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ଓଡ଼ିଶାର ପ�ଥମ ଏବଂ ଏକମାତ�  ସ"ୂ$� ଓଡ଼ିଆ ମାସିକ ସାହିତ� ଇ-ପତି� କା 

ପ�ତିାତା - ସ"ାଦକ 

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    
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 ‘ଆହ� ାନ’ ଇ-ପତି� କାେର ପ$ୂ�ତଃ େମୗଳିକ, अପ�କାଶିତ େଲଖା ଗୁଡ଼ିକ ହU େଲଖାର 
ମାନ ଏବଂ ଭାଷା ତଥା ଉପାେଦୟତା ଆଧାରେର ଚୟନ କରାଯାଇଥାଏ େକୗଣସି 
େବନାମୀ େଲଖା ଉପେର ଆମର େକୗଣସି କZ�ବ� / ଦାୟିତ�  ରହିବ ନାହU େଲଖାେର 
ଦିଆଯାଇଥିବା ସମ[ ତଥ� ଏବଂ ବିଚାର େଲଖକ+ର ସ"ୂ$� ନିଜସ�, ତାହା ଉପେର 
ସ"ାଦକ କି\ା ପ�କାଶକ+ ସହମତି ରହିବ େବାଲି େକୗଣସି ଲିଖିତ ନିୟମ ନାହU ଯଦିଓ 
ପ�େତ�କ େଲଖାକୁ ଭଲଭାବେର ପଢ଼ିବା ଏବଂ ବୁଝିବାପେର ହU ପ�କାଶନ େହତୁ ନିବ�ାଚନ 
କରାଯାଇଥାଏ ତଥାପି େଲଖାର ଶତପ�ତିଶତ ସତ�ତାର ଦାବୀ େକବଳ େଲଖକ+ର 
େକୗଣସି େଲଖାକୁ େନଇ ଉଠିଥିବା ବିବାଦର ଉZରଦାୟିତ�  େକବଳ େଲଖାର ମଳୂ 
େଲଖକ+ର, ଏଥିେର ସ"ାଦକ କି\ା ପତି� କାର େକୗଣସି ଉZରଦାୟିତ�  ରହିବ ନାହU 

 ଏହି ପତି� କାର େକୗଣସି अଂଶ ବା େଲଖା ସ"ାଦକ+ ଲିଖିତ अନୁମତି ବିନା अନ� 
େକୗଣସି ମାଧ�ମ (ପତ�  ପତି� କା / ଗଣମାଧ�ମ / ସ\ାଦପତ�  ଇତ�ାଦି)େର ପ�କାଶିତ କରିବା 
अପରାଧ େବାଲି ଧରିନିଆଯିବ ପ�େତ�କ େଲଖା ଉପେର ସ"ୂ$� अଧିକାର େଲଖକ+ର 
ରହିବ, େସ ଚାହUେଲ ତାହାକୁ େଫସବୁକ ଏବଂ ଟି� ଟର ଆଦି ଗଣମାଧ�ମେର କି\ା अନ� 
ମାଧ�ମେର ପ�କାଶିତ କରିପାରିେବ  

ରଜ ପବ� ସମ[ ଓଡ଼ିଆ+ ହୃଦୟେର ବିେଶଷ cାନ अdିଆର କେର 
ଏହି ପବ� ସହ अେନକ ରୀତିନୀତି ସଂଶିef ଏବଂ େସଥିମଧ�ରୁ େଗାଟିଏ 
େହଉଛି େପାଡ଼ପିଠା ଗ�ୀଷBର ନିଦାଘର अେi ବଷ�ାର ଆଗମନେର 

ସମ[ ଓଡ଼ିଆ ପରିବାରେର େପାଡ଼ପିଠା େହାଇଥାଏ ଏହି ସଂjରଣର 
ପ�kଦେର େପାଡ଼ପିଠା cାନ ପାଇଛି 
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ସ"ାଦକୀୟ     ୧୦   ଡା େଜ�ାତି ପ�ସାଦ ପ*ନାୟକ 

ଗm ବିଭାଗଗm ବିଭାଗଗm ବିଭାଗଗm ବିଭାଗ    
ରଜପାଗ     ୨୧   ସୁଲଗnା ମହାiି 

ସୁେନଲୀ ସିଂହ (ଜୁନ୍ ୧୮)  ୩୦   अେଶାକ ବିଶ�ାଳ 

ସମୟର अiରାେଳ   ୩୭   କାZpକ ଚq�  ତି� ପାଠୀ 

ନିଶିr ଇଲାକା    ୪୨   अନସୟୂା ପtା 

େଦବୀ ଉଗ�ଚtୀ ଉବାଚ  ୪୯   ଗୁେvଶ�ର ମହାପାତ�  

ଭୁବେନଶ�ରର अେଟାଚାଳିକା  ୫୪   ରାଧାକାi ଦାସ 

अଜାତଶତ� w     ୬୦   େଜ�ାତିରxନ୍ ସାହୁ 

ରଜ ଦଉଡ଼ି     ୬୭   अନିରୁr ସାମiରା 

ଯyଣା ଜୁଇର ଶ�ାବଣୀ   ୭୦   अରୁଣ କୁମାର ପାତ�  

ଖାzି ମଣିଷ     ୮୪   ରାଜଲ{B ୀ ସାଗଲ 

ବିଶ�ାସେର ବିଷ    ୮୯   ମଧୁସିBତା ପ*ନାୟକ 

ରାଜାର ରାଣୀ    ୯୩   ବିନୟ ମହାପାତ�  

ସ�ପnା      ୯୫   अନିଲ୍ ସାହୁ 

େପ�ମିକା ନୁେହଁ େସ ବ}ୁ ନାୟିକା ୯୯   {ମାନିଧି ସାହୁ 

ସଚୂୀପତ�ସଚୂୀପତ�ସଚୂୀପତ�ସଚୂୀପତ�     
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ସାଥି      ୧୦୧   ସୁବଳ ମହାପାତ�  

अr�ା�ିନୀ     ୧୦୭   ସୀମାେରଖା 

ସଂjାର     ୧୦୮       ସସିBତା ମହାiି 

ବୁrିର अପବ�ବହାର   ୧୧୨   ସତିଶ ଚq�  ସିଂହ 

ଗୃହଲ{B ୀ     ୧୧୫   ପରମିତା ମିଶ� 

अ}ାର ଗଳିର अ}ମାେନ  ୧୧୭   अଭୟ କୁମାର ତି� ପାଠୀ 

ତାକୁ ପାଗଳ କଲା କିଏ ?  ୧୨୦   ବିେକଶ ସାହୁ 

ଏକୁଟିଆ     ୧୨୮   ପଲ� ବୀ ଦାସ 

ଚପଳ ଚିନୁ     ୧୩୧   ଶିଶିର କୁମାର େଚୗଧୁରୀ 

ମଁୁ ହU ପ�କୃତ ବ}ୁ    ୧୪୦   ପଲ� ବୀ ପଜୂାପtା 

କବିତା ବିଭାଗକବିତା ବିଭାଗକବିତା ବିଭାଗକବିତା ବିଭାଗ    
ସବ�ଶdିମାନ କାଳ   ୧୪୩   ପ�େବାଧ ଚq�  ମୁଦ� ା 

ସକାଳ     ୧୪୫   ନୃସିଂହଚରଣ େବେହରା 

ରଜାଝିअ ସାେଥ ରଜ   ୧୪୭   େଶୖବାଳିନୀ ସାହୁ 

ସମୟ      ୧୪୯   ଡି. ଶିବ ପାତ�  

ନଦୀ ଓ ନାରୀ    ୧୫୦   ହିମାଂଶୁଭୂଷଣ େଜନା 

ର�ୀନ अ}ାର    ୧୫୧   ପ�ତିଭା ପି�ୟଦଶpନୀ 

ପରିବାର     ୧୫୨   ପ�େମାଦ କୁମାର ପ�ଧାନ 
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ଋତୁର ପ�ୀତି    ୧୫୩   ରାମ କଲତା 

ମାତୃଭାଷା ମାଆ ଯଦି ହୁଏ  ୧୫୪   ପ�ଭାତ କାi ଦାସ 

ମାଆ      ୧୫୭   ଚqି�କାରାଣୀ ପtା 

ମା’ ପରି େକହିନାହU   ୧୫୯   ସାଗର ପ�ଧାନ 

ମା’       ୧୬୦   ସେiାଷ ପ*ନାୟକ 

ମା େତା’ ହୃଦୟ ବହୁତ ବଡ଼  ୧୬୨   ମେନାଜ କୁମାର ସାହୁ 

ବାପା      ୧୬୩   ଶିଶିର କୁମାର ପtା 

େମାର୍ ମାଆ    ୧୬୪   କାହn w ଚରଣ ସାହୁ 

ଆମ ଗଁାର ମେହଶ ବାବୁ  ୧୬୫   ଭରତ େମେହର 

ମନ୍ ସରଗର୍ ରାନି   ୧୬୬   ଆଶୁେତାଷ େମେହର 

ଚଗଲି େପ�ମିକା    ୧୬୭   ସୁଦଶ�ନ ସାହୁ 

ନି��ୟୀ େପ�ମିକା    ୧୬୮   ତୁଷାରକାi ପ�ସାଦ 

େପ�ମ      ୧୬୯   କାZpକ ପାଣିଗ�ାହୀ 

ରଜ      ୧୭୧   କବିତା ମହାiି 

ସତୂାଖିअ     ୧୭୨   ମନୀଷା ସାହୁ 

अନn       ୧୭୩   ଚିZରxନ ସାହୁ 

ମେନ ପେଡ଼     ୧୭୬   ମମତା ଦାସ 

େମା ହୃଦୟର କ�ାନଭାସ  ୧୮୦   ହରିପି�ୟା େସଠୀ 

ତିନିଗୁଣାପାଣି    ୧୮୧   ରାେଜq�  ନାରାୟଣ େସନାପତି 
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େହ ପଣୂ�ାତB ା    ୧୮୨   ପି�ୟ+ା ପି�ୟଦଶpନୀ ପାଢ଼ୀ 

ଛଳିଆ କାଳିଆ    ୧୮୩   ପି�ୟ+ା ସାହୁ 

ଜୀବନର ମାେନ ଭଲପାଇବା  ୧୮୪   କୁମାର୍ େଲାେକଶ୍ 

େକାଉଠୁ ଆସିଲ!!!   ୧୮୫   ସୁଦାମ େଗୗଡ଼ 

ଉଜୁଡ଼ା ପୃା    ୧୮୬   ଲାବଣ� ନାୟକ 

େମନକାର ମନ[ତ�    ୧୮୭   अନୁସୟୂା ମିଶ� 

ମାଆ      ୧୮୯   ପ�କାଶ ଚq�  ପtା 

କିଏ      ୧୯୦   अନାମ ଚରଣ ସାହୁ 

େନଇଯା’େର େମଘ   ୧୯୧   ସତ�ବ�ତ ସାହୁ 

ମୃତୁ�      ୧୯୨   ସନାତନ ମହାକୁଡ଼ 

ବରଷକ ପେର ଆସିଛି ରଜ  ୧୯୩   ବିଜୟ କୁମାର ପtା 

ଆହ� ାନ ଏକ ବଣମଲ� ୀର  ୧୯୪   अରୁଣ କୁମାର ପାତ�  

ପରିେବଶ ରସ    ୧୯୬   େସୗମ�ରxନ ପାଲ 

ସମୁଦ�  େକେତଦୂର   ୧୯୭   ବିନୟ ମହାପାତ�  

ପ�କନ�ା     ୧୯୯   ସୀମାେରଖା 

अବୁଝା ନାୟିକା    ୨୦୨   କାହn w ଚରଣ ସାହୁ 

ସ}ାନ अନ� ଏକ ସକାଳର  ୨୦୪   ପି�ୟ+ା ପି�ୟଦଶpନୀ ସାହୁ 

ବ}ୁତା     ୨୦୫   ଜିେତq�  କୁମାର କହଁର 

ରାତିର ଆୟୁଷ    ୨୦୬   ପବିତ�  ଦାସ 
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ଲାଲ୍ ରକତର ସୁअ   ୨୦୭   ପ$ୂ�ଚq�  ରଣା 

ସୁପ�ଭାତ     ୨୦୮   େଜ�ାତିରାଦିତ� ପୁଝାରୀ 

ନିଜ ରା[ାେର ଦୁନିଆ   ୨୦୯   ଜୟi କୁମାର ସାହୁ  

,ାଦଶ ଲଘୁ କବିତା   ୨୧୦   ଶ�ୀ ରାମା କାi ମିଶ� 

ଏଇତ ଜୀବନ    ୨୧୩   ଦୀପକ ଷଡ଼�ୀ 

ସଜନୀ େମାର...    ୨୧୪   ଉେମଶ କୁମାର େବେହରା 

ରଜନିଶା ଗଲା ଛାଡ଼ି   ୨୧୫   ପ�ଶାi କୁମାର ନାଥ 

ଯବନିକା     ୨୧୭   ସୁଧାଂଶୁ ଦି� େବଦୀ 

ଏଇ ତ ଜୀବନ    ୨୧୮   अନିଲ୍ ସାହୁ 

ତୁେମ େମା...    ୨୧୯   ନିରxନ ପtା 

ସମପpତ େପ�ମୀ+ ସ�ମ  ୨୨୦   ଶ�ୀରାଜେଶଖର ‘ଚିମା’ 

ମାଟି ମା’ର अiର କଥା   ୨୨୨   ଜଗଦୀଶ ମିଶ� 

ଏଇ ତ ଜୀବନ - ୩   ୨୨୩   ମାମାଜିନି ପ�ଧାନ 

ଟ+ା, େଟାକି, େଟକାପାଣି  ୨୨୫   ମେନାରxନ ମୁଦୁଲି 

ଶନୂ�ତାର ଭାଷା    ୨୨୭   ବିେକଶ ସାହୁ 

ଜୀବନ     ୨୨୮   ପ�ହ� ାଦ େବେହରା 

ଏଇ ଖୁସିର ମୁହୂZ� ସବୁ   ୨୧୯   ଶୁଭମ୍ କୁମାର ଧଳ 

େପ�ମେପାଥି     ୨୩୨   ଶ�ୀ ଲ{Bଣ କୁମାର େବେହରା 

अମୃତର ସiାନ    ୨୪୯   अଧ�ାପକ ଶରତ କୁମାର ଦାସ 
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ପ�ବ} ବିଭାଗପ�ବ} ବିଭାଗପ�ବ} ବିଭାଗପ�ବ} ବିଭାଗ    
ଆଜିର ଭାରତ    ୨୫୨   ଚିZରxନ ସାହୁ 

େତtା     ୨୫୯   ଶ�ୀେବୖକୁ�ନାଥ ଖଟୁଆ 

अପେରସନ୍ କାକ୍ ଟସ   ୨୬୮   अେଶାକ କୁମାର େସଠୀ 

ଚq�େଶଖର ରଥ+ ଉପନ�ାସ  ୨୭୫   ପୁ�ଲତା େସଠୀ 

ପରିେବଶ ଦିବସ    ୨୭୯   ଶ�ୀ ରାମାକାi ମିଶ� 

ଗm�r�ା ବିଭାଗଗm�r�ା ବିଭାଗଗm�r�ା ବିଭାଗଗm�r�ା ବିଭାଗ    
ପ�ାୟ�ିତ     ୨୯୩   ପ�ଶାi କୁମାର ନାଥ 

େବାହୁେଚାରୀ    ୨୯୭   ପରମିତା ମିଶ� 

ଝିअପରି ଝିअଟିଏ    ୩୧୨   ବି�ୁପି�ୟା କରସୁଧା ପ*ନାୟକ 

ପ�ତିଶୃତି     ୩୨୧   ପି�ୟ+ା ସାହୁ 

ଆତB ାର ଆZ�ନାଦ    ୩୨୭   अେଶାକ କୁମାର େସଠୀ 

େଯଉଁ ବ}ୁମାନ+ର େଲଖା ଚଳିତ ସଂjରଣେର cାନ ପାଇପାରିନାହU, 
େସମାେନ ହେତା�ାହିତ ହୁअ� ନାହU ପୁଣିଥେର ନିଜ େଲଖାକୁ ଇେମଲ୍ ,ାରା 
ଆମ ନିକଟକୁ ପଠା� ଆହ� ାନ ପ�ତିମାସେର ପ�କାଶିତ ହୁଏ ଯଦି ଆପଣ+ 
େଲଖାକୁ ବିନା अେପ{ାେର ପ�କାଶିତ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛiି େତେବ ଗୁଗୁଲ୍ େପ� 
େfାରରୁ ‘Odia Sahitya’ ଆପ୍ ଡାଉନେଲାଡ୍ କରି େମାବାଇଲ୍ େର ଇନ୍fାଲ୍ 

କର� ଏବଂ େଯ େକୗଣସି ସମୟେର େଲଖା ପ�କାଶିତ କର� 
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 େଜ�ାତି ପ�ସାଦ ପ*ନାୟକ 

ସ"ାଦକ+ କଲମରୁ... 

 ଓଡ଼ିଆ ପୁରପଲ� ୀର अତି ଆପଣାର ପବ�, ବିେଶଷତଃ କୁମାରୀ ମାନ+ ପାଇଁ ବିେଶଷ 

ମହZ�  ରଖୁଥିବା ରଜ ପବ� ଉପଲେ{ ଆହ� ାନର ଜୁନ ମାସର ସଂjରଣ ପ�କାଶିତ କରୁଥିବା 

େବେଳ ମଁୁ अତ�i ଆନqିତ ମେନ କରୁଛି ପ�େତ�କ ମାସେର ଆହ� ାନ ପାଇଁ ପାଠକୀୟ 

ଆଦୃତି ସେମତ େଲଖକ େଲଖିକାମାନ+ ସଂଖ�ା ବୃrି ପାଇବାେର ଲାଗିଛି ଏବଂ 

େସମାନ+ ପ�େତ�କ େଲଖାକୁ ଆହ� ାନେର ପ�କାଶିତ କରିବା ସ�ବ େହଉନାହU େତଣୁ 

ଆହ� ାନ ଇ-ପତି� କା ତରଫରୁ ଏକ ଆt�ଏଡ୍ ଆପ୍ ର ବ�ବcା କରାଯାଇଛି ଭ� ାମ�ଭାଷୀ 

ନାମକ ଏହି ଆt�ଏଡ଼ ଆପ୍ ମାଧ�ମେର ଆପଣମାେନ ନିଜସ� େଲଖାକୁ ପ�କାଶିତ 

କରିପାରିେବ ଆହ� ାନ ଇ-ପତି� କା ମାସେର ଥେର ପ�କାଶିତ ହୁଏ ଏବଂ ଆପଣ+ େଲଖା 

ପ�କାଶିତ କରିବାପାଇଁ ମାସାଧିକ କାଳ अେପ{ା କରିବାକୁ ହୁଏ ଏେବ ଆଉ େସହିପରି 

କରିବାକୁ େହବନାହU ଆପଣ େଯ େକୗଣସି ସମୟେର ନିଜସ� େଲଖାକୁ ପ�କାଶିତ କରି 

ପାରିେବ ଆt�ଏଡ୍ ଆପ୍ ଆପଣ ଗୁଗୁଲ୍ େପ� େfାରରୁ ପାଇପାରିେବ 

 ଚଳିତ ମାସର ସଂjରଣ ପାଠକରିବା ପବୂ�ରୁ ଚାଲ� ଦୃfିପାତ କରିବା ଚଳିତ 

ମାସର କିଛି ପ�ମୁଖ ସ\ାଦ ଉପେର 

୧୧୧୧. . . . ଆେମରିକା ଓ ଉZର େକାରିଆ ମଧ�େର ବ}ୁତ� ର ଆର�ଆେମରିକା ଓ ଉZର େକାରିଆ ମଧ�େର ବ}ୁତ� ର ଆର�ଆେମରିକା ଓ ଉZର େକାରିଆ ମଧ�େର ବ}ୁତ� ର ଆର�ଆେମରିକା ଓ ଉZର େକାରିଆ ମଧ�େର ବ}ୁତ� ର ଆର�    

 ବିଶ�ର ୨ ଜଣ ପ�ମଖୂ େନତା ତଥା ଆେମରିକାର ରାf�ପତି େଡାନା� ଟ�" ଓ ଉZର 

େକାରିଆ ରାf�ପତି ଶାସକ କିମ ଜ� ଉନ+ ମଧ�େର ସା{ାତ େହାଇଛି ଆଜି ସକାଳ 
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୭ଟାେର ଉଭୟ+ ମଧ�େର ସା{ାତକାର େହାଇଛି ସି�ାପୁରର େସଂେଟାସା ଦ�ୀପେର 

ଟ�" ଓ କିମ ଜ�+ ମଧ�େର େଭଟ େହବା ପେର ଉଭୟ େଦଶର େନତା ହାତ 

ମିଳାଇଛiି ଉଭୟ େଦଶର େନତା+ ମଧ�େର େହାଇଥିବା େଭଟକୁ ଐତିହାସିକ 

କୁହାଯାଉଛି, କାରଣ ଆେମରିକାର େକୗଣସି ରାf�ପତି ଉZରେକାରିଆର େନତା+ୁ 

େଭଟିବା ଏହା େହଉଛି ପ�ଥମ ଘଟଣା अନ�ପ{େର {ମତାର ୭ ବଷ� ପେର କିମ ଜ� 

ପ�ଥମ ଥର ପାଇଁ ଏେତ ବଡ ବିେଦଶ ଗ[ କରିଛiି ଏହି अବସରେର େଡାନାଲଡ ଟ�" 

କହିଛiି, େମାର ବିଶ�ାସ େଯ, ଆମର ସଂପକ� ଶdିଶାଳୀ େହବ ପୁରୁଣା ମତେଭଦ ଭୁଲି 

ଆେମ ଆଗକୁ अଗ�ସର େହଉଥିବା େସ କହିଛiି େସହିଭଳି କିମ ଜ� କହିଛiି ସମ[ 

ବାଧାବିଘnକୁ ଭୁଲି ଆମର ସା{ାତକାର େହାଇଛି ଏପଯ��i ପହଚିଂବା ସହଜ ନଥିଲା 

ଏଠାେର ବଡ ପ�ଶn ଉଠୁଛି, ବିଶ�ର ଏହି ଦୁଇ ପ�ମୁଖ େନତା+ ସା{ାତ ପେର କଣ 

ଦୁଇେଦଶର ସ"କ� ସାମାନ� େହାଇପାରିବ ତୃତୀୟ ବିଶ�ଯୁrର ଆଶ+ା କଣ ଟଳିବ 

ପରମାଣୁ ନିର�ୀକରଣ ପାଇଁ ଉZର େକାରିଆ ରାf�ପତି କଣ ରାଜି େହେବ ସା{ାତ 

ପେର ଆେମରିକା ରାf�ପତି କହିସାରିଛiି େବୖଠକ ସକାରତB କ ଥିଲା ଉZର େକାରିଆ 

ରାf�ପତି ବି କହିଛiି, ଏହି ସା{ାତ ଏେତ ସହଜ ନଥିଲା କୁହାଯାଉଛି, ଏହି ଦୁଇ 

ବିଶ�େନତା+ ସା{ାତ ପାଇଁ ଖଚ� େହାଇଛି ପ�ାୟ ଶେହ େକାଟି ଟ+ା ଏସବୁ ମଧ�େର 

ଭାରତକୁ ଟାେଗ�ଟ କରିଛiି ଆେମରିକା ରାf�ପତି େଡାଲା� ଟ�" ଭାରତ ସେମତ 

ଦୁନିଆର କିଛି ପ�ମୁଖ अଥ�ବ�ବcା ଉପେର ଟାେଗ�ଟ କରି ଆେମରିକାକୁ ବ�ବସାୟେର ଲୁଟ 

କରାଯାଉଛି େବାଲି अଭିେଯାଗ ଆଣିଛiି ଟ�" ଏହା ସହ ଆେମରିକାର ଜିନିଷ ଉପେର 

ଭାରତ ବହୁ ଟ�ା� ଲଗାଉଥିବା अଭିେଯାଗ କରିବା ସହ ଭାରତ ଆେମରିକାର ଉ�ାଦନ 



ତ� େୟାଦଶ ବଷ�, ଷ ସଂଖ�ା, ଜୁନ୍ ୨୦୧୮ Download Magazine from www.aahwaan.com 

 

ଆହ� ାନ ଇ-ପତି� କା ସ"ୂ$� ନିଃଶୁ& ବିତରଣ େହତୁ ଡା େଜ�ାତି ପ�ସାଦ ପ*ନାୟକ+ ,ାରା ପ�ତିିତ ଓ ପ�କାଶିତ  | Aahwaan.com Aahwaan.com Aahwaan.com Aahwaan.com     |  12 

ଉପେର ୧୦୦ ପ�ତିଶତ ଶୁ& ଆଦାୟ କରୁଛି େତେବ ଆେମରିକାକୁ ଲୁଟୁଥିବା େଦଶ ସହ 

ବ�ବସାୟ ସ"କ�କୁ ଭା�ିେଦବାକୁ େଚତାବନୀ େଦଇଛiି ଆେମରିକା ରାf�ପତି କାନାଡା 

କୁ�େବକ ସଟି ସହରେର ଆେୟାଜିତ ଜି-୭ର ଶିଖର ସମିBଳନୀେର େଯାଗେଦଇ କିଛି ଏଭଳି 

ମiବ� େଦଇଛiି େଡାନା� ଟ�" ଏହାସହ ଏହି ସମିBଳନୀେର ଟ�" ସଂଯୁd େଘାଷଣା 

ପତ� କୁ ମଧ� ଖାରିଜ କରିେଦଇଛiି େତେବ ଟ�"+ ଏଭଳି ବ�ବହାର ସମଗ� େଦଶକୁ 

अପମାନ େଦଇଥିବା ଚ��ା େହଉଛି   

୨୨୨୨. . . . ବାଜେପୟୀ अସୁcବାଜେପୟୀ अସୁcବାଜେପୟୀ अସୁcବାଜେପୟୀ अସୁc    

 ଭାରତୀୟ ଗଣତyର ଜେଣ ପ�ଭାବଶାଳୀ ପବୂ�ତନ ପ�ଧାନମyୀ ଶ�ୀ अଟଳ ବିହାରୀ 

ବାଜେପୟୀ ନିଜର ଦୂବ�ଳ ସ�ାc� କାରଣରୁ ଦିଲ� ୀ cିତ ସବ�ଭାରତୀୟ ଆୟୁବp ାନ 

ସଂcାନେର ଭZp େହାଇଛiି ଭାରତୀୟ ଜନତାପାଟpର ପ�ମୁଖ ସଦସ� ତଥା ଦୁଇ 

ଦୁଇଥର ଭାରତର ପ�ଧାନମyୀ େହାଇଥିବା अଟଳ ବିହାରୀ ବାଜେପୟୀ ବZ�ମାନ ୯୩ ବଷ� 

ବୟସେର ଉପନୀତ େହାଇଥିବା େବେଳ େସ अଧିକାଂଶ ସମୟ अସୁc ରହୁଥିବା 

ଜଣାଯାଇଛି 

 अତୀତେର ତା+ର ଉଭୟ ଆ�ୁେର अେ�ାପଚାର କରାଯାଇଥିଲା ଏବଂ ବZ�ମାନ 

ସମୟେର େସ ଶ�ାସନଳୀ ସଂକ�ମଣ େହତୁ ହାସପାତାଳାେର ଭZp େହାଇଥିବା କୁହାଯାଉଛି 

 ବାଜେପୟୀ ହାସପାତାଳେର ଭତp େହବାପେର ପ�ଧାନମyୀ ଶ�ୀ େମାଦୀ ତା+ୁ େଦଖା 

କରିବାକୁ ଯାଇଥିବା େବେଳ କଂେଗ�ସ ଦଳ ପ�ମୁଖ ରାହୁଳ ଗା}ୀ ମଧ� ତା+ୁ 

େସୗଜନ�ମଳୂକ ସା{ାତ କରିଛiି ଏକଦା େପାଖରାନ ଠାେର ଆଣବିକ अ� ପରି{ା 

କରିବା ଭଳି ଦୃଢ଼ ପଦେ{ପ େନଇଥିବା ବାଜେପୟୀ ଦଳମତ ନିବpେଶଷେର ସମ[+ ,ାରା 
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ପ�ଶଂସିତ 

୩୩୩୩. . . . େବୖଜୟi+ ପିତା+ େଦହାi େବୖଜୟi+ ପିତା+ େଦହାi େବୖଜୟi+ ପିତା+ େଦହାi େବୖଜୟi+ ପିତା+ େଦହାi     

 ବିଗତ ଦିନେର ବିଜୁ ଜନତା ଦଳରୁ ବିତାଡ଼ିତ େହାଇଥିବା ସଦସ� ଶ�ୀ େବୖଜୟi ଜୟ 

ପtା+ ପିତା ତଥା ଇ¡ା ଗ�wପର ପ�ତିାତା ଶ�ୀ ବଂଶୀଧର ପtା+ େଦହାi େହାଇଛି 

ଓଡ଼ିଶାେର ଶିm ଓ ଜଗତୀକରଣର ଜେଣ ପ�ମୁଖ ବ�dିତ�  ଶ�ୀ ପtା अେନକ ଦଶ}ି ଧରି 

ବିଭିନn  ଶିm ଓ ବ�ବସାୟ ସହ ଜଡ଼ିତ ଥିେଲ ଏବଂ ତା+ର ବଳି ଦିଗଦଶ�ନେର ଇ¡ା 

ଗ�wପ୍ अେନକ ଉନn ତି କରିଥିଲା 

 अତ�i େ{ାଭର ବିଷୟ ଶ�ୀ ପtା+ ମୃତୁ�ପେର ଶାସକ ଦଳର େକୗଣସି ପ�ତିନିଧି 

କି\ା ମୁଖ�ମyୀ ସ¢ାନ ଜଣାଇବା ପାଇଁ ତା+ୁ ଦଶ�ନ କରିନଥିେଲ ଏଥିେର ମମ�ାହତ 

େହାଇ ସାଂସଦ ଶ�ୀ େବୖଜୟi ଜୟ ପtା ନିଜ ଇ[ଫା େଦଇଥିେଲ 

 ସାଂସଦ ପଦରୁ ଇ[ଫା େଦେଲ େବୖଜୟi ପtା ଏେନଇ େଲାକସଭା ବାଚ�ତି 

ସୁମିତ� ା ମହାଜନ+ୁ ଇ[ଫାପତ�  ପଠାଇଥିବା ଟି�ଟ ଜରିଆେର ଜଣାଇଛiି େବୖଜୟi 

ପବୂ�ରୁ ବିେଜଡ଼ି ଦଳରୁ ଇ[ଫା େଦଇଥିବା କଥା ନବୀନ+ୁ ଚିଠି ମାଧ�ମେର 

ଜଣାଇଥିେଲ େବୖଜୟi ଏପରିକି ବାପା+ ଶୁrକି�ୟା ପେର େଲାକସଭା ବାଚ�ତି+ୁ 

ଇ[ଫା ପତ�  ପଠାଇବା ପାଇଁ ନବୀନ+ୁ ଚିଠି ମାଧ�ମେର ଜଣାଇଥିେଲ େବାଲି କହିଛiି 

ଜୟ ପtା େବୖଜୟi ଟି�ଟ୍ କରି କହିଛiି, ବାପା+ ଶୁrିକି�ୟା ପେର ମଁୁ ବାଚ�ତି+ୁ 

େଭଟିବା ପାଇଁ ଯାଇଥିେଲ ମଧ� ସ�ବ େହାଇପାରି ନାହU କାରଣ େଲାକସଭା ବାଚ�ତି 

ବିେଦଶଗ[େର ଥିବାରୁ ତା+ ସହିତ ସା{ାତ କରିବା ସ�ବ େହାଇ ନାହU େତଣୁ ମଁୁ 

ବାଚ�ତି+ ନିକଟକୁ ଚିଠି ମାଧ�ମେର େମା ଇ[ଫା ପତ�  େଦଇଛି  ଏହାପବୂ�ରୁ ଗତ େମ 
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୨୮ ତାରିଖ ଦିନ ବିଜୁ ଜନତା ଦଳରୁ ଇ[ଫା େଦଇଥିେଲ େବୖଜୟi ପtା ବିେଜଡ଼ି 

ସୁପି�େମା+ୁ ଏେନଇ ଚିଠି ମାଧ�ମେର अବଗତ କରିଥିେଲ େବୖଜୟi େବୖଜୟi+ ବାପା 

ସ�ଗ�ତ ବଂଶୀଧର ପtା+ୁ େଶଷ ଦଶ�ନ ପାଇଁ େକୗଣସି ବିେଜଡି େନତା ନ ଆସିବା ତା+ୁ 

େବଶ ବାଧିଛି େବାଲି ଚିଠିେର ଉେଲ� ଖ କରି େ{ାଭ ପ�କାଶ କରିଥିେଲ େବୖଜୟi 

ଏହାସହ ବିଜୁ ଜନତା ଦଳ ଗତ କିଛି ବଷ� ଧରି ତା+ୁ अଣେଦଖା କରୁଛି େବାଲି ବିେଜଡି 

ସୁପି�େମା ନବୀନ ପ*ନାୟକ+ୁ ଚିଠି ଜରିଆେର ଜଣାଇଥିେଲ େବୖଜୟi ପ�ଥେମ ଦଳରୁ 

ଇ[ଫା ଏେବ େଲାକସଭା ସାଂସଦ ଭାେବ ଇ[ଫା େଦଇ ବିେଜଡିକୁ ପୁରା ମନରୁ 

ପାେସାରି େଦଇଥିବା ଏକ ପ�କାର �f କରିଛiି େବୖଜୟi େତେବ େବୖଜୟi ଆଗକୁ 

େକଉଁ ଦଳେର େଯାଗ େଦେବ ତାହାକୁ େନଇ ଏେବ ଚ��ା ଆର� େହାଇଛି   

୪୪୪୪. . . . ଶ�ୀମqିର ରତn ଭtାରର ଚାବି ହଜିଛିଶ�ୀମqିର ରତn ଭtାରର ଚାବି ହଜିଛିଶ�ୀମqିର ରତn ଭtାରର ଚାବି ହଜିଛିଶ�ୀମqିର ରତn ଭtାରର ଚାବି ହଜିଛି    

 ଓଡ଼ିଆ ଜାତିର ପ�ାଣ ଶ�ୀ ଜଗନn ାଥ ମqିରକୁ େଘାଟିଛି अ}କାରର ସାମ�ାଜ� 

ପ�ତିଦିନ ଏହି ମqିର अେନକ କୁକମ� ପାଇଁ ବିଶ�େର अପନିqିତ େହଉଥିଲା େବେଳ 

ବZ�ମାନ ଆଉ ଏକ କାରଣରୁ ମଧ� ଖବରେର ରହିଛି ୨୦୧୫ ମସିହାେର ବ� ହB  ବିଭ� ାଟ 

େହାଇଥିବା ଖବର ସମ[+ୁ ଜଣା ଏହା ସମଗ� ଓଡ଼ିଆ ଜାତିକୁ ମମ�ାହତ କରିଥିଲା ଏବଂ 

अେନେକ ଏହାର ବିେରାଧ କରିଥିେଲ ସୁrା େକୗଣସି ସୁଫଳ ମିଳିନଥିଲା େସହିବଷ� 

ରଥଯାତ� ା ସମୟେର ପtାମାେନ କାଯ��ରତ ଜିଲe ାପାଳ+ୁ ଆକ�ମଣ କରିବାକୁ 

ପଛାଇନଥିେଲ ବିଗତ ମାସେର ମହାରାf� ରୁ ଆସିଥିବା ଜେନୖକ ଭd+ୁ ଆକ�ମଣ କରି 

ସୁନା େଚନ, ଟ+ା ପସ� ଆଦି ଛଡ଼ାଇ େନଇଥିବା अଭିେଯାଗ ଆସିଥିଲା ଏହି ପରି अେନକ 

ଖବର ମqିରେର େହଉଥିବା अେନକ अନୀତିକର କାଯ��କୁ ବିଶ� ଦରବାରେର ପ�କାଶିତ 
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କରି ନିqିତ କରୁଛି 

 ବିଗତ ସvାହେର ମqିରର ରତn  ଭtାରର ତଦାରଖ କରୁଥିବା ବିେଶଷ ମାନ+ୁ 

େସେତେବେଳ ଆ�ଯ�� ଲାଗିଲା େଯେତେବେଳ ଶୁଣାଗଲା େଯ ଭtାର ଘରର ଚାବି 

ମିଳୁନାହU ଏହାକୁ େନଇ ପ�ତିଦିନ ନୂअ ନୂଆ ଖବର ମାନ ଶୁଣିବାକୁ ମିଳିଲା ଜନ 

ଆେକ� ାଶ ବୃrି ପାଇବାର େଦଖି ଏହାକୁ େନଇ ତଦiକୁ ତ� ରାନି� ତ କରିବା ପେର ଗତ କାଲି 

ରତn ଭtାରର ତାଲାର ଏକ ନକଲ ଚାବି ମିଳିଥିବା କଥା କୁହାଯାଉଛି ଆଜି ବିଭିନn  

ଖବରକାଗଜେର ଜିଲ� ାପାଳ ଏଥିପାଇଁ ଭଗବାନ+ ଲୀଳାକୁ ପ�ଶଂସା କରିଛiି 

 ଶୁଣାଯାଉଥିବା ଖବର अନୁଯାୟୀ, ସ�ବତଃ ୨୦୧୫ ମସିହାର ବ�ହB  ପରିବZ�ନ 

ସମୟେର ପtାମାେନ ଭtାର ଘର େଖାଲି େସଥିେର ଥିବା अଧିକାଂଶ ଧନରତn କୁ ହରଣ 

କରିେନଇଛiି ଏବଂ େସଥିପାଇଁ େସମାନ+ ମଧ�େର ରାତିେର ଗtେଗାଳ େହାଇଥିଲା 

ଏବଂ ତାହା ସକାଳ ପଯ��i ଚାଲିବା ଭିତେର ସମ[ ସ"Zି ଭାଗ ବzା େହାଇଥିଲା ସବୁ 

ବzା ସରିବାପେର େସମାେନ ଦିନ େବେଳ ବ�ହB  ପରିବZ�ନ କରିଥିେଲ अବଶ� ଏହା 

ଶୁଣାକଥା ମାତ� , କି� ଏଥିେର ସତ�ତା ନଥିବ େବାଲି କିଏ କହିବ ରତn  ଭtାରର ସମ[ 

ଦ� ବ�ର ସଚୂୀ ବା ତାଲିକାକୁ େନଇ ଭଲ ଭାବେର ନିରୀ{ଣ କରିେଲ ହU ଜଣାପଡ଼ିବ 

େସଥିେର ଥିବା କଣ ସବୁ ପଦାଥ� ହରିଲୁଟ େହାଇଛି 

୫୫୫୫. . . . ସଦ� ସମାv ଆଇପିଏଲ୍ କି� େକଟେର େବଟିଂ ମାମଲାସଦ� ସମାv ଆଇପିଏଲ୍ କି� େକଟେର େବଟିଂ ମାମଲାସଦ� ସମାv ଆଇପିଏଲ୍ କି� େକଟେର େବଟିଂ ମାମଲାସଦ� ସମାv ଆଇପିଏଲ୍ କି� େକଟେର େବଟିଂ ମାମଲା    

 ଦୀଘ� ଦୁଇମାସ ଧରି କି� େକଟ୍ େପ�ମୀ+ୁ ବା}ି ରଖିଥିଲା ଇtିଆନ୍ ପିପୁଲସ୍ ଲିଗ୍ 

କି� େକଟ୍ ଟୁ$�ାେମz୍ ଏହା ବିଗତ अେନକ ବଷ�ଧରି ଚାଲି ଆସୁଥିବା େବେଳ ଏହାକୁ େନଇ 

େବଟିଂ ବା ଜୁଆ ମଧ� ଦିନକୁ ଦିନ ବୃrି ପାଇବାେର ଲାଗିଛି 
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 ଚଳିତ ଋତୁେର ସଦ� ସମାv ଆପିଏଲ୍ କି� େକଟ୍ ଟୁ$�ାେମz୍ ସମାv ନ େହଉଣୁ 

ଏଥିେର େବଟିଂ େହାଇଥିବା ଏବଂ େଖଳ ମାନ+ୁ ବୁକିମାେନ ନିୟyଣ କରୁଥିବା ଭଳି ଖବର 

ମାନ ଆସିବାକୁ ଲାଗିଛି ଏଥିପାଇଁ ବଲିଉଡ୍ ଚଳ�ିତ�  ଜଗତର ପ�ମୁଖ अଭିେନତା ଓ 

ପ�େଯାଜକ अରବାଜ ଖାନ+ୁ େପାଲିସ ମହକମାେର ଆସି ହାଜର େହାଇ ବୟାନ େଦବାକୁ 

କୁହାଯାଉଥିଲା ଏବଂ େସ ଏଥିେର ସଂପୃd ଥିବା କଥା ମାନିେନଇଥିେଲ 

 ଏହି ଭଳି ବୟାନ ,ାରା କି� େକଟ୍ େପ�ମୀମାେନ ନିରାଶ େହବା ସହ କି� େକଟ୍ େଖଳାଳୀ 

ମାନ+ୁ ସେqହେର େଦଖିବା ଆର� କରିେଲଣି ସଚୂନାେଯାଗ� େଯ କିଛିବଷ� ତେଳ 

େକରଳର ଉଦୀୟମାନ େଖଳାଳୀ ଶ�ୀଷାi+ୁ ଏଥିପାଇଁ ନିଲମି�ତ କରାଯାଇଥିଲା 

୬୬୬୬. . . . େସାସିଆଲ୍ ମିଡ଼ିଆର अଜବ ଦୁନିଆେସାସିଆଲ୍ ମିଡ଼ିଆର अଜବ ଦୁନିଆେସାସିଆଲ୍ ମିଡ଼ିଆର अଜବ ଦୁନିଆେସାସିଆଲ୍ ମିଡ଼ିଆର अଜବ ଦୁନିଆ    

 େସାସିଆଲ୍ ମିଡ଼ିଆ ବା ସାମାଜିକ ବ}ୁତାର ବିଭିନn  େପାଟ�ାଲ, େସ େଫସବୁକ୍ େହଉ 

ବା ହ� ାଟ୍ ସାପ୍ େହଉ, ମଣିଷକୁ ଏେତ ମାତ� ାେର ଛqି େଦଇଛiି େଯ େସ ସବୁକୁ ଛାଡ଼ି 

ମୁହୂେZ� ବି ରହି ପାରୁନାହU କି� ଏହା,ାରା अେନକ ନୂଆ ନୂଆ ଘଟଣାମାନ େଦଖିବାକୁ 

ଓ ଶୁଣିବାକୁ ମିଳୁଛି ଯାହା ଆଗରୁ ସ�ବ େହଉନଥିଲା 

 ବିଗତ ଦିନେର ଜେଣ ବୟj ବ�dି ପ�େଫସର ଶ�ୀ ଶ�ୀବା[ବ ନିଜ ଶଳାର 

ବାହାଘରେର ସୁqର ନୃତ� ପରିେବଷଣ କରୁଥିବା େବେଳ େକହି ବ}ୁ ତାହାକୁ ଭିଡ଼ିଓ କରି 

େସାସିଆଲ୍ େମଡ଼ିଆେର ଛାଡ଼ିବାପେର େସ ରାତାରାତି ଜେଣ ବହୁ ପ�ତିିତ ବ�dି 

େହାଇଯାଇଛiି ପଚାଶରୁ अଧିକ ବଷ� ବୟj ଶ�ୀବା[ବ େପଷାେର ଜେଣ अଧ�ାପକ 

େହାଇଥିବା ସେZ�  ନିଜର ଉ£ୃf ନୃତ�କଳାପାଇଁ ବZ�ମାନ ପ�ସିr େହାଇ ପାରିଛiି େସ 

अେନକ ବଲିଉଡ଼ ତାରକା+ ,ାରା ଉ� ପ�ଶଂସିତ େହାଇଛiି ଏବଂ अେନକ କାଯ��କ�ମେର 
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अଂଶ ଗ�ହଣ କରିବାକୁ ପାଇେଲଣି ମଧ�ପ�େଦଶର ମୁଖ�ମyୀ ତା+ୁ ବ�dିଗତ ଭାବେର 

ପ�ଶଂସା କରିଛiି 

 େସହିପରି ବିଗତ ଦିନେର ଜେଣ ମହିଳା ନିଜର ଏକ େସାସିଆଲ୍ େମଡ଼ିଆ 

ଏକାଉzେର अେନକ େଛାଟ େଛାଟ ଭିଡ଼ିଓ ପଠାଇଥିେଲ ଏବଂ अଧିକାଂଶ ଭିଡ଼ିଓେର େସ 

ଦଶ�କ ମାନ+ୁ ‘ଚାଏ ପି େଲା’ ବା ଚା’ ପିअ� େବାଲି କହୁଥିବାର େଦଖାଯାଇଥିଲା 

ଏଥିେର କିଛି ଆ�ଯ��ଜନକ ନଥିେଲ ସୁrା ଏହା ତା+ୁ अେନକ ପ�ଶଂସା ଆଣିେଦଇଛି 

अବଶ� ତା+ୁ ନିqା କରି अେନକ ଭିଡ଼ିଓ େଲାକମାେନ େପାf କରିଛiି ତଥାପି େସ 

ବିଚଳିତ େହାଇନାହାiି 

 ଏହିପରି अେନକ ଆ�ଯ��ଜନକ କଥା ଆେମ େଦଖିବାକୁ ଆଉ ଶୁଣିବାକୁ ପାଉଛୁ 

୭୭୭୭. . . . ରାf�ପତି େକାବିq୍ େଦେଲନାହU ଇଫତାର୍ ପାଟpରାf�ପତି େକାବିq୍ େଦେଲନାହU ଇଫତାର୍ ପାଟpରାf�ପତି େକାବିq୍ େଦେଲନାହU ଇଫତାର୍ ପାଟpରାf�ପତି େକାବିq୍ େଦେଲନାହU ଇଫତାର୍ ପାଟp    

 ପ�ତି ବଷ� ରମଜାନର ପବିତ�  ମାସେର ରାf�ପତି ଭବନେର ଭବ� ଇଫ୍ ତାର୍ ପାଟpର 

ଆେୟାଜନ କରାଯାଉଥିଲା ଏବଂ ସଂଧ�ାପେର େରାଜା ଭା�ୁଥିବା ମୁସଲମାନ ମାନ+ ସହ 

ରାf�ପତି ସେମତ ସରକାରେର ଥିବା ଶାସକ ଏବଂ ବିେରାଧୀ ଦଳର ସମ[ ସଦସ� 

ଉପcିତ ରହି ଏହାକୁ ପାଳନ କରୁଥିେଲ ଏହି ପ�ଥା अେନକ ଦଶ}ି ଧରି ଚାଲି 

ଆସିଥିଲା 

 ଚଳିତ ବଷ� ରାf�ପତି ଶ�ୀ ରାମନାଥ େକାବିq ଏହାକୁ ପାଳନ୍ କରିନଥିେଲ अବଶ� 

ଶ�ୀ େକାବିq ରାf�ପତି ପଦବୀ ଗ�ହଣ କରିବାପେର ରାf�ପତି ଭବନେର େକୗଣସି ଧାମpକ 

ଉ�ବ ପାଳନ କରାଯିବ ନାହU େବାଲି େଘାଷଣା କରିଥିେଲ ଏବଂ େହାଲି ଦିପାବଳୀ ଭଳି 

ଉ�ବମାନ ପାଳନ େହାଇନଥିଲା ଆୟକରଦାତା+ କfअଜpତ ଧନେର ଏହିପରି ଭବ� 
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ଆେୟାଜନ ମାନ କରାଯିବା ସପ{େର େସ ନୁହiି େବାଲି ମତ େଦଇଥିେଲ 

୮୮୮୮. . . . େକାକାେକାଲା କ"ାନୀର ପ�ତିାତା ଆେମରିକାେର ପଣା ବିକୁଥିେଲେକାକାେକାଲା କ"ାନୀର ପ�ତିାତା ଆେମରିକାେର ପଣା ବିକୁଥିେଲେକାକାେକାଲା କ"ାନୀର ପ�ତିାତା ଆେମରିକାେର ପଣା ବିକୁଥିେଲେକାକାେକାଲା କ"ାନୀର ପ�ତିାତା ଆେମରିକାେର ପଣା ବିକୁଥିେଲ    

 ବିଗତ ଦିନ କଂେଗ�ସର ସଭାପତି ଶ�ୀ ରାହୁଳ ଗା}ୀ ଏକ ସଭାକୁ ସେ\ାଧିତ କରୁଥିବା 

େବେଳ ମiବ� େଦଇ କହିଥିେଲ େଯ େକାକାେକାଲା କ"ାନୀ ଆର� କରିଥିବା ବ�dି 

ଆେମରିକାେର ପଣା (ଶିକxି) ବିକ� ୀ କରୁଥିେଲ ଏହାପେର େସାସିଆଲ୍ ମିଡ଼ିଆେର ଶ�ୀ 

ଗା}ୀ+ୁ ହାସ�େରାଳର ଶୀକାର େହବାକୁ ପଡ଼ିଥିଲା 

 ନିଜକୁ ଭାରତର ପ�ଧାନମyୀ ପଦବୀ ପାଇଁ େଯାଗ� େବାଲି କହୁଥିବା ଶ�ୀ ଗା}ୀ+ 

ଏତାଦୃଶ ମiବ�କୁ अେନକ ନାପସq କରିଛiି 

୯୯୯୯. . . . ଦିଲ� ୀେର ଧୁଳି,ାରା ପ�ଦୁଷଣ ଓ अ}କାରଦିଲ� ୀେର ଧୁଳି,ାରା ପ�ଦୁଷଣ ଓ अ}କାରଦିଲ� ୀେର ଧୁଳି,ାରା ପ�ଦୁଷଣ ଓ अ}କାରଦିଲ� ୀେର ଧୁଳି,ାରା ପ�ଦୁଷଣ ଓ अ}କାର    

 ରାf� ୀୟ ରାଜଧାନୀ େ{ତ� , ଦିଲ� ୀେର ଦିନକୁ ଦିନ ପ�ଦୁଷଣର ମାତ� ା ବୃrି ପାଇବାକୁ 

ଲାଗିଛି अେନକ ସମୟେର ଏହି ପ�ଦୁଷଣର ମାତ� ା ଏେତ ପରିମାଣେର ବୃrି ପାଉଛି େଯ 

ଏଥିପାଇଁ େରଳ ଯାତାୟାତ ଏବଂ ଉଡ଼ାଯାହାଜ ଚଳାଚଳ ବ�ାଘାତ ଘଟୁଛି ତଥାପି 

ସରକାର ଏହି ଦିଗେର େକୗଣସି ତ�ରତା େଦଖାଇବା ଭଳି ମେନ େହଉନାହU ଦିଲ� ୀେର 

ପ�ଦୁଷଣର ମାତ� ା ଏେତ अଧିକ େଯ ବିନା ମାj(ମୁହଁକୁ େଘାଡ଼ାଇ)େର ବାହାରକୁ ବାହାରିବା 

अସ�ବ ଏବଂ ଏହା ,ାରା ଦିନକୁ ଦିନ ଶ�ାସ େରାଗ ବୃrି ପାଉଛି अଧିକାଂଶ ସମୟେର 

ପ�ାତଃକାଳେର ଏବଂ େବେଳ େବେଳ ଦିନ ଦି� ପହର ପଯ��i ବାୟୁମtଳୀୟ ଧୁଳିକଣାର 

ମାତ� ା ଏେତ अଧିକ େହଉଛି େଯ ରା[ାେର େକଇ ମିଟର ଆଗକୁ େଦଖିବା ସ�ବ 

େହଉନାହU ଏହିପରି ପରିcିତିେର େସହି ସବୁ cାନେର ରହୁଥିବା େଲାକମାନ+ 

ସ�ାc�ାବcା କଣ େହଉଥିବା ତାହା ଭାବି େଦଖ� 
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୧୦୧୦୧୦୧୦. . . . ଆର୍ ଆର୍ ଆର୍ ଆର୍ ଏସ୍ ଏସ୍ ଏସ୍ ଏସ୍ ଏସ୍ ଏସ୍ ଏସ୍ ଏସ୍ ର କାଯ��କ�ମେର ପ�ଣବ ମୁଖଜ�ୀର କାଯ��କ�ମେର ପ�ଣବ ମୁଖଜ�ୀର କାଯ��କ�ମେର ପ�ଣବ ମୁଖଜ�ୀର କାଯ��କ�ମେର ପ�ଣବ ମୁଖଜ�ୀ    

 ପବୂ�ତନ ରାf�ପତି ଶ�ୀ ପ�ଣବ ମଖୂାଜ�ୀ ବିଗତ ଦିନେର ନାଗପୁରଠାେର ଆେୟାଜିତ 

ଏକ ସଭାେର େଯାଗ େଦଇଥିେଲ ଏଥିେର କିଛି ନୂତନତ�  ଲାଗୁନଥିବା େବେଳ ଏହି 

କାଯ��କ�ମ ରାf� ୀୟ ସ�ୟଂେସବକ ସଂଘ ,ାରା ଆେୟାଜିତ େହାଇଥିବା ଏବଂ ଏହି 

ସଂଗଠନକୁ କଂେଗ�ସ ସବ�ଦା ବିେରାଧ କରୁଥିବା େବେଳ କଂେଗ�ସର ସଦସ� ଶ�ୀ ମୁଖାଜ�ୀ 

ଏହି ସଂଗଠନର ଏକ ସଭାେର अଂଶ ଗ�ହଣ କରିବା अେନକ ରାଜେନୖତିକ କମ�ୀ+ୁ ପସq 

ଲାଗିନଥିଲା  

 କାଯ��କ�ମେର େଯାଗଦାନ ପବୂ�ରୁ େସ ସଂଗଠନର ପ�ତିାତା ସରସଂଘସ�ାଳକ 

େକଶବ ବଳିରାମ୍ େହଗ୍ େଡୱାର+ ଜନB cାନ ପରିଦଶ�ନେର ଯାଇଥିେଲ ଏବଂ ପରିଦଶ�କ 

ଡାଏରୀେର ତା+ୁ ଭାରତମାତାର ଏକ ସୁସiାନ େବାଲି ଉେଲ� ଖ କରିଥିେଲ 

୧୧୧୧୧୧୧୧. . . . ରମଜାନ ପାଇଁ अ�ବିରତି େଘାଷଣାପେର ଆତ+ବାଦରମଜାନ ପାଇଁ अ�ବିରତି େଘାଷଣାପେର ଆତ+ବାଦରମଜାନ ପାଇଁ अ�ବିରତି େଘାଷଣାପେର ଆତ+ବାଦରମଜାନ ପାଇଁ अ�ବିରତି େଘାଷଣାପେର ଆତ+ବାଦ    

 ପବିତ�  ରମଜାନ ମାସ ପାଇଁ ପ�ତିବଷ� ଭଳି ଚଳିତ ବଷ�ମଧ� କାଶB ୀରେର 

अ�ବିରତିକୁ ପ�ମୁଖତା ଦିଆଯାଇଥିବା େବେଳ ଏହି ମାସେର ନିୟyଣେରଖା ପାର 

କରିବାର अେନକ ସଚୂନା ତଥା ଘଟଣା ସ¢wଖକୁ ଆସିଛି ଦୂଭ�ାଗ�ର ବିଷୟ ଏହି ମାସେର 

ସରକାର+ େକାହଳ ମେନାବୃZିକୁ ଆଧାର କରି अେନକ ଆତ+ବାଦୀ ସଂଗଠନ ନିଜର 

ସଦସ�ମାନ+ୁ କାଶB ୀର ପଠାଇବାକୁ େଚfା ଚଳାଇଛiି  

 अନ�ବଷ� ମାନ+ ଭଳି ଚଳିତ ବଷ� କି� ସୁର{ାବଳ+ୁ ଗୁଳିଚାଳନା କରିବାକୁ ମନା 

କରାଯାଇନାହU ଆତ+ବାଦୀ କାଯ��କଳାପକୁ େଦଖିେଲ ତୁରi କାଯ��ାନୁାନ େନବାକୁ 

ନିେ��ଶ ଦିଆଯାଇଛି ଏବଂ ବିଗତ ଦୁଇ ସvାହେର अେନକ ଆତ+ବାଦୀ+ୁ ସୁର{ାବଳ 
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,ାରା ନିର� କରାଯାଇଛି ଏବଂ ନିହତ େହାଇଛiି 

 ଆଜି ପବିତ�  ରଜ ସଂକ� ାiି ଏହି अବସରେର ମଁୁ ସମ[ ଓଡ଼ିଆ ଭାଇଭଉଣୀକୁ 

ରଜପବ�ର अଭିନqନ ଜଣାଉଛି ବିଗତ ସଂଖ�ାେର ପ�କାଶିତ ଗm�r�ାର ଫଳାଫଳ 

ପ�କାଶିତ େହାଇପାରିନାହU ଏବଂ ଚଳିତ ସଂjରଣ ପାଇଁ अେନକ ଗm ଆସିନଥିବା େହତୁ 

ଏହି ବିଭାଗକୁ ଚଳିତ ମାସେର ନି¥ି� ୟ କରି ଦିଆଯାଇଛି  

 ଆଗାମୀ ସଂjରଣ ମାନ+େର ଆେମ ପୁଣି ଥେର ଏହି ପ�ତିେଯାଗୀତାକୁ ଆେଗଇ 

େନବାର ପ�ୟାସ କରିବା େତେବ େସହି ଭବିଷ�ତ ପବୂ�ରୁ ଚଳିତ ସଂjରଣକୁ ଆସ� 

ଉପେଭାଗ କରିବା, ଆମ ଭାଷା ସାହିତ�ର ଉନn ତି ପରିକେm ସମେ[ ବ�ତୀ େହବା, ଆସ 

ଓଡ଼ିଆେର େଲଖିବା, ପଢ଼ିବା ଓ ପଢ଼ାଇବା 

 

 ଧନ�ବାଦ 

 ଡା େଜ�ାତି ପ�ସାଦ ପ*ନାୟକ 

 ପ�ତିାତା-ସ"ାଦକ, ଆହ� ାନ ଇ-ପତି� କା 
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ଗm ବିଭାଗ 
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ସୁଲଗnା ମହାiି 

ରଜପାଗରଜପାଗରଜପାଗରଜପାଗ    
 ଗାଡି ଗଁା ମୁtେର ପଶିଲା େବଳକୁ ବି ଖରା େମଘ କାହU? ଲୀନା ଆ�ଯ�� େହଲା 
ଆଜି ପରା ରଜ!! ତଥାପି ଏେତ ଖରା? ପୁରା ପା�ବଷ� ପେର ଆଜି ଗଁାକୁ ଆସୁଛି େସ 
ସ�ାମୀ अଫିସ୍ କାମେର ବ�[ ଆସି ପାରିେଲନି ନିଶାନ ଜନB ର ତିନିମାସ ପେର ଲୀନା 
େଯଉଁ ଏଇ ଗଁା ଛାଡିଥିଲା ତାପେର ଆଜି ଆସିଛି ଆଉ େଯାଗକୁ ଆଜି ରଜ ଗଁା ରଜ 
ଆଜି େବାେଧ େସ ଦଶବଷ� ପେର େଦଖିବ ବାହାଘର ପେର ରଜ ସମୟେର େକେବ ଆଉ 
େସ ଆସିପାରିନି ଆେମରିକାେର ରହି େଫସବୁକେର େଦେଖ ସା�+ ରଜ ଫେଟା ସବୁ 
କି� ଆଜି ଗଁା ମୁt େତାଟାେର ଝିअ+ େଦାଳିେଖଳ େଦଖି ଲୀନାର ମନ େସଇ ପୁରୁଣା 
ଦିନକୁ ଚାଲିଗଲା  
 କାଲି ଭଳି ଲାଗୁଛି ରଜ ସଜବାଜ ସା� ସବୁ ସଜ େହଇ ଲୀନାଘେର ପହ�iି 
ନୂଆ ଲୁଗା ମୁtେର ମଲ� ୀ ମାଳ ପାଦେର अଳତା ଏେବ ଆଉ ମୁtେର ଟିପି ଟିପି 
ଦିଆହୁଏନି ବଡ଼ େହେଲଣି ଏମାେନ ସବୁ ନୂଆ ନୂଆ ଏେବ ହାତେର େମେହqି 
ଲେଗଇବା fାଇଲ େହଇଚି ଲୀନା ସମ[+ ଓଠେର ଆଉ ଟିକିଏ ନାଲି େବାଳିଦିଏ ଆଉ 
ଆଖିେର କଳା  
 େବାଉ ଆଣି େଥାଇଦିଏ ଥାଳିଏ ପିଠା ତା’ପେର ବୁଲା ହୁଏ ସାହିରୁ ସାହି ବାଟେର 
ଜଗିଥାiି େରାମିଓ ଦଳସୁqରୀ ଝିअ+ ରା[ାକୁ ଚାହU ବସିଥାiି ସବୁଆଖିେର ଆଖିେର 
େକେତ କଥାବାZ�ାସବୁ ଘେର ହୁଏ ପିଠାପଣାଖାଇପିଇ ଯାଆiି ଝିअଦଳ ଯାଆiି 
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ଆ\େତାଟାକୁଚାେଲ ପୁଣି ଦିପହର ଯାଏଁ େଦାଳିେଖଳ  
 ଆଉ େଦାଳିେଖଳ ଜାଗାେର ଜଗିଥାiି अମର ଭାଇ; ତା+ ସା�ମାନ+ ସା�େର 
ଆଖି ଦୁଇଟା ତା+ର ଖାଲି େଖାଜୁଥାଏ ଲୀନାକୁ ଲୀନା ଏ କଥା ଜାେଣ େହେଲ େସ 
ନିଜ ଖୁମାଣେର ରହିଥାଏ ପୁअମାେନ ଝିअ+ େଦାଳି େଠଲିବାେର ସାହାଯ� କରiି | 
ଲୀନା अମର ଭାଇର ଆଖିେର ଆଖି ମିେଶଇ େକେବ ଚାେହଁନି କି� अମର ଭାଇ ଆଉ 
କାହା େଦାଳି େଠଲିେଦେଲ େସ ମେନ ମେନ ବହୁତ ରାଗିଯାଏ  
 ଗଁାେର େମଳା ବେସ ରାମେଦାଳି ଆେସ ଝିअ ସବୁ ବସିବାକୁ ଯାଆiି ବହୁତ 
ଉ� େସ େଦାଳି ହାତେଗାଡ ପାଏନି ପୁअଗୁଡା ଆଗଭର େହଇ ସାହାଯ� କରିବାକୁ 
ଦଉଡି଼ ଆସiି अମର ଭାଇ େସଇ ବାହାନାେର ଲୀନାର ନରମ ହାତକୁ ଧରି ତାକୁ 
ହସିହସି େଦାଳିେର ବେସଇ ଦିअiି େଦାଳି ରହିେଲ ପୁଣି ଯାଇ ତାକୁ ଓେହ�ଇ ଦିअiି 
ଲୀନା ବି କେଣଇ କି େଦେଖ अମର ଭାଇର ମନେଲାଭା ହସ େହେଲ କିଛି କୁେହନି | 
 ତା’ପରଦିନ अମର ଭାଇର ମଁା ଘର ତା+ ଘରକୁ ଡାକiି ଲୀନାକୁ ଆଉ ତା 
ସା�ମାନ+ୁ ତା+ର ଝିअ ନାହU େସଥିପାଇଁ ଏଇ ଝିअ+ୁ ଭାରି ଭଲପାଆiି େସ 
ଲୀନା ସଜବାଜ େହଇ ଯାଇଥାଏ ଲୀନାକୁ େପାଡପିଠା ମାଂସ ତରକାରୀ ବଢିଆ ଲାେଗ  
 େସଦିନ ମାଉସୀ ବଢିଆ ପିଠା ତରକାରୀ ବାଢ଼ିେଦେଲ ଲୀନା ଆଗ ଆଗ ସବୁ 
ଖାଇେଦଇ ହାତ େଧାଇବାକୁ ଚାଲିଗଲା ହାତ େଧାଇ ସାରିଲା େବଳକୁ େଦଖିଲା ପଛେର 
अମର ଭାଇ ତା’ ହାତକୁ ବେଢଇ େଦେଲ େସ ମିଠା ରଜ ପାନ ବଢ଼ଉ ବଢ଼ଉ କହିେଲ, 
“ଆଜି ବହୁତ ସୁqର ଦିଶୁଛୁ ଲୀନା ପରୀଟିଏ ଭଳି” ଲୀନାକୁ ଲାଜ ଲାଗିଲା େସ ତଳକୁ 
ମୁହଁ କରିେଦଲା କିଛି କହିଲାନି अମର ଭାଇ ଆଉ କିଛି କହିଥାେi େବାେଧ ଆକାଶେର 
ଘଡଘଡି େହଲା ଲୀନା ଚମକି ପଡିଲା କଳାେମଘ େଘାଟି ଆସିଲା ଆକାଶେର 
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େସତିକିେବଳକୁ ଲୀନାର ସା�ମାେନ ଆସିଗେଲ अମର ଭାଇ ତା+ୁ ବି ପାନେଦଇ 
ବାହାରକୁ ଚାଲିଗେଲ ଲୀନା ଭାବିଲା अଧିକା କଣ ଆଉ କହିଥାେi କି େସ?? 
େକଜାଣି!! 
 େସଇ ଖରାଛୁଟି ପେର ଲୀନା ସହରକୁ ଆସିଗଲା ପଢିବାପାଇଁ ଶୁଣିଲା अମର ଭାଇ 
ଚାକିରୀ ପାଇ ଦୁବାଇ ଚାଲିଯାଇଛiି ତା’ପେର ତା+ ସାେ� ଆଉ େଦଖା େହଇନି 
ଏେବ ଶୁଣିଛି ମାଉସୀ+ େଦହ ଖରାପ ପେର अମର ଭାଇ ଗଁାକୁ ଚାଲିଆସି ନିଜର 
ବ�ବସାୟ ଆର� କରିଛiି  
 ଏତିକି ଭାବୁଭାବୁ ଗାଡି ହ$୍� େଦଲା ଲୀନା େଦଖିଲା େସ ନିଜ ଘର ସାମnାେର 
ବଡ଼ଭାଇ ଆଗ ସିଟରୁ ତାକୁ ଡାକୁଛiି ନିଶାନ ବି ନିଦରୁ ଉଠିପଡ଼ିଲାଣି ଲୀନା ଗାଡିରୁ 
ଓେହ�ଇ ଘର ଭିତରକୁ ପଶୁଛି ଘର ଭିତରୁ େଗାଟିଏ ଚିହn ାମୁହଁ ବାହାରି ଆସିଲା ସା�େର 
ସଜବାଜ େହଇ ସୁqର ଝିअଟିଏ େଲାକଟି ମୁtରୁ ଚୁଟି ଟିକିଏ ଝଡି ଯାଇଛି କି� ହସଟି 
େସଇ ମନେଲାଭା ଲୀନା ହାତେଟକି ନମjାର କଲା अମର ଭାଇ+ୁ ହସିେଦଇ ମୁt 
ହେଲଇେଲ େସ ଲୀନା ପୁअକୁ କହିଲା ନମjାର କରିବାକୁ ତା’ପେର ପୁअ अମର 
ଭାଇର ଝିअ ସାେ� େହtେଶକ୍ କଲା  
 ବଡ଼ ଭାଇ କହିେଲ, “ଆେର अମର ଲୀନା ଆସିଲା ଆଉ ତୁ ଚାଲିଯାଉଚୁ େଯ?” 
अମର ଭାଇ କହିେଲ, “ମଉସା+ୁ େଦଖିବାକୁ ଆସଥିଲି ଆସିବି ପେର ଲୀନା ସାେ� ତ 
େଦଖାେହଲା ଝିअ େତାଟାକୁ ଯିବ େଦାଳିେଖଳି ଯାଉଛି ଛାଡିବାକୁ ପୁଣି େମଘ ବି 
ଆସିଲାଣି” ତା+ କଥା ଶୁଣି ଲୀନା ଆକାଶକୁ ଚାହUଲା ତା’ ଛାତି ଧଡଧଡ େହଲା କି? 
ମନ ପୁଣି ପଛକୁ େଫରିଗଲା କି?? େକଜାଣି!! 
 अମର ଭାଇ ନିଜ ଝିअକୁ େନଇ ଚାଲିଗେଲ ବଡ଼ଭାଇ ତା’ ବ�ାଗ େନଇ ଭିତରକୁ 
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ଗେଲ ଲୀନା ତା’ ପୁअ ହାତକୁ ଟାଣିଲା ପୁअ अମର ଭାଇ ଯିବା ରା[ାକୁ ଚାହUଥାଏ 
ଲୀନା ପଚାରିଲା, “ଆେର କଣ େଦଖୁଛୁ?” ଲୀନାକୁ ଚାହU ନିଶାନ କହିଲା, “ମାମା, ସି ଇଜ୍ 
େସା ପ�ୀଟି ସି ଲୁ� ଲାଇକ୍ ଏନ ଏେxଲ” ଲୀନା ତା ପା�ବଷ�ର ପୁअ କଥା ଶୁଣି କଣ 
କହିବ ଜାଣିପାରିଲାନି େସ ଟିକିଏ ହସିେଦଇ ଘର ଭିତରକୁ ପାଦ ବେଢ଼ଇଲା ବାହାେର 
ବହୁତ ଦିନ ପେର ଆଜି ପୁଣି ଥେର ରଜ ପାଗ ଆସି ଯାଇଥିଲା  
 ଲୀନା ପୁअକୁ େନଇ ଘର ଭିତରକୁ ଗଲା େବାଉ େସେତେବଳକୁ ବାହାରକୁ 
ଆସୁଥାଏ ଲୀନା ଆସିଲାଣି କି ନାହU େଦଖିବାକୁ ବାପା ବିଛଣାେର अଧଶୁଆ अବcାେର 
ବସିଥାiି ଭାଉଜ େରାେଷଇଘେର ବ�[ ତାକୁ େଦଖି ସବୁ ଖୁସି େହେଲ ନିଶାନକୁ 
େକାଳକୁ େନେଲ  
 ବାପା େବାଉ+ୁ ଦୁଇବଷ� ତେଳ େସ ଆେମରିକା ଡେକଇଥିଲା ତା’ପେର କି� ଖାଲି 
ଭିଡ଼ିଓ କଲ େଭଟ େହଇପାରିନି କି� କାହାରିକୁ ନ େଭଟି ବି ନିଶାନ ସମ[+ ସାେ� 
ମିଶି ଯାଉଥିଲା ପୁରା ତା’ ବାପା ଭଳି ଭାଉଜ ଆରିଶା କାକରା େପାଡପିଠା 
ବେନଇଥାiି ବହୁତ ଆଦରେର େସ ଆଉ େବାଉ ଲୀନାକୁ ଆଉ ନିଶାନକୁ ପିଠା 
ଖୁଏଇେଲ ଏେତଦିନ ପେର ଭାଉଜ+ ହାତ ତିଆରି ପିଠା ଖାଇଲା ଲୀନା ତା' ଝିଆରୀ 
ସାନୁ େତର ବଷ�ର େସ अପା अପା େବାଲି ଲୀନାର ପିଛା ଛାଡୁନଥାଏ ଲୀନା ଭାବୁଥିଲା 
େକେତ େସnହ ଆଉ େପ�ମକୁ ପଛେର ଛାଡି ଦୁନିଆ ବୁଲୁଛି େସ ମନଟା ଭାରି 
େହଇଯାଉଥିଲା ତା'ର  
 ଝିଆରୀ ସାନୁ ପାଇଁ ତା’ ରୁମେର ରଜ ବିଛଣା ପାରିଥାiି ଭାଉଜ େସଇଠି ରଜେର 
ସାନୁ ଆଉ ତା’ ସା�ମାେନ ମଉଜ କରiି େସଇଟା ଏକଦା ଲୀନାର ରୁମ ଥିଲା अତୀତ 
ଖାଲି ଆଖି ଆଗେର ଖାଲି ନାଚି ଯାଉଥିଲା ଲୀନାର ପିଠା ଖାଇସାରି େସ ଭାଉଜ+ 
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ସାେ� ଛାତ ଉପରକୁ ଗଲା ଛାତରୁ େଦଖିଲା ଏେବ ବି ପୁअମାେନ ଡୁଡୁ ବାଗୁଡି 
େଖଳୁଛiି ଝିअମାେନ େବାହୁେଚାରି ଗୀତ ଭାସି ଆସୁଛି 
 “ବନେ[ ଡାକିଲା ଗଜ,  
 ବରଷେକ ଥେର ଆସିଛି ରଜ,  
 ଆସିଛି ରଜ େଲା େଘନି ନୂଆ ସଜବାଜ  
 ରଜେଦାଳି କଟମଟ,  
 େମା ଭାଇ ମୁtେର ସୁନା ମୁକୁଟ,  
 ସୁନା ମୁକୁଟ େଲା ଦିଶୁଥାଏ ଝଟଝଟ”  
 ଲୀନା ଭାବୁଥିଲା ଦୁନିଆ େଯେତ ଆଗକୁ ଯାଉନା କାହUକି ଏଇ ରଜ ଆଉ ମଉଜ 
ଏେବ ବି ଚାଲିଛି!! ଓଡ଼ିଆ ଗଁାେର ଏେବ ବି ଓଡ଼ିଶାର ସଂjୃତିଟି ବ�ିକି ରହିଛି!! ଏଇ 
ଗଁାର ଝିअ େସ ଏଇ ପାଣି ପବନେର ବଢିଥିଲା େସ ଆଉ ଏେତ ବଷ� ପେର ବି ଏଇ ଗଁା 
ଏେବ ବି ବ�ିଛି ଏତିକି ଭାବିେଦଲା {ଣି ଲୀନାର ମନ ଏକ अଜଣା ପୁଲକେର 
ଭରିଗଲା  
 େଶଷ ରଜଦିନ େବାଉ କହିଲା अମର ଭାଇ+ ମା’ ତା+ ଘର ସମ[+ୁ ଖାଇବାକୁ 
ଡାକିଛiି ସ}�ାେବେଳ ଲୀନା ମନ ଦୁକୁଦୁକୁ ଯିବ କି ନ ଯିବ େସ!! ଏେତଦିନ ଧରି 
ତା+ ଘରକୁ ଯାଇନି ଆଉ େଯେବ ବି ଯାଇଛି ମାଉସୀ ମଉସା ଏକୁଟିଆ େହେଲ 
ଏେବ? ଏେବ अମର ଭାଇ େସଠି!! କି� େବାଉକୁ କଣ କହି ମନା କରିବ େସ? ଆଉ 
କାହUକି ବା େସ ମନା କରିବ? କଣ ବା େସମିତି ଥିଲା ତା+ ଭିତେର? କି� କାହUକି 
େକଜାଣି अମର ଭାଇର ସୁଖୀ ସଂସାର େଦଖି େସ ନିେଜ େକେତ େଯ ସୁଖୀ େହବ େସଇଟା 
େନଇ ଲୀନାର ନିଜ ଉପେର ବିଶ�ାସ ନଥିଲା  
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 େସ ଯାହା ହଉ ସ}�ାେର ଭାଉଜ ସାନୁ େସ ଆଉ ନିଶାନ अମର ଭାଇ ଘରକୁ 
ଗେଲ ଭାଇ କାମେର ବାହାରକୁ ଯାଇଥାiି େବାଉ ବାପା+ ପାେଖ ଘେର ରହିଲା 
अମର ଭାଇ ଘେର ନଥିେଲ ସ}�ାେବଳକୁ ତା+ ଝିअ ବି ସା�ମାନ+ ସାେ� ବାହାେର 
ଥିଲା ତାକୁ ନିଶାନ େଖାଜୁଥାଏ ତା+ ଘେର ପହଂଚିଲା {ଣି ଘେର ମଉସା ମାଉସୀ 
ଆଉ ମାନି ଭାଉଜ  
 ମାନି ଭାଉଜ ସା{ାତ ଲ{B ୀ ଠାକୁରାଣୀ l ଲୀନା ଚାହUଲା ତା+ୁ ଝିअ ତା’େହେଲ 
ୟା+ରି ପ�ତିଛବି?? ମାନି ଭାଉଜ େଗାଟିଏ ମିନିଟେର ପରକୁ ଆପଣା କରି ପାରୁଥିବା 
ମଣିଷ ସାେ� ସାେ� ତାକୁ ବି ନିଜର କରିେନେଲ ତା’ ଓଠ ଧରି କହିେଲ, “ବହୁତ 
ଶୁଣିଚି ତୁମ କଥା l େଭଟିବାକୁ ବହୁତ ଇkା ଥିଲା” ଲୀନା ଭାବିଲା, କିଏ କେହ ତା’ 
କଥା?? ମାଉସୀ? ନା अମର ଭାଇ?? କି� କାହUକି?” ମାନି ଭାଉଜ ତାକୁ ପାଖେର 
ବେସଇ ଗପିେଲ ବଢ଼ିଆ ବାଡି ଆ\, ପଣସ ଆଉ ଲିଚୁ େଦେଲ ତା+ ହାତ ତିଆରି 
{ୀରି ଖୁଏଇେଲ ଲୀନା ତା+ୁ େଦଖୁଥାଏଁ େଦଖୁଥାଏ ନା ତଉଲୁଥାଏ େସ? ନା' ଖୁସି 
େହଉଥାଏ अମର ଭାଇ ତା+ ଜୀବନେର ସୁଖୀ େହଇଛiି େବାଲି? େକଜାଣି!! ଲୀନା 
ନିେଜ ବି ଜାଣି ପାରୁ ନଥିଲା 
 କିଛି ସମୟପେର अମର ଭାଇ ଝିअ େରାମାକୁ େନଇ ଘରକୁ ଆସିେଲ ନିଶାନ ଆଉ 
େରାମା େଖଳେର ମଜିଗେଲ अମର ଭାଇ ଲୀନା ପାଖେର ବସିେଲ ତା' ଭଲମq 
ପଚାରିେଲ ତା' ସ�ାମୀ+ ବିଷୟେର ପଚାରିେଲ ତା+ୁ େନଇ ପୁଣି ଗଁାକୁ ଆସିବାକୁ 
କହିେଲ ଲୀନା ତା+ୁ ତା+ ବ�ବସାୟ ବିଷୟେର ପଚାରିଲା ତା+ୁ ଡ଼ାକିଲା 
ଆେମରିକାକୁ ଭାଉଜ+ୁ ଧରି ବୁଲି ଆସିବାକୁ େସ ହଁ ମାରିେଲ େତେବ ତା+ୁ କାଇଁ 
ଡ଼ାକିଲା ଲୀନା? କଣ ଲୀନା ବି ତା+ୁ ନିଜ ସୁଖୀ ସଂସାର େଦେଖଇବାକୁ ଚାହୁଁଥିଲା?? 
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େକଜାଣି!! 
 ଆଠଟା େବଳକୁ ସମେ[ ଖାଇବାକୁ ବସିେଲ ଚକୁଳି ପିଠା, ଘାz, ମାଂସ େଝାଳ, 
ଆଉ େଛନା ଗଜାର େଯାଉ ମଜ!! ଲୀନା ତzିଯାଏଁ ଖାଇ ପେକଇଲା େସଦିନ େକେବ 
ପିଠା ଖାଉନଥିବା ନିଶାନ ବି େପ�ଟ ସଫା କରିେଦଲା ଖାଇସାରି ଉଠିେଲ ସବୁ ନିଶାନ 
ଆଉ େରାମା ପୁଣି େଖଳେର ମାତି ଯାଇଥାiି ମାନି ଭାଉଜ େଫର୍ ଦୁଇଟି ରସେଗାଲା 
ଆଣି ଧେରଇେଲ ନାହU ନାହU କରୁ କରୁ ମୁହଁେର ପୁେରଇ େଦେଲ ରସେଗାଲାଟିଏ 
ଲୀନା ଖାଇଲା  
 ଆର ରସେଗାଲାଟି ଖାଉଖାଉ ଲୀନାର ଶାଢୀେର ପଡିଗଲା ରସ ସାେ� ସାେ� ନ 
େଧାଇେଲ ଦାଗ ଯିବନି େସ େଧାଇବା ପାଇଁ ଉଠିଗଲା କିେଚନ ପାଖ ସି+େର ପାଣିେର 
େପାଛିଲା ଶାଢ଼ୀର ଦାଗଟା େସଠୁ ବୁଲିପଡ଼ିଲା େବଳକୁ अମର ଭାଇ ହାତେର େସଇ 
ରଜର େକାଟିକମକରା ଲବ�ମରା ଖିଲିପାନ େସଥିେର ଗୁଆ ଖଇର, ମିଠା ମସଲା, 
ଗୁଜୁରାତି, ନଡ଼ିଆପାତି ମୁହଁେର େସଇ ହସ ଲୀନା ହାତକୁ େସ ପାନଟି ବେଢଇେଦେଲ 
ଲୀନା କିଛ ଜାଣି ପାରୁନଥିଲା ଏଇଟା ଆଜିର କଥା ନା ପqର ବଷ� ତଳ କଥା?? 
 ଲୀନାର ଗଉଁ, ଲୀନାର ଆତB ଗବ� ଆଜି ତା' ଉପେର ହସୁଥାଏ କି� ଆଜି େସ 
ଛାଡ଼ିବନି ମନେର ବହୁତ ସାହସ ବା}ି ପଚାରିଲା, “अମର ଭାଇ, େସଦିନ ପାନ େଦଇ 
ତୁେମ ମେତ କଣ କହିବାକୁ ଚାହୁଁଥିଲ?” ତା’ କଥା ଶୁଣି अମର ଭାଇ ଟିକିଏ ଥମ େହଇକି 
ଠିଆେହେଲ ଖୁମାଣିଆ ଆଉ ମଉନାମୁହU ଏଇ ଲୀନାଠୁ େସ େବାେଧ ଏମିତି ପ�ଶnଟିଏ ଆଶା 
କରିନଥିେଲ l 
 େତେବ अମର ଭାଇ କିଛି କହିବା ପବୂ�ରୁ େସପଟୁ ନିଶାନ ଦଉଡି଼ ଆସିଲା ଆଉ 
କହିଲା, “ମାମା, ଆେମ େରାମାକୁ ଆମ ସା�େର ଆମ ଘରକୁ େନଇଯିବା ନାଓ ସି ଇଜ୍ 
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ମାଇ େବf େଫ� t ଆଇ ଲଭ ହର େସ ଆମ ଘେର ରହିବ େସ ମାମା ହବ ଆଉ ମଁୁ 
ପାପା” ଲୀନା ତା' କଥା ଶୁଣି अପ�ତିଭ େହଇଗଲା l ପିଲାଟା ଏମିତି କଣ अଭଦ� + ଭଳି 
କହୁଛି?? ରାଗେର େସ ନିଶାନର କାନ େମାଡ଼ିବାକୁ ଯାଉଛି अମର ଭାଇ ନିଶାନକୁ ନିଜ 
ଆଡକୁ ଟାଣିେନେଲ ତା'ପେର କହିେଲ, “ରାଗୁଛୁ କାହUକି ଲୀନା? ପିଲାେବେଳ ହU 
େବାଧହୁଏ ମଣିଷ ନିଜ ମନକଥା ଏେତ ମନେଖାଲି କହିପାେର ବଡ େହଲା ପେର ଖାଲି 
ଡର, ଖୁମାଣ ଆଉ अ+କଷା ନୁେହଁ କି??” ତାପେର େସ ନିଶାନକୁ େଦଖି କହିେଲ, “ତୁ 
ଯା ନିଶାନ” 
 ନିଶାନ ଦଉଡି଼ କି ଭିତରକୁ ପେଳଇଲା ବାହାେର ବଷ�ା ଆର� େହଇଯାଇଥିଲା 
ବଷ�ା ବିନା କି ରଜ େଯ?? ଲୀନା अମର ଭାଇ+ ମୁହଁକୁ ଚାହUଲା l अମର ଭାଇ ବି ତାକୁ 
ଚାହUଥିେଲ େସ ନିଶାନର ପ{ େନଉଥିେଲ ନା ତା' ପ�ଶnର ଉZର େଦଉଥିେଲ େସଇଟା 
ଜାଣିବାକୁ ତାକୁ େବଶି ସମୟ ଲାଗିନଥିଲା ଲୀନାକୁ ବଷ�ାର େବଗ େସେତେବଳକୁ 
ବଢ଼ିବାେର ଲାଗିଥିଲା ହଉ ବଢ଼ୁ ବଷ�ା ସରିଗେଲ ରଜ ବି ସରିଯିବ େଯ!! ଆଉ ରଜ 
ସରିଗେଲ ତା' ସା�କୁ ସରିଯିବ ସB ତିର ଏଇ ସୁqର ମନେଲାଭା ଚଳ�ିତ� !!! ଲୀନା େସଇ 
ରଜପାଗ ଭିତେର ନିଜକୁ ନିେଜ ହେଜଇ େଦଇଥିଲା 
 

ସହକାରୀ अଧ�ାପିକା,  
अମୃତା ବିଶ�ବିଦ�ାଳୟ, େକାଏ\ାଟୁର 

ତାମିଲନାଡ଼ୁ, ଭାରତ 
ଭ� ାମ�ଭାଷ : ୦୭୭୪୯୯୯୫୩୬୬ 

ଇେମଲ୍ : sulagna2008@gmail.com 
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अେଶାକ ବିଶ�ାଳ 

ସୁେନଲୀ ସିଂହ ସୁେନଲୀ ସିଂହ ସୁେନଲୀ ସିଂହ ସୁେନଲୀ ସିଂହ ((((ଜୁନ୍ଜୁନ୍ଜୁନ୍ଜୁନ୍----୧୮୧୮୧୮୧୮))))    
ଜ�ଲେର अେନକ ଜୀବ 

 ଏ ଭିତେର କିଛି ଦିନ ବିତି ଯାଇଛିଦୁଇ ସିଂହ ଛୁଆ ଏକାକୀ अେନକ ପଶୁ ପ{ୀ 

େଦଖିେଲଣିମା ଥିଲାେବେଳ େସମାେନ ମା ସହ େଖଳିବାକୁ ଲାଗiିେଖଳଟା େସମିତି 

କିଛି ନୁେହଁମା ଉପେର ଚଢି ଯାଆiି, ମା ଲା�ୁଡ ଟାଣiିନିଜ ଭିତେର କିଛି େଦୗଡା 

େଦୗଡି ହୁअiିମା ଚାଲିଗଲା ପେର େସମାନ+ ପାଖେର କିଛି କରିବାକୁ 

ନଥାଏସବୁେବେଳ େଶାଇ ହୁଏ ନାହUେଚଇଁ ରହିବା ସମୟେର େସମାେନ ମା’ର ଆକଟ 

େଯାଗୁ େବଶି ବୁଲiି ନାହUକି� ଛପି ଛପି ବହୁତ ଜିନିଷ ଲ{� କରiିେସମାନ+ ଆଖ 

ପାଖେର अେନକ ଘଟଣା ଘଟି ଯାଉଥାଏବହୁତ ପଶୁ ପ{ୀ େସମାନ+ୁ େଦଖି ଡରiି 

ନାହUଏ ଦୁେହଁ ତ ଏକଦମ ଛୁଆଆକାର ନଥିେଲ କଣ ପାଇଁ ଆଉ ଜେଣ ଡରିବ? 

 ଦିେନ ମା’ अପରାହn େର ଶିକାର ପାଇଁ ଚାଲି ଯାଇଥିଲାଆଜିକାଲି େସମାନ+ୁ ବହୁତ 

େଭାକ ଲାଗୁଛିମା’କୁ େପଟ ପୁରାଇବା ପାଇଁ अଧିକ ଖାଇବା ଦରକାରଏଣୁ ବାଧ� େହାଇ 

ମା େସମାନ+ୁ ଛାଡି ଶିକାର ପାଇଁ ଚାଲି ଯାଉଥିଲାଜ�ଲ ଭିତରଟା ଛାଇ ଛାଇଆ 

अ}ାରଛାଇ ଟିେକ କମିେଲ ଜ�ଲ ଜଲଦି अ}ାର େହାଇଆେସେସମାେନ ଟିେକ 

ବାହାରିେଲେସମାନ+ର ଆଖି ସବୁ ଆଡକୁ େଦଖୁଥିଲାନୂଆ ଜିନିଷ େଦଖିବାକୁ 

େସମାେନ ସବୁେବେଳ ତ�ର ଥିେଲ 

 ହଠାତ୍ ଠକ୍ ଠକ୍ ଶ® ଆସିଲାକିଏ ଖୁବ େଜାରେର ଡାଳକୁ ବାଡଉଛିଏମିତିଆ 
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ଶ® ଶୁଣି େସମାନ+ର ନିଦ ଏକଦମ ଛାଡିଗଲାେସମାେନ ଗଳି କରି अନାଇେଲକିଛି 

ଦୂରେର ଏକ ଢିପ ଉପେର ବଡ ଗଛଟିଏ ଥିଲାତା’ର କିଛି ଶାଖା ମରି ଯାଇଥିଲାବକଳ 

ପ�ାୟ ଛାଡି ଯାଇଥିଲାେସମିତିଆ ଗଛେର େଗାଟିଏ ପ{ୀ ସିଧା େହାଇ ଉପରକୁ 

ବଢିଯାଇଥିବା ଗtିେର ଟାଣୁଆ ନଖକୁ ଲଗାଇ େଦଇ ବସିଥିଲାଲାଲ, କଳା ର�ୀନ ଏକ 

େଛାଟ ପ{ୀସାଧାରଣ ପାରା ବା କେପାତ ଆକାରର େହବପ{ୀଟି ମାଟିେର ଚାଲିଲା 

ଭଳି ସିଧା ଗଛ ଉପରକୁ ଚଢି ଯାଉଥିଲା ମଝିେର ମଝିେର ଶୁଖିଲା ଗଛ ଗtିକୁ େଜାରେର 

ଖୁବ େଜାରେର ଥଂଟେର ବାଡାଉଥିଲା େଯମିତିକି କିଏ ହାତୁଡିେର ଏକ କାଠକୁ 

ବାଡଉଛିେସମିତିଆ େଜାରେର ବାେଡଇବା ଦ�ାରା ଠକ ଠକ ଶ® ଆସୁଥିଲାପୁଣି କିଛି 

ସମୟ ପେର ଖୁବ େଜାରେର ଏପଟ େସପଟ େହାଇ ଗଛ ଚଢୁଥିଲାକାଠହଣା ଚେଢଇଟି 

ଏମିତି ଶୁଖିଲା ଡାଳରୁ େପାକ େଜାକ େଖାଜୁଥିଲାଶୁଖିଲା ଡାଳ ଆଉ ବକଳ ତେଳ ସ�ାଦିf 

େପାକ ବା ଲାଭ�ା ମାେନ ଲୁଚିକରି ଥାଆiି  

ଛୁଆ ଦୁେହଁ ଏପଟ େସପଟ अନାଇେଲଲୟେର ଏକ ବଡ ଗଛକୁ େଦଖୁଥିେଲअm 

ଶୁଖିଲା ଗଛକି� ଉପର ପତ� ସବୁ ସବୁଜ ଥିଲାେସଦିନ େସମାେନ ଏକ ଆ�ଯ�� ଜନକ 

ପ{ୀ େଦଖିେଲେସ ପ{ୀଟି କିଛି ଭିନn  ଥିଲାେସ ପ{ୀଟା ଗଛ ଭିତରୁ ବାହାରି 

ଆସିଲାଗଛ ଗtିେର ଏକ େକାରଡ ଥିଲା ଆଉ େସ ଭିତେର େପଚା ରହୁଥିଲା 

େସହି ପ{ୀଟାକୁ େଦଖିେଲ ଡର ଲାଗୁଥଲାପ{ୀଟାର େବକ ନାହUଏମାନ+ର ମୁtେର 

କିଛି ଆ�ଯ��ଜନକ କାରିଗରୀ अଛିେପଚା ଗୁଡିକ ଖୁବ୍ ସହଜେର ମୁt ବୁଲାଇ 

ଦିअiିଏମାନ+ର େବକ अଛି କି ନାହU ପ�ାୟ ଜଣାପେଡନିେଯମିତି ଲାେଗ େବକ 

ପାଖେର କିଛି େଗାଟାଏ ଚକ अଛି ଆଉ ଖୁବ୍ ସହଜେର अଖ ଚାରିପାଖେର 
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ବୁଲିଯାଉଛିअନ� ପ{ୀ ମାନ+ର େବକ ତ ସାମାନ� ଲମି� ଥାଏ କି� େପଚାମାନ+ର 

େବକଟା େମାେଟ ଲମି� ନ ଥାଏେଯଉଁଠି ମୁt ସରିଯାଏ ଠିକ୍ େସଇଠୁ ଶରୀର ଆର� 

େହାଇଯାଏେତଣୁ େପଚାମାେନ କିଛି अସ�ାଭାବିକ ଲାଗiିମୁtଟା ଏକଦମ୍ େଗାଲ େହଲା 

େବାଲି ମାନି ନିଆଯାଇପାେରଏ େଗାଲ୍ ମୁtେର େଯାେଡ େଗାଲ୍ କଳାଆଖି ସବୁଆଡକୁ 

अନାଇ ରହିଥାଏେପଚା ମାନ+ର ଆଖିଗୁଡିକ ଖୁବ୍ ବଡ ଆଉ କଳାଚାରିପେଟ େଗାଲ 

ହଳଦିଆ ବୃZତା ଚାରିପେଟ ପାଉଁଶିଆ କଳା ବୃତଏମିତି ଦୁଇ ପାଖେର अେନକ ବୃତ 

ମଝିରୁ େଗାେଟ ତୀ¯ ଥଂଟ ବାହାରି ଆେସ  

େସଦିନ େସ Wood Owl ବା କାଠ େପଚାଟି ଗଛ େକାରଡରୁ ବାହାରି ଆସି  ଚୁପ ଚାପ 

ବସି ରହିଥିଲାତାର ପ±ାର ନଖସବୁ ଗଛକୁ ଖୁବ୍ େଜାରେର ଧରିଥିଲାେଯମିତି 

ଲାଗୁଥିଲା ତାର ନଖଗୁଡିକ ଡାଳ େଦହେର ଫୁଟି ଯାଇଛିଶରୀରେର କଳା, ଧଳା ର�ର 

ପରତାର େଡଣାର ପରସବୁ କାଠ ଭଳି ଲାଗୁଥିଲାଯଦି  ଖtିଏ େଡଣାକୁ କାଟି ବାହାର 

କରିଦିଆଯାଏ େତେବ ଲାଗିବ େଯମିତି ଏକ ଶୁଖିଲା କାଠ ଫାଳତା’ର ଶରୀରଟି େଗାଟାଏ 

ବଡ ଗଛର ଶୁଖିଲା ବକଳ ଭଳି ଲାଗୁଥିଲାକାଠ େପଚାଟି ଡାଳକୁ ଖୁବ୍ େଜାରେର ଧରି 

ଏପଟ େସପଟ ମୁt ବୁଲାଉଥିଲାେସଇଠି ବସି ରହି ଶିକାରର ଲ{� କରି ଚାଲିଥିଲା 

ଏ ପେଟ ଦୁଇ ଭାଇ ଏମତିଆ ପ{ୀକୁ େଦଖି ଆ�ଯ�� େହାଇଗେଲअେନକ ସମୟ ପେର 

େପଚାଟି େସ ଯାଗାରୁ େଡଣା ହଲାଇ ଉଡିଗଲାଖୁବ ବଡ େଡଣାକି� ଉଡିଲା େବେଳ 

କିଛି ଶ® େହଲାନିଏମାେନ ଉଡିଲା େବେଳ ଶ® କରiିନି  

େପଚାକୁ େଦଖିବା େସମାନ+ ପାଇଁ ଏକ अନୁଭୂତି ଥିଲାଏମାେନ ଶ® େମାେଟ କରୁ 

ନଥିେଲ 
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ଏମିତି अେନକ ପଶୁ ଆଉ ପ{ୀ େସମାନ+ େଦୖନqିନ ଜୀବନେର ଆସୁଥିେଲ 

ଜୟ ଆଉ ବିଜୟ ଏକ ଭୂମି କkପ େଦଖିେଲ  

େସ କkପଟା େଛାଟ ପଥର ଭଳି ଲାଗୁଥିଲା େଦଖିେଲ ପଥରଠୁ କିଛି अଲଗା ଲାଗୁ 

ନଥିଲାଉପରଟା ଟାଣୁଆ ପଥୁରିଆ େଖାଲପା ଆଉ ତେଳ ମଧ� ଏକ ଟାଣୁଆ 

େଖାଳପାତା ଭିତେର ଏକ ନରମ ଜୀବ ସାଂଜୁର ଆବରଣ ଭିତେର ରହିଥିଲାକkପଟି  

ନିଜର େଛାଟ ମୁt ବାହାର କରି ତଳୁ ପତ�  ଖାଉଥିଲାତା’ର େଛାଟ ମୁହଁ େଖାଲିଯାଉଥିଲା 

अଉ କରତ ଭଳିଆ ଦାi ସହଜେର ପତ� କୁ ଛିଡାଇ େଦଉଥିଲାକିଛି କିଛି କkପ ନିଜ 

ଆହାରେର ପତ�  ଇତ�ାଦି ରଖiି 

ବିଜୟ କkପକୁ ଧରି ବସିଗଲା କkପଟି ମୁtକୁ ତଳକୁ କରି େଖାଳପା ଭିତେର ଲୁଚାଇ 

େଦଲାେଛାଟ େଗାଡ ଗୁଡିକ େଖାଳପା ଭିତେର ଲୁଚି ଯାଇଥିଲାବZ�ମାନ କkପଟି ଏକ 

େଗାଲ ପଥର ଭଳି ଲାଗୁଥିଲାବିଜୟ େସହି ପଥରକୁ କାମୁଡିବାେର ଲାଗିଗଲା 

ଆଉ ଦିେନ ମା ଜଲଦି େଫରି ଆସିଲା ଆଉ ଧିର ସ�ରେର ଡାକିଲାଛୁଆ ଦୁେହଁ ବାହାରି 

ଆସି ମା େଦହେର ଘଷି େହେଲମା େସnହେର େସମାନ+ୁ ଚାଟିଲାअପରାହn  

ସମୟେସମାେନ ମାର ଦୁଧ େପଟ ଭରି ପିଇ େନଇଥିେଲ 

େସମାନ+ର େଶାଇବା ଯାଗାରୁ େକେତ ଫୂଟ ଦୂରେର କିଛି ଶୁଖିଲା ପତ�  ପଡିଥିଲାେସଠୁ 

କିଛି ଖସ ଖସ୍ ଶ® ଆସିଲାଛୁଆ ଦୁେହଁ କାନ େଡରି अେନଇେଲଏମିତିଆ କି ପତଳା 

ଜୀବ େଜାରେର ବ+ା ଟ+ା େହାଇ ଚାଲି ଯାଉଥିଲାଏକ ଡାଳ େକମିତି ମନକୁ ମନ 

ଆଗକୁ ଚାଲି ଯାଉଛି  

ଏଇଟା କି ଜ�?େଗାଡ ନଥାଇ େକମିତି ବ+ା ଟ+ା େହାଇଯିବ ମାେନ ଆଗକୁ ଚାଲିଯାଇ 
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ପାରiି? 

ସିଂହ ଛୁଆ ମାେନ ଆ�ଯ�� େହାଇଗେଲ  

ଜୟ େପେଟଇ େପେଟଇ ଯିବାକୁ ଆର� କଲାଶିକାର କଲା ପବୂ�ରୁ େପେଟଇ େପେଟଇ 

ଯିବା ସିଂହର अଭ�ାସଆଖି ଶିକାର ଉପେର ଲାଗିଥିବ ଆଉ ସିଂହ େପେଟଇ େପେଟଇ 

ଶିକାର ପଛେର ଯାଉଥିବ 

ସିହ ଛୁଆ ମାେନ ପ�ଥମ ଥର ପାଇଁ ଏକ ସାପ େଦଖିେଲ ବଡ ଲ\ା ସାପଟିଏ େସମାନ+ 

ପାଖେର ଖୁବ େଜାରେର ଚାଲି ଗଲା ମା ସାପ େଦଖି କିଛି କଲା ନାହU  

ଜୟ ସାପର अେନକ ପାଖେର ଥିଲା େସ ତାର ଆଗ ଥାବା ସାପର ଲାଂଜେର ମାରି େଦଲା 

ମା େକେବ ଶିକାରକୁ ମୁt ପଟୁ ଆକ�ମଣ କେର ନାହU ଛପ ଛପି େବକ କି\ା ପଛ ଆଡୁ 

ଆକ�ମଣ କେର େସମିତି ଜୟ ଆକ�ମଣ କରିବାକୁ େଚfା କଲା ତାର ଆଗ େଗାଡ ସାପ 

ଲା�ୁଡକୁ ହାଲକା ଛୁଇଁ େଦଲା େସ ପତଳା ସାପଟା ଏକଦମ ଠିଆ େହାଇଗଲା େଗାଡ 

ନଥାଇ ଏକ ଜୀବ ଠିଆ େହାଇପାେର, ଏକଥା େକମିତି ଆ�ଯ�� ଜନକ ଥିଲା ସାପଟିର 

କଳା ଆଖି ଜଳୁ ଥିଲା , ମୁt ଏପଟ େସପଟ େହଉଥିଲା ସାପ ଲ{� କରୁଛି େଦଖି ଜୟ 

ରହିଗଲା ତାର ଆଖି ସାପ ଉପେର ଲାଗି ରହିଥିଲା କିଛି ସମୟ ପେର ସାପ ମୁt 

ତଳକୁ କରି ନିଜ ରା[ାେର ଯିବାକୁ ଲାଗିଲା ଜୟ ପୁଣି ଥେର ନିଜ ଆଗ ଥାବାେର ସାପ 

ଲାଂଜକୁ ଛୁଇଁ େଦଲା ସାପ ତତ୍{ଣାତ୍ ଠିଆ େହାଇଯାଇ େଚାଟ ମାରିବାକୁ େଚfା କଲା 

ସାପର ମୁt େଚପଟା ଆଉ ବଡ େହାଇ ଯାଇଥିଲା ମୁହଁ େଗାଜିଆ ଥିଲା ଆଉ ମୁtଟା 

ବିଜୁଳି େବଗେର ତଳକୁ ଆସୁଥିଲା ଏମିତି ମୁt ତଳକୁ ଆସିବା େଦଖି ଜୟ ପଛକୁ 

अଜାଣତେର ଉଛୁଳି େଡଇଁ ପଡିଲା  ଏ ଜୀବଟା ବିପଦ୍ ଜନକ ଏେଣ ମା ଏମିତିଆ 
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ଘଟଣା େଦଖି ଠିଆ େହାଇଗଲା ଜୟ ମା ପାଖକୁ େଦୗଡିଗଲା ସିଂହୀ ଛୁଆକୁ ଚାଟିେଦଲା 

ଛୁଆର କିଛି େହାଇ ନାହU  

ସାପ ଖୁବ େଜାରେର ଆଗକୁ ଚାଲିଗଲା ଆଉ ଏକ ମାଟି ଗାତ ଭିତେର ପଶିଗଲା  

ଏ ପତଳା ଜୀବ+ୁ ତା+ ରା[ାେର ଯିବାକୁ େଦବା ଭଲ େହବ ଏମାନ+ ସା�େର େଖଳି 

େହବ ନାହU ସବୁ େବକାର େଚfା ଏମିତି କରି  କିଛି ଲାଭ ନାହU  

ଥେରେସମାେନ ଏକ େମାଟା ସାପ େଦଖିେଲ ଏ ସାପ େଜାରେର ଯାଉ ନଥିଲା  

େସମାେନ ଦିେନ अପରାହn େର ମା ସହ ଟିେକ ବୁଲି ଯାଇଥିେଲ ଘାସୁଆ ଜମି ଦୂରକୁ 

େଦଖା ଯାଉ ନଥିଲା େସ ଭିତେର େସମାେନ ବାଟ କାଟି ଆଗଉ ଥିେଲ ତେଳ ଏକ ଛାପି 

ଛାପିକା କାଠ ପଡି ଥିଲା ମା େସ କାଠଗରକୁ େଦଖି ଟିକିଏ ଦୂର େହାଇଗଲା ତେଳ 

କାଠଗର ଭଳି ପଡିଥିବା ଜୀବଟି ଏକ अଜଗର ସାପ ଏ ସାପର ଶdିକୁ ସହଜେର ଜାଣି 

ହୁଏ ନାହU ଏହାକୁ େଦଖି ବିଶ�ାସ କରି େହବନି େଯ େଯ ଏ ସାପଟି ଏେତ ଶdିଶାଳୀ 

େହାଇପାେର ବା ଏେତ ବଡ ଜୀବକୁ ଗିଳିେଦଇପାେର ଏହାର ମୁtତ େଦଖିେଲ ଖୁବ୍ 

େଛାଟ ଲାଗୁଥିଲା େସମିତି କିଛି अସ�ାଭାବିକ ନ ଥିଲା ସାପର ଲ\ା େଦହ େମାଟାଳିଆ 

ମୁt ପାଖଟା अେପ{ାକୃତ ପତଳା େଦହ େପଟ ପାଖକୁ ବହୁତ େମାଟା େହାଇଯାଇଛି 

ଲାx ଆଡକୁ अେନକ ସରୁଆ େହାଇଛି ସାପଟିର େଦହେର ଛାପି, ଛାପିକା ଚିହn  କଳା 

ଚିହn  ମଝିେର ଧଳା ଧଳା ଦାଗ ପଡିଥିଲା ଲାଗୁଥିଲା େଯମିତି କାଠଛତୁ ଗୁଡିକ କାଠ 

ଉେପର ସବୁଆେଡ ଫୁଟିଯାଇଛି େଦହସାରା अେନକ ପଟା ପଟା ଦାଗ ପଡିଥିଲା   

ସାପଟିର ମୁt ସାମାନ� ଉଠିଯାଇଥିଲା ଆଖି ଗୁଡିକ େଛାଟ େଛାଟ ମୁହଁଟି ଟିେକ 

େଖାଲିଯାଇ ଥିଲା ସାପଟି ବେ+ଇ ଟେ+ଇ େହାଇ ରା[ା अତିକ�ମ କରୁଥିଲା ଏ 
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ସାପଗୁଡିକ ସିଧା ଯାଆiି ନାହU ସାମାନ� ବେ+ଇ ଟେ+ଇ େହାଇ ଯାଆiି ଯଦିଓ 

ସାପଟି ସଂପ$ୂ� ଭାବେର ବିଷହୀନ ତଥାପି ଏହା ମଧ� ଟିେକ ଟିେକ ବେ+ଇ ଯାଏ 

ସାପଟିକୁ େଦଖିେଲ ଲାଗୁଥିଲା େଯମିତି ଖୁବ୍ େମାଟା ରଶିକୁ କିଏ ବେ+ଇ ଟେ+ଇ 

ପକାଇ େଦଇଛି ଆଗ ଆଉ ପଛକୁ ସରୁ େହାଇଯାଇଛି ସାପଟି ଖୁବ୍ ସହଜେର େଛାଟ 

େଛାଟ େଗାଡିମାଟି ଥିବା ରା[ାେର अତିକ�ମ କରୁଥିଲା   
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କାZpକ ଚq�  ତି� ପାଠୀ 

ସମୟର अiରାେଳସମୟର अiରାେଳସମୟର अiରାେଳସମୟର अiରାେଳ    
 ନୀରବ अପରାହn  ମଁୁ ଏବଂ େସାେମଶ ଆମ ବାସଭବନର ପାଖେର ଥିବା ନଦୀ 

କୂଳେର ବସିଥାଉ େସାେମଶ ବି ାନର ଛାତ�  ଏବଂ ମଁୁ କଳାର ଦୁହU+ ଭିତେର ପ�ଗାଢ଼ 

ବ}ୁତା ମଁୁ ଥିଲି ପ�ଚt େହତୁବାଦୀ େତଣୁ ବିନା ଯୁdିେର େକୗଣସି କଥାକୁ ମାନିେନବା 

ସପ{େର ତ ଆେଦୗ ନୁେହଁ ଯଦି କଥା ପର"ରାର ତ େତେବ େମା ପାଇଁ ତାହା ସ"ୂ$� 

अବିଶ�ସନୀୟ ଯଦିଓ ମଁୁ ନା[ିକ ନୁେହଁ େତେବ ମଁୁ େସାେମଶକୁ ପଚାରିଲି, େଯ ଯଦି ଜେଣ 

ବ�dି ସମୟ अନୁସାେର ଚିiାଧାରାର ପରିବZ�ନ କେର େତେବ ତାହା କଣ 

େମଟାମେଫ� ାସିସ୍, େତେବ େସ ସ�ତଃ ନଦୀଜଳକୁ େଗାଟିଏ ପଥର ଫି�ି କହିଲା ଏ 

େ{ତ� େର ଏହା ପ�ଯୁଜ� ନୁେହଁ େତେବ ଏମିତି ଯୁdି କରିବା ଆମର ଏକ ନିତିଦିନିଆ 

अଭ�ାସ େହାଇ ଯାଇଥିଲା େଯେହତୁ େସାେମଶ ପଦାଥ� ବି ାନର ଛାତ� , ଦିେନ ମଁୁ ତାକୁ 

ପଚାରିଲି ସମୟ ଓ ଭଗବାନ+ ମଧ�େର ପାଥ�କ�, େସ ଚିରାଚରିତ ଢ�େର ଚିଡ଼ିଗଲା ଓ 

କହିଲା, “ତୁ ସବୁେବେଳ ଭଗବାନ+ अ[ିତ� କୁ େନଇ ଏେତ ପ�ଶn କରୁ କାହUକି? 

ଭଗବାନ+ ସୃfି ସବୁକିଛି, ତୁ ମଁୁ ଆଉ ସମେ[” ମଁୁ କିଛି ସମୟ ପାଇଁ ଚୁପ େହାଇଗଲି 

ଏବଂ ଭାବିଲି ଭଗବାନ େବାଲି ଯଦି ସତେର େକହି अଛiି େତେବ ଏ ଦୁନିଆର ବହୁତ 

अଧିକ ଦୁଃଖ କfେର ରହୁଥିବା ବ�dିକୁ କଣ େସ େଦଖି ପାରୁନାହାiି? ତଥାକଥିତ ଭd ଓ 

ଆଧ�ାତB ବାଦୀମାେନ ଏକାକୁ ପବୂ�ଜନB ର ଫଳ ଭାବି ଗ�ହଣ କରି େନଉଛiି କିଭଳି? ଏତିକି 

େବେଳ େମା ଭାବନାେର ବ�ାଘାତ େଦଲା େସାେମଶ ଆଉ କହିଲା, “अଭି, ଏେତ କଣ 
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ଭାବୁଛୁ?” ମଁୁ କହିଲି, “ହଁ ମନେର ପ�ଶn ଆସୁଛି ତୁ କହ ତ ସମୟ ପ�ଥେମ ସୃfି 

େହାଇଥିଲା ନା ଭଗବାନ” ଯଦିଓ ମଁୁ ବି ାନର ଛାତ�  ନଥିଲି ତଥାପି ଏହି ସବୁ ବିଷୟେର 

ସମ�କ ଧାରଣା େମା ମନେର ଥିଲା 

 “ଥିଓରୀ अଫ୍ ରିେଲଟିଭିଟି अନୁସାେର ଯଦି ଜେଣ ବ�dି ଏକ ନିrpf େବଗଠାରୁ 

अଧିକେର ଗତିକେର ତା େହେଲ ତା ବୟସ କମ େହାଇଯାଏ ଏଇଟା େକମିତି ସ�ବ? 

ଈଶ�ର+ େବଗ େକେତ? ଯଦି େସ ସମୟର ପବୂ�ରୁ େତେବ ସୃfି େକମିତି ସ�ବ?” 

ପଚାରିଲି ମଁୁ େସାେମଶ େକବଳ ଏତିକି କହିଲା, “ତୁ ଏେତ କଥା ଜାଣି କରିବୁ କଣ?” ମଁୁ 

ନିରବ ରହିଲି 

 ଏମିତି ଦିନପେର ଦିନ ଗଡ଼ି ଚାଲିଥିଲା ଆଉ େମଟାମେଫ� ାସିସ ମଧ� ଆେମ 

ଦୁେହଁ େଯୗବନେର ପାଦ େଦଲୁ ଫିଜି�େର ପିଏଚଡ଼ି କରୁଥିବା ସମୟେର େସାେମଶ୍ ତା 

ସହପାଠିନୀ ଗାୟତ� ୀର େପ�ମେର ପଡ଼ିଲା ମଁୁ େସେତେବଳକୁ ଚାକିରୀ ନ ପାଇ େଗାଟିଏ 

େଛାଟିଆ େଦାକାନଟିଏ କରିଥାଏ ଆଉ େସାେମଶ େସଠାକୁ େବେଳ େବେଳ ଆସି ଏହା 

ଜଣାଇଥିଲା ମଁୁ ଶି{ାଗ�ହଣ ସିନା ସମାv କରିଥିଲି କି� େମାର अନୁସ}ି�ୁ ମନ ତଥାପି 

ଜାଗ�ତ ଥିଲା େସମାନ+ର ଭଲପାଇବାକୁ େମାର ସମଥ�ନ ଥିଲା ମଁୁ େସାେମଶ ଭଳି 

अତି ବୁrିମାନ ନଥିଲି କି\ା अଧିକ ପାଠ ପଢିବାେର ଧ�ାନ େଦଇନଥିଲି, େବାଧହୁଏ େତଣୁ 

େପ�ମ ବ�ାପାରେର ମଁୁ अକୃତକାଯ�� େହବାର ସେqହ କରି େସଠାରୁ ଦୂେରଇ ରହିଥିଲି 

 େସାେମଶ ଓ ଗାୟତ� ୀ ସହ ବ}ୁତା ଥିଲା ମଁୁ अତ�i �fବାଦୀ ଏବଂ ସ�ାଧିନେଚତା 

ଥିଲି ସମାଜର ନୀତିନିୟମ ଓ ପର"ରାର େଘାର ବିେରାଧୀ େମାର ଏହି ସ�ଭାବକୁ 

େସାେମଶ ପସq କେରନି େହେଲ ଗାୟତ� ୀ କି� କିଛିଟା ପସq କରୁଥିଲା େସମାେନ 
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ବିବାହ ନି�Zି େନଇଥିେଲ କି� ଜାତିଗତ େବୖଷମ� େଯାଗଁୁ େସମାନ+ ବିବାହ 

େହାଇପାରିବ ନାହU େବାଲି ଉଭୟ ପରିବାର ନି�Zି େନଇଥିେଲ େସ ଯା େହଉ 

ମଧ�cତା କରି ମଁୁ େସମାନ+ ବିବାହ କରାଇଥିଲି 

 େସାେମଶର ପରିବାର େମା ପରିବାର ଥିଲା େସାେମଶକୁ େମା ଚିiାଧାରା ପସq ନ 

େହଉଥିେଲ ସୁrା ଗାୟତ� ୀ କି� ଚିiା କରିଥାଏ େମାର ପ�ଶnର ଉZର ପାଇବାକୁ େଚfା 

କେର ସମୟ ଓ ଈଶ�ର+ ବିଷୟେର େମାର ପ�ଶn ସବୁ ଗାୟତ� ୀକୁ ଭଲଲାେଗ 

ବିବାହପେର अେନକ ପରିବZ�ନ େହାଇଛି େବାଲି େସମାନ+ୁ ଜଣାଏ େସମାେନ ଏହାକୁ 

େନଇ अେନକ ଯୁdି କରiି ପୁଣି ମଁୁ ପ�ଶn କେର, ମଫp ’ସ୍ ଲ (ମଫp + ନିୟମ) अନୁସାେର 

ଦୁନିଆର ପ�େତ�କ ଜିନିଷ अବ{ୟମୁଖୀ अଥ�ାତ ଧିେର ଧିେର ଆେମ ସମେ[ {ୟ 

ଆଡ଼କୁ अଗ�ସର େହଉେଛ େସ ଯା’େହଉ େସମାନ+ ଜୀବନ ଖୁସିେର ବିତୁଥାଏ କିଛି 

ସମୟପେର େସମାନ+ ପରିବାରେର ପୁअଟିଏ ଜନB େନଲା େସମାେନ ପର�ରକୁ ସ¢ାନ 

େଦଉଥିେଲ ଏବଂ ଖୁସିେର ଥିେଲ ଏମିତି ଏକ ଆନqମୟ ସମୟେର ହଠାତ୍ ଦିେନ 

ଗାୟତ� ୀ କୁଆେଡ଼ ହଜିଗଲା େସାେମଶ अେନକ େଖାଜିବାପେର ଆେମ ଦୁେହଁ େପାଲିସ 

ଥାନାକୁ ଯାଇ ତାର ନିରୁrିf େହାଇଥିବା ରିେପାଟ୍� େଦଲୁ अେନକ େଚfା ଓ अେନକ 

ଦିନର ତଦiପେର ବି େକୗଣସି ସୁଫଳ ମିଳିଲା ନାହU ଦିେନ ପେର ଦିେନ ଚାଲିଲା ଏବଂ 

େସ େଫରିବା ଆଶା ମନରୁ ମଉଳିଲା ପେର େସାେମଶ ଗାୟତ� ୀକୁ ଭୁଲିବାକୁ ଆର� 

କରିଥିଲା 

 ବହୁଦିନପେର ହଠାତ୍ େମା ଠିକଣାେର ଏକ ଚିଠି ଆସିଲା, େସ ପୁଣି ସୁଦୂର 

ଆେମରିକାର େମରିଲାtରୁ ଚିଠିଟି େଦଇଥିଲା ଗାୟତ� ୀ ଚିଠି େଦଖି ଆ�ଯ�� ଲାଗିଲା 
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ମନେର ପ�ଶn ଆସୁଥିଲା, ଗାୟତ� ୀ ଚାହUଥିେଲ େସାେମଶକୁ ଚିଠି େଦଇପାରିଥାiା େମାେତ 

କାହUକି େଦଲା ଚିଠିଟି ସଂ{ିvେର ଏମିତି ଥିଲା; 

 “ଭାଇ, ବହୁତ ଭାବିଚିiି ତୁମକୁ ଜଣାଇବା ଉଚିତ େବାଲି ଭାବିଲି ତୁମର 

େହତୁବାଦୀ ଚିiାଧାରା ଏହାକୁ ନି�ୟ ବୁଝିପାରିବ ମଁୁ େସାେମଶ+ୁ ବିବାହ କରିବାର କିଛି 

ବଷ� ପେର େମାର अନ�ଜେଣ ପୁରୁଷ ସହ େପ�ମ ସଂପକ� ଗଢ଼ି ଉଠିଲା େସ େହଉଛiି 

ଆମ ବିଶ�ବିଦ�ାଳୟର ଜେଣ ପ�େଫସର ସମି�ତ ସାମiରାୟ େତେବ ମଁୁ ଭାବୁଥିଲି ଏହା 

କଣ अେନୖତିକ ନୁେହଁ? େତେବ ତୁମର अକାଟ� ଯୁdି ମନକୁ ସିrାi େନବାେର ସାହାଯ� 

କଲା ତୁମ अନୁସାେର ସବୁକିଛି ପରିବZ�ନଶୀଳ ବା େମଟାମେଫ� ାସିସ୍ ଏହି ଚିiାଧାରାକୁ 

େନଇ ମଁୁ ଭାବିଲି ସ�ାମୀ, ସିqୁର, ସଂସାର ଏ ସବୁ େକବଳ ଇଲୁଜନ୍ (ଇq�ଜାଲ) ସମାଜର 

ଶୃଂଖଳ ତୁମ କଥା अନୁସାେର ପର"ରାର ପରିବZ�ନ ଆବଶ�କ, େତେବ ଏ କଣ 

ପର"ରାର ପରିବZ�ନ େହାଇପାରିବନି େଯ ଜଣକୁ ବିବାହ କେଲ ଆଉ କାହାକୁ େପ�ମ 

କରିପାରିବନି ! ଏ ନିୟମର ଶୃ³ଳକୁ ମଁୁ ଭା�ିେଦଲି ଏବଂ ସମି�ତ+ ସହ ଆେମରିକା 

ଚାଲି ଆସିଲି େସାେମଶ+ୁ ବୁେଝଇେଦବ” 

 ବାସ୍ ଏତିକି େତେବ େସାେମଶର ଜୀବନ ଓ ପରିବାର ନfପାଇଁ କଣ ମଁୁ ଦାୟୀ? ମଁୁ 

କିଂକZ�ବ�ବିମୁଢ଼ େହାଇ ଯାଇଛି େମାର େହତୁବାଦୀ ଚିiାଧାରା େମାେତ ଧି´ାର 

କରୁଥିଲା ଏମିତି ଦୁଇଦିନ ବିତିଗଲା ଓ ମଁୁ େଲଖିଲି ‘ଗାୟତ� ୀ ମହାiି+ ସୁଇସାଇଡ୍ 

େନାଟ୍’ ନିଜର େଗାଟିଏ ବହୁତ ଜଟିଳ େରାଗ ପାଇଁ କf ସହିନପାରି େସ ଆତB ହତ�ା 

କରିଥିବା କଥା େସଥିେର େଲଖିଥିଲି େସାେମଶ୍ େସ େନାଟ୍ ପଢ଼ି ନିଜ ମନକୁ 

ବୁଝାଇେନଲା 
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 ଏେବ ବୟସର अପରାହn େସାେମଶ୍ अବସରପ�ାv ପ�େଫସର ପୁअ ଦିଲe ୀେର 

ଡାdର େସାେମଶ ଜୀବନର अେନକ େମଟାମେଫ� ାସିସ୍ େଦଖିବାପେର ମଁୁ ବିବାହ 

କରିପାରିନି ଏେବ ପରିଣତ ବୟସେର ନିଜ ଘେର ଏକ େଛାଟ jୁଲ କରିଛି ଆେମ ବସି 

ଯୁdି କରୁଥିବା ନଦୀକୂଳ ଆଉ ନାହU େହେଲ ଆେମ ଦୁଇବ}ୁ ଏକାଠି ବସି ବିଭିନn  

ବିଷୟେର ଚିiା କରିବା ବq କରି ପାରିନାହୁଁ ହୁଏତ ଆମ ବ}ୁତାେର େମଟାମେଫ� ାସିସ୍ 

େହାଇନି ପାକ�ର େବ�େର ବସି ଏମିତି ଦିେନ କଥା େହଉଥିବା େବେଳ େସାେମଶ୍ ପ�ଶn 

କରିଥିଲା, “ଗାୟତ� ୀକୁ ଏମିତି େକଉଁ େରାଗ େହାଇଥିଲା େଯ େସ ଆତB ହତ�ା କଲା? ମଁୁ କଣ 

ତା’ର ଚିକି�ା କରି ପାରିନଥାiି?” ମଁୁ अନ�ମନj େହବାପେର ଦୂର ଦିଗବଳୟ ଆଡ଼କୁ 

େଦଖୁଥାଏ ଏବଂ ନିରବେର କହିଲି, “ଆେମ ତିନିଜଣ ହU ଗାୟତ� ୀକୁ ମାରି େଦଇଛୁ” 

େସାେମଶ अବିଶ�ାସେର େମାେତ ଚାହU ପଚାରିଲା, “ତିନିଜଣ? କିଏ ତିନିଜଣ?” 

