳ ସବୁ ସବୁ ମାନଦt अନୁ ସାେର ଉପଯୁn
େହାଇପାରି ଛି ପଯ%ଟନ େkତେର େହଉ अବା अଥେନୖ ତିକ େkତେର
େହଉ ଆଗ ଧାଡି େର ଥିବା େଦଶ ସମୂହ େଯମି ତି ସି ାପୁର, ମାେଲସି ୟା,
अେଶାକ କୁ ମାର େସଠୀ

ଚାଇନା, େକାରି ଆ, ଜାପାନ ସମ\)ୁ

ପଛେର ପେକଇ ନି ଜକୁ

ଉୃତାର ପରିଚୟ େଦଇଛି  ଏହା ଏକ ବଡ଼ ସାନର କଥା ନି ିତ
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ଭାେବ
େହେଲ ଏ “ବ|  ଫ|ାଗ ସି ବି ଚ୍” କଣ ..? ଏଥି ପାଇଁ କି ପରି ଚୟନ
କରା ଯାଉଛି ? େତେବ ଚାଲl ଜାଣିବା :
ଧରି ନି अl ଏକ ସମୁଦକୂଳ େବଳାଭୂ ମି େଯଉଁଠି ପରି ମଳ ବ%ବା
ସହ ପରି ପାଶ{କ अବାକୁ ବି ଲk% କରାଯାଇଥାଏ
Foundation For Environmental Education ( FEE ) ଏହା
ଏକ ସରକାରୀ ସଂା ନୁ େହଁ  ଏହା ଏକ େବସରକାରୀ ସଂା ଓ
ସୂ ସªତ ଏହି

FEE ର

ଏହାର ମୁଖ% କାଯ%ାଳୟ (HQ)

-

େଡନମାକର େକାପନହାଗନ୍ େର अବିତ ଏହାର ମୁଖ% ଲk% େହଲା
ସାରା ବି ଶªେର ଥିବା ସମ\ େବଳାଭୂ ମିର ମାନ ନି ରୂପଣ କରି ପଯ%ଟକ
ମାନ)ୁ ଏହା ବି ଷୟେର अବଗତ କରାଇବା େସଥିପାଇଁ ଏହି FEE ଏକ
ମାନଦt ପଣୟନ କରି ଥାଏ
ବି ଶªର େଯ େକୗଣସି େଦଶର େବଳାଭୂ ମିକୁ ଏ ସଂା ସାଟ{ଫିେକଟ
େଦଇଥାଏ ଯଦି େସ ଏହି ସବୁ ମାନଦtେର ଉ[ୀ ହୁଏ ନି u{
େବଳାଭୂ ମିଟି ପାକୃ ତି କ ପରି େବଶ ସହି ତ ଖାପ ଖୁଆଇ ପାରୁଥିେଲ େସ
ସଂା ଏକ ପତାକା େସଠାେର େପାତି ଦି अiି  େଯଉଁ ପତାକାେର “ବ| 
ଫ|ାଗ ସି ବି ଚ୍” େଲାେଗା ଲାଗିଥାଏ ଏବଂ ପତାକାର ର ନୀଳ ଥାଏ
ଯାହା ସୂଚିତ କେର କି ଏହା ଏକ ‘ବ|  ଫ|ାଗ ସି ବି ଚ୍’ ଏ େବଳାଭୂ ମି
ପଯ%ଟକ ମାନ) ପାଇଁ ଉପକୂଳ अେଟ, େସ େବଳାଭୂ ମିଟିକୁ ନି ଜ େୱବ
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ସାଇଟେର ସୂଚାଇଥାiି  କି ]ା େସାସି ଆଲ େମଡି ଆେର ପଚାରିତ
କରି ଥାiି  ଏହି େବଳାଭୂ ମିଟି ‘ବ|  ଫ|ାଗ ସି ବି ଚ୍’ େବାଲି  ଆପଣମାେନ
ଏଠାକୁ ଭମଣେର ଯାଇ ପାରି େବ अବସର ବି େନାଦନ ପାଇଁ ଏଠାେର
ସମୟ କଟାଇ ପାରିେବ
‘ବ|  ଫ|ାଗ ସି ବି ଚ୍’ ପାଇଁ ଉuି ମାନଦt ଗୁଡିକ ଏହି ପରି :
୧. ନି u{ ଉପକୂଳଟି ପାକୃ ତି କ ପରି େବଶ ସହ ସହ ସlଳନ
ରkା କରୁଥିବ ନି u{ େଜାନର ସମ\ ସେ]ଦନଶୀଳ अଳ
ବି ଷୟେର େସଠାେର ସୂଚିତ େହାଇଥିବା ବି େଧୟ
େଯମି ତିକି େକଉଁ ଜାଗାେର ଗାେଧଇବା अନୁ ଚି ତ, େକଉଁଠାେର
ସମୁଦ ଗଭୀର, େକଉଁଠାେର ଜଳଚର ପାଣୀମାନ) ପତି ବି ପଦ ଏମି ତ
କି ଛି
୨. ସcାନ କରି ବା ପାଇଁ ଏ ପାଣି େକେତ ଉପଯୁn ଏହାର ଗୁଣବତା
ମଧ% ଉେଲ| ଖ କରିବା अନି ବାଯ%
୩. ଏହା ଏକ ‘ବ|  ଫ|ାଗ ସି ବି ଚ୍’ େବାଲି ସୂଚନା ଫଳକ ରହି ବା
अନି ବାଯ%
୪. େସଇ ନି u{ अଂଚଳର କଣ କଣ ସବୁ ନୀତି ନି ୟମ ଆଇନ
କାନୁ ନ େସ ବି ଷୟେର ବି ଷଦ ଭାେବ ଉେଲ| ଖ କରି ବା ଉଚି ତ ଯାହା
ଫଳେର ଜେଣ ପଯ%ଟକ ସହଜେର ଏ ବି ଷୟେର अବଗତ େହାଇ
ପାରି ବ ଏବଂ େସଠି କା ଜନସାଧାରଣ) ସହ େସ ମି ଶି ପାରି େବ
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ପାୋଟି
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ପରି େବଶ

