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ବଷାର ଆଗମନ

अନr ପେଟଲ

୧୯୧

ମାଆ

ପବୀଣ କୁ ମାର ସାହୁ

୧୯୨

ସjାତାରା

ଡଃ ମାଳି କା ମହାପାତ

୧୯୩

େସୗଦାଗର

ସତରsନ ଘି ୱାଲା

୧୯୪

ବାପା

ସନାତନ ମହାକୁ ଡ଼

୧୯୫

अବୁ ଝା

ବାସrୀଲତା େଜନା

୧୯୬

ତୁ ଳସୀ

ସେରାଜ କୁ ମାର େଜନା

୧୯୮

କହି ଲ େଦଖି

अମରନାଥ ବାରି କ

୨୦୦

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

ଆ

ହ
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ଇ
-ପ

ତ
ିକ

ା

େବୖ ବ ନାୟକ
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ବି ଶନାଥ ଭୁ ଏ

୨୦୧

କବି ମନ

ଭା:ର ଚD ଖhା

୨୦୨

େଚାର ଓ େଚାରି

ଦମୟrୀ େଜନା

୨୦୪

अତୀତ

ରି ନା େକୖ ବ^

୨୦୭

ସୁ ଜୀବନ

ଶାଶତୀ େବେହରା

୨୦୮

ସତର ସjାନ

ଉ^ମା ପଧାନ

୨୦୯

ସି Dୁର

ବି ନୟ ମି ଶ

୨୧୦

ଏେବ ଯି ବାର ଭୁ ଲ କରନି

ସୁମନ୍ ସମି ଲିତା ଦାଶ

୨୧୩

ଆମ ବାପା

ରାମଚD ପଧାନ

୨୧୫

ଭଜ ଥେର ମନ

ହେରରାମ ପhା

୨୧୬

ଚି ରିେଦଲ ସଂପକ

ଦୁ ଷGr େବେହରା

୨୧୭

ସG ତିର ଲହଡ଼ି

ସG ତିରsନ ବାରି କ

୨୧୮

ତୁ ମ ଚି ଠି

ସି େfଶର ତି ପାଠୀ

୨୨୦

ଆପଣା େହବାର ଛଳନାେର

ସଂଜୀବ କୁ ମାର ଦାସ

୨୨୧

ଭଗବାନ,ୁ େଦଖିଛ କି ?

ନୂ ତନ କୁ ମାର େବେହରା

୨୨୩

୨୨୬
ସେrାଷ କୁ ମାର अଦାବର

୨୨୭

ବି ଶାସୀ ନୁ अବି ଶାସୀ

ଲି ା ଗଡ଼ତି ଆ

୨୨୮

ଆ

ହ
ାନ

ଇ
-ପ

‘ତେମ’ ଆରୁ ‘ତୁ ଇ’

ା

ସaଲପୁରୀ ବି ଭାଗ
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ବୁ ଡ଼ି ଯିବା ନାମ୍ ନି ଷାନ୍

ଆନD ସାହୁ

୨୩୦

େଧାକା

ପସନ ପୟାସ ଭୁ ଏ

୨୩୨

ଗୁନିଆଁ

ବୃ ଷଭ ଥାପା

୨୩୩

ମି ଛର୍ ଡେରନ୍

ବି ଶନାଥ ଭୁ ଏ

୨୩୫

ସାଖି ଚକାଆଁଖି

ମେନାରsନ ସୁରୁଜାଳ

୨୩୬

ଶୀକାରୀ

େଦବଦ^ ସନ୍ସ୍

୨୩୮

୨୪୦

ମୃତୁ ଧବ ସତ

ଡଃ ଲiGଣ ସାହୁ

୨୫୯

:ୁଲ ଛାଡ଼ି ବି ସି ନା ପାଠ ଛାଡ଼ି ବି ନାହY

ଡଃ अସି ତ ମହାrି

୨୬୬

କଳା

ସତନାରାୟଣ ମି ଶ

୨୭୨

ଓଡ଼ି ଆ ପର!ରାେର ସାବି ତୀବତ

ବାସrୀଲତା େଜନା

୨୭୫

େରାଗ ପତି େରାଧ ଶxି

ପହA ାଦ ସାହୁ

୨୭୮

अଣଆଥlକ ସଂାନ ଓ अଥନୀତି

ଆଦି ତ ପସାଦ ସାହୁ

୨୮୧

ବା`ବ ସୁଖ କଣ?

ଜି େତD ସାହୁ

୨୮୬

ସାମାଜି କ ଗଣମାଧମେର ସାହି ତ

ପେଫସର୍ ଡଃ ପଫୁଲ କୁ ମାର ପାଣି ୨୮୮

କେରାନା ହାରି ବ : ମଣିଷ ଜି ତିବ

ଇଂ ବି ଦାଧର ପhା

୨୯୧

ଷଡ଼ରି ପୁ

ପ,ଜ କୁ ମାର ପାଣି ଗାହୀ

୨୯୬

ା

୨୪୧

ଆ

ହ
ାନ

ଇ
-ପ

ସହେଦବ ପଧାନ
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କେରାନା ଶି iା

ଆେଲାକ କୁ ମାର ସାହୁ

୩୦୧

େପମ ଓ ବjୁ ତ

ସାଧନା ମହାଲି କ

୩୦୩

ସାiାତକାର : अପ#ା ମହାrି

ଦି ବରsନ ସାହୁ

୩୦୫

ବି େଶଷ ସୂଚନା

୩୧୪

ଭବି ଷତେର ଆହାନ୍ ଇ-ପତି କାେର େକବଳ ସ } ଏବଂ ନି ବା ଚି ତ କବି ତା ହY ାନ ପାଇବ, େଯଉଁ ସବୁ ବjୁ
କବି ତା େପରଣ କରୁ ଛrି େସମାେନ ନି ରୁାହି ତ ହୁ अm ନାହY, କାରଣ େକବଳ କବି ତା ନି ମେr ଆହାନର ଏକ ବି େଶଷ

ଆପଣ अତି ସହଜେର ନି ଜ ବjୁ ମାନ, ସହ େଶୟାର୍ କରି ପାରିେବ
ଆହାନ ଇ-ପତି କାର ଓଡ଼ି ଆ େପାଡ଼କା|୍ େସବା ବ^ ମାନ अେନକ ପAାଟଫମ୍ ଯଥା ଟିଫାଇ, ଆ,ର୍, େବକର୍,
ଓଭରକା|୍, ପେକଟ୍ କା|୍, େରଡି ଓ ପବିA କ୍ ଏବଂ ଆପଲ୍ େପାଡ଼କା|େର ଶୁଣିପାରିେବ ଏଥି େର ଶେହରୁ अଧି କ
ାନବfକ ପତ, ଜହମାମଁୁ ଏବଂ ବି କମ େବତାଳ କାହାଣୀ ସେମତ, अେନକ iୁଦଗ} ମଧ ାନ ପାଇଛି  ନି ୟ
ଶୁଣm ଏବଂ ଆମକୁ ମତାମତ ଜଣାm ଆପଣ ବି ନି ଜ ଗ} କି aା ପବj ଯଦି ଆମ େପାଡ଼କା|େର ପସାରିତ କରିବାକୁ
ଚାହଁୁ ଛrି , ତା େହେଲ େଯାଗାେଯାଗ କରି ପାରିେବ

ଇ
-ପ

ତ
ିକ

ା

http://anchor.fm/aahwaan
ଆ

ହ
ାନ

http://anchor.fm/odia-katha
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ସ!ାଦକ, କଲମରୁ...
ନମ:ାର
ଡା େଜାତି ପସାଦ ପ*ନାୟକ

ଆହାନ ଇ-ପତି କାର ଚଳି ତ ସଂ:ରଣ ସହ ମଁୁ ଉପିତ ଜଗତର
ନାଥ ମହାପଭୁ ଶୀଜଗନ ାଥ, ପବି ତ େଘାଷଯାତା ଉପଲେi ମଁୁ ଆହାନ
ପରି ବାରର ସମ` େଲଖିକା, େଲଖକ, ପାଠି କା ଓ ପାଠକ ସେମତ
ଉପେଦ|ା ତଥା ଶୁଭାକାଂiୀ ମାନ,ୁ ହାklକ अଭିନDନ ଜଣାଉଛି 
ଆଶା କରୁଛି , ମହାପଭୂ ଖୁବ ଶୀଘ ସମଗ ମାନବଜାତି କୁ ଏହି ଦୁ klନରୁ
ଦୂ େରଇେବ ଏବଂ ପୁଣିଥେର ଆନD ଓ ସ ାକର ପରି େବଶ ରାଜୁ ତି
କରି ବ କେରାନା ଜନି ତ ଦୁ ି rାରୁ ଶୀଘ ଆମ ସମ`,ୁ ନି `ାର

ପବି ତ ରଥଯାତା ଭx, अନୁ ପିତି େର ପାଳି ତ େହବ େବାଲି ନି ^ି
ନି ଆଯାଇଛି  କେରାନାର ଭୟାବହତାକୁ େଦଖି ଏହି ପରି ପଦେiପକୁ
ଆେମ ସମେ` अନି ା ସେ^ ସ ାଗତ କରି ବାକୁ ବାଧ େହଉଛୁ
ଦୁ ଃଖର ବି ଷୟ ରାଜର अଗଣିତ ମDିର ମାନ,େର ରଥଯାତା ପାଇଁ
अନୁ ମତି ଦି ଆଯାଇନାହY େତଣୁ ାେନ ାେନ ଏହାକୁ େନଇ ଜନ
अସେrାଷ

େଦଖାେଦଇଛି 

ଏଥିେର

େକDାପଡ଼ାର

ା

ଓ

ତ
ିକ

ଆେକାଶ

ଇ
-ପ

ବଳେଦବଜୀୟୁ, ରଥଯାତା ପମୁଖ କି m କଣ କରାଯାଇପାେର, अବା

ଆ

ହ
ାନ

ଏମି ତି େହାଇଛି େଯ ଘରୁ ବାହାରି େଲ ଯଦି ଆମକୁ ସବୁ େବେଳ ମୃତୁର
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ଭୟେର ବିବାକୁ ହୁଏ ତା େହେଲ ବରଂ ଆେମ ଘେର ରହି ବା ହY େଶୟ:ର ଏହାକୁ
ଉଚି ତ େବାଲି ମାନି େନଇ ଆେମ କି ଛି କି ଛି ନୀତି କାrି େର ପରି ବ^ନକୁ ସ ୀକାର କରିବା ହY
ଉଚି ତ େହବ େବାଲି େମାର ମତ
ବି ଗତ ବଷେର କେରାନାର ପାରିକ ପଯାୟେର େଯେତ ଭାବେର େରାଗକୁ
ଭୟାବହ େବାଲି ଦଶାଯାଉଥିଲା ତାହା ସବତଃ େସେତ ଭୟ,ର ନଥିଲା, କି m ଚଳି ତ
ବଷ ପାରରୁ େଯେତେବେଳ ଏହା ପୁନଃ ଭାରତେର ପେବଶ କରି ଲା, ଏହା ନି ଜର ନି .ୁର
ଓ ଭୟ,ର ରୂପକୁ ସମ`, ସଖେର ଉପାପନ କରିଲା अବି ଶାସ େହଉଥି େଲ ସୁfା,
ଏମି ତି େଗାଟିଏ ପରିବାର ନାହY, େଯଉଁଠି କେରାନା ନି ଜର ଉପିତି ଜଣାଇ ନାହY ଏବଂ
अଧି କାଂଶ ପରି ବାରେର େକହି ନା େକହି ଏହି େରାଗ େହତୁ ମୃତୁବରଣ अବଶ କରି ଛrି 
େଯଉଁମାେନ ଏହି େରାଗେର ପୀଡ଼ି ତ େହାଇଛrି , େକବଳ େସମାେନ ହY ଏହାର ଭୟାବହତା
ବି ଷୟେର ଜାଣିଛrି  ଏେବ ବି अେନକ ବjୁ କଥା କହି ବା ସମୟେର ବାରaାର अଟକି

अନୁ ଭୂ ତ େହଉଛି  େତଣୁ ଏହାକୁ ଆେମ ହାଲୁ କା ଭାବେର ଗହଣ କରିବା अନୁ ଚି ତ
କେରାନାର ଦି ତୀୟ ପଯାୟ େଯେତ ମାତାେର ଏହାର କୁ ପଭାବ ଆମ ସମାଜ, ରାଜ
ତଥା େଦଶ ଉପେର ପକାଇନଥିଲା, ଏେବ ତୃ ତୀୟ ପଯାୟ ଉପିତ େହଉଥିବାର ସaାଦ
ଶୁଣି ହୃଦକି ୟା ଶି ଥିଳ େହାଇ ଆସୁଛି ଆଉ େକେତ ପକାର ପତାଡ଼ନା ଏହି େରାଗ ଆମକୁ
େଦବ ଆଉ େକଜାଣି ଆଉ େକେତ ପାଣ ହରଣ କରି ବାପେର ଏହା ଶାr େହବ

ତ
ିକ

ା

େକଜାଣି ଆେମ ସମେ` ନି ରୁପାୟ ଚି କିା ବି ାନୀମାେନ ଦି ନରାତି େଚ|ା କରୁଛrି ,
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ଯାଉଛrି  ଶାସକି ୟାେର अସୁବିଧା େରାଗରୁ ନି `ାର ପାଇବାର अେନକ ମାସ ପେର ମଧ

ଇ
-ପ

େକମି ତି ଏହି େରାଗପାଇଁ ପଭାବୀ ଚି କିା ବବା କରାଯାଇ ପାରି ବ, କି m ଦୁ ଭାଗର

ଆ

ହ
ାନ

ବି ଷୟ ଏହି େରାଗ ଦି ନକୁ ଦି ନ ନି ଜର ରୂପ ବଦଳାଇବାେର ପାରମତା ଦଶାଉଛି 
ଆହାନ ଇ-ପତି କା ସ!ୂ # ନି ଃଶୁ% ବି ତରଣ େହତୁ ଡା େଜାତି ପସାଦ ପ*ନାୟକ, -ାରା ପତି .ି ତ ଓ ପକାଶି ତ
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ବି ଗତ ଦି ନେର ଭାରତେର ଏହାର ଏକ ଭୟ,ର ରୂପ ଦି ତୀୟ ଲହରୀ ଆଣିେଦଇଥିବା
େବେଳ ଏେବ ଆହୁରି अେନକ ଭୟ,ର ରୂପ ସବୁ ସାମନାକୁ ଆସି ଲାଣି େସସବୁ ର
ପଭାବଶାଳୀ ନି ରାକରଣ ବବା ଏବଂ ଚି କିାପାଇଁ ଆେମ ସମେ` ଚି rିତ େହଉଥିବା
େବେଳ କି m କି ଛି େଲାକ ଏେବ େଦଶବାପୀ କେରାନାର ସଂକମଣ କମ େହଉଥିବା ଦଶାଇ
ବି ଭିନ ପଯଟନଳୀ ମାନ,େର ଜନଗହଳି ଆର କରି େଦେଲଣି  ବଜାର ହାଟ
ପୁନବାର ଗହଳଚହଳେର ଭରି ଗଲାଣି ବାରaାର ସେଚତନତା ସୃ|ି କରାଯାଉଥିବା
ସେ^ ଆମ େଦଶ ଓ ରାଜର େଲାକମାେନ କାହYକି େଯ ସାବଧାନ େହଉନାହାrି ତାହା
ମାନସି କ ଚି କିକ ମାନ, -ାରା ଗେବଷଣାର ବି ଷୟବ`ୁ େହାଇପାେର
ଜୀବନ ଆଉ ଜୀବି କାକୁ େନଇ ଛDି େହଉଥିବା ମନୁ ଷ େଯ େକେତ ଦୁ ବଳ ଆଉ
अସହାୟ ତାହା ସମେ` ଉଣା अଧି େକ अନୁ ଭବ କରି ସାରି ଥିେବ କେରାନା ସମୟେର
ବିବା ପାଇଁ େକେତ େଯ କ| ସାଧାରଣ େଲାକ କରୁଛrି ତାହା अେନକ अନୁ ଭବ କରି

କରି ଛrି  ଏବଂ ଏହି ସମୟେର अେନକ ଭମ ଧାରଣା ମାନ ବି ସୃ|ି କରି ଛrି  େଯଭଳି
କେରାନା ଟୀକାକୁ େନଇ अେନକ ପକାର ଭାr ଧାରଣା େଲାକ, ମନେର ସୃ|ି
କରି ଦିଆଯାଇଛି  ଆଜି ସjାେର ଜେନୖ କା ବୟ:ା େରାଗୀ,ୁ କେରାନା ଟୀକା କାହYକି
େନଇନାହଁ େବାଲି ପଶ କରି ବାପେର େସ କହି ଥିେଲ େଯ ତା, ପୁअମାେନ ମନା କରି ଛrି 
କାରଣ ଯାହା ବି େହଉନା କାହYକି, ନି ୟ ଭାବେର େସମାେନ ସମେ` କି ଛି ଭୁ ଲ ସୂଚନା

ପାରୁନାହାrି 

ମେନ

ରଖm,

କେରାନା

ଟୀକା

ା

ସ ାଭାବି କ ଭାବେର ଗହଣ କରି
ଆପଣ,ୁ

କେରାନା

ତ
ିକ

େଯଉଁଥିପାଇଁ େସମାେନ ଟୀକାକରଣକୁ

େରାଗର

ଇ
-ପ

ପାଇଛrି
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ପାରି େବ ନାହY अବଶ ଏହି ସମୟେର ଗଣମାଧମ अେନକ ସେଚତନତା ସୃ|ି

ଆ

ହ
ାନ

ଭୟାବହତାଠାରୁ ଦୂ ର କରି ଥାଏ ଏବଂ ଟୀକା େନବାପେର ଆପଣ अେନକାଂଶେର ସୁରiିତ
ଆହାନ ଇ-ପତି କା ସ!ୂ # ନି ଃଶୁ% ବି ତରଣ େହତୁ ଡା େଜାତି ପସାଦ ପ*ନାୟକ, -ାରା ପତି .ି ତ ଓ ପକାଶି ତ
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େହାଇ ପାରrି  କେରାନା ଟୀକାର ଆବି ାର ଆମ େଦଶର ସୁେଯାଗ େବୖ ାନି କ ଓ
ଚି କିାବି ାନୀମାେନ କରିଛrି  ତଥାପି ରାଜେନୖ ତିକ ଫାଇଦା ହାସଲ କରିବାପାଇଁ
ଏହାକୁ

अପବାଦେର ଛDିେଦବାର କୁ ପେଚ|ା ମଧ େହାଇଛି  କି ଛି ନ`ସ ାଥ

ରାଜେନୖ ତିକ ଦଳ ଏହା-ାରା अେନକ କୁ ପଭାବ ପଡୁ ଛି େବାଲି କୁ ାରଟନା କରି
ଗଣମାଧମ -ାରା ଖବର ପସାରଣ କରାଇ େଲାକ, ମନେର େକାକୁ ଆ ଭୟ ସୃ|ି
କରି ବାେର ସiମ େହାଇଛrି , େଯଉଁଥି ପାଇଁ େଦଶର अନୁ ନ ଚାଳି ଶି େକାଟି େଲାକ ଟୀକା
େନଇଯି ବା ପେର ମଧ େଲାକ, ମନରୁ ଭୟ ଦୂ ର େହାଇ ପାରୁନାହY ଭୟ ଆେଦୗ କରm
ନାହY, ଟୀକା ନି ୟ ନି अm
ବି ଗତ ଦି ନେର ଓଡ଼ି ଶା ସରକାର, -ାରା ଚଳି ତବଷର ଦଶମ େଶଣୀର ପରି iାଫଳ
େଘାଷଣା କରାଗଲା ପତି ବଷ अେନକ ସରକାରୀ :ୁଲେର ସ!ୂ# ଶନ
ୂ ଫଳାଫଳ
ଆସୁଥିଲା ଏବଂ ପତି ବଷ ଶି iାମୀ,ୁ अପମାନି ତ େହବାକୁ ପଡୁ ଥିଲା, କି m ଆଯର

େହାଇଗଲା अଥାତ େକୗଣସି ବି :ୁଲେର ଫଳାଫଳ ଖରାପ େହାଇନାହY ଯାେହଉ
କେରାନା ଦୟାରୁ ଏଥର ଧୁଆମୂଳା अଧୁଆମୂଳା ସବୁ ସମାନ ଫଳ ପାଇଗେଲ େହେଲ
अସୁବିଧା େସେତେବେଳ ଆର େହଲା, େଯେତେବେଳ अେନକ ଛାତଛାତୀ ନି ଜର
ପରୀiାଫଳକୁ

େନଇ अସେrାଷ ବx କରି େଲ ପ ତି ବଷ ସରସ ତୀ ଶି ଶୁମDିର

ଛାତଛାତୀମାେନ ମାଟି କ୍ ପରୀiାେର ସେବା^ମ ପଦଶନ କରି ଆସୁଛrି େହେଲ ଚଳି ତ

ତ
ିକ

ା

ବଷ अେନକ ସରସ ତୀ ଶି ଶୁମDିରର ଛାତଛାତୀ,ୁ अେପiାକୃ ତ କମ अ, ମି ଳିଥିବାର
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ବି ଷୟ ଚଳି ତ ବଷ ଓଡ଼ି ଶାେର ମାଟି କ ପରୀiାଫଳ ପାଖାପାଖି ଶତ ପତି ଶତ

ଇ
-ପ

अଭିେଯାଗ ଆସି ଥିଲା ଏଥିେର ହେତାାହି ତ କି ଛି ଛାତଛାତୀ ସରକାରୀ :ୁଲର

ଆ

ହ
ାନ

ଛାତଛାତୀ, ପତି अତr अଶାଳୀନ ଆେiପ କରି ବାକୁ ପଛାଇ ନଥିେଲ ସଂ:ାର ଓ
ଆହାନ ଇ-ପତି କା ସ!ୂ # ନି ଃଶୁ% ବି ତରଣ େହତୁ ଡା େଜାତି ପସାଦ ପ*ନାୟକ, -ାରା ପତି .ି ତ ଓ ପକାଶି ତ
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ଦାୟି ତେବାଧ ନଥିବା ଭଳି ମrବ େଦଇ େସଇ ଛାତଛାତୀମାେନ ଗଣମାଧମ ସେମତ
େସାସି ଆଲ୍ େନଟୱକ୍େର ମଧ अପମାନି ତ େହେଲ अେନେକ େସମାନ,ୁ

ତଥା

େସମାନ, अଭିଭାବକ ମାନ,ୁ ଗାଳି େଦବାକୁ ପଛାଇେଲ ନାହY ବ`ୁତଃ ନି ଜର
ପରୀiାଫଳେର अସm| କି ଛି ଛାତଛାତୀ, ଆେDାଳନ ଗଣମାଧମେର ସରକାରୀ
ବନାମ େବସରକାରୀ :ୁଲ୍ ମଧେର ଏକ ପତି -Dିତା ମୂଳକ अେଘାଷିତ ଯୁfେର ପରି ଣତ
େହାଇଗଲା େଦଖୁ େଦଖୁ अେନକ ବxି “ମଁୁ ସରକାରୀ :ୁଲେର ପଢି ଛି, ମଁୁ ଗବlତ”
େବାଲି େଲଖି େପା|ମାନ କରି ବାକୁ ଲାଗିେଲ ଏଭଳି ଏକ ପରିିତି ସୃ|ି କରି ଦିଆଗଲା
େଯ ସେତ େଯମି ତି େଯଉଁମାେନ ସବୁ େବସରକାରୀ :ୁଲେର ପଢ଼rି େସମାେନ ସବୁ
अହଂକାରୀ ଓ କୁ ସଂ:ାରୀ ଭାବେର ଦଶାଇବାକୁ ସମେ` ଲାଗିପଡ଼ି େଲ େଯଉଁ ସବୁ
ବjୁ ମାେନ େଲଖି ଥିେଲ େଯ େସମାେନ ସରକାରୀ :ୁଲେର ପଢ଼ି ଗବlତ େବାଲି , େସମାେନ
େହବା ଉଚି ତ ମଧ, କାରଣ ଆଜି ଯଦି େସମାେନ ନି ଜ ଜୀବନେର ତଥା ସମାଜେର କି ଛି

ରହି ଛି, କି m େସମାନ, ଭିତରୁ अେନକ ବjୁ ନି ୟ ଏମି ତି ଥିେବ େଯଉଁମାନ,
ପି ଲାମାେନ େବସରକାରୀ :ୁଲେର ପଢୁ ଥିେବ ହୁଏତ େସମାନ, ସମୟେର ସାମଥ ଓ
ସୁେଯାଗ ଥିେଲ େସମାେନ ମଧ େବସରକାରୀ :ୁ ଲକୁ ହY ବାଛି ଥାେr ଯାହା ଆଜି ର
ଦି ନେର େହଉଛି  େକବଳ େଯ अଥଥିେଲ ହY ଜେଣ େବସରକାରୀ :ୁଲକୁ ଚୟନ କରୁଛି
ତା ନୁ େହଁ  ବି ଗତ अେନକ ଦଶjିର ମାଟି କ ପରୀiାଫଳ କୁ େଦଖିେଲ ଏହା ସହଜେର

ତ
ିକ

ା

ଜାଣିହୁଏ େଯ େବସରକାରୀ :ୁଲମାେନ ବହୁତ ଭଲ ଫଳ େଦଇ ଆସି ଛrି  ହୁଏତ
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ାନ ପାଇଛrି େସଥିେର େସଇ ସବୁ :ୁଲର ଶି iକମାନ, ଆrରି କ ଉଦମ ନି ୟ

ଇ
-ପ

ଏଥିପାଇଁ େସହି ସବୁ :ୁଲର ଶି iାବବା ଭଲ େହାଇପାେର କି aା अନୁ ଶାସନ କି aା अନ

ଆ

ହ
ାନ

କି ଛି ଯାହା ବି େହଉ, ଆମ ପି ଲାମାେନ ଯଦି ଭଲ अ, ରଖି ପାସ କରିେବ ଏବଂ
ଆହାନ ଇ-ପତି କା ସ!ୂ # ନି ଃଶୁ% ବି ତରଣ େହତୁ ଡା େଜାତି ପସାଦ ପ*ନାୟକ, -ାରା ପତି .ି ତ ଓ ପକାଶି ତ
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ପାଠପଢ଼ି ବାେର େକୗଣସି अସୁବିଧା ନ େଭାଗିେବ ତା େହେଲ େବସରକାରୀ :ୁଲେର
ପଢ଼ାଇବା ଛଡ଼ା अନ େକୗଣସି ଉପାୟ ନାହY କହି େଲ अତୁ xି େହବ ନାହY ବି ଗତ
अେନକ ବଷେର ସରକାରୀ :ୁଲର अବା ଖରାପରୁ अଧି କ ଖରାପ ଆଡ଼କୁ କାହYକି ଗତି
କରି ଛି ତାହା ସମେ` ଚି rା କରି େଦଖିବା ଉଚି ତ କାହYକି ନୂ ତନ ଶି iକ ଶି iୟି ତୀ,
ନି ଯୁxି ନ କରାଯାଇ ଶି iା ସହାୟକ ଭଳି ପଦବୀ ସୃ|ି କରାଗଲା, କାହYକି ଶି iା ବବାକୁ
କଡ଼ାକଡ଼ି କରାଗଲା ନାହY, କାହYକି େବସରକାରୀ :ୁଲ ଭଳି ସରକାରୀ :ୁଲର ଶି iକ
ନି ଯୁxି ଚୟନ ପକି ୟା କେଠାର େହଲାନାହY, ଏ ସବୁ ବି ଷୟ ବି ଚି rା କରିବା ସମୟ
ଆସି ଛି
ବି ଗତ ଦୁ ଇ ଦଶjିେର େଯେତେବେଳ ଗଁା ଗଁାେର କମି ଟି ଗଠନ କରାଯାଇ
େବସରକାରୀ :ୁଲ ସବୁ େଖାଲାଯାଇଥିଲା, େସଥିେର ଶି iାଦାନ କରି ବା ଦାୟି ତ େସହି ଗଁା
ମାନ,େର ଥିବା ଯୁବେଗା.ୀ,ୁ ମି ଳିଥିଲା, େସମାନ, ମୁଖ ଲiଥିଲା େସଇ ସବୁ :ୁଲକୁ

ସବୁ :ୁଲେର େଯଉଁମାେନ ଶି iକ ଭାବେର ନି ଯୁxି ପାଇଥିେଲ େସମାେନ େଯାଗତା
ଭି^ିେର ପାଇଥିେଲ ନା େଖାସାମତ କରି ପାଇଥିେଲ ତାହା ସହଜେର अନୁ େମୟ େସହି
ସବୁ :ୁଲେର ପରୀiାଫଳ ଭଲ ନ େହେଲ େସଥିପାଇଁ େଦାଷ କାହାକୁ େଦବା? ଏଭଳି
अେନକ

अବବା

ଭିତେର

ସରକାରୀ

ସଂା-ାରା

ପରି ଚାଳି ତ

:ୁଲମାନ,େର

ପରୀiାଫଳ ବଷପେର ବଷ ଖରାପରୁ अତି ଖରାପ େହବାକୁ ଲାଗିବା ସେ^ ପତି ବଷ

ତ
ିକ

ା

େକବଳ ଦୃ |ାrମୂଳକ ଦhବି ଧାନ କରାଯି ବ, :ୁଲ ବD େହବ ଇତାଦି ଧମକ େଦବାପେର

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

ସରକାର ନି ଜ अxିଆର କୁ େନଇ ଯାଆm, ଏବଂ େସଭଳି େହାଇଥିଲା ମଧ େତଣୁ େସଇ

ଇ
-ପ

ବି େକୗଣସି କାଯାନୁ .ାନ ନ େହବା େହତୁ େସହି ସବୁ :ୁଲେର ଶି iକମାେନ ଆଉ

ଆ

ହ
ାନ

ଶି iାଦାନ ପତି ଗୀରତା େଦଖାଇେଲ ନାହY, ଯାହାର ଫଳ ପତି ବଷ ଆେମ େଦଖି
ଆହାନ ଇ-ପତି କା ସ!ୂ # ନି ଃଶୁ% ବି ତରଣ େହତୁ ଡା େଜାତି ପସାଦ ପ*ନାୟକ, -ାରା ପତି .ି ତ ଓ ପକାଶି ତ
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ଆସୁଥିେଲ ଧନ କହି ବ, କେରାନା ମହାମାରୀକୁ , ଏହାର ଦୟାେର କି m ଚଳି ତ ବଷ
ସମ` ବି ଦାଳୟ ବହୁତ ଭଲ ପଦଶନ କରିଛrି  େକଜାଣି େକମି ତି? େବସରକାରୀ
:ୁଲେର ପଢୁ ଥିବା ଛାତଛାତୀମାେନ अନଲାଇନ୍ ମାଧମେର କA ାସ୍ କରି ପରୀiା ଆଦି
େଦଇ ନି ଜକୁ ପ`ୁତ କରୁଥିବା େବେଳ ସରକାରୀ ବି ଦାଳୟେର ଏଭଳି ବବା ନଥିଲା
ସରକାର େକବଳ ଦୁ ରଦଶନ ମାଧମେର ଶି iାଦାନ ବବା କରି ଥିେଲ ଏହା
େକେତଦୁ ର ପଭାବୀ ତାହା अନୁ ଭବି अଭିଭାବକ ମାେନ ଜାଣିଥିେବ େସ ଯା େହଉ,
କେରାନା ଦୟାରୁ େଯଉଁସବୁ ଶି iାଥୀମାେନ ଚଳି ତ ବଷ ମାଟି କ ପାସ୍ କରିଛrି େସମାେନ
ଏେବ େକଉଁଠି େଯାଗ େଦେବ ତାହା େଦଖି ବାକୁ ରହି ଲା କାରଣ ଶୁଣାଯାଉଛି ପାଖାପାଖି
ସାେଢ଼ ଚାରି ଲi ସି ଟ୍ ଥିବା େବେଳ ଚଳି ତ ବଷ ଛअ ଲiରୁ अଧି କ ଶି iାଥୀ ପାସ୍
କରି ଛrି 
ଭାରତୀୟ ରାଜନୀତି େର ବ^ମାନ ଏକ ଏମି ତି ସମୟ ଆସି ଛି, େଯେତେବେଳ

ବଢ଼ି ଯାଇଛି  ବି ଗତ ସାହେର ଭାରତ ସରକାରେର ସମିG ଳି ତ ସମ` ରାଜେନୖ ତିକ
ଦଳ,ୁ ଏକତି ତ କରି ବାପେର ପଧାନମୀ ମୀମhଳେର ଏକ ବଡ଼ ଧରଣର अଦଳବଦଳ
କରି ଛrି  ଏହାକୁ େନଇ ମଧ अେନକ ଚା ଲାଗିରହି ଛି ଯାହା େହଉ ଆମକୁ େଦଶର
ଉନ ତି ଏବଂ ସାଧାରଣ ଜନତା, ସୁଖସୁବିଧା ବି ଷୟେର ସେଚତନ ସରକାର ଆବଶକ
ମହାପଭୂ ଜଗନ ାଥ, ଚରଣ କମଳେର ପାଥନା ସମ`,ୁ ସୁ ରଖm ଆଶା

ତ
ିକ

ା

କରୁଛି ଏହି ସଂ:ରଣ ଆପଣ,ୁ ଭଲ ଲାଗିବ

ଆହାନ ଇ-ପତି କା ସ!ୂ # ନି ଃଶୁ% ବି ତରଣ େହତୁ ଡା େଜାତି ପସାଦ ପ*ନାୟକ, -ାରା ପତି .ି ତ ଓ ପକାଶି ତ
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ଇ
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ଧନବାଦ
ଡା େଜାତି ପସାଦ ପ*ନାୟକ
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ଆଳି କ ଦଳ ଓ ରାଜେନୖ ତିକ ଦଳମାନ, ମଧେର େବୖ ଷମତା ବହୁତ ମାତାେର
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ଆମ ଓଡ଼ିଆ େପାଡ଼କା|୍ ଚାେନଲ୍

ା

ହ
ାନ

ଇ
-ପ

ତ
ିକ

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

ଆ

ଡା େଜାତି ପସାଦ ପ*ନାୟକ
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ବାଘ ସାମାଜର ନୀଳ ଆେଲାକ - ୧୧
େମୗଲୀ ଏେବ ପାଓଲି ଆଉ ସପନବାବୁ ସାେହାଇ ସୁDରବନେର
ବହୁତ ସମୟେର ବୁ ଲrି । ବୁ ଲି ବାଟା ସୁDରବନର ଗଁାମାନ,େର । ଏ
ପଯr ପାଓଲି , ମନେର ଆେଲୟା ଆଉ ବାଘ କଥା ଘୁରି ବୁ ଲୁ ଛି ।
ଏମି ତି ବୁ ଲୁ ବୁ ଲୁ ଆଉ େଲାକମାନ, ସହ କଥାେହଉ େହଉ େସମାନ,ୁ
ଏକ ବଡ଼ ତଥ ମି ଳିଥିଲା । ବାଘ ମହୁ ଖାଏ ।
କଥାଟା େମାେଟ ବି ଶାସେଯାଗ ନଥିଲା । ବାଘ େକମି ତି ମହୁ
ଖାଇବ ? ବି ଷୟଟା ରାଖାଲ କହି ଥିଲା । ରାଖାଲ ଜେଣ ମହୁ
ସଂଗହକାରୀ ଆଉ ସୁDରବନ ବି ଷୟେର ତା’ର ଭଲ ାନ अଛି ।

େଯେତେବେଳ କହି ଲା ବାଘ ମହୁ ଖାଏ, କଥାେର କି ଛି अବି ଶାସ
କରି ବାର ନଥିଲା ।
“ଗଛେର ମହୁେଫଣା । ତା’ପେର ପୁଣି ବାଘୁଆ କଳା ମହୁମାଛି ।
ନାହୁଡ ମାରି େଦେଲ ଜୀବନ ଚାଲି ଯିବ । ଏକ ବାଘ ପୁଣି େକମି ତି ମହୁ
େଫଣା ଭାି ଖାଇବ?”- ପାଓଲି ପଚାରି େଲ । ସପନବାବୁ ,ର ମନେର

ତ
ିକ

ା

େସହି ପଶ ଥିଲା । ମହୁମାଛି ସହଜେର କାହାକୁ ପାଖକୁ ପୁରାଇ

ଇ
-ପ

अେଶାକ ବି ଶାଳ
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ସପନବାବୁ अେନକ ତଥ ତା,ଠାରୁ ସଂଗହ କରିଥିେଲ । େତଣୁ େସ

ଆ

ହ
ାନ

େଦେବନି । େଫଣାଭାିେଲ େସମାେନ ତୀବ ଆକମଣ କରିେବ । ବାଘ
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େହଉ କି ହାତୀ େହଉ ମହୁମାଛି ସମ`,ୁ ତଡି ବ । ଏଣୁ ବାଘ ମହୁେଫଣା ଭାି ମହୁ
ଖାଇବାଟା ଟିକିଏ अସାଭାବି କ ଜଣା ପଡୁ ଥିଲା ।
“କି m େକମି ତି?”- ପଶ ପୁଣି ସପନବାବୁ , ମୁହଁରୁ ବାହାରି ଆସି ଲା ।
ରାଖାଲ ଟିକିଏ ହସି ଲା । ତା’କୁ ଜଣାଥିଲା େଯ କଲି କତାର ଭଦମହି ଳା ଆଉ
ଭଦେଲାକ ଏକଥା େମାେଟ ବି ଶାସ କରି େବନି । େସମାେନ ବାଘ ଆଉ ସୁDରବନ ଭିତେର
ରହି ଥିବା ସajକୁ ବୁ ଝି ପାରି େବ ନାହY । ସୁDରବନକୁ ଜାଣିବାକୁ େହେଲ ସୁDରବନେର
ବୁ ଲି ବାକୁ ପଡି ବ, ସୁDରବନେର ରହି ବାକୁ ପଡି ବ ଆଉ େଲାକମାନ, ସହ ବସାଉଠା
କରି ବାକୁ େହବ । ସପନବାବୁ ତ କି ଛି ବୁ ଲି ଛrି । ତଥାପି ତା,ର अଭିତା ଯେଥ|
ନୁ େହଁ ।
“ସୁDରବନର ବାଘ କାଦୁ अେର ଗେଡଇ ତେଡଇ ହୁଏ । େଦହେର କାଦୁ अର ଏକ
ବହଳ ପର` ବସି ଯାଏ । କାଦୁ अ ଶୁଖିଗେଲ ବାଘ ଗଛ ଚଢି ମହୁେଫଣା ଭାେ ଆଉ ମହୁ

“କଣ କହୁଛrି ! ବାଘର ପୁଣି ଏେତ ାନ?”- ସପନବାବୁ କହି େଲ ।
ପାଓଲି ବାଘକୁ ଏେତ ଚତୁ ର େବାଲି ଭାବି ନଥିେଲ । ବାଘ अନ ଶି କାର େବଶ
ଚାଲାକି େର କେର । େସଇଟା ଛପି କରି ହଠାତ୍ ଆକମଣ । କି m କାଦୁ अେର ଗଡି ନି ଜ
ଉପେର ଏକ ସାsୁ ଲଗାଇବା ତା,ର ଭାବନାର ବାହାେର ଥିଲା । ଏ ବାଘଗୁଡା

ତ
ିକ

ା

ତାେହେଲ େବଶ ଚାଲାକ୍ । ବହୁତ କି ଛି ନି ଜ अଭିତାରୁ ଶି ଖିେନଇଛrି । ବାଘ କାଦୁ अର
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ଖାଏ ।” – ରାଖାଲ अତି ସାଧାରଣ ଭାେବ କଥାଟା କହି ଲା ।

ହ
ାନ
ଆ

ନାହୁଡ କାଦୁ अର ପର` େଭଦକରି ବାଘ େଦହେର ପହିପାରୁ ନଥିବ ।

ଇ
-ପ

ଏକ ସାsୁ ଲଗାଇବାେହତୁ ମହୁମାଛି ମାେନ ଆକମଣ କରିପାରୁ ନଥିେବ । େସମାନ,
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“ସୁDରବନର ବାଘପରା ସବୁ ଠାରୁ ଚାଲାକ ଜm । ଚାଲାକି େର ତା’କୁ େକହି
ବଳି େବନି ।”- ରାଖାଲ କହି ଲା ।
ପାଓଲି ସପନବାବୁ ,ୁ अନାଇେଲ । ଏମି ତି ଏକ ଚତୁ ର ଜm ବି ଷୟେର ତା,ୁ
ଜାଣିବାକୁ ଇାଥିଲା ।
“ଆପଣପରା ମହୁ ସଂଗହ କରିବାକୁ ଯାଆrି ?”- ପାଓଲି ରାଖାଲ,ୁ ପଚାରିେଲ ।
ମହୁ ସଂଗହର अଭିତା ପେର ବାଘର ଚାଲାକି ଭଲଭାେବ ବୁ ଝି େହବ । ତା,ର
ଜାଣିବାେର ବାଘୁଆ ମହୁମାଛି ମାେନ अତି ଭୟ,ର । ତାେହେଲ ଏ େଲାକମାେନ େକମି ତି
ଏକ ଚତୁ ର ଜmର अଳରୁ ମହୁ େଚାରାଇ ଆଣrି ? ବାଘ ବା ମହୁମାଛି କି ଛି କରି ପାେର
ନାହY ।
ରାଖାଲ ମୁh ହଲାଇଲା । ଆଉ କି ଛି ଦି ନପେର ମହୁ ସଂଗହ ଆର େହାଇଯି ବ ।
ସୁDରବନେର େଲାକମାେନ ବ` େହାଇଯି େବ ।

“ବାଘ ବଶୀକରଣ ମ अଛି । ରiାର େରଖାକୁ େଡଇଁ ବାଘ ଆସି ପାରି ବନି ।”ରାଖାଲ କହି ଲା ।
ବାଘର ପୁଣି ବଶୀକରଣ ମ अଛି ନା କଣ? ପାଓଲି ଭାବୁ ଥିେଲ । ଏ ପଯr େସ
ବନବି ବି ବି ଷୟେର ଜାଣିଥିେଲ । ବନବି ବି,ର ସୁରiାେର ଜଲରୁ ଜେଣ ନି ରାପଦେର

ତ
ିକ

ା

େଫରି ଆସି ବ । କି m ରାଖାଲ କି ଛି ଭି ନ କଥା କହୁଛrି । କୁ ହାଯାଏ େବୗଲି ମାେନ କି ଛି
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“ବାଘକୁ ଡର ଲାେଗନା?”- ପାଓଲି ପଚାରି େଲ ।

ଇ
-ପ

ବଶୀକରଣ ଜାଣିଛrି । େବୗଲି ତ କାଠ କଟାଳୀ । େସମାେନ େବାଧହୁଏ କି ଛି ମ ତ

ଆ

ହ
ାନ

ଜାଣିଛrି । କୁ ହାଯାଏଗୁଣୀଆମାେନ ବହୁତ ନି ତି ନି ୟମ ମାନrି । କି m କଥାଟା କି ଏ
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ଜାଣିଛି ? अେନକ ମେନ କରrି ବାଘର କି ଛି ବଶୀକରଣ ମ ନାହY । କି m ଏ କାଠ
କଟାଳୀ(େବୗଲୀ ବା େବୗେଲ) ଆଉ ମହୁ ସଂଗହକାରୀ(େମୗଲୀ ବା େମୗେଲ)ମାେନ ବାଘ
ବଶୀଭୂ ତ ହୁଏ େବାଲି ବି ଶାସ କରrି । ଏ େଲାକଗୁଡା ବଷସାରା କି ଛି ନା କି ଛି କାମେର
ଜଲ ଯାଆrି । କ,ଡା ଧରି ବା ପାଇଁ ବା ମାଛ ଧରି ବା ପାଇଁ ସବୁ େବେଳ ସୁେଯାଗ
େଖାଜrି । େବୖ ଶାଖ ମାସେର ମହୁପାଇଁ ଜଲ ଯାଆrି । ଏଣୁ ଏମାନ,ର ଜଲ
ଉପେର ାନ ବହୁତ ।
“ବାଘ ପୁଣି ମେର ବଶ ହୁଏ ? ବଡ଼ ଆଯ କଥ।।”- ସପନବାବୁ କହି େଲ ।
େସ ଏେତ ବୁ ଲି ଛrି କି m ବଶୀକରଣ କଥାଟା ଶୁଣି ନଥିେଲ । ବଶୀକରଣ ମଣି ଷପାଇଁ ହୁଏ
। ବାଘ ଭଳି ଆ ଭୟ,ର ଜୀବପାଇଁ କି ଛି ବଶୀକରଣ ଉପାୟ अଛି ନା କଣ?
“ଆପଣ େସ କଥାଟା ଜାଣି ନାହାr ନା କଣ?ବାଘ ବଶୀକରଣ, ଜଲ ବjନ ମ
ପରା अଛି ।”- ରାଖାଲ କହି ଲା । େସ ଆଖି ବD କରି କି ଛି ଶ ଉାରଣ କରୁଥିଲା ।

ଆମାର ଏଇ ଡାେକର ମେଧ େଯ କରି ବି ଘା
...
ରାଖାଲ ସାମାନ ଗୁଣୁଗୁଣୁ େହଉଥିଲା, କି m ସପନବାବୁ କି ଛିଟା ଶ ଶୁଣିେନେଲ ।
ରାଖାଲର ମ ଶୁଣିବା କଥାନୁ େହଁ । ଏଇଟା ଜଲ ମଧ ନୁ େହଁ । କି m େସ କଥା ଆର
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ା

ଆଗରୁ େକଇଟା ଶ ଉାରଣ କରି ଥିଲା । ସପନବାବୁ ଆଉ କି ଛି ପଚାରି େଲ ନାହY ।
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ପେୂ ବ ଡାକ, ପି େମ ଡାକ, ଉ^େର ଡାକ, ଦiିେଣ ଡାକ
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ରାଖାଲ ପୁରା କାହାଣୀଟା ସଂେiପେର କହି ଲା ।
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ାନ

ବି େନାଦକୁ ବାଘ ବଶୀକରଣ ଭଲଭାେବ ଜଣାଥିଲା । ଗ ନେତାଳା अଳେର କି ଛି
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ବଡ଼ କାଠ ପଡି ଥିବାର ଖବର ଆସି ଲା । ତା’କୁ ସଂଗହ କରିବାପାଇଁ େସମାେନ ଡାେନଇ
ବାହାରି ଗେଲ । ସଂjାସୁfା େସମାେନ େକେଦାଖାଲି ପହିଗେଲ । େକେଦାଖାଲି
ଦiିଣକୁ ସବୁ ଠାରୁ ବଡ଼ ଦୀପ । େସଇଟା ମଧ ଦiିଣ ରାୟର ଆବାସ ାନ । ଏକ
ସୁବିଧାଜନକ ନାଳେଦଖି ଡାକୁ ରଖି ଦି ଆଗଲା । େସଇଠୁ ସମୁଦର େଢଉ ଡାର iତି
କରି ପାରି ବ ନାହY । अନମାେନ ଡାକୁ ମଧ େଦଖି ପାରି େବ ନାହY । କୂଳେର ଜେଣ
େଲାକ କାଠ କାଟି ନି ଆଁ ଲଗାଇଲା । କି ଏ ଜେଣ େଜାରେର ପାଟିକଲା ପରି ଶୁଣାଗଲା- େସ
େଲାକକୁ େମାେତ ଦି अ । େସ େମାେତ ଜଳାଉଛି । େସ ଦି ଗକୁ अନାଇବାରୁ େଦଖାଗଲା
କି ଏ େଗାଟାଏ ଛାଇ ଭଳି ଆ େ◌େମୖ ାଳବସି ଛି । ତା’ର ଲaା ହାତ ଡା ଆଡକୁ ବଢି
ଆସୁଛି ।
ବି େନାଦ ଏମି ତି େକେତ ଆତGା ଆଉ ଆକାର ଜଲେର େଦଖିଥିଲା । ବି େନାଦ
କହି ଲା – ଏ େଲାକ େମା ସହ ଆସି ଛି । େତଣୁ ମଁୁ ତା’କୁ େଦଇ ପାରିବି ନାହY । କି m େସହି

େଘାଡାଇ େଦଲା । ତାପେର କି ଛି ମ ପଢି ଲା । େସ ଆକାରଟା କୁ ଆେଡ ଉେଭଇଗଲା ।
େସ େଛାଟ ଘଟ ଭି ତେର ଏକ ବାଲି ଗରଡା ପଡି ଥିଲା ।ବି େନାଦ ମ ପଭାବେର େସ
ଆକାରକୁ ବାଲି ଗରଡାେର ପରି ଣତ କରି େଦଇଥିଲା ।
ସକାେଳ କୁ ହୁଡି କୁ ଆଡୁ ମାଡି ଆସି ଲା । େଜାରେର ପବନ େବାହି ଲା । େସମାେନ

ତ
ିକ

ା

अକଥନୀୟ ଦୁ kଶା େଭାଗକେଲ । େସମାନ,ର ଦୁ ଇଟା ଡା ଭାିଗଲା । କି ଛି
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ଆକାର େମାେଟ ଗଲାନି । େତଣୁ ବି େନାଦ ଏକ ମାଟି ଘଟ େନଇ ତା’କୁ ଗାମୁଛାେର

ଇ
-ପ

ରାତି ପେର କି ଏ କହି ବାର ଶୁଣାଗଲା- େମାେତ ଛାଡି ଦିअ । କି m ପତି ଥର ବି େନାଦ

ଆ

ହ
ାନ

କହୁଥିଲା- ପଥେମ ଆମକୁ ଘେର ନି ରାପଦେର ପହାअ । ଦୁ ଇ ସାହପେର େସମାେନ
ଆହାନ ଇ-ପତି କା ସ!ୂ # ନି ଃଶୁ% ବି ତରଣ େହତୁ ଡା େଜାତି ପସାଦ ପ*ନାୟକ, -ାରା ପତି .ି ତ ଓ ପକାଶି ତ
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ସୁବିଧା ଯାଗାେର ପହିେଲ । ଆଉ ବି େନାଦ ନି ଜ କଥା ହି ସାବେର େସହି ବାଲି ଗରଡାକୁ
ପାଣିେର େଫାପାଡି େଦଲା । କି ଏ କହି ଥିବାର ଶୁଣାଗଲା- ଏଥର ତୁ େମ ରiା ପାଇଗଲ ।
ଆଗକୁ ତୁ େମ େମାଠାରୁ ରiା ପାଇବନି । ମଁୁ ନି େଜ ଦiିଣ ରାୟ । େକହି େମା େକାପରୁ
ରiା ପାଇ ନାହାrି । େସମାନ, େଦହ ବରଡାପତ ଭଳି ଥରୁଥିଲା । କି m ମ
ପଭାବେର େସମାେନ ରiା ପାଇଯାଇଥିେଲ ।
କଥାଟା େବଶ ଲaା ଥିଲା ।କି m ସବୁ େବେଳ ଭିନ ଭିନ ବି ପଦେର ବି େନାଦର ମ
ଦiିଣ ରାୟର େକାପରୁ େଲାକ,ୁ ରiା କରି ଥିଲା । ଜଲରୁ େଗାଲପତା କାଟିବା େହଉ
ବା अନ କି ଛି କରି ବା େହଉ ଦiିଣ ରାୟ େକାପ କେର । କି m ବି େନାଦ ମ ପଭାବେର
ଦiିଣ ରାୟକୁ ବଶ କରି ନି ଜର କାମ ସଂ!ାଦନ କେର । େଲାକ,ର କି ଛି iତି ହୁଏନା ।
କଥାଟା

ଏଇଆ

ଦଶାଉଥିଲା

େଯ

ଦiିଣ

ରାୟକୁ

ମ

ପଭାବେର

ବଶ

କରାଯାଇପାେର । ଏଇଟା େବାଧହୁଏ େଲାକ ବି ଶାସ ।

କି m ପାଓଲି ,ୁ ଆସି ପାରି େଲ ନାହY । େସ େଫରି ଗେଲ । ସପନବାବୁ କି ଛିଦିନ
ପାଇଁ ରହି େବ । ବାଘ ବି ଷୟେର ଏକ ନୂ ଆ ଦି ଗରअଧୟନ କରି େବ । ସୁDରବନେର
ନି ରrର ଘଟୁ ଥିବା ଏକ ମହତପଣ
ୂ  ବି ଷୟ େସ ନି ଜ ଆଖିେର େଦଖିେବ । ଗଁାରୁ କି ଛି
େଲାକ ମହୁ ସଂଗହ କରି ବାକୁ ବାହାରୁଥିେଲ ।

ତ
ିକ

ା

େବୖ ଶାଖ ଆସି େହଲାଣି । ଖରା ଟାଣ େହାଇଆସି ଲାଣି । ଏ ସମୟଟା ମହୁ
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“ଆପଣ ଆମ ଗଁାକୁ ଆସm ।”- ରାଖାଲ େସମାନ,ୁ ନି ମଣ କଲା ।

ଇ
-ପ

ସଂଗହପାଇଁ େବଶ ଭଲ ସମୟା େମୗଲି ମାେନ ବହୁତ ବ` େହାଇଉଠି େଲଣି । ସୁDରବନ

ଆ

ହ
ାନ

अଳେର ମହୁ ସଂଗହକାରୀମାନ,ୁ େମୗଲି କୁ ହrି । ଆଉ ବି ଳaକରିବାଟା ଭଲ େହବନି
ଆହାନ ଇ-ପତି କା ସ!ୂ # ନି ଃଶୁ% ବି ତରଣ େହତୁ ଡା େଜାତି ପସାଦ ପ*ନାୟକ, -ାରା ପତି .ି ତ ଓ ପକାଶି ତ
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। ଏ ବଷ ସୁDରବନେର ଭଲ ଫୁଲ େହାଇଛି । ପାଗ ମଧ ଭଲ । ଏଣୁ େସମାେନ
ତରତର େହଉଥିେଲ । େଯଉଁଠି େଦଖ େସହି େଗାଟିଏ କଥା । େକେବ ମହୁ ସଂଗହ
କରି ବାକୁ ଯି ବା । ସବୁ ଗଁାେର ଡାମାନ ସଜ େହଲାଣି । ଏ ଖବରଟା ଆଉ କଣ ଛପି
ରହି ଥାrା?
ସପନବାବୁ ରାଖାଲର େମୗଲି ଦଳସହ ସାiାତ କେଲ । ତା,ର ଗଁାମାନ,େର ଭଲ
ପରି ଚୟ ଥଲା । େସ ମହୁସଂଗହର अଭିତା େନବାକୁ ଚାହଁୁ ଥିେଲ । ଏ ପଥାଟା ପାୟ
ଏକା ଭଳି ଆ ଡାେର ଆଠ ଦଶ ଦି ନପାଇଁ ପାଣି ଆଉ େରସନ ରଖାଯି ବ । ଦଳେର ପାୟ
୫ ରୁ ୭ ଜଣ େଲାକ ରହି େବ । ଏ ଡ,ାଗୁଡାକ େଛାଟ ଡା । ସରୁଆ, ସବୁ ପାଣି
ଭିତରକୁ ଚାଲି ଯିବ । ଡାେର ପାତଳି ଆ ଆହୁଲାସବୁ କୁ ଭଲ ଭାବେର ପରଖାଗଲା ।
ଡାକୁ େକଉଁଠି େକଉଁଠି ମରାମତି କରିଦି ଆଗଲା ।
ସପନବାବୁ , ଦଳେର ୬ ଜଣ େଲାକଥିେଲ । ସପନବାବୁ େସମାନ, ସହ

ରାଖାଲ ସମ`,ୁ ବୁ ଝାଇ େଦଇଛrି ।
“ବାବୁ ଆପଣ ବାଘ କଥା ଜାଣିଛrି ନା?”- ଏହି ଏକମାତ ପଶ ।
“ମହୁ ସଂଗହ ଖାଲି ମହୁେଫଣା ଭାି ମହୁ ଆଣିବା ନୁ େହଁ । ଏହା େହଉଛି ବାଘ ସହ
ଏକ ବଡ଼ ଲେଢଇ ।”– ଦଳର ଜେଣ ବୟ: ବxି କହି େଲ ।

ତ
ିକ

ା

ସପନବାବୁ ସୁDରବନେର ଏେତ ଦି ନ କଟାଇଛrି । କି m ଏ େଛାଟ ଡାେର
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ମି ଳିଗେଲ । अେନକ ଆଖି ଏେଡ ବଡ଼ େହାଇଯାଇଥିଲା ।କି m େକହି ମନା କେଲନି ।

ଇ
-ପ

ଭିତରକୁ ଯି ବା ତା, ପାଇଁ ପଥମ । ଏ ଡାଗୁଡାକ ପାଣିଖାଲର ଭିତରକୁ ଯାଇ

ଆ

ହ
ାନ

କାଦୁ अଧାରେର ରଖାଯି ବ ଆଉ େଲାେକ ଚାଲି ଚାଲି ଜଲ ଭିତରକୁ ଯି େବ । କଥାଟା
ଆହାନ ଇ-ପତି କା ସ!ୂ # ନି ଃଶୁ% ବି ତରଣ େହତୁ ଡା େଜାତି ପସାଦ ପ*ନାୟକ, -ାରା ପତି .ି ତ ଓ ପକାଶି ତ
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अତି अସାଧାରଣ । ଏମି ତି ତ ବାଘଭୟଟା ଚାରି ଆେଡ । ଲାେଗ େଯମି ତି ଶୀତୁ ଆକୁ ହୁଡି
ଭୂ ଇଁ ଉପରକୁ ଓହA ାଇଆେସ । େସ ଭିତେର ଏକ ଗଛ େଖାଜି ବା ସହଜ େହବନି େବାଲି େସ
ପଥମରୁ

ଜାଣିଥିେଲ

।

କି m

अନେଲାକମାେନ

ତା,ର

ଉପିତି କୁ

ସହଜେର

େନଇପାରୁନଥିେଲ ।
ସକାଳୁ ସକାଳୁ ଡାକୁ ପାଣିକୁ ଓହA ାଇ ଦି ଆଗଲା । ସମ`,ଘେର ଭାରି ଆଖି ସବୁ
ପୁରୁଷମାନ,ୁ अନାଇ ରହି ଥିଲା ।
ସପନବାବୁ କଥାଟା ଜଣିଛrି । ଏ ମହି ଳାମାେନ ନି ଜ ଭାଇ, ସାମୀ ବା ପୁତମାନ,ୁ
ଜୀବି ତ େଦଖିେବ କି ନାହY ତାହା ଜାଣି ନାହାrି । । अେନକ ଘେର ହୁଏତ ନି ଆଁ ବି ଜଳି ବ
ନାହY । ବାଘ ଦାରରୁ ମହୁ ଆଣିବା େହଉଛି ଜଳrାନି ଆଁ ଭିତରୁ କି ଛି ଆଣିବା । ¤ୀମାେନ
ମଥାେର ସି Dୂର ଲଗାଇେବ ନାହY । ମୁhେର େତଲ ଲଗାଇେବ ନାହY । ଘେର ମାଛ ମାଂସ
େରାେଷଇ େହବନି । କି ଛି ନୂ ଆ େପାଷାକ ପି jିେବନି । ଶରୀରେର ଆୟ अଳ,ାର ରହି ବ

¤ୀେଲାକମାେନ େକଉଁ अନ ପୁରୁଷ େଲାକ ସହ କଥା ବି େହେବନି । ସବୁ ନି ତି ନି ୟମ
ମାନି େବ ।
“କଣ କହୁଛrି ? ସଧବା ¤ୀମାେନ ସୂ¥ାେର ସି Dୂର ଲଗାଇେବ ନାହY?”- ସପନବାବୁ
ଟିକିଏ ଚମକି ପଡି େଲ ।

ତ
ିକ

ା

କଣ ବି ଧବା େହବାର ଆଗୁଆ ପ`ୁତି ନା କଣ?- ଏ ଶ अବଶ ତା,ର ମୁହଁରୁ
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ନାହY । ମୁhେର େତଲ ଲଗାଇେବ ନାହY । କି ଛି ପବ ପବାଣୀ ଘେର େହବନି ।

ଇ
-ପ

ବାହାରି ଲା ନାହY । କି m ଭିତେର କି ଛି େଗାେଳଇ ଘାtି େହଉଥିଲା ।

ଆ

ହ
ାନ

“ଏଇଟା ପରା ପଥା । ନି ୟମ ନମାନି େଲ ସାମୀ ପୁअ େଯ ମହଲରୁ େଫରି େବ ନାହY
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। ସମେ` ଏକଥା ଭଲଭାେବ ଜାଣିଛrି ।” – ରାଖାଲ କହି େଲ । ରାଖାଲ ଏ ଦଳର
ସବୁ ଠାରୁ अଭି  ବxି । ତା, କଥାେର ସମେ` ଏକାଠି େହାଇଛrି । ଏ ସବୁ ଦଳେର
େଲାକମାେନ ଜେଣ ଜଣ, ସହ େବଶ ପରି ଚିତ । अେନକ ତ ଏକ ପରି ବାରର ସajୀ
େହାଇପାରrି । ରାଖାଲ ବାଘ ବଶୀକରଣ ମ କଥା କହି ଥିେଲ । ଦଳେର ଜେଣ ବାଘ
ବଶୀକରଣ ଜାଣିଥିବା େଲାକ ଯି ବା ଆବଶକ । ଆଜି କାଲି अବଶ ଆଉ େସମି ତିଆ
େଲାକ େବଶି ନାହାrି । ଯାହା ଯି ଏ େକଉଁଠି अଛrି େସମାେନଖhିଆ ଖhିଆ ଜାଣrି ।
ନେହେଲ ବାଘ ମୁହଁେର େକହି ଯାଆେrନି ।
ରାଖାଲ,ର ¤ୀ ଘର ଦାର ମୁହଁେର ଠି ଆ େହାଇଥିେଲ । ଏକ ସାଧାରଣ ମହି ଳା ।
ଶମାଳବଣ । ଲaା ଚଉଡା କି m ପତଳା । अନମାନ, ଭଳି େଦହେର ଖh ପତଳା
ଶାଢୀ । େସ ରାଖାଲ, ଆଡକୁ ଏକଧାନେର ଚାହYଥିେଲ । ତା,ମନେର କି ଉ^ାଳ
ଚାଲି ଥିବ େକଜାଣି?
ମହୁସଂଗହକାରୀ, ମନେର ବାଘର ଭୟ ନି ରrରଲାଗି ରହି ଥାଏ । କି ଦି ନ

କି ରାତି ମହୁ ସଂଗହକାରୀ ପାଖେର େଯମି ତି ବାଘର ଉପିତି अନୁ ଭବ କେର ।
ଜଲେର अେନକ ବି ପଦ । ପାଣିେର କୁ ୀର ଆକମଣ େକେବବି େହାଇପାେର ।
ସୁDରବନର ସାପ ତ ସବୁ ଠାରୁ ବି ଷାx । ବି ରାଟ ବି ରାଟ अହି ରାଜସାପମାନ ଗଛ ଉପରୁ
ସବୁ ଆଡକୁ ନଜର େଦଇଥାଏ । अହି ରାଜ ବି ଷରୁ େକହି େକେବ ରiା ପାଇନାହY ।

ତ
ିକ

ା

ଜଲେର ଖାଲି ଜୀବଜm,ଠାରୁ ବି ପଦ अଛି େବାଲି କହି େହବନି । ଜଲଟା ନି େଜ ଏକ
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ସବୁ

ଇ
-ପ

ମୃତଜrା । ଏେଡ ବଡ଼ ଖୁ ସବୁ ଆେଡ । େଗାରାନ ଗଛର ଖୁtା େଗାଡେର ପଶି ଗେଲ

ଆ

ହ
ାନ

ଘା’ ପାଚି ଯାଏ । ସହଜେର ଘା’ ଭଲହୁଏ ନାହY । ଜଲର ଏ ଶାସମୂଳସବୁ େଗାଟାଏ
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େଗାଟାଏ ମାଟିରୁ ବାହାରି ଥିବା ବା । ଝୁtି ପଡି ଗେଲ ଛାତି େର ମୁନିଆ ତୀର ଭଳି
ଗଳି ଯିବା । ଏ ଭି ତେର ଆଉ ଏକ ବଡ଼ ଡର अଛି ଡକାୟତ,ର । ଏଗୁଡାକ ଥରକେର
ପାଣ ନି अrି ନାହY । ଧୀେରଧୀେର ଝୁ ଣି ଝୁ ଣି ଜୀବନ ନି अrି । େକଉଁ अପrାରେର ମଣିଷକୁ
ବjକ ରଖି ପଇସା अସୁଲ କରrି । ଏ ଜଲେର अେନକ अଜଣା େରାଗ େହାଇପାେର ।
अେନକ େରାଗର ତ ଔଷଧ ମଧ ଗଁାେର ନାହY । ଏ ସବୁ ବି ପଦ ସେ^୍ୱ ବି େଲାେକ
ଜଲକୁ ମହୁ ସଂଗହ ପାଇଁ ଯାଆrି । ଏକ ବଡ଼ ଆହୁଲାମରା ଡା ପାୟ ୮-୧୦ କି tାଲ
ମହୁ ସଂଗହ କରି େନଇପାେର । ୧୫୦ ଟ,ା ପତି କି େଲା ପି ଛା େହେଲ ଜେଣ ଜେଣ
େଲାକ,ୁ ପାୟ ୧୦-୧୫ ହଜାର ଟ,ା ପାୟ ୭ ରୁ ୧୦ ଦି ନ କାମେର ମି ଳିଯାଇପାେର ।
ଏକ ଭଲ ଉପାନ । अବଶ ଏେତ ପଇସା ପାୟ ମି େଳନା । ତଥାପି ଜଣକା ପି ଛା
େକେବ ତି ନି ଚାରି ହଜାରରୁ କମ ହୁଏନା ।
ଗଁା ମୁhେର ବନବି ବି, ମDିର । ଉପେର ସାମାନ ଚାଳ କରି ଦିଆଯାଇଛି ।

ମାଳ । ଦାhରୁ ସାମାନ ଦୂ ରେର ମDିର । କି ଛି अଗରବତୀ ଲଗାଗଲା । ତାପେର
ସମେ` ମୁh ନୁ ଆଁଇ ପଣାମ କେଲ ।
“ମା’ । ପାଣ ରiା କର । ଘେର ପି ଲାଛୁଆ अଛrି । ତମ ପଣତକାନି େର
େଘାଡାଇରଖ । ଜଲ ଆମର ମା’ । େସଇଠୁ ଆେମ ସବୁ ପାଉଛୁ । ମା’ ତୁ େମ ଆମକୁ

ତ
ିକ

ା

ଦୟା କର ।

ଇ
-ପ

େହ ଦiିଣ ରାୟ । ତୁ େମ ଜଲର ମାଲି କ । ତୁ ମ ଜଲରୁ ଆେମ ସାମାନ ମହୁ

ଆ

ହ
ାନ

େନଉଛୁ । ଆମ ଉପେର େକାଧ କର ନାହY । ଆେମ ନି ଜ ସଂସାରପାଇଁ ସାମାନ
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ପରି ମାଣେର ମହୁ େନବୁ । ତୁ ମ ମହୁେଫଣାର iତି କରିବୁ ନାହY । ସାମାନ ମହୁେର
ତୁ ମର ଭhାର କମ େହବ ନାହY ।”
ଶି ା ଫୁ,ଗଲା । ରାଖାଲ ନି େଜ ଡା ମୁhେର ରହି ଶି ା ଫୁ,ୁ ଥିେଲ । େସଇ
ଯାଗାଟା ଡାର େଦବୀ, ାନ । େସଇଠି କି ଛି ଫୁଲ ରଖାଯାଇଥିଲା । ତା, ଛାତି
େଜାରେର ଫୁଲି ଉଠି ଥିଲା । ଏକ ଲaାଧନୀ କୂଳଆଡକୁ ପବନେର ଭାସି ଯାଉଥିଲା । ନଈ
କୂଳେର ସମେ` ଡାକୁ ଏକଧାନେର अନାଇ ରହି ଥିେଲ । । अତି ସକାଳ । ଏପଯr
ସୂଯ ଉଦୟ େହାଇନାହY । ସକାଳର କାକର ମାଟି ଉପେର ତଳକୁ ଓହA ାଇଥିଲା ।
େଲାକମାେନ ଏକାସାେର ଆହୁଲା ମାରି ବାକୁ ଲାଗିେଲ । ଧୀେରଧୀେର ବା,େର ଡା
ଆଖି ଆଗରୁ ଲୁ ଚି ଗଲା ।
ସପନବାବୁ େସ ମହି ଳମାନ, କଥା ଆଉ ଛୁଆ ମାନ, କଥା ଭାବୁ ଥିେଲ ।
େସମାେନ ସବୁ େବେଳ ପାଣିକୂଳକୁ ଆସି ନି ଜର ମନର ମଣିଷପାଇଁ अେପiା କରିରହି େବ ।

କରି ବାକୁ ଯାଉଛrି । अନ अନ ଯାଗାେର ମହୁ ସଂଗହ କରି େବ । ସବୁ ଦଳକୁ अଲଗା
अଲଗା ଯାଗାେର ମହୁ ସଂଗହ କରି ବାପାଇଁ अନୁ ମତି ଦି ଆଯାଇଛି । ସମ`,ର େସମି ତି

ଇ
-ପ

ତ
ିକ

ା

ପତଳି ଆ ଡା । ସମ`, ଆଖିଆଗକୁ ଲମି ଯାଇଛି ।
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େସ ନଦୀକୁ अନାଇେଲ । ଆଉ ଦୁ ଇଟା ଡା ଆଗେର । େସମାେନ ମଧ ମହୁ ସଂଗହ
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କମଶଃ-
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େଜେଜ, ଜାସୁସି - ୩
(ଏହା ଏକ ଧାରାବାହି କ କାହାଣୀ। କାହାଣୀକୁ ସ!ୂ# ବୁ ଝି ବା ପାଇଁ
ପବ
ୂ  ଭାଗ ସବୁ ପଢ଼ି ବାକୁ अନୁ େରାଧ ।)
ପବ
ୂ ର
 ୁ ପଢ଼ି ଥିେଲ..
ମେନ ମେନ ିରକେଲ ଯଦି ଭୁ ତୁ ଣୀ ସଭି ,ୁ

େଦଖାଯାଉଛି

ତାେହେଲ େସ ବି ନି ଜ ଆଖିେର େଦଖି ପାରି େବ। ସତ କଣ.. ଆଉ ମି ଛ
କଣ.. େସ ତା, ଜାସୁସି अDାଜେର ନି ିତ ନି #ୟ େନେବ େବାଲି ିର
କେଲ।
ତା’ପେର ପଢ଼m..

ବୁ ଲି େଲ। କାହY ଭୁ ତୁ ଣୀ କାହY!! େଫରି ଲା େବଳକୁ ଗଁା ଦାhେର ଟୁ ପୁରୁ
ଟାପୁରୁ େହଉଥିେଲ ଗଁା ¤ୀେଲାେକ ।
କି ଏ କେହ “େସଇ ପଡ଼ି ଆ ପାଖେର ଏଇ ଦୁ ଇ ମାସ ତେଳ ପରା
େରବ ବୁ ଢ଼ୀକୁ େପାତି ଛrି । ତାର ତ ଆଇଁଶ ନି ଶା.. ମାଛ ତରକାରୀ,
ମାଂସ ତରକାରୀ ଯାହା ଘେର େହଇଥିବ େସ ତ ମାଗି ମାଗି ଖାଏ। ତାରି
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ତ
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ା

ବି ଜୟ କୁ ମାର ପhା େପତଆତGା ଆସୁଥିବ ବା..”
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ଏସବୁ ଫୁସୁରୁ ଫାସର ଶୁଣି େଜେଜ,ୁ ଲାଗିଲା ଏସବୁ ମନଗଢା
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କାହାଣୀ କହୁଛrି । “ସତେର କଣ ମଶାଣୀରୁ ବୁ ଢ଼ୀର େପତ ଆତGା ବାହାରି ଗଁାେର
ବୁ ଲୁ ଛି ?” େଜେଜ ଭାବୁ ଥିେଲ ।
ତଥାପି ନି ଜ ସେDହ ଦୂ ର କରିବାକୁ େଜେଜ ଚାଲି େଲ ଏଥର ମଶାଣି ପାଖ ପଡ଼ି ଆ
ଆଡ଼କୁ ।
ପଡ଼ି ଆ େଶଷରୁ ନଈପଠା ଆଡ଼କୁ ପାୟ ଦୁ ଇ ଶହ ମି ଟର ଲaର େଛାଟ ଜାଗାଟି
ମଶାଣି ରୂେପ ପରିଣତ େହାଇଛି ଏଇ େଗାଟାଏ ପି ଢ଼ି େହବ। ଆଗରୁ େସ ଜାଗାଟି
ପକୃ ତେର ନଈକୂଳ ଥିଲା, କି m ନଦୀ ତାର ଗତି ସ} ପରି ବ^ନ କରି ବା ପେର େସଇ
େକାଣିଆ ଜାଗାଟି ଏେବ େଲାକ, ସମାଧି ଳେର ପରି ଣତ େହଇଛି ।
ଚାରି ଆଡ଼ ଶନ
ୂ ଶାନ ।
ଚାଲି େଲ अଜା ପଡ଼ି ଆ େଶଷ ଯାଏଁ। େସଦି ନ अମାବାସାର ତି ଥି, ଚାDିନୀ ଆସି ବାର
अଭିପାୟ ନଥିଲା। ଚାରି ଆଡ଼ अjକାର।

ହଠାତ ଗୁଦ କି ନା େକହି ଜେଣ ପଡ଼ି ବାର ଶ େହଲା।
େଲାମ ଟା,ୁ ରି ଉଠି ଲା। अଜା ଦୁ ଇପାଦ ପଛକୁ ଘୁିଆସି େଲ । ତଥାପି ମନେର
ଧଯ,ଦa, ସାହସ ଜୁ େଟଇ ଚାରି ଆଡ଼କୁ ଲi କେଲ, “କାହY େକହି ବି ଦି ଶୁନି ତ ..!!”
ଟିେକ ଦୂ ରେର ଥିବା ବି ରାଟ अଶ` ଗଛ ଆଡ଼କୁ अନାଇେଲ। ଗଛ ତଳୁ ଉପରକୁ

ତ
ିକ

ା

କଣ ଦୁ ଇଟା େଛାଟ ଆକାରର ଜୀବ ଚଢ଼ି ଯିବା ଭଳି ଦୃ ଶମାନ େହଲା। େଜେଜ ଭାବି େଲ
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ଆେଗଇ ଚାଲୁ ଥିେଲ अଜା ।

ହ
ାନ
ଆ

ଗଛ ଉପରକୁ େନଇ ଚଢ଼ୁଛି।

ଇ
-ପ

ମା,ଡ଼ ପି ଲାଟା ତଳକୁ ଖସି ପଡ଼ି ଲା କି କଣ!! େସଥିପାଇଁ, ମା ମା,ଡ଼ ତା ପି ଲାକୁ େନଇ
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ଏହା ଭିତେର ସjା ଗଡ଼ି ଯାଇ ରାତି େହଲାଣି। େଜେଜ ପଛକୁ େଫରି ବାକୁ ପ`ୁତ
େହଉଥିେଲ। ପୁଣି ଏକ ବି କଟାଳ ଶ ଶୁଭିବାକୁ ଲାଗିଲା। ଯଦି ଓ ଶଟି େସେତ अଧି କ
େଜାର ନଥିଲା କି m ବାରି େହଇପଡୁ ଥିଲା ।
େଜେଜ, ଦ କମି ଲା ଭଳି ଲାଗିଲା ।
େଜେଜ ଆଉ ପଛକୁ ନଚାହY େଫରୁଥିେଲ। ଗଁା ଭିତରକୁ ପଶି ଲା ପେର ଜାଣିେଲ
େଲାକମାେନ ଭୂ ତ ବି ଷୟେର ଟୁ ପୁରୁ ଟାପୁରୁ ଲାଗିଛrି ।
ଭାଗବତ ଟୁ ୀ ପାଖାପାଖି କି ଛି ଘ ପତ अଛି । ରାତି କାେଳ େଲାକମାେନ ଟିେକ
ଡରrି । େଜେଜ େସଇପଟ େଦଇ ଗଲାେବେଳ ତା,ୁ ପୁଣି ପବ
ୂ  ଭଳି ଶ ଧି େର ଧି େର
ଶୁଭିଲା। େଜେଜ,ୁ ସେDହ େହଲା।
(କମଶଃ..)

ତ
ିକ

ା
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ସ!ାଦକ-କନକପଭା, ସବ, ସି ମୁଳିଆ,

ଇ
-ପ

ବାେଲଶର,

ଆ

ହ
ାନ

େଯାଗାେଯାଗ- ୯୭୩୯୫୯୧୮୧୬
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ବରଫ
େଯେବବି ବି େବକ େଚୖ ତାଳି ର अତି ନି କଟକୁ ଯି ବାପାଇଁ ମନ କେର
େସ କହି ଉେଠ, "େଦଖ ବି େବକ ଆଜି େମାର ମନ ନାହY। ବହୁତ ଥକି
ପଡି ଛି। ଆଜି ନୁ େହଁ ଆଉ େକେବ।" ଆହୁରି େକେତକଣ ବାହାନା କରି
େଚୖ ତାଳି ନି ଜକୁ ସ,ୁ ଚି ତ କରି ନିଏ।
େଚୖ ତାଳି ର ଏଭଳି କଥା ଶୁଣି ବି େବକକୁ ବହୁତ ରାଗ ମାେଡ଼।
ପେର ପେର ନି ଜକୁ ସାଳି କେହ, "େଚୖ ତା! ଆମ ବାହାଘର କଣ
ଏଇଥିପାଇଁ େହାଇଥିଲା ତୁ େମ େଗାେଟ ବରଫ ମୁhା ଭଳି ପଡି ରହି ବ
ଆଉ ମଁୁ ରାତି ସାରା ତୁ ମକୁ ପାଇବା ପାଇଁ କାମନାର अଗି େର ଜଳୁ ଥିବି?"
େଚୖ ତାଳି କଣ ଜବାବ େଦବ ନି େଜ ଜାଣିପାେରନି । ନି ଜ ଶରୀର
ଯାଉଛି । ଏକଦମ ଶି ଥିଳତା। ଚୁ ପଚାପ ଉପେର ଘୁରୁଥିବା ସି ଲିଂ
େଫନକୁ ଏକ ଲୟେର ଚାହYରହି ବି ଛଣାେର ବହୁ ସମୟ ପଡି ରେହ େସ।
ପାଖେର ବି େବକର ଶରୀର େପମାଗି େର अାର ନି ଆଁ ଭଳି ଦି କ ଦି କ
େହଉଥାଏ।

ବି େବକ

େଚୖ ତାଳି

ଶରୀରେର

ଉ ତା

ଭରିବାକୁ

अେନକଥର ପୟାସ କେର େହେଲ ବାରaାର ବି ଫଳ ପରା` ହୁଏ।

ତ
ିକ

ା

ନି ଜ ଭିତେର େହଉଥିବା ଏଭଳି

ପରି ବ^ନକୁ ସୟଂ କି ଛି ବୁ ଝି ପାେରନାହY।

ଦି େନ ବି େବକ ତା େମାବାଇଲେର େଚୖ ତାଳି କୁ अଶªୀଳ ଫିଲG

ଆ

ହ
ାନ

ଦି େବଦୀ

ପି ଲାର ମା' େଚୖ ତାଳି

ଇ
-ପ

ସୁଧାଂଶୁ େଶଖର

ଦୁ ଇଟି
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େଦଖାଇଲା। େସସବୁ େଦଖି େଚୖ ତାଳି କହି ଲା, "ବି େବକ ତୁ ମର କଣ େହାଇଛି ? ଏଭଳି
अଶªୀଳ ଫିଲG େଦଖି ବାକୁ ଆମର କଣ ଆଉ ବୟସ अଛି ?"
ବି େବକ ଏକ ଲୟେର େଚୖ ତାଳି କୁ ଚାହYରହି କହି ଲା, "େଚୖ ତା! ଏେବ ଆମର େକେତ
ବୟସ େହାଇଗଲାକି ? ଦୁ ଇଟି ପି ଲାର ମା' େହବା ପେର ତୁ େମ କଣ ସତେର ବୁ ଢ଼ୀ
େହାଇଗଲ? ସତ ସତ କୁ ହ େଚୖ ତା ତୁ ମର କଣ େହାଇଛି ? କଣପାଇଁ ତୁ ମ ମନେର ଏଭଳି
ନି ରସତା ଭାବ?"
େଚୖ ତାଳି ନି ରୁ^ର। ତା ଭିତେର ଦି ନକୁ ଦି ନ अେନକ ପରି ବ^ନ ଘଟି ଚାଲି ଛି।
କଥା କଥାେର ସମ`, ଉପେର ଚି ଡି ଯାଉଛି । ଠି କଭାେବ ଖାଉନାହY କି ନି ଜ ଶରୀରର
ଯତ େନଉନାହY। ସବୁ ସମୟେର ମେନ ମେନ କଣ େଯମି ତି ଭାବି େହଉଛି । अତୀତେର
ବି େବକକୁ

ବାହୁ

ବjନେର

ଭିଡି ଧରୁଥିବା

େଚୖ ତାଳି

ଏେବ

ବରଫ

ଭଳି

ଶି ଥିଳ

େହାଇଯାଇଛି । ପୁରା ବୁ ଢ଼ୀ ପାଲଟି ଯାଇଛି େଯମି ତି। େଦୖ ହିକ େପମେର ଦୁ େହଁ ଏକାକାର
େହାଇଯି ବାକୁ ତାର ଆଉ େକୗଣସି ୃହା ନାହY।
କରି ବ? କି ଏ ଭଲପାଇବ? ଯାହାର ଦୁ ଇଜଣ ବଡ଼ ବଡ଼ ପି ଲା अଛrି । ବାଳ ବି ତ ଧଳା
େହବାକୁ ଲାଗିଲାଣି । ଧଳା ବାଳ ଥିବା ବୁ ଢ଼ୀ ¤ୀକୁ ଭଲା େକଉଁ ମୂଖ  େପମ କରିବ?"
େପମ अj। େପମ ବୟସର ବjନେର ବାjିଯାଏନା। େପମ ଦୁ ଇଟି ପି ଲାର ମା'କୁ
େଦେଖନାହY। େପମେର େକୗଣସି ବୟସ ସୀମା ନଥାଏ। େପମ ତ ଦୁ ଇଟି ହୃଦୟର ମି ଳନ।
ଦୁ ଇଟି ଆତGାର ସମି ଶଣ। େପମ अନr, अକୀ#। େପମକୁ େକହି ବି अସୀକାର କରି
ବି େପମ କରୁଥିେଲ।

ଇ
-ପ

ହାରି ଯାଇ ତା ପାଖେର ଶରଣାଗତ େହାଇଛrି । ଭଗବାନ ଶୀକୃ

ତ
ିକ

ା

ପାରି େବନି । େସଇଥିପାଇଁ ତ େକେତ ବଡ଼ ବଡ଼ ସାଧୁ ସ¥ ମହାତGା େପମ ନି କଟେର
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େଚୖ ତାଳି େକେବ େକେବ ଛଳନାର ହସ ହସି କେହ, "ଏ ବୁ ଢ଼ୀ ¤ୀକୁ ଆଉ କି ଏ େପମ

ଆ

ହ
ାନ

େପମେର ସାରା ଜଗତକୁ ନି ଜର କରି େନଇଥିେଲ। ଭଗବାନ ରାମ ମଧ େପମ
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କରୁଥିେଲ। ଜଗତର ସମ` ପାଣୀ,ୁ ନି ଜର କରି େନଇଥିେଲ। େପମ େଯ େକବଳ
େଦୖ ହିକ େହବା ଆବଶକ ବରଂ ଆତିG କ େହବା ସହି ତ ପାରିବାରି କ େହବା ନି ହାତି ଜରୁରୀ
େହାଇଥାଏ। ଯୁେଗ ଯୁେଗ େପମର ଗାଥା ମହାନତାର ାନ अଧି କାର କରିଛି । େକବଳ
ତମ ଆମ ଭିତେର ସୀମି ତ ନୁ େହଁ । ସାରା ସଂସାର େପମ ପାଇଁ ପାଗଳ। େସଇଥିପାଇଁ
େପମର େଦବତା,ୁ େକେବ େକେବ अjର ଆଖା ଦି ଆଯାଇଛି ।
ବି େବକ େଯେବ अଫିସ କାମେର ବାହାରକୁ ଯାଏ େଚୖ ତାଳି କୁ ସାେର େନଇଯାଏ।
େଚୖ ତାଳି ବଡ଼ ଉାହେର ବି େବକ ସାେର ଆଉଟି କେର। अବସର ସମୟ ପାଇେଲ
ବି େବକର ବାହୁ ବjନେର ସାପଭଳି ଲେଟଇଯାଇ େକେତ କଣ ଗପି ଯାଏ। କି m ଏଥର
େଚୖ ତାଳି କୁ ସାେର ନେନଇ ଏକାକୀ ବି େବକ अଫିସ କାମେର ବାହାରକୁ ଚାଲି ଗଲା।
ମନେର अଭିମାନ ହୃଦୟେର ରାଗ ଭରି ଆଉଟି ଯି ବା ବି ଷୟେର େଚୖ ତାଳି କୁ କି ଛି
ପଚାରିଲା ନାହY କି ଜେଣଇଲା ନାହY। ସ ଭାବି କ..., ନି ଜ ଜୀବନ ସାଥୀ ଯଦି ନି ଜ ମନର
କଥା ନବୁ ଝି ପାେର ତାେହେଲ ରାଗ, अଭିମାନ ଆେପଆେପ ମନ ମଧେର ବସା
େଚୖ ତାଳି ଭିତେର େହଉଥିବା ପରିବ^ନ ପାଇଁ ସୟଂ େସ ଖୁବ ଚି rାଶୀଳ
େହାଇପେଡ। ତଥାପି େସ अନୁ ଭବ କରୁଥାଏ ଏଭଳି ପରିବ^ନରୁ ଦି େନ େସ ମୁକୁଳି ବ।
ମନେର ଉାହ ଆନD େଫରି ଆସି ବ। େହେଲ ତା ଜୀବନେର ଏେବ ନା ଉାହ अଛି ନା
ଉkୀପନା अଛି । େକଜାଣି କାହYକି ତା ଭିତେର େକବଳ ନି ରୁାହି ତା କଳା अjାର େମଘ
ଭଳି ମାଡି ଆସୁଛି। ନି େଜ କି ଛି ବୁ ଝି ପାରୁ ନାହY କି ଜାଣିପାରୁ ନାହY। ତାପେର ପି ଲାମାେନ
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ବି ବଡ଼ େହାଇଗେଲଣି । େସମାନ,ର ଭବି ଷତ ଗଢି ବାକୁ େହବ। ଉଚି ତ ମାଗ
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ବାjିଯାଏ।
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େଦଖାଇବାକୁ ପଡି ବ। ଏ ବୟସେର ଦୁ େହଁ କଣ ଆଉ अତୀତକୁ ଉଖାରି ପାରି େବ ନା
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अତୀତର କାହାଣୀକୁ ପୁଣିଥେର ଉୀବି ତ କରି ପାରେବ? ଯାହା ସବ ନୁ େହଁ ତାକୁ ମେନ
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ପକାଇ ଲାଭ କଣ?
େଚୖ ତାଳି अଫିସରୁ ଥକି ହାରି ଘରକୁ େଫରି ବି ଛଣା ଉପେର ପଡ଼ି ରହି ଲା। ଝି अ ଚି ତା
ତାପାଇଁ ଚା' କପ ଧରି ଠି ଆ େହାଇ ଥାଏ। ବି ଛଣାରୁ ଉଠି ବାକୁ େସ ସାହାସ କରି ପାରୁ
ନଥାଏ। େକୗଣସି ପକାେର ଉଠି ଝି अ ହାତରୁ ଚା କପ େନଇ ପି ଇଲା। ଚା' ପି ଇ ସାରି ବା
ପେର ବି ଶରୀରେର େକୗଣସି ସେତଜତା ପରି ଲiିତ କରି ପାରିଲାନି େସ। अତି ରିx
ଥ«ାେର ତା ଶରୀର अବଶ େହାଇ ପଡୁ ଥାଏ। ଝି अ ଚି ତା ଚା େଦଇସାରି ଘର କାମ େର
ସଂପ#
ୂ  ବ` େହାଇଗଲା। କି m େସ ବି ଛଣାେର ପଡି ଭାବୁ ଥାଏ ଆଜି ରାତି େର ବି
ବି େବକ ତାକୁ େପମ ନି େବଦନ କରି ବ। କି m େସ ବୁ ଢ଼ୀ ¤ୀ ଭଳି ବରଫ ସଦୃ ଶ ବି ଛଣାେର
ପଡି ରହି ବ। ପତି ବଦଳେର ବି େବକର ଶରୀର କାମନାର ଜାଳାେର କୁ ହୁଳି ବ। ନି ଜକୁ ତା
ସହି ତ ମି ଶାଇ େଦବାପାଇଁ ଉାହି ତ େହବ। ତଥାପି େଚୖ ତାଳି अବଶ ଶରୀରକୁ ବରଫ
ଭଳି ଶି ଥିଳ କରି ବି ଛଣାେର ପଡି ରହି ବ। ରାଗ ଓ अଭିମାନ େର ବି େବକ ତାକୁ
େକେତପକାର ଉପାଧି େର ବ#ନା କରିବ। େସ େକବଳ ନି େ`ଜ ବରଫ ଭଳି ପଡି ରହି
¤ୀର ସାମୀ ନି କଟରୁ ବ ପରି ହାସ ଶୁଣିବା ଛଡା ଆଉ କଣ କରି ପାରିବ େସ? ଆଉ
େପମର କାମନାକୁ ନି ବା ପି ତ କରି ନପାରି ଛଟପଟ େହଉଥିବା ବି େବକ େଶଷେର ଥକି ହାରି
ତାହାରି ସାଇଡ଼େର ଚୁ ପଚାପ େଶାଇ ପଡି ବ ସକାଳ େହବାଯାଏ।
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ବି ସି-୭୪,ସଲଟ େଲକ,କଲକତା-୬୪
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େସସବୁ ଉପାଧି ର ବ#ନା ଗୁଡିକୁ ବି େଶªଷଣ କରି ବ। ଜେଣ ବି ବଶ ଓ ଶି ଥିଳ ପଡି ଯାଇଥିବା

େମା-୬୨୯୧୩୪୨୨୫୯
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अrଦା ହ
ମୁଳି କୁ ବୟସ ବାର କି େତର େହବ, ତା ମା' ଶୁକୀ ସହି ତ
ବାବୁ ମାନ, ବସାକୁ ଯାଇ ଘର ଦାh ଓଳାଏ, ଘର ପାଣି କନାେର
େପାେଛ, ବାସନ ମାେଜ, ଲୁ ଗାପଟା କାେଚ, ବାବୁ ବାବୁ ଆଣି, ପାଇଁ
ନଳକୂअରୁ ପାଣି ଆଣି ଦି ଏ ଗାେଧାଇବା ଲାଗି ! ବାବୁ ଆଣି େକେବ
େକେବ ବାସି ରୁଟି, ତରକାରୀ, ପଖାଳ ଭାତ ରାତ େବଳା ବଳକା ବଳି କି
ଥିେଲ ଶୁକୀକୁ େଦେଲ, େସ ଆେଣ! ମୁଳୀ ଓ ଶୁକୀ ମା' ଝି अ ମି ଶି
ଖାଆrି ! ମୁଳୀର ବାପା କି ଏ େସ ଜାଣିନି! େକବଳ ତା'ମା ଶୁକୀ ହY
ଜାେଣ !

କୁ ଡି ଆ ଖhି କରି ରେହ! ଭା କୁ ଡି ଆଟି ମାଟି ଝାଟିେର ଗଢା! ଏେବ
ଚାଳ ଛପର କରି ବାକୁ ହାତେର ପାଉଲାଟାଏ ନାହY! ଝାଟି ବାଡରୁ ମାଟି
ଖସି ଆଁ େହାଇ ପଡି ଛି! ଟିଣ କବାଟରୁ अେଧ କଳ,ି ଲାଗି ଝଡି
ଗଲାଣି! ବଷା ଦି େନ କୁ ଡି ଆେର ବନା! ଶୁକୀର କି ଏ अଛି େଯ, ବି ପଦ
ଆପଦେର ସାହା େହବ? ଶୁକୀର େଦହେର େଯେତ େବେଳ େଯୗବନ
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େକଶବ ଚD ନାୟକ ଥିଲା, େସ ଜେଣ ସ ାଇଁ େଜଇ ଘେର କାମ କରୁଥିଲା! ସ ାଇଁବାବୁ ଭାରି
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ଶୁକୀ ମାଲକାନଗିରି େପୗରାଳର ଏକ अନାବାଦୀ ଜାଗାେର
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ସୁDର ଯୁବକ! ଗsାମରୁ ନୂ ଆ କରି ମାଲକାନଗିରି ଜି ଲAାକୁ ଚାକି ରୀ
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କରି ବାକୁ ଆସି ଥିେଲ! େହାେଟଲେର ଖାଇ ଖାଇ େପଟ ଖରାପ େହବାରୁ ରାjୁ ଣିଆଟିଏ
େଲାଡା ପଡି ଲା! ବହୁ େଖାଜା େଖାଜି ପେର ଶୁକୀ ସହ ପରିଚୟ େହଲା! େଷାହଳ ବୟସର
ଝି अ ଶୁକୀ ସବୁ କାମେର ଧୁରjର! ସ ାଇଁ େଜଇ ଘେର କାମଧାମ କଲା! ଶୁକୀକୁ ସ ାଇଁବାବୁ
ଇତି ମଧେର ଆrରି କ ଭଲ ପାଇବସrି ! ତା' ପାଇଁ ନୂ ଆ ନୂ ଆ ଶାଢୀ ବA ାଉଜ ସବୁ କି ଣି
ଦି अrି ! ଦି 'ଓଳି ଦି 'ବକତ, ଖାଇବା ସବୁ ମାଗଣା !
କନି . ଯୀ େହେଲ ରେମଶ ଚD ସ ାଇଁ! ବA କ କନି . ଯୀ! ଇଂଜି ନିୟର ଚାକି ରୀ
କେଲ ଉପୁରି ପା ପତି ଶତ ଟ,ା ଥୁଆ! ସବୁ େବେଳ ମାଛ, ମାଉଁସର अଭାବ ନାହY!
ଶୁକୀ ଦି ଓଳି ଦି ' ବକତ ଖାଏ ଆନD ମନେର! ଶୁକୀର େଦହ ପା' ଖରାପ େହେଲ... କି
ଟ,ା ପଇସା ଦରକାର େହେଲ ସ ାଇଁବାବୁ ଝଟ୍ କରି ଶେହ ଜାଗାେର ଦୁ ଇଶ ହାତକୁ
ବଢାଇ ଦି अrି ! େତଣୁ ଶି କୀ ମଧ ସ ାଇଁବାବୁ ,ୁ ଆrରି କ ଭଲ ପାଏ! ସ ାଇଁବାବୁ କାମରୁ
ଟିେକ ଆସି ବା ବି ଳa େହେଲ ଶୁକୀ କବାଟ େଖାଲି ଦୁ ଆର ମୁହଁେର ଜଗି ବସି ଥାଏ!

ଏେତ ଉଛୁର କାହYକି କରୁଛ, ଏଇଟା ଭଲ ଜାଗା ନାଇଁ; ନକସଲ ଏରି ଆ! କାେଳ କ'ଣ
େହବ? ସ ାଇଁବାବୁ ମୁଚୁମୁଚୁ ହସrି ! କହrି , କି ଛି େହବ ନି ... ସାଇଟ୍ କାମ ନେଦଖିେଲ
େହବ କି ..? ଠି କାଦାରମାେନ କାମକୁ ଏପେଟ େସପେଟ କରି େଦେବ..!!
ଶୁକୀ ବାବୁ ,ୁ ଖୁଆଇ ପି ଆଇ ନି େଜ ଖା ପି अ କରି ଘରକୁ ରାତି େର େଫେର! ଭଡା

ତ
ିକ

ା

ଘେର ରେହ, ମାସକୁ ଶେହ ଟ,ା େଦଇ! ବାପା ମଦନା ବୁ ଢା େହାଇଗଲାଣି େବାଲି
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ରାତି େର ସ ାଇଁବାବୁ େଡରି େର େଫରି େଲ ଶୁକୁରୀ ମେନ ମେନ ବି ରxି େହାଇ କୁ େହ, ତୁ େମ

ଇ
-ପ

ବି ଛିନାଳରୁ ତାକୁ େନଇ ଆସି ଛି! ତା େଦହ ସବୁ େବେଳ ଖରାପ! ଧଇଁ ସଇଁ କାଶ! ଓଷ

ଆ

ହ
ାନ

କହେଲ ଦି ' ଗିଲାସ ମହୁଲି ମଦ! ବାସ୍... ଖାଦି ପି ଦି କି ଛି ନାଇଁ! େକେବ େକେବ ସ ାଇଁବାବୁ
ଆହାନ ଇ-ପତି କା ସ!ୂ # ନି ଃଶୁ% ବି ତରଣ େହତୁ ଡା େଜାତି ପସାଦ ପ*ନାୟକ, -ାରା ପତି .ି ତ ଓ ପକାଶି ତ
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ଘରୁ ଆଇଁସ ଟିେକ ଆଣିଥିେଲ ମଦନା ଭାତ ଗୁେଣ ଦି ଗୁhା ବଡ କ|େର ପାଟିକୁ ନି ଏ!
ବାପ ଝି अର ସଂସାର!ଏମି ତି ଦାରିଦର କଷାଘାତେର ଦୁ ଃଖେର ସଂସାର ଚାେଲ!
ମଦନାକୁ ଦି େନ ଭୀଷଣ ଜର କାଶ େହଲା! ଡାxର କହି ଲା -ମଦନାକୁ େମେଲରି ଆ
େହାଇଛି ! ସରକାରୀ ଡାକତର ଖାନାେର ମଦନା ସାତ ଦି ନ ପଡି ଲା! ପତଳା ମଣିଷ!
େଦହେର ରକତ ନାଇଁ!
ପବନକୁ ଯା' ଆସ କରୁଛି ! େଦହ ସାରା अି କ,ାଳ ବାରି େହାଇ ପଡୁ ଛି ! ଶୁକୀ
ସ ାଇଁବାବୁ ,ୁ ହାରି ଗୁହାରୀ ଜଣାଇଲା! ବାପା ତା'ର ବଡ କାଇଲାେର ପଡି ଛି! ଡାକତରକୁ
ନେଦଖାଇେଲ, େସ ଆଉ ଜୀଇଁବ ନାହY! ସ ାଇଁବାବୁ ଯଥା ସବ ଓଷ ଇେs³ନ ପାଇଁ
ଟ,ା େଦେଲ! ଶୁକୀ ତୁ ରr ତା' ବାପାକୁ ଡାକତରଖାନାେର ଭ^l କରି େଦଲା! ସ ାଇଁବାବୁ
ଆପଣା େଲାକ ଭାବି ଡାକତରଖାନକୁ ଯାଇ ମଦନାର ଭଲ ମD ବୁ ଝି ଆସrି ! ଶୁକୀକୁ
ଆଶାସନା େଦଇ କହrି ... େତା ବାପାର କି ଛି େହବ ନି ... ତୁ କାD ନା... ମଁୁ अଛି ... ଯାହା

ସ ାଇଁବାବୁ , अତି ଆପଣାର କଥାେର ଶୁକୀର େଦହେର ଦ େଫେର! େସ ବାପା,
େସବା ଯତ କେର! ରାତି େର ଡାକତରଖାନାେର ଦି ନ ରାତି ଜଗି ରେହ! କି m ମଦନାର
ଆଉ ଆୟଷ
ୂ ନାହY! ବୟସ ପାଖାପାଖି ୭୦ େହବ! ରାତି େର ବାପା, େରାଗଶଯାେର
ଶୁକୀ ମୁh େଦଇ େଢାେଳଇ ପଡି ଛି! ରାତି अନି ଦା େଯାଗଁୁ ଆଖି ପତା େକେତେବେଳ

ତ
ିକ

ା

େକମି ତି ଲାଗି ପଡୁ ଛି , େଯେତେବେଳ ଶୁକୀ ଆଖି େଖାଲି ଛି.. େଦଖିଲା-ମଦନାର ନାଟିକା
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ଖ େହବ ମଁୁ େଦବି ...!!

ଇ
-ପ

ଚାଲୁ ନି ! େସ ଆଉ ନାହY! ସବୁ ଦି ନ ପାଇଁ ମଦନା ଝି अ ଶୁକୀକୁ ସବୁ ଦି ନ ପାଇଁ ପର କରି

ଆ

ହ
ାନ

େଦଇ ଆର ପାରି କୁ ଚାଲି ଯାଇଛି ! ସାଇ ଭାଇ,ୁ ଡାକି ଶୁକୀ ବାପାର ସୁfି େହଲା!
ଆହାନ ଇ-ପତି କା ସ!ୂ # ନି ଃଶୁ% ବି ତରଣ େହତୁ ଡା େଜାତି ପସାଦ ପ*ନାୟକ, -ାରା ପତି .ି ତ ଓ ପକାଶି ତ
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ସବୁ ଖରଚ କେଲ ସ ାଇଁବାବୁ  େକଉଁ ଜନମର େସ ନି ଜର େଲାକଥିେଲ ପରା... ଏ
ଜନମେର ଶୁକୀର ଋଣ ଶୁଝୁଛrି!
ସ ାଇଁବାବୁ ମଦନାର ବି େୟାଗେର ବଡ ଦୁ ଃଖ ପକାଶ କେଲ! ଶୁକୀକୁ କହି େଲ... ଏ
ସଂସାେର େତାର କି ଏ ନଥିେଲ ବି ମଁୁ େତାର ନି ଜର अଛି ! େତା ହାନି ଲାଭ ମଁୁ ବୁ ଝି ବି...!
ତୁ କାD ନା..!!
ମଦନା ଖରା! ବୁ ଡି अଳ ଛାଡି , େଭhିଆ ବୟସରୁ ମାଲକାନଗିରି ସଦରକୁ
ଚାଲି ଆସି ଛି! ବୀୟ ଶରଣାଥlମାନ,ୁ ସରକାର େଯେତେବେଳ ମାଲକାନଗିରି ଘ
अରଣକୁ ସଫାରି େସମାନ,ୁ ଥଇଥାନ କେଲ! େସମାନ,ୁ ମାଗଣାେର ଘର େଦେଲ, ଚାଷ
ଜମି େଦେଲ! େସମାନ,ୁ ପି ଲାମାନ,ୁ ଶି iା େଦବା ପାଇଁ :ୁଲ ନି ମା ଣ କେଲ, ସ ା
ସୁରiା ଲାଗି ବି ଭିନ ାନେର ଡାxରଖାନା ବସାଇେଲ! ଗଁା ଗଁାକୁ ରା`ାଘାଟ ତି ଆରି
େହଲା! େଶଷେର ଚାଷ ଜମି କୁ ପାଣି େଯାଗାଇବା ପାଇଁ ଚି ତେକାhା ମାଟି ବj େଯାଜନା

େସହି ଜଳଭhାରେର ହଜାର ହଜାର େହµର ଜଲ, ଚାଷ ଜମି ଜଳମଗ େହଲା!
େସହି अଳଟି ସବୁ ଦି ନ ପାଇଁ ବି ଛିନ େହାଇଗଲା ବାହଜଗତରୁ! େସଠା ଜୀବନ ଜୀବୀକା
ଦୁ ବlସହ! ଚି ତେକାhାର େସହି अଭିଶ ବି ଛିନାଳର ଦାୟଦ ମଦନା ଖରା !
ଭିଟାମାଟି ଛାଡି ଜଳମଗ େହବାପେର େସ ସବହରା େହାଇ େପଟ ଚାଖhକ

ତ
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ା

େପାଷିବା ପାଇଁ େଫରି ଆସି ଥିଲା ମାଲକାନଗିରିକୁ! ଖଟି ଖାଇବା ତା' ଜୀବନର ବତ
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ଆର େହଲା !

