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‘ଆହାନ’ ଇ-ପତି କାେର ପ$
ୂ ତଃ େମୗଳି କ, अପକାଶି ତ େଲଖା ଗୁଡ଼ିକ ହU େଲଖାର
ମାନ ଏବଂ ଭାଷା ତଥା ଉପାେଦୟତା ଆଧାରେର ଚୟନ କରାଯାଇଥାଏ େକୗଣସି
େବନାମୀ େଲଖା ଉପେର ଆମର େକୗଣସି କZବ / ଦାୟି ତ ରହି ବ ନାହU େଲଖାେର
ଦି ଆଯାଇଥିବା ସମ[ ତଥ ଏବଂ ବି ଚାର େଲଖକ+ର ସ"ୂ$ ନି ଜସ , ତାହା ଉପେର
ସ"ାଦକ କି \ା ପକାଶକ+ ସହମତି ରହି ବ େବାଲି େକୗଣସି ଲି ଖିତ ନି ୟମ ନାହU ଯଦି ଓ
ପେତକ େଲଖାକୁ ଭଲଭାବେର ପଢ଼ି ବା ଏବଂ ବୁ ଝି ବାପେର ହU ପକାଶନ େହତୁ ନି ବାଚନ
କରାଯାଇଥାଏ ତଥାପି େଲଖାର ଶତପତିଶତ ସତତାର ଦାବୀ େକବଳ େଲଖକ+ର
େକୗଣସି େଲଖାକୁ େନଇ ଉଠି ଥିବା ବି ବାଦର ଉZରଦାୟି ତ େକବଳ େଲଖାର ମୂଳ
େଲଖକ+ର, ଏଥିେର ସ"ାଦକ କି \ା ପତି କାର େକୗଣସି ଉZରଦାୟି ତ ରହି ବ ନାହU
ଏହି ପତି କାର େକୗଣସି अଂଶ ବା େଲଖା ସ"ାଦକ+ ଲି ଖିତ अନୁ ମତି ବି ନା अନ
େକୗଣସି ମାଧମ (ପତ ପତି କା / ଗଣମାଧମ / ସ\ାଦପତ ଇତାଦି )େର ପକାଶି ତ କରିବା
अପରାଧ େବାଲି ଧରି ନିଆଯି ବ ପେତକ େଲଖା ଉପେର ସ"ୂ$ अଧି କାର େଲଖକ+ର
ରହି ବ, େସ ଚାହUେଲ ତାହାକୁ େଫସବୁ କ ଏବଂ ଟ ି ଟର ଆଦି ଗଣମାଧମେର କି \ା अନ
ମାଧମେର ପକାଶି ତ କରି ପାରି େବ
ରଜ ପବ ସମ[ ଓଡ଼ି ଆ+ ହୃଦୟେର ବି େଶଷ cାନ अdି ଆର କେର
ଏହି ପବ ସହ अେନକ ରୀତି ନୀତି ସଂଶିef ଏବଂ େସଥି ମଧରୁ େଗାଟିଏ
େହଉଛି େପାଡ଼ପି ଠା ଗୀଷBର ନି ଦାଘର अେi ବଷାର ଆଗମନେର
ସମ[ ଓଡ଼ି ଆ ପରିବାରେର େପାଡ଼ପିଠା େହାଇଥାଏ ଏହି ସଂjରଣର
ପkଦେର େପାଡ଼ପି ଠା cାନ ପାଇଛି 
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୨୦୫

ଜି େତq କୁ ମାର କହଁ ର

ରାତି ର ଆୟୁଷ

୨୦୬

ପବି ତ ଦାସ
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ଲାଲ୍ ରକତର ସୁअ

୨୦୭

ପ$
ୂ ଚq ରଣା

ସୁପଭାତ

୨୦୮

େଜାତି ରାଦି ତ ପୁଝାରୀ

ନି ଜ ରା[ାେର ଦୁ ନି ଆ

୨୦୯

ଜୟi କୁ ମାର ସାହୁ

,ାଦଶ ଲଘୁ କବି ତା

୨୧୦

ଶୀ ରାମା କାi ମି ଶ

ଏଇତ ଜୀବନ

୨୧୩

ଦୀପକ ଷଡ଼ୀ

ସଜନୀ େମାର...

୨୧୪

ଉେମଶ କୁ ମାର େବେହରା

ରଜନି ଶା ଗଲା ଛାଡ଼ି

୨୧୫

ପଶାi କୁ ମାର ନାଥ

ଯବନି କା

୨୧୭

ସୁଧାଂଶୁ ଦି େବଦୀ

ଏଇ ତ ଜୀବନ

୨୧୮

अନି ଲ୍ ସାହୁ

ତୁ େମ େମା...

୨୧୯

ନି ରxନ ପtା

ସମପpତ େପମୀ+ ସମ

୨୨୦

ଶୀରାଜେଶଖର ‘ଚି ମା’

ମାଟି ମା’ର अiର କଥା

୨୨୨

ଜଗଦୀଶ ମି ଶ

ଏଇ ତ ଜୀବନ - ୩

୨୨୩

ମାମାଜି ନି ପଧାନ

ଟ+ା, େଟାକି , େଟକାପାଣି

୨୨୫

ମେନାରxନ ମୁଦୁଲି

ଶନ
ୂ ତାର ଭାଷା

୨୨୭

ବି େକଶ ସାହୁ

ଜୀବନ

୨୨୮

ପହାଦ େବେହରା

ଏଇ ଖୁସିର ମୁହୂZ ସବୁ

୨୧୯

ଶୁଭମ୍ କୁ ମାର ଧଳ

େପମେପାଥି

୨୩୨

ଶୀ ଲ{Bଣ କୁ ମାର େବେହରା

अମୃତର ସiାନ

୨୪୯

अଧାପକ ଶରତ କୁ ମାର ଦାସ
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ପବ} ବି ଭାଗ
ଆଜି ର ଭାରତ

୨୫୨

ଚି Zରxନ ସାହୁ

େତtା

୨୫୯

ଶୀେବୖ କୁନାଥ ଖଟୁଆ

अପେରସନ୍ କାକ୍ଟସ

୨୬୮

अେଶାକ କୁ ମାର େସଠୀ

ଚq େଶଖର ରଥ+ ଉପନାସ

୨୭୫

ପୁଲତା େସଠୀ

ପରି େବଶ ଦି ବସ

୨୭୯

ଶୀ ରାମାକାi ମି ଶ

ଗmrା ବି ଭାଗ
ପାୟି ତ

୨୯୩

ପଶାi କୁ ମାର ନାଥ

େବାହୁେଚାରୀ

୨୯୭

ପରମି ତା ମି ଶ

ଝି अପରି ଝି अଟିଏ

୩୧୨

ବି ୁପିୟା କରସୁଧା ପ*ନାୟକ

ପତିଶୃତି

୩୨୧

ପିୟ+ା ସାହୁ

ଆତBାର ଆZନାଦ

୩୨୭

अେଶାକ କୁ ମାର େସଠୀ

େଯଉଁ ବ}ୁ ମାନ+ର େଲଖା ଚଳି ତ ସଂjରଣେର cାନ ପାଇପାରିନାହU,

େସମାେନ ହେତାାହି ତ ହୁअ ନାହU ପୁଣିଥେର ନି ଜ େଲଖାକୁ ଇେମଲ୍ ,ାରା
ଆମ ନି କଟକୁ ପଠା ଆହାନ ପତିମାସେର ପକାଶି ତ ହୁଏ ଯଦି ଆପଣ+
େଲଖାକୁ ବି ନା अେପ{ାେର ପକାଶି ତ କରିବାକୁ ଚାହଁୁ ଛiି େତେବ ଗୁଗୁଲ୍ େପ

େfାରରୁ ‘Odia Sahitya’ ଆପ୍ ଡାଉନେଲାଡ୍ କରି େମାବାଇଲ୍େର ଇନ୍fାଲ୍
କର ଏବଂ େଯ େକୗଣସି ସମୟେର େଲଖା ପକାଶି ତ କର
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ସ"ାଦକ+ କଲମରୁ...
େଜାତି ପସାଦ ପ*ନାୟକ

ଓଡ଼ି ଆ ପୁରପଲ ୀର अତି ଆପଣାର ପବ, ବି େଶଷତଃ କୁ ମାରୀ ମାନ+ ପାଇଁ ବି େଶଷ
ମହZ ରଖୁଥିବା ରଜ ପବ ଉପଲେ{ ଆହାନର ଜୁ ନ ମାସର ସଂjରଣ ପକାଶି ତ କରୁଥିବା
େବେଳ ମଁୁ अତi ଆନqିତ ମେନ କରୁଛି  ପେତକ ମାସେର ଆହାନ ପାଇଁ ପାଠକୀୟ
ଆଦୃ ତି ସେମତ େଲଖକ େଲଖିକାମାନ+ ସଂଖା ବୃ rି ପାଇବାେର ଲାଗିଛି ଏବଂ
େସମାନ+ ପେତକ େଲଖାକୁ ଆହାନେର ପକାଶି ତ କରିବା ସବ େହଉନାହU େତଣୁ
ଆହାନ ଇ-ପତି କା ତରଫରୁ ଏକ ଆtଏଡ୍ ଆପ୍ର ବବcା କରାଯାଇଛି  ଭାମଭାଷୀ
ନାମକ ଏହି ଆt ଏଡ଼ ଆପ୍ ମାଧମେର ଆପଣମାେନ ନି ଜସ େଲଖାକୁ ପକାଶି ତ
କରି ପାରି େବ ଆହାନ ଇ-ପତି କା ମାସେର ଥେର ପକାଶି ତ ହୁଏ ଏବଂ ଆପଣ+ େଲଖା
ପକାଶି ତ କରି ବାପାଇଁ ମାସାଧି କ କାଳ अେପ{ା କରି ବାକୁ ହୁଏ ଏେବ ଆଉ େସହି ପରି
କରି ବାକୁ େହବନାହU ଆପଣ େଯ େକୗଣସି ସମୟେର ନି ଜସ େଲଖାକୁ ପକାଶି ତ କରି
ପାରି େବ ଆtଏଡ୍ ଆପ୍ ଆପଣ ଗୁଗୁଲ୍ େପ େfାରରୁ ପାଇପାରି େବ
ଚଳି ତ ମାସର ସଂjରଣ ପାଠକରି ବା ପବ
ୂ ରୁ ଚାଲ ଦୃ fିପାତ କରିବା ଚଳି ତ
ମାସର କି ଛି ପମୁଖ ସ\ାଦ ଉପେର
୧. ଆେମରିକା ଓ ଉZର େକାରିଆ ମଧେର ବ}ୁ ତ ର ଆର
ବି ଶର ୨ ଜଣ ପମଖ
ୂ େନତା ତଥା ଆେମରି କାର ରାfପତି େଡାନା ଟ " ଓ ଉZର
େକାରି ଆ ରାfପତି ଶାସକ କି ମ ଜ ଉନ+ ମଧେର ସା{ାତ େହାଇଛି  ଆଜି ସକାଳ
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୭ଟାେର ଉଭୟ+ ମଧେର ସା{ାତକାର େହାଇଛି  ସି ାପୁରର େସଂେଟାସା ଦୀପେର
ଟ " ଓ କି ମ ଜ+ ମଧେର େଭଟ େହବା ପେର ଉଭୟ େଦଶର େନତା ହାତ
ମି ଳାଇଛiି  ଉଭୟ େଦଶର େନତା+ ମଧେର େହାଇଥିବା େଭଟକୁ ଐତି ହାସି କ
କୁ ହାଯାଉଛି , କାରଣ ଆେମରି କାର େକୗଣସି ରାfପତି ଉZରେକାରି ଆର େନତା+ୁ
େଭଟିବା ଏହା େହଉଛି ପଥମ ଘଟଣା अନପ{େର {ମତାର ୭ ବଷ ପେର କି ମ ଜ
ପଥମ ଥର ପାଇଁ ଏେତ ବଡ ବି େଦଶ ଗ[ କରିଛiି  ଏହି अବସରେର େଡାନାଲଡ ଟ "
କହି ଛiି , େମାର ବି ଶାସ େଯ, ଆମର ସଂପକ ଶdିଶାଳୀ େହବ ପୁରୁଣା ମତେଭଦ ଭୁ ଲି
ଆେମ ଆଗକୁ अଗସର େହଉଥିବା େସ କହି ଛiି  େସହି ଭଳି କି ମ ଜ କହି ଛiି ସମ[
ବାଧାବି ଘnକୁ ଭୁ ଲି ଆମର ସା{ାତକାର େହାଇଛି ଏପଯi ପହଚି ଂବା ସହଜ ନଥିଲା
ଏଠାେର ବଡ ପଶn ଉଠୁ ଛି , ବି ଶର ଏହି ଦୁ ଇ ପମୁଖ େନତା+ ସା{ାତ ପେର କଣ
ଦୁ ଇେଦଶର ସ"କ ସାମାନ େହାଇପାରି ବ ତୃ ତୀୟ ବି ଶଯୁrର ଆଶ+ା କଣ ଟଳି ବ
ପରମାଣୁ ନି ରୀକରଣ ପାଇଁ ଉZର େକାରି ଆ ରାfପତି କଣ ରାଜି େହେବ ସା{ାତ
ପେର ଆେମରି କା ରାfପତି କହି ସାରିଛiି େବୖ ଠକ ସକାରତBକ ଥିଲା ଉZର େକାରି ଆ
ରାfପତି ବି କହି ଛiି , ଏହି ସା{ାତ ଏେତ ସହଜ ନଥିଲା କୁ ହାଯାଉଛି , ଏହି ଦୁ ଇ
ବି ଶେନତା+ ସା{ାତ ପାଇଁ ଖଚ େହାଇଛି ପାୟ ଶେହ େକାଟି ଟ+ା ଏସବୁ ମଧେର
ଭାରତକୁ ଟାେଗଟ କରିଛiି ଆେମରିକା ରାfପତି େଡାଲା ଟ " ଭାରତ ସେମତ
ଦୁ ନି ଆର କି ଛି ପମୁଖ अଥବବcା ଉପେର ଟାେଗଟ କରି ଆେମରି କାକୁ ବବସାୟେର ଲୁ ଟ
କରାଯାଉଛି େବାଲି अଭିେଯାଗ ଆଣିଛiି ଟ " ଏହା ସହ ଆେମରି କାର ଜି ନିଷ ଉପେର
ଭାରତ ବହୁ ଟା ଲଗାଉଥିବା अଭିେଯାଗ କରି ବା ସହ ଭାରତ ଆେମରି କାର ଉାଦନ
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ଉପେର ୧୦୦ ପତିଶତ ଶୁ& ଆଦାୟ କରୁଛି  େତେବ ଆେମରି କାକୁ ଲୁ ଟୁ ଥିବା େଦଶ ସହ
ବବସାୟ ସ"କକୁ ଭାିେଦବାକୁ େଚତାବନୀ େଦଇଛiି ଆେମରି କା ରାfପତି  କାନାଡା
କୁ େବକ ସଟି ସହରେର ଆେୟାଜି ତ ଜି -୭ର ଶି ଖର ସମିB ଳନୀେର େଯାଗେଦଇ କି ଛି ଏଭଳି
ମiବ େଦଇଛiି େଡାନା ଟ " ଏହାସହ ଏହି ସମିB ଳନୀେର ଟ " ସଂଯୁd େଘାଷଣା
ପତକୁ ମଧ ଖାରିଜ କରି େଦଇଛiି  େତେବ ଟ "+ ଏଭଳି ବବହାର ସମଗ େଦଶକୁ
अପମାନ େଦଇଥିବା ଚା େହଉଛି 
୨. ବାଜେପୟୀ अସୁc
ଭାରତୀୟ ଗଣତyର ଜେଣ ପଭାବଶାଳୀ ପବ
ୂ ତନ ପଧାନମyୀ ଶୀ अଟଳ ବି ହାରୀ
ବାଜେପୟୀ ନି ଜର ଦୂ ବଳ ସ ାc କାରଣରୁ ଦି ଲୀ cିତ ସବଭାରତୀୟ ଆୟୁବp ାନ
ସଂcାନେର ଭZp େହାଇଛiି  ଭାରତୀୟ ଜନତାପାଟpର ପମୁଖ ସଦସ ତଥା ଦୁ ଇ
ଦୁ ଇଥର ଭାରତର ପଧାନମyୀ େହାଇଥିବା अଟଳ ବି ହାରୀ ବାଜେପୟୀ ବZମାନ ୯୩ ବଷ
ବୟସେର ଉପନୀତ େହାଇଥିବା େବେଳ େସ अଧି କାଂଶ ସମୟ अସୁc ରହୁଥିବା
ଜଣାଯାଇଛି 
अତୀତେର ତା+ର ଉଭୟ ଆୁେର अୋପଚାର କରାଯାଇଥିଲା ଏବଂ ବZମାନ
ସମୟେର େସ ଶାସନଳୀ ସଂକ ମଣ େହତୁ ହାସପାତାଳାେର ଭZp େହାଇଥିବା କୁ ହାଯାଉଛି 
ବାଜେପୟୀ ହାସପାତାଳେର ଭତp େହବାପେର ପଧାନମyୀ ଶୀ େମାଦୀ ତା+ୁ େଦଖା
କରି ବାକୁ

ଯାଇଥିବା େବେଳ କଂେଗସ ଦଳ ପମୁଖ ରାହୁଳ ଗା}ୀ ମଧ ତା+ୁ

େସୗଜନମୂଳକ ସା{ାତ କରି ଛiି  ଏକଦା େପାଖରାନ ଠାେର ଆଣବି କ अ ପରି {ା
କରି ବା ଭଳି ଦୃ ଢ଼ ପଦେ{ପ େନଇଥିବା ବାଜେପୟୀ ଦଳମତ ନି ବpେଶଷେର ସମ[+ ,ାରା
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ପଶଂସି ତ
୩. େବୖ ଜୟi+ ପି ତା+ େଦହାi
ବି ଗତ ଦି ନେର ବି ଜୁ ଜନତା ଦଳରୁ ବି ତାଡ଼ି ତ େହାଇଥିବା ସଦସ ଶୀ େବୖ ଜୟi ଜୟ
ପtା+ ପି ତା ତଥା ଇ¡ା ଗwପର ପତି ାତା ଶୀ ବଂଶୀଧର ପtା+ େଦହାi େହାଇଛି 
ଓଡ଼ି ଶାେର ଶି m ଓ ଜଗତୀକରଣର ଜେଣ ପମୁଖ ବdିତ ଶୀ ପtା अେନକ ଦଶ}ି ଧରି
ବି ଭିନn ଶି m ଓ ବବସାୟ ସହ ଜଡ଼ି ତ ଥିେଲ ଏବଂ ତା+ର ବଳି

ଦି ଗଦଶନେର ଇ¡ା

ଗwପ୍ अେନକ ଉନn ତି କରି ଥିଲା
अତi େ{ାଭର ବି ଷୟ ଶୀ ପtା+ ମୃତୁପେର ଶାସକ ଦଳର େକୗଣସି ପତିନିଧି
କି \ା ମୁଖମyୀ ସ¢ାନ ଜଣାଇବା ପାଇଁ ତା+ୁ ଦଶନ କରି ନଥିେଲ ଏଥିେର ମମାହତ
େହାଇ ସାଂସଦ ଶୀ େବୖ ଜୟi ଜୟ ପtା ନି ଜ ଇ[ଫା େଦଇଥିେଲ
ସାଂସଦ ପଦରୁ ଇ[ଫା େଦେଲ େବୖ ଜୟi ପtା ଏେନଇ େଲାକସଭା ବାଚତି
ସୁମିତା ମହାଜନ+ୁ ଇ[ଫାପତ ପଠାଇଥିବା ଟିଟ ଜରିଆେର ଜଣାଇଛiି େବୖ ଜୟi
ପବ
ୂ ରୁ ବି େଜଡ଼ି ଦଳରୁ ଇ[ଫା େଦଇଥିବା କଥା ନବୀନ+ୁ

ଚି ଠି ମାଧମେର

ଜଣାଇଥିେଲ େବୖ ଜୟi ଏପରି କି ବାପା+ ଶୁrକି ୟା ପେର େଲାକସଭା ବାଚତି +ୁ
ଇ[ଫା ପତ ପଠାଇବା ପାଇଁ ନବୀନ+ୁ ଚି ଠି ମାଧମେର ଜଣାଇଥିେଲ େବାଲି କହି ଛiି
ଜୟ ପtା େବୖ ଜୟi ଟିଟ୍ କରି କହି ଛiି , ବାପା+ ଶୁrିକି ୟା ପେର ମଁୁ ବାଚତି +ୁ
େଭଟିବା ପାଇଁ ଯାଇଥିେଲ ମଧ ସବ େହାଇପାରି ନାହU କାରଣ େଲାକସଭା ବାଚତି
ବି େଦଶଗ[େର ଥିବାରୁ ତା+ ସହି ତ ସା{ାତ କରି ବା ସବ େହାଇ ନାହU େତଣୁ ମଁୁ
ବାଚତି + ନି କଟକୁ ଚି ଠି ମାଧମେର େମା ଇ[ଫା ପତ େଦଇଛି  ଏହାପବ
ୂ ରୁ ଗତ େମ
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୨୮ ତାରିଖ ଦି ନ ବି ଜୁ ଜନତା ଦଳରୁ ଇ[ଫା େଦଇଥିେଲ େବୖ ଜୟi ପtା ବି େଜଡ଼ି
ସୁପିେମା+ୁ ଏେନଇ ଚି ଠି ମାଧମେର अବଗତ କରି ଥିେଲ େବୖ ଜୟi େବୖ ଜୟi+ ବାପା
ସଗତ ବଂଶୀଧର ପtା+ୁ େଶଷ ଦଶନ ପାଇଁ େକୗଣସି ବି େଜଡି େନତା ନ ଆସି ବା ତା+ୁ
େବଶ ବାଧି ଛି େବାଲି ଚି ଠିେର ଉେଲ ଖ କରି େ{ାଭ ପକାଶ କରି ଥିେଲ େବୖ ଜୟi
ଏହାସହ ବି ଜୁ ଜନତା ଦଳ ଗତ କି ଛି ବଷ ଧରି ତା+ୁ अଣେଦଖା କରୁଛି େବାଲି ବି େଜଡି
ସୁପିେମା ନବୀନ ପ*ନାୟକ+ୁ ଚି ଠି ଜରି ଆେର ଜଣାଇଥିେଲ େବୖ ଜୟi ପଥେମ ଦଳରୁ
ଇ[ଫା ଏେବ େଲାକସଭା ସାଂସଦ ଭାେବ ଇ[ଫା େଦଇ ବି େଜଡି କୁ ପୁରା ମନରୁ
ପାେସାରି େଦଇଥିବା ଏକ ପକାର f କରିଛiି େବୖ ଜୟi େତେବ େବୖ ଜୟi ଆଗକୁ
େକଉଁ ଦଳେର େଯାଗ େଦେବ ତାହାକୁ େନଇ ଏେବ ଚା ଆର େହାଇଛି 
୪. ଶୀମqିର ରତn ଭtାରର ଚାବି ହଜି ଛି
ଓଡ଼ି ଆ ଜାତି ର ପାଣ ଶୀ ଜଗନn ାଥ ମqିରକୁ େଘାଟିଛି अ}କାରର ସାମାଜ
ପତିଦିନ ଏହି ମqିର अେନକ କୁ କମ ପାଇଁ ବି ଶେର अପନି qିତ େହଉଥିଲା େବେଳ
ବZମାନ ଆଉ ଏକ କାରଣରୁ ମଧ ଖବରେର ରହି ଛି ୨୦୧୫ ମସି ହାେର ବ ହB ବି ଭାଟ
େହାଇଥିବା ଖବର ସମ[+ୁ ଜଣା ଏହା ସମଗ ଓଡ଼ି ଆ ଜାତି କୁ ମମାହତ କରିଥିଲା ଏବଂ
अେନେକ ଏହାର ବି େରାଧ କରି ଥିେଲ ସୁrା େକୗଣସି ସୁଫଳ ମି ଳିନଥିଲା େସହି ବଷ
ରଥଯାତା

ସମୟେର

ପtାମାେନ

କାଯରତ

ଜି ଲeାପାଳ+ୁ

ଆକ ମଣ

କରି ବାକୁ

ପଛାଇନଥିେଲ ବି ଗତ ମାସେର ମହାରାfରୁ ଆସି ଥିବା ଜେନୖ କ ଭd+ୁ ଆକ ମଣ କରି
ସୁନା େଚନ, ଟ+ା ପସ ଆଦି ଛଡ଼ାଇ େନଇଥିବା अଭିେଯାଗ ଆସି ଥିଲା ଏହି ପରି अେନକ
ଖବର ମqିରେର େହଉଥିବା अେନକ अନୀତି କର କାଯକୁ ବି ଶ ଦରବାରେର ପକାଶି ତ
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କରି ନି qିତ କରୁଛି 
ବି ଗତ ସvାହେର ମqିରର ରତn ଭtାରର ତଦାରଖ କରୁଥିବା ବି େଶଷ ମାନ+ୁ
େସେତେବେଳ ଆଯ ଲାଗିଲା େଯେତେବେଳ ଶୁଣାଗଲା େଯ ଭtାର ଘରର ଚାବି
ମି ଳୁନାହU ଏହାକୁ େନଇ ପତିଦିନ ନୂ अ ନୂ ଆ ଖବର ମାନ ଶୁଣିବାକୁ ମି ଳିଲା ଜନ
ଆେକ ାଶ ବୃ rି ପାଇବାର େଦଖି ଏହାକୁ େନଇ ତଦiକୁ ତରାନି ତ କରି ବା ପେର ଗତ କାଲି
ରତn ଭtାରର ତାଲାର ଏକ ନକଲ ଚାବି ମି ଳିଥିବା କଥା କୁ ହାଯାଉଛି  ଆଜି ବି ଭିନn
ଖବରକାଗଜେର ଜି ଲାପାଳ ଏଥିପାଇଁ ଭଗବାନ+ ଲୀଳାକୁ ପଶଂସା କରି ଛiି 
ଶୁଣାଯାଉଥିବା ଖବର अନୁ ଯାୟୀ, ସବତଃ ୨୦୧୫ ମସି ହାର ବ ହB ପରି ବZନ
ସମୟେର ପtାମାେନ ଭtାର ଘର େଖାଲି େସଥିେର ଥିବା अଧି କାଂଶ ଧନରତn କୁ ହରଣ
କରି େନଇଛiି  ଏବଂ େସଥିପାଇଁ େସମାନ+ ମଧେର ରାତି େର ଗtେଗାଳ େହାଇଥିଲା
ଏବଂ ତାହା ସକାଳ ପଯi ଚାଲି ବା ଭି ତେର ସମ[ ସ"Zି ଭାଗ ବzା େହାଇଥିଲା ସବୁ
ବzା ସରି ବାପେର େସମାେନ ଦି ନ େବେଳ ବ ହB ପରି ବZନ କରି ଥିେଲ अବଶ ଏହା
ଶୁଣାକଥା ମାତ, କି  ଏଥିେର ସତତା ନଥିବ େବାଲି କି ଏ କହି ବ ରତn ଭtାରର ସମ[
ଦ ବର ସୂଚୀ ବା ତାଲି କାକୁ େନଇ ଭଲ ଭାବେର ନି ରୀ{ଣ କରି େଲ ହU ଜଣାପଡ଼ି ବ
େସଥିେର ଥିବା କଣ ସବୁ ପଦାଥ ହରିଲୁ ଟ େହାଇଛି 
୫. ସଦ ସମାv ଆଇପି ଏଲ୍ କି େକଟେର େବଟି ଂ ମାମଲା
ଦୀଘ ଦୁ ଇମାସ ଧରି କି େକଟ୍ େପମୀ+ୁ ବା}ି ରଖି ଥିଲା ଇtିଆନ୍ ପି ପୁଲସ୍ ଲି ଗ୍
କି େକଟ୍ ଟୁ $ାେମz୍ ଏହା ବି ଗତ अେନକ ବଷଧରି ଚାଲି ଆସୁଥିବା େବେଳ ଏହାକୁ େନଇ
େବଟିଂ ବା ଜୁ ଆ ମଧ ଦି ନକୁ ଦି ନ ବୃ rି ପାଇବାେର ଲାଗିଛି
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ଚଳି ତ ଋତୁ େର ସଦ ସମାv ଆପି ଏଲ୍ କି େକଟ୍ ଟୁ $ାେମz୍ ସମାv ନ େହଉଣୁ
ଏଥିେର େବଟିଂ େହାଇଥିବା ଏବଂ େଖଳ ମାନ+ୁ ବୁ କି ମାେନ ନି ୟyଣ କରୁଥିବା ଭଳି ଖବର
ମାନ ଆସି ବାକୁ ଲାଗିଛି ଏଥିପାଇଁ ବଲି ଉଡ୍ ଚଳି ତ ଜଗତର ପମୁଖ अଭି େନତା ଓ
ପେଯାଜକ अରବାଜ ଖାନ+ୁ େପାଲି ସ ମହକମାେର ଆସି ହାଜର େହାଇ ବୟାନ େଦବାକୁ
କୁ ହାଯାଉଥିଲା ଏବଂ େସ ଏଥିେର ସଂପୃd ଥିବା କଥା ମାନି େନଇଥିେଲ
ଏହି ଭଳି ବୟାନ ,ାରା କି େକଟ୍ େପମୀମାେନ ନି ରାଶ େହବା ସହ କି େକଟ୍ େଖଳାଳୀ
ମାନ+ୁ ସେqହେର େଦଖିବା ଆର କରି େଲଣି ସୂଚନାେଯାଗ େଯ କି ଛିବଷ ତେଳ
େକରଳର ଉଦୀୟମାନ େଖଳାଳୀ ଶୀଷାi+ୁ ଏଥିପାଇଁ ନି ଲମି ତ କରାଯାଇଥିଲା
୬. େସାସି ଆଲ୍ ମି ଡ଼ିଆର अଜବ ଦୁ ନି ଆ
େସାସି ଆଲ୍ ମି ଡ଼ିଆ ବା ସାମାଜି କ ବ}ୁ ତାର ବି ଭିନn େପାଟାଲ, େସ େଫସବୁ କ୍ େହଉ
ବା ହାଟ୍ସାପ୍ େହଉ, ମଣିଷକୁ ଏେତ ମାତାେର ଛqି େଦଇଛiି େଯ େସ ସବୁ କୁ ଛାଡ଼ି
ମୁହୂେZ ବି ରହି ପାରୁନାହU କି  ଏହା,ାରା अେନକ ନୂ ଆ ନୂ ଆ ଘଟଣାମାନ େଦଖିବାକୁ
ଓ ଶୁଣିବାକୁ ମି ଳୁଛି ଯାହା ଆଗରୁ ସବ େହଉନଥିଲା
ବି ଗତ ଦି ନେର ଜେଣ ବୟj ବdି ପେଫସର ଶୀ ଶୀବା[ବ ନି ଜ ଶଳାର
ବାହାଘରେର ସୁqର ନୃ ତ ପରି େବଷଣ କରୁଥିବା େବେଳ େକହି ବ}ୁ ତାହାକୁ ଭିଡ଼ି ଓ କରି
େସାସି ଆଲ୍ େମଡ଼ି ଆେର ଛାଡ଼ି ବାପେର େସ ରାତାରାତି ଜେଣ ବହୁ ପତି ି ତ ବdି
େହାଇଯାଇଛiି  ପଚାଶରୁ अଧି କ ବଷ ବୟj ଶୀବା[ବ େପଷାେର ଜେଣ अଧାପକ
େହାଇଥିବା ସେZ ନି ଜର ଉ£ୃf ନୃ ତକଳାପାଇଁ ବZମାନ ପସିr େହାଇ ପାରି ଛiି  େସ
अେନକ ବଲି ଉଡ଼ ତାରକା+ ,ାରା ଉ ପଶଂସି ତ େହାଇଛiି ଏବଂ अେନକ କାଯକ ମେର
ଆହାନ ଇ-ପତି କା ସ"ୂ $ ନି ଃଶୁ& ବି ତରଣ େହତୁ ଡା େଜାତି ପସାଦ ପ*ନାୟକ+ ,ାରା ପତି ି ତ ଓ ପକାଶି ତ | Aahwaan.com | 16

ତ େୟାଦଶ ବଷ, ଷ

ସଂଖା, ଜୁ ନ୍ ୨୦୧୮

Download Magazine from www.aahwaan.com

अଂଶ ଗହଣ କରିବାକୁ ପାଇେଲଣି ମଧପେଦଶର ମୁଖମyୀ ତା+ୁ ବdିଗତ ଭାବେର
ପଶଂସା କରି ଛiି 
େସହି ପରି ବି ଗତ ଦି ନେର ଜେଣ ମହି ଳା ନି ଜର ଏକ େସାସି ଆଲ୍ େମଡ଼ି ଆ
ଏକାଉzେର अେନକ େଛାଟ େଛାଟ ଭି ଡ଼ି ଓ ପଠାଇଥିେଲ ଏବଂ अଧି କାଂଶ ଭି ଡ଼ି ଓେର େସ
ଦଶକ ମାନ+ୁ ‘ଚାଏ ପି େଲା’ ବା ଚା’ ପି अ େବାଲି କହୁଥିବାର େଦଖାଯାଇଥିଲା
ଏଥିେର କି ଛି ଆଯଜନକ ନଥିେଲ ସୁrା ଏହା ତା+ୁ अେନକ ପଶଂସା ଆଣିେଦଇଛି 
अବଶ ତା+ୁ ନି qା କରି अେନକ ଭିଡ଼ି ଓ େଲାକମାେନ େପାf କରି ଛiି ତଥାପି େସ
ବି ଚଳି ତ େହାଇନାହାiି 
ଏହି ପରି अେନକ ଆଯଜନକ କଥା ଆେମ େଦଖିବାକୁ ଆଉ ଶୁଣିବାକୁ ପାଉଛୁ
୭. ରାfପତି େକାବି q୍ େଦେଲନାହU ଇଫତାର୍ ପାଟp
ପତି ବଷ ରମଜାନର ପବି ତ ମାସେର ରାfପତି ଭବନେର ଭବ ଇଫ୍ତାର୍ ପାଟpର
ଆେୟାଜନ କରାଯାଉଥିଲା ଏବଂ ସଂଧାପେର େରାଜା ଭାୁଥିବା ମୁସଲମାନ ମାନ+ ସହ
ରାfପତି ସେମତ ସରକାରେର ଥିବା ଶାସକ ଏବଂ ବି େରାଧୀ ଦଳର ସମ[ ସଦସ
ଉପcିତ ରହି ଏହାକୁ ପାଳନ କରୁଥିେଲ ଏହି ପଥା अେନକ ଦଶ}ି ଧରି ଚାଲି
ଆସି ଥିଲା
ଚଳି ତ ବଷ ରାfପତି ଶୀ ରାମନାଥ େକାବି q ଏହାକୁ ପାଳନ୍ କରି ନଥିେଲ अବଶ
ଶୀ େକାବି q ରାfପତି ପଦବୀ ଗହଣ କରି ବାପେର ରାfପତି ଭବନେର େକୗଣସି ଧାମpକ
ଉବ ପାଳନ କରାଯି ବ ନାହU େବାଲି େଘାଷଣା କରି ଥିେଲ ଏବଂ େହାଲି ଦି ପାବଳୀ ଭଳି
ଉବମାନ ପାଳନ େହାଇନଥିଲା ଆୟକରଦାତା+ କfअଜp ତ ଧନେର ଏହି ପରି ଭବ
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ଆେୟାଜନ ମାନ କରାଯି ବା ସପ{େର େସ ନୁ ହiି େବାଲି ମତ େଦଇଥିେଲ
୮. େକାକାେକାଲା କ"ାନୀର ପତି ାତା ଆେମରିକାେର ପଣା ବି କୁଥିେଲ
ବି ଗତ ଦି ନ କଂେଗସର ସଭାପତି ଶୀ ରାହୁଳ ଗା}ୀ ଏକ ସଭାକୁ ସେ\ାଧି ତ କରୁଥିବା
େବେଳ ମiବ େଦଇ କହି ଥିେଲ େଯ େକାକାେକାଲା କ"ାନୀ ଆର କରିଥିବା ବdି
ଆେମରି କାେର ପଣା (ଶି କxି) ବି କୀ କରୁଥିେଲ ଏହାପେର େସାସି ଆଲ୍ ମି ଡ଼ିଆେର ଶୀ
ଗା}ୀ+ୁ ହାସେରାଳର ଶୀକାର େହବାକୁ ପଡ଼ି ଥିଲା
ନି ଜକୁ ଭାରତର ପଧାନମyୀ ପଦବୀ ପାଇଁ େଯାଗ େବାଲି କହୁଥିବା ଶୀ ଗା}ୀ+
ଏତାଦୃ ଶ ମiବକୁ अେନକ ନାପସq କରି ଛiି 
୯. ଦି ଲୀେର ଧୁଳି,ାରା ପଦୁଷଣ ଓ अ}କାର
ରାfୀୟ ରାଜଧାନୀ େ{ତ, ଦି ଲୀେର ଦି ନକୁ ଦି ନ ପଦୁଷଣର ମାତା ବୃ rି ପାଇବାକୁ
ଲାଗିଛି अେନକ ସମୟେର ଏହି ପଦୁଷଣର ମାତା ଏେତ ପରି ମାଣେର ବୃ rି ପାଉଛି େଯ
ଏଥିପାଇଁ େରଳ ଯାତାୟାତ ଏବଂ ଉଡ଼ାଯାହାଜ ଚଳାଚଳ ବାଘାତ ଘଟୁ ଛି ତଥାପି
ସରକାର ଏହି ଦି ଗେର େକୗଣସି ତରତା େଦଖାଇବା ଭଳି ମେନ େହଉନାହU ଦି ଲୀେର
ପଦୁଷଣର ମାତା ଏେତ अଧି କ େଯ ବି ନା ମାj(ମୁହଁକୁ େଘାଡ଼ାଇ)େର ବାହାରକୁ ବାହାରି ବା
अସବ ଏବଂ ଏହା ,ାରା ଦି ନକୁ ଦି ନ ଶାସ େରାଗ ବୃ rି ପାଉଛି  अଧି କାଂଶ ସମୟେର
ପାତଃକାଳେର ଏବଂ େବେଳ େବେଳ ଦି ନ ଦି ପହର ପଯi ବାୟୁମtଳୀୟ ଧୁଳିକଣାର
ମାତା ଏେତ अଧି କ େହଉଛି େଯ ରା[ାେର େକଇ ମି ଟର ଆଗକୁ େଦଖିବା ସବ
େହଉନାହU ଏହି ପରି ପରିcିତି େର େସହି ସବୁ

cାନେର ରହୁଥିବା େଲାକମାନ+

ସ ାcାବcା କଣ େହଉଥିବା ତାହା ଭାବି େଦଖ
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୧୦.
୧୦. ଆର୍ଏସ୍ଏସ୍ର କାଯକ ମେର ପଣବ ମୁଖଜୀ
ପବ
ୂ ତନ ରାfପତି ଶୀ ପଣବ ମୂଖାଜୀ ବି ଗତ ଦି ନେର ନାଗପୁରଠାେର ଆେୟାଜି ତ
ଏକ ସଭାେର େଯାଗ େଦଇଥିେଲ ଏଥିେର କି ଛି ନୂ ତନତ ଲାଗୁନଥିବା େବେଳ ଏହି
କାଯକ ମ ରାfୀୟ ସ ୟଂେସବକ ସଂଘ ,ାରା ଆେୟାଜି ତ େହାଇଥିବା ଏବଂ ଏହି
ସଂଗଠନକୁ କଂେଗସ ସବଦା ବି େରାଧ କରୁଥିବା େବେଳ କଂେଗସର ସଦସ ଶୀ ମୁଖାଜୀ
ଏହି ସଂଗଠନର ଏକ ସଭାେର अଂଶ ଗହଣ କରି ବା अେନକ ରାଜେନୖ ତିକ କମୀ+ୁ ପସq
ଲାଗିନଥିଲା
କାଯକ ମେର େଯାଗଦାନ ପବ
ୂ ରୁ େସ ସଂଗଠନର ପତି ାତା ସରସଂଘସାଳକ
େକଶବ ବଳି ରାମ୍ େହଗ୍େଡୱାର+ ଜନBcାନ ପରି ଦଶନେର ଯାଇଥିେଲ ଏବଂ ପରି ଦଶକ
ଡାଏରୀେର ତା+ୁ ଭାରତମାତାର ଏକ ସୁସiାନ େବାଲି ଉେଲ ଖ କରି ଥିେଲ
୧୧.
୧୧. ରମଜାନ ପାଇଁ अବି ରତି େଘାଷଣାପେର ଆତ+ବାଦ
ପବି ତ ରମଜାନ ମାସ ପାଇଁ ପତିବଷ ଭଳି ଚଳି ତ ବଷମଧ କାଶBୀରେର
अବି ରତି କୁ ପମୁଖତା ଦି ଆଯାଇଥିବା େବେଳ ଏହି ମାସେର ନି ୟyଣେରଖା ପାର
କରି ବାର अେନକ ସୂଚନା ତଥା ଘଟଣା ସ¢wଖକୁ ଆସି ଛି ଦୂ ଭାଗର ବି ଷୟ ଏହି ମାସେର
ସରକାର+ େକାହଳ ମେନାବୃ Zିକୁ ଆଧାର କରି अେନକ ଆତ+ବାଦୀ ସଂଗଠନ ନି ଜର
ସଦସମାନ+ୁ କାଶBୀର ପଠାଇବାକୁ େଚfା ଚଳାଇଛiି 
अନବଷ ମାନ+ ଭଳି ଚଳି ତ ବଷ କି  ସୁର{ାବଳ+ୁ ଗୁଳିଚାଳନା କରି ବାକୁ ମନା
କରାଯାଇନାହU ଆତ+ବାଦୀ କାଯକଳାପକୁ େଦଖିେଲ ତୁ ରi କାଯାନୁ

ାନ େନବାକୁ

ନି େ ଶ ଦି ଆଯାଇଛି  ଏବଂ ବି ଗତ ଦୁ ଇ ସvାହେର अେନକ ଆତ+ବାଦୀ+ୁ ସୁର{ାବଳ
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,ାରା ନି ର କରାଯାଇଛି ଏବଂ ନି ହତ େହାଇଛiି 
ଆଜି ପବି ତ ରଜ ସଂକ ାiି  ଏହି अବସରେର ମଁୁ ସମ[ ଓଡ଼ି ଆ ଭାଇଭଉଣୀକୁ
ରଜପବର अଭିନqନ ଜଣାଉଛି  ବି ଗତ ସଂଖାେର ପକାଶି ତ ଗmrାର ଫଳାଫଳ
ପକାଶି ତ େହାଇପାରି ନାହU ଏବଂ ଚଳି ତ ସଂjରଣ ପାଇଁ अେନକ ଗm ଆସି ନଥିବା େହତୁ
ଏହି ବି ଭାଗକୁ ଚଳି ତ ମାସେର ନି ¥ି ୟ କରି ଦି ଆଯାଇଛି 
ଆଗାମୀ ସଂjରଣ ମାନ+େର ଆେମ ପୁଣି ଥେର ଏହି ପତିେଯାଗୀତାକୁ ଆେଗଇ
େନବାର ପୟାସ କରି ବା େତେବ େସହି ଭବି ଷତ ପବ
ୂ ରୁ ଚଳି ତ ସଂjରଣକୁ ଆସ
ଉପେଭାଗ କରି ବା, ଆମ ଭାଷା ସାହି ତର ଉନn ତି ପରି କେm ସମେ[ ବ ତୀ େହବା, ଆସ
ଓଡ଼ି ଆେର େଲଖିବା, ପଢ଼ି ବା ଓ ପଢ଼ାଇବା

ଧନବାଦ
ଡା େଜାତି ପସାଦ ପ*ନାୟକ
ପତି ାତା-ସ"ାଦକ, ଆହାନ ଇ-ପତି କା

ଆହାନ ଇ-ପତି କା ସ"ୂ $ ନି ଃଶୁ& ବି ତରଣ େହତୁ ଡା େଜାତି ପସାଦ ପ*ନାୟକ+ ,ାରା ପତି ି ତ ଓ ପକାଶି ତ | Aahwaan.com | 20

ତ େୟାଦଶ ବଷ, ଷ

ସଂଖା, ଜୁ ନ୍ ୨୦୧୮

Download Magazine from www.aahwaan.com

ଗm ବିଭାଗ
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ରଜପାଗ
ସୁଲଗnା ମହାiି

ଗାଡି ଗଁା ମୁtେର ପଶି ଲା େବଳକୁ ବି ଖରା େମଘ କାହU? ଲୀନା ଆଯ େହଲା
ଆଜି ପରା ରଜ!! ତଥାପି ଏେତ ଖରା? ପୁରା ପାବଷ ପେର ଆଜି ଗଁାକୁ ଆସୁଛି େସ
ସାମୀ अଫିସ୍ କାମେର ବ[ ଆସି ପାରି େଲନି  ନି ଶାନ ଜନBର ତି ନିମାସ ପେର ଲୀନା
େଯଉଁ ଏଇ ଗଁା ଛାଡି ଥିଲା ତାପେର ଆଜି ଆସି ଛି ଆଉ େଯାଗକୁ ଆଜି ରଜ ଗଁା ରଜ
ଆଜି େବାେଧ େସ ଦଶବଷ ପେର େଦଖି ବ ବାହାଘର ପେର ରଜ ସମୟେର େକେବ ଆଉ
େସ ଆସି ପାରି ନି ଆେମରି କାେର ରହି େଫସବୁ କେର େଦେଖ ସା+ ରଜ ଫେଟା ସବୁ 
କି  ଆଜି ଗଁା ମୁt େତାଟାେର ଝି अ+ େଦାଳି େଖଳ େଦଖି ଲୀନାର ମନ େସଇ ପୁରୁଣା
ଦି ନକୁ ଚାଲି ଗଲା
କାଲି ଭଳି ଲାଗୁଛି ରଜ ସଜବାଜ ସା ସବୁ ସଜ େହଇ ଲୀନାଘେର ପହiି 
ନୂ ଆ ଲୁ ଗା ମୁtେର ମଲ ୀ ମାଳ ପାଦେର अଳତା ଏେବ ଆଉ ମୁtେର ଟିପି ଟିପି
ଦି ଆହୁଏନି  ବଡ଼ େହେଲଣି ଏମାେନ ସବୁ  ନୂ ଆ ନୂ ଆ ଏେବ ହାତେର େମେହqି
ଲେଗଇବା fାଇଲ େହଇଚି  ଲୀନା ସମ[+ ଓଠେର ଆଉ ଟିକିଏ ନାଲି େବାଳି ଦିଏ ଆଉ
ଆଖିେର କଳା
େବାଉ ଆଣି େଥାଇଦି ଏ ଥାଳି ଏ ପି ଠା ତା’ପେର ବୁ ଲା ହୁଏ ସାହି ରୁ ସାହି  ବାଟେର
ଜଗିଥାiି େରାମି ଓ ଦଳସୁqରୀ ଝି अ+ ରା[ାକୁ ଚାହU ବସି ଥାiି ସବୁ ଆଖିେର ଆଖିେର
େକେତ କଥାବାZାସବୁ ଘେର ହୁଏ ପି ଠାପଣାଖାଇପି ଇ ଯାଆiି ଝି अଦଳ ଯାଆiି
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ଆ\େତାଟାକୁ ଚାେଲ ପୁଣି ଦି ପହର ଯାଏଁ େଦାଳି େଖଳ
ଆଉ େଦାଳି େଖଳ ଜାଗାେର ଜଗିଥାiି अମର ଭାଇ; ତା+ ସାମାନ+ ସାେର
ଆଖି ଦୁ ଇଟା ତା+ର ଖାଲି େଖାଜୁ ଥାଏ ଲୀନାକୁ  ଲୀନା ଏ କଥା ଜାେଣ େହେଲ େସ
ନି ଜ ଖୁମାଣେର ରହି ଥାଏ ପୁअମାେନ ଝି अ+ େଦାଳି େଠଲି ବାେର ସାହାଯ କରiି |
ଲୀନା अମର ଭାଇର ଆଖିେର ଆଖି ମି େଶଇ େକେବ ଚାେହଁ ନି କି  अମର ଭାଇ ଆଉ
କାହା େଦାଳି େଠଲି େଦେଲ େସ ମେନ ମେନ ବହୁତ ରାଗିଯାଏ
ଗଁାେର େମଳା ବେସ ରାମେଦାଳି ଆେସ ଝି अ ସବୁ ବସି ବାକୁ ଯାଆiି  ବହୁତ
ଉ େସ େଦାଳି  ହାତେଗାଡ ପାଏନି  ପୁअଗୁଡା ଆଗଭର େହଇ ସାହାଯ କରି ବାକୁ
ଦଉଡି ଼ ଆସiି  अମର ଭାଇ େସଇ ବାହାନାେର ଲୀନାର ନରମ ହାତକୁ ଧରି ତାକୁ
ହସି ହସି େଦାଳି େର ବେସଇ ଦି अiି  େଦାଳି ରହି େଲ ପୁଣି ଯାଇ ତାକୁ ଓେହ ଇ ଦି अiି 
ଲୀନା ବି କେଣଇ କି େଦେଖ अମର ଭାଇର ମନେଲାଭା ହସ େହେଲ କି ଛି କୁ େହନି |
ତା’ପରଦି ନ अମର ଭାଇର ମଁା ଘର ତା+ ଘରକୁ ଡାକiି ଲୀନାକୁ ଆଉ ତା
ସାମାନ+ୁ  ତା+ର ଝି अ ନାହU େସଥିପାଇଁ ଏଇ ଝି अ+ୁ ଭାରି ଭଲପାଆiି େସ
ଲୀନା ସଜବାଜ େହଇ ଯାଇଥାଏ ଲୀନାକୁ େପାଡପି ଠା ମାଂସ ତରକାରୀ ବଢି ଆ ଲାେଗ
େସଦି ନ ମାଉସୀ ବଢି ଆ ପି ଠା ତରକାରୀ ବାଢ଼ି େଦେଲ ଲୀନା ଆଗ ଆଗ ସବୁ
ଖାଇେଦଇ ହାତ େଧାଇବାକୁ ଚାଲି ଗଲା ହାତ େଧାଇ ସାରି ଲା େବଳକୁ େଦଖି ଲା ପଛେର
अମର ଭାଇ ତା’ ହାତକୁ ବେଢଇ େଦେଲ େସ ମି ଠା ରଜ ପାନ ବଢ଼ଉ ବଢ଼ଉ କହି େଲ,
“ଆଜି ବହୁତ ସୁqର ଦି ଶୁଛୁ ଲୀନା ପରୀଟିଏ ଭଳି ” ଲୀନାକୁ ଲାଜ ଲାଗିଲା େସ ତଳକୁ
ମୁହଁ କରି େଦଲା କି ଛି କହି ଲାନି  अମର ଭାଇ ଆଉ କି ଛି କହି ଥାେi େବାେଧ ଆକାଶେର
ଘଡଘଡି େହଲା ଲୀନା ଚମକି ପଡି ଲା କଳାେମଘ େଘାଟି ଆସି ଲା ଆକାଶେର
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େସତି କିେବଳକୁ ଲୀନାର ସାମାେନ ଆସି ଗେଲ अମର ଭାଇ ତା+ୁ ବି ପାନେଦଇ
ବାହାରକୁ ଚାଲି ଗେଲ ଲୀନା ଭାବି ଲା अଧି କା କଣ ଆଉ କହି ଥାେi କି େସ??
େକଜାଣି!!
େସଇ ଖରାଛୁଟି ପେର ଲୀନା ସହରକୁ ଆସି ଗଲା ପଢି ବାପାଇଁ ଶୁଣିଲା अମର ଭାଇ
ଚାକି ରୀ ପାଇ ଦୁ ବାଇ ଚାଲି ଯାଇଛiି  ତା’ପେର ତା+ ସାେ ଆଉ େଦଖା େହଇନି 
ଏେବ ଶୁଣିଛି ମାଉସୀ+ େଦହ ଖରାପ ପେର अମର ଭାଇ ଗଁାକୁ ଚାଲି ଆସି ନି ଜର
ବବସାୟ ଆର କରି ଛiି 
ଏତି କି ଭାବୁ ଭାବୁ ଗାଡି ହ$୍ େଦଲା ଲୀନା େଦଖି ଲା େସ ନି ଜ ଘର ସାମnାେର
ବଡ଼ଭାଇ ଆଗ ସି ଟରୁ ତାକୁ ଡାକୁ ଛiି  ନି ଶାନ ବି ନି ଦରୁ ଉଠି ପଡ଼ି ଲାଣି  ଲୀନା ଗାଡି ରୁ
ଓେହ ଇ ଘର ଭିତରକୁ ପଶୁଛି ଘର ଭିତରୁ େଗାଟିଏ ଚି ହnାମୁହଁ ବାହାରି ଆସି ଲା ସାେର
ସଜବାଜ େହଇ ସୁqର ଝି अଟିଏ େଲାକଟି ମୁtରୁ ଚୁ ଟି ଟିକିଏ ଝଡି ଯାଇଛି କି  ହସଟି
େସଇ ମନେଲାଭା ଲୀନା ହାତେଟକି ନମjାର କଲା अମର ଭାଇ+ୁ  ହସି େଦଇ ମୁt
ହେଲଇେଲ େସ ଲୀନା ପୁअକୁ କହି ଲା ନମjାର କରିବାକୁ  ତା’ପେର ପୁअ अମର
ଭାଇର ଝି अ ସାେ େହtେଶକ୍ କଲା
ବଡ଼ ଭାଇ କହି େଲ, “ଆେର अମର ଲୀନା ଆସି ଲା ଆଉ ତୁ ଚାଲି ଯାଉଚୁ େଯ?”
अମର ଭାଇ କହି େଲ, “ମଉସା+ୁ େଦଖିବାକୁ ଆସଥିଲି ଆସି ବି ପେର ଲୀନା ସାେ ତ
େଦଖାେହଲା ଝି अ େତାଟାକୁ ଯି ବ େଦାଳି େଖଳି  ଯାଉଛି ଛାଡି ବାକୁ  ପୁଣି େମଘ ବି
ଆସି ଲାଣି” ତା+ କଥା ଶୁଣି ଲୀନା ଆକାଶକୁ ଚାହUଲା ତା’ ଛାତି ଧଡଧଡ େହଲା କି ?
ମନ ପୁଣି ପଛକୁ େଫରିଗଲା କି ?? େକଜାଣି!!
अମର ଭାଇ ନି ଜ ଝି अକୁ େନଇ ଚାଲି ଗେଲ ବଡ଼ଭାଇ ତା’ ବାଗ େନଇ ଭିତରକୁ
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ଗେଲ ଲୀନା ତା’ ପୁअ ହାତକୁ ଟାଣିଲା ପୁअ अମର ଭାଇ ଯି ବା ରା[ାକୁ ଚାହUଥାଏ
ଲୀନା ପଚାରିଲା, “ଆେର କଣ େଦଖୁଛୁ?” ଲୀନାକୁ ଚାହU ନି ଶାନ କହି ଲା, “ମାମା, ସି ଇଜ୍
େସା ପୀଟି ସି ଲୁ  ଲାଇକ୍ ଏନ ଏେxଲ” ଲୀନା ତା ପାବଷର ପୁअ କଥା ଶୁଣି କଣ
କହି ବ ଜାଣିପାରିଲାନି  େସ ଟିକିଏ ହସି େଦଇ ଘର ଭିତରକୁ ପାଦ ବେଢ଼ଇଲା ବାହାେର
ବହୁତ ଦି ନ ପେର ଆଜି ପୁଣି ଥେର ରଜ ପାଗ ଆସି ଯାଇଥିଲା
ଲୀନା ପୁअକୁ େନଇ ଘର ଭିତରକୁ ଗଲା େବାଉ େସେତେବଳକୁ ବାହାରକୁ
ଆସୁଥାଏ ଲୀନା ଆସି ଲାଣି କି ନାହU େଦଖି ବାକୁ  ବାପା ବି ଛଣାେର अଧଶୁଆ अବcାେର
ବସି ଥାiି  ଭାଉଜ େରାେଷଇଘେର ବ[ ତାକୁ େଦଖି ସବୁ ଖୁସି େହେଲ ନି ଶାନକୁ
େକାଳକୁ େନେଲ
ବାପା େବାଉ+ୁ ଦୁ ଇବଷ ତେଳ େସ ଆେମରି କା ଡେକଇଥିଲା ତା’ପେର କି  ଖାଲି
ଭିଡ଼ି ଓ କଲ େଭଟ େହଇପାରି ନି କି  କାହାରି କୁ ନ େଭଟି ବି ନି ଶାନ ସମ[+ ସାେ
ମି ଶି ଯାଉଥିଲା ପୁରା ତା’ ବାପା ଭଳି  ଭାଉଜ ଆରି ଶା କାକରା େପାଡପି ଠା
ବେନଇଥାiି  ବହୁତ ଆଦରେର େସ ଆଉ େବାଉ ଲୀନାକୁ ଆଉ ନି ଶାନକୁ ପି ଠା
ଖୁଏଇେଲ ଏେତଦି ନ ପେର ଭାଉଜ+ ହାତ ତି ଆରି ପି ଠା ଖାଇଲା ଲୀନା ତା' ଝି ଆରୀ
ସାନୁ େତର ବଷର େସ अପା अପା େବାଲି ଲୀନାର ପି ଛା ଛାଡୁ ନଥାଏ ଲୀନା ଭାବୁ ଥିଲା
େକେତ େସnହ ଆଉ େପମକୁ ପଛେର ଛାଡି ଦୁ ନି ଆ ବୁ ଲୁ ଛି େସ ମନଟା ଭାରି
େହଇଯାଉଥିଲା ତା'ର
ଝି ଆରୀ ସାନୁ ପାଇଁ ତା’ ରୁମେର ରଜ ବି ଛଣା ପାରି ଥାiି ଭାଉଜ େସଇଠି ରଜେର
ସାନୁ ଆଉ ତା’ ସାମାେନ ମଉଜ କରiି  େସଇଟା ଏକଦା ଲୀନାର ରୁମ ଥିଲା अତୀତ
ଖାଲି ଆଖି ଆଗେର ଖାଲି ନାଚି ଯାଉଥିଲା ଲୀନାର ପି ଠା ଖାଇସାରି େସ ଭାଉଜ+
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ସାେ ଛାତ ଉପରକୁ ଗଲା ଛାତରୁ େଦଖି ଲା ଏେବ ବି ପୁअମାେନ ଡୁ ଡୁ ବାଗୁଡି
େଖଳୁ ଛiି  ଝି अମାେନ େବାହୁେଚାରି ଗୀତ ଭାସି ଆସୁଛି
“ବନେ[ ଡାକି ଲା ଗଜ,
ବରଷେକ ଥେର ଆସି ଛି ରଜ,
ଆସି ଛି ରଜ େଲା େଘନି ନୂ ଆ ସଜବାଜ
ରଜେଦାଳି କଟମଟ,
େମା ଭାଇ ମୁtେର ସୁନା ମୁକୁଟ,
ସୁନା ମୁକୁଟ େଲା ଦି ଶୁଥାଏ ଝଟଝଟ”
ଲୀନା ଭାବୁ ଥିଲା ଦୁ ନି ଆ େଯେତ ଆଗକୁ ଯାଉନା କାହUକି ଏଇ ରଜ ଆଉ ମଉଜ
ଏେବ ବି ଚାଲି ଛି!! ଓଡ଼ି ଆ ଗଁାେର ଏେବ ବି ଓଡ଼ି ଶାର ସଂjୃତି ଟି ବିକି ରହି ଛି!! ଏଇ
ଗଁାର ଝି अ େସ ଏଇ ପାଣି ପବନେର ବଢି ଥିଲା େସ ଆଉ ଏେତ ବଷ ପେର ବି ଏଇ ଗଁା
ଏେବ ବି ବିଛି ଏତି କି ଭାବି େଦଲା {ଣି ଲୀନାର ମନ ଏକ अଜଣା ପୁଲକେର
ଭରିଗଲା
େଶଷ ରଜଦି ନ େବାଉ କହି ଲା अମର ଭାଇ+ ମା’ ତା+ ଘର ସମ[+ୁ ଖାଇବାକୁ
ଡାକି ଛiି ସ}ାେବେଳ ଲୀନା ମନ ଦୁ କୁ ଦୁ କୁ  ଯି ବ କି ନ ଯି ବ େସ!! ଏେତଦି ନ ଧରି
ତା+ ଘରକୁ ଯାଇନି  ଆଉ େଯେବ ବି ଯାଇଛି ମାଉସୀ ମଉସା ଏକୁ ଟିଆ େହେଲ
ଏେବ? ଏେବ अମର ଭାଇ େସଠି !! କି  େବାଉକୁ କଣ କହି ମନା କରି ବ େସ? ଆଉ
କାହUକି ବା େସ ମନା କରି ବ? କଣ ବା େସମି ତି ଥିଲା ତା+ ଭିତେର? କି  କାହUକି
େକଜାଣି अମର ଭାଇର ସୁଖୀ ସଂସାର େଦଖି େସ ନି େଜ େକେତ େଯ ସୁଖୀ େହବ େସଇଟା
େନଇ ଲୀନାର ନି ଜ ଉପେର ବି ଶାସ ନଥିଲା
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େସ ଯାହା ହଉ ସ}ାେର ଭାଉଜ ସାନୁ େସ ଆଉ ନି ଶାନ अମର ଭାଇ ଘରକୁ
ଗେଲ ଭାଇ କାମେର ବାହାରକୁ ଯାଇଥାiି  େବାଉ ବାପା+ ପାେଖ ଘେର ରହି ଲା
अମର ଭାଇ ଘେର ନଥିେଲ ସ}ାେବଳକୁ  ତା+ ଝି अ ବି ସାମାନ+ ସାେ ବାହାେର
ଥିଲା ତାକୁ ନି ଶାନ େଖାଜୁ ଥାଏ ତା+ ଘେର ପହଂଚି ଲା {ଣି ଘେର ମଉସା ମାଉସୀ
ଆଉ ମାନି ଭାଉଜ
ମାନି ଭାଉଜ ସା{ାତ ଲ{Bୀ ଠାକୁ ରାଣୀ l ଲୀନା ଚାହUଲା ତା+ୁ  ଝି अ ତା’େହେଲ
ୟା+ରି ପତିଛବି ?? ମାନି ଭାଉଜ େଗାଟିଏ ମି ନିଟେର ପରକୁ ଆପଣା କରି ପାରୁଥିବା
ମଣିଷ ସାେ ସାେ ତାକୁ ବି ନି ଜର କରି େନେଲ ତା’ ଓଠ ଧରି କହି େଲ, “ବହୁତ
ଶୁଣିଚି ତୁ ମ କଥା l େଭଟିବାକୁ ବହୁତ ଇkା ଥିଲା” ଲୀନା ଭାବି ଲା, କି ଏ କେହ ତା’
କଥା?? ମାଉସୀ? ନା अମର ଭାଇ?? କି  କାହUକି?” ମାନି ଭାଉଜ ତାକୁ ପାଖେର
ବେସଇ ଗପି େଲ ବଢ଼ି ଆ ବାଡି ଆ\, ପଣସ ଆଉ ଲି ଚୁ େଦେଲ ତା+ ହାତ ତି ଆରି
{ୀରି ଖୁଏଇେଲ ଲୀନା ତା+ୁ େଦଖୁଥାଏଁ େଦଖୁଥାଏ ନା ତଉଲୁ ଥାଏ େସ? ନା' ଖୁସି
େହଉଥାଏ अମର ଭାଇ ତା+ ଜୀବନେର ସୁଖୀ େହଇଛiି େବାଲି ? େକଜାଣି!! ଲୀନା
ନି େଜ ବି ଜାଣି ପାରୁ ନଥିଲା
କି ଛି ସମୟପେର अମର ଭାଇ ଝି अ େରାମାକୁ େନଇ ଘରକୁ ଆସି େଲ ନି ଶାନ ଆଉ
େରାମା େଖଳେର ମଜି ଗେଲ अମର ଭାଇ ଲୀନା ପାଖେର ବସି େଲ ତା' ଭଲମq
ପଚାରି େଲ ତା' ସାମୀ+ ବି ଷୟେର ପଚାରି େଲ ତା+ୁ େନଇ ପୁଣି ଗଁାକୁ ଆସି ବାକୁ
କହି େଲ ଲୀନା ତା+ୁ

ତା+ ବବସାୟ ବି ଷୟେର ପଚାରିଲା ତା+ୁ

ଡ଼ାକି ଲା

ଆେମରି କାକୁ  ଭାଉଜ+ୁ ଧରି ବୁ ଲି ଆସି ବାକୁ  େସ ହଁ ମାରି େଲ େତେବ ତା+ୁ କାଇଁ
ଡ଼ାକି ଲା ଲୀନା? କଣ ଲୀନା ବି ତା+ୁ ନି ଜ ସୁଖୀ ସଂସାର େଦେଖଇବାକୁ ଚାହଁୁ ଥିଲା??
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େକଜାଣି!!
ଆଠଟା େବଳକୁ ସମେ[ ଖାଇବାକୁ ବସି େଲ ଚକୁ ଳି ପି ଠା, ଘାz, ମାଂସ େଝାଳ,
ଆଉ େଛନା ଗଜାର େଯାଉ ମଜ!! ଲୀନା ତzିଯାଏଁ ଖାଇ ପେକଇଲା େସଦି ନ େକେବ
ପି ଠା ଖାଉନଥିବା ନି ଶାନ ବି େପଟ ସଫା କରି େଦଲା ଖାଇସାରି ଉଠି େଲ ସବୁ  ନି ଶାନ
ଆଉ େରାମା ପୁଣି େଖଳେର ମାତି ଯାଇଥାiି  ମାନି ଭାଉଜ େଫର୍ ଦୁ ଇଟି ରସେଗାଲା
ଆଣି ଧେରଇେଲ ନାହU ନାହU କରୁ କରୁ ମୁହଁେର ପୁେରଇ େଦେଲ ରସେଗାଲାଟିଏ
ଲୀନା ଖାଇଲା
ଆର ରସେଗାଲାଟି ଖାଉଖାଉ ଲୀନାର ଶାଢୀେର ପଡି ଗଲା ରସ ସାେ ସାେ ନ
େଧାଇେଲ ଦାଗ ଯି ବନି  େସ େଧାଇବା ପାଇଁ ଉଠି ଗଲା କି େଚନ ପାଖ ସି +େର ପାଣିେର
େପାଛି ଲା ଶାଢ଼ୀର ଦାଗଟା େସଠୁ ବୁ ଲି ପଡ଼ି ଲା େବଳକୁ अମର ଭାଇ ହାତେର େସଇ
ରଜର େକାଟିକମକରା ଲବମରା ଖି ଲିପାନ େସଥିେର ଗୁଆ ଖଇର, ମି ଠା ମସଲା,
ଗୁଜୁରାତି , ନଡ଼ି ଆପାତି  ମୁହଁେର େସଇ ହସ ଲୀନା ହାତକୁ େସ ପାନଟି ବେଢଇେଦେଲ
ଲୀନା କି ଛ ଜାଣି ପାରୁନଥିଲା ଏଇଟା ଆଜି ର କଥା ନା ପqର ବଷ ତଳ କଥା??
ଲୀନାର ଗଉଁ, ଲୀନାର ଆତBଗବ ଆଜି ତା' ଉପେର ହସୁଥାଏ କି  ଆଜି େସ
ଛାଡ଼ି ବନି  ମନେର ବହୁତ ସାହସ ବା}ି ପଚାରିଲା, “अମର ଭାଇ, େସଦି ନ ପାନ େଦଇ
ତୁ େମ ମେତ କଣ କହି ବାକୁ ଚାହଁୁ ଥିଲ?” ତା’ କଥା ଶୁଣି अମର ଭାଇ ଟିକିଏ ଥମ େହଇକି
ଠି ଆେହେଲ ଖୁମାଣିଆ ଆଉ ମଉନାମୁହU ଏଇ ଲୀନାଠୁ େସ େବାେଧ ଏମି ତି ପଶnଟିଏ ଆଶା
କରି ନଥିେଲ l
େତେବ अମର ଭାଇ କି ଛି କହି ବା ପବ
ୂ ରୁ େସପଟୁ ନି ଶାନ ଦଉଡି ଼ ଆସି ଲା ଆଉ
କହି ଲା, “ମାମା, ଆେମ େରାମାକୁ ଆମ ସାେର ଆମ ଘରକୁ େନଇଯି ବା ନାଓ ସି ଇଜ୍
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ମାଇ େବf େଫt ଆଇ ଲଭ ହର େସ ଆମ ଘେର ରହି ବ େସ ମାମା ହବ ଆଉ ମଁୁ
ପାପା” ଲୀନା ତା' କଥା ଶୁଣି अପତିଭ େହଇଗଲା l ପି ଲାଟା ଏମି ତି କଣ अଭଦ + ଭଳି
କହୁଛି ?? ରାଗେର େସ ନି ଶାନର କାନ େମାଡ଼ି ବାକୁ ଯାଉଛି अମର ଭାଇ ନି ଶାନକୁ ନି ଜ
ଆଡକୁ ଟାଣିେନେଲ ତା'ପେର କହି େଲ, “ରାଗୁଛୁ କାହUକି ଲୀନା? ପି ଲାେବେଳ ହU
େବାଧହୁଏ ମଣିଷ ନି ଜ ମନକଥା ଏେତ ମନେଖାଲି କହି ପାେର ବଡ େହଲା ପେର ଖାଲି
ଡର, ଖୁମାଣ ଆଉ अ+କଷା ନୁ େହଁ କି ??” ତାପେର େସ ନି ଶାନକୁ େଦଖି କହି େଲ, “ତୁ
ଯା ନି ଶାନ”
ନି ଶାନ ଦଉଡି ଼ କି ଭିତରକୁ ପେଳଇଲା ବାହାେର ବଷା ଆର େହଇଯାଇଥିଲା
ବଷା ବି ନା କି ରଜ େଯ?? ଲୀନା अମର ଭାଇ+ ମୁହଁକୁ ଚାହUଲା l अମର ଭାଇ ବି ତାକୁ
ଚାହUଥିେଲ େସ ନି ଶାନର ପ{ େନଉଥିେଲ ନା ତା' ପଶnର ଉZର େଦଉଥିେଲ େସଇଟା
ଜାଣିବାକୁ ତାକୁ େବଶି ସମୟ ଲାଗିନଥିଲା ଲୀନାକୁ  ବଷାର େବଗ େସେତେବଳକୁ
ବଢ଼ି ବାେର ଲାଗିଥିଲା ହଉ ବଢ଼ୁ ବଷା ସରି ଗେଲ ରଜ ବି ସରି ଯିବ େଯ!! ଆଉ ରଜ
ସରି ଗେଲ ତା' ସାକୁ ସରି ଯିବ ସB ତି ର ଏଇ ସୁqର ମନେଲାଭା ଚଳି ତ!!! ଲୀନା େସଇ
ରଜପାଗ ଭି ତେର ନି ଜକୁ ନି େଜ ହେଜଇ େଦଇଥିଲା

ସହକାରୀ अଧାପି କା,
अମୃତା ବି ଶବିଦାଳୟ, େକାଏ\ାଟୁର
ତାମି ଲନାଡ଼ୁ, ଭାରତ
ଭ ାମଭାଷ : ୦୭୭୪୯୯୯୫୩୬୬
ଇେମଲ୍ : sulagna2008@gmail.com
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ସୁେନଲୀ ସିଂହ (ଜୁ ନ୍-୧୮)
୧୮)
अେଶାକ ବି ଶାଳ

ଜଲେର अେନକ ଜୀବ
ଏ ଭିତେର କି ଛି ଦି ନ ବି ତି ଯାଇଛି ଦୁ ଇ ସି ଂହ ଛୁଆ ଏକାକୀ अେନକ ପଶୁ ପ{ୀ
େଦଖିେଲଣି ମା ଥିଲାେବେଳ େସମାେନ ମା ସହ େଖଳି ବାକୁ ଲାଗiି େଖଳଟା େସମି ତି
କି ଛି ନୁ େହଁ ମା ଉପେର ଚଢି ଯାଆiି , ମା ଲାୁଡ ଟାଣiି ନି ଜ ଭିତେର କି ଛି େଦୗଡା
େଦୗଡି

ହୁअiି ମା

ଚାଲି ଗଲା

ପେର

େସମାନ+

ପାଖେର

କି ଛି

କରି ବାକୁ

ନଥାଏସବୁ େବେଳ େଶାଇ ହୁଏ ନାହUେଚଇଁ ରହି ବା ସମୟେର େସମାେନ ମା’ର ଆକଟ
େଯାଗୁ େବଶି ବୁ ଲiି ନାହUକି  ଛପି ଛପି ବହୁତ ଜି ନିଷ ଲ{ କରiି େସମାନ+ ଆଖ
ପାଖେର अେନକ ଘଟଣା ଘଟି ଯାଉଥାଏବହୁତ ପଶୁ ପ{ୀ େସମାନ+ୁ େଦଖି ଡରiି
ନାହUଏ ଦୁ େହଁ ତ ଏକଦମ ଛୁଆଆକାର ନଥିେଲ କଣ ପାଇଁ ଆଉ ଜେଣ ଡରିବ?
ଦି େନ ମା’ अପରାହnେର ଶି କାର ପାଇଁ ଚାଲି ଯାଇଥିଲାଆଜି କାଲି େସମାନ+ୁ ବହୁତ
େଭାକ ଲାଗୁଛିମା’କୁ େପଟ ପୁରାଇବା ପାଇଁ अଧି କ ଖାଇବା ଦରକାରଏଣୁ ବାଧ େହାଇ
ମା େସମାନ+ୁ ଛାଡି ଶି କାର ପାଇଁ ଚାଲି ଯାଉଥିଲାଜଲ ଭିତରଟା ଛାଇ ଛାଇଆ
अ}ାରଛାଇ ଟିେକ କମି େଲ ଜଲ ଜଲଦି अ}ାର େହାଇଆେସେସମାେନ ଟିେକ
ବାହାରି େଲେସମାନ+ର ଆଖି ସବୁ

ଆଡକୁ

େଦଖୁଥିଲାନୂ ଆ ଜି ନିଷ େଦଖି ବାକୁ

େସମାେନ ସବୁ େବେଳ ତର ଥିେଲ
ହଠାତ୍ ଠକ୍ ଠକ୍ ଶ® ଆସି ଲାକି ଏ ଖୁବ େଜାରେର ଡାଳକୁ ବାଡଉଛି ଏମି ତିଆ
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ଶ® ଶୁଣି େସମାନ+ର ନି ଦ ଏକଦମ ଛାଡି ଗଲାେସମାେନ ଗଳି କରି अନାଇେଲକି ଛି
ଦୂ ରେର ଏକ ଢି ପ ଉପେର ବଡ ଗଛଟିଏ ଥିଲାତା’ର କି ଛି ଶାଖା ମରି ଯାଇଥିଲାବକଳ
ପାୟ ଛାଡି ଯାଇଥିଲାେସମି ତିଆ ଗଛେର େଗାଟିଏ ପ{ୀ ସି ଧା େହାଇ ଉପରକୁ
ବଢି ଯାଇଥିବା ଗtିେର ଟାଣୁଆ ନଖକୁ ଲଗାଇ େଦଇ ବସି ଥିଲାଲାଲ, କଳା ରୀନ ଏକ
େଛାଟ ପ{ୀସାଧାରଣ ପାରା ବା କେପାତ ଆକାରର େହବପ{ୀଟି ମାଟିେର ଚାଲି ଲା
ଭଳି ସି ଧା ଗଛ ଉପରକୁ ଚଢି ଯାଉଥିଲା ମଝି େର ମଝି େର ଶୁଖିଲା ଗଛ ଗtିକୁ େଜାରେର
ଖୁବ େଜାରେର ଥଂଟେର ବାଡାଉଥିଲା େଯମି ତିକି କି ଏ ହାତୁ ଡି େର ଏକ କାଠକୁ
ବାଡଉଛି େସମି ତିଆ େଜାରେର ବାେଡଇବା ଦାରା ଠକ ଠକ ଶ® ଆସୁଥିଲାପୁଣି କି ଛି
ସମୟ ପେର ଖୁବ େଜାରେର ଏପଟ େସପଟ େହାଇ ଗଛ ଚଢୁ ଥିଲାକାଠହଣା ଚେଢଇଟି
ଏମି ତି ଶୁଖିଲା ଡାଳରୁ େପାକ େଜାକ େଖାଜୁ ଥିଲାଶୁଖିଲା ଡାଳ ଆଉ ବକଳ ତେଳ ସାଦି f
େପାକ ବା ଲାଭା ମାେନ ଲୁ ଚି କରି ଥାଆiି 
ଛୁଆ ଦୁ େହଁ ଏପଟ େସପଟ अନାଇେଲଲୟେର ଏକ ବଡ ଗଛକୁ େଦଖୁଥିେଲअm
ଶୁଖିଲା ଗଛକି  ଉପର ପତସବୁ ସବୁ ଜ ଥିଲାେସଦି ନ େସମାେନ ଏକ ଆଯ ଜନକ
ପ{ୀ େଦଖିେଲେସ ପ{ୀଟି କି ଛି ଭିନn ଥିଲାେସ ପ{ୀଟା ଗଛ ଭିତରୁ ବାହାରି
ଆସି ଲାଗଛ ଗtିେର ଏକ େକାରଡ ଥିଲା ଆଉ େସ ଭିତେର େପଚା ରହୁଥିଲା
େସହି ପ{ୀଟାକୁ େଦଖିେଲ ଡର ଲାଗୁଥଲାପ{ୀଟାର େବକ ନାହUଏମାନ+ର ମୁtେର
କି ଛି ଆଯଜନକ କାରି ଗରୀ अଛି େପଚା ଗୁଡିକ ଖୁବ୍ ସହଜେର ମୁt ବୁ ଲାଇ
ଦି अiି ଏମାନ+ର େବକ अଛି କି ନାହU ପାୟ ଜଣାପେଡନି େଯମି ତି ଲାେଗ େବକ
ପାଖେର

କି ଛି

େଗାଟାଏ

ଚକ

अଛି

ଆଉ

ଖୁବ୍

ସହଜେର

अଖ

ଚାରି ପାଖେର
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ବୁ ଲି ଯାଉଛି अନ ପ{ୀ ମାନ+ର େବକ ତ ସାମାନ ଲମି ଥାଏ କି  େପଚାମାନ+ର
େବକଟା େମାେଟ ଲମି ନ ଥାଏେଯଉଁଠି ମୁt ସରି ଯାଏ ଠି କ୍ େସଇଠୁ ଶରୀର ଆର
େହାଇଯାଏେତଣୁ େପଚାମାେନ କି ଛି अସାଭାବି କ ଲାଗiି ମୁtଟା ଏକଦମ୍ େଗାଲ େହଲା
େବାଲି ମାନି ନି ଆଯାଇପାେରଏ େଗାଲ୍ ମୁtେର େଯାେଡ େଗାଲ୍ କଳାଆଖି ସବୁ ଆଡକୁ
अନାଇ ରହି ଥାଏେପଚା ମାନ+ର ଆଖିଗୁଡିକ ଖୁବ୍ ବଡ ଆଉ କଳାଚାରି ପେଟ େଗାଲ
ହଳଦି ଆ ବୃ Zତା ଚାରି ପେଟ ପାଉଁଶିଆ କଳା ବୃ ତଏମି ତି ଦୁ ଇ ପାଖେର अେନକ ବୃ ତ
ମଝି ରୁ େଗାେଟ ତୀ¯ ଥଂଟ ବାହାରି ଆେସ
େସଦି ନ େସ Wood Owl ବା କାଠ େପଚାଟି ଗଛ େକାରଡରୁ ବାହାରି ଆସି ଚୁ ପ ଚାପ
ବସି ରହି ଥିଲାତାର ପ±ାର ନଖସବୁ

ଗଛକୁ ଖୁବ୍ େଜାରେର ଧରି ଥିଲାେଯମି ତି

ଲାଗୁଥିଲା ତାର ନଖଗୁଡିକ ଡାଳ େଦହେର ଫୁଟି ଯାଇଛି ଶରୀରେର କଳା, ଧଳା ରର
ପରତାର େଡଣାର ପରସବୁ କାଠ ଭଳି ଲାଗୁଥିଲାଯଦି ଖtିଏ େଡଣାକୁ କାଟି ବାହାର
କରି ଦିଆଯାଏ େତେବ ଲାଗିବ େଯମି ତି ଏକ ଶୁଖିଲା କାଠ ଫାଳତା’ର ଶରୀରଟି େଗାଟାଏ
ବଡ ଗଛର ଶୁଖିଲା ବକଳ ଭଳି ଲାଗୁଥିଲାକାଠ େପଚାଟି ଡାଳକୁ ଖୁବ୍ େଜାରେର ଧରି
ଏପଟ େସପଟ ମୁt ବୁ ଲାଉଥିଲାେସଇଠି ବସି ରହି ଶି କାରର ଲ{ କରି ଚାଲି ଥିଲା
ଏ ପେଟ ଦୁ ଇ ଭାଇ ଏମତି ଆ ପ{ୀକୁ େଦଖି ଆଯ େହାଇଗେଲअେନକ ସମୟ ପେର
େପଚାଟି େସ ଯାଗାରୁ େଡଣା ହଲାଇ ଉଡି ଗଲାଖୁବ ବଡ େଡଣାକି  ଉଡି ଲା େବେଳ
କି ଛି ଶ® େହଲାନି ଏମାେନ ଉଡି ଲା େବେଳ ଶ® କରiି ନି 
େପଚାକୁ େଦଖିବା େସମାନ+ ପାଇଁ ଏକ अନୁ ଭୂ ତି ଥିଲାଏମାେନ ଶ® େମାେଟ କରୁ
ନଥିେଲ
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ଏମି ତି अେନକ ପଶୁ ଆଉ ପ{ୀ େସମାନ+ େଦୖ ନqିନ ଜୀବନେର ଆସୁଥିେଲ
ଜୟ ଆଉ ବି ଜୟ ଏକ ଭୂ ମି କkପ େଦଖି େଲ
େସ କkପଟା େଛାଟ ପଥର ଭଳି ଲାଗୁଥିଲା େଦଖିେଲ ପଥରଠୁ କି ଛି अଲଗା ଲାଗୁ
ନଥିଲାଉପରଟା ଟାଣୁଆ ପଥୁରିଆ େଖାଲପା ଆଉ ତେଳ ମଧ ଏକ ଟାଣୁଆ
େଖାଳପାତା ଭିତେର ଏକ ନରମ ଜୀବ ସାଂଜୁ ର ଆବରଣ ଭି ତେର ରହି ଥିଲାକkପଟି
ନି ଜର େଛାଟ ମୁt ବାହାର କରି ତଳୁ ପତ ଖାଉଥିଲାତା’ର େଛାଟ ମୁହଁ େଖାଲି ଯାଉଥିଲା
अଉ କରତ ଭଳି ଆ ଦାi ସହଜେର ପତକୁ ଛି ଡାଇ େଦଉଥିଲାକି ଛି କି ଛି କkପ ନି ଜ
ଆହାରେର ପତ ଇତାଦି ରଖiି 
ବି ଜୟ କkପକୁ ଧରି ବସି ଗଲା କkପଟି ମୁtକୁ ତଳକୁ କରି େଖାଳପା ଭି ତେର ଲୁ ଚାଇ
େଦଲାେଛାଟ େଗାଡ ଗୁଡିକ େଖାଳପା ଭିତେର ଲୁ ଚି ଯାଇଥିଲାବZମାନ କkପଟି ଏକ
େଗାଲ ପଥର ଭଳି ଲାଗୁଥିଲାବି ଜୟ େସହି ପଥରକୁ କାମୁଡିବାେର ଲାଗିଗଲା
ଆଉ ଦି େନ ମା ଜଲଦି େଫରି ଆସି ଲା ଆଉ ଧି ର ସରେର ଡାକି ଲାଛୁଆ ଦୁ େହଁ ବାହାରି
ଆସି

ମା

େଦହେର

ଘଷି

େହେଲମା

େସnହେର

େସମାନ+ୁ

ଚାଟିଲାअପରାହn

ସମୟେସମାେନ ମାର ଦୁ ଧ େପଟ ଭରି ପି ଇ େନଇଥିେଲ
େସମାନ+ର େଶାଇବା ଯାଗାରୁ େକେତ ଫୂଟ ଦୂ ରେର କି ଛି ଶୁଖିଲା ପତ ପଡି ଥିଲାେସଠୁ
କି ଛି ଖସ ଖସ୍ ଶ® ଆସି ଲାଛୁଆ ଦୁ େହଁ କାନ େଡରି अେନଇେଲଏମି ତିଆ କି ପତଳା
ଜୀବ େଜାରେର ବ+ା ଟ+ା େହାଇ ଚାଲି ଯାଉଥିଲାଏକ ଡାଳ େକମି ତି ମନକୁ ମନ
ଆଗକୁ ଚାଲି ଯାଉଛି 
ଏଇଟା କି ଜ?େଗାଡ ନଥାଇ େକମି ତି ବ+ା ଟ+ା େହାଇଯି ବ ମାେନ ଆଗକୁ ଚାଲି ଯାଇ
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ପାରiି ?
ସି ଂହ ଛୁଆ ମାେନ ଆଯ େହାଇଗେଲ
ଜୟ େପେଟଇ େପେଟଇ ଯି ବାକୁ ଆର କଲାଶି କାର କଲା ପବ
ୂ ରୁ େପେଟଇ େପେଟଇ
ଯି ବା ସି ଂହର अଭାସଆଖି ଶି କାର ଉପେର ଲାଗିଥିବ ଆଉ ସି ଂହ େପେଟଇ େପେଟଇ
ଶି କାର ପଛେର ଯାଉଥିବ
ସି ହ ଛୁଆ ମାେନ ପଥମ ଥର ପାଇଁ ଏକ ସାପ େଦଖିେଲ ବଡ ଲ\ା ସାପଟିଏ େସମାନ+
ପାଖେର ଖୁବ େଜାରେର ଚାଲି ଗଲା ମା ସାପ େଦଖି କି ଛି କଲା ନାହU 
ଜୟ ସାପର अେନକ ପାଖେର ଥିଲା େସ ତାର ଆଗ ଥାବା ସାପର ଲାଂଜେର ମାରି େଦଲା
ମା େକେବ ଶି କାରକୁ ମୁt ପଟୁ ଆକ ମଣ କେର ନାହU ଛପ ଛପି େବକ କି \ା ପଛ ଆଡୁ
ଆକ ମଣ କେର େସମି ତି ଜୟ ଆକ ମଣ କରିବାକୁ େଚfା କଲା ତାର ଆଗ େଗାଡ ସାପ
ଲାୁଡକୁ ହାଲକା ଛୁଇଁ େଦଲା େସ ପତଳା ସାପଟା ଏକଦମ ଠି ଆ େହାଇଗଲା େଗାଡ
ନଥାଇ ଏକ ଜୀବ ଠି ଆ େହାଇପାେର, ଏକଥା େକମି ତି ଆଯ ଜନକ ଥିଲା ସାପଟିର
କଳା ଆଖି ଜଳୁ ଥିଲା , ମୁt ଏପଟ େସପଟ େହଉଥିଲା ସାପ ଲ{ କରୁଛି େଦଖି ଜୟ
ରହି ଗଲା ତାର ଆଖି ସାପ ଉପେର ଲାଗି ରହି ଥିଲା କି ଛି ସମୟ ପେର ସାପ ମୁt
ତଳକୁ କରି ନି ଜ ରା[ାେର ଯି ବାକୁ ଲାଗିଲା ଜୟ ପୁଣି ଥେର ନି ଜ ଆଗ ଥାବାେର ସାପ
ଲାଂଜକୁ ଛୁଇଁ େଦଲା ସାପ ତତ୍{ଣାତ୍ ଠି ଆ େହାଇଯାଇ େଚାଟ ମାରି ବାକୁ େଚfା କଲା
ସାପର ମୁt େଚପଟା ଆଉ ବଡ େହାଇ ଯାଇଥିଲା ମୁହଁ େଗାଜି ଆ ଥିଲା ଆଉ ମୁtଟା
ବି ଜୁଳି େବଗେର ତଳକୁ ଆସୁଥିଲା ଏମି ତି ମୁt ତଳକୁ ଆସି ବା େଦଖି ଜୟ ପଛକୁ
अଜାଣତେର ଉଛୁଳି େଡଇଁ ପଡି ଲା  ଏ ଜୀବଟା ବି ପଦ୍ ଜନକ ଏେଣ ମା ଏମି ତିଆ
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ଘଟଣା େଦଖି ଠି ଆ େହାଇଗଲା ଜୟ ମା ପାଖକୁ େଦୗଡି ଗଲା ସି ଂହୀ ଛୁଆକୁ ଚାଟିେଦଲା
ଛୁଆର କି ଛି େହାଇ ନାହU 
ସାପ ଖୁବ େଜାରେର ଆଗକୁ ଚାଲି ଗଲା ଆଉ ଏକ ମାଟି ଗାତ ଭିତେର ପଶି ଗଲା 
ଏ ପତଳା ଜୀବ+ୁ ତା+ ରା[ାେର ଯି ବାକୁ େଦବା ଭଲ େହବ ଏମାନ+ ସାେର େଖଳି
େହବ ନାହU ସବୁ େବକାର େଚfା ଏମି ତି କରି କି ଛି ଲାଭ ନାହU 
ଥେରେସମାେନ ଏକ େମାଟା ସାପ େଦଖିେଲ ଏ ସାପ େଜାରେର ଯାଉ ନଥିଲା 
େସମାେନ ଦି େନ अପରାହnେର ମା ସହ ଟିେକ ବୁ ଲି ଯାଇଥିେଲ ଘାସୁଆ ଜମି ଦୂ ରକୁ
େଦଖା ଯାଉ ନଥିଲା େସ ଭିତେର େସମାେନ ବାଟ କାଟି ଆଗଉ ଥିେଲ ତେଳ ଏକ ଛାପି
ଛାପି କା କାଠ ପଡି ଥିଲା ମା େସ କାଠଗରକୁ େଦଖି ଟିକିଏ ଦୂ ର େହାଇଗଲା ତେଳ
କାଠଗର ଭଳି ପଡି ଥିବା ଜୀବଟି ଏକ अଜଗର ସାପ ଏ ସାପର ଶdିକୁ ସହଜେର ଜାଣି
ହୁଏ ନାହU ଏହାକୁ େଦଖି ବି ଶାସ କରି େହବନି େଯ େଯ ଏ ସାପଟି ଏେତ ଶdିଶାଳୀ
େହାଇପାେର ବା ଏେତ ବଡ ଜୀବକୁ ଗିଳିେଦଇପାେର ଏହାର ମୁtତ େଦଖିେଲ ଖୁବ୍
େଛାଟ ଲାଗୁଥିଲା େସମି ତି କି ଛି अସାଭାବି କ ନ ଥିଲା ସାପର ଲ\ା େଦହ େମାଟାଳି ଆ
ମୁt ପାଖଟା अେପ{ାକୃ ତ ପତଳା େଦହ େପଟ ପାଖକୁ ବହୁତ େମାଟା େହାଇଯାଇଛି
ଲାx ଆଡକୁ अେନକ ସରୁଆ େହାଇଛି ସାପଟିର େଦହେର ଛାପି , ଛାପି କା ଚି ହn କଳା
ଚି ହn ମଝି େର ଧଳା ଧଳା ଦାଗ ପଡି ଥିଲା ଲାଗୁଥିଲା େଯମି ତି କାଠଛତୁ ଗୁଡିକ କାଠ
ଉେପର ସବୁ ଆେଡ ଫୁଟିଯାଇଛି େଦହସାରା अେନକ ପଟା ପଟା ଦାଗ ପଡି ଥିଲା 
ସାପଟିର ମୁt ସାମାନ ଉଠି ଯାଇଥିଲା ଆଖି ଗୁଡିକ େଛାଟ େଛାଟ ମୁହଁଟି ଟିେକ
େଖାଲି ଯାଇ ଥିଲା ସାପଟି ବେ+ଇ ଟେ+ଇ େହାଇ ରା[ା अତି କମ କରୁଥିଲା ଏ
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ସାପଗୁଡିକ ସି ଧା ଯାଆiି ନାହU ସାମାନ ବେ+ଇ ଟେ+ଇ େହାଇ ଯାଆiି ଯଦି ଓ
ସାପଟି ସଂପ$
ୂ ଭାବେର ବି ଷହୀନ ତଥାପି ଏହା ମଧ ଟିେକ ଟିେକ ବେ+ଇ ଯାଏ
ସାପଟିକୁ େଦଖିେଲ ଲାଗୁଥିଲା େଯମି ତି ଖୁବ୍ େମାଟା ରଶି କୁ କି ଏ ବେ+ଇ ଟେ+ଇ
ପକାଇ େଦଇଛି ଆଗ ଆଉ ପଛକୁ ସରୁ େହାଇଯାଇଛି ସାପଟି ଖୁବ୍ ସହଜେର େଛାଟ
େଛାଟ େଗାଡି ମାଟି ଥିବା ରା[ାେର अତି କମ କରୁଥିଲା 
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ସମୟର अiରାେଳ
କାZpକ ଚq ତି ପାଠୀ

