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ଓଡ଼ିଶାର ପ�ଥମ ଏବଂ ଏକମାତ�  ସ�ୂ�� ଓଡ଼ିଆେର ପ�କାଶିତ ମାସିକ ସାହିତ! ଇ-ପତି� କା 

ଜୁନ୍ ୨୦୧୭ ସଂ<ରଣ 

ପବିତ�  ରଜପବ� ଏବଂ ରଥଯାତ� ା 
ପାଇଁ ସମ? ଓଡ଼ିଆ ଭାଇଭଉଣୀ'ୁ 
ହା Bକ अଭିନDନ ଓ ଶୁେଭEା  

ରଥଯାତ� ା 
ଆତG ା ନDିେଘାଷ 
ମଁୁ  
ଆତG ଜା 
ଉIଳର ଲLGୀ 
ଭଲ୍ ଆଉର୍ ଖରାପ 
ପୁରୁଷ ପଥର ନୁେହଁ 
ନିଜକୁ ମଁୁ ପାଇଗଲି 
ବଗିଚାର େଗାଲାପ 
ଗାOାରୀ ଆଜିର ଜନତା 
ଋତୁ ବଦଳିଯାଏ 
अକାଳ ବାQ�କ! 
अସ�E କାନଭାସ 
ଜନG  ଓ ମୃତୁ! 
ଆହତ ହୃଦୟ 
ବିରହିଣୀ 

ଯୁେଗ ଯୁେଗ ଭୁଲ  
ଈଶ�ର' ଛାଇ 
କନ!ା 
ବିଭାଜନ 
ମଁୁ ତ କହୁଛି  
ନିଦର ସମୟ 
ଇUିତ Vଶ�  
ମାୟା  
अସମାହିତ 
ଦୂରତା 
ମନ ରାଇଜ 
ଏଇ ନୁେହଁ ବା?ବତା 
ଫଗୁଣ ଆେସ ଆମ ଗଁାେର 
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ଓଡ଼ିଶାର ପ�ଥମ ଏବଂ ଏକମାତ�  ମାସିକ ସାହିତ! ଇ-ପତି� କା 

ପ�ତିXାତା - ସ�ାଦକ 

ଡା େଜ!ାତି ପ�ସାଦ ପ%ନାୟକ 
ଏମ୍.ବି.ବି.ଏସ୍., ପି.ଜି.ଡ଼ି.ଏମ୍.ସି.ଏଚ୍., ପି.ଜି.ଡ଼ି.ଏଚ୍.ଏମ୍. 

 
ବୀମା ନଗର, ଦି� ତୀୟ ଗଳି, ବ�ହG ପୁର, ୭୬୦୦୧୦, ଓଡ଼ିଶା 

ଦୂରଭାଷ - ୯୦୪୦୯୮୫୪୬୩, ଇେମଲ୍ - aahwaan@gmail.com  
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 ‘ଆହ� ାନ’େର ପ�ୂ�ତଃ େମୗଳିକ, अପ�କାଶିତ େଲଖା ଗୁଡ଼ିକୁ ହf େଲଖାର 
ମାନ ଏବଂ ଭାଷା ତଥା ଉପାେଦୟତା ଆଧାରେର ଚୟନ କରାଯାଇଥାଏ 
େକୗଣସି େବନାମୀ େଲଖା ଉପେର ଆମର େକୗଣସି କh�ବ! / ଦାୟିତ�  ରହିବ 
ନାହf, େଯେତେବଳ ଯାଏଁ େକୗଣସି ସଚୂନା ବା ନିେ �ଶ ଦିଆଯାଇନାହf 
େଲଖାେର ଦିଆଯାଇଥିବା ବିଚାର େଲଖକ'ର ସ�ୂ�� ନିଜସ�, ତାହା ଉପେର 
ସ�ାଦକ କିjା ପ�କାଶକ' ସହମତି ରହିବ େବାଲି େକୗଣସି ଲିଖିତ ନିୟମ 
ନାହf ଯଦିଓ ସ�ାଦକ ସବୁ େଲଖାକୁ ଭଲ ଭାବେର ପଢ଼lି ଏବଂ ବୁଝିବା 
ପେର ହf ପ�କାଶିତ କରିଥାlି ତଥାପି େଲଖାର ଶତପ�ତିଶତ ସତ!ତାର ଦାବୀ 
େକବଳ େଲଖକ'ର େକୗଣସି େଲଖାକୁ େନଇ ଉଠିଥିବା ବିବାଦର 
ଉhରଦାୟିତ�  େକବଳ େଲଖାର ମଳୂ େଲଖକ'ର, ଏଥିେର ସ�ାଦକ କିjା 
ପତି� କାର େକୗଣସି ଉhରଦାୟିତ�  ରହିବ ନାହf 

 ଏହି ପତି� କାର େକୗଣସି अଂଶ ବା େଲଖା ସ�ାଦକ' ଲିଖିତ अନୁମତି 
ବିନା अନ! େକୗଣସି ମାଧ!ମ (ପତ�  ପତି� କା / ଗଣମାଧ!ମ / ସjାଦପତ�  
ଇତ!ାଦି)େର ପ�କାଶିତ କରିବା ଏକ अପରାଧ ଦୟାକରି ଏହି ବିଷୟ ପ�ତି 
ବିେଶଷଧ!ାନ େଦେବ େଲଖକମାେନ ଚାହfେଲ ନିଜ େଲଖାର ପ�ସାର ଓ 
ପ�ଚାର େହତୁ େସମାନ' େଲଖା ପ�କାଶିତ େହାଇଥିବା ପୃXାମାନ'ର 
ପ�ତିEବି ଗଣମାଧ!ମ ବା ଇqରେନଟେର େଦଇପାରିେବ ଏଠାେର ଆେମ 
अନୁେରାଧ କରିବୁ େଯ େଯେବ ମଧ! ଆପଣ ପତି� କାର େକୗଣସି अଂଶ 
ଇqେରେନଟ / େଫସବୁକ / ଟି� ଟରେର ପ�ସାର କରୁଛlି, ଦୟାକରି ଆମ 
ପତି� କାର େୱବ୍ସାଇଟର ନଁା (www.aahwaan.com) ଉେଲt ଖ କରିବାକୁ 
ଭୁଲିେବ ନାହf 
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ଆହ� ାନ ଇ-ପତି� କାର ଆu�ଏଡ଼୍ େମାବାଇଲ୍ 
ଆପ୍ ଡାଉନେଲାଡ଼ କରv 

ନିମwେର ଦିଆଯାଇଥିବା ଲି' ଉପେର କିtକ୍ 
କରv, କିjା ଉପେର ଦିଆଯାଇଥିବା କୁ!ଆର୍ 

େକାଡ୍ କୁ <ାନ କରv 

ଧନ!ବାଦ 

http://www.appsgeyser.com/4368717    
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ସ�ାଦକୀୟ     ୧୦ 

ପାଠକୀୟ ମତାମତ   ୧୯ 

 

ଆମ ଗଁା ହାଲଚାଲ   ୨୧ 

ଡା େଜ!ାତି ପ�ସାଦ ପ%ନାୟକ 

ଐତିହାସିକ ନାଟକ   ୨୯ 

अଧ!ାପିକା ରyିତା ପାତ�  

ପଣୂ!ର ନଦୀତୀେର   ୩୪ 

ମଧୁମିତା ମହାlି (ମିତୁ) 

ନିଜ�ନତାର ଦୁଇ ଦଶOୀ   ୪୪ 

ସୁଶାl ପୁେରାହିତ 

अଳିଆ     ୫୧ 

ସୁଲଗwା ମହାlି 

अମୃତସମ େବଲ    ୫୩ 

ପ�ତିଭା ପି�ୟଦଶBନୀ 

ଆଲାମ�     ୫୬ 

ପାରମିତା ମିଶ� 

ସଚୂୀପତ�ସଚୂୀପତ�ସଚୂୀପତ�ସଚୂୀପତ�     
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ମହାବଳୀରୁ େଧଡ଼ିଆ   ୬୦ 

ଡ: କୁଳା{ାର 

ମା’ର ମମତା    ୬୪ 

େଜ!ା|ାରାଣୀ ପuା 

େପ�ମ ବିବାହ    ୬୯ 

ସୁବଳ ମହାପାତ�  

େମା ଆପଣାର ଗଁା    ୭୫ 

ପ�କାଶ ସାହୁ 

ବିEିନw ା*ଳେର ଜଗନw ାଥ  ୭୯ 

ଲି{ରାଜ ପ�ସାଦ ପ%ନାୟକ 

ରଥଯାତ� ା     ୯୧ 

ହିମାଂଶୁ େଶଖର ବାରିକ 

ଆତG ା ନDିେଘାଷ    ୯୩ 

ପ�ତିଭା ପି�ୟଦଶBନୀ 

ମଁୁ      ୯୫ 

ପ�େବାଧ ଚD�  ମୁଦ� ା 

ଆତG ଜା     ୯୮ 

ସ�ାଗତିକା ପି�ୟଦଶBନୀ ଦାଶ 
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ଉIଳର ଲLG ୀ    ୧୦୦ 

ସG }ତିରyନ ପାଣିଗ�ାହୀ 

ଭଲ୍ ଆଉର୍ ଖରାପ   ୧୦୨ 

ଆଶୁେତାଷ େମେହର 

ପୁରୁଷ ପଥର ନୁେହଁ   ୧୦୩ 

ବିନୟ ମହାପାତ�  

ନିଜକୁ ମଁୁ ପାଇଗଲି   ୧୦୬ 

େକୗ?ୁଭ ପuା 

ବଗିଚାର େଗାଲାପ   ୧୦୮ 

ମିନତୀ ପି�ୟଦଶBନୀ 

ଗାOାରୀ ଆଜିର ଜନତା   ୧୧୦  

ନୃସିଂହ ଚରଣ େବେହରା 

ଋତୁ ବଦଳିଯାଏ    ୧୧୨ 

େଦବସିGତା େବେହରା 

अକାଳ ବାQ�କ!    ୧୧୫ 

अନୁପମ େବେହରା 

अସ�E କାନଭାସ    ୧୧୮ 

କାହw ~ଚରଣ ସାହୁ 
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ଜନG  ଓ ମୃତୁ!    ୧୧୯ 

ଦମୟlୀ େଜନା 

ଆହତ ହୃଦୟ    ୧୨୦ 

ପ�ଶାl କୁମାର ନାଥ 

ବିରହିଣୀ     ୧୨୧ 

ତାରା ପ�ସାଦ େଜନା 

ଯୁେଗ ଯୁେଗ ଭୁଲ    ୧୨୩ 

ଶୁଭମ୍ ନାଏକ 

ଈଶ�ର' ଛାଇ    ୧୨୫ 

ଦୀପକ କୁମାର ଷଡ଼{ୀ 

କନ!ା      ୧୨୬ 

ସନାତନ ମହାକୁଡ଼ 

ବିଭାଜନ      ୧୨୭ 

ବରୁଣ କୁମାର ଦାସ 

ମଁୁ ତ କହୁଛି     ୧୨୮ 

ସୁମିତ� ା ରାଉଳ 

ନିଦର ସମୟ    ୧୨୯ 

ନେରଶ କୁମାର େବେହରା 
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ଇUିତ Vଶ�     ୧୩୧ 

ସୁବ� ତ କୁମାର େସନାପତି 

ମାୟା      ୧୩୩ 

ଶ�ୁନାଥ ଦାଶ 

अସମାହିତ     ୧୩୪ 

ଡା ନୀଳମାଧବ କର 

ଦୂରତା     ୧୩୬ 

ଡା ସO!ାରାଣୀ ପାଣିଗ�ାହୀ 

ମନ ରାଇଜ     ୧୩୯ 

କାଳି ଚରଣ ମହାରଣା 

ଏଇ ନୁେହଁ ବା?ବତା   ୧୪୧ 

ଶିବକୁମାର ପuା 

ଫଗୁଣ ଆେସ ଆମ ଗଁାେର  ୧୪୨ 

ବି. ପ�କାଶ ଚD�  ପାତ�  

ପୁ?କ ସମୀLା    ୧୪୫ 

ଶ�ୀମତି ତାନଶ�ୀ ମହାପାତ�  

ପୁ?କ ସମୀLା    ୧୪୮ 

ଲିଲି େଗୗଡ଼ 

ସଚୂନା ଓ ସହାୟତା   ୧୪୯ 
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ଓଡ଼ିଆଗୁରୁ ଓଡ଼ିଆ ବt ଗ୍ ଆu�ଏଡ଼୍ େମାବାଇଲ୍ 
ଆପ୍ ଡାଉନେଲାଡ଼ କରv 

ନିମwେର ଦିଆଯାଇଥିବା ଲି' ଉପେର କିtକ୍ 
କରv, କିjା ଉପେର ଦିଆଯାଇଥିବା କୁ!ଆର୍ 

େକାଡ୍ କୁ <ାନ କରv 

ଧନ!ବାଦ 

http://www.appsgeyser.com/4251312    
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ସ�ାଦକ' େଲଖନୀରୁସ�ାଦକ' େଲଖନୀରୁସ�ାଦକ' େଲଖନୀରୁସ�ାଦକ' େଲଖନୀରୁ    
ନମ<ାର 

 ଆହ� ାନ ଇ-ପତି� କା ପଢୁଥିବା ଏବଂ ଏହାର ପ�ସାର ଦିଗେର 
ସହେଯାଗ କରିବାପାଇଁ ଆେଗଇ ଆସିଥିବା ସମ? ବOୁ'ୁ 
ଯଥାମାନ! ସ�ାନ ଜଣାଇ ଉପ�ାପନ କରୁଛି ଜୁନ୍ ମାସର 
ଆହ� ାନ ଇ-ପତି� କା ଆଶା କରୁଛି ବିଗତ ସମ? ସଂ<ରଣ ପରି 
ଚଳିତ ସଂ<ରଣ ମଧ! ଆପଣ ମାନ'ୁ अେମାଦିତ କରିବ ଚଳିତ 
ସଂ<ରଣେର ଉପ�ାପିତ अେନକ ଗ� ଓ କବିତା ବା?ବିକ 

ମମ�Vଶ�ୀ େହାଇଛି େବାଲି ମେନ ହୁଏ େଯଉଁ ବOୁମାେନ ବh�ମାନ ସୁQା ନିଜ 
�ାରା ଲିଖିତ େକୗଣସି ଗ� ବା କବିତା ଆମ ନିକଟକୁ ପଠାଇନାହାlି େସମାନ'ୁ 
अନୁେରାଧ େସମାେନ ଏେବଠାରୁ େଚ�ା କରv ନି�ୟ ଆପଣମାେନ ସଫଳ 
େହେବ, ଆମ ଭାଷା ସାହିତ!ର ଉନw ତି ଓ ପ�ସାର େହତୁ ଆପଣ' अବଦାନ 
ନି�ୟ ସଫଳ େହବ 

ଭାରତ ପାକି?ାନମଧ!େର ଛକାପ�ାଭାରତ ପାକି?ାନମଧ!େର ଛକାପ�ାଭାରତ ପାକି?ାନମଧ!େର ଛକାପ�ାଭାରତ ପାକି?ାନମଧ!େର ଛକାପ�ା    

 ବିଗତ ଦିନେର ଦLିଣ ଏସିଆର ଏହି ଦୁଇ ପେଡ଼ାଶୀ ରା��ମଧ!େର ଥିବା 
ଶତୃତା ଏକ ନୂତନ ଦିଗl େନଇଛି ଭାରତୀୟ ନାଗରିକ କୁଳଭୂଷଣ ଯାଦବ'ୁ 
ଗିରଫ କରି େସ ଭାରତର ଗୁ�ଚର କହି ତା'ୁ ମୃତୁ!ଦu ଆେଦଶ େଦଇ 
ପାକି?ାନ ଖବରେର ରହିଥିଲା, ଭାରତ ସରକାର ତ� ରିତ ପଦେLପେନଇ ଏହା 
ବିେରାଧେର अlରା�� ୀୟ अଦାଲତେର ମାମଲା ଦାୟର କରିବାପେର ଭାରତ 
ତରଫରୁ ଏହି ମାମଲାକୁ ଉପ�ାପନ କରୁଥିବା ଆଇନଜୀବି' ଯୁ�ିେର अଦାଲତ 
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ସv� େହାଇ ପାକି?ାନକୁ େକୗଣସି ପ�କାର ପଦେLପ େନବାରୁ Lାl ରହିବା 
ପାଇଁ ନିେ �ଶ େଦଇଥିେଲ  

 କିv ସୀମାେର ଏହି େଦଶ ନିଜର କୁନୀତିରୁ Lାl ଆସିବା ପରି ମେନ ହୁଏ 
ନାହf ପ�ତିଦିନ କିଛି କିଛି ଆତ'ବାଦୀ'ୁ େସଇ େଦଶ ଭାରତସୀମା େଡଇଁ 
ଭିତରକୁ ପଠାଇବାକୁ େଚ�ା ଜାରୀ ରଖିଛି अବଶ! ଆେମରିକାର ଟ�� 
ପ�ଶାସନ ପାକି?ାନକୁ ଦିଆଯାଉଥିବା ସହାୟତା ରାଶିକୁ ଋଣ ଭାବେର ଦିଆଯିବ 
େବାଲି େଘାଷଣା କରିବାପେର ପାକି?ାନ ଦୁନିଆ ଆଗେର ନିଜର ସ�ାନ 
ବ*ାଇବାପାଇଁ େଦଶେର କାମ କରୁଥିବା अେନକ ଆତ'ବାଦୀ ସଂଗଠନର 
ବ!ା'ଖାତା ସିଲ୍ କରିଛି ଏହିପରି अେନକ ଥର େହାଇଛି େତଣୁ ପାକି?ାନ 
ଏଥର ବି ଗ�ୀର ଥିବା କଥା ସଠିକ୍ ଭାବେର କହି େହବନାହf ଭାରତର ମୁଖ! 
ଶତ� ~ ପାକି?ାନର ଜମାଦ-ଉଦ୍-ଦାୱାର ପ�ମୁଖ ମସୁଦ୍ ଆଜ୍ ହରକୁ ଗୃହବDୀ କରି 
ରଖିବା ଖବର ମିଳିଛି  

 ଜ�~କାଶGୀରେର କିv अଶାlି ସୃ�ି କରିବାକୁ େକୗଣସି ମସୁଧା ପାକି?ାନ 
ଛାଡ଼ିନାହf ପାକି?ାନର ପ�ତ!L ଏବଂ ପେରାL ପ�େରାଚନାେର ପଡ଼ି अେନକ 
ଯୁବକ ଯୁବତୀ ଆମ ସୁରLାବଳ' ଉପେର ପଥର େଫାପାଡିବା ପରି କାମେର 
ନିଯୁ� େହଉଛlି ସଦ!ପ�ା� ଖବର अନୁଯାୟୀ କାଶGୀର ଘାଟିେର ପୁଣିଥେର 
ଆତ'ବାଦକୁ େପ�ା�ାହନ େଦବାପାଇଁ ହିଜବୁଲ୍ ମୁଜାହି ିନ୍ ସକି�ୟ େହାଇଛି 
ଏହାର େପା�ରବୟ ବୁର୍ ହାନ୍ ୱାନିକୁ ହତ!ା କରାଯିବାପେର କାଶGୀର ଶାl 
ପରିେବଶ େଦଖାଯାଇ ନଥିବା େବେଳ ସଂଗଠନର ନୂଆ କମ�କh�ା' ଫେଟା 
େସାସିଆଲ୍ ମିଡ଼ିଆେର େଦଖାଯାଉଛି ଖୁସିର କଥା େସାସିଆଲ୍ ମିଡ଼ିଆେର 
ପ�ସାରିତ ଫେଟାେର େଦଖାଯାଇଥିବା ବାରଜଣ ଆତ'ବାଦୀ' ମଧ!ରୁ ଆଠ 
ଜଣ'ୁ ଆମ ସୁରLାବଳ ନିହତ କରି ସାରିେଲଣି କାଶGୀର ଶାlି ଆଣିବାପାଇଁ 
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ସମ? ପ�କାର ପ�ୟାସ ଚାଲିଛି, ଆଉ ଆଶା କରାଯାଉଛି ଖୁବ୍ ଶୀଘ� ଏ ଦିଗେର 
େକD�  ସରକାର େକୗଣସି ପଦେLପ େନେବ अବଶ! ଘାଟିେର ଚାଲୁଥିବା 
ହିଂସାକାuକୁ ପ�ତିହତ କରିବାପାଇଁ ସୁରLାବଳ'ୁ ସ�ାଧୀନତା ଦିଆଯାଇଛି େବାଲି 
ସୁରLାମ�ୀ ଶ�ୀ अରୁଣ େଜଟଲି ସଚୂନା େଦଇଛlି 

 ସବୁ ମଧ!େର ଆମ େଦଶର କିଛି ନାଗରିକ ହf ପେରାLେର ଘାଟିେର 
ଚାଲିଥିବା କାଯ�!କଳାପକୁ ସମଥ�ନ ଜଣାଇ ସରକାର' ବିଭିନw  ପଦେLପକୁ ନିDା 
କରିବାକୁ ଭୁଲୁନାହାlି ସୁରLାବଳ' ରବର୍ ବୁେଲଟ୍ ଆଘାତେର अେନକ 
ଯୁବକ ନିଜ ଚLୁ ହରାଇଥିବା କଥା अେନକ ଗଣମାଧ!ମ ବଡ଼ େଜାରେସାରେର 
ପ�ଚାର କରିଥିେଲ ଏବଂ ଏହା�ାରା ମାନବାଧିକାର Lୁ�� େହଉଥିବା କଥା ବି 
କହିଥିେଲ, େସହି ବୁQିଜୀବି'ୁ ଆମର ପ�ଶw, େଯଉଁମାନ'ୁ ନିଜ ଚLୁର ସୁରLା 
ଦରକାର େସମାେନ ରାଜରା?ାକୁ ଓହt ାଇ ସୁରLାବଳ' ଉପେର ପଥର 
େଫାପାଡୁଥିେଲ କାହfକି ? ନିଜ େଦଶ ବିେରାଧେର କାଯ�!କରିବା େଦଶେଦ� ାହ 
ନୁେହଁ କି? େଦଶେଦ� ାହର ଦu ମୃତୁ!ଦu େହବା ଉଚିତ, େକବଳ ଆଖି ନ� 
େହାଇଗେଲ କିଛି େହବନି ଏହି ପ�କାରର କାu କରୁଥିବା ଯୁବକ ମାନ'ୁ ଏହା 
ଶିLା େଦବା अତ!l ଜରୂରୀ  

 ଖୁସିର କଥା ବିଗତ ଦିନେର କାଶGୀର ସୀମା ସୁରLାବଳର ଏକ ନିଯୁ�ି 
ରାଲିେର ସାତଶହରୁ अଧିକ ଯୁବକ ଭାଗ େନଇଥିେଲ ଏହା �ାରା ଯୁବକ ମାେନ 
ମୁଖ!େସ�ାତକୁ େଫରିେବ ଆଉ ପଥର େଫାପାଡ଼ିବା ପରି ଘୃଣ! କାମ କରିେବ 
ନାହf େବାଲି ମେନ ହୁଏ ଆେମ େକବଳ ଆଶା କରିପାରିବା େଯ ସ�ାଧୀନତା 
ପରଠାରୁ ଆର� େହାଇଥିବା କାଶGୀର ସମସ!ାର ତୁରl ସମାଧାନ େହଉ ଏବଂ 
ଘାଟିେର ଶାlିର ବାତାବରଣ ସୃ�ି େହଉ ଭାରତର ସ�ଗ� କୁହାଉଥିବା 
କାଶGୀରର ବh�ମାନ अବ�ା େଦଖିେଲ ଭାରି अସେlାଷ ଲାେଗ 
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େଗାହତ!ା ରାଜନୀତିେଗାହତ!ା ରାଜନୀତିେଗାହତ!ା ରାଜନୀତିେଗାହତ!ା ରାଜନୀତି    

 ବିଗତ ମାସେର ଭାରତର େକD�  ସରକାର ଏକ ନିୟମ ଆଣିଥିେଲ 
ଏହା�ାରା ମାଂସ ପାଇଁ େଗାଧନକୁ ବିକ� ୀ କରାଯିବା ଉପେର କଡ଼ା ପ�ତିବO 
ଲଗାଇ ଦିଆଯାଇଥିଲା ଏହା ଫଳେର अେନକ ନିଜର େରାଜଗାର ଛିନw  େହବ 
କହି ପ�ତିେରାଧ କରୁଥିବା ସମୟେର ଭାରତର ପ�ମୁଖ ରାଜେନୖତିକ ଦଳର କିଛି 
କମ�ୀ ଏହାର ଦୃଢ଼ ବିେରାଧ କରି େକରଳେର ସବ�ସ�~ଖେର ରାଜରା?ା ଉପେର 
ହf ଏକ େଗାହତ!ା କରି ମାଂସକୁ େରାେଷଇ କରି ଖାଇଥିେଲ ଏବଂ ବାqିଥିେଲ 
ଏହାକୁ େଦଖାଶିଖା ମାଡ� ାସ ଆଇ ଆଇ ଟିେର କିଛି ଛାତ�  ମଧ! କେଲଜ 
କ!ା�ସେର ଏକ ବିଫ (େଗାମାଂସ) ପାଟBର ଆେୟାଜନ କରିଥିେଲ େଦଶର 
अେନକ ସହରେର ଏହି ପ�କାରର ବିେରାଧମାନ ଆେୟାଜନ େହାଇଥିବାର ଖବର 
ଗଣମାଧ!ମେର ପ�ସାରିତ େହାଇଥିଲା ଖବର େଯତିକି ଆ�ଯ�! କରିନଥିଲା 
ତା’ଠୁ େଢର ଆଘାତ େଦଇଥିଲା ଜନସାଧାରଣ'ୁ ଏହା େକଉଁ ପ�କାରର ନ!ାୟ 
େବାଲି अେନେକ ପ�ଶw କରିଥିେଲ? ବିେରାଧ କରିବାପାଇଁ ଏକ ପଶୁକୁ 
ସବ�ସ�~ଖେର ହତ!ା କରାଯିବାର ନଜିର ଭାରତୀୟ ଗଣତ�େର େକେବ 
େଦଖିବାକୁ ମିଳିନଥିଲା 

 ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାଟBର ସରକାର େକD�େର ଆସିବା ପେର େଗାହତ!ା 
ବିେରାଧେର अେନକ ସଂଗଠନ ଆେପ ଆେପ ସୃ�ି େହାଇଗେଲ ନିଜକୁ 
େଗାରLକ େବାଲି େବାଲାଉଥିବା ଏହି ସଂଗଠନ ମାେନ େଦଶର ବିଭିନw  �ାନେର 
େଗାହତ!ା ପାଇଁ େହଉଥିବା େଗାଚାଲାଣର େକବଳ ବିେରାଧ କରିେଲ ନାହf, 
େସମାନ' ଆକ�ମଣେର କିଛି େଲାକ ପ�ାଣ ହରାଇବା ପଯ�!l କଥାଗଲା 
େସମାନ' ଦୃଢ଼ ପ�ତିବାଦ ସେh�  अେନକ �ାନେର େଗାହତ!ା ଓ େଗାମାଂସ 
ଭLଣ େହଉଥିବାର ଦୃ�ାl ମିଳିଛି ଉhର ଭାରତର अେନକ �ାନ ଯଥା 
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ଉhର ପ�େଦଶ, ହରିଆଣା, ରାଜ�ାନ, ଆଦି अ*ଳେର େଗାରLକ ମାନ' 
ପ�ାବଲ!େର अେନକ ଦୁଘ�ଟଣା ମାଣ ବି ଘଟିଛି ଏବଂ ଘଟୁଛି ସଚୂନାେଯାଗ! େଯ 
କିଛି ଗଣମାଧ!ମ ଏହା ବି କହୁଛlି େଯ େକD�  ସରକାର ପେରାLେର େସମାନ'ୁ 
ସୁରLା ପ�ଦାନ କରୁଛlି ଯାହା ବି େହଉନା କାହfକି, କିv େଗାମାଂସକୁ େନଇ 
ଏହି ନିମw ଧରଣର ରାଜନୀତି ଉଚିତ ମେନ ହୁଏନାହf 

ବି� େଟନ୍ ଉପେର ଆତ'ବାଦୀ ଆକ�ମଣବି� େଟନ୍ ଉପେର ଆତ'ବାଦୀ ଆକ�ମଣବି� େଟନ୍ ଉପେର ଆତ'ବାଦୀ ଆକ�ମଣବି� େଟନ୍ ଉପେର ଆତ'ବାଦୀ ଆକ�ମଣ    

 ସଦ!ପ�ା� ସମାଚାର अନୁଯାୟୀ ଇଂଲuେର ଆତ'ବାଦୀ ଆକ�ମଣ 
େହାଇଛି ରବିବାରଦିନ ଛୁଟି କାଟୁଥିବା ବି� େଟନ୍ ବାସୀ ହଠାତ୍ ଆକ�ମଣେର 
?� େହାଇ ଯାଇଛlି ରା?ାେର ଗାଡ଼ି ମଡ଼ାଇ अନୁ!ନ େକାଡିଏ ଜଣ'ୁ 
ଗ�ୀରଭାବେର ଆହତ କରିବାପେର ଆକ�ମଣକାରୀ ତିନି ଆତ'ବାଦୀ େଗାଟିଏ 
େରେ?ାରଁାେର ପଶି ନିଜକୁ େବାମା�ାରା ଉଡ଼ାଇେଦବା ଧମକ େଦଇ ବାର ଇ* 
ଲjା ଛୁରୀେର अେନକ େଲାକ' ଗଳା କାଟିେଦବା ସହ ଭୁଷି ହତ!ା କରିଛlି 
ହତ!ା କରୁଥିବା ସମୟେର େସମାେନ “ଦିସ୍ ଇଜ୍ ଫର୍ ଆଲt ା (ଏହା ଆଲt ା' 
ପାଇଁ)” ବାଇଶି ଜଣ ଏହି ଆକ�ମଣେର ପ�ାଣ ହରାଇଥିବା େବେଳ अେନକ ଆହତ 
େହାଇଛlି अବଶ! ଆକ�ମଣ େହବାର ଆଠ ମିନିଟ୍ ଭିତେର େପାଲିସର ତ� ରିତ 
କାଯ�!ାନୁXାନ ଫଳେର ସମ? ଆତତାୟୀ ପ�ାଣ ହରାଇଥିେଲ, କିv ଏହି ଘଟଣା 
ବିଶ�ବ!ାପୀ ଆେଲାଡ଼ନ ସୃ�ି କରିଛି ଏହି ଘଟଣା ପଛେର ଆଇଏସ୍ ସମହୂର 
ହାତ ଥାଇପାେର େବାଲି अନୁମାନ କରାଯାଉଛି 

 ସମଗ� ବିଶ� ଉପେର ବh�ମାନ ଆତ'ବାଦର ଛାୟା ଏହାଫଳେର 
ସବୁଠାରୁ अଧିକ Lତିଗ�? अେନକ େଦଶମାନ' ତାଲିକାର ସ�ମ �ାନେର 
ରହିଛି ଭାରତ ଭାରତପରି ଏକ ବହୁଧମ�ୀୟ ସମାଜେର अଶାlି ବି?ାର 
କରିବାର ମସୁଧା େନଇ ଆତ'ବାଦୀମାେନ ନିଜ ଘୃଣ! କାଯ�!କଳାପ କରୁଛlି 
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ଏହାର ଦୃଢ଼ ବିେରାଧ େହବା ସହିତ ଆତ'ବାଦକୁ େପ�ା�ାହନ େଦଉଥିବା 
ସମାଜ ବା େଦଶକୁ କଡ଼ା ଜବାବ େଦବାକୁ ପଡ଼ିବ 

ସାହିତ!େର ଆତ'ବାଦସାହିତ!େର ଆତ'ବାଦସାହିତ!େର ଆତ'ବାଦସାହିତ!େର ଆତ'ବାଦ    

 ବିଗତ ମାସେର ଏକ अନନ! ଧରଣର ଆତ'ବାଦର ଶୀକାର େହବାକୁ 
ପଡ଼ିଥିଲା ସାହିତ!େର ପୁଣି ସ�ାସବାଦ େକମିତି? କିଛିଦିନ େହବ େଫସବୁକ୍ 
ଓ େସାସିଆଲ୍ ମିଡ଼ିଆେର ନାରୀମାନ'ୁ अପମାନ େଦଉଥିବା କିଛି କୁ�ିତ ଓ 
अଶ�ୀଳ କବିତା ଘନ ଘନ ଭାବେର ପ�ସାରିତ େହବାେର ଲାଗିଥିଲା ବିେଶଷ କରି 
ସାବିତ� ୀ ବ� ତର अନତି ପବୂ�ରୁ ଏହା अଧିକ ପ�ବଳତାର ସହ େହବାେର ଲାଗିଲା 
ସବୁଠାେର େକବଳ ନାରୀମାନ'ୁ अଧମ�ୀ, ଉ�ୃ�ଳିତା, ବ!ଭିଚାରିଣୀ ଆଦି 
ଭାବେର ଦଶ�ାଇ କବିତା ଓ Lୁଦ�  କଥାମାନ ପ�କାଶିତ େହବାେର ଲାଗିଲା 
ଏହାକୁ ବିେରାଧ କରି େଲଖିବା ପେର କିଛି (ନିଜକୁ ନିେଜ େଲଖକ େବାଲି 
କୁହାଉଥିବା) େଲଖକ' େକ� ାଧର ଶୀକାର େହବାକୁ ପଡ଼ିଲା ଯଦିଓ 
େଫସବୁକେର ଏହା ସପLେର अେନକ ବ!�ି ମତ େଦଇଥିେଲ ତଥାପି କିଛି 
କୁ�ିତ ସ�ଭାବର ବ!�ି ଏହାକୁ େନଇ ଯୁ�ି କରିବା ସହିତ ଆମକୁ 
ସବ�ସାଧାରଣେର अପମାନିତ କରିବା ଭଳି ପଦେLପ େନବାରୁ Lାl 
େହାଇନଥିେଲ ଏହାର ଦୃଢ଼ ନିDା କରିବା ସହିତ ସଂପୃ� ବ!�ି' ପ�େତ!କ 
ଆକ�ମଣକୁ ପ�ତିହତ କରିବା ପେର କିଛି ବେୟାେଜ!ାX ବOୁ' ମତାମତକୁ 
ପାେଥୟ କରି େସହି ଯୁ�ିରୁ ନିଜକୁ ଦୂେରଇ ରଖିବାକୁ ବାଧ! େହାଇଥିଲି 

 ନାରୀ ମାଆ, ଆଉ ମାଆର ସ�ାନ ହାନୀ କରୁଥିବା େକୗଣସି କୃତୀକୁ 
ଆେମ େପ�ା�ାହନ େଦବୁନାହf କିjା ପ�କାଶିତ କରିବୁ ନାହf ବିେଶଷ କରି ବାକ୍ 
ଚାତୁରୀ ଓ अଶ�ୀଳ ଇ{ିତ ଥିବା କବିତାକୁ ଆେମ ପ�ତ!Lେର ନିDା କରିବାକୁ 
ପଛାଇବୁ ନାହf 



ଆହ� ାନ ଇ-ପତି� କା 
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 େଶଷେର କହିବାକୁ ଚାହfବୁ, ସାହିତ! ସାଧନା ଏକ ସାରସ�ତ ସାଧନା ଏବଂ 
ଏହା ମାଆ ସରସ�ତୀ' अପାର କରୂଣାରୁ ମିଳିଥାଏ େତଣୁ ଜେଣ ଚାହfେଲ କବି 
ବା େଲଖକ େହାଇପାରିବ ନାହf, ଏଥିପାଇଁ େଦୖବୀ ଆଶୀବ�ାଦର ଆବଶ!କତା 
ରହିଛି କବି ହୁअv ବା େଲଖକ ଆପଣ'ୁ େଧୖଯ�!ବାନ େହବାକୁ େହବ, ନେଚତ 
ଆପଣ'ୁ ପାଠକ ପାଠିକାମାେନ ସ�ାନ େଦେବନାହf େଧୖଯ�!ହରା େହାଇଯିବା 
କିjା ନିଜସ� କୃତି ସବ�େଶ�X େବାଲି କହି ଯୁ�ି କରିବା �ାରା ନିଜସ� ସ�ାନ 
ହାନୀ େହବ ସିନା ପାଠକୀୟ ମତାମତକୁ ସ�ାନ ଦିअv ସମ?'ୁ ସବୁକିଛି 
ଭଲ ଲାଗିବ େବାଲି ମାେନ ନାହf, ହୁଏତ ଆପଣ' କବିତାକୁ ଶେହେର ନେବ 
ଜଣ ପସD କରିପାରlି, କିv େଯଉଁ ଦଶଜଣ अପସD କରlି, େସମାେନ ବି 
େକୗଣସି କାରଣରୁ ହf अପସD କରିଥାlି, େସହି କାରଣକୁ ସ�ାନ ଦିअv  

ଆହ� ାନ ଓଡ଼ିଆ ହ� ାଟସ୍ ଆହ� ାନ ଓଡ଼ିଆ ହ� ାଟସ୍ ଆହ� ାନ ଓଡ଼ିଆ ହ� ାଟସ୍ ଆହ� ାନ ଓଡ଼ିଆ ହ� ାଟସ୍ ଆପ୍ ଗ�~ପ୍ଆପ୍ ଗ�~ପ୍ଆପ୍ ଗ�~ପ୍ଆପ୍ ଗ�~ପ୍    

 ଆହ� ାନ ଓଡ଼ିଆ ପରିବାର ଓ ଆହ� ାନ ଇ-ପତି� କାର େଲଖକ ଓ ସହାୟକ' 
ଏକ େଗାXୀ ହ� ାଟସ୍ ଆପେର ନିମ�ାଣ କରାଯାଇଛି ଚାଳିଶି ଜଣ ସଦସ!'ୁ େନଇ 
ଏହି ଗ�~ପ୍ ବh�ମାନ ପ�ତିଦିନ ସାହିତ! ଚ��ାେର କିଛି ସମୟ େଦଉଥିବା େବେଳ 
ଆଗାମୀ ଦିନେର ଏହାକୁ ବ!ାପକ କରାଯିବାର ବ!ବ�ା େହାଇଛି େକବଳ 
ସାହିତ! ଓ ଭାଷା ସjOିତ େଲଖାକୁ େନଇ ଏହି ଗ�~ପେର ପରିଚ��ା େହଉଥିବା 
େବେଳ ଫେଟା ଓ ଭିଡ଼ିଓ ଆଦିର ପରିେବଷଣକୁ ଦୃଢ଼ଭାବେର ମନା 
କରାଯାଇଛି ସାହିତ!େପ�ମୀ ବOୁ ଶ�ୀ अରବିD ଆଚାଯ�!' ପ�?ାବକୁ ସ�ାଗତ 
କରାଯାଇ ଏହି ଗ�~ପ୍ ନିମ�ାଣ କରାଯାଇଥିବା େବେଳ ଏଥିେର ପ�ଶାl ଭୂୟଁା, 
ସୁଶାl ପୁେରାହିତ, ଦୀପକ ଷଡ଼{ୀ, ଲି{ରାଜ ପ�ସାଦ ପ%ନାୟକ' ସେମତ 
अେନକ ଉ�ାହୀ ସାହିତି!କ ପ�ତିଦିନ ଆମ ଭାଷା ଓ ସାହିତ! ସjOେର ଚ��ା 



ଆହ� ାନ ଇ-ପତି� କା 
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କରୁଛlି ଏହି ଗ�~ପେର େଯାଗ େଦବାପାଇଁ ଆହ� ାନ ପତି� କାର େଶଷ ପୃXା 
େଦଖv 

 ଚଳିତ ବଷ�ର ଏହି ସଂ<ରଣ ଆପଣମାନ'ୁ େଭଟି େଦଉଥିବା େବେଳ 
ଆଗାମୀ ଦିନେର ରଜପବ� ଓ ରଥଯାତ� ା ପାଇଁ ଆପଣମାନ'ୁ अଭିନDନ 
ଜଣାଉଛି 

 ଧନ!ବାଦ 

 ଡା େଜ!ାତି ପ�ସାଦ ପ%ନାୟକ 

 ପ�ତିXାତା - ସ�ାଦକ 



ଆହ� ାନ ଇ-ପତି� କା 

ଏହି ଇ-ପତି� କା ଆହ� ାନ ଓଡ଼ିଆ ପରିବାର �ାରା ସ�ୂ�� ନିଃଶୁ� ବିତରଣ ଉେ ଶ!େର ଡା େଜ!ାତି ପ�ସାଦ ପ%ନାୟକ' �ାରା ପ�କାଶିତ 

�ାଦଶ ବଷ�, ପ*ମ ସଂଖ!ା, ଜୁନ୍ ୨୦୧୭ 

www.aahwaan.comwww.aahwaan.comwww.aahwaan.comwww.aahwaan.com    

19 

http://www.appsgeyser.com/4368717 

ପାଠକୀୟ ମତାମତ 
ପ�ଥେମ ପ�ଣାମ ‘ଆହ� ାନ’ ପରିବାରର ସବୁ ସଦସ! ଆଉ ସଦସ!ାମାନ'ୁ 
ଯଥାେଯାଗ! ସ�ାନ ‘ଆହ� ାନ’ର ପ�Eଦ ଏବଂ ପରିପାଟୀ କ�ମଶଃ ଉ�େକାଟୀର 
େହାଇପାରୁଛି େତେବ ନିୟମିତ ପ�କାଶନ ପ�ତି ନଜର େଦେଲ ଭଲ 
େହାଇପାରlା ଏକଥା ସତ େଯ ଏମିତି ଏକ ଇ-ପତି� କା ସଂପାଦନା ଏବଂ 
ପ�କାଶନ ଖୁବ୍ ସହଜ ନୁେହଁ ସଂେLପେର ମଇ ସଂ<ରଣ ପାଠ କରିବାପେର 
ହୃଦୟ{ମ କରିଲି େଯ ‘ଆହ� ାନ’ର ଚମକ ଏବଂ ଗୁଣଗତ ଉପାଦାନ ଯଥାଥ� 
ରହିଛି 

ଆଗାମୀ ସଂ<ରଣ ପାଇଁ କବିତାେଟ ପଠାଇଲି ବିେବଚନା ସଂପାଦନାମuଳୀ 
ହାତେର ‘ଆହ� ାନ’ର ଶୁଭକାମନା ସହ ରହିଲି 

ଇତି, 

ବରୁଣ କୁମାର ଦାସ 

+======================================+ 

ସଂପାଦକ' ଉhର : ଆପଣ' ମତାମତକୁ ସାଦେର ଗ�ହଣ କରୁଛି ଆହ� ାନର 
ଗୁଣଗତ ଚମକର କାରଣ ଆପଣ' ପରି େଲଖକେଗାXୀ ଏବଂ अଗଣିତ 
ପାଠକପାଠିକା, େଯଉଁମାେନ ମାସ ପେର ମାସ ଏହି ପତି� କାକୁ ଆଦରର ସହ 
ପଢ଼ିବାପାଇଁ ମେନାନିେବଶ କରି ଆସୁଛlି 

ଏକଥା ସତ େଯ ଆହ� ାନର ପ�ତିମାସର ସଂ<ରଣ अେନକ ସମୟେର 
अବେହଳାର ଶୀକାର େହଉଛି ଏହାର କାରଣ ମଧ! अେନକ ସମୟେର ମଁୁ 
ଉେଲt ଖ କରିଛି, ତଥାପି ପୁଣିଥେର ଏଠାେର ଜଣାଇେଦବାକୁ ଉଚିତ ମେନ 
କରୁଛି 

ଆହ� ାନ ଇ-ପତି� କାର ପ�େତ!କ ମାସର ସଂ<ରଣ ପଛେର ଥିବା ସମ? ପରିଶ�ମ 
େକବଳ ମଁୁ ଜେଣ ହf କରୁଛି େଲଖା ସଂଗ�ହ, େସସବୁକୁ ଓଡ଼ିଆ ଟାଇପ୍ କରିବା, 
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ଏହି ଇ-ପତି� କା ଆହ� ାନ ଓଡ଼ିଆ ପରିବାର �ାରା ସ�ୂ�� ନିଃଶୁ� ବିତରଣ ଉେ ଶ!େର ଡା େଜ!ାତି ପ�ସାଦ ପ%ନାୟକ' �ାରା ପ�କାଶିତ 

�ାଦଶ ବଷ�, ପ*ମ ସଂଖ!ା, ଜୁନ୍ ୨୦୧୭ 

www.aahwaan.comwww.aahwaan.comwww.aahwaan.comwww.aahwaan.com    

20 

http://www.appsgeyser.com/4368717 

ପୁଣି ଡିଟିପିେର େସ ସବୁକୁ ସଜାଇବା ସହିତ ପିଡ଼ିଏଫ୍ ତିଆରି କରିବା, େୱବ୍ 
ସାଇଟେର େସ ସବୁକୁ ସାଇତିବା, ଏବଂ ମୁଖ! ପୃXାେର େଦଖାଇବା ଏବଂ 
�ଳବିେଶଷେର ଭୁଲଭଟକା ବାହାରିେଲ ପୁଣିଥେର େସ ସବୁକୁ ମଳୂରୁ ସଠିକ୍ 
କରି କରିବା ଆଦି କାମ ମଁୁ ଜେଣ ହf କରିଥାଏ ଏହି ସବୁ କମ� ଶ�ମସାେପL 
ଏବଂ ସମୟ ଆବଶ!କ କେର େବେଳ େବେଳ େମାର अନ! କମ�ବ!?ତା େହତୁ 
ଏଥି ପାଇଁ ସମୟ େଦଇପାେର ନାହf, େସଥିପାଇଁ ମାସର अେନକ ଦିନ େମାେତ 
अQ�ରାତ� ୀେର ନ େଶାଇ ଏହି କାମ ପାଇଁ ସମୟ େଦବାକୁ ହୁଏ ତଥାପି େବେଳ 
େବେଳ ସ�ା�!ଗତ ସମସ!ା େହଉ अବା अନ! େକୗଣସି अନିବାଯ�! କାରଣ ବଶତଃ 
ଏହା ପ�କାଶିତ େହାଇପାେର ନାହf 

ଏଥିପାଇଁ ମଁୁ ସମ? େଲଖକେଲଖିକା'ୁ अନୁେରାଧ କରିଥିଲି େସମାେନ ନିଜସ� 
େଲଖାକୁ ଓଡ଼ିଆ ୟୁନିେକାଡ଼େର ଟାଇପ୍ କରି ପଠାଇେଲ େମାେତ अ� ପରିଶ�ମ 
କରିବାକୁ ପଡ଼lା, କିv अେନକ ବOୁ'ୁ ଟାଇପ୍ କରିବା ଆେସନି, ଏଥିେର 
େସମାନ' େଦାଷନାହf କିv େସ ସବୁ କାମ କରିବା େବଳକୁ ସମୟ अତିକ� ାl 
େହାଇଯାଏ ଆହ� ାନ େକୗଣସି ବ!ବସାୟିକ ଲାଭ ପାଇଁ ପ�କାଶିତ ହୁଏନାହf, 
େତଣୁ ଏହାର ପ�କାଶନେର େହଉଥିବା ଖ�� ମୁଁ ବ!�ିଗତ ଭାବେର 
ତୁେଲଇଥାଏ େତଣୁ କାହାକୁ अଥ�େଦଇ ଏହି ସବୁ କାମ କରାଇବା ଭଳି ସାହାସ 
ଜୂଟାଇ ପାେରନାହf 

େତେବ ଆଗ अେପLା ବh�ମାନ ଆହ� ାନ अଧିକ ନିୟମିତ ଭାବେର ପ�କାଶିତ 
େହଉଛି ଏବଂ ଆଶା କରୁଛି ଆଗକୁ ମଧ! େହଉଥିବ ଆେମ ସବୁେବେଳ େଚ�ା 
କରିବା େକମିତି ପ�ତିମାସେର ଏହି ପତି� କା ଆମ ପାଠକମାନ'ୁ ମିଳିପାରିବ 

ଆପଣ' ମତାମତ ପାଇଁ ଧନ!ବାଦ 

ଡା େଜ!ାତି ପ�ସାଦ ପ%ନାୟକ 
ପ�ତିXାତା - ପ�କାଶକ - ସଂପାଦକ 
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େମା କୁନା ବାହା େହଇନି 
 ବଂଶୀର ପୁअ କୁନାର ବାହାଘର ଠିକ୍ େହାଇଗଲା 
ପୁ?ପୁରେର ଝିअ ଘର ଦିଆନିଆ କଥା ସବୁ ସରିଲା କାଲି 
ସO!ାେର ଝିअଘରକୁ ଯାଇ ମୁଦି ପିେOଇେଦଇ ଆସିେଲ ଝିअଟା 
େଦଖିବାକୁ କାେଳ ବହୁତ ସୁDରୀ େବାଲି ବଂଶୀ କହୁଥିଲା କୁନା 
େବାଉ କହିଲା, “ଭଲ ଝିअେଟ େହଇଥାଉ ସୁDର ନାତିନାତୁଣୀ ଦି 
ତିନିଟା େଦଇେଦେଲ ଆମ ବୁଢ଼ାବୁଢ଼ୀ ବ*ିଯିବା” ଗଁା କାଜBଘର 
ଦୁଆେର ସଂଧ!ାେର ସବୁ ବସିଥିେଲ, ବଂଶୀ ଏଇ କଥା ସବୁ 
କହିଲା କାଜBଏ କହିେଲ, “ପାେଠାଇ େବାହୁ ଆଣୁଛୁ ନା ନାହf ? 
ତୁ ତ େକେବ <ୁଲ୍ ପିuା ମାଡ଼ିଲୁନି ଆଉ େତା ପୁअ <ୁଲ 
ଯାଇଥାlା କି ନାହf, ତାକୁ ସୁରାଟ୍ ପେଠଇେଦଲୁ अlତଃ 
ପାେଠାଇ େବାହୁେଟ ଆଣିଥିେଲ େସ ତା ପିଲାମାନ'ୁ ଦିପଦ 
ପେଢ଼ଇ ତ ପାରିବ?” ସମେ? ହଁ ଭରିେଲ ସତକଥା ବଂଶୀ 
କହିଲା, “ଆ�ା ଆପେଣ ତ ଜାଣିଛlି, େମା େବାପା େବଳଥାଉ 
ଥାଉ ଚାଲିଗଲା ଘରର ସବୁ ଦାୟିତ�  େମା ଉପେର ଆସିଲା କଣ 
ଆଉ କରିଥାlି? ଇ<ୁଲୁ ଗେଲ ଘର ଚଳିଥାlା କି ଆ�ା? 
େସଇଥିଲାଗି ପାଠପଢ଼ା କଣ େକେବ ଜାଣି ପାରିଲିନି ପୁअକୁ 
ଇ<ୁଲୁେର ନଁା େଲେଖଇଥିଲି, େହେଲ େସ ଚଷାଘର ପିଲା, େକାଉ 
अLରେର ତା ମନ ଲାଗିବ ଫିଦିନ ଆସି ବିଲେର ହଳେଯାତିଲା 
ସିନା ଇ<ୁଲ୍ ଯିବା ନଁା ଧରିଲାନି ମେନ ମେନ ଭାବିଲି, େପଟ 

