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‘ଆହାନ’ ଇ-ପତି କାେର ପ!
ୂ  ତଃ େମୗଳି କ, अପକାଶି ତ େଲଖା ଗୁଡ଼ିକ ହY
େଲଖାର ମାନ ଏବଂ ଭାଷା ତଥା ଉପାେଦୟତା ଆଧାରେର ଚୟନ କରାଯାଇଥାଏ
େକୗଣସି େବନାମୀ େଲଖା ଉପେର ଆମର େକୗଣସି କ^ବ / ଦାୟି ତ ରହି ବ
ନାହY େଲଖାେର ଦି ଆଯାଇଥି ବା ସମ` ତଥ ଏବଂ ବି ଚାର େଲଖକ*ର ସୂ!
ନି ଜସ , ତାହା ଉପେର ସାଦକ କି aା ପକାଶକ* ସହମତି ରହି ବ େବାଲି େକୗଣସି
ଲିଖି ତ ନି ୟମ ନାହY ଯଦି ଓ ପେତକ େଲଖାକୁ ଭଲଭାବେର ପଢ଼ି ବା ଏବଂ
ବୁ ଝି ବାପେର ହY ପକାଶନ େହତୁ ନି ବା ଚନ କରାଯାଇଥାଏ ତଥାପି େଲଖାର
ଶତପତି ଶତ ସତତାର ଦାବୀ େକବଳ େଲଖକ*ର େକୗଣସି େଲଖାକୁ େନଇ
ଉଠି ଥିବା ବି ବାଦର ଉ^ରଦାୟି ତ େକବଳ େଲଖାର ମୂଳ େଲଖକ*ର, ଏଥିେର
ସାଦକ କି aା ପତି କାର େକୗଣସି ଉ^ରଦାୟି ତ ରହି ବ ନାହY
ଏହି ପତି କାର େକୗଣସି अଂଶ ବା େଲଖା ସାଦକ* ଲି ଖିତ अନୁ ମତି ବି ନା
अନ େକୗଣସି ମାଧମ (ପତ ପତି କା / ଗଣମାଧମ / ସaାଦପତ ଇତାଦି )େର

ସୂ! अଧି କାର େଲଖକ*ର ରହି ବ, େସ ଚାହYେଲ ତାହାକୁ େଫସବୁ କ ଏବଂ
ଟ ି ଟର ଆଦି ଗଣମାଧମେର କି aା अନ ମାଧମେର ପକାଶି ତ କରିପାରିେବ
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ଆପଣ ନି ଜ େପରିତ ଆେଲଖ ପାଇଁ ଆହାନ ଇ-ପତି କା ତରଫରୁ ଏକ ଧନବାଦ ପତ
ପାଇପାରି େବ ଏହି ବବା ଆମ େୱବ୍ସାଇଟେର ଉପଲ ଏବଂ ପେତକ ସା ନି ଜର
ଧନବାଦ (ମାନପତ) ପତ, अତି ସହଜେର ଆମ ସାଇଟରୁ ଡାଉନେଲାଡ୍ କରି ପାରି େବ
ଏହାକୁ ଆପଣ ନି ଜର େସାସି ଆଲ୍ ମି ଡ଼ିଆ େପାଫାଇଲେର अନମାନ* େଦଖିବା ପାଇଁ

ତ
ିକ

ା

େଶୟାର ବି କରି ପାରି େବ अଧି କ ସୂଚନା ଏବଂ ତରିତ ଖବର ପାଇବା ପାଇଁ ଆମ
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ଚଳି ତ ସଂ8ରଣ (ଏବଂ ବି ଗତ ସଂ8ରଣ)େର ଆହାନ ପାଇଁ େଲଖା ପଠାଇଥିବା

ଇ
-ପ

ହାଟସ୍ଆପ୍ ଗପେର େଯାଗ ଦି अ ଆମ ସହ େଯାଗ େଦବାପାଇଁ ଆମ ହାଟସ୍ଆପ୍

ଆ

ହ
ାନ

ନaର ୭୦୦୮୫୬୭୦୮୫ କି aା ୯୦୪୦୯୮୫୪୬୩େର अନୁ େରାଧ ପଠାଇ ପାରିେବ
ଆହାନ ଇ-ପତି କା ସୂ ! ନି ଃଶୁ# ବି ତରଣ େହତୁ ଡା େଜାତି ପସାଦ ପ(ନାୟକ* +ାରା ପତି ,ି ତ ଓ ପକାଶି ତ
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ସାଦକ* କଲମରୁ...
ନମ8ାର
ଡା େଜାତି ପସାଦ
ପ(ନାୟକ

ମହାଜାଗତି କ ବି ଶର ସବନିୟnା, ସବାତା, ଜଗତର ନାଥ
ମହାପଭୂ ଶୀ ଜଗନt ାଥ* ବାଷiକ େଘାଷଯାତା ସଦ ସମାପି ତ ବାଷiକ
ଲୀଳାେଖଳା ଏବଂ ରଥାରୁଢ଼ ତି ନି ଠାକୁ ର* ପବି ତ ଦଶନ କରି
ପେତକ ଜଗନt ାଥ େପମୀ ମହାପଭୁ * ଆଶୀବାଦ ବଷାେର ପ@ାବି ତ
େହାଇ ପୁଣିଥେର ଆଗାମୀ ବଷକୁ अେପgା କରି ଛnି  ଭଗବାନ ସମ`
ଓଡ଼ି ଶା ବାସୀ ସେମତ ବି ଶବାସୀ*ୁ

ସଦବୁ yି ଏବଂ ାନ ପଦାନ

କର अxଭଳି େଯଉଁ ତ^ମାେନ ଧାମiକ ଉନFାଦେର ଓତେପାତ

ମଧ ମହାପଭୁ ସଦବୁ yି ପଦାନ କର
େଘାଷଯାତା / ରଥ ଯାତା, ସମୁଦାୟ ଓଡ଼ି ଆ ଜାତି ର ଗବ ଓ
େଗୗରବମୟ ଐତି ହର ପତୀକ ହଜାର ହଜାର ବଷର ଏଇ अନନ
ପରରା ପାଇଁ ଆେମ ନି ଜକୁ େଗୗରବାନି ତ ମେନ କରିବା ଉଚି ତ
ଆେମ ଭୁ ଲି ଯିବା ଉଚି ତ ନୁ େହଁ େଯ ଆମ ଜାତି ବି ଶକୁ ପରି ଚାଳନା

ଇ
-ପ

ତ
ିକ

ା

କରୁଥିବା ମହାପଭୁ * अତି ପି ୟ ଏବଂ ଏଇ अଚଳାଚଳ ଜଗତର
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େହାଇ ପରରର ପାଣ ହରଣ କରି ବାକୁ ପଛାଉ ନାହାnି େସମାନ*ୁ

ଆ

ହ
ାନ

ଜଗତପତି ଆମ ପେତକ ଘରର ମୁରବୀ ତଥା ଆମ ରାଜର ଜଗତ
ଆହାନ ଇ-ପତି କା ସୂ ! ନି ଃଶୁ# ବି ତରଣ େହତୁ ଡା େଜାତି ପସାଦ ପ(ନାୟକ* +ାରା ପତି ,ି ତ ଓ ପକାଶି ତ
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ଈଶର ପରରା କାଳ ବଳେର ଲି ଭି ଲି ଭି ଯାଉଥିବା େଲଲି ହୀନ ଶି ଖା ଭଳି େହଉଥିବା
େବେଳ କି  ଆେମ ମହାପଭୂ * ଲୀଳା େଖଳାକୁ ହଜାର ହଜାର ବଷରୁ ସୟ କରି ରଖିବା
ସହ ବଷ ପେର ବଷ ତାହାର ନି ଦଶନ େଦଖି ଓ େଦଖାଇ ଆସୁଛୁ अତn ଆନCର
କଥା, ରଥଯାତା ବ^ମାନ ବି ଶର अେନକ େଦଶେର ଆେୟାଜି ତ େହଉଛି  ସୁଦୁର
ଆେମରି କା, अେଲି ଆ, ୟୁେରାପ୍, ଆଫି କା ଏବଂ ଏସି ଆ ମହାେଦଶର अେନକ େଦଶେର
ମଧ ପାଳି ତ େହାଇଛି  ଋଢ଼ି ବାଦୀ ଧାମiକ ଦଶନକୁ ଆଧାର କରି ଗଢ଼ି ଉଠି ଥିବା
ମଧପାଚର अେନକ େଦଶ େଯଉଁଠି अନ େକୗଣସି ଧମକୁ େପା|ାହନ ଦି ଆଯାଏ ନାହY,
େସହି ସବୁ େଦଶ ମାନ*େର ମଧ ମହାପଭୂ * ରଥଯାତା ମହା ସମାେରାହେର ପାଳି ତ
େହାଇଥିବାର ଦୃ ଶ େଦଖି ଆେମ ସମେ` ଆନCିତ ନି ୟ େହାଇେଛ ସମଗ ବି ଶକୁ
ଜଗନt ାଥ ଧମେର अନୁ ପାଣିତ କରାଇ ପାରି େଲ ଆେମ େଯ ଶାnି େର ସମେ` ସହାବାନ
କରି ପାରିବା ଏଥିେର ଦି ମତ ନାହY

ଭାବେର ଧାମiକ ଉନFାଦନାକୁ ବଢ଼ାଇ େଦଇଥିେଲ େସଇ ବି ଷୟେର ବି ଗତ ମାସର
ସାଦକୀୟେର ବି େଶଷ ଟିଣୀ େଦଇଥିଲି, େହେଲ େସଇ ଉନFାଦନା ତୁ ରn ସମା
େହାଇଯାଇଥିଲା, କି  ଭାରତେର ମୁିେମୟ ବି କି  େସଇ ଘୃଣା ଭାବନାରୁ ନି ଜକୁ
ଦୂ େରଇ ପାରି ନଥିେଲ ଏବଂ େସମାନ* +ାରା ସଂଘଟିତ କି ଛି ହତାକାv ବ^ମାନ

ତ
ିକ

ା

ସମୁଦାୟ େଦଶକୁ ଏକ अୂତପବ
ୂ  େଶାଚନୀୟ अବାକୁ େଠଲି େଦଇଛି  ବି େଶଷ କରି
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ବି ଗତ ମାସେର ସଂଘଟିତ ଏକ ସାମାନ ଘଟଣାକୁ େନଇ ସମଗ ବି ଶ େଯଉଁଭଳି

ଇ
-ପ

ବି ଗତମାସେର ଟିଭିେର ଆେୟାଜି ତ ଏକ ବି ତକ ସମୟେର ତାଳୀନ ଭାଜପା ପବା

ଆ

ହ
ାନ

ନୁ ପର
ୂ ଶମା େଯଉଁ ସବୁ ଟିଣୀ େଦଇଥିେଲ ତାହାକୁ େନଇ अେନକ େଶାଭାଯାତା ଓ
ଆହାନ ଇ-ପତି କା ସୂ ! ନି ଃଶୁ# ବି ତରଣ େହତୁ ଡା େଜାତି ପସାଦ ପ(ନାୟକ* +ାରା ପତି ,ି ତ ଓ ପକାଶି ତ
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ଭwାରୁଜାର ଘଟଣା େଦଶ ସାରା େଦଖି ବାକୁ ମି ଳିଥିଲା, କି  ପେର ପେର େସ ସବୁ ଶାn
େହାଇ ଆସୁଥିବା ସମୟେର अପତାଶି ତ ଭାବେର େଦଶର ଦୁ ଇଟି ରାଜ ରାଜାନ ଓ
ମହାରାେର ଏହି ମାମଲାକୁ ଆଧାର କରି ଦୁ ଇ ଦୁ ଇଟି ଜଘନ ହତାକାv ଘଟିଗଲା
ରାଜାନର अେପgାକୃ ତ ଶାnି ପି ୟ ଏବଂ ବି ଶ ପଯଟନଳୀ ଭାବେର ବି ଖାତ
ଉଦୟପୁର ଠାେର ଦୁ ଇଜଣ ମୁସଲି ମ ଯୁବକ ଜେଣ େଟଇଲର*ୁ ଧାରୁଆ अେର ଗଳାକାଟି
ହତା କରି ବା ସହ ଘଟଣାେର ଭିଡ଼ି ଓ େରକଡi ଂ କରାଇ ଭାଇରାଲ୍ କରି ବା ସେମତ,
ହତାକାv ପେର ଭିଡ଼ି ଓେର ଆସି ନି ଜ କମକୁ ସ ୀକାର କରି ବା ଭଳି ଦୁ ଃସାହସ ସମୁଦାୟ
େଦଶକୁ ଏକ अପତାଶି ତ େକାକୁ ଆ ଭୟ ଆଡ଼କୁ େଠଲି େଦଇଛି  ଏହି ଘଟଣାକୁ ସମେ`
ନି Cା କରୁଥିବା େବେଳ ଠି କ୍ ଏହି ଭଳି ଏକ ଘଟଣା ମହାରାେର ମଧ ଘଟିଛି, େଯଉଁଠି
ଜେଣ ବିକୁ ତାର ଜେଣ ମୁସଲମାନ ବxୁ ହY ହତା କରି ଛି ଏହି ଭଳି ଜଘନ କାv ସବୁ
ଘଟିବା ପେର अେନକ ବି*ୁ େଫାନ୍ +ାରା ସମାନ ହତାକାvର ଧମକ ମି ଳୁଥିବାର

ଧାମiକ ଉନFାଦନାେର ଜେଣ ନି ଜର अେନକ ବଷର ବି ଶାସୀ ବxୁ ର ଗଳାକାଟି କି ଭଳି
ହତା କରି ପାେର? ତାହା ଚି nାର ବି ଷୟ अଥାତ, ଧମ ଓ ଭଗବାନ* ଉପେର ମତାମତ
େଦେଲ ଆପଣ ନି ଜ ବxୁ * ସବୁ ଉପକାରକୁ ଭୁ ଲି ଯାଇ ତା*ୁ ହତା କରିେବ? ଏହା
େକଉଁଭଳି ମାନସି କତା?

ତ
ିକ

ା

ଏହି ଘଟଣା ମାନ* ପେର ଗଣମାଧମର ଏକ ବି ତକେର ଉପିତ ଜେଣ ବୁ yିଜୀବି
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େରକଡi ଂ ଗଣମାଧମେର ପକାଶି ତ େହବାପେର ଭୟର ବାତାବରଣ ସୃି େହାଇଛି 

ଇ
-ପ

ମତ େଦଇଥିେଲ େଯ ଏଇଭଳି ଘଟଣା ପେର େଦଶବାପୀ ମୁସଲମାନ ମାନ* ଉପେର

ଆ

ହ
ାନ

अବି ଶାସ ନି ୟ ଜାଗତ େହବ କାରଣ କି ଏ େକେତେବେଳ େକଉଁଠି ଆପଣ*ୁ ହତା
ଆହାନ ଇ-ପତି କା ସୂ ! ନି ଃଶୁ# ବି ତରଣ େହତୁ ଡା େଜାତି ପସାଦ ପ(ନାୟକ* +ାରା ପତି ,ି ତ ଓ ପକାଶି ତ
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କରି ବାପାଇଁ ଛକି ବସି ଛି େକହି ଜାଣnି ନାହY ଆଉ େଯଉଁଭଳି ଏଇ ବବେରାଚି ତ କାvକୁ
ମୁସଲମାନ ମାନ* +ାରା ନି Cିତ କରାଗଲା ନାହY, ଏଥିରୁ ପମାଣିତ େହଉଛି େଯ େଯଉଁ
ସବୁ ମୁସଲମାନ ମାନ*ୁ ଆେମ ଭଲ େବାଲି ଭାବୁ େଛ େସମାେନ ମଧ ଏହି ଘଟଣାେର
ନି ଜ ଧମର अପରାଧୀ*ୁ େଦାଷୀ େବାଲି କହି ବାକୁ ଡରୁଛnି  ତାେହେଲ ଏଠି କି ଏ ଭଲ
କି ଏ ମC େକମି ତି ଜାଣିେବ? େତଣୁ ବ`ୁତଃ ଏହି ସବୁ ଘଟଣା ପେର अବି ଶାସର
ବାତାବରଣ ଚାରି ଆେଡ଼ େଦଖାେଦବ ହY େଦବ ଏବଂ େହଲା ମଧ େସମି ତି ହY अେନକ
ଗଣମାଧମେର ବୁ yିଜୀବି ମାେନ ସମାନ ମnବ ରଖିବା ସହ ଏହି ଘଟଣାକୁ ନି Cା କରି ବା
େଦଖା ଯାଉଥିବା େବେଳ କି  ଧମ ବି େଶଷର େକୗଣସି ବି ଘଟଣାକୁ ସି ଧା ସଳଖ ନି Cା
ନ କରି ବା ସହ ସବୁ କି ଛି ନୁ ପୁର ଶମା* େଯାଗଁୁ େହଉଛି େବାଲି ମnବ େଦେଲ
ନୁ ପର
ୂ ଶମା ଟିଭି ବି ତକ ପେର ପେର gମାପାଥନା କରି ବା ସହ ଯଦି କାହାର
ଧାମiକା ଆାକୁ ଧା ଲାଗିଥାଏ େସଥିପାଇଁ େସ ନି ଜ ବବକୁ େଫରାଇ େନବାଭଳି

େକସ୍ ମାନ ଦାୟର କରାଗଲା ଏହାପେର ସୁଶୀ ଶମା* ଓକି ଲ ସେବା~ ନାୟାଳୟେର
ଏହି ସବୁ ମାମଲାକୁ େଗାଟିଏ ାନକୁ ାନାnରଣ କରିବା ପାଇଁ ନି େବଦନ କରି ବାକୁ
ଯାଇଥିବା ସମୟେର ଉପିତ ନାୟପତି ମାେନ େଦଶେର େହାଇଥିବା अଶାnି ର
ବାତାବରଣ ପାଇଁ ଶମା*ୁ ଦାୟୀ କରିବା ଭଳି ମnବ େଦଇ ପୁଣିଥେର अଶାnି ର ସୂତପାତ

ତ
ିକ

ା

କରି େଦେଲ ବ`ୁତଃ ଉଦୟପୁରେର ହତାକାv ଘଟାଇ ଥିବା ଉଭୟ अପରାଧୀ*
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ମnବ ବି େଦଇଥିେଲ, ତଥାପି ତା* ବି େରାଧେର େଦଶେର अେନକ ାନେର େପାଲି ସ

ଇ
-ପ

अପରାଧ ଶମା* ବୟାନ ସାମନାେର ନୀଚ େହାଇଗଲା, अଥାତ ଶମା ମnବ େଦବା େହତୁ

ଆ

ହ
ାନ

େସମାେନ ହତା କରି େଦେଲ େବାଲି କହି ବାକୁ अେନକ ଟିଭି ବି ତକେର େଖାଲାେଖାଲି
ଆହାନ ଇ-ପତି କା ସୂ ! ନି ଃଶୁ# ବି ତରଣ େହତୁ ଡା େଜାତି ପସାଦ ପ(ନାୟକ* +ାରା ପତି ,ି ତ ଓ ପକାଶି ତ
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ଶମା*ୁ ନି Cିତ କରିବାକୁ ଲାଗିେଲ अବଶ ତଦn ପେର ଜଣାପଡି ଲା େଯ ଉଦୟପୁର
କାvେର अଭିଯୁ ଉଭୟ अପରାଧୀ ବି ଗତ अେନକ ବଷଧରି ଏଭଳି କି ଛି କରି ବା ପାଇଁ
ଉଦମ କରୁଥିେଲ େସଥିପାଇଁ େସମାେନ ପାକି `ାନ ଯାଇ ବି େଶଷ େଟନି ଂ େନଇ
ଆସି ଥିେଲ କି  ଯାହା ବି େହଉ, ମୁସଲମାନ ମାନ* +ାରା ଘଟୁ ଥିବା अେନକ ଏହି ଭଳି
ଘଟଣା ପେର େଲାକ* ମନେର ବି େଦାହ ଜାଗତ େହବା ସ ାଭାବି କ ଥିଲା
ଉଦୟପୁର ହତାକାv ପେର ାନୀୟ େଲାକମାେନ େଶାଭାଯାତା କରି ବା ସହ ଏହି
ଘଟଣାର ତୀବ ନି Cା କରି ବା ଏବଂ अପରାଧୀ*ୁ ତରି ତ ପକି ୟାର ଦvିତ କରି ବାପାଇଁ
ଦାବୀ କରି େଲ ସେବାପରି ସୁଶୀ ଶମା*ୁ ସୁରgା େଯାଗାଇବା ଏବଂ ତା*ର ମnବକୁ
ସମଥନ େଦଇ େଦଶବାପୀ अେନକ ାନେର ଶାnି େଶାଭାଯାତାମାନ ଆେୟାଜି ତ
େହବାକୁ ଲାଗିଛି ବି ଗତ ଦି ନେର ଦି ଲ@ୀେର ଆେୟାଜି ତ ଏକ େଶାଭାଯାତାେର ଲgାଧି କ
େଲାକ अଂଶଗହଣ କରି େଦଖାଇ େଦଇଛnି େଯ ଭାରତେର ଏହି ଭଳି ଧାମiକ ଉନFାଦନା

କରି ବା, अନ*ୁ ତୁ j ମଣିବା ତଥା କଥା କଥାେର ହି ଂସାକାv ଭିଆଉଥିବା ବି େଶଷ ଧାମiକ
େଗା,ୀ*ୁ ସେଚତନ କରି ବାର ସମୟ ଆସି ଛି
ରାଜାନର अେନକ ାନେର େଶାଭାଯାତାମାନ ଆେୟାଜି ତ େହବାପେର ରାଜର
ଏକ ପସି y ପଯଟନଳୀ अଜେମର ସରି ଫ୍ ଦରଘାର କି ଛି ଖାଦି ମ୍ ବି ଗତ ଦି ନେର

ତ
ିକ

ା

ପୁଣିଥେର ଚ~ାେର ଆସି ଥିେଲ, େଯେତେବେଳ େସମାେନ ଭି ଡ଼ି ଓ ମାଧମେର ସୁଶୀ ଶମା*
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ପାଇଁ େକୗଣସି ାନ ନାହY େମୗଳବାଦୀ ଚି nାଧାରା ତଥା ଉନFାଦନା, େଦଶର ସ^ି ନ

ଇ
-ପ

ହତାପାଇଁ େକାଟି େକାଟି ଟ*ା ଓ ଘର+ାର ଉପହାର େଦବାଭଳି େଘାଷଣା କରୁଥିବା

ଆ

ହ
ାନ

େଦଖାଗଲା अବଶ ସୁରgା ବବା ତରି ତ କାଯାନୁ ,ାନ କରି ବା ସହ େସମାନ*ୁ
ଆହାନ ଇ-ପତି କା ସୂ ! ନି ଃଶୁ# ବି ତରଣ େହତୁ ଡା େଜାତି ପସାଦ ପ(ନାୟକ* +ାରା ପତି ,ି ତ ଓ ପକାଶି ତ
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ଧରି ବା ପାଇଁ ତର େହଉଥିବା େବେଳ ଜେଣ ଧରାପଡ଼ି ଥିେଲ ଆଉ ଦୁ ଇଜଣ ବ^ମାନ
ସୁyା ପଳାତକ अଛnି  ଧରାପଡ଼ି ଥିବା ଖାଦି ମ ଜଣ*ୁ ଜେଣ ଉ~ ପଦ େପାଲି ସ
अଫିସର ଗିରଫ କରି େନଉଥିବା ସମୟେର କହୁଥିବାର ଶୁଣାଯାଉଛି େଯ, ଯଦି ପଶt
କରାଯାଏ କହି େଦବ “ନି ଶାେର ଥିଲି, କଣ କହି ଛି ଜାଣିନି” अଥାତ େଯେତେବେଳ ଆମ
ରgକ ମାେନ ହY ଏହି ଭଳି ସବୁ କାଯ କରି େବ େସେତେବେଳ ସାଧାରଣ ଜନତା କାହା
ଉପେର ବି ଶାସ କରି ବ? ରାଜାନ ସରକାର େସମି ତିେର ବି ସବୁ େବେଳ ପଶtବାଣେର
ଜଜରିତ େହଉଥିବା େବେଳ ଏହି ଭଳି ଘଟଣା अନ େକୗଣସି ରାଜେର ନ େହାଇ କାହYକି
େକବଳ କଂେଗସ ଶାସି ତ ରାଜେର େହାଇଥିଲା ତାହା ମଧ ତଦn ସାେପg େବାଲି
अେନକ ବୁ yିଜୀବି ମତ େଦଇଛnି 
ପତି ବଷ ଲgାଧି କ ବି अଜେମର ଦରଘା ବୁ ଲି େଦଖିବା ସହ ଖାଜା େମାଇନୁ hିନ୍
ଚି `ି* କବର ନି କଟେର ପାଥନା କରି ବାପାଇଁ ଯାଇଥାnି  अବଶ କବରକୁ ଯି ବାକୁ

ଯାଉଥିେଲ ଏହା+ାରା ଦରଘା ପତି ବଷ अନୁ ନ ଦୁ ଇଶହ େକାଟି ଟ*ା ଆୟ କରୁଥିଲା
େବାଲି ଶୁଣାଯାଉଛି  ଏବଂ ଏହି ସବୁ ଆୟ େକବଳ ହି Cୁ ଶyାଳୁ ମାନ* +ାରା ହY
େହାଇଥାଏ କହି େଲ, अତୁ ି େହବନାହY କି  ଚଳି ତ ମାସେର अଜେମର୍ ଦରଘାର
ଖାଦି ମ୍ ମାନ* ବବପେର ଏହାର ପତି କି ୟା େଦଖାଯାଇଛି  ବି ଗତ ସାହେର

ତ
ିକ

ା

अଜେମରକୁ ଆସୁଥିବା ଶyାଳୁ * ସଂଖା ନେବ ପତି ଶତ ପଯn କମ େହାଇଯାଇଛି 
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ସନାତନ ହି Cୁ ଧମେର ବାରଣ କରାଯାଇଛି , କି  କି ଛି ବି ବି ଶାସେର େସଇ ାନକୁ

ଇ
-ପ

ଏହା+ାରା अଜେମର ଦରଘା ଚାରି ପାଖେର ବବସାୟ କରୁଥିବା ସଂାମାେନ ପଭୂ ତ gତି

ଆ

ହ
ାନ

ସହି ଛnି େବାଲି ସମ` ଗଣମାଧମ ଜଣାଇଛnି  େଯେତେବେଳ କି ଏହି ାନେର ଦି େନ
ଆହାନ ଇ-ପତି କା ସୂ ! ନି ଃଶୁ# ବି ତରଣ େହତୁ ଡା େଜାତି ପସାଦ ପ(ନାୟକ* +ାରା ପତି ,ି ତ ଓ ପକାଶି ତ
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େହାେଟଲ୍ ରୁମଟିଏ ପାଇବା ଭାରି କ େହଉଥିଲା ଏେବ ସମ` େହାେଟଲ ଖାଲି ପଡ଼ି ଛି
ଟିଭି ବି ତକେର ବୁ yିଜୀବି େଦଇଥିବା ମnବର ପଭାବ ନି ୟ ଭାବେର ଏେବ ହY
େଦଖିବାକୁ ମି ଳିଲାଣି  ଧାମiକ ଉନFାଦନାକୁ ଚି ହt ି ବାକୁ ଆର କରି େଲଣି  अେନକ ବଷର
ଆା ଓ ବି ଶାସକୁ ଏହି ଉନFାଦି େଗା,ୀ କି ଭଳି ଭାବେର ନ କରି େଦେଲ େସମାେନ ଏେବ
ନି େଜ अନୁ ଭବ କରି ପାରୁଥିେବ ଭାଇରାଲ୍ ଭିଡ଼ି ଓେର ହି Cୁମାନ*ୁ ଆଥiକ ଭାବେର
ଆଘାତ କରାଇବାର ମnବ େଦଉଥିବା ଖାଦି ମ୍ ମାେନ େଯ ଏେବ େକଉଁ अବାେର अଛnି
ତାହା ସମଗ େଦଶ େଦଖୁଛି
ସରକାର ଏହି ବି ଷୟକୁ ଗୀରତାର ସହ ବି ଚାର କରି େକୗଣସି ଦୃ ଢ଼ ପଦେgପ
େନବାକୁ ପଡ଼ି ବ ନେହେଲ, ଧମ ନାମେର ପୁଣିଥେର ଭାରତ ଭଳି ଏକ ଶାnି ପି ୟ
େଦଶେର ଆଇଏସ୍ ଭଳି କର ଘଟଣା ମାନ*ର ପୁନରାବୃ ^ି େହବନାହY, େବାଲି କି ଏ
କହି ବ? ଭାରତକୁ अିର କରି ବାକୁ େଚା କରୁଥିବା ବି, ସଂଗଠନ, ଦଳ ଓ େନତା

କରୁଛnି େସହି ଭଳି େଲାକ*ୁ ଦvିତ କରି ବାକୁ ପଡ଼ି ବ େଯେକୗଣସି ପକାରର ଧାମiକ
ଉନFାଦନାେର ସଂଘଟିତ ହତାକାv ପାଇଁ ତରି ତ ନାୟ ପକି ୟା ପଚଳନ କରାଇ
ଦvବି ଧାନ କରି ବାକୁ ପଡ଼ି ବ
ଆମ େଦଶର ଦvବବା ଉପେର ପଶt ବାରaାର ଉଠି ଛି ଏବଂ ଉଠୁ ଛି ମଧ

ତ
ିକ

ା

େଯଉଁ ନାୟପତି ମାେନ अନାବଶକ ଭାବେର ମnବ େଦଇ େଦଶର ଶାn ବାତାବରଣେର
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ମାନ*ୁ ଚି ହt ି ବାକୁ ପଡ଼ି ବ େଯଉଁମାେନ େଲାକ*ୁ ଉସୁକାଇ େଦଶେର अଶାnି ସୃି

ଇ
-ପ

अଶାnି ବି `ାର କରୁଛnି େସମାନ*ୁ ସାବାଡ଼ କରି ବାକୁ ପଡ଼ି ବ ଧମ ଆଧାରେର ସୃି

ଆ

ହ
ାନ

ସମ` ଆତ*ବାଦୀ ସଂଗଠନକୁ ବି େରାଧ କରି ବା ସହ େଦଶରୁ ସମୂେଳ ନି ପାତ କରି ବାକୁ
ଆହାନ ଇ-ପତି କା ସୂ ! ନି ଃଶୁ# ବି ତରଣ େହତୁ ଡା େଜାତି ପସାଦ ପ(ନାୟକ* +ାରା ପତି ,ି ତ ଓ ପକାଶି ତ
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ଉଦମ କରି ବାକୁ ପଡ଼ି ବ
ବି ଗତ ଦି ନେର ଶୀଲ*ାେର अଥବବା ଭୁ ଷୁଡ଼ି ପଡି ଥିବା ଖବର ସମେ`
ଶୁଣିଥିେବ େଦଶର ଏପରି अବାେର େଦଶର ରାଜେନତା ମାେନ େଦଶ ତାଗକରି
ବି େଦଶକୁ ପଳାୟନ କରୁଥିବା ଖବର ବ^ମାନ ଗଣମାଧମର ଶି େରାନାମା ଗହଣ କରି
ସାରି ଛି ବି ଗତ ଦୁ ଇଦି ନେର ରାପତି େଗାଟାବାୟା ରାଜପେg େଦଶତାଗ କରି ଛnି 
ଉତ ଜନତା ରାପତି ଭବନକୁ ନି ଜ अିଆରକୁ େନଇଥିବାର ଭିଡ଼ି ଓ ବା`ବି କ
େଦଶର ଏକ ବି କଳ ଚି ତ ବ!ନା କରୁଛି  େଦଶେର େଲାକ* ବିବା ପାଇଁ ଆବଶକ
ଖାଦ, ଔଷଧ ଏବଂ अନାନ अତାବଶକ ସାମଗୀର େଘାର अଭାବ େଦଖିବାକୁ ମି ଳୁଛି 
ଡଲାର ତୁ ଳନାେର ଶୀଲ*ାର ମୁଦା अତn ଦୁ ବଳ େହାଇଯାଇଥିବା, ତଥା େଦଶ ଉପେର
ବହୁତ अଧି କ ଋଣଭାର ରହି ଥିବା େହତୁ

ବି େଦଶରୁ େକୗଣସି ପଦାଥ ଆମଦାନୀ

କରି ବାପାଇଁ ଆବଶକ अଥ ନାହY ଏଭଳି ଳେର ସବସାଧାରଣ େଲାକମାେନ

ଆମ େଦଶେର ମଧ ଚାଲୁ ଥିବା ସରକାରୀ ମାଗଣା େଯାଜନା ସବୁ କୁ ତୁ ରn ବC କରି ବାକୁ
ଆେମ ନି େବଦନ କରୁଛୁ
େଲାକ*ୁ ମାଗଣାେର ଦବ ଓ େସବା େଯାଗାଇ େଦଇ େଦଇ ଆେମ ମଧ ଦି େନ
େଦବାଳି ଆ େହାଇ ଯି ବାନି ତ? ଆମ େଦଶର अବା ଶୀଲ*ା ଓ େଭେନଜୁ ଏଲା ଭଳି

ତ
ିକ

ା

େହବନି ତ? ଏଭଳି ଚି nା ସମ` ବୁ yିଜୀବି *ୁ ଘାରିଲାଣି ବା`ବି କ କଥା, େଯଉଁଭଳି
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େଭାକେଶାଷେର ଦି ନ ବି େତଇବାକୁ ବାଧ େହଉଛnି  ଏହି ସବୁ ଦୃ ଶ େଦଖିବା ପେର

ଇ
-ପ

ଭାବେର ଭାରତର अେନକ ରାଜେନୖ ତିକ ଦଳ ନି ଜର ରାଜେନୖ ତିକ ଉେhଶ ସାଧି ତ

ଆ

ହ
ାନ

କରି ବାପାଇଁ େଲାକ*ୁ ମାଗଣା ଜି ନିଷ ମାନ*ର େଲାଭ େଦଖାଇ ରାଜେକାଷକୁ ଖାଳି
ଆହାନ ଇ-ପତି କା ସୂ ! ନି ଃଶୁ# ବି ତରଣ େହତୁ ଡା େଜାତି ପସାଦ ପ(ନାୟକ* +ାରା ପତି ,ି ତ ଓ ପକାଶି ତ
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କରି ବାକୁ ଲାଗିଛnି , ଏବଂ ନି ଜ ରାଜ ତଥା େକC ସରକାର* ଉପେର ଋଣଭାର ଢାଳି
ଚାଲି ଛnି , ସବତଃ ଏଭଳି ଏକ अବା ବି ଦି େନ େଦଖାେଦବ େସଥିେର ସେCହ ନାହY
େତଣୁ ତୁ ରn ପଭାବେର େଦଶେର ଚାଲୁ ଥିବା ସମ` ମାଗଣା େଯାଜନା ଗୁଡ଼ିକୁ
ପଯାୟକେମ ବC କରି ବାକୁ ଆେମ ସରକାର*ୁ ନି େବଦନ କରୁଛୁ अତାବଶକ ପଦାଥ
ବା େସବାକୁ ଛାଡ଼ି େଦେଲ अନ ସମ` ପକାର ସବସି ଡ଼ି, ମାଗଣା ଇତାଦି େଯାଜନାକୁ
ବାତି ଲ କରାଯାଉ
ଗତକାଲି ପଧାନମ¡ୀ ଶୀ ନେରC େମାଦୀ, ନି ମା ଣାଧୀନ ନୂ ତନ ପାଲi ଆେମo୍
ଭବନର ଉପେର ାପି ତ अେଶାକ`ର ଶୁଭ ଉେନFାଚନ କରି ଛnି  ବି ଶାଳକାୟ `େର
ଚାରି େଗାଟି ସି ଂହ ଚତୁ ଃପାଶେର ରହି ଥିବା େବେଳ ନି ମtେର अେଶାକ ଚକ ଏବଂ अନ
ପଶୁମାନ* ଚି ହt ରହି ଛି େମାଦୀ କରିଥିବା କାମକୁ େକେବ ବି ବି େରାଧୀମାେନ ସ ୀକାର
କରି ନାହାnି କି କରି ପାରି େବ ନାହY, େତଣୁ ଏହି ପତୀକକୁ େନଇ ସମାେଲାଚନା ଆର

अଧି କ ଆକାମକ ବା ଭୟ*ର ଦି ଶୁଛnି  अବଶ ଏହା ପବ
ୂ ର
 ୁ େଯଉଁ ସବୁ ପତୀକ ଥିଲା
େସଥିେର ସି ଂହର ପାଟି ବC ଥିବା େବେଳ ଚଳି ତ ସଂ8ରଣେର ଏହା େଖାଲା ରହି ଛି ଏବଂ
ସି ଂହ ଗୁଡ଼ିକ ସତେର ଆକମଣାତFକ ଭwୀେର ଛି ଡ଼ା େହବାଭଳି ଲାଗୁଛnି  େହେଲ,
ଏଥିେର अସୁବିଧା କଣ ବୁ ଝା ପଡୁ ନି  ଆେମ ପୁରୁଣା ପତୀକ ଯାହା ସାରନାଥେର ଖନନ

ତ
ିକ

ା

େବେଳ ମି ଳିଥିଲା ତା ସହ ତୁ ଳନା କରି େଲ, ବ^ମାନ େମାଦୀ ସରକାର ନି ମା ଣ
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େହାଇଯାଇଛି  େକହି େକହି କହୁଛnି େଯ ଏହି ପତୀକେର େଦଖାଯାଉଥିବା ସି ଂହ ଗୁଡ଼ିକ

ଇ
-ପ

କରାଇଥିବା ପତୀକ ସଠି କ୍ ମେନ େହଉଛି , ବରଂ ଏହା ପୁବର
 ୁ େଯଉଁ ପତୀକ

ଆ

ହ
ାନ

ସରକାରମାେନ ପଚଳନ କରି ଥିେଲ େସଥିେର ସି ଂହର ମୁହଁକୁ अେପgାକୃ ତ ଶାn କରି
ଆହାନ ଇ-ପତି କା ସୂ ! ନି ଃଶୁ# ବି ତରଣ େହତୁ ଡା େଜାତି ପସାଦ ପ(ନାୟକ* +ାରା ପତି ,ି ତ ଓ ପକାଶି ତ
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ଦି ଆଯାଇଥିବା ଭଳି ମେନ େହଉଛି  ସି ଂହ େହଉଛି अଗାଧ ଶିର ପତୀକ, ତାହାର ପକୃ ତି
େହଉଛି ଆକମଣ ତା େହେଲ ସି ଂହ ଯଦି ମୁହଁ େଖାଲା ରେଖ ବା ଦାn ଦି େଶ ଏଥିେର
अସୁବିଧା େକଉଁଠି ରହି ଲା? ବି ଗତ ଦି ନେର ଭାରତର ପତି ପ^ି ବି ଶ ଦରବାରେର
େଯଉଁଭଳି ଭାବେର ବୃ yି ପାଇଛି , େସଥିେର ଆମ ରାୀୟ ପତୀକ ମଧ ବଦଳି ବା
ଆବଶକ ଥିଲା अତୀତେର େଯେତେବେଳ अେଶାକ ଏହି ପତୀକ ଚି ହtକୁ ନି ମା ଣ
କରାଇଥିେବ େସ ବି ହୁଏତ ଏହି ଭାବନାେର ହY ନି ମା ଣ କରାଇଥିେବ, କି  ଆମର
ଧମନିରେପgତାର +ାହି େଦଇ अତୀତର ସରକାରମାେନ ସି ଂହକୁ େପାଷା ଜ ଭଳି
ଦଶାଇ ଆସୁଥିେଲ अବଶ ଏଥିେର କାହାର େକୗଣସି अସୁବିଧା ନଥିଲା, କି 
େଯେତେବେଳ ଏହି ରାୀୟ ପତୀକକୁ ଏହାର ସଠି କ ସ ରୂପେର ନି ମା ଣ କରାଗଲା
अେନକ*ୁ ଏଥିପାଇଁ अଭିେଯାଗ କରିବାକୁ ଉ|ାହି ତ କରି ଲା ଏହାକୁ େନଇ ବ^ମାନ
ସାମାଜି କ ଗଣମାଧମ ଏବଂ େସାସି ଆଲ୍ େନଟୱକ୍ ବହୁତ ଚଳଚଳ ରହି ଛି

ପରି ବ^ନ େହାଇଯାଇଛି  ୨୦୧୯ ମସି ହା ସବସାଧାରଣ ନି ବା ଚନ ପେର ମହାରାେର
ମୁଖମ¡ୀ ପଦବୀକୁ ଆଧାର କରି ଆଗରୁ ଗଢ଼ି ଆସି ଥିବା ଶି ବେସନା ଓ ଭାଜପାର
ଗଠବxନ ତୁ ଟି ଯାଇଥିଲା ଏବଂ ଶି ବେସନା, କଂେଗସ ପାଟi ଏବଂ ରାବାଦୀ କଂେଗସ
ପାଟi ସମଥନେର ମହା अଗାଡ଼ି େମo ନି ମା ଣ କରି ଶାସନ କରି ଆସୁଥିେଲ ଏହି

ତ
ିକ

ା

ସମୟେର ମହାରାର अେନକ ଘଟଣା ଜନସାଧାରଣ*ୁ ବଥିତ କରି ଥିଲା ବି େଶଷତଃ
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ଗତ ସାହେର ନାଟକୀୟ ଭାବେର ମହାରାର ଶାସନ ପଟଳେର ବି ରାଟ

ଇ
-ପ

ହି Cୁ ଧମପାଇଁ ମୁଖର ଭାେବ କାଯ କରୁଥିବା ବାଲା ଠାକେର* ପୁତ ଉyବ ଠାକେର

ଆ

ହ
ାନ

ରାଜେର େହାଇଥିବା ସାଧୁ* ହତା ସମୟେର ନି ରବ ରହି ଥିେଲ ଏବଂ ବୀର
ଆହାନ ଇ-ପତି କା ସୂ ! ନି ଃଶୁ# ବି ତରଣ େହତୁ ଡା େଜାତି ପସାଦ ପ(ନାୟକ* +ାରା ପତି ,ି ତ ଓ ପକାଶି ତ
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अପମାନି ତ କରାଯାଉଥିବା େବେଳ ମଧ ନି ରବତା अବଲaନ କରି

ପେରାgେର ନି ଜର ହି Cୁତର ଛବି ଠାରୁ ନି ଜକୁ ଦୂ େରଇ େଦଇଥିେଲ େହେଲ କି ଛିଦିନ
ତେଳ ଶି ବେସନାର କି ଛି ବି ଧାୟକ, ଶୀ ଏକନାଥ ସି େC* େନତୃ ତେର ଉyବ ଠାକେର*
ବି େରାଧେର ମୁଖର େହାଇ ଗଠବxନ ତୁ େଟଇବାକୁ ଦାବୀ କରି େଲ ଏହାକୁ େନଇ
ସାହରୁ अଧି କ ସମୟ ନାଟକ ଚାଲି ଲା ବି ଧାୟକମାେନ ପଥେମ ଗୁଜୁରାତର ସୁରାଟ
ସହରେର ଏବଂ ପେର ଆସାମର େଗୗହାଟୀ ଏବଂ େଶଷେର େଗାଆେର ଏକତି ତ େହାଇ
ସଭାମାନ ଆେୟାଜନ କରି େଶଷେର ଭାଜପା ସମଥନେର ମହାରାର ଶାସନଗାଦି
ବଦଳାଇ େଦେଲ
କି  ଆଯର ବି ଷୟ ସଂଖାଗରି,ତା ଥିବା ସେ^ ଭାଜପା ଏହି ଗଠବxନେର
ମୁଖମ¡ୀ ପଦବୀ ପାଇଁ ଦାବୀ ନ କରି ଏହାକୁ ଶି ବେସନାକୁ େଦଇ େଦବାପେର ରାଜନୀତି
ସରଗରମ େହାଇ ଉଠି ଥିଲା ସମେ` ଆଶା କରୁଥିେଲ େଯ ପାନ ମୁଖମ¡ୀ ଶୀ

େକCୀୟ େନତୃ ବୃ C ଏହି ଦାୟି ତ ଏକନାଥ ସି େC*ୁ ପଦାନ କରି ସମ`*ୁ ଚକି ତ
କରି େଦଇଥିେଲ ବି ଧାୟକମାେନ ଦଳବି େରାଧୀ କାଯକରି ଛnି କହି ମାମଲା अଦାଲତେର
ଥିବା େବେଳ କି  ମହାରାେର ଶାସନ ଭାର ସାଳି େନଇ ସି େC ବି ଧାନସଭା କାଯ
ସୁଚାରୁରୂେପ ଚଳାଇଛnି 

ତ
ିକ

ା

ଗତକାଲି ଏକ ଆଯଜନକ ଘଟଣାେର ପାକି `ାନର ଜେଣ ସାaାଦି କ ନୁ ସରତ୍
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େଦେବC ଫଡନବି ସ୍ ହY ମୁଖମ¡ୀ େହେବ, କି  ଆଯଜନକ ଭାେବ ଭାଜପାର

ଇ
-ପ

ମି ଜା େଘାଷଣାକରି ଜଣାଇଛnି େଯ ଭାରତେର ୟୁପିଏ ସରକାର ସମୟେର େସ अନୁ ନ

ଆ

ହ
ାନ

ପାଥର ଭାରତ ଭମଣେର ଆସି ଗୁରୁତପ!
ୂ  ଦ`ାେବଜ ଓ ସୂଚନା ସଂଗହ କରି ଥିେଲ
ଆହାନ ଇ-ପତି କା ସୂ ! ନି ଃଶୁ# ବି ତରଣ େହତୁ ଡା େଜାତି ପସାଦ ପ(ନାୟକ* +ାରା ପତି ,ି ତ ଓ ପକାଶି ତ
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ଏବଂ େସ ସବୁ େସ ପାକି `ାନ ସୁରgା ବି ଭାଗକୁ େଦଇଥିେଲ ଏବଂ େସ କହି ଛnି େଯ େସ
ଉପରାପତି ହମି ଦ୍ अନସାରୀ* +ାରା ନି ମnି ତ େହାଇ ଭାରତ ଆସି ଥିେଲ ଏହାକୁ
େନଇ ବି ଭିନt ମହଲେର ଚ~ା ଆର େହାଇଗଲାଣି ସୂଚନାେଯାଗ େଯ ଉପରାପତି
ରହି ଥିବା ହମି ଦ୍ अନସାରି ନି ଜର ପଦବୀ ତାଗ କରିବା ପେର ପେର ହY ଭାରତେର
ମୁସଲମାନ ମାେନ ଭୟେର ବୁ ଛnି

େବାଲି କହି ଗଣମାଧମର ଦୃ ି ଆକଷଣ

କରି ଥିେଲ କି  େସ ଗଣମାଧମ +ାରା ଆେୟାଜି ତ अେନକ ସାgାତକାର ସମୟେର ନି ଜ
ବବକୁ ପମାଣ କରି ବାକୁ ବି ଫଳ େହାଇଥିେଲ ବ^ମାନ ଘଟଣା ପେର ବୁ yିଜୀବି
ମାେନ ଶୀ अନସାରି* କାଯକଳାପକୁ େନଇ ପଶt ଉଠାଇଥିବା େବେଳ ଭାଜପା ଏଥିପାଇଁ
अନସାରି ସେମତ, କଂେଗସ ଦଳକୁ େଦାଷ େଦବା ସହି ତ ଏଥିପାଇଁ ପତି କି ୟା ଉପାପନ
କରି ବାକୁ ଦାବୀ କରି ଛnି  ହମି ଦ୍ ଆନସାରି ଏହି अଭିେଯାଗକୁ ଖvନ କରି କହି ଛnି େଯ,
ଉପରାପତି ପଦବୀେର ରହି ବା ପେର େକୗଣସି ବି*ୁ ନି ମ¡ଣ େଦବା ନ େଦବା େସ

େଦଇନାହାnି  ଏହା ଭାମକ ତଥ ଏବଂ ତା*ୁ କଳ*ିତ କରି ବା ଉେhଶ େନଇ ଏଭଳି
କୁ ହାଯାଉଛି  କି  ଭାଜପାର ପବା ତଥା ସେବା~ ନାୟାଳୟର ଓକି ଲାତି କରୁଥିବା ଶୀ
େଗୗରବ ଭାଟିଆ ଆଜି ଏକ େପସ ବା^ାେର କହି ଛnି େଯ ଏହି ମାମଲା େନଇ କଂେଗସ
ଦଳ, ନି ଜସ ମତ ଉପାପନ କରି ବା ଉଚି ତ, ନେଚତ ଏହାକୁ େଦଶ ବି େରାଧେର ଷଡ଼ଯ¡

ତ
ିକ

ା

େବାଲି ଧରି ନି ଆଯି ବା ଉଚି ତ େହବ

ଇ
-ପ

ଗତ ସାହେର ବି ଶ ଦରବାରେର ଦୁ ଇଟି ଗୁରୁତପ!
ୂ  ଘଟଣା ଘଟିଛି, ପଥମତଃ

ଆ

ହ
ାନ

ଜାପାନର ନି ବ^ମାନ ପଧାନମ¡ୀ ଶୀ ସି େqା ଆେବ ଏକ କାଯକମେର େଯାଗ େଦଉଥିବା
ଆହାନ ଇ-ପତି କା ସୂ ! ନି ଃଶୁ# ବି ତରଣ େହତୁ ଡା େଜାତି ପସାଦ ପ(ନାୟକ* +ାରା ପତି ,ି ତ ଓ ପକାଶି ତ
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ଦାୟି ତ ସରକାର*ର ଥାଏ, େସଥିପାଇଁ େସ ବିଗତ ଭାବେର କାହାକୁ ନି ମ¡ଣ
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େବେଳ ଆତତାୟୀର ଗୁଳିର ଶି କାର େହାଇ ମୃତୁବରଣ କରିଛnି  ସୂଚନାେଯାଗ େଯ ଶୀ
ଆେବ ଭାରତ ସହ ଦି ପାgିକ ବବସାୟ ଏବଂ େସୗହାh ବୃ yିପାଇଁ अେନକ କାଯ
କରି ଥିେଲ ଭାରତକୁ ସବୁ ପକାର ସହାୟତା େଯାଗାଇ େଦବା ସହ େଟେକt ାେଲାଜୀ ଏବଂ
ଋଣ ପାଇଁ ମଧ େସ अେନକ ସାହାଯ କରି ଥିେଲ ଭାରତର ଜେଣ ପକୃ ତ ବxୁ ଥିେଲ
େବାଲି କହି େଲ अତୁ ି େହବ ନାହY ଆେମ ଶୀ ଆେବ* अମର ଆତFାର ସଦଗତି ପାଇଁ
ପାଥନା କରି ବା
ଆଉ अ¢ଦି ନ ପେର ଭାରତୀୟ ଗଣତ¡ର ନୂ ତନ ରାପତି କାଯଭାର ଗହଣ
କରି େବ, ଏବଂ େସଥିପାଇଁ ନି ବା ଚନ ପକି ୟା ଆର େହାଇ ସାରି ଛି ଆମପାଇଁ ବି େଶଷ
 ୁ ଶାସକ ଦଳ ଏହି ପଦବୀ
ଆନCର ବି ଷୟ େଯ ଓଡ଼ି ଶାମାଟିର ଝି अ ଶୀମତି େଦୗପଦୀ ମୂମୁ *
ପାଇଁ ଦାବୀପତ ଦାଖଲ କରାଇଛnି  ଏବଂ ବି େରାଧୀ ଦଳ* ତରଫରୁ ଶୀ ଯଶବn ସି ହtା
ନି ବା ଚନେର अଂଶ ଗହଣ କରି ଛnି  अବଶ ଏହା ସମେ` ଜାଣnି େଯ ଶାସକ ଦଳ

େଘାଷଣା େହବା ଏବଂ େସ ନି ଜ ପଦବୀର େଗାପନୀୟତାର ଶପଥ େନବା େଦଖିବାକୁ
ରହି ଲା अତୀତେର ଭାରତର ସମି ଧାନର ପେଣତା ବାବା ସାେହବ ଆେaଦକର
କହି ଥିେଲ େଯ େଯଉଁଦିନ ଭାରତର ରାପତି ଜେଣ ଆଦି ବାସୀ ମହି ଳା େହାଇପାରି େବ
େସଦି ନ ବା`ବେର ଭାରତର ଉନt ତି େହାଇଛି େବାଲି ଧରି ନି ଆଯାଇ ସଂରgଣ ଭଳି

ତ
ିକ

ା

ବବାକୁ ବି ରାମ ଦି ଆଯାଇ ପାରି ବ େଦଖାଯାଉ, ଏହି ନି ବା ଚନ ପେର କଣ ପରି ବ^ନ
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 ବି ଜୟ ନି ିତ ଖାଲି ଏହା
ସମଥiତ ପାଥୀ ହY ବି ଜୟୀ େହାଇଥାnି  େତଣୁ ଶୀମତି ମୁମୁ *

ଇ
-ପ

େହଉଛି  ଯାହା ବି େହଉ ଏହି ପଦବୀ ସହ ଚଳି ତ ସଂସଦେର ଓଡ଼ି ଆ ମାନ*ର ପାଧାନ

ଆ

ହ
ାନ

େଯ ବଢି ଛି ତାହା अତn ଖୁସିର ବି ଷୟ ବ^ମାନ ରି ଜଭ ବା*ର ଗଭ!ର ସେମତ,
ଆହାନ ଇ-ପତି କା ସୂ ! ନି ଃଶୁ# ବି ତରଣ େହତୁ ଡା େଜାତି ପସାଦ ପ(ନାୟକ* +ାରା ପତି ,ି ତ ଓ ପକାଶି ତ
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अେନକ ଉ~ ାନେର ଓଡ଼ି ଆ ବିମାନ* ଉପିତି ଆମ ପାଇଁ ଗବ ଓ େଗୗରବର
ବି ଷୟ ଦି ନଥିଲା, ଓଡ଼ି ଶା େକଉଁଠି େବାଲି अେନକ େଲାକ ପଶt କରୁଥିେଲ, କି aା େକହି
େକହି ଏହାକୁ ପି ମବwର अଂଶ େବାଲି ମଧ ଭାବୁ ଥିେଲ, अnତଃ ଏେବ ଆଉ େକହି
େସଭଳି ଭାବି େବ ନାହY ରାୀୟ `ରେର ଓଡ଼ି ଶାର ଭାଗିଦାରିତା େଯଉଁଭଳି ଭାବେର
େମାଦୀ ସରକାର* ସମୟେର ବୃ yିପାଇଛି ତାହା େକେବ େହାଇନଥିଲା
ଆଜି ଜୁ ଲାଇ ଚଉଦ ତାରି ଖ ଚଳି ତ ମାସର ଆହାନର ସଂ8ରଣ ଆପଣ*ୁ େଭଟି
େଦଉଛି ଏବଂ ଜଣାଇବାକୁ ଚାହଁୁ ଛି େଯ େଯଉଁମାେନ ଆହାନ ଇ-ପତି କାେର େଲଖା
େଦଉଛnି େସମାନ* େଲଖାପାିର ସ ୀକାରପତ ଆମ େୱବ୍ସାଇଟେର ଡାଉନେଲାଡ଼
େହତୁ ଉପଲ ରହୁଛି  ବି ଗତ ମାସର ସମ` େଲଖକ* ସ ୀକାରପତ ଆମ ସାଇଟେର
ଏେବ ବି ଉପଲ अଛି  ଚଳି ତ ମାସର ସ ୀକାର ପତ ଆଗାମୀ ଦୁ ଇଦି ନେର ସାଇଟେର
ଉପଲ େହଇଯି ବ େଯଉଁମାେନ େଲଖା ପଦାନ କରି ଆହାନ ଆେCାଳନେର ନି ଜକୁ

େନଟୱକେର େଶୟାର୍ କର अନମାନ*ୁ େଲଖାେଲଖି ପାଇଁ ଉ|ାହି ତ କର
अେନକ ବxୁ ଓଡ଼ି ଆେର େଲଖାେଲଖି କରିବାକୁ ଚାହାnି , କି  ସଠି କ୍ ଦି ଗଦଶନ ପାଇ
ପାରୁନାହାnି  େସମାନ*ୁ ଏହି ପତି କାର ପଥପଦଶକ ହୁअ
ଭଗବାନ ସମ`*ର ମwଳ କର
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ା

ଧନବାଦ

ଆ

ହ
ାନ

ଇ
-ପ

ଡା େଜାତି ପସାଦ ପ(ନାୟକ
ପତି ,ାତା-ସାଦକ, ଆହାନ ଇ-ପତି କା
ଆହାନ ଇ-ପତି କା ସୂ ! ନି ଃଶୁ# ବି ତରଣ େହତୁ ଡା େଜାତି ପସାଦ ପ(ନାୟକ* +ାରା ପତି ,ି ତ ଓ ପକାଶି ତ
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ଆମ ଓଡ଼ିଆ େପାଡ଼କା୍ ଚାେନଲ୍
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ାନ

ଇ
-ପ

ତ
ିକ
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କାହାଣୀ ବିଭାଗ
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ଇ
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ଆମର ୟୁଟୁବ୍ ଚାେନଲକୁ ସବ୍8ାଇବ୍ କର
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ବାଘ ସାମାଜର ନୀଳ ଆେଲାକ - ୨୩
ଜwଲେର ବାଘ ନି ରୀgଣ
ପାଓଲି * ପାଖେର ବ^ମାନ ଏକମାତ ଲgଥିଲା ଜwଲେର
ବାଘ ନି ରୀgଣ। କି  େକମି ତି କରାଯି ବ?
अନ ଯାଗା େହାଇଥିେଲ ଜwଲେର ଏକ ମା ବା ହାଇଡ ବା
अେଶାକ ବି ଶାଳ

ଲୁ ଚି ବା ଳ କରାଯାଇ ଜୀବଜ*ୁ ଲg କରାଯାଇଥାnା। କି 
ସୁCରବନେର ତା’ ସବ ନୁ େହଁ । ଏ ଲୁ ଣା ଜwଲର ବାଘ ବହୁତ
ଚାଲାକ। େଯମି ତିକି ମଣିଷର କଣ ପଦେgପ େହବ ତାହା ଆଗରୁ
ଜାଣିଯାଏ। ବାଘ ଡର ଛଡା ସାପ ଡର ମଧ अଛି । ଏଠି अଧି କାଂଶ କଣ

ଯାଗାେର ମାକରି ନି ରୀgଣ କରି ବା କଥାେର ସପନବାବୁ ମଧ ରାଜି
େହେଲ ନାହY। ଜାଣି ଜାଣି अଯଥାେର ବି ପଦକୁ ମୁvାଇବାେର କି ଛି
ବାହାଦୂ ରୀ ନାହY। ମାଟିେର ହାଇଡ୍ ବା ଲୁ ଚି ବା ଳୀ କଥା େମାେଟ
ଆେଲାଚନା େହଲାନି । ବାଘ ବି ଷୟେର ଏେତକଥା ଜାଣିବା ପେର
ପାଓଲି ମଧ କାଦୁ ଆ ଜମି େର ବସି ନୀରି gଣ କଥା ଭାବି ପାରୁ
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ଆ

ବାଘ ନି ରୀgଣ େତେବ େକମି ତି କରାଯି ବ?