ନୀରବ अପରାହn ମଁୁ ଏବଂ େସାେମଶ ଆମ ବାସଭବନର ପାଖେର ଥିବା ନଦୀ
କୂଳେର ବସି ଥାଉ େସାେମଶ ବି ାନର ଛାତ ଏବଂ ମଁୁ କଳାର ଦୁ ହU+ ଭି ତେର ପଗାଢ଼
ବ}ୁ ତା ମଁୁ ଥିଲି ପଚt େହତୁ ବାଦୀ େତଣୁ ବି ନା ଯୁdିେର େକୗଣସି କଥାକୁ ମାନି େନବା
ସପ{େର ତ ଆେଦୗ ନୁ େହଁ ଯଦି କଥା ପର"ରାର ତ େତେବ େମା ପାଇଁ ତାହା ସ"ୂ$
अବି ଶସନୀୟ ଯଦି ଓ ମଁୁ ନା[ିକ ନୁ େହଁ  େତେବ ମଁୁ େସାେମଶକୁ ପଚାରିଲି , େଯ ଯଦି ଜେଣ
ବdି

ସମୟ

अନୁ ସାେର

ଚି iାଧାରାର

ପରି ବZନ

କେର

େତେବ

ତାହା

କଣ

େମଟାମେଫାସି ସ୍, େତେବ େସ ସ ତଃ ନଦୀଜଳକୁ େଗାଟିଏ ପଥର ଫିି କହି ଲା ଏ
େ{ତେର ଏହା ପଯୁଜ ନୁ େହଁ  େତେବ ଏମି ତି ଯୁdି କରି ବା ଆମର ଏକ ନି ତିଦିନିଆ
अଭାସ େହାଇ ଯାଇଥିଲା େଯେହତୁ େସାେମଶ ପଦାଥ ବି ାନର ଛାତ, ଦି େନ ମଁୁ ତାକୁ
ପଚାରିଲି ସମୟ ଓ ଭଗବାନ+ ମଧେର ପାଥକ, େସ ଚି ରାଚରି ତ ଢେର ଚି ଡ଼ିଗଲା ଓ
କହି ଲା, “ତୁ ସବୁ େବେଳ ଭଗବାନ+ अ[ିତକୁ େନଇ ଏେତ ପଶn କରୁ କାହUକି?
ଭଗବାନ+ ସୃfି ସବୁ କି ଛି, ତୁ ମଁୁ ଆଉ ସମେ[” ମଁୁ କି ଛି ସମୟ ପାଇଁ ଚୁ ପ େହାଇଗଲି
ଏବଂ ଭାବି ଲି ଭଗବାନ େବାଲି ଯଦି ସତେର େକହି अଛiି େତେବ ଏ ଦୁ ନି ଆର ବହୁତ
अଧି କ ଦୁ ଃଖ କfେର ରହୁଥିବା ବdିକୁ କଣ େସ େଦଖି ପାରୁନାହାiି ? ତଥାକଥିତ ଭd ଓ
ଆଧାତBବାଦୀମାେନ ଏକାକୁ ପବ
ୂ ଜନBର ଫଳ ଭାବି ଗହଣ କରି େନଉଛiି କି ଭଳି ? ଏତି କି
େବେଳ େମା ଭାବନାେର ବାଘାତ େଦଲା େସାେମଶ ଆଉ କହି ଲା, “अଭି, ଏେତ କଣ
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ଭାବୁ ଛୁ?” ମଁୁ କହି ଲି, “ହଁ  ମନେର ପଶn ଆସୁଛି ତୁ କହ ତ ସମୟ ପଥେମ ସୃfି
େହାଇଥିଲା ନା ଭଗବାନ” ଯଦି ଓ ମଁୁ ବି ାନର ଛାତ ନଥିଲି ତଥାପି ଏହି ସବୁ ବି ଷୟେର
ସମକ ଧାରଣା େମା ମନେର ଥିଲା
“ଥିଓରୀ अଫ୍ ରି େଲଟିଭିଟି अନୁ ସାେର ଯଦି ଜେଣ ବdି ଏକ ନି rpf େବଗଠାରୁ
अଧି କେର ଗତି କେର ତା େହେଲ ତା ବୟସ କମ େହାଇଯାଏ ଏଇଟା େକମି ତି ସବ?
ଈଶର+ େବଗ େକେତ? ଯଦି େସ ସମୟର ପବ
ୂ ରୁ େତେବ ସୃfି େକମି ତି ସବ?”
ପଚାରିଲି ମଁୁ  େସାେମଶ େକବଳ ଏତି କି କହି ଲା, “ତୁ ଏେତ କଥା ଜାଣି କରି ବୁ କଣ?” ମଁୁ
ନି ରବ ରହି ଲି
ଏମି ତି ଦି ନପେର ଦି ନ ଗଡ଼ି ଚାଲି ଥିଲା ଆଉ େମଟାମେଫାସି ସ ମଧ ଆେମ
ଦୁ େହଁ େଯୗବନେର ପାଦ େଦଲୁ  ଫିଜି େର ପି ଏଚଡ଼ି କରୁଥିବା ସମୟେର େସାେମଶ୍ ତା
ସହପାଠି ନୀ ଗାୟତୀର େପମେର ପଡ଼ି ଲା ମଁୁ େସେତେବଳକୁ ଚାକି ରୀ ନ ପାଇ େଗାଟିଏ
େଛାଟିଆ େଦାକାନଟିଏ କରି ଥାଏ ଆଉ େସାେମଶ େସଠାକୁ େବେଳ େବେଳ ଆସି ଏହା
ଜଣାଇଥିଲା ମଁୁ ଶି {ାଗହଣ ସି ନା ସମାv କରି ଥିଲି କି  େମାର अନୁ ସ}ିୁ ମନ ତଥାପି
ଜାଗତ ଥିଲା େସମାନ+ର ଭଲପାଇବାକୁ େମାର ସମଥନ ଥିଲା ମଁୁ େସାେମଶ ଭଳି
अତି ବୁ rିମାନ ନଥିଲି କି \ା अଧି କ ପାଠ ପଢି ବାେର ଧାନ େଦଇନଥିଲି, େବାଧହୁଏ େତଣୁ
େପମ ବାପାରେର ମଁୁ अକୃ ତକାଯ େହବାର ସେqହ କରି େସଠାରୁ ଦୂ େରଇ ରହି ଥିଲି
େସାେମଶ ଓ ଗାୟତୀ ସହ ବ}ୁ ତା ଥିଲା ମଁୁ अତi fବାଦୀ ଏବଂ ସ ାଧି ନେଚତା
ଥିଲି ସମାଜର ନୀତି ନିୟମ ଓ ପର"ରାର େଘାର ବି େରାଧୀ େମାର ଏହି ସ ଭାବକୁ
େସାେମଶ ପସq କେରନି େହେଲ ଗାୟତୀ କି  କି ଛିଟା ପସq କରୁଥିଲା େସମାେନ
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ବି ବାହ ନି Zି େନଇଥିେଲ କି  ଜାତି ଗତ େବୖ ଷମ େଯାଗଁୁ େସମାନ+ ବି ବାହ
େହାଇପାରି ବ ନାହU େବାଲି ଉଭୟ ପରି ବାର ନି Zି େନଇଥିେଲ େସ ଯା େହଉ
ମଧcତା କରି ମଁୁ େସମାନ+ ବି ବାହ କରାଇଥିଲି
େସାେମଶର ପରି ବାର େମା ପରି ବାର ଥିଲା େସାେମଶକୁ େମା ଚି iାଧାରା ପସq ନ
େହଉଥିେଲ ସୁrା ଗାୟତୀ କି  ଚି iା କରି ଥାଏ େମାର ପଶnର ଉZର ପାଇବାକୁ େଚfା
କେର ସମୟ ଓ ଈଶର+ ବି ଷୟେର େମାର ପଶn ସବୁ ଗାୟତୀକୁ ଭଲଲାେଗ
ବି ବାହପେର अେନକ ପରି ବZନ େହାଇଛି େବାଲି େସମାନ+ୁ ଜଣାଏ େସମାେନ ଏହାକୁ
େନଇ अେନକ ଯୁdି କରiି  ପୁଣି ମଁୁ ପଶn କେର, ମଫp’ସ୍ ଲ (ମଫp+ ନି ୟମ) अନୁ ସାେର
ଦୁ ନି ଆର ପେତକ ଜି ନିଷ अବ{ୟମୁଖୀ अଥାତ ଧି େର ଧି େର ଆେମ ସମେ[ {ୟ
ଆଡ଼କୁ अଗସର େହଉେଛ େସ ଯା’େହଉ େସମାନ+ ଜୀବନ ଖୁସିେର ବି ତୁଥାଏ କି ଛି
ସମୟପେର େସମାନ+ ପରି ବାରେର ପୁअଟିଏ ଜନBେନଲା େସମାେନ ପରରକୁ ସ¢ାନ
େଦଉଥିେଲ ଏବଂ ଖୁସିେର ଥିେଲ ଏମି ତି ଏକ ଆନqମୟ ସମୟେର ହଠାତ୍ ଦି େନ
ଗାୟତୀ କୁ ଆେଡ଼ ହଜି ଗଲା େସାେମଶ अେନକ େଖାଜି ବାପେର ଆେମ ଦୁ େହଁ େପାଲି ସ
ଥାନାକୁ ଯାଇ ତାର ନି ରୁrିf େହାଇଥିବା ରି େପାଟ୍ େଦଲୁ  अେନକ େଚfା ଓ अେନକ
ଦି ନର ତଦiପେର ବି େକୗଣସି ସୁଫଳ ମି ଳିଲା ନାହU ଦି େନ ପେର ଦି େନ ଚାଲି ଲା ଏବଂ
େସ େଫରି ବା ଆଶା ମନରୁ ମଉଳି ଲା ପେର େସାେମଶ ଗାୟତୀକୁ ଭୁ ଲି ବାକୁ ଆର
କରି ଥିଲା
ବହୁଦି ନପେର ହଠାତ୍ େମା ଠି କଣାେର ଏକ ଚି ଠି ଆସି ଲା, େସ ପୁଣି ସୁଦୂର
ଆେମରି କାର େମରିଲାtରୁ ଚି ଠିଟି େଦଇଥିଲା ଗାୟତୀ ଚି ଠି େଦଖି ଆଯ ଲାଗିଲା
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ମନେର ପଶn ଆସୁଥିଲା, ଗାୟତୀ ଚାହUଥିେଲ େସାେମଶକୁ ଚି ଠି େଦଇପାରି ଥାiା େମାେତ
କାହUକି େଦଲା ଚି ଠିଟି ସଂ{ିvେର ଏମି ତି ଥିଲା;
“ଭାଇ, ବହୁତ ଭାବି ଚିiି ତୁ ମକୁ ଜଣାଇବା ଉଚି ତ େବାଲି ଭାବି ଲି ତୁ ମର
େହତୁ ବାଦୀ ଚି iାଧାରା ଏହାକୁ ନି ୟ ବୁ ଝି ପାରି ବ ମଁୁ େସାେମଶ+ୁ ବି ବାହ କରିବାର କି ଛି
ବଷ ପେର େମାର अନଜେଣ ପୁରୁଷ ସହ େପମ ସଂପକ ଗଢ଼ି ଉଠି ଲା େସ େହଉଛiି
ଆମ ବି ଶବିଦାଳୟର ଜେଣ ପେଫସର ସମି ତ ସାମiରାୟ େତେବ ମଁୁ ଭାବୁ ଥିଲି ଏହା
କଣ अେନୖ ତିକ ନୁ େହଁ ? େତେବ ତୁ ମର अକାଟ ଯୁdି ମନକୁ ସି rାi େନବାେର ସାହାଯ
କଲା ତୁ ମ अନୁ ସାେର ସବୁ କି ଛି ପରି ବZନଶୀଳ ବା େମଟାମେଫାସି ସ୍ ଏହି ଚି iାଧାରାକୁ
େନଇ ମଁୁ ଭାବି ଲି ସ ାମୀ, ସି qୁର, ସଂସାର ଏ ସବୁ େକବଳ ଇଲୁ ଜନ୍ (ଇq ଜାଲ) ସମାଜର
ଶୃଂଖଳ ତୁ ମ କଥା अନୁ ସାେର ପର"ରାର ପରିବZନ ଆବଶକ, େତେବ ଏ କଣ
ପର"ରାର ପରିବZନ େହାଇପାରିବନି େଯ ଜଣକୁ ବି ବାହ କେଲ ଆଉ କାହାକୁ େପମ
କରି ପାରି ବନି ! ଏ ନି ୟମର ଶୃ³ଳକୁ ମଁୁ ଭାିେଦଲି ଏବଂ ସମି ତ+ ସହ ଆେମରି କା
ଚାଲି ଆସି ଲି େସାେମଶ+ୁ ବୁ େଝଇେଦବ”
ବାସ୍ ଏତି କି େତେବ େସାେମଶର ଜୀବନ ଓ ପରି ବାର ନfପାଇଁ କଣ ମଁୁ ଦାୟୀ? ମଁୁ
କି ଂକZବବି ମୁଢ଼ େହାଇ ଯାଇଛି  େମାର େହତୁ ବାଦୀ ଚି iାଧାରା େମାେତ ଧି ´ାର
କରୁଥିଲା ଏମି ତି ଦୁ ଇଦି ନ ବି ତିଗଲା ଓ ମଁୁ େଲଖିଲି ‘ଗାୟତୀ ମହାiି + ସୁଇସାଇଡ୍
େନାଟ୍’ ନି ଜର େଗାଟିଏ ବହୁତ ଜଟିଳ େରାଗ ପାଇଁ କf ସହି ନପାରି େସ ଆତBହତା
କରି ଥିବା କଥା େସଥିେର େଲଖିଥିଲି େସାେମଶ୍ େସ େନାଟ୍ ପଢ଼ି ନି ଜ ମନକୁ
ବୁ ଝାଇେନଲା
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ଏେବ ବୟସର अପରାହn େସାେମଶ୍ अବସରପାv ପେଫସର ପୁअ ଦି ଲeୀେର
ଡାdର େସାେମଶ ଜୀବନର अେନକ େମଟାମେଫାସି ସ୍ େଦଖିବାପେର ମଁୁ ବି ବାହ
କରି ପାରି ନି ଏେବ ପରି ଣତ ବୟସେର ନି ଜ ଘେର ଏକ େଛାଟ jୁଲ କରିଛି  ଆେମ ବସି
ଯୁdି କରୁଥିବା ନଦୀକୂଳ ଆଉ ନାହU େହେଲ ଆେମ ଦୁ ଇବ}ୁ ଏକାଠି ବସି ବି ଭିନn
ବି ଷୟେର ଚି iା କରି ବା ବq କରି ପାରି ନାହଁୁ  ହୁଏତ ଆମ ବ}ୁ ତାେର େମଟାମେଫାସି ସ୍
େହାଇନି  ପାକର େବେର ବସି ଏମି ତି ଦି େନ କଥା େହଉଥିବା େବେଳ େସାେମଶ୍ ପଶn
କରି ଥିଲା, “ଗାୟତୀକୁ ଏମି ତି େକଉଁ େରାଗ େହାଇଥିଲା େଯ େସ ଆତBହତା କଲା? ମଁୁ କଣ
ତା’ର ଚି କିା କରି ପାରି ନଥାiି ?” ମଁୁ अନମନj େହବାପେର ଦୂ ର ଦି ଗବଳୟ ଆଡ଼କୁ
େଦଖୁଥାଏ ଏବଂ ନି ରବେର କହି ଲି, “ଆେମ ତି ନିଜଣ ହU ଗାୟତୀକୁ ମାରି େଦଇଛୁ”
େସାେମଶ अବି ଶାସେର େମାେତ ଚାହU ପଚାରିଲା, “ତି ନିଜଣ? କି ଏ ତି ନିଜଣ?”
“ମଁୁ , ସମୟ ଓ େମଟାମେଫାସି ସ୍” ସମୟ ଓ େମଟାମେଫାସି ସ୍ ତାକୁ ବହୁତ ଯyଣା
େଦଉଥିେଲ େସ ଯyଣାରୁ ମୁdି ପାଇବା ପାଇଁ େମାେତ ହU େଶଷେର अiି ମ ପହାର କରି
ତା’ର ଜୀବନ ପେହଳି କାକୁ ସମାv କରିବାକୁ ପଡ଼ି ଲା ହଁ ମଁୁ  ମଁୁ ହU ତାକୁ ମୃତ େବାଲି
େଘାଷଣା କରି ଛି ମଁୁ ହU ହତାକାରୀ
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ନି ଶିr ଇଲାକା
अନସୂୟା ପtା

“ଆେର ନି ତା, ଶୀଘ ଆସ ଆଉ େକେତ ସମୟ ଲାଗିବ? ଦାୟି ତେବାଧ େବାଲି
ତୁ ମର କି ଛି ନାହU ସବୁ େବେଳ ସବୁ କାମେର େଡରି” ଘର ବାହାେର କାରେର ହ$
େଦଇ ବି ରdିଭାବେର କହୁଥିେଲ ଆଶୀଷ
ଗାଡ଼ି ର କବାଟ େଖାଲି େଦଇ ଭି ତେର ବସୁ ବସୁ କହି ଲି, “ସବୁ େବେଳ ତୁ େମ ଆଗ
ବାଜି ମାରି ନିअ, ଆଉ ସବୁ େଦାଷ େମା ଉପେର ଲଦି େହାଇଯାଏ େମାେତ ଗିµ୍ େସଟ୍ଟା
ପାକ୍ କରି ବାକୁ କହି ତେମ ତ ଆଗ ପ[ୁତ େହାଇଗଲ ନା?”
“େହଲା, େଯ ଆମର ବି ଳ\ େହେଲ ପେଫସର अମୀୟ ପ*ନାୟକ+ ଝି अ
ବାହାଘରଟା ଆଉ ରହି ଯିବନି ” ଗାଡ଼ି fାଟ୍ କେଲ ଆଶୀଷ
କଲାଣ ମtପ ସାମନାେର ଗାଡ଼ି ପାକ କରୁ କରୁ ଆଶୀଷ କହି େଲ, “େମାେତ
ଲାଗୁଛି, େଫରିଲା େବଳକୁ ଆେମ ଆମ ଗାଡ଼ି େକଉଁଠି ପାକ େହଲା େଖାଜି ପାରିବା କି ନାହU
ସେqହ” ଶହ ଶହ ଚାରି ଚକି ଆ, ଦୁ ଇଚକି ଆ ଯାନ ମାନ+ର अସମାହି ତ ସମାେବଶ
ସାକୁ , ଆେଲାକର ବ$ାଳୀ, ଫୁଲେର अପବ
ୂ ସାଜସ¶ା େଦଖି ମଁୁ କହି ଲି, “ଆେମ େକଉଁ
ମହାନଗରୀର ପ ତାରକା େହାେଟଲେର ପଶି ବାକୁ ଯାଉେନ ତ?”
“ମାଡ଼ାମ୍, ଇନୁ େକେବ ଲtନରୁ େଫରୁଛି ? ଯାହା କୁ ହ ଆପଣ ତାକୁ ଏକୁ ଟିଆ
ଜମା ଛାଡ଼ି ବାର ନଥିଲା ଆମର ଏ ପେଡ଼ାଶୀ େଚୗଧୁରୀ ବାବୁ + ପୁअ ଆେମରି କାେର
ଗେବଷଣା କରିବାକୁ ଯାଇଥିଲା, େସଇଠି ହU ବି ବାହ କରି ପକାଇଲା ବି େଦଶି ନୀେଟ ବାହା
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େହଲା ଏେବ େସଇଠି େସଟଲ୍ େହଇଗଲା” ପାଟpେର ପଶୁ ପଶୁ ପଥେମ େଭଟିଥିବା
ମି େfସ୍ ରାଓ କହୁଥିେଲ ଆେମ अଧି କ ଭାବ ଆଦାନପଦାନ କରି ବା ପବ
ୂ ରୁ ଆଶୀଷ
ଡାକି େଲ, “ନି ତା ଟିେକ ଶୁଣିବ?” ମଁୁ ବୁ ଲି ପଡ଼ି ଚାହUଲା େବଳକୁ , େମା ଆଖି ଆଗେର
ଶୀତାଂଶୁ ଚମକି ଗଲି ମଁୁ  ଏ ଉZୀ$ ବୟସେର ବି େସମି ତି ଯୁବକ ଭଳି ଦି ଶୁଛiି  ଖାଲି
ମୁtର ବାଳ େଗାେଟ େଗାେଟ ପାଚି ବାକୁ ଆର କରି ଛି
ଆଶୀଷ େମାେତ ଚି ହnାଇ େଦଉଥାiି , “ଇେୟ ଡଃ ସୀତାଂଶୁ ଦାସ ଏମ୍େଟକ୍ େବେଳ
େମା ରୁମେମଟ୍ ଥିେଲ ବହୁତ ସB ାଟ୍ ଆଉ ଇେzଲି େଜz୍ ତା+ କଥା ମଁୁ ସବୁ େବେଳ
କୁ େହନି !”
ମଁୁ ଶୀତାଂଶୁ+ୁ ମୁt ନୁ ଆଇଁ ନମjାର କଲି , ସେତ େଯମି ତି ମଁୁ ଏଇ ପଥମ ଥର ତା+ୁ
େଦଖୁଥିଲି େସ େମାେତ ଚି ହn ି ପାରି େଲ କି ନାହU ଜାେଣନି , େସ ମଧ ପତି ନମjାର
ଜଣାଇେଲ
ତା େହେଲ ଏ େସଇ ଶୀତାଂଶୁ, େଯ ଥିେଲ ପତିଦିନ ରାତି େର ଆଶୀଷ+ ଗmର
ନାୟକ ଯଦି ମଁୁ ଜାଣିଥାiି , ଏଇ େସଇ େମା ମନର ମଣିଷ, େମା ସ ପnର ଶୀତାଂଶୁ େବାଲି ,
ମଁୁ ନି ଦର ବାହାନା ନ କରି ସାରା ରାତି ବସି ଶୁଣୁଥାiି ତା+ ବି ଷୟେର
ଏେତ ଦି ନ ପେର ବି ମଁୂ କି ଛି କହି ପାରି ଲିନି ତା+ୁ , ଆଉ େସ... େମାେତ େଗାେଟ
ଭାରି ଭାରି ମୁt େନଇ େଫରି ଲି ପାଟpରୁ ସକାଳ କ ାସ୍ ପାଇଁ ପ[ୁତ କରି ବାକୁ ମନ
ନଥିଲା
“କଣ େହଲା ଏମି ତି ଚୁ ପ୍ େହାଇଗଲ କାହUକି, ପାଟpରୁ େଫରି ବା ପରଠାରୁ େଦହ
ଭଲ ଲାଗୁନି କି ?” ପଚାରି େଲ ଆଶୀଷ ମୁt ବି }ିବାର ବାହାନା କରି େଶାଇବାକୁ େଚfା
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କଲି , ଆଉ ଆଶୀଷ ତା+ର ପିୟ ଗଣି ତର େକଉଁ ପଜଲ୍ ସମାଧାନେର ମେନାନି େବଶ
କେଲ
अଭିମାନର େଢଉ ପି ଟି େହଉଥିଲା େମା ମନେର, ସତେର ଆଜି ବି ଶୀତାଂଶୁ କି ଛି
କହି େଲନି  ସବୁ େବେଳ ତା+ୁ ହU ଆଗ କହି ବାକୁ ପଡ଼ି ବ ଶୀତାଂଶୁ ଚି ର ଦି ନ ଏମି ତି
କ$+ अଭିମାନଠୁ ବଳି ତା+ର अଭିମାନ କହି ବା ନ କହି ବାର ପାେଚରୀ ଆେମ
ଦୁ ଇଜଣ ଟପି ପାରିନଥିଲୁ କେଲଜେର ପଢ଼ି ବା େବେଳ
ମଁୁ ଖୁବ୍ େଖାଲା େଖାଲି କଥା କହୁଥିବା େବେଳ, ଶୀତାଂଶୁ ଖୁବ୍ ଚୁ ପଚାପ୍ ପକୃତି ର
ମଁୁ େମା ମନର କଥା ପରି ପକାଶ କଲି ନି କି , େସ ବି ମୁହଁ େଖାଲି େଲନି , ବାସ୍ ଚି ରଦି ନ
ମନଗହନର େକଉଁ अଜଣା େକାଣେର ସାଇତି େହାଇ ରହି ଗେଲ ଶୀତାଂଶୁ
ଏକ ଜାତୀୟ [ରର କନ୍େଫେରନ୍ସେର େଗାେଟ େପାବ୍ଲମ୍ ଉପେର ଯୁdି କରୁ କରୁ
ଘନି f େହାଇଗଲା େମାର ଆଉ ଆଶୀଷ+ର ସ"କ ଦି ଲୀ ଆଇଆଇଟିରୁ ସnାZେକାZର
ଉପାଧି ପେର ଖଡ଼ଗପୁରରୁ ଏମ୍େଟକ୍ କରି ସାରି , କାଲି ଫ$pଆ ଯାଇଥିେଲ ଦୁ ଇବଷ
ଗେବଷଣା ପାଇଁ େସଇ ମାତ ଭାରତ େଫରି ଥିେଲ ଆଶୀଷ+ର ବବହାର ଥିଲା
ବ}ୁ ପରି  ଆଉ

ାନ ଓ ବୁ rି ଆଗେର େମା ଯୁdି କାଟ ଖାଇଯାଉଥିଲା ପଥେମ ଆଶୀଷ

ତା+ ଆଡୁ ହU ପ[ାବ ଆଣିେଲ ପଥେମ େମାେତ ପଚାରି େଲ, ଆଉ ପେର ଘରକୁ  ମଁୁ
େସେତେବେଳ ଆଉ अବାଧ େହାଇପାରିଲି

ନାହU ମନ ଭିତେର ରହି ଯାଇଥିଲା

ଶୀତାଂଶୁ+ ପାଇଁ अପର
ୂ ଣୀୟ cାନ ଆଶୀଷ+ୁ ପାଇ ମଁୁ ଭଲ ମଣିଷେଟ ପାଇଥିଲି ଗାଡ଼ି ,
ଘର, ଯଶ, ଖାତି ସବୁ ପାଇଥିଲି ତଥାପି କି ଛି ଶନ
ୂ ତା ଏକୁ ଟିଆ ସବୁ େବେଳ ଦଂଶି
ଯାଉଥିଲା
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ଶୀତାଂଶୁ ଏଇ ସହରେର ରୁହiି , ବି ବାହ କରି ଛiି , ନାମୀ କେଲଜେର ପେଫସର
अଛiି େହେଲ ଦୀଘ ଚବି ଶି ବଷପେର େଦଖା େବେଳ େବେଳ ଭାେବ କେଲଜକୁ କ ାସ
କରି ଗଲାେବେଳ ବା େଫରି ବା େବେଳ ଯଦି ହଠାତ୍ ଶୀତାଂଶୁ ଏକୁ ଟିଆ େଦଖା େହାଇଯି େବ
େତେବ କଣ କହି ବି?
ନି େବାଧ ଶି ଶୁଟିଏ ପରି ତା+ ଛାତି େର ମୁt ରଖି ସବୁ अଭି ମାନ, ସବୁ େକାହ ଝରାଇ
ଶାiି ପାଇବି  କି  ନା, ଏେତ ବଷପେର ବି , ଘର ସଂସାର କରିବି ଆେମ ଦୁ େହଁ ଆମ
ମାନ+ ଭିତେର ଥିବା अଭିମାନକୁ ଜି ତି ପାରି ଲୁ ନାହU ମଁୁ ଜାେଣନି ଶୀତାଂଶୁ େମାେତ
ମେନ ପକାଉଥିେବ କି ନା, ମାତ ଏମି ତି େଗାଟିଏ ମୁହୂZ ଯାଇନି ଜୀବନେର ମଁୁ ଶୀତାଂଶୁ+ୁ
ମେନ ପକାଇନି , ଆଶୀଷ+ ଏେତ େସnହ ଶrା ପାଇଲା ପେର ବି 
ଆଶୀଷ େମାେତ େକଉଁଥିେର େହଳା କରି ନାହାiି , ଏକ ଆଦଶ ପତି ଟିଏ ପରି େସ
ସବୁ େବେଳ ନି ଜ କZବ କରି ଆସି ଛiି  େବେଳ େବେଳ ଭାେବ ଶୀତାଂଶୁ କଣ େମାେତ
ଏେତ

େସnହ

େଦଇ

ପାରିଥାେi?

ତା+ୁ

ବି ବାହ

କରି

ମଁୁ

କଣ

ଏତି କି

ସୁଖି

େହାଇପାରି ଥାiି ? ଶୀତାଂଶୁ େପମିକ େହାଇ ରହି ଗେଲ ଆଉ ଆଶୀଷ ପତି  ମଁୁ ଭାବି
ପାେରନି ମଁୁ କାହାର ମଁୁ ଶୀତାଂଶୁ+ର ଭାବି େଲ ମଁୁ ପାପ କରୁଛି 
େମାେତ ଖt ଖt େହାଇ ଭାବି ବାକୁ ପେଡ଼, “ମଁୁ ଆଶୀଷ+ର, େଗାଟା ପେଣ
ଆଶୀଷ+ର” ମେନ ମେନ କି ଛି େଗାପନୀୟ କଥା ଶୀତାଂଶୁ+ ସହ କଥା ହୁଏ, ଯାହା
ହୁଏତ ଆଶୀଷ+ୁ କହି ପାରି ବି ନାହU
େବାଧହୁଏ ଶୀତାଂଶୁ େମା ନାରୀ ଜୀବନର ପଥମ େପମ େବାଲି ମଁୁ ଭୁ ଲି ପାରିଲି ନି
ନ ପାଇବା ଜି ନିଷର ମହZ ଚି ରଦି ନ ରହି ଥାଏ ଜୀବନେର ଆଉ ଏ ଉZର ବୟସେର ତ
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ଶୀତାଂଶୁ+ ଠାରୁ େପମ ଭି{ାକରି , ଘର,ାର ଛାଡ଼ି ବି ବାହ କରି ବାର ଆଶା ଆକାଂ{ା
ନାହU େକବଳ ଏକ ବ}ୁ ତପ$
ୂ ବବହାର, ମି ଠା କଥା ପଦର ସଖ ଛଡ଼ା କଣ ବା ଆଉ
ଆଶା କରାଯାଏ, ଶୀତାଂଶୁ+ ଠାରୁ ଏ ସବୁ କଣ ପାପ?
ଇନୁ ଇେମଲ୍ କରିଛି  “ମାମା ମଁୁ ଆସiା ସେତଇଶି ତାରିଖେର ଭୁ ବେନଶର
ପହିବି ଗେଲ ତୁ ମକୁ ଏକ ସରପାଇଜ୍ େଦବି ” ଇନୁ

େମା ପୁअ କ"ୁ ଟର

ଇxିନି ୟର ରି ସ୍ ପାଇଁ ଲtନ ଯାଇଛି  ଆଶୀଷ େମାେତ ଚି ରକାଳ ସ¢ାନ
େଦଇଛiି  ଆଉ ତା+ର ଏହି ଗୁଣେର ହU ମଁୁ ଆଶୀଷ+ ଭିତେର ଶୀତାଂଶୁ+ୁ अନୁ ଭବ
କରି ପାେର
କି  ଇନୁ ର ଲtନ ଯି ବାକୁ େସ ପୁରାପୁରି ମନା କରୁଥିେଲ ପଇସାର ଆଳ
େଦଖାଇ, ଫେରନେର ଚାକି ରୀର ଲାଳସା େଦଇ େକବଳ ଭାରତୀୟ

ାନ କି ଣା ହୁଏ

ଇନୁ ର ଭବି ଷତ ପାଇଁ ଆଶୀଷ+ ସହ ଦି ମତ େହାଇ, ଇନୁ ର ଉ ଶି {ାପାଇଁ
ବି େଦଶ ପଠାଇଥିଲି ଆଶୀଷ ସବୁ େବେଳ ଯୁdି କରୁଥିେଲ, “ତୁ େମ ତ ଉଶି {ାପାଇଁ
ବି େଦଶ ଯାଇ ପାରିନଥିଲ, େସଥିପାଇଁ େବାେଧ େଗାଟିଏ େବାଲି ପୁअକୁ ଗେବଷଣାପାଇଁ
ବି େଦଶ ପଠାଇ ନି ଜର ଇkା ପର
ୂ ଣ କରୁଛ” େବାଧହୁଏ େସ ଠି କ୍ କହୁଥିେଲ, ମାତ ମଁୁ
ଏେତ ସ ାଥପର ନଥିଲି ମଁୁ ଇନୁ ର ଭବି ଷତ अଧି କ େଦଖୁଥିଲି, ଆଉ େମାର ଇନୁ ଉପେର
ପୁରାପୁରି ବି ଶାସ ଥିଲା, େସ େକେବ ତା ମାମାକୁ ଠକି େଦବନି  ସବୁ ଇxିନି ୟର+
ଇkାଥାଏ, ପଢ଼ାପେର ବି େଦଶେର େସଟଲ୍ େହବାକୁ , ମାତ ଇନୁ ତା ମାମା କଥା ରଖି ଥିଲା
ଆଉ ଠି କ୍ ଦୁ ଇବଷପେର େସ େଫରି ଆସୁଛି କି  ମଁୁ େବଶୀ ଚି iିତ ଥିଲି ତା ସରପାଇଜ୍
େଦବାେନଇ
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ଭୁ ବେନଶର ବି ମାନ ବqରେର ଆେମ ତାକୁ ସ ାଗତ କଲାେବେଳ, େଛାଟ jୁଲ୍
ପି ଲାଟିଏ ପେର ଦଉଡ଼ି ଆସି ଓହଳି ଗଲା େମା କା}େର, ସେତ େଯମି ତି ଦଶଟାରୁ ଚାରି ଟା
ବ}ା େହାଇଥିଲା jୁଲେର ମଁୁ ଆଶ[ େହଲି ଇନୁ ତା’େହେଲ ଫେରନେର େକଉଁ
ବି େଦଶୀନି ଜାଲେର ପଡ଼ି ନି େତେବ ତା ସରପାଇଜଟା କଣ?
ଇନୁ ତା କ"ାନୀେର କାମ କରି ବା ଆର କଲାଣି ପଥମରୁ େସ ତା କାମେର ଖୁବ୍
ଦାୟି ତବାନ ଓ ବ[ ମଧ ରହୁଛି  େସଦି ନ ମଁୁ କ ାସକୁ ବାହାରି ବା େବଳକୁ େମାେତ
ପଚାରିଲା, “ମାମା ଆଜି ସ}ାେର ତୁ େମ ଫି अଛ କି ?”
ମଁୁ ଟିେକ ଭାବି କହି ଲି, “କଣ, କି ଛି କାମ ଥିଲା?” “ନା, କି ଛି କାମ ନାହU େମାର
ଏମି ତି ପଚାରୁଥିଲି” ଇନୁ କହି ଲା “ଠି କ୍ अଛି , ସ}ାେର କଥା େହବା” କହି ମଁୁ
କେଲଜ ବାହାରିଗଲି 
अପରାହn ସବୁ େବେଳ ଖୁବ୍ ନି ରବ, ନି ଛାଟିଆ ତା ସାକୁ ମଁୁ ଓ େମା ଏକୁ ଟିଆପଣ
କହି ବାକୁ ଗେଲ ମଁୁ େମା ଏକୁ ଟିଆପଣ ସହ ସାଲି ସ୍ କରି ସାରି ଥିଲି ଆଶୀଷ+ର ବହି ,
ଗେବଷଣା ଭଲ ତ େସ ଭଲ କରି ଡରେର ବସି ମଁୁ ଆଜି ର ଟାଇମ୍ସ अଫ୍ ଇtିଆ ଉପେର
अନମନj େହାଇ ଆଖି ବୁ ଲାଉଥିଲି ଆକାଶେର ଉଡ଼ି ଯାଉଥିବା ବଗପଲ+ୁ अନାଇ
ଭାବୁ ଥିଲି େକେତ ଭରପୁର େସମାନ+ର ଜୀବନ େହେଲ କଣ େମାର ବା अଭାବ अଛି ?
ତଥାପି କଣ ପାଇଁ ମଁୁ ଏେତ ଏକୁ ଟିଆ? ଏମି ତିକି ଘର େକାଳାହଳେର ଫାଟି ପଡୂ ଥିେଲ ବି
ମଁୁ େମା ଭିତେର ହଜି ଯାଏ, େମା ଏକାi ଭାବନାକୁ େନଇ ଆଉ ଯାହାଥିଲା େମାର ସ"ୂ$
ନି ଜର, େସଠି କାହାର ହକ୍ ନଥିଲା, ନା ଶୀତାଂଶୁ+ର ନା ଆଶୀଷ+ର େମାର ଏହି
ଭାବପବଣତା ପାଇଁ କେଲଜ େବେଳ ଶୀତାଂଶୁ ଚି ଡ଼ାଉଥିେଲ ତୁ େମ ଫିେଲାେସାଫି କି
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ଓଡ଼ି ଆ ପଢ଼ି ବାର ଥିଲା ସାଇନ୍ସ ନୁ େହଁ 
ମଣିଷ ଜୀବନସାରା ‘ମଁୁ ’ ଓ ‘େମାର’ ହୁଏ ମାତ ଏଇ ମଁୁ ଓ େମାର େସଇ ବି େଶଷ
େବଳକୁ ତାର େହାଇ ପାେରନି  ଜୀବନ ଜି ି େର ନୁ େହଁ , ବୁ ଝାମଣାେର ଚାେଲ କହି ବାଟା
କହି ବାବାଲାର ଇkା ଉପେର ନି ଭର କେର ତାକୁ େନଇ ଜୀବନଟାକୁ ତି d କରିବା ଉଚି ତ
ନୁ େହଁ  अତୀତକୁ ଚି iା କରି ବZମାନ ଭବି ଷତକୁ ନf କରି ବା ଉଚି ତ ନୁ େହଁ 
ସଂଧା ଧପ
ୂ େଦବାପାଇଁ ମଁୁ ଉଠି ଲି ଘେର ଆଲୁ अ ଜଳାଇ ମଁୁ ପଜ
ୂ ା ସାରି େଦଇ
ଆସି ଲି ବାହାେର କି ଏ କଲି ଂ େବଲ୍ ମାରୁଛି  ଇନୁ ତା ପେଛ ପେଛ ସୁଶୀ ତରୁଣୀ ଜେଣ
ମାମା େଦଖ, ଏଇ ତୁ ମ ପାଇଁ ସରପାଇଜ୍, ‘ରି ଚା’
ରି ଚା ଇନୁ ର ଇxିନି ୟରି ଂ କଲାେବଳର ସା ଏ ବ}ୁ ତ ଏେବ ଘନି ରୁ ଉପରକୁ
ଉଠି କି ଛି େଗାଟିଏ ସାମାଜି କ ନାମ େନବାପାଇଁ अେପ{ା କରି ଛି ରିଚାକୁ େସnହେର
ପାଖେର ବସାଇ େଯେତେବେଳ ଜାଣିଲି େସ ଶୀତାଂଶୁ+ର ନୟନପି ତୁଳା, େମା ପାଦତଳୁ
ମାଟି ଖସି ଯାଉଥିଲା ଆଉ ମନ ବଗ େହାଇଯାଉଥିଲା ଜାଣିବାପାଇଁ ଆଶୀଷ ଓ
ଶୀତାଂଶୁ+ର ଏ ବି ଷୟେର େଶଷ ମତାମତ କଣ? ମନ ଭି ତେର ମଁୁ ଇନୁ ଓ ରିଚା+ର ଏ
ଭଲ ପାଇବା, ଭଲ ପାଇବାକୁ ପକାଶ କରି ବାକୁ ପ$
ୂ ରୂେପ ସ¢ାନ ଓ ସ ୀକୃ ତି େଦଉଥିଲି
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େଦବୀଉଗଚtୀ ଉବାଚ - ୨
ଗୁେvଶ ର ମହାପାତ

ଏହି କାହାଣୀର ପଥମ ଭାଗ अେପଲ ମାସର ବି େଶଷ ସଂjରଣେର ପକାଶି ତ େହାଇଥିଲା
ପଢ଼ି ବାପାଇଁ ଆମ େୱବସାଇଟ (www.aahwaan.com) ର ସଂଗହାଳୟ ପୃ ାକୁ ଯାଇ
େସଠାେର अେପଲ ୨୦୧୮ ସଂjରଣ ଡାଉନେଲାଡ୍ କରି ପାରି େବ
-----------------------------------------------ଦୁ ଇଦି ନ ଧରି अଖt ସାଧନା କରି ବାପେର ମଁା ଦ{ିଣକାଳୀ ସା{ାତ ପକଟ େହେଲ ନନା+
ସ¢wଖେର
େଦବୀ : ବ! କୁ ହ କଣ ତୁ ମର अଭିପାୟ?
ନନା : ପଣାମ ମାେତ େହ ମଁା ଜଗତଜନନୀ ତମର ପ ଣ
ୂ  ପୀଠକୁ ଭାିବାକୁ େଯଉଁ
ଦୂ ରାଚାରୀ ସାହାସ କରି ଛି, େମାେତ ତା’ର ରd ଦରକାର ମଁା ମଁୁ ଚାେହଁ ଆପଣ େସ
ଦୁ fକୁ ବଧ କର
େଦବୀ : ବାବୁ େର େସ କି ଛି ଭୂ ଲ କରି ନି ଶାସକ ହି ସାବେର ତା’ର କZବ େଲାକ+
ଧନଜୀବନକୁ ସୁର{ା ପଦାନ କରି ବା େସ ନି ଜର କମ କରି ଛି େଯଉଁମାେନ ନି ଜ କମ
ସୁଚାରୂ ରୂେପ ସ"ାଦନ କରiି , େସମାେନ େମାର ସବୁ ଠୁ ପିୟ
ନନା : ମା...  େସ ଆପଣ+ ମqିରକୁ ଭାି ଚୁ ରମାର କରିେଦଲା ଆପଣ+ୁ କଣ ରାଗ
ଲାଗୁନି? େମାର ତ ବୁ qା ବୁ qା ରd ପତିେଶାଧ େନବାପାଇଁ ଜଳୁ ଛି 
େଦବୀ : ବାବୁ  ତୁ अ ାନ ରାଗ - େରାଷ - ଇଷା ସବୁ ମାନବି କ େଦାଷ ଦୁ ବଳତା
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ଏହା ମଣିଷ+ ଭିତେର ଥାଏ ଭଗବାନ+ ଭିତେର ନୁ େହଁ 
ନନା : ମାଆ... ଆପଣ ତ ବଦରାଗୀ.... ଉଗଚtୀ!
େଦବୀ : ଏହା େମାର ବା[ବି କ ରୂପ ନୁ େହଁ  ଏହା େତାର ପରି କmନା ତୁ େମାେତ େଯଉଁ
ରୂପେର ପଜ
ୂ ା କରୁଛୁ, ମଁୁ ତେତ େସହି ରୂପେର ଦଶନ େଦଇଛି  ମଁୁ ପରବ ହB, ନି ରାକାର
େମାର ଆକାର, ବ$, ରୂପ, ଲି  କି ଛି ନାହU ମଁୁ ହU କୃ , ମଁୁ ହU ରାମ, ମଁୁ ହU ଆଲ ା, ମଁୁ ହU
ଯି ଶୁ...
ଏେତ ସବୁ ଜାତି ଧମ ସବୁ ମଣିଷର ସୃfି େଯଉଁଠିକାର େଲାକ େଯପରି , େସଠାେର
େମାେତ େସହି ରୂପ େଦଇଛiି

ମନୁ ଷମାେନ ଉ£ଳ ପେଦଶେର େଲାକମାେନ

ଖାଦପିୟ, େତଣୁ ମଁୁ ତୁ ମପାଇଁ ଛପନେଭାଗୀ ନୀଳାଚଳନାଥ ଜଗନn ାଥ ଆ} ପେଦଶ
େଲାକ ସୁନା ପିୟ େତଣୁ ତା+ ପାଇଁ ମଁୁ ଆମୁଳଚୂଳ ସ $ ବି ମtିତ ତି ରୁପତି ବାଲାଜୀ
େମାର ଏେତ ସବୁ ନଁା, ରୂପ ସବୁ ମନୁ ଷକୃ ତ
ନନା : ମା କି  ଏ अଧମ କେଲ·ର େଗାଟିଏ ନା[ିକ େସ ଆପଣ+ ସZାେର ବି ଶାସ
କେରନାହU ନା େସ ବି ଶାସ କେର ଧମ ଉପେର
େଦବୀ : ପେତକଟି ସiାନ େମାର ଆଉ େମାର ପେତକ ସiାନ ଧରାପୃ କୁ ଆସି ଛiି
କି ଛି କି ଛି କZବ ସ"ାଦନ ପାଇଁ େସ କZବ େଯଉଁମାେନ ସ"ାଦନ କରiି , େସମାେନ
େମାର ପିୟ ସiାନ େସମାେନ ଆ[ିକ ବାକି ସବୁ ନା[ିକ ଭଗବାନ ସZାେର ବି ଶାସ
କରି ବା ନ କରି ବା ସହି ତ ଏହାର କି ଛି ସ"କ ନାହU
ନନା : ମା ତା େହେଲ କଣ େମାର ଏେତ ବଷର ସାଧନା ପାଥନା ସବୁ ବୃ ଥା?
େଦବୀ : ବାବୁ େର, ତୁ ତ अ ାନ ବାଳୁ ତ ତୁ କଣ ଭାବୁ ଛୁ, ପାଥନା ବqନାେର ମଁୁ ଖୁସି
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ହୁଏ? ପାଥନା ବqନାର अଥ େକେବ ବୁ ଝି ବାକୁ େଚfା କରି ଛୁ? େସ ସବୁ ସଂjୃତେର
େମାର ପଶଂସାଗୀତି  ସରସ ତୀ ବqନ, ଜଗନn ାଥ ଜଣାଣ ଇତାଦି  ମି ଛ ପଶଂସା ଶୁଣି
ମଣିଷ ଖୁସି ହୁअiି , ଭଗବାନ ନୁ େହଁ  ମଁୁ ପରା େମା ମନର अiର କଥା ବୁ େଝ ସେବାପରି
ତୁ ପରା େମାର ସiାନ େମାେତ ଖୁସି କରି ବାପାଇଁ େତାେତ େମାର ପଶଂସା କରି ବାର
କି ଛି ପେୟାଜନ अଛି କି ?
ନନା : ମାଆ, ତା େହେଲ ଧମ କଣ ?
େଦବୀ : େସୖ ନିକର ଧମ େଦଶର ସୁର{ା କରି ବା େବୖ ଦର ଧମ େଲାକ+ର ଜୀବନ
ବାଇବା ଶି {କର ଧମ ଶି {ା ପଦାନ କରି ବା ଧମର अଥ କଣ ବୁ ଝି ଲୁ?
ନନା : ନା... (ନନା ନି ରବ)
େଦବୀ : କମ ହU ଧମ ମଁୁ ପରା କହି ଥିଲି ଭଗବତ ଗୀତାେର
ନନା : ତା େହେଲ ଏ ମqିରର ଉେ ଶ କଣ?
େଦବୀ : ମଁୁ ପରବ ହB, ନି ରାକାର ମଁୁ ସବୁ ଘଟେର ବାସ କେର ଏହା ତୁ ମର ଚି iାଧାରା
େଯ, ତୁ େମ ମqିରର ଚାରି କା¸ ମଧେର େମାେତ ସୀମି ତ କରି ରଖିପାରି ବ, ଓ ସୁନାଳ+ାର
ପଭୃତ ଉପହାର େଦଇ େମାେତ ଖୁସି କରିପାରି ବ ମଁୁ କଣ ବ[ୁବାଦୀ?
ତୁ େମମାେନ େମାର ମସଜି ଦ୍ ଭାି େମା ପାଇଁ ମqିର ନି ମାଣ କରି ବ? େମାର ଏଥିେର କଣ
ପେୟାଜନ? େମାର ରାମମqିର ନୁ େହଁ , ରାମରାଜ ଦରକାର େଯଉଁଠି େମାର ସବୁ
ସiାନମାେନ ପରରକୁ ଭଲ ପାଉଥିେବ, ଓ ନି ଜର କZବ ନି ାର ସହ ସ"ାଦନ
କରୁଥିେବ
େମାର େକାଟି େକାଟି ଟ+ା, अଳ+ାର, େଭଟିେର ଆେଦୗ ଆଗହ ନାହU ଏ ସବୁ
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େନଇଯାअ, ଏ ସବୁ କୁ ବି କୀ କରି େସଇ अଥେର େମା ସiାନ ମାନ+ େଭାକ, ଦାରି ଦ ଦୂ ର
କର ଏହା େମା ପାଇଁ ତୁ ମାନ+ର ସବୁ ଠାରୁ ବଡ଼ ଉପକାର େହବ
ନନା : {ମା କରି ଦିअ ମା ମଁୁ ତୁ ମକୁ ବୁ ଝି ପାରି ନଥିଲି
େଦବୀ : ନା ପୁअ ଏଥିେର େତାର କି ଛି ଭୁ ଲ ନାହU େତାର

ାନରୂପକ ଆତBାକୁ

अ ାନରୂପକ अ}କାର େଘାଟି ରହି ଥିଲା େତା ଭଳି ଆଉ କି ଛି अ ାନେର ବୁ ଡ଼ି ରହି ଥିବା
େଲାକ+ ଲାଗି େମାର अନତମ ପିୟ ସiାନ ସେକ ଟିସକୁ ବି ଷପାନ କରି ବାକୁ ପଡି ଥିଲା
ଏ େଯଉଁ କେଲ·ର+ ତୁ ପାଣ େନବାକୁ ଚାହଁୁ ଛୁ, େସ ମଧ େମାର ଜେଣ ପିୟ ସiାନ
ଗତ ଜନBେର ରାଜା ରାମେମାହନ ରାୟ ନଁାେର ପସିr ଥିଲା ଏ ଆଯାବZ ଭୂ ମିେର ବହୁ
ଚକ ବZୀ ସମାଟ ବି ଶାଳ ବି ଶାଳ ସାମାଜ ଠି ଆ କରି ଥିେଲ କି  ତା+ର ମୃତୁ ସହି ତ
ତା+ ସାମାଜର ବି ଲୟ ଘଟିଥିଲା ଏହି ପିୟ ସiାନ େମାର ଏପରି ଏକ ସାମାଜ ବି ଜୟ
କରି ଥିଲା, ଯାହା ଏେବ ପଯi अତୁ ଟ ରହି ଛି େସ ସାମାଜ େହଉଛି

ାନର ସାମାଜ

ଧମର ଓ ନାୟର ସାମାଜ
କାଳର କରାଳ ଗତି େର ସମେ[ େଧାଇ େହାଇ ଚାଲି ଯାଆiି  କି  େକବଳ େସହି ମାେନ
ହU ବିରହiି େଯଉଁମାେନ ସମାଜର ହି ତ ପାଇଁ ନି ଜର ବଳ, ବପୁ, ବୟସ ସବୁ ଉଗୀକୃ ତ
କରି ଦିअiି 
ବାବୁ େର ଯାଆ, ନି ଜର କZବ କେର ନରରୂପୀ ନାରାୟଣ+ େସବାକେର ଦରିଦ
ଜନ+ ଦୁ ଃଖ ଦୂ ର କେର ପତି ଘଟେର ମଁୁ ବାସ କେର ନି ରୀହ ପାଣୀ+ୁ ବଳି ନାଆଁେର
ହତା କରି େମାେତ ଖୁସି କରି ବାକୁ େଚfା କରନାହU
ଜୀେବ ଦୟା ଓ ବସୁେଧୖ ବ କୁ ଟୁ \କଂ, ଏହି ଦୁ ଇ ମହାମyକୁ ଜପି ଜୀବନକୁ ଚରି ତାଥ
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କେର ମଁୁ ବହୁତ ଖୁସି େହବି 
ନନା : ଆପଣ+ ଆ ା ଶୀେରାଧାଯ ମାଆ
େଦବୀ ମାଆ ଉଭାନ୍ େହାଇଗେଲ ପରଦି ନ ଆେମ େଗାଟିଏ ନୁ ଆ अର{ିତ ନନା+ୁ
େଦଖିବାକୁ ପାଇଥିଲୁ ଖୁସିେର ଆଖିରୁ ଦୁ ଇେଟାପା ଲୁ ହ ଝରି ଗଲା

ପାରଳାେଖମୁtି, ଗଜପତି , ଓଡ଼ି ଶା

ଗୁଗୁଲ୍ େପ େfାରରୁ ‘Odia Sahitya’ ଆପ୍ ଡାଉନେଲାଡ୍ କରି େମାବାଇଲ୍େର
ଇନ୍fାଲ୍ କର ଏବଂ େଯ େକୗଣସି ସମୟେର େଲଖା ପକାଶି ତ କର
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ଭୁ ବେନଶରର अେଟାଚାଳି କା
ରାଧାକାi ଦାସ

अେଟାର ହ$ ଶr ଶୁଣି ଘର ଭିତରୁ େଦୗଡ଼ି ଆସି ଲା ସୁମି“କଣ େହଲା କାଇଁ ଏେତ
େଜାରେର ହ$ ମାରୁଛ ଜାେଣ ?”
अେଟାେର ବସି अେଟା fାଟ କରୁ କରୁ ଡି ଲୁ କହି ଲା - “ଆେର ପାଣି ଦି अ େମାର
େଡରି େହଉଛି  ” ପାଣି େବାତଲ ଓ ଟିଫିନ ଧରି ଆସୁ ଆସୁ ସୁମି ପଚାରିଲା - “କଣ େଡରି
େହଉଛି ? ତେମ କଣ ଚାକି ରି କରିଛ େଯ େଡରି େହଉଛି ?”
ସୁମି ହାତରୁ ପାଣି ଓ ଟିଫିନ୍ େନଉ େନଉ ଡି ଲୁ କହି ଲା - “ଆେର ଏଇଟା अଫିସି ଆଲ
ଟାଇମ, େଲାକ अଫିସ ଯି ବା ପାଇଁ अେଟା େଖାଜୁ ଥିେବଆଉ ମଁୁ ଜଲଦି ନଗେଲ େସମାେନ
ହଇରାଣ େହେବନି  ”
କଥା ନସରୁଣୁ ଆଗକୁ ଗଡି ସାରି ଥିଲା अେଟାअେଟା ଭିତରୁ ବଁା ହାତ ହେଲଇ କି ଛି
{ଣପାଇଁ ବି ଦାୟ େନଉଥିବା ସୂଚନା େଦଉଥିଲା ଡି ଲୁ
अେଟା fାtେର ସବୁ

अେଟା ଚାଳକ+ ପରି ଡି ଲୁ ମଧ ଡାକି ଚାଲି ଥିଲା -

“ବାଣୀବି ହାର, ରାମମqିର, ରୂପାଲୀ, ସତନଗର, ସହି ଦନଗର ” କି ଛି େରଗୁଲାର
େଲାକ ଥିେଲ ଯି ଏକି ଡି ଲୁ अେଟାେର ଯି ବା ପାଇଁ ଡି ଲୁ ପହିବା ଆଗରୁ ଡି ଲୁର अେଟାକୁ
अେପ{ା କରୁଥିେଲ
ଡି ଲୁ ଓ ସୁମିର ପୁअ ଗୁଲୁଘର ବାହାେର ବି ମ୍ସି ରଖିଥିବା ବାଲି ଗଦାେର ସବୁ େବେଳ
େଖଳୁ ଥାଏଗୁଲୁ jୁଲରୁ ଆସି େଲ ଘେର ବାଗ୍ େଫାପାଡି ଧାଇଁ ଯାଏ ବାଲି ଗଦାକୁ ବଡ
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ଘର ପି ଲାମାେନ େକେତ ପକାର କe ାସ୍ ଯାଆiି େହେଲ, ଗୁଲୁ ପାଇଁ ହବି କାସ୍, ଡ ଇଂକ ାସ୍
ଆଉ ମୁଜି କ୍ କ ାସ୍ ସବୁ େସଇ ବାଲି ଗଦାଡି ଲୁର େରାଜଗାରେର େଯମି ତି େସମି ତି
ଚଳି ଯାଏ ତା+ ଘରଡି ଲୁର ସ"କୀୟ ଭାଇ କୁ ଆେଡ ବେର ରହୁଛି ଡି ଲୁକୁ େସ
ଡାକି ଲାଣି େକେତଥର େହେଲ ସୁମି ମନା କରୁଛି “ଭୁ ବେନଶର ଛାଡି ଆେମ କାଲ୍-କାଟା
ଯି ବାନି େସଠି अଧି କ ପଇସା ଏଠି କମ୍ ପଇସା େହେଲ େକଏନ େହଲା ଆେମ ଏଇଠି
ରହି ବା” ଏମି ତିେର ଚାେଲ ଡି ଲୁ ଆଉ ସୁମି+ ଘର ସକାଳୁ अେଟା ଆଉ ଟିଫିନ୍ େନଇ
ବାହାରି ଯାଏ

ଡି ଲୁଦି ନ

ଦି ପହରେର

ଆେସ

ଆଉ

ପୁଣିଥେର

ଖାଇସାରି

ଟିେକ

ଗେଡତାପେର ପୁଣି ବାହାରି ଯାଏ अେଟା େନଇ, ରାତି େର ଆେସେକଉଁ ଦି ନ େକେତ
ରାତି େର ତାର ଠି କ୍ ନାହUଦୁ ଇଶହ ତ େକେତେବେଳ ପାଆଁଶअଧି କ େରାଜଗାର େହେଲ
ଗୁଲୁ ପାଇଁ ଜଳଖିଆ କି ଣିନିଏ ସାଥିେରଡି ଲୁ ସବୁ ଦି ନ ରାତି େର େଫରି େଲ ସୁମିକୁ େଗାେଟ
ଦଶ ଟ+ାର େନାଟ ଦି ଏଆଉ अଧି କ େରାଜଗାର େଗେଲ ଦଶ ଟ+ାଟା େକାଡି ଏ
େହାଇଯାଏସୁମି େସ ଟ+ା େନଇ କଣ ବା କରିବେସ ସାଇତି ରେଖ, ପୁରୁଣା अମୂଲେ
ଟିଣ ଡବାେରେକେବ େଖାେଲନି ହଁ अସୁବିଧା ଆଉ ଭଲମqେର େଖାେଲଆବଶକ
ଟ+ା େନଇ ବq କରିଦି ଏସୁମି ଏମି ତି ଟ+ା ରେଖ େବାଲି ଡି ଲୁ କି ଗୁଲୁ େକହି
ଜାଣିନାହାiି ଡି ଲୁ େକଉଁ ଦି ନ ବି ସୁମିକୁ େଦଇଥିବା ଟ+ାର ହି ସାବ ମାେଗନି ଆଜି
ପଯi ସୁନା ଜି ନିଷ କି ଭଲ ଦାମି କା ଶାଢୀ ଖେt ତ େଦଇପାରି ନିସବୁ ଦି ନ ରାତି େର
ସୁମି ହାତକୁ ଦଶ ଟ+ାର େନାଟେଟ ବେଢଇଳା େବେଳ ସୁମି ମୁହଁେର ଫୁଟିଯାଏ େଗାେଟ
େଛାଟ ହସ
ସୁମି ଆଉ ଡି ଲୁ ସମୟ େସାତେର ଆେଗଇ ଚାଲି ଛiି ଦୁ ଃଖସୁଖେରଡି ଲୁ अେଟା ଧରି
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ବାହାରି ସାରି ଲାଣି ସୁମି କୁ ଲା ଧରି ଚାଉଳ ବାଛୁଛି ସରକାର େଦଇଥିବା ଚାଉଳ, େଗାଡି
ତ ରହି ବା ସ ାଭାବି କ କଥାଦାtେର अେଟା ରହି ବା ଶr ଶୁଣି େଦଖିଲା ମୁ
ଆସି ଛିମୁ ଆଉ ଡି ଲୁ େଗାେଟ fାtେର अେଟା ଚଲାiି ମୁ ଆଉ ଡି ଲୁ ପି ଲା ଦି ନର
ସାମୁ ମଝି େର ମଝି େର ଘର ଆେଡ ଆେସअେଟାରୁ ଓେହ ଇକି ମୁ ଆେଗଇ
ଆସି ଲା ସୁମି ଆଡକୁ ମୁର ମୁହଁ ଶୁଖି ଯାଇଥିଲା, ମୁହଁେର େମାଏ ଝାଳ, ମୁtବାଳ
अସାଳମୁକୁ ଏପରି अବcାେର େଦଖି ସୁମି କି ଛି ବୁ ଝି ପାନଥିଲାମୁ - “ଭାଉଜ
ଜଳଦି ଚାଲ ଡି ଲୁର ଆିେଡz େହଇଛି  ” ମୁ ମୁହଁରୁ କଥା ଛେଡଇେନଇ ସୁମି
ପଚାରିଲା - “କଣ ଆିେଡz, େକମି ତି ? କଣ େହଇଛି ?” କହି କାqିବାକୁ ଲାଗିଲା
ସୁମିମୁ ପତିଉZରେର କହି ଲା- “େସକଥା ପେଛ ତୁ େମ ଏେବ େମା ସହ ଡାdରଖାନା
ଚାଲ ” ଘେର ତାଲା ମାରି ସୁମି ଡାdରଖାନା ଚାଲି ଲା ମୁସାେରअେଟାେର ବସି ସୁମି
କଣ ନାଇଁ କଣ ଭାବି କାqି ଚାଲି ଥିଲାକି ଛି ସମୟ ପେର ସରକାରୀ ଡାdରଖାନାେର
ଆଗେର ମୁର अେଟା ପହି ସାରି ଥିଲାअେଟାରୁ ଓେହ ଇକି ମୁ ସୁମିକୁ ଧରି
େନଇଯାଇଥିଲା ଡି ଲୁ ପାଖକୁ  ଡାdର अଭାବରୁ ଡି ଲୁ େସମି ତି େfଚରେର ପଡି ଥାଏବଁା
େଗାଡରୁ ଭୀଷଣ ରd େବାହୁଥାଏେଗାଡର ମାଂସ ବାହାରି ପଡି ଥାଏକି ଛି अେଟା
ଡ ାଇଭର େସଠି ପାଟି କରୁଥାiି - “ଡାdର େକେତେବେଳ ଆସି େବ? ଆେର ଏଠି େଗାେଟ
େଲାକ ପଡି ଛି” େହେଲ ଡି ଲୁର अବcା େଦଖି अସାଳ େହାଇପଡି ଥିଲା ସୁମିଡି ଲୁର
େହାସ ନଥିଲାସୁମି ଡି ଲୁକୁ ଧରି େଭା- େଭା ରଡି ଛାଡି କାqୁ ଥିଲାସୁମି ଆଉ अନ
ଡ ାଇଭର+ ସ ରେର ଡାdରଖାନାଟି ଫାଟି ପଡୁ ଥିଲା
ଡାdର ଆସି େଲ ଚି କିା ଆର େହଲାକି ଛି ସମୟ ପେର ମୁକୁ ଡାକି େଲ ଡାdର
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କହି େଲ - “େଗାଡଟି ପୁରା ନf େହାଇଯାଇଛି अଧି କ ରd ମଧ େବାହି ସାରି ଲାଣିେସ
େଗାଡଟିକୁ କାଟିବାକୁ ପଡି ବ ” ମୁ ସୁମି ମୁହଁକୁ ଚାହUଥିଲା କାqୁ ଥିଲା ସୁମିେସ କଣ
କରି ବ ବୁ ଝି ପାରୁନଥିଲାେଶଷେର ଡି ଲୁର େଗାଡ କଟା େହଲାକି ଛି ଦି ନ ଡାdରଖାନାେର
ରହି ବା ପେର ଘରକୁ େଫରି େଲ ସୁମି ଆଉ ଡି ଲୁଡାdରଖାନାେର ରହି ଥିବା ଆଠଦି ନ ଗୁଲୁ
ମୁ ଘେର ରହି ଛିଡି ଲୁ ଆଉ ସୁମିକୁ ଘେର ଛାଡି େଦଇ ମୁ ଗୁଲୁକୁ ଆଣିବାକୁ ଗଲା
ଗୁଲୁ େଫରି ଆସି ଲାମୁକୁ ସୁମି ପଚାରି ଲା - “ଏସବୁ େକମି ତି େହଲା? ଆଉ
ଡାdରଖାନାେର ସବୁ ଟ+ାପଇସା େଦଉଥିବା େସ େଲାକଟି କି ଏ?” ମୁ କହି ଲା “େସଦି ନ ଡି ଲୁ अେଟା େନଇ fାtରୁ ବାହାରି ଲାଟିେକ ବାଟ ଯାଇଛି କି ନାଇଁ େଗାେଟ
କାର ଆସି ଡି ଲୁର अେଟାେର ମାଡ େହଲା ଆଉ ଓଲଟି ପଡି ଲାଡି ଲୁ େଗାଡ ଉପେର
ମାଡି ବସି ଲାେସ ଟ+ା ପଇସା େଦଉଥିବା େଲାକ େସ କାରବାଲା ”
କି ଛି ସମୟ ରହି ମୁ େଫରି ଯାଇଥିଲାେସପେଟ େଗାଡେର ବାେtଜ ଆଉ
ମୁtେର, ମୁହଁେର ସି େଲଇ େହାଇ ବାେtଜ ବ}ା େହାଇଛି ଗୁଲୁ ଡି ଲୁ ପାେଖ
େଶାଇଛି ସୁମି ପଡି ଶା ଘରକୁ ଯାଇ େଫାନ କଲା କାଲକାଟା ଭାଇ+ ପାଖକୁ ଭାଇ
କହି େଲ - “ମଁୁ ସୁବିଧା େଦଖିଯିବି ” ପୁଣpମାର ଜହn ଉପରକୁ େଯମି ତି କଳା ରର ବାଦଲ
ମାଡି ଆସି ଥିଲା
ଏଇ ଭିତେର ଦୁ ଇ ମାସ ବି ତିଗଲାଣି ଡବାେର ଥିବା ଟ+ାେର ଘର ଚାଲୁ अଛି ଆଉ
ଔଷଧ ପାଇଁ ଟ+ା अzୁନି ଟ+ା ସରିବାକୁ ବସି ଲାଣି କଣ କରିବ ସୁମିଡି ଲୁ କହି ଲା “ମଁୁ ତ ଆଉ अେଟା ଚେଳଇ ପାରି ବିନିଆମ ଘର େକମି ତି ଚାଲି ବ ” ସୁମି କହି ଲା - “ମଁୁ
अଛି , ମୁ ସହି ତ ମଁୁ କଥା େହଇଛି େସ କାଲି ଠୁ ରାତି େର ଆସି ବ ଆଉ ମଁୁ अେଟା
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ଚେଲଇବା ଶି ଖିବି ” ସୁମିର କଥାେର କାq କାq େହାଇଯାଇଥିଲା ଡି ଲୁକଣ ବା େସ
କରି ପାରି ବଆଜି କୁ େତର ଦି ନ େହବ ରାତି େର अେଟା ଶି ଖୁଛି ସୁମିଆଉ କି ଛି ଦି ନ ପେର
େସ ଲାଇେସନ୍ସ ପାଇଁ ଆେବଦନ କରିବଆଉ ତାହାହU େହଲା େସ ଲାଇେସନ୍ସ ପାଇଁ
ଆେବଦନ କଲା ଓ ତାକୁ ଲାଇେସନ୍ସ ମି ଳିଗଲାସାହି େଲାକ ତା+ ତା+ ଭି ତେର କଥା
େହଉଥିେଲ - “ୀ େଲାକ େହାଇ େସ ପୁରୁଷ+ ପରି अେଟା ଚେଳଇବ ଛି ଛି େସ ସାହି
ପଡି ଶା+ ଆଗେର ଘୃଣାର ପାତ େହାଇଯାଇଥିଲା
କାହାକୁ ଖାତି ର ନ କରି େସ अେଟା ଚେଳଇଲା ଭୁ ବେନଶରର ରାଜରା[ାେରअନ
अେଟା ଡ ାଇଭର+ ପରି େସ ମଧ ଡାକି ଲା - “ରାମମqିର, େfସନ, ରାଜମହଲ ”
ସୁମିର अେଟାେର କି ଛି ୀ େଲାକ ଓ ଝି अ ନି ୟମି ତ ଯି ବାଆସି ବା କରୁଥିେଲସୁମି ମଧ
ତା+ୁ

ସଠି କ ଜାଗାେର ଠି କ ସମୟେର ପହାଏ ଓ ଆେଣେସଥିରୁ ଜେଣ ଝି अ

ସା\ାଦି କତା କରୁଥିେଲେସ ଦି େନ अେଟାେର ବସି େଫରି ବା ବାଟେର ସୁମିକୁ ପଚାରି େଲ “ଆଛା ସୁମି अପା ତୁ େମ କାହU अେଟା ଚଲଉଛ, ତୁ ମ ଘେର କଣ େକହି ପୁରୁଷ େଲାକ
ନାହାiି ?” ସୁମି ଉZର େଦଲା - “କଣ ଆଉ କରିବି , େମା ସ ାମୀ ଆଗରୁ अେଟା
ଚଳଉଥିେଲଆଉ ଦି େନ ତା+ର ଏ अେଟାେର ଆିେଡz େହଲାେଗାଡ େଗାେଟ କଟା
େହଲାଘର ଆଉ ପୁअ ମୁହଁକୁ ଚାହU ମଁୁ ବାଧ େହଲି अେଟା ଚେଳଇବାକୁ ଦି ଦି ତମ ଘର
ଆସି ଗଲାେସ ଝି अ ହାତରୁ େକାଡି ଏ ଟ+ାର େନାଟ େନଇ ସୁମି ଆଗକୁ ଚାଲି ଲା
ରାତି ଏଗାରଟା େହବ ହଠାତ କବାଟକୁ ଖଡଖଡ କରି େକହି ଜେଣ ବାେଡଇଲସୁମି
ଯାଇ େଦଖି ଲା ପଡି ଶାଘର ର+ ମଉସା ଠି ଆ େହାଇଛiି କହି େଲ - “ସୁମି ଜଲଦି ଚାେଲ
େତା अେଟାେର କି ଏ ନି ଆଁ ଲେଗଇ େଦଇଛି  ” େଦୗଡି ଲା ସୁମିଘରଠୁ ଟିେକ ଦୂ ରେର
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ଥିବା अେଟାଟି ହୁତ୍ ହୁତ୍ େହାଇ ଜଳୁ ଥିଲାବାଲଟିେର ପାଣି ପେକଇବାକୁ ଲାଗିେଲ ସୁମି ଓ
ଗୁଲୁସୁମି

କାqୁ ଥିଲାେହେଲ

ବୁ ଝି ପାରୁନଥିଲା

କି

ଏସବୁ

अେଟାଟି
କf

ତାକୁ

ନି ଆଁେର
ହU

ସ"ୂଣ

କାହUକି

େପାଡି ଯାଇଥିଲାସୁମି

ମି ଳୁଛି କି 

େସ

ହାର

ମାନି ନଥିଲାଭଡାେର अେଟା ଚେଳଇବା ଆର କଲା
ଘଟିଥିବା ଘଟଣା ସୁମି େସ ଝି अ+ୁ କହି ଥିଲାଡି ଲୁ ଆଉ ଗୁଲୁକୁ ଛାଡି େଦେଲ ସୁମି ତା
ଦୁ ଃଖ େସଇ ଝି अ+ୁ କେହସବୁ ଦି ନ ଯି ବା ଆସି ବାେର େଗାେଟ ନୂ ଆ ସ"କେର ବା}ି
େହାଇ ଯାଇଥିେଲ େସମାେନଝି अଟି ସା\ାଦି କ ଥିବାରୁ ଖବରକାଗଜେର େଗାେଟ
ଆେଲଖ ପକାଶ କରି ଥିଲା ସୁମି ବି ଷୟେରଯାହାର ନାମ ଥିଲା ‘ଭୁ ବେନଶରର
अେଟାଚାଳି କା’ େସ ଆେଲଖଟି ବହୁତ ପଶଂସାର ପାତ େହାଇଥିଲା
ସୁମି ଘରକୁ ଦି େନ େଗାେଟ ଚି ଠି ଆସି ଥିଲାମୁଖମyୀ ସୁମିକୁ ତା ସାହାସି କତା ପାଇଁ
ତାକୁ ପୁରjାର େଦବା ପାଇଁ ଚହଁୁ ଛiି , େଗାେଟ ନୂ ଆ अେଟା ସାକୁ କି ଛି ଆଥpକ
ପୁରjାରଆଉ ସୁମି ଓଡି ଶା ନୁ େହଁ ସାରା ଭାରତେର ଭୁ ବେନଶରର अେଟାଚାଳି କା
ଭାବେର ନଁା କରିଥିଲାଆଉ ଉଦାହରଣ ପାଲଟିଥିଲା େସଇ ୀ େଲାକ+ ପାଇଁ
େଯଉଁମାେନ ଭାଗକୁ େଦାଷ େଦଇ େରାେଷଇ ଘେର କାqiି 
ରତନପୁର ଶାସନ, କୁ ହୁ ଡି
େଖାrା , ଓଡି ଶା ୭୫୨୦୨୭
େମା - ୮୯୦୮୮୫୯୭୯୭ , ଇେମଲ - rkdash1996@gmail.com
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अଜାତଶତw
େଜାତି ରxନ ସାହୁ

ଆପଣମାେନ ଭାବୁ ଥିେବ ଏଇଟା େଗାଟିଏ ଗmହଁ ଯଦି ଭାବି େବ ଇତି ହାସ େତେବ
ଏଇଟା େଗାଟିଏ ଗm ଆଉ ଯଦି ତଯମା କରି େବ କାହାଣୀର ଚରିତ ସହ ଏ ସମାଜକୁ
େତେବ େଖାଜି ପାଇେବ ଏ ଯୁଗେର ଥିବା अସଂଖ अଜାତଶତw+ୁ େଯଉଁମାେନ ଜାଣିଥିେବ
अଜାତଶତwର ଇତି ହାସ େସମାେନ ହୁଏତ ଚି iା କରୁଥିେବ ଏଇଟା େଗାଟିଏ କି ଗପ ?
ଏହାକୁ ତ ଆେମ ଇତି ହାସ ବହି େର ପି ଲାଟି େବଳୁ ପଢି ଆସି ଛୁହଁ ଆ ା! ଆପଣମାେନ
ନି ହାତି ପଢି ଥିେବତଥାପି ଥରେଟ ପଢି ବାର କf କରଇଏ େସହି अଜାତଶତw ଯାହାକୁ
ଇତି ହାସ କେହ ପି ତୃହiାଇଏ େସହି କଳ+ିତ ହରି अ+ ବଂଶର ଜେଣ ସମାଟ େଯଉଁ
ବଂଶ ଇତି ହାସର ପୃ ାେର ନି ଜକୁ ଲି ପିବr କରିଛି ପି ତୃହiା ବଂଶପରି େଗାଟିଏ କଳ+ିତ
ନାମେରେତେବ େସ ଯାହା େହଉ ଇତି ହାସର ପୃ ାକୁ ତଯମା କରି ବାକୁ େମାର ଇkା
ନାହUେସଥିପାଇଁ ସତମି ଥା ଠି କ୍ ଆଉ ଭୁ ଲରୁ ଟିକିଏ ଉପରକୁ ଉଠି ମଁୁ ଏଠାେର
अଜାତଶତwର େସହି ଦି ଗ ଉପେର ଆେଲାକପାତ କରି ବି ଯାହା େମା କାହାଣୀର ଦୁ ଇ ଚରି ତ
ରାଜୁ ଆଉ अଜୁ ତା+ର ଇତି ହାସ ଶି {କ+ ଠାରୁ ଶୁଣିଥି େଲକାହାଣୀଟି ଆର ହୁଏ
େସହି

ସମୟରୁ

େଯଉଁ

ସମୟେର

ଗୁଗଲ

ଧରାପୃ େର

अବତରଣ

କରି

ନଥିଲାअନअଥେର ଏପରି କହି େହବ େଯ ଏ ଦୁ ନି ଆଁ ଗୁରୁମୟ ଥିଲା; ଗୁଗଲମୟ
ନୁ େହଁ ଯୁdି ଉପେର କାୟା ବି [ାର କରିଥିଲା ବି ଶାସଟାେସହି ପରି ଏକ ସମୟେର ଭାରତ
ସ ାଧୀନତାର अେନକ ପବ
ୂ ରୁ ପତି ି ତ ଏକ ସରକାରୀ ବାଳକ ଉ ବି ଦାଳୟେର
ପଢୁ ଥିେଲ ଦୁ ଇ ବ}ୁ ରାଜୁ ଆଉ अଜୁ ଇତି ହାସ କ ାସ୍ଟା ଭାରି େବାରି ଂ ଲାଗୁଥିବାରୁ ରାଜୁ
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ଆଉ अଜୁ ସବୁ ଦି ନ ପଛେବେର ବସି ଢୁ ଳାଉଥିେଲअେନକ ସମୟେର ଏଥିପାଇଁ ଦୁ େହଁ
ମାଡ ମଧ ଖାଉଥିେଲେସଦି ନ ପି ଲା+ୁ ଇତି ହାସ ସାର+ର କହି ବାକୁ ଥିଲା अଜାତଶତwର
ଇତି ହାସତା ବି ଷୟେର କି ଛି କହି ବା ପବ
ୂ ରୁ ସାର୍ ପଥେମ କ ାସବାହାର ପି tାେର
ଆେଇ େଦେଲ ରାଜୁ ଆଉ अଜୁ କୁ ଏହାପେର େସ ଆର କେଲ अଜାତଶତwର
ଇତି ହାସଆର କରି ବା ପବ
ୂ ରୁ େସ ପି ଲା+ ଉେ ଶେର କହି ଥିେଲ େଗାଟିଏ େଛାଟ
କାହାଣୀସାର୍ କହି େଲ, “ଆkା ପି ଲାଏ! କହି ଲ କି ଏ କି ଏ ବାପାମା+ୁ ଜମା ଭଲପାअ
ନାହU?” ସମେ[ ନୀରବ ଥିବାର େଦଖି ଖୁସି େହାଇଗେଲ ଇତି ହାସ ସାର୍ପୁଣି
ଆରକେଲ, “ବହୁତ ଭଲ ପି ଲା ତୁ େମ ସବୁ ଜାଣିଛ ବହୁଦି ନ ପବ
ୂ ରୁ ଏ ଭାରତବଷେର
ଜେଣ ରାଜା ଥିେଲେସ ଥିେଲ ଜେଣ ଉZମ ଶାସକତା+ର େଗାଟିଏ ପୁअ ଯି ଏ ଥିଲା
ଖୁବ୍ अତାଚାରୀ ଆଉ ଶାସନେଲାଭୀଶୀଘ ରାଜା େହେବ େବାଲି ବqୀକରି ରଖିଥିଲା
ନି ଜର ବୃ r ବାପା+ୁ ପଜା େଯେତେବେଳ ଜାଣିେଲ ରାଜା ବqୀ େସମାେନ ସମେ[
ଆେqାଳନ କରି ବାକୁ ପ[ୁତ େହେଲେସହି अତାଚାରୀ ପୁअ ଏ କଥା ଜାଣି ଆେଦଶ
େଦଲା ତା+ ବାପା+ୁ ଖାଇବାକୁ ନ େଦଇ ମାରି େଦବାକୁ ଦୁ ରାଚାରୀ ରାଜକୁ ମାରର
ଆେଦଶ ସାେ ସାେ ପାଳନ େହଲାଦି େନ ଦୁ ଇଦି ନ ଚାରି ଦିନ ଏମି ତି କଟିଗଲା
ଉପବାସେର अେନକ ଦି ନବୃ rରାଜା କି  ମରୁନ ଥିେଲକାରଣ କଣ େଖାଜି ଲା େବଳକୁ
ଜଣା ପଡି ଲା ରାଣୀ ଲୁ ଚାଇ ଲୁ ଚାଇ ରାଜା+ୁ ଖାଦ େନଇ େଦଉଥିେଲରାଣୀ+ୁ ଆଉ
ରାଜା+ ପାଖକୁ ଛଡାଗଲା ନାହUଉପବାସେର କଟିଲା ରାଜା+ର ଦି ନଏହା ଭିତେର
ରାଜକୁ ମାର ବାପା େହେଲବାପାେହବାର ଖୁସିେର େସ ପାଗଳପାୟ େହାଇଗେଲଦି େନ
ରାଜ ପରି ବାରର ସମେ[ େଭାଜନ କରୁଥିବା େବେଳ ରାଜକୁ ମାର+ର ନବଜାତ ପୁତ
ତା+ ଖାଇବାଥାଳି େର ପରି ସା କରି େଦଲାପୁତ େପମୀ ରାଜକୁ ମାର େସହି ଖାଦକୁ
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ଆନqେର ଖାଇ ଚାଲି େଲହଠାତ୍ େସ ତା+ ମାତା+ୁ ପଶnକେଲ,, “ମା! େମା ପରି
ପୁତେସnହୀ ବାପା କି ଏ अଛି ?” ତା’ର ଏ ପଶnେର ଟିକିଏ ହସି େଦଇ ରାଣୀ କହି େଲ,
“ଜାଣିଛୁ ତୁ ଜନBେହବା ପବ
ୂ ରୁ ରାଜ େଜାତି ଷ ଗଣନା କରି କହି ଥିେଲ ତୁ େହବୁ େତା
ବାପା+ର ହତାକାରୀଏହା ଜାଣି ମଁୁ େତାେତ ଗଭେର ମାରି େଦବାକୁ cିର କଲି େମା
ସମ[ େଚfା ବି ଫଳ େହଲାକାହUକି ନା େତା ବାପା ଚାହଁୁ ଥିେଲ େତାର ଜନBସମ[+
ବି େରାଧ ସେZ ଏକୁ ଟିଆ େତା ବାପା ହU େତା ଜନBପାଇଁ ବାକୁ ଳ ଥିେଲତୁ ଜନB େହବା
ମାେତ ମଁୁ େତାେତ ରାଜଉଆସରୁ ତଳକୁ ଫିିେଦଲି ବଧ କରି ବାପାଇଁେତାର କି  ମୃତୁ
େହଲା ନାହUରାଜା ଏକଥା ଜାଣି ଲା େବଳକୁ େତା ଶରୀରେର ବାପି ଯାଇଥିଲା େଗାଟିଏ
ଦୂ ରାେରାଗ ଚମବାଧି ରାଜେବୖ ଦ ଆସି କହି େଲ, “ଯଦି େକହି ବdି େତା ଶରୀରର
ପଜ
ୂ ରdକୁ ନି ଜ ଜି ଭେର ଚାଟି ଚାଟି ସଫା କେର, େତେବ ଯାଇ େତା ଶରୀରଟା ଆେରାଗ
ଲାଭ କରି ବ” ଏକଥାେର ସମେ[ ପଛଘୁା େଦେଲମା' େହାଇ ମଧ ମଁୁ ଘୃଣା କରି ଥିଲି
ଏପରି କରି ବାକୁ େସେତେବେଳ େତା ବାପା ହU େତାେତ େସ ବାଧି ରୁ ଆେରାଗ
କରି ଥିେଲେସେତେବେଳ ଯଦି େତା ବାପା େତାେତ ଜୀବନଦାନ ନ କରି ଥା'େi େତେବ
େସ ଆଜି ରାଜା େହାଇ ମଧ ବqୀର ଜୀବନ अତି ବାହି ତ କରୁ ନଥାେi” ମା’+ ମୁହଁରୁ
ଏକଥା ଶୁଣି ବ[ େହାଇ ଉଠି ଲା अଜାତଶତwେଦୗଡି ଗଲା ବqୀଶାଳାକୁ କି  ହାୟେର
ସମୟ! େସ ଦ wତେବଗେର ଆସୁଥିବା େଦଖି ମୃତୁକୁ अବସାବି େବାଲି ଭାବି େନେଲ ରାଜା
ଆଉ ନି େଜ ପି }ିଥିବା ବି ଷାd ମୁଦ ି କାଟିକୁ ଗିଳିେଦଇ ଆତBହତା କରି େଦେଲପାୟି ତ
କରି ବାର ସୁେଯାଗ ମଧ ପାଇେଲ ନାହU ରାଜକୁ ମାରପାତାପେର କଟିଗଲା ତା+ର
ବାକି ଜୀବନଆଉ ଜାଣିଛ ପି ଲାଏ େସ ରାଜକୁ ମାର ଜଣକ କି ଏ?” ସବୁ ପି ଲା ଏକ
ସ ରେର ପଶnକେଲ, “େସ ବଦମାସ ରାଜକୁ ମାର କି ଏ ସାର୍?” ସାର୍ ଉZର େଦଇଥିେଲ,
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“ସି ଏ େହଉଛି अଜାତଶତw; ଜାତ େହବାପବ
ୂ ରୁ ଯି ଏ ଥିଲା ତା ପି ତାର ଶତw; ଯାହା ବି ଷୟେର
ଆେମ ଆଜି ପଢି ବାେତଣୁ ପି ଲାମାେନ ବାପାମା’+ୁ ବଡ େହାଇ େକେବ େହେଲ ହତାଦର
କରି ବ

ନାହUନେଚତ୍

ତୁ େମ

ସମେ[

େବାଲାଇବ

େଗାଟିଏ

େଗାଟିଏ

ବଦମାସ

अଜାତଶତw” ଏତି କିେର ଗପଟିର अi କରି ସାର୍ ପଢାଇ ଚାଲି ଥିେଲ ଇତି ହାସଏପେଟ
ବାହାେର ରାଜୁ ଆଉ अଜୁ ଚୁ ପ୍ଚାପ୍ ଆେଇ ଗପ ଶୁଣୁଥିେଲେବାଧହୁଏ ଜୀବନେର
ଏପରି ଭାେବ ଗପ ଶୁଣିବାକୁ ଭାଗେର ଥିେଲ ମି େଳକ ାସ ସରି ଲା ଆଉ ଚାଲି ଗେଲ
ଇତି ହାସ ସାର୍ଜାଣiି ଜୀବନ ଆମକୁ ପତିଟି େସାପାନେର େକେତ େଯ କ ାସ ନି ଏ ପୁଣି
େକେତେଯ

କଥା

ଶି ଖାଉଥାଏ

ତାହା

େଲଖି

ବସି େଲ

अନୁ ଭୂ ତିର

ଗ¸ଟିଏ

େହାଇଯି ବେସଦି ନ ଇତି ହାସ ସାର୍ କହି ଥିବା ଗପଟି ଶୁଣିଥିେଲ ଦୁ ଇବ}ୁ କି  କି ଏ କଣ
ଶି ଖିଲା େସକଥା ଗୁv େହାଇ ରହି ଗଲା
ଏହା ଭିତେର अତୀତର େସହି ଶୁଣା କାହାଣୀଟା ଉପେର ପର[ ପର[ େହାଇ
ଜମି ଗଲାଣି ପଚି ଶ ବଷର ସB ¼ତିସB ¼ତିର ପୃ ା ତେଳ ଚାପି େହାଇ ରହି ଯାଇଛି େସହି
କାହାଣୀକାହାଣୀ କହି ଥିବା ଚରି ତଟି ଆଜି ସମାଜ ପାଇଁ अେଲାଡା अେଖାଜାଆଉ
କାହାଣୀ ଶୁଣିଥିବା ଚରି ତ ଦୁ େହଁ ଏେବ ପି ତା ଚରି ତେର अବZୀ$େସଦି ନର ରାଜୁ ଆଉ
अଜୁ ଆଜି ବି ଦୁ ଇସାେଦୖ ନିକ ଆବଶକତା ପାଇଁ ଦୁ େହଁ ସବଦା ଜୀବନ ସହ
ସଂଘଷରତଜୀବନ ସଂଗାମେର अେନକଥର ଥକି ପଡି ପୁଣି ଦୁ େହଁ ଉଠି ବାକୁ େଚfା
କରiି अଭାବଟା अେନକ ସମୟେର अଜୁ ର ମାନସି କ cିତି କୁ େଦାହଲାଇ ଦି ଏଘେର
ବୁ ଢା ବାପାମା ପୁଣି ଦୁ ଇଟା ଝି अପେର େଗାଟିଏ ଚାରିବଷର ପୁअଏେତ ବଡ ପରି ବାରକୁ
अଜୁ ଏକୁ ଟିଆେଛାଟ ପି ଲା+ୁ ଟିଉସନ କରି ଯାହା ପାଏ େସହି ଥିେର କେfମେf
େଚfାକେର अଭାବ ପୁରଣ କରିବାକୁ ରାଜୁ ର ପରି ବାର କହି େଲ ତା ବାପା ଆଉ
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ମାରାଜୁ अବି ବାହି ତେରାଗିଣା ବାପାମା’+ କଥା ବୁ ଝୁବୁ ଝୁ େକମି ତି େଯ ସମୟଟା
କଟିଯାଏ େସ ଜାଣିପାେର ନାହUଏମି ତି କଟିଯାଉଥିଲା ଦୁ ଇବ}ୁ +ର ସମୟ
କୁ ହiି

‘अଭାେବ

ସ ଭାବ

ନf’

ଠି କ୍

ଏହି ପରି

କି ଛି

ଘଟୁଥାଏ

अଜୁ ର

ଜୀବନେରअଭାବ ଆଉ ଆବଶକତା ଧୀେର ଧୀେର अଜୁ ର ସ ଭାବେର େକମି ତି େଗାଟିଏ
ବି ଚିତ ପରିବZନ ଆଣି େଦଇଥିଲାନି ଜ ସ ାଥଛଡା ତାକୁ ଆଉ କି ଛି ବୁ ଝା ପଡୁ ନଥିଲା
ନି ଜର ସଂସାରଟା ସଜାଡୁ ସଜାଡୁ େସ ଏହାଭିତେର େକମି ତି େଗାଟିଏ ସ ାଥପର ମଣିଷେଟ
ପାଲଟି ଯାଇଥିଲାତାର ସ ାଥବାଦୀ ଗୁଣଟା େସହି ଦି ନ ଚରମସୀମାକୁ ଟପି ଯାଇଥିଲା
େଯଉଁଦିନ ରାଜୁ ଜାଣିବାକୁ ପାଇଥିଲା अଜୁ ତା ବୃ r ବାପାମା'+ ପତି କରୁଥିବା ଘୃଣ
ବବହାର ସ"କେରରାଜୁ अେନକ ଥର ଭାବି ଛି କି ଛି କହି ବେବାଧହୁଏ अେନକ+ ପରି
େସ ମଧ ଉଚି ତ୍ अନୁ ଚି ତର ଚକ ବୁ ହ ଭି ତେର ଛqି େହାଇପେଡେସଦି ନ କାହUକି
େକଜାଣି ହଠାତ୍ ବ[ବି ବତ अଜୁ ରାଜୁ ଘରକୁ ଝଡପରି ପଶି ଆସି ଭୟାତୁ ର କେର
ପଚାରିଲା, “ଆେର ରାଜୁ ! େମା ପୁअକୁ େଦଖି ଛୁ? େଛାଟ ପି ଲାଟା ଘର େଲାକ+ର
अଜାଣତେର େକଜାଣି େକଉଁଆେଡ ଚାଲି ଯାଇଛି ଘzାଏ େହଲାଣି ସବୁ ଆେଡ େଖାଜି
ସାରି ଲିଣିେମା ହୃତqନଟା ବଢି ବଢି ଯାଉଛି ” अଜୁ ର ଏଭଳି କଥାେର ଉହସଟିଏ
ହସି େଦଇ ରାଜୁ अଜୁ ର ହାତଧରି ଟାଣିେନଇଗଲା ଘର ଭି ତରକୁ ଘରଭି ତେର ବସି ଥାଆiି
अଜୁ ର ବାପା ଆଉ ପାଖେର େଖଳୁ ଥାଏ ତା+ର ଚାରି ବଷର ନାତି େଟାକାअଜୁ କୁ େଦଖି
ବାପା ତା’ର କହି େଲ, “ଆେର! ମଁୁ ଜାେଣନାହU େକେତେବେଳ କାହnw ଆମର େମା
ପେଛପେଛ ଚୁ ପ୍ଚାପ୍ ଚାଲି ଆସି ଛିମଁୁ ତାକୁ େନଇ ଘରକୁ ଯାଉଛି ” ଏହା କହି अଜୁ ର
ବାପା ନାତି କୁ ଧରି ଘରକୁ ଚାଲି ଗେଲେସ ଚାଲି ଗଲା ପେର ରାଜୁ अଜୁ କୁ କହି ଲା, “ବୁ ଝି ଲୁ
अେନକ ଦି ନରୁ େତାେତ କଥାଟିଏ କହି ବି କହି ବି ଭାବି କହି ବାକୁ ସମୟ ପାଉ ନଥିଲିମେନ
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अଛି अେନକ ଦି ନ ଆଗରୁ ଆମକୁ ଇତି ହାସ ସାର୍ େଗାଟିଏ ଗପ କହି ଥିେଲେସହି ଗପଟାମ
େଯଉଁଟା ଆେମ ଦୁ େହଁ ବାହାେର ଆେଇ ଶୁଣିଥିେଲ” ଏ ଥର ଗପଟା ଠି କ୍ ମେନ
ପଡି ଗଲା अଜୁ ରକହି ଲା, “ହଁ ହଁ ମେନପଡି ଲାବଢି ଆ ଲାଗିଥିଲାେହେଲ ତୁ ଆଜି
କାହUକି ଏକଥା ମେନ ପକାଇ େଦଉଛୁ?” ଏହାର ଉZରେର ରାଜୁ କହି ଲା, “କାହUକି ନା ମଁୁ
ଆଜି େମା ସାଭିତେର େସହି अଜାତଶତwକୁ େଦଖି ପାରୁଛି େସଦି ନ ମଁୁ ଭାବୁ ଥିଲି େସ
अଜାତଶତwଟା େମା ଆଗକୁ ଆସiାକି ? ମଁୁ ତାକୁ ପି ଟିପିଟି ମାରି ଦି अiି  ଆଜି େତାେତ
େଦଖି ପୁଣିଥେର ଇkା େହଉଛି େତା ଭିତେର ଲୁ ଚି ଥିବା େସହି अଜାତଶତwଟାକୁ ହତା
କରiି େସଦି ନ ବାହାେର ଆେଇ ଗପ ଶୁଣିବା େବେଳ ମଁୁ ଭାବୁ ଥିଲି ସତେର କଣ
ପୁତଟିଏ ଏେତ ସ ାଥପର େହାଇଯାଇପାେର! ଆଉ ଆଜି ଭାବୁ ଛି େତା ପରି ପୁअଟିଏ ଯଦି
ସାମାନ ସ ାଥପାଇଁ ନି ଜବାପାମା+ୁ ହତାଦର କରି ପାେର େତେବ େସ अଜାତଶତw କାହUକି
ରାଜ ଓ ରାଜସି ଂହାସନ ପାଇଁ ନି ଜ ପି ତାକୁ ହତା କରି ନଥିବ! େଯେବ ପବି ତ
ସ"କଭିତେର ସ ାଥ ପେବଶକେର େସେବ ପୁତଟିଏ ପାଲଟିଯାଏ ଇତି ହାସର େସହି
अଜାତଶତwଯଦି ଚାରି ବଷର ପୁअଟିକୁ ହଜାଇବାର ଭୟେର େତା ହୃଦୟର qନଟା
ଗତି ହୀନ େହାଇପଡୁ ଛି େତେବ ଥେର ଚି iାକଲୁ ଚାଳି ଶବଷର ପୁअକୁ ହଜାଇେଦଇଥିବା
େଗାଟିଏ ବାପର ହୃଦୟଟା କଣ େହଉଥିବ! ଜାଣିଛୁ ଆଜି ବି େତା ବାପା େଖାଜି ବୁ ଲୁ ଛiି
ତା+ अଜୁ କୁ ଯାହାକୁ अେନକ ଦି ନ ଆଗରୁ େସ ହଜାଇ େଦଇଛiି କି ଛିଦିନ େହବ
େଯେବ େଯେବ େମା ସହ ତା+ର େଦଖାହୁଏ େସ େମାେତ अଶwଭରା ନୟନେର ପଚାରiି ,
“ବୁ ଝି ଲୁ େମା अଜୁ ଟା େକଉଁଆେଡ ହଜି ଯାଇଛି େର! ତାକୁ ଟିେକ େଖାଜି ଆଣନି ! େତା
ସାଟା ପରାତୁ ଚାହUେଲ େସ େଫରି ଆସି ବ” ତା+ କଥାର େକୗଣସି ଉZର ମଁୁ
େଦଇପାେର ନାହUଖାଲି ମେନ ମେନ ପଶnକେର କଣ ସତେର ଇତି ହାସର ପୁନରାବୃ Zି
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ହୁଏ! ସତେର କଣ ଆଜି ବି ଏ ଭାରତବଷେର ରହି ଯାଇଛି iି ଇତି ହାସର କି ଛି
अଜାତଶତw? ପୁଣି ମେନ ମେନ ଚି iାକେର େବାଧହୁଏ ମଁୁ ଭୁ ଲି ଯାଇଛି େସହି अଜାତଶତw ବି
ଦି େନ କହି ଥିଲା, “ବୁ rଂ ଶରଣଂ ଗkାମି ” ଯଦି େସ କହି ପାରି ଲା େତେବ େମା ଆଗେର
ଛି ଡା େହାଇଥିବା ଏହି अଜାତଶତwଟା କାହUକି ପାତାପର अଗିn େର ଜଳି ନ ପାରି ବ!
େସଦି ନ ଇତି ହାସର େସହି अଜାତଶତw ସହ ସମୟଟା ସି ନା ପରି ହାସ କରି ପି ତୃହiାର
କଳ+ଟା ତା ମଥାେର େବାଳି େଦଲା େହେଲ अଜୁ େତା ପାଖେର ଆଜି ବି ସମୟ अଛି େସହି
କଳ+ରୁ ନି ଜକୁ ର{ା କରି ବା ପାଇଁ” ରାଜୁ କଥାର ମମ ଟା େସେତେବଳକୁ ଠି କ୍ ବୁ ଝି
ସାରି ଥିଲା अଜୁ ଲ¶ା ଆଉ अପମାନେର ନି ଜକୁ