ଆମ ଗଁା ହାଲଚାଲଆମ ଗଁା ହାଲଚାଲଆମ ଗଁା ହାଲଚାଲଆମ ଗଁା ହାଲଚାଲ    

ଡା େଜ!ାତି ପ�ସାଦ ପ%ନାୟକ 
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େପାଷିବା କଥା, େବାପା େଜେଜବାପା अମଳରୁ ଚାରିଭରଣ ଜମି अଛି, େସତିକିେର 
େପଟ େପାଷିେହବ େବାଲି ଆଉ ମଁୁ ବି କିଛି କହିଲିନି େହେଲ ଆ�ା ସୁରାଟ୍ 
ଯାଉ େବାଲି େମାର ଆଉ ତା ମା’ର ଜମା ଇEା ନଥିଲା ସିଏ ଏକା ଜିଦ୍ କଲା 
ସିQପୁରର ବସl ତାକୁ କହିବୁେଝଇ େନଇଗଲା ଆେମ ଦି ପ�ାଣୀ ମନକୁ 
ବୁେଝଇେଦଲୁ ଯାଉ, ଯୁଆନ୍ େଟାକାଟା ସବୁକଥାେର ଆଡ଼କେଲ ଆମ କଥା ସିଏ 
ଆଉ ଶୁଣିବ କି ? େପଟ େପାଷିବା କଥା ଏଇେଠ ହଉ କି େସଇେଠ? ଦି 
ପଇସା େରାଜଗାର କରୁଛି ଆ�ା ଆପଣମାନ' ଆଶୀବ�ାଦ अଛି େବାଲି ନା” 
 ସବୁ ଧ!ାନେର ଶୁଣୁଥିେଲ ବଳିଆ କହିଲା, “େତା ପୁअ ସୁରାଟ 
ଗଲାେବାଲି ଘର ଆଗଟା ପ�ା ବାେଡ଼ଇେଦଲୁନା ନେହେଲ ତୁ ଚାଷବାସ କରି 
େକେତ େକାଠାଘର କରିଥାv?” ସବୁ େହଁ େହଁ େହଇ ହସୁଥିେଲ କାଜBକହିେଲ, 
“ହଉ, ଯା େହଉ ଆମ ଗଁା ପିଲା ଭଲେର କାମଧDା କରି ଖୁସିେର ରହିେଲ 
ଆେମ ବି ଖୁସି ଚାଲ ସବୁ ଉଠିବା ସଂଜ େଢର୍ େହଲାଣି” ସବୁ ଉଠିଲା 
େବଳକୁ କିଏ ଜେଣ ଡାକିଲା, “ବଂଶୀ ବଡ଼ପା, ଜଳ୍ ଦି ଆ କୁନା ଭାଇ େଫାନ୍ 
କରିଛି” 
 ଆମ ଗଁାେର ଦୁଇଟା େଫାନ୍ େଗାେଟ କାଜBଘେର ଆଉ େଗାେଟ କରଣ 
ଘେର ଗଁା ବାହେର େଯଉଁମାେନ ରହlି େସମାେନ ସବୁ େବଳअେବଳେର 
େଫାନ କରିେଲ କରଣ ଆ�ାଘରକୁ େଫାନ୍ କରlି କରଣ ଆ�ା େଫାନଟାକୁ 
େସଇଥିପାଇଁ ବାହାେର ରଖିେଦଇଛlି ବଂଶୀ କାଜB'ି ଜୁହାର କରିେଦଇ 
ଧାଇଁଲା କୁନା େବାଉ େଫାନ ଧରିଥିଲା ଆଉ କାDୁଥିଲା କୁନାେବାଉର 
ସବୁେବେଳ େସଇ କଥା କୁନାର େଫାନ ଆସିେଲ ଆଗ ବେହ କାDିବ, ଆଉ ତା 
ପେର ଭଲମD କଥା େହବ େଫାନେର ଜେଣଇେଦଲା େଯ ତା ପାଇଁ ଝିअ 
େଦଖା ସରିଲାଣି ମୁଦି ବି ପିେOଇ େଦଇଛି ଶୀଘ� ଆସିେଲ ବାହାଘର କଥା 
ବୁଝିବା କୁନା କାେଳ ଭାରି ବିର� େହାଇଥିଲା ବଂଶୀ େଫାନଧରିଲା େବଳକୁ 
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କୁନା ବିର� େହାଇ ଏଣୁେତଣୁ କହୁଥିଲା ବଂଶୀ କହିଲା, “ହଇେର, ତୁ କଣ 
ଏମିତି କହୁଛୁ? େତା ଭଲ ପାଇଁ ତ ଆେମ ସବୁ କରୁଛୁ” କୁନା କହିଲା, “େମା 
ପାଇଁ କିଛି କରିବା ଦରକାର ନାହf ମଁୁ ବାହା େହବିନି” େଫାନ୍ କାଟିେଦଲା 
ବଂଶୀ ଚିlାେର ବସିପଡ଼ିଲା କୁନାେବାଉର କାD କମ େହଉନଥିଲା କରଣ 
ଆ�ା କଥା ବୁଝି କହିେଲ, େସ ନିେଜ କୁନା ସହ କଥା େହେବ ଆଉ ପଚାରିେବ 
େସ କାହfକି ଏମିତି କହିଲା 
 ଦିନେବଳର ଖୁସିଟା ରାତିେର ଦୁଃଖେର ବଦଳି ଯାଇଥିଲା କୁନାେବାଉ 
ତqିେର ଖାଦ! ଗଳିଲାନି କାDି କାDି େଶାଇଗଲା ବଂଶୀ ଦୁଆର ପାଖେର 
ସअପ ପେକଇ େଶାଇଗଲା ସକାଳୁ ସକାଳୁ ଗଁା ସାରା େସଇ ଏକ କଥାକୁ େନଇ 
ଟୁପୁରୁ ଟାପୁରୁ ଚାଲିଛି କୁନା ବାହାେହବାକୁ ମନା କଲା କାହfକି ? ଗଁା ତୁଠେର 
େସଇ ଚ��ା “ବାହା େହବାକୁ କାହfକି ମନା କଲା?” ବୁଲୁ କହିଲା, “ସିଏ 
ସୁରାଟେର ବାହା େହଇ ଯାଇଥିବ” ବୁଲୁ ଆମ ଗଁାର ଜେଣ ଯୁବକ, अେନକଥର 
ସୁରାଟ ଯାଇଛି େହେଲ ଗଁାେର ବାପା କରିଥିବା େଦାକାନ କଥା ବୁଝୁଛି 
ଟ'ାପଇସା ଆଣିବା ପାଇଁ େସ ସୁରାଟ୍ ଯାଏ ଆେସ େସ କହୁଥିଲା, “ବୁଝିଲ, 
ସୁରାଟ ଝିअ େଦଖିବାକୁ େବଶୀ େଗାରୀ ଆଉ ସୁDରୀ ଆମ ଇଆଡ଼ର ଭଳିଆ 
ସି{ାଣୀନାକି ନାହf କୁନା େସଇଠି କାହାକୁ ବାହା େହଇଯାଇଥିବ ନି�ୟ” 
ହରିଆ କହିଲା, “ବାହା େହେଲ କହିେଦଉନି ଏେତ ନାଟହାଟ ତ େହବାକୁ 
ହବନି ନା ତା ବାପାେବାଉ ତା ପାଇଁ େକେତ କଣ କରିେଲ, େସ ଯାଇ 
ସୁରାଟେର ବସି अଏସ୍ କରୁଛି ଛି ଛି...” ଗଁା ତୁଠର କଥାଟା କିଛି ସମୟପେର 
ଗଁା ବସ�ାuେର ପହ*ିଗଲା େସେତେବଳକୁ ସମେ? ଉଣାअଧିେକ 
ଜାଣିଗେଲଣି େଯ କୁନା ବାହା େହଇଯାଇଛି କଥାେର अଛି ତୁuବାଇଦ ସହସ� 
େକାଶ ଗଁା ବସ�ାuରୁ କଥାଟା େକଜାଣି େକମିତି ପୁ?ୁପୁର ପହ*ିଗଲା  
 ସଂଜ ନ େହଉଣୁ, ପୁ?ପୁର ଝିअଘର େଲାକ ଆସି ବଂଶୀଘେର ହାଜର 
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ବଡ଼େଜାରେର ପାଟିତୁu େହଉଥିଲା अଧା ଗଁା େଲାକ ଆସି ବଂଶୀଘର ଆଗେର 
ହାଜର େହାଇଥିେଲ ଝିअଘର େଲାେକ ପାଟିତୁu କରୁଥିେଲ “ତମ ପୁअ ଯଦି 
ସୁରାଟେର ବାହା େହଇଯାଇଥିଲା ତେମ ଆମ ଝିअକୁ ମୁଦି ପିେOଇବାକୁ ଆସିଥିଲ 
େକମିତି ? ଗଁାେର ଭଦ� େଲାକି େଦଖାଇବା ପାଇଁ ଆମ ଝିअର ଜୀବନଟା ମାଟି 
କରିେଦଇଥାl ତେମ?” ଘର ବାହେର ଥିବା େଲାକମାେନ ଛିଛାକର କରୁଥିେଲ 
ହରିଆ କହିଲା, “କୁନାଟା ଏମିତି କରିବ େବାଲି ଆେମ ସ�ପwେର େହେଲ 
ଭାବିନଥିଲୁ ବାପାଟାର ଇ�ତ ଚାଲିଗଲା ଛି ଏମିତିକା ପୁअ ଥିେଲ େକେତ 
ନଥିେଲ େକେତ” ପ�ାୟ ଉଣାअଧିେକ ସମେ? େସଇ ଏକା କଥାକୁ 
ଧରିବସିଥିେଲ ଘର ମଝି अଗଣାେର ବଂଶୀ अପରାଧିପରି ବସିଥିଲା, କୁନାେବାଉ 
କାନିଜାକିେଦଇ ସୁଁ ସୁଁ େହଇ କାDୁଥିଲା େସ ଯା େହଉ, କିଛି ସମୟର 
ହାଟତାମସା ପେର ଝିअଘର େଲାେକ ପିେOଇଥିବା ମୁଦି େଫେରଇେଦଇ 
ଚାଲିଗେଲ ଘେର ନିରବତା ବ!ାପିଗଲା ବାହାେର ଥିବା େଲାକମାେନ ମଧ! 
ନିଜ ନିଜ ଘରକୁ ଚାଲିଗେଲ 
 ଦୁଇ ଦିନ େହଇଗଲାଣି ଘେର ଖିଆପିଆ ନାହf କୁନାେବାଉ େଶଯ 
ଛାଡୁନି କାDିକାDି ମୁହଁଟା ଫୁଲିଗଲାଣି ବଂଶୀ ବିଲକୁ ଯିବ େବାଲି 
ବାହାରୁଥିଲା, େହେଲ େଲାକଲାଜେର ଯାଇପାରିଲା ନାହf ଦିପହର େବଳକୁ 
ସାହାସ ସ*ି େସ କରଣ ଆ�ା' ଘେର ଯାଇ ପହ*ିଲା ଆଉ ସବୁକଥା କହିଲା 
अେନକ େଲାକ ଆ�ା' ଦୁଆେର ବସିଛlି ସବୁଦିନ ଦିପହର େବଳକୁ କରଣ 
ଆ�ା ଖାଇେଦବାପେର ବସି ଏମିତି େବୖଠକ କରlି ଗଁାର ଆଉ ସବୁ 
େଲାକ'ର ଭଲମD ବୁଝlି କରଣ ଆ�ା ଟିେକ ଚିlାକରି କହିେଲ, “ଆEା 
କୁନା ବାହା େହଲା େକେବ ? ଆଉ କାହାକୁ ?” ବଂଶୀ ମୁu ଉେଠଇ ଚାହfଲା 
ଆଉ କହିଲା, “େସ କଥା ତ ଆେମ ଜାଣିନୁ େଲାେକ ଯାହା କହୁଛlି ବୁଲୁ 
କହୁଥିଲା େବାଲି କହୁଥିେଲ” କରଣ ଆ�ା କହିେଲ, “ଓେହା, ବୁଲୁ କହିେଦଲା 
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େବାଲି ସବୁ ମାନିେନେଲ? କାଲିକୁ ବୁଲୁ କହିବ ସୁରାଟେର ପା*େଗାଡ଼ିଆ ହାତୀ 
अଛି େବାଇେଲ ବି ସବୁ ମାନିେନେବ ନା କଣ ?” ସବୁ େଫଁ କିନା ହସିେଦେଲ 
କରଣ ଆ�ା କହିେଲ, “ହସୁଛ କଣ? ତେମ ସବୁ େଦାଷୀ ବୁଝିଲ କିଛି ନ ଜାଣି 
ସବୁ େଦାଷ ଲଦି େଦଲ ବଂଶୀ ଉପେର? କାହf ଗଲ ଡାକି ଆଣିବ େସ ବୁଲୁକୁ” 
ଜେଣ କିଏ ଉଠି ଧାଇଁଗଲା କିଛି ସମୟପେର ବୁଲୁ ଆସି ପହ*ିଲା କରଣ 
ଆ�ା ବୁଲୁକୁ େଦଖି କହିେଲ, “ହଇେର କୁନା ବାହାଘରେର େଭାଜି କରିଥିଲା ? 
କଣ କଣ ସବୁ କରିଥିଲା କହିଲୁ?” ବୁଲୁ ଥତମତ େହଇ କହିଲା, “ମଁୁ େକମିତି 
ଜାଣିବି ? ମଁୁ କଣ ଥିଲି କି ?”  
 - ଓହ୍ ତୁ ନଥିଲୁ େଯେତେବେଳ ଜାଣିଲୁ େକମିତି େଯ କୁନା ବାହା 
େହଇଛି ? 
 - ମଁୁ େକେତେବେଳ କହିଲି କୁନା ବାହା େହଇଛି ? 
 ସମେ? ମୁହଁ େଫେରଇ ବୁଲୁକୁ ଚାହf କହିେଲ, ତୁଠେର କହୁନଥିଲୁ 
 - ତୁଠେର ତ ମୁଁ ଏତିକି କହିଥିଲି େଯ ସୁରାଟେର ଝିअ ସୁDର, କୁନା କାେଳ 
େସଇଠି ବାହା େହଇପଡ଼ିଥିବ େବାଲି ସତେର େହଇଯାଇଛି େବାଲି ମଁୁ କହିନି 
ତ? 
 କରଣ ଆ�ା ବୁଲୁକୁ କଡ଼ମଡ଼ କରି ଚାହf କହିେଲ, “ତୁ ଆଉ େତା ଗପ 
ପାଇଁ ବଂଶୀଘେର ଆଜି ତା ମୁu ନଇଁଗଲା ବୁଝିଲୁ? ଛି ଛି... େକେତ ପାଠ 
ପଢ଼ିେଲ କଣ େହବ? ମୁuେର ବୁQିଟିେକ ତ ନାଇଁ େଯଉଁ ଜିନିଷଟା ଜାଣିନ, 
େସଇ ବିଷୟେର ଏେତ ଚ��ା କରିବା କଣ ଦରକାର ଥିଲା ? େତା କଥା ପାଇଁ 
ଆଜି ଆମ ପୁରା ଗଁାର ମୁu ନଇଁଗଲା” ସବୁ ନିରବେର ଶୁଣୁଥିେଲ, ବୁଲୁ ଆଉ 
କିଛି କହିଥାlା କି କଣ ତା ବାପା ଆସି ପଛେର ଗଳାେର ଧକା େଦଇ କହିଲା, “ତୁ 
ଏମିତି କାମ େକମିତି କରିପାରିଲୁ ? ଆଉ ଏଇଠି ଠିଆ େହଇ ଆ�ାକୁ ଜବାବ୍ 
େଦଉଛୁ?” ବୁଲୁ ଚୁପ୍ େହାଇଗଲା କରଣ ଆ�ା କହିେଲ, “ଶୁଣ ବଂଶୀ, 
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େଯେତେବଳ ଯାଏଁ କୁନା ନିେଜ କିଛି କହିନି େସେତେବଳ ଯାଏଁ ୟା ତା କଥାେର 
ମୁu ପୁେରଇବୁନି” ବଂଶୀ କହିଲା, “ଆ�ା, େସ ତ ମନା କରିେଦଲା େସଦିନ 
ତା େବାଉ େସ ଦିନଠୁ କିଛି ଖାଇନି ପିଇନି, ଘେର େରାଗୀଣା ଭଳି ପଡ଼ିଛି” 
 କରଣ ଆ�ା କିଛି ଚିlାକଲା ପେର କହିେଲ, “ହଇେର ବୁଲୁ ଆମ ଗଁା 
ପିଲାମାେନ େଯଉଁଠି ରହୁଛlି େସ ଜାଗାେର େଫାନ अଛି କି ? େକମିତି 
େସମାନ' ସହ କଥା େହଇେହବ?” ବୁଲୁ ପେକଟରୁ ଖାତା କାଢ଼ି େସଥିରୁ ନjର 
ବାହାର କରିେଦଲା ସବୁ େଲାକ େସମିତି ବସିଥିଲା େବେଳ କରଣ ଆ�ା େଫାନ 
କରିେଲ ବଂଶୀର ହୃଦVDନ ବଢ଼ି ଯାଇଥିଲା କରଣ ଆ�ା କିଛି ସମୟ କଥା 
େହବାପେର େଫାନ ରଖିେଲ ଆଉ କହିେଲ, “କୁନା ଏେବ କ�ାନୀ ଯାଇଛି 
ରାତିେର େଫରିେଲ େଫାନ କରିବ, େସେତେବେଳ ସବୁକଥା ସଫା ସଫା 
ବୁଝିେଦବା” 
 େସଦିନ ବଂଶୀ ଆଉ କୁନାେବାଉ କରଣଘର ଦୁଆେର ବସିରହିେଲ ସଂଜ 
ଯାଇ ରାତିେହଲା, େଗାେଟ ପେର େଗାେଟ େଫାନ୍ ଆସୁଥିଲା େହେଲ କୁନାର 
େଫାନ୍ ଆସିନଥିଲା କରଣ ଆ�ା ମଧ! ବସିଛlି ଆଉ ଗଁାର अେନକ େଲାକ 
କଥା ପଡ଼ିଛି, ଯଦି କୁନା ବାହା େହଇଯାଇଥିବ କଣ କରାଯିବ? କରଣ ଆ�ା 
କହିେଲ, “ବାହା େହଇଥିେଲ େବାହୁକୁ ଘରକୁ ଆଣିବ ପୁअ ଇEାେର ବାହା 
େହଇଥିେଲ ଆଉ କଣ କରିବ ? ମନା କରିେଲ େସ ଆଉ ଘରକୁ ଆସିବକି ?” 
କୁନାେବାଉ ଏ ସବୁ ଶୁଣି ସୁଁ ସୁଁ େହାଇ କାDୁଥିଲା ବଂଶୀ ଆଖିରୁ ଲୁହ 
ଝରିଗଲା ପ�ାଥ�ନା କରୁଥିଲା, “େହ ଭଗବାେନ େହ ଜଗନw ାେଥ େମା ପୁअ 
େସମିତି କିଛି ନ କରିଥାଉ” କିଏ ଜେଣ କହିଲା ପାଖ ଗଁାର ପୁର?ମ 
(ପୁରୁେଷାhମ) ସୁରାଟେର ବାହା େହଇଗଲା ଆଉ ଘରକୁ େଫରିଲାନି େସ 
େଲାକ କାେଳ ମ�କରିେଦେଲ ନିଜ ଗଁାଘର ସବୁ ଭୁଲି ସୁରାଟେର ରହିଗଲା 
କରଣ ଆ�ା କହିେଲ, “େହ, େସ ସବୁ ବାେଜ କଥା ପୁରୁେଷାhମ ବାହା 
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େହବେବାଲି ଘେର କହିଥିଲା ତା ବାପା ମନା କରିଲା ମଁୁ ବୁେଝଇଥିଲି, େହେଲ 
େସ ଶୁଣିଲାନି ପୁअ ଆଉ କଣ କରିଥାlା ବାପା ସିଧା ମନା କରିେଦଲା ତାକୁ 
ପୁअ େବାଲି ମାନିବାକୁ, େସଇଥିପାଇଁ େସ ସୁରାଟେର ରହିଲା” ପଛେର 
ବସିଥିଲା ବୁଲୁ କହୁଥିଲା, “ଗଲାଥର ଯାଇଥିଲି େଯ ତା ବାପାପାଇଁ ଦଶହଜାର 
ଟ'ା େଦଇଥିଲା ତା ବାପା େନଲାନି ମନା କରିେଦଲା” ସମେ? କୁହାକୁହି 
େହଉଥିେଲ, “ବାପାମା କଥା ଶୁଣିଲାନି, ତା ଟ'ା ଆଉ େକମିତି େନଇଥାlା?” 
େଲାକମାନ' କଥାବାh�ା ଭିତେର େଫାନ ବାଜିଉଠିଲା କରଣ ଆ�ା େଫାନ 
ଉେଠଇେଲ ଆଉ ଜେଣଇେଦେଲ େଯ କୁନା େଫାନ କରିଛି ବଂଶୀ ବ!ାକୁଳ 
େହଇ ଉଠୁଥିଲା େଫାନ ଧରି ପୁअକୁ ପଚାରିବ େବାଲି େହେଲ କରଣ ଆ�ା 
ମନା କରିେଦେଲ ଆଉ ନିେଜ କଥା େହେଲ 
 “କୁନା, ଖାଇ ସାରିଲୁଣି?.....  ଆଉ ସବୁ ଭଲ ନା େସଇଠି?.... ଗଁା ଆେଡ଼ 
େକେବ ଆସୁଛୁ ?..... ଇେୟ ଆମ ଗଁା ବୁଲୁ କହୁଥିଲା ତୁ କାେଳ ସୁରାଟେର ବାହା 
େହଇଯାଇଛୁ ? ସତେର କିେର? ... ନାଇଁ ଯଦି ବାହା େହଇଯାଇଛୁ େବାଇେଲ 
କହ, େତା ବାପା ମା'ୁ ମଁୁ ବୁେଝଇେଦବି େତା ଭବିଷ! କଥା ତୁ ଚିlା କରିବୁ 
େତା ମୁuକୁ ହାତ ପାଇଲାଣି..... ନାଇଁ ତୁ େସଦିନ ବାହା େହବାପାଇଁ ମନା 
କରିେଦଲୁ ତ ସବୁ କଥା ହଉଛlି, ତୁ କାେଳ ସୁରାଟେର ବାହା େହଇ ଯାଇଛୁ 
େବାଲି......ହଉ େନ େତା େବାଉ ସା{େର ଦିପଦ କଥା େହଇଯା” କରଣ 
ଆ�ା କଥା ସରିବାପେର େଫାନଟା କୁନା େବାଉ ଆଡ଼କୁ ବେଢ଼ଇେଦେଲ 
 ବଂଶୀର ପାଦଦିଟା େସେତେବଳକୁ ଥରୁଥିଲା େସ ବୁଝିପାରୁନଥିଲା କଣ 
େହଉଛି କୁନା େବାଉ େଫାନ ଧରିଥିଲା ସତ େହେଲ କିଛି କହୁନଥିଲା 
ଲାଗୁଥିଲା କୁନା ହf କଣ ସବୁ କହୁଥିଲା କୁନାେବାଉର ଆଖିରୁ ଧାର ଧାର ଲୁହ 
େବାହି ଯାଉଥିଲା ସବୁ େଲାକମାେନ ଆଁ କରି ଚାହfଛlି କିଏ କଣ କଣ ସବୁ 
ଭାବୁଛlି ସବୁ ଗୁଣୁଗୁଣୁ ହଉଛlି, “କୁନା ସୁରାଟରୁ େଗାରୀ େବାହୁ ଆଣିବ 
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ଆମ ଗଁାର ପ�ଥମ ପୁର?ମକୁ ତା ଗଁାେର ସିନା ମନା, େହେଲ ଆମ ଗଁାେର 
ବଂଶୀକକା ପୁअକୁ ମନା କରିବନି ” ହରିଆ କହୁଥିଲା, “େଭାଜି ହବ ନା ନାଇଁ? 
ଯଦି ସିଏ ସତେର େବାହୁ ଧରି ଆସିଲା, ତା େହେଲ ଆମ ଗଁାେର ଆଉଥେର 
ବାହାଘର କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ ଆମ ଗଁା ଭଳିଆ ବାହାଘର ନେହେଲ ଆେମ 
ମାନିବୁନି ଖାସି ମାଂସ େଭାଜି ନ େଦେଲ ଜମା ଚଳିବନି” ସବୁ ଏଣୁେତଣୁ 
ଗୁଣୁଗୁଣୁ େହଉଥିେଲ, କରଣ ଆ�ା ମୁରୁକି ମୁରୁକି ହସୁଥିେଲ କୁନାେବାଉ 
େଫାନଟାକୁ କରଣ ଆ�ା' ହାତକୁ ବେଢ଼ଇେଦଲା ସବୁ ପୁଣିଥେର ନିରବ 
େହାଇଗେଲ ବଂଶୀ କିଛି ବୁଝିପାରୁନଥିଲା କୁନାେବାଉର ଆଖିରୁ ଲୁହ ଧାର 
ବହୁଥିଲା କରଣ ଆ�ା େଫାନ ଧରି ଖାଲି ଏତିକି କହିେଲ, “ହଉ ଯାହା ତ 
େହଲାଣି େହଲାଣି, ତୁ ଏେବ ଗଁାକୁ ଶୀଘ� ଆ େତା ବାପାେବାଉ अବ�ା େଦଖିେଲ 
ଜାଣିବୁ କଣ େହଇଛି ଟ'ା अଜBବାକୁ ଜୀବନ ପଡ଼ିଛି, ବାପାେବାଉ କଥା ଆଗ 
ବୁଝୁ” କରଣ ଆ�ା େଫାନ େଥାଇେଦେଲ 
 ବଂଶୀର ବୁଝିବାକୁ ଆଉ ନଥିଲା େଯ କୁନା ବାହା େହଇଯାଇଛି ମନକୁ 
ମନ ବୁେଝଇେଦଲା, “ହଉ, ପୁअତ େମାର ତା’କୁ ଯାହା ଇEା େହଲା କରୁ ସିଏ 
ଜୀବନ ସାରା ରହିବ ତା ସାଥିେର ଆେମ େକେତଦିନ ଆଉ ରହିବୁ?”  
 ପଛରୁ ହରିଆ କହିଲା, “େହେଲ ଆ�ା, ବଂଶୀକକା ଏେବ କଣ କରିବ?”  
 କରଣ ଆ�ା ହସିେଦଇ କହିେଲ, “କୁନା ପାଇଁ େବାହୁ େଖାଜିବ” ବଂଶୀର 
ମୁହଁେର ସଯୂ�! ଉଦୟ େହବାଭଳି ଖୁସି େଦଖାଗଲା ମେନମେନ ଜଗନw ାଥ'ୁ 
େକାଟି ଜୁହାର କରୁଥିଲା େମା କୁନା ବାହା େହଇନି େମା କୁନା ବାହା େହଇନି 
କହି ଖୁସିେର କାDି ପକାଇଥିଲା 

ବୀମା ନଗର, ଦି� ତୀୟ ଗଳି 
ବ�ହG ପୁର, ୭୬୦୦୧୦, ଓଡ଼ିଶା 
ଦୂରଭାଷ : ୯୦୪୦୯୮୫୪୬୩ 

ଇେମଲ୍ - aahwaan@gmail.com 
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 ଇତିହାସ ଓ ସାହିତ! ଏକା କଥା ନୁେହଁ ଇତିହାସ 
ସାହିତ!େର �ାନ ପାଏ ମାତ�  ସାହିତ! ଇତିହାସେର �ାନ ପାଏ 
ନାହf ଇତିହାସର କ'ାଳ ଉପେର କ�ନାର ର�ମାଂସ େଦଇ 
ସୃ�ିହୁଏ ସାହିତ! ରୂପକ ମାନସ ସlାନ ଇତିହାସ ଓ ସାହିତ! 
ଉଭେୟ ମାନବ ଜାତିର କଲ!ାଣ କରିଥାlି ସାହିତ!ର େଶୖଳୀ 
ମଧ!େର ଇତିହାସର ନବଜନG  ଘେଟ ଇତିହାସ େଯେତେବେଳ 
ସାହିତ!େର �ାନପାଏ େସେତେବେଳ अଧିକ ରସାତG କ 
େହାଇଉେଠ କାରଣ ସାହିତ!େର ଥାଏ ବିଭିନw  ରସର 
ମାୟାଜାଲ େତଣୁ ପାଠକ ସାହିତ! ମାଧ!ମେର ଇତିହାସକୁ 
ଜାଣିବାେର ଖୁବ୍ ଆଗ�ହୀ େହାଇଥାlି ଏହି ସାହିତ!ର ବିଶି� 
अ{ େହଉଛି ନାଟକ ଦଶ�କ ସ�~ଖେର ର{ମ*େର अଭିନୟ 
ଉପେଯାଗୀ େହାଇପାରିେଲ ନାଟକ ରଚନା ସଫଳ ହୁଏ 

 ଇତିହାସ ଓ ଐତିହାସିକ ନାଟକ େଗାଟିଏ କଥା ନୁେହଁ 
ଇତିହାସ अତୀତେର ଘଟି ଯାଇଥିବା ସତ! ଘଟଣାବଳୀକି ରଚିତ 
େହାଇଥିବା େବେଳ ଐତିହାସିକ ନାଟକ ସତ! ଓ କ�ନାର 
ସମିGଶ�ଣେର ରଚିତ କଥାବ?ୁ େହାଇଥାଏ ମାତ�  ଇତିହାସେର 
କ�ନାର �ାନ ନଥାଏ ଐତିହାସିକ ନାଟକ ସବୁେବେଳ अତୀତ, 
ବh�ମାନ ଓ ଭବିଷ!ତର ବାh�ାବହ ଇତିହାସେର େବୖ�ାନିକ 
अନୁଶୀଳନର ଆବଶ!କତା ଥିବା େବେଳ ଐତିହାସିକ ନାଟକେର 

ଐତିହାସିକ ନାଟକଐତିହାସିକ ନାଟକଐତିହାସିକ ନାଟକଐତିହାସିକ ନାଟକ    

ରyିତା ପାତ�  
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ମାନବିକ ଆେବଦନାକୁ ଗୁରୁତ�  ଦିଆଯାଇଥାଏ ଇତିହାସକୁ େନଇ ନାଟକ 
ରଚନା େହାଇପାେର ମାତ�  ଐତିହାସିକ ନାଟକକୁ େନଇ ଇତିହାସ ରଚିତ 
େହାଇପାେରନାହf ଇତିହାସର ଶୁ� ଚରିତ�  ମଧ!େର ନାଟ!କାର ଜୀବନ 
ସଂଚାର କେର 

 ଇତିହାସ ଓ ଐତିହାସିକ ନାଟକ ପରVର ବିେରାଧୀ ଇତିହାସ 
ସତ!ତାର ସ�Eତା ରLାକେର ମାତ�  ଐତିହାସିକ ନାଟକ ସାହିତି!କ କ�ନାର 
ଖାପ ମିଶାଇବାକୁ େଚ�ା କେର ଇତିହାସ अତୀତର ଘଟଣାକୁ ବ!�କେର ମାତ�  
ଐତିହାସିକ ନାଟକ अତୀତର ଘଟଣାକୁ ଉପଲବ୍ ଧି କରାଇଦିଏ ଇତିହାସ 
ଘଟଣା ସହିତ କ�ନାର ସଂେଯାଗ କରି ନାଟ!କାର ଐତିହାସିକ ନାଟକକୁ 
ବା?ବମୁଖ କରାଇଥାଏ ଇତିହାସର ଘଟଣା ପ�ବାହକୁ ଯଥା ସ�ବ ପରିବh�ନ 
ରଖିେଲ ଐତିହାସିକ ନାଟକ ରଚନା ସଫଳ ହୁଏ େତଣୁ ଐତିହାସିକ ନାଟକ 
ରଚନା କଲାେବେଳ ନାଟ!କାର'ୁ अେନକ अସୁବିଧା ଓ ସାବଧାନତା अବଲjନ 
କରିବାକୁ ପଡ଼ିଥାଏ ଇତିହାସର ମୃତ अତୀତ ନାଟକେର ପାଏ ଜୀବନ!ାସ 
ଐତିହାସିକ ନାଟକେର, ବିଷୟବ?ୁର ସଂେଯାଜନା, ଚରିତ�  ଚିତ� ଣ, ସଂଳାପ 
ସଂେଯାଜନା ଓ ମ* ସ�ାେର ବା?ବତା ସୃ�ି କରାଯାଇଥାଏ ଫଳେର 
ଦଶ�କ'ୁ ପ�ତୀତ ହୁଏ େଯ େସମାେନ ଯାହା େଦଖୁଛlି ସବୁ ସତ େଦଖୁଛlି 

 ଐତିହାସିକ ନାଟକ ଏକ େରାମା*କର अଧ!ାୟ େଯତିକି େରାମା*ିତ 
େସତିକି େକୗତୁହଳପ�ଦ �ାନ ସା{କୁ ଆନDଦାନ ଐତିହାସିକ ନାଟକର ମଳୂ 
ଲL! ଦଶ�କ अତୀତ ସ�କ�େର �ାନ अଜ�ନ କରିବା ସେ{ ସେ{ ଆନDିତ 
ହୁअlି ଇତିହାସର ବୀରତ� ପ�ୂ� କାହାଣୀ ଦଶ�କ ଓ ପାଠକ'ୁ ବହୁ ଭାବେର 
ପ�ଭାବିତ କେର ଦଶ�କ ଜାଣିଥାଏ େଯ େସ ଯାହା େଦଖୁଛି ତାହା अତୀତେର 
ଘଟିଯାଇଥିବା ଘଟଣା ବା?ବ ଜଗତ ଓ अତୀତେର ଘଟିଯାଇଥିବା ଘଟଣା 
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ସହିତ େସ ତୁଳନା କରିବେସ ପ�େତ!କ ଚରିତ� କୁ େସ ବh�ମାନର ଚରିତ�  
ମଧ!େର େଦେଖ ଫଳେର ଭିନw  ଭିନw  अଭି�ତା ଲାଭ କେର େସହି अଭି�ତା 
ତା ମନେର ସୃ�ିକେର ବh�ମାନ ସମସ!ାର ସମାଧାନର ରା?ା 

 ଐତିହାସିକ ନାଟକ ଇତିହାସର ଘଟଣାକୁ େନଇ ସୃ� େହାଇଥିବାରୁ 
କଥାବ?ୁେର ମଧ! ଇତିହାସର ସତ!ତା ରହିଥାଏ ତଥ!ଗତ ସତ!ତା ସା{କୁ 
ବିଷୟବ?ୁଗତ ଐକ! ପ�ତି ଦୃ�ି େଦବାକୁ ପଡ଼ିଥାଏ ପରିେବଶ ସୃ�ି, ମ*ସ�ା 
ଓ ସମୟର ବ!ବଧାନକୁ ଲL!କରି ନାଟ!କାର ଐତିହାସିକ କଥାବ?ୁକୁ ଆେଗଇ 
େନଇଥାଏ ଇତିହାସର ରାଜେନୖତିକ ଘଟଣା ଦୁଘ�ଟଣା ସା{କୁ ଯୁQ-ସ�କ�, 
ଜୟ-ପରାଜୟ, ଉତ୍ ଥାନ-ପତନ, ହତ!ା, ମୃତୁ!ଦu, ବିଶ�ାସଘାତକତା ଆଦି 
अେନକ ଗୁରୁତ� ପ�ୂ�  अଧ!ାୟ ଜଡ଼ିତ େହାଇଥାଏ ଏହି ସମ? ଘଟଣାକୁ ଜୀବl 
ରୂପ େଦଇଥାଏ ଐତିହାସିକ ନାଟକ େରାମା*କର ପରିେବଶ ମଧ!େର �D ଓ 
ଉI�ା ତୀବ�ତର େହାଇଥାଏ େଯେତ ପରିମାଣେର ଘଟଣାଟି େରାମା*ିତ 
େହାଇଉେଠ େସେତ ପରିମାଣେର ଉI�ା ସୃ�ି ହୁଏ ଜଟିଳ �D ସୃ�ି କରିବା 
ଐତିହାସିକ ନାଟକର ଏକ अନନ! େବୖଶିX! େତଣୁ ଦଶ�କଟି ପ�ଭାବିତ 
େହବାପାଇଁ ଯେଥ� ପରିେବଶ ଐତିହାସିକ ନାଟକେର ଥାଏ 

 ଐତିହାସିକ ନାଟକର ଚରିତ�  ଚିତ� ଣ ସମୟେର ନାଟ!କାର'ୁ େକେତକ 
ରୁଚିପ�ତି ଦୃ�ି େଦବାକୁ େହାଇଥାଏ ପ�ଥମତଃ ଐତିହାସିକ ନାଟକେର ମୁଖ! 
ଚରିତ�  ଗୁଡ଼ିକ ଇତିହାସରୁ ଆସିଥିବା ଆବଶ!କ ମୁଖ! ଚରିତ� କୁ ଗତିଶୀଳ 
କରିବାପାଇଁ କା�ନିକ ଚରିତ� ର ସହେଯାଗ କରାଯାଇଥାଏ ଏହି କା�ନିକ 
ଚରିତ�  ବିଷୟ ଉପେଯାଗୀ େହବା ଆବଶ!କ ଫଳେର ଦଶ�କ େସହି ଐତିହାସିକ 
ଚରିତ�  ଓ କା�ନିକ ଚରିତ�  ମଧ!େର ଥିବା ସLୂG  ପାଥ�କ!କୁ ସହଜେର ଧରିପାେର 
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ନାହf କା�ନିକ ଚରିତ�  ବିଷେୟାପେଯାଗୀ େହାଇଥିବାରୁ ଦଶ�କ ଓ ପାଠକ' 
ମନେର ଏକ ସତ! ଚରିତ�  ପରି ପ�ତୀତ ହୁଏ 

 ଐତିହାସିକ ନାଟକେର ସଂଳାପ ସଂେଯାଜନା ଖୁବ୍ ସତକ�ତାର ସହ 
କରିବାକୁ ପଡ଼ିଥାଏ କାରଣ ସଂଳାପ ମାନ'େର ଐତିହାସିକ ଚରିତ�  ଜୀବl 
େହାଇଉେଠ ସଂଳାପ ବିକାେଶାନG ~ଖୀ େହବା ତଥା ଇତିହାସ େକୖDି�କ େହବା 
ଆବଶ!କ ନାଟକର अଭିନୟ ତଥା ବ!ବହୃତ अନ!ାନ! ଉପକରଣ ମଧ! 
ଐତିହାସିକ ଗୁରୁତ�  ବହନ କରୁଥିବା ଆବଶ!କ 

 େଗାଟିଏ ଦୁଇଟି ଇତିହାସର ଘଟଣାକୁ େକD�  କରି अେନକ ଐତିହାସିକ 
ନାଟକ ରଚନା େହାଇଥିବାର ଉଦାହରଣ ରହିଛି େକେତେବେଳ ଇତିହାସର 
ଘଟଣାପ�ବାହକୁ ଉଦାହରଣ ଭାବେର ନାଟକେର ବ!ବହାର କରାଯାଏ 
ସମୟକ�େମ ଏପରି ନାଟକକୁ ଐତିହାସିକ ମାନ!ତା େଦବାେର ଦି� ଧା ପ�କାଶ 
କରିଛlି ସମାେଲାଚକମାେନ ଐତିହାସିକ ନାଟକେର ଇତିହାସର ନାମ, 
ତାରିଖ, ସମୟ, ବିଶ�ାସ, ଦୃ�ିଭ{ୀ, ଚିlା-େଚତନା, େବଶ ପରିପାଟୀ, 
ଚାଲିଚଳଣୀ, ସା{କୁ ମୁଖ! ଘଟଣା ପ�ବାହ ରହିବା ଆବଶ!କ 

 ଇତିହାସର ଘଟଣା ପ�ବାହ ଯାହା େହଉନା କାହfକି ଐତିହାସିକ ନାଟକର 
ସଫଳତା ଓ ବିଫଳତା ନାଟ!କାର' ଉପେର ନିଭ�ର କେର ନିରସ 
ଐତିହାସିକ ନାଟକ ଦଶ�କକୁ ଆକଷBତ କରିପାେର ନାହf ପାଠକ ମନେର ମଧ! 
ଗଭୀର େରଖାପାତ କରିପାେର ନାହf ରସ ସୃ�ିକରି ପାଠକ ଏବଂ ଦଶ�କକୁ 
ପ�ଭାବିତ କରିବାର ଦLତା ଐତିହାସିକ ନାଟ!କାର' ରହିବା ଆବଶ!କ 

 ଐତିହାସିକ ନାଟକ ସୃ�ିର ଶେହ ବଷ�କୁ  େନଇ ଆେଲାଚନା କେଲ 
ଜଣାଯାଏ େଯ ସମୟକ�େମ ନାଟକେର ଜାତୀୟ ଭାବଧାରାେର ପରିବh�ନ 
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ଘଟିଛି ରାମଶ'ର ରାୟ ପ�ଥେମ ଐତିହାସିକ ନାଟକ ରଚନା କରିଥିେଲ ମଧ! 
ପରବh�ୀ ସମୟେର ଆଉ ଏ ଦିଗେର ମେନାନିେବଶ କରିନାହାlି ୧୮୮୦ 
ମସିହାରୁ ୧୯୮୦ ମସିହା (ଶେହ ବଷ�) ମଧ!େର ଶେହ ଖu ଐତିହାସିକ ନାଟକ 
ରଚନା େହାଇନାହf କିv ସାମାଜିକ, େପୗରାଣିକ, ନାଟକର ସୃ�ି ଦୃ�ିରୁ 
ଐତିହାସିକ ନାଟକ ସମଗତିେର ପାଦମିଶାଇ ଚାଲିଆସିଛି ୧୯୮୦ ମସିହା 
ପରବh�ୀ ସମୟେର ଐତିହାସିକ ନାଟକର ରଚନା ଖୁବ୍ କମ ମାତ�  େଦଶ 
ସ�ାଧୀନତା ପବୂ�ରୁ ବହୁ ଐତିହାସିକ ନାଟକ ରଚିତ େହାଇଥିଲା ଜାତୀୟ ଭାବର 
ଉେଦ� କ କରିବାେର େସହି ସବୁ ଐତିହାସିକ ନାଟକର ଭୂମିକା अତୁଳନୀୟ 
େଦଶ, ଜାତିେପ�ମ ଐତିହାସିକ ନାଟକେର ରହିଥିବାରୁ ଦଶ�କଟି େଦଶେପ�ମେର 
ଉଦ୍ ବୁQ େହାଇ ଉେଠ ଐତିହାସିକ ନାଟକର େରାମା*କର କାହାଣୀ ମନେର 
ଗଭୀର ଆେଲାଡ଼ନ ସୃ�ି କେର ବୀରପୁରୁଷ' ତ!ାଗପ�ୂ� ବୀରତ�  କାହାଣୀ 
ମନେର ଗଭୀର ଆେଲାଡ଼ନ ସୃ�ି କେର େଦଶ ଓ ଜାତିକୁ ପ�ାଣଭରି ଭଲ 
ପାଇବା ଶିଖାଇଦିଏ ମାତ�  ସ�ାଧୀନତା ପରବhB ସମୟେର ରଚିତ ଐତିହାସିକ 
ନାଟକର ସ�ାଦ ଭିନw  ବିଭିନw  ଧରଣର ଐତିହାସିକ ନାଟକ ଜନସାଧାରଣ'ୁ 
ପ�ଭାବିତ କରିବାେର େଚ�ିତ େହାଇଛି 

  

ସwାତେକାhର ଓଡ଼ିଆ ଭାଷା ଓ ସାହିତ! ବିଭାଗ 

ଉhର ଓଡ଼ିଶା ବିଶ�ବିଦ!ାଳୟ, ବାରିପଦା 

ଓଡ଼ିଶା 
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 େସଇଠୁ କ’ଣ େହଲାନା ରାଇଜସାରା ହୁରି ପଡ଼ିଗଲା େହା 
ହଲt ା ପାଟି ତୁuେର କ�ିଲା ଏ ମୁuରୁ େସ ମୁu ସବୁ ଖବର 
କାଗଜର ପ�ଥମ ପୃXାର ପ�ଥମ ଧାଡ଼ି େସଦିନ େନଇଥିଲା େସଇ 
ଖବର - ଖୁବ୍ ବଡ଼ ବଡ଼ अLରେର େଲଖା େହାଇଥିଲା େହଡ୍ 
ଲାଇନ୍ - “ଶିLକ' अମାନୁଷିକ କାu”, “ବାଡ଼ େଯଉଁଠି େLତ 
ଖାଏ”, “ନାବାଳିକା'ୁ ଦୁ�ମ� अଭିେଯାଗେର ଶିLକ ଗିରଫ” ଏମିତି 
େକେତ କ’ଣ ସjାଦଟାର ଗୁରୁତ�  ଆଉ ଟିେକ ବେଢ଼ଇେଦବାପାଇଁ 
େଗାଟାଏ ଦି’ଟା ଖବର କାଗଜ େହଡ଼୍ ଲାଇନା୍ ଟାକୁ ଖାଲି ବଡ଼ अLର 
କରିନଥିେଲ ବରଂ ନାଲି କାଳିେର ଛେପଇଥିେଲ େଯ ଆଖି ପକାଉ 
ପକାଉ ଖବର ଉପେର ନଜର अଲବତ୍ ପଡ଼ିବ ହf ପଡ଼ିବ 
ଟିଭିବାଲାଏ ବି ଏକ୍ ଦମ୍ ପେଛଇ ଯାଇନଥିେଲ, ବିଭିନw  େକାଣରୁ 
େଦଖାଉଥିେଲ ସୁଧୀର ସାର'ର ଘର-ଘଟଣା େକଉଁଠି ଘଟିଛି 
େବାଲି अନୁମାନ କରାଯାଉଥିବା ଜାଗା-ମୁu କଚାଡ଼ି କାDୁଥିବା 
ପୀଡ଼ିତାର ବାପା,ମା’ - ଏକ ପ�କାର ସଂ�ାହୀନ अବ�ାେର ଥିବା 
ଝିअଟିର ଜାଲୁଜାଲୁଆ ମୁହଁ ସହ ଡା�ରଖାନା େବଡ଼ ଉପରର 
ସ�ୂ�� େଚେହରା ଆହୁରି ବି େସମାେନ େଦଖାଉଥିେଲ ସୁଧୀର 
ସାର' ଆ�ୁ ଛୁଉଁଥିବା ମୁu ସହ ବିଦ� ସlାପିତ अବୟବ - 
େଦଖାଉଥିେଲ ତା' ଝିअ ନିତୁକୁ ଯିଏ େସଇ ବିଚରା ପୀଡ଼ିତାର 
अlର{ ସା{ଥିଲା 

ପଣୂ!ର ନଦୀତୀେରପଣୂ!ର ନଦୀତୀେରପଣୂ!ର ନଦୀତୀେରପଣୂ!ର ନଦୀତୀେର    

ମଧୁମିତା ମହାlି (ମିତୁ) 
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 ଘଟଣା ଘଟିବାର ତିନିଦିନ ବିତିଯାଇଥିେଲ ବି ପୀଡ଼ିତା ରୁଚି ସଂ�ା େଫରି 
ପାଇନଥିଲା େକେତେବେଳ େକମିତି ଯଦି ମୁହୂh�କ ପାଇଁ ତା’ର େହାସ 
ଆସୁଥିଲା େସ ଖୁବ୍ େଯାରେର ଚିIାର କରି ଉଠୁଥିଲା - ନ େହେଲ ଜାବୁଡ଼ି 
ଧରୁଥିଲା ପାଖେର ବସିଥିବା େକହି ଜଣକୁ େସ ମଣିଷ ଚିହw ~ନଥିଲା ବାପା ମା’ 
କିଏ ଜାଣୁନଥିଲା - ଖାଲି अ�ୂତ ଏକ ଭୟେର ଆତ'େର ଶିହରି ଉଠୁଥିଲା ତା’ର 
ସ�ୂ�� ଶରୀର ଦୁଇଜଣ େପାଲିସ୍ କେନ�ବଳ ପାଳିକରି ରହୁଥିେଲ େସଠି - 
େସ ଟିେକ ସୁ� େହଲାମାତ� େକ ତାଠୁ ଜମାନବDୀ େନେବ େବାଲି େହେଲ େସ 
ସୁ� କ’ଣ େହବ ଦିନକୁ ଦିନ େଯମିତି େକଉଁ अOାରୀ ମୁଲକକୁ ପଶି ପଶି 
ଯାଉଥିଲା 