ଇ
-ପ

େହାଇଗଲା! େସ ଶରଣାଥl, ପାଇଁ ଏ ହାତେର ଟାିଆେର ଜଲ କାଟିଛି, େସ ଏ

ଆ

ହ
ାନ

ହାତେର େସମାନ, ପାଇଁ ମାଟି କା¥ର ଘର େତାଳି ଛି! ଜୀବନ ସାରା କୁ ଲି କରି ଖଟି ଖଟି
ଆହାନ ଇ-ପତି କା ସ!ୂ # ନି ଃଶୁ% ବି ତରଣ େହତୁ ଡା େଜାତି ପସାଦ ପ*ନାୟକ, -ାରା ପତି .ି ତ ଓ ପକାଶି ତ
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ବାହା େହବି ...! ତୁ ଧାଡା େଖାେଜ... ମଁୁ େଭାଜି ଭାତ ପାଇଁ ସବୁ ଖ େଦବି ! ମଝି େର
ମଝି େର ଏମି ତି ଥ*ା ମଜା ଉଭୟ, ମଧେର ଚାେଲ! ଦୁ େହଁ ଧାଡା ଧାିଡୀ...!!
ଶୁକୀ ବୟସ େଷାହଳ! ଟିେକ ଶାମଳୀ େହେଲ କ'ଣ େହଲା େଦଖିବାକୁ ଖୁବ
ଆକଷଣ! ତା ଖିଲି ଖିଲି ହସ େଦଖି ପାହାଡ ଚୂଡାେର ଜହ ଲାଜେର ଲୁ ଚି ଯିବ! ତା ଓଠର
ହସେର େବୖ ଶାଖର କୃ ଚୁ ଡା ଝାଉଁଳି ପଡି ବ! ତା' ଆଖି େଦଖିେଲ अରଣର ଚଳଚଳ
ହରି ଣୀ ଈଷାନି ତ େହବ! ତା ଚାହାଣିେର କାମେଦବ, ଫୁଲ ଶରେର ଯୁବ ପାଣ ଆହତ
େହବ! ସ ାଇଁବାବୁ େବେଳ େବେଳ ଖୁସି େହାଇ ଶୁକୀର ଫୁଲକା ଫୁଲକା ଗାଲକୁ ଧରି ଦୁ ଇ
ହାତେର ମ¥ନ କରrି ! କହrି , ଶୁକୀ ତୁ ଭାରି ସୁDର ଦି ଶୁଛୁ...!!
ଶୁକୀ ଲାଜେର କେହ, ତୁ େମ ତ ଏେତ ପାhା (େଗାରା) ରହି ଛ... ରାଜ କୁ ମାର ପରି
ସୁDର ଦି ଶୁଛି... ମଁୁ ତ କାଳି ...!!ଏହି କଥା ଭିତେର ଭଲ ପାଇବାର ମହକ ଲୁ ଚି ରହି ଛି
େକଉଁଠି ନା େକଉଁଠି ସେତ େଯପରି ...!

ବି େଦଶୀ ପାଣି େପଟେର ପଡି ଥିଲା! ଇଂଜି ନିୟର ଚାକି ରୀେର ମଦପାନ ମାଂସ େଭାଜନ
ସାଧାରଣ କଥା! ଚାକି ରୀ ଭିତେର ଏଇଟା ରାଜା ଚାକି ରୀ! ଟ,ାର ଖଣି! ଦି ନରାତି ଖଟି
ଖଟି ମନଟା ଫିକା ଧରି ଥାଏ, ମଝି େର ମଝି େର ଖାନା ପି ନା ଦରକାର!
େସ ଦି ନ ପାଦ ଟଳମଳ େହବାରୁ ତା,ର କି ଏ ସା ଗାଡି େର ବସାଇ ଘେର ଆଣି
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ସ ାଇଁବାବୁ ,ୁ ଖାଇବାକୁ େଦଲା ପେର େସ ପେର ଖାଏ, ବାସନ କୁ ସନ ମାେଜ!

ତ
ିକ

ା

ଛାଡି େଦଇଗେଲ! ଶୁକୀ ସ ାଇଁବାବୁ ,ୁ ଜଗି ଜଗି ଖାଇନଥିଲା! େସ ବା େକମି ତି ଖାଇଥାrା;
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ଦି େନ ସ ାଇଁବାବୁ ନୂ ଆ ବଷ େହତୁ ଫି|ିେର ଯାଇଥିେଲ! େଫରିଲା େବଳକୁ ଟିେକ

ଆ

ହ
ାନ

ଗାଡି ରୁ ହାତଧରି ଜେଣ ସ ାଇଁବାବୁ ,ୁ ତଳକୁ ଓହA ାଇଲା! ଶୁକୀ ଏଭଳି अବା େଦଖି
ଆହାନ ଇ-ପତି କା ସ!ୂ # ନି ଃଶୁ% ବି ତରଣ େହତୁ ଡା େଜାତି ପସାଦ ପ*ନାୟକ, -ାରା ପତି .ି ତ ଓ ପକାଶି ତ

Aahwaan.com

42

ଆହାନ ଇ-ପତି କା, ଷଡ଼ଦଶ ବଷ, ସମ ସଂଖା, ଜୁ ଲାଇ ୨୦୨୧

Magazine Downloaded from www.aahwaan.com

ଛାନି ଆ େହାଇଗଲା! େସ ପଚାରିଲା- ବାବୁ ର କାଇଟା େହଇସି ! ସା ଜଣ, କହି େଲ ନା କି ଛି େହାଇନି ... ତୁ ୟା,ୁ ଘେର ଶୁଆଇ େଦଏ.. େସ ଠି କ େହାଇଯି େବ! ଶୁକୀ ଠି କ
ଜାଣି ପାରି ଲା- ସ ାଇଁବାବୁ ମଦ ପି ଇଛrି ! େସ ସ ାଇଁ ବାବୁ ,ର ହାତକୁ କାjେର ପକାଇ
ଧୀେର ଧୀେର ଖଟିଆ ଉପେର ଗଡାଇ େଦଲା!
େଗାଡରୁ େଜାତା ମଉଜା, େଦହରୁ ସାଟ  ସବୁ ବାହାର କରି େଦଲା! ନି ଶାେର
ସ ାଇଁବାବୁ ଆଉଟୁ ପାଉଟୁ .... େକବଳ ପାଟି କରି ବାଉଳା ହୁअrି ... ଶୁକୀ ତୁ କୁ ଆେଡ
ଗଲୁ ...! ତୁ ଖରାପ ଭାବି ବୁନି ମଁୁ ମଦ ପି ଇଛି େବାଲି ... ମେତ ଜବରଦ` ପି ଆଇ
େଦେଲ...!! େମା େବାପା େଦହକେର େକେବ ମଦ ପି ଇ ନଥିଲି... ଏେବ ସା େମଳେର
େଢାେକ ପି ଇ େଦଲି ... ତୁ ଖା.. ମେତ अେପiା କେର ନା... ଶୁକୀ ତୁ ବହୁତ ଭଲ...ଆଇ
ଲବ୍ ୟୁ...!!
ଶୁକୀ କହି ଲା - ବାବୁ ମଁୁ ତୁ ମ ପାଖେର अଛି ! ତୁ େମ େଶାଇ ଯା..! କି ଛି େହବ ନି ...!!

ନି .. !! ଶୁକୀକୁ ନି ଜ ଆଡକୁ ଟାଣି ଆଣିେଲ ସ ାଇଁବାବୁ ..!
ଶୁକୀ କ'ଣ କରି ବ! ତା' ବୁ fି ହଜି ଗଲା! ବାଧ େହାଇ େସଇ ଖଟିଆେର େଶାଇଗଲା
ଛାତେର ଛାତି ମି ଶାଇ! ରାତି ଚାରି ଟାେର ସ ାଇଁବାବୁ , ନି ଦ ଭାିଲା! େଦଖି ଲା ଖଟେର
ବି ବ¤ େହାଇ ଶୁକୀ େଶାଇଛି ! ତା େଯୗନ ସଂଭାର େଦଖି ସ ାଇଁବାବୁ ନି ଜକୁ ସାଳି

ତ
ିକ

ା

ପାରି େଲ ନାହY! େସ ଶୁକୀ ପତି ଆକୃ . େହାଇ ଶାରୀରି କ ସଂପକ ାପନ କେଲ! ଶୁକୀ
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ନି ଶାେର ଚୁ ର୍ ସ ାଇଁବାବୁ ! େସ କହି େଲ-ତୁ େମା ପାଖେର ଶୁअ...!! ମେତ ଭଲ ଲାଗୁ

ଇ
-ପ

ଲାଜେର କି ଛି କହି ପାରି ଲା ନାହY! ସକାଳ େହଲା େସ ଚୁ ପ୍ ଚାପ୍..ନି ରବେର ମଥା େପାତି

ଆ

ହ
ାନ

ବସି ରହି ଲା! ସ ାଇଁବାବୁ େକେତ କ'ଣ କହି େଲ! େସ ଉ^ର େଦଲା ନି ..! ଲାଜେର ମୁହଁ
ଆହାନ ଇ-ପତି କା ସ!ୂ # ନି ଃଶୁ% ବି ତରଣ େହତୁ ଡା େଜାତି ପସାଦ ପ*ନାୟକ, -ାରା ପତି .ି ତ ଓ ପକାଶି ତ
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ତଳକୁ େପାତି େଦଲା...!!
ଏହି ଲାଜ େବଶୀ ଦି ନ ମନେର ବସା ବାjି ରହି ଲା ନାହY! ଏମି ତି ଲାଜ ଲାଜ
ଭିତେର ସ ାଇଁବାବୁ , େଯୗନ iୁଧା େମtି ଚାେଲ ସବୁ ରାତି େର! େପମ अj! େପମେର
ନଥାଏ ମାଲି କ ଚାକରାଣି ପେଭଦ! ନା ଜାତି ଧମର ପତି ବjକ! େପମ ଶାସ ତ! େପମ
अମªାନ! ସ ାଇଁବାବୁ ଆଗ अେପiା ଶୁକୀକୁ ବହୁତ ଭଲ ପାଆrି ! ତାକୁ ଦାମି କା ଶାଢି ଆଣି
ଦି अrି ! େସ ପି େj...!! ତା' େବକେର ସୁନା ମାଳି , କାନେର ସୁନା ଫୁଲ ଝଟେକ! ତା'
ଆଭୁ ଷଣ େଦଖିେଲ ପାହାଡୀ अରଣେର ବସr େଫରି ଆେସ ମନ େଯୗବନେର ପାହାଡୀ
ଝରଣା କୁ ଳୁ କପଳୁ ସଂଗୀତର ମୂନା େତାେଳ..! ଶୁକୀ ସ ାଇଁବାବୁ , ଭଲ ପାଇବାେର
ଆତGହରା େହାଇ ପେଡ େଯମି ତି...!! ଆନD ହY ଆନD... ସ ଗୀ ୟ ଆନDେର ତା' ମନ
ମାନସ अମାନି ଆ ପiୀ ପରି अନr ଆକାଶେର ଉଡି ବୁ େଲ..!!
ହାତେର ମୁଠା ମୁଠା ଟ,ା; अଭାବ କି ଛି ନାହY...!! ଶୁକୀ ଏେବ ଘରର ଚାକରାଣୀ

ବାଡ! ନତୁ ବା ସବୁ ପତି ପତ ୀର ଭୂ ମିକାେର ଦୁ େହଁ ଦୁ ହY,ର ଆତGାର ମି ଳନ ଘର ଭିତେର!
ସାହି ପେଡାଶୀ ¤ୀମାେନ ଟୁ ପୁର ଟାପର େହେଲଣି! ଶୁକୀର େବଶଭୁ ଷା େଦଖି ସବୁ
ମାଇପି ଈଷା! ଯାହା ନୁ ଖୁରା ମୁhକୁ େଟାେପ େତଲ ନଥିଲା େସ େବକେର ସୁନା ମାଳି
ପକାଇ ଝଲ ମଲ.. ଯାହା େଦହେର ମଇଳା ଫଟା ଲୁ ଗାେର ଲାଜ ଢା,ି ପାରୁ ନଥିଲା ତା

ତ
ିକ

ା

େଦହେର ପାଟ ଶାଢୀ..! ଚାକରାଣୀ ନି ଜ ଘରକୁ ନଯାଇ ସାରା ରାତି ସ ାଇଁ ବାବୁ , ଘେର
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ନୁ େହଁ ମାଲି କିଆଣୀ! େତେବ ସାହି ପଡି ଶା କହି େବ କ'ଣ େବାଲି ବାହାେର ଟିେକ ଛାଡ

ଇ
-ପ

ସମୟ ବି ତୁଛି ! ଛି ଛି ମୁହଁକୁ ଲାଜ ନା ସରମ अଛି ... ଏେତ अଲାଜୁ କ..! ସ ାଇଁବାବୁ ଚରି ତ

ଆ

ହ
ାନ

ହୀନ! େସଇ ଆଦି ବାସୀ େଟାକି ସାଥିେର ଲଟର ପଟର! ଛି ଛି .. ସ ାଇଁବାବୁ ର ଜାତି େଗାତ
ଆହାନ ଇ-ପତି କା ସ!ୂ # ନି ଃଶୁ% ବି ତରଣ େହତୁ ଡା େଜାତି ପସାଦ ପ*ନାୟକ, -ାରା ପତି .ି ତ ଓ ପକାଶି ତ
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ନାହY! ମାଇପି ମାନ, ଟାହି ଟାପରା ଏେବ ହାଟେର ପଡି ଦାhେର ଗଡୁ ଛି  ଶୁକୀକୁ କି ଏ
େକମି ତି େଦଖାଇ ଶି ଖାଇ କହrି ! ଶୁକୀ େସ ସବୁ ଶୁେଣ ଓ ଜାେଣ ତଥାପି କାହାରି କୁ କି ଛି
ନ କହି ବାଟ ଚାେଲ! େସ ଭାେବ, ହାତୀ ଯାଉଛି ବଜାେର.. କୁ କୁ ର ଭୁ କୁ ଛି ହଜାେର..!
େମା ସ ାଇଁବାବୁ ଭଲ ତ ମଁୁ ଭଲ..! କାହାର େପାଡା ଜଳା େହେଲ େମାର କି ଯାଏ..!!
ସ ାଇଁବାବୁ କହୁଥିେଲ, ତା, ବାପା ମାଆ କୁ ଆେଡ ଗsାମରୁ କାଲି ଆସି େବ
ମାଲକାନଗିରି! ଏ ଜଲ ରାଇଜକୁ େଦଖି ବାକୁ ତା,ର ପବଳ ଇଛା! ତା, ବାପା ମା'
ବହୁଥର ଚି ଠି େଲଖି େଲଣି ଗଁା ଆେଡ ବୁ ଲା ବୁ ଲି କରି ଆସି ବା ପାଇଁ! ନୂ ଆ ଚାକି ରୀ େବାଲି
ଯି ବାକୁ ତର ନାହY! ବି ଡିଓ ସବୁ ସମୟେର କାମ ଚଳ ସାରି ବାକୁ ପାଟି କରrି !
ମାଲକାନଗିରିକୁ ନୂ ଆ ନୂ ଆ ଜି ଲAାପାଳ ଆସrି ! େତଣୁ େସମାେନ ମଧ େବଶି ଠାଣିେର
କଥା କହrି ! େସମାନ,ର େକୗଣସି କାମେର ତି େଳ ବି अଭିତା ନଥାଉ ପେଛ iମତା
ପେୟାଗ କରିବାେର ମା| !

ମାଲକାନଗିରି ଜି ଲAାଟି ଓଡି ଶାର ସୀମାrବ^lୀ अଳ! ମାଥିଲି ଠାରୁ େମାଟୁ ପଯr
ଛତି ଶଗଡ ରାଜର ସୀମା ଶ କରି ଥିବା େବେଳ େମାଟୁ ଠାରୁ ଚି ତେକାhା ପଯr ଆj
ପେଦଶର ସୀମା ଲାଗି ରହି ଛି! ଆଦି ବାସୀ ଗଁା ପାଖାପାଖି ବୀୟ ଶରଣାଥୀ, ଗାମ!
ଆଦି ବାସୀ, ନି ଜସ ଭାଷା ଥିେଲ ବି େଦଶୀଆ ଭାଷାେର ସମେ` ଭାବ ବି ନିମୟ ହୁअrି !

ତ
ିକ

ା

ବୀୟ ଶରଣାଥୀମାେନ ବଳା ଭାଷାେର ନି ଜ ନି ଜ ଭିତେର କଥା ବା^ା େହେଲ ମଧ
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ଧମକ ଚମକ େବଶୀ! କଥା କଥାେର ଚାକି ରୀ ଖାଇ େଦବି ! ସସେପh କରି େଦବି !

ଇ
-ପ

ଓଡି ଆ, େଦଶୀଆ, େକାୟା, ହି Dୀ ଆଦି ସବୁ ଭାଷା କହି ପାରrି !

ଆ

ହ
ାନ

େତଣୁ େଦଶୀଆ ଭାଷା େହଉଛି अବି ଭx େକାରାପୁଟର କଥିତ ଭାଷା! ଯାହାକି
ଆହାନ ଇ-ପତି କା ସ!ୂ # ନି ଃଶୁ% ବି ତରଣ େହତୁ ଡା େଜାତି ପସାଦ ପ*ନାୟକ, -ାରା ପତି .ି ତ ଓ ପକାଶି ତ
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ଓଡି ଆ ଭାଷା ଠାରୁ ସ } ଭିନ !
ସ ାଇଁ, ବାପା ମା' ବହୁ ଥର ଚି ଠି େଲଖିେଲଣି ଗଁାକୁ ଆସି ବା ପାଇଁ! ମାତ ଛୁଟି ନାହY
େବାଲି ଗଁାକୁ ଯାଇ େହଉ ନାହY! ଗଁା କଥା ମନେର ଚି rା କରି ଲାଭ ନାହY! ପୁअର ବି ଳa
େଦଖି ବାଧ େହାଇ ତା, ବାପାମା' ମାଲକାନଗିରି ବୁ ଲି ଆସି ବା ପାଇଁ ଚି ଠି େଲଖି ଥିେଲ!
ଆଜି

ସକାେଳ ସ ାଇଁବାବୁ , ବାପାମା' ମାଲକାନଗିରି

ବସ୍ |ାhେର ଆସି

ପହିେଲ! ସ ାଇଁବାବୁ ବସ୍ |ାh ଯାଇ େସ ଦୁ ହY,ୁ ପାେଛାଟି ଆଣିେଲ! ବାପାମା', ସହ
ଶୁକୀକୁ ପରିଚୟ କରାଇେଦେଲ ସ ାଇଁବାବୁ ! େସ ଘରର ସବୁ କାମ କେର! େରାେଷଇ
କେର! ଭଲ ରjାବଢା କରୁଛି ! ସ ାଇଁବାବୁ , ବାପା ଜଗବjୁ ଆଉ ମା ତୁ ଳସୀ ଶୁକୀକୁ
ଭଲ ପାଇେଲ! ତା କାମଧାମ ଶୁଣି େସହ କେଲ! ଶୁକୀ େସମାନ,ୁ ଓଳଗି େହଲା!
େସମାେନ ଆଶୀବାଦ କେଲ! ପୁअର ଭଲ ମD ସବୁ ବୁ ଝି ବୁ େବାଲି କହି େଲ! ଶୁକୀ ମୁh
ଟୁ ାରି ହଁ ଭରିଲା !

ଘରକୁ େଗାଟିଏ ପୁअ! ଚାକି ରୀ େହଲା, ଘରକୁ େବାହୂଟିଏ େଲାଡା! ରjା ବଢା କରି ବାକୁ
କି ଏ अଛି ! ବୁ ଢା ବୁ ଢି ମଣିଷ! ଭଲ ଶଶୁର ଘର, ଝି अ େଗାେଟ ଚାଉଳେର ଗଢା, ଶି iିତା,
ସୁଶୀଳା, ଗୁଣବତୀ! େଯୗତୁ କ ବି ଭଲ ମି ଳିବ! ଝି अର ବାପା ପଶୁ ଡାxର! ସ ାଇଁବାବୁ ବାପା
ମା', କଥାେର ରାଜି େହେଲନି ! କାରଣ ନୂ ଆ ଚାକି ରୀ! େରଗୁଲାର େହାଇନି !

ତ
ିକ

ା

ତରତରେର ବାହା େହାଇଗେଲ ଘର ଚଳି ବା କ| େହାଇ ପଡି ବ! ତଥାପି ବାପାମା', ଏକ
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ରାତି େର କଥା ପଡି ଲା, ସ ାଇଁବାବୁ , ବି ବାହ ପ`ାବ େନଇ ବାପାମାଆ ଆସି ଛrି !

ଇ
-ପ

ଜି ଦି, ବାହା େହବା ପାଇଁ! ତୁ ଳସୀ ରାଣ ନି ୟମ ପକାଇେଲ! ମା' େକେତ କାD େବାବା

ଆ

ହ
ାନ

କଲା! ପରଦି ନ ସjାେର ବାପାମା' ତା,ର ବସେର ବହGପୁର େଫରିଗେଲ! ସକାେଳ
ଆହାନ ଇ-ପତି କା ସ!ୂ # ନି ଃଶୁ% ବି ତରଣ େହତୁ ଡା େଜାତି ପସାଦ ପ*ନାୟକ, -ାରା ପତି .ି ତ ଓ ପକାଶି ତ
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ଶୁକୀ ଆସି ଲା! ସ ାଇଁବାବୁ ,ର ମନ ଭଲ ନଥିବାରୁ େସ େଶଯେର ସକାଳ ୧୦ଟା ଯାଏଁ ପଡି
ରହି ଛrି ! ରବି ବାରଟା! େବାେଧ अଫିସକୁ ଯି ବାର ନାହY! ତଥାପି ଶୁକୀ ବାବୁ ,ୁ
ଉଠାଇଲା! ବାବୁ ନି ଦ ମଳମଳ ଆଖି େର अଳସ ଭାି ଉଠି େଲ! ମୁହଁ େଧାଇ ବଜାରକୁ
ବାହାରି େଲ! େଛଳି ମାଂସ କି େଲ େନଇ ଆସି େଲ! ଶୁକୀକୁ କହି େଲ ଭଲ କରି ରାେj!
ଶୁକୀ ତା'ର ରjା ରjି କରି ପରସି ଲା ଏବଂ େଶଷେର େସ ଖାଇଲା! ସ ାଇଁବାବୁ
କହି େଲ, ଶୁକୀ ତୁ ଘେର ରହି ବୁ... ମଁୁ ଗଁାକୁ ଯି ବି! ସାହକ ପେର େଫରିବି ! ବାପା ମା
ଆସି ଥିେଲ, ଯି ବା ପାଇଁ ବାଧ କରି ଛrି ! ଶୁକୀ ମୁh ଟୁ ାରି ଲା! କହି ଲା, ତୁ ରr ଯାଇ
ତୁ ରr ଆସି ବ! େବଶୀ ଦି ନ ରହି ବ ନାହY! ମେକ କୁ ଣୁକୁଣିଆ ଲାଗିବ !
ସାହକ ପାଇଁ େସୗଦା ପତ କି ଣା େହଲା! ଘେର ଚାଉଳ, ଡାଲି , େତଲ, ଲୁ ଣ ସବୁ
अଛି ! ଖାଇବାର अଭାବ ନାହY! ଶୁକୀ ହାତେର ବି ହଜାର ଟ,ା ଗୁsି େଦେଲ ସ ାଇଁବାବୁ
 େର ରହି ବୁ! େତା ବସାକୁ ଯି ବୁନି ... ମଁୁ ଗଁାରୁ
ପନି ପରି ବା ଆଣିବା ପାଇଁ! କହି େଲ -ଏ କାଟର

େଦଖୁ େଦଖୁ ସାହେଟ ବି ତିଗଲା ସ ାଇଁବାବୁ ଆସି ଏ ଯାଏଁ ନାହଁ ାrି ! ଶୁକୀ ବି ବତ
େହାଇ ପଡି ଲା! ସବୁ ଦି ନ ପରି ଦାh ଦୁ ଆେର ଚାହY ରହି ଲା ଆସି ବା ବାଟକୁ !
ତାକୁ କି ଛି ଭଲ ଲାଗିଲା ନାହY! ଦୁ ଇ ତି ନିଦିନ ପେର ବA କକୁ ଗଲା! ଚି ହା ଜଣା େଦଖି
ପଚାରିଲା! ସ ାଇଁବାବୁ େକେବ ଆସି େବ? ଜେଣ ପି अନ କହି ଲା, େସ ଆଉ ସାହ ପେର

ତ
ିକ

ା

ଆସି େବ! ବାହା େହବା ପାଇଁ ଯାଇଛrି ! ଟିେକ େଡରି େହବ !!

ଇ
-ପ

ବାହା କଥା ଶୁଣୁ ଶୁଣୁ ଶୁକୁରୀର ପାଦ ତଳୁ ମାଟି ଖସି ଗଲା! େଯମି ତି ଆକାଶଟା ତା'

ଆ

ହ
ାନ

ମୁh ଉପେର ଛି hିଗଲା! େସ ଏେବ କରି ବ କଣ? ତା େପଟେର ଦୁ ଇ ମାସର ଗଭ
ଆହାନ ଇ-ପତି କା ସ!ୂ # ନି ଃଶୁ% ବି ତରଣ େହତୁ ଡା େଜାତି ପସାଦ ପ*ନାୟକ, -ାରା ପତି .ି ତ ଓ ପକାଶି ତ
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େଫରି ବା ପଯr ଏଠି ରjା ବଢା କରି ଖାଇବୁ ! ସ ାଇଁବାବୁ େସାମବାର ଦି ନ ଗେଲ !
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ସଂଚରୁଛି ! େସ ବିବ ନା ମରି ବ...ଚି rା କରି ପାରୁନି ! ସ ାଇଁବାବୁ ତ ଦି େନ ବାହା େହବା
କଥା ପଦଟିଏ ବି କହି େଲ ନାହY! େକେତ ଛଳନା...େକେତ କପଟ ତା, ମନେର...!!
ଏ କଥା ଭାବି ଭାବି ଶୁକୀ ଆଖି ରୁ ଧାର ଧାର ଲୁ ହ ନି ଗିଡି ପଡି ଲା! େସ ଖାଇବା
ପି ଇବା ଭୁ ଲି ଗଲା! େସମି ତି ଘେର ପଡି ରହି ଲା अେନକ େକାହକୁ ଛାତି େର ସାଉଁଟି
ଧରି ...!!
ଦି ନା େକଇଟା ପେର ସ ାଇଁବାବୁ ଆସି େଲ ମାଲକାନଗିରି! ହାତେର ଝଟକୁ ଛି ବି ବାହ
ମୁଦି, େବକେର ଶଶୁର ଘରର ପଦ^ ସୁନା େଚନ୍! ପଦ ଯୁଗଳେର ବି ବାହର ଚି ହ ସ ରୂପ
ଚି ତି ତ େହାଇଛି अଳତାର ଦାଗ !
ଶୁକୀ କାଟେ ର ନାହY! ସ ାଇଁବାବୁ अେପiା କରି କରି ତା'କୁ ଡି ଆକୁ େଫରି ଯାଇଛି
ମନ ଦୁ ଃଖେର! େସ ଆସି ବ େବାଲି ବହୁ ସମୟ अେପiା କେଲ! ଶୁକୀ ଆସି ଲା ନାହY!
ସକାଳ େହାଇ ଦି ନ ବାରଟା େହଲା! ତଥାପି ଆସି ଲା ନାହY! ସ ାଇଁବାବୁ ଗେଲ ଶୁକୀର

ମୁhର େକଶ अଲରା! ଦୁ ଆର ତାଟ େମଲା ରହି ଛି...!! ସ ାଇଁବାବୁ ବାହାେର ଠି ଆ େହାଇ
ଡାକି େଲ-ଶୁକୀ...ଶୁକୀ...
ଉଠ୍.....ମଁୁ ଆସି ଛି...!!
ଶୁକୀର ନି ଦ ଭାିଗଲା..! େସ ଉଠି େଦଖିଲା-ସ ାଇଁବାବୁ ..! କଇଁ କଇଁ େହାଇ

ତ
ିକ

ା

କାDିଲା! ତା' अମାନି ଆ ଆଖି ରୁ अବି ଶାr ଲୁ ହ ଧାର େଯେତ ସବୁ ନଈ େହାଇ େବାହି
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େସଇ ଝାଟି ମାଟିର ଘରକୁ ! ଶୁକୀ କୁ ଟୀର ଭିତେର ଭୂ ଇଁେର େଶାଇଛି ହେତାାହ େହାଇ!

ଇ
-ପ

ଗଲା! େସ କହି ଲା-ତୁ ମ ଚାବି ନି अ... ଏଠାରୁ ତୁ ରr ଚାଲି ଯାअ....! ମେତ ଡାକନି ... ମଁୁ

ଆ

ହ
ାନ

ତୁ ମ ମୁହଁକୁ େଦଖି ବାକୁ ଚାେହଁ ନାହY! ତୁ େମ ଦଗାଦି ଆ ମଣିଷ... ତୁ େମ ପର େଦଶୀ...
ଆହାନ ଇ-ପତି କା ସ!ୂ # ନି ଃଶୁ% ବି ତରଣ େହତୁ ଡା େଜାତି ପସାଦ ପ*ନାୟକ, -ାରା ପତି .ି ତ ଓ ପକାଶି ତ
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ବି େଦଶୀ!! ଶୁକୀ ଚାବି େପ¥ାଟିକୁ ଦାh ଦୁ ଆରକୁ େଫାପାଡି େଦଲା अଭିମାନେର!
ସ ାଇଁବାବୁ କି ଛି ନ ଉ^ର େଦଇ େସଠାରୁ ଚୁ ପ୍ ଚାପ୍ େଫରିଆସି େଲ! େସ ଭାବି େଲ-ଶୁକୀ
ବି ବାହ କଥା େବାେଧ ଜାଣି ପାରି ଛି! େସଥିପାଇଁ ରାଗେର ଗରଗର େହଉଛି ! ବି ବାହ
ପବ
ୂ ର
 ୁ ତା'ର ବି ମତାମତ େନବାର ଥିଲା !
ଶୁକୀ କାେଳ ଆସି ବ ଭାବି ବହୁ ସମୟ ଚାହY ରହି େଲ ସ ାଇଁବାବୁ ! େହାେଟଲେର ଦି ନ
ଦି 'ଟାେର କ'ଣ ଦି 'ଟା ଖାଇେଲ! ସଂଧା େହଲା ଶୁକୀର େଦଖା ନାହY! ରାଗିଛି େବାେଧ!
େଡରି େହଲା େବାଲି अଭିମାନ କରି ଛି! େସ ତ ଭାରି ସରଳି ଝି अଟିଏ! ଏେତ ନି .ୁର
େହଲା େକମି ତି? େସ ିର େହାଇ ରହି ପାରି େଲ ନାହY! ପୁନ ଶୁକୀ ନି କଟେର େମାଟର
ସାଇେକଲେର ପହିେଲ! ଶୁକୀ େସମି ତି କୁ ଡି ଆଟିେର ମୁହଁ ମାରି େଶାଇଛି ! ତା'ର ଏ
ଦୁ ନି ଆେର କି ଏ अଛି ! ତା' ଦୁ ଃଖ ଶୁଣିବାକୁ ! ବାପା ମା' କି ଏ अଛି େଯ...ବି ପଦ େବଳକୁ
ଆହା କରି ବ!ତାକୁ ଏ ସଂସାରେର ସମେ` ଏକା କରି ଦୁ ଃଖ ଦରି ଆେର ଭସାଇ ଚାଲି

ପର ଘେର ବାସି ପାଇଟି କରି ଜୀବନ ଧରଣ କରିବା ଛଡା अନଗତି ନାହY!
ପରେଦଶୀ ସ ାଇଁବାବୁ ... ମନେର ନି ଜର େବାଲି ଭାବି ଭାବ ଲଗାଇଥିଲା ଶୁକୀ! େଶଷେର
େସ ବି ଦଗା େଦଲା..!
ସ ାଇଁବାବୁ କୁ ଡି ଆ ଭିତେର ଡାକି ଡାକି ପଶି େଲ! ଶୁକୀକୁ ଭୂ ଇଁରୁ ଉଠାଇେଲ ହାତ

ତ
ିକ

ା

ଧରି ! ତା' ମୁହଁଟି ଶୁଖି କଳା କାଠ ପାଲଟି ଯାଇଛି ! ଦୁ ଇ ତି ନିଦିନ େହଲା କି ଛି ପାଣି କି
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ଗେଲ !

ଇ
-ପ

େପଜ ପି ଇନି ..! େପଟେର ଆହାର ମୁେଠ ପଡି ନି! ସ ାଇଁବାବୁ କହି େଲ, େମାର େଡରି େହଲା

ଆ

ହ
ାନ

େବାଲି ତୁ ରାଗିଛୁ ନା ଶୁକୀ... େମା ଭୁ ଲ େହାଇଗଲା! ଏେବ ଘରକୁ ଆେସ ରjା ବଢା
ଆହାନ ଇ-ପତି କା ସ!ୂ # ନି ଃଶୁ% ବି ତରଣ େହତୁ ଡା େଜାତି ପସାଦ ପ*ନାୟକ, -ାରା ପତି .ି ତ ଓ ପକାଶି ତ
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କେଲ ଖାଇବା! ଶୁକୀ କହି ଲା, ମଁୁ କି ଏ...? ଚାକରାଣୀଟିଏ... ତୁ ମ େମା ଭିତେର କି ସଂପକ
ରହି ଛି?
େସମି ତି କହନା ଶୁକୀ.. ଏେବ ଘରକୁ ଚାଲ, େସଠାେର କଥା େହବା..!!
ଶୁକୀର ଉପାୟ ଶନ
ୂ ! େସ ମାନ अଭିମାନ କରି କ'ଣ କରି ପାରି ବ ?
ନି ଜର େବାଲି କି ଏ अଛି େଯ...?
 କୁ ଗଲା! ରjା ବଢା କରି ରାତି େର
ବାଧ େହାଇ ସ ାଇଁବାବୁ , ଗାଡି େର ବସି କାଟର
ଏକ ଖଟେର ଶୟନ କଲା! अେନକ ଥର ଶୁକ ୀ ରାତି େର ଖାଇ ପି ଇ େସଠାେର ରେହ!
ସ ାଇଁବାବୁ , ମି ଠା ମି ଠା କଥାେର अେନ ସପନ େଦେଖ! େସ ତାକୁ ନି ଜର କରି ନିଏ ରାତି କ
ପାଇଁ! ଦି ନରାତି େସବା କେର, ରାjିବାଢି ପତ ୀ ପରି ଖାଇବାକୁ ଦି ଏ, ଏେତ େସବା କେର,
¤ୀର ସୁଖ ଦି ଏ.. େହେଲ ¤ୀ େବାଲି अଧି କାରଟିଏ ଥରଟିଏ ବି ମାଗି ପାେର ନା! କି ଛି ହାତ
େଟକା ଶାଢୀ, ଚୁ ଡି ଆଉ ମାସି କ େକଇ ଟ,ାେର ତା ଭାଗ ତାକୁ େଫରାଇ ଆେଣ

େସ ଏକ अଖାତ ପାହାଡ ମୂଲକର ଜଲୀ ନି ସ ଆଦି ବାସୀ ଝି अଟିଏ ..! େଯଉଁ ମୂଲକେର
ଶି iା ନାହY, ସଂ:ାର ନାହY, ମଦର ଦୁ ଗjେର ଚହଟି ଉେଠ अରଣ ରାଇଜ! େଯଉଁ େପାଡା
ମାଂସର ଧଆ
ୂ ଁେର ଆକାଶ ଆଛନ ! େଯଉଁଠି କD ଫଳ ମୂଳେର େପଟର େଭାକ ମେର,
େଯଉଁଠି ବରଡା ପତର ନୁ ଇଁ କୁ ଡି ଆେର ଦି ନେର ସୂଯ ଆଉ ରାତି େର ତାରା ଦି େଶ,

ତ
ିକ

ା

େଯଉଁଠି େଭାରର ଭୂ େଗାଳେର ସ ାiରି ତ ଚି ର अବେହଳି ତର ପଦ ଚି ହ.. େସଇ ମାଟିର ଝି अ
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ଚାକରାଣୀର ତଳ ପାହାଚକୁ ! େସ ତ ବାମନଟିଏ... ଚDକୁ ହାତ ବଢାଇବା ଆfା ମାତ!

ଇ
-ପ

ଶୁକୀ; େକମି ତି ଆତG ବି େଭାର େହାଇ କହି ଥାrା... ମଁୁ ତୁ ମର ପତ ୀ....! େକମି ତି

ଆ

ହ
ାନ

अଧି କାରଟିଏ ମାଗିଥା'r ମଁୁ ତୁ ମର अfାିନୀ େବାଲି ? ମନେର अେନକ ପଶ ଉ,ି
ଆହାନ ଇ-ପତି କା ସ!ୂ # ନି ଃଶୁ% ବି ତରଣ େହତୁ ଡା େଜାତି ପସାଦ ପ*ନାୟକ, -ାରା ପତି .ି ତ ଓ ପକାଶି ତ
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ମୁhର ଝାଳ ତୁ hେର ମାରି ଛି! କି m ପାଇଛି କଣ? ତା' ଭିଟା ଆଜି ଜଳମଗ, ତା
ଶସଶାମଳା ଭରା ଚାଷଜମି ଜଳ ପªବନ! େସ ଏକ ସ ାଧୀନ େଦଶର ପରାଧି ନ ନାଗରି କ!
ତା ନି ଜମାଟିେର େସ ଜେଣ अାତ ଦାଦନ! ତା'ର ଭିଟ ମାଟି अଛି ନା ଚାଷ କରି ବାକୁ
ଖେh ଜମି ଗୁେ¶ अଛି ! େସ ଯୁବ अବାେର ଜେଣ ଧାିଡୀକୁ ଭଲ ପାଇ ଉଦୁ ଲି ଆ ଆସି
ରହି ଥିଲା ମାଲକାନଗିରିେର! ତା'ଗଭରୁ ଜାତ ଶୁକୀ! ମା' େସାaାରୀ ତାକୁ ଜନG େଦଲା
ପେର ରx ଶନ
ୂ  େହାଇ ଆଖି ବୁ ଜି ଲା େଦଲା ଚି ରଦି ନ ପାଇଁ! ମା' ପରି ମଦନା କୁ ଲି ଦୁ ଃଖ
ପଡି େକେତ ଝଡ ଝsାେର ବାଇ ଆସି ଛି ଶୁକୀକୁ ! ଏେବ ବାପା ମଦନା ଆଖି ବୁ ଜି ଲା
ପେର अନାଥ !
ଶୁକୀ ଦି େନ ନି ଜର ଘର-ାର ନାହY େବାଲି ସ ାଇଁବାବ,ୁ କହି ଲା! େସ େକେତଦି ନ
ଆଉ ପରଘେର ଭଡାେର ରହି ବ! େସ ବି େଗାେଟ ସରକାରୀ ଜାଗାେର କୁ ଡି ଆ କରି
ରହି ବ! ପଇସା ପତ ହାତେର ନଥିବାରୁ କୁ ଡି ଆ ଖେh େତାଳି ପାରୁନି ..!! ସ ାଇଁବାବୁ ଶୁକୀ

ଏେବ ଖୁବ୍ ଆନDିତ! ବା`ବେର ସ ାଇଁବାବୁ େକେତ ଭଲ ମଣିଷ...! ଏମି ତି ପେରାପକାରୀ
ମଣିଷ େସ େକେବ େଦଖିନି! ତା'ର ବହୁ ଦି ନର ସ ପ ପର
ୂ ଣ େହଲା! ସ ାଇଁବାବୁ
େବେଳେବେଳ ଶୁକୁରୀକୁ ଥ*ା ମଜାେର କହrି , ଶୁକୀ ତୁ ବାହା େହବୁ େକେବ? େତାର
ବୟସ େହାଇଗଲାଣି! ଶୁକୀ ବି ମଜାେର କେହ, ତୁ େମ ବାବୁ ତ ବୁ ଢା େହଇ ଗଲଣି... ତୁ େମ

ତ
ିକ

ା

ଧାିଡୀ ଆଣିବ େକେବ...? ଆମ ଆଦି ବାସୀ କୁ େଳ ତୁ ମ ବୟସର ଧଡାକୁ େଡାକରା
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ମନ କଥା ଜାଣିପାରି ପା ହଜାର ଟ,ା େଦଇ କୁ ଡି ଆ ଖhକ ବନାଇ େଦେଲ! ଶୁକୀ

ଇ
-ପ

(ବୁ ଢା) ଭାବି କି ଏ େଟାକି େଦବ ନି ...!!

ଆ

ହ
ାନ

ସ ାଇଁବାବୁ ହସrି ! ମଁୁ େଡାକରା େହାଇଗଲି ! ହଁ ...ତୁ ଆଗ ବାହା େହେଲ...ମଁୁ ପେର
ଆହାନ ଇ-ପତି କା ସ!ୂ # ନି ଃଶୁ% ବି ତରଣ େହତୁ ଡା େଜାତି ପସାଦ ପ*ନାୟକ, -ାରା ପତି .ି ତ ଓ ପକାଶି ତ
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ମାେର! େହେଲ କହି ବା ପାଇଁ େସ ସାହାସ... େସ ଦ ନାହY... ଶୁକୀ ମନେର!
ରାତି ..... ପବ
ୂ  ପରି ଏକ ଭିନ ରାତି େବାେଧ...
ଶୁକୀ େଶଯେର ପଡି ଛି େହେଲ ନି ଦ ନାହY! ସ ାଇଁବାବୁ େଶାଇ ପଡି େଲଣି ଖଟେର!
ଗାଡି େର ଆସି କª ାr! ଥ«ା ପଣ! ଶୁକୀ ମନରୁ ସବୁ ମାନ अଭିମାନକୁ ବଜନ କରି
ସ ାଇଁବାବୁ , େଗାଡ େମାଡୁ େମାଡୁ େଦଖିଲା, ପାଦେର अଳତାର ଦାଗ!
ବି ବାହ ସrକ! ତା' େପମ ଦୁ ନି ଆେର अଗି ସଂଚରି ଗଲା! ତା ଆଖିରୁ ଦୁ ଇ େଟାପା
ଲୁ ହ ଝରି ସ ାଇଁବାବୁ , ପାଦେର ଠପ୍ ଠପ୍ ପଡି ଲା! ହଠାତ ସ ାଇଁବାବୁ , ନି ଦ ଭାି
ଗଲା! େସ ଶୁକୀକୁ ବାହୁବjନେର ନି ଜ ଆଡକୁ ଟାଣି େନଇ କହି େଲ, ତୁ େମାର ପଥମ
େପମ... ତୁ େମାର ପଥମ େପମି କା! ତେତ ମଁୁ ଭାରି ଭଲ ପାଏ!
ଶୁକୀ अଭିମାନେର କହି ଲା, ସବୁ ମି ଛ, ମେତ ପଦଟିଏ ନ କହି .. ତୁ େମ ଲୁ ଚି ଲୁ ଚି
ବାହା େହାଇଗଲ...! କାହYକି.... ମଁୁ କି ଏ..?

େସ ଗଁାେର ରହି ବ, ତୁ େମା ପାଖେର ରହି ବୁ ସବୁ ଦି ନ ପାଇଁ! ତେତ ମଁୁ ଭୁ ଲି ବି ନାହY!
ଶୁକୀ କହି ଲା, ଯଦି ଏଇ କଥା ସତ.. େମା ମଥାେର ସି Dୂର ଦି अ.. ମେତ ¤ୀ ଭାବେର
ଗହଣ କର..!
ସ ାଇଁବାବୁ କହି େଲ, ନି ୟ େତା ମଥାେର ସି Dୂର ପି jାଇବି !

ତ
ିକ

ା

େସାମବାର ଦି ନ! ସୁf ସାନ ସାରୀ ଶି ବ ମDିରେର ଶୁକୀ ମଥାେର ସି Dୂର ଲଗାଇେଲ
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ସ ାଇଁବାବୁ କହି େଲ, ତରବରେର ବାହା ଘରଟି େହାଇଗଲା! ବାପାମା' ବାଧ କେଲ!

ଇ
-ପ

ସ ାଇଁବାବୁ ! ଫୁଲହାର ବି ଗଳାେର अଦଳବଦଳ େହଲା...!! ଶୁକୀ ପତ ୀର ମଯାଦା ପାଇ

ଆ

ହ
ାନ

ମଥାେର ଓଢଣୀ ଚାଣି ପାଦତେଳ ପଣିପାତ େହଲା! ବାହGଣ, ଠାରୁ ଦୁ େହଁ ଆଶୀବାଦ
ଆହାନ ଇ-ପତି କା ସ!ୂ # ନି ଃଶୁ% ବି ତରଣ େହତୁ ଡା େଜାତି ପସାଦ ପ*ନାୟକ, -ାରା ପତି .ି ତ ଓ ପକାଶି ତ
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େନେଲ!
ଶୁକୀର अେନକ ଦି ନର ସ ପ ସଫଳ େହଲା! େସ ଆଉ ଚାକରାଣୀ ନୁ ହଁ ... କନି .
ଯୀ, ଧମପତ ୀ ସମାଜେର ନୂ ତନ ପରି ଚୟ େନଇ ବିଲା! ମଥାେର ସି Dୂର ନାଇଲା
ଶୁକୀ! ତା େଦହେର ବି ରାଜମାନ େହଲା ର େବରର ଶାଢୀ ! ହାତେର ନାଲି ଚୁ ଡି !
ମନେର अଜସ ଆନD.... अବ#ନୀୟ..!! ଏମି ତି ସୁନାର ସଂସାର ଦି ନା େକେତ
ଚାଲି ଲା.. !!
କଥାେର अଛି , ସୁଖଟା େବଶୀ ଦି ନ ରେହନି ! ସତେର ସୁଖ ଦି ନଗୁଡିକ ଚଳ
ସରି ଯାଏ! େସ ଦି ନ ଥିଲା ଏକ ଦାରୁଣ ଦୁ ଃଖର ମୁହୂ^! ସବୁ ଦି ନ ପରି ଶୁକୀ ଟିଭି ଲଗାଇ
ସଂଧା ଆଠଟାେର! େଦଖି ଲା, ମାଓବାଦୀ, -ାରା ଜେଣ ଠି କାଦାର,ୁ ହତା, ଜେଣ
େଜଇ,ୁ अପହରଣ, ଦଶଟି ଗାଡି େର ନି ଆଁ ଲଗାଇ େପାଡି େଦଇଛrି ମାଓବାଦୀ..!
ଏ ଖବର ଓଡି ଶା ସାରା ବାପି ଗଲା! ଶୁକୀ ଜାଣି ପାରି ଲା ସ ାଇଁବାବୁ ,ୁ अପହରଣ

କାମ ବD କରିବାକୁ ଠି କାଦାର େବେହରାବାବୁ ,ୁ ଧମକ େଦଇଛrି ! କାମ ବD ନକେଲ
ପରି ଣାମ ଭୟାବହ େହବ! ଚାହଁୁ ଚାହଁୁ ସମୟ ବି ତିଗଲା!
ରାତି େର ସ ାଇଁବାବୁ େଫରି େଲ ନାହY ଘରକୁ ! ଶୁକୀ ଛାତି େର ଛନକା ପଶି ଲା!
ନଖାଇ ନପି ଇ ରାତି ସାରା କାDିଲା! ମା' ମାଉଲୀକୁ େନହୁରା େହଲା, ତା ମନର ମଣିଷକୁ
ଠାକୁ ରାଣିକୁ କୁ କୁ ଡା ବଳୀ େଦବାକୁ

ମନେର

ା

ବୁ ଢି

ତ
ିକ

ଭଲେର େଫରାଇ େଦବାକୁ

ଇ
-ପ

ମନାସି ଲା...!ସକାଳ େହଲା େପାଲି ସ ଗେଲ ଘଟଣା ଳକୁ ! ଠି କାଦର, ଶବ ଜବତ

ଆ

ହ
ାନ

େହଲା! ମାଓବାଦୀ, ହାତ େଲଖା ଚି ଠି ମି ଳିଲା! େସଥିେର ବA କ େଜଇ ସ ାଇଁ,ୁ अପହରଣ
ଆହାନ ଇ-ପତି କା ସ!ୂ # ନି ଃଶୁ% ବି ତରଣ େହତୁ ଡା େଜାତି ପସାଦ ପ*ନାୟକ, -ାରା ପତି .ି ତ ଓ ପକାଶି ତ
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େହବାର | ଉେଲA ଖ ରହି ଛି !
ଦି େନ ଗଲା ଦୁ ଇ ଦି ନ ଗଲା... ସ ାଇଁବାବୁ ଆଉ ଘରକୁ େଫରି େଲ ନାହY! ଗsାମରୁ
ସ ାଇଁବାବୁ ,

ବାପାମାଆ

ଟିଭି

େଦଖି

ଆଉ

ଖବରକାଗଜ

ପଢି

ଧାଇଁ

ଆସି େଲ

ମାଲକାନଗିରିକୁ କାD କାD େହାଇ! ଜି ଲAାପାଳ,ୁ ଯାଇ ଗୁହାରି କେଲ! େପାଲି ସ
ଯବାନମାେନ େକେତ ବଣ ଜଲେର େଖାଜି େଲ...! ତଥାପି ସ ାଇଁବାବୁ ,ୁ କି ଏ ପାଇଲା
ନାହY! େସ ମେଲ କି ବିେଲ କାହାରିକୁ ଜଣା ପଡି ଲା ନାହY! ମାେସ ଗଲା.... ଦୁ ଇ ମାସ
ଗଲା...! ସ ାଇଁବାବୁ େଫରି େଲ ନାହY ମାଓ କବଳରୁ...! ଆଶା ସବୁ ମଉଳି ଗଲା..! ବାପା
ମାଆ ଚାଲି ଗେଲ ଗsାମକୁ ! ବୁ ଝି ବାେର ବାକି ରହି ଲା ନାହY.... େସ ଆଉ ଜୀବି ତ ନୁ ହଁ rି
େବାଲି ..!
େଭା.. େଭା େହାଇ କାDିଲା ଶୁକୀ..! କାେଳ ସ ାଇଁବାବୁ ଦି େନ ନା ଦି େନ ତା'େକାଳକୁ
ଆସି େବ େବାଲି ଦି ନ ରାତି अେପiା କରି ରହି ଲା ଶୁକୀ! େକେତ ଦି ନ ପେର ତା ସଜବାଜ

େଫରି ଗଲା ତା' ଦାରି ଦ ଭା ଚାଳି ଆ ଘରକୁ ..! େସଇ ଭା ଘରଟି ତା' ମନର ମଣିଷର
ସrକ! ଆଉ େଗାଟିଏ ସrକ େହଲା ତା'େପଟେର ବଢୁ ଥିବା ସ ାଇଁବାବୁ , ସrାନ.!!
କି ଛି ଦି ନ ପେର ବି ଧବା ଶୁକୀର ଗଭରୁ ଜନG େନଲା ଏକ କନା ସrାନ! ମଳ
ବାେର ଜନG େହାଇଛି େବାଲି ନଁା ତା'ର ମୁଳି ! ଆଦି ବାସୀ ପର!ରାେର େଯଉଁ ବାରେର

ତ
ିକ

ା

ଯି ଏ ଜନG େହଲା େସହି ବାର अନୁ ସାେର ନାମ କରଣ ହୁଏ! େସାମବାେର ପୁअ ଜନG େହେଲ
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ସବୁ ମଉଳି ଗଲା! େସ ଆଉ ମଥାେର ସି Dୂର ନାଇଲା ନାହY! ଭାି େଦଲା ହାତର ଶ·ା!

ଇ
-ପ

ସୁମା ଆଉ ଝି ଆକୁ େସାମବାରୀ ଡାକrି .. ମଳବାେର ଜନG େହେଲ ଝି अକୁ ମୁଳି ଓ

ଆ

ହ
ାନ

ପୁअକୁ ମଳା କହrି ! ଏମି ତି ଆଦି ବାସୀ ପରି ବାରେର ନାମକରଣ अନାଦି କାଳରୁ ରହି ଛି!
ଆହାନ ଇ-ପତି କା ସ!ୂ # ନି ଃଶୁ% ବି ତରଣ େହତୁ ଡା େଜାତି ପସାଦ ପ*ନାୟକ, -ାରା ପତି .ି ତ ଓ ପକାଶି ତ
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ତା, ସମାଜେର ବାହGଣ ଡାକି ଖଡି ପାsି ପକାrି ନାହY! କି ନାମ କରଣ ଦି अrି ନାହY!
ଦି ସାରୀ, ପଜ
ୂ ାରୀ ସେବ ସବା..!!
ମୁଳି କୁ ବାର ବଷ େହଲାଣି...! ତାକୁ କି ଏ ଆଦି ବାସୀ ଝି अ କହି ବ ନାହY! ସ ାଇଁବାବୁ
ପରି େଗାରା ତକ୍ ତକ୍ ଶରୀର..! େସଇ ମୁହଁ... େସଇ େଚେହରା... ସେତ େଯପରି ଶାମୁକା
େଦହେର ମୁxା, ପ,ରୁ ପଦG ଜାତ ପରି ରୁପ ଲାବଣ ଝଟକୁ ଛି ଦାଉ ଦାଉ! ଶୁକୀ ଟିେକ
 ଚାD..! ଚ!ା ଫୁଲ ପରି ଝକ୍ ମକ୍.. !!
ଶାମଳୀ ବ# ରହି ବ..!! େହେଲ ମୁଳୀ ସ ଗର
ମୁଳି େବେଳ େବେଳ ତା' ମା'କୁ ପଚାେର- େମା ବାପା କି ଏ...?
ମେତ ଟାହି ଟାପରା କରୁଛrି , ମଁୁ କୁ ଆେଡ अଣବାବୁ ଆ ଝି अ..!
ଶୁକୀ ନରୁ^ର ରେହ..!! େସ କି ଛି କେହ ନି ...!! ମେନ ପଡି େଲ େକେବ େକେବ
ତା'ଆଖିରୁ ବୁ Dା ବୁ Dା େହାଇ କରୁଣାଶ ବି ଗଳି ତ େହାଇ ପେଡ...!! ତା'ସୁDର ନି ରିମାiୀ
ଝି अଟିକୁ ଦୁ ଇ ହାତେର ସାଉଁଟି ଆଣି ଛାତି େର ଜାବୁ ଡି ଧରି ବାହୁନି ବାହୁନି ଚି ¸ାର କରି

ତ
ିକ

ା

(ସଭାପତି , ଉ¸ଳ ସାହି ତ ସଂସଦ, ମାଲକାନଗି ରି)
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କାେD ଆଉ ତା ଭାଗକୁ ନି େD...!!

ଇ
-ପ

୧୧୯ କେଲାନୀ, ମାଲକାନଗି ରି

ଆ

ହ
ାନ

େମାନଂ:୯୪୩୭୭୭୯୪୪୭
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अrିମ ଯାତା
ଡାଲି େର

ଛୁ, େଦଇ ଝରକାଟା େଖାଲି େଦଲା ଚDନା।

ଦଲକାଏ ଝାsି ପବନ ସାକୁ ଏକାଧି କ

अଧୀର ସର

ଟାଣି େହାଇ

ପଳାଇ ଆସି େଲ େସ ଝରକା େଦଇ।
ଓଃ ! ପୁଣି କାହାର କ'ଣ େହଲା !
ଆଜି କାଲି

ଝରକା ବD ଥିେଲ ବି ପାଖ ପଡି ଶା ଘରୁ अବା¹ିତ

କାDଣା ସର େଯମି ତି କା¥ ଭିତର େଖାଳି ତା ହୃଦୟକୁ ରxାx କରି ବାକୁ
ପଳାଇ ଆସୁଛrି । େକାଭିଡ୍ ର ଏ ଦି ତୀୟ ଲହରୀଟା ଏମି ତି ମାରାତGକ
େହଇଛି େଯ, ହୃଦୟର ବି ଦାରକ ଚି ¸ାର ବି କି ଛି अପତାଶି ତ ଲାଗୁନି।

ଶୁଣି କାନ ବଧି ର େହଇଗଲାଣି। ସଂଶୟ ମନ ଆେବଗପ#
ୂ  େହଇଗଲା,
େହେଲ କ#-ୟ ପକୃ ତି  େହାଇ େସହି ଆତୁ ର ଶ ଆେଡ଼ अନୁ ଗାମୀ
େହଲା।
ଗୁମୁରା କାD ଭିତେର କି ଛି ଶk େସ ଠଉରାଇ ପାରି ଥିଲା। “େମା

ତ
ିକ

େପସର୍ କୁ କରର ସି ଟି ଲେଗଇ େଦଇ ଡଇଂ ରୁମ୍ କୁ ଆସି

ଆ

ହ
ାନ

ଶତପଥୀ

ପାରି ଲା ନାହY ଚDନା େକାଉ ମହଲାରୁ ଆସୁଛି ଏ ଗୁମୁରା କାDଣା।

ଇ
-ପ

ଡଃ ଆଭାsଳି

ା

ମାଆ… େମା ମାଆ... େତାେତ େଦଖି ପାରି ଲିନି” େହେଲ ଠଉେରଇ
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େସାଫା ଉପେର ବସି ପଡ଼ି ଲା। ମନ अ`ବ` େହଇଯାଉଥିଲା ହୁରି ପକାଇଲା, ଆେର
ଋଷି!!
-ମା ମଁୁ କA ାସ କରୁଛି । କଣ େହଲା?
_ ନାଇଁ ନାଇଁ ତୁ ଡି |ବ େହନା ।
अିର ମନକୁ ିରୀକୃ ତ କରି ବାକୁ େଚ|ା କଲା। ପୁଣି ଥେର କାେନଇଲା, େହେଲ
ସଠି କ ଭାେବ ଠଉରାଇ ପାରି ଲାନି େକଉଁ ମହଲାରୁ ଆସୁଛି େସ ଗୁମୁରା କାD। ସମ
ମହଲାରୁ ନା ନବମ ମହଲାରୁ, ନା କଡ ଘର ବି -୮ରୁ।
ନଭୁaୀ

अ*ାଳି କା 'ଦୁ ଗା େଦବୀ'ର अ|ମ ମହଲାେର ତା'ର ଘର। ଆଜି କାଲି

ପାୟ ସବୁ ଦି ନ େସାସାଇଟିର ହାଟ୍ସଆପ୍ ଗପ୍ ରୁ େକଉଁ ନା େକଉଁ ବA କ୍ ରୁ କି ଛି ନା କି ଛି
ଖରାପ ଖବର। ସୁପଭାତ ଜାଗାେର ଓମ୍ ଶାrି େଲଖି େଲଖି ମନ ଭାରି େହଇ ଗଲାଣି।
ପାୟ ସବୁ ବA କେର अତି କମ୍ େର ଚାରି ପାଟା େଫAାରେର ଘର ଆଗେର େକାଭିଡ୍

|ିକର, ୮-ବି େର େସ ବା,୍ ବାଲା,ୁ ବି େକାଭିଡ୍ ପଜି ଟିଭି େବାଲି ହାଟ୍ସଆପ୍ େମେସଜ
ଆସି ଥିଲା।
ଆଉ ସାହ ତେଳ େମେସଜ୍ ଆସି ଥିଲା େଯ ତା, ଘର ତଳ ମହଲା ୭-େଫAାରେର
ବି େକାଭିଡ୍ ପଜି ଟିଭ୍। େସଇଟା ତ ମି ହିର ସାହୁ, ଘର। ତା, ପତ ୀ ସରି ତା ତାର

ତ
ିକ

ା

ସା। ସରି ତାକୁ େଫାନ କରି ବୁ ଝି ଥିଲା େଯ ମି ହିର ବାବୁ ,ୁ କୁ ଆେଡ଼ ଆଗ ଜର
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ପଜି ଟିଭର |ିକର୍। ନବମ ମହଲାେର େସ ପsାବୀ ସ ାମୀ ¤ୀ, ଘର ଆଗେର ପଜି ଟିଭ୍

ହ
ାନ
ଆ

ପରି ବାରର ସମ`,ର େଟ| େହଲା।

ଇ
-ପ

େହଇଥିଲା ଆଉ େଟ| କଲା ପେର ତା,ର ପଜି ଟିଭ୍ ଆସି ଲା। ଆଉ ପେର ତା,
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ସରି ତା,ର ବି ପଜି ଟିଭ୍ ଆସି ଲା ପେର। େହେଲ ଝି अ ଚି ନୁ ଆଉ ତା, ଶାଶୁ
ଶଶୁର, େନେଗଟିଭ େବାଲି ରି େପାଟ  ମି ଳିଲା। ସରି ତା ଭଗବାନ,ୁ କୃ ତତା ଜଣାଇ
କହି ଥିଲା ‘ଯାହା େହଉ ମା, ବାବା,ର େନେଗଟିଭ ଆସି ଛି।’
ତା ପେର ହାଟ୍ସାପ୍ େର େକେତଥର ତା'ର କଣ େସ ସାହାଯ ଦରକାର େବାଲି
ପଚାରି ବୁ ଝି ଛି। କି m ସରି ତା କହrି "ସାନ ଭଉଣୀ ତ ଏହି ସହରେର ରହୁଛି । ଆପଣ
ବ` ହୁअm ନାହY। ଦରକାର େହେଲ ମଁୁ କହି ବି। ଧନବାଦ" େଗାେଟ ସାହ େହଇ
ଗଲାଣି ଆଉ କଥାବା^ା େହଇନି ସରି ତା ସାେର।
ପୁଣି ଥେର େସ ଲହରି ଆ କାDଣା ତା କାନେର ବାଜି ତାକୁ ସଜାଗ କରି େଦଲା।
ମନେର ତାର େକଜାଣି କାହYକି ପାପ ଛୁଇଁଲା। େଦା େଦା ପା େହାଇ େଫାନ୍ ଲଗାଇଲା
ସରି ତା, ନaରକୁ । ନaର ବି ଜି ଆସି ଲା। େହେଲ କି ଛି ସମୟ ପେର ସରି ତା ପାଖରୁ
ରି ଟଣ େଫାନ୍ କଲ୍ ଆସି ଲା ।

-କଣ େହଲା ବ` େହାଇ ପଚାରିଲା ଚDନା।
େକାହ ଭରା କ¶େର ସରି ତା କହି େଲ ମାଆ ଚାଲି ଗେଲ ।
--ମାଉସୀ ! ବି ସG ି ତ କ¶େର ପଚାରିଲା ଚDନା?
-ମାଉସୀ, ତ ଭଲ ଥିେଲ।

ତ
ିକ

ା

- "ହଁ ପରା। ତା,ର େନେଗଟିଭ୍ ରି େପାଟ  ବି ଆସି ଥିଲା। େହେଲ ତା,ୁ ଦୁ ଇ ଦି ନ
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-ହାେଲା! କହୁ କହୁ ସରି ତା अଧୀର େହାଇ ପଡ଼ି େଲ ।

ହ
ାନ
ଆ

ଆଉ अ³ିେଜନ୍ େଲବଲ୍ କମି ଗଲା।

ଇ
-ପ

ପେର ଜର ଆସି ଲା। େହେଲ ଦୁ ଇଦି ନ ରହି ଛrି କି ନାହY अବା ସା¼ାତି କ େହଇଗଲା।
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ତା,ୁ ଆଇସି ୟୁ େର ଆଡ଼ମି ଶନ କରି ବାକୁ ପଡ଼ି ଲା।
କଣ ଆଉ କହି ବି! ଆମ ମୁh ଖରାପ େହଇଗଲା। ହିଟାଲେର ଆଇସି ୟୁେର େବଡ୍
େଟ ମି ଳିଲାନି । େମାର ଆେମରି କା ବାଲା େଦଢ଼ଶୁର ନି ତିନ୍ ଭାଇ ତା, ସାକୁ କହି
େକୗଣସି ମେତ ସୁଲଗା ହିଟାଲେର ଆଇସି ୟୁେର େବଡେଟ େଯାଗାଡ଼ କରି େଦେଲ।
ଆaଲାନ୍ସେର ଗଲାେବେଳ ଚି ନୁ େଫାନ୍ େଟ େସଇ |ାଫ୍ ହାତେର ଧରାଇ େଦଇଥିଲା
ମାଆ, ପାଇଁ। ମାଆ ତା ସG ାଟ  େଫାନ୍ ବବହାର କରି ଶି ଖିନଥିେଲ। େତଣୁ ତା,
ସାେର ସ!କର ମାଧମ ଥିେଲ େକବଳ େସହି ହିଟାଲ୍ ର |ାଫ୍ ମାେନ।
େସଇ ଦି ନରୁ ତ ତା, ସାେର ଆମର ଆଉ କଥାବା^ା ବD। ଆଜି ସକାଳ
ନअଟା େବେଳ ଡାxରଖାନରୁ େଗାେଟ େଫାନ ଆସି ଥିଲା। ପଚାରି େଲ ମି ନତୀ େଦବୀ
ଆପଣ,ର େପେସt? ତା ପେର େଗାେଟ ହାଟ୍ ସାପ୍ େର ଫେଟାଟିଏ ଆସି ଲା। ପଚାରି
ଥିେଲ ଇଏ କଣ ଆପଣ, େପେସt? ଟିେକ ଭଲ କରି େଦଖm।

ତାପେର କହି େଲ େସ ଆଊ ନାହାrି । କି ଛି ଫମାଲି ଟିଜ୍ ପାଇଁ ଫମ ଫିଲପ୍ କରିବାକୁ
ପଡ଼ି ବ। ପରି ବାର ଜେଣ ସଦସ,ୁ ଏଠାକୁ ଆସି ଯାଆm।
ମି ହିର ଆଉ ମଁୁ ତ ଆଇେସାେଲସନେର अଛୁ। ବାପା ହିଟାଲ ଯି ବାର अବାେର
ନାହଁ ାrି । ସାନ ନଣD ମୀରା ତ ଏଇଠି ରହୁଥିେଲ। େହେଲ ତା, ସ ାମୀ,ର କଲି କତା

ତ
ିକ

ା

ବଦଳି େହଇଯାଇଛି େଯ େସ ଦୁ ଇ ମାସ ପବ
ୂ ର
 ୁ େସଠି ଜଏନ କରି କଲି କତାେର अଛrି ।
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େବାଧହୁଏ ଏଇଟା ତା,ର କନ୍ ଫରେମସନର ଫମାଲି ଟିଜ୍ ଥିଲା।

ଇ
-ପ

ମୀରା ବି ବ^ମାନ କଲି କତାେର।

ଆ

ହ
ାନ

ବଡ େଦଢ଼ଶୁର ଆେମରି କାେର। ସaଲପୁରେର ଆମ କକା ରହrି । ଖବର ଶୁଣି
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କରି କକା, ପୁअ ଜି ତୁ ସaଲପୁରରୁ ବାହାରି ଆସି ଲାଣି । ଆଛା ମଁୁ ପେର କଥା େହବି "
ଜେଣ କି ଏ ଆସି େଲଣି। କହି େଫାନ୍ ରଖିେଦେଲ ରି ନା।
ଚDନା ମନଟା ବଡ अଥୟ େହଇ ଯାଉଥିଲା। ମାଉସୀ,ର େସ ସି Dୂର େଟାପା ପି jା
େତାଫା େଗାରା ମୁହଁଟା ଆଖି ଆଗରୁ ହଟୁ ନଥିଲା। ମାଉସୀ, ନି ପଟ ହସ ସାକୁ
ଆତGୀୟତାର େସ 'ଆେଲା ଝି अ ' ଡାକ ତା'ର କାନେର ବାର ବାର ବାଜି ଯାଉଥିଲା।
ଚDନାର ଝି अ ଚି ନୁ ଆଉ ଚDନାର ପୁअ ଋଷି େଗାଟିଏ :ୁଲେର େଗାଟିଏ େଶଣୀେର
ପଢ଼rି । ପି ଲାମାନ, ପାଠପଢା ବି ଷୟ େନଇ अେନକ ସମୟ େସ ସରି ତା ଘରକୁ ଯି ବା
ଆସି ବା କେର। ଆଉ ତା'ର ମାଉସୀ, ସାେର େଦଖା ହୁଏ। େଦଖି େଦଲା ମାେତ
େଖାଲା ହୃଦୟେର ଜାବୁ ଡ଼ି ଧରrି ତାକୁ । ସରଳ ମାଉସୀ अେନକ କଥା ଗପି ପକାrି ତା
ଆଗେର ଏକ ନି ଃଶାସେର ।
କି ଉ¸ୃ|୍ କଳା ତା, ପାଖେର ଥିଲା େକଜାଣି, ଦଶ ମି ନିଟ ପାଇଁ ଯାଉ ଯାଉ, ଘେt

େଛାେଟଇ େଛାେଟଇ େରାେଷଇ ଘରକୁ ପଶି ଯାଆrି େଯ େସ ଜାଣି ପେର ନାହY।
ଚାହା ସାକୁ େକେତେବେଳ ମhା ପି ଠା ତ େକେତେବେଳ ଖଜା, େକେତ େବେଳ
ଚାଉଲ ବରା ତ େକେତେବେଳ ଖଇ ବଡ଼ି । ତା, ଆତGୀୟତା ଆଗେର, ଫିଗରକୁ ଜଗୁ
ଥିବା ଚDନାର ଡାଏଟ୍ ଚାଟ୍ ର ଫଦ ସବୁ କୁ ଆେ଼ଡ ଉଡ଼ି ଯାrି ।

ତ
ିକ

ା

ଗପୁଡି଼ ମାଉସୀ अମାୟି କ ହୃଦୟେର େକେତ କଣ ଗପି ଚାଲrି । ପୁରୁଣା ଦି ନ କଥା
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ବସି ଯାଏ ତା, ପାଖେର। ସରି ତା ସାେର େସ କଥା େହଲା େବେଳ େକେତ େବେଳ େସ

ଇ
-ପ

ମେନ ପକାଇ ଭାବ ପବଣ େହାଇଯାଆrି । େକମି ତି ଖରା ଛୁଟିେର ତା, ନଣD, ଛୁଆ,

ଆ

ହ
ାନ

ଭାଇ, ଛୁଆ, ତା, ଛୁଆ ସବୁ ଏକାଠି ହୁअrି । ବଡ ହାhିେର ଭାତ ବେସ। େସ ସବୁ
ଆହାନ ଇ-ପତି କା ସ!ୂ # ନି ଃଶୁ% ବି ତରଣ େହତୁ ଡା େଜାତି ପସାଦ ପ*ନାୟକ, -ାରା ପତି .ି ତ ଓ ପକାଶି ତ
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େରାେଷଇ କରrି । ପଖାଳ ଖାଇବାକୁ ଧାଡ଼ି େହଇ ସବୁ ଛୁଆ ବସି ଯାଆrି । ସବୁ
ଛୁଆ,ର अଲଗା अଲଗା ପସD। ମାଉସୀ ସବୁ ଛୁଆ,ର ପସDର ଆଇଟମ ଗୁଡା
େକମି ତି ମେନ ରଖrି ଚDନାକୁ ବଡ ଆଚମି ତ କରିଦି ଏ। କାହାକୁ ତାଳ ପି ଠା ଭଲ ଲାେଗ
ତ କାହାକୁ ଝୁରି ଭଜା (ଚୁ ନା ମାଛ ) ତା, ନଣD, ଝି अ ଗୀତାକୁ େକମି ତି ତା, ହାତ
ରjା କରଡ଼ି ହାDୁ ଆ ମାଛ ତରକାରି ଭଲ ଲାେଗ ଆଉ ତା, ଭାଇ, ଝି अ େକମି ତି ତା,
ହାତ ରjା ଆମି ଳ ପସD କେର। ପତି ପି ଲାଟିର ନଁା ଧରିଲା େବେଳ ତା, କ¶ଟିେର
ମାତୃ ତର ରାଗର ମୂନା ଆଣିଦିଏ। ଆଉ େସ ଜଳr ଉଦାହରଣ ବନି ଯାଆrି େଯ ସମତ
ଓ ସମଦଶନ ହY ତ ମମତାର ପରିଭାଷା।
ତା,ର अଭୂ ତପ#
ୂ  ଆନD ବାରି େହଇ ପେଡ଼ େଯେତ େବେଳ େସ ପରକୁ ଆପଣାର
କରି େସହ କାନୀ େର ବାjି ଦି अrି ।
"ଜାଣିଲ ନା ଝି अ! େମାର ସାନ ଛୁଆ ଜି ତୁଟା କୁ ଆେଡ େଖଳୁ ଥିବ ମଝି େର ମଝି େର

େପାଡ଼ା େପାଡ଼ି ଚକଟା କରି କି ଖାଉଥିବି। େମାର ଭାଣିଜୀମାେନ ଖାଇ ସାରି ଉଠି ଥେଲବି
େମା ଚକଟାକୁ ଆଁ କରି େଦଉଥିେବ। େମାର ଝି अ ହୁଇଟା ପାଠପଢା ଛାଡ଼ି େମାେତ
ସାହାଯ ପାଇଁ େରାେଷଇ ଘରକୁ ଆସି େଲ ମଁୁ ତା, ଉପେର ବି ଗିଡି ଯାଏ। ଲି ଲି ଆମର
ସବୁ ଥିେର ଫା| ଡି ଭିଜନ ପାଇଛି । ଏେବ କେଲଜେର ପାଠ ପଢ଼ାଉଛି । ମୀରା ଆମର

ତ
ିକ

ା

ଭଲ ଗୀତ ଗାଏ। ତାର ବାପା କହି େଲ ପାଠେର ମନ େଦ େହେଲ ଆମ େମା ବଡ ଝି अ
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ଦଉଡ଼ି ଆସି କି େମାର ଲୁ ଗା କାନି େର ମୁହଁ େପାଛି େଦଉଥିବା ଆଉ ମଁୁ ପଖାଳ ସାେର

ହ
ାନ
ଆ

ଏେବ ମୀରା େରଡି ଓେର ଗୀତ ଗାଉଛି । ମୀରାର ଲି ଲି ନାନୀ ସବୁ କି ଛି।

ଇ
-ପ

ଲି ଲି ବହୁତ୍ ଯୁxି କଲା ବାପା ସାେର। କହି ଲା ତାର ଗୀତ େକହି ଛେଡଇବ ନାହY।

ଆହାନ ଇ-ପତି କା ସ!ୂ # ନି ଃଶୁ% ବି ତରଣ େହତୁ ଡା େଜାତି ପସାଦ ପ*ନାୟକ, -ାରା ପତି .ି ତ ଓ ପକାଶି ତ
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ମାଉସୀ, अମାୟି କ େସହ େଦଖି ମଁୁ ଆଗ ବୁ ଝି ପାରୁନଥିଲି ତା,ର େକେତ ଜଣ
ପୁअ ଝି अ। େମା अକୁ ହା ପଶର ଉ^ର େଦଇଥିଲା ସରି ତା। "େମା ଶାଶୁଘର ପୁରା ଜଏt୍
ଫାମି ଲି। ମାଆ,ର ସାନ ଯା ବହୁତ୍ ଜଲଦି ମରି ଯାଇଥିେଲ। ତା,ର ଝି अ ଲି ଲି ନାନୀ
ଦି ଲAୀେର ରହrି । ଆଉ ପୁअ ଜି ତୁ ସaଲପୁରେର ଏେବ ରହୁଛrି । ମା, େକାଳେର
େସମାେନ

ବଢ଼ି ଛrି । େମା ସାମୀ,ୁ ମି ଶାଇ ଏମାେନ ତି ନି ଭାଇ ଭଉଣୀ। କି m ମା

ସମ`,ୁ କହrି ତା,ର ପୁअ ଝି अ ମି ଶି ପା ଜଣ।
ଫୁଲମାଳଟିେର ଖାଲି ର େବର ଫୁଲ ଆଖିକୁ ଦି େଶ। େହେଲ େଯଉଁ ସୂତାଟିର
ଆଧାରେର ମାଳଟି ବନି ଥାଏ େସ ସୁତାଟି କାହା ନଜରେର ପଡ଼ି ନଥାଏ। ମାଉସୀ ଥିେଲ
େସଇ अଦୃ ଶ ସୂତା। ଭିନ ଭିନ ଫୁଲକୁ ଏକତ କରି ସୁDର ଭାେବ ଗୁ¥ିବାର ବି େଶଷ
କଳାର େସ ଥିେଲ अନନ ବି jାଣି। अଲଗା अଲଗା ଚି rାଧାରାକୁ ସଂ:ାରର ସୂତାେର
ବାjି ବଡ଼ କୁ ଟୁ aଟିଏ ବେନଇ ଥିେଲ। ଆଜି କାଲି ଯା ଯା, ଭଉଣୀ ଭଉଣୀ େହାଇ ରହି ବା,

ରି େଲେରସ୍ ର େସ ରି େଲବାଟନ୍ (relay batton ) ତ ମାଉସୀ ହY ଥିେଲ।
େସଦି ନ ମାଉସୀ ଗପରୁ | ବାରି େହଇ ପଡୁ ଥିଲା ତା,ର େସ କାରି ଗରୀ ପଣ।
- ବୁ ଝି ଲ ଝି अ! ଆମ ଜି ତୁ ଟିକିଏ ଛୁଟି ପାଇେଲ େମା ପାଖକୁ ଦଉଡ଼ି ଆସି ବ। ତା'ର
େବାହୂ ଚି ତା ଟା ବି େସମି ତି େହଇଛି ।

ତ
ିକ

ା

ଆମ ବଡ େବାହୂ ସବି ତାକୁ େଦଖି ଛକି ଝି अ?

ଇ
-ପ

ସରି ତାକୁ , ସବି ତାକୁ , ଚି ତାକୁ ଠି ଆ କରି େଦବ, ତି ନି ଭଉଣୀ କି ଆଉ। ଏଇ ତି ନି

ଆ

ହ
ାନ

ଜଣ ଯାକ ଏକାଠି େହେଲ େକହି କାହାକୁ ଛାଡ଼ି େବ ନାହY। େଫାନ୍ େର େସମାେନ େଗାଟିଏ
ଆହାନ ଇ-ପତି କା ସ!ୂ # ନି ଃଶୁ% ବି ତରଣ େହତୁ ଡା େଜାତି ପସାଦ ପ*ନାୟକ, -ାରା ପତି .ି ତ ଓ ପକାଶି ତ
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ନଣD ଭାଉଜର अମାପ େସହ େବାଧହୁଏ େକାଟିକେର େଗାଟିଏ। େସହି ସ!କର
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ଦି ନବି କଥା େହବାକୁ ଭୁ ଲି େବ ନାହY। ରjା ରାjି, ସି େଲଇ ପତର ସବୁ ପଚରା ଉଚରା
େହଇ ଶି ଖୁଥିେବ। ଏକାଠି େହେଲ ଖାଇବା, ପି ଇବା, ୱାକY, େଯାଗ, ମାେକଟ ବଜାର ସବୁ
ଏକାଠି କରି େବ। େମା ଭାଇର ପୁअ ବାହାଘର େହଲା େଯ ତି ନି େବାହୂ ଯାକ ଏକା ରର
ସaଲପୁରୀ ପାଟ ପି jିଥିେଲ। ସମେ` କହି େଲ ତି ନି େଦବୀ ପରି େଦଖା ଯାଉଛrି । େବାହୂ
ମାନ,ର ନଁା ଧରୁ ଧରୁ ତା, ହୃଦୟେର େଯମି ତି ପଶାrି ର ଲହରୀ େଖଳି ଯାଉଥିଲା କି ।
-େମାର ମାଆ ଭଗବାନ, ପାଖେର କି ଛି େଲାଡ଼ା ନାହY। ସବୁ ଏମି ତି ମି ଳି ମି ଶି
ଚଳm। ମା ସମେଲଈ ସମ`, ଦି ହ, ମନ ଭଲ ରଖୁ। ଏମି ତି ସମେ` ହସୁଥାm,
େଖଳୁ ଥାm। ତା,ର ସବୁ ଦୁ ଃଖସୁଖକୁ ବ#ନା କଲାେବେଳ େସଇ େଗାଟିଏ କଥାେର େସ
ପ#
ୂ  େଛଦଟି ଟାଣି ଦି अrି - " େମାର ସବୁ ଛୁଆ ପି ଲା, ଆଗେର ମଁୁ େକମି ତି ଆଖି ବୁ େଜ"
ଏଇ େସଦି ନ ତା, ଷାଠି ଏତମ ବି ବାହ ବାଷlକ ଉବର अନୁ ଭୂ ତିକୁ ବ#ନା
କଲାେବେଳ ବି ତା,ର େସହି େଶଷ ଯାତା ଆଶାଟିକୁ ବି `ାର ଭାବେର ପରି ବx

େଯାଗ େଦଇ ପାରିନଥଲା। େତଣୁ ବxିଗତ ଭାବେର iମାଭିiା ପାଇଁ ତଥା ମାଉସୀ
ମଉସା,ୁ ଶୁେଭା ାପନ କରି ବାକୁ ତା, ଘରକୁ ଯାଇଥିଲା।
- ମାଉସି ଆପଣ,ର େୱଡି ଂ ଆନି ଭସରିର େଫାଟ ଗୁଡ଼ିକ ୱାଟ୍ ସାପ୍ େର େଦଖିଲି।
ଆପଣ,ୁ ଖଇରି ଆ ରର ପଶାପାଲି ଶାଢୀଟା ବଢି ଆ ମାନୁ ଥିଲା। ମଉସା ବି ବହୁତ୍

ତ
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ା

ବଢି ଆ େଦଖା ଯାଉଥିେଲ। ଆପଣ ତ ପୁରା ନୂ ଆ େବାହୂେଟ ଭଳି େଦଖା ଯାଉଥିେଲ ।
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କରି ଥିେଲ। ଚDନା ତା, ୬୦ ତମ ବି ବାହବାଷlକ ଉବେର କି ଛି ବି େଶଷ କାରଣ ପାଇଁ

ଇ
-ପ

ଚDନା କହି ଲା।

ଆ

ହ
ାନ

ମାଉସୀ ଚDନାର କଥାକୁ ଛେଡଇ େନଇ ସରମି କହି େଲ "ଆେଲା ଝି अ! କଣ ଆଉ
ଆହାନ ଇ-ପତି କା ସ!ୂ # ନି ଃଶୁ% ବି ତରଣ େହତୁ ଡା େଜାତି ପସାଦ ପ*ନାୟକ, -ାରା ପତି .ି ତ ଓ ପକାଶି ତ
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କହି ବି। ଏ ଛୁଆ କ'ଣ େମା କଥା ମାନି େଲ!
ବଡ଼ ପୁअ ନି ତିନ, ସବି ତା, ଆଉ ନାତି ଦୁ ଇଟା ଆେମରି କାରୁ ଆସି େଲ। ସବୁ ନାତି
ନାତୁ ଣୀ ଶି ଖା ଶି ଖି େହାଇ ଏକଯୁଟ େହଇଗେଲ। ଦି ଲAୀରୁ େଜାଇଁ, ଝି अ ଲି ଲି ଆଉ େମାର
ନାତୁ ଣୀ ଲି ପି ଛୁଟି େନଇ ପଳାଇ ଆସି େଲ। ମାେଗା େକେତ େଲାକ ରୁh େହଇଥିେଲ।
େକୗଣସି ବjୁ ବାjବକୁ ଛାଡି େଲ େବାଲି କହି ପାରି ବ ନାହY। େମା ବାପ ଘରୁ େମା
ଦୁ ଇ ଭାଇ, ଦୁ ଇ ଭାଉଜ, ପୁତୁରା, ଆଉ ତା, ଛୁଆପି ଲା, ଝି ଆରୀ ଆଉ ତା ଛୁଆ ପି ଲା
ସମ`,ୁ ଡକା େହାଇଥିଲା। େମାର ସମୁଦୀ ସମୁଦୁଣି ମାେନ ବି ଆସି ଥିେଲ। ପୁରା ତ
େଗାେଟ ବାହାଘର!
ଆଉ ଜି ତୁ ସି ପା ସାହ ଆଗୁରୁ ଛୁଟି ଆଣି ଏଠାକୁ ପଳାଇ ଆସି େଲ। େହାେଟଲ
େଫାେଟଲ୍ ବୁ ଝା ବୁ ଝି କରୁଥିେଲ। ଏେତ େଲାକ,ୁ ଡ଼ାକି , ଏେଡ ବଡ଼ ଧDା କରି ବା କଣ
ଦରକାର? ଖାଲି ଚ ତୁ ାଟାକୁ ପଇସା ଗୁଡ଼ା େଫାପଡ଼ି ବା ନୁ େହଁ ଆଉ କ'ଣ ! େମା କଥା

ମୀରା ତ ଆମର ଏଇଠି ରେହ। ଆମର ସରି ତା, ସି ପା ଆଉ ମୀରା ଚଲାଖି କରି େମା
ପୁରୁଣା ଭା ସୁନା େନଇଗେଲ ବଦଳ କରି ବା ପାଇଁ। ଆଉ େଦଖ! କହି ହାତ ଦୁ ଇଟାରୁ
ଶାଢୀ କାନି ହେଟଇ ଆଗକୁ େଦେଖଇ େଦେଲ। େମା ପାଇଁ ଏଇ ଚୁ ଡ଼ି େଦଖ। ଏଇ େମାଟା
ଚୁ ଡ଼ି େମା ବୁ ଢ଼ୀ ଗ¶ିକୁ ଭାରି ପଡ଼ି ଯିବନି ? େସ ଭାତୁ ଟା ସୁନା ବଦଳେର କ'ଣ ଏ ଦୁ ଇ
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ା

ଭରି ଓଜନର ଶ·ା େହଇଯି ବ! ଏ ସବୁ େଗାେଟ ଢ ନୁ େହଁ ଆଉ କଣ। େମା ନାତି ଣୀ,
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କି ଏବା ଶୁେଣ !

ଇ
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ପାଇଁ ନ କି ଣି ଏ ବୁ ଢ଼ୀଟା ପାଇଁ କି ଣୁଛ! କହି ଚି ନୁ ଆଡ଼କୁ ଚାହYେଲ। କହି େଲ ଆଉ େମା

ଆ
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ନାତୁ ଣୀମାେନ କଣ କମ୍ ହୁDରି ! ଲି ଲି ଝି अ ଲି ଚି େମା ପାଇଁ େସ ପଶାପାଲି ପାଟ ଆଉ
ଆହାନ ଇ-ପତି କା ସ!ୂ # ନି ଃଶୁ% ବି ତରଣ େହତୁ ଡା େଜାତି ପସାଦ ପ*ନାୟକ, -ାରା ପତି .ି ତ ଓ ପକାଶି ତ
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ମଉସା, ପାଇଁ ପାt୍ ସାଟ  ଆଣି ଜବରଦ` ପି େjଇଲା। କହି ଲା' ଆଈ,अଜା, ପାଇଁ
େମା ପଥମ ଦରମାର ଉପହାର' 
ଆଉ ଆମର ଏ ଖhକ! କହି ମୁରୁକି ହସି ଚି ନୁର ହାତକୁ ଧରି ପକାଇେଲ ମାଉସୀ।
ଆଉ କହି େଲ "ଏସବୁ ନାତୁ ଣୀଏ ମି ଶି େମାେତ େଯାଉ ହrସr କେଲ କୁ ହନି କୁ ହନି । ଏ
ବୁ ଢ଼ୀ ଦି େନ କୁ ଆଁରୀ େବଶ!
େଜାର ଜବର କରି େମା ମୁହଁେର େକେତ ରକମର େସ େସା ପାଉଡର ମନ ଇା
ଲି ପି ପକାଇେଲ ମ। େମଚି ଂ କାଚ, ଟିକିଲି, ଗହଣା ଗା¶ି ପି େjଇ କି ବଡ଼ କି ଲି ବି ଲି କେଲ
ଆଉ କୁ ହନା କୁ ହନା ଝି अ ”
- ହଁ ମାଉସୀ ଆପଣ ବହୁତ୍ ସୁDର ଦି ଶୁଥିେଲ ଚDନା କହି ଲା।
ଚି ନୁ ତା କଥାକୁ ଟାଣି େନଇ କହି ଲା
"ଆtି! େଜେଜମା ଆମକୁ ଟିେକ ବି େକାअପେରଟ୍ କଲାନି । ଫାଉେhସନ ମୁହଁରୁ

ତା ପେର ମାଉସୀ, ଆେଡ ଚାହY କି କହି ଲା "ତୁ େମକअପ୍ ଲେଗଇଥିେଲ ଆହୁରି
େକେତ ସୁDର ଦି ଶୁଥାm।
ମାଉସୀ ଚି ନୁର ଗାଲଟା ଚି ପିେଦଇ କହି େଲ ହସି ହସି କହି େଲ "ମଁୁ ତ ମରିବାକୁ
ବସି େଲଣି । ତୁ ମ ସବୁ ସଜବାଜ େମକअପ୍ ଗୁଡ଼ା ରଖିଥା। ମଁୁ ମଲାପେର େମା ଶବକୁ
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ା

େଯେତ ମନ େସେତ ସେଜଇବ। ମନ ଇା େମକअପ୍ ଲେଗଇବ ମି ଶି କରି । ଓଠେର କଣ
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େପାଛି ପେକଇଲା। ଲି ପ୍ |ିକ୍ ଲେଗଇଲାେବେଳ ରାଗି କି ଓଠରୁ େପାଛି ପକାଇଲା।
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େସଇ ରଟା... ହଁ ଲି ପି|ିକି େଯେତ େବାଳି ବାର ଇା େବାଳି ବ। ନାଲି ପାଟ, େମଚି ୍

ଆ

ହ
ାନ

କାଚ, ଶ·ା ସବୁ ପି େjଇବ। ସବୁ ନାତି ନାତୁ ଣୀ ରୁh େହବ। ଆମ ଗାଆଁର ସାହି ଭାଇକୁ
ଆହାନ ଇ-ପତି କା ସ!ୂ # ନି ଃଶୁ% ବି ତରଣ େହତୁ ଡା େଜାତି ପସାଦ ପ*ନାୟକ, -ାରା ପତି .ି ତ ଓ ପକାଶି ତ
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େଯେତ େଭାଜି େଦବ। अହି अ ଶ·ାକୁ ଭୁ ଆସୁଣୀ,ୁ ବାtିବ। ତୁ େମ ନାତୁ ଣୀଏ ନୂ ଆ ଲୁ ଗା
ପି jିବ। ତୁ ଆମର େଲେହା ପି jିବୁ । ମନ ଖୁସିେର ବାଜା ବଜାଇ ନାଚି ନାଚି ପୁରୀ
ସି ଂହ-ାରେର େନଇ େମାେତ େପାଡ଼ି େଦବ। ମଁୁ େସ ପୁରେର ଥାଇ ତୁ ମମାନ, ସୁଖ ଶାrି
 ୁ ଯି ବି।
େଦଖି େଦଖି ସି ଧା ସ ଗକ
ଚି ନୁ ମାଉସୀ, େସହ ଜାବୁ ଡ଼ାକୁ କହୁଣି ମାରି ମୁକୁଳି ଆସି କହି ଲା "|ପ୍ ଇଟ୍।
ଶବ, ମରି ବା .. କ'ଣ ଏମି ତି ନନ୍ େସନ୍ସ କଥା ବକୁ ଛୁ! ଆଉ ଦି େନ େସ ଫାଲ୍ତୁ କଥା
କହି ଥିବୁ ଯଦି େତା ସାେର ମଁୁ କଥା େହବି ନି।
ଚି ନୁର अଭିମାନ ଭରା ଗାଳି େର | ବାରି େହଇ ପଡୁ ଥିଲା େଜେଜମା ପତି अମାପ
େପମର ଝଲକ। ମାଉସୀ ହସି ହସି ମୁh ଓଢ଼ଣା ସଜାଡ଼ି ଥିେଲ। ଚDନା ପରି ାର େଦଖି
ପାରୁଥିଲା
ତା, ହୃଦୟର େସ ତୃ ିର ଝଲକକୁ । େପାତି ଥିବା ସଂ:ାର ମsି ସବୁ ଗଛ େହଇ

अପଣ କରିଥିେଲ। ବାସ୍ ତା,ର େସହି େଶଷ ଇାଟି ଥିଲା ତା, ମରଶରୀରକୁ େସହି
ଫୁଲ ମାନ,ର ସୁରଭିେର ସୁରଭିତ େହବ।
"ମା ଖାଇବା େରଡ଼ି ?" ଋଷିର ଏ ସର ତାକୁ अତୀତର ସG ତିରୁ ବ^ମାନକୁ େଫରାଇ
ଆଣିଥିଲା। ତା ପରଦି ନ ହାଟ୍ ସାପ୍ େର ସରି ତାକୁ େମେସଜ୍ ଟିଏ େଦଇଥିଲା।
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ା

-"ଆଶା ଶବ ଦାହ ସୁରୁଖୁରୁେର େହାଇଗଲା"

ଇ
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ସରି ତା ଉ^ର େଦଇଥିଲା, "କାଲି ଜି ତୁ ପହୁ ପହୁ ଟିେକ େଡରି େହଇଗଲା।

ଆ
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ାନ

େତଣୁ ଆଜି ଶବଦାହ େହଇପାରି ଲା। କି ଛି ଫେଟା ଆଉ େଛାଟିଆ ଭିଡି ଓେଟ ପଠାଇ
ଆହାନ ଇ-ପତି କା ସ!ୂ # ନି ଃଶୁ% ବି ତରଣ େହତୁ ଡା େଜାତି ପସାଦ ପ*ନାୟକ, -ାରା ପତି .ି ତ ଓ ପକାଶି ତ
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େଦଇଥିଲା।
ମାଉସୀ ଧଳା ରର ପି ପିଇ ବ¤ ଭିତେର ଆବf େହାଇ େ|ଚର୍ ଉପେର େଶାଇ
ଛrି । ମାତ ମୁହଁଟିକୁ େସହି ଭିତରୁ େଦଖିେହଉଛି । ତା, ଚDଉଦି ଆ ମଁୁ ହଟି अ|
େଦଖା ଯାଉଛି । ନାଲି ରର ଛି ଟ ଶାଢି ଆଉ ଶ·ା ସି Dୂର ବାସ୍ କଭର୍ ଉପେର େଥାଇ
ଦି ଆ ଯାଇଛି ।
ତା ପେର ଭିଡି ଓଟି େଖାଲି େଦଲା। ମାଉସୀ, ଶବ ସାେର ଆହୁରି େକେତ ଗୁଡିଏ
କଳା ଧଳା ପି ପିଇ କି ଟ୍ ଭଳି ପଲି ଥିନ୍ କଭରେର ଗୁଡ଼ା ଶବ ତେଳ ପଡ଼ି ଛrି । େକହି ଜେଣ
ପି ପିଇ କି ଟ୍ ପି jି ମାଉସୀ, ଉପେର ସି Dୂର ପକାଇ େଦଲା ଆଉ ଦୀପଟିଏ େଦଖାଇ
େଦଲା। ଲି ଭି ଲି ଭି ଆସୁଥିବା ଜୁ ଇେର କୁ ହୁଳୁ ଥିବା ନି ଆଁ ଉପେର କି ଛି କାଠ ଖh ରଖା
ଯାଇଥିଲା। ତା'ପେର କି ଏ େଗାେଟ ବଡ଼ ଲୁ ହ ଖୁରୁପି ଭଳି ଆ ଜି ନିଷେର େସଇ େ|ଚରରୁ
ମାଉସୀ, ଶବକୁ କାଢ଼ି େସ କୁ ହୁଳା ନି ଆଁ ଉପେର ଉପେର ପକାଇ େଦଲା। କି ଏ ଜେଣ

ପୁଣିଥେର ଭିଡି ଓଟିକୁ େଦଖିଲା। େନପଥର େକାଳାହଳକୁ କ#ପାତ କଲା।
अସହାୟ ଆେବଦନ, କରୁଣ କDନ, େବଦ ମଧନି , କମଚାରୀ,ର ତାଗିଦ୍ ର ମି ଶି ତ
େକାଳାହଳ। ସର ସବୁ अ| ଶୁଣା ଯାଉଥିଲା। େହେଲ କାହାର େଗାେଟ ସରକୁ |
ଶୁଣି ପାରୁଥିଲା- "ଜଲ୍ଦି, ଜଲ୍ଦି ଆସ, ଜଲ୍ଦି, ଜଲ୍ଦି କାମ ସାର!! ଆଜି ବହୁତ୍ ଭିଡ଼

ତ
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ା

अଛି ।

ଆ

ହ
ାନ

ଇ
-ପ

ଚDନା `Á େହାଇ ବସି ପଡି ଲା। ବାରaାର ମାଉସୀ,ର େସ अrି ମ ଇାର
ଆେବଦନ ତା କ#ପ*କୁ अଧୀର କରି େଦଉଥିଲା।
ଆହାନ ଇ-ପତି କା ସ!ୂ # ନି ଃଶୁ% ବି ତରଣ େହତୁ ଡା େଜାତି ପସାଦ ପ*ନାୟକ, -ାରା ପତି .ି ତ ଓ ପକାଶି ତ
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ତାଗିଦ୍ କରି କହୁଛି … ଭିଡି ଓ ନାହY। ଆଉ ଭିଡି ଓଟି अଧାରୁ କଟିଯାଇଛି ।
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ସବୁ ଦି ନ ପାଇଁ ଆଖି ବୁ ଜି ବା ପବ
ୂ ର
 ୁ େକେତ େଖାଜି ଥିେବ େସ ତା,ର େସ ର
େବରି ଫୁଲମାନ,ୁ । େହେଲ େଦଖି ଥିେବ ତା, ପାଖ େବଡ୍ େର େଶାଇଥିବା କି ଛି
अସହାୟ ମୁହଁମାନ,ୁ ।
ଚାହYଥିେଲ ତା, ପରି ବାର ସଦସ, େକାମଳ ଶ। େହେଲ ପାଇଥିେଲ େସ ଯ
ଚାଳି ତ କି ଛି ନସ,ର ଆବୁ ଡା ଖାବୁ ଡା ସହାନୁ ଭୂ ତି। ତା, େକାେକଇକୁ କାj େଦଇ
ନଥିେଲ ତା, ଧନୁ fର ପୁअ, ନାତି ମାେନ। େହେଲ େସ ଉଠି ଥିେଲ ମୂଦା ରଖାନାର
କମଚାରୀ, अଚି ହା କାjେର।
ତା, ମରଶରୀର ମୁେହଁ ଇ ପାରିଲାନି ସି ଂହ-ାରକୁ । େହେଲ ଶବ ତା,ର अନାଥ
େହାଇ ପଡ଼ି ଥିଲା अଜଣା ଶGଶାନର େକଉଁ ଏକ अବା¹ିତ ଦୁ ଆେର।
ତା,ୁ ସଧବା େବଶେର अଳତା, ସି Dୂର, ଲି ପ୍ |ିକ୍, ମାଚି ଂ ଶ·ା, କାଚ ପି jାଇ
ସଜାଇବାକୁ େକହି ନଥିେଲ। ତା,ୁ ସଜାଇଥିଲା େଖାଲା ଆକାଶର ମି sି ମି sି

ତାରା,

ବି Dୁ।
େଢାଲ ବଜାଇବାକୁ େକହି ନଥିେଲ। ବାଜୁ ଥିଲା େକଇଟା େପଚା ଆଉ କୁ କୁ ର,
େବତଳି ଆ କକଶ ରାବ ଆଉ କେରାନାର ନି kୟ अ*ହାସ। ନାଚୁ ଥିଲା େକାଭିଡ୍ ଭୟେର
ଜଜରିତ େସଇ ନି ଜନ
 ତା।

ତ
ିକ

ା

ତୃ ି ସାଗରେର ଉବୁ ଟୁ ବୁ େହଇଥିବା ମାଉସୀ, େଗାଟିଏ େଟାପା ଆଶା अତୃ  ରହି
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ଜୁ ଇରୁ ଉଡା ପାଉଁସ, ବାସି ମଡ଼ା ଗj, େଟାପା େଟାପା ବରଷା ପାଣି, ପାହାrି ଆ ଶି ଶିର

ଇ
-ପ

ଗଲା।- "େସହି अrି ମ େଶାଭା ଯାତା'

ଆ

ହ
ାନ

ନଂ : ୮, େରଳକୁ ଟୀର, ଭୁ ବେନଶର, avanjali@yahoo.co.uk
ଆହାନ ଇ-ପତି କା ସ!ୂ # ନି ଃଶୁ% ବି ତରଣ େହତୁ ଡା େଜାତି ପସାଦ ପ*ନାୟକ, -ାରା ପତି .ି ତ ଓ ପକାଶି ତ
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ଝୁ tିଆ
ଆତGୀୟତାର ବjନ େଯେତେବେଳ ମଣିଷଠାରୁ ମଣିଷର ଛି ନ
େହାଇଯାଏ, େସେତେବେଳ ପଶୁପiୀ ଜଗତ ସହି ତ ବଂଧୁତର ରୁଟି
ଶx

େହାଇଯାଏ,

अଲiେର,

अେଗାଚରେର।

େସହି ପରି

ଏକ

ଏକଲାପଣେର अଜି ତ ଆପଣାଇ େନଇଥିଲା ପାରାଗୁଡ଼ିକୁ ।
ଖୁବ୍ ସୁDର ଥିେଲ ପାରାଗୁଡ଼ିକ। ଧଳା ଓ ପାଉଁଶିଆ େଫtାେଫtି
ର। ସବୁ ଗୁଡ଼ିକ େଯମି ତି େଗାଟିଏ ଛାେର ଗଢା। େଗାଲାପୀ ଓଠ
ସାକୁ अଳତାମଖା ପାଦଗୁଡ଼ିକ େବଶ ଆକଷଣୀୟ। େବକେର ଫିକା
ନାଲି ରର ପଟା। କେଲଜ୍, ଟୁ ସନ ଓ ପାଠପଢା ସମୟକୁ ଛାଡ଼ି