ା

ନଥିେଲ।
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ୱାଚ ଟାୱାର ଉପରୁ ନି ରୀgଣ କରି ନି अ।– ସୁବିମଳ କହି ଲା ।
ପାଓଲି ମୁv ହଲାଇେଲ। େପାଖରୀ େଖାଳାଯାଇଛି । ବାଘ ଦି େନ ଦୁ ଇଦି ନ ମଧେର
ନି ିତ ଭାବେର େଦଖାଯି ବ। େସଠି ବାଘ ଘେo ବା ଦୁ ଇଘoା ରହି ବ। େସ ଭିତେର
ବାଘର ବବହାରକୁ ବାଇେନାକୁ ଲାରେର ଲg କରାଯି ବା େପାଖରୀ ପାଖେର ନି ରିgଣ
ପ(ି ମଧ अଛି । େସ ଯାଗାକୁ ସବୁ ଜୀବଜ ଆସnି । େତଣୁ ବାଘ ନି ରୀgଣ ପାଇଁ
ସବୁ ଠାରୁ ଭଲ ଉପାୟ। ଏହା ସୁବିମଳର ମତ ଥିଲା
ପାଓଲି କି  ସଂୂ ଣ  ରାଜି େହେଲ ନାହY। ବାଘ େଦଖିେହବ। କି  େସ ସଂୂଣ 
ପାକୃ ତି କ ଭାବେର େଦଖିବାକୁ ଚାହଁୁ ଥିେଲ। ବାଘକୁ େସ ନି ଜର ପାକୃ ତି କ ପରିେବଶେର
େଦଖିବାକୁ ଚାହଁୁ ଥିେଲ। ବାଘ ଯଦି ଓ ଏଠି ଭଲଭାେବ େଦଖାଯି ବ ତଥାପି େପାଖରୀ ଆଉ
ନି ରୀgଣ ପ(ୀଟା ସୁCରବନର ସାଧାରଣ ପାକୃ ତି କ ପରିେବଶରୁ ଭିନt । େସ ଚାହଁୁ ଥିେଲ
ଏମି ତି ଯାଗାେର ବାଘ େଦଖେn େଯଉଁଠାେର ମଣିଷର ପାଦ ପଡି ନି ଆଉ ମଣିଷ ଜwଲକୁ

“ଆଉ କି ଛି ଉପାୟ अଛି ?”- େସ ସୁବିମଳକୁ ପଚାରି େଲ। େସେତେବଳକୁ ବାଘ
ନି ରୀgଣ ଉପେର अେନକ ଆେଲାଚନା କରି ସାରି ଥିେଲ।
“ଆପଣ ପରା ଡwାେର ଗଲାେବେଳ अେନକଥର ବାଘ େଦଖି ଥିେଲ।”- ପାଓଲି
ସୁବିମଳକୁ ପଚାରୁଥିେଲ।

ତ
ିକ

ା

ଠି କअଛି । ମାଟି ବା ଗଛ ଉପରକୁ ସି ନା ଯି େବ ନାହY। କି  ପାଣିରୁ ବାଘକୁ ଲg
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କି ଛି ନି ଜ ହି ସାବେର ବଦଳାଇନି । କି ଛି ମାେନଜେମo ଇନ୍ଟରେଭନସନ ନାହY।

ହ
ାନ
ଆ

ହଲାଉଥିଲା। ଆଗରୁ ତ େଫ@ାଟିw କାମାନ ଲଗାଯାଉଥିଲା।

ଇ
-ପ

କେଲ gତି କଣ? ସୁବିମଳ ତ अେନକ ଥର ଡwାରୁ ବାଘ େଦଖିଛି। ସୁବିମଳ ମୁv
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“ତୁ େମ େମାେତ ଏକ ନି ଛାଟିଆ ନାଳକୁ ଡwାେର େନଇଯାअ। େସଇ ଡwାରୁ ବାଘ
ନି ରୀgଣ କରିବା।”- ପାଓଲି ସୁବିମଳକୁ अନୁ େରାଧ କେଲ ।
ସୁବିମଳ କଥାଟାକୁ ଭାବି ଲା। େସ କାର ମୁଖ କମଚାରୀ। ସମ`* ହାନି ଲାଭ
ତା’ର ଦାୟି ତ¥। ରି ସ~ର ପାଓଲି *ୁ ବାଘ େଦଖାଇବା ତା’ର ଏକ ଦାୟି ତ¥। ଆଗରୁ अେନକ
ଯାଗାେର େଫ@ାଟିw ବା ଭାସମାନ କମାନ ଲାଗୁଥିଲା। େସଥିେର କମଚାରୀମାେନ ଦି ନ
ଦି ନ ଧରି ରହୁଥିେଲ। େସଇଠି ଡwାେର ବସି େସମାେନ ଯି ବା ଆସି ବା କରୁଥିବା େବାଟ
ଆଉ ମ|ଜୀବୀ ଡwା ଉପେର ନଜର ରଖୁଥିେଲ। ଡwାରୁ ନି ରୀgଣ କରିବାଟା ସବୁ ଠାରୁ
ଭଲ ଉପାୟ େବାଲି ତା’କୁ ମେନ େହଉଥିଲା। ଜwଲେର ଚାଲି ବାଘ େଦଖିବା ସବ
ନୁ େହଁ ।
କାଠାରୁ अ¢ଦୂ ରେର अେନକ ନି ଛାଟିଆ ନାଳ अଛି । ସବୁ ଦ¥ୀପର ପାଖେର
ନଦୀନାଳ अସଂଖ। େତଣୁ େସମାେନ ମାପେର ଏକ ଦ¥ୀପ ଠି କ କେଲ। କାର

େଖାଳାଯାଇନି । େଲାକ*ର ଚଳାଚଳ ନାହY। ନଦୀ ମଧ ସାମାନ ଚଉଡା। ଦୁ ଇକୂଳେର
ଘାସ ଚଡା अଛି । େତଣୁ େସମାେନ େସମି ତି ଯାଗାେର ଡwାେର ପତୀgା କରି େବ। ଏକ
େଛାଟ େବାଟ ନି ଆଗଲା। େବାଟେର ସବୁ ସୁରgା ବବା ଉ^ମ ଭାବେର ଥିଲା।
େବାଟର ଝରକା ଆଗେର ଲୁ ହା ଜାଲି ଦି ଆଯାଇଥିଲା। ବାଘ ଭିତରକୁ ପଶି ପାରିବନି ।

ତ
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ା

େସମାେନ ପାୟ ଏକ ଘoା େବାଟେର ଚାଲି େଲ। ତାପେର ମୁଖ ନଦୀରୁ ବୁ ଲାଣି
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ଦ¥ୀପଠାରୁ ପାୟ ୧୫ କି େଲାମି ଟର ଦୂ ର। ବଡ଼ ଦ¥ୀପ। େସଇଠି ପାଣି େପାଖରୀ

ଇ
-ପ

େହାଇ ଭିତରକୁ ପଶି ଯାଇଥିବା ଏକ ନାଳେର ପଶି େଲ। ଚାରି ପାେଖ ଗଛ ଭରି ଯାଇଛି ।

ଆ
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େସମାେନ େବାଟକୁ ନଦୀ ମଝି େର ଲwର ପକାଇ ିର କରି େଦେଲ। ଭ(ାେହେଲ ମଧ
ଆହାନ ଇ-ପତି କା ସୂ ! ନି ଃଶୁ# ବି ତରଣ େହତୁ ଡା େଜାତି ପସାଦ ପ(ନାୟକ* +ାରା ପତି ,ି ତ ଓ ପକାଶି ତ
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ନାଳେର କି ଛି ପାଣି ରହି ବ। େବାଟ କାଦୁ अେର ବସି ଯି ବନି । ଏଠି ନାଳ ଗହୀରି ଆ
ଜଣାପଡୁ ଥିଲା। େସମାେନ ଖୁବ୍ ସାବଧାନତାର ସହ େଯେତ କମ ଶ¦େର ହୁଏ େସେତ
ନି ଃଶ¦ ଭାବେର ବସି ଥିେଲ। େକଉଁଠି ସାମାନ େସାରଶ¦ ନାହY। ଏ ପାଣିକୁ ବାଘ
ଆସି େଲ ଜଣା ପଡି ଯିବ ଆଉ ଆକସିF କ ଆକମଣ ସବ ନୁ େହଁ । ାନଟା ନି ରାପଦ।
ଏମି ତି अଧାଦି ନ ବି ତିଗଲା
ପାଓଲି ଜwଲ ଆଡକୁ ଚାହYେଲ। େସପେଟ ଆଗକୁ ଚଡାଏ ଚଡାଏ ଯାଗା।
େସଥିେର ଗଛସବୁ ଭରି ଯାଇଛି । ମଝି େର ମଝି େର ପାଣିର ଧାର। ଏସବୁ ଜାଗାେର
ଜୀବଜ କି ଛି ସମୟ ପେର ଆସି ଯିେବ। ଗଛ ଫା* େଦଇ ଖରାତଳକୁ ପଡୁ ଛି । ଟିକିଏ
ଭିତରକୁ େଖାଲା ଯାଗାଟା ଉଜ¥ଳ େଦଖାଯଉଛି । େଦଖିବାର ରା`ାକୁ େକଉଁ ଗଛର ଡାଳ
अବେରାଧ କରୁନାହY। अନଥା ବାକି ଯାଗାଗୁଡିକ ପାୟ अxାରୁଆ, ସବୁ ଆେଡ ଶ¥ାସମୂଳ
େଦଖାଯାଉଛି । ମଝି େର ମଝି େର କି ଛି କି ଛି କାଦୁ ଆ ଜମି । େସଥିେର अ¢ अ¢ ଘାସ

ଯାଗାକୁ ଏକ ଜwଲି କୁ କୁ ଡାଟିଏ ଆସି ଲା। ତା’ର ଲaା ଲaା େଗାଡ। ଶ¥ାସମୂଳଗୁଡିକ
ତା’ର କାx ପାଖକୁ ପହଁ ଚିଯାଉଥିଲା। ମଝି େର ମଝି େର ଖାଲି ଯାଗା େଦଖି କୁ କୁ ଡାଟି େଗାଡ
ପକାଉଥିଲା। ତଳ ଆଡକୁ ଶରୀରଟି କଳାପରେର େଘାେଡଇ େହାଇଛି । ଏ ଜwଲି
କୁ କୁ ଡାମାନ*ର ରୂପଭଳି ଆଉ ସୁCରବନେର େକୗଣସି ପgୀର ଏେତ ସୁCର ରୂପ ନାହY।
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ଜwଲି ଗqା କୁ କୁ ଡାର େଦହେର ଚକ୍ଚକ୍ କରୁଥିବା ପର ଗୁଡିକ କଳା, ସାମାନ ଧଳା।
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अଛି । ପାଣିେର ଗଛର ପତି ଛବି ସବୁ ପଡି ଛି। अେନକ ସମୟ ପେର ଆଗର େଖାଲା

ଇ
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ଖୁବ୍ ସୁCର ସୂେନଲି ରwର ପର ମଝି େର। େବକ ଆଡକୁ ପି ଠିେର ହାଲୁ କା ଲାଲ୍ ପର, ତା’
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ପେର େବକ ଆଡକୁ ପୁଣି ପର ସୂେନଲି େହଇଯାଇଛି । ମୁv ଆଡକୁ େବକେର ପୁଣି ହାଲୁ କା
ଆହାନ ଇ-ପତି କା ସୂ ! ନି ଃଶୁ# ବି ତରଣ େହତୁ ଡା େଜାତି ପସାଦ ପ(ନାୟକ* +ାରା ପତି ,ି ତ ଓ ପକାଶି ତ
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ଲାଲ୍ ପର ଆଉ ତା’ ପେର ମୁvେର ଏକ ସୁCର ଲାଲ୍ ରwର ଚୂଳ अଛି । ଗqାଟି ବଡ଼
ଗବର ସହ ଚାଲୁ ଥିଲା ତା’ର ଥo ମଝି େର ମଝି େର ତଳକୁ େହଇଯାଉଥିଲା। ସି ଏ ତଳରୁ
କି ଛି େପାକ େଜାକ େଖାଜୁ ଥିଲା। ତା’ର ଗାଢ କଳା ଆଖିଟି ଏପଟ େସପଟ अନଉଥିଲା।
ଗqାଟି କି ଛି ସମୟ ଏମି ତି େପାକ େଜାକ େଖାଜି ବାେର ଲାଗିଗଲା।
କି ଛି ସମୟ ପେର ପାଖ େଗଉଁଆ ଗଛକୁ अନ ପgୀଟିଏ ଆସି ଲା। ଗଛଟା ଉପରକୁ
ସାମାନ ଶୁଖିଯାଇଛି । ଏଇଟା କଠହଣା ପgୀଟିଏ। ସି ଏ େସଇଠି େପାକ େଜାକ
େଖାଜୁ ଥିଲା। ଡାଳଟିଏ ବ*ା େହଇଯାଇଥିଲା। େମାଟା ଡାଳଟି ଆଗକୁ ଭାwିଯାଇଛି ।
ଛାପି ଛାପି କା ରwର କାଠହଣା ପgୀଟି କାଠର ତଳପେଟ ରହି କି ଛି େଖାଜୁ ଥିଲା। ଏମତି ଆ
ଯାଗାେର अନ ପgୀମାେନ ଠି ଆ େହାଇପାରି େବ ନାହY। କି  ଏ ପgୀର ଖୁବ୍ଶ ପ§ା।
ଏହା ବକଳକୁ େଜାରେର ଧରି ରଖିଥିଲା ଆଉ ତଳପେଟ ତା’ର ଥo ଠକ୍ଠକ୍ କରି କାଠ
େଖାଳୁ ଥିଲା। େସଇଠି କି ଛି ସୁଆଦି ଆ େପାକ ଆଉ ଲାଭା अଛnି । ମଝି େର ମଝି େର ରହି

ଏକ ସୁCର େଲସର ରେକଟ େଟଲଡ େଡାେwାେଚଢଇ ବା ବଡ଼ କଜଳପାତି େଗାଟିଏ
ଗଛେର ବସି ଥିଲା। ଏ ଚେଢଇଟି କ¨ଳପାତି ଭଳି ଗାଢ କଳା ରwର। କୁ ହାଯାଇପାେର
କ¨ଳପାତି ର ବଡ଼ ଭାଇ। େସମତି ଗାଢ କଳା ରw, ତଳ ଆଡକୁ ତା’ର ପୁjଟିେକ କଟା,
ମୁv ଉପେର ଚୂଳ ନାହY, ଧାରୁଆ େଛାଟ ଥo, କଳା କଳା ଆଖି। କି  ପୁjର େଶଷ
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ଆଡକୁ ଦୁ ଇଟି ଲaା ପର ତଳକୁ ଲମି ଯାଇଛି । ଏଇଥିରୁ ଏ ଚେଢ଼ଇର ଭିନt ତା ଜଣାପେଡ।
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କି ଛି ଖାଇ େଦଉଥିଲା।
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ଚେଢ଼ଇଟି ଏପଟ େସପଟ କରି अନାଉଥିଲା।
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अେନକ ସମୟ ପେର ତେଳ ଦୁ ଇଟା ଜwଲ ଘୁଷୁରୀ ବା ବାରହା ଆସି ପ*
ଆହାନ ଇ-ପତି କା ସୂ ! ନି ଃଶୁ# ବି ତରଣ େହତୁ ଡା େଜାତି ପସାଦ ପ(ନାୟକ* +ାରା ପତି ,ି ତ ଓ ପକାଶି ତ
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ତାଡୁ ଥିେଲ। କାଦୁ ଆ ଜମି । ସବୁ ଆେଡ ଏ ଶ¥ାସମୂଳ ଗୁଡିକ ଭରି ଯାଇଛି । ଆଗରୁ ହାଲୁ କା
ଆଲୁ अ ଆସୁଥିଲା। ଜwଲ ଭିତରଟା େକମି ତିଆ ହାଲୁ କା ବାଦଲ ଭିତେର ଥିଲା ଭଳି
ଜଣାପଡୁ ଥିଲା। ଦି ନ ଟିେକ ଗଡି ଗେଲ େକେବ େକେବ ଥvା ଦି ନେର ଏମତି ଲାେଗ। େସ
ସମୟେର ଜଳକଣାଗୁଡିକ ଜwଲର ତଳକୁ ଓହ@ ାଇ ଆସnି । ବାରହା ଦୁ ଇଟିର େଥାବଣି
ମାଟିକୁ େଖାଳୁ ଥିଲା। େକେତଟା କାଉ ଏ ବାରହାମାନ* ସହ ଉଡୁ ଥିେଲ ଆଉ ଏପଟ
େସପଟ େହଉଥିେଲ। ମଝି େର ମଝି େର ଉଡି ଯାଇ ବାରହାମାନ* ଉପେର ବସି
ଯାଉଥିେଲ। ଏ କାଉଗୁଡା*ୁ ସାହାସୀ କୁ ହାଯାଇପାେର। ଏେଡ ବଡ଼ ଜୀବର ଉପେର
ଆେରାହଣ କରି ବାକୁ ଡର ଲାଗିବ। ବାରହାଗୁଡିକର ମଝି ପି ଠିେର ଟିେକ ଟିେକ ବଡ଼
େଲାମ। କାଉଗୁଡିକ େସଇଠି ବସି ଯାଉଥିେଲ। ପଛ ଆଡକୁ ଚମ ଟିେକ ଖସଡା। େସଇଠି
ସହଜେର ବସି େହବନି ।
େଗାଟିଏ କାଉ ନି ଜ େଡଣାକୁ େଖାଲି େଦଇ ନି ଜର ସଳନ ବଜାୟ ରଖିବାକୁ େଚା

ବାରହାଟା ଆଗକୁ ଚାଲି େଲ ମଧ େସ ଆଉ ଖସୁନଥିଲା। ବାରହାଟି ଏ କାଉର ବସି ବାକୁ
ଖାତି ର ନକରି ନି ଜ କାମେର ବ` ଥିଲା। ମଝି େର ମଝି େର ମୁvକୁ ତଳକୁ େନଇ
ଆସୁଥିଲା ଆଉ େଥାବଣିେର ଜମି କୁ େଖାଳୁ ଥିଲା। କାଉଟିର ଲaା ଥoଟି ତଳକୁ ଉପରକୁ
େହଉଥିଲା। େସ ବଡ଼ ଧାନର ସହ ବାରହା ପି ଠିରୁ ଟି* ବା अନ େପାକ େଜାକ*ୁ
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େଖାଜୁ ଥିଲା। ବାରହାମାନ* କାନ ଆଉ ପି ଠିେର अେନକ ସମୟେର ଟି* ଆଉ େଜାକ
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କରୁଥିଲା। ପେର ଏପଟ େସପଟ େହାଇ ଭଲ ଭାବେର ବାରହା ପି ଠିେର ବସି ଗଲା।

ଇ
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ଲାଗnି । ଏ ଟି*ଗୁଡିକ କାଉକୁ ଖାଇବାକୁ ଭଲଲାେଗ। ବଡ଼ ସୁଆଦି ଆ। ଏଗୁଡାକ ର

ଆ
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ପି ଇ ପି ଇ େଗାଲ େହାଇଯାଇଥାnି । କାଉର କଳା ଆଖି ଟା ତନt ତନt କରି େଲାମକୁ
ଆହାନ ଇ-ପତି କା ସୂ ! ନି ଃଶୁ# ବି ତରଣ େହତୁ ଡା େଜାତି ପସାଦ ପ(ନାୟକ* +ାରା ପତି ,ି ତ ଓ ପକାଶି ତ
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େଖାଜୁ ଥିଲା ଆଉ ମଝି େର ମଝି େର ତଳକୁ ଥo ମାରୁଥିଲା। ଟିକିଏ କି ଛି ଉଠି ଯାଇଥିେଲ
କାଉଟିକୁ ଲାଗୁଥିଲା େଗାଟିଏ ଟି* अଛି ଆଉ େସ େଜାରେର ଥo ମାରି କି େସହି ଦୁ 
ଟି*କୁ େସଇଠୁ ଛେଡଇ େନଇଆସୁଥିଲା ଆଉ େଢାକି େଦଉଥିଲା। କାଉଟି ଧୀେରଧୀେର
ସାହାସ କରି ବାରହାର ମୁv ଆଡକୁ ଆସି ଲା। ଏ ାନେର ବାଳ अେପgାକୃ ତ େଛାଟ।
େବକ ଉପେର ବାଳ ବଡ଼। ବାରହାର କାନଟି େଛାଟ। କାନଟି ପାରି େହଇଯାଇଥିଲା।
ବାରହାର େଛାଟ ଆଖିଟି ବC େହଇଆସୁଥିଲା। କାଉଟି ଏକଦମ୍ ବାରହାର ମୁv ଉପେର
ବସି ଯାଇ ଆଖି ପାଖେର ଥିବା କି ଛି ଟି*କୁ ଟାଣୁଥିଲା। ବାରହାଟି ମୁvକୁ ଉପରକୁ କରି
େଦଲା। ତା’ ଫଳେର କାଉକୁ ବସି ବାକୁ ସୁବିଧା େହବ।
େଦହେର ଲାଗିଥିବା ଟି* ଆଉ ବା େଜାକସବୁ ବାରହା ବା ହରି ଣମାନ*ୁ ବଡ଼ ବ`
କରnି । ଏମାନ*ର ତ ଏମି ତି କି ଛି ଛେଡଇବା ପାଇଁ ହାତ ବା ଆwୁଳି ନାହY। େତଣୁ ଏ
ଟି*ମାେନ ସହଜେର ର ପି ଇ ପି ଇ ବଡବଡ େହାଇଯାଆnି । ଏମି ତିଆ ଏକଜି ଦିଆ ଟି*
ଛଡାଇବା ପାଇଁ କାଉ ଭଳି ପgୀମାେନ ବଡ଼ ଉପକାରୀ ସାବ`

େହାଇଥାnି । କାଉକୁ ଖୁବ୍ ସୁଆଦି ଆ ଖାଇବାକୁ ମି ଳିଯାଏ ଆଉ ବାରହା େଦହରୁ ଟି* ବା
େଜାକ ବା अନ େପାକସବୁ ବାହାରିଯାଆnି । ଏହା ଦ¥ାରା ଜେଣ ଜଣକୁ ସାହାଯ
କରି ପାରnି । କାଉଟି ଥo ମାରିଲା େବେଳ ବାରହାଟି ଆଖି ବC କରି େଦଉଥିଲା। ନା
ଏଠି ଆଉ କି ଛି ନାହY। କାଉଟି େସଇଠୁ ଉଡି ଗଲା। ହୁଏତ କାନ ପାଖେର କି ଛି
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ଥାଇପାେର। ତା’ପେର ପି ଠିେର ବସି ଯାଇ ପି ଠିର କରକୁ ଆସି ଗଲା। ଏଇଠୁ କାନକୁ
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ବା େଜାକ*ୁ
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ସହଜେର ଧରି େହବ। ବାରହା ନି ଜର େଥାବଣିକୁ ବହୁତ ଉପରକୁ କରି େନଲା, ପାୟ
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ଜମି ସହ ସମାnରାଳ ଥିଲା। କାଉଟି ପି ଠିେର ସହଜେର ବସି ଯାଇ ନି ଜର ଥoକୁ ଆଗକୁ
ଆହାନ ଇ-ପତି କା ସୂ ! ନି ଃଶୁ# ବି ତରଣ େହତୁ ଡା େଜାତି ପସାଦ ପ(ନାୟକ* +ାରା ପତି ,ି ତ ଓ ପକାଶି ତ
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କରି େଦଲା। ଥoକୁ ଏକଦମ୍ କାନ ଭିତରକୁ ପୁରାଇ େଗାଟାଏ ଟି*କୁ ଟାଣି ଆଣିଲା। ଆଃ
କି ମଧୁର େମାଟା ଟି*ଟିଏ। କାଉଟି ଖାଇେଦଲା। େପଟ ପୁରିଗଲା। ତା’ପେର ଉଡି ଗଲା।
ପେର ପେର ଆଉ େଗାଟିଏ କାଉ ବାରହା ଉପରକୁ ଆସି ବସି ପଡି ଲା। େସ ମଧ ଟି*
େଖାଜି ଚାଲି ଲା।
ଧି େର ସଂxା େହଇଆସୁଥିଲା। ସୂଯ ବହୁତ ବଡ଼ ଆଉ େଗାଲ ଲାଲ୍ େପvୁଭଳି ଆ
େହଇଯାଇଥିଲା। ଚାରି ଆେଡ ଗାଢ ବାଇଗଣୀ ରw। ମଝି େର କମଳା ରwର ବଡ଼
େଗାଲାକାର ବଲ୍। ଧୀେରଧୀେର ତା’ ତଳକୁ ଚାଲି ଯାଉଥିଲା। ଏପେଟ ନଈର ଚଉଡାଟା
େକମତି କମି ଯାଇଥିଲା। ଭ(ା, େତଣୁ ପାଣି କମି ଯିବାଟା ସ¥ଭାବି କ। ଜwଲଟା କଳା ପଡି
ଆସି ଲାଣି। ଆଉ ଗଛଗୁଡିକୁ ବାରି େହଉନାହY। କଳା ଛାଇଗୁଡିକ ନଈେର ପଡି ଛି।
ନଈଟା ସୂଯ ର େଶଷ କି ରଣେର ଟିେକ କମଳା ରw ଧାରଣ କରି ଛି। ସବୁ କି ଛି अ
େହଇଆସି ଲାଣି । ଏମତି ଧୀେରଧୀେର अxାର ଆସି ଗଲା। ଆଉ अxାର ସହ କି ଛି ସମୟ

ନଥାଏ। ପାଣି ଟିେକ ଟିେକ ଫୁଲି ଉଠୁ ଥିଲା। ମଝି େର ମଝି େର େଛାଟ େଛାଟ ମାଛଗୁଡିକ
ଉପେର େଜାରେର େଡଇଁ ପଡୁ ଥେଲ। େବାଧହୁଏ କି ଛି ବଡ଼ ମାଛ ଖାଇବା ପାଇଁ ପି ଛା
କରୁଛି ଆଉ େସମାେନ ପଳାୟନ କରୁ କରୁ େବେଳେବେଳ ଉପରକୁ େଡଇଁ ପଡୁ ଥିେଲ।
ଫଳେର ପାଣିେର ଛି ଟକା ସବୁ ପଡୁ ଥିଲା। ଲାଗୁଥିଲା ଯି ଏ େକମତି ଉପେର ହାଲୁ କା
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ଆwୁଠି େର ବାଜାଟିଏ ବଜାଉଛି ଆଉ ପାଣିେର େଛାଟ େଛାଟ ଲହଡି େହଇଯାଉଛି । ଧି େର
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ପେର ଚC ଉଠି ଆସି ଲା। ଭଲଭାବେର ଚCକି ରଣ ପଡି ଥାଏ। ଆକାଶେର େମଘଟିେକ
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ପାଣି େଯମତି ଛି େଟ୍କଇ େଦେଲ ଲାେଗ, େସମତି ମାଛଗୁଡିକ ଉପରକୁ େଡଇଁଲା ଭଳି
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ଲାଗୁଥିଲା। େଛାଟ େଛାଟ ମାଛଗୁଡିକ ପାଣିର ବି Cୁ ଭଳି ଲାଗୁଥିେଲ। ଏମତି େସ
ଆହାନ ଇ-ପତି କା ସୂ ! ନି ଃଶୁ# ବି ତରଣ େହତୁ ଡା େଜାତି ପସାଦ ପ(ନାୟକ* +ାରା ପତି ,ି ତ ଓ ପକାଶି ତ
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ମାଛମାନ*ର ଲୁ ଚକାଳି େଖଳ ଆଉ ପାଣିେର ପଡି ବାର େଖଳ କି ଛି ସମୟ ପାଇଁ ଚାଲି ଲା।
ଚC କି ରଣେର ପାଣିର ଏ ଝଲମଲ ବଡ଼ ସୁCର ଲାେଗ। େଯମତି କି ଏକ େଛାଟ
ଉଜ¥ଳ ରା`ା ତି ଆରି େହଇଯାଇଛି । ପାଣିେର ଚCର ପତି ଫଳନେର ଲାଗୁଥିଲା େକମତି
ମୁାର ବି Cୁଗୁଡିକ, ବା ଟିକର ମାଳାସବୁ

ପାଣି

ଉପେର ସି ଧାେର େଖେଳଇ

ଦି ଆଯାଇଛି । ଆକାଶେର ଜହtଟିେକ ଉପରକୁ ଉଠି ଆସି ଥିଲା। େଗାଲ ଜହt। ସାମାନ
ବାଦଲ ନଥିଲା। ଏମି ତି ରାତି େର ପାୟ ବହୁତ କି ଛି  େଦଖାଯାଏ। ଜwଲାଟା ହାଲୁ କା
ଆେଲାକେର ଉାସି ତ େହାଇଉେଠ। ଜwଲ େକେତ ଭିନt ଲାେଗ।
ସଂxାେର अେନକ ଜୀବଜ ଚଳଚଳ େହାଇଉଠnି । ସମେ` ସତକ ଥାଆnି ।
େସପେଟ

ଜwଲେର

ବାଘୁଣୀଟିଏ

େଦଖାଯାଉଥିଲା।

ବାଘୁଣୀଟି

େପେଟଇ ପଡି

अେନଇଥିଲା। ତା’ ଆଗ େଗାଡ ଦୁ ଇଟା ଆଗକୁ େହାଇଯାଇଥିଲା। ହଳଦି ଆ ଆଖିେର କଳା
େଡାଳାଗୁଡା ଟିକିଏ ବଡ଼ େହାଇଯାଇଥିଲା। ମୁହଁଟି ବC। କାନଗୁଡିକ ଏପଟ େସପଟ

ପାଣୀମାନ*ର କାନ अେପgାକୃ ତ ବଡ଼। ବାଘମାେନ ତା* କାନକୁ କି  ଏପଟ େସପଟ
କରି ପାରnି । ଶ¦ ଆସୁଥିବା ଦି ଗକୁ କାନକୁ ବୁ େଲଇ ଦି अnି । ଏହାଦ¥ାରା େସମାେନ
ପରି ©ାର ଭାବେର ଶୁଣି ପାରnି । ବାଘୁଣୀଟି ସି ଧା अେନଇଥିଲା।
ଏଇ ବାଘୁଣୀଟି ମା ବାଘୁଣୀ। ତା’ର ଦୁ ଇଟି ଛୁଆ अଛnି , ଛୁଆମାେନ ଟିକିଏ ବଡ଼
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େହଇଆସି େଲଣି । କି  ବାଘୁଣୀର ଆକାର େହବା ପାଇଁକି ଆହୁରି ବହୁତ ସମୟ अଛି ।
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େହଉଥିଲା। ବାଘମାନ*ର କାନ ବହୁତ ବଡ଼ ନୁ େହଁ । ହରି ଣ ବା अନ ତୃ ଣେଭାଜୀ
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ବାଘୁଣୀ ସବୁ େବେଳ ନି ଜ ଛୁଆ*ୁ ଏକୁ ଟିଆ ପାେଳ। ଏଥିପାଇଁ अନ ବାଘୁଣୀମାେନ

ଆ

ହ
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ସାହାଯ କରnି ନାହY। ବାପ ବାଘ କି ଛି ସାହାଯ କରି ବ ନାହY। ଛୁଆ ଦି ଟା ମା ପାଖକୁ
ଆହାନ ଇ-ପତି କା ସୂ ! ନି ଃଶୁ# ବି ତରଣ େହତୁ ଡା େଜାତି ପସାଦ ପ(ନାୟକ* +ାରା ପତି ,ି ତ ଓ ପକାଶି ତ
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ଆସି ଗେଲ। େସମାେନ ମା େଦହେର ଟିକିଏ ଘଷି େହେଲ। ମା’କୁ ଜଣା େଯ ଛୁଆମାନ*ୁ
ବହୁତ େଭାକ ଲାଗୁଛି। ଶୀଘ ଶି କାର କରିବାକୁ ପଡି ବ। ଏେଣ ଜwଲଟା ହାଲୁ କା
ଆଲୁ अେର ଉଜ¥ଳ େଦଖାଯାଉଛି । ମଝି େର ମଝି େର ଗଛ ଫା*େଦଇ ପରି ©ାର ଚC
କି ରଣ ତଳକୁ ଝରିପଡୁ ଛି । େସ ଛୁଆର ଘଷି େହବାଟା େଦଖିେଲ କି ଏ ଭଲଭାବେର
ଜାଣିପାରnା େଯ ଛୁଆ ମା’କୁ ଶି କାର କରି ବା ପାଇଁ अଳି କରୁଛି । ମା’ ଜାେଣ ଛୁଆ ଏେବ
ଶି କାର କରି ପାରି ବନି । ଏଣୁ ଛୁଆ ତା’ ମୁvକୁ ମା’ର େବକେର ପଥେମ ଘଷିଲା। ତା’ ପେର
ମା ମୁvେର ନି ଜର େଥାଡି ଘସି େହଲା। ପେର ମା ମୁvେର ନି ଜର ଗଳାକୁ ଲଗାଇ ଘଷି
େହଉଥିଲା। ମା’କୁ ବହୁତ େଗଲ କରୁଥିଲା। ମା’କୁ ଲାଗିଲା ଛୁଆ ଆଉ େଭାକ ସାଳି
ପାରୁନି । ତା’ପାଇଁ ଏେବ ଶି କାର କରିବା अତି ଆବଶକ। ଛୁଆ ଏେବ ଶି କାର କରି ବା
ପାଇଁ େଯାଗ େହାଇନି । େଦହେର ଆବଶକ ବଳ ନାହY। ଆଉ ଲୁ ଚି ଛପି ଯି ବାର କଳାଟା
ଏପଯn ଶି ଖିନି। ଏମତି ଛୁଆଟି େଗାଟିଏ ଦୁ ଇ ମି ନିଟରୁ ସାମାନ अଧି କ ସମୟ ମା ସହି ତ

ଆଉ ଧୀେରଧୀେର ଠି ଆ େହାଇଗଲା ।
େସପେଟ ଜwଲଟା ଏକ ପରୀ ରାଇଜେର ପରି ଣତ େହାଇଯାଇଥିଲା। ଏମି ତି
ରାତି େର ଜwଲ ନି ଜର ରୂପ ପରି ବ^ ନ କରିଦି ଏ। ଉପରୁ ଝରି ଆସୁଥାଏ ଆେଲାକର
ଧାରା, େଯମତି କି ପାଣି ଭଳି ଆେଲାକ ଫୁଆର ତେଳ କି ଏ ବୁ ହାଇ େଦଉଛି । ତେଳ ଥିବା

ତ
ିକ

ା

ଜଳୀୟ ବା} ସବୁ େସ ଆେଲାକକୁ ପତି ଫଳନ କରୁଛnି । ଫଳେର ଆେଲାକର େରଖା
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େଗଲ େହଲା ତାପେର ଆଗକୁ ଚାଲି ବାକୁ ଲାଗିଲା। ମା େପେଟଇପଡି ଛୁଆକୁ अନାଇଲା

ଇ
-ପ

ଭଲ ଭାବେର େଦଖାଯାଉଛି । କଳା ଜwଲ, କଳା ଗଛ ପଛ ପେଟ ଆଉ ଆଗେର

ଆ

ହ
ାନ

ଆେଲାକର ଧଳା େରଖା। େସ େରଖାସବୁ ଆସି ପାଣିେର ପଡି ଛି, ଲାଗୁଛି େଯମତି େଗାଟିଏ
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େଗାଟିଏ ଆେଲାକର ଜଳପପାତ ତି ଆରି େହାଇଯାଇଛି । େସଇ ଭିତେର ଶ¥ାସମୂଳଗୁଡିକ
ଉପରକୁ ମୁv େଟକି ଛି ଆଉ ଭିତରେଦଇ ପାଣି େବାହି ଆସୁଛି। ଲାଗୁଛି େଯମତି ଗଛଗୁଡିକ
କି ଏ େଯମି ତି କଳା ଧଳା କରି ଚି ତ ଆ*ି େଦଇଛି । େନସି େହଇଗଲା ପରି ଲାଗୁଛି, ଲାଗୁଛି
କି ଏ େଯମତି ଜwଲକୁ ତୂ ଳୀକାେର ଫୁଟାଇ ଚାଲି ଛି।
ଏମତି ଏକ ଜwଲେର ବାଘୁଣୀକୁ ଶି କାର କରିବାକୁ ପଡି ବ। ବାଘୁଣୀ ଭଲ ଭାବେର
ଏେଣେତେଣ ଲg କରୁଥିଲା। ହରି ଣମାେନ େକଉଁଠି ଥିେବ? ସବୁ ଯାଗାକୁ ଭଲ ଭାବେର
େଦଖି େନବା ଦରକାର। ବାଘୁଣୀ ଧୀେରଧୀେର ଜwଲ ଭି ତେର ଚାଲୁ ଥିଲା। ଛୁଆମାେନ
अବଶ ତା’ ପାଖେର ନଥିେଲ, ଟିକିଏ ଦୂ ରେର ଥିେଲ। ତା’ର େଦହ ଭଲ ଭାବେର
େଦଖାଯାଉଥିଲା। ମଝି େର ମଝି େର ଗଛ ଓଢାଳେର ଲୁ ଚି ଯାଉଥିଲା। େଦହର ରwଟା
ହାଲୁ କା ଜଣାପଡୁ ଥିଲା। ତା’ର ଶରୀରର ଗାଢ ବାଦାମି ଆଉଧଳା ରw ଏେବ େକମତି
ଝାପସା େହାଇଯାଇଥିଲା। ବାଘୁଣୀଟି ସତକତାର ସହ ପାଦ ପକାଇ କୂଳକୁ ଆସି ଲା।

ଭଳି ଠି ଆ େହାଇଗଲା। ଠି ଆ େହେଲ ଲାଗୁଥିଲା େଯମତି େଗାେଟ େଛାଟ ମା*ଡଟିଏ ଠି ଆ
େହାଇଛି । ଆକାର େଛାଟ େହତୁ ତା’ ମୁହଁଟି ଲaା ଶ¥ାସମୂଳ ପଯn ପହିପାରୁଥିଲା।
ଏସବୁ ଶ¥ାସମୂଳକୁ େଦଖିେଲ ଲାଗୁଥିଲା େଯମତି ସବୁ ଆେଡ େଛାଟ େଛାଟ ବjାମାନ
ବାହାରି ଆସି ଛି। ଏମତି କୁ ହାଯାଇପାେର ଖୁବ୍ େମାଟା େମାଟା ପାୟ ଫୁେଟ ଲaା େପନସି ଲ୍
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ସବୁ ମାଟିରୁ ବାହାରି ଆସି ଛି। ସବୁ ଆେଡ େପନସି ଲ୍। ଓଧଟି ପାଣିଆଡୁ କି ଛି ଠଉେରଇ
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କୂଳେର ଓଧଟିଏ ଶ¥ାସମୂଳ ଥିବା ଜwଲେର ବୁ ଲୁ ଥିଲା। କି ଛି ଶ¦ ଶୁଣି େସ ମଣିଷ

ଇ
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ପରି ଲାନି । େସପଟୁ କି ଛି ଚକ୍ଚକ୍ ଶh ଆସୁନଥିଲା। କି  କି ଛି ହାଲୁ କା ଶh। େସ ଜମି
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ଆଡକୁ ବୁ ଲି ପଡି ଲା। େସପେଟ ଜwଲ ଆଉ କି ଛି େଗାଟିଏ ଶ¦ अଛି । େକଉଁ ଶି କାରୀ ପଶୁ
ଆହାନ ଇ-ପତି କା ସୂ ! ନି ଃଶୁ# ବି ତରଣ େହତୁ ଡା େଜାତି ପସାଦ ପ(ନାୟକ* +ାରା ପତି ,ି ତ ଓ ପକାଶି ତ
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ନି ିତ ଭାବେର ଛପି ଛପି ଆସୁଛି। ଓଧ ଆଉ ଜwଲ ଆଡକୁ ଯି ବାପାଇଁ ଭାବି ଲା ନାହY।
ବୁ ଲି ପଡି ପାଣି ଆଡକୁ ଆସି ଗଲା| ତା’ର ଚାଲି ଟା ଏକ ଲaା େଛାଟ କୁ କୁ ରର ଚାଲି ଭଳି ।
ମୁvଟା ତଳକୁ େହଇଯାଇଥିଲା। େସ ପାଣି ଧାରକୁ ଆସି ଧି େର ପାଣିକୁ ଓହ@ ାଇପଡି ଲା। ଏ
ପାଣି ବଡ଼ ନି ରାପଦ। ଜwଲଟା ଶି କାରୀ ପଶୁେର ଭରି ଯାଇଛି । କି ଏ େକେତେବେଳ
ଆସି ଯିବ ଜଣାପଡି ବନି । ପାଣିେର ନି ରାପଦେର ଆଶୟ େନବାଟା ଭଲ। ଏଠି ପାଣିେର
ଓଧକୁ ଧରି ବା अସବ। େସ ଟିକିଏ ପହଁ ରିଯାଇ ପାଣି ଭି ତେର ବୁ ଡି ଗଲା। ଏକ େଛାଟ
ଚହଲା ଆଉ ପାଣି ପୁଣି ିର େହାଇଗଲା ।
ବାଘୁଣୀର ଗତି ସାମାନ େଜାର େହଲା। େସପେଟ ଏକ େଛାଟ ନାଳ ପେର
ହରି ଣମାେନ अଛnି । ହରି ଣମାନ*ର ଖୁରାର ଶ¦ ଜାଣି େହଉଥିଲା। ହରି ଣମାେନ ସତକ
େହଇଯାଇଛnି । କି ଛି ବି ପଦର ଆଶ*ା େବାଧହୁଏ କରୁଛnି । େସମାେନ ବାଘଣୀକୁ
େଦଖିନଥିେବ। କି  ହରି ଣମାନ*ର କାନ अତି ପତଳା। େବାଧହୁଏ କି ଛି ଶ¦

ଏକ ରୂେପଲି ଥାଳି ଭଳି େଦଖାଯାଉଥିଲା। େସଥିରୁ କି ଛି କି ଛି କoା ଉପରକୁ ଆସି
ଚମକୁ ଥିଲା। ତା’ ଭିତେର ବାଘୁଣୀଟି ଧୀର ପାଦେର ଆସୁଥିଲା। ବଡ଼ ଖସଡା ମାଟି।
ବାଘୁଣୀଟି ଖୁବ୍ ସାବଧାନର ସହ େଗାଡ ପକାଉଥାଏ। େଶଷେର ଟିକିଏ अଧି କା କାଦୁ ଆ
ଯାଗାକୁ ଆସି ଲା। େସଇଠୁ ଆଉ ଚାଲି କି ଯି ବା କ। େତଣୁ ବାଘୁଣୀଟି ହାଲୁ କା ପାଣି
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ଭିତରକୁ େଡଇଁପଡି ଲା, ପାଣିେର େଗାେଟ ଛପ୍କିନା ଶ¦ ଆଉ ବାଘୁଣୀଟି ପାଣି ଭିତେର
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ଶୁଣିଥିେବ। ଏପେଟ ବାଘୁଣୀଟି ଖୁବ୍ ସାବଧାନର ସହ ପାଣିପାଖକୁ ଆସୁଥିଲା। ତଳ କାଦୁ अ
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ଥିଲା।
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କମଶଃ-
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ଆତ*ବାଦୀ
ଘରଟା ସାରା କୃ ªେଭାଗ ବା ବାସୁମତୀ अରୁଆ ଚାଉଳର ବାସtା,
ଆଜି କାଲି ନୂ ଆ ନୂ ଆ ବଡଦାନା अରୁଆ ଚାଉଳ ସବୁ ବି ରିଆନୀ ପାଇଁ
ଆସୁଥିବା େବେଳ ପୁରୁଣା ବାସୁମତୀ କୃ ªେଭାଗ अରୁଆ ଚାଉଳର
ବାସtାେର ଘରଟା ମହମହ ବାସୁଛି ମନ େଯତି କି ଆଧାତିF କତାେର ପୁରି
ସୁନCା ମହାnି

ଉଠୁ ଥିଲା ହଠାତ ଆତ*େର ଭରି ଗଲା କାରଣ अରୁଆ ଚାଉଳ
ବତି େରକ ଶି ଆଳି ଆପତନୀ ନାମtୀ େନଉଳ ପରାଏ ଜ ମଧ ଟିେକ
ଏଇ ଭଳି ବାେସ ଆଉ ଯି ଏ, ଯାହା କଥା ବାକି ରହି ଲା େସ "ନାଗସାପ",
େସ କଥା ମନକୁ ଆସି ବାର अନ ଏକ କାରଣ ବି ଥିଲା େଯ ଏଇ ଦୁ ଇ

ଓ ଶି ହରଣେର ସତକତା अବଲaନ କରି ଚାରି ଆେଡ ସତକ ଦୃ ି
ନି େgପ କରି ଧଆ
ୂ େପାଛା କରୁ କରୁ ମେନ ପଡୁ ଥିଲା ତଳଘେର
ଥିଲାେବଳ କଥାଟିଏ l
େସଦି ନ ସତକୁ ସତ ନାଗସାପଟିଏ ପଶି ଆସି ଥିଲା ଆଗପଟ ଘରର
ମୁଖ ଦୁ ଆର ବାେଟ େଲାେକ େଘରି ଯି ବା ଫଳେର ଆଉ ରା`ା ନପାଇ
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ପଛକୁ अଥାତ ଘରମଁୁ ହା େହଲା ଜଗି ରହି ଉମi େଫାନ କରି
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ଦି ନ ଧରି ଉମi*ୁ ସବୁ ଆେଡ ନାଗସାପର ପତି ଛବି ଦି ଶୁଥିଲା, ତ ଆତ*

ଆ

ହ
ାନ

େସtକେହଲପର ସାହାଯେର ସ¥ାମୀ ଭବାନୀ ବାବୁ * ସହାୟତାେର, ସାପ
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ଧରା େହଇସାରି ବା ପେର ସ¥ାମୀ ମୁvେର ହାତ େଦଇ ବସି ଗେଲ, ଶି ବ* ପାଖେର କି ଛି
ଯାଚା ରହି ଯାଇଥିବାର अନୁ ସxାନ କରି ଜାଣି ବ` େହାଇପଡି , ସବୁ ଯାଚା ପର
ୂ ଣ
କରି ଆଶ¥` େହାଇ କହି ଥିେଲ, ଶି ବଶ*ର* ଯାଚା ଭୁ ଲି ଯିବା ଫଳେର ପଭୁ େଭାଳାନାଥ
ଆତ*ବାଦୀ େପରଣ କେଲ, କଥାଟା ଉଭୟ ହାସରସ ତଥା ଭୟଭୀତ ଭି ତେର େଶଷ
େହାଇଥିେଲ ମଧ, ଆଜି େସହି କଥା ମେନ ପଡି େଦହ ଶୀରଶି େରଇ ଉଠି ଲା ଉମi *ର, ତ
େକେତ ଠାକୁ ର ଠାକୁ ରାଣୀ ଓ ଶି ବ ଶ*ର* େ`ାତ ପଠନ କରି ବି ଶ¥କମା* ପଜ
ୂ ା ପାଇଁ
ଲାଗିପଡ଼ି େଲ ଓ ପଜ
ୂ ା ସାରି ଉଠୁ ଛnି  ହଠାତ େଗାଡ଼କୁ ନାଗସାପ କାମୁଡ଼ିେଦବାର
अନୁ ଭବେର ଆତ*ିତ େହାଇ େଦଖି ଲା େବଳକୁ କା¬ରୁ କାେଲvର ଖସି େଗାଡ଼ ପାେଖ
ପଡି ଛି ଓ ଉେଠଇ ଆଣି ହତବa େହଉ େହଉ ଜାଣିେଲ ପଭୁ * କି ଲୀଳା, ଆଜି ସଂକାnି
େବାଲି କି ଭୁ ଲି ଯାଇଥିବାରୁ େବାେଧ, ଯା େହଉ ପଭୁ * କୃ ପା େଯ ତା* ପରିବାର ସହ
ରହି ଛି, ଆସ `ି େର ପୁଣି େଭାଗ ସଜାଡୁ ଥିେଲ ଶି ବ ମCିରକୁ l
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ସୁନCା ମହାnି

ଆ
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ସାgୀେଗାପାଳ, ପୁରୀ
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ବାମନର େକାଠା
ଦଶବଷ େହଲାଣି ରାମ ବାବୁ ଓ ତା* ପରି ବାର ତା* ବଂଶର
ପବ
ରାମବାବୁ * େଜେଜବାପା* େଜେଜବାପା ଏକ ଦୁ ଇମହଲା
ୂ ଜ

େକାଠା ଗଢି ଥିେଲ। େସ େସହି ଘର ଛାଡ଼ି अନ ାନେର ତା*ର
ପରି ବାର ରହୁଛnି । ଶତା¦ୀ ଶତା¦ୀର େସଇ ପୁରୁଣା ଦୁ ଇ ମହଲାଟା
ତି ନାଥ ନCୀ

ଆଜି େଯପରି ଐତି ହେର ପରି ପ!
ୂ  । ନି ଶା ରାତି େହଉ କି ଦି ନ
ଦି ପହର ସବୁ େବେଳ ତା ଭିତେର ଶୁଭୁଥାଏ ହୁ ହୁ ଶ¦। ଏଇ ଶ¦ଟି ବି
େବଶି ଦି ନ ନୁ େହଁ ବାବୁ ଘର ଛାଡି ବାର ଦୁ ଇ ବଷ ପବ
ୂ ର
 ୁ ଏ ଶ¦ ଶୁଭିବା
ଆର େହାଇଥିଲା। େକାଠାଟି ମଧ अିର ନି ଳ ଓ ଶନ
ୂ ସାନ

ବାବୁ ନୂ ଆ ଘେର ରହି ବା ଠାରୁ ପାୟ ଆଜକୁ ଦୁ ଇ ମାସ େହଲାଣି।
ସବୁ ଦି ନ ରାତି େର େସ େଦଖୁଥାnି େସଇ ଶ¦ର ସ ରର ସ ପt। ନା
ରାତି େର ନି ଦ ହୁଏ ନା େସ ଶ¦ର ଭୟରୁ ମୁି ମି େଳ। େସଇଥିପାଇଁ େସ
େକାଠା ଛାଡି ନୂ ଆ େକାଠା ନି ମା ଣ କରି ରହି ଥିେଲ। େହେଲ େସ
ବାମନା ତା*ୁ ଛାଡି ଲା ନାହY। ଦି ପହର ପବ
ୂ ର
 ୁ େସ ଦି େନ ଦୁ ଇ ଜଣ
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ଗୁଣିଆକୁ େନଇ ପୟ ୧୧ଟା େବଳକୁ େସଇ ାନେର ପହି ିେଲ।
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ାନେର ଥାଏ। ଖାଲି ଶୁଭୁଥାଏ ହୁ ହୁ ।

ଆ
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ପହିଲା େବଳକୁ େସ ହୁ ହୁ ଶ¦ ନାହY ବତମାନ ହଁ ା ହଁ ା ମଁୁ ମଁୁ
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ଶୁଭୁଥାଏ। େସ ଦୁ ଇ ଜଣ ଗୁଣିଆ େସସବୁ କୁ େଦଖି ତା*ର କାଯ ପେୟାଗ କେଲ ।
େସଥିରୁ ଜଣା ପଡ଼ି ଲା େଯ େସ େକାଠାର ଉପର ମହଲାେର େଗାଟିଏ ବସନା ଭୂ ତ
ରହୁଛି । େସ େହଉଛି ବାବୁ *ର ଜେଣ ସକୀୟ। େହେଲ େସ ତାର ପରି ଚୟ
େଦଉନାହY। େକବଳ େସ କହୁଛି ମଁୁ େମାର ଏ େକାଠା ମଁୁ ମୁି ଚାେହଁ ହା ହା ହା .....।
ତାର ମୁିେର େସ କ'ଣ ଚାେହଁ ପଚାରିବି ରୁ େକବଳ ଶୁେଭ ମଁୁ ମଁୁ ମୁି ଚାେହଁ ହି ହା ହା
ହା......। େତଣୁ ତାକୁ ମୁି େଦବା ପାଇଁ ଏକ ଝାସ େଦବା ଦରକାର। ତା ପେର ଏହି
ବମନା ଛାଡି ଚାଲି ଯିବ। ଏଥିପାଇଁ ବାବୁ ସମୟ ଧାଯ କେଲ। େହେଲ ଏହା ନି ଶା ରାତି ର
ଠି କ୍ ମଧମ ସମୟେର କରିବା ଦରକାର। ଆଉ େସଇ ସମୟେର अଧି କ ଭିତ େହବାର
ଆଶଂକା ରହି ଛି।
େତଣୁ अଧି କ ଗୁଣିଆ*ୁ େନଇ େସ ଝାସର ଆେୟାଜନ କରି ବା ଆବଶକ। େତଣୁ
ଧାଯ ସମୟେର ଛअ ଜଣ ଗୁଣିଆକୁ େନଇ ବାବା ଓ ତା* ପୁअମାେନ ନି ଶାର ରାତି େର

କୁ vେର ଗୁଣିଆ େଯତ ଥର ଝାସ େଦଉଥାଏ ବମନା େସେତ େଯାରେର ହଁ ା ହଁ ା..... ଶ¦
କରୁଥାଏ। अଧ ଘoାଏ ପେର ହଁ ା ହଁ ା ଶ¦ ସହ ଉ ଉ ଉ ..... ଶ¦ ଶୁଭିଲା ।
ଚାହଁୁ ଚାହଁୁ ରାତି େଗାଟିଏ ଦୁ ଇଟା େବଳକୁ ଶ¦ ଆଉ ଶୁଣିଲା ନାହY। େତଣୁ ଗୁଣିଆ
କହି େଲ େସ ମୁି ପାଇଯାଇଛି । େତଣୁ େସ ବାବୁ *ର ଶତା¦ୀ ଶତା¦ୀର ବଂଶର ଏକ
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କି ^ୀ ଛାଡି ଚାଲି ଗଲା। େହେଲ ପୁଣି ଦୁ ଇ ମାସ ପେର େସଇ ପରି ହଁ ା ହଁ ା ହଁ ା ଶ¦
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ବାମନାର ହା ହା ମଁୁ ମୁି ଚାେହଁ ଶ¦ ଭିତେର ଭୟଭିତ अବାେର ଝାସ ଆର ହୁଏ।
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ଶୁଭିଲା। କାହYକି ନା େସଇ େକାଠାଟା ବାମନାର େହାଇଗଲା।।
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େଦଉଳି ପୁଘoା, ଜେଳଶର, ବାେଲଶର, ୮୧୧୮୦୪୦୩୯୦
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ଥୁoା ଆaଗଛର ଦୁଃଖ
ଏକ ଗାମେର ଏକ ବାଳକ ରହୁଥିଲା। େସ ସବୁ ଦି ନ ଯାଇ କି ଛି
ଦୂ ରେର ଥିବା ଆa ଗଛ ପାଖକୁ ଯାଏ। େସଇ ଗଛେର ଚଢି ଆa
ଖାଏ। ଡାଳରୁ ଡାଳକୁ ଯାଇ େସ ଖୁବ ଆନCେର େଖେଳ। ତାହାର
େଖଳ େଦଖି ଆa ଗଛଟି ମଧ ଖୁବ ଖୁସି अନୁ ଭବ କେର। ପି ଲାଟି
କି ଷାନ ମହାକୁ ର

େଖଳି େଖଳି ହାଲି ଆ େହଇଗେଲ େସ ବୃ gତେଳ ଶୀତଳ ଛାଇେର
େଶାଇଯାଏ। ଗଛର ପତ ହଲି ମୃଦୁ ପବନ େଦବାରୁ ତାକୁ ଖୁବ ସୁCର
ନି ଦା େଦବା ସହ ତାର ମୁv ଗଛ େଚର ଉପେର ରେହ ।
ଏହି ପରି अେନକ ଦି ନ ବି ତିଗଲା। ତାପେର ପି ଲାଟି ଗଛ ପାଖକୁ

ପଚାରିଲା କଣ େହଲା ଆଉ ସବୁ ଦି େନ ଆସୁନୁ? ମଁୁ େତା ବାଟ େଦେଖ
ସବୁ ଦି େନ।
ପି ଲାଟି ଉ^ର େଦଲା
“େମାର ଆଉ େଖଳି ବାର ବୟସ ନାହY। ଏେବ ପଢି ବାକୁ ଯାଉଛି ।
େହେଲ 8ୁଲ ଫିଜ େଦବାକୁ େମାର ପଇସା ନାହY ଆଜି ”
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ଆaଗଛ କହି ଲା, “େସଥିପାଇଁ ଏେତ ଚି nା କାହYକି। େମା
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ଆଉ ସବୁ ଦି େନ ଆସି ଲା ନାହY। େକେବ େକମି ତି ଆେସ। ଗଛଟି ତାକୁ