 “ମଁୁ, ସମୟ ଓ େମଟାମେଫ� ାସିସ୍” ସମୟ ଓ େମଟାମେଫ� ାସିସ୍ ତାକୁ ବହୁତ ଯyଣା 

େଦଉଥିେଲ େସ ଯyଣାରୁ ମୁdି ପାଇବା ପାଇଁ େମାେତ ହU େଶଷେର अiିମ ପ�ହାର କରି 

ତା’ର ଜୀବନ ପ�େହଳିକାକୁ ସମାv କରିବାକୁ ପଡ଼ିଲା ହଁ ମଁୁ  ମଁୁ ହU ତାକୁ ମୃତ େବାଲି 

େଘାଷଣା କରିଛି ମଁୁ ହU ହତ�ାକାରୀ 
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अନସୟୂା ପtା 

ନିଶିr ଇଲାକାନିଶିr ଇଲାକାନିଶିr ଇଲାକାନିଶିr ଇଲାକା    
 “ଆେର ନିତା, ଶୀଘ� ଆସ ଆଉ େକେତ ସମୟ ଲାଗିବ? ଦାୟିତ� େବାଧ େବାଲି 

ତୁମର କିଛି ନାହU ସବୁେବେଳ ସବୁ କାମେର େଡରି” ଘର ବାହାେର କାରେର ହ$� 

େଦଇ ବିରdିଭାବେର କହୁଥିେଲ ଆଶୀଷ 

 ଗାଡ଼ିର କବାଟ େଖାଲିେଦଇ ଭିତେର ବସୁ ବସୁ କହିଲି, “ସବୁେବେଳ ତୁେମ ଆଗ 

ବାଜିମାରିନିअ, ଆଉ ସବୁ େଦାଷ େମା ଉପେର ଲଦି େହାଇଯାଏ େମାେତ ଗିµ୍ େସଟ୍ ଟା 

ପ�ାକ୍ କରିବାକୁ କହି ତେମ ତ ଆଗ ପ�[ୁତ େହାଇଗଲ ନା?” 

 “େହଲା, େଯ ଆମର ବିଳ\ େହେଲ ପ�େଫସର अମୀୟ ପ*ନାୟକ+ ଝିअ 

ବାହାଘରଟା ଆଉ ରହିଯିବନି” ଗାଡ଼ି fାଟ୍� କେଲ ଆଶୀଷ 

 କଲ�ାଣ ମtପ ସାମନାେର ଗାଡ଼ି ପାକ� କରୁ କରୁ ଆଶୀଷ କହିେଲ, “େମାେତ 

ଲାଗୁଛି, େଫରିଲା େବଳକୁ ଆେମ ଆମ ଗାଡ଼ି େକଉଁଠି ପାକ� େହଲା େଖାଜି ପାରିବା କି ନାହU 

ସେqହ” ଶହ ଶହ ଚାରି ଚକିଆ, ଦୁଇଚକିଆ ଯାନ ମାନ+ର अସମାହିତ ସମାେବଶ 

ସା�କୁ, ଆେଲାକର ବ$�ାଳୀ, ଫୁଲେର अପବୂ� ସାଜସ¶ା େଦଖି ମଁୁ କହିଲି, “ଆେମ େକଉଁ 

ମହାନଗରୀର ପ� ତାରକା େହାେଟଲେର ପଶିବାକୁ ଯାଉେନ ତ?” 

 “ମ�ାଡ଼ାମ୍, ଇନୁ େକେବ ଲtନରୁ େଫରୁଛି? ଯାହା କୁହ� ଆପଣ ତାକୁ ଏକୁଟିଆ 

ଜମା ଛାଡ଼ିବାର ନଥିଲା ଆମର ଏ ପେଡ଼ାଶୀ େଚୗଧୁରୀ ବାବୁ+ ପୁअ ଆେମରିକାେର 

ଗେବଷଣା କରିବାକୁ ଯାଇଥିଲା, େସଇଠି ହU ବିବାହ କରି ପକାଇଲା ବିେଦଶିନୀେଟ ବାହା 
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େହଲା ଏେବ େସଇଠି େସଟଲ୍ େହଇଗଲା” ପାଟpେର ପଶୁ ପଶୁ ପ�ଥେମ େଭଟିଥିବା 

ମିେf�ସ୍ ରାଓ କହୁଥିେଲ ଆେମ अଧିକ ଭାବ ଆଦାନପ�ଦାନ କରିବା ପବୂ�ରୁ ଆଶୀଷ 

ଡାକିେଲ, “ନିତା ଟିେକ ଶୁଣିବ?” ମଁୁ ବୁଲି ପଡ଼ି ଚାହUଲା େବଳକୁ, େମା ଆଖି ଆଗେର 

ଶୀତାଂଶୁ ଚମକିଗଲି ମଁୁ ଏ ଉZୀ$� ବୟସେର ବି େସମିତି ଯୁବକ ଭଳି ଦିଶୁଛiି ଖାଲି 

ମୁtର ବାଳ େଗାେଟ େଗାେଟ ପାଚିବାକୁ ଆର� କରିଛି 

 ଆଶୀଷ େମାେତ ଚିହn ାଇ େଦଉଥାiି, “ଇେୟ ଡଃ ସୀତାଂଶୁ ଦାସ ଏମ୍ େଟକ୍ େବେଳ 

େମା ରୁମେମଟ୍ ଥିେଲ ବହୁତ ସB ାଟ୍� ଆଉ ଇେzଲିେଜz୍ ତା+ କଥା ମଁୁ ସବୁେବେଳ 

କୁେହନି!” 

 ମଁୁ ଶୀତାଂଶୁ+ୁ ମୁt ନୁଆଇଁ ନମjାର କଲି, ସେତ େଯମିତି ମଁୁ ଏଇ ପ�ଥମ ଥର ତା+ୁ 

େଦଖୁଥିଲି େସ େମାେତ ଚିହିn ପାରିେଲ କି ନାହU ଜାେଣନି, େସ ମଧ� ପ�ତି ନମjାର 

ଜଣାଇେଲ  

 ତା େହେଲ ଏ େସଇ ଶୀତାଂଶୁ, େଯ ଥିେଲ ପ�ତିଦିନ ରାତିେର ଆଶୀଷ+ ଗmର 

ନାୟକ ଯଦି ମଁୁ ଜାଣିଥାiି, ଏଇ େସଇ େମା ମନର ମଣିଷ, େମା ସ�ପnର ଶୀତାଂଶୁ େବାଲି, 

ମଁୁ ନିଦର ବାହାନା ନ କରି ସାରା ରାତି ବସି ଶୁଣୁଥାiି ତା+ ବିଷୟେର 

 ଏେତ ଦିନ ପେର ବି ମଁ ୂ କିଛି କହିପାରିଲିନି ତା+ୁ, ଆଉ େସ... େମାେତ େଗାେଟ 

ଭାରି ଭାରି ମୁt େନଇ େଫରିଲି ପାଟpରୁ ସକାଳ କ� ାସ୍ ପାଇଁ ପ�[ୁତ କରିବାକୁ ମନ 

ନଥିଲା 

 “କଣ େହଲା ଏମିତି ଚୁପ୍ େହାଇଗଲ କାହUକି, ପାଟpରୁ େଫରିବା ପରଠାରୁ େଦହ 

ଭଲ ଲାଗୁନି କି?” ପଚାରିେଲ ଆଶୀଷ ମୁt ବି}ିବାର ବାହାନା କରି େଶାଇବାକୁ େଚfା 
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କଲି, ଆଉ ଆଶୀଷ ତା+ର ପି�ୟ ଗଣିତର େକଉଁ ପଜଲ୍ ସମାଧାନେର ମେନାନିେବଶ 

କେଲ 

 अଭିମାନର େଢଉ ପିଟି େହଉଥିଲା େମା ମନେର, ସତେର ଆଜିବି ଶୀତାଂଶୁ କିଛି 

କହିେଲନି ସବୁେବେଳ ତା+ୁ ହU ଆଗ କହିବାକୁ ପଡ଼ିବ ଶୀତାଂଶୁ ଚିର ଦିନ ଏମିତି 

କ$�+ अଭିମାନଠୁ ବଳି ତା+ର अଭିମାନ କହିବା ନ କହିବାର ପାେଚରୀ ଆେମ 

ଦୁଇଜଣ ଟପି ପାରିନଥିଲୁ କେଲଜେର ପଢ଼ିବା େବେଳ 

 ମଁୁ ଖୁବ୍ େଖାଲା େଖାଲି କଥା କହୁଥିବା େବେଳ, ଶୀତାଂଶୁ ଖୁବ୍ ଚୁପଚାପ୍ ପ�କୃତିର 

ମଁୁ େମା ମନର କଥା ପରିପ�କାଶ କଲିନି କି, େସ ବି ମୁହଁ େଖାଲିେଲନି, ବାସ୍ ଚିରଦିନ 

ମନଗହନର େକଉଁ अଜଣା େକାଣେର ସାଇତି େହାଇ ରହିଗେଲ ଶୀତାଂଶୁ 

 ଏକ ଜାତୀୟ [ରର କନ୍ େଫେରନ୍ସେର େଗାେଟ େପ�ାବ୍ ଲମ୍ ଉପେର ଯୁdି କରୁ କରୁ 

ଘନିf େହାଇଗଲା େମାର ଆଉ ଆଶୀଷ+ର ସ"କ� ଦିଲ� ୀ ଆଇଆଇଟିରୁ ସnାZେକାZର 

ଉପାଧି ପେର ଖଡ଼ଗପୁରରୁ ଏମ୍ େଟକ୍ କରି ସାରି, କାଲିଫ$pଆ ଯାଇଥିେଲ ଦୁଇବଷ� 

ଗେବଷଣା ପାଇଁ େସଇ ମାତ�  ଭାରତ େଫରିଥିେଲ ଆଶୀଷ+ର ବ�ବହାର ଥିଲା 

ବ}ୁପରି ଆଉ  ାନ ଓ ବୁrି ଆଗେର େମା ଯୁdି କାଟ ଖାଇଯାଉଥିଲା ପ�ଥେମ ଆଶୀଷ 

ତା+ ଆଡୁ ହU ପ�[ାବ ଆଣିେଲ ପ�ଥେମ େମାେତ ପଚାରିେଲ, ଆଉ ପେର ଘରକୁ ମଁୁ 

େସେତେବେଳ ଆଉ अବାଧ� େହାଇପାରିଲି ନାହU ମନ ଭିତେର ରହିଯାଇଥିଲା 

ଶୀତାଂଶୁ+ ପାଇଁ अପରୂଣୀୟ cାନ ଆଶୀଷ+ୁ ପାଇ ମଁୁ ଭଲ ମଣିଷେଟ ପାଇଥିଲି ଗାଡ଼ି, 

ଘର, ଯଶ, ଖ�ାତି ସବୁ ପାଇଥିଲି ତଥାପି କିଛି ଶନୂ�ତା ଏକୁଟିଆ ସବୁେବେଳ ଦଂଶି 

ଯାଉଥିଲା 
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 ଶୀତାଂଶୁ ଏଇ ସହରେର ରୁହiି, ବିବାହ କରିଛiି, ନାମୀ କେଲଜେର ପ�େଫସର 

अଛiି େହେଲ ଦୀଘ� ଚବିଶି ବଷ�ପେର େଦଖା େବେଳ େବେଳ ଭାେବ କେଲଜକୁ କ� ାସ 

କରି ଗଲାେବେଳ ବା େଫରିବା େବେଳ ଯଦି ହଠାତ୍ ଶୀତାଂଶୁ ଏକୁଟିଆ େଦଖା େହାଇଯିେବ 

େତେବ କଣ କହିବି? 

 ନିେବ�ାଧ ଶିଶୁଟିଏ ପରି ତା+ ଛାତିେର ମୁt ରଖି ସବୁ अଭିମାନ, ସବୁ େକାହ ଝରାଇ 

ଶାiି ପାଇବି କି� ନା, ଏେତ ବଷ�ପେର ବି, ଘର ସଂସାର କରିବି ଆେମ ଦୁେହଁ ଆମ 

ମାନ+ ଭିତେର ଥିବା अଭିମାନକୁ ଜିତି ପାରିଲୁ ନାହU ମଁୁ ଜାେଣନି ଶୀତାଂଶୁ େମାେତ 

ମେନ ପକାଉଥିେବ କି ନା, ମାତ�  ଏମିତି େଗାଟିଏ ମୁହୂZ� ଯାଇନି ଜୀବନେର ମଁୁ ଶୀତାଂଶୁ+ୁ 

ମେନ ପକାଇନି, ଆଶୀଷ+ ଏେତ େସnହ ଶ�rା ପାଇଲା ପେର ବି 

 ଆଶୀଷ େମାେତ େକଉଁଥିେର େହଳା କରିନାହାiି, ଏକ ଆଦଶ� ପତିଟିଏ ପରି େସ 

ସବୁେବେଳ ନିଜ କZ�ବ� କରି ଆସିଛiି େବେଳ େବେଳ ଭାେବ ଶୀତାଂଶୁ କଣ େମାେତ 

ଏେତ େସnହ େଦଇ ପାରିଥାେi? ତା+ୁ ବିବାହ କରି ମଁୁ କଣ ଏତିକି ସୁଖି 

େହାଇପାରିଥାiି? ଶୀତାଂଶୁ େପ�ମିକ େହାଇ ରହିଗେଲ ଆଉ ଆଶୀଷ ପତି ମଁୁ ଭାବି 

ପାେରନି ମଁୁ କାହାର ମଁୁ ଶୀତାଂଶୁ+ର ଭାବିେଲ ମଁୁ ପାପ କରୁଛି 

 େମାେତ ଖt ଖt େହାଇ ଭାବିବାକୁ ପେଡ଼, “ମଁୁ ଆଶୀଷ+ର, େଗାଟା ପେଣ 

ଆଶୀଷ+ର” ମେନ ମେନ କିଛି େଗାପନୀୟ କଥା ଶୀତାଂଶୁ+ ସହ କଥା ହୁଏ, ଯାହା 

ହୁଏତ ଆଶୀଷ+ୁ କହି ପାରିବି ନାହU 

 େବାଧହୁଏ ଶୀତାଂଶୁ େମା ନାରୀ ଜୀବନର ପ�ଥମ େପ�ମ େବାଲି ମଁୁ ଭୁଲି ପାରିଲିନି 

ନ ପାଇବା ଜିନିଷର ମହZ�  ଚିରଦିନ ରହିଥାଏ ଜୀବନେର ଆଉ ଏ ଉZର ବୟସେର ତ 
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ଶୀତାଂଶୁ+ ଠାରୁ େପ�ମ ଭି{ାକରି, ଘର,ାର ଛାଡ଼ି ବିବାହ କରିବାର ଆଶା ଆକାଂ{ା 

ନାହU େକବଳ ଏକ ବ}ୁତ� ପ$ୂ� ବ�ବହାର, ମିଠା କଥା ପଦର ସଖ� ଛଡ଼ା କଣ ବା ଆଉ 

ଆଶା କରାଯାଏ, ଶୀତାଂଶୁ+ ଠାରୁ ଏ ସବୁ କଣ ପାପ? 

 ଇନୁ ଇେମଲ୍ କରିଛି “ମାମା ମଁୁ ଆସiା ସେତଇଶି ତାରିଖେର ଭୁବେନଶ�ର 

ପହ�ିବି ଗେଲ ତୁମକୁ ଏକ ସରପ�ାଇଜ୍ େଦବି” ଇନୁ େମା ପୁअ କ"ୁ�ଟର 

ଇxିନିୟର ରିସ�୍� ପାଇଁ ଲtନ ଯାଇଛି ଆଶୀଷ େମାେତ ଚିରକାଳ ସ¢ାନ 

େଦଇଛiି ଆଉ ତା+ର ଏହି ଗୁଣେର ହU ମଁୁ ଆଶୀଷ+ ଭିତେର ଶୀତାଂଶୁ+ୁ अନୁଭବ 

କରିପାେର 

 କି� ଇନୁର ଲtନ ଯିବାକୁ େସ ପୁରାପୁରି ମନା କରୁଥିେଲ ପଇସାର ଆଳ 

େଦଖାଇ, ଫେରନେର ଚାକିରୀର ଲାଳସା େଦଇ େକବଳ ଭାରତୀୟ  ାନ କିଣା ହୁଏ 

 ଇନୁର ଭବିଷ�ତ ପାଇଁ ଆଶୀଷ+ ସହ ଦି� ମତ େହାଇ, ଇନୁର ଉ� ଶି{ାପାଇଁ 

ବିେଦଶ ପଠାଇଥିଲି ଆଶୀଷ ସବୁେବେଳ ଯୁdି କରୁଥିେଲ, “ତୁେମ ତ ଉ�ଶି{ାପାଇଁ 

ବିେଦଶ ଯାଇ ପାରିନଥିଲ, େସଥିପାଇଁ େବାେଧ େଗାଟିଏ େବାଲି ପୁअକୁ ଗେବଷଣାପାଇଁ 

ବିେଦଶ ପଠାଇ ନିଜର ଇkା ପରୂଣ କରୁଛ” େବାଧହୁଏ େସ ଠିକ୍ କହୁଥିେଲ, ମାତ�  ମଁୁ 

ଏେତ ସ�ାଥ�ପର ନଥିଲି ମଁୁ ଇନୁର ଭବିଷ�ତ अଧିକ େଦଖୁଥିଲି, ଆଉ େମାର ଇନୁ ଉପେର 

ପୁରାପୁରି ବିଶ�ାସ ଥିଲା, େସ େକେବ ତା ମାମାକୁ ଠକି େଦବନି ସବୁ ଇxିନିୟର+ 

ଇkାଥାଏ, ପଢ଼ାପେର ବିେଦଶେର େସଟଲ୍ େହବାକୁ, ମାତ�  ଇନୁ ତା ମାମା କଥା ରଖିଥିଲା 

ଆଉ ଠିକ୍ ଦୁଇବଷ�ପେର େସ େଫରି ଆସୁଛି କି� ମଁୁ େବଶୀ ଚିiିତ ଥିଲି ତା ସରପ�ାଇଜ୍ 

େଦବାେନଇ 
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 ଭୁବେନଶ�ର ବିମାନ ବqରେର ଆେମ ତାକୁ ସ�ାଗତ କଲାେବେଳ, େଛାଟ jୁଲ୍ 

ପିଲାଟିଏ ପେର ଦଉଡ଼ି ଆସି ଓହଳିଗଲା େମା କା}େର, ସେତ େଯମିତି ଦଶଟାରୁ ଚାରିଟା 

ବ}ା େହାଇଥିଲା jୁଲେର ମଁୁ ଆଶ�[ େହଲି ଇନୁ ତା’େହେଲ ଫେରନେର େକଉଁ 

ବିେଦଶୀନି ଜାଲେର ପଡ଼ିନି େତେବ ତା ସରପ�ାଇଜଟା କଣ? 

 ଇନୁ ତା କ"ାନୀେର କାମ କରିବା ଆର� କଲାଣି ପ�ଥମରୁ େସ ତା କାମେର ଖୁବ୍ 

ଦାୟିତ� ବାନ ଓ ବ�[ ମଧ� ରହୁଛି େସଦିନ ମଁୁ କ� ାସକୁ ବାହାରିବା େବଳକୁ େମାେତ 

ପଚାରିଲା, “ମାମା ଆଜି ସ}�ାେର ତୁେମ ଫି�  अଛ କି?” 

 ମଁୁ ଟିେକ ଭାବି କହିଲି, “କଣ, କିଛି କାମ ଥିଲା?” “ନା, କିଛି କାମ ନାହU େମାର 

ଏମିତି ପଚାରୁଥିଲି” ଇନୁ କହିଲା “ଠିକ୍ अଛି, ସ}�ାେର କଥା େହବା” କହି ମଁୁ 

କେଲଜ ବାହାରିଗଲି 

 अପରାହn  ସବୁେବେଳ ଖୁବ୍ ନିରବ, ନିଛାଟିଆ ତା ସା�କୁ ମଁୁ ଓ େମା ଏକୁଟିଆପଣ 

କହିବାକୁ ଗେଲ ମଁୁ େମା ଏକୁଟିଆପଣ ସହ ସାଲିସ୍ କରି ସାରିଥିଲି ଆଶୀଷ+ର ବହି, 

ଗେବଷଣା ଭଲ ତ େସ ଭଲ କରିଡରେର ବସି ମଁୁ ଆଜିର ଟାଇମ୍ ସ अଫ୍ ଇtିଆ ଉପେର 

अନ�ମନj େହାଇ ଆଖି ବୁଲାଉଥିଲି ଆକାଶେର ଉଡ଼ିଯାଉଥିବା ବଗପଲ+ୁ अନାଇ 

ଭାବୁଥିଲି େକେତ ଭରପୁର େସମାନ+ର ଜୀବନ େହେଲ କଣ େମାର ବା अଭାବ अଛି? 

ତଥାପି କଣ ପାଇଁ ମଁୁ ଏେତ ଏକୁଟିଆ? ଏମିତିକି ଘର େକାଳାହଳେର ଫାଟି ପଡୂଥିେଲ ବି 

ମଁୁ େମା ଭିତେର ହଜିଯାଏ, େମା ଏକାi ଭାବନାକୁ େନଇ ଆଉ ଯାହାଥିଲା େମାର ସ"ୂ$� 

ନିଜର, େସଠି କାହାର ହକ୍ ନଥିଲା, ନା ଶୀତାଂଶୁ+ର ନା ଆଶୀଷ+ର େମାର ଏହି 

ଭାବପ�ବଣତା ପାଇଁ କେଲଜ େବେଳ ଶୀତାଂଶୁ ଚିଡ଼ାଉଥିେଲ ତୁେମ ଫିେଲାେସାଫି କି 
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ଓଡ଼ିଆ ପଢ଼ିବାର ଥିଲା ସାଇନ୍ ସ ନୁେହଁ 

 ମଣିଷ ଜୀବନସାରା ‘ମଁୁ’ ଓ ‘େମାର’ ହୁଏ ମାତ�  ଏଇ ମଁୁ ଓ େମାର େସଇ ବିେଶଷ 

େବଳକୁ ତାର େହାଇ ପାେରନି ଜୀବନ ଜି�ିେର ନୁେହଁ, ବୁଝାମଣାେର ଚାେଲ କହିବାଟା 

କହିବାବାଲାର ଇkା ଉପେର ନିଭ�ର କେର ତାକୁ େନଇ ଜୀବନଟାକୁ ତିd କରିବା ଉଚିତ 

ନୁେହଁ अତୀତକୁ ଚିiା କରି ବZ�ମାନ ଭବିଷ�ତକୁ ନf କରିବା ଉଚିତ ନୁେହଁ 

 ସଂଧ�ା ଧପୂ େଦବାପାଇଁ ମଁୁ ଉଠିଲି ଘେର ଆଲୁअ ଜଳାଇ ମଁୁ ପଜୂା ସାରିେଦଇ 

ଆସିଲି ବାହାେର କିଏ କଲିଂ େବଲ୍ ମାରୁଛି ଇନୁ ତା ପେଛ ପେଛ ସୁଶ�ୀ ତରୁଣୀ ଜେଣ 

ମାମା େଦଖ, ଏଇ ତୁମ ପାଇଁ ସରପ�ାଇଜ୍, ‘ରିଚା’ 

 ରିଚା ଇନୁର ଇxିନିୟରିଂ କଲାେବଳର ସା� ଏ ବ}ୁତ�  ଏେବ ଘନିରୁ ଉପରକୁ 

ଉଠି କିଛି େଗାଟିଏ ସାମାଜିକ ନାମ େନବାପାଇଁ अେପ{ା କରିଛି ରିଚାକୁ େସnହେର 

ପାଖେର ବସାଇ େଯେତେବେଳ ଜାଣିଲି େସ ଶୀତାଂଶୁ+ର ନୟନପିତୁଳା, େମା ପାଦତଳୁ 

ମାଟି ଖସି ଯାଉଥିଲା ଆଉ ମନ ବ�ଗ� େହାଇଯାଉଥିଲା ଜାଣିବାପାଇଁ ଆଶୀଷ ଓ 

ଶୀତାଂଶୁ+ର ଏ ବିଷୟେର େଶଷ ମତାମତ କଣ? ମନ ଭିତେର ମଁୁ ଇନୁ ଓ ରିଚା+ର ଏ 

ଭଲ ପାଇବା, ଭଲ ପାଇବାକୁ ପ�କାଶ କରିବାକୁ ପ$ୂ�ରୂେପ ସ¢ାନ ଓ ସ�ୀକୃତି େଦଉଥିଲି
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ଗୁେvଶ�ର ମହାପାତ�  

େଦବୀଉଗ�ଚtୀ ଉବାଚ େଦବୀଉଗ�ଚtୀ ଉବାଚ େଦବୀଉଗ�ଚtୀ ଉବାଚ େଦବୀଉଗ�ଚtୀ ଉବାଚ ----    ୨୨୨୨    
ଏହି କାହାଣୀର ପ�ଥମ ଭାଗ अେପ�ଲ ମାସର ବିେଶଷ ସଂjରଣେର ପ�କାଶିତ େହାଇଥିଲା 

ପଢ଼ିବାପାଇଁ ଆମ େୱବସାଇଟ (www.aahwaan.com) ର ସଂଗ�ହାଳୟ ପୃାକୁ ଯାଇ 

େସଠାେର अେପ�ଲ ୨୦୧୮ ସଂjରଣ ଡାଉନେଲାଡ୍ କରିପାରିେବ 

------------------------------------------------ 

ଦୁଇଦିନ ଧରି अଖt ସାଧନା କରିବାପେର ମଁା ଦ{ିଣକାଳୀ ସା{ାତ ପ�କଟ େହେଲ ନନା+ 

ସ¢wଖେର 

େଦବୀ : ବ�! କୁହ କଣ ତୁମର अଭିପ�ାୟ? 

ନନା : ପ�ଣାମ ମାେତ େହ ମଁା ଜଗତଜନନୀ ତମର ପଣୂ� ପୀଠକୁ ଭା�ିବାକୁ େଯଉଁ 

ଦୂରାଚାରୀ ସାହାସ କରିଛି, େମାେତ ତା’ର ରd ଦରକାର ମଁା ମଁୁ ଚାେହଁ ଆପଣ େସ 

ଦୁfକୁ ବଧ କର� 

େଦବୀ : ବାବୁେର େସ କିଛି ଭୂଲ କରିନି ଶାସକ ହିସାବେର ତା’ର କZ�ବ� େଲାକ+ 

ଧନଜୀବନକୁ ସୁର{ା ପ�ଦାନ କରିବା େସ ନିଜର କମ� କରିଛି େଯଉଁମାେନ ନିଜ କମ� 

ସୁଚାରୂ ରୂେପ ସ"ାଦନ କରiି, େସମାେନ େମାର ସବୁଠୁ ପି�ୟ 

ନନା : ମା...  େସ ଆପଣ+ ମqିରକୁ ଭା�ି ଚୁରମାର କରିେଦଲା ଆପଣ+ୁ କଣ ରାଗ 

ଲାଗୁନି? େମାର ତ ବୁqା ବୁqା ରd ପ�ତିେଶାଧ େନବାପାଇଁ ଜଳୁଛି 

େଦବୀ : ବାବୁ ତୁ अ ାନ ରାଗ - େରାଷ - ଇଷ��ା ସବୁ ମାନବିକ େଦାଷ ଦୁବ�ଳତା 
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ଏହା ମଣିଷ+ ଭିତେର ଥାଏ ଭଗବାନ+ ଭିତେର ନୁେହଁ 

ନନା : ମାଆ... ଆପଣ ତ ବଦରାଗୀ.... ଉଗ�ଚtୀ! 

େଦବୀ : ଏହା େମାର ବା[ବିକ ରୂପ ନୁେହଁ ଏହା େତାର ପରିକmନା ତୁ େମାେତ େଯଉଁ 

ରୂପେର ପଜୂା କରୁଛୁ, ମଁୁ ତେତ େସହି ରୂପେର ଦଶ�ନ େଦଇଛି ମଁୁ ପରବ� ହB , ନିରାକାର 

େମାର ଆକାର, ବ$�, ରୂପ, ଲି� କିଛି ନାହU ମଁୁ ହU କୃ�, ମଁୁ ହU ରାମ, ମଁୁ ହU ଆଲ� ା, ମଁୁ ହU 

ଯିଶୁ... 

ଏେତ ସବୁ ଜାତିଧମ� ସବୁ ମଣିଷର ସୃfି େଯଉଁଠିକାର େଲାକ େଯପରି, େସଠାେର 

େମାେତ େସହି ରୂପ େଦଇଛiି ମନୁଷ�ମାେନ ଉ£ଳ ପ�େଦଶେର େଲାକମାେନ 

ଖାଦ�ପି�ୟ, େତଣୁ ମଁୁ ତୁମପାଇଁ ଛପନେଭାଗୀ ନୀଳାଚଳନାଥ ଜଗନn ାଥ ଆ}�ପ�େଦଶ 

େଲାକ ସୁନା ପି�ୟ େତଣୁ ତା+ ପାଇଁ ମଁୁ ଆମୁଳଚୂଳ ସ�$� ବିମtିତ ତିରୁପତି ବାଲାଜୀ 

େମାର ଏେତ ସବୁ ନଁା, ରୂପ ସବୁ ମନୁଷ�କୃତ 

ନନା : ମା କି� ଏ अଧମ କେଲ·ର େଗାଟିଏ ନା[ିକ େସ ଆପଣ+ ସZାେର ବିଶ�ାସ 

କେରନାହU ନା େସ ବିଶ�ାସ କେର ଧମ� ଉପେର 

େଦବୀ : ପ�େତ�କଟି ସiାନ େମାର ଆଉ େମାର ପ�େତ�କ ସiାନ ଧରାପୃକୁ ଆସିଛiି 

କିଛି କିଛି କZ�ବ� ସ"ାଦନ ପାଇଁ େସ କZ�ବ� େଯଉଁମାେନ ସ"ାଦନ କରiି, େସମାେନ 

େମାର ପି�ୟ ସiାନ େସମାେନ ଆ[ିକ ବାକି ସବୁ ନା[ିକ ଭଗବାନ ସZାେର ବିଶ�ାସ 

କରିବା ନ କରିବା ସହିତ ଏହାର କିଛି ସ"କ� ନାହU 

ନନା : ମା ତା େହେଲ କଣ େମାର ଏେତ ବଷ�ର ସାଧନା ପ�ାଥ�ନା ସବୁ ବୃଥା? 

େଦବୀ : ବାବୁେର, ତୁ ତ अ ାନ ବାଳୁତ ତୁ କଣ ଭାବୁଛୁ, ପ�ାଥ�ନା ବqନାେର ମଁୁ ଖୁସି 
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ହୁଏ? ପ�ାଥ�ନା ବqନାର अଥ� େକେବ ବୁଝିବାକୁ େଚfା କରିଛୁ? େସ ସବୁ ସଂjୃତେର 

େମାର ପ�ଶଂସାଗୀତି ସରସ�ତୀ ବqନ, ଜଗନn ାଥ ଜଣାଣ ଇତ�ାଦି ମିଛ ପ�ଶଂସା ଶୁଣି 

ମଣିଷ ଖୁସି ହୁअiି, ଭଗବାନ ନୁେହଁ ମଁୁ ପରା େମା ମନର अiର କଥା ବୁେଝ ସେବ�ାପରି 

ତୁ ପରା େମାର ସiାନ େମାେତ ଖୁସି କରିବାପାଇଁ େତାେତ େମାର ପ�ଶଂସା କରିବାର 

କିଛି ପ�େୟାଜନ अଛି କି? 

ନନା : ମାଆ, ତା େହେଲ ଧମ� କଣ ? 

େଦବୀ : େସୖନିକର ଧମ� େଦଶର ସୁର{ା କରିବା େବୖଦ�ର ଧମ� େଲାକ+ର ଜୀବନ 

ବ�ାଇବା ଶି{କର ଧମ� ଶି{ା ପ�ଦାନ କରିବା ଧମ�ର अଥ� କଣ ବୁଝିଲୁ? 

ନନା : ନା... (ନନା ନିରବ) 

େଦବୀ : କମ� ହU ଧମ� ମଁୁ ପରା କହିଥିଲି ଭଗବତ ଗୀତାେର 

ନନା : ତା େହେଲ ଏ ମqିରର ଉେ�ଶ� କଣ? 

େଦବୀ : ମଁୁ ପରବ� ହB , ନିରାକାର ମଁୁ ସବୁ ଘଟେର ବାସ କେର ଏହା ତୁମର ଚିiାଧାରା 

େଯ, ତୁେମ ମqିରର ଚାରିକା¸ ମଧ�େର େମାେତ ସୀମିତ କରି ରଖିପାରିବ, ଓ ସୁନାଳ+ାର 

ପ�ଭୃତ ଉପହାର େଦଇ େମାେତ ଖୁସି କରିପାରିବ ମଁୁ କଣ ବ[ୁବାଦୀ? 

ତୁେମମାେନ େମାର ମସଜିଦ୍ ଭା�ି େମା ପାଇଁ ମqିର ନିମ�ାଣ କରିବ? େମାର ଏଥିେର କଣ 

ପ�େୟାଜନ? େମାର ରାମମqିର ନୁେହଁ, ରାମରାଜ� ଦରକାର େଯଉଁଠି େମାର ସବୁ 

ସiାନମାେନ ପର�ରକୁ ଭଲ ପାଉଥିେବ, ଓ ନିଜର କZ�ବ� ନିାର ସହ ସ"ାଦନ 

କରୁଥିେବ 

େମାର େକାଟି େକାଟି ଟ+ା, अଳ+ାର, େଭଟିେର ଆେଦୗ ଆଗ�ହ ନାହU ଏ ସବୁ 
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େନଇଯାअ, ଏ ସବୁକୁ ବିକ� ୀ କରି େସଇ अଥ�େର େମା ସiାନ ମାନ+ େଭାକ, ଦାରିଦ� � ଦୂର 

କର ଏହା େମା ପାଇଁ ତୁ�ମାନ+ର ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ଉପକାର େହବ 

ନନା : {ମା କରିଦିअ ମା ମଁୁ ତୁମକୁ ବୁଝି ପାରିନଥିଲି 

େଦବୀ : ନା ପୁअ ଏଥିେର େତାର କିଛି ଭୁଲ ନାହU େତାର  ାନରୂପକ ଆତB ାକୁ 

अ ାନରୂପକ अ}କାର େଘାଟି ରହିଥିଲା େତା ଭଳି ଆଉ କିଛି अ ାନେର ବୁଡ଼ିରହିଥିବା 

େଲାକ+ ଲାଗି େମାର अନ�ତମ ପି�ୟ ସiାନ ସେକ� ଟିସକୁ ବିଷପାନ କରିବାକୁ ପଡିଥିଲା 

ଏ େଯଉଁ କେଲ·ର+ ତୁ ପ�ାଣ େନବାକୁ ଚାହୁଁଛୁ, େସ ମଧ� େମାର ଜେଣ ପି�ୟ ସiାନ 

ଗତ ଜନB େର ରାଜା ରାମେମାହନ ରାୟ ନଁାେର ପ�ସିr ଥିଲା ଏ ଆଯ��ାବZ� ଭୂମିେର ବହୁ 

ଚକ�ବZ�ୀ ସମ�ାଟ ବିଶାଳ ବିଶାଳ ସାମ�ାଜ� ଠିଆ କରିଥିେଲ କି� ତା+ର ମୃତୁ� ସହିତ 

ତା+ ସାମ�ାଜ�ର ବିଲୟ ଘଟିଥିଲା ଏହି ପି�ୟ ସiାନ େମାର ଏପରି ଏକ ସାମ�ାଜ� ବିଜୟ 

କରିଥିଲା, ଯାହା ଏେବ ପଯ��i अତୁଟ ରହିଛି େସ ସାମ�ାଜ� େହଉଛି  ାନର ସାମ�ାଜ� 

ଧମ�ର ଓ ନ�ାୟର ସାମ�ାଜ� 

କାଳର କରାଳ ଗତିେର ସମେ[ େଧାଇ େହାଇ ଚାଲିଯାଆiି କି� େକବଳ େସହିମାେନ 

ହU ବ�ିରହiି େଯଉଁମାେନ ସମାଜର ହିତ ପାଇଁ ନିଜର ବଳ, ବପୁ, ବୟସ ସବୁ ଉ�ଗ�ୀକୃତ 

କରିଦିअiି 

ବାବୁେର ଯାଆ, ନିଜର କZ�ବ� କେର ନରରୂପୀ ନାରାୟଣ+ େସବାକେର ଦରିଦ�  

ଜନ+ ଦୁଃଖ ଦୂର କେର ପ�ତି ଘଟେର ମଁୁ ବାସ କେର ନିରୀହ ପ�ାଣୀ+ୁ ବଳି ନାଆଁେର 

ହତ�ା କରି େମାେତ ଖୁସି କରିବାକୁ େଚfା କରନାହU 

ଜୀେବ ଦୟା ଓ ବସୁେଧୖବ କୁଟୁ\କଂ, ଏହି ଦୁଇ ମହାମyକୁ ଜପି ଜୀବନକୁ ଚରିତାଥ� 
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କେର ମଁୁ ବହୁତ ଖୁସି େହବି 

ନନା : ଆପଣ+ ଆ ା ଶୀେରାଧାଯ�� ମାଆ 

େଦବୀ ମାଆ ଉଭାନ୍ େହାଇଗେଲ ପରଦିନ ଆେମ େଗାଟିଏ ନୁଆ अର{ିତ ନନା+ୁ 

େଦଖିବାକୁ ପାଇଥିଲୁ ଖୁସିେର ଆଖିରୁ ଦୁଇେଟାପା ଲୁହ ଝରିଗଲା 

 

ପାରଳାେଖମୁtି, ଗଜପତି, ଓଡ଼ିଶା 

ଗୁଗୁଲ୍ େପ� େfାରରୁ ‘Odia Sahitya’ ଆପ୍ ଡାଉନେଲାଡ୍ କରି େମାବାଇଲ୍ େର 
ଇନ୍fାଲ୍ କର� ଏବଂ େଯ େକୗଣସି ସମୟେର େଲଖା ପ�କାଶିତ କର� 
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ରାଧାକାi ଦାସ 

ଭୁବେନଶ�ରର अେଟାଚାଳିକାଭୁବେନଶ�ରର अେଟାଚାଳିକାଭୁବେନଶ�ରର अେଟାଚାଳିକାଭୁବେନଶ�ରର अେଟାଚାଳିକା    
 अେଟାର ହ$� ଶr ଶୁଣି ଘର ଭିତରୁ େଦୗଡ଼ି ଆସିଲା ସୁମି“କଣ େହଲା କାଇଁ ଏେତ 

େଜାରେର ହ$� ମାରୁଛ ଜାେଣ ?” 

 अେଟାେର ବସି अେଟା fାଟ� କରୁ କରୁ ଡିଲୁ କହିଲା - “ଆେର ପାଣି ଦିअ େମାର 

େଡରି େହଉଛି ” ପାଣି େବାତଲ ଓ ଟିଫିନ ଧରି ଆସୁ ଆସୁ ସୁମି ପଚାରିଲା - “କଣ େଡରି 

େହଉଛି? ତେମ କଣ ଚାକିରି କରିଛ େଯ େଡରି େହଉଛି ?” 

 ସୁମି ହାତରୁ ପାଣି ଓ ଟିଫିନ୍ େନଉ େନଉ ଡିଲୁ କହିଲା - “ଆେର ଏଇଟା अଫିସିଆଲ 

ଟାଇମ, େଲାକ अଫିସ ଯିବା ପାଇଁ अେଟା େଖାଜୁଥିେବଆଉ ମଁୁ ଜଲଦି ନଗେଲ େସମାେନ 

ହଇରାଣ େହେବନି ”  

 କଥା ନସରୁଣୁ ଆଗକୁ ଗଡି ସାରିଥିଲା अେଟାअେଟା ଭିତରୁ ବଁା ହାତ ହେଲଇ  କିଛି 

{ଣପାଇଁ ବିଦାୟ େନଉଥିବା ସଚୂନା େଦଉଥିଲା ଡିଲୁ   

 अେଟା fାtେର ସବୁ अେଟା ଚାଳକ+ ପରି ଡିଲୁ ମଧ� ଡାକିଚାଲିଥିଲା - 

“ବାଣୀବିହାର, ରାମମqିର, ରୂପାଲୀ, ସତ�ନଗର, ସହିଦନଗର ” କିଛି େରଗୁଲାର 

େଲାକ ଥିେଲ ଯିଏକି ଡିଲୁ अେଟାେର ଯିବା ପାଇଁ ଡିଲୁ ପହ�ିବା ଆଗରୁ ଡିଲୁର अେଟାକୁ 

अେପ{ା କରୁଥିେଲ 

 ଡିଲୁ ଓ ସୁମିର ପୁअ ଗୁଲୁଘର ବାହାେର ବିମ୍ସି ରଖିଥିବା ବାଲି ଗଦାେର ସବୁେବେଳ 

େଖଳୁଥାଏଗୁଲୁ jୁଲରୁ ଆସିେଲ ଘେର ବ�ାଗ୍ େଫାପାଡି ଧାଇଁ ଯାଏ ବାଲିଗଦାକୁବଡ 



ତ� େୟାଦଶ ବଷ�, ଷ ସଂଖ�ା, ଜୁନ୍ ୨୦୧୮ Download Magazine from www.aahwaan.com 

 

ଆହ� ାନ ଇ-ପତି� କା ସ"ୂ$� ନିଃଶୁ& ବିତରଣ େହତୁ ଡା େଜ�ାତି ପ�ସାଦ ପ*ନାୟକ+ ,ାରା ପ�ତିିତ ଓ ପ�କାଶିତ  | Aahwaan.com Aahwaan.com Aahwaan.com Aahwaan.com     |  55 

ଘର ପିଲାମାେନ େକେତ ପ�କାର କe ାସ୍ ଯାଆiି େହେଲ, ଗୁଲୁ ପାଇଁ ହବିକ� ାସ୍, ଡ�ଇଂକ� ାସ୍ 

ଆଉ ମୁ�ଜିକ୍ କ� ାସ୍ ସବୁ େସଇ ବାଲିଗଦାଡିଲୁର େରାଜଗାରେର େଯମିତି େସମିତି 

ଚଳିଯାଏ ତା+ ଘରଡିଲୁର ସ"କ�ୀୟ ଭାଇ କୁଆେଡ ବ�େର ରହୁଛିଡିଲୁକୁ େସ 

ଡାକିଲାଣି େକେତଥର େହେଲ ସୁମି ମନା କରୁଛି“ଭୁବେନଶ�ର ଛାଡି ଆେମ କାଲ୍-କାଟା 

ଯିବାନିେସଠି अଧିକ ପଇସା ଏଠି କମ୍ ପଇସା େହେଲ େକଏନ େହଲା ଆେମ ଏଇଠି 

ରହିବା” ଏମିତିେର ଚାେଲ ଡିଲୁ ଆଉ ସୁମି+ ଘର ସକାଳୁ अେଟା ଆଉ ଟିଫିନ୍ େନଇ 

ବାହାରିଯାଏ ଡିଲୁଦିନ ଦି� ପହରେର ଆେସ ଆଉ ପୁଣିଥେର ଖାଇସାରି ଟିେକ 

ଗେଡତାପେର ପୁଣି ବାହାରିଯାଏ अେଟା େନଇ, ରାତିେର ଆେସେକଉଁ ଦିନ େକେତ 

ରାତିେର ତାର ଠିକ୍ ନାହUଦୁଇଶହ ତ େକେତେବେଳ ପାଆଁଶअଧିକ େରାଜଗାର େହେଲ 

ଗୁଲୁ ପାଇଁ ଜଳଖିଆ କିଣିନିଏ ସାଥିେରଡିଲୁ ସବୁଦିନ ରାତିେର େଫରିେଲ ସୁମିକୁ େଗାେଟ 

ଦଶ ଟ+ାର େନାଟ ଦିଏଆଉ अଧିକ େରାଜଗାର େଗେଲ ଦଶ ଟ+ାଟା େକାଡିଏ 

େହାଇଯାଏସୁମି େସ ଟ+ା େନଇ କଣ ବା କରିବେସ ସାଇତି ରେଖ, ପୁରୁଣା अମଲୂେ��  

ଟିଣ ଡବାେରେକେବ େଖାେଲନିହଁ अସୁବିଧା ଆଉ ଭଲମqେର େଖାେଲଆବଶ�କ 

ଟ+ା େନଇ ବq କରିଦିଏସୁମି ଏମିତି ଟ+ା ରେଖ େବାଲି ଡିଲୁ କି ଗୁଲୁ େକହି 

ଜାଣିନାହାiିଡିଲୁ େକଉଁ ଦିନ ବି ସୁମିକୁ େଦଇଥିବା ଟ+ାର ହିସାବ ମାେଗନିଆଜି 

ପଯ��i ସୁନା ଜିନିଷ କି ଭଲ ଦାମିକା ଶାଢୀ ଖେt ତ େଦଇପାରିନିସବୁଦିନ ରାତିେର 

ସୁମି ହାତକୁ ଦଶ ଟ+ାର େନାଟେଟ ବେଢଇଳା େବେଳ ସୁମି ମୁହଁେର ଫୁଟିଯାଏ େଗାେଟ 

େଛାଟ ହସ 

 ସୁମି ଆଉ ଡିଲୁ ସମୟ େସ�ାତେର ଆେଗଇ ଚାଲିଛiି ଦୁଃଖସୁଖେରଡିଲୁ अେଟା ଧରି 
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ବାହାରି ସାରିଲାଣିସୁମି କୁଲା ଧରି ଚାଉଳ ବାଛୁଛିସରକାର େଦଇଥିବା ଚାଉଳ, େଗାଡି 

ତ ରହିବା ସ�ାଭାବିକ କଥାଦାtେର अେଟା ରହିବା ଶr ଶୁଣି େଦଖିଲା ମ�ୁ 

ଆସିଛିମ�ୁ ଆଉ ଡିଲୁ େଗାେଟ fାtେର अେଟା ଚଲାiିମ�ୁ ଆଉ ଡିଲୁ ପିଲା ଦିନର 

ସା�ମ�ୁ ମଝିେର ମଝିେର ଘର ଆେଡ ଆେସअେଟାରୁ ଓେହ�ଇକି ମ�ୁ ଆେଗଇ 

ଆସିଲା ସୁମି ଆଡକୁମ�ୁର ମୁହଁ ଶୁଖି ଯାଇଥିଲା, ମୁହଁେର େମ�ାଏ ଝାଳ, ମୁtବାଳ 

अସ�ାଳମ�ୁକୁ ଏପରି अବcାେର େଦଖି ସୁମି କିଛି ବୁଝିପାନଥିଲାମ�ୁ - “ଭାଉଜ 

ଜଳଦି ଚାଲ ଡିଲୁର ଆ�ିେଡz େହଇଛି ” ମ�ୁ ମୁହଁରୁ କଥା ଛେଡଇେନଇ ସୁମି 

ପଚାରିଲା - “କଣ ଆ�ିେଡz, େକମିତି ? କଣ େହଇଛି ?” କହି କାqିବାକୁ ଲାଗିଲା 

ସୁମିମ�ୁ ପ�ତିଉZରେର କହିଲା- “େସକଥା ପେଛ ତୁେମ ଏେବ େମା ସହ ଡାdରଖାନା 

ଚାଲ ” ଘେର ତାଲା ମାରି ସୁମି ଡାdରଖାନା ଚାଲିଲା ମ�ୁସା�େରअେଟାେର ବସି ସୁମି 

କଣ ନାଇଁ କଣ ଭାବି କାqି ଚାଲିଥିଲାକିଛି ସମୟ ପେର ସରକାରୀ ଡାdରଖାନାେର 

ଆଗେର ମ�ୁର अେଟା ପହ�ି ସାରିଥିଲାअେଟାରୁ ଓେହ�ଇକି ମ�ୁ ସୁମିକୁ ଧରି 

େନଇଯାଇଥିଲା ଡିଲୁ ପାଖକୁ ଡାdର अଭାବରୁ ଡିଲୁ େସମିତି େf�ଚରେର ପଡିଥାଏବଁା 

େଗାଡରୁ ଭୀଷଣ ରd େବାହୁଥାଏେଗାଡର ମାଂସ ବାହାରି ପଡିଥାଏକିଛି अେଟା 

ଡ� ାଇଭର େସଠି ପାଟି କରୁଥାiି - “ଡାdର େକେତେବେଳ ଆସିେବ? ଆେର ଏଠି େଗାେଟ 

େଲାକ ପଡିଛି” େହେଲ ଡିଲୁର अବcା େଦଖି अସ�ାଳ େହାଇପଡିଥିଲା ସୁମିଡିଲୁର 

େହାସ ନଥିଲାସୁମି ଡିଲୁକୁ ଧରି େଭା- େଭା ରଡିଛାଡି କାqୁଥିଲାସୁମି ଆଉ अନ� 

ଡ� ାଇଭର+ ସ�ରେର ଡାdରଖାନାଟି ଫାଟି ପଡୁଥିଲା 

 ଡାdର ଆସିେଲ ଚିକି�ା ଆର� େହଲାକିଛି ସମୟ ପେର ମ�ୁକୁ ଡାକିେଲ ଡାdର 



ତ� େୟାଦଶ ବଷ�, ଷ ସଂଖ�ା, ଜୁନ୍ ୨୦୧୮ Download Magazine from www.aahwaan.com 

 

ଆହ� ାନ ଇ-ପତି� କା ସ"ୂ$� ନିଃଶୁ& ବିତରଣ େହତୁ ଡା େଜ�ାତି ପ�ସାଦ ପ*ନାୟକ+ ,ାରା ପ�ତିିତ ଓ ପ�କାଶିତ  | Aahwaan.com Aahwaan.com Aahwaan.com Aahwaan.com     |  57 

କହିେଲ - “େଗାଡଟି ପୁରା ନf େହାଇଯାଇଛି अଧିକ ରd ମଧ� େବାହି ସାରିଲାଣିେସ 

େଗାଡଟିକୁ କାଟିବାକୁ ପଡିବ ” ମ�ୁ ସୁମି ମୁହଁକୁ ଚାହUଥିଲା କାqୁଥିଲା ସୁମିେସ କଣ 

କରିବ ବୁଝିପାରୁନଥିଲାେଶଷେର ଡିଲୁର େଗାଡ କଟା େହଲାକିଛି ଦିନ ଡାdରଖାନାେର 

ରହିବା ପେର ଘରକୁ େଫରିେଲ ସୁମି ଆଉ ଡିଲୁଡାdରଖାନାେର ରହିଥିବା ଆଠଦିନ ଗୁଲୁ 

ମ�ୁ ଘେର ରହିଛିଡିଲୁ ଆଉ ସୁମିକୁ ଘେର ଛାଡିେଦଇ ମ�ୁ ଗୁଲୁକୁ ଆଣିବାକୁ ଗଲା 

 ଗୁଲୁ େଫରିଆସିଲାମ�ୁକୁ ସୁମି ପଚାରିଲା - “ଏସବୁ େକମିତି େହଲା? ଆଉ 

ଡାdରଖାନାେର ସବୁ ଟ+ାପଇସା େଦଉଥିବା େସ େଲାକଟି କିଏ?” ମ�ୁ କହିଲା - 

“େସଦିନ ଡିଲୁ अେଟା େନଇ fାtରୁ ବାହାରିଲାଟିେକ ବାଟ ଯାଇଛି କି ନାଇଁ େଗାେଟ 

କାର ଆସି ଡିଲୁର अେଟାେର ମାଡ େହଲା ଆଉ ଓଲଟି ପଡିଲାଡିଲୁ େଗାଡ ଉପେର 

ମାଡିବସିଲାେସ ଟ+ା ପଇସା େଦଉଥିବା େଲାକ େସ କାରବାଲା ”  

 କିଛି ସମୟ ରହି ମ�ୁ େଫରିଯାଇଥିଲାେସପେଟ େଗାଡେର ବ�ାେtଜ ଆଉ 

ମୁtେର, ମୁହଁେର ସିେଲଇ େହାଇ ବ�ାେtଜ ବ}ା େହାଇଛିଗୁଲୁ ଡିଲୁ ପାେଖ 

େଶାଇଛିସୁମି ପଡିଶା ଘରକୁ ଯାଇ େଫାନ କଲା କାଲକାଟା ଭାଇ+ ପାଖକୁଭାଇ 

କହିେଲ - “ମଁୁ ସୁବିଧା େଦଖିଯିବି ” ପୁଣpମାର ଜହn  ଉପରକୁ େଯମିତି କଳା ର�ର ବାଦଲ 

ମାଡି ଆସିଥିଲା 

 ଏଇ ଭିତେର ଦୁଇ ମାସ ବିତିଗଲାଣିଡବାେର ଥିବା ଟ+ାେର ଘର ଚାଲୁअଛିଆଉ 

ଔଷଧ ପାଇଁ ଟ+ା अzୁନିଟ+ା ସରିବାକୁ ବସିଲାଣିକଣ କରିବ ସୁମିଡିଲୁ କହିଲା - 

“ମଁୁ ତ ଆଉ अେଟା ଚେଳଇ ପାରିବିନିଆମ ଘର େକମିତି ଚାଲିବ ” ସୁମି କହିଲା - “ମଁୁ 

अଛି, ମ�ୁ ସହିତ ମଁୁ କଥା େହଇଛି େସ କାଲିଠୁ ରାତିେର ଆସିବ ଆଉ ମଁୁ अେଟା 
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ଚେଲଇବା ଶିଖିବି ” ସୁମିର କଥାେର କାq କାq େହାଇଯାଇଥିଲା ଡିଲୁକଣ ବା େସ 

କରିପାରିବଆଜିକୁ େତର ଦିନ େହବ ରାତିେର अେଟା ଶିଖୁଛି ସୁମିଆଉ କିଛି ଦିନ ପେର 

େସ ଲାଇେସନ୍ସ ପାଇଁ ଆେବଦନ କରିବଆଉ ତାହାହU େହଲା େସ ଲାଇେସନ୍ସ ପାଇଁ 

ଆେବଦନ କଲା ଓ ତାକୁ ଲାଇେସନ୍ସ ମିଳିଗଲାସାହି େଲାକ ତା+ ତା+ ଭିତେର କଥା 

େହଉଥିେଲ - “�ୀ େଲାକ େହାଇ େସ ପୁରୁଷ+ ପରି अେଟା ଚେଳଇବ ଛି ଛିେସ ସାହି 

ପଡିଶା+ ଆଗେର ଘୃଣାର ପାତ�  େହାଇଯାଇଥିଲା   

 କାହାକୁ ଖାତିର ନ କରି େସ अେଟା ଚେଳଇଲା ଭୁବେନଶ�ରର ରାଜରା[ାେରअନ� 

अେଟା ଡ� ାଇଭର+ ପରି େସ ମଧ� ଡାକିଲା - “ରାମମqିର, େfସନ, ରାଜମହଲ ” 

ସୁମିର अେଟାେର କିଛି �ୀ େଲାକ ଓ ଝିअ ନିୟମିତ ଯିବାଆସିବା କରୁଥିେଲସୁମି ମଧ� 

ତା+ୁ ସଠିକ ଜାଗାେର ଠିକ ସମୟେର ପହ�ାଏ ଓ ଆେଣେସଥିରୁ ଜେଣ ଝିअ 

ସା\ାଦିକତା କରୁଥିେଲେସ ଦିେନ अେଟାେର ବସି େଫରିବା ବାଟେର ସୁମିକୁ ପଚାରିେଲ - 

“ଆଛା ସୁମି अପା ତୁେମ କାହU अେଟା ଚଲଉଛ, ତୁମ ଘେର କଣ େକହି ପୁରୁଷ େଲାକ 

ନାହାiି?” ସୁମି ଉZର େଦଲା - “କଣ ଆଉ କରିବି, େମା ସ�ାମୀ ଆଗରୁ अେଟା 

ଚଳଉଥିେଲଆଉ ଦିେନ ତା+ର ଏ अେଟାେର ଆ�ିେଡz େହଲାେଗାଡ େଗାେଟ କଟା 

େହଲାଘର ଆଉ ପୁअ ମୁହଁକୁ ଚାହU ମଁୁ ବାଧ� େହଲି अେଟା ଚେଳଇବାକୁଦିଦି ତମ ଘର 

ଆସିଗଲାେସ ଝିअ ହାତରୁ େକାଡିଏ ଟ+ାର େନାଟ େନଇ ସୁମି ଆଗକୁ ଚାଲିଲା 

 ରାତି ଏଗାରଟା େହବ ହଠାତ କବାଟକୁ ଖଡଖଡ କରି େକହି ଜେଣ ବାେଡଇଲସୁମି 

ଯାଇ େଦଖିଲା ପଡିଶାଘର ର+ ମଉସା ଠିଆ େହାଇଛiି କହିେଲ - “ସୁମି ଜଲଦି ଚାେଲ 

େତା अେଟାେର କିଏ ନିଆଁ ଲେଗଇ େଦଇଛି ” େଦୗଡିଲା ସୁମିଘରଠୁ ଟିେକ ଦୂରେର 
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ଥିବା अେଟାଟି ହୁତ୍ ହୁତ୍ େହାଇ ଜଳୁଥିଲାବାଲଟିେର ପାଣି ପେକଇବାକୁ ଲାଗିେଲ ସୁମି ଓ 

ଗୁଲୁସୁମି କାqୁଥିଲାେହେଲ अେଟାଟି ନିଆଁେର ସ"ୂଣ� େପାଡିଯାଇଥିଲାସୁମି 

ବୁଝିପାରୁନଥିଲା କି ଏସବୁ କf ତାକୁ ହU କାହUକି ମିଳୁଛିକି� େସ ହାର 

ମାନିନଥିଲାଭଡାେର अେଟା ଚେଳଇବା ଆର� କଲା 

 ଘଟିଥିବା ଘଟଣା ସୁମି େସ ଝିअ+ୁ କହିଥିଲାଡିଲୁ ଆଉ ଗୁଲୁକୁ ଛାଡିେଦେଲ ସୁମି ତା 

ଦୁଃଖ େସଇ ଝିअ+ୁ କେହସବୁଦିନ ଯିବା ଆସିବାେର େଗାେଟ ନୂଆ ସ"କ�େର ବା}ି 

େହାଇ ଯାଇଥିେଲ େସମାେନଝିअଟି ସା\ାଦିକ ଥିବାରୁ ଖବରକାଗଜେର େଗାେଟ 

ଆେଲଖ� ପ�କାଶ କରିଥିଲା ସୁମି ବିଷୟେରଯାହାର ନାମ ଥିଲା ‘ଭୁବେନଶ�ରର 

अେଟାଚାଳିକା’ େସ ଆେଲଖ�ଟି ବହୁତ ପ�ଶଂସାର ପାତ�  େହାଇଥିଲା 

 ସୁମି ଘରକୁ ଦିେନ େଗାେଟ ଚିଠି ଆସିଥିଲାମୁଖ�ମyୀ ସୁମିକୁ ତା ସାହାସିକତା ପାଇଁ 

ତାକୁ ପୁରjାର େଦବା ପାଇଁ ଚହୁଁଛiି, େଗାେଟ ନୂଆ अେଟା ସା�କୁ କିଛି ଆଥpକ 

ପୁରjାରଆଉ ସୁମି ଓଡିଶା ନୁେହଁ ସାରା ଭାରତେର ଭୁବେନଶ�ରର अେଟାଚାଳିକା 

ଭାବେର ନଁା କରିଥିଲାଆଉ ଉଦାହରଣ ପାଲଟିଥିଲା େସଇ �ୀ େଲାକ+ ପାଇଁ 

େଯଉଁମାେନ ଭାଗ�କୁ େଦାଷ େଦଇ େରାେଷଇ ଘେର କାqiି  
ରତନପୁର ଶାସନ, କୁହୁଡି 

େଖାr�ା , ଓଡିଶା ୭୫୨୦୨୭ 

େମା - ୮୯୦୮୮୫୯୭୯୭ , ଇେମଲ - rkdash1996@gmail.com 
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େଜ�ାତିରxନ ସାହୁ 

अଜାତଶତ� wअଜାତଶତ� wअଜାତଶତ� wअଜାତଶତ� w    
 ଆପଣମାେନ ଭାବୁଥିେବ ଏଇଟା େଗାଟିଏ ଗmହଁ ଯଦି ଭାବିେବ ଇତିହାସ େତେବ 
ଏଇଟା େଗାଟିଏ ଗm ଆଉ ଯଦି ତଯ��ମା କରିେବ କାହାଣୀର ଚରିତ�  ସହ ଏ ସମାଜକୁ 
େତେବ େଖାଜିପାଇେବ ଏ ଯୁଗେର ଥିବା अସଂଖ� अଜାତଶତ� w+ୁ େଯଉଁମାେନ ଜାଣିଥିେବ 
अଜାତଶତ� wର ଇତିହାସ େସମାେନ ହୁଏତ ଚିiା କରୁଥିେବ ଏଇଟା େଗାଟିଏ କି ଗପ ? 
ଏହାକୁ ତ ଆେମ ଇତିହାସ ବହିେର ପିଲାଟି େବଳୁ ପଢି ଆସିଛୁହଁ ଆ ା! ଆପଣମାେନ 
ନିହାତି ପଢିଥିେବତଥାପି ଥରେଟ ପଢିବାର କf କର�ଇଏ େସହି अଜାତଶତ� w ଯାହାକୁ 
ଇତିହାସ କେହ ପିତୃହiାଇଏ େସହି କଳ+ିତ ହରିअ+ ବଂଶର ଜେଣ ସମ�ାଟ େଯଉଁ 
ବଂଶ ଇତିହାସର ପୃାେର ନିଜକୁ ଲିପିବr କରିଛି ପିତୃହiା ବଂଶପରି େଗାଟିଏ କଳ+ିତ 
ନାମେରେତେବ େସ ଯାହା େହଉ ଇତିହାସର ପୃାକୁ ତଯ��ମା କରିବାକୁ େମାର ଇkା 
ନାହUେସଥିପାଇଁ ସତ�ମିଥ�ା ଠିକ୍ ଆଉ ଭୁଲରୁ ଟିକିଏ ଉପରକୁ ଉଠି ମଁୁ ଏଠାେର 
अଜାତଶତ� wର େସହି ଦିଗ ଉପେର ଆେଲାକପାତ କରିବି ଯାହା େମା କାହାଣୀର ଦୁଇ ଚରିତ�  
ରାଜୁ ଆଉ अଜୁ ତା+ର ଇତିହାସ ଶି{କ+ ଠାରୁ ଶୁଣିଥିେଲକାହାଣୀଟି ଆର� ହୁଏ 
େସହି ସମୟରୁ େଯଉଁ ସମୟେର ଗୁଗଲ ଧରାପୃେର अବତରଣ କରି 
ନଥିଲାअନ�अଥ�େର ଏପରି କହିେହବ େଯ ଏ ଦୁନିଆଁ ଗୁରୁମୟ ଥିଲା; ଗୁଗଲମୟ 
ନୁେହଁଯୁdି ଉପେର କାୟା ବି[ାର କରିଥିଲା ବିଶ�ାସଟାେସହିପରି ଏକ ସମୟେର ଭାରତ 
ସ�ାଧୀନତାର अେନକ ପବୂ�ରୁ ପ�ତିିତ ଏକ ସରକାରୀ ବାଳକ ଉ� ବିଦ�ାଳୟେର 
ପଢୁଥିେଲ ଦୁଇ ବ}ୁ ରାଜୁ ଆଉ अଜୁଇତିହାସ କ� ାସ୍ଟା ଭାରି େବାରିଂ ଲାଗୁଥିବାରୁ ରାଜୁ 
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ଆଉ अଜୁ ସବୁଦିନ ପଛେବ�େର ବସି ଢୁଳାଉଥିେଲअେନକ ସମୟେର ଏଥିପାଇଁ ଦୁେହଁ 
ମାଡ ମଧ� ଖାଉଥିେଲେସଦିନ ପିଲା+ୁ ଇତିହାସ ସାର+ର କହିବାକୁ ଥିଲା अଜାତଶତ� wର 
ଇତିହାସତା ବିଷୟେର କିଛି କହିବା ପବୂ�ରୁ ସାର୍ ପ�ଥେମ କ� ାସବାହାର ପିtାେର 
ଆେ�ଇ େଦେଲ ରାଜୁ ଆଉ अଜୁକୁଏହାପେର େସ ଆର� କେଲ अଜାତଶତ� wର 
ଇତିହାସଆର� କରିବା ପବୂ�ରୁ େସ ପିଲା+ ଉେ�ଶ�େର କହିଥିେଲ େଗାଟିଏ େଛାଟ 
କାହାଣୀସାର୍ କହିେଲ, “ଆkା ପିଲାଏ! କହିଲ କିଏ କିଏ ବାପାମା+ୁ ଜମା ଭଲପାअ 
ନାହU?” ସମେ[ ନୀରବ ଥିବାର େଦଖି ଖୁସି େହାଇଗେଲ ଇତିହାସ ସାର୍ପୁଣି 
ଆର�କେଲ, “ବହୁତ ଭଲ ପିଲା ତୁେମ ସବୁଜାଣିଛ ବହୁଦିନ ପବୂ�ରୁ ଏ ଭାରତବଷ�େର 
ଜେଣ ରାଜା ଥିେଲେସ ଥିେଲ ଜେଣ ଉZମ ଶାସକତା+ର େଗାଟିଏ ପୁअ ଯିଏ ଥିଲା 
ଖୁବ୍ अତ�ାଚାରୀ ଆଉ ଶାସନେଲାଭୀଶୀଘ� ରାଜା େହେବ େବାଲି ବqୀକରି ରଖିଥିଲା 
ନିଜର ବୃr ବାପା+ୁପ�ଜା େଯେତେବେଳ ଜାଣିେଲ ରାଜା ବqୀ େସମାେନ ସମେ[ 
ଆେqାଳନ କରିବାକୁ ପ�[ୁତ େହେଲେସହି अତ�ାଚାରୀ ପୁअ ଏ କଥା ଜାଣି ଆେଦଶ 
େଦଲା ତା+ ବାପା+ୁ ଖାଇବାକୁ ନ େଦଇ ମାରି େଦବାକୁଦୁରାଚାରୀ ରାଜକୁମାରର 
ଆେଦଶ ସାେ� ସାେ� ପାଳନ େହଲାଦିେନ ଦୁଇଦିନ ଚାରିଦିନ ଏମିତି କଟିଗଲା 
ଉପବାସେର अେନକ ଦିନବୃrରାଜା କି� ମରୁନ ଥିେଲକାରଣ କଣ େଖାଜିଲା େବଳକୁ 
ଜଣା ପଡିଲା ରାଣୀ ଲୁଚାଇ ଲୁଚାଇ ରାଜା+ୁ ଖାଦ� େନଇ େଦଉଥିେଲରାଣୀ+ୁ ଆଉ 
ରାଜା+ ପାଖକୁ ଛଡାଗଲା ନାହUଉପବାସେର କଟିଲା ରାଜା+ର ଦିନଏହା ଭିତେର 
ରାଜକୁମାର ବାପା େହେଲବାପାେହବାର ଖୁସିେର େସ ପାଗଳପ�ାୟ େହାଇଗେଲଦିେନ 
ରାଜ ପରିବାରର ସମେ[ େଭାଜନ କରୁଥିବା େବେଳ ରାଜକୁମାର+ର ନବଜାତ ପୁତ�  
ତା+ ଖାଇବାଥାଳିେର ପରିସ�ା କରିେଦଲାପୁତ�  େପ�ମୀ ରାଜକୁମାର େସହି ଖାଦ�କୁ 
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ଆନqେର ଖାଇ ଚାଲିେଲହଠାତ୍ େସ ତା+ ମାତା+ୁ ପ�ଶnକେଲ,, “ମା! େମା ପରି 
ପୁତ� େସnହୀ ବାପା କିଏ अଛି?” ତା’ର ଏ ପ�ଶnେର ଟିକିଏ ହସି େଦଇ ରାଣୀ କହିେଲ, 
“ଜାଣିଛୁ ତୁ ଜନB େହବା ପବୂ�ରୁ ରାଜ େଜ�ାତିଷ ଗଣନା କରି କହିଥିେଲ ତୁ େହବୁ େତା 
ବାପା+ର ହତ�ାକାରୀଏହା ଜାଣି ମଁୁ େତାେତ ଗଭ�େର ମାରିେଦବାକୁ cିର କଲିେମା 
ସମ[ େଚfା ବିଫଳ େହଲାକାହUକି ନା େତା ବାପା ଚାହୁଁଥିେଲ େତାର ଜନB ସମ[+ 
ବିେରାଧ ସେZ�  ଏକୁଟିଆ େତା ବାପା ହU େତା ଜନB ପାଇଁ ବ�ାକୁଳ ଥିେଲତୁ ଜନB  େହବା 
ମାେତ�  ମଁୁ େତାେତ ରାଜଉଆସରୁ ତଳକୁ ଫି�ିେଦଲି ବଧ କରିବାପାଇଁେତାର କି� ମୃତୁ� 
େହଲା ନାହUରାଜା ଏକଥା ଜାଣିଲା େବଳକୁ େତା ଶରୀରେର ବ�ାପି ଯାଇଥିଲା େଗାଟିଏ 
ଦୂରାେରାଗ� ଚମ�ବ�ାଧିରାଜେବୖଦ� ଆସି କହିେଲ, “ଯଦି େକହି ବ�dି େତା ଶରୀରର 
ପଜୂରdକୁ ନିଜ ଜିଭେର ଚାଟି ଚାଟି ସଫା କେର, େତେବ ଯାଇ େତା ଶରୀରଟା ଆେରାଗ� 
ଲାଭ କରିବ” ଏକଥାେର ସମେ[ ପଛଘୁ�ା େଦେଲମା' େହାଇ ମଧ� ମଁୁ ଘୃଣା କରିଥିଲି 
ଏପରି କରିବାକୁେସେତେବେଳ େତା ବାପା ହU େତାେତ େସ ବ�ାଧିରୁ ଆେରାଗ� 
କରିଥିେଲେସେତେବେଳ ଯଦି େତା ବାପା େତାେତ ଜୀବନଦାନ ନ କରିଥା'େi େତେବ 
େସ ଆଜି ରାଜା େହାଇ ମଧ� ବqୀର ଜୀବନ अତିବାହିତ କରୁ ନଥାେi”  ମା’+ ମୁହଁରୁ 
ଏକଥା ଶୁଣି ବ�[ େହାଇ ଉଠିଲା अଜାତଶତ� wେଦୗଡିଗଲା ବqୀଶାଳାକୁକି� ହାୟେର 
ସମୟ! େସ ଦ� wତେବଗେର ଆସୁଥିବା େଦଖି ମୃତୁ�କୁ अବସ�ାବି େବାଲି ଭାବିେନେଲ ରାଜା 
ଆଉ ନିେଜ ପି}ିଥିବା ବିଷାd ମୁଦି� କାଟିକୁ ଗିଳିେଦଇ ଆତB ହତ�ା କରିେଦେଲପ�ାୟ�ିତ 
କରିବାର ସୁେଯାଗ ମଧ� ପାଇେଲ ନାହU ରାଜକୁମାରପ�ାତାପେର କଟିଗଲା ତା+ର 
ବାକି ଜୀବନଆଉ ଜାଣିଛ ପିଲାଏ େସ ରାଜକୁମାର ଜଣକ କିଏ?” ସବୁପିଲା ଏକ 
ସ�ରେର ପ�ଶnକେଲ, “େସ ବଦମାସ ରାଜକୁମାର କିଏ ସାର୍?” ସାର୍ ଉZର େଦଇଥିେଲ, 
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“ସିଏ େହଉଛି अଜାତଶତ� w; ଜାତ େହବାପବୂ�ରୁ ଯିଏ ଥିଲା ତା ପିତାର ଶତ� w; ଯାହା ବିଷୟେର 
ଆେମ ଆଜି ପଢିବାେତଣୁ ପିଲାମାେନ ବାପାମା’+ୁ ବଡ େହାଇ େକେବ େହେଲ ହତାଦର 
କରିବ ନାହUନେଚତ୍ ତୁେମ ସମେ[ େବାଲାଇବ େଗାଟିଏ େଗାଟିଏ ବଦମାସ 
अଜାତଶତ� w” ଏତିକିେର ଗପଟିର अi କରି ସାର୍ ପଢାଇ ଚାଲିଥିେଲ ଇତିହାସଏପେଟ 
ବାହାେର ରାଜୁ ଆଉ अଜୁ ଚୁପ୍ଚାପ୍ ଆେ�ଇ ଗପ ଶୁଣୁଥିେଲେବାଧହୁଏ ଜୀବନେର 
ଏପରି ଭାେବ ଗପ ଶୁଣିବାକୁ ଭାଗ�େର ଥିେଲ ମିେଳକ� ାସ ସରିଲା ଆଉ ଚାଲିଗେଲ 
ଇତିହାସ ସାର୍ଜାଣiି ଜୀବନ ଆମକୁ ପ�ତିଟି େସାପାନେର େକେତ େଯ କ� ାସ ନିଏ ପୁଣି 
େକେତେଯ କଥା ଶିଖାଉଥାଏ ତାହା େଲଖି ବସିେଲ अନୁଭୂତିର ଗ�¸ଟିଏ 
େହାଇଯିବେସଦିନ ଇତିହାସ ସାର୍ କହିଥିବା ଗପଟି ଶୁଣିଥିେଲ ଦୁଇବ}ୁକି� କିଏ କଣ 
ଶିଖିଲା େସକଥା ଗୁv େହାଇ ରହିଗଲା 
 ଏହା ଭିତେର अତୀତର େସହି ଶୁଣା କାହାଣୀଟା ଉପେର ପର[ ପର[ େହାଇ 
ଜମିଗଲାଣି ପଚିଶ ବଷ�ର ସB ¼ତିସB ¼ତିର ପୃା ତେଳ ଚାପିେହାଇ ରହିଯାଇଛି େସହି 
କାହାଣୀକାହାଣୀ କହିଥିବା ଚରିତ� ଟି ଆଜି ସମାଜ ପାଇଁ अେଲାଡା अେଖାଜାଆଉ 
କାହାଣୀ ଶୁଣିଥିବା ଚରିତ�  ଦୁେହଁ ଏେବ ପିତା ଚରିତ� େର अବZୀ$�େସଦିନର ରାଜୁ ଆଉ 
अଜୁ ଆଜି ବି ଦୁଇସା�େଦୖନିକ ଆବଶ�କତା ପାଇଁ ଦୁେହଁ ସବ�ଦା ଜୀବନ ସହ 
ସଂଘଷ�ରତଜୀବନ ସଂଗ�ାମେର अେନକଥର ଥକି ପଡି ପୁଣି ଦୁେହଁ ଉଠିବାକୁ େଚfା 
କରiିअଭାବଟା अେନକ ସମୟେର अଜୁର ମାନସିକ cିତିକୁ େଦାହଲାଇ ଦିଏଘେର 
ବୁଢା ବାପାମା ପୁଣି ଦୁଇଟା ଝିअପେର େଗାଟିଏ ଚାରିବଷ�ର ପୁअଏେତ ବଡ ପରିବାରକୁ 
अଜୁ ଏକୁଟିଆେଛାଟ ପିଲା+ୁ ଟିଉସନ କରି ଯାହା ପାଏ େସହିଥିେର କେfମେf 
େଚfାକେର अଭାବ ପୁରଣ କରିବାକୁରାଜୁର ପରିବାର କହିେଲ ତା ବାପା ଆଉ 
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ମାରାଜୁ अବିବାହିତେରାଗିଣା ବାପାମା’+ କଥା ବୁଝୁବୁଝୁ େକମିତି େଯ ସମୟଟା 
କଟିଯାଏ େସ ଜାଣିପାେର ନାହUଏମିତି କଟିଯାଉଥିଲା ଦୁଇବ}ୁ+ର ସମୟ  
 କୁହiି ‘अଭାେବ ସ�ଭାବ ନf’ ଠିକ୍ ଏହିପରି କିଛି ଘଟୁଥାଏ अଜୁର 
ଜୀବନେରअଭାବ ଆଉ ଆବଶ�କତା ଧୀେର ଧୀେର अଜୁର ସ�ଭାବେର େକମିତି େଗାଟିଏ 
ବିଚିତ�  ପରିବZ�ନ ଆଣି େଦଇଥିଲାନିଜ ସ�ାଥ�ଛଡା ତାକୁ ଆଉ କିଛି ବୁଝା ପଡୁନଥିଲା 
ନିଜର ସଂସାରଟା ସଜାଡୁ ସଜାଡୁ େସ ଏହାଭିତେର େକମିତି େଗାଟିଏ ସ�ାଥ�ପର ମଣିଷେଟ 
ପାଲଟି ଯାଇଥିଲାତାର ସ�ାଥ�ବାଦୀ ଗୁଣଟା େସହି ଦିନ ଚରମସୀମାକୁ ଟପି ଯାଇଥିଲା 
େଯଉଁଦିନ ରାଜୁ ଜାଣିବାକୁ ପାଇଥିଲା अଜୁ ତା ବୃr ବାପାମା'+ ପ�ତି କରୁଥିବା ଘୃଣ� 
ବ�ବହାର ସ"କ�େରରାଜୁ अେନକ ଥର ଭାବିଛି କିଛି କହିବେବାଧହୁଏ अେନକ+ ପରି 
େସ ମଧ� ଉଚିତ୍ अନୁଚିତର ଚକ� ବୁ�ହ ଭିତେର ଛqି େହାଇପେଡେସଦିନ କାହUକି 
େକଜାଣି ହଠାତ୍ ବ�[ବିବ�ତ अଜୁ ରାଜୁଘରକୁ ଝଡପରି ପଶି ଆସି ଭୟାତୁର କ�େର 
ପଚାରିଲା, “ଆେର ରାଜୁ! େମା ପୁअକୁ େଦଖିଛୁ? େଛାଟ ପିଲାଟା ଘର େଲାକ+ର 
अଜାଣତେର େକଜାଣି େକଉଁଆେଡ ଚାଲିଯାଇଛିଘzାଏ େହଲାଣି ସବୁ ଆେଡ େଖାଜି 
ସାରିଲିଣିେମା ହୃତ�qନଟା ବଢି ବଢିଯାଉଛି”  अଜୁର ଏଭଳି କଥାେର ଉ�ହସଟିଏ 
ହସିେଦଇ ରାଜୁ अଜୁର ହାତଧରି ଟାଣିେନଇଗଲା ଘର ଭିତରକୁଘରଭିତେର ବସି ଥାଆiି 
अଜୁର ବାପା ଆଉ ପାଖେର େଖଳୁଥାଏ ତା+ର ଚାରିବଷ�ର ନାତି େଟାକାअଜୁକୁ େଦଖି 
ବାପା ତା’ର କହିେଲ, “ଆେର! ମଁୁ ଜାେଣନାହU େକେତେବେଳ କାହn w ଆମର େମା 
ପେଛପେଛ ଚୁପ୍ଚାପ୍ ଚାଲିଆସିଛିମଁୁ ତାକୁ େନଇ ଘରକୁ ଯାଉଛି” ଏହା କହି अଜୁର 
ବାପା ନାତିକୁ ଧରି ଘରକୁ ଚାଲିଗେଲେସ ଚାଲିଗଲା ପେର ରାଜୁ अଜୁକୁ କହିଲା, “ବୁଝିଲୁ 
अେନକ ଦିନରୁ େତାେତ କଥାଟିଏ କହିବି କହିବି ଭାବି କହିବାକୁ ସମୟ ପାଉ ନଥିଲିମେନ 



ତ� େୟାଦଶ ବଷ�, ଷ ସଂଖ�ା, ଜୁନ୍ ୨୦୧୮ Download Magazine from www.aahwaan.com 

 

ଆହ� ାନ ଇ-ପତି� କା ସ"ୂ$� ନିଃଶୁ& ବିତରଣ େହତୁ ଡା େଜ�ାତି ପ�ସାଦ ପ*ନାୟକ+ ,ାରା ପ�ତିିତ ଓ ପ�କାଶିତ  | Aahwaan.com Aahwaan.com Aahwaan.com Aahwaan.com     |  65 

अଛି अେନକ ଦିନ ଆଗରୁ ଆମକୁ ଇତିହାସ ସାର୍ େଗାଟିଏ ଗପ କହିଥିେଲେସହି ଗପଟାମ 
େଯଉଁଟା ଆେମ ଦୁେହଁ ବାହାେର ଆେ�ଇ ଶୁଣିଥିେଲ” ଏ ଥର ଗପଟା ଠିକ୍ ମେନ 
ପଡିଗଲା अଜୁରକହିଲା, “ହଁ ହଁ ମେନପଡିଲାବଢିଆ ଲାଗିଥିଲାେହେଲ ତୁ ଆଜି 
କାହUକି ଏକଥା ମେନ ପକାଇ େଦଉଛୁ?” ଏହାର ଉZରେର ରାଜୁ କହିଲା, “କାହUକି ନା ମଁୁ 
ଆଜି େମା ସା�ଭିତେର େସହି अଜାତଶତ� wକୁ େଦଖି ପାରୁଛିେସଦିନ ମଁୁ ଭାବୁଥିଲି େସ 
अଜାତଶତ� wଟା େମା ଆଗକୁ ଆସiାକି? ମଁୁ ତାକୁ ପିଟିପିଟି ମାରି ଦିअiି ଆଜି େତାେତ 
େଦଖି ପୁଣିଥେର ଇkା େହଉଛି େତା ଭିତେର ଲୁଚିଥିବା େସହି अଜାତଶତ� wଟାକୁ ହତ�ା 
କରiିେସଦିନ ବାହାେର ଆେ�ଇ ଗପ ଶୁଣିବା େବେଳ ମଁୁ ଭାବୁଥିଲି ସତେର କଣ 
ପୁତ� ଟିଏ ଏେତ ସ�ାଥ�ପର େହାଇଯାଇପାେର! ଆଉ ଆଜି ଭାବୁଛି େତା ପରି ପୁअଟିଏ ଯଦି 
ସାମାନ� ସ�ାଥ�ପାଇଁ ନିଜବାପାମା+ୁ ହତାଦର କରିପାେର େତେବ େସ अଜାତଶତ� w କାହUକି 
ରାଜ� ଓ ରାଜସିଂହାସନ ପାଇଁ ନିଜ ପିତାକୁ ହତ�ା କରିନଥିବ! େଯେବ ପବିତ�  
ସ"କ�ଭିତେର ସ�ାଥ� ପ�େବଶକେର େସେବ ପୁତ� ଟିଏ ପାଲଟିଯାଏ ଇତିହାସର େସହି 
अଜାତଶତ� wଯଦି ଚାରିବଷ�ର ପୁअଟିକୁ ହଜାଇବାର ଭୟେର େତା ହୃଦୟର �qନଟା 
ଗତିହୀନ େହାଇପଡୁଛି େତେବ ଥେର ଚିiାକଲୁ ଚାଳିଶବଷ�ର ପୁअକୁ ହଜାଇେଦଇଥିବା 
େଗାଟିଏ ବାପର ହୃଦୟଟା କଣ େହଉଥିବ!  ଜାଣିଛୁ ଆଜି ବି େତା ବାପା େଖାଜି ବୁଲୁଛiି 
ତା+ अଜୁକୁଯାହାକୁ अେନକ ଦିନ ଆଗରୁ େସ ହଜାଇ େଦଇଛiିକିଛିଦିନ େହବ 
େଯେବ େଯେବ େମା ସହ ତା+ର େଦଖାହୁଏ େସ େମାେତ अଶ�wଭରା ନୟନେର ପଚାରiି, 
“ବୁଝିଲୁ େମା अଜୁଟା େକଉଁଆେଡ ହଜିଯାଇଛିେର! ତାକୁ ଟିେକ େଖାଜି ଆଣ�ନି! େତା 
ସା�ଟା ପରାତୁ ଚାହUେଲ େସ େଫରିଆସିବ” ତା+ କଥାର େକୗଣସି ଉZର ମଁୁ 
େଦଇପାେର ନାହUଖାଲି ମେନ ମେନ ପ�ଶnକେର କଣ ସତେର ଇତିହାସର ପୁନରାବୃZି 
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ହୁଏ! ସତେର କଣ ଆଜି ବି ଏ ଭାରତବଷ�େର ରହି ଯାଇଛିiି ଇତିହାସର କିଛି 
अଜାତଶତ� w? ପୁଣି ମେନ ମେନ ଚିiାକେର େବାଧହୁଏ ମଁୁ ଭୁଲିଯାଇଛି େସହି अଜାତଶତ� w ବି 
ଦିେନ କହିଥିଲା, “ବୁrଂ ଶରଣଂ ଗkାମି” ଯଦି େସ କହିପାରିଲା େତେବ େମା ଆଗେର 
ଛିଡା େହାଇଥିବା ଏହି अଜାତଶତ� wଟା କାହUକି ପ�ାତାପର अଗିnେର ଜଳି ନ ପାରିବ! 
େସଦିନ ଇତିହାସର େସହି अଜାତଶତ� w ସହ ସମୟଟା ସିନା ପରିହାସ କରି ପିତୃହiାର 
କଳ+ଟା ତା ମଥାେର େବାଳିେଦଲା େହେଲ अଜୁ େତା ପାଖେର ଆଜି ବି ସମୟ अଛି େସହି 
କଳ+ରୁ ନିଜକୁ ର{ା କରିବା ପାଇଁ” ରାଜୁ କଥାର ମମ�ଟା େସେତେବଳକୁ ଠିକ୍ ବୁଝି 
ସାରିଥିଲା अଜୁଲ¶ା ଆଉ अପମାନେର ନିଜକୁ ଖୁବ୍ ଧି´ାର କରି ଚାଲିଥିଲା 
ସିଏରାଜୁଘରୁ ବିଦାୟ େନବାପବୂ�ରୁ ରାଜୁ अଜୁହାତେର େଗାଟିଏ େଛାଟ ଲୁହାବ}ୁକ 
େଖଳଣାଟିଏ ଧରାଇେଦଇ କହିଲା, “ େନ େତା ପୁअକୁ େଦବୁେସ େଖଳିବମଉସା 
େତାେତ ପିଲାଦିେନ କିଣି େଦଇଥିବା ଏଇ େଖଳଣାଟା ନିଜ ପାଖେର ସାଇତି 
ରଖିଥିେଲେମାେତ କିଛି ଦିନ ଆଗରୁ ହାଟେର ପାଇ ଯାଇ କହିେଲ, “ଆେର ଏଇଟା ଟିକିଏ 
ସେଜଇ େଦବୁତ! अଜୁର ପୁअ େଖଳିବ” ! ରାଜୁହାତରୁ େସହି ଲୁହା େଖଳଣା ବ}ୁକଟା 
ଆଣୁ ଆଣୁ अଜୁ ଆଖିରୁ ବହି ପଡିଲା ଦୁଇେଟାପା ଲୁହअଜୁର ଯିବାବାଟକୁ ଚାହU ରାଜୁ 
ଭାବୁଥାଏ, “ଆଜି େମା ହାତେର ମୃତୁ�ବରଣ କରିଛି େଗାଟିଏ अଜାତଶତ� w” 
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अନିରୁr ସାମiରା 

ରଜ ଦଉଡ଼ିରଜ ଦଉଡ଼ିରଜ ଦଉଡ଼ିରଜ ଦଉଡ଼ି    
 ରାତି ପାହିେଲ ରଜ। ଗଁା ପରିେବଶ ରଜ ପାଇଁ ସଜବାଜ ଚାଲିଥାଏ। କୁଆଁରୀ 

କନ�ାଠୁ ଆର� କରି େଛାଟ ବଡ ସବୁ ଚ�ଳ। ସକାଳକୁ अେପ{ା ସମ[+ର। େଦାଳି 

ଝୁଲିେବ, ନୂଆ େଡ�ସ୍ ପି}ିେବ ରଜପାନ,େପାଡପିଠା ଖାଇେବ ରଜଗୀତ ଗାଇେବ। ପ�ତିଦିନ 

ଭଳି ଆଜି ବି ତି� ନାଥ ବାବୁ+ ପିtାେର ଗଁାର େଭtା ବୁଢା+ ଖଟି ଚାଲିଥାଏ। କାi 

ବୁଢାର କଥାଠୁ ଆର� କରି ଖଳାମୁt ପଯ��i। ସବୁ ଚ��ା ହୁଏ େସଠି। 

 ତି� ନାଥ ବାବୁ+ ଘର ସାମନାେର କିଛି ପିଲା େଖଳୁଥାiି। କୁଆେଡ ଥିଲା େକଜାଣି 

ହଠାତ୍ ଖୁସି ମନେର େଦୗଡି େଦୗଡି ଆସିଲା କmନା। ତା ବାପା, ତାପାଇଁ ରଜ ସକାେଶ 

େଦାଳି ବା}ିବା କଥା େସ ଖୁସିମନେର ତା ସା�ସାଥି+ୁ କହୁଥାଏ। କmନାର ଏ କଥା 

ଖଟିେର ବସିଥିବା େଲାକ+ କାନେର ପେଡ। ବାସ୍ଃ ଖଟିେର ଆର� େହାଇଯାଏ ରୁନାର 

ପରିବାର ଚ��ା। 

 ରୁନା ଓ କଲ�ାଣୀର ଏକମାତ�  ଝିअ କmନା। ବୟସ ୫ବଷ�। ତା+ ସହ ରହୁଥିେଲ 

ରୁନାର ମଆ।ଟିେକ ପୁରୁଣାକାଳିଆ େଲାକ। ବିବାହର ପ�ଥେମ ପ�ଥେମ କଲ�ାଣୀ କୁ 

ବହୁତ ଭଲ ପାଉଥିଲା ରୁନା। େହେଲ କmନାର ଜନB  ପେରପେର ବଦଳିଯାଇଥିଲା ତାର 

ସ�ଭାବ , ସୁନାର ସଂସାର ଧିେରଧିେର ଚୂନା େହବାକୁ ବସିଲା। ତା ପରିବାରେର ଝିअ ଜନB  

େହବା କଥାକୁ ସହଜେର ଗ�ହଣ କରିପାରିଲାନି ରୁନା ର ମାଆ। ରୁନା ସାହୁବଂଶର 

ଏକମାତ�  ପୁତ�  ସiାନ ଥିଲା ,ତାପେର ବଂଶ ର{ା ପାଇଁ ପୁତ�  ସiାନର େମାହେର ଥିେଲ। 
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ପାଠୁଆ େହାଇ ବି ଝିअକୁ େବାଝ ମେନକଲା । େସଥିପାଇଁ ସବୁେଦାଷ କଲ�ାଣୀ ଉପେର 

ଲଦୁଥିଲା। କଲ�ାଣୀକୁ ଶାଶୁ ଗxଣା ସହିବାକୁ ପଡିଲା , ଏେଣ ରୁନା ବି ପ�ତିଦିନ ମଦପିଇ 

ଆସି अକାରେଣ କଲ�ାଣୀକୁ ପିେଟ। େବେଳେବେଳ ଆତB ହତ�ା କରିବାକୁ ମନ ବଳାଏ 

କଲ�ାଣୀ େହେଲ େସ ଜାଣିଛି ଆତB ହତ�ା ମହାପାପ। ତା ସଂସାରେର େଯେତ ଝଡ ଆସୁ 

ପେଛ ଏଭଳି ଭୁଲ ପଦେ{ପ େନବନି। ନିଜ ଭାଗ�କୁ ଆଦରି ତା अଲିअଳ ଝିअ କmନା 

ପାଇଁ ନୀରବେର ସବୁ ଦୁଃଖ ସହିନିଏ। 

 ରଜ େବଳ।  ଗଁା ଚାରିଆଡର ଉ�ବମୁଖର ପରିେବଶ େଦଖି କmନା ଘେର ତାପାଇଁ 

େଦାଳିଟଏ ବା}ିବାକୁ ବାପା ପାଖେର ଓଳି କେର।ବଜାରରୁ େଫରିବା ବାଟେର ଝିअ ପାଇଁ 

ନୂଆ େଡ�ସ୍ ତା ସା�କୁ ରଜ ଦଉଡି େନଇ େଫେର ରୁନା। େହେଲ अଭ�ାସ ବଶତଃ ଗାଢ 

ନିଶାେର ଆସିଥାଏ। ଘେର ପଶୁପଶୁ ପୁଣି ଆର� େହାଇଯାଏ ପତn ୀ ବିେରାଧ ଶ®ବାଣ 

ସବୁ, ଦୀଘ� ଦିନଧରି ସହି ଆସିଥିବା ଏ କଥା ସବୁ ଆଜି अସହ� ପାଲଟିପେଡ। ପ�ତିଦିନ 

ଭଳି ଆଜି ବି ହାତ ଉଠାଏ କଲ�ାଣୀ ଉପେର। ସବୁ ଦିନ ଭଳି ଚୁପ ନ ରହି କଲ�ାଣୀ ଆଜି 

ପ�ତିବାଦ କେର।ରଜ ସମୟେର େକାଉ ପୁରୁଷ କଣ' େକେବ ତା' �ୀ ଉପେର ହାତ 

ଉଠାଏ?? କଲ�ାଣୀର ପ�ତିବାଦେର अସ�ାଳ ପାଲଟିଯାଏ ରୁନା, ନିଶାେର ନିଜ ହିତାହିତ 

 ାନକୁ ହରାଇ ଏକ େଜାର୍ ଧ´ା ଦିଏ। ଗୁହାଳର ଶd ଖୁzକୁ ମୁt ବାଜି ଟଳିଯାଏ 

କଲ�ାଣୀ। ନି[¾ ପାଲଟିଯାଏ ପରିେବଶ। ସେqହେର ନିଜ ବିଶି ଆ�ୁଳି େନଇ 

କଲ�ାଣୀର ନାକ ପାଖେର ରେଖ।କିଛି ବି ଆଭାସ ମିେଳନି ପ�ାଣର। ଭା�ିଯାଏ ତା 

ନିଶା। ଭୟେର ବ�ତିବ�[ େହାଇପେଡ। ଦt ଭୟେର ହତ�ାକୁ ଆତB ହତ�ାର ରୂପ 

େଦବାକୁ ପ�ୟାସ କେର। ରଜେଦାଳି ବା}ିବା ପାଇଁ ଆଣିଥିବା ଦଉଡିକୁ ଘର ସାମnାର 
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ପାଟିଆେର ଦଉଡିକୁ ଫାଶ କରି ଝୁଲାଏ। ସବୁ ଘଟଣା େଦଖୁଥାଏ କmନା, େଛାଟ େହେଲ 

ବି ଏ ସବୁ ତା ପାଇଁ ନୂଆ ନୁହଁ। ପ�ତିଦିନ ତା  ବାବା ମାମା+ୁ ପିଟiି ଆଉ ମାମା ଏମିତି 

କାqିକାqି ଶୁଏ।                           

 ଆଜି ତା ଆଖି ଆଗେର ଯାହାସବୁ ଘଟିଗଲା ତାହା େସ େଦଖିଛି େହେଲ କିଛିବି 

ବୁଝିପାରିନି। ବରଂ ବାପାକୁ ଶୀଘ� େଦାଳିବା}ିବାକୁ କେହ। େଖଳିବାକୁ ଯିବାକୁ କହି ବାପା 

ବାହାରକୁ ପଠାଇେଦେଲ କmନାକୁ। କmନା େଦୗଡିେଦୗଡି ଆେସ ଆଉ ନିଜ ସା�ସାଥି+ୁ 

ତା ବାପା ତା ପାଇଁ େଦାଳି ବା}ିବା କଥାବାେz। େତେଣ ରୁନା ଦଉଡିର ଫାଶେର 

କଲ�ାଣୀର େଦହକୁ ଝୁଲାଇ ବାହାରକୁ ଆସି କୁ�ୀରକାqଣା କାqିବାକୁ ଲାେଗ। ହଠାତ୍ 

ଆଖପାଖେର ଥିବା ଗଁା େଲାକସବୁ େଦୗଡି ଆସiି। ଧିେର ଧିେର ଭିଡ ଜେମ। ଥାନାକୁ 

ଖବର  ଦିଆଯାଏ । େପାଲିସ୍ ଆସି ତନାଘନା ଆର� କରiି ।    

 ସମ[+ ମନେର ଏ ସଂପ$ୂ ଘଟଣା ହତ�ା ନା ଆତB ହତ�ାର ସେqହ ସୃfି େହବା 

ପବୂ�ରୁ ଭିଡ ଭିତର େଦଇ ପଶି ଆସିଲା କmନା। ଦଉଡିେର ଝୁଲୁଥିବା ମାଆ ର େଦହକୁ 

ହଲାଇ ହଲାଇ କହିଲା 

 - "ମାମା ଉଠ, ମାମା ଉଠ। ଏଇ େଦାଳି େମାର। ବାବା େମା ପାଇଁ ବା}ିଛiି। ମଁୁ 

ଝୁଲିବି ତୁ ଓହ� ା।"   

 ହଠାତ୍ େଦୗଡିଆସି ଝିअର ମୁହଁକୁ ବq କରିବା ଆଗରୁ ସମ[+ ସେqହକୁ ଦୂର 

କରିସାରିଥିଲା ନିଜ ହାତେର। ଏେଣ ଏକା ଗ�ିେର ଝୁଲୁଥିବା ଫାଶୀ ଦଉଡିକୁ ରଜେଦାଳି 

ମେନକରି ଝୁେଲ ନିରୀହ କmନା। 
କଲ�ାଣ ସିଂହପୁର 
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अରୁଣ କୁମାର ପାତ�  

ଯyଣା ଜୁଇେର ଶ�ାବଣୀଯyଣା ଜୁଇେର ଶ�ାବଣୀଯyଣା ଜୁଇେର ଶ�ାବଣୀଯyଣା ଜୁଇେର ଶ�ାବଣୀ    
 ଏଇଟା େଗାଟାଏ ବିଚିତ�  ପୃଥିବୀ ଏଠି ସବୁକିଛି ଆ�ଯ�� ଏଠି ପୁଣି ହତାଶ 
ଦୀଘ�ଶ�ାସ େହାଇ ପ�ବାହିତ କାମନାର ପୁ� ସୁଗ}େର ଚତୁ�pଗ ସୁଗ}ିତ, ର�ାୟିତ 
ମାତ�  େସହି ସୁଗ}େର ଭାସିଉେଠ अେହତୁକ ଚିiାଧାରା େଦହ ଓ ମନକୁ ଆେqାଳିତ କରି 
ଝଡ଼ ସୃfିକେରଏହି ପୃଥିବୀେର ପିତାମାତା, ପୁତ� କନ�ା, େପୗତ� େପୗତ� ୀ ସଭUଏ ସ"କ�ର 
ଶd ର¶ୁେର େଯାଡ଼ାେଯାଡ଼ି େହାଇ ବା}ି େହାଇ ପଡିଛiି େଯମିତି ଜଣକୁ ଟାଣିେଲ अନ� 
ଜେଣ କf ପାଏ, ଚି£ାର କେରେସଇ କf, ଚି£ାର ଆପଣା େଲାକ ପାଇଁ अତି 
ଆପଣାରଏଠି କାମନାର େଶାଷ, ବାସନାର େଭାଗେର ଶରୀର ମନ अcିର, ବିପଯ��[, 
अବଲୁ�ିତ ବି{ୁବ୍ ଧମାତ�  ପାରିବାରିକ अଶାiିରୁ ହିଂସାକାt ଓ ସାମାଜିକ अବcା ତଥା 
ହୀନମାନ�ତାର ବ�ାଧିେର ପୀଡ଼ିତଏକାi େକେତକ ନିଜ େଲାକ, ପେଡ଼ାଶୀ ଓ 
ବାହ�େଲାକର ପ�¶�ଳିତ ଇଷ�ା, ହିଂସା ଓ େଦ�ଷ ଚକ� ାiର ଶିକାର େହାଇ ବିବ�ତ ଓ 
ବ�ତିବ�[ ହୁअiି ବିନା ପରିଶ�ମେର ଡରାଇ ଥରାଇ ମିଥ�ାେରାପ କରି ନିେଜ କରୁଥିବା 
ହୀନ, ନାକାରତB କ କମ�ମାନ+ର େଦାଷାେଦାଷ अନ� ମୁtେର େବାଳି ଖୁବ୍ ଫାଇଦା 
ହାସଲ କରiି ଖୁସି ମଧ� ହୁअiି ଏଥିରୁ अମଲୂ� ବା କିପରି ବାଦ୍ ପଡ଼େi? 
ମାଆେପଟର ଭାଇ େହେଲ ମଧ� ଜୁଆଡ଼ିଆ, ମଦ�ପ େହତୁ କିଛି ଟ+ା ହାେତଇବା ପାଇଁ 
ଶ�ାବଣୀ ମୁtେର अଠାେବାଳିବାକୁ କାହUକି ବା ପଛାେi? ବାr�କ� େରାଗ େହତୁ ବାପା 
ମାଆ ଶଯ�ାଶାୟୀ େଶଯରୁ ଉଠି ପରିବାରର ମଯ��ଦା, ସତ�, ଶାiି ପାଇଁ ପ�ତିେରାଧ 
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କରିବାର ସାହାସ ନାହU େଯମିତି ବାr�କ� ଉପନୀତ େହେଲ ସବୁ ପିତାମାତା େବାଧହୁଏ 
ଏହିପରି େସମାନ+ର ପିଲା+ ପାଖେର ନିରୁପାୟ, अସହାୟ, ହତାଶ ବା ନିରାଶ େହାଇ 
ଯାଆiି ପିଲାମାନ+ ଦୟା ଓ ବିେବଚନାେର ପିତାମାତା+ ଜୀବନଧାରଣ ସ�ବ 
େଯମିତି େସମାେନ ଆଜି ନିରୁପାୟ, अସମଥ� ମଦ�ପ, ଲ"ଟ, ଜୁଆଡ଼ି ଯାହା େହେଲ ବି 
ପୁअ ତ’ ପୁअଝିअ+ ବିେରାଧେର େକଉଁ ବାପାମାଆ କ’ଣ କିଛି କରiି ନା କୁହiି? ଯାହା 
ଭାଗ�େର ଥିବ ତାହା ତ’ ନି�ୟ େହବ ଏଥିେର କାହାକୁ େଦାଷେଦଇ କିଛି ଲାଭ ନାହU  
अଜାଗା ଘା’ େଦଖି ହୁଏନି କି େଦଖାଇ ବି ହୁଏନି ନିଜ ଘର କଥା କାହାକୁ ବା କହିେବ  
ବାହାର େଲାକ ନାକେର ଆ�ୁଠି େଖ�ି ହସିବା, ଟାହିଟାପରା କରିବା, େଦେଖଇ ଶିେଖଇ ନ 
େହଲାକୁ େହଲା ପରି କହିବା ସାର େହବ ସିନା େଯଉଁମାେନ ନିଜଘର କଥା अନ� 
ଆଗେର କହି କିଛି ସମାଧାନର ଆଶା ରଖiି, କ’ଣ ଠିକ୍ କରiି କି? ତାହାର ଯାହା 
ସମାଧାନ େହବ ତ େହବ, ଓଲଟି ବିରାଟ ସମସ�ାଟିଏ କରି ସ¢wଖେର ଠିଆନେହବ ତାହା 
କିଏ କହିପାରିବ? 
 ବୁଢ଼ାବୁଢ଼ୀ ଦୁେହଁ ବହୁେଚfା କରି ମଧ� ପୁअକୁ ଠିକ୍ ବାଟକୁ ଆଣି ପାରiି ନାହU କି 
अମ�ଳ ଚିiା କରିପାରiି ନାହU ମାତ�  ଏଭଳି cିତିେର କିପରି ବା ନିଜକୁ ନ�ାୟ େଦବାକୁ 
ଶ�ାବଣୀ ଚାହUବ ପରିବାର ସଦସ� ଯଦି ସବୁ ଶୁଣି, ନଶୁଣିବାର अଭିନୟ କରiି, 
ପିତାମାତା ଯଦି ନିରୁZର ... େତେବ ...? अନ�ମାନ+ କଥା ନ କହିବା ଭଲ ଏ ସମାଜ 
ତ ବଧିର େଯମିତି ଯଦି ପରିବାର ମଧ�େର ଭାଇଭଉଣୀ, ବାପାମାଆ ଏପରି 
କୁଚିiାଧାରାର କଳାେମଘ ସଦୃଶ ଆkାଦିତ, େତେବ ବାହାେର ...? ଯଦି ପିତାମାତା 
ପିଲାମାନ+ ମ�ଳ ସତେର ଚାହଁାiି, େତେବ ପିଲାମାନ+ ଚିiାଧାରା ମନ[Z�କୁ ଜାଣିବା 
ଉଚିତ୍ ନୁେହଁ କି? ଯଦି ପିଲାମାନ+ ମ�ଳେର ପରିବାରର ମ�ଳ, େତେବ ପିଲାମାନ+ 
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କଥାକୁ ମଧ� ଗୁରୁତ� େଦବା ଦରକାର କାହU ଏପରି ତ େହଲା ନାହU ବଂଶ, ଆଭିଜାତ�, 
ପର"ରାର ଦ�ାହିେଦଇ ପିତାମାତା ଭାଇ ବ}ୁବା}ବ+ ବାଧ� ବାଧକତାେର ଶିକାର େହଲା 
େସ ପୁରୀ ନିକଟବZ�ୀ ଚqନପୁର ଶାସନର ହିମାଂଶୁ ମିଶ�+ ସହିତ ଇkା ନଥାଇ ବିବାହ 
ବ}ନେର ଆବr େହଲା ଶ�ାବଣୀ ଶ�ାବଣୀର ଚିiାଧାରା, ଶପଥ ସବୁକିଛି ଧଳିୂସାତ୍ 
େହାଇଗଲା ପୁଣି ଶାଶୁଘେର ଆସି ପହ�ିବା ପରଠାରୁ େଯୗତୁକ अଥ�, ଭାରସହ, ଖିଆପିଆ 
ଇତ�ାଦି ବିଷୟେର ବହୁ ଟିକାଟିପ୍ଣୀେର ମ[ି¥ ଭାରାକ� ାi ନବାଗତା େବାହୂ କଥା 
ବୁଝିବା, ନୂଆ ପରିେବଶେର ଖାପଖୁଆଇ ଚଳିବାର ଉପାୟ ବେତଇେଦବା, ମାଆ ବାପାର 
େସnହ ସହାନୁଭୂତିେର ଆଦରିବା ପରିବେZ� ଏସବୁ ଟୀକାଟିପ୍ଣୀ ... ଛି ... ଛି ଆଉ ସହ� 
କରି େହଉନି ପଡ଼ିଶାଘର େଦେଠଇ ଶାଶୁ େଦେଖଇ ଶିେଖଇ କହିବାକୁ ଲାଗିେଲ... ଆେଲା 
େହ ହିମୁ େବାଉ “େତାେତ କ’ଣ େବାହୂ ମିଳୁ ନଥିଲା େଯ, ଏମିତି େଗାଟାଏ ମାମୁଲି ଘରୁ 
ପିଲାଟିଏ ଆଣି ତା’ େବକେର ଚqି େଦଲୁ... ଆେଲା େହ ... ହିମୁ ଭଳି ଏେଡ ସୁqର 
ସୁଧାର ପିଲା ପାଇଁ ଏଇ ରାଇଜେର ଆଉ ପିଲା ମିଳିେଲନି େଯ, ଏ ବାରବୁଲି ... ଛତର 
ଖାଇ ପିଲା ...? େଯାଉ ସୁqର ତ ସୁqର ... ଛି ... ଛି ... ଥୁଃ ଆେଲା ମଁୁ ପରା ପ�[ାବ 
େଦଇଥିଲି େଗାବିqପୁର ଶାସନର ବୀରକିେଶାର ଝିअ ସହିତ ... ବାହାେଦଇଥିେଲ େଯୗତୁକ, 
ଭାରେର ଘର େପାତି ପକାଇଥାଆେi ତୁମକୁ ଭଲ କହିେଲ େଭଲ େହଉଛି ... ଛି ...” 

େସ ଯା େହଉନା କାହUକି କମ�କୁ ଆଦରି ସବୁ अପମାନକୁ ସହ� କରି ପରକୁ ଆପଣାର କରି 
ମନେଦଇ ଚଳିବାକୁ ପଡ଼ିବ ଭାଗ�େର ଯାହା େହବାର ଥିବ ତାହା ତ େହବ ନନା 
େବାଉ+ ନଁା େସ କଦାପି ପଦାେର ପେକଇ େଦବ ନାହU ଦୁହିତା ପରା ଦୁଇ କୁଳକୁ ହିତା, 
ନେହେଲ ଦୁଇ କୁଳକୁ ପିତା 

 େସ ଦିନ ବାସର ଶଯ�ାେର ଓଢ଼ଣାକୁ ତଳକୁ କରି ନବ अତିଥି+ୁ ପ�ତୀ{ା କରୁଥିବା 
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ସମୟେର େସ ଗଁାର अନ� ଝିअମାନ+ ସହିତ ମିନୁ ଆସି ଧିେର କାନେର ଚୁପି ଚୁପି କରି 
କହିଲା – “ବୁଝିଲ ଭାଉଜ! ତୁେମ ହୀରା େହେଲ, ହିମୁ ଭାଇ େବ�ି ପିZଳ ଭାଇ 
ଆସିନାହଁାiି ପରା େସ ତା+ ସା� ସାଥୀ େମଳେର ମଉଜ ମଜଲିସେର ଥିେବ ଠିକ୍ 
ତା+ୁ କାନିେର ଗ�ି ପେକଇ ରଖିବ ନେହେଲ ତୁେମ ହାରିଯିବ ଭାଉଜ ଏେତ େବଶି 
ତା+ୁ ଭଲ ପାअ େଯପରିକି େସ ସାବିତ� ୀକୁ ଭୁଲିଯିେବ ନେହେଲ ତୁେମ...”  