ଭରି ସଜାଏ, େଗଲ କେର , କୁ Åାଇ ଧେର, ଛାତି େର ଆଉଯାଏ, ମନ
ଭିତେର ତା’ର େକାଳାହଳ ଭରି ଯାଏ ।
ଏହା ହY ତା’ର ଦୁ ନି ଆଁ, ଏମାେନ ହY ତା’ର ସୁଖ, ଦୁ ଃଖ ବାtିବାର
ସାଥି। ବjୁ , ସାହା, ଭରସା ସବୁ କି ଛି। ଏମାନ, ଶେର େସ ପାଏ
ମାଆର େସହ, ବାପା,ର ଆଶୀଷ। ସମବୟ: ସାଥିମାନ, ସାନି ଧ

ହ
ାନ
ଆ

ଗୁଡ଼ିକ।

ଇ
-ପ

ତ
ିକ

ା

ଡଃ ଉଷାରାଣୀ ଦାଶ अେପiା अଧି କ ସୁଖକର େହାଇଥାଏ ଏମାନ, ସହି ତ କଟୁ ଥିବା ମୁହୂ^
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େଦେଲ ବାକି ସମୟ अଜି ତ ବସି ରେହ ଏମାନ, ପାଖେର। ତା,ୁ ମନ
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ବାପା ମା’,ର ଏକମାତ ସrାନ ଥିଲା अଜି ତ। ସ!ୂ# ଏକୁ ଟିଆ ପରି ବାର ତା,ର।
େଜେଜ-େଜେଜମା’,ୁ େସ ଫେଟାେର େଦଖି ଛି। ତା’ ଦୁ ନି ଆ ଥିଲା େକବଳ ମାମା। ପାପା
ସବୁ େବେଳ अଫିସ କାମେର ବାହାେର। ଖୁବ କମ ସମୟ ପାଏ େସ ପାପା,ର ସାନି ଧ।
ର, ପରି ଲାେଗ। ‘ପାପା, ଆଜି ଯାअନି ’, ‘ପାପା, ଆଜି େମା ପାଖେର ରୁହ’ କअଁଳ ମନର
ଦେରାଟି କଥା ପାପା, ହୃଦୟ ପାଖେର ପାହିବା ଆଗରୁ ପବନେର ମି ଳାଇଯାଏ।
ପି ଲାଦି ନର େଖଳକୁ ଦ, ହସଖୁସି, अଳି अkଳି ସବୁ ମାମା ପଣତ ତେଳ ।
ମଝି େର ମଝି େର अଜା ଆଈ ଆସrି । ଘରଟା ପୁରି ଉେଠ । अଜି ତ ମନ ଭରି
ଉପେଭାଗ କେର େକାଳାହଳକୁ । େଖଳାବୁ ଲା, ପି ଠାମି ଠା, ଗପ-େଗହA ାେର

ପି ଲାମନଟା

ତା’ର ଚହଲି ଯାଏ ।
ବୁ ଝି ବା ବୟସ େହବାରୁ अଜି ତ ମାପି ପାରୁଥିଲା ମାମାର ଏକଲାପଣକୁ । ଏ ସ!କେର
ତା’ର ପଶକୁ ମାମା ଏଡ଼ାଇଯାଏ । ଆଈ ବାରaାର ବାଆଁେରଇ ଦି अrି । अଜି ତ କି m ଆଈ

େଦଇଥିେଲ ନି ଜ अଲି अଳି ଝି अର ଜୀବନର ଦ`ାବି ଜ ।
ଆଈର ତି ନି ସrାନ ମଧରୁ ମାମା ଥିଲା ସବୁ ଠାରୁ ସାନ । ଉପେର ବଡ଼ଭାଈ
ଦୁ ଇଜଣ । େସ ସମ`,ର େଗହA ା । ମାତ अଭାବ ଥିଲା ତା’ର ରୂପ ଓ ରେର । ପାଠ
ବି ଏେତ ଭଲ େହଉ ନ ଥିଲା । େତଣୁ ତା’ର ବାହାଘର ଚି rା ଭିତେର ଭିତେର ଘାରୁଥିଲା
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ା

अଜା ଆଈ,ୁ ।

ଇ
-ପ

ଏହାଭିତେର ତା’ ପାପା ଆଈ, ଘେର େଗାଟିଏ େକାଠରୀ ଭଡ଼ା େନଇ ରହି ଥିେଲ

ଆ

ହ
ାନ

ୟୁନିଭସlଟିେର ପଢି ବା ପାଇଁ । ଉେkଶ ଥିଲା ପାଠ ପଢା ସହି ତ ଟିଉସନ କରି ନି ଜର
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ପାଖେର ନେଛାଡ଼ବjା । ନାତି ର ଜି ଦ ଆଗେର ହାର ମାନି ଆଈ ତା’ ଆଗେର େଖାଲି
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ପଢା ଖ ଉେଠଇେବ । ପି ଲା ଦି ନରୁ ତ ବାପାମା’,ୁ ହେରଇ ସାରି ଥିେଲ । ଏ ପଯr
ଦାଦା ସବୁ ଦାୟି ତ େନଇ ଆସି ଥିେଲ । ପାପା େମଧାବୀ ଛାତ େହାଇଥିେଲ ମଧ ତା,ୁ
ଆଉ अଧି କ ପେଢଇବା ଦାଦା, ପେi ସବ ନଥିଲା । ନି ଜର ଉ ଶି iା ଇାକୁ ପର
ୂ ଣ
କରି ବା ସହି ତ ଦାଦା, ଉପେର ଆଥlକ େବାଝ କମ୍ କରି ବା ଉେkଶେର େସ ଏହି ନି ତି
େନଇ ଥିେଲ ।
ପାପା,ର ବବହାର ଓ ଚାଲି ଚଳନ अଜାଆଈ,ୁ ତା, ପତି ଆକୃ | କଲା । ନି ଜର
ପୁअ ଭଳି େସହ ମମତା अଜାଡ଼ି େଦଇଥିେଲ ତା, ଉପେର । ପି ଲାଦି ନରୁ ଆପଣାର
େଲାକର ଉଷୁମ େକାଳର अନୁ ଭୂ ତି ପାଇ ନଥିବା ମଣିଷ ଏକା ଥେର ଏେତ ଆତGୀୟତାକୁ
ସହଜେର ଗହଣ କରି ପାରୁ ନଥିେଲ । ଆଈ କି m ନେଛାଡବjା । ପୁେନଇ ପରବେର
ପି ଠାପଣା କି ଭଲମD ଘେର ଯାହା ବି ତି ଆରି କରୁଥିେଲ ,େପAଟ୍ େର ସଜାଡ଼ି ପାପା,
ପାଖେର ପହିଯାଉଥିେଲ । ପରି ିତି ର ତାଡ଼ନାେର ପାପା,ର ସଭାବ ଥିଲା ଚୁ ପଚାପ,

ଆଈ,ର

େକୗଣସି କଥାକୁ କାଟି ପାରୁ ନଥିେଲ । ମାମା େସେତେବେଳ ଦାଦଶେର

ପଢୁ ଥାଏ । ଆଈ ପାପା,ୁ ତାର ପାଠ ପଢା େଦଖିବାକୁ କହି େଲ । अନି ଛା ସେ^ ପାପା
ସତି େଦେଲ । ଏସବୁ ପରି ିତି ପାପା,ୁ अପୀତି କର ଲାଗିେଲ ମଧ େସ ଥିେଲ
ନି ରୂପାୟ । ଭଲ ଜାଗାେର ,ଶ`ାେର ଘରଟା ମି ଳିଛି । ୟୁନିଭରସି ଟି ପାଖ ଆଉ ପାଖେର

ତ
ିକ

ା

ବି ଟିଉସନ ମି ଳିଯାଇଛି ।

ଇ
-ପ

ଏମି ତି ଏମି ତିେର କଟିଗଲା ତି ନି ବଷ । ପାପା େଗାେଟ ଭଲ କ!ାନୀେର ଚାକି ରୀ

ଆ

ହ
ାନ

ପାଇଗେଲ । ଆଈ ମନେର ଏକ ସପ ଉ,ି ମାରି ଲା । ନି ଜ ଝି अର ଭବି ଷତ ତା, ସହି ତ
ଆହାନ ଇ-ପତି କା ସ!ୂ # ନି ଃଶୁ% ବି ତରଣ େହତୁ ଡା େଜାତି ପସାଦ ପ*ନାୟକ, -ାରା ପତି .ି ତ ଓ ପକାଶି ତ
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େଯାଡ଼ି ବାକୁ ଚାହYେଲ । ପେରାiେର ପ`ାବ ମଧ େଦେଲ । ପାପା ସତି ନ େଦଇ ବରଂ
ତା, ଦାଦା, ମତାମତ ଉପେର ଛାଡ଼ି େଦଇଥିେଲ। अଜାଆଈ,ର ଧନ ସ!^ିର
ବି ଶାଳସାର ଦାଦା,ୁ ଆକଷlତ କରି ଥିଲା । େସ ପାପା,ର ମତାମତ ନ େନଇ ନି ଜର
ସତି ଜଣାଇ େଦେଲ। ମୁରବୀ ଦାଦା,ର ନି ତି ବି ରୁfେର େସ ଯାଇପାରୁ ନ ଥିେଲ
କି aା ମାନସି କ `ରେର େସ ଏ ପ`ାବକୁ ଗହଣ କରି ପାରୁ ନ ଥିେଲ । ନି ଜର ଇଛା,
ରୁଚି କୁ ଜଳାsଳି େଦଇ େସ େବଦୀେର ବସି େଲ ।
ମାମାର ରୂପ ର ପାପା,ର ପଥମରୁ ପସD ନ ଥିଲା । େବାଧହୁଏ ବି ବାହ ପେର
ଏଥିପାଇଁ ପାପା, ମନେର ସରସତା ନଥିଲା ଏବଂ ଏହାହY କାରଣ ଥିଲା ମାମାର ମାନସି କ
अବସାଦର ।
ମାମୁ ଦୁ ଇଜଣ,ର ବି ବାହ ପେର େସମାନ,ର ହସି ଲା ପର
ୂ ିଲା ସଂସାର େଦଖି ମାମା
ମନେର ଭାବାrର ସୃ|ି ହୁଏ ।କି m ନି ଜ ମନର अଭାବେବାଧକୁ େସ କାହା ଆଗେର

ଆଈ ସବୁ ବୁ ଝି ପାେର । अଲି अଳୀ ଝି अ ଜୀବନର ନି ଜନ
 ତାକୁ अନୁ ଭବ କେର ।
ତା’ର ଏକଲାପଣକୁ ଦୂ ର କରିବାକୁ ଯଥାସାଧ େଚ|ା କେର । ସବୁ େବେଳ ତା’
ପାେଖପାେଖ ରେହ । ମାତ ମନ ତଳର ନି ଆଁ ଆଉ ମନ ଭି ତର ଘା’ ଉପରକୁ ଦି େଶ ନାହY
ସି ନା , ଭିତେର ଭିତେର େନଇ ଚାଲି ଥାଏ ଆୟୁଷରୁ ଦି ନ ପେର ଦି ନ ।

ତ
ିକ

ା

अଜି ତ ଏହା ଭିତେର ଚାରି ବଷର େହାଇଗଲାଣି । ସେତ େଯପରି େସ ମାମାର
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ପକାଶ କେର ନାହY । ମନ କଥା ମନେର ମାେର। ଉପେର ଉପେର ହସୁଥାଏ ଯାହା।

ଇ
-ପ

କାବନ କପି । ଖାଲି ଆଖିେଯାଡ଼ାକ ଯାହା ପାପା, ପରି । ମାମା ଭାବି ଥିଲା अଜି ତର ଜନG

ଆ

ହ
ାନ

ପେର ପାପା ଓ ତା’ ଭିତରର ଦୂ ରତ କମି ଯିବ । ପି ଲାଟା ପତି ଆକଷଣ େସମାନ,ର
ଆହାନ ଇ-ପତି କା ସ!ୂ # ନି ଃଶୁ% ବି ତରଣ େହତୁ ଡା େଜାତି ପସାଦ ପ*ନାୟକ, -ାରା ପତି .ି ତ ଓ ପକାଶି ତ
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अସଜଡ଼ା ସ!କର େଡାରି କୁ ମଜଭୂ ତ କରି େଦବ । ମାତ ଏମି ତି କି ଛି ବି ଘଟିଲାନି ।
ମାମା ମନେର ଭାବାrର- ପି ଲାଟା ତା’ ପରି େହାଇଛି େବାଲି େବାେଧ... ଆଈ
େକେବ ପୁअକୁ ଧରିବାକୁ ପାପା,ୁ କହୁଥିେଲ

ଯଦି

–“େମାେତ େଛାଟ ପି ଲା ଧରି ଆେସନି ,

ପଡ଼ି ଯିବ, ତା’କୁ େନଇ ଯାଆm” । କହି ଆଈ କଥାକୁ ପାପା ବାଆଁେରଇ େଦଉଥି େଲ ।
ପୁअର :ୁଲେର ଆଡମି ଶନ େହବ , ପାପା,ର େସଥିପାଇଁ ଚି rା ନାହY । अଜା ଓ
ମାମା ଯାଇ ଆଡ଼ମି ଶନ କରି ଆସି େଲ । :ୁଲ ଭାନର ବବା କରାଗଲା । अଜି ତ
େଦଖି ଲା ତା’ ସାମାେନ ତା’, ପାପା, ସହି ତ :ୁଲ ଆସୁଛrି , ବୁ ଲୁ ଛrି ,ମଜା
କରୁଛrି । ପି ଲାମନେର ତା’ର ଭାବାrର ସୃ|ି

ହୁଏ । ମାମାକୁ ପଚାେର । ମାମା

ପାଖେର ଏ ପଶର ଉ^ର ନଥାଏ । ପୁअକୁ ଆଶାସନା ଦି ଏ- “ପାପା,ର ବହୁତ କାମ । ତୁ
ମନ ଦୁ ଖ କରନା ,ମଁୁ ତେତ ବୁ େଲଇ େନବି ” 
ମାମା କଥାେର ପି ଲାମନ ତା’ର ବୁ ଝି ଯାଏ । ଆଗାମୀ ଆଶାେର ଆହA ାଦି ତ େହାଇ

ବୁ ଲାଇ ନି ଏ, ପାକକୁ, ମDିରକୁ , ମୁଜି ୟମକୁ । ପି ଲା ମନ ତା’ର ବହଲି ଯାଏ । ପାପା
ଆସି େଲ ତା, ଆଗେର ସବୁ କଥା ବଖାେଣ । ମାତ ଟୁ ର େଫରrା କª ାr ପାପା ଏସବୁ
କଥାକୁ ଶୁଣିବାକୁ ଆଗହ ପକାଶ କରrି ନାହY । “ହଁ ” , “ଠି କ୍ अଛି ” , “ବଢି ଆ” ଆଦି ଶ
େକେତାଟି େକବଳ ବାହାରି ଆେସ ତା’, ଓଠରୁ अବା¹ିତ ଭାବେର, अନାଗହେର ।

ତ
ିକ

ା

ପାପା,ର अଧି କାଂଶ ସମୟ କେଟ ବାହାେର । अଫିସ କାମ ପେର ସା ସାଥୀ,
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ଉେଠ । ମାମା ତା’ କଥା ରେଖ ।ପାପା अଫିସ କାମେର ବାହାରକୁ ଗେଲ ମାମା ତା’କୁ

ଇ
-ପ

ହସଖୁସି ସାରି େସ ଘରକୁ େଫରrି । ମାମାକୁ କୁ ଆେଡ଼ ସାେର ନି अrି ନାହY । ଯଦି

ଆ

ହ
ାନ

େକହି େକେବ ଘରକୁ ଚାଲି ଆସrି େତେବ ମାମାକୁ ¤ୀ େବାଲି ଚି ହାଇବାକୁ ବି କୁ ¶ାେବାଧ
ଆହାନ ଇ-ପତି କା ସ!ୂ # ନି ଃଶୁ% ବି ତରଣ େହତୁ ଡା େଜାତି ପସାଦ ପ*ନାୟକ, -ାରା ପତି .ି ତ ଓ ପକାଶି ତ
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କରrି ।
ମାମା अଭିମାନେର ଭାି ପେଡ଼ । ତା’ ରୂପ ର େସ ସୃ|ି କରି ନାହY । ମେନ
ମେନ ଭଗବାନ,ୁ अଜସ ଗାଳି ବାହାରି ଯାଏ ପାଟିରୁ ତା’ର । ପରiଣେର େସ अନୁ ତାପ
କେର , iମାଭିiା କେର । ତାକୁ ଏମି ତି ଏକ अପ#
ୂ  ଜୀବନ େଦବା अେପiା ଜନG ନ
େଦଇ ଥିେଲ କ’ଣ iତି େହାଇଥାrା –ପଚାେର ଭଗବାନ,ୁ । ଧୀେର ଧୀେର ମାମାର
ଜୀବନ ପତି େମାହ କମି କମି ଆେସ । ମନର େବଦନା ଶରୀରେର ପତି ଫଳି ତ ହୁଏ ।
ଶରୀର କମଶଃ iୀଣ ଓ अବଶ େହାଇପେଡ଼ ।
ଡାxର ପରୀiାରୁ ଜଣାପେଡ଼ େରାଗ ଶରୀରର ନୁ େହଁ , ମନର । ମାନସି କ अବସାଦ
ହY େରାଗର ମୂଳ କାରଣ ।ମାମାର ବି ଷ# ମୁହଁଟାକୁ େଦଖି ଆଈର ଛାତି ଫାଟିଯାଏ।
ଝି अର ଭାଗ ଓ ନି ଜର ଭୁ ଲ ନି ତି ପାଇଁ अନୁ ତାପ କେର । େସ ପାପା,ୁ ବୁ ଝାଇବାକୁ
େଚ|ା କରି अନୁ ନୟ କେର- “ବାପା, ତୁ େମ ଦୁ ଇଜଣ ଜମା ବାହାରକୁ କୁ ଆେଡ଼ ଯାଇନ ।

ସବୁ ଶୁଣrି । ବି ନମତାର ସହ କହrି - “ମେତ ତ ସମୟ ନାହY । ଆପଣମାେନ ଯାଇ ବୁ ଲି
ଆସm । ପେର େକେବ ସୁବିଧା େହେଲ ମଁୁ ଯି ବି” 
ଆଈ ତା’ ସାେର ଦୁ ଇ ଚାରି ଦି ନ କୁ ଆେଡ଼ ବାହାେର ବୁ ଲି ଆସି ବାକୁ ମାମାକୁ କେହ
। ମାମା ମନା କେର । ଭିତର େକାହକୁ ଚାପି ରଖି କେହ- “ ମଁୁ ଚାଲି ଗେଲ େସ ହଇରାଣ

ତ
ିକ

ା

େହେବ । ତା,ର ଖାଇବା ପି ଇବାେର ସମସା େହବ । େସ େଯମି ତି େଲାକ ତ ଜାଣିଛୁ”
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ଆଗକୁ ତ ଛୁଟି ଆସୁଛି । ସପା ଆଉ अଜି ତକୁ େନଇ କୁ ଆେଡ଼ ଟିକିଏ ବୁ ଲି ଆସ” । ପାପା

ଇ
-ପ

। ଝି अର ଏହି ମି ଛ ଘରଣୀପଣ ଆଈକୁ अଛପା ନ ଥାଏ । େସ ଜାେଣ ତା’ ଝି अ ଭିତେର

ଆ

ହ
ାନ

ଭିତେର ଜଳି ଯାଉଛି ପେଛ ତା’ର ସାମାନତମ ଆଭାସ କାହାକୁ େଦବାକୁ ଚାହଁୁ ନି ।
ଆହାନ ଇ-ପତି କା ସ!ୂ # ନି ଃଶୁ% ବି ତରଣ େହତୁ ଡା େଜାତି ପସାଦ ପ*ନାୟକ, -ାରା ପତି .ି ତ ଓ ପକାଶି ତ
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ଆଈଠାରୁ ସବୁ ଶୁଣିବା ପେର ମାମାକୁ ଜୀବନର ସବୁ ଖୁସି େଦବା ପାଇଁ अଜି ତ ପଣ
କଲା । ମାମା ପାେଖ ପାେଖ ଛାଇ ପରି ଲାଗି ରହି ଲା । ବନି ଗଲା ମାମାର ସା , ସାଥୀ,
ପି ୟ ,ପରି ଜନ ସବୁ କି ଛି । େକେତେବେଳ ମାମାକୁ କୁ ତୁ କୁ ତୁ କେର ତ େକେତେବେଳ ପାଦ
ତଳି ପାକୁ ସଲ ସଲ କେର ହେସଇବା ଉେkଶେର । ମାମା ହସି ଉେଠ । ହସି େଲ ତା
ମୁହଁଟା ପୁେନଇ ଚାD ପରି େଦଖାଯାଏ । ତାକୁ କଦାପି ଉଦାସ ରହି ବାକୁ ସୁେଯାଗ ଦି ଏ
ନାହY । ମାମାର ପାଦ ପାଖେର ବସି ରେହ। ଏହା ଭିତେର ମାମାର ସୁDର ପାଦ େଯାଡ଼ାକ
ଓ ପାଦର ଝୁtିଆ ଗୁଡ଼ିକ अଜି ତର अତି ପି ୟ େହାଇଯାଇଥିଲା । ମାମା ପାଇଁ ନୂ ଆ ନୂ ଆ
ଝୁtିଆ ଆଣିବାକୁ େସ ଆଈକୁ ବରାଦ କେର । େସଗୁଡ଼ିକୁ ମାମା ପାଦେର ପି jାଇ
ସଜାଇବାକୁ ତାକୁ ଭାରି ଭଲ ଲାେଗ ।
ସମ`,

अଲiେର େକେତେବେଳ ଦୁ ଇଟି ପାରା ତା, ବାଲେକାନି େର ବସା

ବାjିଥିେଲ । େସମାନ,ର ଫୁର୍ ଫୁର୍ ଶରୁ ହY େସମାନ,ର ଉପିତି ସ!କେର

ଚାହYଲା । କୁ ନି କୁ ନି ଥtେର ଡାଳ,କାଠି କୁଟା େନଇ େସମାେନ ଉଡି ଆସୁଥିେଲ ଥରକୁ
ଥର । େକେତେବେଳ ଥtରୁ ଖସି ପଡୁ ଥିବା କାଠି କୁଟାକୁ ଉଠାଇବାର ପଯତ । अଜି ତକୁ
ଏ ଦୃ ଶ ଖୁବ ନୂ ଆ ଓ अସାଧାରଣ ଲାଗୁଥିଲା । େସ ଘtା ଘtା ଧରି ଚାହY ରହୁଥିଲା
ପାରା ଦୁ ଇଟିକୁ ଓ େସମାନ,ର କାଯକଳାପକୁ ।

େକାଟି ନି ଧି ପାଇବା ପରି େସ

ତ
ିକ

ା

ଆନDେର ଆତGହରା େହାଇଯାଉଥିଲା । ତା’ ସଂସାର ପରି ଧିକୁ ଆସି ଥିବା ଏହି ନୂ ତନ
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ପଥେମ अଜି ତ ଜାଣିଲା ।ବଡ଼ େକୗତୁ ହଳେର େସ େସମାନ,ର ଆଚରଣକୁ ନି େରଖି

ହ
ାନ

ଖୁସିେର ଫାଟି ପଡୁ ଥିଲା େସ । ତା’ ହସେର ହସ

ଆ

ଦୁ ଇଟି,ର ହାବଭାବକୁ େଦଖାଇ

ଇ
-ପ

ଆଗmକ,ୁ େଦଖାଇବା ପାଇଁ ମାମାକୁ ଟାଣି ଟାଣି ଆଣି ଥିଲା ବାଲେକାନି କୁ । ପାରା

ଆହାନ ଇ-ପତି କା ସ!ୂ # ନି ଃଶୁ% ବି ତରଣ େହତୁ ଡା େଜାତି ପସାଦ ପ*ନାୟକ, -ାରା ପତି .ି ତ ଓ ପକାଶି ତ
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ମି ଶାଇ ମାମା କହି ଲା- “ ସତେର ଖୁବ ସୁDର। ତା’,ୁ କ’ଣ ଖାଇବାକୁ ଦଉନୁ ” । ଜି ାସୁ
କ¶େର अଜି ତ ପଚାରିଲା- େସମାେନ କ’ଣ ଖାଆrି ମାମା ? “ଖୁଦ,ଚାଉଳ......” ମାମା
ପାଟିରୁ କଥା ନସରୁଣୁ େସ ଘର ଭିତରକୁ େଦୗଡ଼ି ଯାଇ ମୁଠାଏ ଚାଉଳ ଧରି ପହିଗଲା ।
େଗାେଟ କାଗଜ ବି ଛାଇ ତା’ ଉପେର अଜାଡ଼ି େଦଲା ଚାଉଳ ମୁଠାକ। ଦୂ ରକୁ ଯାଇ
ନି ରୀiଣ କରୁଥିଲା ତା,ର କାଯକଳାପ ।
ପାରା ଦୁ ଇଟି ସା େହାଇ ଉଡ଼ି ଆସୁଥିେଲ ଚାଉଳ ପାଖକୁ । ଥtେର

ଉଠାଇ

େନଉଥିେଲ େଗାଟି େଗାଟି କରି ଚାଉଳ । ଚୁ େର ଚୁ ଘଷି ପରରକୁ େସହ ସାଷଣ
କରୁଥିେଲ । ଜଣ, ପାଟିରୁ ଖସି ପଡୁ ଥିବା କୁ ଟାକାଠି କୁ अନ ଜେଣ ଉଠାଇ େନଉ ଥିଲା
। ବି ଶକମା ଭଳି କୁ ଟା କାଠି କୁ ଛDି ତି ଆରି କରୁଥିେଲ ନୀଡ଼, ନି ଜ ପାଇଁ,ନି ଜ ଭବି ଷତ
ର ସୁଖ ସପ ପାଇଁ। ଏକ ଲୟେର ଚାହY ରହି ଥିଲା अଜି ତ

େସମାନ,ୁ । ଖୁସିେର

ଆତGହରା ପୁअକୁ ଚାହY ସପା ଆନମନା େହାଇଯାଉଥିଲା । ନି ଜ ଜୀବନର ଖୁସିକୁ अhାଳୁ

େସହ ମମତାର ବି ନିମୟ ,ଜେଣ अନକୁ ଖୁସି କରିବାର अନନ ପେଚ|ା ,ଭବି ଷତର
ସୁଖ ସପ ପାଇଁ ପ`ୁତି କୁ ଟିକିନିଖି ଭାେବ ନି େରଖି, ପରଖୁ ଥିଲା ନି ଜ ଜୀବନର
ଶନ
ୂ ାନକୁ

।अନମନ:

େହାଇପଡୁ ଥିଲା

ମାମା

।

ପiୀଦୁ ଇଟା

ମଧେର

କି

ଆତGୀୟତା,ନି ବିଡ଼ତା, ଭଲପାଇବାର ସୃହା ।େହେଲ ମଣିଷ େହାଇ ମଧ େକମି ତି ଜେଣ

ତ
ିକ

ା

अନ ଜଣ,ର ଦରଦ,ଯଣା, अବସାଦକୁ ବୁ ଝି ପାରୁ ନାହାrି !

ଇ
-ପ

ଏହି अବସାଦ ଓ अନମନ:ତାରୁ ହY ଦି େନ ମାମାର ଜୀବନ ଦୀପ ଲି ଭିଗଲା ।

ଆ

ହ
ାନ

କାର ଚଳାଇଲା େବେଳ ଆ³ିେଡt , ଟ େଡଥ୍ । ଉଜୁ ଡ଼ି ଗଲା अଜି ତର ସୁଖର ସଂସାର
ଆହାନ ଇ-ପତି କା ସ!ୂ # ନି ଃଶୁ% ବି ତରଣ େହତୁ ଡା େଜାତି ପସାଦ ପ*ନାୟକ, -ାରା ପତି .ି ତ ଓ ପକାଶି ତ
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। ମାମା ଉପେର अଜାଡ଼ି େହାଇ ପଡ଼ି େକେତ କାDିଲା अଜି ତ । େକେତ ଡାକି ଲା ,େହେଲ
ମାମା େଶାଇଯାଇଥିଲା ନି ରବେର ସବୁ ଯଣା, ଏକଲାପଣ, अବେହଳା, अବସାଦକୁ
अଣେଦଖା କରି ।
अଜି ତକୁ େକାେଳଇ େନଇ ଥିଲା କାହାର ଦୁ ଇଟା େକାମଳ ହାତ । अଜି ତ ବୁ ଲି ପଡ଼ି
ଚାହYଲା । ପାପା ଠି ଆ େହାଇଥିେଲ

। ଆଖିେର ତା,ର ଆଖିଏ अନୁ ତାପର अଶ ।

अଜି ତ ପଶି ଳ ଦୃ |ିେର କି ଛି iଣ ଚାହYଲା ପାପା,ୁ । ତା’ପେର ଖୁବ େଜାରେର କୁ Åାଇ
ଧରି କାDି ଉଠି ଲା । “ମାମା କ’ଣ ଆଉ ଉଠି ବନି , କଥା କହି ବନି ପାପା”- େକାହ ଭରା
କ¶େର ପଚାରୁଥିଲା ପାପା,ୁ ।
ପାପା, ପାଖେର ଉ^ର ନ ଥିଲା

। େସ ଆହୁରି େଜାରେର ଭିଡ଼ି ଧରି ଥିେଲ

अଜି ତକୁ । ତା ଆଖି ରୁ ଲୁ ହ େପାଛୁଥିେଲ। ତା’ ମୁhେର ହାତ ରଖି ଆଉଁଷି େଦଉଥିେଲ ।
ପଥମଥର ପାଇଁ अଜି ତ ପାପା,ର ଏ ରୂପ େଦଖି ଲା । ମୁହୂ^କ ପାଇଁ େହଉ ପେଛ ଭରସା

अସହାୟ ଲାଗୁଥିେଲ େସ ।
ଆଈ କାDୁ ଥିେଲ ରାହା ଧରି ଆଉ अଜା ମୂକ ପାୟ େହାଇଯାଇଥିେଲ । ମାମାକୁ ନୂ ଆ
ଲୁ ଗା ପି jାଇ ସଜାଇ େଦଉଥିେଲ ମାଇଁମାେନ । ପାଦେର अଳତା, ମଥାେର ସି Dୁର । ଏ
ସବୁ ର अଥ अବୁ ଝା ଥିଲା अଜି ତ ପାଖେର । ମାମାକୁ ସଜାଇବା ଉେkଶେର େସ

ତ
ିକ

ା

ଧାଇଁଗଲା ଘର ଭିତରକୁ । ହାତେର ତାର ମୁଠାଏ ଝୁtିଆ । େଗାଟି େଗାଟି କରି ପି jାଇ
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ଓ ବି ଶାସର ଚାଦରଟିଏ ଢା,ି େହାଇଗଲା ତା ମନେର । ପାପା, ମୁହଁକୁ ଚାହYଲା ।ଖୁବ

ଇ
-ପ

େଦଲା ମାମାର अଳତାମଖା ପାଦର ଆୁଠି ଗୁଡ଼ିକେର ।

ଆ

ହ
ାନ

ମାମା ଚାଲି ଗଲା । ରହି ଗଲା अଜି ତର ସG ତିେର । ସG ତିକୁ ପାେଥୟ କରି ବୁ ଥିଲା
ଆହାନ ଇ-ପତି କା ସ!ୂ # ନି ଃଶୁ% ବି ତରଣ େହତୁ ଡା େଜାତି ପସାଦ ପ*ନାୟକ, -ାରା ପତି .ି ତ ଓ ପକାଶି ତ
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େସ । ଆଈର େସହ ଓ ପାପା, ସହେଯାଗେର ବି ତିଯାଉଥିଲା ତା’ର ଜୀବନ । ତା ଜୀବନ
ପରି ଧିେର ତା अେଗାଚରେର ପଶି ଆସି ଥିେଲ ପାରା େଯାଡ଼ି କ, େଯଉଁମାନ, ପାଖେର ତାର
ବି ତୁଥିଲା ସବୁ ଠାରୁ अଧି କ ସମୟ । େସମାେନ अଜି ତର ମନ ବୁ ଝି ତା’ର ସାଥୀ ପାଲଟି
ଯାଇଥିେଲ। ଠି କ୍ ମାମା ପରି ତା ପାେଖ ପାେଖ ରହୁଥିେଲ । अଜି ତ ବି େସମାନ,
ଆୁଳି େର ପି jାଇ େଦଇଥିଲା ହେଳ ହେଳ ଝୁtିଆ ଠି କ୍ ମାମାକୁ ପି jାଇବା ପରି।
ମାମା ଯି ବାର କି ଛି ଦି ନ ପେର ହଠାତ ପାପା अସୁ େହାଇ ପଡ଼ି େଲ । ପରୀiାରୁ
ଜଣା ପଡ଼ି ଲା ପାପା ମହାମାରୀ କେରାନା କବଳେର କବଳି ତ । ପାପା,ର େକାଭିଡ଼
ହସପି ଟାଲେର ଆଡମି ଶନ କରି ଦି ଆଗଲା । ଫୁସଫୁସେର ଗୁରୁତର ସ,ମଣ ।
ଟି ଟେମt ଚାଲି ଲା । ଆଈ अେଧୖ ଯ େହାଇ ପଡ଼ି େଲ । ଦି ନ ରାତି ଠାକୁ ର, ପାଖେର
ଗୁହାରୀ କେଲ । ପାଣି ପରି ପଇସା ଖ କରି େଦେଲ ତା, ଟି ଟେମtେର । ଇକେମା
ଚି କିା ପାଇଁ ହାଇଦାବାଦ ଯି ବାର ସବୁ ବେDାବ` କରାଗଲା । ମାତ ସବୁ अଥହୀନ ।

। अଜି ତ अବାକ୍ େହାଇଗଲା । ତା

ଆଖି ଆଗେର अjକାର ଭରି ଗଲା। ଏେତ ବଡ଼

ଦୁ ନି ଆଁେର ଏକା ଏକା ବିବ େକମି ତି ? अଜା ଆଈ େକାେଳଇ େନେଲ ତା’, अଲି अଳୀ
ଝି अର ଦୁ ଲଭ ସrକଟିକୁ । ଆଖି ରୁ ଲୁ ହ ଧାର ଶୁେଖନି अଜି ତର । ଜୀବନ କ’ଣ ଜାଣିବା
ଆଗରୁ ହରାଇ େଦଲା ସବୁ କି ଛି।

ତ
ିକ

ା

େକଜାଣି େକେତ ଦି ନ ବି ତିଯାଇଛି ଏହା ଭିତେର अଜି ତର ମେନ ନାହY । ଘର ଭି ତରୁ
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अ} ଦି ନ ଭିତେର ମାମା ପରି ପାପା ମଧ ତାକୁ अଧାରା`ାେର ଏକୁ ଟିଆ କରି ଚାଲି ଗେଲ

ଇ
-ପ

ବାହାରକୁ ବାହାରି ନି। ମାମା ପାପା, ଫେଟା ପାଖେର ବସି अହରହ ଲୁ ହ ଗେଡ଼ଇଛି ।

ଆ

ହ
ାନ

ଏକାrେର େକେତ କଥା େହାଇଛି । अଭିମାନ କରିଛି । େଫରି ଆସି ବାକୁ अନୁ େରାଧ
ଆହାନ ଇ-ପତି କା ସ!ୂ # ନି ଃଶୁ% ବି ତରଣ େହତୁ ଡା େଜାତି ପସାଦ ପ*ନାୟକ, -ାରା ପତି .ି ତ ଓ ପକାଶି ତ

Aahwaan.com

78

ଆହାନ ଇ-ପତି କା, ଷଡ଼ଦଶ ବଷ, ସମ ସଂଖା, ଜୁ ଲାଇ ୨୦୨୧

Magazine Downloaded from www.aahwaan.com

କରି ଛି । ନ େହେଲ ଖାଇବି ନି େବାଲି अଝଟ କରି ଛି । େକେତ ରାତି ନ ଖାଇ ବି
େଶାଇପଡ଼ି ଛି । ଫେଟାକୁ କୁ Åାଇ ରାହା ଧରି କାDିଛି , ପୁଣି େକେତବେଳ ମାମା ଫେଟା
ଉପେର ମୁh େଦଇ େଶାଇ ପଡ଼ି ଛି ଭରସାେର , ବି ଶାସେର । अେପiା କରି ଛି ମାମାର
େକାମଳ ହାତର ଶକୁ । ପାପା,ର ନି ବିଡ଼ ଆଲି ନକୁ । କି m ତା’ର ସବୁ େଚ|ା
ବି ଫଳ । ନି .ୁର ନି ୟତି

। େସ କାହଁୁ ବୁ ଝି ବ, ଏକ େକାମଳମତି ଶି ଶୁମନର କअଁଳ

ବି ଶାସକୁ । େସ ତ ତାର ସବଗାସୀ iୁଧାନଳେର ଦÆୀଭୂ ତ କରି ଦିଏ ସବୁ ଆଶା , ଆଶା,
ଆଶାସନାକୁ ।
ବା`ବତାକୁ େଫରି ଆସି ଲା अଜି ତ । अjାର ଭିତରୁ ମୁx କଲା ନି ଜକୁ ଆଉ ନି ଜ
େଚତନାକୁ । ବାଲେକାନି େର ଆସି ବସି ଲା । ଏକ ନୂ ଆ ପକାର ସର ତା’ କାନେର
ବାଜି ଲା । ତା’ ପି ୟ ପାରାେଯାଡ଼ି ,ର ବସାରୁ ଆସୁଥିଲା ଏ ସର । େକୗତୁ ହଳେର ବସା
ଭିତରକୁ ନି େରଖି ଚାହYଲା । “ଆେର,ଏ କ’ଣ, ଏେତ ଗୁେଡ଼ କୁ ନି କୁ ନି ଗୁଲୁଗୁଲିଆ ପାରା

େସମାେନ ବସାରୁ ଖhି ଉଡ଼ା େଦଇ ବାହାରକୁ ଯି ବାର ପୟାସ କରୁଥିେଲ । ଉଡ଼ୁ ଉଡ଼ୁ
େକେତେବେଳ ତେଳ ଖସି ପଡ଼ୁଥିେଲ , ପୁଣି ଉଡ଼ି ଯାଇ କୁ ନି କୁ ନି ଥtେର ଖୁଦ ଖୁtିବାକୁ
େଚ|ା କରୁଥିେଲ ।

ତା’ ମୁହଁେର ହସ ଫୁଟି ଉଠି ଲା अେନକ ଦି ନ ପେର । େସ ଥିଲା

ବି ଶାସର ହସ, ଭରସାର ହସ, ଗଭୀର ପଶାrି ର ହସ ।

ତ
ିକ

ା

ସମୟ ଗଡ଼ି ଚାଲି ଛି । ତା ସହି ତ ବଢି ଛି अଜି ତର ପି ୟ ସାଥି,ର ପରି ବାର ।
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ଶାବକ” । େସମାନ, କଳରବେର ବାଲେକାନି ପରି େବଶ ମୁଖରି ତ େହାଇ ଉଠୁ ଥିଲା ।

ଇ
-ପ

ସକାେଳ ସjାେର େସମାନ,ୁ ଖାଇବାକୁ େଦବା, ଆଉଁସିବା, କାjେର ବସାଇବା, େଗଲ

ଆ

ହ
ାନ

କରି ବା, ଯତ େନବା େଯମି ତି ତା’ର ନି ତିଦିନିଆ କାମ । ସମ`, େଗାଡ଼େର ପି jାଇ
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େଦଇଛି ରେବରର ଝୁtିଆ । ସମ`,ୁ େଦଇଛି େଗାଟିଏ େଗାଟିଏ ସୁDର ନଁା । ନଁା
ଧରି ଡାକି େଲ ଉଡ଼ି ଆସି ତା ଚାରି ପେଟ େଡଣା େମଲାଇ ବି ି ଦି अrି ମମତର ଫଗୁ, ଟାଣି
ଦି अrି अନୁ ରାଗର ଚDାତପ, ତି ଆରି କରି ଦି अrି ଏକ ଆତGୀୟତାର अେଭଦ ବଳୟ।
ଏମାନ, ପାଖେର ଥିେଲ େସ ଭୁ ଲି ଯାଏ ତା' ଜୀବନର ସମ` ଦୁ ଃଖ, େବଦନା ଓ
ଏକଲାପଣ।
ଏେତ ବଡ଼ ଦୁ ନି ଆଁେର ଏକୁ ଟିଆ କରି ଛାଡ଼ି ଚାଲି ଯିବା ମଣିଷମାନ, ଠାରୁ ଏମାେନ
େକଉଁ ଗୁଣେର କମ୍ େଯ ! ସାଥପର अjେମାହର ମଣିଷ ସମାଜଠାରୁ ଏମାେନ ବହୁ
ଊfେର । ଏମାେନ ବୁ ଝrି ନି ଭଲ ମD । ବାtି ଚାଲrି ଖୁସି ଆଉ ଖୁସି , ଜୀବନ ଥିବା
ଯାେକ, ଜୀଇଁ ଥିବା ଯାେକ । ସଦା ହସ ହସ, କମେଯାଗୀ, ଉାହ, ଉkୀପନାପ#
ୂ 
ପiୀଗୁଡ଼ିକ ଆଗତ ବି ପ^ି ପାଇଁ ବ`ତା ନାହY, ଭବି ଷତ ପାଇଁ ଚି rା ନାହY , ନାହY ବି
ଆଶା ଆକାଂiା । ଏମାେନ ବrି ବ^ମାନେର । ହସrି , ଖୁସି ହୁअrି , ଉଲA ସି ତ ହୁअrି

େସଇଥି ପାଇଁ ତ ଏ ବୟସେର ମଧ अଜି ତର େସମାେନ अତି अrର ।
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ା

अଧiା, ରାଜଧାନୀ ବି ାନ,
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। ଜୀଇଁବାର ବାଟ େଦଖାrି ନି ଃସ ମଣିଷମାନ,ୁ ।

ଆ

ହ
ାନ

କଳା ଓ ବାଣିଜ ଉ ମାଧମି କ ବି ଦାଳୟ

ଆହାନ ଇ-ପତି କା ସ!ୂ # ନି ଃଶୁ% ବି ତରଣ େହତୁ ଡା େଜାତି ପସାଦ ପ*ନାୟକ, -ାରା ପତି .ି ତ ଓ ପକାଶି ତ
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ଓଡ଼ିଆ ମିଡ଼ିୟମ୍
ଆପାଟେ ମଂଟକୁ

େଯଉଁଦିନ େସ ନୂ ଆ ପରି ବାରଟି ଆସି େଲ

େସଦି ନ ସବୁ ଫAାଟର ¤ୀ େଲାକ, ନାକ େଟକି େହାଇ ଯାଇଥିଲା।
ବାରଟିକିଆ ଆପାଟେ ମtଟିର ସମ` ପରି ବାର ନି ଜ ନି ଜକୁ ସÇାr
େବାଲି ଭାବୁ ଥାrି , ଏ ନୂ ଆ ପରି ବାରର ଜି ନିଷ ପତରୁ ସମେ` େଗାଟିଏ
ମଧବି ^ ପରି ବାର େବାଲି ଠଉେରଇ େନେଲଣି । େସଦି ନ ଚାରି ଟା
େବେଳ ଲନ୍ େର ଗପସପ େହଲାେବେଳ, ରଚି ତା କହି ଲା,
-- େଦଖିେଲଣି ସୀମା ନାନୀ! େଶଷେର ମି |ର ଦାସ େଗାେଟ
अନାମେଧୟ େଲାକକୁ ଘରଟା ଭଡ଼ା େଦେଲ। ତା ଦୟନୀୟ अବା

अl ନା କହି ଲା,
-- ମଁୁ ପରା ଜେଣ ଡାxର,ୁ େସ ଘର ଭଡ଼ା େଦବାକୁ କହି ଲି,
-- ମି |ର ଦାସ ଶୁଣିେଲନି । କହି େଲ େମାର ଘର ଭଡ଼ା ଦବାର
ନାଇଁ। ଏେବ େକମି ତି େଦେଲ।
-- ଆେର अନା େସ ଭଡାଟିଆ, ଜି ନିଷ େଦଖିଛ। ପୁରୁଣା

ଇ
-ପ

ତ
ିକ

ା

ନି ତ ରsନ ନD କାଳି ଆ ଖଟ, ପAା|ିକ ବୁ ଣା େସାଫା, େକାଉ ପୁରୁଣା ଆଲମାରୀ।
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େଦଖିେଲ ଲାଗୁନି େସ ଏଠି ଭଡ଼ା େଦଇ ପାରି ଲା ଭଳି ।

ଆ

ହ
ାନ

େକମି ତି ଆପାଟେ ମଂଟର େଲାକମାନ, ସହ ରହି େବ େକଜାଣି।
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-- ହଁ େଦଖିଛି ¤ୀ େଲାକ ଜଣକ ଶାଢ଼ୀ ପି jି ଲସର ପସର େହାଇ େଲାକ, ସହ
ନି େଜ ଜି ନିଷ ପତ େବାହୁଥିଲା। ଆଉ ପି ଲାମାନ,ର େଡସ୍ େଦଖିଛ ରଚି ତା?
- ହଁ େର अନା। ଆମ ପି ଲା ତ ଜମା ଏମି ତି ପି jିେବନି l ବାେhଡ୍ ନେହେଲ ତ ପି ଲା
ପି jୁ ନାହାrି , ଆଉ ଏମି ତି ଶ`ା େଡସ୍।
-- ଫAାଟର ସବୁ ପଜ
ୂ ା ପବେର େସ ତ ଚାDା େଦଇପାରିଲା ପରି ଲାଗୁନି । େଗାେଟ
|ାhାଡ େଲାକକୁ ଭଡ଼ା ନେଦଇ, ଏମି ତି େଲାକ,ୁ ଭଡ଼ା େଦେଲ େଯ, ଯାହା ସହି ତ ଜମା
ମି ଶି େହବନି । ଏମାନ, ଆେଲାଚନା ଶୁଣି ସୀମା କହି େଲ,
-- ଆେର େସମାେନ ପରା ମି |ର ଦାସ, ଭାଇ, ପରି ବାର। ତା, ଭାଇ
ପାଇେଭଟେର େକାଉଠି ଚାକି ରି କରି ଛrି । ପରି ବାର ଆଉ େଗାେଟ େକାଉଠି ରହୁଥିେଲ।
ମି |ର ଦାସ ଘର କି ଣିବା ପେର େସମାେନ ଭଡ଼ାେର କାହYକି ରହି େବ ଏଠି କି ଚାଲି
ଆସି ଛrି । ଆଜି ୟା, ସହି ତ ମି |ର ଦାସ େଫାନ୍ େର କଥା େହାଇଥିେଲ l ସୀମା,

-- ମାେନ! ମି |ର ଦାସ, ଫାମି ଲି ବାଗଗାଉh ତାେହେଲ ଏେତ ଖରାପ!!
ସୀମା କହି େଲ,
-- କ'ଣ େହଲା େସଥିରୁ, ଏେବ ତ େସ ବାାେଲାରେର ଜେଣ
ନାମୀଦାମୀ ଡାxର। ନୂ ଆ ପରି ବାର ଆସି ବା ପେର େସଦି ନ ଆେଲାଚନା ର େଗାେଟ

ତ
ିକ

ା

ଟପି କ୍ ମି ଳିଗଲା। ଖାଲି େସଦି ନ ନୁ େହଁ , ତା' ପରଦି ନ ବି ସଂଧା ସମୟେର अl ନା,
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କଥାଶୁଣି ରଚି ତା କହି ଲା,

ହ
ାନ
ଆ

 ମtେର ରହି ବାର।
ପରି ବାର ର अଧି କାର ନାହY େସ ଆପାଟେ

ଇ
-ପ

ରଚି ତା, େସାମା , କଥାବା^ା ଭିତେର େସ ପରି ବାର ଚାଲି ଆସrି । ସେତ େଯମି ତି େସ
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-- ଦୁ ଇଦି ନ ପେର ¤ୀ େଲାକଟି ଚାଲ ଚାଲ େହାଇ ଲନ୍ ଭିତରକୁ ଚାଲି ଆସି ଲା।
ଭଦତାର ଖାତି ରିେର ସୀମା ତା,ୁ ଡ଼ାକି େବେର ବସି ବାକୁ କହି େଲ।
କଥାବା^ାରୁ ଜାଣିେଲ ତା,ର େଗାଟିଏ ପୁअ ଓ େଗାଟିଏ ଝି अ। ଝି अଟି ଶି ଶୁ ମDିର
:ୁଲେର ଦଶମେର ପେଢ। ପୁअଟି ବି .େଜ.ବି କେଲଜେର ପAସ ଟୁ ସାଇନ୍ସ ପଢୁ ଛି ।
ଓଡ଼ି ଆ ମି ଡିୟମ୍ :ୁଲ ନଁା ଶୁଣି अନା ଓ ରଚି ତା, ନାକ େଟକି େହାଇ ଯାଉଥାଏ। ହଠାତ୍
अନା ପଚାରି େଦଲା,
-- ଏଠି ତ ସମେ` େଡ଼ସ ପି jୁଛrି , ଆପଣ ବି ପି jିେବ ¤ୀେଲାକ ଜଣ, ନମତାର
ସହ କହି ଲା,
-- ନା ଶାଶୁ, ପାଖେର ରହି ବାରୁ ଶାଢ଼ୀ अଭାସ େହାଇ ଯାଇଛି । ଆଉ ଏେବ ବି
ଭଲ ଲାଗିବନି । କି ଛି ସମୟ କଥା େହବାପେର ¤ୀ େଲାକଟି ଚାଲି ଗଲା। େସ ଗଲା ପେର
ଏମାେନ ଗପେର ମଜି ଗେଲ।

ସାଧାକରି ଶାଢୀଟିଏ ପି jି, ମୁhେର ଓଢଣା େଦଇ ଘର ବାହାେର ଥିବା ଚଉରା ମୂେଳ ଘtି
ବଜାଇ ଦୀପଟିଏ ବସାଉଛି ।
-- ତା,ୁ େଦଖି ତି ନି ଜଣ, ମେନ ପଡ଼ି ଲା ଘରର ଠାକୁ ର, ପାେଖ ଧପ
ୂ କାଠି େଟ
ବୁ ଲାଇବା କଥା। ଘରକୁ େଫରି ବା ସମୟେର, େସ ଘରୁ ଭାସି ଆସୁଥିଲା ପି ଲା, କ¶

ତ
ିକ

ା

ସ ର, “ଆେହ ଦୟାମୟ ବି ଶବିହାରୀ, େଘନ ଦୟାବହି େମାର ଗୁହାରି” ଆଉ ମଧ ଶୁଣା
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-- ସଂଧା ସମୟେର ଘtି ବାଜି ବାରୁ େଫରି ଚାହYେଲ। ନୂ ଆ ଘରର ¤ୀ େଲାକଟି

ଇ
-ପ

ଯାଉଥିଲା ଶ·ଧନି । ଯାହା ପରି େବଶକୁ ଭାବମୟ କରି େଦଉଥିଲା।

ଆ

ହ
ାନ

-- ରଚି ତା ଘେର ପହିଲା େବଳକୁ ପୁअଝି अ ଦୁ ଇଜଣ ଦୁ ଇଟି େମାବାଇଲ ଧରି େଗମ୍
ଆହାନ ଇ-ପତି କା ସ!ୂ # ନି ଃଶୁ% ବି ତରଣ େହତୁ ଡା େଜାତି ପସାଦ ପ*ନାୟକ, -ାରା ପତି .ି ତ ଓ ପକାଶି ତ

Aahwaan.com

83

ଆହାନ ଇ-ପତି କା, ଷଡ଼ଦଶ ବଷ, ସମ ସଂଖା, ଜୁ ଲାଇ ୨୦୨୧

Magazine Downloaded from www.aahwaan.com

େଖଳି ବାେର ବ`। କାହYକି େକଜାଣି େସଦି ନ ପି ଲା,ୁ କହି ପକାଇଲା,
-- ଏ ପି ଲାମାେନ ଟିେକ ସଂଧା ସମୟେର ପାଥନା କରୁନ l ପି ଲାମାେନ ପାଥନା ଶ
ଶୁଣି ହସି ଉଡାଇ େଦେଲ।
-- ମାମା ତୁ େମ େକାଉ ଯୁଗେର अଛ କହି େଲ। ଆମ େଜେନେରସନ୍ େର ଏ ପ ାଥନା
କି ଏ କରୁଛrି କହି ଲ।
-- କାଇଁ ତଳ ଘର ପି ଲା,ୁ େଦଖି ଲ, େସମାେନ ତ କରୁଛrି ।
-- ଓଃ ମାମା! େବାର କରନି । େକାଉଠୁ ଆସି େଲ ଗାଉଁଲି େକାଉଠି କାର। ମାମା
ଆମର ତା,ୁ େଦଖି ଆମ ମୁh ଚାଟିବା ଆର କରି େଦେଲଣି।
ଦୁ ଇ ଦି ନ ପେର अନା ଘେର ରଚି ତା ଓ अନା ବସି ଟିଭି ଲଗାଇ ଗପସପ
େହଉଥାrି । ଟି.ଭି.େର ଓଡ଼ି ଆ ମାଧମ :ୁଲର ମାଟି କ େରଜ ବାହାରିବାର ନୁ ଜ୍
େଦଉଥାଏ।

-- अନା େଦଖି ଲ େସ ନୂ ଆଘର ଝି अର େଫାଟ ଏଇଟା େବାେଧ। ହଁ ତା ମା
କହୁଥିେଲ ତ େସ ମାଟି କ ପରୀiା େଦଇଛି େବାଲି । େସ େବ| େଟାtି ଭିତେର अଛି
କି !!!
-- ଉଭେୟ ମନ େଦଇ ନୁ ଜ୍ େଦଖିେଲ। ବରମୁhା ସରସ ତୀ ଶି ଶୁ ମDିର ଛାତୀ

ତ
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ା

େମାନାଲି ସା ଦାସ ଦି ତୀୟ ାନ अଧି କାର କରି ଛି େବାଲି ବାରaାର କହୁଥାଏ। ନଁା
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-- ହଠାତ୍ ରଚି ତାର ନୁ ଜ୍ ଉପେର ଆଖି ପଡ଼ି ଗଲା। କହି ଲା,

ଇ
-ପ

ନଜାଣିେଲ ବି େଫାଟ ରୁ ଦୁ େହଁ अନୁ ମାନ କରୁଥାrି । ସତକୁ ସତ ଘାଏଁ ଘାଏଁ େହାଇ ବି ଭିନ

ଆ

ହ
ାନ

ନୁ ଜ୍ ଚାେନଲ ର ଗାଡି ଆସି ଆପାଟେ ମtର ସାମା େର ଲାଗିଗଲା। ସାaାଦି କ ମାନ,
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ତା, ଘେର ଭିଡ଼ ଲାଗିଥାଏ। କି ଛି ସମୟ ପେର େମାନାଲି ସା ସହ ସାiାତକାର ଓ ବାପା
ମାଆ, ସହ ତା'ର େଫାଟ ବି ଟିଭି େର େଦଖି ବାକୁ ମି ଳିଲା l अନା ମୁହଁ େମାଡ଼ି କହି ଲା,
-- ହଁ ମ, ଓଡ଼ି ଆ ମି ଡୟମ :ୁଲ େର କ'ଣ ଆଉ ଭଲ ପି ଲା ପଢୁ ଛrି । େଯାଉ ପି ଲା
ଟିକିଏ ଭଲ ପଢୁ ଛrି େସମାେନ େପାଜି ସନ୍ ପାଉଛrି । ଆମ ପି ଲା ବି ପାଇଥାେr ଏଥିର
ବଡ଼ କଥା କ'ଣ अଛି । ରଚି ତା ତାକୁ ସମଥନ କରି କହି ଲା,
-- ହଁ ମ େମା ମାମଁୁ ଝି अ ଭଉଣୀ ର ଝି अ ଟା ମଧ ଆର ବଷ େପାଜି ସନ ପାଇଥିଲା।
େସ ବି ଏେତ ଭଲ ପେଢନି । ଏଇଟା କି ଛି ବଡ଼ କଥା ନୁ େହଁ ।
-- ଏହାର ପDର ଦି ନ ପେର ଲନ୍ େର ଆପାଟେ ମtର ¤ୀ େଲାକମାେନ
ବୁ ଲୁ ଥାrି ।େମାନାଲି ସା ଯାଇ କହି ଲା
-- ଆtିମାେନ ମା' ଆପଣ ମାନ,ୁ ଆମ ଘରକୁ ଡାକି ଛrି l କାରଣ ପଚାରିବାରୁ
କହି ଲା,

-- अନି ା ସେ^ अନା, ରଚି ତା ଓ ସୀମା ତା ଘରକୁ ଗେଲ। ¤ୀ େଲାକ ଜଣ,
େଗାଟିଏ ଥାଳି େର କି ଛି ମି ଠା, ଆଉ େଗାେଟ ଥାଳି େର କି ଛି ସି ଡ଼ା ଆଣି େଥାଇେଲ। ଝି अ
ଉେkଶ େର କହି େଲ,
-- ଆେର ମା ଆtିମାନ, ପାଇଁ ଚା' ବସା। ସମେ` ବସି ଲା ପେର ସୀମା ପଚାରିେଲ,

ତ
ିକ

ା

-- ଏ ସବୁ ଆେୟାଜନ କ'ଣ ପାଇଁ?

ଇ
-ପ

¤ୀ େଲାକ ଜଣ, କହି େଲ,

ଆ

ହ
ାନ

--ନାଇଁ ମ, ପୁअ େମଡି କାଲ ଏtାନସ୍ େଦଇଥିଲା ପାଇଗଲା ତ, େସଇଥି ପାଇଁ ଟିେକ
ଆହାନ ଇ-ପତି କା ସ!ୂ # ନି ଃଶୁ% ବି ତରଣ େହତୁ ଡା େଜାତି ପସାଦ ପ*ନାୟକ, -ାରା ପତି .ି ତ ଓ ପକାଶି ତ
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Aahwaan.com

85

ଆହାନ ଇ-ପତି କା, ଷଡ଼ଦଶ ବଷ, ସମ ସଂଖା, ଜୁ ଲାଇ ୨୦୨୧

Magazine Downloaded from www.aahwaan.com

ପାଟି ମି ଠା କରm, ଆଉ େମା ପୁअକୁ ଆଶି ବା ଦ କରm େସ େକମି ତି ଭଲ ମଣିଷ େହଉ।
ସୀମା ଖୁସି େହାଇ କହି େଦେଲ,
-- ଆେର ଝି अ ତ ଏେତ ଭଲ େରଜ କରି ଥିଲା, ପୁअ ବି ! େମଡ଼ି କାଲ ପାଇବା ଏେତ
ସହଜ ନୁ େହଁ । ଆମ ଆପାଟେ ମtେର େକହି େମଡି କାଲ ପାଇ ନଥିେଲ। ପୁअ ବି କ'ଣ ଶି ଶୁ
ମDିର େର ପଢୁ ଥିଲା।??
-- ହଁ ହଁ େସବି ଶି ଶୁ ମDିର ଛାତ। ଦଶମ ଯାଏଁ େସଠି ପଡ଼ି ଥିଲା। ସୀମା, ଉ^ର
ଥିଲା,
-- େସମାେନ ନି ିତ ଭଲ ମଣିଷ େହେବ। ଆପଣ ତା,ୁ ଭଲ ସଂ:ାର େଦଇଛrି ।
ରଚି ତା ଓ अନା ଚୁ ପ୍ ଚାପ୍ ମି ଠା ଓ ସି େଡା ଖାଉଥାrି ।ମନଟା େକମି ତି ଖଟା
େହାଇଯାଉଥାଏ। େସଦି ନ େଫରି ବା ବାଟେର ସୀମା କହି େଲ,
-- େଦଖେର େକେତ ଭାଗବାନ ବାପା ମାଆ। ଓଡ଼ି ଆ ମି ଡିୟମ୍ େର ପି ଲା,ୁ

େଡାେନସନ େଦେଲ ଯାଇ େଗାେଟ ଇsିନି ୟରି ଂ କେଲଜ େର ସି ଟ୍ ପାଉଛrି ।
-- ରଚି ତା ଓ अନା ବୁ ଝି ପାରୁଥିେଲ ସୀମା, ଇିତ କାହା ଆଡ଼କୁ ....
-- କାରଣ ଗତ ବଷ ଉଭୟ, ପୁअ େଡାେନସନ େଦଇ ପାଇେଭଟ୍ ଇsିନି ୟରି ଂ
କେଲଜେର ନାମ େଲଖାଇ ଥିେଲ।

ତ
ିକ

ା

ନି ତ ରsନ ନD
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ପେଢଇେଲ କ'ଣ େହବ, ପି ଲା ଡାxରୀ ପାଉଛି । ଆମ ପି ଲା ତ େମାଟା ଆକାରେର
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ଡ଼ି ଏଲ ଏ-୧୨, ବୀର ସୁେରD ସାଏ ନଗର
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ହ
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ଭୁ ବେନଶର-୭୫୧୦୧୦, େମା - ୯୪୩୭୧୭୮୪୨୪
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ଥୁtା ବରଗଛ
ଋକେବଦକୁ ଗଭୀର ଭାେବ अନୁ ଧାନ କେଲ ଜଣାପେଡ ଏ
ସଂସାର अଳି କ, ମି ଛ, ମାୟା, ଜୀବନ ଦୁ ଃଖମୟ ବା ଜୀବନ ପାଣି
େଫାଟକା ପରି । ମୁନି ଋଷିମାେନ ଖାଲି ବିବାକୁ ଚାହY ନାହାrି ବରଂ
ଭଲ ଭାେବ ବିବା, ଶେହ ବଷ ବିବା ଓ ବି ନା ଦୁ ଃଖ ଦାରିଦେର
ବିବା ପାଇଁ ଚାହYଛrି । େସମାେନ अଥ, ସ!^ି, ସୁନା ଓ କନା ସrାନ
ପରି ବେ^ ପୁତ ସrାନ ଚାହYଛrି । ସତେର ଏ ମଣିଷ ପୁअଟିଏ ପାଇବା
ପାଇଁ େକେତ ବାକୁ ଳ ସେତ? େକମି ତି ବା ନ ହୁअrା? ପୁअଟିଏ େଯ
ତା,ର ମୃତୁ ପେର ବଂଶ ରiା କରି ବା ସହ ତା,ରି ଉ^ରାଧି କାରୀ ବି

ଭରି ରହି ଥିଲା େବୖ କୁ¶ ମହାପାତ, ମନ ଭିତେର। ସୁମିତା େଦବୀ,
ହାତ ଧରି ବାର ଏହା ଭିତେର ୫ ବଷରୁ ଉf ସମୟ ବି ତି ଗଲାଣି।
େକମି ତି ବା ନଚାହYେବ େସମାେନ! ଏେବ କି m ମାନସି କ ଭାେବ ଭୀଷଣ
ଆଘାତପା େହାଇ ପ`ାଉଛrି ନି ଜର अତୀତ ଜୀବନର अଡୁ ଆ ସୂତା
େପhୁଳାକୁ ହାତେର ଧରି। ଆଉଟୁ ପାଉଟୁ େହଉଛrି ମନ`ାପର
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ଦାବାଗି ର ଧମ
ୂ lଳ ଧାସେର ।
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ଗଦାଧର ବଳ
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େଜଲ୍ ର କଳା େକାଠରୀର ଆଶାତୀତ େଛାଟ ଜାଲି ଲଗା
ଆହାନ ଇ-ପତି କା ସ!ୂ # ନି ଃଶୁ% ବି ତରଣ େହତୁ ଡା େଜାତି ପସାଦ ପ*ନାୟକ, -ାରା ପତି .ି ତ ଓ ପକାଶି ତ
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େହବ। ଆହୁରି ମଧ ପି hେର ପାଣି େଦବ। େସମି ତି ବାକୁ ଳତା ବି
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ଝରକାର େସପେଟ େସ। ସାମାନ ଆେଲାକର ଛି ଟା ବାରି େହାଇ ପଡୁ ଥାଏ।

ଆଉ

ଏପେଟ अତୀତର ମନକୁ ପରାଜି ତ କରି ବି େବକର ରାଜ କରି ଥିବା ତା,ର ସrକ ପାଳି ତ
ପୁତ େଗାପାଳ। ବ^ମାନର ପରିିତି କୁ େନଇ ଉଭୟ, ଆଖି େଲାତକାୟି ତ, କ¶
ଶାସରୁf, ଶରୀର ନି ଳ। ବାfକର େଶଷ େସାପାନେର ଉପନୀତ େବୖ କୁ¶ ବାବୁ ।
ମୁଲାକାତର ସମୟ େଶଷ। ଭିତରକୁ ଚାଲି ଯିବା ପାଇଁ େଜଲର,ର କଡା ନି େkଶ
ଆସି ଲା। େସ ପୁଣି େସହି अjାର େକାଠରି ଭିତରକୁ ଚାଲି ଗେଲ, ଆଉ କି ଛିiଣ ଭିତେର
अjାର େକାଠରୀର अମା अjକାର ଭିତେର େଯମି ତି ଉେଭଇ ଯାଇଥିେଲ। ଏପେଟ
େଗାପାଳ ବି ଦୀଘ ଶାସଟିଏ ପକାଇ େଜଲ ଝରକା ଠାରୁ କମଶଃ ନି ଜକୁ ଦୂ େରଇ ଆଣି ଆସି
େଜଲ ଫାଟକ ନି କଟେର ପହି ସାରିଲାଣି।
େସଦି ନ େଗାପାଳ ଓରଫ େଗାପାଳ ମହାପାତ େଜଲ େଗଟ ସାମାେର ନି ଜର ବାପା,ୁ
େଦଖା କରି ବା ପାଇଁ ସୁଦୂର ଭୁ ବେନଶରରୁ ଧାଇଁ ଆସି ଥିଲା। ମୁଲାକାତ ତ ନି ୟ େହଲା।

େହାଇ କି ଛି ସମୟ ବସି ଯାଇଥିଲା େସ। ନି ଜର अଜାଣତେର ଆଖି ସାମାେର ପବ
ୂ ର
 ସମ`
ଘଟଣା େଗାଟି େଗାଟି ନାଚି ଯାଉଥିଲା ତାର। କାଲି ପରି ଲାଗୁଛି ସବୁ अପାେସାରା, अଭୂ ଲା
ସG ତି ସaଳି ତ ଘଟଣାମାନ। ଏହା ଭିତେର अେନକ ଦି ନ ବି ତି ଗଲାଣି। ପାୟ ୬୦ ବଷରୁ
ଉk େହବ। େସ अନ ମାନ,ଠାରୁ ଶୁଣି ଥିଲା େଯ େସ କୁ ଆେଡ ଭୂ ବେନଶରର ତହସି ଲ
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ା

अଫିସର କନି . କି ରାଣୀ ରାଧାବି େନାଦ ବାବୁ , ଏକମାତ ପୁତ। େସଦି ନ ତା,ର ବାପା
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ମାତ ନି ଜର अଜାଣତେର େଜଲ ଫାଟକ ନି କଟେର ଥିବା ବଉଳ ଗଛ ତେଳ ନି ରୁ^ର
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ତା, ମାଆକୁ େନଇ େମାଟର ସାଇେକଲେର କଟକ ଆସୁଥିେଲ, ଏକ ପାରି ବାରି କ

ଆ

ହ
ାନ

ଉବେର େଯାଗ େଦବାପାଇଁ। ମାଆ, େକାଳେର ଥିେଲ େସ। ବୟସ ତା,ୁ
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େସେତେବେଳ ୨ ବଷ। କୁ ଆଖାଇ ନଈର େପାଲ ଉପେର େଗାେଟ ଟକ ସାଇଡ ମାରି
େଦବାରୁ ତା, ବାପାମାଆ ଉଭୟ,ର ଦୁ ଘଟଣା ଳେର ହY ମୃତୁ େହାଇଥିଲା।
େସୗଭାଗକେମ େସ ମାଆ େକାଳରୁ ରା`ା କଡକୁ ଛି ଟିକି ପଡି େସହି ରା`ା ଉପେର
ରxାx अବାେର ପଡି ବି କଳେର କାDୁ ଥିବା େବେଳ କି ଛି ସହୃଦୟ ବxି ସହାୟତାର
ହାତ ବଢାଇ ଥିେଲ। ଆଉ େସମାନ, ସହାୟତାେର ଦମକଳ ତୁ ରr ଖବର ଦି ଆଯି ବା
ପେର ଦମ୍କଳ ପହି େସମାନ,ୁ ଡାxରଖାନାକୁ ାନାrର କରାଇ ଥିେଲ। ଆଉ ତା
ପରର ଘଟଣା ଥିଲା अତି ହୃଦୟ ବି ଦାରକ। ଡାxରଖାନାେର ତା, ବାପାମାଆ,ୁ ମୃତ
େଘାଷଣା କରା ଯାଇଥିଲା।
େସେତେବଳକୁ ଖବର ପାଇ ଡାxରଖାନାେର ପହି ସାରି ଥିବା ତତକାଳୀନ अତି ରିx
ତହସି ଲଦାର େବୖ କୁ¶ ମହାପାତ। େସଠାରୁ େସ ତା,ୁ େକାଳକୁ ଉଠାଇ େନଇ ନି ଜ ଘରକୁ
େନଇ ଯାଇଥିେଲ। ରାଧାବି େନାଦ ବାବୁ ,ର ସମ` ସ!କୀୟମାନ,ୁ ପି ଲାଟାକୁ ରଖିବାକୁ

େଶଷେର ବି ଫଳ ଯାଇଛି । କାରଣ ରାଧାବି େନାଦ ବାବୁ ,ର େକହି ବି ସ!କୀୟ ପି ଲାଟିକୁ
ତା, ନି ଜ ପାଖକୁ େନଇ ରଖିବା ପାଇଁ ରାଜି େହାଇ ନଥିେଲ। େକମି ତି ବା ରାଜି େହାଇ
ଥାେr େଯ। ରାଧାବି େନାଦ ବାବୁ ,ର ପି ତା ମାତା,ର େସେତେବଳକୁ େଦହାr େହାଇ
ସାରି ଥିଲା। ଆଉ ତା,ର ଚାକି ରି କରି ବା ପେର ଭାଇମାନ, ସହ ଏକ ପ କାର ସମ`

ତ
ିକ

ା

ସ!କ ଛି ନ େହାଇ ଯାଇଥିଲା। ପରି ବାର ସହ େସମି ତି େକୗଣସି ସ!କ ନଥିବାରୁ
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େସ अେନକ अନୁ େରାଧ କରିଛrି । ମାତ ତା,ର ସମ`, अନୁ େରାଧ, ପୟାସ, ପେଚ|ା

ଇ
-ପ

େସମାେନ କାହYକି େଯ େଗାଟିଏ अନାଥ ପି ଲାକୁ ତା, ପାଖେର ରଖିଥାେr େଯ? ବରଂ

ଆ

ହ
ାନ

େସମାେନ ଉପେଦଶ େଦଇ ଥିେଲ େକଉଁ ଏକ अନାଥାଶମେର ପି ଲାଟିକୁ ଛାଡି େଦବା ପାଇଁ।
ଆହାନ ଇ-ପତି କା ସ!ୂ # ନି ଃଶୁ% ବି ତରଣ େହତୁ ଡା େଜାତି ପସାଦ ପ*ନାୟକ, -ାରା ପତି .ି ତ ଓ ପକାଶି ତ
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ବି ବାହର ପା ବଷ ପେର ବି ପତ ୀ ସୁମିତା େଦବୀ ସବୁ ଦି अଁ େଦବତାକୁ ମାନସି କ
ରଖି ନି ଜଳ
 ା ଉପବାସେର ନି ଜକୁ ନି ମି ତ କରି ଆସୁଥିେଲ ବି ଏଯାଏଁ ପି ଲାଟିଏର ମୁହଁ
େଦଖି ପାରି ନାହାrି େବୖ କୁ¶ ବାବୁ । େଘାର ମନ`ାପ ମଧେର ଦି ନ କାଟୁ ଥିେଲ
େସମାେନ। କି ଏ ଆ¶ୁକୁ ଢି ତ अସତୀ କହି ବି ଭିନ ପକାର ଟାହି ଟାପରା ବି କରୁଥିେଲ।
ଶୁଭ େବଳାେର େକହି ପେଡାଶୀ ନି ଜର କାମେର ଘରୁ େଗାଡ କାଢୁ ଥିବା େବେଳ ସୁମିତା
େଦବୀ, ମୁହଁ ଚାହY ବା iଣି ଆଜି अଶୁଭ େବଳା କହି ଘରକୁ େଫରି ଯାଉଥିେଲ। େକେତ
अବା ସହି ଥାେr େସମାେନ େଯ? ପିଲାଟିଏ ପାଇଁ अସହ େହଲାଣି ଯଣା। ଠାକୁ ର
ଜାଣିଛrି

େବୖ କୁ¶ ବାବୁ ଘର େଛାଟ। େସଇଥିପାଇଁ େବାେଧ ପି ଲାଟିଏ େଦଇ ନାହଁ ାrି

େସମାନ, େକାଳକୁ ।
ପତ ୀ ସୁମିତା େଦବୀ,ୁ ବୁ ଝା ସୁଝା କରି େବୖ କୁ¶ ବାବୁ େସ ପି ଲାଟିକୁ ନି ଜ ପାଖେର
ରଖି ବାପାଇଁ େକୗଣସି ପକାର ରାଜି କରାଇବାେର ସiମ େହାଇଥିେଲ। େଗାପାଳ

ଯାଇଥିଲା। ଆଉ େସ େହାଇ ଯାଇଥିଲା ଶୀ େବୖ କୁ¶ ମହାପାତ, अତି ରିx ତହସି ଲଦାର,
ଏକମାତ ଆଲି ଆଳି ପୁତ। କି ଛି ଦି ନ ପେର େଗାପାଳର :ୁଲ ଯି ବା ବୟସ େହାଇ ଯି ବାରୁ
େବୖ କୁ¶ ବାବୁ ୟୁନିଟ ୧ ପାଥମି କ ବି ଦାଳୟେର େଗାପାଳର ନାମ େଲଖାଇ େଦଇ ଥିେଲ।
େସହି ଦି ନରୁ େଗାପାଳର ପରି ଚୟ େହାଇ ଯାଇଥିଲା େଗାପାଳ ମହାପାତ ପି ତା େବୖ କୁ¶

ତ
ିକ

ା

ମହାପାତ। ଇଶର ଜାଣrି େବୖ କୁ¶ ବାବୁ , େରାଜଗାର େକେତ। ସାହି ଭାଇ ସମେ`
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େସଠାେର ରହି ବା ପେର ପେର େବୖ କୁ¶ ବାବୁ , ପରି ବାରେର ଆତGୀୟତା କମଶଃ ବଢି

ଇ
-ପ

ବାଃ ବାଃ କରୁଥାrି େବୖ କୁ¶ ବାବୁ ,ୁ । େଗାେଟ अନାଥ ପି ଲାକୁ େକବଳ େସ ପୁअଭାବେର

ଆ

ହ
ାନ

େକାେଳଇ େନଇ ନାହାrି ବରଂ ମଣିଷ କରି ବାର ପୟାସ ବି କରି ଛrି । ବରଂ ବହୁ ପଣ
ୂ 
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କାମ କରି ଛrି େବାଲି ସମେ` କହି ତା,ୁ ଭୂ ୟସୀ ପସଂସା କରୁ ଥାrି ।
ମଣିଷ ଯାହା ଭାବୁ ଥାଏ େକେବ େକେବ ଈଶର କି m ତାର ବି ପରୀତ ଦି ଗେର ତାକୁ
େନଇ ଯାଇଥାrି । େଗାପାଳକୁ ପାୟ ୬ ବଷ େବଳକୁ ଲାଗ ଲାଗ ଦୁ ଇ ବଷେର ୨ େଗାଟି
ପୁअ େବୖ କୁ¶ ବାବୁ , େକାଳ ମhନ କରି ଥିେଲ। ପେର ଆଉ େଗାଟିଏ ଝି अ ମଧ ତା,
େକାଳକୁ ଆସି ଥିଲା।
ଏହା

ଭିତେର

େବୖ କୁ¶

ବାବୁ

अତି ରିx

ତହସି ଲଦାରରୁ

ପେମାଶନ

ପାଇ

ତହସି ଲଦାର େହାଇ ଯାଇଥାrି । ୩ େଗାଟି ପୁअ ଓ ଏକମାତ କନା ସି Æାକୁ େନଇ
େବୖ କୁ¶ବାବୁ , ପରିବାର ହସ ଖୁସିେର ସମୟ ବି ତି ଚାଲି ଥାଏ। ମାତ ବି ଧିର ବି ଧାନ କି ଛି
अନ ପକାରର। େବୖ କୁ¶ ବାବୁ , ଜନିG ତ ଦୁ ଇ ପୁତ ସମୟ କେମ ବଡ େହବା ସହ କମଶଃ
ଜଣା ପଡି ଥିଲା େସମାେନ ଉଭୟ ମାନସି କ ବି କୃତ। ଚାଲବୁ ଲ େଖଳ କୁ ଦ ସବୁ କରୁଥିେଲ
ବି େସମାନ,ର େବୗfିକ ବି କାଶର କି m ପରି ବ^ନ େହଉ ନଥିଲା। ବରଂ ବୟସ ବଢି ବା

ପଢି ବା ତ ଦୂ ରର କଥା ବି ଦାଳୟେର ମଧ େସମାନ,ର ନାମ େଲଖା ସବ େହାଇ ପାରି
ନ ଥିଲା। େବୖ କୁ¶ ବାବୁ କି m େସମାନ,ର ଚି କିା ପାଇଁ ଓଡି ଶା ତଥା ଓଡି ଶା ବାହାରର
अେନକ ଡାxର,ୁ େଦଖାଇବା ପେର ବି େସଥିେର ବି ଫଳ େହାଇଥିେଲ। ଆଉ ଦୁ ଇ ପୁअ,
ମାନସି କ ବି କାଶର ଉନ ତି ପାଇଁ ଚି କିା ବି ାନ େଯମି ତି େଫଲ ମାରି ଯାଇଥିଲା। ବରଂ

ତ
ିକ

ା

ମାନସି କ ବି କୃତି ର ସାମାନ ପରି ବ^ନ ବି େହାଇ ନ ଥିଲା। କନା ସି Æାର କି m
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ସହ େସମାନ, ମାନସି କ ବି କୃତି କମଶଃ ବଢି ଚାଲି ଥିଲା। େତଣୁ େସମାେନ ଦୁ େହଁ ପାଠ

ଇ
-ପ

ଶାରୀରି କ ତଥା ମାନସି କ अବା ଭଲ ଥିବାରୁ ତାକୁ ପଥେମ େସହି ବି ଦାଳୟର ନାମ

ଆ

ହ
ାନ

େଲଖାଇ ଥିେଲ। ପେର ବି ଦାଳୟର ଶି iା ପରି ସମାି ପେର ମହାବି ଦାଳୟରୁ ସାତକ
ଆହାନ ଇ-ପତି କା ସ!ୂ # ନି ଃଶୁ% ବି ତରଣ େହତୁ ଡା େଜାତି ପସାଦ ପ*ନାୟକ, -ାରା ପତି .ି ତ ଓ ପକାଶି ତ
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ଡି ଗୀ ହାସଲ କରି ଘେର ରହି ଲା। ପି ଲା େବଳୁ କି m ସି Æା କି m ଖୁବ ଆତG ଗବୀ, ଈଷା
ପରାୟଣା ତଥା କପଟୀ ପକୃ ତି ର ଥିଲା।
ପି ଲାେବଳୁ େସ େଗାପାଳକୁ କାହYକି େକଜାଣି ଖୁବ ଈଷା କେର। େଗାପାଳ ଆେଦୗ
ବୁ ଝି ପାେର ନାହY େସ କଣ iତି କରି ଛି ତାର। ସି Æାର ଏପରି ଆଚରଣ େବୖ କୁ¶ ବାବୁ
ତଥା ତା,ର ପତ ୀ

ସୁମିତା େଦବୀ,ୁ ଆେଦୗ ଭଲ ଲାଗୁ ନଥିଲା। ଆଉ ଏଥିରୁ iାr

େହବା ପାଇଁ अେନକ ସମୟେର େସ ସି Æାକୁ ତାକୁ ବୁ ଝାଇଛrି , ବଡ ଭାଇ ପତି ଉଚି ତ
ସାନ ପଦଶନ କରି ବାକୁ ଉପେଦଶ ବି େଦଇଛrି , ତାଗିଦ ବି କରି ଛrି । ମାତ ତାକୁ କି ଏ
କହି େଦଇଥିଲା େଗାପାଳ ତାର ନି ଜ ମା େପଟର ଭାଇ ନୁ ହଁ । ତା ପେର େସ ନି ଜ ପାଠ
ପଢା ସମୟର ଆଦ େଯୗବନ କାଳରୁ ଜେଣ ଗାେରଜ ପି ଲାକୁ ଭଲ ପାଇ ବି ବାହ
କରି ବାକୁ ସି fାr େନଇ ଥିବାର ଖବର କାନେର ପଡି ବା ପେର ବଡ ଭାଇ ହି ସାବେର
େଗାପାଳ ବି ରାଟ େହବାକୁ ସି Æାକୁ ବାରଣ କରି ଥିଲା। ହୁଏ ତ ଏହି କାରଣ ପାଇଁ େବାଧ

अେନକ ସମୟେର େଗାପାଳକୁ କୁ ାରଟନା କରି ବା ସହ ତାର ପି ଲା ଦି ନର ସବୁ अକୁ ହା
କାହାଣୀକୁ େନଇ अେନକ କଟାi ତଥା ପରି ହାସ ବି କରି ଚାଲି ଥିଲା। ଯାହାକି େଗାପାଳର
ଆତGାକୁ ବହୁତ ବାଧି ଥିେଲ ବି କି ଛି ପରି ପକାଶ କରି ପାରୁ ନ ଥିଲା କାଳର ନି `ୁର
ନି ^ିେର ନି ଜର ପରି ଚୟ ହଜାଇ େଦଇ ସାରି ଥିବାରୁ ।

ତ
ିକ

ା

େକେତବା ସହି ଥାrା େଗାପାଳ। େତଣୁ େସ ମେନ ମେନ ସି fାr େନଇ ଥିଲା ଘର
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ହୁଏ ସି Æା େଗାପାଳକୁ ଈଷା କରୁଥିଲା େବାଲି େଗାପାଳ अନୁ ଭବ କରିଥିଲା। ସି Æା

ଇ
-ପ

ଛାଡି େକଉଁ ଆେଡ ପଳାଇ ଯି ବ। ମାତ େବୖ କୁ¶ ବାବୁ , अନୁ େରାଧ ତଥା ସୁମିତା

ଆ

ହ
ାନ

େଦବୀ, େକାହ ଭରା ଆକୁ ଳ ନି େବଦନ ତା େଗାଡେର େବଡି ପକାଇ େଦଇ ଥିଲା। ମାତ
ଆହାନ ଇ-ପତି କା ସ!ୂ # ନି ଃଶୁ% ବି ତରଣ େହତୁ ଡା େଜାତି ପସାଦ ପ*ନାୟକ, -ାରା ପତି .ି ତ ଓ ପକାଶି ତ
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େଗାପାଳର ବୟସ ବଢି ବା ସହ ଆତG ନି ଯୁxି ଚି rା କମଶଃ ବଢି ଚାଲି ଥିଲା। େତଣୁ େସ
ଘର ଛାଡି ନ ଗେଲ ବି ନି ଜର ଜୀବି କା ନି ବା ହ ପାଇଁ ମେଶରେର ଏକ ଫାµି ର
ଏକାଉଟାt ଭାେବ କାମେର େଯାଗ େଦଇ େସ ପରିବାରର ସୁଖ ଶାrି ପାଇଁ କାରଖାନା
 େର ରହି ବାକୁ
ପରି ସରେର ମି ଳିଥିବା କାଟର

ସି fାr େନଇଥିେଲ। ନି ଜର ମନ ବାକୁ ଳ

େହେଲ ଦି େନ ଦୁ ଇ ଦି ନ अrରେର ବାପା ମାଆ,ୁ େଦଖା କରି ବା ପାଇଁ ଘରକୁ ଆସୁଥିଲା।
ୟା ଭିତେର ସାବି ତୀ ନାମୀ ଜେଣ କନା ସହ ତାର ବି ବାହ ମଧ ସ!# କରାଇ
େଦଇଛrି େବୖ କୁ¶ ବାବୁ ।
ସମୟର େଖଳ ବଡ ବି ଚିତ। ଚାକି ରର େଶଷ ଆଡକୁ େବୖ କୁ¶ ବାବୁ ,ର अତି ରିx
ସବ-କେଲµର ପଦବୀକୁ ପେମାଶନ େହାଇ ନି ଜ ଜି ଲAାକୁ ବଦଳି େହାଇ ଯାଇଥିଲା।
ଚାକି ରି ଆଉ ମାତ ବଷଟିଏ ବାକି ଥାଏ। ପି ଲା େବଳୁ ନି ଜ ଗଁାକୁ अତଧି କ ଭଲ ପାଉଥିବା
େବୖ କୁ¶ବାବୁ ନି ଜ ଜି ଲAାେର ଥିବାରୁ ପତ ୀ, ସହ ପି ଲାମାନ,ୁ ଆଣି ନି ଜ ଜନିG ତ ଗଁାେର

ସମୟେର अଫିସ କାମ ସାରି ସjାେର ଗଁାେର ରହୁଥିବା ପରି ବାର ନି କଟକୁ ପଳାଇ
ଆସrି େସ ।
ଗଁାେର ରହି ବା ପେର ସ!କୀୟମାନ, ପରାମଶ କେମ ଦୁ ଇ ମ`ି ବି କୃତ ପୁअ,ର
ବି ବାହ କଥା ମୁh ଭିତରୁ ଆଣିଥିେଲ। ଆଉ େସମାେନ ବି ବାହ କେଲ ହୁଏତ ତା,ର ବଂଶ

ତ
ିକ

ା

ରiା େହବ େବାଲି କି ଛି ଆତGୀୟ େସମାନ,ୁ ହାତକୁ ଦି ହାତ କରି େଦବା ପାଇଁ ନି ^ି
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 େର ଏକୁ ଟିଆ ସରକାରୀ କାଟର
 େର ରହୁଥିେଲ। अେନକ
ଛାଡି େଦଇ ଜି ଲAା େହଡ କାଟର

ଇ
-ପ

େନଇଥିେଲ। ଦୁ ଇ ମ`ି ବି କୃତ ଛୁଆ,ୁ କି ଏ ବା ନି ଜର ଝି अ େଦବ? ଏପରି ଚି rାେର

ଆ

ହ
ାନ

ଥିବା େବେଳ ତା,ର ଜେଣ ଆତGୀୟ, ପରାମଶ କେମ ପାଖ ଗଁାର ଦୁ ଇ ଗରି ବ ପରି ବାରର
ଆହାନ ଇ-ପତି କା ସ!ୂ # ନି ଃଶୁ% ବି ତରଣ େହତୁ ଡା େଜାତି ପସାଦ ପ*ନାୟକ, -ାରା ପତି .ି ତ ଓ ପକାଶି ତ

Aahwaan.com

93

ଆହାନ ଇ-ପତି କା, ଷଡ଼ଦଶ ବଷ, ସମ ସଂଖା, ଜୁ ଲାଇ ୨୦୨୧

Magazine Downloaded from www.aahwaan.com

ସହମତି କେମ େସମାନ, କନା ସହ ଦୁ ଇ ମାନସି କ ବି କୃତ ପୁअ,ର ବି ବାହ ସ!#
କରାଇ େଦଇଥିେଲ। କି ଛି ଶୁଭାକାଂiି ବjୁ ମାେନ ପରାମଶ ବି େଦଇଥିେଲ अେନକ
େiତେର ମ`ି: ବି କୃତି ପୁରୁଷମାେନ କୁ ଆେଡ ମାନସି କ ଭାେବ ପରି ବ^ନ େହାଇଥାrି ।
େସ ବି ଭାବି ଥିେଲ ବି ବାହ ପେର ହୁଏ ତ େସମାନ,ର ମାନସି କ ବି କାଶ ପରି ଲiିତ
େହବ।
େସମାନ, ବି ବାହର ଛअମାସ ପେର ନି ଜର अନ ଜେଣ ବjୁ , ପ`ାବ କେମ
କଟକେର ଜେଣ େବସରକାରୀ କେଲଜର अଧାପକ, ସହ ସି Æାର ମଧ ବି ବାହ କରାଇ
େଦଇଛrି । ଭାବି ଥିେଲ ତା,ର ଚାକି ରି କାଳ ମଧେର ସମ` େନୖ ତିକ କ^ବ ସ!ାଦନ
କରାଇ େଦେଲ େସ ମୁx େହାଇ अବସର ଜୀବନ ଗଁାେର ହY କଟାଇ େଦେବ। ତାହା ବି
କେଲ।
ମାତ ଏପରି अବାେର ବି ତା, ମନ ସବଦା ବାକୁ ଳ େହଉଥାଏ େଗାପାଳର

ନି ମା ଣ କରି ଥିବା ଘରଟିକୁ େଗାପାଳ ନାମେର କରାଇ େଦବାକୁ ପତ ୀ ସୁମିତା େଦବୀ,ୁ
ପ`ାବ େସ ଏଥିେର ଆେଦୗ କୁ ¶ା େବାଧ କରି ନଥିେଲ। କାରଣ अନ େଗାଟିଏ େକାଠା
ଘର କଟକ ବି ଡାନାଶି େର େବୖ କୁ¶ ବାବୁ ମଧ ନି ମା ଣ କରି ଥିେଲ। ଇା ଥିଲା अବସର
ପେର େସଠାେର େକେବ େକେବ अବଶି | ଜୀବନ अତି ବାହି ତ କରି େବ। େତଣୁ ଉଭୟ

ତ
ିକ

ା

ସି fାr େନଇଥିେଲ ଭୁ ବେନଶର ସତନଗର ଘର େଗାପାଳ ନାମେର କରାଇ େଦେବ, ତା
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ପାଇଁ। େତଣୁ ଭୁ ବେନଶରେର ଚାକି ରୀ କାଳ ମଧେର ସତ ନଗରେର ଚାକି ରୀ କାଳେର

ହ
ାନ
ଆ

େପୖ ତୃକ ଗାମେର ସପରି ବାର ରହୁଛrି ।

ଇ
-ପ

ବି କେଲ। େବୖ କୁ¶ ବାବୁ ଗତ ୨୦୧୫ ମସି ହା अଗ| ମାସ अବସର େନବା ପେର ନି ଜ
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ଏହା ଭି ତେର ସି Æା ତାର କଟକ अବାନ ସମୟେର ନି ଜର ପତି , ପେରାଚନାେର
ପଡି अେନକଥର େବୖ କୁ¶ ବାବୁ ,ୁ କଟକ ଘରଟି ତା, ନାମେର କରାଇ େଦବାକୁ
କହି ଲାଣି। ମାତ ବି ବାହି ତ ଝି अ ପୁଣି ତା ସ ାମୀ अଧାପକ, ଟ,ା ପଇସାେର େସମି ତି କି ଛି
अସୁବିଧା ନାହY! େତଣୁ ତାକୁ କାହYକି େସ ଘରଟି େଦେବ େଯ? ଝି अ ବାଦ ଆହୁରି ଦୁ ଇ ପୁअ
अଛrି , େସମାନ, ପରି ବାର ବି େହଲାଣି। େସମାେନ ସି ନା ମାନସି କ ବି କୃତି ପାଇଁ କି ଛି
କହି େବ ନାହY, ମାତ ଦୁ ଇ େବାହୁ କଣ ଏଥିେର ବି େରାଧ କରିେବ ନାହY? ସବୁ କଥାକୁ ଚି rା
କରି େବୖ କୁ¶ ବାବୁ ଆେଦୗ ସି Æା କଥାେର େକୗଣସି ପକାର ରାଜି େହାଇ ନ ଥିେଲ।
ସି Æା କି m ଖୁବ ଖଳ ତଥା ଚତୁ ର ପକୃ ତି ର ଝି अଟିଏ। ନି ଜର ସ ାମୀର
କୁ ପେରାଚନାେର ପଡି ଘରଟିକୁ ଦଖଲ କରି ବା ପାଇଁ ବି ଡାନାସି ଘେର ପବ
ୂ ର
 ୁ ଥିବା
ଭଡାଟିଆ,ୁ ବାହାର କରି େଦଇ େସହି ଘେର ଆସି ରହୁଛି । ଝି अ ହି ସାବେର େବୖ କୁ¶
ବାବୁ ତାହା ବି େରାଧ କରି ନଥିେଲ ବି ତାର ଚାଲାକି ବୁ ଝି ପାରି ନଥିେଲ େବୖ କୁ¶ ବାବୁ ।

େନବା ପାଇଁ ମେନ ମେନ େସ ସି fାr େନଇ ସାରି ଥିଲା। ଏମି ତି ବି अେନକ ଥର େସ ତା
ନାମେର ଘରଟି କରାଇ େଦବା ପାଇଁ େବୖ କୁ¶ ବାବୁ ,ୁ ମଧ କହି ଛି। ମାତ େବୖ କୁ¶ ବାବୁ
ସି Æାର ଉଗ ଈଷାପରାୟଣ ମାନସି କତା ପାଇଁ ବି ବାହ ପବ
ୂ ର
 ୁ ବି ତାକୁ େସମି ତି ଆrରି କ
ଭଲ ପାଉ ନଥିେଲ, କି ବି ବାହ ପେର ତାର ସ ାଥେନଷି ମାନସି କତାକୁ ଆେଦୗ ପସD କରୁ

ତ
ିକ

ା

ନ ଥିେଲ। େତଣୁ ତା ନାମେର କଟକ ଘର କରି ବା ପାଇଁ ତା,ର ଆେଦୗ ଇା କି aା
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ସମୟ କେମ ନି ଜର ପି ତା,ର ମାନସି କତା ବଦଳି ଯି ବ ଓ ଘରଟି ତା, ନାମେର କରାଇ

ଇ
-ପ

ଆrରି କତା ନ ଥିଲା ତା,ର, ରାଜି ବି ନ ଥିେଲ ମଧ । ତା ପେର େସ ନି ଜର ଚାକି ରୀ

ଆ

ହ
ାନ

କାଳ ମଧେର ସମ` ସିତ ଟ,ାେର େସହି ଘରଟି କି ଣିଥିେଲ। ଜୀବନ ଯାକର
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ପରି ଶମର अଥ େସଥିେର େସ ବି ନିେଯାଗ କରି ସାରି ଛrି । େକମି ତି ବ େଦଇ ଥାେr େସ ?
େତଣୁ ସି Æାକୁ େସ େରାକ େଠାକ ମନା କରି େଦଇ ଥିେଲ।
ବି ଧିର ବି ଚାର କି m କି ଛି अଲଗା େଲଖା ଯାଇଥାଏ। େବୖ କୁ¶ ବାବୁ , ବଡ ପୁअର
ଦୁ ଇ ବଷ ତେଳ େଗାଟିଏ ପୁअ ଜନG େହବା ପେର ପେର େସ ନି ଜର ମାନସି କ ବି କୃତି ପାଇଁ
ଗଁାର ଘର ପାଖେର ଥିବା େପାଖରୀେର ପଡି ବୁ ଡି ପାଣ ହରାଇ ଥିଲା। ବଡ େବାହୁ
ଆରତୀ େକାଳେର ବଷକର ପୁअଟିଏ ଧରି ଏେବ ବି ଧବା ଜୀବନ ବି ତାଉଛି । ସାନ ପୁअର
େକୗଣସି ପି ଲା ପି ଲି ଜନG େହାଇ ନଥିଲା। ବଡ େବାହୁର अସମୟେର େବୖ ଧବ େବୖ କୁ¶
ବାବୁ , ମନକୁ अଧି କ ପଭାବି ତ କରିଥିଲା। େତଣୁ ତାର ପୁअ ପତି अେହତୁ କ ଦୁ ବଳତା
ବଢି ଯାଇଥିଲା ତା,ର। ବି ଧବା अସହାୟା ନାରୀଟିଏ, ରହି ବା ବି ସ ାଭାବି କ। େସପେଟ
େସମାନ,ୁ େବୖ କୁ¶ ବାବୁ अଧି କ େସହ କରୁଥିବା କଥାକୁ ସାନ େବାହୁ ତୁ ଳସୀ ଆେଦୗ
ହଜମ କରି ପାରୁ ନଥାଏ। ଏହା ଭିତେର ନି ଜର ପି ତା, अେଗାଚରେର ସି Æା କଟକ

େକେତକ ସରକାରୀ କାଗଜ ପତକୁ ଜାଲି ଆତି କରି ନି ଜ ନାମେର କରାଇ େଦଇଥିବାର
ଖବର ତା, କାନେର ପଡି ବାରୁ େସ େକାଧବଶତଃ ସି Æା ବି ରୁfେର କଟକ େକାଟେ ର ଏକ
ଜାଲି ଆତି ମାମଲା ରୁଜୁ କରି େଦଇଥିେଲ ଫଳେର ସି Æା ନି ଜର ଜନG କଲା ବାପା
ଉପେର ପତି େଶାଧ ପରାୟଣ େହାଇ ଉଠି ଥିଲା। ବୃ f ବାପା,ୁ ପାେନ େଦଇ େଯ େକୗଣସି
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ା

ପକାର କଟକ ଘରକୁ ତା ନାମେର କରାଇ େନବା ପାଇଁ ପୟାସ ଜାରି ରଖିଥିବା େବେଳ ଏ
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ଘରକୁ ନି ଜ ନାମେର କରାଇ େନବାକୁ ପୟାସ କରି େବୖ କୁ¶ ବାବୁ , अେଗାଚରେର

ଇ
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ପେଟ ସାନ େବାହୁ ତୁ ଳସୀକୁ ମଧ େସ କରାୟତ କରି େନଇଥିଲା। ଉଭୟ,ର ଜେଣ

ଆ

ହ
ାନ

ଶତ, େତଣୁ ଲi ବି େଗାଟିଏ। ତୁ ଳସୀର ବଡ ଯାଆ ଆରତୀକୁ େବୖ କୁ¶ ବାବୁ ତା,ର
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ସମ` ାବର ସ!^ି କରାଇ େଦବା ପାଇଁ ଭିତି ରିଆ ପୟାସ କରୁ ଥିବା ଭଳି ମି ଥା
କାହାଣୀ କହି ତା ମନ ଭିତେର ବି ଷ ବୁ ଣି େଦଇଥିଲା ସି Æା। େସଇଠି ପାଇଁ ତୁ ଳସୀ ଦି େନ
ଜି ଦ ଧରିଥିଲା ସମ` ସ!^ିକୁ ଭାଗ ଭାଗ କରି ତା अଂଶ ତାକୁ େଦଇ େଦବା ପାଇଁ। ମାତ
େବୖ କୁ¶ ବାବୁ ତା ପାବେର ଆେଦୗ ରାଜି ନ େହବାରୁ େସ ଶାଶୁ ଘର ଛାଡି ୬ ମାସ େହବ
ତା ବାପ ଘେର ଯାଇ ରହୁଛି । ତା ପାଖକୁ ତାର ନଣD ସି Æା ବାରaାର ଆସି େଯାଜନା
ବf ଭାେବ ତୁ ଳସୀ େବୖ କୁ¶ ବାବୁ , ନାମେର ଏକ େଯୗନ ନି ଯା ତନା ତଥା ବଳା¸ାର ପରି
ମାମଲା ଥାନାେର େଦଇେଦଲା। ସରକାର େଯେହତୁ ମହି ଳା ମାନ, ମାମଲା अଗାଧି କାର
ଭି^ିେର କାଯକାରୀ କରି ବା ପାଇଁ ନି େkଶ अଛି , େତଣୁ ତୁ ଳସୀର अଭିେଯାଗ କେମ
େପାଲି ସ ବାଧ େହାଇ େବୖ କୁ¶ ବାବୁ ,ୁ ଗିରଫ କରି ପାୟ ଛअ ମାସ ତଳୁ େଜଲକୁ ପଠାଇ
େଦଇଛି । େସହି ଦି ନରୁ େବୖ କୁ¶ ବାବୁ ଏହି ବାfକ अବାେର େଜଲର ଚାରି କା¥
ଭିତେର अଟକ अଛrି । େବୖ କୁ¶ ବାବୁ ଗିରଫ ପେର େଗାପାଳ ଆଜି େକମି ତି ଖବର ପାଇ

ପାରୁ ନାହY।
ଭାଗ ଆଉ ଭଗବାନ, ଏହାକୁ ଏଡାଇ ଦି ଆ ଯାଇ ନପାେର। ଯାହା ଘଟିବାର ଥିବ
ତାକୁ େକେବ େକୗଣସି ମେତ ଏେଡଇ ଦି ଆ ଯାଇ ନପାେର, େତଣୁ େଗାପାଳ ଭାବୁ ଥାଏ
ବାପା େବୖ କୁ¶ ବାବୁ ଜୀବନ ଯାକ କରି ଥିବା ପଣ
ୂ  କାମର ଫଳ କଣ େଶଷ ଜୀବନ अjାରି

ତ
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ା

େକାଠରୀେର ପରି ସମାି େହାଇଯି ବ। େସ ସି ନା अନାଥ ପି ଲାଟିଏ ତାର ସି ନା ଆପଣାର
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େଜଲ ନି କଟକୁ ଆସି ତା,ୁ େଦଖା କରି ବା ପେର କଣ କରି େବ କି ଛି ିରନି ିତ େହାଇ