ଆ

ହ
ାନ

େଦହେର େଯେତ ଆa ଫଳି ଛି ସବୁ େତାଳି କି େନଇଯାअ। ବଜାରେର
ଆହାନ ଇ-ପତି କା ସୂ ! ନି ଃଶୁ# ବି ତରଣ େହତୁ ଡା େଜାତି ପସାଦ ପ(ନାୟକ* +ାରା ପତି ,ି ତ ଓ ପକାଶି ତ
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ବି କିେଲ ପଇସା ମି ଳିବ, ଫିଜ ଆଉ ବହି ପତ କି ଣିବୁ”
ପି ଲାଟି ସବୁ ଆa େତାଳି କି େନଇଗଲା। କି  ତା ପେର େସ ଆଉ ଆସି ଲା ନାହY।
ଗଛଟି ତାକୁ ସବୁ ଦି େନ अେପgା କେର। ହତାଶ ହୁଏ। ଏହି ପରି ବହୁତ ବଷ ବି ତିଗଲା
ପେର ହଠାତ ଦି େନ ଯୁବକ େସଇ ଗଛ ପାଖକୁ ଆସି ଲା। େସ କହି ଲା, “େମାେତ ଚି ହt ି
ପାରୁଛ? ମଁୁ େସହି ବାଳକ ଯି ଏ ସବୁ ଦି େନ ଆସୁଥିଲି। ତୁ ମ ଫଳ ଖାଉଥିଲି। ତୁ ମ ସହ
େଖଳୁ ଥିଲି। ଏେବ ମଁୁ ଚାକି ରୀ କଲି ଣି। େମାର ବାହାଘର ବି େହଲାଣି। େତେବ େଗାଟିଏ
ଦୁ ଃଖ। େମାର ଘରଟିଏ ଦରକାର। େସଥିପାଇଁ ପଇସା ନାହY।”
ଆa ଗଛ ଏେତ ଦି ନ ପେର ତାର ପି ୟ ପି ଲାକୁ େଦଖି ଖୁବ ଖୁସି େହଇ କହି ଲା,
“ଏଥିପାଇଁ ଚି nା କାହYକି। ତୁ େମାର ସବୁ ଡାଳ କାଟିକି େନଇଯା ତାକୁ ବି କି ଘର
ବେନଇବୁ ।”
ଯୁବକଟି ମହା ଆନCେର କି ଛି ନ ଭାବି ସବୁ ଡାଳ କାଟିକି େନଇଗଲା। ତା ପେର

ନାହY। ଫଳ ଓ ଛାଇ ନ େଦଉଥିବା ଗଛକୁ ଆଉ କି ଏ କାହYକି अେନଇବ। ଏପରି କି ପgୀ
ମାେନ ତା ଡ଼ାଳେର େଯଉଁ ବସୁଥିେଲ େସମାେନ ବି अନ ଗଛ େଖାଜି ଚାଲି ଗେଲ। ଯୁବକ
ଟି ମଧ ଆଉ ଆସି ଲା ନାହY। ମନ ଦୁ ଖ କରି ଆa ଗଛଟି ନି ସw େହଇକି କାCି କାCି ଦି ନ
ଗେଡଇଲା।
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ବହୁତ ବଷ ଏପରି ଗଲା ପେର ଏକ ବୃ y ଗଛ ନି କଟକୁ ଆସି ତାର ଗvିକୁ କୁ େ®ଇ
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ଆa ଗଛଟି ପୁରା ଥୁoା ଛି ଡା େହଇ ରହି ଲା। ତା ଆଡ଼କୁ ଆଉ େକହି अେନଇେଲ ବି
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ଧରି ଖୁବ କାCିଲା ଆଉ କହି ଲା, “ତୁ େମ େମାେତ ଚି ହt ି ପାରୁନଥିବ। ମଁୁ େସଇପି ଲା ଯି ଏ
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ତୁ ମ ସଂେଗ ସବୁ ଦି େନ େଖଳୁ ଥିଲା। ତୁ େମ ତୁ ମ ଫଳ ସବୁ େଦଇ ତାକୁ ପଢି ବାେର
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ସାହାଯ କଲ। ମଁୁ େସଇ अକୃ ତ ଯୁବକ ଯି ଏ ଆସି ତୁ ମର ସବୁ ଡାଳ କାଟି େନଇଗଲା
ନି େଜ ଘର ବେନଇବ େବାଲି ।”
ଆaଗଛ ତଥାପି ଖୁସି େହଲା ଆଉ କହି ଲା, “ତୁ େମାେତ ମେନ ପେକଇଛୁ େସତି କି
େମା ପାଇଁ ଯେଥ,। କି  େମାର ତ ଏେବ ଆଉ କି ଛି ବି ମୂଲବାନ ନାହY େତାେତ େଦବା
ପାଇଁ।”
ବୃ yଟି ଆେବଗେର କହି ଲା, “ନା, ନା େସମି ତି ଆଉ କୁ ହନି । ମଁୁ ଆଜି କି ଛି େନବାକୁ
ଆସି ନାହY। ଆସି ଛି େଦବାକୁ । ତୁ ମ ଋଣ ତ ଜୀବନେର ସୁଝି ପାରି ବିନି। େମାର ଭୁ ଲ ମଁୁ
ବୁ ଝି ପାରି ଛି େତେବ ସବୁ ଦି ନ ତୁ ମ ପାେଖ ରହି ବି। ତୁ ମ ଯତt େନବି ।”
ଏହା କହି ବୃ y ଗଛକୁ ଜାବୁ ଡି ଧରି ଲା। ଗଛଟି ମଧ ତାର ପି ୟ ବଂଧୁକୁ ପାଇ
ଆନCାଶ ଗେଡଇଲା। ଖୁସି େହବାରୁ ଆଉ ବୃ yର ଯତt ପାଇବାରୁ ବୃ gେର ପୁଣି ନୂ ତନ
ଡାଳ ବାହାରି ଜୀବn େହଲା। ଉଭେୟ ଖୁସିେର ରହି େଲ।

ସବୁ କି ଛି େଦଇ ଦି अnି । େତେବ ବାyକ ଆସି ଗେଲ, େସମାେନ ଦୁ ବଳ େହଇଗେଲ, ନି ଶ¥
େହଇଗେଲ ତା*ୁ ଆମ ପରି େକେତକ ଛାଡି ଦି अnି ଏକାକୀ କରି , ଝୁ ରୁଥାnି େସମାେନ
ଆମକୁ , ଆମରି ହି ମwଳ ମାନସୁ ଥାଆnି , ନି େଜ ପେଛ ଥୁoା ରହି କି ମଧ।
ତା* ପାଖକୁ ଯି ବା, ତା*ୁ କୁ େ®ଇକି ଧରି ବା, ତା* େସବା କରି ବା। ଏହି କାମ
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କର ସମେ`। େଦଖିେବ େସମାେନ େକେତ ଖୁସିର ହସ ହସି େବ। ମୁା ଝରି ବ। ପୁଣି
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ବଂଧୁ , ବାxବୀମାେନ େସଇ ଆaଗଛ ହଉଛି ପି ତା ମାତା। େସମାେନ ଆମ ପାଇଁ
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େସମାେନ ସୁଖୀ ଜୀବନ ବି େତଇେବ େଶଷ ଯାଏ।
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ନୂ ଆଁପାଲି, ବୀରମହାରାଜପୁର, େସାନପୁର
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ମାଆର ମମତା
ରତି କାn େବୖ ଦିକ ରୀତି େର େଲାଟସକୁ ବାହା େହଇଥିେଲ।
ଚାହଁୁ ଚାହଁୁ ପା ବଷ ବି ତିଗଲା ଦୁ ଇଜଣ* ମନ ଓ େଦହ ମି ଳନେର।
ଦୁ ଇଟି ପgୀର ଥo ଘଷାଘଷି େହଲାପରି େସମାନ*ର େପମ ଥିଲା
ଆବି ଳତା ବି ହୀନ। ଶାଶ¥ତ େପମେର ଉବୁ ଟୁ ବୁ ଦୁ େହଁ । ମନେର କି 
କୁ qବି ହାରୀ ସାହୁ
अବେସାସ ପହଁ ରୁଥିଲା ସବୁ େବେଳ। ଦୁ ଃଖ, अବସାଦର କଳାହାvିଆ

େମଘ

ଉତୁ ରି

ପଡ଼ୁଥିଲା

ମୁv

ଉପେର।

େକାଳେର

ଛୁଆଟିଏ

େଖଳାଇବାର अଧୁରା ସ¥ପt େଦଖୁଥିେଲ େସମାେନ। ସାଇପେଡ଼ାଶୀ*ୁ
ମୁହଁ େଦେଖଇ ଚାଲି ବାର ବାଟ ଆବୁ ଡା ଖାବୁ ଡା େହଇଥିଲା। ରତି କାn

ଦୀଘ ପାବଷର

ରତି କୀଡାେର

ଭାଗ

େନଇ

ଚାିଆନ

େହଇ

ପାରି େଲନି । େଦାଷ ରହି ଲା େକାଉଠି । अସଳି ତ ମନେର େଲାଟସକୁ
ଛାଡ଼ି ଚାଲି ଗେଲ अx ଉପତକାକୁ । ଏକ ସାବ ଆଶାେର। अଚି ହtା
ତରୁଣୀ ସହ ବାସା ବାxି अେନକ ଉଜାଗର ରାତି ବି ତାଇେଲ।
େଫରି ବାର ବାଟ ଭୁ ଲି ଗେଲ। ଭୁ ଲି ଗେଲ ପତt ୀ େଲାଟସକୁ ।

ଇ
-ପ

ତ
ିକ

ା

େଲାଟସର ମୁv ଉପେର େଖାଲା ଆକାଶ ଗଭi ଣୀ ଗାଈର ପହtା
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କି  ରତି ପି ୟ। େହେଲ ରତି କୀଡ଼ାେର େସ ହାରି ଯାଇଛnି େକମି ତି।
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ପରି ଝୁ ଲି ରହି ଛି। ଳ ଭାଗେର େଚାରାବାଲି ପରି ପାଦ ତଳର ମାଟି।
ଆହାନ ଇ-ପତି କା ସୂ ! ନି ଃଶୁ# ବି ତରଣ େହତୁ ଡା େଜାତି ପସାଦ ପ(ନାୟକ* +ାରା ପତି ,ି ତ ଓ ପକାଶି ତ
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ଚାରି ପେଟ କାକଟସର କoା अ(ହାସ କରୁଛି । ନି ଃସnାନ େସ। अେନକଗୁଡ଼ିଏ ପଶtକୁ
ମୁvେର ସାଇତି ଦି େନ ବାହାରି ଗେଲ अନାଥ ଆଶମ ଆେଡ଼। େସ ଆଶମକୁ ଆସି ଛnି
ବହୁବାର। ମାତୃ ତ¥ର ମନ େନଇ େବସାହାରା ପି ଲାମାନ*ୁ

ସାହାଯ- ସହେଯାଗ

ବାଢ଼ି ଛnି । अନାଥ ଆଶମର ମାଲି କ ଶୁେଭCୁ ବାବୁ େଲାଟସ*ର ଏ ଆତFୀୟତାେର ଖୁସି
େହାଇ କହି ଦିअnି - ସତେର େଲାଟସ ମାମ୍, ଆପଣ* ବା|ଲ ମମତା ଯୁେଗ ଯୁେଗ अମର
େହଇରହି ବ। ମା'ପଣିଆକୁ େକାଟି ଦvବତ। ଆପଣ* ଚାଲି ଚଳନ, ଆଚରଣ ତଥା ଆତF
ସମୀgାରୁ ଜଣାପଡ଼ୁଛି କି ଛି େଗାେଟ ହେଜଇ େଦଇଛnି । ପାଇବାର ସାବନାକୁ େଖାଜି
େଖାଜି ହତାଶ େହଇପଡ଼ୁଛnି । ଆପଣ େଯ ନି ରବତାେର ଏକାକୀ ଏ ପି ଲାମାନ* ସହ
େଦା`ି କରୁଛnି ବୁ ଝି ପାରୁନି ମଁୁ । ଆପଣ* ସ ାମୀ ନାହାnି କି ?
େଭଁ...େଭଁ କାCିେଲ େଲାଟସ୍। ଧାରା ଶାବଣର ବାରି େବାହି ଗଲା ଚି ବୁକ ଉପେର।
େକଉଁ ପକାେର ଉ^ର ରଖିେବ େଲାଟସ୍, ନି ରବି ଗେଲ େକଇ ମୁହୂ^ ପାଇଁ।

ଗୁଲୁଗୁଲୁ କଥା କହୁଥିବା, ମ`ିେର େଖଳୁ ଥୁବା ତି ନି ଚାରି ବଷର ଛୁଆ ଉପେର ନଜର
ପକାଇେଲ େଲାଟସ୍। ସତେର ସୁCର େହଇଛି । ଗୁଲୁଗୁଲିଆ େଚେହରା ଠି କ୍ େତାଫା ଜହt
ଆଲୁ अ ପରି। ଓଠ ଉପର କଳାଜାଇ େବଶ୍ ମାନୁ ଛି । ଏ ଛୁଆର ବାପା ମା ଛାଡ଼ି େଦଇ
କୁ ଆେଡ଼ ଚାଲି ଗେଲ? ଇଏ କ'ଣ अେବୖ ଧ ସnାନ! ଯାହା େହଉନା କାହYକି ତରଳି ଗଲା

ତ
ିକ

ା

େଗାେଟ ମା' ର ହୃଦୟ। ଛାତି ର କାନଭାସେର ଆ*ି େହଇଗଲା ମମତାର ଚାରୁ
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ବୁ ଝି ପାରି େଲ ଶୁେଭCୁ ବାବୁ ।

ଇ
-ପ

ଚି ତକଳା। ନି ଃସnାନ େହବାେର େକେତ େଯ ଯ¡ଣାଦାୟକ, େସ अେw ନି େଭଇଛnି ପା

ଆ

ହ
ାନ

ବଷ େହଲା। ସ¥ାମୀ*ୁ ନି ଜ େଖାଲା େଦହ- ମନକୁ ସଂପ!
ୂ  अଜାଡ଼ି େଦଲାପେର ବି େସ
ଆହାନ ଇ-ପତି କା ସୂ ! ନି ଃଶୁ# ବି ତରଣ େହତୁ ଡା େଜାତି ପସାଦ ପ(ନାୟକ* +ାରା ପତି ,ି ତ ଓ ପକାଶି ତ
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ଆଜି େବସାହାରା। ମା' େହବାର େସୖ ାଭାଗରୁ ବିତା େହାଇ अନାେଲାଚି ତ ଗୃହିଣୀ
ପାଲଟିଯାଇଛnି ।
ଶୁେଭCୁ ବାବୁ * ସହ ପରାମଶ କରି ବା ପେର ଆେCାଳି ତ ମନଟି ହାଲକା େହଲା
େଲାଟସ*ର। ଛୁଆଟିକୁ େକାେଳଇେନେଲ ଶyାେର। ଘରକୁ ଆଣିେଲ ଭାବ ବି େଭାର
ପଣେର। ଶନ
ୂ  ଘରଟି ହସି ଉଠି ଲା। ମାତୃ ତ¥ ବି ମହକି ଗଲା।
ଓଃ କି ଶାnି ! ସତେର ଏଇଟା ହY ଜୀବନ। ଏଇଟା ହଁ ସଂସାର।
ଛୁଆଟିର ନଁା ରଖିେଲ େଜମସ୍। ସେତ अବା ମଣିକାନ େଯାଗ। େକାଳେର ଛୁଆଟି
ଖିଲିଖିଲି ହସି ଲା। ନାଚି ଲା େଥଇ େଥଇ। ବୁ ଲି ଲା ମଜାେର, ଆନC ଉଲ@ ାସେର। अନାଥ
ଆଶମର अେnବାସୀ* ଆଦରଠୁ ଆହୁରି अଧି କା େସtହ ପାଇଲା େଜମସ୍।
େଲାଟସ ଜନିF ତ ପୁअଠୁ अଧି କ େସtହ େଦେଲ ଠି କ୍ ଯେଶାଦା ମା' ପରି । ପାଠ ପେଢ଼ଇ
ଉ~ ଶି gିତ କେଲ େଜମସକୁ । ସମାଜେର ମଣିଷ ପରି ପରି ଚୟ କରାଇେଲ। ଭୁ ଲି ଗେଲ

ପାଇ ଶନ
ୂ  େକାଳେର େଗଲ କରି େଦେଲ अେହତୁ କ ଭାବେର। କାରଣ େସ ଜେଣ ମା ..।
େଜମସ୍ ବଡ଼ େହଇଯାଇଛି । ନି ଜ େଗାଡ଼େର ଠି ଆ େହବାର େସୖ ାଭାଗ ଲଭି ଛି ।
ମାଆର ଆଖୁରୁ ଲୁ ହ ଶୁଖିଯାଇଛି । ପୁଣି ଝଲସି ଉଠି ଛି େଲାଟସ ପରି ମୁହଁ। ବି ଛୁରି ଯାଇଛି
ବାସ।

ତ
ିକ

ା

ହାଇଦାବାଦର ଏକ ପତି ,ିତ ଘେରାଇ କାନୀର େମକାନି କାଲ ଇqନି ୟର
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अଧୁରା अତୀତ। ସ¥ାମୀ* ସହ ସି ନା େଦହର େଭାକ େମoାଉଥିେଲ, ଏେବ ପୁତ େଜମସକୁ

ଇ
-ପ

େଜମସ। େମାଟା अ*ର ଦରମା। ଖାତି ର ଉପେର ଖାତି ର। ସବକନି , ଏକଜି କୁଟିଭ

ଆ

ହ
ାନ

ମାେନଜର। େବେଳ େବେଳ ମାଆ*ୁ େନଇଯାଏ ହାଇଦାବାଦ େଜମସ୍। ବwଳାେର
ଆହାନ ଇ-ପତି କା ସୂ ! ନି ଃଶୁ# ବି ତରଣ େହତୁ ଡା େଜାତି ପସାଦ ପ(ନାୟକ* +ାରା ପତି ,ି ତ ଓ ପକାଶି ତ
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ମାକୁ ରଖି େସବା ଯତt କେର। ସହର ସାରା ବୁ ଲାଏ। ଦୁ ଃଖିଲା ମନକୁ ହାଲକା କରିଦି ଏ।
କାରଣ ମା’ର ମମତା ହY ହୀରା ଠାରୁ अଧି କ ମୂଲବାନ।
େଲାଟସ ପୁअ ପାଖେର ସ¯ାn େଶଣୀୟ ସମୟ ବି ତାnି । अଭାବ େଦଖିପାରnି ନି
େକେବ। େସ अନୁ ଭବି ଛnି ପୁअ େଜମସ ଆଜି ନି ଜ ସ¥ାବଲaୀ େହାଇପାରି ଛି। କି ଛି ଦି ନ
ରହି ପୁଣି େଫରି ଆସnି ନି ଜ ଗଁାକୁ । େଯାଉଠି ତା*ର ବାସଗୃହ। ସି େମo୍ ଚଟାଣ।
େଛାଟ ବଗିଚା। ଫୁଲ ଫଳର ବଗିଚା। ମହୁମାଛି ର େଖଳଘର ଏ ସବୁ ଜ ବଗିଚା।
ଜୀବନର ବହୁମୂଲ ସମୟ ବି ତିଥିବା अନାଥ ଆଶମ ।
ବି ଲେର ଚଷା ପୁअର ମନମତାଣିଆ ଗୀତ, ଧାନକଟାର େରାଷଣୀ, ତାଳଗଛ ଡାଳେର
ଝୁଲୁ ଥିବା ବାଇଚେଢ଼ଇର ବସା ବହୁତ ଆନC ଦି ଏ। ନଦୀକୁ ଗାେଧଇଗଲାେବଳକୁ ଦି
ପାଖେର ଫସଲ ପଦର, େତvାେର ପାଣି ବୁ ହାଇବାର ଦୃ ଶ ବି େମାହି ତ କେର େଲାଟସକୁ ।
ସତେର ହାଇଦାବାଦ ସହରର ପଯ ଗହଳି ରୁ ମୁିମି ଳିଛି ।

ସାgାତ ହୁଏ ଶାମଳୀ ଗୁା। ଉ^ରପେଦଶେର ଶାମଳୀର ଘର। अଚଳାଚଳ ସ^ି
ଥିବା ମାଲି କର ଝି अ ଶାମଳୀ। ସୁCରୀ ନ େହେଲ ବି ଉ~ ଶି gିତା। େଦହେର ଉମiଭରା
େଯୖ ାବନ। େଜମସ କାନୀେର େମକାନି କାଲ ବାର େକାଡi େନଟର। ଦରମାେର ବି
ବି େଶଷ ଫରକ ନାହY େଜମସର ଦରମା ସହ। ନି ରୀହ ଝି अଟି ପରି ଜଣାପେଡ଼ େସ।
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ା

ଆଖିର ଚାହଁ ାଣି ଓ କଥା କହି ବା େଶୖ ଳୀ ନି ଆରା। େଦହଟିକୁ अଧା ଫୁwୁଳା କରି େଜମସର
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ସମୟର ଚକ ଘୂରିବୁ େଲ ଶଗଡ଼ର ଚକ ପରି । ସମୟାନୁ କେମ େଜମସ ସହ େଦଖା

ଇ
-ପ

ମନ କି ଣିେନଇଛି । ଆଖି ଚାହଁ ାଣିରୁ ଲି ଭିଂଟୁ େଗଦରର ପ¬ା ବାଛି େନଇଥିେଲ ଦୁ େହଁ ।

ଆ

ହ
ାନ

ଦୀଘ ଚାରିବଷର େରାମାoିକ ସି ନକୁ ପାେଥୟ କରି ସମୟ ବି ତାଇେଦେଲ। ରାେମାଜୀ
ଆହାନ ଇ-ପତି କା ସୂ ! ନି ଃଶୁ# ବି ତରଣ େହତୁ ଡା େଜାତି ପସାଦ ପ(ନାୟକ* +ାରା ପତି ,ି ତ ଓ ପକାଶି ତ
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ଫିଲF ସି ଟି େହଉ अବା େଗାଲକୁ vା, ଚାରମି ନାର ସବୁ ଠି େସମାେନ ରଚି ଥିେଲ େପମ
ଆଖ୍ଡ଼ା। ସାମାଜି କ ଭୟଭାnି ରୁ अେନକ ଦୂ ରେର। ପାରିବାରି କ କଟକଣାରୁ ନି `ାର
ପାଇଛnି अନାୟସେର। କାନୀ େଗାଟିଏ ମାତ ପଦବୀ अଲଗା। େଦଶ ଜାତି ବି अଲଗା।
କି  ମନ ଏକ େଦହର ର ବି ଏକ।
େଜମସ ପେପାଜ କେଲ ଶାମଳୀକୁ । ପେର ପେର ଦୁ ହY* ଭିତେର ବି ବାହ କାଯ
ସଂପାଦି ତ େହଇଥିଲା ହାଇଦାବାଦର ଏକ େଦବୀ ମCିରେର। େକବଳ ଫୁଲମାଳ ଓ ପଜ
ୂ କ
ସାgୀ ଥିେଲ ବାହାଘରର। ଓଡି ଶା ବାସୀ େଜମସ୍ ଗରିବ େହେଲ େହଁ ସୁCର, ସୁଠାମ
େଚେହରା ଥିବା ଶାn, ସରଳ, ଭଦ ମଣିଷ ଜେଣ। ପରି ବାର କହି େଲ େକବଳ ତା ମା।
ଆଦଶ ସୁଗୃହିଣୀ ଓ େଭରି େକୟାରି ଂ। अନାଥ ଆଶମ ସହ ଗଭୀର ସଂପୃି ରହି ଛି ତା
ମାଆର।
ବାହାଘର ସମାି ପେର ଘରବାହୁଡ଼ା େଜମସ ମନେର अସଜଡ଼ା କନ। େକମି ତି

ପହିଲା େଜମସ୍। ସାଥୀେର ଶ°ା ସି Cୁର ବି ଭୁଷିତା ଶାମଳୀ। କଲି ଂ େବଲର ଶ¦ ଶୁଣି
ଦୁ ଆର କବାଟ େଖାଲି େଲ େଲାଟସ। ପୁअକୁ େଦଖି अତୀବ ଖୁସି େହଇଗେଲ କୃ ªପg
ପେର ଶୁକ± ପg ଆସି ଲା ପରି । ପୁअ େଜମସ ସହ ତା ସହ अଜଣା अଶୁଣା अଚି ହtା ତରୁଣୀ!
ମଥାେର ସି Cୂର ଦାଉ ଦାଉ େହାଇ ଜଳୁ ଛି । ହାତେର ଶ°ା ଚି କମି କ୍ କରୁଛି । ବନାରସୀ

ତ
ିକ

ା

ଶାଢ଼ି େଦହକୁ ଖୁବ୍ ମାନୁ ଛି । ପାଦତେଳ ମୁvିଆ ମାରି ବାକୁ ଉଦତ େହଲା ଶାମଳୀ େବାହୁ
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ବୁ େଝଇପାରି ବ ମା' କୁ । ସାହସ ବାxିପାରୁନଥିଲା। ଫ@ାଇଟ୍ ରୁ ଓହ@ ାଇ ସି ଧାସଳଖ ଘେର

ଇ
-ପ

େବାଲି । ଚମକି ପଡ଼ି ବା ଭଳି अଭିନୟ କେଲ େଲାଟସ୍।

ଆ

ହ
ାନ

ମା.. େତା େବାହୁକୁ ପାେଛାଟି େନବୁ ନି ! େଜମସ ଆଗହେର କହି ପକାଇଲା।
ଆହାନ ଇ-ପତି କା ସୂ ! ନି ଃଶୁ# ବି ତରଣ େହତୁ ଡା େଜାତି ପସାଦ ପ(ନାୟକ* +ାରା ପତି ,ି ତ ଓ ପକାଶି ତ
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अ¢ ମୁହୂ^ର ନି ରବତାେର ଓଠେର ହସ ଉକୁ ଟାଇେଲ େଲାଟସ। ଘର ଭି ତରକୁ
ଯାଇ ବCାପନା ଥାଳି ଧରି ଉପିତ େହେଲ ତତgଣାତ୍। ପୁअ େବାହୁ*ୁ ବCାପନା ପବ
ୂ କ

ଘର ଭିତରକୁ ପାେଛାଟି େନେଲ ମା ଭୁ ମି କାେର।
ଖୁସିବାସୀର ମାେହାଲ େଖଳି ଗଲା ଶନ
ୂ  ଘର ଭି ତେର। କା¬େର ଟwା େହାଇଥିବା
ବାପା ମା*େର ଫେଟା ଉପେର ଦୃ ି ପହଁ େରଇେଲ େଜମସ ଓ ଶାମଳୀ।
େଲାଟସ* ଆଖିେର ଦି ଧାର ଲୁ ହ େଦଖି ସବୁ କି ଛି ବୁ ଝି ପାରିେଲ ଶାମଳୀ। କାରଣ
ବାହାଘରର अ¢ େକଇଟା ଦି ନେର ଶାମଳୀ ତା ବାପା*ୁ ହେରଇବାର ଦୁ ଃଖକୁ ଏ ପଯn
ପାେସାରି ପାରି ନି।
ଶାମଳି ର

ରୁମ

େଦଖାଇେଦେଲ

ଶାଶୁ

େଲାଟସ।

ଖୁବ୍

ସୁCର

େହଇଛି ।

ସାଜସଜାେର ବି କମ୍ ନୁ ହଁ । ରି େଫସ େହାଇଗଲା ଶାମଳୀ। େଜମସ ବି ବି ଶାମ େନଲା
ଶାମଳୀ ରି େଫସ େହାଇ େଗାଲାପ ଜଳେର ସtାନ କରି ସାରି ବା ପେର ଶାମଳୀ ଆହୁରି

ସବୁ ଜି ମା େହଲା ପରି । େକାଇଲି ର କୁ ହୁ ପରି ଶୁଭୁଥିଲା କଥା ।
େଲାଟସ ପୁअ େବାହୂ ପାଇଁ ଲ ପ`ୁତ କେଲ। ଡାଇନି ଂ େଟବୁ ଲେର ବସି ତି ନିେହଁ
ଲ କେଲ। ମଧଭାଗେର ଆଳାପ ଆେଲାଚନା। ଶାମଳୀ ଉ^ରପେଦଶର ଝି अ େହେଲ
ବି ତା ପବ
ୂ ୀମାେନ ଓଡି ଶାର ରହୁଥିେଲ। ବବସାୟ ଓ ସରକାରୀ ଚାକି ରି ପାଇଁ
ୂ ସ
 ର

ଓଡି ଶାବାସୀ* ଏକ

ଆnରିକତା

ଚାଲି ଯାଇଥିେଲ।

ରହି ଯାଇଛି

ମନେର।

େସଇଥିପାଇଁ
ଶୁy

ଓଡି ଶା

ଓଡି ଆ

ଓ

ା

ସହରକୁ

ତ
ିକ

କାନପୁର

ଉ~ାରଣ

ଇ
-ପ

ଉ^ରପେଦଶର

ଆ

ହ
ାନ

କରି ପାେରନି େସ। ବୁ ଝି ପାେର େଜମସର କଥା। ଶାଶୁ େଲାଟସ*ର କଥାକୁ ଚCନ ପରି
ଆହାନ ଇ-ପତି କା ସୂ ! ନି ଃଶୁ# ବି ତରଣ େହତୁ ଡା େଜାତି ପସାଦ ପ(ନାୟକ* +ାରା ପତି ,ି ତ ଓ ପକାଶି ତ
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େବାଳି ଦିଏ ମଥାେର ।
ସବୁ ଖୁସି अଜାଡ଼ି ଦି अnି େଲାଟସ େଗହ± ୀ େବାହୂ ଶାମଳୀ ଉପେର ।
ବି ହିର େଲଖା ଥିଲା अଲଗା। अ¢ ଦି ନର ରହଣିେର ଶାମଳୀର ଆଦବକାଇଦା
ବଦଳି ଗଲା। ପତି କଥାେର ମୁହଁେମାଡ଼ା େଦଉଥିଲା ଶାଶୁ* ଉପେର। ବି ଶୃ°ଳି ତ
ଆଚରଣ, ଉଦେବଳନ ଉ~ାରଣ, अସହି ªୁତାର େଲପ େବାଳି େଦଉଥିଲା अଣାୟ^େର।
ଶାଶୁ*

ବି େରାଧେର

ବି େଷାଦଗାର

କରି

ସ¥ାମୀର

େଦହକୁ

ଜାବୁ ଡ଼ି

ଧରୁଥିଲା।

अନାବଶକ େଫାନ କରି ସମୟକୁ ବି ନ କରୁଥିଲା। େଜମସ* ପତି କଥାେର ନଥା ଭ^i
କରି ତା* ମା * ସହ ବଇରୀ ସଜାଇବାକୁ ପୟାସ ଜାରି ରଖୁଥିଲା। ଶୟେନ- ସ¥ପେନ
ନି ଜ ଆଭିଜାତକୁ ଜାହି ର କରି ଶାଶୁ ମା ପତି େବୖ ରାଗ ଭାବ ତି ଆରି କରୁଥିଲା।
େକେତ ବା ସହି େବ େଲାଟସ୍। େବାହୁର ଗqଣା ଶାବଣର अଶନି ଶ¦ଠୁ ଆହୁରି
ଭୟ*ର ଥିଲା।

ବାଘ ପରି ଧାଇଁ ଆସି ଲା େଜମସ୍। ସେତ अବା ନଖ ଆୁ ଡ଼ାେର ବି ଦାରି େଦବ ତା ମାଆର
ନରମ େଦହଟାକୁ । ଗଜi ଉଠି ଲା। େବାଉ େତାର ଏ ଘେର ାନ ନାହY। େତା ପାଇଁ ..
େକବଳ େତା ପାଇଁ ଏ ଘେର ନାଟ ତାମସା ଲାଗିଛି। ତୁ ମନଇଛା ଗାଳି କରି ଚାଲି ଛୁ
ଶାମଳୀକୁ । ତା ଆଭିଜାତ ଉପେର କୁ ଠାରଘାତ କରୁଛି । ଏ ବୟସେର ଖୁସିେର ନ ରହି

ତ
ିକ

ା

ଗvେଗାଳ କରୁଛୁ, अଶାnି ତି ଆରି କରୁଛୁ ।

ଇ
-ପ

ଲୁ ହ ଝରି ଆସି ଲା େଲାଟସର ଆଖି ରୁ। अପତାଶି ତ ଏ अଘଟଣ ଘଟିବା ପବ
ୂ ର
 ୁ

ଆ

ହ
ାନ

अନାଥାଶମକୁ ଚାଲି ଯିବା ଖୁବ୍ ଭଲ। େଯଉଁ अନାଥାଶମେର ତା ଜୀବନର अେyକ ସମୟ
ଆହାନ ଇ-ପତି କା ସୂ ! ନି ଃଶୁ# ବି ତରଣ େହତୁ ଡା େଜାତି ପସାଦ ପ(ନାୟକ* +ାରା ପତି ,ି ତ ଓ ପକାଶି ତ
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େରାଷ ଶାଳାେର ବ` େଲାଟସ୍। ପୁअ େବାହୂ* ପାଇଁ ଖାଦ ପ`ୁତି । ଘାଇଲା
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ବି ତିଯାଇଛି , ଏ ଘର अେପgା େସଇଟା ଉପଯୁ ଆଶୟଳ। ଜୀବନକୁ ପାଣି କରି େଯଉଁ
ପୁअକୁ ଏେତ ବଡ଼ କଲି , େସ ପୁअ େମାେତ अପମାନି ତ କରୁଛି । ମା’ର େସtହ, ଆଦର,
ମମତାକୁ ପାେସାରି େଦଇ ନି ଜ ପତt ୀ େପମେର ବାଉଳା େହଇଯାଉଛି । ଏଇଟା ସତେର
ପୁअକୁ ମଣିଷ କରିବାର ପତି ଦାନ !!
ହଁ େର େଜମସ୍, ତୁ अେନକ ପୁअ ଭିତେର େଜମସ୍ ପରି ଥିଲୁ େବାଲି ନଁା େଦଇଥିଲି
େଜମସ୍। ଆଜି ମା'ର ଋଣ ତ ଶୁଝିପାରି ଲୁନି ବରଂ ହତାଦର କରି अନାଥାଶମକୁ
ପେଠଇବାର ବେCାବ` କରୁଛୁ। ଶବଣକୁ ମାର ତ େହଇପାରିଲୁ ନି ବରଂ ମାତୃ ହnା
ପାଲଟିଗଲୁ । ଏ କଳି କାଳେର ସବୁ ସବ। ଠି କ୍ अଛି େଜମସ୍, େତା ସଂସାର ଉଜୁ ଡ଼ି ଯିବ
କାହYକି ବରଂ ଏେବ ମଁୁ େଫରି ଯାଉଛି अନାଥାଶମକୁ ।
ଆଖିେର ଆଖି ଏ ଲୁ ହ ଓ ଛାତି େର ଛାତି େର ଛାତି ଏ େକାହ ଆଦରି େଲାଟସ୍ ଚାଲି େଲ
अନାଥାଶମକୁ । ଫଟା ମନ ଓ ଭwା ହୃଦୟେର ପାଦ ପକାଇେଲ ଆଗକୁ ଆଗକୁ ।

ଛାଡ଼ି େଦବ। ଏ ବୟସେର ଏକା ଏକା େକମି ତି ପାଦ ଗଣି ଗଣି ଯି େବ ତୁ ମ େବାଉ। ମଁୁ
ନି hୟ େବାଲି ତୁ େମ କ'ଣ ତୁ ମ ମା ପତି ନି hୟ?
ଏଣୁ ମାଇେଲ େଗା ହତା େତଣୁ ମାଇେଲ ବହFହତା। େଦା' ଛକି େର େଜମସ୍। ନି ଜ
ମା' କୁ ଗାଡି େର ବେସଇ ଛାଡ଼ି େଦେଲ अନାଥାଶମେର।

ତ
ିକ

ା

ଗାଡ଼ି ରୁ ଓେହ@ ଇ ପଡ଼ି େଲ େଲାଟସ୍ ପି ତୃସତ ପାଳି ରାମଚC ବନବାସୀ େହଲା ପରି ।
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ଖୁସିେର ମୁv େଟକି ଶାମଳୀ କହି େଦଲା - ଯାଉନ େଜମସ୍, ତୁ ମ େବାଉକୁ ଗାଡି େର

ଇ
-ପ

ଆେପ ଆେପ ପାଦତଳର ମାଟି ଧେସଇଗଲା କି ? ଦେv ଠି ଆ େହଇଗେଲ। ଶୁେଭCୁ

ଆ

ହ
ାନ

ବାବୁ *ୁ େଦଖି ଲୁ ହ େବାହି ଗଲା अବି ରତ ଢwେର। ଶୁେଭCୁ ବାବୁ ବି ବି ଗଳି ତ ଓ
ଆହାନ ଇ-ପତି କା ସୂ ! ନି ଃଶୁ# ବି ତରଣ େହତୁ ଡା େଜାତି ପସାଦ ପ(ନାୟକ* +ାରା ପତି ,ି ତ ଓ ପକାଶି ତ

Aahwaan.com

50

ଆହାନ ଇଇ-ପତି କା,
କା, ସାଦଶ ବଷ, ସମ ସଂଖା,
ସଂଖା, ଜୁ ଲାଇ ୨୦୨୨

Magazine Downloaded from www.aahwaan.com

ବି ଚଳି ତ। କି ଭଳି ଆଜି ରାତି ପାହି ଥିଲା େକଜାଣି! େଯାଉ ମା' ନି ଜ େକାଳକୁ ସ¥ଗ  କରି ବ
େବାଲି େଜମସ୍ ଭଳି ପି ଲାଟିକୁ अନାଥାଶମରୁ େଗାେଟଇ େନଇଥିଲା, ପାଳି େପାଷି ସମାଜେର
ପତି ,ିତ କଲା अଥଚ ଆଜି େସ ମାଆଟି ଦାରୁଣ ଦୁ ୍ଃଖ, अସହାୟତାେର ସଳି େହଉଛି ।
େବାହୁର କୁ ଚକାnର ଶି କାର େହାଇ ପୁ୍अର अବୁ ଝାପଣକୁ ଆଦରି େନଇଛି । ଏଇଟା କ'ଣ
ଥିଲା ମା ପତି ପୁअର ଦାନ ନା अଭିମାନ। ବାପେଛଉv େଜମସ୍ ଯେଶାଦା ପରି ମାଆକୁ
ପାଇଲାପେର ଏେତ ବଡ଼ ଘୃଣ କାମ କରି ଲା େକମି ତି ?
ଶୁେଭCୁ ବାବୁ େଜମସର ମୁହଁକୁ ଏକ ଲୟେର ଚାହYରହି େଲ। ବଖାଣିେଦେଲ
େଜମସର अସଲ ପରି ଚୟ। अନଗଳ କହି ଚାଲି େଲ େଲାଟସ*ର ମାତୃ ସୁଲଭ। େଜମସକୁ
ପାଇବା ପବ
ୂ ର
 ୁ େଛାଟ େଛାଟ अନାଥ ପି ଲା*ର ମା େହଇସାରି ଥିେଲ। ଆଜି େସହି
ପି ଲା*ର ମା ଡାକେର େସ ଧାଇଁ ଆସି େଲ अନାଥାଶମକୁ । େଯଉଁ େକାଳ ଶୁନ ଥିଲା େସହି
େକାଳକୁ ପରି ପ!
ୂ  କରି ବାକୁ ।

େଦଇ। ଛାତି ଭି ତରୁ ଉତୁ ରି ଆସି ଲା େକାହ। अସଂପ!
ୂ  ମେନ କେଲ ନି ଜକୁ । ଲ¨ାେର
ନଇଁଗଲା ମଥା। େଭା..େଭା..କାCେର େଦାହଲି ଗଲା ପାଦତଳର ମାଟି। ମା ସବୁ େବେଳ
ମା.. େସ ଜନFଦାତୀ େହଉ अବା କମଦାତୀ େହଉ। ଭୁ ଲ ସଂେଶାଧନ କରି ମା’ର ପାଦ
ଦୁ ଇଟିକୁ ଜାବୁ ଡ଼ି ଧରି େଲ ।

ତ
ିକ

ା

ମା ତୁ େମ ଛାଡ଼ି ଯାअନା। ଶାମଳୀ ତୁ ମକୁ अଯଥା କ େଦଇଛି । େମାେତ ବାଧ
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େଜମସର ଆଖି େକାଣେର ଜେକଇଗଲା ଲୁ ହ। अନୁ ତର ଲୁ ହ। େବାହି ଗଲା ଚି ବୁକ

ଇ
-ପ

କରି ଛି ତୁ ମକୁ अନାଥାଶମେର ଛାଡ଼ି େଦବାକୁ । अେନକ ରାତି ପୁହାଇଛି ତା ସହ ଦୁ ଃଖ,

ଆ

ହ
ାନ

अବସାଦ, अସହାୟତାେର। ଯାବତୀୟ ଯ¡ଣା େଦଇଛି େସ। ଡୁ ଟିରୁ େଫରି ବାପେର େତା
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ନଁାେର ଚୁ ଗୁଲି କରିଛି ବାରaାର। ଧମକ େଦଇଛି अେନକ ଥର। େମା ସୁ ମନକୁ
ଘାoଚକଟି େଦଇଛି । ହଳାହଳ ଭରି େଦଇଛି ହୃଦୟେର। ଆଉ େଶଷେର ଉପାୟଶନ
ୂ 
େହାଇ େତାେତ अନାଥାଶମେର ଛାଡି ବାକୁ ଆସି ଲି।
 େସଠି
ଆ ମା'.. ଆ.. େଫରି ଯିବା ଆମ ଘରକୁ । େସ ଘର ପରା ଆମପାଇଁ ସ¥ଗ।
ଫୁଟିଛି ପାରି ଜାତ ଫୁଲ।
େଲାଟସ ଜେଣ ମା'। େକମି ତି ବା ରହି ପାରି ଥାେn ପୁତର अସହାୟତାେର।
େଜମସର ଭୁ ଲକୁ gମା କରି େଦେଲ।
ଶୁେଭCୁ ବାବୁ ହାତ େଟକି ସବ ବି ଦମାନ ଭଗବାନ*ୁ କୃ ତତା ଜଣାଇେଲ।
େଲାଟସ୍ ଓ େଜମସ*ୁ ଶୁଭକାମନା ଜଣାଇ ସସାେନ ବି ଦାୟ େଦେଲ।
ମା' କୁ ଧରି ଆପଣା ବସାକୁ ବାହୁଡ଼ି ଆସି େଲ େଜମସ୍। ଓଠେର ଥିଲା ପରି ତୃିର
ହସ।

େଦଖnି ଶାମଳୀ େଦହେର ଖଇଫୁଟା ତାତି । ବାଉଳି ଚାଉଳି େହଇଛି । ବି ଳa ନ କରି
ଡାରଖାନା େନଇଗେଲ େଜମସ୍। ସାଥିେର ତା ମା' େଲାଟସ୍। ପରୀgା ନି ରୀgା ପେର
ଜଣାପଡ଼ି ଲା - अnଃସ^¥ା ଶାମଳୀ ନି ଜ ଭୁ ଲର ନି େଜ ପାୟି ତ କରୁ କରୁ ଚମକି ପଡ଼ି ଛି।
ଡାରବାବୁ ଆବଶକୀୟ ଔଷଧ େଦଇ ସଂପ!
ୂ  ବି ଶାମ େନବାକୁ ଉପେଦଶ େଦେଲ।

ତ
ିକ

ା

େଲାଟସ େଜଜି ମା େହବା ଖବର ଶୁଣି अତୀବ ଆନCିତ େହେଲ। େଜମସ୍ ବି ଖୁସିେର
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େଦଖିେଲ ଘର ଆଗେର େଲାକ ଗହଳି । ଚମକି ପଡ଼ି େଲ ଦୁ େହଁ । ଘର ଭିତରକୁ ଯାଇ

ଇ
-ପ

ଉଲ@ ସି ତ େହେଲ।

ଆ

ହ
ାନ

ସମେ` େଫରି ଆସି େଲ ଘରକୁ । େଲାଟସ*ର ପାଦ ତେଳ ମୁvିଆ ମାରି ନି ଜ ଭୁ ଲର
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ପାୟି ତ କଲା ଶାମଳୀ। ମା' * ଆଖି େର ଲୁ ହ େଦବା ହY ନି େଜ ଦୁ ଃଖ ପାଇବା। ଆପଣା
ପଣେର ହୃଦୟwମ କଲା। େଲାଟସ ନି ଜ ଝି अ ପରି ଶାମଳୀକୁ େକାେଳଇ େନେଲ, gମା
କରି େଦେଲ ମାତୃ ସୁଲଭ ଢwେର
େଜମସ େଗାଟାପେଣ ଚାହY ରହି େଲ ଶାମଳୀକୁ । ସବୁ ରାଗ-େରାଷ ନି ଆଁେର ପାଣି
ପଡ଼ି ଲାପରି ଉେଭଇଗଲା। ଭୁ ଲ ମାଗିଲା ଶାମଳୀ अତି ଆପଣାର ସ¥ାମୀ େଜମସକୁ ।
ଭାwିଗଲା ଆତFବଡ଼ି ମା। ଚୂରମାର େହଇଗଲା ମି ଛ ଆଭିଜାତ। gଣିକେର ଧଳ
ୂ ି ସାତ୍
େହଇଗଲା କୁ -ସଂ8ାର।
ଘରଟି ପର
ୂ ି ଉଠି ଲା ଖୁସୀ ଆଉ ହସେର। େଲାଟସ୍*ର ମା ପଣିଆକୁ ତାରି ଫ କେଲ
େଜମସ ଓ ଶାମଳୀ। ମା'ର ମମତା ଗୁମୁରି ଉଠୁ ଥିଲା େଲାଟସ*ର ହୃଦୟ ଭିତେର।
ମେନ ପଡ଼ି ଗଲା ପି ଲାଦି େନ େଜମସକୁ େଗଲ କରି ବାର ଦୃ ଶ ।

ତ
ିକ

ା
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ଏଲ୍.ଆଇ.ଜି ୧୫ ନୟାପଲ@ ୀ

ଇ
-ପ

ବି ଟ୍ କେଲାନୀ, ଭୁ ବେନଶର

ଆ

ହ
ାନ

୭୦୦୮୧ ୪୨୦୪୦
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େପମ ତପସା
େପମ ଏକ ତପସା, େପମ ଏକ ତାଗ, େପମର ପରିଭାଷା
ସଂାହୀନ, େପମ େକେତେବେଳ ସାଗର ପରି ଗଭୀର ତ ଆଉ
େକେତେବେଳ ଗଗନ ପରି अସୀମି ତ। ଆଜି ର ଦୁ ନି ଆେର େପମ ମାେନ
େଧାକା, େଖଳ, ପତାରଣା ବହୁତ େଲାକ େପମେର ବି ଫଳ କି  ଏମି ତି
ଆେଲାକ କୁ ମାର
ସାହୁ

ଏକ ଝି अର ସଂଘଷ ମୟ ଜୀବନେର େକମି ତି େପମକୁ ସଫଳ କରିଛି
ତାହା ଏଠାେର ବ!ନା କରାଯାଇଛି ।
ବାେଲଶ¥ର ଜି ଲ@ା ଜେଳଶ¥ର ବ@ କ अnଗତ ଏକ ଗାମେର ଗରିବ
େବୖ ªବ ପରି ବାରେର ଜନFଗହଣ କେର ବଡ଼ ଝି अ ରାେଜଶରୀ। େଯଉଁଠି

ଗୃହିଣୀ। ଦି ¥ତୀୟ ଝି अ ମାନସି କ ବି କୃତି ଗ` େହଇ ଜନF େହାଇ ଥିବାରୁ
୧୫-୧୬ ବୟସ େବେଳ ତାର ମୃତୁ େହାଇଯାଏ। ତାର ପାବଷ ପେର
ଆଗପଛ େହାଇ ଦୁ ଇ ଭଉଣୀ ଓ େଗାଟିଏ ଭାଇ ଜନF ନି अnି । ତାର
ଦାଦା ବାହାେର ଚାକି ରୀ କରୁଥିବା େବେଳ େଜେଜମା େସମାନ* ଠାରୁ
अଲଗା େହାଇ ଯାଇଥିେଲ, େସେତେବେଳ ତା*ର ଘରର ଆଥiକ अବା

ତ
ିକ

ା

ଭଲନଥାଏ, େକେତେବେଳ ରାତି େର େବଡ ଖାଇତ ଆଉ େକେତେବେଳ
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ବାପା ଜେଣ କାଠ କାରି ଗର ସହି ତ ପଜ
ୂ ାପୁଜି କରnି , ମାଆ ଜେଣ

ଇ
-ପ

ପଖାଳ ଆଳୁ ଚଟଣୀ ଖାଇ ଜୀବନ ବି ତାଉଥିେଲ, େସେତେବଳ ସାହି

ଆ

ହ
ାନ

ତଥା ଗାମର େକୗଣସି େଲାେକ ତା*ୁ ସାହାଯ ର ହାତ ବଢ଼ାଇନଥିେଲ।
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ଏମି ତି ଚାଲୁ ଚାଲୁ ଧୀେର ଧୀେର ଉମi (ରାେଜଶ¥ରୀ) ଦଶମ େଶଣୀେର(୨୦୦୪)
ଦି ତୀୟ େଶଣୀେର କୃ ତକାଯ େହଲା ନା ଟିଉସନ ନା େକାଚି w ନି େଜ ଯାହା ପଢ଼ି ଥିଲା, ତା
ପେର ଗଁା କେଲଜେର +୨ େର (୨୦୦୬)ପଥମ େଶଣୀେର ପାସ କଲା। ଘରର ସବୁ େବାଝ
ଉମi ଉପେର ଥାଏ। ଘରର ିତି

ଟିେକ ଟିେକ ସୁଧୁରିଥିବାେବେଳ +୩ ପାଇଁ

ଫକୀରେମାହନ ବି ଶବିଦାଳୟେର ନି ଜର ସtାତକ ପାଇଁ ନା େଲେଖଇେଲ, ହେଲେର
ରହି ବା ପାଇଁ ନି ଜର gମତା ନଥିବାରୁ ପାଖେର ମାଉସୀ ଘର ଥିବାରୁ ତା* ସହି ତ କଥା
େହେଲ, ମାଉସୀ ମନାକରି େଦେଲ ଆେମ ତାକୁ ରଖି ପଢ଼ାଇ ପାରି ବୁନି , ଝି अର ମନ
ଭାwିଯାଇଥିଲା ମଧ କି ଛି ଦି ନ କ@ ାସ କରି ବା ପେର ଟିସି େନଇ ଗାଆଁ କେଲଜେର
ପଢ଼ି େଲ, ପାଖ ବ@ କେର ପାଟ  ଟାଇମ କାମ କରୁଥିେଲ, ଘେର ମା*ୁ ସାହାଯ, ଗାଈ େଗାରୁ
ଆଦି *ୁ ପାଳନ ସହି ତ ଚାଷବାସ ଓ େଶଷେର େଯଉଁ ସମୟ ବଳି ଥାଏ ନି ଜର ପାଠ
ପଢୁ ଥିେଲ। +୩େର ଦି ତୀୟ େଶଣୀେର ପାସ କରି ବାପେର ବାପା*ୁ ନି ଜ ସ ପt ବି ଷୟେର

ଘରର ପରି ିତି ଟିେକ ସୁଧୁରିଥିବାରୁ ବାପା ମୟର
ୂ ଭq ିତ ବି ଜୁପ(ନାୟକ ନସiଂ
କେଲଜେର ନା େଲେଖଇେଲ, େସଠାେର ଘରଭଡ଼ା େନଇ ବହୁତ अସୁବିଧାେର ନି େଜ
ୋଭେର େରାେଷଇ କରି ଖାଇଥାଏ, େକେବ େକେବ ଉପାସେର ରହି ଯାଏ, େଯେତ
अସୁବିଧା େହେଲ ମଧ ନି ଜ ଲgରୁ େକେବ ଓହରି ଯାଇନାହାnି । େଶଷେର ନସiଂ ସାରି
ନି ଜର କାରିୟର ପାଇଁ ଭୁ ବେନଶର अଭିମୁେଖ ବାହାରି େଲ। େସଠାେର ଯାଇ ଶି ଶୁଭବନ

ତ
ିକ

ା

ପାଖେର ଥିବା ଫେର ପାକେର ୬ ମାସ କାମ କରି ମାସକୁ ତି ନିରୁ ଚାରି ହଜାର େବତନ
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କହି େଲ।

ଇ
-ପ

ପାଉଥିେଲ।

ଆ

ହ
ାନ

ଦି େନ ଜେଣ ଆସି ତାକୁ ଏକ କି@ ନି କ୍ େର ରହି ବା କଥା କହି ଲା େସ ରାଜି େହଲା,
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अନt ପ!
ୂ  ା କି@ ନି କ୍ େର େସଠାେର ମାଲି କ ଭଲ ଥିବାରୁ କି ଛି ମାସ େସଠାେର କାମ କଲା।
କାମ କରୁଥିବା ସମୟେର ମାଆର େଦହ अସୁ ଥିବାରୁ ତାକୁ ସହରକୁ ଆଣିଲା ତାର
ଚି କି|ା ପାଇଁ ତା େସବାେର ଦି ନରାତି ଏକ କରି ଆୟେୂ ବଦିକ ଔଷଧ ଖୁଆଇ, ଭଲ କରି
ଆସି ଲା େବଳକୁ ତାକୁ ଟାଇଫଏଡ ଜର କି ଛି ଦି ନ େହଇଗଲା, େଶଷେର ପାଖେର ଥିବା
ଏକ ଭଲବxୁ ତା*ର ବହୁତ ଯତt ନି ଏ।
ଏକ ନୂ ଆ େମାଡେର ରାେଜଶ¥ରୀ ଜୀବନ। ତାର ଶ େମଡ଼ି କାଲେର ୨୧-୦୩୨୦୧୫ ନି ଯୁି େହଲା। େସଠାେର ଦୁ ଇ ବଷ କାମ କରିବା ଭିତେର ଏକ ନୂ ଆ କରି
ଫାମାସୀ ବି ଭାଗେର ନି ଯୁି ପାଇଥିବା ଜେଣ ପୁअ (ପତୀକ) ସହ େଦଖାେହଲା ପୁअଟି
अତn ସରଳ, ନି ରୀହ, ସମ`*ର ପି ୟ ଥିଲା। କି ଛି କାହାକୁ କହୁ ନଥାଏ, ଊମiର ାଫ
ସମେ` କୁ ହnି ତାର େତା ସହି ତ େସଟିଂ କରି େଦବା କି , କି  େସ ଚୁ ପ୍ ରହି ଯାଏ, ଏମି ତି
ଚାଲୁ ଚାଲୁ ୬ ମାସ ପେର ପତୀକ ତା ଆଡୁ େଫସବୁ କ୍ େର ବxୁ ତା ପାଇଁ ନି େବଦନ କଲା,

ହୁअnି େହେଲ େକହି ବି ଜାଣିପାରnି ନାହY, େଗାଟିଏ ବଷ ପେର ହାଟ୍ସଆପ୍ ନaର େଦଇକି
େସଥିେର କଥାବା^ା ହୁअnି , ପୁअକୁ ଠି କ୍ ଭାବେର ନ ଜାଣି କରି ମଧ ତାକୁ େପମ କରି
ବସି ଲା। ଏହି ଖବର େସହି େମଡ଼ି କାଲର େକୗଣସି ାଫ୍ ଜାଣି ନଥିେଲ େକବଳ ଜେଣ
ଭାଇ*ୁ ଛାଡି େଦଇ, ଦୁ ଇ ବଷ ପେର ହାଟସ୍ଆପେର ପଥେମ ପୁअ ଉମiକୁ େପମ ନି େବଦନ
କରି କହି ଲା ମଁୁ ତମକୁ ଭଲପାଏ। ଦୁ ଇ ଜଣ*ର ସହମତି କେମ ଭଲପାଇବା ଆଗକୁ

ତ
ିକ

ା

ବଢି ଲା। ଏହି କଥା ଘେର କି ପରି କହି େବ ମନେର ଡର ଥାଏ କି  ପତି ଘେର ଜେଣ
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ଊମୀ ବxୁ ତାର ହାତ ବଢ଼ାଇଲା, ଦୁ ହY* ଭିତେର େସମି ତି େଫସବୁ କ୍ ଜରିଆେର କଥା