ସ]hିତ

ଶି kା

ନି ହାତି

େଯାଗାଉଥିେବ
 େହଉଥିବା ଦୂ ଷିତ ଜଳ
୬. େକୗଣସି କଳ କାରଖାନାରୁ ନି ଗତ
ସମୁଦେର ପଶୁନଥିବ
୬. ଆଖ ପାଖେର ଥିବା ପବାଳ ବା େଶୖ ବାଳ ସମସ%ା ପତି ଯତc ଓ
ଯା କରାଯାଉଥିବ
‘ବ|  ଫ|ାଗ ସି ବି ଚ୍’ ମେନାନୀତ େହବ ପାଇଁ େଯଉଁ ସବୁ ମାନଦt
ରହି ଛି େସହି ସବୁ ନି u{ େବଳାଭୂ ମିେର ପରି ଲkିତ େହବ अନି ବାଯ%
ମୁଖ%ତଃ ସୁରkା ଓ ପରି େବଶ ଜନି ତ ଶି kାକୁ ପାଧାନ% ଦି ଆଯାଏ
ଏମି ତ କି ଛି…
ଯଦି ସମ\ अନୁ କୂଳ ପରି ିତି ସେiାଷଜନକ େହାଇଥାଏ େତେବ
େସ େବଳାଭୂ ମିକୁ

‘ବ|  ଫ|ାଗ ସି ବି ଚ୍’ ମାନ%ତା ଦି ଆଯାଇଥାଏ

ଆଳି କ ଓ େଦଶର ପଯ%ଟନ ବି ଭାଗ ପାଇଁ ଏହା ଏକ ଉପହାର
ସªରୂପ ଏହା ଏକ ପଯ%ଟନ ଳୀର ମାନ%ତା ପାଇେଲ େଦଶ
ବି େଦଶରୁ ବହୁ ସଂଖ%ାେର ପଯ%ଟକ ଆମ େଦଶକୁ ଆସି େବ ଯାହା
ଫଳେର ଆମର ରାଜସ ବୃ uି ପାଇବା ସହ अନ% େଦଶ ପରି ଆମର
େଦଶର ସୁନାମ ବଢ଼ି ବ ଆମ େଦଶ अନ% େଦଶ ତୁ ଳନାେର ବି କଶି ତ
େହାଇ ପାରି ବ ଏବଂ େଯଉଁ ସମୁଦ ଉପକୂଳେର ଏହି ‘ବ|  ଫ|ାଗ ସି ବି ଚ୍’
େହବ ତା ନି କଟେର ଆଉ ସବୁ କଣ ପଯ%ଟନଳୀ अଛି ତାକୁ ବି ନଜର
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କରାଯାଏ େଯମି ତିକି ଚoଭାଗାର अନତି ଦୂ ରେର େକାଣାକ ସୂଯ%
ମoିର अବିତ ଯାହାକୁ ଆେମ ବ| ାକ ପାେଗାଡା େବାଲି କହୁ ୧୩୦୦
ଖୀ.अ େର ଲାୁଳା ନରସି ଂହ େଦବ ଏହାକୁ ଗଢ଼ି ଥିେଲ ଏହା ଏକ ବି ଶª
ଐତି ହ%େର ପରି ଗଣି ତ ଶୀ ଜଗନc ାଥ ମoିର ଆଉ କି ଛି କି ଛି ଦୂ ର ଗଲା
ପେର अବିତ
ଆଳି କ ପଯ%ଟନ ବି ଭାଗ ପତି ଏହା ଏକ ଗୁରୁତªପ
ୂ  କଥା େଯ
ସମଗ ଏସି ଆ ମହାେଦଶର ଏହା େହଉଛି ପଥମ ‘ବ|  ଫ|ାଗ ସି ବି ଚ୍’ ଏହା
ନୁ େହଁ େଯ अନ% େଦଶମାେନ ଏଥି ପାଇଁ ପୟାସ କରି ନଥିେବ! ଜାପାନ,
ଚୀନ, ମାେଲସି ଆ, ଏ ସବୁ େଦଶକୁ