ଇ
-ପ

େବାଲି େକହି ନାହY, ତାର ସି ନା େଦୖ ନିDିନ ଜୀବନେର अେନକ ଭୁ ଲ ତଟି ରହି ଯାଇଛି ,

ଆ

ହ
ାନ

ମାତ ସି Æା ତ ତା ଉପେର ତାର େକାଧ ସaରଣ କରି ପାରି ଥାrା, ମାତ ବାପା, ଉପେର
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ଏ ବୟସେର ଏମି ତି ଦାଉ ସାଜି ବା େସ ଆେଦୗ ସହଜେର ଗହଣ କରି ପାରୁ ନ ଥାଏ।
ଜୀବନଯାକର ସୋଟପଣିଆ, ମାନାବି କ ମୂଲେବାଧ ପଦଶନ କରି ଜେଣ ବାପା ତାର
ପି ଲାମାନ,ୁ ପାଳି େପାଷି ମଣିଷ କରି ଥାଏ, ଆଉ ସାମାନ ସ ାଥ ପାଇଁ ଜେଣ ବି ବାହି ତ ଝି अ
ବି ତାର ବୃ f ପି ତା,ୁ अjାରି ଗୃହର କାରା େକାଠରି ଭିତରକୁ ସବୁ ଦି ନ ପାଇଁ େଠଲି େଦଇ
ପାେର, ତାର ଜଳr ଉଦାହରଣ ହY ସି Æା। ଜୀବନ ମରଣର େଦାଛକି ରା`ାେର ସି ନା
ପଥହରା ପଥିକଟିଏ ତାର ବାପା। କି m ଏହାର ପରି ଣାମ अଭିଶାପେର ହY ପରି ସମାି
ନି ୟ। ଆଉ େସହି अଭିଶାପର ଦାବାଗି ର अଗି ଶିଖା ସି Æା ପରି ସମ` ପି ଲା ମାନ,
ଜୀବନକୁ ଜାଳି େପାଡି ପାଉଁଶ କରି ନ େଦବ ଏ କଥାକୁ କି ଏ ଗାେରtି େଦବ। େସତି କି
େବେଳ େଜଲର ସjା ଘtି ଟି ଟି କରି ବି କଟାଳ ଚି ¸ାର କଋ େଜଲ ଫାଟକ ବD
େହବାର ଆଗୁଆ ସୂଚନା େଦଇଥିଲା। ଆଉ େଗାପାଳ ବି େସଠାରୁ ନି ଜ ଘରୁ ପତାବ^ନ
କରି ବାକୁ ଉଠି ପଡି ଥିଲା।
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ବରି. ଆଇନଜୀବୀ, ଭଦକ
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ଭାମଭାଷ : ୯୪୩୭୧୨୮୮୪୧
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କମଳା
କମଳା େଦବୀ,ର ପାଟି ପି ଲା। ଦୁ ଇ ଝି अ ଆଉ ତି ନି ପୁअ।
ଆଗକୁ ଆଉ େକମି ତି ପି ଲା ପି ଲି ନେହବ େସଥିପାଇଁ अପେରସନ େହବା
ପାଇଁ ମନ କେଲ କମଳା େଦବୀ। ସ ାମୀ ସନାତନ ବାବୁ ,ୁ ଏ
ବି ଷୟେର ପଚାରି ବାରୁ େସ େରାକେଠାକ ମନା କରି େଦେଲ କମଳା
େଦବୀ,ୁ । କମଳା େଦବୀ, ମନ ଜମା ବୁ ଝୁ ନ ଥାଏ। ସାନ ପୁअ
େସେତ େବଳକୁ ବଷ କର େହାଇଥାଏ। ସନାତନ ବାବୁ ଘେର ନ ଥିବା
ସମୟେର ଲୁ ଚି କି अପେରସନ କା!କୁ ଚାଲି ଗେଲ କମଳ େଦବୀ।
େଡରି େର ଯି ବାରୁ ତା,ର ସି ରିୟଲ ନaର େଶଷେର ପଡ଼ି ଲା। ଏ ପେଟ

େହାଇ ପଡି େଲ। ବଡ଼ ଝି अ ରୁବି କୁ ଡାକି ପଚାରି େଲ ଝି अ ମାଆ କୁ ଆେଡ
ଗଲାକି ? ରୁବି ବାପା,ୁ

ସତ କଥା କହି େଦଲା। ସନାତନ ବାବୁ

अଣନି ଃଶାସୀ େହାଇ ଧାଇଁେଲ କା! ଆଡକୁ । େସେତେବଳକୁ କମଳା
େଦବୀ, ନaର ପଡ଼ି ନଥାଏ। ସନାତନ ବାବୁ ବହୁତ କାକୁ ତି ମି ନତି
େହାଇ େଫରି ଯିବା ପାଇଁ କହି େଲ କମଳା େଦବୀ,ୁ । କି m କମଳା
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େଦବୀ ତା, କଥାକୁ ଜମା ବି ଗୁରୁତ େଦେଲନି । ତା, ଜି ଦ୍ େର अଟଳ

ଇ
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ଝରଣା ବାରିକ

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

ସନାତନ ବାବୁ ଆସି ଘେର ପହି କମଳା େଦବୀ,ୁ ନପାଇ ଭାରି ବ`
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ରହି େଲ। େଶଷେର अପେରସନ େହାଇ ଘରକୁ େଫରି େଲ। ମେନ ମେନ
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ଭାବୁ ଥାrି ଯାହା େହଲା ଭଲ େହଲା। ଏଇ ପି ଲାମାନ,ୁ ମଣିଷ କଲା େବଳକୁ କାଠି କର
ପାଠ। ଯଦି ଆହୁରି ପି ଲା ଜନG କରି ଥାrି । अପେରସନ େହାଇ ବହୁତ ଭଲ କରିଛି ।
େସଦି ନ ରାତି ସାରା େଶାଇ ପାରି େଲ ନାହY କମଳା େଦବୀ। ବହୁତ କ| େହଉଥାଏ
ତା,ୁ । ସନାତନ ବାବୁ , ଆଖିେର ବି ନି ଦ ନାହY। ତା, କ| େଦଖି େସ ଆଉ ସାଳି
ପାରି େଲ ନାହY। େସଇ ପାଖଆଖେର େଯାଉମାେନ अପେରସନ େହାଇଥିେଲ ତା, ଘରକୁ
ଯାଇ ପଚାରି ବୁ ଝି େଲ େସମାନ,ୁ ବି ଏମି ତି କ| େହଉଛି କି ନାହY। େସମାେନ ସମେ`
ମନା କେଲ ନାହY ତ କାହY କି ଛି କ| େହଉ ନାହY।
େସମାନ, ପାଖରୁ େଫରି ବହୁତ ଭାି ପଡ଼ି େଲ ସନାତନ ବାବୁ । ଆଉ ଥେର
େମଡି କାଲ ଯାଇ अପେରସନକୁ ଫିେଟଇ େଦଖିବା ପାଇଁ କମଳା େଦବୀ,ୁ କହି େଲ।
େସେତେବଳକୁ କମଳା େଦବୀ, अବା ଗୁରୁତର। େସ ଆଉ କି ଛି କହି ବା ପରିିତି େର ନ
ଥିେଲ। ହାତଠାରି ସନାତନ ବାବୁ ,ୁ ତା, ପାଖକୁ ଡାକି େଲ। େମା ପି ଲାମାନ, କଥା

ଏେତ ସବୁ ଘଟଣା ଘଟିଗଲା। ଗଁା ସାରା ସମେ` `Á େହାଇଗେଲ। େଯାଉ ମାେନ
अପେରସନ େହାଇଥିେଲ େସମାେନ ଡରେର ଛାନି ଆ। ପା ପା ଟା ପି ଲା,ୁ अନାଥ କରି
ଚାଲି ଗେଲ କମଳା େଦବୀ।
ଏେତ ଭଲଥିବା େଲାକଟି अପେରସନ ପେର ମରି ଯିବା ଶୁଣି ବଡ଼ ବଡ଼ ଜଣାଶୁଣା
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ା

 କରି ବା ପାଇଁ କହି େଲ। େସଇଆ ହY େହଲା କମଳା େଦବୀ,
େଲାକ ମାେନ େପା|ମଟମ
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ତେମ ବୁ ଝି ବ ମଁୁ ଆଉ ବିବିନି। ଏତି କି କହି କମଳା େଦବୀ ଆଖି ବୁ ଜି େଲ। ଏେତ ଶୀଘ
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ଶବ ବବେଦ ପେର ଜଣା ପଡି ଲା। େସଦି ନ େଶଷେର ଥିବା କମଳା େଦବୀ,
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अପେରସନ େବେଳ अପେରସନ କରି କାଟିଛrି ଠି କ ନାଡି କୁ କି m ବାjିଛrି ନି ଃଶାସ
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ନାଡି କୁ। ଯା -ାରା କଟା ଯାଇଥିବା ନାଡି ଟିରୁ ରx ଝରୁଥିଲା େଯାଉଥିପାଇଁ ପବଳ ଯଣା
େହଉଥିଲା। ନି ଃଶାସ ନାଡି ବାjି େଦଇଥିବାରୁ ନି ଃଶାସ ପଶାସ େନବାେର ବହୁତ କ|
େହଉଥିଲା।
ଟିକିଏ अସାବଧାନତା େଯାଗଁୁ କମଳା େଦବୀ, ଜୀବନ ଚାଲି ଗଲା। ସନାତନ
ବାବୁ , କଥା ନ ମାନି ବା ବି ତା,ର ଏକ ପକାର ଭୁ ଲ୍ ଥିଲା। ବଡ଼ମାେନ ବାଧା େଦଉଥିବା
କାମକୁ େକେବ କରିବା ନାହY। ମଣିଷର ଜୀବନ ଡାxରମାନ, ହାତେର ଯାହା କରି େବ
ଭାବି ଚି rି ସଠି କ ଭାବେର କରି ଥିେଲ କମଳା େଦବୀ, ଜୀବନ ବିଯାଇ ପାରି ଥାrା।
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ସମଲ, ତାଳେଚର, अନୁ େଗାଳ
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େମାବାଇଲ:::୯୫୫୬୮୪୬୯୩୨
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ପାଳଭୂ ତ
ପାର-ମାମା ସବୁ ଦି ନ େiତକୁ ଯାଏ। ଆଜି ନୁ େହଁ କାହY େକେତ
ଦି ନରୁ ତାର ଏଇଟା ନି ତି ଦି ନିଆ କାମ। अଭାସେର ପଡି ଯାଇଛି ।
ମୁhେର ଥାଏ ବାଉଁଶ ଡଲା। ତା ଉପେର କଂସା ବାସନେର ଥାଏ େକଉଁ
ଦି ନ ନାଲି ଚାହା ସହ ମୁଢି ତ େକଉଁ ଦି ନ ପଖାଳ ସହ ପି ଆଜ ଲ,ା
ଆଚାର ଲୁ ଣ।
ଗଁା ରା`ା ଛାଡି େଲ ଚାଷ େଖତ କେଡ କେଡ ଧରସା ରା`ା,
ତାପେର ପେର ପେଡ ତା, ଖଳା ପଡି ଆ। ଟିକିଏ ଆଗକୁ ଗେଲ ଗଁା
ପଧାନ ଘର ଆa ବୁ େରଇ। ତାକୁ େଡଇଁଗେଲ ତା,ରି ପରି ବାର

ବଷସାରା େଖତେର କାମ ଓ ବାଡି େର ପନି ପରି ବା ଚାଷ। ପାର-ମାମାର
ପୁअ ହୁଷl ଆଉ ଦୁ ଇ ନାତି ଚାଷ କାମେର ମାହି ର୍.. ଚାଷବାସରୁ ଭଲ
େରାଜଗାର କରrି । ତା, ପାଇଁ ଖାଇବା ଜି ନିଷ େନଇ େକାେଶ ବାଟ
ଚାଲି ଚାଲି ଗେଲ ତା ମନ ପୁରିଯାଏ ପୁअ ଆଉ ନାତି ଦୁ ଇଟା ବାରଣ
କରrି େହେଲ ତା ମନ ମାେନ ନା। ଏମି ତି ଥେର େiତ ପେଟ େଘେର
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ବୁ ଲି ଆସି େଲ ମନଟା ହାଲକା ଲାେଗ ସତେର!!
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ଆଶୁେତାଷ େମେହର
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ପାୟ ସବୁ ଦି ନ ସକାଳ େବଳା ଏହା କେର େସ। େହେଲ େକେବ
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େକମି ତି େiତେର କାମ େବଶୀ ଥିେଲ ଉପର େବଳା ବି ଯି ବାକୁ ପେଡ। ତାକୁ କି ଛି ଡର
ଲାେଗନା। କାହାକୁ अବା ଡରି ବ?
ଏ ଗଁାକୁ ପଇଁଚାଲି ଶ ବଷ ତେଳ ବାହା େହାଇ ଆସି ଥିଲା େସ େସେତ େବଳକୁ ତାକୁ
अଠର ଚାଲୁ ଥିଲା। ଏ ଗଁାର ଜଣାଶୁଣା ଚାଷୀ ପରିବାର ତା ଶାଶୁ ଘର। ଥିଲାବାଲା ଘର,
ଗଁାେର ଭଲ ନଁା ଥିଲା। ହସ ଖୁସିର ସଂସାର। େତେବ ଦଶବଷ ବାହଘର ପୁରିବା େବଳକୁ
ପଡି ଲା ଚଡକ। ସହରକୁ ଯାଇ ସାଇେକଲେର ଗଁାକୁ େଫରୁଥିବା ତା ବରକୁ ଟକେଟ
ଚାପି େଦଲା। େସେତେବେଳ ପୁअ ହୃଷୀକୁ ସାତ ବଷ। େତଣୁ ତାକୁ ହY अtା ଭିଡି
ବାହାରି ବାକୁ େହଲା ଘରସଂସାର ଚଳାଇବାକୁ ଚାଷ କାମ ସାଳି ବାକୁ । ଏେକ ତ ମାଇପି
େଲାକ ତଥାପି ସାହାସ ବାjି ଗଁା େଲାକ, ସହେଯାଗେର ନି େଜ ଘର କଥା ସହ ଚାଷବାସ
କଥା ବୁ ଝି ଲା। ହୃଷୀ ଗଁା :ୁଲରୁ ଯାଇ ପାଖ ସହର କେଲଜର ପାଠ ସାରିଲା। େତେବ
ଚାକି ର ନ କରି ଗଁାେର ରହି ଚାଷବାସେର ଲାଗିବାକୁ େଯଉଁ ଦି ନ କହି ଲା େସ ଦି ନର ଖୁସି

କାମଟା ବି କରି େଦଲା। ହୃଷୀଟା େଯାଗ େହାଇ ଚାଷବାସ ଓ ଘରକାମ ସାଳି ବା ପେର
ତାର ଦୁ ଃଖ ଗଲା। ଏେବ ତ ତାକୁ ଷାଠି ଏ ପାର େହଲାଣି। ସମେ` ଚି ହା ମୁହଁ ଏଇଠି ।
େତେବ ସବୁ େବେଳ ହାତେର ଥାଏ ତାର ବାଡି ଖhକ... େସଇଟା ତା'ର ସାହାସ ବଢାଏ।
କି ଏ ଜାେଣ େକେତ େବେଳ େକମି ତି ଏଆଡୁ େସଆଡୁ ପଶୁ ମାଡି ଆସି େଲ ତଡି ବାକ

ତ
ିକ

ା

ଦରକାର େହାଇଥାଏ।

ଇ
-ପ

େସ ଦି ନ େiତେର ଥିଲା ବହୁତ କାମ। େଫରି ବା େବଳକୁ େiତେର ସଂଜ

ଆ

ହ
ାନ

ଧରି ଲାଣି । ଗଁା ପହିଲା େବଳକୁ अjାର ଧରି ବ। ବଡ ନାତି କହି ଲା.. ମାମା େତା ସହ
ଆହାନ ଇ-ପତି କା ସ!ୂ # ନି ଃଶୁ% ବି ତରଣ େହତୁ ଡା େଜାତି ପସାଦ ପ*ନାୟକ, -ାରା ପତି .ି ତ ଓ ପକାଶି ତ
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ଏେବ ବି ମେନ ଆଛି ତାର। ପୁअ ହାତେର ଚାଷ ଭାର େଟକି େଦଇ ହୃଷୀର ବାହାସାହା

Aahwaan.com

103

ଆହାନ ଇ-ପତି କା, ଷଡ଼ଦଶ ବଷ, ସମ ସଂଖା, ଜୁ ଲାଇ ୨୦୨୧

Magazine Downloaded from www.aahwaan.com

ଏଇ ଝୁମକି ବି ଯାଉ। ଦୁ େହଁ ମି ଶିଗେଲ ଡର ନ ଥିବ।
ଝୁମକି ତଳ ସାହି ର ଝି अ। ତା, ବାଡି ଆଉ େiତେର କାମ କେର େବେଳ େବେଳ।
ଝୁମକି ଡଲା ମୁେhଇ ଚାଲି ଲା ଆେଗ ଆେଗ ପଛେର ପାର-ମାମା ହାତେର ସବୁ
ଦି ନର େସ ବାଡି । ହସଖୁସି କଥାବା^ାେର େଫରୁଥିେଲ ଦୁ ଇଜଣ। ଛାଇ अjାର େହାଇ
ଗଲା ପଧାନ ଘର ଆaବୁ େରଇ ପାଖାପାଖି। ଧରସା ରା`ାେର େଦଖାଗଲାଣି ଖଳା
ପଡି ଆ। ତା ଭିତେର େସଇ ବି ରାଟ୍ ପାଳଗଦାଟା େଗାଟାଏ अjାରି ଆ ପାହଡ ପରି
ଦି ଶୁଛି।
ଝୁମକି ହଠାତ୍ ଥମକି ଗଲା, କଣ କି ଛି େଦଖି ଲା େବାେଧ। ଲାଗିଲା ପାଳଗଦାଟା
ହଲୁ ଛି କି କଣ?? ଥରଥର ପାଟିେର କହି ଲା... ମାମା େଗା... ପାଳଭୂ ତ!!
ପାର-ମାମା କାନକୁ ଶୁଭୁଛି କମ୍ ଆଖି େର ଜାଲି ଧରିଲାଣି ଦି ଶୁଛି ଝାପସା କି ଂତୁ
ସାହସ ସବୁ ଦି ନ ପରି ବହୁତ୍।

....ହଁ ମାମା ପାଳଗଦାଟା େକମି ତି େକଜାଣି ହଲୁ ଛି ... ପାଳଭୂ ତ अଛି କି କଣ ତା
ଭିତେର!!
...କଣ କହି ଲୁ? ପଛକୁ େହଇଯା ଝୁମକି । ମଁୁ ବୁ ଝୁଛି େସ ପାଳଭୂ ତ କଥା!! ହଇେର
ଗାତପଶା.. ରଇଜଳା... େକଉଁଠି କାର ତୁ େର। ଆଇଲୁ େଦଖି େମା ସାମାକୁ ??

ତ
ିକ

ା

ହାତେର ଥିବା ବାଡି ଟା ଧରି େଗାଟାଏ ବି ରାଟ ପାଟି କରି ଖଳାପଡି ଆର ପାଳଗଦା
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....କଣ ଝୁମକି କି ଛି େଦଖି ଡରିଲୁ କି େଲା?
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ଉପରକୁ ଝପଟି ପଡି େଲ ମାମା, ଆଉ େଯାରେର େଗsିେଦେଲ ଲaା ବାଡି ଟା ହଲୁ ଥିବା

ଆ

ହ
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ପାଳଗଦା ଭିତରକୁ । ହଠାତ୍ ପାଳଭିତରୁ କଣେଗାେଟ ପଶୁ କି କଣ ପାଳେମେ ମୁେhଇ
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ଧରି ଧାଇଁଗଲା ଖଳା ପଛପଟ अjାର ଭି ତରକୁ । ପାଳଗଦା ପାଖେର ପହିବା ପବ
ୂ ର
 ୁ ତଳୁ
େଗାଟାଇ ଥିବା ବଡ ପଥରକୁ େଯାରେର ଛାଟିେଦେଲ ମାମା େସ ଧାଇଁଯାଉଥିବା ପାଳେମା
ଉପରକୁ ।
...ମରି ଗଲି େର ବାପା... ଡାହାଣୀ ମରି େଦଲାେର ମେତ... କାନେର ପଡି ଲା
ଝୁମକି ର। ପାଳଭୂ ତ ଦଉଡି ପଳାଉଛି । େହେଲ ଏ ତ ମଣି ଷର ଭାଷା। ପାଳଭୂ ତ ମଣିଷ
ପରି କଥା କୁ େହ ନା କଣ ?? !!!
...ଠି କ୍ କରି ଛ ମାମା... ପାଳଭୂ ତକୁ େଦଇଛ ପାେନ। ଆଉ େକେଭ ଆମ ଖଳାର ମୁହଁ
ମାଡି ବନି । ହସି ହସି କହି ଲା ଝୁମକି ।।
...ହଉ.. ହଉ.. ଝअଟ ଚାଲ୍। अjାର େହଲାଣି... କହି ପାର-ମାମା ଭିଡ଼ି େନେଲ
ଝୁମକି ର ହାତ ଧରି।
େସଦି ନ ରାତି େର ଗଁା ସାରା ପଚାର େହଇଗଲା େଯ ପାର-ମାମା ଘର ଖଳାେର

ଆଉ େକହି ଜେଣ ଚୁ ପ୍ଚାପ୍ ଗଁା ଦାhେର ଖବର େଦଲା... ଆଜି ସଂଧାେର ପଧାନ
ଘରର କେଲଜପଢା ମଝି ଆଁ ପୁअ ସହରରୁ ମଟର ସାଇେକଲେର ଗଁାକୁ େଫରି ବାେବେଳ
ରା`ା ଖାଲଢି ପେର ପଡି ମୁhପଠାଇଛି ଆଉ ଦଶଟା |ିଚ୍ ପଡି ଛି ତା ମୁhେର!!

୫୪ ଆଯପଲA ୀ, କି ଟଛକ ପଟିଆ
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ଭୁ ବେନଶର, ୭୫୧୦୨୪
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ପାଳଭୂ ତ ପଶି ଥିଲା ଆଉ ମାମା କୁ ଆେଡ ତାକୁ ଭଲକରି ପାେନ ଚଖାଇଛrି !!
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ଦୂ ରଭାଷ ୯୪୩୭୦୮୫୩୯୬
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ଫୁଲ ଏବଂ ଭअଁର
अେନକ ଦି ନ ତଳର କଥା,
େଗାଟିଏ ଭअଁର ଥିଲା। ତାକୁ େଗାଟିଏ ାନେର ିର େହାଇ
ରହି ବାକୁ ଜମା ଭଲ ଲାେଗନି । େସ ଏେଣେତେଣ ବୁ ଲି ବାକୁ ବହୁତ୍ ଭଲ
ପାଉଥିଲା।
କଣ ଆପଣମାେନ ଜାଣrି ଭअଁର କାହାକୁ କୁ ହାଯାଏ? ଭअଁର ତ
ତାକୁ କୁ ହାଯାଏ େଯ େଗାଟିଏ ାନେର ିର େହାଇ ରହି ନଥାଏ।
ସବୁ େବେଳ ଏେଣେତେଣ ବୁ ଲୁ ଥାଏ ଘର କଣ େଯପରି ତାକୁ ଜଣା ନ
ଥାଏ। କି m ଏହି କାହାଣୀେର କଣ େହଲା ଆପଣମାେନ ଜାଣିବାକୁ

ଭअଁର ନି ତିଦିନ ଭଳି ଏେଣେତେଣ ଉଡ଼ି ବୁ ଲୁ ଥାଏ। ହଠାତ୍ ଆସି
ପହିଲା ଏପରି ଏକ ାନେର େଯଉଁଠାେର ତାର ମନ ରହି ଗଲା।
ଏମି ତି ଲାଗୁଥିଲା େଯମି ତି େସ େସଇଠି ସବୁ ଦି ନ ପାଇଁ ରହି ଯିବାକୁ
ଚାହଁୁ ଛି ।
ଜାଣrି

େକେତେବେଳ

େହାଇଥାଏ?

ଏହା

ତ

ତ
ିକ

ା

େସେତେବେଳ େହାଇଥାଏ େଯେତେବେଳ ଆମକୁ ଆମ ମନର ମଣିଷ
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ସି wସିG ତା ନାୟକ

ଏମି ତି
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ଚାହଁୁ ଛrି ତା େହେଲ େଶଷ ଯାଏଁ ପଢm।
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ାନ

ମି ଳିଯାଏ। ଏମି ତି ଲାେଗ େଯମି ତି ସବୁ ଦି ନ ପାଇଁ ତା ପାଖେର ରହି
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ଯାଆrି କି ?
ଏମି ତି କି ଛି ଘଟଣା ଘଟିଥିଲା ଭअଁର ଜୀବନେର ଆଉ ଭअଁର ପାଇ ଯାଇଥିଲା ତା
ମନର ମଣିଷକୁ । େଗାଟିଏ ଦି ନ କଣ େହଇଛି ନା ଭअଁର ଉଡ଼ି ଉଡ଼ି େଗାେଟ ସୁDର ଧଳା
େଗାଲାପ ବଗିଚାେର ପହିଗଲା।େସହି ବଗିଚାେର ବହୁତ୍ ସାରା ସୁDର ସୁDର ଫୁଲ
ଫୁଟିଥାrି ତଥାପି ଭअଁର ନଜର େଗାଟିଏ ନୂ ଆ କରି ଫୁଟିଥିବା େଛାଟ ଫୁଲ ପାଖେର अଟକି
ଯାଇଥାଏ ।
ଆଛା କହି େଲ େଦଖି ଏେତ ସବଡ଼ ସୁDର ସୁDର ଫୁଲ ଥିେଲ ମଧ ଭअଁର ନଜର
େସହି େଛାଟ ଫୁଲ ପାଖେର କାହYକି अଟକି ଗଲା ?କାରଣ େହଉଛି ଆେମ ଯାହାକୁ ଭଲ
ପାଉ େସ େଯମି ତି ବି େହଉନା କାହYକି ସି ଏ ହY ଆମକୁ ସବୁ ଠାରୁ େବଶି ଭଲଲାେଗ। ଏମି ତି
ଲାେଗ େଯମି ତି ତା ଛଡା ଆଉ େକହି ଆମକୁ େଦଖାଯାଆrି ନାହY।
େସହି ପରି ଭअଁର େସହି େଛାଟ ଫୁଲକୁ ଭଲ ପାଇଯାଇଥିଲା। ଭअଁର ଭାବୁ ଥାଏ େସ

ଏେଣେତେଣ ଉଡ଼ି ବୁ ଲୁ ଥିବା ଭअଁର କି ପରି େଗାଟିଏ ାନେର ିର େହାଇ
ରହି ପାରିବ କହି େଲ? କି m ନା େପମ ଦାରା ସବୁ ସବ େହାଇଥାଏ। ଏମି ତି ଭାବୁ ଭାବୁ
୪-୫ ଦି ନ ବି ତିଗଲା। ଏେଣ ଭअଁର ନି ଜ ମନର କଥାକୁ ନ କହି ରହି ପାରୁ ନଥିଲା। କଣ
କରି ବ, କି ପରି କରିବ କି ଛି ବି ବୁ ଝି ପାରୁ ନଥିଲା। କଣ କରି େଲ ଭअଁର ମନ କଥା ଫୁଲ

ତ
ିକ

ା

ପାେଖ ପହିବ ଉପାୟ ଚି rା କରୁଥିଲା। ଏପାେଖ ପୁଣି ମନେର ସାହସ ନାହY କହି ବାକୁ ,
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ଫୁଲ ପାଖକୁ ଯି ବା ନାହY, ଫୁଲକୁ ତା ମନ କଥା କହି ବ କି ନାହY।

ଇ
-ପ

ଯଦି େସ ନ କହୁଣୁ ଆଉ େକହି କରି େଦବ ଏହି ଡର ବି ମନେର ଥିଲା। େଗାଟିଏ ଦି ନ

ଆ

ହ
ାନ

ସକାେଳ ଭअଁର ମନେର ସାହସ ବାjି ଫୁଲ ପାଖକୁ ଆେଗଇଲା ଆଜି େଯମିତି େହଉ
ଆହାନ ଇ-ପତି କା ସ!ୂ # ନି ଃଶୁ% ବି ତରଣ େହତୁ ଡା େଜାତି ପସାଦ ପ*ନାୟକ, -ାରା ପତି .ି ତ ଓ ପକାଶି ତ
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କରି େଦବି ଏହି କଥା ମନେର ଭାବୁ ଥିଲା।
ଆପଣ େକେବ କାହାକୁ ଭଲ ପାଇବାର ପ`ାବ େଦଇଛrି କି ? ଯଦି େଦଇଛrି
େତେବ ଜାଣିଥିେବ ନି ୟ କି ପରି ଲାେଗ ପ`ାବ େଦବାର ପବ
ୂ  ସମୟ। ବହୁତ୍ ଡର ଡର
ଲାେଗନା, ମନା କରି େଦବନି ତ ଏହି ଡର ଥାଏ ନା। ଭअଁରକୁ ଠି କ୍ ଏହି ପରି ଡର
ଲାଗୁଥିଲା।
ଫୁଲ ପାଖେର ଭअଁର ପହି ଟିେକ କଥା େହବାକୁ ଫୁଲକୁ अନୁ ମତି ମାଗିଲା। ଫୁଲ
ବି ଚାରି ବହୁତ୍ େଛାଟ ଥିଲା େପମର ଭାଷା େସ ବୁ ଝି ନଥିଲା। ଫୁଲ ଉ^ରେର କହି ଲା
ତୁ େମ େମା ସହ କଣ କଥା େହବ? କି m ଭअଁର ବହୁତ୍ ଚି ଲିକା ଥିଲା ଆଜି େମା ମନ କଥା
ନ କହି ଏଇଠୁ ମଁୁ ଯି ବିନି ମନେର ଭାବି ଲା ଆଉ ଆଖି ବD କରି େଗାଟିଏ ନି ଶାସେର
ଫୁଲକୁ ନି ଜ ମନର କଥା କହି େଦଲା ।
ତାପେର ଜାଣିଛrି ଫୁଲ କଣ ଉ^ର େଦଲା? ନା ତ େସ ଭଲ ପାଇବାକୁ ମନା କଲା

କହି ଲା ମଁୁ ଏେବ ଏସବୁ ପାଇଁ ବହୁତ୍ େଛାଟ अଛି । େମାର ବହୁତ୍ ସାରା ଆଶା अଛି େଯେବ
େମାର ସବୁ ଆଶା ପର
ୂ ଣ େହବ େସେବ ଯାଇ ମଁୁ ତୁ ମକୁ ଭଲ ପାଇବି । ଏେବ ବାସ୍ େମାେତ
େମାର ଆଶା ପର
ୂ ଣ କରିବାକୁ ଦି अ। କି m ଭअଁର ଫୁଲକୁ ଛାଡି ଯି ବାକୁ ଇା କରୁ ନ
ଥିଲା। ତାକୁ ଏମି ତି अନୁ ଭବ େହଉଥିଲା େଯମି ତି େସ ଫୁଲ ବି ନା ବି ପାରି ବ ନାହY।

ତ
ିକ

ା

ଆଛା କହି େଲ େଦଖି ଆପଣ ଯଦି ଭअଁର ଜାଗାେର ଥାେr େତେବ ଏହି ପରିିତି େର
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ନା ମଁୁ ଆଉ କାହାକୁ ଭଲ ପାଉଛି େବାଲି କହି ଲା। ଫୁଲର अନ କି ଛି ଉ^ର ଥିଲା, ଫୁଲ

ଇ
-ପ

ଆପଣ କଣ କରି ଥାେr? କଣ ଭାବୁ ଛrି ?

ଆ

ହ
ାନ

କି ଛି େଲାକ अଛrି େପମର ପ`ାବ େଦବାପେର ଯଦି ଉ^ର ନାହY େବାଲି ଆେସ କି
ଆହାନ ଇ-ପତି କା ସ!ୂ # ନି ଃଶୁ% ବି ତରଣ େହତୁ ଡା େଜାତି ପସାଦ ପ*ନାୟକ, -ାରା ପତି .ି ତ ଓ ପକାଶି ତ
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େକୗଣସି ବାହାନା ଆେସ େତେବ େସ ଆଉ ତାକୁ अେପiା ନକରି ଆଉ ଜଣକୁ େପମର
ପ`ାବ େଦଇଥାrି । ଆଉ କି ଛି େଲାକ अଛrି େଯଉଁମାେନ ନି ସାଥ େପମ କରି ଥାrି
େସମାେନ େକୗଣସି ସୁDରତା କି aା ରୂପକୁ ଭଲ ପାଇନଥାrି । େସମାେନ ତ େକବଳ ତାକୁ
ହY ଭଲ ପାଇଥାrି ନି ସାଥ ଭାବେର େଯମି ତି ଭअଁର ଫୁଲକୁ ଭଲ ପାଉଥିଲା।
ଭअଁର ଫୁଲର ଆଶା ଜାଣିବାକୁ ଇଛା କରି ପଶ କଲା ତୁ ମର କଣ ଆଶା अଛି ? ଯଦି
ତୁ େମ ଚାହYବ େମାେତ କହି ପାରି ବ। କହି ଥିଲି ନା ଫୁଲ ବହୁତ୍ େଛାଟ ଥିଲା ଏ ସବୁ କଥା
କି ଛି ବୁ ଝି ପାରୁ ନଥିଲା। ଭअଁର କଥା ଶୁଣି େବାକି ଫୁଲ ଟିେକ ବି ସଂେକାଚ ନ କରି ନି ଜ
ଆଶା ଭअଁର ଆଗେର କହି ଲା।
ଫୁଲ କହି ଲା ମଁୁ ଏେବ ବହୁତ୍ େଛାଟ अଛି ପଥେମ ମଁୁ େଛାଟ ଫୁଲରୁ ବଡ଼ େହବାକୁ
ଚାହଁୁ ଛି । ଭअଁର କହି ଲା ଠି କ୍ अଛି ତୁ େମ ବଡ େହବାଯାଏ ମଁୁ ତୁ ମକୁ अେପiା କରି ବି।
ଏତି କି କହି ଭअଁର ଫୁଲକୁ अେପiା କରି ବାକୁ େସହି ାନେର ରହି ଗଲା। ଖାଦ अେନଷଣ

େଦଖୁ େଦଖୁ अେନକ ଦି ନ ବି ତି ଗଲା। ହଠାତ୍ ଦି େନ ସକାେଳ ଭअଁର େଦଖିଲା ଫୁଲ
ବଡ େହାଇଯାଇଛି । ଭअଁର ଖୁସି େହାଇ ଫୁଲ ପାଖକୁ ଆସି କହି ଲା ଏେବ ତ ତୁ େମ ବଡ଼
େହାଇଗଲାଣି । ଏେବ ତ ତୁ େମ େମାେତ ଭଲ ପାଇବାେର େକୗଣସି अସୁବିଧା ନାହY?
ଉ^ରେର ଫୁଲ କହି ଲା ଏେବ ତ ମଁୁ ଖାଲି ବଡ େହାଇଛି େମା େଦହେର ଏ ଯାଏଁ ବାସା

ତ
ିକ

ା

ଭରି ନି। ମଁୁ ଚାେହଁ େମା େଦହର ବାସାେର ଏ ସାରା ବଗିଚାକୁ ମହକାଇବାକୁ ।

ଇ
-ପ

ଭअଁର କହି ଲା ଠି କ୍ अଛି ତୁ ମ େଦହେର ବାସା ଭରି ବାଯାଏ ମଁୁ ତୁ ମକୁ अେପiା

ଆ

ହ
ାନ

କରି ବି। ପୁଣି କି ଛି ଦି ନ ବି ତି ଗଲା ପେର ଫୁଲ େଦହେର ବାସା ଭରିଗଲା ଭअଁର ଆସି
ଆହାନ ଇ-ପତି କା ସ!ୂ # ନି ଃଶୁ% ବି ତରଣ େହତୁ ଡା େଜାତି ପସାଦ ପ*ନାୟକ, -ାରା ପତି .ି ତ ଓ ପକାଶି ତ
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ପାଇଁ ପାଖ अଳକୁ ଯାଏ ଆଉ ପୁଣି ଫୁଲ ପାଖକୁ େଫରି ଆେସ।
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େଦେଖ ତ ଫୁଲ ବହୁତ୍ ଖୁସି େହଉଛି ଫୁଲ େଦହର ବାସାେର ସାରା ବଗିଚା ମହକି ଉଠୁ ଛି ।
ଭअଁର ଫୁଲକୁ କହି ଲା ଏେବ ତ ତୁ ମ େଦହେର ବାସା ବି ଭରି ଗଲାଣି। ଏେବ ତ ତୁ େମ
େମାେତ ଭଲ ପାଇବ ନା? ଫୁଲ ଉ^ର େଦଲା, ଏେବ ତ େମା େଦହେର ଖାଲି ବାସା
ଭରିଛି ମଁୁ ଚାେହଁ େମା େଦହର ର ଧଳାରୁ ଲାଲ୍ େହାଇଯାଉ। ଏ ସାରା ବଗିଚାେର
େଯେତ ବି ଫୁଲ ଫୁଟିଛrି ସବୁ ଫୁଲଠାରୁ ମଁୁ अଧି କ ସୁDର େଦଖାଯି ବାକୁ ଚାହଁୁ ଛି ।
ଆଛା କହି େଲ େଦଖି େକହି ଆପଣ,ୁ େଗାଟିଏ କାମ କରି ବାକୁ କହି ତି େନାଟି କାମ
କରାଇେଲ ଆପଣ,ୁ କି ପରି ଲାେଗ ଆପଣ,ୁ ନି ୟ ବି ରxି ଲାଗିବ, ତାକୁ ମାଡ ମାରି ବାକୁ
ଇଛା େହବ ନ େହେଲ ଗାଳି କରି ବାକୁ ଇଛା େହବ। କି m ଭअଁରକୁ େସମି ତି କି ଛି ବି
ଲାଗୁନଥିଲା ।
ଏମି ତି େକେତେବେଳ ହୁଏ ଜାଣrି ? େଯେତେବେଳ ଆେମ ଭଲ ପାଉଥିବା ମଣି ଷଟିଏ
ଆମ ସହ ଏମି ତି କେର ଆମକୁ ବି ରxି ଲାେଗନା। ଏମି ତି େକବଳ ଜେଣ ମଣିଷ ଥାଏ ଯି ଏ

ଜୀବନେର ଫୁଲ େସମି ତି ଜେଣ ଥିଲା। ଫୁଲ ଯାହା କହୁଥିଲ ଭअଁର େକୗଣସି ପକାର ବି
ପଶ ନ ପଚାରି ତାହା କରି ଯାଉଥିଲା। ଭअଁର କହି ଲା ଠି କ୍ अଛି ତୁ ମ େଦହର ର ଲାଲ୍
େହବାଯାଏ ମଁୁ ତୁ ମକୁ अେପiା କରି ବି ।
େଦଖୁ େଦଖୁ अେନକ ଦି ନ ବି ତିଗଲା କି m ଫୁଲର ର ଧଳାରୁ ଲାଲ୍ େହବାକୁ

ତ
ିକ

ା

େଯମି ତି ନାମ ହY େନଉ ନଥିଲା। ଆଛା ଟିେକ ଭାବି େଲ, େଗାେଟ ଧଳା େଗାଲାପ ଫୁଲ
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କି ଆମ ଇଛା ବି ନା ତା ବାଟେର ଚାଲି ବାକୁ ଆମକୁ ବାଧ କରି ଦିଏ। ଠି କ୍ େସମି ତି ଭअଁର

ଇ
-ପ

ଫୁଟୁ ଥିବା ଗଛେର କଣ ଲାଲ୍ େଗାଲାପ ଫୁଲ ଫୁଟିପାରିବ? ଭअଁର ଏ କଥା ବୁ ଝି ଯାଇ

ଆ

ହ
ାନ

ଥିଲା େଯ ଫୁଲର ର େକେବ ବି ବଦଳି ବ ନାହY େସ ସବୁ ଦି ନ ପାଇଁ େଗାଟିଏ ଧଳା
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େଗାଲାପ ଫୁଲ େହାଇ ରହି ବ। କି m େବାକି ଫୁଲ ଏ କଥା ମାନି ବାକୁ ପ`ୁତ ନ ଥିଲା
େକେବ ସି ଏ ଧଳା େଗାଲାପ ଫୁଲରୁ ଲାଲ୍ େଗାଲାପ ଫୁଲ େହବ େସଦି ନକୁ େସ अେପiା
କରି ଥିଲା। ଭअଁର ମେନ ମେନ ଭାବି ଲା, େକମି ତି େସ ଫୁଲର ରକୁ ବଦଳାଇ ପାରି ବ।
ଫୁଲକୁ ଖୁସି େଦଇପାରି ବ। ଫୁଲର ଖୁସି ପାଇଁ ଭअଁର ସବୁ କି ଛି କରିବାକୁ ପ`ୁତ ଥିଲା କି m
ଉପାୟ ପାଉନଥିଲା।
ଏମି ତି ଭାବୁ ଭାବୁ େଗାେଟ ଦି ନ ଭअଁର କହି ଲା େମା େଦହେର ଥିବା ରx ତ ଲାଲ୍
ରର ଯଦି େସହି ରେର େସ ଫୁଲକୁ ରେଇ େଦଇ ପାରି ବ େତେବ ଫୁଲ ନି ୟ ଲାଲ୍
ରର େହାଇପାରିବ। ଏମି ତି ଭାବି େଗାେଟ ଦି ନ ରାତି େର ଫୁଲ େଶାଇଥିବା ସମୟେର
ଭअଁର ବଗିଚାକୁ ଆସି େସହି ଫୁଲ ଫୁଟିଥିବା ଗଛେର ଥିବା କtା େଦହେର ନି ଜ େଦହକୁ
ଉଡ଼ି ଉଡ଼ି େଫାଡି ପକାଇଲା ଆଉ ଭअଁର େଦହରୁ ବାହାରୁଥିବା ରx ଫୁଲ େଦହେର ଛି ଟିକି
ଫୁଲର ରକୁ ଲାଲ୍ କରି େଦଲା।

ଧଳାରୁ ଲାଲ୍ େହାଇଯାଇଛି । ଫୁଲ ତା ନି ଜକୁ ଏମି ତି ଲାଲ୍ ରେର େଦଖି ବହୁତ୍ ଖୁସି
େହଉଥିଲା। ଏେତ ଖୁସି େହଉଥିଲା େଯ ତା ଖୁସି କହି େଲ ନ ସେର। କି m କୁ ହାଯାଏ ନା
ଖୁସି େବଶି ସମୟ ରେହ ନାହY ଫୁଲ ସହ ବି ଠି କ୍ େସମି ତି େହଲା। ଫୁଲ ହସି ହସି ତା
ଚାରି ପାଖକୁ अନାଇ ଭअଁରକୁ େଖାଜୁ ଥିଲା। ହଠାତ୍ େଦଖି ଲା ଭअଁର ରx ଜୁ ଡୁ ବୁ ଡୁ

ତ
ିକ

ା

अବାେର ଫୁଲ ଗଛ ତେଳ ପଡି ଛଟପଟ େହଉଚି । େବାକି ଫୁଲ ତଥାପି ବୁ ଝି ପାରୁ ନ
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ସକାେଳ େଯେତେବେଳ ଫୁଲ ନି ଦରୁ ଉଠି ଲା େସ େଦଖିଲା େଯ, ତା େଦହର ର

ଇ
-ପ

ଥିଲା କି ଭअଁର ର ଏମି ତି अବା ତାହାରି ପାଇଁ େହାଇଛି । କଣ େହଇଛି କଣ େହଇଛି

ଆ

ହ
ାନ

େବାଲି େବାଲି କହି ଫୁଲ ଭअଁରକୁ ଧରୁ ଧରୁ ଭअଁର ପାଣ ହରାଇଲା। ଫୁଲ ପାଖେର
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ଫୁଟିଥିବା ଆଉ େଗାଟିଏ ଫୁଲ ରାତି େର ଘଟିଥିବା ସବୁ ଘଟଣା େଦଖିଥିଲା। ଫୁଲ ଭअଁରକୁ
ଧରି କାDୁ ଥିବା ସମୟେର କି ପରି ଫୁଲ ପାଇଁ ଭअଁର ପାଣ ହରାଇଲା ଏ ସବୁ କଥା ଫୁଲକୁ
କହି ଲା। अେନକ ଦି ନ ବି ତିଗଲା अେନକ ରାତି ବି ତିଗଲା କି m ଭअଁରକୁ ଫୁଲ େସମି ତି
ଝୁରୁଥାଏ। ଏମି ତି ଝୁ ରି ଝୁ ରି ଫୁଲ ବି ମଧ ପାଣ ହରାଇଲା।
କୁ ହrି ନା ଆମକୁ ଭଲ ପାଉଥିବା ମଣି ଷ େଯ ପଯr ଆମ ପାଖେର ଥାଏ ତାର
ମହ^ ଆମ ଜୀବନେର କଣ ତାହା ଆମକୁ ଜଣା ନଥାଏ କି m େଯେତେବେଳ େସହି ମଣିଷ
ଆମ ଠାରୁ ଦୂ ରକୁ ଚାଲି ଯାଏ େସେତେବେଳ ହY ତାର ମହ^ ଆମ ଜୀବନେର କଣ ଥିଲା
ତାହା ଆମକୁ ଜଣା ପଡ଼ି ଥାଏ। ଠି କ୍ େଯମି ତି େଯେତେବେଳ ଫୁଲ ଜୀବନେର ଭअଁର ଥିଲା
ତା ଜୀବନେର ଭअଁର ର କଣ ମହ^ ଥିଲା େସ ଜାଣି ପାରି ନଥିଲା କି m େଯେତେବେଳ
ଫୁଲ ଜୀବନରୁ ଭअଁର ଚାଲି ଯାଇଥିଲା େସେତେବେଳ ହY ତା ଜୀବନେର ଭअଁର ର କଣ
ମହ^ ଥିଲା େସ ଜାଣି ପାରି ଥିଲା ।

େତଣୁ କହି ବାକୁ ଚାେହଁ େଯ ଆମ ଜୀବନ अେଢଇ ଦି ନର, େକେତେବେଳ େଯ ପାଣି
େଫାଟକା ଭଳି େଫାଟିଯବ ତାହା େକହି କହି ପାରି େବ ନାହY।
େତଣୁ ଆମ ଜୀବନେର ଥିବା ପେତକ ମଣିଷକୁ ଆେମ େସତି କି ଦରକାରୀ ଭାବି ବା
େଯତି କି େସମାେନ ଆମକୁ ଭାବrି ।

ଇ
-ପ

ତ
ିକ

ା

ଫୁଲ ଭଳି ସାଥପର ନୁ େହଁ ବରଂ ଭअଁର ଭଳି ନି ସାଥପର େହବାକୁ େଚ|ା କରିବା।
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େଯଉଁ କାରଣରୁ ଫୁ ଲ ଭअଁରକୁ ଝୁରି ଝୁ ରି ନି ଜର ପାଣ ହରାଇଥିଲା।

ଆ

ହ
ାନ

अଁଳାକଟା, େଢ,ାନାଳ
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अବx େପମ
ଭାଗ (୧)
ଭାବି ଥିଲି ମଁୁ ଭୁ ଲି ଯାଇଛି େସସବୁ , ତୁ ମ ପତି ଥିବା େସହ, େପମ,
ସମପଣ ସବୁ କି ଛି !
େହେଲ

ଆଜି

ତୁ େମ

େଯେତେବେଳ

େଫସବୁ କେର

ତୁ ମ

ପତି ଛବି ଟିଏ ଛାଡ଼ି ଲ ସେ ସେ େମା ପାଖକୁ ସେDଶ ଛୁଟି ଆସି ଲା,
କାରଣ ତୁ ମ ସହ ଏଇଠି ମଁୁ େଗାେଟ ବjୁ େହଇअଛି , ଯଦି ତୁ ମ ପତି
ଥିବା େମା ଭାବନାକୁ େସଦି ନ ତୁ ମକୁ ଜେଣଇ େଦଇଥାrି , ଏତି କି ସaଳ
ବି ହେରଇ େଦଇଥାrି େବାେଧ! ଛାଡ େସ କଥା;
େମା

ଆଖିର

ପଲକ

ପଡି ବା

ଆଗରୁ

ହାତ

େସଇ

େନାଟିଫିେକସନ୍ ଜାଗାକୁ ପେଳଇଲା େଦଖି ଲି ତୁ େମ ତୁ ମ ବ^ମାନକୁ
େନଇ ଭାରି ଖୁସି େହେଲ େମା ଆଖି ତ ବି ଜୁଳି ପରି ଲାଲ୍ େହଇ
ଶାବଣେର ଭିଜି ଯାଇଥିଲା ।
ଦି େନ େଯଉଁ ଲୁ ହ ତୁ ମକୁ େଦଖିବା ପାଇଁ ଗଡୁ ଥିଲା ଆଜି େସଇ
ଲୁ ହ ତୁ ମକୁ କାହYକି େଦଖି ଲା େବାଲି ଗଡୁ ଛି !

ତ
ିକ

ା

ଦି େନ ମଁୁ ଭାବୁ ଥିଲି େମା ଲୁ ହ ଆଖିରୁ ଓଠ ପାଖକୁ ପହିବା

ଇ
-ପ

ଦି ପିେକ େପେରଇ
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ଆଜି

ଆ

ହ
ାନ

ଆଗରୁ ତୁ ମ ହାତ ତାକୁ େଶାଷି େନବ େହେଲ ଆଜି େସ ଲୁ ହ ଗଡି ବାର
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ଏକ ମାତ କାରଣ ତୁ େମ !
େହେଲ େଦଖୁନ ,
ତୁ ମକୁ ବି ମଁୁ େଦାଷ େଦଇ ପାରୁନି କାରଣ ଏସବୁ ତୁ ମ ପାଇଁ ଥିଲା अବx ! ତୁ ମ
अଜାଣତେର ମଁୁ େତାଳି ଥିଲି େପମ ର ତାଜ ମହଲ ଟିଏ େଯଉଁଟା ଆଜି ଭାୁନି କି ଆଗ
ଭଳି ସୁDର ଦି ଶୁନି, ଆଜି ତୁ ମ ପତି ଛବି ସହି ତ ତୁ ମ अfାିନୀ, ପତି ଛବି ଥିଲା େଯଉଁ
ାନ େଗାେଟ ବଷ ପବ
ୂ ର
 ୁ ଆପଣାର େବାଲି ଲାଗୁଥିଲା ଆଉ ମେନ ପଡି ଗଲା େସଇ
ଗତବଷର अତୀତ_

ତାରି ଖ ତ ମେନ ନାହY େହେଲ େସ ଦି ନଥିଲା େମା ଆରାଧ, ବାର ମାେନ େସାମ
ବାର। ମଁୁ ସକାଳୁ ଭାରି ବ`, ଫୁଲ ମାଳଟିଏ ଗୁ¥ି ମDିର ଯି ବି େବାଲି । ପବ
ୂ ର
 ୁ ପଜ
ୂ ା
କେର କି m ଏଭଳି ବ` ହୁଏନି , ଆଜି େମା େପମି କ, ପାଇଁ ପଜ
ୂ ା କରି ବି, େସାମବାର ତ

େସ ଏ ବି ଷୟେର ଜାଣrି ନି କାରଣ ମଁୁ ତା,ୁ , ତା, ପତି ଥିବା େମାର ଏଇ ଭାବନା
ବି ଷୟେର େକେବ ଜେଣଇନି କି େସ ମେତ େନଇ ଏସବୁ େକେବ ଭାବି ହY ନାହାrି ,
କହି ଥାrି ବି େକମି ତି! େସ େମା ମହାବି ଦାଳୟର ଜେଣ अଧାପକ ଆଉ ମଁୁ ଛାତୀ ଏେତ
ସବୁ ଦୁ ବି ଧା ପେର ଏଇ କାହାଣୀ ଆର େହବା ଆଗରୁ ଚାଇନାରୁ ଆସି ଥିବା अଦୃ ଶ

ା

ବD୍ ଛାତାଳୟ ଆଉ

ତ
ିକ

ନାୟି କା ଆମ ଭି ତେର ପାେଚରୀ ଠି ଆ କରି େଦଲା, ସବୁ

ଇ
-ପ

ମହାବି ଦାଳୟ, ଡାକରା ଆସି ଗଲା ସରକାର ତରଫରୁ ।

ଆ

ହ
ାନ

େସେବ ଠଁୁ ମଁୁ ଘରକୁ ଆସି ମହାେଦବ,ୁ େସଇ अଦୃ ଶ ନାୟି କା ପାଖରୁ ତା, ରiା
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ପାଇଁ ଆଉ ତା, ଦୁ ଃଖ, କ|, ଯଣା, େରାଗ, ବାଧି ସବୁ ବି ପଦ େମାର େହଉ େବାଲି
ପାଥନା କେର, କି ବା ଦି ନ କି ବା ରାତି ..,
ମDିର ଯାଇ ଆସି େଲ अେପiା କେର ତା,ୁ ଟିେକ अନଲାଇନ୍ େଦଖିବାକୁ , େଦଖିେଲ
େଲଖି ପଚାେର, ଖାଇଛrି , ସବୁ ଭଲ ତ, କଣ କରୁଛrି , ସବୁ ଠି କ୍ अଛି ନା, ଘେର ସବୁ
ଭଲ ତ, କଣ ଖାଇେଲ, ମହାେଦବ ଆପଣ,ୁ ସବୁ ବି ପଦରୁ ମୁx କରm... ଏମି ତି अେନକ,
େହେଲ ଏ େଲଖା ସବୁ େମା ପାଖେର ସୀମି ତ ରେହ ତା, ପାଖକୁ େକେବ ପଠାଇ ପାେରନି ,
େଲଖି ପୁଣି ସବୁ ନି େଜ କାଟି ଦି ଏ, େଯଉଁ ଦି ନ अନଲାଇନ୍ େଦଖିନି ତା,ୁ େସ ଦି ନ େମାର
ଉପାସ, ଘେର େକହି ପଚାରି େଲ अେନକ ମି ଛ ବାହାନା କରି ଠକି ଦି ଏ, େଯେବ ଧରା ପେଡ଼
କେହ, େମା େପଟ ଖରାପ ତ ଖାଈବି ନି... କି m ସବୁ ଦି ନ ପରି ଜୁ ଲାଇ ମାସ ୭ ତାରି ଖ ପୁରା
ଦି ନ େସ अନଲାଇନ୍ ଆସି ନାହାrି , ପୁରା ଦି ନ ଲୁ ଚି ଲୁ ଚି କାDି ମହାେଦବ,ୁ ପାଥନା କରି
କଟିଗଲା ତାପର ଦି ନ ଆଉ ନି ଜକୁ ସାଳି ନପାରି ମଁୁ େଫାନ୍ କଲ୍ ଟିଏ କଲି େସ ଉଠାଇ

ମଁୁ କହି ଲି, ଆା ସାର୍ ପଣାମ, ମଁୁ ଆପଣ,ର ଜେଣ ଛାତୀ େମା ନଁା,
ଏତି କି କହୁ କହୁ େସ କହି େଲ, କଣ କାମ अଛି ଶୀଘ କହି ଦିअ ଏେବ ଖାତା େଦଖା
ଚାଲି ଛି ତ
ମଁୁ ଖୁସି େହଲି ଯାହା େହଉ ସି ଏ କଣ କରୁଛrି ମଁୁ ତ ଜାଣି ପାରି ଲି ,

ତ
ିକ

ା

ମଁୁ ପୁଣି କହି ଲି, ସାର୍ ଆମର ତ କେଲଜ୍ େଖାଲୁ ନି ଆମର ପଢ଼ାପଢ଼ି େକମି ତି େହବ,
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ସୁ ସର େର କହି େଲ ; େହେଲା!

ଇ
-ପ

ଆମର +୨ର ଦି ତୀୟ ବଷ ବହୁତ୍ ଚି rା େହଉଛି 

ଆ

ହ
ାନ

େସ କହି େଲ, ତୁ େମ ଆମର େଗାଟିଏ କେଲଜ୍ ଗପ୍ େଖାଲ ମଁୁ ଯାହା ପେଠଇବି ସବୁ
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ପଢ଼ି ବ, ମେତ େସଇଠି ଆଡ୍ କରି େଦବ େହଲା।
ମଁୁ କହି ଲି, ଆା!
େସ କହି େଲ, େହଉ ତାେହେଲ ମଁୁ ରହୁଛି !
ମଁୁ ପୁଣି କହି ଲି, ଆା! (ବାରୁf ସ ରେର)
ଦି ନ ସାରା ସବୁ ସାମାନ,ୁ େମାର େଫାନ ଚାଲି ଥାଏ, ଯି ଏ ଯାହା ନମର୍ ରଖିଛ
ମେତ ଦି अ ମଁୁ ଗପ୍ େଖାଲି ବି ପାଠ ପଢା େହବ କହୁଥାଏ ।
ତାପେର ମେତ ସୁେଯାଗ ମି ଳି ଯାଇଥିଲା ତା,ୁ ଟିେକ ବାହାନା କରି କଥା େହବି ,
େଯେବ अନଲାଇନ୍ ନେଦେଖ େଫାନ୍ କରି ତା, ସ ରରୁ ଜାଣିବାକୁ େଚ|ା କେର େସ
େକମି ତି अଛrି ...।
କି m େସଦି ନ ରାତି ପାୟ ୧୦.୪୦ ମି ନିଟ୍ େର ମଁୁ େଫାନ୍ ଧରି େଦେଖ ତ େମେସଜ
ଆସି ଛି େସ ଗପ୍ ରୁ ବାହାରି ଯାଇଛrି ...

ଇ
-ପ

ତ
ିକ

ା
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କମଶଃ...

ଆ

ହ
ାନ

ବି :ଦ : କାହାଣୀ ସଂପ#
ୂ  କା}ନି କ େକହି ସତ ଭାବି େବନି , ଆଉ ଦି ତୀୟ ଭାଗ କି ଛି ଦି ନ ପେର ପଢ଼ି େବ
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କବିତା ବିଭାଗ

ଆ

ହ
ାନ

ଇ
-ପ

ତ
ିକ

ା
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अମରେଜାତି କାବ ସୟaର
ପଥମ ଛାD
ପଥମ अଧାୟ (ଭାଗ “୧୩”)

େସହି ଠାେର େହବ େଦଖା ।
अସୁବିଧା କି ବା अବା ମରି ଗେଲ

अrରୁ अନr ଜଣା େଯ ପୁରି
ନୟନେର େଦଖାେଦେଲ ।”
अନୁ ସାରୀ କଥା ନି ଜ କହି ସାରି
ନୁ ଏଁଇେଲ େକାେଳ ଶି ର,
“अନୁ ଜା,” अଧେର କହି କାବ ଥେର
ବହି ଗଲା अଶ ନି ର ।

ପାଣୀ ପାଣିର ପରସ,
अେନକ ଏକେର ପରି ଚିତ କେର
କରୁଣା ଋଣ ଏ ରସ ।
अେଲାଡ଼ା କହି େଲ ମୂଳରୁ ବି ହିେଲ
ସାହି ତ ଜଳ ବି ହି,

अମର ସୁଧାର अମର ନି ଝର
ଯାଏ ଆଜୀବନ ବହି ।
 ର
अଶ ସି ଚଂନେର अମର ନି ଝେ
ନୀର େଘନି ବୃ iଲତା,
अତି ଉ େହଇ ବି ରାଜି ତ କହି

ଆ

“ଦି ତୀୟ अଧାୟ ଆର”

अପାର କରୁଣା ଢାଳି େଲ େଗା ବୀଣା
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େଫରି େବନି କହି ଗେଲ,

अଜର अମର େସହି ।

ା

अଧେର କହି େଲ ପୁନଃ େସ େଫରି େଲ

अଜୟ ଭୟେର ନି ଭୟ ଜୟେର

ତ
ିକ

ଚାଳି ଗେଲ ଏକାଏକା,

ସାହି ତ ଜଲ ଏହି ,

ଇ
-ପ

अjअଶ େଘନି େସପରି ତ ତୁ ନି

अେଲୗକି କ ଏକ କନକ ସrକ

ହ
ାନ

ଓ ଦି ତୀୟ अଧାୟ (ଭାଗ “୧”)

େଦବଦ^ ସୁନା
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ସଧେମ ସପେଥ ପୁତ ।

अନର ବଳେର ବଳଶାଳି ପେର

अଭି ଶ¤େର, अ¤େର, ବ¤େର

ବଳି ଆର ପୁଣି େକହି ,

अ ଏ ଜsାଳ ଜେଳ,

अଳୀକ ତାହାର ରୂପ ଓ ଆକାର

अକାତକାତେର ନାବି କ େପାତେର

ନି ରୁପାଇ େହାଇ େସହି ।

ତରୁଣୀ ବି ପଥ କେଲ ।

अମାବାସା ରାତି अjକାେର ମାତି

अସୀ ଚାଳନାେର େଯ େକହି ବି ହାେର

ନଭେର େକାଟିଏ ତାରା,

ଏକାଥେର ପହାରେର,

अତି iୁଦiୁଦ ଦୀପକର କର

अକରୁଣ କର େଛଦନେର ବର

ସେତ କି ଆେଲାକ ଧାରା ।

ପରି ଚିତ ଏହି ନେର ।

अjକାେର ପୁଣି େକହି ଜାଣିସୁଣି

अସି ମ ସାହସ ଶକତି ଯାହାର

ଚାଲୁ ଛି ନି ଡର େହାଇ,

ଆଜି େସହି ବଳହୀନ,

अବନୀ ବiେର ଚାେଳ ସପଥେର

अjକାେର କାହY ଚାଲୁ ଛି ଧି ମାଇ

ପାଦକୁ କି ଆଁ ଧି ମାଇ ।

ନି ର¤ ସୁବ¤ ଦୀନ ।

अେଲୗକି କ କାrି ମୁଖୁ ଉଛୁଳrି

अଗନା अଗନୀ ବଣେର अାନ

अjକାର କେର ଦୂ ର,

ରୂପେର ଚାଲୁ ଛି କାହY,

अୁ ପୁଣି ଚାହY अନୁ ରୂପ ପାଇ

अାତ ତାହାକୁ ଆଗକୁ ଯି ବାକୁ

ଭୀମଶାr ଭରପୁର ।

େହେଲ ବି ଯାଏ ଆେଗଇ ।

ତ
ିକ

ା

अେଜୟ କୁ ମର କୁ ସୁେମ ଭମର
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ହ
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ଇ
-ପ

ସମେର ପଳୟ ସୁତ,
अଛତ ରାଜେର ଛତପତି ନେର
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अନ େକହି iୁଦ ଲତା ।

(କମଶଃ)
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ଜୀବନ କାହY?
ଜୀବନ କାହYେର ଜୀବନ କାହY?
ଜୀବନର ନାେମ ଜଳୁ ଛି ଏଠି େଯ ଜୀବର ଆତGା ଆକାଶ ଛୁଇଁ,

ଶି ବ ନାରାୟଣ
ଦାଶ

େଲଲି ହାନ ଏକ ଦÆ ଜୁ ଇ
ସାୟୁେର ସାୟୁେର ଯାଇଛି େଶାଇ,
ଚି ^-ଚି ତାର ବହି ଭି ତେର ମଣିଷ ଯାଇଛି ଭସG େହାଇ I
ଜୀବନ କାହYେର ଜୀବନ କାହY ?

େବଦନା-ବି f ଜୀ# ଆକାେଶ अjକାରର ପାହି ନି ରାତି ,

କାମନାବf ଶରଶଯାେର ଏଇ ଏ ଜାତି
ରଜତ ଶୁଭ ଆେଲାକ ପାଇଁ,
ପତୀiା କେର କୁ ରୁେiତେର ଭୀଷG ସାଜି "ସବସାଚୀ !
ଧନୁ fର େହ ରiା କର,

ଆ

ହ
ାନ

ଇ
-ପ

ତ
ିକ

ା

ଧରତୀ ଫଟାଇ ଦି अ ଆତGାେର अମୃତର େସ ସି Æ ଝର" I

ଆହାନ ଇ-ପତି କା ସ!ୂ # ନି ଃଶୁ% ବି ତରଣ େହତୁ ଡା େଜାତି ପସାଦ ପ*ନାୟକ, -ାରା ପତି .ି ତ ଓ ପକାଶି ତ
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ଲହ ଲହ ଶି ଖା ରୁf ଧମ
ୂ ର ସରି ନି ପଖର अଗି ତାତି I
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ମଣିଷ ଭିତେର ମାନବି କତା େଯ ଯାଇଛି େଶାଇ,
ହସି ବି କଟାଳ ଆସୁଛି ଆେଗଇ अମଣିଷ ଏକ େପତର ଛାଇ I
ଜୀବନ କାହYେର ଜୀବନ କାହY ?

ପି ୟ େଗା େମାର,
ନି ଖିଳ ସୃ|ି ରୂପଦାୟୀ ତୁ େମ ବି ମୁÆ ଆେହ ଶି }ୀବାର !
ତୁ ମରି अେ ଥିଲି େଯ ରହି ,
ମାଳାେର ଗୁ¥ା ସଦ-ସାତ अୟୁତ ଶୁଭ ଚ!ା େହାଇ I
अଧେର ତୁ ମରି ହାସ େହାଇ,
ଶ!ାର ସମ େଖଳୁ ଥିଲି ମଁୁ ତ ତୁ ମରି ମଧୁର ଲାସ େନଇ I
ତୁ ମ େସ ସୁଢଳ େନତ େକାେଳ,

ଝଲକ େହାଇ େଯ ଝଲସୁଥିଲି ବି ନୟନ େଡାେଳ I
କାହYକି କୁ ହ ?
ପାଥlବ ଏହି ନି ଶା ଗଜେନ କଲ ତୁ େମ େମାେତ ସହରା ସବହରା I

ତ
ିକ

ା

ଭାରତୀ ଆେଗା !
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ପଲକ ତେଳ,

ହ
ାନ
ଆ

"ରiା କର ! ମା'େଗା େମାହର ସ କର" I

ଇ
-ପ

ତନGୟତାେର ଡାକି ଛି ତୁ ମକୁ ମଁୁ ବାରବାର,
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ଆରତୀ ସଜାଡି ତୁ ମରି ଚଉଁରା ତୁ ଳସୀର ତଳପେର
ନୟନ ଭିଜାଇ अଳସ ସଂେଯ କାDିଛି କଇଁ କଇଁ,
କି m ଭାଗ େମାର - ଉ^ର ମଁୁ େଯ ପାଇନାହY ପାଇନାହY I
ଶୁଣିଛି େକବଳ େମାର ଶର ନି ସ ପତି ଧନି ,
ସsବତୀ େମା ଲି ଭି ଲି ଭି ଆେସ ଗଜନ କେର ପବନର ସାଇଁ ସାଇଁ I
ଜୀବନ କାହYେର ଜୀବନ କାହY ?

ଜୀବନ କାହY ?
ରାତି ଗଭୀର अj ଆକାେଶ ସୂଯ ଶି ଶୁର େଦଖା ତ ନାହY I
େଚତନା ଯାଇଛି ରୁf େହାଇ
ମଣିଷ ଯାଇଛି अj େହାଇ

ସ|ା କୁ ହ "ସୃ|ି କି ତବ ଧଂସ େହବ" ?
ଚକଧାରୀ !
ସିG ତହାସର ସୋହନେର ବସି ବସି ଖାଲି େଦଖୁ କି ଥିବ ?

ତ
ିକ

ା

ଜୀବନର ଏହି କୁ ଲାଳ ଚେକ ଘୁନl େହାଇ -

ଆ

ହ
ାନ

ଇ
-ପ

ମଣିଷ ହସୁ ନି ଜୀବନ ପାଇଁ,
ବୁ ଛି େସ େଯ ଜୀବନ ଭିତେର ଜୀବନରୂପୀ ଏ ମୃତୁ ଚାହY I
ଆହାନ ଇ-ପତି କା ସ!ୂ # ନି ଃଶୁ% ବି ତରଣ େହତୁ ଡା େଜାତି ପସାଦ ପ*ନାୟକ, -ାରା ପତି .ି ତ ଓ ପକାଶି ତ
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ମହାମୃତୁର ମେହାଦଧି ତୀେର ବି ଷମୟ େଫଣ ଯାଉଛି ପି ଇ I
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ଜୀବନ କାହY ?

अମୃତ ଆେମ ଜୀବନ ଚାହଁୁ I
ବଜ ଆମର େଚତନା େହଉ I
ଜଳି େପାଡି ଯାଉ ଭସG େହଉ,
अj େଚତନା ଦÆ େହଉ I
ସତ ରହୁ,
ମି ଥାର େଯେତ ଆବରଣ ସବୁ ଧଂସ େହଉ I
ଦି ବ ପସୂ !
ଧଂସ େହଉ ଏ ମଣି ଷ-ପଶୁ,
ତମରି କରୁଣା ସ ଲଭି

ମଣିଷ ଭିତେର ଜନG େନଉ େସ अମୃତମୟ ଦି ବ ଶି ଶୁ I

େଜେନରାଲ୍ ମାେନଜର (ବି ଡ଼ି ଫାଇନାନ୍ସ୍)
ଇhିଆନ୍ अଏଲ୍ କେପାେରସନ୍ ଲିମି େଟଡ୍
ବି ଜିେନସ୍ େଡେଭଲପ୍େମt୍ େପେଟାେକମି କାଲ୍ସ୍

ତ
ିକ

ା

ସମ ମହଲା, ଇhିଆନ୍ अଏଲ୍ ଭବନ, ୟୁସୁଫ୍ ସରାୟ୍
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ଜୀବନ ପାଇଁ

ଇ
-ପ

ନୁ ଆ ଦି ଲAୀ : ୧୧୦୦୧୬

ଆ

ହ
ାନ

େଫାନ୍ : ୨୬୮୫୯୦୬୩, ଭାମଭାଷ : ୯୯୯୯୦୨୪୬୫୬
ଆହାନ ଇ-ପତି କା ସ!ୂ # ନି ଃଶୁ% ବି ତରଣ େହତୁ ଡା େଜାତି ପସାଦ ପ*ନାୟକ, -ାରା ପତି .ି ତ ଓ ପକାଶି ତ
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େମା ଘରଣୀ...
ଘରଣୀ...
େମା ଘରଣୀ अେଟ ଭାରି अଭିମାନୀ
ଦି ନ ପେର ଦି ନ ଗଣି

ଲiGୀକାr ପୃ|ି

ଆଲାମ ଭଳି ପେକଇ ଦଉଛି ମେନ
ସାବି ତୀ ଆସି ଗଲାଣି

ll

ସଜାଗ େସପାଇଁ ନକରି अନ ଚି rା
େକମି ତି କି ଣିବି ଶାଢ଼ୀଟିଏ
ଭାବି ଭାବି େମାର ସମୟ ଯାଉନି

ଲକଡାଉନ େର अଖଚକ ସବୁ ବD
ଗାଡି ବି େମାର ଖରାପ
ତଥାପି ବାହାରି ଲି :ୁଟି ତାର ଧରି

େପାଲି ସ ଭୟେର ବD େହଲାଣି େଦାକାନ
ବଳୀ ମଁୁ ପଡି ଲି ଆଜି

ll

ଦୁ ଇ ହାେତ େମାର ଦୁ ଇଟି ଫୁଉଲ ବାଗ
କରି ବ େସ େଯ ଓଷା
ତଥାପି ହସୁଛି େଦଖି ହାେତ ତାର ଲaା ଲି |
ନେହେଲ େଦଖିବ ରୁଷା ll

ତ
ିକ

ା

ନେହେଲ ପଡି ବ ଚାପ ll

ଶାଢ଼ୀଟିଏ େଖାଜି େଖାଜି
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େଲଖିେଦଲି ଧାଡି ଟିଏ ll

େଦାକାନେର ଗଲା େକେତ େଯ ସମୟ

ଇ
-ପ

ାନ -ବି ଶା(ଜରାଇେକଲା),ଜି ଲAା-ସୁDରଗଡ

ଆ

ହ
ାନ

ଦୂ ରଭାଷ - ୬୩୭୦୧୫୧୭୧୩
ଆହାନ ଇ-ପତି କା ସ!ୂ # ନି ଃଶୁ% ବି ତରଣ େହତୁ ଡା େଜାତି ପସାଦ ପ*ନାୟକ, -ାରା ପତି .ି ତ ଓ ପକାଶି ତ
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ମହୀଉfାରଣ`ୁତି ଗୀତି କା
ରାଗ- ମଳ ଗୁରୀ
अ अନୁ ପାସେର ରଚି ତ ଏ ଛାD ରସ
अଧୀର ନ େହାଇ ଧୀେର ଶୁଣ େହ ବି ଦୁଷ େଯ। ୧

ପଦୀପ କୁ ମାର
ଜି ଲିକାରା

अହି ତ ନାଶନ କାରୀ ଦର େiତ ବାସୀ
अରପି ମନ ତା ପେଦ ହୁअ ପରଶଂସୀ େଯ। ୨

अଜଣା ବ୍ଯାଧି େର ଆଜି ଟଳୁ ଛି ଧରଣୀ

अପାର କରୁଣା ସାଗର ଶୀେiେତ ଥାଇ
अବନୀ ନାଗ ନାଗେର େବାହି ତ ନ େହାଇ େଯ। ୪

अେfକ ବି ଂଶତି ଶି ର କଂସ ପୀଡ଼ା ବଳି

ତ
ିକ
ଇ
-ପ
ହ
ାନ
ଆ

अଣାକାର କି ଆସି େବ ରୂପ ତନୁ ଧରି

ା

अଣାୟ^ ବାଧି ପୁଣଜନ ଯୁେଗ କଳି େଯ। ୫

ଆହାନ ଇ-ପତି କା ସ!ୂ # ନି ଃଶୁ% ବି ତରଣ େହତୁ ଡା େଜାତି ପସାଦ ପ*ନାୟକ, -ାରା ପତି .ି ତ ଓ ପକାଶି ତ
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अରଜି ତ ନି ଜ ପାପ କମ ଏହା ମାନୀ େଯ। ୩
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अଚି େର ନାଶି େବ ବାଧି ପାତକ ସଂହାରି େଯ। ୬

अପବ
ୂ  େହାଇଣ ଥିବ ତା, ରୂପ ବି ଭା
अରି ଦର ଧର େସହି ଆହା କି େସ େଶାଭା େଯ। ୭

अଂହକାରକୁ ନାଶି େବ ସୁନD अସୀେର
अତି ପାପ ଚି rା ନରହି ବ କାହା ଶି େର େଯ। ୮

अବୟବ େହାଇଥିବ ଶାଳପାଂଶୁ ଶାଖୀ
अତନୁ ପାଣ ହାରି େବ ତା, େଶାଭା େଦଖି େଯ। ୯

अାନ ଜନ,ୁ େଦଖି ହୁअrି ବି ରସ େଯ। ୧୦

अକାରଣ କାରଣ େସ ପଭୁ ଚି rାମଣି
अଘ ପୁଣଜନ ନାେଶ ପୁଣଜେନ ଜାଣି େଯ। ୧୧

ତ
ିକ

ା

अଗାଧ ସମୁେଦ ବୁ ଡ଼ି ଲାଣି ବସୁjରା

ଆ

ହ
ାନ

ଇ
-ପ

अକୃ ପା ନ େହାଇ ପଦାଶି ତ ରଖ ପରା େଯ। ୧୨
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अନr अ, ପଯ, ଆଶୁ ବରଜି ଣ
अନr अନr ସୃ|ି ରiା କର ପୁଣ େଯ। ୧୩

अଶତି କି େହଲା ତବ ଭକତ ଆରତ
अଶଳ ନୟେନ ଭିଜୁ अଛି ଏ ମରତ େଯ। ୧୪

अବି ଳେa େତଜି ହମ୍ଯ ରତ ସି ଂହାସନ
अବତୀେ# କର େମª ନି ବହ ନି ଧନ େଯ। ୧୫

अଳି ନି େବଦନ େମାର େଘନା କର ଧୀ'େର
अପବାଦ ସି ନା େହବ ଆପଣର ଶି େର େଯ। ୧୬

अରiିେତ ରiା କରି ହୃେଦ କର ବି େଜ େଯ। ୧୭

अଧମର େଦାେଷ େରାଷ ନ କରିବ ହରି

ତ
ିକ

ା

अଦ େଦାଷ ହର େମା ତଟି iମା କରି େଯ। ୧୮
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अରପି ଲି ମନ ପଦG ତବ ପଦାaେଜ

ଇ
-ପ

ଠି କଣା- ହାଡ଼ଶି ,ୁଳା,ଚାଟିେକାଣା,ବି ଷମକଟକ,ରାୟଗଡ଼ା।

ଆ

ହ
ାନ

ଦୂ ରାଭାଷ- ୮୨୪୯୪୩୯୯୩୯
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ତାପ??
??
େପମ ତାପ
ଉ¸ଟ ବି କଟ' ଉ^ାଳ ବି ରାଟ'
ଉ^ାନ କାରଣ ' େପମ ' 

ଡଃ ରାେକଶ

ରଂଜନ ମୁh

ଉ¸ୀ# ଉେ¸ାଚ' ଉତiି ବାଚ'
अବକାଶ େତେବ' େପମ' 

ପରମାନD େଯ' ପରମ ସୁଖୀ େସ'
େପମ ତରଣୀ େର ' ତରଣ ସହଜ '

ଗହି ତା େସ ସଦା ' ଗାହ ଜୀବନର'

ାୟୀ ଭାବ ସଦା' କ|' 

ଦାତା ସମେୟ େଯ' ଛଳ ' 

ମାଗୁଥାଏ ଯାହା ' େଦଉଥିବ ତାହା '
अଭାେବ େହବେଯ' ରି |' 

ତରସ ୀ ସାହାସ ' ସବଦା ତରଷ'
अନୁ ରାେଗ ହୁଏ' ଡାହା' 
କଳା େସେହ େଯେବ' ପଡି ଲା ପଣୟ'

ଇ
-ପ

ତ
ିକ

ା

ସବଦା ତାhବ' ତାହା' 

ଆ

ହ
ାନ

ଧମଗଡ
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ପି ୟା ପତି
ମୁ ବାହା େହବି ସ ଜାତି େର
ନା ବି ଜାତି େର

ରsିତ ସାହୁ

ଆଗାମୀ ଭବି ଷତ କହି ବ,

ମୁ େଗାେଟ ଝଡ଼

ତେମ ଭୁ ଲି ଯି ବ ନାହY ପି ୟା

କରି ହୁଂକାର ଭାି ପାରି ବି ଶx ପାେଚରି ,

ବାହା େହଲା ପେର ବି

ପେର ଆଣି େଦଇପାରି ବି ଶାr ବାତାବରଣ;

େମା ପାଇଁ ଆଖି ଟିେକ େଖାଲା ରଖିଥିବ।

ବାହା େହଲା ପେର ବି ଭୁ ଲି ବ ନାହY ପି ୟା

ସାମାଜି କ ବjନେର ମୁ ଆବf ନୁ େହଁ ,

େକେତଥର ତୁ ମକୁ କହି ଥିଲି ଏ କଥା।
ତୁ ମ ଇା, ତୁ େମ ଶାrି

େମାର କରି ବାର ନାହY କାrି ....
ତେମ େଦଇପାର ସମାଜ ପାଇଁ ଆତGବଳି ,
େମାର େପମର ପାଣହୂତି,
ତେମ ମାଖିପାର େସ ଭସG େପମର ବି ଭୂତି।
ସାତେକା^ର ଛାତ,

ଇ
-ପ

ତ
ିକ

ା

େକDୀୟ ବି ଶବିଦାଳୟ ଓଡ଼ି ଶା,
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ତୁ ମ ଇା ବି ରୁfେର

ଆ

ହ
ାନ

େକାରାପୁଟ
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ମଁୁ ଆଜି अଣନି ଶାସୀ
ମଁୁ ଆଜି अଣ ନି ଶାସି

େମାର Dନ ର ଗତି ଧୀେର ଧୀେର
ମ¥ର େହବାେର ଲାଗିଲାଣି।

ମନ ଝୁମି ଉଠୁ ଥିଲା

ତୁ େମ ପାଖେର ଥିଲ

ପୁଲକି ତ ଭରା ତାନେର

ଚାଲୁ ଥିଲା।
େପମର ମଧୁଭରା ଗୀତ

ମନର ଚକତା େବଶ୍ ମନଛୁଆଁ ଥିଲା ,
ତୁ ମ ସାଥୀ େର ପାଦକୁ ମି ଳାଇ
ସମୟର ତାଳେଦଇ
ଖୁବ୍ ମଜା ଥିଲା ଚାଲି ବାେର।
ତୁ ମ ହାତର ଶ
େଯେବବି ଛୁଇଁଥିଲା େମା ହାତକୁ
େଦହେର େଖଳି

ତୁ େମ ଏେତ ଦୂ ର ଗଲାପେର,
େଯମି ତି ଏ ସ|ା ଶରୀର
ନାରାଜ୍ େମା େବାଲ ମାନି ବାେର।
ତୁ େମ ଆସି ଯାअ
ଏେତ ଦୂ ରତା ବି ଠି କ୍ ନୁ େହଁ ,
େଦଖୁଛ ନା
ମଁୁ କି ଛିବି ନୁ େହଁ
ତୁ ମ अନୁ ପିତି େର।

ରାଉରେକଲା, ସୁDରଗଡ

ଆ

ସି ହରଣ।

ଉଠୁ ଥିଲା େରାମାକର

କି m, ଆଜି େସ अଚଳ
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ଗୁଣୁଗୁଣୁ େହାଇ ଶୁଭିଯାଉଥିଲା କାନେର

ପାଦ ମି ଳାଇ ଚାଲୁ ଥିଲ।

ା

ଠି କ୍ଠାକ୍

ତ
ିକ

କାଯ

ଇ
-ପ

ସମ`

େଯେବ େଯେବ ତୁ େମ େମା ପାଦସହି ତ

ହ
ାନ

େବଶ୍ ଭଲେର ଥିଲା,
ହୃଦୟର

ପଣତୀ ରଥ
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iମାକର ପଭୁ
ଯାହା ତ େଦଇଛ ପଭୁ ସବୁ ତୁ ମ ଦାନ ।
ଶxି ଭରିଦି अ ଆେମ ରଖୁ ତା'ର ମାନ ।।

ମମତା ମି ଶ ଦାସ

େକଜାଣି କାହYକି ପଭୁ େକାପ ବା କରି ଲ ।
ନି ଜର ସୃ|ିେର ନି େଜ ଦୃ |ି ପକାଇଲ !!
ବି ଶ୍ଵକମା ସାଜି ଯାହା ଯାହା ସୃ|ି କଲ ।

େଦଖ େଦଖ ସୃ|ି ତୁ ମ ଭୁ ଷୁଡ଼ି ପଡୁ ଛି ।

କି ସ अବା ଖୁଣ େଦଖି େଲଉଟାଇ େନଲ ।। ଭୂ ତାଣୁ େଗାଟିଏ ଆସି ବି ଧଂସ କରୁଛି ।।
ମନେର ଆେମ ଆମର ତୃ ି ନ ପାଇଲୁ ।

ବାଲକାେଳ ବକାସୁର ପତ
ୂ ନା ମାରିଲ ।

अଧି କରୁ अଧି କ େଯ ସବଦା େଖାଜି ଲୁ ।।

କଂସାସୁର ଦପ ଦଳି ଧରି ତୀ ତାରିଲ ।।

iମା କରି ଦିअ ପଭୁ ଏ ଥରକ ପାଇଁ ।।

iୁଦ େଗାେଟ ଭୂ ତାଣୁଠୁ ମୁହଁ େଫରାଇଲ !!

अନr ଶୟେନ ପଭୁ ନି ଦା अବା ଗଲ ।

ଲiGୀ, ପାଦମଳା ନି ଦ କି ଭରିଲା ।

अଧି ଆ ପଡୁ ଛୁ ପଭୁ ଆଖି ଟିେକ େଖାଲ ।।

ଘେର ଘେର ଏଠି ପରା ବୁ ଡୁ अଛି େଭଳା ।।
ସମୂହ ଭାବେର ଆେମ अଳି କରୁअଛୁ ।

ଇ
-ପ

ତ
ିକ

अଧି କ ଭାବେର କି ଛି ମାଗୁ ନାହଁୁ ଆଉ ।

ା

ସବ ପାୟି ^ କରି iମା ବି ମାଗୁଛୁ ।।

ଆ

ହ
ାନ

ଆଖି େଖାଲ ପଭୁ ! ତୁ ମ ସଂସାରଟି ରହୁ ।।
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କ}ନା
କ}ନାର ପତି ଛବି ଆଶାର ମରୁବାଲି େର
ବିବାର ଇଛା अେନକ ବଢି ଯାଏ
େଯେତେବେଳ େମା ଗଁା ଆକାଶେର

अନସୂୟା ପhା

ତାରାଫୁଲ ସାେଥ ଜହ ନାଚି ଯାଏ
ଗଁା େପାଖରୀେର ସକାଳର ପହି ଲି କି ରଣ ହସି ହସି ମି େଶ
ନି ଶବଦେର େମା ଓଠେର ଚୁ aନ ଦି ଏ
େମା ହସକୁ େଦଖି ଚୁ ପି ଚୁ ପି େକହି କେହ
ହସୁଥିଲୁ କାହାପାଇଁ

ଯି ଏ ଦି େନ अ¤ ଛାଡି ଯାଇଥିଲା ସନ ାସ େନଇ
ପୁଣି େଫରି ବା ଖୁସିେର େମା ଗଁାେର अଲiେର
ପବନର ଲହରେର ତା ମି ଠା ମି ଠା ସ ାଦ
େମା େଦହକୁ ମନକୁ ଛୁଇଁବା ପେର
ଘାତକର ଆଖିେର ଆsୁ ଳାଏ ସ ପର ଝଲକ

ତ
ିକ

ା

ବି ଧଂଶ ମହଲର ଭଗାବେଶଷ

ଆ

ହ
ାନ

ଇ
-ପ

अଧାଗଢା କାହାଣୀର अକୁ ହା ତାଳପତ େଲଖନୀ
ମେତ ଖୁବ ଖୁସି ଲାେଗ
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େମା ଗଁା ଆକାଶେର ସେତ अବା ଇଂଦଧନୁ ହେସ
ମୁ ହେସ ରହି ରହି ସମ`, अଲiେର अଜାଣେତ
େକବଳ ଘାତକ ପାଇଁ
अେନକ କª ାrି ପେର ସମୟର अତି କାr ପେର
ସjାର େଗାଧଳ
ୂ ି େର, ଜହର ସୁେନଲି ଆୁଠି େର
ବି ଜୟର ର େବାଳି ଦି ଏ
େମା ଗଁାେର ରାଧାତମାଳର ସୁଗj ଭରିଦି ଏ
ମD ମD ପବନେର ଜହ ଆଲୁ अେର
ସମ`, अଲiେର अେପiା କେର
ଘାତକର େଶଷ ଶ କାେଳ ଆପେଣଇ େନବ
େମା ଗଁାକୁ ତା ଓଠର ନି ସୃତ ଭାଷାେର ,

େମା ଗଁା ର େଶାଷ iୁଧା ସବୁ ଭରି େଦବ
ପାପର ହି ସାବ ନଥିବ କି ପୁଣର ଭରଣା
ନଥିବ ମୁxି କି େମାi
ତା ଠାରୁ ଉପେର େମା ଗଁାର

ତ
ିକ

ା

କ}ନା, ଜ}ନା, ଭାବ ଓ ଭାବନା
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ତା ହାତର ବି `ୃତ ବାହୁେର

ଇ
-ପ

୫ ଆର/୧, ଇsିନି ୟରିଂ କେଲଜ, ବୁ ଲା, କେଲାନୀ, ସaଲପୁର, ଓଡି ଶା, ୭୬୮୦୧୮,

ଆ

ହ
ାନ

ଭାମଭାଷ : ୯୪୩୯୨୧୧୯୭୧
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अଭି େଯାଗ
ଆଜି ର ସମାଜ କଳୁ ଷିତ ହୁଏ
ନି ଜ ସାଥ ହି ତ ପାଇଁ,

ରାଧାେମାହନ

ଜଲକୁ ତୁ େମ ନ| କଲ ଭାଈ
ବନପାଣୀ ଯି େବ କାହY ?

ପଜ
ୂ ାହାରୀ

ଘ ଜଲର ବୁ କୁ ଚି ରି େଯେବ
ଗଜରାଜ ଆେସ ଧାଇଁ,

ବାଘ ଭାଲୁ ଆଦି େଲାପ ପାଇେଲଣି

ନି ଶାfେର ତା'ର ଆକମଣରୁ େକ

ନି ିହ େହେଲ ସଂସାରୁ,

ବାଇ ପାରି େବ ନାହY ।

ବି ନାଶନGଖୀ ଏ ସଂସାର େହଲାଣି
ବାପକ ଫସଲ ନ| କରୁअଛି
େବାଲି କର େକେତ ପାଲା,
ବନପାଣୀ ଦାଉ ସାଧୁଛrି େବାଲି

ରାତି अଧି ଆେର ବି ଦାଳେୟ ପେଶ

ସଦା ତୁ ମ अଭିେଯାଗ,

ଭାି କବାଟର ତାଲା ।

ନି ଜ ହୀନ କମ ପାଇଁ ଆେହ ନର
ସବୁ କି ଛି ଏେବ େଭାଗ ।

ଜଲ ଭିତେର अବାଧେର ଚାେଲ

ଇ
-ପ

ଆ

େଦଶୀ ମଦ ହୁଏ ରjା ।

ହ
ାନ

ପାେଖ ଥିବା ଜନବସତି େର ମଧ

ତ
ିକ

ା

େଚାରା ମଦର େସ ଧDା,
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ସବୁ ଜାଣି ସୁfା ପଶାସନ ଆଜି

ମହୁଲ ଫାସ ପକାଇ,

ସାଜି ଛି ନୀରବ ଦ|ା,

ହାତୀ ଚାଲି ଆେସ ଆତGହରା େହାଇ

କି ବି ଚାରି ଜନG େଦଇଛି ଦଇବ

ଖୁସିେର ଖାଇବା ପାଇଁ ।

ଧନ େସ ସଂସାର ସ|ା !

ତାକୁ ଖାଇ ହାତୀ ପାଗଳା େହଉଛି

ଜଳ ଜମି ଜm ଜଲ ପାଇଁକି

ଏହି କଥା ତୁ େମ ଜାଣ,

ଏ ସଂସାର ତି .ି ରେହ,

ତଥାପି ବନେ` ମଦ ରାjି ତୁ େମ

ସୁଖ ଶାrି େସହ ଶରଧା ପାଇଁକି

ବି ପଦକୁ ଡାକି ଆଣ ।

ଏ ସଂସାର ସବୁ ସେହ ।

େକେତେବେଳ ବି ଚ୍ ରା`ା ଉପେର ତ

ଆେହ ନର ତୁ େମ େଶ. ଜାତି େହାଇ

ପୁଣି େକେବ କାହା ଘେର,

ସ ାଥପର କି ଆଁ ହୁअ ?

ତୁ ମ ପଶୁପଣ ପାଇଁ ଆଜି େଦଖ

ଜୀବ ଜଲକୁ ବାଇ ତୁ େମ ଏ

ନି ରୀହ ମଣିଷ ମେର ।

ସଂସାେର ସୁଖେର ରୁହ ।

ଘର ଭାୁଛି େସ ମଣିଷ ଦଳୁ ଛି
ନି ଜ ଶx ପାଦ ତେଳ,

ତ
ିକ
ଇ
-ପ

ବୀରମହାରାଜପୁର (େସାନପୁର)

ହ
ାନ

ଭାସି ଯିବ ଭବ ଜେଳ ।

ା

ସେଚତନ ହୁअ ଏେବଠୁ ନେହେଲ
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ମଦ ରjା ସରି ଗେଲ ବେନ ଦି अ

ଆ

େମାବାଇଲ - ୮୯୧୭୪୧୬୮୫୨
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अମାବାସା
ଜୀବେନ େମା େଦଖି ନାହY ପେୂ #Dୁର େଶାଭା
ଶବରୀ ତ ଆେସ େନଇ କାଳି ମାର ଆଭା ,

अjାରର ଦାସ େବାଲି ସଦା अପଦ`
ଦୁ ନି ଆଁ ଆଖିେର ମଁୁ େଯ, ଏକ अଭିଶାପ,

େସୗDଯ ନାହY େମା ଠାେର ନାହY ତ
େଯାଛନା

ବି ଧାତା େଲଖିନି ଭାେ, ପୁେନଇଁର ଚାD
ନି େଜ ବି ଜାଣିନି େକଉଁ ଭୁ ଲ୍ ର ଏ ଦh ,

अକାରେଣ ଏେତ କ| େଦେଲ ଭଗବାନ
େଦଖି ପାରି ଲିନି େକେବ ପ#
ୂ  ମୀର ଜହ,

ପ,ିଳ ଜୀବନ େମାର କଳ,େର ଭରା
ଆଗମନ ଦୁ ଃଖେର େମା କାDି ଉେଠ ଧରା ,

ତଥାପି ମଁୁ ପତି ମାେସ ଥରଟିଏ ଆେସ
ଚାDର ଚାDିନୀ ପାନ କରି ବାର ଆେଶ ,

ଚାେହଁ ନା ମଁୁ ସମ େହବି ପୁେନଇଁ ରାତି ର

ତ
ିକ

ବହୁ ପତୀiିତ अrହୀନ େମା ପତୀiା

ା

ଆଶା େମାର ଜହର ତ ଶ ପାଇବାର ,

ହ
ାନ

ଇ
-ପ

ଇDୁ ର ପୀତି ଲାଳେସ अrହୀନ अମାବାସା.

ଆ

ଛତପୁର, ଗsାମ
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ରଜପବ  ମାଟିର ପବ 
ଆଜି ରଜ ଗjେର ମାଟି ବାସୁଛି ସତ
ପି ଲା अଛrି , େକାଳାହଳ ନାହY।

ଦhାସି ପଧାନ

ଖାtି ଓଡି ଆଣୀ ଆଊ ଧରଣୀ ରାଣୀ-

ମଣିଷ।

ସତେର କାହଁ େକେତ କାଳରୁ

ଶGଶାନ ମhପେର ମୁkାର ପାଇଁ

ସୁDର ସୁDର ଚଳନି ।

ନି अt ପଢୁ ଛି ାନ।

ଘେର ଘେର ପି ଠା ପଣା ବାସା

େମଘୁଆ ଆକାଶ ।

ଆେବାରି େନଇଛି ପଲମ।

अନୁ କୂଳ ପାଣିପାଗ ସେ^।

ସବୁ ଠି ଶନ
ୂ ଶାନ।

ଉେଭଇ ଯାଇଛି

ହୁଏ ନାହY ଜମା, ପବ ବି େଭାରି ତ ।

କୁ ଆଁରୀ ଝି अ, ଉାଟ ମନ-

ଜମୁ ନାହY ତ ମୁଖରିତ ମାେହାଲ।

େକେତକ, ଭାସି ଯାଉଛି _

ରଜ ଆନDର ପବ େହେଲମଧ

ସୁେନଲି ଭବି ଷତକୁ େନଇ ଗଦାଗଦା ସପ।

ମଉଳି ଛି ନବ ଆଶାର କି ରଣ;

ପାଣହୀନ ପରି େବଶ _

ଏେବ ମୃତୁର ଭୟ,ର ଭୟ।

ସଜବାଜ ସା ସାଥୀ ମଉଜ ମଜଲି ସ।

ହ
ାନ
ଆ

ସବୁ ଫିକାଫିକା ।

ଇ
-ପ

ତ
ିକ

ା

ଆaଲାନ୍ସର ସତକ ଶେର ଆତ,ିତ
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ରଜ େଦାଳି अଛି , େଦାହଲୁ ନାହY।

137

ଆହାନ ଇ-ପତି କା, ଷଡ଼ଦଶ ବଷ, ସମ ସଂଖା, ଜୁ ଲାଇ ୨୦୨୧

Magazine Downloaded from www.aahwaan.com

ସrାପି ତ ଯାrି କ ଜୀବନ।
ବାରି ହୁଏ ନାହYତ ଚୁ aକୀୟ ପାଣ।

ତଥାପି ଟିଭି ପରଦାେର
ରଜ ଚାଲି ଛି ନୂ ଆ ନୂ ଆ ଢେର।
େକେତ କଣ େହେଲ ବି
କି ଛି ହଜି ଛି।କି ଛି ମି ଶୁଛି।
ତା’ରି ଭିତେର ଓଡ଼ି ଆ ଜି ଇଁବାର ଶି ଖିଛି।

ଆଜି ରଜପବ ରୀତି , କାrି , ବି ଧିେକବଳ अତୀତ, ନୂ ତନ ଢାାେର ଆେବାରି ତ,

अତୀତ,
ବ#ାଢ ବ^ମାନ ତେଳ
ମୁରୁକି ମୁରୁକି କି ଛି କହି ବାକୁ ଚାହଁୁ ଛି ।

ତ
ିକ

ା

ବି ଚିତ ! ବି ଚିତ!!
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ବି ବ^lତ ବ^ମାନ ଚହଟୁ ଛି ମାତ ।

ହ
ାନ
ଆ

ମାଟି ଉପେର ମନେଲାଭା ଦି Ëବଳୟ।

ଇ
-ପ

ଆଷାଢ଼ ନେହାଇ ବି େମୗସୁମୀ ମଳୟ-
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କୃ ଷକ, ସାମଗି କ ଆଶା ବସା ବାjିଲାଣିବି ହନ ଫିିବାର େବଳ ଆସି ଲାଣି ।
ଘନ କଳାେମଘି ବଷା ସ ାଗେତଇ।
ମାଟିର ମହାଘ େନଇକୃ ଷକ େକେବ ଡରି ନାହY ; କି ଡରି ବ ନାହY ।
ଆଜି େସ ପୁଣି ସଜବାଜ ।
ଏକ ନୂ ତନ ସାର ଗୀତ ଗାନେରତି ଥି ଓ ତଥର ପାସିକ ସମୀକରଣେର।

ଓଡି ଆ କୃ ଷକର
ସmଳି ତ ଜୀବନ ନି େରାଳା ସାରଣ ବତ-

ମାଟି, ପାଣି, ପବନ ବୃ iଲତା
अନନ ଆଦରୁ ପାr;

ଇ
-ପ

ତ
ିକ

ା

ଶନ
ୂ  ରୁ ମହାଶନ
ୂ  ପଯr ।***
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ଏ’ତ अନr अଧୟନ ସତ ।

ଆ

ହ
ାନ

अବସରପା ପଧାନଶି iକ, ବାଦପୁର।
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अେପiା
ତୁ ମ अେପiାେର
ଜହ ସହ

ଡଃ ମେନାରsନ
ବି େଷାୟୀ

ହୁଏ ସାiାତ
େବେଳେବେଳ
େଭଟ ହୁଏ

ତୁ େମ କି m

ମୃତୁ ସହ

ଆସି ବ ଆସି ବ େବାଲି

अକସG ାତ ।

େମା ଭିତେର ହY
ସରୁଥାअ ବାରaାର ।
ତଥାପି ନା’ ସି ଂହାସନର େମାହ

ନୟାr ହୁଏ

ନା’ ଆଲି ନର ଇା

ତମାମ ଜୀବନ ।

ସବୁ ଠାେର େକବଳ
ତୁ ମ ପାଇଁ
अେପiାେର

ତ
ିକ

ା

अନr ଜି ାସା ।
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ତୁ ମକୁ अେପiା କରି

ହ
ାନ

ଇ
-ପ

ସାତେକା^ର ଓଡ଼ି ଆ ବି ଭାଗ,

ଆ

ବହGପୁର ବି ଶବି ଦାଳୟ
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ଶ
ଆେସ ନି ଜ ଇାେର
େଫରି ଯାଏ ବି

ବରୁ ଣ କୁ ମାର
ଦାସ

ଡାକି େଲ ବାଟ ଭାି ଯାଏ

ଜଣା ନାହY େକଉଁଠି ଆାନ ପାେର

अଯାତି ତ अତି ଥି

ରାତି ତମାମ

ଦାh ପି hାେର ।

ପୁଣି େଫରି ଆେସ

ଛାଇ ପରି ଲାଗି ଥାଏ

ସକାେଳ ସକାେଳ ।

େକେବ ପବନେର

ଭାବନାକୁ ଦଖଲ କରି

ହଜି ଯାଏ ଚି ରତର

ଇା ଥିେଲ

ତ େକେବ େଖାଜୁ ଥାଏ ଶି ଡି

ମନେର େତାେଳ ତୁ ଫାନ

କାଗଜ ପି ଠିେର

ତରାୟି ତ ହୁଏ ଆେବଗ

ସବାର େହବା ପାଇଁ ।

अନୁ ଭବେର ଉେଠ ପAାବନ,

ଚରମ ଦରଦେର ସ,ୁ ଚି ତ ହୁଏ

ତାର ଯି ବା ଆସି ବା େନଇ

अତି ଶୟ ଉଲA ାସେର ବି ।

କଟକଣା େକେବ ନାହY

ଇ
-ପ

ତ
ିକ

ା

ଫଟକ अବାରିତ अନr େଖାଲା ।

ହ
ାନ

େମଲ -bkdas7214@gmail.com

ଆ

ଭାମଭାଷ : ୯୯୩୨୯୨୪୬୬୧
ଆହାନ ଇ-ପତି କା ସ!ୂ # ନି ଃଶୁ% ବି ତରଣ େହତୁ ଡା େଜାତି ପସାଦ ପ*ନାୟକ, -ାରା ପତି .ି ତ ଓ ପକାଶି ତ

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

ତ େକେବ
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େତା ପାେଦ ଶରଣ ଗଲି
େତାର ବଡ ଦାh ବଡ େଦଉଳ
ବଡ ସି ଂହାର େବଶ ବାଇଶି ପାହାଚ

ମsୁ ରାଣୀ ମି ଶ

ଆନD ବଜାର ଗହଳ ଚହଳ
ପhା ପଢି ଆରି ଥାଟ ପଟୁ ଆର
ଷାଠି ଏ ପଉଠି େଭାଗ ଖାଉଥାଉ
ଠା ପି ଢା ସଜାେହଉଥାଏ ଥରକୁ ଥର
ସାହାଣେମଳା ଭିଡ ବା, ଚାହାଣୀର ହସ
ଦି ଶୁଥାଏ ଲୁ ଚୁ ଥାଏ

ଶେର ତେତ ଶୁଭୁନଥାଏ
େତାର अଧାଗଢା ହାତ ପାଦ ପରି ସବୁ अସ!ୂ#
ପୃଥିବୀର ରଂଗଶାଳା
ସୀତା ସାବି ତୀ େଦୗପଦୀ, ଦୁ ଃଖ
ପାଟ ପଣତେର େପାଛି େଦଇ

ତ
ିକ
ଇ
-ପ
ହ
ାନ
ଆ

ମୟର
ୂ ଚୁ ଳର େଲଖନୀେର

ା

ଆଉ କି ଛି ନୂ ଆ ନୂ ଆ ନାଟକ େଲଖୁ
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େତାର କପଟ ହସକୁ ବୁ ଝି ନପାରି
ମଁୁ ଖାଲି अଣନି ଶାସୀ ହୁଏ
अଭିନୟର ପରି ଧି ଭି ତେର
ହାତ ପାଖେର ଜହର
ତଥାପି ଜୀବନ ଭଲଲାେଗ
ମଗ େହାଇଯାଏ अଦୃ ଶ ସୁଖର ଶି େରାନାମାେର
ଏଠି ସବୁ ହୁଏ अଭାବି ତ
ଗଲା ପୁତ ବାହୁେଡ ନାହY
ନଳ ରାଜା ଘାସ କାେଟ
େସରକ ମାଣକ ପୁରିଲା ପେର
କେପାତୀ ମଥା ପି େଟ

ଲାେଗ ସତ ସତ
ସବୁ ମାୟାେର ବାୟା
ଜୀବନଟା ପଶାପାଲି ଘର
ବି ଧାତାର ନି .ୁର ପହାର

ତ
ିକ

ା

ସବୁ ଗବ अଭିମାନକୁ ପଣତେର ଗ¶ି ପକାଇଲି

ଆ

ହ
ାନ

ଇ
-ପ

ଭବି ଷତକୁ ବjକ େଦଲି
ଏେବ ଲାଗୁଛି ସବୁ ଥିଲା ପେହଳି କା
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ଜୀବନଟା अ,ାବ,ା ରା`ା
ଚାଲି ବାକୁ ହୁଏ ଏକା ଏକା
ମାୟା େମାହର େମାହି ନୀ ଗୁÍାେର
େକେତ ଶୀଘ ବାଟ ସରି ଗଲା
ଆଲA ାଉkିନର କୁ ହୁକ ଦୀପ अକସG ାତ ଲି ଭିଗଲା
अପରାହର ଛାଇ ଆଲୁ अ େଖଳ
ସs ନଇଁବାକୁ अଳପ େବଳ
ସବୁ କି ଛି େମାର େମାର ଐଶଯ ବି ଭବ
େତାର େବାଲି କହି ଲା େବଳକୁ
େମା ପାଖେର ଶ ନଥାଏ
ହାତ ପାଖରୁ ପଦG ଘୁି ଘୁି ଯାଉଥାଏ

ଜୁ ଇ କାଠ କି ଣିବାକୁ ଆଗ ଧାଡି େର
अେପiା କରି ଥାଏ

ଇ
-ପ

ତ
ିକ

ା

ହାଇଦାବାଦ
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େମା ପାଇଁ େକହି ଜେଣ

ଆ

ହ
ାନ

୭୩୮୧୨୬୫୭୬୯
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अrହୀନ अେପiା
ସମୟର ଶେର ଶି ଳାଲି ପି ସବୁ iୟ ହୁଏ,
େପମି କର अେପiା ପରି ମଁୁ ଏକାକୀ ବସି ଥାଏ।

ଆେଲାକ ଦାସ

ପବନେର ଘୁରିବୁ େଲ ପବାଦ ଓ ଆକାଶେର ଆଦି ମ ଧବତାରା,
ଆଉ କି ଛି ମଁୁ ଚାେହଁ ନାହY ଆଜୀବନ ଭଲ ପାଇବା ଛଡ଼ା।
େଦଖିଛି ତୁ ମର ମୁହଁ ସମ` ଉପକଥା ଓ କି aଦrୀେର,
େଦଖିଛି ତୁ ମର ଘର ସହରର ପତି ଟି ଗଳି ଉପଗଳି େର।

अତୀତର େସ ମାୟା ଭୁ ଲି ମଁୁ ପାରି ନି ଏଇ ବ^ମାନେର।
ବାରaାର ମଁୁ େଫରିଆେସ अଧାଲି ଭା ଛାୟାପଥ ଧରି ,
ନାନା ନାମେର ଡାେକ ମେତ େକହି ଜଣାଶୁଣା କି େଶାରୀ ପରି।

ତ
ିକ

ା

େପମି କର अେପiା ପରି ମଁୁ ଏକାକୀ ବସି ଥାଏ,

ଆ

ହ
ାନ

ଇ
-ପ

ତୁ ମକୁ ମେନ ରଖି ମଁୁ ଏପରି ଆଜୀବନ ଭଲ ପାଉଥାଏ।
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ନୀଳ ପାସାଦର ପାହାଚ ଧସ
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ଜୀବନ ଜୀବି କା
ଜୀବନ ପାଇଁ ଜୀବି କା ରହି ଛି ସଦା କାେଳ କାେଳ
ଏେବ ଜୀବନ ଜୀବି କା ସଂକଟେର
अଛି କେରାନା େବେଳ

ସୁେରଶ ଚD
ପାଢ଼ୀ

ଜୀବନ ରହି େଲ ଜୀବି କା ଆସି ବ
ଏ କଥା ଭୁ ଲି ବା ନାହY
ନି େଜ ସତକ ରହି େଲ େରାଗ
େହାଇବ କାହY ପାଇଁ
ଜୀବନ ଜୀବି କା ସ,ଟେର अଛି
ଏ କଥା ସାରା ଦୁ ନି ଆ ଜାଣିଛି
ଜୀବନକୁ େନଇ କି ଏ ସଂଘଷ କରୁଛି ବିବାପାଇଁ
ତାର ଜୀବି କା ହରାଇ
ଜୀବନ अଟଇ ଈଶର, ଦାନ
ନି େଜ ନି ଜକୁ କରି ବା ସେଚତନ
ଆଜି ଗେଲ ଜୀବି କା କାଲି କି ଆସି ବ
ଜୀବି କା ପାଇଁ େକେବ ବି ବତ ନ େହାଇବ
େହ ମହାବାହୁ ଏତି କି କରୁଣା େହଉଥାଉ

ତ
ିକ

ା

ସଭି, ଜୀବନ ଜୀବି କାେର ବାଧା

ଇ
-ପ

ଦୂ େରଇ ଯାଉ

ଆ

ହ
ାନ

ବୁ ଗୁଡ଼ା, ଗsାମ
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अସତ ସହର
ହସ ଏଠି ମି ଛ ସି ନା ଲୁ ହ କି m अସଲ
େପମ ଏଠି କାଗଜର ଫୁଲ
ନି ତିନିତି ଜଳି ଯାଏ

ମୁେକଶ କୁ ମାର
ଶତପଥୀ

େଗାଲାପ ପାଖୁଡ଼ା େକେତ
ମହେକ ନା େପମର ଫସଲ
ତୁ େମ ନାହଁ ପାେଖ ସତ
ତୁ ମ ସG ତି ମନେର େଯ ରହି ଛି
ତୁ ମ ଗୀତ ମେନନାହY

ଆ

ହ
ାନ

ଇ
-ପ

ତ
ିକ

ା
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କି m, ତୁ ମ ସୁର ନି ତି ନି ତି ଗାଉଛି 
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ରଥଯାତା
େଦଖ ଭx େଦଖ େଲା ମି ତ
ମହାବାହୁ ବି େଜ କେଲ ବସି ରଥ ଉପେର।।

େଟାନି ସ୍

େରାହି ଦାସ୍

ଧୀେର ଧୀେର କରି ଚାଲି ଯାଉଛି ରଥ ଗୁhିଚା ମDିରେର।।
ଭx ଗହଳି ଲାଗିଛି େକେତ ଟାଣୁଛrି ହାତେର ଧରି ଜଗାର ଦଉଡି ।।
ରଥ ଚାେଲ େଦଖ େହା ଭକତ ଘି ଡି ଘି ଡି।।
ହରି େବାଲ ହୁଲ ହୁଲି , ବାେଜ ଘt ଶ· ନାଦ ଚାରି ଦି ଗ ଯାଉଛି ଉଛୁଳି ।।
ବାସୁଛି ଆଜି ପୁରା ଶୀେiତ ଚDନ ଚDନ ଭx, େଦଖ ଗହଳି ।।
ବଡ଼ଭାଇ ସାେ ଜଗା କାଳି ଆ ମଝି େର ସୁଭଦା ଭଉଣୀ।।

ଦୁ ଃଖ ସବୁ ଭୁ ଲି ଆସି ଛି ମୁହY ତୁ ମ ଚରେଣ େହ କାଳି ଆ।
ପାଇବି େବାଲି ଦଶନ େତା ଶୀ କଳାମୁଖ େହ ନି ଳାଚଳି ଆ।।
େଦଖି ତୁ ମ ରଥଯାତା ମନ େମାର ମୁxି ପାଇଲା।।
ଏମି ତି େଡାରି ସଦା ଲେଗଇ ଥିବ ପଭୁ ଆସୁଥିବି ତୁ ମ ଶୀେiତ
ଏ ଜୀବନ ଆଜି ଧନ େହଲା।।

ତ
ିକ
ଇ
-ପ
ହ
ାନ
ଆ

େଲାଡ଼ା ନାହY ପଭୁ କି ଛି ଆଉ େମାେତ

ା

ଏ ମଣିଷ ଜୀବନ ପାଇଛି ତୁ ମରି ସବୁ ଦାନ।।
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ମାଗୁନାହY ଧନ ଜନ।।
ସକାଳ େହଉ କି େହଉ ସs ତୁ ମ ନାମ ଧରି େମାର ସାରି େଦଉଛି ଦି ନ।।
େଯେତ ଦି ନ ଆକାଶ େର ଦି ଶୁଥିେବ ସୂଯ ଚD େସେତ ଦି ନ ଧରୁ ଥିବି ତୁ ମ ନାମ।।
ତୁ େମ ତ ଶୀ କଳାମୁଖ ଆେହ ମହାବାହୁ ସଦା େମାେତ ଚାହY ଥିବ କରୁଥିବୀ ଧମ।।
ତୁ ମ ରଥ ଥେର ଟାଣିବି େବାଲି ମଁୁ ଇା କେର ପଭୁ ।।
ଯି ବି ଥେର ତୁ ମ ଶୀ ମDିର େଡାରି ଥେର ଲେଗଇ ଦି अ ପଭୁ ।।

ଇ
-ପ

ତ
ିକ

ା
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ଆ

ହ
ାନ

ଗଁା-ପାମରା ଜି ଲAା-ସୁDରଗଡ଼
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ଧୂଳିସs
ସs ଆେସ ନଇଁ ନଇଁ େଲା ସଜନୀ
ସs ଆେସ ନଇଁ ନଇଁ

ପୁଲତା ସାହୁ

ଗଁା େପାଖରୀେର ଚାDକୁ େଦଖି େଲା
ପାଖୁଡା େମଲି ଲା କଇଁ !!
କଳା ପାଟ ପି jି ରଜନୀ ରାଣୀ ଟା

େଫରrି ନି ଜର ନୀେଡ !!
ପବତ ଉହାେଡ ଲୁ ଚି ଗେଲ ରବି
ଜଳ ଳ ବନ ପବତ କାନନ
ବାରି େହଉନାହY ମନ !!
େଗାଠରୁ େଫରି େଲ େଗାରୁ ପଲ ସବୁ
ଘର ବାହୁଡା଼ ପଥ ପେର
ହaା ରଡି ଶୁଣି କୁ ନା କାେD ପୁଣି
ଆଈମା ଧେର େକାଳେର !!