 ସାବିତ� ୀ ... ସାବିତ� ୀ... େସ ପୁଣି କିଏ ...? 
 “ତୁେମ ଜାଣିନ କି ଭାଉଜ? େସ ପରା ଭାଇନା+ ପୁରୁଣା େପ�ମିକା େସ େଯ ଆଜି 
ତୁମ ପାଖକୁ ଆସିେବ, ଏ ବିଶ�ାସ େମାର ନାହU େସ ସାବିତ� ୀର େପ�ମେର ପୁରା ପୁରି 
ଭିଜିଯାଇଛiି ତୁମ ଭଲ ପାଇବାର ଶdି େକେତ ନିବିଡ଼ ତାହା େଦଖିବାକୁ େକବଳ ବାକି 
ରହିଲା ଏକଥା ଶୁଣି ଶ�ାବଣୀ ଚମକି ପଡ଼ିଲା ମୁt ଝିମ୍ ଝିମ୍ େହାଇଗଲା ପାଟି अଠା 
େହାଇଗଲା େଯମିତି ଆଉ ତା’ର ପାଟିରୁ କଥା ବାହାରିଲା ନାହU ଏସବୁ କ’ଣ 
େହାଇଯାଇଛି... ? ଶ�ାବଣୀର ସ�ାମୀ ମଦ�ପ, ଚରିତ� ହୀନ ମଦ�ପକୁ େନଇ ସଂସାର 
କରାଯାଇପାେର ... ମାତ�  ଚରିତ� ହୀନକୁ େନଇ କ’ଣ ସଂସାର କରିେହବ ...? ମଁୁ କ’ଣ 
କରିବି...? େମାେତ ସମେ[ ମିଶି ଠକି େଦେଲ, େମା ଜୀବନ ନf କରିେଦେଲ େହ 
ଭଗବାନ ...! େମାେତ ରା[ା େଦଖାअ  ” ମଦ�ପ, ଚରିତ� ହୀନ, କୁଳା�ାର, 
ଷଡ଼ଯyକାରୀ ମାୟବୀ ସ�ାମୀମାେନ େଯେତ अନିf ଓ ହତ�ାକାt କେଲ ମଧ� େସମାେନ 
ସୁନାମୁtା, ଆଉ ସତୀ, ସୁqରୀ, ଗୁଣବତୀ, ଚରିତ� ବତୀ େହେଲ ମଧ� ନାରୀ ପାଇଁ ସବୁଭୁଲ 
େସଇ କଥା ମଧ� अନ�ାୟୀ, ହୀନମନ� ସ�ାମୀ, ପୁअ, ଭାଇ, ବାପାଦାଦା, କକା, ମାମଁୁ 
ବ}ୁବା}ବ ଆଖିେର ଆେସ ନାହU େକମିତି ...? ଏହାର କାରଣ େବାଧହୁଏ େସମାେନ 
େଯେହତୁ ନାରୀ, ସହିବା ଓ ଭଲପାଇବା, େସnହେପ�ମ ବାzିବା, ତ�ାଗ ଓ େସବାଦ�ାରା 
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ମନେମାହିବା, ନିେଜ ଯyଣା ସହି अନ�କୁ ସୁଖ େଦବା ପ�ଧାନ କZ�ବ� େବାଲି ଭାବiି 
େସଥିପାଇଁ ନାରୀ ହୁଏ ହୀନମାନ�ତାର ଶିକାର ପ�େତ�କ cଳେର ନିଯ��ାତିତା, ବିଡ଼ମି�ତ 
ଦୁଭ�ାଗ�ର ନାୟିକା ଦୁଇ ଚ{ୁେର ଫୁଟି ଉଠିଲା ପ�ବଳ ଘୃଣା ପ�ବଳ େକ� ାଧେର 
ଚq�ବଦନଟି ଆରd େହାଇଗଲା ନାରୀର େକ� ାଧର ସୀମା ନାହU ନାରୀର अପମାନେର 
କୁରୁ ବଂଶ, ସତୀ ସୀତା+ େକାପାନଳେର ସ�$�ମୟୀ ଲ+ା ଧ�ଂସ େହାଇଥିଲା   
 ରାତି� କ� େମ କ�େମ अପସରି ଯାଉଛି ‘ରାତି’ କାହାଲାଗି ସୁଖର ସ�ାର ଧରିଆେସ ତ 
କାହାଲାଗି ଦୁଃଖର ଦୁବ�ାର ଶଲ� ଦୁବpସହ, ଏଇ ରାତି... ରହି ରହି କୃତକମ�ର ତଜ�ମା 
କରିବାକୁ ମଣିଷକୁ ବାଧ� କେର ଆଜି ଆସିଥିଲା ରାତି... अେନକ ଲୁହର ଶ�ାବଣ 
େନଇ... ଆଖିେର ଛୁଟିଛି ବନ�ାର ଧାରା ଝରକା ଫା+ାରୁ ଜହn  ଆଲୁअ ଘର ଭିତରକୁ 
ଧେସଇ ପଶି ଆସୁଛି ବାହାେର େତାଫା ଜହn  ଆଲୁअ େଦଖିବା ପାଇଁ ମନ ବ�ାକୁଳ 
େହଲା ଝରକା େଖାଲି ଜନn କୁ अନାଇ अm ଦୂରେର ଥିବା ନିଃସ� ନ{ତ�  ଉପେର ଆଖି 
अଟକିଗଲା ଆହା ...! ଏତ ତାରକା େମଳେର ଏ ନ{ତ� ଟିର କଥା େସ କାହUକି ଚିiା 
କରୁଛି େସ କ’ଣ ଆଜି େଗାଟାଏ ନିଃସ� ନ{ତ�  ନୁେହଁ କି? ଚତୁଥ� ପ�ହର ... ଆସନn  
ପ�ାୟ ବZ�ମାନ ସୁrା ହିମାଂଶୁ+ର େଦଖାଦଶ�ନ ନାହU ଦୃଢ଼ସ�ରେର ଉ�ାରଣ କେଲ - 
ନା, ଏ अପମାନ ସହ� କରି େହବ ନାହU ତା’ର ଏପରି अସହାୟତା ପାଇଁ ଦାୟୀ କିଏ ...? 
ନି¶�ନ ମୁହୂZ�େର ଏଇ ପ�ଶn େସ ନିେଜ ନିଜକୁ ପଚାରିଲା ଏ ପ�ଶnର ସଠିକ୍ ଉZର ମଧ� 
େସ ଜାେଣ କି� ଉZରଟି ନିେଜ ନିଜ ଆଗେର ପ�କାଶ କରିବାର ସ�ାହାସ ହୁଏ ନାହU   
 ଶ�ାବଣୀ ଥିଲା ... ରୂପବତୀ ... େଯୗବନବତୀ େସ ତା’ର େଯୗବନେର ଆକଷpତ 
ଆହ� ାଦିତ କରିବାର ସାମଥ�� ରଖିଛି ଏ ପୁରୁଷ ପ�ଧାନ ସମାଜେର କ� ୀଡ଼ନକ ସଦୃଶ 
ପୁରୁଷ+ୁ ନଚାଇ ପାରିବାର ଦ{ତା, ସାମଥ�� ତା’ର ମଧ� अଛି ଏ ନଗn େଧା´ାବାଜ୍ 



ତ� େୟାଦଶ ବଷ�, ଷ ସଂଖ�ା, ଜୁନ୍ ୨୦୧୮ Download Magazine from www.aahwaan.com 

 

ଆହ� ାନ ଇ-ପତି� କା ସ"ୂ$� ନିଃଶୁ& ବିତରଣ େହତୁ ଡା େଜ�ାତି ପ�ସାଦ ପ*ନାୟକ+ ,ାରା ପ�ତିିତ ଓ ପ�କାଶିତ  | Aahwaan.com Aahwaan.com Aahwaan.com Aahwaan.com     |  75 

ସମାଜର ପୁରୁଷରୂପୀ ନଗnକୀଟ+ୁ ବୁଢ଼ୀ अସୁରୁଣୀ ଗmର େମÁା କରିପାେର ତା’ର 
ସାମଥ�� ଉପେର ପ$ୂ� ଭରଷା ଓ ବିଶ�ାସ ରହିଛି ତା’ର ଚଳଚ�ଳ େନତ� େର, ଠାଣିେର 
େଯ େକହିବି ବିେମାହିତ େହବ ବଳିଲା ବଳିଲା େଦହକୁ ମଲ� ୀଫୁଲର ଜୁଡ଼ା କୃତି� ମ 
େବଷଭୂଷାେର ଆକଷpତା ଆଖିେର ଆଖିଏ ସ�ପn େଯୗବନର ପହିଲି ପରଶେର 
अନୁଭବିଲା अପବୂ� ଶିହରଣ ପାଖ ସାହିର ସହପାଠୀ େଗାବିqକୁ େନଇ ସଂସାର କରିବ, 
େଯୗବନର ମାଦକତାକୁ ମନଭରି ଉପେଭାଗ କରିବ ପେର ନୂଆ ସଂସାର କରି ଜୀବନର 
ସବୁ ଦୁଃଖ, ସୁଖ, अଭାବ अନାଟନକୁ ପାେସାରିଯିବ ଏମିତି अେନକ ସ�ପnେର ମସ୍ଗୁଲ୍ 
େହାଇ ବନହରିଣୀ ପରି େସ ଖୁସିେର େଖାଜିଛି କୁଆଁରୀ ବୟସେର ସା�ସାଥୀ େମଳେର 
ରଥଯାତ� ାେର अତିବାହିତ କରିଛି, କୁअ◌ା◌ଁର ପୁେନଇଁେର ସାରାରାତି ପୁଆଇଛି, ରଜେର 
େଦାଳି େଖଳିଛି ବା[ବେର ସ�ପି�ଳ ଜୀବନର ଚଲାପଥେର ଆଶା ସୁଦୂର ପ�ସାରୀ ... 
ଆଖି ଆଗେର ଝରିପଡ଼ अେନକ ସ�ପn େବେଳେବେଳ କୁଆଁର ପୁେନଇଁର ମନର ମଣିଷକୁ 
େଦଖି ଲାେଜଇ ଯାଏ, ମନ ଦିଆନିଆ ଆଖିର ଇଶାରାେର ଭାବର ଆଦାନପ�ଦାନ 
ଲାଜକୁଳୀ ଲତା ମନ େଖାଲା କଥା ନେହେଲ ବି ହୃଦୟ ଭରି େଦେଖ अପଲକ 
ନୟନେର... ସା�ସାଥୀ, ଟାହିଟାପରା, अଭିମାନ, ରାଗରୁଷା ହୁଏ, ତଥାପି ମନ ଗହନେର 
ନାଚିଉେଠ अପବୂ� ଉଲ� ାସ ଚାହUବା ଓ ପାଇବା ଭିତେର अେନକ ତଫାତ୍ େସ କଥା 
େକହି ନ ବୁଝିେଲ ବି अନୁଭବୀ ହU ବୁଝିପାେର ତଥାପି ନୂଆକରି େଯୗବନେର ପାଦ 
ଥାପିଥିବା ମନ ଏକଥା ବୁେଝନା ବୁେଝନା େବାଲିତ ସବୁ ବାଧାବ}ନକୁ େଡଇଁ ଯିବାକୁ 
ଚାେହଁ େପ�ମ ନିକଟେର ଛୁଆଁ अଛୁଁଆ େଭଦଭାବ ନଥାଏ ଏଠି ସବୁ କିଛି ଶ�ାଶତ, ପବିତ�  
  
 ପ�ଥମେପ�ମ ସବୁେବେଳ ଏକ ସ�ତy cାନ अଧିକାର କରିଥାଏ ହୃଦୟ ଭିତେର 
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अେନକ କୁହiି େପ�ମକୁ ଭୁଲିବା କf ମଣିଷର ସରଳ ଜୀବନକୁ େକମିତି େଗାେଟ अ+ା 
ବ+ା ନଈର ଧରା ପରି ସେଜଇଥାଏ ଏହି େପ�ମ ଏକ ସୁqର ଆକଷ�ଣ ସହ କାହU େକଉଁ 
କାଳରୁ େଶାଇ ରଖିଥିବା ଏକ ବୀଜଟି ମନ ଭିତେର ଫୁଟି ଉଠିଥାଏ   
 ଯାହା अତୀତ, ତାହା अେଫରା ... ତଥାପି ମଣିଷ अଭୁଲା ସB ¼ତିକୁ ବୁକୁେର ସାଇତି 
ରଖି ମେନ ମେନ ଗୁମୁରୁଥାଏ, ମନ କଥା କାହା ଆଗେର ପ�କାଶ ନକରି ପାରିେଲ ମଧ� 
ମନେର ଶୁଣି ନିଜକୁ ହାଲକା କରିବାକୁ େଚfା କେର ... 

 େଗାବିq ଜାତିେର ମାଳୀ ବାପା େଗାେସଇଁ ବାପା अମଳରୁ ଶିବ ମqିରେର ଶିବ+ 
ମୁtେର ଜଳ ଢ଼ାଳି, ପଜୂା��ନା, ଦାନ ଦ{ିଣାେର େପଟ େପାଷiି ଜମିବାଡ଼ି କିଛି ନାହU 
ମାତ�  ଜାତିେର ମାଳୀ େହେଲ କ’ଣ େହଲା, ତାର ଶାiଶିf ବ�ବହାର, ଚାଲିଚଳନ 
ହାବଭାବ, ପିତାମାତା ପ�ତି େସବା ଭdି ନେଦଖିଲା େଲାକ କହିପାରିବ ନାହU ବହୁକfେର 
ପାଠପଢ଼ି େଶଷେର େଗାବିq ପାଖ ତହସିଲ କାଯ��ାଳୟେର କିରାଣୀ ଚାକିରୀଟିଏ ପାଇଛି 
କାଯ��ାଳୟେର ସମ[+ର ମୁହଁେର ତା’ର ପ�ଶଂସା ସୁqର ମାଜpତ ବ�ବହାର ଦ�ାରା 
େସ ସମ[+ ମନକୁ ଜିଣି େନଇଛି େଯମିତି ଶ�ାବଣୀ, େଗାବିqର ପ�ଶଂସା ସା�ସାଥୀ 
ମହୁଁେର ଶୁଣି ଖୁସିହୁଏ, ଆହ� ାଦିତା ହୁଏ ମେନ ମେନ ଭଲପାଇ ବେସ େଗାବିqକୁ  
 େସମାନ+ର ଭଲପାଇବାଟା େପ�ମର ରୂପ ନିଏ ପର�ର ପର�ରକୁ େଦଖି 
ଖୁସିେର अଧୀର ହୁअiି... େଯପରି ଦୀଘ� ଦିନର ବିେkଦ ପେର ଏଇମାତ�  ମିଳନ େହାଇଛି 
अେନକ ସ�ପnେର ମସ୍ଗୁଲ୍ େହବାକୁ ମନ ଚୁଲ୍ ବୁଲ୍ ହୁଏ େଯପରିକି ପୁ�ସଦୃଶ 
ଆନମନା େହାଇ ଭ� ମରର ଗxନକୁ ଚାହU ରହିଥାଏ ଟିକିଏ ମୃଦୁ �ଶ� ପାଇଁ, ଟିକିଏ 
ସାନିଧ� ପାଇଁ େକହି କାହାକୁ ଘଡ଼ିଏ ଛାଡ଼ି ରହିବାକୁ अ{ମ େଯମିତି ଶୟନ, ସ�ପନ 
ଜାଗରଣର ପର�ର ପର�ରର ସ�ପnେର ମଗn େଯମିତି େକାକିଳର କୁହୁକେର, ମଳୟର 



ତ� େୟାଦଶ ବଷ�, ଷ ସଂଖ�ା, ଜୁନ୍ ୨୦୧୮ Download Magazine from www.aahwaan.com 

 

ଆହ� ାନ ଇ-ପତି� କା ସ"ୂ$� ନିଃଶୁ& ବିତରଣ େହତୁ ଡା େଜ�ାତି ପ�ସାଦ ପ*ନାୟକ+ ,ାରା ପ�ତିିତ ଓ ପ�କାଶିତ  | Aahwaan.com Aahwaan.com Aahwaan.com Aahwaan.com     |  77 

ମଦିରାେର, ପଲାଶର ଫଗୁେର, କୃ�ଚୁଡ଼ାର କାଳିମାେର ମତୁଆଲ େହଉ େହଉ ଦୁେହଁ 
ପର�ର ପ�ତି ଆସd େହାଇ ପଡିଥିେଲ ଜଗନn ାଥ ମqିର େବଢ଼ା ଭିତେର ବସିଛiି, 
ହସିଛiି, ପର�ର ଭିତେର ନିମଗn େହାଇଛiି ତାହାର ହିସାବ ନାହU   
 େପ�ମ ଦୁଇ ମନର ପବିତ�  ମିଳନ ଏହା ମାେନନା ଆକଟ, ବାଧ�ା କି\ା ବ}ନ 
ପାରିବାରିକ ସ�ୀକୃତି ଥାଉ ବା ନଥାଉ ଦୁଇ େପ�ମୀ ମୁd ବିହ� େହାଇ ଉଡ଼ିବାକୁ େହାଇ 
ଉଠiି ବ�ାକୁଳ   
 କାZpକ ପ$ୂpମା ଆଉ ଦୁଇ ଦିନ ବାକିଥାଏ େସଦିନ ଉଭେୟ ପରିବାର ସଦସ�+ 
ଆଜଣାତେର ହାତଧରାଧରି େହାଇ ବାଇଶିପାହାତ अତିକ�ମ କରି ଜଗନn ାଥ+ୁ ଦଶ�ନ 
କରିବାକୁ ଯାଉଥିେଲ ହଠାତ୍ ଭd+ ଭିଡ଼େର ପର�ର ପର�ର ଠାରୁ ହାତ ଛଡ଼ା ଛଡ଼ି 
େହାଇ अଲଗା େହାଇଗେଲ ପର�ର ପର�ରକୁ ପାଗଳ ପାଗଳୀ ଭଳି େଖାଜିବାେର 
ଲାଗିେଲ ଏଇ ଟିକକ ବିେkଦେର ସେତ େଯପରି େସମାେନ ଜନB  ଜନB  ପାଇଁ ବିେkଦ 
ଜ�ାଳାେର ଦÃିଭୂତ ମqିରର େବଢ଼ାେର େଗାଟିଏ େକାଣେର ଠିଆେହାଇ ଜଗନn ାଥ+ୁ 
ହାତେଯାଡ଼ି େଲାତକପ$ୂ� ନୟନେର ଶ�ାବଣୀ ବିନତୀ କରିବାେର ଲାଗିଲା ... େହ ପ�ଭୁ 
ଜଗନn ାଥ... ପତିତପାବନ ... ଜଗତର ନାଥ...! ଆପଣ କ’ଣ େମା କfକୁ ଉପଲ¾ କରି 
ପାରୁନାହଁାiି ମଁୁ େଗାବିq ବିନା ଦେt ମଧ� ବଞ୍ôଚପାରିବି ନାହU ପ�ଭୁ ...! େମାେତ 
େଗାବିq+ ସହିତ ମିଳନ କରା◌ି ଦିअ ପ�ଭୁ ମଁୁ ଏ ବିେkଦ ଜ�ାଳାକୁ ଆଉ ସହ� କରିପାରୁ 
ନାହU, ହଠାତ୍ କାହା ହାତ �ଶ�େର ଚମକି ପଡିଲା ଶ�ାବଣୀ ... େଗାବିq+ କା}େର ମଥା 
ରଖି କଇଁ କଇଁ େହାଇ କାqିବାକୁ ଲାଗିଲା େଗାବିq ଶ�ାବଣୀର ମଥାର େକଶରାଶିକୁ 
ଆଉଁସୁ ଆଉଁସୁ କହି ଉଠିଲା – “ନାଇଁ ... ନାଇଁ ଶ�ାବଣୀ ... ତୁେମ କାqିେଲ କି\ା ତୁମ 
ଆଖିେର ଲୁହ େଦଖିେଲ ମଁୁ ସହ� କରିପାରୁ ନାହU  ” 
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 - “ତା େହେଲ ତୁେମ େମାେତ ଏକୁଟିଆ ଛାଡ଼ି କୁଆେଡ଼ ଚାଲିଯିବିନି ତ ...? 
 - ନା ଶ�ାବଣୀ ... ନା ... ତୁମକୁ ଛାଡ଼ି ମଁୁ େକଉଁଠିକୁ େହେଲ ମଧ� ଯିବି ନାହU 
ତୁମକୁ େନଇ ଏକ େଛାଟିଆ ନୀଡ଼ଟିଏ ଗଢ଼ିବାକୁ ଚାେହଁ, େଯଉଁଠି ତୁେମ, େମା’ ଛଡ଼ା ଆଉ 
େକହି ନଥିେବ ତୁମକୁ ମଁୁ େମା’ ହୃଦୟ ସିଂହାସନେର ବେସଇ ପଜୂା କରିବି ତୁେମ େମା’ 
ମନର ମାନସୀ, ପ�ାଣର �qନ, େପ�ମର େଦବୀ... 

 - ହଁ, େଗାବିq ... ତୁେମ ... େମା’ ସାଧନା, ତୁେମ େମା’ େପ�ରଣା, ତୁେମ େମାର ସବୁ 
କିଛି... ସବୁ କିଛି ... ତୁମକୁ ଛାଡ଼ି ସତେର କ’ଣ ବ�ିପାରିବି? ତୁମକୁ ପାଖେର ପାଇ ମଁୁ 
ଭୁଲିଯାଇଛି ବା[ବ ଦୁନିଆଁକୁ ତୁମର ଆଖିେର ମଁୁ ନିଜକୁ େଦଖୁଛି ତୁମ ବାହୁ ବ}ନେର 
ସବୁକିଛି ଭୁଲିବାକୁ ଚାେହଁ େସଇଦିନ ଜଗନn ାଥ+ ସ¢wଖେର ଠିଆେହାଇ ଛଡ଼ା ତୁଳସୀ 
ଧରି ଦୁେହଁ ଶପଥ କରିଥିେଲ, େଯେତ ବାଧାବିଘn ଆସିେଲ ମଧ� ପର�ରକୁ ଭୁଲିେବ ନାହU 
ପର�ର ପର�ର ମଧ�େର ନିଜର ଦୁନିଆଁକୁ େଦଖିେବ   
 “େହେଲ ଶ�ାବଣୀ ... େମାେତ ଭୁଲ ବୁଝିବ ନାହU, େମାର କଥା ପଦିକ ତୁମ ମନେର 
ଆଘାତ େଦଇ ପାେର, େମାେତ {ମା େଦବ ତୁେମ େନୖିକ ବ� ାହB ଣ କନ�ା, ଆଉ ମଁୁ 
ଦୀନହୀନ ଗରିବ ମାଳିର ପୁअ ଏ ମିଳନ କ’ଣ ସ�ବ? ଏଇ ଜାତି କ’ଣ ପ�ତିବ}କ ସୃfି 
କରିବନି ନା ... ନା ... େଗାବିq, ମଁୁ ଜାତି ଫାତି କିଛି ମାେନନା, େମାର ଭଲପାଇବା 
ଶ�ାଶତ, ପବିତ�  ଏଥିେର େକୗଣସି ପ�ତିବ}କ େମା ଶପଥକୁ ଭା�ି େଦଇ ପାରିବ ନାହU 
ତୁମର ଶପଥ ପେର ଏ ପ�ଶn କାହUକି େଗାବିq...? େସ ଦିନ ଦୁଇ କେପାତ କେପାତୀ 
ଆନq ବଜାରେର अବଢ଼ା ଖୁଆେଖାଇ େହାଇଥିେଲ, ପର�ର ସୁଖେର ସୁଖୀ, ଦୁଃଖେର 
ଦୁଃଖୀ େହବା ପାଇଁ अ�ୀକାର ମଧ� େହାଇଥିେଲ ମqିରେବଢ଼ା େକାଇଲି େବୖକୁ�ରୁ 
ଘରକୁ େଫରିବାକୁ ପାଦ କାଢୁ କାଢୁ ଝଡ- େତାଫାନ, ବଷ�ା ହଠାତ୍ ଆର� େହାଇଯାଇଥିଲା 
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ଘzା ଘzା ଧରି େମଘ ଛାଡିବାର ନା ଧରୁ ନଥିଲା େଯମିତି ଘଡ଼ ଘଡ଼ି ଶ®େର ଭୟଭୀତ 
େହାଇ ଖୁବ୍ ନିବିଡ଼ ଭାବେର େଗାବିqକୁ ଜାବୁଡ଼ି ଧରିଥିଲା ଶ�ାବଣୀ ଦୁଇମନ, ଦୁଇ ପ�ାଣ, 
ଦୁଇ ହୃଦୟ, ଦୁଇ ଶରୀର ଏକାକାର େହାଇ ମଧୁର ମିଳନର अନୁଭୂତି ହାସଲ କରିବାକୁ 
ବ�ାକୁଳ େହଉଥିେଲ ହଠାତ୍ ପରିcିତି, ପରିେବଶ େସମାନ+ୁ ତାଗିଦ୍ କଲା ସଂଜତ 
େହବାକୁ ...  

 ଝଡ଼ ଥମିଗଲା ଘରକୁ େଫରିବା ପାଇଁ ପାଦ ବେଢ଼ଇେଲ ମାତ�  ଏକଥା ଆଉ ଲୁଚି 
ରହିଲା ନାହU େସ ଦିନର େସଇ ଦୃଶ� େଯ अନ� କାହା ଆଖିେର ପଡିନି, ଏହା ଭାବିବା 
ଠିକ୍ ନୁେହଁ  ଗଁାର େଶଷ ମୁtେର କିେଶାର କଲ�ାଣ ପାଠାଗାର ପାଖେର େଯଉଁ ଝ+ାଳିଆ 
ବର ଗଛଟି अଛି େସଠି ଗଁା େଲାକ କିଛି ସମୟ ବସି ଗପସପ ହୁअiି ତା’ରି ପାଖେର 
ଲାଗିରହିଛି େଗାଟିଏ େପାଖରୀ ... କାଚେକqୁ ଭଳି ପାଣି ଗଁାର ପ�େତ�କ େଲାକ େସହି 
ପାଣିେର ଦାi ଘଷiି, ଲୁଗାପଟା ସଫା କରiି, େଶୗଚ ହୁअiି ମଧ� ଦାi ଘଷୁ ଘଷୁ ନିଜ 
ନିଜ ଭିତେର ଥିବା ସୁଖ ଦୁଃଖ ପର�ର ମଧ�େର ବାziି ସମସ�ାତ େସମାନ+ର 
अେନକ ଥାଏ ବଷ�ା ଠିକ୍ ଭାବେର େହଉନାହU େଯ ଫସଲ ହାନି, େଯୗତୁକ ଦାବୀ େହତୁ 
ଝିअ ବାହାଘର ବq, ଲା� େଦଇ ନ ପାରି ପୁअ େବକାର, ଜମି ଗtେଗାଳ ତାରିଖ ଗଡୁଛି, 
ଶାଶୁଘେର ଝିअ ନିଯ��ାତନା, ଭ�ା ଗଢ଼ାର अiରାେଳ ପୁନ�ଜୀବନ ତିଆରି କରି ତା’ରି 
अଭିବୃrି କରିବା ଏମାନ+ ପାଇଁ ଆହ�ାନ ଗଁା େପାଖରୀ ତୁଠେର ଶ�ାବଣୀ ବିଷୟେର 
ଏଣୁେତଣୁ ଗୁଡିଏ ବାେଜ କଥା ଶୁଣି େଗାଦାବରୀ ବାପା ଘେର ବଖାଣିଥିେଲ ସବୁକଥା ଶୁଣି 
ନନା ଭାଇନା ଶ�ାବଣୀ ଆଉ ଏକା ଏକା ପଦାକୁ େଗାଡ଼ କାଢ଼ି ପାରିବନି େବାଲି ତାଗିଦ୍ 
କେଲ ଦାt ଦୁଆର, ନଦୀ ଘାଟ, ଜଗନn ାଥ ଦଶ�ନ ସବୁ ... ସବୁ ତା’ ପାଇଁ ବq   
 ଆଜି ସବୁ ପାହାiିଆ ପ�ହରର ସ�ପn ପରି ମିଛ େହାଇଯାଇଛି ଆଶାର ତାଜମହଲ 
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ଭା�ି ଚୁମ�ାର୍ େହବାକୁ ଯାଉଛି ... ଖାଲି େଖାଜୁଛି ... ସେତ େଯପରି ମqିର େବଢ଼ାେର 
େଗାବିqକୁ ହେଜଇ େଦଇ େଫରି ଆସିଛି, ଏକ ନୂତନ ନୀଡ଼ର ସ}ାନେର... ନନା େବାଉ 
ଏବଂ ଭାଇର ଜିଦ୍ ପାଖେର ବଳି ପଡିଛି ତା’ର ଜଗନn ାଥ+ ପାଖେର {ମା େଦେବ ନା 
େଗାବିq ... େତେବ “ମଁୁ କ’ଣ କରିବି ... ଓଃ ... ” ସତେର କ’ଣ ଶନୂ�ତାର अଜବ ଯyଣା 
ଭିତେର ଆଉଟୁପାଉଟୁ େହାଇ ବାଟ ଚାଲିବାକୁ େହବ? ଏ ସମାଜର ବଡପtା+ ମୁହଁେର 
କ’ଣ ବାଡବତା େଦଇେହବ? ଏହା ସ"ୂ$� अସ�ବ, अଜାତିେର ବିବାହ କରିବା ଆମ 
ବଂଶ ପର"ରା ନୁେହଁ ଭାଇନନା ତାଗିଦ୍ କରି କହiି ...” େଦଖ ଶ�ାବଣୀ ... ତୁ େଯଉଁ 
अମଡ଼ା ବାଟେର ପାଦ ତାପିଛୁ, କzା ଫୁଟି ରdାd େହବା ସାର େହବ ଫଳ କିଛି ପାଇବୁ 
ନାହU ଝୁzି ପଡିବୁ, କୂଳ କିନାରା ପାଇବୁ ନାହU ସୁअ ମୁହଁେର ପତର ପରି ଭାସିଯିବୁ 
ଯଦି ତୁ ଆମ କଥା ନ ଶୁଣି େସଭଳି କିଛି କରିବସୁ େତେବ ଆେମ ବିଷ ପିଇ ଆତB ହତ�ା 
କରିବୁ  ” 
 ଭାଇ ତାଗିଦ୍ କରି କହiି – ତେତ ଚାରି ଖt ଖt କରି କୁଆ, ଶାଗୁଣାକୁ ଖାଇବାକୁ 
େଦବି ତୁ େମାେତ ଭଲ କରି ଚିହିn ବୁ ... ଆମ ବଂଶର ମାନ ମଯ��ଦା ସବୁ ନିଲାମ 
କରନା କହୁଛି ଫଳ ଭଲ େହବନି   
 େତେବ େସ କ’ଣ କରିବା ନକରିବାର େଦାଛକିର ରା[ାେର ଠିଆ େହାଇଛି 
ତା’ପାଦତଳ ପୃଥିବୀଟା େଯମିତି ତଳକୁ ତଳକୁ ଧସି ପଶିଯାଉଛି ଉପରୁ ଆକାଶଟା ମୁt 
ଉପେର ଛିtି ପଡିଯାଉଛି େଗାବିqକୁ େଦଇଥିବା କଥା, ଜଗନn ାଥ+ ପାଖେର କରିଥିବା 
ଶପଥ ...? ଯଦି ପରିବାରକୁ ଛାଡ଼ି ଚାଲିଯାଏ େତେବ ...? ଏ ସମାଜ କ’ଣ କରିବ ...? ତା’ 
ନନା େବାଉ+ର अବcା କ’ଣ େହବ? ତାକୁ ଆଜି ଲାଗୁଥାଏ, ସେତ େଯପରି ସବୁକିଛି 
ସରିଯାଇଛି अମାବାସ�ାର ଘନ अ}କାର ଭିତେର, ତା’ ମନ ମଇନା ଫଡ଼ ଫେଡଇ ଉଡୁଛି 
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ଜୀବନର ସଂଘଷ�ପ$ୂ� ରା[ାର ପରିଣାମ କ’ଣ ଏଇୟା ...? େସ େଖାr�ା ଜିଲ� ାର ବାଲୁଗଁା 
ଡ଼ାdରଖାନାେର ନସ�ଭାେବ େଯାଗେଦଇ ଦରମା ବାବଦକୁ ଯାହାକିଛି ପାଇଛି, ତାହା 
अକୁ�ିତ ଚିZେର ପରିବାରକୁ େଦଇେଦଇଛି ଭାଇ େବେରାଜଗାରିଆ, ମଦୁଆ, ଜୁଆଡ଼ି 
େହେଲ ବି ଭାଇକୁ ଭdି କରିବାେର ପଛଘୁ�ା େଦଇନାହU, ତା+ର ପ�ତି अନ�ାୟ, अନୀତିକୁ 
ମଥାପାତି ସହିଛି େରାଗଗ�[ ନନାେବାଉ+ ଫରମାଇସ୍ ପରୂଣ କରିଛି, େସମାନ+ 
େସବାେର ବିନିଦ�  ରଜନୀ ଜାଗିଛି ପ�ତି ବଦଳେର ଚାହUଥିଲା ଟିକିଏ େସnହ, େପ�ମ, ଆଦର 
ଓ ଆiରିକତା   
 ପରିବାର କ’ଣ ତା’ ପାଇଁ ଏଇ ଟିକିଏ ସ�ାଥ�କୁ ଜଳାxଳୀ େଦଇ ପାରିନଥାiା? ସ�ାଥ� 
ସବ�ସ� ଦୁନିଆଁେର अତି ନିଜର ଏଇ ପରିବାରଟି ମଧ� ବାଦ୍ ଗଲା ନାହU “ମଁୁ ତ କିଛି ଚାହU 
ନଥିଲି ... େକବଳ ମାଗିଥିଲି େମା ହାତେର େମା ଭଲ ପାଇବାଟାକୁ େଟକିେଦବାକୁ ... େମା 
ଶପଥ ର{ା କରିବାକୁ ... ବୟସର ମହାେବବୀେର ଆxୁଳାଏ େପ�ମ, ସ�ପnର ସାତ 
ଆବରଣେର ଗୁେଡଇ ରଖିଥିବା अମଲୂ� େପ�ମାମୃତକୁ େମା େପ�ମିକର ପାଦତେଳ अଜାଡ଼ି 
େଦବାକୁ ... ମାତ�  େମାେତ अତି ନିରାଶ�ୟ ଭାେବ ଠକି ଦିଆଗଲା େମା ଭଲପାଇବାକୁ 
ବଂଶ ଇ¶ତ�  ଯପୂକାଠେର ବଳିେଦବାର ହୀନ ପ�େଚfା କରାଗଲା େକହି େମା କଥାକୁ 
କ$�ପାତ କେଲ ନାହU ଏପରିକି ଭାଉଜ ମଧ� ତା+ର ସମ[ ଫରମାଇସ୍ ପରୂଣ 
କରିବାକୁ େଚfା କରିଛି ଭାଇ ମଦ ପିଇ େଫରିବା ପବୂ�ରୁ ରାତିରାତି ପାଖେର ବସି 
ବୁଝାଇଛି, ଲୁହ େପାଛିଚି ମାତ�  ଏେବ ଭାଉଜ ତା+ର ଲୁ´ାୟିତ ରୂପ େଦଖାଇଛiି 
ସ�ାଥ�ପର ଭାବେର େଛାଟବଡ଼ କାମ ସବୁ ଚାକରାଣୀ ପରି କେରଇ େନଇଛiି େସଥିେର 
ମଧ� େସ େଯପରି ସ�f ନୁହଁiି କଟା ଘା’େର ଚୂନ େଦବାେର େସ ଓ[ାଦ୍  ” 
େକେତେବେଳ ଇୟାଡୁ ସିଆଡୁ ବାଧିଲାପରି କଥା କହiି ଯାହାକି ହୃଦୟ ତiୀକୁ 
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ଥରାଇଦିଏ, ଝାଉଁଳିଯାଏ ମନ, ଆତକpତ ଭାବେର ବ�ଥିତ େହାଇଯାଏ ହୃଦୟ 
େବେଳେବେଳ ଭାେବ ସବୁ ସ�ପn ଆଖି ସାମnାେର ଇ�ିତକରି କହୁଥାiି, “ଆେଲା ହୁtି! 
େକେତଦିନ ଆଉ ଏଠି ପଡି ରହି ଲୁହ ଗେଡଇବୁ ... େତାର ପଥ ବାଛିେନ ... େତା ନିଜ 
େଲାକକୁ ତୁ େତାର ପୁଣ� ମଲ� ୀର ବାସnାେର ବିେମାହିତ କରିେବ  ” େକଉଁ ଏକ अଦୃଶ� 
ଉେ,ାଧନେର ଶିହରି ଉେଠ ଶ�ାବଣୀ, ମନ ଗହନେର ଶdି ସ�ାରିତ ହୁଏ, ମେନ ମେନ 
ପ�ୟାସ କେର ଭୟଭିତେର ବୁଡିରେହ ମନ, େହେଲ କାେଳ ପରିcିତି ବିଷମ େହବ ଭାବି 
अପସରିଯାଏ ଆଖିରୁ ଝରିପେଡ଼ अବାରିତ ଲୁହଧାରା ... ଏଇ ... ମନ ଗହନେର 
अକୁହାକଥା, କିଛି ବ�ଥା, କିଛି ସB ¼ତିକୁ ସାଉଁଟି ମନ ବିଚଳିତ, ହୃଦୟ ବିଚଳିତ େହାଇଛି 
ସିନା କିଛି େଗାଟାଏ କରିବାର ଜୁଟୁ ନାହU ସମାଜର କୁଢ଼ କୁଢ଼ ତା�ଲ�, ପରିହାସ, ନିqା 
ଓ अପବାଦ ଆଜି ମଧ� ତା’ର ମନ ହୃଦୟକୁ ଦÃ କେର ମନ ଗହନର अକୁହା 
େବଦନାକୁ ହାତ ପାଆiାେର େଗାଟି େଗାଟି େହାଇ ଝରିପେଡ଼ ହୃଦୟେର ଜମାଟ 
ବା}ିଥିବା अସରiି अକୁହା େବଦନାକୁ ଶତେଚfା କରିମଧ� ଟାଣି ଓଟାରି କାଢ଼ି ପାେରନି 
ତାହା େଯମିତି ଦୃଢ଼ ଭାବେର ଟାଣି ଧରିଛି ମନେର ଗ�ାନି ଓ ହାତାଶକୁ ବଞ୍ôଚବା ହU 
ସାର ସାହା ଭରସା ତାହା ପାଇଁ ସାତ ସପନ   
 अ}କାର ଦୂରୀଭୂତ େହାଇଯାଇଛି ଧୀେର ଧୀେର ଲିଭିଯାଇଛି ପୁରୀ ସହରର 
ଆେଲାକମାଳା ସକାଳର ସଯୂ�� ଉଠି ଉଠି ଆସୁଛି ଫିଟିଫିଟି ଯାଉଛି ମାଗ�ଶୀରର 
ଭିଜାଭିଜା କୁହୁଡ଼ିର େଘର ... ବ�ଥ� ନାୟିକାର ଦୀଘ� ଶ�ାସକୁ ହୃଦୟେର ଚାପି ବାସର 
ଶଯ�ା ତଳକୁ ଖସିଆସିଛି ଶ�ାବଣୀ ଶନୂ� ଶଯ�ାେର अବଶ ଶରୀରଟାକୁ େଲାଟାଇ ସବୁ 
ଦୁଃଖ, େଶାକ, େକ�ଶକୁ ଭୁଲିଯିବାକୁ ଚାହUେଲ ମଧ� ପାରୁନି ତା’ର େଦହ ଓ ମନ କାହାରି 
ଦୃଢ଼ ଆଲି�ନ ପାଇଁ ବ�ାକୁଳିତ େହେଲ ମଧ� େସଥିରୁ କେf ମେf େଫରାଇ ଆଣି 
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ଗଭୀର ଦୁଃଖେର ମନ {ତାd, ରdାd େହାଇଯାଇଛି   
 ବାସର ଶଯ�ାର ମିଳନ ପୁ� ନିକୁେଢ଼ଇ ଉପହାସ କରୁଛiି କହୁଛiି - ... “ଏ 
ଶ�ାବଣୀ ... ତୁ ସ"ୂ$�ରୂେପ ହାରିଯାଇଛୁ େତା ଜୀବନ େନୗକାଟି ଆରକୂଳ ଧରିଲାଣି 
ସାବିତ� ୀ ଆଜି େସ ଜୀବନ େନୗକାର ମାଲିକାଣୀ ତୁ ହାରିଗଲୁ ... ନିହାତି अସହାୟ 
ଭାବେର ... ” ହଠାତ୍ ଶ�ାବଣୀ ବିଳିବିେଳଇ ଉଠି କହି ପକାଇଲା, “ନା ... ନା ... ମଁୁ 
ହାରିଯିବିନି ଶ�ାବଣୀ େକେବ ହାରିପାେରନା” ଆଜି େସ ନିେଜ ନିଜର ଫଇସଲା କରିବ 
କହି ଆଗକୁ ପାଦ ବଢ଼ାଇଲା ... ପଛକୁ ଶୁଭୁଥାଏ ଏ େବାହୂ ... େବାହୂ ... ତୁ କୁଆେଡ଼ 
ଯାଉଛୁ ଧୀେର ଧୀେର େସ ସ�ର ଆଉ ଶୁଭୁନଥିଲା ପବନେର ଧୀେର ଧୀେର 
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ରାଜଲ{B ୀ ସାମଲ 

ଖାzି ମଣିଷଖାzି ମଣିଷଖାzି ମଣିଷଖାzି ମଣିଷ    
 ଘରଠୁ ଏକ କିେଲାମିଟର ଦୂର କେଲଜ ଆେମ ଚାରି ଜଣ ସା� ସବୁଦିେନ ଚାଲି 

ଚାଲି କେଲଜ୍ ଯାଉ ଆମ ଯିବା ରା[ାେର ଥାଏ େଗାେଟ ବରଗଛ ଓ ତା ପାଖେର େଗାେଟ 

େଛାଟ ତାରିଣୀ ମqିର େସଇ ମqିର ପାଖେର ସବୁେବେଳ ବସି ରହିଥାଏ େଗାେଟ ପାଗଳା 

ଚୁପ୍ଚାପ୍ ବସି ରହି ଏେଣେତେଣ ମିଟିମିଟି କରି ଚାହU ରେହ ଓ ପାଟି ପାକୁ ପାକୁ କରୁଥାଏ 

अହରହ କି� େସ ପାଟିରୁ େକେବ କିଛି ଶ® ବାହରିଥିବାର ମଁୁ ଶୁଣିନି  

 େସଦିନ ତାକୁ କିଏ େବାେଧ ବହୁତ ବାେଡ଼ଇ ଥିଲା କି କ’ଣ, େଦହେର ଠାଏ ଠାଏ 

ରd ଚିହn  ଲାଗିଥିଲା ଓ ତାହା ଖେt ଦୂରକୁ �f େଦଖା ଯାଉଥିଲା ଓଃ.. େସ ନିୁର 

େଲାକଟା କିଏ େକଜାଣି, ଯିଏ ପାଗଳାଟାକୁ ଏପରି ବାେଡ଼ଇଛି ରାଗେର େଲାକଟା 

ଉେ�ଶ�େର ଦି ଚାରିଟା ଗାଳି ବାହାରିଗଲା େମା ମୁହଁରୁ କି� େକବଳ ମେନମେନ  

 ପାଗଳାଟିର ଯyଣା େଦଖି ସହି େହଲାନି େମା ପେ{ େଯେତେହେଲ ବି ତ େସ 

ମଣିଷ ପାଗଳା ପାଖକୁ ଯାଇ ପସ� ଭିତରୁ େଗାେଟ େପନ୍କିଲର୍ ମଡିସିନ୍ ବାହାର କରି 

ତାକୁ େଦଲି ଓ ତା ସହିତ ତାକୁ କିଛି ଟ+ା େଦଇ କହିଲି , େନ, ଏ ଟ+ାେର କିଛି କିଣି 

ଖାଇେଦବୁ ବାଧ� ଶିଶୁଟି ପରି େସ ଟ+ା େନଇ ଚାଲିଗଲା  

 େସ ହୁଏତ ଟ+ା େନବା ପେର େମାେତ ଭୂଲି ଯାଇଥିବ କି କ’ଣ ମଁୁ ଜାଣିନି, େହେଲ 

ଖtିଆ ଖାବରା େଦହ ଓ ରd ଛିଟା କଥା କି� ଘୁରୁଥିଲା େମା ମୁt ଭିତେର େସ ଦିନ 

ସାରା କେଲଜ୍ ପାଠେର ମଁୁ ଜମା ବି ଧ�ାନ େଦଇ ପାରିଲିନି  
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 ତା’ପର ଦିନ ଠାରୁ ସବୁ ଦିନ େଦଖା ହୁଏ ତା ସହ କେଲଜ୍ ଯିବା ବାଟର େସହି 

େଛାଟ ମqିର ପାଖେର ଇତି ମଧ�େର େମା ପେକଟ୍ ମନିରୁ अଧା ଭାଗ ତାର େହାଇ 

ଯାଇଥିଲା ତା ପାଇଁ ଥିବା େମା ସେ\ଦନା େଯାଗୁ ସା�ମାେନ ସବୁେବେଳ ଟାହି ଟାପରା 

କରiି େମାେତ ଘେର ବି ସବୁେବେଳ ଗାଳି ଶୁେଣ େସ ପାଗଳାଟା ପାଇଁ େବାଉ ତ 

ସବୁେବଳ େମାେତ ଆକଟ କରୁଥାଏ, େସ ପାଗଳା ଠାରୁ ଦୂେରଇ ରହିବା ପାଇଁ େହେଲ 

କିଛି ବି ଶୁେଣନି ମଁୁ କାହUକି େକଜାଣି ତା ଠାରୁ ଜମା ବି ଦୂେରଇ ରହିପାେର ନାହU ତା 

ପାଇଁ େମା ମନ ଭିତେର अଜସ� େସnହଁ ଉଛୁଳି ପେଡ଼ ତାକୁ େମା ସା�ମାେନ ପାଗଳା 

କହିେଲ, େମା ମନ ଭିତରଟା ବିେଦ� ାହ କରିଉେଠ ତାକୁ େଛାଟୁ େବାଲି ଡାକିବାକୁ 

ସମ[+ୁ ତାଗିଦ୍ କେର  

 େଛାଟୁ େମାେତ अେପ{ା କରି ରହିଥାଏ ପ�ତିଦିନ ମଁୁ ତା ସହିତ କଥା ନେହେଲ କି 

ତାକୁ ପଇସା ନେଦେଲ େସ ଆର ଦିନ ଗାରୁଗାରୁ େହାଇ କ’ଣ ସବୁ ମେନ ମେନ କୁେହ 

କି� ଦିେନ ବି ତାର ବଡ଼ ପାଟି ମଁୁ ଶୁଣିନି େଯେତ ଯିଏ ତାକୁ କହିେଲ କି ତା ସହିତ 

ଲାଗିେଲ ବି କାହାକୁ କିଛି ବି ଜବାବ୍ ଦିଏନି େସ  

 ଦିେନ ମଁୁ କେଲଜ�  ପ�ା·ିକାଲ୍ କ� ାସ�w ଏକା େଫରୁଥାଏ େମା ସହିତ ସା�ମାେନ 

ନଥିେଲ େସଦିନ ଦିନ ପ�ାୟ ବାରଟା ପାଖାପାଖି େହବ ପାଗଳାଟା ଝପଟି ଆସିଲା େମା 

ଆଡ଼କୁ ମଁୁ ହଠାତ୍ ଡରିଗଲି ତାର ଏପରି ବ�ବହାରେର ଦୁଇହାତକୁ ଆଗକୁ ଠାରୁ େସ 

େଯମିତି େମାେତ କ’ଣ େଗାେଟ ଇ�ିତ କରୁଥିଲା ତାର ଏମିତି ହାବଭାବେର ଡରିଯାଇ 

ଛାନିଆ େହାଇ ମଁୁ େଦୗଡ଼ିବାକୁ ଲାଗିଲି େସ ବି େଦୗଡ଼ିଲା େମା ପେଛପେଛ ମଁୁ ପଡ଼ି ଉଠି 

େଦୗଡ଼ୁଥିଲି େସ ବି େଦୗଡୁଥିଲା େମା ପଛେର ମେନ ମେନ େତତିଶ୍ େକାଟି 
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େଦବାେଦବୀ+ୁ ପ�ାଥ�ନା କରୁଥିଲି ମଁୁ େମା େସnହଁ ମମତାର କ’ଣ ଏମିତି ମଲୂ େଦଲା ଏ 

ପାଗଳା, ଏକଥା ଭାବି ଭାବି ମଁୁ ଆମ ଗଁା ଦିଗେର େଦୗଡ଼ୁଥିଲି अଣନିଶ�ାସୀ େହାଇ ବିଲ, 

ରା[ା େଟକା ଭୂସା ସବୁ ପାର୍ େହାଇ ପ�ାଣ ବିକଳେର େଦୗଡି େଦୗଡ଼ି ଗଁା ମୁtେର ପହଂଚି 

ଦୁମ୍ କରି ପଡ଼ିଗଲି ମଁୁ ଉଠିବାକୁ େମାର ଆଉ ବଳ ନଥିଲା ଆଖି େଯାଡ଼ିକ ବୁଜି 

େହାଇଯାଉଥିଲା େମାର ପାଗଳାଟା େସମିତି େମା ପାଖେର ପହଂଚି ରଡ଼ି ଛାଡ଼ୁଥିଲା 

ତା’ପେର କ’ଣ େହାଇଥିଲା ମଁୁ ଜାଣିନି  

 କିଛି ସମୟ ପେର ମଁୁ ନିଜକୁ ଆବି¥ାର କଲି େମଡ଼ିକାଲ୍ େବେଡ଼�  େମାେତ େଘରି 

ରହିଥିେଲ ବାପା, େବାଉ ଓ ଆଉ େକେତଜଣ ସା� କାqି କାqି ତ େବାଉର ଆଖି ଫୁଲି 

ଯାଇଥିଲା ଡାdର ବାବୁ ବି ଠିଆ େହାଇଥିେଲ େମା ପାଖେର େମାର େହାସ୍ ଆସିବା 

ପେର ସମେ[ ଟିେକ ଖୁସି େଦଖାଯାଉଥିେଲ େମା େଗାଡ଼ ହାତ ସବୁ ଖtିଆ ଖାବର 

େହାଇଯାଇଥିଲା ତିନି ଚାରି ଜାଗାେର ବ�ାେtଜ୍ ବି ବ}ା େହାଇଥିଲା  

 େବାଉ ଠାରୁ ଶୁଣିଲି େଯ, ମଁୁ ପଡ଼ିଗଲା ପେର ଗଁା’ େଲାକମାେନ ପହଂଚିଗେଲ େମା 

ପାଖେର ଓ େସ ପାଗଳାକୁ ବେହ ବାେଡ଼ଇ େମାେତ େମଡ଼ିକାÇୁ ଆଣିେଲ  

 ବାପା’ େସ ପାଗଳାକୁ ଥାନାେର େଦବାକୁ କହିବାରୁ ମଁୁ ମନା କଲି େହେଲ େମା କଥା 

େକହି ଶୁଣିେଲନି ଓଲଟି େମା ଉପେର ଗାଳି ବଷ�ା େହଲା  

 ପ�ାୟ ପqର ଦିନ ପେର ସୁc େହାଇ ମଁୁ କେଲଜ୍ ଗଲି େମା ମନ ଭିତେର େଗାଟିଏ 

ଚିiା ଭଉଁରୀ େଖଳୁଥାଏ, କାହUକି େଛାଟୁ ଏମିତି କଲା ଛାଡ଼.. େସ ତ ଏେବ େଜେଲ�  

େସକଥା ଆଉ ଭାବି ଲାଭ କ’ଣ ତଥାପି ବି େମା ମନ ଭିତରଟା କାହUକି ଜମାରୁ ବି ଭଲ 

ଲାଗୁନଥାଏ  
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 ପରଦିନ ସା�ମାନ+ ସହ ମqିର ଭିତରକୁ ଯାଇ ମୁtିଆ ମାରିଲି ପାଗଳାଟା େସ 

ଗଛ ମେୂଳ ହାତ େଯାଡ଼ି ବସିଥିବାରୁ େଦଖି ମଁୁ ହଠାତ୍ ଆ�ଯ�� େହାଇଗଲି  

 ପଜୂାରୀ କକା କହିେଲ, ପାଂଚ ଦିନ େହଲା େଜଲ� w ଆସିଲାଣି େସ ଆସିଲା ଦିନୁ କିଛି 

ଖାଉନି କି ପିଉନି େକବଳ ଠାକୁରାଣୀ+ୁ ଚାହU ହାତ େଯାଡ଼ି ବସିଛି  

 େମାେତ େଦଖି ଛଳଛଳ ଆଖିେର ହସିେଦଲା େସ କହିଲା ଦିଦି, େସଦିନ ମଁୁ ତୁମକୁ 

କିଛି କହିବାକୁ ◌ୁଚାହୁଁଥିଲି ତୁମକୁ ମାରିବାକୁ କି ତୁମର अନିf କରିବାକୁ ଚାହୁଁ ନଥିଲି  

 ତା’ କଥା ମଁୁ ଆଉ ଶୁଣିବାକୁ ଚାହୁଁନଥିଲି େସଠୁ ପେଳଇ ଆସିବାକୁ ବାହାରିଲି  

 ପଜୂାରୀ କକା କହିେଲ, ମା’େର େସ କ’ଣ କହୁଛି, ତା କଥା ଟିେକ ଶୁଣ  

 ମଁୁ  ଓ େମା ସା�ମାେନ ପାଗଳାର କଥା ଶୁଣିବାକୁ ଟିେକ ଦୂେରଇ ଠିଆ େହଲୁ େସ 

ଯାହା କହିଲା େମା ମୁtଟା ପୁରା ଘୁେରଇ େଦଲା  

 -ପାଖ ଗଁା’ର କିଛି ବଦB ାସ୍ େଟାକା େସଦିନ ତୁମ ସହ ଖରାପ ବ�ବହାର କରିେବ 

େବାଲି କଥା େହଉଥିେଲ ମଁୁ ଶୁଣିେଦଲି େତଣୁ ତୁମକୁ କହିବି େବାଲି ତୁମ ପାଖକୁ େଦୗଡ଼ି 

େଦୗଡ଼ି ଯାଉଥିଲି ତୁେମ େମାେତ ଡରିକି େଦୗଡ଼ିଲ େସ ପିଲାମାେନ ବି େମାେତ ମାରିବାକୁ 

େମା ପେଛ ପେଛ େଗାଡାଉଥିେଲ ମଁୁ ବି ଆଉ କ’ଣ କରିଥାiି େଯ, ମଁୁ ବି େଦୗଡ଼ିଲି 

ଭାବିଲି େଦୗଡ଼ି େଦୗଡ଼ି ତୁେମ ଗଁା’େର ପହଂଚିଗେଲ ର{ା ପାଇଯିବ େହେଲ େସଠି ସବୁ 

କଥା ଓଲଟା େହାଇଗଲା ଗଁା’ େଲାକମାେନ େମାେତ ମାରି ମାରି େଜେଲ�  ପୁେରଇ େଦେଲ 

ପଜୂାରି କକା େମାେତ େଜଲ� w ମୁକୁେଳଇ ଆଣିେଲ ମଁୁ ପେଛ ମାଡ଼ ଖାଏ ଦିଦି, େହେଲ େସ 

ପିଲାମାେନ ତୁମର କିଛି {ତି କରିପାରିନାହାiି, େସତିକି େମା ପାଇଁ ଯେଥf  

 ପାଗଳାଟାର କଥା ସରିବା ପେର ପଜୂାରୀ କକା କହିେଲ, ପାଖ ଗଁା’ର େସ ବଦB ାସ୍ 
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ପିଲାମାେନ ଆସି ତାକୁ ବେହ ମାରିେଲ ମଁୁ ଆସିବା େଦଖି ଛାଡ଼ିକି ପେଳଇେଲ ତୁମ 

େଦହ ଖରାପ ଶୁଣି ପାଂଚ ଦିନ େହଲା ଠାକୁରାଣୀ+ ପାଖେର अଧିଆ ପଡ଼ିଛି କହୁଛି, ଦିଦି 

ମା’କୁ େଦଖିେଲ ଖାଇବ, ନେହେଲ ନାହU  

 େମା ଆଖି େସେତେବଳକୁ ଲୁହେର ଭିଜି ଗଲାଣି ତା ପାଖକୁ ଯାଇ ତା ମୁt ଆଉଁସି 

କହିଲି, କିଏ କହିଲା, ତୁ ପାଗଳା େବାଲି, ତୁ ତ େଗାଟାଏ ଖାଂଟି ମଣିଷ  

 ତାକୁ ଆଣି ସିଧା ଘରକୁ ଆସିଲି ଆଜି ଜୀବନର ଏକ ମହାନ ପାଠ େସ ପାଗଳା 

ଠାରୁ ମଁୁ ପଢ଼ିଥିଲି େମାର ଟିକିଏ େସnହଁ ପାଇ, େସ ତା ଜୀବନକୁ ବାଜିେର ଲେଗଇ େଦଲା 

ସତେର େସnହଁ, ମମତା ଓ େପ�ମ ପାଖେର ସବୁ अସ�ବ ବି ସ�ବ େହାଇପାେର  

 େବାଉ ଓ ବାପା ସବୁ ଶୁଣି କାଠ ପାଲଟି ଯାଇଥିେଲ  

 େବାଉକୁ ହେଲଇ େଦଇ କହିଲି, େଦଖ୍ େବାଉ େତା ପେକଟ୍ ମନିର अଧା ଭାଗ 

ଖାଇଥିବା େଗାେଟ େଚାଖା ପୁअ େତାେତ ଗିµେର େଦଲି  

 ବାପା ଦୁଃଖର ସହ ତା ହାତ ଧରି {ମା ମାଗୁଥିେଲ େସ କହୁଥିଲା, େମା ଦିଦି ମା’ 

େମା ପାଇଁ ଠାକୁରାଣୀ ସମେ[ ପାଗଳା କହି େମାେତ ଦୂଦ�ୂର୍ ମାମ�ାର୍ କରୁଥିବା େବେଳ 

େସ େମାେତ େଗାେଟ ମଣିଷ ଭାେବ େଦଖିଥିେଲ ସତ କହିେଲ ବାବୁ, େମା ସହିତ ବି ଏ 

ଦୁନିଆେର ସମେ[ ପାଗଳ, େକବଳ େମା ଦିଦି ମା’ ହU ଜେଣ ଖାଂଟି ମଣିଷ  
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ମଧୁସିBତା ପ*ନାୟକ 

ବିଶ�ାସେର ବିଷବିଶ�ାସେର ବିଷବିଶ�ାସେର ବିଷବିଶ�ାସେର ବିଷ    
 ‘ଯଦି କିଛି ଖରାପ ନ ଭାବiି ବାବୁ େଗାେଟ କଥା ପଚାରିବି...’ ଓମେଫଡ ବୁଥେର 

କାମ କରୁଥିବା ନରହରି ନାମକ ପିଲାଟି ମୁହଁରୁ ଏଭଳି କଥା ଶୁଣି ଚମକି ପଡିେଲ 

ମ¸ନବାବୁ   

 କ’ଣ େସ ପଚାରିବ ମେତ..? ସବୁ ମାସେର {ୀର ଟ+ାତ ଠିକେର ଆସି େଦଇ 

ଯାଉଛି ତାକୁ.. ଟ+ା େଦବାେର କିଛି ଭୁଲ େହଇଯାଇଛି କି..? ମେନ ପେକଇବାକୁ େଚfା 

କରୁଥାiି ମ¸ନବାବୁ େହେଲ େସମିତି କିଛି ତା+ର ମେନ ପଡୁ ନଥାଏ ତଥାପି ନିଜ 

ମନର କଥାକୁ ମନ ଭିତେର ରଖି କହିେଲ, ‘ଆେର କ’ଣ ପଚାରିବୁ ପଚାରୁନୁ !’  

 “ଆ ା, ଆପଣ+ ଘେର କ’ଣ େକହି ଚା’ ପିअiିନି କି ?’ 

 ସମେ[ ପିअiି.. ରମା ପରା ସବୁଦିନ େତା ବୁଥ�w {ୀର େନଇ ଘରକୁ ଆସିେଲ ଆଗ 

ଚା’ ବନାଏ.. େହେଲ ତୁ ଏମିତି କାହUକି ପଚାରୁଛୁ ? 

 ‘ନାଇଁ େଯ..ମୁt କୁେtଇ କୁେtଇ କହିଲା..ଆପଣ+ ଘେର କାମ କରୁଥିବା େସଇ 

�ୀ େଲାକଟି କ’ଣ ଚା’ ପିଏନି କି ?’ 

 ‘ଆେର! େସ ଚା’ ବନାଏ ସମ[+ ସହ ମିଶି ଚା’ ଆଉ ଜଳଖିଆ ମଧ� ଖାଏ 

କି� ତୁ ଏମିତି କାହUକି ପଚାରୁଛୁ ଆଗ କହିଲୁ..’ ଟିେକ ବିରd େହାଇ ପଡିେଲ 

ମ¸ନବାବୁ 

 ଆପଣ ବାବୁ ରାଗୁଛiି କାହUକି େଯ! େସଇ �ୀ େଲାକଟି ଏଠି ପା�ଟ+ିଆ କଏେନ୍ଟ 
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େଦଇ ଆଗ ଚା’ ପିଏ ତାପେର {ୀର େନଇକରି ଯାଏ େବାଲି ପଚାରି େଦଲି ମଁୁ ଭାେବ 

ଆପଣ େବାେଧ ତାକୁ ପ�େତ�କ ଦିନ ଚା’ ପିଇବା ପାଇଁ ପଇସା େଦଉଛiି   

 ‘କ’ଣ କହିଲୁ ନରହରି..? ରମା ଏଠି ସବୁଦିନ ଚା’ ପିଉଛି..ପୁଣି ଘେର ମଧ� 

ପିଉଛି..! ଆଛା କଥା..!!’ ମ¸ନବାବୁ ଟିେକ ଚିiାେର ପଡିଗେଲ  

 ‘ମିଛ କାହUକି କହିବି ବାବୁ ! ସବୁ ଦିନ ଆସିବ ଏବଂ ପା�ଟ+ିଆ କଏେନ୍ଟ ବେଢଇ 

େଦଇ ଚା’ କେପ ମାଗିବ  ’ 

 ‘ପା�ଟ+ିଆ କଏନ୍..!’ ଶୁଣି ମ¸ନବାବୁ+ର ହଠାତ୍ କ’ଣ େଗାେଟ ମେନ 

ପଡିଗଲାେସଠୁ ତରତର େହାଇ େଦୗଡିେଲ ଘରକୁଘେର ପହ�ି ସିଧା ପଶିଗେଲ ନିଜ 

େଶାଇବାଘେର େଦୗଡି ଯାଇ ଥାକରୁ ଡବାଟା ଏକ ରକମ ଭିଡି ଆଣି େଖାଲି େଦେଲ 

ଡବାକୁ େଦଖି ଆ�ଯ�� େହାଇଗେଲ ପାଟିରୁ ସାେ� ସାେ� ବାହାରି ପଡିଲା,’ ହାେୟ 

େର’! େମା ପା�ଟ+ିଆ କଏନ୍..!! ଏଇ ରମା ତା’େହେଲ ଏଠୁ େମା କଏନ୍ େଚାରି 

କରୁଛି.., େଦାଉଛି ଆଜି ତାକୁ ପାେନ..କହି ମୁtେର ହାତଟା େଦଇ ଚୁପ୍ଚାପ୍ ଖଟେର ବସି 

କିଛି ଚିiା କରିବାକୁ ଲାଗିେଲ  

 ମ¸ନବାବୁ େହେଲ ରିଟାୟଡ� େଲାକ ଘେର ଖାଲି କାହUକି ବସି ରହିେବ େବାଲି ସବୁ 

ଦିନ ବଜାରହାଟର କାମଟା େସ କରiି େତଣୁ ପ�ାୟ ଦିଚାରିଟା ପା�ଟ+ିଆ କଏନ୍ 

ଖୁଚୁରା ମିଳିଯାଏ େକବଳ େସଇ ପା�ଟ+ିଆ କଏନ୍ ଗୁଡିକୁ େସଇ ଡବା ଭିତେର ଗେଳଇ 

ଦିअiି େକେବ େଖାଲିକରି େଦଖiି ନି କି ଗଣiିନି ବହୁ ଦିନର ପୁରୁଣା अଭ�ାସ ନିଜ 

ନାତିନାତୁଣୀ+ୁ ମଧ� ଏମିତି ଟ+ା ସ�ୟ କରି ରଖିବା ଶିେଖଇ େଦଇଛiିଇତି ମଧ�େର 

ତା+ର ଡବାଟା ପୁରି ଆସିବା କଥା େହେଲ ଡବାେର अଧାରୁ କମ୍ ଟ+ା अଛି  



ତ� େୟାଦଶ ବଷ�, ଷ ସଂଖ�ା, ଜୁନ୍ ୨୦୧୮ Download Magazine from www.aahwaan.com 

 

ଆହ� ାନ ଇ-ପତି� କା ସ"ୂ$� ନିଃଶୁ& ବିତରଣ େହତୁ ଡା େଜ�ାତି ପ�ସାଦ ପ*ନାୟକ+ ,ାରା ପ�ତିିତ ଓ ପ�କାଶିତ  | Aahwaan.com Aahwaan.com Aahwaan.com Aahwaan.com     |  91 

 େସ ଦିନ ତମାମ ଜଗି ଜଗି ରହିେଲ ରମାକୁ; କି� େସଦିନ େସ ଆଉ କାମକୁ ଆସିଲା 

ନାହU ତା’ପର ଦିନ କାମକୁ ଆସିଲା ଘେର େସେତେବେଳ ନାତିନାତୁଣୀ ଦୁଇଜଣ+ୁ 

ଛାଡି େଦେଲ ଆଉ େକହି ନଥାiି ରମା ଆସିବା ମାେତ�  ତା’ କାମେର ଲାଗି ପଡିଲା 

ମ¸ନବାବୁ ତାକୁ କିଛି ନ କହି ଚୁପ୍ଚାପ୍ େପପର ପଢୁଥାiି ରମା ତା+ େଶାଇବାଘରକୁ 

ସଫାକରିବା ପାଇଁ ଗଲାେବେଳ େସ ତା’ ଉପେର ନଜର ରଖିଥାiି ଯାହା େଦଖିେଲ ତା+ 

ଭିତେର ଥିବା ସେqହ ଭାବଟା ମଧ� ଦୂର େହାଇଗଲା ଆକାଶରୁ କଳା ବାଦଲ ହଟିଗଲା 

ପରି ସବୁ କିଛି �f େହାଇଗଲା କାରଣ ରମା ବଡ ସତକ�ତାର ସହିତ ଡବାରୁ କଏେନ୍ଟ 

କାଢି କାନିେର ବା}ି अzାେର େଖାସି େଦବାର େଦଖିେଲ ମ¸ନବାବୁ  

 ଓଳା େପାଛା,ବାସନ ମଜା ଆଦି କାମ ସାରି ଆସି କହିଲା, ‘ମଁୁ {ୀର ଆଣିବା ପାଇଁ 

ଯାଉଛି ଆପଣ ଟିେକ ଘର ଉପେର ନିଘା ରଖିଥିେବ, କହି ବୁଲି ପଡିଲା େବେଳ 

ମ¸ନବାବୁ ତାକୁ ପଚାରିେଲ,ଆଛା ରମା, ତୁ େସ ଡବାରୁ ପା� ଟ+ିଆ କଏନ୍ କାଢି 

େନଉଛୁ କି ?’ 

 अଚାନକ ଏମିତି େଗାେଟ ପ�ଶnର ସାମnା କରିବାକୁ ପଡିବ ତାହା ରମା ସ�ପnେର ସୁrା 

ଭାବି ନଥିଲା ତାକୁ ତ ଚା’ ପିଆ ନିଶା ଲାଗିଥିଲା େସଥିପାଇଁ େସ େଯଉଁ ବାଟଟା 

କାଢିଥିଲା େଯ େଲାେକ ଜାଣି ଗେଲଣି ଜାଣି ଚମକି ପଡିଲା କି ଉZର େଦବ େସ..? କି� 

କଥାେର अଛି ପରା େଚାର ମୁହଁ ଭାରି ଟାଣ୍ େତଣୁ ନିଜକୁ ବେ�ଇବା ପାଇଁ ବଡ ଦ�େର 

କହିଲା, ‘ମଁୁ କାହUକି ତମ ଡବାେର ହାତ ମାରିବି ବାବୁ ? ଆଉ କିଏ ହାତ ମାରୁଥିବ 

ଆପଣ+ ଡବାେର...’ 

 ମ¸ନବାବୁ ଆଉ କିଛି ନ କହି ପେକଟ� w ଟ+ା କାଢି ତା’ ହାତକୁ ବେଢଇ େଦଇ 



ତ� େୟାଦଶ ବଷ�, ଷ ସଂଖ�ା, ଜୁନ୍ ୨୦୧୮ Download Magazine from www.aahwaan.com 

 

ଆହ� ାନ ଇ-ପତି� କା ସ"ୂ$� ନିଃଶୁ& ବିତରଣ େହତୁ ଡା େଜ�ାତି ପ�ସାଦ ପ*ନାୟକ+ ,ାରା ପ�ତିିତ ଓ ପ�କାଶିତ  | Aahwaan.com Aahwaan.com Aahwaan.com Aahwaan.com     |  92 

କହିେଲ, ‘ଏଇ େନ େତାର ଏ ମାସର ଦରମା କାଲିଠୁ ଆଉ କାମକୁ ଆସିବା ଦରକାର 

ନାହU  ’  

 ‘ମଁୁ କିଛି ଭୁଲ୍ କରି େଦଇଛି କି ବାବୁ..’ ଟିେକ ଡରି ଡରି ପଚାରିଲା ରମା   

 ‘କି ଭୁଲ୍ କରିଛୁ ତାହା ତୁ ଭଲ ଭାବେର ଜାଣିଛୁ ଯଦି ସତ କଥା କହି େଦଇଥା� 

େତେବ ମଁୁ ତେତ କାମରୁ ବାହାର କରି ନଥାiି ଏ ଘରର ସମେ[ ତେତ ବହୁତ ଭରଷା 

କରiି କି� ଆଜି େସ ବିଶ�ାସ ଓ ଭରଷା ତୁ ନିେଜ ହU ଭା�ି େଦଲୁ ଏ ବିଷୟେର ମଁୁ 

କାହାକୁ କିଛି କହିବିନି କି� ତୁ ଆଉ ଏଠି କାମ କରିପାରିବୁ ନାହU  ’  

 ଲ¶ା ଓ ଦୁଃଖେର ତା’ ମୁହଁ ତଳକୁ େହାଇ ଯାଉଥାଏ ନିଜ ସପ{େର କିଛି କହିବା 

ପାଇଁ ତା’ ପାଟିେର ଶ� ନଥିଲା ଭ�ା ମନେର ନିଜର ଦରମା ଗtାକ ଧରି ଚୁପ୍ଚାପ୍ 

େସଠୁ ଚାଲି ଗଲାେବେଳ ଏମିତି ଦୁବ�rି କାହUକି କଲା େବାଲି ନିଜକୁ ଖାଲି ଧି´ାରୁ ଥାଏ   

 
ମାଫ�ତ-ମାଳତୀ େବେହରା 

୨୧୭-ୟୁନିଟ-୯(ଫ� ାଟ) 

ବାୟାବାବା ମଠ େଲନ 

ଭୁବେନଶ�ର-୨୨ 

େଫାନ-୭୨୦୫୮୫୦୮୩୧ 
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ବିନୟ ମହାପାତ�  

ରାଜାର ରାଣୀରାଜାର ରାଣୀରାଜାର ରାଣୀରାଜାର ରାଣୀ    
 ସଯୂ�� ବୁଡି ସାରିଲାଣି, କି� ଏେବବି ଆକାଶ ବୁଡିଯାଉଥିବା ସଯୂ��ର େଲାହିତ ଆଭାର 

ନାଲିମାେର ଲାଲ େଦଖାଯାଉଛି ଦିନର ଆଲୁअ ଯଦିଓ ଫିକା ପଡି ଆସିଲାଣି, ତଥାପି, 

अ}ାରକୁ अଟେକଇ ରଖିଛି ଚା’କପ୍ ହାତେର େନଇ ଘରଣି ଆସୁ ଆସୁ, କହିେଲ 

ସଂଜବତୀ ପାଇଁ ଟିକିଏ େଡରି େହାଇଗଲା, ରାଗିନ ତ ? ମଁୁ ବହିରୁ ମୁହଁ ଉେଠଇ ଚଷମା 

ଫା+ରୁ ଥେର ଚା’କପ୍ କୁ, ପୁଣି ଥେର ତା+ ମୁହଁକୁ ଚାହUଲି ଜୀବନର ଏଇ େଶଷ 

ପହରେର ଏେବ ବି ତା+ର େସଇ ସୁqରତା, େସଇ ଲାବଣ� ଦୀvିମୟୀ େଦବୀର କାiି 

ଡୁବିଯାଉଥିବା ସଯୂ��େର େସଇ ନାଲିମା େସଇ ଚମକ ଏେବବି ଝଟକୁଛି େକେତ ସୁqର 

ସେତ ଏଇ କରୁଣାମୟୀ େଦବୀ େମା ଘରର ଲ{B ୀ, अmେକ ସ�f, ନା େକେବ କିଛି 

अଭିେଯାଗ ନା କିଛି ମାଗୁଣୀ େମା ଦୁଇ ସiାନର ମମତାମୟୀ ମାଆଟିଏ ସିଏ େକେତ 

ଯତn େର, ମମତାର ପଣତ ତେଳ ବେଢଇ ପୁଣି ଉେଡଇ େଦଲା ବି[ାରୀତ अନi ଗଗନେର 

କହିଲା ଯାअ, ସଂସାରକୁ ଜିତି ଯାअ, େଯଉଁଠି ବି ରୁହ ଖୁସିେର ଥାअ ସଂଜ ସକାଳେର 

ମqିରେର ଦୀପ ଜାେଳ, େକବଳ ଏତିକି ମାେଗ, େହ ପ�ଭୂ ! େମା ପିଲା+ୁ ଖୁସିେର ରଖ   

 କହିଲି, େମା ପାଖେର ଟିକିଏ ବସ, ତା+ ହାତକୁ େମା ହାତେର େନଇ ଜାବୁଡି ଧରିଲି 

କହିଲି, ଆେର ରାଗିବି କାହିକି ? ଏ ବୟସେର ତୁମର ଏେତ ଖଟଣି, ତୁେମ ଥକି ଯାଉନ ? 

ଟିେକ ସାହାଯ� କରିବାକୁ େକହି ନାହU େକେତ େସବା କରୁଛ େମାର, କଥା େଦଇଥିଲି 

ତୁମକୁ ରାଣୀ କରି ରଖିବି, େହେଲ ସାରା ଜୀବନ ତ େସବିକାଟିଏ େହାଇ ରହିଗଲ 
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ପିଲା+ ପାଇଁ ଏେତ କଲ, େହେଲ ଆଜି େକହିବି ପାଖେର ନାହU, ପାଣି େଟାେପ 

େଦବାପାଇଁ ଆମ ଚାରି ଆଖି ଏକ େହାଇଗେଲ, ଛଳ ଛଳ ଚାରିଆଖି, େସ ଲୁହ ଦୁଃଖର କି 

ଖୁସିର ଜାେଣନା ତଥାପି େସ ସିBତ ହାସିନୀ ସବୁ େବେଳ େସମିତି ଟିେକ ହସି କହିେଲ, 

ଆଜି ବି ତ ମଁୁ େମା ରାଜାର ରାଣୀ େହାଇ ରହିଛି ତୁେମ େମା ପାଖେର अଛ, େମା 

ସାଥିେର अଛ, ଜୀବନଟା ବହୁତ ସହଜ ଲାଗୁଛି, ତୁମଛଡା େମାର ଆଉ अଧିକ ବା କଣ 

େଲାଡାଥିଲା ଏ ଜୀବନେର ! େମାର ଖୁସିର ସାମ�ାଜ�, ତୁମ ଠାରୁ ଆର� ଆଉ ତୁମ ଠାେର 

ହU େଶଷ ଜୀବନେର ଆଉ अଧିକ କିଛି େଲାେଡନା, ପାଇବାକୁ କଣ ବାକି ରହିଲା େଯ, 

ଜୀବନେର ଆଉ କିଛି ବି େଶଷ अବେଶାଷ ନାହU  

 *(ଗmଟି େମା କବିତା 'ଶୁଆ ଶାରୀ'ର ଗmରୂପ) 
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अନିଲ ସାହୁ 

ସ�ପnାସ�ପnାସ�ପnାସ�ପnା    
 ରାତି 10ଟା େର େଦାକାନ ବq କରି ଘରକୁ ଆସି େଦେଖ ତ ସ�ପnା େଶାଇ ପଡିଛି l 

େଡ�ସ ବଦଳି େଫ� ସ େହାଇ ସିଧା dining room କୁ ଯାଇ ଡାକିଲି ସ�ପnା େଭାକ େହଲାଣି 

ଆସ ଖାଇବା ll 

 - େସପଟରୁ ସ�ର ଶୁଭିଲା ଖାଇବା ରଖି େଦଇଛି ଖାଇନିअ ll 

 - ପ�ଥମ ଥର ପାଇଁ ଏମିତି କଥା ଶୁଣି ଆ�ଯ�� ଲାଗିଲା ll ଆkା କହିଲ ମଁୁ କଣ ତୁମକୁ 

ଏକା ଛାଡି େକେବ ଖାଇଛି ll 

 - ଭାବିନିअ ଆଜି ଠାରୁ ତୁେମ अଲଗା ଖାଇବ ଆଉ ମଁୁ अଲଗା ଖାଇବି ll 

 - ସ�ପnା କଥା ଶୁଣି େମାେତ ଲାଗିଲା େମା अଜାଣତେର ମଁୁ ସ�ପnା ମନେର କିଛି ଆଘାତ 

େଦଇଛି l ମଁୁ ଟିେକ ରାଗି ଯାଇ କହିଲି ଖାଇବ ନା ନାହU l ନେହେଲ ମଁୁ ବି ଯାଉଛି ଉପାଶ 

େଶାଇବି ll 

 େମା କଥା ଶୁଣି ଖାଇବା ପାଇଁ ଆସିଲ ll 

 - ସ�ପnାର ଏଇ ଗୁଣଟା େମାେତ ବହୁତ ଭଲ ଲାେଗ॥ ଆଜି ଯାଏ େମାର େକୗଣସି 

କଥାକୁ େକେବ अମାନ� କରିନି ll ଖାଇବା ପାଇଁ ଇkା ନଥିେଲ ବି ବାଧ� ବାଧକତାେର 

अm ଦିଟା ଖାଇ ଚାଲି ଆସିଲ ll ମଁୁ ବି ଭଲେର ଖାଇ ପାରିଲିନି ll अଧା ଖାଇବାରୁ ଉଠି 

room କୁ ଆସିଲି ll 

 - ଏେବ ତ କୁହ ସ�ପnା କାହUକି ଏେତ अଭିମାନ ? କଣ େହାଇଛି ତୁମର ?? 
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 - ମଁୁ କାହUକି କାହା ଉପେର अଭିମାନ କରିବି ? େମାର କିଛି େହଇନି ll 

 - େମା ମୁହଁକୁ ଥେର ଚାହU କୁହ ତ ତୁମର କିଛି େହଇନି ll 

 - अଭିମାନ ସ�ରେର କହିଲା େସାନା କିଏ ? ତା ପରିଚୟ କଣ ?? 

 - ସ�ପnା ଏମିତି अପ�ତ�ାଶି�ତ ପ�ଶnଟିଏ ପଚାରିବ େବାଲି ମଁୁ େକେବ ଭାବି ନଥିଲି ll କିଛି 

ବି ଉZର େଦଇ ପାରିଲିନି ll ନୀରବ ରହିଲି ll 

 - ମଁୁ କଣ ତୁମକୁ ପଚାରୁଛି ଶୁଭୁଚି ନା ନାହU l େସାନା କିଏ ତା ସହିତ ତୁମ ସ"କ� 

କଣ ?? 

 - ତାେହେଲ ତୁେମ ଆଜି େସ ଡାଏରୀ ପଢିଛ l ତାେହେଲ ଏ କଥା ବି ଜାଣି ଥିବ 

େସାନା କିଏ, ତା ପରିଚୟ କଣ ଆଉ ତା ସହିତ େମା ସ"କ� କଣ ?? 

 - ହଁ ହଁ ସବୁ ଜାଣିଛି l କି� ତୁମ ମୁହଁରୁ ଶୁଣିବାକୁ ଚାେହଁ ll 

 ତାେହେଲ ଶୁଣ........ ଦିନ ଥିଲା େସାନାକୁ ମଁୁ ପାଗଳ ପରି ଭଲ ପାଉଥିଲି l େସାନା 

େମା ଜୀବନ ଥିଲା l ମଁୁ ଶରୀର େହେଲ େସ େମା ଆତB ା, ମଁୁ ଭ� ମର େହେଲ େସ େମା ଫୁଲ l 

ଦୁେହଁ ଦୁହU+ୁ ଖୁବ୍ ଭଲ ପାଉଥିଲୁ ll 

 - ତାେହେଲ େମାେତ ଏ ସବୁ କଣ ପାଇଁ ଲୁଚାଇ ଥିଲ ?? 

 - ମଁୁ ତୁମକୁ କିଛି ଲୁେଚଇନି ସ�ପnା, ବାସର ରାତି ଦିନ ମଁୁ ତୁମକୁ କଣ କହିଥିଲି େସ 

ସବୁ େବାେଧ ହୁଏ ତୁମର ମେନ ନାହU l ମଁୁ େକେବ ତୁମ अତୀତ ଜାଣିବାକୁ ଚାହୁଁନି କି 

ଚାହUବିନି l ପ�ତିଟି ମଣିଷର अତୀତ ଜୀବନ ସହିତ ଏମିତି କିଛି ସB ¼ତି ଜଡିତ େହାଇ ରହି 

ଥାଏ ଯାହା ହସ, ଖୁସି ବଦଳେର ଦୁଃଖ , ଯyଣା अଧିକ େଦଇ ଥାଏ ll ମଁୁ ବZ�ମାନକୁ େନଇ 

ବ�ିବାକୁ ଚାେହଁ ll अଗିnକୁ ସା{ୀ ରଖି ତୁମ ହାତ ଧରିଛି l ସୁଖ ଦୁଃଖେର ତୁମ ସାଥିେର 
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ରହିବି l ବୟସର ସାୟହn େର ବି ତୁମ ହାତ ଛାଡିବି ନାହU ll  

 ସ�ପnା... ତୁେମ ଯଦି ଚାହୁଁଚ େମା अତୀତ ବିଷୟେର କିଛି ଜାଣିବାକୁ ତାେହେଲ ବିନା 

ସେ+ାଚେର ପ�ଶn କରିପାର ll କି� ତୁେମ କହିଥିଲ ମଁୁ ତୁମ अତୀତ ବିଷୟେର କିଛି ବି 

ଜାଣିବାକୁ ଚାହୁଁନି ll ମଁୁ ବି ବZ�ମାନକୁ େନଇ ବ�ିବାକୁ ଚାେହଁ ll ବ�ିବି ତ ତୁମ ପାଇଁ, 

ମରିବି ତ ତୁମ ପାଇଁ ll 

 ତାେହେଲ କୁହ େମାର ଭୁଲ୍ ରହିଲା େକଉଁଠି ?? ବିବାହର ଏେତ ଦିନ ପେର ନା 

ତୁମ ମନେର େକେବ କf େଦଇଛି, ନା ତୁମ अଜାଣତେର େକୗଣସି ଝିअ ସହ ସ"କ� 

ରଖିଛି ll 

 ସ�ପnାର अଭିମାନ େଚେହରାଟା ଧୀେର ଧୀେର ବଦଳି ଗଲା l େମା ପ�ତି ଥିବା େସnହ, 

ବିଶ�ାସ ଓ ଭଲ ପାଇବାର େକଇ ବୁqା ଲୁହ ଆଖିରୁ ଝରି ପଡିଲା ll 

 - ସତେର ସxୟ ତୁେମ େସାନାକୁ ତୁମ ଜୀବନଠୁ େବଶୀ ଭଲ ପାଉଥିଲ l ତୁମ 

ଡାଏରୀ ମଁୁ ସ"ୂଣ� ପଢିଛି ll େଯ େକହିବି ତୁମ ଡାଏରୀ ପଢିବ ନ କାqି ରହି ପାରିବନି ll 

ତୁେମ ତା+ୁ େଦଖା କରିବା ପାଇଁ ରାତି 11ଟା େର ପୁରୀରୁ ଆସିଥିଲ l େଯଉଁ ଦିନ େସ 

ପ�ଥମ ଥର ପାଇଁ େରାେଷଇ କରି ଥିେଲ ନିଜ ହାତେର ତୁମକୁ ଖୁଆଇ େଦବା ପାଇଁ ଖାଇବା 

ଲୁଚାଇ ରଖିଥିେଲ l ଆଉ ସୁେଯାଗ େଦଖି ରାତି 11ଟା େର ଡାକି ନିଜ ହାତେର ଖୁଆଇ 

େଦଇ ଥିେଲ ll ତୁମ ପାଇଁ ହାତେର ଶ³ା, ମଥାେର ସିqୁର ନପି}ି ବି ସାବିତ� ୀ ବ� ତ 

କରିଥିେଲ l ସାବିତ� ୀ ବ� ତ ପବୂ� ଦିନ େସ ତୁମକୁ ଶାଢୀ ମାଗି ଥିେଲ l ତୁେମ ତା+ୁ ଶାଢୀଟିଏ 

ଉପହାର େଦଇଥିଲ l େସ ଶାଢୀକୁ ନ ପି}ି େଦହେର େଗାେଡଇ େହାଇ ରାତି अଧେର ଆସି 

ତୁମକୁ ପ�ଣାମ କରି ଥିେଲ ll ଏେତ ଭଲ ପାଇବା ପେର ବି କାହUକି ତୁେମ ତା+ୁ ବିବାହ 
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କଲନି ?? 

 - ତୁେମ ତାେହେଲ େସ ଡାଏରୀ ସ"ୂଣ� ଭାବେର ପଢିଛ l ଆଛା କହିଲ ସ�ପnା ତୁେମ 

କଣ ଜାଣିଥିଲ େମାେତ ବିବାହ କରିବ େବାଲି ll ଜାଣି ନଥିଲ ନା ll ଦୁଇଟି अଜଣା 

अପରିଚିତ ମଣିଷ ଆଜି େଗାଟିଏ ବ}ନେର ବା}ି େହାଇ ଗେଲ l ମଁୁ ଶୁଣିଛି ବିବାହ େହଉଛି 

ପବିତ�  ବ}ନ l ଏହା ଆଗରୁ ଭଗବାନ cିରୀକୃତ କରିଥାiି l ଯିଏ ଯା ହାtିେର ଚାଉଳ 

ପେକଇବା କଥା ନି�ୟ ପେକଇବ ll 

 ହୁଏତ ଭଗବାନ େମା ଭାଗ�େର େସାନାକୁ େଲଖି ନଥିେଲ ll 

 - ସତେର ସxୟ ବିଚାରୀ େସାନା େକେଡ अଭାଗିନୀ, ତୁମକୁ ନିଜର କରି ପାରିଲାନି l 

ଆଉ େମାେତ େଦଖ ମଁୁ େକେତ ଭାଗ�ବାନ ତୁମ ପରି ସ�ମୀଟିଏ ପାଇଛି ll 

 - ଥାଉ ସ�ପnା ଏେତ ଆଉ ଫୁେଲଈ ହୁअନା l େମାେତ କଥା ଦିअ େସ ଡାଏରୀକୁ ଆଉ 

େକେବ ପଢିବନି କି େମା ଆଗେର अଭିମାନର ପାେଚରୀଟିଏ ଛିଡା କରିବନି ll ମଁୁ ଆଉ େସ 

अତୀତକୁ େଫରିବାକୁ ଚାେହଁନା l ବZ�ମାନକୁ େନଇ ବ�ିବାକୁ ଚାେହଁ ତୁମରି ସାଥିେର ll 

 
अନିଲ୍ ସାହୁ  

ଈଶ�ରାପାଳ - େଢ+ାନାଳ 

୯୮୫୩୨୨୦୧୪୩ 
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{ମାନିଧି ସାହୁ 

େପ�ମିକା ନୁେହଁ େସ ବ}ୁ ନାୟିକାେପ�ମିକା ନୁେହଁ େସ ବ}ୁ ନାୟିକାେପ�ମିକା ନୁେହଁ େସ ବ}ୁ ନାୟିକାେପ�ମିକା ନୁେହଁ େସ ବ}ୁ ନାୟିକା    

 େସହି ସମୟଟି ଥିଲା େମାର ଯୁdତିନି ବି ାନ େଶଷ ବଷ�ର ପାଠ ଠିକ୍ ଜୁନ୍ ମାସର 
େଶଷ अଥ�ାତ ଆଷାଢ ମାସେର ଆର� େହବାକୁ ଥିବା େକାଚିଂ କ� ାସ୍ ପାଇଁ ବରଗଡ଼କୁ 
ଯିବାପାଇଁ ପ�[ୁତ େହଲି  େମା ସହିତ େମାର ଦୁଇ ସହପାଠୀ ମଧ� ଥିେଲ  ସହପାଠୀ+ 
ସହିତ ଘରଭଡା େଖାଜିବାକୁ ବାହାରିଲି ଏବଂ ମିଳିଗଲା ତାହାପୁଣି କାଳି ମqିର ପାଖେର  
ଘର ମାଳିକଟା ଥିେଲ ଟିେକ ରାଗି ମାତ�  ଭିତେର ବହୁତ ଶାi କି� ଏହି ରାଗଥିଲା अନ� 
ପ�କାରର କାରଣ ପାଇଁ  େସହି ଘର ସାମnାେର ରହୁଥିେଲ ପାଠ ପଡିବାକୁ ଆସିଥିବା କିଛି 
ସୁqରୀ ଝିअ  େତଣୁକରି େସମାନ+ ପ�ତି କିଛି ଖରାପ ବ�ବହାର ନ େହବାପାଇଁ ଆମ 
ମାନ+ୁ ଉପୁରିଆ ରାଗିଯାଆiି   
 େବଶ୍ କିଛିଦିନ ଆନqେର କଟିଗଲା ପଢାେଲଖାର ବ�[ତାେର କି� ମଁୁ ଥିଲି 
ପିଲାଦିନରୁ କବିତା ପି�ୟ  ଦିେନ କବିତା େଲଖିବାପାଇଁ ବହୁତ ଇkା େହଲା ଏବଂ cିର 
କଲି ଛାତ ଉପରକୁ ଯାଇ େଖାଲା ଆକାଶେର େଗାଟାଏ କବିତା େଲଖିବି  ଠିକ୍ ଛାତ 
ଉପରକୁ ପହ�ିଲା ପେର େଦଖିଲି ସାମnା ଛାତେର ଜେଣ ସୁqରୀ ରମଣୀ ଯିଏକି େମାେତ 
େଦଖିକି ମୁରୁକି ହସୁଥିଲା ବା[ବେର ତାକୁ େଦଖିବା {ଣି ମ[ି¥େର ଆସିଗଲା ଏକ 
େରାମାzିକ୍ ଧାରାର ବାତାବରଣ କି� ଆଗରୁ େକେବ ମଧ� ମଁୁ େରାମାzିକ୍ କବିତା 
େଲଖିନଥିଲି  େମାର କବିତା େକବଳ ଆଧ�ାତିB କ ଓ େକୗତୂହଳ ଉପେର ପରିପ$ୂ� ଥିଲା 
 ପ�ଥମଥର ତା'ର େଗାଲାପି ଓଠର ମୁରୁକି ହସ େମାର େରାମାzିକ୍ କବିତାକୁ ଋrିମi 
କରିଥିଲା   
 େସହିଦିନଠାରୁ େଯେତେବେଳ ମଧ� ଛାତ ଉପରକୁ ଯାଏ ସିଏ ବି ହଠାତ୍ 
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ବାହାରିଆସି େସଇ ମୁରୁକି ହସ େଦଇଚାେଲ  ମନ ବିଚଳିତ େହବାକୁ ଲାଗିଲା ଓ ପାଠ 
ପଢିବାକୁ ମଧ� ଇkା େହଲା ନାହU  କିଛିଦିନ ପେର ଭାବିଲି ଏହା ଭଲପାଇବା ନୁେହଁ 
ତ ? ତାପେର  अତି ସୁqର ଭାବେର େଲଖିଲି େଗାଟିଏ େପ�ମପତ�  ତା ସହ େମାବାଇଲ 
ନ\ର ଏବଂ ତାକୁ ସବୁେବେଳ ସାଟ� ପେକଟେର ରଖିଥାଏ  ତା ପରଦିନ ସକାେଳ 
ଜଳଖିଆ ପାଇଁ ଯିବାେବେଳ େଭଟ େହଇଗଲି ମqିର ପାଖେର ଏବଂ ନିଭ�ୟେର ବେଢଇ 
େଦଲି େସଇ େପ�ମପତ�   େସ ଟିେକ ଲାେଜଇ ଗଲା କି� ତାହା ଗ�ହଣ କଲା   
 କିଛିଦିନ ପେର େସ େଫାନ୍ କଲା ଓ अେନକ ପ�କାରର ଗପସପ ମଧ�େର ସମୟ 
ବିତିଯାଉଥାଏ  ଦିେନ ମଁୁ େପ�ମପତ�  କଥା ପଚାରିଲି କି� େସ କହିଲା, ତୁମ େପ�ମପତ�  
ପାଇଁ ମଁୁ ଦୁଃଖିତ !େମାର ଜେଣ ବଏେଫ� t୍ अଛiି ମାତ�  େସ ଏଇଆ ମଧ� କହିଲା େଯ,େସ 
ତାର ବଏେଫ� tକୁ େଯେତ ଭଲପାଏ;ମଁୁ ବି ତାକୁ େସେତ ଭଲଲାେଗ  େସହିଦିନଠାରୁ 
ଆଜି ପଯ��i େଫାନେର କଥାବାZ�ା ଜାରି ରହିଛି େକବଳ ବ}ୁ ଭାବେର  ମଁୁ ମଧ� 
ବୁଝିଯାଇଥିଲି େକବଳ େପ�ମେର ନୁେହଁ ବ}ୁେର ତା'ର ପି�ୟପାତ�  େହଇ ରହିବି  କାରଣ 
अନ�ର େପ�ମକୁ ଈଷ�ା କରି ଛେଡଇେନବା ଭଳି ନିqନୀୟ କାଯ��ଠାରୁ ବ}ୁତାକୁ ହU 
ଆପେଣଇ େନବା େଶ�ୟjର   
 ବା[ବେର ଭଲପାଇବା ଓ ଭଲ ଲାଗିବା ମଧ�େର େଯ ଏେତ ପାଥ�କ� ନ ଥାଏ ତାହା 
ମଁୁ େସହି ଦିନଠାରୁ ହU ଜାଣିଲି  अଥ�ାତ୍ ମଣିଷର ଭଲପାଇବା େକବଳ େପ�ମେର ନୁେହଁ 
ବରଂ ବ}ୁତାେର ମଧ� ବିଦିତ  ହୁଏତ ମଁୁ ତାକୁ େପ�ମିକା ରୂପେର ପାଇପାରିଲି ନାହU କି� 
େସ େମାର ପ�ତି{େଣ ହୃଦୟେର ବସାକରି ରହିଥିବା ବ}ୁ ନାୟିକା   

ଗ�ାମ:ଜାମପାଲି, େପା:ସାେଲପାଲି, ଥାନା:େମଲଛାମୁtା, 
ଜିଲ� ା:ବରଗଡ଼(ଓଡିଶା) 

ପିନ୍:୭୬୮୦୩୫ 
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ସୁବଳ ମହାପାତ�  

ସାଥିସାଥିସାଥିସାଥି    
 େପ�ମ କଣ ? ଖାଲି କ'ଣ ମା ଛୁଆ କୁ ଭଲ ପାଇବା େପ�ମ, ପୁअ ଝିअ କୁ ଭଲ ପାଇବା 
େପ�ମ, ସ�ାମୀ �ୀ କୁ ଭଲ ପାଇବା େପ�ମ, ଛୁଆ ନିଜ ବାପା ମା +ୁ ଭଲ ପାଇବା େପ�ମ, 
ସା� ସାଥୀ+ୁ ଭଲ ପାଇବା େପ�ମ ...  ଏମିତି ଆହୁରି େକେତ କଣ... କି� ଆେମ ଜାଣୁ କି 
"ଆବଶ�କତା" କଣ ? କିଛି େପ�ମ ବି ଥାଏ ନିଜ ଆବଶ�କତା ପାଇଁ, ନିେଜ ବ�ିବା ପାଇଁ, 
ଏକାକୀତ�କୁ ଦୁେରଇ େଦବା ପାଇଁ I େସଥିପାଇଁ ସାଥି ଟିଏ ଦରକାର, ନିଜ ମନ କଥା ଆଉ 
କାହା ଆଗେର େଖାଲି କହିବା ପାଇଁ ସାଥି ଟିଏ ଦରକାର, ବୁଢା ବୟସ େର କିଛି କାମ 
କରିବା ପାଇଁ ସାଥି ଟିଏ ଦରକାର I େହାଇପାେର େସ େକଉଁ ଜୀବ ଜ�, େହାଇପାେର 
ଗଛଲତା, କି େହାଇପାେର ସମାନ ହୃଦୟ ଆଉ େସnହ ଥିବା େଗାେଟ ମଣିଷ I କିଛି ଫରକ 
ପେଡ଼ନି େସ �ୀ କି ପୁରୁଷ I 
 ଛି... ଛି.... କି ହୀନ ଚିiାଧାରା ଏ େଲାକ+ର.. अଣାअଶୀ ବୟସର େଗାେଟ ବୁଢା 
କଣ େକେବ େଦୖହିକ ସ"କ� ପାଇଁ ଭଲ ପାଇ ପାେର େଗାେଟ ପ�[ରୀ ବୟj ବୁଢ଼ୀ କୁ? 
ଛି.. ଛି... କି ଖରାପ କଥା କହiି ଏ େଲାକମାେନ? ନିେଜ େଭtିଆ अଛiି ତ େସଥିପାଇଁ 
େବାେଧ ବୁଝି ପାରiିନି ଜେଣ ମଣିଷ ର अସହାୟତା କୁ I ଜାଣି ପାରiି ନି େଗାେଟ ମନ ର 
େବଦନା I ନିଃସହାୟ, େବସାହାରା େଲାକ + ମନ କଣ ବୁଝି ପାରିେବ ଏ େଭtିଆ େଟାକା 
ଆଉ ପଇସାଥିବା ମଣିଷ ଗୁଡା ? େବାଧହୁଏ ନା...  କି� େକେତ କାଳ ? ଆଉ 
େକେତକାଳ ଏମାନ+ୁ େକୖଫିୟତ େଦଇ ଆସୁଥିବୁ ଆେମ ମାେନ ? ଆଉ ନୁହଁ .... େଯତିକି 
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େହଲା େସତିକି ...  ବହୁତ େହଲା ...  ଆଉ ନୁହଁ ...             
 ମକରା ବୁଢା ଏମିତି େକେତ କଣ ଭାବି ଚାଲିଥାଏ I ରାତି ଘଡ଼ିକ ରୁ ଘର ଭିତେର 
ବୁଢ଼ୀଟା ମରି କି ପଡିଛି I ଆଖପାଖ େକେତ େଲାକ+ୁ େନହୁରା େହାଇ ସାରିଲାଣି େସ ମାତ�  
ଚାେରାଟି କା} ପାଇଁ I କି� େକହି ଶୁଣୁ ନାହାiି I ତା କqାକଟା େଦଖି କିଛି େଲାକ 
ଆସିଥିେଲ କି� େକହିଜେଣ କହିେଦଲା ବୁଢା ବୟସ େର େୟ ବାହା େହାଇଥିଲା ଏ ବୁଢ଼ୀ କୁ 
ବେଷ� ତେଳ I େଲାକ ଛି.. ଛାକର.. କରି େଯଝା ବାେଟ େଯେଝ ଚାଲିଗେଲ I  
 େକହି ଜେଣ ବୁଝିେଲନି ଘଟଣା କଣ I ମଲା ପେର କଣ ଚାରିଟା କା} ୟାକୁ 
ମିଳିବନି ? ନ ମିଳୁ... େସ ଏକା ଶବ ସଂjାର କରିବ I େସ ନିଆଁ ଦବ ଏ ବୁଢ଼ୀ ମୁହଁ େର I 
ନମିଳୁ ଚାରିଟା କା} I ଏକା ଏକା େନବ ଶBଶାନ କୁ I କିଛି ପଇସା अଛି ତା ପାଖେର, 
େସତିକି େର अତ�i କିଛି କାଠ, ମାଟି ହାtି ଖେt ଆଉ ଚାଉଳ ଦି ଟା ମିଳିଯିବ I ବୁଢ଼ୀ 
କାେନ କାେନ କହି ଯାଇଥିଲା, "େମା ମୁହଁ େର ତୁ ନିଆଁ େଦବୁ ପେଛ େସ ସବାଖିଆ 
େଭtିଆ ଦିଟାକୁ େମା ମଲା ମୁହଁ ବି େଦଖିବାକୁ ଦବୁନି I େସମାେନ େମା ପୁअ ନୁହiି I 
କୁଳା�ାର ଦି ଟା ଯାକ I ବୁଢା (ବୁଢ଼ୀ ର ସ�ାମୀ )ମଲା ପେର ମାଈପ କଥା େର ପଡି ଦି ଜଣ 
ଯାକ େମାେତ ପିଟି ଘରୁ ବାହାର କରିେଦେଲ I ସ"ତି ବାଡ଼ି ତ ଯାହା ଖାଇେଲ ଖାଇେଲ, 
େମା ସୁନା ରୁପା ତକ ବି େମାଠୁ ଛେଡଇ ତା+ ମାଈପ ମାନ+ୁ େଦେଲ I ଯଦି ନିଆଁ ନ 
େଦଇ ପାରିବୁ େତେବ େଦଇ ଦବୁ କଉ ଡାdରଖାନା େର I େସମାେନ େମା େଦହ କୁ ଚିରି 
ଫାଡ଼ି େହେଲ କିଛି ଶିଖିେବ I ଜିଇଁ ଥାଉ ଥାଉ ତ ଏ ବାଡିେପାଡା ଦି ଜଣ େମାେତ େଯଉଁ 
କf େଦେଲ I ତା' ଠୁ ବରଂ କମ କf େହବ େସଠି I "  
 ଆଃ... େକେତ ଆଉ ସହିଥାiା ବୁଢ଼ୀ ଟା ? ମରିଗଲାନି େଯ ତରିଗଲା I େମାର ଆଉ 
ଦିନ କାଳ େକେତ େକଜାଣି ? େମା ପୁଏ (ପୁअମାେନ) ଶେଳ େକଉଁ କମ କି? େମା ବାପା 
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ମଲା େବଳକୁ ମାେଣ ଜମି ଛାଡିକି କି ଯାଇଥିଲା I ବାହାେହଇ ପା�ଟା ପୁअ ଜନB  କରି, 
ମାେଣ ଜମିକୁ ବେଢ଼ଇ ବେଢ଼ଇ ପା� ଏକର କଲି I ବୁଢ଼ୀ (ବୁଢା ର �ୀ ) ମଲା ପେର ଶେଳ 
ଭାଗ େହେଲ I ଜମି ବାଡ଼ି ସହ ଶେଳ େମାେତ ବି ଭାଗ କରିେଦେଲ I ମାେସ ୟା ଘେର ତ 
ଆଉ ମାେସ ତା ଘେର, େଶଷେର ଶେଳ େମା ସ"ତି ଖାଇ େମାେତ ବାହାର କରିେଦେଲ 
ଘରୁ I ଖାअ ଶେଳ... ଭାବିଛ ଏ ସ"ତି ତମକୁ ହଜମ ହବ ? େମା ସହ ଯାହା କଲ, ତମ 
ପିଲାଛୁଆ ବି େସଇୟା କରିେବ ତମ ସହ I ତେମ ଶେଳ ପବୂ� ପୁରୁଷ+ୁ କଣ ପାଣି ଦବ, 
ଜିଇଁ ଥାଉ ଥାଉ ତ ଜନB  କଲା ବାପା ମା+ୁ ପିଟି ମାରି ଘରୁ ବାହାର କରୁଛ... ଛି... ଛି... 
ଏହାକୁ କୁହiି ସଂjାର ? ତମ େସ ସଂjାର ମୁହଁ େର ନିଆଁ ପଡୁ I େସଥିପାଇଁ ପରା 
କୁହiି, "ପୁअ ଯଦି ଭଲ େହଲା ସ"Zି ରଖିବି କାହାପାଇଁ? ପୁअ ଯଦି ଖରାପ େହଲା ସ"Zି 
ରଖିବି କାହାପାଇଁ? 
 ପାଟିରୁ अଭିସ"ାତ ସହ ଆଖିରୁ ଲୁହ ବାହାରି ଆସୁଥାଏ ତାର... ତା ସହ ମେନ ପଡି 
ଯାଉଥାଏ ଘର ଭିତେର ମରି ପଡିଥିବା ବୁଢ଼ୀ କଥା.... 
 ବୁଢା ସହ ବୁଢ଼ୀ ର େଦଖା େହାଇଥିଲା ପ�ାୟ ବେଷ� ତେଳ I ପୁअ ମାେନ ବୁଢା କୁ ଘରୁ 
ବାହାର କରିେଦବାପେର ଏକୁଟିଆ ବୁଢା ପେଳଇ ଆସିଥିଲା ଏ ସହର କୁ ଭିକ ମାଗି 
ଚଳିଯିବା ଆଳ େର I ଏ ଭିତେର ପ�ାୟ ମାେସ େହାଇ ଯାଇଥିଲା I ଠିକ େର ତା'କୁ 
ଖାଇବାକୁ ଗେt ମିଳୁ ନଥିଲା I ତାଟିଆ ଟିଏ, ଆଉ ପାଣି ପିଇବାକୁ େବାତଲ ଟିଏ ବ�ତୀତ 
ଆଉ କିଛି ନଥିଲା ତା ପାଖେର I ପଇସା ମିଳିେଲ କିଛି କିଣି ଖାଉଥିଲା ନ େହେଲ ଚୁଡା 
ଖାଇ ରହୁଥିଲା େସ I ଭାତ ଗେt ପାଇଁ ଡହଳ ବିକଳ େହବା ପେର ବି ଭାତ ଗେt 
ଠିକେର ମିଳୁ ନଥିଲା ତା'କୁ I  
 ଠିକ େସମିତି ପୁअ ମାେନ େବାହୁ ମାନ+ କଥା େର ପଡି ମାଡମାରି ଘରୁ ବାହାର 



ତ� େୟାଦଶ ବଷ�, ଷ ସଂଖ�ା, ଜୁନ୍ ୨୦୧୮ Download Magazine from www.aahwaan.com 

 

ଆହ� ାନ ଇ-ପତି� କା ସ"ୂ$� ନିଃଶୁ& ବିତରଣ େହତୁ ଡା େଜ�ାତି ପ�ସାଦ ପ*ନାୟକ+ ,ାରା ପ�ତିିତ ଓ ପ�କାଶିତ  | Aahwaan.com Aahwaan.com Aahwaan.com Aahwaan.com     |  104 

କରିେଦବା ପେର ବୁଢ଼ୀ ଚାଲି ଆସିଥିଲା ଏ ସହର କୁ I ନାଳ କଡେର େଗାେଟ ଗଛ 
ଆଢୁଆଳ େର ବୁଢ଼ୀ ତିଆରି କରିଥିଲା ତା ବସା ଖେt I କିଛି ଛିtା ପଲିଥିନ, କିଛି ଚିରା 
େପାfର, ଖେt େଚପା େଟାଲା େ଼ଡକଚି ଆଉ କଣା େଚପା ରସ ତାଟିଆ ଦୁଇଟି ଥିଲା ତା'ର 
ସ"ତି I କାଠ ଦୁଇଖt େପାତି, ତା ଉପେର ପଲିଥିନ ଖେt ଟା�ି େସ ତିଆରି କରିଥିଲା 
ତା ବାସଗୃହ I ଦିନେର ଭିକ ମାେଗ, ରାତିେର ଇଟା ତିେନାଟି ଉପେର େ଼ଡକଚି ବେସଇ 
କାଠ ଜାଳି ଭାତ ରାେ} I େସଇ େଟz ତେଳ ଭାତ ହାtି କୁ େକାଳ େର ପେଶଇ େସ 
େଶାଇପେଡ କାେଳ ହାtିରୁ ଭାତ ତକ କୁକୁର ଖାଇଯିବା ଭୟେର I  
 େସଦିନ ଭିକ ମାଗି ମାଗି ଦି ଜଣ ଯାକ ପହ�ିଥିେଲ ଜେଣ ବାବୁ+ ଘେର I ବାବୁ+ 
ଚାରି ପା� ବଷ� ର େଛାଟ ଝିअ ଟି ହାତେର ଦଶ ଟ+ିଆ ଟିଏ ଧରି, େଦବାକୁ ଆସିଲା 
େବଳକୁ ଦି ଜଣ+ୁ େଦଖି ଠିଆ େହାଇ ରହିଲା I କାହାକୁ େଦବ େବାଲି ଭାବି େହଲା 
େବଳକୁ ପଛରୁ ମା କହିେଲ "େଦଇ େଦ" I େସ ବୁଢା ଥାଳ େର ପେକଇ େଦଇ ପେଳଇଲା 
ପେର ବୁଢ଼ୀ ଚିହUକି ଉଠିଥିଲା I ସ�ଜାତି ପରହିଂସ�କଃ ପରି ଏକରକମ ଝା"ି େନଇଥିଲା 
ଦଶଟ+ିଆ ଟି ବୁଢା ଥାଳରୁ I େମା ଟ+ା କହି ବୁଢା ଧରୁ ଧରୁ ବୁଢ଼ୀ ସ"ିବା ଆର� କରି 
େଦଇ ଥିଲା I ବାବୁଆଣୀ ଆସି ଆଉ େଗାଟିଏ ଦଶ ଟ+ା େଦଇଥିେଲ ବୁଢା କୁ I ତା ପରଠୁ 
ବୁଢ଼ୀ ଶୀଘ� ଶୀଘ� ପାଦ ପେକଇ େଦୗଡ଼ିଥିଲା ଆଗକୁ ଆଗକୁ ଜଲଦି ଜଲଦି ବୁଢା ପବୂ�ରୁ 
अନ� ଘର ଗୁଡିକ େର ପଶି ଭିକ େନବା ପାଇଁ I  
 ସ}�ା େହାଇ ଆସୁଥାଏ, ଦିେହଁ ଯାକ ଭିକ ମାଗି ସାରି େଫରୁଥାiି I ବୁଢ଼ୀ େଫରୁଥାଏ 
ନିଜ ଘରକୁ, କି� ବୁଢା ? େସ ଯିବ କୁଆେଡ? ନା अଛି ଘର ଦ�ାର ନା କିଏ ଚିହn I ଜଣା I 
େକୗଣସି ଏକ େଦାକାନ ବାରtା େର େଶାଇବ େବାଲି ଚିiା କରି କରି ଆସୁଥାଏ I ଛକ 
ପାଖେର ପହ�ି େଦେଖ ତ େଦାକାନ ସବୁ େଖାଲା अଛି, ବq େହବ ପ�ାୟ ୯ ଟା ପେର I 
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ଚାଉଳ ତ अଛି ତା ପାଖେର କି� କଣ କରିବ? େରାେଷଇ େକମିତି କରିବ? େକମିତି 
େଗାେଟ େଖାଜିବା େଖାଜିବା ପରି ଚାଲୁ ଚାଲୁ େଦଖି ପାରିଲା ବୁଢ଼ୀ କୁ  I ଭାତ ରା}ୁଥାଏ 
େସ I ପାଖକୁ ଯାଇ କଣ କହିବ କହିବ େହାଇ ରହିଗଲା I ର}ା ଭାତ ର ବାସnା େର ତା 
ପାଟିରୁ ଲାଳ େବାହି ପଡୁଥିଲା I ପାଖେର ଚାଉଳ ଥିେଲ ବି ର}ା ଭାତ ର ବାସnା ତା ନାକ 
େର େକେବଠୁ ବାଜି ନଥିଲା I ବୁଢ଼ୀ ପାଖରୁ କିଛି ଦୂରେର ଯାଇ ବସିଲା େସ I ବୁଢ଼ୀ ୟାକୁ 
େଦଖି ପୁଣି ଚିହUକି ଉଠିଲା I କିଛି ସମୟ ପେର, ବୁଢ଼ୀ ସ"ି କାଟି ଟିେକ ଚୁପ େହଲା ପେର 
ବୁଢା କହିଲା... 
 --  େମା ଚାଉଳ ସବୁ ତକ େନ ପେଛ... େମା ପାଇଁ ଗେt ଭାତ ରା}ି ଥା I  
 --  କିଆଁ, େତା ପାେଖ େ଼ଡକଚି ନାହU କି ? ତୁ ରା}ୁନୁ.. 
 --  ନାହU େବାଲି ତ ତେତ କହୁଛି I  
 -- ମଁୁ ରା}ି ପାରିବିନି, େମା ତକ ତ େମାେତ ନିअz, ଆଉ ୟାକୁ... 
 -- େମା ତକ େନ, କହିଲି ପରା... ଆଜି ରାତିକ ଗେt େଦଇଥା... କାଲି ପୁଣି ଆଣିେଲ 
ପୁଣି େଦବି... 
 ବୁଢ଼ୀ କଣ ଭାବିଲା େକଜାଣି, ଆଗ ସବୁ ତକ ଚାଉଳ ବୁଢା ଠୁ େନଇ ସାରିଲା ପେର 
ରାତିେର ବୁଢା କୁ ଗେt ଭାତ େଦବାକୁ ରାଜି େହଲା I ତା ପେର ଆର� େହାଇଥିଲା 
ଏମାନ+ର କଥାବାତ�ା I ଦି ଜଣ େଭାକିଲା + କଥାବାତ�ା କଣ अବା େହଇପାେର ?? 
 ଖାଇ ସାରିଲା ପେର ବୁଢ଼ୀ ପଚାରିଲା.. 
 -- ରାତିେର େଶାଇବୁ େକଉଁଠି? 
 -- େଦାକାନ ବାରtା େର I  
 -- େସଠି କି� ପୁଲିସି ଆଉ େକେତଟା ମଦୁଆ ଗହଳି କରiି ରାତି अଧା ଯାଏ I  
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 -- ତାେହେଲ ?  
 -- ଏ ଗଛ ମେୂଳ େଶାଇପଡ I  
 -- ହଉ 
 ଆେ[ ଆେ[ ଦି ଜଣ+ର ଦି ଜଣ+ ପ�ତି େକମିତି େଗାେଟ ମାୟା ଆସିଯାଇଥିଲା I 
ସା� େହାଇ ଯାଇଥିେଲ ଦି ଜଣ I ବୁଢୀକୁ ବୁଢା ଆଉ ବୁଢା କୁ ବୁଢ଼ୀ I ସାଥି ମିଳିଯାଇଥିଲା 
ଦି ଜଣ+ୁ I ନିଜ େଦହ ପା େଦଖିବା ପାଇଁ, ମନ ର କଥା ବୁଝିବା ପାଇଁ, ମନ ଭିତେର ଥିବା 
େକାହ କୁ ସବୁକୁ ବୁଝିବା ପାଇଁ, େଲେxରା ଲଗା ଲୁହଭିଜା ଆଖିରୁ ଲୁହ େପାଛିବା ପାଇଁ, 
ସB ¼ତି ସବୁ କୁ େକାେଳଇ େନବା ପାଇଁ I ଆଉ କଣ ଦରକାର ??? 
 ନିଜ ଜନB  କଲା ଛୁଆ ତ ପଚାରିେଲନି, ଆଉ କିଏ ପଚାରିଥାiା.... ଏମାନ+ ଜାତି 
କଣ?... େଗାତ�  କଣ ?... ଥିଲା ବାଲା କି ନଥିଲା ବାଲା?...ଶି{ିତ କି ମଖୂ �? କଣ ବି 
ଜାଣିବା ଦରକାର ଥିଲା ଏ ସବୁ ? ଏେବ ତ େସମାେନ େଗାଟିଏ ଜାତି .. ଭିକାରି... 
 େସତକ ବି ସହିେଲନି ଏ ରଇଜଳା ଦଳ... କହିେଲ କଣ ନା େସ େମା ମାଈପ... ହଁ, 
େହଲା େସ େମା ମାଈପ... ତମର କଣ ଗଲା େସଇଠୁ? अଣାअଶୀ ବଷ� ବୟସ େର କଣ 
ଭାବି ମଁୁ ମାଈପ େଖାଜିବି? ଦରକାର ଥିଲା ତ... ସାଥି ଟିଏ ..... ରାଗେର କ"ମାନ େହାଇ 
ବୁଢା ନିେଜ ନିେଜ ପାଟି କରି କରି ଉଠି ବସିଲା I  
 ପାଖେର ଥିବା ଭ�ା ବାଉଁଶ ବାଡ଼ି ଟିକୁ ହାତ େର ଧରି େସ ଏେବ ଆେଗଇ ଯାଉଥିଲା 
କେ"ାf ଉଠା ଗାଡି କୁ େଘାଷାରି ଆଣିବା ଲାଗି, େଯଉଁଥିେର େସ େନବ ବୁଢ଼ୀ କୁ ମସାଣି 
ଯାଏଁ... ହଁ ହଁ େସଇ ବୁଢ଼ୀ , ଏମାନ+ ଆଗେର ଯିଏ ତା'  ମାଈପ..... 

ଗା}ିନଗର, ଗୁଜରାଟ , ୩୮୨୦୦୯ 
ଦୂରଭାଷ - ୯୩୭୬୦୧୨୫୦୦, ଇେମଲ - subal.mohapatra@gmail.com 
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ସୀମାେରଖା 

अr�ା�ିନୀअr�ା�ିନୀअr�ା�ିନୀअr�ା�ିନୀ    
 ବାପା ମା ଜୀବନେର ଦୁଇଥର କାqiିେଯେତେବେଳ ଝିअ ଶାଶୁଘର ଚାଲିଯାଏ 

ଆଉ ପୁअ େବାହୂ ବୁrିେର ପରିଚାଳିତ ହୁଏଏ କଥାକୁ େବଶ୍ ଭଲଭାେବ ହୃଦୟ�ମ 

କରୁଥିେଲ ଆଶୁେତାଷବାବୁତା+ର ଏ ପରିଣତ ବୟସେର ଆହା ପେଦ କହିବାକୁ େକହିବି 

ପାଖେର ନାହାiିଏମିତିକି ତା+ अr�ା�ିନୀ ଆଭା େଦବୀ ମଧ�...େସ ବି କାଳର କରାଳ 

େସ�ାତେର ଭାସି ଭାସି େକେବଠାରୁ ଆର ଦୁନିଆକୁ ଚାଲିଗେଲଣିଏେବ ଆଶୁେତାଷବାବୁ 

ସ"ୂ$� ଏକାଏଇ ଏକାକିତ� ଜୀବନକୁ େନଇ େସ ବିଗତଦିନର ସB ¼ତିଚାରଣ 

କରିଚାଲିଛiିସତେର େକେତ ସୁqର ମଧୁର ଥିଲା େସଇ ମୁହୂZ�ଗୁଡିକଆଭା େଦବୀ 

େଯେବ ପାଖେର ଥିେଲ ମାଗିବା ଆଗରୁ ଠିକ୍ ସମୟେର େଭାଜନ ଓ ଔଷଧ ମିଳି 

ଯାଉଥିଲାକି� ଏେବ ତା+ ବିନା ଆଶୁେତାଷବାବୁ+ ଜୀବନେବାଝ ଆଉ अଭିଶv 

ମେନେହଉଛି l अr�ା�ିନୀର अ[ିତ� େକବଳ େଯୗବନେର ନୁହଁ, ବାr�କ�ର େରାଗଶଯ�ାେର 

ବି ଆବଶ�କ େହାଇଥାଏପୁअଝିअ େଯେତେବେଳ ନିଜନିଜ ସଂସାରକୁ େନଇ ବ�[ ରୁହiି 

େସେତେବେଳ अr�ା�ିନୀ ରୂପଜୀବି ଭଳି ରୂପର ଆକଷ�ଣ କରୁ କି ନକରୁ ମyୀଭଳି 

େପ�ରଣା େଦଉ କି ନ େଦଉ, ରୁଚି अନୁସାେର ମାଆଭଳି େଭାଜନ ପରଷିଥାଏେସବିକାଠୁ 

ବଳି େସବା କରିଥାଏ  
ଜଗତସିଂହପୁର, ନାଉଗଁା 

 ଓଡ଼ିଶା 
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ସସିBତା ମହାiି 

ସଂjାରସଂjାରସଂjାରସଂjାର    
       ସକାଳୁ ଘରର ଯାବତୀୟ କାମ ଓ େରାେଷଇବାସ େଶଷକରି ତରତର େହାଇ अଫିସ୍ 

ଯିବାକୁ ପ�[ୁତ େହଉଥାଏ ମଁୁେକଜାଣି କାହUକି ଆଜି ଖାଇବାକୁ ଆେଦୗ ଇkା େହଲା 

ନାହUମନଟା ବି ଭଲ ଲାଗୁ ନଥାଏତିରିଶ କିେଲାମିଟର ବାଟ ଏେବ ଯିବାକୁ ପଡିବ ବସ୍ 

େରବିjୁଟ୍ ଦିଖt ଖାଇ ପାଣି େଢାେକ ପିଇ ଯିବାକୁ ବାହାରୁଛି ବବଲୁର େଫାନ୍ ଆସିଲା 

େବାଉ ଚାଲିଗଲା େବାଲିନିଜ କାନକୁ ବିଶ�ାସ କରିପାରିଲି ନାହUଏଇ ତ କାଲିରାତି 

ଦଶଟାେର େବାଉ େମା ସହ କଥା େହାଇ େଶାଇବାକୁ ଯାଇଥିଲାସାନ ଭଉଣୀ ଆଉ ଦୁଇ 

ଦିନ ପେର ଘରକୁ ଆସିବ େବାଲି କହିଥିବାରୁ େକେତ ଖୁସିଥିଲା େସହଠାତ୍ ରାତିଟା 

ଭିତେର ଏମିତି କଣ େବାଉର େହଲା େଯ େସ ଆମକୁ ଛାଡି ଚାଲିଗଲା ? 