ଖୁବ୍ ଧି ´ାର କରି

ଚାଲି ଥିଲା

ସି ଏରାଜୁ ଘରୁ ବି ଦାୟ େନବାପବ
ୂ ରୁ ରାଜୁ अଜୁ ହାତେର େଗାଟିଏ େଛାଟ ଲୁ ହାବ}ୁ କ
େଖଳଣାଟିଏ ଧରାଇେଦଇ କହି ଲା, “ େନ େତା ପୁअକୁ େଦବୁ େସ େଖଳି ବମଉସା
େତାେତ

ପି ଲାଦି େନ

କି ଣି

େଦଇଥିବା

ଏଇ

େଖଳଣାଟା

ନି ଜ

ପାଖେର

ସାଇତି

ରଖିଥିେଲେମାେତ କି ଛି ଦି ନ ଆଗରୁ ହାଟେର ପାଇ ଯାଇ କହି େଲ, “ଆେର ଏଇଟା ଟିକିଏ
ସେଜଇ େଦବୁ ତ! अଜୁ ର ପୁअ େଖଳି ବ” ! ରାଜୁ ହାତରୁ େସହି ଲୁ ହା େଖଳଣା ବ}ୁ କଟା
ଆଣୁ ଆଣୁ अଜୁ ଆଖିରୁ ବହି ପଡି ଲା ଦୁ ଇେଟାପା ଲୁ ହअଜୁ ର ଯି ବାବାଟକୁ ଚାହU ରାଜୁ
ଭାବୁ ଥାଏ, “ଆଜି େମା ହାତେର ମୃତୁବରଣ କରି ଛି େଗାଟିଏ अଜାତଶତw”
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ରଜ ଦଉଡ଼ି
अନି ରୁr ସାମiରା

ରାତି ପାହି େଲ ରଜ। ଗଁା ପରି େବଶ ରଜ ପାଇଁ ସଜବାଜ ଚାଲି ଥାଏ। କୁ ଆଁରୀ
କନାଠୁ ଆର କରି େଛାଟ ବଡ ସବୁ ଚଳ। ସକାଳକୁ अେପ{ା ସମ[+ର। େଦାଳି
ଝୁଲି େବ, ନୂ ଆ େଡ ସ୍ ପି }ିେବ ରଜପାନ,େପାଡପି ଠା ଖାଇେବ ରଜଗୀତ ଗାଇେବ। ପତିଦିନ
ଭଳି ଆଜି ବି ତି ନାଥ ବାବୁ + ପି tାେର ଗଁାର େଭtା ବୁ ଢା+ ଖଟି ଚାଲି ଥାଏ। କାi
ବୁ ଢାର କଥାଠୁ ଆର କରି ଖଳାମୁt ପଯi। ସବୁ ଚା ହୁଏ େସଠି ।
ତି ନାଥ ବାବୁ + ଘର ସାମନାେର କି ଛି ପି ଲା େଖଳୁ ଥାiି । କୁ ଆେଡ ଥିଲା େକଜାଣି
ହଠାତ୍ ଖୁସି ମନେର େଦୗଡି େଦୗଡି ଆସି ଲା କmନା। ତା ବାପା, ତାପାଇଁ ରଜ ସକାେଶ
େଦାଳି ବା}ିବା କଥା େସ ଖୁସିମନେର ତା ସାସାଥି+ୁ କହୁଥାଏ। କmନାର ଏ କଥା
ଖଟିେର ବସି ଥିବା େଲାକ+ କାନେର ପେଡ। ବାସ୍ଃ ଖଟିେର ଆର େହାଇଯାଏ ରୁନାର
ପରି ବାର ଚା।
ରୁନା ଓ କଲାଣୀର ଏକମାତ ଝି अ କmନା। ବୟସ ୫ବଷ। ତା+ ସହ ରହୁଥିେଲ
ରୁନାର ମଆ।ଟିେକ ପୁରୁଣାକାଳି ଆ େଲାକ। ବି ବାହର ପଥେମ ପଥେମ କଲାଣୀ କୁ
ବହୁତ ଭଲ ପାଉଥିଲା ରୁନା। େହେଲ କmନାର ଜନB ପେରପେର ବଦଳି ଯାଇଥିଲା ତାର
ସ ଭାବ , ସୁନାର ସଂସାର ଧି େରଧି େର ଚୂନା େହବାକୁ ବସି ଲା। ତା ପରି ବାରେର ଝି अ ଜନB
େହବା କଥାକୁ ସହଜେର ଗହଣ କରିପାରି ଲାନି ରୁନା ର ମାଆ। ରୁନା ସାହୁବଂଶର
ଏକମାତ ପୁତ ସiାନ ଥିଲା ,ତାପେର ବଂଶ ର{ା ପାଇଁ ପୁତ ସiାନର େମାହେର ଥିେଲ।
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ପାଠୁ ଆ େହାଇ ବି ଝି अକୁ େବାଝ ମେନକଲା । େସଥିପାଇଁ ସବୁ େଦାଷ କଲାଣୀ ଉପେର
ଲଦୁ ଥିଲା। କଲାଣୀକୁ ଶାଶୁ ଗxଣା ସହି ବାକୁ ପଡି ଲା , ଏେଣ ରୁନା ବି ପତିଦିନ ମଦପି ଇ
ଆସି अକାରେଣ କଲାଣୀକୁ ପି େଟ। େବେଳେବେଳ ଆତBହତା କରି ବାକୁ ମନ ବଳାଏ
କଲାଣୀ େହେଲ େସ ଜାଣିଛି ଆତBହତା ମହାପାପ। ତା ସଂସାରେର େଯେତ ଝଡ ଆସୁ
ପେଛ ଏଭଳି ଭୁ ଲ ପଦେ{ପ େନବନି । ନି ଜ ଭାଗକୁ ଆଦରି ତା अଲି अଳ ଝି अ କmନା
ପାଇଁ ନୀରବେର ସବୁ ଦୁ ଃଖ ସହି ନିଏ।
ରଜ େବଳ। ଗଁା ଚାରି ଆଡର ଉବମୁଖର ପରି େବଶ େଦଖି କmନା ଘେର ତାପାଇଁ
େଦାଳି ଟଏ ବା}ିବାକୁ ବାପା ପାଖେର ଓଳି କେର।ବଜାରରୁ େଫରି ବା ବାଟେର ଝି अ ପାଇଁ
ନୂ ଆ େଡ ସ୍ ତା ସାକୁ ରଜ ଦଉଡି େନଇ େଫେର ରୁନା। େହେଲ अଭାସ ବଶତଃ ଗାଢ
ନି ଶାେର ଆସି ଥାଏ। ଘେର ପଶୁପଶୁ ପୁଣି ଆର େହାଇଯାଏ ପତn ୀ ବି େରାଧ ଶ®ବାଣ
ସବୁ , ଦୀଘ ଦି ନଧରି ସହି ଆସି ଥିବା ଏ କଥା ସବୁ ଆଜି अସହ ପାଲଟିପେଡ। ପତିଦିନ
ଭଳି ଆଜି ବି ହାତ ଉଠାଏ କଲାଣୀ ଉପେର। ସବୁ ଦି ନ ଭଳି ଚୁ ପ ନ ରହି କଲାଣୀ ଆଜି
ପତିବାଦ କେର।ରଜ ସମୟେର େକାଉ ପୁରୁଷ କଣ' େକେବ ତା' ୀ ଉପେର ହାତ
ଉଠାଏ?? କଲାଣୀର ପତିବାଦେର अସାଳ ପାଲଟିଯାଏ ରୁନା, ନି ଶାେର ନି ଜ ହି ତାହି ତ
ାନକୁ ହରାଇ ଏକ େଜାର୍ ଧ´ା ଦି ଏ। ଗୁହାଳର ଶd ଖୁzକୁ ମୁt ବାଜି ଟଳି ଯାଏ
କଲାଣୀ। ନି [¾ ପାଲଟିଯାଏ ପରିେବଶ। ସେqହେର ନି ଜ ବି ଶି ଆୁଳି େନଇ
କଲାଣୀର ନାକ ପାଖେର ରେଖ।କି ଛି ବି ଆଭାସ ମି େଳନି ପାଣର। ଭାିଯାଏ ତା
ନି ଶା। ଭୟେର ବତି ବ[ େହାଇପେଡ। ଦt ଭୟେର ହତାକୁ ଆତBହତାର ରୂପ
େଦବାକୁ ପୟାସ କେର। ରଜେଦାଳି ବା}ିବା ପାଇଁ ଆଣି ଥିବା ଦଉଡି କୁ ଘର ସାମnାର
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ପାଟିଆେର ଦଉଡି କୁ ଫାଶ କରି ଝୁ ଲାଏ। ସବୁ ଘଟଣା େଦଖୁଥାଏ କmନା, େଛାଟ େହେଲ
ବି ଏ ସବୁ ତା ପାଇଁ ନୂ ଆ ନୁ ହଁ । ପତିଦିନ ତା ବାବା ମାମା+ୁ ପି ଟiି ଆଉ ମାମା ଏମି ତି
କାqିକାqି ଶୁଏ।
ଆଜି ତା ଆଖି ଆଗେର ଯାହାସବୁ ଘଟିଗଲା ତାହା େସ େଦଖିଛି େହେଲ କି ଛିବି
ବୁ ଝି ପାରି ନି। ବରଂ ବାପାକୁ ଶୀଘ େଦାଳି ବା}ିବାକୁ କେହ। େଖଳି ବାକୁ ଯି ବାକୁ କହି ବାପା
ବାହାରକୁ ପଠାଇେଦେଲ କmନାକୁ । କmନା େଦୗଡି େଦୗଡି ଆେସ ଆଉ ନି ଜ ସାସାଥି+ୁ
ତା ବାପା ତା ପାଇଁ େଦାଳି ବା}ିବା କଥାବାେz। େତେଣ ରୁନା ଦଉଡି ର ଫାଶେର
କଲାଣୀର େଦହକୁ ଝୁଲାଇ ବାହାରକୁ ଆସି କୁ ୀରକାqଣା କାqିବାକୁ ଲାେଗ। ହଠାତ୍
ଆଖପାଖେର ଥିବା ଗଁା େଲାକସବୁ େଦୗଡି ଆସiି । ଧି େର ଧି େର ଭିଡ ଜେମ। ଥାନାକୁ
ଖବର ଦି ଆଯାଏ । େପାଲି ସ୍ ଆସି ତନାଘନା ଆର କରiି ।
ସମ[+ ମନେର ଏ ସଂପ$
ୂ ଘଟଣା ହତା ନା ଆତBହତାର ସେqହ ସୃfି େହବା
ପବ
ୂ ରୁ ଭିଡ ଭିତର େଦଇ ପଶି ଆସି ଲା କmନା। ଦଉଡି େର ଝୁଲୁ ଥିବା ମାଆ ର େଦହକୁ
ହଲାଇ ହଲାଇ କହି ଲା
- "ମାମା ଉଠ, ମାମା ଉଠ। ଏଇ େଦାଳି େମାର। ବାବା େମା ପାଇଁ ବା}ିଛiି । ମଁୁ
ଝୁଲି ବି ତୁ ଓହ ା।"
ହଠାତ୍ େଦୗଡି ଆସି ଝି अର ମୁହଁକୁ ବq କରି ବା ଆଗରୁ ସମ[+ ସେqହକୁ ଦୂ ର
କରି ସାରି ଥିଲା ନି ଜ ହାତେର। ଏେଣ ଏକା ଗିେର ଝୁଲୁ ଥିବା ଫାଶୀ ଦଉଡି କୁ ରଜେଦାଳି
ମେନକରି ଝୁେଲ ନି ରୀହ କmନା।
କଲାଣ ସି ଂହପୁର
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ଯyଣା ଜୁ ଇେର ଶାବଣୀ
अରୁ ଣ କୁ ମାର ପାତ

ଏଇଟା େଗାଟାଏ ବି ଚିତ ପୃଥିବୀ ଏଠି ସବୁ କି ଛି ଆଯ ଏଠି ପୁଣି ହତାଶ
ଦୀଘଶାସ େହାଇ ପବାହି ତ କାମନାର ପୁ ସୁଗ}େର ଚତୁ p ଗ ସୁଗ}ିତ, ରାୟି ତ
ମାତ େସହି ସୁଗ}େର ଭାସି ଉେଠ अେହତୁ କ ଚି iାଧାରା େଦହ ଓ ମନକୁ ଆେqାଳି ତ କରି
ଝଡ଼ ସୃfିକେରଏହି ପୃଥିବୀେର ପି ତାମାତା, ପୁତକନା, େପୗତେପୗତୀ ସଭUଏ ସ"କର
ଶd ର¶ୁେର େଯାଡ଼ାେଯାଡ଼ି େହାଇ ବା}ି େହାଇ ପଡି ଛiି େଯମି ତି ଜଣକୁ ଟାଣିେଲ अନ
ଜେଣ କf ପାଏ, ଚି £ାର କେରେସଇ କf, ଚି £ାର ଆପଣା େଲାକ ପାଇଁ अତି
ଆପଣାରଏଠି କାମନାର େଶାଷ, ବାସନାର େଭାଗେର ଶରୀର ମନ अcିର, ବି ପଯ[,
अବଲୁ ିତ ବି {ୁବ୍ଧମାତ ପାରି ବାରି କ अଶାiି ରୁ ହି ଂସାକାt ଓ ସାମାଜି କ अବcା ତଥା
ହୀନମାନତାର ବାଧି େର ପୀଡ଼ି ତଏକାi େକେତକ ନି ଜ େଲାକ, ପେଡ଼ାଶୀ ଓ
ବାହେଲାକର ପ¶ଳିତ ଇଷା, ହି ଂସା ଓ େଦଷ ଚକ ାiର ଶି କାର େହାଇ ବି ବତ ଓ
ବତି ବ[ ହୁअiି ବି ନା ପରି ଶମେର ଡରାଇ ଥରାଇ ମି ଥାେରାପ କରି ନି େଜ କରୁଥିବା
ହୀନ, ନାକାରତBକ କମମାନ+ର େଦାଷାେଦାଷ अନ ମୁtେର େବାଳି ଖୁବ୍ ଫାଇଦା
ହାସଲ କରiି ଖୁସି ମଧ ହୁअiି ଏଥିରୁ अମୂଲ ବା କି ପରି ବାଦ୍ ପଡ଼େi?
ମାଆେପଟର ଭାଇ େହେଲ ମଧ ଜୁ ଆଡ଼ି ଆ, ମଦପ େହତୁ କି ଛି ଟ+ା ହାେତଇବା ପାଇଁ
ଶାବଣୀ ମୁtେର अଠାେବାଳି ବାକୁ କାହUକି ବା ପଛାେi? ବାrକ େରାଗ େହତୁ ବାପା
ମାଆ ଶଯାଶାୟୀ େଶଯରୁ ଉଠି ପରି ବାରର ମଯଦା, ସତ, ଶାiି ପାଇଁ ପତିେରାଧ
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କରି ବାର ସାହାସ ନାହU େଯମି ତି ବାrକ ଉପନୀତ େହେଲ ସବୁ ପି ତାମାତା େବାଧହୁଏ
ଏହି ପରି େସମାନ+ର ପି ଲା+ ପାଖେର ନି ରୁପାୟ, अସହାୟ, ହତାଶ ବା ନି ରାଶ େହାଇ
ଯାଆiି  ପି ଲାମାନ+ ଦୟା ଓ ବି େବଚନାେର ପି ତାମାତା+ ଜୀବନଧାରଣ ସବ
େଯମି ତି େସମାେନ ଆଜି ନି ରୁପାୟ, अସମଥ ମଦପ, ଲ"ଟ, ଜୁ ଆଡ଼ି ଯାହା େହେଲ ବି
ପୁअ ତ’ ପୁअଝି अ+ ବି େରାଧେର େକଉଁ ବାପାମାଆ କ’ଣ କି ଛି କରiି ନା କୁ ହiି ? ଯାହା
ଭାଗେର ଥିବ ତାହା ତ’ ନି ୟ େହବ ଏଥିେର କାହାକୁ େଦାଷେଦଇ କି ଛି ଲାଭ ନାହU 
अଜାଗା ଘା’ େଦଖି ହୁଏନି କି େଦଖାଇ ବି ହୁଏନି ନି ଜ ଘର କଥା କାହାକୁ ବା କହି େବ 
ବାହାର େଲାକ ନାକେର ଆୁଠି େଖି ହସି ବା, ଟାହି ଟାପରା କରିବା, େଦେଖଇ ଶି େଖଇ ନ
େହଲାକୁ େହଲା ପରି କହି ବା ସାର େହବ ସି ନା େଯଉଁମାେନ ନି ଜଘର କଥା अନ
ଆଗେର କହି କି ଛି ସମାଧାନର ଆଶା ରଖiି , କ’ଣ ଠି କ୍ କରiି କି ? ତାହାର ଯାହା
ସମାଧାନ େହବ ତ େହବ, ଓଲଟି ବି ରାଟ ସମସାଟିଏ କରି ସ¢wଖେର ଠି ଆନେହବ ତାହା
କି ଏ କହି ପାରି ବ?
ବୁ ଢ଼ାବୁ ଢ଼ୀ ଦୁ େହଁ ବହୁେଚfା କରି ମଧ ପୁअକୁ ଠି କ୍ ବାଟକୁ ଆଣି ପାରiି ନାହU କି
अମଳ ଚି iା କରିପାରiି ନାହU ମାତ ଏଭଳି cିତି େର କି ପରି ବା ନି ଜକୁ ନାୟ େଦବାକୁ
ଶାବଣୀ ଚାହUବ ପରି ବାର ସଦସ ଯଦି ସବୁ ଶୁଣି, ନଶୁଣିବାର अଭିନୟ କରiି ,
ପି ତାମାତା ଯଦି ନି ରୁZର ... େତେବ ...? अନମାନ+ କଥା ନ କହି ବା ଭଲ ଏ ସମାଜ
ତ ବଧି ର େଯମି ତି ଯଦି

ପରି ବାର ମଧେର ଭାଇଭଉଣୀ, ବାପାମାଆ ଏପରି

କୁ ଚି iାଧାରାର କଳାେମଘ ସଦୃ ଶ ଆkାଦି ତ, େତେବ ବାହାେର ...? ଯଦି ପି ତାମାତା
ପି ଲାମାନ+ ମଳ ସତେର ଚାହଁ ାiି , େତେବ ପି ଲାମାନ+ ଚି iାଧାରା ମନ[Zକୁ ଜାଣିବା
ଉଚି ତ୍ ନୁ େହଁ କି ? ଯଦି ପି ଲାମାନ+ ମଳେର ପରି ବାରର ମଳ, େତେବ ପି ଲାମାନ+
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କଥାକୁ ମଧ ଗୁରୁତ େଦବା ଦରକାର କାହU ଏପରି ତ େହଲା ନାହU ବଂଶ, ଆଭିଜାତ,
ପର"ରାର ଦାହି େଦଇ ପି ତାମାତା ଭାଇ ବ}ୁ ବା}ବ+ ବାଧ ବାଧକତାେର ଶି କାର େହଲା
େସ ପୁରୀ ନି କଟବZୀ ଚqନପୁର ଶାସନର ହି ମାଂଶୁ ମି ଶ+ ସହି ତ ଇkା ନଥାଇ ବି ବାହ
ବ}ନେର ଆବr େହଲା ଶାବଣୀ ଶାବଣୀର ଚି iାଧାରା, ଶପଥ ସବୁ କି ଛି ଧଳ
ୂ ି ସାତ୍
େହାଇଗଲା ପୁଣି ଶାଶୁଘେର ଆସି ପହିବା ପରଠାରୁ େଯୗତୁ କ अଥ, ଭାରସହ, ଖିଆପି ଆ
ଇତାଦି ବି ଷୟେର ବହୁ ଟିକାଟିପ୍ଣୀେର ମ[ି¥ ଭାରାକ ାi ନବାଗତା େବାହୂ କଥା
ବୁ ଝି ବା, ନୂ ଆ ପରି େବଶେର ଖାପଖୁଆଇ ଚଳି ବାର ଉପାୟ ବେତଇେଦବା, ମାଆ ବାପାର
େସnହ ସହାନୁ ଭୂ ତିେର ଆଦରିବା ପରିବେZ ଏସବୁ ଟୀକାଟିପ୍ଣୀ ... ଛି ... ଛି ଆଉ ସହ
କରି େହଉନି ପଡ଼ି ଶାଘର େଦେଠଇ ଶାଶୁ େଦେଖଇ ଶି େଖଇ କହି ବାକୁ ଲାଗିେଲ... ଆେଲା
େହ ହି ମୁ େବାଉ “େତାେତ କ’ଣ େବାହୂ ମି ଳୁ ନଥିଲା େଯ, ଏମି ତି େଗାଟାଏ ମାମୁଲି ଘରୁ
ପି ଲାଟିଏ ଆଣି ତା’ େବକେର ଚqି େଦଲୁ ... ଆେଲା େହ ... ହି ମୁ ଭଳି ଏେଡ ସୁqର
ସୁଧାର ପି ଲା ପାଇଁ ଏଇ ରାଇଜେର ଆଉ ପି ଲା ମି ଳିେଲନି େଯ, ଏ ବାରବୁ ଲି ... ଛତର
ଖାଇ ପି ଲା ...? େଯାଉ ସୁqର ତ ସୁqର ... ଛି ... ଛି ... ଥୁଃ ଆେଲା ମଁୁ ପରା ପ[ାବ
େଦଇଥିଲି େଗାବି qପୁର ଶାସନର ବୀରକି େଶାର ଝି अ ସହି ତ ... ବାହାେଦଇଥିେଲ େଯୗତୁ କ,
ଭାରେର ଘର େପାତି ପକାଇଥାଆେi ତୁ ମକୁ ଭଲ କହି େଲ େଭଲ େହଉଛି ... ଛି ...”
େସ ଯା େହଉନା କାହUକି କମକୁ ଆଦରି ସବୁ अପମାନକୁ ସହ କରି ପରକୁ ଆପଣାର କରି
ମନେଦଇ ଚଳି ବାକୁ ପଡ଼ି ବ ଭାଗେର ଯାହା େହବାର ଥିବ ତାହା ତ େହବ ନନା
େବାଉ+ ନଁା େସ କଦାପି ପଦାେର ପେକଇ େଦବ ନାହU ଦୁ ହି ତା ପରା ଦୁ ଇ କୁ ଳକୁ ହି ତା,
ନେହେଲ ଦୁ ଇ କୁ ଳକୁ ପି ତା
େସ ଦି ନ ବାସର ଶଯାେର ଓଢ଼ଣାକୁ ତଳକୁ କରି ନବ अତି ଥି+ୁ ପତୀ{ା କରୁଥିବା
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ସମୟେର େସ ଗଁାର अନ ଝି अମାନ+ ସହି ତ ମି ନୁ ଆସି ଧି େର କାନେର ଚୁ ପି ଚୁ ପି କରି
କହି ଲା – “ବୁ ଝି ଲ ଭାଉଜ! ତୁ େମ ହୀରା େହେଲ, ହି ମୁ ଭାଇ େବି ପି Zଳ ଭାଇ
ଆସି ନାହଁ ାiି ପରା େସ ତା+ ସା ସାଥୀ େମଳେର ମଉଜ ମଜଲି ସେର ଥିେବ ଠି କ୍
ତା+ୁ କାନି େର ଗି ପେକଇ ରଖିବ ନେହେଲ ତୁ େମ ହାରି ଯିବ ଭାଉଜ ଏେତ େବଶି
ତା+ୁ ଭଲ ପାअ େଯପରି କି େସ ସାବି ତୀକୁ ଭୁ ଲି ଯିେବ ନେହେଲ ତୁ େମ...”
ସାବି ତୀ ... ସାବି ତୀ... େସ ପୁଣି କି ଏ ...?
“ତୁ େମ ଜାଣିନ କି ଭାଉଜ? େସ ପରା ଭାଇନା+ ପୁରୁଣା େପମିକା େସ େଯ ଆଜି
ତୁ ମ ପାଖକୁ ଆସି େବ, ଏ ବି ଶାସ େମାର ନାହU େସ ସାବି ତୀର େପମେର ପୁରା ପୁରି
ଭିଜି ଯାଇଛiି ତୁ ମ ଭଲ ପାଇବାର ଶdି େକେତ ନି ବିଡ଼ ତାହା େଦଖିବାକୁ େକବଳ ବାକି
ରହି ଲା ଏକଥା ଶୁଣି ଶାବଣୀ ଚମକି ପଡ଼ି ଲା ମୁt ଝି ମ୍ ଝି ମ୍ େହାଇଗଲା ପାଟି अଠା
େହାଇଗଲା େଯମି ତି ଆଉ ତା’ର ପାଟିରୁ କଥା ବାହାରି ଲା ନାହU ଏସବୁ କ’ଣ
େହାଇଯାଇଛି ... ? ଶାବଣୀର ସାମୀ ମଦପ, ଚରିତହୀନ ମଦପକୁ େନଇ ସଂସାର
କରାଯାଇପାେର ... ମାତ ଚରି ତହୀନକୁ େନଇ କ’ଣ ସଂସାର କରି େହବ ...? ମଁୁ କ’ଣ
କରି ବି...? େମାେତ ସମେ[ ମି ଶି ଠକି େଦେଲ, େମା ଜୀବନ ନf କରି େଦେଲ େହ
ଭଗବାନ ...! େମାେତ ରା[ା େଦଖାअ  ” ମଦପ, ଚରି ତହୀନ, କୁ ଳାାର,
ଷଡ଼ଯyକାରୀ ମାୟବୀ ସାମୀମାେନ େଯେତ अନି f ଓ ହତାକାt କେଲ ମଧ େସମାେନ
ସୁନାମୁtା, ଆଉ ସତୀ, ସୁqରୀ, ଗୁଣବତୀ, ଚରି ତବତୀ େହେଲ ମଧ ନାରୀ ପାଇଁ ସବୁ ଭୁ ଲ
େସଇ କଥା ମଧ अନାୟୀ, ହୀନମନ ସାମୀ, ପୁअ, ଭାଇ, ବାପାଦାଦା, କକା, ମାମଁୁ
ବ}ୁ ବା}ବ ଆଖିେର ଆେସ ନାହU େକମି ତି ...? ଏହାର କାରଣ େବାଧହୁଏ େସମାେନ
େଯେହତୁ ନାରୀ, ସହି ବା ଓ ଭଲପାଇବା, େସnହେପମ ବାzିବା, ତାଗ ଓ େସବାଦାରା
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ମନେମାହି ବା, ନି େଜ ଯyଣା ସହି अନକୁ ସୁଖ େଦବା ପଧାନ କZବ େବାଲି ଭାବiି
େସଥିପାଇଁ ନାରୀ ହୁଏ ହୀନମାନତାର ଶି କାର ପେତକ cଳେର ନି ଯାତି ତା, ବି ଡ଼ମି ତ
ଦୁ ଭାଗର ନାୟି କା ଦୁ ଇ ଚ{ୁେର ଫୁଟି ଉଠି ଲା ପବଳ ଘୃଣା ପବଳ େକ ାଧେର
ଚq ବଦନଟି ଆରd େହାଇଗଲା ନାରୀର େକ ାଧର ସୀମା ନାହU ନାରୀର अପମାନେର
କୁ ରୁ ବଂଶ, ସତୀ ସୀତା+ େକାପାନଳେର ସ$ମୟୀ ଲ+ା ଧଂସ େହାଇଥିଲା 
ରାତି କ େମ କ େମ अପସରି ଯାଉଛି ‘ରାତି ’ କାହାଲାଗି ସୁଖର ସାର ଧରି ଆେସ ତ
କାହାଲାଗି ଦୁ ଃଖର ଦୁ ବାର ଶଲ ଦୁ ବp ସହ, ଏଇ ରାତି ... ରହି ରହି କୃ ତକମର ତଜମା
କରି ବାକୁ ମଣିଷକୁ ବାଧ କେର ଆଜି ଆସି ଥିଲା ରାତି ... अେନକ ଲୁ ହର ଶାବଣ
େନଇ... ଆଖିେର ଛୁଟିଛି ବନାର ଧାରା ଝରକା ଫା+ାରୁ ଜହn ଆଲୁ अ ଘର ଭିତରକୁ
ଧେସଇ ପଶି ଆସୁଛି ବାହାେର େତାଫା ଜହn ଆଲୁ अ େଦଖିବା ପାଇଁ ମନ ବାକୁ ଳ
େହଲା ଝରକା େଖାଲି ଜନn କୁ अନାଇ अm ଦୂ ରେର ଥିବା ନି ଃସ ନ{ତ ଉପେର ଆଖି
अଟକି ଗଲା ଆହା ...! ଏତ ତାରକା େମଳେର ଏ ନ{ତଟିର କଥା େସ କାହUକି ଚି iା
କରୁଛି େସ କ’ଣ ଆଜି େଗାଟାଏ ନି ଃସ ନ{ତ ନୁ େହଁ କି ? ଚତୁ ଥ ପହର ... ଆସନn
ପାୟ ବZମାନ ସୁrା ହି ମାଂଶୁ+ର େଦଖାଦଶନ ନାହU ଦୃ ଢ଼ସରେର ଉାରଣ କେଲ ନା, ଏ अପମାନ ସହ କରି େହବ ନାହU ତା’ର ଏପରି अସହାୟତା ପାଇଁ ଦାୟୀ କି ଏ ...?
ନି ¶ନ ମୁହୂZେର ଏଇ ପଶn େସ ନି େଜ ନି ଜକୁ ପଚାରିଲା ଏ ପଶnର ସଠି କ୍ ଉZର ମଧ
େସ ଜାେଣ କି  ଉZରଟି ନି େଜ ନି ଜ ଆଗେର ପକାଶ କରି ବାର ସାହାସ ହୁଏ ନାହU 
ଶାବଣୀ ଥିଲା ... ରୂପବତୀ ... େଯୗବନବତୀ େସ ତା’ର େଯୗବନେର ଆକଷpତ
ଆହ ାଦି ତ କରି ବାର ସାମଥ ରଖିଛି ଏ ପୁରୁଷ ପଧାନ ସମାଜେର କ ୀଡ଼ନକ ସଦୃ ଶ
ପୁରୁଷ+ୁ ନଚାଇ ପାରି ବାର ଦ{ତା, ସାମଥ ତା’ର ମଧ अଛି ଏ ନଗn େଧା´ାବାଜ୍
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ସମାଜର ପୁରୁଷରୂପୀ ନଗnକୀଟ+ୁ ବୁ ଢ଼ୀ अସୁରୁଣୀ ଗmର େମÁା କରି ପାେର ତା’ର
ସାମଥ ଉପେର ପ$
ୂ ଭରଷା ଓ ବି ଶାସ ରହି ଛି ତା’ର ଚଳଚଳ େନତେର, ଠାଣିେର
େଯ େକହି ବି ବି େମାହି ତ େହବ ବଳି ଲା ବଳି ଲା େଦହକୁ ମଲ ୀଫୁଲର ଜୁ ଡ଼ା କୃ ତି ମ
େବଷଭୂ ଷାେର ଆକଷpତା ଆଖିେର ଆଖିଏ ସପn େଯୗବନର ପହି ଲି ପରଶେର
अନୁ ଭବି ଲା अପବ
ୂ ଶି ହରଣ ପାଖ ସାହି ର ସହପାଠୀ େଗାବି qକୁ େନଇ ସଂସାର କରି ବ,
େଯୗବନର ମାଦକତାକୁ ମନଭରି ଉପେଭାଗ କରି ବ ପେର ନୂ ଆ ସଂସାର କରି ଜୀବନର
ସବୁ ଦୁ ଃଖ, ସୁଖ, अଭାବ अନାଟନକୁ ପାେସାରି ଯିବ ଏମି ତି अେନକ ସପnେର ମସ୍ଗୁଲ୍
େହାଇ ବନହରିଣୀ ପରି େସ ଖୁସିେର େଖାଜି ଛି କୁ ଆଁରୀ ବୟସେର ସାସାଥୀ େମଳେର
ରଥଯାତାେର अତି ବାହି ତ କରି ଛି, କୁ अ◌ା◌ଁର ପୁେନଇଁେର ସାରାରାତି ପୁଆଇଛି , ରଜେର
େଦାଳି େଖଳି ଛି ବା[ବେର ସପିଳ ଜୀବନର ଚଲାପଥେର ଆଶା ସୁଦୂର ପସାରୀ ...
ଆଖି ଆଗେର ଝରି ପଡ଼ अେନକ ସପn େବେଳେବେଳ କୁ ଆଁର ପୁେନଇଁର ମନର ମଣିଷକୁ
େଦଖି ଲାେଜଇ ଯାଏ, ମନ ଦି ଆନି ଆ ଆଖିର ଇଶାରାେର ଭାବର ଆଦାନପଦାନ
ଲାଜକୁ ଳୀ ଲତା ମନ େଖାଲା କଥା ନେହେଲ ବି ହୃଦୟ ଭରି େଦେଖ अପଲକ
ନୟନେର... ସାସାଥୀ, ଟାହି ଟାପରା, अଭିମାନ, ରାଗରୁଷା ହୁଏ, ତଥାପି ମନ ଗହନେର
ନାଚି ଉେଠ अପବ
ୂ ଉଲ ାସ ଚାହUବା ଓ ପାଇବା ଭିତେର अେନକ ତଫାତ୍ େସ କଥା
େକହି ନ ବୁ ଝି େଲ ବି अନୁ ଭବୀ ହU ବୁ ଝି ପାେର ତଥାପି ନୂ ଆକରି େଯୗବନେର ପାଦ
ଥାପି ଥିବା ମନ ଏକଥା ବୁ େଝନା ବୁ େଝନା େବାଲି ତ ସବୁ ବାଧାବ}ନକୁ େଡଇଁ ଯି ବାକୁ
ଚାେହଁ େପମ ନି କଟେର ଛୁଆଁ अଛୁ ଁ ଆ େଭଦଭାବ ନଥାଏ ଏଠି ସବୁ କି ଛି ଶାଶତ, ପବି ତ
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अେନକ କୁ ହiି େପମକୁ ଭୁ ଲି ବା କf ମଣିଷର ସରଳ ଜୀବନକୁ େକମି ତି େଗାେଟ अ+ା
ବ+ା ନଈର ଧରା ପରି ସେଜଇଥାଏ ଏହି େପମ ଏକ ସୁqର ଆକଷଣ ସହ କାହU େକଉଁ
କାଳରୁ େଶାଇ ରଖି ଥିବା ଏକ ବୀଜଟି ମନ ଭିତେର ଫୁଟି ଉଠି ଥାଏ 
ଯାହା अତୀତ, ତାହା अେଫରା ... ତଥାପି ମଣିଷ अଭୁ ଲା ସB ¼ତିକୁ ବୁ କୁ େର ସାଇତି
ରଖି ମେନ ମେନ ଗୁମୁରୁଥାଏ, ମନ କଥା କାହା ଆଗେର ପକାଶ ନକରି ପାରିେଲ ମଧ
ମନେର ଶୁଣି ନି ଜକୁ ହାଲକା କରିବାକୁ େଚfା କେର ...
େଗାବି q ଜାତି େର ମାଳୀ ବାପା େଗାେସଇଁ ବାପା अମଳରୁ ଶି ବ ମqିରେର ଶି ବ+
ମୁtେର ଜଳ ଢ଼ାଳି , ପଜ
ୂ ାନା, ଦାନ ଦ{ିଣାେର େପଟ େପାଷiି ଜମି ବାଡ଼ି କି ଛି ନାହU
ମାତ ଜାତି େର ମାଳୀ େହେଲ କ’ଣ େହଲା, ତାର ଶାiଶି f ବବହାର, ଚାଲି ଚଳନ
ହାବଭାବ, ପି ତାମାତା ପତି େସବା ଭdି ନେଦଖି ଲା େଲାକ କହି ପାରି ବ ନାହU ବହୁକfେର
ପାଠପଢ଼ି େଶଷେର େଗାବି q ପାଖ ତହସି ଲ କାଯାଳୟେର କି ରାଣୀ ଚାକି ରୀଟିଏ ପାଇଛି
କାଯାଳୟେର ସମ[+ର ମୁହଁେର ତା’ର ପଶଂସା ସୁqର ମାଜp ତ ବବହାର ଦାରା
େସ ସମ[+ ମନକୁ ଜି ଣି େନଇଛି େଯମି ତି ଶାବଣୀ, େଗାବି qର ପଶଂସା ସାସାଥୀ
ମହଁୁ େର ଶୁଣି ଖୁସିହୁଏ, ଆହ ାଦି ତା ହୁଏ ମେନ ମେନ ଭଲପାଇ ବେସ େଗାବି qକୁ 
େସମାନ+ର ଭଲପାଇବାଟା େପମର ରୂପ ନି ଏ ପରର ପରରକୁ େଦଖି
ଖୁସିେର अଧୀର ହୁअiି ... େଯପରି ଦୀଘ ଦି ନର ବି େkଦ ପେର ଏଇମାତ ମି ଳନ େହାଇଛି
अେନକ ସପnେର ମସ୍ଗୁଲ୍ େହବାକୁ ମନ ଚୁ ଲ୍ ବୁ ଲ୍ ହୁଏ େଯପରି କି ପୁସଦୃ ଶ
ଆନମନା େହାଇ ଭମରର ଗxନକୁ ଚାହU ରହି ଥାଏ ଟିକିଏ ମୃଦୁ ଶ ପାଇଁ, ଟିକିଏ
ସାନି ଧ ପାଇଁ େକହି କାହାକୁ ଘଡ଼ି ଏ ଛାଡ଼ି ରହି ବାକୁ अ{ମ େଯମି ତି ଶୟନ, ସପନ
ଜାଗରଣର ପରର ପରରର ସପnେର ମଗn େଯମି ତି େକାକି ଳର କୁ ହୁକେର, ମଳୟର
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ମଦି ରାେର, ପଲାଶର ଫଗୁେର, କୃ ଚୁ ଡ଼ାର କାଳି ମାେର ମତୁ ଆଲ େହଉ େହଉ ଦୁ େହଁ
ପରର ପତି ଆସd େହାଇ ପଡି ଥିେଲ ଜଗନn ାଥ ମqିର େବଢ଼ା ଭିତେର ବସି ଛiି ,
ହସି ଛiି , ପରର ଭିତେର ନି ମଗn େହାଇଛiି ତାହାର ହି ସାବ ନାହU 
େପମ ଦୁ ଇ ମନର ପବି ତ ମି ଳନ ଏହା ମାେନନା ଆକଟ, ବାଧା କି \ା ବ}ନ
ପାରି ବାରି କ ସୀକୃ ତି ଥାଉ ବା ନଥାଉ ଦୁ ଇ େପମୀ ମୁd ବି ହ େହାଇ ଉଡ଼ି ବାକୁ େହାଇ
ଉଠiି ବାକୁ ଳ 
କାZpକ ପ$
ୂ p ମା ଆଉ ଦୁ ଇ ଦି ନ ବାକି ଥାଏ େସଦି ନ ଉଭେୟ ପରିବାର ସଦସ+
ଆଜଣାତେର ହାତଧରାଧରି େହାଇ ବାଇଶି ପାହାତ अତି କମ କରି ଜଗନn ାଥ+ୁ ଦଶନ
କରି ବାକୁ ଯାଉଥିେଲ ହଠାତ୍ ଭd+ ଭିଡ଼େର ପରର ପରର ଠାରୁ ହାତ ଛଡ଼ା ଛଡ଼ି
େହାଇ अଲଗା େହାଇଗେଲ ପରର ପରରକୁ ପାଗଳ ପାଗଳୀ ଭଳି େଖାଜି ବାେର
ଲାଗିେଲ ଏଇ ଟିକକ ବି େkଦେର ସେତ େଯପରି େସମାେନ ଜନB ଜନB ପାଇଁ ବି େkଦ
ଜାଳାେର ଦÃିଭୂ ତ ମqିରର େବଢ଼ାେର େଗାଟିଏ େକାଣେର ଠି ଆେହାଇ ଜଗନn ାଥ+ୁ
ହାତେଯାଡ଼ି େଲାତକପ$
ୂ ନୟନେର ଶାବଣୀ ବି ନତୀ କରି ବାେର ଲାଗିଲା ... େହ ପଭୁ
ଜଗନn ାଥ... ପତି ତପାବନ ... ଜଗତର ନାଥ...! ଆପଣ କ’ଣ େମା କfକୁ ଉପଲ¾ କରି
ପାରୁନାହଁ ାiି ମଁୁ େଗାବି q ବି ନା ଦେt ମଧ ବଞ୍ôଚପାରି ବି ନାହU ପଭୁ ...! େମାେତ
େଗାବି q+ ସହି ତ ମି ଳନ କରା◌ି ଦି अ ପଭୁ ମଁୁ ଏ ବି େkଦ ଜାଳାକୁ ଆଉ ସହ କରି ପାରୁ
ନାହU, ହଠାତ୍ କାହା ହାତ ଶେର ଚମକି ପଡି ଲା ଶାବଣୀ ... େଗାବି q+ କା}େର ମଥା
ରଖି କଇଁ କଇଁ େହାଇ କାqିବାକୁ ଲାଗିଲା େଗାବି q ଶାବଣୀର ମଥାର େକଶରାଶି କୁ
ଆଉଁସୁ ଆଉଁସୁ କହି ଉଠି ଲା – “ନାଇଁ ... ନାଇଁ ଶାବଣୀ ... ତୁ େମ କାqିେଲ କି \ା ତୁ ମ
ଆଖିେର ଲୁ ହ େଦଖି େଲ ମଁୁ ସହ କରି ପାରୁ ନାହU  ”
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- “ତା େହେଲ ତୁ େମ େମାେତ ଏକୁ ଟିଆ ଛାଡ଼ି କୁ ଆେଡ଼ ଚାଲି ଯିବିନି ତ ...?
- ନା ଶାବଣୀ ... ନା ... ତୁ ମକୁ ଛାଡ଼ି ମଁୁ େକଉଁଠିକୁ େହେଲ ମଧ ଯି ବି ନାହU
ତୁ ମକୁ େନଇ ଏକ େଛାଟିଆ ନୀଡ଼ଟିଏ ଗଢ଼ି ବାକୁ ଚାେହଁ , େଯଉଁଠି ତୁ େମ, େମା’ ଛଡ଼ା ଆଉ
େକହି ନଥିେବ ତୁ ମକୁ ମଁୁ େମା’ ହୃଦୟ ସି ଂହାସନେର ବେସଇ ପଜ
ୂ ା କରିବି ତୁ େମ େମା’
ମନର ମାନସୀ, ପାଣର qନ, େପମର େଦବୀ...
- ହଁ , େଗାବି q ... ତୁ େମ ... େମା’ ସାଧନା, ତୁ େମ େମା’ େପରଣା, ତୁ େମ େମାର ସବୁ
କି ଛି... ସବୁ କି ଛି ... ତୁ ମକୁ ଛାଡ଼ି ସତେର କ’ଣ ବିପାରିବି ? ତୁ ମକୁ ପାଖେର ପାଇ ମଁୁ
ଭୁ ଲି ଯାଇଛି ବା[ବ ଦୁ ନି ଆଁକୁ ତୁ ମର ଆଖିେର ମଁୁ ନି ଜକୁ େଦଖୁଛି ତୁ ମ ବାହୁ ବ}ନେର
ସବୁ କି ଛି ଭୁ ଲି ବାକୁ ଚାେହଁ େସଇଦି ନ ଜଗନn ାଥ+ ସ¢wଖେର ଠି ଆେହାଇ ଛଡ଼ା ତୁ ଳସୀ
ଧରି ଦୁ େହଁ ଶପଥ କରି ଥିେଲ, େଯେତ ବାଧାବି ଘn ଆସି େଲ ମଧ ପରରକୁ ଭୁ ଲି େବ ନାହU
ପରର ପରର ମଧେର ନି ଜର ଦୁ ନି ଆଁକୁ େଦଖିେବ 
“େହେଲ ଶାବଣୀ ... େମାେତ ଭୁ ଲ ବୁ ଝି ବ ନାହU, େମାର କଥା ପଦି କ ତୁ ମ ମନେର
ଆଘାତ େଦଇ ପାେର, େମାେତ {ମା େଦବ ତୁ େମ େନୖ ି କ ବ ାହBଣ କନା, ଆଉ ମଁୁ
ଦୀନହୀନ ଗରି ବ ମାଳି ର ପୁअ ଏ ମି ଳନ କ’ଣ ସବ? ଏଇ ଜାତି କ’ଣ ପତିବ}କ ସୃfି
କରି ବନି ନା ... ନା ... େଗାବି q, ମଁୁ ଜାତି ଫାତି କି ଛି ମାେନନା, େମାର ଭଲପାଇବା
ଶାଶତ, ପବି ତ ଏଥିେର େକୗଣସି ପତିବ}କ େମା ଶପଥକୁ ଭାି େଦଇ ପାରି ବ ନାହU
ତୁ ମର ଶପଥ ପେର ଏ ପଶn କାହUକି େଗାବି q...? େସ ଦି ନ ଦୁ ଇ କେପାତ କେପାତୀ
ଆନq ବଜାରେର अବଢ଼ା ଖୁଆେଖାଇ େହାଇଥିେଲ, ପରର ସୁଖେର ସୁଖୀ, ଦୁ ଃଖେର
ଦୁ ଃଖୀ େହବା ପାଇଁ अୀକାର ମଧ େହାଇଥିେଲ ମqିରେବଢ଼ା େକାଇଲି େବୖ କୁରୁ
ଘରକୁ େଫରିବାକୁ ପାଦ କାଢୁ କାଢୁ ଝଡ- େତାଫାନ, ବଷା ହଠାତ୍ ଆର େହାଇଯାଇଥିଲା
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ଘzା ଘzା ଧରି େମଘ ଛାଡି ବାର ନା ଧରୁ ନଥିଲା େଯମି ତି ଘଡ଼ ଘଡ଼ି ଶ®େର ଭୟଭୀତ
େହାଇ ଖୁବ୍ ନି ବିଡ଼ ଭାବେର େଗାବି qକୁ ଜାବୁ ଡ଼ି ଧରି ଥିଲା ଶାବଣୀ ଦୁ ଇମନ, ଦୁ ଇ ପାଣ,
ଦୁ ଇ ହୃଦୟ, ଦୁ ଇ ଶରୀର ଏକାକାର େହାଇ ମଧୁର ମି ଳନର अନୁ ଭୂ ତି ହାସଲ କରି ବାକୁ
ବାକୁ ଳ େହଉଥିେଲ ହଠାତ୍ ପରିcିତି , ପରି େବଶ େସମାନ+ୁ ତାଗିଦ୍ କଲା ସଂଜତ
େହବାକୁ ... 
ଝଡ଼ ଥମି ଗଲା ଘରକୁ େଫରି ବା ପାଇଁ ପାଦ ବେଢ଼ଇେଲ ମାତ ଏକଥା ଆଉ ଲୁ ଚି
ରହି ଲା ନାହU େସ ଦି ନର େସଇ ଦୃ ଶ େଯ अନ କାହା ଆଖିେର ପଡି ନି, ଏହା ଭାବି ବା
ଠି କ୍ ନୁ େହଁ  ଗଁାର େଶଷ ମୁtେର କି େଶାର କଲାଣ ପାଠାଗାର ପାଖେର େଯଉଁ ଝ+ାଳି ଆ
ବର ଗଛଟି अଛି େସଠି ଗଁା େଲାକ କି ଛି ସମୟ ବସି ଗପସପ ହୁअiି  ତା’ରି ପାଖେର
ଲାଗିରହି ଛି େଗାଟିଏ େପାଖରୀ ... କାଚେକqୁ ଭଳି ପାଣି ଗଁାର ପେତକ େଲାକ େସହି
ପାଣିେର ଦାi ଘଷiି , ଲୁ ଗାପଟା ସଫା କରiି , େଶୗଚ ହୁअiି ମଧ ଦାi ଘଷୁ ଘଷୁ ନି ଜ
ନି ଜ ଭିତେର ଥିବା ସୁଖ ଦୁ ଃଖ ପରର ମଧେର ବାziି ସମସାତ େସମାନ+ର
अେନକ ଥାଏ ବଷା ଠି କ୍ ଭାବେର େହଉନାହU େଯ ଫସଲ ହାନି , େଯୗତୁ କ ଦାବୀ େହତୁ
ଝି अ ବାହାଘର ବq, ଲା େଦଇ ନ ପାରି ପୁअ େବକାର, ଜମି ଗtେଗାଳ ତାରିଖ ଗଡୁ ଛି ,
ଶାଶୁଘେର ଝି अ ନି ଯାତନା, ଭା ଗଢ଼ାର अiରାେଳ ପୁନଜୀବନ ତି ଆରି କରି ତା’ରି
अଭିବୃ rି କରିବା ଏମାନ+ ପାଇଁ ଆହାନ ଗଁା େପାଖରୀ ତୁ ଠେର ଶାବଣୀ ବି ଷୟେର
ଏଣୁେତଣୁ ଗୁଡିଏ ବାେଜ କଥା ଶୁଣି େଗାଦାବରୀ ବାପା ଘେର ବଖାଣିଥିେଲ ସବୁ କଥା ଶୁଣି
ନନା ଭାଇନା ଶାବଣୀ ଆଉ ଏକା ଏକା ପଦାକୁ େଗାଡ଼ କାଢ଼ି ପାରି ବନି େବାଲି ତାଗିଦ୍
କେଲ ଦାt ଦୁ ଆର, ନଦୀ ଘାଟ, ଜଗନn ାଥ ଦଶନ ସବୁ ... ସବୁ ତା’ ପାଇଁ ବq 
ଆଜି ସବୁ ପାହାiି ଆ ପହରର ସପn ପରି ମି ଛ େହାଇଯାଇଛି ଆଶାର ତାଜମହଲ
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ଭାି ଚୁ ମାର୍ େହବାକୁ ଯାଉଛି ... ଖାଲି େଖାଜୁ ଛି ... ସେତ େଯପରି ମqିର େବଢ଼ାେର
େଗାବି qକୁ ହେଜଇ େଦଇ େଫରି ଆସି ଛି, ଏକ ନୂ ତନ ନୀଡ଼ର ସ}ାନେର... ନନା େବାଉ
ଏବଂ ଭାଇର ଜି ଦ୍ ପାଖେର ବଳି ପଡି ଛି ତା’ର ଜଗନn ାଥ+ ପାଖେର {ମା େଦେବ ନା
େଗାବି q ... େତେବ “ମଁୁ କ’ଣ କରି ବି ... ଓଃ ... ” ସତେର କ’ଣ ଶନ
ୂ ତାର अଜବ ଯyଣା
ଭିତେର ଆଉଟୁ ପାଉଟୁ େହାଇ ବାଟ ଚାଲି ବାକୁ େହବ? ଏ ସମାଜର ବଡପtା+ ମୁହଁେର
କ’ଣ ବାଡବତା େଦଇେହବ? ଏହା ସ"ୂ$ अସବ, अଜାତି େର ବି ବାହ କରି ବା ଆମ
ବଂଶ ପର"ରା ନୁ େହଁ ଭାଇନନା ତାଗିଦ୍ କରି କହiି ...” େଦଖ ଶାବଣୀ ... ତୁ େଯଉଁ
अମଡ଼ା ବାଟେର ପାଦ ତାପି ଛୁ, କzା ଫୁଟି ରdାd େହବା ସାର େହବ ଫଳ କି ଛି ପାଇବୁ
ନାହU ଝୁzି ପଡି ବୁ, କୂଳ କି ନାରା ପାଇବୁ ନାହU ସୁअ ମୁହଁେର ପତର ପରି ଭାସି ଯିବୁ
ଯଦି ତୁ ଆମ କଥା ନ ଶୁଣି େସଭଳି କି ଛି କରି ବସୁ େତେବ ଆେମ ବି ଷ ପି ଇ ଆତBହତା
କରି ବୁ  ”
ଭାଇ ତାଗିଦ୍ କରି କହiି – ତେତ ଚାରି ଖt ଖt କରି କୁ ଆ, ଶାଗୁଣାକୁ ଖାଇବାକୁ
େଦବି ତୁ େମାେତ ଭଲ କରି ଚି ହn ି ବୁ ... ଆମ ବଂଶର ମାନ ମଯଦା ସବୁ ନି ଲାମ
କରନା କହୁଛି ଫଳ ଭଲ େହବନି 
େତେବ େସ କ’ଣ କରିବା ନକରି ବାର େଦାଛକି ର ରା[ାେର ଠି ଆ େହାଇଛି
ତା’ପାଦତଳ ପୃଥିବୀଟା େଯମି ତି ତଳକୁ ତଳକୁ ଧସି ପଶି ଯାଉଛି ଉପରୁ ଆକାଶଟା ମୁt
ଉପେର ଛି tି ପଡି ଯାଉଛି େଗାବି qକୁ େଦଇଥିବା କଥା, ଜଗନn ାଥ+ ପାଖେର କରି ଥିବା
ଶପଥ ...? ଯଦି ପରି ବାରକୁ ଛାଡ଼ି ଚାଲି ଯାଏ େତେବ ...? ଏ ସମାଜ କ’ଣ କରି ବ ...? ତା’
ନନା େବାଉ+ର अବcା କ’ଣ େହବ? ତାକୁ ଆଜି ଲାଗୁଥାଏ, ସେତ େଯପରି ସବୁ କି ଛି
ସରି ଯାଇଛି अମାବାସାର ଘନ अ}କାର ଭିତେର, ତା’ ମନ ମଇନା ଫଡ଼ ଫେଡଇ ଉଡୁ ଛି
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ଜୀବନର ସଂଘଷପ$
ୂ ରା[ାର ପରି ଣାମ କ’ଣ ଏଇୟା ...? େସ େଖାrା ଜି ଲାର ବାଲୁ ଗଁା
ଡ଼ାdରଖାନାେର ନସଭାେବ େଯାଗେଦଇ ଦରମା ବାବଦକୁ ଯାହାକି ଛି ପାଇଛି , ତାହା
अକୁ ିତ ଚି Zେର ପରି ବାରକୁ େଦଇେଦଇଛି ଭାଇ େବେରାଜଗାରି ଆ, ମଦୁ ଆ, ଜୁ ଆଡ଼ି
େହେଲ ବି ଭାଇକୁ ଭdି କରି ବାେର ପଛଘୁା େଦଇନାହU, ତା+ର ପତି अନାୟ, अନୀତି କୁ
ମଥାପାତି ସହି ଛି େରାଗଗ[ ନନାେବାଉ+ ଫରମାଇସ୍ ପର
ୂ ଣ କରି ଛି, େସମାନ+
େସବାେର ବି ନିଦ ରଜନୀ ଜାଗିଛି ପତି ବଦଳେର ଚାହUଥିଲା ଟିକିଏ େସnହ, େପମ, ଆଦର
ଓ ଆiରି କତା 
ପରି ବାର କ’ଣ ତା’ ପାଇଁ ଏଇ ଟିକିଏ ସାଥକୁ ଜଳାxଳୀ େଦଇ ପାରି ନଥାiା? ସାଥ
ସବସ ଦୁ ନି ଆଁେର अତି ନି ଜର ଏଇ ପରିବାରଟି ମଧ ବାଦ୍ ଗଲା ନାହU “ମଁୁ ତ କି ଛି ଚାହU
ନଥିଲି ... େକବଳ ମାଗିଥିଲି େମା ହାତେର େମା ଭଲ ପାଇବାଟାକୁ େଟକି େଦବାକୁ ... େମା
ଶପଥ ର{ା କରିବାକୁ ... ବୟସର ମହାେବବୀେର ଆxୁ ଳାଏ େପମ, ସପnର ସାତ
ଆବରଣେର ଗୁେଡଇ ରଖିଥିବା अମୂଲ େପମାମୃତକୁ େମା େପମିକର ପାଦତେଳ अଜାଡ଼ି
େଦବାକୁ ... ମାତ େମାେତ अତି ନି ରାଶୟ ଭାେବ ଠକି ଦି ଆଗଲା େମା ଭଲପାଇବାକୁ
ବଂଶ ଇ¶ତ ଯପ
ୂ କାଠେର ବଳି େଦବାର ହୀନ ପେଚfା କରାଗଲା େକହି େମା କଥାକୁ
କ$ପାତ କେଲ ନାହU ଏପରି କି ଭାଉଜ ମଧ ତା+ର ସମ[ ଫରମାଇସ୍ ପର
ୂ ଣ
କରି ବାକୁ େଚfା କରି ଛି ଭାଇ ମଦ ପି ଇ େଫରି ବା ପବ
ୂ ରୁ ରାତି ରାତି ପାଖେର ବସି
ବୁ ଝାଇଛି , ଲୁ ହ େପାଛି ଚି ମାତ ଏେବ ଭାଉଜ ତା+ର ଲୁ ´ାୟି ତ ରୂପ େଦଖାଇଛiି
ସାଥପର ଭାବେର େଛାଟବଡ଼ କାମ ସବୁ ଚାକରାଣୀ ପରି କେରଇ େନଇଛiି େସଥିେର
ମଧ େସ େଯପରି ସf ନୁ ହଁ iି କଟା ଘା’େର ଚୂନ େଦବାେର େସ ଓ[ାଦ୍  ”
େକେତେବେଳ ଇୟାଡୁ

ସି ଆଡୁ

ବାଧି ଲାପରି କଥା କହiି

ଯାହାକି ହୃଦୟ ତiୀକୁ
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ମନ,

ଆତକpତ

ଭାବେର

ବଥିତ

େହାଇଯାଏ

ହୃଦୟ

େବେଳେବେଳ ଭାେବ ସବୁ ସପn ଆଖି ସାମnାେର ଇିତକରି କହୁଥାiି , “ଆେଲା ହୁtି!
େକେତଦି ନ ଆଉ ଏଠି ପଡି ରହି ଲୁ ହ ଗେଡଇବୁ ... େତାର ପଥ ବାଛି େନ ... େତା ନି ଜ
େଲାକକୁ ତୁ େତାର ପୁଣ ମଲ ୀର ବାସnାେର ବି େମାହି ତ କରିେବ  ” େକଉଁ ଏକ अଦୃ ଶ
ଉେ,ାଧନେର ଶି ହରି ଉେଠ ଶାବଣୀ, ମନ ଗହନେର ଶdି ସାରି ତ ହୁଏ, ମେନ ମେନ
ପୟାସ କେର ଭୟଭିତେର ବୁ ଡି ରେହ ମନ, େହେଲ କାେଳ ପରି cିତି ବି ଷମ େହବ ଭାବି
अପସରି ଯାଏ ଆଖିରୁ ଝରି ପେଡ଼ अବାରି ତ ଲୁ ହଧାରା ... ଏଇ ... ମନ ଗହନେର
अକୁ ହାକଥା, କି ଛି ବଥା, କି ଛି ସB ¼ତିକୁ ସାଉଁଟି ମନ ବି ଚଳି ତ, ହୃଦୟ ବି ଚଳି ତ େହାଇଛି
ସି ନା କି ଛି େଗାଟାଏ କରି ବାର ଜୁ ଟୁ ନାହU ସମାଜର କୁ ଢ଼ କୁ ଢ଼ ତାଲ, ପରିହାସ, ନି qା
ଓ अପବାଦ ଆଜି ମଧ ତା’ର ମନ ହୃଦୟକୁ ଦÃ କେର ମନ ଗହନର अକୁ ହା
େବଦନାକୁ ହାତ ପାଆiାେର େଗାଟି େଗାଟି େହାଇ ଝରି ପେଡ଼ ହୃଦୟେର ଜମାଟ
ବା}ିଥିବା अସରiି अକୁ ହା େବଦନାକୁ ଶତେଚfା କରି ମଧ ଟାଣି ଓଟାରି କାଢ଼ି ପାେରନି
ତାହା େଯମି ତି ଦୃ ଢ଼ ଭାବେର ଟାଣି ଧରି ଛି ମନେର ଗାନି ଓ ହାତାଶକୁ ବଞ୍ôଚବା ହU
ସାର ସାହା ଭରସା ତାହା ପାଇଁ ସାତ ସପନ 
अ}କାର ଦୂ ରୀଭୂ ତ େହାଇଯାଇଛି ଧୀେର ଧୀେର ଲି ଭିଯାଇଛି ପୁରୀ ସହରର
ଆେଲାକମାଳା ସକାଳର ସୂଯ ଉଠି ଉଠି ଆସୁଛି ଫିଟିଫିଟି ଯାଉଛି ମାଗଶୀରର
ଭିଜାଭିଜା କୁ ହୁଡ଼ି ର େଘର ... ବଥ ନାୟି କାର ଦୀଘ ଶାସକୁ ହୃଦୟେର ଚାପି ବାସର
ଶଯା ତଳକୁ ଖସି ଆସି ଛି ଶାବଣୀ ଶନ
ୂ  ଶଯାେର अବଶ ଶରୀରଟାକୁ େଲାଟାଇ ସବୁ
ଦୁ ଃଖ, େଶାକ, େକ ଶକୁ ଭୁ ଲି ଯିବାକୁ ଚାହUେଲ ମଧ ପାରୁନି ତା’ର େଦହ ଓ ମନ କାହାରି
ଦୃ ଢ଼ ଆଲି ନ ପାଇଁ ବାକୁ ଳି ତ େହେଲ ମଧ େସଥିରୁ କେf ମେf େଫରାଇ ଆଣି
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ଗଭୀର ଦୁ ଃଖେର ମନ {ତାd, ରdାd େହାଇଯାଇଛି 
ବାସର ଶଯାର ମି ଳନ ପୁ ନି କୁେଢ଼ଇ ଉପହାସ କରୁଛiି କହୁଛiି - ... “ଏ
ଶାବଣୀ ... ତୁ ସ"ୂ$ରୂେପ ହାରି ଯାଇଛୁ େତା ଜୀବନ େନୗକାଟି ଆରକୂଳ ଧରିଲାଣି
ସାବି ତୀ ଆଜି େସ ଜୀବନ େନୗକାର ମାଲି କାଣୀ ତୁ ହାରି ଗଲୁ ... ନି ହାତି अସହାୟ
ଭାବେର ... ” ହଠାତ୍ ଶାବଣୀ ବି ଳିବିେଳଇ ଉଠି କହି ପକାଇଲା, “ନା ... ନା ... ମଁୁ
ହାରି ଯିବିନି ଶାବଣୀ େକେବ ହାରି ପାେରନା” ଆଜି େସ ନି େଜ ନି ଜର ଫଇସଲା କରିବ
କହି ଆଗକୁ ପାଦ ବଢ଼ାଇଲା ... ପଛକୁ ଶୁଭୁଥାଏ ଏ େବାହୂ ... େବାହୂ ... ତୁ କୁ ଆେଡ଼
ଯାଉଛୁ ଧୀେର ଧୀେର େସ ସର ଆଉ ଶୁଭୁନଥିଲା ପବନେର ଧୀେର ଧୀେର
ମି େଳଇଗଲା ଶାବଣୀ ଚାଲି ଯାଇଥିଲା ଦୂ ରକୁ ... ବହୁ ଦୂ ରକୁ ...|
ଶି {କ, େକqୁ ପଦର, ଫୁଲବାଣୀ – ୭୬୨୦୦୧, ଜି ଲା : କ}ମାଳ (ଓଡ଼ି ଶା)
େମା : ୯୪୩୭୭୬୫୨୭୫, ଇେମଲ୍ : arunpatra21171@gmail.com
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ଖାzି ମଣିଷ
ରାଜଲ{B ୀ ସାମଲ

ଘରଠୁ ଏକ କି େଲାମି ଟର ଦୂ ର କେଲଜ ଆେମ ଚାରି ଜଣ ସା ସବୁ ଦି େନ ଚାଲି
ଚାଲି କେଲଜ୍ ଯାଉ ଆମ ଯି ବା ରା[ାେର ଥାଏ େଗାେଟ ବରଗଛ ଓ ତା ପାଖେର େଗାେଟ
େଛାଟ ତାରି ଣୀ ମqିର େସଇ ମqିର ପାଖେର ସବୁ େବେଳ ବସି ରହି ଥାଏ େଗାେଟ ପାଗଳା
ଚୁ ପ୍ଚାପ୍ ବସି ରହି ଏେଣେତେଣ ମି ଟିମିଟି କରି ଚାହU ରେହ ଓ ପାଟି ପାକୁ ପାକୁ କରୁଥାଏ
अହରହ କି  େସ ପାଟିରୁ େକେବ କି ଛି ଶ® ବାହରି ଥିବାର ମଁୁ ଶୁଣିନି 
େସଦି ନ ତାକୁ କି ଏ େବାେଧ ବହୁତ ବାେଡ଼ଇ ଥିଲା କି କ’ଣ, େଦହେର ଠାଏ ଠାଏ
ରd ଚି ହn ଲାଗିଥିଲା ଓ ତାହା ଖେt ଦୂ ରକୁ f େଦଖା ଯାଉଥିଲା ଓଃ.. େସ ନି ୁ ର
େଲାକଟା କି ଏ େକଜାଣି, ଯି ଏ ପାଗଳାଟାକୁ ଏପରି ବାେଡ଼ଇଛି ରାଗେର େଲାକଟା
ଉେ ଶେର ଦି ଚାରି ଟା ଗାଳି ବାହାରିଗଲା େମା ମୁହଁରୁ କି  େକବଳ ମେନମେନ 
ପାଗଳାଟିର ଯyଣା େଦଖି ସହି େହଲାନି େମା ପେ{ େଯେତେହେଲ ବି ତ େସ
ମଣିଷ ପାଗଳା ପାଖକୁ ଯାଇ ପସ ଭି ତରୁ େଗାେଟ େପନ୍କିଲର୍ ମଡି ସିନ୍ ବାହାର କରି
ତାକୁ େଦଲି ଓ ତା ସହି ତ ତାକୁ କି ଛି ଟ+ା େଦଇ କହି ଲି , େନ, ଏ ଟ+ାେର କି ଛି କି ଣି
ଖାଇେଦବୁ ବାଧ ଶି ଶୁଟି ପରି େସ ଟ+ା େନଇ ଚାଲି ଗଲା 
େସ ହୁଏତ ଟ+ା େନବା ପେର େମାେତ ଭୂ ଲି ଯାଇଥିବ କି କ’ଣ ମଁୁ ଜାଣିନି, େହେଲ
ଖtିଆ ଖାବରା େଦହ ଓ ରd ଛି ଟା କଥା କି  ଘୁରୁଥିଲା େମା ମୁt ଭିତେର େସ ଦି ନ
ସାରା କେଲଜ୍ ପାଠେର ମଁୁ ଜମା ବି ଧାନ େଦଇ ପାରିଲି ନି 
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ତା’ପର ଦି ନ ଠାରୁ ସବୁ ଦି ନ େଦଖା ହୁଏ ତା ସହ କେଲଜ୍ ଯି ବା ବାଟର େସହି
େଛାଟ ମqିର ପାଖେର ଇତି ମଧେର େମା ପେକଟ୍ ମନି ରୁ अଧା ଭାଗ ତାର େହାଇ
ଯାଇଥିଲା ତା ପାଇଁ ଥିବା େମା ସେ\ଦନା େଯାଗୁ ସାମାେନ ସବୁ େବେଳ ଟାହି ଟାପରା
କରiି େମାେତ ଘେର ବି ସବୁ େବେଳ ଗାଳି ଶୁେଣ େସ ପାଗଳାଟା ପାଇଁ େବାଉ ତ
ସବୁ େବଳ େମାେତ ଆକଟ କରୁଥାଏ, େସ ପାଗଳା ଠାରୁ ଦୂ େରଇ ରହି ବା ପାଇଁ େହେଲ
କି ଛି ବି ଶୁେଣନି ମଁୁ କାହUକି େକଜାଣି ତା ଠାରୁ ଜମା ବି ଦୂ େରଇ ରହି ପାେର ନାହU ତା
ପାଇଁ େମା ମନ ଭିତେର अଜସ େସnହଁ ଉଛୁଳି ପେଡ଼ ତାକୁ େମା ସାମାେନ ପାଗଳା
କହି େଲ, େମା ମନ ଭିତରଟା ବି େଦ ାହ କରି ଉେଠ ତାକୁ େଛାଟୁ େବାଲି ଡାକି ବାକୁ
ସମ[+ୁ ତାଗିଦ୍ କେର 
େଛାଟୁ େମାେତ अେପ{ା କରି ରହି ଥାଏ ପତିଦିନ ମଁୁ ତା ସହି ତ କଥା ନେହେଲ କି
ତାକୁ ପଇସା ନେଦେଲ େସ ଆର ଦି ନ ଗାରୁଗାରୁ େହାଇ କ’ଣ ସବୁ ମେନ ମେନ କୁ େହ
କି  ଦି େନ ବି ତାର ବଡ଼ ପାଟି ମଁୁ ଶୁଣିନି େଯେତ ଯି ଏ ତାକୁ କହି େଲ କି ତା ସହି ତ
ଲାଗିେଲ ବି କାହାକୁ କି ଛି ବି ଜବାବ୍ ଦି ଏନି େସ 
ଦି େନ ମଁୁ କେଲଜ ପା·ି କାଲ୍ କ ାସw ଏକା େଫରୁଥାଏ େମା ସହି ତ ସାମାେନ
ନଥିେଲ େସଦି ନ ଦି ନ ପାୟ ବାରଟା ପାଖାପାଖି େହବ ପାଗଳାଟା ଝପଟି ଆସି ଲା େମା
ଆଡ଼କୁ ମଁୁ ହଠାତ୍ ଡରି ଗଲି ତାର ଏପରି ବବହାରେର ଦୁ ଇହାତକୁ ଆଗକୁ ଠାରୁ େସ
େଯମି ତି େମାେତ କ’ଣ େଗାେଟ ଇିତ କରୁଥିଲା ତାର ଏମି ତି ହାବଭାବେର ଡରି ଯାଇ
ଛାନି ଆ େହାଇ ମଁୁ େଦୗଡ଼ି ବାକୁ ଲାଗିଲି େସ ବି େଦୗଡ଼ି ଲା େମା ପେଛପେଛ ମଁୁ ପଡ଼ି ଉଠି
େଦୗଡ଼ୁଥିଲି େସ ବି େଦୗଡୁ ଥିଲା େମା ପଛେର ମେନ ମେନ େତତି ଶ୍ େକାଟି
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େଦବାେଦବୀ+ୁ ପାଥନା କରୁଥିଲି ମଁୁ େମା େସnହଁ ମମତାର କ’ଣ ଏମି ତି ମୂଲ େଦଲା ଏ
ପାଗଳା, ଏକଥା ଭାବି ଭାବି ମଁୁ ଆମ ଗଁ ା ଦି ଗେର େଦୗଡ଼ୁଥିଲି अଣନି ଶାସୀ େହାଇ ବି ଲ,
ରା[ା େଟକା ଭୂ ସା ସବୁ ପାର୍ େହାଇ ପାଣ ବି କଳେର େଦୗଡି େଦୗଡ଼ି ଗଁା ମୁtେର ପହଂଚି
ଦୁ ମ୍ କରି ପଡ଼ି ଗଲି ମଁୁ ଉଠି ବାକୁ େମାର ଆଉ ବଳ ନଥିଲା ଆଖି େଯାଡ଼ି କ ବୁ ଜି
େହାଇଯାଉଥିଲା େମାର ପାଗଳାଟା େସମି ତି େମା ପାଖେର ପହଂଚି ରଡ଼ି ଛାଡ଼ୁଥିଲା
ତା’ପେର କ’ଣ େହାଇଥିଲା ମଁୁ ଜାଣିନି 
କି ଛି ସମୟ ପେର ମଁୁ ନି ଜକୁ ଆବି ¥ାର କଲି େମଡ଼ି କାଲ୍ େବେଡ଼ େମାେତ େଘରି
ରହି ଥିେଲ ବାପା, େବାଉ ଓ ଆଉ େକେତଜଣ ସା କାqି କାqି ତ େବାଉର ଆଖି ଫୁଲି
ଯାଇଥିଲା ଡାdର ବାବୁ ବି ଠି ଆ େହାଇଥିେଲ େମା ପାଖେର େମାର େହାସ୍ ଆସି ବା
ପେର ସମେ[ ଟିେକ ଖୁସି େଦଖାଯାଉଥିେଲ େମା େଗାଡ଼ ହାତ ସବୁ ଖtିଆ ଖାବର
େହାଇଯାଇଥିଲା ତି ନି ଚାରି ଜାଗାେର ବାେtଜ୍ ବି ବ}ା େହାଇଥିଲା 
େବାଉ ଠାରୁ ଶୁଣିଲି େଯ, ମଁୁ ପଡ଼ି ଗଲା ପେର ଗଁା’ େଲାକମାେନ ପହଂଚି ଗେଲ େମା
ପାଖେର ଓ େସ ପାଗଳାକୁ ବେହ ବାେଡ଼ଇ େମାେତ େମଡ଼ି କାÇୁ ଆଣିେଲ 
ବାପା’ େସ ପାଗଳାକୁ ଥାନାେର େଦବାକୁ କହି ବାରୁ ମଁୁ ମନା କଲି େହେଲ େମା କଥା
େକହି ଶୁଣିେଲନି ଓଲଟି େମା ଉପେର ଗାଳି ବଷା େହଲା 
ପାୟ ପqର ଦି ନ ପେର ସୁc େହାଇ ମଁୁ କେଲଜ୍ ଗଲି େମା ମନ ଭିତେର େଗାଟିଏ
ଚି iା ଭଉଁରୀ େଖଳୁ ଥାଏ, କାହUକି େଛାଟୁ ଏମି ତି କଲା ଛାଡ଼.. େସ ତ ଏେବ େଜେଲ
େସକଥା ଆଉ ଭାବି ଲାଭ କ’ଣ ତଥାପି ବି େମା ମନ ଭି ତରଟା କାହUକି ଜମାରୁ ବି ଭଲ
ଲାଗୁନଥାଏ 
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ପରଦି ନ ସାମାନ+ ସହ ମqିର ଭିତରକୁ ଯାଇ ମୁtିଆ ମାରି ଲି ପାଗଳାଟା େସ
ଗଛ ମୂେଳ ହାତ େଯାଡ଼ି ବସି ଥିବାରୁ େଦଖି ମଁୁ ହଠାତ୍ ଆଯ େହାଇଗଲି 
ପଜ
ୂ ାରୀ କକା କହି େଲ, ପାଂଚ ଦି ନ େହଲା େଜଲ w ଆସି ଲାଣି େସ ଆସି ଲା ଦି ନୁ କି ଛି
ଖାଉନି କି ପି ଉନି େକବଳ ଠାକୁ ରାଣୀ+ୁ ଚାହU ହାତ େଯାଡ଼ି ବସି ଛି 
େମାେତ େଦଖି ଛଳଛଳ ଆଖିେର ହସି େଦଲା େସ କହି ଲା ଦି ଦି, େସଦି ନ ମଁୁ ତୁ ମକୁ
କି ଛି କହି ବାକୁ ◌ୁଚାହଁୁ ଥିଲି ତୁ ମକୁ ମାରି ବାକୁ କି ତୁ ମର अନି f କରି ବାକୁ ଚାହଁୁ ନଥିଲି 
ତା’ କଥା ମଁୁ ଆଉ ଶୁଣିବାକୁ ଚାହଁୁ ନଥିଲି େସଠୁ ପେଳଇ ଆସି ବାକୁ ବାହାରି ଲି 
ପଜ
ୂ ାରୀ କକା କହି େଲ, ମା’େର େସ କ’ଣ କହୁଛି , ତା କଥା ଟିେକ ଶୁଣ 
ମଁୁ ଓ େମା ସାମାେନ ପାଗଳାର କଥା ଶୁଣିବାକୁ ଟିେକ ଦୂ େରଇ ଠି ଆ େହଲୁ େସ
ଯାହା କହି ଲା େମା ମୁtଟା ପୁରା ଘୁେରଇ େଦଲା 
-ପାଖ ଗଁା’ର କି ଛି ବଦBାସ୍ େଟାକା େସଦି ନ ତୁ ମ ସହ ଖରାପ ବବହାର କରି େବ
େବାଲି କଥା େହଉଥିେଲ ମଁୁ ଶୁଣିେଦଲି େତଣୁ ତୁ ମକୁ କହି ବି େବାଲି ତୁ ମ ପାଖକୁ େଦୗଡ଼ି
େଦୗଡ଼ି ଯାଉଥିଲି ତୁ େମ େମାେତ ଡରିକି େଦୗଡ଼ି ଲ େସ ପି ଲାମାେନ ବି େମାେତ ମାରି ବାକୁ
େମା ପେଛ ପେଛ େଗାଡାଉଥିେଲ ମଁୁ ବି ଆଉ କ’ଣ କରି ଥାiି େଯ, ମଁୁ ବି େଦୗଡ଼ି ଲି
ଭାବି ଲି େଦୗଡ଼ି େଦୗଡ଼ି ତୁ େମ ଗଁା’େର ପହଂଚି ଗେଲ ର{ା ପାଇଯି ବ େହେଲ େସଠି ସବୁ
କଥା ଓଲଟା େହାଇଗଲା ଗଁା’ େଲାକମାେନ େମାେତ ମାରି ମାରି େଜେଲ ପୁେରଇ େଦେଲ
ପଜ
ୂ ାରି କକା େମାେତ େଜଲ w ମୁକୁେଳଇ ଆଣିେଲ ମଁୁ ପେଛ ମାଡ଼ ଖାଏ ଦି ଦି, େହେଲ େସ
ପି ଲାମାେନ ତୁ ମର କି ଛି {ତି କରି ପାରିନାହାiି , େସତି କି େମା ପାଇଁ ଯେଥf 
ପାଗଳାଟାର କଥା ସରି ବା ପେର ପଜ
ୂ ାରୀ କକା କହି େଲ, ପାଖ ଗଁା’ର େସ ବଦBାସ୍
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ପି ଲାମାେନ ଆସି ତାକୁ ବେହ ମାରି େଲ ମଁୁ ଆସି ବା େଦଖି ଛାଡ଼ି କି ପେଳଇେଲ ତୁ ମ
େଦହ ଖରାପ ଶୁଣି ପାଂଚ ଦି ନ େହଲା ଠାକୁ ରାଣୀ+ ପାଖେର अଧି ଆ ପଡ଼ି ଛି କହୁଛି , ଦି ଦି
ମା’କୁ େଦଖିେଲ ଖାଇବ, ନେହେଲ ନାହU 
େମା ଆଖି େସେତେବଳକୁ ଲୁ ହେର ଭିଜି ଗଲାଣି ତା ପାଖକୁ ଯାଇ ତା ମୁt ଆଉଁସି
କହି ଲି, କି ଏ କହି ଲା, ତୁ ପାଗଳା େବାଲି , ତୁ ତ େଗାଟାଏ ଖାଂଟି ମଣିଷ 
ତାକୁ ଆଣି ସି ଧା ଘରକୁ ଆସି ଲି ଆଜି ଜୀବନର ଏକ ମହାନ ପାଠ େସ ପାଗଳା
ଠାରୁ ମଁୁ ପଢ଼ି ଥିଲି େମାର ଟିକିଏ େସnହଁ ପାଇ, େସ ତା ଜୀବନକୁ ବାଜି େର ଲେଗଇ େଦଲା
ସତେର େସnହଁ, ମମତା ଓ େପମ ପାଖେର ସବୁ अସବ ବି ସବ େହାଇପାେର 
େବାଉ ଓ ବାପା ସବୁ ଶୁଣି କାଠ ପାଲଟି ଯାଇଥିେଲ 
େବାଉକୁ ହେଲଇ େଦଇ କହି ଲି, େଦଖ୍ େବାଉ େତା ପେକଟ୍ ମନି ର अଧା ଭାଗ
ଖାଇଥିବା େଗାେଟ େଚାଖା ପୁअ େତାେତ ଗିµେର େଦଲି 
ବାପା ଦୁ ଃଖର ସହ ତା ହାତ ଧରି {ମା ମାଗୁଥିେଲ େସ କହୁଥିଲା, େମା ଦି ଦି ମା’
େମା ପାଇଁ ଠାକୁ ରାଣୀ ସମେ[ ପାଗଳା କହି େମାେତ ଦୂ ଦୂ ର୍ ମାମାର୍ କରୁଥିବା େବେଳ
େସ େମାେତ େଗାେଟ ମଣିଷ ଭାେବ େଦଖିଥିେଲ ସତ କହି େଲ ବାବୁ , େମା ସହି ତ ବି ଏ
ଦୁ ନି ଆେର ସମେ[ ପାଗଳ, େକବଳ େମା ଦି ଦି ମା’ ହU ଜେଣ ଖାଂଟି ମଣିଷ 
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ବି ଶାସେର ବି ଷ
ମଧୁସB ି ତା ପ*ନାୟକ

‘ଯଦି କି ଛି ଖରାପ ନ ଭାବiି ବାବୁ େଗାେଟ କଥା ପଚାରିବି ...’ ଓମେଫଡ ବୁ ଥେର
କାମ କରୁଥିବା ନରହରି ନାମକ ପି ଲାଟି ମୁହଁରୁ ଏଭଳି କଥା ଶୁଣି ଚମକି ପଡି େଲ
ମ¸ନବାବୁ 
କ’ଣ େସ ପଚାରିବ ମେତ..? ସବୁ ମାସେର {ୀର ଟ+ାତ ଠି କେର ଆସି େଦଇ
ଯାଉଛି ତାକୁ .. ଟ+ା େଦବାେର କି ଛି ଭୁ ଲ େହଇଯାଇଛି କି ..? ମେନ ପେକଇବାକୁ େଚfା
କରୁଥାiି ମ¸ନବାବୁ େହେଲ େସମି ତି କି ଛି ତା+ର ମେନ ପଡୁ ନଥାଏ ତଥାପି ନି ଜ
ମନର କଥାକୁ ମନ ଭିତେର ରଖି କହି େଲ, ‘ଆେର କ’ଣ ପଚାରି ବୁ ପଚାରୁନୁ !’
“ଆ ା, ଆପଣ+ ଘେର କ’ଣ େକହି ଚା’ ପି अiି ନି କି ?’
ସମେ[ ପି अiି .. ରମା ପରା ସବୁ ଦି ନ େତା ବୁ ଥw {ୀର େନଇ ଘରକୁ ଆସି େଲ ଆଗ
ଚା’ ବନାଏ.. େହେଲ ତୁ ଏମି ତି କାହUକି ପଚାରୁଛୁ ?
‘ନାଇଁ େଯ..ମୁt କୁ େtଇ କୁ େtଇ କହି ଲା..ଆପଣ+ ଘେର କାମ କରୁଥିବା େସଇ
ୀ େଲାକଟି କ’ଣ ଚା’ ପି ଏନି କି ?’
‘ଆେର! େସ ଚା’ ବନାଏ ସମ[+ ସହ ମି ଶି ଚା’ ଆଉ ଜଳଖିଆ ମଧ ଖାଏ
କି  ତୁ ଏମି ତି କାହUକି ପଚାରୁଛୁ ଆଗ କହି ଲୁ..’ ଟିେକ ବି ରd େହାଇ ପଡି େଲ
ମ¸ନବାବୁ 
ଆପଣ ବାବୁ ରାଗୁଛiି କାହUକି େଯ! େସଇ ୀ େଲାକଟି ଏଠି ପାଟ+ିଆ କଏେନ୍ଟ
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େଦଇ ଆଗ ଚା’ ପି ଏ ତାପେର {ୀର େନଇକରି ଯାଏ େବାଲି ପଚାରି େଦଲି ମଁୁ ଭାେବ
ଆପଣ େବାେଧ ତାକୁ ପେତକ ଦି ନ ଚା’ ପି ଇବା ପାଇଁ ପଇସା େଦଉଛiି 
‘କ’ଣ କହି ଲୁ ନରହରି ..? ରମା ଏଠି ସବୁ ଦି ନ ଚା’ ପି ଉଛି ..ପୁଣି ଘେର ମଧ
ପି ଉଛି ..! ଆଛା କଥା..!!’ ମ¸ନବାବୁ ଟିେକ ଚି iାେର ପଡି ଗେଲ 
‘ମି ଛ କାହUକି କହି ବି ବାବୁ ! ସବୁ ଦି ନ ଆସି ବ ଏବଂ ପାଟ+ିଆ କଏେନ୍ଟ ବେଢଇ
େଦଇ ଚା’ କେପ ମାଗିବ  ’
‘ପାଟ+ିଆ କଏନ୍..!’ ଶୁଣି ମ¸ନବାବୁ +ର ହଠାତ୍ କ’ଣ େଗାେଟ ମେନ
ପଡି ଗଲାେସଠୁ ତରତର େହାଇ େଦୗଡି େଲ ଘରକୁ ଘେର ପହି ସି ଧା ପଶି ଗେଲ ନି ଜ
େଶାଇବାଘେର େଦୗଡି ଯାଇ ଥାକରୁ ଡବାଟା ଏକ ରକମ ଭିଡି ଆଣି େଖାଲି େଦେଲ
ଡବାକୁ େଦଖି ଆଯ େହାଇଗେଲ ପାଟିରୁ ସାେ ସାେ ବାହାରି ପଡି ଲା,’ ହାେୟ
େର’! େମା ପାଟ+ିଆ କଏନ୍..!! ଏଇ ରମା ତା’େହେଲ ଏଠୁ େମା କଏନ୍ େଚାରି
କରୁଛି .., େଦାଉଛି ଆଜି ତାକୁ ପାେନ..କହି ମୁtେର ହାତଟା େଦଇ ଚୁ ପ୍ଚାପ୍ ଖଟେର ବସି
କି ଛି ଚି iା କରି ବାକୁ ଲାଗିେଲ 
ମ¸ନବାବୁ େହେଲ ରି ଟାୟଡ େଲାକ ଘେର ଖାଲି କାହUକି ବସି ରହି େବ େବାଲି ସବୁ
ଦି ନ ବଜାରହାଟର କାମଟା େସ କରiି େତଣୁ ପାୟ ଦି ଚାରି ଟା ପାଟ+ିଆ କଏନ୍
ଖୁଚୁରା ମି ଳିଯାଏ େକବଳ େସଇ ପାଟ+ିଆ କଏନ୍ ଗୁଡିକୁ େସଇ ଡବା ଭି ତେର ଗେଳଇ
ଦି अiି େକେବ େଖାଲି କରି େଦଖiି ନି କି ଗଣiି ନି ବହୁ ଦି ନର ପୁରୁଣା अଭାସ ନି ଜ
ନାତି ନାତୁ ଣୀ+ୁ ମଧ ଏମି ତି ଟ+ା ସୟ କରି ରଖି ବା ଶି େଖଇ େଦଇଛiି ଇତି ମଧେର
ତା+ର ଡବାଟା ପୁରି ଆସି ବା କଥା େହେଲ ଡବାେର अଧାରୁ କମ୍ ଟ+ା अଛି 
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େସ ଦି ନ ତମାମ ଜଗି ଜଗି ରହି େଲ ରମାକୁ ; କି  େସଦି ନ େସ ଆଉ କାମକୁ ଆସି ଲା
ନାହU ତା’ପର ଦି ନ କାମକୁ ଆସି ଲା ଘେର େସେତେବେଳ ନାତି ନାତୁ ଣୀ ଦୁ ଇଜଣ+ୁ
ଛାଡି େଦେଲ ଆଉ େକହି ନଥାiି ରମା ଆସି ବା ମାେତ ତା’ କାମେର ଲାଗି ପଡି ଲା
ମ¸ନବାବୁ ତାକୁ କି ଛି ନ କହି ଚୁ ପ୍ଚାପ୍ େପପର ପଢୁ ଥାiି ରମା ତା+ େଶାଇବାଘରକୁ
ସଫାକରି ବା ପାଇଁ ଗଲାେବେଳ େସ ତା’ ଉପେର ନଜର ରଖିଥାiି ଯାହା େଦଖିେଲ ତା+
ଭିତେର ଥିବା ସେqହ ଭାବଟା ମଧ ଦୂ ର େହାଇଗଲା ଆକାଶରୁ କଳା ବାଦଲ ହଟିଗଲା
ପରି ସବୁ କି ଛି f େହାଇଗଲା କାରଣ ରମା ବଡ ସତକତାର ସହି ତ ଡବାରୁ କଏେନ୍ଟ
କାଢି କାନି େର ବା}ି अzାେର େଖାସି େଦବାର େଦଖିେଲ ମ¸ନବାବୁ 
ଓଳା େପାଛା,ବାସନ ମଜା ଆଦି କାମ ସାରି ଆସି କହି ଲା, ‘ମଁୁ {ୀର ଆଣିବା ପାଇଁ
ଯାଉଛି ଆପଣ ଟିେକ ଘର ଉପେର ନି ଘା ରଖିଥିେବ, କହି ବୁ ଲି ପଡି ଲା େବେଳ
ମ¸ନବାବୁ ତାକୁ ପଚାରି େଲ,ଆଛା ରମା, ତୁ େସ ଡବାରୁ ପା ଟ+ିଆ କଏନ୍ କାଢି
େନଉଛୁ କି ?’
अଚାନକ ଏମି ତି େଗାେଟ ପଶnର ସାମnା କରି ବାକୁ ପଡି ବ ତାହା ରମା ସପnେର ସୁrା
ଭାବି ନଥିଲା ତାକୁ ତ ଚା’ ପି ଆ ନି ଶା ଲାଗିଥିଲା େସଥିପାଇଁ େସ େଯଉଁ ବାଟଟା
କାଢି ଥିଲା େଯ େଲାେକ ଜାଣି ଗେଲଣି ଜାଣି ଚମକି ପଡି ଲା କି ଉZର େଦବ େସ..? କି 
କଥାେର अଛି ପରା େଚାର ମୁହଁ ଭାରି ଟାଣ୍ େତଣୁ ନି ଜକୁ ବେଇବା ପାଇଁ ବଡ ଦେର
କହି ଲା, ‘ମଁୁ କାହUକି ତମ ଡବାେର ହାତ ମାରି ବି ବାବୁ ? ଆଉ କି ଏ ହାତ ମାରୁଥିବ
ଆପଣ+ ଡବାେର...’
ମ¸ନବାବୁ ଆଉ କି ଛି ନ କହି ପେକଟ w ଟ+ା କାଢି ତା’ ହାତକୁ ବେଢଇ େଦଇ
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କହି େଲ, ‘ଏଇ େନ େତାର ଏ ମାସର ଦରମା କାଲି ଠୁ ଆଉ କାମକୁ ଆସି ବା ଦରକାର
ନାହU  ’
‘ମଁୁ କି ଛି ଭୁ ଲ୍ କରି େଦଇଛି କି ବାବୁ ..’ ଟିେକ ଡରି ଡରି ପଚାରି ଲା ରମା 
‘କି ଭୁ ଲ୍ କରି ଛୁ 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 ବି ଶାସ ଓ ଭରଷା ତୁ ନି େଜ ହU ଭାି େଦଲୁ ଏ ବି ଷୟେର ମଁୁ
କାହାକୁ କି ଛି କହି ବିନି କି  ତୁ ଆଉ ଏଠି କାମ କରି ପାରିବୁ ନାହU  ’
ଲ¶ା ଓ ଦୁ ଃଖେର ତା’ ମୁହଁ ତଳକୁ େହାଇ ଯାଉଥାଏ ନି ଜ ସପ{େର କି ଛି କହି ବା
ପାଇଁ ତା’ ପାଟିେର ଶ