ରାଧା ମାଇଁ ସାେଥ େଗାପୀ େଗାପାଳୁ ଣୀ
େଦଖ ଧଳ
ୂ ି ସs େବଳ !!
ଧଳ
ୂ ି ଧସ
ୂ ରେର ମଣି ଷ େଖଳୁ ଛି
ଆରରୁ େଶଷ ଯାଏ
ଏହି େଖଳ ଦି େନ ଧଳ
ୂ ି ସs େହବ
ଯି ବ କାଳ ବେଳ ସି ଏ !!
େଯେତ ଦି ନ ଥିବ ଏ ଧରା ଭୂ ଇଁେର
କରି ଯାअ ଭଲ କମ
ଧଳ
ୂ ି ସs େବଳ ଆସି େଲ ଜୀବେନ

ଇ
-ପ

ସାେଥ ଥିବ ତୁ ମ କମ !!

ଆ

ହ
ାନ

ଶି iୟି ତୀ, ଜଗତସି ଂହପୁର
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େଶଷ େହାଇଗଲା ଦି ନ

କେହଇ େଖଳୁ ଛି େଖଳ

ା

ସs େହଲା େବାଲି ରାବ େଦଇ ପiୀ

େଗାଧଳ
ୂ ି ଲଗନ ମନେର ମଗନ

ତ
ିକ

ଆେବାରି ଲା ଚାରି ଆେଡ

Aahwaan.com

150

ଆହାନ ଇ-ପତି କା, ଷଡ଼ଦଶ ବଷ, ସମ ସଂଖା, ଜୁ ଲାଇ ୨୦୨୧

Magazine Downloaded from www.aahwaan.com

ଝିପିଝିପି ବଷା େର
ମେନପେଡ ଝି ପିଝିପି ବଷାେର :ୁଲ ଦି ନ
ବାପା ନୁ ଆ କରି ଆଣିଥିବା

ହାସମୟୀ ରାଜ୍

ରୀନ୍ ଛତାେର ଥାଏ ମନ
େକେବ େକେବ

ବହି ଯାଉଥିବା ନାଲି ପାଣି ସହ

ଟପ୍ ଟାପ୍ ବଷା େଦଖିେଲ

ମି େଶଇ ମି େଶଇ ଆଖି

ଝକା ଏପାଖେର

େଫରୁଥିଲି :ୁଲରୁ ଘର

ସG ତିେର ସଜୀବ ହୁଏ କେଲଜ୍ ଦି ନ

ମା ଜଗିଥାଏ ଦାh ଦୁ ଆର

ବଷାକୁ ଫା,ିେଦଇ

ଆଈମା ନି ତି ରାତି େର

ଓଢଣି ଉେଡଇ ଉେଡଇ

ରସୁଣ ଫୁଟା େତଲ ଘସୁଥିଲା

େମା ସା ଲି ଲି ସହ

ପାଦେର େମାର

ପି ଚୁ ରା`ାେର େଫରି ବା େବେଳ

ଆଜି ସି ଏ ନାହY କି ନାହY େସଇ ଦି ନ

ଖାଲି େଦହ ନୁ େହଁ

ସବୁ ଲାେଗ ସ ପ ।।

ଭିଜି ଯାଉଥିଲା ମନ

ତ
ିକ
ଇ
-ପ

ବରା ଆଉ ଘୁଗୁନି ଖାଇବାକୁ ବି

ା

ଆଜି ତା ସହ େଦଖାହୁଏନା

ଆ

ହ
ାନ

ଯାଇହୁଏନା େଗାପୀ ଭାଇ େଦାକାନ ।।
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ଘେର ଓଦା ସରସର େଦହ େଦଖି
ମା କହୁଥିଲା
େକାଉଠି अଟକି ପାରି ଲୁନି ଟିେକ
ବଷାେର ଆସି ବାକୁ
ଖୁବ୍ ଭଲଲାେଗ େବାଲି
କହି ବାକୁ ଜି ଭ େମା अଟେକ
ଆଜି େମା ମନ ଆଇନାେର
ଏଇ ବଷା େସଇ ଚି ତ ଆେ, ।।

ଏେବ ଆଉ
ଝି ପିଝିପି ବଷାର ଭି ଜି ବାକୁ

ଭାେବ େକମି ତି ବଦଳି ଯାଏ ଦି ନ
ଆଉ ଏ अମାନି ଆ ମନ
େହେଲ ଭୂ ଲିହୁଏନା
େସ ସୁନାଝରା ଦି ନ

ତ
ିକ

ା

ଯାହା ଭରୁଥାଏ ହୃଦୟେର
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ମନ କେହନା

ଇ
-ପ

ଜୀବନ Dନ ।।

ଆ

ହ
ାନ

ଓରାଳି , ହାଟଡି ହି, େକDୁ ଝର
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ବଷା ର ଆଗମେନ
ବଷା ଆଗମନେର
ମେନ ପଡ଼ି ଯାଏ ସବୁ ସG ତି

ରୁ ଦ ନାରାୟଣ
ଦାଶ

ଯାହା ଏ ଛାତ ଉପେର ରହି ଯାଇଛrି
ଆଉ କି ଛି ବସ |େପଜେର ାଣୁ ପାଲଟି
ପୁଣି ଆଉ କି ଛି ବଜାର ଘାଟେର
କି ଛି ସମୟ ବି Îରଣ କରୁଛrି ।।

ସତେର ଏମାନ,ୁ ଧାଡ଼ି ଧାଡ଼ି କରି େଯାଡ଼ି

ତକି ଆ ସହ େବାେଧ ସହଜ

ଦୂ ର ପାହାଡ଼ େସପାେଖ ସବି ତାର

ମାତ େସ େଯ

ପି ମାଗମନେର ବି କି ଛି ସG ତି ନି ତି

େନଇଯାଇ ସG ତିପଟଳରୁ ଆମ ସG ତିକୁ

Îାଲି ଯାଉଛrି ଆଉ େଦଇଛrି

େକାଉଠି ରଖିେଦଉଛrି େକଜାଣି

ବି ରହ ଦୁ ଃଖ।

େଖାଜି େଖାଜି ଆଖିରୁ ପାଣି ବହି ଆସrି

ା

ସତେର!

ତ
ିକ

ସG ତିକୁ ଚାପି ଧରି ରାତି ସାରା

ଇ
-ପ

ଆଉ ମନ Îାହଁୁ ନି

ଆ

ହ
ାନ

କ¶ େମା େସ କୁ ଁ କୁ ଁ ସଁୁ ସଁୁ େହଇଯା’rି
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ଇତ`ତଃ

େହଇଯା’rି େଯମି ତି
ଏ ପଲ, ଭାରି अମାନି ଆ ସେତ
ସG ତି ଭରା अେଦଖା ଘା’ େର ଚୂନ ମାେର
େକଁ କଟର ଶ କରrି
େଯେବ ମଁୁ ଏପଟ େସପଟ ହୁଏ ପଲ,
ଉପେର
ବାହାର ବଷା ବି ଆହୁରି ବରଷrି
କାହY େକଜାଣି ରାତି ତମାମ
ତୁ େମ ପି ମ େଦଶକୁ ଯି ବା ପେର
େସ ମମmଦ ଦୁ ଘଟଣାେର

ତ
ିକ

ା
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ଏକାକି ନୀ କରି ଏ କାଳ ବଷାରାତି େର....।।

ଇ
-ପ

େମା- ୯୮୬୧୭୦୧୭୧୪

ଆ

ହ
ାନ

ଠି କଣା- ଭୁ ବେନଶର
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ବୃ i
ବୃ iର ମହି ମା अପାର
ବjୁ ମଧେର େସ େଯ ସାର l

େଦବଦ^ ପhା

ତା ପାଇଁ ବଂଚି ଛି ଜଗତ
ତା ଦାନ अେଟ େଯ ମହତ l
େଯେତ ସବୁ ଜ େହବ ଧରା
ପଚୁ ର ବୃ |ି େହବ ପରା l
ପର
ୂ ି ରହି ବ अମªଜାନ
अଭାେବ ନଯି ବ େଯ ପାଣ l

ସୁ ରହି ବା ଆେମ ଜାଣ l
ବୃ iର ବି ନା ଏ ସଂସାର
ସକଳ େହବ ନାରଖାର l
ବୃ i େରାପଣ ମହାପଣ
ୂ 
ଜାଣି ରଖ େହ ସୁଧୀଗଣ l

ତ
ିକ
ଇ
-ପ
ହ
ାନ
ଆ

କରି ବା ବୃ i େଯ େରାପଣ l

ା

ଆସ େହ ବjୁ ପରିଜନ
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ମାଟି ମା
ଜନମ େହାଇଲି େଯେବ ମଁୁ ମା' ଠଁୁ
ଛୁଇଁଲି େତାହରି େକାଳକୁ
ପଥମ ପରଶ େଦଇ େଦଲୁ େବାଲି
େତା େସବାେର େଦବି ପାଣ ମଁୁ ।
େତା େକାଳର ଆେମ ଫଳ େଯ अେନକ,
େତାହରି ଫୁଲର ମହକ
େତାହରି େସହର ଭମେର ଦୁ ନି ଆଁ
େହାଇ ଯାଉ ବୀର େସୖ ନିକ,

ତୁ ଇ ତ ସହନଶୀଳତା,
େତାହରି ଆଶି ଷ ରହି ଥାଉ ସଦା
ହୃଦେୟ ରହୁ େତା ମମତା।
େତାହରି େଦହରୁ ମାଟିକୁ ତାଡି
ମଣିଷ ଗଢ଼ି ଲା ଦୁ ନି ଆଁ,

ସବଂସହା ମାଟି ଆେଗା େମାର ମା
ସହି ବୁ େକେତ ତୁ अନାୟ,
କି ଛି କି ଛି ବୁ fି େଦଇେଦ ସଭି ,ୁ
ବି ଳa ନ େହଉ ସମୟ।
େତା େଦହେର ନାନା କାରଖାନା କେଲ,
କରି େଦେଲ ମାଟି ଦୂ ଷିତ,
ନାଳ ନଦମାରୁ ଗj ପାଣି ମି ଶି
ନ| କଳା େତାର ମହତ।
ଜାଣି ଛrି ଏହି ମୁଢ଼ ପାଣୀ ଜାତି
େତା େଦହେର ସ # ଫସଲ,
ଫଳୁ अଛି େବାଲି ବିଛି ଶରୀର
ଭିଟାମି ନ୍ଯୁx ଆହାର।

ତ
ିକ
ଇ
-ପ
ହ
ାନ

ନୂ ଆପଡା

ଆ

କରୁ अଛି ଖାଲ ଖhିଆ।

ା

େତାର ଦୁ ଃଖ ଆଉ େଦେଖନି ମାନବ
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ସମୟ ତାଳେର ଜନଜୀବନ
ସମୟ ତାଳେର ଜନ-ଜୀବନ
ପାାତ ଶି iାେର ସଭିଏଁ ମଗ

ସେrାଷ

ପ*ନାୟକ

ସ #lମ ମୂହୁ^ ସG ତିେର ଲୀନ
ସହରୀ େମାହେର ପଲA ୀ-ଜୀବନ ॥

ଭxି ରସଠାରୁ ବି ରତି ମନ
ଖsଣିର ତାଳ ସାତ ସପନ

ବୟସ ବୀଣାେର ହଜି ଲା ସG ତି

ଫଟାକାଚ େଶ େଯେହ iତଜ

ଫଟାକାଚ ସମ ବି ବଶ ମ^ି

ବି ଭୁକୃ ପା ବି ନା ବି ଷମ ପାଣ ॥

ଭାବ ବjନେର ଖsଣି ତାଳ
ପତି ପାେଣ ଭରୁ ନବ-ଜୀବନ
अiୟ ରହୁ େସ' ଶfା ସୁମନ
ଜି ତିବା ନି ଶାେର ମାନବ ମନ

କୃ ପାକର ବାେର ନDନDନ

ଆବଶକତାର ବେଳ ବି ାନ

ଆନD ଲଭm ଜଗତ ଜନ ॥

ବି ଜୁଳି ଶxି अସୀମ ପଭାନ

ଶାଥ ;

अିତ ହରାଇ ାଣୁ ଲ¶ନ ॥

ପଭାନ; ଦୀି, େଜାତି , ଆେଲାକ।

ଇ
-ପ

ତ
ିକ

ା

iତଜ; ରୁଧି ର, ରx ।

ଆ

ହ
ାନ

(ତି ରିଡ଼ା, ଗsାମ। ୭୯୮୪୨୫୯୦୮୦)
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ତେମ अଛ େବାଲି
ତେମ अଛ େବାଲି
ମଁୁ , ନି ତି ନି ତି ସାମାକେର

ପୁାsଳୀ ପhା

ତେମ ଥିବାରୁ ତ

ତେମ େଦଇଥିବା

ଆଖିପତାେର େମାର

ଜsାଳ ଯାତନା ଉପହାରକୁ

ନି ଗିଡିବାର ଆନD ଛଳ ଛଳ

େବଡି କରି ପାଉଁଜି ପି jିଛି

ପାରହୁଏ େତର ନଈ ସାତ ସମୁଦ

େବଦନାର ପତି ଧନୀ ଏେବ ବି ଶୁଭୁଛି ।

େଦେଖନା େବଳ अେବଳ,

ତୁ େମ अଛ େବାଲି

ହୁଏ ପେଛ ପୁଣ  अସଫଳ।

ସାହସ ଯୁଟାଇ ପାେର ।

ତେମ अଛ େବାଲି

ସାମା କେର, अସହଣୀ ଯଣାର ଦୁ ଃଖ

ସବୁ ଆଶା ସାବନାେର

ନୀରବ େକାଳାହଳେର ।

ତଥା`ୁ ଭ^l ପାପୁଲି।

ଆxା ମାxା େହଉଥାଏ କ¶ରୁf ବା.।

ଧି େର ଧି େର ଫୁଟି ଆସୁଛି
ଲାଲ୍ େଗାଲାପ କଳି

ା

ତେମ अଛ େବାଲି ।।
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ମରଣକୁ , ଜୀଇଁରେହ ଖାଲି ।

ଇ
-ପ

ତ
ିକ

|ାଟି|ିକାଲ अଫିସର

ଆ

ହ
ାନ

ଯାଜପୁର
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େଶଷେବେଳ ତୁ େମ ବଡ଼ଠାକୁ େର
ଜୀବନ ପାଣ େଶଷ ନି ଶାସ अେr
ତୁ େମ ହY ଆଶାମୟ,

ରାମ ପସାଦ ସି ଂହ

ତୁ ମରି ଦଶେନ ମି ଳଇ ଆନD
ତୁ ମ ଭାବ ହY ସହାୟ ||

େକେତ ପାପ अଜl ଛି ଜୀବନ ଭରା

ଭରିବି ଜୀବନ େଶାଷ,

ନାହYତ ହି ସାବ େରଖା,

ନି ମା ଲ ମୁଠାକ ଭରି ସୟଂ େପେଟ

ଜପୁଛି ତୁ ମରି ନାମ ନି ତି ମେନ

ପାଇବି ଜୀବନ ରସ ||

ପାୟି ତ ପାଇଁ ସଖା ||

 ାେର
େଶଷ ନି ଦା ତୁ ମ ପୁରୀ ସ ଗଦ
ଏତି କି ଟିକିଏ କାମନା,
େଶଷ ସ ପ ନୀଳଚକ ପୁଣ େନତ

ଇ
-ପ

ତ
ିକ

ା

ନ କରି ବ ଆେହ ମନା ||

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

ତୁ ଳସୀ ଜଳ ଆଦରି ସୟଂ ତୁ େh

ଆ

ହ
ାନ

ସୁକରପଡା, କଟକ ||
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ପୀତି
ପୀତି ର ପହି ଲି କି ରେଣ ତୁ େମ େଯେବ ଆସି ଥିଲ ;
ମନେର େମାର େକେତ अସୁମାରୀ ଆଶାର ବସା ବାjିଥିଲ ||

ରାଜଗୁରୁ ସି अ

ସପନେର େମାର ପୀତି ର ପରସ ଭରି ;
ହାତଛାଡ଼ି अଧାବାେଟ ଚାଲି ଗଲ ଏକା କରି ||
ଛଳନାର ବାଲି ଘର େକେତ େଯ େମା ସହ ଗଢ଼ି ଲ ;
ରହି ବା ଆଗରୁ ଆଉ କାହା ହାତ ଧରିଲ ||
ଭଲପାଇବାେର େମାର କି ଛି ସାଥ ନଥିଲା ;
େବାଧହୁଏ ଏହା େମାର ଭୁ ଲ ରହି ଯାଇଥିଲା ||

ସେDହୀ ମେନ ତୁ ମ େହାଇ ନପାେର ବି ଶାସ ||
ତୁ େମ ହY ଥିଲ େମାର େମାର ପଥମ ପି ତି ର ପୀତି ;

ହ
ାନ

ଇ
-ପ

ତ
ିକ

ା

ଜୀବନ ଥିବା ଯାଏଁ େକେବ ନ ପଡ଼ି ବ ଇତି ||
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ଆଜି ବି ଏ ମେନ ତୁ ମ ପାଇଁ ରହି ଛି େସହି ପୀତି ର ପରସ ;

ଆ

ଫେତପୁର, ଖଇରା, ବାେଲଶର
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େମା କାଳି ଆ ସୁନା
ତୁ କଳାକାହ େବାଲି ଜାେଣ ଜଗତ,
େତା अପାର ମହି ମା ବି ଶ ବି ଖାତ ।

ଜନGଜୟ ନାୟକ

କାହା ପାଇଁ ମି ଛ କାହାପାଇଁ ସତ,
ଭାବେର ବjା ତୁ ଭକତର ମି ତ।

ମାଆ େକାଳୁ ପୁअ ତ ଯାଏ ଦୂ େରଇ,

େତାରି ପାଇଁ ମଁୁ ଆଜି ଜୀଇଛି ସି ନା,

ସଧବା ସି Dୂର अେବେଳ ହଜଇ।

େମା କାଳି ଆ ସୁନା, େମା କାଳି ଆ ସୁନା ।

େବାଝ ପେର ନଳି ତାବି ଡା କାହYକି ?
ସେତ କି ତୁ ହି ପାଷାଣ ସାଜି ଲୁ କି ?
ଦୁ ଃଖ ଲଫାପାେର ତୁ ସୁଖ ଠି କଣା,

ଦୁ ଃଖୀର ଦୁ ଃଖକୁ କି ପାରୁନୁ େଦଖି ?

େମା କାଳି ଆ ସୁନା, େମା କାଳି ଆ ସୁନା ।

େଭାକ ବି କେଳ ଗରିବ ଆଖି ବୁ େଜ,
େତା କରୁଣା ବାରି ଧାରା କି ଆଁ ହେଜ ?

ଜଗେତ ପଡି ଛି ଆଜି ହାହାକାର,

ଚଳି ବନି େର େତାର କି ଛି ବାହାନା,

ଶୁଭୁନି କି ତୁ ହି େହଲୁ କି ବଧି ର ।

େମା କାଳି ଆ ସୁନା,େମା କାଳି ଆ ସୁନା ।

େରାଗେଶାେକ ସଭି ଏଁ ପରା अଥୟ,

ତ
ିକ
ଇ
-ପ

ସବୁ ଜାଣି କାହY େହଉେର अଜଣା,

ା

କୃ ପା କରଟିେକ ଦୂ େରଇ େଦ ଭୟ।

ଆ

ହ
ାନ

େମା କାଳି ଆ ସୁନା,େମା କାଳି ଆ ସୁନା ।
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କଳହ ସବୁ ଠି ତ ହି ଂସା ଭାବନା,
ଧରଣୀ ବି अତି . ସହି ପାେରନା।
अଚି rା ନି ଦେର ତୁ ବଡେଦଉେଳ ,
ନି ଦ ଭାୁନାହY କି କDନେରାେଳ ।
ଶାrି େଫେରଇେଦ ତୁ କରନି ମନା,
େମା କାଳି ଆ ସୁନା,େମା କାଳି ଆ ସୁନା ।

ଇ
-ପ

ତ
ିକ

ା
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ଗଣିତ ଶି iକ

ହ
ାନ

ଚି ଲିକା େନାଡାଲ ହାଇ:ୁଲ

ଆ

ସାତପଡା, ପୁରୀ
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ପାଣି ପଶିଲାଣି ନାକେର
ବରଷା କରି ଲା ମାଟିକୁ ସରସା
ଫାଟିଥିଲା ଯାହା ଖରାେର

ଶି ଶିର କୁ ମାର
ପhା

ପୁରିଗଲା କୂअ, େପାଖରୀ, ଗାଡ଼ି ଆ
ସବୁ ଠାେର ପାଣି ଭରାେର।
ଶାଗୁଆ ଦି ଶିଲା ବି ଲବନ ଲତା
ଗଛ ବି େହାଇଲା ଗହଳ
ଚଷାଭାଇ େକାଡ଼ି େକାଦାଳ ସଜାେଡ଼
ହି ଡ଼ବାଡ଼ େଦବ ସअଳ ।

େକମି ତି ଏ େଦହ ସହି ବ
ଜଲ କାଟୁ ଛୁ ପାହାଡ଼ ତାଡୁ ଛୁ
କି ଏବା କାହାକୁ କହି ବ ?
କେରାନା ଆସି କି ଯାହାତ ଘାtୁଛି

ତ
ିକ

ଇ
-ପ

ଆଳାପ:~୮୯୮୧୭୩୭୨୨୮

ଆ

ପାଣି ପଶି ଲାଣି ନାକେର ।

କୁ ଆଁସ , େମରଦା କାଟିଆ , ଯାଜପୁର

ହ
ାନ

ତଥାପି ମଣିଷ ଛାଡୁ ନି ଗରବ

ା

ପଇସାେଟ ନାହY ପାଖେର
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ଏଥର ଗରମ ପଡ଼ି ଥିଲା ଯାହା
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ରଜାଘର ପୁअ ଗାଥା
ରଥାରୂଢ଼ ପଭୁ ତୁ େମ କାଳି ଆ ଠାକୁ ର,
ତୁ ମ ନାମ ସG ରି ପାଣ ଯାଉ େମାର…

ରଶିG ତା ସାହୁ

अନାଥର ନାଥ େବାଲି େବାଲାଉଛ ଜଗନ ାଥ,
େସଥିପାଇଁ ତୁ େମ ଭxର ପାଣନାଥ।।
ଜଗତର ଜsାଳ ଧରି ଛ େବାଲି ,
ତୁ େମ ପରା ମହାବାହୁ ...
େକହି ନାହY ଏ ତି ଭୁ ବେନ,
ତୁ ମ ସମiମ ଆଉ।।

ଯେଶାଦାର କଳା କାନ ତୁ େମ - ତୁ ମକୁ େଦଖିବାକୁ େମାର ମନ ।।
ବଷକେର ଥେର େତା ବଡ଼ଦାhେର କରୁ ଯାତ,
େସ ଯାତ େଘାଷଯାତା ନାମେର ନାମି ତ।।
ସହସ ଆଖି ଧାଇଁ ଆସrି ,
େତା ଦୁ ଈ ଆଖି କୁ େଦଖି ବା ପାଇଁ...

ତ
ିକ
ଇ
-ପ
ହ
ାନ
ଆ

େତା ଚରଣାମୃତ ପାଇବା ପାଇଁ।।

ା

ସହସ ଆତGା ବାକୁ ଳ ହୁअrି ,
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କଳା ବଦନ େତାର କି ଗୁଣି କରି ଛି - ବି ଶ ଜନ ସମାଜକୁ ,
େତା ଶୀ ମୁଖର ଦଶନ ନି ମେr - ଧାଆrି େତା ଶୀେiତକୁ ।।
ବଡଖିଆ ଠାକୁ ର େବାଲି ତୁ ସବ ତୁ େh ବି ଦିତ,
ଷାଠି ଏ ପଉଟି େଭାଗ ଭx, ପାଇଁ କଲୁ ସମପlତ।।
େତା ବଡ଼ଦାhେର ନି ତି େଠଲାେପଲା - अବଢ଼ା େତାରାଣି ପାଇଁ,
ଆନD ବଜାରେର େଲାେକ ଉଠାପଡା - େତା ଖିରସର ମାଲପୁଆ ପାଇଁ।।
ରଜାଘର ପୁअ କରୁଛୁ ମଜା - ମି ଠା ପାନ ଖି ଲ ଖାଇ,
କାଳି ଆ ସାଆr କରୁଛୁ ଲୀଳା - ରଥ ଉପେର ରହି ।।।

ତ
ିକ

ା
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ଇ
-ପ

ଛତପୁର (ଗsାମ)

ଆ

ହ
ାନ

rasmi.k.sahu777@gmail.com
ଆହାନ ଇ-ପତି କା ସ!ୂ # ନି ଃଶୁ% ବି ତରଣ େହତୁ ଡା େଜାତି ପସାଦ ପ*ନାୟକ, -ାରା ପତି .ି ତ ଓ ପକାଶି ତ

Aahwaan.com

165

ଆହାନ ଇ-ପତି କା, ଷଡ଼ଦଶ ବଷ, ସମ ସଂଖା, ଜୁ ଲାଇ ୨୦୨୧

Magazine Downloaded from www.aahwaan.com

କମ 
କମ ସି ନା ଏଠି ମହତ ପଣିଆ
ମେନ େଦଇଥାଏ ଶାrି ,
ସୁଖ ଆଦରି ଣ କେଲ ନି ଜ କମ
ଜୀବେନ ଆେସ ପଗତି ।
କମ ଏକା ସାର अେଟ ଜୀବନର
େତଣୁ କମ ଛାଡ ନାହY,
କମ ନ କରି ଣ अଳସୁଆ େହେଲ
ଜୀବନର ମୁxି କାହY।

ହୃେଦ ଜାେଗ ନୂ ଆ ଶxି,
କମ ସି ନା ଏଠି ମହତ ପଣିଆ
େଦଇଥାଏ ମେନ ଶାrି ।
କରି ବାର अଛି ଯାହା ଏ ଜୀବେନ
ତାହା ଏେବ କରିଦି अ,

ପରମାତGା,ର ନି େkଶ କମେର
କରୁଥିବ ଯି ଏ କମ,
କମଫଳ ତା,ୁ ସମପଣ କେଲ
ନ ଆସଇ ମେନ ଭ ମ।
अନାସx ଭାେବ କେଲ ସବ କମ
ପାଣ ଲେଭ େମାiପାି,
ସୁଖ ଆଦରି ଣ କେଲ ସବ କମ ଜ
ଜୀବେନ ଆେସ ପଗତି ।
ସତ୍ କମ ପେଥ ସେବ ଚାଲୁ ଥିେଲ
ଥିବ ସମାଜର ିତି ,
ମଳ ଭାବନା ହୃେଦ ଭରି ଥିେଲ
ଦି ନ ଯି ବ ସୁେଖ ବି ତି।

ତ
ିକ

ା

କମ ହY ଜୀବନ କମମୟ ପାଣ
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େନୖ ତିକ କ^ବ କରୁଥିଲ ସଦା

ଭାଗି ରଥୀ ଯାନୀ

ଇ
-ପ

ନି େଜ ସଦା ଭଲ ପାअ।

ଆ

ହ
ାନ

ଦଳପଡା,ଖଜୁ ରୀପଡା,ଫୁଲବାଣୀ।
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ଏକବି ଂଶ ଶତାୀ ଓ େପମ
ଏକବି ଂଶ ଶତାୀର
େପମଲହରୀ...

ଉେମଶ କୁ ମାର

େଖଳି ଯାଏ ସାରା ପୃଥିବୀେର

ବି ଶାଲ

େକାଣ-अନୁ େକାଣେର
ଜୀବନେର ମୃତୁର େଖଳାଳି
େଦାହଲାଇ ଦି ଏ
ତନୁ ର ପତି ଟି ରxବି Dୁେର ।
अଭିସାର େଲାଡା ନାହY
ଆଉ ମି େଶଇବାକୁ
େଲାଡା अଛି ତ େକବଳ
ଶନୀୟ अୁଳି ଯ
ହୃଦୟ ପେଠଇବାକୁ ।

ବjା ଜୀବନେର
ପରାଧୀନତାର ସର ଆଣି
ଗୀତଗାଏ
ସାଧୀନ ଚି ^େର ।
ପତାରଣାର ପତି ଛବି
ଏ अସୀମ ଆକାେଶ
ସୂiGଦୃ |ି େପମ େନଇ

ତ
ିକ

ା

ଛଳନା ପରେଶ
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ଆ

ହ
ାନ

ଇ
-ପ

ମି ଠା-ବଚନ େବାଲଇ
େପେମ ଛଦGେବେଶ ।
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ହୃଦୟର ସୂiGଭାବ ମି ଶିବାକୁ

अଚି ର େସ ସଂପକ େସତୁ
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ଆଡaର ଜୀବେନ ଭରସା ।

ବjୁ କ ମୁନେର
େଢା ଢା ଶ ହୁଏ

େପମର ମହକ ପୁଣି

अଭିସାରି କାର ଘେର

ରତ ସା ବି ଶାସର େଶେଯ

େଖାଜି ବାକୁ େପମର अ`ିତ

ମାଣିକଖଚି ତ େସଇ

ଭୁ ଲି ଯାଏ ଜୀବନ ମହ^ ।

ଫୁଲଫୁଟା ଭାବନା ରାଇେଜ
ଭାରୁଜା ସପନ ସଦେନ

କାଳର କରାଳ ଗତି

କରି ଛି ସଂପଦ ଦାନ

ଟାଣୁଥାଏ ନି ତି

େସ ହସ ବଦେନ ।

ଜୀବନ ଯାଉ ପଛେକ
େମାହରୂପୀ କୁ ହୁଡି ଚତୁ ଃପାଶେର

ସାଥର ଏ େପମ ଆଜି

अ|ରୁ अଦୃ ଶ ହୁଏ

ସାଥୀ ପାେଖ ଇତି

अପrରା ପେଥ

ନି ଜସାଥ ପାଇଁ ଜାେଳ

ଧାନେiେତ ଯାଇ କା'ର

ସଂପକର ବତି ।

କେର ଲୀଳାେଖଳା
ଏକବି ଂଶ ଶତାୀର

େମାହ ଛାୟା,ିତ େପମ

ବଗ ଓ ବଗୁଲା ।

ହୃଦୟ-ଗାସି ଛି
ଗା- ସାନଟୀକା

ତ
ିକ

ା

ପାଇଛି େକବଳ ଆଶା

ଥାନା- େଲାଇସି ଂହା

ଇ
-ପ

େପମ ନୁ େହଁ େମାହ େସ ତ

ହ
ାନ

ଜି ଲAା-ବଲାୀର

େମା : ୮୦୧୮୫୧୧୯୦୭

ଆ

ପାେରନାହY ଜାଣି
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କେରନାହY ଭୀତି
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େକେତ ଆଉ ଦୁ ଃଖ େଦବ
ଆେହ ଦୀନବjୁ ଭାବର ଠାକୁ ର
ଶୁଣ ଗୁହାରି ବାେର,

ବି ଶନାଥ େସଠୀ

ଚାହY େଦେଲ ତୁ ମ କଲା ବଦନକୁ

ଜଣାଉଛି ତୁ ମଠାେର ।

ଦୁ ଃଖ େମାର ଯାrା ଚାଲି ,

େକଉଁ ପାପ ସେତ କରି ଥିଲି ମୁହY

ଦୁ ଃଖହାରୀ େବାଲି େହ ଦୀନବାjବ

ଜନGରୁ େହାଇଲି अj,

କରୁଛି ତୁ ମଠି अଳି ।

କହି ଲା େବଳକୁ ହୃଦୟର ବଥା

େମାେତ ଦୁ ଃଖୀ କରି କି ସୁଖ ପାଉଛ

କ¶ େମା େହଉଛି ରୁf ।

ଆେହ ପଭୁ ଦୀନବjୁ ,

ଇା ଥିେଲ ମଧ କରି ପାରୁ ନାହY

େମା ଉପେର କି ଆଁ କରୁନାହY କୃ ପା

ପଭୁ ତୁ ମ ଦରଶନ,

ନାମ େବାହି କୃ ପାସି jୁ ।

େକେଡ ହତଭାଗା େହାଇ ଜନିG ଛି ମଁୁ

ଏହା ପଭୁ ଯଦି ତୁ ମ ଇା ହୁଏ

କୁ ହ େହ ଚକାନୟନ ।

ନି ବlକାେର ସହି ଯି ବି,

ତୁ ମ ହାତ ଗଢା ବି ଚିତ ବହGାh

ସଲି ତା ପରାଏ କଷଣକୁ େବାହି

ପାରୁ ନାହY ପଭୁ େଦଖି,

ନି ଜକୁ ଜଳାଇ େଦବି ।

ା

ତ
ିକ

ଇ
-ପ

ହାଟ୍ସଆପ-୯୫୫୬୯୩୮୭୯୯

ଆ

अଥୟ ହୁଏ େମା ମନ ।

ଶ,ରା, ବି ନିକା, ସୁବ#ପୁର,

ହ
ାନ

େଦଖିବାକୁ ତୁ ମ କଲା ଶୀ ମୁଖକୁ
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ବjୁ ଭାବି ପଭୁ अrର େବଦନା
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କୃ ପଣ କାଳି ଆ(ଦରଦୀ ବjୁ )
େକେଡ଼ ମନେଲାଭା ଆହା
କାଳି ଆର ନାଲି ଛି ଟା अଧର
ରତ ସି ଂହାସେନ ବସି ଜି ଣୁଛି
େକାଟି ଭକତ ନଜର।
େସଇ େମାର କାଳି ଆ
େକାଟି अନାଥ ର ନାଥ
ଦରଶନ କେଲ ତାହାରି କୁ ଆେଡ!
ଉେଭଇ ଯାଏ ମନ ର ସବୁ ଭୀତ।

ନି ୟତି ଆଧାର େଖଳ
अଭାଗିଆ ଭକତ ନି ୟେତ
ନଥାଏ ତାହାରି େମଳ।
ମଁୁ େସଇ अଭାଗିଆ ଭକତ
କାଳି ଆ ର अତି ନି ଜର

େକଜାଣି େକଉଁ ଜନେମ
କରି ଥିଲି କି େଦାଷ ତାହାରି ମୁହY
ଏହି ଜନେମ ନାମ ତାହାର ଗାଏ େବାଲି
କାରୁଣ ର ସାଗର ଝରାଏ ନାହY।
ନDିେଘାେଷ ଆନେD ବସି
େଦଖୁଛି ସାରା ଜଗତ
ତାକୁ ନDିେଘାେଷ େଦଖି ବି େବାଲି
ଜଳି ଜଳି ମରୁଛି ମଁୁ ଆଭାଗା ଭକତ।
ଦୟାବr କାଳି ଆ େବାଲି ଶୁଣିଛି
ପୁରାଣ ଶାହାତ ଭାଗବେତ
େହେଲ ତା ଠଁୁ େବଶୀ କୃ ପଣ
ନାହY ଏଇ ଜଗେତ।

ତ
ିକ

ା

ମାତ େସଇ କାଳି ଆ ସାଆେr

ଇ
-ପ

ଆଡୁ ଆେଳ ରଖି କରୁଛି ସାତ ପର।

ଆ

ହ
ାନ

ପଲାସ, କଳାହାhି
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କାଳି ଆ ଦରଶନ ଲଭିବା

ଦି େନଶ୍ େମେହର
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କେରାନା ପାଇଁ ‘अ’
ଦି ତୀୟ ଭାଗ
अଯଥା କଥାେର ନ େଦଇ ମନ
अଶୁଭ କଥା କରି ବାନି ଚି rନ

େଶୖ ଳବାଳା ସି ଂହ

अନାଥ େହେଲଣି ବହୁତ ପି ଲା
अସଜଡ଼ା ସବୁ କେରାନା କଲା

अଶାrି ନ କରି ଘେର ରହି ବା
अରାଜି ନ େହାଇ ସବୁ ସହି ବା

अjବି ଶାସକୁ ଦୂ େରଇ େଦବା
अଳପେର ଆେମ ସm| େହବା

अଳସୁअ◌ା େ◌ହେଲ ଜୀବନ ମାଟି
अଇଲା େକଉଁଠୁ ଏଇ କେରାନା
अନାୟସେର ସବୁ କଲା ଚୂନା
अସହି ୁ େହଲା କେରାନା ଜାଳା
अପାଠୁ अ◌ା େହାଇ ରହି େଲ ପି ଲା

अତି ଆପଣାର ମଣି ଷ େମାର
अଜଣା େରାଗ େନଲା ବହୁ ଦୂ ର

अଚଳାବା ଆଜି ଶି iା ବବା

ତ
ିକ
ଇ
-ପ

ଆ

अସୁର କେରାନା ମାଡ଼ି ବସଇ

ା

अମାଜନୀୟ ଟିକିଏ ଭୁ ଲ ପାଇଁ

ହ
ାନ

अଭିଭାବକ େହଉଛrି ହୀନା
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अଭୟ ବର କି ପାଇଛି େସହି
अiମତା ଆଜି ସଭି ଏ,ର

अନାୟ କରୁଛି ମଣି ଷ ପାଇଁ

अବସାେଦ େଲାେକ ରହି େଲ ଘର
अଇଲାଣି ଟିକା ଯି ବ କେରାନା
अଭିଯାନ ଆମ ନୀତି ମାନି ବା

अ`ବ` ଆଉ ମନ କରନା

अଥଳ ଗଭେର ତାକୁ ଫିିବା
अଭିଯାନ ଆମ େଶଷ ନ େହଉ
अେନକ େଲାକ ଏକାଠି ନ ହୁअ

अେକª ଶେର ଆମ ଜୀବନ ରହୁ

अଯଥା ମାଡ଼ି ବ କେରାନା ସୁअ
अେନକ କ| େଦଲ ମହାବାହୁ
अତାବକ ଦବ କି ଣିବା ପାଇଁ

अଖh ଦୀପ ତବ ଲି ଭି ନ ଯାଉ

अଭିନବ ଭାେବ ପାେକଟ୍ େଦଇ
अତି ଥି ସ¸ାର କରିବା ତହY

अଭାସ କରି ହାତ େଧାଇବା

ା

ତ
ିକ

ଇ
-ପ

କୁ ସୁପୁର, ମାହାା, କଟକ,

ଆ

ହ
ାନ

अଳପ अଳପ ଦୂ େର ରହି ବା

ଶି iୟି ତୀ
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ଦା!ତ
ମଁୁ େଯେତେବେଳ େଶାଇବାକୁ ଯାଏ
ଶୟନ କiର ପରି ଧି ଭିତରକୁ

अଜୟ କୁ ମାର
ସାହୁ

ବା^ାଳାପ କରି
ଫୁସଫାସ୍ अ| ଇଗିଂତ ଟାଣିେଦଇ
ତମର ତ ନି ଶାସ ପଶାସ
େଯେତେବେଳ ପକ!ିତ କରି
ପବାହି ତ ହୁଏ
େସେତେବେଳ अjକାରର ଭିତରକୁ

ଶରି ର iୁଧିତ ଆତGାର ିତ अନୁ ଭୁ ତି
ତା'ପେର ପାଏ ସାଥକତାକୁ , ତୃ ିକୁ
ତା ଭିତେର ସପ େଦେଖ
ପୁଣି େଦେଖ ନାହY
ନି ଦଭାେଗଂ ସକାଳର ମDମଳୟେର

ତ
ିକ
ଇ
-ପ
ହ
ାନ
ଆ

ହଇେଗା ଓ ହଇେହାର ଶେର

ା

େମା ଶରୀର ଶାୟୀତ ହୁଏ
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ତା' ପେର ଝୁକି ଂପେଡ ଦୁ ଇବାହା ପସାରିତ କରି
କାରଣ
େମା ଭିତେର େରାମାtିକ୍ ଚି rାଧାରା ବହୁଥାଏ
ବାରାର େମା ପି ୟାକୁ େଦଖି
ତା'ପେର ପୁଣି ନି ତକମ କେର
अଫିସ୍ ଯାଏ
ଟି.ଭି େଦେଖ,ବହି ପେଢ, ଚା ପି ଏ
ସବୁ କି ଛିର ହି ସାବ କି ତାବ ଭିତେର
ତୁ ମର ଉପିତ େଖାେଜ
ସେତ अବା େମାର ମେନ ହୁଏ
ତୁ ମ ନାଲି କାଚ ଚୁ ଡି ପୁଣି ରୁଣୁଝୁଣୁ ଶ

େଦଉଥାଏ ଡାକି ଡାକି ସାବନା
ଆଉ ଆଶାର ସାର ।

ବି ଭାଗୀୟ ମୁଖ (ଓଡି ଆ ବି ଭାଗ),

ଇ
-ପ

ତ
ିକ

ା

ଝାେଡଶର ଡି ଗୀ କେଲଜ,
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ଆଉ ପାଦର ଘୁଗୁଂର

ଆ

ହ
ାନ

େଟାଲକାନୀ, ଯାଜପୁର
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ଉଳ ନiତ

ମଁୁ ତ ହେଜଇ ଚାଲି ଥିଲି ନି ଜକୁ ନୀଳସମୁଦର େଢଉଭି ତେର
ଭିେଜଇ ଥିଲି ଶୀତୁ ଆ କାକର େଟାପାେର

अପlତା ଦାସ

ବୁ େଲାଉଥିଲି ଭସାଭସା ବାଦଲ ଖhେର
େଚତନାକୁ େଫରୁଥିଲି ଜହର ଛାଇଛାଇକା ଆେଲାକେର
ଉଡି ବୁଲୁ ଥିଲି କ,ିପାରା ପରି ପର ଛାଟିପିଟି

ମେନମେନ ଗୁଣୁଗୁଣ େହାଉଥିଲି ମହୁମାଛି ପରି

अଭିମାନ କରୁଥିଲି ଖଦତଟି ପରି

ଆତିG ୟତାେର େକାେଳଇ େନବାକୁ ଚାହଁୁ ଥିଲି କାଳେବୗଶାଖୀର ଉଷG ଶପରି
ସବୁ କି ଛି ସଜାଡୁ ସଜାଡୁ ଭାିଗଲା ସଂସାରଟା
ତାସପଟିର ଘରପରି
କବାଟ େସପଟୁ
ମୃତୁ ଡାକି ଲାଣି ଠକ୍ ଠକ କରି
ମଁୁ କଣ ଭାବି ଥିଲି अjାର ରାଜଟା େମା ଏେତ ନି କଟତର େବାଲି
ମଁୁ ଜାଣିନଥିଲି ମଁୁ ବି ଦି େନ ହଜି ଯିବି ଶୁନ ମହାଆକାଶେର अrରି i ଯପରି
ମଁୁ ବି ହସି ବି ଆକାଶରୁ ଥାଇ

ତ
ିକ

େସଇଠି େମା ପି ୟା ପି ମ ଆକାେଶ ମୁରୁକି ହସୁଛି ଉଳ ତାରାଟି େହାଇ ..........

ା

େଯେବ କହୁଥିେବ ସି ଏ ମନକୁ ବୁ େଝଇ

ଇ
-ପ

अଧାପି କା, ଓଡି ଆ ବି ଭାଗ,

ଆ

ହ
ାନ

ଝାେଡଶର ଡି ଗୀ କେଲଜ, ଯାଜପୁର
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अନାମିକା
अନାମି କା ନାୟି କା େସ
େହଲା େମାର େପମି କା,

ରଶGୀବାଳା

ମନେଲାଭା ରୂପ ତା'ର

ଶତପଥୀ

େସ େମା ସପନର ନାୟି କା।
କଳାେମଘୀ ତା'ର େସଇ େକଶେର
ବାjି ଦି ଏ େମାେତ କରି େବେହାସେର,
ତା'ର େସଇ अଳସୀ ଶେର
କି ଣିନିଏ ମନକୁ େମା ତା ବାହୁ ବjନେର।

େହାଇଯାଏ ପାଗଳ ମଁୁ ପତି ମୁହୂ^େର,
ଇDଧନୁ ପରି ତାର େଚେହରା
ରେଇ ଦି ଏ େସ େମା ଜୀବନେର।
େପମି କା େମା अନାମି କା
େପମ ତାର ନି ଆରା,

ତ
ିକ

ା

ହୃଦୟର Dନ େସ େମା
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ମଧୁ ଭରା ତାର େସଇ ଓଠେର

ଇ
-ପ

ତା' ବି ନା ଜୀବନ ଲାେଗ अଧୁରା।

ଆ

ହ
ାନ

ଯାଜପୁର ଟାଉନ୍, ଯାଜପୁର
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ଧନ ମା ଧନ ତୁେମ
ଦୁ ନି ଆେର ତ ସବୁ ତ अସାର
ମା ନାହY ଯାହା ପାେଖ
ମାଆର ମମତା ସବୁ ଠୁ ନି ଆରା

େବୖ ବ ନାୟକ

ଭରିଦି ଏ ସୁଖ େଯେତ
ମାଆର ମମତା ମାଆର େସେନହ
ଭୁ ଲି େହବନାହY େକେବ
େସଥିପାଇଁ େବାେଧ ମାଆକୁ ଦୁ ନି ଆେର
େଶ. େବାଲି ଗଣାଯାଏ
ନି େଜ କ| ପାଇ ଆମକୁ ସୁଖେର
ମମତାେର େକେବ ଉଣା କେରନାହY
ଧନ ମା ଧନ ତୁ େମ
ନି େଜ ନ ଖାଇଣ ଆମକୁ ଖୁଆଏ
ପାଳି ଥାଏ େସେନହେର
ଆେମ ଯଦି େକେବ ଦୁ ଃଖେର ପଡ଼ି େଲ

ତ
ିକ

ା

ଯତ ନି ଏ ପତି ମୁହୂ^େର

ଇ
-ପ

ଧନ ମା ଧନ ତୁ େମ

ଆ

ହ
ାନ

ହାତି ପଖାନ୍
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अତୀତ ଓ ତୁେମ
ମଁୁ ଜାଣିଛି ତୁ ମ ବି ନା ନାହY େମାର
େକଉଁ କାେଳ ମୁxି,
େକମି ତି अବା େମା ସ^ାରୁ ତୁ ମକୁ

ପମି ଉମିତା ଜାନା

େମା अrରକୁ କରି ଆାଦି ତ! ତଥାପି

କରି ବି अଲଗା ଆଜି ।

େଖାଜୁ ଛି ତୁ ମ ଇତି ହାସ,

ତୁ ମ ସଂେଗ ଶତାୀର अ, କଷି

ଜି ାସୁ ନୟନେର େତା -ାେର ବସି

ହି ସାବ ହେରଇ େଦଉଛି ,
ରାତି ର ଶନ
ୂ ତାେର अjପାୟ ମଣି
ପଛକୁ େଫରି ଚାଲୁ ଛି ।

ତୁ ମ ସାେଥ ହୁଏ ଧ«ା,
ଭୁ ଲି ବି! ଭୁ ଲି ବି ତୁ ମକୁ େଗା ସାଥୀ
ବି iି अjକାରେର ଏକା।
अଦୃ ଶ ଜଗତେର ତୁ େମ ଦୃ ଶମାନ
अଗି ର େଲଲୀହାନ ପରି ,

ସ ପ ନା କ}ନା କ’ଣ ତୁ ମ अ`ିତ
କହି ପାରି ବ କି ତୁ ମ ସାହି ତ,
େହ अତୀତ ! ଶୁଣାअ ତୁ ମର ବାଣୀ
କ’ଣ ତୁ ମ ଆଧି ପତ।
ସତର ସjାନ ପଥେର ପଥାରୁଢ଼ େହାଇ
ତୁ େମ ବି ରଚି ତ अବାରି ତ,
ସୂଯ ର ଉଦୟ ସତ ନା अ` ପରମ ସତ
ତା’ ସମ अଟ ତୁ େମ अତୀତ।

ତ
ିକ
ଇ
-ପ

ହ
ାନ

ପୁରୀ, ୭୫୨୦୦୨

ଆ

େକଉଁଟି ତୁ ମ ପତି ଛବି ।

ା

ବା`ବ କି ତୁ େମ अବା`ବର ଶି ଖା
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େମଟି କ୍ େରଜ
ରାତି ପାହି େଲ େରଜ ବାହାରି ବ
ମନେର ଭୟ ଛାତି େର ଥର
କ'ଣ ଘଟିବ େରଜ େମାର।।

ଗୀତାରାଣୀ
େବେହରା

େସଦି ନର କଥା ମେନପେଡ ଆଜି
େସହି अନୁ ଭୂ ତି େମଟି କ୍ େରଜ ର କଥା
େସ ସମୟେର ଥିଲା ସ} ଇtରେନଟର ବବହାର ।।

ମଁୁ ଯାଉଥିଲି ମDିର କୁ ନଡ଼ି ଆ ବାେଡ଼ଇ ମଥାେର ଚDନ ମାରି
େହ ପଭୁ ଏଥରକ ପାଇଁ ଏଇ ବଡ଼ ହି ଡ ପାର କରିଦି अ।
ଶେହଟି ନଡ଼ି ଆ େଭାଗ ଲଗାଇବି
ମାନସି କ କରି ଦୀପ ଜାଳି ଘରକୁ ଆସି ।।

ତ
ିକ
ଇ
-ପ
ହ
ାନ
ଆ

ଚାତକ ପରି ଚାହY ରହି ଥାଏ କବାଟ େକାଣେର

ା

େକେତ େବେଳ ବାପା ଆସି େବ
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କ'ଣ ଘଟିବ େରଜ େମାର
ଭାବି ଲାଗୁଥିଲା ଡର
େଭାକ େଶାଷ ସବୁ ଗଲାଣି ମରି
ଛାତି ର ଥର େରଜ ବାହାରି ବା ଦି ନ ଥିଲା अଭୁ ଲା ଦି ନ।।

ଏେବ ତ େନଟ ଯୁଗର େସଟ୍ ଛାତ ଛାତୀ
ଏକ ମି ନିଟ େର େରଜ ବାହାରି ବା
ବି ନା ପରୀiାେର ସବୁ ପାସ୍
େସଦି ନ ଭଳି େସ अନୁ ଭୂ ତି ବ^ମାନ ଯୁଗେର ନାହY।।

ଆ

ହ
ାନ

ଇ
-ପ

ତ
ିକ

ା
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ତୁେମ
େଯଉଁ ଦି ନରୁ ତୁ ମକୁ େଦଖି ଲି ପି ୟା
େଦଇେଦଲି େମାର ମନ

ରାେଜD

େବାଡ଼କି ଆ

ତୁ ମ ସାେଥ ବjା ଏ ଜୀବନ େଡାରି
ଭାିବନି େମାର ସପନ। ।।୧।।
ଝରଣାର କୁ ଳୁ କୁ ଳୁ ଶବଦ

ଫୁଲର ମହେକ ମାେନନା ଏ ମନ

ତୁ ମ ନୂ ପୁର ର ଛେD

ତୁ ମ ମାଦକତା ବି ନା

ପାଗଳ ଆଜି ମଁୁ ତୁ ମ ଲାଗି ପି ୟା

ତୁ ମ ଓଠ ଯଦି କେହ ଦୁ ଇ ପଦ
କି କରି ବି କୁ ହ ସୁଷମା। ।।୨।।

ବିପାରି ବିନି େତା ବି ନା

ବୀଣା କୁ ହ କାହY ଦି ଏ

ଯଦି େକେବ ଛାଡି ମେତ ଯି ବୁ

ଗୀତ ଶୁଣିବାକୁ ଚାେହଁ ନା ଏ ମନ

।।୩।।

ତୁ ମ

ଆଖି

କି ଛି

କୁ େହ।

େତା ହାେତ ମାରି େଦଇ ଯି ବୁ ସି ନା।
।।୫।।
କଳାହାhି ବି ଶବି ଦାଳୟ ଭବାନୀପାଟଣା, ଓଡ଼ି ଶା

ତ
ିକ

ା

ସାତକ ତୃ ତୀୟ ବଷ ଓଡ଼ି ଆ ସାନ
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ଛାଡି ମେତ େକେବ ଯି ବୁ ନାହY ପି ୟା

ତୁ ମ କ¶ର ମଧୁ ଝରା ସୁର

ଯଦି

େତାରି ରୂପର ଗେj। ।।୪।।

ଇ
-ପ

କଦଳୀମୁhା, ଧମଗଡ଼, କଳାହାhି

ଆ

ହ
ାନ

ଦୂ ରଭାଷ - ୮୧୧୪୩୫୩୮୫୧
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ପି ୟା ତୁ ମେନ ପଡୁ ଛୁ

ମନ ଯାଯାବର ସବୁ ଭୁ ଲି ଗଲାଣି,
ପୁରୁଣା ଦି ନ ସବୁ ବି ତିଗଲାଣି,

ପ,ଜ କୁ ମାର
ମଳ

େହେଲ ଏ ହୃଦୟ େମାହର ତେତ ଭୁ ଲି ପାରୁନି ।

ସମୟ େସାତେର ସପ ଭାସି ଗଲାଣି,
ତୁ ମ ମନ अନ ସହ ମି ଶି ଗଲାଣି,
େହେଲ ଏ ହୃଦୟ େମାହର ତେତ ଭୁ ଲି ପାରୁନି ।

ଭା ହୃଦୟ ଯଣା ତେତ ବୁ ଝା ପଡrା
ପର େଦଶୀ ମନ ନୂ ଆ ବସା ବାjିଲାଣି,
ଆଉ କାହା ସାଥିେର େଲଖା ତ େପମ କାହାଣୀ,
େହେଲ ଏ ହୃଦୟ େମାହର ତେତ ଭୁ ଲି ପାରୁନି ।

ତ
ିକ
ଇ
-ପ
ହ
ାନ
ଆ

େଦେଖଇ ପାରୁନି େମାର ହୃଦୟର େକାହ।

ା

ଲୁ େଚଇ ପାରୁନି ଆଜି େମା ଆଖିର ଲୁ ହ,

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

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

େକହି ଯଦି ତ ହୃଦୟ ଭାି ଦି अrା,

Aahwaan.com

182

ଆହାନ ଇ-ପତି କା, ଷଡ଼ଦଶ ବଷ, ସମ ସଂଖା, ଜୁ ଲାଇ ୨୦୨୧

Magazine Downloaded from www.aahwaan.com

ଛାତି ତେଳ ଜଳୁ अଛି େମା େପମର ଜୂ ଇ,
ବିଥାअ ତୁ େମ ଏକା େମାେତ ଧ«ା େଦଇ।

ତଥାପି କହୁଛି ପି ୟା ଥାଆ ତୁ ସୁଖେର,
ଦୁ ଃଖ େକେବ ନ ଆସୁ ତ ଜୀବନେର।
ମନ ଜାଜାବର ସବୁ ଭୁ ଲି ଗଲାଣି,
ପୁରୁଣା ଦି ନ ସବୁ ବି ତିଗଲାଣି,
େମା େପମର ଗଭୀରତା ତୁ େମ ବୁ ଝି ପାରିଲନି ,
େହେଲ ଏ ହୃଦୟ େମାହର ତେତ ଭୁ ଲି ପାରୁନି ।

ତ
ିକ

ା
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ଇ
-ପ

ବଡ଼ପାହି , େଭାଗରାଇ, ବାେଲଶର

ଆ

ହ
ାନ

େମା-୭୭୪୯୯୩୬୬୮୧
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ରାଗ
ରାଗର ପାହାଡ ମାେନ ନାହY ବାଡ଼
ଭରି ଦି ଏ ଆଖି ଲୁ ହ

ଶାrନୁ କୁ ମାର
ରାଉତ

अସରrି ସୁଖ ଜାଳି ଦି ଏ ରାଗ
ରାଗିବା କାହYକି କୁ ହ !!

ରାଗେର ମଣିଷ କରିଦି ଏ କି ଛି
େପମ ଆଉ ରାଗ ନି କିତି େର ହୁଏ

ରାଗଶାr େହେଲ କି ଛିବି ନଥାଏ

ତଉଲା ମଣିଷ ଜାତି

ଖାଲି अନୁ ତାପ ରହି ଥାଏ !!

େପମକୁ ମି ଳୁଛି ସରଗର ସୁଖ
ରାଗକୁ େଘେର अଶାrି !!

ମାନବ ଜୀବନ अମୁଲ ରତନ
ଈଶର, ବର ଦାନ

ଜୀବନର अସରrି ସୁଖଶାrି

ଟିେକ ରାଗ ଲାଗି େକେତେଯ ଜୀବନ

କେର ରାଗ ସବନାଶ

ହୁଏ ଆଜି ହି ନି ମାନ !!

ରାଗ ଧଂଶ ଲାଗି ସsିବନୀ अେଟ

ଇ
-ପ

ତ
ିକ

ା

अrରୁ େପମ ବି ଶାସ !!

ଆ

ହ
ାନ

ପାଟରା, ଯାଜପୁର
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ଭବି ଷତକୁ ହେଜଇ ଦି ଏ
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ଆକାଶ େଦାଳି
ଲାଗିଲା େଯମି ତି ଝୁ ଲୁ ଛି
ଆକାଶ େଦାଳି

ପତି ମା େମେହର

ତୁ ମ ବxିତକୁ

ବି ଶାସ'ର ସି ଢ଼ି ଚଢ଼ି

କି ଛି ସମୟ ସାଲି ସ୍ କରି ବାର

ଓହA ାଇବି ନି ଷିf ଇଲାକାେର....

ଲାଲ୍ ଇା ଗୁଡ଼ିକ

ରାଣୀ ମହୁମାଛି ର ପରି ଚୟ େନଇ

अେପiାେର ମୃତ ପାୟ..

ଜି ଇଁଯିବି ବାକି ତକ ଆୟଷ
ୂ

ହାତ ପାପୁଲିେର େଖଳୁ ଥିବା ଶ ଗୁଡ଼ିକ

ନୁ େହଁ କି ଏ'ସପନ କୁ ଆଁରୀ ମନର!!

େମା େବଳକୁ ମଉନ କି ଆଁ ??

अ}ାୟଷ
ୂ ଭାବନା'ର

େଦାଷାେରାପ କରି ବାର ପବ ଗୁଡିକ

େମାହାନ ଇା ଗୁଡ଼ିକ

େଦଇେଦେଲ କବର୍ େକମି ତି ହୁअrା ?

ଫଡ୍ ଫଡ଼୍ େଡଣା େମଲି

ବୟସ'ର अପରାହେର

ଉଡ଼ି ଗେଲ କି ଏ କୁ ଆେଡ଼

ବାକି ଜୀବନ...

େଗାଲାପ'ର େଗାଲାପି ପାଖୁଡ଼ା ସବୁ

େଶଷ ସୀମାେର ଝୁଲୁ ଥିବା

ଖିଲ୍ ଖି ଲ୍ ହସି ଉଠୁ ଥିେଲ

iୀଣ ବି ଶାସ ଝଲସି ଉଠrା !!

ତ
ିକ
ଇ
-ପ

ହ
ାନ

ପାଟଣାଗଡ଼, ଜି -ବଲାିର

ଆ

ଠି କ୍ ଠଉେରଇ ପାରି ନ ଥିଲି,

ା

େମା अସହାୟତାେର....
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ଭି ଜା ପକୃ ତି ର ମୁହଁ
ପହି ଲି ଆଷାଢ଼ୀ

ସରସି ଜ କଢ଼ି

ମଉନ ବି ରହ ଦୁ ଃେଖ
କାr କାrି ବି ନା

ବାଲାଜୀ େସଠୀ

ସଜଳ ନୟନା

अଶପାେତ ନତମୁେଖ ।୧।
ଦiିଣା ମରୁତ

ଗଳାକୁ ଫୁଲାଇ

େଦଇଛି ସେ,ତ

ମାଳି କ ଶ· ଧନି

େମୗସୁମୀର େକାଳାହେଳ
ଘନ େମଘବାଳା

ଏକମନା ବକୀ େଯେହ େଘାର ତପୀ

ସଘନ କୁ rଳା

ପଦପାେତ େକୗତୁ ହେଳ

।୨।

।୪।

ଲାସମୟୀ ବଷା ମୁx କେର ତୃ ଷା
ଜୀବାଜୀବ ମହୀତଳ

ସ ାଗତି କା ସାଷେଣ
ପାଦପ ପଲA ବ

`େବ ମଳାଚରେଣ

ଏକ ପାେଦ ଏକଧାନୀ

।୩।

ପାେଶାର ତiଣ

ନି ଦାଘ କଷଣ

ବି ତରେଣ ସୁଶିତଳ

।୫।

େiେତ େiତପାଳ କଷେଣ ଲଳ
ସଜାେଡ ହଳୁ ଆ ଗୀତି

ତ
ିକ
ଇ
-ପ

।୬।

ଆ

ହସି ଉେଠ ବସୁମତୀ

ା

ଚି ତି ତ ସୁଷମା

ହ
ାନ

ଶସ ସବୁ ଜି ମା
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Aahwaan.com

186

ଆହାନ ଇ-ପତି କା, ଷଡ଼ଦଶ ବଷ, ସମ ସଂଖା, ଜୁ ଲାଇ ୨୦୨୧

Magazine Downloaded from www.aahwaan.com

ଓଦା ମାଟିପେର ଚାେଲ ଧୀେରଧୀେର
ସୁDରୀ ସାଧବ ରାଣୀ
ସାରୁପତ ମୂେଳ ଛତପତି ମେଣ
େଦଖାଇ େକଶରୀ ଠାଣି
ଚଡ଼କ ଚଡ଼େକ

।୭।

ତଡ଼ି ତ ଚମେକ

କ!ମାନ ରସାତଳ

ଭିଜା ମାଟି ଗj ଆଘାେଣ ଆନD

अପସ` ହୃେଦ ଶାବେକ ବି ଷାେଦ
ଥରଇ କେପାତୀ େକାଳ
ସରସୀର अ

ତରୁ-ତୃ ଣ ସବପାଣୀ
।୮।

ନହୁଲି ତର

ତ ହୃଦଳ

କରି ସୁଶିତଳ

ଜନ ମନ ନି ଏ କି ଣି

।୧୧।

Ñୀେତ ହୁଏ ତନୁ ଭାରି

ଦୂ ର ଦି ଗଳେୟ କାମୁକ ବଳେୟ

କୁ ରୀ ଗାମି ନୀ ସୁରମା ତଟିନୀ

ସ ରର ଉଜାଣି

ଲୁ ଚାଇଛି ମୁହଁ

ନେଭ ଲାଖିଛି ଓଢଣୀ

ତାରା େଗାେଟ ଦି େଶନାହY

।୧୨।

ପକୃ ତି ସୁଷମା େଶାଭା ମେନାରମା

ମୁx କବରୀେର ବି ଭାବରୀ େଖାେଜ
ଗଭାେର ମhିବା ପାଇଁ

ପଗÒା ନାୟି କା େସ अଭିସାରି କା

କି ଉପମା େଦବି କୁ ହ
।୧୦।

େଦଖି ଚାରୁ ଚି ତ େହଲି ବି େମାହି ତ
॥୧୩।।

ଇ
-ପ

ତ
ିକ

ଭିଜା ପକୃ ତି ର ମୁହଁ

ା

ଚାDିନୀେର ଜହ

।୯।

ଆ

ହ
ାନ

ଚି ତେକାhା, ମାଲକାନଗି ରି
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ଶାଶତ ସରୂପ
କି ଏ କେହ ତୁ େମ अବଳା ଦୁ ବଳା
अସୀମ ଶକତି ମୟୀ l

ଗୁେଶର ଚାD

ମDାକି ନୀ ପରି ସ ପବି ତ

ପୁଣlମା ରାତି ର ଜହ l
ନବ ବସr ର ମଳୟ ମରୁତ
କୁ ସୁମିତ ଉପବନ ll ୨
ଗୀଷG ଋତୁ ର ସୁଶୀତଳ ଛାୟା
ନDନ ବନର ପାରିଜାତ ପୁ
अjର େବନି ନୟନ ll ୩
ଭମର ର ମଧୁ ଗୁsନ ତୁ େମ
େମାହନ ବଂଶୀର ସ ନ l
ପକୃ ତି ବି ହୁେନ अପ#
ୂ  ପୁରୁଷ
ତୁ େମ ଦରି ଦର ଧନ ll ୪

ତୁ ମ ବି ନା ମା େଗା ଏ ସଂସାର ମୃତ
ଏ ଜୀବନ ରସ ଶନ
ୂ  ll ୫
ତୁ େମ ସି ନା अଟ େପରଣା ର ଉ
ସୃ|ି କଲାଣ କାରି ଣୀ l
ତୁ ମ ବି ନା ସୃ|ି ିତି अସବ
ଆେଗା େପମ ପଦାୟି ନୀ ll ୬
େସେନହ ବଳା iମା ର ମୂରତି
ଦୟାମୟୀ କେଲ େକାପ l
ଆଖିପିଛୁଳାେକ ସୃ|ି ହୁଏ ଧଂସ
ତୁ ହି ଶାଶତ ସରୂପ

ll ୭
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ମହକୁ ଥିବା ଚDନ l

ତୁ େମ अମୂଲ ରତନ l

ା

େକାଇଲି କ¶ର କୁ ହୁ କୁ ହୁ ତାନ

ମମତା ତଟିନୀ ମଧୁ େବାଳା ବାଣୀ

ତ
ିକ

ସୁଧା େହାଇ ଯାअ ବହି ll ୧

ଇ
-ପ

ଗାମ /େପା| :- ସମାସି ଂହା,

ଆ

ହ
ାନ

ଜି ଲAା :- ଝାରସୁଗୁଡା, େମା. ନଂ. ୭୬୮୩୮୪୧୦୬୪
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େଦହ ନDିେଘାଷ
େଦହ ନDିେଘାେଷ ବି େଜ ଜଗନ ାଥ
ମାଟି ଘଟକୁ ଆେବାରି ,

ମେନାରsନ

ରଥ ଚକ ଗଡି ଚାେଲ ଘି ଡି ଘି ଡି

ସୁରୁଜାଳ

ସଂସାର ଦାhେର ଘୁରି।
ଆଖିେର ପୁେରଇ େଦଖି ମନ ଭରି

ଦଶନ ନ ପାଏ ଚାହY।
ଭx ହୃଦ େଳ ତୁ ମ ବାସ ମୂେଳ
ତୁ ମ ଲୀଳା େଭଦ େକ େଭଦି ପାରଇ
ତାହାେର ରଖିଛ ନି ଘା।
ଦଶେନ ପସନ ଦି ବାନି ଶି ଏକ
ପନ ତୁ ମରି େପମ
ଭକତ ପାଇଁକି ଆେt ଭିଡି अଛ
ରଥେର ଦଉଡି ସମ।

ସୋହନ େଡାରି ଚୁ aକର ପରି
ଟାଣ ନ ଦି अ ମଉଳି ।
ଭାବକୁ ନି କଟ अଭାବକୁ ଦୂ ର
ଭx ହୃଦ କୁ େs ରାସ
ଆଖିବୁଜି େଦେଲ ରତନ େବଦି େର
ତୁ ମରି ମୁରୁକି ହସ।
େକଉଁ ଇା ତବ େହ ବି ଶ ନାୟକ
ସବୁ ତ ତୁ ମକୁ ଜଣା
ସଂସାର ମାୟାେର ଏ ସଂସାରି ମନ

ଇ
-ପ

ହୁଏ ସି ନା ବାଟ ବଣା।

ଆ

ହ
ାନ

अଇଁଲାପାଲି ଧମା ସaଲପୁର
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ଧରି ଛ ଜୀବନ ପଘା

ଭକତ ପାଇଁ ଗହଳି

ା

ମDିର ଦରଜା ଫାଟକ ପଡି ଛି

ଜୀବନ ଯାତରା ଏ ରଥ ଯାତରା

ତ
ିକ

ଆଉ େସ ସମୟ କାହY
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କୁ ନାଭାଇ ଓ ଶୁଆ
େଦଖି ଲା କୁ ନା େବପାରୀଟିଏ
ଯାଉଛି ବି କି ଶୁଆ,
କହି ଲା ମେତ େଦବକି ଭାଇ
ଲାଗୁଛି ନୂ ଆ ନୂ ଆ।
ମି ଳିବ େକେତ ଟ,ାେର ମେତ
େବପାରି ଭାଇ କୁ ହ ,
େବପାରୀ ଭାଇ କହି େଲ ମେତ
ପଚାଶ ଟ,ା ଦି अ।
କି ଣିଲା କୁ ନା ଖୁସିେର ଧରି
ଘରକୁ ଗଲା େନଇ,
ପାଖେର େଦଲା େଥାଇ।
କହି ଲା କୁ ନା ବହୁତ ମି ଠା
ପି ଜୁଳି ଖେh ଖାଆ,
ବାସନା ତାର ବଢି ଆ ଭାରି

ସତେର ଯଦି ପାଉଛ ଭଲ
ଏତି କି କୃ ପା କର,
ବାହାେର ଟିେକ ଦି अେହ ଛାଡି
ଉଡି କି ଯାଏ ଘର।
େମା ପାଇଁ େକେତ ଦୁ ଃଖେର ସେତ
ଥିେବେମା ବାପା ମାଆ,
ଦଇବ େହାଇ େହକୁ ନା ଭାଇ
ହୁअ େହ ମେତ ସାହା।
ଏକଥା ଶୁଣି କୁ ନା ଆଖିେର
ବହି ଲା ଲୁ ହ ଧାର,
ପsୁ ରୀ େଖାଲି କହି ଲା ଯାଆ
ଜୁ ଆେଡ ଇଛା େତାର।

କହି ଲା ଶୁ¼ି ଶୁଆ।
ଜେଲ ରହି େକେଡ ସୁଆଦ

ତ
ିକ

ଇ
-ପ

େମାବାଇଲ ::୯୫୫୬୮୪୬୯୩୨

ଆ

କି ପାପ କରି େଦଲି ।

ସମଲ, ତାଳେଚର, अନୁ େଗାଳ

ହ
ାନ

ପsୁ ରୀ ଆଣି ରଖି ଲ ମେତ

ା

ଫଳେଯ ଖାଉ ଥିଲି,

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

ପି ଜୁଳି େଗାେଟ ଗଛରୁ େତାଳି

ଝରଣା ବାରିକ
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ବଷା ର ଆଗମନ
ଆଷାଢ଼ ମାସ ଭାରି ସରସ
ମନ ଯାଏ ଭିଜି

अନr ପେଟଲ

ବି ଜୁଳି ତାେନ ପଡ଼ଇ କାେନ
अହରହ େହାଇ ବାଜି ....(୧)

ଆକାଶ ତାର କି ମେନାହର
ଝି ପି ବରଷା ଝରି
ମୟର
ୂ ନାଚଇ ଗିରି ଶି େଖ ଥାଇ

ପଫୁଲA ଧରଣୀ
ଚାରି ଦି ଗ ସବୁ अjାର ଦି ଶଇ ପରା
ବୁ ଡ଼ି ଲାଣି ଦି ନ ମଣି.....(୩)

ସକାଳ େହାଇ ଦି ଶଇ ନାଲି
ସୁDର କି ରଣ େଦଇ
ର େବର କୁ ସୁମ ଆଜି

ଇ
-ପ

ତ
ିକ

ା

ମହକି ବାସ ଛୁଟଇ......(୪)
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ମନ ତା ଯାଏ ଭରି .....(୨)

ଶସ ଶାମଳ ପରି ପ#
ୂ  େହାଇ

ଆ

ହ
ାନ

କଦଳୀ ମୁhା, କଳାହାhି
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ମାଆ
ମାଆ अଟଇ େଯ ମମତା ସାଗର,
ନାହY ପଟାrର ତା ମମତାର।

ପବୀଣ କୁ ମାର
ସାହୁ

ଗରଭ ଯଣା ସହି ଣ େକେତ,
ଜନମ େଦଇଛି ଆମକୁ ସେତ।
ତା ବi अମୃତ ରକତ େହାଇ,
ବହଇ ଆମ ଧମନୀ େଦଇ।

ନଦି ଏ ପାଇବାକୁ ଟି କିଏ କ|।

େଯେବ କାDଇ ତାର ସrାନ,
କାDଇ ପରା ତାହା ପରାଣ।

ତା

େଦେହ େହେଲ ପେଛ ଆେମ େଯେତ ବଳୀୟାନ,
ରହି ବା ସବଦା ମାଆ ପାଇଁ ସାନ।
ନଭୁ ଲି ବା େକେବ ମାଆର ଦାନ,
ବଡ଼ େହାଇ ରଖି ବା ମାଆର ମାନ ।

ଇ
-ପ

ତ
ିକ

ା

େପା| - େକାଇଡା, ପିନ୍ -୭୭୦୦୪୮
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ବି ପଦ।

ପଡ଼ି ବାକୁ

ଶି ଶୁ େଯେବ ଶି ଖଇ ଖhିକଥା,
ମାଆ ବୁ ଝି ପାେର ତାର ମନକଥା।

ସrାନ ତାର अମୂଲ ସ!ଦ,
ନଦି अଇ

ରଖଇ ସଦା େଘାଡାଇ ଘt ,

ଆ

ହ
ାନ

ଜି ଲAା - ସୁDରଗଡ
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ସjାତାରା
ସୂଯ अ` ଗେଲ...
ସjାତାରା ଦି ଶିବା ପବ
ୂ ର
 ୁ

ଡଃ ମାଳି କା

ବାେଟାଇ ଘର ମୁହଁା ହୁଏ ..

ମହାପାତ

ଗୁହାଳକୁ ଗାଈ ବି େଫେର

ଗାଈ ଜଗିବାର କଳା
େସ ଖାଲି ବୁ ଝି ପାେର
େସ ହି ଆନD ନି ଏ
ବଣେର କେtଇ େକାଳି ଖାଇବାର
ତା ସହି ତ କହି ବୁେଲ
ଗପ ଭୂ ତ େଡଇଁବାର ..
ଚରିବୁ ଲି େଫରି େଲ ..
ଗାଈେଗାଠ ଓ ଗାଈଆଳ
ନୀଡ଼କୁ େଫେର ପiୀ ..

ଆକାଶ ବୁ କୁ େର େତାଫା େହଇ
େଖଳି ବୁ େଲ ସjାତାରା ..
ତାରାେର ଚି ତି ତ ଆକାଶକୁ
େଦଖୁ େଦଖୁ...ଭାରି ଇା ହୁଏ
େକେବ ଏଇ ଦୁ ଇ ହାେତ...
େତାଳି ଧରrି କି େସ ଆକାଶକୁ
अନୁ ଭବrି କି େସ ଶୀତ ରାତି କୁ
ଆଉ .. ଛୁଇଁ ଦି अrି ..
ଘନ अjକାରେର
ପାହାଡି ରା`ାେର
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ହaା ରଡ଼ି ର अଥ ...

ଶର ପେଛ ପେଛ

ା

େକବଳ େସ ହି ଜାେଣ

ମDିରେର ଶୁେଭ ଘt ଧନି

ଚାଲୁ ଚାଲୁ ...

ତ
ିକ

ଗାଈଆଳ ପି ଲା ବି େଫେର

ସjା େହେଲ ...

ସjାତାରା କୁ ..

ଇ
-ପ

ହାତେର ପାଣ ଧରି

ହ
ାନ

ତା ପେଛ ପେଛ ...

ଆ

େରେଭନସା ବି ଶବିଦାଳୟ, କଟକ
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େସୗଦାଗର
ଭାବି ଥିଲି ତୁ ମ େପମକୁ େନଇ ଗଢି ବି
ଏକ ସୁDର ବା`ବତାର ସହର,,
େସଥିପାଇଁ ମନ େଖାଲି କହି ଥିଲି

ସତରsନ
ଘି ୱାଲା

ତୁ ମକୁ ଭାବି େମା ନି ଜର......।
ହରାଇବା ଭୟେର ଥିଲି ମଁୁ ଆଶ,ାରତ,
ଏଣୁ ଏଭଳି ନି ତି େନଲି େହାଇ ମଁୁ ବି ବତ......।
କି m ତୁ େମ େସହି अଭିମାନୀନୀ ପୁଣବତୀ,,
ତୁ ମ ମତାମତ କୁ ସାନର ସହ
ମଁୁ ଜଣାଉଛି େମାର ସହମତି ......।
େମାର ଏ अବୁ ଝା ମନକୁ ,,
ଜାେଣନା କାହY ତୁ ମ ମେନ ଭରିରହି ଛି
ଏେତ େକାଧ ଏ ସମବୟ: େପମକୁ ......।
ସବୁ ସG ତି କୁ ଭୁ ଲି ଯାଇ ଆଜି
ବହି ଯିବାକୁ ଚାେହଁ କି ଛି ଦୂ ର,,

ତ
ିକ

ା

େସଥିପାଇଁ ବନି ଯିବାକୁ ଯାଉଛି
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େକେତ ସୁDର ଭାେବ ତୁ େମ ବୁ ଝାଇେଦଲ

ଇ
-ପ

ମଁୁ ସମୁଦର େସୗଦାଗର...... ।

ଆ

ହ
ାନ

ଠି କଣା: େଗାବି Dପୁର, େଢ଼,ାନାଳ, ଭାମଭାଷ : ୯୩୪୮୯୦୮୨୫୭
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ବାପା
ଯାହା ପାଇଁ େମା ପରି ଚୟ
ଏଇ ପୃଥିବୀେର

ସନାତନ ମହାକୁ ଡ଼

େସଇ ଚଳrି ଠାକୁ ର
ଜୀବନର ପଥ ପଦଶକ
ଆଦଶ ପୁରୁଷ
ବାପା ।

अଲି ଭା ଦୀପେର,

େମା ମନ ଆଉ ହୃଦୟର

ପତି କ} େକହି ନାହY ତା,

ପେତକ `ରେର

ଏଇ ଦୁ ନି ଆେର

ପତି ହୃତ୍ - Dନେର

େଯ ମି ଳିଥାrି

ପଜ
ୂ  ସି ଏ

ଜୀବନେର ଥେର ।

େବରୁ ଆଁବାରୀ ୭୫୨୦୮୨

ଇ
-ପ

ତ
ିକ

ା

ଜି ଲAା:ନୟାଗଡ଼, ଓଡି ଶା।
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ମାଆ ପେର ତା, ାନ

ହ
ାନ

ଦୂ ରଭାଷ: ୯୩୩୯୬୧୦୧୬୮

ଆ

ଇେମଲ୍: sanmahakud@gmail.com
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अବୁ ଝା
अହଂ ମେନାଭାବ ଯାହା ଠାେର ଥାଏ
अବୁ ଝା ମନ ତାହାର

ବାସrୀଲତା

अଳସୁଆ ଜି ଦ ତା ପାେଖ ରୁହଇ
କ^ବେର ହରବର

l୧l

ରାହା ଧରି କାେD େଛାଟିଆ ଶି ଶୁଟି
ଚାହଁୁ ଥିବା ଦବ ପାଇଁ
େଯେତ ବୁ ଝାଇେଲ ତା ମନ ନ ବୁ େଝ
अଯଥାେର କାDୁ ଥାଇ

l୨l

ପାଠ ମେନ ନ ରୁହଇ
ଗୁରୁଜୀ ତାହାକୁ େଯେତ ବୁ ଝାଇେଲ
l୩l

ମୁରୁଖ अାନ अବୁ ଝା ମଣିଷ
ସହଜେର ବୁ େଝ ନାହY
ତା ମୁhେର ଥେର ଯାହା ପଶି ଯାଏ
େସହି କଥା କହୁ ଥାଇ

l୪l

େଯୗଥ ପରି ବାେର अବୁ ଝା େହାଇେଲ
ବୀତୃହ ସୃ|ି ହୁଏ
अଶାrି ର ଚକ ଲାଗି ରହି ଥାଏ
ସ!କ ସତା ଯାଏ

l୫l

ପତି ପତ ୀ ମେଧ अବୁ ଝା କଳହ

ହ
ାନ

l୬l

ଆ

ପଜା ପାଇଥାrି କ|

ଇ
-ପ

ରାଜା,ର ମନ अବୁ ଝା େହାଇେଲ

ତ
ିକ

ା

ଦା!ତ ଜୀବନ ନ|
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अମନ େଯାଗୀ ତ ପାେଠ େହାଇଥିେଲ

େସତ ବୁ ଝି ନ ପାରଇ

େଜନା
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अବୁ ଝା ରାଜା,ୁ ପାଳ ବି jା ମୀ
ଏକ ଆେରକ ନ ଊଣା
ଯାହା ବୁ ଝି ଥାrି େସଇୟା କରrି
େହାଇ ଥାrି ବାଟ ବଣl

l୭l

ଭସା ବଦଲଟା କି େଶାର ବୟସ
ପରି ପକ େସତ ନୁ େହଁ
କି େଶାର କି େଶାରୀ େପମ କରୁଥିେଲ
अବୁ ଝାର ାନ ନି ଏ

l୮l

अଳସୁଆ अାନୀ ନି ଶlx ବxି
अବୁ ଝାର ଗrାଘର
l୯l

ଇ
-ପ

ତ
ିକ

ା

ମାେନ ନାହY ମନ ତାର
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ଧରମର ାନ େଯେତ ବୁ ଝାଇେଲ

ଆ

ହ
ାନ

ଗାjି ନଗର, ନବରପୁର
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ତୁଳସୀ
ସତ ଯୁେଗ ମା'େଲା ବୃ Dାବତୀ େହାଇ
ଜନିG ଲ ମ^ ମhେଳ ,

ସେରାଜ କୁ ମାର
େଜନା

ବି ୁ , ଆଶି େଷ ତୁ ଳସୀ ନାମେର
ପଜ
ୂ ା ପାअ କଳି କାେଳ ।୧।

ତୁ ମରି ପଲA ବ େଯେହ ଲାେଗନାହY
ହୁଏ ନାହY ତାହା ଶୁf ,
ତୁ ମରି ପତକୁ େସବନ ନି ମେr

ହି Dୁ ଶାେ¤ ତୁ େମ ନି ତି ,
ସକାଳ ସjାେର ତୁ ମରି ଚରେଣ

ନାନା େରାଗ ସବୁ ଉପଶମ ହୁଏ

େଘନୁ ମଳ ଆଳତି । ।୪।

ଶରୀର ହୁଏ ଆେରାଗ ,
ତବ ପାଦ ପେଦG ପଜ
ୂ ି ତ କରି େଲ
ମଣଉ ଆମର ଭାଗ ।୩।

ତୁ ମରି ପୟରୁ ଧରି ତୀ ମାତା,ୁ
ମ`େକ କେଲ ଧାରଣ ,

ଇ
-ପ

ତ
ିକ

ା

ଦୂ ର କାଯ େଯେହ କରି ବାକୁ ଯାअ

ଆ

ହ
ାନ

ତାହା େହାଇଯାଏ ପ#
ୂ  ।୫।
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ଆେଦଶ ଦି ଏ ବଇଦ ।୨।

େଶ. ତରୁ ଭାେବ ପଜ
ୂ ି ତ େହଉଛ
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ତୁ ମ ିତି େଯେହ ଉପିତି ଥାଏ
ସବୁ ହୁଏ କୃ ତକାଯ,
ଭୂ ତ େପତ େଯେତ ନ' ଆସrି ପାେଶ
ତୁ ମକୁ କରି ଣ ଭୟ ।୬।

ଭାରତ ଧାମେର ନାନାଦି ାନେର
ଦୃ ଶମାନ ତୁ ମ ତରୁ ,
କି ଛିତ େଗାଚେର କି ଛି अେଗାଚେର
ଜାଣୁ ତୁ ମ ସୁବାସରୁ ।୭।

ସାଧାରଣ ଭାେବ ପାଟି ଭାଗେର
ତୁ େମ अଟଇ ସୂଚିତ ,
ସବୁ ଜ, ରାମ, କୃ , ବଣ, କପର
ୂ
ତୁ ଳସୀ ନାମେର ଖାତ ।୮ ।

ତୁ ଳସୀ ତରୁ କାହାଣୀ ,
େଦାଷ ଥିେଲ େମାର ମାଜl ତ କରି ବ

ତ
ିକ

ା

ନୁ େହଁ ମୁହY ାନୀ ଗୁଣୀ ।୯।
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ଏହି ପରି ଭାେବ କହି ଲି ବଖାଣି

ଇ
-ପ

ବାଲିଝରୀ,ନରସି ଂହପୁର,କଟକ

ଆ

ହ
ାନ

େମା - ୯୩୪୮୭୮୩୭୯୧
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କହି ଲ େଦଖି
ଝୁଣା ଲାଖ କାଠ ପଟା ଦବାଇ
ପାଇଥାଉ ଆେମ ସବୁ ତା' ପାଇଁ
େରାେଷଇ ପାଇଁକି ଦି अଇ ଜାଳ
ଖାଇବାକୁ ପୁଣି ମଧୁର ଫଳ
ଖରାେବେଳ ଦି ଏ ଛାଇ େଯାଗାଇ
କହି କି ପାରି ବ ତା' ନାମ ଭାଇ ?
(ଉ: ଗଛ)
େଛନା ଘି अ iୀର ଲବଣୀ ଦହି
ତା' େଗାବର ଆଣି ଲି ପୁେଛ ଘର
େiତ ପାଇଁ ଏହା अଟଇ ସାର
ଘାସ କୁ ଟା ଖାଏ େସହି ପାଣୀଟି
କି ଏ ଜାଣିअଛ ତା'ର ନାମଟି ?

େସେନହ ମମତା ସବୁ ପାଇଛୁ
ଜନମ େଦଇଛି ଆମକୁ ସି ଏ
କୁ ହ ପି େଲ େସହି େଦବୀଟି କି ଏ ?
(ଉ: ମା')
ତା' ଉପେର ବସବାସ କରୁଛୁ
ତାକୁ େଖାଳି େଦେଲ ପାଣି ପାଉଛୁ
ତା' େକାଳେର ହୁଏ ଶସ अମଳ
ତା ବiେର अେଟ ସମ` ମୂଳ
ତା'ର अନ ନାମ ଧରଣୀ ମାଆ
କୁ ହ ଏେବ କି ସ ତାହାର ନାଆଁ ?
(ଉ: ବସୁଧା)
କୟଁା, ମଳପୁର, ଯାଜପୁର

ଇ
-ପ

ଦୂ ରଭାଷ - ୯୫୪୦୩୦୮୦୯୫ ( ନୂ ଆଦି ଲAୀ )

ଆ

େଗଲ କେର େଯେବ େହଉ अତାଡ଼ି

ଓଡ଼ି ଶା - ୭୫୫୦୧୧

ହ
ାନ

ମନ ଜାଣି ଦି ଏ ଖାଇବା ବାଢ଼ି

ତ
ିକ

ା

(ଉ: ଗାଈ)

ପଣତ ଧରି ତା' ବାଟ ଚାଲି ଛୁ
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ମି େଳ େସ ନି ରୀହ ପାଣୀଟି ପାଇଁ

अମରନାଥ ବାରିକ
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େସଇ अଇଁଠା ଚା କପ୍
अଇଁଠାର େସଇ ବାସାେର
ହୃଦୟଟା ଟାଣି େହାଇ

ବି ଶନାଥ ଭୁ ଏ

ଲୁ ଚି ଲୁଚି ହାଜର
େସଇ अଇଁଠା ଚା' କପ୍ ପାଖେର....!

କପ୍ େର ଲଟକି ଥିବା େସଇ ଟିକିଏ ଚା'େର
ମନକୁ ମି ଳି ଯାଇଚି

େସଇ अଇଁଠା ଚା' କପ୍

ଘୂରିବା ପାଇଁ ଭାବନାର

ସି ି େଦଇଚି ଆନD ଲହରୀ

େସଇ ଉଡ଼ାଜାହାଜେର....!

ଆଶା ଭିଡ଼ େନଇ ଚାଲି ଥିବା
ଛୁଇଁବାକୁ ମି ଳିଚି ବଡ଼ ସାହାସେର
ମଣିଷ ରୂପୀ ଭଗବାନ,
େସଇ अଇଁଠା କପ୍ େର ଲଟକି ଥିବା ଚା'
ଚାଖିବା

ପେର

अମୃତସମ

ଏଇ

ା

ଜୀବନେର....!
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େସଇ ଶାr ମନେର......!

ଇ
-ପ

ତ
ିକ

େକଶାଇପାଲି, ଭଟଲି

ଆ

ହ
ାନ

ଜି ଲAା - ବରଗଡ଼, େମା - ୯୬୬୮୮୭୮୫୮୮
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କବି ମନ
ଚାେହଁ ସବଦା ହୃଦୟଟି ତା'ର
କରି ବ ସଜନା ନୂ ତନ ସୃ|ିର

ଭା:ର ଚD ଖhା

ଚାରି ଆେଡ଼ େଦେଖ ଯାହା େସ ଘଟଇ
अବା ଥାଏ ସି ଏ ତା अଂେଗ ଲି ଭାଇ
କ}ନା େଢଉର ଜୁ ଆର ଭିତେର
ଯାଇ ହଜି େସଇ ଭାବନା େସାତେର
େକେତେବେଳ ଆେସ କୂଳକୁ େସ ମାଡି
ସମାଜର ଚି ତ ଗେଢ ତା ତୂ ଳୀେର

अପସରି ଯାଏ ଭ*ାେର ବି ସି ଏ

ଦୁ ନୀତି ର ଛାତି େକେବ ସି ଏ ଚି େର

ଜୁ ଆର ଭ*ାର େଖଳଟି ପରାେୟ

ଇତି ହାସ କୁ ବି କେର େରାମ¥ନ

ଭାବନାର େସଇ ଉ^ାଳ ତର

େଦଶ ଭxିର ବି କେର ସି ଏ ଗାନ

ସଳଖାଏ ନାଆ ଧରି ତା'ର ମଂଗ

ସୁଖ ଦୁ ଃଖର ଏ ଜଂଜାଳ ଭିତେର

ଯି ବାକୁ େସ େବାହି ସଠି କ ମାଗେର ।୧।

ସମାଜର େସଇ ସମସା େଘରେର

ତ
ିକ
ଇ
-ପ

ଲଭି ବାକୁ ତା, କୃ ପାର ଚDନ

ା

କେର ନି େବଦନ ଜଗତ କଲାଣ

ଆ

ହ
ାନ

କେର ତା େଲଖନୀ ପଭୁ ,ୁ ଜଣାଣ ।୨।
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ଯାଏ अବା େକେବ ଦୂ ରକୁ େସ ଛାଡି
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େକେବ ଯାଏ ବୁ ଲି ସାଗର କୂଳେର
ଯାଇଥାଏ ହଜି ତା େବଳା ଭୂ ମିେର
ଭିଜି ଯାଇ େକେବ େସ େପମ ରସେର
େଦଖିଥାଏ ହସ ନାଲି अଧରେର
ଥିଲା େତାଳି ଦି େନ ଚୁ ଡି ର ରାଗିଣୀ
େବଢି ଥିଲା ବi ତା ବାହୁ ବjନୀ
ଚୁ ହିA ତଳ େସଇ अଂଗାର ଭିତେର
ସାଉଁେଟ ସG ତିକୁ େପମି କା ଆଖିେର

ଉେଠ େକେତେବେଳ ମନେର ତରଂଗ
।୩। ପଭୁ କୃ ପା ଭେର ତୂ ଳୀେର ତା ରଂଗ
ସଠି କ ଚି ତଣ କେର େଯେବ ମନ
ପଜ
ୂ ା ଫୁଲ େଭଟି କେର ସମପଣ
ପାଠକ ହୃଦୟ ଛୁଇଁ ଥାଏ େଯେବ

ଭାସି ଯାଇ େସଇ ଭାବନା େସାତେର
ଝରୁ ପଭୁ କୃ ପା େଲଖନୀ ମୁନେର
ଆ,ି ସମାଜର ଚି ତ ନି ଭୟେର
।୪।

ତ
ିକ

ା

ଆସୁ ଉଦାରତା େସ କବି ମନେର
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ଆତG ତୃ ି କବି ପାଇ ଥାଏ େସେବ

ଇ
-ପ

େରାଡ ନଂ ୩, ଜଗନ ାଥ ନଗର

ଆ

ହ
ାନ

ଭୂ ବେନଶର (େମା) ୯୪୫୫୭୧୭୫୦୭
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େଚାର ଓ େଚାରି
େଚାର େବାଲି ତୁ େମ କାହାକୁ କୁ ହ
ଯି ଏ େଚାରି କେର ତୁ ମ ଜି ନିଷ, ତୁ ମକୁ ନ ପଚାରି

ଦମୟrୀ େଜନା

ନା
ଯି ଏ େଚାରି କେର ରୁଟି ଦି ପଟ, ତା େପଟକୁ ଭରି ବା ପାଇଁ
କେହନା ମଁୁ ତାକୁ େଚାରି କି େଚାର
େଯଉଁ ଥିେର େମାର iତି ନାହY.….................

େଚାର େବାଲି ତୁ େମ କାହାକୁ କୁ ହ

ନା
ଯି ଏ େଚାରି କେର ତୁ ମ ମନକୁ , ତୁ ମଠୁ ନି ଏ ଛଡ଼ାଇ
କେହନା ମଁୁ ତାକୁ େଚାରି କି େଚାର
େଯଉଁ ଥିେର େମାର iତି ନାହY.….................

ତ
ିକ
ଇ
-ପ
ହ
ାନ
ଆ

अଭାେବ ଯାହାର ସ ଭାବ ନ|, େସଇ େଲାକ,ୁ େଦଖି

ା

େଚାର େବାଲି ତୁ େମ କାହାକୁ କୁ ହ
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ନା
ସaଳ ଥାଇ ଯି ଏ େଲାକ,ୁ େଶାେଷ, ମି ଛ କଥା କହି କହି
କେହନା ମଁୁ ତାକୁ େଚାରି କି େଚାର
େଯଉଁ ଥିେର େମାର iତି ନାହY.….................