ଇ
-ପ

ସମ`*ର ମନ କଥା ବୁ ଝି ଲା ଭଳି େଲାକଟିଏ ଥାଏ େସ େହଉଛnି ବଡ ଭାଉଜ, ତା*

ଆ

ହ
ାନ

ଜରି ଆେର କଥା େହେଲ ଉମi ସବୁ େବେଳ ତା* ସଂଶେର ରହି େଲ। ମଝି େର ଥେର
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ପୁତୁରାର ଜନFଦି ନକୁ ତା* ଘରକୁ ଯାଇଥିଲା େସଠି ସମେ` କି ଛି କି ଛି ଜାଣିେଲ।
ଏମି ତି ଚାଲୁ ଚାଲୁ ଏକବଷ ପାଇଁ ଦୁ ଇ ଜଣ* ମଧେର ଭୁ ଲ୍ ବୁ ଝାବଣା େହାଇଗଲା,
ତା ପଛେର ଏକ ଝି अ ଥିଲା ଯି ଏକି ଆଗରୁ ପତୀକକୁ ଭଲପାଉଥିଲା, େସ ସବୁ େବେଳ
ପତୀକ ସହି ତ କଥା େହଇଥାଏ, ମନା କରି ବା ସେ^¥ େସ ଝି अ ତାର ପି ଛା ଛାଡୁ ନାହY, ଏହା
ଜାଣିବା ପେର ମନେର ବହୁତ କ अନୁ ଭବ େହଲା। ଭାବି ଲା ଆଉ କଥା େହବନାହY
ମନେର ଦୁ ଃଖ ରଖି ବହୁତ ଥର କାCି କାCି ସମୟ ବି ତାଇଥାଏ। ଥେର ଝି अ ଘରକୁ ଯାଇ
େଦେଖତ ପତୀକ ଆଗରୁ େଦଇଥିବା ଚକେଲଟ କଭର୍, େଫvସି ପ ବାv, େଟଡି ବି अର୍
ଇତାଦି ରଖି ଥାଏ, ଝି अକୁ େସ କହି ଲା େତାର ପତୀକ କଣ େହବ, ତା ସହି ତ ଏେତ ସମୟ
କାଇଁ କଥା େହଉଛୁ, ଉମi ତାକୁ ଭଲପାଉଥିବା କଥା ଜାଣିପାରି ବାରୁ ତା ସହି ତ ୬ ମାସ
କଥା େହଲାନାହY।
େସ ଝି अର େଯେତ ବାହାଘର ପ`ାବ ଆେସ େସ ରାଜି ହୁଏନାହY, େସ ଝି अର ଚରି ତ

ପାଉଥିଲା। େଶଷେର ତାର ନି ବx
 େହଲା ତଥାପି କଥା େହବା ବC କଲା ନାହY, ଉମi
ରାଗିକି ଗାଳି େଦବାରୁ ଧୀେର ଧୀେର କଥା େହଲା ନାହY, ବାହାଘରକୁ ଉମiକୁ ଡ଼ାକି ଥିେଲ
ମଧ େସ ଗଲା ନାହY, ପୁअ ଟିେକ ଟିେକ ମନ ଦୁ ଃଖ କରିଥାଏ, ଉମi ଆଗେର କୁ େହ ଭଲ
ସାw ର ବାହାଘର େହଇଗଲା।
ପତୀକ ଆଉ ଊମi ଦୁ େହଁ ପୁରୀ ବୁ ଲି ଯି ବା ସମୟେର ତା ସହି ତ େସ ଝି अର

ତ
ିକ

ା

ଭଲପାଇବା ସକ ଥିବା େବାଲି ସତ କଥା ମାନି ଲା। ନି ଜର େପମ ବି ଷୟେର ଉମi ନି ଜର
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ଖରାପ ଥିଲା, ତାର अେନକ ପୁରୁଷ ବxୁ ଥିେଲ, ପତୀକକୁ ଟ*ା େଲାଭେର ଭଲ

ଇ
-ପ

ମଝି ଆ ଭଉଣୀ ତନୁ କୁ କହି ଥାଏ,ଏହି କଥା ତନୁ ଘେର କହି ଲା ମାଆ କହି େଲ ତୁ ଯାହାକୁ

ଆ

ହ
ାନ

ଭଲପା େସ େଗାେଟ ଭଲ ପି ଲା େହବା ଦରକାର। ଦୁ ଇ ପରିବାର*ର ସହମତି େର ଜାତକ
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େମଳକ େହଲା। କି ଛି ଦି ନ ଗଲାପେର ଦୁ ହି *ିର अଲଗା अଲଗା ଜାଗାେର ନି ଯୁି
ପାଇେଲ, ଏମି ତି େହଉେହଉ ୫ ବଷ ବି ତିଗଲା ତଥାପି ବାହାଘର ତାରି ଖ ଠି କ୍
େହାଇପାରି ଲା ନାହY।
ଉମi ସବୁ େବେଳ ଭାଉଜ* ସହି ତ କଥା େହଉଥାଏ, ଏକୁ ଟିଆ ଝି अ େକେତ ଦି ନ
अେପgା କରି ବ ଘେର ପୁଣି ତି ନି ତି ନି ଜଣ ଭାଇ ଭଉଣୀ ବି अଛnି , ମନେର ଡର ଥାଏ,
ଦୁ ଃଖ ଥାଏ, ଆଶ*ା ଥାଏ। ବାରaାର ବି ବାହେର ବି ଳa େହଉଥିବା େଦଖି ଝି अର ମନ
ଭାwି ଯାଉଥାଏ ଦୁ େହଁ ଏକ ନି }ତି େନଇ େକାଟେ ର ବାହା େହଇଗେଲ।
ବାପା ପଚାରି ବାରୁ ଏମି ତି କାହYକି କଲ, ଦୁ େହଁ କହି େଲ ଆମର ଚାକି ରୀ ଓ अଭିତା
ଦରକାର େହବ ତ େସଥିପାଇଁ ଏସବୁ କଲୁ । ମଝି େର କେରାନା ମହାମାରୀ େଯାଗୁ ବି ବାହ
ଘୁିଲା, ତାପେର କି ଛି ଦି ନ ପେର କେରାନା ଯି ବା ପେର ଦୁ ହY*ର ନି ବx
 େହଲା। ତାର
ପରବ^ ୀ ମାସେର ବି ବାହ େହଇଥାnା ଠି କ୍ ସମୟେର ଶାଶୁ େଜେଜମା अସୁ େହାଇ

େଶଷେର ପା ବଷର ଭଲପାଇବା ସଫଳ ସ¥ରୂପ ୨୭-୦୫-୨୦୨୨ ବରମୁvା `ିତ କାଳୀ
ମCିର ପାwଣେର अନୁ ,ିତ େହଲା।
କଥାେର अଛି େଯେତ ବାଧାବି ଘt ଆସୁ ନା କାହYକି ଯଦି ଆମର ଲg େଗାଟିଏ ଥିବ
ଏବଂ ଆେମ ତାକୁ ହୃଦୟରୁ ଚାହଁୁ ଥିବା ବି ଳa େହବ ପେଛ ଆମକୁ ତାହା ନି ିତ ମି ଳିବ।
ରାେଜଶ¥ରୀ ଜୀବନ ସାରା ବହୁତ ଦୁ ଃଖ ସହି ବହୁତ ବାଧା ବି ଘtକୁ ସାମtାକରି ନି ଜର

ତ
ିକ

ା

ଭଲପାଇବାକୁ ହାସଲ କରି ଛି।
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ପଡି େଲ ତା*ର ଚି କି|ା ପେର ତା*ର ମୃତୁବରଣ କେଲ। ବାହାଘର ପୁଣି ଘୁିଲା,

ଇ
-ପ

ବି ଧାରପୁର, ଗCି ଆ, େଢ*ାନାଳ

ଆ

ହ
ାନ

୬୩୭୧୬୫୮୫୫୨
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अଭି ଶା अହଲା
ମଶାଣି ଜୁ ଇର ନି ଆଁ କୁ ହୁଳି କୁ ହୁଳି ପରି େବଶେର ଏକ ଧମ
ୂ ାଭ
ଦି ଗnର ଭମ ସୃି କରୁଥାଏ। େସତି କିେବଳକୁ ପୁଣି ବାଦଲର ଗଜନ
ସହ ବି ଜୁଳି ର ଚମକ ସେତ େଯପରି ଏକ ଭୟାବହ ପରି େବଶ। ତାହାରି
ମଧେର ଏକ ଘରର ଦାv ପି vାେର ବସି ଥାଏ େକହି ଜେଣ, ଶରୀର
अମୃତନାରାୟଣ
ଶତପଥୀ

ସେତ େଯପରି ଶିଶାଳୀ ଶୀତର ପେକାପେର କିତ େହାଇଥାଏ େଦହ
ଆବୃ ତ େହାଇଥାଏ ଏକ କଳାରwର କaଳେର। ଏହି ସମୟେର
ଦଲକାଏ ଶିଶାଳୀ ପବନ ହଠତ୍ ଆସି େଦହରୁ ଉଡାଇ େନଲା େସହି
କaଳକୁ ଏେବ େଦଖାଗଲା େସହି ହୃଦୟ ବି ଦାରକ ଦୃ ଶ, ବସି ଛି ଏକ

ଚି nା ଓ ଗ@ାନି ତଥା ଦୁ ଃଖର ଚି ହtେର ଆଦ େଯୗବନର େସୗCୟ ଏେବ
ମଳି ନ। ଆଖି େକାରଟେର ପଶି ଯାଇଛି , ଲୁ ହ ଝରି ଝରି

େଶଷ

େହାଇଗଲାଣି କି କ'ଣ ଏେବ ଆଖିେର; ଦୁ ଃଖ ଓ ଛାତି େର େକାହ ଫୁଟି
ଉଠୁ ଥିେଲ ମଧ ଆଖିରୁ େଟାପାଏ ବି ଲୁ ହ ଝରୁ ନାହY। େକବଳ େବେଳ
େବେଳ େସହି କୁ ହୁଳି ଉଠି ଥିବା ଧଆ
ୂ ଁ କୁ ଥେର ଥେର ଚାହY େଦଇ ପୁଣି

ତ
ିକ

ା

ଦୃ ିକୁ ନି ମtଗାମୀ କରାଇ େଦଉଛି େସ। କ'ଣ ତା'ର କାହାଣୀ ? ଆସ
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ମହି ଳା ବୟସର ଚି ହt ମୁଖମvଳରୁ ସୁ}। ମଧବୟ8ା ମୁଖମvଳରୁ

ହ
ାନ
ଆ

अହଲା ସମ େହାଇଯାଇଛି ତାହାର ବ!ନା।

ଇ
-ପ

ଜାଣିବା କାହYକି ତା'ର ସୁCର ଜୀବନର େଶଷ ପରିଣତି अଭିଶ
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अନନା ଏକ ହସକୁ ରି ସ ଭାବର ଝି अ ଯି ଏ ଏେବ ଥିେଲ େସହି अଭିଶ ଦୁ ଃଖୀ ମୃତୁ
अେପgା ଆତୁ ରା ମହି ଳା। ଆଦ େଯୗବନେର ନି ଜର େସୗCଯ ହY ସାଜି ଥିଲା କାଳ େସ
ଶି କାର େହାଇଥିଲା କି ଛି ନରାଧମ ପି ଶାଚ* େଲାଲୁ ପ ଦୃ ି ତଥା अଦମ ଲାଲସାର।
ନାରୀ ଜୀବନର ସାନ ଓ ସତୀତକୁ େଜାର ଜବରଦ` µଳି ତ କରି ତାକୁ େସହି
ବଳାାରୀ େଗା,ୀ ସଜାଇ େଦଇଥିେଲ ପତି ତା। अଥବଳ ବାହୁବଳ ମାଧମେର ଆଇନକୁ
ଫୁ କରି ଖସି ଯାଇଥିେଲ େସମାେନ ଓ ବ^ମାନର ସାନି ତ େନତା ଉେଦାଗପତି ଆଦି
େହାଇ ଧବଳ େପାଷାକ ପି xି ନି ଜର ଦାଗହୀନ ଚରିତର ବାହାଟ ମାରି ବାକୁ ମଧ
ପାତପଦ େହଉନାହାnି , େହେଲ ସତ କ'ଣ ତାହା େକବଳ ନି ଜ ମନ ତଥା େସହି ପତି ତା
अନନାକୁ ଜଣା। ସାଧାରଣ ଜନତା ତ େକବଳ ମି ଛ ଗୁଜବ ଓ ଖବରେର ନି ଜର
ମେନାରqନ କରି अନର େଦାଷାେରାପେର ବ`। ଏମି ତି େକେତ ଘଟଣା େକେତ
ଦୁ ଘଟଣା େକେତ କଳା କାରନାମା େଯ ସୁ ଓ ମୃତ ତାହା ସଭି* ପାଇଁ ଜଣା अଜଣାର

अଭିଶ ତାହାର ହି ସାବ ବା କି ଏ ରଖୁଛି।
ନି ଜର ଜୀବନ ହାରି ଆତFହତା କରି ବାକୁ ବହୁତ ଥର େଚା କରି ଛି अନନା କି 
କାହYକି େକଜାଣି ବି େବକ ବାଧା େଦଇଛି ତାକୁ । େକେବ ନା େକେବ େକହି ନା େକହି
ରାମଚC ସମ ଆସି ତାକୁ ଉyାର କରି େବ ତା'ର अଭିଶ ଜୀବନକୁ ନାୟ ରୂପକ
ଗwାଜଳେର େଧୗତ କରି େବ େସହି ଆଶାେର ବହୁତ ଦି ନ ବହୁତ ଆେଡ ବୁ ଲି ସାହାଯ

ତ
ିକ

ା

ପାଇଁ କାକୁ ତି ମି ନତି େହାଇ େଖାଜି ଚାଲି ଛି େସହି ବଳି , ବିତ ସମ ରାମଚC*ୁ । ଏହା

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

ଏକ ପେହଳି କା। େକେତ େଯ ସରଳ, ଦୁ ବଳ अବଳା ନାରୀ ପାଷାଣୀ अହଲା ସମ

ଇ
-ପ

ତ େତତୟା ଯୁଗ ନୁ େହଁ अବା ଭବ|ଳ ପୁରୁେଷା^ମ ଭ* ମେନାବା¶ା ପର
ୂ ଣ ପାଇଁ

ଆ

ହ
ାନ

ସ ୟଂ ଆସି େଯ ନି ଜର ପାଦ ରଜ େଦଇ ପାଷାଣୀ କୁ ନାରୀେର ପରିଣତ କରି େବ। ଏହି
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କଳି ଯୁଗେର ପାଷାଣୀ ସମ ହୃଦୟ େନଇ अଭିଶ ମୃତବତ୍ ଶରୀରେର େଖାଜି ବାକୁ ହY
ପଡି ବ େସହି ରାମଚC*ୁ ।
ଭାଗକୁ ଈଶର ସମ େସହି ବି* ସହ ସାgାତ େହାଇଥିଲା ଏହି अଭି ଶ
अହଲାର ତା'କୁ ମୁି େଦବାପାଇଁ ଯଥାସବ ପୟାସ କରିଥିେଲ େସ କି  ଏ ପରା
କଳି ଯୁଗ େଯଉଁଠି ପଭୁ ଯୀଶୁ*ୁ କୁ ଶବି y କରି ବାକୁ େଲାେକ ପାତପଦ େହେଲ ନାହY ତା*
ଆଗେର ମନୁ ଷର ବା ଛାର େକଉଁ ିତି । अଭିଶ अନନାକୁ ଉyାର କରିବାକୁ ଆସି ଥିବା
େସହି अମୂଲ ବାବୁ * ଶବ େଯ ଆଜି ମଶାଣି ଜୁ ଇେର ଜଳୁ ଛି । ବହୁତ ଭାwି ପଡି ଥିଲା
अନନା। ଶରୀରରୁ ଧୀେର ଧୀେର ପାଣବାୟୁ ତଳି ପାରୁ ଉy ଗାମୀ େହଉଥିଲା େଦହ
ଧୀେର ଧୀେର ଥvା ଓ ନି େ`ଜ େହାଇ ଆସୁଥିଲା। ଧୀର ମୁଦିତ ଚgୁେର ପjଦପ( ପରି
ଜୀବନର େସହି ଘଟଣା ଦୁ ଘଟଣା ସୁଖ ଓ ଦୁ ଃଖର ଜୁ ଆର ଭ(ା େଖଳି ଉଠୁ ଥିଲା। ହଠାତ୍
ଚgୁ ମୁଦିତ େହାଇ ଆସି ଲା ନି ଶାସର ଗତି ତୀବତର େହଲା, ଏଇତ अଭିଶ ଜୀବନର

େସେତେବେଳ ମୃତୁକୁ

ଭୟନଥିଲା अନନାର େକବଳ अବେଶାଷ ରହି ଯାଇଥିଲା

ନାୟବି ହୀନ ପାଇବାକୁ ଯାଉଥିବା ମଧବୟସ अକାଳ ମୃତୁକୁ । ସଂାହୀନ େହାଇ
ପଡି ଗଲା अନନା େକୗଣସି ମୁହୂ^େର କାଳାnକ ଯମ େଯ ତା'ର ଆତFାକୁ ଶରୀରରୁ
ଆରପାରି କୁ େନଇଯାଇ ପାରnି । ତା' ପେର କ'ଣ େହଲା େସ ଜାଣିନି। େସ ଜୀବn କି
ମୃତ ତାହା ମଧ ତା'କୁ अାତ। େସହି ସମୟେର अଦୂ ରରୁ ଶୁଣାଯାଉଥିଲା ଏକ

ତ
ିକ

ା

ଆaଲାନ୍ସର ସାଇରନ୍ ର ତୀବ ସ ର।

ଇ
-ପ

ଆଖି େଖାଲି ଚାହYଲା अନନା, େସ ଏେବ େକଉଁଠି, ଜୀବି ତ अବା ମୃତ। ଯଦି ବା ମୃତ

ଆ

ହ
ାନ

େତେବ ନି ଜର अନି jା ସେ^¥ େହାଇଥିବା ପାପର ପଭାବେର େସ ନକେର ନା ସ ଗେ ର।
ଆହାନ ଇ-ପତି କା ସୂ ! ନି ଃଶୁ# ବି ତରଣ େହତୁ ଡା େଜାତି ପସାଦ ପ(ନାୟକ* +ାରା ପତି ,ି ତ ଓ ପକାଶି ତ
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अn ଘଟାଇ ଆତFା ଶରୀର ଘଟ ଛାଡି ମୁ େହାଇଯି ବ ଏବଂ ପଡି ରହି ବ ନି ଜiବ ଶରୀର।
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କି ଛି ବୁ ଝି ପାରୁନଥିଲା େସ। ହଠାତ୍ ଜେଣ ବି ଧବଳ ଆେପାନ୍ ପରି ଧାନ କରି ପେବଶ
କେଲ େବଶଭୂ ଷାରୁ ଡାର େବାଲି ପତୀୟମାନ େହଉଥିେଲ େସ। କହି େଲ - “ଈଶର*ୁ
େକାଟି େକାଟି ଧନବାଦ अନନା େଦବୀ ଦୀଘ ଏକ ସାହ ପେର ଆପଣ* ିତି ଏେବ
ସୂ! ଠି କ୍ େହାଇ ଆସି ଲାଣି।” अନନା େଭା େଭା େହାଇ କାCି ପକାଇଲା କହି ଉଠି ଲା “ଏ ପତି ତା अହଲାକୁ ଉyାର କରି ଥିବା ତଥା ବି ବାହ କରି ସବୁ ସୁଖ େଦବାକୁ େଚା
କରି ଥିବା େମାର ରାମଚC ରୂପୀ ପତି अମୂଲ ବାବୁ େଯ େସହି ନରାଧମ* ଶି କାର େହାଇ
ଆରପାରି େର। ନା ମଁୁ ନାୟ ପାଇ ପାରି ଲି ନା ଆଜୀବନ ସ ାମୀ* ଚରଣେସବାର
ସୁେଯାଗ ? ସତେର କ'ଣ ନାୟ ଏଠି ମି ଳିବ ନାହY େମା ଜୀବନେର।”
“ଆପଣ*ୁ ନାୟ େଦବାପାଇଁ ଏ କଳି ଯୁଗେର ରାମ अବତାର ନୁ େହଁ କଳକୀ
अବତାରର ଆବଶକତା अଛି ଯାହା ମଁୁ ସାଜି ଛି ଓ କଥା େଦଉଛି ଆପଣ*ୁ ନି ୟ ନାୟ
ମି ଳିବ अନନା େଦବୀ।” ଜେଣ ସବାw କଳା େପାଷାକଧାରୀ ମୁଖେର ମା8 ପି xିଥିବା

ଡାର ଜଣକ କହି ଉଠି େଲ “ଏହି ବି ହY ଆପଣ* ପୁନଃଜନFେର ବଡ ଭୂ ମିକା
େନଇଛnି ।” अନନା କି ଛି କହି ବା ଆଗରୁ େସ କହି େଲ “ଏେବ େମାେତ କଳକୀ େବାଲି
ଜାଣିବା ହY ଯେଥ अନନା େଦବୀ େମା ପକୃ ତ ପରି ଚୟ ନି ୟ ପାଇଯି େବ।” ଏହାପେର
ତି େନାଟି ଫେଟା େଦଖାଇଲା अନନାକୁ । ଭୟଗ` େହାଇ କହି ଉଠି ଲା - “ଏ... ହି ...
ମାେନ ତ....” ଆଗକୁ କହି ବା ଆଗରୁ ପାଟି ଖନି ବାଜି ଗଲା “ହଁ ଏହି ମାେନ େକବଳ ତୁ ମର

ତ
ିକ

ା

अପରାଧୀ ଓ ତୁ ମ ପତି ହnା ନୁ ହnି ସମାଜର अେନକ କଳ* ଓ ଦୁ ©ମର ହ^ାକ^ା ମଁୁ
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ବି ପେବଶ କରି କହି ଲା। अନନା ଆୟ େହାଇଗଲା କହି ଲା “କି ଏ ଆପଣ?”

ଆହାନ ଇ-ପତି କା ସୂ ! ନି ଃଶୁ# ବି ତରଣ େହତୁ ଡା େଜାତି ପସାଦ ପ(ନାୟକ* +ାରା ପତି ,ି ତ ଓ ପକାଶି ତ

ଆ

େସଠାରୁ।

ହ
ାନ

ଇ
-ପ

େସମାନ*ୁ ଆଜି ତା*ର ଦv ନି ୟ େଦବି ।” ଏହା କହି ଆଖି ପି ଛୁଳାେକ ଚାଲି ଗଲା
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ସହର ମଧେର ଚାଲି ଥାଏ ଏକ ବଡଧରଣର ସଭା ତି ନିଜଣ ମୁଖ ପୁେରାଧା ମ
ଉପେର ବସି ଥାnି ଚାରି ପାଖ ଜନ ସମୁଦ। ନି ବା ଚନର େବଳ ପାଖେର ଥିବାରୁ ଏହା ଏକ
ରାଜେନୖ ତିକ ସଭା ଥିଲା ମାସୀନ େନତା* ଗୁଣଗାନେର ତା*ର କାଯକଳାପମାନ
ପଦଶiତ େହଉଥିଲା େପାେଜ·ର ମାଧମେର କି  ଏ କ'ଣ ହଠାତ୍ ହତା, ବଳାାର,
ଆଦି ର ବି ଭ| ଦୃ ଶ ଏବଂ अଂଶ ଗହଣକାରୀ େସହି ମାସୀନ ତି ନି ବି। अଦି ନେର
େଯପରି ବି ଜୁଳି ଚମକି ଉଠି ଲା େଲାକ*ର ଆେକାଶର ସୀମା अତି କମ କରି ବାକୁ ଯାଉଥିଲା
େପାଲି ସ ବାହି ନୀ ଏହାକୁ େରାକି ବାକୁ େଚା କରୁଥିେଲ ସବୁ ବି ଫଳ େହଲାେବଳକୁ ହଠାତ୍
ଏକ ଗୁରୁଗୀର ଶ¦ ଶୁଣାଗଲା “ଚୁ ପ୍ ଶାn େହାଇଯାअ ସଭିଏଁ” ମ ଉପରକୁ େଡଇଁ
ପଡି ଲା େସହି ଦୀଘେଦହୀ ଯାହାର ପେୂ ବା ପରିଚୟ କଳକୀ େବାଲି ଜାଣିଥିଲା अନନା।
ସମ` ଗଣମାଧମର କାେମରା େସହି ମ ଉପେର େକCି ତ େହଲା। ଆହୁରି କି ଛି ପଦ
ଭାସି ଆସି ଲା େସହି ଦୀଘେଦହୀର ମୁଖରୁ। - “େହ ସୁ ଜନତା େକେବ ଜାଗତ େହବ?

େକେତ ଆଉ अଭି ଶ अହଲା େହଲା ପେର ପୁଣି ଜାଗି ଉଠି ବ େକେତଦି ନ ଏହି ପରି
ମାସୀନ ନରାଧମ ମାନ* ରାଜୁ ତି ଚାଲି ବ। ବାସ୍ ଆଜି ମଁୁ ଏମାନ*ର अn କରି ବି।”
େପାଲି ସ ବାହି ନୀ ଗଜi ଉଠି ଲା - “ଆଇନ୍ କୁ ହାତକୁ େନଇ ନି ଜର ଭଲ ଚରି ତକୁ ନ
କରନାହY ଯୁବକ।” ହଠାତ୍ ଏକ କର ହସ ହସି ଯୁବକ ନି ଜର ମା8 େଖାଲି ଲା େବେଳ କହି
ଉଠି ଲା - “ଏ ସଂସାରେର ଲେଢ଼ଇ ଭଲ ଓ ଖରାପ ମଧେର ନୁ େହଁ ବxୁ ଗଣ ଏହା ସବଦା

ତ
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ା

କମ୍ ଖରାପ ଓ େବଶୀ ଖରାପ ମଧେର େହାଇଥାଏ।” ଭଲ େଲାକ ତ gମାଶୀଳ ଗୁଣେର
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େକେବ ପାପର ସଂହାର ପାଇଁ ନି ଜର େଚତନାକୁ କଳକୀ େଚତନାେର ପରି ବ^ ନ କରିବ?

ଇ
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ପାପୀ*ୁ gମା କରି ଦି अnି କି  େମା ଭଳି ଖରାପ େଲାକ ହY କଳକୀ େହାଇ ପାପର

ଆ

ହ
ାନ

ସଂହାର କରnି ।” େସ ାନେର େଯପରି ବଜପାତ େହେଲ େସହି ବିର ମୁଖମvଳ
ଆହାନ ଇ-ପତି କା ସୂ ! ନି ଃଶୁ# ବି ତରଣ େହତୁ ଡା େଜାତି ପସାଦ ପ(ନାୟକ* +ାରା ପତି ,ି ତ ଓ ପକାଶି ତ
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େଦଖି - “ଆେର ଏ ତ କୁ ଖାତ େଚାର अgୟ” ସମେ` `। ଆଇନ କାନୁ ନ୍ ନାୟ
ବବାର ପତନେର େଗାଟିଏ େଚାର ବି କଳକୀ अବତାର ସାଜି ନାୟ େଦବାକୁ େଚା
କରୁଛି ଧି କ୍ ଏ ସମାଜ। ଏପେଟ ଟିଭିେର ସି ଧା ପସାରଣ େଦଖି अନନାର ଚgୁରୁ
ଆନCାଶ ଝରି ଯାଉଥିଲା। ତା'ର ପତି ତା ଜୀବନକୁ ଉyାର ତଥା ନାୟ ପାଇଁ ଦୁ ଇଜଣ
अମୂଲ ଓ अgୟ ଦୁ ଇ अବତାର ଠାରୁ କମ୍ ନଥିେଲ।
ହଠାତ୍ ତି େନାଟି ଗୁଳି ଆସି ବି y େହଲା ମାସୀନ େସହି ତି ନି ନରାଧମ* ବxୁ କରୁ
अgୟର ଶରୀରେର ତା ସାwେର ଛୁଟିଯାଇଥିଲା अଜସ େପାଲି ସ୍ ର ଗୁଳି ମ ଉପରର
େସହି ଶୟତାନ୍ ମାନ*ୁ ଲg କରି। େଶଷେର ଚାେରାଟି ମୃତ େଦହ େଲାଟିପଡି ଥିଲା
େସହି ମ ଉପେର। ଏପେଟ ଏହି ଦୃ ଶ େଦଖି अନମାନ*ର କ'ଣ ଭାବାnର
େହାଇଥିଲା େକଜାଣି କି  अନନାର ହୃଦୟ କେଠାର ହୃଦଘାତେର ଫାଟି ଯାଇଥିଲା ଓ
େସହି gଣି ହY ପାଣ ହରାଇଥିଲା େସ। କି  ମୁଖେର ଭୟ, େକାଧ, अନୁ େଶାଚନାର gୀଣ

ହY ବଷ ବଷର ପତୀgା ତଥା अଭିଶ अହଲା ସମ अନନାର ଜୀବନ ସଫଳ
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େହାଇଥିଲା।
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ଝଲକଟିଏ ବି ନଥିଲା ବରଂ ଥିଲା ତୃ ି ତଥା ନାୟର ଆନC। ସେତ େଯପରି େସହି ଦି ନ

ଆ

ଠି କଣା:- ନୟାପଲ@ ୀ, ଜୟେଦବ ବି ହାର ଭୁ ବେନଶର।
ଆହାନ ଇ-ପତି କା ସୂ ! ନି ଃଶୁ# ବି ତରଣ େହତୁ ଡା େଜାତି ପସାଦ ପ(ନାୟକ* +ାରା ପତି ,ି ତ ଓ ପକାଶି ତ
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ସମୟର ଚକ ଯାଏ ଘୁରିଘୁରିକା
ନାଟକ:- (୧୨ଶ ଭାଗ)
।। ୨୪ ଦୃ ଶ ।।
(ଦି ତୀୟ ମେର ଜେଣ ସାଧାରଣ ନାରୀ ଭାେବ ଶାବଣୀ ରା`ାେର
ଚାଲି ଥାଏ। ଦି ନ ଦୟାଲ କାର ଚେଳଇ ଯି ବା ସମୟେର ଶାବଣୀ
ସୁଧାଂଶୁ େଶଖର
ଦି େବଦୀ

ରା`ାର ମଧ ଭାଗକୁ ଆସି ଯାଏ ଯାହାଫଳେର ସାମାନ ଏ¸ିେଡo
ହୁଏ। ଶାବଣୀ ଚି ାର କରି ତେଳ ପଡ଼ି ଯାଏ। ଯ¡ଣା ଶାବଣୀକୁ
େକଶରି ଆ କାxେର େବାହି ମୁଖ ମକୁ

ଆଣି ଡାଏସ ଉପେର

େଶାଇଦି ଏ ପେଛ ପେଛ ଦି ନଦୟାଲ)

େକଶରି ଆ ଆେର ଭାଇ େଦଖ େଦଖ େବା ଜି Cା େହୖ ୟା ମରଗୟୀ।
େକଶରି ଆ- (ଶାବଣୀର ନାଡି ପରୀgା କେର, ନାକେପାଡାେର ଆwୁଳି
େଦେଖଇ ନି ଶାସ ପଶାସ େଚକ କେର) ଇଏସ ବସ େୟ ଜି Cା େହୖ ।
ଦି ନ- େତା କୁ ଛ ଇଲାଜ କରାେକ ସହି କେରା।
େକଶରି ଆ- ଇଏସ ବସ, अଭି େମ ଫା ଏଡ଼ ବ¸ େଲ ଆତା ହଁୁ ।

ଇ
-ପ

ତ
ିକ

ା

(ପାନ)

ଆ

ହ
ାନ

ଦି ନ- (କି ଛି ପାଦ ଟହଲ ମାେର ପୁଣି ଶାବଣୀକୁ ଏକଧାନେର ଚାହY
ଆହାନ ଇ-ପତି କା ସୂ ! ନି ଃଶୁ# ବି ତରଣ େହତୁ ଡା େଜାତି ପସାଦ ପ(ନାୟକ* +ାରା ପତି ,ି ତ ଓ ପକାଶି ତ
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ଦି ନ- ଶାଲି େଛାକରି େଲାଗ ରା`ା େମ ଗାଡି ଚଲାେନ େନହY େଦେw।
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ଓଠେର ଜି ଭ ବୁ ଲାଏ) ଖୁବସୁରତ େହୖ , ଯବାନ ଭି େହୖ , ଏ¸େଲo.... େମୗକା ହାତ େସ
ଛୁଟ ନା ଯାଏ। ପହେଲ ଇଲାଜ େହା ଜାେନ େଦା ଇସେକ ବାଦ ହଁ ଇସକା ସ¥ାଦ
ଚାଖୁwା।
େକଶରି ଆ- (ହାତେର ଫା ଏଡ଼ ବ¸ ଧରି ଥାଏ) ଇଏସ ବସ େୟ ଲି ଜିେୟ ଫା ଏଡ଼
ବ¸।
ଦି ନ- ଆେବ ମୁଝେକା କି ଉଁ େଦ ରାହା େହୖ । ମରହମ ପଟି ଲଗାେକ ଉସେକା ଜଲ୍ଦି ଠି କ
କର।
େକଶରି ଆ- (ଶାବଣୀ ମୁvର gତ ାନେର ମଲମ ଲେଗଇ ପଟି ବାxିଦି ଏ) େହା ଗୟା
ବସ। अଭି ସବକୁ ଛ ନମାଲ େହା ଯାଏଗା।
ଦି ନ- େକଶରି ଆ!
ଦି ନ- ଇଏସ ବସ!

ଔରତ କି ଜବାନୀ ଚାହି େୟ। ତୁ ମ ଜାନେତ େହା अଭି अଭି ହମ ଏକ ସ¥ପtା େଦଖା େୟ
ଔରତ େମରା ସାମେନ ନwି ଖଡି େହୖ ଔର େମ ଉସେକା.....(ଓଠେର ଜି ଭ ବୁ ଲାଏ)
େକଶରି ଆ- ଆପକା ସ¥ପtା ସଚ େହା ଯାଏଗା ବସ। ଆପ ବାସ ଆପନା କାମ କରି େୟ େମ
ବାହାର େସ ଦରୱାଜା ବC କରେକ ଚଲା ଜାତା ହଁୁ ।(ପାନ)

ଇ
-ପ

ଆ

ଶାବଣୀ- ଆପଣ...? ଆପଣ କି ଏ?...

ହ
ାନ

ଦି ନ- ଘବରାେନ କି େକାଇ ବାତ େନହY ମାଡାମ ଆପ ହମାରା େକାଠି େମ େହୖ ।

ତ
ିକ

ା

ଶାବଣୀ- (ଯ¡ଣା ସହି ତ) ଆଃ... ମଁୁ େକାଉଠି ?

ଆହାନ ଇ-ପତି କା ସୂ ! ନି ଃଶୁ# ବି ତରଣ େହତୁ ଡା େଜାତି ପସାଦ ପ(ନାୟକ* +ାରା ପତି ,ି ତ ଓ ପକାଶି ତ
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ଦି ନ- ତୁ ମ େତା ଜାନେତ େହା ହମ କି ତନା େଲଡି ଜ େଲାେଗା କା ପାସା େହୖ । ମୁେଝ ଇସ
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ଦି ନ- ନାଚି ଜ େକା ଦି ନଦାୟଲ ଶମା କହେତ େହଁ । ଜାତ େମ ମାରୁଆଡି େହୖ  େଲକି ନ
ନାରୀ ଜାତ କି ପାସା ହଁୁ । ସ¥ପt େମ ଭି େନହY େଶାଚା ଥା କି ଆପ ଐେସ ମୁେଝ ମି ଲ
ଯାଏେଗଁ। ବି ଲକୁ ଲ ମୁଫ୍ତ େମ। ଆଇେୟ କୁ ଛ କର େଲେତ େହଁ ।(ହାତ ବଢ଼ାଏ)
ଶାବଣୀ- ପି@ଜ େମାେତ ଧରିବାକୁ େଚା କରନା। ମଁୁ େକୗଣସି େବଶା ପଡାର ନାରୀ ନୁ େହଁ
େଯ ତୁ ମ ଇjା ମୁତାବକ କାମନା ଚରି ତାଥ କରିବ। ମଁୁ ଜେଣ ହି Cୁ ବି ବାହି ତା ନାରୀ। େମା
ମଥାେର ସି Cୁର େଦଖି ପାରୁଥିେବ। ଜେଣ ବି ବାହି ତା ନାରୀ ପତି ଏଭଳି अସଦ ଆଚରଣ
କରି ବା ହୁଏତ ଆପଣ* ପତନର କାରଣ େହାଇପାେର।
ଦି ନ- (ଖୁବ େଜାର ହସି ଉେଠ)ଆପ େକାଇ ସୀତା େନହY କି େଦୗପଦୀ ଭି େନହY ଫିର ଭି
ଇତନା ଘମv। େଦଖି ଏ ହମ ୱ େନହY େଜା େବାଲେତ େହଁ କୁ ଛ କରେତ େନହY ହମ ୱ
େହୖ େବାଲେତ କମ କରାେତ ଜାଦା। ଆଓ...
ଆଓ େମେର ରାନୀ ଆଓ....(ଧରି ବାକୁ अଗଉଥାଏ,ଶାବଣୀ ଧୀେର ଧୀେର ପଛକୁ ଯାଉଥାଏ)

େକଶରି ଆ! ଆେବ େକଶରି ଆ କାହଁ ା ଚଲା ଗୟା..?
େକଶରି ଆ- (ପେବଶି )କା େହା ଗୟା ବସ? େବାଲି ଏ କା କରନା େହୖ ।
ଦି ନ- ଚି ଡ଼ିଆ ଚୁ ଁ ଚୁ ଁ କରେକ ଉଡ଼ ଜା ରହା େହୖ । ପକଡ େକ େଲ ଆଓ।
େକଶରି ଆ- େଦଖିଏ ମାଡାମ ଆପ େମେର ବସ କା ବାତ ମାନ ଲି ଜିେୟ ଆପକା ଜି Cଗୀ

ତ
ିକ

ା

ବଦଲ ଯାଏଗି।

ଇ
-ପ

ଶାବଣୀ- େତା ବସ କଣ ଈଶ¥ର?

ଆ

ହ
ାନ

େକଶରି ଆ- ଈଶ¥ର େସ ମହାନ େହୖ । ଆଇେୟ େମରା ବାତ ମାନ ଲି ଜିେୟ ଆପ ଐେସ
ଆହାନ ଇ-ପତି କା ସୂ ! 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

ଦି ନ- େମ େଦଖ ରହା ହଁୁ ଆପ େମେର ବାତ େକା ଇଜି ଲି େନହY ମାେନେw।
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ନାସମଝ େହାେw େତା ମୁେଝ ଆପେକା ପକଡ଼େନ େକ ଲି େୟ ଜବରଦ`ି କରନା
ପେଡଗା।(ଶାବଣୀକୁ ଧରି ବା ପାଇଁ ଆଗଉଥାଏ)
ଶାବଣୀ- େମାେତ ଛୁଇଁବାକୁ ବି େଚା କରନା ନେଚତ େପାଡି ଜଳି ଭଷF େହାଇଯି ବୁ।
େକଶରି ଆ- (ହସ)अଭିଶାପ..(ଶାବଣୀର ଶାଢ଼ୀ କାନି ଧରି ନିଏ) (ହଠାତ ଶାବଣୀ ଲୁ େଚଇ
ରଖିଥିବା ପି `ଲ ବାହାର କରି େକଶରିଆ ପତି ଧାଏଁ ଧାଏଁ ଦୁ ଇଟି ଗୁଳି ଚଳାଏ।)ଆଃ
ଆଲବି ଦା...ଆଲବି ଦା....(ମୃତୁ)
ଦି ନ - (ଚକି ତ େହାଇ ଶାବଣୀକୁ ଚାହYଥାଏ)େକୗନ େହା ତୁ ମ?
ଶାବଣୀ- େସଇ ସୀତା େସଇ େଦୗପଦୀ। ଯି ଏ ଦି େନ ରାବଣର ମୃତୁ ପାଇଁ अେପgା
କରି ଥିେଲ। ଯି ଏ ଦି େନ ଦୁ ଃଶାସନ ଛାତି ରେର ମୁକୁଳା େକଶ େଧାଇଥିେଲ।
ଦି ନ- ତୁ େମରା େକଶରି ଆ େକା ମାରଡାଲା େମ ତୁ େଝ...(ପେକଟେର ହାତ ପୁେରଇବାକୁ
ପୟାସ)

ଦି ନ- ଆଃ (ଯ¡ଣା)
ଶାବଣୀ-େଡାo ଇନସଟ  େହv ଇନ ୟର ପେକଟ। ମଁୁ ଜାେଣ େତା ପେକଟେର ପି `ଲ
अଛି । କି  େସଇଟା ଏେବ କି ଛି କାମକୁ ଆସି ବ ନାହY।
ଦି ନ- ଆେର େକୗନ େହା ତୁ ମ?

ତ
ିକ

ା

ଶାବଣୀ- ଯାହାକୁ ତୁ େମମାେନ ଏେତଦି ନ ଯାଏ େଖାଜି ଆସି ଛ ମଁୁ େସଇ ଚରି ତ। ମଁୁ େସଇ
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ଶାବଣୀ- (ଦି ନଦାୟଲ ହାତକୁ ଫାୟାର କେର)

ହ
ାନ
ଆ

ଦି ନ- େତା ଏ ସଵ େତରି ପି ପ@ାନ ଥା।

ଇ
-ପ

ଖୁନୀ ଆସାମୀ। ତୁ ମରି ମାନ* ପାଇଁ ମଁୁ ଆଜି ଆଇନ ଆଖିେର ଆସାମୀ େହାଇଯାଇଛି ।

ଆହାନ ଇ-ପତି କା ସୂ ! ନି ଃଶୁ# ବି ତରଣ େହତୁ ଡା େଜାତି ପସାଦ ପ(ନାୟକ* +ାରା ପତି ,ି ତ ଓ ପକାଶି ତ
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ଶାବଣୀ- ବହୁଦି ନର ପୁରୁଣା ପ@ାନ। ସଫଳ େହବାପାଇଁ ଟିେକ अଧି କ ସମୟ ଲାଗିଗଲା।
ଦି ନ- େଲକି ନ ତୁ ଔର ବଚେକ େନହY ଯା ସକତା। ଇସ େକାଠି େକ ଚାେରା ତରଫ ସି ସି
କାେମରା ଲଗାହୁଆ େହୖ । अଭି अଭି େପାଲି ସ ଆତା େହାଗା।
ସମି ତ- (ପେବଶି )େପାଲି ସ ନା େଫାଲି ସ! େକହି ଆସି େବ ନାହY, କାରଣ େତା ସି ସି
କାେମରା ସବୁ ବC କରିଦି ଆ େହାଇଛି ।
ଦି ନ- ହାଟ୍ ନନେସନ୍ସ! େକୗନ େହା ତୁ ମ?
ସମି ତ- ଯମଦୂ ତ। ଏଇ େଦଖ ହାତେର ଦଉଡି ଧରି ଆସି ଛି। ଏଇ ଦଉଡ଼ି େର େତାେତ
ବାxିେନବାକୁ ଯମରାଜା ପଠାଇଛnି ।
ଶାବଣୀ- ଆମ ଦୁ ହY*ୁ ଚି ହt ି ପାରୁଛୁ ଦି ନଦୟାଲ?
ଦି ନ- ଆେର ଭାଇ େକୗନ େହା ତୁ ମ େଦାେନା? କି ଉଁ ହମ ସବେକା ମାର ରେହ େହା?
ଶାବଣୀ ]

ଶାବଣୀ- ମାେନପଡୁ ନି ୨୦ବଷ ତଳର କଥା.....
(ଫ@ାସ େବକ)
(ଦି ତୀୟ ମେର େଦବକୁ ମାର, ବି ଶନାଥ, ଦି ନଦାୟଲ, ନାଥୁରାମ ଡି ଏସପି अମେରC

ତ
ିକ

ଗୁଳିକରି ମଡର କରnି । ପୁଣି अମେରC* ହାତକୁ ଗୁଳିମାରି अକାମୀ କରିଦି अnି ।)

ଆ

ହ
ାନ

ଇ
-ପ

ଶାବଣୀ- ଏେବ ମେନପଡ଼ି ଲା ଦି ନଦାୟଲ ଶମା।
 କା େଛାକରି ।
ଦି ନ - ଓଃ ତୁ ଓହି ରିେପାଟର

ା

େଚୗଧୁରୀ*ୁ ଖୁoେର ବାxି େଦଇଥାnି । ତା* ସଖେର ସାaାଦି କ ସୁେରC ମହାପାତ*ୁ
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ସମି ତ- ଆଉ େବଶୀ ବକ ବକ ହୁअନା ଦି ନଦୟାଲ। େସପେଟ ମହାରାଜା ଯମ େଫାନ
କେଲଣି ତୁ ମକୁ ଦଉଡ଼ି େର ବାxି େଘାଷାରି େଘାଷାରି ଯଥାଶୀଘ ତା*ଠାେର ପହିବାକୁ
େହବ। (ଦଉଡ଼ି େର ଦି ନ ଦୟାଲ ଗଳାକୁ େଗାେଡଇ ଦି ଏ। େଗାେଟ ପଟେର ଶାବଣୀ ଓ
अନ ପଟେର ନି େଜ ଧରି େଜାରେର ଟାଣnି । ଦି ନ ଦୟାଲ ଗଁ ଗଁ ଚି ାର କରୁଥାଏ।)
(ମ अxାର)
କମଶଃ.............
email- dwibedysudhansu@gmail.com

ଆ

ହ
ାନ

ଇ
-ପ

ତ
ିକ

ା
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କବିତା ବିଭାଗ

ା
ତ
ିକ

ଆ

ହ
ାନ

ଇ
-ପ

ଆମର ୟୁଟୁବ୍ ଚାେନଲକୁ ସବ୍8ାଇବ୍ କର
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अନଳ (अଗିt )
େହ अନଳ !
ଦୀ କରି ତୁ େମ

ଶି ବ ନାରାୟଣ
ଦାଶ

ଛୁअଁ େଯେବ ଜୀବନର ଆଦ ଉଷାକାଳ,
େକାଟି ପାେଣ ସାରି ଉ^ାପ
ଶ କର େଯେବ ପୁଣି
େଦଇ ତୁ ମ ଉଷF ଆଲି wନ କୁ ଆଁ କୁ ଆଁ ରାେବ ଜାେଗ
ପାଣର Cନ,

ତୁ େମ ସେତ ହୁअ ବହିt ମାନ
କରି ବାକୁ ଜୀବନକୁ ଭବ-ଆୟୁଷFାନ I

େଲଲି ହାନ ଶି ଖା ପୁଣି ତୁ ମ
ଜୀବନକୁ କେର ଆଲି wନ,

ତ
ିକ
ଇ
-ପ
ହ
ାନ
ଆ

ଜୀବନର ସକାଳ ପଯାେୟ

ା

ଜନF ଠାରୁ ମୃତୁ ଯାଏ
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ତୁ େମ ରୁହ ଓତଃେପାତଃ
ଜୀବନକୁ କରି ଉଦ୍ଜୀବି ତ I
ଜଠେର ଜଳାअ अଗିt
ପାଣବn କରିବାକୁ gୁଧାର ଆହେବ,
ତୁ ମ ଉ^ାପେର ଭରି
ସୂଯ ସtାତ ରଶିF ର ପ@ାବନ
ତୁ େମ ଯାअ ନି ଜକୁ ସାରି ,
ବୃ g, ଲତା, ପତ, ପୁ}
ପଶୁ, ପgୀ, କୀଟ, ପତଂଗେର,
ପାଣର ଜୀବନୀ-ସୁଧା
ତୁ େମ ଦି अ ଭରି

ଜୀବନର ଯାତା ପେଥ
ତୁ ମକୁ େଦଖିଛି େକେତ

ତ
ିକ

ା

ଭିନt ଭିନt ରୂେପ -
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ସୃିର ପୁଲକ ଭରା अୟୁତ ଶି ରାେର I

ହ
ାନ
ଆ

ନି ତ ଜଳି ବାେର

ଇ
-ପ

ମାଆ'ର େରାେଷଇ ଶାେଳ
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ତି େଳ ମାତ କ± ାnି ତୁ ମ ନାହY,
ନି ଜକୁ ଦÂକରି ବାଢି ଦିअ ତୁ େମ
अନt ଆଉ ବqନର ସ¥ାଦି  ମେଣାହି I
ତୁ େମ ପୁଣି ଜଳି ଉଠ
ଭିପତ
ୂ अଘଶି ଖା େମଲି
ଆମରି ଠାକୁ ର ଘର ଆହିt କ ପଦୀେପ,
अବା ପୁଣି ସqବତୀ ସାଜି
ବୃ Cାବତୀ ଚଉରାର ମୂେଳ
अଭିÃାର ଶି ଖାଟିଏ େହାଇ
ଜଳି ଉଠ େକାଟି ପାଣ अnରର ତେଳ I
ପଜ
ୂ ା, ପାରବେଣ ଆଉ ପୁଣ ତି ଥି ବାେର

ଉଷFତାର ପବି ତତା ଭରି
ତୁ େମ ଜଳ େଦବାଳେୟ ଆଉ ଘେର ଘେର I
େହାମାନଳ ସାଜି େକେବ
ଜଳି ଉଠ ତୁ େମ

ତ
ିକ

ା

ବି ବାହ େବଦି େର,

ଆ

ହ
ାନ

ଇ
-ପ

ଆଉ ପୁଣି
ତୁ ମରି େସ ପବି ତ अଗିt କୁ ସାgୀ ରଖି
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ବାxିହୁଏ ଦୁ ଇ ପାଣ
ହାତ ଧରି ଚାଲି ବାର ଜ¥ଳn ଶପେଥ I

ତୁ େମ ପୁଣି ସାଜ େକେବ ଭୟ*ର
ଆେହ େବୖ ଶ¥ାନର !
େଲଲି ହାନ ଶି ଖା େମଲି ବି ଭୀଷିକାମୟ
ଭସF କର ଜନପଦ ଗାମ ବା ସହର,
अବା େକେବ ଦÂ କର
अରଣର ସିt Â ସବୁ ଜି ମା
ବାକରି ପଭେନ ରୁଦ ଦାବାନଳ I

ଯେବଦୀ େହାମାନଳ ପୁଣ ଶି ଖା େତଜି ,
ଜୀବନକୁ େଦଇ େକେତ अଶାର ଆେଲାକ
ଋଷି କଂଠୁ ମ¡-ଧ¥ନି ପଣବ ଓଁକାରି I
ଯୁଗ ଯୁଗାnର ଧରି

ତ
ିକ

ା

ଜୀବନକୁ େନଇଛ ଆଦରି ,

ଆ

ହ
ାନ

ଇ
-ପ

ତୁ େମ ିତ ଜୀବନେର ଜନF-ମୃତୁ ପରି I
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ଆଉ ପୁଣି ସବେଶେଷ
ଏ ଜୀବନ अn ହୁଏ େଯେବ,
ତୁ େମ ନି अ ସଭି *ୁ ସାଉଁଟି
ଆଉ
ତୁ ମରି େସ ପି wଳ ଗହେର ଜାଳି
ଭସF କର ଶି ଖାନଳ େତଜି I
ଶFଶାନର ଜୀ! अଧି ବାେସ
ପଭୂ େତ ମି ଳାଇ ସଭି *ୁ
ତୁ େମ କର ପରିତାଣ ନବଜନF ପାଇଁ,
େହ ଚି ର ନମସ ତୁ େମ
ପରି ପଣ
ୂ  ଜୀବନର ପେଥ -

अଗିt -ସtାନ େଦଇ,
ନି ରବଧି ଜଳୁ अଛ
କରି ବାକୁ ମଣିଷକୁ

ଆ

ହ
ାନ

ଇ
-ପ

ତ
ିକ

ା

ମୃତୁ ପେଥ अମୃତ ଆଶାୟୀ I

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

ପ!
ୂ  ପାଣ ପୟାେସ ତୁ ମର
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ମାତୃ`ୁତି
କମଳ ବି ଳାସି ନୀ

କମଳା ସୁହାସି ନୀ

କରୁଣା େନତ ଦି अ ଢାଳି
କଳୁ ଷ ପେ* ପଡି

 ଶୀ
ସ ଗତ

ମାୟାଧର ଦାଶ

କରମ ପଥ ହୁଡ଼ି

କଳେ* କଲବଲ େହଲି "ମା"
ଭଗବତି ,
କମେଯାେଗ ନେଦଇ ମନ କପଟ କଲି ଆଚରଣ
େକାପି ତ अnରେର

କରପସାରି ବାେର

େକବଳ କରାଳ ବରିଲି "ମା" I

ଖସଡ଼ା ପେଥ ଆସି

ଖିଆେଲ ବି ତାଇଲି ଦି ନ
ଖvନ କରି େଦାଷ

ଖଡ଼େଗ ପାପ ବି ନାଶ

ଖାପନ କରି ଖାତି ମାନ ମା'
ଭଗବତି ,

ତ
ିକ
ଇ
-ପ
ହ
ାନ

ଖୁସିେର ବି େଜ କର

ଆ

େଖାଲା ହୃଦେୟ େମାର

ା

େଖଳ ଜୀବେନ େହଉ େଶଷ େଖାେଜ ମଁୁ େଚୖ ତନ ପୁରୁଷ
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ଖାେଲ ପଡି ଲି ଖସି
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ଖାତି େର ପାତି ଛି ଆସନ ମା' I

ଗରଳ ସୁଧା ମଣି

//୨//

ଗାସ କରିଛି ଜାଣି

ଗମି ଛି अଗମେର େକେତ
ଗୁରୁ ପପ ମାୟା

ଗେବ ବି `ାରି କାୟା

ଗୁଆଁର କରିଲାଣି େମାେତ ମା'
ଭଗବତି ,
ଗୁପତ अହମି କା େମାର ଗୁଣ-अସି େର ନାଶ କର
ଗଭୀର ଗାତ ଦାହ

ଗହiତ ମାୟା େମାହ

ଗିକୁ କାଟିପକା େଯେତ ମା' I //୩//

ଘଡ଼ି ସxିେର ଘାoିହୁଏ
ଘନଘନ ଗଜନ -

ଘାତକ ତନୁ ମନ

େଘାଡାଇ ଘନଘନ ଦେହ ମା'
ଭଗବତି ,

ା
ଆ

ଘନ ନି ଃଶ¥ାସ ସଦା ବେହ ମା' I //୪//

ଇ
-ପ

େଘରି କେର अିର

ହ
ାନ

ଘରକରଣା େମାର

େଘାଡାअ େସtେହ ବି ଶରା

ତ
ିକ

େଘନାକରି ଏ େଦାଷ ସାରା
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ଚରେଣ ପରିଚର

ଚି ନFୟୀ େଦବୀ ମାେହଶ¥ରୀ
ଚାରୁ ଚରେଣ େତା'ର ଚି ର ଶରଣ େମାର
େଚତନା-ଦୀପ ଦି अ ଜାଳି ମା'
ଭଗବତି ,
ଚି ^େର ଚnା େଦଇ ଚାଳି
ଚି ର ଦି ବ ଆଶି େଷ

ଚି ନFୟୀ କୃ ପା ଦି अ ଢାଳି

ଚି ଦାନC ପରେଶ
//୫//
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ଆ

ହ
ାନ

ଇ
-ପ

ତ
ିକ

ା

ଚି ରନି ଦା େମା' ଯାଉ ଜଳି ମା' I

ଆହାନ ଇ-ପତି କା ସୂ ! ନି ଃଶୁ# ବି ତରଣ େହତୁ ଡା େଜାତି ପସାଦ ପ(ନାୟକ* +ାରା ପତି ,ି ତ ଓ ପକାଶି ତ

Aahwaan.com

79

ଆହାନ ଇଇ-ପତି କା,
କା, ସାଦଶ ବଷ, ସମ ସଂଖା,
ସଂଖା, ଜୁ ଲାଇ ୨୦୨୨

Magazine Downloaded from www.aahwaan.com

ଝିପି ଝିପି ବଷା
ଝି ପିଝିପି ବଷା ଆକାଶୁ ଝେର
ସଭି*ର ମନ ତାହା ତ ହେର।(୧)

अମୃତନାରାୟଣ
ଶତପଥୀ

େମୗସୁମୀର ଏହି ପଥମ ବଷା
ସଭି*ୁ ଦି अଇ ନୂ ତନ ଆଶା।(୨)
ବରଷା ଛି ଟାର ମଧୁର ଛୁଆଁ

ମେନ ଭରି ଦି ଏ ପୁଣି ପୁଲକ।(୩)

ପୃଥିବୀଟା ଲାେଗ ସତେର ନୂ ଆ।(୭)

ବଷା ର େସହି େକାହଲା ପାଗ

अମୃତ ରୂପୀ େସ ବରଷା ଜଳ

େଖାଜାହୁଏ ଛତା ବଷାତି ଆଗ।(୪)

ପାଇ ତାହା ତୃ  ଜୀବ ସକଳ।(୮)

ସଭି*ର ମନ ହୁଏ ପୁଲକ

ଯଦି ପରି େବଶ ଶୁy ସୁCର ରେହ

ଆଘାଣ କରି ଓଦା ମାଟି ମହକ।(୫)

ଠି କ୍ ସମୟେର ବରଷା ହୁଏ।(୯)

ଚାଷୀ ଭାଇ ଧରି ହଳ ଲwଳ

ନେହେଲ େଯେବ ହୁଏ ଜଳ କ

େgତ ଯାଇଥାଏ ପୁଣି ଚଳ।(୬)

ମେନ ପକାnି ସଭିଏଁ ଇ।(୧୦)
ସବୁ ଜ ସୁCର ପକୃ ତି ଗଢ଼ି
ଉପେଭାଗ କର ନୂ ତନ ବଷାକୁ େମାହର

ଇ
-ପ

ତ
ିକ

ା

କବି ତା ପଢ଼ି ।(୧୧)

ଆ

ହ
ାନ

ନୟାପଲ@ ୀ, ଜୟେଦବ ବି ହାର, ଭୁ ବେନଶର
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ଚାCିନୀ ରାତି ର ଚାC
ଚାCିନୀ ରାତି େର ଚାCକୁ ଚାେହଁ ମଁୁ
ଚCଭାଗା କୂେଳ ବସି ,

ରାଧାେମାହନ

ତା' ମୁଖେର େମାର ପି ୟା ମୁଖ େଦଖି

ମଁୁ କହି ଛି େବାଲି କହି ବୁନି ତା'କୁ
େମା େଫରି ବା ଯାଏଁ େସtହ ଶyା େଦଇ
ରଖି ବୁ େଲା ଘେର େତାର,
ମୁହY େଲା େମା ପି ୟା ପାଇଁ,
ତା' ସ ାଗତ ପାଇଁ ଆକାଶୁ ତାରକା
େତାଳି ଆଣିବି େଲା ଯାଇ  (୨)
ତା' ଚଲାପଥ େର ତାରକା ବି ଛାଇ

ଚି ରକାଳ ରହି ଥିବି  (୩)
େମାର ମନକଥା ଶୁଣି ହେଷ ଚାC
ତାରା* ଗହେଣ ଥାଇ,
କେହ ସିF ତହାେସ ଧନେର ରସି କ
େତା ପି ୟା େତା େପମ ପାଇ !
ଦି ଏ େସ अଭୟ ବର,
ସତ େପମ ଆଭା ସଂସାେର ବି jୁରି
ବି ଶ ମଧୁମୟ କର  (୪)

अଧାପକ, ଓଡ଼ି ଶା ଆଦଶ ବି ଦାଳୟ, ତାଳେଚର
ଜି ଲ@ା : अନୁ େଗାଳ

ଆ

ସ ାଗତ କରି ବି ତା'କୁ ,
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ହୃଦୟର କଥା େମାର,

େପମ ମqି ବୁ ଣି ତା' େକାମଳ ହୃେଦ

ା

ଯତନ େର ରଖି ଥା' େଲା  (୧)

େସ ହସି େଲ ମଁୁ ହସି ବି,

ତ
ିକ

େମା ପି ୟାକୁ େତାର ହୃଦୟ ପେଦେଶ

ହସ ଟିେକ େଦଖିବାକୁ ,

ଇ
-ପ

କେହ ମଁୁ ଚାCକୁ ଆେଲା !