ନଥିଲା ଭା ମନେର ନି ଜର ଦରମା ଗtାକ ଧରି ଚୁ ପ୍ଚାପ୍

େସଠୁ ଚାଲି ଗଲାେବେଳ ଏମି ତି ଦୁ ବrି କାହUକି କଲା େବାଲି ନି ଜକୁ ଖାଲି ଧି ´ାରୁ ଥାଏ 

ମାଫତ-ମାଳତୀ େବେହରା
୨୧୭-ୟୁନିଟ-୯(ଫାଟ)
ବାୟାବାବା ମଠ େଲନ
ଭୁ ବେନଶର-୨୨
େଫାନ-୭୨୦୫୮୫୦୮୩୧
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ରାଜାର ରାଣୀ
ବି ନୟ ମହାପାତ

ସୂଯ ବୁ ଡି ସାରି ଲାଣି, କି  ଏେବବି ଆକାଶ ବୁ ଡି ଯାଉଥିବା ସୂଯର େଲାହି ତ ଆଭାର
ନାଲି ମାେର ଲାଲ େଦଖାଯାଉଛି ଦି ନର ଆଲୁ अ ଯଦି ଓ ଫିକା ପଡି ଆସି ଲାଣି, ତଥାପି ,
अ}ାରକୁ अଟେକଇ ରଖି ଛି ଚା’କପ୍ ହାତେର େନଇ ଘରଣି ଆସୁ ଆସୁ, କହି େଲ
ସଂଜବତୀ ପାଇଁ ଟିକିଏ େଡରି େହାଇଗଲା, ରାଗିନ ତ ? ମଁୁ ବହି ରୁ 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
ଡୁ ବି ଯାଉଥିବା ସୂଯେର େସଇ ନାଲି ମା େସଇ ଚମକ ଏେବବି ଝଟକୁ ଛି େକେତ ସୁqର
ସେତ ଏଇ କରୁଣାମୟୀ େଦବୀ େମା ଘରର ଲ{Bୀ, अmେକ ସf, ନା େକେବ କି ଛି
अଭିେଯାଗ ନା କି ଛି ମାଗୁଣୀ େମା ଦୁ ଇ ସiାନର ମମତାମୟୀ ମାଆଟିଏ ସି ଏ େକେତ
ଯତn େର, ମମତାର ପଣତ ତେଳ ବେଢଇ ପୁଣି ଉେଡଇ େଦଲା ବି [ାରୀତ अନi ଗଗନେର
କହି ଲା ଯାअ, ସଂସାରକୁ ଜି ତି ଯାअ, େଯଉଁଠି ବି ରୁହ ଖୁସିେର ଥାअ ସଂଜ ସକାଳେର
ମqିରେର ଦୀପ ଜାେଳ, େକବଳ ଏତି କି ମାେଗ, େହ ପଭୂ ! େମା ପି ଲା+ୁ ଖୁସିେର ରଖ 
କହି ଲି, େମା ପାଖେର ଟିକିଏ ବସ, ତା+ ହାତକୁ େମା ହାତେର େନଇ ଜାବୁ ଡି ଧରି ଲି
କହି ଲି, ଆେର ରାଗିବି କାହି କି ? ଏ ବୟସେର ତୁ ମର ଏେତ ଖଟଣି, ତୁ େମ ଥକି ଯାଉନ ?
ଟିେକ ସାହାଯ କରି ବାକୁ େକହି ନାହU େକେତ େସବା କରୁଛ େମାର, କଥା େଦଇଥିଲି
ତୁ ମକୁ ରାଣୀ କରି ରଖି ବି, େହେଲ ସାରା ଜୀବନ ତ େସବି କାଟିଏ େହାଇ ରହି ଗଲ
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ପି ଲା+ ପାଇଁ ଏେତ କଲ, େହେଲ ଆଜି େକହି ବି ପାଖେର ନାହU, ପାଣି େଟାେପ
େଦବାପାଇଁ ଆମ ଚାରି ଆଖି ଏକ େହାଇଗେଲ, ଛଳ ଛଳ ଚାରି ଆଖି, େସ ଲୁ ହ ଦୁ ଃଖର କି
ଖୁସିର ଜାେଣନା ତଥାପି େସ ସିB ତ ହାସି ନୀ ସବୁ େବେଳ େସମି ତି ଟିେକ ହସି କହି େଲ,
ଆଜି ବି ତ ମଁୁ େମା ରାଜାର ରାଣୀ େହାଇ ରହି ଛି ତୁ େମ େମା ପାଖେର अଛ, େମା
ସାଥିେର अଛ, ଜୀବନଟା ବହୁତ ସହଜ ଲାଗୁଛି, ତୁ ମଛଡା େମାର ଆଉ अଧି କ ବା କଣ
େଲାଡାଥିଲା ଏ ଜୀବନେର ! େମାର ଖୁସିର ସାମାଜ, ତୁ ମ ଠାରୁ ଆର ଆଉ ତୁ ମ ଠାେର
ହU େଶଷ ଜୀବନେର ଆଉ अଧି କ କି ଛି େଲାେଡନା, ପାଇବାକୁ କଣ ବାକି ରହି ଲା େଯ,
ଜୀବନେର ଆଉ କି ଛି ବି େଶଷ अବେଶାଷ ନାହU 
*(ଗmଟି େମା କବି ତା 'ଶୁଆ ଶାରୀ'ର ଗmରୂପ)
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ସପnା
अନି ଲ ସାହୁ

ରାତି 10ଟା େର େଦାକାନ ବq କରି ଘରକୁ ଆସି େଦେଖ ତ ସ ପnା େଶାଇ ପଡି ଛି l
େଡ ସ ବଦଳି େଫସ େହାଇ ସି ଧା dining room କୁ ଯାଇ ଡାକି ଲି ସ ପnା େଭାକ େହଲାଣି
ଆସ ଖାଇବା ll
- େସପଟରୁ ସ ର ଶୁଭିଲା ଖାଇବା ରଖି େଦଇଛି ଖାଇନି अ ll
- ପଥମ ଥର ପାଇଁ ଏମି ତି କଥା ଶୁଣି ଆଯ ଲାଗିଲା ll ଆkା କହି ଲ ମଁୁ କଣ ତୁ ମକୁ
ଏକା ଛାଡି େକେବ ଖାଇଛି ll
- ଭାବି ନିअ ଆଜି ଠାରୁ ତୁ େମ अଲଗା ଖାଇବ ଆଉ ମଁୁ अଲଗା ଖାଇବି ll
- ସ ପnା କଥା ଶୁଣି େମାେତ ଲାଗିଲା େମା अଜାଣତେର ମଁୁ ସ ପnା ମନେର କି ଛି ଆଘାତ
େଦଇଛି l ମଁୁ ଟିେକ ରାଗି ଯାଇ କହି ଲି ଖାଇବ ନା ନାହU l ନେହେଲ ମଁୁ ବି ଯାଉଛି ଉପାଶ
େଶାଇବି ll
େମା କଥା ଶୁଣି ଖାଇବା ପାଇଁ ଆସି ଲ ll
- ସ ପnାର ଏଇ ଗୁଣଟା େମାେତ ବହୁତ ଭଲ ଲାେଗ॥ ଆଜି ଯାଏ େମାର େକୗଣସି
କଥାକୁ େକେବ अମାନ କରି ନି ll ଖାଇବା ପାଇଁ ଇkା ନଥିେଲ ବି ବାଧ ବାଧକତାେର
अm ଦି ଟା ଖାଇ ଚାଲି ଆସି ଲ ll ମଁୁ ବି ଭଲେର ଖାଇ ପାରିଲି ନି ll अଧା ଖାଇବାରୁ ଉଠି
room କୁ ଆସି ଲି ll
- ଏେବ ତ କୁ ହ ସ ପnା କାହUକି ଏେତ अଭି ମାନ ? କଣ େହାଇଛି ତୁ ମର ??
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- ମଁୁ କାହUକି କାହା ଉପେର अଭିମାନ କରିବି ? େମାର କି ଛି େହଇନି ll
- େମା ମୁହଁକୁ ଥେର ଚାହU କୁ ହ ତ ତୁ ମର କି ଛି େହଇନି ll
- अଭିମାନ ସ ରେର କହି ଲା େସାନା କି ଏ ? ତା ପରିଚୟ କଣ ??
- ସ ପnା ଏମି ତି अପତାଶିତ ପଶnଟିଏ ପଚାରି ବ େବାଲି ମଁୁ େକେବ ଭାବି ନଥିଲି ll କି ଛି
ବି ଉZର େଦଇ ପାରି ଲିନି ll ନୀରବ ରହି ଲି ll
- ମଁୁ କଣ ତୁ ମକୁ ପଚାରୁଛି ଶୁଭୁଚି ନା ନାହU l େସାନା କି ଏ ତା ସହି ତ ତୁ ମ ସ"କ
କଣ ??
- ତାେହେଲ ତୁ େମ ଆଜି େସ ଡାଏରୀ ପଢି ଛ l ତାେହେଲ ଏ କଥା ବି ଜାଣି ଥିବ
େସାନା କି ଏ, ତା ପରି ଚୟ କଣ ଆଉ ତା ସହି ତ େମା ସ"କ କଣ ??
- ହଁ ହଁ ସବୁ ଜାଣିଛି l କି  ତୁ ମ ମୁହଁରୁ ଶୁଣିବାକୁ ଚାେହଁ ll
ତାେହେଲ ଶୁଣ........ ଦି ନ ଥିଲା େସାନାକୁ ମଁୁ ପାଗଳ ପରି ଭଲ ପାଉଥିଲି l େସାନା
େମା ଜୀବନ ଥିଲା l ମଁୁ ଶରୀର େହେଲ େସ େମା ଆତBା, ମଁୁ ଭମର େହେଲ େସ େମା ଫୁଲ l
ଦୁ େହଁ ଦୁ ହU+ୁ ଖୁବ୍ ଭଲ ପାଉଥିଲୁ ll
- ତାେହେଲ େମାେତ ଏ ସବୁ କଣ ପାଇଁ ଲୁ ଚାଇ ଥିଲ ??
- ମଁୁ ତୁ ମକୁ କି ଛି ଲୁ େଚଇନି ସ ପnା, ବାସର ରାତି ଦି ନ ମଁୁ ତୁ ମକୁ କଣ କହି ଥିଲି େସ
ସବୁ େବାେଧ ହୁଏ ତୁ ମର ମେନ ନାହU l ମଁୁ େକେବ ତୁ ମ अତୀତ ଜାଣିବାକୁ ଚାହଁୁ ନି କି
ଚାହUବିନି l ପତିଟି ମଣିଷର अତୀତ ଜୀବନ ସହି ତ ଏମି ତି କି ଛି ସB ¼ତି ଜଡି ତ େହାଇ ରହି
ଥାଏ ଯାହା ହସ, ଖୁସି ବଦଳେର ଦୁ ଃଖ , ଯyଣା अଧି କ େଦଇ ଥାଏ ll ମଁୁ ବZମାନକୁ େନଇ
ବିବାକୁ ଚାେହଁ ll अଗିn କୁ ସା{ୀ ରଖି ତୁ ମ ହାତ ଧରି ଛି l ସୁଖ ଦୁ ଃଖେର ତୁ ମ ସାଥିେର
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ରହି ବି l ବୟସର ସାୟହnେର ବି ତୁ ମ ହାତ ଛାଡି ବି ନାହU ll
ସ ପnା... ତୁ େମ ଯଦି ଚାହଁୁ ଚ େମା अତୀତ ବି ଷୟେର କି ଛି ଜାଣିବାକୁ ତାେହେଲ ବି ନା
ସେ+ାଚେର ପଶn କରି ପାର ll କି  ତୁ େମ କହି ଥିଲ ମଁୁ ତୁ ମ अତୀତ ବି ଷୟେର କି ଛି ବି
ଜାଣିବାକୁ ଚାହଁୁ ନି ll ମଁୁ ବି ବZମାନକୁ େନଇ ବିବାକୁ ଚାେହଁ ll ବିବି ତ ତୁ ମ ପାଇଁ,
ମରି ବି ତ ତୁ ମ ପାଇଁ ll
ତାେହେଲ କୁ ହ େମାର ଭୁ ଲ୍ ରହି ଲା େକଉଁଠି ?? ବି ବାହର ଏେତ ଦି ନ ପେର ନା
ତୁ ମ ମନେର େକେବ କf େଦଇଛି , ନା ତୁ ମ अଜାଣତେର େକୗଣସି ଝି अ ସହ ସ"କ
ରଖି ଛି ll
ସ ପnାର अଭିମାନ େଚେହରାଟା ଧୀେର ଧୀେର ବଦଳି ଗଲା l େମା ପତି ଥିବା େସnହ,
ବି ଶାସ ଓ ଭଲ ପାଇବାର େକଇ ବୁ qା ଲୁ ହ ଆଖି ରୁ ଝରି ପଡି ଲା ll
- ସତେର ସxୟ ତୁ େମ େସାନାକୁ ତୁ ମ ଜୀବନଠୁ େବଶୀ ଭଲ ପାଉଥିଲ l ତୁ ମ
ଡାଏରୀ ମଁୁ ସ"ୂଣ ପଢି ଛି ll େଯ େକହି ବି ତୁ ମ ଡାଏରୀ ପଢି ବ ନ କାqି ରହି ପାରି ବନି ll
ତୁ େମ ତା+ୁ େଦଖା କରି ବା ପାଇଁ ରାତି 11ଟା େର ପୁରୀରୁ ଆସି ଥିଲ l େଯଉଁ ଦି ନ େସ
ପଥମ ଥର ପାଇଁ େରାେଷଇ କରି ଥିେଲ ନି ଜ ହାତେର ତୁ ମକୁ ଖୁଆଇ େଦବା ପାଇଁ ଖାଇବା
ଲୁ ଚାଇ ରଖି ଥିେଲ l ଆଉ ସୁେଯାଗ େଦଖି ରାତି 11ଟା େର ଡାକି ନି ଜ ହାତେର ଖୁଆଇ
େଦଇ ଥିେଲ ll ତୁ ମ ପାଇଁ ହାତେର ଶ³ା, ମଥାେର ସି qୁର ନପି }ି ବି ସାବି ତୀ ବ ତ
କରି ଥିେଲ l ସାବି ତୀ ବ ତ ପବ
ୂ ଦି ନ େସ ତୁ ମକୁ ଶାଢୀ ମାଗି ଥିେଲ l ତୁ େମ ତା+ୁ ଶାଢୀଟିଏ
ଉପହାର େଦଇଥିଲ l େସ ଶାଢୀକୁ ନ ପି }ି େଦହେର େଗାେଡଇ େହାଇ ରାତି अଧେର ଆସି
ତୁ ମକୁ ପଣାମ କରି ଥିେଲ ll ଏେତ ଭଲ ପାଇବା ପେର ବି କାହUକି ତୁ େମ ତା+ୁ ବି ବାହ
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କଲନି ??
- ତୁ େମ ତାେହେଲ େସ ଡାଏରୀ ସ"ୂ ଣ ଭାବେର ପଢି ଛ l ଆଛା କହି ଲ ସ ପnା ତୁ େମ
କଣ ଜାଣିଥିଲ େମାେତ ବି ବାହ କରି ବ େବାଲି ll ଜାଣି ନଥିଲ ନା ll ଦୁ ଇଟି अଜଣା
अପରି ଚିତ ମଣିଷ ଆଜି େଗାଟିଏ ବ}ନେର ବା}ି େହାଇ ଗେଲ l ମଁୁ ଶୁଣିଛି ବି ବାହ େହଉଛି
ପବି ତ ବ}ନ l ଏହା ଆଗରୁ ଭଗବାନ cିରୀକୃ ତ କରି ଥାiି l ଯି ଏ ଯା ହାtିେର ଚାଉଳ
ପେକଇବା କଥା ନି ୟ ପେକଇବ ll
ହୁଏତ ଭଗବାନ େମା ଭାଗେର େସାନାକୁ େଲଖି ନଥିେଲ ll
- ସତେର ସxୟ ବି ଚାରୀ େସାନା େକେଡ अଭାଗିନୀ, ତୁ ମକୁ ନି ଜର କରି ପାରି ଲାନି l
ଆଉ େମାେତ େଦଖ ମଁୁ େକେତ ଭାଗବାନ ତୁ ମ ପରି ସ ମୀଟିଏ ପାଇଛି ll
- ଥାଉ ସ ପnା ଏେତ ଆଉ ଫୁେଲଈ ହୁअନା l େମାେତ କଥା ଦି अ େସ ଡାଏରୀକୁ ଆଉ
େକେବ ପଢି ବନି କି େମା ଆଗେର अଭିମାନର ପାେଚରୀଟିଏ ଛି ଡା କରି ବନି ll ମଁୁ ଆଉ େସ
अତୀତକୁ େଫରିବାକୁ ଚାେହଁ ନା l ବZମାନକୁ େନଇ ବିବାକୁ ଚାେହଁ ତୁ ମରି ସାଥିେର ll

अନି ଲ୍ ସାହୁ
ଈଶ ରାପାଳ - େଢ+ାନାଳ
୯୮୫୩୨୨୦୧୪୩
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େପମିକା ନୁ େହଁ େସ ବ}ୁ ନାୟି କା
{ମାନି ଧି ସାହୁ

େସହି ସମୟଟି ଥିଲା େମାର ଯୁdତି ନି ବି ାନ େଶଷ ବଷର ପାଠ ଠି କ୍ ଜୁ ନ୍ ମାସର
େଶଷ अଥାତ ଆଷାଢ ମାସେର ଆର େହବାକୁ ଥିବା େକାଚି ଂ କ ାସ୍ ପାଇଁ ବରଗଡ଼କୁ
ଯି ବାପାଇଁ ପ[ୁତ େହଲି  େମା ସହି ତ େମାର ଦୁ ଇ ସହପାଠୀ ମଧ ଥିେଲ  ସହପାଠୀ+
ସହି ତ ଘରଭଡା େଖାଜି ବାକୁ ବାହାରି ଲି ଏବଂ ମି ଳିଗଲା ତାହାପୁଣି କାଳି ମqିର ପାଖେର 
ଘର ମାଳି କଟା ଥିେଲ ଟିେକ ରାଗି ମାତ ଭିତେର ବହୁତ ଶାi କି  ଏହି ରାଗଥିଲା अନ
ପକାରର କାରଣ ପାଇଁ  େସହି ଘର ସାମnାେର ରହୁଥିେଲ ପାଠ ପଡି ବାକୁ ଆସି ଥିବା କି ଛି
ସୁqରୀ ଝି अ  େତଣୁକରି େସମାନ+ ପତି କି ଛି ଖରାପ ବବହାର ନ େହବାପାଇଁ ଆମ
ମାନ+ୁ ଉପୁରିଆ ରାଗିଯାଆiି 
େବଶ୍ କି ଛିଦିନ ଆନqେର କଟିଗଲା ପଢାେଲଖାର ବ[ତାେର କି  ମଁୁ ଥିଲି
ପି ଲାଦି ନରୁ କବି ତା ପିୟ  ଦି େନ କବି ତା େଲଖିବାପାଇଁ ବହୁତ ଇkା େହଲା ଏବଂ cିର
କଲି ଛାତ ଉପରକୁ ଯାଇ େଖାଲା ଆକାଶେର େଗାଟାଏ କବି ତା େଲଖି ବି  ଠି କ୍ ଛାତ
ଉପରକୁ ପହିଲା ପେର େଦଖି ଲି ସାମnା ଛାତେର ଜେଣ ସୁqରୀ ରମଣୀ ଯି ଏକି େମାେତ
େଦଖିକି ମୁରୁକି ହସୁଥିଲା ବା[ବେର ତାକୁ େଦଖିବା {ଣି ମ[ି¥େର ଆସି ଗଲା ଏକ
େରାମାzିକ୍ ଧାରାର ବାତାବରଣ କି  ଆଗରୁ େକେବ ମଧ ମଁୁ େରାମାzିକ୍ କବି ତା
େଲଖିନଥିଲି  େମାର କବି ତା େକବଳ ଆଧାତିB କ ଓ େକୗତୂ ହଳ ଉପେର ପରିପ$
ୂ ଥିଲା
 ପଥମଥର ତା'ର େଗାଲାପି ଓଠର ମୁରୁକି ହସ େମାର େରାମାzିକ୍ କବି ତାକୁ ଋrିମi
କରି ଥିଲା 
େସହି ଦିନଠାରୁ େଯେତେବେଳ ମଧ ଛାତ ଉପରକୁ

ଯାଏ ସି ଏ ବି ହଠାତ୍
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ବାହାରି ଆସି େସଇ ମୁରୁକି ହସ େଦଇଚାେଲ  ମନ ବି ଚଳି ତ େହବାକୁ ଲାଗିଲା ଓ ପାଠ
ପଢି ବାକୁ ମଧ ଇkା େହଲା ନାହU  କି ଛିଦିନ ପେର ଭାବି ଲି ଏହା ଭଲପାଇବା ନୁ େହଁ
ତ ? ତାପେର अତି ସୁqର ଭାବେର େଲଖି ଲି େଗାଟିଏ େପମପତ ତା ସହ େମାବାଇଲ
ନ\ର ଏବଂ ତାକୁ ସବୁ େବେଳ ସାଟ ପେକଟେର ରଖିଥାଏ  ତା ପରଦି ନ ସକାେଳ
ଜଳଖିଆ ପାଇଁ ଯି ବାେବେଳ େଭଟ େହଇଗଲି ମqିର ପାଖେର ଏବଂ ନି ଭୟେର ବେଢଇ
େଦଲି େସଇ େପମପତ  େସ ଟିେକ ଲାେଜଇ ଗଲା କି  ତାହା ଗହଣ କଲା 
କି ଛିଦିନ ପେର େସ େଫାନ୍ କଲା ଓ अେନକ ପକାରର ଗପସପ ମଧେର ସମୟ
ବି ତିଯାଉଥାଏ  ଦି େନ ମଁୁ େପମପତ କଥା ପଚାରିଲି କି  େସ କହି ଲା, ତୁ ମ େପମପତ
ପାଇଁ ମଁୁ ଦୁ ଃଖିତ !େମାର ଜେଣ ବଏେଫt୍ अଛiି ମାତ େସ ଏଇଆ ମଧ କହି ଲା େଯ,େସ
ତାର ବଏେଫtକୁ େଯେତ ଭଲପାଏ;ମଁୁ ବି ତାକୁ େସେତ ଭଲଲାେଗ  େସହି ଦିନଠାରୁ
ଆଜି ପଯi େଫାନେର କଥାବାZା ଜାରି ରହି ଛି େକବଳ ବ}ୁ ଭାବେର  ମଁୁ ମଧ
ବୁ ଝି ଯାଇଥିଲି େକବଳ େପମେର ନୁ େହଁ ବ}ୁ େର ତା'ର ପିୟପାତ େହଇ ରହି ବି  କାରଣ
अନର େପମକୁ ଈଷା କରି ଛେଡଇେନବା ଭଳି ନି qନୀୟ କାଯଠାରୁ ବ}ୁ ତାକୁ ହU
ଆପେଣଇ େନବା େଶୟjର 
ବା[ବେର ଭଲପାଇବା ଓ ଭଲ ଲାଗିବା ମଧେର େଯ ଏେତ ପାଥକ ନ ଥାଏ ତାହା
ମଁୁ େସହି ଦି ନଠାରୁ ହU ଜାଣିଲି  अଥାତ୍ ମଣିଷର ଭଲପାଇବା େକବଳ େପମେର ନୁ େହଁ
ବରଂ ବ}ୁ ତାେର ମଧ ବି ଦିତ  ହୁଏତ ମଁୁ ତାକୁ େପମିକା ରୂପେର ପାଇପାରି ଲି ନାହU କି 
େସ େମାର ପତି{େଣ ହୃଦୟେର ବସାକରି ରହି ଥିବା ବ}ୁ ନାୟି କା 
ଗାମ:ଜାମପାଲି, େପା:ସାେଲପାଲି, ଥାନା:େମଲଛାମୁtା,
ଜି ଲା:ବରଗଡ଼(ଓଡି ଶା)
ପି ନ୍:୭୬୮୦୩୫
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ସାଥି
ସୁବଳ ମହାପାତ

େପମ କଣ ? ଖାଲି କ'ଣ ମା ଛୁଆ କୁ ଭଲ ପାଇବା େପମ, ପୁअ ଝି अ କୁ ଭଲ ପାଇବା
େପମ, ସାମୀ ୀ କୁ ଭଲ ପାଇବା େପମ, ଛୁଆ ନି ଜ ବାପା ମା +ୁ ଭଲ ପାଇବା େପମ,
ସା ସାଥୀ+ୁ ଭଲ ପାଇବା େପମ ... ଏମି ତି ଆହୁରି େକେତ କଣ... କି  ଆେମ ଜାଣୁ କି
"ଆବଶକତା" କଣ ? କି ଛି େପମ ବି ଥାଏ ନି ଜ ଆବଶକତା ପାଇଁ, ନି େଜ ବିବା ପାଇଁ,
ଏକାକୀତକୁ ଦୁ େରଇ େଦବା ପାଇଁ I େସଥିପାଇଁ ସାଥି ଟିଏ ଦରକାର, ନି ଜ ମନ କଥା ଆଉ
କାହା ଆଗେର େଖାଲି କହି ବା ପାଇଁ ସାଥି ଟିଏ ଦରକାର, ବୁ ଢା ବୟସ େର କି ଛି କାମ
କରି ବା ପାଇଁ ସାଥି ଟିଏ ଦରକାର I େହାଇପାେର େସ େକଉଁ ଜୀବ ଜ, େହାଇପାେର
ଗଛଲତା, କି େହାଇପାେର ସମାନ ହୃଦୟ ଆଉ େସnହ ଥିବା େଗାେଟ ମଣିଷ I କି ଛି ଫରକ
ପେଡ଼ନି େସ ୀ କି ପୁରୁଷ I
ଛି ... ଛି .... କି ହୀନ ଚି iାଧାରା ଏ େଲାକ+ର.. अଣାअଶୀ ବୟସର େଗାେଟ ବୁ ଢା
କଣ େକେବ େଦୖ ହିକ ସ"କ ପାଇଁ ଭଲ ପାଇ ପାେର େଗାେଟ ପ[ରୀ ବୟj ବୁ ଢ଼ୀ କୁ ?
ଛି .. ଛି ... କି ଖରାପ କଥା କହiି ଏ େଲାକମାେନ? ନି େଜ େଭtିଆ अଛiି ତ େସଥିପାଇଁ
େବାେଧ ବୁ ଝି ପାରiି ନି ଜେଣ ମଣିଷ ର अସହାୟତା କୁ I ଜାଣି ପାରiି ନି େଗାେଟ ମନ ର
େବଦନା I ନି ଃସହାୟ, େବସାହାରା େଲାକ + ମନ କଣ ବୁ ଝି ପାରି େବ ଏ େଭtିଆ େଟାକା
ଆଉ ପଇସାଥିବା ମଣିଷ ଗୁଡା ? େବାଧହୁଏ ନା...

କି  େକେତ କାଳ ? ଆଉ

େକେତକାଳ ଏମାନ+ୁ େକୖ ଫିୟତ େଦଇ ଆସୁଥିବୁ ଆେମ ମାେନ ? ଆଉ ନୁ ହଁ .... େଯତି କି
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େହଲା େସତି କି ... ବହୁତ େହଲା ... ଆଉ ନୁ ହଁ ...
ମକରା ବୁ ଢା ଏମି ତି େକେତ କଣ ଭାବି ଚାଲି ଥାଏ I ରାତି ଘଡ଼ି କ ରୁ ଘର ଭିତେର
ବୁ ଢ଼ୀଟା ମରି କି ପଡି ଛି I ଆଖପାଖ େକେତ େଲାକ+ୁ େନହୁରା େହାଇ ସାରିଲାଣି େସ ମାତ
ଚାେରାଟି କା} ପାଇଁ I କି  େକହି ଶୁଣୁ ନାହାiି I ତା କqାକଟା େଦଖି କି ଛି େଲାକ
ଆସି ଥିେଲ କି  େକହି ଜେଣ କହି େଦଲା ବୁ ଢା ବୟସ େର େୟ ବାହା େହାଇଥିଲା ଏ ବୁ ଢ଼ୀ କୁ
ବେଷ ତେଳ I େଲାକ ଛି .. ଛାକର.. କରି େଯଝା ବାେଟ େଯେଝ ଚାଲି ଗେଲ I
େକହି ଜେଣ ବୁ ଝି େଲନି ଘଟଣା କଣ I ମଲା ପେର କଣ ଚାରି ଟା କା} ୟାକୁ
ମି ଳିବନି ? ନ ମି ଳୁ... େସ ଏକା ଶବ ସଂjାର କରିବ I େସ ନି ଆଁ ଦବ ଏ ବୁ ଢ଼ୀ ମୁହଁ େର I
ନମି ଳୁ ଚାରି ଟା କା} I ଏକା ଏକା େନବ ଶBଶାନ କୁ I କି ଛି ପଇସା अଛି ତା ପାଖେର,
େସତି କି େର अତi କି ଛି କାଠ, ମାଟି ହାtି ଖେt ଆଉ ଚାଉଳ ଦି ଟା ମି ଳିଯିବ I ବୁ ଢ଼ୀ
କାେନ କାେନ କହି ଯାଇଥିଲା, "େମା ମୁହଁ େର ତୁ ନି ଆଁ େଦବୁ ପେଛ େସ ସବାଖିଆ
େଭtିଆ ଦି ଟାକୁ େମା ମଲା ମୁହଁ ବି େଦଖି ବାକୁ ଦବୁ ନି I େସମାେନ େମା ପୁअ ନୁ ହiି I
କୁ ଳାାର ଦି ଟା ଯାକ I ବୁ ଢା (ବୁ ଢ଼ୀ ର ସ ାମୀ )ମଲା ପେର ମାଈପ କଥା େର ପଡି ଦି ଜଣ
ଯାକ େମାେତ ପି ଟି ଘରୁ ବାହାର କରି େଦେଲ I ସ"ତି ବାଡ଼ି ତ ଯାହା ଖାଇେଲ ଖାଇେଲ,
େମା ସୁନା ରୁପା ତକ ବି େମାଠୁ ଛେଡଇ ତା+ ମାଈପ ମାନ+ୁ େଦେଲ I ଯଦି ନି ଆଁ ନ
େଦଇ ପାରି ବୁ େତେବ େଦଇ ଦବୁ କଉ ଡାdରଖାନା େର I େସମାେନ େମା େଦହ କୁ ଚି ରି
ଫାଡ଼ି େହେଲ କି ଛି ଶି ଖିେବ I ଜି ଇଁ ଥାଉ ଥାଉ ତ ଏ ବାଡି େପାଡା ଦି ଜଣ େମାେତ େଯଉଁ
କf େଦେଲ I ତା' ଠୁ ବରଂ କମ କf େହବ େସଠି I "
ଆଃ... େକେତ ଆଉ ସହି ଥାiା ବୁ ଢ଼ୀ ଟା ? ମରି ଗଲାନି େଯ ତରି ଗଲା I େମାର ଆଉ
ଦି ନ କାଳ େକେତ େକଜାଣି ? େମା ପୁଏ (ପୁअମାେନ) ଶେଳ େକଉଁ କମ କି ? େମା ବାପା
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ମଲା େବଳକୁ ମାେଣ ଜମି ଛାଡି କି କି ଯାଇଥିଲା I ବାହାେହଇ ପାଟା ପୁअ ଜନB କରି ,
ମାେଣ ଜମି କୁ ବେଢ଼ଇ ବେଢ଼ଇ ପା ଏକର କଲି I ବୁ ଢ଼ୀ (ବୁ ଢା 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 କରି େଦେଲ
ଘରୁ I ଖାअ ଶେଳ... ଭାବି ଛ ଏ ସ"ତି ତମକୁ ହଜମ ହବ ? େମା ସହ ଯାହା କଲ, ତମ
ପି ଲାଛୁଆ ବି େସଇୟା କରି େବ ତମ ସହ I ତେମ ଶେଳ ପବ
ୂ ପୁରୁଷ+ୁ କଣ ପାଣି ଦବ,
ଜି ଇଁ ଥାଉ ଥାଉ ତ ଜନB କଲା ବାପା ମା+ୁ ପି ଟି ମାରି ଘରୁ ବାହାର କରୁଛ... ଛି ... ଛି ...
ଏହାକୁ କୁ ହiି ସଂjାର ? ତମ େସ ସଂjାର ମୁହଁ େର ନି ଆଁ ପଡୁ I େସଥିପାଇଁ ପରା
କୁ ହiି , "ପୁअ ଯଦି ଭଲ େହଲା ସ"Zି ରଖି ବି କାହାପାଇଁ? ପୁअ ଯଦି ଖରାପ େହଲା ସ"Zି
ରଖି ବି କାହାପାଇଁ?
ପାଟିରୁ अଭିସ"ାତ ସହ ଆଖିରୁ ଲୁ ହ ବାହାରି ଆସୁଥାଏ ତାର... ତା ସହ ମେନ ପଡି
ଯାଉଥାଏ ଘର ଭି ତେର ମରି ପଡି ଥିବା ବୁ ଢ଼ୀ କଥା....
ବୁ ଢା ସହ ବୁ ଢ଼ୀ ର େଦଖା େହାଇଥିଲା ପାୟ ବେଷ ତେଳ I ପୁअ ମାେନ ବୁ ଢା କୁ ଘରୁ
ବାହାର କରି େଦବାପେର ଏକୁ ଟିଆ ବୁ ଢା ପେଳଇ ଆସି ଥିଲା ଏ ସହର କୁ ଭିକ ମାଗି
ଚଳି ଯିବା ଆଳ େର I ଏ ଭିତେର ପାୟ ମାେସ େହାଇ ଯାଇଥିଲା I ଠି କ େର ତା'କୁ
ଖାଇବାକୁ ଗେt ମି ଳୁ ନଥିଲା I ତାଟିଆ ଟିଏ, ଆଉ ପାଣି ପିଇବାକୁ େବାତଲ ଟିଏ ବତୀତ
ଆଉ କି ଛି ନଥିଲା ତା ପାଖେର I ପଇସା ମି ଳିେଲ କି ଛି କି ଣି ଖାଉଥିଲା ନ େହେଲ ଚୁ ଡା
ଖାଇ ରହୁଥିଲା େସ I ଭାତ ଗେt ପାଇଁ ଡହଳ ବି କଳ େହବା ପେର ବି ଭାତ ଗେt
ଠି କେର ମି ଳୁ ନଥିଲା ତା'କୁ I
ଠି କ େସମି ତି ପୁअ ମାେନ େବାହୁ ମାନ+ କଥା େର ପଡି ମାଡମାରି ଘରୁ ବାହାର
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କରି େଦବା ପେର ବୁ ଢ଼ୀ ଚାଲି ଆସି ଥିଲା ଏ ସହର କୁ I ନାଳ କଡେର େଗାେଟ ଗଛ
ଆଢୁ ଆଳ େର ବୁ ଢ଼ୀ ତି ଆରି କରି ଥିଲା ତା ବସା ଖେt I କି ଛି ଛି tା ପଲି ଥିନ, କି ଛି ଚି ରା
େପାfର, ଖେt େଚପା େଟାଲା େ଼ଡକଚି ଆଉ କଣା େଚପା ରସ ତାଟିଆ ଦୁ ଇଟି ଥିଲା ତା'ର
ସ"ତି I କାଠ ଦୁ ଇଖt େପାତି , ତା ଉପେର ପଲି ଥିନ ଖେt ଟାି େସ ତି ଆରି କରି ଥିଲା
ତା ବାସଗୃହ I ଦି ନେର ଭିକ ମାେଗ, ରାତି େର ଇଟା ତି େନାଟି ଉପେର େ଼ଡକଚି ବେସଇ
କାଠ ଜାଳି ଭାତ ରାେ} I େସଇ େଟz ତେଳ ଭାତ ହାtି କୁ େକାଳ େର ପେଶଇ େସ
େଶାଇପେଡ କାେଳ ହାtିରୁ ଭାତ ତକ କୁ କୁ ର ଖାଇଯି ବା ଭୟେର I
େସଦି ନ ଭିକ ମାଗି ମାଗି ଦି ଜଣ ଯାକ ପହିଥିେଲ ଜେଣ ବାବୁ + ଘେର I ବାବୁ +
ଚାରି ପା ବଷ ର େଛାଟ ଝି अ ଟି ହାତେର ଦଶ ଟ+ିଆ ଟିଏ ଧରି , େଦବାକୁ ଆସି ଲା
େବଳକୁ ଦି ଜଣ+ୁ େଦଖି ଠି ଆ େହାଇ ରହି ଲା I କାହାକୁ େଦବ େବାଲି ଭାବି େହଲା
େବଳକୁ ପଛରୁ ମା କହି େଲ "େଦଇ େଦ" I େସ ବୁ ଢା ଥାଳ େର ପେକଇ େଦଇ ପେଳଇଲା
ପେର ବୁ ଢ଼ୀ ଚି ହUକି ଉଠି ଥିଲା I ସ ଜାତି ପରହି ଂସକଃ ପରି ଏକରକମ ଝା"ି େନଇଥିଲା
ଦଶଟ+ିଆ ଟି ବୁ ଢା ଥାଳରୁ I େମା ଟ+ା କହି ବୁ ଢା ଧରୁ ଧରୁ ବୁ ଢ଼ୀ ସ"ିବା ଆର କରି
େଦଇ ଥିଲା I ବାବୁ ଆଣୀ ଆସି ଆଉ େଗାଟିଏ ଦଶ ଟ+ା େଦଇଥିେଲ ବୁ ଢା କୁ I ତା ପରଠୁ
ବୁ ଢ଼ୀ ଶୀଘ ଶୀଘ ପାଦ ପେକଇ େଦୗଡ଼ି ଥିଲା ଆଗକୁ ଆଗକୁ ଜଲଦି ଜଲଦି ବୁ ଢା ପବ
ୂ ରୁ
अନ ଘର ଗୁଡିକ େର ପଶି ଭିକ େନବା ପାଇଁ I
ସ}ା େହାଇ ଆସୁଥାଏ, ଦି େହଁ ଯାକ ଭି କ ମାଗି ସାରି େଫରୁଥାiି I ବୁ ଢ଼ୀ େଫରୁଥାଏ
ନି ଜ ଘରକୁ , କି  ବୁ ଢା ? େସ ଯି ବ କୁ ଆେଡ? ନା अଛି ଘର ଦାର ନା କି ଏ ଚି ହnI ଜଣା I
େକୗଣସି ଏକ େଦାକାନ ବାରtା େର େଶାଇବ େବାଲି ଚି iା କରି କରି ଆସୁଥାଏ I ଛକ
ପାଖେର ପହି େଦେଖ ତ େଦାକାନ ସବୁ େଖାଲା अଛି , ବq େହବ ପାୟ ୯ ଟା ପେର I
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ଚାଉଳ ତ अଛି ତା ପାଖେର କି  କଣ କରି ବ? େରାେଷଇ େକମି ତି କରିବ? େକମି ତି
େଗାେଟ େଖାଜି ବା େଖାଜି ବା ପରି ଚାଲୁ ଚାଲୁ େଦଖି ପାରିଲା ବୁ ଢ଼ୀ କୁ I ଭାତ ରା}ୁ ଥାଏ
େସ I ପାଖକୁ ଯାଇ କଣ କହି ବ କହି ବ େହାଇ ରହି ଗଲା I ର}ା ଭାତ ର ବାସnା େର ତା
ପାଟିରୁ ଲାଳ େବାହି ପଡୁ ଥିଲା I ପାଖେର ଚାଉଳ ଥିେଲ ବି ର}ା ଭାତ ର ବାସnା ତା ନାକ
େର େକେବଠୁ ବାଜି ନଥିଲା I ବୁ ଢ଼ୀ ପାଖରୁ କି ଛି ଦୂ ରେର ଯାଇ ବସି ଲା େସ I ବୁ ଢ଼ୀ ୟାକୁ
େଦଖି ପୁଣି ଚି ହUକି ଉଠି ଲା I କି ଛି ସମୟ ପେର, ବୁ ଢ଼ୀ ସ"ି କାଟି ଟିେକ ଚୁ ପ େହଲା ପେର
ବୁ ଢା କହି ଲା...
-- େମା ଚାଉଳ ସବୁ ତକ େନ ପେଛ... େମା ପାଇଁ ଗେt ଭାତ ରା}ି ଥା I
-- କି ଆଁ, େତା ପାେଖ େ଼ଡକଚି ନାହU କି ? ତୁ ରା}ୁ ନୁ ..
-- ନାହU େବାଲି ତ ତେତ କହୁଛି I
-- ମଁୁ ରା}ି ପାରି ବିନି, େମା ତକ ତ େମାେତ ନି अz, ଆଉ ୟାକୁ ...
-- େମା ତକ େନ, କହି ଲି ପରା... ଆଜି ରାତି କ ଗେt େଦଇଥା... କାଲି ପୁଣି ଆଣିେଲ
ପୁଣି େଦବି ...
ବୁ ଢ଼ୀ କଣ ଭାବି ଲା େକଜାଣି, ଆଗ ସବୁ ତକ ଚାଉଳ ବୁ ଢା ଠୁ େନଇ ସାରି ଲା ପେର
ରାତି େର ବୁ ଢା କୁ ଗେt ଭାତ େଦବାକୁ ରାଜି େହଲା I ତା ପେର ଆର େହାଇଥିଲା
ଏମାନ+ର କଥାବାତା I ଦି ଜଣ େଭାକି ଲା + କଥାବାତା କଣ अବା େହଇପାେର ??
ଖାଇ ସାରିଲା ପେର ବୁ ଢ଼ୀ ପଚାରିଲା..
-- ରାତି େର େଶାଇବୁ େକଉଁଠି?
-- େଦାକାନ ବାରtା େର I
-- େସଠି କି  ପୁଲିସି ଆଉ େକେତଟା ମଦୁ ଆ ଗହଳି କରiି ରାତି अଧା ଯାଏ I
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-- ତାେହେଲ ?
-- ଏ ଗଛ ମୂେଳ େଶାଇପଡ I
-- ହଉ
ଆେ[ ଆେ[ ଦି ଜଣ+ର ଦି ଜଣ+ ପତି େକମି ତି େଗାେଟ ମାୟା ଆସି ଯାଇଥିଲା I
ସା େହାଇ ଯାଇଥିେଲ ଦି ଜଣ I ବୁ ଢୀକୁ ବୁ ଢା ଆଉ ବୁ ଢା କୁ ବୁ ଢ଼ୀ I ସାଥି ମି ଳିଯାଇଥିଲା
ଦି ଜଣ+ୁ I ନି ଜ େଦହ ପା େଦଖି ବା ପାଇଁ, ମନ ର କଥା ବୁ ଝି ବା ପାଇଁ, ମନ ଭି ତେର ଥିବା
େକାହ କୁ ସବୁ କୁ ବୁ ଝି ବା ପାଇଁ, େଲେxରା ଲଗା ଲୁ ହଭିଜା ଆଖିରୁ ଲୁ ହ େପାଛି ବା ପାଇଁ,
ସB ¼ତି ସବୁ କୁ େକାେଳଇ େନବା ପାଇଁ I ଆଉ କଣ ଦରକାର ???
ନି ଜ ଜନB କଲା ଛୁଆ ତ ପଚାରି େଲନି , ଆଉ କି ଏ ପଚାରିଥାiା.... ଏମାନ+ ଜାତି
କଣ?... େଗାତ କଣ ?... ଥିଲା ବାଲା କି ନଥିଲା ବାଲା?...ଶି {ିତ କି ମୂଖ? କଣ ବି
ଜାଣିବା ଦରକାର ଥିଲା ଏ ସବୁ ? ଏେବ ତ େସମାେନ େଗାଟିଏ ଜାତି .. ଭିକାରି ...
େସତକ ବି ସହି େଲନି ଏ ରଇଜଳା ଦଳ... କହି େଲ କଣ ନା େସ େମା ମାଈପ... ହଁ ,
େହଲା େସ େମା ମାଈପ... ତମର କଣ ଗଲା େସଇଠୁ ? अଣାअଶୀ ବଷ ବୟସ େର କଣ
ଭାବି ମଁୁ ମାଈପ େଖାଜି ବି? ଦରକାର ଥିଲା ତ... ସାଥି ଟିଏ ..... ରାଗେର କ"ମାନ େହାଇ
ବୁ ଢା ନି େଜ ନି େଜ ପାଟି କରି କରି ଉଠି ବସି ଲା I
ପାଖେର ଥିବା ଭା ବାଉଁଶ ବାଡ଼ି ଟିକୁ ହାତ େର ଧରି େସ ଏେବ ଆେଗଇ ଯାଉଥିଲା
କେ"ାf ଉଠା ଗାଡି କୁ େଘାଷାରି ଆଣିବା ଲାଗି, େଯଉଁଥିେର େସ େନବ ବୁ ଢ଼ୀ କୁ ମସାଣି
ଯାଏଁ... ହଁ ହଁ େସଇ ବୁ ଢ଼ୀ , ଏମାନ+ ଆଗେର ଯି ଏ ତା' ମାଈପ.....
ଗା}ି ନଗର, ଗୁଜରାଟ , ୩୮୨୦୦୯
ଦୂ ରଭାଷ - ୯୩୭୬୦୧୨୫୦୦, ଇେମଲ - subal.mohapatra@gmail.com
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अrାିନୀ
ସୀମାେରଖା

ବାପା ମା ଜୀବନେର ଦୁ ଇଥର କାqiି େଯେତେବେଳ ଝି अ ଶାଶୁଘର ଚାଲି ଯାଏ
ଆଉ ପୁअ େବାହୂ ବୁ rିେର ପରିଚାଳି ତ ହୁଏଏ କଥାକୁ େବଶ୍ ଭଲଭାେବ ହୃଦୟମ
କରୁଥିେଲ ଆଶୁେତାଷବାବୁ ତା+ର ଏ ପରି ଣତ ବୟସେର ଆହା ପେଦ କହି ବାକୁ େକହି ବି
ପାଖେର ନାହାiି ଏମି ତିକି ତା+ अrାିନୀ ଆଭା େଦବୀ ମଧ...େସ ବି କାଳର କରାଳ
େସାତେର ଭାସି ଭାସି େକେବଠାରୁ ଆର ଦୁ ନି ଆକୁ ଚାଲି ଗେଲଣିଏେବ ଆଶୁେତାଷବାବୁ
ସ"ୂ$

ଏକାଏଇ

ଏକାକି ତ

ଜୀବନକୁ

େନଇ

େସ

ବି ଗତଦି ନର

ସB ¼ତିଚାରଣ

କରି ଚାଲି ଛiି ସତେର େକେତ ସୁqର ମଧୁର ଥିଲା େସଇ ମୁହୂZଗୁଡିକଆଭା େଦବୀ
େଯେବ ପାଖେର ଥିେଲ ମାଗିବା ଆଗରୁ ଠି କ୍ ସମୟେର େଭାଜନ ଓ ଔଷଧ ମି ଳି
ଯାଉଥିଲାକି  ଏେବ ତା+ ବି ନା ଆଶୁେତାଷବାବୁ + ଜୀବନେବାଝ ଆଉ अଭିଶv
ମେନେହଉଛି l अrାିନୀର अ[ିତ େକବଳ େଯୗବନେର ନୁ ହଁ , ବାrକର େରାଗଶଯାେର
ବି ଆବଶକ େହାଇଥାଏପୁअଝି अ େଯେତେବେଳ ନି ଜନି ଜ ସଂସାରକୁ େନଇ ବ[ ରୁହiି
େସେତେବେଳ अrାିନୀ ରୂପଜୀବି ଭଳି ରୂପର ଆକଷଣ କରୁ କି ନକରୁ ମyୀଭଳି
େପରଣା େଦଉ କି ନ େଦଉ, ରୁଚି अନୁ ସାେର ମାଆଭଳି େଭାଜନ ପରଷିଥାଏେସବି କାଠୁ
ବଳି େସବା କରି ଥାଏ
ଜଗତସି ଂହପୁର, ନାଉଗଁା
ଓଡ଼ି ଶା

ଆହାନ ଇ-ପତି କା ସ"ୂ $ ନି ଃଶୁ& ବି ତରଣ େହତୁ ଡା େଜାତି ପସାଦ ପ*ନାୟକ+ ,ାରା ପତି ି ତ ଓ ପକାଶି ତ | Aahwaan.com | 107

ତ େୟାଦଶ ବଷ, ଷ

ସଂଖା, ଜୁ ନ୍ ୨୦୧୮

Download Magazine from www.aahwaan.com

ସଂjାର
ସସିB ତା ମହାiି

ସକାଳୁ ଘରର ଯାବତୀୟ କାମ ଓ େରାେଷଇବାସ େଶଷକରି ତରତର େହାଇ अଫିସ୍
ଯି ବାକୁ ପ[ୁତ େହଉଥାଏ ମଁୁ େକଜାଣି କାହUକି ଆଜି ଖାଇବାକୁ ଆେଦୗ ଇkା େହଲା
ନାହUମନଟା ବି ଭଲ ଲାଗୁ ନଥାଏତି ରିଶ କି େଲାମି ଟର ବାଟ ଏେବ ଯି ବାକୁ ପଡି ବ ବସ୍
େରବି jୁଟ୍ ଦି ଖt ଖାଇ ପାଣି େଢାେକ ପି ଇ ଯି ବାକୁ ବାହାରୁଛି ବବଲୁ ର େଫାନ୍ ଆସି ଲା
େବାଉ ଚାଲି ଗଲା େବାଲି ନି ଜ କାନକୁ ବି ଶାସ କରି ପାରି ଲି ନାହUଏଇ ତ କାଲି ରାତି
ଦଶଟାେର େବାଉ େମା ସହ କଥା େହାଇ େଶାଇବାକୁ ଯାଇଥିଲାସାନ ଭଉଣୀ ଆଉ ଦୁ ଇ
ଦି ନ ପେର ଘରକୁ ଆସି ବ େବାଲି କହି ଥିବାରୁ େକେତ ଖୁସିଥିଲା େସହଠାତ୍ ରାତି ଟା
ଭିତେର ଏମି ତି କଣ େବାଉର େହଲା େଯ େସ ଆମକୁ ଛାଡି ଚାଲି ଗଲା ?
ଗଁାେର ରହୁଥିବା ଦାଦା+ୁ େଫାନ୍ କଲି  ଦାଦା କହି େଲ ଡାdର କହୁଛiି ହାଟ
ଆଟାକ୍ େର ମାଏମି ତି ମରଣ ଭାଗେର ଥିେଲ ମି େଳଆେମ ଏଠି ସବୁ େଯାଗାଡ
କରୁଛୁତୁ େମମାେନ େଡରି ନକରି ଚାଲି ଆସ
ସାେ ସାେ ଗଁାକୁ ଯି ବା ପାଇଁ ବାହାରି ପଡି ଲିବାଟସାରା େବାଉ କଥା ଭାବୁ
ଥାଏ ଓ ତା ପାଇଁ କି ଛି ନକରି ପାରି ବାର ଗeାନି େର ସଳି େହଉଥାଏଆେମ ତି ନି
ଭଉଣୀବାପା ଗଲାପେର େବାଉ ହU ଆମର ସବୁ କି ଛିବହୁତ ଦୁ ଃଖ କf ସହି େସ ଆମକୁ
ପାଠ ପେଢଇ ମଣିଷ କରି ଭଲ ଘର ଓ ବର େଦଖି ବାହା କେରଇଛି ଆେମ ସମେ[ ଯି ଏ
ଯାହାର ସଂସାର େନଇ ବ[େକେବ େକମି ତି ଛୁଟିେହେଲ ସମୟ କରି

ଗଁାକୁ
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ଯାଉେବାଉ ମଝି େର ମଝି େର ଆମ ପାଖକୁ ବୁ ଲି ବାକୁ ଆେସେଯେତ ମନାକେଲ ବି
ଆସି ଲାେବେଳ ସାେର ମୁଗଯାଇ, ଆଚାର, ବଡି , ମୁଢି ମୁଆଁ, େପାଡପି ଠାଠୁ ଆର କରି
େକେତ ପକାର ପନି ପରି ବା ଓ ଫଳମୂଳ ଧରି ଆସି ଥାଏବୟସ େହଲାଣି ଆମ ପାଖେର
ସବୁ ଦି େନ ରହି ବାକୁ େଯେତ କହି େଲ ବି େସ ରାଜି ହୁଏନି ଓଲଟା ଆମକୁ ବ[ ନ
େହବାକୁ ବୁ ଝାଏକୁ େହ ଗଁାେର ସମେ[ अଛiି , େମାର କି ଛି अସୁବିଧା େହଉନାହUହାତ
େଗାଡ ତ ଚାଲୁ ଛି ସବୁ େବେଳ ଠାକୁ ର+ୁ ଡାେକ ଏମି ତି ହାତ େଗାଡ ଚାଲୁ ଥାଉ ଥାଉ
େମାେତ େନଇଯାअେମା ପି ଲାଏ େଯମି ତି େମା ପାଇଁ ହଇରାଣ ନହୁअଭଗବାନ ବି ତା
କଥା ଠି କ୍ ଶୁଣିେଲେରାଗ ବଇରାଗ କି ଛି ନାହU, େଶାଇଥିବା अବcାେର ହU ଚାଲି ଗଲା
ହାଟ

ଆଟାକ୍

େରଏପରି କି

ତା

ପାଖେର

େଶାଇଥିବା

ବବଲୁ

ବି

କି ଛି

ଜାଣିପାରି ଲାନି ବବଲୁ େମା ମାମଁୁ ଘର ଗଁାର ଗରୀବ, େମଧାବୀ ପି ଲାଟିଏେବାଉ ତାକୁ
ପାଖେର ରଖି cାନୀୟ କେଲଜ୍ େର ପଢ଼ାଉଥିଲା
ମଁୁ ଘେର ପହିଲାେବଳକୁ େମାର ଦୁ ଇ ଭଉଣୀ ଓ अନ ବ}ୁ ବା}ବମାେନ ପହି
ସାରି ଥିେଲେବାଉକୁ ଦାହ କରି ବା ପାଇଁ ସମ[ ଆେୟାଜନ େଶଷ େହାଇଥିଲାେତଣୁ
ଆଉ ବି ଳ\ ନକରି ଶବଯାତା ବାହାରି ଗଲାଖୁଡୀ ଓ ଭାଉଜମାେନ ତରତର େହଉଥିେଲ
େରାେଷଇଘର

ସଫା

କରି

ଧୁଆେଧାଇ

କରିବାକୁ ଆେମମାେନ

ଚୁ ପ୍

େହାଇ

ବସି ଥିଲୁଭାଉଜ ଫି ଜ୍ େଖାଲି େଦଖିେଲ ଦୁ ଇ ତି ନି ପକାର ତରକାରୀ, ଭଜା, ଖିର, ଦହି ,
ପନି ପରି ବା ଓ ଫଳ ଏମି ତି େକେତ ଜି ନିଷ अଛି େବାଉ ପି ଠା କରି ବ େବାଲି ପି ଠଉ ବାଟି,
େଛନା ନଡି ଆ ପୁରକରି

ରଖି ଥିଲାଏସବୁ

େଦଖି ଖୁଡୀ କହି େଲ ମଣି ଷ ଜୀବନ

ପାଣିେଫାଟକା, େକେତେବେଳ କଣ େହବ କହି େହବନି अପା େଶାଇବାକୁ ଗଲାେବେଳ
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େକେବ କଣ ଭାବି ଥିେବ ଯମ ଆସି ଦାt ଦୁ ଆେର अେପ{ା କରି ବସି ଛିେକେତ ଯତn େର
ଏେତ ଜି ନିଷ କରିକି ରଖିଥିେଲ ସବୁ ମାରା େହଲାଖୁଡୀ ସବୁ ଜି ନିଷ ଫି ଜ୍ ରୁ କାଢି
ବାହାେର େଫାପାଡି େଦବାକୁ ଭାଉଜ+ୁ କହି େଲ
ଭାଉଜ କହି େଲ କାହାକୁ ଡାକି ଏସବୁ େଦଇେଦେଲ େହବନି ?
କି ଏ ଖାଇବ ଏଇ ଜି ନିଷକୁ ? ଆମ ସମାଜର ସଂjାର अନୁ ସାେର କାହାର ମୃତୁ
ଘଟିେଲ ଘେର ଥିବା ର}ା ଖାଦ ଖାଇବା ନି େଷଧଯି ଏ ଖାଇବ େସ ଛୁଆଁ େହବଏହା
ଶୁଣି ମଁୁ [¾ େହାଇଗଲି 
େବାଉ ଭଲ େରାେଷଇ କେରନି େଜ ରା}ି अନକୁ

ଖୁଆଇବାେର ତାର

ଆନqଆମ ଘେର ସବୁ ଦି େନ େକହି ନା େକହି ଖାଆiି ଆମମାନ+ର

ଜନBଦି ନ,

ନୂ ଆବଷ

େଭାଜନ

ବା

अନ

ପବ

ପବାଣୀ

ଦି ନମାନ+େର

େବାଉ

କାାଳୀ

କରି ଥାଏଖାଦ ନf କରିବାକୁ େସ ଆେଦୗ ଭଲ ପାଏନି ସବୁ େବେଳ କୁ େହ େକେତ
େଲାକ ଖାଇବାକୁ ପି ଇବାକୁ ନପାଇ अନାହାରେର ମୃତୁବରଣ କରୁଛiି ଆମକୁ ଠାକୁ େର
ଖାଇବାକୁ େଦଇଛiି େବାଲି ଆେମ ଖାଦ ନf କରି अନn ର अପମାନ କରି ବା ଉଚି ତ୍
ନୁ େହଁ ଲ{Bୀ ଠାକୁ ରାଣୀ େଦ ାହ କରିେବଘରୁ ଲ{Bୀ ଛାଡି ଯିବଘରର ଶି ରୀ ତୁ ଟି
ଯି ବଦୁ ଃଖି, ର+ି, େଯାଗୀ କି ଭି କାରୀ େକହି େକେବ ଆମ ଦୁ ଆରୁ ଖାଲି ହାତେର
େଫରiି ନି ଘରେପାଡି , ବନା ଓ ବାତା ଆଦି ବି ପZି ସମୟେର େବାଉ ମଧ ଲୁ ଗାପଟା
ଖାଦ ପଦାଥ ସଂଗହ କରି ଗଁା ପି ଲା+ ସାହାଯେର ରି ଲିଫ୍ ପଠାଏ
ହଠାତ୍ େମା ମନକୁ େଗାଟିଏ କଥା अcିର କଲାକଣିକାଏ ଦାନା ନf କରୁ
ନଥିବା େମା େବାଉ ଆଜି ଆମକୁ ଛାଡି ଚାଲି ଗଲା େବାଲି ଆେମ ଏେତ ଖାଦ ପଦାଥ
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େଫାପାଡି େଦବା ?ଏହା େଦଖି ତାକୁ େକେତ କf େହବ? ଆଜି େବାଉ ଥିେଲ େକେତ
ଖୁସିେର ଆମକୁ ନି ଜ ହାତେର ଏଇ ଖାଦ ସବୁ ବେଳଇ ବେଳଇ ଖୁଆଉ ଥାଆiାଏଇଟା
କି ପକାର ନୀତି ? କି अÌୂତ ସଂjାର ଆମର! ଜେଣ ମରି ଗେଲ ତାର େସn ହ, େପମ,
ବି ଶାସ, ନୀତି , ଆଦଶ, ବି ଚାରଧାରା ସବୁ କଣ ମୂଲହୀନ େହାଇଯାଏ? ମନ େମାର
ବି େଦ ାହ କରି ଉଠି ଲାତା’ଛଡା ଆଜି ଠୁ ତ େବାଉ ହାତର}ା ଆମ ପାଇଁ ସାତ ସପନ
େହଇଯି ବେତଣୁ ଏହି ଖାଦକୁ ନ େଫାପାଡି ଆେମ ଖାଇେଲ କଣ ବା {ତି େହବ?
େବାଉର ଆତBା ଏହା େଦଖି ନି ୟ ଖୁସି େହବେମା ସହ ଭଉଣୀମାେନ ଏକମତ
େହେଲମଁୁ ଖୁଡୀ+ୁ ଖାଇବା ଜି ନିଷକୁ ନ େଫାପାଡି ଫି ଜ୍ େର ରଖିେଦବାକୁ କହି ଲି
େମା କଥା ଶୁଣି ଖୁଡୀ ଆଯ େହାଇ ମେତ ଚାହUେଲକି ଛି ସମୟ ନୀରବ ରହି
େମା ମୁtକୁ ଆଉଁଶି େଦଇ େକାହଭରା କେର କହି େଲ େବାଉ+ୁ ହେରଇ ତୁ ମ ମୁt
ଖରାପ େହାଇଗଲାଣି
ମଁୁ କି ଛି ନଶୁଣି ଖାଇବା ଜି ନିଷଗୁଡିକୁ ଫି ଜ୍ େର ସଜାଡି ରଖୁଥିଲିେମା ଆଖି
ଆଗେର େବାଉର ହସ ହସ ମୁହଁଟି ଭାସି ଉଠୁ ଥିଲା
ମହାନଦୀ ବି ହାର, କଟକ, ଓଡ଼ି ଶା
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ବୁ ୍rିର अପବବହାର
ସତି ଶ ଚq ସି ଂହ

ତି ନି ରାଜପୁତ ଏକଦା କାହାକୁ ନ କହି ଜଲକୁ ବୁ ଲି ବାକୁ ଯାଇଥିେଲ େସ ତି ନି
ଜଣ अତି ବୁ rିମାନ େସମାେନ ଜଲେର ବୁ ଲୁ ବୁ ଲୁ େଗାଟିଏ ଗଛମୂଳେର ବି ଶାମ
େନେଲ  ଏହି ତି ନିଜଣ ହଜି ଯାଇଛiି େବାଲି ରାଜପସାଦେର ପଚାର େହଲା
ରାଜା+ର ଆେଦଶ କ େମ

ରାଜଦୁ ତମାେନ ଚାରି ଆେଡ େଖାଜି ବାକୁ ଲାଗିେଲ ଜେଣ

ଜଲ ଆଡକୁ ଗଲା ଏବଂ େଖାଜି େଖାଜି ହାଲି ଆ େହାଇଗଲା କାହାକୁ ବି େଖାଜି କି
ପାଇଲାନି  େଶଷେର ଚାରି ଆଡକୁ अନାଇ େଦଖି ବ େବାଲି େଗାଟିଏ ଗଛେର ଚଢି ଗଲା
ଚାରି ଆେଡ अନାଇ अନାଇ କାହାକୁ ବି େଦଖି ପାରିଲା ନାହU େଶଷେର କe ାi େହାଇ ଗଛ
ଉପେର େଶାଇ ପଡି ଲା ଗଛର ଡାଳ ଗୁଡାକ େମାଟା ଏବଂ ପାଖ ପାଖ େହାଇ ଥିବାରୁ
ଜେଣ େଲାକ େଶାଇେଲ ମଧ ତଳକୁ ଖସି ପଡି ବନି 
ଏହି ତି ନିଜଣ ବାଟବଣା ରାଜପୁତ ବୁ ଲି ବୁ ଲି ହାଲି ଆ େହାଇଗେଲ ଏବଂ ଏ ରାଜଦୁ ତ
େଯଉଁ ଗଛେର ଚଢି ଥିଲା େସହି ଗଛମୂଳେର ଏମାେନ ବି ଶାମ େନଉଥିେଲ େଦଖିେଲ
କ+ାଳ ପଡି ଛି େସମାେନ େସ କ+ାଳ େଦଖି କାହାର କ+ାଳ େବାଲି ପଚରା ଉଚରା
େହେଲ କି  େକହି ବି େସ କ+ାଳ କାହାର େସ ବି ଷୟେର କହି ପାରି େଲ ନାହU
େଶଷେର ଜେଣ ଫୁଟାଣି ମାରି କହି ଲା ଏ ସବୁ ହାଡ େଯାଡି େଦବି , େଯାଡି େଦେଲ ଜଣା
ପଡି ବ େକଉଁ ଜୀବର କ+ାଳ େବାଲି  େଗାେଟ େଗାେଟ ହାଡ େଯାଡି ବାକୁ ଲାଗିଲା ଏବଂ
ସ"ୁ ଣ େଯାଡି ଲା େବଳକୁ େଦଖା ଗଲା େଯ େସଟା େଗାଟିଏ ମହାବଳ ବାଘର
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ଦି ତୀୟ ରାଜପୁତ ମଧ କମ ନୁ ହଁ  କହି ଲା େମା ପାଖେର ଏହାର ମାଂସ ସୃfି କରି
େରାପଣ କରି ବାର {ମତା େମା ପାଖେର ମଧ अଛି  ପଥମ ରାଜପୁତ ଭାବି ଲା ଏଟା
ଡହରାଟା େସ କି  ମାଂସ ସୃfି କରି େଯାଡି ବାେର ଲାଗିଲା ସବୁ ହାଡତକ ମାଂସେର
ଆବରଣ େହାଇଗଲା ଏହା ପାଖେର କି  ଚମଡା ତି ଆରି କରିବାର {ମତା ନଥିଲା 
ତୃ ତୀୟ ରାଜପୁତ କହି ଲା ମଁୁ ଏହାର ଚମଡା ତି ଆରି କରି େଦଖାଇ େଦବି  ଏବଂ ସ"ୁ ଣ
ଶରୀରକୁ ଆବରଣ କରି େଦବି  େଶଷେର ଏହା ହU େହଲା େଶଷେର ତାକୁ ଟାହି ଟାପରା
କେଲ କହି େଲ କି ଏେତ ସବୁ କଲା ପେର ଏହାର ଯଦି ଜୀବନ ଦାନ କରି ପାରି ବନି ତା
େହେଲ ଲାଭ କଣ ଏେତ ସବୁ ପରି ଶମ ବୃ ଥା େହାଇଯି ବ
ତୃ ତୀୟ ରାଜପୁତ ଭାବି ଲା–ସତେର ଯଦି ଜୀବନ ଦାନ େହାଇ ପାରି ବ ତା େହେଲ େସ
ହU ସବୁ ଠୁ େଶ

େବାଲି ବି େବଚି ତ େହବ େଶଷେର ବହୁତ େଚfା କଲା ପେର ବାଘର

ଜୀବନ ଦାନ କେଲ ସେ ସେ ବାଘ ଗଜp ଉଠି ଲା ଏବଂ ଏହି ତି ନି ଜଣ+ୁ ଖାଇବ
େବାଲି ଗଜp ଉଠି ଲା ଛାଟି ପି ଟି େହଲା
ବାଘର ଗଜନ ଶୁଣି ଗଛ ଉପେର ଥିବା ରାଜଦୂ ତର ନି ଦ ଭାିଗଲା ଆଉ ଏହି ତି ନି
ଜଣ+ୁ େଦଖି କାବା େହାଇଗଲା ଏବଂ ଚି £ାର କରି କହି ଲା ରହି ଯାअ ବାଘ ଏମାନ+ୁ
ଖାଇବାର ପେଚfା କର ନା ଏମାେନ ତୁ ମକୁ ଜୀବନଦାନ େଦଇଛiି  େତଣୁ ଏମାନ+ୁ
ଖାଇେଲ ତୁ ମର ପାପ େହବ ଛାଡି ଦିअ ତମର ଯଦି ଧମ ଉପେର ବି ଶାସ अଛି େତେବ
ଏହି ତି ନିଜଣ+ୁ ଛାଡି ଦିअ ବାଘ କହି ଲା ଜୀବ ମାରି ଖାଇବା େମା ଧମ

େମାେତ

ଉପେଦଶ େଦଉଛ େକଉଁଥି ପାଇଁ ତେମ କି ଏ କି େହା ଗଛଉପେର ଥାଇ ଉପେଦଶ
େଦଉଛ ବାଘ କି ଛି ମାନି ଲା ନାହU େସ କହି ଲା ମଁୁ ଏମାନ+ୁ ଖାଇବି  କାରଣ େମାର
ଖୁଦା ଏେତ ବଢ଼ି ଯାଇଛି େଯ ମଁୁ ଏମାନ+ୁ ନ ଖାଇେଲ ରହି ପାରି ବି ନାହU େତଣୁ କରି
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େମାେତ ନି ହାତି ଖାଇବାକୁ ପଡ଼ି ବ ବାଘ अ[ବ[ େହାଇଗଲା ରାଜଦୂ ତ ଭାବି ଲା ତି ନି
ରାଜପୁତ+ ଜୀବନ अତି अମୂଲ ତି ନିଜଣ+ େଶାଚନୀୟ अବ[ା େଦଖି ବାଘକୁ କହି ଲା
- ତୁ େମ େସମାନ+ୁ ଖାअନା ଛାଡି ଦି अ ବରଂ େମାେତ ଖାअ ବାଘ କହି ଲା - େବଶି
ଚତୁ ର େଦଖାନା ଗଛ ଉପେର ଥାଇ ଏସବୁ କହି ବା ଠି କ େହବନି  ତୁ ମର ଯଦି ନି ଜ
ଜୀବନ ଉଗ କରିବାର ଇkା अଛି େତେବ ତଳକୁ ଓହ ାଇଆସ ବାଘ ଭାବି ଥିଲା େଲାକଟି
ତଳକୁ ଆସି ବନି  କି  ଧି ର ଧି େର ତଳକୁ ଆସି ବାର େଦଖି ବାଘ ଆଯ େହାଇଗଲା,
ମନେର ଦୟା-ଭାବନା ଜାଗତ େହଲା  େଲାକଟି ତା ପାଖକୁ ନି ଭୟେର ଆସି ବାର େଦଖି
ଆହୁରି ଦୟା ବଢି ବାେର ଲାଗିଲା – ରାଜଦୂ ତ କହି ଲା ଆସ େମାେତ ଖାअ – ଆସ ବାଘର
ଖାଇବା ନି ଶା ଧି େର ଧି େର କମି ଗଲା ଖାଇଲା ନାହU ଏହି ସରଳ ମଣି ଷକୁ କାହUକି
ଖାଇବି - ବରଂ ନି େଜ ମରି ଯିବି କହୁ କହୁ ମହାବଳ ବାଘଟି ମୃତୁ ମୁଖେର ପଡି ଗଲା
ଏହି ତି ନି ଜଣ ନି ଜକୁ େଯଉଁ ବୁ rିମାନ େବାଲି ଭାବି ଥିେଲ ଠି କଣା ଜାଗାେର ବୁ rି
ପେୟାଗ କରି ନଥିବାରୁ େସମାନ+ୁ ବହୁତ अସୁବିଧାର ସ¢wଖୀନ େହବାକୁ ପଡି ଲା େତଣୁ
ଠି କ ଜାଗାେର ନି ଜର ବୁ rି ପେୟାଗ କେଲ ନି ଜର କି ଛି अସୁବିଧା େହବ ନାହU ନି ଜ
ବୁ rିକୁ अପ-ପେୟାଗ କେଲ ତାର କୁ ଫଳ ନି େ ମି ଳିବ ରାଜଦୂ ତ ଠି କ ସମୟେର ପହି
ନ ଥିେଲ ଏମାନ+ର ମୃତୁ ସୁନିିତ ଏହି ତି ନି ଜଣ ବାଘକୁ ସୃfି କେଲ ତା ସେZ ବି
ଏମାନ+ୁ ଖାଇବାକୁ ପେଚfା କରି ଥିବାରୁ ବାଘର ମୃତୁ େହାଇଗଲା
ସବୁ େବେଳ ନି ଜର ବୁ rିକୁ ଠି କ ଜାଗାେର ପେୟାଗ କରି ବା ଉଚି ତ ସାହାଯ
କରି ଥିବା େଲାକ+ୁ ହଇରାଣ କରି ବାକୁ ଚାହUେଲ ନି େଜ ହଇରାଣେର ପଡି ବାର ସାବନା
अଧି କ
ପଶାiି ବି ହାର, ଭୁ ବେନଶ ର
ଆହାନ ଇ-ପତି କା ସ"ୂ $ ନି ଃଶୁ& ବି ତରଣ େହତୁ ଡା େଜାତି ପସାଦ ପ*ନାୟକ+ ,ାରା ପତି ି ତ ଓ ପକାଶି ତ | Aahwaan.com | 114

ତ େୟାଦଶ ବଷ, ଷ

ସଂଖା, ଜୁ ନ୍ ୨୦୧୮

Download Magazine from www.aahwaan.com

ଗୃହଲ{Bୀ
ପରମି ତା ମି ଶ

େରାେଷଇ ଘରର ଗରମେର ହାତେର କରଚି ଧରି ଘzା ଚାଲି ଛି କି  କାନଟା अଛି
ମଝି ଘେର ଶାଶୁ ପୁअ କାନେର େକଜାଣି କଣ ମy ପଢୁ ଛiି  ରହି ରହି ଶୁଭୁଛି ,
“ହଇେର ପୁअ େସ ପୁରୁଣା ଟ+ା କଣ ଆଉ ଚଳୁ ନି , ପୁଣି େସ ଏଟିଏମ ଆଗେର ତ ଏେଡ
ଲ\ା ଲାଇନ

ଏେବ କ ଣ େଯ କରି ବା ତ ପୁअ ମୁରୁକି ହସା େଦଇ କହି ଲା ଚି iା

କରନା େବାଉ ଏ େଦଖ ମଁୁ ଏେବ ଏସବୁ ଗଣୁଥିଲି, ପୁରା ପqର ହଜାର ଟ+ା अଛି  ଏେତ
ଗୁଡିଏ ଖୁଚୁରା ଟ+ା ଆଉ ଏ ଟ+ା ବି ଏେବ ଚଳି ବ ବୁ ଝି ଲୁ ଆମର ଚଳି ବାକୁ କି ଛି
अସୁବିଧା େହବନି ” େବାଉ ତାଟକା ଚାହU କହି େଲ, “ସକାେଳ େକେତ ଚି iିତ ଥିଲୁ ଏେବ
ହଠାତ ଏେତ ପଇସା େକାଉଠୁ ଆସି ଲା?” ଆେର େତା େବାହୂ ରଖିଥିଲା ଏସବୁ  ପୁअ
କହି ଲା, ମାଆ କାବା େହାଇ କହି େଲ ଆଁ କଣ େବାହୂ? ହଇେର ଏମି ତିେର ତ ତେତ ସି ଏ
ସବସ ାi କରି େଦବ େତା ପେକଟରୁ େନଇ ଏେତ ପଇସା ରଖିଥିଲା

ତା’େହେଲ ଏ

େଚାରି ବି ଦାେର ବି ନି ପୁଣ ଆମ େବାହୂ
ଆଖିରୁ େଲମw ରସତକ ତରକାରୀର ସାଦ ଖରାପ କରିବାକୁ ଉଦତ େହଉଥିେଲ
କି  ଉୁକ ଥିେଲ ଶୁଣିବାକୁ ସ ାମୀ+ ଉZର
ଉZରେର ସ ାମୀ କହି େଲ ମାଆ ଖାଲି େସତି କି ନୁ େହଁ େକେବ ଯଦି ମଁୁ ତା’ଠୁ କି ଛି
ଟ+ା େନଇଥାଏ ତ ସାତକୁ ସତୁ ରି କହି େନଇଯାଏ ଖାଲି କଣ େଚାରି , େସ ଟ+ାକୁ
ଏମି ତି ଜାଗାେର ଲୁ ଚାଇବ େଯ େଖାଜି େଲ ବି ପାଇବନି 
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ଟିେକ ନି ରବ େହାଇ କହି େଲ, ଆଉ ଜାଣିଛ େବାଉ ଏେତ ଟ+ା ରଖି ବି ନି ଜ ପାଇଁ
େଗାେଟ ପଇସାେଟ ଖ କରି ନି େଯମି ତି ଜାଣିଲା େମାର ଏ अବcା େଯ ବା+ରୁ ଟ+ା
ଉଠାଇ ପାରି ବିନି ଆଉ ଘରର ସବୁ ଖ अଛି ସାଂେଗ ସାଂେଗ ସବୁ ଟ+ା କାଢ଼ି େମାେତ
ବଢାଇେଦଲା
ତୁ ମର ମେନ अଛି େବାଉ, େଯେତେବେଳ େମା ଜମି କି ଣା େହବାର ଥିଲା ତୁ ମ େବାହୂ
ନି ଜ ବାପ ଘରୁ ଆଣିଥିବା େଗାଟିଏ େବାଲି ହାର େମା ପାଇଁ ବ}ା ପେକଇେଦଲା ଆଉ
ଆଜି ଯାଏଁ ଖାଲି େବକେର अଛି େତେବ ଆମର କZବ ନୁ ହଁ ଆେମ ତାକୁ ବି ଶାସ
କରି ବା ଯଦି େସ େଦଲାେବେଳ ନି ଜର ଥିଲା ତ େନଲାେବେଳ ନି ଜର କାହUକି ନୁ ହଁ
େବାଉ
େବାଉ ଗୃହଲ{Bୀ ପାେଖ ଲ{Bୀ ରହି େଲ ଘର େକେବ ଲ{Bୀ ଛଡା େହବନି  େତଣୁ ମଁୁ
ଜାଣି ଶୁଣି ପସ ତା ପାେଖ ଛାଡି ଦିଏ େବାଉ ତୁ େମ ୀ ମାେନ ତୁ ମର ସବୁ କି ଛି ଛାଡି ଜେଣ
ପରପୁରୁଷକୁ ବି ଶାସ କରି ନି ଜର ସବୁ କି ଛି ତା ଉପେର ଉଗ କରିଦି अ ଆଉ ଏ ସବୁ
େତା ଉପେର ବି ଲାଗୁ ହୁଏ େବାଉ େମା ପସ ଉପେର ତୁ ମ ଦୁ ଇଜଣ+ ସମାନ अଧି କାର
अଛି  ମାଆ+ ଆଖି େର କି ଛି ଓଦା ଥିଲା ତ ପୁअ କହି େଲ େବାଉ ପସ ପୁରା ଖାଲି କରି ବନି
ମଁୁ ପୁଣି ଖାଲି ପସ ଧରି अପଦ[ ନହୁଏ”
ସ ାମୀ+ ଉZର ୀ ମନକୁ ପାଇଲା ତରକାରୀଟା ଲୁ ଣି ହଉହଉ ର{ା ପାଇଲା
ବସi ବି ହାର, ବ ହBପୁର, ଓଡ଼ି ଶା
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अ}ାର ଗଳି ର अ}ମାେନ
अଭୟ କୁ ମାର ତି ପାଠୀ

“ବସi ଭାଇ େଦଖତ, ଏଇ ଗଛ ମୂଳେର ଉଦୁ ଉଦି ଆ ଖରାେବଳ ଟାେର େଗାଟାଏ
ୀ େଲାକ େଶାଇଛି ତା ଛାତି ଉପେର ମୁt େଦଇ ଏ ପୁରୁଷ େଲାକଟା େଶାଇଛି !”
“ଆେର ମକରା,େବଳ କାଳ ଯାହା େହଲାଣି ସମାଜେର ଚଳି ବା କf ଲ¶ା ସରମ
ସବୁ ଚୁ ଲି କି ଗଲାଣି  ’’ ୟା ଭି ତେର ଗଁା ସରପ ବସi ବାବୁ ଓ େବାଲକରା ମକରା
ଆଉଟିେକ ଆେଗଇ ଆସି ଥିେଲ,ଗଛ ମୂଳେର ପହିଯାଇଥିେଲ
“ଆେର ମକରା, େଦଖିଲୁ େଲାକ ଦି ଟା ଜୀବି ତ अଛiି ନା’ ନାହU !!”
ମକରା ଟିେକ ପାଖକୁ ଯାଇ, “ଓ ଭାଇ, ଏଠି ଏପରି ଭାବେର େଖାଲା ଜାଗାେର...”
ଏତି କିେର େଲାକଟି ମୁହଁ େଟକି ଚାହUଲା, ତା ସାମnାେର େଧାବ ଧବଳି ଆ ବାବୁ ଜେଣ ତା+
ସାେର ହୁfପୁf େଟାକାଟାଏ, ପାz ସାଟ ଓ େଯାତା ପି }ାବାବୁ  ମୁହଁେର ତାର
ବି ଷ$ତା ଫୁଟି ଉଠୁ ଥିଲା, अiରର େକାହ ଆଖିେଦଇ ପଦାକୁ ବାହାରି ଆସୁଥିଲା ଲୁ ହ
ମାଧମେର, େଦହେର ତାର ଚି ରା ସାଟ ଖେt ଓ ମଇଳା ଲୁ ିଟିଏ
ବାବୁ ପଚାରି େଲ କି ’େର କ’ଣ ଜାଗା ମି ଳୁନି େରାମାନ୍ସ କରି ବାକୁ ? ଏ ଗଛମୂେଳ,
ଖାରେବଳଟାେର ରା[ା କଡେର ......
ନାଇଁ ବାବୁ .... କହୁକହୁ େଲାକଟାର କ ରୁr େହାଇଗଲା, େଭାେଭା େହଇ କାqି
ଉଠି ଲା “କି 'େର କାqୁ ଛୁ କାହUକି? କ’ଣ େହଇଛି ?” େଲାକଟା ଉZର େଦଇପାରୁନଥିଲା
େକବଳ କାqୁ ଥିଲା ମକରା ବାବୁ + ପଶnର ଉZର ନ ମି ଳିବାରୁ ଟିେକ ଚଢାଗଳାେର
ପଚାରିଲା, କି ’େର ବାବୁ + କଥା କ’ଣ କାନେର ପଶୁନି ବାବୁ କ’ଣ ପଚାରୁଛiି ପରା 
େଲାକଟି ମୁହଁ େଖାଲି ଲା, “ବାବୁ ଇଏ େମାର ଇୀ, ୟାର େଦହଟା ଖରାପ େହଇ
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ଯାଇେଥଲା େଯ ମୁଇଁ ୟାକୁ ଡାକତର େଖନା େନଇ ଯାଇେଥଲି  େସଇଠି ଚାର୍ ଦି ନ
ରହି ନୁ ଡାକତର ବାବୁ ୟାକୁ େଦଖିେନ, କହି େନ ୟାର କି ଡିନୀଟା ଖରାପ େହଇଚି , ୟାକୁ
ବଡ ଡାକତର ଖାନା େନଇଯା ମୁଇଁ ପଚାରି ନି ବାବୁ େମାର ପାଖେର ତ ପଇସା ପତର
ନାଇଁ, ମୁଇଁ େକମି ତି େନମି ୟାକୁ ବଡ ଡାକତରଖାନାକୁ ? ଡାକତର ବାବୁ କଇେଲ, େସ
କଥା ମଁୁ ଇଁ ଜାଣିନି, ଏଇଠି କି ଛି େହଇ ପାରି ବନି ” େସଇ ଡାକତର ଖାନା ଦୁ ଆେର ଚାର୍
ଦି ନ ଧରି ପଡି େଥଲୁ ଆ ା !
ମଝି େର ମଝି େର ଡାକତର ଆସି ମେତ ଗାଳି େଦଉେଥେନ, ଆଉ କଉେଥେନ ତୁ ଇ
ୟାକୁ ଏଠୁ େନଇଯା େମାର ପାଖେର ଟ+ା କଉଡି ନେଥଲା ଆ ା ଆଜି ସକାଳୁ େମାର
ମାଇପଟା ଛଟ୍ ପଟ୍ େହଇ ମରି ଗଲା ଆ ା, କହୁକହୁ କାqିପକାଇଲା ବି ଚରା
ସରପ ବାବୁ ତା+ ଗାଡି ରୁ ଏେବ ଓହ ାଇ ପଡି େଲ, ପାଖକୁ ଗେଲ, ପଚାରି େଲ,
“େତାର ନଁା କ'ଣ କି େର?” “ସୁକୁରୁ ଆ ା!” ବଡ ବି ନମତାର ସହ ଉZର େଦଲା
େଲାକଟା “େତାର ଗଁା େକାଉଠି ?” “ଟିକାପଡା ଆ ା!” ବାବୁ ମକରାକୁ ଚାହUେଲ, “ଆେର
ଟିକାପଡା ତ ଆମ ପାୟତର ନୁ େହଁ ”
ମକରାଚଟପଟ୍ ଉZର େଦଲା ନାଇଁ ବାବୁ , େସଇଟା ଆମପାୟତର ନୁ େହଁ  ବାବୁ
କହି େଲ, “ହଉ େହଲା ଗରିବ େଲାକଟା, ତା ପାଇଁ କି ଛି ବବcା କରି େହବ ତ? ମକରା
କହି ଲା, “ବାବୁ େସ ଆମ ପାୟତର ନୁ େହଁ , ତା’ପେର ଏମି ତି େଲାକ ଗୁଡାକାମ କରି େବନି ,
ଭZା େନେବ, ଟ+ିକି ଆ ଚାଉଳେନେବ, େଦଶୀ ମଦ ହାtିଆ ଗୁଡା ପି ଇ ପି ଇ େଶଷକୁ
ଏମି ତି େରାଗେହବ େଯ ମାରି ବା ସାର ଏମାନ+ ପାଇଁ େବବ[ା କ'ଣ? ଚାଲ ଆ ା
ବାବୁ କହି େଲ ତଥାପି ...., ମକରା କ’ଣ ଭାବି ଲା େକଜାଣି ପେକଟରୁ ମନି ପସଟା େଖାଲି ଲା;
େସଥିରୁ ୧୦୦ ଟ+ିଆ େନାଟ୍ ଟାଏ ବାହାରକରି ବେଢଇେଦଲା ସୁକୁରୁ ହାତକୁ ସରପ+ୁ
ଆଢୁ ଆଳ କରି  େଫରି ଆସି ଲା ମକରା, ବାବୁ ପଚାରି େଲ େଦଲୁ ତ!!” ଆ ା ହଜାେର
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ଟ+ା େଦଇ େଦଇଚି ” ସରପ ବାବୁ ଗାଡି fାଟ କରୁ କରୁ କହି େଲ, “ଶୀଘ ଏଠୁ ଶବ
େନଇ ପଳା, ସଂjାର କରି େଦ, ଏଠି ପେକଇ ରଖନା”
ବାବୁ ଚାଲି ଗେଲ......... ସୁକୁରୁ ଚାହUଥିଲା ସ¶ଳ ନୟନେର ବାବୁ + अଦୃ ଶ
େହବା ପଯi େଦଖୁଥିଲା ହାତେର ଥିବା ମକରା େଦଇଥିବା ଶେହ ଟ+ିଆ େନାଟ୍ ଟାକୁ
ଆଉ ଭାବୁ ଥିଲା ମକରା କଥାକୁ , େସ ଶେହ ଟ+ା େଦଇବାବୁ +ୁ ହଜାେର େଦଇଚି େବାଲି
କହି ବା କଥାକୁ  େକାହଭରା ହୃଦୟ ଓ ଲୁ ହଭରା ଆଖିେର ଚାହUଲା ତେଳ େଶାଇରହି ଥିବା
ତାର ଜୀବନ ସାଥିକୁ ସୁକୁରୁର କାନ ମୁt ଭଁା ଭଁା କରୁଥିଲା ବି ଚରା ୪ ଦି ନ େହଲା
ଉପାସ େଭାେକ ପଡି ଥିଲା ଡାକତରଖାନା ଦୁ ଆେର ତାପେର େସଠୁ ନି ଜ ୀର ଶବକୁ
କା}େର ପକାଇ ଦୀଘ ଛअ କି େଲାମି ଟର ରା[ା अତି କମ କରି ଏଠି ପହିଛି ଗଛ
ଛାଇେର ଟାଣ ଖରାରୁ ର{ା ପାଇବାକୁ ଟିେକ ବି ଶାମ େନଇଥିଲା େଯ ବାବୁ କହି େଲଣି ଶୀଘ
ପେଳଇଯି ବାକୁ  ଚାହUଲା ଉପରକୁ ଗଛ ଡାଳ ଫା+ େଦଇ ସୂଯ+ର ପଖର ରଶBୀ ତା
ଆଖିକୁ ଝଲସାଇ େଦଉଥିଲା ଭଗବାନ+ୁ ସା{ୀ ରଖି ପୁଣି ବଡ କfେର ଶବଟିକୁ
ଉଠାଇବାକୁ ହାତ ବଢାଇଲା ଶବଟା ନାଠି େହାଇଗଲାଣି ଯାହାେହଉ ବଣଜଲେର
ବଢି ଥିବା ସୁକୁରୁର ଟାଣୁଆ େଦହଟା ଶବ ଉଠାଇବାକୁ ସ{ମ େହଲା କା}େର ଶବଟାକୁ
ପକାଇ ନି ଶୁନ୍ ରା[ା ଉପେର ଚାଲି ବାକୁ ଆର କଲା ସୁକୁରୁ ଉପେର ମଧାହn
ସୂଯ+ର ପଖର େତଜ ତେଳ ପୃଥିବୀ ପୃ େର କଳା ଗାର ଭଳି ପଡି ଥିବା ତତଲା
ପି ଚୁରା[ା ...... 
ଏଇତଜୀବନ, ଏଇ ଆମ ସମି ଧାନ, ଏଇ ଆମ ପଶାସନ, ଆଜି ର ସମାଜେର ଏମି ତି
ମଧ େହଉଛି 
(େକୗଣସି ଚରିତ ଉପେର ଆେ{ପ କରାଯାଇନାହU, ଚରି ତ ମାେନ ସ"ୂଣ କାmନି କ )
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ତାକୁ ପାଗଳ କଲା କିଏ?
ବି େକଶ ସାହୁ