 ଘଟଣାଟା େବଶୀ ଚକ୍ ଚକ୍ କରୁଥିଲା ସୁଧୀର ସାର'ର ଦେଳ 
ବିେରାଧୀ' ପାଇଁ େସ ପଯ�!l ଗଁା ପାଇଁ ସାର୍ ଜେଣ ଋଷିପ�ତିମ େଲାକ ଥିେଲ 
ଯାହାର ନାଇଁ ତାହାର ସୁବିଧା अସୁବିଧାେର ଛତ� େଟ ଭଳି ଠିଆ େହାଇଯିବାର - 
ଟ'ା ପଇସା େଦଇ ହଉ କି ଶାରୀରିକ ଶ�ମ କି अବା ମାନସିକ ପରିଶ�ମ - େଯମିତି 
ବି େହଉ ବିପଦେର ପଡ଼ିଥିବା େଲାକଟାକୁ ସାହାଯ! କରିବାର ସାହାସ େକବଳ 
ତା'ର ହf ଥିଲା ମାଗଣାେର ପିଲା'ୁ େସ ନିଜ ଘେର ପଢ଼ାଉଥିେଲ ଆେଦୗ 
ଟ'ା ନ େନଇ ଗଁାର କିଛି ବୁଢ଼ାବୁଢ଼ୀ' େଦଖାେରଖା ନିୟମିତ ଭାବେର 
କରୁଥିେଲ େସ ସବୁକୁ େନଇ अଶାl ଥିେଲ ତା'ରି <ୁଲର ଟୁ!ସନ୍ କରି 
ଥାଟବାଟେର ଚଳୁଥିବା ଦି ତିନିଜଣ ଶିLକ ସୁଧୀର ସାର ଯଦିଓ େସମାନ' 
ଟୁ!ସନ୍ ପିଲା'ୁ ନିଜ ଆଡ଼କୁ ଆକଷBତ କରୁନଥିେଲ ତଥାପି େସମାେନ ସାର'ୁ 
ନିଜର ଶତ� ~ େବାଲି ଭାବିଥିେଲ ଏ ଘଟଣା େସମାନ'ୁ େବଶ୍ ସୁହାଉଥିଲା 
େସଥିପାଇଁ ଏଥିେର ର{ େବାଳିବାର ଦାୟିତ�  େସମାେନ ନିଜ ମୁuକୁ େନଇ 
ଯାଇଥିେଲ େସମାେନ ଏଇ ତିନିଦିନ େହବ ସକାଳୁ ରାତି ଯାଏଁ ଖାଲି ହସୁଥିେଲ - 
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ବଡ଼ ପାଟିେର କଥାବାh�ା କରୁଥିେଲ - अଯଥାଟାେର ଗୁuି ହଉ କି ସଦା ପାନ 
ବାqୁଥିେଲ ନିଜର ଚିହw ା ପରିଚିତ' ଭିତେର 

 ସୁଧୀର ସାର'ର ଘର କିv ତଳିତିଳାl େହାଇ ସାରିଥିଲା ନିତୁ 
େସେତେବଳକୁ ନିହାତି େଛାଟ ନଥିଲା େସଥିପାଇଁ େସ ବୁଝିପାରିଥିଲା ତା’ 
ବାପା'ର କୁକାଯ�! ବିଷୟେର ରୁଚିକୁ େସ ରLା କରିପାରିଲାନି େବାଲି 
ଆତG ଗtାନିରୁ େହଉ କି ଏମିତି ବାପାର ମୁହଁ ଚାହfବିନି େବାଲି ପ�ତି�ାରୁ େହଉ େସ 
େସେତେବଳକୁ ଆତG ହତ!ା କରି ସାରିଥିଲା अଧା କା�ି ଉପେର ଥିବା 
କୀଟନାଶକକୁ ରାତି अଧେର ଉଠି ଚୁପଚାପ୍ ପିଇେଦଇଥିଲା ରାତି ପାହିଲା 
େବଳକୁ ତା’ଭିତରଟା ବାୟୁଶନୂ! େହାଇଯାଇଥିଲା ସିନା ତା’ ଆଖପାଖେର 
ପବନେର ଉଡ଼ି ବୁଲୁଥିଲା ଟୁକୁରା େକଇଟା କାଗଜ େକାଉଥିେର ଧାଡ଼ିଏ େଲଖା 
ତ େକାଉଠି ଦି’ଧାଡ଼ି ‘ବାପା ତୁେମ ପୁଣି ଏମିତି କଲ?’, ‘ରୁଚିେଲା େତାେତ 
େସଦିନ ମଁୁ ନଈ ପଠାକୁ ଡାକି େନଇନଥିେଲ ପୃଥିବୀଟା ଏ ପଯ�!l �ିର ଥାଆlା 
ନା?’, ‘ଯିଏ ଆଜନG  ପିତୃହୀନ ବରଂ ସିଏ େକେତ ଭାଗ!ବାନ’ - ଏମିତି େଛାଟ୍ 
େଛାଟ ଧାଡ଼ି - େଯାଉଥିରୁ ଖାଲି ତା’ ବିପଯ�!? ମନର ଠିକଣା ମିଳୁଥିଲା 

 ସବୁଠୁ ଆ�ଯ�! ଏେତ ପେର ବି ସୁଧୀର ସାର' ମୁହଁରୁ ପଦେତ କଥା 
ବାହାରୁନଥିଲା - ନା ନିଜକୁ ନିେ �ାଷ ପ�ମାଣିତ କରିବାପାଇଁ ନା ନିଜ େଦାଷକୁ 
ମାନିବା ପାଇଁ 

 େସ ଦିନଟା ପ�କୃତେର ଏମିତି ବିତିଥିଲା ଗହG ାପ�ୂBମା ପାଇଁ <ୁଲ୍ 
ଛୁଟିଥିଲା ଗଁା <ୁଲ୍ ହେ�ଲର ସବୁ ପିଲା ପବୂ�ଦିନରୁ ଘରକୁ ଚାଲିଯାଇଥିେଲ 
ହେ�ଲ୍ ଦାୟିତ� େର ରହୁଥିବା ଆଦିକD ସାର ବି ବ!ାଗ୍ ସଜାଡୁଥିେଲ - େସଇଦିନ 
ଚାଲିଯିବା ପାଇଁ, େସଇଟା ଶନିବାର ଥିଲା ଆଦିକD ସାର େସାମ, ମ{ଳ 
ଦୁଇଦିନ ଛୁଟି େନଇଥିେଲ କିv ପିଲାମାେନ େସାମବାର େଫରି ଆସିବାର 
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ଥିଲା େତଣୁ <ୁଲ ହତାକୁ ଲାଗି ରହୁଥିବା ସୁଧୀର ସାର'ୁ େସ ଡାକିଥିେଲ 
ଦାୟିତ�  ବୁେଝଇ େଦଇ ଯିବାପାଇଁ 

 ନିତୁ ଆଉ ରୁଚି ଗହG ାପ�ୂ�ମୀର ପିଠା ଖାଇ ସାଇ ବୁଲି ବାହାରିଥିେଲ 
ଦୁେହଁ ଭାରି ସା{ - ଏକା ମାସେର ଜନG  େହେଲ ବି ରୁଚିଟା ସବୁେବେଳ ତା’ 
ପୁଚୁପୁଚୁ େଚେହରା ପାଇଁ ନିତୁଠୁ ଦି’ତିନିବଷ� ବଡ଼ େଦଖାଯାଏ ସାହି ସାରା ବୁଲି 
ବୁଲି ପିଠା ମିଠା ଖାଇବି ଦି’ଜଣ ଜମା ଥକି ପଡ଼ିନଥିେଲ େସେତେବଳକୁ ବାରଟା 
କି େଗାଟାଏ େହବ କି କ’ଣ ନିଧ�ମୂ ଖରାଟାେର ନିତୁ କହିଲା, ‘‘ଚାଲ ଯିବା 
ନଈ ପଠାକୁ - ପାଣିେର ପାଦ ବୁେଡ଼ଇବା - ବାଉଁଶ ପତର ନଈ ସୁअେର 
ଭେସଇବା - େଦଖିବୁ େକମିତି अqା ନେଚଇ ନେଚଇ େସମାେନ ଭାସିଯିେବ” 

 ରୁଚି ରାଜି େହଉନଥିଲା ଏଇ ସମୟେର ନଈ ପଠାେର େକହି ନଥିେବ 
ବ� ହG ରାLସ ତା’ େବପାର େମଲାଇଥିବ େବାଲି େବାଉ କୁେହ କ*ା 
େମାଡ଼ିେଦବେଲା ଆମକୁ” 

 <ୁଲକୁ ଲାଗି ନଈଟା େସଥିପାଇଁ େସଇଟା ନିତୁ ଘରକୁ ବି ଛୁଇଁଛି େସ 
େଫଁ କରି ହସିପକାଇଲା କହିଲା, “ମଁୁ ସବୁଦିନ ଘରୁ ଲୁଚି ଏତିକିେବେଳ ଏକା 
ଏକା ଚାଲି ଆେସ - କାଇଁ କିଛି ତ ହୁଏନି େମାର... ଚାଲ” 

 ଦି’ଜଣ ଯାକ ଗେଲ - ନଈେର ପାଦ ବି ବୁେଡ଼ଇେଲ େହେଲ ଠିକ୍ 
େସତିକିେବେଳ ଶୁଭିଲା, “ନିତୁ.. ଏ ନିତୁ?” େବାଉର ଡାକ ନିତୁ ଚଟ୍ କରି 
ଉଠିପଡ଼ିଲା କହିଲା, “ତୁ ବସିଥା - େବାଉ କାହfକି ଡାକୁଛି - ମଁୁ ଶୁଣିେଦଇ 
ଆେସ” 

 ଶୁଣିେଦଇ ଆସିବ ଆଉ କ’ଣ - େବାଉ ଜବରଦ? ବେସଇ େଦଲା ଭାତ 
ଖାଇବାକୁ େବାଉର ନାଲି ଆଖିେଦଖି େତର ବଷ�ର ନିତୁ ଭୁଲିଗଲା - ନଈ 
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କୂଳେର ତା’ପାଇଁ କିଏ ଜେଣ अେନଇ ବସିଛି ବାଉଁଶ ପତର େଗାଟାଉଛି ନଈ 
ସୁअେର ଦି’ଜଣ ମିଶି ଭେସଇେବ େବାଲି ଖାଇବାସାରି ନିତୁ େଶାଇପଡ଼ିଲାବି - 
ଚାରିଟା େବଳକୁ ଉଠିଲା େବଳକୁ ତା’ ଚିହw ା ପୃଥିବୀଟା ପୁରା ଓଲଟି ଯାଇଥିଲା 

 ତା’ ବାପା'ୁ େଘରି ଗଜ�ନ କରୁଥିେଲ ଗଁାର କିଛି େଲାକ - କିଏ କିଏ ହାତ 
ବି ଉେଠଇ ସାରିଥିେଲ ବାପା ଏେତ ପ�ଭାବଶାଳୀ अଥଚ ତା' ନିରୀହ ମୁହଁଟା 
ତାକୁ ବୁଢ଼ୀ अସୁରୁଣୀ ଗପର ଦୁ �ଷ ରାLସେତ ପରି ଦିଶୁଥିଲା କାରଣ େସ ସବୁ 
ବୁଝି ସାରିଥିଲା ରୁଚିର ହଲୁନଥିବା େଦହଟା ର�ା� େହାଇ ନଈ ବାଲିେର େସ 
ପଯ�!l ପଡ଼ିଥିଲା ତା’ ଜାମାପଟା ଚିରି ଯାଇଥିଲା - ବାପା'ର େଧାତି ସାଟ୍� ବି 
େସଇଠି େସ ନଇଁ ପଡୁଥିଲା ରୁଚିକୁ ପଚାରିବ େବାଲି - େକମିତି କ’ଣ େହଲା? 
େହେଲ ଦି’ତିନିଜଣ ତାକୁ େଟକି େନଇଗେଲ ଡା�ରଖାନା େସ ଖାଲି ଶୁଣୁଥିଲା 
େଯ ରୁଚିର ସଂ�ା େଫରୁନି 

 େକହି ନ କହିେଲ ବି େସମାେନ ଏକ ଘରକିଆ େହାଇଯାଇଥିେଲ ଖୁବ୍ 
କ�େର ସୁଧୀର ସାର'ୁ ଜାମିନ୍ ମିଳିଥିଲା େସ କିv ଆଉ ଘର ଭିତରୁ ବାହାରୁ 
ନଥିେଲ ନିତୁର ମା’ ତ ପାଗଳୀ ନ େହାଇଥିେଲ େଲାକ ଆ�ଯ�! େହାଇଥାେl 
ରୁଚିକୁ ବି ନିଜର ଝିअ ଭଳି ଭାବୁଥିବାରୁ ଏ ଘଟଣା ପେର କିଛି ବୁଝୁନଥିେଲ 
ଯାହାବି କହୁଥିେଲ େକେତେବେଳ େକମିତି, “ଠିକେର ବୁଝେର - ତୁମ ସାର୍ 
େକେବ ଏମିତି କରିେବନି’, ନିତୁର ଆତG ହତ!ା ପେର େସ ପୁରା ଚୁପ୍ 
େହାଇଗେଲ ଖାଲି କା�କୁ अେନଇେଲ ବାଡ଼କୁ अେନଇେଲ ସିନା ଲେL 
ପଚାରିେଲ ପାଟିରୁ ପଦୁଟିଏ ବାହାରିଲା ନାହf ଚାରିକା� ଭିତେର ଏମିତି େକହି 
କାହାକୁ ଚିହw ~ନଥିବା ଦି’ଟା ଜୀବ ରହୁଥିେଲ - େସମାେନ କିv ଖାଉଥିେଲ କ’ଣ - 
େମାଟୁରୁ େଶାଉନଥିେଲ କି ନାହf, େସ ଖବର କାହାକୁ ଜଣା ନଥିଲା 
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 ଏପେଟ ହସ୍ ପିଟାଲେର ରୁଚିର अବ�ା ଟିେକ ଟିେକ କରି ସୁଧୁରି 
ଆସୁଥିଲା ତା’େଚେହରା ଟିେକ ଉ��ଳ େଦଖା ଯାଉଥିଲା Lୀରେର ହଲB� କି 
ବ��ଭିଟା ମିଶା ଚାମଚେଟ ପାଟି ପାଖେର େଦଖାଇେଲ େବେଳ େବେଳ େସ ଆଁ 
କରି େଦଉଥିଲା ଦି’ତିନିଥର ଗାଲେର ଟିପା ମାରିବା ପେର େସତକ ଭିତରକୁ 
େନଇ ଯାଉଥିଲା ବି 

 <ୁଲ୍ େଖାଲି ସାରିଥିଲା - େହେଲ <ୁଲ୍ ଭଳି ନିଜ�ୀବ ପଦାଥ�ଟାର ଜୀବନ 
ବି େକାଉଠି अଟକି ଗଲା ପରି ଲାଗୁଥିଲା ପିଲାମାେନ <ୁଲ୍ ହେ�ଲେର ଭhB 
େହାଇଥିେଲ - ସବୁଦିନ ଭଳି ଘqା ବାଜୁଥିଲା - ପିେଲ ପ�ାଥ�ନା ପେର କt ାସ କୁ 
ଯାଉଥିେଲ କିv ଆ�ଯ�! - ଶିLକମାେନ କଦବା କ� ଚିତ ପଢ଼ାଇବାକୁ େଶ�ଣୀେର 
ପଶୁଥିେଲ ବି ପିଲାମାେନ ଆେଦୗ ପାଟି କରୁନଥିେଲ ବାରuା କି अଫିସ ନ 
େହେଲ କମନ୍ ରୁମ୍ େକାଉଠି ବି ଦଳ ଦଳ ଠିଆ େହାଇ ଶିLକ, କମ�ଚାରୀମାେନ 
ଫୁସଫାସ େହଉଥିବା େବେଳ ପିଲାମାନ'ର େଶ�ଣୀ ଭିତେର ବି େସଇ ସମାନ 
अବ�ା ଥିଲା 

 ସୁଧୀର ସାର ଜାମିନ ପାଇଲା ପେର ଦିେନ <ୁଲ୍ ଆସିଥିେଲ େସଠି େସ 
କଣ अନୁଭବ କେଲ କି ତା'ୁ କିଏ କଣ କହିଲା େକଜାଣି, ଚାରିଟା ପଯ�!l 
ରହିପାରିେଲ ନାହf <ୁଲେର ଦରଖା?ଟିଏ ବି ନେଦଇ େସେବଠୁ ଘେର अଛlି 
େଯ अଛlି 

 ସାତଦିନ - ପୁରା ସାତଦିନ ପେର ଦିେନ ରୁଚି ଟିେକ ସୁ� େହଲା େଭାକ 
ଲାଗୁଛି କହି ଦି’ଟା ବି<ୁଟ୍ ମାଗି ନିେଜ ନିେଜ ଖାଇଲା ମା’କୁ ପଚାରିଲା, “ତୁେମ 
ଦି’ଜଣ ତ ଏଠି - ଘେର ବବଲୁ େକମିତି ଏକା अଛି?” 
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 ଆଉ ଦି’ଚାରି ଦିନପେର ଡା�ର अନୁମତି େଦେଲ େପାଲିସକୁ ତାକୁ କିଛି 
ପଚାରିବା ପାଇଁ େପାଲିସ ଇନ୍ େV�ର ବାବୁ ଭାରି କମ୍ ବୟସର ଥିେଲ ସୁQା - 
ଖୁବ୍ ବୁଝିବାର ଥିେଲ ଧୀେର ସୁେ� େସ ପ�ଶw ପଚାରିେଲ - ଖୁବ୍ ସlପ�ଣେର 
ଉhର େଲଖିବାକୁ ପାହ େଲାକକୁ ଇଶାରା ବି େଦେଲ 

 ରୁଚିର ଦୁବ�ଳତା ପୁରା କଟିନଥିଲା େସଥିପାଇଁ େସ ବି ରହି ରହି ଖୁବ୍ 
ଧିେର ଧିେର ସବୁ ପ�ଶwର ଉhର େଦଉଥିଲା େହେଲ େସଇ ଶୀତଳ ଭuାର 
ଭିତେର ବି ଏମିତି ବିମାେଟ େସ ସାଇତି ଥିଲା େବାଲି କିଏ ଜାଣିଥିଲା? େସ 
ବିେ�ାରଣେର ଛିନ୍ ଛତ�  େହାଇଗଲା ଏ ପଯ�!l ସଜଡ଼ା ଓ ସାଇତା େହାଇଥିବା 
ପୁରା କାହାଣୀଟା 

 ତା’ କଥା अନୁସାେର େସଦିନ ନଈକୂଳେର ନିତୁକୁ अେପLା କରି ବସି ବସି 
ତାକୁ ଖୁବ୍ ବିର� ଲାଗିଲା େଦଖାେହେଲ ଥେର ବି ନିତୁ ସହ କଥା ହବନି ଭାବି 
େସ ଉଠିବାକୁ ଯାଉଛି - ତା’ ପଛଆଡ଼ୁ କିଏ ଜେଣ ଆସି ଆଖିବD କରିେଦଲା 
ନିତୁ େବାଲି ନି�ିତ ଥିେଲ ବି ରୁଚି ଜମା ଛାଟିପିଟି େହଲାନି େସ ତ ନି��ୟ 
େନଇ ସାରିଥିଲା, ନିତୁ ସହ ଏ ଜନG  ସରିେଲ ବି ସା{ ହବନି - ଛାଟିପିଟି େହଇ 
ଫୁେଲଇ େହାଇଥାlା କାହfକି ? ବରଂ ଚୁପ୍ େହାଇ େସମିତି ବସିଲା ବD କରୁ 
ଆଖି େସ, େକେତ ସମୟ କରିବ - ବେଳ ତ ଛାଡ଼ିବ ତା’ ମୁହଁକୁ େସେତେବେଳ 
ଥେର ବି ନ अେନଇ େସ ଘରକୁ େଫରିଯିବ 

 ହଠାତ୍ ତାକୁ ଲାଗିଲା ନିତୁର ହାତ ଗୁଡ଼ାକ ଏେତ ଟାଆଁସା ନୁେହଁ କି ତା’ର 
ନିଃଶ�ାସ ଏେତ ଗରମ ନୁେହଁ ଫଁ ଫଁ ସାପ ଭଳି ନିଶ�ାସ ତ େସ ଜମା ନିଏନି - 
େକଜାଣି େଶାଇଲା େବେଳ େନଉଥିବ ପରା ରୁଚି ଉଠିବାକୁ ଯାଉଛି ହଠାତ୍ 
ଉଡ଼ିଗଲା ପବନେର କିଏ ଜେଣ ଶେୂନ! ଶେୂନ! ତାକୁ େଟକିେନଇ େଥାଇେଦଲା 
େଗାଟିଏ ବୁଦା େସପଟେର େସତିକିେବେଳ ଆଖି େଖାଲି େସ େଦଖିଥିଲା 
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ସବୁଦିନ େଶ�ଣୀେର ନୀତିଶିLା େଦଉଥିବା ଆଦିକD ସାର'ୁ अଭଦ�  ଭଳି... 
ଓଃ! ତା’ ପାଟିେର େଗyା େହାଇଥିଲା ପୁଳାଏ ଗାମୁଛା େସ ପାଟି 
କରିପାରୁନଥିଲା - अଥଚ ଯ�ଣାେର ଟିକ୍ ଟିକ୍ କଟିଯାଉଥିଲା ତା’ େଦହର ପ�ତିଟି 
ଶିରାପ�ଶିରା ତା’ େଛାଟିଆ େଦହଟା ସେତକି େଘାରି େହାଇଯାଉଥିଲା ଆଦିକD 
ସାର' କାଳିଆ, େପଟୁଆ, ଟାଣୁଆ େଦହ ତେଳ 

 େକମିତି େକଜାଣି ପାଟିରୁ ଗାମୁଛାଟା ଖସିଗଲା ପେର ଆh� ଚିIାରଟିଏ 
କାଟି େଦଇଥିଲା ଖରାେବଳିଆ ନଈକୂଳର ଶନୂଶାନ ପବନକୁ େସହି ଚିIାର 
ଶୁଣି େବାେଧ ନଈ ପାଖକୁ ଆସିଥିବା ସୁଧୀର ସାର େସଠି ପହ*ିଗେଲ “ଆେର... 
ଆେର... ଇଏ କଣ?” କହୁ କହୁ େସ ଚuାଳ ଆଦିକDକୁ “ଆଉ ତାକୁ ସାର୍ କହି 
ସ�ାନ େଦବାର ଇEା ରୁଚିର ନଥିଲା” ଟାଣି ଓଟାରି ଛିେuଇ େଦଲା ସୁଧୀର 
ସାର' େଧାତି ସାଟ୍� ପାଗଳ ଭଳି ଚିIାର କଲା, “େଦୗଡ଼ି ଆସେର କିଏ 
େକାଉଠି अଛ?” ପାଟି ଶୁଣି ରୁ¡ େହାଇଗେଲ େଲାକ େସଠି ହାତଠାରି 
ଆଦିକD ରୁଚିକୁ େଦଖାଉଥିଲା ପୁଣି ସୁଧୀର ସାର'ୁ କିଛି େଲାକ ପିଟିବା 
ଆର� କରିେଦଇଥିେଲ ରୁଚି ହାତେଟକି େସମାନ'ୁ ମନା କରିବାକୁ େଚ�ା 
କରୁଥିଲା କାରଣ ଉଠିବାର ଶ�ି େସ ହରାଇ ସାରିଥିଲା େସେତେବଳକୁ େହେଲ 
ତା କଥା େକହି ଶୁଣୁନଥିେଲ 

 ବାସ୍ - ତା ପେର କଣ େହଲା େସ କିଛି ଜାେଣନି ଏେତ ଗୁଡ଼ାଏ ଦିନ େସ 
ଜାଣିଲାନି ତା’ ପାଖ ଆଖ ପୃଥିବୀର େକାଉଠି ଗଛରୁ ପତ� େଟ ଖସିଲା କି 
ସମୁଦ� େର ସୁନାମୀ ଆସିଲା ତା’ରି ସୁେଯାଗ େନଇ ପୁରା ଧରିତ� ୀଟା ଓଲଟ 
ପାଲଟ େହାଇଥିଲା, ଏ ମୁuରୁ େସ ମୁu ଯାଏଁ ବh�ମାନ ତା’ର ଏ ବୟାନ 
ପୁଣିଥେର ବିପଯ�!? ପୃଥିବୀଟାକୁ ସଜାଡ଼ି ପେକଇବା କଥା କିv େସମିତି 
େକମିତି େହବ? େହାଇପାରିବ କି? ଖାଲି ଏତିକି େହଲା େସ ଦିନରୁ ଆଜିଯାଏ 
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ବସl େହଇଛି କହି ଛୁଟିେର ଥିବା ଆଦିକDକୁ େପାଲିସ ଗିରଫ କଲା ତା' ଘର 
ପାଳଗଦା ପଛରୁ 

 ଗଁା ସାରା ସମେ? ପ?ଉଥିେଲ, “ଆଃ, କିଛି ନ ବୁଝି ସୁଝି ସୁଧୀର ସାର' 
ଭଳି େଗାଟାଏ େଲାକକୁ ....” େଶଷେର ଦିେନ ସO!ାେର େସମାେନ ଏକାଠି 
େହେଲ କାହାରି ମୁହଁ ନଥିଲା ଏକା ଯାଇ Lମା ଭଳି ସହଜ ଜିନିଷେଟ 
ମାଗିେଦବା ପାଇଁ େସଥିପାଇଁ ସମେ? ସା{େହାଇ ଗେଲ - ସୁଧୀର ସାର'ର 
ପିuାତେଳ ଠିଆ େହେଲ ସାର୍ ପିuା ଉପେର ବସିଥିେଲ େଗାଡ଼ ଲେjଇ ଛିuା 
ସପେଟ ଉପେର ଆକାଶର େକାଉ ତାରାକୁ େଖାଜୁଥିେଲ େକଜାଣି ଜମା 
ଜାଣିପାରୁନଥିେଲ, ତା' େଗାଡ଼ତେଳ ଆଜି ଏେତ େଲାକ ଭିଡ଼ େହାଇଛlି 
େବାଲି େଶଷେର ଗଁାର ଆଗୁଆ େଟାକା ସୁଦଶ�ନ - ଯିଏ ଦି’ଟା ଖେu ଖବର 
କାଗଜର �ାନୀୟ ପ�ତିନିଧିअ अଛି - େସ ସାହାସ କରି ଡାକିଲା, “ସାର୍” 

 ସାର୍ अେନଇେଲ ଏେତ ଭିଡ଼ େଦଖିବା ସେh�  ନା ତା' ମୁହଁେର 
ଆ�ଯ�!ର ଚିହw ଥିଲା ନା େକୗଣସି ଭାବ କିଛି ପଚାରୁନଥିେଲ େସ - ଖାଲି ଚାହf 
ରହିେଲ 

 ସୁଦଶ�ନ କହିଲା, “ସାର୍, ରୁଚିର େଚତା ଆସିଛି ଆଜି ସବୁ ସତ କହିଲା 
େସ ଆେମ ତ ଜାଣିନଥିଲୁ Lମା କରି ଦିअv ଭୁଲିଯାଆv ସବୁ ପଛ କଥା 
କାଲିଠୁ <ୁଲ୍ ଚାଲv” 

 ସାର ଟିେକ ବି ହଲିେଲ ନାହf େସଇଠି ଥାଇ କହିେଲ, “ଭୁଲି ଯିବାକୁ 
କହୁଛ? ଠିକ୍ अଛି - ଭୁଲିଯିବି ସବୁ େହେଲ ଭୁଲିଗେଲ କ’ଣ ସବୁ ଠିକ୍ 
େହାଇଯିବ? େଫରି ଆସିବ େଗାଟାଏ ମିଛକୁ ସତ ଭାବି अଭିମାନେର 
େଶାଇଯାଇଥିବା େମା ନିତୁ? େମା େଗେହtଇ ନିତୁ? ତା’ ମା’ କ’ଣ ପୁଣି ଠିକ୍ 
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େହାଇଯିବ - ଏେତ ବଡ଼ ଖବରଟା ଶୁଣି ? ” ବା¢ଋQ େହାଇ ଉଠିଥିେଲ ସାର୍ 
କ�ଟା ବD େହବାପରି ଲାଗୁଥିଲା ଆଖିରୁ ଧାେର ଲୁହ ବହିଗଲା ଗଳା ସଫା 
କରି କହିେଲ, “ଆଉ େମା ସ�ାନ? ଯାହା ମୁହୂh�କେର ଧଳିୂ େହାଇଗଲା? ତୁେମ 
େକଇଜଣ ସତ ଜାଣିଲ ସିନା - େସଦିନ ପରା ନାଳ, ବିଲ, ଗହୀର ସବୁ 
ଝଟ୍ କାଟିେର େଡଇଁ ପଡ଼ିଲା େସଇ ପଚା ପଚା ଗOାଉଥିବା ମିଛ କଥାଟା? 
େଫେରଇ ସାଉଁଟି ଆଣି ପାରିବ ତାକୁ ସବୁ କଣରୁ? ସOିରୁ?” ସୁଦଶ�ନ ଆଡ଼କୁ 
ଚାହf କହିେଲ, “ତୁ ପରା େକାଉ ଖବର କାଗଜେର अଛୁେର ବାପା? ପାରିବୁ? 
େସଦିନ େଯମିତି ସାମwା ପୃXାେର େଯେଡ଼ େଯେଡ଼ अLରେର ନାଲି କାଳିେର େମା’ 
ନଁା ବଦନାମ କରି ଖବର ଛାପିଥିଲୁ - େସତିକି େଜାର୍ େଦଇ େଦଇ ଆଜି ସତ 
କଥାଟା େଲଖି ପାରିବୁ ? େସଦିନ େଟଲିଭିଜନେର େଯମିତି ଚଟାପଟ୍ ଖବର 
େଦଖାଇବା ଆଳେର େମା ସ�ୂ�� ପରିବାରକୁ ସବ�ସ�~ଖେର ଲ�ିତ କରି 
େଦଖାଉଥିଲ ବାରjାର - ପାରିବୁ ଆଜିର ଏ ଖବର େଦେଖଇ ?’ ହସିେଲ 
େବାେଧ ସାର୍ ଓଠଟା ଟିେକ େମଲିଗଲା ତ... କହିେଲ, “ନା, ପାରିବୁନି 
ତୁମମାନ'ୁ ଗO ଭରିଆେସେର ବାପା ବାସwା ବିେଛଇ ଆେସନି... ମଁୁ ଆଉ 
<ୁଲକୁ ଯିବିନି ତୁେମ ସବୁ ଏେବ ଯାअ” 

 ପୁରା ଜନସମୁଦ� ଟା ଏମିତି ଚୁପ୍, ନି?� େହାଇ ଦuାୟମାନ େହାଇଥିଲା 
େଯମିତି େସଠି େସଦିନ ଜେଣ ବି େଲାକ ନାହାlି - େକହି ନୁେହଁ 

େଯାଡ଼ା ମହିଳା ମହାବିଦ!ାଳୟ, ବେନଇକଳା 

େଯାଡ଼ା, େକDୁଝର - ୭୫୮୦୩୮ 

ଦୂରଭାଷ - ୯୪୩୭୫୩୪୬୬୯୨ 

ଇେମଲ୍ - madhumita.m@gmail.com 
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( ଶୁଣିଥିବା ଏକ ପ�ାଚୀନ ଗ�ର କାହାଣୀ ଉପେର ପଯ�!େବଶିତ ) 

 ଜନ, �ୁଆଟ�୍, ମାଇେକଲ ଓ ବାସିଲ ଏମାେନ ଚାରି ଘନିX 
ବOୁ। େସମାେନ ସ§ାl ଇଂଲuର ଏକ କtବର ସଦସ! ଓ 
ସମାଜେର ପ�ତିXିତ। ଜନ, �ୁଆଟ� ଓ ମାଇେକଲ ବିବାହିତ ଓ 
ବ!ବସାୟ ସଂପ�ଦାୟର େହାଇଥିବା େବେଳ ବାସିଲ ଜେଣ 
େଲଖକ। ୩୦ ବଷ�ୀୟ ବାସିଲ େସମାନ' ମଧ!ରୁ ସବ�କନିX 
େହଇଥିେଲ ମଧ! ଜେଣ ଦାଶ�ନିକ ମେନାଭାବାପନw  େଲାକ ତଥା 
ଜେଣ ସୁବ�ା। ବାକି ତିନି ବOୁ ବିବାହିତ ଓ ପରିବାର ସହିତ 
ରହୁଥିବା େବେଳ ବାସିଲ କିv अବିବାହିତ ଓ ମୁଖ!ତଃ କtବର 
अତିଥିଭବନ ବା େହାେଟଲେର ରହlି ଓ अେନକ ସମୟେର େଦଶ 
ବିେଦଶର ବିଭିନw  ସହରକୁ ଭ� ମଣେର ଚାଲିଯାଇଥାlି। 

 ସବୁଦିନ ପରି େସଦିନ ମଧ! ତାସର ଆସର ମଧ!େର ଚାରି 
ବOୁ' ଭିତେର ଆେଲାଚନା ଚାଲିଥାଏ। ହଠାତ୍ ଜନ କହିେଲ 
ଜେଣ ମଣିଷ େଯେତ ଆରାମେର ରହିେଲ ମଧ! ତାହା ପାଇଁ ଯଦି 
ସ�ାଧୀନତା ନାହf େସ େବଶିଦିନ ଖୁସିେର ରହିପାରିବନି। 
ମାଇେକଲ ସହମତ େହଇ କହିେଲ ମଣିଷ ଏକାକୀ କାହାକୁ ନ 
େଦଖି अବଶ! େଗାଟିଏ ସ�ାହ ରହିପାରିବ ଯଦି ତାହାର ବାହାରକୁ 
ଆସିବାର ସୁେଯାଗ ଥାଏ। େଯଉଁ ମାନ'ୁ ନିଜ�ନ �ୀପେର 
ନିବ�ାସନ ଦିଆ ଯାଉଥିଲା େସମାନ' ଜୀବନ ନି�ୟ ଦୁବBସହ 

ନିଜ�ନତାର ଦୁଇଦଶOିନିଜ�ନତାର ଦୁଇଦଶOିନିଜ�ନତାର ଦୁଇଦଶOିନିଜ�ନତାର ଦୁଇଦଶOି    

ସୁଶାl ପୁେରାହିତ 
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ରହୁଥିବ। �ୁଆଟ� ମଧ! େସମାନ' ସହ ଏକମତ େହେଲ। କିv ତରୁଣ 
ବାସିଲ' ମତ ଭିନw । ତା' ମତେର ମଣିଷ ଖୁସି ବା ଦୁଖୀ ରହିବା ସବୁ ନିଜ 
ମନର ଏକ अବ�ା। ନିଜ ମନକୁ ଯିଏ ତାଲିମ େଦଇ ପାରିବ େସ େଯ େକୗଣସି 
�ିତିେର ଶାlିର ସହ ରହିଯିବ। ଏହି ବିଷୟ େନଇ ବOୁ ମାନ' ମଧ!େର ବହୁତ 
ଆେଲାଚନା ଓ ଯୁ�ି ଚାଲିଲା। ବାସିଲ କହିେଲ ତା'ୁ ଯଦି ସୁେଯାଗ ମିେଳ େସ 
ଏକାକୀ କାହାକୁ ନ େଭଟି ନିଜ�ନତାେର ୨୦ ବଷ� ମଧ! ବିେତଇ େଦେବ। “ନା, 
ଏହା କଦାପି ସ�ବ େହବ ନାହf ଯଦି ତେମ ଜାଣିଥିବ େଯ ତେମ ଚାହfେଲ 
ବାହାରକୁ ଆସି ପାରିବ” ମାଇେକଲ କହିେଲ। 

 “ଜେଣ େବଶି େହେଲ ୨ ମାସ ରହିଯାଇପାେର ତାହାଠାରୁ େବଶି  अଧିକ 
ନୁେହଁ”  ଜନ୍  ତା' ମତ େଦଲ। “ବାଧ! େହାଇ ନିଜ�ନବାସ अଲଗା କଥା କିv 
ଜେଣ  ନିେଜ ଚାହfେଲ ବDୀ ଭାବେର େବଶି ଦିନ ରହିପାରିବନି”, େସ ଆହୁରି 
କହିେଲ। �ୁଆଟ� ଜେଣ ବାଜି ଲେଗଇବା ଉ?ାଦ ବ!�ି। େସ କହିେଲ ଜେଣ 
ଯଦି ୧୦ ବଷ� ନିଜ�ନ ଘେର ନିଜ ଇEାେର ସବୁ ସୁବିଧା ଥାଇ ରହିଗଲା େତେବ 
େସ ତା'ର ସ�hିର अଧା େଦଇେଦେବ। ମାଇେକଲ ମଧ! କହିେଲ େସ ଏପରି 
ଏକ ବ!�ିକୁ ନିଜର ସହରତଳି अ*ଳର ବ{ଳାଟି େଦଇେଦେବ, ଯଦି ବାଜି 
ଲଗାଯାଏ।  �ୁଆଟ� ମଧ! ତା'ର ଫାମ� ହାଉସକୁ ବାଜି ଲେଗଇେଦେବ େବାଲି 
କହିେଲ। ବାସିଲ କହିେଲ “ଠିକ अଛି, ମଁୁ ବାଜି ଗ�ହଣ କରିବାକୁ ପ�?ୁତ अଛି। 
େତେବ ୧୦ ବଷ� ପାଇଁ ନୁେହଁ, ପୁରା ୨୦ ବଷ� ପାଇଁ । ଯଦି ୨୦ ବଷ�ରୁ ଘqାଏ 
ବି ଆଗରୁ ମଁୁ ବାହାରି ଯାଏ େତେବ ମଁୁ େମାର ବ!ା'େର ସ*ିତ ସମ? अଥ� 
େଦଇେଦବି।” 

 ସମେ? ତାଜୁବ େହଇଗେଲ। ଜନ କହିେଲ “ବOୁ, ତୁେମ ଏେବ ଜିଦେର 
ଏକଥା କହୁଛ। ତେମ ଯଦି ୨୦ ବଷ� ନିଜ�ନତାେର ବDୀ ରହିଯିବ, ତୁମର 
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ଜୀବନର େଶ�X ସମୟ ୨୦ ବଷ� ହେରଇବ ଆଉ ଏହି ସମୟେର ତେମ ଏକାକୀ 
ପାଗଳ େହଇଯିବ।” 

 କିv ବାସିଲ ନିଜ ଜିଦେର अଟଳ ରହିେଲ। େତଣୁ ୪ ବOୁ' ମଧ!େର 
ଏଥିପାଇଁ ବି?ୃତ ଭାବେର ଆେଲାଚନା େହଇ ରାଜିନାମା କରାଗଲା। �ିର 
େହଲା �ୁଆଟ�' ଫାମ�ହାଉସକୁ ଏଥିପାଇଁ ବ!ବହାର କାରାଯିବ। ଘର 
ଚାରିଦିଗରୁ ବାହାରକୁ େଦଖା ନ ଯିବାର ବ!ବ�ା କରାଯିବ। ବାହାରୁ 
ପ�ାଚୀରେର ଥିବା ଏକ ଝରକା େଦଇ ବାସିଲ ଯାହା ଚାହfେବ େଯାେଗଇ ଦିଆ 
ଯିବ। େସ କାହାରି ସେ{ େଯାଗାେଯାଗ କରିେବ ନାହf। ଯାହା ଦରକାର େସ 
େନାଟ େଲଖି େସଇ ଝରକା ବାେଟ ଗେଳଇ େଦେବ। ଘର ବାହାେର ଥିବା 
ପ�ହରୀ ତାହା େଯାଗାଡ଼ କରି ଆଣି ଝରକା ବାେଟ ରଖିବ। ବାସିଲ ବାହାର 
ଦୁନିଆ ସହ ଆଉ େକୗଣସି ସ�କ� ରଖିେବ ନାହf, କାହାକୁ େଦଖିେବ ନାହf, କାହା 
ସହ କଥା େହେବ ନାହf, େକୗଣସି ଘଟଣା ଜାଣିେବ ନାହf, ବh�ମାନର ଖବର 
କାଗଜ ବା େରଡ଼ିଓ ବ!ବହାର କରିେବ ନାହf।  େସ ଏେବକାର ଖବର କାଗଜ ଓ 
େରଡ଼ିଓ ଛଡ଼ା ବାକି ଯାହା ଚାହfେବ ତା'ୁ ଦିଆଯିବ। େସ କାହା ପାଖରୁ ଚିଠି 
ପାଇେବନି। ଏହି ସତ� ସହ ୨୦ ବଷ� ଯାଏଁ ଏହି ଘର ଭିତେର ହf ରହିେବ। ଯଦି 
ଚାହfେବ େସ ବାଜି ସମପ�ଣ କରି ନିେଜ ବାହାରି ଆସିେବ ଓ ଏହା �ାରା ତା'ର 
ବ!ା'େର ଥିବା ଜମା ଟ'ା ତା'ର ବOୁ ମାନ'ୁ େଦଇେଦେବ। ଯଦି ପୁରା ୨୦ 
ବଷ� ରହlି, ଠିକ ୨୦ ବଷ� ବାଷBକୀେର ବାକି ୩ ବOୁ ଆସିେବ ଓ ତା'ୁ 
�ୁଆଟ�' େସଇ ଫାମ� ଗୃହ, ମାଇେକଲ' ବ{ଳା ଓ ଜନ୍  ତା' ବ!ା' 
ବାଲାନ୍ସରୁ ୧ ଲL ଡଲାର େଦେବ। 

 ସବୁ ଠିକ େହଲା ପେର ନିQB� ଦିନ ଚାରି ବOୁ ଫାମ� ଘର ସାମwାେର 
ମିଳିତ େହେଲ। ବାସିଲ'ୁ ବିଦାୟ େଦଇ ଘର ଭିତରକୁ ପେଠଇ େଦେଲ। 
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 ବDୀ ଜୀବନର ପ�ଥମ ଛअ ମାସ ଯାଏ ବାସିଲ ପ�ତ!ହ ସହରେର 
ମିଳୁଥିବା ସବୁଠାରୁ ଦାମିକା େହାେଟଲର ଖାଦ!, ପାନୀୟ ମେଗଇେଲ। ଦାମୀ 
େସq ଓ अନ! ବିଳାସ ବ!ାସନ ସାମଗ�ୀ ମଧ! ତା' ତାଲିକାେର ସବୁଦିେନ 
ରହୁଥିଲା। ସବୁକୁ ରୀତିମତ ଜଗୁଆଳି ହାତେର ପ�ାଚୀରେର ଥିବା େଛାଟ ଦୁଆର 
ମଧ!େର ରଖିଦିଆ ଯାଉଥିଲା। ଏହା ସହିତ ନୂଆ ବାହାରିଥିବା ଗୀତ ସବୁର 
େରକଡ� ସବୁ ମଧ! ମଗାଉ ଥିେଲ। ତା' ଘର ମଧ!ରୁ अେନକ ସମୟେର େଜାର 
ଆବାଜେର େସଇ େରକଡ� ସବୁ ବାଜୁ ଥିବାର ଧ¨ନି ଭାସି ଆସୁଥିଲା ବିଳମି�ତ 
ରାତି ଯାଏ। ଜଣା ଯାଉଥିଲା ବାସିଲ ଜୀବନକୁ ଏକାକୀ େହେଲ ବି ଜୀବନକୁ 
ଖୁବ ଉପେଭାଗ କରୁଛlି। 

 କିv ପ�ାୟ ବେଷ� ପେର ତା'ର ରୁଚିେର ହଠାତ ପରିବତ�ନ େଦଖା 
େଦଲା। େସ ଆଉ େବଶି େତଲ ମସଲା ଯୁ� ଖାଦ! ନ ମେଗଇ ଟିକିଏ ସାଦା 
ଖାଦ! ପାଇଁ େଲଖିେଲ। ଗୀତ େରକଡ� ନ ମେଗଇ ଗୀଟାରଟିଏ ଓ ଗୀତ ବେଜଇ 
ଶିଖିବା ବହି ମାନ ମେଗଇେଲ। ଏହା ପେର େସ ଆହୁରି अେନକ ପ�କାର 
ବାଦ!ଯ� ମେଗଇ େସ ସବୁକୁ ଶିଖିେଲ। ବିଳjତି ରାତି ଯାଏ ତା' ଘରୁ 
ଗୀତାର ବାଜୁଥିବାର ସ�ର ଆସିଲା। ଏହା ପେର େସ ଆହୁରି अେନକ ପ�କାର 
ବାଦ!ଯ� ପାଇଁ ଆେଦଶ େଦେଲ। େତେବ ଏହା ୨ ବଷ�  ଯାଏଁ ଚାଲିଲା ପେର 
ପୁଣି ତା' ରୁଚିେର କିଛି ପରିବତ�ନ େଦଖାଗଲା। େସ ଏଥର ବହି ମେଗଇେଲ। 
ସବୁ ପ�କାର ଉପନ!ାସ, ନାଟକ ଓ ଜନପି�ୟ ବହି ପେଠଇବା ପାଇଁ ପ�ତ!ହ 
େଲଖିେଲ। ଏହା ସହ େଲଖନ ଉପକରଣ ମଧ! ମେଗଇେଲ।  ତା' ଘେର 
ଏେବ ନୀରବତା। ବିଳj ରାତି ଯାଏ କିv ତା' େକାଠରି ଆଲୁअ ଜଳୁଥିବାର 
େଦଖାଗଲା। େସ ବିଶ�ର ସବୁ ବଡ଼ େଲଖକ' ଉପନ!ାସ, ନାଟକ, କବିତା, 
अଥ�ନୀତି, ରାଜନୀତି ଉପେର ପୁ?କ ସବୁ ପାଇଁ अନୁେରାଧ ପେଠଇ େସ ସବୁକୁ 
अଧ!ୟନ କେଲ। ଏହି କ�ମ ତା'ର ପ�ାୟ ୬ ବଷ� ଧରି ଚାଲିଲା।ଏହି  ସମୟ 
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ମଧ!େର ବାସିଲ अତ!l ମନେଯାଗ ସହ ନିଜ େଦଶର अଥ�ନୀତି ସହ ବିଶ�ର 
अନ! େଦଶମାନ' अଥ�ନୀତି ବିଷୟେର ବି©ªତ ଭାବେର ପଢ଼ିେଲ। ରାଜନୀତି 
ଉପେର ମଧ! େସ ଗଭୀର ଭାବେର अନୁଧ!ାନ କେଲ। 

 ତାହା ପେର ହଠାତ ଦିେନ ତା'ର ମେଗଇବା େଶୖଳୀେର ପରିବତ�ନ 
େଦଖା େଦଲା। େସ ରOା େହଇଥିବା ଖାଦ! ବଦଳେର ନିେଜ ପ�?ୁତ କରିବାକୁ 
ଖାଦ! ଉପକରଣ ସହ ବିଭିନw  ଦ� ବ! ପାଇଁ अନୁେରାଧ କରିବା ସହ ବିଭିନw  ପ�କାର 
ଖାଦ!  ରOନ ପୁ?କ ମେଗଇେଲ। ରOନ କଳାେର େସ ବେଷ� କାଳ ବିଭିନw  
ଗେବଷଣା କରିବା ସହ ଏଥିେର ଜେଣ ପ�ବୀଣ େହଇଗେଲ। ଏହି ପରି େସ କିଛି 
ବଷ� ମଧ!େର େସ अେନକ ବିଷୟେର ନିେଜ ଶିଖି ବିଶାରଦ େହଇଗେଲ। ଏହି 
ଦୀଘ� ସମୟ ମଧ!େର େସ ବାହାର ଦୁନିଆ ବାବଦେର ସh� अନୁସାେର କିଛି ବି 
ଖବର ରଖୁ ନଥିେଲ, ନା ଖବର କାଗଜ, ନା େରଡ଼ିଓ। ଏପରିକି େଦଶେର 
େହାଇଯାଇଥିବା ଭୟ'ର ଯୁQ, ଶାସନେର ପରିବତ�ନ ବିଷୟେର ମଧ! ତା'ୁ 
କିଛି ବି ଜଣା ନଥିଲା। ଏହି ପରି ଭାବେର ତା'ର ନିବ�ାସନର ୧୭ ବଷ� 
ବିତିଗଲା। ଏହି ସମୟ ମଧ!େର େସ ୫ଟି ବିଷୟେର ପ�ବୀଣ େହଇଯାଇଥିେଲ ଓ 
ତା'ର ଗେବଷଣା ସବୁକୁ ପାuୁଲିପି ଭାବେର େଲଖି ତାହାକୁ ନିରୀL!ା କରିବାକୁ 
ବିଶ¨ବିଦ!ାଳୟର ପ�େଫସର' ପାଖକୁ ପେଠଇବାକୁ अନୁେରାଧ କରିଥିେଲ। େସ 
ଗୁଡ଼ିକ अତ!l ଉ�େକାଟିର େହଇଥିବାର ଜଣା ଯାଇଥିଲା। େତେବ ସh� 
अନୁସାେର ଏକଥା ତା'ୁ ଜଣାଇ ଦିଆଯାଇ ନଥିଲା। 

 ଏହା ପେର ତା'ର ମନ ଓ କାଯ�! ସ�ୂଣ� ଆଧ!ାତିG କ ଦିଗେର 
ଯାଉଥିବାର ଜଣା ଗଲା। େସ ବିଭିନw  ଧମ� ଉପେର अଧ!ୟନ କରିବା ସହ ପଜୂା 
ଆରାଧନା ମଧ! କରିବାର ଜଣା ଗଲା। େବୗQ, େଜୖନ ଧମ�ର ନୀତି ଶା© ସହ 
ହିDୁ, ମୁସ୍ ଲିମ୍ ଓ ବିଶ�ର अନ! ଧମ� ଉପେର ମଧ! େସ अଧ!ୟନ କେଲ। େସହି 
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ସମୟେର ତା'ର ଖାଦ! ରୁଚି अତ!l ସରଳ େହଇଗଲା। େସ ସ�ାହେର ୨ 
ଦିନ ଉପବାସ ମଧ! କରିବା ଜଣାଗଲା। ଏହି ପରି ୧୯ ବଷ� ବିତିଗଲା। ତାହା 
ପେର ପୁଣି େଦଖୁ େଦଖୁ ୬ ମାସ, ୮ ମାସ େହଇ େଶଷ ମାସେର ପହ*ିଲା। ଏହି 
ସମୟ ମଧ!େର ତା'ର ବOୁମାେନ ସବୁ ଦିେନ କtବେର େଭଟିଥାlି। ବାସିଲ' 
ଉପେର ଆେଲାଚନା କରlି। ପ�ଥମରୁ �ୁଆଟ� କହୁଥିେଲ େଯ ବାସିଲ େବଶୀ 
େହେଲ ୨/୩ ବଷ� ସବୁ ସୁବିଧା ପାଇ ରହିବା ପେର ବାହାର ଦୁନିଆ ଓ 
ସ�ାଧୀନତାକୁ ଝୁରି େହେଲ ଓ ସh� ସମପ�ଣ କରି ବାହାରି ଆସିେବ। କିv ପେର 
ତା'ର କାଯ�!କଳାପ େଦଖି େସ ତା' ମତ ବଦେଳଇେଲ। େଶଷ ବଷ� ପହ*ିଲା 
େବଳକୁ ସବୁ ବOୁ ହତାସ େହାଇଗେଲ ଓ ବାସିଲ ଜିତିବା ସୁନି�ିତ େବାଲି 
ଜାଣିେଲ। ମାଇେକଲ ଏହିପରି ବାସିଲ' େଶ�X ୨୦ ବଷ� ନିବ�ାସନେର 
ପେଠଇବାେର ଭାଗ େନଇଥିବାରୁ ନିଜର अନୁତାପ ମଧ! ବ!� କରିଥିେଲ। 
ଏେଣ ଜନ୍ ' ବ!ବସାେର ବହୁତ Lତି େହାଇଥିବାରୁ େସ ଚିlିତ ଥାlି ଆଉ 
କିଛିଦିନ ପେର ବାସିଲ ବାହାରିେଲ ତା'ୁ େଦବାଳିଆ େହବାକୁ ପଡ଼ିପାେର। 
�ୁଆଟ� ମଧ! ଆଥBକ ଭାବେର Lତିଗ�? େହବାର ଚିlାେର ଥାlି। 