େଚାର େବାଲି କ'ଣ େସ ମଣିଷ ନୁ େହଁ
ନା
ନାହY ତା'ର ମାନବି କତା
େଚାର େବାଲି କ'ଣ େସ ଭଲପାଇ ଜାଣି ନି
ନା
ନାହY ତା'ର ହୃଦୟଟା...........

ସରକାରୀ ବାବୁ େବାଲି ଭାରି ଫୁେଲଇ ହୁअrି
अନକୁ ଥ*ା ପରି ହାସ କରି ନି ଜକୁ ବଡ଼ ଭାବrି

ତ
ିକ

ା

େସମାେନ କଣ ସମାଜେର େଚାର ନୁ ହଁ rି….................
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େଯଉଁମାେନ ଲା େନଇ କାମ କରrି

ହ
ାନ
ଆ

ନି ଜକୁ ଭଗବାନ୍ େବାଲି ଭାବି ଗବ କରrି

ଇ
-ପ

େଯଉଁ ଡ଼ାxରମାେନ େସବା ନାଆେର, େଲାକ,ୁ େଶାଷrି
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ଟ,ା ନ େଦଖିେଲ, େରାଗୀ, ପାଖ ନ ମାଡrି
େସମାେନ କଣ ସମାଜେର େଚାର ନୁ ହଁ rି….................

େଯଉଁ କନ୍ଟାµର୍ ମାେନ, ସବୁ କାମେର େଭଜାଲ କରrି
ବି ଶ୍ଵାସେର ବି ଶ େଦଇ ନୁ ଆ ଜି ନିଷ ଗଢrି
ଉପରୁ ତଳ ଯାଏଁ ପେସେନ୍ଟଜ୍ ବାtି, କାମ ହାତକୁ ନି अrି
େସମାେନ କଣ ସମାଜେର େଚାର ନୁ ହଁ rି….................

¤ୀ କ'ଣ େଚାର ହୂଏ, ସ୍ଵାମୀ ପାଖେର
ପେକଟ୍ ରୁ ପଇସା ବାହାର କେଲ
ଛୁଆ କ'ଣ େଚାର ହୂଏ ମା ପାଖେର

େଚାର େବାଲି ସବୁ େବେଳ ତାକୁ କୁ ହ
ଯି ଏ ସୁଃଖ ସ ାଛDେର ରହି େଲାକ,ୁ େଶାେଷ
େଚାର େବାଲି ସବୁ େବେଳ ତାକୁ କୁ ହ

ତ
ିକ

ା

ଯି ଏ ନି ଜର ଉନ ତି କରି ବା ପାଇଁ
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ଥାଳି େର ଥିବା ଲଡୁ ଖାଇଗେଲ.......................

ଇ
-ପ

अନର अେନକ iତି କେର।।।।।।।।।।।।।।।

ଆ

ହ
ାନ

ବହGପୁର, ଗsାମ, ଓଡ଼ି ଶା
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अତୀତ
अତୀତକୁ ମଁୁ େଦଇଛି ହଜାଇ
ସG ତିର ସାଗର େକାେଳ

ବି ତି ଯାଇଥିବା ଦି ନ ଗୁଡିକୁ ମଁୁ
ବୁ କୁ େର ସାଇତି ରେଖ ।।
ଆଉ କି େଫରି ବ ପି ଲା ଦି ନ େମାର
େଯେତ େଖାଜି େଲ ବି ପାଇବି ନି ଆଉ
ଭାଇ ଭଉଣୀ, େମଳ ।।
କମର ଜsାେଳ ବjା ସେବ ଏେବ
ସମୟ କା’ପାେଖ ନାହY
अତୀତ ସG ତିକୁ େରାମ¥ନ କେଲ
ପାଇବି କି ଖୁସି ମୁହY ।।
ହଜି ଲା अତୀତ ହେଜ ପି ଲାଦି ନ

ମନ ତାକୁ ନି ତି ଝୁେର ।।
େହ अତୀତ ତୁ େମ େଦଖା ଦି अ ଥେର
ଚାଲି ଆସ େମା ପାଖକୁ
େଫରି ଆସm େମା ଆତGୀୟ ସ ଜନ
ଝୁରୁଛି େଯଉଁ ମାନ,ୁ ।।
ତା,ରି େସେନହ ତା,ରି ଆଶି ଷ
ଝରି ପଡୁ େମା ଉପେର
ତା, ମମତାର ପରସେର ମଁୁ େଯ
ହସି ଉେଠ ପୁଣି ଥେର ।।

ଗାମ-ଲଖନା ଜି ଲAା-ନୂ ଆପଡା

ଆ

ହଜି ଲା ବାଲି ର ଘର

ତାହାରି ପରଶ ପାଇବାକୁ େମାର
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ସା ସାଥି ଧଳ
ୂ ି େଖଳ

अତୀତକୁ ବହୁ ଦୂ େର

ା

ବିବାର ସ ପ େଦେଖ

ସମୟର ସୁअ େନଇଛି ଭସାଇ

ତ
ିକ

େସହ ମମତା କାଣି ଚାଏ ପାଇଁ

ଚାଲି ଗଲା ବହୁ ଦୂ ର ।।

ଇ
-ପ

େଯେତ ମୁହY େଖାଜୁ ଥିେଲ ।।

ହାତ ପାଆrାେର ଥିଲା ଯି ଏ ଦି େନ

ହ
ାନ

େଫରି ଆେସ ନାହY େସ अତୀତ େକେବ

ରିନା େକୖ ବ^
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ସୁ ଜୀବନ
अମୂଲ अତୁ ଲ ଦାନ ଏ ଜୀବନ,
अସୁମାରି ସୁଖ ଦୁ ଃଖର ଭବନ।

ଶାଶତୀ େବେହରା

ଦାନ ସି ନା ଏହା ମାତା ପି ତା,ର,
ଯତ େନବା କି m ଦାୟି ତ ନି ଜର।
ଦୂ ରୁ କରି ଏହି ଜହେର ଜୁ ହାର,

ଦୀଘ ସୁ ସୁଖୀ େହାଇବ ଜୀବନ।

କରି ବା େସବନ େପାଷକ ଆହାର।

ସୁରାପାନ ନି ଶା ପଦାଥ େସବନ,

େଯେତ ବ` ପେଛ ଥିେଲ କମପେଥ,

iୀଣ କରି ଚାେଲ ଆୟୁ ଦି ନ ଦି ନ।

ସମୟ କାଢି ବା ବି ଶାମ ନି ମେr।

ଆୟୁ ସେ ନାେଶ ଧନ ଆଉ

ସୁନିଦା ସୁଖାଦ ସାେଥ କି ଛି ଶମ,

ମାନ,

ଦି ଏ ଦୀଘ ସୁ ଜୀବନ ଉ^ମ।

ପାଣଘାତୀ ବି ଷ ସେର ସମାନ।

ନି ଜ ଧେନ ସଦା େହାଇବା ସm|,
ପର ସ!^ିେର ନ େହବା ଆକୃ |।
ଜୀବନ େହାଇବ େତେବ ସୁଖମୟ,

ଇ
-ପ

ତ
ିକ

ା

ଖୁସିେର ଖୁସିେର କଟିବ ସମୟ।
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କି ଛି କଥାପତି େହେଲ ସେଚତନ,

ଆ

ହ
ାନ

ଜି ଲAା - କଳାହାhି
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ସତର ସjାନ
ସଂସାର ମାୟାେର ବାୟା ମଁୁ େଯ େହାଇ
ଥକି ଗଲି ଧାଇଁ ଧାଇଁ

ଉ^ମା ପଧାନ

ପତି ପାେଦ ପାେଦ ଝୁtୁ ଥିଲି ବାଟ
ବାଟ େଦେଲ େମା ବେତଇ ।।

େପେମ ବjା େମାର ମନ ଆଶମେର
େଯେତକ ଭଉଣୀ ଭାଇ
କtା କାଢି େଦଇ iତ ଭଲକେଲ

େଯାଗବେଳ ଯାଏ ଶାrି ର ଧାମକୁ
ସତର ସjାନ ପାଇଁ
ଇଶରୀୟ ପାଠ ପତି ଦିନ ପେଢ

େମା ଜୀବନ ମରୁ ଶାମଳି ତ େହଲା
ସାଥି େପମ ଶ ପାଇ।।

ଆସୁ ଝଡ ଝsା େଯେତ ବି ଘ ବାଧା
ଧରି ଥିବି ତୁ ମ ହାତ
ପଥର ରୁ ହୀରା େହବି େଯ ମୁହY
ଆଦରି ସବୁ ତୁ ମରି ମତ।।

ଇ
-ପ

ତ
ିକ

ା

େଶ. ମଁୁ େହାଇବା ପାଇଁ।।

େଶ. ସଂକ} େମା ଏହି ।।
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ାନର ଔଷଧ େଦଇ।।

େଫରି ବି ନାହY ମଁୁ ପୁରୁଣା ପଥକୁ

ଆ

ହ
ାନ

େଟମେରନ(ଭଟଲି) ,ବରଗଡ
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ସିDୁର
କାଠ ଫରୁଆେର ଭାରି ସୁDର େଯ
ରୁପା ଫରୁଆେର ଆହୁରି ଭଲ,
ସୁନା ଫରୁଆେର ଆଉ ଭଲ ଲାେଗ

ବି ନୟ ମିଶ

ଶ· ଫରୁଆେର କି ଝଲ ମଲ।

କାଗଜ ପୁଡ଼ାେର ଜଗନ ାଥ,ର ପଜାପତି ଆ ସି Dୁର,
अମୁଲ ମୂଲ େସ ସି Dୁର ଟିକିଏ
କରି ଦିଏ ପୁଣି ପର।

ବୀର େସାହାଗିନୀ ପାଇଁ,
ବି ବାହ େବଦୀେର ସି Dୁର ମଥାେର
ଲାେଗ ସେତ କି ସ ପାଇଁ?

ତ
ିକ

ା

େମା େବାଉକୁ ଦି େନ ପଚାରିଲି େବାେଧ େହଲାଣି अେନକ ଦି ନ,

ଆ

ହ
ାନ

ଇ
-ପ

ସି Dୁର କାହYକି ¤ୀ େଲାକମାେନ ପି jrି କରି ସାହାନ?
ଶୁଣିଥିଲି ଯାହା େଲଖୁଛି ଆଜି ମଁୁ ପଢି ଏ ପସ େଗାଟି,
ଆହାନ ଇ-ପତି କା ସ!ୂ # ନି ଃଶୁ% ବି ତରଣ େହତୁ ଡା େଜାତି ପସାଦ ପ*ନାୟକ, -ାରା ପତି .ି ତ ଓ ପକାଶି ତ
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େକେବ େସ ବି ଜୟ ତି ଳକ ହୁअଇ
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ସି Dୁର अଟଇ େବୖ ଦ ଶା¤ ମେତ ଔଷଧୀୟ ଏକ ମାଟି।

ନାନା ରକମର େଚର ମୁଳି ଲତା ମାଟି ଓ କୁ ଂକୁ ମ ଫୁଲ,
ବଟା େହାଇ ଥାଏ ସୁଗjି ଦବେର େଦବତା,ୁ ଲାେଗ ଭଲ।

େଯେତେବେଳ ବସି ବି ବାହ େବଦୀେର ବର ରଖିଥାଏ ସ^,
ପି ତାମାତା ପରି ଜନ ଗୃହପଶୁ ଧନ
ମାନର ପଯତ ।

ସଂସାରର ଭାର ଆଜି ଠୁ ସାଳି ସତ ମାେଗ େନବ େଗା େମାେତ,
ପତି ା କରଇ अଗି ସାiୀ ରଖି କନା ସନମତ ଗାେତ।

ଛାଡି କୁ ଳ େଗାତ ନାମ ପି ତା ମାତା ଜନମ ମାଟି େସାଦର।

ଯି ବି ଚାଲି ତୁ ମ ସବୁ ସ^ ମାନି ତୁ େମ ବି କଲ ଶପଥ,

ତ
ିକ

ା

କର ଆଶୀବାଦ ତୁ  କମ େଯେତ େହବ େଯେହ ସୁସତ।

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

ସବୁ ଶୁଣି କନା କହଇ େହ ଭ^ା ଗହୀତା ପତି ଭାବେର,

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

ହ
ାନ
ଆ

ବି ଜୟ ତି ଳକ ସୀମେr ଲଗାଇ େଦଇଥାଏ ନି ରବଧି ।

ଇ
-ପ

ବର ଆଣି େସହି ସୁଗj ସି Dୁର ରxବ# ମେହୗଷଧି ,
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ଆଜି ଠାରୁ ଏହି ବି ଜୟ ସି Dୁର ରହୁ ତୁ ମ ସୀମrେର,
େନଇ ଏକ ବି Dୁ କନା େଯ ଲଗାଏ ତାର ଭମେଧ କପାେଳ।

ସୀମrି ନି ହୁଏ େସହି ସମୟରୁ ପରି ଜେନ ବର ପୁେର,
ବDାଇ କପାଳ ବି Dୁ ତେଳ ଏକ iୁଦ ବି Dୁ େସ ସି Dୁେର।

େଦଇ ହୁଳହୁଳି କହrି େଗା ବଧ ୂ ଏ ବି Dୁ ସି jୁକନାର,
ଗୃହଲiGୀ େହାଇ ପେବଶ କର େଗା ପୁତ ନାରାୟଣ,ର।

କେ¶ ଏକ ବି Dୁ ସି Dୁରରଟିକା େସହ ମଧୁରତା ବାଣୀ,

ଏଣୁ ପା ାେନ ଶରୀର ମଧେର
ସି Dୁର େଶାେହ ନାରୀର,
ରଜiୟ ସହ ପସୂତୀiୟର େହାଇଥାଏ ଉପଚାର।

ତ
ିକ

ା

ସି Dୁର अଟଇ ସମପଣ ଟିକା ପୁଣି ବି ଜୟର ଚି ହ,

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

ଆ

ହ
ାନ

ଇ
-ପ

ବହG ରj ଦାର କପାଟ ସାଜି େଯ
ଦି ଏ ନାରୀକୁ ସାନ।
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ଦୁ ଇ ହାେତ ଶ·ା ସି Dୁର ଦି अrି ବଜ େହଉ ତାହା ପୁଣି।

Aahwaan.com

212

ଆହାନ ଇ-ପତି କା, ଷଡ଼ଦଶ ବଷ, ସମ ସଂଖା, ଜୁ ଲାଇ ୨୦୨୧

Magazine Downloaded from www.aahwaan.com

ଏେବ ଯିବାର ଭୁ ଲ କରନି
ତା ନାଲି େନଳି ଚୁ ଡ଼ି ର ରୁଣୁଝୁଣୁ ଶ
ଶୁଣିପାରୁଛ?

ସୁମନ୍ ସମିଲିତା
ଦାଶ

ଗହଳି ଭି ତେର ଶାrି ପରି अନୁ ଭବ େହଉନି ?
ଶୁଣିପାରୁଛ ତ ତେମ?
ଏେବ ଯି ବାର ଭୁ ଲ୍ କରନି
ଭୁ ଲ୍ କରନି
..
अଧା ଓଦା ବାଳେର ବାସrୀ ରର େସ ଶାଢ଼ୀ

ଓେହା!! େକେତ ନି ରୀହ ଦି ଶୁଛି େସ ଆଖି ଦି ଟା ତାର
େଦଖ ତ..ମନ ଭରି େଦଖି ଲ ଟିେକ..
ଏେବ ଯି ବାର ଭୁ ଲ୍ କରନି
ଭୁ ଲ୍ କରନି
..

ତ
ିକ
ଇ
-ପ
ହ
ାନ
ଆ

ତା' ବି ଖୁବ୍ ସୁiGତାର ସହ

ା

ପାଖେର ବସି ସୁଡ଼ୁସୁଡୁ କରି ଚା' ପି ଉଛି

ଆହାନ ଇ-ପତି କା ସ!ୂ # ନି ଃଶୁ% ବି ତରଣ େହତୁ ଡା େଜାତି ପସାଦ ପ*ନାୟକ, -ାରା ପତି .ି ତ ଓ ପକାଶି ତ
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ଆଉ अକସG ାତ୍ ଏପଟକୁ ଯଦି ଚାହY େଦଲା..
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େଦଖ ଟିେକ ନି ରିଖି କି..
ଏେବ ଯି ବାର ଭୁ ଲ୍ କରନି
ଭୁ ଲ୍ କରନି
..
ତା ଆଲି ନର ଗଭୀରତା େମାେତ ତା ପାଖକୁ ବାରaାର ଡାକି େନଉଛି
େକଜାଣି ଏ ସମୟ ପୁଣି େକେବ ଆସି ବ କି ନାହY..
ତା ମି ଠା ମି ଠା କଥା ତାକୁ ଆହୁରି ନି ରୀହ ଦଶାଉଛି
ଜାଣିପାରୁଛ ତ ତେମ?
ସାଇତି କି ରଖି ଦି अ ତାକୁ , ହୁଏ ତ ଭାବନା ରୂପେର
କି m ଏେବ ଯି ବାର ଭୁ ଲ୍ କରନି
ଭୁ ଲ୍ କରନି ..

ହ
ାନ

ଇ
-ପ

ତ
ିକ

ା
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ଆ

ଝାରପଡା, ଭୁ ବେନଶର
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ଆମ ବାପା
ସମସା ପାହାଡ଼ ମୁhେର ମୁେhଇ
ସଦା ଯି ଏ ହସୁଥାଏ

ରାମଚD ପଧାନ

ରହୀନ ଆମ ଜୀବନ ପୃ.ାର

ଆମ ବାପା ପରା ସି ଏ l

େସ ସଫଳ ଚି ତକାର

ଜୀବନ ଯାତାର େସ ମହା ନାୟକ

ଶ ତ ନୁ ହଁ rି ଭିନ ଏକ ସଂା

କି ଏ େହବ ତା, ସମ

ନୀତି ଆଉ ଆଦଶର l

अନୁ ଶାସନର ଜଳr ଦୃ |ାr

ଆମ अ`ବ` ମନ ବଗିଚାର

ଭରସାର ମହାଦମ l

अଟrି େସ ମେହାଷଧି

ଦୁ ଃଖ କ|ର େସ अମୁଲ ରତନ

ଆଶୀବାଦର େସ ଦି ବ କବଚେଟ

କଥା ତା, ମି ଠା iୀରି

ତା, ପାଇଁ ସବସିfି l

ହୃଦୟ ଆକାେଶ ଉଳ ନiତ

ପଥମ ଈଶର ପଥ ପଦଶକ

ସି ଏ ପରି ବାର ଶି ରୀ l

ତାଗର ମହାସାଗର

ମ^ଜଗତର ମଉଡମଣୀ େସ

ବxି ନୁ ହଁ rି େସ ବି ରଳ ବxିତ

େପରଣାର ମହାଉ

ନାହY ତା, ପ*ାrର l

ା

ତ
ିକ

ଇ
-ପ

େମା: ୯୮୬୧୬୩୮୭୩୬

ଆ

ସି ଏ ସବୁ ଠାରୁ ଉ l

ଶି iକ, ସାrରାପଲAୀ, ଗsାମ

ହ
ାନ

ସତ ଧମ କମ ପତି ଟି େiତେର

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

ମହା େମରୁ ସମ अଚଳ अିର
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ଭଜ ଥେର ମନ
ଭାବେର ଭାବେର ଭଜ ଥେର ମନ
ଭାବ ବି େନାଦି ଆ ହରି , ନାମ ,
େଯ ନାମ ଭଜି େଲ ମି େଳ ବହୁ ପୁଣ୍ଯ
କି ମଧୁର େସହି ପଭୁ , ନାମ ॥୦॥

େପମେର ଡାକି ଲା ଦାସି ଆ ବାଉରୀ
ହାତରୁ ତାହାର ଶୀଫଳ େନେଲ ,
ଭx ବଳରାମ ବାଲି ରଥ ଗଢ଼ି

କାନ େଡରି ନାଥ ଶୁଣିଥିେଲ ଡାକ
ଜପ ଥେର ମନ ତା,ରି ନାମ ॥୧॥

ଧବ ପହଲA ାଦ ପାଇେଲ ମୁକତି
ଭଜନ କରିକି ହରି, ନାମ ॥୨॥

କୁ ରୁସଭା ତେଳ ଡାକି ଲା ପାାଳୀ
େକାଟି ବ¤ େଦଇ ଲା ରଖିେଲ ,
ଗଭୀର ଜଳରୁ ଗଜ ଡାକେଦଲା
କୁ ୀରକୁ ଚକ େପଶି ନାଶି େଲ ,
ମହି ମା ଯାହାର अନr अପାର
ଭଜ ଥେର ମନ ତା,ରି ନାମ ॥୩॥

ବjୁ େବାଲି ଭାବି ବjୁ ମହାrି େଯ

ା

ତ
ିକ

अବସର ପା ପଧାନଶି iକ ।

ଭାମଭାଷ ‐ ୯୪୩୮୦୬୫୧୯୫

ଆ

ଯୁf ଜି େତଇେଲ ଗଜପତି ,ୁ ,

କୁ ଆଁସ , େମkା କାଟିଆଛକ , ଯାଜପୁର ।

ଇ
-ପ

ମାଣିକର ଦହି ଖାଇ ଦୁ ଇ ଭାଇ

ହ
ାନ

େଭାଗଥାଳି ଯାଚି େଦଲା ପଭୁ ,ୁ ,
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େକେତ ଦୂ ରୁ ଥାଇ ଗୁହାରୀ କେଲ ,

ହେରରାମ ପhା
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ଚିରିେଦଲ ସଂପକ 
अiର ମୂଲ ବୁ ଝି ପାରି ଲନି
େମା ମୂଲ କ'ଣ ବୁ ଝି ବ

ଭିତେର େଦଖି େଦଖି
ସପନ କେହ अiର ଉଳ
େପମ ଦୁ ଇଦି ନ ସାiୀ !!

ଚି ରି େଦଉଛ ସଂପକ
ରx ରx ମି ସୁ ନାହY ବୁ ଲି
ବି ଶାେସ ଟାଣିଲ ଗାର !!
ମଁୁ ଆଉ କ'ଣ କହି ବି ତୁ ମକୁ
ଯଉବନ ବାେସ ମାରି
େକଉଁ ଆେଡ ଚାଲି ଗଲ େଯ
େଖାଜି ପାଉ ନାହY େମା େବଳ !!

ବନି େପମ େଖଳ ନହେଲ ତୁ ମ
ସହ ଦୁ ନି ଆ େଖଳି ବ େଖଳ !!
କାଳି ଥିେଲ େଲଖିବାକୁ ମନ ହୁଏ
ତୁ ମ ବୟସ अଛି େବାଲି
ଏଠି େସଠି ଉଡୁ ଛ ଚମ ଧଡ ଧଡ
େହେଲ େଫାପାଡି େଦେବ !!
ଚି «ଣ େଦହେର ଶରଗ କି ଆଁ
ଆଜି େମକପ େର କାଲି
ମଳି ନ ଉତୁ ରି ଯି ବ ତୁ ମ अସଲି
େଚେହରା ରୂପ ମନ !!
ରାେସାଳ-ମୁଣ୍ତିଆପଷି
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ଆଉ େକମି ତି କହି ବି ତୁ ମକୁ

ଆଉ କାହା ସହ େଖଳି

ା

ଚି ଠି ରଖି ଛି ସାଇତି ଲଫାପା

ଆସ ତୁ ମକୁ କହି ବି କଥା ପେଦ

ତ
ିକ

ଝରକା େସପାେଖ େଦଖୁଛ !!

େଢ,ାନାଳ

ଇ
-ପ

ଯଣା ଲୁ େହ ଭେସଇ ତୁ େମ

ଦୁ ଷGr େବେହରା

ଆ

ହ
ାନ

େମା ନଂ-୯୯୩୭୬୫୨୫୦୪
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ସGତିର ଲହଡ଼ି
ହୃଦୟ ବଲA ଭ ସ ନଦୀ ତୀେଥ,
େନତ ଚକ୍ ଚକ୍ ବାକି ଯା अେଥ।

ସG ତିରsନ ବାରିକ

ଭାବନାର अୟ ଏ େଯ ବୃ iମୂେଳ,
ସୃ|ିର

ବି ଜୟ

ଭାେବ

ମହାନଦୀକୂେଳ।
ବି ପରୀତ iେଣ ବୃ i ଦି ଏ ନି ଜ େକାଳ,
ସାେଥ ଥାଉ ଏହି ସାଥୀ ନଦୀକୂଳ।
ସG ତିର ସାରଥୀ ନି କାନ ଟାଣି,

ନଦୀର ସଂପେକ ବୃ i ସଂପକlତ,
ଏ ଜୀବନ େଖାେଜ ତୁ ମପରି ମି ତ।

ନଦୀ ହY ଭରିଛି ଏ ମନର ଗ^ ।
ତରଣୀର ଗେଭ ବସି ଚି rାୟି ତ ତରୁଣି,
ତା'ପାଇଁ

େମଘଖh

ଝାଡି

ଦି ଏ

ମୁxାମଣି।
अଜନGା ସାହାସ ଉପହାସ କେର,
େଯେବ ମହାକାଳ ନି ଜ ଭେୟ ଥେର।
ଦୂ ଃଖର ସG ତିେର ଗଢି େଦ ସାଗର,
ସୁେଖ ଭରି ଯାଉ ଯାତୀେସ ନଦୀର।
ଭା:ର ବି ଦିତ ଦି ବାକର ନେଭ,

ଇ
-ପ

ପାଜନ ସ ର ଯୁfର ଆଭାସ,

ତ
ିକ

ା

ପଖର ଆଦି ତ ଲୀନ ନଦୀଗେଭ।
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ଶାrି ର ମହକ ମହାନଦୀ ପାଣି ।

ସG ତିର େଲଉଟା ଫଦ ଏ ମୂହୁ^,

ଆ

ହ
ାନ

ଗାhିବ ଫୁ¸ାର ଗଂଗାକୂଳ ଆସ।
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ପବନେର ଭାସି ଆେସ ବାଂସୁରୀର ସୁର,
ମେନପେଡ अଶ ପାେଶ କୀ^l େସ
ବୀରର।
େନୗକାର ଉଦର ନଦୀ ଗଭଚିରି,
ଟାଣିେଦଇ ଯାଏ, ସୀମା ବୀର ପରି।
ତରେଣ ଲଢଇ ଆେଗ କରି ଛାତି ,
ରଚି େଦଇ ଯାଏ ଭୁ ଲି ଭୟଭାrି ।
ମରୀଚି କା ଦି େଶ ସ ତନୁ ନଦୀ,
ଉମl ସୃ|ିକେର ବା`ବ େଯ ଗାଦି ।
ଆନେD ବି ଚେର ଜଳଚର େଯେତ,
ଖୁସିର ଲହରୀ ଛାେଡନାହY ସାେଥ।

େକେବ

େଦଖିନାହY

ନଦୀବଂଶ

अr.......

ଗାମ:- अନୁ ପଲା, ଗାମ.ପ:-ସାମrରାପୁର

ା

ବA କ୍:-ତି େ^ାଲ, ପି ନ୍:-୭୫୪୧୬୨
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ବ#ନା अତୀତ ମାତ ଏ ଦୃ |ାr,

ଇ
-ପ

ତ
ିକ

ଜି ଲAା:-ଜଗତସି ଂହପୁର

ଆ

ହ
ାନ

smrutiranjanbarik.smruti@gmail.com
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ତୁମ ଚିଠି
ଆଜି ବି ଆକାଶୁ ବରଷା ଝରି େଲ
ଲଫାପାେର ମନ ହେଜ

ସି େfଶର ତି ପାଠୀ

େପମ ପତରେର ତୁ ମ ସାiରରୁ
ପରି ଚୟ େମାର େଖାେଜ ।

କାଗଜ ଉପେର ଯାହା େଲଖିଥିଲ
ମନକୁ ହେଜଇ େଦଇ

ଓଠ ଥରି ଯାଏ ଆଖି ଭରି ଯାଏ

ଏଇ ଜୀବନକୁ ନି ତି ଜାଳି ବାକୁ

ପାଏନି ଉ^ର କି ଛି

ରହି ଛି େସ ସG ତି େହାଇ ।

ସଂା ହୀନ େସଇ େଗାଟିଏ ଶଵଦ
େସ ସବୁ ଶବଦ ଆଖିେର ପଡି େଲ
ମି ଳନ ସୀତ ବାେଜ
अଛୁଆଁ େବଳେର अେନକ ଦୂ ରେର
ଆେପ ଆେପ ଆଜି ଭିେଜ

ଆଜି ବି ଆକାଶୁ ବରଷା ଝରି େଲ
ଲଫାପାେର ମନ ହେଜ ।

ଆଜି ବି ଆକାଶୁ ବରଷା ଝରି େଲ
ଲଫାପାେର ମନ ହେଜ ।

କବି ର ଘର

ଇ
-ପ

ତ
ିକ

ା

କୁ hିେଲା େକର େଖାfା
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ତୁ ମକୁ ଭଲ ପାଉଛି ।

ଆ

ହ
ାନ

୭୦୦୮୩୧୫୦୪୦, ୮୦୧୮୬୪୬୭୦୪
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ଆପଣା େହବାର ଛଳନାେର
ତମକୁ ନ େଦଖି ଦେh ଚଳି ବା अସବ ସେତ !
େଯଣୁ ଆପଣା କରି େନବାର କଳା େମାର ନୁ େହଁ ନି ଜସ ,

ସଂଜୀବ କୁ ମାର
ଦାସ

େସ କଳା ତମଠୁ ଶି ଖି ମଁୁ େପାଖତ କଳାକାର I
ଏେବ ସମ`,ୁ , ଏପରି କି ଶତକୁ କରି ପାେର ଖୁବ ଆପଣାର I
କି ଛି କହି ବାର अଭି ପାୟ େନଇ େସଦି ନ ବଖାଣୁଥିଲି अତୀତର େକେତକଥା I
ତେମ କହି ଲ ଏ ସବୁ ର େରାମ¥ନ କାହYକି I
ମଁୁ ବାଧା େଦଲି ,କହି ଲି କହି ପକାଏ ଭିତେର ଯାହା କି ଛି अଛି I
ଆଉ ପଗଳଭ େହାଇ ସବୁ କି ଛି କହି ବା େବେଳ ତେମ ନି ରିେଖଇ େଦଖି ଥିଲ

ମଁୁ अଜାଣତେର େକାେଳଇ େନବାକୁ ଯି ବାେବେଳ ପାଇଥିଲି
ତମ ପଣତେର େମାର ସମଗ ସ^ା I
ତେମ ବି अତି ଆପଣାର େହାଇ େମା ମଥା ଆଉଁସିବାେବେଳ
ମଁୁ ସrପଣେର ନି ଜକୁ ସଜାଡି େନଇ ବସି ଥିଲି ଉଠି I
କାରଣ ଜାଣ?

ତ
ିକ
ଇ
-ପ
ହ
ାନ
ଆ

ଆଉ ଛଟପଟ େହାଇ ବାହାରିବାର ପେଚ|ା ନଥିଲା ତମଠି I

ା

େମାର ଛଳନାର ଜାଲ ଭିତେର ତେମ ସି ନା ଛDି େହାଇ ଯାଇଥିଲ
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େମାଠY େକଉଁ ସତର ଏକ ଝଲକ େକଜାଣି I
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ମଁୁ କି m ଏକ ନି ାପ ଯଣାେର ନି ଜକୁ ଦହି େହବାର अଭିପାୟ େନଇ
ଏକ अେହତୁ କ ଭୟେର ଜଜରିତ େହାଇ ନି ଜକୁ ଧି «ାରୁ ଥିବା େବେଳ
ତେମ ପାେଖଇ ଆସି କହି ଥିଲନି ଜକୁ ଏେତ େଦାଷୀ ମାନି ବାର अଛି କଣ ଆଉ !
अତୀତର େସଦି ନ ଗୁଡାକ ତମକୁ अନୁ ଶାସନର ରୁେର ବାjି ନପାରି ବାରୁ
ଚହଲି ଥିଲା ତମ ପାଦ ,ବାଟବଣା େହବା ସାର ଥିଲା ଯାହା I
ଏକ େଷାଡ଼ଶୀ ଠାେର ପଣୟ ଭିiା କରିବା ଭୁ ଲ ନଥିଲା ତମର ,ସବତଃ ବୟସର I
ଭୁ ଲ ମାନି ଯାହା ଧି «ାରି ଥିଲ ଏକ ନି ଳ, ପୁରୁଷାଥକୁ I
ମଁୁ ବୁ ଝି ଛି େସ େବଦନାର ସାରମମ,अନୁ ତ ଏକ ଯୁବ ପାଣର अrfାହ I
****
ମଁୁ ଇତଃ`ତଃ େହଲି , ବୁ ଝି ପାରି ଲିନି େକେତ େସ ଗୁଢ ରହସ !

କାରଣ, େମା ପତ ୀ ତ अହଂକାର ର ଏକ ଜୀବr अବତାର I
ଆଜି କି m ଛଳନାର ଜାଲେର ମଁୁ ତାକୁ ଗୁଡ଼ାଇ ତୁ ଡାଇ ବାjିବାକୁ ଗଲାେବେଳ

ଇ
-ପ

ତ
ିକ

ା

େସ େମାର େମାହ ଭ କରି ପାରିଛି ସି ନା I
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େମା େପୟସୀର अrରାତGା କଣ େମା ପତ ୀକୁ ଏେତ ମାଜl ତ କରି ପାରି ଛି !
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ାନ
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ଭଗବାନ,ୁ େଦଖିଛ କି?
ପଚାରି େଲ ଗୁରୁ...େହ େମାର ଶି ଷଗଣ !
ତୁ େମମାେନ େକହି େକେବ
ଭଗବାନ,ୁ େଦଖିଛ କି ...?

ନୂ ତନ କୁ ମାର
େବେହରା

ସବୁ ଶି ଷମାେନ ୟା' ତା' ମୁହଁକୁ अନାଇଁ
ଚାହଁୁ ଥାrି ଡବଡବ ଗୁରୁ, ଆଡକୁ
ଜେଣ ମାତ ଶି ଷ େହାଇ ଦhାୟମାନ
େବନି ହ`େଯାଡି ଼ ନମ ବି ନେୟ କହି ଲା
େହ େମାର ଚି ରପଜ
ୂ  ଗୁରୁେଦବ !

େସ ାନର ବେଳ अନୁ ଭବ କରି
ହୃଦୟେର େମାର େଦଖୁଛି ଭଗବାନ,ୁ
ଶୟେନ ସପେନ ଜାଗରେଣ ନି ରrର...।
ଶୁଣି ଶି ଷଗଣ କେଲ अ*ହାସ
ମି ଥାଚାରୀ େବାଲି େକହି େକହି କହି େଲ

ତ
ିକ

ା

ଗୁରୁ, ଆଗେର ନାନା अଭିେଯାଗ କରି

ଆ

ହ
ାନ

ଇ
-ପ

ଚକି ତ ବି ସG ି ତେର ପୁନରାୟ ପଚାରି େଲ ଗୁରୁ...
ବ ! େସ ଭଗବାନ,ୁ ପାରି ବ କି େଦଖାଇ ?
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େମା ସଖେର ଆମ ସମ`,ର ସଖେର
ଏେବ ଏହି ମୁହୂ^େର ନ କରି କାଳ ବି ଳa...
ଶି ଷଟି ପୁନ ଦୃ ଢତାର ସହି ତ କହି ଲା
ଆା ଗୁରୁେଦବ ପାରି ବି େଦଖାଇ...
େତେବ େଦଖାअ େସ ଭଗବାନ,ୁ ...
ଶି ଷଟି କହି ଲା... େସ ଭଗବାନ େମାର
ସ ୟଂ ଆପଣ ସେଖ େମା େହାଇଛrି ଉଭା..।
ଶି ଖାଇଛrି ଆପଣ େମାେତ...
" ଗୁରୁବହGା ଗୁରୁବl ୁ
ଗୁରୁେଦେବା ମେହଶରଃ,
ଗୁରୁଃ ସାiାତ୍ ପରଂବହG

ଆପଣ ସାiାତ୍ ଭଗବାନ େମା ଆଗେର
ଆପଣ,ୁ େମାର ଶତ େକାଟି ପଣାମ।
େସ ଭଗବାନ,ୁ େଦେଖ ମଁୁ
ପି ତାମାତା ଗୁରୁ ଗୁରୁଜନ, ହୃଦୟ ଭିତେର
ସବୁ ସାଥୀ ସହଚର ଜୀବଜଗତେର

ତ
ିକ

ା

" ସବ ଇଦଂ ଖଳୁ ବହG" େବଦର ପମାଣ

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

ପୁନ ମଁୁ अନୁ ଭବ କରୁଛି େହ ଗୁରୁେଦବ !
ଭଗବାନ,ୁ େଖାଜି େଖାଜି ଆଜି ଯାଏଁ
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ପାଇ ନାହଁ ାrି େକହି େଦଖି ବି ନାହଁ ାrି େକହି
େଯଉଁ ଭଗବାନ, କଥା ପଚାରୁଛrି ଆପଣ
 ସବବାପୀ
େସ ନି ରାକାର ନି ଗୁ ଣ
ସବ ବି ଦମାନ ସବମୟ କ^ା ରୂେପ अଛrି
ତା,ରି ଇିତେର ଏ ବି ଶ୍ଵ ବହGାhର
ସୃ|ି ିତି ପଳୟ ସବୁ କି ଛି େହାଇ ଚାଲି ଛି
ନି ଜ ଧାନ ଧାରଣାେର ଆଣି ଏକାଗତା
ଭଗବାନ,ୁ ପାଇବା ପାଇଁ ଯି ଏ ଯି ଏ
ନି ରବି ନ କେଠାର ସାଧନା କରି ଛrି
େସ ଭଗବାନ,ୁ ପାଇଛrି ାନ ମାଗେର
ଭxିଭାେବ ଆରାଧନା ଉପାସନାେର

ଧ|ତା ଥିେଲ େମାର କରି େବ ମାଜନା...।
ସାଧୁ ସାଧୁ...ଉସ େର କରି ସେaାଧନ
କହି େଲ ଗୁରୁେଦବ, ଶି ଷରୂେପ ଗୁରୁ ତୁ େମ
େଖାଲି େଦଲ େମା ାନ େନତ ଆଜି
ଆଉ େକେବ ପଚାରିବି ନି ଏ ପଶ ତୁ ମକୁ ...

ଇ
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ତ
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ା

ଭଗବାନ,ୁ େଦଖିଛ କି ...?

ଆ

ହ
ାନ

ବାରିପଦା
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ସଂବଲପୁରୀ
ବିଭାଗ
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‘ତେମ’
ଇ’’
ତେମ’ ଆରୁ ‘ତୁଇ

ପଁାଚ୍ ବଛର୍ ଉତାରୁ ଆଜି ଭୂ ମିକା ତାର୍ ସାଂଗ୍ ପାୟଲ୍ ସଂେଗ
ମୁେବଲ୍ ଥି କଥା େହଉେଛ। ଭୂ ମିକା କେହସି ,"କହ ତ େଲା ପାୟଲ୍,ତୁ ଇ
େଯନ୍ ପଁାଚ୍ ବଛର୍ ଆଗରୁ ଆମର୍ ଗଁ ା େନ ତର୍ ମାମଁୁ ଘେର ଚାର୍
ବଛର୍ ରେହଲୁ ,ଆେମ ଦୁ େହ ସାଂଗ୍ େହଉଥିଲଁା,େସ େବଳର୍ କଥା ଆରୁ
ଇହାେଦର୍ କଥା ଭିତ୍େର କାଣା ତେଫତ୍ ଲାଗୁେଛ ତେତ କହତ।
ପାୟଲ୍ କେହସି ,"େହrା କି ଛି ତେଫତ୍ ତ ନାଇଁ ଲାଗ୍ବାର୍ େଯ। ଖାଲି
ଆେମ ବଡ୍ େହଇ ଗଲାନ ଆରୁ ଯାହାର୍ ଗଁା େନ େସ ରହୁଛୁ ଁ । େହତ୍କି
ତେଫତ୍।" ଭୂ ମିକା କେହସି , "ଉହଁୁ ,अେଛ ତେଫତ୍। ଆେମ ଦୁ େହ ସାଂଗ୍

ବଲି ମାଏନ୍ ଧରି କଥା େହଉଥିଲଁା। େହେଲ, ଇହାେଦ 'ତେମ' ଟା 'ତୁ ଇ',
'ଆ େଲା', ଖା' େର, 'ପି ଇ େର' ବଲି କରି କଥା େହଉଛୁ ଁ ।" େତତ୍କର୍
ପାୟଲ୍ କେହସି ,"ହଁ େର। ଠି କ୍ କେହଲୁ । ଭାବ୍ ଆରୁ ସଂପକ ଟା ଦି ନୁ
ଦି ନ୍େକ େଯେତ ଗୁେହର୍(ଗଭୀର/ଘନି .) େହଉଥିସି, େହେତ ମାଏନ୍ ଟା

ା

ଭି ଜବର୍ େହସି ଆରୁ 'ତେମ' ଠାନୁ 'ତୁ ଇ' େହଇଯାଏସି ।"
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େହବାର୍ ପହି ଲ୍ ଦୁ ଇ ବଛର୍ ପାଖାପାଖି 'ତେମ', 'ଆସ', 'ଖାअ', 'ପି अ'

ଇ
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ତ
ିକ

ସେrାଷ କୁ ମାର

ହ
ାନ

अଦାବର

ଆ

ବଡ଼ କଦଳୀ ପାଲି, ତରଭା, ସୁବ#ପୁର
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ବି ଶାସୀ ନୁ अବି ଶାସୀ

େଛାଟ ଥିଲି ବହୁତ୍ ଭାବୁ ଥିଲି ଇ:ୁଲ େକ ଯି ବି କି m େମାେତ ମନ୍
ନି ଲାେଗ ଯି ବାର୍ ଲାଗି, େହେଲ ଭି ଯି ସି େମାର୍ ମାଆ ଲାଗ୍ ସି େଯ,
ମୁଇଁ ଇ:ୁଲ୍ ଯି ବାର୍ ସମି ୟା େନ କାDି କାDି ବ`ାନୀ ଉେଲଇ କରି
ଯି ସି। ରା`ା େନ େମାର୍ କି ଲାସ୍ ର ଛୁଆ ମାେନ ହସନ୍ େବେଲ ମଁୁ ଇ
କେଲ କେଲ ଯାଇ କରି କବାଟ ର୍ କୁ ନ୍ ହା ନ ବସି ଥିବି। ଇଆେଡ
କାDୁ ଥିବି ଆଉ ସି େଗନ୍ ବାହାରି ପଡୁ ଥିସି अଧା ପାଟିେକ ପଲାସି ଆଉ
େମାର୍ ସାେଟ ପୁଛି ପୁଛି ଉଦା େହଇ ଯି ସି। ଇଥିର୍ ଭି ତେର अଧା ପି ଟ୍ ଭି
ପକାସନ୍ େମାେତ େକବି ପକାେବ କି ଛି ନି କେହ କେଲ କେଲ ଥିସି।

ଯାଉଥିବି ଆଉ ଭାବୁ ଥିବି କି ବଡ େହେଲ ଆଉ ପଢି କି ନି ପେଢ
େବାଲି । େହrା ଭାବି ଭାବି ଯି ସି ଆଉ ଆଇସି ଇ:ୁଲ ନୁ ।
ଧୀେର ଧୀେର ବଡ େହଲି , ବ`ାନୀ ନୁ ଇ|ାଇଲ ବାଗ ଧରି ଲି ।
େଜrା अhା ନୁ ପଜାପତି ଉଡଲା ମୁଇଁ ଭି ଉଡ଼ଲି ,କାହାର ସଂେଗ ନାଇଁ
ମି େଶ ,ଏକଲା ରହୁଥିଲି ଖାଲି ପେଢ

ତ
ିକ

ା

ଦି େନ କାଣା େହଲା େଗାେଟ ଟୁ େକଲ େଟ ନୂ ଆ କରି ଆସଲା ଆଉ

ଇ
-ପ

ଲିା ଗଡ଼ତି ଆ
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ହି ....ହି ...ଏେଖନ୍ ଭାବ୍ େଲ ହସା ଲାଗ୍ ସି େମାେତ। ରା`ା େନ

ଆ

ହ
ାନ

େମାର ସାେ ମି ଶଲା ,ଆଘ କଥା ହୁଏ । ମଁୁ ଇ ଭି ତାର ସେ ଟିେକ
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ଟିେକ ମି ଶଲି , ଡ଼ର୍ ଲାଗୁଥିଲା ମି ଶ େକ ତାର ସାେ େକrା େଯ , େହେଲ ଭି ମି ଶଲି ,େସ
ତାର ସବୁ କଥା କେହ ,ମଁୁ କି m ନି କହୁଥିଲି ,ଧି େର ଧି େର ଆେମ େବଶି ମି ଶଲୁ ।
ସମି ୟା ପହି ଆଏଲା। ଲା| ବରଷ ଦି େନ ଛୁଟି ମାଗିକରି ଗଲା ଆଉ ଘରୁ ଆସଲା
କେହଲା େମାର ବି ହା ଠି କ୍ େହଇେଛ େବାଲି । େସ କେଲଜ୍ େନ କଥା ଲାେଗ ତାର ବର
ସାେ ଯାହାର ସାେ ଠି କ୍ େହଇଥିଲା |
େସ ଦି େନ କଥା ଲାଗୁଥିଲା େବେଲ ମୁଇଁ ଗଲି େହ ସମି ୟା େନ େବେଳ େମାେତ କଥା
ଲାଗ୍ େବାଲି କେହଲା ମୁଇଁ ଟିକିଏ କଥା ଲାଗଲି ତା ପେର କାଇଁ ଛୁଟି େହଲା ଗୁେଟ ସେଭଁ
ଘରେକ ଗଲୁ । ଦି େନ େଫାନ କରଲା ଆଉ କେହଲା େମାର ବି ହା ଭାିଗଲା େବାଲି ,
େହେତ େବେଳ ଭି େମାେତ ଭାରି ଖରାପ୍ ଲାଗଲା ସା ର ବି ହା ଭାିଗଲା େବାଲି । ତାର
ପେର ଆଉଦି େନ ଆଉ େଗାେଟ ସା େଫାନ କଲା ଆଉ କେହଲା ,େଯ େତାର ଲାଗି ପେର
ତାର ବି ହା ଘର୍ ଭାି ଗଲା କହୁେଛ । ଇଟା ଶୁଣଲି ଆଉ ଏତକି ନି ଜକୁ ଖରାପ୍ ଲାଗଲା

କାହାେକ ବି ଶାସ ନି କରି ପାେର ଜଲଦି ଥେର ନି ଶେହ ଥର ଭାବସି । ଇଟା େମାର ଗୁେଟ
େଛାଟ ଗପ ଆଏ । େଯନ୍ ଥି େଗାେଟ ବି ଶାସୀ ନୁ अବି ଶାସୀ େହଇ ଗଲି । ଯି ଏ ବି ଶାସ
େଦଲା େସଇ ହY ବି ଶାସ ଛେଡଇ େନଲା । ଆଜ ଭି ମୁଇଁ ବହୁତ ଭାବସି େସ ସବୁ କଥା

ଇ
-ପ

ତ
ିକ

ା

େନ।
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େଯ ତାେକ େପେହଲା ବି ଶାସ କର୍ ଲି ଆଉ େସହି ମେତ େଧାକା େଦଲା, େସ ଦି ନୁ ଆଉ

ଆ

ହ
ାନ

ସaଲପୁର
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ବୁ ଡ଼ି ଯିବା ନାମ୍ ନି ଷାନ୍
ଆେହା ପର୍'ଭୁ କାଳି ଆସୁନା
ତେମ ଜଗତର୍ ନାଥ ଜଗନ ାଥ
ସଁ ସାର୍'େକ ରiାକର ପର୍'ଭୁ େହା
ବୁ ଗିକରି ତୁ ମର୍ ନDିେଘାଷ ରଥ ।।

ବି ନା ଦୁ େସ ନି ରିହର୍ ପରାନ୍
େକେତ ଗଲାନ ସଁ ସାରୁ ଉଡି
ଯାହY େଦଖ୍'େଲ ଛାତି ପି ଟି ପି ଟି

ଆରୁ େକେତ େଦଖ୍'େଲ ପର୍'ଭୁ
ହାଏ ଲାଗ୍'ବା ତମର୍ ମନ୍
େକନ୍'ସି ଟା ଦରକାର୍ ନାଇଁ ନ ମେତ

ା

ନି अ ପେଛ ତମର୍ େଦଲା ସବୁ ଧନ୍ ।।
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କନ୍'ଦା ବୁ ବା କରୁଛନ୍ ରଡି ରଡି ।।

ହ
ାନ
ଆ

ଏତ୍'କି ଗୁେହର୍ କରୁେଛଁ ମୁଇଁ

ଇ
-ପ

ତ
ିକ

ଆନD ସାହୁ
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ପର୍'ଭୁ ଆଏଜ୍ ତମର୍ ପାହାତେଲ
ଇ ମୁନୁଷ୍ ଜାଏତ୍'େକ ଉଦ୍'ଧାର୍ କର
ଘାଏ ପର୍'ଭୁ ତମର୍ କୁ ର୍'ପା ବେଲ ।।

ତେମ ଏକା ସାହା ଭର୍'ସା େହେଲ
ପାଏମୁ ସେଭ ସଁ ସାେର ନୁ ଆଁ ଜୀବନ୍
ନାଇଁ େହେଲ ସାହା ତେମ ମୁସିଯିବା
ଇ ମୁନୁଷ୍ ଜାଏତର୍ ନାମ୍ ନି ଷାନ୍ ।।

ତ
ିକ

ା
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ସି େଲଟପରା,ସଇଁrଲା

ଇ
-ପ

ଜି -ବଲାୀର

ଆ

ହ
ାନ

େମା : ୯୩୩୭୨୭୨୪୬୨
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େଧାକା
ଝରଣାେଟ ହଇ ଝରିଗଲୁ ତୁ ଇ
ବାଏଲ୍ ହଇ ରହି ଗଲି ,
ଆଉ କାହାେକ ତୁ ଇ ଭିେଜଇ େଦଲୁ
ଶୁେଷ ମୁଇଁ ମରି ଗଲି ।
ହାତ୍ ଧରି ତୁ ଇ ଚାଲଲୁ କାହାର୍
ଦୁ ଇ ଛକି େନ େଦଲୁ ଛାଡ଼ି ,
ଫୁଲର୍ ବାେଟ ତୁ ଇ ପକାଲୁ ପାହା
କଁଟାର୍ ବାେଟ ଠି ଆ କରି ।

ଲୁ େହ ଭିଜୁ ଥିବାର୍ ଆଁଖିର୍,
ତୁ ଇ କାଏଁ ଜାନବୁ ମନର୍ ଦରଦ୍
ଥରଥରା କଲଜା ଛାତି ର୍ ।
ସପନ୍ ବି ଜଲାସି अଧାରାତି
ଚୁ େରଇ ଆଁଖିର୍ ଝୁମୁରା,

ା
ତ
ିକ
ଇ
-ପ

କअଁଲି ଛାତି େନ ମାରି ହୁରା ।

ରାି, ଝାରଖh

ଆ

ହ
ାନ

ପସନ ପୟାସ ଭୁ ଏ

େତାର୍ େଧାକା ମାରୁେଛ କେjଇ
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ଗୁନିଆଁ
ମେତ ଦି େନ େହଲା ଜର୍
ଗଁା େନ େଦଖାଲି ଗୁନିଆ ସତ୍
ଗୁନିଆଁ କେହଲା ତେତ ଲାଗିେଛ ନାଲ ତଳି ଆ ମସାନ୍
ମୁଇଁ କହି ଲି ଗୁନିଆଁ େକ
େକrି କମା ଟିେକ େଦଖ େମାର୍ ହାତ୍
ଗୁନିଆଁ କେହଲା ଆନ୍ ମଦ୍ କୁ କୁ ଡ଼ା ଗୁେଟ
ମୁଇଁ ବେଟଇ େନମୀ ନଇଦ୍ ତରାେକ
ମୁଇଁ ଆଣି ଲି କୁ କୁ ରା ମଦ୍

େହେଲ କୁ କୁ ଡ଼ା ମଦ୍ େନ ଯଦି ଜର୍ ଛାଡୁ ଥିେଲ
େକେଜ େଖାଲି ତା େହ ଡାxର ଖାନା।

ଗଁା େମାର୍ େକେତ ବି ଶାସ ଇ େଦବତା ଭୂ ତ୍ ଗୁନିଆଁ

ତ
ିକ
ଇ
-ପ
ଆ

ଗୁନିଆଁ କହୁେଛ ମେତ େହଳା ଥhା ଜର୍

ା

ଗୁନିଆଁ େକ ଦି େନ େହଲା କଫ୍ କଫି ଜର୍

ହ
ାନ

ବୃ ଷଭ ଥପା
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ଗୁନିଆଁ େତା ମଦ କୁ କୁ ଡ଼ା େନ କରି େନଶି ସେତ ବେନ
ତାର େବଲ୍ େକ େକrା
ନାଇ ହଉେ ବେନ
ଆମର ଗଁା େନ ସେଭ ମଲୁ େକେଡ ଦୁ ଃେଖ
ଇେନ େସ ଗୁନିଆଁ ପଡ଼ି େଛ ସୁେଖ।

ତ
ିକ

ା
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ପଲl ମାଲ୍,

ଆ

ହ
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ବଲାୀର

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

Aahwaan.com

234

ଆହାନ ଇ-ପତି କା, ଷଡ଼ଦଶ ବଷ, ସମ ସଂଖା, ଜୁ ଲାଇ ୨୦୨୧

Magazine Downloaded from www.aahwaan.com

ମିଛର୍ ଡେରନ୍
ମି ଛର୍ ଡେରନ୍ ହେଜଇ ଦଉେଛ
ଦୁ ନି ଆଁ ନୁ ସତର୍ ଶବଦ୍
ସେଥ େସ ଧର୍'ତୀର୍ ଆକାଶର୍ ମଝି
ମି ଲନର୍ କଁଟା ପସ୍'ରାର୍ ହଦ୍.....!
अହଁ କାର୍ ଧୁକା ଯାଇେଛ ମାଡ଼ି
ଖରାପ୍ ଆଏଲା ହମି ସାରି
ଭଲ୍ ତ ଲୁ କି ବସ୍'ଲା ନ
ମି ଛର୍ ଡେରନ୍ େକ ଆସ୍'ରା କରି .....!

ସମି ଆଁ ସେଥ ଛାଡ଼୍'ଲା ରଡ଼ି
ସଂପକର୍ ଜନ୍ ଲୁ କ୍'ବାର୍ ଲାଗି
ଉଆଁସର୍ ମନର୍ ଲାଗ୍'ଲା ଧାଡ଼ି .....!
ଆଗ୍'େକ ଆଗ୍'େକ ବଢ଼୍'ଲା ଲୁ କର୍
େଗାଡ଼୍ ଘି ଚୁେଛ ମି ଛର୍ ଛାପ୍

ା
ତ
ିକ

ବେଢ଼ଇ ଦଉେଛ अନି ଏର୍ ହଁ ାତ୍.....!

ଇ
-ପ

ବି ଶନାଥ ଭୁ ଏ

ସମାଜ୍ ଆଏଁଖ୍ େକ ଖାପି କରି

ଆ

ହ
ାନ

େକଶାଇପାଲି, ଭଟଲି ଜି ଲAା - ବରଗଡ଼, େମା-୯୬୬୮୮୭୮୫୮୮
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ସାଖି ଚକାଆଁଖି
କି ଏ ଜାନି େଛ କାଏଁ ବାଟର କଥା
ଯଦି ବନା େହଲୁ େହଇ ଯି ବୁ अଥା
ବାଟେକ ଜନା ତ ସଭୁ ,
େଥେବ େଥେବ ଚାଲ େଦଖି ଚାହY କରି
ଉବାଟିଆ କଁଟା ରଭୁ ।
ଆଏବାର ଜି ବାର ଗୁେଟନ ବାଟ
େକେତ େବେଲ ବୁ େଲନ େକେତେକ ଛାଟ
ଜି ବନ अମୁଲ ମୁଲ,

ଚଢା ଭକତି ର ଫୁଲ।
ମାଆଁର ବୁ ଆର ଯୁକତି ର େବେଲ
ବି ଧାତା ଲି ଖିେଛ ନ ଯାହା କପାେଲ
େହତୁ ରୁ ମି େଲ େକଁ ଜହ,
ଛୁେଛଁ ଧଁା ଧୁପା ଫଲସା ତି ନ େଢଁଟି

ପଛ ପଡେଲ େନ ପଚରନ ମାଏକି

ା
ତ
ିକ
ଇ
-ପ

େକଁ ଗୁତା ଉଚାର ଚାଲୁ ଥା ବହଁ କି

ଆ

ସୁରୁଜାଳ

ହ
ାନ

ମେନାରsନ

ଯି ଏ ଯାହା ଭିଲ କହ।
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ଇ ଦୁ ନି ଆଁର ସଭାବ,
ଆଇଛୁ ଏକଲା ଯି ବୁ ଛୁଛା ହାେତଁ
अଭାେବ େନ ରେହ ଭାବ।
ଆଉଛୁ ଯାଉଛୁ ଇଟା ଲାଗି ଥିବା
ବାଟ କଥା ବୁ ଝ ନାଇଁ େହଇ େଭବା
େଯrା ନାକର ପବନ,
ଗୁରୁ ହାତ ଧରି େନେବ ପାଇ କରି
ପାେହଁ ପଡ ପଏରନ।
ଧରେସଁ ଧରେସଁ ଆଇଛୁ ଉତରି
େହ ବାେଟ େଲଁେହଟି େଫର ଯି ବୁ ଫିରି
ଜି ବନ ମରନ େଖଲ,

ଦୁ ଇ ଘଡି ଆ ଇ େବଲ।
ଲି अଁବିେଟା େପାକ ଖଏେଖନା ନାେଲ
ରୁଆଁ ଠି ଆ ଦି େହଁ ଥେର େଦଖି େନେଲ
ଜନମି େଲ ଗଲା ସରି,
ବାଟେକ ସୁରତା ସାଖି ଚକାଆଁଖି

ଇ
-ପ

ତ
ିକ

ା

େସ କଥା େକ अନସରି ।
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अନମାନ କର ଉଦୁ େଛ ବୁ ଡୁ େଛ

ଆ

ହ
ାନ

अଇଁଲାପାଲି ଧମା ସaଲପୁର
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ଶୀକାରୀ
(ଭାଗ ୧୦ )
କୁ େରବୁ ଟା ମାେନ ଇଠାେନ େସଠାେନ
ଭନା ବଗିର୍ ବଢ଼ି େଛ,
େଧାପ୍ ଫଫ ର୍ ଫୁଲମାେନ େକେତ
ଖୁପା ବାଗିର୍ ଫୁଟିେଛ ।
ବନ୍ ମଳି ବଳି ମହକି ମହୁଳି
େଲେଖ ବାସା ଆସୁେଛ,
ନାକ୍ ଭିତେକ େନେଲ ବାବୁ ଢୁ େକ

ଏrା କହଁ ର୍ ମଳି ଗେଛଁ େକେଭଁ
େନଇଁ ପअ ମାହାଲି ଆ,
ଇଟା ପେର ଇନ ସ`ା ସୁDର୍
କହଁ ର୍ ଆ ଜିA ଆ ।
ସାଗୁଆ ପତର୍ ପୁରା େଫେ¸ରା

ା
ତ
ିକ
ଆ

େଭରୁ କଲା ରହି େଛ ।

ଇ
-ପ

ଭନାମାେନ ପୁରା ଇତରା େସତରା

ହ
ାନ

େଦବଦ^ ସନ୍ସ୍

ଲaାଲaା େଯ ଲମି େଛ,

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

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

ମଁୁ ଡ଼୍େକ ରଟ୍ କରୁେଛ ।
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େଲେଖ ଠି ଆଠି ଆ अେଛ,

ଲେଗଇେଛଁ ଶର୍ ଟିପି,

ତାର୍ ପାେଖ ଗୁେଟ ସେତ ମୟୁର୍ କଁା

ଆର୍ ତାର୍ ସାେ େକେତ କଡ଼ା ବି ଷ

ଲୁ କି କରି ରହି अେଛ ।

ବାଟY େଦଇେଛଁ ଚି ପି ।

ବେନ କରି େଫର୍ ଆଁଖ୍ େରତି କରି

ଗୁଖା ନାଗ ବକସ୍ ବି ଷ

େଦଖYA େଫର୍ ତ ପେଟ,

ରି ସG ି ଗଛର୍ ଛାଳି ,

ହରି ଣର୍ କାନ୍ ବାଗିର୍ ଦି ଶୁେଛ

ତାର୍ ସାେ େଫର୍ ହହଁ କି ଆର

ତାର୍ ସାେ ଆର୍ ପେଟ ।

ଗଛର୍ ମି ଶିେଛ ତାଲY ।

ଖାଖଁୁ ଧନୁ କାଢ଼ି ହାେତ ତ ଧଲl Ó

ଦୁ ହି ଟାେକ ପୁରା ମି େଶଇ ରଖYA

ବାହାର୍ କଲl Ó ଶର୍,

ତି Dିନ୍ ତି ନାତ୍,

େଜନ୍ ଶର୍ ମୁଇଁ ଝୁ ରY ପାଇଥିଲY

େଫର୍ କଡ଼ା ବି ଷ ଆର୍ ତ ଦୁ ଇଟା

େହଇେଛ ଆଜ୍ ବତର୍ ।

େବଇମାନି , ହୀନଜାତ୍ ।

ଶର୍ ନୁ େହେସ େହା ଲୁ ହା ଖେଣ ଆଏ

ହୀନ୍ଜାତ୍ େବେଲ अଛି ଆ ଗେଛ୍କ

ପାଇଥିଲY ମାଛ୍ ଆନି ,

େନଇଁ କେହବାର୍ ମୁଇଁ,

କଉଁଟ ବୁ ଢ଼ା େହ ମାଛ୍ ଧରି ଥିଲା

େଜନ୍ ଗଛର୍ କି ସବୁ େବେଲ ହୀନ୍

ଆନି ଥିଲY ବଡ୍ ଜାନି ।

ବୁ fି ରହି ଥିସି କୁ ହି ।

ବଡGାଛ୍ ଆଏ କାଟAା ପେର ତ

ନି ଚ୍ ଭାବ ାର୍ ଗେଛ୍କ କହୁେଛଁ

ପାଏଲY ତାହାର୍ େପେଟଁ,

ହୀନ୍ଜାତ୍ ଗଛ୍ େବାଲି ,

ଲୁ ହାଖଣ୍ େଦଖି ଲୁ େଭ ରଖିଥିଲY

ଦୁ ଇ ଜି ଭିଆ େଯ ପତର୍ ରେହସି

ଜାନଲଁ ଇଟାତ େହଟା ।

ଭିତର୍ ବାହାର୍ େଖାଲି ।
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ତ
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ା

ପୁରା ତ ପାଏନ୍ େଚାକ୍ ନି ଶି େନଲY
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ଆ

ହ
ାନ

(ଆଗେକ)
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ଭଗବତ୍ ାନ
ଓଁ ନମଃ ଭଗବେତ ବାସୁେଦବାୟ!
ନାରାୟଣଂ ନମ:ୃତଂ ନରଂେଚୖ ବ ନେରା³ମଂ
େଦବୀଂ ସରସତୀଂ ବାସଂ ତେତାଜୟ ମୁଦିରେୟତ୍ ।
ମୁକଂ କେରାତି ବାଚାଳଂ ପୁଂ ଲ¼ୟେତ ଗିରିଂ
ଯକପା ତମହଂ ବେD ପରମାନD ମାଧବଂ ।
ନି ଗମକ}ତେରାଗଳିତଂ ଫଳଂ ଶୁକମୁଖାଦମୃତଦବସଂଯୁତମ୍ ।
ପି ବତ ଭାଗବତଂ ରସମାଳୟଂ ମୁହୁରେହା ରସି କା ଭୁ ବି ଭାବୁ କାଃ
।।

ମହାପୁରାଣର

୫ମ

:j

ବି ଷୟସୂଚୀ

ଏବଂ

अଧାୟଗତ ସାରାଂଶ ଶୀମÕାଗବତ
ସଂ:ରଣେର

୫ମ

ମହାପୁରାଣର
:j

ବି ଷୟେର

୧୨ଟି

:j

ସବି `ୃତ

ମଧରୁ
ବି ବରଣ

ଏହି
ପଦାନ

କରାଯାଉଛି । ପମ :jର ବି ଷୟ ସୂଚୀଠାରୁ ଆର କରି ସବେମାଟ

ପମ :j - ୨୬ ଟି अଧାୟ (ାନ)
ଆହାନ ଇ-ପତି କା ସ!ୂ # ନି ଃଶୁ% ବି ତରଣ େହତୁ ଡା େଜାତି ପସାଦ ପ*ନାୟକ, -ାରା ପତି .ି ତ ଓ ପକାଶି ତ

ତ
ିକ

ହ
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ଇ
-ପ

ଆନେD କର ସୁଧା ପାନ। େଯେଣ ପାଇବ ଦି ବ ାନ । ।

ଆ

ସହେଦବ ପଧାନ

ପି ୟ ପାଠକବୃ D - ଭାଗବତରୂପୀ अମୃତ ପାନ କରି ବା ହୁअm ।

ା

୨୬ଟି अଧାୟର ସାରାଂଶ ଏଠାେର ବ#ନା କରାଯାଉଛି । େତଣୁ େହ
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ଭାଗବତର ୩ୟ ଲiଣ
ସଂଖା
୧

अଧାୟ

ପଥମ

ବି ଷୟ ବ`ୁ

ମନୁ ପୁତ ପି ୟବତରାଜ ଚରି ତ – ୧୦ ପୁତ ନାମ ବ#ନ, ସସି jୁ ଓ

ସଦୀପ ବ#ନ ।
୨

ଦି ତୀୟ

अଗି ଧ ଚରିତ - अରୀ ପବ
ୂ ଚ
 ି ^ି ସହ ବି ବାହ ଓ ନାଭି ଆଦି ୯ ପୁତର

ଜନG ।
୩

ତୃ ତୀୟ

ନାଭିରାଜା ଚରି ତ, ଋଷଭ अବତାର ।

୪

ଚତୁ ଥ

ଋଷଭ େଦବ, ରାଜ ଶାସନ - ଇD, ପରାଜୟ ।

୫

ପମ

ପୁତମାନ,ୁ େମାiମାଗ ଉପେଦଶ େଦଇ ଋଷଭ େଦବ,ର अବଧତ
ୂ

ଦୀiା ଗହଣ ।
୬

ଷ.

ଋଷଭ େଦବ, େଦହତାଗ – କ#ାଟ େଦଶର କଟୁ କ ଗିରିେର अନଳ

୭

ସମ

ଭରତ ଚରି ତ - ପତ ୀ ପଜନୀଠାରୁ ପାପୁତ ଜନG ।

୮

अ|ମ

ଭରତ, ମୃଗେଯାନି ପାି - ଆଦି ଭରତ ଚରି ତ – ମୃଗରୂେପ ଜନG ।

୯

ନବମ

ବାହGଣ କୁ ଳେର ଭରତ, ଜନG – ଜଡ଼ ଭରତ ଚରିତ ।

୧୦ ଦଶମ

ଜଡ଼ ଭରତ ଓ ରାଜା ରହୁଗଣ, ସaାଦ - ବି ମାନ (ସବାରୀ) ବହନ,

ଦାଦଶ

ଋହୁଗଣ ଓ ଜଡ଼ ଭରତ, ପେଶା^ର ।

ତ
ିକ

୧୨

ଇ
-ପ

ଋାଜା ରହୁଗଣ,ୁ ଜଡ଼ ଭରତ, ଉପେଦଶ ।

ହ
ାନ

ଏକାଦଶ

ଆ

୧୧

ା

ରହୁଗଣ, iମା ପାଥନା ।
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୧୩ ତେୟାଦଶ ଭବାଟବୀ ବ#ନା ଏବଂ ରହୁଗଣ, ସଂଶୟ େମାଚନ ।
୧୪ ଚତୁ kଶ

ଭବାଟବୀ ବ#ନାର |ୀକରଣ - अରଣରୂପି ଭବସଂସାର ମଧେର

ମାନବର ସଂସାର ଜsାଳ ବି ଷୟାଦି କମର ବ#ନା ।
୧୫ ପଦଶ

ଭରତ ବଂଶାନୁ ଚରିତ – ୩ୟ ପୁତ ସୁମତି ଠାରୁ ଶତଜି ତ ପଯr

ବଂଶାନୁ ଚରି ତ ବ#ନ ।
୧୬ େଷାଡ଼ଶ

ଭୁ ବନେକାଷ ବ#ନା – ବି ଭିନ ଦୀପ, ସମୁଦ ଓ ପବତ ଗୁଡ଼ିକର ବି `ାର

ବ#ନ ।
୧୭

ସଦଶ

ଗା, ପାକଟ ଓ ଶି ବକୃ ତ ସ,ଷଣ `ୁତି ।

୧୮

अ|ାଦଶ

ଭୁ ବନେକାଷ ବଷେଦବତା `ୁତି ନା ମ – ବି ବିଧ ବଷ (ମହାେଦଶ)ର

ବ#ନ ।
୧୯

ଉନବି ଂଶ

କି ଂପୁରୁଷ ବଷ ଓ ଭାରତବଷ (ଜaଦୀପ)ର ବ#ନ ।
अନ ଷଟ୍ ଦୀପ, ସମୁଦ ତଥା େଲାକାେଲାକ ପବତର ବ#ନ ।

୨୧

ଏକବି ଂଶ

େଜାତି କ ସୂଯ ରଥମhଳ ବ#ନ - ସୂଯ ,ର ରଥ ଓ ଗତି ବ#ନ।

୨୨

ଦାବି ଂଶ

ବି ଭିନ ଗହ,ର ିତି ଓ ଗତି ବ#ନ - େକଉଁ ଗହର ଗତି କାଳ େକେତ,

ତାହା ବ#ନ ।
୨୩ ତେୟାବି ଂଶ ଶି ଶୁମାର ଚକ ବ#ନ - ଧବାନ - ଗହ ଓ ନiତମାନ,ର अବିତି

ତ
ିକ

ଆ

େଲାକେର କଦ ବା ସପମାନ,ର ବାସାନ ବ#ନ ।

ଇ
-ପ

ଋାହୁ ପଭୃ ତି , अବିତି ଓ अତଳାଦି େଲାକଗୁଡ଼ିକର ବ#ନ - ପାତାଳ

ହ
ାନ

୨୪ ଚତୁ ବlଂଶ

ା

ବ#ନ ।
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୨୫ ପବି ଂଶ

ସଂକଷଣ େଦବ, ମାହାତG, ପସ ଓ `ୁତି ।

୨୬ ଷଡବି ଂଶ

ବି ଭିନ ନରକଗତି ବ#ନ । ୨୮ ଟି ନକ ବି ଷୟେର ବ#ନ ।

୫ମ :j अଧାୟଗତ ସାରାଂଶ
ପଥମ अଧାୟେର ସାୟୂବ ମନୁ , ପୁତ ପି ୟବତ, ଚରିତ ବ#ନା କରାଯାଇଛି ।
ପି ୟବତ, ବି ଷୟ େବୖ ରାଗୀ ଥିବାରୁ େସ ରାଜ କାଯେର ଆଗହ ପକାଶ ନ କରିବାରୁ ପି ତା
ସାୟୁବ ମନୁ , ବହGା ଓ ଗୁରୁ ମହଷl ନାରଦ, ପବ^ନା କେମ େସ ରାଜ ଭାର ତୁ ଲାଇବା
ନି ମେr ସତ େହାଇଥିେଲ। ଏହି अଧାୟର େଶªାକ ୧୩ ରୁ ୧୮ ମଧେର ପି ୟବତ,
ପତି ବହGା, ାନବାଣୀ ପଦାନ ବି ଷୟ ବ#lତ। ମଣିଷ ବା अନ ପାଣୀ କି ପରି ସଂସାର
ମାୟାେର अj ଭାେବ ଭମୁଥାଇ ତାହା ବ#lତ। ପରି େଶଷେର ସାୟୂବ ମନୁ ପୁତ
ପି ୟବତ,ୁ ରାଜଭାର ସମପl

େଦେଲ ଏବଂ ଗୃହାଶମରୂପୀ େଭାେଗାରୁ ନି ବୃ^

କି ଛି ଦି ନ ପେର େସ ବି ଶକମା ପଜାପତି , ଦୁ ହି ତା ବହlଷGତୀ,ୁ ବି ବାହ କେଲ।
ତା,ର ୧୦ଟି ପୁତ ଓ ୧ଟି କନା ଜନG େହେଲ। କନା ନାମ – ଉଜସତୀ (ଯି ଏ କି ଶୁକର
ପତ ୀ)। ଶୁକ ଓ ଉଜସତୀ, କନା େଦବଯାନୀ। ପି ୟବତ, ୧ମ ପତ ୀ ବହlଷGତୀ, ୧୦ଟି
ପୁତ - अଗୀଧ, ଇଦGଜି ହ (ଯାହା,ର ଶି ବ ଆଦି ୭ ପୁତ), ଯବାହୁ (ଯାହା,ର ପାରି ଭଦ

ତ
ିକ

ା

ଆଦି ୭ ପୁତ), ମହାବାହୁ/ମହାବୀର (ବହGଚାରୀ), ହି ରଣେରତା (ଯାହା,ର ବସୁଦାନ
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େହେଲ।

ଇ
-ପ

ଆଦି ୭ ପୁତ), ଘୃତପୃ. (ଯାହା,ର ମଧୁରହ ଆଦି ୭ ପୁତ), ସବନ (ବହGଚାରୀ),

ଆ

ହ
ାନ

େମଧାତି ଥି (ଯାହା,ର ପବମାନ ଆଦି ୭ ପୁତ), ବତି େହାତ (ଯାହା,ର ଧାତକି ଆଦି ୭
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ପୁତ) ଓ କବି (ବହGଚାରୀ)। ପି ୟବତ,ର ୨ୟ ପତ ୀ (ଯାହାର ନାମ ଦି ଆଯାଇ ନାହY) ,ର
୩ ପୁତ – ଉ^ମ, ତାମସ ଓ େରୖବତ ।
ଏହି अଧାୟେର ସସି jୁ ଭି ତେର ସଦୀପ ବି ଷୟ ବ#ନା କରାଯାଇଛି , ଯଥା iାର ସମୁଦେର ଜaଦୀପ, ଇiୁରସ ସମୁଦେର ପAiଦୀପ, ସୁରା ସମୁଦେର ଶାଳGଳୀ ଦୀପ,
ଘୃତ ସମୁଦେର କୁ ଶଦୀପ, iୀର ସମୁଦେର େକୗଦୀପ, ଦଧି ସମୁଦେର ଶାକଦୀପ ଓ ମଧୁର
ଜଳ ସମୁଦେର ପୁରଦୀପ। ପେତକ ପବ
ୂ ବ
 ^ ୀ ଦୀପଠାରୁ ପରବ^ ୀ ବହି ଃ ଦୀପର
ଆୟତନ ଦୁ ଇଗୁଣରୁ अଧି କ, କି m ପେତକ ସମୁଦର ଆୟତନ ତାର ଭିତର ଭାଗ ଦୀପ
ସହ ସମାନ ।
ଦି ତୀୟ अଧାୟେର ପି ୟବତ,ର ୧ମ ପୁତ अଗୀଧ ଚରି ତ ବ#ନା କରାଯାଇଛି ।
ଜaଦୀପେର ପି ୟବତ,ର ୧ମ ପୁତ अଗୀଧ ପଜା ପାଳନ କେଲ। େସ अରୀ ପବ
ୂ ଚ
 ି ^ିକୁ
ବାହାେହେଲ।

ଏଠାେର

अଗୀଧ,

ଦାରା

अପସରା

ଜଣ,ର

େସୗDଯ

ବ#ନ

ପତି ରୂପା), ହରି ବଷ (¤ୀ ଉଗଦଂ|ୀ), ଇଳାବୃ ତ (¤ୀ ଲତା), ରମକ (¤ୀ ରମା),
ହି ରଣGୟ (¤ୀ ଶାମା), କୁ ରୁ (ପତ ୀ - ନାରୀ), ଭଦଶ (¤ୀ ଭଦା) ଓ େକତୁ ମାଳ (¤ୀ
େଦବବୀତି ) । अଗୀଧ ସବଦା अପସରା ସହ ସୁଖ େଭାଗବି ଳାସେର ଲୀ ରହୁଥିେଲ ।
ତା,ର େଦହାr ପେର ନାଭି ଆଦି ୯ ଭାଈ ଉପର ବ#lତ େମରୁେଦବୀ ଆଦି ୯ ଜଣ ଝି अ,ୁ

ତ
ିକ

ା

ବି ବାହ କେଲ ।

ଇ
-ପ

ତୃ ତୀୟ अଧାୟେର ରାଜା ନାଭି, ଚରିତ ବ#lତ । ନାଭି ଓ େମରୁେଦବୀ, ସrାନ

ଆ

ହ
ାନ

ନ େହବାରୁ ଯ କରି ବାରୁ ଭଗବାନ ଋଷଭେଦବ अବତାରେର ପୁତରୂେପ ଯରୁ
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ଆବି ଭାବ େହେଲ ।
ଚତୁ ଥ अଧାୟେର ଋଷଭେଦବ, ରାଜଶାସନ ବି ଷୟ ବ#lତ। ଋଷଭ, ପତ ୀ
ଜୟrୀ ଏବଂ ୧୦୦ ପୁତ – େଜ. ପୁତ ୧ ଭରତ (ପତ ୀ ପଜନୀ), ୨ କୁ ଶାବ^, ୩
ଇଳାବ^, ୪ ବହGାବ^, ୫ ମଳୟ, ୬ େକତୁ , ୭ ଭଦେସନ, ୮ ଇD ବ, ୯ ବି ଦଭ, ୧୦
କୀକଟ – ତା ପେର ନବେଯାେଗଶର – ୧୧ କବି , ୧୨ ହରି , ୧୩ अrରି i, ୧୪ ପବୃ f, ୧୫
ପି Öଳାୟନ, ୧୬ ଆବି େହାତ, ୧୭ ଦମିଳ, ୧୮ ଚମଶ, ୧୯ କରଭାଜନ (ଯାହା, ବି ଷୟେର
୧୧ଶ :jେର ବ#lତ) ଏବଂ अବଶି | ୮୧ ପୁତ େବଦ ବାହGଣ ।
ପମ अଧାୟେର ଋଷଭେଦବ,ର ନି ଜ ପୁତମାନ,ୁ ଉପେଦଶ ଏବଂ अବଧତ
ୂ ବୃ ^ି
ଗହଣ ବି ଷୟ ବ#ନା କରାଯାଇଛି । ଏହି अଧାୟେର ଋଷଭେଦବ ପୁତମାନ,ୁ ବହG ାନ
ପଦାନ କରି ଜୀବନର େଶଷ ସମୟ अଜଗର ସପ ପରି ଏକ ାନେର ହY ରହି ସମ`
ପକାର ପକି ୟା ଯଥା ଖାଦଗହଣ, ମଳମୂତ ତାଗ, ଶୟନ ଇତାଦି ସ!ାଦନ କରୁଥିେଲ ।

ନି ରrର ବି ଷୟେଭାଗ अଭିଳାଷ କରିବା ଫଳେର ନି ଜର ବା`ବି କ େଶୟ ବି ଷୟେର
ଚି ରକାଳ अ େହାଇ ରହି ଥିବା େଲାକ,ୁ ଋଷଭେଦବ अସୀମ କରୁଣାପରେବଶ େହାଇ
अଭୟ ଆତGତ^ର ପକୃ ତ ସରୂପ ବୁ ଝାଇ େଦଇଥିେଲ ଏବଂ ସୟଂ ନି ରrର अନୁ ଭବ
େହଉଥିବା ଆତGସରୂପ ଉପଲÁ କରି ସକଳ ପକାର ତୃ

ାରୁ େସ ମୁx ଥିେଲ।

ତ
ିକ

ା

अrକାଳେର ଋଷଭେଦବ େଯାଗୀମାନ,ୁ େଦହତାଗର ବି ଧି ଶି ଖାଇବା ନି ମେr ନି େଜ
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ଷ. अଧାୟେର ଋଷଭେଦବ, େଦହତାଗ ବି ଷୟ ବ#ନା କରାଯାଇଛି ।

ଇ
-ପ

େଦହତାଗ କରି ବାକୁ ଚାହYେଲ। େସ ନି ଜର अrଃକରଣେର अେଭଦରୂପେର ିତ

ଆ

ହ
ାନ

ପରମାତGା,ୁ अଭିନ ରୂପେର ଦଶନ କରି ବାସନାମାନ,ର ବୃ ^ିରୁ ମୁx େହାଇଗେଲ ଏବଂ
ଆହାନ ଇ-ପତି କା ସ!ୂ # ନି ଃଶୁ% ବି ତରଣ େହତୁ ଡା େଜାତି ପସାଦ ପ*ନାୟକ, -ାରା ପତି .ି ତ ଓ ପକାଶି ତ
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ତାଗ

କରି େଦେଲ।

ବନେର

ବୁ ଲୁ ଥିବା

ସମୟେର

ଝsାବାତେର ବାଉଁଶେର ବାଉଁଶ ଘଷି େହାଇ େଯଉଁ ଦାବାଗି ଜାତ େହଲା, େସହି अଗି
ଋଷଭେଦବ, ଶରୀର ସେମତ ସ!ୂ# ବନଟିକୁ ଜାଳି ଭସG କରି େଦଲା ।
ସମ अଧାୟେର ଋଷଭ, େଜ. ପୁତ ଭରତ, ଚରି ତ ବ#ନା କରାଯାଇଛି ।
ଭରତ ବଡ଼ ଭଗବତ୍ ଭx ଥିେଲ। ପି ତା ଋଷଭେଦବ, ଆାନୁ ସାେର େସ ବି ଶରୂପ,
କନା ପଜନୀ,ୁ

ବି ବାହ କେଲ। ତାମସ अହଂକାରରୁ େଯପରି ଶାଦି ପାୋଟି

ଭୂ ତତନGାତ ଉ×ନ ହୁଏ, ପଜନୀ, ଗଭରୁ େସହି ପରି ୫ ପୁତ ଧମ
ୂ େକତୁ , ସୁଦଶନ, ସୁମତି ,
ରା|ଭୃ ତ ଓ ଆବରଣ ଜନG େହେଲ । େସମାେନ ସବୁ ଦୃ |ିରୁ ଭରତ, ସମାନ ଥିେଲ ।
ଏହି ବଷ(ଭୂ ଖh)ର ନାମ ପଥେମ अଜନାଭବଷ ଥିଲା; ରାଜା ଭରତ, ସମୟରୁ ହY ଏହାର
ନାମ ‘ଭାରତବଷ’ େହଲା ।
ମହାରାଜ ଭରତ ଥିେଲ ବହୁ । େସ ପଜାବଳ ଥିେଲ । େସ ବି ଭିନ େଛାଟ ବଡ଼

ପାରÁ iୀଣ େହବା ଜାଣିପାରି

ନି ଜ ସ!^ି ପୁତମାନ, ମଧେର ବାtିେଦଇ

ପୁଲହାଶମକୁ ଚାଲି ଗେଲ । େସ ଭଗବତ୍ ାନ ଓ ପରମପଦ ପାି ଇଛା କରି ବନେର
ତପଃ ଆଚରଣ କରିବାକୁ ଲାଗିେଲ ।
अ|ମ अଧାୟେର ଭରତ କି ପରି ମୃଗେମାହେର ପଡ଼ି ମୃଗେଯାନି ପା କେଲ େସହି

ତ
ିକ

ା

ବି ଷୟ ବ#ନା କରାଯାଇଛି । ଥେର ଭରତ ଗhକୀ ନଦୀେର ସାନ ସାରି ନି ତେନୖ ମି^ିକ
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ଯ କରୁଥିେଲ । ଯକମ ଫଳରୁ ତା,ର अrଃକରଣ ଶୁf େହାଇଗଲା । ତା,ର

ଇ
-ପ

ତଥା େଶୗଚାଦି अନ ଆବଶକ କୃ ତ େଶଷ କେଲ। ତା ପେର ତି ନି ମୁହୂ^ ନଦୀେସାତ

ଆ

ହ
ାନ

ପାଖେର ବସି ରହି ପଣବ ଜପ କେଲ। ହଠାତ୍ େସ େଦଖିେଲ େଯ ଏକ ମୃଗୁଣୀ ପାଣି
ଆହାନ ଇ-ପତି କା ସ!ୂ # ନି ଃଶୁ% ବି ତରଣ େହତୁ ଡା େଜାତି ପସାଦ ପ*ନାୟକ, -ାରା ପତି .ି ତ ଓ ପକାଶି ତ
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ପି ଇବା ପାଇଁ ନଦୀ କୂଳକୁ ଆସି ବା ସମୟେର ନି କଟେର ସି ଂହଟିକୁ େଦଖି ଡରି ପାଣି ନ ପି ଇ
ନଦୀ ପାରି େହାଇ ନଦୀର अନ କୂଳକୁ େଦୗଡ଼ି ପଳାଇଲା। େସ ଗଭl ଣୀ ଥିଲା। अତr
ଭୟେର କ!ିବାରୁ ତା ଗଭରୁ ଛୁଆଟି ଭୂ ଇଁେର ଖସି ପଡ଼ି ଗଲା। େସ କି ଛି ଦୂ ର ଯାଇ
ଭୟେର ମରି ଗଲା। େସଇଟି େଗାଟିଏ କୃ

ମୃଗୁଣୀ ଥିଲା।

ରାଜା ଭରତ େଦଖିେଲ, ବି ଚରା ମୃଗଶି ଶୁଟି अସହାୟ अବାେର ପାଣିେର
ଭାସି ଯିବ। ତା ଉପେର ଦୟା ବହି ରାଜା ତାକୁ ଆଶମକୁ େନଇ ଆସି େଲ। କମଶଃ ତା ପତି
ରାଜା, ଆସxି ବଡ଼ି ବାେର ଲାଗିଲା। ତାର ଖାଦେପୟ ବବା ଓ ହି ଂସଜm, ଠାରୁ
ତାର ସୁରiା ନି ମେr ରାଜା ସବଦା ତ×ର େହାଇ ଉଠୁ ଥିେଲ । କି ଛି ଦି ନ ପେର ତା,ର
ଯମ, ନି ୟମ, େଯାଗସାଧନ, ତପ ଇତାଦି କମ ଧୀେର ଧୀେର ବD େହାଇଗଲା । େସ
ମୃଗଶି ଶୁ ପତି ସ!ୂ# ଆସx େହାଇଯାଇଥିେଲ। ମୃଗ ମୃଗ ଭାବି ଭାବି ତା, େଦହତାଗ
େହବାରୁ େସ ପରଜନGେର ମୃଗ ଶରୀର ଧାରଣ କେଲ। େସ ପବ
ୂ ଜ
 ନGର ଭଗବତ୍

ମୃଗ େହାଇ ମଧ ଭରତ, ମନେର େବୖ ରାଗଭାବ ଜାଗତ େହଲା। େସ ମାତାମୃଗକୁ
ଛାଡ଼ି େଦଇ ଏକାକୀ ରହି ମୃଗେଯାନୀ ପଦାନ କରିଥିବା ପାରÁକୁ iୟ କରି ନି ଜ ଶରୀରର
अେfକ अଂଶକୁ ଗhକୀ ଜଳେର ବୁ ଡ଼ାଇ ରଖି େସହି ମୃଗ ଶରୀର ଛାଡ଼ି େଦେଲ ।
ନବମ अଧାୟେର ଭରତ,ର ବାହGଣକୁ ଳେର ଜନG େହବା ବି ଷୟ ବ#lତ । ଜେଣ

ତ
ିକ

ା

ଆିରସ େଗାତୀୟ ଉ^ମ ବାହGଣ ଥିେଲ । ଆିରସ ବାହGଣ, ୨ ପତ ୀ, ମଧରୁ
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ଆରାଧନାର ପଣ
ୂ  ଫଳେର ସମ` ବି ଷୟ ଜାଣିପାରି ପା^ାପ କେଲ। ଏହି ପରି ଭାେବ

ଇ
-ପ

େଜ.ା ଭାଯାର ୯ଟି ପୁତ । କନି .ା ଭାଯାର ୧ଟି ପୁତ ଓ ୧ଟି ଝି अ । େସହି ପୁତ

ଆ

ହ
ାନ

େହଉଛrି ଜଡ଼ଭରତ ଯି ଏ କି ମୃଗ େଦହକୁ ତାଗ କରି ଜନG େହେଲ । ତା,ୁ ପି ତା
ଆହାନ ଇ-ପତି କା ସ!ୂ # ନି ଃଶୁ% ବି ତରଣ େହତୁ ଡା େଜାତି ପସାଦ ପ*ନାୟକ, -ାରା ପତି .ି ତ ଓ ପକାଶି ତ
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ଆିରସ େସହ କରୁଥିେଲ ସତ କି m ଭାଈମାେନ ନି ଦୟ
 ଥିେଲ । େତଣୁ େସ ପି ତା,
ମୃତୁ ପେର ବନକୁ ଚାଲି ଗେଲ । େସ अତr ନୀରିହ ଥିେଲ । ମାଗୁ ନ ମାଗୁଣୁ ଯାହା
ମି ଳୁଥିଲା ତାହା ଖାଇ େସଥିେର ସm| େହଉଥିେଲ । ଥେର ଶୁଦଜାତି ର ଜେଣ ଡ଼ାକୁ
ସkାର ପୁତକାମନା କରି କାଳୀ,ୁ ବଳି େଦବାକୁ େଲାକଟିଏ େଯାଗାଡ଼ କରିଥିଲା । କି m
େସ ଖସି ପଳାଇବାରୁ ତାର अନୁ ଚରମାେନ ଭରତ,ୁ ବଳି େଦବାକୁ େନଇଗେଲ । କି m
ମାତା କାଳୀ େସହି ରାiସମାନ,ୁ ମାରି ତା,ୁ ବାଇ େଦଇଥିେଲ ।
ଦଶମ अଧାୟେର ଜଡ଼ଭରତ, ସହି ତ ରାଜା ରହୁଗଣ, ସାiାତ୍ ବି ଷୟ ବ#ନା
କରାଯାଇଛି । ଥେର ସି jୁେସୗବୀର େଦଶର ରାଜା ରହୁଗଣ ପାଲି ,ିେର ବସି େକୗଣସି
ାନକୁ

ଯାଉଥିେଲ

।

ରାଜା,

ପାଲି ,ି

ଯାଇ

ଇiୁନଦୀ

କୂଳେର

ପହିବାରୁ

ପାଲି ,ିବାହାକମାନ,ର ଜମାଦାର େଦଖିଲା େଯ, ଆଉ ଜେଣ ପାଲି ,ି ବାହାକ ନ େହେଲ
ଚଳି ବ ନାହY । େଲାକଟିଏ େଖାଜୁ େଖାଜୁ େସମାେନ ଜଡ଼ଭରତ,ୁ େଦଖି ତା,ୁ ଆଣି

ପାଣୀଗୁଡ଼ିକ ମରି ଯିେବ େବାଲି ଭାବି ବହୁତ ଧୀେର ଚାଲୁ ଥିେଲ । ଏହାଦାରା ପାଲି ,ିର
ଭାରସାମ ନ ରହି ପାଲି ,ି େଦାହଲି ବାେର ଲାଗିଲା । ରାଜା ଜାଣିପାରି େଲ େଯ ଭରତ
େହଉଛrି ଏହାର କାରଣ । େତଣୁ ରାଜା ଭରତ,ୁ ବ କରି ବହୁ କଟୁ ଉxି କହି େଲ
କି m ଭରତ ରାଜା,ୁ ସଦ୍ ାନ ଶୁଣାଇଥିେଲ । ରାଜା େଚତନା ପାଇ ଭରତ, अସଲ

ତ
ିକ

ା

ପରି ଚୟ ମାଗି ତା, ଚରଣ ତେଳ ଶରଣ ଗେଲ ।

ଇ
-ପ

ଏକାଦଶ अଧାୟେର ରାଜା ରହୁଗଣ,ୁ ଭରତ,ର ଉପେଦଶ େଦବା ବି ଷୟ

ହ
ାନ

କହୁଛrି େଯ ମନ େହଉଛି

ଆ

ବ#lତ। ଏହି अଧାୟେର ଭରତ ରାଜା ରହୁଗଣ,ୁ
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ପାଲି ,ି େବାହି ବା କାମେର ଲଗାଇେଦେଲ । ଭରତ ନି ଜ ପାଦ ତେଳ ପଡ଼ି େଛାଟ
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ବାସନାମୟ ଓ ବି ଷୟାସx । ଭୂ ତ ଓ ଇDି ୟରୂପ େଯଉଁ େଷାହଳ କଳା ରହି ଛି, ମନ
େହଉଛି େସମାନ, ମଧେର ମୁଖ । ପକେମDିୟ, ପାେନDିୟ ଓ अହଂକାର - ଏହି
ଏଗାରଟି େହଉଛି ମନର ବୃ ^ି ଏବଂ ପକମ, ପତନGାତ ଓ ଶରୀର – ଏହି ଏଗାରଟି େହଉଛି
େସଗୁଡ଼ିକର ଆଧାରଭୂ ତ ବି ଷୟ । ଏହି ପରି ଭରତ ରାଜା ରହୁଗଣ,ୁ ମନ ଓ ମନର
ବି କାର ସajୀୟ अେନକ ଉପେଦଶ େଦଇଛrି ।
ଦାଦଶ अଧାୟ ଠାରୁ ଚତୁ kଶ अଧାୟ ମଧେର ଭରତ ଓ ରହୁଗଣ, ମଧେର
ପାଥlବ-अପାଥlବ, େଭୗତି କ-अେଭୗତି କ ଇତାଦି ଭାବନା ତଥା ମେନାବି କାର ଆଦି ର
ସବି `ୃତ ଆେଲାଚନା େହାଇଛି ।

ତେୟାଦଶ

अଧାୟେର

ସଂସାରକୁ

अରଣରୂେପ

ବି େବଚନା କରାଯାଇଛି । ଭରତ, ଦାରା ଭବାରଣର ବ#ନା କରି ରହୁଗଣ,ର
ସଂଶୟ ନାଶ କରାଯାଇଛି । ତୁ ଳନା ଛଳେର ଷଡ଼ ଇDି ୟ େଚାର, ବୁ fି अବି େବକୀ ସାରଥି,
ଦାରାପୁତ ଶୃଗାଳ, କାମକମ ଲତା, ତୃ ଣ ଓ ଗୁଳG, ଦୁ ଜନ ମଶକାଦି ଜୀବ ଭାବେର
କରାଯାଇଛି

।

ଚତୁ kଶ

अଧାୟେର

ମଣିଷ

କି ପରି

अରଣରୂପକ

ଭବସଂସାେର ରହି ବି ଭିନ ବି ଷୟାଦି କମ କେର, अସତ୍ ମାଗ अବଲaନ କରି ସଂସାର
ଜାଲେର ଛDି େହାଇ ରହି ଥାଏ, ତାହା ବ#ନା କରାଯାଇଛି ।
ପଦଶ अଧାୟେର ଭରତବଂଶର ବ#ନା କରାଯାଇଛି । ଯଥା - ସୁମତି ର ¤ୀ
ବୃ fେସନା - ଏମାନ,ର ପୁତ – େଦବଜି ତ । େଦବଜି ତର ପୁତ େଦବଦୁ ମ । େଦବଦୁ ମ

ତ
ିକ

ା

ଓ ତାର ପତ ୀ େଧନୁ ମତୀ,ର ପୁତ ପରେମ.ୀ । ପରେମ.ୀର ପୁତ ପତୀହ । ପତୀହର

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

ବି େବଚନା

ଇ
-ପ

ପତ ୀ ସୁବଳା/ସୁବଚ
 ଳା – ଏମାନ,ର ପୁତ ପତି ହ^ା। ପତି ହ^ାର ପତ ୀ `ୁତି –

ଆ

ହ
ାନ

ଏମାନ,ର ୨ ପୁତ – ଭୂ ମାନ ଓ अଜ। अନ ପତ ୀ ଭୂ ମାର ପୁତ – ଉØୀଥ । ପତ ୀ
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େଦବକୁ ଲା – ତା ସୁତ ପ`ାବ – ତା ପତ ୀ - ନି ଯୁାୟା – ତା ସୁତ ବି ଭୂ - ପତ ୀ ରତି –
ଏମାନ,ର ପୁତ - ପୃଥୁେସନ - ତା ପୁତ - ନx ଏବଂ ନxର ପୁତ ଗୟ । ଗୟର ¤ୀ ଗୟrୀ
। ଗୟ ଓ ପତ ୀ ଗୟrୀର ୩ ସୁତ – ସୁଗତି , ଚି ତରଥ ଓ अବେରାଧନ । ଚି ତରଥ ଓ ତା
ପତ ୀ ଉକଳାର ପୁତ ମରୀଚି । ମରୀଚି ପତ ୀ ବି Dୁମତୀ – ଏମାନ,ର ପୁତ ବି Dୁମାନ ।
ବି Dୁମାନର ପୁତ ମଧୁ । ମଧୁର ପୁତ ବୀରବତ । ବୀରବତ ପତ ୀ େଭାଜା – ଏମାନ,ର ୨
ପୁତ ମ¥ୁ ଓ ପମ¥ୁ । ମ¥ୁର ¤ୀ ସତା – ଏମାନ,ର ପୁତ େଭୗବନ । େଭୗବନର ପତ ୀ
ଦୂ ଷଣା – ଏମାନ,ର ପୁତ – ତ|ା । ତ|ା ଓ ବି େରାଚନାର ପୁତ ବି ରଜ । ବି ରଜର
୧୦୦ ପୁତ । ଏମାନ, ମଧରୁ େଶ. ପୁତ ଶତଜି ତ । ବି ରଜର ୨ୟ ପତ ୀ ବି ଷୁଚି ଗଭରୁ
୧ କନା ଜାତ େହଲା ।
େଷାଢ଼ଶ अଧାୟେର ଭୂ ମhଳର ବି ବରଣ ଦି ଆଯାଇଛି । ଜaଦୀପ େହଉଛି
ଭୂ ମhଳରୂପୀ କମଳର େକାଷାନୀୟ ସାତଦୀପ ମଧେର ସବୁ ଠାରୁ ଭିତର େକାଷ ।

ନअ ନअ ହଜାର େଯାଜନ ବି `ାରର ନअେଗାଟି ବଷ (ଭୂ ଖh) ରହି ଛି । ଆଠଟି ପବତ
ଦାରା ଏଗୁଡ଼ିକର ସୀମା ବି ଭx େହାଇଛି । ଏହି ପରି ଭାେବ ଏହି अଧାୟେର ଇଲାବୃ ତ,
ମDର, େମରୁମDର, ସୁପାଶର୍, କୁ ମୁଦ ଆଦି ପବତ ମାନ,ର ବ#ନା ସାକୁ अନ
େଛାଟ ବଡ଼ ପବତ ମାନ,ର ବ#ନା କରାଯାଇଛି ।
ଗା,ର

ଉ×^ି-ବି ବରଣ

ଓ

ଭଗବାନ୍

ଶ,ରକୃ ତ

ା

अଧାୟେର

ତ
ିକ

ସଦଶ

ଇ
-ପ

ସଂକଷଣେଦବ, `ୁତି ବ#ନା କରାଯାଇଛି ।

ଆ

ହ
ାନ

अ|ାଦଶ अଧାୟେର ବି ଭିନ ବଷ (ଭୂ ଖh)ର ବ#ନା ଯଥା ହରି ବଷ ଖhେର
ଆହାନ ଇ-ପତି କା ସ!ୂ # ନି ଃଶୁ% ବି ତରଣ େହତୁ ଡା େଜାତି ପସାଦ ପ*ନାୟକ, -ାରା ପତି .ି ତ ଓ ପକାଶି ତ
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अବାନ

ଏବଂ

ଭଗବାନ୍,

କାମେଦବରୂପେର

େକତୁ ମାଳବଷେର ନି ବାସ ତଥା ରମକ ବଷେର ଭଗବାନ୍, ମରୂପେର अବାନ,
ହି ରଣGୟବଷେର କପ ରୂେପ अବାନ, ଉ^ରକୁ ରୁ ବଷେର ବରାହ ରୂପେର अବାନ
ବି ଷୟ ବ#lତ ।
ଉନବି ଂଶ अଧାୟେର କି !ୁରୁଷବଷ ଓ ଭାରତବଷର ବ#ନା ତଥା ଶୀରାମଚD,
ସୀତାେଦବୀ ଓ ଲiGଣ, ସହ ବନଗମନ ସମୟେର ଜaଦୀପ ତଥା ବି ଭିନ ାନର ବି `ାର
ବ#ନା କରାଯାଇଛି ।
ବି ଂଶ अଧାୟେର ପି ୟବତ, ୨ୟ ପୁତ ଇଧGଜି ହ ନି ଜର ସାତ ପୁତକୁ ପªiଦୀପ ବନ
କେଲ । ଏଥିେର ଥିବା ୭ ବରଷ (େଦଶ) – ଶି ବ, ଯବସ, ଶାr, ସୁଭଦ, େiମ, अମୃତ ଓ
अଭୟ । ୭ଟି ପବତ – ମଣିକୁଟ, ଇDେସନ, ବଜକୁ ଟ, େଜାତି ଷGାନ, େମଘମାଳ, ସୁପ# ଓ
ହି ରଣ.ୀବ । ୭ଟି ନଦୀ – ସାବି ତୀ, ଆିରସୀ, अରୁଣା, ନୃ ମଣା, ସୁପଭାତା, ସତରା

ଆପାୟନ, ରମଣକ, अବି ାତ ଓ େସୗମନସ) ,ୁ ଶାଳGଳୀଦୀପ ବନ କେଲ । ଏଥିେର
ଥିବା ୭ଟି ପବତ – ଶତଶୃ, ପୁବଷ, ମୁକୁD, କୁ D, ସରସ, ସହସଶତି ଓ ବାମେଦବ ।
୭ଟି ନଦୀ – ସି ନୀବାଲୀ, ସରସତୀ, ରାକା, ନDା, अନୁ ମତି , ରଜନା ଓ କୁ ହୁ । ପୁତ
ହି ରଣେରତା ନି ଜ ୭ ପୁତ (ବସୁଦାନ, `ୁତବତ, ଦୃ ଢ଼ରୁଚି , ନାଭିଗୁ, ବସୁ, ବି ବିx ଓ