ସଂସାର ରୂପି ପି xରା ଭିତେର ଏଇ ମଣିଷ ରୂପି ପ{ୀଟିକୁ ସତେର ଆଜୀବନ ବqି
େହାଇରହି ବାକୁ ବାଧ କେର ସମୟ ରୂପି ଦଉଡି  ଆଉ େଶଷେର େସ ହାର ମାେନ େସଇ
ସମୟ ଦଉଡି ର ଶd ବ}ନ ଭିତେର ଆଉ ରାଜି େହାଇଯାଏ ବqିର ଜୀବନ ଜୀଇବାକୁ
ଏବଂ ପରିଚାଳି ତ ହୁଏ ତା’ରି ନି େ ଶେର େସଇ ସମୟର ନି େ ଶ ଆଗେର ମଁୁ ବା
େକମି ତି ବାଦ ପଡiି  େତଣୁ ସବୁ ଦି ନ ପରି େସ ଦି ନ ବି ମଁୁ କେଲଜ ପାଇଁ ବାହାରି ଥାଏ
 ସମୟ ପାଖାପାଖି ୧୦ଟା ମନେର ଗୁଣୁଗୁଣୁ ଗୀତ ଗାଇ ଆଗକୁ ଆଗକୁ ଚାଲି ଥାଏ କଲା
ମଚ ମଚ ପି ଚୁ େହଇଥିବା ରା[ା ଉପେର େମା ସାଇେକଲଟା ମୁt ଉପେର ସୂଯ+
ଆଧି ପତ ସହ ପୃଥିବୀ ଉପେର ନି ଜର ଜୁ ଲମ ଆର କରି େଦଇଥାiି  ଯାହାର ଫଳ
ସ ରୂପ ମୁଖ ରା[ା େହେଲ ମଧ େସେତଟା ଜନ ସମାଗମ ନ ଥିଲା  ଆଉ େସଇଥି ପାଇଁ
ଯି ବା ଭିତେର ରା[ାର ଉଭୟ ପାଶ୍ଵେର ଥିବା ପାକୃ ତି କ ମେନାରମ ଦୃ ଶ ରାଜି କୁ ମନ
ଭରି ଉପେଭାଗ କରୁଥାଏ  ଧୀେର ଧୀେର ସାଇେକଲଟା ଆଗକୁ ଆଗକୁ ମାଡି ଚାଲି ଥାଏ
ଏମି ତି କି ଛି ଦୂ ର ଗଲାପେର େଗାେଟ ବରଗଛ  ଆଉ ତା ମୂଳେର ସବୁ ଦି ନ ପରି ଆଜି
ବି ବସି ରହି ଛି େସଇ ପାଗଳ ମଣିଷଟା ଯାହାକୁ ଦୁ ଇ ତି ନି ମାସ େହବ ମଁୁ େସଇ ବରଗଛ
ମୂେଳ ବସି ଥିବାର େଦଖି ଆସି ଛି  ଯାହାର ମୁt ବାଲ ଗୁଡିକ ବି {ିv େହାଇ ପବନର
ତାେଳ ତାଳ ମି ଶାଉଥାiି  ମୁtଟା ନୁ ଖୁରା କାହU େକଉଁ ଦି ନରୁ େଯ େତଲ େଟାପାଏ
ପଡି ନି ,ଦାଢ଼ି ଓ ନି ଶ ତଳକୁ ଲମି ଯାଇଥାଏ ବାବାଜୀ ମାନ+ ଭଳି  ପୁୁଳା ଶରୀର ତା
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ଉପେର ଇେ ବହଲର ମଇଳା अr ଚି ରା ସାଟଟିଏ ତା ପୁଣି ବାହାରକୁ ବାରି େହଇ
ପଡୁ ଥାଏ ତା ହାଡ଼ ଗୁଡିକ ଆଉ ତା ବାମ ହାତଟା अଧାରୁ ନାହU ତଥାପି ଶରୀରେର
ପାଣଟା अଛି  ଆଉ ସବୁ ଦି ନ ଭଲି େମା ଆଡ଼କୁ େଦଖି ଟିକିଏ ହସି େଦଇ ହାତ େମଲି ତା
ପାଖକୁ ଡାକି ଛି ଆଜି ବି  େହେଲ େସ ସବୁ ପତି ମଁୁ େସେତ ଧାନ ନ େଦଇ ଚାଲି ଯାଏ
କe ାସ୍ ସମୟ େହାଇଯାଇଥିବାରୁ  ଆଜି କି  ତା କରୁଣତା େମାେତ ଯି ବା ପାଇଁ ସେତକି
ବାଧ କରୁଥାଏ  ମନ ଆଉ ବି େବକର ଦ୍ଵq ଭିତେର अନି ିତତାର ଶି କାର େହାଇ
ପହଂଚି ଗଲି େସଇ ପାଗଳ ପାଖକୁ  େମାର ଯି ବାର େଦଖି େସ ଖୁସିେର ତାଳି ମାରି
ହସି ବାେର ଲାଗିଲା ଆଉ ପାଖେର ବସି ବାକୁ କହି ଲା  ମଁୁ କ’ଣ କରି ବି ଭାବି ପାରୁନ ଥାଏ
 େଶଷକୁ କି ଛି ସମୟ ଗଲା ପେର ବସି ଗଲି  କି ଛି ସମୟ େମାେତ अେନଇଲା ପେର
େମା ନାଆ ପଚାରି ଲା ମଁୁ େବାକା ପରି ତାକୁ ଚାହU ରହି ଥାଏ  ସେତ କି େସ ପାଗଳ ନୁ ହଁ
ପରି େମାେତ ଲାଗୁଥାଏ େସଇ {ଣିକ ସମୟ ପାଇଁ  େଶଷେର େମା ନାଆଟା କହି େଦଲା
ପେର େସ ହା ହା େହାଇ ହସି ପକାଇଲା  ମଁୁ କି ଛି ବୁ ଝି ପାରୁନ ଥାଏ ସେତ କି ତା
ମୁହଁେର ଭରି ରହି ଥିଲା େକେତ େଯ ଯyଣା  ଆଖି ଦୁ ଇଟିକୁ େଦଖିେଲ ଜଣା ପଡି
ଯାଉଥାଏ େସ ନି ରୀହ ମଣିଷର ହୃଦୟେର େକେତ ଦୁ ଃଖ ଭରି ରହି ଛି କି ଛି ସମୟ ଗଲା
ପେର ତାକୁ ତା ନାଆଟା ପଚାରି ଲି  େସ କି ଛି ସମୟ ଚୁ ପ୍ ରହି ଉZର େଦଲା ରଘୁ  ମଁୁ
ଆଯ େହାଇ ଯାଉଥାଏ  େଗାେଟ ପାଗଳ ପୁଣି ନି ଜ ନା ଜାଣିଲା େକମି ତି  ଏହା ପେର
ତା ପତି େମା ଉ£ା ବଢି ବାେର ଲାଗିଲା  ସବୁ କି ଛି େମା ପାଇଁ େଗାେଟ େଗାେଟ ବି ରାଟ
ପଶnବାଚୀ ପରି ମେନ େହଉଥାଏ  ଆଉ େସଇ ପଶn ସବୁ ର ଆବି ¥ାର ପାଇଁ ତାକୁ
ପଚାରି େଦଲି ତୁ ମ ଘର େକଉଁଠି?ତୁ େମ ଏଇଠି କାହUକି ବସି ଛ ? େମା ପଶn ଶୁଣି େସ
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ହସି ବାେର ଲାଗିଲା  ମଁୁ େସମି ତି ତାକୁ अେନଇ ଥାଏ ଏକ ମନ ଏକ ଲୟେର  କି ଛି
ସମୟ ଗଲା ପେର ମଁୁ ପୁଣି ବଗତାର ସହ ପଚାରିଲି  କି  େସ କହି ବାକୁ अମ
େହଉଥିଲା  େମାର ବାର\ାର କହି ବା ପେର େଶଷକୁ େସ ରାଜି େହାଇଗଲା  ଆଉ
ଆର କରି େଦଲା ତା ଜୀବନର େସଇ अଭୁ ଲା ମୁହୁZ ଗୁଡିକୁ 
X

X

X

X

େସ ଦି ନ ବି େବୖ ଶାଖର ନି ମଳ ଆକାଶ ଉପରୁ ସୂଯ+ ପଚt କି ରଣ ସମଗ
ପୃଥିବୀକୁ ଜାଳି େଦଲା ପରି ମେନ େହଉଥାଏ  ସେତ କି ଆକାଶରୁ ନି ଆଁ ବଷା େହଉଛି
ପୁଣି ତା ସାଥିେର ପବନ ପଖରତା ତା ପୁଣି ଝାxି ସାଥିେର  ଓଃ ....ଶରୀରରୁ ସତେର
ପାଣଟା ଚାଲି ଗଲା ପରି ମେନ େହଉଥାଏ  ଗଛ ପତ ଗୁଡିକ ପୁଣି େସଇ ପବନ ସାଥିେର
ମି ଶି ଆକାଶରୁ ଉÇା ପଡି ଲା ପରି अଜାଡି େହଇ ପଡୁ ଥାiି  ଏ ପେଟ ଇଟା ଭାଟିର
ଉତା ଜୀବନଟାକୁ ହiସi କରି ପକାଉ ଥାଏ  ଆଖି ପାଖେର େସମି ତି େକୗଣସି
େପାଖରୀ କି ଗାଡି ଆ ବି ନାଇ ସବୁ ଆେଡ ଖାଲି ହଜାର ହଜାର ଇଟା ଭାଟି କାହU େକେତ
ଦୂ ର େଯ ଲମି ଯାଇଛି ଆଜି ଯାଏ କଳନା କରି ପାରି ନି ରଘୁ  କଳନା କେଲ ବା କ’ଣ
ପାଇବ େଯ େସଇ ସବୁ ରୁ  ସମୟ ବା େକାଉଠି େଯ େସ ସବୁ ପାଇଁ ତାକୁ ସମୟ ମି ଳିବ 
ସବୁ ଦି ନ ପରି େସ ଦି ନ ବି ରଘୁ େସଇ ଇଟା ଭାଟିର ପାଶବZp ବଉଳ ଗଛ ମୂଳକୁ ଆସି
ମୁtରୁ ଗାମୁଛାଟାକୁ କାଢି େଦଇ ଲଠ କି ନା ବସି ଯାଇଛି ସବୁ ଦି ନ ପରି ଆଜି ବି ତାର
ମେନ ପଡି ଯାଏ େସ ପି ଲା ଦି ନ ,େସଇ अତୀତର ଘଟଣା ସବୁ ତା ସାଥିେର ତା ପରି ବାର
କଥା ସବୁ କି ଛି ତା ଆଖି ସାମnାେର େଯମି ତି ଜଳ ଜଳ େହାଇ ଭାଷି ଯାଉଛି  ଭାବି ବେସ
େସଇ ଭିଟା ମାଟି କଥା ,ଆଉ ତାରି ସାଥିେର ମେନ ପଡ଼ି ଯାଏ ତା ସା ମଦନ,ସଘନ ଆଉ
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ସୁକୁଟା ସହ ବି େତଇ ଥିବା ସବୁ अଭୁ ଲା ମୁହୁZ  େକେତ ସୁqର ଭାେବ ହସି ମଜାେର
ବି ତି ଯାଉଥିଲା େସମାନ+ର ଦି ନ  େଖାଲା ଆକାଶର ମୁd ବି ହ ପରି ନ ଥିଲା କି ଛି
ବାଧା ନ ଥିଲା କି ଛି ବ}ନ  େକେତ ସାଧୀନ ଥିଲା ତାର େସଇ ପି ଲା ଦି ନ  ଗଁା
ଚାଟଶାଳୀେର ତାର ତି ନି େଶଣୀ ପାଠ ପଢା  ବି ଦାଳୟ ନ ଥିବାରୁ ପାଠ ପଢ଼ାେର ତାର
େଡାରୀ ବ}ା େହାଇଯାଇଥିଲା  ଏ ପେଟ ତାକୁ ପqର ବଷ େହାଇଛି କି ନାଇଁ େରାଗେର
ପଡ଼ି ତା ବାପା ଏ ଦୁ ନି ଆକୁ ପର କରି େଦଇଛି ଏପେଟ ବାପା ଗଲା ପେର ସବୁ ଦାୟି ତ
ତା ମୁt ଉପେର  େଲାକ+ ଘେର ମୂଳ ଖଟି ତା ମା’ ଓ େସ େପଟ େପାଷିେଲ େକାଡି ଏ
ବଷ େହଇଛି କି ନାଇ ଚ"ା ସହ ତାର ବାହାଘର େହାଇଛି ତା ପେର ସଂସାର ବଢି ଛି
ଆଉ ତା ସହ ବଢି ଛି ପରି ବାର ଚଲି ବା ପାଇଁ अଥର ଆବଶକତା କ’ଣ ବା େସ କରiା େଯ
ଗଁାଆେର ବା କି କାମ େଯ େସ କରiା  ଜମି େବାଲି ଯାହା ଥିଲା ପାଣିର अଭାବେର କାହU
େକେତ ବଷ େହବ େସମି ତି ଟାରା େହଇ ପଡି ରହି ଛି  ଏ ପେଟ ପା ପାଣୀ
କୁ ଟୁ \ ,େକମି ତି ବା ଚଳେi  ତଥାପି अେନକ ଥର େଚfା କରି ଛି ଗଁାେର କି ଛି କାମ ଧାମ
ପାଇଁ େହେଲ ସବୁ ରା[ା ତା ପାଇଁ ବq  ନି ବାଚନ ଆଗରୁ ରାଜେନତାମାନ+ ପତିଶwତି
ସବୁ କୁ ସତ ଭାବି େନଇ େସ ଘି अ ମହୁେର ଭାଷୁଥିଲା େହେଲ ଏ କ’ଣ ନି ବାଚନ େଶଷ ନ
େହଉଣୁ କୁ ଆେଡ଼ ଗଲା େସ ସବୁ େଯ ତାର େଖାଜ ଖବର ବି ମି ଳିଲାନି ବାକି ଯାହା
ମହାତBା ଗା}ୀ କମ ନି ଯୁdି େଯାଜନା କଥା େସ େଦଇ େସ ଓ ଚ"ା ଜବ କାଡ ବି ପାଇେଲ
େହେଲ ଏ ଯାଏ ଦି ନ ଟିଏ ବି କାମ ମି ଳିନି େସମି ତି ପଡି ରହି ଛି େସଇ ମାଟି ସେରଇ ଭିତେର
କାହା ଉପେର अବା େସ ବି ଶ୍ଵାସ କରiା ସାହୁକାର ପାଖେର ଘରଟାକୁ ବ}କ
କରି େଦଇ ଦଶ ହଜାର ଟ+ା ତ ରି ନିର େରାଗ ଠି କ କରି ବାେର ଲେଗଇ ସାରିଛି  ବାକି
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ଯାହା ଥିଲା େସଇ ଟାରା ଭୂ ଇଁଟା ତା ବି ବ}ା ପେକଇ େଦଇ ଘର କରଣା ପାଇଁ ଦଶ
ହଜାର ଟ+ା ଚ"ା ହାତେର େଦଇ ଆସି ଛି େଯ ଏ ଯାଏ େସ ସୁଝି ପାରି ନି  ଆଉ େକେତ
ଦି ନ ବା େସଇଠି ଧାର କରଜ କରି ପଡି ରହି ଥାiା  େଶଷକୁ ବାଧ େହାଇ ମାନି ବାକୁ
ପଡି ଛି ସାହୁକାର+ କଥା  ଆଉ ଇଟା ଭାଟିକୁ ଯି ବ େବାଲି cିର କରି େଦଇଛି  ଆସି ବା
େବେଳ ତା ବଡ ଝି अ ରି ନି େକେତ େଯ ବାରଣ କରିଥିଲା ନ ଯି ବା ପାଇଁ  ଏ ପେଟ
େରାଗିଣା ମା’ଟା ଏେବ େକମି ତି େଯ ଥିବ  ତା ସାଥିେର ପୁଣି ୀ ଚ"ାର େପଟେର ଥିବା
ତା ତି ନି ମାସର ଶି ଶୁ ସବୁ କଥା ତାକୁ ବତି ବ[ କରି ପକାଉଥାଏ 
ଛ’ମାସ ପାଇଁ ଆସି ଆଜକୁ ବେଷ ପୁରିବା ଉପେର େହଇ ଗଲାଣି ତଥାପି ତାକୁ ଯି ବା
ପାଇଁ େକହି େଦଉନାହାiି  अେନକ ଥର ଖସି ଚାଲି ଯି ବାକୁ େଚfା କରି ଛି େହେଲ ତା
ବଦଳ େର ହେରଇ େଦଇଛି ତା ବହୁ ମୂଲ ଡାହାଣ ହାତ େସଇ ଦି ନଠୁ ଆଜି ଯାଏ ଆଉ
ଖସି ଯି ବାକୁ େସ ସାହସ କରି ନି  କରiା ବା େକମି ତି େସଇ ନର ରା{ସମାନ+ ହୃଦୟ
େବାଲି କଣ କି ଛି अଛି ..?  अେନକ େଲାକ+ ହାତ,େଗାଡ ଏପରି କି ଜୀବନରୁ
ମାରି େଦବା େସ ନି ଜ ଆଖିେର େଦଖି ସାରି ଛି ନି ରୀହ ମଣି ଷର ରd େବାହି ବା ତ େସଇଥି
େଗାେଟ ସାଧାରଣ କଥା ତଥାପି ରଘୁ ହାର ମାନି ନି ସବୁ େବେଳ ଗଁାର ଇf େଦବୀ ମା’
ବେନ ମାଉଳି ଉପେର ତାର ପବଳ ବି ଶାସ  େସ ନି ୟ ତାକୁ ଏଇ ସ+ଟରୁ ଉrାର
କରି େବ  ଆଜି ବି େସଇ ବି ଶାସ ତାର अଛି ସବୁ ଦି ନ ପରି େସ ଦି ନ ବି େସ ମା’+
ବqନା ପାଠ କରିଛି  ତା ପରି ବାରକୁ ଭଲେର ରଖିଥିବା ପାଇଁ ମା’+ୁ ଦtବତ େହାଇଛି

ଏପେଟ ଡାକ ଶୁଭିଲା ରଘୁ....ରଘୁ.....
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ରଘୁ ଜାଣି ସାରି ଥିଲା ଏଇଟା େସଇ ନର ରା{ସର ଡାକ  ଧଡ଼ଫଡ େହାଇ ଉଠି
ପଡି ..ଆ ରାହା ହୁ...ସାହାବ କହି ଦଉଡି ବାେର ଲାଗିଲା େସଇ ଶ® ଭାସି ଆସୁଥିବା ଦି ଗକୁ
ଏବଂ ଯାଇ ପହଂଛି ଗଲା 
“କା ହୁଆ ମାଲି କ...? “ରଘୁ କହି ଲା 
“କାହା ମର େଗୟା ଥା? ଇତନା ବୁ ଲା ରାହା ହୁ ? “ରାଗି ଯାଇ ଭାଟି ମାଲି କଟା
କହି ଛି 
ରଘୁ ଚୁ ପ େହାଇ େସମି ତି ଠି ଆ େହାଇଥାଏ  ଆଜି େସ ପାଟpକୁ ଯାଉଛି ରାତି େର
ରହି ବନି କହି ରଘୁକୁ କାମକୁ ଯି ବାକୁ କହି ଚାଲି ଗଲା  ଏହା ପେର ରଘୁ cିରକଲା ଆଜି
ରାତି ଟା ତା ପାଇଁ େଗାେଟ ଭଲ ସୁେଯାଗ ଆଜି ରାତି େଯମି ତି େହେଲ େସ ଏଇଠୁ ଖସି କି
ଚାଲି ଯି ବ 
ଏହା ପେର ରାତି େହଇଛି  ମଧ ରାତି ସମୟ େସ ଦି ନ ଥାଏ अମାବାସା  ସବୁ
ଆେଡ अ}କାର  ଆଖି କି କି ଛି େଦଖା ଯାଉନ ଥାଏ  ରଘୁ ମା’+ୁ ସ ରଣ କରି ବାହାରି
ପଡ଼ି ଲା େସଇ କୁ ଡ଼ି ଆରୁ ପଛ ପଟ େଛାଟିଆ ରା[ା େଦଇ  ଆଗକୁ ଆଗକୁ ଶୀଘ ଶୀଘ
ଚାଲି ଲା େସଇ अ}କାର ଭିତେର अtାଳି अtାଳି ଆଗକୁ ମାଡି ଚାଲି ଲା କzା ପଥର
କି ଛି କି ତାର ଖାତି ର ନାହU  अେନକ ବାଟ अତି କମ କଲା ପେର ଆଗକୁ ବି ଦୁତ ବଲବ
ଆଲୁ अ େସ ଜଳୁ ଥିବାର େଦଖି ଲା  ପାଦେର େକେତ େଯ କzା ଗଢ଼ି ସାରି ଥାଏ  ତଥାପି
ତା ଖାତି ର ନ ଥାଏ  େଶଷକୁ ଯାଇ ପହଁ ି ଗଲା େସଇ ଆଲୁ अ ପାଖକୁ  ସକାଳ େହବାକୁ
ମାତ ଆଉ େକଇଟି ସମୟ ବାକି अଛି  ସକାଳ େହବା ଯାଏ େସଇଠି େସମି ତି ବସି
ରହି ଥାଏ  େଶଷକୁ ସକାଳ େହାଇଛି େଦଖି ଲା େ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 କରି ବ କି ଛି ବୁ ଝି ନ ପରି ବି ନା ଟିେକଟେର
ଚଢ଼ି ଗଲା େଟ ନ ଉପେର ଆଉ ସି ଟ ତେଳ େଶାଇ ପଡ଼ି ଲା  େଟ ନଟା ଗଢ଼ି ଚାଲି ଥାଏ 
ଏପେଟ ମନେର अେନକ ଆଶ+ା ରଘୁକୁ ବତି ବ[ କରିପକାଉଥାଏ  େଶଷକୁ େସ
ପହଂଚି ଗଲା ତା ଗଁାର ପାଖ ସହରେର  ଓେହ ଇ ପଡି  ଶୀଘ ଶୀଘ ଚାଲି ଲା ଗଁା ଆଡକୁ
ଏକ ମୁହଁା େହାଇ  ମନେର अେନକ ଆଶ+ା ଭିତେର ପହଂଚି ଗଲା ତା ଭିଟା ମାଟିକୁ 
ସବୁ କି ଛି ତାକୁ ନୂ ଆ ନୂ ଆ ଲାଗୁଥାଏ  ସବୁ କି ଛି େଯପରି ବଦଳି ଯାଇଛି ଏ ବଷକ
ଭିତେର  କି  େସ ସବୁ ପତି ତାର େସେତଟା ଧାନ ନ ଥିଲା  ସି ଧାସଳଖ େସ ତା
େସଇ େଛାଟ କୁ ଡ଼ି ଆ ଆେଡ ଏକମୁହଁା େହାଇ ଛୁଟିଥାଏ  େଶଷକୁ ଯାଇ ପହଁ ଚି ଯାଇଛି 
େହେଲ ଏ କ’ଣ ?? େସଇଥି ତାଲା ପଡି ଛି  େସ କି ଛି ବୁ ଝି ପାରୁ ନ ଥାଏ ଆଖପାଖ
अେନଇଲା ଏତି କି େବେଳ େସଇ ରା[ା େସ ପଟୁ ଝି अ ଟିଏ କାqି କାqି ହାତେର ଥାଳି ଧରି
ଆସୁଥାଏ  ରଘୁ अେନଇ େଦଖି ଛି ଆଉ ଚମକି ପଡି ଛି ସବୁ କି ଛି ତାକୁ ସପn ପରି ମେନ
େହଉଥାଏ ଦଉଡି ଯାଇ ପାଖକୁ େଦଖିଛି େସ େହଉଛି ତା ବଡ଼ଝି अ ରି ନି  କୁ େtଇ
ପେକଇଛି ରି ନିକୁ ଆଉ अେନକ କାqିଛି  ରି ନି ବି ବାପାକୁ େଦଖି ଆଉ ସାଳି ପାରି ନି
େସ ବି େଜାର େଜାରେର କାqି ପେକଇଛି  ତା ପେର େଗାଟି େଗାଟି କି ରି ସବୁ କଥା
କହି େଦଇଛି ରି ନି ବାପାକୁ  ପଇସା अଭାବରୁ ରଘୁ ଗଲା ପେର ତା ମା’ ଦୁ ନି ଆ ଛାଡି
େଦଇଛି  ଏପେଟ ଚ"ା ଓ ତା େପଟେର ବଢୁ ଥିବା ତା ଛୁଆ ଠି କ ସମୟେର ଚି କିାର
अଭାବ େହତୁ େସ ବି ଚାଲି ଗଲା  ରହି ଯାଇଛି ରି ନି ଏକା  ଆଉ େପଟ ପାଇଁ ଆଜି ଭିକ
ମାଗୁଛି ବାର ଦୁ ଆର ବୁ ଲି  ଏସବୁ ଶୁଣି ରଘୁ େଚତା ହେରଇ ତେଳ ପଡି ଯାଇଛି  ରି ନି
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ପାଣି ଆଣି ମୁହଁେର ମାରି ଛି ରଘୁ ଉଠି ପଡ଼ି ଲା ସତ େହେଲ ତା ହାବଭାବ ସବୁ ବଦଳି
ଯାଇଥାଏ  ସେତକି େଗାେଟ अr ପାଗଲ ପରି ରି ନି ବାପାକୁ େନଇ ସହରକୁ ଚାଲି
ଆସି ଛି େସଇଥି େସଇ अr ପାଗଳ ବାପାଟାକୁ ସହର େଶଷ ମୁtେର ଥିବା ବର ଗଛ
ପାଖେର ବେସଇ େଦଇ ବୁ ଲି ବୁଲି ଭିକ ମାେଗ ଆଉ ଯାହା ମି େଳ େସଥିେର ଦୁ େହଁ ଭାରି
କfେର ଚଳି ଯାଆiି େସମି ତି େଗାେଟ ଦି ନର କଥା ରି ନିକୁ ଭାରି ଜର  େଦହଟା େପାଡି
ଯାଉଥାଏ ଗରମେର  ବି ଚରା ରଘୁ କରiା ବା କ'ଣ ??ସହେଜ ତ अr ପାଗଳ 
େଶଷେର ରି ନି ବି ତାକୁ ଏକା କରି ଚାଲି ଯାଇଛି  ରହି ଯାଇଛି ଖାଲି ଏକା ଏଇ ରଘୁ अr
ପାଗଳ ସାଜି  ନା अଛି ଆଜି ତା ଘର ନା अଛି ତା େସଇ ସୁନାର ପରି ବାର 
ଏମି ତି କହୁ କହୁ ହଠାତ େସ ହା ହା େହଇ ହସି ବାକୁ ଲାଗିଲା  ଏତି କି େବେଳ େମା
ଆଖିରୁ ସୃfି େହଇ ସାରି ଥାଏ ଲୁ ହର ବନା  ଆଉ େକାହ ସାଳି ନ ପାରି େମା ଆଖି ରୁ
ଝରି ଯାଉଥାଏ ଧାର ଧାର େହାଇ ଦୁ ଃଖର अଶw ସବୁ  ଚାହUେଲ ବି ଆଉ अଟେକଇ େହଉ
ନ ଥାଏ 
ଏତି କି େବେଳ ହଠାତ୍ େସଇ ପାଗଳଟା ଉଠି ପଡି ରି ନି..... ରି ନି....ରି ନି....େମା ରି ନି
ବିଛି କହି ସହର ଆଡକୁ ଦଉଡି ବାକୁ ଲାଗିଲା ମଁୁ ତା ପାତ ଧାବନ କରୁଥାଏ  ଆଉ
େସତି କି େବେଳ େସ अଦୃ ଶ େହଇ ସାରିଥିଲା ସହରର େସଇ ଜନସମୁଦ ଭିତେର..........
ଏମି ତି ଏକ ପରି cିତି ର ସ¢wଖିନ୍ େହବା ପେର େଶଷେର େମା ମନେର େସଇ େଗାଟିଏ ପଶn
ବାର\ାର ଉ+ି ମାରୁଥାଏ - ତାକୁ ପାଗଳ କଲା କି ଏ …? ଏଇ ପଶାସନ ନା େସ ଭାଟି
ମାଲି କ ନା ତାର ଉଜୁ ଡା ପରି ବାର.....????
ଭୁ ଷଲାଡ଼, ସି େ}େକଲା, ବଲାୀର
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ଏକୁ ଟିଆ
ପଲ ବୀ ଦାସ

ସମେ[ କହୁଛiି ମଁୁ କୁ ଆେଡ଼ ଏକୁ ଟିଆ ଆଉ େଗାେଟ ଶାi ଛୁଆ | ହସ ଲାେଗ ଶୁଣି
କି ଛି କହି ବା ଦରକାର ଭାେବନି | େମା ମାଆ କୁ େହ େବଶି କହି େଲ ଯୁdି ଆର ହବ ଆଉ
ଯୁdି କେଲ ନି ଜର ଶdି {ୟ ହବ େସଥିପାଇଁ ବାସ୍ ହସି ଦିଏ | ମନ େହେଲ ଜାଣି ଶୁଣି
ଟିେକ ମଜା ପାଇଁ ଚି େଡଇ ଦି ଏ |
େବେଳ େବେଳ ବସି ଭାେବ, ସତେର ମଁୁ କ'ଣ ଏେତ ଏକା େଦଖା ଯାଉଛି ସମ[+ୁ !
କାଇଁ ମେତ ତ େକେବ େସମି ତି ଲାଗୁନି! ଏକା କଥା ଭାବି ଲା େବଳକୁ ପଥେମ ବାପା+
ହସ ହସ ମୁହଁ ଭାସି ଆସୁଛି, ତା ପେର ମାଆର , ଯି ଏ ସବୁ େବେଳ େମା ପାଇଁ େପରଣା
ଦାୟୀ ତା ପେର ଭାସି ଆସୁଛି ସାନ ଭାଇର ଥଟା ମଜା ସବୁ | ଆଉ େସତି କି େର େମା
ଦୁ ନି ଆ ସରୁନି ଯ ଗୁରୁଜନ, ବଡ଼ ସାନ ଭାଇ ଭଉଣୀ ସା ସାଥି ସମ[+ େମା ପତି ଥିବା
ଶrା ମେତ ଆଗକୁ ବଢି ବାକୁ େଖାରାକ୍ େଯାଗାଉଛି | େବେଳ େବେଳ ରା[ାେର ଏକା
ଚାଲି ବା େବେଳ ସାଉଁଟି ଥିବା ସବୁ ସB ¼ତି ପାଇଁ ମୁଚୁକୁ q ହସ ବି ବାହାରି ଯାଏ | ଏକା
ବସି େଲ ଦୁ ନି अ ଯାକର ଚି iା ଗାସ କେର, ମନ ଚାେହଁ ସମେ[ ଖୁସିେର ରୁହ, ଯଦି େକହି
ଦୁ ଃଖ େର ଥାଏ ତା କଥା ଟିେକ ବୁ ଝି ବାକୁ ଇଛା ହୁଏ | ଭାଇ କୁ େହ େଦଶ େସବା ବq କର
କି  ନି େଜ ବି େସଇ କାମ କେର, ମଁୁ ବା େକମି ତି ବାଦ ପଡି ବି | କାହUକି େକଜାଣି
ସମେ[ ଭାବୁ ଛiି ଛୁଆଟା େବାହୁତ୍ ଶାi ମାେନ େସ େବାହୁତ୍ ଦୁ ଃଖୀ େସଥିପାଇଁ େକାଉ
ଦୂ ର ଦୂ ର ସ"କୀୟ େଫାନ କରି େମା ସାହସ ବେଢଇବାକୁ େଚfା କରiି | ଭାବି ଲା
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େବଳକୁ ଖୁସି ଲାେଗ, ହସ ବି ଲାେଗ ମାଆ ବାପା+ େଖାରାକ୍ अଭାବ ପଡୁ ନାହU ଯ ଆହୁରି
ମି ଲୁଛି , ଯାହା ହଉ ମଁୁ େକେତ ଭାଗବାନ ମେତ ସବୁ େକେତ େସnହ କରୁଛiି | ପୁଣି ଭାେବ
ଏସବୁ अcାୟୀ | େସଠୁ ପୁଣି ମନେର ଦୁ ଃଖ ଚାଲି ଆେସ ମୁହଁ ଗିର େହାଇଯାଏ ମୁହଁ
ଆଗେର ଭାସି ଆେସ अନାଥାଶମେର େଦଖିଥିବା ସବୁ ଛୁଆ+ ନି ରୀହ େଚେହରାଟିମାନ |
ଆଖିେର ଲୁ ହ ଚାଲି ଆେସ, େକେବ ତ େସମାନ+ କଥା କି ଏ ଭାବ ଟିେକ, ହେସଇବାକୁ
େଚfା କର େସମାନ+ୁ , େତଲି ଆ ମୁtେର େତଲ େବାଳି େଲ କ'ଣ ହବ ସବୁ େତଲ ତ
େବାହି ଯି ବ |
େକେତ ସୁqର ଲାେଗ େସଇ ସବୁ ଛୁଆ+ ମୁହଁେର ହସ େଦଖି ବାକୁ , େଛାଟ େଛାଟ
ଜି ନିଷେର ବି ସ ଗ ପାଇବା ପରି ଖୁସି ଆଉ ନି ରୀହ ଆଖି ର ଚମକ୍ େକେତ ହୃଦୟେର ଖୁସି
ଭରି ଦି ଏ େକେବ ଥେର େଦଖି ଆସ | ବୃ r େଲାକ+ ଥର ଥର ହାତର ଆଶି ବାଦ ଆଉ
ମୁହଁେର ମାଡ଼ି ଆସୁଥିବା ବୟସର ଭାର େସଥିେର ପୁଣି अ+ୁ ରିତ ହଉଥିବା ହସ ଆଉ ଛଳ
ଛଳ ଆଖି ର ଚମକ କି ଛି କମ୍ ଖୁସି ଦି ଏନି | ମନ ହୁଏ ସବୁ ଛାଡ଼ି ଦି अiି କି ବାସ୍ େସଇ
ସମୟକୁ ସବୁ ଦି ନ ନି ଜର କରି େସଇଠି ରହି ଯାiି ପୁଣି ମନ ବୁ େଝଇ ଦି ଏ େମା କZବ
ଆଉ ମେତ ପୁଣି େଦୗଡି ବାକୁ ହୁଏ େମା ଗiବ ପଥେର | ପୁଣି ମଁୁ ଏକୁ ଟିଆ ଚାେଲ
ରା[ାେର େବାହୁତ୍ ସା େଭଟ ହୁअiି | କି ଛି ସା େବାହୁତ୍ ଭଲ ସା ହୁअiି ଆଉ କି ଛି
ଭଲ ଶି {ା େଦଇ ଚାଲି ଯାiି ପୁଣି ନି ଜ ରା[ାେର, ଆଉ କି ଛି ଜଣ ରହି ଯାiି ସବୁ ଦି ନ ସା
େହାଇ | ମଁୁ ଏକା ଥିେଲ ବି େସଇ ଏକାi ସମୟକୁ େବାହୁତ୍ ଭଲେର ଉପେଭାଗ କେର |
େକେବ ଟିେକ ପାଠ ପଢ଼ି ଦିଏ ତ େକେବ ଟିେକ କି ଛି େଲଖିଦିଏ େସଥିେର ପୁଣି ଗୀତ
ଶୁଣିବାକୁ ଇଛା େହେଲ, ଗୀତ ଶୁଣି ଶୁଣି ଗାଇବାକୁ େଚfା କେର, େକେବ अଧି କା ଖୁସିଥିେଲ
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ଚି ତ ଆ+ିବାକୁ ବସି ଯାଏ | େକେବ ଲାେଗନି ମଁୁ ଏକା େବାଲି , େମା ସହ ଏେତ େଲାକ+
େସnହ ଆଉ ଆଶpବାଦ ଥାଉ ଥାଉ ମଁୁ ଏକା େକମି ତି ଯ ! ଯଦି ମଁୁ ତଥାବି ଏକା ଲାେଗ
େତେବ ଏଟା େକବଳ େମା ନି ଜର ଭୁ ଲ େବାଲି ବୁ ଝି ବି ଆଉ ମଁୁ ନି ଜକୁ ଦୁ ନି अର ରେର
ଢ଼ାଳି ପାରି ନି େବାଲି ଜାଣିବି | େମା ଠାରୁ अଧି କ ଏକା େସଇ େଲାକମାେନ େଯାଉମାନ+ର
େକହି ନାହଁ ାiି କି େଯାଉମାନ+ର ସମେ[ ଥାଇ ବି ନଥିଲା ପରି 
ନୂ ଆ ଶାସନ, େଢ+ାନାଳ ଜି ଲା, ପି ନ୍ – ୭୫୯୦୦୧
ଇେମଲ୍ : pallabidas051@gmail.com
ଭ ାମଭାଷ : ୭୨୦୫୨୬୪୬୮୪
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ଚପଳ ଚିନୁ
ଶି ଶିର କୁ ମାର େଚୗଧୁରୀ

ନୂ ଆଦି ଲୀର ଗୁରୁଗାଓଁରୁ େଫାନ୍ ଆସି ଛି େମା ଝି अ ଲି ପିର ପୁତମଣି ଚି ନୁ େଫାନ୍
କରି ଛି
“ଝୁନୁ ମାମା! େମା ପାଇଁ ଆ\େସାରା କରି ଛ ନା? ମଁୁ ରଜକୁ ଗେଲ େଦବ” ନାତି ର
ପଶnେର ଆନqିତ େହାଇଛiି େମା ଧମପତn ୀ ଏ ବଷ ଆ\େତାଟାେର ବହୁତ ଆ\
ଫଳି ଥିଲା ଶୀମତି କହି େଲ, “ହଁ େର ଚି ନBୟ! େତା ପାଇଁ ଆ\େସାରା େହବ, ଆଚାର ବି
େହବ େତାର ଆଉ କ’ଣ ଦରକାର କହ?”
“ଝୁନୁ ମାମା େମା ପାଇଁ ବଡ଼ି ରଖି ଛ ନା? ମଁୁ ଗେଲ େଦବନା?” ଚି ନୁର ପଶn ବଡ଼ି
ଆମ ଚି ନBୟ ମହାପାତ+ର ପିୟ ଖାଦ େସ କଚି ତ ଆମି ଷ ଖାଏ କି  େଖଚୁ ଡ଼ି ,
ଡାଲମା, ବଡ଼ି ତା’ର ପିୟ ଖାଦ ଆଜି କାଲି ଆମଘରର ପି ଲାମାେନ େଛାଟ ବୟସରୁ
ଭାତ, ଡାଲି , ସାଧା ତରକାରୀ ଆଗହର ସହ ଖାଉଛiି  ଆମି ଷପତି େସେତଟା ଆଗହ
ନାହU ପି ଲାମାନ+ର ଏଭଳି ସାZ ି କ ଖାଦ ପତି ଆଗହ ହୁଏତ ଯୁଗ ପରିବZନର ଏକ
ସୂଚନା େହାଇପାେର
ଆ\େସାରା, ଆ\ ପଚି ସଢ଼ି ଗେଲ କରାଯାଏ ବହୁଳ ଭାବେର ଆ\ ପାଚି ଲାପେର,
ଘର ବାହାରର େଲାେକ ଆ\ ଖାଇ ଖାଇ अରୁଚି ଆସି େଲ ଗଛରୁ ବଷା ପବନେର ଝଡୁ ଥିବା
अଧି କ ଆ\ରୁ ସାଧାରଣତଃ ଆ\େସାରା ତି ଆରି କରି ଖରାେର ଶୁଖାଇ ବଷାଦି ନ ପାଇଁ
ରଖାଯାଏ କି  ମହାପାତର ମାମା (େମା ଧମପତn ୀ) ନାତି େସnହେର ବି ହଳ େହାଇ ନୂ ଆ
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ଆ\େସାରା

କରି ବା

ଆର

କରି ଥିେଲ

ପରି ବାରର

େଲାକମାନ+ର ଆ\ ଖାଇବାର ଆବଶକତକୁ େହୟ ାନ କେଲ ନାତି ପତି କି ମମତା!
ଚି ନୁ ଯାଜପୁର େରାଡ଼ ପାଖେର अବcିତ ତାହାରପୁରର ପଖାତ ମହାପାତ
ପରି ବାରର ଲ{Bୀନାରାୟଣ ବାବୁ +ର ନାତି  େସମାନ+ର ଆଦରର ସ"Zି, େମା ଝି अର
େଗହ ା ପୁअ, ତା ବାପା ଦୁ ଷBi ବାବୁ +ର ଆଦରର ଚି ନBୟ
ରଜର ପqର ଦି ନ ପବ
ୂ ରୁ ମା’ ଓ ପୁअ ଆସି ତାହାରପୁରେର ପହିଗେଲ ଚି ନୁକୁ
େଦଖି େଜେଜବାପା ଓ େଜେଜ ମା’+ର ଆନq କହି େଲ ନ ସେର ଚି ନୁ ଓ ତା ମା’
େସମାନ+ର ଆସି ବା ସ"କେର ଏବଂ େକେବ ଆମ ଘରକୁ ଆସି େବ େସ ବି ଷୟେର ଆମର
ସବୁ କୁ ଟୁ \ ତଥା ବ}ୁ +ୁ ଜଣାଉଥାiି  ସମୁଦୁଣୀ+ୁ ମଁୁ ଆଗରୁ କହି ଥିଲି ଏଥର ଝି अ
ଆସି େଲ अତି କମେର ପqର ଦି ନରୁ ମାେସ ଖେt ଆମ ଘେର ରହି ବାକୁ ଛାଡ଼ି େବ େସହି
ମୁତାବକ ଆେମ ଖୁସିଥାଉ ଚି ନୁର ଚାଲାଖପଣିଆ ଓ ତା’ର ହାବଭାବ ତଥା ତା’ର କଥା
କହି ବାର ଠାଣି ସମ[+ୁ ଆନq ଦି ଏ ଏଣୁ େସ ଆସି ବା ବି ଷୟେର ଶୁଣି ସମେ[ ନି ଜ
ନି ଜ କାଯକ ମ cିର କରୁଥାiି 
ଚି ନୁର ଆସି ବା ଦି ନ େଯେତ ପାେଖଇ ଆସୁଥାଏ ତା’ର ସାୟନ୍ ମାମଁୁ ଓ ଟିକି ମାଉସୀ
େସେତ ଉ£ିତ େହଉଥାiି  ଦି େନ ଦି େନ ତା+ର ସବୁ େଖଳନା ଆଣି େମା ରୁମେର ଗଦା
କରି େଦଉଥାiି  େମା ମାଆ ପଚାରି େଲ କହiି , “ଆମ ଚି ନୁ ଆସି େଲ େଖଳି ବ ତା’ର
ଯାହା ଇkା ବାଛି କି େଖଳି ବ”
ସମୁଦୁଣୀ+ ଠାରୁ ଖବର ପାଇ ରଜର ଛअ ଦି ନ ଆଗରୁ େମା ବଡ଼ପୁअ ରାଜୁ କାର
େନଇ ଗଲା ଏବଂ ମାଆ ପୁअ+ୁ ସାେର ଆଣି ଉପରଓଳି ଘେର ପହିଲା ଚି ନୁ ଆସୁ
ଆସୁ ସମ[+ୁ େଭଟିବାକୁ ଚାଲି ଗଲା େସ ତ ଚାଲୁ ନଥାଏ, େଦୗଡୁ ଥାଏ କଲି କତାରୁ
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ରଜଛୁଟି କଟାଇବାକୁ ଆସି ଥିବା େମା ଭଉଣୀ ଭିେଣାଇ ତା+ ପୁअଝି अ ସମ[+ୁ ଚି ନୁ
अଧଘzା ଭି ତେର େଭଟି ଆସି ଲା
ସମ[+ ସାେର ତାର େଗାଟିଏ ସ ତy ପରି ଚୟ େସହି अନୁ ସାେର କଥାବାZା,
ଆନqଉଲ ାସ, ତା’ େଗାଡ଼ ତେଳ ଲାଗୁନଥାଏ େଖଳନା ଗଦାରୁ େଖଳନା ଗୁଡ଼ାକୁ େସ
େଖଳାଇ ପକାଉଥାଏ ନୂ ଆ ପୁରୁଣା ବଛା େହଉଥାଏ ତା’ର ଖାଇବା ପି ଇବାେର ଏେତ
ଗୁରୁତ ନଥାଏ ତା’ ମା’ ମେନ ପେକଇ ଯାହା ଦି ଏ େସଥିରୁ େସ ସାମାନ ଖାଉଥାଏ
ତା’ର ଆଇ ମା’ମାେନ ଏବଂ େମାର ବାପା ମା’ ତାକୁ ଭାରି ଆଦର କରୁଥାiି  େସ ହି qୀ
ଭାଷାେର େସମାନ+ର ସବୁ ପଶnର ଉZର େଦଉଥାଏ େବେଳ େବେଳ ତା ମାଆ
କହି େଲ, େସ ଓଡ଼ି ଆ ଟିେକ ଟିେକ କହୁଥାଏ କି  ଜେଣ ବୟj େଲାକଭଳି େସ ସବୁ କଥା
ବୁ ଝାଉଥାଏ
ସବୁ ଆେଡ଼ େଘରାେଟ ବୁ ଲି ଆସି ଚି ନୁ ତା ସାନମାମଁୁ ସି ପୁକୁ ଟିଭି େଖାଲି ବାକୁ କହି ଲା
ଓ ତା ପସqର କାଟୁନ୍ ଚାେନଲ୍ େଦଖିବାକୁ ଚାହUଲା ଆମର େସ ଚାେନଲ୍ ଏେବ
ନଥିଲା କି  ଗଲାଥର େସ େଦଖିଥିଲା େତଣୁ େସ ବି ରd େହାଇ ଖୁବ୍ ପାଟି କଲା ତା’
ଆଇ ମା’ ବ[ େହାଇ ଉଠି େଲ େଶଷେର ତା ମାଆ ନି Zି କଲା େଯ କାଲି ଭି ତେର
କାଟୁନ୍ ଚାେନଲ୍ ଆସି ବ ଓ ଆମ ଚି ନୁ ତା ଆଦରର େଡାେରମନ୍ େଦଖିବ
ମଁୁ अଗତା େମା ଚାକି ରି ଯାଗା ବ ାହBଣୀପାଳେର ଥିବା ଟିଭି ଚାେନଲ୍ ବାଲାକୁ
େଯାଗାେଯାଗ କରି େସଇ ଚାେନଲ୍ େଦଖି ବା ବବcା କରି ବାପାଇଁ अନୁ େରାଧ କଲି 
ସଂଧା ସୁrା େସଇ ସବୁ ଚାେନଲ୍ ବବcା କରି ବା ପାଇଁ ଘରୁ अନୁ ନ ପା ଛअ ଥର
େଫାନ୍ ଆସି ଥିଲା େସ ଯା େହଉ ସ}ାେବେଳ ମଁୁ ଘେର ପହିଲା େବଳକୁ ଚି ନୁ ଟିଭି
ସାମନାେର ବସି ତା ପିୟ ଚାେନଲ୍ େଦଖୁଥିଲା ତା ସାେର ତା ବୟସର ସାୟନ ମାମଁୁ ,
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େଯାଡ଼ାରୁ ଆସୁଥିବା ଆଉ ଦୁ ଇଜଣ େଛାଟ ମାମଁୁ ଏବଂ କଲି କତାରୁ ଆସି ଥିବା େମା
ଭଉଣୀର ଝି अ େସnହା ବସି େମଳା କରୁଛiି  କି  େକହି ପାଟିକେଲ ଚି ନୁ ବି ରd େହାଇ
ଯାଉଥାଏ, ପୁରା ଧାନର ସହ େସ ଟିଭି େଦଖୁଥାଏ
ଆମ ପରି ବାର ସଦସ+ର ଟିଭି େଦଖି ବା ବq ଯଦି େସ କୁ ଆେଡ଼ ବାହାରକୁ ଯାଏ,
ସେ ସେ େଫରି ଆେସ େସଇ ସମୟ ଭିତେର ଯଦି େକହି अନ ଚାେନଲ୍
ଲଗାଇଥାଏ, େସ ବି ଗିଡ଼ିଯାଏ ଏବଂ ଚି £ାର କେର ତା ବଡ଼ମାମଁୁ ରାଜୁ ପାଖେର େସ
କହୁଥିଲା, “ମଁୁ ଖାଇ ପି ଇ ବଳୁ ଆ େହବି ଆଉ ବଡ଼ େହେଲ ଏଇ ପହି ଲିମାନ ସାେର
ଥେର େହେଲ ବି ଫାଇଟି୍ କରି ତାକୁ ହରାଇବି ” ସତେର କି ଶପଥ? ଗତବଷ ଚି ନୁ
ତା+ jୁଲେର ହନୁ ମାନ ଭୁ ମି କାେର ବାହାରି ଥିଲା ତା’ ଚରି ତ ବି େଶଷ କରି ଗଦା ବହୁତ
ଆକଷଣୀୟ େହାଇଥିଲା ଚି ନୁ ଏେବ ବହୁତ ଖୁସିଥାଏ ଟିଭି େଦଖିବା ସେ ସେ େସ
ଆନqେର ଘର ମଝି େର େଦୗଡୁ ଥାଏ େଯଉଁ େଖଳନା ଭଲ ଲାଗିଲା େଖଳୁ ଥାଏ, ପୁରୁଣା
େଖଳନାକୁ ଫିି େଦଉଥାଏ ତା ସାୟନ୍ ମାମଁୁ ଏବଂ ଟିକି ମାଉସୀ େସnହବଶତଃ କି ଛି
କହୁନଥାiି 
ଆମଘରର େଛାଟ ପି ଲାମାେନ ରଜେର କାରମ୍ େଖଳୁ ଥାiି  ଚି ନୁ େସଠାକୁ େଦୗଡ଼ି
େଦୗଡ଼ି ଗଲା ଏବଂ କାରମ୍ େବାଡ଼ ଉପରକୁ ଚଢ଼ି ଗଲା ତାକୁ େକହି ବାରଣ କରି ବାରୁ େସ
ତାକୁ େଗାଇଠାେଟ େଦଇ ଧାଇଁ ଧାଇଁ ଚାଲି ଗଲା ଓ ଟିଭି ପାଖେର ବସି ଗଲା େଛାଟ ତି ନି
ଚାରି ବଷର ପି ଲା, ମାମଁୁ ଘରକୁ ଆସି ସମ[+ର େସnହ ଆଦର ପାଇ ଆହ ାଦି ତ
େହଉଥାଏ ଭୁ ବେନଶରେର ରହୁଥିବା େମାର ସାନଭାଇ ଓ ତା’ର ପି ଲାମାେନ ମଧ
ରଜକୁ ଆସି ଥିେଲ, େସମାେନ ମଧ ଚି ନୁର ବହୁତ ପଶଂସା କରୁଥାiି  ସାନଭାଇ ଓ ତା
ୀ ଚି ନୁ ବହୁତ

ାନୀ େହବ େବାଲି କହୁଥାiି  ତା+ ପୁअ ଜୟ ଚି ନୁକୁ ମୁtେର ବସାଇ
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ଘର ଭିତେର ବୁ ଲାଉଥାଏ ଚି ନୁ ଜୟମାମଁୁ , ଜୟମାମଁୁ କହି ଚି ଲାଉଥାଏ ଓ ତା ଉପେର
ବହୁତ ଖୁସିଥାଏ
ରଜର େକାଳାହଳ, େଦାଳି େଖଳ, ପାରରି କ ସୁଖଦୁ ଃଖର ଆେଲାଚନା ମଧେର
ଚି ନୁ ଏକ ବି େଶଷ ଆକଷଣ େହାଇଥାଏ େକେତେବେଳ େକମି ତି ତା ମା ସାେର ଚି ନୁ
ଆମ ଆ\େତାଟା ବରଗଛେର ପଡ଼ି ଥିବା ଡା େଦାଳି ପାଖକୁ ଯାଏ େଛାଟ ପି ଲା+
ସାେର ଗେଲ େସ େସଠି ଗtେଗାଳ କରି ବ ଏଣୁ େମା ମା’ ତାକୁ ଛୁଆ+ ସାେର
ଯି ବାକୁ ବାରଣ କରୁଥାiି 
ଆମ ଘର ପାଖେର ଚି ନୁ େବେଳ େବେଳ ଛୁଆ+ ସାେର ଦଉଡ଼ି େଦାଳି େର
େଖେଳ କି  ତା’ର ମନ ସବୁ େବେଳ ଚାେନଲ୍ େଦଖିବାେର ଥାଏ अନମାେନ ତା+
ପସqର ଚାେନଲ୍ େଦଖିବା କfକର େହାଇଥାଏ ସଂଧାେବେଳ େକେବେକେବ େସ ତା
ସାନ अଜାମାନ+ ସାେର ବା ବଡ଼ମାମଁୁ ସାେର ମଟର ସାଇେକଲେର ବସି ଗଁା
ଚାରି ପେଟ, ଛକ େଦାକାନ, ପାଖ ଗଁା ମଝି େର ବୁ ଲି ବୁ ଲି ରଜ ଦୃ ଶ େଦେଖ ତାହା ପୁଣି
େସ ଚାହUବା अନୁ ସାେର ହୁଏ େବେଳ େବେଳ ଛକ େଦାକାନେର ବସି ପକୁ ଡ଼ି ଖାଏ
ପଥେମ ପଥେମ ଚି ନୁ ବହୁତ ଚକେଲଟ୍ ଖାଉଥିଲା ତା’ ବାପା अଫିସରୁ ଆସି ବା
{ଣି େସ କାଖ େହବ, ବାପା ଆଣିଥିବା ଦାମି କା ଚେକାେଲଟ୍ ଖାଇବ ତା’ପେର ତା+
ସାେର ମଟର ସାଇେକଲେର ବସି ୨/୩ କି ମି ବାଟ ବୁ ଲି ଆସି ବ ଏହା ତାର ନି ୟମି ତ
अଭାସ ଝି अ ଥେର କହି ଲା, “ବାପା! ଚି ନୁର ଚେକାେଲଟ୍ ଖିଆ େକମି ତି ବq କରି ବା?”
େସ ଥେର ଘରକୁ ଆସି ଥାଏ ମଁୁ ଘେର ବରାଦ କଲି  ମାଆ ଓ ତା’ର ମାମା ବୁ ଟ, ମଟର
ଭାଜି େଲ, ତା ସାେର ଖୁଦ ବି ଭଜାେହଲା ଚି ନୁ ଏହି ମି ଶାମି ଶି ଖାଦକୁ ଆନq
ସହକାେର ଖାଇଲା, ଖସା ଲଡୁ ମଧ ତି ଆରି େହଲା ଆମ ଘରୁ େଫରି ବା େବେଳ ତା’
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ସାେର ଚି ନୁ େସ ସବୁ ଥିରୁ ଡେବ ଡେବ େଲଖାଏଁ େନଇଗଲା ଦି ଲୀେର େସ ଆଉ
ଚେକାେଲଟ୍ ଖାଇବାକୁ ଆଗହ ପକାଶ କଲାନି  ପାଠପଢ଼ା େଟବୁ ଲ୍ ପାଖେର ଏ ଡବା ସବୁ
ରଖି େସ ପାଠ ପେଢ଼ େକହି ନଥିବା େବେଳ ଡବା େଖାଲି ୨/୩ଟା େଲଖା ବୁ ଟ ମଟର
ଖାଏ, େବେଳ େବେଳ ଚାଉଳଭଜା ଓ ଖସା ଲଡୁ ବି ଖାଏ
ଦି େନ େମା ଝି अ େସ ଡବା େଖାଲି अm ଦି ଇଟା େନଇ ଧରିଛି , ଚି ନୁ େଜାରେର ପାଟି
କରି ଉଠି ଲା କହି ଲା, “ମଁୁ ଏଠି ପାଠ ପଢ଼ି ବାେବେଳ ଜଗିକି ବସି ଛି େମା अଜା
େଦଇଛiି  ମଁୁ ଖାଇବି େବାଲି େଦଇଛiି  ତେମ ଆସି େନଇ ଯାଉଛ?” ଝି अ କହି ଲା,
“ଆେର େତା अଜା ଯି ଏ େମା ବାପା ପରା ସି ଏ”
ଚି ନୁ ଖୁବ୍ ବି ରd ପକାଶ କଲା ଏବଂ କହି ଲା, “ଆଉ ଦି େନ େମା ଡବା ଛୁଇଁବନି ”
ଝି अ େମାେତ େଫାନେର ଜଣାଇଲା ମଁୁ ଭାରି ଖୁସି େହଲି େଯ ଚି ନୁ ଚେକାେଲଟ୍ ଛାଡ଼ି ବୁ ଟ
ମଟର ଭଜା, ଖୁଦ ଭଜା ଖାଉଛି  ଖସା ଲଡୁ ବି ଆଦରି ଛି ଚେକାେଲଟର ମqଗୁଣ
ବହୁତ ଏହା ଛୁଆ+ ଦାi{ୟଠଁୁ ଆର କରି ବି ବିଧ ସ ାc ସମସା ସୃfି କରି ପାେର
ଏହାକୁ ବଜନ କରିଥିବା େହତୁ ମଁୁ अiତଃ ଚି ନୁ ଉପେର ବହୁତ ଖୁସି ଥିଲି
େସଦି ନ ଚି ନୁ େଦୗଡ଼ି େଦୗଡ଼ି ଆସୁଥାଏ ମଁୁ ତାକୁ ଟିେକ କାେଖଇଲି  େସ ଭାରି ଖୁସି
େହଲା ମଁୁ ତାକୁ ଛାତି େର ଧରିଛି  େସ ହସ ହସ ମୁହଁେର ଗଡ଼ ବୁ େଲଇ େମା ମୁହଁକୁ
େଗାେଟ େଗାଇଠା ମାରି ଲା େମାେତ ଟିେକ ବି ରd ଲାଗିଲା େମା ମାଆ େସଠି
ବସି ଥିେଲ େସ କହି େଲ, “ଏଟା କି ଏ େଲା? େମା ପୁअକୁ େଗାଇଠା ମାରୁଛି ? ଭୁ ଲ୍ ମାଗ
ଜୁ ହାର୍ ହ” ଚି ନୁର େସଥିେର ପତିକ ି ୟା କଣ? େସ ତ େସnହେର େଗାଇଠା ମାରୁଛି  ସବୁ
ଛୁଆ ସବୁ अଜା+ୁ ତ ଏମି ତି େଗାଇଠା ମାରiି  ମାମଁୁ ଘର ଆଦର େକାଳାହଳ ଭିତେର
େସ ଟିେକ अଧି କ ଖୁସି େହାଇ ଯାଉଛି  ଏଠାକାର ଆଦର ପରି େବଶ ତାକୁ ଆନq
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ବି େଭାର କରିଛି  ଏଇ ତ ତାର ପତିକ ି ୟା
େମାର ମେନ ପଡ଼ି ଲା, ମାଆ ସାେର ମଁୁ େଛାଟେବେଳ ରଜକୁ ମାମଁୁ ଘରକୁ ଯାଏ
େସଠାେର େଦାଳି େଖଳ ହୁଏ, ଡ ାମା େଦଖାହୁଏ ମାମଁୁ ଘର ଗଁା ଓ[ପାଳ ପାଖେର ଥିବା
ନୂ ଆଡି ହ ସାହି େର ନାଟ ହୁଏ ମଁୁ ଆଗେର ବସି ମାମଁୁ + ସାେର ନାଟ େଦେଖ ଯି ଏ
ଯାହା କହି େଲ ଥ*ା ତମସା କହି େଲ, ତାକୁ ଗାଳି ଦିଏ େବେଳ େବେଳ ହାତ ଉଠାଏ
େମାର େସହି ବୟସର ପି ଲାଳି ଆମୀ, ଦୁ fାମୀ ଆଜି ମଁୁ ଚି ନୁ ପାଖେର େଦଖୁଛି େସ
ଆେମାଦି ତ େହଉଛି , େସnହ ଆଦର ପାଇ ଆହ ାଦି ତ େହଉଛି  ଆମର ରଜ ଉବେର େସ
ମୁଖ ଆକଷଣ, ମୁଖ କଳାକାର ସାଜି ଛି ସମେ[ ତା’ର ଚପଳତାକୁ ଆନqେର ଗହଣ
କରୁଛiି 
ତା’ ମାଉସୀର ଟିକି ଝି अ ଚି ନୁକୁ 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
ଦୁ fାମୀ କେରନି , ତା ସାେର ଏଣୁେତଣୁ କଥା କହୁଥାଏ ତାକୁ େସnହ ଆଦର କରୁଥାଏ
ତା+ ଘେର ତା େଜେଜବାପା, େଜେଜମା ଏବଂ अନ ସମେ[ ଚି ନୁକୁ ଆଦର କରୁଥାiି 
ଏହା ଭିତେର ଆଠଦି ନ ବି ତିଯାଇଛି  ଝି अ ତା ତରଫରୁ ତା ଶାଶୁମାଆ+ୁ େଫାନ୍
କଲା େସ କି  କୁ ିତ େହେଲ ଚି ନୁକୁ ତା+ର ଗଭୀର େସnହବଶତଃ ଶୀଘ େଫରି ବାକୁ
କହି େଲ ମଁୁ କି  ତା+ୁ अନୁ େରାଧ କଲାରୁ ଆଉ ଦୁ ଇ ଦି ନ ପାଇଁ अନୁ ମତି ମି ଳିଲା
କି  ଝି अର ଏକାଜି ଦ୍, େସ ଶୀଘ ଯି ବ ଯାଜପୁର େରାଡ଼େର ରହୁଥିବା େମା
ସାନଭାଇ ଓ ତା’ର ପି ଲାମାେନ ରବି ବାର ଦି ନ ରହି ବାକୁ ଚାହଁୁ ଥିେଲ ପଥମ ରଜ
ଗୁରୁବାରା ରଜ ସଂକ ାiି ଶୁକବାର ଓ େଶଷ ରଜ ଶନି ବାର ପଡ଼ି ଲା େସମାେନ ଠି କେର
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ଆମି ଷ ଖାଇନଥିେଲ ଏଣୁ ରବି ବାେର ସମେ[ ରହି ମି ଳିମିଶି ଆମି ଷ େଭାଜି କରି ବାକୁ
ଚାହଁୁ ଥିେଲ କି  ଝି अ ଯି ବାକୁ ଚାହUଲା େମା ମାଆ କହି େଲ, “ଆେର େତା ନାତି ତ ବହୁତ
ଚଗଲା େହଉଛି ; ଆର ବଷକୁ ଆସି େଲ େବଶୀଦି ନ ରେଖଇବୁ  ଏେବ ମହାପାତ ଘର
ସ"Zିକୁ ତା+ ଘେର ତୁ ରi ଛାଡ଼ି େଦଇ ଆସ”
ସମ[+ अନି kା ସେZ ସାନଭାଇର ଗାଡ଼ି େର ତା’ପରି ବାର ସହ ଚି ନୁ ଓ ତା ମାଆ
ବାହୁଡ଼ା ଯାତା ଆର କେଲ ଚି ନୁ ଗଲା େବଳକୁ ମେନ ପକାଇ ଆ\େସାରା, ଆଚାର,
ଖସାଲଡୁ ଓ अନାନ ଜି ନିଷ ସବୁ େନଇକି ଗଲା ତା ଆଇମା’ ତାକୁ ଆଦରେର ସବୁ
େଦଉଥାiି  ଗଲାେବଳକୁ

ସମେ[ ତାକୁ

କାେଖଇ େକାେଳଇ େଗଲ କରି ବାେର

ଲାଗିଥାiି  େସ ତା ସାୟନ୍ ମାମଁୁ +ୁ ହାତ ହେଲଇ ବାଏ ବାଏ କଲା ପୁଣି କଣ ଭାବି ଲା
ଗାଡ଼ି ରୁ ଓେହ ଇ ତା ମାଉସୀ ଝି अ େବବି କୁ ଟିେକ ଆଉଁସି େଦଲା ତା ମୁtେର ଟିେକ ହାତ
ବୁ େଲଇ ଆଣି ଲା ତା ପେର ଯାଇ ଗାଡ଼ି ର ଆଗ ସି ଟେର ବସି ଲା େସମାେନ ରାତି ନअଟା
େବଳକୁ ଯାଜପୁର େରାଡ଼େର ଥିବା ସାନଭାଇ ବସiର କାଟର େଦଇ ଯାଇ ତାହାରପୁରେର
ପହିେଲ
ସାନଭାଇ କହୁଥିଲା ଚି ନୁ ଗାଡ଼ି ରୁ ଓେହ ଇ େଡଇଁ ପଡ଼ି ଲା ତା+ ଘର ଭିତରକୁ
ଧାଇଁକି ପଶି ଗଲା ତା େଜେଜବାପା କହୁଥାiି , “ଆେର ଚି ନୁ? ନମjାର ଭୁ ଲି ଗଲୁ ଣି ନା
କଣ? ପା ଛअଟି ହାଇjୁଲର ପତି ାତା ତଥା ରାଉରେକଲା fିଲ୍ ପାzର ଏଜୁ େକସନ୍
अଫିସର ମହାପାତ ବାବୁ + ପାଖେର କି ଛି ଭୁ ଲ୍ ଯାଏନି  େସ େଯତି କି େସn ହୀ େସତି କି
କେଠାର
ତା’ପର ରବି ବାରକୁ ବସi ଘରକୁ ଆସି ଥିଲା ଚି ନୁ ବି ଷୟେର ଆେମ ପଚାରିବାକୁ
େସ କହି ଲା, “ମଁୁ ମଝି େର ତା+ ଘର ଆେଡ଼ ଯାଇଥିଲି କାହU େସ ପି ଲା ତ ପୁରା ଶାi
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ଜଣାପଡୁ ଥାଏ ଏଠି େଯପରି ଚଗଲା େହାଇ ସମ[+ୁ େଗାଇଠା ମାରୁଥିଲା, େସମି ତି
େମାେଟ ନାହU ଗୁଇପଟେର ଘରର େଗଟ୍ ଦି ଆଯାଇଥିଲା ତା ଭିତେର ଚୁ ପଚାପ୍ ବସି
ଟିଭି େଦଖୁଥାଏ”
ସତେର ମାମଁୁ ଘେର ପି ଲାଏ ଚଗଲା ହୁअiି  କି  ନି ଜ 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! ନି ଜଘର ଓ अଜାଘର ମଧେର ଏହି ତ ଫରକ ଯାହା ଚି ନୁର ବବହାରେର
ବାରି େହାଇ ପଡୁ ଥିଲା ସତେର अଜାଘରର େସnହ ପି ଲାର ଉାହ ବୃ rିକେର ଯାହା
ଆମ ଚି ନୁ େ{ତେର ଘଟିଛି ଏ ବଷ ତା+ jୁଲର ବାଷpକ ଉବେର ଚି ନୁର ଗବର ସି ଂ
ଭୂ ମିକା, ବହୁତ ଲ\ା ନି ଶେର ତାକୁ େମାବାଇଲେର ଚି ହn ି ବା ବହୁତ କf େହଲା େହ
ଭଗବାନ! ଆମ ଚି ନୁକୁ ଭଲ ମଣିଷ କର ଉାହୀ କର ଓ ସଫଳତା ଦି अ ଏତି କି ପଭୁ
େମା କାମନା
ଗା : ମାନପୁର, େପା: େଗାବrନପୁର
ଜି : ଯାଜପୁର, ୭୫୫୦୧୯, ଓଡ଼ି ଶା
ଭ ାମଭାଷ : ୮୭୬୩୭୫୫୫୮୧
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ମଁୁ ହU ପକୃତ ବ}ୁ
ପଲ ବୀ ପଜ
ୂ ାପtା

େସଦି ନ ସାଗର କୂଳେର ଏକା ବସି ଥିଲି | ବି ଶାଳ ସମୁଦ ଆଗେର ନି ଜକୁ अତି {ୁଦ
ବାଲି କଣିକା ପରି ମେନ େହଉଥାଏ | ହଠାତ ଦୃ fି ପଡି ଲା, େନୗକାଟିଏ କୁ ଳ ଆଡକୁ
ମାଡି ଆସୁଛି | ସେତ େଯମି ତି ପୁଣିଥେର େମା ଜୀବନ ଆଡକୁ ଏକ अଦୃ ଶ ଶdି ଧେସଇ
ପସି ବାର େଚfା ଚଳାଇଛି | ଜାେଣନା େସ ସୁଖର अବା ଦୁ ଃଖର, ହସର କି ଲୁ ହର ପସରା
େନଇ ଭାସି ଆସୁଥିଲା େମା ଆଡକୁ ଢଳି ଢଳି ଲହରୀର ତାେଳ ତାେଳ | ମନେର କି 
अଜଣା ଭୟ ବସା ବା}ୁ ଥିଲା | ପାଇବା ର େମାହ ଏବଂ ହରାଇବାର ଦୁ ଃଖ େଯ େକେତ
ଯyଣା ଦାୟକ, ବୁ ଝି ବା େମା ପେ{ ଆଉ ବାକି ନଥିଲା | ଏ ସାଗର ଆମକୁ ଦି େନ ହାତ
ଛqାଛqି େହାଇ ହସି େଖଳି ବୁ ଲି ବାର େଦଖିଥିଲା | ଆଉ ଆଜି ମେତ ଏକାକୀ େଦଖି େସ
ବି ଆଯ େହଉ ନଥିବ, କାରଣ ଏମି ତ अେନକ କାହାଣୀ ତା ଆଖି ଆଗେର ଆର
େହାଇ ନି ଃେଶଷ େହାଇ ଯି ବାର େସ େଦଖିଛି | ତା ପାଇଁ ଏ ସବୁ ନୂ ଆ ନୁ େହଁ | େସଥିପାଇଁ
ତ ଆଜି େସ େମା ଏକଲା ପଣକୁ अ*ହାସ ନକରି େସnହେର ଆପେଣଇ େନଇଛି | ଠି କ
େଯମି ତି କାଲି | େବାଧହୁଏ ତୁ ମଠାରୁ ମଧ अଧି କ ବୁ ଝି ଛି େସ ମେତ | େତଣୁ ଏେବ ବି େସ
ମେତ ନି ଜଠୁ ପାେସାରି େଦଇନି , ତେମ ଗଲା ପେର ବି |
େମା अଜାଣତେର େନୗକାଟି େଯ େକେତେବେଳ କୂଳେର ଲାଗି ସାରି ଥିଲା | ମନ
େଫେରଇ ଆଖି ବୁ େଲଇ େଦେଖ ତ, ଆxୁ ଲା ଆxୁ ଳା ସ ପn େମା ଆଡକୁ ହାତ ଠାରି
ଡାକୁ ଥିଲା |

େମା ଆଖିେର ନାଚି ବ େବାଲି | େକଜାଣି ବା[ବ अବା ଛଳନା ଥିଲା |
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ପଚାରି ବୁ ଝି ବାକୁ ବି ମନ ଡ଼ାକି ଲାନି | ଏ ପରୀ{ା ତ େସେବ ବି କରି ନଥିଲି, େଯେବ ପଥମ
ଥର ତୁ ମକୁ େଦଖି େପମେର ପଡି ଯାଇଥିଲି| ଆଜି କାହUକି ବା କରିବି ? େଯଉଁଠି େକୗତୁ ହଳ
ନf େହାଇସାରିଥିଲା େସଠି ଗେବଷଣା ର ପଶn ଉଠୁ ଛି େକଉଁଠି |

ଆଖି ଝାପସା

େହାଇଗଲା ସତ େହେଲ ମନ ଆଉ ଶରୀର େସଇମି ତି ବାଲି କାମୁଡି ବସି ଥାiି | ନି େ[ଜ
ହୃଦୟ େମା ସେତ େଯମି ତ ଏକଲାପଣ ସହ ବ}ୁ ତ କରି ସାରିଥିଲା | ଆଉ କହୁଥିଲା, "ମଁୁ ହU
ତୁ ମର ପକୃତ ବ}ୁ | ମେତ ଭଲପ अ | ସଂସାରେର ସମେ[ ଏକା କରି ଚାଲି ଯାଇ
ପାରiି

େହେଲ ମଁୁ ନୁ ହଁ | ମଁୁ ପରା ତୁ ମ अiେର अiନp ହିତ | େଯେତେବେଳ େଯଉଁଠି

େଖାଜି ବ ମେତ ପାଇଯି ବ | େହେଲ ..େଖାଜି ବି ତ..??"
ତାଳେଚର, अନୁ ଗୁଳ
ଓଡି ଶା |
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କବିତା ବିଭାଗ
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ସବ ଶdିମାନ କାଳ
ପେବାଧ ଚq ମୁଦା

अନi ବି ଶର ଚି ରiନ ସତ ସବଜୟୀ ମହାକାଳ
ତା’ର କବଳରୁ ନି [ରି ବା ପାଇଁ ନାହU ତ କାହାର ବଳ - ୧
େଦୖ ତାମର ନର ଗ}ବ କି ନnର ସେବ ତାହାର अଧୀନ
କୀଟ-ପତାଦି ସକଳ ସଜୀବ କାଳଚେକ ବ}ା ପୁଣ - ୨
ବଷ-ମାସ-ଦି ନ େହାଇେଲ ସମାv କାଳ ହୁଏ ଉପଗତ
ଯଥା ସମୟେର ତା ଗେଭ ବି ଲୀନ ହୁअiି ପାଣୀ ଜଗତ - ୩
େକହି ତ ନୁ ହiି अଜର-अମର ଏହି अନି ତ ସଂସାେର
ଆବାଳ-ବୃ r ବନି ତାଦି ସେବ ଗkiି କାଳ େସାତେର - ୪
अହରହ ଭାେବ ପତି ନି ମିଷେର କାଳ କରୁଥାଏ ଗତି
ତା’ ଗତି କୁ ପତିେରାଧ କରି ବାକୁ ନାହU କାହାର ଶକତି - ୫
ସମୟ ତ अେଟ ମହାଶdିମାନ ପୁଣି अେଟ େବଗମାନ
ସୁର-ବୀର ମହାପତାପୀଠୁ ମଧ अଟଇ େସ ବଳବାନ - ୬
ସମୟ େସାତେର ଶୁ¥ ତୃ ଣପରି ସେବ ଭାସି ଚାଲି ଥାiି
ଜୀବନ ଯୁrେର େହାଇ ପରାହତ ମହାଦୁ ଗତି ଲଭiି - ୭
{ଣଭୁର ଏ ନଶର ସଂସାେର େକହି ତ ନୁ େହଁ କାହାର
ଭବ ରମେ ସାରି अଭିନୟ ତଜiି ଇହ ସଂସାର - ୮
ଧନ-େଯୗବନ ନୁ େହଁ ଚି ରcାୟୀ ଏହା अେଟ ସତଗିର
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अେଢଇ ଦି ନର ତୁ k ପାଣୀ ଆେ େଦଖାଉ ବଡ଼ ଚାତର - ୯
ବୟସ ବୃ rିେର ଆୟୁ {ୀଣ ହୁଏ (ସେବ) ଗମiି ଯମ-ସଦନ
ଗବ अଭିମାନ ସବୁ ହୁଏ ଚୂ$ ଏ अେଟ ବି ଧିବିଧାନ - ୧୦
अଜର-अମର

ାନ କରି ବୁ େଧ अଜp ଥାiି ବି ଦାଧନ

ମୃତୁ ଉପcିତ େହାଇଯି ବ ଜାଣି କରiି ଧମ अଜନ - ୧୧
ବି ଷୟ େଭାଗେର େହାଇଣ ଆବr ମାୟାେମାେହ େହଉ ଛqି
କାଳକଥା ମନୁ ହୁଏ ବି ସBରି ତ ଈଶେର ନ ରଖି ମତି - ୧୨
ବି ଭୁ+ କୃ ପାରୁ ଏ ଧରା ବ{େର ମାନବ ରୂପେର ଜାତ,
କାଳ ଇିତେର େଯ ଯାହା ବାଟେର ଚାଲiି ଏ କଥା ସତ - ୧୩
ବି ଶଭୂବନର अଦି ତୀୟଶର
ୂ େସ अେଟ ମହାନାୟକ
ବି ଧିର ବି ଧାନ ନ େହାଇବ ଆନ କାଳ େଯ ସବ ଭ{କ - ୧୪
ଭାବ$ବ ଜେଳ ହୁଏ ଭାସମାନ ମୀନ ରୂପୀ ଏହି ନର
ମହାକାଳରୂପୀ େକୖ ବZ ପାଶରୁ ନ ମି େଳ କଦା ନି [ାର - ୧୫
ସା+ୁ ଡ଼ା, ଗxାମ
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ସକାଳ
ନୃ ସି ଂହ ଚରଣ େବେହରା

ଜହn ଲୁ ଚି ଯାଏ ସକାଳ େକାଳେର
ହସି େଲ ସୂରୁଜ ପବ
ୂ ଆକାେଶ,
ମହ ମହ ଫୁଲଧରା ମହକାiି
ଖରାର େକାମଳ ଶୁଭ ପରେଶ
ନବ ଦି ନ ସାେଥ ନବ ଉନBାଦନା
େନଇ ସାେଥ େକେତ ନୂ ତନ ଆଶା,
ବଦଳାଇ ଦି ଏ େକେତ ରେ ରି
େପଜୁ ଆ ଆଖିର ନୀରବ ଭାଷା
ଜୀବନ ଯମୁନା କୂେଳ ରହି ରହି
ଶୁେଭ ସମୟର ବଇଁଶୀ ସ ନ,
ଛାତି ତଳ େକାହ େକାେଣ ଲୁ ଚି ଯାଏ
ଖୁସିେର ନାଚଇ ସଭି + ମନ
ଜୀବନେର କି ଏ ବୁ ଣି େଦଇ ଚାେଲ
ଇq ଧନୁ ର ସାତଟି ର,
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ଆଗାମୀ କାଲି ର ସୁେନଲି ସ ପnେର
କି ଏ େତାଳୁ ଥାଏ ମଧୁର ଛq
ସକାଳ ଆେଲାକ ଗରେବ ରାତି କୁ
ନି ତି ପଚାରଇ अ}ାର କଥା,
ତଥାପି ଆସି େସ ବି ରାସ ମନେର
ବୁ ଣିଦିଏ ନବ ଆେଲାକବାZା
ଯଉବନ ର ଫିକା ପଡ଼ି ଯାଏ
କରଇ ଜୀବେନ ବାrକ ଘର
ସ ପnର ସଂସାର {ଣେକ ଉଜୁ େଡ଼
ସକାଳକୁ କରି ସଭି +ୁ ପର
େତଲ ସରି ଥିବା ଦୀପର ଶି ଖାେର
ଆମର ଏଇ ମଣିଷ ଜୀବନ
ସକାଳ ଓ ରାତି ର ଆଗମନ ପରି
ନି ତି ଚାଲି ଥାଏ ସମୟର େଖଳ
୨୧୭, ୟୁନିଟ୍ - ୯ (ଫାଟ୍)
ବାୟାବାବା ମଠ େଲନ୍
ଭୁ ବେନଶ ର - ୨୨
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ରଜାଝିअ ସାେଥ ରଜ
େଶୖ ବାଳି ନୀ ସାହୁ

ରଜାଝି अ ତୁ େମ

ରାଜି େହବ ଯଦି

ରଜ ଦି ନ ଚାଲ ବସି ବା ମି ତ,
ତୁ ମପାଇଁ େଦାଳି ବା}ୁ ଥିବି ମୁହU
ତୁ େମ େମାେତ େନଇ ବା}ିବ ଗୀତ
ବଢ଼ି ଲା ନଈର

ସୂअପରି ଥେର

ଏ ସନ ରଜେର ଆସି ବ ଧାଇଁ
େମା’ େଛାଟ ପଲ ୀର ପାଣି ଓ ପବନ
ତୁ ମ ଆସି ବାକୁ अଛି अେନଇ
ପାଣିକାଚ ଚୁ ଡ଼ି

ରୂପାର ପାଉଁଜି

ନାଲି ବିqି ରଖିଥିବି ସାଇତି ,
ସାତ ସପନ େମା ଏ େଛାଟ ପଲ ୀେର
ହୀରାନୀଳା अବା ମାଣିକ େମାତି 
ଆଦ ଆଷାଢ଼ର ଟିପି ଟିପି ବଷା
ମି ତ ବସି ବାେର େଦବ କି ବାଧା
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ବଷାେର ଭିଜି ବ

େମାେତ ବି ଭିଜାଇ କରି ବ ଓଦା
ବନ[ୁ ଶୁଭିବ

ଗଜରାଜ ଡାକ

େଦଖେର େଦଖେର େଦଖିବ ଆସ
ପଲ ୀ ପି ଲାଟିର

ପୀତି େର ଗୀତି େର

ରଜାଝି अ ଆଜି େହାଇଛି ବଶ
ରା{ୀ ନଥିେବ କି ସଖୀ ବି ନଥିେବ
ରଜାଝି अ ତୁ େମ େମା ସାେଥ ମି ଶି
ମି ଠାପାନ ଟିଏ

ଖାଉଥିବ ବସି

କୁ ଆଡ଼ୁ େଯ ନି ଶା ଘାରି ବ େବଶୀ
ମି ଛ {ୀରସର

ଦାସୀ ଓ େପାଇଲି

ଗଜଦi େଶଯ େକେତ ବା ସତ
ସୁବ$ପୁରୀର

ସୁବ$ େଦାଳି େର

ରଜାଝି अ ସାେଥ अଛି କି ମି ତ!
ସି -ଏ, ପଟ୍ ନଂ : ୯୪,
େମାେଟାପଲିଟାନ୍ େକାअପେରଟିଭ୍ ହାଉସି ଂ େସାସାଇଟି
େକାଲକାତା, ୭୦୦୧୦୫, ଭାରତ
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ସମୟ
ଡି ଶି ବ ପାତ

ସମୟ ବି େକେବ େକେବ େଧା´ା େଦଇଥାଏ
ତାକୁ ସହି ଜୀବନେର ବିବାକୁ ହୁଏ
େକହି ଯଦି କାହାରିକୁ େକେବ ଚାହUଥାଏ
େକେବ େକେବ ଏ ସମୟ ଠକି େଦଇଥାଏ
ଆଶା ବି ଶାସେର ଭରା େପମର ବ}ନ
େକେବ େସ ସମୟ ହୁଏ ତାର ବି qନ
ହୃଦୟର େବଦନାକୁ ବୁ େଝ େସ ସମୟ
େକେବ ବି େସ କରିଦି ଏ ନି େଜ େଯ ବି ଲୟ
ଗଡ଼ି ଯାଏ କି ଛି ସB ¼ତି ସମୟ ଚକେର
େକେବ େସ େତାଳି ନି ଏ ନି ଜ ପଣତେର
अତୀତେର କି ଛି ସB ¼ତି ହଜି ଗଲା ପେର
ରଖିଥାଏ ସାଇତି େସ ନି ଜ ଇଲାକାେର
ଏମି ତି ଏମି ତି ସମୟ କ’ଣ େଯ କେର
ସବୁ େବେଳ ରେହ ସି ଏ ସଭି + ସାଥିେର
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ନଦୀ ଓ ନାରୀ
ହି ମାଂଶୁ ଭୂ ଷଣ େଜନା

ନଦୀ େଖାେଜ ସାଗରର ସାନିn ଧ
ହଜି ବାକୁ , ଭିଜି ବାକୁ
ଜନBର ସାଥକତା ଲଭିବାକୁ
ସାଗର ବି अେପ{ାରତ ଉଲ ସି ତ ପୁଲକି ତ
େବଳା ଲଂଘି ନଦୀକୁ ସ ାଗତ କରିବାକୁ
କି अପବ
ୂ ଆକଷଣ ପରରର!
ନା अଛି କି ଛି ସ ାଥ ନା अବି ଶାସ
େକବଳ ମି ଳନର ସ ତଃ ଆବି ଳତା

ନାରୀ େଖାେଜ ପୁରୁଷର ଆତBୀୟ अନୁ ଭବ
ହାତସହ ହାତମି ଳାଇ ଚାଲି ବାକୁ ବହୁଦୂ ର
ଲଂଘି ବାକୁ ସବୁ ବାଧାବି ଘn
ସଆନେq େବାହି େନବାକୁ ସଂସାରର ଭାର
ପୁରୁଷ ବି ଆନମନା ନାରୀର ଶrାପାେଶ
ପତୀ{ା ସାଦେର ଗହଣ କରିବାକୁ
ଆତBହରା େହବାକୁ ସ ପnେର, ସତେର
ଶନ
ୂ ତାରୁ ପ$
ୂ ତାକୁ ...
ମହାମି ଳନେର...
ସହକାରୀ ଶି {କ,
ସରକାରୀ ଉନn ୀତ ଉ ବି ଦାଳୟ, ନି ଆଳି , ଯାଜପୁର
ଭ ାମଭାଷ : ୯୭୭୭୬୯୩୩୮୦
ଇେମଲ୍ : himanshubhushanjena@gmail.com
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ରୀନ अ}ାର
ପତିଭା ପିୟଦଶpନୀ

େଗାଲାପି ରର ଆକାଶ
ଧସ
ୂ ର ଧସ
ୂ ର ମଟାଳ ମାଟି
ଶି ଉଳି ଲଗା େପାଖରୀ ମୁtେର
ପାଦ ଖସାଉଥିବା ସୂଯ...
ସମେ[ ଥକା ମାରୁଥିେଲ
ଦି ନ ଢଳି ଯିବା ମଉକାେର
େସତି କିେବେଳ
େମା ମନ ମୁଲକର ନୀଳ अଗଣା
ନି େରଖି ନି େରଖି ସଜ େହଉଥିଲା
ହଳଦୀ ରର ଶାଢୀ,
ନାଲି ନାଲି େତାଳାଏ ସି qୁର,
େସାରି େସାରି अଳତା ଧାରେର,
ସବୁ ଜି ଆ େହଲା େଯେବ ତୁ ମ ସB ¼ତି

ମହ ମହ ଝୁଣା,
ମି ଠା ମି ଠା अଗୁରୁ,
ଗହ ଗହ ଗୁÒୁଳ ବାସnାକୁ ଆେବାରି
ସx ଆଳତି ର ସୁବ$ ଶି ଖାେର
ନି ଲpv େହଉଥିଲା ଆୟତ अ}ାର
ଠି କ୍ ଓଁକାର ଭିତେର ମାୟା
ଆଉ ତୁ ମ ଭିତେର ମଁୁ ,
ଏକାକାର େହବା ଭଳି .....
ଲି+୍ େରାଡ଼, କଟକ
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ପରିବାର
ପେମାଦ କୁ ମାର ପଧାନ

‘ପରି ବାର’ ନୁ େହଁ ଚାେରାଟି अ{ର
ସiକ େସnହ େପମର,
େସnହ େପମର େଯ अପବ
ୂ ବ}ନ
ମି ଳନ ଯୁଗ ଯୁଗର...୧
ପରି ବାର ମେଧ ଶାiି ରହି ଥିେଲ
ଲାେଗ ସରଗଠଁୁ ବଡ଼
ସୁଖଶାiି ପୁରିଥାଏ େଯଉଁଘେର
େସ ଘର अେଟ ମqିର୨
ପି ତାମାତା ଯହU ଜୀବi ଠାକୁ ର
ଆଉ କି ଛି େଲାଡ଼ାନାହU
ତା+ ଆଶୀବାେଦ ପରି ବାର ସି ନା
ବି ନା अନଗତି ନାହU୩

ମଧୁର ସ"କ ଆେପ ଗଢ଼ି ହୁଏ
ଚାରି अ{ର ଶ®େର
େକେବ େହଁ ଏଥିରୁ ଦୂ େରଇ ଯି ବାନି
ଶାiି ମି ଳିବନି ଦୂ େର୪
ପେତକ ସଦସ ପରି ବାର ନାେମ
େଗାଟିଏ ସୂତେର ବ}ା
ବ}ନ େକେବ ବି ଛି ନn କରି ବାନି
ଆସୁ ପେଛ अସୁବିଧା୫
ବଇtା, अନୁ େଗାଳ, ଓଡ଼ି ଶା
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ଋତୁର ପୀତି
ରାମ କଲତା

େକାଇଲି ର ବାଦକୁ ମନା କରି ଥିଲି
ଫଗୁଣର ମଳୟ ପବନେର,
େଶାଇଥିଲ େଯେବ ବଉଳ ସାଥିେର
ମଧୁମାଳତୀର ସୁଗ}େର
ତୁ ମବି ନା ସାଥୀ अଦି ନ ବଷାେର
େକେତ େଯ ମଁୁ ଭିଜି ଛି,

ଶାବଣର େସହି େମଘ ମହ ାରେର

अଳସ ଆଖିର ନି ଦକୁ ଭାି

ମୟୁରୀର अତି ଭି ନୃ ତ

ସB ¼ତି ମଁୁ अେନକ ରଖି ଛି

ହୃଦୟ ଭି ତେର ଖାଲି ଋତୁ େର ପୀତି

अଦି ନ ବରଷାର ଓଦା ଓଦା ସB ¼ତି

ଏହା ଏକମାତ ସତ

ଆଖିେର େମା ନାଚୁ ଛି

ଶରତ ଋତୁ କୁ ମନା କରି ଥିଲି

େଦହସାରା ଖାଲି େମୗସୁମୀ େମୗସୁମୀ

ଆଣିବାକୁ ଫୁଲର ବାସnା

ଶାବଣ ତ େମାେତ ଡାକୁ ଛି 

ତୁ ମପରି ଫୁଲର ରସେର େକବଳ
େମzିବ ମନର ତୃ ା
ଲହରୀ ଶୀତଟା ମାନି ରଖୁଥିଲା
ସାଗର ଜଳକୁ ନୀତି
ସେତ େଯମି ତି କବି ର କଲମରୁ
ଝରୁଛି ଋତୁ ର ପୀତି 
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ମାତୃ ଭାଷା ମାଆଯଦି ହୁଏ
ପଭାତ କାi ଦାସ

(ଭାଷା अନୁ ଚି iା)
ମାତୃ ଭାଷା ମାଆ ହୁଏ, ଯଦି !

ମାତୃ ଭାଷା ମାଆ େମା, ‘ଓଡ଼ି ଆ’

ତା େକାେଳ େଖଳiି ମୁହU

କାନ େମାଡି େଦଇ େମାର,

କୁ ଆଁ କୁ ଆଁ ‘େବାଲି ’ କହି ,

େଗଲ ାେର େଗଲ ାେର,

ବ$େବାଧ अ, ଆ ପଢୁ ଥାiି

କହୁଥାiା େମାେତ ଶୁଣ ପୁअ ,

ତା' େକାଳେର ଶି ଶୁ ପରି େଶାଇ,

କର େମାର ସଠି କ ଉାରଣ

ଉ ଶି {ା ପାଇବାକୁ ମୁହU ,

ନ େହେଲ କି ' ପାଇବି େର ପୁअ

ମାଆ ମାଆ େବାଲି କରୁଥାiି ସେ\ାଧନ

ସମି ଧାନର अfମ ପରି େkଦେର

अଚି େର ଲଭିବା ପାଇଁ,

ସବୁ ଦି ନ cାନ?!

ପ$
ୂ ଭାଷା

ାନ 
ଆଉଁଶି ଆଉଁଶି ପୁଣି େମାର ମୁt ଓ କାନକୁ ,

ମାତୃ ଭାଷା ମାଆ ହୁଏ, ଯଦି !

କହୁଥାiା େମାେତ,..

ଚାଟଶାଳୀ ଭାବି , ବହି ପତ ଗୁଡା

େକେତ େକେତ ବରପୁତ େମାର

ତା' େକାଳେର ଧୁମ୍ କି ନା अଜାଡି ଦି अiି ,

ବାକ୍ ଯୁେr, ତକ ବି ତକେର

अଳି କରି ପଚାରiି ,

େମାର ଓଡି ଆ ଭାଷା ନାମକୁ

କୁ ହ ମାଆ େମାେତ,

ପୁରାଇେଲ, ମାନତାର ଭାଷା ସାହି ତେର,

ଭାଷାର େମା अଭିବdି,

ଦୁ ଆତ ବୁ ଡା ପର କଳମ ମୁନେର,

ଲାଗୁଛି େକମି ତି?

ସାଇତି ରଖିେଲ େମାେତ
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େକେତ େଯ,ଭିନn ଭି ନn ଗ¸ ଆକାରେର !
େଗଲ ା ପୁअ ବାସକବି ଫକୀରେମାହନ
ଗm ସ m ଛେଳ,
ଛ ମାଣ ଆଠ ଗୁର ମାପ କାଠି ବେଳ,
ଲଛମାକୁ ମରହଟା ଶାସନ ସB ¼ତିେର,
ଆଉ,େରବତୀର ଚରି ତ ଚି ତଣେର,
େବାଧ ଦାୟି ନୀ ଓ ସ\ାଦ ବାହି କାର
अiରାେଳ ,
ଆ+ିଥିଲା ଓଡି ଆ ମାଟିର କାହାଣୀ,
ସ¶ି ତ କରି ରଖି ଥିଲା େମାହରି अcିତ
ଓଡି ଆ ମାଟିେର ସୃf,ଭାଷା ସାହି ତ୍ଯ
ସଉଧେର
ମଧୁସଦ
ୂ ନ,ଗାଧର,ରାଧାନାଥ,ଉେପqଭ
x
ସାରଳା ଓ ବଲରାମ,
ଆଉ ପୁଣି,
अତି ବଡ଼ୀ ଜଗନn ାଥ ଦାେସ
ନବା{ରୀ ଛq ରୂପ େଦଇ,
ଘେର ଘେର ପୁେର ପୁେର
େମାେତ କରି ଥିଲା ଆଦୃ ତ !
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ଗଜପତି କୃ ଚq ,ମଧୁବାବୁ
ଆଉ,ସ\ଲପୁ୍ରର
େମାର ,େକେତ େକେତ ସୁେଯାଗ ସiାନ,
ଲଢି ଥିେଲ େମାର ସ ତy अcିତର ପଶnବାଚୀ
କାେଳ,
ଉ£ଳ ସମିB ଳନୀେର ପ[ାବି ତ ଫରଦ
ଫରଦ
ଦାବି ପତ ଗୁଡା,ସି ମ୍ ଳାର ବରଫାବୃ ତ
ତ£ାଳୀନ
ଫିରି ି େକାଠାେର,
େକେତ େକେତ ସା{ଦାନ କରି ,
କରି ଥିେଲ ଦାବି ,େମାର ମାନତାର କାେଳ,
ଭାଷା ବାହୁଲ୍ଯ ଏଇ' ରାଇଜର
ସ ାତi୍ଯ ନି ରୂପଣ େବେଳ,
ଭାଷା ଆେqାଳନ କାେଳ !
ଉ£ଳ ଦୀପି କା ଟିଏ ଜାଳି ଥିଲା େମା'ପୁअ
େଗୗରୀ ଶ+ର,
ମେନ ପେଡ "ସ\ଲପୁର ହି େତୖ ଷିଣୀ"ର
ପାରିକ ଛାପା ଖାନା,ବାମtାର େସ
ହି େତୖ ଷୀ ରାଜାର,
ସାରସ ତ ସାଧକ+ ବାହୁଲ୍ଯତାର େସହି
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ବୁ ଧ େକଳି ସର
ପ$
ୂ ଚq ଭାଷା େକାଷ ରଚୟି ତା ପୁअ
େମାର
େଗାପାଳ ଚqର
ଭୁ ଲି ନାହି ମୁହU अକe ାi ପରି ଶମ ତାହାର'
କମେୟାଗୀ େହାଇ,ସୃfି କଲା ଏକ େବୖ ଶି କ
अଭିଧାନ,
ପ$
ୂ ଚq ର ଉÌାସି ତ ସିn Ã କାiି ଭଲି
ରହି अଛି ଯାହା, अଭୁ ଲା ଓ ସମ[+ େଲାଡା
େହାଇ ,ହଜାର ହଜାର ପୃ ାର
ଓଡି ଆ ଶ® େକାଷର ଏକ अସରiି
ଭtାର
ସଭିଏଁ ତ' ବରପୁତ ସୁେୟାଗ୍ଯ ସiାନ,
ଉପାଧି େଦବି କାହାକୁ େଜା ,େଶ
େବାଲି ,
ସଭିଏଁ ତ' େମା ପାଇଁ ଏକାପରି ,अମୃତ
ସiାନ !
ଭାେବ ମୁହU,!
ମାତୃ ଭାଷା ମାଆ େହାଇ କରiା କି '
ଏହି ପରି କେଥାପକଥନ !? 