 ଠିକ ୨୦ ବଷ� ପେର ୩ ଜଣ ବOୁ ନିQ�ାରିତ ଦିନ ସକାେଳ ଫମ� ଗୃହେର 
ପହ*ିେଲ। ମୁଖ! �ାର େଖାଲି ବାସିଲ'ୁ ଡାକିେଲ। େହେଲ େକୗଣସି ଠାରୁ କିଛି 
ଉhର ଆସିଲା ନହf। େସମାେନ ସବୁଆେଡ଼ େଖାଜି ସାରିଲା ପେର ୩ ବାସିଲ't  
ଶଯ!ା ଉପେର ଏକ ଚିଠି ରଖା ଯାଇଥିବାର େଦଖିେଲ। ଚିଠିେର େଲଖା ଥିଲା 

 “େମାର ବOୁମାନ'ୁ େମାର ହାQBକ अଭିନDନ।  ଆମ ଭିତେର ବାଜି 
ଲାଗି ମଁୁ ଫାମ� ଘେର ନିବ�ାସିତ େହାଇ ରହିବାର ଠିକ ୨୦ ବଷ� ଆଜି ବh�ମାନ 
ସମା� େହଉଛି ମଁୁ ଯଦି ଏେବ ଏଠାେର ଥାlି, ତୁମ ମାନ' ସହ ୨୦ ବଷ� 
ପେର େଦଖା େହଇଥାlା। ସମ?' େଚେହରା ହୁଏତ କିଛି ବଦଳି ଯାଇଥିବ। 
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ମଁୁ ନିେଜ ଭିତରକୁ ଆସିବା େବେଳ େମାେତ ୩୦ ବଷ� େହଇଥିଲା। ଏେବ 
େମାେତ ୫୦ ବଷ�। ଏହି ସମୟେର ମଁୁ ଯଦି ତୁମମାନ' ସହ ଥାଆlି,  ମଁୁ  ୨ଟି 
ଦାମୀ ଘର ସହ अଜସ� ପଇସାର ମାଲିକ େହାଇ ସାରା ଜୀବନପାଇଁ ଆଡ଼jରେର 
ରହିଥାlି। େମା ନିଜ ଟ'ା ମଧ! େମା ପାଖେର ଥାଆlା। େତେବ ମଁୁ ନିQ�ାରିତ 
ସମୟର ୪ ଘqା ଆଗରୁ େଭାର ୪ଟାରୁ ସ�ଇEାେର ବଗିଚାର ପ�ାଚୀର େଡଇଁ 
ଚାଲି ଯାଉଛି। େମାେତ େଖାଜିବାର ଉଦ!ମ ମଧ! େକହି ନ କରିବାକୁ 
अନୁେରାଧ। ଏହି ସମୟେର ମଁୁ ବହୁ ଦୂରକୁ ଚାଲିଯାଇଥିବି ମଁୁ ବାଜି ସମପ�ଣ 
କଲି। େମା अଥ� ମଧ! ତୁେମ ମାେନ ବ!ା'ରୁ କାଢ଼ି େନଇଯିବ। େସଥିପାଇଁ 
ଆେଦଶ ପାତ�  ମଧ! ମଁୁ ରଖି େଦଇଛି।” 

 “ମଁୁ ଏପରି କରିବାର କାରଣ ତୁେମ ପଚାରିବ। ଏହି ୨୦ ବଷ� ଭିତେର ମଁୁ 
ପ�ାୟ ସମ? ପ�କାର �ାନ ବିଷୟେର ବିଷଦ ଭାବେର ପରିଚିତ େହଇଛି। ସମ? 
ଧମ� ବିଷୟେର ପଠନ କରିଛି, अଧ!ୟନ କରିଛି। ଏହା ପେର େମାର ହୃଦେବାଧ 
େହାଇଛି ସମ? ଜିନିଷ, ମାୟା େମାହ ସବୁ अ�ାୟୀ। ସବୁ ଧମ�ର ମଧ! ମଳୂ ମ� 
ସମାନ। େକବଳ ଏକ ମାତ�  ଧମ� େହଲା ମାନବ ଧମ�। ମାନବ ମାନବକୁ 
ଭଲପାଇେଲ ଯାଇ ସଂସାର ସୁଖୀ େହବ। ମଁୁ अନୁଭବ କଲି େମାର କh�ବ! 
ବh�ମାନ ଏହି ମାନବ ଧମ�ର ପ�ସାର କରିବା। ତୁମମାନ' ସହୃଦୟତାରୁ ତୁେମ 
େଦଇଥିବା ସୁବିଧା େଯାଗଁୁ ମଁୁ େଯତିକି �ାନ ହାସଲ କରିଛି ପୃଥିବୀର େଯ େକୗଣସି 
�ାନେର େମାର ଚାଲିବା ପାଇଁ अସୁବିଧା େହବ ନାହf। अଥ�େର ମଧ! େମାର 
ପ�େୟାଜନ ନାହf। ହାସଲ କରିଥିବା ବିଦ!ା �ାରା ମଁୁ ସବୁ ହାସଲ କରି ପାରିବି। 
ବOୁମାେନ, ମଁୁ ୨୦ ବଷ� ଆଗରୁ ତୁମକୁ େଦଖିଥିବା େଚେହରାର ସG }ତି ସହ ମୁଁ 
ଚିରଦିନ ପାଇଁ ବିଦାୟ େନଉଛି।” 

अବସରପ�ା� अଧ!L, ଲLGୀନାରାୟଣ କେଲଜ, ଝାରସୁଗୁଡ଼ା 
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 ଘେର अଗଡ଼ମ ବଗଡମ୍ ଜିନିଷର ମାତ� ା ବଢ଼ି ଚାଲିଥିଲା। 
ଦରକାରୀ ଜିନିଷଠୁ अଦରକାରୀ ଜିନିଷଗୁଡ଼ିଏ ଘେର ନିଜ ରାଜୁତି 
ଚେଳଇଥିେଲ। ଶ�ୀମତୀ ବହୁତ ଦିନରୁ ଲେଗଇଥିେଲ ଘର ସେଫଇ 
ପାଇଁ ଆଉ େସଇଥିପାଇଁ ଆଜି ରବିବାରଟାେର ମୁଁ ପୁରା ଦମେର 
अଳିଆ ସଫା କରିବାେର ଜୁଟି ଯାଇଥିଲି।  

 ପୁରୁଣା କାଗଜପତ� , ଖବର କାଗଜ, ଭ{ା ପାନିଆ, ପtା�ିକ 
ଡବା, ଛିuା ତାର େକେତ କ'ଣ େଯ ଘରୁ ବାହାରି ଚାଲିଥିଲା ତାର 
ଠିକଣା ନଥିଲା। ସବୁ ଜିନିଷକୁ ବାOିବୁOି େଗାଟିଏ ବ?ାେର ରଖିଲି 
ବାହାେର େଫାପାଡ଼ିବା ପାଇଁ।  

 ହଠାତ୍ ଆଖି ପଡ଼ିଲା ସାେଢ଼ ତିନି ବଷ�ର ପୁअ ଗୁଡୁର ଭ{ା 
େଖଳନା ଉପେର। ପtା�ିକ ବାଇକ୍ ଟାର ଆଉ କିଛି ବାକି ନାହf 
କହିେଲ ଚେଳ। େହେଲ ଗୁଡୁ ଖାଲି ତାକୁ ହf ଧରି ସବୁେବେଳ 
ବୁଲୁଥାଏ। ବାଇକ୍ ଟାକୁ େନଇ ବ?ା ଭିତେର ପେକଇେଦଲି ଆଉ 
େସଇଟା ଗୁଡୁ ଆଖିେର ପଡ଼ିଗଲା। अଧାଖିଆ अବ�ାେର ଦଉଡ଼ି 
ଆସି ପାଟିକଲା, “ବାବା ବାବା, େମା ଗାଡ଼ି ଫି{ି ଦିअନି।” ମୁଁ 
ନାଲିଆଖି େଦେଖଇ ତାକୁ ଚୁପ୍ କଲାରୁ େସ େଭଁ େଭଁ ରଡ଼ିକରି ଭୂଇଁ 
ଉପେର ଗଡ଼ିଗଲା। ମଁୁ ©ୀ'ୁ ଆେଦଶ େଦଲି ତାକୁ େନଇ 
ଖୁଏଇଦବା ପାଇଁ।  

 ଘରର େଛାଟ େଛାଟ अଳିଆସବୁ ବାହାର କଲାପେର ବଡ଼ 

अଳିଆअଳିଆअଳିଆअଳିଆ    

ସୁଲଗwା ମହାlି 
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ବଡ଼ अଳିଆଗୁଡା ଉପେର ନଜର ପେକଇଲି। େ�ାରରୁମେର ପୁରୁଣା କୁଲର, 
ଭ{ା ଫି¬ର୍, କଳ'ିଲଗା େଟବୁଲପ�ା ପଡ଼ିଥିଲା। ବହୁତ କିଛି ସଫା ହବ। 
ତାପେର ମଁୁ ଦାuପଟ ଗ!ାେରଜ ଆଡ଼କୁ ପାଦ ବେଢ଼ଇଲି।  

 ଗ!ାେରଜର େଗାଟିଏ େକାଣେର ବାପା' ପୁରୁଣା ବଜାଜ େଚତକ୍ 
<ୁଟର। େକଉଁ ଦଶ ବଷ� େହଲା ବାପା ଚେଲଇ ନାହାlି। <ୁଟରଟାକୁ ଗେଡ଼ଇ 
ଆଣି ବାହାେର େଥାଇଲି। କାହାକୁ ବିକି େଦେଲ ଯିବ। କିv ପାଂଚଶ ଟ'ାେର 
ବି ଯିବନି। 

 ପଛକୁ ବୁଲି ପଡ଼ିଲା େବଳକୁ ବାପା। <ୁଟର ଉପେର ଧୀେର ଧୀେର ନିଜ 
ଶିରାଳ ହାତ ବୁେଲଇେଲ। ଏମିତି ଲାଗିଲା େଯମିତି କअଁଳିଆ ଛୁଆଟିଏକୁ 
ଆଉସୁଁଛlି। କହିେଲ, “େକେତ ଖରା ବଷ�ା ଶୀତ ସହିଛି େମା ସା{େର ଇଏ। 
କାଲି ଭଳି ଲାଗୁଚି ୟାକୁ କିଣି ଘରକୁ ଆଣିଥିଲି।” ଏତିକି କହି ବାପା 
ଦୀଘ�ଶ¨ାସେଟ ମାରିେଲ।  

 କାହfକି େକଜାଣି ଗୁଡୁର େସ ରାହାଦିଆ କାD ଆଉ ବାପା'ର ଦୀଘ�ଶ¨ାସ 
ମେତ ଏକାଭଳି ମେନେହଲା। ମଁୁ <ୁଟରଟାକୁ େନଇ ଚୁପଚାପ ତା’ ଜାଗାେର 
ରଖିେଦଲି ଆଉ େସ ବ?ା ଭିତରୁ ଭ{ା ବାଇକ୍ ଟାକୁ ଗୁଡୁକୁ ଦବାପାଇଁ ଘର 
ଭିତରକୁ ପଶିଗଲି। ଆଜି ସG }ତି ଆଉ अଳିଆ ଭିତେର ଥିବା ସLୂG  ତଫାତ୍ ଟିକୁ 
ବହୁତ ଭଲ ଭାବେର ବୁଝିଯାଇଥିଲି। 

ସହକାରୀ अଧ!ାପିକା, अମୃତା ବିଶ�ବିଦ!ାଳୟ, େକାଏjାଟୁର୍, ତାମିଲ୍ ନାଡୁ 

ଇେମଲ୍ - sulagna2008@gmail.com 
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 ଗ�ୀଷGଋତୁେର ଗରମରୁ ରLା ପାଇବା ପାଇଁ େବଲ, ପ�କୃତି 
ମା’ ପ�ଦh ଏକ ମିଠା ବରଦାନ ସଦୃଶ। କୁହାଯାଏ “େରାଗାନ 
ବିଲhି - ଭିନhି ଇତି ବିଲ� ” अଥ�ାତ େରାଗନ� କରିବାର ଗୁଣ 
େଯାଗଁୁ େବଲକୁ ବିଲ�  େବାଲି କୁହାଯାଇଛି। ଏହା ସୁବ�� ହଳଦୀ 
ର{ର, ସ�ାଦି� ଶସ ଓ କେଠାର େଖାଳପା ଯୁ� ଏକ ଲାଭଦାୟକ 
ଫଳ अେଟ। ଗ�ୀଷG ସମୟେର ଏହାର େସବନ ଖୁବ୍ ସ�ା�!ପ�ଦ। 
ଶାuିଲ!, ଶ�ୀଫଳ, ସଦାଫଳ ଆଦି ନାମେର ମଧ! ଏହା ବିଭିନw  
�ାନେର ପରିଚିତ। ଏହାର ନରମ ଆଦ��  ଶସକୁ ବିଲ�  କକ�ଟୀ ଓ 
ଶୁ� ଶସକୁ େବଲଗିରି କୁହାଯାଏ। ସ�ା�! ସେଚତନ େଲାକମାେନ 
ଏହାର ଶସକୁ ପଣା ଆକାରେର ପିଇ ଶରୀରକୁ ଶୀତଳ ରଖିବାକୁ 
ଚାହାlି ଏବଂ ଭ�ମାେନ ନିଜ ଆରାଧ! ମହାେଦବ'ୁ ସମପB 
ଆନD अନୁଭବ କରlି। 
 ଔଷଧୀୟ ପ�େୟାଗ ପାଇଁ େବଲର ଶସ, ଗିରି, ପତ� , େଚର 
ଏବଂ ଛାଲିର ଚୂ�� ଇତ!ାଦି ଉପେଯାଗ କରାଯାଏ। ଚୂ�� ପ�?ୁତ 
କରିବା ପାଇଁ କ*ା ଫଳ ବ!ବହାର କରାଯାଏ ଏବଂ अଧାପାଚିଲା 
ଫଳ ମୁର²ା ତିଆରି ପାଇଁ ଓ ସ�ୂ�� ପକ�ଫଳ ସରବତ/ପଣା 
ପ�?ୁତି ପାଇଁ ବ!ବହାର କରାଯାଏ। ଏହି ସ�ା�!ବQ�କ ଫଳଟି 
ଉhମ ବାୟୁନାଶକ, କଫ ନି�ାସକ ଏବଂ ଜଠରାଗିwବQ�କ अେଟ। 
ଏହା କୃମି ଓ ଦୁଗ�O ନାଶ କେର। ଏଥିେର ଥିବା ଉଦବାୟୀ େତୖଳ 
ଓ ଇେଗଲିନ୍, ଇେଗଲିନିନ୍ ନାମକ Lାର-ତh�  ଇତ!ାଦି ଔଷଧୀୟ 

अମୃତସମ େବଲअମୃତସମ େବଲअମୃତସମ େବଲअମୃତସମ େବଲ    

ପ�ତିଭା ପି�ୟଦଶBନୀ  
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ଗୁଣେର ଭରପୁର अଟlି। 
 ଚତୁମ�ାସେର ଉ³ନw  େହଉଥିବା େରାଗ ଗୁଡ଼ିକର ପ�ତିକାର କରିବା ଶ�ି 
ବିଲ� ପତ� େର अଛି। େବଲପତ�  ଜ� ରନାଶକ, େବଦନାହାର, କୃମିନାଶକ, ସଂଗ�ାହୀ 
(ଶରୀରର ମଳକୁ ଏକତ�  ବାOିଆଣିବା ଗୁଣର ପଦାଥ�) ଏବଂ ଫୁଲା କମାଇବା 
ଇତ!ାଦି ଗୁଣର ଭuାର। ଏହା ମତୂ� ଗତ ଶକ�ରାର ପରିମାଣ କମ୍ କେର। 
ଶରୀରର ସLୂGମଳ ଗୁଡ଼ିକୁ େଶାଷଣ କରି ମତୂ�  ମାଧ!ମେର େସ ସବୁକୁ ନି�ାସିତ 
କରିଦିଏ। ଏହା�ାରା ଶରୀରର ଆଭ!lରୀଣ ବିଶୁQି ହୁଏ। େବଲପତ�  ହୃଦୟ ଓ 
ମ?ି�କୁ ବଳ ପ�ଦାନ କେର। ଏହାର େସବନ �ାରା ମନେର ସାhି� କତା 
ଆେସ। 
 ସଂେLପେର େବଲର ଉପାେଦୟତା : 
* ଏହି େପୟ େଗାଟିଏ ପେଟ ଗରମରୁ ରLା କରୁଥିବାେବେଳ ଏହାର େସବନ 
ଶରୀର ପାଇଁ ମଧ! ଲାଭପ�ଦ। ଶରୀରକୁ ଶ�ିଶାଳୀ ରଖିବା ଭଳି ତh�  େବଲେର 
ରହିଛି। ଏହାର େସବନ େଯାଗଁୁ େକୗଣସି ପ�ତିକୂଳ ପ�ଭାବ ପେଡ଼ନାହf ବରଂ ଏହା 
େରାଗ ଦୂରକରି �ୁhB ପ�ଦାନକେର। 
*ଖରା ସମୟେର अଂଶୁଘାତ େହେଲ ଏହାର ସବ�ତ ପିଇେଲ ଶୀଘ� ଆରାମ ମିେଳ 
ଓ ଉh� ଶରୀରର ତାପ କମ୍ ହୁଏ। 
*ପୁରୁଣାରୁ ପୁରୁଣା ଆମ (gas) େରାଗ ପ�ତିକାର ପାଇଁ अQ�ପକ�  ବିଲ� ଫଳ 
େସବନ କରିବା ଲାଭପ�ଦ। 
*ପାଚିଲା େବଲର अଠାଳିଆପଣ େଯାଗଁୁ ଡାଇରିଆ େରାଗେର ଖୁବ୍ ଲାଭକାରୀ 
ସାବ!? ହୁଏ। ଏହି ଫଳ ଉhମ ପାଚକ େହବା ସହିତ ବଳ ବQ�କ ମଧ!। 
* ପାଚିଲା େବଲ ଖାଇବା�ାରା ବାତ-କଫର ଶମନ ହୁଏ। 
* ଆଖିେର ପୀଡ଼ା େହଉଥିେଲ, େବଲପତ� କୁ େଛଚି ଆଖି ଉପେର ବାOିେଲ େବଶ୍ 
ଆରାମ ମିେଳ। 
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*ପ�ାୟତଃ ଗ�ୀଷGସମୟେର ଆଖି ନାଲି ପଡ଼ିଯାଇ ଖୁବ୍ େପାଡ଼ାଜଳା ହୁଏ। ଏଭଳି 
�ିତିେର େବଲପତ� ର ରସ ଏକ ଏକ ବୁDା ଆଖିେର ପକାଇେଲ ନାଲିପଣ ଓ 
��ଳନରୁ ଶୀଘ� ଆରାମ ମିେଳ। 
*ପିଲା' େପଟେର କୃମି େହଉଥିେଲ େବଲପତ� ର अକ� ବାହାର କରି ପିଆଇବା 
ଉଚିତ। 
*େବଲଗଛ ଛାଲିର କ� ାଥ ପିଇେଲ अତିସାର େରାଗେର ଆରାମ ମିେଳ। 
*ପାଚିଲା େବଲକୁ ମହୁ ଓ ମିଶି� ସହିତ ଚାଟିେଲ ଶରୀରେର ର�ହୀନତା କମ୍ 
ହୁଏ ଏବଂ ର� ପରି�ାର ହୁଏ। 
*େବଲ ମୁର²ା ସମ? ପ�କାର ଉଦର ବିକାରରୁ ମୁ�ିଦିଏ ଓ ଶରୀରର ଶ�ି 
ବୃQିକେର। 
*ପାଚିଲା େବଲର ସବ�ତ ପିଇେଲ େପଟ ସଫା ରେହ। 
*ଗ�ୀଷG  ସମୟେର ଗଭ�ବତୀ ମହିଳା' େଦହ ବିଚଳିତ ଲାଗିେଲ େବଲ ଓ ସୁ�ିର 
କ� ାଥ ଦୁଇ ଚାମଚ ପିଇେଲ ଆରାମ ମିେଳ। 
*ପାଚିଲାେବଲ ଶସେର େଗାଲମରିଚ ଓ େସୖOବଲବଣ ମିଶାଇ ଖାଇେଲ କ� 
ସୁରିଲା ରେହ। 
*େଛାଟପିଲା'ୁ ପ�ତିଦିନ ଏକ ଚାମଚ ପାଚିଲାେବଲ ଖୁଆଇେଲ େସମାନ' अ�ି 
ମଜବୁତ୍ ହୁଏ। 
 େତେବ ଏହିସବୁ ବ!ବହାର ପବୂ�ରୁ େକୗଣସି अଭି� ଆୟୁେବ�ଦାଚାଯ�!' 
ପରାମଶ� େନବା ଉhମ ବିଚାର। 
କଟକ 
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 ସବିତା େଦବୀ ଭାରି ଗୁଣି ମଣିଷ ଟିଏ ବୟସ ଏଇ ଷାଠିଏ 
କି ସତୁରି େହବ ଏଇ ଦୁଇ ବାଇ ଚାରି ଘରଟିେର ଏକା ରୁହlି 
ଉପର ଘରଟିକୁ ଆମ ଭଳି ପାଠ ପଢୁଆ ଝିअ େକେତଜଣ'ୁ 
ଭଡ଼ାେର େଦଇଛlି ପ�ାୟ ଦଶବଷ� େହବ ଏମିତି ଏକା ରହି 
ଆସୁଛlି େସ ସ¨ାମୀ ଆଉ ନାହlି, ପିଲାମାେନ ବାହେର ରୁହlି 
ଭାରି ସମୟାନୁବତB େସ, ଘର ସାରା ଆଲମ� ଘqା ଲାଗିଛି କିv 
େକେବ ବାଜିବା ଆେମ ଶୁଣିନୁ ସବିତାେଦବୀ ତ ଘରର କଲିଂଗ 
େବଲେର ବି ଟାପ୍  ଲେଗଇ ରଖିଛlି କିଏ  କଲିଂଗ େବଲ ମାରିବା 
ଯାଏଁ ଯାଏନି, େକହି ଦୁଆର ମୁହଁକୁ ଆସିବା ଆଗରୁ ହf ଦୁଆର 
େଖାଲି ଦିअlି େସ, େକଜାଣି େକମିତି ଜାଣlି 

 ସକାଳ ଠିକ୍  ପା*ଟାେର ଉଠlି ନା େଗାେଟ କqା ଏପଟ ନା 
େସପଟ ଆଲାମ� ବାଜିବା ପୁବ�ରୁ ହf ତାକୁ ବD କରିଦିअlି ସିଧା 
ଯାଇ େରାେଷଇେର ଧିମା ଆ*େର ଚାହା ଚଢ଼ାlି ଆଉ ଗାଧୁଆ 
ଘେର ପଶlି ଠିକ ଦଶମିନଟେର ବାହାରି ଆସlି ରOା ଘରର 
ଆଲମ� ବD କରି େସଠୁ ଚା’କୁ କପେର ଧରି ବାରuାେର ଦୁର 
ଦିବାକରକୁ ଚାହf ବସlି କିଛି ସମୟ Lୀରବାଲା େବଲ ମାରିବା 
ପୁବ�ରୁ େସଠି ବାସନ ଧରି ଠିଆ େହାଇଯାଆlି େସ କବାଟ 
କଣରୁ ଖବର କାଗଜଟି ବାହାର କରି ଠିକ େଟବୁଲର ମଝିେର 
ରଖlି ଘଡ଼ି କqାେର ଦଶ ବାଜିବା ଆଗରୁ ଡାଇନିଂଗର 
ଆଲମ�କୁ ବD କରି ଜଳଖିଆ ଧରି ବସି ଯାଆlି ଏଇମିତି ସବୁ 

ଆଲାମ�ଆଲାମ�ଆଲାମ�ଆଲାମ�    

ପାରମିତା ମିଶ� 
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ଜାଗାେର େଗାଟିଏ େଗାଟିଏ ଆଲାମ୍� ଘଡ଼ି ସବୁ କାମ ପାଇଁ ପ�ତିଦିନ ଏଇ 
କାଯ�!କ�ମ ତା'ର �ିର ଥାଏ ଦିନର ସମ? କାମ ସରିଲା ପେର େଶାଇବା 
ପୁବ�ରୁ ପୁଣି ଦି� ତୀୟ ଦିନ ସମାନ ଆଲାମ� ଲେଗଇ େଦଇ େଶାଇଯାଆlି େସ 

 ମଁୁ ଏଠିକି ଆସିବା ବାସ କିଛି ଦିନ ହf େହାଇଥିଲା େମା ସହପାଠିମାନ' 
ଠାରୁ ଏସବୁ କଥା ଶୁଣିଥିଲି ମେତ ବହୁତ େକୗତୁହଳ ଲାଗୁଥିଲା ଜାଣିବା ପାଇଁ, 
କାହfକି ଜେଣ ମଣିଷ ଏମିତି ବାOି ରଖିଛି ନିଜକୁ ଘଡ଼ି ଭିତେର अନୁଶାସନ 
ମନୁଷ!  ପାଇଁ ଆବଶ!କ କିv ଏମିତି ଲାଗୁଥିଲା େଯମିତି େସ ଘର ଭିତେର େକହି 
ଜେଣ ସବିତା େଦବୀ'ୁ ବDୀ କରି ରଖିଛି ଆଉ ଏଇ ଘଡ଼ିମାେନ ତାକୁ अନବରତ 
ଚାହf ରହିଛlି କିv କିଏ? ବହୁତଥର େଚ�ା କରିଛି ପଚାରିବା ପାଇଁ କିv 
ସାହାସ େହାଇନି ଦିେନ ସyେବେଳ ସବିତାେଦବୀ ଛାତକୁ ଯାଉଥିେଲ ଗଛେର 
ପାଣି େଦବା ପାଇଁ, ମଁୁ ବି ତା' ପଛେର େସଠିକି ଆସିଲି ଏଇମିତି ଧିେର ଧିେର 
ଆମ ଦୁହf'ର ବOୁତା େହାଇଗଲା ସବିତା େଦବୀ ନିେଜ କୁହlି ମୁ ତା'ର 
ପ�ଥମ ଆଉ େବାଧହୁଏ େଶଷ ବOୁ ଏଇମିତି କିଛିଦିନ ବିତିଗଲା ପେର ଦିେନ ମଁୁ 
ସାହହା କରି ପଚାରିଲି ଭବିଥିଲି କାେଳ ବିର� େହେବ କିv େସମିତି କିଛି 
େହଲାନି, ପ�ଥମ ଥର ତା' ଆଖିେର ଭୟ େଦଖିଲି, କିଛି କହିବା ପୁବ�ରୁ ପାଖେର 
ଥିବା ପାଣିଗିଲାସଟିକୁ ପିଇଗେଲ ଆଉ କିଛି ସମୟପେର କହିେଲ କିଛି ନାହf ବାସ 
अଭ!ାସେର ପଡ଼ିଗଲାଣି େଯ ଆଉ ଯାଉନି ମଁୁ ଉଣିଶି ବଷ�ର ଥିଲି ବାହା େହାଇ 
ଆସିଥିଲି, ମଁା କାେନ କାେନ କହିଥିଲା ସ¨ାମୀ େହେଲ େତାର େଦବତା ତା' 
କଥାକୁ अLେର अLେର ପାଳିବୁ अବାଧ! େହେଲ ବାପା ମଁାର ନଁା ପଡ଼ିଯିବ 
ବଧୁ େବଶେର ଆସିଛୁ ପୁଣି अ�ିେର ବାହାରିବୁ ମଁୁ ଠିକ େସୟା ହf କରି 
ଚାଲିଲି ସ¨ାମୀ'ୁ ସବୁ କାମ ଏକଦମ ସମୟେର ଦରକାର୍, ନା ଟିେକ ଏପଟ ନା 
େସପଟ, ଶµ ବିଲ କୁଲ ପସD ନଥିଲା ଆଲାମ� ଘଡ଼ି ଗୁଡ଼ିକ ଲାଗିଛି ତ କିv ଶµ 
େହଲା ମାେତ�  େଜାର େଜାର କ�େର ପିଟlି 
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 ମଁୁ ପଚାରିଲି କଣ ଘଡ଼ି ଗୁଡ଼ିକୁ? 

 େମା ଆେଡ଼ ଚାହf ସବିତା େଦବୀ କହିେଲ, “ନା, େମାେତ” 

 ମଁୁ अବାକ େହାଇ ଚାହf ରହିଲି େକବଳ 

 ଘଡ଼ିର କqା ସହ ମେତ ବୁେଲଇବା େସ ଶିେଖଇେଦଇ ଯାଇଛlି େମାର 
ଚାେରାଟି ଛୁଆ େହେଲ େମା ସ¨ାମୀ େକାଳାହଳ ଜମା ସହିପାରlି ନାହf, େତଣୁ 
ସବୁ ଛୁଆ େମାର େବାଡB{େର ରହି ପାଠ ପଢ଼ିେଲ ଆଉ ବାପା' ଏତାଦୃଶ 
ପ�କୃତି େଦଖି ଆଉ ଘରକୁ ଆସିେଲନି 

 ମଁୁ କିଛି ପଚାରିବା ପୁବ�ରୁ ହf େସ କହିେଲ ହଁ ମଁୁ ଜାଣିଛି କଣ ପଚାରିବ, ମଁୁ 
କାହିକି ଏଇଠି ରହୁଛି ଏୟା ତ! 

 ମୁ ତା'ୁ ବହୁତ ଭଲପାଏ, େମାେତ ଲାେଗ େସ ବି ମେତ ଭଲ ପାଉଥିେଲ 
କାରଣ ଦିନସାରା େକୗଣସି ନା େକୗଣସି କାରଣରୁ େସ ମେତ ମାରିଥାlି କିv େସ 
ହf େସ ଜଖମେର ମଲମ ବି ଲଗାlି େସ ମାନୁଥିେଲ େଯ କାେଳ ©ୀ ସ¨ାମୀଠୁ 
ଆଗୁଆ ମରିବା କଥା ତାହା େହେଲ ଯାଇ ତାକୁ ସ¨ଗ� ସୁଖ ମିଳିବ େଶଷ 
ଶଯ!ାେର ପଡ଼ିଥିବା ସମୟେର େସ ମେତ କାେନ କାେନ କହିଥିେଲ ସାବି ତୁ 
ଭାବୁଚୁ େମା ପେର ତୁ ଆଜାଦ େହାଇଯିବୁ, ଏ ଘର ଛାଡ଼ି କୁଆେଡ଼ ବି ଯିବୁନି 
ସାବି, ମଁୁ ଏଇ ଆଲାମ� ଘଡ଼ି ଭିତେର ରହି ତେତ ଚାହf ରହିଚି ଆଉ ଏପାରିେର 
ତେତ अେପLା କରିଚି ମଁୁ ସିନା େସଠିକୁ ଆସି ପାରିବିନି କିv ଦିେନ ନା ଦିେନ ତୁ 
ତ ଏଠିକି ଆସିବୁ ଆଉ େସେତେବେଳ ........। ତେମ କଣ ଭାବୁଚ ମଁୁ ନିେଜ 
ଉଠୁଚି ଘଡ଼ି ବD କରିବା ପାଇଁ େସ ମେତ ଉେଠଇ ଦିअlି, େଜାରକରି 

 ଏମିତି ଏକ ତକ�ର ମୁଁ କଣ ବା ଜବାବ େଦବି ଆଉ କଣ କହି ତା'ୁ େସ 
ଭ� ମର ଦୁନିଆରୁ ବାହାରକୁ ଆଣିବି ମୁଁ ବୁଝି ପାରୁନଥିଲି କିଛି ପଚାରିବାକୁ 
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ଯାଉଥିଲି େସ କହିେଲ, ମଁୁ ଜାଣିଚି ଏସବୁ େଗାେଟ ଭ� ମ, େମା ପିଲାମାେନ ଏ 
ଘରକୁ ଆସିବାକୁ ଜମା ଚାହୁଁ ନାହାlି, ମେତ ବହୁତ ଥର ଡାକୁଛlି ଏଠୁ 
ଚାଲିଯିବାକୁ କିv ମଁୁ ବି �ିର କରିସାରିଛି ବାହା େହାଇ ସ¨ାମୀ ହାତ ଧରି ଏଇ 
ଘରକୁ ଆସିଥିଲି, ଆଉ ଏଇଠୁ େକବଳ େମା अ�ି ହf ବାହାରକୁ ଯିବ 

 ହସି କି କହିେଲ େମାର अଭ!ାସ େହାଇଗଲାଣି ଏେବ, ବh�ମାନ ପଜୂା 
ସମୟ େହାଇଗଲାଣି ଘଡ଼ି ବD କରିବାର अଛି ଯାଉଛି, କାଲି ଆସିବୁ ଘରକୁ, 
ନାତିର ଜନG  ଦିନ ତ ପିଠା କରିବି 

 ମଁୁ ଆଉ କିଛି କହିଲିନି, ହସି କି ହଁ ଭରିଲି 

 ଏଇଥିେର ତା'ର ଖୁସି ଯଦି େସଥିେର ବାଧା େଦବା ଠିକ େହବନି  

 ଏମିତି ବହୁତ ଦିନ ଚାଲିଗଲା େମାର ପରୀLା ଆଗକୁ ଥିଲା ମଁୁ 
ପଢ଼ାପଢ଼ିେର ଟିେକ ବ!?ଥିଲି େତଣୁ ସବିତା ମାଉସୀ ଘର ଆେଡ଼ ଆଉ ଧ!ାନ 
େଦଇନଥିଲି, େସଦିନ େଡରି ଯାଏଁ ପଢ଼ି ପାହlାରୁ ଟିେକ ଆଖି ଲାଗିଥିଲା ହଠାତ 
ତଳ ଘରୁ ଆଲାମ� ଘଡ଼ିଟି େଜାରେର ବାଜି ଉଠିଲା େମାର ନିଦ ଭା{ିଗଲା 
ସହପାଠୀମାେନ ତଳକୁ ଧାଇଁଗେଲ 

 ଆଉ ମଁୁ? 

 ମଁୁ ଘଟଣାଟିର ମମ� अନୁମାନ କରି ସାରିଥିଲି ............................ 

ଆjପୁଆ, ବ� ହG ପୁର, ଓଡ଼ିଶା 

ଦୁରଭାଷ-8050874550 
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 ଆମ ପବୂ�ପୁରୁଷ' ତୁଳନାେର ଆେମ କୁଆେଡ଼ େଛାଟ 
େହାଇ େହାଇ ଚାଲିେଚ େବାଲି ବହୁବାର अଭିେଯାଗ େହାଇ 
ଆସିଛି। ପୁରାଣ ବ�Bତ ମଣିଷମାନ'ର େଚେହରା ଆଗର ଆେମ 
େଗାେଟ େଗାେଟ କେ¡ଇଟିଏ ପରି! ସିଏ अସଲ େଚେହରା େହେଲ 
ଆେମ ତା'ର ଡମିଟିଏ ମାତ� ! ପୁବ�ରୁ ଏହା କବି େଲଖକ'ର ଶµ 
ବ��ନାେର ସୀମିତ ଥିଲା ଏେବ କିv ଟିଭି ଓ ସିେନମା ପରଦାେର 
ଏହାର କା�ନିକ ଚିତ�  େଦଖିବାକୁ ମିଳୁଛି अଥ�ାତ ଆମର 
ପବୂ�ପୁରୁଷ ଆମ ପରି େଧଡ଼ିଆ ନ େହାଇ ମହାକାୟ ଓ ମହାବଳୀ 
ଥିେଲ। ମଝିେର ମଝିେର ପୁରାତନ ଉ� କ'ାଳ ଉQାର ଏହି 
କଥାକୁ ଆହୁରି ଦୃଢ଼ କରିଥାଏ। 

 ପବୂ�ରୁ ମଣିଷମାେନ କାେଳ ତାଳଗଛ ପରି ଉ� େହବା ସହ 
େସହି अନୁସାେର ମଜବୁତ୍ ଓ ତାଗଡ଼ା ଥିେଲ! େସଥିପାଇଁ େବାେଧ 
େସେତେବେଳ ବିଜୁଳି ସରବରାହ ବ!ବ�ା ନଥିଲା। କାରଣ 
ଯେଥ� ଉ�େର ତାର ଟାଣି ନଥିେଲ अଧିକାଂଶ'ର ଶରୀର 
ବିଦୁ!ତ୍ ସଂVଶ�େର ଆସି अକାରଣେର ପ�ାଣ ଯାଇଥାଆlା। ପେର 
ପେର ଆେମ ମଧ! ହଇରାଣ େହାଇ ଥାଆେl। ଏେତ ଉ�େର 
ଲାଇନି ତାର ଯାଇଥିେଲ ଆେମମାେନ ହୁକ ପେକଇ ବିଜୁଳି େଚାରି 
କରିବା ପାଇଁ ଏେତ ବଡ଼ ବାଉଁଶ େକଉଁଠୁ ଆଣି ଥାଆେl?? 

ମହାବଳୀରୁ େଧଡ଼ିଆମହାବଳୀରୁ େଧଡ଼ିଆମହାବଳୀରୁ େଧଡ଼ିଆମହାବଳୀରୁ େଧଡ଼ିଆ    

ଡ: କୁଳା{ାର 
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ଉ�ତା ସହ େସବର େଲାକମାନ'ର ଓଜନ ମଧ! अଧିକ େହାଇଥିବ। 
େସଥିପାଇଁ େବାେଧ ଗାଡ଼ି ତିଆରି ନକରି ପାଦେର ଚାଲିଚାଲି ଯାଉଥିେଲ! ଏେଡ଼ 
ବଡ଼ ଶରୀରକୁ େକାଉ ଗାଡ଼ି ସ�ାଳlା କହିେଲ? େମାର ବାଲ!କାଳେର ଆମର 
ପବୂ�ପୁରୁଷ'ର ଏମl ଶରୀର ସ�କ�େର ଶୁଣି ବିଚଳିତ େହାଇ ପଡ଼ିଥିଲି। ମେନ 
ମେନ ଇଶ¨ର'ୁ ଧନ!ବାଦ ଜେଣଇ କହିଥିଲି କି ପ�ଭୂ ଭଲ କରିଚ, ତେମ ଆମ 
େଜେଜବାପା େଜେଜମାଆ'ୁ ଏେତ ବଡ଼ କରିନ! େସମିତି େହାଇଥିେଲ, 
ବିଚରାମାେନ େଛାଟ ଘରଟିେର ଦୂବ�ଳ ଖଟିଆ ଗୁଡ଼ିକେର େକମିତି 
େଶାଇଥାଆେl??  

େସେତେବେଳ ଖାଦ! ମଧ! େସମିତି ଚପାକଷ କରି ଖାଉଥିେବ। େମାେତ କିv 
ବିଶ¨ାସ େହଉନି। ଏେବ ମଣିଷ ତ ଟିେକ अଧିକ ଖାଇେଦେଲ ଗ!ାସ୍ 
େହାଇଯାଉଛି! େସେତେବେଳ अଧିକ ଖାଦ!ଶସ! अମଳର ପQତି ମଧ! 
ଉ�ାବନ େହାଇନଥିଲା! ଦରିଦ�' ପାଇଁ ଶ?ା ଚାଉଳ ବ!ବ�ା ମଧ! ନଥିଲା!! 
େଲାକଗୁଡ଼ା ତଥାପି ଏେତ ବଡ଼ େହାଇପାରିଥିେଲ େକମିତି?  

ଏକଥା ସତ! କି ପୁବ� ତୁଳନାେର ମଣିଷର ଶରୀର େଛାଟ େହବାେର ଲାଗିଛି। 
େମାେତ ଲାଗୁଛି ଏହା ଇଶ¨ର'ର େଯାଜନାବQ େକୖାଶଳ। ପୃଥିବୀେର ଜାଗା ତ 
ବଢୁ ନାଇଁ, ଜନସଂଖ!ା କିv ଘୁ ଘୁ ବଢ଼ିଚାଲିଛି। େତଣୁ େସଇ ସମାନ ଜାଗାେର 
अଧିକ େଲାକ'ୁ ଥାଇଥାନ ପାଇଁ ଇଶ¨ର ସାଇଜି େଛାେଟଇ େଦଉଥିେବ। ପବୂ�ରୁ 
ସିଏେହେଲ ଆମ ଶରୀର ସିନା େଛାଟ େହାଇଛି, ବହପ କିv ବଢ଼ି ଚାଲିଛି। 
ପବୂ�କାଳର ବିଶାଳବପୁଧାରୀ େଦୖତ!ମାନ'ର अେଦୖାତି ତୁଲନାେର ଏବର 
Lୀଣକାୟ ମଣିଷମାନ'ର ଔQତ! ମଧ! କିଛି କମ୍ ନୁେହଁ। 

ଖାଲି କଣ ଶରୀର ଆମର ମନ ମଧ! ଦିନକୁ ଦିନ େଛାଟ େହବାେର ଲାଗିଛି। 
େକେତ େଛାଟବୁQି କରି ସହଜେର ଉେ ଶ! ସାଧନ କରି େହବ େସଇ 
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ପ�ୟାସେର ମଣିଷ ଦିନରାତି ବ!?। ବଡ଼ ମDିରକୁ ନ ଯାଇ ଘରେକାଣେର 
େଛାଟିଆ ମDିରଟିଏ ଗଢ଼ି େସଥିେର େଛାଟ େଛାଟ ପ�ତିମା ରଖି ପଜୂା କରିବା ଏକ 
ପ�ଥାେର ପରିଣତ େହଲାଣି। ବଡ଼ ବଡ଼ ପାପକମ� କରିଥିବା ମଣିଷ କହୁଛି ଏମିତି 
େଛାଟ େଛାଟ କଥାକୁ ଧରିବସିେଲ କଣ ଜୀବନେର ବଡ଼ େହାଇପାରିବ! ଆଜିର 
ମ� େହଲା - ବଡ଼ େହବାପାଇଁ କରୁ େଯେବ ଆଶା, େଛାଟକାମକୁ ତୁ କରେହ 
ଭରଷା! 

େଛାଟ ହf ସୁDର େବାଲି େଗାେଟ अେଘାଷିତ ନୀତିକୁ ଆେମ ସମେ? ସସ�ାେନ 
ଗ�ହଣ କରି େନଇେଛ। Lମତାଶାଳୀ'ର ହୃଦୟ େଛାଟ, ହିେରାଇନୀ'ର 
େପାଷାକ େଛାଟ, ବଡ଼ବାବୁ' କ�ୁ!ଟର େଛାଟ, ସାେହବ'ର ମlବ! େଛାଟ। 
େମାଟି େହାଇଗେଲ କାେଳ ବର ମିଳିେବନି େସଥିପାଇଁ ଝିअମାନ'ୁ अେନକ 
ଡାଏଟିଂ ପାଇଁ ଉପେଦଶ େଦଇଥାଆlି। ଖାଲିକଣ ଝିअ, ପୁअମାେନ ମଧ! ଟିେକ 
ବଡ଼ େଚେହରାଧାରୀ େହେଲ ତା'ୁ ପଛେର अଘାସୁର ଡାକୁଛlି।  

େଛାଟ େହେଲ ନାନା ସୁବିଧା। େକହି ନଜାଣି ଗଳିପଶି अସାଧ! ସାଧନ 
କରିେହବ। ବଡ଼ ଶରୀରଟିଏ େହାଇଥିେଲ, େଲାେକ କହିେବ େହଇଟି େଦଖ 
अମୁକ ବାବୁ ସମୁକ ଜାଗାକୁ ଗେଲଣି! େଛାଟ େହେଲ ସବ�ଦା ମୁହଁ ଉପରକୁ କରି 
ବାତ୍ ମାରି େହବ। ବଡ଼ େହେଲ କିv ଆପଣ अଧିକାଂଶ' ସାମwାେର ମୁu 
େନାଇଁବାକୁ ବାଧ!! େଲାକମାେନ ପବୂ�ପରି ମହାବଳୀ ଥିେଲ ଆଜି अେଟାରି�ା 
େବପାରର ଆେଦୖା ସୁେଯାଗ ହf ନଥାlା।  

ଆଜିକାଲି ବଡ଼େହବା ବିପଦପଣୂ�। ସବୁେବେଳ ସମେ? ଟାେଗ�ଟ୍ କରିେବ। 
େସଥିପାଇଁ େଛାଟ ପିଲାଟିଏ େଦଖିେଲ ବଡ଼ ମଣିଷଟି ଆଜିକାଲି ଇଷ�ା କରୁଚି - 
ଆହା, କାହfଗଲା େମା ପିଲାଦିନ! ମଁୁ ଏମିତି େଛାଟ େହାଇ ବିନା େଟନ୍ସନେର 
ଆଜି େଖଳି ପାରlିକି! 
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ଗୁରୁତ¨ପଣୂ � କଥା େହଲା ପବୂ�କାଳର ମଣିଷମାନ'ର ଶରୀର ସହ ମନ ବି 
ବଡ଼ଥିଲା। ଏେବ ମଣିଷ ମାନ'ର କିv ଶରୀର Lୁଦ�  େହବା ସହ ମନ ବି େଛାଟ 
େହବାେର ଲାଗିଛି। େମାର ଚିlା େହଲା ପବୂ� ତୁଳନାେର ଆେମମାେନ େଯମିତି 
େଛାଟ େହାଇଚାଲିେଛ ପୀଢ଼ି ପେର ପୀଢ଼ି ଯଦି ଏମିତ ଚାେଲ ମଣିଷ ଦିେନ ପି�ୁଡ଼ି 
ଉ�ତାର େହଇଯିବନି ତ?? अବଶ! େସେତେବଳକୁ ଆେମ େକହି ନଥିବା େତଣୁ 
ଆସv ଏେତବଡ଼ ଆଶ'ା ନକରି ଚିlାକୁ ଟିେକ େଛାେଟଇ େଦବା!  