अେଧୖ େୟ ରହି ଛି ଚାହY ତା' ବଦେନ

ହ
ାନ

ଦି ଏ ମଁୁ ମୁରୁକି ହସି ,

ପଜ
ୂ ାହାରୀ
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େମାହ
େବେଳେବେଳ
ସତର अେପgାେର

ଡଃ ମେନାରqନ

ମି ଥାକୁ ଆପଣାର

ବି େଷାୟୀ

କରି ବାକୁ ପେଡ଼ ।
େଗାଟିଏ ଦୁ ଃଖ ନ ସରୁଣୁ
अନଏକ ଦୁ ଃଖକୁ
ଆଦରି େନବାକୁ ପେଡ଼ ।
ଯ¡ଣାର େମଘନାଦପାେଚରୀ
େଡ଼ଇଁବା ଆଶାେନଇ
ଲହୁଲୁ ହାଣ େହବାକୁ ପେଡ଼ ।
ତଥାପି ନା’ େମାହଭାେw
ନା’ ଭାେw ବିବାର ଆଶା
ଉଜୁ ଡ଼ି ପଡୁ ଥିବା
ଆପଣାର ଇତି ବୃ^କୁ ବଖାଣି

ା

ତ
ିକ

ଲୁ ହ ଢ଼ାଳି ବାକୁ ପେଡ଼ ।

ସtାତେକା^ର ଓଡ଼ି ଆ ବି ଭାଗ,

ବହFପୁର ବି ଶ¥ବିଦାଳୟ

ଇ
-ପ

େମାହେର େମାହେର
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ପତି ମୁହୂ^େର

ଆ

ହ
ାନ

େମା:୮୮୯୫୧୪୧୭୨୭
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ତୁେମ କୁ ହ
େଦଖ େରସେର େଘାଡ଼ାମାେନ େଦୗଡ଼ୁଛnି
େସ ଜାଣnି କି

ଦି ଲ@ୀପ କୁ ମାର
ସାମଲ

କି ଏ ପଥମ କି ଏ ଦି ¥ତୀୟ ପୁଣି ସବା େଶେଷ ରହି ବ
ତଥାପି ଚଳnି େରସେର ନି ଜକୁ
ସାମି ଲ କରିବାକୁ େହବ
ଦୁ ଇ ଗୁvା ଦାନା ଖାଇ ।।
ଶ¦ମାେନ େଦୗଡ଼ୁଛnି
େଦୗଡ଼ୁଛnି ଇCି ୟମାେନ

େହାଇପାେର କି ଛି अସବ ନୁ େହଁ
ତଥାପି ଦୁ ଇପାଦ ଭାବି
ପାେଦପାେଦ ଚାଲି ବାକୁ େହବ ।।
ଚାଲି ବାକୁ େହବ ଠି କ ତୁ ମପରି
अହରହ ନାସାର େସ ପବନେର

ତ
ିକ
ଇ
-ପ
ହ
ାନ
ଆ

ମାପି ଚୁପି ଝାଡ଼ି େହଉଥିବ ।।

ା

ପୁଣି ଇCି ୟ ମାନ* ଚାରି ପାଖକୁ େଦଖି ବାକୁ େହବ
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ଶୁ अବାେର ମଁୁ ବି ଶାମ େନବାକୁ ଚାେହଁ
ମଁୁ କି ଏ ? କି ଏ ଆସି କାେନ କୁ େହ
ସମୟ अଛି େଚଇଁ ଉଠ
ବି ଶାମ େନବା ଆଗରୁ
ତୁ ମର अଭିନୟ ଛାପ ଛାଡ଼ି ବି ଶାମ ନି अ
େଚଇଁ ଉେଠ କଣ କରି ବାକୁ
ତୁ େମ କୁ ହ
ଚଳnା ଘoା କoା ପରି ଧାବମାନ ହୁअ ।।

ତ
ିକ

ା
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ଦି ଲ@ୀପ କୁ ମାର ସାମଲ

ଇ
-ପ

ରାଇପୁର, ନୟାଗଡ଼

ଆ

ହ
ାନ

ଦୂ ରାଭାଷ: ୯୮୫୩୫୭୦୦୧୯
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ବାହୁଡ଼ା ଯାତା
ଓଡ଼ି ଆ ଜାତି ର ମଉଡମଣି ତୁ
ଭକତର ଭଗବାନ
ଜଗତ େଦଖିବ େତା ବାହୁଡ଼ା ଯାତରା
କରି େତାର ଦରଶନ ।
ନବଦି ନାତFକ ମାନବୀୟ ଲୀଳା
କରି େତାର ସମାପନ
ନCିେଘାଷ ରେଥ ବାହୁଡ଼ି ତୁ ଆସୁ
ନି ଜର କରମ ାନ ।

ଆନCିତ ଭ ମନ
ଏକାଦେଶ ସୁନା େବଶର ଚମକ
अଧରପଣାର ଦି ନ ।

ବାଡି ନଡି ଆର ନୂ ଆ ଫଳଟିଏ
େତାଳି େନଇ ଆେମ ଯି ବା
ନଡ଼ି ଆ ର*ୁ ଣା େସ କାଳି ଆ ସାଆn
ହାତେଟକି ତାକୁ େଦବା ।
ସତେର କାଳି ଆ ସବୁ ଲୀଳା େତାର
ସଂ8ୃତି ର ପରିଚୟ
େଘାଷଯାତରାଠୁ ବାହୁଡ଼ାଯାତରା
ଏକତାର ସମନ¥ୟ ।
ବାହୁଡ଼ି ଯି ବୁତୁ ବାହୁଡ଼ା ରଥେର
ସି ଂହଦୁ ଆରକୁ େତାର
ମାଉସୀ ମାଆ ଘେର େଖଳାଲୀଳା ସବୁ

ତ
ିକ

ା

ସରି ଲା ଏ ବରଷର ।
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ଦଶମୀେର େଦଖି େତା ବାହୁଡ଼ା ଯାତରା

ସାଇ ପସାଦ ସାହୁ

ଇ
-ପ

ସି େxେକଲା ,ବଲାwୀର

ଆ

ହ
ାନ

ଭାମ ଭାଷ – ୯୯୩୭୦୩୪୭୪୨
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ରଥଯାତା
ଜଗନt ାଥ ପଭୁ ସେw ବଳରାମ

ଭଉଣୀ ସୁଭଦା ରଥେର

ଜନମ ଭୂ ମିକୁ ଗମି େବ ଆଷାେଢ

ଶୁକଳ ଦି ତୀୟା ତି ଥିେର ।

ଉଭା अମାଦି ନ ନବ ଯଉବେନ

େନତ ଉ|ବ ସୁCର

ମହାଲgFୀ ଛାଡି ବଡ଼ େଦଉଳେର

ଚଳି େବ ଗୁvିଚା ମCିର।

ଆେଗ ବଳଭଦ ତାଳଧଜ ରେଥ

ସୁଭଦା େଦବଦଳେନ

ଦvାସି ପଧାନ

େଶେଷ ଜଗନt ାଥ ନCିେଘାେଷ ବି େଜ ବି ଚିତ ପହvି ବି ଧାେନ ।
ଶ° ମହୁରୀକୁ ଘo ତାେଳ ତାେଳ

ହରି େବାଲ କି ରି^ନ
କିବ ଚଉଦ ଭୂ ବନ ।

ପାଲି *ି ସ¨ାେର ଗଜପତି ବି େଜ

େସବାର େଛରାପହଁ ରା

ପତୀତ ପାବନ ରw अଧରେର

େଶାଭାର ଭvାେର ଭରା ।

ବଡ଼ଦାv ଜନ - ସମୁଦ ସରଜି

ନଉକା ନାଉରୀ ସାଜି

ବରଷକୁ ଥେର ବି େଜ କରି ଥାnି

ତାରିବାକୁ ଭରାଜି ।

ରଥେର ବାମନ କରି େଲ ଦଶନ ପୁନବାର ଜନF ନାହY

ଆ

ହ
ାନ

ଇ
-ପ

ତ
ିକ

ା

େମାକପାେଳ େକେବ ଲାଗିବ ତା’ େଡାର କି ୟା େଯାେଗ अଛି ଚାହY
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ନାଟ ଖଟଣୀେର କି ବଡ଼ଦାv
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ରଥଯାତା
ଶୀ ମCିର ଆଜି ଶୀହୀନ ଲାଗୁଛି
ତୁ ମ ଉପିତ ବି ନା,

େଜାତି ରqନ
େସଠୀ

ଲgFୀ ମାତା*ର ଷାଠି ଏ ପଉଟି
କାହାରି ପାଇଁ ରxଣା ।
ଭକତ ଗହେଣ କାଳି ଆ ଠାକୁ ର
ଶୀମCିର ଚାହYଛି ତୁ ମ ପଥକୁ

ଯାଉଛି ମାଉସୀ ଘର ,

ବାହୁଡ଼ି ଆସେହ ପଭୁ ,

େଦଖା ଦି ଏ ଆସି ଏ ବଡ଼ ଦାvେର

ଗୁvିଚାେର ଯାଇ ବାହୁଡ଼ାେର େଫର

ଛାଡ଼ି କି ବଡ଼ ମCିର ।

ତୁ ମ ନCିେଘାଷ ଟାଣିପାରି ବିନି
ଲବଣି େଚାର ହୃଦୟ େନଇଗଲା

ଦୁ ଃଖ ନାହY ଜଗନt ାଥ ,

େସ ବଡ଼ ହୃଦୟ େଚାର ,

ରଥଚଢ଼ି ଆସ ବଡ଼ଦାେv ପଭୁ

ରାଧାର ଜୀବନ ରାଧାର ସପନ

େହଉ ପେଛ ଶନ
ୂ ପଥ ।

କଳା କାହt େପମୀ ତା'ର ।

ତ
ିକ

ା

େମକାନି କାଲ ଇଂଜି ନିୟରିଂ, ଆର୍. େକ. ସି ଏଟି,
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େହ ଜଗନt ାଥ ମହାବାହୁ ।

ହ
ାନ

ଇ
-ପ

ନୀଳଗି ରି, ବାେଲଶର

ଆ

ଦୂ ରଭାଷ:-୯୩୪୮୧୦୮୨୫୪
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ରଥଯାତା
ଆଷାଢ ଶୁକ±େର ଦି ତୀୟା ତି ଥିେର
େହାଇ ଥାଏ ରଥ ଯାତା

ବାସnୀଲତା
େଜନା

ଭାଇ ଭଗtୀ ସାେଥ ଜନF େବଦୀ ଯାnି
ଆ^ତାଣ ସୃି କ^ା l୧l
ବି ଶ¥ ବାସୀ*ର ମwଳ ନି ମେn

ଆଡaର ପ!
ୂ  େବଶ ଭୂ ଷା କରି

ମCିରୁ ବାହାର ହୁ'nି

ପହvିେର अଣା ଯାଏ

େକାଟି ଜନତା*ୁ ଦଶନ େଦଇଣ
ପାପ ତାପ ହରି ଥାnି l୨l

ସୁଭଦା େଦବଦଳନ
ଜଗନt ଥ*ର ନCିେଘାଷ ରଥ
ବି େଜ କାଳୀୟ ଦଳନ l୩l

କି ସୁCର ଦି ଶୁ ଥାଏ l୪l
ଶ° ଘoା ଧନି ଉଛୁଳି ଉଠଇ
`ୁତି ପାଠ ସଂକୀ^ନ
ଗଜପତି ରାଜା ମାଗ ପରି ©ାର
ଛି nି ପାଣି ଚCନ

l୫l

ପଥେମ ସୁଭଦା ରଥକୁ ଟାଣnି
ଦି ତୀୟେର ବଳେଦବ

ତ
ିକ
ଇ
-ପ

ହ
ାନ

l୬l

ଆ

ନCିେଘାଷ ଚାଲୁ ଥିବ

ା

ଆନC ଉ|ାହ ଉhୀପନା ସାେଥ
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ବଳେଦବ*ର ତାଳଧଜ ରଥ

ଝୁଲି ଝୁ ଲି ପଭୁ ରଥକୁ ଆସnି
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ଭଜନ କି ^ନ ନୃ ତ ହୁଳହୁଳି
ବଡ଼ ଦାv ଉଛୁଳଇ
ପାପି ତାପୀ ମାେନ ଏକାଠି ହୁअnି
ଚଳnି ପତି ମା ପାଇଁ l୭l
ଚଳnି ରଥକୁ ଦଶନ କରି େଲ
ସବ ପାପ gୟ ହୁଏ
ବଡ଼ ଦାv ଆଜି େଦବମୟ ପରା
ରଥ ପଥ କଥା କେହ l୮l
ଆଡପ ମvେପ ନବ ଦି ନ ରହି
ଶୀମCିର ବାହୁଡ଼ି େବ
ମାଉସୀ ମାଆ* େପାଡ଼ ପି ଠା ଖାଇ

ଲgFୀ ମାତା ଋଷି ଥାnି
େହରା ପମୀେର ରଥ କାଠ ଭାwି
ଲgFୀ ରାଗ ସୁଝାअnି l୧୦l
ଏକାଦଶୀ ଦି ନ ସୁନା େବଶ ହୁnି
ରଜ ରାେଜଶ¥ର େବଶ
ଭ* ନୟନ ପବି ତ ହୁअଇ
ମେନ अମାପ ସେnାଷ l୧୧l
ପର ଦି ନ ହୁଏ ନୀଳାଦୀ ବି ଜୟ
େଭଟ ଲgFୀ ନାରାୟଣ

ତ
ିକ
ଇ
-ପ

କରnି ମାନ ଭqନ l୧୨l

ା

ଜଗନt ାଥ ପଭୁ ରସ େଗାଲା େଖାଇ

ଆ

ହ
ାନ

ଗାxୀନଗର, ନବରwପୁର
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ଖୁସିେର ଘର େଫରି େବ l୯l

ଦଶମୀ ବାହୁଡା଼ ଯାତା ଏହା ନାମ
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ଜଗା େତାର େଡାରି...
େଡାରି ...
ଜଗା େତାର େଡାରି ଲଗାେର (୨)
େତା ଧାମକୁ ଯାଇ

ରଥ ଟାଣି େଦଇ

ଲିମନ୍

ତୁ ଟାଇଣ େଦବି ସବୁ ବାଧାେର.....

ଭକତ େମଳେର ରହି

ଜଗା େତାର.......

େଡାଳାକୁ अନାଇଁ େଦଇ
ଲୁ ହ ଢାଳି ଢାଳି ହାତ କରି େମଳି

େତା ପାଇଁ କି ଭକତି େନବି

ଦୁ ଃଖ ବାଢୁ ଥିବି େକେଡ ଶyାେର........

ଭାବେର ଭାବେର ସମପiେଦବି

ଜଗା େତାର .........

ମନ अଶ¥ େମାର ଉ~ାଟ େହଲାଣି
ତୁ ଯି ବୁ ମାଉସୀ ଘର

ଜଗା େତାର.......

ମଁୁ ଯି ବି ଲgFୀ ମCିର
ମାଆକୁ େମାହର ବୁ ଝାଇ ସ^ର
ବାହୁଡି ଆସି ବି ନି ଜ ରା`ାେର.......

ା

ଜଗା େତାର........
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ବxାଇଣ େଦବି େତାର ପଘାେର.......

ଇ
-ପ

ତ
ିକ

େଢ*ାନାଳ

ଆ

ହ
ାନ

ଭାମଭାଷ:୭୮୯୪୫୮୫୭୦୮
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ରଥ अଭି ଳାଷ
ଶୀ ମCିର ଶୀେଷ ଉଡୁ ଛି ହରେଷ
ପଭୁ * ଦଶେନ େନତ ,

ଭ ଆସୁଛnି ମାଡ଼ି ,
କାେଳ କଉ ଭ ରହି ବ ବିତ
ରଥ ନ ଯାଉଛି ଗଡ଼ି ।

କି ଏ ଦୂ ରୁ ନମ8ାର ,
େତା ଚକା ଆଖିେର ଚକା ନୟନେର
ରଥପୁରୁ ଭ େତାର ।
େତା ନୟେନ େକହି ବଡ଼ ହୁଏ ନାହY
ହୁଏ ନାହY େକହି ସାନ ,
ବଡ଼ ଏକା ତୁ ହି ରାଜାଠୁ ସି ପାହୀ
େତା ଆେଗ ସବୁ ସମାନ ।

ବଡ଼ େତାର େଭାଗ ବଡ଼ େତା ଭକତ
ବଡ଼ େତାର ଦରବାର ।
େତା ପାଖକୁ ଆସି ଯାଇନାହY େକହି
ଖାଲି ହାେତ େକେବ େଫରି ,
େତା ଦଶନ ପାଇଁ ବସି ଛି अେନଇ
ଲାଗିବ େକେବ େତା େଡାରି ।
ରଥଯାେତ ଆଜି ନCିେଘାେଷ ବସି
ଯି ବୁ ମା’ ଗୁvିଚା ପାେଶ ,
େତା ରଥ ଦଉଡ଼ି େନବି େକେବ ଭିଡ଼ି
ରହି ଲି େସ अଭିଳାେଷ ।
ସtାତେକା^ର अଥଶା ବି ଭାଗ ଛାତ
ଫକୀରେମାହନ ବି ଶ¥ବିଦାଳୟ , ବାେଲଶର
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କି ଏ ଭିଭାେବ ନଡ଼ି ଆ େଯ ଯାେଚ

େତାର େସ ବଡ଼ ମCିର ,

ା

ଭ ଭଗବାନ ସକ अସୀମ

ବଡ଼ େତାର ଦାv ବଡ଼ େତାର ପvା

ତ
ିକ

େଦଖିେବ େବାଲି ଭକତ ।

ଦୂ ରଭାଷ : ୯୯୩୭୮୨୦୮୩୧

ଇ
-ପ

ମହାପଭୁ ଆଜି େହାଇଛnି ବି େଜ

ବାପି ନି ସି ଂ

ଆ

ହ
ାନ

ଇ-େମଲ : bapinising540@gmail.com
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କଳା ସାଆn େହ
କଳା ସାଆn େହ ଆସି ବା େହଉ ଟିକିଏ ଦଶନ ଦି अ କରୁଣା ଥାଉ,
ମହାବାହୁ ଆେହ େସତି କି ଥାଉ ଭେମେଳ ଆସ ଥେର େଡରି ନକରି

ପ*ଜ କୁ ମାର
ମwଳ

ଆଉ।
ସଜ େହଲାଣି ନCିେଘାଷ େସତ ବଡ଼ଦାvେର...
ଯି ବାକୁ ଉଛୁର େହଲାଣି ଗୁvିଚା ଘେର।

ଯାଇପାେର ନାହY େବାଲି ତମ ନୀଳ କCେର ଆସି ଛ େହ ମହାବାହୁ ଭକତେମେଳ,
ଛୁଇଁ ପାେରନାହY େବାଲି ତମ ଶୀअw ଥେର ବରଷେକ ଥେର ତମ ରଥ ଦଉଡ଼ି ଧେର।

ଦଶନ େଦବକି େମାେତ ଏହି ଜଣାଣ।
ସଜ େହଲାଣି ତାଳଧଜ େସତ ବଡ଼ଦାvେର...
ବାଟ ଚାହY ଗୁvିଚା ମାଆ अଛnି ଘେର।
ପତୀgାେର ବସି ଛି ଏହି େଦଉଳ ପାଖେର,
ରଥେର ଦଶନ ପାଇଁ ନୟନ େମା ଝୁେର।

ତ
ିକ
ଇ
-ପ
ହ
ାନ
ଆ

ତୁ ମ ରଥ ଟାଣିବାକୁ ଭାରି ବାକୁ ଳ ଏ ମନ।

ା

ଉଠି ବାକୁ ମନା ତୁ ମ ତାଳଧଜ,

ଆହାନ ଇ-ପତି କା ସୂ ! ନି ଃଶୁ# ବି ତରଣ େହତୁ ଡା େଜାତି ପସାଦ ପ(ନାୟକ* +ାରା ପତି ,ି ତ ଓ ପକାଶି ତ
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ସୁଭଦା ମାଆ ତେମ କୃ ପାକର,
ଗୁହାରି ଜଣାଉ अଛି ତୁ ମ ପୟର।
ସଜ େହଲାଣି ଦପଦଳନ େସତ ବଡ଼ଦାvେର...
ଭାଇ*ୁ େନଇ ରଥେର ବି େଜକର ଯି ବା ମାଉସୀ ଘର।
କାହY ଗେଲ ସୁଦଶନ େଡରି େହଲାଣି,
େବତ ଧରି ଡାହାକ ବି ଡାକ େଦଲାଣି।
ଭଉଣୀର अଳି ରଖିେବ େସ ମହାବାହୁ,
ତା*ୁ ଭେମେଳ େନଇଆସ େଡରି ନକରି ଆଉ।

ଆସି େଲଣି ଠାକୁ ର ରାଜ େଛରାପହଁ ରା ପାଇଁ,
ଏମି ତି अଦି ¥ତୀୟ ରାଜା ଜଗେତ ନାହY।

ଭ ଭାବ ବୁ ଝ ତୁ େମ େହ ଭାବଗାହୀ।
େଦଇଥିଲ ପତି ଶତି ଗୁvିଚା ମାଆ*ୁ ,
ବରଷକୁ େଫରିବ ଥେର ଜନF ଭୂ ମିକୁ।
କଳା ସାଆn େହ ଆସି ବା େହଉ ଟିକିଏ ଦଶନ ଦି अ କରୁଣା ଥାଉ,

ତ
ିକ

ା

ମହାବାହୁ ଆେହ େସତି କି ଥାଉ ଭେମେଳ ଆସ ଥେର େଡରି ନକରି ଆଉ।

ଇ
-ପ

ବଡ଼ପାହି , େଭାଗରାଇ, ବାେଲଶ¥ର।

ଆ

ହ
ାନ

ଦୂ ରଭାଷ-୭୭୪୯୯୩୬୬୮୧
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अନn ଶୟନ
अନn ଶୟନ କରି ଲ ପଭୂ କଳା ଶୀମୂଖ
କାହା ମୁଖେଦଖି କଟିବ େମାର ଦି ନ େଗାଟାକ

ଦୀନବଂଧୁ େବଜ

କହ େହ ଦୟା ସି xୁ ...........,
ଦି ନ ବି ତୁअଛି େମାହର ଆେମ ସରେବ କାxୁ ।

େତାର ଦରଶନ ପାଇଁକି ହୁଏ ବି କଳ ମନ
ହାତେର େମାହର ନାହYଟି ଫୁଟି କଉଡ଼ି ଧନ
କହ େହ ଦୟା ସି xୁ ..........,

gୀରି େଖଚୁ ଡ଼ି କାନି କା ସହି ତ अଭଡ଼ା अନt
ଯାହାକୁ େଯେତେର ଖାଇକି କର ଉଦର ପ!
ୂ 
କହ େହ ଦୟା ସି xୁ ...........,

ଆ

ହ
ାନ

ଇ
-ପ

ତ
ିକ

ା

ଆମରି ଆଶାେର କାହYକି ତୁ ହି ମାୟାକୁ ଛCୁ ।
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ଆମର ତ ବାସୀ ପଖାଳ େତାର ପଉଟି ରାxୁ ।
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ମାଉସୀ ମାଆର ଘରକୁ ଗଲୁ ହଲି ହି ଲି କି
ଭାଇଭଉଣୀ*ୁ େଘନି ଲୁ ସାେଥ ଡ଼ାକି ହାକି କି
କହ େହ ଦୟା ସି xୁ ..........,
ପଡି ଲାନି ଲgFୀମା'* କଥା େହାଇ ବି ସଗ ବି Cୁ।

ମହଣ ମହଣ ସୁବ! ପି xୁ ସୁନା େବଶେର
ସାରା ଜଗତର ମାଲି କାଣୀ अଛି ତୁ  ସାଥିେର
କହ େହ ଦୟା ସି xୁ............,
ଆେମ ସବୁ େଲାକ କି ପାଇଁ େବଶି କପାଳ ନି xୁ ।

ବି Cୁ ବି Cୁ ସମ କାକର ପଡ଼ି ଗାଲି ଚା ପେର

କହ େହ ଦୟା ସି xୁ .................,

ଇ
-ପ

ତ
ିକ

ା

ଏଥର ନି ିତ େହବୁ କି ତୁ ହି ଆ ସଭY* ବxୁ ।
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ଢଳ ଢଳ େହାଇ ସଂସାେର ସୁଖ ଶରଧା ଭେର

ଆ

ହ
ାନ

ମାଲକାନଗି ରି, ଓଡି ଶା, ଭାରତ
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ସପନର ପେଥ
ସପନର ପେଥ ତୁ ଆସୁ ଛପି ଛପି
ନି ଦ େଯେବ ଭାwିଯାଏ ରହି ଯାଉ ଲୁ ଚି

ସତବତ ବାରିକ

ହୃଦୟର ଏଇ ନି ଜନ
 +ୀପେର େଖାଜୁ ଛି ତେତ
ସପନର ପେଥ ଆସି ରହି ବୁ େମା ସାେଥ
अନାମି କା ନାୟି କା ତୁ ସରଗର अପସରି
ସପନର ପେଥ କରିଲୁ ମନ େଚାରି

ସବୁ ଦି ନ ରହି ଥିବୁ େମା Cନ ଭି ତେର
ସପନର अଲି ଭା ଖାତାେର େଲଖିଛି େତା ନଁା
େତା ବି ନା ଲାେଗ ଫିକା ଫିକା ଏ ଦୁ ନି ଆ

ତ
ିକ

ା

ନି ରୀହ ଆଖିେର େତା େଚାରା ଚାହାଣି
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େକମି ତି ଭୁ ଲି ବି ତେତ ଏଇ ଜୀବନେର

ଇ
-ପ

ସପନର ପଥେର ମଁୁ ରାଜା ତୁ ରାଣୀ

ଆ

ହ
ାନ

ଭାମଭାଷ : ୯୮୬୧୬୨୦୯୨୪
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ଫା*ା େହଲାଣି େମା ଝୁ ଲା
ବାହା େହାଇଥିଲି ଶଶୁର ଘେର ମଁୁ
େଦଖିକି ସୁCରୀ ଶାଳୀ

ଶି ଶିର କୁ ମାର
ପvା

ଗାଆଁ ତା* ଥିଲା ରାଜକନି କାରୁ
अଳପ ଦୂ ରେର ଆଳି ।

ନି ଇତି କରି ବି ଖଟି

ଖୁସିେର ହୁअଇ ବୁ ଲା

ଘଷାେନଷା େହେଲ ଭିେଣାଇ େବାଲି କି

ତାକୁ େଦଇ େଦଇ ମାସ େକଇଟାେର

ଆଖିବୁଜି ଯି ବ ପଟି ।

ଫା*ା େମା େହଲାଣି ଝୁଲା ।

ଆଶା େମାର େସଇ ଆଶାେର ରହି ଲା

େଯ ଦି ନ େଦଖି ଲି ହାେତ ହାତ ଛCି

ଏଡ଼ି କି अେଟ େସ ଚାଲୁ

ଆସି େଲ ଆଶି ଷ ମାଗି

େବେହରା ପୁअକୁ ଭଲ ପାଉअଛି

ପଡ଼ି ଯାଉଯାଉ ବିଗଲି , ଥିଲା

ମେତ ଏେଣ େପେଲ ଗାଲୁ ।

କା¬ େମା େଦହକୁ ଲାଗି ।

ଇ
-ପ

ତ
ିକ

ା

ପଇସା ଝେଡ଼ଇ େମାअରି ପାଖରୁ
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ମନଥିଲା ଯାଇ ଶାଳୀର ପାଖେର

ହ
ାନ

କୁ ଆଁସ, େମରଦା କାଟିଆ, ଯାଜପୁର

ଆ

ଆଳାପ:~୮୯୮୧୭୩୭୨୨୮
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ମାଆ
ଏ ବି ଶ¥ର ସୁCରତାକୁ େଦଖି ବା ପବ
ୂ ର
 ୁ
ଯାହାକୁ ମଁୁ ପଥେମ େଦଖି ଲି,

ରାେକଶ ମୁଦୁଲି

ଏ ଧରାପୃ,େର ପାଦ େଦବା ପବ
ୂ ର
 ୁ
ଯାହାର ଶ ପଥେମ अନୁ ଭବ କଲି ,
ଭଗବାନ*ୁ ଡାକି ବା ଆଗରୁ

ଯାହା ବି ନା ଦୁ ନି ଆର େସୗCଯ ବି ନାହY
 ୁ ବଡ ପୁଣି
େସ ସ¥ଗଠ
ଇଶର*ଠୁ ମହାନ
େସ େମା କରୁଣାମୟୀ ମା....
ଦଶ ମାସ ଦଶ ଦି ନ ଗଭେର ଧରି
ଯ¡ଣାେର ଛଟପଟ େହାଇ,
ଯି ଏ େମାେତ ଜନF େଦଲା,

େସ େମା ମମତାମୟୀ ମା....
ଯାହା ଶରୀରର ମଁୁ ଏକ अଂଶ
ଯାହାର େକାମଳ ପରଶ
ଜୀବନେର ଭରି ଦି ଏ अେନକ ହସ
ଯି ଏ ନି େଜ ଦୁ ଃେଖ ଥାଇ
େନଇ େସ େକାେଳଇ
ରେଖ େସ ପେଣତ େଘାେଡଇ
ଦି ଏ ସ ଗୀ ୟ ପରଶ ବି ଛାଇ
େସ େମା େସtହମୟୀ ମା....

ଆ

ରାତି ରାତି अନି ଦା ରହି

େମା ଦୁ ଃଖେର କାCିଲା
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ଦୁ ନି ଆେର େଯଉଁ ଶ¦ର ବି କ¢ ନାହY,

େମା ହସେର ହସି ଲା,

ା

ଆେସ ଜୀବନେର ପରି ପ!
ୂ  ତା

ସୁଖର ନି ଦା େଦଲା

ତ
ିକ

ଯାହା ନଁା ଶୁଣିେଲ

ଯି ଏ େମା କପାଳେର ହାତ ଆଉଁସି

ଇ
-ପ

େସ େମା ଜନFଦାୟି ନୀ ମା....

ହ
ାନ

ଯାହାକୁ ପଥେମ ଡାକି ଲି
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ଲାବଣମୟୀ େମୗସୁମୀ
େମୗସୁମୀ େଗା ତୁ େମ ଲାବଣ େଦଶର
ଲାସମୟୀ ରାଜେଜମା
ସମୀେର ସଜଳ

अନୁ ଢା ବାଳି କାବଧ ୂ
ଭାେw अବସାଦ ଟଳମଳ ପାେଦ
अଳସୀ ଉଆଁସୀ ବି ଧୁ ।।

ଭିେଜ ସସାଗରା ଧରା
ଶନ
ୂ  ସାବନା

ସମାଧି ଉଲାରି

ତୃ ଷିତକୁ ଦି अ ଧରା ।।
ନଭେଳ ଦି ଶ

ମାଳକ ପରାଏ

ଚୀର ଚଳ ମତି
ପୀତି ନବନୀତା अଭି ସାରି କା େଗା

ଭିଜା ଓଢଣୀର ଛୁଆଁେର ଭର େଗା
େକଦାର କାନନ ଆଭା ।।
କୃ ଷକ ଆଖିର

ନି ଦେଚାରା ସ¥ପt

ତୁ େମ େଗା ଲାବଣମୟୀ
ତୁ ମ ସୁଶୀତଳ अେw ଘଷି ମାଜି
େହବାକୁ କକୁ  ବାଇ ।।
ପୁଣମୟୀ ତୁ େମ ଶନ
ୂ  ପତି ମା େଗା
ଆଦ ଆଷାଢ଼ର କୀ^i
ଭାବୁ କର ତୁ େମ

ଭବ ତୁ ଳି କା

କବି କ¢ନାର ଗୀତି ।
ଚି ତେକାvା, ମାଲକାନଗି ରି

ଆ

ହ
ାନ

ଛCମୟ ତୁ ମ ଗତି ।।

େସୗଦାମି ନୀ ଚୁ େମ ଗଭା

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

ଲାେଜ ଲାେଜ अଧା ହସି ଦି अ େଯେବ

ମvିତ କବରୀ

ା

ନି େଟାଳ ତନୁ େର ସୁଢଳ େଯୗବନ

ଶୁଭ अଭ ପୁ}

ତ
ିକ

ଚାରୁ ଚି ତା अନୁ ପମା ।।

ଇ
-ପ

କୃ ª କୁ nଳ

ବାଲାଜୀ େସଠୀ
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େସଇ ଝିअଟି
େଯୗବନର ଖସଡ଼ା ରା`ାେର
ପାଦ ଖସି ଛି अେନକ ଥର

ସି େyଶର ତି ପାଠୀ

େଯେତ ଲୁ େଚଇେଲବି ସତ
େହେଲ ମନ କି  ଥରୁେଟ ହଜି ଲା

ସେଜଇଛି ଥେର
ଯାହାକୁ ନେଦଖି ନବୁ ଝି

ତା' ପାଇଁ ଭାବି େନଇଛି अେନକ କି ଛି
ହେଜଇଛି ମନ ବି େତଇଛି ଦି ନ
େଯେତ ସବୁ ସF Çତିର ମୁହୂ^
କଥା ବଥା ମଧୁରତା
ସପନର େଶଷ ଶୁଭ ଶ ଆଉ

େସଇ ଝି अଟି
େମା अଧୁରା ସପନ
ବି ଶ¥ାସ ଆଉ େଧାକାର େଗାେଟ ନି ଦଶନ
େପମ ଆଉ ପତାରାଣର
ସୁେନଲି ସ ାgର
ତଥାପି େସ अତି ପି ୟ େମାର
ଜୀବନର ଜୀବn ବି ଶ¥ାସ
ଭିଜି ବାର େଶଷ ସୁତଧର

ଆ

ହ
ାନ

ବି େjଦର ଦି ନ ।

େଦଖୁ େଦଖୁ ଏସାରା ଜୀବନ ।

ଆହାନ ଇ-ପତି କା ସୂ ! 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 ତାକୁ ସାଇତି ସାରି ଛି ଏ ମନ ଭିତେର ।

अxକାେର ଭରି ଗଲା େଯେତକ ପୁେନଇଁ

ା

େହେଲ ବି ଶ¥ାସର ଯେବଦୀ

ଚି କିମିକି ଚମକି ଲା ପେର

ତ
ିକ

େପମର ନାଟକ अେନକ େଲଖି ଛି

ବି ଚିତ େସ ଜହt ଉଆଁସ ଆକାଶେର

ଇ
-ପ

େସଇ ଝି अ ପାେଖ ।
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େପମର ଇ`ାହାର
ସବୁ ଦୁ ଃଖର ସରହଦ
ପାର େହାଇ ଗଲା ପେର

ଆଦରମଣି ପଧାନ

ତୁ େମ ଆସ େମା େପମର
ସ¥ପt ଇଲାକାେର,,,,,

ପେଠଇ େଦଇ ସମୁଦେର

େମା ପତି ଟି ମୁହୂ^,,,

ତୁ େମ ଆସ ସୁଖର ସାତ ସମୁଦକୁ

େମା ଦୁ ନି ଆ େହଉଥାଉ

ଭରି େମା ଆqୁ ଳିେର,,,,

 ପତି ବିa,,,,
ତୁ ମ ପାଇଁ ସ¥ଗର

େକହି େକେବ ନ େଦଖ

େସଇ ସବୁ ଦୁ ଃଖ ହଜି ଯାଉ

େମା ଭିଜି ଲା ଆଖିକୁ

ଆମ ଭିତରୁ अମଳି ନ େହାଇ

ତୁ େମ ଭରି ଦି अ େମା ଆଖିେର

ଆସ େଫରି ଯି ବା ଆେମ ଦୁ େହଁ

େସଇ ସବୁ ସୁଖ ସ¥ପtକୁ,,,,

େପମର ପାରି ଜାତ ଫୁେଟଇବା ପାଇଁ,,,।

ଇ
-ପ

ତ
ିକ

ା

ତୁ ମ େପମେର ଭିଜୁ ଥାଉ
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ସବୁ ଲୁ ହ ତପଣକୁ

ଆ

ହ
ାନ

ସି wିଟି,ଚାCବାଲି, ଭଦକ
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ଥାअ ମଁୁ ଯାଉଛି ରୁଷି
ବୁ ନୁ ଆଉ ଚି ନୁ ଦୁ ଇଟି ଭାଇ

ବୟସ ସାତରୁ ପା अଟଇ ।

ସୁବତ କୁ ମାର
ପଧାନ

ବାପା ମାଆ*ର ନୟନ ତାରା
େଜେଜ େଜେଜମା* ହୃଦ ପସରା ।
େଶଜ ଛାଡୁ ନାହY ସକାଳୁ ଜମା
େଜେଜ ଦି େନ ଡାକି ନାତି ଦୁ ଇ*ୁ

କାଉ ଠାରୁ ଶି ଖ ଏସବୁ ସି ନା ।

ପାଖେର ବସାଇ କହି େଲ ସବୁ ।

େକେତାଟି କଥା ମଁୁ କହୁଛି ହସି

ସତବn ଜେନ ପେୂ ଜ ଜଗତ ।

ନମାନି େଲ ଦୁ େହଁ ଯି ବି ମଁୁ ୠଷି ।
କାମ େକାଧ ମେନ ନରଖ ତି େଳ
େମାବାଇଲ ଧରି ନି ଇତି େଦଖ

ଜଗତ ଜି ଣିବ ବି ଦାର ବେଳ ।

ଖାତା ବହି ନାହଁ ପଢ କି ପାଠ ।

ଇ
-ପ

ତ
ିକ

ା

ଗାxୀ ମହାତFା କୁ ମନେର ରଖ

ଆ

ହ
ାନ

अହି ଂସା ନୀତି କୁ ହୃେଦ ପରଖ ।
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Aahwaan.com

102

ଆହାନ ଇଇ-ପତି କା,
କା, ସାଦଶ ବଷ, ସମ ସଂଖା,
ସଂଖା, ଜୁ ଲାଇ ୨୦୨୨

Magazine Downloaded from www.aahwaan.com

ମାତୃ ଭାଷା ମାତୃ ଭୂ ମି ର ଋଣ
ମମତା େର େସବୁ ଥିବ ଚରଣ ।

ଦୁ ଃଖୀ ର*ି ଦୀନ ଦରି ଦ ଜେନ
ପେରାପକାର ଟି ଚି nିବ ମେନ ।

ଉଳମଣି * ତାଗ ଆଦଶ
ଜୀବନେର କର ପବି ତ ବତ ।

ଟିକି ସି ନା, ତୁ େମ ନହୁअ ଭିତ
ତୁ େମ ଦୁ େହଁ କୁ ନି ବାଜି ରାଉତ ।

ଆମରି ସଂ8ୃତି କଳା େକାଣାକ
ମନେର ଜଗାअ ପବ
ୂ  ବୀରତ ।

େଦଶର ଏକତା अଖv ପାଇଁ

େମା କଥାକୁ େହଜ େହାଇଣ ଖୁସି
େବାଲ ନମାନି େଲ ମଁୁ ଯାଉଛି ରୁଷି ।

ତ
ିକ

ା

େଗାପୀବଲ@ ଭପୁର , େକାଶଳା
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ସଂଗାମ କରିବ ନି ଭiକ େହାଇ ।

ଇ
-ପ

अନୁ େଗାଳ ,୭୫୯୧୩୦

ଆ

ହ
ାନ

େମା -୯୮୬୧୯୭୦୪୧୮
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ରହି ଛି ତୁମ ପଥ अନାଇ
ନି ଶା ରାଇଜର ଫାଟକକୁ େଖାଲି
ନି ତି ଆସ ତୁ େମ ଚC ନଗେର,

େମାନାଲିସା ସୁବତ

ସ ପt ମହଲର ଗବାgକୁ େଡଇଁ
ଧି େର ଧି େର ପଶ ଶୟନ ଘେର ।

ସ ପtେର ନୟନ କରଇ अଳି ,
େଦଖିବ େବାଲି େସ ତୁ ମ ମୁଖ ଚC
ତାରାକୁ ପାଖକୁ ଡାକଇ େତାଳି ।
େଦଖି ନ ପାରି େଲ ବି ତୁ ମ ରୂପ ଛବି
अnେର अnେର କ¢ିତ ହୁअ,
ସିF ତ अଧର अତି ସୁଧିର

େବସରମି ଲାଜ ଗହଳ ହୁଏ,
ଜହtର େଜାଛନା େବଶି େବଶି େହେଲ
ହୃଦୟ ତରw ସୀମାକୁ ଡି ଏଁ ।
ଜହt ଚାଲି ଆେସ ଝରକା ପାଖକୁ
ତାରାର େରାଷଣୀ େନଇ ସାଥିେର,
ମଧୁର ମଳୟ ଶୀହେରଇ ଦି ଏ
ମଧୁ ମାଳତୀର ମାଦକତାେର ।

ଆ

ତଥାପି ଚପଳ ନି ହାତି ଥିବ ।

ରାତି ର ବୟସ େଯେତ େଯେତ ବେଢ଼
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ସତେର େଦଖିନି ତୁ ମ ମୁଖ େବାଲି

ଲାଗିଲା ଚାହଁୁ ଛ େମାରି ମୁହଁ ।

ା

ସରମୀ ଓଢ଼ଣୀ ଖସି ଯାଏନା ।

େଦଖିବି ଭାବି କି ତୁ ମକୁ ଚାହYଲି

ତ
ିକ

ପୀତି ର ତରw ତନୁ େର େଖଳଇ

ସତେର ନୁ ହଁ କି ସ ପtେର ନୁ ହଁ ,

ଇ
-ପ

େଦଖି ପାେରନା କି ଛୁଇଁ ପାେରନା,

ଚପଳ େବାଲି େଦଖା ବି େଦଲନି

ହ
ାନ

अତି ପାେଖ ଥାअ ଦୂ େର ଲାଗୁଥାअ
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ପାଖକୁ େମାହର ଧି େର ଧି େର ଆସ
େହେଲ ବି ଟିକିଏ ଦୂ ରେର ଥାअ,
ନି ଃଶାସକୁ େମାର ଛୁअଁନି ତଥାପି
ଲାଜର ମଦି ରା अଜାଡ଼ି ଦି अ ।
ମଁୁ ତ ସରମୀ ହୁଏ ତୁ ମ ପାେଶ
ତୁ େମ ଲାଜକର କାହାକୁ ଏେତ,
ମେତ କୁ ହ ତୁ େମ କାଲି କି ଆସି ବ
ଜଗି ରହି ଥିବ ଏଇଠି ମେତ ।
ତୁ େମ ଚାଲି ଯାअ ତୁ ମରି େଦଶକୁ
ତୁ ମ ପgୀରାଜ ସାଥିେର େନଇ,
ସF ତିର ପସରା ପଣୟ ବତୁ ରା

ନି ଦ ତୁ ଟିଗେଲ ରାତି ର ସପନ
ସକାଳକୁ ହୁଏ ମଧୁର ସF Çତି,
ସାଦା କାଗଜର ମରୁଭୂ େମ ଫୁେଟ

ତ
ିକ

ା

କବି ତା କୁ ସୁମ େହାଇ ଜାତି ଜାତି ।
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ପୀତି ପାରି ଜାତ େଶଯେର େଥାଇ ।

ଇ
-ପ

ଗାମ: ତଳାପାତି , େପା: अସନା

ଆ

ହ
ାନ

ଜି ଲ@ା - ମୟୁରଭq, େମା: ୭୮୯୪୮୦୩୩୧୦
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ଏ ଆଖିେର
ଜନମ େହାଇଛି ମଣି ଷ ସମାେଜ
ମାଟିର କେvଇ େହାଇ...
अନୁ ଭବ େମାର ପକୃ ତ ବxୁ ସବୁ େବେଳ ସାଥିେର ଥାଏ ରହି ....!!

େଟାନି ସ୍

େରାହି ଦାସ

ଏ ଦୁ ଇ ଆଖିେର େଦଖୁଛ ସବୁ େକେତ ସତ େକେତ ମି ଛ...
େକେବ େସଇ ଲୁ ହେର ଭରା େକେବ ହସ ହସ ଫୁଲ ଗଛ...!!
ହୃଦୟର େସଇ ନି ରୀହ େକାମଳ ଚାହାଣି ଦି ଏ ସବୁ କହି ....
େଯେତ ଦୁ ଃଖ କ ଆସୁ ସବୁ େଯେବ ପାେର ଏ ଜୀବନ ସହି ....!!

ଏ ପୃଥିବୀ ର ସବୁ ସୁCରତା େମାର ପାଖେର ଆସି ଯାଏ...!!
କଲମ ଧରି େଯେବ େଲଖି ଚାେଲ ମୁ କବି ତା...
େଗାଟି େଗାଟି କରି ସବୁ ମେନ ପଡ଼ି ଯାଏ େସଇ େମାର अଭୁ ଲା କଥା....!!
ସମୟ ସାଥିେର ଚାଲି େଯେବ ଜାଣି ମୁ ଗଲି ....

ଇ
-ପ

ତ
ିକ

ା

ସତେର ଆଜି ବାଟ େମା ପାଇଁ େହାଇ ଛି େଖାଲା ନି େଜ ବୁ ଝି ଗଲି ....!!

ଆ

ହ
ାନ

ଯୁବକବି -େଟାନି ସ େରାହି ଦାସ, ଗଁା-ପାମରା ଜି ଲ@ା-ସୁCରଗଡ଼
ଆହାନ ଇ-ପତି କା ସୂ ! ନି ଃଶୁ# ବି ତରଣ େହତୁ ଡା େଜାତି ପସାଦ ପ(ନାୟକ* +ାରା ପତି ,ି ତ ଓ ପକାଶି ତ
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ରqନର ରqନେପମ
ରqନେପମ ଗାଥା ପଢି ବା େଦଇ ସq ଆଳତି ,
ରqନର େପମ ପାରହୁଏ େନଇ ଆଳତି ।

ଭବାନୀ ଶ*ର୍

ରqନେପମ ପାଇଁ ଏ ସଂସାର ଆତFୀୟ,

ଦାସ

ରqନର େପମ ପାଠ अତି େଗାପନୀୟ।
ରqନେପମ ଥାଏ ସଭି* ମନେର,
ରqନର େପମ ଏଠି ସ¥ପtର ଜwଲେର।
ରqନେପମ ସଭି *ୁ କେର ଉyବ,
ରqନର େପମେର କି  ଭାରି अନୁ ଭବ,
ରqନେପମ ପାଇ ସଭିଏଁ ନି ଜୀ ବ
ରqନେପମ ବ!ନା ହୁଏ ବି ରହ ରେର
ରqନର େପମ େଲଖା ହୁଏ ସରwେର।
ରqନେପମ ଆଣଇ ସାଥି ଜୀବେନ ଚି ରସF Çତି
ରqନର େପମ ରହି ବ ଆଜନF अଭୁ ଲା ସF Çତି।
ରqନେପମ ଗାଥା କରି ବା अn େନଇ ଆଳତି ,

ତ
ିକ

ା

ରqନର େପମ ନହୁଏ अn େଦଇ ଆଳତି ।
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ରqନର େପମେର ପର ନି ସ¥ାଥଃ ଭାବ।

ଇ
-ପ

ଠି କଣା-େଗୗରାେଦଇପୁର,େକାଦଳା,ଗଞାମ

ଆ

ହ
ାନ

ଓଡି ଶା, ୭୬୧୦୩୨, ଭାମଭାଷ : ୯୦୧୯୮୯୬୭୯୬
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ହାଏେର ମଣିଷ
ମୂଲବାନ ସମୟର
କରୁଛୁ अପବବହାର

ତୁ କ'ଣ ଆଜି ଯାଏଁ
ବୁ ଝି ପାରୁନୁ ଠି କ୍ ଭୂ ଲ କମ,
ପାପ ପୁଣର ଫଳ,
ନାୟ अନାୟର ପକୃ ତ ବି ଚାର,
କାହYକି??? କାହYକି??? କାହYକି???
ବି ଶାଳ ଜଗେର ବୁ yିମାନ,
ଆଉ େଶ, ଜୀବଟିଏ େହାଇ
ଉ^ମ ଚି nାଧାରା ପରି ବେ^

େତାର ମଣିଷ ପଣି ଆ,
ହୃଦୟେର ଥିବା ମଣି ଷତ
gୟ େହବାେର ଲାଗିଛି,
ବାୟା-ପାଗଳ* ପରି କଥାବା^ା
ଏ ସୁCର ସଂସାରେର
ତୁ ଯଦି ଏମି ତି େହବୁ କ'ଣ ଲାଭ େହବ?
େତାର ଜାତି କୁଳ
ଆଉ ପରବ^ୀ ପି ଢି*ର ବୁ ଡି ସବୁ କି ଛି,
ରହି ବନି ସ^ା।।

ଆ

ନୀ~ ବୁ yି ସଂପନt ,

ଧି କ୍.... ଧି କ୍.....ଧି କ୍.....
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ସତ-ମି ଥାର ଘଟଣା,

କାହYକି??? କାହYକି??? କାହYକି???

ା

ପକୃ ତ ାନ ଉଦୟ େହବ?

ଏେତ अବି େବକି !

ତ
ିକ

ଆଉ େକଉଁ ଜନF େନେଲ

ହୀନ କାଯକଳାପ।

ଇ
-ପ

ମଣିଷ ଜନF ବତୀତ

ପଶୁଠାରୁ ବି େବେଳେବେଳ

ହ
ାନ

କାହYକି??? କାହYକି??? କାହYକି???

ଭାଗି ରଥୀ ଯାନୀ
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अତୀତରୁ ବ^ମାନ ଯାଏଁ

େସେତ ତଳକୁ ବି ଖସି ପାେର।

अସୀମ ାନର अଧି କାରୀ େହାଇ

ଏ ସବୁ ଜାଣିବା ସେ^,

अxକାର ଦି ଗକୁ अଗସର।

କି ା ଆତF ଗବ କରୁ ଏେତ!!!

କାହYକି??? କାହYକି??? କାହYକି???
ପେତକ କି ୟାର ପତି କି ୟା ବି अଛି
ଉତଥାନର ପତନ,

अେନକ ଆପଣାର ଜନ, ବxୁ , ମି ତ

ମାନର अପମାନ,

ତଥା ହଜାେର ବଇରି ।

କଠି ନ ପରି ଶମର ମୂଲ

अଶାnି ମନଟାକୁ ଧରି ,

ବି ଫଳତାର ପେର

େଖାଜି ପାଇବ ତୁ େମ

ଉ^ମ କମର ସଫଳତା ପାଇଁ

ଶାnି ର ଜୀବନ??

ସମୟ ସବଦା अେପgାରତ।

अମା अxକାେର अବା अମାବାସା ତି ଥିେର

ତଥାପି ମC କେମ ନି ଜକୁ କରୁଛୁ ଆଘାତ,

अଦୃ ଶ ଦବକୁ

କାହYକି??? କାହYକି??? କାହYକି???

ପାରି ବୁ କି େଦଖି ??
ସତେର...!!!!!!!
ହାଏେର ମଣିଷ....