          ଗଁାେର ରହୁଥିବା ଦାଦା+ୁ େଫାନ୍ କଲି ଦାଦା କହିେଲ ଡାdର କହୁଛiି ହାଟ� 

ଆଟାକ୍ େର ମାଏମିତି ମରଣ ଭାଗ�େର ଥିେଲ ମିେଳଆେମ ଏଠି ସବୁ େଯାଗାଡ 

କରୁଛୁତୁେମମାେନ େଡରି ନକରି ଚାଲି ଆସ  

         ସାେ� ସାେ� ଗଁାକୁ ଯିବା ପାଇଁ ବାହାରି ପଡିଲିବାଟସାରା େବାଉ କଥା ଭାବୁ 

ଥାଏ ଓ ତା ପାଇଁ କିଛି ନକରି ପାରିବାର ଗeାନିେର ସ�ଳି େହଉଥାଏଆେମ ତିନି 

ଭଉଣୀବାପା ଗଲାପେର େବାଉ ହU ଆମର ସବୁକିଛିବହୁତ ଦୁଃଖ କf ସହି େସ ଆମକୁ 

ପାଠ ପେଢଇ ମଣିଷ କରି ଭଲ ଘର ଓ ବର େଦଖି ବାହା କେରଇଛିଆେମ ସମେ[ ଯିଏ 

ଯାହାର ସଂସାର େନଇ ବ�[େକେବ େକମିତି ଛୁଟିେହେଲ ସମୟ କରି ଗଁାକୁ 
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ଯାଉେବାଉ ମଝିେର ମଝିେର ଆମ ପାଖକୁ ବୁଲିବାକୁ ଆେସେଯେତ ମନାକେଲ ବି 

ଆସିଲାେବେଳ ସା�େର ମୁଗଯାଇ, ଆଚାର, ବଡି, ମୁଢି ମୁଆଁ, େପାଡପିଠାଠୁ ଆର� କରି 

େକେତ ପ�କାର ପନି ପରିବା ଓ ଫଳମଳୂ ଧରି ଆସିଥାଏବୟସ େହଲାଣିଆମ ପାଖେର 

ସବୁଦିେନ ରହିବାକୁ େଯେତ କହିେଲ ବି େସ ରାଜି ହୁଏନିଓଲଟା ଆମକୁ ବ�[ ନ 

େହବାକୁ ବୁଝାଏକୁେହ ଗଁାେର ସମେ[ अଛiି, େମାର କିଛି अସୁବିଧା େହଉନାହUହାତ 

େଗାଡ ତ ଚାଲୁଛିସବୁେବେଳ ଠାକୁର+ୁ ଡାେକ ଏମିତି ହାତ େଗାଡ ଚାଲୁ ଥାଉ ଥାଉ 

େମାେତ େନଇଯାअେମା ପିଲାଏ େଯମିତି େମା ପାଇଁ ହଇରାଣ ନହୁअ�ଭଗବାନ ବି ତା 

କଥା ଠିକ୍ ଶୁଣିେଲେରାଗ ବଇରାଗ କିଛି ନାହU, େଶାଇଥିବା अବcାେର ହU ଚାଲିଗଲା 

ହାଟ� ଆଟାକ୍ େରଏପରିକି ତା ପାଖେର େଶାଇଥିବା ବବଲୁ ବି କିଛି 

ଜାଣିପାରିଲାନିବବଲୁ େମା ମାମଁୁଘର ଗଁାର ଗରୀବ, େମଧାବୀ ପିଲାଟିଏେବାଉ ତାକୁ 

ପାଖେର ରଖି cାନୀୟ କେଲଜ୍ େର ପଢ଼ାଉଥିଲା  

          ମଁୁ ଘେର ପହ�ିଲାେବଳକୁ େମାର ଦୁଇ ଭଉଣୀ ଓ अନ� ବ}ୁବା}ବମାେନ ପହ�ି 

ସାରିଥିେଲେବାଉକୁ ଦାହ କରିବା ପାଇଁ ସମ[ ଆେୟାଜନ େଶଷ େହାଇଥିଲାେତଣୁ 

ଆଉ ବିଳ\ ନକରି ଶବଯାତ� ା ବାହାରି ଗଲାଖୁଡୀ ଓ ଭାଉଜମାେନ ତରତର େହଉଥିେଲ 

େରାେଷଇଘର ସଫା କରି ଧୁଆେଧାଇ କରିବାକୁଆେମମାେନ ଚୁପ୍ େହାଇ 

ବସିଥିଲୁଭାଉଜ ଫି� ଜ୍ େଖାଲି େଦଖିେଲ ଦୁଇ ତିନି ପ�କାର ତରକାରୀ, ଭଜା, ଖିର, ଦହି, 

ପନି ପରିବା  ଓ ଫଳ ଏମିତି େକେତ ଜିନିଷ अଛିେବାଉ ପିଠା କରିବ େବାଲି ପିଠଉ ବାଟି, 

େଛନା ନଡିଆ ପୁରକରି ରଖିଥିଲାଏସବୁ େଦଖି ଖୁଡୀ କହିେଲ ମଣିଷ ଜୀବନ 

ପାଣିେଫାଟକା, େକେତେବେଳ କଣ େହବ କହି େହବନିअପା େଶାଇବାକୁ ଗଲାେବେଳ 
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େକେବ କଣ ଭାବିଥିେବ ଯମ ଆସି ଦାt ଦୁଆେର अେପ{ା କରି ବସିଛିେକେତ ଯତn େର 

ଏେତ ଜିନିଷ କରିକି ରଖିଥିେଲ ସବୁ ମାରା େହଲାଖୁଡୀ ସବୁ ଜିନିଷ ଫି� ଜ୍ ରୁ କାଢି 

ବାହାେର େଫାପାଡିେଦବାକୁ ଭାଉଜ+ୁ କହିେଲ  

        ଭାଉଜ କହିେଲ କାହାକୁ ଡାକି ଏସବୁ େଦଇେଦେଲ େହବନି ? 

         କିଏ ଖାଇବ ଏଇ ଜିନିଷକୁ ? ଆମ ସମାଜର ସଂjାର अନୁସାେର  କାହାର ମୃତୁ� 

ଘଟିେଲ ଘେର ଥିବା ର}ା ଖାଦ� ଖାଇବା ନିେଷଧଯିଏ ଖାଇବ େସ ଛୁଆଁ େହବଏହା 

ଶୁଣି ମଁୁ [¾ େହାଇଗଲି  

          େବାଉ ଭଲ େରାେଷଇ କେରନିେଜ ରା}ି अନ�କୁ ଖୁଆଇବାେର ତାର 

ଆନqଆମ ଘେର ସବୁ ଦିେନ େକହି ନା େକହି ଖାଆiିଆମମାନ+ର  ଜନB ଦିନ, 

ନୂଆବଷ� ବା अନ� ପବ� ପବ�ାଣୀ ଦିନମାନ+େର େବାଉ କା�ାଳୀ େଭାଜନ 

କରିଥାଏଖାଦ� ନf କରିବାକୁ େସ ଆେଦୗ ଭଲ ପାଏନିସବୁେବେଳ କୁେହ େକେତ 

େଲାକ ଖାଇବାକୁ ପିଇବାକୁ ନପାଇ अନାହାରେର ମୃତୁ�ବରଣ କରୁଛiିଆମକୁ ଠାକୁେର 

ଖାଇବାକୁ େଦଇଛiି େବାଲି ଆେମ ଖାଦ� ନf କରି अନn ର अପମାନ କରିବା ଉଚିତ୍ 

ନୁେହଁଲ{B ୀ ଠାକୁରାଣୀ େଦ� ାହ କରିେବଘରୁ ଲ{B ୀ ଛାଡିଯିବଘରର ଶିରୀ ତୁଟି 

ଯିବଦୁଃଖି, ର+ି, େଯାଗୀ କି ଭିକାରୀ େକହି େକେବ ଆମ ଦୁଆରୁ ଖାଲି ହାତେର 

େଫରiିନିଘରେପାଡି, ବନ�ା ଓ ବାତ�ା ଆଦି ବିପZି ସମୟେର େବାଉ ମଧ� ଲୁଗାପଟା 

ଖାଦ� ପଦାଥ� ସଂଗ�ହ କରି ଗଁା ପିଲା+ ସାହାଯ�େର ରିଲିଫ୍ ପଠାଏ  

           ହଠାତ୍ େମା ମନକୁ େଗାଟିଏ କଥା अcିର କଲାକଣିକାଏ ଦାନା ନf କରୁ 

ନଥିବା େମା େବାଉ ଆଜି ଆମକୁ ଛାଡି ଚାଲିଗଲା େବାଲି ଆେମ ଏେତ ଖାଦ� ପଦାଥ� 
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େଫାପାଡି େଦବା ?ଏହା େଦଖି ତାକୁ େକେତ କf େହବ? ଆଜି େବାଉ ଥିେଲ େକେତ 

ଖୁସିେର ଆମକୁ ନିଜ ହାତେର ଏଇ ଖାଦ� ସବୁ ବେଳଇ ବେଳଇ ଖୁଆଉ ଥାଆiାଏଇଟା 

କି ପ�କାର ନୀତି? କି अÌୂତ ସଂjାର ଆମର! ଜେଣ ମରିଗେଲ ତାର େସnହ, େପ�ମ, 

ବିଶ�ାସ, ନୀତି, ଆଦଶ�, ବିଚାରଧାରା ସବୁ କଣ ମଲୂ�ହୀନ େହାଇଯାଏ? ମନ େମାର 

ବିେଦ� ାହ କରି ଉଠିଲାତା’ଛଡା ଆଜିଠୁ ତ େବାଉ ହାତର}ା ଆମ ପାଇଁ ସାତ ସପନ 

େହଇଯିବେତଣୁ ଏହି ଖାଦ�କୁ ନ େଫାପାଡି ଆେମ ଖାଇେଲ କଣ ବା {ତି େହବ?

େବାଉର ଆତB ା ଏହା େଦଖି ନି�ୟ ଖୁସି େହବେମା ସହ ଭଉଣୀମାେନ ଏକମତ 

େହେଲମଁୁ ଖୁଡୀ+ୁ ଖାଇବା ଜିନିଷକୁ ନ େଫାପାଡି ଫି� ଜ୍ େର ରଖିେଦବାକୁ କହିଲି  

           େମା କଥା ଶୁଣି ଖୁଡୀ ଆ�ଯ�� େହାଇ ମେତ ଚାହUେଲକିଛି ସମୟ ନୀରବ ରହି 

େମା ମୁtକୁ ଆଉଁଶି େଦଇ େକାହଭରା କ�େର କହିେଲ େବାଉ+ୁ ହେରଇ ତୁମ ମୁt 

ଖରାପ େହାଇଗଲାଣି  

            ମଁୁ କିଛି ନଶୁଣି ଖାଇବା ଜିନିଷଗୁଡିକୁ ଫି� ଜ୍ େର ସଜାଡି ରଖୁଥିଲିେମା ଆଖି 

ଆଗେର େବାଉର ହସ ହସ ମୁହଁଟି ଭାସି ଉଠୁଥିଲା  

ମହାନଦୀ ବିହାର, କଟକ, ଓଡ଼ିଶା 
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ସତିଶ ଚq�  ସିଂହ 

ବୁ୍rିର अପବ�ବହାରବୁ୍rିର अପବ�ବହାରବୁ୍rିର अପବ�ବହାରବୁ୍rିର अପବ�ବହାର    
 ତିନି ରାଜପୁତ ଏକଦା କାହାକୁ  ନ କହି ଜ�ଲକୁ ବୁଲିବାକୁ ଯାଇଥିେଲ େସ ତିନି 
ଜଣ अତି ବୁrିମାନ େସମାେନ ଜ�ଲେର ବୁଲୁ ବୁଲୁ େଗାଟିଏ ଗଛମଳୂେର ବିଶ�ାମ 
େନେଲ  ଏହି ତିନିଜଣ ହଜି ଯାଇଛiି େବାଲି ରାଜପ�ସାଦେର ପ�ଚାର େହଲା 
ରାଜା+ର ଆେଦଶ କ�େମ  ରାଜଦୁତମାେନ ଚାରିଆେଡ େଖାଜିବାକୁ ଲାଗିେଲ ଜେଣ 
ଜ�ଲ ଆଡକୁ ଗଲା ଏବଂ େଖାଜି େଖାଜି ହାଲିଆ େହାଇଗଲା କାହାକୁ ବି େଖାଜି କି 
ପାଇଲାନି େଶଷେର ଚାରିଆଡକୁ अନାଇ େଦଖିବ େବାଲି େଗାଟିଏ ଗଛେର ଚଢିଗଲା 
ଚାରିଆେଡ अନାଇ अନାଇ କାହାକୁ ବି େଦଖି ପାରିଲା ନାହU େଶଷେର କe ାi େହାଇ ଗଛ 
ଉପେର େଶାଇ ପଡିଲା ଗଛର ଡାଳ ଗୁଡାକ େମାଟା ଏବଂ ପାଖ ପାଖ େହାଇ ଥିବାରୁ 
ଜେଣ େଲାକ େଶାଇେଲ ମଧ� ତଳକୁ ଖସି ପଡିବନି  
 ଏହି ତିନିଜଣ ବାଟବଣା ରାଜପୁତ ବୁଲି ବୁଲି ହାଲିଆ େହାଇଗେଲ ଏବଂ ଏ ରାଜଦୁତ 
େଯଉଁ ଗଛେର ଚଢିଥିଲା େସହି ଗଛମଳୂେର ଏମାେନ ବିଶ�ାମ େନଉଥିେଲ େଦଖିେଲ 
କ+ାଳ ପଡିଛି େସମାେନ େସ କ+ାଳ େଦଖି କାହାର କ+ାଳ େବାଲି ପଚରା ଉଚରା 
େହେଲ କି� େକହି ବି େସ କ+ାଳ କାହାର େସ ବିଷୟେର କହିପାରିେଲ ନାହU 
େଶଷେର ଜେଣ ଫୁଟାଣି ମାରି କହିଲା ଏ ସବୁ ହାଡ େଯାଡି େଦବି, େଯାଡି େଦେଲ ଜଣା 
ପଡିବ େକଉଁ ଜୀବର କ+ାଳ େବାଲି େଗାେଟ େଗାେଟ ହାଡ େଯାଡିବାକୁ ଲାଗିଲା ଏବଂ 
ସ"ୁଣ� େଯାଡିଲା େବଳକୁ େଦଖା ଗଲା େଯ େସଟା େଗାଟିଏ ମହାବଳ ବାଘର 
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 ଦି� ତୀୟ ରାଜପୁତ ମଧ� କମ ନୁହଁ କହିଲା େମା ପାଖେର ଏହାର ମାଂସ ସୃfି କରି 
େରାପଣ କରିବାର {ମତା େମା ପାଖେର ମଧ� अଛି ପ�ଥମ ରାଜପୁତ ଭାବିଲା ଏଟା 
ଡହରାଟା  େସ କି� ମାଂସ ସୃfି କରି େଯାଡିବାେର ଲାଗିଲା ସବୁ ହାଡତକ ମାଂସେର 
ଆବରଣ େହାଇଗଲା ଏହା ପାଖେର କି� ଚମଡା ତିଆରି କରିବାର {ମତା ନଥିଲା   
ତୃତୀୟ ରାଜପୁତ�  କହିଲା ମଁୁ ଏହାର ଚମଡା ତିଆରି କରି େଦଖାଇ େଦବି ଏବଂ ସ"ୁଣ� 
ଶରୀରକୁ ଆବରଣ କରିେଦବି େଶଷେର ଏହା ହU େହଲା େଶଷେର ତାକୁ ଟାହି ଟାପରା 
କେଲ କହିେଲ କି ଏେତ ସବୁ କଲା ପେର ଏହାର ଯଦି ଜୀବନ ଦାନ କରି ପାରିବନି ତା 
େହେଲ ଲାଭ କଣ ଏେତ ସବୁ ପରିଶ�ମ ବୃଥା େହାଇଯିବ 
 ତୃତୀୟ ରାଜପୁତ ଭାବିଲା–ସତେର ଯଦି ଜୀବନ ଦାନ େହାଇ ପାରିବ ତା େହେଲ େସ 
ହU ସବୁଠୁ େଶ� େବାଲି ବିେବଚିତ େହବ େଶଷେର ବହୁତ େଚfା କଲା ପେର ବାଘର  
ଜୀବନ ଦାନ କେଲ  ସେ� ସେ� ବାଘ ଗଜp ଉଠିଲା ଏବଂ ଏହି ତିନି ଜଣ+ୁ ଖାଇବ 
େବାଲି ଗଜp ଉଠିଲା ଛାଟି ପିଟି େହଲା 
 ବାଘର ଗଜ�ନ ଶୁଣି ଗଛ ଉପେର ଥିବା ରାଜଦୂତର ନିଦ ଭା�ିଗଲା ଆଉ ଏହି ତିନି 
ଜଣ+ୁ େଦଖି କାବା େହାଇଗଲା ଏବଂ ଚି£ାର କରିକହିଲା ରହି ଯାअ ବାଘ ଏମାନ+ୁ 
ଖାଇବାର ପ�େଚfା କର ନା ଏମାେନ ତୁମକୁ  ଜୀବନଦାନ େଦଇଛiି େତଣୁ ଏମାନ+ୁ 
ଖାଇେଲ ତୁମର ପାପ େହବ ଛାଡିଦିअ ତମର ଯଦି ଧମ� ଉପେର ବିଶ�ାସ अଛି େତେବ 
ଏହି ତିନିଜଣ+ୁ ଛାଡିଦିअ ବାଘ କହିଲା ଜୀବ ମାରି ଖାଇବା େମା ଧମ�  େମାେତ 
ଉପେଦଶ େଦଉଛ େକଉଁଥି ପାଇଁ ତେମ କିଏ କିେହା ଗଛଉପେର ଥାଇ ଉପେଦଶ 
େଦଉଛ ବାଘ କିଛି ମାନିଲା ନାହU େସ କହିଲା ମଁୁ ଏମାନ+ୁ ଖାଇବି କାରଣ େମାର 
ଖୁଦା ଏେତ ବଢ଼ି ଯାଇଛି େଯ ମଁୁ ଏମାନ+ୁ ନ ଖାଇେଲ ରହି ପାରିବି ନାହU େତଣୁ କରି 
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େମାେତ ନିହାତି ଖାଇବାକୁ ପଡ଼ିବ ବାଘ अ[ବ�[ େହାଇଗଲା ରାଜଦୂତ ଭାବିଲା ତିନି 
ରାଜପୁତ+ ଜୀବନ अତି अମଲୂ� ତିନିଜଣ+ େଶାଚନୀୟ अବ[ା େଦଖି  ବାଘକୁ କହିଲା 
- ତୁେମ େସମାନ+ୁ ଖାअନା ଛାଡି ଦିअ ବରଂ େମାେତ ଖାअ ବାଘ କହିଲା - େବଶି 
ଚତୁର େଦଖାନା ଗଛ ଉପେର ଥାଇ ଏସବୁ କହିବା ଠିକ େହବନି ତୁମର ଯଦି ନିଜ 
ଜୀବନ ଉ�ଗ� କରିବାର ଇkା अଛି େତେବ ତଳକୁ ଓହ� ାଇଆସ ବାଘ ଭାବିଥିଲା େଲାକଟି 
ତଳକୁ ଆସିବନି କି� ଧିର ଧିେର ତଳକୁ ଆସିବାର େଦଖି ବାଘ ଆ�ଯ� େହାଇଗଲା, 
ମନେର ଦୟା-ଭାବନା ଜାଗ�ତ େହଲା  େଲାକଟି ତା ପାଖକୁ ନିଭ�ୟେର ଆସିବାର େଦଖି 
ଆହୁରି ଦୟା ବଢିବାେର ଲାଗିଲା – ରାଜଦୂତ କହିଲା ଆସ େମାେତ ଖାअ – ଆସ ବାଘର 
ଖାଇବା ନିଶା ଧିେର ଧିେର କମିଗଲା ଖାଇଲା ନାହU ଏହି ସରଳ ମଣିଷକୁ କାହUକି 
ଖାଇବି  - ବରଂ ନିେଜ ମରିଯିବି କହୁ କହୁ ମହାବଳ ବାଘଟି ମୃତୁ ମୁଖେର ପଡିଗଲା  
 ଏହି ତିନି ଜଣ ନିଜକୁ େଯଉଁ ବୁrିମାନ େବାଲି ଭାବିଥିେଲ ଠିକଣା  ଜାଗାେର ବୁrି 
ପ�େୟାଗ କରି ନଥିବାରୁ େସମାନ+ୁ ବହୁତ अସୁବିଧାର ସ¢wଖୀନ େହବାକୁ ପଡିଲା େତଣୁ 
ଠିକ ଜାଗାେର ନିଜର ବୁrି ପ�େୟାଗ କେଲ ନିଜର କିଛି अସୁବିଧା େହବ ନାହU ନିଜ 
ବୁrିକୁ अପ-ପ�େୟାଗ କେଲ ତାର କୁଫଳ ନିେ� ମିଳିବ ରାଜଦୂତ ଠିକ ସମୟେର ପହ�ି 
ନ ଥିେଲ ଏମାନ+ର ମୃତୁ� ସୁନି�ିତ ଏହି ତିନି ଜଣ ବାଘକୁ ସୃfି କେଲ ତା ସେZ�  ବି 
ଏମାନ+ୁ ଖାଇବାକୁ ପ�େଚfା କରିଥିବାରୁ ବାଘର ମୃତୁ� େହାଇଗଲା 
 ସବୁେବେଳ ନିଜର ବୁrିକୁ ଠିକ ଜାଗାେର ପ�େୟାଗ କରିବା ଉଚିତ ସାହାଯ� 
କରିଥିବା େଲାକ+ୁ ହଇରାଣ କରିବାକୁ ଚାହUେଲ ନିେଜ ହଇରାଣେର ପଡିବାର ସ�ାବନା 
अଧିକ 

ପ�ଶାiିବିହାର, ଭୁବେନଶ�ର 
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ପରମିତା ମିଶ� 

ଗୃହଲ{B ୀଗୃହଲ{B ୀଗୃହଲ{B ୀଗୃହଲ{B ୀ    
 େରାେଷଇ ଘରର ଗରମେର ହାତେର କରଚି ଧରି ଘzା ଚାଲିଛି କି� କାନଟା अଛି 

ମଝି ଘେର ଶାଶୁ ପୁअ କାନେର େକଜାଣି କଣ ମy ପଢୁଛiି ରହି ରହି ଶୁଭୁଛି, 

“ହଇେର ପୁअ େସ ପୁରୁଣା ଟ+ା କଣ ଆଉ ଚଳୁନି, ପୁଣି େସ ଏଟିଏମ ଆଗେର ତ ଏେଡ 

ଲ\ା ଲାଇନ  ଏେବ କ ଣ େଯ କରିବା ତ ପୁअ ମୁରୁକି ହସା େଦଇ କହିଲା ଚିiା 

କରନା େବାଉ ଏ େଦଖ ମଁୁ ଏେବ ଏସବୁ ଗଣୁଥିଲି, ପୁରା ପqର ହଜାର ଟ+ା अଛି ଏେତ 

ଗୁଡିଏ ଖୁଚୁରା ଟ+ା ଆଉ ଏ ଟ+ା ବି ଏେବ ଚଳିବ ବୁଝିଲୁ ଆମର ଚଳିବାକୁ କିଛି 

अସୁବିଧା େହବନି” େବାଉ ତାଟକା ଚାହU କହିେଲ, “ସକାେଳ େକେତ ଚିiିତ ଥିଲୁ ଏେବ 

ହଠାତ ଏେତ ପଇସା େକାଉଠୁ ଆସିଲା?” ଆେର େତା େବାହୂ ରଖିଥିଲା ଏସବୁ  ପୁअ 

କହିଲା,  ମାଆ କାବା େହାଇ କହିେଲ ଆଁ କଣ େବାହୂ? ହଇେର ଏମିତିେର ତ ତେତ ସିଏ 

ସବ�ସ�ାi କରିେଦବ େତା ପେକଟରୁ େନଇ ଏେତ ପଇସା ରଖିଥିଲା  ତା’େହେଲ ଏ 

େଚାରି ବିଦ�ାେର ବି ନିପୁଣ ଆମ େବାହୂ  

 ଆଖିରୁ େଲମ�w ରସତକ ତରକାରୀର ସ�ାଦ ଖରାପ କରିବାକୁ ଉଦ�ତ େହଉଥିେଲ 

କି� ଉ�ୁକ ଥିେଲ ଶୁଣିବାକୁ ସ�ାମୀ+ ଉZର  

 ଉZରେର ସ�ାମୀ କହିେଲ ମାଆ ଖାଲି େସତିକି ନୁେହଁ େକେବ ଯଦି ମଁୁ ତା’ଠୁ କିଛି 

ଟ+ା େନଇଥାଏ ତ ସାତକୁ ସତୁରି କହି େନଇଯାଏ ଖାଲି କଣ େଚାରି, େସ ଟ+ାକୁ 

ଏମିତି ଜାଗାେର ଲୁଚାଇବ େଯ େଖାଜିେଲ ବି ପାଇବନି  
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 ଟିେକ ନିରବ େହାଇ କହିେଲ, ଆଉ ଜାଣିଛ େବାଉ ଏେତ ଟ+ା ରଖିବି ନିଜ ପାଇଁ 

େଗାେଟ ପଇସାେଟ ଖ�� କରିନି େଯମିତି ଜାଣିଲା େମାର ଏ अବcା େଯ ବ�ା+ରୁ ଟ+ା 

ଉଠାଇ ପାରିବିନି ଆଉ ଘରର ସବୁ ଖ�� अଛି ସାଂେଗ ସାଂେଗ ସବୁ ଟ+ା କାଢ଼ି େମାେତ 

ବଢାଇେଦଲା  

 ତୁମର ମେନ अଛି େବାଉ, େଯେତେବେଳ େମା ଜମି କିଣା େହବାର ଥିଲା ତୁମ େବାହୂ 

ନିଜ ବାପ ଘରୁ ଆଣିଥିବା େଗାଟିଏ େବାଲି ହାର େମା ପାଇଁ ବ}ା ପେକଇେଦଲା ଆଉ 

ଆଜି ଯାଏଁ ଖାଲି େବକେର अଛି େତେବ ଆମର କZ�ବ� ନୁହଁ ଆେମ ତାକୁ ବିଶ�ାସ 

କରିବା ଯଦି େସ େଦଲାେବେଳ ନିଜର ଥିଲା ତ େନଲାେବେଳ ନିଜର କାହUକି ନୁହଁ 

େବାଉ  

 େବାଉ ଗୃହଲ{B ୀ ପାେଖ ଲ{B ୀ ରହିେଲ ଘର େକେବ ଲ{B ୀ ଛଡା େହବନି େତଣୁ ମଁୁ 

ଜାଣି ଶୁଣି ପସ� ତା ପାେଖ ଛାଡିଦିଏ େବାଉ ତୁେମ �ୀ ମାେନ ତୁମର ସବୁକିଛି ଛାଡି ଜେଣ 

ପରପୁରୁଷକୁ ବିଶ�ାସ କରି ନିଜର ସବୁକିଛି ତା ଉପେର ଉ�ଗ� କରିଦିअ ଆଉ ଏ ସବୁ 

େତା ଉପେର ବି ଲାଗୁ ହୁଏ େବାଉ େମା ପସ� ଉପେର ତୁମ ଦୁଇଜଣ+ ସମାନ अଧିକାର 

अଛି ମାଆ+ ଆଖିେର କିଛି ଓଦା ଥିଲା ତ ପୁअ କହିେଲ େବାଉ ପସ� ପୁରା ଖାଲି କରିବନି 

ମଁୁ ପୁଣି ଖାଲି ପସ� ଧରି अପଦ[ ନହୁଏ” 

 ସ�ାମୀ+ ଉZର �ୀ ମନକୁ ପାଇଲା ତରକାରୀଟା ଲୁଣି ହଉହଉ ର{ା ପାଇଲା 
 ବସi ବିହାର, ବ� ହB ପୁର, ଓଡ଼ିଶା 
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अଭୟ କୁମାର ତି� ପାଠୀ 

अ}ାର ଗଳିର अ}ମାେନअ}ାର ଗଳିର अ}ମାେନअ}ାର ଗଳିର अ}ମାେନअ}ାର ଗଳିର अ}ମାେନ    
 “ବସi ଭାଇ େଦଖତ, ଏଇ ଗଛ ମଳୂେର ଉଦୁଉଦିଆ ଖରାେବଳ ଟାେର େଗାଟାଏ 
�ୀ େଲାକ େଶାଇଛି ତା ଛାତି ଉପେର ମୁt େଦଇ ଏ ପୁରୁଷ େଲାକଟା େଶାଇଛି !” 
 “ଆେର ମକରା,େବଳ କାଳ ଯାହା େହଲାଣି ସମାଜେର ଚଳିବା କf ଲ¶�ା ସରମ 
ସବୁ ଚୁଲିକି ଗଲାଣି ’’ ୟା ଭିତେର ଗଁା ସରପ� ବସi ବାବୁ ଓ େବାଲକରା ମକରା 
ଆଉଟିେକ ଆେଗଇ ଆସିଥିେଲ,ଗଛ ମଳୂେର ପହ�ିଯାଇଥିେଲ 

 “ଆେର ମକରା, େଦଖିଲୁ େଲାକ ଦିଟା ଜୀବିତ अଛiି ନା’ ନାହU !!” 
 ମକରା ଟିେକ ପାଖକୁ ଯାଇ, “ଓ ଭାଇ, ଏଠି ଏପରି ଭାବେର େଖାଲା ଜାଗାେର...” 
ଏତିକିେର େଲାକଟି ମୁହଁ େଟକି ଚାହUଲା, ତା ସାମnାେର େଧାବ ଧବଳିଆ ବାବୁ ଜେଣ ତା+ 
ସା�େର ହୁfପୁf େଟାକାଟାଏ, ପ�ାz ସାଟ� ଓ େଯାତା ପି}ାବାବୁ ମୁହଁେର ତାର 
ବିଷ$�ତା ଫୁଟି ଉଠୁଥିଲା, अiରର େକାହ ଆଖିେଦଇ ପଦାକୁ ବାହାରି ଆସୁଥିଲା ଲୁହ 
ମାଧ�ମେର, େଦହେର ତାର ଚିରା ସାଟ� ଖେt ଓ ମଇଳା ଲୁ�ିଟିଏ 
 ବାବୁ ପଚାରିେଲ କି’େର କ’ଣ ଜାଗା ମିଳୁନି େରାମାନ୍ସ କରିବାକୁ? ଏ ଗଛମେୂଳ, 
ଖାରେବଳଟାେର ରା[ା କଡେର ...... 
 ନାଇଁ ବାବୁ .... କହୁକହୁ େଲାକଟାର କ� ରୁr େହାଇଗଲା, େଭାେଭା େହଇ କାqି 
ଉଠିଲା “କି'େର କାqୁଛୁ କାହUକି? କ’ଣ େହଇଛି?” େଲାକଟା ଉZର େଦଇପାରୁନଥିଲା 
େକବଳ କାqୁଥିଲା ମକରା ବାବୁ+ ପ�ଶnର ଉZର ନ ମିଳିବାରୁ ଟିେକ ଚଢାଗଳାେର 
ପଚାରିଲା, କି’େର ବାବୁ+ କଥା କ’ଣ କାନେର ପଶୁନି ବାବୁ କ’ଣ ପଚାରୁଛiି ପରା  

 େଲାକଟି ମୁହଁ େଖାଲିଲା, “ବାବୁ ଇଏ େମାର ଇ�ୀ, ୟାର େଦହଟା ଖରାପ େହଇ 
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ଯାଇେଥଲା େଯ ମୁଇଁ ୟାକୁ ଡାକତର େଖନା େନଇ ଯାଇେଥଲି େସଇଠି ଚାର୍ ଦିନ 
ରହିନୁ ଡାକତର ବାବୁ ୟାକୁ େଦଖିେନ, କହିେନ ୟାର କିଡିନୀଟା ଖରାପ େହଇଚି, ୟାକୁ 
ବଡ ଡାକତର ଖାନା େନଇଯା ମୁଇଁ ପଚାରିନି ବାବୁ େମାର ପାଖେର ତ ପଇସା ପତର 
ନାଇଁ, ମୁଇଁ େକମିତି େନମି ୟାକୁ ବଡ ଡାକତରଖାନାକୁ? ଡାକତର ବାବୁ କଇେଲ, େସ 
କଥା ମଁୁଇଁ ଜାଣିନି, ଏଇଠି କିଛି େହଇ ପାରିବନି” େସଇ ଡାକତର ଖାନା ଦୁଆେର ଚାର୍ 
ଦିନ ଧରି ପଡିେଥଲୁ ଆ ା !  
 ମଝିେର ମଝିେର ଡାକତର ଆସି ମେତ ଗାଳିେଦଉେଥେନ, ଆଉ କଉେଥେନ ତୁଇ 
ୟାକୁ ଏଠୁ େନଇଯା େମାର ପାଖେର ଟ+ା କଉଡି ନେଥଲା ଆ ା  ଆଜି ସକାଳୁ େମାର 
ମାଇପଟା ଛଟ୍ ପଟ୍ େହଇ ମରିଗଲା ଆ ା, କହୁକହୁ କାqିପକାଇଲା ବିଚରା 

 ସରପ� ବାବୁ ତା+ ଗାଡିରୁ ଏେବ ଓହ� ାଇ ପଡିେଲ, ପାଖକୁ ଗେଲ, ପଚାରିେଲ, 
“େତାର ନଁା କ'ଣ କିେର?” “ସୁକୁରୁ ଆ ା!” ବଡ ବିନମ�ତାର ସହ ଉZର େଦଲା 
େଲାକଟା “େତାର ଗଁା େକାଉଠି?” “ଟିକ� ାପଡା ଆ ା!” ବାବୁ ମକରାକୁ ଚାହUେଲ, “ଆେର 
ଟିକ� ାପଡା ତ ଆମ ପ�ାୟତର ନୁେହଁ” 
 ମକରାଚଟପଟ୍ ଉZର େଦଲା ନାଇଁ ବାବୁ, େସଇଟା ଆମପ�ାୟତର ନୁେହଁ ବାବୁ 
କହିେଲ, “ହଉ େହଲା ଗରିବ େଲାକଟା, ତା ପାଇଁ କିଛି ବ�ବcା କରିେହବ ତ? ମକରା 
କହିଲା, “ବାବୁ େସ ଆମ ପ�ାୟତର ନୁେହଁ, ତା’ପେର ଏମିତି େଲାକ ଗୁଡାକାମ କରିେବନି, 
ଭZା େନେବ, ଟ+ିକିଆ ଚାଉଳେନେବ, େଦଶୀ ମଦ ହାtିଆ ଗୁଡା ପିଇ ପିଇ େଶଷକୁ 
ଏମିତି େରାଗେହବ େଯ ମାରିବା ସାର ଏମାନ+ ପାଇଁ େବବ[ା କ'ଣ? ଚାଲ� ଆ ା 
ବାବୁ କହିେଲ ତଥାପି...., ମକରା କ’ଣ ଭାବିଲା େକଜାଣି ପେକଟରୁ ମନି ପସ�ଟା େଖାଲିଲା; 
େସଥିରୁ ୧୦୦ ଟ+ିଆ େନାଟ୍ ଟାଏ ବାହାରକରି ବେଢଇେଦଲା ସୁକୁରୁ ହାତକୁ ସରପ�+ୁ 
ଆଢୁଆଳ କରି େଫରିଆସିଲା ମକରା, ବାବୁ ପଚାରିେଲ େଦଲୁ ତ!!” ଆ ା ହଜାେର 
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ଟ+ା େଦଇ େଦଇଚି” ସରପ� ବାବୁ ଗାଡି fାଟ� କରୁ କରୁ କହିେଲ, “ଶୀଘ� ଏଠୁ ଶବ 
େନଇ ପଳା, ସଂjାର କରିେଦ, ଏଠି ପେକଇ ରଖନା” 
 ବାବୁ ଚାଲିଗେଲ......... ସୁକୁରୁ ଚାହUଥିଲା ସ¶ଳ ନୟନେର ବାବୁ+ अଦୃଶ� 
େହବା ପଯ��i େଦଖୁଥିଲା ହାତେର ଥିବା ମକରା େଦଇଥିବା ଶେହ ଟ+ିଆ େନାଟ୍ ଟାକୁ 
ଆଉ ଭାବୁଥିଲା ମକରା କଥାକୁ, େସ ଶେହ ଟ+ା େଦଇବାବୁ+ୁ ହଜାେର େଦଇଚି େବାଲି 
କହିବା କଥାକୁ େକାହଭରା ହୃଦୟ ଓ ଲୁହଭରା ଆଖିେର ଚାହUଲା ତେଳ େଶାଇରହିଥିବା 
ତାର ଜୀବନ ସାଥିକୁ ସୁକୁରୁର କାନ ମୁt ଭଁା ଭଁା କରୁଥିଲା ବିଚରା ୪ ଦିନ େହଲା 
ଉପାସ େଭାେକ ପଡିଥିଲା ଡାକତରଖାନା ଦୁଆେର ତାପେର େସଠୁ ନିଜ �ୀର ଶବକୁ 
କା}େର ପକାଇ ଦୀଘ� ଛअ କିେଲାମିଟର ରା[ା अତିକ�ମ କରି ଏଠି ପହ�ିଛି ଗଛ 
ଛାଇେର ଟାଣ ଖରାରୁ ର{ା ପାଇବାକୁ ଟିେକ ବିଶ�ାମ େନଇଥିଲା େଯ ବାବୁ କହିେଲଣି ଶୀଘ� 
ପେଳଇଯିବାକୁ ଚାହUଲା ଉପରକୁ ଗଛ ଡାଳ ଫା+ େଦଇ ସଯୂ��+ର ପ�ଖର ରଶB ୀ ତା 
ଆଖିକୁ ଝଲସାଇ େଦଉଥିଲା ଭଗବାନ+ୁ ସା{ୀ ରଖି ପୁଣି ବଡ କfେର ଶବଟିକୁ 
ଉଠାଇବାକୁ ହାତ ବଢାଇଲା ଶବଟା ନାଠି େହାଇଗଲାଣି ଯାହାେହଉ ବଣଜ�ଲେର 
ବଢିଥିବା ସୁକୁରୁର ଟାଣୁଆ େଦହଟା ଶବ ଉଠାଇବାକୁ ସ{ମ େହଲା କା}େର ଶବଟାକୁ 
ପକାଇ ନିଶୁନ୍ ରା[ା ଉପେର ଚାଲିବାକୁ ଆର� କଲା ସୁକୁରୁ ଉପେର ମଧ�ାହn  
ସଯୂ��+ର ପ�ଖର େତଜ ତେଳ ପୃଥିବୀ ପୃେର କଳା ଗାର ଭଳି ପଡିଥିବା ତତଲା 
ପିଚୁରା[ା ......  

 ଏଇତଜୀବନ, ଏଇ ଆମ ସମି�ଧାନ, ଏଇ ଆମ ପ�ଶାସନ, ଆଜିର ସମାଜେର ଏମିତି 
ମଧ� େହଉଛି 

 (େକୗଣସି ଚରିତ�  ଉପେର ଆେ{ପ କରାଯାଇନାହU, ଚରିତ�  ମାେନ ସ"ୂଣ� କାmନିକ ) 
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ବିେକଶ ସାହୁ 

ତାକୁ ପାଗଳ କଲା କିଏତାକୁ ପାଗଳ କଲା କିଏତାକୁ ପାଗଳ କଲା କିଏତାକୁ ପାଗଳ କଲା କିଏ????    
 ସଂସାର ରୂପି ପିxରା ଭିତେର ଏଇ ମଣିଷ ରୂପି ପ{ୀଟିକୁ ସତେର ଆଜୀବନ ବqି 

େହାଇରହିବାକୁ ବାଧ� କେର ସମୟ ରୂପି ଦଉଡି  ଆଉ େଶଷେର େସ ହାର ମାେନ େସଇ 

ସମୟ ଦଉଡିର ଶd ବ}ନ ଭିତେର ଆଉ ରାଜି େହାଇଯାଏ ବqିର ଜୀବନ ଜୀଇବାକୁ 

ଏବଂ ପରିଚାଳିତ ହୁଏ ତା’ରି ନିେ��ଶେର େସଇ ସମୟର ନିେ��ଶ ଆଗେର ମଁୁ ବା 

େକମିତି ବାଦ ପଡiି  େତଣୁ ସବୁ ଦିନ ପରି େସ ଦିନ ବି ମଁୁ କେଲଜ ପାଇଁ ବାହାରିଥାଏ 

 ସମୟ ପାଖାପାଖି ୧୦ଟା ମନେର ଗୁଣୁଗୁଣୁ ଗୀତ ଗାଇ ଆଗକୁ ଆଗକୁ ଚାଲିଥାଏ କଲା 

ମଚ ମଚ ପିଚୁ େହଇଥିବା ରା[ା ଉପେର େମା ସାଇେକଲଟା ମୁt ଉପେର ସଯୂ��+ 

ଆଧିପତ� ସହ ପୃଥିବୀ ଉପେର ନିଜର ଜୁଲମ ଆର� କରିେଦଇଥାiି  ଯାହାର ଫଳ 

ସ�ରୂପ ମୁଖ� ରା[ା େହେଲ ମଧ� େସେତଟା ଜନ ସମାଗମ ନ ଥିଲା  ଆଉ େସଇଥି ପାଇଁ 

ଯିବା ଭିତେର ରା[ାର ଉଭୟ ପାଶ୍�ଵେର ଥିବା ପ�ାକୃତିକ ମେନାରମ ଦୃଶ� ରାଜିକୁ ମନ 

ଭରି ଉପେଭାଗ କରୁଥାଏ  ଧୀେର ଧୀେର ସାଇେକଲଟା ଆଗକୁ ଆଗକୁ ମାଡି ଚାଲିଥାଏ 

ଏମିତି କିଛି ଦୂର ଗଲାପେର େଗାେଟ ବରଗଛ  ଆଉ ତା ମଳୂେର ସବୁ ଦିନ ପରି ଆଜି 

ବି ବସି ରହିଛି େସଇ ପାଗଳ ମଣିଷଟା ଯାହାକୁ ଦୁଇ ତିନି ମାସ େହବ ମଁୁ େସଇ ବରଗଛ 

ମେୂଳ ବସି ଥିବାର େଦଖି ଆସିଛି  ଯାହାର ମୁt ବାଲ ଗୁଡିକ ବି{ିv େହାଇ ପବନର 

ତାେଳ ତାଳ ମିଶାଉଥାiି  ମୁtଟା ନୁଖୁରା କାହU େକଉଁ ଦିନରୁ େଯ େତଲ େଟାପାଏ 

ପଡିନି ,ଦାଢ଼ି ଓ ନିଶ ତଳକୁ ଲମି� ଯାଇଥାଏ ବାବାଜୀ ମାନ+ ଭଳି  ପୁ�ୁଳା ଶରୀର ତା 
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ଉପେର ଇେ� ବହଲର ମଇଳା अr� ଚିରା ସାଟ�ଟିଏ ତା ପୁଣି ବାହାରକୁ ବାରି େହଇ 

ପଡୁଥାଏ ତା ହାଡ଼ ଗୁଡିକ ଆଉ ତା ବାମ ହାତଟା अଧାରୁ ନାହU ତଥାପି ଶରୀରେର 

ପ�ାଣଟା अଛି  ଆଉ ସବୁ ଦିନ ଭଲି େମା ଆଡ଼କୁ େଦଖି ଟିକିଏ ହସି େଦଇ ହାତ େମଲି ତା 

ପାଖକୁ ଡାକିଛି ଆଜିବି  େହେଲ େସ ସବୁ ପ�ତି ମଁୁ େସେତ ଧ�ାନ ନ େଦଇ ଚାଲିଯାଏ 

କe ାସ୍ ସମୟ େହାଇଯାଇଥିବାରୁ  ଆଜି କି� ତା କରୁଣତା େମାେତ ଯିବା ପାଇଁ ସେତକି 

ବାଧ� କରୁଥାଏ  ମନ ଆଉ ବିେବକର ଦ୍ଵq ଭିତେର अନି�ିତତାର ଶିକାର େହାଇ 

ପହଂଚି ଗଲି େସଇ ପାଗଳ ପାଖକୁ  େମାର ଯିବାର େଦଖି େସ ଖୁସିେର ତାଳି ମାରି 

ହସିବାେର ଲାଗିଲା ଆଉ ପାଖେର ବସିବାକୁ କହିଲା  ମଁୁ କ’ଣ କରିବି ଭାବି ପାରୁନ ଥାଏ 

 େଶଷକୁ କିଛି ସମୟ ଗଲା ପେର ବସି ଗଲି  କିଛି ସମୟ େମାେତ अେନଇଲା ପେର 

େମା ନାଆ ପଚାରିଲା ମଁୁ େବାକା ପରି ତାକୁ ଚାହU ରହିଥାଏ  ସେତ କି େସ ପାଗଳ ନୁହଁ 

ପରି େମାେତ ଲାଗୁଥାଏ େସଇ {ଣିକ ସମୟ ପାଇଁ  େଶଷେର େମା ନାଆଟା କହିେଦଲା 

ପେର େସ ହା ହା େହାଇ ହସି ପକାଇଲା  ମଁୁ କିଛି ବୁଝି ପାରୁନ ଥାଏ ସେତ କି ତା 

ମୁହଁେର ଭରି ରହିଥିଲା େକେତ େଯ ଯyଣା  ଆଖି ଦୁଇଟିକୁ େଦଖିେଲ ଜଣା ପଡି 

ଯାଉଥାଏ େସ ନିରୀହ ମଣିଷର ହୃଦୟେର େକେତ ଦୁଃଖ ଭରି ରହିଛି କିଛି ସମୟ ଗଲା 

ପେର ତାକୁ ତା ନାଆଟା ପଚାରିଲି  େସ କିଛି ସମୟ ଚୁପ୍ ରହି ଉZର େଦଲା ରଘୁ  ମଁୁ 

ଆ�ଯ�� େହାଇ ଯାଉଥାଏ  େଗାେଟ ପାଗଳ ପୁଣି ନିଜ ନା ଜାଣିଲା େକମିତି  ଏହା ପେର 

ତା ପ�ତି େମା ଉ£�ା ବଢିବାେର ଲାଗିଲା  ସବୁ କିଛି େମା ପାଇଁ େଗାେଟ େଗାେଟ ବିରାଟ 

ପ�ଶnବାଚୀ ପରି ମେନ େହଉଥାଏ  ଆଉ େସଇ ପ�ଶn ସବୁର ଆବି¥ାର ପାଇଁ ତାକୁ 

ପଚାରିେଦଲି ତୁମ ଘର େକଉଁଠି?ତୁେମ ଏଇଠି କାହUକି ବସିଛ ? େମା ପ�ଶn ଶୁଣି େସ 
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ହସିବାେର ଲାଗିଲା  ମଁୁ େସମିତି ତାକୁ अେନଇ ଥାଏ ଏକ ମନ ଏକ ଲୟେର  କିଛି 

ସମୟ ଗଲା ପେର ମଁୁ ପୁଣି ବ�ଗ�ତାର ସହ ପଚାରିଲି  କି� େସ କହିବାକୁ अମ� 

େହଉଥିଲା  େମାର ବାର\ାର କହିବା ପେର େଶଷକୁ େସ ରାଜି େହାଇଗଲା  ଆଉ 

ଆର� କରି େଦଲା ତା ଜୀବନର େସଇ अଭୁଲା ମୁହୁZ� ଗୁଡିକୁ   

X X X X 

 େସ ଦିନ ବି େବୖଶାଖର ନିମ�ଳ ଆକାଶ ଉପରୁ ସଯୂ��+ ପ�ଚt କିରଣ ସମଗ� 

ପୃଥିବୀକୁ ଜାଳିେଦଲା ପରି ମେନ େହଉଥାଏ  ସେତ କି ଆକାଶରୁ ନିଆଁ ବଷ�ା େହଉଛି 

ପୁଣି ତା ସାଥିେର ପବନ ପ�ଖରତା ତା ପୁଣି ଝାxି ସାଥିେର  ଓଃ ....ଶରୀରରୁ ସତେର 

ପ�ାଣଟା ଚାଲିଗଲା ପରି ମେନ େହଉଥାଏ  ଗଛ ପତ�  ଗୁଡିକ ପୁଣି େସଇ ପବନ ସାଥିେର 

ମିଶି ଆକାଶରୁ ଉÇା ପଡିଲା ପରି अଜାଡି େହଇ ପଡୁଥାiି  ଏ ପେଟ ଇଟା ଭାଟିର 

ଉ�ତା ଜୀବନଟାକୁ ହiସi କରିପକାଉ ଥାଏ  ଆଖି ପାଖେର େସମିତି େକୗଣସି 

େପାଖରୀ କି ଗାଡିଆ ବି ନାଇ ସବୁ ଆେଡ ଖାଲି ହଜାର ହଜାର ଇଟା ଭାଟି କାହU େକେତ 

ଦୂର େଯ ଲମି� ଯାଇଛି ଆଜି ଯାଏ କଳନା କରି ପାରିନି ରଘୁ  କଳନା କେଲ ବା କ’ଣ 

ପାଇବ େଯ େସଇ ସବୁରୁ  ସମୟ ବା େକାଉଠି େଯ େସ ସବୁ ପାଇଁ ତାକୁ ସମୟ ମିଳିବ  

ସବୁ ଦିନ ପରି େସ ଦିନ ବି ରଘୁ େସଇ ଇଟା ଭାଟିର ପାଶ��ବZp ବଉଳ ଗଛ ମଳୂକୁ ଆସି 

ମୁtରୁ ଗାମୁଛାଟାକୁ କାଢିେଦଇ ଲଠ କିନା ବସିଯାଇଛି ସବୁ ଦିନ ପରି ଆଜି ବି ତାର 

ମେନ ପଡି ଯାଏ େସ ପିଲା ଦିନ ,େସଇ अତୀତର ଘଟଣା ସବୁ ତା ସାଥିେର ତା ପରିବାର 

କଥା ସବୁ କିଛି ତା ଆଖି ସାମnାେର େଯମିତି ଜଳ ଜଳ େହାଇ ଭାଷି ଯାଉଛି  ଭାବି ବେସ 

େସଇ ଭିଟା ମାଟି କଥା ,ଆଉ ତାରି ସାଥିେର ମେନ ପଡ଼ିଯାଏ ତା ସା� ମଦନ,ସଘନ ଆଉ 



ତ� େୟାଦଶ ବଷ�, ଷ ସଂଖ�ା, ଜୁନ୍ ୨୦୧୮ Download Magazine from www.aahwaan.com 

 

ଆହ� ାନ ଇ-ପତି� କା ସ"ୂ$� ନିଃଶୁ& ବିତରଣ େହତୁ ଡା େଜ�ାତି ପ�ସାଦ ପ*ନାୟକ+ ,ାରା ପ�ତିିତ ଓ ପ�କାଶିତ  | Aahwaan.com Aahwaan.com Aahwaan.com Aahwaan.com     |  123 

ସୁକୁଟା ସହ ବିେତଇ ଥିବା ସବୁ अଭୁଲା ମୁହୁZ�  େକେତ ସୁqର ଭାେବ ହସି ମଜାେର 

ବିତି ଯାଉଥିଲା େସମାନ+ର ଦିନ  େଖାଲା ଆକାଶର ମୁd ବିହ� ପରି ନ ଥିଲା କିଛି 

ବାଧା ନ ଥିଲା କିଛି ବ}ନ  େକେତ ସ�ାଧୀନ ଥିଲା ତାର େସଇ ପିଲା ଦିନ  ଗଁା 

ଚାଟଶାଳୀେର ତାର ତିନି େଶ�ଣୀ ପାଠ ପଢା  ବିଦ�ାଳୟ ନ ଥିବାରୁ ପାଠ ପଢ଼ାେର ତାର 

େଡାରୀ ବ}ା େହାଇଯାଇଥିଲା  ଏ ପେଟ ତାକୁ ପqର ବଷ� େହାଇଛି କି ନାଇଁ େରାଗେର 

ପଡ଼ି ତା ବାପା ଏ ଦୁନିଆକୁ ପର କରି େଦଇଛି ଏପେଟ ବାପା ଗଲା ପେର ସବୁ ଦାୟିତ� 

ତା ମୁt ଉପେର  େଲାକ+ ଘେର ମଳୂ ଖଟି ତା ମା’ ଓ େସ େପଟ େପାଷିେଲ େକାଡିଏ 

ବଷ� େହଇଛି କି ନାଇ ଚ"ା ସହ ତାର ବାହାଘର େହାଇଛି ତା ପେର ସଂସାର ବଢିଛି 

ଆଉ ତା ସହ ବଢିଛି ପରିବାର ଚଲିବା ପାଇଁ अଥ�ର ଆବଶ�କତା କ’ଣ ବା େସ କରiା େଯ 

ଗଁାଆେର ବା କି କାମ େଯ େସ କରiା  ଜମି େବାଲି ଯାହା ଥିଲା ପାଣିର अଭାବେର କାହU 

େକେତ ବଷ� େହବ େସମିତି ଟା�ରା େହଇ ପଡିରହିଛି  ଏ ପେଟ ପା� ପ�ାଣୀ 

କୁଟୁ\ ,େକମିତି ବା ଚଳେi  ତଥାପି अେନକ ଥର େଚfା କରିଛି ଗଁାେର କିଛି କାମ ଧାମ 

ପାଇଁ େହେଲ ସବୁ ରା[ା ତା ପାଇଁ ବq  ନିବ�ାଚନ ଆଗରୁ ରାଜେନତାମାନ+ ପ�ତିଶ�wତି 

ସବୁକୁ ସତ ଭାବିେନଇ େସ ଘିअ ମହୁେର ଭାଷୁଥିଲା େହେଲ ଏ କ’ଣ ନିବ�ାଚନ େଶଷ ନ 

େହଉଣୁ କୁଆେଡ଼ ଗଲା େସ ସବୁ େଯ ତାର େଖାଜ ଖବର ବି ମିଳିଲାନି ବାକି ଯାହା 

ମହାତB ା ଗା}ୀ କମ� ନିଯୁdି େଯାଜନା କଥା େସ େଦଇ େସ ଓ ଚ"ା ଜବ କାଡ� ବି ପାଇେଲ 

େହେଲ ଏ ଯାଏ ଦିନ ଟିଏ ବି କାମ ମିଳିନି େସମିତି ପଡିରହିଛି େସଇ ମାଟି ସେରଇ ଭିତେର 

କାହା ଉପେର अବା େସ ବିଶ୍ଵାସ କରiା ସାହୁକାର ପାଖେର ଘରଟାକୁ ବ}କ 

କରିେଦଇ ଦଶ ହଜାର ଟ+ା ତ ରିନିର େରାଗ ଠିକ କରିବାେର ଲେଗଇ ସାରିଛି  ବାକି 
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ଯାହା ଥିଲା େସଇ ଟା�ରା ଭୂଇଁଟା ତା ବି ବ}ା ପେକଇ େଦଇ ଘର କରଣା ପାଇଁ ଦଶ 

ହଜାର ଟ+ା ଚ"ା ହାତେର େଦଇ ଆସିଛି େଯ ଏ ଯାଏ େସ ସୁଝି ପାରିନି  ଆଉ େକେତ 

ଦିନ ବା େସଇଠି ଧାର କରଜ କରି ପଡି ରହିଥାiା  େଶଷକୁ ବାଧ� େହାଇ ମାନିବାକୁ 

ପଡିଛି ସାହୁକାର+ କଥା  ଆଉ ଇଟା ଭାଟିକୁ ଯିବ େବାଲି cିର କରିେଦଇଛି  ଆସିବା 

େବେଳ ତା ବଡ ଝିअ ରିନି େକେତ େଯ ବାରଣ କରିଥିଲା ନ ଯିବା ପାଇଁ  ଏ ପେଟ 

େରାଗିଣା ମା’ଟା ଏେବ େକମିତି େଯ ଥିବ  ତା ସାଥିେର ପୁଣି �ୀ ଚ"ାର େପଟେର ଥିବା 

ତା ତିନି ମାସର ଶିଶୁ  ସବୁ କଥା ତାକୁ ବ�ତିବ�[ କରିପକାଉଥାଏ   

 ଛ’ମାସ ପାଇଁ ଆସି ଆଜକୁ ବେଷ� ପୁରିବା ଉପେର େହଇ ଗଲାଣି ତଥାପି ତାକୁ ଯିବା 

ପାଇଁ େକହି େଦଉନାହାiି  अେନକ ଥର ଖସି ଚାଲି ଯିବାକୁ େଚfା କରିଛି େହେଲ ତା 

ବଦଳ େର ହେରଇ େଦଇଛି ତା ବହୁ ମଲୂ� ଡାହାଣ ହାତ େସଇ ଦିନଠୁ ଆଜି ଯାଏ ଆଉ 

ଖସି ଯିବାକୁ େସ ସାହସ କରିନି  କରiା ବା େକମିତି େସଇ ନର ରା{ସମାନ+ ହୃଦୟ 

େବାଲି କଣ କିଛି अଛି ..?  अେନକ େଲାକ+ ହାତ,େଗାଡ ଏପରିକି ଜୀବନରୁ 

ମାରିେଦବା େସ ନିଜ ଆଖିେର େଦଖି ସାରିଛି ନିରୀହ ମଣିଷର ରd େବାହିବା ତ େସଇଥି 

େଗାେଟ ସାଧାରଣ କଥା ତଥାପି ରଘୁ ହାର ମାନି ନି ସବୁ େବେଳ ଗଁାର ଇf େଦବୀ ମା’ 

ବେ�ନ ମାଉଳି ଉପେର ତାର ପ�ବଳ ବିଶ�ାସ  େସ ନି�ୟ ତାକୁ ଏଇ ସ+ଟରୁ ଉrାର 

କରିେବ  ଆଜି ବି େସଇ ବିଶ�ାସ ତାର अଛି ସବୁ ଦିନ ପରି େସ ଦିନ ବି େସ ମା’+ 

ବqନା ପାଠ କରିଛି  ତା ପରିବାରକୁ ଭଲେର ରଖିଥିବା ପାଇଁ ମା’+ୁ ଦtବତ େହାଇଛି 

  

 ଏପେଟ ଡାକ ଶୁଭିଲା ରଘୁ....ରଘୁ.....  
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 ରଘୁ ଜାଣି ସାରିଥିଲା ଏଇଟା େସଇ ନର ରା{ସର ଡାକ  ଧଡ଼ଫଡ େହାଇ ଉଠି 

ପଡି ..ଆ ରାହା ହୁ...ସାହାବ କହି ଦଉଡି ବାେର ଲାଗିଲା େସଇ ଶ® ଭାସିଆସୁଥିବା ଦିଗକୁ 

ଏବଂ ଯାଇ ପହଂଛି ଗଲା    

 “କ�ା ହୁଆ ମାଲିକ...? “ରଘୁ କହିଲା   

 “କାହା ମର େଗୟା ଥା? ଇତନା ବୁଲା ରାହା ହୁ ? “ରାଗି ଯାଇ ଭାଟି ମାଲିକଟା 

କହିଛି   

 ରଘୁ ଚୁପ େହାଇ େସମିତି ଠିଆ େହାଇଥାଏ  ଆଜି େସ ପାଟpକୁ ଯାଉଛି ରାତିେର 

ରହିବନି କହି ରଘୁକୁ କାମକୁ ଯିବାକୁ କହି ଚାଲିଗଲା  ଏହା ପେର ରଘୁ cିରକଲା ଆଜି 

ରାତିଟା ତା ପାଇଁ େଗାେଟ ଭଲ ସୁେଯାଗ ଆଜି ରାତି େଯମିତି େହେଲ େସ ଏଇଠୁ ଖସି କି 

ଚାଲି ଯିବ   

 ଏହା ପେର ରାତି େହଇଛି  ମଧ� ରାତି�  ସମୟ େସ ଦିନ ଥାଏ अମାବାସ�ା  ସବୁ 

ଆେଡ अ}କାର  ଆଖି କି କିଛି େଦଖା ଯାଉନ ଥାଏ  ରଘୁ ମା’+ୁ ସ�ରଣ କରି ବାହାରି 

ପଡ଼ିଲା େସଇ କୁଡ଼ିଆରୁ ପଛ ପଟ େଛାଟିଆ ରା[ା େଦଇ  ଆଗକୁ ଆଗକୁ ଶୀଘ� ଶୀଘ� 

ଚାଲିଲା େସଇ अ}କାର ଭିତେର अtାଳି अtାଳି ଆଗକୁ ମାଡି ଚାଲିଲା କzା ପଥର 

କିଛି କି ତାର ଖାତିର ନାହU  अେନକ ବାଟ अତିକ�ମ କଲା ପେର ଆଗକୁ ବିଦୁ�ତ ବଲବ 

ଆଲୁअ େସ ଜଳୁଥିବାର େଦଖିଲା  ପାଦେର େକେତ େଯ କzା ଗଢ଼ି ସାରିଥାଏ  ତଥାପି 

ତା ଖାତିର ନ ଥାଏ  େଶଷକୁ ଯାଇ ପହଁ�ି ଗଲା େସଇ ଆଲୁअ ପାଖକୁ  ସକାଳ େହବାକୁ 

ମାତ�  ଆଉ େକଇଟି ସମୟ ବାକି अଛି  ସକାଳ େହବା ଯାଏ େସଇଠି େସମିତି ବସି 

ରହିଥାଏ  େଶଷକୁ ସକାଳ େହାଇଛି େଦଖିଲା େସଇଟା େଗାେଟ େରଳ େfସନ  ତା 
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ମନ ଖୁସିେର ଭରିଗଲା  କି� ତା ପାଖେର ଟ+ା ବି ନାଇ  େସ କରiା ବା କ’ଣ?? 

େଶଷକୁ େଟ�ନଟା ଆସି ପହଂଚି ଗଲା  କ’ଣ କରିବ କିଛି ବୁଝିନ ପରି ବିନା ଟିେକଟେର 

ଚଢ଼ିଗଲା େଟ�ନ ଉପେର ଆଉ ସିଟ ତେଳ େଶାଇ ପଡ଼ିଲା  େଟ�ନଟା ଗଢ଼ିଚାଲିଥାଏ  

ଏପେଟ ମନେର अେନକ ଆଶ+ା ରଘୁକୁ ବ�ତିବ�[ କରିପକାଉଥାଏ  େଶଷକୁ େସ 

ପହଂଚି ଗଲା ତା ଗଁାର ପାଖ ସହରେର  ଓେହ�ଇ ପଡି  ଶୀଘ� ଶୀଘ� ଚାଲିଲା ଗଁା ଆଡକୁ 

ଏକ ମୁହଁା େହାଇ  ମନେର अେନକ ଆଶ+ା ଭିତେର ପହଂଚି ଗଲା ତା ଭିଟା ମାଟିକୁ  

ସବୁ କିଛି ତାକୁ ନୂଆ ନୂଆ ଲାଗୁଥାଏ  ସବୁ କିଛି େଯପରି ବଦଳି ଯାଇଛି ଏ ବଷ�କ 

ଭିତେର  କି� େସ ସବୁ ପ�ତି ତାର େସେତଟା ଧ�ାନ ନ ଥିଲା  ସିଧାସଳଖ େସ ତା 

େସଇ େଛାଟ କୁଡ଼ିଆ ଆେଡ ଏକମୁହଁା େହାଇ ଛୁଟିଥାଏ  େଶଷକୁ ଯାଇ ପହଁଚି ଯାଇଛି  

େହେଲ ଏ କ’ଣ ?? େସଇଥି ତାଲା ପଡିଛି  େସ କିଛି ବୁଝି ପାରୁ ନ ଥାଏ ଆଖପାଖ 

अେନଇଲା ଏତିକି େବେଳ େସଇ ରା[ା େସ ପଟୁ ଝିअ ଟିଏ କାqି କାqି ହାତେର ଥାଳି ଧରି 

ଆସୁଥାଏ  ରଘୁ अେନଇ େଦଖିଛି ଆଉ ଚମକି ପଡିଛି ସବୁ କିଛି ତାକୁ ସ�ପn ପରି ମେନ 

େହଉଥାଏ ଦଉଡି ଯାଇ ପାଖକୁ େଦଖିଛି େସ େହଉଛି ତା ବଡ଼ଝିअ ରିନି  କୁେtଇ 

ପେକଇଛି ରିନିକୁ ଆଉ अେନକ କାqିଛି  ରିନି ବି ବାପାକୁ େଦଖି ଆଉ ସ�ାଳି ପାରିନି 

େସ ବି େଜାର େଜାରେର କାqି ପେକଇଛି  ତା ପେର େଗାଟି େଗାଟି କିରି ସବୁ କଥା 

କହିେଦଇଛି ରିନି ବାପାକୁ  ପଇସା अଭାବରୁ ରଘୁ ଗଲା ପେର ତା ମା’ ଦୁନିଆ ଛାଡି 

େଦଇଛି  ଏପେଟ ଚ"ା ଓ ତା େପଟେର ବଢୁଥିବା ତା ଛୁଆ ଠିକ ସମୟେର ଚିକି�ାର 

अଭାବ େହତୁ େସ ବି ଚାଲିଗଲା  ରହିଯାଇଛି ରିନି ଏକା  ଆଉ େପଟ ପାଇଁ ଆଜି ଭିକ 

ମାଗୁଛି ବାର ଦୁଆର ବୁଲି  ଏସବୁ ଶୁଣି ରଘୁ େଚତା ହେରଇ ତେଳ ପଡିଯାଇଛି  ରିନି 
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ପାଣି ଆଣି ମୁହଁେର ମାରିଛି ରଘୁ ଉଠି ପଡ଼ିଲା ସତ େହେଲ ତା ହାବଭାବ ସବୁ ବଦଳି 

ଯାଇଥାଏ  ସେତକି େଗାେଟ अr� ପାଗଲ ପରି ରିନି ବାପାକୁ େନଇ ସହରକୁ ଚାଲି 

ଆସିଛି େସଇଥି େସଇ अr� ପାଗଳ ବାପାଟାକୁ ସହର େଶଷ ମୁtେର ଥିବା ବର ଗଛ 

ପାଖେର ବେସଇ େଦଇ ବୁଲିବୁଲି ଭିକ ମାେଗ ଆଉ ଯାହା ମିେଳ େସଥିେର ଦୁେହଁ ଭାରି 

କfେର ଚଳିଯାଆiି େସମିତି େଗାେଟ ଦିନର କଥା ରିନିକୁ ଭାରି ଜ�ର  େଦହଟା େପାଡି 

ଯାଉଥାଏ ଗରମେର  ବିଚରା ରଘୁ କରiା ବା କ'ଣ ??ସହେଜ ତ अr� ପାଗଳ  

େଶଷେର ରିନି ବି ତାକୁ ଏକା କରି ଚାଲି ଯାଇଛି  ରହିଯାଇଛି ଖାଲି ଏକା ଏଇ ରଘୁ अr� 

ପାଗଳ ସାଜି  ନା अଛି ଆଜି ତା ଘର ନା अଛି ତା େସଇ ସୁନାର ପରିବାର   

 ଏମିତି କହୁ କହୁ ହଠାତ େସ ହା ହା େହଇ ହସିବାକୁ ଲାଗିଲା  ଏତିକି େବେଳ େମା 

ଆଖିରୁ ସୃfି େହଇ ସାରିଥାଏ ଲୁହର ବନ�ା  ଆଉ େକାହ ସ�ାଳି ନ ପାରି େମା ଆଖିରୁ 

ଝରି ଯାଉଥାଏ ଧାର ଧାର େହାଇ ଦୁଃଖର अଶ�w ସବୁ  ଚାହUେଲ ବି ଆଉ अଟେକଇ େହଉ 

ନ ଥାଏ   

 ଏତିକି େବେଳ ହଠାତ୍ େସଇ ପାଗଳଟା ଉଠି ପଡି ରିନି..... ରିନି....ରିନି....େମା ରିନି 

ବ�ିଛି କହି ସହର ଆଡକୁ ଦଉଡିବାକୁ ଲାଗିଲା ମଁୁ ତା ପ�ାତ ଧାବନ କରୁଥାଏ  ଆଉ 

େସତିକି େବେଳ େସ अଦୃଶ� େହଇ ସାରିଥିଲା ସହରର େସଇ ଜନସମୁଦ�  ଭିତେର.......... 

ଏମିତି ଏକ ପରିcିତିର ସ¢wଖିନ୍ େହବା ପେର େଶଷେର େମା ମନେର େସଇ େଗାଟିଏ ପ�ଶn 

ବାର\ାର ଉ+ି ମାରୁଥାଏ - ତାକୁ ପାଗଳ କଲା କିଏ …? ଏଇ ପ�ଶାସନ ନା େସ ଭାଟି 

ମାଲିକ ନା ତାର ଉଜୁଡା ପରିବାର.....???? 
ଭୁଷଲାଡ଼, ସିେ}େକଲା, ବଲା�ୀର 
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ପଲ� ବୀ ଦାସ 

ଏକୁଟିଆଏକୁଟିଆଏକୁଟିଆଏକୁଟିଆ    
 ସମେ[ କହୁଛiି ମଁୁ କୁଆେଡ଼ ଏକୁଟିଆ ଆଉ େଗାେଟ ଶାi ଛୁଆ  | ହସ ଲାେଗ ଶୁଣି 

କିଛି କହିବା ଦରକାର ଭାେବନି | େମା ମାଆ କୁେହ େବଶି କହିେଲ ଯୁdି ଆର� ହବ ଆଉ 

ଯୁdି କେଲ ନିଜର ଶdି {ୟ ହବ େସଥିପାଇଁ ବାସ୍ ହସିଦିଏ | ମନ େହେଲ ଜାଣି ଶୁଣି 

ଟିେକ ମଜା ପାଇଁ ଚିେଡଇ ଦିଏ | 

 େବେଳ େବେଳ ବସି ଭାେବ, ସତେର ମଁୁ କ'ଣ ଏେତ ଏକା େଦଖା ଯାଉଛି ସମ[+ୁ! 

କାଇଁ ମେତ ତ େକେବ େସମିତି ଲାଗୁନି! ଏକା କଥା ଭାବିଲା େବଳକୁ ପ�ଥେମ ବାପା+ 

ହସ ହସ ମୁହଁ ଭାସି ଆସୁଛି, ତା ପେର ମାଆର , ଯିଏ ସବୁ େବେଳ େମା ପାଇଁ େପ�ରଣା 

ଦାୟୀ ତା ପେର ଭାସି ଆସୁଛି ସାନ ଭାଇର ଥଟା ମଜା ସବୁ | ଆଉ େସତିକି େର େମା 

ଦୁନିଆ ସରୁନି ଯ ଗୁରୁଜନ, ବଡ଼ ସାନ ଭାଇ ଭଉଣୀ ସା� ସାଥି ସମ[+ େମା ପ�ତି ଥିବା 

ଶ�rା ମେତ ଆଗକୁ ବଢିବାକୁ େଖାରାକ୍ େଯାଗାଉଛି | େବେଳ େବେଳ  ରା[ାେର ଏକା 

ଚାଲିବା େବେଳ  ସାଉଁଟି ଥିବା ସବୁ ସB ¼ତି ପାଇଁ ମୁଚୁକୁq ହସ ବି ବାହାରି ଯାଏ | ଏକା 

ବସିେଲ ଦୁନିअ ଯାକର ଚିiା ଗ�ାସ କେର, ମନ ଚାେହଁ ସମେ[ ଖୁସିେର ରୁହ�, ଯଦି େକହି 

ଦୁଃଖ େର ଥାଏ ତା କଥା ଟିେକ ବୁଝିବାକୁ ଇଛା ହୁଏ | ଭାଇ କୁେହ େଦଶ େସବା ବq କର 

 କି� ନିେଜ ବି େସଇ କାମ କେର, ମଁୁ ବା େକମିତି ବାଦ ପଡିବି | କାହUକି େକଜାଣି 

ସମେ[ ଭାବୁଛiି ଛୁଆଟା େବାହୁତ୍ ଶାi ମାେନ େସ େବାହୁତ୍ ଦୁଃଖୀ େସଥିପାଇଁ େକାଉ 

ଦୂର ଦୂର ସ"କ�ୀୟ େଫାନ କରି େମା ସାହସ ବେଢଇବାକୁ େଚfା କରiି | ଭାବିଲା 
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େବଳକୁ ଖୁସି ଲାେଗ, ହସ ବି ଲାେଗ ମାଆ ବାପା+ େଖାରାକ୍ अଭାବ ପଡୁନାହU ଯ ଆହୁରି 

ମିଲୁଛି, ଯାହା ହଉ ମଁୁ େକେତ ଭାଗ�ବାନ ମେତ ସବୁ େକେତ େସnହ କରୁଛiି | ପୁଣି ଭାେବ 

ଏସବୁ अcାୟୀ | େସଠୁ ପୁଣି ମନେର ଦୁଃଖ ଚାଲିଆେସ ମୁହଁ ଗ�ିର େହାଇଯାଏ ମୁହଁ 

ଆଗେର ଭାସି ଆେସ अନାଥାଶ�ମେର େଦଖିଥିବା ସବୁ ଛୁଆ+ ନିରୀହ େଚେହରାଟିମାନ | 

ଆଖିେର ଲୁହ ଚାଲି ଆେସ,  େକେବ ତ େସମାନ+ କଥା କିଏ ଭାବ ଟିେକ, ହେସଇବାକୁ 

େଚfା କର େସମାନ+ୁ, େତଲିଆ ମୁtେର େତଲ େବାଳିେଲ କ'ଣ ହବ ସବୁ େତଲ ତ 

େବାହି ଯିବ | 

 େକେତ ସୁqର ଲାେଗ େସଇ ସବୁ ଛୁଆ+ ମୁହଁେର ହସ େଦଖିବାକୁ, େଛାଟ େଛାଟ 

ଜିନିଷେର ବି ସ�ଗ� ପାଇବା ପରି ଖୁସି ଆଉ ନିରୀହ ଆଖିର ଚମକ୍ େକେତ ହୃଦୟେର ଖୁସି 

ଭରି ଦିଏ େକେବ ଥେର େଦଖି ଆସ |  ବୃr େଲାକ+ ଥର ଥର ହାତର ଆଶିବ�ାଦ ଆଉ  

ମୁହଁେର ମାଡ଼ି ଆସୁଥିବା  ବୟସର ଭାର େସଥିେର ପୁଣି अ+ୁରିତ ହଉଥିବା ହସ ଆଉ ଛଳ 

ଛଳ ଆଖିର ଚମକ କିଛି କମ୍ ଖୁସି ଦିଏନି | ମନ ହୁଏ ସବୁ ଛାଡ଼ି ଦିअiିକି ବାସ୍ େସଇ 

ସମୟକୁ ସବୁ ଦିନ ନିଜର କରି େସଇଠି ରହିଯାiି ପୁଣି ମନ ବୁେଝଇ ଦିଏ େମା କZ�ବ� 

ଆଉ ମେତ ପୁଣି େଦୗଡିବାକୁ ହୁଏ େମା ଗiବ� ପଥେର | ପୁଣି ମଁୁ ଏକୁଟିଆ ଚାେଲ 

ରା[ାେର େବାହୁତ୍ ସା� େଭଟ ହୁअiି | କିଛି ସା� େବାହୁତ୍ ଭଲ ସା� ହୁअiି ଆଉ କିଛି 

ଭଲ ଶି{ା େଦଇ ଚାଲିଯାiି ପୁଣି ନିଜ ରା[ାେର, ଆଉ କିଛି ଜଣ ରହିଯାiି ସବୁ ଦିନ ସା� 

େହାଇ | ମଁୁ ଏକା ଥିେଲ ବି େସଇ ଏକାi ସମୟକୁ େବାହୁତ୍ ଭଲେର ଉପେଭାଗ କେର | 

େକେବ ଟିେକ ପାଠ ପଢ଼ିଦିଏ ତ େକେବ ଟିେକ କିଛି େଲଖିଦିଏ େସଥିେର ପୁଣି ଗୀତ 

ଶୁଣିବାକୁ ଇଛା େହେଲ, ଗୀତ ଶୁଣି ଶୁଣି ଗାଇବାକୁ େଚfା କେର, େକେବ अଧିକା ଖୁସିଥିେଲ 
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ଚିତ�  ଆ+ିବାକୁ ବସିଯାଏ | େକେବ ଲାେଗନି ମଁୁ ଏକା େବାଲି, େମା ସହ ଏେତ େଲାକ+ 

େସnହ ଆଉ ଆଶpବାଦ ଥାଉ ଥାଉ ମଁୁ ଏକା େକମିତି ଯ !  ଯଦି ମଁୁ ତଥାବି ଏକା ଲାେଗ 

େତେବ ଏଟା େକବଳ େମା ନିଜର ଭୁଲ େବାଲି ବୁଝିବି ଆଉ ମଁୁ ନିଜକୁ ଦୁନିअର ର�େର 

ଢ଼ାଳି ପାରିନି େବାଲି ଜାଣିବି | େମା ଠାରୁ अଧିକ ଏକା େସଇ େଲାକମାେନ େଯାଉମାନ+ର 

େକହି ନାହଁାiି କି େଯାଉମାନ+ର ସମେ[ ଥାଇ ବି ନଥିଲା ପରି 
ନୂଆ ଶାସନ, େଢ+ାନାଳ ଜିଲ� ା, ପିନ୍ – ୭୫୯୦୦୧  

ଇେମଲ୍ : pallabidas051@gmail.com 

ଭ� ାମ�ଭାଷ : ୭୨୦୫୨୬୪୬୮୪ 
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ଶିଶିର କୁମାର େଚୗଧୁରୀ 

ଚପଳ ଚିନୁଚପଳ ଚିନୁଚପଳ ଚିନୁଚପଳ ଚିନୁ    
 ନୂଆଦିଲ� ୀର ଗୁରୁଗାଓଁରୁ େଫାନ୍ ଆସିଛି େମା ଝିअ ଲିପିର ପୁତ� ମଣି ଚିନୁ େଫାନ୍ 
କରିଛି 
 “ଝୁନୁମାମା! େମା ପାଇଁ ଆ\େସାରା କରିଛ ନା? ମଁୁ ରଜକୁ ଗେଲ େଦବ” ନାତିର 
ପ�ଶnେର ଆନqିତ େହାଇଛiି େମା ଧମ�ପତn ୀ ଏ ବଷ� ଆ\େତାଟାେର ବହୁତ ଆ\ 
ଫଳିଥିଲା ଶ�ୀମତି କହିେଲ, “ହଁେର ଚିନB ୟ! େତା ପାଇଁ ଆ\େସାରା େହବ, ଆଚାର ବି 
େହବ େତାର ଆଉ କ’ଣ ଦରକାର କହ?” 
 “ଝୁନୁମାମା େମା ପାଇଁ ବଡ଼ି ରଖିଛ ନା? ମଁୁ ଗେଲ େଦବନା?” ଚିନୁର ପ�ଶn ବଡ଼ି 
ଆମ ଚିନB ୟ ମହାପାତ� +ର ପି�ୟ ଖାଦ� େସ କ� ଚିତ ଆମିଷ ଖାଏ କି� େଖଚୁଡ଼ି, 
ଡାଲମା, ବଡ଼ି ତା’ର ପି�ୟ ଖାଦ� ଆଜିକାଲି ଆମଘରର ପିଲାମାେନ େଛାଟ ବୟସରୁ 
ଭାତ, ଡାଲି, ସାଧା ତରକାରୀ ଆଗ�ହର ସହ ଖାଉଛiି ଆମିଷପ�ତି େସେତଟା ଆଗ�ହ 
ନାହU ପିଲାମାନ+ର ଏଭଳି ସାZି� କ ଖାଦ� ପ�ତି ଆଗ�ହ ହୁଏତ ଯୁଗ ପରିବZ�ନର ଏକ 
ସଚୂନା େହାଇପାେର 
 ଆ\େସାରା, ଆ\ ପଚି ସଢ଼ିଗେଲ କରାଯାଏ ବହୁଳ ଭାବେର ଆ\ ପାଚିଲାପେର, 
ଘର ବାହାରର େଲାେକ ଆ\ ଖାଇ ଖାଇ अରୁଚି ଆସିେଲ ଗଛରୁ ବଷ�ା ପବନେର ଝଡୁଥିବା 
अଧିକ ଆ\ରୁ ସାଧାରଣତଃ ଆ\େସାରା ତିଆରି କରି ଖରାେର ଶୁଖାଇ ବଷ�ାଦିନ ପାଇଁ 
ରଖାଯାଏ କି� ମହାପାତ� ର ମାମା (େମା ଧମ�ପତn ୀ) ନାତି େସnହେର ବିହ� ଳ େହାଇ ନୂଆ 
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ନୂଆ ପାଚିଥିବା ଆ\ରୁ ଆ\େସାରା କରିବା ଆର� କରିଥିେଲ ପରିବାରର 
େଲାକମାନ+ର ଆ\ ଖାଇବାର ଆବଶ�କତକୁ େହୟ ାନ କେଲ ନାତି ପ�ତି କି ମମତା! 
 ଚିନୁ ଯାଜପୁର େରାଡ଼ ପାଖେର अବcିତ ତାହାରପୁରର ପ�ଖ�ାତ ମହାପାତ�  
ପରିବାରର ଲ{B ୀନାରାୟଣ ବାବୁ+ର ନାତି େସମାନ+ର ଆଦରର ସ"Zି, େମା ଝିअର 
େଗହ� ା ପୁअ, ତା ବାପା ଦୁଷBi ବାବୁ+ର ଆଦରର ଚିନB ୟ 
 ରଜର ପqର ଦିନ ପବୂ�ରୁ ମା’ ଓ ପୁअ ଆସି ତାହାରପୁରେର ପହ�ିଗେଲ ଚିନୁକୁ 
େଦଖି େଜେଜବାପା ଓ େଜେଜ ମା’+ର ଆନq କହିେଲ ନ ସେର ଚିନୁ ଓ ତା ମା’ 
େସମାନ+ର ଆସିବା ସ"କ�େର ଏବଂ େକେବ ଆମ ଘରକୁ ଆସିେବ େସ ବିଷୟେର ଆମର 
ସବୁ କୁଟୁ\ ତଥା ବ}ୁ+ୁ ଜଣାଉଥାiି ସମୁଦୁଣୀ+ୁ ମଁୁ ଆଗରୁ କହିଥିଲି ଏଥର ଝିअ 
ଆସିେଲ अତିକମେର ପqର ଦିନରୁ ମାେସ ଖେt ଆମ ଘେର ରହିବାକୁ ଛାଡ଼ିେବ େସହି 
ମୁତାବକ ଆେମ ଖୁସିଥାଉ ଚିନୁର ଚାଲାଖପଣିଆ ଓ ତା’ର ହାବଭାବ ତଥା ତା’ର କଥା 
କହିବାର ଠାଣି ସମ[+ୁ ଆନq ଦିଏ ଏଣୁ େସ ଆସିବା ବିଷୟେର ଶୁଣି ସମେ[ ନିଜ 
ନିଜ କାଯ��କ�ମ cିର କରୁଥାiି 
 ଚିନୁର ଆସିବା ଦିନ େଯେତ ପାେଖଇ ଆସୁଥାଏ ତା’ର ସାୟନ୍ ମାମଁୁ ଓ ଟିକି ମାଉସୀ 
େସେତ ଉ£�ିତ େହଉଥାiି ଦିେନ ଦିେନ ତା+ର ସବୁ େଖଳନା ଆଣି େମା ରୁମେର ଗଦା 
କରି େଦଉଥାiି େମା ମାଆ ପଚାରିେଲ କହiି, “ଆମ ଚିନୁ ଆସିେଲ େଖଳିବ ତା’ର 
ଯାହା ଇkା ବାଛିକି େଖଳିବ” 
 ସମୁଦୁଣୀ+ ଠାରୁ ଖବର ପାଇ ରଜର ଛअ ଦିନ ଆଗରୁ େମା ବଡ଼ପୁअ ରାଜୁ କାର 
େନଇ ଗଲା ଏବଂ ମାଆ ପୁअ+ୁ ସା�େର ଆଣି ଉପରଓଳି ଘେର ପହ�ିଲା ଚିନୁ ଆସୁ 
ଆସୁ ସମ[+ୁ େଭଟିବାକୁ ଚାଲିଗଲା େସ ତ ଚାଲୁନଥାଏ, େଦୗଡୁଥାଏ କଲିକତାରୁ 
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ରଜଛୁଟି କଟାଇବାକୁ ଆସିଥିବା େମା ଭଉଣୀ ଭିେଣାଇ ତା+ ପୁअଝିअ ସମ[+ୁ ଚିନୁ 
अଧଘzା ଭିତେର େଭଟି ଆସିଲା 
 ସମ[+ ସା�େର ତାର େଗାଟିଏ ସ�ତy ପରିଚୟ େସହି अନୁସାେର କଥାବାZ�ା, 
ଆନqଉଲ� ାସ, ତା’ େଗାଡ଼ ତେଳ ଲାଗୁନଥାଏ େଖଳନା ଗଦାରୁ େଖଳନା ଗୁଡ଼ାକୁ େସ 
େଖଳାଇ ପକାଉଥାଏ ନୂଆ ପୁରୁଣା ବଛା େହଉଥାଏ ତା’ର ଖାଇବା ପିଇବାେର ଏେତ 
ଗୁରୁତ�  ନଥାଏ ତା’ ମା’ ମେନ ପେକଇ ଯାହା ଦିଏ େସଥିରୁ େସ ସାମାନ� ଖାଉଥାଏ 
ତା’ର ଆଇ ମା’ମାେନ ଏବଂ େମାର ବାପା ମା’ ତାକୁ ଭାରି ଆଦର କରୁଥାiି େସ ହିqୀ 
ଭାଷାେର େସମାନ+ର ସବୁ ପ�ଶnର ଉZର େଦଉଥାଏ େବେଳ େବେଳ ତା ମାଆ 
କହିେଲ, େସ ଓଡ଼ିଆ ଟିେକ ଟିେକ କହୁଥାଏ କି� ଜେଣ ବୟj େଲାକଭଳି େସ ସବୁ କଥା 
ବୁଝାଉଥାଏ 
 ସବୁଆେଡ଼ େଘରାେଟ ବୁଲି ଆସି ଚିନୁ ତା ସାନମାମଁୁ ସିପୁକୁ ଟିଭି େଖାଲିବାକୁ କହିଲା 
ଓ ତା ପସqର କାଟ�ୁନ୍ ଚ�ାେନଲ୍ େଦଖିବାକୁ ଚାହUଲା ଆମର େସ ଚ�ାେନଲ୍ ଏେବ 
ନଥିଲା କି� ଗଲାଥର େସ େଦଖିଥିଲା େତଣୁ େସ ବିରd େହାଇ ଖୁବ୍ ପାଟି କଲା ତା’ 
ଆଇ ମା’ ବ�[ େହାଇ ଉଠିେଲ େଶଷେର ତା ମାଆ ନି�Zି କଲା େଯ କାଲି ଭିତେର 
କାଟ�ୁନ୍ ଚ�ାେନଲ୍ ଆସିବ ଓ ଆମ ଚିନୁ ତା ଆଦରର େଡାେରମନ୍ େଦଖିବ 
 ମଁୁ अଗତ�ା େମା ଚାକିରି ଯାଗା ବ� ାହB ଣୀପାଳେର ଥିବା ଟିଭି ଚ�ାେନଲ୍ ବାଲାକୁ 
େଯାଗାେଯାଗ କରି େସଇ ଚ�ାେନଲ୍ େଦଖିବା ବ�ବcା କରିବାପାଇଁ अନୁେରାଧ କଲି 
ସଂଧ�ା ସୁrା େସଇ ସବୁ ଚ�ାେନଲ୍ ବ�ବcା କରିବା ପାଇଁ ଘରୁ अନୁ�ନ ପା� ଛअ ଥର 
େଫାନ୍ ଆସିଥିଲା େସ ଯା େହଉ ସ}�ାେବେଳ ମଁୁ ଘେର ପହ�ିଲା େବଳକୁ ଚିନୁ ଟିଭି 
ସାମନାେର ବସି ତା ପି�ୟ ଚ�ାେନଲ୍ େଦଖୁଥିଲା ତା ସା�େର ତା ବୟସର ସାୟନ ମାମଁୁ, 
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େଯାଡ଼ାରୁ ଆସୁଥିବା ଆଉ ଦୁଇଜଣ େଛାଟ ମାମଁୁ ଏବଂ କଲିକତାରୁ ଆସିଥିବା େମା 
ଭଉଣୀର ଝିअ େସnହା ବସି େମଳା କରୁଛiି କି� େକହି ପାଟିକେଲ ଚିନୁ ବିରd େହାଇ 
ଯାଉଥାଏ, ପୁରା ଧ�ାନର ସହ େସ ଟିଭି େଦଖୁଥାଏ 
 ଆମ ପରିବାର ସଦସ�+ର ଟିଭି େଦଖିବା ବq ଯଦି େସ କୁଆେଡ଼ ବାହାରକୁ ଯାଏ, 
ସେ� ସେ� େଫରିଆେସ େସଇ ସମୟ ଭିତେର ଯଦି େକହି अନ� ଚ�ାେନଲ୍ 
ଲଗାଇଥାଏ, େସ ବିଗିଡ଼ିଯାଏ ଏବଂ ଚି£ାର କେର ତା ବଡ଼ମାମଁୁ ରାଜୁ ପାଖେର େସ 
କହୁଥିଲା, “ମଁୁ ଖାଇ ପିଇ ବଳୁଆ େହବି ଆଉ ବଡ଼ େହେଲ ଏଇ ପହିଲିମ�ାନ ସା�େର 
ଥେର େହେଲ ବି ଫାଇଟି�୍ କରି ତାକୁ ହରାଇବି” ସତେର କି ଶପଥ? ଗତବଷ� ଚିନୁ 
ତା+ jୁଲେର ହନୁମାନ ଭୁମିକାେର ବାହାରିଥିଲା ତା’ ଚରିତ�  ବିେଶଷ କରି ଗଦା ବହୁତ 
ଆକଷ�ଣୀୟ େହାଇଥିଲା ଚିନୁ ଏେବ ବହୁତ ଖୁସିଥାଏ ଟିଭି େଦଖିବା ସେ� ସେ� େସ 
ଆନqେର ଘର ମଝିେର େଦୗଡୁଥାଏ େଯଉଁ େଖଳନା ଭଲ ଲାଗିଲା େଖଳୁଥାଏ, ପୁରୁଣା 
େଖଳନାକୁ ଫି�ି େଦଉଥାଏ ତା ସାୟନ୍ ମାମଁୁ ଏବଂ ଟିକି ମାଉସୀ େସnହବଶତଃ କିଛି 
କହୁନଥାiି 
 ଆମଘରର େଛାଟ ପିଲାମାେନ ରଜେର କ�ାରମ୍ େଖଳୁଥାiି ଚିନୁ େସଠାକୁ େଦୗଡ଼ି 
େଦୗଡ଼ି ଗଲା ଏବଂ କ�ାରମ୍ େବାଡ଼� ଉପରକୁ ଚଢ଼ିଗଲା ତାକୁ େକହି ବାରଣ କରିବାରୁ େସ 
ତାକୁ େଗାଇଠାେଟ େଦଇ ଧାଇଁ ଧାଇଁ ଚାଲିଗଲା ଓ ଟିଭି ପାଖେର ବସିଗଲା େଛାଟ ତିନି 
ଚାରିବଷ�ର ପିଲା, ମାମଁୁ ଘରକୁ ଆସି ସମ[+ର େସnହ ଆଦର ପାଇ ଆହ� ାଦିତ 
େହଉଥାଏ ଭୁବେନଶ�ରେର ରହୁଥିବା େମାର ସାନଭାଇ ଓ ତା’ର ପିଲାମାେନ ମଧ� 
ରଜକୁ ଆସିଥିେଲ, େସମାେନ ମଧ� ଚିନୁର ବହୁତ ପ�ଶଂସା କରୁଥାiି ସାନଭାଇ ଓ ତା 
�ୀ ଚିନୁ ବହୁତ  ାନୀ େହବ େବାଲି କହୁଥାiି ତା+ ପୁअ ଜୟ ଚିନୁକୁ ମୁtେର ବସାଇ 
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ଘର ଭିତେର ବୁଲାଉଥାଏ ଚିନୁ ଜୟମାମଁୁ, ଜୟମାମଁୁ କହି ଚିଲ� ାଉଥାଏ ଓ ତା ଉପେର 
ବହୁତ ଖୁସିଥାଏ 
 ରଜର େକାଳାହଳ, େଦାଳିେଖଳ, ପାର�ରିକ ସୁଖଦୁଃଖର ଆେଲାଚନା ମଧ�େର 
ଚିନୁ ଏକ ବିେଶଷ ଆକଷ�ଣ େହାଇଥାଏ େକେତେବେଳ େକମିତି ତା ମା ସା�େର ଚିନୁ 
ଆମ ଆ\େତାଟା ବରଗଛେର ପଡ଼ିଥିବା ଡ�ା େଦାଳି ପାଖକୁ ଯାଏ େଛାଟ ପିଲା+ 
ସା�େର ଗେଲ େସ େସଠି ଗtେଗାଳ କରିବ ଏଣୁ େମା ମା’ ତାକୁ ଛୁଆ+ ସା�େର 
ଯିବାକୁ ବାରଣ କରୁଥାiି 
 ଆମ ଘର ପାଖେର ଚିନୁ େବେଳ େବେଳ ଛୁଆ+ ସା�େର ଦଉଡ଼ି େଦାଳିେର 
େଖେଳ କି� ତା’ର ମନ ସବୁେବେଳ ଚ�ାେନଲ୍ େଦଖିବାେର ଥାଏ अନ�ମାେନ ତା+ 
ପସqର ଚ�ାେନଲ୍ େଦଖିବା କfକର େହାଇଥାଏ ସଂଧ�ାେବେଳ େକେବେକେବ େସ ତା 
ସାନ अଜାମାନ+ ସା�େର ବା ବଡ଼ମାମଁୁ ସା�େର ମଟର ସାଇେକଲେର ବସି ଗଁା 
ଚାରିପେଟ, ଛକ େଦାକାନ, ପାଖ ଗଁା ମଝିେର ବୁଲି ବୁଲି ରଜ ଦୃଶ� େଦେଖ ତାହା ପୁଣି 
େସ ଚାହUବା अନୁସାେର ହୁଏ େବେଳ େବେଳ ଛକ େଦାକାନେର ବସି ପକୁଡ଼ି ଖାଏ 
 ପ�ଥେମ ପ�ଥେମ ଚିନୁ ବହୁତ ଚକେଲଟ୍ ଖାଉଥିଲା ତା’ ବାପା अଫିସରୁ ଆସିବା 
{ଣି େସ କାଖ େହବ, ବାପା ଆଣିଥିବା ଦାମିକା ଚେକାେଲଟ୍ ଖାଇବ ତା’ପେର ତା+ 
ସା�େର ମଟର ସାଇେକଲେର ବସି ୨/୩ କିମି ବାଟ ବୁଲି ଆସିବ ଏହା ତାର ନିୟମିତ 
अଭ�ାସ ଝିअ ଥେର କହିଲା, “ବାପା! ଚିନୁର ଚେକାେଲଟ୍ ଖିଆ େକମିତି ବq କରିବା?” 
େସ ଥେର ଘରକୁ ଆସିଥାଏ ମଁୁ ଘେର ବରାଦ କଲି ମାଆ ଓ ତା’ର ମାମା ବୁଟ, ମଟର 
ଭାଜିେଲ, ତା ସା�େର ଖୁଦ ବି ଭଜାେହଲା ଚିନୁ ଏହି ମିଶାମିଶି ଖାଦ�କୁ ଆନq 
ସହକାେର ଖାଇଲା, ଖସା ଲଡୁମଧ� ତିଆରି େହଲା ଆମ ଘରୁ େଫରିବା େବେଳ ତା’ 
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ସା�େର ଚିନୁ େସ ସବୁଥିରୁ ଡେବ ଡେବ େଲଖାଏଁ େନଇଗଲା ଦିଲ� ୀେର େସ ଆଉ 
ଚେକାେଲଟ୍ ଖାଇବାକୁ ଆଗ�ହ ପ�କାଶ କଲାନି ପାଠପଢ଼ା େଟବୁଲ୍ ପାଖେର ଏ ଡବା ସବୁ 
ରଖି େସ ପାଠ ପେଢ଼ େକହି ନଥିବା େବେଳ ଡବା େଖାଲି ୨/୩ଟା େଲଖା ବୁଟ ମଟର 
ଖାଏ, େବେଳ େବେଳ ଚାଉଳଭଜା ଓ ଖସା ଲଡୁ ବି ଖାଏ 
 ଦିେନ େମା ଝିअ େସ ଡବା େଖାଲି अm ଦିଇଟା େନଇ ଧରିଛି, ଚିନୁ େଜାରେର ପାଟି 
କରି ଉଠିଲା କହିଲା, “ମଁୁ ଏଠି ପାଠ ପଢ଼ିବାେବେଳ ଜଗିକି ବସିଛି େମା अଜା 
େଦଇଛiି ମଁୁ ଖାଇବି େବାଲି େଦଇଛiି ତେମ ଆସି େନଇ ଯାଉଛ?” ଝିअ କହିଲା, 
“ଆେର େତା अଜା ଯିଏ େମା ବାପା ପରା ସିଏ” 
 ଚିନୁ ଖୁବ୍ ବିରd ପ�କାଶ କଲା ଏବଂ କହିଲା, “ଆଉ ଦିେନ େମା ଡବା ଛୁଇଁବନି” 
ଝିअ େମାେତ େଫାନେର ଜଣାଇଲା ମଁୁ ଭାରି ଖୁସି େହଲି େଯ ଚିନୁ ଚେକାେଲଟ୍ ଛାଡ଼ି ବୁଟ 
ମଟର ଭଜା, ଖୁଦ ଭଜା ଖାଉଛି ଖସା ଲଡୁ ବି ଆଦରିଛି ଚେକାେଲଟର ମqଗୁଣ 
ବହୁତ ଏହା ଛୁଆ+ ଦାi{ୟଠୁଁ ଆର� କରି ବିବିଧ ସ�ାc ସମସ�ା ସୃfି କରିପାେର 
ଏହାକୁ ବଜ�ନ କରିଥିବା େହତୁ ମଁୁ अiତଃ ଚିନୁ ଉପେର ବହୁତ ଖୁସି ଥିଲି 
 େସଦିନ ଚିନୁ େଦୗଡ଼ି େଦୗଡ଼ି ଆସୁଥାଏ ମଁୁ ତାକୁ ଟିେକ କାେଖଇଲି େସ ଭାରି ଖୁସି 
େହଲା ମଁୁ ତାକୁ ଛାତିେର ଧରିଛି େସ ହସ ହସ ମୁହଁେର ଗଡ଼ ବୁେଲଇ େମା ମୁହଁକୁ 
େଗାେଟ େଗାଇଠା ମାରିଲା େମାେତ ଟିେକ ବିରd ଲାଗିଲା େମା ମାଆ େସଠି 
ବସିଥିେଲ େସ କହିେଲ, “ଏଟା କିଏ େଲା? େମା ପୁअକୁ େଗାଇଠା ମାରୁଛି? ଭୁଲ୍ ମାଗ 
ଜୁହାର୍ ହ” ଚିନୁର େସଥିେର ପ�ତିକି� ୟା କଣ? େସ ତ େସnହେର େଗାଇଠା ମାରୁଛି ସବୁ 
ଛୁଆ ସବୁ अଜା+ୁ ତ ଏମିତି େଗାଇଠା ମାରiି ମାମଁୁ ଘର ଆଦର େକାଳାହଳ ଭିତେର 
େସ ଟିେକ अଧିକ ଖୁସି େହାଇ ଯାଉଛି ଏଠାକାର ଆଦର ପରିେବଶ ତାକୁ ଆନq 
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ବିେଭାର କରିଛି ଏଇ ତ ତାର ପ�ତିକି� ୟା 
 େମାର ମେନ ପଡ଼ିଲା, ମାଆ ସା�େର ମଁୁ େଛାଟେବେଳ ରଜକୁ ମାମଁୁ ଘରକୁ ଯାଏ 
େସଠାେର େଦାଳି େଖଳ ହୁଏ, ଡ� ାମା େଦଖାହୁଏ ମାମଁୁଘର ଗଁା ଓ[ପାଳ ପାଖେର ଥିବା 
ନୂଆଡିହ ସାହିେର ନାଟ ହୁଏ ମଁୁ ଆଗେର ବସି ମାମଁୁ+ ସା�େର ନାଟ େଦେଖ ଯିଏ 
ଯାହା କହିେଲ ଥ*ା ତମସା କହିେଲ, ତାକୁ ଗାଳିଦିଏ େବେଳ େବେଳ ହାତ ଉଠାଏ 
େମାର େସହି ବୟସର ପିଲାଳିଆମୀ, ଦୁfାମୀ ଆଜି ମଁୁ ଚିନୁ ପାଖେର େଦଖୁଛି େସ 
ଆେମାଦିତ େହଉଛି, େସnହ ଆଦର ପାଇ ଆହ� ାଦିତ େହଉଛି ଆମର ରଜ ଉ�ବେର େସ 
ମୁଖ� ଆକଷ�ଣ, ମୁଖ� କଳାକାର ସାଜିଛି ସମେ[ ତା’ର ଚପଳତାକୁ ଆନqେର ଗ�ହଣ 
କରୁଛiି 
 ତା’ ମାଉସୀର ଟିକି ଝିअ ଚିନୁକୁ ଭାରି ଆଦର କେର େବେଳ େବେଳ ତା ପାଖକୁ 
ଯାଇ ତାକୁ ଆଉଁସା ଆଉଁସି କରୁଥାଏ େବବି େବବି ଡାକୁ େଗହ� ା ବି କେର େସ କି� ଟିଭି 
ପାଖରୁ ଉଠି େବବି ପାଖକୁ ଗେଲ, ସମେ[ ସତକ� େହାଇପଡ଼iି େସ କି� ତା ସେ� 
ଦୁfାମୀ କେରନି, ତା ସା�େର ଏଣୁେତଣୁ କଥା କହୁଥାଏ ତାକୁ େସnହ ଆଦର କରୁଥାଏ 
ତା+ ଘେର ତା େଜେଜବାପା, େଜେଜମା ଏବଂ अନ� ସମେ[ ଚିନୁକୁ ଆଦର କରୁଥାiି 
 ଏହା ଭିତେର ଆଠଦିନ ବିତିଯାଇଛି ଝିअ ତା ତରଫରୁ ତା ଶାଶୁମାଆ+ୁ େଫାନ୍ 
କଲା େସ କି� କୁ�ିତ େହେଲ ଚିନୁକୁ ତା+ର ଗଭୀର େସnହବଶତଃ ଶୀଘ� େଫରିବାକୁ 
କହିେଲ ମଁୁ କି� ତା+ୁ अନୁେରାଧ କଲାରୁ ଆଉ ଦୁଇ ଦିନ ପାଇଁ अନୁମତି ମିଳିଲା 
 କି� ଝିअର ଏକାଜିଦ୍, େସ ଶୀଘ� ଯିବ ଯାଜପୁର େରାଡ଼େର ରହୁଥିବା େମା 
ସାନଭାଇ ଓ ତା’ର ପିଲାମାେନ ରବିବାର ଦିନ ରହିବାକୁ ଚାହୁଁଥିେଲ ପ�ଥମ ରଜ 
ଗୁରୁବାରା ରଜ ସଂକ� ାiି ଶୁକ�ବାର ଓ େଶଷ ରଜ ଶନିବାର ପଡ଼ିଲା େସମାେନ ଠିକେର 
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ଆମିଷ ଖାଇନଥିେଲ ଏଣୁ ରବିବାେର ସମେ[ ରହି ମିଳିମିଶି ଆମିଷ େଭାଜି କରିବାକୁ 
ଚାହୁଁଥିେଲ କି� ଝିअ ଯିବାକୁ ଚାହUଲା େମା ମାଆ କହିେଲ, “ଆେର େତା ନାତି ତ ବହୁତ 
ଚଗଲା େହଉଛି; ଆର ବଷ�କୁ ଆସିେଲ େବଶୀଦିନ ରେଖଇବୁ ଏେବ ମହାପାତ�  ଘର 
ସ"Zିକୁ ତା+ ଘେର ତୁରi ଛାଡ଼ିେଦଇ ଆସ” 
 ସମ[+ अନିkା ସେZ�  ସାନଭାଇର ଗାଡ଼ିେର ତା’ପରିବାର ସହ ଚିନୁ ଓ ତା ମାଆ 
ବାହୁଡ଼ା ଯାତ� ା ଆର� କେଲ ଚିନୁ ଗଲା େବଳକୁ ମେନ ପକାଇ ଆ\େସାରା, ଆଚାର, 
ଖସାଲଡୁ ଓ अନ�ାନ� ଜିନିଷ ସବୁ େନଇକି ଗଲା ତା ଆଇମା’ ତାକୁ ଆଦରେର ସବୁ 
େଦଉଥାiି ଗଲାେବଳକୁ ସମେ[ ତାକୁ କାେଖଇ େକାେଳଇ େଗଲ କରିବାେର 
ଲାଗିଥାiି େସ ତା ସାୟନ୍ ମାମଁୁ+ୁ ହାତ ହେଲଇ ବାଏ ବାଏ କଲା ପୁଣି କଣ ଭାବିଲା 
ଗାଡ଼ିରୁ ଓେହ�ଇ ତା ମାଉସୀ ଝିअ େବବିକୁ ଟିେକ ଆଉଁସି େଦଲା ତା ମୁtେର ଟିେକ ହାତ 
ବୁେଲଇ ଆଣିଲା ତା ପେର ଯାଇ ଗାଡ଼ିର ଆଗ ସିଟେର ବସିଲା େସମାେନ ରାତି ନअଟା 
େବଳକୁ ଯାଜପୁର େରାଡ଼େର ଥିବା ସାନଭାଇ ବସiର କ� ାଟ�ର େଦଇ ଯାଇ ତାହାରପୁରେର 
ପହ�ିେଲ 
 ସାନଭାଇ କହୁଥିଲା ଚିନୁ ଗାଡ଼ିରୁ ଓେହ�ଇ େଡଇଁ ପଡ଼ିଲା ତା+ ଘର ଭିତରକୁ 
ଧାଇଁକି ପଶିଗଲା ତା େଜେଜବାପା କହୁଥାiି, “ଆେର ଚିନୁ? ନମjାର ଭୁଲିଗଲୁଣି ନା 
କଣ? ପା� ଛअଟି ହାଇjୁଲର ପ�ତିାତା ତଥା ରାଉରେକଲା fିଲ୍ ପ�ାzର ଏଜୁେକସନ୍ 
अଫିସର ମହାପାତ�  ବାବୁ+ ପାଖେର କିଛି ଭୁଲ୍ ଯାଏନି େସ େଯତିକି େସnହୀ େସତିକି 
କେଠାର 
 ତା’ପର ରବିବାରକୁ ବସi ଘରକୁ ଆସିଥିଲା ଚିନୁ ବିଷୟେର ଆେମ ପଚାରିବାକୁ 
େସ କହିଲା, “ମଁୁ ମଝିେର ତା+ ଘର ଆେଡ଼ ଯାଇଥିଲି କାହU େସ ପିଲା ତ ପୁରା ଶାi 
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ଜଣାପଡୁଥାଏ ଏଠି େଯପରି ଚଗଲା େହାଇ ସମ[+ୁ େଗାଇଠା ମାରୁଥିଲା, େସମିତି 
େମାେଟ ନାହU ଗୁଇପଟେର ଘରର େଗଟ୍ ଦିଆଯାଇଥିଲା ତା ଭିତେର ଚୁପଚାପ୍ ବସି 
ଟିଭି େଦଖୁଥାଏ” 
 ସତେର ମାମଁୁଘେର ପିଲାଏ ଚଗଲା ହୁअiି କି� ନିଜ ଘେର େସ ସବୁ ନଥାଏ େମା 
ମାଆ କହୁଥିେଲ, “ତୁ ରଜେର ଗେଲ ଆମ ଗାଆଁେର କ’ଣ କମ ଗtେଗାଳ କରୁନା? ମାମଁୁ 
ଘେର अଜା, ଆଇମା ତଥା ମାଉସୀ ମାନ+ର େସnହ ଆଦର ଯତn  ପାଇ ତୁ କମ ଚଗଲା 
ହଉନା! ନିଜଘର ଓ अଜାଘର ମଧ�େର ଏହି ତ ଫରକ ଯାହା ଚିନୁର ବ�ବହାରେର 
ବାରି େହାଇ ପଡୁଥିଲା ସତେର अଜାଘରର େସnହ ପିଲାର ଉ�ାହ ବୃrିକେର ଯାହା 
ଆମ ଚିନୁ େ{ତ� େର ଘଟିଛି ଏ ବଷ� ତା+ jୁଲର ବାଷpକ ଉ�ବେର ଚିନୁର ଗବର ସିଂ 
ଭୂମିକା, ବହୁତ ଲ\ା ନିଶେର ତାକୁ େମାବାଇଲେର ଚିହିn ବା ବହୁତ କf େହଲା େହ 
ଭଗବାନ! ଆମ ଚିନୁକୁ ଭଲ ମଣିଷ କର ଉ�ାହୀ କର ଓ ସଫଳତା ଦିअ ଏତିକି ପ�ଭୁ 
େମା କାମନା 

 ଗ�ା : ମାନପୁର, େପା: େଗାବr�ନପୁର 
ଜି : ଯାଜପୁର, ୭୫୫୦୧୯, ଓଡ଼ିଶା 

ଭ� ାମ�ଭାଷ : ୮୭୬୩୭୫୫୫୮୧ 
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ପଲ� ବୀ ପଜୂାପtା 

ମୁଁ ହU ପ�କୃତ ବ}ୁମୁଁ ହU ପ�କୃତ ବ}ୁମୁଁ ହU ପ�କୃତ ବ}ୁମୁଁ ହU ପ�କୃତ ବ}ୁ    
 େସଦିନ ସାଗର କୂଳେର ଏକା ବସିଥିଲି | ବିଶାଳ ସମୁଦ�  ଆଗେର ନିଜକୁ अତି {ୁଦ�  

ବାଲି କଣିକା ପରି ମେନ େହଉଥାଏ | ହଠାତ ଦୃfି ପଡିଲା, େନୗକାଟିଏ କୁଳ ଆଡକୁ 

ମାଡିଆସୁଛି | ସେତ େଯମିତି ପୁଣିଥେର େମା ଜୀବନ ଆଡକୁ ଏକ अଦୃଶ� ଶdି ଧେସଇ  

ପସିବାର େଚfା ଚଳାଇଛି | ଜାେଣନା େସ ସୁଖର अବା ଦୁଃଖର, ହସର କି ଲୁହର ପସରା 

େନଇ ଭାସି ଆସୁଥିଲା େମା ଆଡକୁ ଢଳି ଢଳି ଲହରୀର ତାେଳ ତାେଳ | ମନେର କି� 

अଜଣା ଭୟ ବସା ବା}ୁଥିଲା | ପାଇବା ର େମାହ ଏବଂ  ହରାଇବାର ଦୁଃଖ େଯ େକେତ 

ଯyଣା ଦାୟକ, ବୁଝିବା େମା ପେ{ ଆଉ ବାକି ନଥିଲା | ଏ ସାଗର  ଆମକୁ ଦିେନ ହାତ 

ଛqାଛqି େହାଇ ହସି େଖଳି ବୁଲିବାର େଦଖିଥିଲା | ଆଉ ଆଜି ମେତ ଏକାକୀ େଦଖି େସ 

ବି ଆ�ଯ�� େହଉ ନଥିବ, କାରଣ ଏମିତ अେନକ କାହାଣୀ ତା ଆଖି ଆଗେର ଆର� 

େହାଇ ନିଃେଶଷ େହାଇ ଯିବାର େସ େଦଖିଛି | ତା ପାଇଁ ଏ ସବୁ ନୂଆ ନୁେହଁ | େସଥିପାଇଁ 

ତ ଆଜି େସ େମା ଏକଲା ପଣକୁ  अ*ହାସ� ନକରି େସnହେର ଆପେଣଇ େନଇଛି | ଠିକ 

େଯମିତି କାଲି | େବାଧହୁଏ ତୁମଠାରୁ ମଧ� अଧିକ ବୁଝିଛି େସ ମେତ | େତଣୁ ଏେବ ବି େସ 

ମେତ ନିଜଠୁ ପାେସାରି େଦଇନି , ତେମ ଗଲା ପେର ବି | 

 େମା अଜାଣତେର େନୗକାଟି େଯ େକେତେବେଳ କୂଳେର ଲାଗି ସାରିଥିଲା | ମନ 

େଫେରଇ ଆଖି ବୁେଲଇ େଦେଖ ତ, ଆxୁଲା ଆxୁଳା ସ�ପn େମା ଆଡକୁ ହାତ ଠାରି 

ଡାକୁଥିଲା |  େମା ଆଖିେର ନାଚିବ େବାଲି | େକଜାଣି ବା[ବ अବା ଛଳନା ଥିଲା | 
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ପଚାରି ବୁଝିବାକୁ ବି ମନ ଡ଼ାକିଲାନି | ଏ ପରୀ{ା ତ େସେବ ବି କରିନଥିଲି, େଯେବ ପ�ଥମ 

ଥର ତୁମକୁ େଦଖି େପ�ମେର ପଡିଯାଇଥିଲି| ଆଜି କାହUକି ବା କରିବି ? େଯଉଁଠି େକୗତୁହଳ 

ନf େହାଇସାରିଥିଲା େସଠି ଗେବଷଣା ର ପ�ଶn ଉଠୁଛି େକଉଁଠି |  ଆଖି ଝାପସା 

େହାଇଗଲା ସତ େହେଲ ମନ ଆଉ ଶରୀର  େସଇମିତି ବାଲି କାମୁଡି ବସିଥାiି | ନିେ[ଜ 

ହୃଦୟ େମା ସେତ େଯମିତ ଏକଲାପଣ ସହ ବ}ୁତ� କରିସାରିଥିଲା | ଆଉ କହୁଥିଲା, "ମଁୁ ହU  

ତୁମର ପ�କୃତ ବ}ୁ | ମେତ ଭଲପ अ | ସଂସାରେର ସମେ[ ଏକା କରି ଚାଲିଯାଇ 

ପାରiି  େହେଲ ମଁୁ ନୁହଁ | ମଁୁ ପରା ତୁମ अiେର अiନpହିତ | େଯେତେବେଳ େଯଉଁଠି 

େଖାଜିବ ମେତ ପାଇଯିବ | େହେଲ ..େଖାଜିବି ତ..??"  
ତାଳେଚର, अନୁଗୁଳ 

ଓଡିଶା | 
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କବିତା ବିଭାଗ 
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ପ�େବାଧ ଚq�  ମୁଦ� ା 

ସବ� ଶdିମାନ କାଳସବ� ଶdିମାନ କାଳସବ� ଶdିମାନ କାଳସବ� ଶdିମାନ କାଳ    
अନi ବିଶ�ର ଚିରiନ ସତ� ସବ�ଜୟୀ ମହାକାଳ 
ତା’ର କବଳରୁ ନି[ରିବା ପାଇଁ ନାହU ତ କାହାର ବଳ - ୧ 
େଦୖତ�ାମର ନର ଗ}ବ� କିନn ର ସେବ� ତାହାର अଧୀନ 
କୀଟ-ପତ�ାଦି ସକଳ ସଜୀବ କାଳଚେକ�  ବ}ା ପୁଣ - ୨ 
ବଷ�-ମାସ-ଦିନ େହାଇେଲ ସମାv କାଳ ହୁଏ ଉପଗତ 
ଯଥା ସମୟେର ତା ଗେଭ� ବିଲୀନ ହୁअiି ପ�ାଣୀ ଜଗତ - ୩ 
େକହିତ ନୁହiି अଜର-अମର ଏହି अନିତ� ସଂସାେର 
ଆବାଳ-ବୃr ବନିତାଦି ସେବ� ଗkiି କାଳ େସ�ାତେର - ୪ 
अହରହ ଭାେବ ପ�ତି ନିମିଷେର କାଳ କରୁଥାଏ ଗତି 
ତା’ ଗତିକୁ ପ�ତିେରାଧ କରିବାକୁ ନାହU କାହାର ଶକତି - ୫ 
ସମୟ ତ अେଟ ମହାଶdିମାନ ପୁଣି अେଟ େବଗମାନ 
ସୁର-ବୀର ମହାପ�ତାପୀଠୁ ମଧ� अଟଇ େସ ବଳବାନ - ୬ 
ସମୟ େସ�ାତେର ଶୁ¥ ତୃଣପରି ସେବ� ଭାସି ଚାଲିଥାiି 
ଜୀବନ ଯୁrେର େହାଇ ପରାହତ ମହାଦୁଗ�ତି ଲଭiି - ୭ 
{ଣଭ�ୁର ଏ ନଶ�ର ସଂସାେର େକହି ତ ନୁେହଁ କାହାର 
ଭବ ର�ମେ� ସାରି अଭିନୟ ତ�ଜiି ଇହ ସଂସାର - ୮ 
ଧନ-େଯୗବନ ନୁେହଁ ଚିରcାୟୀ ଏହା अେଟ ସତ�ଗିର 
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अେଢଇ ଦିନର ତୁk ପ�ାଣୀ ଆେ� େଦଖାଉ ବଡ଼ ଚାତର - ୯ 
ବୟସ ବୃrିେର ଆୟୁ {ୀଣ ହୁଏ (ସେବ�) ଗମiି ଯମ-ସଦନ 
ଗବ� अଭିମାନ ସବୁ ହୁଏ ଚୂ$� ଏ अେଟ ବିଧିବିଧାନ - ୧୦ 
अଜର-अମର  ାନ କରି ବୁେଧ अଜpଥାiି ବିଦ�ାଧନ 
ମୃତୁ� ଉପcିତ େହାଇଯିବ ଜାଣି କରiି ଧମ� अଜ�ନ - ୧୧ 
ବିଷୟ େଭାଗେର େହାଇଣ ଆବr ମାୟାେମାେହ େହଉ ଛqି 
କାଳକଥା ମନୁ ହୁଏ ବିସB ରିତ ଈଶ�େର ନ ରଖି ମତି - ୧୨ 
ବିଭୁ+ କୃପାରୁ ଏ ଧରା ବ{େର ମାନବ ରୂପେର ଜାତ, 
କାଳ ଇ�ିତେର େଯ ଯାହା ବାଟେର ଚାଲiି ଏ କଥା ସତ� - ୧୩ 
ବିଶ�ଭୂବନର अଦି� ତୀୟଶରୂ େସ अେଟ ମହାନାୟକ 
ବିଧିର ବିଧାନ ନ େହାଇବ ଆନ କାଳ େଯ ସବ� ଭ{କ - ୧୪ 
ଭାବ$�ବ ଜେଳ ହୁଏ ଭାସମାନ ମୀନ ରୂପୀ ଏହି ନର 
ମହାକାଳରୂପୀ େକୖବZ� ପାଶରୁ ନ ମିେଳ କଦା ନି[ାର - ୧୫ 
 
ସା+ୁଡ଼ା, ଗxାମ 
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ନୃସିଂହ ଚରଣ େବେହରା 

ସକାଳସକାଳସକାଳସକାଳ    
ଜହn  ଲୁଚିଯାଏ ସକାଳ େକାଳେର 
ହସିେଲ ସରୁୂଜ ପବୂ� ଆକାେଶ, 
ମହ ମହ ଫୁଲଧରା ମହକାiି 
ଖରାର େକାମଳ ଶୁଭ ପରେଶ 
 
ନବ ଦିନ ସାେଥ ନବ ଉନB ାଦନା 
େନଇ ସାେଥ େକେତ ନୂତନ ଆଶା, 
ବଦଳାଇ ଦିଏ େକେତ ରେ� ର�ି 
େପଜୁଆ ଆଖିର ନୀରବ ଭାଷା 
 
ଜୀବନ ଯମୁନା କୂେଳ ରହି ରହି 
ଶୁେଭ ସମୟର ବଇଁଶୀ ସ�ନ, 
ଛାତି ତଳ େକାହ େକାେଣ ଲୁଚିଯାଏ 
ଖୁସିେର ନାଚଇ ସଭି+ ମନ 
 
ଜୀବନେର କିଏ ବୁଣିେଦଇ ଚାେଲ 
ଇq�ଧନୁର ସାତଟି ର�, 
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ଆଗାମୀ କାଲିର ସୁେନଲି ସ�ପnେର 
କିଏ େତାଳୁଥାଏ ମଧୁର ଛq 
 
ସକାଳ ଆେଲାକ ଗରେବ ରାତିକୁ 
ନିତି ପଚାରଇ अ}ାର କଥା, 
ତଥାପି ଆସି େସ ବିରାସ ମନେର 
ବୁଣିଦିଏ ନବ ଆେଲାକବାZ�ା 
 
ଯଉବନ ର� ଫିକା ପଡ଼ିଯାଏ 
କରଇ ଜୀବେନ ବାr�କ� ଘର 
ସ�ପnର ସଂସାର {ଣେକ ଉଜୁେଡ଼  
ସକାଳକୁ କରି ସଭି+ୁ ପର 
 
େତଲ ସରିଥିବା ଦୀପର ଶିଖାେର 
ଆମର ଏଇ ମଣିଷ ଜୀବନ 
ସକାଳ ଓ ରାତିର ଆଗମନ ପରି 
ନିତି ଚାଲିଥାଏ ସମୟର େଖଳ 

୨୧୭, ୟୁନିଟ୍ - ୯ (ଫ� ାଟ୍) 
ବାୟାବାବା ମଠ େଲନ୍ 

ଭୁବେନଶ�ର - ୨୨ 
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େଶୖବାଳିନୀ ସାହୁ 

ରଜାଝିअ ସାେଥ ରଜରଜାଝିअ ସାେଥ ରଜରଜାଝିअ ସାେଥ ରଜରଜାଝିअ ସାେଥ ରଜ    
ରଜାଝିअ ତୁେମ ରାଜି େହବ ଯଦି 
ରଜ ଦିନ ଚାଲ ବସିବା ମିତ, 
ତୁମପାଇଁ େଦାଳି ବା}ୁଥିବି ମୁହU 
ତୁେମ େମାେତ େନଇ ବା}ିବ ଗୀତ 
 
ବଢ଼ିଲା ନଈର  ସअୂପରି ଥେର 
ଏ ସନ ରଜେର ଆସିବ ଧାଇଁ 
େମା’ େଛାଟ ପଲ� ୀର ପାଣି ଓ ପବନ 
ତୁମ ଆସିବାକୁ अଛି अେନଇ 
 
ପାଣିକାଚ ଚୁଡ଼ି ରୂପାର ପାଉଁଜି 
ନାଲିବିqି ରଖିଥିବି ସାଇତି, 
ସାତ ସପନ େମା ଏ େଛାଟ ପଲ� ୀେର 
ହୀରାନୀଳା अବା ମାଣିକ େମାତି 
 
ଆଦ� ଆଷାଢ଼ର ଟିପି ଟିପି ବଷ�ା 
ମିତ ବସିବାେର େଦବ କି ବାଧା 
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ରଜାଝିअ ତୁେମ ବଷ�ାେର ଭିଜିବ 
େମାେତ ବି ଭିଜାଇ କରିବ ଓଦା 
 
ବନ[ୁ ଶୁଭିବ  ଗଜରାଜ ଡାକ 
େଦଖେର େଦଖେର େଦଖିବ ଆସ 
ପଲ� ୀ ପିଲାଟିର ପ�ୀତିେର ଗୀତିେର 
ରଜାଝିअ ଆଜି େହାଇଛି ବଶ 
 
ରା{ୀ ନଥିେବ କି ସଖୀ ବି ନଥିେବ 
ରଜାଝିअ ତୁେମ େମା ସାେଥ ମିଶି 
ମିଠାପାନ ଟିଏ ଖାଉଥିବ ବସି 
କୁଆଡ଼ୁ େଯ ନିଶା ଘାରିବ େବଶୀ 
 
ମିଛ {ୀରସର ଦାସୀ ଓ େପାଇଲି 
ଗଜଦi େଶଯ େକେତ ବା ସତ 
ସୁବ$�ପୁରୀର  ସୁବ$� େଦାଳିେର 
ରଜାଝିअ ସାେଥ अଛି କି ମିତ! 