 

ମାଫ�ତ - ଗାOୀ ପuା,  

କଳାଘର - େଲେjା, ଡା - अଲରା,  

ନରସିଂହପୁର, କଟକ 

କି� ଂ କି� ଂ- ୯୩୩୮୫୮୧୩୦୯  

ଇେମଲ୍: dr.kulangar@gmail.com 
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 ବିଧବା େହବା ପେର େକାମଲର େବଶଭୂଷାେର େବଶୀ କିଛି 
ପରିବh�ନ େହାଇ ନଥିଲା ମଥାେର ସିDୁର ବଦଳେର େଗାଟିଏ 
େଛାଟ େ�ାନ୍ ର ଟିକିଲି। ହାତେର େମ*ାଏ ପାଣିକାଚ ଓ ନାଲି 
ଶ�ା ବଦଳେର ପେଟ ପେଟ ସୁନା ଚୁଡ଼ି। ନାଲି ଶାଢ଼ୀ ପିOା ଛାଡ଼ି 
େଦଇଛି। ଏମିତି ବି େସ ଶାଢ଼ୀ କମ୍ ପିେO। ପ�ାୟତଃ ଚୁଡ଼ିଦାର 
େସଟ ପିOିବାକୁ ଭଲ ପାଏ। ବବ୍ କଟ। ପାଦେର ହାଇହିଲ୍ । 
ବୟସ ପାଖାପାଖି ଚାଳିଶ େହବ। କିv େସ ନିଜ ବୟସର अଧା 
ବୟସ ଭଳି େଦଖାଯାଏ। େଗାଟିଏ ଝିअ େଗାଟିଏ ପୁअ। ଝିअ ନବମ 
େଶ�ଣୀେର ପଢୁଛି, ପୁअର ଷX େଶ�ଣୀେର। େକାମଲର �ାଇଲ୍  
େଦଖି କେଲାନୀର ©ୀ େଲାକମାନ'ଠାରୁ ଆର� କରି ପିଲା 
ପଯ�!l, ସମେ? ତାକୁ ପରକଟି ଦିଦି େବାଲି କୁହlି। 
 ବିବାହ ପବୂ�ରୁ ମଧ! େକାମଲ ଏମିତି ହf ଦୁଃସାହସୀ 
ସ�ଭାବର ଥିଲା। ସବୁେବେଳ ପୁअ ପିଲା' େଡ�ସ ପିେO। ଏମିତିକି 
ହାଇ<ୁଲକୁ ମଧ! ପୁअ ପିଲା' ପ!ାq ସାଟ� ପିOି ଯାଏ। ପ�ଥେମ 
ପ�ଥେମ େଯେତେବେଳ କt ାସକୁ ଗଲା େସ ପୁअ ପିଲାମାନ' ସହିତ 
େଗାଟିଏ େବ*େର ବସୁଥିଲା। ବାରjାର ସାର୍ ମାନ' କହିବା 
ପେର ଝିअ ପିଲାମାନ' ସହିତ ବସିଲା। ପାଠଶାଠ େସମିତି ଭଲ 
େହଉ ନଥିଲା ତା’ର। େକୗଣସି ପ�କାେର ମାଟି�କ ଟା ପାସ 
କରିଗଲା। େହେଲ ଘେର ତାକୁ ଆଉ अଧିକ ନ ପଢ଼ାଇ ଶୀଘ� ବାହା 
କରାଇେଦେଲ। 

ମାମାମାମା’’’’ର ମମତାର ମମତାର ମମତାର ମମତା    

େଜ!ା|ାରାଣୀ ପuା 



ଆହ� ାନ ଇ-ପତି� କା 

ଏହି ଇ-ପତି� କା ଆହ� ାନ ଓଡ଼ିଆ ପରିବାର �ାରା ସ�ୂ�� ନିଃଶୁ� ବିତରଣ ଉେ ଶ!େର ଡା େଜ!ାତି ପ�ସାଦ ପ%ନାୟକ' �ାରା ପ�କାଶିତ 

�ାଦଶ ବଷ�, ପ*ମ ସଂଖ!ା, ଜୁନ୍ ୨୦୧୭ 

www.aahwaan.comwww.aahwaan.comwww.aahwaan.comwww.aahwaan.com    

65 

http://www.appsgeyser.com/4368717 

 अଶୀ ଦଶକେର ବିବାହପେର ସ¨ାମୀ' େପ�ରଣାେର େସ ନିଜର 
ଗ�ାଜୁଏସନ େଶଷ କଲା। ତା ସହିତ େଟଲରିଂ, େରାେଷଇ, ବିଉଟି େକାସ୍� ମଧ! 
ଶିଖିଲା। ସ¨ାମୀ'ର ବିଜୟୀ ସୁପର ଗାଡି ଚଲାଇ େସଥିେର ମଧ! ମା�ର ପାଲଟି 
ଗଲା। 
 ରାଉରେକଲା �ିଲ ପtାqେର କାଯ�!ରତ अବ�ାେର ତା’ର ସ¨ାମୀ'ର 
ମୃତୁ! ହୁଏ। େସେତେବଳକୁ ଝିअ ଆଠ ବଷ�ର ଆଉ ପୁअ ପା* ବଷ�ର। 
େସଠାେର ନିଜର େବାଲି ତ େକହି ନଥିେଲ। ସ¨ାମୀ' ମୃତୁ!େର େସ ପୁରା 
ଭା{ିପଡ଼ିଲା। ସବୁ କାମେର ସ¨ାମୀ ତାକୁ ସହେଯାଗ କରୁଥିେଲ। ଆଗକୁ ବଢ଼ିବା 
ପାଇଁ େପ�ରଣା େଦଉଥିେଲ। େଛାଟ ପିଲାମାନ'ୁ େନଇ ଏେତ ଲjା ଜୀବନ, 
ସ¨ାମୀ' ବିନା େସ କିପରି ବ*ିବ? ଆଉ ଆଗକୁ େସ କିଛି ଭାବି ପାରିଲା ନାହf। 
 ନିଜର େଯାଗ!ତା अନୁସାେର କ�ାନୀେର େକାମଲକୁ ସାl� ନାମଳୂକ 
ଚାକିରୀ ଖେu ମିଳିଗଲା। ଟାଉନସିପର ଇେ�ଟ ବିଭାଗେର କt ରିକାଲ େପା�। 
ପିଲାମାନ'ୁ ବଡ଼ କରିବା ପାଇଁ େସ ପୁଣି ନିଜର अqା ଭିଡ଼ିଲା। ମନକୁ ଟାଣ 
କଲା। ଚାକିରୀ ସହିତ ପିଲାମାନ'ର ଯତw । ସଂସାରର କମ�ବ!?ତା ସହିତ 
ଜୀବନର ଗାଡ଼ି ଆଗକୁ ଆଗକୁ ଗଡ଼ି ଚାଲିଲା। 
 େକାମଲ ରହୁଥିବା ଲାଇନର ପଛ ଲାଇନେର ରେହ େଗାପାଳ। ବୟସ 
ସତର अଠର। ନୂଆ ନୂଆ କେଲଜ ଯାଉଛି। େଦଖିବାକୁ ସୁDର। ପିଲାଟା ଭଲ, 
କିv ତା'ର ଟିେକ ମତିଭ� ମ ଥିଲା ପେର ଲାେଗ ନୂତନ େଯୗବନର Vଶ�େର 
ମତୁଆଲା। ତା’ର ଦୃ�ି େକାମଲ ଉପେର। अଧା ସମୟ ଯାଏ ଆଇନା 
ସାମwାେର। ଆଉ अଧା ସମୟ ଯାଏ ପରକଟି ଦିଦିକୁ ଲାଇନ ମାରିବାେର। େସ 
ମେନମେନ ଭଲ ପାଇ ବସିଛି େକାମଲକୁ। ନିଜର ବୟସ ଆଉ େକାମଲର ବୟସ 
ଭିତେର ଥିବା ତାରତମ! ବିଷୟେର େସ େକେବ ଚିlା କରି ନାହf। ଏ ବିଷୟେର 
ସମାଜ କ’ଣ ଭାବିବ, ତାହା ମଧ! ମୁuେର ପୁରାଇ ନାହf। କିଏ କ’ଣ କହୁ ବା ନ 
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କହୁ େସଥିପାଇଁ କାହାରିକୁ ତା’ର ଖାତିର ନ ଥିଲା। ଦିନେର अତି କମେର ଥେର 
ଦି’ଥର େକାମଲକୁ େଦଖିବା ତା’ର ନିଶା ପାଲଟି ଯାଇଥିଲା। େକାମଲ अଫିସ 
ଯିବା ଆସିବା ସମୟେର େସ ସାଇେକଲ ଖେu ଧରି େସହି ଗଳିେର ଚ�ର 
କାେଟ। 
 େସଦିନ अ� अ� ବଷ�ା େହାଇ ଛାଡ଼ି ଯାଇଛି। େଗାପାଳ ସାଇେକଲେର 
କେଲଜରୁ ଘରକୁ େଫରୁଛି। ମନ ଭିତେର େକାମଲକୁ େଦଖିବାର ନିଶା। 
अନ!ମନ< େହାଇ ସାଇେକଲକୁ ଟ�B ଂ େମାଡ଼ିବା େବେଳ କାଦୁअେର ସିtପ 
କରିଗଲା। େଗାପାଳ ତେଳ ପଡ଼ିଗଲା। ସାମwାପଟରୁ ଆସୁଥିବା ଏକ अେଟା ତାକୁ 
ଧ�ା େଦଇ ଚାଲିଗଲା। ତା’ର ମୁuେର େଯାରେର ଆଘାତ ଲାଗିଲା। ମୁuଫାଟି 
ର� ପିଚପିଚ େହାଇ ବାହାରୁଛି। େସ କ�େର ଛଟପଟ େହଉଛି। ବ*ାअ 
ବ*ାअ େବାଲି ଚିIାର କରୁଛି। ଧୀେର ଧୀେର େଲାକମାେନ ତା’ ଚାରିପେଟ 
େଘରି ଗେଲଣି। କିv େପାଲିସ, େକାଟ� ଭୟେର େକହି ତା େଦହେର ହାତ ଲଗାଉ 
ନାହାlି। ଏହି ସମୟେର ନିଜ <ୁଟରରୁ ଓହt ାଇ ଭିଡ଼କୁ ଆେଡ଼ଇ େଗାପାଳ 
େଗାପାଳ ଡାକି ତା ନିକଟେର ପହଁଚିଲା େକାମଲ। ଏକ ପରିଚିତ କ�ସ¨ର 
େଗାପାଳର କାନେର ପଡ଼ିଲା। ପ�ଚୁର ର�ସ�ାବ େହାଇ ଶରୀର अବଶ େହାଇ 
ଗଲାଣି। ତାକୁ ସବୁକିଛି अOାରୁଆ, ଜାଲୁଜାଲୁଆ େଦଖା ଯାଉଛି। େକାମଲ 
େଗାପାଳର ମୁuକୁ େକାଳେର ରଖି ର� ବାହାରୁଥିବା �ାନେର ନିଜର ଚୁନିକୁ 
ଚାପି ଧରିଲା। ଏେବ ବି ତା’ର େହାସ अଛି। େଗାପାଳ ବଲବଲ କରି େକାମଲର 
ମୁହଁକୁ ଚାହf ରହିଛି। େକାମଲ ନିଜ କାମ କରିବା ସହିତ େଯାରେର ପାଟି 
କରୁଥାଏ। ଆେର ଭାଇ ଛିଡ଼ା େହାଇ କ’ଣ ସବୁ େଦଖୁଛ! ଗାଡ଼ି ଡାକ 
ହVିଟାଲକୁ େଯେତଶୀଘ� େନଇଯିବା। ଏ ପରା େମା ପୁअ। 
 େଗାପାଳର ଏ ପଯ�!l ମେନ अଛି ପରକଟି ଦିଦି' େଡ�ସ ପୁରା ର�େର 
ଭିଜି ଯାଇଥିଲା। େକହିଜେଣ ବ!�ି अେଟାରି�ାଟିଏ ଡାକି ଆଣିେଲ। अେଟାେର 
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ଦିଦି ଆଉ େସ। ରି�ାେର ମଧ! େସହିପରି ମୁuକୁ େକାଳେର ରଖି Lତ �ାନକୁ 
ଚାପି ଧରି ବସିଥାlି ଦିଦି। େମଡ଼ିକାଲେର େଗାପାଳର ଚିକି�ା ଆର� ହୁଏ। 
ଖବର ପାଇ ଘରେଲାକ ମଧ! ଆସି ପହ*ି ଗେଲ। କିଛିଦିନ ଚିକି�ିତ 
େହବାପେର ସୁ� େହାଇ ଘରକୁ େଫେର। 
 ଏହି କିଛିଦିନ ଭିତେର େକାମଲ ପ�ତି େଗାପାଳର କାମବାସନା ଏକଦମ 
ବିଲୁ� େହାଇଯାଇଥିଲା। େଗାପାଳ ଏେବ ମଧ! ବୁଝି ପାେରନା େଯ ପରକଟି 
ଦିଦି ତା’କୁ େଯେତେବେଳ େକାଳେର ଧରିେଲ ତାକୁ େଯପରି ଲାଗିଲା େସ ତା ମା’ 
େକାଳେର େଶାଇଛି। ବା�ଲ! ଭାବନା ହଠାତ୍ କିପରି ଜାଗୃତ େହାଇ ଉଠିଲା। 
େକମିତି ତା’ର ଦୃ�ିେକାଣ େଗାଟିଏ Lଣେର ବଦଳି ଗଲା, େସ ଏେବ ମାତୃତ� ର 
ଶୁQ ଭାବେର ପରକଟି ଦିଦିକୁ େଦଖୁଛି। 
 ଘଟଣାର ପଚିଶ ବଷ� ପେର େଗାପାଳ ଏେବ େପ�ୗଢ଼। ଏକ କ�ାନୀେର 
अଫିସର। ନିଜ କମ�ମୟ ଜୀବନେର ସମୟ ଟିକିଏ ମିଳିେଲ ମନକୁ ହାଲୁକା 
କରିବା ପାଇଁ ସକାଳ ଓ ସO!ାେର ପାକ�େର ବୁଲାବୁଲି କେର। ପାକ�ର ସିେମq 
େବ*େର ବସି अେନକ କଥା ବିଚାର କେର। େସଠାେର अେନକ ମହିଳା'ୁ 
େଦେଖ। ଯୁବତୀମାନ'ୁ ବ!ାୟାମ କରିବାର େଦେଖ। େସ ମେନମେନ ହେସ। 
େଛାଟେବେଳ େସ କିପରି ଏକ ବଡ଼ ପ�େହଳିକାର ସମାଧାନ ପ�ା ପାଇପାରିଥିଲା, 
େସ ବିଷୟେର ଭାେବ। ଆଜି େସ ଭଲଭାବେର ଜାଣିପାରିଛି େଯ ନାରୀର 
ମଳୂଭାବ େହଉଛି ମାତୃତ¨। ର�ା, େମନକା ଆଦି अପସରା' ଭଳି େସ େଯେତ 
ସୁDର େହାଇଥାଉ ନା କାହfକି ହୃଦୟ ଭିତେର ପ�େତ!କ ନାରୀ ଏକ ମା’। େସହି 
ମା’ର ମାତୃତ¨ େକବଳ ନିଜ ସlାନମାନ' ମଧ!େର ସୀମିତ ରହି ନ ଥାଏ, 
ପ�େତ!କ अସହାୟ, ଦୁବ�ଳ, ବିବଶ अବ�ାେର ଥିବା अନ!ମାନ'ର 
ସlାନମାନ' ପାଇଁ ମଧ! ଥାଏ। 
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 ଦୁନିଆଁେର ଘଟୁଥିବା େଛାଟବଡ଼ ଦୁଃଖକୁ ଜେଣ ନାରୀ ପୁରୁଷଠାରୁ ଦଶଗୁଣ 
अଧିକ अନୁଭବ କରିଥାଏ। େସ ଏହା କ�ନା କରି अଧିକ ସେjଦନଶୀଳ 
େହାଇଉେଠ େଯ, ଯଦି ଏହି ଘଟଣା େମା ପୁअ କିjା ଝିअ ସହିତ ଘଟିଥା’lା? 
େତେବ କ’ଣ େହାଇଥା’lା? ଏ କଥା ଭାବି ତା’ର େଦହ ଶିହରୀ ଉେଠ। େସ 
କାDି ପକାଏ। ଆଉ ଦୁନିଆଁ କୁ ଲାେଗ େଯ ମହିଳା ଦୁବ�ଳ। 
 ଏହି ସବୁ କଥା ବିଚାର କରି େଗାପାଳ ହସିଉେଠ। ମନକୁ ମନ 
କହିପକାଏ, “େହ ବିଶ�ର ଭ� ମିତ ପୁରୁଷମାେନ! ନାରୀର ହୃଦୟ ଦୁବ�ଳ ନୁେହଁ, େସ 
ତ ସକଳ ଶ�ିର ଆଧାର କାରଣ, େସ ହf ତ େକବଳ ଜେଣ ମା’।” 
==================== 
[ अନୁବାଦିତ ଗ� ] 
ରାଉରେକଲା, ଓଡ଼ିଶା 



ଆହ� ାନ ଇ-ପତି� କା 

ଏହି ଇ-ପତି� କା ଆହ� ାନ ଓଡ଼ିଆ ପରିବାର �ାରା ସ�ୂ�� ନିଃଶୁ� ବିତରଣ ଉେ ଶ!େର ଡା େଜ!ାତି ପ�ସାଦ ପ%ନାୟକ' �ାରା ପ�କାଶିତ 

�ାଦଶ ବଷ�, ପ*ମ ସଂଖ!ା, ଜୁନ୍ ୨୦୧୭ 

www.aahwaan.comwww.aahwaan.comwww.aahwaan.comwww.aahwaan.com    

69 

http://www.appsgeyser.com/4368717 

 

 ସକାଳୁ ସକାଳୁ ମ�B{୍  ୱାକ୍ ରୁ େଫରି अଧା େଖାଲା ଦରଜା 
େଦଖି ଧେମ�D�ବାବୁ ଟିେକ अଟକି ଗେଲ ଘେର େଚାର ପଶିଛି କି 
ଆଉ ଏେତ ସକାଳୁ ତ େକହି ବି ଉଠିେବନି େସ ତ ତାଲା 
ପେକଇ ଯାଇଥିେଲ ଏେବ ବି ଚାବି ପଇତାେର ଝୁଲୁଛି େହେଲ 
କବାଟଟା େଖାଲା अଛି କଣ ପାଇଁ ଘେର ପଶିଲା େବଳକୁ 
ବଂଶଯାକ େଲାକ ଦୁଆେର ଠୁଳ କ’ଣ େହଲା କାହାର, ଚିlାେର 
ପଡ଼ିଗେଲ େସ ସମ?' ମୁହଁକୁ ଚାହୁଁଥାlି େସ, କିv େକହି ବି 
କିଛି କହୁ ନଥାlି ନାତି େଟାକା ବୀର, ମୁu ତଳକୁ କରି ଠିଆ 
େହାଇଥାଏ ତା ବାପା ହାତେର େଗାେଟ ରୁଲ ବାଡ଼ି ତା ମା 
ଉମBଳା, ଖୁଡ଼ି ସୁଶୀଳା ଆଉ ଧେମ�D�ବାବୁ' ©ୀ ଦମୟlୀ ମୁହଁେର 
ଲୁଗା େଦଇ ଠିଆ େହାଇଥାlି ଆଖିରୁ ଲୁହ େବାହୁଥାଏ 
ଧେମ�D�ବାବୁ'ୁ େଦଖି ବୀରର ଟିେକ େହାସ ଆସିଲା ବୀର 
ପାଖେର େଗାେଟ ଝିअ ଠିଆ େହାଇଥାଏ ଧେମ�D�  ବାବୁ େସ ଝିअକୁ 
େକେବ େଦଖି ନଥାlି କଥା ବୁଝୁ ବୁଝୁ ବୀର େଗାେଟ ଝିअକୁ 
ଧରିକି ପେଳଇ ଆସିଛି ବାପା ତାର େଠ{ା ଧରି ଠିଆ େହାଇଛି 
କଣ ନା ତାକୁ ଘେର ପୁେରଇବନି ଘରର ପରିପାଶB�କ अବ�ା 
େଦଖି ଲାଗୁଥାଏ ଆଜି କିଛି େଗାେଟ େହଇଯିବ  
 ଧେମ�D�ବାବୁ' ବଡ଼ ପୁअ ରତନ କହିଲା, “ବାପା, ତେମ 
ବୁଝ, ଆେମ ଆଉ ପାରିବୁନି ଆଜିକାଲିର େଟାକା ସବୁ କିଛି 
ନବୁଝି ନଶୁଝି କଣ ସବୁ କରୁଛlି େଦଖ ମଁୁ ଯାଉଛି” 

େପ�ମ ବିବାହେପ�ମ ବିବାହେପ�ମ ବିବାହେପ�ମ ବିବାହ    

ସୁବଳ ମହାପାତ�  
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ଧେମ�D�ବାବୁ କାହାକୁ କଣ କହିେବ? ଏଣୁ ମାଇେଲ େଗାହତ!ା, େତଣୁ ମାଇେଲ 
ବ� ହG ହତ!ା ବୀରକୁ କଣ କହିେଲ, େସ େଯମିତିଆ ପିଲା ଘର ଛାଡ଼ି ପେଳଇବ 
ଏପେଟ ରତନ କାହାକୁ ବି ଘେର ପୁେରଇବାକୁ ରାଜି ନୁହଁ अଗତ!ା अବ�ା 
ସ�ାଳିବାକୁ ଧେମ�D�ବାବୁ କହିେଲ, ଆେର ପିଲା ଦି’ଟା େସେତେବଳୁ ଠିଆ 
େହଇଛlି ଆଗ ସା�ା{ ହବାକୁ େଦ ତା’ପେର ବୁଝିବା କ’ଣ େହଇଛି ମଁୁ ବି 
ଏେତ ବାଟ ଚାଲିକି ଆସିଛି େମା ଧଇଁ ବାହାରି ଗଲାଣି େମା ପାଇଁ ଆଗ ପାଣି 
ମୁେD ଆଣିଲ ବଡ଼େବାହୁ ପାଣିଗtାେସ ଆଣି ଧେରଇ େଦଲା ସମ?'ୁ ଗହଳି 
ଭା{ିବାକୁ କହି େସ େଚୗକିେର ବସି ପଡ଼ିେଲ ସମେ? ରାଗ ତମ ତମ େହାଇ 
ନିଜ ନିଜ ରୁମେର ପଶିେଲ ବୀର ଆଉ େସ ଝିअ େସଇମିତି ମୁu ତଳକୁ କରି 
ଠିଆ େହାଇଥାlି  
 ଝିअକୁ ପାଖକୁ ଡାକିେଲ ଧେମ�D�ବାବୁ ପଚାରିେଲ େତା’ ନଁା କ’ଣ? 
ଝିअଟି କହିଲା, “ସ�ାବନା ସ�ାବନା ମହାlି” ଧେମ�D�  ବାବୁ ବୁଝିଗେଲ କଥା 
କ’ଣ ଝିअ ଆମ ଜାତିର ନୁହଁ ଆଉ େଗାେଟ ଭିତିରିଆ କଥା ବି अଛି ବଡ଼ 
େବାହୁଟା ଟିେକ େଲାଭି ପୁअ ବାହାଘର କରି େଯୗତୁକ ଆଣିଥାlା କିv ଏେବ 
ଆଉ େସଟା ହବନି େସଥିପାଇଁ ଏେତ ନାଟ ଆଜିକାଲି େଯୗତୁକଜନିତ ହତ!ା 
ଆଉ ବଧ ୂନିଯ�!ାତନାର ଦୃଶ!ସବୁ ତା' ଆଖିକୁ ଜଳ ଜଳ େହାଇ େଦଖାଗଲା 
ଫି ଦିନ େପପରେର ପଢ଼ି ପଢ଼ି ଏଗୁଡ଼ାକ ସବୁ ତା'ର ମାନସପଟେର ଉ'ି 
ମାରିେଲ େସ କିv େଯୗତୁକର େଘାର ବିେରାଧୀ ଦି’ଟା ପୁअ'ୁ ବାହା କରି 
ମଧ! କାହାଠୁ ବି କାଣି କଉଡ଼ିଟିଏ େସ ଆଣି ନାହାlି ବଡ଼େବାହୁ କିଛି େଯୗତୁକ 
ନ ଆଣିଥିେଲ ବି ପୁअ ଜନG କରିଛି େଯେତେବେଳ େଯୗତୁକ ପ�ତି େଲାଭ ତା’ର 
ଟିେକ अଧିକ କିv ଧେମ�D�ବାବୁ' ମୁହଁେର ପଶି କିଛି କହିପାେରନି ସାନପୁअ 
ଯତୀନର େଗାେଟ ଝିअ, େତଣୁ େସମାେନ ସ¨ାମୀ ©ୀ ଦି ଜଣ େଯୗତୁକ ବିେରାଧୀ 
ଏପେଟ କିv େଯୗତୁକ ସହ ମାମଲାଟା ଆଉ ଟିେକ अଧିକ ଜାତି अଲଗା 
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େଲାେକ କଣ କହିେବ? ଭାବୁ ଭାବୁ ବୀର ଆଉ ସ�ାବନାକୁ ଭିତରକୁ ଯିବାକୁ 
ନିେ �ଶ େଦେଲ େସ ଦିେହଁ ଚାଲିଗଲା ପେର ଧେମ�D�ବାବୁ ମୁuେର ହାତ େଦଇ 
ବସିପଡ଼ିେଲ ୫୦ବଷ� ତଳର अବ�ା େଯ ପୁଣି ଆସି ପହ*ିବ ଏକଥା େସ 
ସ�ପwେର ବି ଭାବି ନଥିେଲ 
 ଗଁାେର ଥିଲାବାଲା ଘର ତା'ର ବାପା ହୃଦାନD ମିଶ�, ପା* େଲାକ 
େଦଖିେଲ ମୁuିଆ ମାରlି କଳିତକରାଳର ମୀମାଂସା େସ କରlି େଗାଟିଏ 
େବାଲି ପୁअ ଧେମ�D�  ମିଶ� ପାଠ ପଢ଼ିବାକୁ ସହର ଆସିେଲ ପଢୁ ପଢୁ େପ�ମ 
କରିବସିେଲ ଦମୟlୀ'ୁ ପିଲାେବଳ, େପ�ମ କଣ ନ ଜାଣିେଲ ବି ଦମୟlୀ 
େକମିତି ଭଲ ଲାଗିବାକୁ ଲାଗିେଲ େଗାଟିଏ କt ାସ, ସା{ ହଉ ହଉ େକେବ 
େକମିତି େପ�ମ େହଇଗଲା ଜଣା ନାହf କେଲଜ ସରିଲା େବଳକୁ େକମିତି 
େଗାେଟ ଖାପ ଛଡ଼ା, ଖାପ ଛଡ଼ା ଲାଗିଲା କହୁ କହୁ “ଆଇ ଲଭ ୟୁ” 
କହିେଦେଲ କିv ତା’ପେର େଯ ଏେତ କଥା ଘଟିଯିବ େସ ତା’ର କଳନା କରି 
ନଥିେଲ            
 ପଢ଼ାସାରି ଘରକୁ ଆସିବା ପେର ବାପା ମା, ବାହାଘର ପାଇଁ ପ�?ାବ 
େଦଖିବାକୁ ଲାଗିେଲ ଧେମ�D�ବାବୁ ସବୁ ଜାଣିଲା ପେର କଣ କରିେବ କିଛି ବୁQି 
ବାଟ ଦିଶୁ ନଥିଲା ତା'ୁ ଦିେନ ସକାଳୁ ସକାଳୁ େସ ଦମୟlୀ'ୁ ଧରି ଘେର 
ପହ*ି ଗେଲ ଆଉ ବାହା େହବାକୁ କହିେଲ ସବୁ ଠିକ ଥିଲା େହେଲ କାଳ 
େହଲା ଜାତି ଦମୟlୀ ଥିେଲ ଖuାୟତ ଘର ଝିअ ଆଉ ଧେମ�D�  େହେଲ କୁଳୀନ 
ବ� ାହG ଣ ବାପା ତ େରାକେଠାକ ମନା କରିେଦେଲ େହାଇପାରିବ ନାହf ଆେର 
ଏ ପା* ଖu ଗଁାେର େଲାକ କଣ କହିେବ? ଭରଦ¨ାଜ େଗାତ� ର କୁଳୀନ ବ� ାହG ଣ 
ବାହାେହବ େଗାେଟ ଖuାୟତ ଘେର ? ନା େକେବ ନୁହଁ  
 େସପେଟ ଦମୟlୀ' ଘେର ଜାଣିେଲ ଝିअ ଘର ଛାଡ଼ି େଗାେଟ ବ� ାହG ଣ 
େଟାକା ସହ ପେଳଇ ଯାଇଛି ଆଉ କିଛି କରିବାର ନଥିଲା େସମାେନ ତ 
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ଦମୟlୀ'ର ଶ�ାQ େଦଇେଦେଲ ବାସ, ନା ଏ କୂଳକୁ ଯିବାର ଥିଲା ନା େସ 
କୂଳକୁ େସଇ ଦିନୁ ଧେମ�D�ବାବୁ ଘର ଛାଡ଼ି ଆସିଥିେଲ େଯ ବାପା ମା’ ମଲା 
ପେର ଯାଇ ଗଁାକୁ ଗେଲ େଶଷେର ଗଁା େଲାକ ବି ବାପା'ୁ ବୁେଝଇେଲ ଏେବ 
ଏସବୁ ଚଳିଲାଣି, ରାଗ ଛାଡ଼ ଯାହା େହେଲ ବି େଗାଟିଏ େବାଲି ପୁअ ତମର 
ଯାହା େହଲାଣି େହଲାଣି ଏେବ ପୁअେବାହୁ'ୁ ଘରକୁ ଆଣ କିv ନା, ତା'ର 
ଏକା ଜିଦ, ମଁୁ ବ*ିଥିଲା ଯାଏଁ େସ ଖuାୟତ ଘର ଝିअ େମା ହାuିଶାେଳ 
ପଶିବନି ଗଁା େଲାକ ଧେମ�D�'ୁ ବୁେଝଇ ଶୁେଝଇ ଥେର େନଇ କି ଗେଲ 
ଘରକୁ ସା{େର ଦମୟlୀ, ରତନ ଆଉ ଯତୀନ ବାପା, ନାତି ଦି ଜଣ'ୁ 
ଘରକୁ େନେଲ କିv ଧେମ�D�  ଆଉ ଦମୟlୀ'ୁ ବାରuା ଉପରକୁ ଉଠିବାକୁ 
େଦେଲନି େସଇଦିନୁ ରତନ ଆଉ ଯତୀନ େଜେଜ' କଥା ବୁଝୁଥିେଲ, େସ 
ମଲାଯାଏ ମା’ର କିଛି କହିବାର ନଥିଲା ମା ଚାହୁଁଥିଲା େଯ ପୁअ େବାହୁ ଘରକୁ 
ଆସv କିv ବାପା' ଡରେର େସ ଚୁପ ପୁअକୁ େଦଖିବାକୁ ଇଛା େହେଲ, 
ନାତି ଦୁଇଜଣକୁ େଦଖି ମନେବାଧ କରୁଥିଲା अଜାଣତେର ଧେମ�D�ବାବୁ' 
ଆଖିରୁ ଦି ଧାର ଲୁହ େବାହି ଆସିଥିଲା ଲୁହ େପାଛି ଧେମ�D�ବାବୁ ଟିେକ ସହଜ 
େହବାକୁ େଚ�ା କେଲ ରତନ ଆଉ ଯତୀନ ତ ଆଜି ଯାଏଁ ଜାଣି ନାହାlି େଯ 
ତା' ମା ଖuାୟତ ଘର ଝିअ  େସମାେନ ଜାଣlି େଯ ବାପା େଛାଟ େବେଳ କଣ 
େଗାେଟ ଭୁଲ କରିଥିେଲ େବାଲି େଜେଜ ତା'ୁ େତଜ!ପୁତ�  କରିଥିେଲ   
 ଆଜିର ଏ अବ�ାେର େସ କଣ କରିେବ ଭାବି େହଉଥିେଲ ବଡ଼ପୁअ 
ରତନ, ବାପା' ପାଖେର ରହି ତା' ଗୁଣ ସବୁ ରଖିଛି ବଡ଼ ଜିଦେଖାର େସ 
ହଁ ତ ହଁ, ନାହf ତ ନାହf ଆଉ କିଛି ଭାଷା ବୁେଝନି େସ ଗଁାର ଜମିବାଡି଼ଠୁ 
ଆର� କରି ଚାକିରୀ ଯାଏ େସ ସବୁ ବୁେଝ ସାନ ପୁअର କିଛି ନଥାଏ ତା’ର 
ମାଇେର ଯାଏ ନି କି ଗାଈେର ଯାଏନି େଧାଇେର ଯାଏନି କି ମରୁଡ଼ିେର ଯାଏନି 
ଯାହା େହେଲ ଚଳିବ େସ କିଛି ବି ମାେନନି ବ� ାହG ଣ େହଇକି ବି ତା କାOେର 
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େକେବ ପଇତା ନଥାଏ କହିେଲ କହିବ, “ହଁ ମ, େଯେତେବେଳ ଦରକାର ପିOି 
େଦବିନି ଚିହw ା ବ� ାହG ଣର ପଇତା କଣ ଦରକାର?”   
 ବୀର, ବୀରଭଦ�  ମିଶ� ରତନର ପୁअ େହଇକି ଏମିତି କରିବ, ଏହା ତା' 
କ�ନା ବାହାେର ଥିଲା କିv େସ ବି ତ ହୃଦାନD ମିଶ�' ପୁअ େହଇକି ଠିକ 
େସଇୟା ହf କରିଥିେଲ ଏେବ କିv ଫଇସଲା ତା'ୁ ହf କରିବାର अଛି କଣ 
େଯ େସ ନି��ୟ େନେବ େସ ଭାବି ପାରୁ ନଥିେଲ  
 ମଣିଷ ତା’ ଜୀବନେର େକେବ ନା େକେବ ଏମିତି ଏକ େଦାଛକିେର ଠିଆ 
େହାଇ ଥାଏ, େଯଉଁଥିେର ରା?ା ତ ଦି’ଟା ଥାଏ, କିv ଚାଲିବା ପାଇଁ ବାଟ 
ନଥାଏ ନା ଏପଟକୁ ଯାଇ ହୁଏ ନା େସପଟକୁ ଯାଇ ହୁଏ କାହା ସପLେର େସ 
ରାୟ େଦେବ େସ ଭାବି ପାରୁ ନଥିେଲ ରତନ ତ ରାଗ ତମ ତମ େହଇ अଫିସ 
ବାହାରି ଗଲା ସାନ ପୁअ େକେତେବଳୁ अଫିସ ଚାଲି ଗଲାଣି ଘେର ଆଜି 
ଜଳଖିଆ ତିଆରି ବି େହଇନି ତା'ୁ େଭାକ ଲାଗୁଥିଲା େହେଲ କାହାକୁ କିଛି 
କହିବା अବ�ାେର ନଥିେଲ ଦମୟlୀ ଛତୁଆ ଟିେକ େଗାେଳଇ ଧେମ�D�ବାବୁ' 
ପାଖେର ଆସି ବସିେଲ କହିେଲ ଖାଇଦିअ କଣ ଟିେକ ବୁଢ଼ାବୁଢ଼ୀ ଦି’ଜଣ 
କାହାକୁ କିଛି ନ କହିେଲ ବି ବୁଝି ପାରୁଥିେଲ अବ�ା କଣ ଆଉ କଣ େହବାକୁ 
ଯାଉଛି ବାହା େହଲାପେର ଦମୟlୀ ଆଜି ଯାଏଁ ତା' ବାପଘରକୁ ଯାଇ 
ନାହାlି ଏପେଟ ବାପା ମା’' େସwହ ବି ପାଇେଲନି ନା ପାଇେଲ ଶାଶୁ ଶଶୁର' 
େସwହ ଆଖି ଓଦା େହଇ ଆସୁଥାଏ ତା'ର ଖାଲି ଏତିକି କହିେଲ ଛୁଆ 
ଦି’ଟାକୁ ଆମ େସwହରୁ ବ*ିତ କରନି ଧେମ�D�ବାବୁ ବୁଝି ପାରୁଥିେଲ େକେତ େଯ 
ଯ�ଣା ଲୁଚିରହିଛି ଏଇ କଥା ପଦକେର ଏେବ େସ ନି��ୟ େନଇସାରିଥିେଲ 
ଖାଲି अେପLା ଥିଲା ସO!ା ସମୟକୁ 
 ସO!ାେର ବଡ଼ପୁअ, େବାହୁ, ସାନପୁअ, େବାହୁ, ଦମୟlୀ, ଯତୀନ ଝିअ 
ମାଳା, ସମେ? ଆସି ଧେମ�D�ବାବୁ' ପାଖେର ପହ*ିେଲ ଧେମ�D�ବାବୁ ଆଗରୁ 
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ବୀର ଆଉ ସ�ାବନାକୁ ଡାକି ପାଖେର ବେସଇଥାlି ସମେ? ଆସିଲାପେର 
ଧେମ�D�ବାବୁ ଆର� କେଲ, “ମଁୁ ଜାଣିଚି ତେମ ମାେନ ସମେ? େମାେତ ମାନ ମଁୁ 
ଯାହା କହିବି ମନ େଦଇ ଶୁଣ ଆଉ ମଁୁ ଯାହା ନି��ୟ େନଇଛି େସଇଟା 
ଫାଇନାଲ ତା’ ଉପେର ମଁୁ କାହା କଥା ବି ଶୁଣିବିନି େମାର ନି��ୟ େହଲା 
କାଲି ସକାଳୁ ଆେମ ଝିअ ଘରକୁ ପ�?ାବ େନଇ କି ଯିବା ଆଉ ବାହାଘର ଠିକ 
କରିକି ଆସିବା ଏଇ ମାସେର ଦି ଜଣ' ବାହାଘର େହବ”  
 ରତନ - କିv ବାପା..  
 େସ ଆଉ କିଛି କହିବା ପବୂ�ରୁ ଧେମ�D�ବାବୁ ତାକୁ अଟକାଇ େଦେଲ ଓ 
କହିେଲ, “ଆଗ େତା’ ମା ଆଉ େମାେତ ଘରୁ ବାହାର କରିେଦ କାରଣ େତା’ମା 
ଖuାୟତ ଘରଝିअ ବ� ାହG ଣ ନୁହଁ େତା େଜେଜ ବି େସଇଥିପାଇଁ େମାେତ 
େତଜ!ପୁତ�  କରିଥିେଲ ଆଉ ଏେବ ଯାଏଁ ଆେମ ବାପାମା’' େସwହ ପାଇଁ ଝୁରି 
େହଉଛୁ ତେମ ମାେନ ଆଜି ଯାଏଁ ମାମଁୁ ଘର କଣ ଜାଣିନ କାରଣ େତା’ ମା’ର 
ଶ�ାQ େସମାେନ େଦଇ ସାରିଛlି େମା ବାପା, ମଲାଯାଏ ବି ଆମ ଦି ଜଣ'ୁ 
Lମା କରିନଥିେଲ ଆଉ ଘେର ପୁେରଇ େଦଉ ନଥିେଲ ଆେର େତା ମା ଯଦି 
ଖuାୟତ, ତା ଔରସରୁ ଜନG  େନଇ ତେମ ଦି ଜଣ େକମିତି ବ� ାହG ଣ େହଲ? ଆଜି 
କାଲି େବଳ କାଳ ଯାହା େହଲାଣି ପୁअମାେନ ପୁअମାନ'ୁ ଆଉ ଝିअମାେନ 
ଝିअମାନ'ୁ ବାହା େହଇ ରହୁଛlି ବୀର ତ େଗାେଟ ଝିअକୁ େନଇ କି ଆସିଛି 
େସ ପୁଣି अଛୁଆଁ ଜାତି ନୁହଁ ଛୁଆଁ ଜାତିରୁ”  
 ସମେ? ହଁା କରି ଧେମ�D�ବାବୁ ଆଉ ଦମୟlୀ'ୁ େଦଖୁଥିେଲ ବୀର ଆଉ 
ସ�ାବନା ଧେମ�D�ବାବୁ' େଗାଡ଼ ତେଳ ପଡ଼ିଗେଲ  ଧେମ�D�ବାବୁ ଦୁଇ ଜଣ'ୁ 
େକାେଳଇ େନଉ େନଉ କହିେଲ କାଲି ସକାଳୁ ସମେ? ପ�?ୁତ େହାଇଥିବ 
ଝିअକୁ ଝିअଘରକୁ େନଇ କି ଯିବାର अଛି 
ଧେମ�D�  ବାବୁ' ନି¢ତି ଶୁଣି ଦମୟlୀ' ମୁହଁେର ଧାେର ହସ ଲାଖିରହିଥିଲା 



ଆହ� ାନ ଇ-ପତି� କା 

ଏହି ଇ-ପତି� କା ଆହ� ାନ ଓଡ଼ିଆ ପରିବାର �ାରା ସ�ୂ�� ନିଃଶୁ� ବିତରଣ ଉେ ଶ!େର ଡା େଜ!ାତି ପ�ସାଦ ପ%ନାୟକ' �ାରା ପ�କାଶିତ 

�ାଦଶ ବଷ�, ପ*ମ ସଂଖ!ା, ଜୁନ୍ ୨୦୧୭ 

www.aahwaan.comwww.aahwaan.comwww.aahwaan.comwww.aahwaan.com    

75 

http://www.appsgeyser.com/4368717 

 

େରାେଷଇଘରୁ ଶୁଣାଗଲା, “ଆେର ପୁअ, େଦଖିଲୁ େସ େଫାନ୍ ଟା 
କାହାର ଆସିଛି” ମଁୁ େଫାନକୁ ଯାଇ ଉେଠଇଲା ପେର; 
- ମଉସା ନମ<ାର ମଁୁ ଆେଲାକ କହୁଛି, ପ�କାଶ अଛି କି? 
ଆେଲାକ େମା ସା{  
-  ଆେର ଆେଲାକ, ମଁୁ ପ�କାଶ କହୁଛି କହ କଣ େହଲା? 
- ତୁ ରିଜ¬୍ େଦଖିଲୁ ? େଯାଉ ପରୀLା େଦଇଥିଲୁ, େତାର 
ସିେଲ�ନ୍ େହଇଯାଇଛି ଆଉ ଦି’ଟା ମାସେର ତୁ ଯାଇ 
େନୗେସନାେର େଯାଗ େଦଇଥିବୁ 
ଆେଲାକର କଥା ଶୁଣି ମଁୁ ବହୁତ ଖୁଶି େହାଇଗଲି ଭାରତୀୟ 
େନୗେସନାେର େଯାଗେଦବାପାଇଁ ପ�େବଶିକା ପରୀLା େଦଇଥିଲି 
ଯା େହଉ ମଁୁ ସଫଳ େହାଇଥିଲି, କିv ହଠାତ ମନେର ଆଉ ଏକ 
ଭାବନା ଆସିଲା େନୗେସନାେର େଯାଗ େଦବାପାଇଁ େମାେତ େମା 
ଗଁା ଛାଡ଼ିବାକୁ ପଡ଼ିବ ଆଗରୁ େକେବ ନୂଆ ଜାଗାକୁ ଯାଇନି 
ଏେବ ସବୁ କିଛି ନୂଆ େହବ ନୂଆ ସହର, ନୂଆ ପରିେବଶ... 
ଆଉ େମା େବାଉ? େମା େବାଉର ‘ପୁअ’ ଡାକ ଶୁଣିବାକୁ ମିଳିବନି 
ଦିପହରେର େପଟଭରି ଶାଗପଖାଳ ଖାଇବାକୁ ମିଳିବନି, କି ବଜାର 
ଛକ ଆେଡ଼ ଗେଲ, “ଭାଇ େମା ପାଇଁ େପନସିଲ୍ େଟ ଆଣିେଦବୁ” 
େବାଲି େକହି କହିେବନି ଆଉ ବାପା, ବାପା'ର ତାଗିଦ, “େକେତ 
େଖଳେର ମାତିବୁ, େକେବ ତ ବହିେଟ ଧର!!!” ଶୁଣିବାକୁ 
ମିଳିବନି  
ମେନ ରହିଯିବ ଆମ ଗଁା ନଈତୁଠ େଯଉଁଠି ସା{ସାଥୀେର 
ଖରାବଷ�ା ସବୁଦିନ ପାଣିେର ଡିଆଁେଡଇଁ କରିଛି, ଆjେତାଟା 
େଯଉଁଠି ପୁରା ଖରାଦିନ ଆjକଷି ଝେଡ଼ଇ ଝେଡ଼ଇ ଯାଇଛି, ଗଁା 

େମା ଆପଣାର ଗଁାେମା ଆପଣାର ଗଁାେମା ଆପଣାର ଗଁାେମା ଆପଣାର ଗଁା    

ପ�କାଶ ସାହୁ 
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େକାଠଘର, େଯଉଁଠି ସଂଜ େହାଇଗେଲ ଝାyମୃଦ{ର ତାଳେର ଭଜନ ଗାଇଛି ଏ 
ସବୁ େମା ପାଇଁ ସପନ େହାଇଯିେବ ଏମିତି େକେତ ଭାବନା େଗାଟିଏ Lଣେର 
େମା ମନକୁ ଆେDାଳିତ କରୁଥିବା େବେଳ େଫାନ େସପାଖରୁ ଆେଲାକ କହୁଥିଲା, 
“ଆେମ ଆଉ େକହି ପାଇଲୁନି, ତୁ ପାଇଗଲୁ େତଣୁ ରବିବାର ଦିନ େତା 
ତରଫରୁ େଗାେଟ ବଣେଭାଜି ସବୁ ଖ�� େତାର” 
ଘେର େମା ରିଜ¬୍ କଥା ଶୁଣିବାପେର ସେତ େଯମିତି ଉ�ବ ଆର� 
େହାଇଗଲା ବାପା େବାଉ, ସାନ ଭଉଣୀ, ସାହି ପଡ଼ିଶା, ପିଉସା ପିଉସୀ, ମଉସା 
ମାଉସୀ, ମାମଁୁ ମାଇଁ ଆଉ େକେତ ସ�କ�ୀୟ' େଫାନ ଆସିବାେର ଲାଗିଥିଲା 
େସ ଦିନ ଘେର ବିେଶଷ େଭାଜିର ଆେୟାଜନ େହାଇଥିଲା କହିେଲ ଚଳିବ 
ସମେ? ବହୁତ ଖୁସିେର ଥିଲା େବାଉର ମୁହଁ ଟିେକ ଶୁଖିଲା ଲାଗୁଥିଲା େହେଲ 
ବି େସ ସମ?'ୁ ଭଲ ଖୁଆଇପିଆଇ ପୁअ ପାଇଁ ଗବ� କରୁଥିବା କଥା କହୁଥିଲା 
େଦଖୁ େଦଖୁ ଦି’ମାସ େକମିତି ବିତିଗଲା କିଛି ଜଣାପଡ଼ିଲାନି େସଦିନ ବି 
ଆସିଲା, େଯଉଁଦିନ େମାେତ ଗଁା ଛାଡ଼ି ଯିବାକୁ ପଡ଼ିଲା 
ସା{ସାଥୀମାେନ େମା ବ!ାଗ୍ ବ?ାନି ଧରି ଗଁାରୁ ବାହାରି अନତି ଦୂରେର ଥିବା 
ବସ�ାu ପଯ�!l େନଇଗେଲ, ବାପା, ସାନଭଉଣୀ ଆଉ େକେତଜଣ ପେଡ଼ାଶୀ ବି 
ଆସିଥିେଲ େବାଉ େମା ସାଥିେର ସାଥିେର ଚାଲିଥିଲା କହୁଥିଲା, “ଠିକ୍ 
ସମୟେର ଖାଇେଦବୁ େଦହର ଯତw  େନଉଥିବୁ ମନ କରି ସବୁ ପଢ଼ିବୁ ଭଲ 
େଲାକ େହେଲ ଗଁାେର େତା ବାପା ଛାତି ଫୁେଲଇ ଚାଲିେବ ଖାଇବା େବଳକୁ 
ଆଉ ବାଛବିଚାର କରିବୁନି ଯାହା ମିଳିବ ଖାଇବୁ...” ସମେ? ଖୁସିେର ଥିେଲ 
େହେଲ େବାଉର ଆଖିେର ଲୁହ ଜେକଇ ଆସୁଥିଲା ଗଁା ରା?ାେର ଯାଉଥିବା 
େବେଳ ପଛକୁ େଫରି ଚାହୁଁଥିଲି, ଗଁା ଟା ସେତ େଯମିତି େମା ଠାରୁ ଆେପ ଆେପ 
ଦୂେରଇ ଯାଉଥିଲା, ଆଉ କହୁଥିଲା, “ଯାଆ, ଆମ ଗଁା ପାଇଁ ନଁା କରିବୁ େହେଲ 
ଆମକୁ ଭୁଲି ଯିବୁନି”  
ବସ�ାuେର अେପLା କରୁଥିବା େବେଳ ବସ ଆସିଲା ସା{ମାେନ ବସେର 
େମା ବ!ାଗବ?ାନି ରଖାଇେଦେଲ ବସେର ବସି େଦଖୁଥିଲି, ଆମ ଗଁା ପାଖର 
ସବୁଜ ବିଲେLତ, ଦୂରେର ଥିବା ବଡ଼ େପାଖରୀ ଆଉ ଧୁଳିଧୁସରିତ ଗଁା ରା?ା 
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ସମେ? େଯମିତି ବ!ାକୂଳ େହାଇ େମାେତ ଚାହfଥିେଲ ସାନ ଭଉଣୀ ଖୁସିେର 
ଥାଏ େଯ ତା ଭାଇର ଚାକିରୀ େହାଇଗଲା, େସ କହିଥିଲା, “ଭାଇ ତୁ ଆସିଲା 
େବଳକୁ େମା ପାଇଁ ଭଲ <ୁଲ୍ ବ!ାଗେଟ ଆଣିେଦବୁ” ସା{ମାେନ ସରକାରୀ 
କ!ାqିନରୁ ଶ?ାେର କଣ କଣ ସବୁ ଜିନିଷ ଆଣିବାପାଇଁ କହୁଥିେଲ େମାେତ କିଛି 
ଶୁଣାଯାଉ ନଥିଲା ବାପା କହିେଲ, “ଛअ ମାସ େଟ�ନିଂ अଛି କ� େହବ, କିv 
ଭା{ିପଡ଼ିବୁନି ସାହାସ ଆଉ େଧୖଯ�!ର ସହ ସବୁ କରିବୁ ସମୟ ପାଇେଲ 
େବାଉକୁ େଫାନ୍ କରିେଦବୁ ମଁୁ େଚ�ା କରିବି ଯାଇ େତାେତ ଟିେକ େଦଖି 
ଆସିବି” ବାପା' ଆଖି ମଧ! ଛଳ ଛଳ େହାଇ ଉଠୁଥିଲା ଗାଡ଼ିେର 
ବସିବାପେର ଗାଡ଼ି ଆଗକୁ ଆଗକୁ େଯେତ ବଢୁଥିଲା େମାେତ େମା ଗଁାଠାରୁ 
ଦୂେରଇ େନବା ଭଳି ଭ� ମ େହଉଥିଲା ଆମ ଗଁାକୁ ମଁୁ େକେବ ବାହାରୁ ଏମିତି 
େଦଖିନଥିଲି େକେବ ବାହାରକୁ ଯିବା କଥା ଚିlା କରିନଥିଲି ଆଜି 
େଯେତେବେଳ ମଁୁ ଗଁାରୁ କିଛି ମାସ ବା ବଷ� ପାଇଁ ବାହାରକୁ ଯିବା କଥା 
ଜାଣିସାରିଥିଲି, େମାେତ େମା ଗଁା ସ�ଗ�ଭଳି ଲାଗୁଥିଲା  
ଧିେର ଧିେର ବସ ଆଗକୁ ଆଗକୁ ବଢ଼ିଗଲା ଆଉ ଆମ ଗଁା କାହf େକଉଁ ଦୂରେର 
ସେତ େଯମିତି ହଜିଗଲା ଆଖିରୁ ଲୁହ ଝରି ଆସିଥିଲା େଯଉଁ ଗଁାେର େମା 
ଜୀବନର ଏେତ ବଷ� ବିତିଗଲା ତାକୁ ଛାଡ଼ି ଆଗକୁ ଯିବାଟା େକେତ କ�କର 
ତାହା େକବଳ ମଁୁ ହf ଜାଣିପାରୁଥିଲି େସହିଦିନ ମେନ ମେନ �ିର କରିଥିଲି, 
େଯେତ ଯାହା େହଉ ଏଇ ଗଁାକୁ ମଁୁ ଛାଡ଼ିବିନି ଚାକିରୀେର େଯେତବଷ� ବିତିଗେଲ 
ସୁQା, ପୁଣିଥେର ଏଇ ଗଁାକୁ ଆସି ଘରଟିଏ କରି ବାପାେବାଉ' ସହ ଶାlିେର 
ରହିବି 
ଆଜି ଚାକିରୀ କରିବାର अେନକ ବଷ� େହାଇଗଲା ଆଜି ବି ଗଁାକୁ ଯାଏ କାହfକି 
େକଜାଣି ଗଁା ଟା େସେତ ଆପଣାର ଆଉ ଲାେଗନା ସା{ସାଥୀମାେନ ବି ସବୁ 
ଆଉ େସେତ ଆତG ୀୟତାର ସହ ମିଶlି ନାହf ଗଁା ନଈେର ବୁଡ଼ି ଗାେଧାଇବା 
ପାଇଁ ସା{ ମିଳlି ନାହf ସO!ାେର େକାଠଘେର ଝାyମୃଦ{ ବାେଜ ସତ 
େହେଲ ମଁୁ ଖାଲି ଦୂରେର ରହି େଦେଖ ଆଉ େଫରିଆେସ େବେଳ େବେଳ 
େପାଖରୀ ହିଡ଼ାେର ବସି ଚାହf ରହିଥାଏ େସଇ �ିର ପାଣିକୁ, େଯଉଁଠି ଦିେନ 