ପଛେର ପେକଇ େଯଉଁ ସାନ

ମି ଳିଛି ତାକୁ କି ପରି ବଳବ[ର ରଖାଯାଇ ପାରିବ େସଥି ପତି ଯତc ଶୀଳ
େହବା ନି ହାତି ଜରୁରୀ ଯାହା ଫଳେର ବହୁଳ ପରି ମାଣେର ପଯ%ଟକ
ମାନ) ସୁअ ଛୁଟିବ ଏବଂ େଦଶର ଆଥ{କ ବି କାଶ େହବା ସହି ତ अନ%
େଦଶ ତୁ ଳନାେର ଏକ ବି କାଶଶୀଳ େଦଶ ଭାେବ ପରି ଗଣିତ େହବ
େଦଶ ବି େଦଶର ବି [ଶାଳୀ େଲାକମାନ) ପାଖେର ନି ଜର ବ%nିଗତ
ଜାହାଜ ଥାଏ େସ ଜାହାଜ ସବୁ କୁ େଯଉଁଠାେର େସ ପାକ{ କରି େବ
ତାହାକୁ ମାରି ନା େବାଲି କୁ ହାଯାଏ େସହି ଠାେର େସହି ଜାହାଜ ସବୁ କୁ
ପାକ{ କରି ବା ପାଇଁ ସୁବିଧା ଥିବା ନି ହାତି ଜରୁରୀ अେଟ େସମାନ)
ପାଇଁ ସୁରkା अନୁ ରୂପ ଭାେବ ଜରୁରୀ अେଟ
ଭାରତ ସରକାର) ଜଲ ଓ ପରି େବଶ ପରି ବ[ନ ମାଳୟ
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The Ministry of Environment, Forest and Climate Change
(MoEFCC) ଏକ େଯାଜନା ପଣୟନ କରି ଛiି  ଭାରତର ସମ\ ସମୁଦ
ଉପକୂଳ ମାନ)ର ମାନ ଓ ପରି ମଳ ବ%ବାକୁ ଉନc ତି କରି ବା ପାଇଁ
ଏହି େଯାଜନା କେଲ ଭାରତ ମଧ% ଏକ ‘ବ|  ଫ|ାଗ ସି ବି ଚ୍’ ଆବଶ%କ
କରୁଥିଲା େତଣୁ FEE କୁ ନଜରେର ରଖି ଏକ pilot project launch
କେଲ ଏବଂ ଏହାର ନଁା ବ|  ଫ|ାଗ େବାଲି ରଖିେଲ ଏହି େଯାଜନା
अiଗତ ଭାରତର େଯେତ ସବୁ ଉପକୂଳବ[ୀ ରାଜ% ଓ େକo ଶାସି ତ
अଳ େସ ସବୁ କୁ ଏହି ବ|  ଫ|ାଗ ସୁପାରି ଶ କରାଯାଏ େସଥି ମଧ%ରୁ
ଚୟନ କରାଯାଇ ‘ବ|  ଫ|ାଗ ସି ବି ଚ୍’ ମାନ%ତା ପାଇଁ ସୁପାରି ଶ
କରାଯାଏ ଏହା ଯାଇ ପହଁ ଚି ଥାଏ ICMP ( INTEGRATED
COASTAL MANAGEMENT PROGRAMME

) ନି କଟକୁ 

ତା’ପେର ଏହି େଯାଜନା ମୁତାବକ େସ ବି ଚ୍ କୁ ଆଥ{କ ସହାୟତା
େଯାଗାଇଥାiି  ଏହା ଦªାର େସଠି କାର ପରି ମଳ ବ%ବାକୁ
अଣାଯାଏ ଓ ତାହାକୁ

ସୁଧାର

‘ବ|  ଫ|ାଗ ସି ବି ଚ୍’ ଲାଗି ଉପଯୁn େହଲା ଭଳି

ପ\ୁତ କରାଗଲା
ଏହାର ଫଳ ସªରୂପ ଚoଭାଗା ସମୁଦ କୂଳକୁ ‘ବ|  ଫ|ାଗ ସି ବି ଚ୍’ର
ମାନ%ତା ମି ଳିଲା
ଆଗକୁ ମହାରା ଚି ଭଲା ଓ େଭାଗେବ ସମୁଦ ଉପକୂଳ ଏବଂ
ପୁଡୁେଚରୀ, େଗାଆ, ଦାମନ ଓ ଡ଼ି ଉ, ଲାkା*ୀପ, अtାମାନ ଓ
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*ୀପର

େଗାଟିଏ
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େଲଖାଏଁ

େବଳାଭୂ ମିକୁ

ସୁପାରି ଶ

କରାଯି ବାର େଯାଜନା ରହି ଛି
(SICCOM) society for integrated coastal management
अଧୀନେର ଆହୁରି ୧୨ଟି େବଳାଭୂ ମିର କାମ ଚାଲୁ अଛି  ହୁଏତ ଆଗାମୀ
ଦି ନେର ଏମାନ)ୁ ମଧ% ‘ବ|  ଫ|ାଗ ସି ବି ଚ୍’ର ମାନ%ତା ମି ଳିପାେର
ପେଚା କରାଯାଉଛି େସଗୁଡିକୁ କି ପରି ଭାବେର ଉନc ତି କରାଯାଇ
ପାରି ବ ଆକଳନ

କରାଯାଉଛି

ଭାରତେର अେନକ ଏହି

ପରି

େବଳାଭୂ ମି ଆେମ ପାଇ ପାରି ବୁ

କଲ%ାଣପୁର, ନୟାଗଡ
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ବହBଚଯ%

ଇତି ହାସ ସାkୀ, ଯଦି ସଂସାରର େଯେକୗଣସି ଜାତି ଭିତେର
କାମୁକତା ଏବଂ अଶ®ୀଳ ପବୃ [ି ମଯ%ାଦାହୀନ ଭାବେର ବୃ uି ପାଏ େସ
ଜାତି େଶଷେର ନ େହାଇଯାଏ। କାରଣ ସମାଜର ଜୀବନ ସଦାଚାର,
ସତ%, ନି +ା, ସରି ତତା, ଉଦାରତା ଉପେର ନି ଭର କେର। ଆେମ
ସମେ\ ଜାଣିେଛ ବ[ମାନ ସମାଜେର ହି ଂସା, େ*ଷ, କାମୁକତା ଆଦି
अନାୟତଭାେବ