ସି-ଏ, ପ�ଟ୍ ନଂ : ୯୪, 
େମାେଟ� ାପଲିଟାନ୍ େକାअପେରଟିଭ୍ ହାଉସିଂ େସାସାଇଟି 

େକାଲକାତା, ୭୦୦୧୦୫, ଭାରତ 
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ଡି ଶିବ ପାତ�  

ସମୟସମୟସମୟସମୟ    
ସମୟ ବି େକେବ େକେବ େଧା´ା େଦଇଥାଏ 
ତାକୁ ସହି ଜୀବନେର ବ�ିବାକୁ ହୁଏ 
େକହି ଯଦି କାହାରିକୁ େକେବ ଚାହUଥାଏ 
େକେବ େକେବ ଏ ସମୟ ଠକି େଦଇଥାଏ 
 
ଆଶା ବିଶ�ାସେର ଭରା େପ�ମର ବ}ନ 
େକେବ େସ ସମୟ ହୁଏ ତାର ବି �qନ 
ହୃଦୟର େବଦନାକୁ ବୁେଝ େସ ସମୟ 
େକେବ ବି େସ କରିଦିଏ ନିେଜ େଯ ବିଲୟ 
 
ଗଡ଼ିଯାଏ କିଛି ସB ¼ତି ସମୟ ଚକେର 
େକେବ େସ େତାଳି ନିଏ ନିଜ ପଣତେର 
अତୀତେର କିଛି ସB ¼ତି ହଜିଗଲା ପେର 
ରଖିଥାଏ ସାଇତି େସ ନିଜ ଇଲାକାେର 
 
ଏମିତି ଏମିତି ସମୟ କ’ଣ େଯ କେର 
ସବୁେବେଳ ରେହ ସିଏ ସଭି+ ସାଥିେର 
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ହିମାଂଶୁ ଭୂଷଣ େଜନା 

ନଦୀ ଓ ନାରୀନଦୀ ଓ ନାରୀନଦୀ ଓ ନାରୀନଦୀ ଓ ନାରୀ    
ନଦୀ େଖାେଜ ସାଗରର ସାନିn ଧ� 
ହଜିବାକୁ, ଭିଜିବାକୁ 
ଜନB ର ସାଥ�କତା ଲଭିବାକୁ 
ସାଗର ବି अେପ{ାରତ ଉଲ� ସିତ ପୁଲକିତ 
େବଳା ଲଂଘି ନଦୀକୁ ସ�ାଗତ କରିବାକୁ 
କି अପବୂ� ଆକଷ�ଣ ପର�ରର! 
ନା अଛି କିଛି ସ�ାଥ� ନା अବିଶ�ାସ 
େକବଳ ମିଳନର ସ�ତଃ ଆବିଳତା 

ନାରୀ େଖାେଜ ପୁରୁଷର ଆତB ୀୟ अନୁଭବ 
ହାତସହ ହାତମିଳାଇ ଚାଲିବାକୁ ବହୁଦୂର 
ଲଂଘିବାକୁ ସବୁ ବାଧାବିଘn 
ସଆନେq େବାହି େନବାକୁ ସଂସାରର ଭାର 
ପୁରୁଷ ବି ଆନମନା ନାରୀର ଶ�rାପାେଶ 
ପ�ତୀ{ା ସାଦେର ଗ�ହଣ କରିବାକୁ 
ଆତB ହରା େହବାକୁ ସ�ପnେର, ସତେର 
ଶନୂ�ତାରୁ ପ$ୂ�ତାକୁ... 
ମହାମିଳନେର... 
 

ସହକାରୀ ଶି{କ, 
ସରକାରୀ ଉନn ୀତ ଉ� ବିଦ�ାଳୟ, ନିଆଳି, ଯାଜପୁର 

ଭ� ାମ�ଭାଷ : ୯୭୭୭୬୯୩୩୮୦ 
ଇେମଲ୍ :  himanshubhushanjena@gmail.com 
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ପ�ତିଭା ପି�ୟଦଶpନୀ 

ର�ୀନ अ}ାରର�ୀନ अ}ାରର�ୀନ अ}ାରର�ୀନ अ}ାର    
େଗାଲାପି ର�ର ଆକାଶ 
ଧସୂର ଧସୂର ମଟାଳ ମାଟି 
ଶିଉଳି ଲଗା େପାଖରୀ ମୁtେର 
ପାଦ ଖସାଉଥିବା ସଯୂ��... 
ସମେ[ ଥକା ମାରୁଥିେଲ 
ଦିନ ଢଳିଯିବା ମଉକାେର  
 
େସତିକିେବେଳ 
େମା ମନ ମୁଲକର ନୀଳ अଗଣା 
ନିେରଖି ନିେରଖି ସଜ େହଉଥିଲା  
ହଳଦୀ ର�ର ଶାଢୀ, 
ନାଲି ନାଲି େତାଳାଏ ସିqୁର, 
େସାରି େସାରି अଳତା ଧାରେର, 
ସବୁଜିଆ େହଲା େଯେବ ତୁମ ସB ¼ତି  

ମହ ମହ ଝୁଣା, 
ମିଠା ମିଠା अଗୁରୁ, 
ଗହ ଗହ ଗୁÒୁଳ ବାସnାକୁ ଆେବାରି 
ସx ଆଳତିର ସୁବ$� ଶିଖାେର 
ନିଲpv େହଉଥିଲା ଆୟତ अ}ାର  
ଠିକ୍ ଓଁକାର ଭିତେର ମାୟା 
ଆଉ ତୁମ ଭିତେର ମଁୁ, 
ଏକାକାର େହବା ଭଳି..... 
 

ଲି+୍ େରାଡ଼, କଟକ 
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ପ�େମାଦ କୁମାର ପ�ଧାନ 

ପରିବାରପରିବାରପରିବାରପରିବାର    
‘ପରିବାର’ ନୁେହଁ ଚାେରାଟି अ{ର 
ସiକ େସnହ େପ�ମର, 
େସnହ େପ�ମର େଯ अପବୂ� ବ}ନ 
ମିଳନ ଯୁଗ ଯୁଗର...୧ 
ପରିବାର ମେଧ� ଶାiି ରହିଥିେଲ 
ଲାେଗ ସରଗଠୁଁ ବଡ଼ 
ସୁଖଶାiି ପୁରିଥାଏ େଯଉଁଘେର 
େସ ଘର अେଟ ମqିର୨ 
ପିତାମାତା ଯହU ଜୀବi ଠାକୁର 
ଆଉ କିଛି େଲାଡ଼ାନାହU 
ତା+ ଆଶୀବ�ାେଦ ପରିବାର ସିନା 
ବିନା अନ�ଗତି ନାହU୩ 

ମଧୁର ସ"କ� ଆେପ ଗଢ଼ିହୁଏ 
ଚାରି अ{ର ଶ®େର 
େକେବ େହଁ ଏଥିରୁ ଦୂେରଇ ଯିବାନି 
ଶାiି ମିଳିବନି ଦୂେର୪ 
ପ�େତ�କ ସଦସ� ପରିବାର ନାେମ 
େଗାଟିଏ ସତୂ� େର ବ}ା 
ବ}ନ େକେବ ବି ଛିନn  କରିବାନି 
ଆସୁ ପେଛ अସୁବିଧା୫ 
 

ବଇtା, अନୁେଗାଳ, ଓଡ଼ିଶା 
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ରାମ କଲତା 

ଋତୁର ପ�ୀତିଋତୁର ପ�ୀତିଋତୁର ପ�ୀତିଋତୁର ପ�ୀତି    
େକାଇଲିର ବାଦକୁ ମନା କରିଥିଲି 
ଫଗୁଣର ମଳୟ ପବନେର, 
େଶାଇଥିଲ େଯେବ ବଉଳ ସାଥିେର 
ମଧୁମାଳତୀର ସୁଗ}େର 
ତୁମବିନା ସାଥୀ अଦିନ ବଷ�ାେର 
େକେତ େଯ ମଁୁ ଭିଜିଛି, 
अଳସ ଆଖିର ନିଦକୁ ଭା�ି 
ସB ¼ତି ମଁୁ अେନକ ରଖିଛି 
अଦିନ ବରଷାର ଓଦା ଓଦା ସB ¼ତି 
ଆଖିେର େମା ନାଚୁଛି 
େଦହସାରା ଖାଲି େମୗସୁମୀ େମୗସୁମୀ 
ଶ�ାବଣ ତ େମାେତ ଡାକୁଛି 

ଶ�ାବଣର େସହି େମଘ ମହ� ାରେର 
ମୟୁରୀର अତିଭ�ି ନୃତ� 
ହୃଦୟ ଭିତେର ଖାଲି ଋତୁେର ପ�ୀତି 
ଏହା ଏକମାତ�  ସତ� 
ଶରତ ଋତୁକୁ ମନା କରିଥିଲି 
ଆଣିବାକୁ ଫୁଲର ବାସnା 
ତୁମପରି ଫୁଲର ରସେର େକବଳ 
େମzିବ ମନର ତୃ�ା 
ଲହରୀ ଶୀତଟା ମାନି ରଖୁଥିଲା 
ସାଗର ଜଳକୁ ନୀତି 
ସେତ େଯମିତି କବିର କଲମରୁ 
ଝରୁଛି ଋତୁର ପ�ୀତି 
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ପ�ଭାତ କାi ଦାସ 

ମାତୃଭାଷା ମାଆଯଦି ହୁଏମାତୃଭାଷା ମାଆଯଦି ହୁଏମାତୃଭାଷା ମାଆଯଦି ହୁଏମାତୃଭାଷା ମାଆଯଦି ହୁଏ    
(ଭାଷା अନୁଚିiା)    
ମାତୃଭାଷା ମାଆ ହୁଏ, ଯଦି !  
ତା େକାେଳ େଖଳiି ମୁହU  
କୁଆଁ କୁଆଁ ‘େବାଲି’ କହି , 
ବ$�େବାଧ अ, ଆ ପଢୁଥାiି  
ତା' େକାଳେର ଶିଶୁ ପରି େଶାଇ, 
ଉ� ଶି{ା ପାଇବାକୁ ମୁହU , 
ମାଆ ମାଆ େବାଲି କରୁଥାiି ସେ\ାଧନ 
अଚିେର ଲଭିବା ପାଇଁ, 
ପ$ୂ� ଭାଷା  ାନ   
 
ମାତୃଭାଷା ମାଆ ହୁଏ, ଯଦି ! 
ଚାଟଶାଳୀ ଭାବି, ବହି ପତ�  ଗୁଡା 
ତା' େକାଳେର ଧୁମ୍ କିନା अଜାଡି ଦିअiି, 
अଳି କରି ପଚାରiି, 
କୁହ ମାଆ େମାେତ, 
ଭାଷାର େମା अଭିବ�dି, 
ଲାଗୁଛି େକମିତି? 

 
ମାତୃଭାଷା ମାଆ େମା, ‘ଓଡ଼ିଆ’ 
କାନ େମାଡି େଦଇ େମାର, 
େଗଲ� ାେର େଗଲ� ାେର, 
କହୁଥାiା େମାେତ ଶୁଣ ପୁअ , 
କର େମାର ସଠିକ ଉ�ାରଣ  
ନ େହେଲ କି' ପାଇବିେର ପୁअ 
ସମି�ଧାନର अfମ ପରିେkଦେର  
ସବୁ ଦିନ cାନ?! 
 
ଆଉଁଶି ଆଉଁଶି ପୁଣି େମାର ମୁt ଓ କାନକୁ, 
କହୁଥାiା େମାେତ,.. 
େକେତ େକେତ ବରପୁତ�  େମାର 
ବାକ୍ ଯୁେr, ତକ� ବିତକ�େର 
େମାର ଓଡିଆ ଭାଷା ନାମକୁ 
ପୁରାଇେଲ, ମାନ�ତାର ଭାଷା ସାହିତ�େର, 
ଦୁଆତ ବୁଡା ପର କଳମ ମୁନେର, 
ସାଇତି ରଖିେଲ େମାେତ 
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େକେତ େଯ,ଭିନn  ଭିନn  ଗ�¸ ଆକାରେର !  
       
େଗଲ� ା ପୁअ ବ�ାସକବି ଫକୀରେମାହନ  
ଗm ସ�m ଛେଳ, 
ଛ ମାଣ ଆଠ ଗୁ�ର ମାପ କାଠି ବେଳ, 
ଲଛମାକୁ ମରହଟା ଶାସନ ସB ¼ତିେର, 
ଆଉ,େରବତୀର ଚରିତ�  ଚିତ� ଣେର, 
େବାଧ ଦାୟିନୀ ଓ ସ\ାଦ ବାହିକାର 
अiରାେଳ , 
ଆ+ିଥିଲା ଓଡିଆ ମାଟିର କାହାଣୀ, 
ସ¶ିତ କରି ରଖି ଥିଲା େମାହରି अcିତ�   
ଓଡିଆ ମାଟିେର ସୃf,ଭାଷା ସାହିତ୍ଯ 
ସଉଧେର  
          
ମଧୁସଦୂନ,ଗ�ାଧର,ରାଧାନାଥ,ଉେପq�ଭ
x  
ସାରଳା ଓ ବଲରାମ, 
ଆଉ ପୁଣି,  
अତିବଡ଼ୀ ଜଗନn ାଥ ଦାେସ  
ନବା{ରୀ ଛq ରୂପ େଦଇ, 
ଘେର ଘେର ପୁେର ପୁେର  
େମାେତ କରି ଥିଲା ଆଦୃତ ! 

ଗଜପତି କୃ�ଚq� ,ମଧୁବାବୁ 
ଆଉ,ସ\ଲପୁ୍ରର 
େମାର ,େକେତ େକେତ ସୁେଯାଗ� ସiାନ, 
ଲଢିଥିେଲ େମାର ସ�ତy अcିତ� ର ପ�ଶnବାଚୀ 
କାେଳ, 
ଉ£ଳ ସମିBଳନୀେର ପ�[ାବିତ ଫରଦ 
ଫରଦ 
ଦାବିପତ�  ଗୁଡା,ସିମ୍ ଳାର ବରଫାବୃତ 
ତ£ାଳୀନ  
ଫିରି�ି େକାଠାେର, 
େକେତ େକେତ ସା{ଦାନ କରି, 
କରିଥିେଲ ଦାବି,େମାର ମାନ�ତାର କାେଳ, 
ଭାଷା ବାହୁଲ୍ଯ ଏଇ' ରାଇଜର 
ସ�ାତi୍�ଯ ନିରୂପଣ େବେଳ, 
ଭାଷା ଆେqାଳନ କାେଳ !  
            
ଉ£ଳ ଦୀପିକା ଟିଏ ଜାଳି ଥିଲା େମା'ପୁअ 
େଗୗରୀ ଶ+ର,  
ମେନ ପେଡ "ସ\ଲପୁର ହିେତୖଷିଣୀ"ର 
ପ�ାର�ିକ ଛାପା ଖାନା,ବାମtାର େସ 
ହିେତୖଷୀ ରାଜାର, 
ସାରସ�ତ ସାଧକ+ ବାହୁଲ୍ଯତାର େସହି 
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ବୁଧ େକଳି ସର  
ପ$ୂ�ଚq�  ଭାଷା େକାଷ ରଚୟିତା ପୁअ 
େମାର 
େଗାପାଳ ଚqର 
ଭୁଲି ନାହି ମୁହU अକe ାi ପରିଶ�ମ ତାହାର' 
କମ�େୟାଗୀ େହାଇ,ସୃfି କଲା ଏକ େବୖଶି�କ 
अଭିଧାନ,  
ପ$ୂ�ଚq�ର ଉÌାସିତ ସିnÃ କାiି ଭଲି 
ରହିअଛି ଯାହା, अଭୁଲା ଓ ସମ[+ େଲାଡା 
େହାଇ ,ହଜାର ହଜାର ପୃାର 
ଓଡିଆ ଶ® େକାଷର ଏକ अସରiି 
ଭtାର  
ସଭିଏଁ ତ' ବରପୁତ�  ସୁେୟାଗ୍ଯ ସiାନ, 
ଉପାଧି େଦବି କାହାକୁ େଜ�ା,େଶ� 
େବାଲି, 
ସଭିଏଁ ତ' େମା ପାଇଁ ଏକାପରି ,अମୃତ 
ସiାନ !  
         
ଭାେବ ମୁହU,! 
ମାତୃଭାଷା ମାଆ େହାଇ କରiା କି' 
ଏହିପରି  କେଥାପକଥନ !? � 

  

ଆଇନଜୀବି, ବରଗଡ଼, ଓଡ଼ିଶା 
ଭ� ାମ�ଭାଷ :(୯୪୩୭୧୨୬୩୪୯) 
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ଚqି�କାରାଣୀ ପtା 

ମାଆମାଆମାଆମାଆ    
ମା ତୁ ମହାସମୁଦ�  
ତ�ାଗର, େପ�ମର,  
ମମତାର, ମହାନତାର 
ମା’ ତୁ ସୃfିର ଆଦ� 
ଆଉ अiିମ अ{ର 
ବାkଲ�ତାର ଦୁମ�ଲୂ� 
ସ�ା{ର ମା 
ମା ଏକ େଯାଗସତୂ�  
ହୃଦୟର, ସାହସୀ 
ଚି£ାର ବିପଦେବଳର 

ଏକ ନିବୃZ ଆଶ�ୟ 
ତମିସ�ାର, ମେହାଷଧି 
ତମାମ୍ ଯyଣାର 
ଏକ ମଧୁର ସ�ୀତ 
କାତର ପ�ାଣର 
ଏକ ସୁବାସିତ 
କୁସୁମ ଆେବଗର 
ପିତୁଳା ପ�ୀତିର 
ସ"କ� ସମପ�ଣର 
ମା 
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ମା ଏକ ଦୃfାi େବହିସାବ 
ମମତାର ପରିଭାଷା 
ଛଳନାହୀନ, ନି¥ପଟ 
ଆତB ୀୟତାର 
ମା ସ{ୂB  ସ"କ�ର 
ଭାବାେବଗ 
ଏକ ସହି�ୁ ବ$�େବାଧ 
ଜୀବନB ୟ ଆେବଗ ମା 
ମା ଏକ ପୁxି ସବୁ ସମପpତ 
େନୖେବଦ�ର 
अନୁରାଗର ବାସnା ସବୁ 
ମା’ ର 

ମା ଏକ अସମାv ପୁ[କ, 
ସବୁତକ ଯy, ଯyଣା ଆଉ 
ଯାତନାର ବାହକ ମା 
କାନକୁ ମିଠା ମିଠା 
ଶୁଭୁଥିବା ଶ® ସବୁ ମା’ର 
ଆପଣାପଣର ସବୁତକ 
ଲୁହ ଲହୁ ମା’ର 
ଆଜି ମାତୃଦିବସେର 
ତା ପାଦେର ବିନମ� 
ଜୁହାର 
 

ଭଦ� କ, ଓଡ଼ିଶା 
ଇେମଲ୍ : chandrikaranipanda3@gmail.com 
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ସାଗର ପ�ଧାନ 

ମାମାମାମା’ ’ ’ ’ ପରି େକହିନାହUପରି େକହିନାହUପରି େକହିନାହUପରି େକହିନାହU    
ସiାନ ଜନମ ପାଇଁ   
ସକଳ ଯyଣା ନିେଜ ସହି ଯାଏ 
ଧରତ� ୀ ପରିକା େସହି 
ମା ପରି ନାହU େକହି! 
 
ଉଦର୍ ବ{କୁ  ଚିରି 
ବୁହାଇ ଦିअଇ अମୃତ ର ଧାର 
ସiାନର ତୃ�ାପାଇଁ 
ମା ପରି ନାହU େକହି! ନିେଜ ରହି ଉପବାସ 

ସiାନ ମୁଖେର ଦିअଇ ଆହାର 
ଦିବା ନିଶି କf ସହି 
ମା ପରି ନାହU େକହି! 
 
କେର ନାନା ପଜୂା ବ� ତ 
ସiାନ ମ�ଳ କାମନା ସକାେଶ 
ନିେଜ ଉପବାସ ରହି 
ମା ପରି ନାହU େକହି! 
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େଶାଇଗେଲ ତାର େକାେଳ 
ହାେତ ମିଳିଯାଏ ସରଗ ର ସୁଖ 
ତାହାରି ତୁଳନା ନାହU 
ମା ପରି ନାହU େକହି! 
 
ଗେଲ ଘର ଠାରୁ ଦୁେର 
େଫରିବା ବାଟକୁ ଚାହU ରହିଥାଏ 
ଚାତକ ପରିକା େସହି 
ମା ପରି ନାହU େକହି! 
 
ତାର ପାଦ େଦେଲ ଛୁଇଁ 
ସବୁ ଦୁଃଖ କf ଯାଏ ବହୁ ଦୂେର 
ନିମିେଷ ଯାଏ ଦୂେରଇ 
ମା ପରି ନାହU େକହି! 
 

ସାରା ସଂସାର ବୁଲିେଲ 
ସବୁତ ମିଳିବ  ମା କୁ  ଛାଡି େଦଇ 
ତା ମମତା ତୁଳନା ନାହU 
ମା ପରି ନାହU େକହି! 
 
ମାଆର ବାr�କ� କାେଳ 
ରହିବାତାର   ସାଥିେର ସାଥି ପରି  
ଆଶା ବାଡ଼ି ଟିଏ େହାଇ 
ମା ପରି ନାହU େକହି  
 

ଗxାମ, ଓଡ଼ିଶା 
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ସେiାଷ ପ*ନାୟକ 

ମାମାମାମା    
ମାଆର ପଣତ  
       ଶ�ୀମqିର େନତ 
   ଜଗେତ ତୁଳନା ନାହU.... 
ମାଆ ମମତାର  
     େସେନହ ପାଉଣା 
  େକ'अବା ପାରିବ େଦଇ... 
ମା'ହୃେଦ ଭରା  
      अମୃତର ଧାରା 
   ମୁେଖସଦା ମିfଭାଷା 
େସnହ,େପ�ମ,ଶ�rା  
      ଏକେଡାେର ବ}ା 
     ମାନସିକ େତରଓଷା.... 

 
ମାଆ  अେଟ ମାଟି  
        ମାଆ ପୁଣି ସୃfି  
     ଏହାହU ନିkକ ସତ�,,, 
ମାଆ ଛଡ଼ା ଏହି  
       ଚରାଚର ବିେଶ� 
    େକ ବୁଝିବ अiର {ତ... !! 
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ମେନାଜ କୁମାର ସାହୁ 

ମଁା େତା ହୃଦୟ ବହୁତ ବଡ଼ମଁା େତା ହୃଦୟ ବହୁତ ବଡ଼ମଁା େତା ହୃଦୟ ବହୁତ ବଡ଼ମଁା େତା ହୃଦୟ ବହୁତ ବଡ଼    
ମଁା େତା ହୃଦୟ ବହୁତ ବଡ଼ , ସହି େଦଉ େଯେତ ଆସିେଲ ଝଡ଼   
ନିେଯ ଦୁଃେଖ ରହି ସୁଖ ତୁ େଦଉ, େତାଠୁ ବଡ अଛି କି େକହି ?? 
ଜନମି ଥିଲୁ ତୁ କାହାରୀ େକାଳେର,ଜନମ େଦଇଛୁ ମେତ    
ତୁ ନଥିେଲ କି, ମଁୁ ଆସିଥାiି ? ମଁା େକାଟି ନମjାର ତେତ    
େଭାକେର ଥିେଲ ଖୁଆଇ େଦଉ , ଉଦା କନା େଦଇ ରାତିେର େସାଉ    
ନିଦ ନ ଆସିେଲ ଗପ ସୁଣାଉ , ଜ୍ଵର େହେଲ ମେତ ଆଉଁସୁ ଥାଉ    
ବାପା ଗାଳି କେଲ େକାଳେର ଧରୁ, ରାଗିେଲ ରୁଷିେଲ ପିରତି କରୁ    
େସnହ ମମତାେର କମ୍ ନୁେହଁ େତାର , ମଁା େତା ମହିମା अପାର    
ଜନମ େଦଇଛୁ ଏ ବୀର ମାଟିେର,  େକେତ େକେତ ସୁର-ବୀର ନର    
ମଁା େଯେତ ଗାଇେଲ ବି ସେରନି େତା ଗୁଣ, ତୁ ତ ଗୁଣର ସାଗର    
ଦୁନିଆ ବୁଳିଲି ସବୁଠି େଦଖିଲି, ମଁା େତା ହୃଦୟ ବହୁତ ବଡ଼    
 
ହଁ  ମଁା େତା ହୃଦୟ ବହୁତ ବଡ଼... 
 

େମାବାଇଲ-(9078233182) 
ଗ�ାମ- ଘzବାହାଲି(ବ}ପଡା) 

ଜିଲe ା- ବଲା�ିର, ଓଡିଶା 
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ଶିଶିର କୁମାର ପtା 

ବାପାବାପାବାପାବାପା    
ଜରା ନିବାସକୁ ବାପା ଯାଉଯାଉ 
ପୁअକୁ କହିଲା ତାହାର 
କଥା ଧରି େକେବ ରାଗ କରିବୁନି 
अଲିअଳି େବାହୂ ମାଆର   
ଝିअେବେଳ ସିଏ େଗହ� ାେର ବଢ଼ିଛି 
ଛq କି କପଟ ଜାଣିନି 
ଭାବିବୁନି େକେବ , ବାପଘରୁ ତା'ର 
ଯାନିଯଉତୁକ ଆଣିନି   
ମାଆତ େତାହର ସରଗପୁରେର 
ଏକା କରି ମେତ ଯାଇଛି 
େତାअରି ପାଖେର ବାପ अଧିକାେର  
ଦୁଇେବଳା ଯାହା ଖାଇଛି   

ଏେବ ମଁୁ ଯାଉଛି ଏଇ ଘର ଛାଡ଼ି 
କରିବନି ଆଉ ଝଗଡ଼ା 
ଚାଉଳ ଦି'କିେଲା େଫେରଇ ଦବୁେର 
କିଣିଥିଲୁ େଯଉଁ ବଗଡ଼ା   
େକେତେବେଳ ଯଦି େବଳ अେବଳେର 
ବାପା କଥା ପେଡ଼ ମନେର 
େବାହୂକୁ ଲୁଚିକି େଦଖା କରିବାକୁ 
େମା ପାେଖ ଆସିବୁ ଧନେର   
ନାତି ଯଦି େକେବ ଘରୁ ତଡ଼ିେଦବ 
ଚିiା ତୁ କରିବୁ କାହUକି 
େମାଓ ପାଖାପାଖି ଖଟିଆ େଗାଟିଏ 
ରଖିଥିବି େତାଓ ପାଇଁକି   
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କାହn w ଚରଣ ସାହୁ 

େମାର୍ ମାଆେମାର୍ ମାଆେମାର୍ ମାଆେମାର୍ ମାଆ    
ରିେଚଠାନୁ ମେତ କରିେଚ ବଡ୍ 
ଦିଇ କରି ତାହାର େସnହ ଆଦର୍  
େମାର୍ ଲାଗି ଭୁଗିେଚ େକେତ ଦୁଃଖ୍ 
େକେଭ ନାଇ କରି ମେତ ପର୍ 
 
ଦଶମାସ୍ ଦଶଦିନ୍ ଗରେଭ ଧରି 
ଦିଇେଚ ଜନମ ମେକ 
ତାର୍ ଲାଡ୍ େଗଲ୍ େଯତ୍ କି ମିଠା 
ନାଇପାଉ ଦୁନିଆ ସାରା ଖୁଜ୍ େଲ 
 
ପାଲିେଚ ମେକ େକେଢ଼ ତିଆେର 
ସଇେଚ େମାର୍ ସବୁ अଲି अଝଟ୍ 
ଭୁେକ ଶୁେସ ରହି ଖୁଏଇେଚ 
େମାର୍ ଚିiାଥି ତା’େକ େହଇେଚ ଜର୍ 
 
ତାଆର୍ ପନତ୍ କାନିତି ଲୁକିଥିେଲ 
ନାଇ ଲାଗି େକେଭ ମେତ ଡର୍ 

ଯମ୍ ଭୀ ଆଏେଲ ଫିରିଯିବା 
େଦଖି ତାହାର୍ େପ�ମ୍ ଆଦର୍ 
 
କୁଟି ତପସ�ା କରିଥିଲU ବଲି 
ତାର୍ କୁେଲ ଜନମ୍ େହଇେଚଁ ମୁଇଁ 
ଦୁଃଖ୍ େମାର୍ େଦଖ୍ େଲ ଘାଏେକ 
ଝରି ଯାଏସି ତାର୍ ଆଖିର୍ ପାନି 
 
େଯତ୍ କି ଦୁଃେଖ ରହିଥାଉ ନିେକ 
କେହସି ସବୁେବେଲ ହସିକରି କଥା 
େମାର୍ ମନର୍ କଥା ସିଏ ଜାନି ପକାସି 
େସଏ େତା ଆଏ େମାର୍ ମାଆ 
 

+୩ ବି ାନ, େଶଷବଷ� ଛାତ�  
ମ.ରାମପୁର, ଡିଗ�ୀ କେଲଜ, ମ.ରାମପୁର 

କଳାହାtି, ୭୬୭୧୦୨, ଓଡ଼ିଶା 
ଭ� ାମ�ଭାଷ : ୯୫୫୬୮୨୨୪୪୭ 

ଇେମଲ୍ : kahnuchsahus@gmail.com 
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ଭରତ େମେହର 

ଆମ ଗଁାର ମେହଶ ବାବୁଆମ ଗଁାର ମେହଶ ବାବୁଆମ ଗଁାର ମେହଶ ବାବୁଆମ ଗଁାର ମେହଶ ବାବୁ    
ଆମର ଗଁାର ମେହଶ ବାବୁ 
     ଭଲ୍ ସୁତରିଆ ବାବୁ େଟ   
ବଡ େଲାକ୍ େକ ସନମାନ େଦସି 
    େଛାଟ ପିଲାେକ ଆଦର କରସି  
ମା, ବା ର କଥା ମନସି 
    ଜାଣା େବେଲ ତାଣା କରସି   
ନାଇ ହୁଏ େହେତ ଟି�ାଲି 
    ପଡିଜିବା ଭାଏଲ ବଲି ଭୁଝାଲି  
ସା� ମାନ+ୁ ବହୁତ ଭଲପାଏସି 
     େକେଭ ନାଇ େଯ ପାସରି   
ପଢୁେଛ େସ ବି.ଏସ.ସି 
       କରମି ବଲି ଏସ୍.ଏସ୍.ସି  
ଆମର ଗଁା ସୁଜନ୍ ପିଲା 
      େଦଖି ଯିବାର ଲାଗି େମଲା  
କି� େକଟ େଖଲା ଥି ବହୁତ େଯାଶ 
  ଇଣ୍ତିଆ ଜିତେଲ ପିଆସି ଜୁସ୍    

ଆମର ଗଁାର ଗୁସିଆଁ ପିଲା 
  ତାହାେକ ନାଇବଲବ ହଲିଆପିଲା   
ମଟର ଗାଡିଥି ଯାଏସି କେଲଜ୍ 
   ଲାଇନ୍ ମରାଥି େବଶି ନେଲଜ୍   
କଥା େହସି ସବକର େନ ହସି ହସି 
   କାହାେକ ନାଇେଯ େସ ପସରି   
ନିଇ ପିଏେସ ମଦ ପାଏନ୍ 
     ପିସି ଖାଲି େଦସି ପାଏନ୍   
ଗଁା କବାର ଥି ଆେଘା େହସି 
     ଜାହରେନ ବି ଆେଘା ମିଶ୍ସି   
ଜହ େଲଖେଲ ଖାତାସରବା 
  ମେହଶବାବୁର କଥାନାଇ ସରବାର  

ଯଏଁତରା, ଚଳକି, ବଲା�ିର 
େମା : ୯୬୬୮୫୦୯୦୯୮ 
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ଆଶୁେତାଷ େମେହର 

ମନ୍ ସରଗର୍ ରାନିମନ୍ ସରଗର୍ ରାନିମନ୍ ସରଗର୍ ରାନିମନ୍ ସରଗର୍ ରାନି    
େଦଖU ଥିଲି ତେତ ଯାତରାର ଠାେନ 
ମୁେଡଁ େତାର ଯୁରା େବନି 
ମୁଲ୍ ମୁଲ୍ ହସU ଚq�ବଦନୀ େଲା 
ମନ୍ େନଇଁଥିଲୁ ଘିନି  
େସ ଦିନ୍ ଠାନୁଁ ମହନୀ ଲାଗଲା 
ମନ୍ଟା ଚହଲ� ା ପାନି 
ଭାବି େନଇଁ ଥିଲU କରମି ତେତ ଗା 
ଘରର୍ ସରଗ୍ ରାନି  
ମନ୍ କଥା ମେନ ରେହଲା अଟକି 
ଶୁନି େଦଲି େଯନ୍ ଦିନ 
ନଡିଆ ଧରା ଟା କରିେଦେଲ ତେତ 
ଗଁା ପାଖର୍ ମହାଜନ  

ସପନ୍ ର୍ କଥା ସପେନ ସରଲା 
ଇ ଗୀତ୍ େଲଖଁୁେଛ ଯାହା 
ଗରିବ୍ ବୁପରା କରମି କାଆଣା 
ଦୁନିଆଁ କେହସି ଆହା   
ଭେଲ ରହିଥିବୁ େଯନ୍ ଠାେନ ଥାଆ 
ମନ୍ ସରଗର୍ ରାନି 
ମୁଇଁ ଖାଲି ଏiା ମନର୍ ମହଲ୍ 
ଖାଲି ରଖିଥିମି ଯାନି  
*ଇେନ ସରଲା* 

୫୪,ଆଯ��ପଲ� ୀ 
କିଟ ଛକ,ପଟିଆ 

ଭୂବେନଶ�ର ୭୫୧୦୨୪ 
ଦୂରଭାଷ ୯୪୩୭୦୮୫୩୯୬ 
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ସୁଦଶ�ନ ସାହୁ 

ଚଗଲି େପ�ମିକାଚଗଲି େପ�ମିକାଚଗଲି େପ�ମିକାଚଗଲି େପ�ମିକା    
ତୁ अଳପ ହସିେଲ ଗmେଟ େଲେଖ 
ତୁ ନାଚିେଲ େଲେଖ କବିତା   
ତୁ ଏମିତି ଚଗଲି ଝିअେଟ େଗାେଟ 
ତେତ େଦଖିେଦେଲ ଝେର ମୁକୁତା    
 
େତା ଓଢଣୀ ଉଡ଼ିେଲ ସାତର� ଉେଡ 
ମେନ େମାର ଆେ+ ଛବି   
େତା अଳସି ଆଖି େଦଖିେଦେଲ ଥେର 
ମେନ ମେନ ଭାେବ କବି    

 
େତା ପଦB  ପାଖୁଡା େଗାଲାପୀ ଓଠକୁ 
େଯେବ ମଁୁ ଛୁଇଁଛି ଥେର   
ମେନ ମେନ େକେବଠୁଁ ଭାବି ମଁୁ ସାରିଛି  
ରଖିବି ତେତ େମା ହୃଦୟର ଘେର    
 
ଜୀବନ ସାରା ମଁୁ ବା}ି ରଖିଥିବି  
େପ�ମ ବ}ନ େର େମାର   
େସ େପ�ମ ବ}ନ େକେବ ମୁd ନୁେହଁ 
ସ"କ� ଆମ ଜନB  ଜନB ର    
             

{ୀେରା, ଷଠିପୁର, ଯାଜପୁର 
ଭ� ାମ�ଭାଷ : ୭୦୭୭୬୪୬୯୪୧ 
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ତୁଷାରକାi ପ�ସାଦ  

ନି��ୟୀ େପ�ମିକାନି��ୟୀ େପ�ମିକାନି��ୟୀ େପ�ମିକାନି��ୟୀ େପ�ମିକା    
ହାତ ଧରିଥିଲା ସାଥି କରିବାକୁ ଏକା,  
େପ�ମ ତାର େପ�ମ ନୁେହଁ ଥିଲା ମରୀଚିକା  
  ମୁେଖ ମାଖିଥିବା ର� ପଡିଗଲା ଫିକା,  
  ଛଳନାର ସବୁ ର� େତେବ େହଲା େଦଖା 
ଚଲାପେଥ ସାଥି େତାର ବିେଛଇଲି ଫୁଲ,  
ନିଆଁ ସାଜି ଆଜି େମାେତ କରିଗଲୁ େଗଲ 
  ଯିବାେବେଳ ବାଧା େଦବି ଥିଲା େତାର ଚିiା,  
  େସଥିପାଇଁ ଜହରେର ସେଜଇଲୁ ଚିତା 
େତା ହାେତ ମରଣ େମାର ନଥିଲା କି େଲଖା,  
ଜହରବି େତାପରିେଲା େଦଲା େତାେତ େଧାକା 
  ହୃଦୟେର ରଖି େତାେତ େଦଲି େଯଉଁ cାନ,  
  ହୃଦେୟ ଆଘାତ େଦଇ କଲୁ अପମାନ 
େମା ପରି ଆଉ କାହାକୁ େଦବୁ ନାହU େଧାକା,  
କହିବ ଦୁନିଆ େତାେତ ନି��ୟୀ େପ�ମିକା  

ବରୀ, ଯାଜପୁର, ଓଡ଼ିଶା 
େମା - ୯୧୭୮୫୦୦୫୪୮  
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କାZpକ ପାଣିଗ�ାହୀ 

େପ�ମେପ�ମେପ�ମେପ�ମ    
େପ�ମ..... (ଏକ) 
େପ�ମ...!!! 
ସ�fା+ର ସୁqରତମ ଉପହାର...ସୃfିକୁ 
ବିନା େପ�େମ ସୃfି अସ�ବ 
ବିନା େପ�େମ ଜୀବନ ଦୁବpସହ 
େପ�ମ...!!! 
ଜନB  ଓ ମୃତୁ�ର ବ�ବଧାନ(ଜୀବନ)କୁ 
अତିକ�ମ କରିବାର େନୗକା, 
ଜୀବନ ମରୁଭୂମିର ଏକ ସବୁଜ ମରୁଦ�ାନ, 
ଫୁଲଠାରୁ ବି େକାମଳ 
ବଜ�ଠାରୁ ଆହୁରି େସ ଶd  

େପ�ମ...!! 
ସ�ଗ�ୀୟ...अମର...अମଲୂ� 
ଗ�ାଜଳ ପରି ସ�k ଓ ପବିତ�  
ମୃତୁ� ପରି ଚିରiନ ସତ� 
କୃ�ନାମ ପରି ଚିର ଶାଶ�ତ 
ପଜୂାରିଣୀର ପଜୂା ପରି अନାବିଳ  
 
େପ�ମ...(ଦୁଇ ) 
ନୁେହଁ େକୖେଶାରର �ଶ�ଆତୁରତା 
ନୁେହଁ େଯୗବନର {ଣିକ ଉେZଜନା, 
ନୁେହଁ ପ�େଲାଭନ 
ଚିର ଇÔିତ ନିଷିr ଫଳର, 
ନୁେହଁ अମାବାସ�ାର ଗଭୀର अ}କାର, 
'େସ'... 
ମିଳନ ଦୁଇଟି ମନର, 
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ମିଳନ ଦୁଇଟି ହୃଦୟର, 
ଦୁଇେଯାଡ଼ା ନିରୀହ ଆଖିର  
େପ�ମ ବିନା ପୁରୁଷ अସ"ୁଣ� 
େପ�ମ ବିନା ନାରୀ अପଣୂ�ା  
େପ�ମ... 
ଶdିର ଉ� 
ମନୁଷ�ର ଆଶାବାଡ଼ି  
 
 

େପ�ମ..... (ତିନି) 
ଚଳିତ ଶତା®ୀର ଜଘନ� अପରାଧ, 
େପ�ମିକ ଓ େପ�ମିକା ସବ�େଶ� अପରାଧୀ, 
ଆତB ହତ�ା.. 
ସମାଜ ରୂପକ ବିଚାରକ+ ଦtାେଦଶ  
େଶଷେର, 
େପ�ମ... 
ଦୁଇଟି अ{ରର ସମିଶ�ଣ 
େକବଳ େଗାଟିଏ 'ଶ®'  
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କବିତା ମହାiି 

ରଜରଜରଜରଜ    
କୃ� ଚୂଡ଼ାର ଫୁଲର େଦାଳି 
ଝୁଲି ଝୁଲି ଆେସ ରଜ 
ମୃଦୁ ସମୀରଣ ମଧୁର ହିେଲ� ାେଳ 
ନବବଧୁ େବେଶ ସଜ 
ରାଧା ଚୂଡ଼ା ପୁେ� ଚୂଡ଼ାକୁ ସଜାଏ 
ରଜନୀଗ}ା ଓ ମଲ� ୀ 
ନବପରିହିତା ସୁେବେଶ େଶାଭିତା 
ଉ�ବ ନଗରପଲ� ୀ 
େପାଡ଼ପିଠାର ମଧୁର ମହକ 
ସ�ାଦିf ବ�xନ ପ�ାvି,  
ଆ\, ପଣସ, ତାଳସଜ, ସପୁରୀ 
ଆସ�ାଦେନ ସେବ� ତୃvି 
ସୁମଧୁର େସହି ସ�ୀତ ରାଗିଣୀ 
ପଲ� ୀର ସ�ୀତ ସ�େର 
अନୁଢ଼ା ଯୁବତୀ ସୁବ$� ମୁକୁଟ 
ଭାତୃ େସnହ ପ�ୀତି ଝେର 

ଉଖୁଡ଼ା, ମିଠାଇ, ନାନାଜାତି ମିଠା 
ନବବ� ଫଳଫୁଲ 
ରଜଭାର ଯାଏ ଝିअ ଶାଶୁଘର 
ପର"ରା େଯ अମଲୂ 
ରଜପାନ ଖାଇ ଆନେq ପାଳିବା 
ଆମରି ପରବ ରଜ 
ପ�ତୁ�ଷରୁ ବାଳା ସପୁରୀପାଟିେର 
େହାଇ ଆସିେଲଣି ସଜ 

ପ�ଧାନ ଶି{ୟିତ� ୀ,  
ସାଇେଲା ଝାରପଡ଼ା ଉପ�ା ବିଦ�ାଳୟ, 

କzାପଡ଼ା, କଟକ 
ଭ� ାମ�ଭାଷ : ୭୦୭୭୪୩୦୦୭୫ 
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ମନୀଷା ସାହୁ 

ସ"କ�ର ସତୂାଖିअସ"କ�ର ସତୂାଖିअସ"କ�ର ସତୂାଖିअସ"କ�ର ସତୂାଖିअ    
ତୁେମ ମେନ ପଡ଼ିବ ସବୁଦିନ  
କି� ମଁୁ ତୁମକୁ କହିବିନି 
ତୁମ ପାଇଁ କବିତା େଲଖିବି 
अଥଚ ତୁମ ନଁା େଲଖିବିନି| 
 
ପତn ୀର अଧିକାରରୁ ବ�ିତା ମଁୁ 
ଜାତିପ�ଥା ଆଜି ବି ସରିନି 
ମାତ�  ତୁମ ପ�ତି େମାର अନାବିଳ େସnହ େପ�ମ 
ସମାଜର ନୀତି ନିୟମ ମାେନନି| 
 
େପ�ମିକା ପାଖେର अଟକି ଯାଇଛି ପାଦ 
ଆହୁରି ବାକିଥିଲା ପତn ୀ ଓ ଜନନୀ 
ଚିରଦିନ ତୁମର େହାଇ ରହିବାକୁ ଚାେହଁ 
ଇଛା ନାହU ସାଜିବାକୁ ଆଉ କାହାର अr�ା�ିନୀ| 
 

ଓଡ଼ିଆ ବିଭାଗ, ବିଶ�ଭାରତୀ ବିଶ�ବିଦ�ାଳୟ 
ଶାiିନିେକତନ, ଭ� ାମ�ଭାଷ : ୯୪୩୮୦୫୪୪୪୮ 
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ଚିZରxନ ସାହୁ  

अନnअନnअନnअନn     
େରବତୀ େରବତୀ ! 
େଦଖ ମଁୁ କ'ଣ ଆଣିଛି 
େବାଉକୁ ଡାକ 
େସ ବହୁତ ଖୁସି େହବ 
ସୁନାର ଫସଲ अମଳ କରି ଆଣିଛି 
ସୁନାର ଫସଲ ! 
 
କାେqନା େରବତୀ 
ମଁୁ ବି େକମିତିକା େଲାକ ? 
େତା ମା ତ ସରଗର ତାରା େହଇଗଲାଣି 
ତୁ କାେqନା େରବତୀ 
େସ ଆଉ େଫରିବନି  
େକମିତି ବା େସ ସହି ପାରିଥା'iା 
େସ ଦାରୁଣ ଦୁଃଖକୁ, 
ଦୀଘ�ଦିନ ମରୁଡ଼ିର अସହ� ଯyଣାକୁ, 
ନିୟତିର ସଂସାର ପ�ତି अଟହାସକୁ, 
େସଇ କf ସହିନପାରି େସ ଚାଲି ଗଲା  
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ଦୀଘ� ସମୟ ପେର 
ମଁୁ ଏ ସୁନାର ଫସଲ ଆଣିଛି 
େନ ରା}ିେଦ ଦି'ଟା 
ଦୀଘ� ଦିନର अବେଶାଷ େମzିଯିବ 
ଏ ନାଟଲଗା େପଟର 
ସବୁ ଯyଣା ଦୂର େହବ  
ଶୀଘ� ଶୀଘ� ରା}ିେଦ  
େବାଉ ପାଇଁ ବାରିଆେଡ଼ ଦବୁ  
ତାର େକେତ ଆଶା ଥିଲା, 
େକେତ ପରିଶ�ମ େସ କରିଥିଲା, 
ରdକୁ ପାଣି କରି ବୁହାଇେଦଇଥିଲା 
େସହି େ{ତେର, 
େହେଲ ପ�ତିବଦଳେର େସ କ'ଣ ପାଇଲା? ମୁdି!  
ନା େରବତୀ େସ ମୁdି ପାଇନି, 
େସ ଦିମୁଠା अନn  अଭାବେର 
େଲାଟିଗଲା ଦାt ଦୁଆେର, 
େଯଉଁଠି ସକାଳୁ ସକାଳୁ  
କାଉ,ବଣି,ପାରାକୁ େସ ଖାଇବାକୁ ଦିଏ  
େଶଷଥର ଲାଗି କ'ଣ କହିଥିଲା ଜାଣୁ? 
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େବାଧହୁଏ ମୁ अନn ର अପମାନ କରିଛି  
ଏହା େବାେଧ ପ�ାୟ�ିତ! 
ଭୁଲେର ବି ଦାନାଟିଏ अନn  ନf କରିବନି 
ତୁମକୁ ଶୁଷମାର ରାଣ  
ଆଉ ଆଖି ବୁଜିେଦଲା େସ  
 
ଯା େନଇ ଆ ରା}ିଥିବା अନn ରୁ ମୁେଠ େତା େବାଉ ପାଇଁ, 
େଦଇ େଦ ଦିମୁଠା େସଇଠି, 
ତାର ଆତB ାକୁ ଶାiି ମିଳିଯିବ  
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ମମତା ଦାସ 

ମେନପେଡ଼ମେନପେଡ଼ମେନପେଡ଼ମେନପେଡ଼    
ଜୀବନର ଏହି ଲ\ା ଯାତ� ାେର 
ମେନପେଡ! 
ପିଲା ଦିନର େସହି ପୁରୁଣା କଥା 
ଗଁା ମାଟି ଘରର େସହି 
ମନେମାହକ ବାସnା 
ତରୁ-ଲତା-ବନ-ଉପବନ 
ଆେର ଓ .....ତରୁ .....ଓ ଲତା..... ଓ ଉପବନ 
ଆେର ଓ.... େର ଶୁv ମଳୟ ତୁ ଆ..... 
ତୁ ଉଠ..... ତୁ ଜାଗ..... ତୁ...... ଜଗା..... 
ତୁ ଗା..... ତୁ ନାଚ.....ତୁ ନଚା....... 
ପୁରୁଣା ଦିନର अଭୁଲା ସB ¼ତି କୁ 
ପୁନଃ େଫେରଇ େଦଇ ଯା........Õ 
 
କାଳୀ-ବିେଲଇ ସା� େମାର 
ଆଈ-ମାମଁୁ+ ଗାଳି େମାର 
କାନେର େମା ଶୁଣାଯାଏ ନିରiର 
ମଁୁ ନୁେହଁ....... ମଁୁ ନୁେହଁ କହି 
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ଦଉଡି ପଳାଇବାର ମଜା 
ମେନପେଡ ଆଜି େମାର ମେନପେଡ..... Õ 
 
େଜୖ� ମାସର ଗରମେର  
ଆ\ ଗଛର ଛାଇ ତେଳ 
େକାଇଲିର ପ�ମ ତାନେର 
କୁହୁ...କୁହୁ ଗାଇ ଉେଠ ମନ େମାର 
ଆଜି ମଧ� ମେନପେଡ......Õ 
 
ରିମ-ଝିମ୍ ବଷ�ାର 
ଟିପ୍.....ଟିପ୍ ସ�ରେର 
ରୁମ.....ଝୁମ୍ ପାଉଜି େମା ବାଜି କେହ 
ଛମ....ଛମ କରି ଦଉଡି ଯା.....ତୁ 
ସାଉଁଟି ଆଣ ନାଲି ଟୁକ୍.....ଟୁକ୍ ସାଧକ େବାହୁକୁ 
ଛାଡି େଦ ତାକୁ େତା ହାତ ତିଆରି 
କାଗଜ ଡ�ା ଉପେର......Õ 
 
ଥୁରୁ-ଥୁରୁ अ}ାରିଆ ଶୀତର ରାତିେର 
ଡରି-ଡରି ପଶିଯାଏ ମଁୁ ଆଈର େକାଳେର 
ଥରି-ଥରି େଘାଡି େହାଇଯାଏ ମଁୁ 
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ପୁରୁଣା େରେଜଇ, ଆଉ କ¸ା 
ମେନପେଡ େମାର ଆଜି େସହି ଉଷBତା 
େସହି ଉଷBତା......Õ 
 
ଚପଳ ବାଲ� अବcାେର, 
ସ�ପnର େସହି ମାୟାଜାଲେର 
अଜଣା, अକୁହା େଶୖଶବ କାଳେର 
ଘରିୂ ବୁେଲ ମନ େମାର 
ସ�$� ପ�ଜାପତି ପରି 
ସାରା ବ� ହB ାtେର......Õ 
 
େସହି ମଧୁର ବାଲ�-ଜୀବନରୁ 
ମଧୁପାନ କରି 
ମଂଜରିତ େଯୗବନକୁ 
ମଧୁମୟ କରିବାକୁ 
ଚାହୁଁଥିଲା ମନ.......Õ 
 
ଗ�ୀଷB , ବଷ�ା, ଶୀତର େସହି अଭୁଲା ସB ¼ତିକୁ 
େଯୗବନେର େଯାଡିବାକୁ ଚାହUଥିଲା ମନ, 
କି� 
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େଶୖଶବର େସହି ମଳୟ 
ଏେବ ଚୁପ-ଚାପ ଘରିୂ ବୁେଲ ପାଗଳ ପରି 
ତୁମକୁ େଖାଜି-େଖାଜି 
ପ�ଥମ େପ�ମର େସହି ସୁବାସିତ, ସୁଗ} ପାଇଁ 
ଏେବ ମଧ� ତୁମକୁ େଖାେଜ ମନ େମାର.....Õ  
 
ସମୟର େସ�ାତେର 
ବହିଯାଏ ନିରiର 
େପ�ମର େସହି ମଧୁର ରାଗ 
େମା ହୃଦୟର �qନ ଆଉ..... 
ନିଶ�ାସେର ଛୁେଟ େମାର 
ମନର ଶ®...... 
ସୁେକାମଳ ସB ¼ତିେର 
େଲାଟିେପାଟି େହାଇ.......Õ 
 

ଲେ{nୗ, ଉZରପ�େଦଶ 
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ହରିପି�ୟା େସଠୀ 

େମା ହୃଦୟର କାନ୍ େମା ହୃଦୟର କାନ୍ େମା ହୃଦୟର କାନ୍ େମା ହୃଦୟର କାନ୍ ଭାସ୍ଭାସ୍ଭାସ୍ଭାସ୍    
ତୁେମ େମା ଶ®େର, ଲୁହେର  
େକାହେର, ଶିହରଣର ସବୁଠି .. 
ଏେବ ତୁମର अବାଧ ପ�େବଶ  
େମାର େକାଣ अନୁେକାଣେର .. 
େମା ଭ�ା ଭ�ା ସ�ପnେର  
अସହାୟତା ର अମାବାସ�ାେର, 
अଶାi ଗ�ହ ଉପଗ�ହେର, 
େଚତନ अବେଚତନ ମନେର  
ଆଉ ପୁଣି ତୁନି ତୁନି େମା  
ସ�ର ନିକ� ଣେର ; ଓଃ କି अନୁଭବ  
ତୁେମ ଶ®, ତୁଳୀ, ର� େହେଲ  
ମୁ अସମଥ� अ+ିବାକୁ ଛବିଟିଏ  
େମା ହୃଦୟ କାନ୍କାନ୍ ଭାସ୍ େର... 
 

अଧ�ାପିକା,ଭାଷା ଓ  ସାହିତ� ବିଭାଗ , 
ଧାମନଗର ମହାବିଦ�ାଳୟ, ଭଦ� କ  
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ରାେଜq�  ନାରାୟଣ େସନାପତି 

ତିନିଗୁଣା ପାଣିତିନିଗୁଣା ପାଣିତିନିଗୁଣା ପାଣିତିନିଗୁଣା ପାଣି    
ତିନିଗୁଣା ପାଣି  
ଢାଳୁଚ ସବୁଠି 
େଯଉଁଠି ବି ପାଣି ଦକ�ାର, 
ଭିକାରୀକୁ କି�  
େଦଉନାହଁ ପାଣି 
ବିେବକ ଭୁଲୁଛ ନିଜର   
 
ଭିକାରୀ େହେଲ ବି  
ଜୀବନ ତା अଛି 
େସ ଈଶ�ର+ ଉପହାର, 
ତା ତୃଷnା େମzାअ  
ନ େହାଇ କୃପଣ 
ଦୁେରଇ ମନୁ अହଂକାର   

 
ବୃ{ଲତା अବା  
େହଉ ପଶୁ ପ{ୀ 
େହଉ अବା अଜଣା ନର, 
ସ� ଜୀବନ ସହ  
अନ�କୁ ବ�ାଓ 
ଏହା ଆମ ଉ� ସଂjାର   
 
अପଚୟ ତାର  
କର ନାହଁ ଜମା 
ଭାବିଚିiି କର ବ�ବହାର , 
ଜଳଦାନ କେଲ  
ମହାପୁଣ� ମିେଳ 
ମେନ େହଜ ସଦା ତୁମର   

ପାଇକତିଗିରିଆ, େଖାr�ା, ଓଡ଼ିଶା 
ଭ� ାମ�ଭାଷ- ୮୬୧୭୪୪୫୮୯୫ 
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ପି�ୟ+ା ପି�ୟଦଶpନୀ ପାଢୀ 

େହ ପଣୂ�ାତB ାେହ ପଣୂ�ାତB ାେହ ପଣୂ�ାତB ାେହ ପଣୂ�ାତB ା    
େହ ବିଶ�ବqନୀୟ   
େଦଖିେଦେଲ ତୁମ ଛବି ମାନସ ପ* େର ଆେପ ଆେପ ନଇଁଯାଏ ମଥା, 
କାହUକିନା ତୁେମ ଶୁଣାଇଛ ଶାiି, େମୖତ� ୀ, अହିଂସା, ସମତାର ଗାଥା  
 
ବିଶ�କୁ କରିଛ ଦଶ�ନ େଦଇଛ  ନିଦଶ�ନ ତୁେମ େହ अଦି� ତୀୟ ଦାଶ�ନିକ, 
ତୁମ ଦଶ�ନେର ଧରା ସ�ଗ� େହଉ ଆଜି ମାଗୁଛି ମଁୁ ଏ ଭିକ  
 
େହ ଦିବ� ସାରଥି ସ�ାଧୀନ ଚିiାର ସ�ାଧୀନ ତୁମ େଚତନା, 
ବଜpଥିଲ ତୁେମ ଏ ମାନବ ପାଇଁ ସଂସାର ତୁk କାମନା  
 
अର{ିତ ଜେନ ସାହାରା େଦବାେର ହୃଦୟ ତ ପିତୃତୁଲ�, 
ଏ ସଂସାର ବୁେକ ତୁେମ ଏକା ବୁଝିଥିଲ ମାନବତାର ମଲୂ�  
 
ଶିଶୁ ଏ ସଂସାର ଭବିଷ�ତ େବାଲି ଦିବ�ମy ଉ�ାରିଣ, 
ଶିଶୁ ଶ�ମ-େkଦ କରିବାକୁ ତୁେମ କରିଥିଲ ଶତ ପଣ  
 
ତୁେମ ତ ମହାନ ମହା ତୁମ ଦାନ ତୁେମ अତୁଳନୀୟ, 
ଏ ଶୁଭ अବସେର ତୁ� ପେଦ ନେମ ତୁେ� େହ କରୁଣାମୟ   
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ପି�ୟ+ା ସାହୁ 

ଛଳିଆ କାଳିଆଛଳିଆ କାଳିଆଛଳିଆ କାଳିଆଛଳିଆ କାଳିଆ    
ଯାହା େଦଇଥିଲ ସବୁ େପାଛିେନଲ 
ଆଉ େକଉଁଥିେର ମନ, 
ଭରସା କରିଥିଲି ପାଦପଦB କୁ 
ଛଟପଟ ଏ ଜୀବନ........ 
 
ଚଉବଗ� ଦାନୀ ହୁରି ପଡ଼ିअଛି 
ମିଛ ତୁମ ଦାତାପଣ, 
ଦାନ େଦଇ ପୁଣି ଗ�ହଣ କରୁଛ 
ଧନ�େର ଚକାନୟନ .......  

ସଜ ଫୁଲ ଆଜି, କାଲି ହଜିଯିବି 
ସାହା ଥିଲୁ ଏକା ତୁହି, 
ଏମିତି ମାୟାବୀ ମାୟାେର ବା}ିଲୁ 
ବ�ିବାକୁ ଇଛା ନାହU ........ 
 
ଜଗତ କହିବ େତାେତେର ଛଳିଆ 
ନୀଳାଚେଳ ତୁ କାଳିଆ, 
େକେତଗାଳିକରୁଛିଶୁଣୁନୁକାହU 
ସେତେକେଡତୁମନୁଆ ....... 

ସାହାନିୟାଜ ପୁର, କଟକ   
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କୁମାର େଲାେକଶ୍ 

ଜୀବନର ମାେନ ଭଲପାଇବା ଜୀବନର ମାେନ ଭଲପାଇବା ଜୀବନର ମାେନ ଭଲପାଇବା ଜୀବନର ମାେନ ଭଲପାଇବା     
ଜନମୁ ଆର� ମରଣେର େଶଷ 
          ଜୀବନର କିଛି अଂଶ 
 ଭଲ ପାଇବାଟା ଏମିତି ପଦାଥ� 
            ବଢି ଚାେଲ ଖାଲି ବଂଶ, 
 ଭଲ ପାଇ ଶିଖ ଦୁନିଆେର ରହି 
             କର ନାହU ରାଗ ହିଂସା 
 ଏସବୁ କରିେଲ ମିଳିବ କଣ 
       ମିଛ ଟାେର େଲାକ ହସା, 
 ବିଧାତା େଦଇଛି ସୃfିେର ଜନମ 
        ହୁअ ନାହU ଛାରଖାର 
 ଶତ� w େହେଲ ପେଛ ନିଜର କରିକି 

          କରତାକୁ ଆପଣାର, 
  ଏଇତ ଜୀବନ अେଢଇ ଦିନର 
           ଆସିେଛ କୁଣିଆ େହାଇ 
  ସଂସାର ଭିତେର अଭିନୟ କରି 
            ଶାiିେର ଯିବାେର େଶାଇ, 
    ରାଗ ହିଂସା ଛାଡ ଭଲ ପାअ ସବୁ 
             ମିଳିବ ସରଗ ସୁଖ 
    ବାପା ମା ଠାରୁ ଭାଇ ବ}ୁ ଯାଏ 
        ହରି ନିअ ପ�ଭୁ ଦୁଖଃ    

େଢ+ାନାଳ, େଗାରଡାପାଳ  
ଭ� ାମ�ଭାଷ : ୭୯୮୧୩୧୦୭୧୯ 
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ସୁଦାମ େଗୗଡ଼ 

େକାଉଠୁ ଆସିଲେକାଉଠୁ ଆସିଲେକାଉଠୁ ଆସିଲେକାଉଠୁ ଆସିଲ!!!!!!!!!!!!    
େକାଉଠୁ ଆସିଲ େକାଉଠି ଥିଲ କରିେନଲ  
ମେତ ନିଜର   
ଜନମ ଜନମ ବାଟ ଚାଲୁଥିବା କରି ବନି  
ମେତ ପର ॥ 
 
ତୁମ ସାେଥ େମାର ବqା ଏ ଜୀବନ ତୁମ 
ହୃଦୟକୁ େନଇ   
ଭଲ ମଁୁ ପାଉଛି ଭଲପାଉ ଥିବି ତୁମ 
ଜୀବନର 
ସାଥୀ େଟ େହାଇ ॥ 
 
କାନେର ଝୁମୁକା ପାଦେର ପାଉଁଜି ଲେଗଇ  
ସାଧବ ବହୂେଟ ସାଜି   
ବହୂ େବେଶ େଦଖି ତୁମର ଆଖି ଖୁସିେର 
ଯିବି ହଜି ॥ 

 
େବଦି ହୁମ ନିଆଁ ସାଖୀ ରଖି ଦୁେହଁ ବିବାହ 
ବqନେର ଯିବା ବାqୀ   
ସାତ ଜନମର ସାଥୀ େଟ େହାଇ ତୁମ 
ପାେଖ େହବି ଛqୀ ॥ 
 
ମଁୁ ତୁମ ରାଣୀ ତୁେମ େମାର ରାଜା ଯାଣିବ 
ସାରା ଦୂନିଆ   
ଆମ ଦୁହU+ େଯାଡି ସୁପର ହିଟ୍ େହବ 
ପରିଚୟ େଦବ ନୂଆ ॥ 

କଟ� ା ବୁଡ଼ାବାହାଲ  
ଜି : ସୁqରଗଡ଼ 

େମା : ୮୭୬୨୩୯୦୦୭୩ 
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ଲାବଣ� ନାୟକ 

ଉଜୁଡ଼ା ପୃାଉଜୁଡ଼ା ପୃାଉଜୁଡ଼ା ପୃାଉଜୁଡ଼ା ପୃା    
ବହିଲା ନଈ ବିତିଲା ସମୟ 
େକେବ େଫେରନି   
ବରଂ େଲଖିେହାଇଯାଏ ପ�ତି 
ପୃାେର ପୃାେର, {ତରୁ 
ଝରୁଥିବା ରdେର, अଲିଖିତ 
ଇତିହାସ ବିକଟ ଗ}େର    
ଶନୂ୍ଶାନ ଦି� ପ�ହର ଖରାେର 
ରଂଜିତା େଫରୁଥିବା େବେଳ, 
ଗଁା ମୁt ବିଲପାଟ ବୁଦାଳିଆ 
ବଣର ମଝିେର େକହି ଜେଣ 
ଚାପିଧରିଲା ହାତେର ତା’ମୁହଁକୁ.. 
ବଳ କଳ ବିନତୀ ଚି£ାର ପେର 
ମଉଳିଗଲା ଡହ ଡହ ନିଆଁ 
ଜଳୁଥିବା ପାଷାଣ ପରି ଚଟାଣେର !! 

ଦବି ଯାଉଥିଲା ପାଦତଳ ମାଟି 
ଭା�ିପଡୁଥିଲା କି ଆକାଶ ପ�ଚt 
ଶ®େର, अବା ଖtିଆ ଭୂତେଟ 
େମାଡି ପକାଇଥିଲା ଫୁଲଭରା ଡାଳ! 
ବିଜୁଳି କି ବଜ�  େହାଇ ଜାଳିେଦଲା 
ଡ�ର ଉପର ସବୁଜ ସପନ   
ଆଉ ...ଏେବ ସଂସାର କି ସ�ାଦ , 
ଚqନ ବାସର େଦହର କି ଆେମାଦ? 
େପାଡା अଂଗାର ତ  କୁହ.... 
ବଂଚିବି ନା ତୁମମାନ+ ଦୟାର 
ପାତ�  ତେଳ ଏ ଓଳି େସ ଓଳି େହବି? 
"ନ�ାୟ !ନ�ାୟ !!"େବାଲି 
ଚି£ାର କରି କରି ବାକିଥିବା 
ଜୀବନ ଜଳିବାଯାଏ ଜୀଇଁବି !! 

ଭୁବେନଶ�ର-୨, ଓଡ଼ିଶା 
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अନୁସୟୂା ମିଶ� 

େମନକାର ମନ[Z�େମନକାର ମନ[Z�େମନକାର ମନ[Z�େମନକାର ମନ[Z�     
େସଦିନ 
ଏମିତି େହଇଥାiା ଯଦି.... 
ନାଚି ନାଚି ମଁୁ ଥକି ପଡ଼ିଥାଆiି  
अଥଚ  
ତୁେମ ବସି ରହିଥାଆi େସମିତି 
ନିଲpv ଆଉ ନିରାସd, 
ଛqାୟିତ େମା େସୗqଯ��ର ସମ[ ବିଭାବକୁ अଣେଦଖା କରି, 
अଧିର େମା ନାରୀତ� ର ସମ[ ଆମyଣକୁ ପରାହତ କରି, 
ସେତ ପଥରର ମZୂpଟିଏ େଯମିତି...!!! 
କହିଲ, 
କଣ େତେବ େହାଇଥାଆiା େମା ମନର ଭାବ ?? 
ଉେପ{ାର अନଭ�[ େମା ମାନସିକତାେର 
କିପରି ବା ଫୁଟି ଉଠିଥାଆiା 
ତୁମ ବ�dିତ�ର ଚିତ� ପଟ ??? 
କe ୀବ ??? 
ନପୁଂସକ ??? 
अସମଥ� ??? 
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ନା..... 
ବରଂ େମାର ସକଳ ଯାଚନାର अପହ� 
ତୁେମ େହାଇଥାଆi 
େମାର ଚରମ ଏକ ଲ{�, 
େମାର ପରମତମ କାମ�, 
ଆହତ େମା अବେଚତନର ଏକମାତ�  अଧୀଶ୍ଵର, 
ଯାହାର ସାନିn ଧ�ର ସ�ପnେର ବିେଭାର ମଁୁ 
ଭୁଲି ଯାଇଥାଆiି 
अପସରାର अଭିମାନକୁ  
ଚୂ$p ଭୁତ େମାର ସମ[ ଦ�କୁ େନଇ 
अଜାଡ଼ି େଦଇଥାଆiି 
ତୁମ ପାଦ ତେଳ, 
େଲାଡ଼ିଥାଆiି ତୁମ େସାହାଗର �ଶ� 
{ତାd େମା ରୂପଗବ�ର 
ପ�ତିଟି େଲାମକୂପେର  
ଆଉ, ପଡ଼ି ରହିଥାଆiି 
ପ�ତି{ାର ପ�ତିମZୂpଟିଏ େହାଇ 
ଯୁଗ ଯୁଗାiର ବ�ାପି 
ତୁମ ତପସ�ାର ଏରୁtି ବାହାେର  
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ପ�କାଶ ଚq�  ପtା 

ମାଆମାଆମାଆମାଆ    
ଜୀବନ ଆର� ତୁ�ଠାରୁ ମାଆ 
େକଉଁଠି ଜାେଣନି େଶଷ, 
ଏତିକି ଜାଣିଛି ଏ ଜୀବେନ େମା 
ତୁେମ ଭରିଛ ବିଶ�ାସ 
ତୁମ ହାତଧରି ଚାଲିବା ଶିଖିଛି 
ସଂସାର ପଥ ବିଷମ, 
ତୁମ ଓଠଭାଷା ଶିଖାଇଛି କଥା 
ଧନ� ଏ େମା ଜୀବନ 
ସବୁ ତୁମ ଦାନ ଏ େମା ଜୀବନ 
ତୁେମ ଜୀବେନ େପ�ରଣା 
ତୁମାଶିେଷ ମା ଜୀବନ ପ$ୂ�ତା 
େତା ବିନା ଜୀବନ ଉଣା 

ଜିତିବାର କଳା ଶିଖାଇଛ ମା 
ଜୀବନ ଯୁrେର େମାେତ 
ବ�ିବାର ରାହା େଦଖାଇଛ ତୁେମ 
ବ�ଥ� ତୁମବିନା ସେତ 
େସnହ ଶ�rାର ନାହU ପଟାiର 
ତୁଳନା ନାହU ତୁମର 
ତୁେମ अଦି� ତୀୟ େମା ପାଇଁ ମା 
ତୁମକୁ େକାଟି ଜୁହାର 
 

କଲ�ାଣପୁର, ଭୁଇଁପୁର, ଯାଜପୁର 
ପାଣିେକାଇଲି, ଓଡ଼ିଶା 

ଭ� ାମ�ଭାଷ : ୮୭୬୩୫୨୫୫୩୫ 
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अନାମ ଚରଣ ସାହୁ 

କିଏକିଏକିଏକିଏ    
ବାପାମାଆ ପାେଶ ଆସି अତି ସୁେଖ 
अଳି େକ କରିବ କୁହ 
ନୂଆ ବାସଟିଏ େଖାଜି ଖୁସି ମେନ 
ସଜାଇବ ନିଜ େଦହ 
ପାଦର ପାଉଁଜି ରୁଣୁଝୁଣୁ ବାଜି 
େମାହିବ ସଭି+ ମନ 
ପରିବାର େମେଳ ବଡ଼ କୁତୁହେଳ 
ଆନେq କଟିବ ଦିନ 
କିଏ ଆ+ିେଦବ ଚାଉଳର େଝାଟି 
ପନିୂअଁ ପରବ କାେଳ 
ହସି ଉଠୁଥିବ ଘର अଗଣାଟି 
ଦିନର ତି� ସ}�ା େବେଳ 
ଚଉରା ମଳୂେର ସxବତୀ ଟିଏ 
ଲଗାଇବ କିଏ କୁହ? 

ସୁଖେର ଦୁଃଖେର ରହି େକ ପାଶେର 
ନୟନୁ େପାଛିବ ଲୁହ 
ଦୁଇକୁଳ ହିତ କିଏ େସ କରିବ 
ସୁନା େସତୁଟିଏ େହାଇ 
ଗୁଣ ମହକେର ଦୁନିଆ ହସିବ 
ତାହାର ସୁରଭି ପାଇ 
ଝିअ ଦରକାର ନାହU ତ ଆମର 
अେଖାଜା अେଲାଡ଼ା ସିଏ 
ଏ ରଜ ପରବ କିଏ େସ ପାଳିବ 
େଦାଳିେର ଝୁଲିବ କିଏ? 
 

ବିଭୁତିପୁର, କାକଟପୁର, ପୁରୀ 
ଭ� ାମ�ଭାଷ : ୯୯୩୭୨୧୦୨୬୦ 
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ସତ�ବ� ତ ସାହୁ 

େନଇଯାେନଇଯାେନଇଯାେନଇଯା’’’’େର େମଘେର େମଘେର େମଘେର େମଘ    
ଭିଜା ମାଟିର ଏ ବାସnା ଲାଗୁଛି େମା ପି�ୟା ତନୁର ବାସ 
ପୁଲକିତ ଏଇ ଦୁନିଆ ଲାେଗ େମା ପି�ୟା ଓେଠ ପ�ୀତି ହସ 
 
ପହିଲି ଆଷାଢ଼ ପହିଲି ବିqୁ ଏ ଧରାକୁ ଛୁଇଁଲା େଯେବ 
ପହିଲି େପ�ମର ପହିଲି େପ�ମିକା ମେନ େମା ପଡ଼ିଲା େତେବ 
ନୀଳ ଆକାଶର  ଭସା କଳାେମଘ 
ଲାଗିଲା େମା ପି�ୟା େକଶ (୧) 
 
ବରଷାର େଟାପା ଏମିତି ଲାଗିଲା ସେତ ପି�ୟା ହାତ ଛୁଆଁ 
ବିରହ ନିଆଁେର ଜଳୁଛି ମଁୁ ଏକା ପି�ୟା ଜେଳ ଏକୁଟିଆ 
େନଇଯାଏ େମଘ  ପି�ୟା ହାେତ େଦବୁ 
େମାର ପ�ୀତିର ସେqଶ (୨) 
ଭିଜା ମାଟିର ଏ ବାସnା ଲାଗୁଛି େମା ପି�ୟା ତନୁର ବାସ 
ପୁଲକିତ ଏଇ ଦୁନିଆ ଲାେଗ େମା ପି�ୟା ଓେଠ ପ�ୀତି ହସ 
 

ପଲ� ାସାହି, କମାଳପୁର, अହିୟାସ 
ଯାଜପୁର, ୭୫୫୦୩୬ 

ଭ� ାମ�ଭାଷ : ୯୩୩୮୧୬୫୬୧୯ 
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ସନାତନ ମହାକୁଡ଼ 

ମୃତୁ�ମୃତୁ�ମୃତୁ�ମୃତୁ�    
ମଳୂ ରଚନା (ବ�ଳା) : ଯୁଗଳ େସନ 
ଓଡ଼ିଆ ଭାଷାiର : ସନାତନ ମହାକୁଡ଼ 
 
ମଁୁ ମୃତୁ�ର ମଝିେର ବସି 
ଜୀବନ ସିଲାଇ କେର... 
ମଁୁ ମୃତୁ�ର ମଝିେର ବସି 
ମୃତୁ�ର ବ$� ପରିଚୟ ପେଢ଼... 
ମଁୁ ମୃତୁ�ର ମଝିେର ବସି 
ମୃତୁ�ହୀନ ମୃତୁ�ର ସେ� ନିେବ�ାଧ ଯୁrକେର... 
 

େବରୁଆଁବାରୀ, ୭୫୨୦୮୨, ନୟାଗଡ଼, ଓଡ଼ିଶା 
ଭ� ାମ�ଭାଷ : ୦୯୩୩୯୬୧୦୧୬୮ 

ଇେମଲ୍ : sanmahakud@gmail.com 
େୱବ୍ସାଇଟ୍ : www.sanatanmahakud.in 
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ବିଜୟ କୁମାର ପtା 

ବରଷକ ପେର ଆସିଛି ରଜବରଷକ ପେର ଆସିଛି ରଜବରଷକ ପେର ଆସିଛି ରଜବରଷକ ପେର ଆସିଛି ରଜ    
ସାରା ଓଡ଼ିଶାେର ଚହଳ ପକାଇ 
ବରଷକ ପେର ଆସିଛି ରଜ 
େହାଇ େକେତ ସଜବାଜ 
 
କୁଆଁରୀ ମନେର େକେତ େଯ ସପନ 
ଗଁା େଦାଳିେଖଳ ସା�ସାଥି େମଳ 
ଓଠ ନାଲି ନାଲି ଖାଇ ରଜପାନ 
 
ନାନା ରକମର ପିଠାପଣା 
ଆଉ ତାସ୍ େଖଳର ମଉଜ 
େଭtିଆ ମାନ+ କୁ[ି େଖଳ ସେ� 
ଟାହିଟାପରା ସାହି ଭାଉଜ 

 
େଟାପାଏ େଟାପାଏ ବରଷା ବିqୁେର 
ମୁରୁକି ହେସ ମାଟି ମା’ 
ନୂଆ ସୃfିର ସ�ାବନାେର 
 
अନାଦି ଆଦିମକାଳରୁ ପାଳିତ 
अତି ସୁqର ଏ ପର"ରା 
ରଜ ଆଣିଦିଏ अସରiି ଖୁସି 
ହସି ଉେଠ ବସୁ}ରା 
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अରୁଣ କୁମାର ପାତ�  

ଆହ� ାନ ଏକ ବଣମଲ� ୀରଆହ� ାନ ଏକ ବଣମଲ� ୀରଆହ� ାନ ଏକ ବଣମଲ� ୀରଆହ� ାନ ଏକ ବଣମଲ� ୀର    
ପାହାଡ଼ ପବ�ତ େଘରା ନିଘ� अରଣ� ଭିତେର 
ମଁୁ ଏକ ବଣମଲ� ୀ... 
ପ�ତୀଷା କରି ବସିଛି େସହି ମୁହୂZ�କୁ 
େକେବ ପ�Öୁଟିତ େହାଇଯିବି ଫୁଲର ସବାରୀେର 
େମା ବାସnାର ସୁଗ} ବ�ାପିଯିବ କାହU େକେତ ଦୂର 
ସୁବାେସ େମା େହାଇଣ ବଶୀଭୂତ 
େଖାଜିେବ ଭ� ମେର େମାେତ େହାଇଣ ଭ� ମିତ 
କି� ହାୟେର ବିଧାତା...! 
ପାଇବା ପବୂ�ରୁ ମୁହU ତା+ରି ସାନିn ଧ� 
ଧରାଶାୟୀ େହାଇଥିବି େହାଇ ଆତ+ିତ 
େମା େସୗqେଯ�� ବଶୀଭୂତ େହାଇ 
େମା ବାସnାକୁ ଆଘ�ାଣ ପାଇଁ 
ପାଗଳପରାେୟ େହେବ ରା{ସ ପ�ବ�କଗଣ 
ପ�Öୁଟିତ େହବା କି େହବ େମା’ अକାରଣ 
େହ ପରମପିତା... େହ ପରମ ଈଶ�ର...! 
ବଣମଲ� ୀ ମୁହU େଯାଗ�ା ନୁେହଁ କ’ଣ େଶାଭିବାକୁ ମ[କ ତୁମର 
ସେତ କ’ଣ ସ�ପn େମାର କରିବା ସାକାର 
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ପୁ�େହାଇ ବqିବାକୁ ଚରଣାବିqର...? 
ହୃେଦ େମାର ଭରିଦିअ େଧୖଯ��ସାେଥ अସୀମ ସାହାସ 
ଏ ପ+ିଳ ବନାନୀରୁ ଜନB େନବି ପଦB ର ସଦୃଶ 
ଜଗତକୁ ଜଣାଇବି ଏହି ଶୁଭ ସେqଶ 
େମା ଜନB ଭୂମି अରଣ�ାନୀ ନୁେହଁ ଘୃଣିତ, ଲା×ିତ, अବା×ିତ 
अବେହଳିତର େଦଶ 
ମଉଳିେଲ ମଉଳିବି ତୁମରି ଚରେଣ 
କି� ନୁେହଁ ପ�ବ�କ ଓ ରା{ସ+ କେର 
ଏତକ ଆଶୀବ�ାଦ ଦିअ େମାେତ େହ ପ�ଭୁ... େହ ପରମ ଈଶ�ର... 
अନ�ାୟ, ଦୁନ�ୀତି, କଷଣ, ପୀଡ଼ନ, େଶାଷଣକୁ... 
ସଂହାରି ଶାi କରିବି େମା ଜନB ଭୂମିକୁ... 
ମା େଦବୀ ଦୂଗ�ା+ ରୂପେର 
 

ଶି{କ, େକqୁପଦର, ଫୁଲବାଣୀ, ୭୬୨୦୦୧,  
କ}ମାଳ ଜିଲ� ା, ଓଡ଼ିଶା 

ଭ� ାମ�ଭାଷ : ୯୪୩୭୭୬୫୨୭୫ 
ଇେମଲ୍ : arunpatra21171@gmail.com 
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େସୗମ�ରxନ ପାଲ 

ପରିେବଶ ରସପରିେବଶ ରସପରିେବଶ ରସପରିେବଶ ରସ    
ଗଗନୁ ଝରିେଲ ଆଶିଷ ଝର 
ଧରଣୀ ହୁअଇ ଖୁସି, 
ଚାଷୀକୂଳ ହସ ଦିେଶ ଚାରିଦିେଗ 
େଲାତକ େଯ ପରେଦଶୀ 
 
ଗଛର ଭାର  ମୃZିକା ଚୁମିେଲ 
अiର अଧିର ହୁଏ, 
ପରିପକ�  ଫଳ ସୁଗ}େର ମନ 
େଲାେଭ ଲାଳାୟିତ ହୁଏ 

 
କୁସୁମ ପେର  ଭ� ମର େଯେବ 
ଭ� ମି କେର ଗୁxରଣ, 
କିଚିରି ମିଚିରି  ଶବଦ େଯ ପୁଣି 
ଆେବଗେର ଭେର ପ�ାଣ 
 
େସଥିଲାଗି ପରା ପ�କୃତି ଆମର 
ଆଜୀବନ अେଟ େଶ�, 
ମୁଢ଼ ମାନବ  अଜାଣେତ ମଧ� 
ଦିअନା ଗଭୀର କf 

ଗ�ାମ/େପାf : ବଡ଼େସାଲ, ଥାନା : ଝାରେପାଖରିଆ,  
ଜିଲ� ା : ମୟୁରଭx ପିନ୍ : ୭୫୭୦୮୬, ଓଡ଼ିଶା 

ଭ� ାମ�ଭାଷ : ୯୯୩୭୮୮୯୮୩୩ 
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ବିନୟ ମହାପାତ�  

ସମୁଦ�  େକେତ ଦୂରସମୁଦ�  େକେତ ଦୂରସମୁଦ�  େକେତ ଦୂରସମୁଦ�  େକେତ ଦୂର    
ଜୀବନ ସୁକୁମାରୀ ନଦୀଟିଏ   
अନi अiରୀ{ େତଜି, 
ଲ"ମାରି ଧରାବତରଣ କଲା ଭାଗୀରଥି, 
अତି ବ�ାକୁଳେର େଖାଜୁଥିଲା, 
ଧଜୂ�ଟୀର ଜଟା   
େହେଲ, ନାହU, 
େକହି ନାହU ଏଠି, 
ବାହୁପଶାରୀ େକାେଳ େନଇଯିବ, 
ଛାତିେର ତା ଆଉଜାଇ େନବ, ଆଉ 
ପଚାରିବ ଯାତ� ା କିପରି ଥିଲା ? 

 
ଜୀବନ ତ ଯାତ� ାଟିଏ, 
ପଥ ଜଣାନାହU, କି� 
ଗiବ� ତ ମେହାଦଧୀ େମାର 
େକବଳ ଜାଣିଛି ଏତିକି   
େଯଉଁଠାରୁ ଆର� େମା ପଥ, 
େସଇଠି ସମାv, 
ବିଚିତ�  ଏ ସୃଜନୀର ତy   
 
କୁଳୁକୁଳୁ େବାହିଗଲା 
ଝରଣାର ରୂପ େନଇ 
ଚପଳ ଶିଶୁମତି େମାର, 
େହେଲ ଦୁନିଆଁ ନିୁର   
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ପଥ अଟକାଏ अଚଳ ପବ�ତ, 
ଦୁଗ�ମ ବନ, କ+ରୀତ ପଥ, 
େହେଲ େସ କିବା ଜାଣiି 
ପରମାଣୁ େକେତ େଯ ଶକତ ? 
କିଏ अବା अଟକାଇ େନବ ପାଦ େମାର 
ରୁ}ି େମାର ପଥ ? 
 
ସମତେଳ େଯୗବନ େମା 
କାୟା େମା ବିଶାଳ 
ଉଦt େମା ମତି, 
ତୃଷାତ�େର ଢାଳି େଦଲି ଜଳ, 
େଦଲି ଦt ଯିଏ େରାେଧ ପଥ େମାର   
ପି�ୟଜନ ମିଳିଗେଲ େକେତ, 
କା}େର ମିଶାଇ କା} 
ସହଯାତ� ା କେଲ େମାର ସାେଥ   
େଦଇଗଲି ସiତି ଜନ ଜନ ପାଇଁ, 
େକେତ େଯ ସଭ�ତା କୂେଳ ଗଲି େଦଇ, 
ତଥାପି ଚାଲିଛି େଖାଜି ସମୁଦ�  ଠିକଣା   

 
ଶୁେଭ କରାଳ ସମୁଦ� ର ଡାକ, 
ଜାଣିଛି ମଁୁ ଆଉ େବଶିଦୂର ନୁେହଁ 
ସମୁଦ�  ନିକଟ   
ଆଜି ନ େହେଲ, 
କାଲି ତ ସରିବ ଏ ଯାତ� ା, 
କି� ସରିବନି ଜୀବନର ଗାଥା   
ନଦୀ କିବା ମେର େକେବ ରବିତେଳ, 
େବାହି ଚାଲିଥିବ अମୀୟର 
ଧାରା କାେଳ କାେଳ   
ଜୀବନ ତ ନଦୀଟିଏ ପରି,େହେଲ 
ମେର ନାହU ମୃତୁ� ସାେଥ ସାେଥ   
ମୃତୁ�xୟୀ ସିଏ, 
ଯିଏ ଜିତିପାେର ସକଳ ହୃଦୟ 
ନିଜ େପ�ମବେଳ   

କିଟସ୍ ଛକ, ପଟିଆ, 
ଭୂବେନଶ�ର  
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ସୀମାେରଖା 

ପ�କନ�ାପ�କନ�ାପ�କନ�ାପ�କନ�ା    
େଗୗତମପତn ୀ अହଲ�ାେଗୗତମପତn ୀ अହଲ�ାେଗୗତମପତn ୀ अହଲ�ାେଗୗତମପତn ୀ अହଲ�ା............୧୧୧୧    
ନୁେହଁ େଦବକୁଲ�ା ନାଆଁ େମା अହଲ�ା 
ବ� ହB ା କେଲ େମାେତ ସୃfି 
ଯତି ମତି ହରା େମା ରୂପ େଚେହରା 
ଝଲସାଏ ସବୁ ଦୃfି 
େକେତ େଯ େଦବତା ଭରିବାକୁ ମଥା 
େମାେତ େହଉଥିେଲ ଝୁରି  
ମହଷp େଗୗତମ େହେଲ ପି�ୟତମ 
ତିନି େଲାକ ଘରିୂ ଘରିୂ 
େସଇ अପମାେନ ଇq�  ଆସି ଦିେନ 
େମା ସତୀତ�  କେଲ ନf  
ପତି+ର ଶାେପ ମଁୁ ପାଷାଣୀ ରୂେପ 
େଭାଗିଲି ଯାତନା କf 

ପାtବପତn ୀ େଦ� ୗପଦୀପାtବପତn ୀ େଦ� ୗପଦୀପାtବପତn ୀ େଦ� ୗପଦୀପାtବପତn ୀ େଦ� ୗପଦୀ............୨୨୨୨    
ନୁେହଁ େବଦରଦୀ ନାଆଁ େମା େଦ� ୗପଦୀ 
ଯ  କୁtରୁ ମଁୁ ଜାତ 
ସାଜିବାକୁ ପତି ସ�ୟଂବର ଜିତି  
अଜ�ୁ ନ ଧରିେଲ ହାତ 
େହେଲ ମାତା କୁiୀ ତା+ ବାେକ� ଗୁ¸ି  
େମାେତ କେଲ ପା� ଭାଗ  
ତଥାପି ମଁୁ ସତୀ ବରି ପ� ପତି  
ଲାଗିନାହU େଦେହ ଦାଗ  
ଦୁf ଦୁଃଶାସନ େଦଲା अପମାନ  
ଏ େଦହରୁ େଖାଲି ବ�  
େକୗରବ କୁଳର େହାଇଲା ସଂହାର  
ନଧରି ବି କୃ� अ[ 
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ବାଳୀପତn ୀ ତାରାବାଳୀପତn ୀ ତାରାବାଳୀପତn ୀ ତାରାବାଳୀପତn ୀ ତାରା............୩୩୩୩    
ମଁୁ େଯ अପସରା ନାଆଁ େମାର ତାରା 
େମା ପତି अଟiି ବାଳୀ  
ହାେତ ଧରି ଗଦା ମଲ�  ଯୁr ସଦା  
କରୁଥାiି ଶdି ଢାଳି  
ସମୁଦ�  ମ¸ନ ଚଉଦ ରତନ 
ଭିତରୁ େମାେତ େସ ଆଣି  
େଚାରି କରି ଲାଜ େମା ବାନର ରାଜ  
କି¥ିqାର କେଲ ରାଣୀ  
ରାମ ମାରି ବାଣ େନେଲ ତା+ ପ�ାଣ  
अଦିେନ ବିବରା େହଲି  
अ�ଦ अନାଥ େହବନି େବାଲି ତ  
ସୁଗ�ୀବ+ୁ ବରି େନଲି 

ପtୁ ପତn ୀ କୁiୀ ପtୁ ପତn ୀ କୁiୀ ପtୁ ପତn ୀ କୁiୀ ପtୁ ପତn ୀ କୁiୀ ............୪୪୪୪    
अନିq� अନନ�ା କୁiୀେଭାଜ କନ�ା  
େମା ପ�କୃତ ନାମ ପୃଥା  
ସାଧୁ ସ¸ ପ�ତି अଯାଚିତ ଭdି  
କେର ନାହU କାମ ବୃଥା  
ମହଷp ଦୁବ�ାସା କୃପାର ବରଷା  
ଝରାଇେଲ େତଜି ତାପ  
େହାଇ ବିେମାହିତ ସଯୂ��+ ସହିତ  
ରଚିଲି କୁଆଁରୀ ପାପ  
ମୃଗ ରୂପି ଋଷି अଜଣାେi ନାଶି  
ପତି ପାପ କେଲ ଠୁଳ  
ବାୟୁ ଇq�  ଧମ� ସାେଥ ରଚି େପ�ମ  
ର{ା କଲି ନିଜ କୁଳ 
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ରାବଣପତn ୀ ମେqାଦରୀରାବଣପତn ୀ ମେqାଦରୀରାବଣପତn ୀ ମେqାଦରୀରାବଣପତn ୀ ମେqାଦରୀ............୫୫୫୫    
ମଁୁ େଯ ମେqାଦରୀ अନିq� ସୁqରୀ  
ମୟାସୁର େମାର ପିତା 
କଶ�ପ ନାତୁଣୀ ରାବଣ+ ରାଣୀ  
େମା କନ�ା ବି अେଟ ସୀତା  
େହବାକୁ अମର ବ� ହB ା+ ଠୁ ବର  
ଦଶାନନ ଥିେଲ ଆଣି  
କପଟ ବଚେନ ହନୁମାନ ଦିେନ  
ତୀର ତZ�  ଗେଲ ଜାଣି  
ପତି+ର ପ�ାଣ େନେଲ ନାରାୟଣ  
ଶ�ୀରାମ+ େବଶ ଧରି  
ବିଭୀଷଣ େମାର ସାଜିେଲ ସିqୂର  
ଉଜୁଡା ମଥାକୁ ଭରି 
------------------------------------------------- 

ଜଗତସିଂହପୁର, ନାଉଗଁା, ଓଡ଼ିଶା 
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କାହn w ଚରଣ ସାହୁ 

अବୁଝା ନାୟିକାअବୁଝା ନାୟିକାअବୁଝା ନାୟିକାअବୁଝା ନାୟିକା    
ଜହn  େଶାଇअଛି ରାତିର େଶଯେର 
अେନଇ ରହିଛି ମୁହU 
ତାରା ହସୁअଛି ନୀଳ ଆକାଶେର 
ଉଜାଗେର ରାତିଯାଏ ପାହି 
 
ଚାଲିଗଲ ତୁେମ ସx ନ େହଉଣୁ 
ରହିଗଲା େମା ସପନ ବାକି 
ନିଦୁଆ ଆଖିେର ହଜିଗଲା ନିଦ 
ସାଉଁଟୁଛି ବସି ତୁମ ସB ¼ତି 
 
ସହି! ତୁେମ ଗଲାପେର େମାେତ 
ଦିନ ବି ଲାଗଇ ରାତି 
ଜାଣେତ େହଉ ବା अଜାଣତେର 
ଆଖିେର ଲୁହ ଆସୁଛି ଖସି 

 
ବୁଝିଲନି ଜମା अବୁଝା ନାୟିକା 
ତୁେମ େମା ସପନ ରାଣୀ 
ବିତିଯାଏ ଦିନ ଝୁରୁଥାଏ ମନ 
ତୁମକୁ ପାଇବାପାଇଁ 
 
ପାେଖ ପାେଖ ଥିଲ ଛାଇପରି େମାର 
ପାଇଚି ଦୁନିଆ ସାରାର ଖୁସି 
ଚାଲିଗଲାପେର ତୁେମ ଏକା ଏକା ଲାେଗ 
ତୁମବିନା େକମିତି ପାରିବି ରହି 
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ବୁଝିଥିଲ ପରା ତୁେମ ଓ ସଜନୀ 
େମା ହୃଦୟେର ପରିଭାଷା 
କାହU ତୁେମ ଆଜି ଆନମନା ହୁअ 
ଆେଗା अଭିମାନୀ ରାଧା 
 
ବହୁଦିନ େହଲା େଦଖିନାହU େବାଲି 
ଝୁରୁଛି ତୁମକୁ ମନ 
ଆସିଯାअ ଥେର ରାଗଋଷା ଭୁଲି 
ଗପିବା ଦୁେହଁ ରାତିଦିନ 
 
ନଈକୂଳ ଆଜି ଖଁା ଖଁା ଲାେଗ 
ତୁେମ ନାହଁ େବାଲି ପି�ୟା 
ଚାହUେଦଇ େଯେବ ହସିଦିअ ତୁେମ 
ହୃଦୟେର େମାର ଲାଗିଯାଏ ନିଆଁ 
 

ପtକାମାଳ, ମ.ରାମପୁର, କଳାହାtି 
ଭ� ାମ�ଭାଷ : ୯୫୫୬୮୨୨୪୪୭ 

ଇେମଲ୍ : kahnuchsahus@gmail.com 
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ପି�ୟ+ା ପି�ୟଦଶpନୀ ସାହୁ 

ସ}ାନ अନ� ଏକ ସକାଳରସ}ାନ अନ� ଏକ ସକାଳରସ}ାନ अନ� ଏକ ସକାଳରସ}ାନ अନ� ଏକ ସକାଳର    
ଏ ଦୁନିଆ ଏକ ର�ମ� 
अଭିନୟ କରିବାକୁ ହୁଏ 
ସାଗରର अଗାଧ ଜଳରାଶିେର 
ପରିଚୟ େଖାଜିବାକୁ ପେଡ଼ 
 
େକେତେବେଳ ଖୁସିର ଲହରୀ 
ଆଉ େକେବ ଶନୂ� ମରୁଭୂମି 
ତୃ�ା େମzିବାକୁ ଯାଗା କାହU? 
ମୁଠା ମୁଠା अସରiି ବାଲି 
 
ନିୟତିର ଇସାରାେର 
ରାତିଯାଏ, ଦିନ ହୁଏ 
ଚଳଚ�ଳ ସବୁଆେଡ଼ 
अନ� ଏକ ସକାଳର ଆଗମନେର 

 
अେନକ ସଂଘଷ� ଭିତେର 
ବ�ିବାକୁ ହୁଏ ଏଠି 
ଘନ अରେଣ� େଯସନ 
କଳିକାଟି ଯାଏ ଫୁଟି 
 
େକେବ ଏଇ ସକାଳ...  
ଶୀତର ଉଷBତା ଆେଣ 
ସାରା ଶରୀର ଭିଜାଏ 
 
ପୁଣି ଆଉ େକେବ  
େବୖଶାଖୀର ଝାxି 
ସବୁକିଛି ଶୁ¥ କରିଦିଏ 
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ଜିେତq�  କୁମାର କହଁର 

ବ}ୁତାବ}ୁତାବ}ୁତାବ}ୁତା    
ବ}ୁ ବିନା ଜୀବନ କି ଜୀବନ, 
ହସ ଆଉ ଖୁସି ଲାେଗ  
ଖାଲି ସ�ପn ଆଉ ସ�ପn   
 
ବ}ୁ ତ ଓଠର अଲିଭା ହସ 
ହୃଦୟେର ଯାର ବାସ, 
େଯ ପାେଶ ଥିେଲ ରହି 
ଯାଏ ଭୁଲି େଯେତ अବେଶାଷ  
 
ସ"କ�ର अନ� ଏକ ନାମ ବ}ୁତା 
ଜୀବନର अନ� ଏକ ନାମ ବ}ୁତା, 
ଦୁଃଖ ଭିତେର ବି ସୁଖର अନୁଭବ 
େସଇ ତ अଟଇ ବ}ୁତା  
ନା ଦିଏ ହାରିବାକୁ 
ନା ଦିଏ ଥକି ପଡ଼ିବାକୁ, 
ସାଜିଯାଏ େକେତେବେଳ अiରର ଶdି 
ପାଦ ବଢ଼ାଇ ଆଗକୁ ଚାଲିବାକୁ  

 
ଛାଇ ପରି ପାେଶ ଥାଏ 
ସେତ େଯମିତି ପ�ହରୀ ଟିଏ, 
अ}ାର ଭିତେର େଯମିତି ଆଲୁअ ଟିଏ 
cିତି ତାର ସଦା ରହିଥାଏ  
 
ବିତିଯାଏ ସମୟ ଜଣାପେଡ ନାହU 
ବ}ୁ ଗହଣ େର ଥିେଲ, 
ସ�ଗ� ସୁଖର ଆସର େଯମିତି 
ମରତ ମtେଳ େଖେଳ  
 
ବ}ୁତାେର େକେବ କାହାର ନ ଆସୁ ଇତି 
ଠାକୁର ପାେଖେର ଏତିକି ପ�ଣତି, 
अଖt ରହୁ ଚିର ବ}ୁତ� େଜ�ାତି 
ଯାଉ ଏ ଜୀବନ ବ}ୁତାେର ବିତି  
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ପବିତ�  ଦାସ 

ରାତିର ଆୟୁଷରାତିର ଆୟୁଷରାତିର ଆୟୁଷରାତିର ଆୟୁଷ    
ରାତି େବଶୀ େହଲାପେର 
ଲୁଚିଯା’iି େଯେତସବୁ ଶ® 
अ}ାରର େଦହକୁ ଚିରି ଚିରି 
ଝି+ାରିର ଝU ଝU ଶ® 
େଭଦିଯାଏ, ଆକାଶପାତାଳ 
 
ଶୀତୁଆ ରାତିର ଆକାଶେର 
ମ�ାନ େହାଇ ଦିଶୁଥାଏ ପୁ�ୁଳା ଜହn  
ଜହnର କିରଣେର ରାତି ଦିଶୁଥାଏ 
ସଧବା ନାରୀର େବଶେର େବଶ୍ 
ମେନାରମ 

 
େଯେତ େଯେତ ବଢୁଥାଏ ରାତିର ଆୟୁଷ 
କୁହୁଡ଼ିର ଓଢ଼ଣାଟାଣି ନିଜକୁ 
अତି ସiପ�ଣେର ସେଜଇଥାଏ 
ଏ ରାତି, ଫିକା ଫିକା ଜହn  ଆଲୁअେର 
 
େବଶୀ େବଶୀ େଲାଭହୁଏ 
େଦଖିବାକୁ ଜହnର କୁମାରୀତ� କୁ 
କୁହୁକିନୀ ଏ ରାତିର अ}ାର ଭିତେର 
ଥାଇପେର, ଏେତ େସୗqଯ��ପଣ?? 
 

ଗେବଷକ, େରେଭନ୍ ସା ବିଶ�ବିଦ�ାଳୟ, କଟକ 
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ପ$ୂ� ଚq�  ରଣା 

ଲାଲ୍ ରକତର ସୁअଲାଲ୍ ରକତର ସୁअଲାଲ୍ ରକତର ସୁअଲାଲ୍ ରକତର ସୁअ    
ବରଷାକୁ େଦଖି ପଚାରି େଦଲି ମଁୁ 
ଆେଲା େହ ବରଷା କାହU କାqୁଛୁ 
ବରଷା କହିଲା ଆଖିକୁ ପଚାର 
ଆଖି ତୁ କାହUକି ଲୁହ ଢାଳୁଛୁକ 
 
ଆଖି ତ କହିଲା େକମିତି କହିବି 
େମା ଆଖିେର ଖାଲି ରକତଧାର 
ଲାଲ ର� େଦଖି ସହି ପାରୁନାହU 
ଏ ଆଖି କରିବ କି ବିଚାରଖ 
ବରଷା କହିଲା ଜନନୀ ବ{େର 
ବହି ଯାଉअଛି ଲାଲ ରକତର ସୁअ 
େକମିତି େଦଖିବି େସଇ ରକତକୁ 
ସହିପାରୁନି ଏ େଦହଗ 
େଦଖି ପାରୁନାହU ଏ ଚ{ୁ େମାହର 
ସହିଦର େସଇ ମୃତ ଶରୀର 
େଧୖଯ�� ନାହU ଆଉ କିଛି େଦଖିବାକୁ 
अଶ�w ଝରୁअଛି େମାର ପ�ଚୁରଘ 

 
ଶହିଦ ଶରୀରର ପ�ତି ରକତର ବିqୁ 
କହି ଯାଉअଛି େମାହରି କାେନ 
ଆେଲା େହ ବରଷା ଭିେଜଇ େଦ ତୁ 
ବୀର ଶରୀରକୁ अତି ଯତେନଚ 
 
ଲାଲ ର� ସବୁ ପାଣିେର ମିଶିବ 
ଚାଲିଯିବ ସବୁ ମେହାଦଧିକୁ 
ଶହିଦର େସଇ अମର ଆତB ା େଯ 
ଚାଲିଯିବ ପୁଣି େବୖକୁ�କୁଛ 
ଆଉ େଧୖଯ��ନାହU ପଚାରିବାକୁ ତ 
ବରଷାର େସଇ ରୂପକୁ େଦଖି 
ଭୟ+ର େସଇ ବରଷାର ରୂପ 
ଭାବୁଛି େକେବ ତ ଯିବି ମଁୁ ହଜି ଜ 
 

ହାଟସିଂହାପୁର, ଯାଜପୁର, ଓଡ଼ିଶା 
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େଜ�ାତିରାଦିତ� ପୁଝାରୀ 

ସୁପ�ଭାତସୁପ�ଭାତସୁପ�ଭାତସୁପ�ଭାତ    
ବିତିଗେଲ 
କିଛି ଭ�ାଗଢ଼ା ସ�ପn 
ହସଲୁହ ଭିଜା ବାZ�ା 
ସରିଗେଲ 
ହାରିବା ଜିତିବାର େଖଳ 
ଖୁସି ସାଉଁଟିବାର େବଳ 
ମିଳିଗେଲ 
େମଳ अେମଳେର ମିତ 
ସଜଫୁଲର ପଥ  
େହାଇଯାଏ  
କିଛି ମିଛ କିଛି ସତ 
ଲିଭା अଲିଭା अତୀତ 
ଭବିଷ�ତକୁ ସB ¼ତି କରିବାଲାଗି 
ସମୟକୁ ପୁଣି ଏକ ରୂପ େଦଇ 
ବ�ହB ାtକୁ େଭଟି ଦିଏ ସୁପ�ଭାତ 

କୁଳିଗଁା, ବଡ଼ମେହଶ�ର, ଖଡ଼ିଆଳ 
ନୂଆପଡ଼ା, ଓଡ଼ିଶା 

ଭ� ାମ�ଭାଷ : ୯୯୩୭୧୫୩୦୦୩ 
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ଜୟi କୁମାର ସାହୁ 

ନିଜରା[ାେର ଦୁନିଆନିଜରା[ାେର ଦୁନିଆନିଜରା[ାେର ଦୁନିଆନିଜରା[ାେର ଦୁନିଆ    
ବ�ିବା ଆର� କରିନି ଏେବ 
ଲାେଗ ରା[ା ଏକା ଏକା 
ସବୁ ଦୁଃଖ ଆସି अଳି କରiି 
କାହାପାଇଁ ଏ ନିରବତା 
 
େଦବି ମଁୁ କି ଉZର 
ପ�ଶn ପଚାରିଚାେଲ ନିଜକୁ ବାର\ାର 
ମନକୁ ବୁଝାଇବାକୁ ଆଜି 
ଲାଗୁଛି େମାେତ ଡର 
 
ଆଗକୁ ଯିବାପାଇଁ  
େଖାଜୁअଛି ନୂଆ ସକାଳର ସରୁୂଜ 
ବିସBୟତା କାଗଜେର ସ�ୁଛି 
ଏେବ ବି କଲମେର େଲଖିବାର େତଜ 
 
ଜାଣିନି କାହUକି ଶୁଣୁଛି 
ପାଗଳ ପରିକା ପ�ତିଶୃତି 

େକଉଁ େକାଳାହଳର अଂଶ 
କାହାପାଇଁ ଝେର ଏ ଆଖିରୁ ପ�ୀତି 
 
ଏେତ ସବୁ अେଲାଡ଼ା अଛiି 
ନୁେହଁ କଣ ନିଜ େଦାଷ 
କାପୁରୁଷର ବ$�ନା କରି ଦୁନିଆ 
ବାଧ�କେର ପିଇବାକୁ ବିଷ 
 
ତଥାପି ଦୁନିଆ ମହାନ 
ପାରିବୁ ଯଦି ଲଢ଼ି ଆଗକୁ ଆସ 
ମୃତୁ�ପେର ବି 
ସେର ନାହU ଏ େଯଉଁ ରdର େଶାଷ 
 
ଭୁଲ ତ େମାର କି� 
ବିଳ\େର କରୁଛି ପ�କାଶ 
େଗାଟିଏ ମାତ�  େଖାଜୁଛି ସୁେଯାଗ 
ବୁଝିବାକୁ ପ�କୃତ ମନୁଷର ଭାଷ 
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ଶ�ୀ ରମା କାi ମିଶ� 

,ାଦଶ ଲଘୁକବିତା,ାଦଶ ଲଘୁକବିତା,ାଦଶ ଲଘୁକବିତା,ାଦଶ ଲଘୁକବିତା    
୧ II କବିତା 
କବିତା ପାଇଁ ବିଷୟ ଟିଏ 
ପ�ତିଦିନ ମଁୁ ଭାବୁତ ଥାଏ 
ମିଳିଗେଲ ବିଷୟର ଖିअ ଟିଏ 
ଆଗକୁ ତାକୁ ଆେଗଇ ଦିଏ 
ମନ ରାଜ�େର କେର ବିଚରଣ 
ମନ ଜାେଣ ଖିअକୁ ଆେଗଇବା ଗୁଣ | 
 
୨ II ରହସ� 
େସଇ ମା େସହି ଗଭ� 
େସଇ ବାପା େସହି ଔରସ 
ସiାନ କି� ଭିନn  ଭିନn  
ରୂପ ଗୁଣ ବିଦ�ା ବୁrି େର 
ଏହା ଜାଣିବା ନୁେହଁ ସହଜ 
ପ�ଭୁଂକ ଏହା अେଟ ରହସ� | 

 
୩ II ଦୃତ ଗତି 
ଗତିରୁ ପ�ଗତି , ପ�ଗତି ରୁ ବୃrି 
ବୃrି ରୁ ସିrି , ସିrି ରୁ ସମୃrି 
ଗତି େହଉଛି ମଳୂ , ତା ବିନା ମିେଳନି ଫଳ 
ପରିବZpତ େହବ କାଳ , ପରିcିତି େହବ 
ପ�ତିକୁଳ 
ଦୃତ ଗତି ଆଣି ଥାଏ ବିପZି , େତଣୁ ଦୃତ 
ଗତି ପାଇଁ ଥାଏ ଆପZି 
ଗତି ଆଣିଥାଏ ସଂପZି , ଦୃତ ଗତି ଆେଣ 
ମହା ବିପZି | 
 
୪ II ସମୟ 
ଦିନ ବିତି ଯାଏ ରାତି ଚାଲି ଯାଏ 
ଦିନ ପେର ଦିନ କଟି ଯାଇ ଥାଏ 
ଜୀବନର ଦିନଟିଏ ସରିଯାଏ 
ଆସିେଲ ଗେଲ ଜୀବନେର କଣ କେଲ? 
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ଜୀବନ ଚାହୁଁ ଚାହୁଁ ସରିଯାଏ 
କାଲି ର କଥା ପାଇଁ ସମୟ ନ ଥାଏ | 
 
୫ II କାମ 
କାମକୁ କରିବ ଖୁସି େହାଇ 
ଭାର େବାଲି ଭାବିବ ନାହU 
କାମେର େତେବ ଲାଗିବ ମନ 
ଆସିବ ଆଗ�ହ ନିତ� ନୂତନ 
କାମ ଆମ ସବୁ ଦିନର ସାଥି 
କାମ କରିବାକୁ ଆମର ସୃfି | 
 
୬ II ନିେଜ 
ନିେଜ ହU େକବଳ ନିଜର 
ନିଜ ଛଡା ଆଉ ସବୁ ପର 
अନ� ଠାେର ରଖିେଲ ଆଶା 
ପାଇବ େକବଳ ପ�ତ�ାଶା 
ପାଇବ ମାନସିକ ଆଘାତ 
ଯyଣାେର େହବ ଜଜ�ରିତ | 

 
୭ II ନିଦpf ସମୟ 
ନିଦpf ସମୟ ଆସିବା ପାଇଁ 
ରହିଥାଉ ଚାତକ ପରି ଚାହU 
ନିଦpf ସମୟ େକେତେବେଳ 
ଆସି ଚାଲିଯାଏ ନିଶ® େର 
ଫ"ା ମାଠିଆର ଶ® ହୁଏ 
ଫ"ା େଲାକ େବଶି କଥା କେହ | 
 
୮ II କମ� ଗତି 
अନ� ଆଖିେର େହଲି ମଁୁ ବଷpୟାନ 
ଏ କଥାେର ଲାେଗନି େମା ମନ 
ନିଜ ଜୀବନର ନିଭାଉଛି ଧମ� 
କରିଚାଲିଛି େମାର ନିଜ ସବୁ କମ� 
େଦୖନିକ ବଳାଉଛି େମାର ଇkା ଶdି 
ତା ସହିତ ଚାେଲ େମାର କମ� ଗତି | 
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୯ II ମାତାଲ 
ପିଇ େଦଇ େହାଇ ଯାiି ମାତାଲ 
अନ� େଲାକଂକର ନ ଥାଏ ଖିଆଲ 
ପିଇ େଦଲା ପେର େସମାେନ ଭଗବାନ 
ଭଗବାନ ହୁअiି ତାଂକର େଗାଲାମ | 
 
୧୦ II ଭିଡ ଭିତରର ମଣିଷ 
ଆେମ ସବୁ ଭିଡ ଭିତରର ମଣିଷ 
ପରିଚୟ ଆମର ନାହU କିଛି 
ଦୁଃଖ ଭିତେର ଜନB  ଆମର 
ଦୁଃଖେର ହU ଜୀବନଟା 
େହାଇ ଯିବ େପାଛି | 

 
୧୧ II  अନ�ଗତି 
ସମୟ ଧାଇଁଛି ତା ବାଟେର 
ଧାଇଁ ଥିବ େସ ତା ଗତିେର 
ତା ସହିତ ତାଳ େଦବା ପାଇଁ 
ବଂଚି ଥିବା ଯାଏ ଥିବା ଧାଇଁ 
ଧାଇଁବା ଛଡା अନ� ଗତି ନାହU | 
 

୧୨ II େଲେଖ କାହUକି ? 
କାହUକି ମଁୁ େଲେଖ ଏମିତି 

ପାଠକ କି� େକହି ନାହାiି 
େଲଖି ଖାଲି ରଖିଛି ସାଇତି 

ଯିବାକୁ େଦଇନି ପାଠକ କତି 
େତେବ ମଁୁ େଲେଖ କାହUକି ? 

ମନର ଭାବ ପ�କାଶ ପାଇଁକି | 
 

ଭି.ଆଇ.ଏମ. - ୨୬୮ 
େଶୖଳଶ�ୀ ବିହାର  

ଭୂବେନଶ�ର - ୭୫୧୦୨୧  
େମାବାଇଲ - ୯୯୩୭୨୬୮୦୧୨ 
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ଦୀପକ ଷଡ଼�ୀ 

ଏଇ ତ ଜୀବନଏଇ ତ ଜୀବନଏଇ ତ ଜୀବନଏଇ ତ ଜୀବନ    
ଜୀବନଟା  ନୁେହଁ ମାଟିର କେÁଇ 
ଭା�ି େଦେଲ ଗଢି  େଦବ 
ଜୀବନଟା  ନୁେହଁ ବାଲିଘର େଖଳ 
ଉଜୁଡିଗେଲ େତାଳି େଦବ  
 
ଜୀବନଟା  ନୁେହଁ ଫଗୁଣର ଫୁଲ 
ସବୁ  ଦିେନ ମହକିବ 
ଜୀବନଟା  ନୁେହଁ କmନା ରାଇଜ 
ବା[ବ ରୁ ଦୂେର ଥିବ 
 
ଜୀବନଟା  ନୁେହଁ ଚାqର ଚାqିନୀ 
ସବୁ ଦିେନ ଚମକିବ 
ଜୀବନଟା  ଏକ ଦୀପର ଶିଖା 
ଦିେନ ଜଳି ଜଳି ଲିଭିଯିବ 

अଧ�ାପକ,େରାଲାt ଫାମ�ାସୀ କେଲଜ 
େଖାଡାସିଂଗି, ବ� ହB ପୁର – ୧୦ 
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ଉେମଶ କୁମାର େବେହରା 

ସଜନୀ େମାରସଜନୀ େମାରସଜନୀ େମାରସଜନୀ େମାର............    
େକେଡ଼ ସହେଜ କହିେଦଲ ସଖୀ  
ଭୁଲିଯାअ େବାଲି େମାେତ.. 
ଆଁଖିେର ଆଁଖି ମିଶାଇ କହ େଗା 
ଭଲ ପାଇଥିଲ ଭୁଲିଯିବାକୁ ସେତ   
େକେଡ ବଡ ମିଛ କହିେଦଲ ସଖୀ 
ଭାବି ମଁୁ ପାରୁନି େମାେଟ.. 
ନିଜକୁ ନିେଜ ପଚାରି େଦଖ େଗା 
େତେବଯାଏ କହିବ େମାେତ   
ହସିହସି ବିଷ ପିଇେଦଲ ସଖୀ 
ଭୁଲି ଗଲ ପି�ୟା େମାେତ.. 
ସବୁ ଦୁଃଖ ଏକା ସହିଯିବି ଭାବୁଛ 
ଜାଣି ମଁୁ ପାରିବିନି େମାେଟ   
ନିଜ କଥା ନିେଜ ଭୁଲିଗଲ ସଖୀ 
ପର କରିେଦଇ େମାେତ.. 
ମାନ अପମାନ ସହିଗଲ େକେତ 
ନିଜର ଭାବି କହିଲନି ପେଦ अେଧ  

କଲ�ାବାହାଲି(କଂଟାବାxି), ୮୬୫୮୪୮୪୧୬୬  
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ପ�ଶାi କୁମାର ନାଥ 

ରଜନିଶା ଗଲା ଛାଡ଼ିରଜନିଶା ଗଲା ଛାଡ଼ିରଜନିଶା ଗଲା ଛାଡ଼ିରଜନିଶା ଗଲା ଛାଡ଼ି    
ପହିଲିରଜେର ପି�ୟାକୁ େମାହର 
ଲେଗଇଲି େଯେବ େଫାअନ 
େସପଟୁ ଶୁଣିଲି ପାକଳ କ�େର 
େମା ପି�ୟା ମାଆର େଟାअନ  
ପଚାରିଲି େଯେବ ତା+ୁ ମଁୁ, ମାଉସୀ 
अ+ିତା ନାହUକି ଘେର 
କହିେଲ ପ�ଥେମ େତା କଥା ବୁଝୁଛି 
େସକଥା କହିବି ପେର  
କହିେଲ େମାେତ ତୁ ମାଉସୀ ଡାକୁଛି 
େତା େକାଉ ବାପର ଶାଳୀ 
ତା ପରକଥାଟା କହି ପାରିବିନି 
ଶୁଣିଲି ମଁୁ େଯଉଁ ଗାଳି  

କହିଲି ଟିକିଏ {ମା କରିଦିअ 
ମାଉସୀ େଦଇଛି ଡାକି 
ଭାବୁଥିଲି ମାଆ ଡାକିବି େବାଲିକି 
େସତକ ରଖିଛି ବାକି  
ଚିହUକି ଉଠିେଲ अ+ିତାର ମାଆ 
ମାଆର ଶ®ଟା ଶୁଣି 
କହିେଲ ତୁ କଣ େମା ଝିअ ଘଇତା 
ମାଆ ଡାକିଲୁଣି ପୁଣି  
କହିେଲ ରାଗିକି ଆେର ବାଡ଼ିେପାଡା 
େମା ଝିअ କାଶB ୀର େସଉ 
ଚୁଟୁକି ମାରିେଲ ତା ପାଇଁ ହଜାେର 
େଟାକା େହେବ ହାଉଯାଉ  
େସ ପରା େଗାଟିଏ ଗଡ଼ୂ ମାଠିଆେଟ 
ଜqା ପି"ୁଡି+ ଧାଡି 
କିଏ େସ ଯାଚୁଛି ଫ� ାଆଟ େଗାଟିଏ 
କିଏ ମରସିଡିସି ଗାଡି  
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ଏହି ସବୁ କଥା ଶୁଣିଲାପେର ମଁୁ 
ଚକର ଖାଇଲା ମୁt 
କହିବି କହିବି ଯାହା ମଁୁ ଭାବିେଲ 
ଖନି ମାରିଗଲା ତୁt  
କହିଥିଲା ପି�ୟା ପହିଲିରଜେର 
େମା ସାେଥ ରହିବ େବାଲି 
ପାକ�ଟା ସାରା ବୁଲିବୁଲି ମୁହU 
ଜାଗାେଟ ବାଛିଛି କାଲି  
ଭାବିଥିଲି ପାନ ନ ଖାଇ ରଜେର 
ପି�ୟା ଓେଠ େହବି ନାଲି 
ଲିÔଟିକ େବାଳା ତା ନାଲିଆ ଓଠକୁ 
ଓଠେର ଛୁଇଁବି େବାଲି  େଦାଳି ଲାଗୁନାହU ଏେବ ତ ଗାଆଁେର 

ତା େକାେଳ େଖଳିବି େଦାଳି 
େଦାଳି ନିଶା ପୁରା ଛାଡ଼ିଗଲା େମାର 
ମାଆଠୁ ଶୁଣିକି ଗାଳି  
େଫାअନ ରଖିକି ବସୁ ବସୁ ମୁହU 
ଗଡି େଯ ପଡିଲି େହଁେସ 
ଏକା ନିଶ�ାସେର ଢକଢକ କରି 
ପିଇଲି ପାଣିରୁ କଂେସ  

 
ସୁqରପୁର, ଉZର କୂଳହାଟ, ପ�ୀତିପୁର, ଯାଜପୁର 

୭୫୫୦୧୩ 
େମା- ୮୩୨୦୩୨୮୩୪୫ 
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ସୁଧାଂଶୁ ଦି� େବଦୀ 

ଯବନିକାଯବନିକାଯବନିକାଯବନିକା    
ସତ�ରୁ େତ� ତୟା 
ଯୁଗରୁ ଯୁଗା® 
ମାଟିରୁ ଆକାଶ ଯାଏ... 
ଶାiି, ସଂହତି, େମୖତ� ୀ 
ଥିଲା ନିତିପ�ତି 
ଏେବ ଆଉ ତାହାନାହU 
େସଇ େଯ -  
,ାପରରୁ ଧେସଇ ଆସିଛି 
अନୀତିର ଜୁଆେଖଳ, 
ଶକୁନି ମାମଁୁର ଯାଦୁମy 
अବନତୀର ଏ�ଡ଼ିଶାଳ 
କୁଆଁ କୁଆଁ ଶ®େର ବି ଛପି ରହିଛି 
अସତ�, अତ�ାଚାର, ସଂତ� ାସବାଦ, 
ଓ ରାଜନୀତିର ନାଟ ତାମସା 

ବାଲଟି ଉପରକୁ ଚଢୁଥିବା 
କ+ଡ଼ାର େଗାଡ଼ଧରି ଆଉ େଗାେଟ 
କ+ଡ଼ାକୁ ଟାଣି ଆଣୁଥିବାର ଦୃଶ� 
େଯ ପଯ��i ସାମାଜିକ ବିବZ�ନ ଘଟିନାହU 
ପୃଥିବୀର ମାନଚିତ�  ବଦଳିନାହU 
େସ ପଯ��i ଦୃଶ�ପେର ଦୃଶ� 
ଆେମ - ତେମ - ମିଶି 
ରିହାସ�ଲ୍ କରିବା 
ଜୀବନ ନାଟକର 
ଯବନିକା ପଡ଼ିବା ପଯ��i...  
 