ଆହ� ାନ ଇ-ପତି� କା 

ଏହି ଇ-ପତି� କା ଆହ� ାନ ଓଡ଼ିଆ ପରିବାର �ାରା ସ�ୂ�� ନିଃଶୁ� ବିତରଣ ଉେ ଶ!େର ଡା େଜ!ାତି ପ�ସାଦ ପ%ନାୟକ' �ାରା ପ�କାଶିତ 

�ାଦଶ ବଷ�, ପ*ମ ସଂଖ!ା, ଜୁନ୍ ୨୦୧୭ 

www.aahwaan.comwww.aahwaan.comwww.aahwaan.comwww.aahwaan.com    

78 

http://www.appsgeyser.com/4368717 

ଆେମ ଘqା ଘqା ଗାେଧାଉଥିଲୁ ମନହୁଏ ପ�ଶw କରିବାକୁ ଆଜି କାହfକି ସବୁ 
ବଦଳି ଯାଇଛି? େହେଲ ମନ ଭିତରୁ େକହିଜେଣ ସିGତହସଟିଏ େଦଇ କହିବା 
ପେର ମେନ ହୁଏ, “ଆେମ ସବୁ େଯମିତି ଥିଲୁ େସମିତି अଛୁ ଆଜି ବି ଏଇ 
େପାଖରୀେର ପିଲାମାେନ ଘqା ଘqା ଗାେଧାଉଛlି <ୁଲରୁ ଲୁଚି ଆସି 
ପିଲାମାେନ ଏଠି ପହଁରା ଶିଖୁଛlି ଗଁା ଦାuେର ଏେବ ବି ପିଲାମାେନ ଦଳଦଳ 
େହାଇ କାOେର ହାତ େଥାଇ ବୁଲୁଛlି ଗଁା ନଈତୁଠେର ଏେବ ବି ପିଲାମାନ' 
େକାଳାହଳ େସମିତି अଛି ଆjେତାଟାେର ଆjକଷି ଏେବ ବି ଝେଡ଼ଇ 
େନଉଛlି ସବୁ େସମିତି अଛି େହେଲ ତୁ କିv ଆଉ ଗଁାର େହାଇ ରହିନୁ... ତୁ 
ଆମକୁ ଭୁଲି ଯାଇଛୁ” 

 
ନାବିକ, ଭାରତୀୟ େନୗେସନାବାହିନୀ 

ବିଶାଖାପାଟଣା, ଆO�ପ�େଦଶ - ୫୩୦୦୧୪ 
ଦୂରଭାଷ - ୭୦୩୬୧୮୨୦୯୩ 
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ବିEିନw ା*ଳେର ଶ�ୀ ଜଗନw ାଥ ସଂ<ୃତି 

ଶ�ୀକାକୁଲମ୍ ଜିଲt ାେର ଜଗନw ାଥ ତh�  ଏବଂ ମDିର 

ଶ�ୀ ଲି{ରାଜ ପ�ସାଦ अମୁଲ! ପ%ନାୟକ 

 

 ପରୂାତନ ଓଡ଼ିଶାର ଆଦିମ अଧିବାସୀ, ଆଦିବାସୀ ବା ଶବର 
ମାନ' େଦବତାଥିେଲ ଶ�ୀ ଜଗନw ାଥ, ଯଦିଓ େସମାେନ ତା'ୁ ଏହି 
ନାମେର ପଜୂା କରୁନଥିେଲ ଶବରମାେନ କୀଟୁ{' େଦବତା'ୁ 
ପଜୂା କରୁଥିେଲ ଯାହା ପେର ଚତୁQ�ାମhୂBେର ପରିବh�ନ 
େହାଇଥାଇପାେର େବାଲି अେନେକ ବିଶ�ାସ ଏବଂ ଦୃଢ଼ ମତ 
େପାଷଣ କରlି 

 अତୀତେର ଉIଳ ପ�େଦଶ ବଣଜ{ଲେର ଭରି ରହିଥିଲା 
ଆେଲକ୍ ଜାuର' ଭାରତ ଗ? ସମୟେର ତା' ସହିତ ଆସିଥିବା 
ପରିବ� ାଜକ େମସା?ୁ!େନସ୍ ନିଜ ଭ� ମଣକାଳୀନ ପୁ?କେର ଉେଲt ଖ 
କରିଛlି େଯ, େସହି ସମୟେର କଳି{ର ତିେନାଟି ମୁଖ! ଭାଗ 
ଥିଲା ଏହାର ମଧ!ଭାଗେର ଶଉରୀ ବା ଆଧୁନିକ ସମୟର 
ଶବରମାେନ ବାସ କରୁଥିେଲ 

 ଶବର ମାନ' ବିଷୟେର अେନକ େଲାକକଥା ଶୁଣିବାକୁ 
ମିଳିଥାଏ ପରୂାତନ କଳି{େର ପୁଲିuା ନାମକ ଶବର 

ବିEିନw ା*ଳେର ଜଗନw ାଥବିEିନw ା*ଳେର ଜଗନw ାଥବିEିନw ା*ଳେର ଜଗନw ାଥବିEିନw ା*ଳେର ଜଗନw ାଥ    

ଲି{ରାଜ ପ%ନାୟକ 
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େଗାXୀମାେନ ଜନପଦମାନ ସୃ�ି କରି ରହୁଥିେଲ ଏବଂ େସମାେନ ‘କିଂଟୁ’ 
ନାମକ େଦବତାର ପଜୂା କରୁଥିେଲ ଏଥିପାଇଁ େସମାେନ ଜନପଦଠାରୁ अ� 
ଦୂରେର କାX ଓ ପ�?ର ନିମBତ ମhୂBମାନ �ାପନ କରି ପଜୂା କରୁଥିେଲ 

 ଉhର ଆO�ପ�େଦଶର ଶ�ୀକାକୁଲମ୍ ମuଳେର ଏେବ ମଧ! ଏହି ପ�କାରର 
କିଛି अନନ! ପର�ରା େଦଖିବାକୁ ମିେଳ, ଯାହା ଜଗନw ାଥ ସଂ<ୃତି ସହ 
େମଳଖାଏ ଶ�ୀକାକୁଲମ୍ ଜିଲt ା େକଭିଟି ବt କ୍ अlଗ�ତ ଡି େଗାଣା¿ାପୁଟୁଗା 
ଗଁାେର ତିେନାଟି ନିମଗଛର ଗuିକୁ ଏକତ�  ପଜୂା କରାଯାଏ ଯାହା ଜଗନw ାଥ, 
ବଳଭଦ�  ଓ ସୁଭଦ� ା' ଆଦିମ ରୂପ େବାଲି ବିେବଚନା କରାଯାଏ ପ��ତି 
ପା*ବଷ�େର େସହି ଦାରୁକୁ ବଦଳାଇ ନୂଆ ନିମଗଛ ଦାରୁ �ାପନା କରାଯାଏ 
ଏଥିପାଇଁ ବହୁତ ବଡ଼ ଉ�ବର ଆେୟାଜନ ମଧ! କରାଯାଏ 

 େସହିପରି େଟକିଲି ବt କ୍ अlଗ�ତ ଡମରା ଗଁାେର ମହିଳା ପଜୂାରୀମାେନ 
ଜଗନw ାଥ ମDିରେର ପଜୂା��ନା କରlି େକଭିଟି ଆଉ ସ�ାେବା�ାଲି ବt କେର 
अେନକ ଜଗନw ାଥ ମDିରେର ପଜୂକ େହଉଛି େକୖବh� ଜାତିର େଲାକ ଏବଂ ଏହି 
ସବୁ अ*ଳେର ନିମ ଗଛର ଗuିକୁ ଆଣି ପଜୂା କରାଯିବାର ପର�ରା अେନକ 
ଶତାµୀରୁ ରହିଛି 

 ମେହD� ଗିରି ପାବ�ତ!ା*ଳ ଶିଖରେର 
ବh�ମାନ ମଧ! ଏହି ସବୁ େଦବତା' 
ଭଗwାବେଶଷ େଦଖିବାକୁ ମିେଳ ମେହD� ଗିରିେର 
ଥିବା କୁlୀ ମDିର ନିକଟେର ପ�?ର ନିମBତ 
ଆଦିବାସୀ େଦବତା' ମୁhB େଦଖିବାକୁ ମିେଳ 
ଯାହା ଜଗନw ାଥ' ସହ ସମାନ େଦଖାଯାଏ 
ଏହା ଏକ ବିଶାଳ ପ�?ରମhୂB େହାଇଥିବାରୁ 
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ଏହାକୁ ଘୁ*ାଇବା ସହଜ େହାଇନାହf ସ�ବତଃ ଏହି ଭଗwାବେଶଷକୁ अନ! 
�ାନକୁ େନବାର ପ�ୟାସ କରାଯାଇ ପେର ପେର ଏଠାେର କୁlୀ, ଭୀମ ମDିର 
ଆଦି ନିମ�ାଣ କରାଯାଇଛି ତଥାପି ଆଦିବାସୀ ପଜୂା କରୁଥିବା ମhୂBମାନ'ର 
अବେଶଷ େସହି अ*ଳେର େଦଖିବାକୁ ମିେଳ 

 अ�ମ ଶତାµୀ େବଳକୁ କଳି{େର ପୁଲିuାେସନ ନାମକ ରାଜା' ରାଜୁତି 
ଥିଲା ଏବଂ ପେର ପେର ତା' ପୁତ�  େଶୖଳଭାବ' ନାମେର ଏହା େଶୖଳଭାବ 
ସାମ�ାଜ! ଭାବେର ବି ଜଣାଯାଇଥିଲା ଏବଂ ଏହି ସମୟେର ମେହD� ଗିରିର 
ଶିଖରେର େସମାେନ ମDିରମାନ ନିମ�ାଣ କରାଇଥିେଲ ମେହD� ଗିରି ପବ�ତେର 
ପାଶ��େର ଏକ ଦୀଘ� ଘାଇସଦୃଶ! ଫା' େଦଖାଯାଏ, ଯାହା ପବ�ତର ୫୦୦ ଫୁଟ୍ 
ଉ�ରୁ ତଳଯାଏଁ ବ!ା� ଏବଂ ଏହାକୁ େଲାକମାେନ ଦାରୁବ� ହG  ଫାଟ େବାଲି ମଧ! 
କୁହlି ସ�ବତଃ ପୁରୁେଷାhମ ଜଗନw ାଥ'ୁ ଏହି ରା?ାେଦଇ ନିଆଯିବାପେର 
ବରୁଆ ବDରରୁ ବଡ଼ ବଡ଼ େପାତ ବା ଜାହାଜ ମାନ' �ାରା �ାନାlରିତ 
କରାଯାଇଥିବ 

 ମyୁଷା अ*ଳେର ଏକ ବହୁ ପରୂାତନ ମDିର େଦଖିବାକୁ ମିେଳ ଯାହା 
ଷX କିjା ସ�ମ ଶତାµୀେର ନିମBତ େହାଇଥିଲା େରଖା ଆକୃତିର ଏହି 

ମDିରେର ବh�ମାନ ସୁQା ଶିଳାେଲଖ ରହିଛି 
ଗ{ବଂଶୀୟ ଭାନୁେଦବ' �ାରା ଏହା ନିମBତ 
େହାଇଥାଇ ପାେର ଏଥିେର ମDିରର ଦାୟିତ�  
ବ� ାହG ଣ ଏବଂ େବୖÀବ ମାନ'ୁ ଦିଆଗଲା େବାଲି 
ଉେଲt ଖ ରହିଛି ଏହି ମDିରେର ଜଗନw ାଥ, ମା 
ଦୁଗ�ା ଏବଂ ଶିବ' ମDିର ମଧ! ରହିଛି େତଣୁ 
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ବହୁ ପୁରାତନକାଳରୁ ଏହି अ*ଳେର ଜଗନw ାଥ' ପଜୂା��ନା େହଉଥିବା କଥା 
ଜଣାପେଡ଼ 

 ମେହD� ଗିରି ପବ�ତର ପାଦେଦଶର ପବୂ�ଭାଗେର ଏକ ବାତ� ାସାହି ନାମକ 
ଆଦିବାସୀ ଗ�ାମ अଛି ଏହିଠାେର ଶବରମାେନ ଜଗନw ାଥ, ବଳଭଦ� , ସୁଭଦ� ା 
ଏବଂ ସୁଦଶ�ନ'ୁ ପଜୂା��ନା କରlି କଳି{ର ମଥରା ସାମ�ାଜ!େର ଏହି 
अଂଚଳକୁ ମେହD�େଭାଗ େବାଲି କୁହାଯାଉଥିଲା ଏହି ସାମ�ାଜ!ର ଜେନୖକ ରାଜା 
ଉମାବମ�ନ୍ େକା%ୁରା ନାମକ ଏକ ଗ�ାମକୁ ଜେଣ ବ� ାହG ଣ'ୁ ଦାନ କରିଥିବା 
ଇତିହାସ ତାମ�ପତ� େର ଲିଖିତ ଆକାରେର अଛି େସହିପରି ଆଉ ଏକ ଗ�ାମ ବିÀୁ 
ଶମ�ାନାମକ ଜେଣ ବ� ାହG ଣ'ୁ ଦାନ କରାଯାଇଛି ଇତିହାସେର ଗେବଷଣା 
କରୁଥିବା ଡା ଶରତ କୁମାର େବେହରା' ମତେର ଏହି ବ� ାହG ଣ ହf ପ*ତ�ର 
ରଚୟିତା ବିÀୁଶମ�ା अଟlି ମଥରା ରାଜବଂଶପେର ମyୁଷା ଏବଂ ଏହି ସଂଲଗw 
अ*ଳ େକାଡ଼j ରାଜବଂଶ ସାମl ରାଜା' अଧୀନେର ଥିେଲ ଏହି ବଂଶର 
ରାଜାମାେନ ମେହD�  अଧିପତି ଭାବେର ନିଜକୁ �ାପିତ କରାଇଥିେଲ ଏହି 
ବଂଶଜ ରାଜା ଧମ� େଖଡ଼ି ଏକ ବ� ାହG ଣ ଶାସନର �ାପନା କରାଇ ୩୦୦ ବ� ାହG ଣ 
ପରିବାର'ୁ अଣାଇଥିେଲ ଏହି ବ� ାହG ଣମାେନ ଶାଳିବଣ ଦlପୁରା अ*ଳରୁ ଆସି 

ଧମ�ପୁରା ଶାସନେର ରହିଥିବା କଥା ତାମ� 
ପତ� େର ଲିଖିତ अଛି ମେହD� ଗିରି ଚତୁପ�ାଶ��େର 
ଥିବା अେନକ अ*ଳେର ବ� ାହG ଣ ଶାସନର 
ବହୁଳତା ଏହାକୁ ସିQ କରିଥାଏ େଯ ତତ୍ କାଳୀନ 
ରାଜାମାେନ ଏହି ସବୁ ଶାସନ �ାପନ 
କରିଥିେଲ ପୁରାତନ ଐତିହାସିକ ତଥ!କୁ 
ଗେବଷଣା କେଲ ଜଣାଯାଏ େଯ ଚତୁଥ�ରୁ ଦଶମ 
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ଶତାµୀ ପଯ�!l ଏହି अ*ଳେର ବ� ାହG ଣମାେନ ଆଦିବାସୀମାନ' ସହ ମିଳିମିଶି 
ରହୁଥିେଲ ଆଦିବାସୀ ମାନ' ଆଦି େଦବତା କିଟୁ{'ୁ ବ� ାହG ଣମାେନ ବିÀୁ ଓ 
ଶିବ' अବତାର ଭାବେର ପଜୂା କରିବାକୁ ଲାଗିେଲ  

 ମେହD� ଗିରିର ଦLିଣା*ଳକୁ ଗ{ବଂଶର ରାଜା ମାେନ ଶାସନ କରୁଥିେଲ 
ଏବଂ ତIାଳୀନ କଳି{ର ରାଜଧାନୀ (କଳି{ନଗର) ବଂଶଧାରା ନଦୀ କୂଳେର 
ଥିବା ବh�ମାନର ମୁଖଲି{ମ୍ େବାଲି ଜଣାଯାଇଛି କିv ମେହD� ଗିରିର 
ଉhରା*ଳକୁ େଶ�ତକ ରାଜବଂଶର େଭୗମକାର ମାେନ ଶାସନ କରୁଥିେଲ େବାଲି 
ଜଣାଯାଏ 

 ଐତିହାସିକ ଗେବଷଣାକାର' ମତେର େଶ¨ତକ ପେର େଚତକ ଏବଂ 
ବh�ମାନ ଚିକିଟି ଭାବେର ଜଣାଯାଏ ମେହD� ଗିରିର ପବୂ�ା*ଳେର ଚିକିଟି ଏକ 
ଜମିନଦାର अ*ଳ ଥିଲା ମyୁଷା, ବୁଡ଼ାରସିଂ, ଜଳ�ାେକାଟା ଆଦି अ*ଳ 
େଶ�ତକ ସାମ�ାଜ!ର अଂଶ ଥିଲା 

 ଏକ ତାମ�ପତ�  ଲିଖନେର ଉେଲt ଖ अଛି େଯ େଶ�ତକ ବଂଶଜ ସ�ୟଂେକଶର 
େଲାକ ମାଧବ ବିÀୁ'ୁ ପଜୂନ କରୁଥିେଲ ଏବଂ ଏହାର ଦାୟିତ�  ପାଇଁ 
େଭାଟିସିଂଗା ଏବଂ େପାଡୁ{୍ ନାମକ ଦୁଇଟି ଗ�ାମ ପ�ଦାନ କରାଯାଇଥିଲା ୯୦୦ 

अD୍ ୯୨୧ ଖ�ୀ�ାµେର ଉQାର େହାଇଥିବା 
ଦୁଇଟି ତାମ� ପତ� େର ଉେଲt ଖ अଛି େଯ ଚିକିଟିକୁ 
ମହାରାଜ ଇD�ବମ�ନ' ଭାଇ ମହାରାଜ ସୁମl 
ବମ�ା ଶାସନ କରୁଥିେଲ ତା'ୁ ପରମ ମେହଶ�ର 
ଉପାଧି ମିଳିଥିଲା ଏବଂ େସ ଶିବ' ଭ�ଥିେଲ, 
କିv ତା' ମାଆ ବିÀୁ' ଉପାସିକା ଥିବା େହତୁ 
ତା'ୁ େଗାସ�ାମୀକା ଉପାଧି ମିଳିଥିଲା ମାଆ 
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ଏବଂ ବଡ଼ଭାଇ' ପତw ୀ ଶ�ୀ େୟଲା'ା' अନୁେରାଧେର େସ େଗାଟିଏ ମDିର 
ନିମ�ାଣ କରାଇ ଉଭୟ ବିÀୁ ଏବଂ ଶିବ'ୁ �ାପନା କରିଥିେଲ ଏବଂ ପଜୂା 
କରୁଥିେଲ ଏଥିପାଇଁ ଦୁଇଟି ବ� ାହG ଣ ଶାସନ ନିମ�ାଣ କରାଯାଇଥିଲା ପ�ତିଦିନ 
ପଜୂାପେର ଏଗାର ଜଣ ବ� ାହG ଣ'ୁ ଦାନଧମ� କରାଯାଉଥିଲା, େସମାନ' ମଧ!େର 
େସାମ¿ା ଏବଂ ସେରୖ¿ା अlଭ�ୂ� େବାଲି ତାମ� ପତ� େର େଲଖା अଛି 

 ମେହD� ଗିରିର ଉଦ!ାନା*ଳେର ଜେନୖକ େବୗQ ସନ!ାସୀ ଶବର¿ା ବା 
ଶବରି¿ା ରହୁଥିବା କଥା ଶୁଣାଯାଏ, େଯ ତ��ାନ େଦଉଥିେଲ ଲାମା 
ତାରାନାଥ' ଐତିହାସିକ ବିବରଣୀରୁ ଜଣାଯାଏ େଯ ଏହି ତ��ାନ �ାରା େସହି 
ସମୟେର େସମାେନ अେନକ अେଲୗକିକ ଘଟଣାକୁ ରୂପ େଦଇପାରୁଥିେଲ 
େସଇଥିପାଇଁ ଏହିମାନ'ୁ ରାଜବଂଶଜମାେନ ବିେଶଷ ସ�ାନ େଦଉଥିେଲ 
ସବରି¿ା େଶ�ତକ ବଂଶୀୟ ମହାରାଜ ଇD�ବମ�ନ' ରାଜତ�  ସମୟେର ରହୁଥିେଲ 
ଏବଂ େସ ମDିରେର ଶିବ, ବିÀୁ ସେମତ ଶ�ି ପଜୂା ବି କରୁଥିେଲ  

 अତୀତର କଳି{ର ମଧ!ଭାଗ ବh�ମାନର ଗyାମ ଜିଲt ାଠାରୁ ଉhର 
ଆO�ପ�େଦଶର ଶ�ୀକାକୁଲମ୍ ଜିଲt ା ପଯ�!l ବ!ା� ଥିଲା ଏହି अ*ଳେର 
ତିେନାଟି ମୁଖ! ବDର ଯଥା କଳି{ପଟନମ୍, ବରୁଣ ବା ବରୁଆ ଏବଂ ଇEାପୁରମ୍ 

ଆସୁଥିଲା ଏହି अ*ଳକୁ अତୀତେର ଦlପୁରା 
େବାଲି କୁହାଯାଉଥିଲା ମହାରାଜ ଇD�  ବମ�ା 
ଏହି अ*ଳେର ନିଜ ରାଜଧାନୀ ମୁଖଲି{ମେର 
�ାପନ କରିଥିେଲ 

 ଏହି अ*ଳେର ବh�ମାନ ସୁQା अେନକ 
ମDିରେର େକୖବh� େଶ�ଣୀର େଲାକମାେନ ପଜୂକ 
ଭାବେର କାଯ�!ନିବ�ାହ କରିଆସୁଛlି, ଯାହା 
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ଶବର ସଂ<ୃତିର ପ�ମାଣ େବାଲି अେନେକ ଦାବୀ କରlି ଡ: ଏସ୍ ଏନ୍ 
ରାଜଗୁରୁ ନିଜ ଓଡ଼ିଆ ଇତିହାସେର ଉେଲt ଖ କରିଛlି େଯ େଗାପାଳପୁରଠାରୁ 
ଦLିଣେର ୭୦ କିମି ଦୀଘ� अ*ଳକୁ ଉଦ!ାନମ୍ େବାଲି କୁହାଯାଏ ଏହି अ*ଳେର 
ତାଳ, ନଡ଼ିଆ, କାଜୁ, ଆj ଆଦିର ବି?ୃତ ବଗିଚା ମାନ େଦଖିବାକୁ ମିେଳ 
अତୀତେର ଏହି अ*ଳ ଉÁୀୟନ୍ ଭାବେର ପରିଚିତ ଥିଲା ଏହି अ*ଳର 
େକୖବh�ମାନ'ୁ କuରା ବା େନାଳିଆ େବାଲି କୁହାଯାଏ େସମାେନ ତୁଳସୀମାଳି 
ପିOlି ଏବଂ ପଜୂା��ନା କରlି କିଛି େଲାକକଥାେର ଉେଲt ଖ अଛି େଯ ଏହି 
अ*ଳକୁ େନାଳିଆ ମାନ' ସ �ାର ମାେନ ମଧ! ଶାସନ କରୁଥିେଲ ପ�ସିQ କବି 
ଇD�ଭୂତି ଓ ଲLGୀଶ'ର ଏହି ଜାତିେର ଜନG  େହାଇଥିେଲ ଇD�ଭୂତି' �ାରା 
ଲିଖିତ ‘�ାନସିQି’ ପୁ?କେର ମହାପ�ଭୂ ଶ�ୀ ଜଗନw ାଥ' କଥା ପ�ଥେମ 
େଲଖାଯାଇଛି 

 ଏହି अ*ଳର େକୖବh�ମାେନ ବିବାହପାଇଁ ଖିଜିଲି ମuଳ (ଗyାମର 
ଘୁମୁସର), ଭy ରାଜା' अ*ଳ ସହ େଯାଗାେଯାଗ ଥିଲା େବାଲି ତାମ�ପତ� େର 
ଲିଖିତ अଛି 

 କଳି{ର ତତ୍ କାଳୀନ େଭୗମକାର ବଂଶଜ ରାଜାମାେନ େବୗQଧମ�ରୁ 
େଶୖବ ଏବଂ ପେର େବୖÀବ ମତବାଦକୁ ସ�ୀକାର 
କରିଛlି ନବମ ଶତାµୀ େବଳକୁ େଶ�ତକ 
ରାଜବଂଶ ଏବଂ ଭyବଂଶ ଉପେର ମଧ! ଶବର 
ମାନ' ପ�ଭାବ ପଡ଼ିଥିଲା େବାଲି କୁହାଯାଏ ଏହି 
ବଂଶଜ ମହାରାଣୀ ପୃଥିବୀ ମହାେଦବୀ'ୁ ପ�ଥେମ 
ମହାେବୖÀବୀ ଉପାଧି ମିଳିଥିଲା ସ�ବତଃ 
େଶ�ତକ ରାଜବଂହୀ ଏବଂ ଗ{ ସମ�ାଜ!ର 
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ମହାରାଜା ଇD�ବମ�ା ଶବର ମାନ' �ାରା ପଜୂାଯାଉଥିବା ଶ�ୀ େଲାକମାଧବ ()
କାX ନିମBତ ଦାରୁବ�ହG )'ୁ ଉQାର କରାଯାଇ ମDିର ନିମ�ାଣ କରାଯାଇ 
ଥାଇପାେର 

 ଏହାପେର ଉIଳେର अଶାlି ବ!ାପୀବାେର ଲାଗିଲା ଏବଂ େସାମବଂଶୀ 
ରାଜା ଯଯାତିେକଶରୀ କଳି{ାଧିପତି େହବାପେର େସ ଲି{ରାଜ ମDିର ନିମ�ାଣ 
କରାଇଥିେଲ ପେର ସମ�ାଟ େଚାଡ଼ଗ{େଦବ ମେହD� ଗିରି ପବ�ତା*ଳରୁ 
ଶ�ୀେଲାକମାଧବ' ଦାରୁକୁ ଆଣି ମDିର ନିମ�ାଣ କରିଥାଇପାରlି  

 ମେହD� ଗିରି ପାବ�ତ!ା*ଳର ପାଦେଦଶେର ରହୁଥିବା ଜାରା ଶବର ଏବଂ 
ସୁQ ଶବର େଶ�ଣୀର େଲାକମାେନ ଜଗନw ାଥ अଣସର ଘେର ରହୁଥିବା ସମୟେର 
ସମ? ପ�କାର େସବାକାଯ�! କରିଥାlି ଏହି ଶବର ମାେନ ଆଷାଢ଼ମାସେର 
ନିଜର େଦବତା କିଟୁ{'ୁ ପଜୂ କରିଥାlି େସମାନ' ମDିରେର ଦୁଇଟି 
େଦବ' ମଧ!େର ଜେଣ େଦବୀ ରହୁଥିବାରୁ ତାହା ବh�ମାନର ଜଗନw ାଥ, 
ବଳଭଦ�  ଓ ସୁଭଦ� ା' ପ�ତିମhୂ�ୀର ପରୂାତନ ରୂପ େହାଇଥାଇପାେର 

 ଶ�ୀକାକୁଲମ୍ ଜିଲt ା अତୀତର କଳି{ ସମ�ାଜ!ର अଂଶ ଥିଲା ବିଶ�ାସ 
କରାଯାଏ େଯ ଜଗନw ାଥ' ଜନG  ଏହି अ*ଳରୁ ହf େହାଇଥିଲା ଏହି अ*ଳର 

ଶବରରାଜା ମାେନ ବିÀୁ' ଏକ ପ�ତିମାକୁ ପଜୂା 
କରୁଥିେଲ, ଯାହା ପେର ପେର ଉIଳୀୟ ସମ�ାଟ 
ମାନ' �ାରା �ାନାlରିତ କରାଯାଇ 
ଚତୁQ�ାମhୂ�ୀ ଭାବେର ପଜୂା ପାଉଛlି ବିଶାଳ 
ଜନତା' ମନକୁ ରଖିବାକୁ େବୖÀବ, ଶା�, େଶୖବ 
ଆଦି ପଜୂାକୁ ଏକତି� ତ କରିବାପାଇଁ ଏହା 
अବତାରଣା କରାଯାଇ ଥାଇପାେର େବାଲି ମତ 
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ଦିअlି ବିଶି� ଗେବଷକ ଡ: ଏସ୍ ଏନ୍ ରାଜଗୁରୁ, ଡ: େବଣିମାଧବ ପାଢ଼ୀ ଓ ଡ: 
ଭରତ ପuା ଜଗନw ାଥ ତh�  ସ�ୂ��ତଃ ଶବର ବା ଆଦିବାସୀମାନ' ଠାରୁ 
ଆସିଛି, ପେର ପେର ଏଥିେର େବୖଦିକ ପଜୂାପର�ରାକୁ େଯାଡ଼ିେଦଇ ସବ�ଜନ 
ସ��ଦାୟକୁ ଖୁସି କରିବାପାଇଁ ଏପରି କରାଯାଇଛି 

 ମହାରାଜ େଚାଡ଼ଗ{େଦବ ମୁଖଲି{ମ अ*ଳରୁ ନିଜ ରାଜଧାନୀ 
ବାରଣାସୀ କଟକକୁ �ାନାlରିତ କରିବା ପେର ପୁରୀ ଶ�ୀମDିରର ନିମ�ାଣ 
କରାଇଛlି ତତ୍ କାଳୀନ अଶାl କଳି{ ସମ�ାଜ!ର ସମ? େଶ�ଣୀର େଲାକ'ୁ 
ଏକତି� ତ କରିବାପାଇଁ ଶ�ୀମDିର ପରି ବିଶାଳ ପ�କ� ତା'ୁ ସାହାଯ! କରିଥିବ 
अେନକ �ାନେର ମDିରମାନ'େର େକବଳ ଜଗନw ାଥ'ୁ ହf ପଜୂା କରାଯିବାର 
େଦଖାଯାଏ ଏଥିରୁ V� େହଉଛି େଯ अତୀତେର େକବଳ ଜଗନw ାଥ'ୁ ହf 
ବିÀୁ' ଆଦିରୂପ ଭାବେର ପଜୂା କରାଯାଇଥିଲା, ପେର ବଳଭଦ�  ଓ ସୁଭଦ� ା'ୁ 
ସଂଲଗw କରାଯାଇଛି 

 ଶ�ୀକାକୁଲମ୍ ଜିଲt ାେର ପଚାଶରୁ अଧିକ ଜଗନw ାଥ ମDିରର ସମାଗମ 
ବା?ବିକ ଆ�ଯ�!ର ବିଷୟ ଏହି ସବୁ ମDିରେର ପ�ାଚୀନ 
ଉIଳୀୟ ଚାରୁକାରୁକଳାର ଉ�ବ େଦଖିବାକୁ ମିେଳ 
ଯାହା अବିସGରଣୀୟ  େପା%ା{ୀ, ତଲ�ାେକାଟା,  
ସଯୂ�!ନାରାୟଣସ�ାମୀ ମDିର, ଶ�ୀକୂମ�ମ ଏବଂ େମଲିଆପୁ%ୀ 
ମDିର ଆଦି ପ�ାଚୀନ ଉIଳୀୟ ମDିର ନିମ�ାଣ େଶୖଳୀର 
ବିେଶଷ ନିଦଶ�ନ 

 अତୀତେର େଯେତେବେଳ ବି କଳି{ ଉପେର 
ବିପଦର ଛାଇ ପଡ଼ିଛି େସେତେବେଳ ଜଗନw ାଥ'ୁ 
ନିରାପଦେର ରଖାଇବା ପାଇଁ ରାଜାମାେନ ତ³ର 
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େହାଇଛlି ଉେଲt ଖେଯାଗ! େଯ ଶ�ୀମDିର ଉପେର ଆକ�ମଣ େଯେତଥର ବି 
େହାଇଛି ସବୁଥର ଆକ�ମଣକାରୀମାେନ ଉhର ଦିଗରୁ ହf ଆସିଛlି, େତଣୁ େସହି 
ସମୟେର ଜଗନw ାଥ'ୁ ପାତାଳୀ କରାଯାଇଥିବା କଥା ଇତିହାସ କେହ, ଏବଂ ଏହା 
ଦLିଣ ଦିଗେର ହf ସ�ବ େହାଇପାେର ଡ: େଗୗରୀଶ'ର ମିଶ�' अନୁଯାୟୀ 
ଜଗନw ାଥ' ପାତାଳୀ େକବଳ ଦLିଣେର ହf େହାଇଥିଲା ଗyାମ ଜିଲt ା ଏବଂ 
ଶ�ୀକାକୁଲମ୍ ଜିଲt ା ଏଥିେର ପ�ମୁଖ ଭୁମିକା େନଇଥିେଲ ସଚୂନାେଯାଗ! େଯ 
ଜଗନw ାଥ'ୁ ଚିଲିକାେର ବ� ହG ଗିରିଠାରୁ ଦLିଣ ଉପକୂଳେଦଇ େଗାପାଳପରୂ, 
େସାନପରୂ େଦଇ ବରୁଆ ପଯ�!l अଣାଯାଇଥିବ ଏବଂ ତା'ୁ ଏହି ଘ* 
अରଣ!ଆEାଦିତ ତଥା ବୀର ଶବର ଜାତିର ଲଢୁଆମାନ' ଦାୟିତ� େର ସୁରLିତ 
କରାଯାଇଥିବ ଇତିହାସ କେହ େଯ କଳାପାହାଡ଼ ଆକ�ମଣ ସମୟେର 
ତତ୍ କାଳୀନ େଟକିଲିର ରାଜା ଜଗନw ାଥ' ପାତାଳୀେର ସାହାଯ! କରିଥିେଲ 

 ଗyାମର (ଶ�ୀକାକୁଲମ୍ ଜିଲt ା अତୀତେର ଗyାମ ଜିଲt ା अlଭ�ୂ� ଥିଲା) 
େଲାକମାେନ ସାଧାରଣତଃ ଧାମBକ, େଦଶେସବୀ ଏବଂ ଲଢୁଆ ସ�ଭାବର 
େହାଇଥିବା େହତୁ େସମାେନ ମହାପ�ଭୂ' ସୁରLାପାଇଁ ସମ? ପଦେLପ 
େନଇଥିେଲ 

 ବh�ମାନ अଣବିଭାଜିତ ଗyାମ ଜିଲt ାର ଶବର / ଆଦିବାସୀ अଧୁ!ଷିତ 
अ*ଳ ଯଥା, ଜିରା{, େସର{, ନାରାୟଣପୁର, ଗୁ�ା, ରାମଗିରି, ଲହୁଣୀଆଗଡ଼ 
अ*ଳେର अେନକ ଜଗନw ାଥ ମDିର େଦଖିବାକୁ ମିେଳ ଏହା ସେମତ 
ଶ�ୀକାକୁଲମ୍ अ*ଳେର ମଧ! अେନକ ଜଗନw ାଥ ମDିର େଦଖିବାକୁ ମିେଳ, କିv 
ଏହି अ*ଳର ବିେଶଷତ�  େହଉଛି ଏଠାେର ଥିବା ମDିର ମାନ'େର େକବଳ 
ଜଗନw ାଥ'ୁ (ଦଧିବାମନ) ହf ପଜୂା କରାଯାଏ  
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 ୧୯୩୬ ମସିହାେର ସ�ତ� ଓଡ଼ିଶା ପ�େଦଶ �ାପନ େହଉଥିବା େବେଳ 
ଶ�ୀକାକୁଲମ୍ ଜିଲt ାକୁ ଓଡ଼ିଶାରୁ ବାହାର କରି ଦିଆଗଲା ଏହା େକବଳ 
ଭାଷାଭିhିେର େହାଇଥିବା େଯାଗଁୁ ହf େହଲା, ନେଚତ ଏହି ଜିଲt ାେର ଜଗନw ାଥ 
ସଂ<ୃତିର ପ�ସାର େଦଖିେଲ ଏହା ଓଡ଼ିଶାର अଂଶ େହାଇ ରହିଥିବା ଉଚିତ ଥିଲା 
ଏହି ଆେଲଖ!ର ଗେବଷକ ହିସାବେର ମଁୁ ଏହି अ*ଳେର ବିେଶଷ ଭାବେର 
ଭ� ମଣ କରି ଜାଣିବାକୁ ପାଇଛି େଯ ଓଡ଼ିଶା ବାହାେର ଯଦି େକୗଣସି अ*ଳେର 
ସବ�ାଧିକ ଜଗନw ାଥ ମDିର अଛି ତା େହେଲ ତାହା େକବଳ ଶ�ୀକାକୁଲମ୍ ଜିଲt ାେର 
ହf अଛି 

 ଜଗନw ାଥ େହଉଛlି ବିଶ� ବ� ହG ାuର ନାଥ ତା'ୁ ଯିଏ େଯମିତି ପାଇଲା 
େସମିତି ପଜୂା କରିଛି ପ�େତ!କ ମDିରେର ଶ�Qା ଓ ଭ�ିର ସହକାେର ପଜୂା 
େହଉଛି େଯଉଁ ସବୁ ମDିରକୁ େତଲୁଗୁ ସ��ଦାୟର େଲାକମାେନ ପରିଚାଳନା 
କରୁଛlି େସଠାେର ପଜୂା अ��ନା ଭଲେର େହଉଛି, ମDିରର �ିତି अLୁ�� ରହିଛି 
ଏବଂ ରଥଯାତ� ା ଆଦି ପାବ� अତି ନିXାର ସହ ପାଳନ େହଉଛି େକଉଁଠି 
ଆଦିବାସୀ, େକଉଁଠି କuରା, େକଉଟ, ପୁେରାହିତ ତ େକଉଁଠି ଶ�ୀେବୖÀବ, 
େତଲୁଗୁ ବ� ାହG ଣ, ଜାଣି ବା ଓଡ଼ିଆ ପୁେରାହିତ ବାଛବିଚାର ନାହf ଏଠି 
ଦଳାଚକଟା ନାହf କି ଦାନଧମ�େର ବାଛବିଚାର ନାହf ପୁରୀ ଶ�ୀ ଜଗନw ାଥ 
ମDିରେର େହଉଥିବା ଦୁନ�ୀତି ଏଠି କିv ନାହf 

 ଲଳିତା ବିଦ!ାପତି' େପ�ମେର ପଡ଼ି ନିଜ କୂଳେଦବତା' ସହ ପ�ତାରଣା 
କରିଥିଲା, େତଣୁ ନୀଳମାଧବ'ୁ ସୁଦୂର ପୁରୀେର େନଇ ମDିରେର ବସାଇ 
ଦିଆଗଲା ମେହD� ଗିରି େଭାଗେର ଥିବା ନି�ପଟ ସରଳ ଆଦିବାସୀ ଓ 
अଧିବାସୀ' େଦବତା ହf ଜଗନw ାଥ ସତ!ନାରାୟଣ ରାଜଗୁରୁ' ପରି ବରିX 
ଗେବଷକ ଦୃଢ଼ଭାବେର କହିଛlି, ମେହD� ଗିରି ହf ଜଗନw ାଥ ତh� ର ମଳୂ ଉନw ୟନ 
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�ଳ ଏବଂ ଶ�ୀମDିର ଉପେର େଯେବ େଯେବ ବିପଦ ଆସିଥିଲା ଶ�ୀମDିର 
ପଛପଟୁ, ଚିଲିକାେର ଆଣି ଗyାମ ଜିଲt ାେର ପାତାଳି କରାଯାଇଥିଲା ଗyାମ 
ଜିଲt ାର େସାନପୁର େଯଉଁଠି ବାହୁଦା ନଦୀ ଓ ବେ{ାପସାଗର ଏକତି� ତ 
େହଉଛlି, େସଇ ରା?ାେଦଇ ଜଗନw ାଥ'ୁ ଆଣି ପାତାଳି କରାଯାଇଥିବ ପୁରୀ 
ଶ�ୀମDିରେର ବଷ�କେର ଥେର େଯଉଁ ମହାଦୀପ ଉଠାଯାଏ େସଥିେର େଟକିଲିର 
ମହାରାଜ' ନାମେର ଉଠାଯାଏ ସ�ବତଃ େସ ଶ�ୀମDିରକୁ ବିପଦ ସମୟେର 
ସାହାଯ! କରିଥିବା େହତୁ ଏହା କରାଯାଏ େବାଲି अେନେକ ମତ ଦିअlି 
ତତ୍ କାଳୀନ ରାଜବଂଶ ଏେବ ନିରୁQି�, େଟକିଲିର ରାଜା ବh�ମାନ ନିବ�ାସନେର 
�ାନାlର କରିେଲଣି, ରାଜବଂଶ ସବୁ ନ� େହାଇଗଲାଣି  

 ତଥାପି କଳି{ �ାପତ!ର ନିଦଶ�ନ େସହି ସମ? ମDିର ଏେବ ବି 
ରହିଛି କିv ଉଣା अଧିେକ अଧିକାଂଶ ମDିର ଏେବ अବେହଳିତ େହାଇ ରହିଛି 
ଓଡ଼ିଶା ସରକାର େକାଟି େକାଟି ଟ'ା ସଂ<ୃତି ଏବଂ ଐତିହ! ପାଇଁ ଖ�� 
କରୁଥିେଲ ସୁQା ଏହି अ*ଳେର ଥିବା ଜଗନw ାଥ ମDିର ମାନ'ୁ େକୗଣସି 
ପ�କାରର ସାହାଯ! ମିଳୁନାହf ମDିରେର େହଉଥିବା ଧପୂ ଦୀପ େନୖେବଦ!ପାଇଁ 
ଗରୀବ ପୁଜାରୀମାେନ ହାତ ପତାଉଛlି ତଥାପି ଜଗନw ାଥ' ମDିରକୁ 
େସମାେନ ନିXାର ସହ ଚଳାଉଛlି େସଥିପାଇଁ େସମାନ'ୁ େକାଟି ଦuବତ 

ମଳୂ ଆେଲଖ! ଓ ଗେବଷଣା : ଶ�ୀ ଲି{ରାଜ ପ�ସାଦ अମଲୂ! ପ%ନାୟକ 

ଭାଷାlରଣ ଓ ଉପ�ାପନା : ଡା େଜ!ାତି ପ�ସାଦ ପ%ନାୟକ 



ଆହ� ାନ ଇ-ପତି� କା 
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ଆଜି ରଥଯାତ� ା         େଦଖିବାକୁ ପରା 

ଲାଗିଛି ଭିଡ଼ ଶ�ୀେLତ� େର, 

ରତw  ସିଂହାସନ          ଛାଡ଼ି ଭଗବାନ 

େଦଖାେଦେବ ବଡଦାuେର II 

ବରଷେକ ଥେର        ମିେଳ ସଉଭାଗ! 

େଦଖିବାକୁ ପ�ଭୁ ବାହାେର, 

ମାଉସୀ ଘରକୁ          ଯିବା ବାହାନାେର 

ମିଶlି ଭ� ଗହଣେର II 

େକେତ ଦୁଃଖିର'ୀ      ପତିତ ବିଧମ�ୀ 

କରlି ତା'ର ଦରଶନ, 

େଦଉଳ ପ�େବଶ         ନିେଷେଧ ନିରାଶ 

अଭିଳାଷ ହୁଏ ପରୂଣ II 

ଲL ଲL ଭ�           େହାଇ ସମାଗମ 

अରଜୁଛlି ମହାପୁଣ!, 

େମାL ପ�ା� ଆେଶ   ବିେଲାକନ କେର 

ରଥର ଉପେର ବାମନ II 

ରଥଯାତ� ାରଥଯାତ� ାରଥଯାତ� ାରଥଯାତ� ା    

ହିମାଂଶୁ େଶଖର ବାରିକ 



ଆହ� ାନ ଇ-ପତି� କା 
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ଦିବ!କାlି ରୂପ          େଦଖି ପୁଲକିତ 

ହୁअଇ ହୃଦ ସରସିଜ 

ଜନମ ଜନମ         ସଂପକ� ତା’ ସାେଥ 

କରାଏ ସGର କଳାମୁଖ II 

େଦଖି अଛି ଯିଏ         ଜାଣି अଛି ସିଏ 

େସ ରଥ ଯାତ� ାର ମହିମା 

ଦାରୁବ� ହG 'ର         ମାନବୀୟ ଲୀଳା 

େଦଇ େକ ପାରିବ ଉପମା II 

 

ବରିX अଡ଼ିଟ୍ अଧିକାରୀ 

କ� ାଟ�ର ନଂ : ଟାଇପ୍ ୩, ୨୦୧ 

ନୂଆ ଏଜି କେଲାନୀ 

ନୟାପଲt ୀ, ଭୁବେନଶ�ର - ୭୫୧୦୧୨ 

ଓଡ଼ିଶା 

ଦୂରଭାଷ : ୯୯୩୭୧୨୫୮୨୪ 

ଇେମଲ୍ : hsbarik1970@gmail.com 



ଆହ� ାନ ଇ-ପତି� କା 
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ଖuୁଆ ପାଟର ପିତାjରୀ ବାସ 

ର{ अଧରେର ସେ�ାହନୀ ହସ 

अଧା ଗଢ଼ା अେ{ ପ�ୂ�ର ଆଭାସ 

ଦାରୁବ� ହG , ବଡ଼ଦିअଁ, ନୀଳାଦି�  ନିବାସ।। 

 

ତୁେମ ମେହାଦଧି, ମଁୁ Lୀଣ ସରିତା 

ତୁେମ ମହାଦ� ~ମ, ମଁୁ Lୁଦ�  ଏକ ଲତା 

ତୁେମ ସଯୂ�!ପ�ଭା, ମଁୁ �¨ଳl ସଳିତା 

ମଁୁ ତୁମ ସlାନ, ପ�ଭୁ ତୁେ� ମାତା ପିତା।। 

 

େମା େଛାଟ ଜୀବନ କରିଦିअ ଧନ! 

ଶ�ୀବ� ପରିକା ହୃେଦ ଥାପି ପଦଚିହw  

େମା ପିେu ପହuି ହୁअ, େହ ଚକନାୟନ 

େଘନବାେର େମାର ଆତG  ନିେବଦନ।। 

 

ଆତG ା ନDିେଘାଷଆତG ା ନDିେଘାଷଆତG ା ନDିେଘାଷଆତG ା ନDିେଘାଷ    

ପ�ତିଭା ପି�ୟଦଶBନୀ 



ଆହ� ାନ ଇ-ପତି� କା 
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ଭରିଦିअ ନାଥ ଦୃଢ଼ ଇEାଶ�ି 

ସଂସାର ସୁହୃେଦ ବ�ତୀ େହଉ ମତି 

ସତ!, ନ!ାୟ, ଧମ�, ସୁକମ�, ସୁନୀତି, 

କରି ବୃQି କେର େମା ଜାତିର ଖ!ାତି।। 

 

ଆତG ା ନDିେଘାେଷ ହୁअ ବିରାଜିତ 

େଧାଇେଦବି ପଦ ଝରାଇ େଲାତକ 

ମନ ର�ୁ ବାOି ଟାଣି େନବି ରଥ 

ପ�ାଣ େଘାଷୁ ଥିବ, ଜୟ ଜଗନw ାଥ।। 

 

କଟକ 



ଆହ� ାନ ଇ-ପତି� କା 
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ଏକାLର ଶµୁ ଉ³ତି ନାମ अେଟ “ମଁୁ” କାର   

ଶµ ଉ�ାରଣ ମାତ� େକ ଲାେଗ ଗୁରୁ-ଗ�ୀର୧  

ପ�ଥମ ପୁରୁଷ अଟଇ ବ!ାକରଣ ଶା©ର 

କh�ା ରୂେପ ବାେକ! ପ�େୟାଗ ହୁଏ ମୁଁ ନିରlର୨ 

ମଁୁ କାର ଶµଟି ସବ�ଦା अହଂଭାବ ପ�ତୀକ  

ଗବ� अହଂକାେର ମନୁଷ! ହୁअଇ अବିେବକ୩  

କh�ା ମୁହf େବାଲି ନିଜକୁ କେର ବୃଥାଭିମାନ  

ମଦମh େହାଇ ସଭି'ୁ କେର େସ अପମାନ୪  

अସହିÀୁ - ଆତG ବଡ଼ିମା - ପରଶ�ୀକାତରତା  

ମଁୁ କାର ଶµର अଟlି ଏମାେନ ଜନG ଦାତା ୫ 

अନଥ� ଶµଟି ମଁୁ କାର େସ ମହାଭୟ'ର  

ଧନ - େଯୗବନ -ପ�ଭୁତ�  ଏ ସବୁ ତା’ ସେହାଦର୬  

ମଁୁ କାରରୁ ମହାଭାରତ - ରାମାୟଣର ସୃ�ି  

ଗବ�ଗାରିମାେର ରାବଣ େହଲା ତି� େଲାକପତି୭  

ମହାମାନୀ ଦୁେଯ�ାଧନ େଯ େହେଲ ହ?ିନାପତି  

ମୁଁମୁଁମୁଁମୁଁ    

ପ��େବାଧ ଚD�  ମୁଦ� ା 



ଆହ� ାନ ଇ-ପତି� କା 
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ମଁୁ କାର ପଣରୁ ଉଭେୟ େହାଇଗେଲ େଯ ଇତି୮  

ପ�ବଳ ପ�ତାପୀ କଂସର ଥିଲା ମଁୁ କାର ଭାବ  

ଦପ� - ଔQତ!କୁ ବିନାଶ କରିେଲ ବାସୁେଦବ୯  

ବିଶ�ାମିତ�  अହମିକାକୁ ଧ�ଂସ କେଲ ବଶିX  

ଶାl ଓ ଉଦାର ଗୁଣେର ଯଶ କେଲ �ାପିତ୧୦  

अହମିକା ସହ ମମତ�  ଭାବ अେଟ ନିକୃ�  

ସ'ୀ��ତା ଥାଏ ମମେତ�  ବୁQି ହୁଏ ବିନ�୧୧  

େସ�Eାଚାର अେଟ ଜନକ ଗବ� - अହ'ାରର  

ଗୁରୁ - ଗୁରୁଜନ ସଭି'ୁ କେର େସ ହତାଦର୧୨  

ମଁୁ କାର ଭାବଟି ବ!�ିର अଟଇ ତାମସିକ  

ନୀଚ - ଘୃଣ! କାଯ�! କରିଣ ହୁଏ अସାମାଜିକ୧୩  

ସାଧୁତା ଗୁଣଟି ସବ�ଦା अେଟ ମଁୁ କାର ଶନୂ!  