ବଢି ଚାଲି ଛି

ଏବଂ

ଯଦି

ଏଇ

ପକି ୟା

ଉପେର

ପତି େରାଧକ ନ ଲଗାଯାଏ େତେବ ଏଇ ମନୁ ଷ% ସମାଜ अତି ଶୀଘ
କାଳଗଭେର ଲୀନ େହାଇଯି ବ। େତେବ, ସବୁ ଠୁ ଗୁରୁତପ
ୂ  କଥା ଏ
ପକି ୟାେର ବାଧା ଲେଗଇବ କି ଏ?
ଯଦି ବି କି ଏ ଏ ପକି ୟା ଉପେର ପତି ବhକ ଲଗାଇପାରିବ, ଏ
ସମାଜେର ଏକ େବୖ ପ®ବିକ ପରି ବ[ନ ଆଣିପାରି ବ ସି ଏ େହଉଛି ଆଜି ର
ଯୁବସମାଜ। କାରଣ ଯୁବସମାଜ ମଧ%େର େସ ସାହସ, ଶnି, ଦୃ ଢ଼ତା,
ଉpାମତା ରହି ଛି। କି l ବ[ମାନ अଧି କାଂଶ େkତେର େଦଖାଯାଉଛି
ଯୁବକ ଯୁବତୀମାେନ େସମାନ) ମଧ%େର ଥିବା େସ अiନ{ ହିତ ଶnିର
ପବୀଣ କୁ ମାର କବି

ଦୁ ରୁପେଯାଗ କରୁଛiି

ଯାହାକି

ଚି iାର ବି ଷୟ अେଟ। अେନକ

ସମୟେର େଦଖାଯାଉଛି ଯୁବକ ଯୁବତୀମାେନ ଭୟାଳୁ , ନି ରୁାହୀ େହାଇ
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ପଡୁ ଛiି । अେନକ ସମୟେର କର, ଶୁ, kଣେକାପି ଏବଂ ଉଦାସ
େହାଇପଡୁ ଛiି ,

ଦୁ ି iାମଗc

ରହୁଛiି ।

ବି ଭିନc

ଶାରୀରି କ

ଏବଂ

ମାନସି କ େରାଗର ଶି କାର ମଧ% େହଉଛiି । େତେବ ଏହାର ବା\ବ
କାରଣ କଣ େହଇପାେର ତାହା ମନେର ପଶcବାଚୀ ସୃି କେର। ଏହାର
अେନକ କାରଣ େହଇପାେର କି l ସବୁ ଠାରୁ ଗୁରୁତªପ
ୂ  କାରଣଟି
େହଉଛି େସମାନ) ମଧ%େର ସଂଯମର अଭାବ, ବହBଚଯ%ର अଭାବ।
ବ[ମାନ अଧି କାଂଶ ଯୁବସମାଜ ତଥା ଛାତଛାତୀ ସଂାରର
अଭାବରୁ େହଉ କି ]ା କଳୁ ଷିତ ପରି େବଶର ବି ଷଜାଳାର ଶି କାର େହାଇ
अେନକ ସମୟେର କାେମାେ[ଜକ େଚା, ହ\େମୖ ଥୁନ, େଯୗନଭାବନା
ତଥା ଯାବତୀୟ କାମଲାଳସାେର ବୁ ଡି ରହୁଛiି ଯ*ାରା େସମାନ)ର
ଇoି ୟଗୁଡ଼ିକ ଶି ଥିଳ େହାଇପଡି ବା ସହ ସB ରଣଶnି