େଲାଭ, େମାହ, ହି ଂସା, ଇଷା, େକାେଧ

େକେବ ବି ନି ଜକୁ ଭାବନି ଚତୁ ର

ସବଦା ଜଡି ତ।

ତୁ ମ ଠାରୁ ହଜାେର ଗୁ୍ଣେର

ତୁ ଭଲ ଭାବେର ଜାଣୁ

अଛnି अେନକ କମତର ତଥା କମବୀର।

ଯି ଏ େଯେତ ଉପରକୁ ଯାଏ

ସମୟ ହY ସଭି*ୁ ଶି ଖାଇ ଥାଏ ାନ

ସମୟ ଆସି େଲ େସ

ଜୀବେନ ଚଳନ ବyନର କଥା,

ଆ

ହ
ାନ

ଇ
-ପ

ତ
ିକ

ା

gଣିକ ଜୀବେନ
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ଚତୁ ପାେଶ
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ଲାେଗ ଏଠି ସବୁ କି ଛି ନି ଜର ନି ଜର
େହେଲ gଣିକ ପେର
ତାହା େହାଇଯାଏ ଆଉ କାହାର!!!!!
ଏେବ ବି ସମୟ अଛି ହୁअ ସଜାଗ
ନି ୟ ଦି େନ କରିବ ସୁଖ ସ ାjCେର ସ ଗ 
େଭାଗ
ନି ଜ ଆତFାର........
ଉନt ତି କର....
ଦି େନ ନା ନି େ ଦୁ ନି ଆଁ େଖାଜି ବ,
ପରି ଚୟ ତୁ ମ ପକୃ ତ କମର।।
ଦଳପଡା, ଖଜୁ ରୀପଡା, ଫୁଲବାଣୀ।

ଆ

ହ
ାନ

ଇ
-ପ

ତ
ିକ

ା
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କବି
ଆଯପାଣେର କାବପୀତି ର ତୁ ଯ ନାେଦ,
େଲଖନୀअସୀର ମସୀଗାେର େକେତ ଶ¦ େଭେଦ,
େତାଳି ଦିଏ େମୗଯ ଉପବନ ଧ¥ନି େଶୗଯ ତାେନ,
अnର ତଳ ବଥା େବଦନାର ନୃ ତ ତାେଳ,

ବି ନୟାନC
ବ|ସ

ବି ବ! ପୃଥିବୀ ଚି ର ସଂହରି ତ ସ ପt େମେଳ।।
କବି ଜୁ ଝୁଥାଏ କାnୀ ସxାେନ ଜଗତ ହି େତ,
ଗଭୀର ପାଣର ଉପଶମନେର gତ ବି gେତ,
ମC ନି ନାଦ ରୁy ପଶ¥ାେସ ଉନି ଦ ରହି ,
ଉପେଢୗକନ ପଶଂସା ପତ ତା େଲାଡ଼ା ନାହY।।

अସହଜ ଯାହା ବି `ାରକେର େgାଭିତ ଜେନ,
କ¢ନାର ତେଳ ରwୀନ େଯେତ ଶ¦ େଘନି ,
ଗହନ ମନର ଗଭୀର ଚି nେନ ବେହ ଉଜାଣି।।
ଜନF ଜନFାnର ନାଦବହF େଖାେଜ ଆତୁ େର କବି ,

ତ
ିକ

ା

ଜଗତର ଶାnି େମୖ ତୀ ଵି ଥିେର େଲଖନୀ ଛବି ।।

ଇ
-ପ

ମଲ@ ୀପୁର, ନି ଆଳ,

ଆ

ହ
ାନ

୯୪୩୯୪୩୩୩୩୭
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ବି ନାସ କେର ନସି ତ ଉନFାଦ ବି ତ` ମେନ,
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ଏେତ ରାଗ अଭିମାନ କାହାକୁ
ପହି ଲି ସକାଳର ପହି ଲି କି ରଣ ମାେର େମା େଦହକୁ

ମାେର େତା େଦହକୁ ।

କେରନାହY େଭଦ କି ରଣ େଭଦ େତାର େମାର ଏେତ ରାଗ अଭିମାନ

ପଶାn ବହFା

କାହାକୁ ?।।

ଆମ ଗଁା ବାଡି ଶାଗ ଯାଏ ତୁ ମ ଗଁାକୁ ରଖି ଦି अ ଆନେC ତାହାକୁ ।
କେରନାହY େଭଦ ଶାଗ େଭଦ

େତାର େମାର ଏେତ ରାଗ अଭିମାନ କାହାକୁ ?।।
େଯେବ ଆମ ବାଡି ତେଳ େକାଇଲି ଟି ଗାଏ ଗୀତ ଶୁଭୁଥାଏ ତୁ ମ ଗଁାକୁ ।

କେରନାହY େଭଦ େକାଇଲି େଭଦ େତାର େମାର ଏେତ ରାଗ अଭିମାନ କାହାକୁ ?।।

କେରନାହY େଭଦ ନଈ େଭଦ େତାର େମାର ଏେତ ରାଗ अଭି ମାନ କାହାକୁ ?।।
ଆକାଶର ଚାC ଆଲୁ अଟା ପେଡ େମା अଗଣାକୁ ପେଡ େତା अଗଣାକୁ ।

କେରନାହY େଭଦ ଚାC େଭଦ େତାର େମାର ଏେତ ରାଗ अଭି ମାନ କାହାକୁ ?।।
ନି ତି ଆସଇ ମଁୁ ତୁ ମ ଗଁା ବାଡି ପଛପଟ େଦଇ ନି ତି ଆସୁ ତୁ ଆମ ଗଁାକୁ ।

ଇ
-ପ

ତ
ିକ

ା

କେରନାହY େଭଦ ଗଁା େଭଦ େତାର େମାର ଏେତ ରାଗ अଭି ମାନ କାହାକୁ ?।।

ଆ

ହ
ାନ

ପଳାଶପୁର, େଖାyା ।
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େଯେବ ଆମ ଗଁା ନଈର ଧାର େବାହି ଯାଏ ତୁ ମ ଗଁା ମୁv ପେଖାରୀକୁ ।
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େପମ ବାହାନାେର
େପମ ବାହାନାେର େମା ଚଲାବାଟ କoା କରି େଦଲ
ହୃଦୟ େଦଇଥିଲି କାହYକି ହୀନ`ା କରି େଦଲ

ଲgFୀଧର ସି ଂ

ତମକୁ ଭରସା କରିବାର ଶା`ି ମଁୁ ପାଇଛି
अମୂଲ େପମ େମାର କାଚ ସେତ ଶ`ା କରି େଦଲ
ହୃଦୟ ଥିବା ମଣିଷକୁ ହୃଦୟ ଦି ଆ ଯାଏ
ସ¥ାଥ ସରି ଲା ପେର େମା ଜୀବନ କ`ା କରି େଦଲ
ପଥର େଦବତା ଏଠି ମଣିଷ ବଳି ଚଢ଼ୁଛି
ଛଳନା କରି ତ ମେତ ତମ ପରି`ା କରିେଦଲ

ତ
ିକ

ା

ହୃଦୟହି ନା ତେମ ସ¥ାଥ ସାେଥ ରି `ା କରି େଦଲ
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'ଲgFୀଧର'ସଦା ସକ ଭିତେର ମୁା େଖାେଜ

ଇ
-ପ

अଁଳାପାଳ, ଗରଡି ହି, ବାେଲଶ¥ର

ଆ

ହ
ାନ

ଭାମଭାଷ : ୬୩୭୦୦୨୬୮୦୫
ଆହାନ ଇ-ପତି କା ସୂ ! ନି ଃଶୁ# ବି ତରଣ େହତୁ ଡା େଜାତି ପସାଦ ପ(ନାୟକ* +ାରା ପତି ,ି ତ ଓ ପକାଶି ତ

Aahwaan.com

113

ଆହାନ ଇଇ-ପତି କା,
କା, ସାଦଶ ବଷ, ସମ ସଂଖା,
ସଂଖା, ଜୁ ଲାଇ ୨୦୨୨

Magazine Downloaded from www.aahwaan.com

अପାି
ତା'ର ମୃତୁେର
ଏଠି େଭାଗିବାକୁ ପେଡ

ସqର ପରି ସୀମା

େମା ଲଗାମଛଡା ବି ଶ¥ାସର
ପତି ବଦଳେର ମି ଳିଥିବା
ମି ଛ ପତି ଶୃତିକୁ
ନି ରବତାର ପତି ଦାନେର
ପଜାର ଜି ଭ ଏଠି ସମସା
ଜେଣ अxରାଣୀ
ଆଉ ବଧି ର ରାଜା ର ରାଜେର

ଏଠି ଇÃିତ अପାି
ବଦଳି ବା ଧମ ନଁା େର
ଏଠି ସି ନା ପତି ଥର ବଦଳି ଯାଆnି
ମା*ଡ ନଚାଳି ମାେନ
େହେଲ ବଦେଳନି େସମାନ* େରାଗ
अବା େମାର ବି ଶ¥ାସ ତା*
ପତି ଶୃତି ପତି
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େତଣୁ େମାେତ ତଉଲି ବାକୁ ହବ

ପତି ଶୃତି ସବୁ େଗାେଟେଗାେଟ

ା

ଏଠି ପରି ଧାଯ ନୁ େହଁ

ତାର ସ¥ାଧି ନତାର ହତାେର

ତ
ିକ

େକମି ତି ବା ଜାଣିେବ

ମାଗି ତମାମ ଜି ଭର ଆହୂତି

େତଣୁ ମଁୁ େଭାକ େମେoଇଚାେଲ
ଶାସନର
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ଇ
-ପ

ଧାଉଁଥିବା ପାଦଗୁଡା

ପଦବୀର ନି ଶାେର

ହ
ାନ

ସକାଳର େମାହେର

ମ¡ୀ ଏଠି ମସଗୁଲ୍

ଆ

अନବରତ ସୂଯ ା`

ମୃତୁqୟ ପାତ
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ପଦବୀର
ଆତFବଡି ମାର
େମାର ଲହୁଲୁ ହକୁ ସି ି
ପାଦରୁ ଚମ ଛେଡଇ
ନି ଜ ହାତେର ନି ଜ ବି ଶ¥ାସର
କବର ସେଜଇ
େକବଳ େଭାଗିବାକୁ େଗାେଟ
ନି େରାଳା ସୂେଯାଦୟ
ସାବନା ର
ଆଉ ସୁବିଚାର ର
ବାସ୍ ଏତି କି ।

ତ
ିକ

ା
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ଠି କଣା - ବାେଲଶର, ବାଲିଆପାଳ

ଇ
-ପ

ପି ନ୍ - ୭୫୬୦୨୬

ଆ

ହ
ାନ

ଦୂ ରଭାଷ - ୯୩୩୭୩୮୮୬୯୬, ୭୫୦୪୦୨୫୭୮୭
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अମର େପମ
ଦି ହ ଭାବ ପାେଶ ନଥାଏ େପମ େଯ
ସତ େପମ ସୁCର l

ପଭାସ କୁ ମାର
ମହାପାତ

ସତ େପମ ସଦା ଶାଶ¥ତ अମର
ଯାଉ ପେଛ େଯେତ ଦୂ ର ll

ବି େଦହ େପମର ମୃତୁ ନାହY େକେବ

अମର ହୃଦୟ େପମ l

अମର ସବଦା େସହି l

ରାଧା କୃ ª େପମ ଆଜି ବି अମର

ଦୂ େର ଥାଉ ପାେଶ अବା ଦୂ ର େଦେଶ

ରହି ଛି ତା*ରି ନାମ ll

ଜୀବି ତ ରୁେହତ େସହି ll

ପାେରନା ହୃଦୟୁ େକହି କାଢି ତାକୁ
ନ ନି ଏ େକହି ଛେଡ଼ଇ l
ହୃଦୟ ମCିେର ରହି ଥାଏ ସଦା

ଇ
-ପ

ତ
ିକ

ା

ସାgାତ େଦବୀେଟ େହାଇ ll
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ଦି ହ େପମ େସତ ଦୁ ଇ ଦି ନ ପାଇଁ

ହ
ାନ

ମୟୁରଭq, ଓଡି ଶା

ଆ

ଭାମଭାଷ : ୯୮୬୧୬୦୮୩୦୭
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ସବୁ ତୁମ ଇjାେର
େସଦି ନ
ବଡ଼ଦାvେର ...!!

ହରି ଶÊ, ଶ*ନାଦ,
େଭରୀ ତୁ ରୀ
ସବୁ ବୃ ଥା ..!!
ସବାେଗ ଭ ମେନାବା¬ା।
अେପgା କଲ
ସାଲେବଗ*ୁ
ରାଜା, ପଜା, ପତି gିତ ଉିତ
ଝରି ଗଲା କରୁଣା अମୃତ
େହ ଦୀନବxୁ , େହ ଜଗବxୁ ,
େନଇଗଲ ଭିର ପରୀgା
େଦଇେଦଲ ମୁି ପଥ
अଟକାଇେଦଲ ରଥ

ଭ ଆଉ ଭଗବାନ
ମି ଳନର କଥା
ସୁମଧୁର ଲୀଳାକଥା
ଏଯାଏ ଗାଉଛି
ତୁ ମ କୃ ପା ବି ନା ନାହY
ଆଉ ଆନ ଗତି
ତୁ ମ ବି ନା ମି େଳନା ମୁକତି ।।
ରଥ ପେର ବସି ଆସ
େହ କଳାବାମନ
ଦୁ ନି ଆ କରୁଛି ତବ ଜୟ ଜୟ ଗାନ
ଦୀନ ବାxବ େହ
ବxା ମଁୁ ପଡି ଛି
ତଥାପି ରଥ ଦଉଡ଼ି ଟାଣିବାର ଇଛା
ତୁ ମ ଆେଗ ପକାଶ କରୁଛି ।।

ଆ

ହ
ାନ

େକCାପଡା
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ଭ େଶ,*ୁ

ଢାଳି େଦଲ अଜସ କରୁଣା

ା

କାକୁ ତି ମି ନତୀ

ହରି େନଲ ଯାତନା େବଦନା

ତ
ିକ

ଯାହା େଯେତ ଆକୁ ଳ ପାଥନା

ଇ
-ପ

ସବୁ ତୁ ମ ଇjାେର।।

ପୁ}ାqଳୀ ପvା
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ବାପା
ସରଗରୁ ବଡ଼ ହୃଦୟ ଯାହାର
େଯ ପୁରା କରଇ ସବୁ ଇଛା େମାର l

େଦବଦ^ ପvା

ବାପା େସ ଆମ ବାପା....(୨)
ଆମରି ଜୀବନ ଗଢି େତାଳି ବାକୁ
ନି େଜ ଚି ରା ପି xି ନୂ ଆ େସ ପି xାଏ

ଭୁ ଲି ଯାଇଥାnି ତା*ରି ସୁଖ କୁ l

ନି େଜ େଭାେକ ଥାଇ ଆମକୁ ଖୁଆଏ l

ବାପା େସ ଆମ ବାପା...(୨)

ବାପା େସ ଆମ ବାପା.....(୨)
ଜୀବନ େର ସଦା ଆଦର କରିବା
ତା*ରି ତାଗକୁ େକେବ ନ ଭୁ ଲି ବା

େସ ନି େଜ

ବାପା େସ ଆମ ବାପା....

ହସ େଯ ଫୁଟାnି ଆମରି ମୁହଁେର l
ବାପା େସ ଆମ ବାପା.....(୨)

ବୃ y ବୟସେର ତା*ରି େସବାେର
ଲାଗି କି ଛି ଋଣ ସୁଝିବା ଆେମେର l

ଆମ ସୁଖ ପାଇଁ ବାପା େଯ ଆମର

ବାପା େସ ଆମ ବାପା......

ତ
ିକ
ଇ
-ପ

ହ
ାନ

ସି Cୁର ପୁର, ବି ନିକା ସୁବ! ପୁର

ଆ

ବାପା େସ ଆମ ବାପା....(୨)

ା

ଭୁ ଲି ଯାଇଥାnି ନି ଜର ଆହାର l
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େକେତ ଦୁ ଃଖ କ ସହି େର
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ଇତି , ତୁମ େପମ ପାଗଳି ନୀ
ହାତେର अଘଥାଳି ମଥାେର ନାଲି ଓଢଣୀ
ଆଉ ଆଖିେର ଦି ବୁ Cା ଲୁ ହ େନଇ

କି ରଣ କୁ ମାର
ମହାnି

ମଁୁ ` ପାୟ ତୁ ମ ସି ଂହ+ାର ସେଖ ॥

ଭାରି ଇjା ତୁ ମକୁ ପାଖରୁ ଟିେକ େଦଖି ବାକୁ
ତୁ ମର େସ ଢି ମା ଢି ମା ଆଖି େଯାଡି କେର ଆଖି ମି ଶାଇ
ଭାବନା ରାଇଜେର ହଜି ଯିବାକୁ
ଆଉ େସ ରିମ ଓଠରୁ ରw ଟିେକ ଆଣି

ଇjାହୁଏ
ନାଟମvପେର ବସି ତୁ ମକୁ ଝୁରି ବାକୁ
ଆନCବଜାର େର ତୁ ମ ହାତରୁ ଖାଇବାକୁ अବଢା
ଆଉ ଶବରୀ ପରି ତୁ ମକୁ ଖୁଆଇେଦବାକୁ

ଆ

ହ
ାନ

ଇ
-ପ

ତ
ିକ

ା

ଚାତକ ପରି ଚାହYରହି ବାକୁ ତୁ ମ କଳାଶୀମୁଖକୁ ॥
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େପ¬ା େପ¬ା େଶତକମଳ େହାଇ
अଜାଡି େହାଇଯି ବାକୁ ତୁ ମ ପଦପ*ଜ +ୟେର
ଆଉ ତୁ ମ ନାମର ଜପମାଳା କରି ଜପି ବାକୁ अହରହ ॥

େମା ହୃଦୟର ଚକମକ୍ ପhାେର
ତୁ େମ େଯ ଝଟକୁ ଥାअ ପତି gଣ
ତୁ ମ ମଧୁଝରା େପମେର ମଁୁ ତି ଥାଏ अବି ରତ ॥

ମହାଫୁଲରସି ଆର ସxାେନ ମାମୁଲି ପଜାପତି
ପରି େପମସି  େଡଣା ଧରି
ଉଡି ବୁେଲ ମଁୁ ଏେଣେତେଣ େମଘନାଦ ପାେଚରୀ ଚାରି ପେଟ

ସେତ अବା ତୁ େମ େଦଉଛ ମୃଦୁ ପତୁ ^ର !!

ନି ଶାyେର ତୁ ମକୁ ସ ପt େର େଦଖି ଚମକି ଉେଠ
କପାଳରୁ ଝରି ଯାଏ ବୁ Cା ବୁ Cା ଝାଳ

ତ
ିକ

ା

େଶଯେର अନୁ ଭେବ ତୁ ଳସୀ ଓ ଦୟଣାର ମହମହ ବାସtା

ଆ

ହ
ାନ

ଇ
-ପ

େମା େଗାରା େଦେହ ତୁ ମ ଶାମଳ ରwର ପରଶ
କି अବା ବ!iହୁଏ !!!
ଆହାନ ଇ-ପତି କା ସୂ ! ନି ଃଶୁ# ବି ତରଣ େହତୁ ଡା େଜାତି ପସାଦ ପ(ନାୟକ* +ାରା ପତି ,ି ତ ଓ ପକାଶି ତ
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କାନେର ଫୁସଫୁସ୍ କରି ଶୁେଭ କି ଛି अ ଶ¦
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େମଜ ଉପେର ତୁ ମ ପତି ଛବି େଦଖି ମୁରୁକି ହେସ
ମCିର େର ସି ନା ନାହY ତୁ ମକୁ େଦଖିବାର अଧି କାର
କି  ସ ପtେର ବାରaାର ତୁ ମ ଦି ବଶ େର ଶି ହରି ଯାଏ
ତନ ମନ ପାଣ ଆଉ ଏ ତୃ ଷିତ ଆତFା ॥

କି ସୋହନ ମାୟା ଜାଣ अବା ତୁ େମ ?
ସାତ ଦରି ଆ ପାରିରୁ ଟାଣି ଆଣ େମାେତ
ତୁ ମ ପାଖକୁ ବାରବାର ।
ଏ ରସି କ ଆଖି େଯାଡି କେର
କି କାଉଁରୀ ମ¡ अଛି େକଜାଣି
ପତି ଥର ତୁ ମ େପମେର ପେଡ , ସମ`* ମେଧ ତୁ ମକୁ େଦେଖ

ତୁ ମକୁ ଭବ ସୁCର େପମି କ ଭାବି
ମଁୁ କାଳକାଳ अେପgାରତ େପମି କା ସାେଜ
େସ अନି CସୁCର ରୂପ ସଂଦଶନେର

ତ
ିକ

ା

अହରହ ଆତFବି ସFÇତ ହୁଏ ।

ଆ

ହ
ାନ

ଇ
-ପ

େମା େକାମଳ ହୃଦୟ ,େପମ ଓ ଭିର
ଏକ अପବ
ୂ  ରସେର ଉଛୁଳି ଉେଠ ॥
ଆହାନ ଇ-ପତି କା ସୂ ! ନି ଃଶୁ# ବି ତରଣ େହତୁ ଡା େଜାତି ପସାଦ ପ(ନାୟକ* +ାରା ପତି ,ି ତ ଓ ପକାଶି ତ
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େଯଉଁଠି ବି େଖାେଜ, ଖାଲି ତୁ ମକୁ ହY ପାଏ ॥
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େକବଳ ତୁ ମରି ପାଇଁ ବି ରହି ନୀ ସାଜି
ରାତି ରାତି ଉଜାଗର ରେହ ।
େକେବ ରାଧା େକେବ ମୀରା
ତ ପୁଣି େକେବ େଦବଦାସୀ ସାଜି
ଗୀତେଗାବି Cର ତାେଳ ତାେଳ ଇjା ହୁଏ ନାଚି ବାକୁ ॥

େହେଲ ତୁ ମ अରୁଣ ` ସେଖ େବାଡ େର େଲଖାଥିବା
ବଡବଡ अgର ମଁୁ ଆଉ ତୁ ମ ମଧେର ଲgFଣେରଖା ଟାେଣ ।
େଦହ କୁ େଦହ ଠୁ ଦୂ େରଇରେଖ
େହେଲ ଆତFା ???

ଆଉ ତୁ ମ ଗଭଗୃେହ ଝି ଲମି ଲ୍ େଡଣା େମଲାଇ
ଉେଡ େମା େପମପgୀ
ତୁ ମ ଶୀअw କୁ ଛୁଇଁେଦଇଯାଏ ବାରବାର ॥

ତ
ିକ

ା

େହ ପରମେପମ

ଆ

ହ
ାନ

ଇ
-ପ

ମCିର ବାହାରୁ ତୁ ମକୁ େମା ଭାବର ଚି ଠି
େମା ପାଇଁ ସି ନା ମନା ତୁ ମ ସି ଂହ+ାର
ଆହାନ ଇ-ପତି କା ସୂ ! ନି ଃଶୁ# ବି ତରଣ େହତୁ ଡା େଜାତି ପସାଦ ପ(ନାୟକ* +ାରା ପତି ,ି ତ ଓ ପକାଶି ତ
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େମା ଆତFାେର ,େମା ହୃଦୟେର ତୁ େମ େଯ ପେବଶ କର अବି ରତ
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େହେଲ ଏ ହୃଦୟ ଦୁ ଆର ତୁ ମ ପାଇଁ ଉନF ଚି ରକାଳ ॥

ତୁ େମ େହାଇଯାअ େମା ଆଖିର କଜଳଗାର
ଆଉ ମଥାର ସି Cୂର
େଯମି ତି ପତି ଦିନ ଆଇନାେର ଚାହYରହି ବି ତୁ ମକୁ
अପଲକ ନୟନେର ଲାଜୁ ଆ ଚାହାଣିେର ।
ତୁ େମ େହାଇଯାअ େମା ମଥାମଣି
େଷାଳଶୃwାରେର ତୁ ମକୁ ନାଇ େହବି ସେଜଇ ॥

ପୁଣି େହାଇଯାअ େମା ପଶାସର ବାୟୁ
ତୁ େମ ପାଖେର ଥିେଲ ଜୀଇଁବି

ମଉଳି ଯିବି ତୁ ମ अwର ଛଡାଫୁଲ େହାଇ
ଲି ଭିଯିବି अyଦÂ ସଳି ତାଟିଏ ପରି
ପାଇଯି ବି ନି ବା ଣ
ଭଜି ବି େମାgର ଗାୟତୀ

ତ
ିକ

ା

ସମପiବି ନି ଜକୁ ତବ ଶୀପୟେର ॥
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ଆଉ ବି ନା ତୁ ମରି , ତରି ଯିବି ଏ ସଂସାରୁ

ଇ
-ପ

ଓ.ପ.େସ-୧ , ଜି ଲ@ାପାଳ* କାଯାଳୟ , ଗଜପତି

ଆ

ହ
ାନ

େମା:- ୮୧୪୪୪୧୦୫୭୯
ଆହାନ ଇ-ପତି କା ସୂ ! ନି ଃଶୁ# ବି ତରଣ େହତୁ ଡା େଜାତି ପସାଦ ପ(ନାୟକ* +ାରା ପତି ,ି ତ ଓ ପକାଶି ତ
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ଗୀଷF

ବସnର ପେର ପେର
ଧରା ପୁ,େର ଗୀଷF କରଇ ପେବଶ,

େଦବା~ନ
େମେହର

ସୂଯ * େତଜ ସହି ନପାରି େଲାେକ
ଘେର ଆଉ ଗଛ ମୂେଳ କରnି ବସ।।

ନଈ, ନାଳ, େପାଖରୀ ଜଳକୁ ଶୁଖାଇଦି ଏ,

ମଣିଷ ହୁअଇ ଡ଼ହକ ବି କଳ,

ଗୀଷFର ତାପ ପଭାେବ

ଶରୀରକୁ ଶୀତଳ ପବନ

ଗଛ, ପତ, ଘାସ ସୁyା ଶୁଖି ଯାଏ।।

େଖାଜୁ ଥାଏ େକବଳ।।

ଉ^ ଜଳେର ଜଳଚର ପାଣୀ

अଂଶୁଘାତ ପାଇଁ

ସବୁ େହାଇଥାnି ଛଟପଟ,

ାେନ ାେନ ଜଳଛତ େଖାଲି ଥାଏ,

ଳଚର ପଶୁପgୀ ସବୁ ତାତି େଯାଗଁୁ

ଚଲାପେଥ ବାେଟାଇ

ପାଆnି େକେତ େଯ କ।।

ନି ଜ ତୃ ªା େମoାଇ ଯାଏ।।

ତ
ିକ

ା

अସହ ତାତି େର
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ପଚv ଉ^ାେପ

ହ
ାନ

ଇ
-ପ

ଗାମ - ବାପୁଜୀନଗର, ଜି ଲ@ା - େବୗy

ଆ

େମା - ୭୮୯୪୩୪୩୫୫୨
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ସମୟର କାନଭାସେର ବାଘ
ତୁ ମରି ଚମଡ଼ା ସାଉଁଟୁଥିବା ଶି କାରୀ
ତୁ ମଠଁୁ ବି ଭୟ*ର,

ସବେମାଟ େଗାେଟ ଶତ ପରି।
ପଦା େହାଇଯାଉଥିବା ବଣରୁ
ଗଜ ପରି ତୁ ମର ବି ଭୟ,
ଖୁବ୍ ଦୁ ଃଖ ଓ ମନ`ାପ।
ନି ଭୟେର ବୁ ଲ
ଗଛ ଚଢ଼, ଝରଣା ପାଣି ପି अ
େସଇଠି ଥାअ
ସବୁ ହରିଣ େଶଷ ନ େହବା ଯାଏଁ

ମାମୁ ବଂଚାअର ମି ଛ ନାରା େଦଉ
ସଭା କରୁ, େସ±ାଗାନ େଦଉ
ପକ¢ କରୁ, ପରୀgା କରୁ
ତୁ ମକୁ ବଣରୁ ଚି ଡ଼ିଆଖାନକୁ ାନାnର କରୁ
ସମୟ ଓ ସକ ବଦଳୁ ଥାଏ
ଶୀତ ପରି , ସମୟ ପରି
ଏେବ ତୁ େମ ିର େହାଇଯାअ
ବାଘ େଦବୀ* ବାହନ ପରି।
୨୭, ମ¡ ମାେନାର, େଗାଠପାଟଣା
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କା ଭଁା ଶୁଭୁଚି ତୁ ମ େହoାଳ

ତୁ ମଠଁୁ ହି ଂସ, ରମୁଖା ଆେମ

ା

ମହାବାତା ଓ ଫଣି ପରି

ତ
ିକ

ଆେଗtୟଗିରିର ଲାଭା ପରି

ହ`ାnର ନ େହବା ଯାଏଁ।

ଭୁ ବେନଶ¥ର-୨୯.େମା:୯୫୮୩୨୦୨୩୫୭

ଆ

ମାମଁୁ ଡାକ ଥିବା ଯାଏଁ

ଇ
-ପ

ଡି ନାମାଇଟର ଶ¦ ପରି

ଜାତୀୟ ପଶୁର ପଦ अନକୁ

ହ
ାନ

େଗାଳାବାରୁଦର `ୂପ ପରି ,

ନୀଳମଣି ଚାC

ଆହାନ ଇ-ପତି କା ସୂ ! ନି ଃଶୁ# ବି ତରଣ େହତୁ ଡା େଜାତି ପସାଦ ପ(ନାୟକ* +ାରା ପତି ,ି ତ ଓ ପକାଶି ତ
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େପମ अଭି ଶାପ
ରିମ ସୂଯ ର ପହି ଲି କି ରେଣ ଖିଲିଖିଲି ହେସ ଧରା

ସୁନାର ପାଉଟ େଢଉ ଭାwିବୁ େଲ ଉପରଠଁୁ ତଳ ସାରା।

ଆଶୁେତାଷ

ଲାେଗ ମେତ ସେତ ପି ୟା ତ ହସୁଛି ମୁହଁ େର ଝଟକ ଭରା

େମେହର

ପି ୟା େମାର ପି ୟ, ବାହୁ ବxନେର ପଡି ଯାଇଛି କି ଧରା??
ସୁନା ରw େଲପି ଫିଟି ପଡୁ ଥାଏ ମାଧୁରୀ ମୁହଁେର ଧାର
ସତେର ଭରିଛି ହୃଦୟ ତେଳ କି େପମର ଗଭୀର ଭାର?
ଫୁଲ ରେw ବାଇ ପଜାପତି ମନ ମହମହ ବାସ ରାସ
ତଥାପି ଥାଏ େଯ ଝରା େଶଫାଳି ର ମନେର अେନକ ଆଶ।।

କअଁଳ କି ରଣ େବଶ ପାଲଟାଏ ବଢି ଲା ଖରାର ଧାେପ।
ଜଳି ଯାଏ ମନ ଆତୁ ର ପି ୟାର ବି ରହେର ଲୁ ହ ଝାେର
କାହYକି ମନେର େଶାଚନା କେରନି ଆଡ ମୁେହଁ େମାେତ ବାେର।।
େପମ ସି ଏ ପରା ସୁନାର ଦହନ ଜଳି ବା ଜାଳି ବା ଗପ

ତ
ିକ

ା

ସୂରୁଯ ସାgୀ େସ अମର କାହାଣୀ ଲାେଗ ସେତ अଭିଶାପ।।
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ବଦେଳ ସମୟ ସୁନାର ଚମକ ଆଉେଟ अନଳ ରୂେପ

ଇ
-ପ

୫୪, ଆୟପଲ@ୀ, କି ଟ ଛକ ପଟିଆ

ହ
ାନ

ଭୁ ବେନଶର, ୭୫୧୦୨୪,

ଆ

ଭାମଭାଷ : ୯୪୩୭୦୮୫୩୯୬
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େମାର ଗିଧନ କାଳି ଆ ସୁନା
େମାର ଗିଧନ କାଳି ଆ ସୁନା
ମି ଟିମିଟି କରି अେନଇ ବସି ଛି

ଦି ବାକର ନାୟକ

ଉେଡ଼ଇ ନାଲି ଆ ବାନା ।।୦।।

ବସି ଛି େଯମି ତି କି ଛି େସ ନ ଜାେଣ
ଦୁ ନି ଆକୁ େହେଲ ଚଳାଏ େସ ଜେଣ ।

ସବୁ ଠାେର ଥାଏ େକଉଁଠି ନା ଥାଏ

କାହାକୁ କCାଇ କାହାକୁ ହସାଏ

ଲୁ ଚକାଳି େଖଳ ନି ତି େଖଳୁ ଥାଏ ।

କାହାକୁ ରଖି େସ କାହାକୁ ଭସାଏ ।

େପମେର ବxା େସ ଭାବ ବି େନାଦି ଆ

େକେତ ଲୀଳା େଖଳା ଲଗାଇ ପୁଣି େସ
ଲୁ େଚଇ ହସୁଛି अନା..

େହେଲ ତା କରୁଣା ପାପ-ମହାେମରୁ

େମାର ଗିଧନ କାଳି ଆ ସୁନା ।।୧।।

ନି ମିେଷ ହୁअଇ ଚୂନା..
େମାର ଗିଧନ କାଳି ଆ ସୁନା ।।୨।।
ପାଟପୁର, କନି ସି-୭୬୧୦୦୮

ଇ
-ପ

ତ
ିକ

ା

େଗାଳ¬ରା, ଗqାମ
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ଆକୁ େଳ ଡାକି େଲ ପାେଶ ହୁଏ ଠି ଆ ।

ଆ

ହ
ାନ

େମା-୯୯୩୮୬ ୧୯୯୮୧
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ପgୀ
ପgୀ ତୁ ହଳଦୀ ବସn
େଯଉଁ ଋତୁ ଶୀତ କି େହମn

ସୁନCା ମହାnି

ସବୁ अଛି अଛି ର ସମାଦତ

ଲାେଗ ଭରା କଳସୀେର अମୃତ

ଲାେଗ ବହୁତ ଆଶ¥`

େତା ଠାେର ଭି ଭାବନା ସୃ 

ଭାବନାେର ନଥାଏ ଆଦି अn

କି ବଷା େବୖ ଶାଖ ଶୀତ ବସn

ପାଣପgୀ ସେତ ଏେତ ଆଦୃ ତ

ପgୀେର ତୁ ହୁअ େଯେତ ନି ଲi

େତା ଭିତେର ସମାହି ତ

ମେତ ଲାେଗ ସେତ େଯାଗ ପବି ତ

ଆଶା ଆଶ*ା ଓ ଭବି ଷତ

ନି ©ପଟ ନି ରାଶ ତୁ अନାଦି अନn

େତା ରwେର ରwାୟି ତ

ବଶୀଭୂ ତ ଜଗନt ାଥ େତାମେଧ କରାୟତ

ମନପgୀ ଉଡୁ ଥାଏ ଦୂ ର ଦି ଗn

ଉଡି ଯାନା ମନପgୀ େଘାଷୁଥା ଭାଗବତ

େତା ଠାେର କି ଜଗନt ାଥ

େମା େଦଶ େମା ରାଜ କେହ ସଦା ସତ

କୃ ପା େରଣୁ େଦଇ ବହୁତ

େବଦ,ଉପନି ଷଦ ଦୁ ଇେଡଣା ଦି େଶ ସ¥ତ¡

କରୁଛnି ସେବ ବଶୀଭୂ ତ

ତୁ ଦି ଶୁ ଜଗନt ାଥ ମହି ମାମୟ େଶାଭାବn

ା

ନେହେଲ କି ପାଇଁ ତେତ େଦଖିେଲ
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ତେତ େଦଖିେଦେଲ ଲାେଗ

ଇ
-ପ

ତ
ିକ

ସାgୀେଗାପାଳ, ପୁରୀ

ଆ

ହ
ାନ

୭୦୦୮୯୪୨୨୧୫
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କଣ କରିବି ମଁୁ
ମନର କଥାକୁ
ମନେର ଚାପି ମଁୁ

କମଳ େଲାଚନ
ମଲି@ କ

ମନକୁ ଦି ଏ େଯ ମାରି
ହୃଦୟର େକାହ
ହୃଦୟକୁ ଜଣା
ହୃଦୟ ବି ଯାଏ ହାରି..

ଜୀବନ ଜଳୁ ଛି

ଜୀବନ ନାହY େମା ଜୀବେନ

ଭାବନା ସହେର

ଆଶା େଯେତ ଥିଲା

ଭାବୁ କ ସାଜି ଲି ମଁୁ

ଆଶାେର ରହି ଲା

ଭାବନା େମା ଭାସି ଗଲା

ଆଶାବି ଗଲା ଓହରି..

ସପନ େଦଖିବା
ସପନେର ରହି ଲା

ଇ
-ପ

ତ
ିକ

ା

ସପନ ବି ସରିଗଲା..

ଆ

ହ
ାନ

ତାଳପଦା, ଓଡ଼ି ଶା
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େମା ପାଇଁ େପମର ରତନ
ତୁ େମ ଥିଲ ପରା ସକାଳରୁ ରାତି େମା ପାଇଁ େପମର େଚତନ
ମନ ପତି େକାେଣ ଉଠି ଥିଲ ମାତି
େମା ପାଇଁ େପମର ରତନ ! ୦ !

ତାରାପସାଦ
େଜନା

ଭଲ ସାଇତି ଛି ଏଇ ହୃଦୟେର ତୁ େମ ତ େପମର େକତନ
ନବ ଯଉବନୀ ଯମକର ଯତି
େମା ପାଇଁ େପମର ରତନ ! ୧ !
ଲୁ ହ अଭିସାର ଉଜାଗର ତୁ େମ ଭାବି ନ େକେବ ତ ପତନ
ଦୂ ର ଖିଆଲକୁ ସହଜର `ୁତି

େପମ ଦୁ ନି ଆେର ଭଲ କାମ କରି ଚୁ ମାେର େନଇଚ େବତନ
ତୁ ମ ଛଡ଼ା ନାହY ଜୀବନର ନୀତି
େମା ପାଇଁ େପମର ରତନ ! ୩ !
'ତାରା' ବିବାର ସତ अଭିଯାନ ତୁ େମ ତ अଭାସ ଯତନ

ତ
ିକ

ା

ଭାଗ अଧି କାର ଜନF ଜନFାnର

ଇ
-ପ

େମା ପାଇଁ େପମର ରତନ ! ୪ !

ଆ

ହ
ାନ

ରାଜ ରଣପୁର, ନୟାଗଡ଼, ୭୫୨୦୨୬, ଓଡ଼ି ଶା, ଦୂ ରଭାଷ-୯୩୪୮୦୫୪୩୦୦
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କହି ବକି ତୁେମ!
େମ!
କହି ବକି ତୁ େମ!
ଜୀବନର ପ!
ୂ  ାw ବୟେସ

େସାନାଲି

ଗଡ଼ନାୟକ

ସାଜି ବକି ସାଥି
ଥିଲା ଯାଏଁ େଶଷ ନି ଶ¥ାସ

अଭୁ ଲା अତୀତେର
କହି ବକି ତୁ େମ....!

ଭୁ ଲି ମଁୁ ସାରିଛି େକେବ

ନି େଜ ଥେର ଭାବି େଦଖି ଛ

ବସି ଥିେଲ ଆେମ ଏକାnେର

କଲମ ଧରି ଥିବା ହାତେର
ପରଷିଛି ମଁୁ େକେତ େଯ ସ¥ାଦ

ଧରି ଥିଲି ଦି େନ ତୁ ମ ହାତ

ତୁ ମ ପାଇଁ ସବୁ ସ ପt କରି ଛି ତୁ j

अବୁ ଝା ବୟସେର େତାର
ଜୀବନକୁ ଜାଣିବା ଆଗରୁ

କହି ପାରି ବ ତୁ େମ ଛୁଇଁ େମା େଦହ

ଗଢି ମଁୁ ସାରି ଥିଲି ସଂସାର

ତରଳି ଛି େକେବ ତମ ହୃଦୟ

ଆ

ହ
ାନ

ଚାପି ରଖିଛି େକେତ େଯ େକାହ

ଇ
-ପ

ତ
ିକ

ା

ଶୁଣି େମା େବଦନାର ସ¥ର
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କହି ବକି ତୁ େମ
ତୁ ମର ସବସ¥ ସମୟର ଦାନ
େଗାଟି େଗାଟି କରି अନକୁ
େଦଇଛ ବାoି
ତାହା େକବଳ ନଥାଏ େମା ଭାଗେର

କହି ବକି ସତ!
ପଚାରି ଛ େକେବ ପୁରିଛି େମା େପଟ
ନି ଜ ଛାତି େର ହାତ ରଖି
ପଚାର େକେବ ଓଗାଳି ଛ ତୁ ମ ବାଟ

ଜୀବନର େଶଷ ପାହାଚେର
ଆଜି ଆେମ ାପି ତ
ସବୁ ପେର ଆଜି ବି ମାେଗ

ମନକୁ ଯଦି ଥେର ପଚାରn

ତୁ ମ ସମୟର अଧି କାର

େତେବ ନି ୟ ଜାଣn
ଜୀବନର ସବୁ ସମୟେର

ଆଖି ମୁଜିବା ଆଗରୁ

ମଁୁ ଛାଡି ନାହY ତୁ ମ ହାତ

ପାଖେର ଥେର ବସି ଯାअ

ଇ
-ପ

ଆ

ହ
ାନ

ତୁ ମ କାxେର ବହି ଯିବାକୁ ଦି अ |

ତ
ିକ

ା

ବଷ ବଷର େବଦନାକୁ
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ଭଲ ଲାେଗ
ଭଲଲାେଗ ଜହt ରାତି
ନଈ କୂଳ ଗାଆଁ

ନି ରqନ ସାହୁ

ଭଲଲାେଗ ଚାଷ େgତ
େମା େଦଶର ନାଆଁ ।

ପୁେନଇଁ ପରବ
ଭଲଲାେଗ େଖେଳ ଜି ତି
ଆଣିେଲ ଗରବ ।
ଭଲଲାେଗ ଖରାଛୁଟି
େପାଖରୀ ଗାଧୁଆ
ଭଲଲାେଗ ଆଈ ଗପ

ତୀଥାନ େଯେତ
ଭଲଲାେଗ ଦୟା , ଧମ
ଉପକାର େକେତ ।
ଭଲଲାେଗ ସwୀତର
ମୂjନା କାନକୁ
ଭଲଲାେଗ େକାକି ଳର
ପମ ତାନକୁ ।

ଆ

ମି ଛୁଆ ରାଧୁଆ ।

ଭଲଲାେଗ ବୁ ଲାବୁ ଲି
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ଭଲଲାେଗ ଗାଆଁ ଯାତରା

ଶି ଖୁଥିବା ଶାଠ ।

ା

ଉେଠ ନି ଶ ଗଜା ।

ଭଲଲାେଗ ଖଟି ଠାେର

ତ
ିକ

ଭଲଲାେଗ ନୂ ଆ େପମ

ଭାଗବତ ପାଠ

ଇ
-ପ

ବଣ େଭାଜି ମଜା

ଭଲ ଲାେଗ ସqେବଳ

ହ
ାନ

ଭଲଲାେଗ ସାwେମଳ

Aahwaan.com

133

ଆହାନ ଇଇ-ପତି କା,
କା, ସାଦଶ ବଷ, ସମ ସଂଖା,
ସଂଖା, ଜୁ ଲାଇ ୨୦୨୨

Magazine Downloaded from www.aahwaan.com

ଭଲଲାେଗ ଚଇତାଳି
ସୁCର ପକୃ ତି
ଭଲଲାେଗ ବି ଭୁ*ର
ଭବ ପତି କୃତି ।
ଭଲଲାେଗ ବାପା*ର
ମଧୁର ଶାସନ
ଭଲଲାେଗ ସାଧୁ*ର
ବାଘର ଆସନ ।
ଭଲଲାେଗ ଏଇମି ତି
अେନକ ରହି ଛି
ଭଲଲାେଗ ଯାହାକି ଛି

ଭଲଲାେଗ ସବୁ ଠାରୁ
ଜୀବନେର ଯି ଏ
ଭଲଲାେଗ େମାେତ ସି ନା
ପଚାେରନା ସି ଏ ।

ତ
ିକ

ା

ନି ହଲ ପସାଦ , ଗଁଦିଆ ପାଟଣା
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अଳପ କହି ଛି ।

ଇ
-ପ

େଢ*ାନାଳ ---- ୭୫୯୦୧୬

ଆ

ହ
ାନ

େମା :--- ୯୯୩୮୭୪୧୫୮୩
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ସଂବଲପୁରୀ
ବିଭାଗ

ା
ତ
ିକ

ଆ

ହ
ାନ

ଇ
-ପ

ଆମର ୟୁଟୁବ୍ ଚାେନଲକୁ ସବ୍8ାଇବ୍ କର
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ବି ଶାସ୍ ସଂପକ 

ଘାଏ ଘାଏ ପାେଦ ଆଗ୍'େକ ଯି ବାର୍'େକ
अଉ ଘାଏ ଘାଏ ପାେଦ ପଛ୍'େକ,

ବି ଶନାଥ ଭୁ ଏ

ବାହାରି ଆ ମୁେହଁ ହଁ ସିକରି ଭି
ଲୁ େକଇ େହସି ଦୁ ଖ୍ ଦରଦ୍ େକ,
ସମି ଆଁ ଜାନି ବତ୍'େର ବତ୍'େର
ପଡ଼୍'ସି ସେଥ ବାେଟ ବାେଟ ଚାଲ୍'ବାର୍ େକ,
ମନ୍ ଭି ହଁ ସି ହଁ ସି ଚାହଁୁ ଥିସି
ଭଲ୍ କାେମ ମର୍'ବାର୍ େକ,

ବରଷ୍ ବରଷ୍ େମହନତ୍ କରି କରି

ତ
ିକ

ା

ମି ଲିଥିବା ବି ଶାସ୍ ସଂପକ ବଁଚାବାର୍ େକ...!
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ଇ ସବୁ ପଡ଼୍'ସି କର୍'ବାର୍ େକ

ଇ
-ପ

େକଶାଇପାଲି, ଭଟଲି

ଆ

ହ
ାନ

ଜି ଲ@ା - ବରଗଡ଼, େମା - ୯୬୬୮୮୭୮୫୮୮
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ମwଲ୍ ସୂତା
କଁାଏ ହି ସାେବ ପvିତ୍ ବୁ ଢା ବି ହା ଜାତକ୍ ସୁଝାଲା େଯ କି ଏ
ଜାେନ! େକେଡ ଉେଲ ଦୁ େଲ େବଦୀ େନ ବସି କରି

ମକୁ ଟ ପାଗଡ଼ି

ସତନାରାୟଣ
ମି ଶ

ବାxି କରି ବି ହା ସି େନ େହେଲ ମଧୁ ଆରୁ ମାଲତି , େହେଲ ଇ ଦୁ ହY*ର୍
ମନ୍ ତ ମୁେଟ ନି ମି ଶୁ ଥାଇ । କଥା କଥା ଥି ଖାଲି ଝଗର୍, ଗାଲି ,

କେମo ମରା, ମୁହୁ ଫୁଲା, ଘି ଚା ଟନା अହରହ। ଫିକା ଉଡ଼ା, ବअନା ବି ଖନା ଦାଂତ୍ ଚାବା
ଚୁ ବି , ଖିଜିନି ରି ଶିମି ହରେମସା ।
ଦୁ ହY *ର୍ ମନ୍ େମଲ ନି ଖାଏ େବାଲି ତ ଗଲା ଚାର ବଛର୍ ତେଲ ଦୁ େହଁ ଦୁ ହY*ୁ
ଛାଡ଼ ପତର୍ େଦଇକରି , अଲଗା अଲଗା େଯ ଯାହାର ଭାେବ କାହY ଧୁେର ରହୁଛନ୍।
କି େହ ନାଇଁ ରଖୁଥାଇ କି ଫୁେନ ବି କଥା ବାତା ନାଇଁ

କରୁଥାଇ।
େହେଲ, ଆଜି ର୍ ମଧୁ ଫିରୁଥିଲା ତାର୍ अଫିସ ନୁ । େଦଖଲା, େରାଡ଼ ତେର
ମହି ଲାେଟ ମୂjା େହଇ ପଡି େଛ। ଗାଡି ଧା ଥି ମୁେଡ଼ ପଥର ପି ଟି େହଇ ଯାଇେଛ େଯ
ରକତ୍ ସଲ ସଲ ଉହୁଲି ଆଉେଛ। अଟକି କରି େଦଖଲା ମଧୁ। େଲେହଁ େଟଇ େଦଖଲା,
େସ ମହି ଲା ଟା ତା*ର ମାଲତି ।

ଇ
-ପ

ତ
ିକ

ା

ରି ଶିମି ତ ଲାଗୁଥିଲା। ଇେଛନ ବଡା अଡ଼ୁଆ ଲାଗିଗଲା ମଧୁ େକ। ଭାବଲା "ଇେନ
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କାହାରି ର୍ ଖବର ଜବର୍

ଆ

ହ
ାନ

ଇ अବା ଥି ଛାଡ଼ି ଗେଲ େମାର୍ ମୁନୁଷ ପନ ର୍ ହାର୍ େହଇଯି ବା, େଯେତ ବଡ଼ ଶତ େହେଲ
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ବି ପତ ପଡି ଥିବା ର୍ େଲାକ େକ ସାେହଜ୍ କରବା ର୍ ମନୁ ଷ୍ ର୍ ଧରମ୍ । ଇତାେକ

େମାର୍ ମାେହଜି ହି ସାେପ ନ େହେଲ ବି ଝେନ ଦର୍ ମରା େଲାକ େଟ ଜଲଦି ଚି କି|ା
ଚାହଁୁ ଥିବା ର୍ अେଛ େବାଲି େମଡ଼ି କାଲ ପହଚାମି "
େମଡ଼ି କାଲ େବଡ଼ େନ ଏଡ଼ମି ଟ େହଲା ମାଲ୍ ତି 
ବେନ େକେତ ଘoା ଉତୁ ରୁ େହାସ୍ ଆସଲା େକ େଦଖଲା ପାେଖ ଠି ଆ େହଇେଛ ତାର୍
ମୁନୁସ୍ ମଧୁ । େଦଖି କରି ଛଲ ଛଲ୍ େହଇଗଲା ଆଖି ର ପାନି ।
ତାେକ ଯି ଏ ଇନ ଏଡ଼ମି ଟ୍ କରି େଛ େସ ମଧୁ ଏକା ।
େସାର୍ କଲା ତାର ପଛର୍ କଥା େଯେତ । େଜନ୍ ମଧୁ େକ ଭଲ ନାଇଁ ପାଇ କରି
ଛାଡ଼ ପତର ଯାେକ କଥା ଗଲା, େସ ଆଜି ତାେକ ଜୀବନ୍ ଦାନ୍ େଦଇେଛ। ସବୁ କଥା
େକ ଭୁ ଲି କରି ସାେହଜ୍ କରି େଛ େହେକଇ େହେକଇ କାCି ବସଲା େସ ।
ମଧୁ ତାେକ ବୁ େଝଇ କରି କହୁେଥ " େମଡମ୍ ! ନି ଜ େକ ସାଲ। କାCୁ ଛ କାହY ର୍

ନ। ଆରୁ ଚି nା ନାଇଁ ନ, ବରଂ, ତମର୍ ହଜେବv ନ୍କର୍ େଫାନ୍ ନମ¥ର କହ, ମୁଇ
ତା*ୁ ଇଥାନ୍ େକ ଆ ସୁ ନ୍ େବାଲି େଫାନ୍ େଟ କରମି "
ଆଉର୍ ଟିେକ େହେକଇ କାCି କରି ମାଲତି କହୁେଛ" ମଧୁ ! ତେମ ତ େମାର୍
ହଜେବଣ୍ । ତେମ ମେତ ବି ଶ¥ାସକର ମଧୁ ,

ମୁଇ ଜୀବନ ଥି ଆରୁ େସେକନ୍ େମେରଜ୍

ତ
ିକ

ା

ନାଇଁ କରି । ଆମର ଭିତି େର ଭୁ ଲ ବୁ ଝା ମନା ଥିଲା େବାଲି ଛାଡ଼ ଛଡ଼ି େହଇଥିଲା ସମି ଆଁ
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ଲାଗି। ତେମ ତ ଭଲ୍ େହଇଗଲ ନ। ମୁେଡ଼ ପଟି ବxା େହଲା େକ ବ@ ଡ଼ ବି ବଂଦ େହଲା

ଇ
-ପ

ଖରାପ୍ ଚାଲି ଥିଲା େବାଲି , ଏେତ ଦୂ ର କଥା ବଢି ଗଲା । େହେଲ , ତେମ େମାର୍ ମନ

ଆ

ହ
ାନ

ଭିତି େର ସବୁ େବେଲ अଛ ନ। ତମର ଲାଗି ମୁଇ େସCୁ ର୍ ଟୀକା ମାଖୁେଛଁ। ତେମନଁା ଥି
ଆହାନ ଇ-ପତି କା ସୂ ! ନି ଃଶୁ# ବି ତରଣ େହତୁ ଡା େଜାତି ପସାଦ ପ(ନାୟକ* +ାରା ପତି ,ି ତ ଓ ପକାଶି ତ
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େମାର୍ ଲାଖ କଁାଚ ।ବି ହା େବଦୀ ନ ତେମ େଜନ୍ ମwଲ ସୁତା ପି େxଇଥିଲ େସ ମwଲ୍
ସୁତା ଏେବ ବି ପି xିେଛଁ, "
ତାମ୍ ଡି

କରି େଦଖଲା

େବକ୍ ଖାଲି अେଛ। କାହY ଗଲା େମାର୍ ମwଲ୍ ସୁତା

େବାଲି ଇଆେଡ଼ େସଆେଡ଼ ଧୁେଡଇ େହଲା େବେଲ

ହସି ହସି ମଧୁ କେହଲା " ତମର

ଜି ନିଷ ଟା େହେଦ େମାର୍ ହାେତ, େବକୁ ଛି ଡି କରି ପଡି ଥିଲା ତେମ ମୂjା ଗଲା ଠାେନ,
ନି अ"
ମାଳତୀ କେହଲା "
ତେମ ? "
ମୁଇ ବି ଏବ ଯାେକ ବି ହା ନାଇଁ େହଇ କାହାେକ " ମୁଡ ଗାଜି କରି କେହଲା ମଧୁ ।
ପି ଠି େଦେଖଇ କରି ମାଲତି କେହଲା

ତମର ଉପହାର୍ େକ ତେମ ଆରୁ ଥେର ମେତ

ପି େxଇ ଦି अ ମଧୁ ! ଆରୁ ଥେର ଆେମ ନୁ ଆଁ ଭାେବ ଆରୁ ଥେର ସୁCର ସରସ୍ ଜୀବନ୍

 ୍ ମେନ ଭଲ ପାଏବାର୍ , ତେମ ରାଜି ତ?
ସଦା ଆରୁ ନି ମଲ
ହଁ ହଁ ମୂଇ ରାଜି । ଉwା କରି ମଧୁ ଧରି ପକାଲା ମାଳତୀ େକ। ଦୁ ହି ଲୁ କର୍ ଆଖି ର୍

ତ
ିକ

ା

ଲହ ଥି ଧୁଇ େହଇଗଲା ସବୁ ରାଗ୍ अଭିମାନ୍ ।
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ର୍ ମୂଲ କର୍ ମା । େସ ଜୀବେନ ଆରୁ ଗାଲି ଖି ଚ ଖି ଚା କି ଛି ନି ଥାଏ ।ଥିବା ଖାଲି େସନ

ଇ
-ପ

ସତନାରାୟଣ ମି ଶ ସି େxେକଲା ବଲାwୀର

ଆ

ହ
ାନ

୯୫୮୩୬୦୫୯୧୫
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ପବ ବିଭାଗ

ା
ତ
ିକ

ଆ

ହ
ାନ

ଇ
-ପ

ଆମର ୟୁଟୁବ୍ ଚାେନଲକୁ ସବ୍8ାଇବ୍ କର
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ସକର
 ଆସ^ି
େକବଳ ାନୀ କହି େଲ ଠି କ୍ େହବନି , ଜେଣ ମହାାନୀ, ଶା,
ଧମାଚରଣ କରୁଥିବା ପଚvେତଜସ ୀ ଋଷି ଥିେଲ ଯମଦଗିt । ପୁଣି କି 
େକଉଁଠି େଯମି ତି ତା*ର ଆତF ଶୁyି େହାଇନଥିଲା। ସହସାଜୁ ନର
ହି ଂସାତFକ କମ, अତାଚାର େଯତି କି ଭୟ*ର ଥିଲା, अସିF ତାର
अନସୂୟା ପvା

ଆଧାରେର, ଯମଦଗିt େସତି କି अପଚାର କରି ଥିେଲ ନି ଜ ମହାନତା
ସାwେର। େଯଉଁ ପତt ୀ ନି ଜ ରାଜକୀୟ ଜୀବନର ସକଳ େଭାଗ
ବି ଳାସର େମାହକୁ ତାଗକରି , ବି ବାହ କରି ଥିେଲ ଯମଦଗିt * ଭଳି
ଜେଣ ଋଷି*ୁ, େସ କଣ େକେବ ଏମି ତି अପରାଧ କରି ଥିେବ େଯ ମୃତୁ

ଥାଏ। ନେହେଲ अହଂକାର ଫଣାବି `ାର କରି ଥାଏ। ସବୁ ଥିେର, ସବୁ
ଯୁଗେର,

ସବୁ

ଶାେର,

େଲଖାଥାଏ

ନାରୀ

ବCନୀୟା।

କି 

େବେଳେବେଳ ନାରୀ ନି ଜକୁ ସି y କରିପାେରନି , େସ ନି ଭୁ ଲ୍ େବାଲି ।
ଯମଦଗିt ଥିେଲ ମହଷi ଭୃ ଗୁ* ବଂଶଜ, ବି ଶାମି ତ* ଭଣଜା। ପି ତା

ତ
ିକ
ଇ
-ପ

ରୁକFବାନ, ସୁେଖଣ, ବସୁ, ବି ଶାନସ, ଓ କନି , ପଶୁରାମ।

ା

ମହଷi ଋଚି କ ଓ ମାତା* ନାମ ସତବତୀ। ପାପୁତମାେନ େହେଲ

ଆ

ହ
ାନ

ରାଜା ପେସନଜି ତ* ନCିନୀ େରଣୁକା ଥିେଲ ଜେଣ अଳି अଳି ,
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େସtହବyiତା, अଭି ମାନି ନୀ ରାଜକନା। ବାଲଗୁରୁ अଗ`ି* ନି େhଶେର,

ଯମଦଗିt *ୁ

ବି ବାହପେର ଆଶମେର ଆସି , ଏହି अସାଧାରଣ ବି ªୁଭିନୀ, ତପସି ନୀ ଜୀବନକୁ ବି କଶି ତ
କରି ଥିେଲ। ବି ଳାସେର, ପାଚୁ ଯେର ବଢି ଥିେଲ ବି , ଭାବି ନଥିେଲ ଏ ଆଶମଜୀବନ କ
ସାେପg େହବ। େକବଳ େପମେର ହY ଏେତ ଆକଷଣ ଓ ସାମଥ, େଯଉଁଥିେର ରା`ା
େଯମି ତି ଆସୁ, ଚାଲି ବାେର କ± ାnି କି अବେଶାଷ ନଥାଏ। େସଇ େକାମଳ େପମ ହY ତା*ୁ
ଉଳ କରି ଫୁେଟଇ ଥିଲା ଯମଦଗିt * ଆଶମେର। ପୁଣିବି େସ ସେCହର େଘର ଭିତରକୁ
ଚାଲି ଗେଲ। ଚରିତେର ଏମି ତି କଳ* ଲାଗିଗଲା େଯ ମୃତୁଦvର ପାଥୀ େହଇଗେଲ,
ଜେଣ ପାପୁରୁଷ, ତପସ ୀ, ସ ାମୀ ଯମଦଗିt * ପତnେର। ଯାହା ଯମଦଗିt *ୁ ଯୁଗଯୁଗ
ପାଇଁ ନି େବାଧ ମଣିଷେର ପରିଗଣନା କରି ଥିଲା।
ଯମଦଗିt * ପୁअ ଶି ବ*ୁ ତପସା କରି ପଶୁ ପାିକରି ଥିେଲ। ଶି ବ ମଧ ମୁÂ େହାଇ
ତା*ୁ ଆଖା େଦଇଥିେଲ ପଶୁରାମ। ଏ ପଶୁ ପାି ପାଇଁ କେଠାର ତପସା କରି ଥିେଲ,

େହଇଗେଲ। ବାପା* ଉଦାସ ମୁହଁ େଦଖି ବ` େହାଇ କାରଣ ଜାଣିବାକୁ ପଚାରି େଲ।
ଯମଦଗିt କହି େଲ, “େତା’ର अନ ଚାରି ଭାଇ* ପରି ତୁ ମେତ ଉଦାସ କରିବୁ ନି ତ! ତୁ ସତ
କେଲ ମଁୁ କହି ବି େତାେତ” ପଶୁରାମ କି ଛି ନ ଭାବି ପି ତା* ଆେଗ ସତ କରି େଦେଲ।
ପି ତା େଯ ପୁତର ହି ତ ଚାେହଁ ସଦା ସବଦା, ସବୁ ପରି ିତି େର। ପୁତ ମୁv ଉପେର, ପି ତାର

ତ
ିକ

ା

ହାତ ଛତାଭଳି । େତଣୁ ଭାବି ବାର କଣ अଛି । ପଶୁରାମ ପି ତା* ଆେଦଶକୁ अେପgା
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େକବଳ ସହସାଜୁ ନକୁ ପରା` କରିବା ପାଇଁ। ଆଶମକୁ େଫରି , ପି ତା*ୁ େଦଖି ଭାବବି ହ¥ଳ

ଇ
-ପ

କେଲ ଓ ବହୁତ ଦି ନ ପେର ମା େରଣୁକା*ୁ େଭଟିବାକୁ ବାକୁ ଳଥାnି । ପି ତା* ଦୃ ଢ ଓ

ଆ

ହ
ାନ

, ନି େhଶ ଥିଲା, “ତୁ ମ ମାତା ଚରି ତହୀନା। ତା*ୁ ହତା କରି ସମସାର ନି }ାଦନ
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କର।” ପୁअର ମନ ବି ଦାରି ପକାଇଲା। ମନ`ାପେର ପଶt ଉପେର ପଶt କଲା ନି ଜକୁ ।
କି ଛି ନବୁ ଝି , କାମ କ’ଣ ନଜାଣି