ମାନବରୁ ହୁଏ ମହାତG ା ସେବ� ଦିअv ଧ!ାନ୧୪  

ଗବ�ୀ - अହ'ାରୀ ମନୁଷ! अେଟ ମହାନା?ିକ  

ନ ରଖି ଈଶ�େର ବିଶ�ାସ କେର ପାପ अେନକ୧୫  

अଜ�ୁ ନ' अହଂଭାବକୁ ପ�ଭୁ କରିେଲ Lମା  

“ମଁୁ” ନ ମେଲ अଜ�ୁ ନ! େମାେତ ତୁ ନ ପାଇବୁ ଜମା୧୬  



ଆହ� ାନ ଇ-ପତି� କା 
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अହ'ାରୀ ହିଟଲର୍ ର ଥିଲା େସ�Eାଶାସନ  

ନରହlା ରୂେପ ବିଶ�େର େହଲା ପରିଗଣନ୧୭  

ହିଟଲର୍ ର अହଂଦୁଗ�ଟି େହଲା अେଧାପତନ  

ତା’ ସାମ�ାଜ! େହଲା ବିଧ�ଂସ ନିେଜ େହାଇଲା ଚୂ��୧୮  

ରବି - ଶଶୀ - ତାରା ଉQ�� େର ସଦା ବିରାଜୁଥାlି  

ନିରହଂକାେର ସଭି'ୁ େଜ!ାତି ପ�କାଶୁଥାlି୧୯  

ମଁୁ କାରର ପରିଭାଷା େଯ अଟଇ ନିେବ�ାଧତା  

ଏହି ଦୁଗ�ୁଣ ତ!ଜି ନରେର େଦଖାଯାଏ ସାଧୁତା୨୦ 

अହଂ - ମମତ� ର ଚିlାରୁ ହୁଏ ଯିଏ ମୁକତ  

ମହାତG ା ଭାବେର ଏ ଭେବ େସହି ହୁଏ ପଜିୂତ୨୧  

ମଁୁ କାରର ସ��ା अଟଇ ଷଡରିପୁ ନରର  

ମହାବ!ାଧି େହାଇ ତାହାକୁ ନାଶ କେର ସତ� ର୨୨  

ମଁୁ କାରକୁ ତ!ଜି ଉଦାର େଯେବ େହାଇବ ନର  

ଈଶ�ର କୃପାେର ମହାନ େହବ େସ ନିରlର୨୩    

ଗ�ା/େପା - ସା'ୁଡା, ଭାୟା - ସୁମuଳ,  

ଜିଲt ା - ଗyାମ, ଭ� ାମ!ଭାଷ - ୭୮୯୪୯୧୬୧୩୧  



ଆହ� ାନ ଇ-ପତି� କା 

ଏହି ଇ-ପତି� କା ଆହ� ାନ ଓଡ଼ିଆ ପରିବାର �ାରା ସ�ୂ�� ନିଃଶୁ� ବିତରଣ ଉେ ଶ!େର ଡା େଜ!ାତି ପ�ସାଦ ପ%ନାୟକ' �ାରା ପ�କାଶିତ 
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‘ମା’ େମାର େମାେତ ବ*ିବାକୁ େଦ 
ମେତ ହଜିଯିବାକୁ େଦ େତା ଭିତେର 
ମେତ ଛୁଇଁବାକୁ େଦ େତା ପଣତକାନିକୁ 
ମେତ अନୁଭବ କରିବାକୁ େଦ ଏ ପୃଥିବୀର ବିଶାଳ ବିସGୟକୁ 
ଏମିତି ତୁ େମାେତ େତା’ଠାରୁ ଦୁେରଇ େଦଏନା 
 
ଜାଣୁ ମା’, ମଁୁ ପରା େତା ସୃ�ି 
େତାର ବିDୁ ବିDୁ ର�ର ସମାହାର ମଁୁ, 
େତା’ ଭିତେର ତ େଦଖିବାକୁ ଚାେହଁ ମଁୁ େମା ନିଜକୁ 
େତା’ ଛଡ଼ା େମା अ?ିତ�  କାହf େଯ? 
 
କାହfକି ତୁ ନିXୁର େହାଇଯାଉଛୁ ମା’ 
ମଁୁ ଝିअଟିଏ େବାଲି, ତୁ ମେତ ଦୂେରଇ େଦଉଛୁ 
କାହfକି ଏ ପୃଥିବୀର ବିସGୟକୁ େଦଖିବାରୁ 
ବ*ିତ କରୁଛୁ ମେତ? େମାର କଣ ଭୂଲ ମା? 
 
ମା’ େମାର ସତେର ତୁ କଣ ବ*ିପାରିବୁ 
େମା ବିନା, େମା ମା’ ଡାକେର ପରା 
େତା ନାରୀ ଜୀବନର ସାଥ�କତା 
ମଁୁ ଜାେଣ ତୁ େକେବ େତା’ଠାରୁ ଦୁେରଇ େଦବୁନି େମାେତ 
େତଣୁ ସ*ରିେନ େତା ଭିତେର େମାେତ 
 
ତୁ ଡରିଯାअlି अପରର େଶ�ଷ ମିଥ!ା କାହାଣୀେର 

ଆତG ଜାଆତG ଜାଆତG ଜାଆତG ଜା    

ସ�ାଗତିକା ପି�ୟଦଶBନୀ ଦାଶ 



ଆହ� ାନ ଇ-ପତି� କା 
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ମଁୁ ଚାଲିବି ସାଥିେର, େତା’ର ପ�ାଣର ଆତG ଜା େହାଇ 
ଭରିେଦବି ଆyୁଳିେର େତା’ର କୁଢ଼ କୁଢ଼ ସୁଖ 
ଛୁଇଁେଦବି ଦୂର୍ ଦିଗ୍ ବଳୟକୁ, ହିରଣGୟୀର 
ଆଭାେନଇ ଉଦ୍ ଭାସିତ କରିବି 
ପୃଥିବୀକୁ, ଜୀବନର େଶଷ ପଯ�!l 
େତାେତ ହf ମନ ମDିରେର ପଜୁୂଥିବି 
 
ମା’ େମାର ତୁ ଥେର େମାେତ 
େତା’ ପୃଥିବୀକୁ ଆସିବାକୁ େଦ 
େଦଖିବାକୁ େଦ େତା’ର ସ��� ାଭ ପ�ତିମhୂBକୁ 
ଭିଜିବାକୁ େଦ େତା’ର େସwହ େପ�ମର ମDାକିନୀେର 
ମଁୁ ବି ଉ�ାଟ ସ�ରେର କହିଉେଠ 
ମଁୁ େତା’ର ପ�ାଣର ଆତG ଜା 
 
ସଦର ହରିअlା, ଜିଲt ା : କଟକ ପିନ୍ : ୭୫୪୦୦୩ 
ଦୂରଭାଷ : ୮୫୯୪୯୧୯୭୫୯ 



ଆହ� ାନ ଇ-ପତି� କା 
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ଆଜି େଯେବ ଉIଳର ଲLGୀ ଘୁରିବୁେଲ 

अନାଥିନି अନାହାେର अେବଶେର 

ଆଜି େଯେବ ଉIଳ ଲLG ୀ ଭିLାକେର ଫୁଟପାଥେର 

େପଟ ପାଇଁ ଦାନା 

ପିଠି ପାଇଁ କନା 

େଖାେଜ ଦ¨ାେର ଦ¨ାେର 

 

ଆଜି ଉIଳର ଶିରୀ ହୁଏ ନିେ¢ଶିତ ପାଶବ ହ?େର 

ମେର ପୁଣି ଜଳି େପାଡ଼ି େଯୗତୁକ ପାଇଁ ଶାଶୁ ଘେର 

ମଁୁ େଦେଖ ତା ଆଖିର ଲୁହ 

ପେଡ଼ ମୁ�ା େହଇ ରା?ାେର ରା?ାେର 

େଯେତେବେଳ ଧଷBତା ପୀଡ଼ିତା ହୁଏ ଏହି ସମାଜେର 

 

େସ ପୁଣି ଲଗାଏ अତର 

ପାଦେର अଳତା 

ଉIଳର ଲLG ୀଉIଳର ଲLG ୀଉIଳର ଲLG ୀଉIଳର ଲLG ୀ    

ସG }ତି ରyନ ପାଣିଗ�ାହୀ 



ଆହ� ାନ ଇ-ପତି� କା 

ଏହି ଇ-ପତି� କା ଆହ� ାନ ଓଡ଼ିଆ ପରିବାର �ାରା ସ�ୂ�� ନିଃଶୁ� ବିତରଣ ଉେ ଶ!େର ଡା େଜ!ାତି ପ�ସାଦ ପ%ନାୟକ' �ାରା ପ�କାଶିତ 
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ଓଠର ଲିପ୍ �ିକ୍ ତାର ଇତଃ?ତ ହୁଏ େବଶ!ାଗୃେହ 

ଆଖି ଲୁେହ ଶାଢ଼ୀ ଭିେଜ 

ନୀରେବ ନୀରେବ... 

 

େସେତେବେଳ 

ହଁ ଠିକ େସତିକି େବେଳ 

େମା ଘରର ଧନ ଲLG ୀ ଯଶ ଲLGୀ ଗୃହ ଲLG ୀ 

େଶାଇପେଡ଼ ଆଲମାରୀ ତେଳ 

अଥବା ରବର ଦିଆ ଟ'ାବିଡ଼ାେର 

ନି�ିତ େର........ 

 

ସାଇ ଦୁଗ�ା େକାअପେରଟିଭ୍ େସାସାଇଟି 

୪୯, ବିଟି େରାଡ଼, େମାଚିପଡ଼ା, େକାଲକାତା, ୭୦୦୧୧୯ 

୨୪ ଉhର ପରଗଣା, ପ�ିମବ{ 



ଆହ� ାନ ଇ-ପତି� କା 
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ସମଲପୁରୀ ଭାଷାର କବିତା 
 
ଭଲର କଥା ଶୁନେଲ ପୁତା 
ଲାଗସି ପିତା ପେହଲା, 
େହେଲ ମାନେଲ ଭଲ ଫଲସି 
କଟସି ସବ ଝେମଲା ।। 
ଖରାପ କଥା ଚକମକିଆ 
ହସf ଖାଇବାର ଲିଆ, 
ଟqି ଭିତେର ସରକଟବା 
ଆଏଁଖ େହାବା େଯ ଠିଆ ।। 
ତହfକି ଥିବୁ ବାବୁେର େହଜି 
ଭଲ େକନଟା ଖରାପ 
ଆଏଁଖ ଖୁଲି ବିଚାରି େନବୁ 
କରି ହିସାବ ନିସାପ ।। 
ଭଲଟା ଭଲ ଫୁଟସି ଖୁଲି 
ମହକ ଫୁଲର ବାସ, 
ଖରାପ କାମ ନିଜର ବାେଟ 
େହଇ ଯାଏସି େଯ ନାଶ ।। 
 
୫୪ ଆୟ�!ପଲt ୀ 
କିଟ୍ ଛକ,ପଟିଆ 
ଭୂବେନଶ�ର ୭୫୧୦୨୪ 
େମାବାଇଲ ୯୪୩୭୦୮୫୩୯୬ 

ଭଲ୍ ଆଉର୍ ଖରାପ୍ଭଲ୍ ଆଉର୍ ଖରାପ୍ଭଲ୍ ଆଉର୍ ଖରାପ୍ଭଲ୍ ଆଉର୍ ଖରାପ୍    

ଆଶୁେତାଷ େମେହର 



ଆହ� ାନ ଇ-ପତି� କା 

ଏହି ଇ-ପତି� କା ଆହ� ାନ ଓଡ଼ିଆ ପରିବାର �ାରା ସ�ୂ�� ନିଃଶୁ� ବିତରଣ ଉେ ଶ!େର ଡା େଜ!ାତି ପ�ସାଦ ପ%ନାୟକ' �ାରା ପ�କାଶିତ 
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େବେଳ େବେଳ ଉଦାସ 

େହାଇଯାଏ ମନ, 

କାDିବାକୁ ଇEା ହୁଏ, 

କାହା କାOେର ଭରାେଦଇ 

ତା ଛାତିେର ମୁହଁ ଗୁyି, 

ମନ ଭରି ବହୁତ କାDlି 

େଯେତ ସବୁ ଲୁହ ଜମାଟ ବାOିଛି, 

ଏ ମନର ଗଭୀର ଗୁÆା ମାନ'େର, 

େଯେତ ସବୁ େକାହ ଦବି ଯାଇଛlି, 

ପୁରୁଷ େହବାର ମିଥ!ା अଭିମାେନ, 

ସବୁ କିଛି ବୁହାଇ ଦିअlି । 

 

ସୀତା ତ ବହୁତ କାDିଛି, 

ବିରହିଣୀ ରାଧାର अଶ�~େର 

ଯମୁନା ଭରିଛି, 

େହେଲ ଏ ପୁରୁଷ ପୁରୁେଷାhମର 

ମୁେଖାଟାର ପଛପେଟ 

େକେତ ଲୁହ ଲୁଚାଇ ରଖିଛି, 

ପୁରୁଷ ପଥର ନୁେହଁପୁରୁଷ ପଥର ନୁେହଁପୁରୁଷ ପଥର ନୁେହଁପୁରୁଷ ପଥର ନୁେହଁ    

ବିନୟ ମହାପାତ�  



ଆହ� ାନ ଇ-ପତି� କା 
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େକେତ ଲୁହ ନିଇତି ପିଉଛି, 

କିଏ ବା େଦଖିଛି, କିଏ ବା ଜାଣୁଛି ? 

ପୁରୁଷର ପଥର ହୃଦୟ, ସମେ? କହିେବ, 

େହେଲ ଏ ହୃଦୟେର ର� ବି ବେହ, 

ପ�ତି ମୁହୁh�େର VDନ ଦିଏ, 

अନାବିଳ େପ�ମ ଆଉ ବା�ଲ!ର 

ମମତାର ଧାର, 

अହରହ ନିତି େବାହୁ ଥାଏ, 

େଯେତ େବାେହ ନାରୀ ହୃଦୟରୁ। 

 

େହେଲ ପାେରନା ତ ବୁଝି, 

ମନ ଏେତ ଉଦାସ କାହfକି, 

ଏେତ ଲୁହ ଆସିେଲ େକଉଁଠୁ, 

େକଉଁଠୁ ଆସିେଲ ଏେତ ଲୁହ 

अଜସ� େବଦନା, େକଉଁଠାରୁ ଆସି 

ଜମାଟ ବାOିେଲ େକମିତି, 

କାହା ପାଇଁ ବ!ାକୁଳ ଏ ମନ 

େକଉଁ अଭାବ ମନକୁ ଦୁବ�ଳ କରିଯାଏ, 

ଉଦାସୀର अOାେର େପଲି ଦିଏ, 

ରୁQ ଏ ଶ¨ାସ େକାହ ଉଠି ଯାଏ। 

 



ଆହ� ାନ ଇ-ପତି� କା 
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ସୀତାମାତା େକେତ କାDିଛlି 

କଳ'ିନୀ େହାଇ, 

ରାମ'ର ଲୁହ େଯେତ 

ସୀତା'ୁ କଳ'ିତ କରି, 

େସ ଦୁଃଖର अଶ�~ 

ରାଧା ବିରହେର ଶ!ାମ ଯ�ଣାର ଲୁହ 

अହଲ!ାକୁ अଭିଶାପ େଦଇ 

େଗୗତମ' ପ�ାତାପ अଶ�~ 

ପୁତ� େଶାେକ ହରି�D�' କାରୁଣ! 

ପାuବ' ବିରୁେQ ଲଢ଼ି 

କ��ର ବିଳାପର ଲୁହ 

େଟାପିଏ ବି ଝରି ନାହf 

ପୁରୁଷର अଭିମାନ ଆଉ ମଯ�!ଦାର 

ମିଥ!ା ଆଡ଼jର ପେଛ, 

େସଇ ସବୁ ଲୁହ ସେତ ଆଜି 

େବାହି ଯିବାକୁ ସତତ ବ!ାକୁଳ । 



ଆହ� ାନ ଇ-ପତି� କା 
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ରାତିର ସପନ ଆର� ହୁअଇ 

ତୁମ ଛବି େନଇ ମେନ, 

କି ଗୁଣୀ କରିଛ କାଉଁରୀ ମାୟାେର 

ଭୁଲିପାରୁନାହf Lେଣ 

ସେତଜ ଧବଳ ବ©େର 

ଆହା କି େସ ସିGତ ହସ, 

େକାଟି ବରଷର େଦୖବ! ସ�ଶ�ଯୁ� 

अମୃତ ପାତ� ର ରସ 

Vଶ� ନିବାରିତ Lଣ ଉ ୀପିତ 

ଚିତ�  ଆେସ ଯାଏ କାହf, 

ସୁDର ତୃ�ିର अବସାଦ ସିନା 

ତାହାର ଉପାୟ ନାହf 

ସୁDର ମୁହୂh� ଜଟିଳ ମିଶ�େଣ 

ଆଜି ତୁମ ସG }ତି ସେତଜ, 

କାହା ପାଇଁ अେଟ ଦୂରତା ପଥର 

ନିଜକୁ ମୁଁ ପାଇଗଲିନିଜକୁ ମୁଁ ପାଇଗଲିନିଜକୁ ମୁଁ ପାଇଗଲିନିଜକୁ ମୁଁ ପାଇଗଲି    

େକୗ?ୁଭ ପuା 



ଆହ� ାନ ଇ-ପତି� କା 
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େମା ପାଇଁ ଉଦିତ ସରୂଜ 

ଗଢ଼ିଥିଲି ଯାହା େମା ଦୁଇ ହାତେର 

େକମିତି ଭା{ିବି କହ, 

ସLୂGମାୟା ସିନା ତୁଟି ଯାଇପାେର 

ଭାେ{ କି େପ�ମର େମାହ? 

Lଣଭ{ୁର ଏ ସ�ପwର अl 

ଘଟିଯାଏ Lଣକେର. 

ତୁେମ ଚାଲିଯାअ ଆଖି େଖାଲିଗେଲ 

ଛାଡ଼ି ଛାପ ଏ ମନେର 

େସ ଛାପକୁ େନଇ େଖାଜିବୁେଲ ମୁହf 

କାେଳ ମିଳିଯିବ େବାଲି, 

ପ�ତିବିj ତୁମ େଖାଜୁ େଖାଜୁ ଦିେନ 

ନିଜକୁ ମଁୁ ପାଇଗଲି 

ନିଜକୁ ମଁୁ ପାଇଗଲି 

ବି. ଫାମ�ା ଛାତ� , େରାଲାu ଫାମ�ାସୀ କେଲଜ 

ବ�ହG ପୁର, ୭୬୦୦୧୦, ଓଡ଼ିଶା 



ଆହ� ାନ ଇ-ପତି� କା 
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େଗାଲାପ 
େତାଳିେଲ ସିନା ସହିବାକୁ େହବ କqାର ଆଘାତ 
ହାଟ ତୁମ େହାଇପାେର 
ର�ା�, Lତା�!!! 
ପାଖରୁ େଦଖୁନ 
ଉପେଭାଗ କରି ପାରିବ 
ତା’ ରୂପ ଓ େସୗDଯ�! 
ନ ଛୁଇଁ ଭିଜିପାରିବ 
ସୁଗOିତ ବାସwାେର ତାହାର 
 
ନିତି ଆସି ବଗିଚାକୁ 
େଦଖିବ ତା କଳିରୁ 
ଫୁଟlା ପଯ�!ାୟ 
ପବନର େଦାଳି େଖଳି 
ଝୁଲୁଥିବ ସିଏ ଆଉ ତାର 
ଖିଲି ଖିଲି ହସ 
େଜ!ା|ା ବିଧୁରିତ ରଜନୀେର 
େମଲାଇ ତା ରୂପର ପସରା 
 
ବଗିଚାର େକାେଳ 
ରହିେଲ େସ ବ*ିବ 

ବଗିଚାର େଗାଲାପବଗିଚାର େଗାଲାପବଗିଚାର େଗାଲାପବଗିଚାର େଗାଲାପ    

ମିନତୀ ପ�ଧାନ 



ଆହ� ାନ ଇ-ପତି� କା 
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अେନକ ଦିବସ 
 
ଝାଉଁଳିବ ତ ନି�ୟ 
େକେବ େକମିତି 
ଆେ? ଆେ? କରି 
ପାଖୁଡ଼ା ପେର ପାଖୁଡ଼ା 
ଖସିବ ଗଛ ମେୂଳ 
ବିଛଣା ପରିକା 
ଶୁ� େହାଇ ରହିବ ସେତଜ 
େହବନାହf ଖିନଭିନ୍ ଦଳାଚକଟାେର 
 
ସଯୂ�!କିରଣ, ପବନ ଓ ମାଟିର 
Vଶ�େର ଆେ? ଆେ? ପରିପକ�  
ପାଖୁଡ଼ା ତା ମାଟିେର ମିଶିବ 
 
ନିେ?ଜ, ନି¢�ଭ ଲୀନ େହବା 
ପବୂ�ରୁ େଗାଲାପ ଛାଡ଼ିବ 
ତା ପାଖୁଡ଼ାର ର{, 
ତା ବାସwାର ମହକ, 
େସଇ ଆଦ�� ମାଟି 
ଆଉ ଉପବନ େକାେଳ 
େଯଉଁଠି ବିତିଛି ତାର 
କଳିରୁ ମାଟି ଯାଏ 
ବି?ୃତ ଜୀବନ 



ଆହ� ାନ ଇ-ପତି� କା 
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ଗାOାରୀ ସାଜିଛି ଆଜିର ଜନତା 

ଆଖିେର ପଟିକୁ ବାOି 

ଚାରିଆେଡ଼ ଖାଲି ଦୁନ�ୀତି ବଢୁଛି 

ଦିଶୁନାହf ତାକୁ କିଛି 

ଲା* େଦବାପାଇଁ ଡର ଲାଗୁନାହf 

େଗାପେନ େଦଉଛି ଲା* 

ଲା* େନବାେଲାକ େଗାପେନ େନଉଛି 

ନେହାଇଣ େଦା େଦା ପା* 

ରାଜେନତା ସବୁ ସୁଇସ୍ ବ!ା'େର 

ରଖୁଛlି କଳା ଟ'ା, 

େନାଟ ବଦଳେର େଭାଟ କିଣୁଛlି 

ରାଜନୀତି ରା?ା ବ'ା 

ରାମ ରାଜ!ର ସ�ପw ଦିେନ େଦଖିଥିେଲ 

ଆମ ଏ ଜାତିର ପିତା 

ନିଜ ସ�ାଥ�ପାଇଁ ଆେମ ମାେନ ମିଶି 

ଗାOାରୀ : ଜନତାଗାOାରୀ : ଜନତାଗାOାରୀ : ଜନତାଗାOାରୀ : ଜନତା    

ନୃସିଂହ ଚରଣ େବେହରା 



ଆହ� ାନ ଇ-ପତି� କା 
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କରିଛୁ େସ ସ�ପw ଫିକା 

ଜନ ସେଚତନା ପାଇଁ କି ଆନw ାଜୀ 

କରିେଲ େଯ अନସନ 

ଦୁନ�ୀତି ବିେରାଧୀ अଭିଯାନ ତା' 

ବଢ଼ାଏ (େନତା') ହୃଦVDନ 

ଜନ େଲାକପାଳ ବିଲ୍ ଟି ଆମର 

ହରାଇଛି ତା अ?ିତ� , 

ଆେମ ଆଜି ଆସ ସେଚତନ େହବା 

ଏହା ହf ଗୁରୁଦାୟିତ�  

ଆଖିର ପଟିକି େଖାଲିକରି ଆସ 

ସଭିଏଁ େନବା ଶପଥ, 

ଦୁନ�ୀତିମୁ� ଆମ େଦଶପାଇଁ 

ଆେମ େନବା ଆଜି ବ�ତ 

 

େଭାଇନଗର 

ଭୁବେନଶ�ର 



ଆହ� ାନ ଇ-ପତି� କା 

ଏହି ଇ-ପତି� କା ଆହ� ାନ ଓଡ଼ିଆ ପରିବାର �ାରା ସ�ୂ�� ନିଃଶୁ� ବିତରଣ ଉେ ଶ!େର ଡା େଜ!ାତି ପ�ସାଦ ପ%ନାୟକ' �ାରା ପ�କାଶିତ 
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ଋତୁପେର ଋତୁ ବଦଳିଯାଏ 

 

ଋତୁ ତ ଏକ ରୂପସୀ ମାଲ!ାଣୀ 

ଧରାକୁ ଆେସ ତା’ ରୂପର ପସରା େମଲି 

ତା’ରୂପର ପସରାେର ସୁେଶାଭିତ ହୁଏ 

ଜନପଥରୁ ରାଜନअର 

କୁyବନରୁ ନିକା*ନ ନଈକୂଳ 

ତା’ ପସରାରୁ ବାହାରି ଆେସ 

ବଦଳୁଥିବା ଋତୁ ସହ ସ�କ�ର ନୂତନ ପରିଭାଷା 

େସ ସୃ�ିକେର ସଭି'ର अବୁଝାମନେର 

େପ�ମର ନୂଆ ଭାବାlର 

ଯାହାର େକାମଳ Vଶ�େର ପଥରଟିଏ ପାଏ ଜୀବନ!ାସ 

ଆଉ ସଭି' ଜୀବନେର ଗଢ଼ି ଉେଠ 

ବିଶ�ାସର ସୁଦୃଢ଼ ଉଆସ 

ଋତୁ ଏକ ସୁDରୀ अପସରା 

ଋତୁ ବଦଳିଯାଏଋତୁ ବଦଳିଯାଏଋତୁ ବଦଳିଯାଏଋତୁ ବଦଳିଯାଏ    

େଦବସିGତା େବେହରା 



ଆହ� ାନ ଇ-ପତି� କା 

ଏହି ଇ-ପତି� କା ଆହ� ାନ ଓଡ଼ିଆ ପରିବାର �ାରା ସ�ୂ�� ନିଃଶୁ� ବିତରଣ ଉେ ଶ!େର ଡା େଜ!ାତି ପ�ସାଦ ପ%ନାୟକ' �ାରା ପ�କାଶିତ 
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ଯିଏ େଲଖିପାେର ଜୀବନର ବ!ାକରଣ 

ଆଉ ଧୃବସତ!ର ମହାକାବ! 

ଯିଏ अOାର ରାତିେର ଏ ଧରାକୁ 

ଚୁପ୍ ଚାପ୍ ଓହt ାଇ ଆସି ପାରିଦିଏ 

ନିଜର େରଶମ ପଣତ କାନିକୁ 

ଯାହା ସାଉଁଟି ନିଏ ଚଲାପଥର ସବୁ କqା 

ବିଛାଡ଼ି ଆଶାର अସଂଖ! ଫୁଲକୁ 

ଦୁଃଖ ବିଷାଦକୁ େଶାଷିନିଏ ନିଜ ନିଃଶ�ାସେର 

ଆଉ ବ*ିବାର ରାହା େଦଖାଇ 

ହାତ ଧରି ଆେଗଇ ନିଏ ସଭf'ୁ 

ଋତୁ ନିଜ ପସରାେର ସେ�ାହିତ କେର 

େଗାଟିକ ପେର େଗାଟିଏ ରୂପ େଦଖାଇ 

େଜ!Xେର ପ�ଖର େରୗଦ� ତାପ 

େବୖଶାଖେର ଝାyିବଷ�ା, ଶ�ାବଣେର ଶୁ�ତା 

ଶୀତେର ଶୀତଳତା ଆଉ ବସlେର ବିଚିତ�  ବ��ା 

ନୀରବେର କବିମନେର ସୃ�ିକେର 

अସଂଖ! अକୁହା अବ!� ଗ� 



ଆହ� ାନ ଇ-ପତି� କା 
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ଆଉ अଗଣିତ କବିତାର ଧାରା 

ଯା’ର ପ�ତିଟି ସୁ� अନୁଭବେର 

େରାମା* ମାନ'ର ବିଦ� ଶµ 

ଭାବନାର अଗଣିତ ଶµ'ର ସଂଦି� ବ!ବେEଦ 

ବଦଳି ଯାଏ ସମୟର ଚକ�ସାେଥ 

ଠିକ୍ ଋତୁ ପେର ଋତୁ ବଦଳିବାପରି 

 

ୟୁନିଟ୍ -୯ (ଫt ାଟ୍), ବାୟାବାବା ମଠ େଲନ୍ 

ଭୁବେନଶ�ର, ୭୫୧୦୨୨ 

ଦୂରଭାଷ : ୯୯୩୭୧୪୩୬୯୧ 



ଆହ� ାନ ଇ-ପତି� କା 

ଏହି ଇ-ପତି� କା ଆହ� ାନ ଓଡ଼ିଆ ପରିବାର �ାରା ସ�ୂ�� ନିଃଶୁ� ବିତରଣ ଉେ ଶ!େର ଡା େଜ!ାତି ପ�ସାଦ ପ%ନାୟକ' �ାରା ପ�କାଶିତ 

�ାଦଶ ବଷ�, ପ*ମ ସଂଖ!ା, ଜୁନ୍ ୨୦୧୭ 

www.aahwaan.comwww.aahwaan.comwww.aahwaan.comwww.aahwaan.com    

115 

http://www.appsgeyser.com/4368717 

 

अ{ାରକାମ� ମାଡ଼ି ବସିଥାଏ, 
अମ�ଜାନର �ାନ,  
अକାଳ ବାQ�କ! େନଇଯାଏ 
ନୀରିହ େଯୗବନ ୧ 
 
ପtା�ିକ୍ ଉଦର� କରିସାରିଥାଏ 
ସ���ଗଭ�ା ପୃଥିବୀକୁ, 
ସଯୂ�!'ର େକ� ାଧାଗwୀ ବ!ଥିତ କରୁଥାଏ 
ସମଗ� ଜୀବଜଗତକୁ ୨ 
 
अଦୃଶ! ବାୟୁମuଳ ଛଟପଟ େହଉଥାଏ 
ବିଷା� କୁହୁଡ଼ିର ମାୟାଜାଲେର, 
ପାଣି ମୁDାଏ ପାଇଁ ପୃଥିବୀ ଓଦା େହାଇଯାଏ 
ନୀରିହର ରକତ ଛିଟାେର୩ 
 
ଆqାକ�ଟିକାର ହିମଖu େଶଷ ନିଶ�ାସ ଛାଡିଥାଏ 
ବିଶାଳ ମହାସାଗର ଗଭ�େର, 
ରାତିର अOାରଟା ଲାଗୁଥାଏ ଆହୁରି ଭୟ'ର 
अସହ! ଥuାର ପ�େକାପେର ୪ 
 
ସମଗ� ଜୀବସhାର ବିଲୁ�ି ଦୁଃଖେର ଜଜ�ରିତ ପୃଥିବୀ 
ଚୁପ୍ ଚାପ୍ ସହୁଥାଏ ହଜାେର େକାଟି ମଣିଷର େବାଝ, 
ନୂଆ କିଛି ପରିବh�ନର ଆଶା େନଇ 

अକାଳ ବାQ�କ!अକାଳ ବାQ�କ!अକାଳ ବାQ�କ!अକାଳ ବାQ�କ!    

अନୁପମ େବେହରା 



ଆହ� ାନ ଇ-ପତି� କା 
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ପ�କୃତି ନିଜକୁ କରୁଥାଏ ସଜ ୫    
 
ଧରିତ� ୀର ସବୁଜିମା ହଜିଯାଇଥାଏ 
अଗନାअଗନି କଂକି�ଟ୍ ଜ{ଲ ମଧ!େର, 
ନୀରିହ େକାମଳମତି ଶିଶୁ'ର ବୁକୁ ଥରୁଥାଏ 
ପରମାଣୁ ଯୁQର अକ�ନୀୟ ଭୟାବହତାେର୬    
 
ବିyାନ ଓ ପ�ଗତିର ଡିuିମ ପିଟି 
ଦ� ~ତ ଗତିେର ଆେଗଇ ଚାଲିଥିବା ମଣିଷ, 
ଏମିତି ଏକ େସାପାନେର ପହ*ିଥାଏ 
େଯଉଁଠି ଆଗକୁ ଥାଏ ଖାଲି ସବ�ନାଶ ୭    
 
ପୃଥିବୀର ନଗwତା ଲୁଚିଯାଇଥାଏ 
ମନୁଷ!କୃତ ପtା�ିକ୍ ବ© ତେଳ, 
ମଣିଷ େଖାଜୁଥାଏ ନିଜ ଆତG ୀୟ'ୁ 
ଇେଲକ୍ େଟ� ାନିକ୍ ଯ�ପାତି େମେଳ ୮    
 
ନଭ�ୁ�ୀ अ%ାଳିକାେର ବସବାସ କରି 
ମଣିଷ ଭୁଲିସାରିଥାଏ ଧଳିୂମାଟିଭରା ପୃଥିବୀକୁ, 
ଏକବିଂଶ ଶତାµୀର ଶିଶୁ ଭୁଲିଯାଇଥାଏ 
ତା अତି ଆପଣାର ଜହwମାମଁୁକୁ ୯    
 
ପ�କାu ଇେଲକ୍ େଟ� ାନିକ୍ ?ୁପ ତେଳ 
ହଜିଯାଇଥାଏ ନୀରିହ ପୃଥିବୀର େକାମଳତା, 
ସହ! କରୁଥାଏ ମଣିଷ ନିଇତି 
ବନ!ା ବାତ!ା ଭୂମିକ�ର ଭୟାବହତା ୧୦    



ଆହ� ାନ ଇ-ପତି� କା 
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 ନାନାଦି େରାଗର ବାହୁେବ�ନୀେର ଆବQ ମଣିଷ 
ଛାଡୁଥାଏ ତ� ାହି ତ� ାହି ଚିIାର, 
अତି ବାଇଗଣୀ ରଶGୀ ଧେସଇ ପଶୁଥାଏ 
ଛିଦ�  କରି ଓଜନ ?ର ୧୧ 
 
ବାୟୁମuଳର େଶଷ ସୀମାେର 
ନିଇତି ପ�ାଣହାେର କୃତିମ ଉପଗ�ହଟିଏ, 
ଇOନର େଘାର अଭାବ େହତୁ 
ଯାନବାହନର ପ�ାୟ ଆବଶ!କତା ନ ଥାଏ ୧୨ 
 
 
େଚାରୀ ଡକାୟତୀ ହତ!ା ଧଷ�ଣ 
ଆଦି ଥାଏ ନିହାତି ସାଧାରଣ ଘଟଣା, 
ମଣିଷ ଆଉ ମଣିଷ େହାଇ ନ ଥାଏ 
ହେଜଇ ଦିଏ ମନୁଷ! େହବାର ଠିକଣା ୧୩ 
 
ନିଜ ହାତେର ନିେଜ ହତ!ା କରି 
ନିଜ ଜନG ଦାତ� ୀ ପୃଥିବୀକୁ, 
ନୂଆ ଏକ ବାସପେଯାଗୀ ଗୃହ େଖାଜିବାକୁ 
ମଣିଷ ଚାଲିଯାଇଥାଏ अେନକ ଆେଲାକବଷ� ଦୂରକୁ ୧୪ 
 
ଦୂରଭାଷ : ୯୫୫୬୬୯୬୦୩୯ 



ଆହ� ାନ ଇ-ପତି� କା 
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ଜୀବନର ସ�E କାନ୍ ଭାସ୍ ଉପେର 

ଶରତର କାଶତuୀ ଫୁଲପରି ଭରିେଦଲ 

େଧାବ ଫର୍ ଫର୍ ଖିଲି ଖିଲି ଖୁସିର ପସରା 

ପାଲା ଗାୟକ ଚାମର ଢାଳିଲା ପରି 

ଢାଳିେଦଲ, ଦିବ! ଶୀତଳତା 

ଖୁସି ଆଉ ଶୀତଳତା ଢାଳୁ ଢାଳୁ 

େକେତେବେଲ େଯ ବୁଢ଼ୀ େହାଇଗଲ 

ତେମ ବି ଜାଣିନ 

ତୁମ ସବାରୀ ଉଠିଲା ଦିନ 

ମଁୁ ପହ*ିପାରିଲିନି େବାଲି 

େଯେତ ତୁମ ମାନ अଭିମାନ 

େକମିତିକା ପହ*ିଥାlି!!! 

େଗାଡ଼େର ପରା େମାର 

ଦୁଇ ଦୁଇଟି ଶିକୁଳିର ଚିହw  
ଡଲ୍ ଫିନ୍ ସଭBସ୍ 

େକ େକ କେ�t�୍, ବ� ହG ପୁର 
ଦୂରଭାଷ : ୯୮୬୧୧୨୩୫୮୭ 

अସ�E କାନ୍ अସ�E କାନ୍ अସ�E କାନ୍ अସ�E କାନ୍ ଭାସ୍ ଭାସ୍ ଭାସ୍ ଭାସ୍     

କାହw ~ଚରଣ ସାହୁ 



ଆହ� ାନ ଇ-ପତି� କା 
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ଜନG  ଓ ମୃତୁ!ର अଜବ େଖଳ ନୀତି 
େକେତେବେଳ ଆେସ ଯାଏ ଜଣାପେଡ଼ନି କାହାକୁ କିଛି 
ଜନG େର ବିଛୁରିତ ହୁଏ ସୁଖର ଲହରୀ 
ଆଉ ମୃତୁ!େର ଆଣିଦିଏ अସରlି ଦୁଃଖ 
ଜନG େର ଆସିଯାଏ ଆଖିେର ଖୁସିର अଶ�~ 
ମୃତୁ!େର ବହିଯାଏ ଦୁଃଖର େକେତ ଲୁହ 
ଜନG େର ଲାେଗ ଚତୁ Bଗ ଆେଲାକିତ ପରି 
ମୃତୁ! ଲାେଗ अOକାରର ସjାଦ 
କହlି ସଭିଏଁ ସୁଖ ବାqିେଲ ହf ବେଢ଼ 
କମ ହୁଏ ବାqିେଦେଲ ଦୁଃଖ 
କିv ସତେର କଣ କମ ହୁଏ ଦୁଃଖ ? 
େଗାଟିଏ ସଧବାନାରୀର ସିDୁର ଗଲାପେର 
ହାତରୁ ଦି’ପଟ ଶ�ା ଗଲାପେର 
ଗଲାପେର ଗଳାରୁ ହାର ଆଉ ପାଦରୁ अଳତାର ଧାର 
ରହିଯାଏ ଛାତିେର ଖାଲି େକାହ,  
ବୁକୁଫଟା କାD ଆଉ ଉଜୁଡ଼ା ସଂସାର 
ଓଃ କି କ� 
ଓଃ କି ଦୁଃଖ... 

ଜନG  ଓ ମୃତୁ!ଜନG  ଓ ମୃତୁ!ଜନG  ଓ ମୃତୁ!ଜନG  ଓ ମୃତୁ!    

ଦମୟlୀ େଜନା 



ଆହ� ାନ ଇ-ପତି� କା 
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େକମିତି ଭୁଲିଲ େପ�ମର କାହାଣୀ 
େଲଖିଥିେଲ ଯାହା ଦୁେହଁ, 
ମେନ ପଡ଼ିଗେଲ େସ େପ�ମ କାହାଣୀ 
ଆଖି ଲୁହ ଓଠ ପିଏ 
ଭାବି ମଁୁ ନଥିଲି ଜୀବନେର େକେବ 
ଖାଇବି ଏମିତି େଧାକା 
ଭଲ ପାଇବାଟା େମାେତ ପିOାଇବା 
ଏମିତି କଳ' ଟିକା 
ଭୁଲିଗଲୁ େମାର ଭଲ ପାଇବାକୁ 
େଦଇ ନାନା अପବାଦ 
ଭାବିଲୁନି ଥେର େକମିତି ସହିବି 
ହଜିଗେଲ ମଲୂ!େବାଧ 
ଭାବି ମଁୁ ନଥିଲି େପ�ମକୁ େମାହର 
େଦବୁ ଛଳନାର ରୂପ 
ଆଜି ମଁୁ ଭାବୁଛି ଜୀବନେର େମାର 
ପାଇଗଲି अଭିଶାପ  
 

ସୁDରପୁର, ଉhରକୂଳ ହାଟ, ପ�ୀତିପୁର, ଯାଜପୁର 
ଦୂରଭାଷ : ୮୮୯୨୩୦୧୧୪୩ 

ଆହତ ହୃଦୟଆହତ ହୃଦୟଆହତ ହୃଦୟଆହତ ହୃଦୟ    

ପ�ଶାl କୁମାର ନାଥ 



ଆହ� ାନ ଇ-ପତି� କା 
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ମନକୁ  େଦଇଛି ତୁମକୁ େବାଲି 

ଜୀଇଁକି ଆଜି ମଁୁ ଭାବୁଛି ମଲି 

ଆଇନା େଦଖୁଛି ହଜାେର ଥର 

େଚେହରା ବିଗିଡ଼ି ଗଲାଣି େମାର 

ଗାଲଟା ଶୁଖିକି ମୁହଁଟା କଳା 

ଓଠେର ଚୁମାେଟ େହଉନି େବାଳା 

ଗୁuାେଟ ପାଟିେର ପାରୁନି ଚୁqି 

ଭାତ େଯ ଳାଗୁଛି अସଲ ତqି 

କାମେର ରହୁନି ଉEନw  ମନ 

ଜିନିଷ ଭା{ୁଛି, ଶୁଣୁଛି ତାନ 

ବାରତା େଦଉନ ରହୁଚ ବସି 

ଭାବୁଚି େଦହକୁ ଖରାପ ଆସି 

ଦିअଁ'ୁ ଡାକୁଛି କରି ମଁୁ େଭାଗ 

ଛଡ଼ାv ସକଳ ଦିହର େରାଗ 

ପୁରାଣ ପଢୁଛି ରାତିେର ଟିେକ 

ବିରହିଣୀବିରହିଣୀବିରହିଣୀବିରହିଣୀ    

ତାରା ପ�ସାଦ େଜନା 



ଆହ� ାନ ଇ-ପତି� କା 
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ଶାlିକୁ େଖାଜୁଛି ସତେର ବୁେକ 

ତୁମରି ଭାବକୁ ପଡ଼ିଛି ଏଠି 

ମୁହଁକୁ ବୁେଲଇ େଶାଉଛି ପିଠି 

अଲରା ବାଳ େସ ବାOିନି ଭଲା 

ପାନିଆ ବାଜିନି ଦି’ଦିନ େହଲା 

ସଜକୁ ଯାଉନି ଆଉ େମା ହାତ 

ଓଠଟା ଗାଉନି ଗୁଣୁରୁ ଗୀତ 

ପାଠେର ଆଉ ତ ରହୁନି ଧ!ାନ 

ହଜିକି ଯାଇଛି ର'ୁଣୀ ଧନ 

ଭିତରୁ ବାହାରୁ ଶୁଣୁଛି ଗାଳି 

ନିେଠଇ େସମିତି ପାରୁଚି ଚଳି 

ସପନ ଛନକା ଥରୁଛି ଛାଆଁ 

ଗହନ ରାତିେର ଜଳୁଚି ନିଆଁ 

ଆଖିର ଲୁହକୁ େଲଡ଼ିେର ଧରି 

ବାୟାଣୀ ପରିକା େହଉଛି ଘାରି 

ଆସିବ ସହଳ ପରାଣ ମିତ 

େନାହିେଲ ମରଣ ଘଟିବ ସତ 



ଆହ� ାନ ଇ-ପତି� କା 
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ପୃଥିବୀ ପୃXେର ଯୁଗ ଯୁଗ ଧରି 

ମାନବ ଆସିଛି ଭୁଲ୍ କରି 

ର� अ�ିମାଂସ ମାନବ ଶରୀର 

େଫରିଯାଏ େକେବ ପର କରି 

 

ଋଷି ବିଶ�ାମିତ�  ଭୁଲ୍ କେଲ େବାଲି 

କାମବାସwାେର ଲି� େହାଇ 

ସ�ଗ� अପସରୀ େମନକା ଗଭ� 

ଶକୁlଳା ଜନG  ତହf 

ସତ! ଯୁଗେର ଭୁଲ୍ ମାଗ�େର ଗେଲ 

ବିଶ�ାମିତ�  ପଥିକ େହାଇ 

 

ଧମ�ର ପ�ତୀକ ରାଜା ଯୁଧିXିର 

ମାନି ଶକୁନିର େବାଲ 

େଖଳିଥିେଲ ମିଛ ପଶାକାଠି େଖଳ 

େହାଇଥିେଲ ସବ�ହରା 

�ାପର ଯୁଗେର ଭୁଲ୍ ଥିଲା ଏହି 

ଯୁେଗ ଯୁେଗ ଭୁଲଯୁେଗ ଯୁେଗ ଭୁଲଯୁେଗ ଯୁେଗ ଭୁଲଯୁେଗ ଯୁେଗ ଭୁଲ    

ଶୁଭମ୍ ନାଏକ 



ଆହ� ାନ ଇ-ପତି� କା 
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ମହାଭାରତର ସୃ�ି େହଲା 

 

ପ�ଜାବ�ଳ ଶ�ୀ ରାଜା ରାମଚD�  

ପ�ଜାେବାଲ ଶୁଣି ତ!ାଗକେଲ, 

ଜନକନDିନୀ ସୀତା'ୁ ପର 

ଭୁଲ୍ କେଲ ନ!ାୟାଧୀଶ 

ଭୁଲ୍ କେଲ େସହି ରାଜା ରଘୁବୀର 

ଯୁଗ େତ� ତୟା ଏଥର 

 

ଚାଲିଛି ଏଇଠି କଳିକାଳ ଏେବ 

େକେତ ଭୁଲର ପ�ମାଣ େଦବି 

ଭୁଲ୍ କରିବେସ େବାଲି ମାନବ 

ଏଠି ରହିଛି ମାନବ େହାଇ  

 

ତସଲାଡ଼ିହ, ସୁDରଗଡ଼, ଓଡ଼ିଶା 



ଆହ� ାନ ଇ-ପତି� କା 
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ମା’ ନାରୀ ନୁେହଁ  
ମା’ ପୁରୁଷ ନୁେହଁ 
ମା’ େହଉଛି  ଈଶ�ର' ଏକ ଛାଇ 
ସୁଖକୁ ପାେସାରି େଦଇ ଦୁଃଖକୁ ଆେବାରି େନଇ  
େଦଇଛି ତୁମକୁ ସମାଜେର ପ�ତିXା  
 
ଈଶ�ର' अେନ� ଷଣେର ଲାଗିଚ ସଭିଏଁ  
ମDିରେର, ମସଜିଦେର, ଗୀଜ�ାେର  
ଯାअ ନିଜ ଘର ଭିତରକୁ ପାଇବ ନି�ୟ  
େକାଉ େକାଣେର ତେମ େଖାଜୁଥିବା ଈଶ�ର'ୁ 
 
ଚD�  ପୃXେର ଜାଗା କିଣିବାର ପ�ୟାସ କରୁଛ ତୁେମ  
ଗ�ହ ନLତ� 'ୁ ନିଜ ହାତ ମୁଠାେର ଧରି ରଖିବାକୁ ପ�ୟାସ କରୁଛ 
ତୁେମ 
ଆସ େଗାେଟ ଥର କାହାର ମା’ େହାଇ କରି େଦଖାअ 
େକହି ନ ଥିେଲ ବି ନିଜ ବୃQ ମା’ର ମା’ େହାଇ କରି େଦଖାअ 
େତେବ ମଁୁ ଜାଣିବି ପ�କୃତେର ତେମ ମଣିଷ ଏବଂ ଈଶ�ର' ଛାଇ  

 अଧ!ାପକ, େରାଲାu ଫାମ�ାସୀ କେଲଜ 
େଖାଡାସିଂଗି, ବ� ହG ପୁର – ୧୦ 

ଈଶ�ର' ଛାଇଈଶ�ର' ଛାଇଈଶ�ର' ଛାଇଈଶ�ର' ଛାଇ    

ଦୀପକ ଷଡ଼{ୀ 



ଆହ� ାନ ଇ-ପତି� କା 
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ଦୁହିତା ଜନମ େନଇ 

ଦିକୁଳକୁ ହିତ େହାଇ 

ଜାଣିଛ କି େକେବ ଥେର ? 

କିପରି ଜଳୁଛି େମା ଜୀବନ ପ�ଦୀପ? 