ତ
ିକ

ା

ବାମେଦବ) ,ୁ କୁ ଶଦୀପ ବନ କେଲ । ଏଥିେର ଥିବା ୭ଟି ଗିରି – ଚକ, ଚତୁ ଃଶୃ, କପି ଳ,
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ଓ ଋତରା । अନ ପୁତ ଯବାହୁ ୭ ପୁତ (ପାରିଭଦ, ସୁେରାଚନ, େଦବବଷ,

ଇ
-ପ

ଚି ତକୁ ଟ, ଉfେରାମ, େଦବାନୀକ ଓ ଦବି ଣ । ୭ଟି ନଦୀ – ରସକୁ ଲା, ମି ତବି Dା,

ଆ

ହ
ାନ

ମଧୁକୁଲା, ଶତବି Dା, େଦବଗଭା, ଘୃତଚୁ ତା ଓ ମମାଳା । ପୁତ ଘୃତପୃ. ନି ଜ ୭
ଆହାନ ଇ-ପତି କା ସ!ୂ # ନି ଃଶୁ% ବି ତରଣ େହତୁ ଡା େଜାତି ପସାଦ ପ*ନାୟକ, -ାରା ପତି .ି ତ ଓ ପକାଶି ତ
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ପୁତ,ୁ େକୗଦୀପ ବନ କେଲ । ଏଥିେର ଥିବା ୭ ବରଷ (େଦଶ) – ମଧୁରୁହ, େମଘପୃ.,
ସୁଧାମା, ଆମ, ଭାଜି ., େଲାହି ତବ# ଓ ବନସତି । ୭ଟି ପବତ – ଶୁକª, ବfମାନ,
େଭାଜନ, ଉପବହlଣ, ନD, ନDନ ଓ ସେବାତଭଦ । ୭ଟି ନଦୀ - अଭୟା, ଶୁକªା,
ତୀଥବତୀ, अମୃେତୗଘା, ରୂପବତୀ, ଆଯକା ଓ ପବି ତବତୀ । ପୁତ େମଧାତି ଥି ନି ଜ ୭ ପୁତ
(ପବମାନ, ମେନାଜବ, ଧମ
ୂ ାନୀକ, ପୁେରାଜବ, ଚି ତେରଫ, ବହୁରୂପ ଓ ବି ଶଧାର) ,ୁ
ଶାକଦୀପ (ବତି ଶ ଲi େଯାଜନ) ବନ କେଲ । ଏଥିେର ଥିବା ୭ ପବତ – ସହସେସାତ,
େଦବପାଳ, ମହାନଓ, ଶତେକସର, ବଳଭଦ, ଈଶାନ ଓ ଉରୁଶୃ । ୭ଟି ନଦୀ –
अପରାଜି ତା, ନଜଧୃତି, ଆୟୁଦା , ସହସଶତି, ସୃ|ି, ପପଦୀ ଓ अନଘା । ପୁତ ବୀତି େହାତ
ନି ଜ ୨ ପୁତ ଧାତକି ଓ ରମଣକ ମଧେର ପୁରଦୀପ (अୟୁତ େଯାଜନ) ବାtିେଲ ।
ଏକବି ଂଶ अଧାୟେର ସୂଯ ର ଗତି ବ#ନା କରାଯାଇଛି । ଯଥା - ଦiିଣ ଓ
ଉ^ରାୟନ - ମକର, କୁ , ମୀନ, େମଷ, ବୃ ଷ ଓ ମି ଥୁନ ଏକ ଭାଗ ଏବଂ କକଟ, ସି ଂହ,

ମାନେସା^ର ଗିରି – ଇDପୁର; ତା ପବ
ୂ  ଭାଗେର େଦବଧାନୀ, ଯମର ପୁର ତା ଦiିେଣ,
ପି ମେର ବରୁଣପୁର (ନି େମªାଚନା), ଉ^ରଭାେଗ – େସାମପୁର (ବି ଭାବରୀ) ।
ଦାବି ଂଶ अଧାୟେର ଭିନ ଭିନ ଗହ,ର ିତି ଓ ଗତି ବ#ନା କରାଯାଇଛି ।
ବାରମାସ ମଧରୁ ପେତକ ମାସକୁ ଚାDମାନ अନୁ ଯାୟୀ ଶୁକª ଓ କୃ

ଦୁ ଇପiରୂେପ,

ତ
ିକ

ା

ପି ତୃମାନେର ଏକ अେହାରାତ ବା ଏକରାତି ଓ ଏକଦି ନରୂେପ ଏବଂ େସୗରମାନେର
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କନା, ତୁ ଳା, ବି ା ଓ ଧନୁ - अନ ଭାଗ । ଏ ସବୁ ୯ େକାଟି ୫୧ ଲi େଯାଜନ ପମାଣ ।

ଇ
-ପ

ଦୁ ଇପ#
ୂ  ଏକଚତୁ ଥାଂଶ ନiତରୂେପ ଗଣନା କରାଯାଏ । ଗହମାନ,ର ସମୟକାଳ ଏବଂ

ଆ

ହ
ାନ

େକଉଁ ରାଶି େର େକଉଁ ଗହ େକେତ ସମୟ ରହଣି କରrି େସ ସମ` ବି ଷୟ ଏହି
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अଧାୟେର ବ#ନା କରାଯାଇଛି ।
ତେୟାବି ଂଶ अଧାୟେର ଶି ଶୁମାର ଚକର ବ#ନା କରାଯାଇଛି । ଗହ, ନiତ ଗୁଡ଼ିକ
ନି ଜର କି aା अନ ଗହ ନiତର ଚତୁ ଃପାଶେର ଘୂରrି । କି m ଖସି ପଡ଼rି ନାହY । େକହି
େକହି ପୁରୁଷ ଭଗବାନ,ର େଯାଗମାୟାକୁ ଆଶୟ କରି ରହି ଥିବା ଏହି େଜାତି କକୁ
ଶି ଶୁମାର ଚକ ରୂପେର ବ#ନା କରrି । ଏଠାେର ଚD ଓ ତାହାର ୨୭ଟି ନiତ ତଥା
େସମାନ,ର ିତି ଓ ଗତି ବି ଷୟେର ବ#ନା କରାଯାଇଛି ।
ଚତୁ ବlଂଶ अଧାୟେର ରାହୁ ଆଦି ,ର ିତି , अତଳାଦି ନୀଚଭାଗର େଲାକଗୁଡ଼ିକର
ବ#ନା କରାଯାଇଛି । ରାହୁ ସୂଯ , ଠାରୁ ଦଶହଜାର େଯାଜନ ତେଳ ରହି ନiତମାନ,
ପରି ଭମଣ କେର । ରାହୁ େହଉଛି ସି ଂହି କାର ପୁତ अଧମ अସୁର । ଚDମhଳର ବି `ାର
ବାରହଜାର େଯାଜନ ଏବଂ ରାହୁର େତରହଜାର େଯାଜନ । େଦବତାମାେନ अମୃତ ପାନ
କରି ବା ସମୟେର ରାହୁ େଦବତା ରୂପେର ଆସି ସୂଯ ଓ ଚD, ମଧେର ବସି ପଡ଼ି ଥିଲା ।

କି ଛି ସମୟ ପାଇଁ ଗାସ କରି ଥାଏ ।
ରାହୁର ଦଶହଜାର େଯାଜନ ତେଳ ସି f, ଚାରଣ ଓ ବି ଦାଧରମାନ, ବସତି ାନ
ରହି ଛି । ତା ତଳକୁ ଯi, ରାiସ, ପି ଶାଚ, େପତ ଓ ଭୂ ତମାନ,ର अrରୀi ତଳ ।
अrରୀiର ଶେହ େଯାଜନ ତଳକୁ ଏହି ପୃଥିବୀ ରହି ଛି। ଏହାର ଦଶ ଦଶ ହଜାର େଯାଜନ

ତ
ିକ

ା

ଦୂ ରତାେର अତଳ, ବି ତଳ, ସୁତଳ, ତଳାତଳ, ମହୀତଳ, ରସାତଳ ଓ ପାତାଳ ନାମକ
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କି m ସୂଯ ଓ ଚD ଏ କଥା ପଦାେର ପକାଇ େଦଇଥିେଲ । େସଥିପାଇଁ େସ େସମାନ,ୁ

ଇ
-ପ

ସାତଟି ତଳ (େଲାକ) ରହି ଛି । अତଳ େଲାକେର ମୟଦାନବର ପୁତ ବଳ ନାମକ अସୁର

ଆ

ହ
ାନ

ରେହ । େସ ୯୬ ପକାର ମାୟା ସୃ|ି କେର । ତା ତେଳ ବି ତଳ । ଏଠାେର ହାଟେକଶର
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ନାମକ ମହାେଦବ ତା,ର ପାଷଦ ଭୂ ତଗଣ, ସହି ତ ରହrି । ବି ତଳ ତେଳ ରହି ଛି
ସୁତଳେଲାକ । େସଠାେର ମହାଯଶସୀ ବି େରାଚନପୁତ ବଳି ରହି ଥିଲା ଏବଂ ତାକୁ
ଭଗବାନ ବାମନ ରୂପେର ପାତାଳେର Ùପି ଥିେଲ । ସୁତଳେଲାକର ତଳକୁ ତଳାତଳେଲାକ
ରହି ଛି । େସଠେର ତି ପୁରାଧି ପତି ଦାନବରାଜ ମୟ ରେହ । ତଳାତଳର ତେଳ ରହି ଛି
ମହୀତଳ । େସଠାେର କଦÚ, ଠାରୁ ଉ×ନ ବହୁଫଣାଧାରୀ ସପ ରହrି । ମହୀତଳ ତେଳ
ରସାତଳେର ପଣି ନାମକ େଦୖ ତ ଓ ଦାନବମାେନ ରହrି । େସମାନ,ୁ ନି ବାତକବଚ,
କାେଳୟ ଓ ହି ରଣପୁରବାସୀ େବାଲି ମଧ କୁ ହାଯାଏ । ରସାତଳ ତେଳ ରହି ଛି ପାତାଳ ।
େସଠାେର ଶ·, କୁ ଳି କ, ମହାଶ·, େଶତ, ଧନsୟ, ଧୃତରା|, ଶ·ଚୂଡ଼, କaଳ, अଶତର
ଓ େଦବଦ^ ଆଦି अତr େକାଧୀ ଓ ବଡ଼ ବଡ଼ ଫଣାଧାରୀ ନାଗ ରହrି । େସମାନ,
ମଧେର ବାସୁକି େହଉଛି ପଧାନ ।
ପବି ଂଶ अଧାୟେର ସ,ଷଣେଦବ, ବି ବରଣ ଓ `ୁତି ବ#ନା କରାଯାଇଛି ।

ନାମେର ବି ଖାତ ଭଗବାନ,ର ତାମସୀ ନି ତକଳା ରହି ଛି । େସହି ତାମସୀ ନି ତକଳା
େହଉଛି अହଂକାରରୂପା । ତାହା େହତୁ ଦ|ା (ଜୀବ) ଦୃ ଶେର (ଜଡ଼ବ`ୁେର) ମମତ
ାପନ କରି अହଂକାର କେର । ଦ|ା ଓ ଦୃ ଶକୁ ଆକଷଣ କରି ଏକରୂପ କରି ଥିବାରୁ
େସହି ବୃ ^ିକୁ ପାରାତ ଆଗମ अନୁ ଯାୟୀ ଭxମାେନ ସଂକଷଣ େବାଲି କହrି । େସହି
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ଭଗବାନ अନr,ର ହଜାେର ମ`କ ରହି ଛି । େସଥି ମଧରୁ େଗାଟିଏ ମ`କେର ଏହି
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ଉପର ବ#lତ ପାତାଳେଲାକର ତେଳ, ତା ଠାରୁ ତି ରିଶି ହଜାର େଯାଜନ ଦୂ ରେର अନr

ଇ
-ପ

ଭୂ ମhଳ ରହି ଛି; अନr,ର ବି ରାଟକାୟ ରୂପେର ଏହା େଗାଟିଏ େସାରି ଷ ଦାନା ପରି

ଆ

ହ
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େଦଖାଯାଏ । ପଳୟକାଳ ଉପିତ େହେଲ, अନr,ର ଏହି ବି ଶକୁ ସଂହାର କରି େଦବାକୁ
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ଇଛା ହୁଏ । େସେତେବେଳ ତାହା,ର େକାଧେର ଘୂ#ାୟମାନ ମେନାହର ଭÚକୁଟିର
ମଧଭାଗରୁ ସଂକଷଣ ନାମକ ରୂଦ ଏକାଦଶ ରୂପେର ପକଟ ହୁअrି । ପେତକ,ର
ତି େନାଟି େଲଖାଏଁ େନତ ଥାଏ, ପେତେକ ତି ଶଳ
ୂ ଧରି ଥାଆrି ।
େଦବତା, अସୂର, ନାଗ, ସି f, ଗjବ, ବି ଦାଧର ଓ ମୁନିଗଣ ଭଗବାନ अନr,ୁ
ଧାନ କରrି । अନr,ର େନତ ନି ରrର େପମ ମଦେର ମୁଦିତ, ଚଳ ଓ ବି ହଳ
ଦି ଶୁଥାଏ । େସ ସୁଳଳି ତ ବଚନାମୃତେର ନି ଜର ପାଷଦ ଓ େଦବଗଣ,ୁ ସm| କରି ଥାrି
। ତା,ର अେର ନୀଳାaର ଓ କ#େର କୁ hଳ ଝଲମଲ େହଉଥାଏ । ଏଠାେର ଏପରି
ସଂକଷଣ,ର ରୂପକାrି ବ#ନା କରାଯାଇଛି । ସଂକଷଣ,ୁ ସମେ` `ୁତି କରୁଥାrି ।
ଷଢ଼ବି ଂଶ अଧାୟେର ୨୮ଟି ନରକର ନାମ ବ#ନା କରାଯଇଛି । ଯଥା -

୧

अjକୂପ, ୨ अସି ପତ, ୩ ଶୁକରମୁଖ, ୪ କାଳସୂତ, ୫ େରୗରବ, ୬ ମହାେରୗରବ, ୭
अjତାମି ସ, ୮ କୁ ୀପାକ, ୯ ତାମି ସ, ୧୦ କୃ ମି େଭାଜନ, ୧୧ ସDଂଶ, ୧୨ ତସୂମl, ୧୩

ସାରେମୟାଦନ, ୧୯ ଲାଳଭi, ୨୦ अୟଃପାନ, ୨୧ अବୀଚି ---- अନ

ସାତଟି

୨୨

ଶଳ
ୂ େପାତ, ୨୩ iାରକkମ, ୨୪ ରେiାଗଣେଭାଜନ, ୨୫ अବଟନି େରାଧନ, ୨୬ ଦDଶକ
ୂ ,
୨୭ ସୂଚୀମୁଖ ଓ ୨୮ ପଯାବ^ନ ।

କୁ ିୀପାକ ନକ

-

ପଶୁପiୀ ରjନ ଓ ଭiଣ ।

କାଳସୂତ ନକ

–

ବହGହତାକାରୀ ।

ତ
ିକ

ପାଣୀହି ଂସକ, ପାଣୀେଦାହୀ ।

ଇ
-ପ

-

ଆ

େରୗରବ ନକ

ା

ପର¤ୀ, अପତ ଧନ ହରଣ କେଲ ।

ହ
ାନ

ତାମି ସ ନକ -
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अସି ପତ ନକ

-

ଧମକମ ନ କଲା େଲାକ, ପଜ
ୂ ା ଯାଦି ନି Dୁକ

ଶୁକରମୁଖ ନକ

-

ନି େkାଷୀକୁ େଯ ଦh ଦି ଏ ।

अjକୂପ ନକ

–

iୁଦ ପାଣୀକୁ େଯ ପୀଡ଼ା ଦି ଏ ।

କୃ ମି େଭାଜନ ନକ-

ଗାସ େଯ ନ ବାଇ, अନର ଖାଦ େଯ ଛଡ଼ାଇ ନି ଏ ।

ସDଂଶ ନକ

-

ବି ପ ଦବହାରୀ ।

ତସୂମl ନକ

-

अଗମା ¤ୀ ହରଣକାରୀ ।

ବଜକକ ଶାଳGଳ ନକ- अଗମ ପଶାଦି , ପୁରୁଷରୂପୀ ¤ୀ ରମଣ କେଲ ।
େବୖ ତରଣୀ ନକ -

ଧମାବଲaୀ, ଧାମlକ ବxି, ସାଧୁ ନି Dୁକ ।

ପେୂ ୟାଦ ନକ

–

ଜଳାଶୟକୁ अଶୁf, अେଶୗଚ, ଦୂ ଷିତ କେଲ ।

ବି ଶସନ ନକ

-

ମୃଗ, ଗhା ଇତାଦି କୁ ମାରି ଭiିେଲ ।
अନୀତି କମ, ମି ଥାସାi, ପତ ୀକୁ େରତ ପି ଆଇବା େଲାକ

ଦDଶୁକ ନକ

-

¤ୀ, ବାଳକ, ପଶୁ ଇତାଦି େଯ ମାେର ।

ସୂଚୀମୁଖ ନକ

-

ପଶୁପiୀ,ର ଚiୁ େଖାଳି ବା େଲାକ ଓ अତି ଥିକୁ ସ¸ାର ନ

କେଲ ।
ଇତି ଶୀମÕାଗବେତ ମହାପୁରାେଣ ପାରମହଂସାଂ ସଂହି ତାୟାଂ େବୖ ୟାସି କାଂ
ସେବଷାମ୍ अଧାୟନାମ୍ ସାରସଂଗହ ବି େଶªଷଣ ଚି ତି ସମାଽୟମ୍ ପମ :jଃ ।

ତ
ିକ

ା

ଭୀମସାପି ରେଣ ଭୋ ମୁେନରପି ମତି ଭମଃ ।

ଆ

ହ
ାନ

ଇ
-ପ

ଯଦି ଶୁfମଶୁfଂ ବା ମମ େଦାେଷା ନ ବି ଦେତ । ।
ତଦୀୟଂ ବ`ୁ େଗାବି D ତୁ ଭେମବ ସମପେୟ ।
ଆହାନ ଇ-ପତି କା ସ!ୂ # ନି ଃଶୁ% ବି ତରଣ େହତୁ ଡା େଜାତି ପସାଦ ପ*ନାୟକ, -ାରା ପତି .ି ତ ଓ ପକାଶି ତ

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

iାରକkମ ନକ -

Aahwaan.com

257

ଆହାନ ଇ-ପତି କା, ଷଡ଼ଦଶ ବଷ, ସମ ସଂଖା, ଜୁ ଲାଇ ୨୦୨୧

Magazine Downloaded from www.aahwaan.com

େତନ ତଦଂଘି କମେଳ ଋତି ଂ େମ ଯ ଶାଶତମ୍ । ।
ମହୀନଂ. କି ୟାହୀନଂ, ଭxିହି ନଂ ସୁେରଶର ।
ଯତ୍ ପଜ
ୂ ି ତଂ ମୟାେଦବ! ପରି ପ#
ୂ  ଂ ତଦ`ୁେମ । ।
ଯଦiରପଦଭ|ଂ, ମାତାହୀନଂ ଚ ଯଦ୍ ଭେବତ୍ ।
ତବଂ iମତାଂ େଦବ! ପସୀଦ ପରେମଶର । ।
କମଶଃ - - - - - - -

 ହରି ଓଁ ତତ୍ ସତ୍ ।

ଇ
-ପ

ତ
ିକ

ା

େମାବାଇଲ୍ ନଂ – ୬୩୭୨୧୩୩୭୩୫
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ସୁବ#ପୁର, ଜରଡ଼ାଗଡ,ଗsାମ

ଆ

ହ
ାନ

ଇେମଲ୍ : sahadeva.pradhan04@gmail.com

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

Aahwaan.com

258

ଆହାନ ଇ-ପତି କା, ଷଡ଼ଦଶ ବଷ, ସମ ସଂଖା, ଜୁ ଲାଇ ୨୦୨୧

Magazine Downloaded from www.aahwaan.com

ମୃତୁ ଧବ ସତ
ଜୀବ ଜଗତେର ମଣିଷ େଶ. ଜୀବ। ସକଳ ଜୀବମାନ,
ମଧେର ମଣିଷର କମ େଶ.। ମଣିଷର କମ କି ଭଳି େହବା ଦରକାର,
େସ ସଂପକେର େବଦ, ପୁରାଣ ଓ ଶା¤ମାନ,େର ନାନା କଥା ଉେଲA ଖ
ରହି ଛି। ଶା¤ ଆଧାରି ତ ଉପେଦଶ ମାନି ଚଳି େଲ ମାନବ ଜୀବନ
ସାଥକ ଲାଭ କେର। ପରଜନGେର ଆହୁରି ସୁଖୀ େହାଇପାରି ବ ଦଶାଇ
ଦି ଆଯାଇଛି । ଶୀମÕଗବତ୍ ଗୀତାେର ଦି ତୀୟ अଧାୟେର ଶୀକୃ
अଜୁ ନ,ୁ

अତr ସରଳ ଭାଷାେର ବୁ ଝାଇ େଦଇଛrି । ପଥେମ

ଦଶାଇଛrି ଶରୀର ମୃତୁ ଲେଭ, କି m ଆତGା अଜର अମର, ତାର ମୃତୁ

ବୁ fି -ାରା ଇDି ୟ ସଂଜମ କର। ଗୀତାେର ଏହି ତି େନାଟି କଥା ମାନବ
ଜାତି ପାଇଁ ଏକ ଆଶୀବାଦ।
ମୃତୁ ଧବ ସତ। 'ଜାତସ ହି ଧେବା ମୃତୁର୍ ଧବଂ ଜନG
ମୃତସ ଚ/ ତସG ାତ୍ अପରି ହାେଯ£େଥ ନ ତଂ େଶାଚି ତୁମ୍ अହସି।'
अଥାତ ମୃତୁ ପେର ପୁନଜ
 ନG ଏହା ମଧ ଧବସତ। େତଣୁ େକୗଣସି

ା

ତ
ିକ

ନାହY। ମୃତୁ ଆେସ େସ ଭିନ ଭିନ ରୂପେର ଆସି ତାର ପେକାପ

ଇ
-ପ

ଡଃ ଲiGଣ ସାହୁ

ପକାର ମୃତୁର କରାଳ ରୂପେର ଭୟଭୀତ େହବାର େକୗଣସି କାରଣ

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

ନାହY। ଦି ତୀୟେର କହି େଲ କମ କର କି m ଫଳେର ଆଶା ରଖନାହY ଓ

ଆ

ହ
ାନ

ବଳେର ଜୀବନ େନଇ ଯାଏ। ଗୀତାେର अଛି 'େଦହି େନା£ସିG ନ୍ ଯଥା
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େଦେହ େକୗମାରଂ େଯୗବନଂ ଜରା/ତଥା େଦହାrର ପାିଧୀର`ତ ନ ମୁହତି ।' ଜୀବ
େଯଭଳି ବାଲରୁ କି େଶାର ଓ େଯୗବନ ପା େହାଇ ପୁନ ବାfକରୁ ବୁ ଢା ହୁଏ ଓ ମୃତୁ
ଲେଭ। ମୃତ ମଧ େସପରି ପୁନଃ ଜନGଗହଣ କରି ବାଲାବା ପାି ହୁଏ। ସଂସାେର
ଏପରି ମୁହୂ^ ନାହY େଯଉଁ ମୁହୂ^େର ଜୀବ ନମରୁଛି ଓ ଜନG ନ େହଉଛି । ଏହି ମୃତୁ
ମାତୃ ଗଭରୁ ଆର େହାଇ ଜନG, ବାଲ, କି େଶାର, େଯୗବନ ଓ ବାfକ କାହାକୁ ନଛାଡି
େନଇଯାଏ। ଚବି ଶ ଘtା ଜନGମୃତୁର େଖଳ ଚାଲି ଛି। କାହାର ମୃତୁ ସାଭାବି କ ଘେଟ ତ
କାହାର ଜରା, ବାଧି , େଦୖ ବୀଦୁ ବlପାକ, ଦୁ ଘଟଣା, अପମୃତୁେର ଘେଟ। ଜନG-ମୃତୁର
ସମାେରାହର ଛାଇ ଆଲୁ अ େଖଳ।
ଏ ଶରୀର ପଭୂ ତ (ଭୂ ମି, ଜଳ, अଗି , ବାୟୁ ଓ ଆକାଶ)ରୁ ଗଠି ତ। ଏସୃ|ିର
ପେତକ ଜୀବ ଏହି ପମହାଭୂ ତରୁ ସୃ|ି। ଆତGା ଏକ ପରମ ଶxିର अଂଶ ବି େଶଷ।
ଆତGା ସହି ତ ଶରୀରର େକୗଣସି ପକାର ସaj ନଥାଏ। ଆତGା ଶରୀରକୁ େକବଳ ବାଇ

ଥାଏ େସପଯr ଶରୀର ସକି ୟ ଓ ସେତଜ ଥାଏ। ଆତGା ଚାଲି ଯାଇ ନୂ ତନ ଗଭ ଓ ନୂ ତନ
ଶରୀର େନଇ ପୁନବାର ଧରାପୃ.େର ଜନG ନି ଏ। ଭଗବଦ୍ ଗୀତାେର କୁ ହାଯାଇଛି - 'େନୖ ନଂ
ଛି Drି ଶ¤ାଣି େନୖ ନଂ ଦହତି ପାବକଃ/ ନ େଚୖ ନଂ େକª ଦୟrାେପା ନ େଶାଷୟତି
ମାରୁତଃ।' ଆତGା େକୗଣସି अ¤ -ାରା କେଟ ନାହY କି ଜଳ ତାକୁ ଓଦା କରି ପାେର ନାହY କି
अଗି େପାଡି ପାେର ନାହY କି ବାୟୁ ତାକୁ ଶୁଖାଇ ପାେରନାହY। େସ अଜର, ଶାଶତ,

ତ
ିକ

ା

ନି ରrର। ଏକଥା ସତ ଆତGାକୁ େଦଖିହୁଏ ନାହY କି ତାର ରୂପ କି ପରି କହି ହୁଏନାହY।
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ରଖିଥାଏ। ଆତGା ଚାଲି ଗେଲ ମୃତୁ ଘେଟ। अଥାତ େଯ ପଯr ଆତGା ଶରୀର ମଧେର

ଇ
-ପ

କି m ବୁ ଝାଇ ଦି ଆଯାଇଛି ଶରୀର ମଧେର ଥିବା ଶxି ଯାର ନାମ ଆତGା।

ଆ

ହ
ାନ

େତଣୁ ମୃତୁର ସତତା ମାନି େନଉଥିବା ମଣିଷ ସବୁ ଜାଣି ମଧ କି ପରି अଜଣା
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अଭିନୟ କେର। ନି ଜର ଗବ, अହଂକାର, ଦାିକତା ପକାଶ କେର। ସାଥସାଧନ ନି ମେr,
ବଡପଣ ପାଇଁ କପଟାଚରଣ କେର। ନି ଜର ପଶଂସା, अନର ନି Dା, अପମାନ ଓ अପକୀ^l
अପପଚାର କରିବାକୁ େକେବ ପଛାଇ ନଥାଏ। ବରଂ କାହାର ମି ଥା अପପଚାର କରି ବା
ବଦଳେର ବୁ fି ଖଟାଇ କମ କେର ନି ଜର େକୗଣସି iତି ଘେଟ ନାହY। ମଣି ଷ ପାଖେର
अପରି ମିତ ବୁ fି ଓ ାନ ଠୁ ଳ ରହି ଛି। କି m ଏ ସାଂସାରି କ ମଣିଷ ଏଭଳି ସାଥପର େଯ
େକବଳ ନି ଜ କଥା ଚି rା କରrି । େବଦେର ଦଶାଇ ଦି ଆଯାଇଛି अଖh ସୁଖ, अକଳନ
ଐଶଯ, ପଭୁ ତ iମତା ଲାଭକରି ବା ଲାଳସାେର ବି ଭିନ ପକାର ଯ, ପଜ
ୂ ା अନା
କରି ବାେର ମନ ବଳାଇଥାrି । ଜୀବନର अrି ମ ପରି ଣତି , अrି ମ ଇା ପତି େକେବ
ସେଚତନ ନଥାrି । ମାନବ େସବା େଯ ମାଧବ େସବା ନବୁ ଝି େକବଳ ଇDି ୟ ସୁଖ ଓ
ଐଶଯ େଭାଗବି ଳାସେର ଲି  ରହି ଭଗବାନ, ନାମକୁ ଭୁ ଲି ଯାଆrି । ସାଧାରଣ
ମଣିଷର କାମନାର अr ନାହY। ତାର କାମନା ବହୁ ଶାଖାପଶାଖା ବି ଶି| େହାଇଥିବା େହତୁ

କାରଣ େସ କାଯ ନି .ା ଓ େଧୖ ଯ ର ସହି ତ କରିବାପାଇଁ अନ କାଯ ଗୁଡିକ ବାଧା
ଉପୁଜାଇ ଥାrି ।
ଏ ସଂସାର ମରଣଶୀଳ। ଏକଥା ଜାଣି ସୁfା ମଣିଷ ସଗସୁଖ ପାିର ଆଶା ରେଖ।
େବଦର अେନକ ମି ଠା ମି ଠା କଥା ସାଧାରଣ ମଣିଷକୁ ପେଲାଭିତ କେର, କି ଭଳି ସଗସୁଖ
ମି ଳିବ ଓ iମତା ପାଇବ। କୁ ହାଯାଏ ସଗେର କୁ ଆେଡ େଦବତାମାେନ ବାସ କରrି ।

ତ
ିକ

ା

େସଠି ଜମାରୁ ଦୁ ଃଖ, କ|, ଯଣା, େଶାକ, େରାଗ ନାହY। ନାହY ପାକୃ ତି କ ବି ପଯୟ, ନାହY
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େସ େକେବ ଏକନି . େହାଇପାେର ନାହY। ପେତକ କାଯେର େସ अସଫଳ ପାଇଥାଏ,

ଇ
-ପ

ବାଦବି ବାଦ, େକବଳ ଆନD ହY ଆନD, अମାପ ସୁଖର ପାଚୁ ଯ, ଐଶଯ। ଏ ମ^ର

ଆ

ହ
ାନ

ମଣିଷ ବହୁ ପୁଣଫଳ अଜନ କେଲ, ସାଧୁ ସ ଓ ସି f-ପୁରୁଷ, ଆଶି ତ ସାନି ଧ ଲାଭ
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କେଲ ସଗ ସୁଖ ପାଇପାରି େବ। ସାଧାରଣେର ସାଂସାରିକ ବjନଯୁx ମଣି ଷ ସଂସାର
େମାହେର ସବଦା ଆନ । ଫଳତଃ ଦୁ ଃଖ ଓ େଶାକର ସୀକାର େହବା ସାଭାବି କ।
ସାଧାରଣତଃ େବଦେର ଉେଲA ଖ କରାଯାଇଛି େତୖ ଗୁଣ ବି ଷୟା अଥାତ ସ^, ରଜ ଓ ତମ
ଗୁଣ। ଏହି ତି େନାଟି ଗୁଣକୁ ଧାରଣ କରି ଜୀବନ କାଟିେଲ ଜୀବନେର ସୁଖ ଆସି ପାେର
ନାହY। ତି ଗୁଣକୁ अତି କମ କରି ଗୁଣାତୀତ େହାଇପାରି େଲ, ତି ନିଗୁଣର ଉfକୁ ଯାଗ ଆତGା
ସହି ତ ସଂେଯାଗ କେଲ ମଣିଷ ପକୃ ତ ସୁଖ अନୁ ଭବ କେର। େନାହି େଲ ବି ଷୟ ବାସନା
ରହି ତ ପାଉଥିବା ସୁଖ େକେବ ସୁଖ ନୁ େହଁ ଓ ତାହା ମଧ ପାଣିେଟାପା ପରି iଣାୟୀ।
ସୁଖ ପାି ଆଶାେର ମଣିଷ କମ କେର। ଗୀତାେର କୁ ହାଯାଏ, 'କମେଣ
ବାଧି କାରେ` ମା ଫେଳଷୁ କଦାଚନ/ ମା କମଫଳ- େହତୁ ର୍-ଭୂ ମା େତ ସେ`ୁ अକମଣି।'
अଥାତ କ^ବ କମ କରି ଯାअ। କି m େକେବ କମଫଳ ପତି ଆଶା ରଖନାହY। କମ
ଉପେର

अଧି କାର

अଛି ,

େହେଲ

କମଫଳେର

अଧି କାର

ନାହY।

अପରପiେର

ଲାଭେର ଆଶା ରେଖ। ଲାଭ ବି ନା iତି ତା ମନେର अେହତୁ କ ଦୁ ଃଖ ଭରି ଦିଏ। ଲାଭ,
iତି , ଜୟ ପରାଜୟକୁ ସମଦୃ |ିେର େଦଖୁଥିବା ବୁ fିମାନ ମଣିଷ ଏ ମର ସଂସାରକୁ
ଜି ତିଯାଏ। କାରଣ େସ ବୁ ଝି ପାେର ଜୀବନ େଯଉଁଠି ମୃତୁର -ାର େଦଶେର କବଳି ତ
େସଠି ଲାଭ, iତି ର ହି ସାବ ନି କାଶ, ଜୟ ପରାଜୟର अନୁ ଶୀଳନ କରି ବା ବୃ ଥା। ସକଳ
ଲାଭ, iତି , ଜୟ ପରାଜୟର ହି ସାବ ଭଗବାନ, ଉପେର ଛାଡି ବି େବକାନୁ େମାଦି ତ ସକୀୟ

ତ
ିକ

ା

କମେର ମନଦି ଏ। ଗୀତାେର କୁ ହାଯାଇଛି କମଫଳ ଆଶା କରୁଥିବା ବxିର ମନ
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କମାନୁ ସାେର ଫଳପାି। କୁ ହାଯାଏ କଲା କମର ଫଳ। ସବୁ େବେଳ ମଣିଷ ସାଥ ଜନି ତ

ଇ
-ପ

ସବୁ େବେଳ େଛାଟ। େସମାନ,ୁ କୃ ପଣ କୁ ହାଯାଏ। ଏକଥା ସତେଯ, ସମେ` କି ଛି ନା

ଆ

ହ
ାନ

କି ଛି କମ କରି ଫଳ ମଧ ପାଇଥାrି । ଶା¤ ମତେର ଯାହା अଜନ କରୁଛ, ନି ଜର
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ଆବଶକ େଯତି କି अବଶି | ବଳକା ପଦାଥ ବା अଥକୁ ସତ୍ ପାତେର / ନୀରିହ, ଗରି ବ,
अj, ମୂକ, ବଧି ର, ଦି ବା
ଭାଗବତେର କୁ ହାଯାଇଛି , 'ଧମ

ଆଦି ମାନ, ମଧେର ବାtିଦି अ। ଜଗନ ାଥ ଦାସ,
अଜେନ ଧମ କରି / ତହଁୁ ପାପେତ ନରହରି।" କି m

ସଂସାରେର ଏହି ଧନପତି ମାେନ ମାୟା, େମାହଯୁx ସଂସାରର ମାୟାେର େମାହାନ
େହାଇପଡି ଛrି । अଥ, iମତା, ପଦ, ପଦବୀ େମାହେର ଧରାକୁ ସରା ମେନକରrି ।
େସମାେନ ଭଗବାନ, କରୁଣା ପାଇନଥାrି , େସମାେନ ହି ଇହଜଗତେର କୃ ପଣ अଟrି ।
ଗୀତାେର ଭଲ-ମD କମ ସଂପକେର अତି ସରଳ ଭାଷାେର ଦଶାଯାଇଛି - 'ବୁ fି-ଯୁେxା
ଜହାତୀତ ଉେଭ ସୁକୃତ-ଦୃ ୃେତ/ ତସG ାଦ୍ େଯାଗାୟ ଯୁଜସ େଯାଗଃ କମସୁ େକୗଶଳମ୍।'
अଥାତ ଏ ସଂସାରେର ବୁ fିଯୁx କମେଯାଗୀମାେନ ସବୁ େବେଳ ଭାରସାମ ରiା କରି
ସକୀୟ ମହତ୍ କମ ସଂପାଦନା କରି ଥାrି । େଯଉଁ କମେଯାଗୀ ମଣିଷ ଭଲମDକୁ ଆେଦୗ
ବି ଚାର କରି ନଥାrି େସମାେନ େକବଳ ନି ଜ କମେର େକୗଶଳ ପେୟାଗ କରି ସବୁ େବେଳ

େଭୗତି କ ଜଗତେର କମଫଳ ତାଗ କରି ଜନG ମୃତୁର ଚକରୁ ମୁxି ପୟାସ ହୁअrି । ଏହି
ମୁxି ପୟାସୀ ମହତ୍ ବxିମାେନ ସବୁ େବେଳ ଜଗତର ମଳ କାମନା କରି ଥାrି ।
ସଂସାର ମଧେର େସମାନ,ୁ େଯାଗୀ, ଋଷି, ସାଧୁ, ସ¥ ଓ ମୁନିର ସାନ ଦି ଆଯାଇଛି ।
େସମାେନ ସବଦା ନି ଜର ସୁଖ େଭାଗବି ଳାସ ଠାରୁ ଦୂ ରେର ରହrି । େଭାଗ ବି ଳାସ, ସୁଖ
ସଂପଦ, ଧନ, ଐଶଯକୁ ନି ହାତି େଗୗଣ ମେନକରି େକବଳ ଭଗବଦ୍ ପାିେର ମନ ନି େବଶ

ତ
ିକ

ା

କରି ଥାrି । େସମାେନ େକବଳ ଏ ପାଥlବ ଜଗତେର ଜନGଠାରୁ ମୃତୁ ପଯr ସକଳ ଦୁ ଃଖ,
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ଲାଭବାନ େହାଇଥାrି । ଏକଥା ମଧ ସୂେଚଇ ଦି ଆଯାଇଛି ମହତ୍ େଲାକମାେନ ଏ

ଇ
-ପ

ଯଣା, େରାଗ ଓ େଶାକକୁ अତି ସହଜେର अତି କମ କରି ଯାrି । େସହି ମାନ, ଜୀବନେର

ଆ

ହ
ାନ

ନା ଥାଏ ଝଡ, ବାତା, ଭୂ ମିକ! ନା େଦୖ ବ ଦୁ ବlପାକ, ସୁନାମୀ, ହୁଡହୁଡ, କେରାନାର
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ଭୟ। େସମାେନ େକବଳ अତି ସରଳ ସହଜ ଭାବେର ଜୀବନକୁ ବୁ ଝି ଛrି । େତଣୁ
େସମାନ,ୁ ଜୀବନ ମୁx ଜୀବ େବାଲି ଦଶାଇ ଦି ଆଯାଇଛି ।
ମଣିଷର ମନ ପ ଇDି ୟର ସାରଥୀ। ମନ ଆୟ^ାଧି ନ େହେଲ ସଂସାର ରୂପୀ
େମାହରୁ ସହଜେର ମୁକୁଳି ପାରିବ। କାରଣ ମନେର େଯଉଁ ମଁୁ ' େମାର ଭାବଟି अତି
େଗାପନେର ଜମାଟ ବାjି େହାଇ େବାଲି ରହି ଯାଇଛି । େସହି ଭାବନା ମନରୁ ଦୂ େରଇ
ଗେଲ େସେତେବେଳ ସତଃ ନି ଜକୁ ନି ମି^ ମାତ େବାଲି ମେନ କେର। ବି େବକ ସତଃ
अନୁ ଭବ କରି ଉାରଣ କରୁଥିବ ଯାହା କରୁଛି ଭଲ କରିଛି , ଯାହା କରୁଛି ତାହା ବି ଭଲ
କରୁଛି ଓ ଯାହା କରି ବି ତାହା ଭଲ େହବ। ଏସବୁ େକବଳ ଭଗବାନ,ର ଇଛାେର କରୁଛି
େବାଲି ଭାବି ବାକୁ େହବ। ସଂସାରେର ସମାେଲାଚନାକୁ ଭୂ େiପ ନକରି ଆେଗଇ ଆସି ଥାଏ
େସହY ଯୁଗଯୁଗ ଆଦଶ ପାଲଟିଯାଏ। େବଦର କମ କାhେର ଉେଲA ଖ ରହି ଛି ଯ -ାରା,
ପଜ
ୂ ା ପାଠ -ାରା କି ପକାର ଫଳପାି ମି େଳ, ଏପରି କି େକଉଁ କମ କେଲ ମଣିଷ ସୁଖି

ପଜ
ୂ ା ମେର ବଶୀଭୂ ତ କେଲ କି ଭଳି ମନମୁତାବକ ବର ପାି େହବ ତାହା ଉେଲA ଖ
କରାଯାଇଛି । ବା`ବେର ଏଭଳି କମ -ାରା अଧି କରୁ अଧି କେ^ାର ସାଂସାରି କ ମାୟା
େମାହ ବjନେର ବାjି େହାଇଯାଏ। େଯେତେବେଳ ମନ ିର, अବି ଚଳି ତ, ହି ମାଳୟ ପରି
ିର ଦୃ ଢସଂକ} ପାଲଟିଯାଏ ସତଃ େସେତେବେଳ ଏ ସାଂସାରି କ େମାହ ଜଡି ତ ବjନରୁ
ମୁx େହାଇ େଯାଗମାଗେର ଭଗବାନ, ଆଭିମୁଖୀ ପାଲଟି ଆତGାନୁ ଭୂ ତି ଲାଭ କେର

ତ
ିକ

ସରଳ ବାଖା

ଇ
-ପ

ଶୀମÕଗବଦ୍ ଗୀତାେର ମଣିଷର ମୁxି ସଂପକେର େଯଭଳି

ା

େସେତେବେଳ ଜୀବନ ମୁx ହୁଏ।

ଆ

ହ
ାନ

କରାଯାଇଛି ତାହା ଆଧୁନିକ ମଣିଷ ବୁ ଝି ବ ବା କି ପରି। ଗୀତାେର ଦଶାଇ ଦି ଆଯାଇଛି - '
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େବଦା ବି ନାଶି ନଂ ନି ତଂଯ ଏନମ୍ अବୟମ୍ / କଥଂସ ପୁରୁଷଃ ପାଥକଂ ଘାତୟତି
ହrି କମ୍।' अଥାତ େଯଉଁ ବxି ଜାେଣ େଯ ଆତGା अବି ନାଶୀ, अଜର, अମର ଓ ଚି ରାୟୀ,
େସଭଳି ବxି କାହାରି କୁ ମାରି ପାେରନି କି କାହାର ମୃତୁ କାରଣ ନାହY। ଆଜି ର ଏ ବି ଷମ
କାଳେର, ଭାଇ ଭାଇ ମଧେର, ପି ତାପୁତ ମଧେର, ବjୁ ବjୁ ମଧେର ଭୁ ଲ ବୁ ଝମଣା
ଘଟି ହଣାକାଟ ଚାଲି ଛି, ତାର अr େକେବ ଘଟିବ ତାହା କହି ବା अସବ। ଏଭଳି େକୗରବ
ପାhବ କଳି କଳାର ମଧେର ଆତGାର େକେବ अr ନାହY, अr ଘେଟ ଶରୀରର।
େଯଉଁମାେନ ପକୃ ତ ାନୀ, ପା, ବି େଧୗତ ମହାମୁନି, ଋଷି, ସନାସୀ, ସ¥ େସମାେନ ଆତGା
କଣ, ଆତGା କି ପରି , ଶରୀର ଭିତେର ଥାଇ ମୃତୁ ପେର କୁ ଆେଡ ଯାଏ ଏସବୁ ନି ରଥକ,
अବାrର ପଶକୁ ଏଡି େଦଇଥାrି । େସମାେନ ପ#
ୂ  ତ^ାନର अଧି କାରୀ େହାଇଥିବାରୁ
କଦାପି ମୃତୁର କାରଣ ଆତGା େବାଲି ଧାରଣା କରrି ନାହY। େସମାନ, ଦୃ |ିେର ଆତGା
अଜର, अମର, अବି ନାଶୀ। ତାହା େକବଳ ଆତGା ପୁରୁଷ ଭଗବାନ ପାଲେଟ। ଆତGା

େବାଲି କୁ ହାଯାଏ ଓ ପବ
ୂ  अଜl ତ କମାନୁ ସାେର କମଫଳ େଭାଗକେର େବାଲି ବି ଶାସ କରି
ଆସି ଛି, ଆସୁଛି ଓ ଆସୁଥିବ...!!!

ା

ଓଡି ଆ ଭାଷା ଓ ସାହି ତ ବି ଭାଗୀୟ ମୁଖ
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ପୁରୁଣା ଶରୀର ଛାଡି ନୂ ଆ ଶରୀର ମଧେର ପେବଶ କରୁଥିବାରୁ ତାହା ପୁନଜ
 ନGର କାରଣ

ଇ
-ପ

ତ
ିକ

ମହାନଦୀବି ହାର ମହି ଳା ସାତକ ମହାବି ଦାଳୟ , କଟକ -୪

ହ
ାନ

ଦୂ ରଭାଷ : ୯୦୪୦ ୧୫୧୪୭୫

ଆ

Laxmansahoo9040@gmail.com
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:ୁଲ ଛାଡ଼ିବି ସିନାା,, ପାଠ ଛାଡ଼ିବି ନାହY
ବି େନାଦ କାନୁ ନେଗା (୬ ଜୁ ନ୍ ୧୯୧୨ - ୨୨ ଜୁ ନ୍ ୧୯୯୦)
ମଁୁ ମନୁ ଷ अନ ପାଣୀମାନ, ତୁ ଳନାେର େମାର େଗାଟାଏ
ଉନ ତ ମ`ି अଛି  େତଣୁ ଜଗତର େଯ େକୗଣସି କଥା ଜାଣିବାପାଇଁ
ଇଛା େହବ ମଁୁ ସହଜେର ଜାଣିବି - ଜାଣିବାର ସୁେଯାଗ ପାଇବି  ମଁୁ
ମନୁ ଷ େହାଇଥିବାରୁ ାନ ହାସଲ କରି ବାଟା େମାର ଜନGଗତ
अଧି କାର େସ अଧି କାରରୁ େମାେତ େକହି େହେଲ ବଂଚି ତ କରି ପାରି େବ
ନାହY - ବି େନାଦ କାନୁ ନେଗା
୨୨ ଜୁ ନ୍ ୧୯୯୦ର ଦି ନଟି ଓଡ଼ି ଶାବାସୀ, ପାଇଁ ଏକ ଦୁ ଃଖର ଦି ନ

ସଂଗାମୀ, ଗାjୀ, ଶି iାବି ତ୍, ସାମାଜି କ ସଂ:ାରକ ତଥା ାନ ମhଳର
େସଲି େବଟର କ!ାଇଲର୍ ବି େନାଦ କାନୁ ନେଗା,ୁ ଆେମ ହରାଇଥିଲୁ
ତା,ର ନି ଧନ ଓଡ଼ି ଆ ଭାଷା ଓ ସାହି ତ ପାଇଁ ଏକ ବଡ iତି ଯାହାକୁ
ପର
ୂ ଣ କରାଯାଇ ପାରି ବ ନାହY ଉ¸ଳମଣି େଗାପବjୁ ଦାସ ୧୯୧୮
ସାଲେର ସତବାଦୀେର अଭିମାନ ଓ େiାଭର ସହ େଲଖିଥିେଲ,

ସହେଯାଗିତା

ନାହY,

ନି କଟ

ଭବି ଷତେର

ଆ

ମାନ,ର

ଇ
-ପ

ତ
ିକ

ା

ଓଡ଼ି ଶାେର ଧନ ସେ ବି ଦାର େଯାଗ ନାହY ପୁଣି ଧନୀ ଓ ାନୀ

ହ
ାନ

अସି ତ ମହାrି
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ଇନସାଇେକA ାପି ଡ଼ିଆ ଭଳି ଆ େଗାଟିଏ କାଯ ସପେର ମଧ ଓଡ଼ି ଆ ଭାଷାେର ଆଶା
କରାଯାଇ ପାେର କି ? ଏହି ଆହାନ ଗହଣ କରି ଥିେଲ ବି େନାଦ କାନୁ ନେଗା, େଯେତେବେଳ
େସ ବxବ େଦେଲ, ମଁୁ ନି େଜ ଜେଣ ଡପ ଆଉଟ ବା ଦଶମ େଶଣୀ ଆରରୁ ପାଠ
ଛାଡ଼ି ବା େଲାକ। େଯଉଁଦିନ :ୁଲ ଛାଡ଼ି ଗାjୀ ଆେDାଳନେର େଯାଗେଦଲି େସଦି ନ ହY
ଶପଥ େନଇଥିଲି େଯ, :ୁଲ ଛାଡ଼ି ବି ସି ନା, ପାଠ ଛାଡ଼ି ବି ନାହY। େଗାଟିଏ ଜାତି ପାଇଁ େସ
େଯଉଁ अପବ
ୂ  କମ ସଂପାଦନ କରି ଛrି ଏବଂ ଓଡ଼ି ଶାକୁ ାନ-ଯୁଗ ଆଡ଼କୁ अଗସର
କରାଇଛrି , ତାର ପଟାrର ନାହY। ବି େନାଦ କାନୁ ନେଗା (୬ ଜୁ ନ୍୧୯୧୨ -୨୨ ଜୁ ନ୍୧୯୯୦)
ଜେଣ ଖାତନାମା ଓଡି ଆ େଲଖକ, ସାଧୀନତା ସଂଗାମୀ, ଗାjୀ, ଶି iାବି ତ୍, ସାମାଜି କ
ସଂ:ାରକ ତଥା ାନ ମhଳର େସଲି େବଟର କ!ାଇଲର୍, ଯାହା ଓଡି ଆ ଭାଷାର
ସବେଶ. ଏନସାଇେକA ାପି ଡ଼ିଆ अେଟ। େସ ତା,ର ଭମଣକାରୀ ଋଣ ପରି େଶାଧ
(୧୯୮୩) ପାଇଁ ଓଡି ଶା ସାହି ତ ଏକାେଡମୀ ପୁର:ାର ମଧ ପାଇଥିେଲ େସ ଜେଣ

ଚତୁ ଥ ସେବା ନାଗରି କ ସାନ "ପଦGଶୀ" ପଦାନ କରାଯାଇଥିଲା। ୨୨ ଜୁ ନ୍ ୧୯୯୦େର
ତା,ର େଦହାr େହାଇଥିଲା। କାନୁ ନେଗା ୬ ଜୁ ନ୍ ୧୯୧୨େର ଓଡି ଶାର କଟକ ଜି ଲAାର
ମଲି ପୁର (କି ଶନନଗର)େର ଜନGଗହଣ କରି ଥିେଲ। େସ ନାଗାନପୁର ଗଁାେର ପାଥମି କ
ଶି iା ଏବଂ କଟକର ପସି f ରାଣୀହାଟ ହାଇ:ୁଲେର ମାଧମି କ ବି ଦାଳୟ ଶି iା ଲାଭ

ତ
ିକ

ା

କରି ଥିେଲ, େଯଉଁଥିେର େସ ପଥମ ଛାତ ଥିେଲ। ପେର େସ େରେଭନ୍ସା କେଲଜି ଏଟ୍
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अନୁ ଭବୀ ସାଧୀନତା ସଂଗାମୀ ତଥା ଉେଲA ଖନୀୟ ଶି iାବି ତ୍ ମଧ ଥିେଲ। ତା,ୁ ଭାରତର

ଇ
-ପ

:ୁଲେର ପଢି ବା ପାଇଁ ବୃ ^ି ପାଇେଲ ୧୯୩୪ ମସି ହାେର ପୁରୀରୁ ଭଦକ ପଯr ମହାତGା

ଆ

ହ
ାନ

ଗାjୀ, ହରି ଜନ ପଦଯାତାକୁ କଭର୍ କରି ବା ପାଇଁ େଦୖ ନିକ ଖବରକାଗଜ ଦି ସମାଜ
ଆହାନ ଇ-ପତି କା ସ!ୂ # ନି ଃଶୁ% ବି ତରଣ େହତୁ ଡା େଜାତି ପସାଦ ପ*ନାୟକ, -ାରା ପତି .ି ତ ଓ ପକାଶି ତ

Aahwaan.com

267

ଆହାନ ଇ-ପତି କା, ଷଡ଼ଦଶ ବଷ, ସମ ସଂଖା, ଜୁ ଲାଇ ୨୦୨୧

Magazine Downloaded from www.aahwaan.com

ଦାରା କାନୁ ନେଗା ନି ଯୁx େହାଇଥିେଲ। ଏହି ସମୟ ମଧେର ଗାjିଜୀ ବି େନାଦ
 କଳାର ଶି iା େଦଇଥିେଲ, ପରାମଶ େଦଇଥିେଲ ଏବଂ
କାନୁ ନେଗା,ୁ ସaାଦ ରି େପାଟର
 େହବାପାଇଁ ସହେଯାଗ କୃ ତେହେଲ। ପେର େସ ବି ଶି| ଗାjିବାଦୀ
ଭଲ ସaାଦ ରି େପାଟର
େଗାପାବjୁ େଚୗଧୁରୀ, ସହ କାମ କରି ଥିେଲ ଏବଂ ସହକାରୀ ସ!ାଦକ ଭାବେର
ସମାଜେର େଯାଗ େଦଇଥିେଲ। ସାଧୀନତା ସଂଗାମେର अଂଶଗହଣ କରି ଥିବାରୁ ତା,ୁ
େଜଲେର ରଖାଯାଇଥିଲା। ୧୯୫୨ ମସି ହାେର େସ ଭାରତେର ପଥମ ସାଧାରଣ ନି ବା ଚନ
ଲଢ଼ି ହାରି ଯାଇଥିେଲ। ୧୯୫୪ ମସି ହାେର େସ ସG ାରକୀ ଓଡି ଆ ଏନସାଇେକA ାପି ଡ଼ିଆ
ାନମhଳ ସଂକଳନ ଉପେର ଦୃ |ି ରଖିଥିେଲ ପଥମ ଭଲୁ ମ୍ ୨ ଡି େସaର ୧୯୬୦ େର
ଓଡି ଶାର ତ¸ାଳୀନ ମୁଖମୀ ହେରକୃ

ମହତାବ, ଦାରା ମୁxିଲାଭ କରିଥିଲା। େସ

କଟକଠାେର ଥିବା ବାରବାଟୀ |ାଡି ୟମ କାଯାଳୟେର ାନମhଳର ପମୁଖ अଂଶ
ସଂକଳନ ଏବଂ ସ!ାଦନା କରି ଥିେଲ େସ ଏକକ ଭାବେର େରଫେରନ୍ସ େସtର

ଏବଂ ପଶଂସା କରିଥିେଲ। ାନମhଳ, ଯଦି ଓ अସ!ୂ#, ଆଧୁନିକ ଭାରତୀୟ ଭାଷାର
େଯେକୗଣସି

ଭାଷାେର

ସବେଶ.

ସ!ାଦି ତ

ଏବଂ

ସବୁ ଠାରୁ

ସୁବିଧାଜନକ

ଏନସାଇେକA ାପି ଡ଼ିଆ ଭାବେର ସାନି ତ େହାଇଛି | ତା, ଜୀବନ କାଳେର ଯଦି ଓ େସ
ାନମhଳ ଫାଉେhସନ ସୃ|ି କରି ଥିେଲ, ତଥାପି ଏହା ତା, କାଯ ସମା କରି ପାରିଲା

ତ
ିକ

ା

ନାହY ଯାହା ପେର ତା, ପୁअ ଦୀପକ କାନୁ ନେଗା, ଦାରା ସ!ନ େହାଇଥିଲା ଯି ଏକି

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

ନି ମା ଣ କରି ଥିେଲ, ଯାହାକୁ ତା, ସମୟେର ବହୁ ମାନଗଣ ବxି ପରିଦଶନ କରି ଥିେଲ

ଇ
-ପ

ଓଡି ଆ ଭାଷାେର ଜେଣ ପତି .ିତ େରଫେରନ୍ସ କମୀ ମଧ अଟrି । ଫାଉେhସନ୍ ଆଜି

ଆ

ହ
ାନ

ପଯr ତା, କାଯ ଜାରି ରଖିଛି ଏହି ନୂ ତନ େସଟ୍ େଲାକପି ୟ ଓଡି ଆେର ହଜାର
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ହଜାର ବି ଷୟ ଧାରଣ କେର ଯାହା ମାନବ ାନର ସମ` ଶାଖାକୁ େନଇ ଗଠି ତ ଏବଂ ବହୁ
ଚି ତି ତ

ଓଡି ଆ

େଲାକ,

ପାଇଁ

ଏହା

अତr

ସେrାଷଜନକ

ବି ଷୟ

େଯ

ଏନସାଇେକA ାପି ଡ଼ିଆ େକD ଯାହା ତା, େଶଷ ପଯr ସୃ|ି କରି ଥିବା ଏନସାଇେକA ାପି ଡ଼ିଆ
େକD ଭୁ ବେନଶରେର ସକି ୟ अଛି ଏବଂ ବି ଳମି ତ କାନୁ ନେଗା ତା, ଜୀବନ କାଳେର
ସଂଗହ କରି ଥିବା ସମ` ଦଲି ଲକୁ ଧରି ରଖି ଛrି । େସ ଯାତା, ଜୀବନୀ, ଶି ଶୁ ପୁ`କ ଏବଂ
ବି ାନ ଏବଂ ପଯୁxିବି ଦା ଉପେର ଶେହରୁ अଧି କ ପୁ`କ ସେମତ ଓଡି ଆେର ବହୁ
େଲାକପି ୟ ପୁ`କ େଲଖିଥିେଲ ସୁଲଭ ମୂଲେର ସାଧାରଣ େଲାକ, ମଧେର
ଏନସାଇେକA ାପି ଡ଼ିକ୍ ାନର ପସାର ପାଇଁ େସ ାନମhଳ ଫାଉେhସନ୍ ପତି .ା
କରି ଥିେଲ େସ ତା,ର ସମଗ ଜୀବନକୁ ବି ାନ ଏବଂ େବୖ ଷୟି କ ାନର େଲାକପି ୟତା
ପାଇଁ ଉଗ କରି ଥି େଲ ନି କଟେର ତା, ସାନାେଥ ଓଡି ଆ ଭାଷାର ବି କାଶ ପାଇଁ
ଉଗୀକୃ ତ ଏକ अନୁ .ାନ ଆର କରାଯାଇଛି । ଓଡି ଆ ଭାଷା (ବି େନାଦ କାନୁ ନେଗା

ବି ଷୟ ଉପେର ପି ଲାମାନ, ପାଇଁ େଲଖାଯାଇଥିବା ତା,ର କି ଛି ବୁ କେଲଟ୍ अତr
ମନେମାହକ ୨୦୬ ଖh କାଉଁରୀ କାଠି (୨୦୬ ମାଜି କାଲ୍ |ିକ୍) - ମାନବ अେଥାେପଡି ³
ଉପେର ଏକ ପୁ`କ, ବଡ଼, ବେଡଇ ରହି ଲା ନାହY, ଚଳrା ରାଇଜର अମୁହଁା ନାହYମଣିଷର ରx ସାଳନ ବବା ନଁା େଦବାଟା େକେଡ କ| (ଏହାର ନାମକରଣ ଏେତ

ତ
ିକ

ା

କ|କର) - ବି ଭିନ ସି |ମର ନାମକରଣ ନି ୟମ ଉପେର କଥିତ अଛି େଯ ତେୟାଦଶ
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ଓଡି ଆ-ଭାଷା ଉ¸ଳ େକD) େର ବି େନାଦ କାନୁ ନେଗା େସtର ଫର ଏ³େଲନ୍ସ ବି ଭିନ

ଇ
-ପ

ଶତାୀେର ମଧଯୁଗର ପଖାତ ଇଂେରଜ େବୖ ାନି କ େରାଜର େବକନ ବି ଶର ସବ ପଥମ

ଆ

ହ
ାନ

ାନେକାଷ ରଚନା କରି ଥିେଲ। କି m ତାହା େଲାକେଲାଚନକୁ ଆସି ବା ଆଗରୁ କୁ ଆେ଼ଡ
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अrହlତ େହାଇଗଲା। ଏହାର ପାୟ ପାଶହ ବଷ ପେର ଏନସାଇେକA ାପି ଡ଼ିଆ ବି ଟାନି କାର
ଆବି ଭାବ େହଲା। େତଣୁ ାନେକାଷ ପଣୟନ କରିବା େକେତ ଦୁ ଃସାଧ -ଏଥିରୁ
अନୁ େମୟ ଡµର େଗାକୁ ଳାନD ମହାପାତ, େବୖ ାନି କ ାନେକାଷ (୨୦୦୫)େର
ପକାଶକ ବି ଦାପୁରୀ (କଟକ),ଦାରା ପକାଶି ତ େହଇଥିଲା। ବି େନାଦ କାନୁ ନେଗା
ଏନସାଇେକA ାପି ଡ଼ିଆକୁ ତି ନି େଶଣୀେର ବି ଭx କରିଛrି । ଯଥା: ବି େଶଷ, ପାଇଁ
ରି େଫେରନସ ଏନସାଇେକA ାପି ଡ଼ିଆ, କି େଶାର କି େଶାରୀ, ପାଇଁ ଚି ତବହୁଳ ଓ ସରଳ
ଭାଷାେର

ଲି ଖିତ

ଚି àେରନ୍ସ

ଏନସାଇେକA ାପି ଡ଼ିଆ,

ସବସାଧାରଣ,

ଉେkଶେର

ଜନପି ୟ, ସୁଖପାଠ, ସହଜେବାଧ ପପୁଲାର ଏନସାେକA ାପି ଡ଼ିଆ। େସ ତା, ାନମhଳକୁ
"ପପୁଲାର ଏନସାଇେକA ାପି ଡ଼ିଆ" (ସୁଖପାଠ ଓଡ଼ି ଆ ଏନସାଇେକA ାପି ଡ଼ିଆ) େଶଣୀଭୁ x
କରି ଛrି । କି m େସଥିେର େଯେତ ସଂଖକ ଚି ତ ରହି ଛି ଏବଂ ବି ଷୟବ`ୁର ବ#ନା
େଯମି ତି େହାଇଛି , ତାହା अ} ପାଠ ପଢ଼ି ଥିବା ଆଗହୀ ପି ଲାମାେନ ମଧ ସହଜେର

ସମାହାର େବାଲି କହି େଲ अତୁ xି େହବନାହY। ଉେଲA ଖନୀୟ େଯ ବି େନାଦ କାନୁ ନେଗା
ଜେଣ ଶି ଶୁ ସାହି ତିକ। ପ`ରଯୁଗୀୟ ମାନବ ସajେର ରଚି ତ "ପି ଲାମାନ, ପାଇଁ ୩୬୫
ଦି ନ" ସି ରିଜ ସକାେଶ ୧୯୮୦ ବଷର ଓଡ଼ି ଶା ସାହି ତ ଏକାେ଼ଡମୀ ପୁର:ାର ତା,ୁ ପଦ^
କରାଯାଇଥିଲା।

୧୯୮୪ର

ଓଡ଼ି ଶା

ସାହି ତ

ଏକାେ଼ଡମୀ

ପୁର:ାରପା

ତା,ର

ତ
ିକ

ା

ଆତGଚରି ତ "ଋଣ ପରି େଶାଧ", "ଆଉରି ବରେକାଳି ନି अ" अଧାୟେର େସ ନି ଜର
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ଧରି ପାରି େବ। େତଣୁ ଉପେରାx ଦି ତୀୟ ଓ ତୃ ତୀୟ େଶଣୀର ଏହା ଏକ ସାଗତେଯାଗ
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ପି ଲାଦି ନର ସG ତିକୁ େଯମି ତି ଉପାପନ କରି ଛrି , ତାହା େଯ େକୗଣସି ବୟସର ପାଠକକୁ
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ମୁÆ କରି ବ। େସଥିେର ବ#lତ େହାଇଛି ଶତପଥୀ ନାମକ ଜେଣ ପhିତ, ବି ଷୟ, ଯି ଏକି
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ଜମି ଦାର ବି ହାରୀଲାଲ, ଘରକୁ ପତି ଦିନ ଯାଆrି ଗୀତାର अନୁ ବାଦ ସହ ଟୀକା ରଚନା
କରି ବାକୁ । ପhିତ ଶତପଥୀ ରାତି େର ଘରକୁ େଫରିବା େବେଳ େଗାଟିଏ ଥାଳି େର
ବି ହାରୀଲାଲ, ଠାରୁ ସି ଦା େନଉଥିେଲ, େଯଉଁଥିେର ପଯା ଚାଉଳ, ଡାଲି , ପରି ବାଦି
ଥାଏ। ଥେର େସଇ ସାେର ବି ହାରୀଲାଲ ଚାେରାଟି େଗାଲ ଆଳୁ େଦଇଥିେଲ। ଏହାର
ବ#ନା କାନୁ ନେଗା, ଭାଷାେର, "ପhିତ ଶତପଥୀ" େସଠାେର କି ଛି କହି ନପାରି
ଗାମୁାେର ପର
ୂ ାଇ େନଇଗେଲ। ଘେର ଯାଇ େସତକ ସବୁ ବାରି ଆେ଼ଡ େଫାପାଡ଼ି େଦଇ
ଘେର ଆସି ଗାେଧାଇେଲ। ପଇତା ବଦଳାଇେଲ, ତା ପରଦି ନ ଜମି ଦାର ତା,ୁ ପଚାରି େଲ,
"କାଲି େଯଉଁ ନୂ ଆ ଚି ଜ େଦଇଥିଲି ତାକୁ େକମି ତି ରjିଲ?" ଶତପଥୀ ଟିକିଏ ଶ,ିଯାଇ
କହି େଲ, "ଜୀବନେର ମଁୁ େକେବ ପih (ପiୀର अhା) ଛୁଇଁ ନାହY। େତଣୁ ତାକୁ
େଫାପାଡ଼ି େଦଲି । ସି ଦା ମାରା େହାଇ ଯାଇଥିଲା େବାଲି ତାକୁ ମଧ େଫାପାଡ଼ି େଦଲି ।"
ବି ହାରୀ ହସି େଲ - "ଆଳୁ କୁ େଯ अhା େବାଲି ଧରି େନେଲ - େସଥିପାଇଁ ହସ।" ବି େନାଦ

ଓଡ଼ି ଶାର ଭାଷା ସାହି ତ ପାଇଁ अମୁଲ େଯାଗଦାନ। ଆଜି ଓଡ଼ି ଶାେର େଯେତେବେଳ
ମାତୃ ଭାଷା ଏକ ଘଡ଼ି ସjି ମୁହୂ^େର ଗତି କରୁଛି , େସେତେବେଳ ବି େନାଦ କାନୁ ନେଗା,
ଦାରା

ଲି ଖିତ ବହି ଗୁଡ଼ିକ ଓଡ଼ି ଆ ଭାଷାର ବି କାଶେର ଏକ अମୁଲ େଯାଗଦାନ େହବ।

ତା, ଦାରା ରଚି ତ ବହି ଗୁଡ଼ିକ ଯଦି ବଜାରେର ଉପଲÁ କରାଯାଏ େତେବ େଛାଟ ପି ଲା,
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ଠାରୁ ଆର କରି ଯୁବ ବଗ ଏବଂ ବୟ: ପଯr େସହି ାନକୁ ଆହରଣ କରି
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କାନୁ ନେଗା ନି ଜର କମମୟ ଜୀବନ ଭି ତେର ୧୧୦ େଗାଟି ବହି େଲଖିଯାଇଛrି । ଯାହା
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ଓଡି ଆଭାଷାକୁ ଆହୁରି ଆଗକୁ େନଇଯି ବାେର ସହାୟକ େହବ ।
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ସୁଜନପୁର, ଯାଜପୁର, ୯୩୪୮୭୬୮୮୧୨, asitmohanty41@gmail.com
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କଳା
ବି ଶନି ୟrା ଜଗତର ନାଥ ଶୀ ଜଗନ ାଥ,ୁ ଜଗତ କେହ କଳା
ଠାକୁ ର। ଶୀअ ବ# କଳା େବାଲି अଗଣିତ ଭx ନାମ େଦଇଥାrି
କଳା ଚାD, କଳା ମାଣିକ, କଳା ନି ଧି, କଳା ମଣିମା ଇତାଦି ଇତାଦି ।
ତନୁ କଳା ଠଁୁ ଶୀମୁଖ କଳା େଯ अତୀବ ମେନାରମ ଆକଷଣୀୟ
अନାସ ୀକାଯ। େହେଲ, କଳା କହି େଲ ତ ଆେମ େକବଳ ଛାମୁ,
ବ#କୁ ସୀମି ତ ପରିଧି ଭିତେର ଆବjିତ କରି ରଖିେଲ अଥ अମଯାଦା
अସମୀଚୀନ। େତଣୁ ପାସିକ ଉପାପନା ନି ହାତି अପରି ହାଯ।
अବଶ ପସ ବି ଷୟର ପବ
ୂ  ଆଭାସ अେନକ ଗୁଣି ାନୀ ଜନ,ୁ

କଳାର ଆଉ ଏକ ଆiରି କ अଥ େହଉଛି ଗୁଣ। ତା ସହି ତ
େକୗଶଳ େଯାଗ କେଲ ବୁ ଝି ବାକୁ େହବ ପାରମତା। ଜଗନ ାଥ ତତ୍
ସଦୃ ଶ େଷାହଳ କଳାର अଧି କାରୀ। େଯଉଁ କଳା ମଧରୁ ଏକ କଳା
ନDର ବଳା ନରହରି । ସୃ|ି ପାଳନ ସଂହାରଣ ମଧେର ପଭୁ େଷାହଳ
କଳାର ବି ନିେଯାଗ କରି େବାଲାଉଛrି କଳା ଠାକୁ ର ।
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ଜେଣ ଭx ଗାଇଛrି "କାଳି ଆ, େମା େଦେହ େବାଳି େଦ େତା

ହ
ାନ

ସତନାରାୟଣ ମି ଶ
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अବଗତ େହଇ ଯାଇଥିବ।
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େଯ କଳା ଲଗାଇ ଧନ अହଲା କଲୁ ତାରଣ
କୁ ବୁ ଜାକୁ କଲୁ ଧନଶବରୀକୁ ସଗ ାନ
େମାେତ େସ କଳାରୁ ଟିେକ
ଲଗାଇେଦେର ପ,ଜ େଡାଳା ।
ଏହି ଭxି ଗୀତ େଯ ଖାଲି ଗୀତ ନୁ ହଁ । କଳାକୁ େନଇ ପତି ଟି ଧାଡି େର ଭx କରି ଛି
ଠାକୁ ର,ୁ ସମୀiା। େଦହେର କଳା ର େବାଳି େଦଇ ମେତ ଧନ କରି େଦ େବାଲି
କହୁନି େସ। ଭx କହି ଛି, "କାଳି ଆ େମା େଦହେର େତା େଦହର ଗୁଣ ଗୁଡିକ ମଧରୁ କି ଛି
ପେବଶ କରାଇ େଦ। େମା अrର କେଠାର ପଣକୁ अହଲା ତାରି ଲା ସମ ନାମନୀୟ କରି
େଦ। େଯସନ କଠି ନ ପ`ର अହଲା ମୂତl େତା ପଦଶ ପାଇ ସ अବାକୁ ପତାବ^ନ
କରି ଛି େମା େiତେର ବି अrରର ଜଡତାକୁ ଦୁ ରୀଭୂ ତ କରି ନମ କର। କୁ ବୁ ଜାର କୁ ଟିଳ
ବକ ଶରୀରକୁ ପାଦ ଲଗାଇ ସୁ ସଳଖ ସୁDରୀ ଯୁବତୀ କରି ଥିଲ ତେମ। ତ×ରି େମା

ସଦୃ ଶ ମଁୁ ବି େହଇଯି ବ ଧନ। ସୁଗୁଣ ସ!ନ ନି ମା ୟା ନି ରାହଂକାରୀ। ସବରୀ अଇଁଠା
ଭୁ sି, ତା ଭxି ଭାବେର େଭାଳ େହଇ ତେମ ତାକୁ େଦଇଥିଲ ସଗ ନି ବାସ। ତା ଭାବ,
ପଗାଢ଼ ବି ଶାସ, େଧୖ ଯ ସହକାେର ପତୀiା ହY ତାକୁ େଦଇଥିଲା ଏଭଳି ପରମ େସୗଭାଗ।
େତେବ ମଁୁ ବି ବି ଶାସ କେର ଜୀବନ ଠୁ अଧି କ। ତମ अ`ିତକୁ ମେମ ମେମ अନୁ ଭବ
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କେର। ଭାବେର ଏମି ତି ମି ଯାଏଁ େଯ ାତ ହୁଏ ନି ଭଲ େକଉଁଟା ମD େକଉଁଟା।
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अrରରୁ କୁ ଟୀଳତା ଦୁ ଗୁଣ ସବୁ କୁ अପଭଂଶ କରି ସରଳ କରିଦି अ। େସ ଧନ େହଲା
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େଯପରି ସବରୀ ଜାଣି ନ ଥିଲା ପଭୁ ,ୁ अଇଁଠା େଦବା େଦାଷାବହ େବାଲି ।
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େହ କାଳି ଆ, ମେତ ଏମାନ, େଯଉଁ କଳା ସବୁ େଦଇ ପରି ତାଣ କରି ଥିଲୁ ମେତ
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େସହି କଳାରୁ କି ିତ ପଦନ କରି େଦ। େର ପ,ଜ େଡାଳା, ଚକାେଡାଳା େହେଲ ବି ତୁ େମା
ପ,ଜ େଡାଳା। େମା ଗୁହାରି େଘନି ଏତି କି ଦୟା କର" ..
କବି , େଲଖାରୁ ଭxି ଗୀତ ପରି େବଷଣ କରିଥିବା ଗାୟି କା କଳାକୁ େନଇ ଏେତସବୁ
अଥପ#
ୂ  ଗୀତ ଗାଇଛrି । େତେବ ଏହି ଠାକୁ ର, ପତି ମା େଯଉଁଠି ବି ରାଜମାନ କରି ଛrି
େସହି ାନଟି େହଉଛି ପୁଣ ପବି ତ ଭାରତ େଦଶର ଓଡି ଶା ମାଟିେର। ଏହି ମାଟିର
ଆରାଧ େଦବତା ସି ଏ। ଏଇଠି ଥିବା ଓଡ଼ି ଆ ଜାତି ର ସଂ:ୃତି େହଉଛି ଜଗନ ାଥ ସଂ:ୃତି ।
ସାରା ଜଗତେର କେହ ଓଡ଼ି ଆ,ୁ ଜଗନ ାଥ ଧାମର େଲାକ। ବା`ବେର େକେଡ ମହାନ
ଆମ ପରି ଚୟ!
ଦି ନ ଥିଲା ଓଡ଼ି ଆମେନ ନି ଜର ଉ¸ଷ କଳାର ପରି ପକାଶ ମାଧମେର ଜଗତକୁ
ହତଚକି ତ କରି େଦଇଥିେଲ। କଳାାପତର ପାରଦଶlତା ହାସଲ କରିଥିବା ଓଡ଼ି ଆ,
ପେଦଶର ପାଚୀନ ନାମ ଉ¸ଳ ଥିଲା ମଧ। ଉ¸ଳର ଠାକୁ ର େଯ କଳା ଏଥିେର

କହି ବାକୁ ଗେଲ ପରି ମାଜl ତ କଳା ହY ବxିର ଉନ ତି ପାଇଁ ମାଗ ଦଶକ ଓ ଉନ ତ
ସଭତାର ନି ଦଶନ। କି m ପରି ତାପର ବି ଷୟ ଏହି େଯ ପାତ କଳାର अନୁ ପେବଶ
अନୁ କରଣ େମୗଳି କ କଳାକୁ କବଳି ତ କରି ଟାଣି େନଉଛି अବଲୁ  ଦି ଗକୁ । अବiୟ
େହବାକୁ ଯାଉଛି ଆମ ସଂକୃ ତି ପର!ରା। ଏହାକୁ ବିବାକୁ େହେଲ େସଇ କଳା ଠାକୁ ର,ୁ

ତ
ିକ

ା

ଗୁହାରି କରି ଉଦମ କରି ବାକୁ େହବ ସୁରiାର ବି ଭିନ ଉପାୟ ସମୂହ। କହି ବା େହବ
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ସାମsସ ରହି ବା ସାଭାବି କ।

ଇ
-ପ

"ଜୟ କଳା" ଜୟ କଳାଠାକୁ ର, ଜୟ ଜଗନ ାଥ।

ଆ

ହ
ାନ

ସି ଂେଧେକଲା, ବଲାୀର
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ଓଡ଼ିଆ ପର!ରାେର ସାବି ତୀବତ
ଓଡ଼ି ଆ ସଂ:ୃତି ଓଡ଼ି ଆ ପର!ରା ବହୁ ପାଚୀନ l ଜଗତର ନାଥ
ଜଗନ ାଥ ଉ¸ଳୀୟ ମାନ,ର ଆରାଧ େଦବତା l ତା,ର ପଜ
ୂ ାପାତି
ରୀତି ନୀତି अନୁ ଯାୟୀ ସଂ:ୃତି ଓ ପର!ରା ପଚଳି ତ l ହି Dୁ ରମଣୀ ନି ଜ
ଘର ପରି ବାର, ନି ଜ ସrାନ ପାଇଁ ବି ଭିନ ଉଷା ବତ ପାଳନ କରି ଥାrି l
ବି ଭିନ େଦବାେଦବୀ,ୁ ମାନସି କ କରି ଥାrି l େସହି ପରି ଓଡ଼ି ଶାର ସଧବା
ନାରୀମାେନ ନି ଜ ଶ·ା, ସି Dୁର ବଜ େହଉ, ସାମୀ,ର ଆୟୁଷ ଦୀଘାୟୁ
େହଉ କାମନା କରି େଜ. अମାବାସା ଦି ନ ସାବି ତୀ ବତ ପାଳନ କରି
ଥା’rି l अପରାହେର ଲଷGୀ ନାରାୟଣ,ୁ ପଜ
ୂ ା କରାଯାଏ l ପଜ
ୂ ାେର ନୂ ଆ

କଦଳୀ, ଆa, ପଣସ, ଗଜାମୁଗ, ତାଳସଜ, ସପୁରି, ଖଜୁ ରୀେକାଳି , ଜାମୁ
େକାଳି , ଫୁଲ, ଚDନ, ଦୁ ବ, ବରେକାଳି ପତ, ଆa ଡାଳ, ହଳଦୀ,
ସାବି ତୀ ବତ ବହି ଇତାଦି ଆବଶକ େହାଇଥାଏ l ପଜ
ୂ ା ସରି ଲା ପେର
ଗୁରୁଜନ ମାନ,ୁ ଓ ସାମୀ,ୁ ପଣାମ କରାଯାଏ l େସଦି ନ ଫଳ ଆହାର
କରି ଓେଷଇତି ଦି ନ କାଟrି l

ତ
ିକ

ା

କି aଦrୀ କେହ, ମଦ େଦଶର ରାଜା अଶପତି ନି ସrାନ ଥିେଲ l

ଇ
-ପ

ବାସrୀଲତା େଜନା
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ଲୁ ଗା, ନାଲି ଶ·ା, ସି Dୂର, अଳତା, କଜଳ, ପାନି ଆ, ଦପଣ, ନଡ଼ି ଆ,

ଆ

ହ
ାନ

େସ ବହGା,ର ପତ ୀ ସାବି ତୀ,ୁ ସm| କରିବା ପାଇଁ ଯ କେଲ l
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ସାବି ତୀ େଦବୀ ପଜ
ୂ ାେର ସm| େହାଇ ପୁତ ବଦଳେର ଆଦଶ କନା ରତ ର ପି ତା େହବା
ପାଇଁ ଆଶୀବାଦ େଦେଲ l ନି kl| ସମୟେର କନାରତ ଜନG େହଲା l ରାଜାରାଣୀ ଝି अଟିର
ନାମ ରଖିେଲ ସାବି ତୀ l େସ େଯେତେବେଳ ବି ବାହ େଯାଗା େହେଲ ନି ଜ ଇଛାେର
ସତବାନ,ୁ ସାମୀ ରୂେପ ପାଇବା ପାଇଁ କାମନା କେଲ l ନି ଜ ପି ତା,ୁ ଏ କଥା
ଜଣାଇେଲ େସେତେବେଳ ନାରଦ ମୁନି କହି ଥିେଲ ସତବାନ,ର ମାତ ଏକ ବଷ ଆୟୁଷ
अଛି l ତୁ େମ ତା,ୁ ବି ବାହ କର ନାହY l ସାବତୀ କହି େଲ, "ମଁୁ ତ ତା,ୁ ମେନ ମେନ ପତି
ରୂେପ ିର କରି ସାରି ଛି l ତା,ୁ ହY ବି ବାହ କରି ବି l ତାପେର ସତବାନ, ସହି ତ ତା,ର
ବି ବାହ େହାଇଥିଲା l ଏକ ବଷ ପ#
ୂ  େହାଇଥିଲା େଜ. अମାବାସା ଦି ନ l ସାବି ତୀ
ଜାଣିେଲ ଆଜି ତା, ସାମୀ,ର अrି ମ ଦି ବସ l େସ ନି .ାର ସହି ତ ପଜ
ୂ ା ସାରି େଦଇ
ସାମୀ, ସହି ତ ବଣକୁ ଗେଲ କାଠ ଆଣି ବା ପାଇଁ l ସତବାନ େଗାଟିଏ ଗଛେର ଚଢ଼ି ଡାଳ
ହାଣିବା ସମୟେର ତା, ମୁh ଘୁରାଇ େଦଲା l େସ ତେଳ କଚାଡି େହାଇ ପଡି ମୃତୁବରଣ

ପାଣ େନବା ପାଇଁ ଆସି ପହିଗେଲ l ସତୀ ସାବି ତୀ, େତଜେର ଯମଦୂ ତ ମାେନ ପାଖେର
ପହି ନପାରି େଫରି ଯାଇ ଯମରାଜା,ୁ ସବୁ କଥା କହି େଲ l ଯମ ରାଜା ନି େଜ କାଳ ଫାସ
ଧରି ସାବି ତୀ, ପାଖେର ପହି ସତବାନ, ପାଣ େନବାକୁ କହି େଲ l ସାବି ତୀ
ସତବାନ, ପାଣ ଛାଡି େଦେଲ l ଯମ ରାଜ ସତବାନ, ପାଣ େନଇ ଚାଲି ଗେଲ l

ତ
ିକ

ା

ସାବି ତୀ ତା, ପେଛ ପେଛ ଗେଲ l କି ଛି ଦୂ ର अତି କମ କଲା ପେର ଯମରାଜ ସାବି ତୀ,ୁ
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କେଲ l ସାବି ତୀ ମୃତ ସମୀ,ୁ େକାଳେର ଧରି ବସି ଥାrି l ଯମ ଦୂ ତମାେନ ସତବାନ,ର

ଇ
-ପ

େଦଖି କହି େଲ ସତବାନ, ପାଣ ବତୀତ େଯଉଁ ବର ମାଗୁଛ ମାଗ l ସାବି ତୀ ପଥମ

ଆ

ହ
ାନ

ବରେର अj ଶାଶୁର,ର ଚiୁ ଓ ହରାଇଥିବା ରାଜ େଫରି ପାଇବାକୁ ବର ମାଗିେଲ l
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ଦି ତୀୟ ବରେର ନି ସrାନ ପି ତା,ର ପୁତ କାମନା କେଲ l ତୃ ତୀୟ ବରେର େସ ନି େଜ ଶତ
ପୁତର ଜନନୀ େହବା ପାଇଁ ବର ମାଗିେଲ l ଯମ ରାଜ ତଥା`ୁ େବାଲି କହି େଲ l
େସେତେବେଳ ସାବି ତୀ କହି େଲ େମା ସାମୀ,ୁ େମାେତ େଫରାଇ ଦି अ l ନ େହେଲ
ତୁ ମ ବର अକାରଣ େହାଇଯି ବ l ଏ କଥା ଶୁଣି ଯମରାଜ ନି ରୁପାୟ େହାଇଥିେଲ ଓ େସ
ସତବାନ,ର ପାଣ େଫରାଇ େଦଇଥିେଲ l ଦାପର ଯୁଗେର ଧମରାଜ ଯୁଧି.ିର ଶୀକୃ
ପଚାରି ଥିେଲ ନାରୀମାେନ କି ପରି େସୗଭାଗବତୀ େହାଇପାରି େବ? ଶୀକୃ

,ୁ

ତା,ୁ ସାବି ତୀ

ବତ କଥା କହି ଥିେଲ l
ପୁରାତନ େହଉ अବା ଆଧୁନିକ l ଓଡ଼ି ଆ ରମଣୀ ସବୁ େବେଳ ଚାେହଁ େସ
େସୗଭାଗବତୀ େହଉ l ତା ସାମୀ,ର ଜୀବନ ଦୀଘଜୀବି େହଉ l େସ ସୁଖେର ଘର
ସଂସାର କରୁ l ସାମୀ, ପାଖେର ତା ଜୀବନ େଶଷ େହଉ l ସାମୀ, କାjେର େସ ମଶାଣି
ମା େକାଳକୁ ଯାଉ l ଏ ବତ େହଉଛି ଆା, ଭରସା, ବି ଶାସର କଥା l ଓଡ଼ି ଆ ପର!ରାେର

ହ
ାନ

ଇ
-ପ

ତ
ିକ

ା

अନୁ ଭବ କେର l ଶାrି ପାଏ l
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ସାବି ତୀ ବତ ପି ଢ଼ି ପେର ପି ଢ଼ି ପାଳି ତ େହାଇ ଆସି ଛି l ଏହି ବତ କରି ଓଡ଼ି ଆ ରମଣୀ ଖୁସି

ଆ

ଗାjୀନଗର, େପା| / ଜି ଲAା : ନବରପୁର
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େରାଗ ପତି େରାଧ ଶxି
େରାଗ ପତି େରାଧ ଶxି ବଢାm

ଏବଂ ସମ` ପକାରର ଭୂ ତାଣୁ ରୁ

ମୁx ପାଆm | େରାଗ ପତି େରାଧ ଶxି ବେଢ଼ଇବା ପାଇଁ

ନି ମଲିଖିତ

ଉପାୟ अବଲaନ କରm ୧- ପତି ଦିନ ସୂଯ ମ

ବା ଗାୟତୀ ମ ପାଠ କେଲ, ଏହା େରାଗ

ପତି େରାଧ ଶxି ବଢାଏ ଏବଂ େଯ େକୗଣସି ପକାରର କଫ ବାତ ଜନି ତ
ସମସାକୁ ବି ଦୂ ର କେର l
୨-ପବନ ଆହାର ଠି କ ଭାେବ କେଲ େରାଗ ପତି େରାଧ ଶxି ବଢ଼ି ଥାଏ l
ଏହା େହଉଛି ଆପଣ,ର ପଥମ ଖାଦ ଯାହାକୁ ଆପଣ ନି ିତ ଖାଇବା

୩- ପତି ଦିନ ସକାେଳ ନି ିତ ପବନ ଚଳାଚଳ ଜାଗାେର ମନ ଲଗାଇ
େଯାଗ ପାଣାୟାମ କରm l
୪-ଶାରୀରି କ ଶମ ନି ିତ କରm ଏହା ପତି େରାଧ ଶxି ବଢାଏ l
େଯଉଁମାେନ ନି ଜ ଶରୀରକୁ େକବଳ ପେକଇ ରଖିଛrି େସମାେନ ନି ଜର
େରାଗ ପତି େରାଧ ଶxି କେମଇ େଦଉଛrି l ନି ଜ ଘେର अ} େହଉ

ା

ତ
ିକ

ଜରୁରୀ अେଟ l

ଇ
-ପ

ପହA ାଦ ସାହୁ

େକୗଣସି ଶାରୀରି କ ପରି ଶମ କରି ଝାଳ ବାହାର କରm l ଏହା अତr
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ଉଚି ତ l

ଆ

ହ
ାନ

୫-ସବୁ େବେଳ ଘେରାଇ ଚି କିା ବା ଆୟୁେବଦିକ ଚି କିା କୁ ସବପଥେମ
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अଗାଧି କାର େଦବା ଉଚି ତ କାରଣ ଏହା ଆପଣ, ପତି େରାଧ ଶxି ବେଢ଼ଇବାେର ସାହାଯ
କେର l
୬- େମାବାଇଲ ଠାରୁ େଯତି କି ଦୂ େରଇ ରହି େବ େସତି କି ଭଲ l
୭-େଯତି କି କମ ଲୁ ଣ ଖାଇବା अଭାସ କରି ବ େସତି କି ଭଲ l ଲୁ ଣ ଖାଇବା ମାେନ
ପତି େରାଧ ଶxିକୁ କମ କରି ବା अେଟ l
୮-େତଲ ମସଲା, ଆମି ଷ ଭiଣ ଯକୃ ତ କୁ ଖରାପ କେର େସଥିପାଇଁ ଏହା ଠାରୁ େଯତି କି
ଦୂ େରଇ ରହି ବ େସତି କି ସା^ ି କ ଶରୀର ରହି ବ l େକୗଣସି ଭୂ ତାଣୁ ଆସି େବ ନାହY ଶରୀର
ମଧକୁ l
୯-ଦାନବୀୟ ଖାଦ େଯପରି କି ବାସି ଜି ନିଷ, ନି ଶା, ମଦ, ମାଂସ ଇତାଦି ଠାରୁ ଦୂ େରଇ ରୁହ
୧୦-ଆମ ସଂ:ୃତି େର ଗରମ

ଖାଇବା କଥା କୁ ହାଯାଇଛି l ଯଦି େରାେଷଇ େହଇଥିବା

ଖାଦ ୨ ଘtାରୁ अଧି କ େହଲା ପେର ଆପଣ ତାକୁ ଖାଆrି ତାେହେଲ େସହି ଖାଦ

୧୧-ସାହେର ଥେର େରାଗ ହଉ ନେହଉ अ} ପି ତା ଜି ନିଷ - କଲରା, ନି ମ ପତ,
ଚି େରଇତା େସବନ କରm l ଜେଣ ବxି ୫୦ ଗାମ ଚି େରଇତାର କାଢା କି aା ରସ େସବନ
କରି ପାରି େବ l ଯଦି ଚି େରଇତା ନମି େଳ ନି a ପତ ର େସବନ କରm l
୧୨ -ବଷା ଦି େନ େଯତି କି iୀର ଜାତୀୟ ଜି ନିଷ କମ ଖାଇବା େସତି କି ଭଲ l ପନି ର
ବି ଲକୁ ଲ ଖାଇବା ଉଚି ତ ନୁ େହଁ l ଗରି. ଆହାର ଠି କ ନୁ ହଁ ବଷା ଋତୁ େର l ଯଦି iୀର

ତ
ିକ

ା

ପି ଉଛrି ତାେହେଲ େସଥିେର ହଳଦୀ, अଦା କି aା ଶୁ¶ୀର ପେୟାଗ କରି ରାତି େବଳା ହY
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ଖାଇେଲ ଆପଣ, ନି ିତ େରାଗ ପତି େରାଧ ଶxି କମି ଯିବ l

ଇ
-ପ

େକବଳ ପି अm l

ଆ

ହ
ାନ

୧୩ -ଚା’ ପି ଇବା ଆେଦୗ ଭଲ ନୁ ହଁ l ଚା’ ନୁ ହଁ , ଆପଣ ଆୟୁେବଦିକ େପୟ ପି अm l ଚା ‘
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େପଟ ଗରମ କେର ଏବଂ ଗାସ ସୃ|ି କରି अେନକ େରାଗ ସୃ|ି କେର l
୧୪ -ଚି ନି अେପiା ଗୁଡ଼ ର ବବହାର अଧି କ କରm େରାଗ ପତି େରାଧ ଶxି ବଢି ବ l
୧୫ - ପଗବ ଭି ତେର େଯଉଁ ୫ଟା ଜି ନିଷ ରହି ଛି ସବୁ ଜି ନିଷ େରାଗ ନ|କାରୀ ଏବଂ
ପତି େରାଧଶxି ବfନକାରୀ l େଯମି ତି େଗାରଚି ନି ମି ଳିମିଳା ଭୂ ତାଣୁ ପାଇଁ अବଥ ଔଷଧ
େସହି ଭଳି େଗାମୂତ ଶରୀରେର େଯଉଁଠି ବି ବª େକଜ ଥିବ ଠି କ କେର l େଗାବର ଭସG କୁ
ପାଣିେର େଗାେଲଇ ପି ଇେଲ ଶରୀରେର ଶୀଘ अମªଜାନ ବଢ଼ାଏ l େଗାମୂତ େକୗଣସି
अନି |କାରୀ ପରଜୀବି କୁ ଶରୀରରୁ ବାହାର କେର l ଘି अ ପାଚନ ଶxିକୁ ଠି କ ରେଖ ଏବଂ
ଫୁସଫୁସ ଶxିଶାଳୀ ରେଖ l ସହଜ ଶାସକି ୟା ପାଇଁ ଘି अର ବବହାର କରm l ଘି अ ସୁDର
ନି ଦ କରାଏ l ଦହି ସଂକମଣକୁ ଠି କ କେର l iୀର ଶରୀରର अଭାବ ବା iତି ପର
ୂ ଣକୁ
େମtାଇବା ଏବଂ ବୀଯବାନ ଶxିମାନ ବେନଇବା ସହି ତ େରାଗ ପତି େରାଧ ଶxି ପଦାନ
କେର lେଗା ବି ାନେର ପେତକ ଭୂ ତାଣୁର ସମାଧାନ ରହି ଛି l

୧୭ - ଶୀଘ େଶାଇ ଶୀଘ ଉଠି େଲ ଶରୀର ସୁ ରେହ l
୧୮ - ପାଣି ଠି କ ପରି ମାଣେର ପି अm, କମ ପି अm ନାହY l ଶରୀର ଶୁ େହେଲ େରାଗ
ବେଢ l
୧୯ - ମନେର ପବି ତତା ଆଣିବା ପାଇଁ ପଜ
ୂ ା, ବତ, ଉପବାସ କରm l ଏହା ଭୂ ତାଣୁ ରୁ ରiା
କେର l

ତ
ିକ

ା

୨୦- ପକୃ ତି ସହି ତ ଜଡି ତ ରୁହm ଏବଂ ପାକୃ ତି କ ଜି ନିଷ ବବହାର କରm l

ଇ
-ପ

ଚି ଫ୍ ଏଡି ଟର, ଆକାଶ ଇନଶ୍ଟିଚୁଟ୍, ନୂ ଆଦି ଲAୀ

ଆ

ହ
ାନ

ଦୂ ରବା^ା – ୮୧୭୮୬୪୪୨୭୬
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अଣଆଥlକ ସଂାନ
अଣଆଥlକ ସଂାନ ରା|ାୟତ ବା,ର ବି କ} କି ?
ସଂପତି ପରି ବ^ନଶୀଳ अଥନୀତି େର ପାର!ାରି କ ସଂରଚନାେର
ବି ପରି ବ^ନ ଜରୁରୀ अେଟ। ଭାରତେର अଥେନୖ ତିକ କାଯକଳାପର
େକDବି Dୁ ଥିବା ରା|ାୟତ ବା,ର ବି କ} ଭାବେର ମଧ अନ
ସଂାନକୁ ବି ଚାରକୁ ନି ଆଯି ବାର ଆବଶକତା ରହି ଛି। କହି ବାକୁ ଗେଲ
େଦଶର ଜନସଂଖାର ପାୟ अଧା,ର େମୗଳି କ ସୟଖାତା ନାହY।
ବା`ବେର େସହି େଲାକ,ର ଆଥlକ ଆବଶକତା ପର
ୂ ଣ କରି ବାର
ଯଥାଥତା ରହି ଛି ଯାହାକି େସମାନ,ର ଆଶା ଓ ଆକାଂiାକୁ ପର
ୂ ଣ

ଏହାକୁ ବି ଚାର କେଲ अଣ ଆଥlକ ସଂାନର ମହ^ ଖୁବ୍ अଧି କ ଯାହାକି
अଣସଂରiିତ ବxି, ପାଇଁ ପୁsି ପଦାନ କରି ଥାଏ। ଆମ ଭାରତେର
ଯଦି अଣ ଆଥlକ ସହାୟତା ପା ପରି ବାର କଥା ବି ଚାର କରି ବା ତାହା
ବ^ମାନର ଗରି ବ ପରି ବାରଠୁ अଧି କା अେଟ। ଏଠାେର ଜାଣି ରଖିବାକୁ
େହବ େଯ ଏମ୍.ଏଫ୍.ଆଇଏନ୍ ର ତଥ अନୁ ସାେର अଣଆଥlକ ଋଣ

ତ
ିକ

ା

ସମୁଦାୟ େହଉଛି ପାଖାପାଖି ୨ ଲi େକାଟି। अଣ ଆଥlକ ସହେଯାଗ

ଇ
-ପ

ଆଦି ତ ପସାଦ ସାହୁ
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କରି ବା ସହ ଆଥlକ ସ ାବଲaୀ େହବାର ପଥ ପ`ୁତ କରି ପାରି ବ।

ଆ

ହ
ାନ

ଗରି ବୀ ବି େରାଧେର ଏକ ଟୀକା ସାଦୃ ଶ अେଟ। iୁଦ ଉେଦାଗ ଭଳି
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ଆୟ ଓ ନି ଯୁxି ସୃ|ି କରି ପାରୁଥିବା କାଯକଳାପ ପାଇଁ ଏହା ଗରି ବ େଲାକ, ନି ମେr
ଗୁରୁତପ#
ୂ  । ବା, ଗୁଡିକର ଆନୁ .ାନି କ ନି ୟମାବଳୀେର େସମାନ,ର ପେବଶ କମ୍
अେଟ। ଫଳସରୁପ, ଭାରେତ अଣ ଆଥlକ ସଂାନ ଗୁଡ଼ିକ ପାର!ାରି କ ବା,ି େସବା
ଆଧାରେର ଗରିବ େଲାକ,ୁ

ଋଣ ପଦାନ କରୁଛrି । ଏହାର ଗରି ବ େଲାକ,

ଜୀବନେଶୖ ଳୀେର ସକାରାତGକ अବଦାନ ପରି ଲିiିତ େହଉଛି । କି m ବତି କମ ଏଠାେର
ଏହି କି େଯ େକତକ ଋଣ ଗହୀତା,ର ଏକାଧି କ ଋଣ ରହି ଛି। େତଣୁ ମୂଳ अଣ ଆଥlକ
ହି ତାଧି କାରୀ, ସଂଖା ହାରାହାରି ୬୦ ନି ୟୁତ େହାଇପରାrି । କହି ବାକୁ ଗେଲ ଏହା ୫୫
ନି ୟୁତ ଗରି ବ ପରିବାର ଏବଂ ଭାରତର ୨୨୦ ନି ୟୁତ ପରି ବାରର ଏକ ଚତୁ ଥାଂଶରୁ
अଧି କ। अବଶ, अେନକ ଗରି ବ ପରି ବାରର ଏପଯr अଣ ଆଥlକ ସହାୟତାରୁ ବିତ
େହାଇଥିବା େବେଳ अେନକ अଣ - ଆଥlକ ପରି ବାର େଯ ଋଣ ପାଇଛrି ଏଥିେର ସେDହ
ନାହY। ଏହା ଛଡା अଣ ଆଥlକ ସଂାନ ଏପଯr ଭାରତର ବୃ ହ^ଭାଗକୁ अଣ ଆଥlକ

ବ^ମାନ କି ଛି अଣ ଆଥlକ ସଂାନ ୧୦,୦୦୦ ଟ,ାରୁ ଆର କରି ୧୫୦୦୦ ଟ,ା
ପଯr ଏବଂ ତାଠାରୁ अଧି କ ଋଣ େଦଉଛrି ଓ ପାୟ ୩୦ ପତି ଶତ ସୁଧ ଆଦାୟ
କରୁଛrି । ଏହା ସୁଧେଖାର ମେନାଭାବର ପରି ପ¥ୀ। କି m ସୁଧ େବପାରୀମାେନ ୫୦
ପତି ଶତ ହି ସାବେର ଋଣ ଦି अrି ଏବଂ କୃ ଷକର ଜମି କୁ ବjା ରଖିବା ସହ ବjା ଶମି କ

ତ
ିକ

ା

ଭାେବ ମଧ କାମେର ଲଗାrି । अପରପେi, अଣ ଆଥlକ ସଂାନ ଗୁଡ଼ିକ ପରି େଶାଧ
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ସହାୟତା େଯାଗାଇବାକୁ େଯ अସମଥ अଟrି ତାହା ଏଠାେର | ଭାେବ ଜାଣି େହଉଛି ।

ଇ
-ପ

ନି ମେr େଗା.ୀଋଣ ଉପେର ନି ଭର କରrି । ଏହାର ମାେନ ଯଦି େଗାଟିଏ ସଦସ

ଆ

ହ
ାନ

େଗାଟିଏ େଗା.ୀର ଋଣ ପରି େଶାଧେର अସମଥ ହୁअrି େତେବ अନମାେନ ଋଣ
ଆହାନ ଇ-ପତି କା ସ!ୂ # ନି ଃଶୁ% ବି ତରଣ େହତୁ ଡା େଜାତି ପସାଦ ପ*ନାୟକ, -ାରା ପତି .ି ତ ଓ ପକାଶି ତ
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ପାଇପାରି େବ ନାହY, େତଣୁ େଦୟ େଦବାକୁ ଏକ ପକାର ସାମାଜି କ ଚାପ ପକାrି । କି ଛି ଜଣ
କୁ ହrି େଯ अଣ ଆଥlକ ଋଣ ଗରି ବ ମହି ଳାମାନ,ୁ ଉେଦାଗୀ ରୂେପ ପରିଗଣି ତ କେର
ଏବଂ ଦାରିଦକୁ ବହୁତ କମ କରିଥାଏ। ବି ଭିନ ଗେବଷଣା େହାଇଥିବା ସDଭ ମଧରୁ
େନାେବଲ ପୁର:ାର ପା अଭିଜି ତ ବାନାଜୀ, ଦାରା େଲଖାଯାଇଥିବା ସDଭରୁ
ଜଣାପେଡ କି अଣ ଆଥlକ ଋଣ ସହ ଗରି ବୀର ସ!କ ନି କଟ ଭବି ଷ ବା ସ} ମି ଆଦି େର
ପାୟ ଶନ
ୂ अେଟ। ତା, େଲଖା अନୁ ସାେର ହାଇଦାବାଦେର ୫ଟିରୁ େକବଳ େଗାଟିଏ ଋଣ
ହY ବବସାୟ ସୃ|ି କରୁଛି ଏବଂ ଏହା ସହ अଣଆଥlକ ସଂାନର ଶାଖା ଥିବା अଳ ଗୁଡ଼ିକ
अନମାନ, ତୁ ଳନାେର अଧି କ ବବସାୟ କରି ଥିେଲ। କହି ବାକୁ ଗେଲ ଠି କ୍ ସମୟେର
ଏହା ଦାରିଦ ଉପେର ଏକ ମହତ୍ ପଭାବ ପକାଇପାେର। ଗରି ବ େଲାକମାେନ अଣ ଋଣ
ପାଇବା ନି ମେr ଖୁବ୍ ଆଗହୀ ଓ ପରି େଶାଧ ବି କରିଛrି । ଏଠାେର ପତି ପାଦି ତ େହଉଛି
अଣ ଋଣର ଚାହି ଦା ଖୁବ୍ ରହି ଛି ଏବଂ ବବହାରି କ କାଯେର ମଧ ଲାଗୁଛି। ଯଦି ଓ अଣ