ଆଇନଜୀବି , ବରଗଡ଼, ଓଡ଼ି ଶା
ଭ ାମଭାଷ :(୯୪୩୭୧୨୬୩୪୯)
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ମାଆ
ଚqି କାରାଣୀ ପtା

ମା ତୁ ମହାସମୁଦ
ତାଗର, େପମର,
ମମତାର, ମହାନତାର
ମା’ ତୁ ସୃfିର ଆଦ
ଆଉ अiି ମ अ{ର
ବାkଲତାର ଦୁ ମ ଲ
ୂ 
ସ ା{ର ମା
ମା ଏକ େଯାଗସୂତ
ହୃଦୟର, ସାହସୀ
ଚି £ାର ବି ପଦେବଳର

ଏକ ନି ବୃZ ଆଶୟ
ତମି ସାର, ମେହାଷଧି
ତମାମ୍ ଯyଣାର
ଏକ ମଧୁର ସୀତ
କାତର ପାଣର
ଏକ ସୁବାସି ତ
କୁ ସୁମ ଆେବଗର
ପି ତୁଳା ପୀତି ର
ସ"କ ସମପଣର
ମା
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ମା ଏକ ଦୃ fାi େବହି ସାବ
ମମତାର ପରିଭାଷା
ଛଳନାହୀନ, ନି ¥ପଟ
ଆତBୀୟତାର
ମା ସୂ{B ସ"କର
ଭାବାେବଗ
ଏକ ସହି ୁ ବ$େବାଧ
ଜୀବନBୟ ଆେବଗ ମା
ମା ଏକ ପୁxି ସବୁ ସମପpତ

ମା ଏକ अସମାv ପୁ[କ,

େନୖ େବଦର

ସବୁ ତକ ଯy, ଯyଣା ଆଉ

अନୁ ରାଗର ବାସnା ସବୁ

ଯାତନାର ବାହକ ମା

ମା’ ର

କାନକୁ ମି ଠା ମି ଠା
ଶୁଭୁଥିବା ଶ® ସବୁ ମା’ର
ଆପଣାପଣର ସବୁ ତକ
ଲୁ ହ ଲହୁ ମା’ର
ଆଜି ମାତୃ ଦି ବସେର
ତା ପାଦେର ବି ନମ
ଜୁ ହାର
ଭଦ କ, ଓଡ଼ି ଶା
ଇେମଲ୍ : chandrikaranipanda3@gmail.com
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ମା’
ମା’ ପରି େକହି ନାହU
ସାଗର ପଧାନ

ସiାନ ଜନମ ପାଇଁ
ସକଳ ଯyଣା ନି େଜ ସହି ଯାଏ
ଧରତୀ ପରି କା େସହି
ମା ପରି ନାହU େକହି !
ଉଦର୍ ବ{କୁ ଚି ରି
ବୁ ହାଇ ଦି अଇ अମୃତ ର ଧାର
ସiାନର ତୃ ାପାଇଁ
ମା ପରି ନାହU େକହି !

ନି େଜ ରହି ଉପବାସ
ସiାନ ମୁଖେର ଦି अଇ ଆହାର
ଦି ବା ନି ଶି କf ସହି
ମା ପରି ନାହU େକହି !
କେର ନାନା ପଜ
ୂ ା ବ ତ
ସiାନ ମଳ କାମନା ସକାେଶ
ନି େଜ ଉପବାସ ରହି
ମା ପରି ନାହU େକହି !
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େଶାଇଗେଲ ତାର େକାେଳ
ହାେତ ମି ଳିଯାଏ ସରଗ ର ସୁଖ
ତାହାରି ତୁ ଳନା ନାହU
ମା ପରି ନାହU େକହି !
ଗେଲ ଘର ଠାରୁ ଦୁ େର
େଫରି ବା ବାଟକୁ ଚାହU ରହି ଥାଏ
ଚାତକ ପରି କା େସହି
ମା ପରି ନାହU େକହି !
ତାର ପାଦ େଦେଲ ଛୁଇଁ
ସବୁ ଦୁ ଃଖ କf ଯାଏ ବହୁ ଦୂ େର
ନି ମିେଷ ଯାଏ ଦୂ େରଇ
ମା ପରି ନାହU େକହି !

ସାରା ସଂସାର ବୁ ଲି େଲ
ସବୁ ତ ମି ଳିବ ମା କୁ ଛାଡି େଦଇ
ତା ମମତା ତୁ ଳନା ନାହU
ମା ପରି ନାହU େକହି !
ମାଆର ବାrକ କାେଳ
ରହି ବାତାର ସାଥିେର ସାଥି ପରି
ଆଶା ବାଡ଼ି ଟିଏ େହାଇ
ମା ପରି ନାହU େକହି 
ଗxାମ, ଓଡ଼ି ଶା
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ମା
ସେiାଷ ପ*ନାୟକ

ମାଆର ପଣତ
ଶୀମqିର େନତ
ଜଗେତ ତୁ ଳନା ନାହU....
ମାଆ ମମତାର
େସେନହ ପାଉଣା
େକ'अବା ପାରି ବ େଦଇ...
ମା'ହୃେଦ ଭରା
अମୃତର ଧାରା
ମୁେଖସଦା ମି fଭାଷା
େସnହ,େପମ,ଶrା
ଏକେଡାେର ବ}ା
ମାନସି କ େତରଓଷା....

ମାଆ अେଟ ମାଟି
ମାଆ ପୁଣି ସୃfି
ଏହାହU ନି kକ ସତ,,,
ମାଆ ଛଡ଼ା ଏହି
ଚରାଚର ବି େଶ
େକ ବୁ ଝି ବ अiର {ତ... !!
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ମଁା େତା ହୃଦୟ ବହୁତ ବଡ଼
ମେନାଜ କୁ ମାର ସାହୁ

ମଁା େତା ହୃଦୟ ବହୁତ ବଡ଼ , ସହି େଦଉ େଯେତ ଆସି େଲ ଝଡ଼  
ନି େଯ ଦୁ ଃେଖ ରହି ସୁଖ ତୁ େଦଉ, େତାଠୁ ବଡ अଛି କି େକହି ??
ଜନମି ଥିଲୁ ତୁ କାହାରୀ େକାଳେର,ଜନମ େଦଇଛୁ ମେତ  
ତୁ ନଥିେଲ କି , ମଁୁ ଆସି ଥାiି ? ମଁା େକାଟି ନମjାର ତେତ  
େଭାକେର ଥିେଲ ଖୁଆଇ େଦଉ , ଉଦା କନା େଦଇ ରାତି େର େସାଉ  
ନି ଦ ନ ଆସି େଲ ଗପ ସୁଣାଉ , ଜ୍ଵର େହେଲ ମେତ ଆଉଁସୁ ଥାଉ  
ବାପା ଗାଳି କେଲ େକାଳେର ଧରୁ, ରାଗିେଲ ରୁଷିେଲ ପି ରତି କରୁ  
େସnହ ମମତାେର କମ୍ ନୁ େହଁ େତାର , ମଁା େତା ମହି ମା अପାର  
ଜନମ େଦଇଛୁ ଏ ବୀର ମାଟିେର, େକେତ େକେତ ସୁର-ବୀର ନର  
ମଁା େଯେତ ଗାଇେଲ ବି ସେରନି େତା ଗୁଣ, ତୁ ତ ଗୁଣର ସାଗର  
ଦୁ ନି ଆ ବୁ ଳି ଲି ସବୁ ଠି େଦଖିଲି, ମଁା େତା ହୃଦୟ ବହୁତ ବଡ଼  
ହଁ ମଁା େତା ହୃଦୟ ବହୁତ ବଡ଼...
େମାବାଇଲ-(9078233182)
ଗାମ- ଘzବାହାଲି(ବ}ପଡା)
ଜି ଲeା- ବଲାିର, ଓଡି ଶା
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ବାପା
ଶି ଶିର କୁ ମାର ପtା

ଜରା ନି ବାସକୁ ବାପା ଯାଉଯାଉ
ପୁअକୁ କହି ଲା ତାହାର
କଥା ଧରି େକେବ ରାଗ କରି ବୁନି
अଲି अଳି େବାହୂ ମାଆର 
ଝି अେବେଳ ସି ଏ େଗହ ାେର ବଢ଼ି ଛି
ଛq କି କପଟ ଜାଣିନି

ଏେବ ମଁୁ ଯାଉଛି ଏଇ ଘର ଛାଡ଼ି

ଭାବି ବୁନି େକେବ , ବାପଘରୁ ତା'ର

କରି ବନି ଆଉ ଝଗଡ଼ା

ଯାନି ଯଉତୁ କ ଆଣିନି 

ଚାଉଳ ଦି 'କି େଲା େଫେରଇ ଦବୁ େର

ମାଆତ େତାହର ସରଗପୁରେର

କି ଣିଥିଲୁ େଯଉଁ ବଗଡ଼ା 

ଏକା କରି ମେତ ଯାଇଛି

େକେତେବେଳ ଯଦି େବଳ अେବଳେର

େତାअରି ପାଖେର ବାପ अଧି କାେର

ବାପା କଥା ପେଡ଼ ମନେର

ଦୁ ଇେବଳା ଯାହା ଖାଇଛି 

େବାହୂକୁ ଲୁ ଚି କି େଦଖା କରି ବାକୁ
େମା ପାେଖ ଆସି ବୁ ଧନେର 
ନାତି ଯଦି େକେବ ଘରୁ ତଡ଼ି େଦବ
ଚି iା ତୁ କରି ବୁ କାହUକି
େମାଓ ପାଖାପାଖି ଖଟିଆ େଗାଟିଏ
ରଖିଥିବି େତାଓ ପାଇଁକି 
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େମାର୍ ମାଆ
କାହnw ଚରଣ ସାହୁ

ରି େଚଠାନୁ ମେତ କରି େଚ ବଡ୍

ଯମ୍ ଭୀ ଆଏେଲ ଫିରି ଯିବା

ଦି ଇ କରି ତାହାର େସnହ ଆଦର୍

େଦଖି ତାହାର୍ େପମ୍ ଆଦର୍

େମାର୍ ଲାଗି ଭୁ ଗିେଚ େକେତ ଦୁ ଃଖ୍
େକେଭ ନାଇ କରି ମେତ ପର୍

କୁ ଟି ତପସା କରି ଥିଲU ବଲି
ତାର୍ କୁ େଲ ଜନମ୍ େହଇେଚଁ ମୁଇଁ

ଦଶମାସ୍ ଦଶଦି ନ୍ ଗରେଭ ଧରି

ଦୁ ଃଖ୍ େମାର୍ େଦଖ୍େଲ ଘାଏେକ

ଦି ଇେଚ ଜନମ ମେକ

ଝରି ଯାଏସି ତାର୍ ଆଖିର୍ ପାନି 

ତାର୍ ଲାଡ୍େଗଲ୍ େଯତ୍କି ମି ଠା
ନାଇପାଉ ଦୁ ନି ଆ ସାରା ଖୁଜ୍େଲ

େଯତ୍କି ଦୁ ଃେଖ ରହି ଥାଉ ନି େକ
କେହସି ସବୁ େବେଲ ହସି କରି କଥା

ପାଲି େଚ ମେକ େକେଢ଼ ତି ଆେର

େମାର୍ ମନର୍ କଥା ସି ଏ ଜାନି ପକାସି

ସଇେଚ େମାର୍ ସବୁ अଲି अଝଟ୍

େସଏ େତା ଆଏ େମାର୍ ମାଆ

ଭୁ େକ ଶୁେସ ରହି ଖୁଏଇେଚ
େମାର୍ ଚି iାଥି ତା’େକ େହଇେଚ ଜର୍
ତାଆର୍ ପନତ୍ କାନି ତି ଲୁ କି ଥିେଲ
ନାଇ ଲାଗି େକେଭ ମେତ ଡର୍

+୩ ବି ାନ, େଶଷବଷ ଛାତ
ମ.ରାମପୁର, ଡି ଗୀ କେଲଜ, ମ.ରାମପୁର
କଳାହାtି, ୭୬୭୧୦୨, ଓଡ଼ି ଶା
ଭ ାମଭାଷ : ୯୫୫୬୮୨୨୪୪୭
ଇେମଲ୍ : kahnuchsahus@gmail.com
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ଆମ ଗଁାର ମେହଶ ବାବୁ
ଭରତ େମେହର

ଆମର ଗଁାର ମେହଶ ବାବୁ
ଭଲ୍ ସୁତରି ଆ ବାବୁ େଟ 
ବଡ େଲାକ୍ େକ ସନମାନ େଦସି
େଛାଟ ପି ଲାେକ ଆଦର କରସି 
ମା, ବା ର କଥା ମନସି
ଜାଣା େବେଲ ତାଣା କରସି 
ନାଇ ହୁଏ େହେତ ଟିାଲି
ପଡି ଜିବା ଭାଏଲ ବଲି ଭୁ ଝାଲି 

ଆମର ଗଁାର ଗୁସିଆଁ ପି ଲା
ତାହାେକ ନାଇବଲବ ହଲି ଆପି ଲା 
ମଟର ଗାଡି ଥି ଯାଏସି କେଲଜ୍
ଲାଇନ୍ ମରାଥି େବଶି ନେଲଜ୍ 

ସା ମାନ+ୁ ବହୁତ ଭଲପାଏସି

କଥା େହସି ସବକର େନ ହସି ହସି

େକେଭ ନାଇ େଯ ପାସରି 

କାହାେକ ନାଇେଯ େସ ପସରି 

ପଢୁ େଛ େସ ବି .ଏସ.ସି
କରମି ବଲି ଏସ୍.ଏସ୍.ସି 
ଆମର ଗଁା ସୁଜନ୍ ପି ଲା
େଦଖି ଯି ବାର ଲାଗି େମଲା
କି େକଟ େଖଲା ଥି ବହୁତ େଯାଶ
ଇଣ୍ତିଆ ଜି ତେଲ ପି ଆସି ଜୁ ସ୍ 

ନି ଇ ପି ଏେସ ମଦ ପାଏନ୍
ପି ସି ଖାଲି େଦସି ପାଏନ୍ 
ଗଁା କବାର ଥି ଆେଘା େହସି
ଜାହରେନ ବି ଆେଘା ମି ଶ୍ସି 
ଜହ େଲଖେଲ ଖାତାସରବା
ମେହଶବାବୁ ର କଥାନାଇ ସରବାର
ଯଏଁତରା, ଚଳକି , ବଲାିର
େମା : ୯୬୬୮୫୦୯୦୯୮
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ମନ୍ ସରଗର୍ ରାନି
ଆଶୁେତାଷ େମେହର

େଦଖU ଥିଲି ତେତ ଯାତରାର ଠାେନ
ମୁେଡଁ େତାର ଯୁରା େବନି
ମୁଲ୍ ମୁଲ୍ ହସU ଚq ବଦନୀ େଲା
ମନ୍ େନଇଁଥିଲୁ ଘି ନି
େସ ଦି ନ୍ ଠାନୁ ଁ ମହନୀ ଲାଗଲା
ମନ୍ଟା ଚହଲ ା ପାନି
ଭାବି େନଇଁ ଥିଲU କରମି ତେତ ଗା
ଘରର୍ ସରଗ୍ ରାନି 
ମନ୍ କଥା ମେନ ରେହଲା अଟକି
ଶୁନି େଦଲି େଯନ୍ ଦି ନ
ନଡି ଆ ଧରା ଟା କରି େଦେଲ ତେତ
ଗଁା ପାଖର୍ ମହାଜନ

ସପନ୍ ର୍ କଥା ସପେନ ସରଲା
ଇ ଗୀତ୍ େଲଖଁୁେଛ ଯାହା
ଗରି ବ୍ ବୁ ପରା କରମି କାଆଣା
ଦୁ ନି ଆଁ କେହସି ଆହା 
ଭେଲ ରହି ଥିବୁ େଯନ୍ ଠାେନ ଥାଆ
ମନ୍ ସରଗର୍ ରାନି
ମୁଇଁ ଖାଲି ଏiା ମନର୍ ମହଲ୍
ଖାଲି ରଖି ଥିମି ଯାନି 
*ଇେନ ସରଲା*
୫୪,ଆଯପଲ ୀ
କି ଟ ଛକ,ପଟିଆ
ଭୂ ବେନଶ ର ୭୫୧୦୨୪
ଦୂ ରଭାଷ ୯୪୩୭୦୮୫୩୯୬
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ଚଗଲି େପମିକା
ସୁଦଶନ ସାହୁ

ତୁ अଳପ ହସି େଲ ଗmେଟ େଲେଖ
ତୁ ନାଚି େଲ େଲେଖ କବି ତା 
ତୁ ଏମି ତି ଚଗଲି ଝି अେଟ େଗାେଟ
ତେତ େଦଖିେଦେଲ ଝେର ମୁକୁତା  
େତା ଓଢଣୀ ଉଡ଼ି େଲ ସାତର ଉେଡ
ମେନ େମାର ଆେ+ ଛବି 

େତା ପଦB ପାଖୁଡା େଗାଲାପୀ ଓଠକୁ

େତା अଳସି ଆଖି େଦଖିେଦେଲ ଥେର

େଯେବ ମଁୁ ଛୁଇଁଛି ଥେର 

ମେନ ମେନ ଭାେବ କବି  

ମେନ ମେନ େକେବଠଁୁ ଭାବି ମଁୁ ସାରି ଛି
ରଖି ବି ତେତ େମା ହୃଦୟର ଘେର  
ଜୀବନ ସାରା ମଁୁ ବା}ି ରଖିଥିବି
େପମ ବ}ନ େର େମାର 
େସ େପମ ବ}ନ େକେବ ମୁd ନୁ େହଁ
ସ"କ ଆମ ଜନB ଜନBର  
{ୀେରା, ଷଠି ପୁର, ଯାଜପୁର
ଭ ାମଭାଷ : ୭୦୭୭୬୪୬୯୪୧
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ନି ୟୀ େପମିକା
ତୁ ଷାରକାi ପସାଦ

ହାତ ଧରି ଥିଲା ସାଥି କରି ବାକୁ ଏକା,
େପମ ତାର େପମ ନୁ େହଁ ଥିଲା ମରୀଚି କା 
ମୁେଖ ମାଖିଥିବା ର ପଡି ଗଲା ଫିକା,
ଛଳନାର ସବୁ ର େତେବ େହଲା େଦଖା
ଚଲାପେଥ ସାଥି େତାର ବି େଛଇଲି ଫୁଲ,
ନି ଆଁ ସାଜି ଆଜି େମାେତ କରି ଗଲୁ େଗଲ
ଯି ବାେବେଳ ବାଧା େଦବି ଥିଲା େତାର ଚି iା,
େସଥିପାଇଁ ଜହରେର ସେଜଇଲୁ ଚି ତା
େତା ହାେତ ମରଣ େମାର ନଥିଲା କି େଲଖା,
ଜହରବି େତାପରି େଲା େଦଲା େତାେତ େଧାକା
ହୃଦୟେର ରଖି େତାେତ େଦଲି େଯଉଁ cାନ,
ହୃଦେୟ ଆଘାତ େଦଇ କଲୁ अପମାନ
େମା ପରି ଆଉ କାହାକୁ େଦବୁ ନାହU େଧାକା,
କହି ବ ଦୁ ନି ଆ େତାେତ ନି ୟୀ େପମିକା
ବରୀ, ଯାଜପୁର, ଓଡ଼ି ଶା
େମା - ୯୧୭୮୫୦୦୫୪୮
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େପମ
କାZpକ ପାଣି ଗାହୀ

େପମ..... (ଏକ)
େପମ...!!!
ସfା+ର ସୁqରତମ ଉପହାର...ସୃfିକୁ
ବି ନା େପେମ ସୃfି अସବ
ବି ନା େପେମ ଜୀବନ ଦୁ ବpସହ
େପମ...!!!
ଜନB ଓ ମୃତୁର ବବଧାନ(ଜୀବନ)କୁ
अତି କମ କରି ବାର େନୗକା,
ଜୀବନ ମରୁଭୂ ମିର ଏକ ସବୁ ଜ ମରୁଦାନ,
ଫୁଲଠାରୁ ବି େକାମଳ
ବଜ ଠାରୁ ଆହୁରି େସ ଶd

େପମ...!!
ସ ଗୀୟ...अମର...अମୂଲ
ଗାଜଳ ପରି ସk ଓ ପବି ତ
ମୃତୁ ପରି ଚି ରiନ ସତ
କୃ ନାମ ପରି ଚି ର ଶାଶତ
ପଜ
ୂ ାରି ଣୀର ପଜ
ୂ ା ପରି अନାବି ଳ
େପମ...(ଦୁ ଇ )
ନୁ େହଁ େକୖ େଶାରର ଶଆତୁ ରତା
ନୁ େହଁ େଯୗବନର {ଣିକ ଉେZଜନା,
ନୁ େହଁ ପେଲାଭନ
ଚି ର ଇÔିତ ନି ଷିr ଫଳର,
ନୁ େହଁ अମାବାସାର ଗଭୀର अ}କାର,
'େସ'...
ମି ଳନ ଦୁ ଇଟି ମନର,
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ମି ଳନ ଦୁ ଇଟି ହୃଦୟର,
ଦୁ ଇେଯାଡ଼ା ନି ରୀହ ଆଖିର
େପମ ବି ନା ପୁରୁଷ अସ"ୁ ଣ
େପମ ବି ନା ନାରୀ अପଣ
ୂ ା
େପମ...
ଶdିର ଉ
ମନୁ ଷର ଆଶାବାଡ଼ି 

େପମ..... (ତି ନି)
ଚଳି ତ ଶତା®ୀର ଜଘନ अପରାଧ,
େପମିକ ଓ େପମିକା ସବେଶ

अପରାଧୀ,

ଆତBହତା..
ସମାଜ ରୂପକ ବି ଚାରକ+ ଦtାେଦଶ
େଶଷେର,
େପମ...
ଦୁ ଇଟି अ{ରର ସମି ଶଣ
େକବଳ େଗାଟିଏ 'ଶ®'
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ରଜ
କବି ତା ମହାiି

କୃ  ଚୂଡ଼ାର ଫୁଲର େଦାଳି
ଝୁଲି ଝୁ ଲି ଆେସ ରଜ
ମୃଦୁ ସମୀରଣ ମଧୁର ହି େଲ ାେଳ
ନବବଧୁ େବେଶ ସଜ
ରାଧା ଚୂଡ଼ା ପୁେ ଚୂଡ଼ାକୁ ସଜାଏ
ରଜନୀଗ}ା ଓ ମଲ ୀ
ନବପରି ହିତା ସୁେବେଶ େଶାଭିତା
ଉବ ନଗରପଲ ୀ
େପାଡ଼ପି ଠାର ମଧୁର ମହକ
ସ ାଦି f ବxନ ପାvି,
ଆ\, ପଣସ, ତାଳସଜ, ସପୁରୀ
ଆସ ାଦେନ ସେବ ତୃ vି
ସୁମଧୁର େସହି ସୀତ ରାଗିଣୀ
ପଲ ୀର ସୀତ ସ େର
अନୁ ଢ଼ା ଯୁବତୀ ସୁବ$ ମୁକୁଟ
ଭାତୃ େସnହ ପୀତି ଝେର

ଉଖୁଡ଼ା, ମି ଠାଇ, ନାନାଜାତି ମି ଠା
ନବବ ଫଳଫୁଲ
ରଜଭାର ଯାଏ ଝି अ ଶାଶୁଘର
ପର"ରା େଯ अମୂଲ
ରଜପାନ ଖାଇ ଆନେq ପାଳି ବା
ଆମରି ପରବ ରଜ
ପତୁଷରୁ ବାଳା ସପୁରୀପାଟିେର
େହାଇ ଆସି େଲଣି ସଜ
ପଧାନ ଶି {ୟି ତୀ,
ସାଇେଲା ଝାରପଡ଼ା ଉପା ବି ଦାଳୟ,
କzାପଡ଼ା, କଟକ
ଭ ାମଭାଷ : ୭୦୭୭୪୩୦୦୭୫
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ସ"କର ସୂତାଖିअ
ମନୀଷା ସାହୁ

ତୁ େମ ମେନ ପଡ଼ି ବ ସବୁ ଦି ନ
କି  ମଁୁ ତୁ ମକୁ କହି ବିନି
ତୁ ମ ପାଇଁ କବି ତା େଲଖି ବି
अଥଚ ତୁ ମ ନଁା େଲଖିବିନି|
ପତn ୀର अଧି କାରରୁ ବିତା ମଁୁ
ଜାତି ପଥା ଆଜି ବି ସରି ନି
ମାତ ତୁ ମ ପତି େମାର अନାବି ଳ େସnହ େପମ
ସମାଜର ନୀତି ନି ୟମ ମାେନନି |
େପମିକା ପାଖେର अଟକି ଯାଇଛି ପାଦ
ଆହୁରି ବାକି ଥିଲା ପତn ୀ ଓ ଜନନୀ
ଚି ରଦି ନ ତୁ ମର େହାଇ ରହି ବାକୁ ଚାେହଁ
ଇଛା ନାହU ସାଜି ବାକୁ ଆଉ କାହାର अrାିନୀ|
ଓଡ଼ି ଆ ବି ଭାଗ, ବି ଶଭାରତୀ ବି ଶବିଦାଳୟ
ଶାiି ନି େକତନ, ଭ ାମଭାଷ : ୯୪୩୮୦୫୪୪୪୮
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अନn
ଚି Zରxନ ସାହୁ

େରବତୀ େରବତୀ !
େଦଖ ମଁୁ କ'ଣ ଆଣି ଛି
େବାଉକୁ ଡାକ
େସ ବହୁତ ଖୁସି େହବ
ସୁନାର ଫସଲ अମଳ କରି ଆଣି ଛି
ସୁନାର ଫସଲ !
କାେqନା େରବତୀ
ମଁୁ ବି େକମି ତିକା େଲାକ ?
େତା ମା ତ ସରଗର ତାରା େହଇଗଲାଣି
ତୁ କାେqନା େରବତୀ
େସ ଆଉ େଫରି ବନି 
େକମି ତି ବା େସ ସହି ପାରି ଥା'iା
େସ ଦାରୁଣ ଦୁ ଃଖକୁ ,
ଦୀଘଦି ନ ମରୁଡ଼ି ର अସହ ଯyଣାକୁ ,
ନି ୟତି ର ସଂସାର ପତି अଟହାସକୁ ,
େସଇ କf ସହି ନପାରି େସ ଚାଲି ଗଲା
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ଦୀଘ ସମୟ ପେର
ମଁୁ ଏ ସୁନାର ଫସଲ ଆଣିଛି
େନ ରା}ିେଦ ଦି 'ଟା
ଦୀଘ ଦି ନର अବେଶାଷ େମzିଯି ବ
ଏ ନାଟଲଗା େପଟର
ସବୁ ଯyଣା ଦୂ ର େହବ
ଶୀଘ ଶୀଘ ରା}ିେଦ
େବାଉ ପାଇଁ ବାରି ଆେଡ଼ ଦବୁ 
ତାର େକେତ ଆଶା ଥିଲା,
େକେତ ପରି ଶମ େସ କରି ଥିଲା,
ରdକୁ ପାଣି କରି ବୁ ହାଇେଦଇଥିଲା
େସହି େ{ତେର,
େହେଲ ପତିବଦଳେର େସ କ'ଣ ପାଇଲା? ମୁdି!
ନା େରବତୀ େସ ମୁdି ପାଇନି ,
େସ ଦି ମୁଠା अନn अଭାବେର
େଲାଟିଗଲା ଦାt ଦୁ ଆେର,
େଯଉଁଠି ସକାଳୁ ସକାଳୁ
କାଉ,ବଣି,ପାରାକୁ େସ ଖାଇବାକୁ ଦି ଏ
େଶଷଥର ଲାଗି କ'ଣ କହି ଥିଲା ଜାଣୁ?
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େବାଧହୁଏ ମୁ अନn ର अପମାନ କରି ଛି
ଏହା େବାେଧ ପାୟି ତ!
ଭୁ ଲେର ବି ଦାନାଟିଏ अନn ନf କରି ବନି
ତୁ ମକୁ ଶୁଷମାର ରାଣ
ଆଉ ଆଖି ବୁ ଜି େଦଲା େସ
ଯା େନଇ ଆ ରା}ିଥିବା अନn ରୁ ମୁେଠ େତା େବାଉ ପାଇଁ,
େଦଇ େଦ ଦି ମୁଠା େସଇଠି ,
ତାର ଆତBାକୁ ଶାiି ମି ଳିଯିବ

ଆହାନ ଇ-ପତି କା ସ"ୂ $ ନି ଃଶୁ& ବି ତରଣ େହତୁ ଡା େଜାତି ପସାଦ ପ*ନାୟକ+ ,ାରା ପତି ି ତ ଓ ପକାଶି ତ | Aahwaan.com | 175

ତ େୟାଦଶ ବଷ, ଷ

ସଂଖା, ଜୁ ନ୍ ୨୦୧୮

Download Magazine from www.aahwaan.com

ମେନପେଡ଼
ମମତା ଦାସ

ଜୀବନର ଏହି ଲ\ା ଯାତାେର
ମେନପେଡ!
ପି ଲା ଦି ନର େ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 ଦି ନର अଭୁ ଲା ସB ¼ତି କୁ
ପୁନଃ େଫେରଇ େଦଇ ଯା........Õ
କାଳୀ-ବି େଲଇ ସା େମାର
ଆଈ-ମାମଁୁ + ଗାଳି େମାର
କାନେର େମା ଶୁଣାଯାଏ ନି ରiର
ମଁୁ ନୁ େହଁ ....... ମଁୁ ନୁ େହଁ କହି
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ଦଉଡି ପଳାଇବାର ମଜା
ମେନପେଡ ଆଜି େମାର ମେନପେଡ..... Õ
େଜୖ 

ମାସର ଗରମେର

ଆ\ ଗଛର ଛାଇ ତେଳ
େକାଇଲି ର ପମ ତାନେର
କୁ ହୁ...କୁ ହୁ ଗାଇ ଉେଠ ମନ େମାର
ଆଜି ମଧ ମେନପେଡ......Õ
ରି ମ-ଝି ମ୍ ବଷାର
ଟିପ୍.....ଟିପ୍ ସ ରେର
ରୁମ.....ଝୁମ୍ ପାଉଜି େମା ବାଜି କେହ
ଛମ....ଛମ କରି ଦଉଡି ଯା.....ତୁ
ସାଉଁଟି ଆଣ ନାଲି ଟୁ କ୍.....ଟୁ କ୍ ସାଧକ େବାହୁକୁ
ଛାଡି େଦ ତାକୁ େତା ହାତ ତି ଆରି
କାଗଜ ଡା ଉପେର......Õ
ଥୁରୁ-ଥୁରୁ अ}ାରି ଆ ଶୀତର ରାତି େର
ଡରି-ଡରି ପଶି ଯାଏ 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, अକୁ ହା େଶୖ ଶବ କାଳେର
ଘୂରି ବୁ େଲ ମନ େମାର
ସ $ ପଜାପତି ପରି
ସାରା ବ ହBାtେର......Õ
େସହି ମଧୁର ବାଲ-ଜୀବନରୁ
ମଧୁପାନ କରି
ମଂଜରି ତ େଯୗବନକୁ
ମଧୁମୟ କରିବାକୁ
ଚାହଁୁ ଥିଲା ମନ.......Õ
ଗୀଷB, ବଷା, ଶୀତର େସହି अଭୁ ଲା ସB ¼ତିକୁ
େଯୗବନେର େଯାଡି ବାକୁ ଚାହUଥିଲା ମନ,
କି 
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େଶୖ ଶବର େସହି ମଳୟ
ଏେବ ଚୁ ପ-ଚାପ ଘୂରି ବୁ େଲ ପାଗଳ ପରି
ତୁ ମକୁ େଖାଜି -େଖାଜି
ପଥମ େପମର େସହି ସୁବାସି ତ, ସୁଗ} ପାଇଁ
ଏେବ ମଧ ତୁ ମକୁ େଖାେଜ ମନ େମାର.....Õ
ସମୟର େସାତେର
ବହି ଯାଏ ନି ରiର
େପମର େସହି ମଧୁର ରାଗ
େମା ହୃଦୟର qନ ଆଉ.....
ନି ଶାସେର ଛୁେଟ େମାର
ମନର ଶ®......
ସୁେକାମଳ ସB ¼ତିେର
େଲାଟିେପାଟି େହାଇ.......Õ
ଲେ{nୗ, ଉZରପେଦଶ
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େମା ହୃଦୟର କାନ୍ଭାସ୍
ହରିପିୟା େସଠୀ

ତୁ େମ େମା ଶ®େର, ଲୁ ହେର
େକାହେର, ଶି ହରଣର ସବୁ ଠି ..
ଏେବ ତୁ ମର अବାଧ ପେବଶ
େମାର େକାଣ अନୁ େକାଣେର ..
େମା ଭା ଭା ସପnେର
अସହାୟତା ର अମାବାସାେର,
अଶାi ଗହ ଉପଗହେର,
େଚତନ अବେଚତନ ମନେର
ଆଉ ପୁଣି ତୁ ନି ତୁ ନି େମା
ସର ନି କଣେର ; ଓଃ କି अନୁ ଭବ
ତୁ େମ ଶ®, ତୁ ଳୀ, ର େହେଲ
ମୁ अସମଥ अ+ିବାକୁ ଛବି ଟିଏ
େମା ହୃଦୟ କାନ୍କାନ୍ ଭାସ୍ େର...
अଧାପି କା,ଭାଷା ଓ ସାହି ତ ବି ଭାଗ ,
ଧାମନଗର ମହାବି ଦାଳୟ, ଭଦ କ
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ତି ନିଗୁଣା ପାଣି
ରାେଜq ନାରାୟଣ େସନାପତି

ତି ନିଗୁଣା ପାଣି
ଢାଳୁ ଚ ସବୁ ଠି
େଯଉଁଠି ବି ପାଣି ଦକାର,
ଭିକାରୀକୁ କି 

ବୃ {ଲତା अବା

େଦଉନାହଁ ପାଣି

େହଉ ପଶୁ ପ{ୀ

ବି େବକ ଭୁ ଲୁ ଛ ନି ଜର 

େହଉ अବା अଜଣା ନର,
ସ ଜୀବନ ସହ

ଭିକାରୀ େହେଲ ବି

अନକୁ ବାଓ

ଜୀବନ ତା अଛି

ଏହା ଆମ ଉ ସଂjାର 

େସ ଈଶର+ ଉପହାର,
ତା ତୃ ଷnା େମzାअ

अପଚୟ ତାର

ନ େହାଇ କୃ ପଣ

କର ନାହଁ ଜମା

ଦୁ େରଇ ମନୁ अହଂକାର 

ଭାବି ଚିiି କର ବବହାର ,
ଜଳଦାନ କେଲ
ମହାପୁଣ ମି େଳ
ମେନ େହଜ ସଦା ତୁ ମର 
ପାଇକତି ଗିରିଆ, େଖାrା, ଓଡ଼ି ଶା
ଭ ାମଭାଷ- ୮୬୧୭୪୪୫୮୯୫
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େହ ପଣ
ୂ ାତBା
ପିୟ+ା ପିୟଦଶpନୀ ପାଢୀ

େହ ବି ଶବqନୀୟ 
େଦଖିେଦେଲ ତୁ ମ ଛବି ମାନସ ପ* େର ଆେପ ଆେପ ନଇଁଯାଏ ମଥା,
କାହUକିନା ତୁ େମ ଶୁଣାଇଛ ଶାiି , େମୖ ତୀ, अହି ଂସା, ସମତାର ଗାଥା
ବି ଶକୁ କରିଛ ଦଶନ େଦଇଛ ନି ଦଶନ ତୁ େମ େହ अଦି ତୀୟ ଦାଶନି କ,
ତୁ ମ ଦଶନେର ଧରା ସ ଗ େହଉ ଆଜି ମାଗୁଛି ମଁୁ ଏ ଭିକ
େହ ଦି ବ ସାରଥି ସ ାଧୀନ ଚି iାର ସ ାଧୀନ ତୁ ମ େଚତନା,
ବଜp ଥିଲ ତୁ େମ ଏ ମାନବ ପାଇଁ ସଂସାର ତୁ k କାମନା 
अର{ିତ ଜେନ ସାହାରା େଦବାେର ହୃଦୟ ତ ପି ତୃତୁ ଲ,
ଏ ସଂସାର ବୁ େକ ତୁ େମ ଏକା ବୁ ଝି ଥିଲ ମାନବତାର ମୂଲ 
ଶି ଶୁ ଏ ସଂସାର ଭବି ଷତ େବାଲି ଦି ବମy ଉାରି ଣ,
ଶି ଶୁ ଶମ-େkଦ କରିବାକୁ ତୁ େମ କରି ଥିଲ ଶତ ପଣ 
ତୁ େମ ତ ମହାନ ମହା ତୁ ମ ଦାନ ତୁ େମ अତୁ ଳନୀୟ,
ଏ ଶୁଭ अବସେର ତୁ  ପେଦ ନେମ ତୁ େ େହ କରୁଣାମୟ 
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ଛଳି ଆ କାଳି ଆ
ପିୟ+ା ସାହୁ

ଯାହା େଦଇଥିଲ ସବୁ େପାଛି େନଲ
ଆଉ େକଉଁଥିେର ମନ,
ଭରସା କରି ଥିଲି ପାଦପଦBକୁ
ଛଟପଟ ଏ ଜୀବନ........
ଚଉବଗ ଦାନୀ ହୁରି ପଡ଼ି अଛି
ମି ଛ ତୁ ମ ଦାତାପଣ,
ଦାନ େଦଇ ପୁଣି ଗହଣ କରୁଛ
ଧନେର ଚକାନୟନ .......

ସଜ ଫୁଲ ଆଜି , କାଲି ହଜି ଯିବି
ସାହା ଥିଲୁ ଏକା ତୁ ହି ,
ଏମି ତି ମାୟାବୀ ମାୟାେର ବା}ିଲୁ
ବିବାକୁ ଇଛା ନାହU ........
ଜଗତ କହି ବ େତାେତେର ଛଳି ଆ
ନୀଳାଚେଳ ତୁ କାଳି ଆ,
େକେତଗାଳି କରୁଛି ଶୁଣୁନୁକାହU
ସେତେକେଡତୁ ମନୁ ଆ .......
ସାହାନି ୟାଜ ପୁର, କଟକ
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ଜୀବନର ମାେନ ଭଲପାଇବା
କୁ ମାର େଲାେକଶ୍

ଜନମୁ ଆର ମରଣେର େଶଷ
ଜୀବନର କି ଛି अଂଶ
ଭଲ ପାଇବାଟା ଏମି ତି ପଦାଥ
ବଢି ଚାେଲ ଖାଲି ବଂଶ,
ଭଲ ପାଇ ଶି ଖ ଦୁ ନି ଆେର ରହି
କର ନାହU ରାଗ ହି ଂସା
ଏସବୁ କରି େଲ ମି ଳିବ କଣ
ମି ଛ ଟାେର େଲାକ ହସା,
ବି ଧାତା େଦଇଛି ସୃfିେର ଜନମ
ହୁअ ନାହU ଛାରଖାର
ଶତw େହେଲ ପେଛ ନି ଜର କରି କି

କରତାକୁ ଆପଣାର,
ଏଇତ ଜୀବନ अେଢଇ ଦି ନର
ଆସି େଛ କୁ ଣିଆ େହାଇ
ସଂସାର ଭିତେର अଭିନୟ କରି
ଶାiି େର ଯି ବାେର େଶାଇ,
ରାଗ ହି ଂସା ଛାଡ ଭଲ ପାअ ସବୁ
ମି ଳିବ ସରଗ ସୁଖ
ବାପା ମା ଠାରୁ ଭାଇ ବ}ୁ ଯାଏ
ହରି ନି अ ପଭୁ ଦୁ ଖଃ 
େଢ+ାନାଳ, େଗାରଡାପାଳ
ଭ ାମଭାଷ : ୭୯୮୧୩୧୦୭୧୯
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େକାଉଠୁ ଆସିଲ!!!
ସୁଦାମ େଗୗଡ଼

େକାଉଠୁ ଆସି ଲ େକାଉଠି ଥିଲ କରି େନଲ
ମେତ ନି ଜର 
ଜନମ ଜନମ ବାଟ ଚାଲୁ ଥିବା କରି ବନି
ମେତ ପର ॥
ତୁ ମ ସାେଥ େମାର ବqା ଏ ଜୀବନ ତୁ ମ
ହୃଦୟକୁ େନଇ 
ଭଲ ମଁୁ ପାଉଛି ଭଲପାଉ ଥିବି ତୁ ମ
ଜୀବନର
ସାଥୀ େଟ େହାଇ ॥
କାନେର ଝୁମୁକା ପାଦେର ପାଉଁଜି ଲେଗଇ
ସାଧବ ବହୂେଟ ସାଜି 
ବହୂ େବେଶ େଦଖି ତୁ ମର ଆଖି ଖୁସିେର
ଯି ବି ହଜି ॥

େବଦି ହୁମ ନି ଆଁ ସାଖୀ ରଖି ଦୁ େହଁ ବି ବାହ
ବqନେର ଯି ବା ବାqୀ 
ସାତ ଜନମର ସାଥୀ େଟ େହାଇ ତୁ ମ
ପାେଖ େହବି ଛqୀ ॥
ମଁୁ ତୁ ମ ରାଣୀ ତୁ େମ େମାର ରାଜା ଯାଣିବ
ସାରା ଦୂ ନିଆ 
ଆମ ଦୁ ହU+ େଯାଡି ସୁପର ହି ଟ୍ େହବ
ପରି ଚୟ େଦବ ନୂ ଆ ॥
କଟା ବୁ ଡ଼ାବାହାଲ
ଜି : ସୁqରଗଡ଼
େମା : ୮୭୬୨୩୯୦୦୭୩
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ଉଜୁ ଡ଼ା ପୃ ା
ଲାବଣ ନାୟକ

ବହି ଲା ନଈ ବି ତିଲା ସମୟ
େକେବ େଫେରନି 
ବରଂ େଲଖିେହାଇଯାଏ ପତି
ପୃ ାେର ପୃ ାେର, {ତରୁ
ଝରୁଥିବା ରdେର, अଲି ଖିତ
ଇତି ହାସ ବି କଟ ଗ}େର  
ଶନ
ୂ ୍ଶାନ ଦି ପହର ଖରାେର
ରଂଜି ତା େଫରୁଥିବା େବେଳ,
ଗଁା ମୁt ବି ଲପାଟ ବୁ ଦାଳି ଆ
ବଣର ମଝି େର େକହି ଜେଣ
ଚାପି ଧରିଲା ହାତେର ତା’ମୁହଁକୁ..
ବଳ କଳ ବି ନତୀ ଚି £ାର ପେର
ମଉଳି ଗଲା ଡହ ଡହ ନି ଆଁ
ଜଳୁ ଥିବା ପାଷାଣ ପରି ଚଟାଣେର !!

ଦବି ଯାଉଥିଲା ପାଦତଳ ମାଟି
ଭାିପଡୁ ଥିଲା କି ଆକାଶ ପଚt
ଶ®େର, अବା ଖtିଆ ଭୂ ତେଟ
େମାଡି ପକାଇଥିଲା ଫୁଲଭରା ଡାଳ!
ବି ଜୁଳି କି ବଜ େହାଇ ଜାଳି େଦଲା
ଡର ଉପର ସବୁ ଜ ସପନ 
ଆଉ ...ଏେବ ସଂସାର କି ସ ାଦ ,
ଚqନ ବାସର େଦହର କି ଆେମାଦ?
େପାଡା अଂଗାର ତ  କୁ ହ....
ବଂଚି ବି ନା ତୁ ମମାନ+ ଦୟାର
ପାତ ତେଳ ଏ ଓଳି େସ ଓଳି େହବି ?
"ନାୟ !ନାୟ !!"େବାଲି
ଚି £ାର କରି କରି ବାକି ଥିବା
ଜୀବନ ଜଳି ବାଯାଏ ଜୀଇଁବି !!
ଭୁ ବେନଶର-୨, ଓଡ଼ି ଶା
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େମନକାର ମନ[Z
अନୁ ସୂୟା ମି ଶ

େସଦି ନ
ଏମି ତି େହଇଥାiା ଯଦି ....
ନାଚି ନାଚି ମଁୁ ଥକି ପଡ଼ି ଥାଆiି
अଥଚ
ତୁ େମ ବସି ରହି ଥାଆi େସମି ତି
ନି ଲpv ଆଉ ନି ରାସd,
ଛqାୟି ତ େମା େସୗqଯର ସମ[ ବି ଭାବକୁ अଣେଦଖା କରି,
अଧି ର େମା ନାରୀତର ସମ[ ଆମyଣକୁ ପରାହତ କରି ,
ସେତ ପଥରର ମୂZpଟିଏ େଯମି ତି...!!!
କହି ଲ,
କଣ େତେବ େହାଇଥାଆiା େମା ମନର ଭାବ ??
ଉେପ{ାର अନଭ[ େମା ମାନସି କତାେର
କି ପରି ବା ଫୁଟି ଉଠି ଥାଆiା
ତୁ ମ ବdିତର ଚି ତପଟ ???
କe ୀବ ???
ନପୁଂସକ ???
अସମଥ ???
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ନା.....
ବରଂ େମାର ସକଳ ଯାଚନାର अପହ
ତୁ େମ େହାଇଥାଆi
େମାର ଚରମ ଏକ ଲ{,
େମାର ପରମତମ କାମ,
ଆହତ େମା अବେଚତନର ଏକମାତ अଧୀଶ୍ଵର,
ଯାହାର ସାନିn ଧର ସ ପnେର ବି େଭାର ମଁୁ
ଭୁ ଲି ଯାଇଥାଆiି
अପସରାର अଭିମାନକୁ 
ଚୂ$pଭୁ ତ େମାର ସମ[ ଦକୁ େନଇ
अଜାଡ଼ି େଦଇଥାଆiି
ତୁ ମ ପାଦ ତେଳ,
େଲାଡ଼ି ଥାଆiି ତୁ ମ େସାହାଗର ଶ
{ତାd େମା ରୂପଗବର
ପତିଟି େଲାମକୂପେର
ଆଉ, ପଡ଼ି ରହି ଥାଆiି
ପତି{ାର ପତିମZ
ୂ p ଟିଏ େହାଇ
ଯୁଗ ଯୁଗାiର ବାପି
ତୁ ମ ତପସାର ଏରୁtି ବାହାେର
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ମାଆ
ପକାଶ ଚq ପtା

ଜୀବନ ଆର ତୁ ଠାରୁ ମାଆ
େକଉଁଠି ଜାେଣନି େଶଷ,
ଏତି କି ଜାଣିଛି ଏ ଜୀବେନ େମା
ତୁ େମ ଭରି ଛ ବି ଶାସ
ତୁ ମ ହାତଧରି ଚାଲି ବା ଶି ଖିଛି
ସଂସାର ପଥ ବି ଷମ,
ତୁ ମ ଓଠଭାଷା ଶି ଖାଇଛି କଥା
ଧନ ଏ େମା ଜୀବନ
ସବୁ ତୁ ମ ଦାନ ଏ େମା ଜୀବନ
ତୁ େମ ଜୀବେନ େପରଣା
ତୁ ମାଶି େଷ ମା ଜୀବନ ପ$
ୂ ତା
େତା ବି ନା ଜୀବନ ଉଣା

ଜି ତିବାର କଳା ଶି ଖାଇଛ ମା
ଜୀବନ ଯୁrେର େମାେତ
ବିବାର ରାହା େଦଖାଇଛ ତୁ େମ
ବଥ ତୁ ମବି ନା ସେତ
େସnହ ଶrାର ନାହU ପଟାiର
ତୁ ଳନା ନାହU ତୁ ମର
ତୁ େମ अଦି ତୀୟ େମା ପାଇଁ ମା
ତୁ ମକୁ େକାଟି ଜୁ ହାର
କଲାଣପୁର, ଭୁ ଇଁପୁର, ଯାଜପୁର
ପାଣି େକାଇଲି, ଓଡ଼ି ଶା
ଭ ାମଭାଷ : ୮୭୬୩୫୨୫୫୩୫
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କିଏ
अନାମ ଚରଣ ସାହୁ

ବାପାମାଆ ପାେଶ ଆସି अତି ସୁେଖ
अଳି େକ କରି ବ କୁ ହ
ନୂ ଆ ବାସଟିଏ େଖାଜି ଖୁସି ମେନ
ସଜାଇବ ନି ଜ େଦହ
ପାଦର ପାଉଁଜି ରୁଣୁଝୁଣୁ ବାଜି
େମାହି ବ ସଭି+ ମନ

ସୁଖେର ଦୁ ଃଖେର ରହି େକ ପାଶେର

ପରି ବାର େମେଳ ବଡ଼ କୁ ତୁ ହେଳ

ନୟନୁ େପାଛି ବ ଲୁ ହ

ଆନେq କଟିବ ଦି ନ

ଦୁ ଇକୁ ଳ ହି ତ କି ଏ େସ କରି ବ

କି ଏ ଆ+ିେଦବ ଚାଉଳର େଝାଟି

ସୁନା େସତୁ ଟିଏ େହାଇ

ପନ
ୂ ି अଁ ପରବ କାେଳ

ଗୁଣ ମହକେର ଦୁ ନି ଆ ହସି ବ

ହସି ଉଠୁ ଥିବ ଘର अଗଣାଟି

ତାହାର ସୁରଭି ପାଇ

ଦି ନର ତି ସ}ା େବେଳ

ଝି अ ଦରକାର ନାହU ତ ଆମର

ଚଉରା ମୂଳେର ସxବତୀ ଟିଏ

अେଖାଜା अେଲାଡ଼ା ସି ଏ

ଲଗାଇବ କି ଏ କୁ ହ?

ଏ ରଜ ପରବ କି ଏ େସ ପାଳି ବ
େଦାଳି େର ଝୁ ଲି ବ କି ଏ?
ବି ଭୁତି ପୁର, କାକଟପୁର, ପୁରୀ
ଭ ାମଭାଷ : ୯୯୩୭୨୧୦୨୬୦
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େନଇଯା’
େନଇଯା’େର େମଘ
ସତବ ତ ସାହୁ

ଭିଜା ମାଟିର ଏ ବାସnା ଲାଗୁଛି େମା ପିୟା ତନୁ ର ବାସ
ପୁଲକି ତ ଏଇ ଦୁ ନି ଆ ଲାେଗ େମା ପିୟା ଓେଠ ପୀତି ହସ
ପହି ଲି ଆଷାଢ଼ ପହି ଲି ବି qୁ ଏ ଧରାକୁ ଛୁଇଁଲା େଯେବ
ପହି ଲି େପମର ପହି ଲି େପମିକା ମେନ େମା ପଡ଼ି ଲା େତେବ
ନୀଳ ଆକାଶର

ଭସା କଳାେମଘ

ଲାଗିଲା େମା ପିୟା େକଶ (୧)
ବରଷାର େଟାପା ଏମି ତି ଲାଗିଲା ସେତ ପିୟା ହାତ ଛୁଆଁ
ବି ରହ ନି ଆଁେର ଜଳୁ ଛି ମଁୁ ଏକା ପିୟା ଜେଳ ଏକୁ ଟିଆ
େନଇଯାଏ େମଘ

ପିୟା ହାେତ େଦବୁ

େମାର ପୀତି ର ସେqଶ (୨)
ଭିଜା ମାଟିର ଏ ବାସnା ଲାଗୁଛି େମା ପିୟା ତନୁ ର ବାସ
ପୁଲକି ତ ଏଇ ଦୁ ନି ଆ ଲାେଗ େମା ପିୟା ଓେଠ ପୀତି ହସ
ପଲ ାସାହି , କମାଳପୁର, अହି ୟାସ
ଯାଜପୁର, ୭୫୫୦୩୬
ଭ ାମଭାଷ : ୯୩୩୮୧୬୫୬୧୯
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ମୃତୁ
ସନାତନ ମହାକୁ ଡ଼

ମୂଳ ରଚନା (ବଳା) : ଯୁଗଳ େସନ
ଓଡ଼ି ଆ ଭାଷାiର : ସନାତନ ମହାକୁ ଡ଼
ମଁୁ ମୃତୁର ମଝି େର ବସି
ଜୀବନ ସି ଲାଇ କେର...
ମଁୁ ମୃତୁର ମଝି େର ବସି
ମୃତୁର ବ$ ପରି ଚୟ ପେଢ଼...
ମଁୁ ମୃତୁର ମଝି େର ବସି
ମୃତୁହୀନ ମୃତୁର ସେ ନି େବାଧ ଯୁrକେର...
େବରୁ ଆଁବାରୀ, ୭୫୨୦୮୨, ନୟାଗଡ଼, ଓଡ଼ି ଶା
ଭ ାମଭାଷ : ୦୯୩୩୯୬୧୦୧୬୮
ଇେମଲ୍ : sanmahakud@gmail.com
େୱବ୍ସାଇଟ୍ : www.sanatanmahakud.in
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ବରଷକ ପେର ଆସିଛି ରଜ
ବି ଜୟ କୁ ମାର ପtା

ସାରା ଓଡ଼ି ଶାେର ଚହଳ ପକାଇ
ବରଷକ ପେର ଆସି ଛି ରଜ
େହାଇ େକେତ ସଜବାଜ
କୁ ଆଁରୀ ମନେର େକେତ େଯ ସପନ
ଗଁା େଦାଳି େଖଳ ସାସାଥି େମଳ
ଓଠ ନାଲି ନାଲି ଖାଇ ରଜପାନ
ନାନା ରକମର ପି ଠାପଣା
ଆଉ ତାସ୍ େଖଳର ମଉଜ
େଭtିଆ ମାନ+ କୁ [ି େଖଳ ସେ
ଟାହି ଟାପରା ସାହି ଭାଉଜ

େଟାପାଏ େଟାପାଏ ବରଷା ବି qୁେର
ମୁରୁକି ହେସ ମାଟି ମା’
ନୂ ଆ ସୃfିର ସାବନାେର
अନାଦି ଆଦି ମକାଳରୁ ପାଳି ତ
अତି ସୁqର ଏ ପର"ରା
ରଜ ଆଣି ଦିଏ अସରiି ଖୁସି
ହସି ଉେଠ ବସୁ}ରା
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ଆହାନ ଏକ ବଣମଲ ୀର
अରୁ ଣ କୁ ମାର ପାତ

ପାହାଡ଼ ପବତ େଘରା ନି ଘ अରଣ ଭିତେର
ମଁୁ ଏକ ବଣମଲ ୀ...
ପତୀଷା କରି ବସି ଛି େସହି ମୁହୂZକୁ
େକେବ ପÖୁଟିତ େହାଇଯି ବି ଫୁଲର ସବାରୀେର
େମା ବାସnାର ସୁଗ} ବାପି ଯିବ କାହU େକେତ ଦୂ ର
ସୁବାେସ େମା େହାଇଣ ବଶୀଭୂ ତ
େଖାଜି େବ ଭମେର େମାେତ େହାଇଣ ଭମି ତ
କି  ହାୟେର ବି ଧାତା...!
ପାଇବା ପବ
ୂ ରୁ ମୁହU ତା+ରି ସାନିn ଧ
ଧରାଶାୟୀ େହାଇଥିବି େହାଇ ଆତ+ିତ
େମା େସୗqେଯ ବଶୀଭୂ ତ େହାଇ
େମା ବାସnାକୁ ଆଘାଣ ପାଇଁ
ପାଗଳପରାେୟ େହେବ ରା{ସ ପବକଗଣ
ପÖୁଟିତ େହବା କି େହବ େମା’ अକାରଣ
େହ ପରମପି ତା... େହ ପରମ ଈଶର...!
ବଣମଲ ୀ ମୁହU େଯାଗା ନୁ େହଁ କ’ଣ େଶାଭିବାକୁ ମ[କ ତୁ ମର
ସେତ କ’ଣ ସ ପn େମାର କରିବା ସାକାର
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ପୁେହାଇ ବqିବାକୁ ଚରଣାବି qର...?
ହୃେଦ େମାର ଭରିଦି अ େଧୖ ଯସାେଥ अସୀମ ସାହାସ
ଏ ପ+ିଳ ବନାନୀରୁ ଜନBେନବି ପଦBର ସଦୃ ଶ
ଜଗତକୁ ଜଣାଇବି ଏହି ଶୁଭ ସେqଶ
େମା ଜନBଭୂ ମି अରଣାନୀ ନୁ େହଁ ଘୃଣିତ, ଲା×ିତ, अବା×ିତ
अବେହଳି ତର େଦଶ
ମଉଳି େଲ ମଉଳି ବି ତୁ ମରି ଚରେଣ
କି  ନୁ େହଁ ପବକ ଓ ରା{ସ+ କେର
ଏତକ ଆଶୀବାଦ ଦି अ େମାେତ େହ ପଭୁ... େହ ପରମ ଈଶର...
अନାୟ, ଦୁ ନୀତି , କଷଣ, ପୀଡ଼ନ, େଶାଷଣକୁ ...
ସଂହାରି ଶାi କରି ବି େମା ଜନBଭୂ ମିକୁ...
ମା େଦବୀ ଦୂ ଗା+ ରୂପେର
ଶି {କ, େକqୁ ପଦର, ଫୁଲବାଣୀ, ୭୬୨୦୦୧,
କ}ମାଳ ଜି ଲା, ଓଡ଼ି ଶା
ଭ ାମଭାଷ : ୯୪୩୭୭୬୫୨୭୫
ଇେମଲ୍ : arunpatra21171@gmail.com
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ପରିେବଶ ରସ
େସୗମରxନ ପାଲ

ଗଗନୁ ଝରି େଲ

ଆଶି ଷ ଝର

ଧରଣୀ ହୁअଇ ଖୁସି,
ଚାଷୀକୂଳ ହସ

ଦି େଶ ଚାରି ଦିେଗ

େଲାତକ େଯ ପରେଦଶୀ
ଗଛର ଭାର

ମୃZିକା ଚୁ ମି େଲ

अiର अଧି ର ହୁଏ,
ପରି ପକ ଫଳ

ସୁଗ}େର ମନ

େଲାେଭ ଲାଳାୟି ତ ହୁଏ

ଭମର େଯେବ

କୁ ସୁମ ପେର
ଭମି କେର ଗୁxରଣ,

ଶବଦ େଯ ପୁଣି

କି ଚିରି ମି ଚିରି

ଆେବଗେର ଭେର ପାଣ
େସଥିଲାଗି ପରା ପକୃତି ଆମର
ଆଜୀବନ अେଟ େଶ ,
ମୁଢ଼ ମାନବ

अଜାଣେତ ମଧ

ଦି अନା ଗଭୀର କf
ଗାମ/େପାf : ବଡ଼େସାଲ, ଥାନା : ଝାରେପାଖରିଆ,
ଜି ଲା : ମୟୁରଭx ପି ନ୍ : ୭୫୭୦୮୬, ଓଡ଼ି ଶା
ଭ ାମଭାଷ : ୯୯୩୭୮୮୯୮୩୩
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ସମୁଦ େକେତ ଦୂ ର
ବି ନୟ ମହାପାତ

ଜୀବନ ସୁକୁମାରୀ ନଦୀଟିଏ 
अନi अiରୀ{ େତଜି ,
ଲ"ମାରି ଧରାବତରଣ କଲା ଭାଗୀରଥି,
अତି ବାକୁ ଳେର େଖାଜୁ ଥିଲା,
ଧଜ
ୂ ଟୀର ଜଟା 
େହେଲ, ନାହU,
େକହି ନାହU ଏଠି ,
ବାହୁପଶାରୀ େକାେଳ େନଇଯି ବ,
ଛାତି େର ତା ଆଉଜାଇ େନବ, ଆଉ
ପଚାରି ବ ଯାତା କି ପରି ଥିଲା ?

ଜୀବନ ତ ଯାତାଟିଏ,
ପଥ ଜଣାନାହU, କି 
ଗiବ ତ ମେହାଦଧୀ େମାର
େକବଳ ଜାଣିଛି ଏତି କି 
େଯଉଁଠାରୁ ଆର େମା ପଥ,
େସଇଠି ସମାv,
ବି ଚିତ ଏ ସୃଜନୀର ତy 
କୁ ଳୁ କୁ ଳୁ େବାହି ଗଲା
ଝରଣାର ରୂପ େନଇ
ଚପଳ ଶି ଶୁମତି େମାର,
େହେଲ ଦୁ ନି ଆଁ ନି ୁ ର 
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ପଥ अଟକାଏ अଚଳ ପବତ,
ଦୁ ଗମ ବନ, କ+ରୀତ ପଥ,
େହେଲ େସ କି ବା ଜାଣiି
ପରମାଣୁ େକେତ େଯ ଶକତ ?
କି ଏ अବା अଟକାଇ େନବ ପାଦ େମାର
ରୁ}ି େମାର ପଥ ?
ସମତେଳ େଯୗବନ େମା
କାୟା େମା ବି ଶାଳ
ଉଦt େମା ମତି ,
ତୃ ଷାତେର ଢାଳି େଦଲି ଜଳ,
େଦଲି ଦt ଯି ଏ େରାେଧ ପଥ େମାର 
ପିୟଜନ ମି ଳିଗେଲ େକେତ,
କା}େର ମି ଶାଇ କା}
ସହଯାତା କେଲ େମାର ସାେଥ 
େଦଇଗଲି ସiତି ଜନ ଜନ ପାଇଁ,
େକେତ େଯ ସଭତା କୂେଳ ଗଲି େଦଇ,
ତଥାପି ଚାଲି ଛି େଖାଜି ସମୁଦ ଠି କଣା 

ଶୁେଭ କରାଳ ସମୁଦର ଡାକ,
ଜାଣିଛି ମଁୁ ଆଉ େବଶି ଦୂର ନୁ େହଁ
ସମୁଦ ନି କଟ 
ଆଜି ନ େହେଲ,
କାଲି ତ ସରି ବ ଏ ଯାତା,
କି  ସରିବନି ଜୀବନର ଗାଥା 
ନଦୀ କି ବା ମେର େକେବ ରବି ତେଳ,
େବାହି ଚାଲି ଥିବ अମୀୟର
ଧାରା କାେଳ କାେଳ 
ଜୀବନ ତ ନଦୀଟିଏ ପରି ,େହେଲ
ମେର ନାହU ମୃତୁ ସାେଥ ସାେଥ 
ମୃତୁxୟୀ ସି ଏ,
ଯି ଏ ଜି ତିପାେର ସକଳ ହୃଦୟ
ନି ଜ େପମବେଳ 
କି ଟସ୍ ଛକ, ପଟିଆ,
ଭୂ ବେନଶର
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ପକନା
ସୀମାେରଖା

େଗୗତମପତn ୀ अହଲା...
अହଲା...୧
...୧
ନୁ େହଁ େଦବକୁ ଲା ନାଆଁ େମା अହଲା
ବ ହBା କେଲ େମାେତ ସୃfି
ଯତି ମତି ହରା େମା ରୂପ େଚେହରା
ଝଲସାଏ ସବୁ ଦୃ fି
େକେତ େଯ େଦବତା ଭରି ବାକୁ ମଥା
େମାେତ େହଉଥିେଲ ଝୁରି
ମହଷp େଗୗତମ େହେଲ ପିୟତମ
ତି ନି େଲାକ ଘୂରି ଘୂରି
େସଇ अପମାେନ ଇq ଆସି ଦି େନ
େମା ସତୀତ କେଲ ନf
ପତି +ର ଶାେପ ମଁୁ ପାଷାଣୀ ରୂେପ
େଭାଗିଲି ଯାତନା କf

ପାtବପତn ୀ େଦ ୗପଦୀ...
ୗପଦୀ...୨
...୨
ନୁ େହଁ େବଦରଦୀ ନାଆଁ େମା େଦ ୗପଦୀ
ଯ

କୁ tରୁ ମଁୁ ଜାତ

ସାଜି ବାକୁ ପତି ସ ୟଂବର ଜି ତି
अଜୁ ନ ଧରି େଲ ହାତ
େହେଲ ମାତା କୁ iୀ ତା+ ବାେକ ଗୁ¸ି
େମାେତ କେଲ ପା ଭାଗ
ତଥାପି ମଁୁ ସତୀ ବରି ପ ପତି
ଲାଗିନାହU େଦେହ ଦାଗ
ଦୁ f ଦୁ ଃଶାସନ େଦଲା अପମାନ
ଏ େଦହରୁ େଖାଲି ବ
େକୗରବ କୁ ଳର େହାଇଲା ସଂହାର
ନଧରି ବି କୃ  अ[
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ବାଳୀପତn ୀ ତାରା...
ତାରା...୩
...୩
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+ ପାଣ
अଦି େନ ବି ବରା େହଲି
अଦ अନାଥ େହବନି େବାଲି ତ
ସୁଗୀବ+ୁ ବରି େନଲି

ପtୁ ପତn ୀ କୁ iୀ ...୪
...୪
अନି q अନନା କୁ iୀେଭାଜ କନା
େମା ପକୃତ ନାମ ପୃଥା
ସାଧୁ ସ¸ ପତି अଯାଚି ତ ଭdି
କେର ନାହU କାମ ବୃ ଥା
ମହଷp ଦୁ ବାସା କୃ ପାର ବରଷା
ଝରାଇେଲ େତଜି ତାପ
େହାଇ ବି େମାହି ତ ସୂଯ+ ସହି ତ
ରଚି ଲି କୁ ଆଁରୀ ପାପ
ମୃଗ ରୂପି ଋଷି अଜଣାେi ନାଶି
ପତି ପାପ କେଲ ଠୁ ଳ
ବାୟୁ ଇq ଧମ ସାେଥ ରଚି େପମ
ର{ା କଲି ନି ଜ କୁ ଳ

ଆହାନ ଇ-ପତି କା ସ"ୂ $ ନି ଃଶୁ& ବି ତରଣ େହତୁ ଡା େଜାତି ପସାଦ ପ*ନାୟକ+ ,ାରା ପତି ି ତ ଓ ପକାଶି ତ | Aahwaan.com | 200

ତ େୟାଦଶ ବଷ, ଷ

ସଂଖା, ଜୁ ନ୍ ୨୦୧୮

Download Magazine from www.aahwaan.com

ରାବଣପତn ୀ ମେqାଦରୀ...
ମେqାଦରୀ...୫
...୫
ମଁୁ େଯ ମେqାଦରୀ अନି q ସୁqରୀ
ମୟାସୁର େମାର ପି ତା
କଶପ ନାତୁ ଣୀ ରାବଣ+ ରାଣୀ
େମା କନା ବି अେଟ ସୀତା
େହବାକୁ अମର ବ ହBା+ ଠୁ ବର
ଦଶାନନ ଥିେଲ ଆଣି
କପଟ ବଚେନ ହନୁ ମାନ ଦି େନ
ତୀର ତZ ଗେଲ ଜାଣି
ପତି +ର ପାଣ େନେଲ ନାରାୟଣ
ଶୀରାମ+ େବଶ ଧରି
ବି ଭୀଷଣ େମାର ସାଜି େଲ ସି qୂର
ଉଜୁ ଡା ମଥାକୁ ଭରି
------------------------------------------------ଜଗତସି ଂହପୁର, ନାଉଗଁା, ଓଡ଼ି ଶା
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अବୁ ଝା ନାୟି କା
କାହnw ଚରଣ ସାହୁ

ଜହn େଶାଇअଛି ରାତି ର େଶଯେର
अେନଇ ରହି ଛି ମୁହU
ତାରା ହସୁअଛି ନୀଳ ଆକାଶେର
ଉଜାଗେର ରାତି ଯାଏ ପାହି 
ଚାଲି ଗଲ ତୁ େମ ସx ନ େହଉଣୁ
ରହି ଗଲା େମା ସପନ ବାକି
ନି ଦୁଆ ଆଖିେର ହଜି ଗଲା ନି ଦ
ସାଉଁଟୁଛି ବସି ତୁ ମ ସB ¼ତି
ସହି ! ତୁ େମ ଗଲାପେର େମାେତ
ଦି ନ ବି ଲାଗଇ ରାତି
ଜାଣେତ େହଉ ବା अଜାଣତେର
ଆଖିେର ଲୁ ହ ଆସୁଛି ଖସି 

ବୁ ଝି ଲନି ଜମା अବୁ ଝା ନାୟି କା
ତୁ େମ େମା ସପନ ରାଣୀ
ବି ତିଯାଏ ଦି ନ ଝୁ ରୁଥାଏ ମନ
ତୁ ମକୁ ପାଇବାପାଇଁ
ପାେଖ ପାେଖ ଥିଲ ଛାଇପରି େମାର
ପାଇଚି ଦୁ ନି ଆ ସାରାର ଖୁସି
ଚାଲି ଗଲାପେର ତୁ େମ ଏକା ଏକା ଲାେଗ
ତୁ ମବି ନା େକମି ତି ପାରି ବି ରହି 
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ବୁ ଝି ଥିଲ ପରା ତୁ େମ ଓ ସଜନୀ
େମା ହୃଦୟେର ପରିଭାଷା
କାହU ତୁ େମ ଆଜି ଆନମନା ହୁअ
ଆେଗା अଭିମାନୀ ରାଧା
ବହୁଦି ନ େହଲା େଦଖିନାହU େବାଲି
ଝୁରୁଛି ତୁ ମକୁ ମନ
ଆସି ଯାअ ଥେର ରାଗଋଷା ଭୁ ଲି
ଗପି ବା ଦୁ େହଁ ରାତି ଦିନ
ନଈକୂଳ ଆଜି ଖଁା ଖଁା ଲାେଗ
ତୁ େମ ନାହଁ େବାଲି ପିୟା
ଚାହUେଦଇ େଯେବ ହସି ଦିअ ତୁ େମ
ହୃଦୟେର େମାର ଲାଗିଯାଏ ନି ଆଁ
ପtକାମାଳ, ମ.ରାମପୁର, କଳାହାtି
ଭ ାମଭାଷ : ୯୫୫୬୮୨୨୪୪୭
ଇେମଲ୍ : kahnuchsahus@gmail.com
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ସ}ାନ अନ ଏକ ସକାଳର
ପିୟ+ା ପିୟଦଶpନୀ ସାହୁ

ଏ ଦୁ ନି ଆ ଏକ ରମ
अଭିନୟ କରି ବାକୁ ହୁଏ
ସାଗରର अଗାଧ ଜଳରାଶି େର
ପରି ଚୟ େଖାଜି ବାକୁ ପେଡ଼
େକେତେବେଳ ଖୁସିର ଲହରୀ
ଆଉ େକେବ ଶନ
ୂ  ମରୁଭୂ ମି
ତୃ ା େମzିବାକୁ ଯାଗା କାହU?
ମୁଠା ମୁଠା अସରiି ବାଲି
ନି ୟତି ର ଇସାରାେର
ରାତି ଯାଏ, ଦି ନ ହୁଏ
ଚଳଚଳ ସବୁ ଆେଡ଼
अନ ଏକ ସକାଳର ଆଗମନେର

अେନକ ସଂଘଷ ଭିତେର
ବିବାକୁ ହୁଏ ଏଠି
ଘନ अରେଣ େଯସନ
କଳି କାଟି ଯାଏ ଫୁଟି
େକେବ ଏଇ ସକାଳ...
ଶୀତର ଉଷBତା ଆେଣ
ସାରା ଶରୀର ଭିଜାଏ
ପୁଣି ଆଉ େକେବ
େବୖ ଶାଖୀର ଝାxି
ସବୁ କି ଛି ଶୁ¥ କରିଦି ଏ

ଆହାନ ଇ-ପତି କା ସ"ୂ $ ନି ଃଶୁ& ବି ତରଣ େହତୁ ଡା େଜାତି ପସାଦ ପ*ନାୟକ+ ,ାରା ପତି ି ତ ଓ ପକାଶି ତ | Aahwaan.com | 204

ତ େୟାଦଶ ବଷ, ଷ

ସଂଖା, ଜୁ ନ୍ ୨୦୧୮

Download Magazine from www.aahwaan.com

ବ}ୁ ତା
ଜି େତq କୁ ମାର କହଁ ର

ବ}ୁ ବି ନା ଜୀବନ କି ଜୀବନ,
ହସ ଆଉ ଖୁସି ଲାେଗ
ଖାଲି ସ ପn ଆଉ ସ ପn 
ବ}ୁ ତ ଓଠର अଲି ଭା ହସ
ହୃଦୟେର ଯାର ବାସ,
େଯ ପାେଶ ଥିେଲ ରହି
ଯାଏ ଭୁ ଲି େଯେତ अବେଶାଷ
ସ"କର अନ ଏକ ନାମ ବ}ୁ ତା
ଜୀବନର अନ ଏକ ନାମ ବ}ୁ ତା,
ଦୁ ଃଖ ଭିତେର ବି ସୁଖର अନୁ ଭବ
େସଇ ତ अଟଇ ବ}ୁ ତା
ନା ଦି ଏ ହାରିବାକୁ
ନା ଦି ଏ ଥକି ପଡ଼ି ବାକୁ ,
ସାଜି ଯାଏ େକେତେବେଳ अiରର ଶdି
ପାଦ ବଢ଼ାଇ ଆଗକୁ ଚାଲି ବାକୁ 

ଛାଇ ପରି ପାେଶ ଥାଏ
ସେତ େଯମି ତି ପହରୀ ଟିଏ,
अ}ାର ଭିତେର େଯମି ତି ଆଲୁ अ ଟିଏ
cିତି ତାର ସଦା ରହି ଥାଏ
ବି ତିଯାଏ ସମୟ ଜଣାପେଡ ନାହU
ବ}ୁ ଗହଣ େର ଥିେଲ,
ସଗ ସୁଖର ଆସର େଯମି ତି
ମରତ ମtେଳ େଖେଳ
ବ}ୁ ତାେର େକେବ କାହାର ନ ଆସୁ ଇତି
ଠାକୁ ର ପାେଖେର ଏତି କି ପଣତି ,
अଖt ରହୁ ଚି ର ବ}ୁ ତ େଜାତି
ଯାଉ ଏ ଜୀବନ ବ}ୁ ତାେର ବି ତି
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ରାତି ର ଆୟୁଷ
ପବି ତ ଦାସ

ରାତି େବଶୀ େହଲାପେର
ଲୁ ଚି ଯା’iି େଯେତସବୁ ଶ®
अ}ାରର େଦହକୁ ଚି ରି ଚି ରି
ଝି +ାରିର ଝU ଝU ଶ®
େଭଦି ଯାଏ, ଆକାଶପାତାଳ
ଶୀତୁ ଆ ରାତି ର ଆକାଶେର
ମାନ େହାଇ ଦି ଶୁଥାଏ ପୁୁଳା ଜହn
ଜହnର କି ରଣେର ରାତି ଦି ଶୁଥାଏ
ସଧବା ନାରୀର େବଶେର େବଶ୍
ମେନାରମ

େଯେତ େଯେତ ବଢୁ ଥାଏ ରାତି ର ଆୟୁଷ
କୁ ହୁଡ଼ି ର ଓଢ଼ଣାଟାଣି ନି ଜକୁ
अତି ସiପଣେର ସେଜଇଥାଏ
ଏ ରାତି , ଫିକା ଫିକା ଜହn ଆଲୁ अେର
େବଶୀ େବଶୀ େଲାଭହୁଏ
େଦଖିବାକୁ ଜହnର କୁ ମାରୀତକୁ
କୁ ହୁକି ନୀ ଏ ରାତି ର अ}ାର ଭିତେର
ଥାଇପେର, ଏେତ େସୗqଯପଣ??
ଗେବଷକ, େରେଭନ୍ସା ବି ଶବିଦାଳୟ, କଟକ

ଆହାନ ଇ-ପତି କା ସ"ୂ $ ନି ଃଶୁ& ବି ତରଣ େହତୁ ଡା େଜାତି ପସାଦ ପ*ନାୟକ+ ,ାରା ପତି ି ତ ଓ ପକାଶି ତ | Aahwaan.com | 206

ତ େୟାଦଶ ବଷ, ଷ

ସଂଖା, ଜୁ ନ୍ ୨୦୧୮

Download Magazine from www.aahwaan.com

ଲାଲ୍ ରକତର ସୁअ
ପ$
ୂ ଚq ରଣା

ବରଷାକୁ େଦଖି ପଚାରି େଦଲି ମଁୁ
ଆେଲା େହ ବରଷା କାହU କାqୁ ଛୁ
ବରଷା କହି ଲା ଆଖି କୁ ପଚାର
ଆଖି ତୁ କାହUକି ଲୁ ହ ଢାଳୁ ଛୁକ
ଆଖି ତ କହି ଲା େକମି ତି କହି ବି
େମା ଆଖିେର ଖାଲି ରକତଧାର
ଲାଲ ର େଦଖି ସହି ପାରୁନାହU
ଏ ଆଖି କରି ବ କି ବି ଚାରଖ
ବରଷା କହି ଲା ଜନନୀ ବ{େର
ବହି ଯାଉअଛି ଲାଲ ରକତର ସୁअ
େକମି ତି େଦଖି ବି େସଇ ରକତକୁ
ସହି ପାରୁନି ଏ େଦହଗ
େଦଖି ପାରୁନାହU ଏ ଚ{ୁ େମାହର
ସହି ଦର େସଇ ମୃତ ଶରୀର
େଧୖ ଯ ନାହU ଆଉ କି ଛି େଦଖିବାକୁ
अଶw ଝରୁअଛି େମାର ପଚୁରଘ

ଶହି ଦ ଶରୀରର ପତି ରକତର ବି qୁ
କହି ଯାଉअଛି େମାହରି କାେନ
ଆେଲା େହ ବରଷା ଭିେଜଇ େଦ ତୁ
ବୀର ଶରୀରକୁ अତି ଯତେନଚ
ଲାଲ ର ସବୁ ପାଣିେର ମି ଶିବ
ଚାଲି ଯିବ ସବୁ ମେହାଦଧି କୁ
ଶହି ଦର େସଇ अମର ଆତBା େଯ
ଚାଲି ଯିବ ପୁଣି େବୖ କୁକୁ ଛ
ଆଉ େଧୖ ଯନାହU ପଚାରି ବାକୁ ତ
ବରଷାର େସଇ ରୂପକୁ େଦଖି
ଭୟ+ର େସଇ ବରଷାର ରୂପ
ଭାବୁ ଛି େକେବ ତ ଯି ବି ମଁୁ ହଜି ଜ
ହାଟସି ଂହାପୁର, ଯାଜପୁର, ଓଡ଼ି ଶା
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ସୁପଭାତ
େଜାତି ରାଦି ତ ପୁଝାରୀ

ବି ତିଗେଲ
କି ଛି ଭାଗଢ଼ା ସ ପn
ହସଲୁ ହ ଭିଜା ବାZା
ସରି ଗେଲ
ହାରି ବା ଜି ତିବାର େଖଳ
ଖୁସି ସାଉଁଟିବାର େବଳ
ମି ଳିଗେଲ
େମଳ अେମଳେର ମି ତ
ସଜଫୁଲର ପଥ
େହାଇଯାଏ
କି ଛି ମି ଛ କି ଛି ସତ
ଲି ଭା अଲି ଭା अତୀତ
ଭବି ଷତକୁ ସB ¼ତି କରି ବାଲାଗି
ସମୟକୁ ପୁଣି ଏକ ରୂପ େଦଇ
ବ ହBାtକୁ େଭଟି ଦି ଏ ସୁପଭାତ
କୁ ଳି ଗଁା, ବଡ଼ମେହଶ ର, ଖଡ଼ି ଆଳ
ନୂ ଆପଡ଼ା, ଓଡ଼ି ଶା
ଭ ାମଭାଷ : ୯୯୩୭୧୫୩୦୦୩
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ନି ଜରା[ାେର ଦୁ ନି ଆ
ଜୟi କୁ ମାର ସାହୁ

ବିବା ଆର କରିନି ଏେବ

େକଉଁ େକାଳାହଳର अଂଶ

ଲାେଗ ରା[ା ଏକା ଏକା

କାହାପାଇଁ ଝେର ଏ ଆଖିରୁ ପୀତି 

ସବୁ ଦୁ ଃଖ ଆସି अଳି କରiି
କାହାପାଇଁ ଏ ନି ରବତା

ଏେତ ସବୁ अେଲାଡ଼ା अଛiି
ନୁ େହଁ କଣ ନି ଜ େଦାଷ

େଦବି ମଁୁ କି ଉZର

କାପୁରୁଷର ବ$ନା କରି ଦୁ ନି ଆ

ପଶn ପଚାରିଚାେଲ ନି ଜକୁ ବାର\ାର

ବାଧକେର ପି ଇବାକୁ ବି ଷ

ମନକୁ ବୁ ଝାଇବାକୁ ଆଜି
ଲାଗୁଛି େମାେତ ଡର

ତଥାପି ଦୁ ନି ଆ ମହାନ
ପାରି ବୁ ଯଦି ଲଢ଼ି ଆଗକୁ ଆସ

ଆଗକୁ ଯି ବାପାଇଁ

ମୃତୁପେର ବି

େଖାଜୁ अଛି ନୂ ଆ ସକାଳର ସୂରୁଜ

ସେର ନାହU ଏ େଯଉଁ ରdର େଶାଷ

ବି ସBୟତା କାଗଜେର ସୁ ଛି
ଏେବ ବି କଲମେର େଲଖିବାର େତଜ

ଭୁ ଲ ତ େମାର କି 
ବି ଳ\େର କରୁଛି ପକାଶ

ଜାଣିନି କାହUକି ଶୁଣୁଛି

େଗାଟିଏ ମାତ େଖାଜୁ ଛି ସୁେଯାଗ

ପାଗଳ ପରି କା ପତିଶୃତି

ବୁ ଝି ବାକୁ ପକୃତ ମନୁ ଷର ଭାଷ
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,ାଦଶ ଲଘୁକବି ତା
ଶୀ ରମା କାi ମି ଶ

୧ II କବି ତା
କବି ତା ପାଇଁ ବି ଷୟ ଟିଏ

୩ II ଦୃ ତ ଗତି

ପତିଦିନ ମଁୁ ଭାବୁ ତ ଥାଏ

ଗତି ରୁ ପଗତି , ପଗତି ରୁ ବୃ rି

ମି ଳିଗେଲ ବି ଷୟର ଖିअ ଟିଏ

ବୃ rି ରୁ ସି rି , ସି rି ରୁ ସମୃrି

ଆଗକୁ ତାକୁ ଆେଗଇ ଦି ଏ

ଗତି େହଉଛି ମୂଳ , ତା ବି ନା ମି େଳନି ଫଳ

ମନ ରାଜେର କେର ବି ଚରଣ

ପରି ବZpତ େହବ କାଳ , ପରି cିତି େହବ

ମନ ଜାେଣ ଖିअକୁ ଆେଗଇବା ଗୁଣ |

ପତିକୁଳ
ଦୃ ତ ଗତି ଆଣି ଥାଏ ବି ପZି , େତଣୁ ଦୃ ତ

୨ II ରହସ

ଗତି ପାଇଁ ଥାଏ ଆପZି

େସଇ ମା େସହି ଗଭ

ଗତି ଆଣିଥାଏ ସଂପZି , ଦୃ ତ ଗତି ଆେଣ

େସଇ ବାପା େସହି ଔରସ

ମହା ବି ପZି |

ସiାନ କି  ଭିନn ଭି ନn
ରୂପ ଗୁଣ ବି ଦା ବୁ rି େର

୪ II ସମୟ

ଏହା ଜାଣିବା ନୁ େହଁ ସହଜ

ଦି ନ ବି ତି ଯାଏ ରାତି ଚାଲି ଯାଏ

ପଭୁଂକ ଏହା अେଟ ରହସ |

ଦି ନ ପେର ଦି ନ କଟି ଯାଇ ଥାଏ
ଜୀବନର ଦି ନଟିଏ ସରି ଯାଏ
ଆସି େଲ ଗେଲ ଜୀବନେର କଣ କେଲ?
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ଜୀବନ ଚାହଁୁ ଚାହଁୁ ସରି ଯାଏ
କାଲି ର କଥା ପାଇଁ ସମୟ ନ ଥାଏ |
୫ II କାମ
କାମକୁ କରି ବ ଖୁସି େହାଇ
ଭାର େବାଲି ଭାବି ବ ନାହU
କାମେର େତେବ ଲାଗିବ ମନ

୭ II ନି ଦpf ସମୟ

ଆସି ବ ଆଗହ ନି ତ ନୂ ତନ

ନି ଦpf ସମୟ ଆସି ବା ପାଇଁ

କାମ ଆମ ସବୁ ଦି ନର ସାଥି

ରହି ଥାଉ ଚାତକ ପରି ଚାହU

କାମ କରି ବାକୁ ଆମର ସୃfି |

ନି ଦpf ସମୟ େକେତେବେଳ
ଆସି ଚାଲି ଯାଏ ନି ଶ® େର

୬ II ନି େଜ

ଫ"ା ମାଠି ଆର ଶ® ହୁଏ

ନି େଜ ହU େକବଳ ନି ଜର

ଫ"ା େଲାକ େବଶି କଥା କେହ |

ନି ଜ ଛଡା ଆଉ ସବୁ ପର
अନ ଠାେର ରଖିେଲ ଆଶା

୮ II କମ ଗତି

ପାଇବ େକବଳ ପତାଶା

अନ ଆଖିେର େହଲି ମଁୁ ବଷpୟାନ

ପାଇବ ମାନସି କ ଆଘାତ

ଏ କଥାେର ଲାେଗନି େମା ମନ

ଯyଣାେର େହବ ଜଜରି ତ |

ନି ଜ ଜୀବନର ନି ଭାଉଛି ଧମ
କରି ଚାଲି ଛି େମାର ନି ଜ ସବୁ କମ
େଦୖ ନିକ ବଳାଉଛି େମାର ଇkା ଶdି
ତା ସହି ତ ଚାେଲ େମାର କମ ଗତି |
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୯ II ମାତାଲ
ପି ଇ େଦଇ େହାଇ ଯାiି ମାତାଲ
अନ େଲାକଂକର ନ ଥାଏ ଖିଆଲ
ପି ଇ େଦଲା ପେର େସମାେନ ଭଗବାନ

୧୧ II अନଗତି
ସମୟ ଧାଇଁଛି ତା ବାଟେର

ଭଗବାନ ହୁअiି ତାଂକର େଗାଲାମ |

ଧାଇଁ ଥିବ େସ ତା ଗତି େର

୧୦ II ଭିଡ ଭିତରର ମଣିଷ

ବଂଚି ଥିବା ଯାଏ ଥିବା ଧାଇଁ

ଆେମ ସବୁ ଭିଡ ଭି ତରର ମଣିଷ
ପରି ଚୟ ଆମର ନାହU କି ଛି
ଦୁ ଃଖ ଭିତେର ଜନB ଆମର
ଦୁ ଃଖେର ହU ଜୀବନଟା
େହାଇ ଯି ବ େପାଛି |

ତା ସହି ତ ତାଳ େଦବା ପାଇଁ
ଧାଇଁବା ଛଡା अନ ଗତି ନାହU |
୧୨ II େଲେଖ କାହUକି ?
କାହUକି ମଁୁ େଲେଖ ଏମି ତି
ପାଠକ କି  େକହି ନାହାiି
େଲଖି ଖାଲି ରଖିଛି ସାଇତି
ଯି ବାକୁ େଦଇନି ପାଠକ କତି
େତେବ ମଁୁ େଲେଖ କାହUକି ?
ମନର ଭାବ ପକାଶ ପାଇଁକି |
ଭି .ଆଇ.ଏମ. - ୨୬୮
େଶୖ ଳଶୀ ବି ହାର
ଭୂ ବେନଶର - ୭୫୧୦୨୧
େମାବାଇଲ - ୯୯୩୭୨୬୮୦୧୨
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ଏଇ ତ ଜୀବନ
ଦୀପକ ଷଡ଼ୀ

ଜୀବନଟା ନୁ େହଁ ମାଟିର କେÁଇ
ଭାି େଦେଲ ଗଢି େଦବ
ଜୀବନଟା ନୁ େହଁ ବାଲି ଘର େଖଳ
ଉଜୁ ଡି ଗେଲ େତାଳି େଦବ
ଜୀବନଟା ନୁ େହଁ ଫଗୁଣର ଫୁଲ
ସବୁ ଦି େନ ମହକି ବ
ଜୀବନଟା ନୁ େହଁ କmନା ରାଇଜ
ବା[ବ ରୁ ଦୂ େର ଥି ବ
ଜୀବନଟା ନୁ େହଁ ଚାqର ଚାqିନୀ
ସବୁ ଦି େନ ଚମକି ବ
ଜୀବନଟା ଏକ ଦୀପର ଶି ଖା
ଦି େନ ଜଳି ଜଳି ଲି ଭିଯିବ
अଧାପକ,େରାଲାt ଫାମାସୀ କେଲଜ
େଖାଡାସି ଂଗି , ବ ହBପୁର – ୧୦
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ସଜନୀ େମାର...
େମାର...
ଉେମଶ କୁ ମାର େବେହରା

େକେଡ଼ ସହେଜ କହି େଦଲ ସଖୀ
ଭୁ ଲି ଯାअ େବାଲି େମାେତ..
ଆଁଖିେର ଆଁଖି ମି ଶାଇ କହ େଗା
ଭଲ ପାଇଥିଲ ଭୁ ଲି ଯିବାକୁ ସେତ 
େକେଡ ବଡ ମି ଛ କହି େଦଲ ସଖୀ
ଭାବି ମଁୁ ପାରୁନି େମାେଟ..
ନି ଜକୁ ନି େଜ ପଚାରି େଦଖ େଗା
େତେବଯାଏ କହି ବ େମାେତ 
ହସି ହସି ବି ଷ ପି ଇେଦଲ ସଖୀ
ଭୁ ଲି ଗଲ ପିୟା େମାେତ..
ସବୁ ଦୁ ଃଖ ଏକା ସହି ଯିବି ଭାବୁ ଛ
ଜାଣି ମଁୁ ପାରି ବିନି େମାେଟ 
ନି ଜ କଥା ନି େଜ ଭୁ ଲି ଗଲ ସଖୀ
ପର କରି େଦଇ େମାେତ..
ମାନ अପମାନ ସହି ଗଲ େକେତ
ନି ଜର ଭାବି କହି ଲନି ପେଦ अେଧ 
କଲାବାହାଲି(କଂଟାବାxି), ୮୬୫୮୪୮୪୧୬୬
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ରଜନି ଶା ଗଲା ଛାଡ଼ି
ପଶାi କୁ ମାର ନାଥ

ପହି ଲିରଜେର ପିୟାକୁ େମାହର
ଲେଗଇଲି େଯେବ େଫାअନ
େସପଟୁ ଶୁଣିଲି ପାକଳ କେର
େମା ପିୟା ମାଆର େଟାअନ
ପଚାରିଲି େଯେବ ତା+ୁ ମଁୁ , ମାଉସୀ
अ+ିତା ନାହUକି ଘେର
କହି େଲ ପଥେମ େତା କଥା ବୁ ଝୁଛି
େସକଥା କହି ବି ପେର
କହି େଲ େମାେତ ତୁ ମାଉସୀ ଡାକୁ ଛି
େତା େକାଉ ବାପର ଶାଳୀ
ତା ପରକଥାଟା କହି ପାରି ବିନି
ଶୁଣିଲି ମଁୁ େଯଉଁ ଗାଳି 

କହି ଲି ଟିକିଏ {ମା କରି ଦିअ
ମାଉସୀ େଦଇଛି ଡାକି
ଭାବୁ ଥିଲି ମାଆ ଡାକି ବି େବାଲି କି
େସତକ ରଖିଛି ବାକି 
ଚି ହUକି ଉଠି େଲ अ+ିତାର ମାଆ
ମାଆର ଶ®ଟା ଶୁଣି
କହି େଲ ତୁ କଣ େମା ଝି अ ଘଇତା
ମାଆ ଡାକି ଲୁଣି ପୁଣି
କହି େଲ ରାଗିକି ଆେର ବାଡ଼ି େପାଡା
େମା ଝି अ କାଶBୀର େସଉ
ଚୁ ଟୁ କି ମାରି େଲ ତା ପାଇଁ ହଜାେର
େଟାକା େହେବ ହାଉଯାଉ
େସ ପରା େଗାଟିଏ ଗୂଡ଼ ମାଠି ଆେଟ
ଜqା ପି "ୁଡି + ଧାଡି
କି ଏ େସ ଯାଚୁ ଛି ଫାଆଟ େଗାଟିଏ
କି ଏ ମରସି ଡିସି ଗାଡି 
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ଏହି ସବୁ କଥା ଶୁଣିଲାପେର ମଁୁ
ଚକର ଖାଇଲା ମୁt
କହି ବି କହି ବି ଯାହା ମଁୁ ଭାବି େଲ
ଖନି ମାରି ଗଲା ତୁ t
କହି ଥିଲା ପିୟା ପହି ଲିରଜେର
େମା ସାେଥ ରହି ବ େବାଲି
ପାକଟା ସାରା ବୁ ଲି ବୁଲି ମୁହU
ଜାଗାେଟ ବାଛି ଛି କାଲି 
ଭାବି ଥିଲି ପାନ ନ ଖାଇ ରଜେର
ପିୟା ଓେଠ େହବି ନାଲି
ଲି Ôଟିକ େବାଳା ତା ନାଲି ଆ ଓଠକୁ
ଓଠେର ଛୁଇଁବି େବାଲି 

େଦାଳି ଲାଗୁନାହU ଏେବ ତ ଗାଆଁେର
ତା େକାେଳ େଖଳି ବି େଦାଳି
େଦାଳି ନି ଶା ପୁରା ଛାଡ଼ି ଗଲା େମାର
ମାଆଠୁ ଶୁଣିକି ଗାଳି 
େଫାअନ ରଖିକି ବସୁ ବସୁ ମୁହU
ଗଡି େଯ ପଡି ଲି େହଁ େସ
ଏକା ନି ଶାସେର ଢକଢକ କରି
ପି ଇଲି ପାଣିରୁ କଂେସ
ସୁqରପୁର, ଉZର କୂଳହାଟ, ପୀତି ପୁର, ଯାଜପୁର
୭୫୫୦୧୩
େମା- ୮୩୨୦୩୨୮୩୪୫
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ଯବନି କା
ସୁଧାଂଶୁ ଦି େବଦୀ