େଯାଗ ଫର୍ ଲାଇଫ୍, ବିସି-୭୪, େସ·ର-୧ 
ସଲ୍ ଟେଲକ୍, େକାଲ୍ କାତା - ୬୪ 
ଭ� ାମ�ଭାଷ : ୯୬୮୧୩୭୩୫୧୨ 
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अନିଲ୍ ସାହୁ 

ଏଇ ତ ଜୀବନଏଇ ତ ଜୀବନଏଇ ତ ଜୀବନଏଇ ତ ଜୀବନ    
ଏଇ ତ ଜୀବନ... 
ଜନମରୁ ମରଣ ଯାଏ 
अଭିନୟ କରିବାକୁ ହୁଏ 
େକେତେବେଳ େଯାଡ଼ି େହାଇଯାଏ 
ମିଛ ସ"କ�ର େଡାରୀ, 
ପୁଣି େକେତେବେଳ ପଡ଼ିଯାଏ ସ"କ�େର 
ମାନ-अଭିମାନର ସ{ୂB  ପାେଚରୀ 
ଏଇ ତ ଜୀବନ... 
ଏ�ଡ଼ିଶାଳରୁ ମଶାଣୀ ନିଆଁ ଯାଏ 
ସହିବାକୁ ହୁଏ ଏଠି अେନକ ଯାତନା 
େସଥିପାଇଁ େବାଧ ହୁଏ 
ଜୀବନର अନ�ନାମ ଯyଣା 
ତଥାପି ଆମକୁ ଚାଲିବାକୁ େହବ 
ଜୀବନର ଚଲାପଥ, 
େଯେତେବଳ ଯାଏ ଜୀବନ ଆକାଶରୁ 
ଆୟୁଷ ରୂପକ ସଯୂ�� 
େହାଇନାହU अ[ 
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ନିରxନ ପtା 

ତୁେମ େମାତୁେମ େମାତୁେମ େମାତୁେମ େମା............    
ତୁେମ େମା ମନର ପି�ତୀ େମୗଶମୀ 
                ଶ�ାବଣେର ଭାସିଆସି ପୁଣି 
େପ�ମ ବରଷାେର ଓଦା କରି େମାେତ 
       ସେଜଇ େଦଲେଗା ତୁମ େପ�ମୀ || 
 
ତୁେମ େମା ମନର ମନ ମାନସୀ 
              ଦିअ ପ�ୀତିର ପରଷା ପରଷି 
ଓଢଣୀ ଫା+ରୁ କେଣଇ କଣଇ 
          ମଲ� ୀ ଫୁଲିअ◌ା ହସ ଦିअ ହସି || 
 
ତୁେମ େମା ମନର ଚିତ� େଲଖା       
            ଚିZେର ଚିZେର ଦିअ େଦଖା 
େମା ଗଁାଆ ମୁଗୁନି ପଥର େଦହେର 
              अଛିପରା ତୁମ ନଁା େଲଖା || 

 
ତୁେମ େମା ମନର ଖିଆଲି ଜହn  
          ପେୂହଁn ଇ ରାତିର ସୁେନଲି ସ�ପn 
ନିଦେର ନିଦେର �ପn ରାଇଜେର 
         ତୁମ ସହ କେର ଭାବ େପ�ମ || 
 
ତୁେମ େମା ମନର ସାଧବ େବାହୁ 
           ନାଲି ଶାଢୀ ପି}ି ମହକୁଥାଉ 
ନାଲି अଳତାକୁ ନାଲି ସିqୁର 
       ମଥାେର ଓଢଣା ଚମକୁ ଥାଉ || 
 

Cost Accountant, ଗ�ାମ- ପୁରଣ ପଧାନ, 

ଶିଶିେଲା, ବାଳକାଟି, େଖାr�ା, େମା- ୮୦୯୩୮୯୮୯୮୪ 
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ଶ�ୀରାଜେଶଖର ‘ଚିମା’ 

ସମପpତ େପ�ମୀ+ ସ�ମସମପpତ େପ�ମୀ+ ସ�ମସମପpତ େପ�ମୀ+ ସ�ମସମପpତ େପ�ମୀ+ ସ�ମ    
अମର େପ�ମୀ+ ଆତB ୀୟ େପ�ମ ରୁେହ ସଦା ଚିହିn ତ, 
ତା+ େପ�ମ ଚରିତ ହU अନନ� ଇତିହାସ ରଚିତ 
ତି� ଭୁବେନଶ�ରର େକଦାେରଶ�ର ଆଳୟ େକଦାରେଗୗରୀ+ େପ�ମପାଇଁ अ+ିତ 
ପର�ର େହତୁ େପ�ମୀ ରୁହiି, ସ"ୂ$� ଜୀବନ ସମପpତ 
 
ସୁସ�ର ସୁସ�ର ସ�ମ ରୁ ହୁଏ ସୁଗମ ସ�ୀତ 
ହୃଦୟ ହୃଦୟ ସ�ମରୁ ହୁଏ ପ�ଣୟ ଗୀତ 
ଉଭୟ ଉଭୟ ବିନା େପ�ମୀ ରହି ପାରିେବନି ଜୀବିତ 
ପର�ର େହତୁ େପ�ମୀ ରୁହiି, ସ"ୂ$� ଜୀବନ ସମପpତ 
 
ରବିକିରଣ ଶରଦଶଶି+ ସ�ମରୁ ହୁଏ ପ$ୂpମା ରାତି େଶାଭିତ 
ନିପୁଣ ଶିmକାର ଓ ଶିଳା+ ସ�ମରୁ ହୁଏ କମନୀୟ କାରୁକାଯ�� କଳାକୃତି ନିମpତ 
ଚିତ� କାର ଏକାଗ�ତା ଓ ର�ର ସ�ମରୁ ହୁଏ ଚିରcାୟୀ ଚିତ�  ପରିକmିତ, 
ପର�ର େହତୁ େପ�ମୀ ରୁହiି, ସ"ୂ$� ଜୀବନ ସମପpତ 
 
अନ\ର ଓ ବସୁଧା+ ସ�ମରୁ ହୁଏ ପ�କୃତି ବଳୟ ସାଧିତ cାପିତ 
େପ�ମ େପ�ମ ଝ+ାରର ସ�ମରୁ ହୁଏ ପ�ଣୟନାଦ ଆେରାହିତ 
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ଶତବଷ�ର ଜୀବନ େଯ ରୁହiି େହାଇ ଆନqିତ 
ପର�ର େହତୁ େପ�ମୀ ରୁହiି, ସ"ୂ$� ଜୀବନ ସମପpତ 
 
ପ�ୀତିଭାବନା ଓ अ{ରର ସ�ମରୁ ହୁଏ ମଦନେଲଖା ଆେମାଦିତ 
ଉଭୟ+ େପ�ମ ସ�ମରୁ ଯୁଗଳେପ�ମୀ ହୁअiି ମୁଦିତ 
ନିଜ ସ�ାଥ� ତ�ାଗକରି ଯୁବେପ�ମୀ अନ�ାନ� ପାଇଁ ରୁହiି ସଦା େମାହିତ 
ପର�ର େହତୁ େପ�ମୀ ରୁହiି, ସ"ୂ$� ଜୀବନ ସମପpତ 
 
ଜୀବନେର ନୂତନ ସ�ମ ,ାରା େପ�ମୀ କରiି ନୂଆ अଧ�ାୟର ସ�ାଗତ 
ଏହି अପାର अନୁବ} େପ�ମସ�ମର କାହାଣୀ ବ$�ନାତୀତ 
अନୁ{ଣ ହଷpତ ରୁହiି ସBରଣ କରି ନିଜ ବ}ନର ସ�ାଗତ 
ପର�ର େହତୁ େପ�ମୀ ରୁହiି, ସ"ୂ$� ଜୀବନ ସମପpତ 
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ଜଗଦୀଶ ମିଶ� 

ମାଟି ମାମାଟି ମାମାଟି ମାମାଟି ମା’’’’ର अiର କଥାର अiର କଥାର अiର କଥାର अiର କଥା    
ମାଟି ମା’ର େସ କରୁଣ ଚି£ାର 
ସଭିଏଁ ଶୁଣiି ନିଜ କ$�େର, 
ତଥାପି ମଣିଷ େଦଖିଚାଲିଛି 
ବିକଳା� େହାଇ ନୀରବତାେର 
 
ବିଶ� ଶାiିର ର{ାପାଇଁ େଯଉଁ 
ହାତ ଦିେନ କରିଥିଲା ଶପଥ 
ନିଜ ଖୁସିପାଇଁ େସହି ହାତ ଆଜି 
अ�ଧରି ଝରାଏ େକେତ ରକତ 

 
ଦିେନ ଲଢୁଥିେଲ ଏକାଠି େହାଇ 
ସ�ାଧୀନତାପାଇଁ ଜୀବନ େଦଇ, 
ଆଜିବି ଚାଲିଛି ଲେଢ଼ଇ ସଭି+ 
ନିଜ ସାମ�ାଜ�ର ବି[ାର ପାଇଁ 
 
ସ�ାଥ�ୀ ମେନାଭାବ ସାଥିେର େନଇ 
ବଢ଼ିଚାଲିଛି ଏ ମଣିଷ ଧାଡ଼ି 
ମଣିଷତ�  ଭୁଲି ହିଂସ� ଜୀବ େହାଇ 
ନିଜ ଖୁସିପାଇଁ ଯାଉଛି ମାଡ଼ି 
 
େଯଉଁ ମାଆ ଦିେନ ଗବ� କରୁଥିଲା 
ଗା}ୀ େଗାପବ}ୁ ଜନମ େଦଇ, 
େସହି ମାଆ ଆଜି କାqଇ ନିରେବ 
ଆହିର ଲୁହେର ରd ଝେରଇ 



ତ� େୟାଦଶ ବଷ�, ଷ ସଂଖ�ା, ଜୁନ୍ ୨୦୧୮ Download Magazine from www.aahwaan.com 

 

ଆହ� ାନ ଇ-ପତି� କା ସ"ୂ$� ନିଃଶୁ& ବିତରଣ େହତୁ ଡା େଜ�ାତି ପ�ସାଦ ପ*ନାୟକ+ ,ାରା ପ�ତିିତ ଓ ପ�କାଶିତ  | Aahwaan.com Aahwaan.com Aahwaan.com Aahwaan.com     |  223 

ମାମାଜିନି ପ�ଧାନ 

ଏଇତ ଜୀବନଏଇତ ଜୀବନଏଇତ ଜୀବନଏଇତ ଜୀବନ    
ଶନୂ�େର େମା ସୃfି 
ଶନୂ�େର େହବି ଦିେନ ଲୀନ   
ତଥାପି ଏହି ମହାଶନୂ�େର, 
କିଛି ସୁଖ ସ�ାଛq ପାଇଁ ଆକୁଳ ମନ   
ନୁେହଁ ମଁୁ କାହାର,େକହି ନୁେହଁ େମାର 
ସବୁଠି ଶନୂ�ତା ସବୁଠି ହାହାକାର    
ସୁଖର ସ}ାେନ େଖାଳୁଚି ଗତ�, 
େହାଇ ନ ଯାଉ େକେବ ନକ�ର ଦ�ାର   
ଏଇଠି ଜନB  ଏଇଠି ମରଣ 
ଏଇଠି େଭାଗିବ କମ�ର ଫଳ   
ନାହU ଜନB  ପନୂଃଜନB  କିଛି, 
ବୁେଝ ନାହU ମନ ଏ ବାତୁଳ   
अଭିଳାଶା େମାର ସଭUଠୁ ଭିନn  ସବୁଠୁ ଉr�େର 
େକେବ େକେବ ନିଜକୁ ପ�ଶn ପଚାେର , 
େକେତ ବିରାଟ ଏ ବ� ହB ାt 
ସାମାନ� ମାତ�  ମଁୁ କଣ ? ସବୁ ପାଇ ପାେର   
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ଶରୀର େମାର ରd,ମାଂସ ଧାରି 
ସମୟ ଚକ�େର ଜୀବ ସରି ସରି   
େଲାଭ,ମାୟା ଭିଡୁଚି ମେତ 
ଏକାେଗ� ଭାେବ େକେବ ଯିେବ େସ अପସରି 
  
ନାହU ଜନB ,ମୃତୁ� ବୁrି,ବିେବକର 
ନାହU ସୃfି,ବିନାଶ ଭାବନାର   
ଯାହାର ରଚନା େସ ତ ଶରୀର 
ସବୁର ଆଦି,अi େସ ପ�ଭୁ ନିରାକାର   
ସଭିଏଁ କୁହiି ନର େଦେହ ନାରାୟଣ 
ଇଶ�ର ତୁଲ� ନବଜାତ ସiାନ   
େତେବ କାହUକି ବଢିଚି ହିଂସା,େବଭିଚାର, 
େକେବ କିଏ? ବअବିଚ େକଉଁ ଦିନ   
ସ�ଦ ବାେର ଜିହ�ା, ଶ® ବାେର କ$� 
େସୗqଯ��ତା େଦେଖ େନତ�    
ଠିକ ଭୁଲ ବାେର ବିେବକ 
କି� ସବୁର ମଳୂ ମନ   

ଏକଥା ସତ ବିଛୁଆତି ଡ+ରୁ 
ବିଛୁଆତି ହU ଜାତ   
ପ�ମାଣ ନାହU ଦୁf ମଣିଷ ଗଭ�ରୁ 
ଦୁf ସiାନ ଜାତ   
ଏକଥା ସତ କୁସ� େହବା 
କୁବୁrିର ଲ{ଣ   
େସପରି ସଭିଏଁ ଜାଣiି 
ପ+ ଗଦାରୁ ପଦB  ଜନB    
ନୁେହଁ ମଁୁ କବି, ନୁେହଁ ମଁୁ ବିଦ�ାନ 
ପାtିତ� ନାହU େକଉଁଥିେର େମାର   
ମନର ଶ�କୁ, କଲମ କାଳିେର 
େଲଖିଦିଏ ଭାବନା େମାର   

ଗxାମ, ଓଡ଼ିଶା 
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ମେନାରxନ ମୁଦୁ୍ଲି 

ଟ+ାଟ+ାଟ+ାଟ+ା, , , , େଟାକିେଟାକିେଟାକିେଟାକି, , , , େଟକାପାଣିେଟକାପାଣିେଟକାପାଣିେଟକାପାଣି    
‘ଟ+ା’... ସବୁଠାରୁ କାେଳ ବଡ ଶdିଶାଳୀ 
କଳାକୁ କରଇ ଧଳା, 
ଟ+ା ପାଇଁ ପୁअ अ} େହାଇଯାଏ 
ବାପକୁ କେହ େସ ଶଳା 
 
ଟ+ା ପାଇଁ ନିଜ ଇ¶ତ ହରାଏ 
ନିରୀହକୁ ଦିଏ କିଳା 
େଦବସ�ରାଜ ସ�ଖାଇ େଖାଳକେଲ 
ଟ+ାପାଇଁ େକେତ ଲୀଳା 
 
‘େଟାକି’.. अତି ଭୟ+ର ନାଗୁଣୀ ଜହର 
ଆଖିେର ମାେର େସ େଚାଟ, 
ମୁନୀଋଷି େକେବ ଫସିବି ଯାଆiି 
ଭୁଲiି  ାନର ବାଟ 

 
ପାକ�େର େକେବ େପ�ମିକ ସେ� ତ 
େହାେଟଲେର ହୁଏ ଭାଇ, 
େଟାକି କହିେଦେଲ अପମାନ ଲାେଗ 
ମାତୃ ଜାତିଟିକୁ ଭାଇ 
 
େଟକାପାଣି ବଡ଼ ମାରାତB କ ନାଲିପାଣିଟିକ 
କରିଦିଏ ସବ�ନାଶ 
େଟକିେଲ ଥରେଟ ସା�ସାଥୀ େମେଳ 
କରିଥାଏ ସିଏ ଗ�ାସ 
 
अତି ଭୟ+ର ଗତି େଯ ତାହାର 
 ାନୀକୁ କେର अ ାନୀ 
ଟ+ା ସାେ� େଟାକି ଆଉ େଟକାପାଣି 
ମୃତୁ�କୁ ଆଣୁଛି ଟାଣି 
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କର अଜ�ନ ଟ+ା ବ}ୁଗଣ 
ସ�େଥ ସଦା ରହି 
ଦୁନ�ୀତି अଥ�େର ଭ{ଣ କରିେଲ 
ପତନ ନିେ� ହୁअଇ 
 
ମାତୃଜାତିଠାରୁ ହୁଏ ବିଶ�ସୃfି 
କରନାହU अସ¢ାନ 
େଟାକି ନ କହି ମାଆ କହିେଦେଲ 
ନାରୀ ହୁଏ େଦବୀ ସମ 
 
ମଦ�ପାନ ଏକ ବଡ଼ अବଗୁଣ 
ପ�ଗତିର अବେରାଧ 
ବଜ�ନ କରେହ େଟକାପାଣିଟିକୁ 
ବୁଝ, ସାମାଜିକ ମଲୂ�େବାଧ 
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ବିେକଶ ସାହୁ 

ଶନୂ�ତାର ଭାଷାଶନୂ�ତାର ଭାଷାଶନୂ�ତାର ଭାଷାଶନୂ�ତାର ଭାଷା    
ସ"କ� ତ ଏଠି ସାେଜ ନାଗଫାସ  
ବqି କରିଦିଏ ମାୟା କାରାଗାର 
ସ�ାଥ� ବିଜଡିତ ପ�ତିଟି ହୃଦୟ 
େଦଇ ଚାେଳ ଖାଲି ବିଷ ଛଳନାର  
ତଥାପିତ ଆଜି ବ�ିବାକୁ ହୁଏ 
ସବୁତକ େକାହ ହୃଦୟେର ଚାପି 
ସକାଳର अେପ{େର  
ଶନୂ�ତାର ଭାଷା अବୁଝା େହେଲବି 
ବୁଝିବାକୁ େଚfାକେର......�  
 
ନିତି ଝେର ଏଠି ଲୁହର ଶ�ାବଣ 
अତୀତର ସB ¼ତି କେଲ େରାମ¸ନ 
ମଉେଳ ଆଶାର େଗାଲାପ େଯ େମାର 
ବ�ିବାକୁ ଆଉ ଲାେଗ ନାହU ମନ 

ହଜିଯାଏ େକାଉ अଚିହn ା ରାଇଜ େକାେଣ 
अତୀତ ସB ¼ତିକୁ ଭୁଲିବାକୁ ନିତି 
କେର ପ�ୟତn  ମଁୁ େକେତ 
ଶନୂ�ତାର ଭାଷା अବୁଝା େହେଲବି 
ବୁଝିବାକୁ େଚfା କେର   
 
ଶବଦ ସାଉଁଟି ହୃଦୟରୁ େମାର 
ବସିପେଡ଼ ଧରି କଲମ କାଗଜ 
କବି ନୁେହଁ େହେଲ େଲଖିଯାଏ େକେତ 
अବୁଝା अଜଣା କବିତାର ପଦ 
ଇkା ନ ଥିେଲ ବି େଲଖିବାକୁ ହୁଏ 
ଏଇ ହୃଦୟର अକୁହା େସ ଗୀତି 
ଧଳା କାଗେଜ ପୃାେର 
ଶନୂ�ତାର ଭାଷା अବୁଝା େହେଲବି 
ବୁଝିବାକୁ େଚfା କେର   

ଭୁଷଲାଡ଼, ସିେ}େକଲା, ବଲା�ୀର 
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ପ�ହ� ାଦ େବେହରା 

ଜୀବନଜୀବନଜୀବନଜୀବନ    
“ଏମିତି ଏକ ସqଭ�’” 
ପଢି ହୁଏନାହU କି ପେଢଇ ହୁଏନାହU 
ବୁଝି ହୁଏନାହU କି ବୁେଝଇ ହୁଏ ନାହU 
"ଏକ ଶୁ¥ ମରୁଭୂମି" 
ନା ଜଳର ସଂେକତ ନା ଜଳାଶୟର 
ନା ବଷ�ା ର ଆଗମନ ନା ଶୀତ ର ପ�େକାପ 
"ଏକ ଯୁrଭୁମି " 
ହକ ପାଇଁ ଲଢ଼ିବାକୁ ହୁଏ ଏଠି 
ମିେଳନାହU ବିନାଯୁେr अନୁକଣା ଟିଏ 
"େପ�ମର ଗiାଘର" 
କାହାପାଇଁ େପ�ମ ଶ[ା ତ କାହାପାଇଁ अମୁଲ ମଲୂ ହୀରା 
କିଏ ଜୀବନ ହାେର ଏଠି ପୁଣି କିଏ େନଇପାେର ପ�ାଣ 
"ଏକ ଜଳାଶୟ" 
େକେବ ଶ�ାବଣ ର ପରିପ$ୂ� ଛଳଛଳ ଚାରିକୁଳ 
େକେବ େବୖଶାଖ ର ଉଷB ଜଳରାଶିେର ମ�� ର ବିଳାପ 
"ଏକ ବଟବୃ{" 
େକେବ ପଥହରା ବେଟାଇର ସହାରା 
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ପ{ୀ ମାନ+ର େକାଳାହଳ ସମାଜ  
"ହିମାଳୟ ପବ�ତ" 
ଦୂରରୁ ସୁqର ସିନା େକେବ ପହେ� ନାହU ହାତ 
େକେବ ଝରଣାର କୁଳୁକୁଳୁ ନାଦ ତ େକେବ ହିମ Ùଳନ 
"ନଈ ଟିଏ" 
अ+ା ବ+ା ବହିଯାଏ ସମୁଦ� େର ମିଶିବା ପାଇଁ 
କି� ଭାରି ଡର ଲାେଗ ଥରୁଟିଏ କୁଳ ଲÚି ଗେଲ 
"ପାଣିେଫାଟକା ପରି" 
େକେତେବେଳ ଚାଲିଯାଏ ବିନା ଶ® େର 
{ଣିକେର ଲିଭିଯାଏ ସମ[ ସ"କ�  
"ଏକ ନାଟକ" 
ନାୟକ ନାୟିକା ସାଜି ମିଥ�ା अଭିନୟ କେର 
ସରିଗଲା ପେର କିଏ अବା କାହUକି କାହାକୁ ପଚାେର 
"ଏକ ହରିଣ" 
ଚୁଲବୁଲ ନୟନେର ସାରା ବନକୁ ଭାେବ ଏକା-ତା ନିଜର  
ଡେର ନାହU ସିଏ େକେବ ଶିକାରୀକୁ अବା େହବାକୁ ଶିକାର 
"ଜହn  ପରି" 
େକେବ େକାମଳ ଶୀତଳ େଜାଛନା  
ପୁଣି େକେବ अr�ଚq�  ଆଉ अମା अ}କାର  
"ସଯୂ�� ପରି" 
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ଶୀତଦିେନ ସକାଳର ଉଷୁମ କିରଣ 
ପୁଣି ଗ�ୀଷBେର ଧୁ ଧୁ ଟାଣ ଖରାେବଳ 
 
ଆଜି अଛି କାଲି ନାହU ଏମିତି ଏ {ଣିକ "ଜୀବନ" 
ବ�ିଯାअ ଥିବାଯାଏଁ ହୃଦୟେର େଶଷ �qନ 
 

अiରା , ବାେଲଶ�ର  
ଭ� ାମ�ଭାଷ : ୯୭୭୬୬୪୬୪୬୫ 

ଖାର (ପ�ିମ), ମୁ\ାଇ   
ଭ� ାମ�ଭାଷ : ୦୮୨୮୬୩୮୧୩୩୮  
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ଶୁଭମ୍ କୁମାର ଧଳ 

ଏଇ ଖୁସିର ମୁହୂZ� ସବୁଏଇ ଖୁସିର ମୁହୂZ� ସବୁଏଇ ଖୁସିର ମୁହୂZ� ସବୁଏଇ ଖୁସିର ମୁହୂZ� ସବୁ    
ଏଇ ଖୁସିର ମୁହୂତ� ସବୁ, େକେବ अi ନେହଉ....... 
େତା ସହ ହସ-ଖୁସି, ଏମିତି ଚାଲୁଥାଉ........ 
 
ଏମିତି ଚାଲୁଥାଉ, େତା ସହ ହସ-ଖୁସି..... 
ମଁୁ େଦଖୁଥିବି ତେତ, ତୁ େଦଉଥିବୁ ମୁରୁକି ହସି......... 
 
ତୁ େଦଉଥିବୁ ମୁରୁକି ହସି, ମଁୁ େଦଖୁଥିବି ତେତ........ 
ସାରା ଦୁନିଆର ଖୁସି, ରଖିେଦବି େତା ହାେତ......... 
 
ରଖିେଦବି େତା ହାେତ, ସାରା ଦୁନିଆର ଖୁସି......... 
ପାେଖ େମା ସବୁେବେଳ ଥିବୁ, ଦୂେର ଯିବୁନି େକେବ ରୁଷି..... 
 
ଦୂେର ଯିବୁନି େକେବ ରୁଷି, ପାେଖ େମା ସବୁେବେଳ ଥିବୁ...... 
େକେବ अi ନେହଉ, ଏଇ ଖୁସିର ମୁହୂତ� ସବୁ....... 
 

ପଛିେକାଟ 
Whatsapp-୭୫୦୪୩୨୨୪୯୩ 
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ଶ�ୀ ଲ{Bଣ କୁମାର େବେହରା 

େପ�ମେପାଥିେପ�ମେପାଥିେପ�ମେପାଥିେପ�ମେପାଥି    
अଠର ଶହ 
ଏକାବନ ସାଲ 
ଥିଲା େମ ମାସ ଏଗାର, 
ହରିହର କୁଳ 
ମtନ କରିେଲ, 
ବାସୁେଦବ ନାେମ 
ବିଖ�ାତ େହାଇେଲ   
ଆନେq ରାଜ� ବିେଭାର  
 
ହରିହର େଦବ+ 
ଏକମାତ�  ପୁତ�  
ସାହିତି�କ ବାସୁେଦବ, 
ପtିତ ସଭାର 
अନୁେମାଦନେର, 
ଇଂେରଜ ସରକାର 
ଆେଦଶାନୁସାେର   
େହାଇେଲ ନେରଶ, 

ବାମtାର େହଲା ଲାଭ  
 
ମାତା ପିତା ପ�ଜା 
ପtିତ ସକେଳ 
କେଲ ଉଚିତ ବିଚାର, 
ଉଦିତ ପ�ତାପ 
ସିଂହ େଦବ ରାଜା, 
କଳାହାtି ଗେଡ 
ପାଳୁଥିେଲ ପ�ଜା   
ଆନq ଚିZେର ପ�[ାବ ପକାଇ 
କନ�ା ମାଗିେଲ ବାସୁେଦବ ପାଇଁ 
ସତେର, 
ମୁହୂZ� ଥିଲା ମଧୁର  
 
ରାଜା+ର େଗହ� ୀ 
ପରାଣ କୁସୁମ 
ମଉନାବତୀ ଐଶ�ଯ��ା, 
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ମଧ�ମା ସୁପୁତ� ୀ 
ମନୀଷା ସୁqରୀ, 
ଗିରିରାଜ କୁମାରୀ 
ସୁଶୀଳା अÔରୀ   
ବିବାହ, 
େହେଲ ବାସୁେଦବ ରାଜା  
 
अଠର ଶହ 
ବା[ରୀ ମସିହା 
େମ ତ� ୟୀ ତାରିଖ ଦିନ, 
ପୁତ�  ମୁଖ େଦଖି 
ରାଜା ଆନqେର, 
ମିଠା ପରଷିେଲ 
ବାମtା ନଗେର   
ରାଣୀ ମନ େହଲା ଧନ�  
 
ଖୁସିେର ପ�ଜାଏ 
ନାଚିେଲ ନଗେର 
ଭାବି ରାଜା ଭାବି ମେନ, 
ପtିତ େଜ�ାତିଷ 

ବ}ୁ ପରିଜନ, 
ଶ�ୀ ସ�ିଦାନq 
େବାଲି େଦେଲ ନାମ   
କୁମାର, 
ବସିଗେଲ ପ�ତି ପ�ାେଣ  
 
ଏକ ବଷ� ଗେତ 
ରାଣୀ+ ବିେୟାଗ 
ପତn ୀ ହରାଇେଲ ରାଜା, 
େଶାକେର ଡୁବାଇ 
ରାଣୀ ଗେଲ ଚାଲି, 
ମାତୃ ହରା ଶିଶୁ 
ମାତ�  ବେଷ� େବାଲି   
ଚିେZ, 
ଚିiି ଦୁଃଖ କେଲ ପ�ଜା  
 
ପତn ୀ ହରାଇଣ 
ବିଷାଦେର ରାଜା 
େନୗକାେର କେଲ ଭ� ମଣ, 
ସ\ଲପୁରରୁ 
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ମହାନଦୀ ପେଥ, 
କଟକ ପଯ��େi 
ପ�କୃତି ସଂଗୀେତ   
‘ଚିତ� େ�ାଳା’ର ଜନମ  
 
ଭ� ମଣରୁ େଫରି 
ନିସଂଗ ପ�ାଣକୁ 
ରାଜା କରିେଲ ସୁqର, 
ବିବାହ କରିେଲ 
ରାଜା ବାସୁେଦବ, 
ଦି� କନ�ା ସମପp 
अଜpେଲ େଗୗରବ   
ରରୁଆଁର ଜମିଦାର  
 
କିଛି ଦିନ अେi 
ଖରସୁଆଁ (ସିଂହଭୂମି) ମୁେଖ 
ଗମନ କେଲ ରାଜନ, 
ଠାକୁର ନୀଳମଣି 
ବାହାଦୂର+ର, 
ଭାଣଜୀ ରୂପଶ�ୀ 

ଗୁଣବତୀ cିର   
େଦଖିଣ, 
କେଲ ବିବାହ ବ}ନ  
 
ଚାରି ରାଣୀ ଗଭ�ୁ  
ନअ ପୁତ�  ସଂେଗ 
ଏଗାରଟି କନ�ା ଲାଭ, 
ବଡ ପୁତ�  ନାମ 
ଶ�ୀ ସ�ିଦାନq, 
ରୂପ ଗୁଣବi 
ଚିZ ଶାi ଶୁr   
ଥିଲା ମାତ� , 
ବଡ ରାଣୀ+ अଭାବ  
 
ସିଂହାସନ ଆେରାହଣ ପର ବଷ� - 
ରାଜ�ର ସମ[ 
ଜମିର ଉନn ତି 
କଥା ରାଜନ ଚିiିେଲ, 
କୃଷି ଉପେଯାଗୀ 
ସମ[ ଜମିକୁ, 
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ତିନି ଭାଗ କେଲ 
ଚାଷ ପ�ଣାଳୀକୁ   
କିସମୱାରି, 
ରାଜ କର ନିr�ାରିେଲ  
 
ଉପଯୁd ନ�ାୟ 
େଦବା ପାଇଁ ରାଜା 
ଉZମ ବ�ବcା କେଲ, 
ମyୀ - ପରିଷଦ 
ବି,ାନ - ପtିତ, 
ରାଜ କାଯ�� ହିେତ 
ସମ[+ ମତ   
େନଇ ଶାସନ କରିେଲ  
 
କୃଷିର ଉନn ତି 
ନିମେi ନେରଶ 
କେଲ, 
ନୂଆ ନୀତି ପ�ଣୟନ, 
କୃଷକ ମାନ+ୁ 
ଉନn ତ ବିହନ, 

େଯାଗାଇେଲ ରାଜା 
ପ�ଜା େହେଲ ଧନ�  
ରହିଲା ନାହU ଦୁ�pନ  
 
ଚାଷ କାଯ�� ପାଇଁ 
ବିଭିନn  cାନେର 
େସତୁବ} ବ}ାଇେଲ, 
ଉନn ତ ପ�ଣାଳୀ 
କେଲ ପ�ବZ�ନ, 
ସୁଖେର ବିତିଲା 
କୃଷକ ଜୀବନ   
ଆଧୁନିକ, 
ସୁବିଧା ସୁେଯାଗ ବେଳ  
 
ବଳମ ନିକଟ 
କଳାଜିରା ଆଉ 
ମତୁଆଳୀ ନାଳ ଠାେର, 
ଆନିକଟ୍ ବସାଇ 
ଜଳକୁ େରାକିେଲ, 
ଜଳ େସଚନର 
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ସୁବିଧା କରିେଲ   
ଚାଷୀ ବଢିେଲ ରାଜ�େର  
 
୨୦୦୦ ଏକର ପରିମିତ cାନେର - 
ସୁପ�ସିr କୃଷି 
ପ�େୟାଗ ଶାଳାର 
ନିମ�ାଣ କରିେଲ ରାଜା, 
ଏକ ଶହ ଛତିଶ୍ 
ପ�କାରର ଧାନ, 
अଣାଇ ପରୀ{ା 
କରିେଲ ରାଜନ   
ଚାଷୀ ଉଡାଇେଲ ଧ�ଜା  
 
ବିଭିନn  ପ�କାର 
ସାର ପ�େୟାଗର 
ଗେବଷଣା କରାଇେଲ, 
ରାଜା ବାସୁେଦବ 
କେଲ େପ�ା�ାହିତ, 
ବିଦ�ାରତn  ଯେତn  
କୃଷି ସଂପକpତ   

ପୁ[କ ପ�କାଶ କେଲ  
 
ବଳମ ପାହାଡ 
ଶୀଷ�େର ସୁଦୃଶ� 
ବିଶ�ାମ ଭବନ େତାଳି, 
ପାେଶ େଦବାଳୟ 
ଶ�ୀରାମ ସୀତା+, 
େଦଖି ଜୟ ଗାନ 
କରୁଛiି େଲାକ   
ପ�ତି େସାମବାର, 
ବେଢ ଗହଳି ଚହଳି  
 
अରଣ� େବfିତ 
ପବ�ତ କଟାଇ 
ରା[ା ନିମ�ାଣିେଲ ରାଜା, 
କୁଚିtା ନିକଟ 
େଭେଡନ୍ ନଦୀେର, 
ଝୁଲା େପାଲ କେଲ 
ଯାତ� ା ସହଜେର   
ଆନେq ନାଚିେଲ ପ�ଜା  
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ଜଳ}ର େଦବ 
େନତୃତ�  େନଇଣ 
ଝୁଲା େପାଲ ନିମ�ାଣିେଲ, 
େପାଲ କାଯ�� ବୀର 
କେଲ ସଂପାଦନ, 
ସହଜ େହାଇଲା 
ଗମନାଗମନ   
ପ�ଜା, 
ମ�ଳ କାମନା କେଲ  
 
ନିଜ ରାଜଧାନୀ 
େଦବଗଡ ଠାରୁ 
ବାମରା ପଯ��େi ଜାଣ, 
अଠାବନ୍ ମାଇଲ୍ 
ରା[ା ନିମ�ାଣିେଲ, 
ମଟର ଗାଡି 
ଚାଲିବା େଯାଗ� କେଲ   
ରାଜନ ଥିେଲ ମହାନ  
 
େବ�ଲ - ନାଗପୁର 

େରଳପଥ ନିଜ 
ରାଇେଜ ଯିବାର ପାଇଁ, 
अନୁମତି େଦଇ 
(୧୮ ମାଇଲ୍) ଦୀଘ� ଜମି େଦେଲ, 
ବିନା ରାଜସ�େର 
ଛାଡୁଛି କହିେଲ   
ରାଇଜର ହିତ ଚାହU  
 
ଏଇ ବାଟ େଦଇ 
େଯେତ େରଳଗାଡି 
ଯିବ ସମୟ ବାଟେର, 
ସZ� ରଖୁ अଛି 
ପ�ଜା+ର ହିେତ, 
ସବୁ େରଳଗାଡି 
ରହିବ ନି�ିେତ   
ବାମରା େfସନ ଠାେର  
 
ରାଜସ� ସହିେତ 
ଜ�ଲ ବିଭାଗ 
ନୂଆଁ ସୃfି କେଲ ରାେଜ�, 
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ସ�ୟଂ ଉÌାବିତ 
ଶାସନ ପ�ଣାଳୀ, 
େଦଖି (ଇଂେରଜ) ସରକାର 
େଦେଲ କରତାଳି   
କହିେଲ, 
ସେiାଷ ଲଭିଲୁ କାେଯ��  
 
କାଉନସିଲ୍ ଶ® 
ବ�ବହାର କେଲ 
ଦରବାର ପରିବେZ�, 
ନअ ଜଣ ସଭ� 
କରିେଲ ଚୟନ, 
ଭଲ ପରାମଶ� 
ପାଇେଲ ରାଜନ   
ପ�ଶାସନିକ େ{େତ�   
 
ବାମtା ରାଜ�ର 
ଉନn ତି ନିମେi 
ତିନି ତହସିଲ୍ ସଂେଗ, 
ଆଠ େଗାଟି ଥାନା 

କରିେଲ ପ�ତିା, 
ପ�ଜା ହିେତ ସଦା 
ରଖିଥିେଲ ନିା   
ରାଜ�, 
ସଜାଡିେଲ ନାନା ଢେ�  
 
ଆଗରୁ େକବଳ 
ଥିଲା ଏକମାତ�  
ପ�ାଥମିକ ବିଦ�ାଳୟ, 
େକମିତି ଜାଳିବି 
 ାନର ଆେଲାକ, 
ପ�ଜା େମାର ମୁଖ� 
अଛiି अେନକ   
ଭାବି, 
अଥୟ େହଲା ହୃଦୟ  
 
ଶି{ିତ ସମାଜ 
େତାଳିବା ନିମେi 
ରାଜା, 
ଦୃଢ କେଲ ନିଜ ମନ, 
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अେଠଇଶ୍ େଗାଟି 
(ପ�ାଥମିକ) ବିଦ�ାଳୟ େତାଳି, 
ଉ� ବିଦ�ାଳୟ 
େଦବଗେଡ େଖାଲି   
ଯଶ ରଖିଗେଲ ଜାଣ  
 
ବିଦ�ାଳୟ େକାଠା 
ନିମ�ାଣ କରିେଲ 
ରାଜ କୁମାର ନାମେର, 
ରାଜା ପ�ଜା େଭଦ 
କିଛି ନ ରଖିେଲ, 
ଏକ ସଂେ� ସେବ� 
ସୁଶି{ା ପାଇେଲ   
ଶି{ିତ େହେଲ ରାଜ�େର  
 
ଉ� ବିଦ�ାଳେୟ 
ବ�ଳା ଭାଷାର 
ଶି{କ କେଲ ନିଯୁd, 
ରାଜ� ହିେତ, 
ଉପେଦଶ େନେଲ 

ଦୁଇ ବ}ୁ+ର, 
ଆଶୁେତାଷ ମୁଖାଜ�ୀ ଓ 
ଈଶ�ର ଚq�  ବିଦ�ାସାଗର    
ମଧୁର ଥିଲା अତୀତ  
 
କିଛି ବଷ� ଗେତ- 
ରାଜା ବାସୁେଦବ 
ଉ� ବିଦ�ାଳୟ 
େକାଠା ସଂପ$ୂ� େହାଇଲା, 
cାନାiର କରି 
ପଢା ଆର�ିେଲ, 
ଦୂରଦୂରାiରୁ 
ବିଦ�ାଥ�ୀ ଆସିେଲ   
ବାମtା ଯଶ ବଢିଲା  
 
ଆଜି- 
अତୀତ େହାଇଛି 
ସB ¼ତି ପାଲଟିଛି 
ରାଜ କୁମାର ବିଦ�ାଳୟ, 
ବିଲୀନ େହଲାଣି 
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ତା'ର େଯେତ ଚିହn , 
ଆଉ େଫରିବନି 
େସଇ ସବୁ ଦିନ   
ଭାବି, 
अଥୟ ହୁଏ ହୃଦୟ  
 
ପ�ଜା+ର ସ�ାc� 
- ର{ା ହU ପ�ଧାନ 
କZ�ବ� ଭାବି ମନେର, 
ଗୁଣୀ ଓ ଉ�ାହୀ 
ଡାdର अଣାଇ, 
ନିଯୁd କରିେଲ 
ପ�ଜା ହିତ ଚାହU   
କୁଚିtା - େଦବଗଡ (୧୮୮୩) େର  
 
ଚିକି�ା େ{ତ� େର 
ରାଜା+ରେସବା 
େଶ� अବଦାନ ରାେଜ�, 
ଡାକତର ଖାନା 
ପ�ତିା କରିେଲ, 

ଧନ� ଧନ� େବାଲି 
ପରଜା କହିେଲ   
ରାଜା, 
ସେiାଷ ଲଭିେଲ କାେଯ��  
 
ଶ�ୀ େଗୗରୀଶ+ର 
ରାୟ+ କଥାେର 
अନୁପ�ାଣିତ େହାଇଣ, 
କଟକ ସହେର 
cାପନ କରିେଲ, 
'ସୁଢଳ େପ�ସ୍ ' େବାଲି 
ନାମଟି ରଖିେଲ   
ଆନqିତ େହେଲ ରାଜନ  
 
ସୁଢଳ େପ�ସ୍ ର 
ସଂପାଦନା କେଲ 
ଚତୁଭ�ୁ ଜ ପ*ନାୟକ, 
ସମାଜ ସଂjାର 
ଉେ�ଶ� େନଇଣ, 
' ସଂjାରକ ' ଜନB  
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ଲଭିଲା େସଦିନ   
ଚହଟିଲା, 
ଭାଷା ସାହିତ� ମହକ  
 
ଭାବଗ�ାହୀ ଦାସ+ 
ସଂପାଦନା ,ାରା 
ପ�କାଶ, 
ପାଇଲା ' େସବକ ' ପତି� କା, 
ଦୁଇ ପତି� କାରୁ 
େହଲା अଥ� ଲାଭ, 
ବାସୁେଦବ+ର 
ବଢିଲା େଗୗରବ   
ସୁେଯାଗ ମିଳିଲା, 
ପଢିବାକୁ ଭଲ େଲଖା  
 
ସଂjାରକର କିଛି  
ଆପZି ଜନକ 
େଲଖା ବଢାଇଲା ବିବାଦ, 
େତଣୁ, 
ସୀତାନାଥ ରାୟ+ୁ 

ଏକ अଂଶ େଦଇ, 
अନ� ଏକ अଂଶ 
ବାମtା अଣାଇ   
ପୁଣି, 
ଶୁଣାଇେଲ ସୁସଂ\ାଦ  
 
ବାମtା ରାଜ�ର 
କବି-ସୁଶାସକ 
ଓଡିଆ ଉrାର କZ�ା, 
ଭାଷା ସାହିତ�ର 
ପ�ଚାର ପ�ସାର, 
ନିମେi ରାଜନ 
ମନ କେଲ cିର   
ସାଜିେଲ ବାମtା ମୁdା  
 
ନିଜ ରାଜଧାନୀ 
େଦବଗଡ ଠାେର 
ବସାଇେଲ ଛାପାଖାନା, 
ଜଗନn ାଥ ବଲ� ଭ 
ନାମ େଦଇ ତା'ର, 
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ସvାହକୁ କେଲ 
ପତି� କା ବାହାର   
ସ\ଲପୁର ହିେତୖଷିଣି, 
ଭାେବ େହଲା ଜଣାଶୁଣା  
 
ବାମtା େପ�ସ୍ ର 
ସଂପାଦନା କାଯ�� 
ତୁଲାଇେଲ ବୃqାବନ, 
ଭାରି ଖୁସି େହେଲ 
ରାଜା ବାସୁେଦବ, 
ରହିଲାନି ଭାଇ 
େସnହର अଭାବ   
ଆନେq ବିତିଲା ଦିନ  
 
ହିେତୖଷିଣିର 
ସଂପାଦନା କାଯ�� 
କେଲ, 
ନୀଳମଣି ବିଦ�ାରତn , 
ନବ ଜନB  େହଲା 
ଓଡିଆ ଭାଷାର, 

ଆକଷpତ କଲା 
ପtିତ अiର   
କବି ସାହିତି�କ, 
ମିଶି କେଲ ସେବ� ଯତn   
 
ସ�ାଧୀନତା ପେର 
େପ�ସ୍ ର ଦାୟିତ�  
େନେଲ ଓଡିଶା ସକ�ାର, 
ସରକାରୀ ମୁଦ� ଣାଳୟ 
ରୂେପ ନାମ େଦଇ, 
ଚଳାଉ अଛiି 
ଆଗଭର େହାଇ   
ଜାଣି, 
ଆନq ଲେଭ अiର  
 
କଏଦୀ ମାନ+ୁ 
ପତି� କା ମୁଦ� ଣ 
କାେଯ�� ଲିv କେଲ ରାଜା, 
ନିଶା ନିବାରଣ 
ଆଇନ୍ ଆଣିଣ, 
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ରାମ ରାଜ� ପାଇଁ 
େଦଖିେଲ ସପନ   
ଆେଦଶ ପାଳିେଲ ପ�ଜା  
 
କେଠାର ନିୟମ  
ରାଇେଜ ରଖିେଲ 
କଏଦୀ ମାନ+ ପାଇଁ, 
ସୁକାରା ପrତି 
କେଲ ପ�ଚଳନ, 
ଶିm - େବୖଷୟିକ 
ପତି� କା ମୁଦ� ଣ  
ସୁଶି{ା ,ାରା - ଭବିେଷ�, 
ସମାେଜ ଚଳିେଲ 
ସୁନାଗରିକ େହାଇ  
 
ଚିକି�ା ପୁ[କ (ବିସଚିୂକା ଚିକି�ା - 
ନୀଳମଣି ବିଦ�ାରତn ) 
ବିତରଣ କେଲ 
ମାଗଣାେର ରାଜ� ସାରା, 
(କଏଦୀ ମାନ+ୁ) 

ସ�ାc� ନିୟମିତ 
ପରୀ{ା କରାଇ, 
ଖାଦ� ଓ ଔଷଧ 
ମାଗଣାେର େଦଇ   
ବଜାୟ ରଖିେଲ ଧାରା  
 
ରାଜା, 
ବାହାର ରାଜ�ରୁ 
କାରିଗର ଆଣି 
ବୁଣିବା ତାଲିମ୍ େଦେଲ, 
ଲୁଗା - କଉଟିର 
ବଢିଲା ଆଦର, 
ସତରxି - େଧାତି 
ଗାମୁଛା - ଚାଦର   
ବqୀ ବୁଣିବା ଶିଖିେଲ  
 
ବ�ର ଆଦର 
େଦଖିଣ ରାଜନ 
ବୟନ କଳ କିଣିେଲ, 
ରେ�ଇ cାନେର 
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ଏକ ସତୂା କଳ, 
ଆଖୁ କଳ, ଜଳ 
- ଉଠାଇବା କଳ   
ପ�ଜା ହିେତ ବସାଇେଲ  
 
କୁସଂjାର ଦୂର 
ନିମେi ନେରଶ 
ନୀତି ପ�ଣୟନ କେଲ, 
ବାଲ୍ଯ - ବୃr ବିଭା 
ସତୀ ଦାହ ପ�ଥା, 
ଜାତି େଭଦଭାବ 
ନର ବଳି କୁପ�ଥା   
ରାଜ�ରୁ ଉେkଦ କେଲ  
 
େଦବଗଡ ଠାେର  
ପ�େମାଦ ଉଦ�ାନ  (ବଡ ବଗିଚା) 
ନିମ�ାଣ କରିେଲ ରାଜା, 
ନାନା ଫୁଲ ଫେଳ 
ସଂପ$ୂ� ବଗିଚା, 
େପୗରାଣିକ ଚିତ�  

ସୁअତୀତ କଥା   
େଦଖି ଖୁସି େହେଲ ପ�ଜା  
 
ସେତଇଶ୍ ତମ 
ରାଜା ବାସୁେଦବ (୧୮୬୮ - ୧୯୦୩) 
ଥିେଲ େଶ� ପ�ଶାସକ, 
ଛବିଶ୍ ଗଡରୁ 
ବାମtା ପ�େଦଶ, 
ସାରା ଓଡିଶାେର 
ରଖିଥିଲା ଯଶ   
ରାଜା, 
ଥିେଲ ପରଜା ପାଳକ  
 
ପ�ତିଟି ଯୁrେର 
ଜିତିବା ଲାଳସା 
ରଖୁଥିେଲ େସୖନ� - ରାଜା, 
େସୗqଯ�� ସ�ାର 
ସ"ୂ$� ରାଇଜ, 
ରାଜଧାନୀ ଥିଲା 
େକାଟି ସଯୂ�� େତଜ   
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େତଣୁ, 
ଉ¶ୟିନୀ େବାଲି 
କହୁଥିେଲ ତୁେt ପ�ଜା  
 
ରାଜନ, 
ପtିତ ସଭାର 
କେଲ ଆେୟାଜନ 
ଭାଷାର ଉନn ତି ପାଇଁ, 
ବିଭିନn  cାନରୁ 
ପtିତ ଆଣିଣ, 
ରାଜ ଦରବାେର 
େଦେଲ ସୁସ¢ାନ   
ହସିଲା ଓଡିଶା ଭୂଇଁ  
 
अଠର ଶହ 
ଛୟାअଶୀ ସାେଲ 
ନିଜ ଦରବାର ଠାେର, 
ମyୀ ପରିଷଦ 
ପtିତ ଡାକିେଲ, 
ରାଧାନାଥ ରାୟ+ୁ 

ସ¢ାନିତ କେଲ   
' କବିବର ' ଉପାଧିେର  
 
କବି -  ାନୀ - ଗୁଣୀ 
ଆଗମନ େଦଖି 
ପୁରି ଉଠିଲା अiର, 
କବି ରାଧାନାଥ 
େହାଇଣ ହରଷ, 
କହି େଦଇ ଗେଲ 
ବାମtା ପ�େଦଶ   
' ବୁଧ ହଂସ େକଳି ସର '  
 
ବାମtା ଦ{ିେଣ 
ଆେqାଳନ େଦଖି 
ଭୟେର, 
ଇଂେରଜ ଛାନିଆ େହେଲ, 
ବିପeବ ଦମନ 
କରିେଲ ରାଜନ, 
େଦଖି ବି� େଟନ୍ େଦଲା 
ସିଆଇଇ( CIE ) ସ¢ାନ   
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ରାଜା, 
ବାସୁେଦବ ଖୁସି େହେଲ  
 
େପାf अଫିସ୍ 
ସାେଥ ମୁଦ� ା - fା"୍ 
ପ�ଚଳନ କେଲ ରାଜା, 
େନାଟ୍ ଛପାଇଣ 
ଚଳାଇେଲ ରାଜ�, 
ଧନ୍ଯ ଧନ୍ଯ କେଲ 
େଦଖି ହିତ କାଯ୍�ଯ   
ଉସତ େହାଇେଲ ପ�ଜା  
 
ବାସୁେଦବ+ର 
ତZ� ାବଧାନେର 
ବାମtା ଡାକ ବିଭାଗ, 
ଥିଲା ପ�ଚଳିତ  
ପ�ତ୍ଯ{ ଭାବେର, 
ଚିଟାଉ େପ�ରଣ 
ଦୁଇ ପଇସାେର   
ରାଜ�, 

ଲାଗୁଥିଲା ସେତ ସ�ଗ�  
 
ପ�ଜା+ୁ अଧିକ 
ବ୍ଯୟରୁ ମୁକତ 
କରିବା ପାଇଁ ଦେରଶ, 
ଡାକ ବିଭାଗକୁ 
ହ[ାiର କେଲ, 
ବି� ଟିଶ ସରକାର 
ଗ�ହଣ କରିେଲ   
େଦଇ ଭରସା ବିଶ�ାସ  
 
ଉZମ ଶାସନ 
ହିତ କାଯ୍�ଯ ଆଉ 
ରାଜ୍ଯର ଉନn ତି ପାଇଁ, 
ବି� ଟିଶ୍ ସରକାର 
େଦେଲ, 
େକସିଆଇଇ( KCIE) ସ¢ାନ, 
ଆନqିତ େହେଲ 
ସୁଢଳ ରାଜନ   
' ସାର୍ ', 
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ଡାକିଲା ବାମtା ଭୂଇଁ  
 
ଉÌାବନ େହବାର ୨୦ ବଷ� ମଧ�େର - 
ଭାରତର ଦୀଘ� 
େଟଲିେଫାନ୍ େସବା 
ଆର� କେଲ ନେରଶ, 
େଗାବିqପୁରରୁ 
ବାରେକାଟ ଯାଏଁ, 
ଉZମ ରାଜତ�  
ଇତିହାସ କେହ   
ପ�ଜାଏଁ େହେଲ ହରଷ  
 
କୁଚିtା ଆଉ 
େଦବଗଡ େଦଇ 
େସବା ଆର� କରିେଲ, 
ଦୀଘ� अଶୀ ମାଇଲ୍ 
େଟଲିେଫାନ୍ ତାର, 
ସଂେଯାଗ କରିଣ 
େଯାଡିେଲ अiର   
ଉେଣଇଶ୍ ଶହ ସାେଲ  

 
ଉେଣଇଶ୍ ଶହ 
ତିନି ଖ�ୀfା®େର 
ବାମtା ରାଜ ରା[ାେର, 
' େପନାଡ ' ଗଡିଲା 
କିରାସିନି େତେଲ, 
େଦଖିଣ ପ�ଜାଏଁ 
ଖୁସିେର କହିେଲ   
ପ�ଥମ କାର୍ ରାଜ�େର  
 
ସ�ଗ� ଆେରାହଣ 
କେଲ ବାସୁେଦବ 
ସାେଢ େତପନ ବରେଷ, 
େଶାକେର ଡୁବିଲା 
ବାମtା ରାଇଜ, 
ମେନ ପେଡ ଆଜି 
ସବୁ ହିତ କାଯ୍�ଯ   
ସ�$�, 
ପାଲଟୁ ଥିଲା ପରେଶ  
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ବାମtାଧୀପତି, 
ଏକତି� ଶ ବଷ� 
ରାଜୁତି କରିଣ 
ଇହ ଲୀଳା ସBରଣିେଲ, 
ଉ£ଳ ଭୂଇଁର 
ଉ¶�ଳ ନ{ତ� , 
ଦିନ ଦି� ପ�ହେର 
େରାଗ ବହୁମତୂ�    
ଲୁଚାଇଲା ଭୂମtେଳ  
 
ବିସBୟ ପ�ତିଭା 
ପରଜା ପାଳକ 
ଥିେଲ େସ ଯୁଗ ପୁରୁଷ, 
ଏେତ କମ୍ ବୟେସ 
ଚାଲିଯିବା କଥା, 
ଭାବିେଲ अiେର 
ପାଏ େଘାର ବ୍ଯଥା   
ନ ହୁଏ ଜମା ବିଶ�ାସ  
 
କବି କୁଟୀର 

ଦtାସିଂହା,ବାରେକାଟ 
େଦବଗଡ (ଓଡିଶା) 
ଦୂରଭାଷ- ୯୬୬୮୨୪୨୭୨୦ 
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अଧ�ାପକ ଶରତ କୁମାର ଦାସ 

अମୃତର ସiାନअମୃତର ସiାନअମୃତର ସiାନअମୃତର ସiାନ    
ମଁୁ ହିqୁ ମଁୁ ମୁସଲମାନ  
ମଁୁ ଖ�ୀfିଆନ ମଁୁ ବୁr+ ସiାନ , 
ମଁୁ 'େବଦ'ର ଓଁ କାର  
ମଁୁ 'େକାରାନ୍' ର ଝ+ାର , 
ମଁୁ 'ବାଇେବଲ୍' ର ମଧୁରତା  
ମଁୁ 'ତି� ପିଟକ'ର ସରଳତା , 
ଜାେଣନା ମଁୁ ବାଧା ଓ ବଂଧନ  
ଲ{Bଣ + ତିନି ଗାର  
ସୀମାେରଖା ଏକ अେଭଦ୍ଯ ଦୁଗ�ର , 
ଲ{� େମାର ଆେଲାକ ସଂଧାନ  
ମଁୁ ମଣିଷ ମଁୁ अମୃତ ସiାନ     
 
ମଁୁ ସଂଗୀତ ର ମଧୁର ମkୂ�ନା  
ମଁୁ ଜହn  ର େକାମଳ େଜାଛନା , 
ମଁୁ େମଘର ମହାଘ� ମହ� ାର  
ମଁୁ ପୁଣି ଫୁଲର ସୁେଶାଭିତ ସ�ାର , 
ମଁୁ ସାଗରର େଦାଳାୟିତ େଢଉ  
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ବସiର ମଁୁ ବାସnାୟିତ ବାୟୁ , 
ଯାତ� ା େମାର ପାପରୁ ପୁଣ� କୁ  
ନକ�ରୁ ସତ� କୁ  
ମୃତୁ� ରୁ अମୃତୁ�କୁ  
अଦିବ�ରୁ ଦିବ�ତ� କୁ , 
ଲ{� େମାର ଆେଲାକ ସଂଧାନ  
ମଁୁ ମଣିଷ ମଁୁ अମୃତ ସiାନ     
 
ଆକାଶ ଛାତିେର େଖାେଜ ନିତି ନୂଆ ରଂଗ  
ଚିତି� ତ ପୃଥିବୀ ର ମଁୁ ଏକ ଭିନn  ପ�ତିବି\ , 
ଧରଣୀ ବୁକୁେର ଭେର ମଁୁ ନୂତନ �qନ  
ସାଗର ଗଭ�େର ପାଏ ମଁୁ ମୁdାର ସଂଧାନ , 
ପାହାଡ ଆଖିେର େଦେଖ େଧୖଯ୍�ଯର ଆେଲାକ  
ମଳୟେର େଦେଖ ମଁୁ ମୁdି ର ଝଲକ , 
ମଁୁ ଗତି ମଁୁ ପୁଣି ଶdିର ଭtାର  
ମଁୁ ମୁdି ମଁୁ ପୁଣି ସତ� ର ସ�ାର , 
ମଁୁ cିତି ମଁୁ ପୁଣି अବcିତି  
ମଁୁ ଏକ ନୂଆ ଆେଲାଡନ,अମାବାସ�ା ର ଚq�  
ସତ�ଶୀଳ େମା ବିେବକର ଆହ� ାନ  
ମଁୁ ମଣିଷ ମଁୁ अମୃତ ସiାନ      
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ମଁୁ ଭୀମ ମଁୁ େଭୖରବ  
ମଁୁ ସଂପଦ ମଁୁ ପୁଣି ବିପଦ  
ମଁୁ କମ� ମଁୁ ଧମ�  
ମଁୁ ପୁଣି ଏକତାର ମy  
ବିଭାଜନର ସୁଚିiିତ ଯy, 
ସୃfି ର ବୁକୁେର ମଁୁ ପ�ଳୟର ବହିn   
ପ�ଳୟର अiରାେଳ ପୁଣି ସୃfି ର ବନାନୀ , 
ମଁୁ ସ�ୟଂସିr,�rpତ ବିଶ�ାସ  
ମଁୁ ତZ� ଦଶ�ୀ,ଉଛ� ାସ ନିଶ�ାସ  
ମଁୁ େପ�ମସିd,ଚିର ଶାଶ�ତ ଜାଜ� ଲ୍ଯମାନ , 
ଯାତ� ା େମାର ନିେ�ତନରୁ େଚତନ  
अମା}କାେର ମଁୁ ଆଶାର କିରଣ  
ମଁୁ ମଣିଷ ମଁୁ अମୃତ ସiାନ      

ବଡବିଲ ମହାବିଦ�ାଳୟ , ବଡବିଲ, େକqୁଝର 
ଦୁରଭାଷ - ୯୪୩୮୨୪୩୧୪୯ 
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ଚିZରxନ ସାହୁ 

ଆଜିର ଭାରତଆଜିର ଭାରତଆଜିର ଭାରତଆଜିର ଭାରତ    
 ଏଭଳି ଏକ ବିଷୟ ଉପେର ଆେଲାଚନା କରିବାକୁ କାହUକି ମନ ବଳାଇଲି 

ଜାେଣନାହU କି� ଏହା अପି�ୟ ସତ� अବଶ� ଏ େଲଖାେର ସମାେଲାଚନା େହବାର 

ସ�ାବନା अଛି ତଥାପି ମଁୁ େଲଖିବାକୁ ଆେଦୗ ଭୟ କରୁନାହU କାରଣ ସତ�କୁ 

ଲୁଚାଇେଲ ତାହା ଲୁଚିରେହନା ଏବଂ ମଁୁ ଭାେବ ସତ� ପ�କାଶ କରିବାେର କୁ�ାେବାଧ 

କରିବା ମଧ� ଏକ ପ�କାେର ମିଥ�ାକୁ ପ�ଶୟ େଦବା ଯାହାକୁ ମଁୁ ଘୃଣା କେର  

 ସିଧାସଳଖ ବିଷୟ ବ[ୁକୁ ଆର� କଲି ବତ�ମାନର ଚାଲି ଚଳଣି ଏମିତି େମାଡ 

େନଲାଣି େଯ ପବୂ� ଠାରୁ ବହୁତ ଭିନn  କହିବା କିଛି अତୁ�dିକର େହବନାହU ଆଜି ଆେମ 

ଏଭଳି ଭାେବ अ}କାରର ଦାସତ�କୁ ବରଣ କରିେଲଣି େଯ  ାନ ରୂପକ ଆେଲାକରୁ ଆେମ 

ବହୁତ ଦୂେରଇ ଗେଲଣି अ ାନ ଆମକୁ ନିଜର ଗ�ାସ କରିବାେର ଲାଗିଲାଣି अଧମ� 

ସାମ�ାଜ�ର ପୁନ�ବ�ାର ପ�ତିା େହଇ ସାରିଲାଣି  

 େଗାେଟ ସମୟ ଥିଲା େଯେତେବେଳ ପିତାମାତା ପଜୂା ପାଉଥିେଲ ବତ�ମାନ ମଧ� 

ପଜୂା ପାଉଛiି କି� ଏେବର ପଜୂା ଆଉ अତୀତର ପଜୂା ମଧ�େର େକଉଁଠି ନା େକଉଁଠି 

ଆକାଶ ପାତାଳ ଫରକ अଛି ପିତାମାତା+ ମୁଖ ନିସୃତ ବାଣୀକୁ ସiାନ ନିଜର କତ�ବ�ଠୁ 

ବଳି େଶ� ଧମ� ଭାବି ପାଳନ କରିବାକୁ ତ�ର ଥିେଲ ଏହାର ଉଦାହରଣ ନିଆଯାଉ 

ଯାହା ପୁରାଣେର ବଣ�ନା କରାଯାଇअଛି ଆପଣ+ୁ ତ ଜଣା ଥିବ ପିତୃ ସତ� ପାଳନ 

କରିବାକୁ ଯାଇ ପ�ଭୁ ଶ�ୀ ରାମଚq�  ପତn ୀ େଦବୀ ସୀତା ଏବଂ अନୁଜ ଲ{Bଣ+ ସହ ଦୀଘ� 
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ଚଉଦ ବଷ� ବନବାସ ଯାଇଥିେଲ ଆଉ ପ�ଭୁ ପଶ�ୁରାମ ମଧ� ପିତା ଯମଦଗିn+ର ଆେଦଶ 

ମାେତ�  ନିଜ ମାତା େରଣୁକା+ର ନତ ଶରୀରରୁ अଲଗା କରିେଦଇଥିେଲ अବଶ� ପେର 

ମହଷp ଯମଦଗିn ନିଜର ତପଶdି ବଳେର ପୁଣିଥେର େରଣୁକା+ୁ ଜୀବିତ କରିେଦଇ ଥିେଲ  

             ପେୂବ� ଗୁରୁଜନ+ୁ େଦବତୁଲ� ମଣି େସମାନ+ୁ ସସ£ାେର ପଜୂା କରା 

ଯାଉଥିଲା ବାଲ�ାବcାେର ଗୁରୁ ଆଶ�ମେର ରହି ଜୀବନର ମାଗ�ଦଶ�ନ ଭଳି ଶି{ା ଗ�ହଣ 

କରାଯାଉଥିଲା କି� अଧୁନା ଏହାର ସ"ୂ$� ଭାେବ ପରିବZ�ନ ନେହେଲ ମଧ� ବହୁତ 

अଂଶେର ପରିବZ�ନ ଘଟିଲାଣି ନା ପିତାମାତା+ୁ ନା ଗୁରୁଜନ अବା ଶି{ଦାତା+ୁ ,କାହାକୁ 

ବି ଉଚିତ ସ¢ାନ ମିଳୁନାହU ପିତାମାତା ତ ବZ�ମାନ କିଛି अକମ�ା ସiାନ+ ପାଇଁ 

अେଲାଡ଼ା େହାଇ ଗେଲଣି ପିତାମାତା+ ପାଇଁ େସମାନ+ ପାଖେର େକୗଣସି ମଲୂ� ନାହU 

କାହU େସଭଳି ପୁତ�  ଶ�ବଣ କୁମାର େଯ ନିଜର अ} ମାତାପିତା+ୁ ଭାରେର େବାହିବାର 

ସାମଥ�� ରଖୁଥିଲା ବା[ବେର ଆଜିର ଦୁନିଆେର ଶ�ବଣ କୁମାର ଭଳି ପୁତ�  ମିଳିବା ବହୁତ 

କମ  

          ମୁtକୁ ହାତ ପାଇ ଗେଲ ସବୁକିଛି ପାଇଗଲା ଭଳି ଭାବiି ନିର{ର େହଇ ମଧ� 

ନିଜକୁ ସମାଜେର ପ�ତିିତ କରିେଦଲା ପେର େସମାେନ ନିଜକୁ ସେବ�ସବ�ା େବାଲି 

ଧରିନିअiି ପିତାମାତା, ଭାଇବ}ୁ, ଗୁରୁଜନ+ର ପରାମଶ� େସମାନ+ୁ अସାର ମେନ 

ହୁଏ ନିଜ ସ�ାଥ�େର अ}େହଇ अନ�ମାନ+ ପଥେର ପ�ତିବ}କ େହଇ ଛିଡ଼ା େହବାେର 

େସମାନ+ୁ अପାର ସୁଖ ପ�ାv େହବା ଭଳି ଲାଗୁଛି अେବୖଧ କାଯ��କଳାପେର ସବ�ଦା ଲିv 

ରହି ନିଜକୁ ଧମ�ଠୁ ବହୁତ ଦୂରକୁ ଆଣିେଲଣି ଭାଇ ବ}ୁ ପିତାମାତା ଗୁରୁଜନ କାହାପ�ତି 

ଆଉ ଆiରିକତା ନାହU ଶ�rା ଆଉ ସମପ�ଣ ନାହU କାହାର ଉଚିତ ପରାମଶ� ମଧ� ତା 



ତ� େୟାଦଶ ବଷ�, ଷ ସଂଖ�ା, ଜୁନ୍ ୨୦୧୮ Download Magazine from www.aahwaan.com 

 

ଆହ� ାନ ଇ-ପତି� କା ସ"ୂ$� ନିଃଶୁ& ବିତରଣ େହତୁ ଡା େଜ�ାତି ପ�ସାଦ ପ*ନାୟକ+ ,ାରା ପ�ତିିତ ଓ ପ�କାଶିତ  | Aahwaan.com Aahwaan.com Aahwaan.com Aahwaan.com     |  254 

ପେ{ ଗ�ହଣ େଯାଗ� େହଉନାହU ପ�ତୁ�Zରେର ସେ� ସେ� अହଂକାରମୟ ବାଣୀ ମୁଖରୁ 

ନିସୃତ େହଉଛି କାହାରି ପ�ତି ପବୂ�ଭଳି ଆଉ ଆଦର, ସହାନୁଭୂତି, ଦୟା, {ମା, ତଥା 

ତ�ାଗ େଦଖିବାକୁ ମିଳିବା କfକର େହଇଗଲାଣି ମାତ�  ଏେବବି ସମାଜେର ବହୁତ 

ଧମ�ାବଲ\ୀ େଲାକ अଛiି େଯଉଁମାେନ ନିଜକୁ ଜନକଲ�ାଣେର ଉ�ଗ� କରିେଦଇଛiି 

କି� େସମାନ+ ଗହଣେର अେନକ କ� wର अନ�ାୟୀ ଲୁଚିରହି ନିଜକୁ େସମାନ+ ସଦୃଶ 

େଦଖାଇ ଛଳନା କରୁଛiି  

 କୁଆେଡ ଗଲା େସହି ପୁଣ�ଭୂମି ଭାରତବଷ�? େଯଉଁଠି "अତିଥି େଦେବା ଭବହ" 

ରୂପକ ଉdିର ସାଥ�କତା େଦଖିବାକୁ ମିଳୁଥିଲା ଆଜି େଦଶର ବିଭିନn  ପ�ାiେର अତିଥି 

ଲୁଟପାଟର ଶିକାର ହୁअiି ବଳା£ାର ଭଳି ଜଘନ� କାଯ��ର ଶିକାର ହୁअiିନାନାବିଧ 

अସୁବିଧାର ସ¢wଖିନ ହୁअiିକାହU େସହି ପୁଣ�ଭୂମି ଭାରତ େଯଉଁଠି ଦିେନ 

ଗା}ୀ,ବିେବକାନq,ରବିq�ନାଥ+ ଭଳି ପ�ତିଭସ"ନn  ବ�dି ଜନB  ଗ�ହଣ କରି ବିଶ� ବାସୀ+ୁ 

ଶାiିର ବାତ�ା େଦଇଥିେଲ? 

 ଆଜିର ଏ ବିଚିତ�  ସମାଜେର କିଛିେଲାକ ଦୁÃେପାଷ� ସପ� ଭଳି ନିଜର ଦୁଗ�ୁଣକୁ 

ବି[ାର କରି ଚାଲିଛiିअମାଗ�େର ଯାଉଥିେଲ ମଧ� େସମାନ+ୁ ଏହା ଦୃfିେଗାଚର େହଉ 

ନାହUअମାଗ�ରୁ ସୁମାଗ�କୁ ପ�ତ�ାବZ�ନ କରିବାର अବକାଶ ପ�ାv େହଉଥିେଲ ମଧ� ଏହାକୁ 

ତୁk ମେନ କରି େସମାେନ ବିନାଶ ଆଡକୁ अଗ�ସର େହଉଛiିଏକଛତ�  ଭାେବ ନିଜକୁ 

ସମ�ାଟ ମେନକରି ସଭି+ ଉପେର ପ�ଭୁତ� ବି[ାର କରିବାର ନିଶା ଏେବ ବହୁଳ ଭାେବ 

େଦଖାଗଲାଣିନିଜର ଆତB ସୁଖ ପାଇଁ अନ�ାୟର ପ�ଶୟ େନଇ अନୀତି,अଧମ� କେଲ ମଧ� 

େସମାନ+ୁ ଏହା अବଗତ େହାଇ ପାରୁନାହUନିଜ ଦ�ାରା କୃତ ସମ[ କାଯ��କୁ େଶ� 
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ମେନକରି ଫଳସ�ରୂପ ନିଜକୁ େଶ�ତମ ମେନକରiିସବ�ଶdିମାନ ଈଶ�ର+ ଠାେର 

େକବଳ ମିଥ�ାଭdି ରଖି ସମାଜେର ଦୁନ�ୀତିକୁ ପରିପୃf କରiି  

 ଏସବୁର ନିଦାନ େହଉଛି ସ�ାଥ� ଦ�ାରା ବଶୀଭୂତ େହଇ କାମାନକୁ ପୁଣ� 

କରିବାକାମନାର େକେବ अi ଘେଟ ନାହUେଗାେଟ କାମନା ପୁଣ� େହେଲ କାମନା 

ପ�ବଳତର େହଇଉେଠକି� ଏହା ସ�ାଥ�ା} ମାନ+ୁ େକେବବି ଜଣା ପେଡନାହUନିଜର 

ସ�ାଥ� ସାଧନ େହତୁ ଛଳନା, ବଳପ�େୟାଗ,ଏବଂ अନ�ାନ� अପ�ୀତିକର ପ¸ାକୁ ଜୀବନର 

େଶଷ अ� ତଥା ପ�ମୁଖ अ� ରୂେପ ପରିଚାଳିତ କରiି  

 େସମାେନ ଭୁଲିଯାଆiି େଯ ନିଜର କୃତକମ�ର ଫଳ େସମାନ+ୁ ଏହି ଠାେର ହU 

େଭାଗିବାକୁ େହବअଧମ�ର ଭାର ପ�କୃତି େଯେବ ସହିନପାରିବ,ଧରଣୀ ମାତା େଯେବ  

ଚି£ାର କରିବ େତେବ अଧମ�ର ବିନାଶ ପାଇଁ अବତାରୀ ରୂେପ ଧମ� ର{କ+ୁ 

ଧରାବତରଣ କରିବାକୁ େହବ  

 ଆଜି ସମଗ� ସଂସାରେର ମାତୃପିତୃ ଭdି, ଗୁରୁଜନ ପ�ତି ସ¢ାନ,ଭାଇ ବ}ୁ ପ�ତି େସnହ

-ଶ�rା,ଦୁଃଖୀର+ି ପ�ତି ଦୟା କରୁଣା ଏବଂ ସବ�େଶଷେର ମଣିଷତ୍ଵ ହU େଦଖିବାକୁ ବହୁତ 

କମ ମିଳୁଛି  

 ସବ�ତ�ାଗୀ ବଦଳେର ଏମାେନ ସବ�େଭାଗି େହବାକୁ େଶ� ମଣୁଛiିକି� 

ବା[ବେର ତ�ାଗ ହU ମୁdିର େଶ� ପଥ ଏକଥା ବୁଝିବାକୁ ପ�ୟାଶ କରୁନାହାiିମା+ଡ଼ 

ହାେତ ମୁdା ମାଳର ମଲୂ� ସମ ମାତୃପିତୃ ଭdି ଏମାନ+ ପାଇଁ ସମାନ େବାଧ 

େହଉଛିମାତାପିତା+ ଆଶୀବ�ାଦ ହU ସା{ାତ ଭଗବାନ+ ଆଶୀବ�ାଦ ଏକଥା ଜାଣି ମଧ� 

ଏହାକୁ ତୁଛ ମଣୁଛiିଯଥାଥ�େର କୁହା ଯାଇअଛି---- 
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"ମାତାପିତା ଭାଇବ}ୁ ଗୁରୁଜନ ଠାେର 

କରୁଣାର ଦୃfି େଯହୁ ଦିଏ ନାହU ବାେର 

କିଲାଭ ସହସ� ବଷ� ବଂଚିେଲ େସ େଲାକ 

ଖାଇ ଖାଇ ଦୀଘ� କାଳ ନବେ� କି କାକ?" 

 ଧମ�ତB ା+ ବିଚାରେର ସ"� ତି ପ�ତିିତ ସମାଜର ରୀତିନୀତି ସଂସାର ପାଇଁ ବିପଦ 

େନଇ ଆସୁଛିେତଣୁ ସମ[+ୁ अନୁେରାଧ କି ପୁଣ�ଭୂମି ଭାରତବଷ�ର ଗୁଣ 

ଗରୀମାକୁ,ଏହାର अଖt ପ�ତିାକୁ ଚୁଣ� ନକରି,ଏହାର ଯଥାଥ�ତାକୁ ହୃଦୟ�ମ 

କରି ,ସଂସାରର ହିତ ସାଧନ କରିବା ଉଚିତअଯଥାେର ନିଜକୁ େଶ� ତଥା अନ�କୁ 

ନୀଚ,ଏସବୁ ଭାବନାରୁ ଦୂରେର ରହି,अହଂକାର ସ�ାଥ� ଭାବ ଦୂର କରି,ଏକତି� ତ େହଇ 

କାଯ�� କେଲ ଯାଇଁ ଆମ ସମାଜେର ପୁଣି ଥେର େସହି ପୁଣ�ଭୂମି ଭାରତବଷ�ର 

अଖtେପ�ମ,ଭdିଭାବ ଉେଦ� କ େହାଇ ପାରିବସ�ାଥ�କୁ ବଳି େଦଇ ସମାଜର କଲ�ାଣ 

ସାଧନ କରିବା ହU ପ�େତ�କ ହିqୁର କତ�ବ� अେଟେତଣୁ ମହାନ େଦଶେପ�ମୀ େଗାପବ}ୁ 

ଦାସ କହିଛiି-- 

"ନିଜ ହିତ ଲାଗି ଜାତ ନୁେହଁ ହିqୁ 

ବିଶ� ହିେତ ହିqୁ ପ�ତି ରd ବିqୁ" 

ଆହୁରି ମଧ� କୁହା ଯାଇअଛି େଯ---- 

"ଜାତି ନqିେଘାଷ ଗଡ଼ିବ କି ଭାଇ 

ସ�ାଥ�କୁ ସାରଥୀ କେଲ 

ଟାେଣ କିେର ଗାଡି ଦାନାର େତାବଡା 



ତ� େୟାଦଶ ବଷ�, ଷ ସଂଖ�ା, ଜୁନ୍ ୨୦୧୮ Download Magazine from www.aahwaan.com 

 

ଆହ� ାନ ଇ-ପତି� କା ସ"ୂ$� ନିଃଶୁ& ବିତରଣ େହତୁ ଡା େଜ�ାତି ପ�ସାଦ ପ*ନାୟକ+ ,ାରା ପ�ତିିତ ଓ ପ�କାଶିତ  | Aahwaan.com Aahwaan.com Aahwaan.com Aahwaan.com     |  257 

େଘାଡା ମୁେହଁ ବ}ା ଥିେଲ" 

 ଭାରତ ଭଳି ପୁଣ�ଭୂମି େଯଉଁଠାେର ସ�ୟଂ ଭଗବାନ ଜନB ଗ�ହଣ କରିଥିେଲ ଆେମ 

ଆଜି େସହି ପବିତ�  ମା'ର େକାଳେର ଜନB ଲାଭ କରିେଛଏହାଠୁ ବଳି ବଡ଼ େସୗଭାଗ� ଆମ 

ପାଇଁ କ'ଣ େହାଇପାେର? େତଣୁ ନିଜ ମଧ�େର ଲୁ´ାୟିତ ଥିବା ଶdିକୁ ଜାଗ�ତ କରି 

ଧମ�ର{ାେର ସହାୟକ େହବାପାଇଁ ସବ�ଦା ଧମ� ପଥକୁ अନୁସରଣ କରିବା ସବ�ଦା ଉଚିତ 

େହବପିତାମାତା, ଭାଇବ}ୁ, ଗୁରୁଜନ+ ସହ ମିଳିମିଶି େସମାନ+ ଉପେଦଶ ମାନି କାଯ�� 

କେଲ ଆେମ ସମାଜେର ଧମ�ାନୁଯାୟୀ ପ�ତିିତ େହାଇପାରିବା  

 ଭାରତ ଭଳି ପୁଣ�ଭୂମିେର ଜନB ଗ�ହଣ କରିବା ଆମ ପାଇଁ ଲେ{ ଜନB ର ପୁଣ�ଫଳ 

ସହ ସମାନଭାରତ ଭଳି ପବିତ�  ଭୂମି ପୃଥିବୀେର େକଉଁଠି ବି ନଥିବ 

 େତଣୁ େହ, ପୁଣ�ଭୂମି ଭାରତେର ଜନିB ତ ପ�ତିଭାମାେନ ନିଜକୁ ସମାଜ େସବାେର 

ନିେୟାଜିତ କରି {ଣଜନB ାେର ଜନିB ତ େହବାର ପରିଚୟ ପ�ଦାନ କରମାନବ ଜୀବନର 

ମଲୂ�େବାଧ କୁ ବୁଝିବାକୁ େଚfା କରଭାରତ ମାତା େକାଳେର ଜନB  େହବାର େଗୗରବ 

ଲାଭ କରିଥିବା ପାଇଁ ତାର େସବା କରନିଜ ମଧ�େର ଥିବା ଲୁ´ାୟିତ ଶdିକୁ ଜାଗ�ତ କରି 

ଧମ� अବcାନେର ସହାୟକ ହୁअପିତାମାତା, ଭାଇବ}ୁ, ଗୁରୁଜନ ସମ[+ ସହ ମିଶିକରି 

ମାନବ େସବା ତଥା ମାଧବ େସବାେର ନିଜକୁ ନିେୟାଜନ କରଆଜିର ଭାରତକୁ ପବୂ�ର 

ପୁଣ�ଭୂମି ଭାରତ ଭଳି ରହିବାକୁ ଦିअ  

"ଧମ�ର ପ�ହାର अସହ�େର ଭାଇ 

अଧମ�କୁ ଗ�ାସ କେର 

ପାପୀ अଧମ�ୀକୁ ନକ�ର ଦ�ାରେର 
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ଆଣିକରି ଛିଡାକେର 

ସ�ାଥ� अହଂକାର ତ�ାଗ କରିବାକୁ 

କରୁ अଛୁ କାହU ଭୟ 

ଧମ�ର ବିଜୟ େହାଇଛି େହାଇବ 

େଦଖିବୁ ଏହା ନି�ୟ" 

    

"ୟଦା ୟଦା ହU ଧମ�ସ� ଗ�ାନିଭ�ବତି ଭାରତ 

अଭୁ�Ýାନମଧମ�ସ� ତଦାତB ାନଂ ସୃଜାମ�ହଂ 

ପରିତ� ାଣାୟ ସାଧୁନାଂ ବିନାଶାୟ ଚ ଦୁjୃତାମ 

ଧମ� ସଂcାପନାଥ�ାୟ ସ�ବାମି ୟୁେଗ ୟୁେଗ" 

(ଗୀତା- ଚତୁଥ� अଧ�ାୟ ସvମ-अfମ େଶeାକ:  �ାନ-କମ�-ସନ�ାସ େଯାଗ) 
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ଶ�ୀ େବୖକୁ�ନାଥ ଖଟୁଆ 

େତtାେତtାେତtାେତtା    
 ଜଳେସେଚନ କରିବା अତି ପୁରୁଣା କାଳିଆ କଥା ଜଳେସଚନ ପ�ଥେମ 

ମିଶରୀୟମାେନ ଆର� କରିଥିେଲ ନୀଳ ନଦୀକୁ ବ} କରି ଖାଲ अଂଚଳେର ପାଣି ଭତp 

କରି ରଖୁଥିେଲ ଫଳେର ଗରମ ଦାଉରୁ େସମାେନ ର{ା ପାଉଥିେଲ ମିସରିୟମାେନ 

ଭାର ଉେZାଳନ ପାଇଁ ବିଭିନn  ପrତି ବାହାର କରିଥିେଲ େନାହିେଲ େସମାେନ ଏେଡ଼ ବଡ଼ 

ମମି ତିଆରି କରିପାରି ନଥାେi ଏହି ଲିଭର ସିfମ ମିଶରିୟମାେନ ଜାଣିଥିେଲ, େହେଲ 

ଏହାର ଥିଓରି ଜାଣି ନଥିେଲ, ପାର"ରିକ ଭାବେର ଏହାକୁ ବ�ବହାର କରୁଥିେଲ 

େସମାେନ ଭାରଦt ପ�େୟାଗ କରି ବଡ଼ ବଡ଼ ପଥର ଉପରକୁ ଉଠାଉଥିେଲ ଏହି 

ମିସରିୟମାେନ ହଳ ଶଗଡ଼ େତtାର ବ�ବହାର ଜାଣିଥିେଲ ଏହି େତtା େହଉଛି  ଦି�ତୀୟ 

େଶ�ଣୀ ଭାରଦt ଏହି ମିଶରିୟମାେନ େତtାର ବ�ବହାର ଜାଣିଥିେଲ 

ମିଶରବାସୀମାେନ େତtାକୁ ସାଡୁଫ କହୁଥିେଲ ଖ�ୀ.ପ.ୂ ୧୫୦୦ େବଳକୁ ମିଶରୀୟମାେନ 

ବୁrି ଖଟାଇ ସାଡୁଫ ବା େତtା ବାହାର କରିଥିେଲ ଏହି େତtାର ଚିତ�  କା¸େର ଚିତ� ତ 

େହାଇଥିବାରୁ अନୁମାନ େହଉଛି ଖ�ୀ.ପ.ୂ ୧୫୦୦ େବଳକୁ େତtା ବାହାରି ସାରିଲାଣି  

ଜଳେସଚନ କାମେର ବ�ବହାର େହଲାଣି ନୀଳ ନଦୀର ଜଳକୁ अଟକାଇ ଯy  

ସାହାଯ�େର ପାଣି ମଡ଼ାଉଥିେଲ କି� ଲିଭର ସିfମ ଆକ�େମ�ଡ଼ିସ୍ ୨୬୦ ବିସିେର ଏହାର 

େବୖ ାନିକ କାରଣ ସମ[+ୁ ଜଣାଇେଦେଲ ଏହି ଲିଭର ତିନି ପ�କାର େବାଲି କହିେଲ 

କି� ଲିଭର ସିfମ ପାର"ରିକ ଭାବେର ଉÌାବନ ଘଟିଛି େଲାକ+ अଜାଣତେର 
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ପାର"ରିକ ଭାବେର ବ�ବହାର େହାଇଛି  

 ପୃଥିବୀର ପ�ଥମ େକନାଲ ୬୦୦୦ ବିସି ପେୂବ� ଚାଇନାେର ଥିଲା େବାଲି ନିରୂପଣ 

କରାଯାଇଛି େସେତେବେଳ ଜଳକୁ େକନାଲ ସାହାଯ�େର अଣାଯାଇ ପାରୁଥିଲା 

ପୃଥିବୀର ପ�ଥମ ଜଳେସଚନ ପ�ଣାଳୀ ସୁେମରିୟମାେନ ଜାଣିଥିେଲ ଏହା ୩୦୦୦ ବିସି 

ପବୂ�ର କଥା ହା�ି� ଗାଡ�ନେର େସମାେନ ପାଣି େଦଇପାରୁଥିେଲ କି� େତtାର 

ବ�ବହାର ମିଶରୀୟମାେନ କରିଥିେଲ େଜମ୍ସ ୱାଟ୍ fିମ୍ ଇxିନ ୧୭୬୫େର ବାହର 

କରିବାରୁ ପାଣି ପ" ବାହାରିଲା, ପେର ପେର ଗାଡ଼ି ମଟର େଟ�ନ ବାହାରିଲା ଏହା ଥିଲା 

ଲିଭର ସିfମରୁ େମାଟର ଯୁଗର ପରିବତ�ନ ତଥାପି େତtା େସହିପରି କାମେର 

ଲାଗିଥିଲା, ଏହାର ସ"ୂ$� ପରିବତ�ନ େହବାକୁ ପ�ାୟ ୧୭୬୫ ରୁ ୨୦୦୦  ମସିହା 

ଲାଗିଗଲା େତtା ବତ�ମାନ ମୃତ େବାଲି କୁହାଯିବ 

 ବତ�ମାନ ଆେମ େତtାକୁ େଗାଟିଏ ସାଧାରଣ अଥ�େର ଭାବୁେଛ, କି� େଯେତେବେଳ 

ପ�ଥେମ ବାହାରିଲା ଏଇଟା େଗାଟାଏ େମସିନ୍ େବାଲି େଲାେକ ଭାବୁଥିେଲ ତାକୁ କିଏ 

େକମିତି ବାହାର କଲା ଜାଣିବା କfକର କଥା େତtା େଗାଟାଏ ଦି�ତୀୟ େଶ�ଣୀ 

ଭାରଦt ଭାରଦt ବାହାରିବା ସମୟେର ଏହି େତtା ବାହାରିଛି ଓ େଲାକମାନ+ 

ଉପକାରେର ଲାଗିଛି ଏମିତି େହାଇ ଥାଇପାେର ପାଣି କୂअରୁ ଦଉଡ଼ି ସାହାଯ�େର 

ଉପରକୁ ଉଠାଉଥିେଲ ପେର ଦଉଡ଼ି ବ�ବହାର ନକରି ଖେt ବାଉଁଶ ବା}ି ଉପରକୁ 

ଉଠାଇେଲ ମଧ� ସୁବିଧା େହଲା କାଠ ଚକି ଲଗାଇ ପାଣି ଉପରକୁ ଉଠାଇେଲ ପାଣି 

ମାଠିଆେର ମୁtାଇକି େନଉଥିେଲ ଏଇ ମାଠିଆଟା େକମିତି ବିନା ପରିଶ�ମେର 

ଉଠାଯାଇପାରିବ ଚିiା କରି େତtା ବାହାର କେଲ  
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 ଏହି େତtାେର େଗାଟିଏ ଲ\ା ବାଉଁଶ ବା ଡ଼ବା ଯାହାର ଲ\ ପାଖା ପାଖି ୨୫ ଫୁଟ 

ଦରକାର ଏହାକୁ ବାହାଲ କହiି ଏହାକୁ ତିନି ଭାଗ କେଲ ୮ ଫୁଟ େହଉଛି ମଳୂରୁ ୮ 

ଫୁଟେର େଗାଟିଏ କଣା କରାଯାଏ ଏଥିେର ୨ ଫୁଟର େଗାଟିଏ ବାଉଁଶ ପ{ି ଲଗାଯାଏ 

ଏହାକୁ ପ{ି କହିବାର अଥ� େହଉଛି ଏହା େଦଖିବାକୁ ପ{ୀମାନ+ର େଡଣା ଭଳି ଏହି 

ପ{ୀ ବାହାଲ କଣାେର ଲଗାଯାଏ ବାହାଲର ମଳୂେର ଭାର (ପାଳେର କାଦୁअ ଲଗାଯାଇ 

ବ}ାଯାଏ) େଶଷେର କୂअର ଗଭୀରତା अନୁସାେର େଗାଟିଏ ସରୁ ବାଉଁଶ अଣାଯାଏ 

ଏହାକୁ ହାତ ବାଉଁଶ କହiି ଏହାର ମଳୂଭାଗେର େଗାଟିଏ େଛାଟ କଣା କରାଯାଏ ଏହି 

କଣାେର େଗାଟିଏ େଛାଟ ୬ ଇଂଚର  କାଠି ଲଗାଯାଏ ଏହିଠାେର ଜଳ ରହିବାର ପାତ�  ବା 

ମାଠିଆ ଲଗାଯାଏ ଏହି ବାଉଁଶକୁ ବାହାଲର େଶଷଭାଗେର ବ}ାଯାଏ ଏ ଗଲା ବାହାଲ 

କଥା ଏହି ବାହାଲକୁ େଗାଟିଏ ଖୁ\ ଉପେର ରଖାଯାଏ ଏହି ଖୁ\ର ଲ\ ପାଖାପାଖି ୧୨ 

ଫୁଟ ଏହାର अଗ ଫଖରୁ ୪/୫ ଇଂଚ ଛାଡ଼ି େଗାଟାଏ କଣା କରାଯାଏ ପ�ାୟ ୪ଫୁଟ 

ପଯ��i ଚିରାଯାଏ ଏହି ଚିରିବା ମଝିେର ବାହାଲ ରେହ ଓ ବାହାଲର ପ{ୀ ଏହି ଖୁ\ର 

ମଝିେର ଥବା ଦୁଇ କଣା ଭିତେର ରେହ ଏହା ଠିକ୍ ଢ଼ି+ି ଭଳି କାମ କେର କୂअ ଉପେର 

ଦୁଇ ଖt କାଠ ପେଡ଼ଏହାରି ଉପେର ଜେଣ େଲାକ ଛିଡ଼ା େହାଇ ବାଉଁଶେର ବ}ା 

େହାଇଥିବା ମାଠିଆକୁ କୂअଭିତେର ଭତpକରି ପଣି ଭରି କେର ଓ ଉପରକୁ ବଳ ପ�େୟାଗ 

କେଲ ମାଠିଆ ଉପରକୁ ଆେସ ଓ ମାଠିଆ ପାଣି ଭୂଇଁେର ଢ଼ାଳିେଲ ପାଣି ବିଲେର ମାେଡ଼ 

ଏଇଟା େଗେଟ ସାଧାରଣ କଥା ଏଇ ଧରଣର ଯyପାତି ପ�ଥେମ କିଏ ଜେଣ ବାହାର 

କରିଛି କିଛି ଜଣାନାହU େତtା ଠିକ୍ ଢ଼ି+ି ଭଳି କାମ କେର ଭାରଦt ବାହାରିବା 

ସମୟେର ଏହି ସବୁ ଯyପାତି ବାହାରିଛି ଏହା ଥିଲା ଭାରଦt ଉÌାବନର ଯୁଗ 
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େଯମିତି େଜମ୍ସ ୱାଟ େମାଟର ବାହାରିବା ଦ�ାରା ଆଜି अେନକ କାମ େମାଟରଦ�ାରା 

କରାଯାଇପାରୁଛି ଏହା େହଉଛି େମାଟର ଯୁଗ ଏହାପେର କ"ୁଟର ଆସିବା ଦ�ାରା 

अେନକ କାମ େହାଇପାରୁଛି ଏହାକୁ କ"ୁଟର ଯୁଗ କୁହାଯିବ େସମିତି େସେତେବେଳ 

ଏଇ ଭାରଦt େକୗଶଳକୁ ବିଭିନn  କାମେର ଲଗାଯାଇ ପାରୁଥିଲା େସେତେବେଳ ଏହି 

ଭାରଦt ବାହାରିଥିଲା    

 ବାଗଦାଦା ପୁରୁଣା ନଁା େହଉଛି ସିଉଲ େବବିେଲାନିଆରୁ ଏହା ବାଗଦାଦ 

େହାଇଛି େବବିେଲାନିଆ ସଭ�ତାର ଏ ଥିଲା ମଳୂ େକq� ପ�ାଚୀନ େବବିେଲାନିଆ 

ଟାଇଗି�ସ୍ ନଦୀର ଉଭୟକୂଳେର ଗଢ଼ି ଉଠିଥିଲା ଏହି େବବିେଲାନିଆ ବା ବତ�ମାନର 

ବାଗଦାଦା ସହର େକେତ ଉÝାନ ପତନର େବଳାଭୂମିେର ଠିଆ େହାଇ ସବୁ अନୁଧ�ାନ 

କରିଛି ମେନ ରଖିଛି କିଏ କଣ ? ଏହାର ଶାସକ ହାମୁରାବୀ+ର ପ�ଣୀତ ଆଇନ୍ ଗ�¸ 

ପୃଥିବୀ ସଭ�ତାକୁ ପ�ଥମ ଆଇନ୍ ଶାସନର କାହାଣୀକୁ ଗ�ହଣ କରିଥାଏ 

 ଏହି େବବିେଲାନିଆ ସହର ନିକଟେର ଥିଲା ଝୁଲiା ଉଦ�ାନ ପାହାଡ଼ ଉପେର 

ଥିଲା ରାଜା+ ଉଦ�ାନ ଉଦ�ାନ ପାଇଁ ପାଣି ନିହାତି ଦରକାର ପାଣି ବିନା ଗଛ 

अସ�ବ ଏ ଉଦ�ାନଟି ପ�ଶାସକ+ର ସହଧମpଣୀ+ ସB ¼ତି ଉପଲେ{ ସୃfି 

କରାଯାଇଥିଲା ରାଣୀ ଥିେଲ ଶସ�ଶ�ାମଳା ପରିେବଶିତ ପ{ୀ କାକଳୀେର ନିନାଦିତ 

ଶୀତଳ ପବ�ତବାସୀ ଯହUେର େବାହୁଥିଲା ଝଝ�ର ଝ+ାରପ$ୂ� ନିଝ�ରିଣୀମାନ ଶୁ¥ ବ}�ା 

ମରୁଭୂମି ପରିେବଶିତ ସମତଳ ଭୂମିେର ବିବାହ ଉର୍ ରାଜା+ ସହ ବସବାସ କରି 

ରାଣୀମାେନ ପାଉଥିେଲ ତା+ର ପିଲାଦିନର ମଧୁର ସB ¼ତିରାଜିକୁ ଫଳେର େସ େହାଇ 

ପଡୁଥିେଲ ବିଷ$� ବଦନା ରାଜାମାନ+ର ମାନସିକ ଯyଣାର କାରଣ ଜାଣିପାରି ଆେଦଶ 
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େଦେଲ ରାଜଧାନୀ ମଧ�େର ପବ�ତ ସ�ରୂପ ଶସ� ଶ�ାମଳିମା ଭରା ଉ�ା ଆଚଳକୁ ସୃfି 

କରିବା ପାଇଁ ତହୁଁ ବହୁତଳ ବିଶିf अ*ାଳିକମାନ+େର ପବ�ତସମ ଉଦ�ାନ ତିଆରି 

କରାଗଲା ନଦୀରୁ ଜଳ ଉପରକୁ ଉଠିବା ପାଇଁ େକାଠା ଉପେର ଚକଦ�ାରା ଚାଳିତ 

ଉଠାଜଳ େସଚନର ବ�ବcା କରାଗଲା ସବୁ ମହଲାର ପାଶ�େଦ�ଶେର ପୃଥିବୀର 

ସବୁଠାରୁ ସୁqର ତଥା ମଲୂ�ବାନ ଫୁଲ, ଫଳଭରା ବୃ{ମାନ ସୁେଶାଭିତ େହାଇଉଠୁଥିଲା 

ଦୂର ପଥିକ ମନେର ଏହା ଏକ ଝୁଲiା ଉଦ�ାନର ଭ� ମ ସୃfି କରୁଥିଲା ଷଟିରାଣୀ+ ସB ¼ତି 

ଉେଦଶ�େର ରାଜା ପାହାଡ଼ ଉପେର ଏକ ଉଦ�ାନ ତିଆରି କେଲ ଉପରକୁ ପାଣିଜାଗା 

ବାଟେର ଗଲାେବେଳ େଦଖିେଲ େଲାକମାେନ େତtାେର ପାଣି େବାହି ଶସ� ଉ�ନn  

କରୁଛiି ଏହା ହାନିବାଲ+ ସମୟେର ତିଆରି େହାଇଥିଲାହାନିବାଲ+ ସମୟ ଖ�ୀ.ପ.ୂ 

୧୮୫୦ େହେଲ େସେତେବେଳ ଉଠାଜଳେସଚନର ବ�ବcା ଥିଲା  

 ପୃଥିବୀର ପ�ାୟ ମରଭୂମି अଂଚଳ ସାଉଦୀ ଆରବ, ଆଫି� କାର ଉZରାଂଚଳେର 

अବcିତ ମରୁଭୂମି अଂଚଳେର େବଦୁଇନ୍ ମାେନ ଏକ ଯାଯାବର ଜାତି ଏମାନ+ 

ଘରଦ�ାର କିଛି ନଥାଏ ତ\w ଓଟ େଘାଡ଼ା େମÁା ପଶୁପାଳନ ଏମାନ+ର ମୁଖ� 

ବ�ବସାୟ େବଦୁଇନ୍ ମାେନ େଗାଟିଏ ଜାଗାେର ତୃଣଭୂମି ସରିଗେଲ अନ� ଜାଗାକୁ ଚାଲି 

ଯାଆiି ଏହି अଭାବହU େସମାେନ ନୂଆ ଜିନିଷ ବାହାର କରିବା ପାଇଁ େଖାରାକ 

ପାଇେଲ ଏହି େବଦୁଇନ୍ ମାେନ ନୂଆ ଜଳେସଚନ ଉପକରଣମାନ ଉÌାବନ କରିଥିେଲ 

 େବୖଦିକ ଯୁଗେର ଜଳେସଚନ ଥିଲା ନଦୀଜଳ ଓ କୂପଜଳ ଉଭୟ ଜଳେସଚନେର 

ବ�ବହାର େହଉଥିଲା ଋଗ୍ େବଦେର ଠାଏ ଠାଏ ନଦୀ ଓ କୂପ ଜଳକୁ ସ�ୟଜା ଓ 

ଖନିତି� ମା େବାଲି କୁହାଯାଇଛି   
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ଯା ଆେପା ଦିବ�ା ଉତ ଯାଃ ସ�ବiି 

ଖାନିତି� ମା ଉତ ଯାଃ ସ�ୟଂଜାଃ    

 ନଦୀ ଜଳକୁ ସ�ୟଂଜାଃ अଥ�ାତ୍ ସ�ତଃପ�ବୃତ େହାଇ ଝରିବାକୁ ସ�ୟଜାଃ କୁହାଯାଏ 

ଖନନ ଦ�ାରା ଜଳ ବାହାରୁଥିବାରୁ ଖାନିତି� ମା କୁହାଯାଉଥିଲା କୃତି� ମ ଉପାୟେର ସୃfି 

େହାଇଥିବା ପାଣି ନାଳକୁ କୂଲ�ା କହୁଥିେଲ ବଡ଼ ବଡ଼ କୂअକୁ ବା¡ି କହୁଥେଲ େଛାଟ କୂअ 

(ଚୂଆ)କୁ अବଟ କହୁଥିେଲ ଏହି ଚୂଆଗୁଡ଼ିକ ଶୁଖୁ ନଥିବାରୁ ଏହକୁ अ{ତଂ କହୁଥିେଲ 

ଋଗ୍ େବଦ (୧୦/୧୦୧/୬) ପଥରେର ବ}ାେହାଇଥିବା ଚକି ଦ�ାରା କୂअରୁ ପାଣି 

କଢ଼ାଯାଉଥିଲା ଏହା େତtାର ପବୂ�ବcା ପାଣିକୁ ବଡ଼ ବଡ଼ ନାଳୀ ଦ�ାରା ବହୁତ ଦୂରକୁ 

ନିଆଯାଉଥିଲା ଏହାକୁ ଭୂମିଃ ସୁଷିରା କହୁଥିେଲ ଏଥିରୁ अନୁମାନ େହଉଛି େବୖଦିକ 

ଯୁଗେର େତtା ବ�ବହାର େହଉଥିଲା କୂअରୁ ପାଣି ଉେZାଳନ କରିବାର ଆଉ େଗାଟିଏ 

ପrତି अଛି ଏହା େହଲା – େଗାଟିଏ େଛଳି ଚମଡ଼ାେର ପାଇପ୍ ଲାଗିଥାଏ ଏହାକୁ ବଳଦ 

ବା େଘାଡ଼ ଖାଇେର ବୁଲିଲା ଭଳି ବୁଲିେଲ ପାଣି ବାହାରିବ ଏହା ପxାବ ଓ ଉZର 

ପ�େଦଶେର ପ�ଚଳନ ଥିଲା ଏହା େତtାର अନ� ଏକ ରୂପ ଏେବ ପ" ବାହାରିବା ଦ�ାରା 

ଏହାର ପ�ଚଳନ ଆେ[ ଆେ[ କମିଗଲାଣି 

 େବୖଦିକ ଯୁଗେର ବୃfିର େଦବତା ଇq�+ୁ ପଜୂା କରାଯାଉଥିଲା ଋଗେବଦ କୁେହ 

େଯ ବୃତ�  ତା’ର ଶdି ବଳେର େମଘ ଗଭ�େର ଥିବା ଜଳକୁ अଟକାଇ ରଖୁଥିଲା ଇq�  

ବଜ� ାଘାତେର  ତା’ର ବୁକୁ ବିଦୀ$� କରି ଜଳାଧାରକୁ ମୁd କରିଥିେଲ ଏହାର अଥ� େହଲା 

ଖରାଦିେନ ବଷ�ା ହୁଏ ନାହU ବଷ�ା ଦିେନ ବଷ�ା ହୁଏ ଏହି ପ�ାକୃତିକ ଦୃଶ�ଟିକୁ ଇq� -ବୃତ�  

ସମର େବାଲି ଦଶ�ା ଯାଇଛି 
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 ୧୭୬୦ େକାଲବ� w� ଆହ� ାବାଦରୁ ବାହାରି ବିହାର ଭିତର େଦଇ ନାଗପୁର 

ଯାଇଥିେଲ ପୁଣି ନାଗପୁରରୁ ବୁେqଲଖt େରୱା େଦଇ ବନାରସେର ପହଂଚିଥିେଲ 

େରୱାେଦଇ ଗଲା େବେଳ େସ େଦଖିେଲ େଲାକମାେନ େତtାଦ�ାରା ପାଣି ଜମିେର 

ମଡ଼ାଉଛiି ଏହା େହଉଛି ୧୭୬୦ମସିହାର କଥା ଏହି େତtା ୧୭୬୦ ମସିହା ପଯ�i 

େସମିତି କାମେର ଲାଗୁଥିଲା  

 ୧୮୯୦େର ମାଡ଼ା� ସାେହବ ପ�ଥେମ ଜମି ଜମା ବେqାବ[ କରିଥିେଲ େସଥିେର 

େସ ଓଡ଼ିଶାେର ପ�ଚଳିତ ଜଳେସଚନ ବ�ବcାର ଏକ ଚିତ�  ପ�ଦାନ କରିଛiି ଏହା 

ତା+ର େସେଟଲେମଂଟ ରିେପାଟ�େର େଲଖାଯାଇଛି ପାଠକ+ अବଗତି ନିମେi ତାହାର 

କିଛି अଂଶ ତେଳ ଦିଆଗଲା 

 Irrigation from wells I have not come across, and the tanks which at 

one time abounded in certain Paraganas have to a great extent silted up, 

but water is taken from the nallas or jores in the low-lying tracts near the 

coast by means of the tenda or bamboo water-lift. Where the water had 

only to be raised a few feet it may be scooped up in a sena, a sort of bas-

ket made of split bamboo which two men use. Holding by the ropes at-

tached to either side, they swing it backwards and bringing it down sharp 

into the water carry the forward motion of the swing through until the 

sena, now full of water is raised to the level of the water channel when 

the contents are poured out.  
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 Another way of lifting water a short distance is with a janta (the 

Karin of Bihar) made of a single piece of wood about six feet long, hal-

lowed out and shaped like one-half of a canoe; the broad open end rest-

ing on the head of the water channel while the pointed closed end dips 

into the water. When this is raised the water pours naturally into the 

channel. It may be worked by one man either directly or with the help of 

a bamboo crane and counter-poise as in the tenda, but cannot lift more 

than a couple of feed. It is not uncommon for two of these methods to 

be combined, the water being lifted by the ends into a reservoir, and from 

that into the water-channel by a sena or janta. 

 I have seen tobacco being watered from earthen pots (mathia) car-

ried a considerable distance by coolies, but this can only be done for very 

valuable crops, and where I saw it tried, it would have been such simpler 

to have made a channel from the river. Mr. Banerjei estimates the cost per 

acre of irrigating a field once with hired labour at from Rs. 1 with the 

janta to Rs. 3 with earthen pots.8 

 Along the foot of the hills fields are often irrigated from the small 

streams, and, the lift being small, the expense is less. 