ଚକିତ କରିଛି େମାେତ 

ସମ?' ବି?ାରିତ େନତ�  

ଏvଡ଼ିର କୁଆଁ କୁଆଁ ଡାକ 

ସମାଜେର �ାନ େମାର କରିଛି ସ�ତ� 

ଶ�ିଦାୟିନୀ େବାଲି 

କନ!ା, ଭଗwୀ, ପତw ୀ ମାତା େବେଶ 

ଗଢ଼ିବାକୁ ଚଉଦିଗ େଭଦି 

ଗ�ା/େପା : େବରୁଆଁବାଡ଼ି, ୭୫୨୦୮୨ 
ନୟାଗଡ଼, ଓଡିଶା 

ଦୂରଭାଷ : ୦୯୩୩୯୬୧୦୧୬୮ 
ଇେମଲ୍ : sanamahakud@gmail.com 

େୱବ୍ସାଇଟ୍ : www.sanmahakud.com 

କନ!ାକନ!ାକନ!ାକନ!ା    

ସନାତନ ମହାକୁଡ଼ 



ଆହ� ାନ ଇ-ପତି� କା 

ଏହି ଇ-ପତି� କା ଆହ� ାନ ଓଡ଼ିଆ ପରିବାର �ାରା ସ�ୂ�� ନିଃଶୁ� ବିତରଣ ଉେ ଶ!େର ଡା େଜ!ାତି ପ�ସାଦ ପ%ନାୟକ' �ାରା ପ�କାଶିତ 
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ଆଇନ ସେଜଇ 
ମାଟିକୁ କରିଲ ଦିଫାଳ 
କqାତାର େଦଇ ବାOିେଦଲ 
ଭୂେଗାଳର ସୀମା 
ହୃଦୟରୁ अଲଗା େହଲା VDନ 
ର�ା� େହଲା ଦି� ଖuିତ ସଂପକ� 
ଟୁକୁରା େହଲା ମନ 
ଛାତିରୁ ଟାଣି େହଲା ଟାଣପଣ 
ଆଖି ଲୁହେର କବର େନଲା ସପନ 
ପାରିେଲ ବିଭାଜନ କରିେଦଖ 
ପବନକୁ, ପLୀକୁ 
ଆକାଶକୁ,ଜହw କୁ 
ନଈକୁ, ବଷ�ାକୁ 
େକଉଁ ନିୟମେର ଆକଟ କରିବ  
ଏ ସବୁକୁ? 
େକଉଁ ବୁେଲଟ୍ େଦଖାଇ 
ବିଭାଜନ କରିବ ଏ ମାନ'ୁ? 

ପାଳୁସିଆ / େଦହୁ �ା / ବାେଲଶ�ର 
ଇେମଲ୍ - barunkumardas1@gmail.com 

ବିଭାଜନବିଭାଜନବିଭାଜନବିଭାଜନ    

ବରୁଣ କୁମାର ଦାସ 



ଆହ� ାନ ଇ-ପତି� କା 
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ସାଗର କହୁଛି ଆ᾿େର ତଟିନୀ 
ମିଶି ଯାଆ େମା ବୁକୁେର, 
ଧରଣୀ କହୁଛି ଆ᾿େର ଜୀମତୂ  
ବରଷି ଯା େମା ଉପେର ୧ 
ଦିବସ କହୁଛି ଆ᾿େର ସୁରୂଜ 
ଆେଲାକିତ କରି ସଂସାେର , 
ରଜନୀ କହୁଛି ଆ᾿େର ଚD�ମା 
ଶୀତଳତା ଭରି अOାେର୨ 
ନଉକା କହୁଛି ଦLିଣା ପବନ  
ଆ ବହି ଧୀେର ଧୀେର , 
ତଟିନୀ କହୁଛି ଆ᾿େର ଝରଣା  
ବହି ଯା େମା ବLେର୩ 
ଆକାଶ କହୁଛି ଆ᾿େର ବିହ{ 
େମା େଦହକୁ ଯା ଛୁଇଁ , 
ପାଦପ କହୁଛି ଆ᾿େର ବାେଟାଇ 
େମା ଛାଇେର ଯାଆ େଶାଇ ୪ 
ମାନବ କହୁଛି ଈଶ¨ର'ୁ ସଦା 
ଖୁସିେର ରଖିବା ପାଇଁ , 
ମଁୁ ତ କହୁଛି ପ*ଭୂତେର 
ଲୀନ କରିଦିअ େମାେତ ସାଇଁ ୫ 

ବାଗସାହି, ପ�ୀତିପୁର, ଯାଜପୁର  
ଦୂରଭାଷ : ୯୯୩୭୮୬୧୨୯୯ 

ମୁଁ ତ କହୁଛିମୁଁ ତ କହୁଛିମୁଁ ତ କହୁଛିମୁଁ ତ କହୁଛି    

ସୁମିତ� ା ରାଉଳ 



ଆହ� ାନ ଇ-ପତି� କା 
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କାଶ୍ ! ନିଦର ବୟସ ଥାଆlା, 
ଜୀବନେର ଥେର ମାତ�  ଆସି 
ଯାଆlା ଚାଲି... 
ଏମିତି ପ�ତିଦିନିଆ 
କମ�େର ବାଧା 
ଶରୀରେର ଆଳସ! 
େଲଖିବାେର ବିରତି 
ନଥା’lା... 
 
କାଶ୍  ! ନିଦର ବୟସ ଥାଆlା, 
ମଁୁ ତୁମକୁ ପ�ତିଟି ମୁହୂh�େର 
ସGରଣେର, Vଶ�େର, ଦୃଶ!େର 
େମାର ତୁମକୁ 
अସୀମ ତୃ�ିେର 
ବାOିଥାlି, େତାଳିଥାlି 
କଲମେର ଓ କାଗଜେର 
େହଉଥିବା ବିରତି 
ଶµ ଓ େଲଖନୀର ସୃ�ିେର 
ଉନG ାଦନାେର, ଚିତ� ଣେର 
ବାOୁଥିବା ବOସବୁ 
ବାରjାର 
अଥ�ହୀନ ହୁअlାନି.... 
 

ନିଦର ବୟସନିଦର ବୟସନିଦର ବୟସନିଦର ବୟସ    

ନେରଶ କୁମାର େବେହରା 



ଆହ� ାନ ଇ-ପତି� କା 
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କାଶ୍ ! ନିଦର ବୟସ ଥାଆlା, 
ସୀମିତ େଶଯ ଥାଆlା 
େଶଯର ବି ବୟସ ଥାଆlା 
ବଷ�ପେର ବଷ� ବିତିଗେଲ 
େସ ତାହାର ଠିକଣା ପଚାରlା 
େସ େକାମଳ Vଶ� ଓ 
ସୁଗO 
ମନକୁ ପୁଣିଥେର 
ଆତG ୀୟତାର ଆଭା 
ଦଶ�ାଇଥା’lା... 
କାଶ୍ !ନିଦର ବୟସ ଥାଆlା, 
ଆଉ, ମଁୁ ସାରାଦିନ 
ସାରାରାତି, ଏମିତି 
ତୁମପାଇଁ େଲଖୁଥାlି 
ଏ ସବୁ 
ପଜିୂଥାlି ତୁମ କାମେଦବ'ୁ 
ହଜିଯା’lି ତୁେମ - େମା 
अନିରୁQ େପ�େମ... 
ବାହୁ ବOନେର... 
ଏଇ ‘ସାଗର’ର ଉhାଳ ଲହରୀେର 
 

ସ�ାଦକ, ଗyାମର କବିତାଘର 
ମାଫ�ତ - ବସୁଧା କ�ୁ!ଟର୍, େଗାଇଲୁuି େମନ୍ େରାଡ଼ 

ବ� ହG ପୁର, ଗyାମ, ୭୬୦୦୦୪, ଓଡ଼ିଶା 
ଦୂରଭାଷ - ୭୮୦୯୮୭୨୪୮୩ 



ଆହ� ାନ ଇ-ପତି� କା 
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ତୁେମ अଛ, ମଁୁ अଛି 
େହେଲ କାହf ଗଲା ତୁମର େସହି େପ�ମଭରା Vଶ� 
େଯଉଁ Vଶ� ଦିେନ େମାେତ କରିଥିଲା ମତୁଆଲା 
ଭରି େଦଇଥିଲା ସାତରଂଗ େମା ମନ ଆକାଶେର 
େଖଳି ଯାଇଥିଲା अପବୂ� ଶିହରଣ େମା ଶିରାପ�ଶିରାେର।। 
 
ବୟସ ବQ�ନୀ ରାତି� ଟା ଲାଗୁଥିଲା ଭାରି ମାୟାବିନୀ 
ଆଉ େସହି ମାୟାବିନୀ ରାତି� େର 
ତୁେମ ତ ବିÈି େଦଇଥିଲ ସ¨ପwର ମାୟାଜାଲ 
େଯଉଁ ଜାେଲ ଯାଇଥିଲି ମଁୁ ପଡ଼ି କୁର{ିନୀଟି ପରି।। 
 
େମା େଦହର ମାନଚିତ�  େହଉଥିଲା େରଖା'ିତ 
ତୁମରି Vଶ�େର, 
େକେବ ବସlର ମୃଦୁ ମଳୟେର ତ 
େକେବ ପ�ାବୃhର େପ�ମଭରା ଶ�ାବଣେର 
ପୁଣି ଆଉ େକେବ ଶୀତର ଶୀ��ତାେର।। 
 
କିv କାଳର କରାଳ ବLେର 
କାହf େକଉଁଠି ଲୀନ େହାଇଗଲା 
ତୁମର େସହି Vଶ�, 
ବଦଳିଗଲା ଆମ ସ�କ�ର ରୂପେରଖ 
ଆଉ ଲିଭିଗଲା ତୁମ ହୃଦୟୁ  
ଆମ େପ�ମ ପ�ଣୟର ଶିଳାେଲଖ।। 

ଇUିତ Vଶ�ଇUିତ Vଶ�ଇUିତ Vଶ�ଇUିତ Vଶ�    

ସୁବ�ତ କୁମାର େସନାପତି 



ଆହ� ାନ ଇ-ପତି� କା 
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ଆଜି ଏ ସwାୟୁ େବଳାଭୂମିେର  
ଉେଠ ଖାଲି अସଂଖ! କାମନାର ଜୁଆର 
େଖାଲିଯାଏ ପୁଣି ଏଠି 
ବାସନାର େସହି ରୁQ ଦୁଆର 
ପ�ତିଟି अ{ ହୁଏ ଉନG ାଦିତ 
ପାଇବାକୁ ତୁମ अଧର ପରଶ।। 
 
ଆସ ଆସ ପି�ୟତମ 
ବିଳାସୀ ବସlର ମଳୟେର 
ଜରତୀ ଶୀତର ଶୀ��ତାେର 
ଲାସ!ମୟୀ ବଷ�ାର ରିମ୍ - ଝିମ୍ ସ{ୀତେର 
ଆଉ ଭରିଦିअ େମା ଗାେତ��  
େସ अପବୂ� ପୁଲକତା  
ତୁମ େଲଖନୀର େପ�ମଭରା Vଶ�େର।। 
 

କୃଷି ମହାବିଦ!ାଳୟ, 
ଭୁବେନଶ¨ର। 



ଆହ� ାନ ଇ-ପତି� କା 
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अେନକ କାମନା ମେଧ! V� ଏ ବୟସ 
अସରlି ଇEା ଉମB ନିୟତିର ହସ 
ସୁେନଲି ସ�ପw ଜୁଆର ଭାବନା ସାଗେର 
ପୁଲକିତ ତନୁ ପ�ାଣ ଭବିଷ! ବିେଭାେର 
େହେଲ ନିୟତିର ହସ 
अଧମ�ର ଧ�ଂସ ପାଇଁ ଲଗାଇଛି ଫାଶ 
 
କାମନା - ବାସନା ମେଧ! ମିଥ!ା ପ�ତିଶୃତି 
अqିଛୁରୀ ତqିକାେଟ ଆେସ କାଳରାତ� ୀ 
ଜନG ସାେଥ ମୃତୁ! ଥାଏ ଏହା ଚିରlନ 
କ�ନା - ଜ�ନା ସାେଥ େକେତ େଯ ସପନ 
ସ�ପw ବିେଭାେର ଜୀବନ 
ମାୟା ମରୀଚିକା ପେଛ ଧାଏଁ ଏହି ମନ 
 
ଛବିଳ - ପିଛିଳ ଏହି ର{ୀନ ଦୁନିଆଁ 
ବୁେକ ଯା’ର ଭରିअଛି କାମନାର ନିଆଁ 
ଦିକ ଦିକ ଜଳି ଜାେଳ ହୃଦୟ ବନକୁ 
ମରୁ ମରୀଚିକା ତୃÀା ଦହଇ ପ�ାଣକୁ 
ତୃÀା ଆତୁେର ମାନବ 
ହିତାହିତ �ାନ ଛାଡ଼ି ସାେଜ େସ ଦାନବ 
 

ମୁଖ! ସ�ାଦକ, ‘अଭିଯାନ’ 
୧୭୫-ଏ/୧, ବିଶ�ଲLG ୀତାଲା େରାଡ଼ 

େକାଲକାତା, ୭୦୦୦୬୦  ଦୂରଭାଷ : ୦୯୦୩୮୩୯୭୧୩୫ 

ମାୟାମାୟାମାୟାମାୟା    

ଶ�ୁନାଥ ଦାସ 



ଆହ� ାନ ଇ-ପତି� କା 
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ଆେମ ଏଠି ସଂକୁଚିତ ପ�ାଣୀସବୁ 

ଜାକିଜୁକି ଛିuା କjଳ ଭିତେର 

ଶୀତରାତି ରା?ାକଡ଼ ନିଆଁପାେଖ 

ଜୁଳୁଜୁଳୁ ନିେ?ଜ ନି¢�ଭ ଆଖି 

ଦିକ୍ ଦିକ୍ କରୁଥିବା େଶଷ अ{ାରଟି ପରି 

େପଟଟାେର ନअ'ର େଭାକେଦଇ 

ସିଂହପରି ଘାେଲଇ ପଡ଼ିଛୁ 

କାେଳ ହରିଣେଟ - ଆମ ଦାl ପାେଖ 

ପାଟି େମଲାକରି ହାଇ ମାରିବ 

ବଡ଼ପାଟି ଭାଷଣେର କାନଟା ତାବଡ଼ା 

ଦି ଦିନର ବାଛୁରୀପରି ଖୁବ୍ अଳସେଟ ଭା{ିହୁଏ 

େହେଲ କିଏ ପେଦ ଫୁସ୍ ଫାସ୍ ଟୁପ୍ ଟାପ୍ 

ଚାହf ଚାହf େସପେଟ ଏପେଟ 

ବାଲିଯାତ� ା ପଡ଼ିଆ ଭିତେର 

ଆେମ ଜାଣିପାରୁ 

ଆଖିଗୁଡ଼ା ବଡ଼ େହାଇଯାଏ 

ନିତାl ବୁଝିଲାପରି ଆଖିବୁଜି ମୁuଟା ହେଲଇବାପେର 

अସମାହିତअସମାହିତअସମାହିତअସମାହିତ    

ଡା ନୀଳମାଧବ କର 



ଆହ� ାନ ଇ-ପତି� କା 
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ଜଣାପେଡ଼ ସେତ େଯପରି 

େସ ଦୁେହଁ ନି�ୟ େପ�ମ କରୁଛlି 

କୁତୁକୁତୁ ଲାେଗ ପରା 

େକମିତି କରୁଛlି -  

େହଇ କଣ ଫୁସଫାସ୍ କଥା େହଉଛlି 

ଆଖିେଖାଲି େଦଖିବାକୁ ଇEାଟିେକ ହୁଏ 

अେନଇବାକୁ ଲାଜ ଲାଜ ମାେଡ଼ 

ଆେମ ଆଉଟିେକ अOାରକୁ ଘୁ*ିଯାଉ 

अOାରେର अେନକ ଭାବିହୁଏ 

ଭାବି ଭାବି କjଳେର ଫାଟ େଖାଜୁ 

ଯା ଭିତେର େଦଖିେହବ େସମାନ'ୁ 

ଯିଏ ଆଲୁअେର େପ�ମ କରୁଛlି 

ଫୁସ୍ ଫାସ୍ କଥା େହଉଛlି 

େହେଲ ନିଦ ଭା{ିଗେଲ 

କାDମାେଡ଼ 

ଆଉଥେର େସମାନ' ହସଖୁସି 

ଫୁସ୍ ଫାସ୍ ଟୁପ୍ ଟାପ୍ କଥାବାh�ା 

େଦଖିବାକୁ ଭାରି ମନ ହୁଏ 
ମେନାେରାଗ ଚିକି�ା ବିେଶଷ�, 

ଓଲ୍ ଭର୍ ହା�ଟନ୍, ଇଂଲu, ବି� େଟନ୍, ଇେମଲ୍ - nmadhab@yahoo.com 



ଆହ� ାନ ଇ-ପତି� କା 
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ହସି କି କୁହ 

ସି* ଏ ଲୁହ 

ଏ ଭଲ ପାଇବାକୁ 

ଏମିତି ଦିअ ରହିବାକୁ 

ସାଇତିବା ପାଇଁ  

ସିDୁକେର 

ସି*ନ ପାଇଁ  

ଏମନେର 

ସ*ିତ ଧନ ଏ 

ହୃଦୟେର 

ଜାଗା ଆଉ ନାହf  

ଏ ପୁରୁଣା ଡାଏରୀ  

ସବୁ େଦବି ଏଥର 

ଓଲଟାଇ  

ଏ ଖାଲି କରିବି 

ଆଉ େଯଉଁ ନୂଆ େଲଖବିୂ 

ଦୂରତାଦୂରତାଦୂରତାଦୂରତା    

ଡା ସO!ାରାଣୀ ପାଣିଗ�ାହୀ 



ଆହ� ାନ ଇ-ପତି� କା 
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ଏ ଥାକ ଭhB କରିବି 

 

ସ*ିତ ଧନ �� 

ତୁମକୁ ଦରକାର େମାL  

ତୁେମ ଚାହfଥିଲ ନିବ�ାଣ 

ତୁେମ ବି କିଛି ଚାହf ରହିଲ 

ନି�ାମ ନା ତୁେମ ଓ ପଥ ନଥିଲ 

କାମନାର अଗିw େଭଦି 

କାମନାରହିତ ବି ନୁହଁ  

ତୁମ ମହିମା ଓ ଚାହfବା 

ବାସନାର ଉQ� େର 

େମା ଚାହfବା ସଂକୁଚିତ ଏଠାେର  

େକବଳ କାମନାର ନାମେର 

ଖାଲି ଶµ ସଂେଯାଜନା ପାଇଁ  

େମା ପାଇଁ ଫାଶୀଦu ଦିअ ରଚି 

ବୁଝିବାକୁ ପୁଣି ଥେର େଫରି ଆସ 

କାମନା ନଥାଇ ଏ ନିବ�ାଣ ପ�ା�ି ଆଶ 

 

ନିବ�ାଣ ଓ େମାର େମାL 



ଆହ� ାନ ଇ-ପତି� କା 
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ମନଟା ଝୁରିହୁଏ ନିେରାଳାେର 

ଗପିବାକୁ ତୁମସହ ଏକାlେର 

େକବଳ ନିଜ ମନକଥା 

କିଛି ସୁଖ କିଛି ବ!ଥା  

ଏେତ ବ!?ତା ମଧ!େର 

ଫୁସ�ତ ନାହf ଜୀବନେର 

ଏ अଜଗର ପରି ଦୂରତା 

ମାଡି ବସିଛି ଆମର ଶନୂ!ତା  

ଏ ଦୂରତା ହf ଜିତିବ 

ଏଠି ହାରିବା ସୁନି�ିତ 

ଏ ଉQତ ଜିଦିଆ ଦୂରତା ପାଖେର 

ହସି ହସି ହାରିବା ଭଲ ପାଇବାେର 

 

ଦୂରତାର ଦିଗ୍ ବଳୟେର 

 

ବରିXା ©ୀ ଓ ପ�ସତିୂ େରାଗ ବିେଶଷ�ା 

ବ�ହG ପୁର, ଓଡ଼ିଶା 



ଆହ� ାନ ଇ-ପତି� କା 
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ଜୀବନର ପାହାlି ସକାଳେର 

ରାବୁଥିଲା କୁଆ, କାଆ... କାଆ... 

ମନପLୀ ମନ କୁଆ 

ହୃଦୟର ଚାଳ ଛପର ଉପେର 

ନିଦୁଆ ସକାଳର ନିଗୁଢ଼ ସପନେର 

ଆଖି େଖାେଲ ଆଖି ବୁେଜ 

ରାବ ତା’ର ଶୁଣି... 

ଉଠି େଦେଖ ହୃଦୟ ଆକାେଶ 

ନିଶା अମା ପାହି ତ ଗଲାଣି 

େକରା େକରା ବୁଣିଯାଏ ପଡ଼ି 

ସଯୂ�!ର େସ अବିଲି� ରଶGୀ 

ଇEାରୂପୀ अଗଣା ଉପେର... 

ନୂଆ ଏକ ସକାଳର अସୁମାରୀ ସ�ପw 

ଆସି �ାେର ଠିଆ େହଲା 

ପ�କ�ିତ େମାର ତନୁ 

େଦଖି ତା’ର ନବରୂପ 

ମନ ରାଇଜମନ ରାଇଜମନ ରାଇଜମନ ରାଇଜ    

କାଳିଚରଣ ମହାରଣା 



ଆହ� ାନ ଇ-ପତି� କା 

ଏହି ଇ-ପତି� କା ଆହ� ାନ ଓଡ଼ିଆ ପରିବାର �ାରା ସ�ୂ�� ନିଃଶୁ� ବିତରଣ ଉେ ଶ!େର ଡା େଜ!ାତି ପ�ସାଦ ପ%ନାୟକ' �ାରା ପ�କାଶିତ 
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ଆ�ମି�ତ େହଲି Lେଣ 

ପୁଣି େଦେଖ ହସ ହସ ବଦେନ ତା’ 

ଥ%ା ଆଉ ପରିହାସର 

ପ�ତିବିj ଦିେଶ ଛଳନାର 

ମନକୁ ସାହାସ ବାOି ବଢ଼ାଇଲି ହାତ େଗାଟି 

अଭିବାଦନର ସ�ାଗତ ସକାେଶ 

କିv ଆହା କାହfଗଲା ଦୃଶ!ପଟୁ 

ନାହf ତ େମା ଦୃଶ! ଆଢୁଆେଳ 

Lେଣ ମାତ�  େଖାଜିବୁେଲ ପାଏ ନାହf କିv 

ବିଚଳିତ ହୃଦୟ େମାହର 

ମନକୁ ପଚାେର େମାର ବାରjାର ବାରjାର 

େକଉଁ ରାଇଜେର ଘର େତା’ର? 

େକଉଁ ରାଇଜେର ଘର େତା’ର? 

 

େଟ�ନିଂ <ୁଲ, େପାଲସରା, 

ଗyାମ, ଓଡ଼ିଶା 

ଦୂରଭାଷ - ୮୮୯୫୨୩୧୯୪୯ 



ଆହ� ାନ ଇ-ପତି� କା 
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େଯେବ  ଝରିଯାଏ ମନ କଲମର କାଳି, 
ଆେପ ଆେପ ବାଜିଯାଏ େତା ସ�କ�ର କାହାଳୀ   l 
େଯେବ ବହିଯାଏ ��ତି ନଈ ରୁ ବୁ�ିଏ  ପାଣି , 
ଇ�ା ହୁଏ ଶୁଣିବାକୁ େତା କାହାଣୀ  l 
ଏଇ  ନୁହଁ ବା!ବତା... ଭାେ# ଦୀଘ� ଦିନର ନୀରବତା   l 
େଯେବ ମେନପେଡ େସଇ େ'ମର ଅକୁହା କଥା , 
ଭାବି ଭାବି ବସି େଲେଖ େତା ପାଇଁ କବିତା   l 
େଯେବ ନାଚି ଉେଠ ମନ ସାଗରେର େଢଉ  , 
ମୁହୂ1�କ ପାଇଁ ଜାଣି ପାେରନା ଭାବି କ—ଣ କରିବି ଆଉ  l 
ଏଇ  ନୁହଁ ବା!ବତା... ମନ ରାଇଜର ସୃଜନଶୀଳତା   l 
େଯେବ ଶୁେଣ ଶୂନ3ତାେର େତାରି କୁହୁତାନ  , 
େଖାେଜ ତେତ ଶବଦର ଛାେ� େଦଇ ମନ  l 
େଯେବ  ସରିଯାଏ  ମନ କଲମର କାଳି, 
ଚାହ5େଲ ବି ପେଦ େଲଖି ପାେରନା େତା ଜୀବନେଶୖଳୀ  l 
ଏଇ  ନୁହଁ ବା!ବତା... ଏଇ େଯ େମା ମନର ଦୁବ�ଳତା  l 

 
 

ସହକାରୀ ଅଧ3ାପକ 
େସ9ୁରିଆନ େବୖଷୟିକ ବି<ବିଦ3ାଳୟ 

ଜଟଣୀ, ଭୁବେନ<ର ,ଓଡିଶା 
ଦୂରଭାଷ: ୯୪୩୮୧୦୧୦୯୦ 

ଇେମଲ୍ : panda.sibakumar08@gmail.com 
େୱବସାଇଟ୍ : sibakumarpanda.blogspot.in 

ଏଇ ନୁେହଁ ବା?ବତାଏଇ ନୁେହଁ ବା?ବତାଏଇ ନୁେହଁ ବା?ବତାଏଇ ନୁେହଁ ବା?ବତା    

ଶିବ କୁମାର ପuା 



ଆହ� ାନ ଇ-ପତି� କା 
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ଫଗୁଣ ଆେସ ଆମ ଗଁାେର... 

ଖୁବ୍ ଉ ାମତାେର 

େକାଇଲିର କୁହୁତାନେର 

ଝରଣାର କୁଳୁ କୁଳୁ ନାଦେର 

ସମୀରର ସf ସf ଶµେର 

ଫଗୁଣ ଆେସ अତି ସlପ�ଣେର ଆମ ଗଁାେର !୧ 

 

ଫଗୁଣ ଆେସ! ଫଗୁେର, େହାଲିେର 

କିଚିରି ମିଚିରି ଶµେର 

ଝି'ାରିର ନିଜ�ନତାେର 

ବୟସର अପରାହw  େଗାଧଳିୂ ଧୁଆଁେର 

ଫଗୁଣ ଆେସ ଆମ ଗଁାେର !୨ 

 

ଆମ ଗଁା ମଶାଣି ପଠାେର କୃÀଚୁଡ଼ା 

ସଜାଇ ହୁଏ ପ�ଜାପତି ପାଇଁ 

େଧୖଯ�!ଚୁତ ବଉଳରୁ 

ଫଗୁଣ ଆେସ ଗଁାେରଫଗୁଣ ଆେସ ଗଁାେରଫଗୁଣ ଆେସ ଗଁାେରଫଗୁଣ ଆେସ ଗଁାେର    

ବି. ପ��କାଶ ଚD�  ପାତ�  



ଆହ� ାନ ଇ-ପତି� କା 
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अହରହ ମଧୁ Êଳିତ ହୁଏ 

ପ�ୂ�ତା ବିକଶିତ ହୁଏ ପଳାଶ ଫୁଲେର  

ଫଗୁଣ ଆେସ ଆମ ଗଁାେର !୩ 

 

ହଳଦିଆ ଶାଢ଼ୀ ପିOି 

ହଳଦୀ ବସl ଆେସ 

ମଲିt ଫୁଲ ଗଜରାେର ସେଜଇ େହାଇ, 

ଦLିଣା ପବନ ବାଜି 

ଉେhଜିତ କାଶତuି ଝଡ଼ିପେଡ଼ 

ନଈକୂଳ ବାଲିର ପଠାେର 

ଫଗୁଣ ଆେସ ଆମ ଗଁାେର !୪ 

 

ବିହ{ର ନିଃସ{ ସ{ୀତ 

ଭାସି ଆେସ େତାଟା ଗହଳରୁ 

େସାରିଷ ଫୁଲର କାlି ଚମକାଇ 

ସy ଓଢ଼ଣୀର ଫିକା अOାରେର 

ଫଗୁଣ ଆସିେଲ ଆମ ଗଁାେର !୫ 

 

ଆମ ଗଁା ଯାନି ଯାତ ଖଳାେମଳା ସେର 



ଆହ� ାନ ଇ-ପତି� କା 
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ସଭିଏଁ ରେ{ଇ ଯା’lି ପରିଧିର ବଗିଚା ଭିତେର 

େବଳ େଦଖି ପୁେନଇଁର अଭିସାର ହୁଏ 

ମତୁଆଲା େପ�ମ ଉଜାଣିେର 

ଫଗୁଣ ଆସିେଲ ଆମ ଗଁାେର !୬ 

ଏେବଳର ଭअଁର ମାନ' ମସଗୁଲେର 

କବିତା ପ�ସବିନୀ ହୁଏ 

ଶµମାେନ ନିଆରା ନିଆରା ଲାଗlି 

କବି କଲମେର 

ଫଗୁଣ ଆସିେଲ ଆମ ଗଁାେର !୭ 

 

अଧ!L 

ଆ*ଳିକ ବି�ାନ ମହାବିଦ!ାଳୟ 

ବାଲିପଦର, ଗyାମ 



ଆହ� ାନ ଇ-ପତି� କା 
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ପୁ?କ - ଉପଶମ ଚିକି�ା 

ରଚନା - ଡା ଲିପିକା ପାତ� , ଡା େସୗମ! ରyନ ମିଶ� 

ସମୀLା - ଶ�ୀମତି ତାନଶ�ୀ ମହାପାତ�  

ପ�କାଶକ -  

ସ���ଶ�ୀ 

ମଧ!ଖuୀ, ଶ�ୀ ବଳେଦବଜୀଉ 

େକD� ାପଡ଼ା, ୭୫୪୨୧୨, ଓଡ଼ିଶା 

ମଲୂ! - ୭୦ ଟ'ା 

ପୃXା - ୭୨+୪ 

 

ମନୁଷ!ର ଜନG  अନ!ମାନ'ୁ େଯତିକି ଆନD େଦଇଥାଏ, ମୃତୁ! 

ତେତାଃଧିକ ଦୁଃଖ େଦଇଥାଏ େଭଷଜ ବି�ାନର अଗ�ଗତି 

ଫଳେର अେନକ ଦୁଃସାଧ! େରାଗର ସଫଳ ଚିକି�ା 

କରାଯାଇପାରୁଥିେଲ ସୁQା ପ�ତିବଷ� କିଛି ବ!�ି କକ�ଟ ପରି 

ପୁ?କ ସମୀLା ପୁ?କ ସମୀLା ପୁ?କ ସମୀLା ପୁ?କ ସମୀLା     

ଶ�ୀମତି ତାନଶ�ୀ ମହାପାତ�  



ଆହ� ାନ ଇ-ପତି� କା 
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ମାରାତG କ େରାଗର ଶୀକାର େହାଇ अେନକ କ� ପାଇ ମୃତୁ!ବରଣ କରିଥାlି 

ଶିଶୁମାେନ ମଧ! ଏଥିରୁ ବାଦ ପଡ଼lି ନାହf ମୃତୁ! अନିବାଯ�! େରାଗେର ସଢ଼ି, 

କ�ପାଇ, ଦୁ�ିlାେର ମୃତୁ!ବରଣ କରିବା अେପLା ଶାlି ଓ 

ସ�ାନର ସହିତ ମୃତୁ!ବରଣ କରିବାକୁ ସମେ? ଚାହାlି କିv 

ସମ?'ୁ ଏହା ଉପଲ� େହାଇନଥାଏ ‘ଉପଶମ ଚିକି�ା’ 

ପୁ?କେର ଦୁରାେରାଗ! ବ!ଧି େଭାଗୁଥିବା ଆତG ୀୟସ�ଜନ'ର କିପରି 

ସହଜେର େସବା ଶୁଶ�~ଷା କରାଯାଇପାରିବ, େସ ବିଷୟେର ପ�ାyଳ 

ଭାବେର ବ��ନା କରାଯାଇଛି ଜୀବନର ବହୁ ମଲୂ!ବାନ अନୁଭୂତି 

ଓ अଭି�ତାକୁ ପାେଥୟ କରି ଡା ଲିପିକା ପାତ�  ଏବଂ ଡା 

େସୗମ!ରyନ ମିଶ�' କଲମମନୂରୁ ଝରି ପଡ଼ିଛି ସମ?' ପାଇଁ ବହୁ 

ଉପାେଦୟ ଏହି ପୁ?କ ଚିକି�ା ଶା©େର ବ!ବହୃତ କt ୀ�୍ ଶµ 

ସମୁହର ସାଧାରଣ ପରିଭାଷାର ପ�େୟାଗେର ପୁ?କଟି ସାବଲୀଳ ଓ 

େବାଧଗମ! େହାଇଛି 

ପୁ?କଟିେର େରାଗୀ ଓ େରାଗୀ' ପରିବାର ସ�ଜନ ଏବଂ େସବା 

ପ�ଦାନକାରୀ' ମଧ!େର ବାh�ାଳାପକୁ ଗୁରୁh�  ଦିଆଯାଇଛି 

େରାଗୀର ଶାରୀରିକ ଏବଂ ମାନସିକ �ିତିକୁ ଗୁରୁh�  େଦଇ ପରଖିବା, 

ଧ!ାନ େଦଇ େରାଗୀ' କଥା ଶୁଣିବା ଏବଂ େରାଗୀକୁ ତା'ର ଭୟ ଓ ଉଦ୍ େବଗ 

ବିଷୟେର େଖାଲିକରି କହିବାପାଇଁ ସୁେଯାଗ େଦବା ଏବଂ ସାହାଯ! କରିବା �ାରା 

ଡା ଲିପିକା ପାତ�  

ଡା େସୗମ!ରyନ ମିଶ� 



ଆହ� ାନ ଇ-ପତି� କା 
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େରାଗ ବିଷୟେର ସଠିକ୍ ତଥ! ମିଳିଥାଏ ଏହା�ାରା ଚିକି�ା କରିବା ଏବଂ 

ପୀଡ଼ା ନିୟ�ଣ କରିବା ସହଜ େହାଇଥାଏ ବିଭିନw  େରାଗ ଓ ଶାରୀରିକ 

ସମସ!ାର ବିବରଣୀ, ଲLଣର ରୂପେରଖ ଏବଂ କିପରି େସଗୁଡ଼ିକର ସମାଧାନ 

କରାଯାଇପାରିବ ତାହା ପୁ?କଟିେର अlଭ�ୂ� େହାଇଛି ଚିକି�ା ଏବଂ େସବା 

ପ�ଦାନ ସମୟେର େରାଗୀକୁ େଯପରି େକୗଣସି Lତି ନ ପହେ* େସଥିପ�ତି 

େସବାପ�ଦାନକାରୀ ସବୁେବେଳ େଚ�ିତ ରହିବା ଆବଶ!କ - ଏହାକୁ ମଧ! ଉ� 

ପୁ?କେର ଗୁରୁh�  ଦିଆଯାଇଛି 

ଆଶା କରୁଛି ଏହି ପୁ?କର ଆଦର ନି�ୟ ବଢ଼ିବ ପୁ?କଟି ପରିବାର ସ�ଜନ' 

ସମ? ଜି�ାସାକୁ ପ�ଶମିତ କରିବା ସହିତ ଚିକି�କ ଓ େସବା ପ�ଦାନକାରୀ'ୁ 

ଚିକି�ା େLତ� େର ଏକ ନୂତନ ମାଗଦଶ�ନ କରାଇବ ଜଗତରନାଥ ଜଗନw ାଥ' 

ଠାେର େଲଖକ ଦୁହf'ର ନିରାମୟ ଜୀବନ କାମନା କରୁଛି େସମାେନ ଚିକି�ା 

ଓ େସବା େLତ� େର ଏମିତି ଉପାେଦୟ ପୁ?କ େଲଖିବାେର ବ� ତୀ ହୁअv 

ଆଚାଯ�!ା, ସରସ�ତୀ ଶିଶୁ ବିଦ!ାମDିର 

ବାଲିଆ, ବାେଲଶ�ର 

ଦୂରଭାଷ : ୯୪୩୭୩୫୦୬୬୪ 



ଆହ� ାନ ଇ-ପତି� କା 
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ପୁ?କ - େଯାଗକଥା 
ରଚନା - ସନାତନ ମହାକୁଡ଼ 
ସମୀLା - ଲିଲି େଗୗଡ଼ 
ପ�କାଶକ - ଟାଇଗର କtବ୍, େବରୁଆଁବାଡ଼ି 
ନୟାଗଡ଼, ଓଡ଼ିଶା, ୭୫୨୦୮୨ 
ମଲୂ! - ୨୦ ଟ'ା 
ପୃXା - ୪୮+୪         ISBN : 978-93-5104-607-3 
ସାହିତି!କ ତଥା ବିଶି� େଯାଗ ଶିLକ ଶ�ୀ ସନାତନ ମହାକୁଡ଼' ରଚିତ ବିଭିନw  
ପୁ?କ ମଧ!ରୁ ‘େଯାଗ କଥା’ େଗାଟିଏ ଉପାେଦୟ ପୁ?କ ଜୁନ୍ ମାସର ୨୧ 
ତାରିଖକୁ ‘ଆlଜ�ାତୀୟ ବିଶ� େଯାଗ ଦିବସ’ ଭାବେର ପାଳନ କରୁଥିବା 
ସମୟେର ଏକ େଯାଗ ସjOୀୟ ପୁ?କର ସମୀLା ପ�କାଶନ ସମୟର 
ଆହ� ାନ 
କେଳବର ଦୃ�ିରୁ ‘େଯାଗ କଥା’ ପୁ?ିକାଟି ଖୁବ୍ Lୁଦ�  ମେନ େହେଲ େହଁ, 
ଏଥିେର ପ�ଦh ଆଠଟି େଲଖା अ�େର अେନକ କଥା କହିଲା ଭଳି ମେନ 
ହୁଏ େଲଖା ଗୁଡ଼ିକ େଲଖକ' ନିଜସ� अନୁଭୂତି ଓ ଉପନିଷଦ ପ�ଦh 
‘ପ*େକାଷ’ ଯଥା - अନw ମୟ, ପ�ାଣମୟ, ମେନାମୟ, ବି�ାନମୟ ଓ ଆନDମୟ 
ଆଦି ?ରେର େହଉଥିବା ପରିବh�ନ ସ�କ�େର अତି ସରଳ ଓ ସାବଲୀଳ 
ଭାଷାେର ଉପ�ାପନା କରାଯାଇଛି ପ�ଦh ଆଠଟି ପ�ବOକୁ ସଂLି�େର 
ନିମwମେh ପ�କାଶ କରାଯାଇ ପାେର -  
ଜେଣ ସାଧାରଣ ମନୁଷ! ପ�େତ!କ େLତ� େର ଜାଗ�ତ ରହିେଲ अେନକ अଦୃଶ! 
अସୁବିଧା ଓ ସମସ!ାରୁ ଆେପ ଆେପ ମୁ�ି ପାଇପାରିବ ଟିକିଏ ମାତ�  
ସାବଧାନତା अେନକ ପ�କାର ସଫଳତାର ଚାବିକାଠି 

ପୁ?କ ସମୀLାପୁ?କ ସମୀLାପୁ?କ ସମୀLାପୁ?କ ସମୀLା    

ଲିଲି େଗୗଡ଼ 



ଆହ� ାନ ଇ-ପତି� କା 
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ଆହ� ାନର ଆଗାମୀ ସଂ<ରଣ ଜୁଲାଇ ମାସେର ପ�କାଶିତ େହବ ନିଜ �ାରା 
ଲିଖିତ କବିତା ଓ କାହାଣୀ ଶୀଘ� ଆମ ନିକଟକୁ ପଠାv  

 

ଆପଣ' ଲିଖିତ କବିତା, କାହାଣୀ, ଭ� ମଣ କାହାଣୀ, ଶିଶୁକଥା, ଜୀବନ କଥା, 
ଇତିହାସ, େରାେଷଇ, ଘରକରଣା, ସ�ା�!, ବ!{ ଇତ!ାଦି ଆପଣ ଇ-େମଲ୍ �ାରା 

ଆମ ନିକଟକୁ ପଠାଇ ପାରିେବ  

ଆମ ଇ-େମଲ୍ ଠିକଣା : 

ଚିଠି ମାଧ!ମେର େଲଖା େପ�ରଣ କରିବା ଠିକଣା    
ଡା େଜ!ାତି ପ�ସାଦ ପ%ନାୟକଡା େଜ!ାତି ପ�ସାଦ ପ%ନାୟକଡା େଜ!ାତି ପ�ସାଦ ପ%ନାୟକଡା େଜ!ାତି ପ�ସାଦ ପ%ନାୟକ    

ସ�ାଦକ, ‘ଆହ� ାନ ଇ-ପତି� କା’ 

ବୀମାନଗର, ୨ୟ ଗଳି, ବ� ହG ପୁର, ୭୬୦୦୧୦, ଓଡ଼ିଶା 

େଫାନ : ୯୦୪୦୯୮୫୪୬୩ / ୭୦୦୮୫୬୭୦୮୫ 



ଆହ� ାନ ଇ-ପତି� କା 

ଏହି ଇ-ପତି� କା ଆହ� ାନ ଓଡ଼ିଆ ପରିବାର �ାରା ସ�ୂ�� ନିଃଶୁ� ବିତରଣ ଉେ ଶ!େର ଡା େଜ!ାତି ପ�ସାଦ ପ%ନାୟକ' �ାରା ପ�କାଶିତ 

�ାଦଶ ବଷ�, ପ*ମ ସଂଖ!ା, ଜୁନ୍ ୨୦୧୭ 

www.aahwaan.comwww.aahwaan.comwww.aahwaan.comwww.aahwaan.com    

150 

http://www.appsgeyser.com/4368717 

 ଆହ� ାନ ଇ-ପତି� କା ଓଡ଼ିଶାରୁ ପ�କାଶିତ ପ�ଥମ  ଏବଂ ଏକମାତ�  ସଂପ�ୂ� ଓଡ଼ିଆେର 
ପ�କାଶିତ ସାହିତ! ଇ-ପତି� କା ଏହା ପ�େତ!କ ମାସର ପ�ଥମ ସ�ାହେର ପ�କାଶିତ 
େହାଇଥାଏ େବେଳ େବେଳ ପଜୂା ପବ�ପବ�ାଣୀ ସମୟେର ସମେୟାପେଯାଗୀ ବିେଶଷ 
ସଂ<ରଣମାନ ମଧ! ପ�କାଶିତ ହୁଏ ଓଡ଼ିଆ ସାହିତ!ର ବିଭିନw  ବିଭାଗ ଯଥା, ଗ�, କବିତା, 
ପ�ବO, ରମ! ରଚନା, ଶିଶୁ ରଚନା, ଭ� ମଣ କାହାଣୀ ଇତ!ାଦି ଏଥିେର ପ�କାଶିତ ହୁଏ    

 ଏହି ପତି� କାେର େଲଖା ପ�କାଶିତ କରିବା ପାଇଁ ନୂଆ ଓ ପୁରୁଣା ଉଭୟ ସାହିତ!କାର'ୁ 
େପ�ା�ାହନ ଦିଆଯାଇଥାଏ େଯେହତୁ ଏହି ପତି� କା ନିଃଶୁ� ବିତରଣ ନିମିh ଉ ି� େତଣୁ 
େଲଖକ, େଲଖିକାମାନ'ୁ େକୗଣସି ପ�କାରର େପ�ା�ାହନ ରାଶି ଦିଆଯାଏ ନାହf ପାରିଶ�ମିକ 
ଆଶା କରୁଥିବା େଲଖକ େଲଖିକାମାେନ ନିଜ େଲଖା ବ!ବସାୟିକ ପତ� ପତି� କାକୁ ପଠାଇ 
ପାରିେବ 

 ଏହି ପତି� କା ପ�େତ!କ ମାସେର ଇqରେନଟ୍ େର ନିଃଶୁ� ପଢ଼ିବା ପାଇଁ ଉପଲ� 
େହାଇଥାଏ ପାଠକ ଚାହfେଲ ଏହି ପତି� କାର େଗାଟିଏ ପ�ତିଲିପି ନିଜ କଂପୁ!ଟରେର 
ଡ଼ାଉନ୍ େଲାଡ୍ କରି ପାରିେବ 

 େଲଖକ େଲଖିକାମାେନ ନିଜ କୃତି ଆମ ନିକଟକୁ ଡ଼ାକ�ାରା କିjା ଇ-େମଲ୍ �ାରା 
ପଠାଇ ପାରିେବ ଡ଼ାକ �ାରା ପଠାଉଥିେଲ ନିଜ େଲଖାକୁ ଧଳା କାଗଜର େଗାଟିଏ ପାଶ��େର 
ନିଭ�ୁ ଲ ହ?ାLରେର େଲଖି ପଠାv, କିjା ଟାଇପ୍ କରି ମଧ! ପଠାv ଇ-େମଲ୍ �ାରା 
ପଠାଉଥିେଲ େଲଖାକୁ େଲଖି ସାରିବ ପେର <ାନିଂ କରି ଆମ ଇ-େମଲ୍ ଠିକଣାେର ପଠାv 

 ଆହ� ାନର ପ�କାଶନ ସଂପ�ୂ� ପରିେବଶ अନୁକୂଳ, କାରଣ ଏହା�ାରା କାଗଜର 
ବ!ବହାର କମ େହାଇଥାଏ,  େଯଉଁଥିପାଇଁ ଗଛ କାଟିବାକୁ ପେଡ଼ନାହf ଆେମ ପରିେବଶ 
ପ�ଦୁଷଣ ବିେରାଧ କରୁ 

 ଆହ� ାନ ଇ-ପତି� କାେର େଲଖା ପ�କାଶିତ କରିବାପାଇଁ ଯଦି ଆପଣ ଇEୁକ େତେବ ନିଜ 

ବିେଶଷ ସଚୂନାବିେଶଷ ସଚୂନାବିେଶଷ ସଚୂନାବିେଶଷ ସଚୂନା    



ଆହ� ାନ ଇ-ପତି� କା 

ଏହି ଇ-ପତି� କା ଆହ� ାନ ଓଡ଼ିଆ ପରିବାର �ାରା ସ�ୂ�� ନିଃଶୁ� ବିତରଣ ଉେ ଶ!େର ଡା େଜ!ାତି ପ�ସାଦ ପ%ନାୟକ' �ାରା ପ�କାଶିତ 
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ଲିଖିତ କୃତିକୁ ଆପଣ ଆମ ନିକଟକୁ ପଠାv େଯେହତୁ ଏହି ପତି� କା ଇqରେନଟେର 
ପ�କାଶିତ ହୁଏ ଏବଂ ପ�େତ!କ ମାସେର ଶହସ�ାଧିକ ଓଡ଼ିଆ' କ�ୁ!ଟରେର େଶାଭାପାଏ େତଣୁ 
ଏହି ପତି� କାପାଇଁ େଲଖା ମଧ! ଇqର୍ େନଟ ମାଧ!ମେର ହf ଗ�ହଣ କରାଯାଏ ଯଦି ଆପଣ ଇ-
େମଲ୍ �ାରା ଆମ ନିକଟକୁ େଲଖା ପଠାଇ ପାରିେବ ନାହf, େତେବ ଆପଣ ନିଜ େଲଖା ଧଳା 
କାଗଜେର େଗାଟିଏ ପାଶ��େର ନିମ�ଳ ହ?ାLରେର େଲଖି ଆମ ନିକଟକୁ ନିମw ଠିକଣାେର 
ପଠାଇ ପାରିେବ 

  ଡା େଜ!ାତି ପ�ସାଦ ପ%ନାୟକ 

  ବୀମା ନଗର - ୨ୟ ଗଳି 

  ଆjପୁଆ, ବ� ହG ପୁର - ୭୬୦୦୧୦ 

  ଓଡ଼ିଶା, େଫାନ୍: ୯୦୪୦୯୮୫୪୬୩ / ୯୮୬୧୯୬୨୧୬୦ 

 ଯଦି ଆପଣ ଇqର୍ େନଟ୍ ମାଧ!ମେର େଲଖା ପଠାଇବାକୁ ଚାହାlି େତେବ ନିଜ 
େଲଖାକୁ ଟାଇପ୍  (ଓଡ଼ିଆ ୟୁନିେକାଡ଼ ଫqେର ଟାଇପ୍  କରିେବ ଯଥା अପ�ାl ଓଡ଼ିଆ / ଗୁଗୁଲ୍ 
ଓଡ଼ିଆ ଟ� ାନ୍ସ୍ ଲିେଟେରସନ୍) କରି Microsoft Word Document େର ଆମ ନିକଟକୁ 
ପଠାv, କିjା େଲଖାକୁ <ାନ୍ କରି େଜପିଇଜି ଫମ�ାଟେର ଇେମଲ୍ Attachment କରି 
ପଠାv ଆମ ଇ-େମଲ୍ ଠିକଣା େହଲା -  aahwaan@gmail.com    

 ଏହି ପତି� କା ଉନw ତି େହତୁ ଆପଣ' ସହାୟତା ଆମର ଏକାl କାମ!   

 ଧନ!ବାଦ 

    ଡା େଜ!ାତି ପ�ସାଦ ପ%ନାୟକଡା େଜ!ାତି ପ�ସାଦ ପ%ନାୟକଡା େଜ!ାତି ପ�ସାଦ ପ%ନାୟକଡା େଜ!ାତି ପ�ସାଦ ପ%ନାୟକ    
 ପ�ତିXାତା-ସ�ାଦକ, ‘ଆହ� ାନ’ 

ଜୟ ଓଡ଼ିଆଜୟ ଓଡ଼ିଆଜୟ ଓଡ଼ିଆଜୟ ଓଡ଼ିଆ    ଜୟ ଓଡ଼ିଶାଜୟ ଓଡ଼ିଶାଜୟ ଓଡ଼ିଶାଜୟ ଓଡ଼ିଶା    ଜୟ ଜଗନw ାଥଜୟ ଜଗନw ାଥଜୟ ଜଗନw ାଥଜୟ ଜଗନw ାଥ    
ଯଦି ଏହି ସଂ<ରଣେର େକୗଣସି ତ� ~ଟିଥାଏ, େସଥିପାଇଁ ସ�ାଦକ Lମାପ�ାଥ�ୀ 
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ଆହ� ାନ ଇପତି� କା ଏବଂ ଆହ� ାନ ଓଡ଼ିଆ ପରିବାରର ହ� ାଟ୍ ସଆପ୍ ଗ�~ପର 
ସଦସ! େହବାପାଇଁ ଆମ ହ� ାଟ୍ ସଆପ୍ ନjରକୁ ନିଜ େମାବାଇଲେର 
�ାପିତ (Save) କରv ଏବଂ ଆମକୁ ସେDଶ (Message) ଦିअv 

ଆମ ହ� ାଟ୍ ସଆପ୍ ଗ�~ପ୍ ର ନjର େହଉଛି : 

Alternatively, You can also click on this link on your android mobile 

phone with WhatsApp to join our group. 

 

https://chat.whatsapp.com/BPW1qPbKJWp7H4M3zhzAiE 