ସତରୁ େତତୟା
ଯୁଗରୁ ଯୁଗା®
ମାଟିରୁ ଆକାଶ ଯାଏ...
ଶାiି , ସଂହତି , େମୖ ତୀ
ଥିଲା ନି ତିପତି
ଏେବ ଆଉ ତାହାନାହU
େସଇ େଯ ,ାପରରୁ ଧେସଇ ଆସି ଛି
अନୀତି ର ଜୁ ଆେଖଳ,
ଶକୁ ନି ମାମଁୁ ର ଯାଦୁ ମy
अବନତୀର ଏଡ଼ି ଶାଳ
କୁ ଆଁ କୁ ଆଁ ଶ®େର ବି ଛପି ରହି ଛି
अସତ, अତାଚାର, ସଂତାସବାଦ,
ଓ ରାଜନୀତି ର ନାଟ ତାମସା

ବାଲଟି ଉପରକୁ ଚଢୁ ଥିବା
କ+ଡ଼ାର େଗାଡ଼ଧରି ଆଉ େଗାେଟ
କ+ଡ଼ାକୁ ଟାଣି ଆଣୁଥିବାର ଦୃ ଶ
େଯ ପଯi ସାମାଜି କ ବି ବZନ ଘଟିନାହU
ପୃଥିବୀର ମାନଚି ତ ବଦଳି ନାହU
େସ ପଯi ଦୃ ଶପେର ଦୃ ଶ
ଆେମ - ତେମ - ମି ଶି
ରି ହାସଲ୍ କରିବା
ଜୀବନ ନାଟକର
ଯବନି କା ପଡ଼ି ବା ପଯi... 
େଯାଗ ଫର୍ ଲାଇଫ୍, ବି ସି-୭୪, େସ·ର-୧
ସଲ୍ଟେଲକ୍, େକାଲ୍କାତା - ୬୪
ଭ ାମଭାଷ : ୯୬୮୧୩୭୩୫୧୨

ଆହାନ ଇ-ପତି କା ସ"ୂ $ ନି ଃଶୁ& ବି ତରଣ େହତୁ ଡା େଜାତି ପସାଦ ପ*ନାୟକ+ ,ାରା ପତି ି ତ ଓ ପକାଶି ତ | Aahwaan.com | 217

ତ େୟାଦଶ ବଷ, ଷ

ସଂଖା, ଜୁ ନ୍ ୨୦୧୮

Download Magazine from www.aahwaan.com

ଏଇ ତ ଜୀବନ
अନି ଲ୍ ସାହୁ

ଏଇ ତ ଜୀବନ...
ଜନମରୁ ମରଣ ଯାଏ
अଭିନୟ କରି ବାକୁ ହୁଏ
େକେତେବେଳ େଯାଡ଼ି େହାଇଯାଏ
ମି ଛ ସ"କର େଡାରୀ,
ପୁଣି େକେତେବେଳ ପଡ଼ି ଯାଏ ସ"କେର
ମାନ-अଭିମାନର ସୂ{B ପାେଚରୀ
ଏଇ ତ ଜୀବନ...
ଏଡ଼ି ଶାଳରୁ ମଶାଣୀ ନି ଆଁ ଯାଏ
ସହି ବାକୁ ହୁଏ ଏଠି अେନକ ଯାତନା
େସଥିପାଇଁ େବାଧ ହୁଏ
ଜୀବନର अନନାମ ଯyଣା
ତଥାପି ଆମକୁ ଚାଲି ବାକୁ େହବ
ଜୀବନର ଚଲାପଥ,
େଯେତେବଳ ଯାଏ ଜୀବନ ଆକାଶରୁ
ଆୟୁଷ ରୂପକ ସୂଯ
େହାଇନାହU अ[
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େମା...
...
ତୁେମ େମା
ନି ରxନ ପtା

ତୁ େମ େମା ମନର ପିତୀ େମୗଶମୀ
ଶାବଣେର ଭାସି ଆସି ପୁଣି
େପମ ବରଷାେର ଓଦା କରି େମାେତ
ସେଜଇ େଦଲେଗା ତୁ ମ େପମୀ ||
ତୁ େମ େମା ମନର ମନ ମାନସୀ
ଦି अ ପୀତି ର ପରଷା ପରଷି
ଓଢଣୀ ଫା+ରୁ କେଣଇ କଣଇ
ମଲ ୀ ଫୁଲି अ◌ା ହସ ଦି अ ହସି ||
ତୁ େମ େମା ମନର ଚି ତେଲଖା
ଚି Zେର ଚି Zେର ଦି अ େଦଖା
େମା ଗଁାଆ ମୁଗୁନି ପଥର େଦହେର
अଛି ପରା ତୁ ମ ନଁା େଲଖା ||

ତୁ େମ େମା ମନର ଖି ଆଲି ଜହn
ପେୂ ହଁn ଇ ରାତି ର ସୁେନଲି ସ ପn
ନି ଦେର ନି ଦେର ପn ରାଇଜେର
ତୁ ମ ସହ କେର ଭାବ େପମ ||
ତୁ େମ େମା ମନର ସାଧବ େବାହୁ
ନାଲି ଶାଢୀ ପି }ି ମହକୁ ଥାଉ
ନାଲି अଳତାକୁ ନାଲି ସି qୁର
ମଥାେର ଓଢଣା ଚମକୁ ଥାଉ ||
Cost Accountant, ଗାମ- ପୁରଣ ପଧାନ,
ଶି ଶିେଲା, ବାଳକାଟି, େଖାrା, େମା- ୮୦୯୩୮୯୮୯୮୪
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ସମପpତ େପମୀ+ ସମ
ଶୀରାଜେଶଖର ‘ଚି ମା’

अମର େପମୀ+ ଆତBୀୟ େପମ ରୁେହ ସଦା ଚି ହn ି ତ,
ତା+ େପମ ଚରି ତ ହU अନନ ଇତି ହାସ ରଚି ତ
ତି ଭୁ ବେନଶରର େକଦାେରଶର ଆଳୟ େକଦାରେଗୗରୀ+ େପମପାଇଁ अ+ିତ
ପରର େହତୁ େପମୀ ରୁହiି , ସ"ୂ$ ଜୀବନ ସମପpତ
ସୁସର ସୁସର ସମ ରୁ ହୁଏ ସୁଗମ ସୀତ
ହୃଦୟ ହୃଦୟ ସମରୁ ହୁଏ ପଣୟ ଗୀତ
ଉଭୟ ଉଭୟ ବି ନା େପମୀ ରହି ପାରି େବନି ଜୀବି ତ
ପରର େହତୁ େପମୀ ରୁହiି , ସ"ୂ$ ଜୀବନ ସମପpତ
ରବି କିରଣ ଶରଦଶଶି + ସମରୁ ହୁଏ ପ$
ୂ p ମା ରାତି େଶାଭିତ
ନି ପୁଣ ଶି mକାର ଓ ଶି ଳା+ ସମରୁ ହୁଏ କମନୀୟ କାରୁକାଯ କଳାକୃ ତି ନି ମpତ
ଚି ତକାର ଏକାଗତା ଓ ରର ସମରୁ ହୁଏ ଚି ରcାୟୀ ଚି ତ ପରି କmିତ,
ପରର େହତୁ େପମୀ ରୁହiି , ସ"ୂ$ ଜୀବନ ସମପpତ
अନ\ର ଓ ବସୁଧା+ ସମରୁ ହୁଏ ପକୃତି ବଳୟ ସାଧି ତ cାପି ତ
େପମ େପମ ଝ+ାରର ସମରୁ ହୁଏ ପଣୟନାଦ ଆେରାହି ତ
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ଶତବଷର ଜୀବନ େଯ ରୁହiି େହାଇ ଆନqିତ
ପରର େହତୁ େପମୀ ରୁହiି , ସ"ୂ$ ଜୀବନ ସମପpତ
ପୀତି ଭାବନା ଓ अ{ରର ସମରୁ ହୁଏ ମଦନେଲଖା ଆେମାଦି ତ
ଉଭୟ+ େପମ ସମରୁ ଯୁଗଳେପମୀ ହୁअiି ମୁଦିତ
ନି ଜ ସ ାଥ ତାଗକରି ଯୁବେପମୀ अନାନ ପାଇଁ ରୁହiି ସଦା େମାହି ତ
ପରର େହତୁ େପମୀ ରୁହiି , ସ"ୂ$ ଜୀବନ ସମପpତ
ଜୀବନେର ନୂ ତନ ସମ ,ାରା େପମୀ କରiି ନୂ ଆ अଧାୟର ସ ାଗତ
ଏହି अପାର अନୁ ବ} େପମସମର କାହାଣୀ ବ$ନାତୀତ
अନୁ {ଣ ହଷpତ ରୁହiି ସB ରଣ କରି ନି ଜ ବ}ନର ସ ାଗତ
ପରର େହତୁ େପମୀ ରୁହiି , ସ"ୂ$ ଜୀବନ ସମପpତ
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ମାଟି ମା’
ମା’ର अiର କଥା
ଜଗଦୀଶ ମି ଶ

ମାଟି ମା’ର େସ କରୁଣ ଚି £ାର
ସଭିଏଁ ଶୁଣiି ନି ଜ କ$େର,
ତଥାପି ମଣିଷ େଦଖି ଚାଲି ଛି
ବି କଳା େହାଇ ନୀରବତାେର
ବି ଶ ଶାiି ର ର{ାପାଇଁ େଯଉଁ
ହାତ ଦି େନ କରି ଥିଲା ଶପଥ
ନି ଜ ଖୁସିପାଇଁ େସହି ହାତ ଆଜି
अଧରି ଝରାଏ େକେତ ରକତ

ଦି େନ ଲଢୁ ଥିେଲ ଏକାଠି େହାଇ
ସ ାଧୀନତାପାଇଁ ଜୀବନ େଦଇ,
ଆଜି ବି ଚାଲି ଛି ଲେଢ଼ଇ ସଭି+
ନି ଜ ସାମାଜର ବି [ାର ପାଇଁ
ସ ାଥୀ ମେନାଭାବ ସାଥିେର େନଇ
ବଢ଼ି ଚାଲି ଛି ଏ ମଣି ଷ ଧାଡ଼ି
ମଣିଷତ ଭୁ ଲି ହି ଂସ ଜୀବ େହାଇ
ନି ଜ ଖୁସିପାଇଁ ଯାଉଛି ମାଡ଼ି 
େଯଉଁ ମାଆ ଦି େନ ଗବ କରୁଥିଲା
ଗା}ୀ େଗାପବ}ୁ ଜନମ େଦଇ,
େସହି ମାଆ ଆଜି କାqଇ ନି ରେବ
ଆହି ର ଲୁ ହେର ରd ଝେରଇ
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ଏଇତ ଜୀବନ
ମାମାଜି ନି ପଧାନ

ଶନ
ୂ େର େମା ସୃfି
ଶନ
ୂ େର େହବି ଦି େନ ଲୀନ 
ତଥାପି ଏହି ମହାଶନ
ୂ େର,
କି ଛି ସୁଖ ସାଛq ପାଇଁ ଆକୁ ଳ ମନ 
ନୁ େହଁ ମଁୁ କାହାର,େକହି ନୁ େହଁ େମାର
ସବୁ ଠି ଶନ
ୂ ତା ସବୁ ଠି ହାହାକାର 
ସୁଖର ସ}ାେନ େଖାଳୁ ଚି ଗତ,
େହାଇ ନ ଯାଉ େକେବ ନକର ଦାର 
ଏଇଠି ଜନB ଏଇଠି ମରଣ
ଏଇଠି େଭାଗିବ କମର ଫଳ 
ନାହU ଜନB ପନ
ୂ ଃଜନB କି ଛି,
ବୁ େଝ ନାହU ମନ ଏ ବାତୁ ଳ 
अଭିଳାଶା େମାର ସଭUଠୁ ଭିନn ସବୁ ଠୁ ଉrେର
େକେବ େକେବ ନି ଜକୁ ପଶn ପଚାେର ,
େକେତ ବି ରାଟ ଏ ବ ହBାt
ସାମାନ ମାତ ମଁୁ କଣ ? ସବୁ ପାଇ ପାେର 
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ଶରୀର େମାର ରd,ମାଂସ ଧାରି
ସମୟ ଚକ େର ଜୀବ ସରି ସରି 
େଲାଭ,ମାୟା ଭିଡୁ ଚି ମେତ
ଏକାେଗ ଭାେବ େକେବ ଯି େବ େସ अପସରି

ନାହU ଜନB,ମୃତୁ ବୁ rି,ବି େବକର
ନାହU ସୃfି,ବି ନାଶ ଭାବନାର 
ଯାହାର ରଚନା େସ ତ ଶରୀର

ଏକଥା ସତ ବି ଛୁଆତି ଡ+ରୁ

ସବୁ ର ଆଦି ,अi େସ ପଭୁ ନି ରାକାର 

ବି ଛୁଆତି ହU ଜାତ 

ସଭିଏଁ କୁ ହiି ନର େଦେହ ନାରାୟଣ

ପମାଣ ନାହU ଦୁ f ମଣିଷ ଗଭରୁ

ଇଶର ତୁ ଲ ନବଜାତ ସiାନ 

ଦୁ f ସiାନ ଜାତ 

େତେବ କାହUକି ବଢି ଚି ହି ଂସା,େବଭିଚାର,

ଏକଥା ସତ କୁ ସ େହବା

େକେବ କି ଏ? ବअବି ଚ େକଉଁ ଦି ନ 

କୁ ବୁ rିର ଲ{ଣ 

ସଦ ବାେର ଜି ହା, ଶ® ବାେର କ$

େସପରି ସଭି ଏଁ ଜାଣiି

େସୗqଯତା େଦେଖ େନତ 

ପ+ ଗଦାରୁ ପଦB ଜନB 

ଠି କ ଭୁ ଲ ବାେର ବି େବକ

ନୁ େହଁ ମଁୁ କବି , ନୁ େହଁ ମଁୁ ବି ଦାନ

କି  ସବୁ ର ମୂଳ ମନ 

ପାtିତ ନାହU େକଉଁଥିେର େମାର 
ମନର ଶ କୁ , କଲମ କାଳି େର
େଲଖି ଦିଏ ଭାବନା େମାର 
ଗxାମ, ଓଡ଼ି ଶା
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ଟ+ା,
ଟ+ା, େଟାକି, େଟକାପାଣି
ମେନାରxନ ମୁଦୁ୍ଲି

‘ଟ+ା’... ସବୁ ଠାରୁ କାେଳ ବଡ ଶdିଶାଳୀ
କଳାକୁ କରଇ ଧଳା,

ଟ+ା ପାଇଁ ପୁअ अ} େହାଇଯାଏ
ବାପକୁ କେହ େସ ଶଳା
ଟ+ା ପାଇଁ ନି ଜ ଇ¶ତ ହରାଏ
ନି ରୀହକୁ ଦି ଏ କି ଳା
େଦବସ ରାଜ ସ ଖାଇ େଖାଳକେଲ
ଟ+ାପାଇଁ େକେତ ଲୀଳା
‘େଟାକି ’.. अତି ଭୟ+ର ନାଗୁଣୀ ଜହର
ଆଖିେର ମାେର େସ େଚାଟ,

ମୁନୀଋଷି େକେବ ଫସି ବି ଯାଆiି
ଭୁ ଲiି

ାନର ବାଟ

ପାକେର େକେବ େପମିକ ସେ ତ
େହାେଟଲେର ହୁଏ ଭାଇ,

େଟାକି କହି େଦେଲ अପମାନ ଲାେଗ

ମାତୃ ଜାତି ଟିକୁ ଭାଇ

େଟକାପାଣି ବଡ଼ ମାରାତBକ ନାଲି ପାଣିଟିକ
କରି ଦିଏ ସବନାଶ
େଟକି େଲ ଥରେଟ ସାସାଥୀ େମେଳ
କରି ଥାଏ ସି ଏ ଗାସ
अତି ଭୟ+ର ଗତି େଯ ତାହାର
ାନୀକୁ କେର अ ାନୀ
ଟ+ା ସାେ େଟାକି ଆଉ େଟକାପାଣି
ମୃତୁକୁ ଆଣୁଛି ଟାଣି 
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କର अଜନ ଟ+ା ବ}ୁ ଗଣ
ସେଥ ସଦା ରହି
ଦୁ ନୀତି अଥେର ଭ{ଣ କରି େଲ
ପତନ ନି େ ହୁअଇ
ମାତୃ ଜାତି ଠାରୁ ହୁଏ ବି ଶସୃfି

କରନାହU अସ¢ାନ

େଟାକି ନ କହି ମାଆ କହି େଦେଲ
ନାରୀ ହୁଏ େଦବୀ ସମ
ମଦପାନ ଏକ ବଡ଼ अବଗୁଣ
ପଗତି ର अବେରାଧ

ବଜନ କରେହ େଟକାପାଣିଟିକୁ
ବୁ ଝ, ସାମାଜି କ ମୂଲେବାଧ
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ଶନ
ୂ ତାର ଭାଷା
ବି େକଶ ସାହୁ

ସ"କ ତ ଏଠି ସାେଜ ନାଗଫାସ
ବqି କରିଦି ଏ ମାୟା କାରାଗାର
ସାଥ ବି ଜଡି ତ ପତିଟି ହୃଦୟ
େଦଇ ଚାେଳ ଖାଲି ବି ଷ ଛଳନାର
ତଥାପି ତ ଆଜି ବିବାକୁ ହୁଏ
ସବୁ ତକ େକାହ ହୃଦୟେର ଚାପି
ସକାଳର अେପ{େର
ଶନ
ୂ ତାର ଭାଷା अବୁ ଝା େହେଲବି
ବୁ ଝି ବାକୁ େଚfାକେର......
ନି ତି ଝେର ଏଠି ଲୁ ହର ଶାବଣ
अତୀତର ସB ¼ତି କେଲ େରାମ¸ନ
ମଉେଳ ଆଶାର େଗାଲାପ େଯ େମାର
ବିବାକୁ ଆଉ ଲାେଗ ନାହU ମନ

ହଜି ଯାଏ େକାଉ अଚି ହnା ରାଇଜ େକାେଣ
अତୀତ ସB ¼ତିକୁ ଭୁ ଲି ବାକୁ ନି ତି
କେର ପୟତn ମଁୁ େକେତ
ଶନ
ୂ ତାର ଭାଷା अବୁ ଝା େହେଲବି
ବୁ ଝି ବାକୁ େଚfା କେର 
ଶବଦ ସାଉଁଟି ହୃଦୟରୁ େମାର
ବସି ପେଡ଼ ଧରି କଲମ କାଗଜ
କବି ନୁ େହଁ େହେଲ େଲଖିଯାଏ େକେତ
अବୁ ଝା अଜଣା କବି ତାର ପଦ
ଇkା ନ ଥିେଲ ବି େଲଖି ବାକୁ ହୁଏ
ଏଇ ହୃଦୟର अକୁ ହା େସ ଗୀତି
ଧଳା କାଗେଜ ପୃ ାେର
ଶନ
ୂ ତାର ଭାଷା अବୁ ଝା େହେଲବି
ବୁ ଝି ବାକୁ େଚfା କେର 
ଭୁ ଷଲାଡ଼, ସି େ}େକଲା, ବଲାୀର
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ଜୀବନ
ପହାଦ େବେହରା

“ଏମି ତି ଏକ ସqଭ’”
ପଢି ହୁଏନାହU କି ପେଢଇ ହୁଏନାହU
ବୁ ଝି ହୁଏନାହU କି ବୁ େଝଇ ହୁଏ ନାହU
"ଏକ ଶୁ¥ ମରୁଭୂ ମି"
ନା ଜଳର ସଂେକତ ନା ଜଳାଶୟର
ନା ବଷା ର ଆଗମନ ନା ଶୀତ ର ପେକାପ
"ଏକ ଯୁrଭୁ ମି "
ହକ ପାଇଁ ଲଢ଼ି ବାକୁ ହୁଏ ଏଠି
ମି େଳନାହU ବି ନାଯୁେr अନୁ କଣା ଟିଏ
"େପମର ଗiାଘର"
କାହାପାଇଁ େପମ ଶ[ା ତ କାହାପାଇଁ अମୁଲ ମୂଲ ହୀରା
କି ଏ ଜୀବନ ହାେର ଏଠି ପୁଣି କି ଏ େନଇପାେର ପାଣ
"ଏକ ଜଳାଶୟ"
େକେବ ଶାବଣ ର ପରି ପ$
ୂ ଛଳଛଳ ଚାରି କୁଳ
େକେବ େବୖ ଶାଖ ର ଉଷB ଜଳରାଶି େର ମ ର ବି ଳାପ
"ଏକ ବଟବୃ {"
େକେବ ପଥହରା ବେଟାଇର ସହାରା
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ପ{ୀ ମାନ+ର େକାଳାହଳ ସମାଜ
"ହି ମାଳୟ ପବତ"
ଦୂ ରରୁ ସୁqର ସି ନା େକେବ ପହେ ନାହU ହାତ
େକେବ ଝରଣାର କୁ ଳୁ କୁ ଳୁ ନାଦ ତ େକେବ ହି ମ Ùଳନ
"ନଈ ଟିଏ"
अ+ା ବ+ା ବହି ଯାଏ ସମୁଦେର ମି ଶିବା ପାଇଁ
କି  ଭାରି ଡର ଲାେଗ ଥରୁଟିଏ କୁ ଳ ଲÚି ଗେଲ
"ପାଣିେଫାଟକା ପରି"
େକେତେବେଳ ଚାଲି ଯାଏ ବି ନା ଶ® େର
{ଣିକେର ଲି ଭିଯାଏ ସମ[ ସ"କ
"ଏକ ନାଟକ"
ନାୟକ ନାୟି କା ସାଜି ମି ଥା अଭିନୟ କେର
ସରି ଗଲା ପେର କି ଏ अବା କାହUକି କାହାକୁ ପଚାେର
"ଏକ ହରି ଣ"
ଚୁ ଲବୁ ଲ ନୟନେର ସାରା ବନକୁ ଭାେବ ଏକା-ତା ନି ଜର
ଡେର ନାହU ସି ଏ େକେବ ଶି କାରୀକୁ अବା େହବାକୁ ଶି କାର
"ଜହn ପରି"
େକେବ େକାମଳ ଶୀତଳ େଜାଛନା
ପୁଣି େକେବ अrଚq ଆଉ अମା अ}କାର
"ସୂଯ ପରି "
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ଶୀତଦି େନ ସକାଳର ଉଷୁମ କି ରଣ
ପୁଣି ଗୀଷBେର ଧୁ ଧୁ ଟାଣ ଖରାେବଳ
ଆଜି अଛି କାଲି ନାହU ଏମି ତି ଏ {ଣିକ "ଜୀବନ"
ବିଯାअ ଥିବାଯାଏଁ ହୃଦୟେର େଶଷ qନ
अiରା , ବାେଲଶ ର 
ଭ ାମଭାଷ : ୯୭୭୬୬୪୬୪୬୫
ଖାର (ପି ମ), ମୁ\ାଇ 
ଭ ାମଭାଷ : ୦୮୨୮୬୩୮୧୩୩୮
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ଏଇ ଖୁସିର ମୁହୂZ ସବୁ
ଶୁଭମ୍ କୁ ମାର ଧଳ

ଏଇ ଖୁସିର ମୁହୂତ ସବୁ , େକେବ अi ନେହଉ.......
େତା ସହ ହସ-ଖୁସି, ଏମି ତି ଚାଲୁ ଥାଉ........
ଏମି ତି ଚାଲୁ ଥାଉ, େତା ସହ ହସ-ଖୁସି.....
ମଁୁ େଦଖୁଥିବି ତେତ, ତୁ େଦଉଥିବୁ ମୁରୁକି ହସି .........
ତୁ େଦଉଥିବୁ ମୁରୁକି ହସି , ମଁୁ େଦଖୁଥିବି ତେତ........
ସାରା ଦୁ ନି ଆର ଖୁସି, ରଖିେଦବି େତା ହାେତ.........
ରଖିେଦବି େତା ହାେତ, ସାରା ଦୁ ନି ଆର ଖୁସି.........
ପାେଖ େମା ସବୁ େବେଳ ଥିବୁ, ଦୂ େର ଯି ବୁନି େକେବ ରୁଷି.....
ଦୂ େର ଯି ବୁନି େକେବ ରୁଷି, ପାେଖ େମା ସବୁ େବେଳ ଥିବୁ......
େକେବ अi ନେହଉ, ଏଇ ଖୁସିର ମୁହୂତ ସବୁ .......
ପଛି େକାଟ
Whatsapp-୭୫୦୪୩୨୨୪୯୩
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େପମେପାଥି
ଶୀ ଲ{B ଣ କୁ ମାର େବେହରା

अଠର ଶହ

ବାମtାର େହଲା ଲାଭ

ଏକାବନ ସାଲ
ଥିଲା େମ ମାସ ଏଗାର,

ମାତା ପି ତା ପଜା

ହରି ହର କୁ ଳ

ପtିତ ସକେଳ

ମtନ କରି େଲ,

କେଲ ଉଚି ତ ବି ଚାର,

ବାସୁେଦବ ନାେମ

ଉଦି ତ ପତାପ

ବି ଖାତ େହାଇେଲ 

ସି ଂହ େଦବ ରାଜା,

ଆନେq ରାଜ ବି େଭାର

କଳାହାtି ଗେଡ
ପାଳୁ ଥିେଲ ପଜା 

ହରି ହର େଦବ+

ଆନq ଚି Zେର ପ[ାବ ପକାଇ

ଏକମାତ ପୁତ

କନା ମାଗିେଲ ବାସୁେଦବ ପାଇଁ

ସାହି ତିକ ବାସୁେଦବ,

ସତେର,

ପtିତ ସଭାର

ମୁହୂZ ଥିଲା ମଧୁର

अନୁ େମାଦନେର,
ଇଂେରଜ ସରକାର

ରାଜା+ର େଗହ ୀ

ଆେଦଶାନୁ ସାେର 

ପରାଣ କୁ ସୁମ

େହାଇେଲ ନେରଶ,

ମଉନାବତୀ ଐଶଯା,
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ମଧମା ସୁପୁତୀ

ବ}ୁ ପରି ଜନ,

ମନୀଷା ସୁqରୀ,

ଶୀ ସି ଦାନq

ଗିରିରାଜ କୁ ମାରୀ

େବାଲି େଦେଲ ନାମ 

ସୁଶୀଳା अÔରୀ 

କୁ ମାର,

ବି ବାହ,

ବସି ଗେଲ ପତି ପାେଣ

େହେଲ ବାସୁେଦବ ରାଜା
ଏକ ବଷ ଗେତ
अଠର ଶହ

ରାଣୀ+ ବି େୟାଗ

ବା[ରୀ ମସି ହା

ପତn ୀ ହରାଇେଲ ରାଜା,

େମ ତୟୀ ତାରିଖ ଦି ନ,

େଶାକେର ଡୁ ବାଇ

ପୁତ ମୁଖ େଦଖି

ରାଣୀ ଗେଲ ଚାଲି ,

ରାଜା ଆନqେର,

ମାତୃ ହରା ଶି ଶୁ

ମି ଠା ପରଷିେଲ

ମାତ ବେଷ େବାଲି 

ବାମtା ନଗେର 

ଚି େZ,

ରାଣୀ ମନ େହଲା ଧନ

ଚି iି ଦୁ ଃଖ କେଲ ପଜା

ଖୁସିେର ପଜାଏ

ପତn ୀ ହରାଇଣ

ନାଚି େଲ ନଗେର

ବି ଷାଦେର ରାଜା

ଭାବି ରାଜା ଭାବି ମେନ,

େନୗକାେର କେଲ ଭମଣ,

ପtିତ େଜାତି ଷ

ସ\ଲପୁରରୁ
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ମହାନଦୀ ପେଥ,

ଗୁଣବତୀ cିର 

କଟକ ପଯେi

େଦଖିଣ,

ପକୃତି ସଂଗୀେତ 

କେଲ ବି ବାହ ବ}ନ

‘ଚି ତୋଳା’ର ଜନମ
ଚାରି ରାଣୀ ଗଭୁ
ଭମଣରୁ େଫରି

ନअ ପୁତ ସଂେଗ

ନି ସଂଗ ପାଣକୁ

ଏଗାରଟି କନା ଲାଭ,

ରାଜା କରି େଲ ସୁqର,

ବଡ ପୁତ ନାମ

ବି ବାହ କରି େଲ

ଶୀ ସି ଦାନq,

ରାଜା ବାସୁେଦବ,

ରୂପ ଗୁଣବi

ଦି କନା ସମପp

ଚି Z ଶାi ଶୁr 

अଜp େଲ େଗୗରବ 

ଥିଲା ମାତ,

ରରୁଆଁର ଜମି ଦାର

ବଡ ରାଣୀ+ अଭାବ

କି ଛି ଦି ନ अେi

ସି ଂହାସନ ଆେରାହଣ ପର ବଷ -

ଖରସୁଆଁ (ସି ଂହଭୂ ମି) ମୁେଖ

ରାଜର ସମ[

ଗମନ କେଲ ରାଜନ,

ଜମି ର ଉନn ତି

ଠାକୁ ର ନୀଳମଣି

କଥା ରାଜନ ଚି iିେଲ,

ବାହାଦୂ ର+ର,

କୃ ଷି ଉପେଯାଗୀ

ଭାଣଜୀ ରୂପଶୀ

ସମ[ ଜମି କୁ,
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ତି ନି ଭାଗ କେଲ

େଯାଗାଇେଲ ରାଜା

ଚାଷ ପଣାଳୀକୁ 

ପଜା େହେଲ ଧନ

କି ସମୱାରି ,

ରହି ଲା ନାହU ଦୁ p ନ

ରାଜ କର ନି rାରି େଲ
ଚାଷ କାଯ ପାଇଁ
ଉପଯୁd ନାୟ

ବି ଭିନn cାନେର

େଦବା ପାଇଁ ରାଜା

େସତୁ ବ} ବ}ାଇେଲ,

ଉZମ ବବcା କେଲ,

ଉନn ତ ପଣାଳୀ

ମyୀ - ପରି ଷଦ

କେଲ ପବZନ,

ବି ,ାନ - ପtିତ,

ସୁଖେର ବି ତିଲା

ରାଜ କାଯ ହି େତ

କୃ ଷକ ଜୀବନ 

ସମ[+ ମତ 

ଆଧୁନିକ,

େନଇ ଶାସନ କରି େଲ

ସୁବିଧା ସୁେଯାଗ ବେଳ

କୃ ଷିର ଉନn ତି

ବଳମ ନି କଟ

ନି ମେi ନେରଶ

କଳାଜି ରା ଆଉ

କେଲ,

ମତୁ ଆଳୀ ନାଳ ଠାେର,

ନୂ ଆ ନୀତି ପଣୟନ,

ଆନି କଟ୍ ବସାଇ

କୃ ଷକ ମାନ+ୁ

ଜଳକୁ େରାକି େଲ,

ଉନn ତ ବି ହନ,

ଜଳ େସଚନର
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ପୁ[କ ପକାଶ କେଲ

ଚାଷୀ ବଢି େଲ ରାଜେର
ବଳମ ପାହାଡ
୨୦୦୦ ଏକର ପରିମି ତ cାନେର -

ଶୀଷେର ସୁଦୃଶ

ସୁପସିr କୃ ଷି

ବି ଶାମ ଭବନ େତାଳି ,

ପେୟାଗ ଶାଳାର

ପାେଶ େଦବାଳୟ

ନି ମାଣ କରି େଲ ରାଜା,

ଶୀରାମ ସୀତା+,

ଏକ ଶହ ଛତି ଶ୍

େଦଖି ଜୟ ଗାନ

ପକାରର ଧାନ,

କରୁଛiି େଲାକ 

अଣାଇ ପରୀ{ା

ପତି େସାମବାର,

କରି େଲ ରାଜନ 

ବେଢ ଗହଳି ଚହଳି

ଚାଷୀ ଉଡାଇେଲ ଧଜା
अରଣ େବfିତ
ବି ଭିନn ପକାର

ପବତ କଟାଇ

ସାର ପେୟାଗର

ରା[ା ନି ମାଣିେଲ ରାଜା,

ଗେବଷଣା କରାଇେଲ,

କୁ ଚି tା ନି କଟ

ରାଜା ବାସୁେଦବ

େଭେଡନ୍ ନଦୀେର,

କେଲ େପାାହି ତ,

ଝୁଲା େପାଲ କେଲ

ବି ଦାରତn ଯେତn

ଯାତା ସହଜେର 

କୃ ଷି ସଂପକpତ 

ଆନେq ନାଚି େଲ ପଜା
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ଜଳ}ର େଦବ

େରଳପଥ ନି ଜ

େନତୃ ତ େନଇଣ

ରାଇେଜ ଯି ବାର ପାଇଁ,

ଝୁଲା େପାଲ ନି ମାଣି େଲ,

अନୁ ମତି େଦଇ

େପାଲ କାଯ ବୀର

(୧୮ ମାଇଲ୍) ଦୀଘ ଜମି େଦେଲ,

କେଲ ସଂପାଦନ,

ବି ନା ରାଜସ େର

ସହଜ େହାଇଲା

ଛାଡୁ ଛି କହି େଲ 

ଗମନାଗମନ 

ରାଇଜର ହି ତ ଚାହU

ପଜା,
ମଳ କାମନା କେଲ

ଏଇ ବାଟ େଦଇ
େଯେତ େରଳଗାଡି

ନି ଜ ରାଜଧାନୀ

ଯି ବ ସମୟ ବାଟେର,

େଦବଗଡ ଠାରୁ

ସZ ରଖୁ अଛି

ବାମରା ପଯେi ଜାଣ,

ପଜା+ର ହି େତ,

अଠାବନ୍ ମାଇଲ୍

ସବୁ େରଳଗାଡି

ରା[ା ନି ମାଣିେଲ,

ରହି ବ ନି ିେତ 

ମଟର ଗାଡି

ବାମରା େfସନ ଠାେର

ଚାଲି ବା େଯାଗ କେଲ 
ରାଜନ ଥିେଲ ମହାନ

ରାଜସ ସହି େତ
ଜଲ ବି ଭାଗ

େବଲ - ନାଗପୁର

ନୂ ଆଁ ସୃfି କେଲ ରାେଜ,
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ସ ୟଂ ଉÌାବି ତ

କରି େଲ ପତି ା,

ଶାସନ ପଣାଳୀ,

ପଜା ହି େତ ସଦା

େଦଖି (ଇଂେରଜ) ସରକାର

ରଖିଥିେଲ ନି ା 

େଦେଲ କରତାଳି 

ରାଜ,

କହି େଲ,

ସଜାଡି େଲ ନାନା ଢେ

ସେiାଷ ଲଭି ଲୁ କାେଯ
ଆଗରୁ େକବଳ
କାଉନସି ଲ୍ ଶ®

ଥିଲା ଏକମାତ

ବବହାର କେଲ

ପାଥମି କ ବି ଦାଳୟ,

ଦରବାର ପରି ବେZ,

େକମି ତି ଜାଳି ବି

ନअ ଜଣ ସଭ

ାନର ଆେଲାକ,

କରି େଲ ଚୟନ,

ପଜା େମାର ମୁଖ

ଭଲ ପରାମଶ

अଛiି अେନକ 

ପାଇେଲ ରାଜନ 

ଭାବି ,

ପଶାସନି କ େ{େତ

अଥୟ େହଲା ହୃଦୟ

ବାମtା ରାଜର

ଶି {ିତ ସମାଜ

ଉନn ତି ନି ମେi

େତାଳି ବା ନି ମେi

ତି ନି ତହସି ଲ୍ ସଂେଗ,

ରାଜା,

ଆଠ େଗାଟି ଥାନା

ଦୃ ଢ କେଲ ନି ଜ ମନ,

ଆହାନ ଇ-ପତି କା ସ"ୂ $ ନି ଃଶୁ& ବି ତରଣ େହତୁ ଡା େଜାତି ପସାଦ ପ*ନାୟକ+ ,ାରା ପତି ି ତ ଓ ପକାଶି ତ | Aahwaan.com | 238

ତ େୟାଦଶ ବଷ, ଷ

ସଂଖା, ଜୁ ନ୍ ୨୦୧୮

Download Magazine from www.aahwaan.com

अେଠଇଶ୍ େଗାଟି

ଦୁ ଇ ବ}ୁ +ର,

(ପାଥମି କ) ବି ଦାଳୟ େତାଳି ,

ଆଶୁେତାଷ ମୁଖାଜୀ ଓ

ଉ ବି ଦାଳୟ

ଈଶର ଚq ବି ଦାସାଗର 

େଦବଗେଡ େଖାଲି 

ମଧୁର ଥିଲା अତୀତ

ଯଶ ରଖି ଗେଲ ଜାଣ
କି ଛି ବଷ ଗେତବି ଦାଳୟ େକାଠା

ରାଜା ବାସୁେଦବ

ନି ମାଣ କରି େଲ

ଉ ବି ଦାଳୟ

ରାଜ କୁ ମାର ନାମେର,

େକାଠା ସଂପ$
ୂ େହାଇଲା,

ରାଜା ପଜା େଭଦ

cାନାiର କରି

କି ଛି ନ ରଖିେଲ,

ପଢା ଆରିେଲ,

ଏକ ସଂେ ସେବ

ଦୂ ରଦୂ ରାiରୁ

ସୁଶି{ା ପାଇେଲ 

ବି ଦାଥୀ ଆସି େଲ 

ଶି {ିତ େହେଲ ରାଜେର

ବାମtା ଯଶ ବଢି ଲା

ଉ ବି ଦାଳେୟ

ଆଜି -

ବଳା ଭାଷାର

अତୀତ େହାଇଛି

ଶି {କ କେଲ ନି ଯୁd,

ସB ¼ତି ପାଲଟିଛି

ରାଜ ହି େତ,

ରାଜ କୁ ମାର ବି ଦାଳୟ,

ଉପେଦଶ େନେଲ

ବି ଲୀନ େହଲାଣି
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ତା'ର େଯେତ ଚି ହn,

ଧନ ଧନ େବାଲି

ଆଉ େଫରି ବନି

ପରଜା କହି େଲ 

େସଇ ସବୁ ଦି ନ 

ରାଜା,

ଭାବି ,

ସେiାଷ ଲଭିେଲ କାେଯ

अଥୟ ହୁଏ ହୃଦୟ
ଶୀ େଗୗରୀଶ+ର
ପଜା+ର ସ ାc

ରାୟ+ କଥାେର

- ର{ା ହU ପଧାନ

अନୁ ପାଣିତ େହାଇଣ,

କZବ ଭାବି ମନେର,

କଟକ ସହେର

ଗୁଣୀ ଓ ଉାହୀ

cାପନ କରି େଲ,

ଡାdର अଣାଇ,

'ସୁଢଳ େପସ୍ ' େବାଲି

ନି ଯୁd କରି େଲ

ନାମଟି ରଖିେଲ 

ପଜା ହି ତ ଚାହU 

ଆନqିତ େହେଲ ରାଜନ

କୁ ଚି tା - େଦବଗଡ (୧୮୮୩) େର
ସୁଢଳ େପସ୍ ର
ଚି କିା େ{ତେର

ସଂପାଦନା କେଲ

ରାଜା+ରେସବା

ଚତୁ ଭୁ ଜ ପ*ନାୟକ,

େଶ

ସମାଜ ସଂjାର

अବଦାନ ରାେଜ,

ଡାକତର ଖାନା

ଉେ ଶ େନଇଣ,

ପତି ା କରି େଲ,

' ସଂjାରକ ' ଜନB
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ଲଭି ଲା େସଦି ନ 

ଏକ अଂଶ େଦଇ,

ଚହଟିଲା,

अନ ଏକ अଂଶ

ଭାଷା ସାହି ତ ମହକ

ବାମtା अଣାଇ 
ପୁଣି,

ଭାବଗାହୀ ଦାସ+

ଶୁଣାଇେଲ ସୁସଂ\ାଦ

ସଂପାଦନା ,ାରା
ପକାଶ,

ବାମtା ରାଜର

ପାଇଲା ' େସବକ ' ପତି କା,

କବି -ସୁଶାସକ

ଦୁ ଇ ପତି କାରୁ

ଓଡି ଆ ଉrାର କZା,

େହଲା अଥ ଲାଭ,

ଭାଷା ସାହି ତର

ବାସୁେଦବ+ର

ପଚାର ପସାର,

ବଢି ଲା େଗୗରବ 

ନି ମେi ରାଜନ

ସୁେଯାଗ ମି ଳିଲା,

ମନ କେଲ cିର 

ପଢି ବାକୁ ଭଲ େଲଖା

ସାଜି େଲ ବାମtା ମୁdା

ସଂjାରକର କି ଛି

ନି ଜ ରାଜଧାନୀ

ଆପZି ଜନକ

େଦବଗଡ ଠାେର

େଲଖା ବଢାଇଲା ବି ବାଦ,

ବସାଇେଲ ଛାପାଖାନା,

େତଣୁ,

ଜଗନn ାଥ ବଲ ଭ

ସୀତାନାଥ ରାୟ+ୁ

ନାମ େଦଇ ତା'ର,
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ସvାହକୁ କେଲ

ଆକଷpତ କଲା

ପତି କା ବାହାର 

ପtିତ अiର 

ସ\ଲପୁର ହି େତୖ ଷିଣି,

କବି ସାହି ତିକ,

ଭାେବ େହଲା ଜଣାଶୁଣା

ମି ଶି କେଲ ସେବ ଯତn

ବାମtା େପସ୍ ର

ସ ାଧୀନତା ପେର

ସଂପାଦନା କାଯ

େପସ୍ ର ଦାୟି ତ

ତୁ ଲାଇେଲ ବୃ qାବନ,

େନେଲ ଓଡି ଶା ସକାର,

ଭାରି ଖୁସି େହେଲ

ସରକାରୀ ମୁଦଣାଳୟ

ରାଜା ବାସୁେଦବ,

ରୂେପ ନାମ େଦଇ,

ରହି ଲାନି ଭାଇ

ଚଳାଉ अଛiି

େସnହର अଭାବ 

ଆଗଭର େହାଇ 

ଆନେq ବି ତିଲା ଦି ନ

ଜାଣି,
ଆନq ଲେଭ अiର

ହି େତୖ ଷିଣିର
ସଂପାଦନା କାଯ

କଏଦୀ ମାନ+ୁ

କେଲ,

ପତି କା ମୁଦଣ

ନୀଳମଣି ବି ଦାରତn ,

କାେଯ ଲି v କେଲ ରାଜା,

ନବ ଜନB େହଲା

ନି ଶା ନି ବାରଣ

ଓଡି ଆ ଭାଷାର,

ଆଇନ୍ ଆଣିଣ,
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ରାମ ରାଜ ପାଇଁ

ସ ାc ନି ୟମି ତ

େଦଖିେଲ ସପନ 

ପରୀ{ା କରାଇ,

ଆେଦଶ ପାଳି େଲ ପଜା

ଖାଦ ଓ ଔଷଧ
ମାଗଣାେର େଦଇ 

କେଠାର ନି ୟମ

ବଜାୟ ରଖିେଲ ଧାରା

ରାଇେଜ ରଖିେଲ
କଏଦୀ ମାନ+ ପାଇଁ,

ରାଜା,

ସୁକାରା ପrତି

ବାହାର ରାଜରୁ

କେଲ ପଚଳନ,

କାରି ଗର ଆଣି

ଶି m - େବୖ ଷୟି କ

ବୁ ଣିବା ତାଲି ମ୍ େଦେଲ,

ପତି କା ମୁଦଣ

ଲୁ ଗା - କଉଟିର

ସୁଶି{ା ,ାରା - ଭବି େଷ,

ବଢି ଲା ଆଦର,

ସମାେଜ ଚଳି େଲ

ସତରxି - େଧାତି

ସୁନାଗରି କ େହାଇ

ଗାମୁଛା - ଚାଦର 
ବqୀ ବୁ ଣିବା ଶି ଖିେଲ

ଚି କିା ପୁ[କ (ବି ସଚ
ୂ ି କା ଚି କିା ନୀଳମଣି ବି ଦାରତn )

ବର ଆଦର

ବି ତରଣ କେଲ

େଦଖିଣ ରାଜନ

ମାଗଣାେର ରାଜ ସାରା,

ବୟନ କଳ କି ଣିେଲ,

(କଏଦୀ ମାନ+ୁ )

ରେଇ cାନେର
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ଏକ ସୂତା କଳ,

ସୁअତୀତ କଥା 

ଆଖୁ କଳ, ଜଳ

େଦଖି ଖୁସି େହେଲ ପଜା

- ଉଠାଇବା କଳ 
ପଜା ହି େତ ବସାଇେଲ

ସେତଇଶ୍ ତମ
ରାଜା ବାସୁେଦବ (୧୮୬୮ - ୧୯୦୩)

କୁ ସଂjାର ଦୂ ର

ଥିେଲ େଶ

ନି ମେi ନେରଶ

ଛବି ଶ୍ ଗଡରୁ

ନୀତି ପଣୟନ କେଲ,

ବାମtା ପେଦଶ,

ବାଲ୍ଯ - ବୃ r ବି ଭା

ସାରା ଓଡି ଶାେର

ସତୀ ଦାହ ପଥା,

ରଖିଥିଲା ଯଶ 

ଜାତି େଭଦଭାବ

ରାଜା,

ନର ବଳି କୁ ପଥା 

ଥିେଲ ପରଜା ପାଳକ

ପଶାସକ,

ରାଜରୁ ଉେkଦ କେଲ
ପତିଟି ଯୁrେର
େଦବଗଡ ଠାେର

ଜି ତିବା ଲାଳସା

ପେମାଦ ଉଦାନ (ବଡ ବଗିଚା)

ରଖୁଥିେଲ େସୖ ନ - ରାଜା,

ନି ମାଣ କରି େଲ ରାଜା,

େସୗqଯ ସାର

ନାନା ଫୁଲ ଫେଳ

ସ"ୂ$ ରାଇଜ,

ସଂପ$
ୂ ବଗିଚା,

ରାଜଧାନୀ ଥିଲା

େପୗରାଣିକ ଚି ତ

େକାଟି ସୂଯ େତଜ 

ଆହାନ ଇ-ପତି କା ସ"ୂ $ ନି ଃଶୁ& ବି ତରଣ େହତୁ ଡା େଜାତି ପସାଦ ପ*ନାୟକ+ ,ାରା ପତି ି ତ ଓ ପକାଶି ତ | Aahwaan.com | 244

ତ େୟାଦଶ ବଷ, ଷ

ସଂଖା, ଜୁ ନ୍ ୨୦୧୮

Download Magazine from www.aahwaan.com

େତଣୁ,

ସ¢ାନି ତ କେଲ 

ଉ¶ୟି ନୀ େବାଲି

' କବି ବର ' ଉପାଧି େର

କହୁଥିେଲ ତୁ େt ପଜା
କବି -

ାନୀ - ଗୁଣୀ

ରାଜନ,

ଆଗମନ େଦଖି

ପtିତ ସଭାର

ପୁରି ଉଠି ଲା अiର,

କେଲ ଆେୟାଜନ

କବି ରାଧାନାଥ

ଭାଷାର ଉନn ତି ପାଇଁ,

େହାଇଣ ହରଷ,

ବି ଭିନn cାନରୁ

କହି େଦଇ ଗେଲ

ପtିତ ଆଣିଣ,

ବାମtା ପେଦଶ 

ରାଜ ଦରବାେର

' ବୁ ଧ ହଂସ େକଳି ସର '

େଦେଲ ସୁସ¢ାନ 
ହସି ଲା ଓଡି ଶା ଭୂ ଇଁ

ବାମtା ଦ{ିେଣ
ଆେqାଳନ େଦଖି

अଠର ଶହ

ଭୟେର,

ଛୟାअଶୀ ସାେଲ

ଇଂେରଜ ଛାନି ଆ େହେଲ,

ନି ଜ ଦରବାର ଠାେର,

ବି ପeବ ଦମନ

ମyୀ ପରି ଷଦ

କରି େଲ ରାଜନ,

ପtିତ ଡାକି େଲ,

େଦଖି ବି େଟନ୍ େଦଲା

ରାଧାନାଥ ରାୟ+ୁ

ସି ଆଇଇ( CIE ) ସ¢ାନ 
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ଲାଗୁଥିଲା ସେତ ସ ଗ

ବାସୁେଦବ ଖୁସି େହେଲ
ପଜା+ୁ अଧି କ
େପାf अଫିସ୍

ବ୍ଯୟରୁ ମୁକତ

ସାେଥ ମୁଦା - fା"୍

କରି ବା ପାଇଁ ଦେରଶ,

ପଚଳନ କେଲ ରାଜା,

ଡାକ ବି ଭାଗକୁ

େନାଟ୍ ଛପାଇଣ

ହ[ାiର କେଲ,

ଚଳାଇେଲ ରାଜ,

ବି ଟିଶ ସରକାର

ଧନ୍ଯ ଧନ୍ଯ କେଲ

ଗହଣ କରି େଲ 

େଦଖି ହି ତ କାଯ୍ଯ 

େଦଇ ଭରସା ବି ଶାସ

ଉସତ େହାଇେଲ ପଜା
ଉZମ ଶାସନ
ବାସୁେଦବ+ର

ହି ତ କାଯ୍ଯ ଆଉ

ତZାବଧାନେର

ରାଜ୍ଯର ଉନn ତି ପାଇଁ,

ବାମtା ଡାକ ବି ଭାଗ,

ବି ଟିଶ୍ ସରକାର

ଥିଲା ପଚଳି ତ

େଦେଲ,

ପତ୍ଯ{ ଭାବେର,

େକସି ଆଇଇ( KCIE) ସ¢ାନ,

ଚି ଟାଉ େପରଣ

ଆନqିତ େହେଲ

ଦୁ ଇ ପଇସାେର 

ସୁଢଳ ରାଜନ 

ରାଜ,

' ସାର୍ ',
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ଡାକି ଲା ବାମtା ଭୂ ଇଁ
ଉେଣଇଶ୍ ଶହ
ଉÌାବନ େହବାର ୨୦ ବଷ ମଧେର -

ତି ନି ଖୀfା®େର

ଭାରତର ଦୀଘ

ବାମtା ରାଜ ରା[ାେର,

େଟଲି େଫାନ୍ େସବା

' େପନାଡ ' ଗଡି ଲା

ଆର କେଲ ନେରଶ,

କି ରାସି ନି େତେଲ,

େଗାବି qପୁରରୁ

େଦଖିଣ ପଜାଏଁ

ବାରେକାଟ ଯାଏଁ,

ଖୁସିେର କହି େଲ 

ଉZମ ରାଜତ

ପଥମ କାର୍ ରାଜେର

ଇତି ହାସ କେହ 
ପଜାଏଁ େହେଲ ହରଷ

ସ ଗ ଆେରାହଣ
କେଲ ବାସୁେଦବ

କୁ ଚି tା ଆଉ

ସାେଢ େତପନ ବରେଷ,

େଦବଗଡ େଦଇ

େଶାକେର ଡୁ ବି ଲା

େସବା ଆର କରି େଲ,

ବାମtା ରାଇଜ,

ଦୀଘ अଶୀ ମାଇଲ୍

ମେନ ପେଡ ଆଜି

େଟଲି େଫାନ୍ ତାର,

ସବୁ ହି ତ କାଯ୍ଯ 

ସଂେଯାଗ କରି ଣ

ସ $,

େଯାଡି େଲ अiର 

ପାଲଟୁ ଥିଲା ପରେଶ

ଉେଣଇଶ୍ ଶହ ସାେଲ
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ବାମtାଧୀପତି ,

ଦtାସି ଂହା,ବାରେକାଟ

ଏକତି ଶ ବଷ

େଦବଗଡ (ଓଡି ଶା)

ରାଜୁ ତି କରିଣ

ଦୂ ରଭାଷ- ୯୬୬୮୨୪୨୭୨୦

ଇହ ଲୀଳା ସB ରଣିେଲ,
ଉ£ଳ ଭୂ ଇଁର
ଉ¶ଳ ନ{ତ,
ଦି ନ ଦି ପହେର
େରାଗ ବହୁମୂତ 
ଲୁ ଚାଇଲା ଭୂ ମtେଳ
ବି ସBୟ ପତିଭା
ପରଜା ପାଳକ
ଥିେଲ େସ ଯୁଗ ପୁରୁଷ,
ଏେତ କମ୍ ବୟେସ
ଚାଲି ଯିବା କଥା,
ଭାବି େଲ अiେର
ପାଏ େଘାର ବ୍ଯଥା 
ନ ହୁଏ ଜମା ବି ଶାସ
କବି କୁ ଟୀର
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अମୃତର ସiାନ
अଧାପକ ଶରତ କୁ ମାର ଦାସ

ମଁୁ ହି qୁ ମଁୁ ମୁସଲମାନ
ମଁୁ ଖୀfିଆନ ମଁୁ ବୁ r+ ସiାନ ,
ମଁୁ 'େବଦ'ର ଓଁ କାର
ମଁୁ 'େକାରାନ୍' ର ଝ+ାର ,
ମଁୁ 'ବାଇେବଲ୍' ର ମଧୁରତା
ମଁୁ 'ତି ପି ଟକ'ର ସରଳତା ,
ଜାେଣନା ମଁୁ ବାଧା ଓ ବଂଧନ
ଲ{Bଣ + ତି ନି ଗାର
ସୀମାେରଖା ଏକ अେଭଦ୍ଯ ଦୁ ଗର ,
ଲ{ େମାର ଆେଲାକ ସଂଧାନ
ମଁୁ ମଣିଷ ମଁୁ अମୃତ ସiାନ  
ମଁୁ ସଂଗୀତ ର ମଧୁର ମୂkନା
ମଁୁ ଜହn ର େକାମଳ େଜାଛନା ,
ମଁୁ େମଘର ମହାଘ ମହ ାର
ମଁୁ ପୁଣି ଫୁଲର ସୁେଶାଭିତ ସାର ,
ମଁୁ ସାଗରର େଦାଳାୟି ତ େଢଉ
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ବସiର ମଁୁ ବାସnାୟି ତ ବାୟୁ ,
ଯାତା େମାର ପାପରୁ ପୁଣ କୁ
ନକରୁ ସତ କୁ
ମୃତୁ ରୁ अମୃତୁକୁ
अଦି ବରୁ ଦି ବତକୁ ,
ଲ{ େମାର ଆେଲାକ ସଂଧାନ
ମଁୁ ମଣିଷ ମଁୁ अମୃତ ସiାନ  
ଆକାଶ ଛାତି େର େଖାେଜ ନି ତି ନୂ ଆ ରଂଗ
ଚି ତ ି ତ ପୃଥିବୀ ର ମଁୁ ଏକ ଭିନn ପତିବି\ ,
ଧରଣୀ ବୁ କୁ େର ଭେର ମଁୁ ନୂ ତନ qନ
ସାଗର ଗଭେର ପାଏ ମଁୁ ମୁdାର ସଂଧାନ ,
ପାହାଡ ଆଖିେର େଦେଖ େଧୖ ଯ୍ଯର ଆେଲାକ
ମଳୟେର େଦେଖ ମଁୁ ମୁdି ର ଝଲକ ,
ମଁୁ ଗତି ମଁୁ ପୁଣି ଶdିର ଭtାର
ମଁୁ ମୁdି ମଁୁ ପୁଣି ସତ ର ସାର ,
ମଁୁ cିତି ମଁୁ ପୁଣି अବcିତି
ମଁୁ ଏକ ନୂ ଆ ଆେଲାଡନ,अମାବାସା ର ଚq
ସତଶୀଳ େମା ବି େବକର ଆହାନ
ମଁୁ ମଣିଷ ମଁୁ अମୃତ ସiାନ  
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ମଁୁ ଭୀମ ମଁୁ େଭୖ ରବ
ମଁୁ ସଂପଦ ମଁୁ ପୁଣି ବି ପଦ
ମଁୁ କମ ମଁୁ ଧମ
ମଁୁ ପୁଣି ଏକତାର ମy
ବି ଭାଜନର ସୁଚିiିତ ଯy,
ସୃfି ର ବୁ କୁ େର ମଁୁ ପଳୟର ବହିn
ପଳୟର अiରାେଳ ପୁଣି ସୃfି ର ବନାନୀ ,
ମଁୁ ସ ୟଂସି r,rpତ ବି ଶାସ
ମଁୁ ତZଦଶୀ,ଉଛାସ ନି ଶାସ
ମଁୁ େପମସି d,ଚି ର ଶାଶତ ଜାଜଲ୍ଯମାନ ,
ଯାତା େମାର ନି େତନରୁ େଚତନ
अମା}କାେର ମଁୁ ଆଶାର କି ରଣ
ମଁୁ ମଣିଷ ମଁୁ अମୃତ ସiାନ  
ବଡବି ଲ ମହାବି ଦାଳୟ , ବଡବି ଲ, େକqୁ ଝର
ଦୁ ରଭାଷ - ୯୪୩୮୨୪୩୧୪୯
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ଆଜିର ଭାରତ
ଚି Zରxନ ସାହୁ

ଏଭଳି ଏକ ବି ଷୟ ଉପେର ଆେଲାଚନା କରି ବାକୁ

କାହUକି ମନ ବଳାଇଲି

ଜାେଣନାହU କି  ଏହା अପିୟ ସତ अବଶ ଏ େଲଖାେର ସମାେଲାଚନା େହବାର
ସାବନା अଛି  ତଥାପି ମଁୁ େଲଖି ବାକୁ ଆେଦୗ ଭୟ କରୁନାହU କାରଣ ସତକୁ
ଲୁ ଚାଇେଲ ତାହା ଲୁ ଚି ରେହନା ଏବଂ ମଁୁ ଭାେବ ସତ ପକାଶ କରି ବାେର କୁ ାେବାଧ
କରି ବା ମଧ ଏକ ପକାେର ମି ଥାକୁ ପଶୟ େଦବା ଯାହାକୁ ମଁୁ ଘୃଣା କେର
ସି ଧାସଳଖ ବି ଷୟ ବ[ୁକୁ ଆର କଲି  ବତମାନର ଚାଲି ଚଳଣି ଏମି ତି େମାଡ
େନଲାଣି େଯ ପବ
ୂ ଠାରୁ ବହୁତ ଭିନn କହି ବା କି ଛି अତୁ dିକର େହବନାହU ଆଜି ଆେମ
ଏଭଳି ଭାେବ अ}କାରର ଦାସତକୁ ବରଣ କରି େଲଣି େଯ

ାନ ରୂପକ ଆେଲାକରୁ ଆେମ

ବହୁତ ଦୂ େରଇ ଗେଲଣି  अ ାନ ଆମକୁ ନି ଜର ଗାସ କରି ବାେର ଲାଗିଲାଣି  अଧମ
ସାମାଜର ପୁନବାର ପତି ା େହଇ ସାରିଲାଣି
େଗାେଟ ସମୟ ଥିଲା େଯେତେବେଳ ପି ତାମାତା ପଜ
ୂ ା ପାଉଥିେଲ ବତମାନ ମଧ
ପଜ
ୂ ା ପାଉଛiି  କି  ଏେବର ପଜ
ୂ ା ଆଉ अତୀତର ପଜ
ୂ ା ମଧେର େକଉଁଠି ନା େକଉଁଠି
ଆକାଶ ପାତାଳ ଫରକ अଛି  ପି ତାମାତା+ ମୁଖ ନି ସୃତ ବାଣୀକୁ ସiାନ ନି ଜର କତବଠୁ
ବଳି େଶ

ଧମ ଭାବି ପାଳନ କରି ବାକୁ ତର ଥିେଲ ଏହାର ଉଦାହରଣ ନି ଆଯାଉ

ଯାହା ପୁରାଣେର ବଣନା କରାଯାଇअଛି  ଆପଣ+ୁ ତ ଜଣା ଥିବ ପି ତୃ ସତ ପାଳନ
କରି ବାକୁ ଯାଇ ପଭୁ ଶୀ ରାମଚq ପତn ୀ େଦବୀ ସୀତା ଏବଂ अନୁ ଜ ଲ{Bଣ+ ସହ ଦୀଘ
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ଚଉଦ ବଷ ବନବାସ ଯାଇଥିେଲ ଆଉ ପଭୁ ପଶୁରାମ ମଧ ପି ତା ଯମଦଗିn +ର ଆେଦଶ
ମାେତ ନି ଜ ମାତା େରଣୁକା+ର ନତ ଶରୀରରୁ अଲଗା କରି େଦଇଥିେଲ अବଶ ପେର
ମହଷp ଯମଦଗିn ନି ଜର ତପଶdି ବଳେର ପୁଣିଥେର େରଣୁକା+ୁ ଜୀବି ତ କରି େଦଇ ଥିେଲ
ପେୂ ବ ଗୁରୁଜନ+ୁ

େଦବତୁ ଲ ମଣି େସମାନ+ୁ

ସସ£ାେର ପଜ
ୂ ା କରା

ଯାଉଥିଲା ବାଲାବcାେର ଗୁରୁ ଆଶମେର ରହି ଜୀବନର ମାଗଦଶନ ଭଳି ଶି {ା ଗହଣ
କରାଯାଉଥିଲା କି  अଧୁନା ଏହାର ସ"ୂ$ ଭାେବ ପରିବZନ ନେହେଲ ମଧ ବହୁତ
अଂଶେର ପରି ବZନ ଘଟିଲାଣି  ନା ପି ତାମାତା+ୁ ନା ଗୁରୁଜନ अବା ଶି {ଦାତା+ୁ ,କାହାକୁ
ବି ଉଚି ତ ସ¢ାନ ମି ଳୁନାହU ପି ତାମାତା ତ ବZମାନ କି ଛି अକମା ସiାନ+ ପାଇଁ
अେଲାଡ଼ା େହାଇ ଗେଲଣି  ପି ତାମାତା+ ପାଇଁ େସମାନ+ ପାଖେର େକୗଣସି ମୂଲ ନାହU
କାହU େସଭଳି ପୁତ ଶବଣ କୁ ମାର େଯ ନି ଜର अ} ମାତାପି ତା+ୁ ଭାରେର େବାହି ବାର
ସାମଥ ରଖୁଥିଲା ବା[ବେର ଆଜି ର ଦୁ ନି ଆେର ଶବଣ କୁ ମାର ଭଳି ପୁତ ମି ଳିବା ବହୁତ
କମ
ମୁtକୁ ହାତ ପାଇ ଗେଲ ସବୁ କି ଛି ପାଇଗଲା ଭଳି ଭାବiି  ନି ର{ର େହଇ ମଧ
ନି ଜକୁ ସମାଜେର ପତି ି ତ କରି େଦଲା ପେର େସମାେନ ନି ଜକୁ ସେବସବା େବାଲି
ଧରି ନିअiି  ପି ତାମାତା, ଭାଇବ}ୁ , ଗୁରୁଜନ+ର ପରାମଶ େସମାନ+ୁ अସାର ମେନ
ହୁଏ ନି ଜ ସାଥେର अ}େହଇ अନମାନ+ ପଥେର ପତିବ}କ େହଇ ଛି ଡ଼ା େହବାେର
େସମାନ+ୁ अପାର ସୁଖ ପାv େହବା ଭଳି ଲାଗୁଛି अେବୖ ଧ କାଯକଳାପେର ସବଦା ଲି v
ରହି ନି ଜକୁ ଧମଠୁ ବହୁତ ଦୂ ରକୁ ଆଣି େଲଣି ଭାଇ ବ}ୁ ପି ତାମାତା ଗୁରୁଜନ କାହାପତି
ଆଉ ଆiରି କତା ନାହU ଶrା ଆଉ ସମପଣ ନାହU କାହାର ଉଚି ତ ପରାମଶ ମଧ ତା
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ପେ{ ଗହଣ େଯାଗ େହଉନାହU ପତୁZରେର ସେ ସେ अହଂକାରମୟ ବାଣୀ ମୁଖରୁ
ନି ସୃତ େହଉଛି  କାହାରି ପତି ପବ
ୂ ଭଳି ଆଉ ଆଦର, ସହାନୁ ଭୂ ତି, ଦୟା, {ମା, ତଥା
ତାଗ େଦଖି ବାକୁ ମି ଳିବା କfକର େହଇଗଲାଣି ମାତ ଏେବବି ସମାଜେର ବହୁତ
ଧମାବଲ\ୀ େଲାକ अଛiି େଯଉଁମାେନ ନି ଜକୁ ଜନକଲାଣେର ଉଗ କରିେଦଇଛiି 
କି  େସମାନ+ ଗହଣେର अେନକ କ wର अନାୟୀ ଲୁ ଚି ରହି ନି ଜକୁ େସମାନ+ ସଦୃ ଶ
େଦଖାଇ ଛଳନା କରୁଛiି 
କୁ ଆେଡ ଗଲା େସହି ପୁଣଭୂ ମି ଭାରତବଷ? େଯଉଁଠି "अତି ଥି େଦେବା ଭବହ"
ରୂପକ ଉdିର ସାଥକତା େଦଖିବାକୁ ମି ଳୁଥିଲା ଆଜି େଦଶର ବି ଭିନn ପାiେର अତି ଥି
ଲୁ ଟପାଟର ଶି କାର ହୁअiି  ବଳା£ାର ଭଳି ଜଘନ କାଯର ଶି କାର ହୁअiି ନାନାବି ଧ
अସୁବିଧାର

ସ¢wଖିନ

ହୁअiି କାହU

େସହି

ପୁଣଭୂ ମି

ଭାରତ

େଯଉଁଠି

ଦି େନ

ଗା}ୀ,ବି େବକାନq,ରବି qନାଥ+ ଭଳି ପତିଭସ"ନn ବdି ଜନB ଗହଣ କରି ବି ଶ ବାସୀ+ୁ
ଶାiି ର ବାତା େଦଇଥିେଲ?
ଆଜି ର ଏ ବି ଚିତ ସମାଜେର କି ଛିେଲାକ ଦୁ Ãେପାଷ ସପ ଭଳି ନି ଜର ଦୁ ଗୁଣକୁ
ବି [ାର କରି ଚାଲି ଛiି अମାଗେର ଯାଉଥିେଲ ମଧ େସମାନ+ୁ ଏହା ଦୃ fିେଗାଚର େହଉ
ନାହUअମାଗରୁ ସୁମାଗକୁ ପତାବZନ କରି ବାର अବକାଶ ପାv େହଉଥିେଲ ମଧ ଏହାକୁ
ତୁ k ମେନ କରି େସମାେନ ବି ନାଶ ଆଡକୁ अଗସର େହଉଛiି ଏକଛତ ଭାେବ ନି ଜକୁ
ସମାଟ ମେନକରି ସଭି+ ଉପେର ପଭୁତ ବି [ାର କରିବାର ନି ଶା ଏେବ ବହୁଳ ଭାେବ
େଦଖାଗଲାଣିନି ଜର ଆତBସୁଖ ପାଇଁ अନାୟର ପଶୟ େନଇ अନୀତି ,अଧମ କେଲ ମଧ
େସମାନ+ୁ ଏହା अବଗତ େହାଇ ପାରୁନାହUନି ଜ ଦାରା କୃ ତ ସମ[ କାଯକୁ େଶ
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ମେନକରି ଫଳସରୂପ ନି ଜକୁ େଶ ତମ ମେନକରiି ସବଶdିମାନ ଈଶର+ ଠାେର
େକବଳ ମି ଥାଭdି ରଖି ସମାଜେର ଦୁ ନୀତି କୁ ପରି ପୃf କରiି 
ଏସବୁ ର

ନି ଦାନ

େହଉଛି

ସାଥ

ଦାରା

ବଶୀଭୂ ତ

େହଇ

କାମାନକୁ

ପୁଣ

କରି ବାକାମନାର େକେବ अi ଘେଟ ନାହUେଗାେଟ କାମନା ପୁଣ େହେଲ କାମନା
ପବଳତର େହଇଉେଠକି  ଏହା ସାଥା} ମାନ+ୁ େକେବବି ଜଣା ପେଡନାହUନି ଜର
ସାଥ ସାଧନ େହତୁ ଛଳନା, ବଳପେୟାଗ,ଏବଂ अନାନ अପୀତି କର ପ¸ାକୁ ଜୀବନର
େଶଷ अ ତଥା ପମୁଖ अ ରୂେପ ପରିଚାଳି ତ କରiି 
େସମାେନ ଭୁ ଲି ଯାଆiି େଯ ନି ଜର କୃ ତକମର ଫଳ େସମାନ+ୁ ଏହି ଠାେର ହU
େଭାଗିବାକୁ େହବअଧମର ଭାର ପକୃତି େଯେବ ସହି ନପାରି ବ,ଧରଣୀ ମାତା େଯେବ
ଚି £ାର କରିବ େତେବ अଧମର ବି ନାଶ ପାଇଁ अବତାରୀ ରୂେପ ଧମ ର{କ+ୁ
ଧରାବତରଣ କରି ବାକୁ େହବ
ଆଜି ସମଗ ସଂସାରେର ମାତୃ ପି ତୃ ଭdି, ଗୁରୁଜନ ପତି ସ¢ାନ,ଭାଇ ବ}ୁ ପତି େସnହ
-ଶrା,ଦୁ ଃଖୀର+ି ପତି ଦୟା କରୁଣା ଏବଂ ସବେଶଷେର ମଣିଷତ୍ଵ ହU େଦଖିବାକୁ ବହୁତ
କମ ମି ଳୁଛି 
ସବତାଗୀ

ବଦଳେର

ଏମାେନ

ବା[ବେର ତାଗ ହU ମୁdିର େଶ

ସବେଭାଗି

େହବାକୁ

େଶ

ମଣୁଛiି କି 

ପଥ ଏକଥା ବୁ ଝି ବାକୁ ପୟାଶ କରୁନାହାiି ମା+ଡ଼

ହାେତ ମୁdା ମାଳର ମୂଲ ସମ ମାତୃ ପି ତୃ ଭdି ଏମାନ+ ପାଇଁ ସମାନ େବାଧ
େହଉଛି ମାତାପି ତା+ ଆଶୀବାଦ ହU ସା{ାତ ଭଗବାନ+ ଆଶୀବାଦ ଏକଥା ଜାଣି ମଧ
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"ମାତାପି ତା ଭାଇବ}ୁ ଗୁରୁଜନ ଠାେର
କରୁଣାର ଦୃ fି େଯହୁ ଦି ଏ ନାହU ବାେର
କି ଲାଭ ସହସ ବଷ ବଂଚି େଲ େସ େଲାକ
ଖାଇ ଖାଇ ଦୀଘ କାଳ ନବେ କି କାକ?"
ଧମତBା+ ବି ଚାରେର ସ"ତି ପତି ି ତ ସମାଜର ରୀତି ନୀତି ସଂସାର ପାଇଁ ବି ପଦ
େନଇ

ଆସୁଛିେତଣୁ

ଗରୀମାକୁ ,ଏହାର

अଖt

ସମ[+ୁ
ପତି ାକୁ

अନୁ େରାଧ
ଚୁ ଣ

କି

ପୁଣଭୂ ମି

ନକରି ,ଏହାର

ଭାରତବଷର

ଯଥାଥତାକୁ

କରି ,ସଂସାରର ହି ତ ସାଧନ କରିବା ଉଚି ତअଯଥାେର ନି ଜକୁ େଶ

ଗୁଣ

ହୃଦୟମ
ତଥା अନକୁ

ନୀଚ,ଏସବୁ ଭାବନାରୁ ଦୂ ରେର ରହି ,अହଂକାର ସାଥ ଭାବ ଦୂ ର କରି ,ଏକତି ତ େହଇ
କାଯ କେଲ ଯାଇଁ ଆମ ସମାଜେର ପୁଣି ଥେର େସହି ପୁଣଭୂ ମି ଭାରତବଷର
अଖtେପମ,ଭdିଭାବ ଉେଦ କ େହାଇ ପାରି ବସାଥକୁ ବଳି େଦଇ ସମାଜର କଲାଣ
ସାଧନ କରି ବା ହU ପେତକ ହି qୁର କତବ अେଟେତଣୁ ମହାନ େଦଶେପମୀ େଗାପବ}ୁ
ଦାସ କହି ଛiି -"ନି ଜ ହି ତ ଲାଗି ଜାତ ନୁ େହଁ ହି qୁ
ବି ଶ ହି େତ ହି qୁ ପତି ରd ବି qୁ"
ଆହୁରି ମଧ କୁ ହା ଯାଇअଛି େଯ---"ଜାତି ନqିେଘାଷ ଗଡ଼ି ବ କି ଭାଇ
ସାଥକୁ ସାରଥୀ କେଲ
ଟାେଣ କି େର ଗାଡି ଦାନାର େତାବଡା
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େଘାଡା ମୁେହଁ ବ}ା ଥିେଲ"
ଭାରତ ଭଳି ପୁଣଭୂ ମି େଯଉଁଠାେର ସୟଂ ଭଗବାନ ଜନBଗହଣ କରିଥିେଲ ଆେମ
ଆଜି େସହି ପବି ତ ମା'ର େକାଳେର ଜନBଲାଭ କରି େଛଏହାଠୁ ବଳି ବଡ଼ େସୗଭାଗ ଆମ
ପାଇଁ କ'ଣ େହାଇପାେର? େତଣୁ ନି ଜ ମଧେର ଲୁ ´ାୟି ତ ଥିବା ଶdିକୁ ଜାଗତ କରି
ଧମର{ାେର ସହାୟକ େହବାପାଇଁ ସବଦା ଧମ ପଥକୁ अନୁ ସରଣ କରିବା ସବଦା ଉଚି ତ
େହବପି ତାମାତା, ଭାଇବ}ୁ , ଗୁରୁଜନ+ ସହ ମି ଳିମିଶି େସମାନ+ ଉପେଦଶ ମାନି କାଯ
କେଲ ଆେମ ସମାଜେର ଧମାନୁ ଯାୟୀ ପତି ି ତ େହାଇପାରି ବା
ଭାରତ ଭଳି ପୁଣଭୂ ମିେର ଜନBଗହଣ କରି ବା ଆମ ପାଇଁ ଲେ{ ଜନB ର ପୁଣଫଳ
ସହ ସମାନଭାରତ ଭଳି ପବି ତ ଭୂ ମି ପୃଥିବୀେର େକଉଁଠି ବି ନଥିବ
େତଣୁ େହ, ପୁଣଭୂ ମି ଭାରତେର ଜନିB ତ ପତିଭାମାେନ ନି ଜକୁ ସମାଜ େସବାେର
ନି େୟାଜି ତ କରି {ଣଜନBାେର ଜନିB ତ େହବାର ପରି ଚୟ ପଦାନ କରମାନବ ଜୀବନର
ମୂଲେବାଧ କୁ ବୁ ଝି ବାକୁ େଚfା କରଭାରତ ମାତା େକାଳେର ଜନB େହବାର େଗୗରବ
ଲାଭ କରିଥିବା ପାଇଁ ତାର େସବା କରନି ଜ ମଧେର ଥିବା ଲୁ ´ାୟି ତ ଶdିକୁ ଜାଗତ କରି
ଧମ अବcାନେର ସହାୟକ ହୁअପି ତାମାତା, ଭାଇବ}ୁ , ଗୁରୁଜନ ସମ[+ ସହ ମି ଶିକରି
ମାନବ େସବା ତଥା ମାଧବ େସବାେର ନି ଜକୁ ନି େୟାଜନ କରଆଜି ର ଭାରତକୁ ପବ
ୂ ର
ପୁଣଭୂ ମି ଭାରତ ଭଳି ରହି ବାକୁ ଦି अ
"ଧମର ପହାର अସହେର ଭାଇ
अଧମକୁ ଗାସ କେର
ପାପୀ अଧମୀକୁ ନକର ଦାରେର
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ଆଣିକରି ଛି ଡାକେର
ସାଥ अହଂକାର ତାଗ କରିବାକୁ
କରୁ अଛୁ କାହU ଭୟ
ଧମର ବି ଜୟ େହାଇଛି େହାଇବ
େଦଖିବୁ ଏହା ନି ୟ"

"ୟଦା ୟଦା ହU ଧମସ ଗାନି ଭବତି ଭାରତ
अଭୁ Ýାନମଧମସ ତଦାତBାନଂ ସୃଜାମହଂ
ପରି ତାଣାୟ ସାଧୁନାଂ ବି ନାଶାୟ ଚ ଦୁ jୃତାମ
ଧମ ସଂcାପନାଥାୟ ସବାମି ୟୁେଗ ୟୁେଗ"
(ଗୀତା- ଚତୁ ଥ अଧାୟ ସvମ-अfମ େଶeାକ:

ାନ-କମ-ସନାସ େଯାଗ)
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େତtା
ଶୀ େବୖ କୁନାଥ ଖଟୁଆ

ଜଳେସେଚନ

କରି ବା

अତି

ପୁରୁଣା

କାଳି ଆ

କଥା

ଜଳେସଚନ

ପଥେମ

ମି ଶରୀୟମାେନ ଆର କରି ଥିେଲ ନୀଳ ନଦୀକୁ ବ} କରି ଖାଲ अଂଚଳେର ପାଣି ଭତp
କରି ରଖୁଥିେଲ ଫଳେର ଗରମ ଦାଉରୁ େସମାେନ ର{ା ପାଉଥିେଲ ମି ସରି ୟମାେନ
ଭାର ଉେZାଳନ ପାଇଁ ବି ଭିନn ପrତି ବାହାର କରିଥିେଲ େନାହି େଲ େସମାେନ ଏେଡ଼ ବଡ଼
ମମି ତି ଆରି କରି ପାରି ନଥାେi ଏହି ଲି ଭର ସି fମ ମି ଶରି ୟମାେନ ଜାଣିଥିେଲ, େହେଲ
ଏହାର ଥିଓରି ଜାଣି ନଥିେଲ, ପାର"ରି କ ଭାବେର ଏହାକୁ ବବହାର କରୁଥିେଲ
େସମାେନ ଭାରଦt ପେୟାଗ କରି ବଡ଼ ବଡ଼ ପଥର ଉପରକୁ ଉଠାଉଥିେଲ ଏହି
ମି ସରି ୟମାେନ ହଳ ଶଗଡ଼ େତtାର ବବହାର ଜାଣିଥିେଲ ଏହି େତtା େହଉଛି ଦି ତୀୟ
େଶଣୀ

ଭାରଦt

ଏହି

ମି ଶରିୟମାେନ

େତtାର

ବବହାର

ଜାଣିଥିେଲ

ମି ଶରବାସୀମାେନ େତtାକୁ ସାଡୁ ଫ କହୁଥିେଲ ଖୀ.ପ.ୂ ୧୫୦୦ େବଳକୁ ମି ଶରୀୟମାେନ
ବୁ rି ଖଟାଇ ସାଡୁ ଫ ବା େତtା ବାହାର କରି ଥିେଲ ଏହି େତtାର ଚି ତ କା¸େର ଚି ତତ
େହାଇଥିବାରୁ अନୁ ମାନ େହଉଛି ଖୀ.ପ.ୂ ୧୫୦୦ େବଳକୁ େତtା ବାହାରି ସାରି ଲାଣି
ଜଳେସଚନ କାମେର ବବହାର େହଲାଣି ନୀଳ ନଦୀର ଜଳକୁ अଟକାଇ ଯy
ସାହାଯେର ପାଣି ମଡ଼ାଉଥିେଲ କି  ଲି ଭର ସି fମ ଆକେମଡ଼ି ସ୍ ୨୬୦ ବି ସିେର ଏହାର
େବୖ ାନି କ କାରଣ ସମ[+ୁ ଜଣାଇେଦେଲ ଏହି ଲି ଭର ତି ନି ପକାର େବାଲି କହି େଲ
କି  ଲି ଭର ସି fମ ପାର"ରି କ ଭାବେର ଉÌାବନ ଘଟିଛି େଲାକ+ अଜାଣତେର
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ପାର"ରି କ ଭାବେର ବବହାର େହାଇଛି 
ପୃଥିବୀର ପଥମ େକନାଲ ୬୦୦୦ ବି ସି ପେୂ ବ ଚାଇନାେର ଥିଲା େବାଲି ନି ରୂପଣ
କରାଯାଇଛି  େସେତେବେଳ ଜଳକୁ

େକନାଲ ସାହାଯେର अଣାଯାଇ ପାରୁଥିଲା

ପୃଥିବୀର ପଥମ ଜଳେସଚନ ପଣାଳୀ ସୁେମରି ୟମାେନ ଜାଣିଥିେଲ ଏହା ୩୦୦୦ ବି ସି
ପବ
ୂ ର କଥା ହାି ଗାଡନେର େସମାେନ ପାଣି େଦଇପାରୁଥିେଲ କି  େତtାର
ବବହାର ମି ଶରୀୟମାେନ କରି ଥିେଲ େଜମ୍ସ ୱାଟ୍ fିମ୍ ଇxିନ ୧୭୬୫େର ବାହର
କରି ବାରୁ ପାଣି ପ" ବାହାରି ଲା, ପେର ପେର ଗାଡ଼ି ମଟର େଟ ନ ବାହାରି ଲା ଏହା ଥିଲା
ଲି ଭର ସି fମରୁ େମାଟର ଯୁଗର ପରି ବତନ ତଥାପି େତtା େସହି ପରି କାମେର
ଲାଗିଥିଲା, ଏହାର ସ"ୂ$ ପରିବତନ େହବାକୁ ପାୟ ୧୭୬୫ ରୁ ୨୦୦୦

ମସି ହା

ଲାଗିଗଲା େତtା ବତମାନ ମୃତ େବାଲି କୁ ହାଯି ବ
ବତମାନ ଆେମ େତtାକୁ େଗାଟିଏ ସାଧାରଣ अଥେର ଭାବୁ େଛ, କି  େଯେତେବେଳ
ପଥେମ ବାହାରି ଲା ଏଇଟା େଗାଟାଏ େମସି ନ୍ େବାଲି େଲାେକ ଭାବୁ ଥିେଲ ତାକୁ କି ଏ
େକମି ତି ବାହାର କଲା ଜାଣିବା କfକର କଥା େତtା େଗାଟାଏ ଦି ତୀୟ େଶଣୀ
ଭାରଦt ଭାରଦt ବାହାରି ବା ସମୟେର ଏହି େତtା ବାହାରି ଛି ଓ େଲାକମାନ+
ଉପକାରେର ଲାଗିଛି ଏମି ତି େହାଇ ଥାଇପାେର ପାଣି କୂअରୁ ଦଉଡ଼ି ସାହାଯେର
ଉପରକୁ ଉଠାଉଥିେଲ ପେର ଦଉଡ଼ି ବବହାର ନକରି ଖେt ବାଉଁଶ ବା}ି ଉପରକୁ
ଉଠାଇେଲ ମଧ ସୁବିଧା େହଲା କାଠ ଚକି ଲଗାଇ ପାଣି ଉପରକୁ ଉଠାଇେଲ ପାଣି
ମାଠି ଆେର ମୁtାଇକି

େନଉଥିେଲ ଏଇ ମାଠି ଆଟା େକମି ତି ବି ନା ପରି ଶମେର

ଉଠାଯାଇପାରି ବ ଚି iା 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 ତି ନି ଭାଗ କେଲ ୮ ଫୁଟ େହଉଛି  ମୂଳରୁ ୮
ଫୁଟେର େଗାଟିଏ କଣା କରାଯାଏ ଏଥିେର ୨ ଫୁଟର େଗାଟିଏ ବାଉଁଶ ପ{ି ଲଗାଯାଏ
ଏହାକୁ ପ{ି କହି ବାର अଥ େହଉଛି ଏହା େଦଖି ବାକୁ ପ{ୀମାନ+ର େଡଣା ଭଳି  ଏହି
ପ{ୀ ବାହାଲ କଣାେର ଲଗାଯାଏ ବାହାଲର ମୂଳେର ଭାର (ପାଳେର କାଦୁ अ ଲଗାଯାଇ
ବ}ାଯାଏ) େଶଷେର କୂअର ଗଭୀରତା अନୁ ସାେର େଗାଟିଏ ସରୁ ବାଉଁଶ अଣାଯାଏ
ଏହାକୁ ହାତ ବାଉଁଶ କହiି  ଏହାର ମୂଳଭାଗେର େଗାଟିଏ େଛାଟ କଣା କରାଯାଏ ଏହି
କଣାେର େଗାଟିଏ େଛାଟ ୬ ଇଂଚର କାଠି ଲଗାଯାଏ ଏହି ଠାେର ଜଳ ରହି ବାର ପାତ ବା
ମାଠି ଆ 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 ପାୟ ୪ଫୁଟ
ପଯi ଚି ରାଯାଏ ଏହି ଚି ରିବା ମଝି େର ବାହାଲ ରେହ ଓ ବାହାଲର ପ{ୀ ଏହି ଖୁ\ର
ମଝି େର ଥବା ଦୁ ଇ କଣା ଭିତେର ରେହ ଏହା ଠି କ୍ ଢ଼ି +ି ଭଳି କାମ କେର କୂअ ଉପେର
ଦୁ ଇ ଖt କାଠ ପେଡ଼ଏହାରି ଉପେର ଜେଣ େଲାକ ଛି ଡ଼ା େହାଇ ବାଉଁଶେର ବ}ା
େହାଇଥିବା ମାଠି ଆକୁ କୂअଭିତେର ଭତpକରି ପଣି ଭରି କେର ଓ ଉପରକୁ ବଳ ପେୟାଗ
କେଲ ମାଠି ଆ ଉପରକୁ ଆେସ ଓ ମାଠି ଆ ପାଣି ଭୂ ଇଁେର ଢ଼ାଳି େଲ ପାଣି ବି ଲେର ମାେଡ଼
ଏଇଟା େଗେଟ ସାଧାରଣ କଥା ଏଇ ଧରଣର ଯyପାତି ପଥେମ କି ଏ ଜେଣ ବାହାର
କରି ଛି କି ଛି ଜଣାନାହU େତtା ଠି କ୍ ଢ଼ି +ି ଭଳି କାମ କେର ଭାରଦt ବାହାରି ବା
ସମୟେର ଏହି ସବୁ ଯyପାତି ବାହାରି ଛି ଏହା ଥିଲା ଭାରଦt ଉÌାବନର ଯୁଗ
ଆହାନ ଇ-ପତି କା ସ"ୂ $ ନି ଃଶୁ& ବି ତରଣ େହତୁ ଡା େଜାତି ପସାଦ ପ*ନାୟକ+ ,ାରା ପତି ି ତ ଓ ପକାଶି ତ | Aahwaan.com | 261

ତ େୟାଦଶ ବଷ, ଷ

ସଂଖା, ଜୁ ନ୍ ୨୦୧୮

Download Magazine from www.aahwaan.com

େଯମି ତି େଜମ୍ସ ୱାଟ େମାଟର ବାହାରି ବା ଦାରା ଆଜି अେନକ କାମ େମାଟରଦାରା
କରାଯାଇପାରୁଛି  ଏହା େହଉଛି େମାଟର ଯୁଗ ଏହାପେର କ"ୁ ଟର ଆସି ବା ଦାରା
अେନକ କାମ େହାଇପାରୁଛି  ଏହାକୁ କ"ୁ ଟର ଯୁଗ କୁ ହାଯି ବ େସମି ତି େସେତେବେଳ
ଏଇ ଭାରଦt େକୗଶଳକୁ ବି ଭିନn କାମେର ଲଗାଯାଇ ପାରୁଥିଲା େସେତେବେଳ ଏହି
ଭାରଦt ବାହାରି ଥିଲା
ବାଗଦାଦା ପୁରୁଣା ନଁା େହଉଛି ସି ଉଲ େବବି େଲାନି ଆରୁ ଏହା ବାଗଦାଦ
େହାଇଛି  େବବି େଲାନି ଆ ସଭତାର ଏ ଥିଲା ମୂଳ େକq  ପାଚୀନ େବବି େଲାନି ଆ
ଟାଇଗିସ୍ ନଦୀର ଉଭୟକୂଳେର ଗଢ଼ି ଉଠି ଥିଲା ଏହି େବବି େଲାନି ଆ ବା ବତମାନର
ବାଗଦାଦା ସହର େକେତ ଉÝାନ ପତନର େବଳାଭୂ ମିେର ଠି ଆ େହାଇ ସବୁ अନୁ ଧାନ
କରି ଛି ମେନ ରଖି ଛି କି ଏ କଣ ? ଏହାର ଶାସକ ହାମୁରାବୀ+ର ପଣୀତ ଆଇନ୍ ଗ¸
ପୃଥିବୀ ସଭତାକୁ ପଥମ ଆଇନ୍ ଶାସନର କାହାଣୀକୁ ଗହଣ କରି ଥାଏ
ଏହି େବବି େଲାନି ଆ ସହର ନି କଟେର ଥିଲା ଝୁ ଲiା ଉଦାନ ପାହାଡ଼ ଉପେର
ଥିଲା ରାଜା+ ଉଦାନ ଉଦାନ ପାଇଁ ପାଣି ନି ହାତି ଦରକାର ପାଣି ବି ନା ଗଛ
अସବ

ଏ

ଉଦାନଟି

ପଶାସକ+ର

ସହଧମpଣୀ+

ସB ¼ତି

ଉପଲେ{

ସୃfି

କରାଯାଇଥିଲା ରାଣୀ ଥିେଲ ଶସଶାମଳା ପରି େବଶି ତ ପ{ୀ କାକଳୀେର ନି ନାଦି ତ
ଶୀତଳ ପବତବାସୀ ଯହUେର େବାହୁଥିଲା ଝଝର ଝ+ାରପ$
ୂ ନି ଝରି ଣୀମାନ ଶୁ¥ ବ}ା
ମରୁଭୂ ମି ପରି େବଶି ତ ସମତଳ ଭୂ ମିେର ବି ବାହ ଉର୍ ରାଜା+ ସହ ବସବାସ କରି
ରାଣୀମାେନ ପାଉଥିେଲ ତା+ର ପି ଲାଦି ନର ମଧୁର ସB ¼ତିରାଜି କୁ ଫଳେର େସ େହାଇ
ପଡୁ ଥିେଲ ବି ଷ$ ବଦନା ରାଜାମାନ+ର ମାନସି କ ଯyଣାର କାରଣ ଜାଣିପାରି ଆେଦଶ
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େଦେଲ ରାଜଧାନୀ ମଧେର ପବତ ସରୂପ ଶସ ଶାମଳି ମା ଭରା ଉା ଆଚଳକୁ ସୃfି
କରି ବା ପାଇଁ ତହଁୁ ବହୁତଳ ବି ଶିf अ*ାଳି କମାନ+େର ପବତସମ ଉଦାନ ତି ଆରି
କରାଗଲା ନଦୀରୁ ଜଳ ଉପରକୁ ଉଠି ବା ପାଇଁ େକାଠା ଉପେର ଚକଦାରା ଚାଳି ତ
ଉଠାଜଳ େସଚନର ବବcା କରାଗଲା ସବୁ

ମହଲାର ପାଶେଦଶେର ପୃଥିବୀର

ସବୁ ଠାରୁ ସୁqର ତଥା ମୂଲବାନ ଫୁଲ, ଫଳଭରା ବୃ {ମାନ ସୁେଶାଭିତ େହାଇଉଠୁ ଥିଲା
ଦୂ ର ପଥିକ ମନେର ଏହା ଏକ ଝୁ ଲiା ଉଦାନର ଭମ ସୃfି କରୁଥିଲା ଷଟିରାଣୀ+ ସB ¼ତି
ଉେଦଶେର ରାଜା ପାହାଡ଼ ଉପେର ଏକ ଉଦାନ ତି ଆରି କେଲ ଉପରକୁ ପାଣିଜାଗା
ବାଟେର ଗଲାେବେଳ େଦଖିେଲ େଲାକମାେନ େତtାେର ପାଣି େବାହି ଶସ ଉନn
କରୁଛiି  ଏହା ହାନି ବାଲ+ ସମୟେର ତି ଆରି େହାଇଥିଲାହାନି ବାଲ+ ସମୟ ଖୀ.ପ.ୂ
୧୮୫୦ େହେଲ େସେତେବେଳ ଉଠାଜଳେସଚନର ବବcା ଥିଲା
ପୃଥିବୀର ପାୟ ମରଭୂ ମି अଂଚଳ ସାଉଦୀ ଆରବ, ଆଫି କାର ଉZରାଂଚଳେର
अବcିତ ମରୁଭୂ ମି अଂଚଳେର େବଦୁ ଇନ୍ ମାେନ ଏକ ଯାଯାବର ଜାତି  ଏମାନ+
ଘରଦାର କି ଛି ନଥାଏ ତ\w ଓଟ େଘାଡ଼ା େମÁା ପଶୁପାଳନ ଏମାନ+ର ମୁଖ
ବବସାୟ େବଦୁ ଇନ୍ ମାେନ େଗାଟିଏ ଜାଗାେର ତୃ ଣଭୂ ମି ସରି ଗେଲ अନ ଜାଗାକୁ ଚାଲି
ଯାଆiି  ଏହି अଭାବହU େସମାେନ ନୂ ଆ ଜି ନିଷ ବାହାର କରିବା ପାଇଁ େଖାରାକ
ପାଇେଲ ଏହି େବଦୁ ଇନ୍ ମାେନ ନୂ ଆ ଜଳେସଚନ ଉପକରଣମାନ ଉÌାବନ କରି ଥିେଲ
େବୖ ଦିକ ଯୁଗେର ଜଳେସଚନ ଥିଲା ନଦୀଜଳ ଓ କୂପଜଳ ଉଭୟ ଜଳେସଚନେର
ବବହାର େହଉଥିଲା ଋଗ୍ େବଦେର ଠାଏ ଠାଏ ନଦୀ ଓ କୂପ ଜଳକୁ ସୟଜା ଓ
ଖନି ତ ି ମା େବାଲି କୁ ହାଯାଇଛି 
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ଯା ଆେପା ଦି ବା ଉତ ଯାଃ ସବiି
ଖାନି ତ ି ମା ଉତ ଯାଃ ସୟଂଜାଃ
ନଦୀ ଜଳକୁ ସୟଂଜାଃ अଥାତ୍ ସତଃପବୃତ େହାଇ ଝରି ବାକୁ ସୟଜାଃ କୁ ହାଯାଏ
ଖନନ ଦାରା ଜଳ ବାହାରୁଥିବାରୁ ଖାନି ତ ି ମା କୁ ହାଯାଉଥିଲା କୃ ତି ମ ଉପାୟେର ସୃfି
େହାଇଥିବା ପାଣି ନାଳକୁ କୂଲା 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 ଦାରା କୂअରୁ ପାଣି
କଢ଼ାଯାଉଥିଲା ଏହା େତtାର ପବ
ୂ ବcା ପାଣିକୁ ବଡ଼ ବଡ଼ ନାଳୀ ଦାରା ବହୁତ ଦୂ ରକୁ
ନି ଆଯାଉଥିଲା ଏହାକୁ ଭୂ ମିଃ ସୁଷିରା କହୁଥିେଲ ଏଥିରୁ अନୁ ମାନ େହଉଛି େବୖ ଦିକ
ଯୁଗେର େତtା ବବହାର େହଉଥିଲା କୂअରୁ ପାଣି ଉେZାଳନ କରି ବାର ଆଉ େଗାଟିଏ
ପrତି अଛି ଏହା େହଲା – େଗାଟିଏ େଛଳି ଚମଡ଼ାେର ପାଇପ୍ ଲାଗିଥାଏ ଏହାକୁ ବଳଦ
ବା େଘାଡ଼ ଖାଇେର ବୁ ଲି ଲା ଭଳି ବୁ ଲି େଲ ପାଣି ବାହାରି ବ ଏହା ପxାବ ଓ ଉZର
ପେଦଶେର ପଚଳନ ଥିଲା ଏହା େତtାର अନ ଏକ ରୂପ ଏେବ ପ" ବାହାରିବା ଦାରା
ଏହାର ପଚଳନ ଆେ[ ଆେ[ କମି ଗଲାଣି
େବୖ ଦିକ ଯୁଗେର ବୃ fିର େଦବତା ଇq +ୁ ପଜ
ୂ ା କରାଯାଉଥିଲା ଋଗେବଦ କୁ େହ
େଯ ବୃ ତ ତା’ର ଶdି ବଳେର େମଘ ଗଭେର ଥିବା ଜଳକୁ अଟକାଇ ରଖୁଥିଲା ଇq
ବଜ ାଘାତେର ତା’ର ବୁ କୁ ବି ଦୀ$ କରି ଜଳାଧାରକୁ ମୁd କରି ଥିେଲ ଏହାର अଥ େହଲା
ଖରାଦି େନ ବଷା ହୁଏ ନାହU ବଷା ଦି େନ ବଷା ହୁଏ ଏହି ପାକୃ ତି କ ଦୃ ଶଟିକୁ ଇq -ବୃ ତ
ସମର େବାଲି ଦଶା ଯାଇଛି 
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ବି ହାର ଭି ତର େଦଇ ନାଗପୁର