ମଧ% kୀଣ

େହାଇପଡୁ ଛି । ଯାହାଫଳେର େସମାେନ ସାମାଜି କ କାଯ% ତ ଦୂ ରର
କଥା ନି ଜ କାଯ% ମଧ% ସୁଚାରରୁେପ କରି ବାକୁ ସମଥ େହଉନାହାiି ।
େତଣୁ ବହBଚଯ% ପାଳନ ଜରୁରୀ େହାଇ ପଡି ଛି।
ବହBଚଯ% ସ]hେର अେନକ େଲାକ अେନକ ମତ େଦଇଥାiି
ଯ*ାରା अେନକ ସମୟେର ଆେମ ଭମି ତ ମଧ% େହଇଥାଉ। ସଦଗୁରୁ
ଶୀ ଶି ବାନo) ମତେର “କାୟ, ମନ ଓ ବାକ%େର ବି ଶୁuତା ଏବଂ
ପବି ତତା ହV ବା\ବ ବହBଚଯ%”ବହBଚଯ% େକବଳ ଏକ ଦି ବ% ଶ¨
ନୁ େହଁ , ଏହା ଏକ ବତ। ଏଥିେର ସଂସାରର ସମ\ େଯାଗର ସାରତ[ª
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ନି ହିତ अଛି । ମନୁ ଷ%ର ଶାରୀରି କ, ମାନସି କ ଏବଂ େବୗuିକ ବି କାଶ
ପାଇଁ ଏହା ନି ତ%ାi ଉପେଯାଗୀ ଓ ଲାଭପଦ ସାଧନ अେଟ। ବହBଚଯ%
କହି େଲ େକବଳ अବି ବାହି ତ अବାକୁ ବୁ ଝାଏ ନାହV ଏବଂ ସଂଯମ
କହି େଲ େକବଳ େମୖ ଥୁନତ%ାଗକୁ ବୁ ଝାଏ ନାହV। ବହBଚଯ% କହି େଲ
ସୀମି ତ अଥେର େଯୗନସକକୁ ତ%ାଗ ବା ବୀଯ%ରkାକୁ ବୁ ଝାଇଥାଏ
କି l ବ%ାପକ अଥେର ବୁ ଝି େଲ ସୂ ଇoି ୟସଂଯମକୁ ବୁ ଝାଇଥାଏ।
ବି ଶୁu ବାୟୁ, ବି ଶୁu ଜଳ, ସତ୍ ଚି iନ୍, େଯାଗ, ପାଣାୟମ ଏ
ପେତ%କଟି ସୁoର େଦୖ ହିକ ସ ା% ଓ ଶnିଲାଭ ପାଇଁ ଜରୁରୀ अେଟ।
େତଣୁ ଶାରୀରି କ ଏବଂ ମାନସି କ ଶnି ନି ମେi ବି ଭିନc ପଣାଳୀ ରହି ଛି
ମାତ େସମାନ) ମଧ%େର ବହBଚଯ% ପାଳନ େହଉଛି ସବେଶ+ ପଣାଳୀ
କାରଣ ବହBଚଯ% ମନୁ ଷ% ଜୀବନେର େରାଗ ପତି େରାଧକ ଶnି ପରି
କାଯ% କରି ଥାଏ। ଏହା अiବଳ ବଢ଼ାଇବା ସହି ତ ମାନସି କ ଶnି
ପଦାନ କେର। ଏହା ସB ତିଶnି, ଇଛାଶnି ତଥା ମ\ିର ଶnି ବuନ
କେର ଏବଂ ଶରୀରକୁ ବଳ, ଉାହ ଏବଂ ଜୀବନୀଶnି ପଦାନ କେର।
ବହBଚଯ%େର ଶାରୀରି କ ସଂଯମ ଠାରୁ ମାନସି କ ସଂଯମ େବଶି
ଜରୁରୀ କାରଣ ଜେଣ ଶାରୀରି କ ଭାବେର େଯୗନ ଲାଳସାେର ନବୁ ଡି
ଯଦି ମାନସି କ ଭାବେର ଏହାକୁ ଚି iା କେର େତେବ ତାର େବଶି kତି
େହାଇଥାଏ ।
େତଣୁ, ବହBଚଯ% ପାଳନର ପଥମ ସୂତ େହଉଛି ଶାରୀରି କ ଓ
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ମାନସି କ ିରତା ବଜାୟ ରଖିବା ଯାହାକୁ ପାଳନ କରି ବା ପାରmିକ
ଭାବେର ନି ତ%ାi ଆବଶ%କ େହାଇପଡି ଛି। ଏହାର ପାଳନ କରି ବା
*ାରା ଯୁବସମାଜ ମଧ%େର ନୂ ତନ ଶnିର ସାର େହାଇପାରି ବ ଏବଂ
ଏକ ସªe ଏବଂ ସୁ ସମାଜ ଗଠନ େହାଇପାରି ବ।

अଧ%ାପକ, ଉ¯ି ଦବି ାନ ବି ଭାଗ
ପତି ତପାବନ ମହାବି ଦ%ାଳୟ
ଆନoପୁର, େକoୁ ଝର
ଭାମ%ଭାଷ : ୭୬୦୯୦୭୭୦୨୩
ଇେମଲ-prabinkabi94@gmail.com
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ଉଦଗମକ
‘ଭାଷା’ ଓ ‘େବାଲି ’ର अନୁ ଚି iା
‘ଭାଷା’ ଏବଂ ଆଳି କ ‘େବାଲି ଚାଲି ’ କଥାେର କଥାେର ଶୁଣି
ପାଥକ% ଭାବି ଲି ମି ଶି ତ କଲି ଶ¨, ସ ର ଓ ଉାରଣର ଶବଦ
ଏକାଧାେର ପରର ଯୁn କରି ବୁ ଝି େହଲା ଭଳି अiର ପାଇଲV ନାହV
କି ଛି, େଯ ପଯ%i ବ%ାକରଣେର ବ{ତ ବାkର ଓ ଭିନc ଭିନc ଲି ପି ନ
େଦଖି ଲି !
ବି କଶି ତ ଭାଷାଟିଏ େହାଇଥାଏ ସାହି ତ%ରୁ ଜାତ, अନୁ େମୟ,
େବୖ ଦିକ ସୂତକାରଠାରୁ େହାଇଥିବ ସାହି ତ% ସmୁତ। ‘େବାଲି ’ ଯଦି
େବାଲା ଯାଏ ନି u{ ଭାଷାେର, ଭାଷା ାେନ ‘େବାଲି ’ ମଧ% अନୁ ରୂପ
ବୁ ଝି ବାେର, ‘େବାଲି ’ର अଥ ଯଦି ହୁଏ େବାଧଗମ% ଏକ ନି uି ଭାଷାେର,
ଲି ପିର ସମ%କ୍ ସମତା ଯଦି ଥାଏ, ନି u{ ଭାଷା ଓ ‘େବାଲି ’ର ଲି ପିେର,
‘ବାkର’େର ଯଦି ଥାଏ ସମାନତା ମାତ अନୁ ସ ାର, ଚoବି oୁ ଓ ମାତା
ଆଦି ଆକାରେର, ସାେଥ ସାେଥ ବର ଉାରଣେର ଯଦି ହୁଏ କି ିତ୍
ସମସ ର ଶବ%, ‘ଭାଷା’େର ବ%ବହୃତ େମୗଳି କ ବର ଲି ପିର ଯଦି
ପଭାତ କାi ଦାଶ