 ଏହି େତtାର ବ�ବହାର ଖ�ୀ.ପ.ୂ ୨୭୫୦ରୁ ୨୦୦୦ ମସିହା ପଯ��i ଚାଲି ଆସିଲା 
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ବତ�ମାନ ଆଉ ବିଲେର େତtା ଦିଶୁନି କି େକଁ..କଟର ଶ® ଶୁଭୁନି େତtା ଉପେର କାଉ 

ବସିବାର ଦିଶୁନି ଦିନ ଥିଲା ଗହିର ମୟ େତtାେର ପରିପ$ୂ� ଥିଲା େତtାେର ପାଣି 

େବାହିବା ପାଉଁ ଉ£f ସମୟ େହଉଛି ପାହାi ପହର, अଥ�ାତ୍ ରାତି ୪.୦୦ଟା ପେର 

େଲାେକ ବିଲକୁ ଯାଇ ପାଣି ମଡ଼ାଉଥିେଲ କାରଣ ପାଣି ବୁହାଇେଲ ଶାରୀରିକ ପରିଶ�ମ 

ଦରକାର ଖରାେବେଳ ପାଣି ବୁହାଇେଲ କf ଲାେଗ େସଥିରୁ ର{ାପାଇବା ପଇଁ ସ}�ା 

ସମୟେର ବା ପାହାiା ପହରେର ପାଣି ମଡ଼ାଉଥିେଲ ଆଉ ମଧ� ଗଛକୁ ପାଣି ସକାଳ ବା 

ସ}�ାେର ଦରକାର ଦିନ ଆସିବ େତtା କ’ଣ େବାଲି ପର-େଜେନେରସନ ଜାଣି ପାରିେବ 

ନି? ଏ ଯୁଗର ପରିବତ�ନ ଦିତ�ୀୟ େଶ�ଣୀ ଭାରଦtରୁ େମାଟର ଯୁଗର ପରିବତ�ନ ଆଜି 

ତ ଯୁଗ ଆସିଲାଣି, ପ"େର ପାଣି ଉଠାଯାଉଛି ଏଥିେର କ"ୁଟର ଖxା ଯାଉଛି 

କ"ୁଟରକୁ ଶସ� ଉ�ାଦନର େପ�ାଗ�ାମ ଦିଆଯାଉଛି େ{ତେର କି ପ�କାର ଚାଷକୁ କି 

ପ�କାର ପାଣି ଦରକାର କ"ୁଟର େପ�ାଗ�ାମ अନୁସାେର ପାଣି ପ" େଯାଗାଉଛି ଧାନକୁ 

େକେତ ପାଣି ମକାକୁ େକେତ ପାଣି  ଦରକାର ତାହା କ"ୁଟର cିର କରି େଯାଗାଇବ ଯୁଗ 

ବଦଳିଯାଇଛି ଆହୁରି ମଧ� ବଦଳିବ ଖୁସିର ଖବର ସରକାର ହୀରାକୁଦର ତଳମୁtେର 

ମହାନଦୀ ଉପେର ୭ଟି ବ�ାେରଜ ନିମ�ାଣ କରିେବ ଏଗୁଡ଼ିକ ବ�ାେରଜ୍–କମ୍-ବ� ଜ୍ େହେଲ 

ଭଲ ହୁअiା କାରଣ ବ�ାେରଜ୍ େହେଲ ପାଣି अଟକାଯାଇ ପାରିବ ଓ ଗମନାଗମନର 

ସୁବିଧା େହବ 
ଏଲ୍-୨୪୨/େଫଜ-୧,ଡୁମୁଡୁମା ହା.େବା. ଭୁବେନଶ�ର-୧୯ 

(େମା-୯୭୭୭୧ ୪୩୪୮୫) 



ତ� େୟାଦଶ ବଷ�, ଷ ସଂଖ�ା, ଜୁନ୍ ୨୦୧୮ Download Magazine from www.aahwaan.com 

 

ଆହ� ାନ ଇ-ପତି� କା ସ"ୂ$� ନିଃଶୁ& ବିତରଣ େହତୁ ଡା େଜ�ାତି ପ�ସାଦ ପ*ନାୟକ+ ,ାରା ପ�ତିିତ ଓ ପ�କାଶିତ  | Aahwaan.com Aahwaan.com Aahwaan.com Aahwaan.com     |  268 

अେଶାକ କୁମାର େସଠୀ 

अପେରସନ୍ କାକ୍ अପେରସନ୍ କାକ୍ अପେରସନ୍ କାକ୍ अପେରସନ୍ କାକ୍ ଟସ୍ଟସ୍ଟସ୍ଟସ୍    
 ୧୯୮୮ ମସିହାର କଥା େସେତେବଳ ସମଗ� ମାଳଦ୍ଵୀପ ମିଲିଟାz ମାନ+ 

अdିଆରେର ଥାଏ ଭାରତ ନିଜର ସାହସିକ ଓ ବିଚ{ଣ ବୁrି ପ�େୟାଗ କରି ସମଗ� 

ମାଳ,ୀପକୁ ମିଲିଟାzମାନ+ କବଳରୁ ମୁd କରିବାେର ସଫଳ େହାଇଥିଲା େସ 

अପେରସନ ନଁା ଥିଲା अପେରସନ କାକଟସ ନିଜର ବୀରତ� ଓ ଦୁଃସାହସିକ ପଦେ{ପ 

ସମଗ�  ବିଶ�କୁ  ଚକିତ କରାଇ ପାରିଥିଲା ସମଗ� ରାf�  ସମୁଦାୟକୁ ଜେଣଇେଦଲା େଯ 

ବ}ୁତ�ର ପରିଭାଷା କଣ? େକମିତି ଥିଲା େସ अପେରସନ ଚାଲ� ଟିେକ ନଜର 

ପେକଇବା| 

 ମାଳ,ୀପ ଆମର ଏକ ପେଡାଶୀ ରାf� ଭାରତର ଦ{ିଣ ପ�ିମଦିଗେର ଏହା  

अବ[ିତ ଭାରତ ମହାସାଗର କିଛି ,ୀପପୁx ସମହୂ େହଉଛି ମାଳ,ୀପ ମାେଲ, ଏହାର 

ରାଜଧାନୀ ୬୦୦ ବଗ� ଫୁଟରୁ କମ େହବ ଏ ମାେଲ ସହର ସବୁଠାରୁ େଛାଟ ଏବଂ ଖୁବ 

ସା}�ତାେର ବସବାସ କରୁଥିବା ସହର ମାନ+ୁ ମଧ�ରୁ ମାେଲ ସହର अନ�ତମ େଯଉଁ 

,ୀପପୁxେର ପ�ବଳ ମାତ� ାେର ପ�ବାଳ େଦଖିବାକୁ ମିେଳ େଛାଟ େମାଟ େହାଇ ୨୦୦ରୁ 

अଧିକ ,ୀପ େହବ ଏମିତ େଦଖିବାକୁ ଗେଲ େସଠାେର ୧୦୦୦ ରୁ अଧିକ ଦୀପ अଛି କି� 

ସବୁ ଦୀପେର ମନୁଷ� ବସବାସ କରିନଥାiି ମାଳ,ୀପ ସମୁଦ�  ପତନ ଠାରୁ ଖୁବ କମ, 

େକବଳ େଦଢ଼ (୧.୫) ମିଟର ଉ�ତାେର अବcିତ ଯଦି େକେବ ବିଶ�ତାପନ (େଗ�ାବାଲ 

ୱାମp�)େଯାଗଁୁ ସମୁଦ� ର ଜଳପତନ ବେଢ, ପ�ଥମ େଦଶ ଭାେବ ମାଳ,ୀପ ମହାସାଗରେର  
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ଲୀନ େହାଇ ଯିବାର େଢର ଆଶ+ା ଏହା ହU ମାଳ,ୀପ ମୁଖ� ସମସ�ା ମାଳ,ୀପ 

ଏସିଆ ମହାେଦଶର ସବୁଠାରୁ {ୁଦ� ତମ େଦଶ अେଟ ଏହା ଏକ ଲ\ାଳିଆ ,ୀପପୁx 

ଏହାର ସମୁଦାୟ େଟରିେଟାରିअଲ  अ�ଳ ୯୦,୦୦୦ ବଗ�ଫୁଟ େହବ 

 ୧୯୬୫ ମସିହା ପଯ��i ମାଳ,ୀପ ଇଂେରଜ ମାନ+ अଧୀନେର ଥିଲା | ୧୯୬୫ 

ମସିହାେର େଦଶ ସ�ାଧୀନ େହଲା ପେର ୧୯୬୮େର ପ�ଥମ ନିବ�ାଚନ େହାଇଥିଲା | 

୧୯୭୮େର अବଦୁଲ ଗାୟୁମ ରାf�ପତି ଭାେବ ନିବ�ାଚିତ େହେଲ ଏବଂ ୧୯୭୮ ରୁ ୨୦୦୮ 

ପଯ��i ଲଗାତାର ୩୦ ବଷ� କାଳ अବଦୁଲ ଗାୟୁମ ରାf�ପତି େହାଇ ପାରିଥିେଲ | ଏମିତ 

ନୁେହଁ କି ଗାୟୁମ+ୁ ଗାଦିଚୁ�ତ କରିବା ପାଇଁ ପ�ୟାସ େହାଇନଥିଲା | ବିନା ବାଧା ବିଘnେର 

ତିନି ଦଶ}ି ଧରି ରାf�ପତି ରହି ପାରିଥିେଲ | ୧୯୮୦, ୧୯୮୩ ଓ ୧୯୮୮ େର ବହୁ େଚfା 

କରାଯାଇଥିେଲ ସୁrା ପ�ଥମ ଦୁଇ ଥର ସ"ୂ$� ବିଫଳ େହାଇଥିେଲ | କି� ତୃତୀୟ ଥର 

ଯାହାକି  ୧୯୮୮େର େହାଇଥିଲା | ଏଥିେର େସ େଘାର ଷଡ଼ଯyର ସ¢wଖୀନ େହାଇଥିେଲ | 

ଏହି ଷଡଯyରୁ ଭାରତ ଗାୟୁମକୁ ମୁd କରିଥିଲା | ଏହା  अପେରସନ କାକଟସର ବିଷୟ 

ବ[ୁ | 

       ଏହା ପବୂ�ରୁ ଟିେକ ନଜର ପକାଇବା ମାଳ,ୀପ ସହ अନ� େଦଶ ମାନ+ କିପରି 

ସ"କ� ଥିଲା ଓ ଭାରତ ସହ କି ଭଳି ସ"କ� ଥିଲା | ମାଳ,ୀପ ଭାରତ ମହାସାଗରର ଏକ 

,ୀପପୁx | ମାଳ,ୀପର अବcିତି ଭାରତ ପାଇଁ ବହୁତ ଗୁରତ�  ବହନ କରିଥାଏ | ଭାରତର 

େଯେତ ସବୁ େବପାର ବାଣିଜ� ମୁଖ�ତଃ ପବୂ� ଏସିଆ ରାf�ମାନ+ ସହ େହାଇଥାଏ | 

େତଣୁ ଜଳପଥ େଦଇ ଯିବା ଆସିବା ମୁଖ�ପଥ େହାଇଥାଏ | ସବୁ ଜାହାଜ ମାଳ,ୀପ ପାଶ�� 

େଦଇ ଯାତାୟତ କରିଥାଏ | ଭାରତ ମାନଚିତ� କୁ अନୁଧ�ାନ କେଲ ସହେଜ ବୁଝିେହବ | 
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ଗୁଜରାଟ, ମୁ\ାଇ ବqରରୁ ସବୁ ଜାହାଜ ଭାରତ, ମାଳ୍,ୀପ ଓ ଶ�ୀଲ+ା େଦଇ ଯାତାୟାତ 

କରିଥାଏ | େତଣୁ ଭାରତ ଏ େଦଶ ମାନ+ ସହ ସବୁେବେଳ ଭଲ ସ"କ� ରଖିବାକୁ େଚfା 

କରୁଥାଏ | ଭାରତର ସୁର{ା ଓ ବାଣିଜ� ଦୃfିରୁ ମଧ� ଏ ସବୁ େଦଶ ସହ ସୁସ"କ� 

ନିହାତି ଆବଶ�କ | 

 ଇତିହାସକୁ ଲ{� କେଲ ଜଣାଯାଏ େଯ ମାଳ,ୀପ ସହ ଭାରତର େସେତଟା ଭଲ 

ସ"କ� ନଥିଲା | ମାଳ,ୀପ ମୁଖ�ତଃ ପାକି[ାନ ଆଡକୁ ଢଳି ରହୁଥାଏ | ହୁଏତ 

ମାଳ,ୀପେର ବହୁ ସଂଖ�ାେର ମୁସଲମାନ ସ"�ଦାୟ ବହୁଳ ଭାବେର ବସବାସ କରୁଥିବାରୁ 

ପାକି[ାନ ସହ ଭଲ ସ"କ� ଥିଲା | କି� ଭାରତ ତା େଚfା ଜାରି ରଖିଥାଏ ମାଳ,ୀପ ସହ 

ବ}ୁତ�କୁ ଦୃଢ କରିବା ପାଇଁ | ଏମିତ ଏକ ସୁେଯାଗ ଆସିଲା ଭାରତ ତାର ବ}ୁତ�ର 

ପରିଚୟ େଦଇ ପାରିଲା | 

 ହଁ, ୧୯୮୦ ଓ ୧୯୮୩ େର ରାf�ପତି ଗାଦିଚୁ�ତ କରିବାେର ବିଫଳ େହବାପେର 

୧୯୮୮ େବଳକୁ େସ େଯାଜନାବr ଭାେବ  ଗାୟୁମ ଏକ ଷଡଯyର ସ¢wଖୀନ େହେଲ |  ଏ 

ଷଡଯyେର ଦୁଇଟି ସଂଗଠନ ସାମିଲ ଥିେଲ | ଏ ଷଡଯy ପଛେର ଯାହାର ପ�kନn  ହାତ 

ଥିଲା େସ େହଉଛି, ମାଳ,ୀପର ସବୁଠାରୁ ଜେଣ ଧନୀ ବ�ବସାୟୀ େସ େହଉଛiି अବଦୁଲ� ା 

ଲୁତୁଫି | େସେତେବଳକୁ ଶ�ୀଲ+ାେର ତାର ବହୁଳ ବାଣିଜ� ବ�ବସାୟ େଯାଗଁୁ ଶ�ୀଲ+ା୍େର 

ରହୁଥାଏ | ଲୁତୁଫି ଶ�ୀଲ+ାେର ସକି�ୟ ଥିବା PLOTE (The People's Liberation Or-

ganisation of Tamil Eelam ) ଓ LTTE  (The Liberation Tigers of Tamil Ee-

lam ) ସହ ମିଶି ଏହି ଷଡଯy ରଚିଥିଲା | ଯଦିଓ PLOTE େସେତେବଳକୁ LTTE ର ପ�ବଳ 

ପ�ତି,qୀ | 
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 PLOTE ମେନ ମେନ ଏହି ବିଚାର କଲା କି ଯଦି ଲୁତୁଫି ରାf�ପତି ହୁଏ େତେବ 

ଆେମ ସହଜେର େଚାରା ବ�ବସାୟ କରିପାରିବା | ଏବଂ େସଠାେର ଏକ ପ�କାର ଆମର 

ଆଧିପତ� ଆସିଯାଇଥିବ ଯାହା ଫଳେର ଆେମ ଶ�ୀଲ+ା, ଭାରତ ଯାହାକୁ ଚାହUବୁ ଆକ�ମଣ 

କରିପାରିବୁ | ତା+ର େଗାେଟ ,ୀପ ଉପେର अଖt ଆଧିପତ� ଜାହିର କରି ପାରିେବ | 

ଲୁତୁଫି ଏମାନ+ୁ ସ"ୂ$� ସ�ାଧୀନ େଦବ, ଯାହା ଚାହUେବ ତାହା अନାୟାେସ କରିପାରିେବ | 

 େସଦିନ ଥାଏ ୦୩/ନେଭ\ର/୧୯୮୮ େଭାର ସମୟ अ}ାର ହଟି ନଥାଏ | ଶ�ୀଲ+ା 

ପଟୁ ପାଖା ପାଖି ୮୦ ଜଣ PLOTE  ସଶ� ମିଲିଟାz  ମାେଲ ସହରେର ପହ�ିେଲ | ମାେଲ 

ସହରର ସବୁ ସରକାରୀ ମୁଖ� କାଯ��ାଳୟକୁ अdିଆର କରିେନେଲ | ରାf�ପତି+ 

ବାସଗୃହକୁ ବି କବଜା କରିେନଇଥିେଲ େସୗଭାଗ� ବଶତଃ ରାf�ପତି ଗାୟୁମ ଗୁଳି ବ}ୁକ 

ଶ® ଶୁଣି ପଛ ଦୁଆର େଦଇ ଆଉ ଏକ अ*ାଳିକାେର ସୁର{ିତ ଭାେବ ଲୁଚିଗେଲ | କି� 

ତା+ର ପରିବାର େଲାକ+ୁ ଏବଂ अନ� ମyୀମାେନ ପଣବqୀ େହାଇ ରହିେଲ | ଧୀେର 

ଧୀେର ଏୟାରେପାଟ�, େପାଟ� अଫ अେଥାରିଟି, ଟିଭି, େରଡ଼ିଓ େfସନ ଏମିତି କି ସ"ୂ$� 

ମାେଲ ସହରକୁ PLOTE  ମାେନ କବଜା କରିେନଇଥିେଲ |  

 ରାf�ପତି ଗାୟୁମ+ େବୖେଦଶିକ ସଚିବ େଫାନ କରି ସବୁ େଦଶକୁ ସାହାଯ� 

ମାଗିେଲ ପାକି[ାନ, ଶ�ୀଲ+ା, ସି�ାପୁର, UK, USA, ସଭି+ୁ ସାହାଯ� ମଗାଗଲା 

ମିଲିଟାz ମାନ+ କବଳରୁ ଆମକୁ ର{ା କରାଯାଉ | ସରକାର+ ଗାଦିଚୁ�ତ କରିବାର 

ଷଡଯyେର ଆେମ ଫସି ଯାଇଛୁ | ସବୁ ପେଡାଶୀ ରାf�  ମାନ+ୁ ସାବ�ଜନୀନ ସାହାଯ� 

(SOS) ପଠାଗଲା | sos େହଉଛି universal  help (Save our Souls) େବାଲି କୁହାଯାଏ | 

 ପାକି[ାନ ବହୁତ ଦୂର କହି ମୁହଁ େଫରାଇ େନଲା | ଶ�ୀଲ+ା ସାହାଯ� କରିପାରିବନି 
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େବାଲି ହାତ େଟକିେଦଲା | ଯଦିଓ େସମାନ+ର ଡର ଥିଲା LTTE ମାନ+ର ଆଉ େଗାଟିଏ 

େବସ େସଠି ଗଢି ନ ଉଠୁ | USA  କହିଲା ଆେମ ତ ବହୁତ ଦୂରେର अଛୁ ଆେମ ପହଁଚିଲା 

େବଳକୁ ବହୁତ କିଛି ଘଟି ସାରିଥିବ | USA, UK  ମତ େଦେଲ ତେମ ଭାରତ ଉପେର ଚାପ 

ପକାଉନ କାହUକି ? େସ ତ ତୁମର ପେଡାଶୀ େଦଶ | 

 ଭାରତର ସାହାଯ� େଲାଡ଼ିବା {ଣି ଭାରତ କଥା ରଖିଲା | ଏବଂ अବିଳେ\ କିଛି 

େସୖନ� େସ ଦିଗକୁ େପ�ରିତ କଲା | େସେତେବଳକୁ ରାଜୀବ ଗା}ୀ ଥା’iି ଭାରତର ପ�ଧାନ 

ମyୀ | ତୁରi କ�ାବିେନଟ ମିଟି� ଡକାଗଲା ଏବଂ ଏହା ନି�ତି ନିଆଗଲା େଯ େସମାନ+ୁ 

ସାହାଯ� କରାଯାଉ | େତଣୁ ଭାରତ अବିଳେ\ 1600 େସୖନ ମାଳ,ୀପ अଭିମୁେଖ େପ�ରଣ 

କଲା | ଆକାଶ ବାହିନୀ ଓ ଜଳବାହିନୀ ମିଶି ୧୬୦୦ େସୖନ� େସଥିେର ସାମିଲ 

େହାଇଥିେଲ | ମୁଖ�ତଃ ୩୦୦ରୁ ୪୦୦  ପରାଟ� wପ ଆଗ�ାେବସରୁ ଦିନ େଗାଟାଏରୁ ଉଡ଼ାଣ 

ଭରିଲା | ବିମାନ େସଠି ପହ�ିଲା େବଳକୁ ସ}�ା ୬ | କହିବାକୁ ଗେଲ ସ}�ା ସୁrା 

ଭାରତୀୟ େସୖନ� େସଠି ପହ�ି ସାରିଥିେଲ | ବିମାନ ଯାଇ େକବଳ ହୁଲ ହୁଲ ବିମାନ 

ବqରେର अବତରଣ କରିବାର ସୁବିଧା ଥାଏ | ଭାରତୀୟ େସୖନ�ମାନ+ ପାଇଁ େଗାେଟ 

ବଡ ଚାେଲx କହିେଲ ଚେଳ | ଆଗ�ାଠାରୁ ହୁଲ ହୁଲ ୨୭୦୦ କି.ମି ଦୂରତା | ଏେତ କମ 

ସମୟ ମଧ�େର ନିଜ ସାଜ ସରxାମ ପ�[ୁତ କରିବା ଗୁଳି ବ}ୁକ େଯାଗାଡ଼ କରିବା ସହଜ 

କଥା ନଥିଲା | ବତ�ମାନ ବିମାନ ମାଳ,ୀପେର ପହ�ି ସାରିଥାଏ | ମାେଲର େଭୗଗଳିକ 

अବcିତି ଓ ବାୟୁର ଗତି ବିପଦ ସଂକୁଳ େଘରା | ପବନ େଯଉଁ େବଗେର ବହୁଥାଏ 

ପାରାଚୁଟେର अବତରଣ କେଲ, ପବନ େନଇ େସମାନ+ୁ ସମୁଦ� େର ପେକଇବ | 

େଯଉଁମାେନ ପାରାଚୁଟ ଓହ� ାଇଥାiି େସମାନ+ୁ ପାରାକମାେtା କୁହାଯାଏ | େସମାେନ 
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େମରୁନ ର�ର କ�ାପ(େବେର) ପି}ିଥାiି | ହଁ, େସମାେନ ଯଦି ପାରାଚୁଟେର ଓେହ�ଇେବ 

ସିଧା ଯାଇ ସମୁଦ� େର ପଡିେବ ମିଶନ ବିଫଳ େହାଇଯିବ | େତଣୁ ବିମାନକୁ େଯମିତ େହେଲ 

ହୁଲହୁଲ ବିମାନ ବqରେର अବତରଣ କରିବାକୁ ପଡିବ | ବିମାନ ବqର େଯ ବିପଦ 

ସଂକୁଳ ନଥିବା ଏହା ଭାବିବା ବି ଭୁଲ | ଯଦି ମିଲିଟାz ମାେନ ସାମnା ପଟୁ ଗୁଳି ବଷ�ଣ 

କରିେବ େସଠି अପେରସନ େଶଷ | ଭାଗ� ବଶତଃ ମିଲିଟାz ମାେନ ବିମାନ ବqର କବଜା 

କରିନଥିେଲ | େସମା+ ଧାରଣା େଯ ବିମାନ ବqରକୁ କିଏ କାହUକି ଆସିବ ଏେତ 

ଦୂରରୁ ? େସମାେନ େକେବ ବି କmନା କରିନଥିେଲ କିଏ ବିମାନ େନଇ ଆସିବ େବାଲି | 

େସମାେନ ସବୁ ଘାଟ, ବqରକୁ କବଜା କରି ରଖିଥିେଲ କି� ବିମାନ ବqରକୁ ଛାଡି 

େଦଇଥିେଲ |ତଥାପି ବିପଦ ଶ+ୁଳ ଓ ପ�ତିକୂଳ ପରିcିତି ସହ ଗତି କରିବାକୁ ପଡିଥିଲା | 

ହୁଲହୁଲ ବିମାନ ବqରେର अବତରଣ କରିବା ବି ଏକ ପ�କାରର ବିପଦ ଶ+ୁଳ ଥିଲା 

ଲ�ାtି� େଲନ ପୁରା अ}କାର େଦଖା ଯାଉଥିବା ସେZ�  ଖୁବ ସତକ�ତାର ସହ ପାଇଲଟ+ୁ 

अବତରଣ କେରଇବାକୁ ପଡିଲା | େଯଉଁ ବିମାନେର ପାରାଟ� wପ ଆସିଥିେଲ େସ ବିମାନ ନଁା 

ଥିଲା  Ilyushin Il-76 | ତା ପେର ପାରାଟ� wପ ଡ�ା ସାହାଯ�େର ମାେଲ ସହରେର ପହ�ି 

अପେରସନ ଆର� କେଲ ଘରକୁ ଘର ବୁଲି ତନ ତନ କରି ତନଖି କରାଗଲା | େଖାଜି 

େଖାଜି ମାେଲ ସହରରୁ ସବୁ ମିଲିଟାzକୁ ସଫା କରାଗଲା | ରାf�ପତି+ୁ ସୁର{ିତ ଭାେବ 

ଉrାର କରାଗଲା | 

 ଯଦିଓ କିଛି ସମୟ ଗୁଳି େଗାଳା କିଛି ସମୟ ଚାଲିଥିଲା କି� ଭାରତୀୟ େସୖନ� କିଏ 

ସହିଦ େହାଇ ନଥିେଲ | କି� ରାf�ପତି ଗାୟୁମ+ର କିଛି ସୁର{ା କମ�ୀ ସହିଦ 

େହାଇଥିେଲ କିଛି ମିଲିଟାz ପାଖାପାଖି ୨୭ କି ୨୮ ଜଣ େହେବ େବାଟ ଦ�ାରା ଖସି 
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ପେଳଇବାକୁ େଚfା କରୁଥିଲା େବେଳ କିଛି ଗୁଳି େବାଟେର ବାଜି ଭା�ି ରୁଜି ଯାଇଥାଏ | 

ତଥାପି େସମାେନ େଖାଲା ସମୁଦ�  ମଧ�କୁ ପେଳଇ ଯିବାେର ସ{ମ େହାଇଥିେଲ | 

େସମାନ+ ସହିତ ତା+ ଲିଡର ଲୁତୁଫି ମଧ� େସ େବାଟେର ଥିଲା | ଭାରତୀୟ େସୖନ�+ୁ 

ଗୁରୁ ଦାୟିତ� ଦିଆଗଲା େଯ େସ େବାଟକୁ େଯମିତ େହେଲ ଧରିବା ପାଇଁ | େସମାନ+ୁ 

ସମୁଦ�  ମଝିେର େଖାଜିବାେର INS GODABARI  ଓ INS BETWA ନିେୟାଜିତ କରାଗଲା | 

େସ େବାଟକୁ ଧରାଗଲା ଓ ଲୁତୁଫି ସହ अନ� ୨୭ ମରସିନାରୀ ମଧ� ଧରାପଡ଼ିେଲ | ପ�ାୟ  

ମିଲିଟାzକୁ ଜୀବିତ ଧାରାେହାଇଥିଲା | 

 ଏହି କାକଟସ अେପରସନର େନତୃତ� େନଇଥିେଲ ବି� ଗଡିଆର F C BULUSARA | 

ଦୁନିଆ ସାରା ଏ ସଫଳତା ପାଇଁ ଭାରତକୁ ବାଃ ବାଃ କରିଥିେଲ | ଏମିତି କି େସେତେବେଳ 

ଆେମରିକା ସହ ଭାରତର ଭଲ ସ"କ� ନଥାଏ , ଆେମରିକା ମଧ� ଖୁବ ପ�ଂଶସା 

କରିଥିଲା 

 ଏହି अେପରସନର ନାମ  କାକଟସ େଦବାର କାରଣଟା େହଲା | ମାଳ,ୀପେର 

ବହୁଳ ମାତ� ାେର ପ�ବାଳ େଦଖିବାକୁ ମିେଳ | ଯାହାକି ନାଗେଫଣୀ ଭଳି େଦଖିବାକୁ ଓ 

େସଥିେର ବି େସମିତି କzାଥାଏ | େସ ପ�ବାଳ ସବୁ ନାଗେଫଣୀ ପରି େଦଖା ଯାଉଥିବାରୁ 

ନାଗେଫଣୀ ଗଛକୁ ଇଂରାଜୀେର କାକଟସ କହiି େସଥିପାଇଁ େସ अପେରସନ ନାମ 

ଦିଆଯାଇଥିଲା କାକଟସ | अପେରସନ କାକଟସ | 
କଲ�ାଣପୁର, ନୟାଗଡ 

େମା- ୯୮୬୧୦୬୦୧୫୨ 



ତ� େୟାଦଶ ବଷ�, ଷ ସଂଖ�ା, ଜୁନ୍ ୨୦୧୮ Download Magazine from www.aahwaan.com 

 

ଆହ� ାନ ଇ-ପତି� କା ସ"ୂ$� ନିଃଶୁ& ବିତରଣ େହତୁ ଡା େଜ�ାତି ପ�ସାଦ ପ*ନାୟକ+ ,ାରା ପ�ତିିତ ଓ ପ�କାଶିତ  | Aahwaan.com Aahwaan.com Aahwaan.com Aahwaan.com     |  275 

ପୁ�ଲତା େସଠୀ 

ଚq�େଶଖର ରଥ+ ଉପନ�ାସଚq�େଶଖର ରଥ+ ଉପନ�ାସଚq�େଶଖର ରଥ+ ଉପନ�ାସଚq�େଶଖର ରଥ+ ଉପନ�ାସ    
ଚq�େଶଖର ରଥ+  ଉପନ�ାସେର ମାନବବାଦ'ର ସ�ରୂପ 

 େବଦ, ଉପନିଷଦଠାରୁ ଆର� କରି ରାମାୟଣ, ମହାଭାରତ ପଯ��i ପ�େତ�କ 

ସାହିତ� ସୃfିେର ଏହି ମାନବିକ ଚିiା ଓ ଆେବଦନ ହU ପ�ତିଫଳିତ | ରାମାୟଣ ପ�େଣତା 

ବାଲB ୀକି+ର ଆଦ� େଶeାକ ମଧ� ଏହି ଶାଶ�ତ, ମାନବିକ ସହାନୁଭୁତିର ପ�ଥମ �qନ ଜାତ 

କରିଥିଲା | ଶରବିr ବିହ�ର କରୁଣ େଲାତକ ହU କବି ପ�ାଣେର ସୃfିକରିଥିଲା 

ମାନବିକତାର ମqାକିନୀ ଧାରା | ଭଗବତ ଗୀତାେର ମଧ� ବ�dି ଓ ସମାଜେର ଏହି 

ମାନବିକତା ଉଦାରତାର ଗୁରୁତ� ଓ ମହତ� ସ�କାଯ�� | 

 ସାହିତ�ର ସମ[ ବିଭାଗେର ଏହା ପରିଦୃf େହାଇଥାଏ | ଉପନ�ାସ ମଧ� ଏହାର 

ମଲୂ�େବାଧ ପରିଲି{ିତ | ମାତ�  ସା"� ତିକ ସମୟେର ମାନବୀୟ ମଲୂ�େବାଧର अବ{ୟ 

ଘଟିଛି | ଏହାର अଥ� ନୁେହଁ େଯ ମଣିଷର ମଣିଷ ପଣିଆ ନାହU | ମାନବିକତା ନରହିେଲ 

ସମାଜେର cିତି ବଦଳି ଯିବ | ବ�dି େଚତନାେର ଏେବ ବି ଏହି ମଲୂ�େବାଧ ରହିଛି ଏବଂ 

ରହିବ | ମqିରର ଶିଳା େର ଶିଉଳି ଲାଗି ମqିରର େସୗqଯ�� ହାନି କରିପାେର ମାତ�  ମqିର 

ଧ�ଂସ କରିପାରିବ ନାହU | ଠିକ େସହିପରି ମାନବୀୟ ମଲୂ�େବାଧେର ହାନି ଘଟିଥିେଲ େହଁ 

ତାହାର cିତିକୁ अସ�ୀକାର କରାଯାଇ ନପାେର | 

 ଯyାରୂଢ, अସଯୂ�� ଉପନିେବଶ, ନବଜାତକ ତିେନାଟି ଯାକ ଉପନ�ାସେର ମାନବୀୟ 

ମଲୂ�େବାଧ ଚିତ�  �f ପ�ତୀତ େହାଇଥାଏ | େକଉଁଠାେର ମାନବୀୟତାର ବqନା 
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କରାଯାଇଥିବା େବେଳ ଆଉ େକଉଁଠି ତାହାର ବ�ତିକ�ମ େଦଖାଯାଇଛି ତାହା ଏଠାେର 

ଆେଲାଚ�ର ବିଷୟ | 

 "ଯyାରୂଢ" ଉପନ�ାସେର ସନାତନ ଦାସ ଏକ ବଳି ଚରିତ�  | େସ ଲ{B ୀନାରାୟଣ 

ମqିରର ପଜୂାରୀ | ତା+ର ଚିiା େଚତନାେର େସ ପରମାତB ା+ ସହିତ ମିଳିତ େହବାର 

ବାସନା ତୀବ�  େହାଇଥିବା େବେଳ େସ ସଂସାରର ନିୟମେର ବ�ତିକ�ମ କରିନାହାiି | �ୀ , 

ପିଲାଛୁଆ+ର କଥା ବୁଝିବା ସହିତ ବ}ୁବା}ବ+ୁ ନିଜର କରିଚାଲିଛiି | ତା+ର अiର 

ମଧ�େର ଥିବା େସହି ମାନବିକତାର ଚିତ�  ପ�ତିେ{ତ� େର ପରିଦୃf େହାଇଛି | େସ 

େଯେତେବେଳ ପୁରାଣ ପାଠ କରiି େସେତେବେଳ ପୁରାଣର ବ�dିେଚତନା  ଫୁଟି ଉେଠ 

ତା+ର ମୁହଁେର | େସ େସହି ଚରିତ� ର ସZା ସହିତ ନିଜକୁ ସମାନ କରିଦିअiି | କାହା 

ସହିତ ଝଗଡା କରିବା, ପାରନିqା  କରିବା ଆଦି ତା+ ଠାେର େଦଖାଯାଏ ନାହU | 

 କହିବା ଯଥାଥ� େହାଇନଥାଏ | अେନକାଂଶେର ମାନବୀୟ ମଲୂ�େବାଧର ବିନାଶ 

ଘଟିଛି ମାତ�  େଯେତ ଦିନ ଯାଏ ମଣିଷପଣିଆ ରହିଥିବ େସେତଦିନ ପଯ��i ସମାଜ ତିି 

ରହିପାରିବ | େଯେତେବେଳ ମାନବୀୟ ମଲୂ�େବାଧର  ସ"ୂ$� अବ{ୟ ଘଟିବ ଏ ସୃfିେର 

ହାହାକାର ସୃfି େହବ | େସnହ, ମମତା, ଭଲପାଇବା, ବିଶ�ାସେବାଧ ସବୁକିଛି ଦୂର 

େହାଇଯିବ |  

  "अସଯୂ�� ନିେବଶ" ଉପନ�ାସେର ଜୟରାମ ମାନବିକତାର ଜ�ଳi ଦୃfାi | अନ� ର 

ବିପଦ ଆପଦେର  ସ�ର ଉେଠଇବାକୁ ପେଛଇ ନାହାiି | ପ�ତିେ{ତ� େର  େସ ନିଜର ମଣିଷ 

ପଣିଆକୁ ନ ଭୁଲି ନିେଜ अiଦ�ହନ ଆେqାଳିତ େହାଇଥିେଲ େହଁ  କାହାର {ତି 

କରିନାହାiି | ଏହି ସମୟେର ସମାଜେର ପରିବZ�ନ ଆସିଛି | ଯାହାଦ�ାରା ମଣିଷ ନିଜର 
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ମଣିଷ ପଣିଆ କୁ ଭୁଲି ଯାଇଛି | ନିଜ ସ�ାଥ�କୁ ପରୂଣ କରିବା ପାଇଁ େସ କିଛି ବି କରିବାକୁ 

ପ�[ୁତ अଛି | अନ�ର ହିତ ସାଧନ କରିବା ପରିବେZ� अନିf କରିବାର ଉପାୟ ବାହାର 

କରୁଛି | ଯାହା ଜୟi ପରି  ଚରିତ� ରୁ �f ପ�ମାଣିତ େହାଇଥାଏ | 

 ଜୟi ନିଜର ମଣିଷ ପଣିଆକୁ ଭୁଲିଯାଇ ସୁଜାତା ସହିତ अେନୖତିକ ସ"କ� cାପନ 

କରିଛି | ଜୟରାମ ବାବୁ+ୁ अଫିସରୁ ବାହାର କରିବା ପାଇଁ ମିଛ ଲଛନା ଲଗାଇଛି | 

ମଣିଷ ମଣିଷ ପ�ତି େଯଉଁ ଭଲପାଇବା ବିଶ�ାସେବାଧ ରହିଥାଏ ତାହାର ଏକ ବ�ତିକ�ମ 

ଜୟi ଠାେର େଦଖା େଦଇଛି | ସ�ାଧୀନତା ପରବZ�ୀ ସମୟେର ମଣିଷର ଚିiାେଚତନା 

େର ଏହିପରି ପରିବZ�ନ ପରିଲ{ିତ େହାଇଛି | ଯାହାଦ�ାରା ମଣିଷର ମଣିଷ ପ�ତି 

ବିଶ�ାସେବାଧ କମିଯାଇଛି | ମାନବୀୟ ମଲୂ�େବାଧ अବ{ୟ ଘଟୁଛି | 

 "ନବଜାତକ" ଉପନ�ାସେର ଆଦିେଭୗତିକ େଚତନାକୁ ବ�d କରୁଥିେଲ େହଁ ମଣିଷ 

ଜନB କୁ େଶ� କୁହାଯାଇଛି | ସମ[ ଇତର ଜ�+ ଠାରୁ ମଣିଷ େଶ� | ବିଶିf ମୁନି 

ଋଷିମାେନ େଯାଗ ନିମେi ଆଉ ଥେର ମଣିଷ ଶରୀର ଧାରଣ କରିବାକୁ ଇଛା କରିଥାiି | 

ଯାହା ଏହି ଉପନ�ାସେର ମଧ� େଦଖାଯାଇଥାଏ | ମଣିଷକୁ ଭଲପାଇବାର  େପ�ରଣା 

େଦଇଛiି  ଦୀ{ିତ | ମଣିଷ ମଣିଷ କୁ େସତିକି ଗଭୀର ଭାବେର ଭଲ ପାଇପାରିେଲ 

ସବୁକିଛି ପରିବZ�ନ େହାଇପାରିବ  | ଦୁଃଖ କfରୁ େସ ମୁdି ପାଇପାରିବ | ମାନବର 

ଜୟଗାନ େହାଇଛି ଏହି ଉପନ�ାସେର | 

 ସ�ାଧୀନ ପରବZ�ୀ ସମୟେର ସମାଜ ପରିବZ�ନ ଘଟିଛି | ମଣିଷର ଚିiା େଚତନାେର 

ପରିବZ�ନ ଆସିଛି  | ମଣିଷ େଯେତ ପରିବZ�ନ େହାଇଥିେଲ େହଁ ତାହାର ମାନବିକତା େଯ 

ସମେୂଳ ଧ�ଂସ େହାଇଛି କହିବା ଯଥାଥ� ମେନ େହାଇନଥାଏ | अେନକାଂଶେର ମାନବୀୟ 
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ମଲୂ�େବାଧେର ବିକାଶ ଘଟିଛି ମାତ�  େଯେତ ଦିନଯାଏ ମଣିଷ ର ମଣିଷ  ପଣିଆ ରହିଥିବ 

େସେତଦିନ ପଯ��i ସମାଜ ତିି ରହିପାରିବ | େଯେତେବେଳ ମାନବୀୟ ମଲୂ�େବାଧର 

ସ"ୂ$� अବ{ୟ ଘଟିବ ଏ ସୃfିେର ହାହାକାର ସୃfି େହବା େସnହ, ମମତା, ଭଲପାଇବା, 

ବିଶ�ାସେବାଧ ସବୁକିଛି ଦୂର େହାଇଯିବ  | 
ଗେବଷିକା, ବାଣୀବିହାର 

ଉ£ଳ ୟୁନିଭରସିଟି 
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ଶ�ୀ ରମା କାi ମିଶ� 

ପରିେବଶ ଦିବସପରିେବଶ ଦିବସପରିେବଶ ଦିବସପରିେବଶ ଦିବସ    
ଜୁନ ୫ ପରିେବଶ ଦିବସ ଉପଲେ{ ସ�ତy ପ�ବ} 
ପରିେବଶ ପ�ସ�ପରିେବଶ ପ�ସ�ପରିେବଶ ପ�ସ�ପରିେବଶ ପ�ସ�    
 ଶ�ୀ ରମା କାi ମିଶ� ପ�ାdନ ସୁର{ା ମୁଖ� ଏବଂ ଚିଫ ̖ ମ�ାେନଜର ଟାଟା 
ରିଫ� ାକେଟାରିଜ ̖ I ବZ�ମାନ ମíି ଡ଼ିସିପି�ନାରୀ େସzର अଫ ̖ େସଫଟି, େହଲ୍ଥ ଏt 
ଏନ୍ଭିରେନB z, ଭୁବେନଶ�ର େର ପି.ଏସ ଆଇ.ଡି ̖ .ର अଧ�ାପକ. ଓଡ଼ିଆ I ଏବଂ 
ଇଂରାଜୀେର ସୁର{ା, ସ�ାc� ଏବଂ ପରିେବଶ ଉପେର ନିୟମିତ େଲଖା େଲଖି I 
ଇଂରାଜୀେର ସୁର{ା, ସ�ାc�, ଏବଂ ପରିେବଶ ଉପେର ୬ ଖt ପୁ[କ ପ�କାଶିତ ଏବଂ ଉ� 
ପ�ସଂଶିତ I 
 [ପରିେବଶ ଚିiା ବZ�ମାନ ବିଶ�ର ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ଚିiା I ଏେବ ପରିେବଶ େଯଉଁ ଭଳି 
ଭାବେର ଦୂଷିତ େହଲାଣି ତାହା ଯଦି ସମେ[ अନୁଭବ ନ କରିେବ ଏବଂ ତାର ଉନn ତି 
କେm ସମେ[ ଯଦି ସହେଯାଗର ହାତ ନ ବଢ଼ାଇେବ େତେବ ହୁଏତ ପୃଥିବୀ ଧ�ଂସ େହବାକୁ 
େବଶୀ ସମୟ ଲାଗିବ ନାହU I େତଣୁ ପରିcିତି   ର ଗା�ିଯ��କୁ ବୁଝି ପରିେବଶ ର ଉନn ତି 
ପାଇଁ ସମେ[ ନିଜ ନିଜ କZ�ବ� କରିବା ଉଚିତ I]  
ପରିେବଶ ସୁର{ା ପରିେବଶ ସୁର{ା ପରିେବଶ ସୁର{ା ପରିେବଶ ସୁର{ା     
 ମାଟି, ପାଣି, ପବନ ଏବଂ ୧୫ ଲ{ ବିଭିନn  ପ�ଜାତିର ଉÌିଦ ଓ ପ�ାଣୀ ମାନ+ର 
ପାର�ରିକ ସ"କ�କୁ ଆଧାର କରି ଗଠିତ େହାଇଛି ଆମ ପରିେବଶ I ପରିେବଶ ଓ 
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ଜୀବମtଳ ପର�ର ଦ�ାରା ପ�ଭାବିତ ଏବଂ େସମାନ+ ମଧ�େର ପାର�ରିକ ଆଦାନ 
ପ�ଦାନ ଫଳେର ପରିେବଶେର ଏକ ସୁc ଭାରସାମ� ରହିଥାଏ I େବେଳ େବେଳ 
ମଣିଷମାେନ ପରିେବଶ ନିୟମ ନ ମାନିବା ଦ�ାରା ଏବଂ ଏହାକୁ ନିୟyଣାଧୀନ କରିବା 
ଫଳେର ଉଭୟ+ ମଧ�େର ଥିବା ଭାରସାମ� ନf େହାଇଥାଏ I ଜନସଂଖ�ା ବୃrି ଓ 
ମାନବ ସଭ�ତାର କ�ମ ବିକାଶ ଫଳେର ମଧ� ପରିେବଶ ତାର ଭାରସାମ� ହରାଉଛି I 
ଚିiାଶନୂ� ଭାବେର ମଣିଷ ପ�କୃତିକୁ ଲୁ�ନ କରି ଚାଲିଛି I ଏ ସବୁର େଶାଚନୀୟ ପରିଣତି 
ଏେବ ବ�ାପକ ଭାବେର अନୁଭୂତ େହଲାଣି I  ପାଣିପାଗେର ପରିବZ�ନ ଏହାର ଏକ ଜ�ଳi 
ଉଦାହରଣ I  
 େକୗଣସି  କାରଣରୁ ଯଦି ମାଟି, ପାଣି, ଆଉ ପବନ ର ମାନେର ପତନ ଘଟି ଥାଏ 
ଏବଂ ଏହା ବ�ବହାର अନୁପେଯାଗୀ େହାଇ ସ�ାc� ହାନି କି\ା ପ�ତିକୂଳ ପରିେବଶ ସୃfି 
କରିଥାଏ, େତେବ ତାହାକୁ ପ�ଦୂଷଣ କୁହାଯାଏ I 
 ଆମର ଉଦାସୀନତା ଆମ अଲ{େର ଆମକୁ ଧ�ଂସ ଆଡକୁ ଟାଣି େନଉଛି I ଏତିକି 
େବଳୁ ସଂକmବr େହାଇ ସଂଘବr ଭାବେର ଉଦ�ମ କେଲ ଆେମ ଆମର ଭାବି ବଂଶଧର 
ମାନ+ ପାଇଁ ଏକ ସୁqର ପରିେବଶ ଛାଡି ଯାଇ ପାରିବ I ବ�dିଗତ ଏବଂ ସାମୁହିକ େଚfା 
ଫଳେର ଆେମ अେନକ କିଛି କରି ପାରିବI େଯପରି : 
୧. ବାଡ଼ି ବଗିଚା ଓ ରା[ାଘାଟେର ଗଛ ଲଗାଇବା ଏବଂ େକୗଣସି ଜମିକୁ ଖାଲି ନ ଛାଡିବା I  
୨. ଆେମ ରହୁଥିବା ଜାଗାେର ନିଜ ପାଇଁ କୃତି� ମ ଜ�ଲ ସୃfି କରିବା I  
୩. ଗଛ କଟାକୁ ଦୃଢ଼ ହ[େର ଦମନ କରିବା I  
୪. अଳିଆ ଆବଜ�ନାକୁ ଏଠି େସଠି ନ ପକାଇ ନିଦpf cାନେର ଜମା କରିବା I 
୫. ନାଳ ନଦ�ମାକୁ ସଫା ରଖିବା I 
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୬. ପ�ାfିକର ବ�ବହାରକୁ ବq କରିବା I  
୭. କଳ କାରଖାନାରୁ ନିଗ�ତ ବା� ଓ ନି¥ାସିତ ଜଳକୁ ବିେଶାଧନ କରି ଛାଡିବା I  
୮. ସମ[+ୁ ପରିେବଶ ବିଷୟେର ସେଚତନ କରିବା I   
ବାୟୁ ପ�ଦୂଷଣ େନଉଛି ଜୀବନ ବାୟୁ ପ�ଦୂଷଣ େନଉଛି ଜୀବନ ବାୟୁ ପ�ଦୂଷଣ େନଉଛି ଜୀବନ ବାୟୁ ପ�ଦୂଷଣ େନଉଛି ଜୀବନ ((((ଏସିଆେର ଏସିଆେର ଏସିଆେର ଏସିଆେର ୪୪୪୪....୫ ୫ ୫ ୫ ନିୟୁତ ଟପିବନିୟୁତ ଟପିବନିୟୁତ ଟପିବନିୟୁତ ଟପିବ))))    
 ଭାରତ ସେମତ ଏସିଆର ବିକାଶଶୀଳ େଦଶ ଗୁଡିକ େର ବାୟୁ ପ�ଦୂଷଣ ଉଗ�ରୂପ 
ଧାରଣ କରିଛି I ଏଥିେଯାଗୁ ଶdି େ{ତ� େର ଊ�ଜ�ନ େରାକିବାେର ସଫଳ  ନ େହେଲ 
୨୦୪୦ ସୁrା ଏସିଆ ର ୪.୫ ନିୟୁତ େଲାକ अସମୟ େର ପ�ାଣ ହରାଇେବ େବାଲି ଏକ 
अଧୟନ ରୁ ଜଣା ପଡିଛି I अiଜ�ାତୀୟ ଶdି ସଂcା (ଆଇ.ଇ ଏ) ପ{ରୁ ପ�କାଶିତ ରିେପାଟ� 
ୱାଲ�ଡ ଏନଜp ଆଉଟଲୁକ (ଡବ� w�.ଇ.ଓ) େର କୁହାଯାଇଛିେଯ , ବାୟୁ ପ�ଦୂଷଣ େଯାଗୁ 
ଏସିଆର ବାଷpକ ୩ ନିୟୁତ େଲାକ अସମୟେର ପ�ାଣ ହରାଉଛiି I ଭାରତ ଓ ଚାଇନା ଭଳି 
େଦଶେର ଆଗାମୀ ଦିନେର ଶdି ଊ�ଜ�ନକୁ ନିୟyଣ ନ କରା ଗେଲ ଏସିଆ ର अଧିକ 
୪.୫ ନିୟୁତ େଲାକ ପ�ାଣ ହରାଇେବ େବାଲି ସତକ� କରି ଦିଆ ଯାଇଛି I 
ଆଶାତୀତ ବୃrି ପାଇବ ପୃଥିବୀ ତାପମାତ� ା ଆଶାତୀତ ବୃrି ପାଇବ ପୃଥିବୀ ତାପମାତ� ା ଆଶାତୀତ ବୃrି ପାଇବ ପୃଥିବୀ ତାପମାତ� ା ଆଶାତୀତ ବୃrି ପାଇବ ପୃଥିବୀ ତାପମାତ� ା     
 ଭବିଷ�ତେର ପୃଥିବୀର ତାପମାତ� ା ଆଶାତୀତଭାେବ ବୃrି ପାଇବ େବାଲି େବୖ ାନିକ 
ମାେନ କହିଛiି I ଏକ अତ�ାଧୁନିକ ପrତିେର ୫୬ ନିୟୁତ ବଷ� ପବୂ�ର ବିଶ�ତାପନ ଓ 
अ�ାରକାମe ଚକ�  ମାପି େବୖ ାନିକ ମାେନ ଏହି ସଚୂନା େଦଇଛiି I ସବୁଜ ଗୃହର ବା� 
ବିକିରଣ ପ�ଭାବ େଯାଗୁ ସୃfି େହଉଥିବା ପୃଥିବୀର ତାପମାତ� ା େକବଳ ବିକିରଣର ଆକୃତି 
ଉପେର ନିଭ�ର କେର ନାହU ବରଂ ପରିେବଶେର ଥିବା अତିରିd ଗ�ାସର ଉ�ମୀକରଣ 
ପ�ଭାବ ଉପେର ନିଭ�ର କରିଥାଏ I ଏହି ପ�ଭାବ କୁ  ଜଳବାୟୁ ସେ\ଦନଶୀଳତା अସଂଖ� 
କରଣ ଉପେର ନିଭ�ର କେର I ତନB ଧ�ରୁ ବାଦଲ ର ଗଠନ ପrତି ଏବଂ ଢା+ିବା ପrତି 
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अନ�ତମ I ବZ�ମାନ अେପ{ା अତୀତ େର ପୃଥିବୀ ର ଜଳବାୟୁ अଧିକ ସେ\ଦନଶୀଳ 
ଥିଲା I ଏହା ମାନବ ଜଗତ ପାଇଁ ଏକ ଦୁଃସ\ାଦ କାରଣ ଜଳବାୟୁ ସେ\ଦନଶୀଳତାର 
ଆଧିକ� ପୃଥିବୀର ତାପମାତ� ାକୁ ଆହୁରି ବଢ଼ାଇ େଦବ I 
 ତାପମାତ� ା ବୃrି ସା�କୁ ଜଳବାୟୁ ସେ\ଦନଶୀଳତା ବୃrି ପାଏ I େସହି ଦୃfିରୁ 
ମାନବକୃତ ସବୁଜ ଗୃହର ବିକିରଣ ହ� ାସ କରି ବାୟୁ ମtଳର ଉଷBତା କମାଇବା अଧିକ  
େହାଇ ପଡିଛି I  
ବାୟୁ ମtଳେର ଓେଜାନ ବା� ବାୟୁ ମtଳେର ଓେଜାନ ବା� ବାୟୁ ମtଳେର ଓେଜାନ ବା� ବାୟୁ ମtଳେର ଓେଜାନ ବା�     
 ଆମ ବାୟୁ ମtଳକୁ ସାଧାରଣତଃ ଚାରି ଭାଗେର ବିଭd କରା ଯାଇଥାଏ : ୧. ଭୂ 
ପୃf ଠାରୁ ୧୧ କି.ମି. ଉ�ତା ମଧ�େର ଟ�େପା�ିअର I ୨. ୧୧-୫୦ କି.ମି. ଉ�ତା ପଯ��i 
ସ୍ଟ� ାେଟାÖିୟର I ୩. ୫୦-୮୫ କି.ମି. ଉ�ତା ପଯ��i େମେସାÖିୟର I ୪ ଏବଂ ଏହାଠାରୁ  
ଉପରକୁ  ଥେମ�ା�ିୟର  କୁହାଯାଏ I f� ାେଟାÖିୟରେର ଓେଜାନ ବା�ର [ର ଥିବାରୁ 
ଏହାର ତାପମାତ� ା अଧିକ େହାଇଥାଏ I ଏହି ଓଜନ ବା�ର [ରକୁ ପୃଥିବୀର ର{ାକବଚ 
ଭାବେର ଗ�ହଣ କରାଯାଏ I ସଯୂ��କିରଣେର ବିଭିନn  ରଶିB  ଯଥା: ୧. ଇନ୍ଫ� ାେରଡ ୨. 
अí�ାଭାଇଓେଲଟ  ୩. ଭିଜିବଲ୍ ଆଦି ଥାଏ I अí�ାଭାଇଓେଲଟ ବା अତିବାଇଗଣୀ ରଶିB  
ଯାହାକି ମନୁଷ� ପାଇଁ अତି {ତିକାରକ, ପୃଥିବୀ ପୃfେର ପହଂଚି ପାରି ନ ଥାଏ I ଏହାକୁ 
ସ୍ଟ� ାେଟାÖିୟରେର ଥିବା ଓେଜାନ [ର ଏକ ଛାତଭଳି କାମ କରି अଟକାଇେଦଇଥାଏ I 
ଏଥିପାଇଁ ଏହି ଓେଜାନ [ର ମନୁଷ� ହିତପେ{  अତ�i ଜରୁରୀ I କି� ଚିiାର ବିଷୟ େଯ 
ବିଭିନn  ରାସାୟନିକ ଦ� ବ� ର ପ�ଭାବେର ଏହି ଓଜନର [ର ଦ� wତ ଗତିେର ନf େହବାେର 
ଲାଗିଛି I 
 ମୁଖ�ତଃ େକ� ାେରାେଫ� ାେରାକାବ�ନ (ସି.ଏଫ.ସି) ହU ଏହି ରାସାୟନିକ ଦ� ବ�, ଯାହାକି 
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ବିକାଶଶୀଳ ରାf�  ଗୁଡିକେର ବହୁଳ ଭାବେର ବ�ବହୃତ େହଉଛି I ଏହା ସାଧାରଣତଃ 
େରଫରୀଜେରଟର, ଏଆରକtିସନର, ୱାଟର କୁଲର ଇତ�ାଦିେର କୁଲାz ଭାବେର 
ବ�ବହାର କରାଯାଇଥାଏ I अନ� େକେତକ ରାସାୟନିକ ଦ� ବ� ଯଥା କାବ�ନ-
େଟଟ�ାେକ� ାରାଇଡ, ମିଥାଇଲ େକ� ାେରାଫମ� ଯାହାକି କପଡା ତଥା ଧାତୁ ସଫା କରିବା 
ନିମେi ବ�ବହାର େହାଇଥାଏ I ଏ ସବୁ ମଧ� ଓେଜାନ [ରେର {ତି କରିବାେର ସହାୟକ 
େହାଇଥାiି I ଏହି ରାସାୟନିକ ଦ� ବ� ଆଦି ବ�ବହୃତ େହବI ସମୟ େର ଧୀେର ଧୀେର 
ବାୟୁମtଳ େଦଇ କ�ମଶଃ ଉପରକୁ ଗତି କରିଥାiି I ଏ ଗୁଡିକ ବାୟୁମtଳ େର ଥିବା 
अନ�ାନ� ରାସାୟନିକ ଦ� ବ� ସହିତ ପ�ତିକି�ୟା କରି ନ ଥାiି I ପ�ାୟତଃ ୧୦ - ୧୨ ବଷ� 
ମଧ�େର ଏହି ରସାୟନ ଦ� ବ� ଗୁଡିକ ସ୍ଟ� ାେଟାÖିୟର େର ପହଂଚି ଯାଇ ଥାiି I େସଠାେର 
ପହଂଚିବା ପେର अତିବାଇଗଣୀ ରଶିB  ଦ�ାରା ପ�ଭାବିତ େହାଇ ଏଗୁଡିକ ବିଖtିତ େହାଇଯାiି 
ଏବଂ ଯାହାଦ�ାରା  େକାେଲାରିଂ ପରମାଣୁ अଚିେର ଓେଜାନ अଣୁକୁ ଭା�ି େଦଇଥାଏ I 
ଏଭଳି ଓେଜାନ अଣୁକୁ ଭା�ିବା ଦ�ାରା ଓେଜାନ [ରେର {ତି ଘଟି ଥାଏ I ଗୁରୁତ�ପଣୂ � କଥା 
େହଉଛି େକ� ାେରାେଫ� ାେରାକାବ�ନ अଣୁ ସ୍ଟ� ାେଟାÖିୟର େର ୬୫ - ୧୧୦ ବଷ� ପଯ��i 
ଆkାଦିତ େହାଇ ରହିଥାଏ ଏବଂ ଏହି ସମୟ ମଧ�େର େଗାଟିଏ େକାେଲାରିଂ ପରମାଣୁ 
ପ�ାଏ ଏକ ଲ{ ଓେଜାନ अଣୁକୁ ଭା�ି େଦଇଥାଏ I ଗେବଷଣା ରୁ ଏହା ଜଣାଯାଇଛି େଯ 
ଶତକଡା ଏକଭାଗ ଓେଜାନ କମିବା ଫଳେର ଶତକଡା ଦୁଇଭାଗ अତିବାଇଗଣୀ ରଶିB  
ପୃଥିବୀ ପୃfେର ପହଂଚି ଥାଏ I ଏହି ରଶିB  ପ�ଭାବେର ବିଭିନn  େରାଗ ଯଥା - ଚମ�, କକ�ଟ, 
େମାତିଆବିqୁ ଇତ�ାଦି େହାଇଥାଏ I ଏହା ଦ�ାରା ଆମ ଶରୀରର େରାଗ ପ�ତିେରାଧକ ଶdି 
କମିଯାଇଥାଏ I ଫଳେର ଏଡ୍ସ େହବାର ଆଶ+ା अଧିକ ଥାଏ I ପରିସଂଖ�ାନ ରୁ 
ଜଣାଯାଏେଯ, େକବଳ ଆେମରିକାେର ଦୁଇ ଲ{ େଲାକ ଚମ� କକ�ଟ େରାଗେର ଆକ� ାi 



ତ� େୟାଦଶ ବଷ�, ଷ ସଂଖ�ା, ଜୁନ୍ ୨୦୧୮ Download Magazine from www.aahwaan.com 

 

ଆହ� ାନ ଇ-ପତି� କା ସ"ୂ$� ନିଃଶୁ& ବିତରଣ େହତୁ ଡା େଜ�ାତି ପ�ସାଦ ପ*ନାୟକ+ ,ାରା ପ�ତିିତ ଓ ପ�କାଶିତ  | Aahwaan.com Aahwaan.com Aahwaan.com Aahwaan.com     |  284 

େହାଇ ମୃତୁ�ବରଣ କରିବାର ଦୃfାi अଛି I 
 ଏହି अତିବାଇଗଣୀ - ବି ରଶିB  ପୃଥିବୀପୃfକୁ ଆସିବା ଦ�ାରା ଟ�େପାÖିୟରେର ଥିବା 
अମeଜାନ ବା� ଓେଜାନେର ପରିଣତ େହାଇଥାଏ ଏବଂ ଟ�େପାÖିୟରିକ ଓେଜାନ ପରିମାଣ 
ବୃrି ଘଟିଥାଏ I ସାଧାରଣତଃ ଟ�େପା�ିୟରେର अମeଜାନ, अ�ାରକାମe, ଯବ{ାରଜାନ 
ଇତ�ାଦି ବ�ତୀତ ୦.୨ ପି.ପି.ଏମ. ଓେଜାନ ବା� ଥାଏ I େତଣୁ ଟ�େପାÖିୟରେର ଓେଜାନ 
ବା�େର ବୃrି ମନୁଷ� ତଥା ପରିେବଶ ପାଇଁ {ତିକାରକ I ଏହାଦ�ାରା ପରିେବଶ ପ�ଦୂଷିତ 
େହାଇ ଥାଏ I କାରଣ ପରିେବଶ କହିେଲ ଟ�େପା�ିୟାରକୁହU ବୁଝାଇ ଥାଏ I 
ଟ�େପାÖିୟରେର ଓେଜାନ ମାତ� ା ବୃrି ମନୁଷ� ପାଇଁ ବିଭିନn  େରାଗର କାରଣ େହାଇଥାଏ I 
ଯଥା ଆଜB ା, କକ�ଟ, ଚମ� େରାଗ, େମାତିଆବିqୁ ଇତ�ାଦି I ବିେଶଷ ଭାବେର ରବର  ଓ  
ପ�ାfିକ ତିଆରି ପଦାଥ� ଓେଜାନ ଦ�ାରା {ତିଗ�[ େହାଇଥାଏ Iଏପରିକି ଉÌିଦ ଜଗତ ମଧ� 
ଏହାଦ�ାରା ପ�ଭାବିତ େହାଇଥାiି I अଧିକ ମାତ� ାେର ଓେଜାନ ଉÌିଦର ସ�ାଭାବିକ ବୃrି 
କରାଇ ନ ଥାଏ ଏବଂ ପତ� ଝଡ଼ା େରାଗ ମଧ� େଦଖାେଦଇଥାଏ I ପୃଥିବୀ ପୃf ର 
ତାପମାତ� ାେର ବୃrି ଏହାର ଏକ କାରଣ I ତାପମାତ� ାେର ଯେଥf ବୃrି େଯାଗୁ अଂଶୁଘାତ 
େର ବହୁେଲାକ ପ�ାଣ ହରାଇଥାiି I ତାପମାତ� ାେର ବୃrି ଫଳେର ବରଫ ଶୃ� ତରଳି ନଦୀ 
ଗୁଡିକ େର ବନ�ା ସୃfି େହାଇଥାଏ I ସହରା�ଳ ବାୟୁ ପ�ଦୂଷଣର ମୁଖ� କାରଣ 
େଫାେଟାେକମିକାଲ ସ�ାଗ ଓେଜାନ ଦ�ାରା େହାଇଥାଏ I େତଣୁ ବାୟୁମtଳେର ଓେଜାନ 
ବା�ର ଭୂମିକା अତ�i ଗୁରୁତ�ପ$ୂ� I ଟ�େପା�ିୟରେର ଏହା अତ�i ଜରୁରୀ I 
ସ୍ଟ� ାେତାÖିୟର  େର ଥିବା ଓେଜାନ [ରେର ଗZ� ଟ�େପାÖିୟରିକ ଓେଜାନ ବୃrି ର 
କାରଣ I େତଣୁ େସ୍ଟ�ଟÖିୟରେର ଥିବା ଓେଜାନ [ରର ସୁର{ା ସେ� ସେ� 
ଟ�େପାÖିୟରେର ଓେଜାନ ବା� ର ମାତ� ା ହ� ାସ େହବା ଆବଶ�କ I 
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ପ�କୃତିର ଆzିବାଇଓଟିକ୍ ପ�କୃତିର ଆzିବାଇଓଟିକ୍ ପ�କୃତିର ଆzିବାଇଓଟିକ୍ ପ�କୃତିର ଆzିବାଇଓଟିକ୍     
 ମନୁଷ�କୁ ପ�କୃତି ସହ ସହଭାଗୀ େହାଇ ଚାଲିବାକୁ େହବ କାରଣ ଏ ବିଶାଳ 
ପ�କୃତିେର ଆେମ େହଉଛୁ {ୁଦ�  अଣୁଜୀବ ପରି I ଆେମ େରାଗକାରକ  ଜୀବାଣୁ ପରି 
ପ�କୃତିର {ତି କେଲ ପ�କୃତି ଟରନାେଡା, ସୁନାମି, ବାତ�ା, ମହାବାତ�ା, ଭୂମିକ", 
ବିଶ�ତାପନ, ଭଳି ଆzିବାଈଓଟିକ ପ�େୟାଗକାରୀ ଆମକୁ ଭୁପୃfରୁ ନି�ିନ୍ହn  କରିେଦବ 
ଏବଂ ଭବିଷ�ତେର ଆହୁରି अେନକ अଜଣା ତାtବ ମଧ� େହାଇପାେର I ଆେମ ଜ�ଲ 
ଧ�ଂସ କେଲ ପ�କୃତି ଆମପାଇଁ अନାବୃfି ଓ ମରୁଭୂମି ସୃfି କେର, ଯାହାପାଇଁ ଗ�ୀଷB  ରୃତୁ 
େର अତ�ଧିକ ଗରମ ଓ ଶୀତ ରାତିେର अତ�ଧିକ ଥtା ହୁଏ I ଏହା ବିଶ� ତାପନ ବଢ଼ାଏ ଓ 
अମeଜାନ ପରିମାଣ କମାଏ, େଯଉଁ अମeଜାନ ବଂଚିବା ପାଇଁ ଆେମ ଗ�ହଣ କରି ଥାଉ I 
ଭୂତଳ ଜଳ[ର କମିବା ଫଳେର ଆେମ ଠିକ ଭାବେର ପିଇବା ପାଣି ପାଇପାରୁ ନାହU I 
 ଶିm କାରଖାନଜନିତ ଧଳିୂକଣାେର  ଆେମ ଆମ ପରିେବଶକୁ ପ�ଦୂଷଣ କରୁ I 
ପ�ଶ୍ଵାସ ମାଧ�ମେର ପ�କୃତି ଏହାକୁ ଆମ ଫୁସଫୁସେର ପହେ� ଏବଂ , 
'ନିୟୁେମାେକାନିେୟାସିସ' ନାମକ ଫୁସÕଫୁସÕ ଜନିତ େରାଗ ସୃfି  କେର I अମeଜାନ 
अଭାବେହତୁ ଆୟୁସୀମା କମିଥାଏ I ମାତ� ାଧିକ ଶିm କାରଖାନା େହବା ଦ�ାରା अ�ାରକାମe 
ଓ अନ�ାନ� ସବୁଜ ଘର ବା� ପରିମାଣ ବୃrି ପାଏ I ଏହା ବାୟୁମtଳର ଉପରିc ଓେଜାନ 
[ରେର ଛିଦ�  ସୃfି କେର, ଯାହା ଫଳେର अଧିକ  अତିବାଇଗଣୀ ରଶିB  ସଯୂ��ାେଲାକରୁ ଆସି 
ଆମ ଶରୀରର ବାହ� अ� େର ପଡି ଚମ� କକ�ଟ ସୃfି କେର I ଆେମ େଯେତେବେଳ 
ନଦୀଶଯ�ାେର ବଡ଼ ବଡ଼ ଡ�ାମÕ ସବୁ ନିମ�ାଣ କରି ଜଳର ପ�ାକୃତିକ ଗତିପଥକୁ अତି 
ମାତ� ାେର अବେରାଧ କରିଥାଉ େସେତେବେଳ ପ�କୃତି ବ}କୁ ଭା�ି େଦଇ ପାେର I 
େସହିଭଳି ମନୁଷ� େଯେତେବେଳ ବାତ�ା, अତ�ଧିକ ବନ�ା, ଭୂକ" ଭଳି ପ�ାକୃତିକ 
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ବିପଯ��ୟ ବିରୁrେର ବଂଚିବା ପାଇଁ େଚfାକେର, େସତିକିେବେଳ ପ�କୃତି ମହାବାତ�ା, 
ଟ$�Iେଡା, ସୁନାମି, ଭୂÙଳନ ଭଳି अଧିକ {ମତା ସ"$� ଆzିବାଇେୟାଟିକ ପ�େୟାଗ କେର 
I 
 ପ�କୃତିସହ ସହଭାଗିତା ଭିZିେର ମନୁଷ� ସମାଜ ଦୀଘ�ଦିନ ଧରି ଏହି ଭୁପୃେର 
ବଂଚିବାକୁ େହେଲ ନିମnଲିଖିତ ବିଷୟ ଗ�ହଣ କରିବାକୁ େହବ ଯଥା: 
୧. ସଯୂ��ରଶB ୀକୁ ଶdିର ମୁଖ� ଊ�ହ ଭାବେର ବ�ବହାର କରିବା ପାଇଁ ଆର� େହାଇଥିବା 
ପ�େଚfାକୁ ତ�ରାନି�ତ କରାଇବା I 
୨. ପବନ କଳରୁ ଉ�$� ଶdି ବ�ବହାର କରିବା I 
୩. ଜଳ େସ�ାତ  କୁ ପ�ତିେରାଧ ନ କରି ଜଳର ପ�ାକୃତିକ େସ�ାତକୁ ବ�ବହାର କରି अଟା 
କଳ ଚଳାଇବା I 
୪. େକାଇଲା, େପେଟ�ାଲିୟମରୁ ଜାତ ଶdିକୁ ନିୟyଣ କରିବା I 
୫. େଗାବର ଓ अନ�ାନ� େଜୖବ ଉ�ରୁ ଉ�$� ଶdି ବ�ବହାର କରିବା I 
୬. ପଶୁ ଓ ମନୁଷ� ମଳ  ପରୂାମାତ� ାେର ବ�ବହାର କରିବା ବ�ବcା କରିବା I 
୭. ବଡ଼ ବଡ଼ ନଦୀେଯାଜନା କାଯ��ରୁ ଦୁେରଇ ରହିବା I 
୮. ନଦୀ, ପୁ¥ରିଣୀ, ହ�ଦ ତଥା ଭୂତଳ ଜଳ ପ�ଦୂଷଣକୁ େରାକିବା I 
୯.{ୁଦ�  ଗ�ାମୀଣ ଉେଦ�ାଗ ଉପେର ଗୁରୁତ� େଦବା I 
୧୦. ଜ�ଲ {ୟ େରାକିବା ଓ ବହୁଳ ଭାବେର ବୃ{େରାପଣ କୁ ଆପଣାଇବା I 
୧୧. ବନ� ଜ�+ ପାଇଁ ଜ�ଲ ସୃfି କରିବା I 
୧୨. ଆଣବିକ अ�ର ପରୀ{ଣ େରାକିବା I 
୧୩. ଆଣବିକ ତଥା ଯାiି� କ ବଜ�� ବ[ୁ ର ନିକାଶ କରିବା I 
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୧୪. ଶ® ପ�ଦୂଷଣ େରାକିବା I 
୧୫. ରାସାୟନିକ ସାର ପରିବେZ� େକବଳ େଜୖବ ସାର ପ�େୟାଗ ଉପେର ନିଭ�ର କରିବା I 
୧୬. ମହାକାଶ ଯାନ େପ�ରଣ େ{ତ� େର ନିୟiି� ତ ନୀତି ଆପଣାଇବା ଇତ�ାଦି I 
ସଂକୁଚିତ  େହଉଛି  ଓେଜାନ [ର  ଗZ�  
ଦ{ିଣ େମରୁ अଂଚଳ ଉପେର ଓେଜାନ [ରେର େଦଖାେଦଇଥିବା ଗZ� କ�େମ ସଂକୁଚିତ 
େହବାର ଜଣାପଡିବା ପେର ଗେବଷକ ମାେନ ଉ�Iହିତ େହାଇ ପଡିଛiି I କାରଣ ଏହା 
ପରିେବଶ ପାଇଁ ଭଲ ଖବର େବାଲି େସମାେନ ସଚୂନା େଦଇଛiି I ଗେବଷକମାେନ ଏକ 
अଧୟନ ରୁ ଜାଣି ପାରିଛiି େଯ, ୨୦୦୦ ମସିହା ପରଠାରୁ ଓେଜାନ େର େହାଇଥିବା ଗZ� 
୧.୫ ମିଲିୟନ ବଗ� ମାଇଲ (୪ ନିୟୁତ ବଗ� କିେଲାମିଟର ) ସଂକୁଚିତ େହାଇ ଯାଇଛି 
ଯାହାକି ଭାରତର େ{ତ� ଫଳ ସହିତ ପ�ାଏ ସମାନ I 
 ସଚୂନାେଯାଗ� େଯ, ଓେଜାନ [ରେର ଗZ� େହାଇଥିବା ପ�ଥମ କରି ୧୯୫୦ େର 
ଜଣା ପଡିଥିଲା I ୨୦୧୫ अେ·ାବରେର ଏହାର ଆକୃତି େରକଡ� ପରିମାଣେର ବୃrି 
ପାଇଥିଲା I ଚିଲି cିତ କାଲବୁେଗା ଆେଗnୟଗିରିରୁ अଗିn ଉñିରଣ କୁ ଏଥିପାଇଁ ଦାୟୀ 
କରାଯାଇଥିଲା I େବୖ ାନିକ ମାେନ ଉପଗ�ହ, ଭୁପୃ ଭିZିକ ଯyାଂଶ ଏବଂ ପାଗ ସଚୂକ 
େବଲୁନ ବ�ବହାର କରି ଏହା ଜାଣି ପାରିଛiି I ଓେଜାନ [ର ଧୀେର ଧୀେର ତାର 
ପବୂ�ାବcାକୁ େଫରି ଆସିବାର କାରଣ ସ"କ� େର ଗେବଷକ ମାେନ କହiି େଯ, 
େକ� ାେରାେଫ� ାେରାକାବ�ନ (ସି.ଏଫ.ସି) ରୁ ସୃfି େହଉଥିବା ଆଟେମାଷେଫରିକÕ କେଲାରିଂ 
କ�ମାଗତ ହ� ାସ ଏଥିପାଇଁ ଦାୟୀ I ସଚୂନା େଯାଗ� େଯ, ସି.ଏଫÕ.ସି. ବ�ବହାର ନିଷିr 
କରିବା ଲାଗି ୧୯୮୭ େର ମzି�ଲ ପ�େଟାକଲେର ବିଶ�ର अଧିକାଂଶ େଦଶ ସ�ା{ର 
କରିଥିେଲ    
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କାବ�ନ ମେନା�ାଇଡ଼ରୁ େଜୖବ ଇ}ନକାବ�ନ ମେନା�ାଇଡ଼ରୁ େଜୖବ ଇ}ନକାବ�ନ ମେନା�ାଇଡ଼ରୁ େଜୖବ ଇ}ନକାବ�ନ ମେନା�ାଇଡ଼ରୁ େଜୖବ ଇ}ନ    
 ଶିmାଂଚଳରୁ ନିଗ�ତ େହଉଥିବା ମେନା�ାଇଡ କୁ େକେତକ ଜୀବାଣୁ ଖାଇ ବଂଚି ଥାiି 
I ଏହି ଜୀବାଣୁକୁ ବ�ବହାର କରି େଜୖବ ଇ}ନ ଇଥାନାଲ  ପ�[ୁତି ପାଇଁ େବୖ ାନିକ ମାେନ 
ଏକ ନୂଆ ଉପାୟ େଖାଜି ପାଇଛiି I अେଜୖବ ପଦାଥ� ଏବଂ ଶିm ସଂcାରୁ   अପ ଦ� ଵ 
ଭାବେର ନିଗ�ତ େହଉଥିବା ମେନା�ାଇଡ଼ରୁ େଜୖବ ଇ}ନ ସୃfି କରିବା ଲାଗି େବୖ ାନିକ 
ମାେନ େଚfା ଚଳାଇ  ଛiି I ଜୀବାଣୁକୁ ଆମ କାଯ��େର ଲଗାଇବା ନିମେi ପ�ଥେମ 
ଆମକୁ ଜାଣିବାକୁ େହବ େଯ, େସମାନ+ର କିପରି ଖାଦ� ହଜମ ପ�କି�ୟା ସ"ାଦିତ ହୁଏ 
ଏବଂ େସମାେନ କିଭଳି କାଯ�� ସ"ାଦନ କରiି I ଶିm ସଂcାରୁ  ନିଗ�ତ अପଦ� ଵ ରୁ 
ଇଥାନାଲ  ପ�[ୁତ କରିବା ବZ�ମାନ ସମୟର ଆବଶ�କତା I େତଣୁ ସିେ¸ଟିକ ଗ�ାସÕ ବା 
ସିନଗ�ାସÕ ପ�[ୁତି ଏକ ମୁଖ� େଜୖବ ପ�ଯୁdି  ଭିZିକ ସମାଧାନ I େବୖ ାନିକ ମାେନ ଏହି 
ପ�କି�ୟାର ସ�ାଭାବିକ ପ�କୃତି ଜାଣିବାକୁ ଆଗ�ହୀ अଛiି I 
 ଇ�ାତ କାରଖାନାେର fିଲ ଉ�ାଦନ େବେଳ େକାକି� େକାଲ ବାହାରିବା ପରି ଗୁରୁ 
ଶିm କାରଖାନାରୁ ଏକ ବାଇ େପ�ାଡ· ଭାେବ କାବ�ନ ମେନା�ାଇଡ ଗ�ାସ ନିଗ�ତ 
େହାଇଥାଏ I ଏହି କାରବନ ମେନା�ାଇଡ କୁ ଜୀବାଣୁ େକାଷିକା ଥିବା ବାେ·ରିଆ କୁ 
ଛାଡିେଦେଲ ଜୀବାଣୁ ଗୁଡିକ କାବ�ନ ମେନା�ାଇଡ ଇଥାନାଲେର  ପରିଣତ କରି ପାରିେବ I 
ଯାହା ଏକ େଜୖବ अଣୁ ଭାବେର ପରିଚିତ I କାବ�ନ  ମେନା�ାଇଡ େହଉଛି  ଏକ अଣ 
େଜୖବିକ अଣୁ I ଏଥିରୁ ସୃf ଉପାଦାନକୁ ଆେମ ଆମର ମଲୂ�ବାନ କାମେର ଲଗାଇ 
ପାରିବା I      
ଓେଜାନ ପ�ଦୂଷଣର ପ�ଭାବ ଓେଜାନ ପ�ଦୂଷଣର ପ�ଭାବ ଓେଜାନ ପ�ଦୂଷଣର ପ�ଭାବ ଓେଜାନ ପ�ଦୂଷଣର ପ�ଭାବ     
 ଓେଜାନ  ସ�m ପରିମାଣେର ଭୂ ସଂଲଗn ବାୟୁ ମtଳ େର ରହିଛି I ଭୂ ପୃରୁ ପ�ାୟ 
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୧୬ -୪୦ କିେଲାମିଟର ଉ�ା �ାେଟା ମtଳେର ଓେଜାନ ଗ�ାସ अଧିକ ସାq�ତାେର 
ବିଦ�ମାନ I ଓେଜାନ ଗ�ାସ अମeଜାନର ହU ଏକ ରୂପ I अମeଜାନ अଣୁ ୨ଟି ପରମାଣୁେର 
ଗଠିତ େହାଇଥିବାେବେଳ ଓେଜାନ अଣୁ ୩ଟି ପରମାଣୁେର ଗଠିତ I अମeଜାନ ବଂଚିବାେର 
ସହାୟତା କରୁଥିବାେବେଳ ଓେଜାନ କି� ବିଷାd I ଓେଜାନ ବାୟୁେର ସ�m ପରିମାଣେର 
अଛି କି� ଯଦି ସାମାନ� अଧିକ ପରିମାଣର ଏହି ଗ�ାସÕ କୁ ମଣିଷ ଗ�ହଣ କରିବ େତେବ 
ତାର ମୃତୁ� ନି�ିତ I ଏହାହU ପ�କୃତିର ବିସBୟ I ସହସ� ହଜାର ବଷ� ଧରି ଏହି ବିଷାd 
ଗ�ାସÕ ବାୟୁ ମtଳେର ଥିେଲ ମଧ� , େଜୖବ ମtଳରୁ ଊଧ��େର ରହି ଜୀବ ଜଗତର ସୁର{ା 
କରି ଆସୁଛି I ବାୟୁ ମtଳର ଉଧ୍�ଵ [ରେର ଏହି ଗ�ାସ ସୃfି େହାଇ ନ ଥିେଲ ସଯୂ��+ର 
अତି ବାଇଗଣୀ ରଶିB  - 'ଖ' ପୃଥିବୀ ପୃରୁ ଜୀବନ ମଳୂେପାଛ କରି ସାରiାଣି I ପ�କୃତିେର 
ବାୟୁ ମtଳୀୟ ପ�କି�ୟା ଦ�ାରା अମeଜାନରୁ ଓେଜାନ ତିଆରି େହଉଛି ଏବଂ ବିଲୟ ମଧ� 
େହଉଛି I ସଯୂ��+ଠାରୁ ଆସୁଥିବା अତିବାଇଗଣୀ ରଶିB  अମeଜାନ अଣୁକୁ ଭା�ି ପରମାଣୁ 
ସୃfି କେର I अଣୁ अମeଜାନ ସହିତ ପରମାଣୁ अମeଜାନ ମିଶି ଓେଜାନ अଣୁ ସୃfି ହୁଏ I 
ଆେଲାକ  ପ�କି�ୟାେର ଓେଜାନ ମଧ� ଭା�ି अମeଜାନେର ପରିଣତ ହୁଏ I ମାତ�  ଏହି 
ପରିବZ�ନେର ସ�ଳନ ରହିଥାଏ I ଓେଜାନ ନୀଳ ର�ର ଏକ ଦୁଗ�}ିୟା ଗ�ାସ I 
ନିକଟେର ଥିବା େବେଳ ଏହା ପ�ାଣନାଶକ ଶତ� w ଭାବେର କାଯ�� କରୁଥିବାେବେଳ ଦୂରେର 
ରହି ଜୀବଜଗତ ସୁର{ାେର ବ� ତୀ େହାଇ ରହିଛି I 
 ସଯୂ��ାେଲାକେର ଥିବା ୨୦୦ - ୪୦୦ ନାେନାମିଟର ତର� େଦୖଘ�� ବିଶିf ରଶିB  
ଗୁଡିକୁ अତିବାଇଗଣୀ ବା अí�ାଭାଇଓେଲଟ ରଶିB  କୁହାଯାଏ I ଏହି अତିବାଇଗଣୀ ରଶB ୀକୁ 
୩ ଭାଗ କରI ଯାଇଛି . ଯଥା :- 
* ୨୦୦ - ୨୮୦ ନାେନାମିଟର अତିବାଇଗଣୀ ରଶିB  - 'ଗ' 
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* ୨୮୦ - ୩୨୦ ନାେନାମିଟର अତିବାଇଗଣୀ ରଶିB  'ଖ' ଏବଂ 
* ୩୨୦ - ୪୦୦ ନାେନାମିଟର अତିବାଇଗଣୀ ରଶିB  'କ' . 
ମହା {ତିକାରକ अତିବାଇଗଣୀ ରଶିB  'ଖ' କୁ ଓେଜାନ [ର ପ$ୂ� ରୂେପ େଶାଷଣ କରିଥାଏ I 
ପ�କୃତିେର ଗଛିତ େହାଇଥିବା ଏବଂ ମନୁଷ� କୃତ ସୃfି େହାଇ ଥିବା ଯବ{ାରଯାନ, 
ଉଦÕଜାନ, ଓ   କେଲାରିଂ େର ଥିବା େଜୖବିକ ମାନ+ ଦ�ାରା ଓେଜାନ [ର ସହଜେର {ୟ 
େହଉଛି I {ଣ ଭ�ୁର ବାୟୁର ଏହି ପତଳା ଆ[ରଣ ସଫଳତାର ସହ ଘାତକ 
अତିବାଇଗଣୀ ରଶିB  - 'ଖ' ଏବଂ 'ଗ' କୁ ଛାଣି ରଖିଥାଏ ଏବଂ अେପ{ାକୃତ କମ {ତିକାରକ 
अତିବାଇଗଣୀ ରଶିB  - 'କ' ଏହି [ରକୁ अତିକ�ମ କରି ଯାଏ I  
 ଜୀବମtଳେର ଓେଜାନ ଏକ {ତିକାରକ ଗ�ାସ ଓ ଏହାର ପ�ଦୂଷଣ ବିଭିନn  ଫସଲ 
ଉ�ାଦନକୁ अତି ପ�ଭାବିତ କରିଥାଏ I ଜୀବiସB  ଇ}ନ ର ଦହନ ଫଳେର , ଗାଡି ମଟର ଓ 
କଳ କାରଖାନାରୁ ନିଗ�ତ ଧୁଆଁରୁ ପ�ଚୁର ନାଇେଟ�ାେଜନÕ ଡାଇअ�ାଇଡ ବାୟୁ ମtଳେର 
ପ�େବଶ କରୁଛି I ଏହା ଜୀବମtଳେର ଓେଜାନ ସୃfିକାରକ ମାନ+ ମଧ�େର ମୁଖ� I 
ଓେଜାନ ଗ�ାସ ଉÌିଦ ମାନ+ ପାଇଁ ବିଷ I େସାୟାବିନ, ଗହମ, ବାଜରI, ଓଟÕ , ମକା 
ଇତ�ାଦି ଫସଲ ଉପେର ଓେଜାନ ପ�ଦୂଷଣର  ପ�ଭାବକୁ ବିଭିନn  ଜଳବାୟୁ ଓ େଭୗଗଳିକ 
अଂଚଳେର ପରୀ{ା କରI ଯାଇଛି I ଓେଜାନ ପ�ଦୂଷଣ ପ�ଭାବେର ପାତ� େର ନାଲିଆ ଗାର 
ସୃfି ହୁଏ,  अତ�ଧିକ ଓ କ�ମାନ�ୟ  ଭାବେର ଓେଜାନ ଗ�ାସ  ସଂ�ଶ�େର ଆସିବା ଦ�ାରା 
ପତ�  ଗୁଡିକ ଆଘାତ ପ�ାv ହୁअiି I ଆେଲାକ େଶ�ସନ  ପ�କି� ୟାେର ହ� ାସ ପରିଲ{ିତ େହବା 
ଦ�ାରା अମଳ କମ ହୁଏ I ଗଛର ବୃrି ବାଧା ପ�ାv ହୁଏ I ଖାଦ� ଶସ�ର ପରିମାଣ ହ� ାସ 
େହେଲ ମଧ� େସଥିେର ଥିବା େଶ�ତସାର, ପୃfିସାର, ଓ େସnହସାର ପରିମାଣ ପ�ଭାବିତ  
େହାଇ ନ ଥାଏ I ଆଳୁର ସଂଖ�ା ଓ ଓଜନ ଖୁବ ପ�ଭାବିତ େହାଇଥାଏ I ଆଳୁ ଗଛ ଏକ 
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ମାସ ପଯ��i ଓେଜାନ ସଂ�ଶ�େର ଆସିେଲ ପତ� ର ଆେଲାକ େଶ�ଷଣ ପ�କି�ୟା ୫୦% 
ବାଧାପ�ାv   େହାଇ अମଳ ହ� ାସ ଘଟାଏ  I ଆହୁରି ମଧ� େଦଖା ଯାଇଛି ଆବଶ�କୀୟ ବା 
ଆବଶ�କତାଠାରୁ अଧିକ ଜଳ ଉପଲr cାନେର ଓେଜାନ ପ�ଦୂଷଣର ପ�ଭାବ ଉେଲ� ଖନୀୟ 
ଓ ଜଳ କf अଂଚଳେର ଓେଜାନ ପ�ଦୂଷଣର ପ�ଭାବ କମÕ I 
 େକାଷର ପ�ାଜB ା ଝିଲ� ୀ ଓେଜାନ ଗ�ାସ ଦ�ାରା ପ�ଥେମ ଆଘାତପ�ାv ହୁଏ I ଏହାପେର 
େକାଷ ଝିଲ� ୀର ପୁfିସାର ଓ େସnହସାର अଂଶ ସହ ପ�ତିକି�ୟା ଆର� କେର I ଓେଜାନ 
ପ�ଦୂଷଣ ଗଛ ମାନ+ର ଶୀତ ସହନ ଶୀଳତା କମାଇ େଦଉଥିବାରୁ अତ�ଧିକ ଥtା ବା 
କାଠୁଆ ଜIଡ ସମୟେର ଗଛମାେନ ବଂଚିବା ପାଇଁ କେଠାର ପରିcିତିର ସମୁଖୀନ ହୁअiି I 
ଓେଜାନ ପ�ଭାବରୁ ମୁd େହବା ପେର ୨ -୩ ସvାହ ପେର ଗଛମାେନ େସମାନ+ର ପବୂ� 
अବcା କୁ େଫରିଥାiି I ସେ\ଦନଶୀଳ ଓ କମ ସହନଶୀଳତା ଥିବା ଗଛମାେନ ପ�ାକୃତିକ 
ପରିେବଶରୁ ନି�ିହn  େହାଇଯାiି I ପୁରୁଣା ପତ�  ଗୁଡିକ ସହଜେର ଆକ� ାi ହୁअiି  ଫସଲ 
ଉ�ାଦନ କମିବା ସହ ଖାଦ� ଶସ�ର ମାନ ମଧ� ପ�ଭାବିତ ହୁଏ I 
 େସ୍ଟ�ଟମtଳେର ଓେଜାନ [ର  କ�ମଶଃ ପତଳା େହଉ ଥିବାରୁ अତିବାଇଗଣିରଶିB  - 
'ଖ' ପୃଥିବୀ ପୃେର ପହଂଚିବାର ସ�ାବନା ଦିନକୁ ଦିନ ବଢ଼ିବାେର ଲାଗିଛି I ଏହି ରଶିB  
େକାଷ ଡି.ଏନ. ଏ. କୁ ପ�ଭାବିତ କରି ନେବାÌାବନ କରିଥାଏ I ଫଳେର ଜିନ୍ଗତ ତ� wଟି 
ଏବଂ କାନ୍ସର ସ�ାବନା ବୃrି ପାଇଛି I अନିୟମିତ ଜନସଂଖ�ାେର ବୃrି, ଜ�ଲ ଜମି ଓ 
ଚାଷ ଜମି େକାଠାବାଡିେର ପରିଣତ େହବା ର ହାର ବଢି ଚାଲିଛି I ପ�କୃତି ଓ ପରିେବଶ 
ସାଧାରଣ {ମତା ଧାରଣ ର ସୀମା ଲÚନ କରି ଚାଲିଛି I ଜଳବାୟୁ  ପରିବZ�ନ 
ଦ� wତଗତିେର େହଉଛି I ପ�ାକୃତିକ  ବିପଦ ପ�ଳୟର ରୂପ େନଉଛି I ପୃଥିବୀ ଏବଂ ଜୀବଜଗତ 
ଦ� wତ ଗତିେର ଧ�ସ ଦିଗକୁ ଗତି କରୁଛiି I  
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ବୃ{ ହU ମାନବଜାତିର େଶ� ବ}ୁ ବୃ{ ହU ମାନବଜାତିର େଶ� ବ}ୁ ବୃ{ ହU ମାନବଜାତିର େଶ� ବ}ୁ ବୃ{ ହU ମାନବଜାତିର େଶ� ବ}ୁ     
 ପଚାଶ ବଷ� ବଂଚୁଥିବା ଏକ ବୃ{ ନିଜ ଜୀବନ କାଳ ମଧ�େର  ୨୫ ଲ{ ଟ+ାର 
अମeଜାନ ନିଗ�ତ କେର, ୫୦ ଲ{ ଟ+ାର ବାୟୁ ବିଶୁr କେର, ୨୫ ଲ{ ଟ+ାର ମୃZିକା 
ସଂର{ଣ କେର, ୩୦ ଲ{ ଟ+ାର ଜଳଚକ�  ନିୟyଣ କେର, ୨୫ ଲ{ ଟ+ାର ବାସcଳୀ 
ପ�ଦାନ କେର  ପ{ୀ-ପଶୁମାନ+ୁ, ଏବଂ ୨ ଲ{ ଟ+ାର   ପୃfିସାର ପ�[ୁତ କେର ସମୁଦାୟ 
େଦଢ଼ େକାଟି ରୁ अଧିକ अବଦାନ ରଖୁଥିବା ତଥା ପ�କୃତି  େକାଳେର ଜୀବନ ଯାପନ 
କରୁଥିବା ଏକ ବୃ{ ପ�ତିଦାନେର ଆମଠାରୁ େଗାଟିଏ ଟ+ାର ସାହାଯ� ମଧ� ଗ�ହଣ କରି 
ନ ଥାଏ I େତଣୁ ବୃ{ହU ଆମର ପ�କୃତ ବ}ୁ I  ଏବଂ ବୃ{ କୁ ର{ା କରିବା ସମ[+ର 
ପରମ କZ�ବ� I 
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ପ�ଶାi କୁମାର ନାଥ 

ପ�ାୟ�ିତପ�ାୟ�ିତପ�ାୟ�ିତପ�ାୟ�ିତ    
 ବାହାଘର ଦୁଇଟି ମନର ମିଳନ अଗିnକୁ ସା{ୀ ରଖି େବଦୀ ଚାରିପେଟ ସାତେଘରା 

ବୁଲିଗେଲ ଦୁନିଆଟା ସିନା ତାକୁ ବାହାଘର କହିଥାଏ େହେଲ ପ�କୃତେର କଣ ବାହାଘରର 

ମାେନ କଣ େସୟା? େକେତେବେଳ େସହି ବାହାଘର କାହାର अନିkା ସେZ� େହାଇଥାଏ ତ 

େକେତେବେଳ କାହାକୁ େଜାରଜବରଦ[ି କାହା େବକେର ଛqି ଦିଆ ଯାଇଥାଏ ପରବZ�ୀ 

ସମୟେର େସମାନ+ େବୖବାହିକ ଜୀବନେର ମତପାଥ�କ� େଦଖା େଦଇଥାଏ ଓ 

ପରିବାରେର अଶାiି ଲାଗି ରହିଥାଏ  

 ସମୟଥିଲା ପୁअଝିअମାେନ ପରିବାରର ସ�ୀକୃତିକୁ ସ¢ାନ େଦଇ ବାହାେହାଇ 

ଯାଇଥିେଲ ଆଉ ନିଜର ଭାଗ�କୁ ଆଦରି ଜେଣ अନ�କୁ ଆଦରି େନଉଥିେଲ ଆଉ 

ନିଜର େବୖବାହିକ ଜୀବନ ହସଖୁସିେର କାଟି େଦଉଥିେଲ ଧୀେର ଧୀେର େସହି ପର"ରା 

ବଦଳିବାକୁ ଲାଗିଲା ବିବାହ ପବୂ�ରୁ ପୁअଝିअ ମାନ+ୁ ସାମnାସାମିn େଦଖିବାର ସୁେଯାଗ 

ମିଳିଲା ଆଉ ପରିବାର େଲାକମାେନ େସମାନ+ ଠାରୁ अନୁମତି େନଇ ଏହି ବିବାହ 

କାଯ�� ସ"ାଦନ କେଲ ପୁଣି କିଛି ପରିବZ�ନ ଆସିଲା ପୁअଝିअ ମାନ+ୁ େଖାଲାେଖାଲି 

ଭାେବ ମିଶିବାର ସୁେଯାଗ ଦିଆଗଲା ଜେଣ अନ�ଜଣ+ର ପସq ନାପସq ଭଲମq 

ଇତ�ାଦି ବିଷୟେର अବଗତ େହଲା ପେର ଯଦି େସମାେନ अନୁଭବ କେଲ ଦୁେହଁ ଦୁହU+ 

ସହିତ ସୁଖଶାiିେର ରହିପାରିେବ ତା େହେଲ ବିବାହ cିର କରଗଲା अବଶ� ଏ େ{ତ� େର 

େପ�ମବିବାହର କଥା अଲଗା ଆଉ େଯୗତୁକ ପ�ଥାଟି ପ�ଥମରୁ ଆଜି ଯାଏ ମଧ� 
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ରହିଆସିଛି କି� ଧୀେର ଧୀେର ତାହା ବଦଳିବାେର ଲାଗିଛି େଯୗତୁକର अଥ� େହଲା 

କିଛି ଦାବି କରିବା ଆଗରୁ ପୁअମାନ+ େଯାଗ�ତାକୁ ମାପି େକେତେବେଳ ଝିअଘର 

ସ�ଇkାେର ଏହି େଯୗତୁକ ପ�ଦାନ କରୁଥିେଲ ତ େକେତେବେଳ ବରଘର ତରଫରୁ ଦାବି 

କରା ଯାଉଥିଲା ଏେବ କି� ସମୟ ବଦଳି ଯାଇଛି ଏେବ ବରପାତ�  ପାଇଁ କନ�ା ମିଳିବା 

ମଧ� କf େହାଇ ପଡ଼ିଲାଣି େଯୗତୁକ କଥା ଦୁେରଥାଉ ଏେବ କନ�ା ଘର ତରଫରୁ ଦାବି 

କରିବା ଆର� େହାଇଗଲାଣି  

 େସଦିନ ରାଧକାi ସାହୁ ଆଉ ତା+ �ୀ ମାଳତୀେଦବୀ ଯାଇଥିେଲ କନ�ାଘରକୁ 

ନିଜର ପୁअପାଇଁ କନ�ାପାତ� ୀ େଦଖିବାକୁ ଆଉ େସମାେନ କିଛି ପଚାରିବା ଆଗରୁ ଦୁେହଁ 

କହି ପକାଉଥିେଲ “ଆ ା ଆମର େଗାଟିଏ େବାଲି ପୁअ ଆେମ ବୁଢାବୁଢ଼ୀ अେi ସବୁ 

ସ"ତି େସ ହU ଉପେଭାଗ କରିବ େକଉଁଥିକୁ अଭାବ ନାହU ଆପଣ ଖାଲି ହଁ କହିେଦେଲ, 

ବିବାହ ସାେ� ସାେ� କରିେଦବା ଆପଣ+ ଝିअ ମାଲିକାଣୀ େହାଇରହିବ େକାଉଠିକି 

अଭାବ କରିବୁନି ” 

 “{ମାକରିେବ ଆ ା ଆପଣ+ ପୁअର ଉ�ତା ଟିେକ କମ, େତଣୁ େମା ଝିअ ନାପସq 

କରୁଛି ସିଏ ଚାହୁଁଛି अiତଃ ଛअ ଫୁଟ ଉ�ତା ଥିବା ଭଳିଆ ବର େଗାେଟ ନଥିେଲ ବି 

ଚଳିବ अiତଃ ପେ{ ଘେର ବଡ଼ କାରଟିଏ ଥିବ ସକାଳୁ ସx ଘେର ଖଟିବା ପାଇଁ ଚାକର 

ବାକର ଥିେବ ” 

 େସସବୁ ବ�ବ[ା ବିବାହ ପବୂ�ରୁ କରିେଦବୁ ଆପଣ ଖାଲି ହଁ କୁହ� େଦଖ� ବହୁ 

ଆଶା କରିଆସିଛୁ ବାରଦୁଆର ଶୁÁି ପିtା େହଲୁଣି, େକାଉଠି ବି ପ�[ାବେଟ େହଉନି 

ଆପଣ ଯଦି ଚାହାiି ଆେମ अଗ�ୀମ କିଛି अଥ�େଦବାର ବ�ବcା ବି କରିେଦବୁ ଆପଣ 
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ଖାଲି ହଁ କୁହ�  

 େଦଖ� ଦୁନିଆେର ଝିअ+ ସଂଖ�ା କମି କମିଯାଉଛି ଆମର ବହୁତ ଜାଗାରୁ ପ�[ାବ 

ଆସୁଛି ସମେ[ ଥିଲାଵାଲା ଘର ଆଉ େସମାେନ ଆମର ସବୁ ପ�[ାବ ଆଉ ସZ�େର 

ମଧ� ରାଜି େହଉଛiି, େତଣୁ ଆେମ ଏେତ ଭଲ ଭଲ ପ�[ାବ ଛାଡି ତୁମ ପୁअ ସାେ� 

ବାହାଘର କେରଇବୁ କାହUକି ଏମିତି ତ ଆମ ଝିअ ତୁମ ପୁअକୁ ପସq କରୁନି ତାପେର 

ବି ସିଏ କିଛି କାମଦାମ ଶିଖିନି େଫସବୁକ ହ� ାଟ୍ସଆପେର ତାର ଦିନ ବିତୁଛି ମାସକୁ 

ମାସ ତାର ଇzରେନଟ ପ�ାକ ମଧ� ଦରକାର ତୁମଘେର ଚାକର ବାକର ମଧ� 

ନାହାiି େତଣୁ ଆେମ ତାକୁ ତୁମ ପୁअ ସହିତ ବାହାେଦଇ ପାରିବୁନି ତୁେମ अନ�ଆେଡ଼ 

େଦଖ  

 ମନଦୁଃଖେର ଘରକୁ େଫରି ଆସିେଲ ସ}�ା ଗଢି ରାତିେହଲା େସମିତି ବିଛଣାେର 

ପଡ଼ିଥାiି କି� ଆଖିକୁ ନିଦ ଆସୁ ନଥାଏ ପୁअକୁ ଆସି ୩୨ବଷ� େହଲାଣି ଏଯାଏଁ ତା 

ପାଇଁ କନ�ା ପାତି� େଟ େଯାଗାଡ଼ କରି ପାରିେଲନି ମାଳତୀେଦବୀ+ ଆଖିେର ନାଚି 

ଯାଉଥାଏ ପବୂ�ର େସହି ସବୁ କାହାଣୀ ପୁअ ଆଶା କରି କରି ୪ ଥର େସ କନ�ାଭ� wଣ 

ହତ�ା କରାଇଛiି ଯାହାର ଫଳ ସ�ରୂପ ଆଜି ତା+ୁ ଏେତ ହୀନ[ା େହବାକୁ ପଡୁଛି 

ଖାଲି ମାଳତୀେଦବୀ ନୁେହଁ ଦୁନିଆେର अେନକ ପିତାମାତା ପୁअ ଆଶାେର କନ�ା ଭ� wଣହତ�ା 

କରୁଛiି ଯାହାଫଳେର ଝିअ+ ସଂଖ�ା କମିକମି ଯାଉଛି ପୁअମାନ+ୁ ଝିअ ମିଳୁନି 

ବିବାହ କରିବାପାଇଁ ବାକି େଯେତ ଝିअ ରହିେଲ େସମାନ+ ସବୁ ଦାବିପରୂଣ କରିବାକୁ 

ପୁअମାେନ ସ{ମ େହଇ ପାରୁନାହାiି  

 କି� ଯଦି କନ�ା ଭ� wଣହତ�ା ନ ହୁअiା ତ େହେଲ କଣ ଏେତ अସୁବିଧା ହୁअiା 
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ଆଜିକାଲି ଝିअମାେନ େକୗଣସି ଗୁଣେର କମ ନୁହiି ଆଉ ଯଦି ଏମିତି ଚାଲୁ ରୁେହ 

ତାେହେଲ ଦିନ ଆସିବ େକାଟି େକାଟି ଟ+ା ଖ��କରି ମଧ� ନିଜର ପୁअପାଇଁ ଝିअଟିଏ 

େଯାଗାଡ଼ କରିବା अସ�ବ େହାଇପଡିବ  

 ମାଳତୀେଦବୀ ଭାବୁଥାiି ନି�ିତ ଏହା େମାର କଲାକମ�ର ଫଳ ଯାହାର ପ�ାୟ�ିତ 

କରିବାପାଇଁ ମଧ� ଉପାୟ ନାହU  
ସୁqରପୁର, ଉZର କୂଳହାଟ, ପ�ୀତିପୁର, ଯାଜପୁର ୭୫୫୦୧୩  

େମା- ୮୩୨୦୩୨୮୩୪୫ 
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ପରମିତା ମିଶ� 

େବାହୁେଚାରୀେବାହୁେଚାରୀେବାହୁେଚାରୀେବାହୁେଚାରୀ    
 ବାଃ ବାଃ, କି ପ�[ାବ ଖେt ମିଳିଛି ଆ ା, ପାନ େଛପ ଥୁକି କହି େହଉଥିଲା ରାେଧ 

ଆଚାଯ�� େଯମିତି ଆପେଣ େଖାଜୁଥିେଲ େହା ଠିକ୍ େହମିତି ବୁଝିେଲ େହା ଆ ା ଝିअ 

ବେ\େର ଚାକିରି କରୁଛି  ବାପା ତାର ଚାକିରି अବସର େହାଇ ଘେର ରହିବି ମାସକୁ ମାସ 

ପଚାଶ ପାଉଚି ଆେର ସରକାରୀେର କି अଫିସର େଥଲା ବୁଝିଲ ଆଉ ଝିअ ମ, ପୁରା 

ଲ{B ୀ ମାଆ ତ ଆଉ ମାସକୁ ୨ଲ{ େରାଜଗାର କରୁଛି ବିଶ�\ର ସିଂେଦଓ ପିଇ ଯାଉଥିଲା 

ରାେଧର କଥା ସବୁ େଛପ ଢୁକି କହିଲା ଆଚାେଯ� ଏମିତି ପ�[ାବେଟ ତେମ ପାଇଲ 

େକାଉଠୁ କାହU ଆଗରୁ ତ କହି ନଥିଲ ରାେଧ ଆଚାଯ�� େଯାଗସତୂ� .କମ୍ ପାଖେର ସବୁ 

ପ�କାର ପ�[ାବ ମିଳିବ ଆପଣ େଯମିତି େଖାଜୁଥିେଲ େସମିତି ଆପଣ+ୁ  ଫିଟ କେରଇ 

େଦଇଛି ପୁରା ଭୁବେନେଶାରେର କାହାକୁ ଏଯାଏଁ ଜେଣଇନି ବୁଝିଲ ଆେହ ଝିअର 

ବାପାର ଇଛା ପୁअ ଆମ ଓଡିଆ େହବାର अଛି େସମାେନ ତ ମାଟି�େମାନି ସାଇଟେର 

ପକଉଥିଲା େହେଲ ଫୁସୁେଲଇ କି େରାକିେନଲି ବୁଝିଲ  ଆଉ ତମ ପୁअର େଫାଟ ଆଉ 

ବାଇଓ ତା+ର ପସq େହାଇଛି ବୁଝିଲ ଆଜିକାଲି ଏମିତି ସବ�ଗୁଣ ସଂ"ୁ$� ଝିअ ମିଳିବା 

େଯ େକେତ େଯ କf ଆପଣ+ ଠୁ େବଶି କିଏ ଜାେଣ କହିେଲ  

ଏେବ କମିସନ ଟା... 

ଆେହ ଶୁଣୁଚ ମିଠା ଆଣ ଟି ଆମ ଶିବୁନର ପ�[ାବ ଠିକ୍ େହାଇଗଲା  ଖୁସିେର କହି 

ଉଠିଲା ବିଶ� ଭିତରୁ ମାଳତୀ ହାତେର ମିଠା ଧରି ବଡ ଉ�ାହର ସହ ଆସିେଲ  କହିେଲ 
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ଶିବୁନର ବାହାଘର େହାଇଗଲା ମାେନ ମଁୁ ଗଂଗା େଗାେଧାଇଲି ଜାଣ ତା’େହେଲ େକେବ 

ଯିବା ଝିअ େଦଖି  

 ଆେର ଭାଉଜ ଏଇ ପରା ଝିअର େଫାଟ େସମାେନ ଖାଲି ବାହାଘର ପାଇଁ ଏଇଠିକି 

ଆସିଛiି  ମାେସ ପqର ଦିନେର ସବୁ କାମ ଛିେtଇ ପୁଣି େଫରିେବ  ତେମମାେନ 

ଆଉ େଦଖାେଦଖିେର ସମୟ ବରବାଦ କରନି ତମର ହଁ କହିେଲ ମଁୁ େସପେଟ କଥା 

ଆଗକୁ ବେଢଇବି  ଏମିତି ଝିअ ଆଉ ମିଳିବନି େଯ  କହିଲା ରାେଧ 

 ଆେର ଇଏ େକମିତି କଥା େଯ କିଛି ନଜାଣି, ମାଳତୀ अଭିେଯାଗ କରୁଥିଲା, ଆେର 

ରୁହ ମ ଆମର ହଁ େବାଲି କହିଦିअ ରାେଧ ମଝିେର ପଶି ବିଶ� ବାବୁ କହିେଦେଲ ଆଉ ହଁ 

ଆମର େଯୗତୁକେର େକୗଣସି ଜିନିଷର ଆବଶ�କତା ନାହU େବାଲି କହିେଦବ ବାକି ଆମ 

ଘର ବାବଦେର ତ ସବୁ କହିବ  ଆମ ଖାନଦାନ, ଆମ ପ�ତିପZି ଆଉ େଗାେଟ 

େଦଖାସା{ାତ ଠିକ୍ କରାଓ  ତୁମ ଟ+ା ମିଳିଯିବ େହଲା  

 ଆ ା କହି ବିଦାୟ େନେଲ ଖtି  

 ମାଳତୀ ଚିiା େଦଖି ବିଶ� ବାବୁ ତା+ୁ କହିେଲ ଆେର ଥେର ବାହାଘର େହାଇଯାଉ 

େଦଖିବ େବାହୂ ଆସିଗେଲ ସବୁ ଠିକ୍ େହାଇଯିବ ଏଇତ ରାେଧର େଫାନ ଆସିଲାଣି, ହଁ 

କୁହ ରାେଧ କହି କହି ବାହାରକୁ ଚାଲିଗେଲ ବିଦ�ା ବାବୁ କିଛି ସମୟ ପେର ହସ ହସ 

ମୁହଁ େର େଫରିଆସି କହିେଲ ବୁଝିଲ କାଲିକି ମିଟି� ଛିଡିଲା େକାଉଠି ଜାଣିଛ େହାେଟଲ ସି 

ଭିଉ 

 ମାଳତୀ ତାଟକା େହାଇ କହିେଲ ହଁ ଏେତ ବଡ଼ େହାେଟଲେର 

 ଚାଲ ଆଉ କିଛି ଚିiା କରନି ସବୁ ଭଲ େହବ ଶିବୁ ଆସିେଲ ତାକୁ ଏଇ ଶୁଭ 



ତ� େୟାଦଶ ବଷ�, ଷ ସଂଖ�ା, ଜୁନ୍ ୨୦୧୮ Download Magazine from www.aahwaan.com 

 

ଆହ� ାନ ଇ-ପତି� କା ସ"ୂ$� ନିଃଶୁ& ବିତରଣ େହତୁ ଡା େଜ�ାତି ପ�ସାଦ ପ*ନାୟକ+ ,ାରା ପ�ତିିତ ଓ ପ�କାଶିତ  | Aahwaan.com Aahwaan.com Aahwaan.com Aahwaan.com     |  299 

ଖବରଟା େଦଇେଦବ ଆଉ ଝିअର ଫେଟାଟା େଦେଖଇ େଦବ ଝିअର ନାଆଁ ଟା େହଲା, 

ବନ�ା... କହିେଦଇ ଗେଲ ବିଶ�\ର 

 ଶିବ ପ�ସାଦ ସିଂହେଦଓ ଭୁବେନଶ�ରେର ଏକ ଘେରାଇ କ"ାନୀେର କାମ କରiି. 

ଆଗରୁ େସ ବିଶାଖାପାଟଣାେର ଆଛାଖାସା ଚାକିରିଟିଏ କରୁଥିେଲ ବତ�ମାନ ତାକୁ ଛାଡି େସ 

ଏଠି ବାପା, ମାଆ ପାଖେର ରୁହiି ବାପାର ତ अକଳiରି ସ"Zି अଛି ତାକୁ କିଏ 

ଖାଇବ ବାହାଘର ପାଇଁ େସ ବି ଭାରି ଉ�ୁକ େଫାଟ େଦଖି େସ ବି ହଁ ମାରିଲା ଏେବ 

ବାକି ରହିଲା ମୁହଁା ମୁହU େଦଖା େହବା ଯାହା 

 ଠିକ୍ ସମୟେର େହାେଟଲେର ସଭିଏଁ ଉପcିତ ରହିେଲ ଝିअ ମାେନ ବନ�ା ଓ ତାର 

ବାପା ମଧୁସଦୂନ େଦବରାୟ େହାେଟଲ ପବୂ�ରୁ अେପ{ା କରିଥିେଲ ବନ�ା ଏକା ଧାରାେର 

ସୁqର୍ ପାେଠାଇ ଓ ସଂjାରୀ େଦଖି ବିଦ�ାଧର ଓ ପରିବାର ସମେ[ ଭାରି ଖୁସି ଶିବ 

ବନ�ାର ରୁପେର ଏକଦମ୍ ପାଗଳ   

 କାZpକର ପହିଲି ଗୁରୁବାେର ନିବ�} ଆଉ ଠିକ୍ ଦଶ ଦିନେର ବାହାଘର ସବୁ ଦିନ 

ବାର ଠିକ୍ କରାଗଲା  

 ସବୁ ଠିକ୍ ଠାକ୍ ଚାଲିଥିଲା େବେଳ ହଠାତ୍ ତା ଦିେନ ପେର େଫାନ ଆସିଲା ମଧୁ 

ବାବୁ+ର େଯ େସ ଏ ପ�[ାବ ବାବଦେର ପୁଣି ଭାବିବାକୁ ଚାହୁଁଛiି ବିଶ�\ର ବିଚଳିତ 

େହାଇ ଉଠିେଲ ଏେତ କfେର ଏେତ ଭଲ ପ�[ାବଟା ହାତରୁ ଚାଲିଯିବ ମାଳତୀ ତ ଘର 

ପରିବାର ସାହି ପଡ଼ିଶା ସମ[+ୁ କହି ବୁଲୁଚି େଲାକ କଣ କହିେବ ନାକେର ଆ�ୁଠି 

େଦଇ ହସିେବ ସବୁ ନା ନା େସମିତି େକମିତି େହବ ସାଂେଗସାଂେଗ ବସିବା ଜାଗାରୁ 

ଉଠିଗେଲ ବିଶ� ବାବୁ ମାଳତୀ ଜଲଦି ଚାଲ କହି ମୁହଁାଇେଲ ମଧୁବାବୁ + ପାଖକୁ  
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 ଝରକା ଫା+େର ମଧୁ ବାବୁ ଝା+ି ରହିଥିେଲ ଫଟାଫଟ଼୍ େସମାନ+ୁ ଆସିବା େଦଖି 

ଆସି ନିଜ cାନ ବସିଗେଲ ବନ�ା େବୖଠକର ସାମnା ଘର କବାଟ ପଛେର ନିଜକୁ ଲୁଚାଇ 

େନଇଥିଲା ଘେର ଆଉ ଜେଣ ସଦସ� ଦିଶୁଥିେଲ େମାହିନୀ ଖୁଡୀ ଏକଦମ୍ 

अତ�ାଧୁନିକ �ୀ ଜy ଚାଳିତ ପରି ସମେ[ ନିଜ ନିଜ ଜାଗା େନଇ ଯାଇଥିେଲ ବିଶ� ଓ 

ମାଳତୀ ଆସିବା େଦଖି ମଧୁ କିଛି ନ ଜାଣିଲା ପରି ଆ�ଯ��ର ଭାବ େଦଖାଇ ପଚାରିେଲ 

ଆେର ଆପଣ ମାେନ! କିଛି ଖବର ନାହU ଏମିତି ହଠାତ୍ ବସ� ନା 

 ବିଶ� ଓ ମାଳତୀ େଦବୀ େସାଫା ଉପେର ବସୁ ବସୁ ହU ଆର� କରିେଦେଲ, “ଆ ା 

ଆମର େଗାଟିଏ େବାଲି ପୁअ ଆେମ ବୁଢ଼ାବୁଢ଼ୀ अେi ସବୁ େସ ହU ଉେପଭାଗ  କରିବ 

େକଉଁଥିକି अଭାବ ନାହU ଆପଣ ଖାଲି ପ�[ାବେର ହଁ କହିେଦଲ, ବିବାହ ସାଂେଗସାଂେଗ  

କରିଦବା ଆପଣ+ ଝିअ ଘରର ମାଲିକାଣୀ େହାଇ ରହିବ େକାଉଠିକି अଭାବ 

କରିବୁନି  

 ମଧୁ ବାବୁ କହିେଲ, “{ମା କରିେବ ଆ ା ଆପଣ+ ପୁअର ଉ�ତା ଟିେକ କମ, େତଣୁ 

େମା ଝିअ ନାପସq କରୁଛି େସ ଚାହୁଁଚି अiଃତ ଛ୍अ ଫୁଟ୍ ଉ�ତା ଥିବା ଭଳିଆ ବର 

େଗାେଟ ନଥିେଲ ବି ଚଳିବ େହେଲ अiତଃ ପେ{ ଘେର ବଡ଼ କାର୍ ଟିଏ ଥିବ ସକାଳୁ 

ସx ଘେର ଖଟିବା ପାଇଁ ଚାକର ବାକର ଥିେବ” 

 େସ ସବୁ ବ�ବcା ବିବାହ ପବୂ�ରୁ କରିେଦବୁ ଆପଣ ଖାଲି ହଁ କୁହ� େଦଖ� ବହୁ 

ଆଶା କରି ଆସିଛୁ ବାର ଦୁଆର ଶୁÁିପିtା େହଲୁଣି, େକାଉଠି ବି ପ�[ାବେଟ େହଉନି 

ଆପଣ ଯଦି ଚାହାiି ଆେମ अଗ�ୀମ କିଛି अଥ� େଦବା ବ�ବcା ବି କରିେଦବୁ ଆପଣ ଖାଲି 

ହଁ କୁହ�” 
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 ଆେର ନାନା େସ ଟ+ାର କିଛି ଆବଶ�କ ନାହU 

 ମଧ ୂ ବାବୁ ପୁଣି କହିଉଠିେଲ ଆେର ଏସବୁ କଥା ତ ଚାଲିଥିବ ଆପଣ ପ�ଥମ ଥର 

ଆମ ଘରକୁ ଆସିଛiି ଏଇଟା ଆମ ଖାନଦାନି ଘର ସହରରୁ ଟିେକ ଦୁରେର अଛି 

େମାହିନି ଖୁଡି ହାତେର କିଛି ପାଣି ଆଉ ଖାଇବା େନଇ ଆସିେଲ ତ ମଧୁ ବାବୁ ପରିଚୟ 

କରାଇ କହିେଲ ଏ େହଉଛiି େମା ଭାଇ+ �ୀ େମାହିନୀ ଭାଇର େଦହାi ପେର େସ 

ଆମ ସହ ରୁହiି ବନ�ା ବାହାରକୁ ଯାଇଛି ଆପଣ ବସ� ମଁୁ ଟିେକ ଆସୁଛି ଏତକ କହି 

ମଧୁବାବୁ ଉଠିକି ବନ�ା ଲୁଚିଥିବା ରୁମ ଆଡକୁ ପାଦ ବଢାଇେଲ କବାଟ ଫା+େର ଏେବ 

ବି ବନ�ା ଲୁଚି ରହିଚି ମୁହଁେର ଏକ୍ ଛଳନାର ହସ ଆବୃତ େହାଇ ରହିଥିଲା ଆଖିେର 

କିଛି େଗାେଟ ଇସାରା ଆସିଲ ଆଉ ମଧୁ ବାବୁ ବାହାରକୁ ଆସି ବିଶ� ଆଉ ମାଳତୀକୁ 

ସାi� ନା େଦଇ କହିେଲ ଆପଣ ସତେର अତ�i ସ¶ନ େଲାକ ଆ ା େମା ଝିअର ବଡ 

ଭାଗ� େସ ଆପଣ+ ଘରକୁ େବାହୂ େହାଇଯିବ ମଁୁ ପ�ତିଶୃତି େଦଉଛି ଆପଣ ଚିiା ମୁd 

େହାଇ ଯାଆ� 

 ଆkା ଯଦି କିଛି अସୁବିଧା ନଥାଏ େତେବ ପୁअ ଓ ଝିअ+ୁ ପର�ରକୁ ମିଶିବାର 

ସୁେଯାଗ େଦେଲ େକମିତି ହୁअiା କହିେଲ ବିଦ�ାଧର, କଥା ନ ସରୁଣୁ ମଧୁ ବିଚଳିତ େହାଇ 

କହି ଉଠିେଲ ନା ନା େସ େକମିତି ସ�ବ କଥା ସ�ାଳିବାକୁ ଯାଇ ଖୁଡି େମାହିନି କହି 

ଉଠିେଲ ଭାଇ ଆମର ଟିେକ ସଂjାରି ତ େଦଖ� ବନ�ାର େଫାନ ନ\ର ଟା ନିअ� 

ଶିବ+ୁ କହିେବ  ଯାହା କଥା େହବାର େଫାନେର େହାଇଯିେବ  

 ଆଛା କହି ବିଶ� ଓ ମାଳତୀ ପ�cାନ େହେଲ ଗାଡିେର ବସୁବସୁ ମାଳତୀ ଟିେକ 

ଚିiିତ େହାଇ ପଚାରିେଲ, େହଇଟି ଶୁଣୁଚ ଆଜି ମଧୁ ବାବୁ+ ମୁହଁ ଟିେକ अଲଗା 
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ଲାଗୁଥିଲା ଚୁଟି ସବୁ ଟିେକ େବଶି କଳା ଲାଗୁ ନଥିଲା ବିଦ�ା ଆଖି େଦେଖଇ କହିଲା 

େଦଖୁଚି ତୁମ ନିୟତ କିଛି ଠିକ୍ ଲାଗୁନି ତୁମ ସମୁଦି େସ ବୁଝିଲ  

 ଏ ଦୃଶ�ରୁ ଆଉ କିଛି ବୁଝିବାକୁ ବାକି ରହିଲାନି େଯ ମଧୁ, ବନ�ା ଆଉ େମାହିନୀ 

ଚରିତ�  ସବୁ ସ"ୁ$� ଜାଲି. ଏକ ବହୁତ୍ ବଡ ଷଡଯyର େଯାଜନା ଚାଲିଛି ଏଇଠି କି� 

କାହUକି?? 

 ଏଠି ସମେ[ ଥିେଲ ଛଦB େବଶେର 

 ଶ�ାସର ତୀବ�ତାକୁ ଚାପି ଧରିଥିବା ବନ�ା କବାଟ ଫା+ରୁ ବାହାରି ଆସି େରାକି 

ରଖିଥିବା ଶ�ାସ ସବୁ ବାୟୁମtଳ ରୁ ଆହରଣ କରୁଥିଲା େମାହିନୀ ଜିନ୍ସ ଉପେର ପି}ି 

ଥିବା ଶାଢୀଟିକୁ କାଢି ନିଜ अସଲ ରୁପରୂ ଆସି ଯାଇଥିଲା ଓ ବାପା ରୂପି ମଧୁ ଓରଫ 

ମାଧବ ମୁtର ଧଳା ର� ଗୁଡିକ୍ ହଟାଇ ବାେର ଲାଗିଥିଲା  େମାହିନୀ କହିଲା ଆଜି ତୁମ 

ଚୁଟି ପାଇଁ ଆେମ ଧରା ପଡିଥାେi େସ ବୁଢୀ ତୁମ ଚୁଟି ଗୁଡିକୁ ବଡ ନିରିେଖଇ କି 

େଦଖୁଥିଲା  ଆଉ ସମେ[ ମିଶି ଏକ ସଫଳତା ହସ ହସି ଉଠିେଲ  

 ବିଦ�ା, ମାଳତୀ ଓ ଶିବା, ବାହାଘରକୁ େନଇ ଆଖିରୁ ସବୁ ନିଦ ହଜି ଯାଇଥିଲା 

େସମାନ+ର କି� ଏଇ ଦଶ, ପqରଟି ଦିନେର ତା+ର େଯ ଆହୁରି ବହୁତ କିଛି ହଜିବାର 

ଥିଲା ତା+ୁ ବା କି ଖବର! 