କାହYକି ପି ତା* ପାେଖ ସତ କଲି । କି  ଏେବ

ନି ରୁପାୟ। କ’ଣ କରି େବ ଆଉ। ମାତୃ ହତା ପାପେର ଭାଗିେହେବ। ଏ ମହାେଦବ*
ପଦ^ ପଶୁ, କ’ଣ ସବପଥମ େଗାେଟ ମହା अପରାଧ କରି ବ? ଆଖି ବCକରି ନି ଜ ମାଆ*
ମ`କ ବି କ^ନ କେଲ ପୁତ ପଶୁରାମ। ତା* ଆେଦଶ ପାଳନ େହାଇଥିବାରୁ ଯମଦଗିt
ଖୁସିେର ପୁअକୁ କହି େଲ, “କି ବର ମାଗିବୁ, ମାଗ ପୁତ, ମଁୁ ଆଜି ବହୁତ ଖୁସି” ଜେଣ ାନୀ
େଲାକବି

ସେCହେର ହି ତାହି ତ ାନ ଭୁ ଲି ଯାଏ। ଯି ଏ ସୁଖଦୁ ଃଖେର ସାଥୀଥିଲା,

ଘରସଂସାର କରି ଥିଲା, ତା ପତି ସ ାମୀ େକେତ କେଠାର େହଇପାରି େଲ େଯ, अଶବୁCାଏ ବି
ନି ଗାଡି ପାରି େଲନି । ବରଂ ଖୁସିକୁ ଉପାପନା କେଲ। ଏତି କି େବେଳ ପଶୁରାମ କହି େଲ,
“ଆପଣ ସତ କର ପି ତା। ମଁୁ ଯାହା ମାଗିବି େମାେତ ତାହା େଦେବ” ଯମଦଗିt ସତ
କେଲ। ପଶୁରାମ କହି େଲ େମା ମା’*ୁ ଜୀବି ତ କରି ଦିअ। େମାର ଆଉ େକୗଣସି ଜି ନିଷର
କଥା

େଦଇଥିବାରୁ, େଦବୀ େରଣୁକା*ୁ ପୁଣି ଜୀବନାସ େଦଇଥିେଲ।
ହୁଏ ତ ଏ ପୁରାଣ ଗପ େହାଇଥାଇପାେର କି କ¢ନା। କି  ଏଥିେର ଜେଣ ାନୀ
 ା ଓ अବି ଶାସ ଓ ଆଉ ଜେଣ ାନୀ େଲାକ* ବି ତା ଓ ମାତୃ ଭିର
େଲାକର ମୂଖତ
ନମୁନାକୁ ଚି ତଣ କରାଯାଇଛି । ପଶୁରାମ ପକୃ ତ ପରୀgାଟିଏ େଦଇ ସେବା~ अ*ରଖି

ତ
ିକ

ା

ଉ^ୀ! େହାଇଛnି । ପି ତୃମାତୃ ଭ ଭାବେର ସାରା ବି ଶେର ବCିତ େହଇଛnି । अେନକ
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ଆବଶକତା ନାହY। ସତନି , ଯମଦଗିt * ମୁହଁ ବି ଷ! ଦି ଶିଲା। ପୁअକୁ

ଇ
-ପ

ଶି gାମି ଳିଛି ଏହି ଘଟଣା ମାଧମେର। େକୗଣସି କାମର ଗୁରୁତ ନଜାଣି, େକେବବି ସତ

ଆ

ହ
ାନ

କରି ବନି , କି କରି ବା ପାଇଁ ହଁ କହି ବନାହY। ସତ କି +ାପର କି େତତୟା ଯୁଗେର ସି ନା
ଆହାନ ଇ-ପତି କା ସୂ ! ନି ଃଶୁ# ବି ତରଣ େହତୁ ଡା େଜାତି ପସାଦ ପ(ନାୟକ* +ାରା ପତି ,ି ତ ଓ ପକାଶି ତ

Aahwaan.com

143

ଆହାନ ଇଇ-ପତି କା,
କା, ସାଦଶ ବଷ, ସମ ସଂଖା,
ସଂଖା, ଜୁ ଲାଇ ୨୦୨୨

Magazine Downloaded from www.aahwaan.com

ଜୀବନାସ ସବ େହଲା। କି  କଳି ଯୁଗେର େକବଳ ଯବନି କା େହଇଥାnା। ଯମଦଗିt *ୁ
ପଶୁରାମ ପଚାରି ଥିେଲ, “େମା ପି ତା ଜେଣ ାନୀ ଥିେଲ। କୁ ଆେଡ ଗଲା େସ ାନ। େସ
ମହଷi ଥିେଲ ପୁଣି େକମି ତି ସାଧାରଣ ମଣିଷ ଭଳି ଆଚରଣ କେଲ। େମା ମାଆ अନନା,
ସ ାଭିମାନୀ ଆଉ ନି ରାଡaରର ପତୀକ। ତା*ୁ େକମି ତି ସେCହକରି अବି ଶାସ କେଲ।
ଏେତ ହି ଂସ ନୀଚତା ସହ େକେବ ପୀତି ଭରା ହୃଦୟ ଲଢି ପାେରନ। ମଁୁ ତ େଭାଳାନାଥ*
अପାର କୃ ପାରୁ ମା’*ୁ େଫରି ପାଇବା ସହି ତ ବହFହତାରୁ ଉଧାର ପାଇଲି ” କି  ନାରୀ
ଜାତି ଥେର ନୁ େହଁ , ବାର ବାର ବି ଭିନt େମାଡେର अବି ଶାସ, अତାଚାରର ଶି କାର
େହଇଛି । ସବୁ େବେଳ ପୁରୁଷ େଗାେଟ अହଂକାର େହଇଛି , ଜି ଦି େହଇଛି । ଇତି ହାସେର
अେନକଥର ପି ତୃତ ତା’ର ମହାନତାକୁ ହେରଇଛnି । େକେବ ଦଶରଥ େହଇ ତ େକେବ
ଶାnନୁ େହାଇ। ସବୁ େବେଳ େଗାେଟ अଜବ କÌରସତର +ାହି େଦଇ ସଳନକୁ ବି ଗାଡି
ଦି ଆଯାଏ। ଦି େନ ଭୀଷF ସତ କରି େଦେଲ, ମଁୁ ବି ବାହ କରିବି ନି। େକବଳ େସଇ େଗାଟିଏ

ଏେକାଇଶି ଥର gତୀୟ ଶନ
ୂ  କରି ବାର ପତି ବyତା ବଡ अଜବ ଥିଲା। ସହସାଜୁ ନର
ଭୁ ଲ ପାଇଁ ସମ` gତୀୟ ଏେତଥର ଦv ପାଇେବ। ଯି ଏ ଦୁ  େସ ଦv ପାଇବା ଉଚି ତ।
କି  ଯି ଏ ନି େhାଷ, େସ କାହYକି ଦvିତ େହବ।
ସମ` ଚରି ତ ପାୟ ମହାାନୀ ଥିେଲ।

କି  ସମ`* ଭିତେର अହଂକାର

ତ
ିକ

ା

ଭରିଥିଲା। ାନ ସବୁ େବେଳ अହଂକାର ଛୁରାେର ପରାହତ ହୁଏ। ୀ ସବୁ େବେଳ
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ସତରgା ପାଇଁ ଭଗବାନ*ୁ ମହାଭାରତ ସଜନା କରିବାକୁ ପଡି ଲା। େସମି ତି ପଶୁରାମ

ହ
ାନ
ଆ

ହାତେର ତ େକେବ ସମାଜର ରୁg ମାନସି କତାେର।

ଇ
-ପ

अକଥନୀୟ अତାଚାରର କେଷୗଟିେର େଘାଷରା ହୁଏ ପରୀgା ପାଇଁ। େକେବ ଆତFୀୟ*
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କାହYକି ବି ବ େହେଲ େଦୗପଦୀ? କାହYକି ସୀତା େପଟେର ପି ଲା ଧରି ବନକୁ
ଗେଲ? ସ ାମୀ ୀର ବି ଶାସର ପତି ବିa, ଆତFବି ଶାସର ପତୟ। ସୁଦୃଢ ସମନୟ,
ଆକାଶ ଆଉ ମାଟିର। ଜେଣ अନକୁ ନଜାଣି, ଆପଣାଏ। ପ* ଭ^i େପାଖରୀେର ଦଳ କି
ଶତଦଳ ଫୁେଟଇବ େସ େକବଳ ମାନସି କତା ମଣିଷର। ଆେମ େଯମି ତି ଚାରା ପେକଇବା,
େସମି ତି ବି କଶି ତ େହବ। ଖାଲି ପୁରୁଷକୁ େଦାଷାେରାପ କେଲ, अନାୟ କରିବା ପରି
ଲାଗିବ। ନାରୀ ବି ସ ାଥାx େହଇ କyମା କରି ଛି ଇତି ହାସକୁ କାମନାର ବାଣେର।
ସତବତୀ, େକୖ େକୟୀ, କୁ nୀ ଆଜି ବି ପଶtବାଚୀର ବxନୀେର।

ଇ
-ପ

ତ
ିକ

ା

ବୁ ଲା, ସaଲପୁର, ଓଡି ଶା, ୭୬୮୦୧୮,
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अନସୂୟା ପvା

ଆ

ହ
ାନ

ଭାମଭାଷ : ୯୪୩୯୨୧୧୯୭୧
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ସଂଗୀତ ମଧ େଯାଗର ଏକ ମାଧମ
ପତି ବଷ ପରି ଏବଷ ୨୧ ଜୁ ନ୍ ୨୦୨୨େର ବି ଶ¥ ଦୁ ଇଟି ଦି ବସକୁ
ପାଳନ କରୁଛି । େଗାଟିଏ େହଉଛି ଆnଜାତି କ େଯାଗ ଦି ବସ ଏବଂ
अନଟି େହଉଛି ଆnଜାତି କ ସwୀତ ଦି ବସ ବା`ବେର ଏହି ଦୁ ଇଟି
େgତ
अସି ତ ମହାnି

ସହି ତ

ମନୁ ଷ

ବହୁତ

ପାଚୀନ

ସମୟରୁ

େଯାଡି େହାଇ

ରହି ଆସି ଛି ଏଠାେର ବୁ ଝି ବା ଆବଶକ େଯ େଯାଗ ଏବଂ ସwୀତ
କି ପରି ପରର ସହି ତ ଜଡି ତ ସwୀତ େହଉଛି ଜୀବନର ଏକ
अବି େjଦ अw, େଯେହତୁ ଏହା ମନୁ ଷର ପାଣକୁ ଶ କେର ଏବଂ
େସୗହାh ଏବଂ ସୁଖକୁ ବଢ଼ାଇଥାଏ ସwୀତକୁ ଶ¦େର ବ!ନା

ବଢାଇବା ସହି ତ ମନ ମଧେର ଆନC ରୂପକ ଶିକୁ ବୃ yି କରି ବାେର
ମୁଖ ଭୂ ମିକା ଗହଣ କରିଥାଏ େତଣୁ ବି ାନ ଆଧାରେର ସwୀତ ଏବଂ
େଯାଗକୁ ବି େଶ±ଷଣ କରି ବା ଉଚି ତ ବାଦଯ¡ ଗୁଡିକ ବଜାଇବାର
କି ୟାରୁ େଯାଗ କାୟଗୁଡ଼ିକ  ଭାବେର ପତି ଫଳି ତ ହୁଏ ଭାରତୀୟ
ଶାୀୟ ବାଦଯ¡ଗୁଡ଼ିକ େହଉଛି ତି ନି ପକାରର ସୁଶୀର ବାଦ, ତାଳ

ଇ
-ପ

ତ
ିକ

ା

ବାଦ ଏବଂ ତ ବାଦ ଏହି ତି େନାଟିର ବାଦନ େଯାଗର ପକି ୟା
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କରି ବା କକର ଠି କ େସହି ପରି େଯାଗ ମନୁ ଷର ଜୀବନଶିକୁ

ଆ

ହ
ାନ

ପର
ୂ ଣ କେର ପବନ ସାହାଯେର େଯଉଁ ବାଦ ଗୁଡିକ ବାେଜ ତାକୁ
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ସୁଶୀର ବାଦ କୁ ହାଯାଏ ଯଦି କସ¥ର ତାର (ି w୍) ମାଧମେର ନି }ାଦନ କରାଯାଏ ,
େତେବ ତାହା ି w୍ ବାଦଯ¡ ଏବଂ ଯଦି େସଗୁଡିକ ହାତର ପାପୁଲିେର ବଜାଯାଏ, େତେବ
େସମାନ*ୁ ତାଳ ବାଦ କୁ ହାଯାଏ େଯାଗସାନ ସଂଗୀତର ସମଗ ସମାେବଶ ଦ¥ାରା
କରାଯାଇଥାଏ ବସି ବା ାନରୁ େଯାଗ କି ୟା ଆର େହାଇଥାଏ ଯାହା ସwୀତ ସାଧନାର
ପଥମ अବା େହାଇଥାଏ अଥାତ େଗାଟିଏ अବାେର ବସି अଭାସ ପାଇଁ ଧାନ କରି ବା
ଏଥିପାଇଁ ପଦFାସନ ଏବଂ ସୁଖାସାନେର ବସି ବା ସହଜ अେଟ ଏହି ପରି ଭାବେର ପଥମ
ପୟାୟେର ଦୁ ଇଟି ଆସନ ସନt ହୁଏ ଦୀଘ ସମୟ ଧରି ଏହି अବାେର ବସି ବା ଦ¥ାରା
େଯାଗ ଦ¥ାରା ମି ଳିଥିବା ସମାନ ଲାଭ ମି ଳିଥାଏ ସୁଶୀର ବାଦ अଥାତ ଶାସ େଯାଗ- େଯାଗ
ଆସନ अଭାସେର ନି ଶ¥ାସର ସଳନ ମହତ¥ପ!
ୂ   ଉଭୟ ନାକ, ଶ¥ାସକି ୟା ଏବଂ
ଫୁସଫୁସର ଶି ପାଇଁ ନି ଶ¥ାସର ସଳନ କରାଯାଇଥାଏ ବଂଶୀ େହଉଛି ଏପରି ଏକ
ବାଦଯ¡ ଯାହା େକବଳ ନି ୟମି ତ ଶ¥ାସକି ୟା ଉପେର ଆଧାରି ତ ବଂଶୀ ବଜାଇବା

େଯାଗେର େଶହନାଇ କି aା अନାନ ବାଦଯ¡ ସହାୟକ େହାଇଥାଏ େସଗୁଡ଼ିକେର
ଶ° େଶଲ୍ अଧି କ ପସCେଯାଗ, ଶ° ଫୁ*ିବା େକୗଣସି େଯାଗଠାରୁ କମ୍ ନୁ େହଁ 
େସଥିପାଇଁ ଶୀକୃ ª ବଂଶୀ ବଜାଉଥିେଲ। ଫୁ*ିବା ଯ¡ ସହି ତ ନି ଶ¥ାସ ଶିଶାଳୀ ହୁଏ
ି w୍(ତ) ବାଦ ଦ¥ାରା ଆକୁ େପସର କରାଯାଏ - ଆwୁଠି ର ଟିପ ଏବଂ ପାପୁଲିେର

ତ
ିକ

ା

अେନକ ପଏo अଛି ଯାହା ସtାୟୁ ପଣାଳୀକୁ ନି ୟ¡ଣ କରିଥାଏ େଯେତେବେଳ ମସାଜ୍
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ଫୁସଫୁସ ଉପେର ଚାପ ପକାଇଥାଏ ଏବଂ େସମାନ*ୁ ଶିଶାଳୀ କରି ଥାଏ ଏହି ପକାର

ଇ
-ପ

ଏବଂ ମାଲି ସ କରିବାର ବି ଧି କରାଯାଏ, ଏହି ପଏoଗୁଡ଼ିକ ଉପେର ଚାପ ପେଡ ଏକ

ଆ

ହ
ାନ

ି w୍ ଇନେମo୍ ବଜାଇବା ସମୟେର, ଗତି େହତୁ अଜାଣତେର ଏହି ପଏoଗୁଡିକ
ଆହାନ ଇ-ପତି କା ସୂ ! ନି ଃଶୁ# ବି ତରଣ େହତୁ ଡା େଜାତି ପସାଦ ପ(ନାୟକ* +ାରା ପତି ,ି ତ ଓ ପକାଶି ତ

Aahwaan.com

147

ଆହାନ ଇଇ-ପତି କା,
କା, ସାଦଶ ବଷ, ସମ ସଂଖା,
ସଂଖା, ଜୁ ଲାଇ ୨୦୨୨

Magazine Downloaded from www.aahwaan.com

ଉପେର ଚାପ ପଡି ଥାଏ ଏହି କାରଣରୁ, ସtାୟୁ ପଣାଳୀର ହାଲୁ କା ବାୟାମ େହାଇଥାଏ
ଏବଂ େସମାେନ ସକି ୟ ରୁହnି  ଏକ ବାଦଯ¡ ଦ¥ାରା େଟନସନ, ମୁvବି xା ଏବଂ
अିରତା ପରି ବାଧି gଣିକ ସମୟେର ନି ଦାନ କରି େଦଇଥାଏ ଏହି ବଗେର ସୀତାରବୀଣା ଆସି ଥାଏ ତାଳବାଦ - ତାଳି ବଜାଇବା େହଉଛି ସବୁ ଠାରୁ ସରଳ ପyତି 
ତାଲି େର ଧ¥ନି େହତୁ ସକରାତFକ ତରw ସୃି ହୁଏ ଯାହା ହରେମାନ୍ କୁ େପା|ାହି ତ କେର
ଏବଂ ଉ|ାହକୁ ବଢ଼ି ଥାଏ ଏହା ଏକ ସ¥ାଭାବି କ େଯ ଏକ ଉପାପନା କି aା ସୁଖର
ମୁହୂ^େର ଆେମ अଜାଣତେର କରତାଳି େଦଇଥାଉ ତାଳ ବାଦ ବଜାଇବା ଦ¥ାରା
ପାପୁଲି ଦୃ ଢ ହୁଏ, ହାତର ତେର ଆକୁ େପସର କି ୟା େହାଇଥାଏ ଏବଂ େପଟ େରାଗର
ନି ରାକରଣେର ଲାଭ େହାଇଥାଏ ତବଲା-ମୃଦw, େଢ଼ାଲକ ଏହି େଶଣୀେର ଆସnି 
ନୃ ତ େହଉଛି ଉପଯୁ ିତି -ନୃ ତ ଏକ ସୂ! ିତି  ପାଚୀନ କାଳରୁ େଯାଗ ସହି ତ
ଏହା ଏକ ପyତି  ମହାେଦବ* ତାvଭ, ଶୀକୃ ª* ରାସଲୀଳା, େଦବୀ କାଳୀ* କାଳ

ବି ଭିନt ଆଭିମୁଖ େକବଳ ଶରୀରର ସମ` अwକୁ ବାୟାମ କେର ନାହY, ବରଂ ଏହି
अwଗୁଡ଼ିକର ପେତକ ସtାୟୁ,ଟିସୁ ଏବଂ େକାଷର ବାୟାମକୁ ମଧ ସୁନିିତ କେର
ନୃ ତର ବି ଭିନt अବାେର ଆସନ, ତାଳ ଏବଂ ବି ଟ୍, ଶ¥ାସ କି ୟାର ସମାନ ସଂେଯାଜନା
ହୁଏ ରାଗମାଳା ଆଭnରୀଣ େଯାଗ କରାଏ - କଦାନ ପେୟାଗ କରି ବା ସମୟେର

ତ
ିକ

ା

ସwୀତ ଲହରି ଏବଂ ରାଗମାଳା ଆଭnରୀଣ େଯାଗ କରnି  ସ¥ରକୁ ସକେର ବି ଭାଜି ତ
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ନୃ ତ ଏହାର ଉ~ େଶଣୀ अେଟ ହାତ,ପାଦ, ଆwୁଠି , ମୁହଁ, ଆଖି ଏବଂ अଭିବିର

ଇ
-ପ

କରାଯାଇଛି  ଏହି ସକର ସଂଖା େହଉଛି ତି ନି ଏବଂ ସମ` ତି େନାଟିେର ସାତଟି ସ¥ର

ଆ

ହ
ାନ

ଏବଂ ଭିନt ଫି େକ¥ନ୍ସି ସହି ତ ଉପିତ ଏମାନ*ୁ ମCସକ, ମଧ ସକ ଏବଂ ତାର
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ସକ କୁ ହାଯାଏ ମCସକ ଠାରୁ େପଟ ପୟn, ମଧ ସକରୁ ଫୁସଫୁସ ପୟn
ଏବଂ ହାଟ  ଏବଂ ତାର ସକରୁ ଗଳା, ପାଟି ଏବଂ ମ`ି©ର ବାୟାମ ହୁଏ ସ ରର
ପରି ବ^ନ ପକି ୟା ମଧ ଆସାନର ବୃ yି ଏବଂ ହାସ କମ ପରି  ରାଗ ପାଇଁ ବି ଭିନt ସମୟ
अଛି -ଏହା ବତୀତ, ରାଗ ପାଇଁ ାପି ତ ସ¥ତ¡ ସମୟ ମଧ ସ¥ା ଉପକାର କରି ଥାଏ ,
େଯମି ତି େଭାର ର ରାଗ େହଉଛି େଭୖ ରବ-େଭୖ ରବୀ େସଥିେର େକାମଳତା ଥାଏ ରାଗ
ଭୀମପଲାସୀ, ବୃ Cାବନି ସାରw, କାେମାଦ ଇତାଦି ରାଗ ମଧାହt ସମୟର ରାଗ ଏବଂ
ଏହା ଉଷFତା ବୃ yି କରି ଥାଏ ଏହି ରାଗର ଗୀତ ଗାଇବା େହତୁ ଶରୀରର ବି ଷା ରସ
ଝାଳ ଆକାରେର ବାହାରି ଥାଏ ରାଗ ବି ଲାୱଲ, ଖମାଜ, ରାଗ େଭାପାଲି ସxା ସମୟର
ରାଗ ଏହି ସମୟେର ଏହି ରାଗର ଗୀତ ହଜମ ପକି ୟାକୁ ମଜବୁ ତ କରି ଥାଏ ରାଗ
ଜଜବnୀ, େଜୗନପୁରୀ, ରାଗ କାଫି ସମେ` ରାତି େର େବାଲାଯାଏ ଋତୁ अନୁ ଯାୟୀ
ରାଗର ସମୟ - ରାଗଗୁଡିକର ସମୟ ମଧ ଋତୁ अନୁ ଯାୟୀ େହାଇଥାଏ ରାଗ େଭୖ ରବକୁ

ମାଲେକୗନ୍ସକୁ ଶରତ ଋତୁ ଏବଂ ରାଗଶୀ କୁ େହମn ଋତୁ େର େବାଲାଯାଏ ଏହି ଋତୁ
ମାନ*େର ବାତ- ପି ^ -କଫ େର େହଉଥିବା अସଳନକୁ ଏହି ରାଗ ଗୁଡିକ ପଭାବି ତ
କରି ଥାଏ ଏବଂ େରାଗର ନି ଦାନ କରି ଥାଏ ଆୟୁେବଦ ବାତ- ପି ^ -କଫର अସଳନକୁ
େରାଗୀ େବାଲି ପରିଭାଷିତ କରିଥାଏ ପାଚୀନ କାଳରୁ ସwୀତ େକବଳ ମେନାରqନର
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ା

ମାଧମ ନୁ େହଁ , ବରଂ େବଦରୁ ମି ଳିଥିବା ଏହି ାନ ଏକ ସୁ ଜୀବନ େଶୖ ଳୀର ଏକ
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ଶି ଶିର ଋତୁ , ହି ଂେଡାଳକୁ ବସn, ଦୀପକକୁ ଗୀଷF ଋତୁ , େମଘକୁ ବଷା ଋତୁ େର,

ଇ
-ପ

अବି େjଦ अw अେଟ ଏହାର ସxାନକାରୀମାେନ ଏହା ପମାଣ କରି ଥିେଲ, କି  ଜେଣ

ଆ

ହ
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ସାଧାରଣ େଲାକ ଜୀବନେର ସwୀତ ବି ଷୟେର ଏେତ ାନ ରଖିଥିେଲ େଯ େସ ତା*
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ପାଇଁ ଏହାକୁ ଔଷଧ ଭଳି ବବହାର କରି ପାରnି  ‘ମା’ ଗାଉଥିବା େଲାରି େକୗଣସି ରାଗ
ଠାରୁ କଣ କମ ଯାହା ଶି ଶୁକୁ େଗାଟିଏ େସେକvେର ନି ଦ ଆଣିଦିଏ! େତଣୁ ସwୀତ ଏବଂ
େଯାଗ ଆnରି କ ଭାେବ େଯାଡି େହାଇ ରହି ଛnି  ଏହାକୁ ଆମକୁ ହୃଦୟwମ କରି ବାକୁ
େହବ ଶାରୀରି କ ଭାେବ ପେତକ କାଯ େଯାଗ କି ୟାର ଏକ अଂଶ କି  େବୖ ାନି କ
ନି ୟମ ଏବଂ ପକି ୟା ଦ¥ାରା ହY ଏହା ସୂ !ତା ପା କେର
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ା
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अସି ତ ମହାnି

ଇ
-ପ

ସୁଜନପୁର , ଯାଜପୁର

ଆ

ହ
ାନ

୯୩୪୮୭୬୮୮୧୨
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େମା ଜୀବନର ପତି ଧନି
େବୖ ଚିତମୟ ଏ ସଂସାର। ଏହି ସଂସାରକୁ ପvିତମାେନ ଓଲଟ
ବୃ g ସହି ତ ତୁ ଳନା କରି अଛnି । ଯାହାର ମୂଳ ଊy କୁ ଦୃ ିେଗାଚର
େହାଇଥାଏ େସମାନ* ପାଚgୁେର। ଆଉ େଥାେକ କହnି ଏ ଜଗତ
େହଉଛି अସାର, अଳୀକ, अବା`ବ ଇତାଦି । ମଣିଷ ଭି ତରୁ अେନକ
ବି ଜୟ କୁ ମାର ସାହୁ

କହnି ମଲା! କି ଏ କହି ଲା ଏ ସଂସାର ମି ଥା अବା`ବ େବାଲି ।
େସମାନ* ଦୃ ିେର ଏ ଜଗତ ସୁCର, ରମଣୀୟ, ନି ତ ନୂ ତନ
ପରି ପାଟିେର ଏହାର କେଳବର ବyiତ ଓ yiତ। ଏ ସଂସାର ଶୃwାର
କରି ଜାେଣ। ଏଠି େଭାଗର ପାଚୁ ଯ ପର
ୂ ି ରହି ଛି। ଏଠି େପମ अଛି ,

ଏଠାେର। ଏମି ତି ମଣିଷ अଛnି େସମାନ* ଦୃ ିେର ଏ ସଂସାର େହଉଛି
ଏକ ରwମ। ଆେମ ସବୁ କୁ ଆେଡ ଜେଣ ଜେଣ अଭିେନତା ଏବଂ
अଭିେନତୀ। अଭିନୟ କରି ବାକୁ ଏଠାକୁ ଆସି େଛ। अଭିନୟ ସରି ଗେଲ
େଫରି ଯିବା ରwମର ଆଢୁ ଆଳେର ଥିବା ରwମହଲକୁ । “େକହି
ରହି ନାହY ରହି େବ ନାହYଟି ଭବରw ଭୂ ମିତେଳ। ସେବ ନି ଜ ନି ଜ
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अଭିନୟ ସାରି ବାହୁଡି େବ କାଳବେଳ।” ଭୀମେଭାଇ କହି େଲ – ପାଣୀ*
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ଏଠି ଖୁସି अଛି , ପୁଣି ଦୁ ଃଖ ବି अଛି । ବି ରହି ବାର କଳା ଶି ଖିବାକୁ ହୁଏ

ଆ
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ଆରତ ଦୁ ଃଖ अପମି ତ େଦଖୁ େଦଖୁ େକବା ସହୁ। େମା ଜୀବନ ପେଛ
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ନେକ ପଡି ଥାଉ ଜଗତ ଉyାର େହଉ॥ ଏକ ଖv ହାଡ ବୁ Cାଏ ରୁଧି ର ଫୁେଟ ମାଉଁସ
ଜାଣଇ। େତଣୁ କରି ସି ନା ପାଣୀ* ବି କଳ ସହି ନ ପାରଇ ମୁହY॥ ପାଣୀ* କଷଣ
େଭଦୁ अଛି ମନ ଜୀବନକୁ େମାର ବାେଧ। ଭୀମ अରgିତ କରି ଦvବତ କାରଣ ମାଗୁଛି
ପାେଦ॥ େଗାପୀମାେନ କହି େଲ େହ ଉyବ! ଆମର େସ ମୁି ଫୁି ଆବଶକ ନାହY କି
ାନ ବି ଦରକାର ନାହY। ଆମର କୃ ª ଦରକାର ତା* ବି ଶାଳ ବାହୁବଲ@ ରୀେର
ହଜି ଯିବାର ଇjା। ତା* େପମ ଟିକକ ପାଇଁ ଆେମ ବି ରହି ଛୁ। ଉyବ େଗାପୀମାନ*ର
ନି ©ଳ* େପମ େଦଖି ଭଗବାନ*ୁ

ପାଥନା କରି କହି େଲ େହ ଭଗବନ! ଏହି

େଗାପୀମାନ*ର ଚରଣ ରଜ ପାଇବା ପାଇଁ େମାେତ େଗାପ ନଗରୀର ତୃ ଣ କି aା ଗୁଳF
କରି ଦିअ ।
ଦୃ ି ନି େgପ କେଲ ଜଣାପେଡ ଚକବତ ଏ ସଂସାରର अଭୁ ଦୟ ଏବଂ ବି ଲୟ अଛି ।
େଯପରି ସକାଳ ସମୟଟିକୁ ମଧାହt ଏବଂ ମଧାହt ସମୟକୁ ସxା ସମୟ ଗାସ କରି ଥାଏ

େସହି ଘନ अxକାର ଭିତେର ସଂସାର ଥାଏ ନା ନାହY? ଯଦି ଥାଏ େକଉଁଠି ଥାଏ? ଯଦି ନ
ଥାଏ େତେବ କାହYକି ନ ଥାଏ? ଏ ପଶtର ଉ^ର ପବୃ y ମଣିଷମାେନ ନି ୟ ଆବି ©ାର
କରି अଛnି । ଶାେର ଉେଲ@ ଖ अଛି ମନର ମୂେଳ ଏ ଜଗତ। ଏ ଦୃ ଶମାନ ଜଗତ ମନ
+ାରା କ¢ିତ ଏବଂ ମନର ନାଶେର ଜଗତର ନାଶ ।
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ା

ଜେଣ ଜନFାx ବି ଏ ଦୃ ଶମାନ ଜଗତର अ`ିତକୁ କି ପରି ଗହଣ କରି ବ? ଜେଣ
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ତଥା ସୂଯ ାେଲାକ ପାଉଥିବା ସଂସାରଟି ଘନ अxକାର ମଧେର ବି ଲୀନ େହାଇଯାଏ।
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ଚgୁ ଥିବା ମଣିଷ ଏ ଜଗତକୁ କି ପରି अସାର ବା କହି ବ? ଏ ନଦୀ, ଏ ସାଗର, ଏ ପାହାଡ,
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ଏ ଝରଣା, ଏ ଆକାଶ, ଏ ସୂଯ , ଏ ଗହ ଓ ଉପଗହ, ଏ ପାଣୀ ଜଗତ, ପgୀମାନ*ର
ଆହାନ ଇ-ପତି କା ସୂ ! ନି ଃଶୁ# ବି ତରଣ େହତୁ ଡା େଜାତି ପସାଦ ପ(ନାୟକ* +ାରା ପତି ,ି ତ ଓ ପକାଶି ତ
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ଗୁqନ, େକାଇଲି ର କୁ ହୁତାନ, ପୁ}ର ସୁଗx, ବନାନୀର ସବୁ ଜି ମାକୁ େଦଖୁଥିବା େଲାକଟି
अx େଲାକର ନା`ିବାଚକ ଶ¦କୁ ଗହଣ କରି ନପାେର କି , େଦଖୁଥିବା େଲାକର अନୁ ଭବକୁ
अx େଲାକଟି ବୁ ଝି ପାେରନା। ଏଥିରୁ अନୁ େମୟ ହୁଏ ଆଖି ଥାଉ ବା ନଥାଉ ମାନସି କ
`ରେର ଏ ସଂସାରର अ`ିତକୁ ଗହଣ କରିବାେର ମନର ସ ୀକୃ ତି अତn ଆବଶକ।
‘ମନର ମୂେଳ ଏ ଜଗତ’ ଏ ଆବାକଟି ତାହାହY ସୂଚାଉଛି । ପୁଣି କୁ ହାଯାଇଛି ‘ମନ ଏବ
ମନୁ ଷାଣା  ବy େମାgୟଃ’
-୨ମନ େହଉଛି ମନୁ ଷର ବxନ ଓ େମାgର କାରଣ। ଉପନି ଷଦେର ବ!ନା
କରାଯାଇଛି - େହ ଭଗବନ! େମାେତ ମୃତୁରୁ अମୃତତକୁ େନଇଯାअ। ଗୀତାେର ଭଗବାନ
ଶୀକୃ ªଚC କହୁअଛnି େହ अଜୁ ନ! ଆତFାର ମୃତୁ ନାହY। ଆତFା େହଉଛି अମର, अଜର,

ନ ଭୂ ୟଃ। अେଜା ନି ତ

ଶାଶେତା ୟା ପୁରାେଣା ନ ହନେତ ହନମାେନ ଶରୀେର॥

େତେବ ମୃତୁ କାହାର େହଉଛି ? େସହି ଗୀତାେର ପୁଣି ଭଗବାନ କହୁअଛnି – ଜାତସ ହି
ଧବ ମୃତୁ ଧବଂ ଜନF ମୃତସ ଚ। ତସF ାଦପରି ହାେଜ େଥ ନ ତ େଶା ଚି ତୁମହସି॥
ଭଗବାନ* ମୁଖ ନି ସୃତ ବାଣୀ ଯଦି ଓ ବା`ବ ସତ େତେବ ବି ଆେମ अେନକ ମଣିଷ
ମୃତୁକୁ ଭୟ କରି ଥାଉଁ। ଭଗବାନ କହୁअଛnି – ସବ ଧମାନ ପରି ତଜ ମାେମକଂ ଶରଣଂ
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ବଜ। अହଂ ତା ସବପାେପେଭା େମାgୟି ଷାମି ମା ଶୁଚଃ॥ େମାର ଶରଣାଗତ େହେଲ ମଁୁ
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ନି ତ, ଶୁy, अବି ନାଶୀ ତ^ଟିଏ। ନ ଜାୟେତ ମି ୟେତ ବା କଦାଚି ନtାୟ ଭୁ ତା ଭବି ତା ବା
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ତାକୁ अଭୟ ଏବଂ ମୁି ପଦାନ କରି ଥାଏ। ଆହୁରି अେନକ ନି ଭର ପତି ଶତି ଭଗବାନ
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େଦଇଥିେଲ ବି େକଜାଣି କାହYକି ମୃତୁ ନଁା ଧରି େଲ ଆେମ ସମେ` ଭୟ କରି ଥାଉ।
ଭଗବାନ*ର ଏତାଦୃ ଶ ଆବାକ ତଥାପି େମାେତ ଆଶାସନା େଦଉନାହY। କୃ ª*ର
ଏପରି ନି ଭର ପତି ଶତି, ଏପରି ଆଶାସନା େମାେତ ଦ େଦଉନାହY କି aା ମୃତୁକୁ ନି ଜର
କରି ବାର ସାହସ ଯୁଟୁନାହY। କହି କି? ଭଗବାନ ବୁ y ଏକଦା ଏକ ବୃ yକୁ , ଏକ େରାଗୀକୁ ,
ଶFଶାନକୁ ନି ଆଯାଉଥିବା ଜେନୖ କ ବିକୁ ଏବଂ ଜେଣ ସନt ାସୀକୁ େଦଖି ଚି ରnନ ସୁଖର
ସxାନ ପାଇଥିବାର ଦୃ ାn େମାେତ ତଥାପି अନି ତ ମସୁଖ ଜଣାପଡୁ ନାହY କାହYକି?
ଭାଗବତର ଜି ାସା ଏବଂ େଶାତା ଶି େରାମଣି ମହାରାଜ ପରୀgିତ ଶୃwୀ ମୁନୀ* +ାରା
अଭିଶାପ ଗ` େହାଇ ମୃତୁକୁ ମହାଆନCେର େକାଳାଗତ କରି େନେଲ। କାଇଁ ତ ତା*ୁ
ମୃତୁ କବଳି ତ କରି ପାରିଲା ନାହY। ବରଂ େସ ଚି ରଦି ନ ପାଇଁ अମର େହାଇଗେଲ।
ପରୀgିତ କହି େଲ – େଦଖ ମରଣ କାଳ େମାର। ପେତେg େତଜି ଲି ଆହାର॥ ହରି
ଚରି ତ ସୁଧାବାରୀ। େତାର ବଦନୁ ପାନ କରି ॥ ଜଗତ ସଂହାରି ଣୀ gୁଧା। େସ େମାେତ ନ

ଶୀଶୁକେଦବ ମହାରାଜ ପରୀgିତ*ୁ କହି େଲ – େହ ରାଜନ! ଜନF, ମୃତୁ ଏବଂ ଜରା
େହଉଛି ଶରୀରର ଧମ କି  ଆତFାର ନୁ େହଁ । ଆତFା େହଉଛି अଜର, अମର। େତଣୁ େହ
ରାଜନ! ତୁ େମ େକେବ ବି ଏହି ସାତ ଦି ନର ମରି ଯିବି େବାଲି ହାୟ ହାୟ ହୁअନାହY। ନି ଜ
ମନରୁ ପଶୁବୁyି ପରି ତାଗ କର। ତୁ େମ ଜାଣିଛ ନା ଘଟ ଭାwିଗେଲ େସହି ଘଟିତ
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ଆକାଶ ମହାକାଶେର ମି ଶିଯାଏ। େସହି ପରି ତୁ ମର ଏହି ପେଭୗତି କ ଶରୀର ନ େହାଇ
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କରଇ ବାଧା॥
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ଯାଇପାେର କି  େଦହିତ ଆତFାର ମୃତୁ ହୁଏନାହY। ବହFଷୀ ଶୃwୀ अଭିଶାପ
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େଦଇଥିବାରୁ अବଶ ତgକ ଆସି ବ ଏବଂ ତୁ ମକୁ େଚାଟ ମାରି ବ। ଏହା+ାରା ତୁ ମର
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ଶରୀରଟା ନ େହାଇଯି ବ ମାତ ଆତFାର କି ଛି ବି gତି େହବନାହY। ଆତFା େହଉଛି
ପରମାତFା*ର अଂଶ। ‘ମେମବାଂେଶା ଜୀବେଲାେକ ଜୀବଭୂ ତଃ ସନାତନଃ।’ ଶକ
ୂ ପୁଣି
କହି େଲ େହ ରାଜନ! अହଂ ବହF ପରଂଧାମ ବହFା ହଂ ପରମଂ ପଦମ॥ ମଁୁ େହଉଛି
ପରମାତFା ରୂପ ବହF। ଆଉ ପରମ ପଦରୂପୀ ବହF ବି ମଁୁ ହY। େହ ମହାରାଜ! େଯଉଁ ତgକ
କାଳ େହାଇ ତୁ ମକୁ ଦଂଶନ କରି ବାକୁ ଆସି ବ େସ ମଧ କୃ ª*ର अଂଶବି େଶଷ। େହ
ରାଜନ! ମଁୁ ତୁ ମକୁ ଆଶାସନା େଦଉଛି େଯେତେବଳ ପଯn ମଁୁ ତୁ ମ ପାଖେର अଛି ତgକ
ଆସି ବ ନାହY। ଏହାପେର ଯଦି ତୁ ମର କି ଛି अଧି କ କି ଛି ସଂଶୟ ବା अଭିଳାଷ ଥାଏ ତାହା
କାଳବି ଳa ନ କରି େମାେତ କୁ ହ, ମଁୁ ତାହାର ଉପାୟ କହି ବି। ପରୀgିତ କହି େଲ େହ
ମହାଭାଗ! ଆପଣ* ଶୀମୁଖରୁ अମୃତମୟ ବାଣୀ ଆସ ାଦନ କରି ବା ପେର ମଁୁ ସଂପ!
ୂ 
ନି ଭୟ େହାଇଯାଇଛି , ଏେବ ମୃତୁକୁ େମାର ଡର ନାହY ।
-୩-

େହାଇଗଲି । ବ^ମାନ ମଁୁ ପଭୁ * ପାଖକୁ ଯାଉଛି । ଆହା! କି ସୁCର ବା^ା, ତଥାପି
େମାେତ କାହYକି ସାnନା େଦଉନାହY? ଶାେର ବ!iତ अଛି – କାେଳା ଜୟତି ଭୂ ତାନି କାଳ
ସଂହରେତ ପଜାଃ। କାଳ ସ େପt ଚ ଜାଗତi କାେଳାହି ଦୁ ରତି କମଃ॥ अଥାତ କାଳ ସମ`
ଜୀବମାନ* ଉପେର ବି ଜୟ ଲାଭ କେର, ପଜାମାନ*ୁ ସଂହାର କେର। େସ ସ ପtେର ବି

ତ
ିକ

ା

ଜାଗତ େହାଇରହି ଥାଏ अତଃ କାଳକୁ େକହି ଉଲଘଂନ କରିପାରnି ନାହY। କାଳକୁ େକହି
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ଏହାପେର ପରୀgିତ ମହାଆନC ସହି ତ କହୁअଛnି େହ ଭଗବନ! ମଁୁ ଏେବ କୃ ତାଥ

ଇ
-ପ

ନି ଜ ପରାକମ ସାହାଯେର ଦବାଇ ପାରnି ନାହY। କାଳ ଜବରଦ` ପଶି ଜୀବକୁ

ଆ

ହ
ାନ

େନଇଯାଏ ଏବଂ ତାହାର ସ ଭାବ ସବୁ େବେଳ अgୁ! ରେହ। ଏେତ ସବୁ କଥା ଏେତ ସବୁ
ଆହାନ ଇ-ପତି କା ସୂ ! ନି ଃଶୁ# ବି ତରଣ େହତୁ ଡା େଜାତି ପସାଦ ପ(ନାୟକ* +ାରା ପତି ,ି ତ ଓ ପକାଶି ତ
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ଆଶାସନା ଥାଇ ବି ମଁୁ କାହYକି େଯ ବି ଚଳି ତ?
ମେନପେଡ ଶୀରାମ ଚରି ତ ମାନସର କଥା। अତn ମଫସଲି ଗଁାର େକୖ ବ^
ଶୀରାମ*ୁ କହୁଛି େହ ରାମ! ମଁୁ ଶୁଣିअଛି ତୁ ମର ଚରଣର ଧୁଳି ଲାଗିବାରୁ ପଥର ମୂ^iଟା
ଏକ ସୁCରୀ ୀ େହାଇଗଲା। େସହି ନାୟେର େଦଖି ବାକୁ ଗେଲ ତୁ ମ ଚରଣ େରଣୁର
ଶେର ମଁୁ ଜୀବନ ଜୀବି କା ନି ବା ହ କରୁଥିବା ଏହି କା, ନି ମiତ େନୗକାଟି କି ଏ କହି ବ
ନାରୀେର ପରି ଣତ େହାଇ ନଯି ବ? ଏଣୁ େମା ସ^େର ଯଦି ଆପଣ ରାଜି େତେବ ନଦୀ
ପାର କରି େଦବି , ନେଚତ ନାହY। କାରଣ ଯଦି େମା େନୗକାଟି ୀ େହାଇଯାଏ େତେବ ମଁୁ
ଦୁ ଇ ଦୁ ଇଟା ୀ େନଇ କି ପରି ଚଳି ବି। ଏମି ତି େଦଖି ବାକୁ ଗେଲ େମାର अପଯଶ େହବ।
ଦୁ ଇ ସଉତୁ ଣୀ ଭି ତେର ଝଗଡା େହାଇ େଶଷେର େମା ସଂସାର ଉjନt େହାଇଯି ବ।
ଶୀରାମ କହି େଲ ତୁ ମ କଥାେର ମଁୁ ରାଜି । ଏେବ ତୁ େମ ଯାହା ଉଚି ତ ମଣୁଛ ତାହା କର
କି  ଶୀଘ ଆମକୁ ପାର କରିଦି अ। େକୖ ବ^ ପଭୁ *ର ଚରଣ େଧାଇେଦଇଛି , ଚରେଣାଦକ

ନି अ। େକୖ ବ^ କହୁଛି େୟ କି କଥା କହି େଲ अେଯାଧାନାଥ! ଆେମ ପରା ଏକା ବଂଶଜ
େଲାକ, ମଁୁ ପୁଣି ତୁ ମଠାରୁ ପାଉଣା େନବି । ନା ନା ପଭୁ । ଲgFଣ େକାଧି ତ େହାଇ କହି େଲ
େହ ନାଉରି ଆ େତାର ତ କମ ସାହସ ନାହY, ତୁ ଏପରି କଥା କି ପରି କହି ପାରୁଛୁ। ଆେମ
େହଲୁ gତି ୟ ବଂଶଜ ଆଉ ତୁ ସାମାନ େକଉଟ। େତା ଏବଂ ଆମ ଭିତେର ଆକାଶ

ତ
ିକ

ା

ପାତାଳ ପେଭଦ। ପଭୁ ଲgFଣ* ଏପରି अନୁ ଚି ତ କଥା ଶୁଣି େକୖ ବ^ଠାରୁ gମା ଭିgା
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ପାନ କରି ଛି ଏବଂ ତା ସହଧମiଣୀକୁ ମଧ େଦଇଛି । ଶୀରାମ କହି େଲ ଏେବ ତୁ ମ ପାଉଣା

ଇ
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କେଲ। ଶୀରାମ ପଚାରୁअଛnି ଆjା େକୖ ବ^ ଭାଇ କହି ଲ ଆେମ କି ପରି ସମ ସକୀୟ?

ଆ

ହ
ାନ

େକୖ ବ^ କହୁଛି ଆା ମଁୁ େହଲି ମାଝି ଆପଣ ବି ମାଝି । ମଁୁ ଏହି ସାମାନ gୁଦ ନଦୀ
ଆହାନ ଇ-ପତି କା ସୂ ! ନି ଃଶୁ# ବି ତରଣ େହତୁ ଡା େଜାତି ପସାଦ ପ(ନାୟକ* +ାରା ପତି ,ି ତ ଓ ପକାଶି ତ
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ପାର କରୁअଛି ଆଉ ଆପଣ अପାର ଭବ ସମୁଦରୁ ପେତହ ଜୀବମାନ*ୁ

ପାର

କରୁअଛnି । अତଏବ ଆେମ ଦୁ େହଁ କ’ଣ ସମାନ ନୁ ହଁ nି? ପଭୁ ମଯାଦା ପୁରୁେଷା^ମ
ରାମ େସଦି ନ େକୖ ବ^ ସଖେର ପରାଜୟ ବରଣ କରିअଛnି । ଭq କହି େଲ - େସ
ସାମାନ େକୖ ବ^ ନ ଥିଲା େସ ଥିଲା ବି ାନୀ େକୖ ବ^। ଗୀତା କହି େଲ ଆେର अମାନି ଆ
ଜୀବ ତୁ େମାର ଶରଣ େନଇ ଯା େଦଖିବୁ ମଁୁ େତାେତ ଏହି ଭବ ସାଗରରୁ ପାର କରି
େବୖ କୁକୁ େନଇଯି ବି। କୃ ª ପତି ଶତି େଦଇअଛnି ତଥାପି ମଁୁ କାହYକି ମୃତୁକୁ ଭୟ
କରୁଛି ? ଏହା େମାର ଦୁ ବଳତା ନୁ େହଁ ତ? ଏହା େମାର अହଂକାର ନୁ େହଁ ତ? ଏହା େମାର
अବି ଶାସ ନୁ େହଁ ତ?
-୪ବ^ମାନ େମାର ବିଗତ ଜୀବନଚୟାକୁ େନଇ अକୃ ^ିମ ଭାବନାକୁ ଆପଣମାନ*
ସଖେର ଆଗତ କରୁअଛି । େମାର ବୟସ ଷାଠି ଏ ପୁରି ଏକଷଠି । ତଥାପି ବାନପ

ବି ଜୟୀ ରାବଣକୁ ବି ନାଶ କରି ରାଘେବC ସରକାର अବଧେର ପହି ରାଜସି ଂହାସନେର
ଉପେବଶନ େହାଇସାରି अଛnି । କି ଛି ଦି ନ अତି ବାହି ତ େହାଇଛି େକୗଶଲା କହୁअଛnି େର
ପୁअ ରାମ! ମଁୁ ଏେବ ିର କରି ଛି େକୖ େକୟୀ ଏବଂ ସୁମିତା ସହି ତ କାମରୁପିତ ଶୃwୀ*
ଆଶମେର ରହି अବଶି  ଜୀବନ अତି ବାହି ତ କରି ବି। ଏହି ବୟସେର ଆା ମଁୁ ଆଧି ,

ତ
ିକ

ା

ବାଧି ଓ ଜରାଗ` ସଂସାରୀ ମଣିଷଟିଏ ପାଲଟି ଯାଇଛି । େମାର ପରି ବାର अଛି , ପି ଲାପି ଲି
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ଜୀବନ अତି ବାହି ତ କରିବା ପାଇଁ ମନ େମାର ବଳୁ ନାହY। अମି ତ ବି କମଶାଳୀ ତି ଭୁ ବନ

ଇ
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अଛnି , ବxୁ ବାxବ अଛnି , ସମାଜ अଛି , ଗଁା अଛି , େଦଶ ବି अଛି ।
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ହ
ାନ

େମା ଚାରି ପାଖେର େକେତ େଯ ଘଟଣା, ଦୁ ଘଟଣା, ସୁଖ, ଦୁ ଃଖ, ଆନC, ନି ରାନCର
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ଲୁ ଚକାଳି । ନି ଶାେସ ନାହY ବି ଶାସ। ଊଣାअଧି େକ ପାୟ ଆେମ ସମେ` େକଜାଣି କାହYକି
ମୃତୁ ନାମ ଶୁଣିେଲ କି aା କାହାର ମୃତୁ ଖବର ଶୁଣିେଲ କି aା କାହାର ମୃତୁ अବା
ସ ଚgୁେର େଦଖିେଲ ଭୟଭୀତ େହାଇଥାଉଁ। ଯଦି ଓ ଏ ସଂସାରେର ପତି ମୁହୂ^େର ଆେମ
ସମେ` ମରୁେଛ ଏବଂ ପୁଣି ଜନF େନଉେଛ। ସବୁ ଦି ନିଆ ମୃତୁ ବା ପତି ମୁହୂ^େର ମୃତୁ
ତାହା ଆମ େଚତନାକୁ େସଭଳି ବି ଷା କରୁ ନଥିବାେବେଳ େମାର ମୃତୁ େହାଇଯି ବ
େବାଲି ଭାବି େନେଲ େଦହେର ଭୟର ଶି ହରଣ େଖଳି ଯାଉଛି । ଏହି କଥା ତ େସଦି ନ
ଧମରାଜ ଯୁଧି,ିର ଧମବକକୁ କହି ଥିେଲ। େମାର ମୃତୁ େହାଇଯି ବ, େମାେତ ଶFଶାନକୁ
େନଇଯି େବ, େମା ପାଇଁ ଛअ ଖv କାଠ େଲାଡାେହବ, େମା େଦହେର ଜୁ ଇ ଲାଗିବ, ମଝି େର
ମଝି େର େଖୁ ଥିେବ, ତା’ପେର େମାର କମ अନୁ ଯାୟୀ ଭୁ ତେପତ କି aା अନ େକୗଣସି
େଯାନି େର ଜନF ଲାଭ େହବ ଇତାଦି କଥା ଚି nନ କେଲ ଛାତି େର ଛନକା ପଶି ଯାଉଛି ।
अତି େଗହ@ ା ନାତି ନାତୁ ଣୀ କି aା େମାର ପୁତ େମା अଶରୀରୀ ଛାୟାକୁ େଦଖିେଲ ଭୟ କରି

ବି ବତ କରି େଦଉଛି । େମା अw ଗଳି ତ େହାଇଗଲାଣି, ମୁv ଲvିତ, ଚମ େଲାଳାୟି ତ,
ଚgୁକୁ େଦଖାଯାଉ ନାହY ତଥାପି ବିବାର େମାହ େମାର अଛି । ଏେବ ବି ମଁୁ ବହF ସହି ତ
ବି ଳାସ ନ କରି ବରଂ େମା ୀ ସହତି ବି ଳାସ କରୁଛି ।
ଏଇ ଭିତେର ମଁୁ ପରି ହାସ ଛଳେର अେନକ ବୟ8 ବି ବି େଶଷ*ୁ ପଚାରିଛି ;

ତ
ିକ

ା

ଆପଣ କ’ଣ ଏହି ପରି ଣତ ବୟସେର କାମ ବାସନାକୁ ପରି ତାଗ କରି अଛnି ? ଆପଣ*
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କହି େବ େହଇ ଭୁ ତ ଆସି ଲାଣି, ଚାଲ ପଳାଇବା। ଏପରି ନକାରାତFକ ଚି nା େମାେତ ବ`

ଇ
-ପ

ଚାରି ପାଖେର ଘୂରିବୁ ଲୁ ଥିବା ସୁCରୀ ତରୁଣୀମାନ*ୁ अବେଲାକନ କଲାପେର କ’ଣ ିର
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ାନ

ଏବଂ ଧୀର, ଶାn େହାଇ ରହି ପାରୁ अଛnି ? େସମାନ* ଭି ତରୁ େକହି େକହି କୁ ହnି ହଁ େର
ଆହାନ ଇ-ପତି କା ସୂ ! ନି ଃଶୁ# ବି ତରଣ େହତୁ ଡା େଜାତି ପସାଦ ପ(ନାୟକ* +ାରା ପତି ,ି ତ ଓ ପକାଶି ତ
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ନାତି ! ଶାରୀରି କ ଭାବେର େଦଖିବାକୁ ଗେଲ ମଁୁ କାେମାପେଭାଗ କରି ବାକୁ अସମଥ କି 
ମନ ମଧେର ଶତପତି ଶତ କାମ ଜାଳାକୁ ନି ବା ପି ତ କରି ପାରି ନାହY। ଏ ପଯn ମଁୁ େସହି
ଦୂ ରାେରାଗ କାମ ବାସନାରୁ ତାହି ପାଇନାହY େବାଲି ମୁ କେର ସ ୀକାର କରି ବାେର
ନି ଜକୁ ଲ¨ା ଲାଗୁନାହY। ଏହା କ’ଣ େମାର ଦୁ ବଳତା ନୁ ହଁ ନା ଏହା କଳି ଯୁଗର ନୀତି
େବାଲି ଆଶ`ି ଲାଭ କରି ବି, ଆପଣମାେନ ବି ଚାର କରି େବ। ନାରଦ* ହଟହଟା
(ଶୀଳନି ଧି* କନା ସ ୟଂaର ସମୟର ଘଟଣା), ଭଗବାନ ଶ*ର* େମାହି ନୀ କନା
ପେଛ ପେଛ ଧାଇଁବା, େକୖ ବ^ କନା ସତବତୀ* अନି C ରୂପକୁ ଦଶନ କରି ନି ଜର
ନି ୟ¡ଣ ହରାଇ ପରାଶର ମୁନି ଦି ବା ସମୟେର କୁ ହୁଡି ର ଭମ କରି ତା* ସହି ତ ସହବାସ
କରି ବା, ବି ଶାମି ତ* ପରି ବହFଷୀ େମନକା अପସରା ସହି ତ ପଣୟ କରି ବା ଆଦି ଘଟଣା
ବହୁଳ ଉଦାହରଣ ଶାେର ଥିେଲ ବି ମଁୁ େଯ କାହYକି ବଜାରୀ େହାଇଗଲି ଆପଣମାେନ
କହି ପାରି େବ କି ?