‘େବାଲି ’େର େକୗଣସି अନ% ବି କs ନ ରହି ତଦ୍ ସାହାଯ%େର ‘େବାଲି ’ର
ଉାରଣ କରାଯାଏ ଓ ଭାଷାର ଉାରଣେର ତଥା ‘େବାଲି ’େର ଯଦି
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ବି େଶଷ ପାଥକ% अବା ତହVର େକୗଣସି अନ% ବି କs ନ ଥାଏ, େସହି
େkତେର ‘ଭାଷା’ ଓ ‘େବାଲି ’ର ସାମ%ତା ନି uାରଣେର ସାମ%ତା ଥିବା
‘ଭାଷା’କୁ ଏକ ନି uି ‘େବାଲି ’ର ଉଦଗମକ େବାଲି କୁ ହା ଯାଇପାେର!
‘େବାଲି ’ ହୁଏ ପସାରି ତ ନି u{ େଭୗେଗାଳି କ ପରି ମିତ େkତେର,
ନି u{ ପରି ଧି ଏକ ପାi अବା ଉପପାiେର, ‘େବାଲି ’ ଯଦି ନୁ େହଁ ହୃଦି
ଗମ%, ଲାେଗ ଭାଷା ଠାରୁ ତାହା अବି କଳ ଭିନc , ଧରି ନି ଆଯାଏ ପଚଳି ତ
‘େବାଲି ’କୁ , ନି ିତ ରୂେପ ତାହା ନି u{ ଏକ ପଚଳି ତ ଭାଷା ଠାରୁ
ଉାରଣ ଓ ଲି ପିର ସ ାତ% ଦୃ େ ସବାେଦୗ ଭିନc !
ପଚଳି ତ ସମନି ତ अେନକ ଭାଷାର ମଧ%େର ‘େବାଲି ’ ମଧ%
ବି କଶି ତ ହୁଏ ସମ%କ୍ ଭିନc ରୂପେର, ଭାଷାର ବାkର ଓ ଲି ପି ମଧ%
अନୁ ରୂେପ ହୁଏ ବି କଶି ତ, ସମ%କ୍ ଭିନc ଆକାରେର, ବଜାୟ ରହି ଥାଏ
କି l, େମୗଳି କତା ଭାଷାର ମୂଳ ବାkର ଓ ଲି ପିେର !।
‘େବାଲି ’ଟିଏ ଏକ ନି uି ଭାଷାର अiଗତ अବା' ନୁ େହଁ ଜାଣିବାକୁ
ବାkରର ଉାରଣ ଶୁଣି ଓ ‘ଲି ପି’ କୁ େଦଖି କହି ହୁଏ, ବୁ ଝି ହୁଏ, ବହୁ
ଭାଷାର ସମିB ଶଣେର ଓ ସାଂୃତି କ ଆଦାନ ପଦାନେର ମଧ% ଭିନc
‘େବାଲି ’ଟିଏ

ବି କଶି ତ େହାଇପାେର, ସାଂୃତି କ େବୖ ଷମ%ତାେର, ଏକ

ନି u{ ାନ ବି େଶଷେର, ପଥେମ ‘େବାଲି ’ ରୂେପ କାୟା ବି \ାର କରି
ପେର, ଭାଷାର ରୂପ େନଇ ପାେର, ଖଡି େବାଲି , ଗୁରୁମୁଖୀ, ହି oୀ,
ୟୁନାନି , ପାସ{ର ମି ଶି ତ ବ%ବହାର ଓ େସନା ଛାଉଣିର ତ]ରୁ େଯଉଁ ପରି
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ଉpୁ  ର ସ ତ ଭାଷା ରୂପେର କମ ବି କାଶ ଓ ସ ତ ଲି ପିର अିତ।
ତୁ ଳସୀ କୃ ତ ରାମ ଚରି ତ ମାନସେର ବ%ବହୃତ ଗାମ% ‘େବାଲି ’ର
ରଚନା ଓ ରଚି ତ ପାiି ୟ ାନେର ମୁଖ% ଭାେବ ପଚଳି ତ अବଧୀ ଭାଷା
େଯଉଁ ଭାେବ ଏକାଧାରେର ସ ତ ଓ ସମନି ତ ହି oୀ ଓ ବଜଭାଷା
ତଦନୁ ରୂପ ।
ଆଜକୁ ପାୟ ଏକ ସହସ ବଷ ତେଳ ରାଜ କବି ‘ଚo ବରଦାଇ’
ରଚି ତ ଭାରତର ପଥମ ଐତି ହାସି କ କାବ% ସାହି ତ% ‘ପୃଥୀରାଜ ରାେସା’
ହି oୀ ଲି ପି କି l, ଭାଷାରୁ୍ ଭିନc ତଥା ବଜ ଭାଷାର ସାମ}ସ% ଥିବା ଏକ
‘େବାଲି ’େର ଲି ଖିତ େହାଇ ଥିବାର ଦୃ ାi ରହି ଛି ।
େତଣୁ ‘େବାଲି ’ ଭାଷାର अବା ଭାଷା ‘େବାଲି ’ର ଉଦଗମକ କହି ବା
ନି ିତ ରୂେପ କସାଧ% । େଯ େକୗଣସି ଭାଷାର ଏକ େମୗଳି କ ଶ¨
ଯଦି ନି ଜର େମୗଳି କତାକୁ अkୁ ରଖି ପାରୁଥିବ ଓ େକୗଣସି ଶ¨
ନତୁ ବା ବାକ% ପକାଶ अଥବା ଉାରଣ କରିବାେର େସହି େମୗଳି କତାକୁ
ବଜାୟ ରଖି, ତହVେର ନାନାଦି ମାତା ବ%ବହାର କରି ବା ନ କରି ନି u{
ଏକ ‘େବାଲି ’ ନି ଜ ‘େବାଲି ’ର अଭିବ%nି ପକାଶ କରି ପାରୁଥିବ େତେବ
ତାହାକୁ ଉn ‘ଭାଷା’ର ‘େବାଲି ’ େବାଲି ନି ରୂପିତ କରାଯାଇ ପାରୁଥିବାର
ହୃଦେବାଧ