ପହିବା ନି ିତ ରୂେପ ବରଦାନ ସରୂପ अେଟ।
ଗରି ବ େଲାକ,ୁ େଛାଟ ଋଣେର ବା, ଗୁଡ଼ିକ अଧି କ ଲାଭ ହରାଇଥrି । ଏହାର
ମୁଖ କାରଣ ରାଜେନତାମାେନ ଋଣଗହି ତାମାନ,ୁ ବାକି ରଖି ବାକୁ ଉାହି ତ କରrି ।
ଏହାର ପମୁଖ ଉଦାହରଣ ଭାେବ ୧୯୮୦ ଦଶକେର ପ#
ୂ  ା ଗାମୀଣ ବି କାଶ କାଯକମକୁ

ତ
ିକ

ା

ଧରି ନି ଆଯାଇ ପାେର େଯଉଁଥି ପାଇଁ ଗାମୀଣ ବି କାଶ କାଯକମ ବାଧାପା େହାଇଥିଲା।
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ଆଥlକ ଋଣ ତୁ ରr ଦାରି ଦ ହାସେର अସମଥ, େତେବ ଗରି ବ େଲାକ, ହାତେର अଥ

ଇ
-ପ

େତେବ ବ^ମାନ ଏହି ବତି କମକୁ ସୁଧାରି ବା ପାଇଁ ବା, ଗୁଡିକ अଣ ଆଥlକ ସଂାନକୁ

ଆ

ହ
ାନ

ଋଣ େଦଉଛrି ଏବଂ अଣ ଆଥlକ ସଂାନ ଗରିବ,ୁ ଋଣ େଯାଗାଇ େଦଉଛrି । ଯଦି ଓ
ଆହାନ ଇ-ପତି କା ସ!ୂ # ନି ଃଶୁ% ବି ତରଣ େହତୁ ଡା େଜାତି ପସାଦ ପ*ନାୟକ, -ାରା ପତି .ି ତ ଓ ପକାଶି ତ
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ଏହା ସୁଧହାରକୁ अଧି କା କରୁଛି , େତେବ କାଯiମ ପମାଣିତ େହଉଛି ।
େତେବ ଏଠି କଥା େହଉଛି अଣ ଆଥlକ ସଂାନ ଗୁଡ଼ିକ ବଢି ବା ସହ ନୁ ଆ ସମସା
ମଧ ସାମନାକୁ ଆସୁଛି। ବି ନା େବୖ ଷୟି କ ସହାୟତା େଯାଗଁୁ କି ଛି ବବସାୟ ବି ଫଳ
େହଉଛି । େକେତକ ରାଜେର ପତି େଯାଗିତା ବଢି ବା େଯାଗଁୁ अଣ ଆଥlକ ସଂାନ ଗୁଡ଼ିକ
अନ अଣ ଆଥlକ ସଂାନର ଗାହକମାନ,ୁ ବି ଭିନ ପକାର अଣ ସୁବିଧା େଦଇ ନି ଜ
अxିଆରକୁ େନଉଛrି । କି ଛି ମହି ଳାମାେନ ୪ରୁ अଧି କ ବି ଭିନ अଣ ଆଥlକ ସଂାଠାରୁ
ଋଣ େନଇଛrି ଏବଂ ଋଣ ଜାଲେର ଫସି ରହି ଛrି ଯାହାକି अଣ ଆଥlକ ସଂାକୁ ଠି କ୍
ସମୟେର अଥ େଫରି ପାଇବା କ|ସାଧ େହଉଛି । ଏହାଛଡା କି ଛି ସାହୁକାର ମଧ अଣ
ଆଥlକ ସଂାନ ସହ ମଧତା କରି ଋଣ େନଉଛrି ଏବଂ ଋଣ ଗହୀତା, ଠାରୁ अଧି କ
ସୁଧ ହାସଲ କରୁଛrି । ଏହାଛଡା େକେତକ େବସରକାରୀ ନି େବଶକ अଣ ଆଥlକ
ସଂାେର ନି େବଶ କରି ବା ଦାରା ଭୁ ଲ୍ ବୁ ଝାମଣା ବଢି ବା ସହ ସାମାଜି କ ମଳର ମୁଖ

େହାଇପାେର କି m अତି ରsିତ ମଧ। କାରଣ अଣ ଆଥlକ ସଂାନ ସବୁ େବେଳ ବାଣିଜିକ
ସଂାନ ଠାରୁ अଲଗା अେଟ - ମୁଖତଃ ମହି ଳା,ୁ अଗାଧି କାର ଭି^ି େର ଋଣ େଦବା ଓ
ସ ାବଲaୀ କରାଇବା। ଯଦି ଓ ସ ାମୀ ମାେନ ମହି ଳା,ୁ ମି ଳୁଥିବା अଥ ର ବବହାର କରrି
ତଥାପି ପୁରୁଷ ପାଧାନ ନାରୀ ସଶxିକରଣ ର ଏବଂ ମହି ଳା, ଆଥlକ ବି କାଶ ର अେମାଘ

ତ
ିକ

ା

अ¤ େହାଇଛି । ଏହା ଏକ ବି ରାଟ ସାମାଜି କ ପରି ବ^ନ ର ଶ·ନାଦ କହି େଲ ଭୁ ଲ୍ େହବ
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अଭିପାୟ କୁ ଛାଡି ବବସାୟି କ ମେନାଭାବର ବୃ fି ଘଟୁ ଛି। ଏହି ଭାrଧାରଣା େବୖ ଧ

ଇ
-ପ

ନାହY। ଯଦି ଓ अଣ ଆଥlକ େପାାହନ ତତ୍ iଣାତ ଦାରି ଦ ହାସ ସୃ|ି କେରନାହY, ଏହା

ଆ

ହ
ାନ

ଗଭୀର ସାମାଜି କ ଓ ଲି  ପରି ବ^ନର ମାଧମ େହାଇପାରୁଛି । ଯାହାକି अଣ ଆଥlକ
ଆହାନ ଇ-ପତି କା ସ!ୂ # ନି ଃଶୁ% ବି ତରଣ େହତୁ ଡା େଜାତି ପସାଦ ପ*ନାୟକ, -ାରା ପତି .ି ତ ଓ ପକାଶି ତ
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େପାାହନର ସମିG ଳି ତ ଉଦମକୁ ଦି ଗୁଣିତ କରୁଛି । କହି ବାକୁ ଗେଲ अଣ ଆଥlକ ସଂାନ
ଗୁଡ଼ିକ ସମାଜର ନି ମ `ରେର େଯଉଁ ବି କାଶର ମsିକୁ ଦୃ ଢ଼ କରି ବା ସହ ସାମାଜି କ
ପଗତି କୁ अrଭୁ x କରି ପାରୁଛି ତାହା ରା|ାୟତ ବା,୍ ଗୁଡ଼ିକ ଏେତ ବଷ ମଧେର େଯ
କରି ପାରି ଛrି , ଏଥିେର ସେDହ ଉପୁଯିପାେର।
ସବୁ ପେର, अଣ ଆଥlକ ସଂାନକୁ अଧି କ ପଗତି ଶୀଳ କରିବାକୁ େହେଲ ଭାରତେର
େଫାନ୍ ଦାରା ବା,ି େସବା ପଦାନକୁ ଆଗକୁ ବଢ଼ି ବାକୁ େହବ। ପଧାନତଃ ଗାମାଳ
ଗୁଡିକେର େଲାକ,ୁ ଆଥlକ ସାiାର କରି ବା ସହ େସମାନ,ୁ अଣ ଆଥlକ ସଂାନର
ସୁବିଧା ଓ ସହେଯାଗ ସ!କେର ସେଚତନ କରି ବାକୁ େହବ। ଏହାସହ अଣ ଆଥlକ
ସଂାନ ଗୁଡ଼ିକୁ ମଧ ନି ଜର ଋଣ ପଦାନ କରି ବାର ନି ୟମାବଳୀକୁ ଆହୁରି ସରଳୀକରଣ
କରି ବାକୁ ପଡ଼ି ବ। ଋଣ ସ!କlତ ତଥ ଓ ନି ୟମାବଳୀକୁ ବହୁଭାଷାର େଦଶ ଭାରତେର
ଆଳି କ ଭାଷାେର ପ`ୁତ କରି ବାକୁ େହବ, ଯାହା-ାରା ଗାମାଳେର େଲାେକ ଏହାକୁ
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अଥେନୖ ତିକ ପଗତି अସହଜ ମେନ ହୁଏ।
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ସହଜେର ବୁ ଝି ପାରିେବ। ନି ିତରୂେପ ବି କାଶଶୀଳ ରା|େର ଆଥlକ ବି କାଶ ନ େହେଲ
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ବା`ବ ସୁଖ କଣ?
କଣ?
ଏହି ବି ଶ ବହGାhେର ସମ` ଜୀବ ସୁଖୀ େହବାକୁ ଚାହାrି । ଏହି
ସୁଖ ଟିକିଏ ପାଇଁ ସମେ` ପାୟ େଚ|ା କରି ଥାrି । ସମ` ଜୀବ ନି ଜର
ସୁଖ ପାଇଁ ପତି ଦିନ ପରି ଶମ କରି ଥାrି । େସ ପଶୁ େହଉ अବା ପiୀ
କି aା ମନୁ ଷ ସମେ` ଖୁସିେର ରହି ବା ପାଇଁ ଚାହYଥାrି । ବା`ବେର
କହି ବାକୁ ଗେଲ, ପକୃ ତ ସୁଖ କଣ? ପକୃ ତ ସୁଖ େକଉଁଥିେର ଥାଏ? କଣ
କେଲ ମନୁ ଷ ସମାଜକୁ ବା`ବ ସୁଖ ମି ଳିପାରି ବ?
ଏକଦା ଏକ ରାଜା ଛଦGେବଶେର ତା,ର ରାଜ ବୁ ଲି େଦଖୁଥିେଲ,
େସ େଦଖିେଲ ତା, ରାଜର ପାୟ अଧି କାଂଶ ପଜା ଦୁ ଃଖେର अଛrି ।

ଯାଇ ଏକ ଗରିବ ବାହGଣ ଘେର ପହଁ ିେଲ ରାତୀକାଳ ସମୟ, ବାହGଣ
ଜଣ, ତା,ର ପତ ୀକୁ କହୁଥାrି , ପି େୟ କରଜ ସୁଝିଲଣି, କରଜ
େଦଲଣି, ତା,ର ପତ ୀ ହଁ

କହି େଲ। େତେବ େଦବୀ ଏେବ ସହସ

ବତୀେର अଗି ସଂେଯାଗ କର। ସୁନାର ଥାଳି େର अନ ପରଷି ଦି अ, ମଁୁ
େଭାଜନ କରିବ। ଏହି କଥା ଶୁଣି ରାଜା ମନେର ଚି rା କେଲ ଏେତ
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ା

ଗରି ବ ବାହGଣ େତେବ ତା ପାଖେର ଏେତ ଧନ େଯ େସ ପୁଣି କରଜ

ଇ
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ଜି େତD ସାହୁ
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ସମ` ପଜା ମାନ,ର କି ଛି ନା କି ଛି ଦୁ ଖ ରହି ଛି। ଏମି ତି ବୁ ଲୁ ବୁ ଲୁ େସ

ଆ

ହ
ାନ

ଦଉଚି । ସୁନା ଥାଳି େର ଖାଉଚି । ଏ କଥାର ରହସ ଜାଣିବା ପାଇଁ
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ରାଜା ବାହGଣ ନି କଟକୁ ଯାଇ ପଚାରି େଲ େଯ, ଆପଣ ଏେତ ସୁଖେର କି ପରି अଛrି , ମଁୁ
ରାଜର ସମ` अଧି ବାସୀମାନ,ର କି ଛି ନା କି ଛି ଦୁ ଖ େଦଖିଲି, କି m ଆପଣ ଏେତ
ଖୁସିେର କି ପରି अଛrି ? ଏ ପଶର ଉ^ର େଦବାକୁ ଯାଇ ବାହGଣ ଜଣକ କହି େଲ, ସମ`
ବxିର ଦୁ ଇଟି କ^ ବ ରହି ଛି। ଯଦି େସ ଦୁ ଇଟି କ^ନ ନି .ାର ସହି ତ ପାଳନ କେର
େତେବ, େସ ଆଜୀବନ ସୁଖୀ େହବ। ଛଦGେବଶୀ ରାଜା କହି େଲ େସ ଦୁ ଇଟି କ^ ବ କଣ?
ବାହGଣ ଜଣକ କହି େଲ ଏହି ମଁୁ େଯଉଁ କରଜ ସୁଝିବା କହି ଲି, ‘ତା अଥ ପି ତାମାତା,ର
େସବା' କରଜ େଦବା अଥ, ‘େମା ପୁତପୁତୀ ପତି େମାର େସହ, ଯତ ' ଏହି ଦୁ ଇଟି
କ^ବ କରି ସାରି ବା ପେର, େମାେତ ଲାେଗ ମଁୁ ବହୁତ ସୁଖୀ। ଏହି େଦଖ େଯଉଁ କାଠ
ଜଳୁ ଛି େସ େମା ପାଇଁ ହଜାର ବତୀ ସହ ସମାନ ଏହି ଥାଳି େମା ପାଇଁ ସୁନା ଥାଳି ସେ
ସମାନ।
େତେବ ଏହି ଦୁ ଇଟି କ^ବକୁ େଯ ନି .ାର ସହ ପାଳନ କରି ଥାଏ େସ ଆଜୀବନ
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ା
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ସୁଖେର ରହି ଥାଏ। ଏହା ହY ବା`ବ ସୁଖ ପଦାନ କରିଥାଏ।
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ନାଉଗଁା, ଜଗତସି ଂହପୁର

ଆ

ହ
ାନ

୬୩୭୨୮୮୮୬୦୨
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ସାମାଜିକ ଗଣମାଧମେର ସାହି ତ
ସାମାଜି କ ଗଣମାଧମ (େସାସି ଆଲ୍ ମି ଡ଼ିଆ)େର ସାହି ତଓ ସାହି ତିକ
େସାସି ଆଲ୍ ମି ଡ଼ିଆ

ବା ସାମାଜି କ ଗଣମାଧମ ସୃ|ିେହଲା

ପରଠାରୁ ସମଗ ବି ଶ ପରରକୁ ନି କଟତର କରି ପାରି ଛି। େଗାଟିଏ
ମୁଠାେର ମଣିଷ ପୃଥିବୀକୁ ଧାରଣ କରି ପାରି ଛି େବାଲି ଗବ अନୁ ଭବ
କରୁଛି । ବି ଶର େକାଣ अନୁ େକାଣର ପେତକଟି ଖବର ତା' ହାତ
ପାଆrାେର। ତୁ h ବାଇଦ ସହସେକାଶର ଭୂ ମିକା ନି ଭାଉଛି ଏେବ
େସାସି ଆଲ୍ ମି ଡ଼ିଆ। ଆେମ େସ ବି ଶାଳ େiତର ଆେଲାଚନାକୁ ଯି ବା
ନାହY, େକବଳ ଏଠାେର ସାହି ତ ପସ ଉପେର ଆେଲାଚନା ରଖି ବା।

ଦହଗs ଓ ହି ନ`ା େହଉଥିଲା େଲଖାଟିଏ ପକାଶ କରି ବାକୁ । ମୁଦି ତ
ପତପତି କା ଖବରକାଗଜ ମାନ,େର ନି ଜର େଲଖାଟିଏ େଦଖି ଖୁସି
େହବାକୁ ବଗ େହଉଥିଲା ତା'ର ସୃଜନୀ ପାଣ। ପରି ଚିତ, ପତି .ିତ,
ପୁର:ୃତ ବା ସ!କlତ େହାଇନଥିେଲ ତା' ଭାଗେର अଣେଦଖା
ସୁନିିତ। ମାତ ଆଉ େସ େବଳ ଏେବ ନାହY। େସାସି ଆଲ୍ ମି ଡ଼ିଆ ତା'

ା

ତ
ିକ

ଭାବନାକୁ ପକାଶକରି ପାଠକ ସାଉଁଟିବାେର ଏେବ େବଶ୍ ସଫଳ। େତଣୁ
େଯଉଁ ସ|ା ବା େଲଖକମାନ,ର ସୃ|ିକୁ ପକାଶ କରିବାକୁ େକହି

ଆ

ହ
ାନ

ପଫୁଲA କୁ ମାର ପାଣି

ଇ
-ପ

ପେଫସର୍ ଡଃ

ପଛେର ସ ାଧୀନ ଭାବେର ଦhାୟମାନ। େଲଖକଟି ତା'ର ସାରସ ତ
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ସାମାଜି କ ଗଣମାଧମ ବବହାର ପବ
ୂ ର
 ୁ ନବୀନ େଲଖକଟିଏ ବଡ
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ଆଗଭର ନୁ ହଁ rି-ତା,ର େଫସବୁ କ, ହାଟ୍ସଆପ, େଟଲି ଗାମ୍, ୟୁଟୁବ, ଇନ|ାଗାମ
ଇତାଦି अେନକ ଆପ୍ କା¥ପରି ପଛେର अଛrି । େତଣୁ ସଂପତି ଆମକୁ ସମସ ରେର
ସ ୀକାର କରି ବାକୁ େହବ ସାମାଜି କ ଗଣମାଧମ ହY ନବୀନ େଲଖକମାନ,ର ଏକ ବି ରାଟ
ପAାଟଫମ। େଲଖା ପକାଶ କରି ବାର ସହଜ ମାଧମ।
ସ } ସମୟ ମଧେର େଲଖକର ସୃ|ି ସାରା ବି ଶକୁ ପରି କମା କରୁଛି ଏବଂ ସୃଜନୀର
ପାଠକୀୟ ପତି କି ୟା ତତiଣାତ୍ ମି ଳି ଯାଉଛି । କାଗଜଛାପା ପତ ପତି କାର ସଂଖା ସ }
ଏବଂ ପସାରଣ ସଂକୁ ଚି ତ। ମାତ ସାମାଜି କ ଗଣମାଧମର ପସାରଣ अସୀମ ତଥା ଦି ଗ୍
ଦି ଗr। ଭଲେଲଖା େହାଇଥିେଲ ବା େଲଖାଟି ପାଠକର ମନକୁ ଛୁଇଁଥିେଲ ପାଠକର ବି ଭିନ
ପଶଂସା େଲଖକକୁ ଉାଟିତ କେର। ଏହା-ାରା େଲଖକଟି େପରଣା ଓ ସାରସ ତ ସାrନା
ସହି ତ େଲଖିବାର ଉାହକୁ अଧି କ ତୀବ କରିଥାଏ। ଆଗକୁ ବଢି ବାେର ତା'ର ଶxିଶାଳୀ
େବୗfିକ ଭାବନାର ଉ ସକି ୟ ହୁଏ। େସାସି ଆଲ୍ ମି ଡିଆେର େଲଖା ଆର କରି

ସୃ|ି କରି ପାରିଛrି , ଏହା ନି ଃସେDହ ।
ସାମାଜି କ ଗଣମାଧମ ଜରି ଆେର ବହୁ ଓଡି ଆ ସାହି ତ अନୁ .ାନ ମୁh େଟକି ଛrି
ଯଥା 'କବି ଓ କବି ତା', 'କଥା ସାହି ତ', 'ସାହି ତ ମାଧୁଯ ', 'େଗାପବjୁ ସାହି ତ ସଂସଦ',
'ପତି ମୁହୂ^େର ସାହି ତ', 'ସାହି ତ ଖବର', 'େ|ାରି ମି ରର୍', 'ହୀରଣGୟୀ', 'ଇ-ଖବରକାଗଜ'
ଇତାଦି ବହୁ अନୁ .ାନର ପରି କ}ନା। 'ପତି ଲିପି' ଆପ୍ ସମଗ ଭାରତବଷେର ଏକ େଶ.
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ଲି େଟରାରୀ ଆପ୍। ଇଂରାଜୀ, ହି Dୀ ସେମତ ଭାରତର ପେତକ ଭାଷାେର ଏହି ଆପ୍
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ପରବ^ ୀ ପଯାୟେର ବହୁ କବି ଗା}ିକ ପାଠକମାନ, ହୃଦୟେର ନି ଜର ସ ତ ପରିଚୟ
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କାଯ ସଂପାଦନ କରୁଛି । ବଷସାରା ବି ଭିନ ଇେଭtର ପତି େଯାଗିତାେର ହଜାର ହଜାର
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େଲଖକ ଭାଗେନଇ େଲଖୁଛrି ଏବଂ ପୁର:ୃତ େହଉଛrି ମଧ। 'ପତି ଲିପି' ସାହି ତ ଆପ୍
ଆହାନ ଇ-ପତି କା ସ!ୂ # ନି ଃଶୁ% ବି ତରଣ େହତୁ ଡା େଜାତି ପସାଦ ପ*ନାୟକ, -ାରା ପତି .ି ତ ଓ ପକାଶି ତ

Aahwaan.com

289

ଆହାନ ଇ-ପତି କା, ଷଡ଼ଦଶ ବଷ, ସମ ସଂଖା, ଜୁ ଲାଇ ୨୦୨୧

Magazine Downloaded from www.aahwaan.com

ବ^ମାନ ପାଠକ ଏବଂ େଲଖକ ମହଲେର ଏକ ସ ତ ାନ ସୃ|ି କରି ପାରିଛି । େସହି ପରି
ଓଡି ଶାର ପଥମ ଦୃ ଶଶାବ ସାହି ତି ପତି କା 'ପଜନG' ସାମାଜି କ ଗଣମାଧମେର ଏକ
ମାଇଲଖୁt। ଆଧୁନିକ େଟକନି କ୍ ପେୟାଗ କରି ପତି କାର ଦୃ ଶ ଓ ଶାବକୁ େବଶ୍
ଉପେଭାଗ ତଥା ଆଦୃ ତ କରାଇପାରିଛrି ପଜନG ପତି କାର ସଂପାଦକ। ଏହି ପରି ଆହୁରି
अେନକ अନୁ .ାନ ରହି ଛି େଯଉଁମାେନ ନବୀନ ସାହି ତିକମାନ,ୁ େପାହି ତ କରୁଛrି ।
अୁଳି ଉଠୁ ଛି େଯ େସାସି ଆଲ୍ ମି ଡିଆେର ପକାଶି ତ େଲଖାସବୁ ଉା ସାହି ତ
ନୁ େହଁ , ସାହି ତର अବiୟ ମାତ। ଏପରି ଚି rାଧାରାର ମତାମତ ସ!ୁ # ଠି କ୍ ନୁ େହଁ । ଏହି
ମାଧମେର କି ଛି କାଳଜୟୀ େଲଖା ପକାଶ ପାଉଛି େବାଲି ଆମକୁ ସ ୀକାର କରି ବାକୁ
ପଡି ବ। ଫୁଲରୁ ମଧୁ ସଂଗହ ପରି ପାଠେକ ଭଲେଲଖା ଗହଣକରି अନ େଲଖାରୁ ମୁହଁ
େଫରାଇ େନଉଛrି । ଧାନରୁ ବାଳୁ ା ବାଛି ଲାପରି ସେଚତନ ପାଠେକ ଭଲେଲଖା ପତି
ଉ^ମ ମr ପଦାନ କରୁଛrି । ବଛା ବଛା େଲଖକମାନ,ୁ ଇ-ସାହି ତ अନୁ .ାନ ସaflତ

ଉଠାଇବା ରୁଢି ବାଦୀ ମାନସି କତା େବାଲି ଭାବି ବାକୁ େହବ। ସବୁ କାଳେର ସବୁ ବି ଧି
ବବାେର ସମସା ରହି ଛି ଏବଂ ରହି ବ। ଆମକୁ ସକରାତGକ ଢେର ସମସାର ଲହଡି
ଭାି ଆଗକୁ ଯି ବାକୁ େହବ। େସାସି ଆଲ୍ ମି ଡିଆେର ସାହି ତର ବ^ମାନକୁ କି ପରି अଧି କ
ରୁଚି ଶୀଳ ଏବଂ କାଳଜୟୀ କରିବାକୁ େହବ-- େସ ସଂକାrେର ସମ`,ୁ ଚି rା କରିବାକୁ

ତ
ିକ

ା

ପଡି ବ।

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

କରି େପାାହି ତ ମଧ କରୁଛrି । େତଣୁ ଏ େiତେର ସାହି ତର अବiୟ ପସ
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କାମାiାନଗର
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ହ
ାନ

େମା: ୬୩୭୨୪୫୯୯୬୦
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କେରାନା ହାରିବ : ମଣିଷ ଜିତିବ
କେରାନା ଟୀକା ବି ଷୟେର ଯାହା ସବୁ ଗଣମାଧମେର ଶୁଣିବାକୁ
ମି ଳୁଛି ତନGଧରୁ ଶତକଡା ନେବ ଭାଗ ମନଗଢା ଏବଂ अfପକ
ଗେବଷଣାର ଫଳାଫଳ ପରି

ଲାଗୁଛି। କି ଏ କହୁଛି େକାଭା³ିନ୍

େକାଭିସି à ଟୀକାଠାରୁ େବଶୀ ପଭାବି ଏବଂ କି ଏ କହୁଛି ଦୁ ଇଟି ଯାକ
ଟୀକାର ଦୁ ଇଟିେଡାଜ୍ େନଇ ସାରିଥିେଲ ମଧ ଆପଣ अଶି ପତି ଶତ
ସୁରiିତ। କି ଏ କହୁଛି ନେବ ତ କି ଏ କହୁଛି ପଂଚାନେବ। ନବରପୁର
ଓ ମାଲକାନାଗିରିର େବାhା ଜନଜାତି , କଥା ଛାଡm, ଆମ କଟକ
କଲାଣନଗର अଧି ବାସୀ ସି ଦାନD କୁ ହrି ଟୀକା େନେଲ ଭଲନୁ େହଁ ।

େବଳକୁ େଦବାଶି ଷ ପାଣିଗାହୀ, ବି ଜୟଶୀ ରାଓତରାୟ ଏବଂ ବରି .
ଆଇଏସ୍ अଧି କାରୀ ମହାପାତ ବାବୁ ,ର କେରାନାେର େଦହାr େହଲା
ପରଦି ନ ସକାଳୁ ସକାଳୁ େମା ଦୂ ରଧନୀ ଯଟି କି ଂ କି ଂ େହବାରୁ
କା¥ଘଡି କୁ ଚାହY େଦଖି ଲି ଆଠଟା ବାଜି ଛି। ସଟ୍ଡାଉନ ସହ ସାହାr
ଦି ନଟିେର अେନକ, ପରି େମା’ସକାଳ ଦଶଟାେର ହୁଏ। ବି ରxି
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ତ
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ଇଂ ବି ଦାଧର ପhା ଭାବେର ଦୂ ରଧନୀ ଉପର ପରଦାହଟାଇ େଦଖି ଲି ବjୁ ସି ଦାନD,ର
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ଓଲଟା କେରାନାକୁ ନି ୟଣ ବଦଳେର ନି ମଣ େଦବାକଥା। ଏତି କି
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କଲ୍। ଉ^ର େଦବାକୁ ବାଧ, ନେହେଲ ମନକୁ ଯାହା ଆସି ଲା
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େକେତକଣ ବକି ଯିବ। େରେଭନ୍ସାରୁ ପି ଜି କରି ଛି ଏବଂ ଜଳପଥର ମାଲବୁ ହା ପାଣି
ଜାହାଜେର ରଷିଆ, ସି ାପୁର ଆଦି ବDର ଗୁଡିକେର କାମକରି େକାଟିେକାଟି ଟ,ା
କେମଇ ବଡେଲାକ େହାଇଛି େଯେତେବେଳ େଧୖ ଯ ରଖିବ େକମି ତି! ଆଠ ଦଶଟା ରି ଂ
େହେଲପେର ଉ^ର େଦବାରୁ ବି अ} କି ଛି ଚୁ aକେର ଶୁେଣଇ କହି ଲା, ଶ.. େଫାନ୍ଟା
ଉେଠଇବାକୁ अଧଘଂଟା କଣ ପାଇଁ ଲାଗୁଛି? ସରଗକୁ ନି ଶୁଣୀ ନାଇଁ କି ବଡେଲାକ,ୁ
ଉ^ର ନାଇଁ। अଧମି ନିଟକୁ ସି ଏ अଧଘଂଟା କହି େଲ ବି ଚଳି ବ । ଯାହାେହଉ େମାର ବି ଳa
ପାଇଁ େସପରି କି ଛି ଶୁେଣଇ ତା’ର ମୂଖ ବା^ାଳାପ ଆରେର ତାଗିଦ୍ ଭରା କ¶େର
କହି ଲା,
େଦଖି ଲୁ ତ?
କ’ଣ େଦଖି ଲି!
ଆେର, ଦୁ ଇଟିଯାକ େଡାଜ୍ େନଇଥିବା େକେତେକେତ ବଡବଡ ନାମି ଦାମୀ େଲାକ

ମୂଖମୀ ସହ अେନକ େନତାମାେନ ଦୁ ଃଖକେଲ େବାଲି ସି ନା ଆେମ ଜାଣିେଲ, ନେହେଲ
େକମି ତି ଜାଣିଥାେr? େତଣୁ ଏ ଟୀକାଫୀକା ସବୁ େବକାର, େନେଲ ଯାହା ନେନେଲ
ତାହା। ବରଂ େନେଲ ତୁ େମ େବପରୁଆ ଯଦି େହଲ େତେବ ମରି ବାର ସାବନା अଧି କ।
ଆମର ନବାର ନାହY, େତଣୁ ସାମାଜି କ ଦୂ ରତା ରଖି ବା ସେସେ ମା: ମୁହଁରୁ କାଢି ବାର
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ନାହY। ଭିଡଭି ତରକୁ ଯି ବାର ନାହY କି अଯଥାେର ବାହାରକୁ ବାହାରି ବାର ନାହY।
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ଆରପାରି କୁ ଚାଲି ଗେଲ। ମଳି ମୁhିଆ, ସଂଖା କି ଏ ଗଣୁଛି! ଏମାନ, ପାଇଁ ପଧାନମୀ,
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ଟୀକା େନଲୁ କି ନାହY ପଚାରିବୁ ନି କି ଟୀକା ଶୀଘ େନଇଯା େବାଲି କହି ବୁନି ।
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-ପ

ସବୁ ରାତି େର େଡକ୍ଚିଏ ପାଣି ଗରମକରି ବାÍ ଶୁ¼ିେଦେଲ କାମ ଫେତ। ଆଉ େମାେତ
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ଜୀ ହଜୁ ର ।
ଶ..ସାକୁ ଜୀ ହଜୁ ର କ’ଣ କହୁଛୁ। ଲା ନାହY। ତୁ େନଲୁ , अମର େହଲୁ େହା।
ଆମର ନବାର ନାହY କି अମର େହବାର ନାହY। ଶ.. ପାଣିଗୁଡା ସି ରିଂଜେର ପୁେରଇ
େଫାଡୁ ଛrି , କ’ଣ ନା ଟୀକା! ବୁ ଝି ଲୁ! ନା, ଖାଂଟି ଓଡି ଆେର ବୁ େଝଇବି ?
ବୁ ଝି ଗଲି ଭାଇ, ବୁ ଝି ଗଲି ।
ଏେବ ଏକ ଗଣମାଧମେର ପି ମ ଓଡି ଶାର ଜେନୖ କ ବି ଧାୟକ କେରାନା ଟୀକା
େନବାପାଇଁ ଆଦି ବାସୀ ଗଁାେର ସେଚତନତା ସଭା କଲାେବେଳ କି ଛି େଲାକ ବି େରାଧ
କେଲ। େଶଷେର େସ ନି ରାଶ େହାଇ େସଠାରୁ େଫରିବାକୁ ବାଧେହେଲ। ପଥେମ
େକବଳ େଗାଟିଏ ଦୁ ଇଟା କାରଣ ପାଇଁ େଲାକମାେନ ଟୀକା େନବାକୁ अମ େହଉଥିେଲ।
ପଥମତଃ ଟୀକାର ପଭାବେର ସେDହ ଏବଂ ଦି ତୀୟତଃ ଟୀକାେନଇ କି ଛିେଲାକ ମରି
ଯାଉଛrି େବାଲି େସମାେନ କାହାଠାରୁ ଶୁଣିଥିେଲ। ଏେବ ତା ସାେର ଆଉ ଏକ ନୂ ଆ

अପପଚାର କରୁଥି ବା େଲାକମାନ, ବି େରାଧେର ଦୃ ଢ କାଯାନୁ .ାନ େନଇ ଉଚି ତ୍
ଦhବି ଧାନ अନି ବାଯ। ସାମାଜି କ ଗଣମାଧମଗୁଡିକ ଉପେର अ,ୁ ଶ ଲାଗିବା ବି
ଦରକାର। ଏହି ପଚାରପସାରର ଫଳ ସରୂପ ହଜାରହଜାର ବନବାସୀ େଲାକ କେରାନା
ଟୀକା େନବାକୁ

ରାଜି େହଉନଥିବା େବେଳ ସି ଦାନD, ପରି

ଶହଶହ ଶି iିତ

ତ
ିକ

ା

ବୁ fିଜୀବୀମାେନ ମଧ ଟୀକାଠାରୁ ଦୂ େରଇ ରହୁଛrି । अପାଠୁ ଆ େଲାକ,ୁ ବୁ େଝଇେହବ,
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କାରଣ କି ଏ େଯାଡି େହାଇଯାଇଛି େଯ ଏ ଟୀକାଗୁଡା ବାଛୁରୀ ରxରୁ ତି ଆରି । ଏସବୁ

ଇ
-ପ

େହେଲ ପାଠୁ ଆ େଲାକ,ୁ କି ଏ ବୁ େଝଇବ!

ଆ

ହ
ାନ

କେରାନାେରାଗ ବି ଷୟେର अନ ଏକ ଦି ଗ େହଲା अfପକ ଗେବଷଣା । ବଡବଡ
ଆହାନ ଇ-ପତି କା ସ!ୂ # ନି ଃଶୁ% ବି ତରଣ େହତୁ ଡା େଜାତି ପସାଦ ପ*ନାୟକ, -ାରା ପତି .ି ତ ଓ ପକାଶି ତ
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ଡାxର, ଭିତେର ମତପାଥକ େଦଖାଯି ବା େହତୁ ସାଧାରଣ ଜନତା, ମନେର ଭିନ ଭିନ
ନାକାରାତGକ ତଥକୁ େନଇ ସେDହ ଏବଂ ଦD ସୃ.ିେହବା ସାଭାବି କ୍ କଥା । କି ଏ କହୁଛି
କେରାନା ଭୂ ତାଣୁର अେନକ େଭରାଇଟି, ଏସବୁ ଟୀକା େକଉଁଥିକୁ କାଫୁଛି ଏବଂ ଆଉ
େକଉଁଥିକୁ କାଫିବନି । ଜେଣ କହୁଛି अଶି ପତି ଶତ, ଜେଣ ନେବ ଓ ଜେଣ ପଂଚାନେବ,
ଏମାେନ େକହି ସତ କହୁ ନାହାrି । କାରଣ ଟୀକା ତ ମାତ ଦଶ ପତି ଶତ ଭିତେର େଲାକ
ଏପଯr େନଇଛrି , େତଣୁ େକେତ ପତି ଶତ ସୁରiିତ େକେତ अସୁରiିତ ଏମାେନ
ମାପି େଲ େକମି ତି? ତୃ ତୀୟ ଲହରି ବି ଷୟେର େସମି ତି କି ଛି ଗୁଜବ। କି ଏ େସ ଦି ବଦ|ା
ଏସବୁ ଲହରି କୁ େଦଖି ଏମି ତି େଲାକମାନ,ୁ ଭୟଭୀତ କରାଉଛି କି ଛି ବୁ ଝି େହଉନି ।
େସମାନ,ର ପକୃ ତ अଭିସjିା ସତେର କ’ଣ କି ଛି ଜଣାଯାଉନି । େକେତ କହୁଛrି ଏଥର
ଛୁଆ, ପାଳି । ପଥମ େଢଉେର ବୁ ଢା, ଦି ତୀୟ େଢଉେର ଯୁବା ଏବଂ ତୃ ତୀୟ େଢଉେର
ଛୁଆ,ୁ କେରାନା ଟାେଗଟ୍ କରି ବ। ଏସବୁ अfସତ କି aା अସତ ବି କୁ ହାଯାଇପାେର।

ଭାଇବjୁ କୁ ଟୁ a ନୁ େହଁ େଯ େସ େସମାନ,ୁ ଆସି ବା ଆଗରୁ ଖବର ପେଠଇ କହି ବ ମଁୁ
ଏତି କି େବଳକୁ େଜାରେର ଆସି ବି ଏବଂ ଏଇମାନ,ୁ ମାରି ବି। ସବୁ ବକବାସ୍। ଭଲହୁअrା
ଯଦି ବୁ fିଜୀବୀ ଗଣ ଯାହା ଭଲ ଭାବେର ଜାଣିଛrି େକବଳ େସହି କଥା ଗୁଡିକ କହି
अfସତ କି aା ମି ଥା ମନଗଢା କଥା ପକାଶରୁ ନି ଜକୁ ବଂଚି ତ ରଖେr। ତୃ ତୀୟ ଲହରି
ଭି ତେର

ଆସି ବ

େବାଲି

େଯଉଁ

ନାକାରତGକ

ଖବର

ା

ଆଠସାହ

ତ
ିକ

ଛ’ସାହରୁ

ଇ
-ପ

େଜାରେସାରେର ପଚାରି ତ େହଉଛି ତାହାର ସତାସତ ପାଣିପାଗ अନୁ ମାନ ପରି େକୗଣସି

ଆ

ହ
ାନ

େବୖ ାନି କ ତଥ ଉପେର ଆେଦୗ ଆଧାରି ତ ନୁ େହଁ । ଏମି ତି अେନକ अପପଚାର
ଆହାନ ଇ-ପତି କା ସ!ୂ # ନି ଃଶୁ% ବି ତରଣ େହତୁ ଡା େଜାତି ପସାଦ ପ*ନାୟକ, -ାରା ପତି .ି ତ ଓ ପକାଶି ତ
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ମଣିଷଜାତି ର ମେନାବଳକୁ ଭାି କେରାନାକୁ ଜି ତିବାର ସୁେଯାଗ ସୃ.ି କରି ବାେର ସହାୟକ
େହଉଛି । େତଣୁ ସମ`,ୁ ବି ନମ अନୁ େରାଧ େଯ ନାକାରତGକ अପପଚାରକୁ अଗାଧି କାର
ନେଦଇ ସାକାରତGକ ସଂେDଶର ବାହକ ହୁअm ଯାହାଫଳେର କେରାନା ହାରି ବ ମଣିଷ
ଜି ତିବ ।

ତ
ିକ

ା
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ଇଂ. ବି ଦାଧର ପhା, ବି .େଟକ୍. ସି ଭିଲ୍, ଏମ୍.େଟକ୍.(ପରିେବଶ), ଏଲ୍ଏଲି

ଇ
-ପ

ଏଲ୍-୧୭/୧୫, ପଂଚଶଖା ନଗର, ଡ଼ୁମୁଡ଼ୁମା, ଖhଗି ରି, ଭୁ ବେନଶର-୭୫୧୦୧୯,

ଆ

ହ
ାନ

େମା- ୯୪୩୯୧୨୮୦୫୦ /bdpanda1@gmail.com
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ଷଡ଼ରିପୁ
ଆଦି ମ ମନୁ ଷର କାଯକଳାପ ଓ ବି ଚାରଧାରାେର କମାନୁ ଗତ
ପରି ବ^ନ େହାଇ ହଜାର ହଜାର ବଷ अତି ବାହି ତ ଆଜି ର େଯଉଁ
ଆଧୁନିକ ସମାଜ େଦଖି ବାକୁ ମି ଳୁଛି ଏବଂ ଏହି अତାଧୁନିକ ମଣିଷ
ସମାଜର ବବରତା େସହି ପୁରାତନ ପ`ର ଯୁଗର अାନ अଶି iିତ
ମଣିଷ, ଠାରୁ ମଧ କଦଯରୁ କଦଯ^ର `ରକୁ ଖସି ଯାଇअଛି
ତାହାର କାରଣ ସମୀiା କରିବା ପାଇଁ କାହାର ଉପଯୁx ାନ ନାହY,
ସମୟ ନାହY କି aା ଆଗହ ମଧ ନାହY ! ସମୟ େସାତେର ନି ଜକୁ ସାମି ଲ
କରି ପରି େବଶ ପରିିତି ସହି ତ ଜଡି ତ େହାଇ େକୗଣସି अକ^ବ େହଉ

ନାହY କି ଦି ଧା ନାହY ! ସମ`, ମୁଖେର କି m େସସବୁ ର ଚା େଜାର
ଥାଇ

ସ!ୃ x

କାଯକଳାପରୁ

ନି ଜକୁ

ମୁକୁଳି ତ

କରିପାରୁନାହାrି

ସାଧାରଣ ମଣିଷ। ବୁ ଝି ବାକୁ ଗେଲ, େବାଧହୁଏ अଧି କାଂଶ ମଣିଷ
अପତାଶି ତ ଭାେବ େକବଳ ବବା ସହି ତ ନି ଜକୁ ଖାପଖୁଆଇ
ନଲି େଲ ସମାଜେର ବି େହବନାହY େବାଲି ଭାବି ବି ଭିନ अସାମାଜି କ
କାଯେର ଲି  ରହି ଥାଇ ନି ଜ ମାନବି କ େଚତନାେର େସସବୁ अକ^ବ

ପାଣିଗାହୀ

କରି ଚାଲି ଥିବା ସତଃ ସୀକାର କରି ଥା'rି । େହେଲ େକାଟି େକାଟି େଲାକ

ଆ

ହ
ାନ

ଇ
-ପ

ତ
ିକ

ା

ପ,ଜ କୁ ମାର
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କି अମାନୁ ଷିକ, अସାମାଜି କ କାଯ କରି ବାେର କାହାର େକୗଣସି ଆପ^ି
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େସହି अମାନୁ ଷିକ, अସାମାଜି କ ବବା ସହି ତ ନି ଜ ଆତGସେrାଷ ନଥାଇ अପତାଶି ତ
ଭାେବ େଯାଡ଼ି େହାଇ ରହି ନି ଜର େସହି अମାନବୀୟ କାଯକୁ ନି େଜହY ଘୃଣା କରି େସସବୁ
କାଯ କରୁଥିବା ପଛର ରହସ େକେବ अନୁ ସjାନ କରି ନାହାrି ନା ସବୁ ଜାଣିଶୁଣି
କି ଂକ^ବବି ମୁଢ଼ अବାେର ରହି ଛrି ପଶବାଚୀ ସୃ|ି କେର ମନେର?!! ବା`ବତାର
ରହସ अନୁ ସjାନ କେଲ ଜାଣିେହବ........
ପେତକ ମଣିଷ ତା'ର ପବ
ୂ ପ
 ୁରୁଷ, ଚାରି ତି କ ଗୁଣ, ସଭାବ େନଇ ଜନG େହାଇଥା'rି
ଯାହା ପକୃ ତି ଦ^। ସାମାଜି କ, ପାରି ପାଶlକ ଏବଂ େଶୖ ଖିକ ବାତାବରଣ ମଣିଷ ଉପେର କି ଛି
ପାଶ ପଭାବ ପକାଇ ସ!ୃ x ମଣିଷର ଦୃ |ିେକାଣ କି ିତ ପରି ବ^ନ େହବାେର ସହାୟକ
େହଉଥିେଲ ମଧ େସହି ପାକୃ ତି କ ଗୁଣ, ଧମ ଗୁଡିକୁ ବଦଳାଇବା ସହଜସାଧ ନୁ େହଁ ।
କି 'm ପି ଢ଼ିକୁ ପି ଢ଼ି େସଗୁଡିକୁ ପରି ମାଜl ତ କରିବା ପାଇଁ େଚ|ା ଜାରି ରଖିେଲ ହୁଏତ
େସମାନ, ବଂଶଜମାେନ ଆଗକୁ ପରି ବ^lତ େହାଇ ଜନG େହବା କି ିତ अନୁ ମାନ

ଭବି ଷ ପି ଢ଼ି େସହି ଗୁଣ, ଚରି ତେର ଜନG େହବା ଏକପକାର ପାକୃ ତି କ ନି ୟମ ଯାହା ମଣିଷ
େଗାଟିଏ ଥରେର େସସବୁ ପରିବ^ନ କରି ପାରି ବା ସବ ନୁ େହଁ । अଥାତ ଆଜି ଯଦି ଆମ
ପାଖେର ପାକୃ ତି କ ଦୃ |ିେକାଣରୁ େକୗଣସି ମାନବୀୟ ଚି rନଶxିର अଭାବନୀୟତା
ପରି ଲiିତ େହଉଛି େବାଲି ଆେମ अନୁ ମାନ କରି ପାରୁେଛ, ତାେହେଲ େସସବୁ ସୁଧାରି

ତ
ିକ

ା

ନି ଜକୁ ବଦଳାଇବାକୁ େଚ|ା କେଲ ହୁଏତ କି ଛି ମାଜl ତ େହାଇପାେର ଯାହା ଆମ ଭବି ଷ
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କରାଯାଇପାେର। େତଣୁ ମଣିଷର ନି ଜସ ବି ଚାରଧାରା, କାଯକଳାପକୁ େନଇ େସମାନ,

ଇ
-ପ

ପି ଢି,ୁ କମାନୁ ଗତି କ अrରଣୀୟ େହାଇପାେର। ନତୁ ବା ଆମ ପରପୁରୁଷ ବଂଶଜମାେନ

ଆ

ହ
ାନ

ମଧ अନୁ ରୂପ େଚତନେର ସତଃअଭିଷିx େହବାେର େକୗଣସି ପରି ବ^ନ େହବ ନାହY।
ଆହାନ ଇ-ପତି କା ସ!ୂ # ନି ଃଶୁ% ବି ତରଣ େହତୁ ଡା େଜାତି ପସାଦ ପ*ନାୟକ, -ାରା ପତି .ି ତ ଓ ପକାଶି ତ
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ପକୃ ତି ଦ^ େକେତକ ନି fl. ଗୁଣ, ଚରି ତ ପବାହ ଭିନ ଭିନ ରୂପେର େଦଖାେଦଇଥାଏ
ବି ଭିନ ଜୀବଜm, ପାଖେର। अନୁ ରୂପ ମଣିଷର ମଧ େକେତକ ଗୁଣ ପକୃ ତି ଦ^ େଯଉଁ
ଗୁଡିକୁ ସଂଗଠି ତ କରାଯାଇ ଛअ ଭାଗେର ବି ଭx କରାଯାଇअଛି ଯାହାକୁ ଆେମ ଷଢ଼ ରି ପୁ
େବାଲି କହି ଥାଉ। ଏହି ଷଡ଼ରି ପୁ ଗୁଡିକ ଯଥାକେମ କାମ, େକାଧ, େଲାଭ, େମାହ,
अହଂଭାବ ଏବଂ ପରଶୀକାତରତା, ବତୀତ ଆହୁରି अେନକ ସାଖା ଚରି ତ ପବାହ କରି ଥାଏ
ମଣିଷ । କି m ମୁଖତଃ ଏହି ଷଡ଼ରି ପୁ ପାୟତଃ ସମ` ମଣିଷ, ପାକୃ ତି କ ବି ଭୂଷଣ ଯାହା
ନି ବା ହ କରି ବା ମଣି ଷର େଗାଟିଏ ସହଜାତ ଗୁଣ ଭାେବ ଭାରତୀୟ ସଂ:ୃତି ଗହୀତ ।
ଆଦି ମ ମଣିଷ ପଥେମ ପଶୁଭଳି ଜନGଗହଣ କରି ନି ଜସ ପେଚ|ାରୁ ଆଜି ଏହି
ସମୟେର ପହଂଚି ପାରି ଛି ଯାହା ସବୁ େକବଳ ପକୃ ତି ଦ^ ମାତ। अଥାତ ମଣି ଷକୁ ଏେତ
ବଡ଼ ପରି ବ^ନେର ପାକୃ ତି କ ପତି କି ୟାର ସଂେଯାଗୀକରଣ ନଥିେଲ ହୁଏତ ମଣିଷ ମଧ
ଆଜି

अନାନ

ପଶୁ,

ଭଳି

अବାେର

ରହି ଥା'rା।

କି m

ପକୃ ତି ର

ବି ଭିନ

ଆଜି अତି ମାନବେର ପରି ଣତ କରି ବାେର ପକୃ ତି ର ଭୂ ମିକା ଯେଥ| अଧି କ। ତଥାପି ମଣିଷ
ମଧ ନି ଜର ଜି ାସା ବଳେର अଧି କରୁ अଧି କ ାନ ଆହରଣ କରି ନି ଜର ଶxି ପଦଶନ
କରି ବାେର ସି fହ` େହାଇ ପାରି ଛି। ମଣିଷର ଆକୃ ତି , ପକାଶ ତଥା ମାନସି କ ବି କାଶ
େହବା ସହି ତ ବି ଭିନ ଭାବଧାରା ସହି ତ ାନ ଆହରଣକାରୀ iମତା ଦି ନକୁ ଦି ନ ବୃ fି

ତ
ିକ

ା

େହାଇ ଆଜି अତr ଉନ ^ `ରେର ପହଂଚି ପାରି ଛି। କି m अେନକ ଗୁଡିଏ अଭାବନୀୟତା
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ସଂେଯାଗୀକରଣ ନି ୟାମକ ଗୁଡିକ ମଣି ଷ ଯଥାସାଧ ବି ନିେଯାଗ କରି ତାକୁ ପଶୁ `ରରୁ

ଇ
-ପ

ଦୃ |ିେଗାଚର ହୁଏ ମଣିଷର ଯାହା ତାକୁ अହରହ अଶାrି େର ବଂଚି ବାକୁ ବାଧ କରୁअଛି !

ଆ

ହ
ାନ

ମଣିଷର ମାନସି କ ବି କାଶ ସାକୁ ଏହି ଷଡ଼ରି ପୁ ଗୁଡିକ ମଧ ପାକୃ ତି କ ଭାେବ ବି କଶି ତ
ଆହାନ ଇ-ପତି କା ସ!ୂ # ନି ଃଶୁ% ବି ତରଣ େହତୁ ଡା େଜାତି ପସାଦ ପ*ନାୟକ, -ାରା ପତି .ି ତ ଓ ପକାଶି ତ
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େହବାକୁ ଲାଗିଲା ଯାହା ପାରରୁ ମଣିଷର ଭାବ ବହି ଭୁ ତ ଥିଲା । ଯେଥ| ାନ ଆହରଣ
କରି ବା ପେର ମଣିଷ େସଗୁଡିକୁ ତଜମା କରେr ବ^ମାନ ସମୟେର େସଗୁଡିକୁ ତତ୍iଣାତ
ପରି ବ^ନ କରି ବା ସବପର ନୁ େହଁ । େସହି ଦୃ |ିେକାଣରୁ ମଣିଷ େଯେତେବେଳ ନି ଜର
େସହି ଦୁ ଗୁଣ ଗୁଡିକୁ ସତଃପବୃ ତ ଭାେବ ବି ନିେଯାଗ କରି अେନକ अମାନୁ ଷିକ ଚରି ତ
ପବାହ କରୁଥିବା ଲi କଲା, କାଳକେମ େସଗୁଡିକୁ ପରିମାଜl ତ କରି ଉ^ମ ଚାରି ତି କ
ମାନବୀୟ ଚି rାଧାରା, କାଯଧାରା ଶି iା ଲାଭ କରି େଗାଟିଏ ସୁDର ମଣିଷ ସମାଜ ଗଠନ
ଉେଦଶେର କାଯ କରି ବା ଶି iା କଲା। ଇତି ମଧେର େକେତକ ପକୃ ତି ଦ^ अrାନୀ,
ବି ରଳ

ମଣିଷ

ସୃ|ି

େହବାପେର

େସମାେନ

ସମଗ

ମଣିଷ

ସମାଜେର େଗାଟିଏ

ଆେDାଳନାତGକ ପରି ବ^ନ ଆଣି ଏକ ଉ^ମ ମଣିଷ ସମାଜ ଗଠନ କରି ବା ପାଇଁ େଚ|ା
ଆର କେଲ। େସମାନ, अତୀବ ସାଠନି କ େକୗଶଳ ସାକୁ अେନକ ମାନବୀୟ
ଚରି ତ େଦଶବାପୀ ଗହୀତ େହାଇ ଏକ ମଯଦାପ#
ୂ  ସମାଜ ଗଠନ ଦି ଗମୁଖୀ େହାଇ

ମାନ,ର ଭାରତେର अନୁ ପେବଶ ପରବ^ ୀ ଆଜି ର ଭାରତୀୟ ଆଉ ଭାରତୀୟ େହାଇ
ରହି ନାହY। େସମାନ, ପେକାପ, ପଭାବେର ଆଜି ଭାରତୟ ସଂ:ୃତି ସ!ୂ# ରୁâ !
अମାନବୀୟତା, ଭ|ାଚାର, अସାମାଜି କତା, ଚରି ତହୀନତା ତଥା ନି ଲ
 ର ଚରମସୀମା ଟପି
ମଣିଷ ଆଜି ଜଲୀ ପଶୁଠାରୁ ହୀନ अବାେର !

ତ
ିକ

ା

ଷଡ଼ରି ପୁକୁ କରାୟତ କରି ମଣିଷକୁ ସୁଲଭ, ସୁଶୀଳ କରାଇ अତି ଉ^ମ ପରି େବଶ
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ଲି ଥିଲା ଭାରତୀୟ ମାନ,ର। ଇତି ମଧେର େମାଗଲ ଏବଂ ତତ୍ ପରବ^ୀ ଇଂେଗଜ଼

ଇ
-ପ

ସୃ|ି ଦି ଗେର କାଯiମ ଭାରତୀୟ ସଂ:ୃତି କୁ ଜଳି େପାଡ଼ି େମାଗଲ ଏବଂ ବି ଟିଶ ମାନ,ର

ଆ

ହ
ାନ

କୁ ସଂ:ାର ଆଜି ଦିନେର ଭାରତେର ପେକାପ ବି `ାର ଲାଭ କରି ପାରିଛି । ବି ଟିଶ
ଆହାନ ଇ-ପତି କା ସ!ୂ # ନି ଃଶୁ% ବି ତରଣ େହତୁ ଡା େଜାତି ପସାଦ ପ*ନାୟକ, -ାରା ପତି .ି ତ ଓ ପକାଶି ତ
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ସମି ଧାନର ନକଲ ଏବଂ ତନି ତ ବି ଭିନ ଭ|ାଚାରୀ ନି ୟାମକ ମଣିଷର ଶତ େସହି
ଷଢ଼ରି ପୁକୁ ପଶମି ତ କରିବା ବି ପରୀେତ େତଜୀୟାନ କରି ବ^ମାନ ସମୟେର ଭାଇଚାରା
ବି ପରୀେତ ସମେ` ସମ`,ୁ ଠକି , ଭhି ଶତଭଳି େଦଖି ନି ଜସ ସାଥ ସଂେଯାଜି ତ
ଭାବାେବଗେର ନି ମଗ େଦଖିବାକୁ ମି ଳୁଛି ଆମ େଦଶବାପୀ । େପମର ସା अେଗାଚର
ବି ଟିଶ େକବଳ अନକୁ ପତାରି ତ କରି ସାଥ ହାସଲ କରିବା ଛଡା ଆଉ କି ଛି ଶି iା ନାହY
େସମାନ, ଯାହା ଆଜି ଆମ େଦଶବାସୀ,ୁ େଗୗରବାନି ତ କରି ବାେର ଲାଗିଛି ! ଏହା କି m
ଆମ ପବ
ୂ ଜ
 , ମୂଳ ସଂ:ାର ନୁ େହଁ । ବ^ମାନ ପଚଳି ତ ପାୟତଃ ସମ` ଭାବଧାରା
େକବଳ ବି ଟିଶ ମାନ,ର ପଭାବରୁହY େହଉଥିବା ଜାଣିେହବ ଲi କେଲ । େତଣୁ ଆମକୁ
ସେଦଶ ମଯାଦା େଫରାଇ ଆଣି ଆମ ସଂ:ୃତି ବଂଚି ବାକୁ େହେଲ ପଥେମ ଆମର ରିତି କ
ଗୁଣ ସମୂହ ତଥା ଷଢ଼ରି ପୁ ଗୁଡିକୁ କରାୟତ, ପଶମି ତ କରି େସହି ବି ଟିଶ ଭାବଧାରାକୁ
ବି ଲୀନ କରି ବାକୁ େହବ । ତାେହେଲ ଯାଇ େଗାଟିଏ ସାଂ:ୃତି କ ଭାରତୀୟ ମଣିଷ ସମାଜ

ପ,ଜ କୁ ମାର ପାଣିଗାହୀ ।

ଇ
-ପ

ତ
ିକ

ା

େସାସି ଆଲ େଫାରମ (ଭାରତ)
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ଗଠନ କରାଯାଇ ପାରି ବ େବାଲି ଆମ ବି ରେର ଆପଣ, ମrବ ଆଶାୟୀ......!

ହ
ାନ

ଛତପୁର, ଗଂଜାମ.

ଆ

ଦୂ ରଭାଷ.: ୯୪୩୭୩୨୪୯୧୭.
ଆହାନ ଇ-ପତି କା ସ!ୂ # ନି ଃଶୁ% ବି ତରଣ େହତୁ ଡା େଜାତି ପସାଦ ପ*ନାୟକ, -ାରା ପତି .ି ତ ଓ ପକାଶି ତ
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କେରାନା ଶିiା
ଆପଣ େଯେତ ଶxିମାନ ହୁअm ନା କାହYକି ସମୟ ଆଗେର
ସବୁ େବେଳ ହାରି ଯିେବ।
ମଣିଷ ଭିତେର ମଣି ଷ ପଣିଆ ରହି ବା ନି ହାତି ଦରକାର।
ଦୁ ନି ଆର ସବୁ ଠାରୁ ବଡ ଭୁ ତାଣୁ ମଣିଷ अେଟ।
ଆେମ ବDୀ େହାଇ ଏେବ ଜାଣିପାରି ଲୁ ପଶୁପiୀମାେନ ସାରା
ଜୀବନ ବDୀ ଭାବେର େକମି ତି ଜୀବନ କାଟୁ ଛrି ।
ଆମ ପାଖେର ସମୟ ବହୁତ अଛି କି m ତାହାର ସଠି କ୍ ଉପେଯାଗ
କରି ପାରୁନାହଁୁ ।

ନାହY।
େଗାେଟ କଥା ବୁ ଝି େହଲା େଯ ଘେର ରହି ସବୁ କି ଛି କାମ
େହଇପାରି ବ।
ଆପଣ, ପାଖେର େଯେତ ଧନ, ସ!^ି ଥାଉ ତାହା ତୁ ମକୁ ମୃତୁ
କବଳରୁ ମୁxି େଦଇପାରି ବନି ।

ଆ

ମଣିଷର କି ପରି ଜରୁରୀ।

ଇ
-ପ

ତ
ିକ

ା

ବୃ iର ମହ^ ଆଜି କେରାନା ବୁ େଝଇ େଦଇଛି କି ଟିକିଏ अମªଜାନ

ହ
ାନ

ଆେଲାକ କୁ ମାର ସାହୁ
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ଦୁ ନି ଆ େଯେତ ଆଗକୁ ବଢ଼ି େଲ ବି ପକୃ ତି ସହି ତ ବଢ଼ି ପାରି ବ
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ସମେ` ଏଠି ପର କି m ପରି ବାର ଠାରୁ ବଡ଼ େକହି ନୁ େହଁ ।
ହାରି ଯାଇ ଆଜି ମଣିଷ ଶି ଖିଛି ବି ରହି ବାର କଳା।
ଏ ସମୟ ଚାଲି ଯିବ କି m ଏ ଶି iା ରହି ଯିବ ।

ଗାମ/େପା| – ବି ଧାରପୁର
ଥାନା – ଗDି ଆ
ପି ନ୍ – 759016
ଜି ଲAା – େଢ,ାନାଳ
େଯାଗା େଯାଗ -6371658552

ଆ

ହ
ାନ

ଇ
-ପ

ତ
ିକ

ା
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େପମ ଓ ବjୁ ତ
େପମ ଓ ବjୁ ତ େହଉଛି ପରର अଗୀ ଭାେବ ଜଡି ତ l ଆମ
ସମାଜେର ବିବା ପାଇଁ େହେଲ ମଣି ଷ ମଧେର ପରରର ସ!କ
ରଖି ବା ଦରକାର l ଇତି ହାସରୁ ଜଣାଯାଇଛି େଯ, ପଥେମ ମଣିଷ
ଦଳବf େହାଇ ରହୁଥିଲା l ବଣେର ରହି ପଶୁପାiୀକୁ ଭiଣ କରୁଥିଲା l
କେମ କେମ ସମାଜର अଗଗତି େହଲା ଓ ସୁଦୃଢ େହଲା l େଗାଟିଏ
ମଣିଷ ତା ଜୀବନେର େପମ ଓ ବjୁ ତ ରହି ବା ନି ହାତି ଦରକାର l ଏ
ସମାଜେର ସମ`,ର ବjୁ अଛrି , େଯପରି ଫୁଲର ବjୁ ଭअଁର,
ବଷାର ବjୁ ଶାବଣ, େସହି ପରି ମଣିଷର ବjୁ େହଉଛି ମଣିଷ l ମଣିଷ

ସହବାନ ଦି ନଟି ଆପରି ବ^ ୀ ରହି ଲା l ଏହି ସ!କକୁ अଧି କ ସୁଦୃଡ
କରି ବା ପାଇଁ ବjୁ ତା ଭାବ ସୃ|ି େହଲା l ତା ମଧେର ସୃ|ି େହଲା
େସହ, ପୀତି ଓ ଭଲପାଇବା l
ଓ ସୁଦାମା, କଥା ଯଦି

ମେନ ପେକଇବା ଜଣାପେଡ େଯ, ସୁଦାମା ଶୀକୃ

ତ
ିକ

ଥିେଲ l अଭାବ अନଟନେର ଜଜରିତ େହଉଥିବା ସୁଦାମାକୁ ଶୀକୃ

ଇ
-ପ

ସାଧନା ମହାଲି କ

,ର ଘନି . ବjୁ

ା

ବjୁ ଶଟି अତି ପଚୀନ अେଟ l ଶୀକୃ

ଆ

ହ
ାନ

ବହୁତ ସାହାଯ କରି ଥିେଲ l େସହି ପରି ଚାଣକ, ମତେର, େସହି
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ପକୃ ତ ବjୁ େଯ, ଶGଶାନେର, ବି ପଦେର, ଉବେର, ଦୁ ଭl iେର अଥାତ ଠି କ ସମୟେର
ଉପିତ ରହି ସାହାଯ କେର l
ବjୁ ଏମି ତି େହବା ଉଚି ତ େଯ, େଯଉଁଠି ବjୁ ର ମଯାଦା ରହି ପାରିବ ଓ ପରର
ମଧେର େସହ, ଭଲପାଇବା ରହି ବା ଦରକାର l େପମ ଓ ଭଲପାଇବା େହଉଛି ପକୃ ତ
ବjୁ ର ମଯାଦା ବି ଦାଳୟ େହଉ କି aା ବି ଶବି ଦାଳୟ େହଉ, ଛାତଛାତୀମାେନ େଗାେଟ
ଭଲ ସା େଖାଜrି l ଏମି ତି କି ଛି କଥା अଛି େଯ ବାପାମା’,ୁ କହି ହୁଏନା କି m ବjୁ
ପାଖେର ତାହା ପକାଶ କରିହୁଏ l କହି ବାକୁ ଗେଲ ଆମ ଭାରତ ବଷେର, ଏମି ତି କି ଛି ବjୁ
अଛrି େଯ, େସମାେନ ବjୁ ର ମଯାଦା କି ଛି ବୁ ଝrି ନି l େସହି ମାନ, କଥା ଭାବି େଲ,
ମନେର େକାଧ ଜାତ ହୁଏ l େସମାେନ ସାମାନ,ୁ अଇଁଠା ପତ େବାଲି ମେନ କରrି l
େଯମି ତି େଭାଜନ କରି ସାରି େଲ, अଇଁଠା ପତ େବାଲି ବବହାର କରrି l ଆଉ କି ଛି ବjୁ
अଛrି ସାହାଯ କରି ବା ବାହାନାେର େସମାନ,ୁ େନଇ ତା, ପତି ହତା, ଦୁ ମ ଇତାଦି

ତାର ପାଠପଢାେର अଭୁ ଦୟ ଘଟିଥାଏ, ତାରି ଘନି . ବjୁ ତା ପାଇଁ ଶତ େହାଇଯାଏ ଏବଂ
ତାକୁ ହି ଂସା କେର l ଏହି ଭଳି ଭାବେର ଆମ ଭାରତ ବଷେର ବjୁ ତ ସ!କ ଏେତ ବି ଭଲ
ନାହY l ଏହି କପଟ ବjୁ କଥା ଭାବି େଲ ଆମ ମନେର େକାଧ ସୃ|ି ହୁଏ l େତଣୁ ବjୁ ସହି ତ

ଆ

ହ
ାନ

ଇ
-ପ

ତ
ିକ

ା

ବjୁ ତ ରଖିବାକୁ େହେଲ ବjୁ ର ସଭାବ ତଥା ଗୁଣ ଚି ହ ି ବା ଉଚି ତ l
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କରୁଛrି l େସ ବି ଦାଳୟ େହଉ କି aା ବି ଶବି ଦାଳୟ େହଉ ଯଦି େଗାଟିଏ ଭଲ ଛାତଟିଏ
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ସାiାତକାର : अପ#ା ମହାrି
“ଜେଣ ନାରୀ ନି ଜକୁ େଲଖି ବା ଓ ପୁରୁଷଟିଏ ନାରୀ ସ!କେର େଲଖି ବା
େହାଇପାରିବ?
?”
କି ପରି ଏକା କଥା େହାଇପାରିବ
@अପ# ା ମହାrି
( ସୁପସି f ନାରୀ କବି अପ#ା ମହାrି , ସହ ଦି ବ ରsନ ସାହୁ,
ଳାପ))
ବା^ ାଳାପ
ପଶ ୧ : ସମକାଳୀନ (ସାଂପତି କ) ଓଡ଼ି ଆ କବି ତାର କାଳକାଳ-ନି fାରଣକୁ
େନଇ ଆେଲାଚକ, ମଧେର ଭି ନ -ଭି ନ ଧାରଣା ପଚଳି ତ, ଆପଣ କି m
ସମକାଳୀନ କବି ତାର ଆର େକଉଁଠାରୁ ସ୍ଵୀକାର କରrି ?

କାବଧାରାକୁ

ସମକାଳୀନ

ଓଡ଼ି ଆ

କବି ତା

ଭାବେର

ଗହଣ

କରାଯାଇପାେର ।
ପଶ ୨ : ସମକାଳୀନ ଓଡ଼ି ଆ କବି ତା ସajେର ଆପଣ, अଭି ପାୟ
କ’ଣ? କବି େହବା ସହି ତ ଜେଣ ସମାେଲାଚକ ଭାବେର ଆପଣ
ପବ
ୂ ବ
 ^ ୀ କବି ତାଠାରୁ ସମକଳୀନ ଓଡ଼ି ଆ କବି ତାର ବି ଭାଜନକୁ େକଉଁ

ଇ
-ପ

ତ
ିକ

ା

ଦି ବରsନ ସାହୁ ରୂପେର େଦଖrି ?

ଆ

ହ
ାନ

ଉ^ର : ପାଚୀନ, ମଧଯୁଗୀୟ କବି ତାର ପୁରାଣ, ରୀତି , अଳ,ାର
ଆହାନ ଇ-ପତି କା ସ!ୂ # ନି ଃଶୁ% ବି ତରଣ େହତୁ ଡା େଜାତି ପସାଦ ପ*ନାୟକ, -ାରା ପତି .ି ତ ଓ ପକାଶି ତ
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ଆଦି ର अବଲaନ, ଏହାର ସାୀତି କତା ତଥା ଆଧୁନିକ ଯୁଗର ପାରେର ରହସବାଦ,
ଛାୟାବାଦ, ିତି ବାଦ, ଦୁ େବାଧତା ଆଦି ଆିକ/ଆତିG କ େଶୖ ଳୀ ଭାବରୁ ମୁx େହାଇ
 ି ବୀକୁ ସହଜ, ସରଳ, ଆrରି କ ଓ
ସମକାଳୀନ ଓଡ଼ି ଆ କବି ତା କବି ର अrଃ ଓ ବହି ପୃଥ
ଛଳନାହୀନ ଭାେବ ଚି ହ ି ବାକୁ -ଚି େହଇବାକୁ େଚ|ା କଲା । କବି ତା ଆଉ ଭାବବି ଳାସ
ନେହାଇ ଜୀବନଚଯାେର ରୂପାrରିତ େହଲା । କବି ତାେର ସାଧାରଣ ମଣି ଷ, ମାଟି,
ପକୃ ତି , ଦଳି ତ, ନାରୀ, ଦାଦନ, ବି ାପନ, ଶରଣାଥୀ, ଗୃହଯୁf ପେର ମଣିଷର ପେତକ
ସମସା ମୁx ଓ ସଂେବଦନଶୀଳ ଭାବେର ପକାଶି ତ େହଲା। ସାଧାରଣ ମଣିଷ ନି ଜର ମନ
ଗହନର େଯଉଁ ଆଶା/अଭିଳାଷ ଓ ବଥା/ଆନDକୁ ଏଯାବତ୍ ଲୁ ଚାଇ ରଖିଥିଲା, ତାହା
କବି ତାେର | େହବାକୁ ଲାଗିଲା । ଏ ସବୁ ଦୃ |ିରୁ ପବ
ୂ ବ
 ^ୀ ଓଡ଼ି ଆ କବି ତାଠାରୁ
ସମକାଳୀନ ଓଡ଼ି ଆ କବି ତାର ଭିନ ତା ବାରି େହାଇ ପଡି ଲା ।
ପଶ ୩ : ନି ଜର ରଚନା
ରଚନା--ପକି ୟା ବାବଦେର ଆପଣ କ
କ’’ଣ କହି ବାକୁ ଚାହYେବ ?

ସମାଜ ବବାେର ଜେଣ ନାରୀ ଭାବେର ମଁୁ େଯପରି ଜୀବନ ବିଛି ତାକୁ ହY
ନି ଃଶେ,ାଚେର କବି ତାେର କହି ବାକୁ କହି ବାକୁ େଚ|ା କରି ଛି। ତଥାକଥିତ ସତୀତ୍ଵ ଓ
ନାରୀ ନି fl| ବହୁରୂଢି ଭି ତରୁ େମା କବି ତାକୁ ମୁx ରଖି ବାର ପୟାସ କରି ଛି ।
େମାଟାେମାଟି ନାରୀର େଦହ-ମନ-େଯୗନର ମୁxି ପାଇଁ େମା କବି ତାର ସ୍ଵର ସବୁ େବେଳ

ତ
ିକ

ା

ବାକୁ ଳ ଓ ମୁଖର େହାଇଛି । ପର!ରା ବା ମଯାଦା ଆଳେର ନାରୀ ଉପେର ଲଦି ଦି ଆ
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ଉ^ର : ନି ଜର ରଚନା-ପକି ୟାକୁ େନଇ ମଁୁ େକବଳ ଏତି କି କହି ବି େଯ – ଏକ ପି ତୃପଧାନ

ଇ
-ପ

ଯାଇଥିବା କଟକଣା ବି ରୁfେର େମା କବି ତା ପତି ବାଦ କରି ଛି।

ଆ

ହ
ାନ

ପଶ ୪ : ଆପଣ, ସମୟର କି ଛି ସମାେଲାଚକ ଏବଂ ରଚନାକାର, ମrବ େଯ ପୁରୁଷ,
ଆହାନ ଇ-ପତି କା ସ!ୂ # ନି ଃଶୁ% ବି ତରଣ େହତୁ ଡା େଜାତି ପସାଦ ପ*ନାୟକ, -ାରା ପତି .ି ତ ଓ ପକାଶି ତ
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ଦ୍ଵାରା େଲଖାଯାଇଥିବା ନାରୀ ଜୀବନ ସ!କlତ କବି ତା ଗୁଡିକେର ନାରୀ ମନର
ବି ାନକୁ ଠି କ-ଠି କ ଭାେବ ବାଖାୟି ତ କରାଯାଇପାରି ନାହY । ରଚନାତGକ ସଂେବଦନାର
ଧରାତଳେର ଆପଣ ନି ଜ ସମୟର ନାରୀ କବି , ତୁ ଳନାେର ପୁରୁଷ କବି , ନାରୀନାରୀ-ବି ଷୟକ
ଦୃ |ିଭୀକୁ େକଉଁ ରୂପେର େଦଖrି ?
ଉ^ର : ଶା¤-ପୁରାଣ ପାଖରୁ ଆଜି ପଯr ପୁରୁଷ େଲଖକମାେନ ନି ଜକୁ ନାରୀ ମେନକରି
– ନାରୀ ଚରିତ ସୃ|ି କରି ଛrି , ନାରୀ ସ!କେର େଲଖିଛrି । ଏହା ମଧ ସତ େଯ
ନାରୀ ନି ଜ ସ!କେର େଲଖିବା େବେଳ ପୁରୁଷମାନ, ପରି ଶxିଶାଳୀ ଚରି ତ ସୃ|ି
କରି ବାେର अେନକ େiତେର ବି ଫଳ େହାଇଛି । ଜେଣ ପୁରୁଷ ସମାଜେର ପାଉଥିବା ମୁx
ମାନସି କତା ଓ ଶ,ାଶନ
ୂ ତା େଯାଗଁୁ ତାର ସୃ|ିେର ତା’ର ନି ଜସ ପତି ଫଳି ତ ହୁଏ, ଯାହାକି
େଲଖିକା ମାନ, େiତେର କ୍ଵଚି ତ େଦଖାଯାଏ। କି m ଜେଣ ନାରୀ ନି ଜକୁ େଲଖି ବା ଓ
ପୁରୁଷଟିଏ ନାରୀ ସ!କେର େଲଖିବା କି ପରି ଏକା କଥା େହାଇପାରି ବ ?

ମୂଲ ଏବଂ ଢାାଗତ ରୂଢି ବି ରୁfେର ସଂଘଷ କରିବାକୁ େକେତ ଦୂ ର ସମଥ ?
ଉ^ର :

ପି ତୃପଧାନ ସମାଜବବାର ରୂଢିବାଦ ଭିତରୁ େଲଖିକାଟିଏ ମୁକୁଳି ବା ଆେଦୗ

ସହଜ ନୁ େହଁ । କାରଣ ଯୁଗ-ଯୁଗ ଧରି ସମାଜେର ନାରୀର ନୁ ନତାେବାଧକୁ ହY ସ ୀକୃ ତି
ଦି ଆଯାଇଛି ଓ ଏହାକୁ ନାରୀ ନି ଜର ନାରୀ-ଧମ େବାଲି ଗହଣ ମଧ କରିେନଇଛି ।

ତ
ିକ

ା

ପରି ବାରବାଦକୁ ପୁରୁଷ ତୁ ଳନାେର ନାରୀ अଧି କ ଶfା-ସାନ କେର । ତାର ସହଜାତ
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ପଶ ୫ ପି ତୃ ସ^ାର ଆହ୍ଵାନଗୁଡିକ ମଧେର ଆପଣ, ସମୟର କବି ତାସବୁ ସାମrବାଦୀ

ଇ
-ପ

ମମତେବାଧ ଏହାର କାରଣ । େତଣୁ ପରିବାର ଭାିଯି ବା ଭୟେର ନାରୀ ଉଗ ଓ

ଆ

ହ
ାନ

ପତି କି ୟାଶୀଳ େହାଇ ପାେରନା । ସମକାଳର କବି ତାେର ଏ ପସେର େତଣୁ କି ଛି
ଆହାନ ଇ-ପତି କା ସ!ୂ # ନି ଃଶୁ% ବି ତରଣ େହତୁ ଡା େଜାତି ପସାଦ ପ*ନାୟକ, -ାରା ପତି .ି ତ ଓ ପକାଶି ତ
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अସାମଥ ରହି ଯିବା अସ ାଭାବି କ ନୁ େହଁ । କି m ତା’ରି ଭି ତେର ପି ତୃସ^ାର अବି ଚାର ଓ
ନାରୀ େଶାଷଣ ବି େରାଧେର େଯଉଁ ସଂଘଷର ସ ରଟି ଆଜି | େହଉଛି ତାହା କି m କମ
ଗୁରୁତପ#
ୂ  ନୁ େହଁ ।
ପଶ ୬ : ଆପଣ ନି ଜର अେନକ କବି ତାେର ମି ଥ୍ ର ପେୟାଗ କରିଛrି । ଆପଣ,
କ’’ଣ ପାସିକତା
ବି ଚାରାନୁ ଯାୟୀ ନାରୀ ବି ମଶର ଆେଲାକେର ମି ଥକୀୟ ଚରିତ ଗୁଡିକର କ
ରହି ଛି ?
ଉ^ର : ହଁ , ସୀତା, ସାବି ତୀ, अହଲା, କୁ rୀ, ତାରା, ମେDାଦରୀ, ଗା, େଦୗପଦୀ ଆଦି
ପୁରାଣର ନାରୀ ମାନ,ୁ ନୂ ତନ ଦୃ |ିେକାଣରୁ େଦଖିବାର ଆବଶକତା ଆଜି अତr
ଜରୁରୀ । ନାରୀକୁ େକବଳ ସତୀତ ଆଧାରେର ମୂଲ େଦଉଥିବା ପି ତୃପଧାନ ସମାଜ,
ତାକୁ ତାର ବxିତ ଆଧାରେର ମୂଲାୟନ କରି ବା ଏେବ ପାସିକ େହାଇପଡି ଛି।
ପଶ ୭ : େମାଟାେମାଟି େଦଖି ବାକୁ ଗେଲ ୧୯୮୦ ଦଶକ ପର ଠାରୁ ନାରୀ
ନାରୀ--ବି ମଶ ଭଳି

ଆପଣ ୮୦ର
ନାରୀ--ବି ଷୟକ କବି ତାଗୁଡିକୁ େକଉଁ ରୂପେର େଦଖrି ?
୮୦ର ପବ
ୂ ବ
 ^ ୀ ନାରୀ
ଉ^ର : ୧୯୮୦ ମସି ହା ପବ
ୂ ର
 ଓଡି ଆ କବି ତାେର ନାରୀ ବି ମଶର ଉପାଦାନ ପାୟ
ନଥିଲ। ନାରୀର ଦୁ ଃଖ ଯାତନା ବଖାଣିବା ନାରୀ ବି ମଶ ନୁ େହଁ । ଏଥିପାଇଁ ଏକ ଦୃ ଢ
ପତି ବାଦ ଓ ସଂଗାମର ସ ରକୁ ପତି ଧନିତ କରିବା ହY ବି ମଶର ସୂତପାତ କେର । ୧୯୮୦

ତ
ିକ

ା

ପେର ହY ଏହି ସ ର ଶxିଶାଳୀ େହାଇଛି ।

ଆ

ହ
ାନ

ଇ
-ପ

ମ,, ପର!ରା ଏବଂ ବି େଦାହ ମଧେର ସାମsସର
ପଶ ୮ : ଆପଣ, କବି ତାେର େପମ
ଭାବ େଦଖାଯାଏ,
େଦଖାଯାଏ, ଏ ବି ଷୟେର ଆପଣ କ’
କ’ଣ କହି େବ ?
ଆହାନ ଇ-ପତି କା ସ!ୂ # ନି ଃଶୁ% ବି ତରଣ େହତୁ ଡା େଜାତି ପସାଦ ପ*ନାୟକ, -ାରା ପତି .ି ତ ଓ ପକାଶି ତ
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ସଂକ} ସୁଦୃଢ ଭାେବ ବି କଶି ତ େହବାର ଦୃ |ି େଗାଚର ହୁ ଏ,
ଏ, ନାରୀନାରୀ-ବି ମଶର ଆେଲାକେର
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ଉ^ର : େଦଖm, େପମହୀନ ମୁxି, ମୁxି ନୁ େହଁ – ଏହା ଏକ ଦି ଶାହରା ଉନGାଦ ମାତ ।
େପମ ହY ମୁxିକୁ ଶୃ,ଳି ତ, ଶାଳୀନ ଓ ଉ^ୀ# କରି ଥାଏ। େତଣୁ ମୁxିର ପଥମ ଓ अrି ମ
ପଦେiପ େହଉଛି େପମ। ପର!ରାର ସବୁ କି ଛି ବ#ନୀୟ ନୁ େହଁ । ପର!ରାର େଯଉଁ
ଦି ଗଟି ନାରୀ ବxିତ୍ଵର ବି କାଶ ବଦଳେର ବି ନାଶର ବା^ା ଦି ଏ େମାର େପମ ତାର
ବି େରାଧେର ବି େଦାହ କେର । େଯପରି କି ବି ବାହ ଓ ପରି ବାର ଏକ ସୁ ପର!ରା ।
କି m େସହି ଦାୟେର ‘¤ୀ’ କୁ ‘ଦାସୀ’ ାନେର ରଖିବା अତr ଘୃଣ ପର!ରା । େଯଉଁ
ପର!ରା ନାରୀର ବି କଶି ତ ବxିତକୁ ଶfା-ସାନ କେର ମଁୁ ତାକୁ ଗହଣ କରି ଥାଏ ।
େତଣୁ େମା କବି ତାେର େପମ, ପର!ରା ଓ ବି େଦାହ ସବୁ କି ଛି ନାରୀ अସିG ତାର ସେଚତନ
ବି କାଶ ପାଇଁ अଭିେପତ କହି େଲ ଭୁ ଲ େହବ ନାହY ।
ପଶ୯ : ରଚନାତGକ ଧରାତଳେର ଆପଣ େକଉଁ-େକଉଁ କବି , ଦ୍ଵାରା ପଭାବି ତ ?
ଉ^ର : ମଁୁ େମା ଓଡି ଆ କାବ ଜଗତର ବେରଣ କବି ଜୟେଦବ, ସାରଳା ଦାସ, ବଳରାମ

ମହାେଦବୀ ବମା ଓ अମୃତା ପୀତମ, -ାରା ପଭାବି ତ େହାଇଛି ।
ପଶ ୧୦ : ଆପଣ, ଦୃ |େର କ
କ’’ଣ ବି ଚାରଧାରା କବି ତାର ଭାବ
ଭାବ--ପiକୁ ଦୁ ବଳ କେର ?
ଉ^ର : ନା, ବି ଚାରଧାରା କବି ତାର ଭାବ-ପiକୁ ଦୁ ବଳ କେରନାହY । ବରଂ ଉନ ତ ସଶx
ମାନବୀୟ ବି ଚାର ହY କବି ତାର ଭାବକୁ अଧି କ ସରଳ, |, ସୁDର ଓ ସାବଲୀଳ କରି ଥାଏ
।

ଇ
-ପ

ତ
ିକ

ା

ପଶ ୧୧ : ଆପଣ, अଧି କାଂଶ କବି ତାେର ନାରୀ
ନାରୀ--ପତି େରାଧର ସ୍ଵର ମୁ ଖର ଭାବେର
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ଦାସ, ଜଗନ ାଥ ଦାସ, अଭିମନୁ  ସାମrସି ଂହାର, ମାୟାଧର ମାନସି ଂହ ତଥା ହି Dୀ କବି

ଆ

ହ
ାନ

େଦଖାଦି ଏ, ବା`ବତା (ବାବହାରିକ)
କ’’ଣ ଆପଣ,ୁ ଲାେଗ କି
ବାବହାରିକ) ଦୃ |ିରୁ େଦଖି ବାକୁ ଗେଲ କ
ଆହାନ ଇ-ପତି କା ସ!ୂ # ନି ଃଶୁ% ବି ତରଣ େହତୁ ଡା େଜାତି ପସାଦ ପ*ନାୟକ, -ାରା ପତି .ି ତ ଓ ପକାଶି ତ
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ସାମାଜି କ ପରିବ^ ନ ଦି ଗେର ଏ କବି ତା ଗୁଡିକର ସତେର େକୗଣସି ମହତ୍ଵପ#
ୂ  ଭୂ ମିକା
ରହୁଛି ?
ଉ^ର : େମା କବି ତାର ପତି ବାଦର ସ ର ସମାଜେର କି ପରି ବ^ନ ଆଣିବ କି ନାହY େସ
କଥା ମଁୁ େକେବ ଭାବି ନାହY । କି m େମା କବି ତା କି ଛି ପାଠି କା,ୁ ଜୀବନ ସହି ତ ଲଢି ବାକୁ
େପରଣା େଦଇଛି ଓ େସମାେନ ଆତGହତା କରି ବା ପରି ଚରମ ନି ତି ରୁ ଓହରି ଆସି
ଜୀବନକୁ ନି ଜ अନୁ ଯାୟୀ ବିଛrି େବାଲି େମାେତ ଜଣାଇଛrି । ତାହା େମା କବି ତାର
ଶxି େବାଲି େମାର ମାେନ େହାଇଛି । େମା ପାଇଁ ସେrାଷର କଥା େଯ ଏେବ ଓଡି ଆେର
ନି ଜକୁ େନଇ ଖୁବ ମୁx-ମୁଖର େହଉଥିବା େମା ଝି अ ବଯସର େଲଖିକାମାେନ େଯେତେବେଳ
େମା କବି ତାରୁ ସାହସ ପାଇଛrି େବାଲି କୁ ହrି େସେତେବେଳ ନି ଜର କବି ପଣକୁ େନଇ
ମେତ ଖୁବ ସାଥକ ଲାେଗ।
୧୨ : କ’ଣ ଆପଣ, ଦୃ |ିେର ନାରୀ
ନାରୀ--ବି ମଶ, ¤ୀପଶ ୧୨
¤ୀ-ବି ମଶ ଏବଂ ମହି ଳା ବି ମଶ ପରି

ଉ^ର : ନାରୀ, ¤ୀ ଓ ମହି ଳା ଏହି ତି େନାଟି ଶ ଭିତେର ଖୁବ ସୂiG ବି ଭାଜନ େରଖା ଲi
କରାଯାଇପାେର । ‘ନାରୀ’ ଶ ଜଗତର ସବୁ ବଗର ନାରୀ ଜାତି କୁ ବୁ ଝାଉଥିବାେବେଳ
‘¤ୀ’ ପୁରୁଷର ଶାସନାଧି ନା ପତ ୀକୁ ବୁ ଝାଏ ବା ପରି ବାରବାଦ ଭିତେର ଶୃ·ଳି ତା ନାରୀକୁ
ପରି ଭାଷିତ କେର। ‘ମହି ଳା’ କହି େଲ ଆେମ ତଥାକଥିତ ସÇାr ବଗର ନାରୀମାନ,ୁ

ତ
ିକ

ା

କ}ନା କରୁ େଯଉଁମାେନ ଏକ ପି ତୃପଧାନ ସମାଜର ପଦ-ପତି .ାକୁ अଳ,ାର ଭାବେର
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ଶାବଳୀ ଗୁଡି କେର ବି େଭଦ अଛି ?

ଇ
-ପ

ବହନ କରୁଥାrି । ଏ ସମ`,ର ସାମାଜି କ ଓ ବxିଗତ ଦୃ |ିେକାଣ ନି ୟ अଲଗା-

ଆ

ହ
ାନ

अଲଗ େହବ, େଯପରି କି ନି ମ ବଗର ନାରୀମାେନ ତୁ ଳନାତGକ ଭାେବ ସ୍ଵାବଲaୀ ଓ
ଆହାନ ଇ-ପତି କା ସ!ୂ # ନି ଃଶୁ% ବି ତରଣ େହତୁ ଡା େଜାତି ପସାଦ ପ*ନାୟକ, -ାରା ପତି .ି ତ ଓ ପକାଶି ତ
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ସ ାଧୀନେଚତା େହାଇଥିବାେବେଳ ଉ ବଗର ନାରୀମାେନ ସମାଜବବାକୁ କଚି ତ
ବି େରାଧ କରି ଥାrି , କାରଣ ପଚଳି ତ ସମାଜବବା େସମାନ,ୁ ଏକ ଛଦG अଳ,ାରର
ସ ାମି ନୀ କରାଇଥାଏ । ଏ ସବୁ ଦୃ |ିରୁ ବି ଚାରକେଲ ନାରୀ-ବି ମଶେର ବହୁବି ଧ ଦି ଗ
ରହି ବା ସ ାଭାବି କ ।
ପଶ ୧୩ : ସମକାଳୀନ ସାହି ତେର ନାରୀକୁ ପରିଭାଷିତ କରିବା କମେର ଦଳି ତ ନାରୀ
ଏବଂ ଆଦି ବାସୀ ନାରୀ ଭଳି अେନକ ବି ଭାଜକ େରଖାମାନ ଟଣା ଯି ବାର ଦୃ |ିେଗାଚର
େହଉଛି । କ’ଣ ଆପଣ,ୁ ଲାେଗ ନାହY େଯ ଏ ସବୁ ର ବି ଭାଜନ େକୗଣସି ବଗ, ଧମ
ଦରକାର,, ଏ
अଥବା ସ!ଦାୟ ସହ ନ େଯାଡି ନାରୀକୁ େକବଳ ନାରୀ ରୂ ପେର େଦଖି ବା ଦରକାର
ବି ଷୟେର ଆପଣ,ର ମତ କ’
କ’ଣ ?
ଉ^ର : ସÇାr େଶଣୀର ନାରୀମାନ, अେପiା ଦଳି ତ ଓ ଆଦି ବାସୀ େଶଣୀମାନ,ର
ସମସା କି ଛି अଲଗା । ଦାଦନ, ବି ାପନ ଆଦି ସମସାକୁ ଏମାେନ अଧି କ ମାତାେର

ଭାେବ ବି େବଚନା କରି ଥାrି । ଦଳି ତ ନାରୀକୁ ସାଧାରଣ ଦଳି ତ ବଗର ସାମାଜି କ େଶାଷଣ
ସହି ତ ଉ ବଗର େଯୗନ େଶାଷଣ ମଧ ସହି ବାକୁ ହୁଏ । ଆଦି ବାସୀ ନାରୀମାେନ
ଆପାତତଃ ସାମାଜି କ ସ୍ଵାଧି ନତାର अଧି କାରି ଣୀ େହାଇଥିେଲ େହଁ ସଭ ସମାଜର ଛଳନା
ଦ୍ଵାରା ପତାରି ତ ଓ ଲୁ ¶ିତ େହାଇଥାrି । େତଣୁ ଏ ସବୁ ଦି ଗ ପତି ସ ତ ଦୃ |ିେକାଣ

ଇ
-ପ

ପଶ ୧୪ : ଆପଣ ବି a ଏବଂ ପତୀକ ଗୁଡିକୁ କବି ତାେର େକେତ ମହତ୍ଵ ଦି अrି ?

ତ
ିକ

ା

ରଖି ବା ମଧ ନାରୀ ବି ମଶର ଏକ अଂଶବି େଶଷ ।

ଆ

ହ
ାନ

ଉ^ର : େମା କବି ତାେର ବି a ଓ ପତୀକ ଆଦି କୁ ମଁୁ ସେଚତନ ଭାେବ ପେୟାଗ
ଆହାନ ଇ-ପତି କା ସ!ୂ # ନି ଃଶୁ% ବି ତରଣ େହତୁ ଡା େଜାତି ପସାଦ ପ*ନାୟକ, -ାରା ପତି .ି ତ ଓ ପକାଶି ତ
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କେରନାହY। ଭାବନାର ପବାହେର େସ ସବୁ ଆେପ-ଆେପ େଯତି କି ଭାସି ଆସି ଛrି … ବାସ
େସତି କି।
ପଶ ୧୫ : ଆପଣ, ଦୃ |ିେର ଉଗ-ନାରୀବାଦ କ’
କ’ଣ ?
ଉ^ର : େଯେକୗଣସି ଦଶନ କି ବାଦେର ଉଗତା େକେବ ବି ସୁ-ପରି ବ^ନର ବାହକ େହାଇ
ନଥାଏ । ପୁରୁଷ ସହି ତ fା କରି ପୁରୁଷ ପରି ଯାବତୀୟ ବି ଶୃ·ଳି ତ ଆଚରଣ ପଦଶନ
କରି ବାକୁ ଯଦି ଉଗ ନାରୀବାଦ କୁ ହାଯାଏ, େତେବ ମଁୁ ଏହାର ପiପାତୀ ନୁ େହଁ । ନାରୀ
अସିG ତାର ସ୍ଵାତକୁ ପତି .ା କରିବା ପାଇଁ ସମାଜବବାେର ପରି ବ^ନ ଆଣିବାକୁ ,
ସଂଗାମ କରି ବାକୁ , ହଁ … ମଁୁ ନାରୀବାଦ େବାଲି ମାେନ କେର।
ପଶ ୧୬ : ଜଗତୀକରଣ,
ଜଗତୀକରଣ, ବଜାରବାଦ,
ବଜାରବାଦ, ଉ^ରଉ^ର-ଆଧୁନିକତା ଏବଂ ଉଦାରୀକରଣ ଭଳି
ସଂକ} ଗୁଡିକ ୧୯୯୦ ପରର ନାରୀ କବି ତାକୁ କି ପରି ଭାବେର ପଭାବି ତ କରିଛି ?
ଉ^ର : ଜଗତୀକରଣ, ଉଦାରୀକରଣ, ବଜାର-ସଭତା ଓ ଉ^ର-ଆଧୁନିକତା ଆଜି ର

େଯତି କି ବବହାର କରୁଛି , अପରପେi ନାରୀ ମଧ ନି ଜର େଦହକୁ ବ`ୁ ଭାେବ
ବବହାର କରି , ନି ଜର ଉାଭିଳାଷକୁ ସଫଳ କେରଇବାକୁ ଆଗହୀ େହଉଛି । ଏ
ବବାେର ମାନବୀୟ ମୂଲେବାଧ, ବxିର ଆତGସାନ ସହି ତ ନାରୀର अସିG ତା ମଧ
ବି ଡମି ତ େହଉଛି । ନାରୀବାଦ ଓ ନାରୀ-ମୁxିର ଧାରଣା ମଧ ବଜାର-ସବସ େହାଇପଡୁ ଛି

ଆ

ହ
ାନ

ଇ
-ପ

ତ
ିକ

ା

।
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ପରିଚୟ : अପ#ା ମହାrି
ବରି. ନାରୀ କବି अପ#ା ମହାrି ଓଡି ଆ ନାରୀ ବି ମଶମଳ
ୂ କ କବି ତାର अନତମ
ସଫଳ େଲଖିକା । କବି ତା ସେମତ अନୁ ବାଦ, ନି ବj ତଥା ଆେଲାଚନା େiତେର ତା,ର
ଉପିତି ଉେଲA ଖନୀୟ । େସ ୨୦୦୭ ମସି ହାେର ଓଡି ଆ ସାହି ତର ମଯାଦାଯୁx ସାନ
‘ଓଡି ଆ ସାହି ତ ଏକାେଡମୀ’ ପୁର:ାର (ତା,ର କବି ତା ସଂକଳନ ‘ଝି अ ପାଇଁ ଝକାଟିଏ’)
-ାରା ସାନି ତ ।
ଉପାପନା : ଦି ବ ରsନ ସାହୁ
ଗା/େପା – େତhରା, ଭାୟା – େକନାେଭଟା, ବA କ – ବଣାଇ, ଜି ଲAା – ସୁDରଗଡ,
ଓଡି ଶା – ୭୭୦୦୫୧
ଇ-େମଲ – dibyosahu25@gmail.com
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ବି େଶଷ ସୂଚନା
ଆହାନ ଇ-ପତି କାର ଆଗାମୀ ସଂ:ରଣ : अଗ| ୨୦୨୧
େଲଖା ପଠାଇବାର େଶଷ ତାରି ଖ : ୩ अଗ| ୨୦୨୧
ଆହାନ ଇ-ପତି କାେର ପକାଶନ େହତୁ ଆପଣ, େଲଖା ଗୁଡ଼ିକ ଓଡ଼ି ଆେର ଟାଇପ୍
କରି ୱାଡ଼ ଫାଇଲେର ପଠାଇେବ ହାତେଲଖା ଗହଣୀୟ େହବନାହY ଜାଣିଛି ଟାଇପ୍
କରି ବା ଭାରି କ|ସାଧ, କି m େସତି କି ପରି ମାଣର କ| େମାେତ ବି କରି ବାକୁ ହୁଏ
ଆପଣ େଗାଟିଏ ଆେଲଖ ଟାଇପ୍ କରି ବାକୁ କ| अନୁ ଭବ କରୁଛrି , ଏଠି ଶତାଧି କ
ଆେଲଖ ପହୁ ଛି, ସବୁ ଗୁଡ଼ିକ ଟାଇପ୍ କରି ବା अସବ
ଯଦି ଗ} ବା କାହାଣୀ କି aା ପବj ପଠାଉଛrି େତେବ ଧାନ ଦି अm, ପେତକ ଶ
ମଧେର େକବଳ େଗାଟିଏ ଖାଲି ାନ ଛାଡ଼ି େବ, କମା, ପ#
ୂ  େଛଦ, ଯୁxାiର ଆଦି

ପକାଶନେର अେହତୁ କ ବି ଳa ହୁଏ େତଣୁ ଯଦି ସବ େହଉଛି ଆପଣ, ନି କଟେର
ଥିବା େକହି ଓଡ଼ି ଆ ବjୁ , -ାରା ନି ଜ େଲଖାକୁ ସଠି କ ଭାବେର ପରୀiା କରି ନି अm
େଲଖା ସହି ତ ନି ଜର େଗାଟିଏ ପାସେପାଟ୍ ଫେଟା (ଯଦି ନାହY, େତେବ ଭଲ
େଦଖାଯାଉଥିବା ସୁDର ଫେଟାଟିଏ) ସହି ତ ନି ଜର ଠି କଣା େଲଖି ପଠାଇେବ
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aahwaan@gmail.com
ଆ

ଆମର େଲଖା ସଂଗହ ଇେମଲ୍ :
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େଲଖି େଦଉଛrି , ଏଥିପତି ସତକ ରହି େବ େଲଖା େମେସଜ୍ ବ³୍େର ହY ପଠାଇେବ

ା

अେନକ ବjୁ େଲଖା ପଠାଇବା େବେଳ େଲଖାକୁ ଇେମଲ୍ର ସବେଜµ୍ ଲାଇନ୍େର
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ଦୟାକରି ପେତକ ମାସର ସଂ:ରଣ ନି ମେr େକବଳ େଗାଟିଏ ବା ଦୁ ଇଟି େଲଖା ହY
ପଠାm େଯେକୗଣସି ବି ଭାଗେର େକବଳ େଗାଟିଏ େଲଖା ହY ପକାଶି ତ େହବ କି ଛି ବjୁ
ଏକାଧି କ େଲଖା ପଠାଇ ଆମକୁ ଚି rାେର ପକାଇ େଦଉଛrି  ଆେମ େସ ମଧରୁ ଚୟନ
କରି ବାକୁ अସୁବିଧାର ସଖୀନ େହଉଛୁ ଏହା-ାରା ଆମ ଇେମଲ୍ ବ³ ଭ^l େହଉଛି
ଏବଂ ସ!ାଦନା କାଯେର ବାଧା ସୃ|ି େହଉଛି 

अେନକଥର अନୁ େରାଧ କରି ବା ସେ^ େଯଉଁ େଲଖକ େଲଖିକାମାେନ ନି ଜର
ଏକାଧି କ େଲଖା ଆମ ଇେମଲ୍ ଠି କଣାେର େପରଣ କରୁଛrି େସମାନ, अବଗତି ନି ମେr
ଜଣାଇ େଦବାକୁ ଉଚି ତ୍ ମେନ କରୁଛି େଯ ଯଦି େକୗଣସି ଇେମଲ୍ ଠି କଣାରୁ ବାରaାର
अେନକ େଲଖା ଆମ ଇେମଲକୁ ଆେସ, ତା େହେଲ ଗୁଗୁଲ୍ େମଲ୍ ବ³୍ େସଇ ସବୁ େଲଖାକୁ
ାମ୍ ବା अନାବଶକ େଲଖା ଭାବି ଆମର ମୁଖ ଇନବ³ରୁ ହେଟଇ େଦଇପାେର ଯାହା

କି aା ସବାଧି କ ଦୁ ଇଟି େଲଖା ହY ପେତକ ମାସେର େପରଣ କରm
ହାଟ୍ସଆପ୍େର େଲଖା ପଠାm ନାହY ଏହା ସ ୀକାଯ େହବନାହY େକବଳ ଇେମଲ୍

-ାରା ହY େଲଖା ପଠାm ଆହାନ ଇ-ପତି କାର ଆhଏଡ୍ ଆପ୍ ଡାଉନେଲାଡ୍ କରm

ପତି କାେର ଥିବା ବାକରଣଗତ ତଟି ପାଇଁ ସ!ାଦକ iମାପାଥୀ 
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ଆମ ଇେମଲ୍ ଠି କଣା :
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ଆହାନ ଇ-ପତି କାେର ପକାଶନ େହତୁ େଲଖା ପଠାଉଥିବା ସମ` ସାହି ତିକ ବjୁ ,ୁ
ବି ନମ अନୁ େରାଧ କରୁଛି , ଦୟାକରି ନି ଜର େଲଖାକୁ ଓଡ଼ି ଆେର ଟାଇପ୍ କରି ପଠାm
ଆପଣ ଚାହYେଲ ଆକୃ ତି / ଶୀଲି ପି / अପାr / ଗୁଗୁଲ୍ ଓଡ଼ି ଆ କି େବାଡ଼ -ାରା
ଟାଇପ୍ କରି ପଠାଇ ପାରି େବ

ଫାଇଲ୍ ଗୁଡ଼ିକୁ ପୁଣିଥେର ଟାଇପ୍ କରିବାକୁ ପଡୁ ଛି ଯାହା
ଫଳେର ପତି କା ପକାଶନେର अେହତୁ କ ବି ଳa େହଉଛି 
େତଣୁ ଆପଣ, େଲଖାକୁ ଓଡ଼ି ଆେର ଟାଇପ୍ କରି ଇେମଲ୍
କି aା Microsoft Word File େର ହY ପଠାm
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ଆହାନେର ପକାଶି ତ କଥାବ`ୁ ସେମତ अେନକ ଉପାେଦୟ କଥା ଶୁଣିପାରି େବ

ା

ଆହାନ ଇ-ପତି କାର ଓଡ଼ି ଆ େପାଡ୍କା|୍ େସବା ଏେବ ଉପଲÁ ଏଥିେର ଆପଣ
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