ମଁୁ େମା ଗଁାର ମରୁଥିବା େଲାକମାନ*ୁ अତି ପାଖେର ଯାଇ େଦଖିअଛି େସମାେନ
କି ପରି ମରୁଛnି । ଏପରି କି ମଁୁ େମା ନି ଜ ପି ତା*ର ମୃତୁକାଳୀନ अବାକୁ େଦଖି ଛି।
ଆହା କି କରୁଣ अବା, କି କ, କି ଆ^ ଚି ାର, ଘଡ ଘଡ ଶ¦, ବି କଳି ଆ ଭାବର अଥ
ବୁ ଝି ବାକୁ େମାର ଚାରା ନ ଥିଲା। ମଁୁ େମା େଜେଜମା*ର ମୃତୁକୁ ବି अତି ପାଖେର
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ା

େଦଖିଛି। ମଁୁ େମା ମୃତୁ କଥା ଭାବି େଲ କାହY େକଜାଣି ଛାତି େର ଛନକା ପଶି ଯାଉଛି ।
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ଆଧାତିF କବାଦୀ େଲାକର ମୃତୁ ବି େଦଖି ଛି। େକହି େକହି ଶଯାେର अତି ମାତାେର ପଡି
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ପଡି କଲବଲ େହାଇମରି ଥିବାର ଦୃ ଶ ମଧ େଦଖିଛି। ସବୁ ଠାରୁ ଏପରି ଜେଣ ବିର
ଆହାନ ଇ-ପତି କା ସୂ ! ନି ଃଶୁ# ବି ତରଣ େହତୁ ଡା େଜାତି ପସାଦ ପ(ନାୟକ* +ାରା ପତି ,ି ତ ଓ ପକାଶି ତ
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ମରଣ ସମୟ େଦଖି ଛି; େଯ ଆମ ଗଁାର ଜେଣ ପତି ,ିତ ସୁନାମ ଧନ ବି ଥିେଲ। େସ
अେନକ ଶାରୁ अଭିତା ସାଉଁଠି ବି ତରଣ କରୁଥିେଲ। अେନକ ପୁ`କ ମଧ ରଚନା
କରି ଛnି । अଥଚ ମୃତୁ ସମୟର ବହୁ ପବ
ୂ ର
 ୁ ତା*ର ସF Çତି ରହି ଲା ନାହY, େସ अତି अଭଦ
ଭାଷା ବି କହୁଥିବାର ଶୁଣାଯାଏ। େକହି େକହି ବି ହଠାତ ମରି ଯାଇଛnି , ତା* ପାଖେର
େସପରି େରାଗ ନ ଥିଲା। ଜେଣ େଦଶ ପାଇଁ ଉ|ଗୀକୃ ତ ସମାଜ ସଂ8ାରକ ଏବଂ
ଆଧାତFବାଦୀ ଦୀଘ ଛअ ମାସ ଧରି ଶଯାସାୟୀ େହାଇ अତି କେର ମୃତୁଲାଭ କେଲ,
ଏପରି କି ତା* େଦହେର ଜୀବାଣୁ ଚରିଗଲା। अନ ଏକ ବି ମରି ବା େକେତ ବଷ
ଆଗରୁ ସF Çତି ଶି ହରାଇ ଏେଣେତେଣ ପଡି ଥିବା अଳି ଆ ଆବଜନା ସଂଗହ କରୁଥିେଲ,
ପରି େଶଷେର अେନକ ଯ¡ଣା ପାଇ ପରେଲାକ ଯାତା କେଲ। ଏ ସଂସାରର अସଂଖ
ମଣିଷ ମାନ* ମଧରୁ ଆମ ଗଁାର ଏହି େକେତାଟି ଉଦାହରଣ େମାେତ ବ` ବି ବତ
କରି େଦଉଛି । ମଁୁ ଚି nା କରୁଛି େମାର କି ପରି ମରଣ େହବ କି aା ମଁୁ କି ପରି ମରି ବି ।

ଘଟଣା କାଳର ପବାହେର ଘଟିଚାଲି ଛି। ଆପଣମାେନ ମଧ ଏହି ମୃତୁ ରୂପକ ସତକୁ
େଦଖୁଥିେବ। ଗଣମାଧମେର ମଧ ମୃତୁର jବି अେନକ ପକାରେର ଦୃ ିେଗାଚର
େହାଇଥାଏ। ଯଥା – ସୁନାମୀ, ବନା, ବାତା, ମରୁଡି , ସଡକ ଦୁ ଘଟଣା, େରଳ ଦୁ ଘଟଣା,
ଏୟାର ଦୁ ଘଟଣା, ହତା, ରାହାଜାନି , ବଳାାର, ଲୁ ନ ଏବଂ ଆଜି ର ରୁଷିଆ ଓ ଉେକନ
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ଯୁyର ବି ଭୀଷିକା ଇତାଦି । ବି ଗତ ୨୦୨୦ ମସି ହାଠାରୁ ଏପୟn ମହାମାରୀ କେରାନା
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େକବଳ େମା ଗଁାର ଏତାଦୃ ଶ ମରଣର jବି ନୁ େହଁ ସମଗ ପୃଥିବୀେର ପତି gଣ ଏପରି
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ପୃଥିବାର ଲg ଲg ମଣିଷର ମୃତୁର କାରଣ େହାଇଛି । ଏପରି େହାଇଛି େଯ କେରାନା
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ପପୀଡି ତ ମଣିଷକୁ ମଣିଷ ଘୃଣା କରୁअଛି । କି ଏ େଠାଠା ମରୁଛି ତ କି ଏ ପଚି ସଢି ମରୁଛି
ଆହାନ ଇ-ପତି କା ସୂ ! ନି ଃଶୁ# ବି ତରଣ େହତୁ ଡା େଜାତି ପସାଦ ପ(ନାୟକ* +ାରା ପତି ,ି ତ ଓ ପକାଶି ତ
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କି ଏ अନ େକୗଣସି ଉପାୟ अବଲaନ କରି ମରୁଛି । ମଁୁ ଏେତ ଭାବେର ଭୟଭୀତ
େହାଇଯାଇଛି େଯ େମାର କି ପରି ମୃତୁ େହବ େସହି କଥା ଭାବି ଭାବି ରାତି େର ନି ଦ
େହଉନାହY। ପଚି ସଢି ମରି ବି ନା ହଠାତ ମରି ବି ଏପରି अେନକ ଭାବନା େମାେତ କାହYକି
ବି ବତ କରି େଦଉଛି । କି  କାଇଁ ତ େବୖ ରାଗ ମନେର ଆସୁନାହY। କ’ଣ କରି ବି, କି ଏ
େମାର ସଠି କ ମୃତୁ अବା ସୁେଚଇ େଦବ। अେନକ େଜାତି ଷାଚାୟ ମାନ*ୁ ପଚାରି ଛି।
କି  ଉ^ର ପାଇନାହY େବେଳ େବେଳ ଗୀତାର ପୃ,ା अବେଲାକନ କେର। ମୃତୁ କଥା
ସୁCର ଭାବେର ବ!ନା କରାଯାଇଛି େସଥିେର। ଗୀତା େମାେତ ଖେତଇ େହାଇ କହୁअଛnି
ଆେର ପାଗଳା! ମୃତୁ େତା େଦହର େହବ କି  ଆତFାର ନୁ େହଁ , ତୁ अଯଥା ବି ଚଳି ତ
େହଉଛୁ କାହYକି? ଦୁ ଇ ହ` ଉେ^ାଳନ କରି ମହାବାହୁ*ୁ ଆଲି wନ କରି ବାର ମାନସି କ
ମାମiକ ପାଥନା ଟିକକ ସାଉଁଟି େନବାପାଇଁ ସ¬ମାେନ ପରାମଶ ଦି अnି । େସମାେନ ଆହୁରି
ମଧ କହnି ତୁ େମ ମୁିର अେନଷଣ କର। ତୁ ମର ଜନFଗତ अଧି କାର େହଉଛି ମୁମୁgୁତ

ରାମାୟଣ କୁ ହnି ମହାରାଜ ଦଶରଥ ନି ଜର ମ`କକୁ ଶୀରାମ* ପାଦତେଳ ରଖିେଦେଲ
 ୁ ଯାତା କେଲ। କି  ରାବଣ
अଥାତ େସ ହା ରାମ ହା ରାମ କହି ଶି ର अବନତ କରି ସ ଗକ
ତାହାର ଦଶ ଦଶଟା ମୁv ଥାଇ ବି ଦି େନେହେଲ ଶୀରାମ* ପାଦପଦF ତେଳ अବନତ କଲା
ନାହY େତଣୁ ତାହାର ବି ନାଶ େହଲା, ସ !ମୟୀ ଲ*ା ଧଂସ େହାଇଗଲା।

ତ
ିକ

ା

-୬-

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

ବା ନି ବା ଣ। ଭଗବତ ଚି nନ କର ଏହା ବତୀତ ଆଉ କି ଛି ଦୁ ଃି nା କରନାହY।

ଇ
-ପ

କାେଳା ଜୟତି ଭୂ ତାନି କାଳ ସଂହରେତ ପଜାଃ। କାଳ ସ େପt ଚ ଜାଗତi କାେଳାହି

ଆ

ହ
ାନ

ଦୁ ରତି - କମଃ॥ अଥାତ କାଳ ସମ` ଜୀବମାନ* ଉପେର ବି ଜୟଲାଭ କେର।
ଆହାନ ଇ-ପତି କା ସୂ ! ନି ଃଶୁ# ବି ତରଣ େହତୁ ଡା େଜାତି ପସାଦ ପ(ନାୟକ* +ାରା ପତି ,ି ତ ଓ ପକାଶି ତ
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ପଜାମାନ*ୁ କାଳ ସଂହାର କେର। କାଳ ସ ପtେର ବି ଜାଗତ ରହି ଥାଏ अତଃ କାଳକୁ େକହି
अତି କମ କରି ପାରnି ନାହY। କାଳକୁ େକହି ଦବାଇ ପାରି େବ ନାହY। କାଳ ଜବରଦ` ପଶି
ଜୀବକୁ

େନଇଯାଏ ଏହା ତାହାର ସ ଭାବ। େସ ସବୁ େବେଳ अgୁ! ରହି ଥାଏ।

ଶ*ରାଚାଯ କହି େଲ ଆେର अଧମ! େତାର अw ଗଳି ତ େହାଇଗଲାଣି, ଚମ ଶି ଥିଳ
େହାଇଗଲାଣି, ଦାn ପଡି ଗଲାଣି, େକଶ ପକ େହାଇଗଲାଣି, अoା ନଇଁ ଗଲାଣି, ତଥାପି ତୁ
ଆଶା ମରୀଚି କା ପେଛ ପେଛ ଧାଉଁଛୁ। ପେତକ gଣେର ଶରୀର ମରୁଛି gୟ େହଉଛି
ତଥାପି େମା ମନ ମରୁନାହY। ଏକଦା େଜୖ ନ ସ¬ ପୁଲକ ସାଗର କହୁଥିେଲ ମୃତୁକୁ ସୁଧାର
ନାହY ବରଂ ଜୀବନକୁ ସୁଧାର। ଜେନFା|ବ ପାଳନ କର ମନା ନାହY କି  ମୃତୁର
ମେହା|ବ ପାଳନ କର। ଜନF ଯଦି ଊ|ବ ହୁଏ ମୃତୁ େହଉଛି ମେହା|ବ । ଜୀବନକୁ
ସୁଧାରି େଲ ମୃତୁ ସୁଧାରି ଯିବ। ମରା ମରା ଜୀବନେର ବିବା ଶି ଖ। ପତି ଦିନ ସୂଯ
ଉଦୟ ହୁअnି ପୁଣି अ` ବି ଯାଆnି । କି  अ` ପବ
ୂ ର
 ୁ ସୂଯ େଗାଟିଏ ସେCଶ େଦଇ

ଏହାପେର ଜଗତେର ଘନ अxକାର େଘାଟିଯିବ। ତୁ େମ େଗାଟିଏ କାଯ କର। ତୁ େମ ତୁ ମ
ଘେର ଦୀପଟିଏ ଜାଳି ଦିअ, େଦଖି ବ अxକାର ଚାଲି ଯିବ। ମଁୁ ସି ନା ଜଗତକୁ ଆେଲାକି ତ
କରୁଥିଲି ତୁ େମ ାନର ଦୀପଟିଏ ଜାଳି ତୁ ମ ହୃଦୟକୁ ଆେଲାକି ତ କର ।
େହ ମନୁ ଷ! ମଁୁ ଏକ ନି yi ସମୟେର ଉଦୟ ଏବଂ अ` େହାଇଥାଏ କି  ତୁ ମର

ତ
ିକ

ା

ମୃତୁ େଯ େକେତେବେଳ େହବ ତାହାର ନି yi ସମୟ ନାହY। ତୁ େମ ଭାବ ନାହY େଯ ବୃ y
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ଯାଆnି । େସହି ସେCଶଟି େହଉଛି େହ ମନୁ ଷ ମଁୁ ଏେବ ଦୂ ରଦି ଗବଳୟକୁ ଚାଲି ଯାଉଛି ,

ଇ
-ପ

େହେଲ ଯାଇ ମରି ବ। ଭୂ ମି, େହବା ପବ
ୂ ର
 ୁ ମା ଗଭେର ଶି ଶୁ ବି ମରି ଯାଏ, ଜନF େହଉ

ଆ

ହ
ାନ

େହଉ ଶି ଶୁ ବି ମରିଯାଏ। ଜନF େହବାର ବେଷ, ଦୁ ଇ ବଷ, ତି ନି ବଷ କି aା ଦଶ ବଷ କି aା
ଆହାନ ଇ-ପତି କା ସୂ ! ନି ଃଶୁ# ବି ତରଣ େହତୁ ଡା େଜାତି ପସାଦ ପ(ନାୟକ* +ାରା ପତି ,ି ତ ଓ ପକାଶି ତ
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अଶୀ ବଷେର ମଣିଷ ମରି ଯାଏ। ଯଦି ତାହାର େସପରି ଏକ ନି yi ସମୟ ଥାଆnା େତେବ
ସମ` ମନୁ ଷ ଏକାେବେଳ ମରେn। ଏଣୁ େହ ଆତFନ! ପେଦ ପେଦ ମୃତୁ େଗାଡାଇଛି ।
ମୃତୁ ଆସି େଲ ବି େସଥିେର ଭୟ କରନାହY। େଦହ ବଦଳି ଯିବ ସି ନା ଆତFା ବଦଳି ବ
ନାହY। େଲାେକ ବିବା ଶି ଖିଥାnି କି  ମୃତୁ ଶି ଖିନଥାnି । ମଁୁ ପୁଲକ ସାଗର ତୁ ମକୁ ମୃତୁ
କଥା ଶି ଖାଇବି । ମୃତୁ େହଉଛି େଗାଟିଏ ବବା। ଏହା ତୁ ମକୁ ଶି gା ପଦାନ କେର
ଆେର ଜୀବ ତୁ ତ ପତି ମୁହୂ^େର ମରୁଛୁ। େତାର େଶୖ ଶବ କୁ ଆେଡ ଗଲା େତାର େଯୗବନ
କୁ ଆେଡ ଗଲା ଏେବ ବାyକ ଆସି ପହିବାରୁ ବ` ବି ବତ େହାଇଯାଉଛୁ। ଏହି
ବୃ yାବା ବି ଚାଲି ଯିବ, କି  େତା ଭିତେର ଥିବା ଆତFା ସବୁ େବେଳ ିର। ଆତFାେର ରମଣ
କର େଦଖିବୁ ମୃତୁଭୟ ରହି ବ ନାହY। େଖଳେର େଖଳେର କେ®ଇଟିଏ ଭାଗିଗେଲ େଛାଟ
ଶି ଶୁଟି କCନ କେର କି  ାନୀ ହସି ଥାଏ। େକବଳ ଖାଇବା ପି ଇବା, ସnାନ ଉାଦନ
କରି ବା ଜୀବନ ନୁ େହଁ । ଈଶରାପiତ ଜୀବନ ହY ଜୀବନ। ସ ାମୀ ଚି ଦାନC କହnି ମାନବ

ଆଦି ଶ*ରାଚାୟ କହି େଲ – अw ଗଳି ତଂ ପଳି ତଂ ମୁvଂ ଦଶନବି ହୀନଂ ଜାତଂ
ତୁ v ବୃ େyାୟାତି ଗୃହୀତା ଦvଂ ତଥାପି ନ ମୁତି ଆଶାପି v अଥାତେର ମୂଢମତି !
େତାର ଶରୀରରୁ ଚମ ଗଳି ତ େହାଇଗଲାଣି, ଦାn ସବୁ େଗାଟି େଗାଟି କରି ଦୁ ବଳ େହାଇ
ପଡି ଗଲାଣି, େଯଉଁ ମୁଖେର ତୁ ପତି ଦିନ େସtା ପାଉଡର ମାରି ଚି ଣ କରୁଥିଲୁ େସହି

ତ
ିକ

ା

ମୁଖମvଳର େଜାତି ମରି ଗଲାଣି, ହାତ କିତ େହଲାଣି, ଜ,ି ଧରିବାକୁ ମଧ ବଳ ନାହY,
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ମେର ବିବା ପାଇଁ, ଦି ବ ଜୀବନ ଯାପନ କରି ବା ପାଇଁ।

ଇ
-ପ

ତଥାପି େତା ମନରୁ କାମନା ଲି ଭୁନାହY। କି ଏ େତାର ମାତା କି ଏ େତାର ପି ତା କି ଏ ବା

ଆ

ହ
ାନ

େତାର ସnାନ, େକଉଁଠାରୁ େହଲୁ ତୁ ଆଗତ, କ¢ନା ପସୂତ ଏହି ଭବ ସାଗର, अନୁ ସxାନ
ଆହାନ ଇ-ପତି କା ସୂ ! ନି ଃଶୁ# ବି ତରଣ େହତୁ ଡା େଜାତି ପସାଦ ପ(ନାୟକ* +ାରା ପତି ,ି ତ ଓ ପକାଶି ତ
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କର େତା ଦି ବ ରୂପ ।
-୭ଜୀବନର େମାହ େମା ପେଛ ପେଛ ରହି ବା ବଦଳେର ଆେଗ ଆେଗ ଚାଲି େମାେତ
ବାଟବଣା କରି େଦଉଛି । େମାର ପଜ
ୂ  ନମସ ଗୁରୁଭାଇ ଏବଂ ଜେଣ अବସରପା ବି ଶି
ଶି gାବି ତ (ବାରୁଆଁ, ଉପଖv ତାଳେଚର, ଜି ଲ@ା अନୁ େଗାଳ)* ରଚି ତ ‘ସୁଧାକର ସାରସ ତ
ଗ¬ାବଳୀ’ ରୁ କି ୟତअଂଶ ଆପଣମାନ* େଗାଚରାେଥ ଉyୃ ତ କରୁअଛି । ତାହା େହଲା –
“କାମନା କାହାର ବାହ ରୂପ ନୁ େହଁ କି aା କାଯ ନୁ େହଁ । ଏହା ଏକ अni ତ ପବୃ ^ି।
ତୁ େମ କି ଛି କରି ନପାର ତଥାପି ତୁ ମର କାମନା ସୃି େହବ। କାରଣ କାମନା ମନର ଏକ
ପବୃ ^ି, େଚତନାର ଏକ ଝୁ*, କାମନା ଭିତେର ଥାଇ ବି ବାହାରକୁ ଜଣା ପଡି ନପାେର।
ଏହାକୁ ବି େgପ ଶି କୁ ହାଯାଏ। ଚି ^ ଚାଲ, ମାନସି କ अିରତା, କାମନା ଏvୁअର
ମେନାଭାବ। ଏହା େଯେତେବେଳ ତାର ବି ଶାଳ ଶି େନଇ ଆକମଣ କେର େସେତେବେଳ

ମଧୁେକୖ ଟଭ ପରାହତ କଲା େବଳକୁ ମହି ଷାସୁର ଓ ରବି ଯ ରୂପୀ ବି େgପ ଶିର
ସଖୀନ

େହଉ।

େତଣୁ

ଆମର

ଆତିF କ

ଲg

ପୁରଣର

ସାଧନାେର

ମଳ

(ମଧୁେକୖ ଟଭ ଓ ବି େgପ ମହି ଷାସୁର ଓ ରବି ୟ ) ଆମର େମୗଳି କ ବି େରାଧୀ ଶି ବା
ପତି ବxକ अଟnି ” । ( ପୃ,ା ୨୮୩ )

ତ
ିକ

ା

େମା ମନର ମଳ ଓ ବି େgପ ଶି େମାେତ अସହାୟ କରି େଦଇଛnି । ଏେତ ଜାଣି ଲା
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ଆେମ ମଧୁେକୖ ଟଭ ରୂପୀ କମ େକାଧ ଉପେର ବି ଜୟ ହାସଲ କରି ବାକୁ ପଯତt କରୁ।

ଇ
-ପ

ପେର ବି କାହYକି େମାର େଚୖ ତନ ଉଦୟ େହଉନାହY। ମଁୁ ଏକଥା ଜାଣିଛି କୁ ଆେଡ ସତ,

ଆ

ହ
ାନ

ରଜ ଓ ତମକୁ ନ କେଲ ମଣିଷ ତାର େମୗଳି କ अବାକୁ ପା େହବ। େସହି ପୁ`କେର
ଆହାନ ଇ-ପତି କା ସୂ ! ନି ଃଶୁ# ବି ତରଣ େହତୁ ଡା େଜାତି ପସାଦ ପ(ନାୟକ* +ାରା ପତି ,ି ତ ଓ ପକାଶି ତ
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ଆହୁରି େଲଖା ଯାଇଛି – “କାମନାର ଶି ପବଳ। ତୁ େମ ତାକୁ ପତି ହତ କରି ପାରି ବ
ନାହY। କାରଣ ସମୁଦାୟ ମାନବ ପକୃ ତି ବା ସ ଭାବକୁ ପରାହତ କରି ବାକୁ େହବ। ତୁ ମର
ବିଗତ ପକୃ ତି କୁ େକବଳ ପତି ହତ କେଲ ଚଳି ବ ନାହY, ସମୁଦାୟ ମାନବ ଜାତି ର
ପକୃ ତି କୁ अଥାତ ସାବଜନୀନ ପକୃ ତି କୁ ପରାହତ କରିବାକୁ ପଡି ବ, ଦମନ କରି ବାକୁ
ପଡି ବ। ଏହା େଦବୀ ମାହାତF ଗ¬ର ବ!iତ ବ`ୁ। ତମ, ରଜ, ସ^ ରୂପେର ପରିଦୃ 
ବି ଶ୍ ପକୃ ତି ସାମଗି କ ଭାେବ ମାନବ ଜାତି ର ପକୃ ତି ର ଦମନ, ପତି ହତ କରଣ ଓ
ରୂପାnରୀକରଣ ହY ଏହା। ତମର ପତି ନିଧିତ କେର ମଳ ଓ ରଜର ପତି ନିଧିତ କେର
ବି େgପ” । (ପୃ,ା ୨୮୩)
“ଦୁ ଭାଗବଶତଃ ସ^ ମଧ ଏକ ଗୁଣ, ଆେମ ସବୁ େବେଳ ସ^ଗୁଣର ପଶଂସା କରୁ
ଓ କମନୀୟ େବାଲି କହି ଥାଉ। କି  ସତ ଓ ମାନବ ଆମ ମଧେର ାନି ତ ଏକ ସ j
କାଚଖv ସଦୃ ଶ ଏହି ସ^। ତୁ େମ ଏହା ମାଧମ େଦଇ ସତ ଦଶନ କରି ପାରି ବ, କି 

ଏହା ଏକ ଇଟାକା¬ ନୁ େହଁ େଯ ତମ ସଦୃ ଶ ତୁ ମର ଦଶନ କି ୟାକୁ ପତି େରାଧ କରିବ।
ଏହା ପବାହଶୀଳ ପବନ ନୁ େହଁ େଯ ତୁ ମକୁ ରଜ ସଦୃ ଶ ଇତ`ତଃ କରାଇବ। ଏହା ଏକ
ସରଳ କାଚଖv ମାତ ଯାହା ମାଧମ େଦଇ ତୁ େମ ସତକୁ ଦଶନ କରି ପାରି ବ କି  ତାହା
ସହି ତ ପତg ସax ରଖି ପାରିବ ନାହY। ପତg ସକେର ଆସି ପାରିବ ନାହY ବା ଶ

ତ
ିକ

ା

କରି ପାରି ବ ନାହY । କାଚ େହଉ ପଛେକ ଏହା ତୁ େମ ଓ ସତ ମଧେର ାନି ତ ଏକ
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ପା କରି ପାରି ବ ନାହY। ସ j େହେଲ େହ ସ^ ଏକ ପତି ବxକ ତୁ ମର ଗତି େରାଧ କେର।

ଆ

ହ
ାନ

ଇ
-ପ

ପତି ବxକ” । (ପୃ,ା ୨୮୩ - ୨୮୪)
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-୮ଏକଦା ଜେଣ ରାଜା ଜwଲକୁ ଶି କାର କରି ବାକୁ ଯାଇ ତୃ ଷା^ େହାଇ ନି କଟେର
ବହି ଯାଉଥିବା ଝରଣାକୁ ଗେଲ ପାଣି ପି ଇବା ପାଇଁ। ନି କଟେର ବୃ g ଉପେର ବସି ଥିବା
ପgୀଟିଏ କହି ଲା େହ ରାଜନ! ତୁ େମ ଯଦି ଏହି ଝରଣାରୁ ପାଣି ପି ଇବ େତେବ अମର
େହାଇଯି ବ। ରାଜା ବି େଶଷ ଭାବେର ଖୁସି େହାଇଗେଲ। ଯାହାେହଉ ମଁୁ ବି ଏହି ପgୀ ପରି
अମର େହାଇଯି ବି। କି  ପgୀଟି କହି ଲା େହ ରାଜନ! अମର େହବାେର େକୗଣସି ଆପ^ି
ନାହY କି  ଆପଣ ତ ଏକଥା ପଚାରୁନାହଁ ାnି अମର େହେଲ କି ପକାର ସୁଖ ମି ଳିବ।
େତେବ ମଁୁ କହୁଛି ଶୁଣ! ଏକଦା ମଁୁ ଭଗବାନ*ୁ ତପସା କରି ବାକୁ ଲାଗିଲି। अେନକ ବଷ
ତପସା କରି ବାପେର ଭଗବାନ ଆସି େମା ସଖେର ଆବି ଭାବ େହାଇ କହି େଲ େହ ବ|!
ମଁୁ ତୁ ମ ତପସାେର ସ, ବ^ମାନ ତୁ େମ ଯାହା ମାଗିବ ମଁୁ ତାହା େଦବି । ମଁୁ
ଭଗବାନ*ୁ ପାଥନା ପବ
ୂ କ
 କହି ଲି େହ ଭଗବନ! େମାେତ ଆପଣ अମର କରି ଦିअ।

ଆନCେର ଥିଲି। କି  ବ^ମାନ ମଁୁ ମୃତୁଲାଭ କରି ବାକୁ ଭଗବାନ*ୁ ପାଥନା କରୁअଛି ।
ରାଜା ଆଯ େହାଇ ପଚାରି େଲ େୟ େକମି ତି କଥା। ଆପଣ ତ अମର େହାଇଗେଲ, ପୁଣି
ମୃତୁ ଯାଚନା କାହYକି? ପgୀଟି କହି ଲା େହ ରାଜନ! अମର େହାଇଗେଲ ବି କ’ଣ ଜରା
ଆସି ବ ନାହY? େରାଗ କ’ଣ ଆସି ବ ନାହY? ଯ¡ଣା କ’ଣ ଆସି ବ ନାହY? ଶରୀର अଛି

ତ
ିକ

ା

ମାେନ ଏମାେନ ସବୁ ଆସି େବ। ଦୁ ଃଖ ସୁଖ େଭାଗିବାକୁ ପଡି ବ।

ଇ
-ପ

େସହି ନାୟେର ମଁୁ ସି ନା अମର େହାଇଗଲି କି  अେନକ ବଷ େହଲା ଗୀଷF, ବଷା,
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ହ
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ଶୀତ ସହନ କରି ଜରା ଜୀବନ अତି ବାହି ତ କରୁଛି । େମା ପାଖେର େକହି ନାହାnି । ନା
ଆହାନ ଇ-ପତି କା ସୂ ! ନି ଃଶୁ# ବି ତରଣ େହତୁ ଡା େଜାତି ପସାଦ ପ(ନାୟକ* +ାରା ପତି ,ି ତ ଓ ପକାଶି ତ
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େମା ପାଖେର େମାର ପରି ବାର अଛnି ନା ସ ଜନ ବାxବ अଛnି ? ଏହି ଜରାଗ` ଶରୀରକୁ
ଧରି େକବଳ ଦୁ ଃଖ େଭାଗ କରୁअଛି । ଏଣୁ ପୁଣି ଥେର ଏହି ନି ଜନ
 ବନ ପେଦଶେର
ତପସା କରୁअଛି େକବଳ ମରି ବାକୁ । ଏେବ ତୁ େମ କୁ ହ, अମର େହବା ଭଲ ନା ମୃତୁଲାଭ
କରି ବା ଭଲ? ରାଜା ଆଉ କି ଛି ନ କହି ଝରଣାରୁ ପାଣି େସବନ କରି ନି ଜ ରାଜକୁ
ପାନ କେଲ।
େହ ବି ଦÂ ପାଠକ! ବ^ମାନ ମଁୁ େମା ପାପର େପଡି େଖାଲି ବି। ଯାହା ସବ
ଘଟବାସୀ अnୟାମୀ ଭଗବାନ ଏବଂ େମା ବତୀତ अଧି କ କି ଏ ବା ଜାେଣ। େଶୖ ଶବ
ଉ^ାରୁ େଯେତେବେଳ ଧୀେରଧୀେର େମାର ଆୟୁଷ ବୃ yି ପାଇବାକୁ ଲାଗିଲା େସେତେବେଳ
ବିଗତ ସ ାଧୀନତା ଜାଗତ େହଲା। େମା ଚାରି ପାେଖ ଥିବା ଜଗତକୁ େଦଖି ଲି। େମାେତ
ସଂସାରର ପେତକ ବ`ୁଗୁଡାକ ପେଲାଭିତ କରିବାକୁ ଲାଗିେଲ। େସଥିମଧରୁ େଯୗବନ
ନି ଶା େଗାଟିଏ। ରତି ପତି କCପ*ର ପୁ}ବାଣ େମାେତ gତବି gତ କରିବାକୁ ଲାଗିେଲ।

ପାନ କରି ବାର अଭୀପସା ଜାତ େହଲା। େଦହେର ଏକ ଆେଲାଡନ ସୃି ହୁଏ କାମନାକୁ
ଚରି ତାଥ କରିବା ପାଇଁ। ଏହା େମାର କମ ପାପ ନଥିଲା। ପରି େଶଷେର େଯେତଟା ଧମ
ପାଇଁ ନୁ ହଁ େକବଳ େଯୗନ ତୃ ି ନି ମିn ସହଧମiଣୀଟିଏ ପାଇଲି । ମହାରାଜ ଯଯାତି *
ସଦୃ ଶ ସହସ ବଷ ପୟn ନ େହେଲ ନାହY ଏକଷଠି ବଷ ଭିତେର ମଁୁ ବହFଚୟ ବତର

ତ
ିକ

ା

ଖିଲାପ କରିଚାଲି ଛି। କାଇଁ ଯଯାତି * ମୁଖ ନି ସୃତ କାମ ସୁଖ େଯ अସାର ଏ କଥା େମାେତ
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ଝି अଟିଏ େଦଖିେଲ କି ନାରୀଟିଏ େଦଖି େଲ େସମାନ*ର अପରୂପ େସୗCଯକୁ ଆକ

ଇ
-ପ

େସଥିରୁ ନି ରୂ|ାହି ତ କରି ପାରିଲା ନାହY। अମୃତ ପାୟ େଯାନି ଦି େଶ। ଏଣୁ ଭମଇ

ଆ

ହ
ାନ

କାମବେଶ॥ େଯୗବନର ମାଦକତା େମାେତ अମୃତ ପାୟ ଲାଗୁଥିଲା। ଭାଗବତର अମୀୟ
ଆହାନ ଇ-ପତି କା ସୂ ! ନି ଃଶୁ# ବି ତରଣ େହତୁ ଡା େଜାତି ପସାଦ ପ(ନାୟକ* +ାରା ପତି ,ି ତ ଓ ପକାଶି ତ
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ସୁଧାବାଣୀ ଯଥା – କାମି ନୀ ସେw କେଲ ଭାବ। େକବଳ ଦୁ ଃଖ ମାତ ଲାଭ॥ ଏ କାୟା
ଘେର ବାସ େମାର। ନି ରେତ ରେହ ନବ +ାର॥ ଏହାର ମେଧ ମଳମୁତ। ସଂପ!
ୂ  କଫ
ବାତ ପି ^॥ ଦୁ ଗx କୃ ମି ନାଳ ନାଡି । अେଶଷ େରାେଗ ଛnି େବଢି ॥
-୯अି ପି qରା ଚାରି ପାେଶ। ଛାଉଣି ନଖ େଲାମ େକେଶ॥ ଶି ରା ଶାେ*ାଳି ଗି
େgପି । ଚମ ରୁଧି ର ମାଂସ େଲପି ॥ ଏମn ଘେର େମାେତ େଥାଇ। େଯ ଗୁରୁ ଗଲା ଶି gା
େଦଇ॥ ଏପରି ଦୃ ାn ଥାଉ ଥାଉ ମଧ ମଁୁ अଜଣା େହାଇଗଲି । अନକୁ ନାନା ପକାେର
ଠକି ଲି, ପରଦବ ପତି ପେଲାଭି ତ େହଲି । େମାଠାରୁ ବଳି ଯାଉଥିବା ବିର ଶି ରୀ
େଦଖିପାରିଲି ନାହY। କାହାର ସାମାଜି କ ଉତଥାନକୁ ସହି ପାରି ଲି ନାହY। ପରୀ ପରନାରୀ
ପତି अେହତୁ କ ଦୁ ବଳତା ପକାଶ େହଲା। ‘ପରନାରୀଷୁ ମାତୃ ବତ ପରଦେବଷୁ େଲାବତ’
ଚାଣକ*ର ଏପରି ମାମiକ ବଚନକୁ ଆେଡଇେଦଲି । େଦବାେଦବୀ* ପତି ଭି ଭାବନା

ରଖି ପାଥନା କଲି । ଗୀତାର େସହି अମୃତ ବାଣୀ ଯଥା – େଦବାନ ଭାବୟତାେନନ େତ
େଦବା ଭାବୟ ବଃ। ପରରଂ ଭାବୟnଃ େଶୟଃ ପରମ - ବାପସଥ॥ ପି ତାମାତା*ର
େସବା କରି ବା ବଦଳେର ତା*ୁ अେନକ ହୀନ`ା କଲି । ତା*ୁ ହାତେର ନ ବାେଡଇେଲ ବି
କେଠାର ଓ କକଶ ବାକ ବାଣେର ଆଘାତ କଲି । ବxୁ ବାxବ ମାନ* ସହି ତ अନାଦର

ତ
ିକ

ା

ଭାବ ପକାଶ କଲି । େମା ଭାରତ ବଷର ଜେଣ ସ¬ ଶି େରାମଣି* (ଲ¨ା ବଶତଃ ତା*
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ରହି ଲା ନାହY। ଭି ବଦଳେର ତା*ୁ ଲା अଥାତ େବପାରୀ ନାୟେର ଲାଭgତି ହି ସାବ

ହ
ାନ
ଆ

ଧମ ମାଗେର ବାଟ ଚାଲି ପାରିଲି ନାହY।

ଇ
-ପ

ନାମ ପକାଶ କରୁନାହY) ଠାରୁ ଦୀgା ଗହଣ କରି ମଧ ଜୀବନକୁ ସୁଧାରି ପାରି ଲି ନାହY, କି

ଆହାନ ଇ-ପତି କା ସୂ ! ନି ଃଶୁ# ବି ତରଣ େହତୁ ଡା େଜାତି ପସାଦ ପ(ନାୟକ* +ାରା ପତି ,ି ତ ଓ ପକାଶି ତ
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ଦୁ ନି ଆକୁ ଠକି ବା ପାଇଁ ଦି ନାେକେତ ସନt ାସୀର ବକଳ ପରି ଧାନ କଲି । ଏମି ତି
अେନକ ପାପର କଥା େକେତ କହି ବି। ତyୃ ଧ ଷାଠି ଏ ବଷରୁ अନୁ ନ ପା ସାତ ବଷ
କଟିଗେଲ ବାକି ଆୟୁଷର ପାପର ସଂଖା େହଜି ବସି େଲ େପାଥିଟିଏ େହବ। ପାପର େବାଝ
େବାହି ଚାଲି ଛି। େକେତ ମଣିଷ ସାw ସାଥି େମାେତ ଉପହାସ କରି ବାେର କାପଣ ଟିକିଏ
େଦଖାଉନାହଁ ାnି ।
ସତି େମାର ମାନସି କ କି ୟା ଦୁ ବଳ େହବାକୁ ଲାଗିବା ସେw ସେw ଶାରୀରି କ
अବା ତଦପ gୟ େହବାକୁ ଲାଗିଛି। େଯଉଁ ଶରୀରକୁ େନଇ ଦି େନ େହନ୍ଡୁ ମାରୁଥିଲି
େସହି ଶରୀରେର ନାନାବି ଧ େରାଗ ଆସି ଉଭାେହେଲଣି । ସାମାଜି କ ଓ ପରି ବାରି କ
େgତେର ନାନପକାର ଝଡଝ§ାର ସଖୀନ େହାଇ ଈଶର ବି ମୁଖ େହାଇଗଲି । ଜରାଜୀ!
अବାେର କେମCି ୟମାେନ ଯଦି ଓ ଦୁ ବଳ େହାଇଆସି େଲଣି ତଥାପି ମନରୁ ଆଶା ବା
କାମନା ଗୁଡାକ ମରୁନାହଁ ାnି । ନାତି ନାତୁ ଣୀ ମାନ*ର େସtହ ବxନେର ମଁୁ ବାxି

“ସଂସାର ସି xୁ ରୂେପଣ ମୀନ ରୂେପଣ ମାନବାଃ । ଜqାଳ ଜାଲ ରୂେପଣ କାଳ ରୂେପଣ
ଧୀବରା ॥
-୧୦ଶୀମhଭାଗବତେର େମୖ େତୟ ମୁନି ବି ଦୁର*ୁ କହୁअଛnି େହ ବି ଦୁର! “ଜୀବର

ତ
ିକ

ା

ବxନ अସତ, କାରଣ ଜୀବ ହY ଈଶର।” କି  अସତ େହାଇ ମଧ ଏହା ସତ ପରି
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େହାଇଯାଉଛି । େକବଳ ବxନ େକବଳ ବxନ ଭିତେର ମଁୁ ବାxି େହାଇ ଚି ାର କରୁଛି ।

ଇ
-ପ

ପତୀୟମାନ େହାଇଥାଏ। ଏହା ହY ଭଗବାନ*ର ମାୟା। ଏହାର ଏକ ଦୃ ାn େଦଇ ମୁନି

ଆ

ହ
ାନ

କହି େଲ ସମୁଦ ଜଳ କିତ େହେଲ ପତି ବିମି ତ ଚC କିତ େହଲାପରି ଜଣାପେଡ। କି 
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କନ ଆଦି ଜଳର ଧମ, ଚCର ନୁ େହଁ । େସହି ପରି ଦୁ ଃଖ େକ± ଶାଦି େଦହର ଧମ,
ଜୀବଠାେର ଆେରାପି ତ ହୁଏ। ଜୀବ େଦହର ଧମକୁ ନି ଜଠାେର ଆେରାପି ତ କରି ଦୁ ଃଖ
େକ@ ଶ େଭାଗ କଲାପରି ପତୀତ ହୁଏ। କି  ଜୀବ ନି ତ ମୁ, ତା’ର ବxନ ନାହY।
େବୖ ରାଗ ଆଚରଣେର େଦହାଭିମାନର ନାଶ ପେର ଭଗବାନ* ଦୟାେର ତା’ର ହୃଦୟେର
ଭିର ସଂଚାର ହୁଏ ଓ ାନର ଉଦୟ ହୁଏ। ଜୀବ ବହF ଏକାକାର େହାଇଯାnି । अନାତF
ବି ଶପପ େକବଳ ପତୀତି ମାତ। ଏହା ିତି ହୀନ ହୁଏ” (ସୁଧାକର ସାରସ ତ ଗ¬ାବଳୀ
ପୃ,ା ୩୭୮ )
ଏ କଳି ଯୁେଗ ଏକା ସାର। ଭଜନ ଶୀକୃ ª ପୟର॥ େଗାପୀମାନ*ର ପଣ
ୂ  ଗାଥା
ଯାହା ଭାଗବତେର ଲି ପିବy େହାଇ ରହି ଛି ତାହା ବି ମଁୁ େବେଳ େବେଳ ମେନପକାଏ।
अେନକ ପଣ
ୂ  କରିଥେଲ। େତା ନାମ ଧରି अnକାେଳ॥ अଭୟ ବେହF େଯ ପଶnି । ଆର
ନାହY ମେନ ଭାnି ॥ ଆଉ କି େଗାପପୁର ଯି ବୁ। ପତି ତନୟ ଆେବାରି ବୁ॥ ଆର େତେଣ

ଆଖି॥ େତାହର ରୂପ ହୃେଦ ଗୁଣି। ବହFାେv େଯେତକ ତରୁଣୀ॥ େକ େଦହ ଧରି ବ
ନି ଭେର। ଶୁଣିବା ନାହY ତି ନି ପୁେର॥ ଭାଗବତର ଭି, େବଦାnର ାନ, ଗୀତାର କମ
େଯାଗର ଆଶୟ େନେଲ ହୁअnା କି  େମା ଜି ହାେର େସ ନାମାମୃତ ଉ~ାରଣ େହଉନାହY
କାହYକି ?

ତ
ିକ

ା

ମଁୁ କ’ଣ ନି ଜକୁ ନି େଜ ଆଶାସନା େଦଇ କହି ବି “କରି କରାଉ ଥାଏ େସହି । ତା ବି ନା
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ନାହY ଆଶା। େତା ନାମ କରି ଛୁ ଭରସା॥ େତାର ସୁCର ମୁଖ େଦଖି । ପି ଛାଡି ନ ପାରୁ େଯ

ଇ
-ପ

अନ େକହି ନାହY॥” ନା କହି ବି – ଈଶର ସବଭୂତାନାଂ ହୃେhେଶ¨ୁ ନ ତି ,ତି । ଭାମୟନ

ଆ

ହ
ାନ

ସବଭୂତାନାଂ ଯ¡ାରୂଢାନି ମାୟୟା॥ ନା କହି ବି – ସବଧମାନ ପରି ତଜ ମାେମକଂ
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ଶରଣଂ ବଜ। ନା କହି ବି - େହ ଭଗବାନ େମା ହୃଦୟେର ଆପଣ ବି ରାଜମାନ କରି େଯଉଁ
େଯଉଁ ପକାର ଭାବନା ଉେଦକ କରୁଛnି ମଁୁ େକବଳ ନି ମି^ ମାତ େହାଇ ତଦନୁ ରୂପ କାୟ
କରି ଚାଲି ଛି। ଏପରି କହି ବା +ାରା ସତେର ମଁୁ କ’ଣ ତା* ସହି ତ ଛଳନା କରୁନାହY ତ ?
େଲାେକ େମାେତ େଦଖି ପରି ହାସ କରି କହି େବ – େସ ଜୀବ ଥାଇ କି ଲାଭ। େଯେବ
ନାହY େଗାବି C ଭାବ॥ େହ ବି ଦÂ ସୁଧିଜନ! ଆପଣମାେନ କହି ପାରି େବକି ; େମା ପାପର
କଳସ େକେବ ପ!
ୂ  େହବ? େକେବ ମଁୁ ମରି ବ? େକଉଁଠି ମରି ବି? େକେତେବେଳ ମରି ବି?
ମୃତୁର ପର अବା କଣ େହବ? ଉ^ର अେପgାେର ।
-୧୧ପରି େଶଷେର େସହି ଜଗତ ନି ୟnା ବହFାv ଠାକୁ ର େକାଟି କCପ ସୁCର
ରାଜୀବେଲାଚନ ଜାନକୀ ନୟନ ଚେକାର ଦଶରଥ ନCନ େକୗଶଲା ହୃଦଚCନ ରାମ
अଭିରାମ*ର ଚାରଣାବି Cେର ପାଥନା କରି ବି – େହ ରାମ! ମଁୁ େକଉଁ ଏକ अନାଦି କାଳରୁ

େହାଇ ସାଂସାରି କ େମାହ ମାୟା ଜାଲେର ନି ପତି ତ େହାଇ ଛଟପଟ କଲବଲ େହଉଛି ।
ନି ଜର କମଫଳ େଭାଗ କରି ବା ସେw ସେw ନାନାଦି ଦୁ ଃଖ େଶାକର ଜାଳାେର ଜଳି ବାେର
ଲାଗିଛି। େମାର ଷଡରି ପୁମାେନ େମାେତ ନି hୟ ଭାବେର ପହାର କରିଚାଲି ଛnି ।
େସଥିେର ପୁଣି େମାର ବି ଷୟ ତୃ ଷFା ନି ବାରଣ େହଉନାହY। େକେତେବେଳ ବି େମାେତ

ତ
ିକ

ା

ଟିକିଏ ଶାnି ମି ଳୁନାହY। େହ अସରଣ ଶରଣ ଦାତା! େହ ନୟନାଭି ରାମ! େହ अବେଧସ
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େମାର ସଂ8ାରକୁ ଧରି ବାଟ ଚାଲୁ ଚାଲୁ ଏହି ମ^ ଭୂ ମି ଉଳ ଭୂ ଖvେର अବତୀ!

ଇ
-ପ

କୁ ମାର! େହ ବଜରାଜ କି େଶାର! ଏେବ େମା ଆଗେର ମୃତୁର ଭୟ ଖେତଇ େହଉଛି ।

ଆ

ହ
ାନ

ତୁ େମ େଯେତେବେଳ ସମଗ ସଂସାରର ଏକମାତ ସ ାମୀ ଏବଂ अରg ଜନର ତାଣକ^ା
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େସହି ନାୟେର ମଁୁ ମଧ ତୁ ମ अଭୟ ପାଦପଦFେର ଶରଣ କାମନା କରୁଛି । େହ ରାମ!
େହ अଭି ରାମ! େହ ନୟନାଭି ରାମ! େହ େକୗଶଲାନCନ! େକେବ ତୁ େମ ଡାକି ବ ଏ
अକି ନକୁ ? େକେବ ପଭୁ ଏ ମାଟିଘଟ ଛାଡି ଆତFାପgୀ ଉଡି ଯିବ ତୁ ମରି ରାଇଜକୁ ।
େହାଇପାେର ମଁୁ ପାପୀ ମଣିଷଟାଏ। କରାବଲa ମମ େଦହି ବି େªା...............। ଆପଣ*
अେଲୗକି କ अବାନ କଥା ବି ଭୁତି େଯାଗେର ବ!ନା କରିअଛnି , ଆପଣ* କୃ ପାବାରି ଧି
ସବୁ େବେଳ ପବାହି ତ କି  ମଁୁ ଏେତ ଭାବେର େଗାଟିଏ ପାପୀ ମଣିଷ େହାଇଯାଇଛି େଯ,
େସହି କୃ ପାବାରି ଧିରୁ କାଣିଚାଏ ଧରିରଖି ବାକୁ अସମଥ अେଟ। ଆପଣ* କୃ ପାକୁ େଯପରି
ଧରି ରେଖ େସହି ପକାର ଶି ପଦାନ କର। ପାଟି ‘ପ’ ବଗ ଯଥା ‘ପ’ ‘ଫ’ ‘ବ’ ‘ଭ’
‘ମ’ अଥାତ ପାପର କମ ଫଳ େହଉଛି ବxନ, ଭୟ ଏବଂ ମୃତୁର କାରଣ। େମାେତ ପଭୁ
‘ପ’ ବଗ ଫଳ ନ େଦଇ अପବଗ ଫଳ ପଦାନ କର। ମଁୁ ପତି ତ ଆପଣ ପତି ତପାବନ ମଁୁ
ନି ରାଧାର ଆପଣ ଆଧାର। େହ ଭଗବାନ େମାେତ ଏତି କି କରୁଣା କରି ବ – अନାୟାେସନ

େମା ଜୀବନେର କରି ଥିବା ପାପର ଫଳ ସ¥ରୂପ ମଁୁ ତ େକେବ ବି gମାର େଯାଗ
େହାଇପାରି ବି ନାହY, ତଥାପି ଦି େନ କାCି କାCି ପାଥନା କଲି େହ ରାେଧ! େହ ମହାଶି!
େହ ହ± ାଦି ନୀଶି! େହ େପମ ସ ରୂପା ରାଧାରାଣୀ, େହ ସୃି ିତି ସଂହାରକାରି ଣୀ େହ
ମହାପାତକ ନାଶି ନୀ! ତୁ ମ ବି ନା ଏ ପାପରୁ ମୁକୁଳି ପାରି ବି ନାହY। ତୁ ମ ବି ନା ପଭୁ *ୁ

ତ
ିକ

ା

ଦଶନ କରି ପାରି ବି ନାହY। କୃ ପାକର ମହାମାୟୀ! େମାେତ gମା କରିଦି अ gମା କରିଦି अ।
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ମରଣଂ ବି ନା େଦୖ େନନ ଜୀବନଂ େଦହାେn ତବ ସାନିt ଧଂ େଦହି େମ ପରେମଶର॥

ଇ
-ପ

େଯାଡ ହ`େର ପଣାମ କରି ନି ଦାେଦବୀ* େକାଳେର ଆଉଜି େହାଇପଡି ଲି। କି ଛି

ଆ

ହ
ାନ

ସମୟପେର ମା ରାଧାରାଣୀ େମା େବୗyିକ େଚତନାେର ଉy େର ଥାଇ ଶନ
ୂ ବାଣୀ କରି
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କହି େଲ ଆେର! ତୁ ବି ªୁ ସହସ ନାମ ପଦି ଦିନ ପାଠକର। ବାସ! ଏତି କି, େମା ପାଇଁ
କୃ ପାବୃ ି କରି अnyାନ େହାଇଗେଲ। ଆହା! ସତେର େସ େକେତ କରୁଣାମୟୀ,
ବା|ଲମୟୀ। ପାପୀ ପତି ତା*ର କରୁଣାର ପଟାnର ନାହY। ଧନା େସ ରାଧାରାଣୀ ବଜ
କାମି ନୀ ଜଗତ ଜନନୀ। ଜୟ ଶୀରାେଧ! ଜୟ ଶୀରାେଧ! ଜୟ ଶୀରାେଧ!

ଶୀରାମ ଚରଣାଶି ତ – ପାପୀ ମଣିଷଟା
अକି ନ ବି ଜୟ କୁ ମାର ସାହୁ , ବି ଜିେଗାଳ
େମା–୮୭୬୩୧୪୮୬୨୩,ତା ୧୯.୦୩.୨୦୨୨
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ପୁ`କ ସମୀgା : अନୁ ଭବର ଇ`ାହାର

ଦି ତୀୟ

କବି ତା

ସଂକଳନ। ୬୩ଟି ସ ରଚି ତ କବି ତା ଏଥିେର ାନ ପାଇଛି । ସବୁ କବି ତା ଗୁଡିକ ବି ଭିନt
ପତ ପତି କାେର ଓ ଖବର କାଗଜେର ପକାଶି ତ ଓ େବଶ୍ ଆଦୃ ତ। ବି ଗତ େକାଡି ଏ ବଷ
ଧରି ତା* େଲଖନୀରୁ ନି ସୃତ, अନୁ ଭବ ପୁ}ର ମାଳା େହାଇଛି ଏହି ସଂକଳନ। ତା*

ହ
ାନ

ଶ¦ ସଂେଯାଜନା अତn

ଆ

ଜନF େନଇଥିବା ମେନ ହୁଏ। ସବୁ କବି ତା ଗୁଡିକେର

ଇ
-ପ

ତ
ିକ

ା

ଚି nା, େଚତନା, ଚି nନ, ମନନ, अବଗାହନ ଓ अନୁ ସxାନ ଭିତରୁ ନୂ ତନ କାବି କ ଧାରା
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‘अନୁ ଭବର ଇ`ାହାର’, କବୟି ତୀ ଶୀମତୀ अନସୂୟା ପvା*ର
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ଶିଶାଳୀ, ମନ ମୁÂକର ଓ ରୁଚି ସନt । ସୁCର ପଛଦ ଓ କେଳବରେର ସଂକଳନଟି
ସାବଲୀଳ, ସୁେବାଧ, େରାଚକ, ସାଥକ ଓ अତୁ ଳନୀୟ। ନୂ ତନତ¥େର ଗୁଣ ପାଠକପାଠି କା* +ାରା ଆକଷiତ େହାଇଉଠି ବ ଏହାର अnCନ ଓ େସୗCଯେବାଧ।
ୟୁରାନି ଆ ପବି± ଶର, ବରଗଡ +ାରା ସତି ପକାଶି ତ ଏହି କବି ତା ସଂକଳନଟି ୨୦୨୨
ମସି ହାର ଏକ ନି ଆରା େଭଟି।
Amazon

link:

https://www.amazon.in/dp/9390821096/

ref=cm_sw_r_awdo_38GY4DHYAXRCVRXDKJR7
ଶୀମତୀ अନସୂୟା ପvା
QR-୫G/୧, ଇqିନି ୟରିଂ କେଲଜ, ବୁ ଲା, ସaଲପୁର, ଓଡି ଶା ୭୬୮୦୧୮ , ୯୪୩୯୨୧୧୯୭୭୧
ଇେମଲ୍ : anasuyapanda1971@gmail.com
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ବି େଶଷ ସୂଚନା
ଆହାନ ଇ-ପତି କାର ଆଗାମୀ ସଂ8ରଣ : अଗ ୨୦୨୨
େଲଖା ପଠାଇବାର େଶଷ ତାରି ଖ : ୩ अଗ ୨୦୨୨
ଆହାନ ଇ-ପତି କାେର ପକାଶନ େହତୁ ଆପଣ* େଲଖା ଗୁଡ଼ିକ ଓଡ଼ି ଆେର ଟାଇପ୍
କରି ୱାଡ଼ ଫାଇଲେର ପଠାଇେବ ହାତେଲଖା ଗହଣୀୟ େହବନାହY ଜାଣିଛି ଟାଇପ୍
କରି ବା ଭାରି କସାଧ, କି  େସତି କି ପରି ମାଣର କ େମାେତ ବି କରି ବାକୁ ହୁଏ
ଆପଣ େଗାଟିଏ ଆେଲଖ ଟାଇପ୍ କରି ବାକୁ କ अନୁ ଭବ କରୁଛnି , ଏଠି ଶତାଧି କ
ଆେଲଖ ପହୁ ଛି, ସବୁ ଗୁଡ଼ିକ ଟାଇପ୍ କରି ବା अସବ
ଯଦି ଗ¢ ବା କାହାଣୀ କି aା ପବx ପଠାଉଛnି େତେବ ଧାନ ଦି अ, ପେତକ ଶ¦
ମଧେର େକବଳ େଗାଟିଏ ଖାଲି ାନ ଛାଡ଼ି େବ, କମା, ପ!
ୂ  େଛଦ, ଯୁାgର ଆଦି

ପକାଶନେର अେହତୁ କ ବି ଳa ହୁଏ େତଣୁ ଯଦି ସବ େହଉଛି ଆପଣ* ନି କଟେର
ଥିବା େକହି ଓଡ଼ି ଆ ବxୁ * +ାରା ନି ଜ େଲଖାକୁ ସଠି କ ଭାବେର ପରୀgା କରି ନି अ
େଲଖା ସହି ତ ନି ଜର େଗାଟିଏ ପାସେପାଟ୍ ଫେଟା (ଯଦି ନାହY, େତେବ ଭଲ
େଦଖାଯାଉଥିବା ସୁCର ଫେଟାଟିଏ) ସହି ତ ନି ଜର ଠି କଣା େଲଖି ପଠାଇେବ
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ଆମର େଲଖା ସଂଗହ ଇେମଲ୍ :
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େଲଖି େଦଉଛnି , ଏଥିପତି ସତକ ରହି େବ େଲଖା େମେସଜ୍ ବ¸୍େର ହY ପଠାଇେବ

ା

अେନକ ବxୁ େଲଖା ପଠାଇବା େବେଳ େଲଖାକୁ ଇେମଲ୍ର ସବେଜ·୍ ଲାଇନ୍େର
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ବି େଶଷ ସୂଚନା

ଦୟାକରି ପେତକ ମାସର ସଂ8ରଣ ନି ମେn େକବଳ େଗାଟିଏ ବା ଦୁ ଇଟି େଲଖା ହY
ପଠା େଯେକୗଣସି ବି ଭାଗେର େକବଳ େଗାଟିଏ େଲଖା ହY ପକାଶି ତ େହବ କି ଛି ବxୁ
ଏକାଧି କ େଲଖା ପଠାଇ ଆମକୁ ଚି nାେର ପକାଇ େଦଉଛnି  ଆେମ େସ ମଧରୁ ଚୟନ
କରି ବାକୁ अସୁବିଧାର ସଖୀନ େହଉଛୁ ଏହା+ାରା ଆମ ଇେମଲ୍ ବ¸ ଭ^i େହଉଛି
ଏବଂ ସାଦନା କାଯେର ବାଧା ସୃି େହଉଛି 

अେନକଥର अନୁ େରାଧ କରି ବା ସେ^ େଯଉଁ େଲଖକ େଲଖିକାମାେନ ନି ଜର
ଏକାଧି କ େଲଖା ଆମ ଇେମଲ୍ ଠି କଣାେର େପରଣ କରୁଛnି େସମାନ* अବଗତି ନି ମେn
ଜଣାଇ େଦବାକୁ ଉଚି ତ୍ ମେନ କରୁଛି େଯ ଯଦି େକୗଣସି ଇେମଲ୍ ଠି କଣାରୁ ବାରaାର
अେନକ େଲଖା ଆମ ଇେମଲକୁ ଆେସ, ତା େହେଲ ଗୁଗୁଲ୍ େମଲ୍ ବ¸୍ େସଇ ସବୁ େଲଖାକୁ
ାମ୍ ବା अନାବଶକ େଲଖା ଭାବି ଆମର ମୁଖ ଇନବ¸ରୁ ହେଟଇ େଦଇପାେର ଯାହା

କି aା ସବାଧି କ ଦୁ ଇଟି େଲଖା ହY ପେତକ ମାସେର େପରଣ କର
ହାଟ୍ସଆପ୍େର େଲଖା ପଠା ନାହY ଏହା ସ ୀକାଯ େହବନାହY େକବଳ ଇେମଲ୍

+ାରା ହY େଲଖା ପଠା ଆହାନ ଇ-ପତି କାର ଆvଏଡ୍ ଆପ୍ ଡାଉନେଲାଡ୍ କର

ପତି କାେର ଥିବା ବାକରଣଗତ ତଟି ପାଇଁ ସାଦକ gମାପାଥୀ 
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ଆହାନ ଇ-ପତି କାେର ପକାଶନ େହତୁ େଲଖା ପଠାଉଥିବା ସମ` ସାହି ତିକ ବxୁ *ୁ
ବି ନମ अନୁ େରାଧ କରୁଛି , ଦୟାକରି ନି ଜର େଲଖାକୁ ଓଡ଼ି ଆେର ଟାଇପ୍ କରି ପଠା
ଆପଣ ଚାହYେଲ ଆକୃ ତି / ଶୀଲି ପି / अପାn / 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 ପଠା

ଇ
-ପ

ତ
ିକ
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ା

ଆହାନ ଇ-ପତି କାର ଓଡ଼ି ଆ େପାଡ୍କା୍ େସବା ଏେବ ଉପଲ ଏଥିେର ଆପଣ
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