ହୁଏ। େସହି େkତେର ଭାଷା ଠାରୁ ଭିନc ଏକ ‘େବାଲି ’

ନି ଜର େକୗଣସି େମୗଳି କତା ବା ସ ତ अ\ିତ ହେରଇ େଦବା
ସ ାଭାବି କ। େକୗଣସି

ଏକ ଭାଷା ନି ଜର ସ ତ ବ%ାକରଣ ଓ
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ବମାଳାର ଦୃ େ, ସଦା େମୗଳି କ ରୂପେର ଓ ‘େବାଲି ’ ଟିଏ େଯୗଗିକତା
ମଧ%େର ଗତି କରି ନି ଜର ଚି ରiନ अିତ ବଜାୟ ରଖିପାେର। ଏହା
କହି ବା ବାହୁଲ% େହାଇ ନ ପାେର େଯ, ବହୁ ଭାଷୀ ରାେର ସାଂୃତି କ
ଆଦାନ ପଦାନ, ଚାଲି ଚଳନ ଓ ମି ଶଣରୁ अେନକ ‘ଭାଷା’ ଓ ‘େବାଲି ’ର
ବି ଭିନc ଶ¨ ଗୁଡିକ ାନ ବି େଶଷେର, ପତି ବଦଳ େହାଇ େଗାଟିଏ
अନ%କୁ ଆେବାରି େନଇ ଥାଏ। ସଂଗୀତ ଶା¬ େଯପରି ଗାhବ ଶା¬କୁ
ପାେଥୟ କରି ଭିନc ଭିନc ରାଗ ଓ ତାଳକୁ ଆେବାରି େନଇ ମି ଶି ତ କରି
ନି ଜକୁ अଧି କ ମାଧୁଯ% ମୟ କେର, ଠି କ୍ େସହି ପରି , ପଚଳି ତ ଭାଷାର
ବ%ାପକତାେର ଓ ବହୁଳ ଚାଳି ଚଳଣି ଦୃ େ, ଶା¬ସତ ବ%ାକରଣକୁ
ପାେଥୟ କରି ଓ ବମାଳାେର ଉuି ଥିବା ବାkରେର ାେନ ାେନ
କି ଛି କି ଛି ଚoବି oୁ, ହଲi, अନୁ ସ ାର ଓ ବି ଭିନc ମାତା ଆଦି ର େଯାଗ
ତଥା ଉହ% କରି ନତୁ ବା ୟୁnାkର ବ%ବହାର କରି କାଳକେମ ଏକ
‘େବାଲି ’ର ସ ତ ଲି ପି ବି କଶି ତ େହାଇ ପାେର ଓ अଳେଭଦେର ତାହା
ଧି େର ଧି େର ଏକ ସ ତ ଭାଷାର अବୟବ ଗହଣ କରି ସବଗାହ%
େହାଇପାେର!। େସଥି ପାଇଁ, ବାkରର ମୂଳ େମୗଳି କତା ଓ ସ ର,
ବ%}ନର ଉାରଣ ତଥା ଏକ ନି u{ ଭାଷାର ଲି ପିେର ଥିବା ସାମ%ତା
अବା ବି ଷମତାକୁ ଦୃ ିେର ରଖି େକୗଣସି ଏକ ‘ଭାଷା’ ଓ ‘େବାଲି ଚାଲି ’ର
ବି େବଚନା କରି ବା େବାଧହୁଏ ଯୁnିଯୁn ଓ ବାନୀୟ!।॥
ବରି+ ଆଇନଜୀବି , ବରଗଡ଼, ଓଡ଼ି ଶା, ଭାମ%ଭାଷ : ୯୪୩୭୧୨୬୩୪୯
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ବି େଶଷ ସୂଚନା
ଆହାନ ଇ-ପତି କାର ଆଗାମୀ ସଂରଣ : अଗ ୨୦୧୮
େଲଖା ପଠାଇବାର େଶଷ ତାରି ଖ : ୩ अଗ ୨୦୧୮
େଲଖା ପଠାଇବା ସମୟେର ଇେମଲ୍େର ସବ୍େଜ¿୍ େଲଖିେବ :
Your name (ଆପଣ)
(ଆପଣ) ନାମ)
ନାମ) : August 2018
େଲଖା ଗୁଡ଼ିକ ଯଦି ଓଡ଼ି ଆେର ଟାଇପ୍ କରି ୱାଡ଼ ଫାଇଲେର ପଠାଇେବ ତା େହେଲ
ଆମକୁ ପୁଣିଥେର େସହି ସବୁ େଲଖା ଟାଇପ୍ କରିବାକୁ ପଡ଼ି ବ ନାହV ହାତ େଲଖାକୁ
ଫେଟା ଉଠାଇ କି ]ା ାନ୍ କରି ଇେମଲ୍ ଆଟାଚ୍େମ୍ ଭାବେର ପଠାଇେବ ହ\େଲଖା
ସୁoର ଓ ପଠନେଯାଗ% େହବା अନି ବାଯ%, ନେଚତ ଯଦି ପକାଶନେର େକୗଣସି ତଟି ରେହ
େସଥିପାଇଁ ସାଦକ ଦାୟୀ ରହି େବ ନାହV
ଯଦି ଗs ବା କାହାଣୀ କି ]ା ପବh ପଠାଉଛiି େତେବ ଧ%ାନ ଦି अl, ପେତ%କ ଶ¨
ମଧ%େର େକବଳ େଗାଟିଏ ଖାଲି ାନ ଛାଡ଼ି େବ, କମା, ପ
ୂ  େଛଦ, ଯୁnାkର ଆଦି
ବ%ାକରଣ ତଟି ପତି ସାବଧାନ ରହି ଟାଇପ୍ କରି େବ ବ%ାକରଣଗତ ତଟି ପାଇଁ
ପକାଶନେର अେହତୁ କ ବି ଳ] ହୁଏ େତଣୁ ଯଦି ସmବ େହଉଛି ଆପଣ) ନି କଟେର
ଥିବା େକହି ଓଡ଼ି ଆ ବhୁ ) *ାରା ନି ଜ େଲଖାକୁ ସଠି କ ଭାବେର ପରୀkା କରି ନି अl
େଲଖା ସହି ତ ନି ଜର େଗାଟିଏ ପାସେପାଟ୍ ଫେଟା (ଯଦି ନାହV, େତେବ ଭଲ
େଦଖାଯାଉଥିବା ସୁoର ଫେଟାଟିଏ) ସହି ତ ନି ଜର ଠି କଣା େଲଖି ପଠାଇେବ
ଆମର େଲଖା ସଂଗହ ଇେମଲ୍ :