 ବନ�ା େବଶ୍ ଜାଣିଥିଲା ଆଜି ଶିବୁ ନି�ୟ େଫାନ କରିବ  େସମାେନ ଆଗରୁ ପ�[ୁତ 

ଥିେଲ େମାହିନୀ ଓ ବନ�ା େବଶ୍ ଚପଳତାର ସହ ତା ସହ କଥା େହଉଥିେଲ  େଯମିତି 

ତାକୁ ଟିେକ ବି ସଂେଦହ ନେହଉ କିଛି ସମୟ ପେର ମାଧବ ବନାମ ମଧୁ ଜାଣିଶୁଣି ପାଟି 

କରି କହିଲା, େଶାଇଲଣି କି ନାହU ଓ ବନ�ା େସ ବାହାନାେର େଫାନକୁ ରଖିେଦଲା  
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ଶିବା କି� ବନ�ାର ସ�ପnେର ହଜିଗଲା  

 ମାଧବ ବନ�ା ଉପେର ଟିେକ ବିରd େହାଇ କହିଲା, ଆମର ଏେତ କଥା େହବା କିଛି 

ଆବଶ�କ ନାହU ଆଉ ଗଣି ଗଣି ପqର ଦିନ ରହିଲା େଯେତ ଶୀଘ� େହବ ଆମର ଲ{� 

ପରୂଣ କରି ଆମକୁ ଏଠୁ ବାହାରି ବାକୁ ପଡିବ ତାଠୁ अଧିକ ଆଉ କିଛି ନାହU େମାହିନି 

ଟିେକ ମଜାକିଆ अqାଜେର କହିଲା େକାଉଠି କିଛି ଜଳୁଛି ଆଉ ବନ�ାର ମୁହଁେର ଟିେକ 

େଗାଲାପି େହାଇ ଉଠିଲା  

 ବନ�ା କହିଲା, େମୗସୁମୀରୁ ବନ�ା େହବା େମାର ଆବଶ�କତା ନୁହଁ େମାର 

ବିବଷତା ତୁେମ ତ ଜାଣିଛ େମାହିନୀ ଦି, େମାହିନୀ କହିଲା େଦଖ େସସବୁ କଥା ଛାଡ଼ 

ଏେବ ଆଗକୁ କଣ େଯାଜନା ତା ଉପେର ଧ�ାନ ଦିअ ହାତେର ସମୟ କମ ଆଉ ଲ{� 

ବହୁତ୍ ବଡ କାଲି କଣ କରିବା େସକଥା କୁହ ମାଧବ େଚତନାକୁ ଆସି କହି ଉଠିଲା, 

ଶୁଣ ତାେହେଲ ଓ ପର�ର ମଧ�େର ନିଜର େଯାଜନା ଉପେର କଥା େହବା ଆର� 

କେଲ ରାେଧ ଯାଇ ଶିବା ଘେର ବାହାଘରର ଦିନ ଓ କିଣାକିଣି ବିଷୟେର କହିେଦଇ 

ଆସିଲା ମଧୁ ବାବୁ ଝିअ ବନ�ା ବାହାଘର କିଣାକିଣି ପାଇଁ ବାହାରିେଲ ସହରର ସବୁଠୁ 

ବଡ଼ अଳ+ାର େଦାକାନେର ଥାଇ ଶିବୁ ପାଖକୁ େଫାନ କେଲ େଯ େସ ଶିବ ପାଇଁ ତଥା ତା 

ମାଆ ଆଉ ବନ�ା ପାଇଁ ସୁନା ଗହଣା କିଣିେବ େତଣୁ ଶିବା ବି େସଠିକୁ ଆସିବ 

अଳ+ାରର ନାଆଁ ଶୁଣି ଶିବୁ ସାେ� ସାେ� େସଠି ହାଜିର େହବାକୁ ପ�[ୁତ େହାଇଗଲା 

କି� ଶିବ ରା[ାେର କିଛି କାରଣରୁ ଫଶି ଯିବାରୁ ବହୁତ୍ େଡରି େହାଇଗଲା େସ ପହ�ିଲା 

େବଳକୁ କିଣା ସରିଯାଇଛି େସଠୁ ସମେ[ େଫରିଯାଇଥିେଲ  

 ତାପେର ଲୁଗାପଟା କିଣା େହଲା େସଠି ବି ବିଶ�କୁ ଡକାଗଲା େମାହିନୀ ଓ ବନ�ାର 
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େକ� ଡିଟ୍ କାଡ�ଟା କାମ କରୁ ନଥିଲା ଓ ମଧୁ ଆସି ପାରିଲାନି େବାହୂ କଣ ସବୁ କପଡ଼ା 

କିଣିଛି େସସବୁ ନେଦଖି ଶ�ଶୁର ଏଇଟା େଦଖୁଥିେଲ େଯ ପାଖାପାଖି ଲେ{ ଟ+ାର 

ଲୁଗାପଟା ଆଉ ସମୁଦି ପଇସା ବାଲା ବେଳ ଟ+ା େଫରି ଆସିବ ପୁଣି ସୁଧ ସେ� େବାଲି 

ଭାବି ଆଗୁଆ େହାଇ ସବୁ ତକ ଟ+ା ହାତାହାତି େପୖଠ କରିେଦଲା ବିଶ�\ର କଥା 

େସତିକିେର ସରିନି ବନ�ାର ବରାଦ अନୁସାେର ବିଦ�ାଧର ଘେର ଦୁଇଦଇଟା ଚାକର 

ଲେଗଇ େଦଲା ଘେର ପୁଣି େବାହୂ ପସqର ଗାଡି ପାଇଁ ଆଗୁଆ ଟ+ା ବି େଦଇ େଦଲା 

ଏମିତିକି େକାଉ ଗାଡି ଆସିବ କାହାକୁ ଜଣା ନଥିଲା ମାଳତୀକୁ ଏସବୁ ଟିେକ अଡୁଆ 

ଲାଗୁଥିେଲ ବି େସ ପୁअର ଖୁସିେର ବାଧା େହବାକୁ ଚାହୁଁ ନଥିଲା ସବୁ େଯାଜନା अନୁସାେର 

ଚାଲିଥିଲା କି� େଗାଟିଏ ବଡ଼ େଯାଜନା ଏେବବି ବାକି ଥିଲା ବନ�ା େଯମିତି ରାଣ ଖାଇଚି  

ବିଶ�\ରର ପରିବାରକୁ ତଳିତଳାi କରି େଦବାକୁ 

 ଶିବକୁ ନିଜ କିଛି କଥା ବାହାନାେର ଘରକୁ ଡାକି ଆଣିଥିେଲ ବନ�ା କି� େସ ନିେଜ 

ହU ଘେର ନଥିଲା ଘେର େମାହିନୀ ଏକା ଥିଲା େବେଳ ଶିବ ନଜାଣି େମାହିନୀ ପଛ ପଟୁ 

ବନ�ା ଭାବି ଧରି େନଇଥିଲା ଏବଂ ଠିକ୍ ସମୟେର ବାପା ମଧୁ ଆସି ଖୁବ୍ ଗଜ�ନ କଲା  

ବାହାଘର ଭା�ିଲା େବାଲି ନି�Zି ଶୁଣାଇ େଦେଲ ବନ�ାର କାqି କାqି अବcା ଖରାପ 

ପୁଣି ବିଦ�ାଧର ଆସି ପୁअର ଭୁଲ ପାଇଁ {ମା ମାଗିେଲ ବନ�ା ବି େକେତ େନହୁରା େହଲା 

କି� ମଧୁବାବୁ ମାନିବାକୁ ନାରାଜ୍ େଶଷ୍ କୁ େଗାଟିଏ ସତ�େର େସ ରାଜି େହେଲ କବାଟ 

ବq କରି ବିଶ� ଓ ମଧୁ ଏକାiେର କଥା େହେଲ ବାହାଘର ପବୂ�ରୁ ବିଶ�\ର ତାର ସମ[ 

ସ"Zି ବନ�ା ନାଆଁେର େଲଖିେଦବ ଏବଂ ବାହାଘର ଆଗ ଦିନ ନିେଜ ଯାଇ େକାଟ�େର 

େଗାଟିଏ କାଗଜ ଜମା କେରଇ େଦେବ ଏସବୁ କଥା େକବଳ ମଧୁ ଓ ବିଶ� ମଝିେର କଥା 
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ମଧ ୂକହିଲା େଦଖ ସମୁଦି ତୁମର େଗାଟିଏ େବାଲି େବାହୂ ତୁମ ପେର ସବୁ ସ"Zି ତ ତାର 

ତ ଏେବ କରିବାେର अସୁବିଧା କଣ ମଁୁ େକାଉ ଭରସାେର େମା ସୁନା ଝିअର ହାତ ତୁମର 

ଏମିତି ପୁअ ହାତେର େଟକିେଦବି କୁହ� ଆପଣ ଯଦି େମା ସତ�େର ରାଜି େତେବ କଥା 

ଆଗକୁ ବଢିବ ନେହେଲ... ବିଶ� କଣ ଟିେକ ବିଚାର୍ କଲା ପେର କହିଲା ନା ଆ ା ଆପଣ 

ଠିକ୍ କହୁଛiି ମଁୁ ଆପଣ+ ପ�[ାବେର ରାଜି େମା ପୁअର ଏତଦ୍ ବ�ବହାର ପାଇଁ ମଁୁ {ମା 

ମାଗୁଛି ଆପଣ ବାହାଘର ପାଇଁ ପ�[ୁତ ହୁअ� ମଁୁ ଆଜି ଆମ ଓକିଲକୁ ଡାକି ସବୁ  

ସ"Zି ବନ�ା ନାଆେର ପକଉଛି ଏତକ କହି ବାପପୁअ ଦୁେହଁ େସଠୁ ବିଦା େହେଲ 

େମାହିନୀ ସଫଳତା ପାଇ ଖୁବ୍ ଖୁସି େହାଇ କହିଉଠିଲା ଆେମ ତାେହେଲ ଜିତିଗଲୁ  

େବାହୂେଚାରି ସଫଳତାର ସହ ପୁରା େହଲା କି� ବନ�ା କହିଲା ନା େଯ ପଯ��i କାଗଜ 

ଆମ ହାତକୁ ଆସିନି େସ ପଯ��i କିଛି ନି$�ୟ େନବା ଠିକ୍ େହବନି  

 ପୁଣି ଆଉ ଏକ ସଫଳ ପାଦ ଆଗକୁ ବଢାଇେଲ ଏ ତିନିଜଣ अm ଦିନେର 

େମୗସୁମୀ େଯ ବନ�ା େହାଇ ତାକୁ ସବ�ସ�ାi କରିେଦବ ଏ କଥା ବିଦ�ାଧର ଓ ତା ପରିବାର 

ସ"ୂ$� अେଗାଚର 

 େଯାଜନା ପୁଣି ଆଗକୁ ବଢିଲା ଏଥର ରହିଲା ସବୁଠୁ ବଡ଼ କାମ ବିଶ�\ରର ନାକ 

ତଳୁ ତା ନିଶକୁ ଉପାଡି େନଲା ଭଳି କାମ ଏେବବି ବିଦ�ାଧର ପାଖେର ଏତିକି ସାହସ 

अଛି େଯ େସ ସ"Zି ସବୁ ପୁଣି କେମଇ ପାରିବ କି� ବନ�ା ବନାମ୍ େମୗସୁମୀ ଚାେହଁନି 

ଶିବ, ବିଶ�\ର ଓ ମାଳତୀ ପୁଣି ଏହି ସାମାଜେର ଆଖି ଉେଠଇ ବ�� େତଣୁ ଆଉ ବାକି 

ରହିଲା େସହି େଶଷ अ� ବନ�ାର କହିବା अନୁସାେର ବିଶ�\ରର ଓକିଲ ସ"Zି କାଗଜ 

ଖେt େକାଟ�େର ଜମା କରିେନେଲ ଏପେଟ ରାତିେର ବନ�ା ଓ अନ�ମାେନ ନିଜର ବ�ାଗ୍ 
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ପ�[ୁତ କେଲ ଭୁବେନଶ�ରରୁ ସିଧା ମୁ\ାଇ ପାଇଁ େବାହୁେଚାରୀ କାଯ��ର ପରିସମାvି 

ଘଟାଇଲା 

 ରାତି ପାହିେଲ ବାହାଘର ଶିବ ଘେର ଖୁବ୍ େଜାରେସାରେର ପ�[ୁତି ଚାଲିଛି 

ସକାଳ େହଲା ବର ଯାଇ ବାହାେର ଠିଆ େହାଇଛି ବରଯାତ� ୀ ଯାଇ ମtପେର ପହଁଚି 

ଗେଲଣି କି� କନ�ା ଆଉ ଆସିଲାନି ବହୁତ େବଳ अେପ{ା ପେର େକହି ଯାଇ ତା+ ଘର 

ଆେଡ଼ େଦଖି ଆସିେଲ େସଠି ତାଲା ଆଉ ବୁଝିବାକୁ ବାକି ରହିଲାନି େଯ କନ�ା ଆଉ 

ନାହU ଠେକଇ େହାଇଛି ଖୁବ ବଡ଼ ମାଳତୀ ଆଉ କାହାକୁ କଣ କହିବ ମୁtେର ହାତ 

େଦଇ କେଣ ବସି ଯାଇଚି ବିଦ�ାଧରକୁ ହୃଦଘାତ ମାରିଛି କାରଣ େକବଳ େସ ହU ଜାଣିଛି 

େଯ ତାର ସବୁ ସ"Zି ଯାଇଛି ଆଉ ଶିବର ସବୁ ସ�ପn ଭା�ି ଯାଇଚି କି� ଏତିକିେର 

ସରି ନଥିଲା अଫିସରୁ େଫାନ୍ ଆସିଲା ତା ଚାକିରି ଗଲା ତା ଲାପଟପରୁ अଫିସର କିଛି 

ଗୁରୁତ�ପ$ୂ�  ଡକୁେମz େଚାରି େହାଇଛି ଆଉ େସସବୁ େସ କାହାକୁ ବିକି ଥିବାର ତଥ� ବି 

ମିଳିଛି େସଥିପାଇଁ ତାକୁ େଜଲ ଦt ବି ମିଳିପାେର ଏପେଟ ବାପା େମଡିକାଲେର 

େସପେଟ ପୁअ େଜଲେର 

 ବନ�ା ନାଆଁେର େପାଲିସେର ଏତଲା ଦିଆ ଯାଇଚି େପାଲିସ କହୁଚି େସ ଏ 

ବିଷୟେର ତଦi କରିବ ମାଳତୀ ମୁt ପିଟି ପିଟି କାqୁଚି େକେତକଣ କାଟ ବାଛ କରି 

ଗାଳି କରୁଛି ବନ�ା ଓରଫ େମୗସୁମୀ କୁ...  

କି� ବନ�ା ଓଃ {ମା କରିେବ େମୗସୁମୀ  

ତାର କଣ େହଲା... 

 େମୗସୁମୀ ଓ ତାର ସାଥୀ ମାେନ ସଫଳତାର ସହ ନିଜର କାଯ�� କରି ସାରିଥିେଲ 
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ଏବଂ ନିଜ େ{ତ�  ମୁ\ାଇେର ଥିେଲ ବତ�ମାନ େତେବ ପ�ଶn ଉଠୁଛି ଏମାେନ କିଏ?କଣ 

ଏମାେନ େଚାର? ନା ଏମାନ+ अଭିପ�ାୟ ଆଉ କିଛି? 

 अସଲେର େମୗସୁମୀ, ମାଧବ ଓ େମାହିନୀ अଲଗା अଲଗା ଜାଗାରୁ କାମ କରୁଥିବା 

େବସରକାରୀ କମ�ଚାରୀ. େତେବ ଏମାେନ ଏକାଠି େକମିତି େହେଲ? ଏକ ସ� େସବା 

ସଂcାେର ତିନିେହଁ ଏକାଠି େହାଇଥିେଲ ଚାକିରି ଛଡ଼ା ଏମାେନ ସମାଜ େସବା କରiି 

େତେବ ଭାବିବାର କଥା େହଉଛି େଯ ଏ କି ସାମାଜ େସବା କଣ େଚାରି କରି! ଏଠି କଥା 

କିଛି अଲଗା 

 ଏେବବି େମୗସୁମୀର ମନ ଟିେକ ଉଦାସ ଥିଲା ସାଇ କରୁଣା େସବା ସଂcାନ 

େଯାଉଠି େସମାେନ କାମ କରiି େସଇଠି େସହି अନାଥ ପିଲା ମାନ+ ଭିତେର କିଛି ସମୟ 

ବିତାଇ ବାକୁ ଭାରି ଭଲ ଲାେଗ ତାକୁ ମନର େବାଝକୁ ହାଲକା କରିବାକୁ ସାଇ ବାବା+ 

ଚରଣେର ବସି ଯାଇଛି େସ ମାଧବ େବଶ୍ ବୁେଝ ତାକୁ ମାଧବ ପଚାରିଲା କଣ େହାଇଛି 

କାହUକି ଏେତ ଉଦାସ अଛ େମୗସୁମୀ କହିଲା େପାଲିସକୁ ଆମ ବିେରାଧେର ତଥ� ମିଳି 

ଯିବ, ଦିେନ ନା ଦିେନ ଆମ ପାେଖ ପହ�ିଯିବ  ମାଧବ ଭରସା େଦଇ କହିଲା ନା 

େମୗସୁମୀ ମଁୁ ଆଗରୁ ସବୁ ବ�ବcା କରିେଦଇଚି ରାେଧ େଯାଗସତୂ� ର େଧାକା ଧାଡ଼ି ପାଇଁ 

ଗିରଫ େହାଇଛି ଆମ ନାଆକୁ େକହି ଚିହିn  ପାରିନାହାiି ଆମ ଛଦB େବଶ ଓ ଛଦB ନାମ 

େବଶ୍ କାମ କରିଛି  

 ବିଦ�ାଧର େଯାଊ ଗାଡି କିଣିଥିଲା ତମ ପାଇଁ, େସ ତ ଜାଣି ବି ନାହU େଯ େସଥିେର 

ଆ\wଲାନ୍ସ କିଣା େହାଇଛି  ତାର କିଛି ପ�ମାଣ ନାହU କାଗଜେର ନିେଜ ବିଦ�ାଧର 

ସାଇନ୍ କରି ତାକୁ ପାଖର ଜରାଶ�ମକୁ ଦାନ କରିଛି େବାଲି ଜଣାପଡିଛି  
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 ସୁନା େଦାକାନକୁ ଶିବାକୁ ଡେକଇ ତା ପଛେର େମାହିନୀ ତା ଲାପଟପରୁ ସବୁ ତଥ� 

ବାହାର କରିଥିଲା  ଆଉ େସଦିନ େମାହିନୀ ହU େବଶ ବଦେଲଇ ତା ସହ ଜାଣିଶୁଣି ସମୟ 

अତିବାହିତ କରି ବିଳ\ କରିଥିଲା  େସଦିନ ହU େସ ସମୟ ପୁବ�ରୁ अଫିସରୁ ବାହାରି 

ଆସିଥିଲା କାହUକି, ତାର େକୗଣସି ପ�ମାଣ ନାହU େପାଲିସ୍ ତା କଥାକୁ ସତ ମାନୁନି 

କାରଣ େସ ଆସିବା ଆଗରୁ ଆେମ େସ ଜାଗାରୁ ଚାଲିଆସିଥିେଲ  

 ଲୁଗା େଦାକାନର େଯାଉ କପଡା କିଣା େହାଇଛି େସସବୁ ତ अନାଥ ଆଶ�ମେର ନିେଜ 

ଦାନବିର ବିଦ�ାଧର ହU ଦାନ କରିଛiି ପୁରା ଲେ{ ଟ+ାର ଲୁଗାପଟା  

 ଆଉ ସବୁଠୁ ବଡ ଓ ମଳୂ କଥା େହଲା ବିଶ�\ରର ସ"Zି, ତ େସ ସବୁ ତାର ଠିକ୍ 

cାନେର ପହଂଚି ଯାଇଛି େଯମିତି ତୁେମ ଚାହUଥିଲ ବନ�ାକୁ ନ�ାୟ ମିଳିଲା 

 ମିଶନ େବାହୁେଚାରି ସଫଳ େହଲା 

 ଆ�ଯ�� େହାଇ ଚାହUଲା େମୗସୁମୀ, ମାଧବ ଆଡକୁ, ଆଉ ପଚାରିଲା ତୁେମ 

ତାେହେଲ? 

 ହଁ େମୗସୁମୀ ସବୁ ଜାେଣ ମଁୁ କି� ସତେର ତୁମ ମୁହଁ ରୁ ଥେର ଶୁଣିବାକୁ ଚାେହଁ. 

ଏମିତି କଣ େହାଇଥିଲା େଯ େମୗସୁମି ରୂପୀ ଶାi ସରଳ ପାଣି ର ଧାରା ଏେତ ଭୟ+ର 

ବନ�ା ରୂପ କାହUକି?  

 େମୗସୁମୀ ଦିଘ� ଶ�ାସ େନଇ କହିଲା େମା ଜୀବନର ଲ{� ଏଇଆ େଯ ମଁୁ େଶଷ ଯାଏଁ 

ସାମାଜ େସବାେର ନିଜକୁ ଲଗାଇ ରଖିବି କେଲଜେର ବି ଆେମ ବହୁତ୍ କ�ା"େର ଯାଉ 

ଗରିବ, अଭାବୀ େଲାକ ମାନ+ କାମେର ଲାଗିେଲ ବହୁତ୍ ଶାiି ଲାେଗ ଏ ବି େସମିତି 

େଗାେଟ େପ�ାେଜ· ଥିଲା େମା ପାଇଁ ତୁମକୁ ବହୁତ୍ ଧନ�ବାଦ ମାଧବ ବିନା େକୗଣସି 
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ପ�ଶnେର ତୁେମ େମାର ସାଥ େଦଲ ଆଉ େମାହିନୀ ଦି’ର ମଧ� ମଁୁ ଆଭାର 

 अସଲେର ବନ�ା େହଉଛି ବିଦ�ାଧର ଓ ମାଳତୀର ନାତୁଣୀ ଯାହାକୁ କି େସମାେନ 

ଗ�ହଣ କରିବାକୁ ସ"ୂ$� ନାରାଜ୍ ଶିବା ହାଇଦ� ାବାଦେର ଇxିନିୟରିଂେର ପାଠ 

ପଢୁଥିଲା େସେତେବେଳ େସଠି ଆଉ େଗାେଟ ଝିअ ବି ପଢୁଥିଲା ଶାiି ମଁୁ େଗାଟିଏ 

ସମାଜ େସବା ଉପେର େଗାଟିଏ େକାସ� କରୁଥିଲି ମଁୁ ଓ ଶାiି େଗାଟିଏ ରୁମ୍ େର 

ରହୁଥିଲୁ ଭାରି ଭଲ ଝିअେଟ ଶାiି ବହୁତ୍ ଗରିବ ଘରୁ ଥିେଲ ବି ବହୁତ୍ ବଡ ସ�ପn ଥିଲା 

ତାର ଶିବୁ ଆଉ ଶାiି ପର�ରକୁ ଭଲ ପାଉଥିେଲ ଏବଂ ଶାiି ଏଇ ସ"କ�କୁ େନଇ 

ବହୁତ ଖୁସି ଥିଲା କି� ଶିବ ମନେର ଭଲପାଇବାର ମାେନ କିଛି अଲଗା ଥିଲା େମାର 

େକାସ� କିଛିଦିନ ପେର ସରିଗଲା କି� ଶାiି ଓ େମାର ବ}ୁତା ବହୁତ୍ ଭଲ େହାଇ 

ଯାଇଥିଲା ଆେମ ସବୁ କଥା େହଉ ପର�ର ସହ େସଠୁ ଆସିବା ଆଗରୁ ମଁୁ ଶାiିକୁ 

ଶିବର ମq ଉେ�ଶ� ବିଷୟେର କହି ଆସିଥିଲି କି� େବାେଧ େପ�ମ अ} େହାଇଥାଏ 

େତଣୁ େସ େମା କଥାକୁ ଗୁରୁତ�  େଦଇ ନଥିଲା କିଛି ଦିନ ପେର ମଁୁ ମୁ\ାଇ ଆସିଗଲି କି� 

ଆେମ େଫାନେର ସବୁ ଦିନ କଥା େହଉଥିଲୁ େସଦିନ େସ ବହୁତ୍ ଖୁସି ଥିଲା କହୁଥିଲା 

ଆଜି ଶିବ ତା ଘେର ତା+ ବିଷୟେର କହିବ  ଟିେକ ଭାବୁକ େହାଇ କହିଲା େଯ େସ 

अiଃସZ� ା ଆଉ ତା ଘର େଲାକ ଏ କଥା ଜାଣିବା ପୁବ�ରୁ ଶିବର ବାପା ପ�[ାବ ଧରି ତା+ 

ଘରକୁ ଯିେବ ମଁୁ ଭାବିଲି ସତେର େମା ଆଖି ହU ଚିହିn ବା ଭୁଲ କରିଛି ଯାହା େହଉ ଶାiିକୁ 

ତା େପ�ମ ମିଳିଯିବ େସଇଟା ଶାiି ସହ େମାର େଶଷ କଥା ବାZ�ା ଥିଲା େସଦିନ 

ରାତିେର ଶିବ ମିଛ କହି ଶାiିକୁ େକୗଣସି ଜାଗାକୁ ଡାକି େନଇଥିଲା େସଠି େସ ଯାହା 

କରିବାର କରିଥିଲା ଆଉ ତା ପେର କିଛି अସାମାଜିକ େଲାକ+ ପାଖେର ତାକୁ ଛାଡି 
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ଚାଲିଗଲା େସମାେନ ମିଶି ତା ସହ ଯାହା ଦୁ¥ମ� କେଲ ତା ମୁହଁେର କହିଲା େବଳକୁ 

ମେତ ବହୁତ୍ କf େହଉଛି ମାଧବ କାqି ଉଠିଲା େମୗସୁମି 

 अm କିଛି ସମୟ ପେର ପୁଣି କହିଲା, ଖାଲି େସତିକି ନୁହଁ ଦିେନ ନା ଓଳିଏ ପୁରା ସାତ 

ଦିନ ସାତ ରାତି େସଇ େବୖଶୀ ମାେନ ଚିଲ ଶାଗୁଣା ପରି ତାକୁ ଖାଇଥିେଲ ମଁୁ ବହୁତ ଥର 

େଚfା କରିଥିଲି ତାକୁ େଫାନ କରିବାକୁ େଚfା କରିଥିଲି କି� ଲାଗିଲାନି  ମଁୁ ଭାବିଲି 

େବାେଧ ଶାiିକୁ ତା ଜୀବନର ସବୁ ସୁଖ ମିଳିଗଲା ବାହାସାହା େହାଇ ଶାiିେର ଥିବ ମଁୁ 

େକେବ ଭାବି ନଥିଲି ଏମିତି କିଛି େହାଇ ପାରିଥିବା  

 େଶଷେର ଦିେନ େକମିତି ଟିେକ ସୁେଯାଗ ପାଇ ଶାiି େସମାନ+ ହାତରୁ ଖସି 

ଆସି୍ଲା ବଡ ବିଡ଼\ନାର କଥା ମାଧବ ସମାଜେର ତାକୁ ସବୁ େଦାଚାରୁଣୀର ଆେ{ପ 

େଦେଲ େପାଲିସ ଆସି୍ଲା ଖବର େହଲା କି� ଶିବୁ ଆଉ ଆସିଲାନି ଶିବୁର ବାପା 

େପାଲିସକୁ େମାଟା ଟ+ା ଖୁଆଇ ଶିବ େସଠି ନଥିବାର ପ�ମାଣ େଦଇେଦେଲ ଆଉ ଶାiିକୁ 

ତା ନିଜ େଲାକମାେନ ହU अଗ�ାହ� କରିେଦେଲ 

 ମଁୁ ବହୁତ ଦିନ ପେର ହାଇଦ� ାବାଦ କିଛି କାମେର ଯାଇଥିଲି େସଠି ଆମ ସଂcାର 

�ୀ ସହାୟତା କ{େର ବୁଲୁ ବୁଲୁ େମା ନଜର ଶାiି ଉପେର ପଡିଥିଲା ଭାରି ଖରାପ 

अବcା ଥିଲା ତାର େସ ତ ମେତ ବି ଚିହିn  ପାରୁନଥିଲା ଆଉ ଚିହିn ଲା ପେର ମେତ ଭିଡି 

ଧରି ଶିହରି ଶିହରି କାqି ଉଠିଲା ତାର େସ ଚି£ାର େମାର ଆଜିବି ମେନअଛି େସଠିକା 

ଟ�fି+ ସହ ବହୁତ୍ କଥା େହଲା ପେର ମଁୁ ଶାiିକୁ ମୁ\ାଇ େନଇକି ଆସିଲି ବ�ିବାର 

ଇkା ସବୁ େଯମିତି ମରି ସାରିଥିଲା ତାର  କି� ତା େପଟେର ଛୁଆଟା େଯ ନିେଦ�ାଷ ମଁୁ 

ତାକୁ ବହୁତ୍ ବୁଝାଏ କି� େସ େଗାଟିଏ କଥା କହୁଥିଲା ବ�ିବାକୁ ତ ଭାରି ଇkା ଥିଲା 
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େମୗସୁମୀ କି� କାଲିକୁ ତା ଛୁଆର ପ�ଶnର ଉZର େସ କଣ େଦବ େକହି ମାନିେବ େଯ େସ 

ଛୁଆ ଶିବର ଆଉ ଜମା ଇଛା ଲାଗୁନି ଜୀଇଁବାକୁ େମାର ମନ अଛି କअଁଳିଆ ଛୁଆ 

ବନ�ାକୁ େମା ହାତେର େଟକିେଦଇ ଶାiି ମେତ ନ�ାୟ ମାଗିଥିଲା ତା ପାଇଁ 

 ତା େଦହର अବcା ବହୁତ୍ ଖରାପ ଥିଲା ମାଧବ ଛୁଆ ଜନB  େଦଲା ପେର ରd 

ସ�ାବ ବq େହଲାନି ବହୁତ େଚfା ପେର ବି େସ ବ�ିଲାନି 

 ଭାବିଥିଲି ବନ�ାକୁ େନଇ ତା ଘେର ଛାଡି ଆସିବି କି� ବିଶ�\ର ଓ ଶିବ େଯ ତାକୁ 

କଣ େକେବ ଗ�ହଣ କରିେବ ଓଲଟା ତାକୁ ମାରିେଦେବ େତଣୁ ବାଧ� େହାଇ ମେତ ଏ 

ରା[ା ଧରିବାକୁ ପଡିଲା ଏେବ େସମାେନ ନି�ିତ ସାରା ଜୀବନ ଭାବୁଥିେବ କାହାକୁ 

େସମାେନ ତା+ର ସମ[ ସ"Zି େଦଇେଦେଲ  ପୁଣି ଭାବୁଛି େମା ଶାiିର ଆତB ାକୁ ଟିେକ 

ଶାiି ନି�ୟ ମିଳିଥିବ ତେମ କଣ କହୁଛ ମାଧବ ମଁୁ େମା କଥା ରଖିପାରିଛି  

 ମାଧବ ଏକ ଶାi ହସ େଖଳାଇ କହିଲା ଏଥିେର ଭୁଲ ବା କଣ? ଯଦି ଗ�ୀଷBର କଠିଣ 

ଖରାରୁ ର{ା କରିବା ପାଇଁ ତୁେମ େମୗସୁମୀ େହାଇପାେର େତେବ କାହାର ମଂଗଳ ପାଇଁ, 

କାହାକୁ ବ�ାଇବାକୁ ଯାଇ ତୁେମ ବନ�ା ବି ସାଜିପାର  
ବିେବକ ବିହାର, ବ� ହB ପୁର 
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ବି�ୁପି�ୟା କରସୁଧା ପ*ନାୟକ 

ଝିअପରି ଝିअଟିଏଝିअପରି ଝିअଟିଏଝିअପରି ଝିअଟିଏଝିअପରି ଝିअଟିଏ    
 ପଥିେର ପଢିବା ଓ ଆଖିେର େଦଖିବା, अନୁଭବ କରିବା,ନିଜକୁ େସଥିେର ତଲ� ୀନ 
କରି େରାମା�ିତ େହବା ସ"ୁ$� ଭିନn  ମଁୁ ବହୁବାର ଭୂେଗାଳ, ଇତିହାସ ଏବଂ अନ�ାନ� 
ବହିେର ଓଡ଼ିଶାର ପୁର ପଲ� ୀେର अବcିତ ଐତିହାସିକ ଓ ପଯ��ଟନ cଳୀ ବିଷୟେର 
ପଢ଼ିଥିଲି େବେଳେବେଳ େଟଲିଭିଜନେର େଦଖିଥିଲି ସମ[+ ପରି େମାର ବି 
अେନକଥର ଇଛା େହଇଛି, େସ ସୁqର cାନ ସବୁ ବୁଲiି, େଦଖiି, କି� ମନର କଥା 
ମନେର ରଖିବାର अପୁବ� ଶdିଟିଏ ଭଗବାନ େମା େଦହେର ଭରି େଦଇଥିେଲ ମା ଗଭ�ରୁ 
ହU େମା େଦହ, ର�, ରୂପ, ଆକାର ଗଢିଲା େବଳୁ େତଣୁ ଇkା ପ$ୂ� ନେହେଲ ବି ବିେଶଷ 
ଦୁଃଖ ଲାଗୁ ନ ଥିଲା େବେଳେବେଳ ବାପା ମା ଇଶ�ର+ ସ�ରୂପ ପରି ଲାଗiି ଗହୀର 
ମନ କଥା େକମିତି ଜାଣିଯା'iି େଯ, େକମିତି ପଢି ଦିअiି अେଲଖା ହୃଦୟର କଥା ? 
 ମଁୁ େସେତେବେଳ अfମ େଶ�ଣୀେର ପଢୁଥାଏ ବାଧ�ବାଧକତାେର େହଉ ପେଛ 
ବାପା ମା'+ ସହ ପ�ଥମ ଥର ଜଗଦଳପୁର ଯାଇଥିଲି ଆତା+ अେifି କି�ୟାେର 
େଯାଗେଦବା ପାଇଁ, ତା’ପରଠୁ ଆଉ େକୗଣସି ଜାଗା ଯିବାର ସୁେଯାଗ ପାଇ ନଥିଲି 
ପରୀ{ା ଉପନୀତ େହେଲ ବାପା କୁହiି ଭଲ ନ\ର ରଖିେଲ କଟକ, ପୁରୀ, ଭୁବେନଶ�ର 
ବୁେଲଇ େନବି େହେଲ ଆଥpକ अବcା ସ�kଳ ନ ଥିବା େହତୁ େକାଉଠିକି େନଇ 
ପାରiିନି ମଁୁ େଯଉଁ ବଷ� େମଟି�କ ପାସକଲି, ଜିଲ� ାେର ପ�ଥମ େହଇଥିଲି େବାଲି ଜିଲ� ାର 
ବହୁ cାନେର େମାେତ ସ¢ାନିତ କରାଗଲା ଏେତ ବଡ଼ ସ¢ାନ ବାପା ମାଆର େପଟ 
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ପୁେରଇ େଦଉଥିଲା ଖବରକାଗଜେର େମା େଫାଟ ସହ ବାପା ମା'+ େଫାଟ ଚିତ�  ବାହାରି 
ଥିଲା େହେଲ ପବୂ� ପରି େସଥରକ ମଧ� ବାପା େବାଉ େକୗଣସି ଜାଗା ବୁେଲଇ ପାରି ନ 
ଥିେଲ   
( ୨) 
 अଧିକା ନ\ର ରଖିଥିବା ସେZ�, ଘର ପାଖ କେଲଜେର ପ�ସ ଟୁ କଳା ବିଭାଗେର ନାମ 
େଲେଖଇଲିେମାର ଇkା अେପ{ା ଆବଶ�କତା ଓ ସାମଥ��କୁ ଗୁରୁତ� ଦିଆଯାଇଥିଲାମଁୁ 
ଖୁସି ଥିଲି େଯ, ମଁୁ ଆଗକୁ ପଢି ପାରିବି  
 େକେତଥର େଜେଜମା+ କଥାେର ଆସି, ବାପା ପାଠ ଛେଡ଼ଇବାକୁ ବାହାରି 
ଥିେଲେଜେଜମା+ ଭାଷାେର ‘ଝିअ ଜନମ ପର ଘରକୁ, ଝିअ ଜନମ ଚୁଲି ମୁtକୁ’ 
ଇତ�ାଦିକି� ପଜୂ� ଗୁରୁଜୀ ଘରକୁ ଆସି େଜେଜମା+ୁ, ବାପା+ୁ ବୁଝାiି, କି� େଜେଜମା 
ସx ସକାଳ େମା ବିବାହ କଥା କୁହiି, ବାପାମାଆ+ୁ ମଧ� ଭାବିବାକୁ ମଜବୁର କରି 
ଦିअiି  
 କେଲଜ ଆର� େହଇଗଲା, େହେଲ ବହି କିଣିବାକୁ अସମଥ�ବାପା+ୁ କହିବାକୁ ବି 
ଭୟ, କାେଳ ନଁା କାଟି େଦେବେତେବ ‘ଇkା ଥିେଲ ଉପାୟ ଆେସ’ ଏ କଥା ଆେମ अେ� 
ନିଭାଇଛୁଟ+ା अଭାବରୁ ଦୁଇ, ତିନି ଜଣ ସା� ମିଶି ବହି କିଣୁ अଦଳ ବଦଳ କରି 
ପଢୁଆଜିକାଲିକା ପିଲା+ ପରି ଘଡିଘଡିକୁ ବହି, େବଗ, େଡ�ସ, କୁଲଫି, ପିଜା, ଚିେକନ୍ 
ବିରିୟାନି, ମଟନ� ବିରିୟାନିଠୁ ଆର� କରି ନାନା ପ�କାର େୱf$� ଫୁଡ଼, େସେତେବେଳ 
ଆମ ପାଖେର ସାତ ସପନେମାର ଏେବ ବି ମେନ अଛି, ଆମ କେଲଜ ସକାଳୁ େର ଆର� 
ହୁଏଚା ସାେଥ ଦି’ମୁଠା ମୁଢ଼ି ଖାଇ ମଁୁ କେଲଜକୁ ଯାଏ ସା�ସାଥୀ େକzିନେର 
ଖାଇବାକୁ ଡାକିେଲ, େକେତ ବାହାନା ମଁୁ କେରअବଶ� ଦୁଃଖ ଲାେଗନା, ପିଲାଦିନୁ 



ତ� େୟାଦଶ ବଷ�, ଷ ସଂଖ�ା, ଜୁନ୍ ୨୦୧୮ Download Magazine from www.aahwaan.com 

 

ଆହ� ାନ ଇ-ପତି� କା ସ"ୂ$� ନିଃଶୁ& ବିତରଣ େହତୁ ଡା େଜ�ାତି ପ�ସାଦ ପ*ନାୟକ+ ,ାରା ପ�ତିିତ ଓ ପ�କାଶିତ  | Aahwaan.com Aahwaan.com Aahwaan.com Aahwaan.com     |  314 

ମହାପୁରୁଷ+ ଜୀବନୀ ପଢ଼ିଛିମହାତB ା ଗା}ୀ, ମଦର େଟେରସା, େଗାପବ}ୁ ଦାସ, 
ବିେବକାନq ସଭି+ ଜୀବନୀ ପଢି ଜୀବନର କାନଭାସେର ସଂଘଷ�ର ଚିତ� ଟିଏ ଆ+ି 
ସାରିଥିଲି   
 ମଁୁ ଆମ ଘରକୁ େଗାେଟ ଝିअ, ବାପା କି� ଘରକୁ ବଡ଼ ପୁअବଡ଼ ପୁअ ହିସାବେର 
ଦାୟିତ� अଧିକାବାପା+ ଭାଇଭଉଣୀମାେନ େବଶ ଚାଲାକ, ନିଜ ନିଜ ସୁବିଧା अନୁସାେର 
େଯ େଯଉଁଠି ରହୁଥିେଲବାପା ଚାକିରୀ କରiି େବାଲି, ବାପା+ ଠାରୁ ଆବଶ�କ ଆଥpକ 
ସାହାଯ�, ସହେଯାଗ ପାଉଥିେଲକି� ଆମର ଆବଶ�କ େବେଳ, କିଏ ସାହାଯ� କରି ପାରୁ 
ନଥିେଲସମେ[ େବଶ ସୁବିଧାବାଦୀ ଥିେଲବାପା+ ସରଳତାର ଫାଇଦା ଉେଠଇ 
ପାରିଥିେଲବାପା ଜାଣି ପାରiି କf ହୁଏ, େତେବ କିଛି କହiି ନାହUଏକଥା ଆେମ 
ହୃଦୟ�ମ କରୁଥିଲୁ  
(୩) 
 ବାପା+ ଉପେର अଧିକ ଚାପ ନ ପଡୁ େସ ଦିଗେର ମାଆ ଖୁବ ସେଚତନ ଥିେଲମା 
େମାର ଖୁବ ପରିଶ�ମୀସକାଳୁ ଉଠିଲା ଠାରୁ ରାତି େଶାଇଲା ଯାଏଁ କାମ 
କରiିେରାେଷଇ, ସିେଲଇ, ବୁଣାବୁଣି, ବଗିଚାର ଯତn  ଘରର ଯାବତୀୟ କାମ, ଏତକ 
ବାେଦ ମା ମୁହଁେର ସଦା ସବ�ଦା ନିଲpv ହସଟିଏ ଝରୁଥିଲା  
 ଦିେନ अଧରାତିେର େମା ନିଦ ଭା�ିଗଲା, ଉଠି େଦଖିଲି ମା ବାରିପେଟ େଗାବର ଘଷି 
ପାରୁଛiିବୁଝିଲି ଦୁଇ, ତିନିମାସ େହଲା ବାପା+ ଦରମା େହଇନି अଭାବେର अଭିନବ 
ଚିiା, େଗାବରକୁ ଜାେଳଣି ରୂେପ ପ�[ୁତ କରିବାତା’ପରଦିନଠୁ ମଁୁ ମଧ� ମାଆ ସାଥିେର 
ଉଠିଥିଲିଆମ ସାହିେର ଥିବା େକଲା ପାରିଆ(େକରଳରୁ ଆସିଥିବା ଏକ ପରିବାର ଯାହାକୁ 
ସାହିେର ଏଇ ନାମେର ଚିହ୍niି) ଘର ଗୁହାଳରୁ ହାtି ହାtି େଗାବର ବହିଥିଲିଦାt େଲାକ 
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େକହି ଜାଣିଯିେବ କାେଳ, ସକାଳ େହବା ପବୂ�ରୁ େଗାବର ବହିବା, ନଳକୂପରୁ ପାଣି ବହିବା 
କାମ ସାରିଦିଏକାରଣ ବାପା+ର ବି େଗାଟିଏ ଆଭିଜାତ� ଥିଲା‘ସାମiରାୟ ବାବୁ ଘର’ 
କହିେଲ ଆଖ ପାଖ ସାତ ପଡାର େଲାକ ଜାଣiିେଜେଜମାଠୁ ଶୁଣିଛି, ତା+ ଶାଶୁ ଓ 
ଶାଶୁର ଶାଶ ୂସଭିଏଁ ସୁନା ଖଚିତ ପାଟ ପି}ୁଥିେଲ, କୁଲାେର ସୁନା ଶୁଖଉ ଥିେଲକାନେର, 
ନାକେର ହୀରା ଲାଗୁଥିଲାସମୟ େସ�ାତେର ସୁଦିନ ସବୁ କୁଆେଡ ହଜି ଯାଇଥିଲା େହେଲ 
କପ�ରୂ ଉଡି ଯାଇଛି, ବାନା ରହି ଯାଇଛିମଁୁ ଭାେବ କାହା ଶାଢୀେର ଲାଗିେଲ ଆମର କଣ, 
ଆମ େବଳକୁ ତ କାନେର କି େବକେର ଖtିଏ ସୁନା ଲାଗିନି  
 ସମୟ ଚାଲୁ ଥାଏ ତା ବାଟେର, ନିରiର ନିr�ାରିତ ପ�କି� ୟାେରଦିନରାତି ପରି ଦୁଃଖ 
ସୁଖ, କଡ଼ େଲଉଟାଉ ଥାଏଆମର ଦୁଃଖ ବି ଘୁ�ୁଥିଲା ବାପା+ୁ େକେତ ମାସର ଦରମା 
ଏରିୟର ମିଳିଲା, ଦରମା ବି ବଢିଲାେମାର ପ�ସ ଟୁ ଦି� ତୀୟ ବାଷpକ ପରୀ{ା 
ସରିଥାଏବାପା अଫିସରୁ େଫରି ମାଆ ହାତେର ସବୁଜ କାଗଜ ଖtିଏ ବେଢ଼ଇ େଦେଲ... 
େସଇ କାଗଜ ଖtିକ ଆଉ କିଛି ନୁହଁ, କଟକ ଯିବାପାଇଁ ଟିେକଟ ଥିଲା କଟକ ଯିବୁ, 
କଟକ ବାଲିଯାତ� ା େଦଖିବୁ େମା ଖୁସି କହିେଲ ନ ସେରପାଦ ଆଉ ତେଳ ପଡୁ ନ ଥାଏ  
(୪) 
 ବସର ଝରକା ପାଖ ସିଟେର ବସିବା ମଜା ଟିକିଏ अଲଗାଝରକା େସ ପାଖେର ଦୂର 
ଦୂର ଯାଏଁ ଆଖି ବୁେଲଇ ଆଣୁଥିଲିରା[ା ଦୁଇ ପାଖେର ଧାଡି ଧାଡି ଗଛ ସବୁ ହାତ 
ହେଲଇ ହେଲଇ ଆମ ସା�େର ଯାଉଛiି େଯମିତି, ଦୂର ପାହାଡ଼ି ଝରଣା, ବଣ ଜ�ଲ, 
ର� େବର� ଫୁଲକୁ ମନ ମଇନା ଛୁଇଁ ଛୁଇଁ ଯାଉଛିଶୁଣି ଥିବା କିଛି cାନ ଆଖି ଆଗେର 
ନାଚି ଉଠୁଛିେକାଉଠିକି ଯିବୁ, କ'ଣ କ'ଣ େଦଖିବୁ ଭାବୁ ଭାବୁ, ଗାଡି କଟକ ପହ�ି 
ସାରିଥିଲାରାତିସାରା ମଁୁ ଏକା େବାେଧ ଯାହା ଆଖିକୁ ନିଦ ଛୁଇଁ ନ ଥିଲା, ଛୁଇଁଥିଲା େଛାଟ 
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େଛାଟ େକେତ ସ�ପn  
 କାZpକ ମାସ ପ$ୂpମା ତିଥି ପ�କୃତେର େକେତ ପବିତ� , େକେତ अନନ� ଗଡ଼ଗଡ଼ିଆ 
ଘାଟେର ପାଦ େଦଇ ଜାଣିଲିମାଛି अ}ାରୁ େକେତ ଭିଡ଼ କାହା କାହା ଓଠରୁ ଝରି 
ପଡୁଥିଲା ଗୀତର ପଦପାଣିେର ଭାସୁଥିବା ଧୁପ, ଦୀପ ଓ ଫୁଲେର ସଜା େବାଇତ ମାନ 
ହୀରା, ନୀଳା ଖxା ମିxି ମିxି ନ{ତ�  ସାଜିଥିେଲअପବୂ� େସ ମନେଲାଭା ଦୃଶ�अ}ାର 
ଓ ଭିଡ଼ ଭିତେର ବି େଲାକ+ ଖୁସି अନୁଭବ କରି େହଉଥିଲାଦୂର ଦୂରରୁ େଲାକ 
ଆସିଥିେଲ  
 େସଦିନ ସକାେଳ କଟକcିତ ମqିର ସବୁ େଦଖିଲୁଗଡ଼ଚtୀ ମqିର, ମ�ଳା ମqିର, 
ସପ�ଶ�ର ମqିର, ଧବେଳଶ�ର ମqିର ଦଶ�ନ କଲୁମଁୁ େନୗକାେର ପ�ଥମ ଥର ବସିଥିଲି ଭୟ 
େଯତିକି ଖୁସି ବି େସତିକି ଥିଲାମqିର ବୁଲିବା ଭିତେର େକେତ ନୂଆ େଲାକ ବାପା+ 
ସା� େହଇଗେଲ, ଦୂରରୁ ଆସିଥିବା ମହାiି ଆ ା ଏବଂ ତା+ ପରିବାର ମାଆ ବାପା+ 
ସହ ଏମିତି ମିଶିଗେଲ େଯ, ଆେମ େଫରିବା ଯାଏଁ ସାଥିେର ସାଥିେର ହU 
ରହିଥିେଲେସଦିନ ସxେର ବାଲିଯାତ� ା ପ�ା�ଣେର ଭଳିକି ଭଳିକି ଉଜ� ଳ ବିଜୁଳି 
ଆଲୁअେର ଆଖି ଝଲସି ଉଠୁଥିଲାମ� ଉପେର ସୁqରୀ ବାଳିକାଟିଏ ଓଡିଶୀ ନୃତ�କଳା 
ପ�ଦଶ�ନ କରୁଥିେଲଦଶ�କମାେନ ମy ମୁÃ େହଇ अପଲକ ନୟନେର େଦଖୁଥିେଲଏମିତି 
ପଲି� ଶ�ୀ େମଳା, ବିଭିନn  अନୁାନ ତରଫରୁ ଆସିଥିବା ପ�ଦଶ�ନୀ େଦଖି େଦଖି ଗଲୁଭଳିକି 
ଭଳି େଦାକାନ ସବୁ ଧାଡି ଧାଡିେର େଦଖି େଦଖି କିଛି କିଣିଲୁଖାଇବା େର[ୁେରz ଗୁଡିକ 
ବି ବହୁତଯାହା ଇkା ତାହା ଖାଇ ପାରିବମଝିେର ମଝିେର ଆଇସକି�ମ, ଗୁପଚୂପ 
ଖାଉଥିଲୁ, ଆ�ଯ�� େସ ବଡ େଠାଲା ପୁରି, େଗାେଟ ଖାଇ ପାରି ନ ଥିଲୁେଯତିକି େଦଖିବୁ 
ଭାବିଥିଲୁ ତା'ଠୁ अଧିକ େଦଖିଥିଲୁ  
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 କିଛିଦିନ ପେର ଏମିତି ଏକ अପରାହn େର ମହାiିଆ ା ସପରିବାର ସହ ବୁଲି 
ଆସିେଲବାପା ପାେଛାଟି ଆଣିେଲ, ମାଆ େଗାଡ଼ େଧାଇବାକୁ ପାଣି େଥାଇେଲେମାେତ 
ଠାରେର  ଗାମୁଛା ଆଣିବାକୁ କହିଥିେଲ ମାଆେସେତେବେଳ ଆଖିର ଠାରେର, େଗାଟିଏ 
ଶ®େର େକେତ ନିେଦ�ଶ େକେତ ଆେଦଶ ଆେମ ବୁଝିଯାଉଥିଲୁେଗାଟିଏ ଶ®େର େକେତ 
अଥ� େକେତ अନୁଶାସନ ଭରିରହୁଥିଲାେକୗଣସି କଥାକୁ ବୁେଝଇବା ପାଇଁ ଶ®ର ବଜାର 
ବେସଇବାକୁ ପଡୁ ନଥିଲାଆଜି ଆଖିର ଠାରେର ବୁଝିବା ଭଳି ପିଲା ଏ ଆଖି 
େଦଖୁନିେତେବ, େସଦିନ ଚା’ ଜଳଖିଆ ଖାଉ ଖାଉ ମହାiି ଆ ା ତା+ ଆସିବା अସଲ 
अଭିପ�ାୟ ଜଣାଇଥିେଲଆଶା େମାେତ େବାହୁ କରି େନେବ, ପ�େତ�କ କଥାେର अନୁେରାଧ 
ଭରି ରହିଥିଲା  
 ଆ ା ଆମର େଗାଟିଏ େବାଲି ପୁअଆେମ ବୁଢା ବୁଢ଼ୀ अେi ସବୁ ସ"Zି େସ ହU 
ଉପେଭାଗ କରିବେକଉଁଥିକୁ अଭାବ ନାହUଆପଣ ଖାଲି ପ�cାବେର ହଁ କହିେଦେଲ 
ବିବାହ ସାେ� ସାେ� କରିେଦବାଆପଣ+ ଝିअ ଘରର ମାଲିକାଣୀ େହଇ 
ରହିବେକାଉଠିକି अଭାବ କରିବୁନି  
 ଆପଣ ଏେତ ଦୂରରୁ ଆସିଛiିଭଦ� କ କାହU ଆଉ ଜୟପୁର କାହU, ‘ଆେମ ସବୁ ଖୁସି, 
େତେବ ଏ ସ"କ�େର ବିଚାର କରିବାକୁ ସମୟ େଦେଲ ମଁୁ ଖୁସି ହୁअiି ଆ ା  
 ଆପଣ ବିଚାର କର� କି� େମାେତ ନିରାଶ କର�ନି କହି, ମନେର ବିରାଟ ଆଶାକୁ 
ସ�ୟ କରି ବିଦାୟ େନଇଥିେଲବିଦାୟ େନବା ସମୟେର ବାପାମା’ ସହ େକେତ ଦୂର 
କଥା େହଇ େହଇ ଯାଇଥିେଲକଣ କଥାେହେଲ ମଁୁ ଜାଣିନି କାରଣ ସବୁ କଥାେର ମୁt 
ଲାଡିବା ଏକ ପ�କାର अଭଦ� ାମୀ, अଶିfାଚାର କୁହାଯାଉଥିଲାେତଣୁ ବାପାମା’ େଯତିକି 
କହୁଥିେଲ େସତିକି ଆମ ପାଇଁ ଯେଥf ତା'ଠୁ अଧିକ ପଚାରି ବିରdି କରିବା ଦୃfତା ମଁୁ 
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େକେବ କରି ନଥିଲି  
 କିଛିଦିନ ପେର ମହାiି ଆ ା ପୁअର ଜାତକ େନଇ ଆସିେଲବିବାହ ପ�cାବ 
େକମିତି ଆେଗଇବ େସ ଚିiା ତାକୁ ଖାଇଯାଉଥିଲା େଯମିତିେକମିତି ବାପା+ଠୁ ହଁ 
ଶୁଣିେବ, େସଥିପାଇଁ ଏକ ପ�କାର ଚାତକ ସାଜିଥିେଲବାପା ଖୁବ ସରଳ ଓ ସେ�ାଟ ବ�dି 
ଥିେଲେତେବ େସଦିନ ଚା େଦଉ େଦଉ ବାପା+ କିଛି କଥା େମା କାନେର ବାଜିଲାବାପା 
କହୁଥିେଲ .. 
 {ମା କରିେବ ଆ ା ଆପଣ+ ପୁअର ଉ�ତା ଟିକିଏ କମ, େତଣୁ େମା ଝିअ ନାପସq 
କରୁଛିେସ ଚାହୁଁଛି अiତଃ ପୁअ ଛअ ଫୁଟ ଉ�ତା ଥିବା ଭଳିଆ ବର େଗାେଟନ ଥିେଲ 
ବି ଚଳିବ, େହେଲ अiତଃ ପେ{ ଘେର ବଡ଼ କାରଟିଏ ଥିବସକାଳୁ ସx ଘେର ଖଟିବା 
ପାଇଁ ଚାକର ବାକର ଥିେବ  
 େସସବୁ ବ�ବcା ବିବାହ ପବୂ�ରୁ କରିେଦବୁଆପଣ ଖାଲି ହଁ କୁହ�େଦଖ� ବହୁ 
ଆଶା କରି ଆସିଛୁ, ବାରଦ�ାର ଶୁtି ପିtା େହଲୁଣିେକାଉଠି ବି ପ�cାବେଟ େହଉନି 
ଆପଣ ଯଦି କୁହiି अଗ�ୀମ କିଛି अଥ� ବ�ବcା ବି କରିେଦବୁଆପଣ ଖାଲି ହଁ କୁହ�  
 ବାପା ଏ ଭିତେର ମହାiି ଆ ା+ ରହଣି ଚଳଣି, ପୁअ ସ"କ�େର ଆବଶ�କ ତଥ� 
େଯାଗାଡ଼ କରି ସାରିଥିେଲେତଣୁ ମାଆ ଆଉ େଜେଜମା+ ଉପcିତିେର ପ�cାବ ସ�ୀକାର 
କରିଥିେଲେତେବ ମହାiି ଆ ା+ ଆଥpକ ସହାୟତାକୁ अସ�ୀକାର କରିଥିେଲମହାiି 
ଆ ା+ ଖୁସିର ଠିକଣା ନ ଥିଲା େସ ବାପା+ ହାତକୁ େଯାଡି ଧରି ହୃଦୟରୁ କୃତ କୃତ 
ଭ�ୀେର ମୁtକୁ ଛୁଆଉଁଥିେଲତା+ ମନର ଭାବକୁ ହୃଦୟର ଆେବଗକୁ ଶ®େର ପ�କାଶ 
କରି ପାରୁ ନଥିେଲ ବି ବାପାମାଆ େବଶ ବୁଝି ପାରୁଥିେଲପଢି ପାରୁଥିେଲ ଆଖିର ଭାଷା, 
ହୃଦୟର ଭାବକୁ ମହାiି ଆ ା+ ଛାତି ଶ�rାେର, ଏକ अପବୂ� अନନ� ପ�ାvିେର ଫୁଲି 
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ଉଠୁଥିଲା ମାସ ମାସ ଧରି अେପ{ାରତ ଧରଣୀରାଣୀ ପାଣିର �ଶ�େର େଯମିତି ଫୁଲି ଉେଠ, 
ଭୁରି ଭୁରି ବାସେର ଚହଟାଇ ଦିଏ ଦୂର ଦିଗiଠିକ େସପରି ମହାiି ଆ ା ଖୁସିେର, 
ଆନqେର ବିହ� ଳିତ େହଇଗେଲନିଜ ପେକଟରୁ େସଲ େଫାନ ବାହାର କରି, ନିଜ ବ}ୁ 
ବା}ବ+ୁ ଜଣାଉଥିେଲଆମ ଘରୁ ଖୁସି ଖୁସି ବିଦାୟ େନେଲ  
 େସଦିନ େଡରିେର ରାତି� େଭାଜନ େହଲାअଗଣାେର ବସି ବାପାମା ଗପୁଥାiି, 
ପାଖେର ବସିବାକୁ ଇkା ଥିେଲ ବି ଲାଜେର ଦୂରେର ଠିଆ େହଇଥିଲିବାପା କହୁଥିେଲ... 
 ମହାiି ବାବୁ+ ପରିବାର ଖୁବ ଭଲ, ପୁअ ବ�ା+େର କ�ାସିୟର େହଇଛିପିଲାଟି 
ଉZମ ସ�ଭାର, ହଁ ଉ�ତା ଟିେକ କମ େହଇପାେର କି� Weight େର କମ ନୁେହଁ  
 ଠିକ କଥା େଯ, ଆେମ ଝିअ ଘର ପରାତେମ େଯମିତି ସବୁ କହିଲ, େମାେତ ଲାଗିଲା 
ଆେମ ତା+ୁ ଡିମାt କରୁଛୁକି� ଆ�ଯ��, ମହାiି ବାବୁ ସବୁକଥା ହସି ହସି 
ମାନିେନେଲ  
 ସରଳ, ସୁqର, ଶି{ିତ, କାମ ଧାମ ସବୁଥିେର ନିପୁଣ .. ଆମ ଝିअପରି ଝିअଟିଏ କିଏ 
अଛି ଭଲା  
 ଠିକ କଥା େଯ, ତଥାପି... 
 ସବୁ ଠିକ େହଉଛି ଆଗକୁ ବି ଠିକ େହବତେମ ଚିiା କରନିତେମ ନ କହିେଲ ମଁୁ 
କଣ ଜାଣି ପାରୁନି? ତେମ ମାଆ, ଝିअ ରାତି अଧରୁ ଉଠି େକେତ କାମ କରୁଛଆଉ ନୁେହଁ 
ଝିअ ମାେନ ଶାଶୁ ଘେର କf ପଡiି, ଆମ ଝିअ ତ ମାଆ ଘରୁ କf ପଡ଼ିଲାଣିଆଉ 
ନୁେହଁଏଥର େକୗଣସି ଦିେନ େକୗଣସି ଦୁଃଖ, କf ତା ଜୀବେନ ନ ଆସୁସୁଖେର ରହୁ 
େସଥିପାଇଁ କହିଲି .... ବାପା+ କ� ରୁr େହଇ ଆସୁଥିଲା  
 ହଁ ଆମ ଝିअର େକୗଣସି अସୁବିଧା େହବନି, େସ ସୁଖେର ରହିବଝିअ ଯିବ ଶାଶୁ 
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ଘର, ଏତକ କହୁ କହୁ ମାଆ ପଣତ ଓଦା େହଇଯାଉଥିଲା   
 ନିଶ®େର ଆଖିରୁ ଲୁହ ଧାର ଧାର େହାଇ ଝରିଗଲାସତେର ବାପାମାଆ+ ଭଳି 
କିଏ अଛି ଶୁଭ ଚିiା କରିେବ? େସଥିପାଇଁ ଗେଣଶ ଶିବପାବ�ତୀ+ ଚାରି ପାଖେର ତିନିଥର 
ପରିକ�ମା କରି ବାପାମା’ େକେତ ବଡ଼ େକେତ େଶ�f କାZpକ+ ସାେଥ ସାେଥ ସାରା 
ସଂସାରକୁ ଜଣାଇଥିେଲ 
 ଶାଶୁଘର ଯିବି, ସ�ାମୀ, ଶାଶୁ, ଶଶୁର, ଚାକର ବାକର ଥିେବ, ସବୁ ଏୟାସ, ଆରାମ 
ଥିବବାପା ମା'+ ଆଶୀଷ ସୁଖେର ରହିବିେହେଲ ବାପାମାଆ? 
 ମନ କହୁଥାଏ ବାପା+ୁ କହିବି ଏତକ ମାଗi  ବାପା- 
 େମାେତ େସ अଧିକାର ଦିअi .. 
 ଝିअ େହେଲ ବି ମଁୁ େଯମିତି ତୁମ ଦାୟିତ�  ନିअiି   
 ତୁମ ଦୁଃଖ ସୁଖ ବୁଝିବା େମାର ପ�ଥମ କZ�ବ� ହୁअiା   
 "ଝିअ ଜନମ ପର ଘରକୁ"ଏ ପଦଟିର ଆ{ରିକ अଥ�କୁ ମାନସିକ [ରେର ପରିବZ�ନ 
କରେi   
 ଏମିତି ହୁअiା ନା ବାପା .. 
 ଝିअଟିଏ ଦାନର ପାତ�  ନୁହଁ, अଭିମାନର ପାତ�  ହୁअiା ? 
 

ଶି{ୟତ� ୀ, ଡାବୁଗଁା,ବ� କ 
ଗ�ା/େପା ନବର�ପୁର 

ଜିଲ� ା-ନବର�ପୁର 
୭୬୪୦୫୯ 
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ପି�ୟ+ା ସାହୁ 

ପ�ତିଶୃତିପ�ତିଶୃତିପ�ତିଶୃତିପ�ତିଶୃତି    
 ଆ ା ଆମର େଗାଟିଏ େବାଲି ପୁअ  ଆେମ ବୁଢାବୁଢୀ अେi ସବୁ ସ"ତି  େସ ହU 
ଉପେଭାଗ କରିବ  େକଉଁଠିକୁ  अଭାବ ନାହU  ଆପଣ ଖାଲି ପ�[ାବ େର ହଁ କରିେଦେଲ 
ବିବାହ ସାଂେଗ ସାଂେଗ କରିେଦବା ଆପଣ + ଝିअ ଘର ର ମାଲିକାଣୀ େହାଇ ରହିବ 
େକଉଁଠିକୁ अଭାବ କରିବୁନି  
 ‘{ମା କରିେବ ଆ ା ଆପଣ+ ପୁअର ଉ�ତା ଟିେକ କମ୍େତଣୁ େମା ଝିअ ନାପସq 
କରୁଛିେସ ଚାହୁଁଛି अiତଃ ୬ ଫୁଟ ଉ�ତା ଥିବା ଭଳିଆ ବର େଗାେଟ ନ ଥିେଲ ବି 
ଚଳିବ अiତଃ ଘେର ବଡ କାର େଗାେଟ ଥିବା ଦରକାର ସକାଳୁ ସx ଘେର ଖଟିବା 
ପାଇଁ ଚାକର ଥିେବ’  

    େସ ସବୁ ବ�ବcା ବିବାହ ପବୂ�ରୁ କରିେଦବୁ ଆପଣ ଖାଲି ହଁ କୁହ� େଦଖ� 
ବହୁ ଆଶା କରି ଆସିଛୁ ବାର ଦୁଆର ଶୁtିପିÁା େହଲୁଣି, େକଉଁଠି ପ�[ାବେଟ େହଉନି 

ଆପଣ ଯଦି ଚାହଁାiି ଆେମ अଗ�ୀମ କିଛି अଥ� େଦବା ବ�ବcା କରିେଦବୁ  ଆପଣ ଖାଲି ହଁ 
କୁହ� 

 ଆଜି ସକାେଳ ବାପା େବାଉ ବହୁତ ବାଧ� କରିବାରୁ ତା+ ସହିତ ସମୀର ହରିପୁର 
ଗଁା କୁ ଝିअ େଦଖିବାକୁ ଯାଇଥିେଲ ଝିअ ଘର ନିମn ମଧ�ବିତ ପରିବାରର ଝିअଟି अସୁqର 
ନ େହେଲ ବି ସୁqର ନୁେହଁ େସମାନ+ର ବ�ବହାର ସମୀର+ୁ ଆଘାତ େଦଲା ଦୁଇ 
କଉଡିର ଝିअଟି େରାେକ୍ଠାକ୍ ଭାେବ ସମୀର ବାବୁ+ୁ ନାପସq କରିେଦଲା ଝିअ ଘର 
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अେପ{ା ସମୀର + ର ଚଳଣୀ େଢର अଧିକା ବାପା ଜେଣ अବସର ପ�ାv ବ�ା+୍ 
କମ�ଚାରୀ ବିଳାସମୟ ପାସାଦ େକଉଁଥିେର अଭାବ ନାହU ଘେର ଚାକର ରଖିବା ପାଇଁ 
େବାଉ କମଳା େଦବୀ ଆେଦୗ ରାଜି ନ ଥିେଲ େମା ସାତ ପୁରୁଷ अମଳ ର ଭିଟା ମାଟିେର 
ବାହାର େଲାକ+ ◌ୁ କାହUକି ରଖିବି େମା ଭିତର ଘେର ପଶିେବ , ଜମା ନୁେହଁ େମା 
अେi େମା େବାହୂ େଦଇପିtି େର ପାଣି େଦବ େସଇ ନି�ତି କୁ ଆଜି {ଣକ ମଧ� େର 
ଭାଂଗି େଦଇ ଝିअ ଘର େଲାକ +ୁ  ପ�ତିଶ�wତି େଦଇ ଆସିେଲ  ନିଜର େଗାଟିଏ ଭୁଲ ପାଇଁ 
ଆଜି ବାପା େବାଉ +ୁ ଏମିତି अନୁନୟ ବିନୟ ଭାେବ କନ�ା ଭି{ା ମାଗିବାର େଦଖି ନିଜକୁ 
ଲ¶ିତ ମେନ କରୁଥାiି ସମୀର  

 ଘରର अଗଣାେର ଥିବା କାକର ଭିଜା ଚଉକିେର ବସି ସମୀର ପ�ାତାପ କରୁଥାiି 

େଫରି ଯାଇଛiି अେନକ ପଛକୁ େକେତ ସୁqର ଦିନ ଥିଲା େସଦିନ ମଦନ ବାବୁ ଆଉ 
କମଳା େଦବୀ+ର େଗାଟିଏ େବାଲି ପୁअ ସମୀର େଦଖିବାକୁ ଡଉଲ ଡାଉଲ ସୁଧାର 
ପିଲାଟିଏ ଉ�ତା ୫ ଫୁଟ ୫ ଇ� େହବ େଗୗର ବ$� , ସ�ାc�ବାନ ଗୁଣେର ନମ�, ଭଦ�  
ପିଲାଟି େବାଲି ଗଁାେର ସବୁ େଲାକ+ର ପ�ଶଂସା ବାପା ମଦନବାବୁ ମଧ� ପୁअକୁ େନଇ 
अେନକ ସ�ପn େଦଖିଛiି 

 ଜେଣ େମଧାବୀଛାତ�  ଭାେବ ମାଟି�କ ପରୀ{ାେର ଉତୀ$� େହଲା ପେର େରେଭନ୍ସା 
େକଲଜେର ଯୁd ଦୁଇ ବି ାନେର ନାମ େଲଖାଇେଲ ତା’ପେର ହେfଲେର ରହିବାର 
ବେqାବ[ େହାଇଗଲା ନୂଆ କେଲଜ ନୂଆ ପାଠ ପଢିବାେର ମନେର େଯତିକି ଭୟ ଥାଏ 
ତା’ଠୁ େବଶି ଆଗ�ହ ମଧ� ଥାଏ ଘର ଛାଡିକି ଆସିବା ପେର ବାପା େବାଉ+ େସnହକୁ 
ମେନ ପକାଉଥିେଲ କିଛି ଦିନ ଭଲ ଲାଗିଲାନି, ତା ପେର ନୂଆ ସାଂଗ+ ସହ ମିଶିଲା 
ପେର ମନ ଟିେକ ପରିବତ�ନ େହାଇଥିଲା 
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           ପାଠପଢା ଠିକଠାକ୍ ଚାଲିଥାଏ େଦାଳ ଛୁଟିେର ଗଁାକୁ ଆସିେଲ ସମୀର ବାପା 
େବାଉ+ ସହ େମଳା େଦଖିବାକୁ ଯାଇଥାiି କିଛି ସାଂଗ ମାନ+ ସହ େଦଖା େହବାରୁ 
ବାପା େବାଉ+ ଠାରୁ ଟିେକ ଦୂରେର ରହିଯାଇଥାiି ସମୀର+ର ନଜର ହଠାତ୍ 
अଟକିଗଲା, େଦଖିେଲ ସୁqର ଝିअଟିଏ କଣ ସବୁ କଥାେହଉଛି ବାପା େବାଉ+ ସହ ଝିअ 
ନୁେହଁ ସେତ େଯମିତି କଥା କୁହା କେÁଇଟିଏ େସଇ େକେତାଟି ମୁହୂତ� ମଧ�େର 
ସମୀର+ର ମନ ହଜିଗଲା ଘରକୁ େଫରିବା ବାଟେର େବାଉ କହିେଲ େମଳାେର ସୁଜିତ 
ମଉସା+ ଝିअ େଦଖା େହାଇଥିଲା ଭାରି ଭଲ ଝିअଟି ସମୀର କହିେଲ ସୁଜିତ ମଉସା 
କିଏ କାଇଁ ମଁୁ ଜାଣିନିତ ବାପା+ ଉZର ଆସିଲା େମା ଜୁନିअର fାପ୍ ମେନ ମେନ 
ଭାବୁଥାiି ଧୀେର  କି ପଚାରିେଦବି କି େବାଉ େସ ଝିअର ନଁା କଣ କାେଳ େବାଉ କଣ 
ଭାବିବ େତଣୁ ଚୁପ୍ଚାପ୍ ଘରକୁ ଆସିେଲ ସମୟ ସହ ପାଦ ରଖି ଚାଲୁ ଚାଲୁ ଛୁଟି ସରି 
ହେfଲ ଜୀବନ ପୁଣି ଆର� େହଲା 

 ପାଠେର ଜମା ବି ମନ ଲାଗୁନଥାଏ ଝିअଟିର ସରଳ ନୀରିହ ମୁହଁ, କଥା କୁହା ଆଖି 
େଯାଡିକ ବାର\ାର ସମୀର+ ମନ ମଧ�କୁ ଧେସଇ ପଶୁଥାଏ अେନକ ସମୟ ତା କଥା 
ଭାବiି ହୃଦୟର ସେଫଦ କାଗଜ ଉପେର ତା ଛବି ଆ+iି ତା ନଁା କଣ େହଇଥିବ ? 

ପ�ୀତିଛqା ନା अଳକାନqା ? ଏମିତି େକେତ କଣ ଭାବiି ସମୀର ଏମିତି ଭାବି ଭାବି ତା 
ନଁା ରଖiି अନାମିକା अେନକ ସମୟ େର ଗୁଣୁ ଗୁଣାiି अନାମିକା ନାୟିକା ସାଜିଲା େମା 
େପ�ମିକା ସାଂଗ ମାେନ ଥ*ାମ¶ା କରiି 

      ଏମିତି ଖିଆଲେର େବେଳ େବେଳ ହଜି ଯାଆiି ସମୀର େସଇ ଝିअଟି ପ�ତି ମନେର 
କାହUକି ଏେତ ଦୁବ�ଳତା କାହUକି ତାକୁ ପାେଶାରି ପାରୁନାହଁାiି ? କାହUକି ତା’ର ଛବି ମନ 
ଭିତେର ସବୁେବେଳ ପ�ତିବିମି�ତ େହଉଛି ? अନାମିକାକୁ େନଇ अେନକ ପ�ଶn ମନ ମଧ�କୁ 
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ଆେସ ଇkା ହୁଏ ତାକୁ େଦଖା କରେi, େହେଲ େସ ସବୁ ସ�ବ ନୁେହଁ 

 କିଛି ବଷ�ର ନୀରବତା ଭିତେର ସମୀର+ ପାଠପଢା ସରି ଯାଇଛି କଳାହାtିର ଏକ 
ନିପଟ ମଫସଲର ଶି{ାେକq�େର ଶି{କତା ଜୀବନର ଆର� କରିେଲ ଆଦିବାସୀ 
अଧୁ�ଷିତ ଇଲାକା ଜଂଗଲୀ ପରିେବଶେର ରହିେଲ ମଧ� ସମୀର େକେବ ବି अସହଜ ମେନ 
କରିନାହାiି 

 ସରଳ . ନୀରିହ ଆଦିବାସୀ+ ନାଚ ଗୀତ, ପ�ାକୃତିକ ପରିେବଶ ମଧ�େର अନାମିକାର 
ଛବି େବଶ ସଜଳ େହାଇଉେଠ େବେଳ େବେଳ ସ�ପnେର अନାମିକା ସହ କଥା ହୁअiି 

 ଦିେନ ସମୀର ଛୁଟିେର ଗଁାକୁ ବସ୍ େର ଯାଉଥାiି ତା+ ପାଖ ସିଟ୍ େର ଝିअଟିଏ 
ବସିଥାଏ ସମୀର+ୁ ଲାଗୁଥାଏ ସେତ େଯମିତି ଝିअଟି ତା+ର अତି ପରିଚିତା अେନକ 
ସମୟ ଭାବିଲା ପେର ଜାଣି ପାରିେଲ େଯ ବୟସର अଭିବୃrି େହତୁ େସଇ ଚିହn ା ମୁହଁଟିେର 
କିଛିଟା ପରିବତ�ନ ଘଟିଛି କି� େସଇ अଳସ ଆଖି େଯାଡିକ ଆଜି ବି ଠିକ୍ େସମିତି  
ନିଦରୁ ଉଠିଲା ପରି ଦିଶୁଛି େସଇ ଆଖି େଯାଡିକରୁ ସମୀର ଚିହିn  ପାରିେଲ ତା+ 
अନାମିକା ନାୟିକାକୁ ତଥାପି ମନେର ସେqହ ଥାଏ ପଚାରିେଦେଲ ଏେବ ସୁଜିତ ମଉସା 
େକମିତି अଛiି ? ଝିअଟି ଆ�ଯ�� ଚକିତ ଭାେବ ପଚାରିଲା, ଆପଣ କଣ େମା ବାପା+ୁ 
ଜାଣiି ? 

 ହଁ ମଁୁ କଲ�ାଣପୁର ଗଁାର ମଦନ ବାବୁ+ ପୁअ ସମୀର େସଦିନ ତୁମକୁ େମଳାେର 
େଦଖିଥିଲି େସହି ବଷ� ପରଠୁ ମଁୁ ସବୁ ବଷ� େମଳାକୁ ଯାଏ, େମଳା େଦଖିବାକୁ ନୁହଁ କାେଳ 
ତୁମ ସହ େଦଖା େହାଇଯିବ େବାଲି ନା େସହି ବଷ� ପରଠୁ ଆଉ େକେବ ବି େଦଖା 
େହାଇନି ତୁମ ସହ 

 अନାମିକା କହିେଲ େସଇ ବଷ� ବାପା+ର ଚାକିରୀ ବଦଳି େହାଇଗଲା ଆେମ େସଠୁ 
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ପରିବାର ସହ ପେଳଇ ଆସିଲୁ 

 ଆkା ଏେବ ତୁେମ କଣ କରୁଚ? ମଁୁ ସରକାରୀ ଚାକିରୀ ପାଇଁ ପ�[ୁତି କରୁଛି ଏଇ 
କଟକେର ରହୁଛି ଆଜି ଛୁଟିେର ଗଁାକୁ ଯାଉଥିଲି ଆେର ତୁମ ନଁା କଣ ମଁୁ अଜିଯାଏ 
ଜାଣିନି ? େମା ନଁା ସୁନqା ତୁେମ ସୁନqା େହାଇପାର କି� େମା ପାଇଁ ତୁେମ अନାମିକା 
ଏମିତି अେନକ କଥାବାତ�ା ଭିତେର ସୁନqା+ର fେପଜ୍ ଆସିଗଲା ନିଜର େଫାନ୍ 
ନ\ରଟିକୁ ବଢାଇ େଦେଲ ସମୀର, ବାସ୍ ସୁନqା ଚାଲିଗେଲ 

 ଏମିତି ଭାବପ�ବଣତାେର ମ¶ି ଯାଇଥିେଲ ସମୀର େସଦିନ ଖାଇବା ପିଇବା ଭୁଲି 
ଯାଇଥିେଲ େଯମିତି ଏକ ହଜିଲା ଜିନିଷକୁ ବହୁତ େଖାଜିଲା ପେର ପାଇଛiି ତା ପେର 
ସମୀର अେନକ ଥର ବିଭିନn  ପ�କାର ଆଳ େଦଖାଇ ସୁନqା+ୁ େଭଟିଛiି ଧୀେର ଧୀେର 
ଦୁହU+ ଭିତେର େପ�ମର ବ}ନ ନିବିଡରୁ ନିବିଡତର େହାଇଛି ବିବାହ ବୟସ 
େହାଇଯିବାରୁ ସମୀର+ ଘରକୁ अେନକ ବିବାହ ପ�[ାବ ଆସୁଥାଏ ପର� ସୁନqା 
ସମୀର+ୁ ବିବାହ କରିବା ପାଇଁ ନିଭ�ର ପ�ତିଶ�wତି େଦଇଥାiି ସୁନqା େକବଳ ଚାକିରୀକୁ 
अେପ{ା କରିଥାiି େତଣୁ ସମୀର ବିଭିନn  ଆଳ େଦଖାଇ ବିବାହ ପାଇଁ ଘର େଲାକ+ୁ 
ମନା କରiି 

 अେନକ ପ୍�[ୁତି ପେର ସୁନqା ଭଲ ସରକାରୀ ଚାକିରୀଟିଏ ପାଇେଲ କଟକ ଛାଡି 
ଦିଲ� ୀେର ରହିେଲ ସମୀର ମଧ� ବହୁତ ଖୁସିଥାiି ବାପା ଆଉ େବାଉ+ୁ ସୁନqା ସହ 
ଥିବା େପ�ମ ସ"କ� ବିଷୟେର ଜେଣଇେବ େବାଲି ଭାବiି 

 େସଦିନ ଆଶ�ୀନ ମାସିଆ ରାତି େମଘ ଢ+ା ଆକାଶ, ବଉଦ ଚାq ଭିତେର 
ଲୁଚକାଳି େଖଳ ଛପି ଛପିକା ଜହn  ଆଲୁअ ଭିତେର ମନକୁ ହେଜଇ େଦଇଥାiି ସମୀର 
ହଠାତ୍ େଫାନ୍ ଟି ରିଂଗ୍ େହଲା ରିସିଭ୍ କରିବାରୁ ସୁନqା+ ସ�ର ଭାସି ଆସିଲା 
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 େମାେତ {ମା କରିବ ସମୀର ତୁମକୁ େଦଇଥିବା ପ�ତିଶ�wତି ମଁୁ ରଖି ପାରିଲିନି 
ଦିଲ� ୀେର ଚାକିରୀ କରୁଥିବା ଜେଣ ଉ�ପଦc अଫିସର+ ସହ େମାର ବିବାହ cିର 
େହାଇଛି ତା’ଛଡା ତୁେମ ତ ଆଦିବାସୀ अଧୁ�ଷିତ अଂଚଳ କଳାହାtିେର ରହିଲ, 

ଭବିଷ�ତେର ଆମ ପାଇଁ अସୁବିଧା େହବ େତଣୁ ମଁୁ ମଧ� େସଇ ପ�[ାବେର ରାଜି 
େହାଇଛି ସମୀର+ ଉZରକୁ अେପ{ା ନ କରି ସୁନqା କହିଚାଲିଥାiି ଆଗକୁ ବିବାହ 
ପାଇଁ अେନକ ପ�[ୁତି, ଏେଣ ଚାକିରୀର ବ�[ତା ଭିତେର େମାେତ ଏେବ ସମୟର େଘାର 
अଭାବ ମଁୁ ରହୁଛି ସମୀର 

 ନିଜର अ[ିତ� ହରାଇ ବସିେଲ ସମୀର ଭାବର ସମୁଦ� େର अସିBତା ଟିକକ 
ହଜିଗଲା େବଦନାେର ଫାଟି ପଡୁଥାଏ ଛାତି ମରିଚିକା ପଛେର ଧାଇଁ ଧାଇଁ अଜି ନିଶ� 
େହାଇଗେଲ ସୁନqା+ର ପ�ତିଶ�wତିକୁ ଭରସା କରି ବିବାହ ବୟସ ମଧ� ଗଡିଗଲାଣି 
ଆଗଭଳି ଆଉ ବିବାହ ପ�[ାବ ଆସୁନାହU 

 ହଠାତ୍ ମଥା ଉପେର େବାଉ ହାତର �ଶ� ପାଇ ସମୀର େଫରିଆସିେଲ େସଇ 
େବଦରଦୀ ସB ¼ତି ରାଇଜରୁ େବାଉ କହିେଲ ବାବାେର େମାର କଣ ବଳବୟସ अଛି ଖାଇବା 
େଟବୁଲ ପାଖେର ତେତ ଘzା ଘzା ଧରି अେପ{ା କରିବାକୁ ଦିନ ସାରା କାମ କରି କରି 
अzା ଭିତରୁ କଟ ମଟ ଡାକ ଶୁଭିଲାଣି େକେତ େବେଳ େକାଉ କଥା େତା ମୁtେର 
େଦାଳ ମୁକୁଟ ନ େଦଖିବା ଯାଏଁ ମଁୁ ଶାiିେର ମରି ପାରିବିନି କାଲି ସକାଳୁ ସअଳ ଉଠିେଲ 
ଝିअ ଘରର କଥା ମୁତାବକ ପ�[ୁତ େହବାକୁ ପଡିବ ସମୀର କହିେଲ େବାଉ ତୁ ଜମା 
ବ�[ ହୁअନା ମେତ ମିଳିଥିବା ପ�ତିଶ�wତି ସିନା ରହିଲାନି କି� ବାପା ଆଉ ତୁେମ େଦଇ 
ଆସିଥିବା େସଇ ପ�ତିଶ�wତି ମଁୁ ନି�ୟ ପରୂା କରିବି 

ସାହାନିୟାଜ ପୁର, କଟକ 
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अେଶାକ କୁମାର େସଠୀ 

ଆତB ାର ଆZ�ନାଦଆତB ାର ଆZ�ନାଦଆତB ାର ଆZ�ନାଦଆତB ାର ଆZ�ନାଦ    
 ତେମ େକଉଁ େମାହକୁ ଆଦରି େନଲା େଯ; ଏ ବ}ନକୁ ତୁk ମେନ କରି ଚାଲିଗଲ 
ଏକା ମୁହଁା େହାଇ? ଆମ ସମ[+ୁ ପରକରି ..| ତେମ ଏକା ଛାଡି େକମିତି ଯାଇ ପାରିଲ, 
ମାଆେଛଉt ଛୁଆଟା କଥା ମନକୁ ଥେର ଆସିଲାନି?? ତେମ େଯଉଁ ବାଟ ଧରିଲ 
ନିେବଦିତା..! େସ ବାଟର େକୗଣସି ନିrpf ଠିକଣା ନାହU | ପଛକୁ େଫରି ଚାହUଲା େବଳକୁ 
ବାଟ ସବୁ ବq େହାଇଯାଇଥିବ ..! ଲିଭିଯାଇଥିବ अତିକ�ମ କରିଥିବା ପି�ୟ ଘାଟ, ବାଟ 
ସବୁ.. େକଜାଣି କାହUକି ପ�ଶାi ମେନ ମେନ େକେତ କଣ ଏମିତ ଭାବି ଚାଲିଥାଏ ..ଚାହU 
ବସିଥାଏ ନିେବଦିତାର େଫରିବା ବାଟକୁ ..େଫରିଲା କି ନାହU େସ ଜାଣି ପବୂ�ରୁ େସ ଏ ବାଟ 
େଦଇ ଚାଲିଗଲା େଯ ଆଉ େଫରିଲାନି... 
 ନିେବଦିତା ଆଜି ନିରୁZର; ଯଦିଓ ତା ଆେଗ ପ�ଶnର ପାହାଡ | ସମୁଦ�  କୂେଳ ଥାଇ 
ମଧ� େସ ଆଜି ପାଣି େଟାେପ ପାଇଁ ଡହଳ ବିକଳ! େସ ଆଜି ଖୁବ ତୃଷାZ�, ମହା ସାଗର 
ତା ତୃଷା େମzାଇ ପାରୁନି | ସବୁଆେଡ ଚଳଚ�ଳ | ଯିଏ ଯା କାମେର ବ�[ ଥିଲାଭଳି  
ଲାଗiି | କାରଣ  ଆଜି ନିେବଦିତାର ଝିअ, ମନିଷାର ବାହାଘର | େରାଷଣୀମାଳାେର ସବୁ 
ଆେଡ ଆେଲାକିତ, େହେଲ ନିେବଦିତା ଏେତ अ}ାରେର େଯ େସ ନିଜକୁ ହU େଖାଜି 
ପାଇବାକୁ अସମଥ�, अସହାୟ | େକାଳାହଳ ମଧ�େର ନିେବଦିତା ଖୁବ ନିଃସ� େଶଷହୀନ 
ଖଁା ଖଁା ନିଜ�ନତାେର ବqୀ, ମୁକୁଳିବାକୁ ନାଚାର | ତା अସହାୟତାପଣ ସଚରାଚର େହେଲ 
ନିେବଦିତା ଉହାେଡ଼ ରହିବ ଛଡ଼ା अେନ�ାପାୟ ନାହU! ଏେଣେତେଣ ତା ଆକୁଳ ଆଖି 
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ଘୁରିବୁଲୁଥାଏ ଆଶ+ାେର अସହାୟତାେର | ତା ଆକୁଳ ଗୁହାରି କାହା ପାଖେର ବି ପହଂଚି 
ପାରୁନି ଏମିତ କି ଈଶ�ର+ୁ େକେତ ଥର ଡାକି ସାରିଲାଣି.. ସବୁ େଚfା ନିóଳ! 
ନିେବଦିତା ଆଜି अବେଶାଷ େଘରା ନିଦାଘ ନିଆଁେର ଦÃୀଭୂତ | ନିେବଦିତା ଆଜି ଘୁରି 
ବୁେଲ ମମତାର ନଦୀତୀେର, େକେତ େଚfା ସେତ� ତା ଆଖି ପହ�ି ପାରୁନି ନିଜ ଝିअ 
ମନୀଷା ପାଖେର ତା ମାତୃତ� ର अiର ଆତB ା ଆଜି ବ�ଥିତ ଥେର ତା ଝିअକୁ ଦୂରରୁ ଥାଇ 
ମନଭରି େଦଖିବା ପାଇଁ | ତା ଛାତି ଭିତରର େକାହ େବଳୁ େବଳ ରୁ}ି େହାଇଯାଉଛି ତା 
ଆତB ା ଛାଟିପିଟି େକମିତି େମା ଛୁଆକୁ େଦଖିବି | େକେତ ବଡ େହଇଯିବଣି ସେତ ..! 
କାହାଭଳି  େସ େଦଖା ଯାଉଥିବ ..? ତୁ େମା ରdର; େଦେଖ,  ତୁ େମାର େବାଲି ଜାହିର 
କରିପାରୁନି |ମା ତା ନିଜ ଛୁଆକୁ ବି େମାର କହିବାକୁ अସହାୟ ..ମଁୁ अନୁତvର ଘନ 
अ}କାର ଗୁ¡ାେର ଏେଣ େତେଣ ଧାଉଁଛି अବିରାମ ଗତିେର ଟିେକ ଆେଲାକ ପାଇଁ | କି� 
େବଳୁ େବଳ अ}କାର ଗଭୀର େହାଇ ଯାଉଛି | 
 ହଠାତ, ନିେବଦିତା ଲ{� କଲା େକହି ଜେଣ ତା ଆଡକୁ ଆସୁଛି |अଶୀତିପର ବୃr 
ଜେଣ ଏମିତ ବ�[ତାେର ତା ଆଡକୁ ମାଡି ଆସୁଛiି | ନିେବଦିତା ନିଜକୁ ଲୁେଚଇ େନଇଛି 
ତା+ ଘର ଆଗେର ଥିବା ଗ�ଶିଉଳି ଲତା ଆରପାେଖ | େସ ବୃr ଜଣକୁ ନିକଟରୁ େଦଖି 
ନିେବଦିତା ଚିହିn  ପାରୁଛି ଏ ପ�ଶାiର ବାପା, େମା ଶଶୁର | େସ ଗ�ଶିଉଳି ଲତା अତିକ�ମ 
କରିସାରିେଲଣି େକେତେବଳୁ | ନିେବଦିତା କି� େସମିତି ଲୁଚି ରହିଛି | ସମ[+ ଦୃfି 
ଆଢୁଆଳେର | େସ େଚfା କରୁଛି अତୀତକୁ ଥେର େଫରି ଯିବା ପାଇଁ | ସବୁ କmନା 
अ}ାରେର କୁଆେଡ ମିେଳଇଗଲା | 
 େସ େଚfା କରୁଛି अତୀତକୁ ଥେର େଫରି ଯିବା ପାଇଁ,  କି� େକଉଁଠୁ ଆର� ତା 
अତୀତ.. େସ ତ अତୀତ ଲିେଭଇ ସାରିଛି ତା ସB ¼ତିରୁ ... ତଥାପି କିଛି ମୁହୂZ�କୁ ସାଉଁଟିବାକୁ 
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େଚfା କରୁଛି ନିେବଦିତା | 
 ନିେବଦିତା ତା ରୂପ େସୗqଯ��େର अଦି�ତୀୟ ଓ ଆକଷ�ଣୀୟ ଆଖପାଖ ଗଁାେର େବାଧ 
ହୁଏ ଏେତ ସୁqର େକହି ନଥିେବ | अନୁରୂପ ଭାେବ ପଢ଼ୁଥିବା କେଲଜେର ଭିଡ ତା 
ପଛେର େସଥିପାଇଁ ଫୁେଲଇ େହବା ସ�ାଭାବିକ କଥା | ଏ ଭିତେର ତା+ ଘରକୁ 
ନିେବଦିତା ପାଇଁ ପ�[ାବ ଆସିଲାଣି | ସବୁ ପ�[ାବକୁ ମନା କରିେଦଉଥାଏ, କିଛି ବାହାନା 
େଦଖାଇ | େସ ନିଜ ଲାଇଫ କୁ ଏନଜୟ କରିବାକୁ ଚାେହଁ  |େକୗଣସି ବାଧା ବ}ନେର 
ବା}ିେହାଇ  ରହିବାକୁ ଚାେହଁନା | 
 ପାଖ ଗଁାକୁ ଲାଗି ପ�ଶାiର ଗଁା | େସ ଗଁା େଦଇ ନିେବଦିତା କେଲଜ ଯାଏ | ପ�ଶାi 
ର ବାପା ଥେର ଦି ଥର ନିେବଦିତା କୁ େଦଖିଲା ପେର ମେନ ମେନ ନି�ତି େନଇଛiି, 
ନିେବଦିତା କୁ େବାହୁ କରି ଘରକୁ ଆଣିବା ପାଇଁ | ପ�ଶାi ଏେବ ଭାରତ ସରକାର+ 
अଧୀନେର ଏକ ଉ� ପଦc अଧିକାରୀ ଏେବ େସ ମୁ\ାଇ େର ରୁେହ | ଖୁବ ଭଦ�  ଓ 
ବିଚାରବi  ମୁଖ�ତଃ ଧୀର ସ�ଭାଵ | ପ�ଶାi ର ବାପା ବ�ଗ� େହାଇ ଉଠିଛiି ନିେବଦିତାକୁ 
େବାହୁ କରିବା ପାଇଁ | ଏ ପ�[ାବ େନଇ ନିେବଦିତା ଘରକୁ ଯାଇଛiି ପ�ଶାi ର ବାପା 
|ମୁରବି ହିସାବେର େସ ନିେବଦିତା ର ବାପା+ୁ ଏ ପ�[ାବ ବିଷୟେର अବଗତ କେଲ | 
କିଛି ମୁହୂZ� ନୀରବ ରହିଲା ପେର ନିେବଦିତା ର ବାପା କହିେଲ," େଦଖ� , ମଁୁ କିଛି ନି�ତି 
େନବା ପବୂ�ରୁ  ଏ  ବାବଦେର  େମା ଝିअ ର ନି�ତି େନବା  अନିବାଯ�� |" 
 ପ�ଶାi ର ବାପା କିଛି अନୁମାନ କରିପାରି କହିେଲ, ”ଆ ା ଆମର େଗାଟିଏ େବାଲି 
ପୁअ | ଆେମ ବୁଢ଼ାବୁଢ଼ୀ अେi ସବୁ ସ"ତି େସ ହU ଉପେଭାଗ କରିବ | େକଉଁଥିକୁ अଭାବ 
ନାହU | ଆପଣ ଖାଲି ପ�[ାବ େର ହଁ କହିେଦେଲ, ବିବାହ ସାେ� ସାେ� କରିେଦବା | 
ଆପଣ+ ଝିअ ଘରର ମାଲିକାଣୀ େହଇ ରହିବ | େକଉଁଠିକୁ अଭାବ କରିବୁନି  
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 {ମା କରିେବ ଆ ା ଆପଣ+ ପୁअର ଉ�ାତା ଟିେକ କମ େତଣୁ େମା ଝିअ ନାପସq 
କରୁଛି | େସ ଚାହୁଁଛି अiତଃ ଛअ ଫୁଟ ଉ�ତା ଥିବା ଭଳିଆ ବାର େଗାେଟ | ନଥିେଲ ବି 
ଚଳିବ अiତଃ ପେ{ ଘେର ବଡ କାରଟିଏ ଥିବ | ସକାଳୁ ସx ଘେର ଖଟିବା ପାଇଁ ଚାକର 
ବାକର ଥିେବ |          
 େସ ସବୁ ବ�ବ[ା ବିବାହ କରିେଦବୁ | ଆପଣ ଖାଲି ହଁ କହ� | େଦଖ� ବହୁ ଆଶା 
କରି ଆସିଛୁ | ବାରଦୁଆର ଶୁÁିପିtା େହଲୁଣି, େକାଉଠି ବି ପ�[ାବେଟ େହଉନି | ଆପଣ 
ଯଦି ଚାହUେବ ଆେମ अଗ�ୀମ କିଛି अଥ� େଦବା ବ�ବcା ବି କରିେଦବୁ | ଆପଣ ଖାଲି ହଁ 
କହ� |” 
 ବାପା, େସମାେନ ଯଦି ଏ ପ�[ାବ େର ରାଜି ନୁହiି େସମାନ+ୁ ବାଧ� କର�ନି | 
ପ�ଶାi ବାପା+ୁ ଏ କଥା ଜେଣଇବା ସେତ� ବାପା େସଠି ବିଭାହ କରିବା ପାଇଁ ସବୁ ସZ�େର 
ଏକମତ େବାଲି ସିଧା ସିଧା ନିେବଦିତା ବାପା+ୁ ଜେଣଇେଦେଲ | 
 ନିେବଦିତା ମେନ ମେନ cିର କରିସାରିଲାଣି ପ�ଶାiକୁ ବିବାହ କରିବାକୁ | अେନକ 
ସ�ପn ମଧ�ରୁ ଏମିତ କିଛି ର�ୀନ  କmନା େସ କରିସାରିଥାଏ | ପ�ଶାi ଉ� ପଦc 
अଧିକାରୀ, ମୁ\ାଇ ଭଳି ସହରେର अବcାନ | ସୁଉ� अ*ାଳିକା େର ରହଣି | ଗାଡି, 
ବ�ଳା, ଚାକରବାକର ଏମିତ େକେତ କଥା ତା ମନ ସାଗରେର  ଲହଡି ଭା�ୁଥାiି | 
େଶଷେର େସମା+ର ବିବାହ ସ"$� େହାଇଛି | ବାହାଘର ର ପqରଦିନ ଶାଶଘୂେର 
ରହିଛି କି ନାହU ପ�ଶାi ସହିତ ମୁ\ାଇ େର ରହିବାକୁ अଡ଼ି ବସିଲା | अେନ�ାପାୟ ନ ପାଇଁ 
ପ�ଶାi, ନିେବଦିତା କୁ ମୁ\ାଇ େନଇ ଆସିଲା | ସବୁ କିଛି ଠିକ ଠାକ ଚାଲିଥାଏ କିଛି ଦିନ 
ସାହି ପଡିଶା ଚିହn ା ଜଣାରୁ ଆର� ସ"କ� | ସହର ବୁଲା ବୁଲି ମୁଭି େରେ[ାରଁା ଧୀେର 
ଧୀେର ସବୁ ସ�ାଦ ପ�ତି अସ�ବ ଆକଷ�ଣ ବଢିବାକୁ ଲାଗିଲା ନାଇଟି କeବ, ଡିେjା େଥକ, 
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ପାଲ�ର, �ା ନିତିଦିନିଆ ପାଲଟି ଗଲାଣି ମାୟା ନଗରୀର ମାୟା ନିେବଦିତାକୁ ସ"ୂ$�  
अdିଆର କରିସାରିଲାଣି ୟା ଭିତେର ନିେବଦିତାର ଝିअ ମନୀଷାକୁ ଦୁଇ ବଷ� ପୁରିଲାଣି 
କହିବାକୁ ଗେଲ ଝିअର ସମ[ ଦାୟିତ� ପ�ଶାi ହU ବୁଝୁଥାଏ ଆଉ ବାକି ସମୟ ଚାକର 
ବାକରମାେନ ଦାଇତ� ନିअiି ଏ ସମୟେର ମନୀଷା ମାଆ େସnହ ସ"ୂ$� େଲାଡୁଥିଲା 
େବେଳ େସ ସବୁ େସnହରୁ ବ�ିତ ନାଇଟ କ�ବେର ପରିଚିତ େହଇଥିବା ବ}ୁଟିର ମନୀଷା 
ଘରକୁ ଯିବା ଆସିବା ଲାଗିଥାଏ େଶଷେର ତାର अବାଧ ପ�େବଶ ପ�ଶାi ଏ ସବୁ 
ଭିତେର अଣନିଶ�ାସୀ ଓ ପ�ାୟ ସମୟ ବିଷାଦେର ବିତୁଥାଏ ଦିନ ସହିବାର ସୀମା ଟପି 
ସରିଥାଏ ବହୁଥର ଆକଟ କରିଛି ପ�ଶାi, ନିେବଦିତାକୁ ଏଥିରୁ ନିବୃତ େହବାକୁ ତମର 
ସ�ାମୀ ପ�ତି କଣ କZ�ବ� େସ କଥା ଦୂେର ଥାଉ ଛୁଆ ପ�ତି अନୁ�ନ ଯତn ବାନ େହବାକୁ 
अନୁେରାଧ ପ�ଶାiର ଏଭଳି ବିବୃତିେର अତିf େହାଇ ପଡିଛି ସେତ େଯମିତି ନିେବଦିତା 
େରାକ େଠାକ ମୁେହଁ ମୁେହଁ ଝାଡିେଦଲା  .. 
 କିଏ କହୁଥିଲା ଏ ଛୁଆ ଜxାଳ ମୁେtଇବାକୁ ମଁୁ ତ ତମକୁ ପବୂ�ରୁ ସତକ� 
କରିଥିଲି ସବୁ ପୁରୁଷ କାମନାେର अ} ତେମ ବା େକଉଁ ବାଦ ଯିବ? ରାତି େହେଲ ତ 
ଭାରି ତ�ର େହାଇପଡ଼ୁଥିଲ..! ତା ବାେଦ ମଁୁ ତ ଆବରସନ କରିବାକୁ କହିଥିଲି, ତେମ 
ଆକୁଳ େହାଇ अନୁେରାଧ କାହUକି କରୁଥିଲ? ମଁୁ େକୗଣସି ବାଧା ବ}ନେର ରହିବାକୁ 
ଚାହୁଁନି ଏ କଥା ଆଉ ଥେର ଜେଣଇବା ମଁୁ ଉଚିତ ମେନ କରୁନି ଏମିତ େକେତ କଣ 
अନଗ�ଳ ଗପି ଚାଲୁଥିଲା ନିେବଦିତା ... 
 େବୖବାହିକ ସ"କ�ର ସଂ ା କଣ ? ସମାଜେର ତୁମର cିତି କଣ ? ପରିବାରରିକ 
ସ"କ�ର ଉେଦଶ� କଣ ?  ବିବାହ ର ମାେନ ତେମ ଯାହା ବୁଝିଛ ତାହା अଳୀକ, ସମୟ 
ଆସିେଲ ବା[ବତା ସହ ନି�ିତ ତୁେମ ସ¢wଖୀନ େହବ |    ପ�ଶାi ର ମନ ଟୁକୁଡା ଟୁକୁଡା 
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େହାଇ ଭା�ି ଯାଉଥାଏ | 
 ପ�ଶାiର �ୀ, ନିେବଦିତାର ଗତକାଲି ରାତିେର ମୃତୁ� େହାଇଛି େବାଲି ଗଁାକୁ ଖବର 
ଆସିଛି, ନିେବଦିତା ମୃତ…!!  ପ�ଶାiର ବାପା ବିଚଳିତ େହାଇପଡିେଲ ସେ� ସେ� 
େସ ପ�ଶାi ପାଖକୁ ମୁ\ାଇ ବାହାରି ପଡିେଲ ସମ[+ର ମନ ଆହତ ଓ  ଗଭୀର {ତେର 
ବ�ଥିତ ବାପା, ନାତୁଣୀ ମନୀଷାକୁ େନଇ ଗଁାକୁ ଚାଲି ଆସିେଲ କିଛିଦିନ ପେର ପ�ଶାi 
ନିଜ କାଯ�� େ{ତ� କୁ ଚାଲିଗଲା ଗଁା େଲାକ ସବୁ ପଚାରି ବୁଝିେଲ କଣ େକମିତ 
ନିେବଦିତାର ମୃତୁ� େହଲା ? 
 ବାପା ନିରବ ଓ ମମ�ାହତ ଦୀଘ� ନିଶ�ାସେଟ ମାରି କହିେଲ, “ସବୁଦିନ ପରି େସଦିନ 
ନିେବଦିତା ଘେରଥାଏ କିଛି ଦୁବ�ୁ Z ପ�ଶାiର ବ}ୁ କହି ପରିଚୟ େଦେଲ େସଥିପାଇଁ 
ନିେବଦିତା େସମାନ+ୁ ଘର ଭିତରକୁ ଆସିବାକୁ अନୁମତି େଦଲା ପ�କୃତେର େସମାେନ 
ପ�ଶାiର ବ}ୁ ନଥିେଲ ନିେବଦିତାକୁ ଘେର ଏକ ପାଇ ତା’ସହ अତ�ାଚାର କରି ତzି 
ଚିପି ହତ�ା କେଲ ଏ ସବୁ ଘଟଣା ଏକ ମାତ�  ସା{ୀ ନାତୁଣୀ ମନୀଷା େତଣୁ େସଠି ଶବ 
ସ£ାର କରିେଦଲୁ” 
 ମୃତୁ�ର ପ�କୃତ ରହସ� ଜାଣି ସୁrା ପ�ଶାi ନିରବ ରହୁଥାଏ ପ�ଶାiର ଆତB ା େକଉଁ 
ଦିନଠୁ ମରି ସାରିଥାଏ ପାଥpବ ଶରୀରଟା ଖାଲି ନଁା’କୁ ମାତ�  ଚଳପ�ଚଳ େହଉଥାଏ 
ମନେର ତା ଗଭୀର {ତ ନିଜ ଭିତେର ଭିତେର ଗୁମୁରି ଗୁମୁରି କାqୁଛି ପ�ଶାi ଏପେଟ 
अପବାଦର ଗଭୀର अ}ାର େସପେଟ ହା ହୁତାଶନର ପ�ବନ�ନା ଆଉ େକେତ ଦିନ ବା 
ଆତB ା ରହିତ ଶରୀରଟାକୁ ବେ�ଇ ରଖି ପାରିଥାiା | ନିେବଦିତା ମୃତୁ�ର ୩୦ ଦିନ, ଦିନ 
ପ�ଶାi ବି ସବୁଦିନ ପାଇଁ ଆଖି ବୁଜିେଦଲା |  
 ମନୀଷା ମାଆ ବାପା େଛଉt ପିଲାଟା, ଏେବ େଜେଜବାପା ତାର ସବୁକିଛି | ସମୟ 
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अତିବାହିତ େହବ ସହିତ ସବୁ  {ତାd ସB ¼ତି  ଧୀେର ଧୀେର अପସରି ଯାଉଥାଏ | ମନୀଷା 
ଏେବ ଜୀବନ ଜିଇଂବା ଶିଖିଗଲାଣି | େଜେଜ ବାପା ତା ପାଇଁ ସବୁକିଛି | ମନୀଷା ଏ 
ଭିତେର ବହୁତ ବଡ େହାଇସାରିଲାଣି | ଏେବ େସ କେଲଜ ଗଲାଣି | େଜେଜ ବାପା ଏେବ 
अଶୀତିପର ବୃr | ତାଳ ବରଡ଼ା  ପରି ଜୀବନ ଆଜି अଛି କଲି କଥା କୁ ଭରସା ପାଉନି | 
େସ ମନୀଷା କୁ ହାତ କୁ ଦିହାତ କରିେଦେଲ, ନି[ାର ପାଇେବ  | 
 ଏେବ ଦି,ଚାରିଦିନ େହବ ଏକ ଦାମୀ କାର  ଗଁା ଭିତର େଦଇ ଚକର କାଟୁଛି | ତା' 
ପେର  ଗଁା ମୁt jୁଲ ଆଗେର କିଛି ସମୟ ରହି ପୁଣି େଫରି ଯାଉଛି | ସ}�ା େହେଲ 
ମନୀଷା ଘର ଆଗେର ଥିବା ଗ�ଶିଉଳି ଲତା ପାଖେର କିଛି ସମୟ େସମିତ େସ କାରଟି 
ରେହ ପୁଣି େଫରି ଯାଏ |  ମନୀଷା ର େଜେଜ ଏେବ ଟିେକ ଚିiାଗ�[ ଲାଗୁଛiି | େଯେତ 
ଶୀଘ� ମନୀଷା ର ବାହାଘର କରିବାକୁ ତ�ର େହାଇପଡିଛiି | 
 ଏେବ ଗୁଜବ େଜାର ଧରିଛି େଯ ନିେବଦିତା କୁଆେଡ ଜୀବିତ | ପାଖ ଗଁା ର େସ 
େଲାକଟି ନିେବଦିତା କୁ ମୁ\ାଇ େର  େଦଖିଛି  | ମୁ\ାଇ ସହରର ଜେଣ ବିଶିf ଶିmପତି 
େସ | ମୁ\ାଇ ସହରେର ଖୁବ ଖାତିର ତାର | କି� ନିେବଦିତା ଆଜି  ଘୁରିବୁେଲ ମମତା 
ନଦୀତୀେର, अବେଶାଷ େଘରା ନିଦାଘ ନିଆଁେର େସ ଆଜି ଦÃୀଭୂତ | କାଲି ପରି ଆଜି ବି 
େସ अପ$ୂ�ତାରୁ ମୁକୁଳି ପାରୁନି | ସମୁଦ�  କୂେଳ ଥାଇ ବି େସ ତୃଷାZ� ..! େଯା ସୁଖ ର 
େମାହେର େସ ସବୁ ବ}ନ କୁ ତୁk ମେନକରି ଚାଲି ଆସିଥିଲା େସ ସୁଖଟିକକ ବି ତା ପାଇଁ 
େସ େକେତ ଡହଳ ବିକଳ େହଉଛି, ନିେବଦିତା ନିେଜ ଜାଣିଛି | େସ େସଦିନ େଯଉଁ 
ଶିmପତି + ସହିତ ନିଜ ଛୁଆ ଓ  ସ�ାମୀ କୁ ପରକରି ଚାଲି ଆସିଥିଲା | େସ ନିେଜ ନିଜକୁ 
ବାର\ାର ପ�ଶn କରିଛି | େବୖବାହିକ ସ"କ� ର अଥ� କଣ େସ ଏେବ ବୁଝି ପାରୁଛି | ନିରୁତା 
ନିବିଡ଼ତା େକେତ ମହନୀୟ ଓ ତା ସୁଖ େକେତ ଉr�େର େସ ଭାବିବା ଛଡା ତା ପାଇଁ ସବୁ 
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ବାଟ ବq | ନିେବଦିତା ବୟj େହବା ସହିତ ତା ରୂପ େସୗqୟ� ର ଚମକ ମଳିନ େହାଇ 
ଆସିଛି | େତଣୁ େସ ଏେବ अେଲାଡ଼ା େହାଇ ଯାଇଛି | ଜେନୖକ ଶିmପତି ଆଉ ଏକ ସୁqର 
ତରୁଣୀ ସହ ବ�[  |  
 ନିେବଦିତା ନିଜ ଛୁଆକୁ ଥେର େଦଖିବା ଲାଗି େକେତ ଥର ନିଜ ଗଁାକୁ ଆସିଛି 
ସବୁଥର ନିରାଶ େହାଇ େଫରିଛି | କାେଳ େସ jୁଲକୁ ଯାଇଥିବ jୁଲ ଆଗେର jୁଲ ଛୁଟି 
େହବ ଯାଏଁ ଘzା ଘzା ଧରି अେପ{ା କରିରହୁଥାଏ | େକେବ ତା ଇÔିତ କାମନା 
ଫଳବତୀ େହାଇ ନାହU | େସ ନିୁର ଭାେବ ହତାଶ େହାଇ େଫରିଛି ସବୁଥର | େସ 
ହଠାତ ଯୁଝି ପାରିଛି | ମନୀଷା ଆଉ େଛାଟ ଛୁଆ େହାଇ ନାହU େସ ତ ଏେବ ବହୁତ ବଡ 
େହାଇ ଯିବଣି..!! 
 ବିେଶଷ ସତୂ� ରୁ ଜାଣିବାକୁ ପାଇଛି ଆଜି ମନୀଷା  ର ବାହାଘର | ନିେବଦିତା ପାଗଳ 
ପ�ାେୟ ଦଉଡି଼ ଆସିଛି | ଦିନର ଆେଲାକ େର େସ ଯାଇ ପାରୁନି ଦୂରେର ରହି अ}ାରକୁ 
अେପ{ା କରିଛି | अ}ାର ବି ଆଜି ଲୁେଚଇ ପାରୁନି ତା େକାହ | ନିଜ ନିଜ ଭିତେର ଛାଟି 
ପିଟି େହଉଛି | ତା अiର କିଏ ବିଦାରି ପକାଉଛି | ତା ସମଗ� େଦହ अଜଣା କାରୁଣ� 
େଗାଟାପଣ ଥରୁଛି | େସ ବାର\ାର େଚfା କରୁଛି ମନୀଷା କୁ ଥେର ଆଖି ପୁେରଇ 
େଦଖିବାକୁ | ସତ େଚfା ସେତ� ପାରୁନି ...                 
 େକହି ଜେଣ ତା ଆଡକୁ ମାଡି ଆସୁଛି | ମନୀଷା ନିେଜ ନିଜକୁ ପ�କୃତିc େହାଇଛି | 
ନିଜକୁ ଗ�ଶିଉଳି ଲତା ଆଢୁଆେଳ ଲୁଚାଇ େଦଇଛି | େସ େଲାକ ନିେବଦିତାକୁ  अତିକ�ମ 
କରି ଚାଲିଯାଉଛି, େସ ତ ନିେବଦିତା ତ ଶଶୁର, ପ�ଶାi ର ବାପା ..! ବାହାଘେର ସଭିଏଁ 
ବ�[ ଓ ଗହଳ ଚହଳ ରାତିଯାକ ଲାଗିରହିଥାଏ | ଏେଣ ନିେବଦିତା ଖୁବ ନିଃସ� , ଦୀଘ� 
ଓ ଗଭୀର ଶନୂ�ତା | ମାତୃତ୍ଵ ର ବୁକୁଫଟା  ଆକୁଳ  ଚି£ାର େସ अସହାୟ  େଭଦ କରି 
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ବାହାରି ପାରୁନି | ତା अନୁରଣିତ କରୁଣତା ଭିତେର ଗୁଂଜରିତ େହାଇ ମିେଳଇଯାଏ |   େସ 
ଗହଳି ଚହଳି ଭିତେର ନିଜର cିତି କୁ କmନା କରିବାକୁ ନିେବଦିତା ସ"ୁ$� ବିଫଳ | 
 ନିେବଦିତାର  ଇଛା େହଉଛି अତି େଜାର େର କାqିବାକୁ ଥେର  ଆକୁଳ ଚି£ାର କରି 
| େକାହତକ ଲୁହ େହାଇ ବହି ଯାଆiା ...! ନଁା, ତା ଲୁହ ବି ତା ସାଥ େଦବାକୁ ମୁହଁ 
େଫେରଇ େନଇଛି ଆଜି | 
 ନିେବଦିତା ନୀରବେର େଦଖୁଛି ଝିअ ବିଦା େହଉଛି | ସଭିଏଁ ତାକୁ େଘରି ରହି କାq 
େବାବାଳି କରୁଛiି | ମନୀଷା ତା କାq କାq ମୁହଁ ଏପଟକୁ ବୁଲାଉଛି, ନିେବଦିତା ମନେର 
ଏକ अଜଣା ଶିହରଣ େଖଳି ଯାଉଛି ..! ନଁା, େକହି ଜେଣ ମନୀଷା କୁ କୁେÁଇ ଧରିଛି | 
ନିେବଦିତା େଶଷ ଥର ବି ବ�ିତ େହାଇଛି ନିେବଦିତାକୁ େଦଖିବାରୁ ...! 
 ନିେବଦିତାର ଚିବୁକକୁ ଦୁଇ େଟାପା ଉତv ଲୁହ କି ଲହୁ ଛୁଇଁଲାଣି | ବାର\ାର 
େଚfା କରୁଛି ପ�ଶାi ର ମୁହଁ ଥେର ମେନ େପେକଇବାକୁ | ନା, ପ�ଶାi ର ମୁହଁ 
ମେନପେକଇ ପାରୁନି | ମନୀଷା ର ମୁହଁ ବି ମେନ ପେକଇ ପାରୁନି | େସ ନିେଜ ନିଜର 
cିତି ବାରିପାରୁନି .. 
 ନିେବଦିତା ର  ପ�ାଣ ଆତB ା ଛଟପଟ, अତୃv ଜ�ାଳା େସ ଦଗଦୀଭୁତ .. 
 ସକାଳକୁ ଗଁା ମୁtେର ପ�ବଳ ଗହଳି |  ଗଁା ମୁtେର ଥିବା ଆ\ଗଛେର ଏକ ଦାମୀ 
କାର ଧକାଖାଇ ଦୁଘ�ଟଣାଗ[ | େସଥିେର ଥିବା ଜେନୖକ ମହିଳା ଜଣକ ମୃତ ... 

କଲ�ାଣ ପୁର, ନୟାଗଡ 
େମା 9861060152 
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ବିେଶଷ ସଚୂନାବିେଶଷ ସଚୂନାବିେଶଷ ସଚୂନାବିେଶଷ ସଚୂନା    
ଆହ� ାନ ଇ-ପତି� କାର ଆଗାମୀ ସଂjରଣ : ଜୁଲାଇ ୨୦୧୮ 

େଲଖା ପଠାଇବାର େଶଷ ତାରିଖ : ୩ ଜୁଲାଇ ୨୦୧୮ 

େଲଖା ପଠାଇବା ସମୟେର ଇେମଲ୍ େର ସବ୍ େଜ·୍ େଲଖିେବ : 

Article for JULY 2018 Edition: YOURNAME Article for JULY 2018 Edition: YOURNAME Article for JULY 2018 Edition: YOURNAME Article for JULY 2018 Edition: YOURNAME (ନିଜ ନଁା େଲଖିେବ)    

 େଲଖା ଗୁଡ଼ିକ ଯଦି ଓଡ଼ିଆେର ଟାଇପ୍ କରି ୱାଡ଼� ଫାଇଲେର ପଠାଇେବ ତା େହେଲ 

ଆମକୁ ପୁଣିଥେର େସହି ସବୁ େଲଖା ଟାଇପ୍ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ ନାହU ହାତ େଲଖାକୁ 

ଫେଟା ଉଠାଇ କି\ା jାନ୍ କରି ଇେମଲ୍ ଆଟାଚ୍ େମz୍ ଭାବେର ପଠାଇେବ ହ[େଲଖା 

ସୁqର ଓ ପଠନେଯାଗ� େହବା अନିବାଯ��, ନେଚତ ଯଦି ପ�କାଶନେର େକୗଣସି ତ� wଟି ରେହ 

େସଥିପାଇଁ ସ"ାଦକ ଦାୟୀ ରହିେବ ନାହU 

 ଯଦି ଗm ବା କାହାଣୀ କି\ା ପ�ବ} ପଠାଉଛiି େତେବ ଧ�ାନ ଦିअ�, ପ�େତ�କ ଶ® 

ମଧ�େର େକବଳ େଗାଟିଏ ଖାଲି cାନ ଛାଡ଼ିେବ, କମା, ପ$ୂ�େଛଦ, ଯୁdା{ର ଆଦି 

ବ�ାକରଣ ତ� wଟି ପ�ତି ସାବଧାନ ରହି ଟାଇପ୍ କରିେବ ବ�ାକରଣଗତ ତ� wଟି ପାଇଁ 

ପ�କାଶନେର अେହତୁକ ବିଳ\ ହୁଏ େତଣୁ ଯଦି ସ�ବ େହଉଛି ଆପଣ+ ନିକଟେର 

ଥିବା େକହି ଓଡ଼ିଆ ବ}ୁ+ ,ାରା ନିଜ େଲଖାକୁ ସଠିକ ଭାବେର ପରୀ{ା କରି ନିअ� 

 େଲଖା ସହିତ ନିଜର େଗାଟିଏ ପାସେପାଟ୍� ଫେଟା (ଯଦି ନାହU, େତେବ ଭଲ 

େଦଖାଯାଉଥିବା ସୁqର ଫେଟାଟିଏ) ସହିତ ନିଜର ଠିକଣା େଲଖି ପଠାଇେବ 

 ଆମର େଲଖା ସଂଗ�ହ ଇେମଲ୍ : aahwaan@gmail.comaahwaan@gmail.comaahwaan@gmail.comaahwaan@gmail.com 
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ବିେଶଷ ସଚୂନାବିେଶଷ ସଚୂନାବିେଶଷ ସଚୂନାବିେଶଷ ସଚୂନା    
 ଦୟାକରି ପ�େତ�କ ମାସର ସଂjରଣ ନିମେi େକବଳ େଗାଟିଏ ବା ଦୁଇଟି େଲଖା ହU 

ପଠା� କିଛି ବ}ୁ ଏକାଧିକ େଲଖା ପଠାଇ ଆମକୁ ଚିiାେର ପକାଇ େଦଉଛiି ଆେମ 

େସ ମଧ�ରୁ ଚୟନ କରିବାକୁ अସୁବିଧାର ସ¢wଖୀନ େହଉଛୁ ସଚୂନାେଯାଗ� େଯ କିଛି 

ବ}ୁ ବିଗତ ମାସେର अନୁ�ନ ଦଶରୁ अଧିକ କବିତା ପଠାଇଛiି ଏହା,ାରା ଆମ ଇେମଲ୍ 

ବ� ଭZp େହଉଛି ଏବଂ ସ"ାଦନା କାଯ��େର ବାଧା ସୃfି େହଉଛି 

 ବାର\ାର अନୁେରାଧ ସେZ�  अେନକ ବ}ୁ ଟାଇପ୍ ନ କରି େଲଖା ପଠାଉଛiି ଏହା 

ଫଳେର ଆମକୁ ସ"ାଦନା ପବୂ�ରୁ अନୁ�ନ अr�ାଧିକ ପୃା ନିେଜ ଟାଇପ୍ କରିବାକୁ ପଡୁଛି 

ଏବଂ ଏଥିପାଇଁ ପତି� କା ପ�କାଶନେର ବିଳ\ େଦଖା େଦଉଛି ଦୟାକରି ନିଜସ� େଲଖା 

ଟାଇପ୍ କରି ମାଇେକ� ାସµ୍ ୱାଡ୍� ଫାଇଲେର ପଠା� ଯଦି ଟାଇପ୍ କରି ପାରୁନାହାiି ତା 

େହେଲ अନ� ଉପାୟ କର� ପିଡ଼ିଏଫ୍ ଫାଇଲେର ପଠାଉଥିବା େଲଖାକୁ ୱାଡ୍� 

ଫାଇଲେର ପଠା� 

 ହ� ାଟ୍ ସଆପ୍ େର େଲଖା ପଠା� ନାହU ଏହା ସ�ୀକାଯ�� େହବନାହU େକବଳ ଇେମଲ୍ 

,ାରା ହU େଲଖା ପଠା�  

ପତି� କାେର ଥିବା ବ�ାକରଣଗତ ତ� wଟି ପାଇଁ ସ"ାଦକ {ମାପ�ାଥ�ୀପତି� କାେର ଥିବା ବ�ାକରଣଗତ ତ� wଟି ପାଇଁ ସ"ାଦକ {ମାପ�ାଥ�ୀପତି� କାେର ଥିବା ବ�ାକରଣଗତ ତ� wଟି ପାଇଁ ସ"ାଦକ {ମାପ�ାଥ�ୀପତି� କାେର ଥିବା ବ�ାକରଣଗତ ତ� wଟି ପାଇଁ ସ"ାଦକ {ମାପ�ାଥ�ୀ    

ଆମ ଇେମଲ୍ ଠିକଣା :  

aahwaan@gmail.comaahwaan@gmail.comaahwaan@gmail.comaahwaan@gmail.com 
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 େଯଉଁ ବ}ୁମାନ+ର େଲଖା ଚଳିତ ସଂjରଣେର 
cାନ ପାଇପାରିନାହU, େସମାେନ ହେତା�ାହିତ ହୁअ� 
ନାହU ପୁଣିଥେର ନିଜ େଲଖାକୁ ଇେମଲ୍ ,ାରା ଆମ 
ନିକଟକୁ ପଠା� ଆହ� ାନ ପ�ତିମାସେର ପ�କାଶିତ 
ହୁଏ ଯଦି ଆପଣ+ େଲଖାକୁ ବିନା अେପ{ାେର 
ପ�କାଶିତ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛiି େତେବ ଗୁଗୁଲ୍ େପ� 
େfାରରୁ ‘Odia Sahitya’ ଆପ୍ ଡାଉନେଲାଡ୍ କରି 
େମାବାଇଲ୍ େର ଇନ୍fାଲ୍ କର� ଏବଂ େଯ େକୗଣସି 
ସମୟେର େଲଖା ପ�କାଶିତ କର� 