aahwaan@gmail.com
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ବି େଶଷ ସୂଚନା

ଦୟାକରି ପେତ%କ ମାସର ସଂରଣ ନି ମେi େକବଳ େଗାଟିଏ ବା ଦୁ ଇଟି
େଲଖା ହV ପଠାl କି ଛି ବhୁ ଏକାଧିକ େଲଖା ପଠାଇ ଆମକୁ ଚି iାେର ପକାଇ
େଦଉଛiି  ଆେମ େସ ମଧ%ରୁ ଚୟନ କରିବାକୁ अସୁବିଧାର ସଖୀନ େହଉଛୁ
ସୂଚନାେଯାଗ% େଯ କି ଛି ବhୁ ବି ଗତ ମାସେର अନୁ %ନ ଦଶରୁ अଧି କ କବି ତା
ପଠାଇଛiି  ଏହା*ାରା ଆମ ଇେମଲ୍ ବ§ ଭ[{ େହଉଛି ଏବଂ ସାଦନା
କାଯ%େର ବାଧା ସୃି େହଉଛି 
ବାର]ାର अନୁ େରାଧ ସେ[ अେନକ ବhୁ ଟାଇପ୍ ନ କରି େଲଖା
ପଠାଉଛiି  ଏହା ଫଳେର ଆମକୁ ସାଦନା ପବ
ୂ ର
 ୁ अନୁ %ନ अuାଧିକ ପୃ+ା
ନି େଜ ଟାଇପ୍ କରିବାକୁ ପଡୁ ଛି ଏବଂ ଏଥି ପାଇଁ ପତି କା ପକାଶନେର ବି ଳ] େଦଖା
େଦଉଛି  ଦୟାକରି ନି ଜସ େଲଖା ଟାଇପ୍ କରି ମାଇେକାସÍ୍ ୱାଡ୍ ଫାଇଲେର
ପଠାl ଯଦି ଟାଇପ୍ କରି ପାରୁ ନାହାiି ତା େହେଲ अନ% ଉପାୟ କରl
ପି ଡ଼ିଏଫ୍ ଫାଇଲେର ପଠାଉଥି ବା େଲଖାକୁ ୱାଡ୍ ଫାଇଲେର ପଠାl
ହାଟ୍ସଆପ୍େର େଲଖା ପଠାl ନାହV ଏହା ସ ୀକାଯ% େହବନାହV େକବଳ
ଇେମଲ୍ *ାରା ହV େଲଖା ପଠାl

ପତି କାେର ଥିବା ବ%ାକରଣଗତ ତଟି ପାଇଁ ସାଦକ kମାପାଥୀ 
ଆମ ଇେମଲ୍ ଠି କଣା :

aahwaan@gmail.com
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େଯଉଁ ବhୁ ମାନ)ର େଲଖା ଚଳି ତ ସଂରଣେର
ାନ ପାଇପାରି ନାହV, େସମାେନ ହେତାାହି ତ ହୁअl
ନାହV ପୁଣିଥେର ନି ଜ େଲଖାକୁ ଇେମଲ୍ *ାରା ଆମ
ନି କଟକୁ ପଠାl ଆହାନ ପତି ମାସେର ପକାଶି ତ
ହୁଏ ଯଦି ଆପଣ) େଲଖାକୁ ବି ନା अେପkାେର
ପକାଶି ତ କରି ବାକୁ ଚାହଁୁ ଛiି େତେବ ଗୁଗୁଲ୍ େପ|
ୋରରୁ ‘Odia Sahitya’ ଆପ୍ ଡାଉନେଲାଡ୍ କରି
େମାବାଇଲ୍େର ଇନ୍ାଲ୍ କରl ଏବଂ େଯ େକୗଣସି
ସମୟେର େଲଖା ପକାଶି ତ କରl
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