ଯାଇଥିେଲ ପୁଣି ନାଗପୁରରୁ ବୁ େqଲଖt େରୱା େଦଇ ବନାରସେର ପହଂଚି ଥିେଲ
େରୱାେଦଇ ଗଲା େବେଳ େସ େଦଖିେଲ େଲାକମାେନ େତtାଦାରା ପାଣି ଜମି େର
ମଡ଼ାଉଛiି  ଏହା େହଉଛି ୧୭୬୦ମସି ହାର କଥା ଏହି େତtା ୧୭୬୦ ମସି ହା ପଯi
େସମି ତି କାମେର ଲାଗୁଥିଲା
୧୮୯୦େର ମାଡ଼ା ସାେହବ ପଥେମ ଜମି ଜମା ବେqାବ[ କରି ଥିେଲ େସଥିେର
େସ ଓଡ଼ି ଶାେର ପଚଳି ତ ଜଳେସଚନ ବବcାର ଏକ ଚି ତ ପଦାନ କରିଛiି  ଏହା
ତା+ର େସେଟଲେମଂଟ ରି େପାଟେର େଲଖାଯାଇଛି  ପାଠକ+ अବଗତି ନି ମେi ତାହାର
କି ଛି अଂଶ ତେଳ ଦି ଆଗଲା
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 basket made of split bamboo which two men use. Holding by the ropes attached 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, hallowed out and shaped like one-half of a canoe; the broad open end resting 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) carried 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 ବବହାର ଖୀ.ପ.ୂ ୨୭୫୦ରୁ ୨୦୦୦ ମସି ହା ପଯi ଚାଲି ଆସି ଲା
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ବତମାନ ଆଉ ବି ଲେର େତtା ଦି ଶୁନି କି େକଁ..କଟର ଶ® ଶୁଭୁନି  େତtା ଉପେର କାଉ
ବସି ବାର ଦି ଶୁନି ଦି ନ ଥିଲା ଗହି ର ମୟ େତtାେର ପରି ପ$
ୂ ଥିଲା େତtାେର ପାଣି
େବାହି ବା ପାଉଁ ଉ£f ସମୟ େହଉଛି ପାହାi ପହର, अଥାତ୍ ରାତି ୪.୦୦ଟା ପେର
େଲାେକ ବି ଲକୁ ଯାଇ ପାଣି ମଡ଼ାଉଥିେଲ କାରଣ ପାଣି ବୁ ହାଇେଲ ଶାରୀରି କ ପରି ଶମ
ଦରକାର ଖରାେବେଳ ପାଣି ବୁ ହାଇେଲ କf ଲାେଗ େସଥିରୁ ର{ାପାଇବା ପଇଁ ସ}ା
ସମୟେର ବା ପାହାiା ପହରେର ପାଣି ମଡ଼ାଉଥିେଲ ଆଉ ମଧ ଗଛକୁ ପାଣି ସକାଳ ବା
ସ}ାେର ଦରକାର ଦି ନ ଆସି ବ େତtା କ’ଣ େବାଲି ପର-େଜେନେରସନ ଜାଣି ପାରି େବ
ନି ? ଏ ଯୁଗର ପରିବତନ ଦି ତୀୟ େଶଣୀ ଭାରଦtରୁ େମାଟର ଯୁଗର ପରି ବତନ ଆଜି
ତ ଯୁଗ ଆସି ଲାଣି, ପ"େର ପାଣି ଉଠାଯାଉଛି  ଏଥିେର କ"ୁ ଟର ଖxା ଯାଉଛି 
କ"ୁ ଟରକୁ ଶସ ଉାଦନର େପାଗାମ ଦି ଆଯାଉଛି  େ{ତେର କି ପକାର ଚାଷକୁ କି
ପକାର ପାଣି ଦରକାର କ"ୁ ଟର େପାଗାମ अନୁ ସାେର ପାଣି ପ" େଯାଗାଉଛି  ଧାନକୁ
େକେତ ପାଣି ମକାକୁ େକେତ ପାଣି ଦରକାର ତାହା କ"ୁ ଟର cିର କରି େଯାଗାଇବ ଯୁଗ
ବଦଳି ଯାଇଛି  ଆହୁରି ମଧ ବଦଳି ବ ଖୁସିର ଖବର ସରକାର ହୀରାକୁ ଦର ତଳମୁtେର
ମହାନଦୀ ଉପେର ୭ଟି ବାେରଜ ନି ମାଣ କରି େବ ଏଗୁଡ଼ିକ ବାେରଜ୍–କମ୍-ବ ଜ୍ େହେଲ
ଭଲ ହୁअiା କାରଣ ବାେରଜ୍ େହେଲ ପାଣି अଟକାଯାଇ ପାରି ବ ଓ ଗମନାଗମନର
ସୁବିଧା େହବ
ଏଲ୍-୨୪୨/େଫଜ-୧,ଡୁ ମୁଡୁମା ହା.େବା. ଭୁ ବେନଶର-୧୯
(େମା-୯୭୭୭୧ ୪୩୪୮୫)
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अପେରସନ୍ କାକ୍ଟସ୍
अେଶାକ କୁ ମାର େସଠୀ

୧୯୮୮ ମସି ହାର କଥା େସେତେବଳ ସମଗ ମାଳଦ୍ଵୀପ ମି ଲିଟାz ମାନ+
अdିଆରେର ଥାଏ ଭାରତ ନି ଜର ସାହସି କ ଓ ବି ଚ{ଣ ବୁ rି ପେୟାଗ କରି ସମଗ
ମାଳ,ୀପକୁ ମି ଲିଟାzମାନ+ କବଳରୁ ମୁd କରିବାେର ସଫଳ େହାଇଥିଲା େସ
अପେରସନ ନଁା ଥିଲା अପେରସନ କାକଟସ ନି ଜର ବୀରତ ଓ ଦୁ ଃସାହସି କ ପଦେ{ପ
ସମଗ ବି ଶକୁ ଚକି ତ କରାଇ ପାରିଥିଲା ସମଗ ରାf ସମୁଦାୟକୁ ଜେଣଇେଦଲା େଯ
ବ}ୁ ତର ପରି ଭାଷା କଣ? େକମି ତି ଥିଲା େସ अପେରସନ ଚାଲ ଟିେକ ନଜର
ପେକଇବା|
ମାଳ,ୀପ ଆମର ଏକ ପେଡାଶୀ ରାf ଭାରତର ଦ{ିଣ ପି ମଦି ଗେର ଏହା
अବ[ିତ ଭାରତ ମହାସାଗର କି ଛି ,ୀପପୁx ସମୂହ େହଉଛି ମାଳ,ୀପ ମାେଲ, ଏହାର
ରାଜଧାନୀ ୬୦୦ ବଗ ଫୁଟରୁ କମ େହବ ଏ ମାେଲ ସହର ସବୁ ଠାରୁ େଛାଟ ଏବଂ ଖୁବ
ସା} ତାେର ବସବାସ କରୁଥିବା ସହର ମାନ+ୁ ମଧରୁ ମାେଲ ସହର अନତମ େଯଉଁ
,ୀପପୁxେର ପବଳ ମାତାେର ପବାଳ େଦଖିବାକୁ ମି େଳ େଛାଟ େମାଟ େହାଇ ୨୦୦ରୁ
अଧି କ ,ୀପ େହବ ଏମି ତ େଦଖିବାକୁ ଗେଲ େସଠାେର ୧୦୦୦ ରୁ अଧି କ ଦୀପ अଛି କି 
ସବୁ ଦୀପେର ମନୁ ଷ ବସବାସ କରି ନଥାiି  ମାଳ,ୀପ ସମୁଦ ପତନ ଠାରୁ ଖୁବ କମ,
େକବଳ େଦଢ଼ (୧.୫) ମି ଟର ଉତାେର अବcିତ ଯଦି େକେବ ବି ଶତାପନ (େଗାବାଲ
ୱାମp)େଯାଗଁୁ ସମୁଦର ଜଳପତନ ବେଢ, ପଥମ େଦଶ ଭାେବ ମାଳ,ୀପ ମହାସାଗରେର
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ଲୀନ େହାଇ ଯି ବାର େଢର ଆଶ+ା ଏହା ହU ମାଳ,ୀପ ମୁଖ ସମସା ମାଳ,ୀପ
ଏସି ଆ ମହାେଦଶର ସବୁ ଠାରୁ {ୁଦତମ େଦଶ अେଟ ଏହା ଏକ ଲ\ାଳି ଆ ,ୀପପୁx
ଏହାର ସମୁଦାୟ େଟରି େଟାରି अଲ अଳ ୯୦,୦୦୦ ବଗଫୁଟ େହବ
୧୯୬୫ ମସି ହା ପଯi ମାଳ,ୀପ ଇଂେରଜ ମାନ+ अଧୀନେର ଥିଲା | ୧୯୬୫
ମସି ହାେର େଦଶ ସାଧୀନ େହଲା ପେର ୧୯୬୮େର ପଥମ ନି ବାଚନ େହାଇଥିଲା |
୧୯୭୮େର अବଦୁ ଲ ଗାୟୁମ ରାfପତି ଭାେବ ନି ବାଚି ତ େହେଲ ଏବଂ ୧୯୭୮ ରୁ ୨୦୦୮
ପଯi ଲଗାତାର ୩୦ ବଷ କାଳ अବଦୁ ଲ ଗାୟୁମ ରାfପତି େହାଇ ପାରି ଥିେଲ | ଏମି ତ
ନୁ େହଁ କି ଗାୟୁମ+ୁ ଗାଦି ଚୁତ କରିବା ପାଇଁ ପୟାସ େହାଇନଥିଲା | ବି ନା ବାଧା ବି ଘnେର
ତି ନି ଦଶ}ି ଧରି ରାfପତି ରହି ପାରିଥିେଲ | ୧୯୮୦, ୧୯୮୩ ଓ ୧୯୮୮ େର ବହୁ େଚfା
କରାଯାଇଥିେଲ ସୁrା ପଥମ ଦୁ ଇ ଥର ସ"ୂ$ ବି ଫଳ େହାଇଥିେଲ | କି  ତୃ ତୀୟ ଥର
ଯାହାକି ୧୯୮୮େର େହାଇଥିଲା | ଏଥିେର େସ େଘାର ଷଡ଼ଯyର ସ¢wଖୀନ େହାଇଥିେଲ |
ଏହି ଷଡଯyରୁ ଭାରତ ଗାୟୁମକୁ ମୁd କରି ଥିଲା | ଏହା अପେରସନ କାକଟସର ବି ଷୟ
ବ[ୁ |
ଏହା ପବ
ୂ ରୁ ଟିେକ ନଜର ପକାଇବା ମାଳ,ୀପ ସହ अନ େଦଶ ମାନ+ କି ପରି
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 ମୁଖତଃ ପବ
ୂ ଏସି ଆ ରାfମାନ+ ସହ େହାଇଥାଏ |
େତଣୁ ଜଳପଥ େଦଇ ଯି ବା ଆସି ବା ମୁଖପଥ େହାଇଥାଏ | ସବୁ ଜାହାଜ ମାଳ,ୀପ ପାଶ
େଦଇ ଯାତାୟତ କରି ଥାଏ | ଭାରତ ମାନଚି ତକୁ अନୁ ଧାନ କେଲ ସହେଜ ବୁ ଝି େହବ |
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ଗୁଜରାଟ, ମୁ\ାଇ ବqରରୁ ସବୁ ଜାହାଜ ଭାରତ, ମାଳ୍,ୀପ ଓ ଶୀଲ+ା େଦଇ ଯାତାୟାତ
କରି ଥାଏ | େତଣୁ ଭାରତ ଏ େଦଶ ମାନ+ ସହ ସବୁ େବେଳ ଭଲ ସ"କ ରଖି ବାକୁ େଚfା
କରୁଥାଏ | ଭାରତର ସୁର{ା ଓ ବାଣି ଜ ଦୃ fିରୁ ମଧ ଏ ସବୁ େଦଶ ସହ ସୁସ"କ
ନି ହାତି ଆବଶକ |
ଇତି ହାସକୁ ଲ{ କେଲ ଜଣାଯାଏ େଯ ମାଳ,ୀପ ସହ ଭାରତର େସେତଟା ଭଲ
ସ"କ ନଥିଲା | ମାଳ,ୀପ ମୁଖତଃ ପାକି [ାନ ଆଡକୁ ଢଳି ରହୁଥାଏ | ହୁଏତ
ମାଳ,ୀପେର ବହୁ ସଂଖାେର ମୁସଲମାନ ସ"ଦାୟ ବହୁଳ ଭାବେର ବସବାସ କରୁଥିବାରୁ
ପାକି [ାନ ସହ ଭଲ ସ"କ ଥିଲା | କି  ଭାରତ ତା େଚfା ଜାରି ରଖିଥାଏ ମାଳ,ୀପ ସହ
ବ}ୁ ତକୁ ଦୃ ଢ କରିବା ପାଇଁ | ଏମି ତ ଏକ ସୁେଯାଗ ଆସି ଲା ଭାରତ ତାର ବ}ୁ ତର
ପରି ଚୟ େଦଇ ପାରିଲା |
ହଁ , ୧୯୮୦ ଓ ୧୯୮୩ େର ରାfପତି ଗାଦି ଚୁତ କରି ବାେର ବି ଫଳ େହବାପେର
୧୯୮୮ େବଳକୁ େସ େଯାଜନାବr ଭାେବ ଗାୟୁମ ଏକ ଷଡଯyର ସ¢wଖୀନ େହେଲ | ଏ
ଷଡଯyେର ଦୁ ଇଟି ସଂଗଠନ ସାମି ଲ ଥିେଲ | ଏ ଷଡଯy ପଛେର ଯାହାର ପkନn ହାତ
ଥିଲା େସ େହଉଛି , ମାଳ,ୀପର ସବୁ ଠାରୁ ଜେଣ ଧନୀ ବବସାୟୀ େସ େହଉଛiି अବଦୁ ଲ ା
ଲୁ ତୁ ଫି | େସେତେବଳକୁ ଶୀଲ+ାେର ତାର ବହୁଳ ବାଣିଜ ବବସାୟ େଯାଗଁୁ ଶୀଲ+ା୍େର
ରହୁଥାଏ | ଲୁ ତୁ ଫି ଶୀଲ+ାେର ସକି ୟ ଥିବା PLOTE (The People's Liberation Organisation of Tamil Eelam ) ଓ LTTE (The Liberation Tigers of Tamil Eelam ) ସହ ମି ଶି ଏହି ଷଡଯy ରଚି ଥିଲା | ଯଦି ଓ PLOTE େସେତେବଳକୁ LTTE ର ପବଳ
ପତି,qୀ |
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PLOTE ମେନ ମେନ ଏହି ବି ଚାର କଲା କି ଯଦି ଲୁ ତୁ ଫି ରାfପତି ହୁଏ େତେବ
ଆେମ ସହଜେର େଚାରା ବବସାୟ କରି ପାରି ବା | ଏବଂ େସଠାେର ଏକ ପକାର ଆମର
ଆଧି ପତ ଆସି ଯାଇଥିବ ଯାହା ଫଳେର ଆେମ ଶୀଲ+ା, ଭାରତ ଯାହାକୁ ଚାହUବୁ ଆକ ମଣ
କରି ପାରି ବୁ | ତା+ର େଗାେଟ ,ୀପ ଉପେର अଖt ଆଧି ପତ ଜାହି ର କରି ପାରି େବ |
ଲୁ ତୁ ଫି ଏମାନ+ୁ ସ"ୂ$ ସାଧୀନ େଦବ, ଯାହା ଚାହUେବ ତାହା अନାୟାେସ କରି ପାରି େବ |
େସଦି ନ ଥାଏ ୦୩/ନେଭ\ର/୧୯୮୮ େଭାର ସମୟ अ}ାର ହଟି ନଥାଏ | ଶୀଲ+ା
ପଟୁ ପାଖା ପାଖି ୮୦ ଜଣ PLOTE ସଶ ମି ଲିଟାz ମାେଲ ସହରେର ପହିେଲ | ମାେଲ
ସହରର ସବୁ ସରକାରୀ ମୁଖ କାଯାଳୟକୁ अdିଆର କରି େନେଲ | ରାfପତି +
ବାସଗୃହକୁ ବି କବଜା କରି େନଇଥିେଲ େସୗଭାଗ ବଶତଃ ରାfପତି ଗାୟୁମ ଗୁଳି ବ}ୁ କ
ଶ® ଶୁଣି ପଛ ଦୁ ଆର େଦଇ ଆଉ ଏକ अ*ାଳି କାେର ସୁର{ିତ ଭାେବ ଲୁ ଚି ଗେଲ | କି 
ତା+ର ପରି ବାର େଲାକ+ୁ ଏବଂ अନ ମyୀମାେନ ପଣବqୀ େହାଇ ରହି େଲ | ଧୀେର
ଧୀେର ଏୟାରେପାଟ, େପାଟ अଫ अେଥାରି ଟି, ଟିଭି, େରଡ଼ି ଓ େfସନ ଏମି ତି କି ସ"ୂ$
ମାେଲ ସହରକୁ PLOTE ମାେନ କବଜା କରି େନଇଥିେଲ |
ରାfପତି ଗାୟୁମ+ େବୖ େଦଶି କ ସଚି ବ େଫାନ କରି ସବୁ େଦଶକୁ ସାହାଯ
ମାଗିେଲ ପାକି [ାନ, ଶୀଲ+ା, ସି ାପୁର, UK, USA, ସଭି +ୁ ସାହାଯ ମଗାଗଲା
ମି ଲିଟାz ମାନ+ କବଳରୁ ଆମକୁ ର{ା କରାଯାଉ | ସରକାର+ ଗାଦି ଚୁତ କରି ବାର
ଷଡଯyେର ଆେମ ଫସି ଯାଇଛୁ | ସବୁ ପେଡାଶୀ ରାf ମାନ+ୁ ସାବଜନୀନ ସାହାଯ
(SOS) ପଠାଗଲା | sos େହଉଛି universal help (Save our Souls) େବାଲି କୁ ହାଯାଏ |
ପାକି [ାନ ବହୁତ ଦୂ ର କହି ମୁହଁ େଫରାଇ େନଲା | ଶୀଲ+ା ସାହାଯ କରି ପାରି ବନି
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େବାଲି ହାତ େଟକି େଦଲା | ଯଦି ଓ େସମାନ+ର ଡର ଥିଲା LTTE ମାନ+ର ଆଉ େଗାଟିଏ
େବସ େସଠି ଗଢି ନ ଉଠୁ | USA କହି ଲା ଆେମ ତ ବହୁତ ଦୂ ରେର अଛୁ ଆେମ ପହଁ ଚିଲା
େବଳକୁ ବହୁତ କି ଛି ଘଟି ସାରି ଥିବ | USA, UK ମତ େଦେଲ ତେମ ଭାରତ ଉପେର ଚାପ
ପକାଉନ କାହUକି ? େସ ତ ତୁ ମର ପେଡାଶୀ େଦଶ |
ଭାରତର ସାହାଯ େଲାଡ଼ି ବା {ଣି ଭାରତ କଥା ରଖି ଲା | ଏବଂ अବି ଳେ\ କି ଛି
େସୖ ନ େସ ଦି ଗକୁ େପରିତ କଲା | େସେତେବଳକୁ ରାଜୀବ ଗା}ୀ ଥା’iି ଭାରତର ପଧାନ
ମyୀ | ତୁ ରi କାବି େନଟ ମି ଟି ଡକାଗଲା ଏବଂ ଏହା ନି ତି ନି ଆଗଲା େଯ େସମାନ+ୁ
ସାହାଯ କରାଯାଉ | େତଣୁ ଭାରତ अବି ଳେ\ 1600 େସୖ ନ ମାଳ,ୀପ अଭିମୁେଖ େପରଣ
କଲା | ଆକାଶ ବାହି ନୀ ଓ ଜଳବାହି ନୀ ମି ଶି ୧୬୦୦ େସୖ ନ େସଥିେର ସାମି ଲ
େହାଇଥିେଲ | ମୁଖତଃ ୩୦୦ରୁ ୪୦୦ ପରାଟ wପ ଆଗାେବସରୁ ଦି ନ େଗାଟାଏରୁ ଉଡ଼ାଣ
ଭରିଲା | ବି ମାନ େସଠି ପହିଲା େବଳକୁ ସ}ା ୬ | କହି ବାକୁ ଗେଲ ସ}ା ସୁrା
ଭାରତୀୟ େସୖ ନ େସଠି ପହି ସାରିଥିେଲ | ବି ମାନ ଯାଇ େକବଳ ହୁଲ ହୁଲ ବି ମାନ
ବqରେର अବତରଣ କରି ବାର ସୁବିଧା ଥାଏ | ଭାରତୀୟ େସୖ ନମାନ+ ପାଇଁ େଗାେଟ
ବଡ ଚାେଲx କହି େଲ ଚେଳ | ଆଗାଠାରୁ ହୁଲ ହୁଲ ୨୭୦୦ କି .ମି ଦୂ ରତା | ଏେତ କମ
ସମୟ ମଧେର ନି ଜ ସାଜ ସରxାମ ପ[ୁତ କରିବା ଗୁଳି ବ}ୁ କ େଯାଗାଡ଼ କରି ବା ସହଜ
କଥା ନଥିଲା | ବତମାନ ବି ମାନ ମାଳ,ୀପେର ପହି ସାରି ଥାଏ | ମାେଲର େଭୗଗଳି କ
अବcିତି ଓ ବାୟୁର ଗତି ବି ପଦ ସଂକୁ ଳ େଘରା | ପବନ େଯଉଁ େବଗେର ବହୁଥାଏ
ପାରାଚୁ ଟେର अବତରଣ କେଲ, ପବନ େନଇ େସମାନ+ୁ ସମୁଦେର ପେକଇବ |
େଯଉଁମାେନ ପାରାଚୁ ଟ ଓହ ାଇଥାiି େସମାନ+ୁ ପାରାକମାେtା କୁ ହାଯାଏ | େସମାେନ
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େମରୁନ ରର କାପ(େବେର) ପି }ିଥାiି | ହଁ , େସମାେନ ଯଦି ପାରାଚୁ ଟେର ଓେହ ଇେବ
ସି ଧା ଯାଇ ସମୁଦେର ପଡି େବ ମି ଶନ ବି ଫଳ େହାଇଯି ବ | େତଣୁ ବି ମାନକୁ େଯମି ତ େହେଲ
ହୁଲହୁଲ ବି ମାନ ବqରେର अବତରଣ କରି ବାକୁ ପଡି ବ | ବି ମାନ ବqର େଯ ବି ପଦ
ସଂକୁ ଳ ନଥିବା ଏହା ଭାବି ବା ବି ଭୁ ଲ | ଯଦି ମି ଲିଟାz ମାେନ ସାମnା ପଟୁ ଗୁଳି ବଷଣ
କରି େବ େସଠି अପେରସନ େଶଷ | ଭାଗ ବଶତଃ ମି ଲିଟାz ମାେନ ବି ମାନ ବqର କବଜା
କରି ନଥିେଲ | େସମା+ ଧାରଣା େଯ ବି ମାନ ବqରକୁ କି ଏ କାହUକି ଆସି ବ ଏେତ
ଦୂ ରରୁ ? େସମାେନ େକେବ ବି କmନା କରି ନଥିେଲ କି ଏ ବି ମାନ େନଇ ଆସି ବ େବାଲି |
େସମାେନ ସବୁ ଘାଟ, ବqରକୁ କବଜା କରି ରଖିଥିେଲ କି  ବି ମାନ ବqରକୁ ଛାଡି
େଦଇଥିେଲ |ତଥାପି ବି ପଦ ଶ+ୁ ଳ ଓ ପତିକୂଳ ପରିcିତି ସହ ଗତି କରିବାକୁ ପଡି ଥିଲା |
ହୁଲହୁଲ ବି ମାନ ବqରେର अବତରଣ କରିବା ବି ଏକ ପକାରର ବି ପଦ ଶ+ୁ ଳ ଥିଲା
ଲାtି େଲନ ପୁରା अ}କାର େଦଖା ଯାଉଥିବା ସେZ ଖୁବ ସତକତାର ସହ ପାଇଲଟ+ୁ
अବତରଣ କେରଇବାକୁ ପଡି ଲା | େଯଉଁ ବି ମାନେର ପାରାଟ wପ ଆସି ଥିେଲ େସ ବି ମାନ ନଁା
ଥିଲା Ilyushin Il-76 | ତା ପେର ପାରାଟ wପ ଡା ସାହାଯେର ମାେଲ ସହରେର ପହି
अପେରସନ ଆର କେଲ ଘରକୁ ଘର ବୁ ଲି ତନ ତନ କରି ତନଖି କରାଗଲା | େଖାଜି
େଖାଜି ମାେଲ ସହରରୁ ସବୁ ମି ଲିଟାzକୁ ସଫା କରାଗଲା | ରାfପତି +ୁ ସୁର{ିତ ଭାେବ
ଉrାର କରାଗଲା |
ଯଦି ଓ କି ଛି ସମୟ ଗୁଳି େଗାଳା କି ଛି ସମୟ ଚାଲି ଥିଲା କି  ଭାରତୀୟ େସୖ ନ କି ଏ
ସହି ଦ େହାଇ ନଥିେଲ | କି  ରାfପତି ଗାୟୁମ+ର କି ଛି ସୁର{ା କମୀ ସହି ଦ
େହାଇଥିେଲ କି ଛି ମି ଲିଟାz ପାଖାପାଖି ୨୭ କି ୨୮ ଜଣ େହେବ େବାଟ ଦାରା ଖସି
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ପେଳଇବାକୁ େଚfା କରୁଥିଲା େବେଳ କି ଛି ଗୁଳି େବାଟେର ବାଜି ଭାି ରୁଜି ଯାଇଥାଏ |
ତଥାପି େସମାେନ େଖାଲା ସମୁଦ ମଧକୁ ପେଳଇ ଯି ବାେର ସ{ମ େହାଇଥିେଲ |
େସମାନ+ ସହି ତ ତା+ ଲି ଡର ଲୁ ତୁ ଫି ମଧ େସ େବାଟେର ଥିଲା | ଭାରତୀୟ େସୖ ନ+ୁ
ଗୁରୁ ଦାୟି ତ ଦି ଆଗଲା େଯ େସ େବାଟକୁ େଯମି ତ େହେଲ ଧରିବା ପାଇଁ | େସମାନ+ୁ
ସମୁଦ ମଝି େର େଖାଜି ବାେର INS GODABARI ଓ INS BETWA ନି େୟାଜି ତ କରାଗଲା |
େସ େବାଟକୁ ଧରାଗଲା ଓ ଲୁ ତୁ ଫି ସହ अନ ୨୭ ମରସି ନାରୀ ମଧ ଧରାପଡ଼ି େଲ | ପାୟ
ମି ଲିଟାzକୁ ଜୀବି ତ ଧାରାେହାଇଥିଲା |
ଏହି କାକଟସ अେପରସନର େନତୃ ତ େନଇଥିେଲ ବି ଗଡି ଆର F C BULUSARA |
ଦୁ ନି ଆ ସାରା ଏ ସଫଳତା ପାଇଁ ଭାରତକୁ ବାଃ ବାଃ କରିଥିେଲ | ଏମି ତି କି େସେତେବେଳ
ଆେମରି କା ସହ ଭାରତର ଭଲ ସ"କ ନଥାଏ , ଆେମରି କା ମଧ ଖୁବ ପଂଶସା
କରି ଥିଲା
ଏହି अେପରସନର ନାମ

କାକଟସ େଦବାର କାରଣଟା େହଲା | ମାଳ,ୀପେର

ବହୁଳ ମାତାେର ପବାଳ େଦଖିବାକୁ ମି େଳ | ଯାହାକି ନାଗେଫଣୀ ଭଳି େଦଖିବାକୁ ଓ
େସଥିେର ବି େସମି ତି କzାଥାଏ | େସ ପବାଳ ସବୁ ନାଗେଫଣୀ ପରି େଦଖା ଯାଉଥିବାରୁ
ନାଗେଫଣୀ ଗଛକୁ ଇଂରାଜୀେର କାକଟସ କହiି େସଥିପାଇଁ େସ अପେରସନ ନାମ
ଦି ଆଯାଇଥିଲା କାକଟସ | अପେରସନ କାକଟସ |
କଲାଣପୁର, ନୟାଗଡ
େମା- ୯୮୬୧୦୬୦୧୫୨
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ଚqେଶଖର ରଥ+ ଉପନାସ
ପୁଲତା େସଠୀ

ଚq େଶଖର ରଥ+ ଉପନାସେର ମାନବବାଦ'ର ସରୂପ
େବଦ, ଉପନି ଷଦଠାରୁ ଆର କରି ରାମାୟଣ, ମହାଭାରତ ପଯi ପେତକ
ସାହି ତ ସୃfିେର ଏହି ମାନବି କ ଚି iା ଓ ଆେବଦନ ହU ପତିଫଳି ତ | ରାମାୟଣ ପେଣତା
ବାଲBୀକି +ର ଆଦ େଶeାକ ମଧ ଏହି ଶାଶତ, ମାନବି କ ସହାନୁ ଭୁ ତି ର ପଥମ qନ ଜାତ
କରି ଥିଲା | ଶରବି r ବି ହର କରୁଣ େଲାତକ ହU କବି ପାଣେର ସୃfିକରି ଥିଲା
ମାନବି କତାର ମqାକି ନୀ ଧାରା | ଭଗବତ ଗୀତାେର ମଧ ବdି ଓ ସମାଜେର ଏହି
ମାନବି କତା ଉଦାରତାର ଗୁରୁତ ଓ ମହତ ସ କାଯ |
ସାହି ତର ସମ[ ବି ଭାଗେର ଏହା ପରିଦୃ f େହାଇଥାଏ | ଉପନାସ ମଧ ଏହାର
ମୂଲେବାଧ ପରିଲି {ିତ | ମାତ ସା"ତି କ ସମୟେର ମାନବୀୟ ମୂଲେବାଧର अବ{ୟ
ଘଟିଛି | ଏହାର अଥ ନୁ େହଁ େଯ ମଣିଷର ମଣିଷ ପଣିଆ ନାହU | ମାନବି କତା ନରହି େଲ
ସମାଜେର cିତି ବଦଳି ଯି ବ | ବdି େଚତନାେର ଏେବ ବି ଏହି ମୂଲେବାଧ ରହି ଛି ଏବଂ
ରହି ବ | ମqିରର ଶି ଳା େର ଶି ଉଳି ଲାଗି ମqିରର େସୗqଯ ହାନି କରି ପାେର ମାତ ମqିର
ଧଂସ କରି ପାରି ବ ନାହU | ଠି କ େସହି ପରି ମାନବୀୟ ମୂଲେବାଧେର ହାନି ଘଟିଥିେଲ େହଁ
ତାହାର cିତି କୁ अସ ୀକାର କରାଯାଇ ନପାେର |
ଯyାରୂଢ, अସୂଯ ଉପନି େବଶ, ନବଜାତକ ତି େନାଟି ଯାକ ଉପନାସେର ମାନବୀୟ
ମୂଲେବାଧ ଚି ତ f ପତୀତ େହାଇଥାଏ | େକଉଁଠାେର ମାନବୀୟତାର ବqନା
ଆହାନ ଇ-ପତି କା ସ"ୂ $ ନି ଃଶୁ& ବି ତରଣ େହତୁ ଡା େଜାତି ପସାଦ ପ*ନାୟକ+ ,ାରା ପତି ି ତ ଓ ପକାଶି ତ | Aahwaan.com | 275

ତ େୟାଦଶ ବଷ, ଷ

ସଂଖା, ଜୁ ନ୍ ୨୦୧୮

Download Magazine from www.aahwaan.com

କରାଯାଇଥିବା େବେଳ ଆଉ େକଉଁଠି ତାହାର ବତି କମ େଦଖାଯାଇଛି ତାହା ଏଠାେର
ଆେଲାଚର ବି ଷୟ |
"ଯyାରୂଢ" ଉପନାସେର ସନାତନ ଦାସ ଏକ ବଳି

ଚରିତ | େସ ଲ{Bୀନାରାୟଣ

ମqିରର ପଜ
ୂ ାରୀ | ତା+ର ଚି iା େଚତନାେର େସ ପରମାତBା+ ସହି ତ ମି ଳିତ େହବାର
ବାସନା ତୀବ େହାଇଥିବା େବେଳ େସ ସଂସାରର ନି ୟମେର ବତି କମ କରି ନାହାiି | ୀ ,
ପି ଲାଛୁଆ+ର କଥା ବୁ ଝି ବା ସହି ତ ବ}ୁ ବା}ବ+ୁ ନି ଜର କରି ଚାଲି ଛiି | ତା+ର अiର
ମଧେର ଥିବା େସହି ମାନବି କତାର ଚି ତ ପତିେ{ତେର ପରିଦୃ f େହାଇଛି | େସ
େଯେତେବେଳ ପୁରାଣ ପାଠ କରiି େସେତେବେଳ ପୁରାଣର ବdିେଚତନା ଫୁଟି ଉେଠ
ତା+ର ମୁହଁେର | େସ େସହି ଚରି ତର ସZା ସହି ତ ନି ଜକୁ ସମାନ କରି ଦିअiି | କାହା
ସହି ତ ଝଗଡା କରିବା, ପାରନି qା କରିବା ଆଦି ତା+ ଠାେର େଦଖାଯାଏ ନାହU |
କହି ବା ଯଥାଥ େହାଇନଥାଏ | अେନକାଂଶେର ମାନବୀୟ ମୂଲେବାଧର ବି ନାଶ
ଘଟିଛି ମାତ େଯେତ ଦି ନ ଯାଏ ମଣିଷପଣିଆ ରହି ଥିବ େସେତଦି ନ ପଯi ସମାଜ ତି ି
ରହି ପାରିବ | େଯେତେବେଳ ମାନବୀୟ ମୂଲେବାଧର ସ"ୂ $ अବ{ୟ ଘଟିବ ଏ ସୃfିେର
ହାହାକାର ସୃfି େହବ | େସnହ, ମମତା, ଭଲପାଇବା, ବି ଶାସେବାଧ ସବୁ କି ଛି ଦୂ ର
େହାଇଯି ବ |
"अସୂଯ ନି େବଶ" ଉପନାସେର ଜୟରାମ ମାନବି କତାର ଜଳi ଦୃ fାi | अନ ର
ବି ପଦ ଆପଦେର ସର ଉେଠଇବାକୁ ପେଛଇ ନାହାiି | ପତିେ{ତେର େସ ନି ଜର ମଣିଷ
ପଣିଆକୁ ନ ଭୁ ଲି ନି େଜ अiଦହନ ଆେqାଳି ତ େହାଇଥିେଲ େହଁ

କାହାର {ତି

କରି ନାହାiି | ଏହି ସମୟେର ସମାଜେର ପରି ବZନ ଆସି ଛି | ଯାହାଦାରା ମଣିଷ ନି ଜର
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ମଣିଷ ପଣିଆ କୁ ଭୁ ଲି ଯାଇଛି | ନି ଜ ସାଥକୁ ପର
ୂ ଣ କରିବା ପାଇଁ େସ କି ଛି ବି କରି ବାକୁ
ପ[ୁତ अଛି | अନର ହି ତ ସାଧନ କରି ବା ପରି ବେZ अନି f କରି ବାର ଉପାୟ ବାହାର
କରୁଛି | ଯାହା ଜୟi ପରି ଚରି ତରୁ f ପମାଣିତ େହାଇଥାଏ |
ଜୟi ନି ଜର ମଣି ଷ ପଣିଆକୁ ଭୁ ଲି ଯାଇ ସୁଜାତା ସହି ତ अେନୖ ତିକ ସ"କ cାପନ
କରି ଛି | ଜୟରାମ ବାବୁ +ୁ अଫିସରୁ ବାହାର କରି ବା ପାଇଁ ମି ଛ ଲଛନା ଲଗାଇଛି |
ମଣିଷ ମଣିଷ ପତି େଯଉଁ ଭଲପାଇବା ବି ଶାସେବାଧ ରହି ଥାଏ ତାହାର ଏକ ବତି କମ
ଜୟi ଠାେର େଦଖା େଦଇଛି | ସାଧୀନତା ପରବZୀ ସମୟେର ମଣିଷର ଚି iାେଚତନା
େର ଏହି ପରି ପରିବZନ ପରି ଲ{ିତ େହାଇଛି | ଯାହାଦାରା ମଣିଷର ମଣିଷ ପତି
ବି ଶାସେବାଧ କମି ଯାଇଛି | ମାନବୀୟ ମୂଲେବାଧ अବ{ୟ ଘଟୁ ଛି |
"ନବଜାତକ" ଉପନାସେର ଆଦି େଭୗତି କ େଚତନାକୁ ବd କରୁଥିେଲ େହଁ ମଣିଷ
ଜନBକୁ େଶ

କୁ ହାଯାଇଛି | ସମ[ ଇତର ଜ+ ଠାରୁ ମଣିଷ େଶ

| ବି ଶିf ମୁନି

ଋଷିମାେନ େଯାଗ ନି ମେi ଆଉ ଥେର ମଣିଷ ଶରୀର ଧାରଣ କରି ବାକୁ ଇଛା କରି ଥାiି |
ଯାହା ଏହି ଉପନାସେର ମଧ େଦଖାଯାଇଥାଏ | ମଣିଷକୁ ଭଲପାଇବାର
େଦଇଛiି

େପରଣା

ଦୀ{ିତ | ମଣିଷ ମଣିଷ କୁ େସତି କି ଗଭୀର ଭାବେର ଭଲ ପାଇପାରି େଲ

ସବୁ କି ଛି ପରି ବZନ େହାଇପାରିବ

| ଦୁ ଃଖ କfରୁ େସ ମୁdି ପାଇପାରି ବ | ମାନବର

ଜୟଗାନ େହାଇଛି ଏହି ଉପନାସେର |
ସାଧୀନ ପରବZୀ ସମୟେର ସମାଜ ପରିବZନ ଘଟିଛି | ମଣି ଷର ଚି iା େଚତନାେର
ପରି ବZନ ଆସି ଛି | ମଣିଷ େଯେତ ପରି ବZନ େହାଇଥିେଲ େହଁ ତାହାର ମାନବି କତା େଯ
ସମୂେଳ ଧଂସ େହାଇଛି କହି ବା ଯଥାଥ ମେନ େହାଇନଥାଏ | अେନକାଂଶେର ମାନବୀୟ
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ମୂଲେବାଧେର ବି କାଶ ଘଟିଛି ମାତ େଯେତ ଦି ନଯାଏ ମଣିଷ ର ମଣିଷ ପଣିଆ ରହି ଥିବ
େସେତଦି ନ ପଯi ସମାଜ ତି ି ରହି ପାରି ବ | େଯେତେବେଳ ମାନବୀୟ ମୂଲେବାଧର
ସ"ୂ$ अବ{ୟ ଘଟିବ ଏ ସୃfିେର ହାହାକାର ସୃfି େହବା େସnହ, ମମତା, ଭଲପାଇବା,
ବି ଶାସେବାଧ ସବୁ କି ଛି ଦୂ ର େହାଇଯି ବ |
ଗେବଷି କା, ବାଣୀବି ହାର
ଉ£ଳ ୟୁନିଭରସି ଟି
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ପରିେବଶ ଦି ବସ
ଶୀ ରମା କାi ମି ଶ

ଜୁ ନ ୫ ପରି େବଶ ଦି ବସ ଉପଲେ{ ସତy ପବ}
ପରିେବଶ ପସ
ଶୀ ରମା କାi ମି ଶ ପାdନ ସୁର{ା ମୁଖ ଏବଂ ଚି ଫ̖ ମାେନଜର ଟାଟା
ରି ଫାକେଟାରି ଜ̖ I ବZମାନ ମíି ଡ଼ି ସିପିନାରୀ େସzର अଫ̖ େସଫଟି, େହଲ୍ଥ ଏt
ଏନ୍ଭିରେନBz, ଭୁ ବେନଶର େର ପି .ଏସ ଆଇ.ଡି ̖ .ର अଧାପକ. ଓଡ଼ି ଆ I ଏବଂ
ଇଂରାଜୀେର ସୁର{ା, ସାc ଏବଂ ପରି େବଶ ଉପେର ନି ୟମି ତ େଲଖା େଲଖି I
ଇଂରାଜୀେର ସୁର{ା, ସାc, ଏବଂ ପରି େବଶ ଉପେର ୬ ଖt ପୁ[କ ପକାଶି ତ ଏବଂ ଉ
ପସଂଶି ତ I
[ପରି େବଶ ଚି iା ବZମାନ ବି ଶର ସବୁ ଠାରୁ ବଡ଼ ଚି iା I ଏେବ ପରି େବଶ େଯଉଁ ଭଳି
ଭାବେର ଦୂ ଷିତ େହଲାଣି ତାହା ଯଦି ସମେ[ अନୁ ଭବ ନ କରି େବ ଏବଂ ତାର ଉନn ତି
କେm ସମେ[ ଯଦି ସହେଯାଗର ହାତ ନ ବଢ଼ାଇେବ େତେବ ହୁଏତ ପୃଥିବୀ ଧଂସ େହବାକୁ
େବଶୀ ସମୟ ଲାଗିବ ନାହU I େତଣୁ ପରି cିତି

ର ଗାିଯକୁ ବୁ ଝି ପରି େବଶ ର ଉନn ତି

ପାଇଁ ସମେ[ ନି ଜ ନି ଜ କZବ କରି ବା ଉଚି ତ I]
ପରିେବଶ ସୁର{ା
ମାଟି, ପାଣି, ପବନ ଏବଂ ୧୫ ଲ{ ବି ଭିନn ପଜାତି ର ଉÌି ଦ ଓ ପାଣୀ ମାନ+ର
ପାରରି କ ସ"କକୁ ଆଧାର କରି ଗଠି ତ େହାଇଛି ଆମ ପରି େବଶ I ପରି େବଶ ଓ
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ଜୀବମtଳ ପରର ଦାରା ପଭାବି ତ ଏବଂ େସମାନ+ ମଧେର ପାରରିକ ଆଦାନ
ପଦାନ ଫଳେର ପରି େବଶେର ଏକ ସୁc ଭାରସାମ ରହି ଥାଏ I େବେଳ େବେଳ
ମଣିଷମାେନ ପରି େବଶ ନି ୟମ ନ ମାନି ବା ଦାରା ଏବଂ ଏହାକୁ ନି ୟyଣାଧୀନ କରିବା
ଫଳେର ଉଭୟ+ ମଧେର ଥିବା ଭାରସାମ ନf େହାଇଥାଏ I ଜନସଂଖା ବୃ rି ଓ
ମାନବ ସଭତାର କ ମ ବି କାଶ ଫଳେର ମଧ ପରି େବଶ ତାର ଭାରସାମ ହରାଉଛି I
ଚି iାଶନ
ୂ  ଭାବେର ମଣିଷ ପକୃତି କୁ ଲୁ ନ କରି ଚାଲି ଛି I ଏ ସବୁ ର େଶାଚନୀୟ ପରି ଣତି
ଏେବ ବାପକ ଭାବେର अନୁ ଭୂ ତ େହଲାଣି I ପାଣିପାଗେର ପରି ବZନ ଏହାର ଏକ ଜଳi
ଉଦାହରଣ I
େକୗଣସି

କାରଣରୁ ଯଦି ମାଟି, ପାଣି, ଆଉ ପବନ ର ମାନେର ପତନ ଘଟି ଥାଏ

ଏବଂ ଏହା ବବହାର अନୁ ପେଯାଗୀ େହାଇ ସାc ହାନି କି \ା ପତିକୂଳ ପରିେବଶ ସୃfି
କରି ଥାଏ, େତେବ ତାହାକୁ ପଦୂଷଣ କୁ ହାଯାଏ I
ଆମର ଉଦାସୀନତା ଆମ अଲ{େର ଆମକୁ ଧଂସ ଆଡକୁ ଟାଣି େନଉଛି I ଏତି କି
େବଳୁ ସଂକmବr େହାଇ ସଂଘବr ଭାବେର ଉଦମ କେଲ ଆେମ ଆମର ଭାବି ବଂଶଧର
ମାନ+ ପାଇଁ ଏକ ସୁqର ପରି େବଶ ଛାଡି ଯାଇ ପାରି ବ I ବdିଗତ ଏବଂ ସାମୁହିକ େଚfା
ଫଳେର ଆେମ अେନକ କି ଛି କରି ପାରିବI େଯପରି :
୧. ବାଡ଼ି ବଗିଚା ଓ ରା[ାଘାଟେର ଗଛ ଲଗାଇବା ଏବଂ େକୗଣସି ଜମି କୁ ଖାଲି ନ ଛାଡି ବା I
୨. ଆେମ ରହୁଥିବା ଜାଗାେର ନି ଜ ପାଇଁ କୃ ତି ମ ଜଲ ସୃfି କରି ବା I
୩. ଗଛ କଟାକୁ ଦୃ ଢ଼ ହ[େର ଦମନ କରି ବା I
୪. अଳି ଆ ଆବଜନାକୁ ଏଠି େସଠି ନ ପକାଇ ନି ଦpf cାନେର ଜମା କରିବା I
୫. ନାଳ ନଦମାକୁ ସଫା ରଖିବା I
ଆହାନ ଇ-ପତି କା ସ"ୂ $ ନି ଃଶୁ& ବି ତରଣ େହତୁ ଡା େଜାତି ପସାଦ ପ*ନାୟକ+ ,ାରା ପତି ି ତ ଓ ପକାଶି ତ | Aahwaan.com | 280

ତ େୟାଦଶ ବଷ, ଷ

ସଂଖା, ଜୁ ନ୍ ୨୦୧୮

Download Magazine from www.aahwaan.com

୬. ପାfିକର ବବହାରକୁ ବq କରି ବା I
୭. କଳ କାରଖାନାରୁ ନି ଗତ ବା ଓ ନି ¥ାସି ତ ଜଳକୁ ବି େଶାଧନ କରି ଛାଡି ବା I
୮. ସମ[+ୁ ପରି େବଶ ବି ଷୟେର ସେଚତନ କରି ବା I
ବାୟୁ ପଦୂଷଣ େନଉଛି ଜୀବନ (ଏସି ଆେର ୪.୫ ନି ୟୁତ ଟପି ବ)
ଭାରତ ସେମତ ଏସି ଆର ବି କାଶଶୀଳ େଦଶ ଗୁଡିକ େର ବାୟୁ ପଦୂଷଣ ଉଗରୂପ
ଧାରଣ କରିଛି I ଏଥିେଯାଗୁ ଶdି େ{ତେର ଊଜନ େରାକି ବାେର ସଫଳ

ନ େହେଲ

୨୦୪୦ ସୁrା ଏସି ଆ ର ୪.୫ ନି ୟୁତ େଲାକ अସମୟ େର ପାଣ ହରାଇେବ େବାଲି ଏକ
अଧୟନ ରୁ ଜଣା ପଡି ଛି I अiଜାତୀୟ ଶdି ସଂcା (ଆଇ.ଇ ଏ) ପ{ରୁ ପକାଶି ତ ରି େପାଟ
ୱାଲଡ ଏନଜp ଆଉଟଲୁ କ (ଡବ w.ଇ.ଓ) େର କୁ ହାଯାଇଛି େଯ , ବାୟୁ ପଦୂଷଣ େଯାଗୁ
ଏସି ଆର ବାଷpକ ୩ ନି ୟୁତ େଲାକ अସମୟେର ପାଣ ହରାଉଛiି I ଭାରତ ଓ ଚାଇନା ଭଳି
େଦଶେର ଆଗାମୀ ଦି ନେର ଶdି ଊଜନକୁ ନି ୟyଣ ନ କରା ଗେଲ ଏସି ଆ ର अଧି କ
୪.୫ ନି ୟୁତ େଲାକ ପାଣ ହରାଇେବ େବାଲି ସତକ କରି ଦି ଆ ଯାଇଛି I
ଆଶାତୀତ ବୃ rି ପାଇବ ପୃଥିବୀ ତାପମାତା
ଭବି ଷତେର ପୃଥିବୀର ତାପମାତା ଆଶାତୀତଭାେବ ବୃ rି ପାଇବ େବାଲି େବୖ ାନି କ
ମାେନ କହି ଛiି I ଏକ अତାଧୁନିକ ପrତି େର ୫୬ ନି ୟୁତ ବଷ ପବ
ୂ ର ବି ଶତାପନ ଓ
अାରକାମe ଚକ ମାପି େବୖ ାନି କ ମାେନ ଏହି ସୂଚନା େଦଇଛiି I ସବୁ ଜ ଗୃହର ବା
ବି କିରଣ ପଭାବ େଯାଗୁ ସୃfି େହଉଥିବା ପୃଥିବୀର ତାପମାତା େକବଳ ବି କିରଣର ଆକୃ ତି
ଉପେର ନି ଭର କେର ନାହU ବରଂ ପରିେବଶେର ଥିବା अତି ରିd ଗାସର ଉମୀକରଣ
ପଭାବ ଉପେର ନି ଭର କରି ଥାଏ I ଏହି ପଭାବ କୁ ଜଳବାୟୁ ସେ\ଦନଶୀଳତା अସଂଖ
କରଣ ଉପେର ନି ଭର କେର I ତନBଧରୁ ବାଦଲ ର ଗଠନ ପrତି ଏବଂ ଢା+ିବା ପrତି
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अନତମ I ବZମାନ अେପ{ା अତୀତ େର ପୃଥିବୀ ର ଜଳବାୟୁ अଧି କ ସେ\ଦନଶୀଳ
ଥିଲା I ଏହା ମାନବ ଜଗତ ପାଇଁ ଏକ ଦୁ ଃସ\ାଦ କାରଣ ଜଳବାୟୁ ସେ\ଦନଶୀଳତାର
ଆଧି କ ପୃଥିବୀର ତାପମାତାକୁ ଆହୁରି ବଢ଼ାଇ େଦବ I
ତାପମାତା ବୃ rି ସାକୁ ଜଳବାୟୁ ସେ\ଦନଶୀଳତା ବୃ rି ପାଏ I େସହି ଦୃ fିରୁ
ମାନବକୃ ତ ସବୁ ଜ ଗୃହର ବି କିରଣ ହ ାସ କରି ବାୟୁ ମtଳର ଉଷBତା କମାଇବା अଧି କ
େହାଇ ପଡି ଛି I
ବାୟୁ ମtଳେର ଓେଜାନ ବା
ଆମ ବାୟୁ ମtଳକୁ ସାଧାରଣତଃ ଚାରି ଭାଗେର ବି ଭd କରା ଯାଇଥାଏ : ୧. ଭୂ
ପୃf ଠାରୁ ୧୧ କି .ମି . ଉତା ମଧେର ଟ େପାିअର I ୨. ୧୧-୫୦ କି .ମି . ଉତା ପଯi
ସ୍ଟାେଟାÖିୟର I ୩. ୫୦-୮୫ କି .ମି . ଉତା ପଯi େମେସାÖିୟର I ୪ ଏବଂ ଏହାଠାରୁ
ଉପରକୁ

ଥେମାିୟର

କୁ ହାଯାଏ I fାେଟାÖିୟରେର ଓେଜାନ ବାର [ର ଥିବାରୁ

ଏହାର ତାପମାତା अଧି କ େହାଇଥାଏ I ଏହି ଓଜନ ବାର [ରକୁ ପୃଥିବୀର ର{ାକବଚ
ଭାବେର ଗହଣ କରାଯାଏ I ସୂଯକି ରଣେର ବି ଭିନn ରଶିB ଯଥା: ୧. ଇନ୍ଫାେରଡ ୨.
अíାଭାଇଓେଲଟ ୩. ଭିଜି ବଲ୍ ଆଦି ଥାଏ I अíାଭାଇଓେଲଟ ବା अତି ବାଇଗଣୀ ରଶିB
ଯାହାକି ମନୁ ଷ ପାଇଁ अତି {ତି କାରକ, ପୃଥିବୀ ପୃfେର ପହଂଚି ପାରି ନ ଥାଏ I ଏହାକୁ
ସ୍ଟାେଟାÖିୟରେର ଥିବା ଓେଜାନ [ର ଏକ ଛାତଭଳି କାମ କରି अଟକାଇେଦଇଥାଏ I
ଏଥିପାଇଁ ଏହି ଓେଜାନ [ର ମନୁ ଷ ହି ତପେ{ अତi ଜରୁରୀ I କି  ଚି iାର ବି ଷୟ େଯ
ବି ଭିନn ରାସାୟନି କ ଦ ବ ର ପଭାବେର ଏହି ଓଜନର [ର ଦ wତ ଗତି େର ନf େହବାେର
ଲାଗିଛି I
ମୁଖତଃ େକ ାେରାେଫାେରାକାବନ (ସି .ଏଫ.ସି ) ହU ଏହି ରାସାୟନି କ ଦ ବ, ଯାହାକି
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ବି କାଶଶୀଳ ରାf ଗୁଡିକେର ବହୁଳ ଭାବେର ବବହୃତ େହଉଛି I ଏହା ସାଧାରଣତଃ
େରଫରୀଜେରଟର, ଏଆରକtିସନର, ୱାଟର କୁ ଲର ଇତାଦି େର କୁ ଲାz ଭାବେର
ବବହାର କରାଯାଇଥାଏ

I अନ େକେତକ ରାସାୟନି କ ଦ ବ ଯଥା କାବନ-

େଟଟ ାେକ ାରାଇଡ, ମି ଥାଇଲ େକ ାେରାଫମ ଯାହାକି କପଡା ତଥା ଧାତୁ ସଫା କରିବା
ନି ମେi ବବହାର େହାଇଥାଏ I ଏ ସବୁ ମଧ ଓେଜାନ [ରେର {ତି କରି ବାେର ସହାୟକ
େହାଇଥାiି I ଏହି ରାସାୟନି କ ଦ ବ ଆଦି ବବହୃତ େହବI ସମୟ େର ଧୀେର ଧୀେର
ବାୟୁମtଳ େଦଇ କ ମଶଃ ଉପରକୁ ଗତି କରି ଥାiି I ଏ ଗୁଡିକ ବାୟୁମtଳ େର ଥିବା
अନାନ ରାସାୟନି କ ଦ ବ ସହି ତ ପତିକ ି ୟା କରି ନ ଥାiି I ପାୟତଃ ୧୦ - ୧୨ ବଷ
ମଧେର ଏହି ରସାୟନ ଦ ବ ଗୁଡିକ ସ୍ଟାେଟାÖିୟର େର ପହଂଚି ଯାଇ ଥାiି I େସଠାେର
ପହଂଚି ବା ପେର अତି ବାଇଗଣୀ ରଶିB ଦାରା ପଭାବି ତ େହାଇ ଏଗୁଡିକ ବି ଖtିତ େହାଇଯାiି
ଏବଂ ଯାହାଦାରା

େକାେଲାରି ଂ ପରମାଣୁ अଚି େର ଓେଜାନ अଣୁକୁ ଭାି େଦଇଥାଏ I

ଏଭଳି ଓେଜାନ अଣୁକୁ ଭାିବା ଦାରା ଓେଜାନ [ରେର {ତି ଘଟି ଥାଏ I ଗୁରୁତପଣ
ୂ କଥା
େହଉଛି େକ ାେରାେଫାେରାକାବନ अଣୁ ସ୍ଟାେଟାÖିୟର େର ୬୫ - ୧୧୦ ବଷ ପଯi
ଆkାଦି ତ େହାଇ ରହି ଥାଏ ଏବଂ ଏହି ସମୟ ମଧେର େଗାଟିଏ େକାେଲାରି ଂ ପରମାଣୁ
ପାଏ ଏକ ଲ{ ଓେଜାନ अଣୁକୁ ଭାି େଦଇଥାଏ I ଗେବଷଣା ରୁ ଏହା ଜଣାଯାଇଛି େଯ
ଶତକଡା ଏକଭାଗ ଓେଜାନ କମି ବା ଫଳେର ଶତକଡା ଦୁ ଇଭାଗ अତି ବାଇଗଣୀ ରଶିB
ପୃଥିବୀ ପୃfେର ପହଂଚି ଥାଏ I ଏହି ରଶିB ପଭାବେର ବି ଭିନn େରାଗ ଯଥା - ଚମ, କକଟ,
େମାତି ଆବି qୁ ଇତାଦି େହାଇଥାଏ I ଏହା ଦାରା ଆମ ଶରୀରର େରାଗ ପତିେରାଧକ ଶdି
କମି ଯାଇଥାଏ I ଫଳେର ଏଡ୍ସ େହବାର ଆଶ+ା अଧି କ ଥାଏ I ପରି ସଂଖାନ ରୁ
ଜଣାଯାଏେଯ, େକବଳ ଆେମରି କାେର ଦୁ ଇ ଲ{ େଲାକ ଚମ କକଟ େରାଗେର ଆକ ାi
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େହାଇ ମୃତୁବରଣ କରି ବାର ଦୃ fାi अଛି I
ଏହି अତି ବାଇଗଣୀ - ବି ରଶିB ପୃଥିବୀପୃfକୁ ଆସି ବା ଦାରା ଟ େପାÖିୟରେର ଥିବା
अମeଜାନ ବା ଓେଜାନେର ପରି ଣତ େହାଇଥାଏ ଏବଂ ଟ େପାÖିୟରି କ ଓେଜାନ ପରି ମାଣ
ବୃ rି ଘଟିଥାଏ I ସାଧାରଣତଃ ଟ େପାିୟରେର अମeଜାନ, अାରକାମe, ଯବ{ାରଜାନ
ଇତାଦି ବତୀତ ୦.୨ ପି .ପି .ଏମ. ଓେଜାନ ବା ଥାଏ I େତଣୁ ଟ େପାÖିୟରେର ଓେଜାନ
ବାେର ବୃ rି ମନୁ ଷ ତଥା ପରି େବଶ ପାଇଁ {ତି କାରକ I ଏହାଦାରା ପରି େବଶ ପଦୂଷିତ
େହାଇ

ଥାଏ

I

କାରଣ

ପରି େବଶ

କହି େଲ

ଟ େପାିୟାରକୁ ହU

ବୁ ଝାଇ

ଥାଏ

I

ଟ େପାÖିୟରେର ଓେଜାନ ମାତା ବୃ rି ମନୁ ଷ ପାଇଁ ବି ଭିନn େରାଗର କାରଣ େହାଇଥାଏ I
ଯଥା ଆଜBା, କକଟ, ଚମ େରାଗ, େମାତି ଆବି qୁ ଇତାଦି I ବି େଶଷ ଭାବେର ରବର ଓ
ପାfିକ ତି ଆରି ପଦାଥ ଓେଜାନ ଦାରା {ତି ଗ[ େହାଇଥାଏ Iଏପରି କି ଉÌି ଦ ଜଗତ ମଧ
ଏହାଦାରା ପଭାବି ତ େହାଇଥାiି I अଧି କ ମାତାେର ଓେଜାନ ଉÌି ଦର ସାଭାବି କ ବୃ rି
କରାଇ ନ ଥାଏ ଏବଂ ପତଝଡ଼ା େରାଗ ମଧ େଦଖାେଦଇଥାଏ I ପୃଥିବୀ ପୃf ର
ତାପମାତାେର ବୃ rି ଏହାର ଏକ କାରଣ I ତାପମାତାେର ଯେଥf ବୃ rି େଯାଗୁ अଂଶୁଘାତ
େର ବହୁେଲାକ ପାଣ ହରାଇଥାiି I ତାପମାତାେର ବୃ rି ଫଳେର ବରଫ ଶୃ ତରଳି ନଦୀ
ଗୁଡିକ େର ବନା ସୃfି େହାଇଥାଏ I ସହରାଳ ବାୟୁ ପଦୂଷଣର ମୁଖ କାରଣ
େଫାେଟାେକମି କାଲ ସାଗ ଓେଜାନ ଦାରା େହାଇଥାଏ I େତଣୁ ବାୟୁମtଳେର ଓେଜାନ
ବାର ଭୂ ମିକା अତi ଗୁରୁତପ$
I ଟ େପାିୟରେର ଏହା अତi ଜରୁରୀ I
ୂ
ସ୍ଟାେତାÖିୟର

େର ଥିବା ଓେଜାନ [ରେର ଗZ ଟ େପାÖିୟରି କ ଓେଜାନ ବୃ rି ର

କାରଣ I େତଣୁ େସ୍ଟଟÖିୟରେର ଥିବା ଓେଜାନ [ରର ସୁର{ା ସେ ସେ
ଟ େପାÖିୟରେର ଓେଜାନ ବା ର ମାତା ହ ାସ େହବା ଆବଶକ I
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ପକୃତି ର ଆzିବାଇଓଟିକ୍
ମନୁ ଷକୁ ପକୃତି ସହ ସହଭାଗୀ େହାଇ ଚାଲି ବାକୁ େହବ କାରଣ ଏ ବି ଶାଳ
ପକୃତି େର ଆେମ େହଉଛୁ {ୁଦ अଣୁଜୀବ ପରି I ଆେମ େରାଗକାରକ

ଜୀବାଣୁ ପରି

ପକୃତି ର {ତି କେଲ ପକୃତି ଟରନାେଡା, ସୁନାମି , ବାତା, ମହାବାତା, ଭୂ ମିକ",
ବି ଶତାପନ, ଭଳି ଆzିବାଈଓଟିକ ପେୟାଗକାରୀ ଆମକୁ ଭୁ ପୃfରୁ ନି ିନ୍ହn କରି େଦବ
ଏବଂ ଭବି ଷତେର ଆହୁରି अେନକ अଜଣା ତାtବ ମଧ େହାଇପାେର I ଆେମ ଜଲ
ଧଂସ କେଲ ପକୃତି ଆମପାଇଁ अନାବୃ fି ଓ ମରୁଭୂ ମି ସୃfି କେର, ଯାହାପାଇଁ ଗୀଷB ରୃତୁ
େର अତଧି କ ଗରମ ଓ ଶୀତ ରାତି େର अତଧି କ ଥtା ହୁଏ I ଏହା ବି ଶ ତାପନ ବଢ଼ାଏ ଓ
अମeଜାନ ପରି ମାଣ କମାଏ, େଯଉଁ अମeଜାନ ବଂଚି ବା ପାଇଁ ଆେମ ଗହଣ କରି ଥାଉ I
ଭୂ ତଳ ଜଳ[ର କମି ବା ଫଳେର ଆେମ ଠି କ ଭାବେର ପି ଇବା ପାଣି ପାଇପାରୁ ନାହU I
ଶି m କାରଖାନଜନି ତ ଧଳ
ୂ ି କଣାେର
ପଶ୍ଵାସ

ମାଧମେର

ପକୃତି

ଏହାକୁ

ଆେମ ଆମ ପରି େବଶକୁ ପଦୂଷଣ କରୁ I
ଆମ

ଫୁସଫୁସେର

'ନି ୟୁେମାେକାନି େୟାସି ସ' ନାମକ ଫୁସÕଫୁସÕ ଜନି ତ େରାଗ ସୃfି

ପହେ

ଏବଂ

,

କେର I अମeଜାନ

अଭାବେହତୁ ଆୟୁସୀମା କମି ଥାଏ I ମାତାଧି କ ଶି m କାରଖାନା େହବା ଦାରା अାରକାମe
ଓ अନାନ ସବୁ ଜ ଘର ବା ପରି ମାଣ ବୃ rି ପାଏ I ଏହା ବାୟୁମtଳର ଉପରି c ଓେଜାନ
[ରେର ଛି ଦ ସୃfି କେର, ଯାହା ଫଳେର अଧି କ अତି ବାଇଗଣୀ ରଶିB ସୂଯାେଲାକରୁ ଆସି
ଆମ ଶରୀରର ବାହ अ େର ପଡି ଚମ କକଟ ସୃfି କେର I ଆେମ େଯେତେବେଳ
ନଦୀଶଯାେର ବଡ଼ ବଡ଼ ଡାମÕ ସବୁ ନି ମାଣ କରି ଜଳର ପାକୃ ତି କ ଗତି ପଥକୁ अତି
ମାତାେର अବେରାଧ କରି ଥାଉ େସେତେବେଳ ପକୃତି ବ}କୁ ଭାି େଦଇ ପାେର I
େସହି ଭଳି ମନୁ ଷ େଯେତେବେଳ ବାତା, अତଧି କ ବନା, ଭୂ କ" ଭଳି ପାକୃ ତି କ
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ବି ପଯୟ ବି ରୁrେର ବଂଚି ବା ପାଇଁ େଚfାକେର, େସତି କିେବେଳ ପକୃତି ମହାବାତା,
ଟ$Iେଡା, ସୁନାମି , ଭୂ Ùଳନ ଭଳି अଧି କ {ମତା ସ"$ ଆzିବାଇେୟାଟିକ ପେୟାଗ କେର
I
ପକୃତି ସହ ସହଭାଗିତା ଭିZିେର ମନୁ ଷ ସମାଜ ଦୀଘଦି ନ ଧରି ଏହି ଭୁ ପୃ େର
ବଂଚି ବାକୁ େହେଲ ନି ମnଲିଖିତ ବି ଷୟ ଗହଣ କରିବାକୁ େହବ ଯଥା:
୧. ସୂଯରଶBୀକୁ ଶdିର ମୁଖ ଊହ ଭାବେର ବବହାର କରି ବା ପାଇଁ ଆର େହାଇଥିବା
ପେଚfାକୁ ତରାନି ତ କରାଇବା I
୨. ପବନ କଳରୁ ଉ$ ଶdି ବବହାର କରି ବା I
୩. ଜଳ େସାତ କୁ ପତିେରାଧ ନ କରି ଜଳର ପାକୃ ତି କ େସାତକୁ ବବହାର କରି अଟା
କଳ ଚଳାଇବା I
୪. େକାଇଲା, େପେଟ ାଲି ୟମରୁ ଜାତ ଶdିକୁ ନି ୟyଣ କରି ବା I
୫. େଗାବର ଓ अନାନ େଜୖ ବ ଉରୁ ଉ$ ଶdି ବବହାର କରି ବା I
୬. ପଶୁ ଓ ମନୁ ଷ ମଳ ପର
ୂ ାମାତାେର ବବହାର କରି ବା ବବcା କରିବା I
୭. ବଡ଼ ବଡ଼ ନଦୀେଯାଜନା କାଯରୁ ଦୁ େରଇ ରହି ବା I
୮. ନଦୀ, ପୁ¥ରି ଣୀ, ହ ଦ ତଥା ଭୂ ତଳ ଜଳ ପଦୂଷଣକୁ େରାକି ବା I
୯.{ୁଦ ଗାମୀଣ ଉେଦାଗ ଉପେର ଗୁରୁତ େଦବା I
୧୦. ଜଲ {ୟ େରାକି ବା ଓ ବହୁଳ ଭାବେର ବୃ {େରାପଣ କୁ ଆପଣାଇବା I
୧୧. ବନ ଜ+ ପାଇଁ ଜଲ ସୃfି କରି ବା I
୧୨. ଆଣବି କ अର ପରୀ{ଣ େରାକି ବା I
୧୩. ଆଣବି କ ତଥା ଯାiି କ ବଜ ବ[ୁ ର ନି କାଶ କରିବା I
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୧୪. ଶ® ପଦୂଷଣ େରାକି ବା I
୧୫. ରାସାୟନି କ ସାର ପରି ବେZ େକବଳ େଜୖ ବ ସାର ପେୟାଗ ଉପେର ନି ଭର କରି ବା I
୧୬. ମହାକାଶ ଯାନ େପରଣ େ{ତେର ନି ୟiି ତ ନୀତି ଆପଣାଇବା ଇତାଦି I
ସଂକୁ ଚି ତ େହଉଛି ଓେଜାନ [ର ଗZ
ଦ{ିଣ େମରୁ अଂଚଳ ଉପେର ଓେଜାନ [ରେର େଦଖାେଦଇଥିବା ଗZ କ େମ ସଂକୁ ଚି ତ
େହବାର ଜଣାପଡି ବା ପେର ଗେବଷକ ମାେନ ଉIହି ତ େହାଇ ପଡି ଛiି I କାରଣ ଏହା
ପରି େବଶ ପାଇଁ ଭଲ ଖବର େବାଲି େସମାେନ ସୂଚନା େଦଇଛiି I ଗେବଷକମାେନ ଏକ
अଧୟନ ରୁ ଜାଣି ପାରି ଛiି େଯ, ୨୦୦୦ ମସି ହା ପରଠାରୁ ଓେଜାନ େର େହାଇଥିବା ଗZ
୧.୫ ମି ଲିୟନ ବଗ ମାଇଲ (୪ ନି ୟୁତ ବଗ କି େଲାମି ଟର ) ସଂକୁ ଚି ତ େହାଇ ଯାଇଛି
ଯାହାକି ଭାରତର େ{ତଫଳ ସହି ତ ପାଏ ସମାନ I
ସୂଚନାେଯାଗ େଯ, ଓେଜାନ [ରେର ଗZ େହାଇଥିବା ପଥମ କରି ୧୯୫୦ େର
ଜଣା ପଡି ଥିଲା I ୨୦୧୫ अେ·ାବରେର ଏହାର ଆକୃ ତି େରକଡ ପରି ମାଣେର ବୃ rି
ପାଇଥିଲା I ଚି ଲି cିତ କାଲବୁ େଗା ଆେଗnୟଗିରିରୁ अଗିn ଉñି ରଣ କୁ ଏଥିପାଇଁ ଦାୟୀ
କରାଯାଇଥିଲା I େବୖ ାନି କ ମାେନ ଉପଗହ, ଭୁ ପୃ

ଭି Zିକ ଯyାଂଶ ଏବଂ ପାଗ ସୂଚକ

େବଲୁ ନ ବବହାର କରି ଏହା ଜାଣି ପାରି ଛiି I ଓେଜାନ [ର ଧୀେର ଧୀେର ତାର
ପବ
ୂ ାବcାକୁ େଫରି ଆସି ବାର କାରଣ ସ"କ େର ଗେବଷକ ମାେନ କହiି େଯ,
େକ ାେରାେଫାେରାକାବନ (ସି .ଏଫ.ସି ) ରୁ ସୃfି େହଉଥିବା ଆଟେମାଷେଫରି କÕ କେଲାରି ଂ
କ ମାଗତ ହ ାସ ଏଥିପାଇଁ ଦାୟୀ I ସୂଚନା େଯାଗ େଯ, ସି .ଏଫÕ.ସି . ବବହାର ନି ଷିr
କରି ବା ଲାଗି ୧୯୮୭ େର ମzି ଲ ପେଟାକଲେର ବି ଶର अଧି କାଂଶ େଦଶ ସ ା{ର
କରି ଥିେଲ
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କାବନ ମେନାାଇଡ଼ରୁ େଜୖ ବ ଇ}ନ
ଶି mାଂଚଳରୁ ନି ଗତ େହଉଥିବା ମେନାାଇଡ କୁ େକେତକ ଜୀବାଣୁ ଖାଇ ବଂଚି ଥାiି
I ଏହି ଜୀବାଣୁକୁ ବବହାର କରି େଜୖ ବ ଇ}ନ ଇଥାନାଲ ପ[ୁତି ପାଇଁ େବୖ ାନି କ ମାେନ
ଏକ ନୂ ଆ ଉପାୟ େଖାଜି ପାଇଛiି I अେଜୖ ବ ପଦାଥ ଏବଂ ଶି m ସଂcାରୁ

अପ ଦ ଵ

ଭାବେର ନି ଗତ େହଉଥିବା ମେନାାଇଡ଼ରୁ େଜୖ ବ ଇ}ନ ସୃfି କରିବା ଲାଗି େବୖ ାନି କ
ମାେନ େଚfା ଚଳାଇ

ଛiି I ଜୀବାଣୁକୁ ଆମ କାଯେର ଲଗାଇବା ନି ମେi ପଥେମ

ଆମକୁ ଜାଣିବାକୁ େହବ େଯ, େସମାନ+ର କି ପରି ଖାଦ ହଜମ ପକ ି ୟା ସ"ାଦି ତ ହୁଏ
ଏବଂ େସମାେନ କି ଭଳି କାଯ ସ"ାଦନ କରiି I ଶି m ସଂcାରୁ

ନି ଗତ अପଦ ଵ ରୁ

ଇଥାନାଲ ପ[ୁତ କରି ବା ବZମାନ ସମୟର ଆବଶକତା I େତଣୁ ସି େ¸ଟିକ ଗାସÕ ବା
ସି ନଗାସÕ ପ[ୁତି ଏକ ମୁଖ େଜୖ ବ ପଯୁdି ଭିZିକ ସମାଧାନ I େବୖ ାନି କ ମାେନ ଏହି
ପକ ି ୟାର ସାଭାବି କ ପକୃତି ଜାଣିବାକୁ ଆଗହୀ अଛiି I
ଇାତ କାରଖାନାେର fିଲ ଉାଦନ େବେଳ େକାକି  େକାଲ ବାହାରି ବା ପରି ଗୁରୁ
ଶି m କାରଖାନାରୁ ଏକ ବାଇ େପାଡ· ଭାେବ କାବନ ମେନାାଇଡ ଗାସ ନି ଗତ
େହାଇଥାଏ I ଏହି କାରବନ ମେନାାଇଡ କୁ ଜୀବାଣୁ େକାଷିକା ଥିବା ବାେ·ରି ଆ କୁ
ଛାଡି େଦେଲ ଜୀବାଣୁ ଗୁଡିକ କାବନ ମେନାାଇଡ ଇଥାନାଲେର ପରି ଣତ କରି ପାରି େବ I
ଯାହା ଏକ େଜୖ ବ अଣୁ ଭାବେର ପରିଚି ତ I କାବନ ମେନାାଇଡ େହଉଛି

ଏକ अଣ

େଜୖ ବିକ अଣୁ I ଏଥିରୁ ସୃf ଉପାଦାନକୁ ଆେମ ଆମର ମୂଲବାନ କାମେର ଲଗାଇ
ପାରି ବା I
ଓେଜାନ ପଦୂଷଣର ପଭାବ
ଓେଜାନ ସm ପରିମାଣେର ଭୂ ସଂଲଗn ବାୟୁ ମtଳ େର ରହି ଛି I ଭୂ ପୃ ରୁ ପାୟ
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୧୬ -୪୦ କି େଲାମି ଟର ଉା ାେଟା ମtଳେର ଓେଜାନ ଗାସ अଧି କ ସାq ତାେର
ବି ଦମାନ I ଓେଜାନ ଗାସ अମeଜାନର ହU ଏକ ରୂପ I अମeଜାନ अଣୁ ୨ଟି ପରମାଣୁେର
ଗଠି ତ େହାଇଥିବାେବେଳ ଓେଜାନ अଣୁ ୩ଟି ପରମାଣୁେର ଗଠି ତ I अମeଜାନ ବଂଚି ବାେର
ସହାୟତା କରୁଥିବାେବେଳ ଓେଜାନ କି  ବି ଷାd I ଓେଜାନ ବାୟୁେର ସm ପରି ମାଣେର
अଛି କି  ଯଦି ସାମାନ अଧି କ ପରି ମାଣର ଏହି ଗାସÕ କୁ ମଣିଷ ଗହଣ କରି ବ େତେବ
ତାର ମୃତୁ ନି ିତ I ଏହାହU ପକୃତି ର ବି ସBୟ I ସହସ ହଜାର ବଷ ଧରି ଏହି ବି ଷାd
ଗାସÕ ବାୟୁ ମtଳେର ଥିେଲ ମଧ , େଜୖ ବ ମtଳରୁ ଊଧେର ରହି ଜୀବ ଜଗତର ସୁର{ା
କରି ଆସୁଛି I ବାୟୁ ମtଳର ଉଧ୍ଵ [ରେର ଏହି ଗାସ ସୃfି େହାଇ ନ ଥିେଲ ସୂଯ+ର
अତି ବାଇଗଣୀ ରଶିB - 'ଖ' ପୃଥିବୀ ପୃ ରୁ ଜୀବନ ମୂଳେପାଛ କରି ସାରiାଣି I ପକୃତି େର
ବାୟୁ ମtଳୀୟ ପକ ି ୟା ଦାରା अମeଜାନରୁ ଓେଜାନ ତି ଆରି େହଉଛି ଏବଂ ବି ଲୟ ମଧ
େହଉଛି I ସୂଯ+ଠାରୁ ଆସୁଥିବା अତି ବାଇଗଣୀ ରଶିB अମeଜାନ अଣୁକୁ ଭାି ପରମାଣୁ
ସୃfି କେର I अଣୁ अମeଜାନ ସହି ତ ପରମାଣୁ अମeଜାନ ମି ଶି ଓେଜାନ अଣୁ ସୃfି ହୁଏ I
ଆେଲାକ

ପକ ି ୟାେର ଓେଜାନ ମଧ ଭାି अମeଜାନେର ପରି ଣତ ହୁଏ I ମାତ ଏହି

ପରି ବZନେର ସଳନ ରହି ଥାଏ I ଓେଜାନ ନୀଳ ରର ଏକ ଦୁ ଗ}ିୟା ଗାସ I
ନି କଟେର ଥିବା େବେଳ ଏହା ପାଣନାଶକ ଶତw ଭାବେର କାଯ କରୁଥିବାେବେଳ ଦୂ ରେର
ରହି ଜୀବଜଗତ ସୁର{ାେର ବ ତୀ େହାଇ ରହି ଛି I
ସୂଯାେଲାକେର ଥିବା ୨୦୦ - ୪୦୦ ନାେନାମି ଟର ତର େଦୖ ଘ ବି ଶିf ରଶିB
ଗୁଡିକୁ अତି ବାଇଗଣୀ ବା अíାଭାଇଓେଲଟ ରଶିB କୁ ହାଯାଏ I ଏହି अତି ବାଇଗଣୀ ରଶBୀକୁ
୩ ଭାଗ କରI ଯାଇଛି . ଯଥା :* ୨୦୦ - ୨୮୦ ନାେନାମି ଟର अତି ବାଇଗଣୀ ରଶିB - 'ଗ'
ଆହାନ ଇ-ପତି କା ସ"ୂ $ ନି ଃଶୁ& ବି ତରଣ େହତୁ ଡା େଜାତି ପସାଦ ପ*ନାୟକ+ ,ାରା ପତି ି ତ ଓ ପକାଶି ତ | Aahwaan.com | 289

ତ େୟାଦଶ ବଷ, ଷ

ସଂଖା, ଜୁ ନ୍ ୨୦୧୮

Download Magazine from www.aahwaan.com

* ୨୮୦ - ୩୨୦ ନାେନାମି ଟର अତି ବାଇଗଣୀ ରଶିB 'ଖ' ଏବଂ
* ୩୨୦ - ୪୦୦ ନାେନାମି ଟର अତି ବାଇଗଣୀ ରଶିB 'କ' .
ମହା {ତି କାରକ अତି ବାଇଗଣୀ ରଶିB 'ଖ' କୁ ଓେଜାନ [ର ପ$
ୂ ରୂେପ େଶାଷଣ କରି ଥାଏ I
ପକୃତି େର ଗଛି ତ େହାଇଥିବା ଏବଂ ମନୁ ଷ କୃ ତ ସୃfି େହାଇ ଥିବା ଯବ{ାରଯାନ,
ଉଦÕଜାନ, ଓ

କେଲାରି ଂ େର ଥିବା େଜୖ ବିକ ମାନ+ ଦାରା ଓେଜାନ [ର ସହଜେର {ୟ

େହଉଛି I {ଣ ଭୁର ବାୟୁର ଏହି ପତଳା ଆ[ରଣ ସଫଳତାର ସହ ଘାତକ
अତି ବାଇଗଣୀ ରଶିB - 'ଖ' ଏବଂ 'ଗ' କୁ ଛାଣି ରଖିଥାଏ ଏବଂ अେପ{ାକୃ ତ କମ {ତି କାରକ
अତି ବାଇଗଣୀ ରଶିB - 'କ' ଏହି [ରକୁ अତି କମ କରି ଯାଏ I
ଜୀବମtଳେର ଓେଜାନ ଏକ {ତି କାରକ ଗାସ ଓ ଏହାର ପଦୂଷଣ ବି ଭିନn ଫସଲ
ଉାଦନକୁ अତି ପଭାବି ତ କରି ଥାଏ I ଜୀବiସB ଇ}ନ ର ଦହନ ଫଳେର , ଗାଡି ମଟର ଓ
କଳ କାରଖାନାରୁ ନି ଗତ ଧୁଆଁରୁ ପଚୁର ନାଇେଟ ାେଜନÕ ଡାଇअାଇଡ ବାୟୁ ମtଳେର
ପେବଶ କରୁଛି I ଏହା ଜୀବମtଳେର ଓେଜାନ ସୃfିକାରକ ମାନ+ ମଧେର ମୁଖ I
ଓେଜାନ ଗାସ ଉÌି ଦ ମାନ+ ପାଇଁ ବି ଷ I େସାୟାବି ନ, ଗହମ, ବାଜରI, ଓଟÕ , ମକା
ଇତାଦି ଫସଲ ଉପେର ଓେଜାନ ପଦୂଷଣର ପଭାବକୁ ବି ଭିନn ଜଳବାୟୁ ଓ େଭୗଗଳି କ
अଂଚଳେର ପରୀ{ା କରI ଯାଇଛି I ଓେଜାନ ପଦୂଷଣ ପଭାବେର ପାତେର ନାଲି ଆ ଗାର
ସୃfି ହୁଏ, अତଧିକ ଓ କ ମାନୟ ଭାବେର ଓେଜାନ ଗାସ ସଂଶେର ଆସି ବା ଦାରା
ପତ ଗୁଡିକ ଆଘାତ ପାv ହୁअiି I ଆେଲାକ େଶସନ ପକ ି ୟାେର ହ ାସ ପରିଲ{ିତ େହବା
ଦାରା अମଳ କମ ହୁଏ I ଗଛର ବୃ rି ବାଧା ପାv ହୁଏ I ଖାଦ ଶସର ପରିମାଣ ହ ାସ
େହେଲ ମଧ େସଥିେର ଥିବା େଶତସାର, ପୃfିସାର, ଓ େସnହସାର ପରି ମାଣ ପଭାବି ତ
େହାଇ ନ ଥାଏ I ଆଳୁ ର ସଂଖା ଓ ଓଜନ ଖୁବ ପଭାବି ତ େହାଇଥାଏ I ଆଳୁ ଗଛ ଏକ
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ମାସ ପଯi ଓେଜାନ ସଂଶେର ଆସି େଲ ପତର ଆେଲାକ େଶଷଣ ପକ ି ୟା ୫୦%
ବାଧାପାv

େହାଇ अମଳ ହ ାସ ଘଟାଏ I ଆହୁରି ମଧ େଦଖା ଯାଇଛି ଆବଶକୀୟ ବା

ଆବଶକତାଠାରୁ अଧି କ ଜଳ ଉପଲr cାନେର ଓେଜାନ ପଦୂଷଣର ପଭାବ ଉେଲ ଖନୀୟ
ଓ ଜଳ କf अଂଚଳେର ଓେଜାନ ପଦୂଷଣର ପଭାବ କମÕ I
େକାଷର ପାଜBା ଝି ଲୀ ଓେଜାନ ଗାସ ଦାରା ପଥେମ ଆଘାତପାv ହୁଏ I ଏହାପେର
େକାଷ ଝି ଲୀର ପୁfିସାର ଓ େସnହସାର अଂଶ ସହ ପତିକ ି ୟା ଆର କେର I ଓେଜାନ
ପଦୂଷଣ ଗଛ ମାନ+ର ଶୀତ ସହନ ଶୀଳତା କମାଇ େଦଉଥିବାରୁ अତଧି କ ଥtା ବା
କାଠୁ ଆ ଜIଡ ସମୟେର ଗଛମାେନ ବଂଚି ବା ପାଇଁ କେଠାର ପରିcିତି ର ସମୁଖୀନ ହୁअiି I
ଓେଜାନ ପଭାବରୁ ମୁd େହବା ପେର ୨ -୩ ସvାହ ପେର ଗଛମାେନ େସମାନ+ର ପବ
ୂ
अବcା କୁ େଫରି ଥାiି I ସେ\ଦନଶୀଳ ଓ କମ ସହନଶୀଳତା ଥିବା ଗଛମାେନ ପାକୃ ତି କ
ପରି େବଶରୁ ନି ିହn େହାଇଯାiି I ପୁରୁଣା ପତ ଗୁଡିକ ସହଜେର ଆକ ାi ହୁअiି ଫସଲ
ଉାଦନ କମି ବା ସହ ଖାଦ ଶସର ମାନ ମଧ ପଭାବି ତ ହୁଏ I
େସ୍ଟଟମtଳେର ଓେଜାନ [ର କ ମଶଃ ପତଳା େହଉ ଥିବାରୁ अତି ବାଇଗଣିରଶିB 'ଖ' ପୃଥିବୀ ପୃ େର ପହଂଚି ବାର ସାବନା ଦି ନକୁ ଦି ନ ବଢ଼ି ବାେର ଲାଗିଛି I ଏହି ରଶିB
େକାଷ ଡି .ଏନ. ଏ. କୁ ପଭାବି ତ କରି ନେବାÌାବନ କରିଥାଏ I ଫଳେର ଜି ନ୍ଗତ ତwଟି
ଏବଂ କାନ୍ସର ସାବନା ବୃ rି ପାଇଛି I अନି ୟମି ତ ଜନସଂଖାେର ବୃ rି, ଜଲ ଜମି ଓ
ଚାଷ ଜମି େକାଠାବାଡି େର ପରିଣତ େହବା ର ହାର ବଢି ଚାଲି ଛି I ପକୃତି ଓ ପରି େବଶ
ସାଧାରଣ {ମତା ଧାରଣ ର ସୀମା ଲÚନ କରି ଚାଲି ଛି I ଜଳବାୟୁ

ପରି ବZନ

ଦ wତଗତି େର େହଉଛି I ପାକୃ ତି କ ବି ପଦ ପଳୟର ରୂପ େନଉଛି I ପୃଥିବୀ ଏବଂ ଜୀବଜଗତ
ଦ wତ ଗତି େର ଧସ ଦି ଗକୁ ଗତି କରୁଛiି I
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ବ}ୁ

ପଚାଶ ବଷ ବଂଚୁ ଥିବା ଏକ ବୃ { ନି ଜ ଜୀବନ କାଳ ମଧେର ୨୫ ଲ{ ଟ+ାର
अମeଜାନ ନି ଗତ କେର, ୫୦ ଲ{ ଟ+ାର ବାୟୁ ବି ଶୁr କେର, ୨୫ ଲ{ ଟ+ାର ମୃZିକା
ସଂର{ଣ କେର, ୩୦ ଲ{ ଟ+ାର ଜଳଚକ ନି ୟyଣ କେର, ୨୫ ଲ{ ଟ+ାର ବାସcଳୀ
ପଦାନ କେର ପ{ୀ-ପଶୁମାନ+ୁ , ଏବଂ ୨ ଲ{ ଟ+ାର ପୃfିସାର ପ[ୁତ କେର ସମୁଦାୟ
େଦଢ଼ େକାଟି ରୁ अଧି କ अବଦାନ ରଖୁଥିବା ତଥା ପକୃତି

େକାଳେର ଜୀବନ ଯାପନ

କରୁଥିବା ଏକ ବୃ { ପତିଦାନେର ଆମଠାରୁ େଗାଟିଏ ଟ+ାର ସାହାଯ ମଧ ଗହଣ କରି
ନ ଥାଏ I େତଣୁ ବୃ {ହU ଆମର ପକୃତ ବ}ୁ I ଏବଂ ବୃ { କୁ ର{ା କରି ବା ସମ[+ର
ପରମ କZବ I
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ପାୟିତ
ପଶାi କୁ ମାର ନାଥ

ବାହାଘର ଦୁ ଇଟି ମନର ମି ଳନ अଗିn କୁ ସା{ୀ ରଖି େବଦୀ ଚାରି ପେଟ ସାତେଘରା
ବୁ ଲି ଗେଲ ଦୁ ନି ଆଟା ସି ନା ତାକୁ ବାହାଘର କହି ଥାଏ େହେଲ ପକୃତେର କଣ ବାହାଘରର
ମାେନ କଣ େସୟା? େକେତେବେଳ େସହି ବାହାଘର କାହାର अନି kା ସେZ େହାଇଥାଏ ତ
େକେତେବେଳ କାହାକୁ େଜାରଜବରଦ[ି କାହା େବକେର ଛqି ଦି ଆ ଯାଇଥାଏ ପରବZୀ
ସମୟେର େସମାନ+ େବୖ ବାହି କ ଜୀବନେର ମତପାଥକ େଦଖା େଦଇଥାଏ ଓ
ପରି ବାରେର अଶାiି ଲାଗି ରହି ଥାଏ
ସମୟଥିଲା ପୁअଝି अମାେନ ପରି ବାରର ସ ୀକୃ ତି କୁ ସ¢ାନ େଦଇ ବାହାେହାଇ
ଯାଇଥିେଲ ଆଉ ନି ଜର ଭାଗକୁ ଆଦରି ଜେଣ अନକୁ ଆଦରି େନଉଥିେଲ ଆଉ
ନି ଜର େବୖ ବାହି କ ଜୀବନ ହସଖୁସିେର କାଟି େଦଉଥିେଲ ଧୀେର ଧୀେର େସହି ପର"ରା
ବଦଳି ବାକୁ ଲାଗିଲା ବି ବାହ ପବ
ୂ ରୁ ପୁअଝି अ ମାନ+ୁ ସାମnାସାମିn େଦଖିବାର ସୁେଯାଗ
ମି ଳିଲା ଆଉ ପରି ବାର େଲାକମାେନ େସମାନ+ ଠାରୁ अନୁ ମତି େନଇ ଏହି ବି ବାହ
କାଯ ସ"ାଦନ କେଲ ପୁଣି କି ଛି ପରି ବZନ ଆସି ଲା ପୁअଝି अ ମାନ+ୁ େଖାଲାେଖାଲି
ଭାେବ ମି ଶିବାର ସୁେଯାଗ ଦି ଆଗଲା ଜେଣ अନଜଣ+ର ପସq ନାପସq ଭଲମq
ଇତାଦି ବି ଷୟେର अବଗତ େହଲା ପେର ଯଦି େସମାେନ अନୁ ଭବ କେଲ ଦୁ େହଁ ଦୁ ହU+
ସହି ତ ସୁଖଶାiି େର ରହି ପାରି େବ ତା େହେଲ ବି ବାହ cିର କରଗଲା अବଶ ଏ େ{ତେର
େପମବି ବାହର କଥା अଲଗା ଆଉ େଯୗତୁ କ ପଥାଟି ପଥମରୁ ଆଜି ଯାଏ ମଧ
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ରହି ଆସି ଛି କି  ଧୀେର ଧୀେର ତାହା ବଦଳି ବାେର ଲାଗିଛି େଯୗତୁ କର अଥ େହଲା
କି ଛି ଦାବି କରିବା ଆଗରୁ ପୁअମାନ+ େଯାଗତାକୁ ମାପି େକେତେବେଳ ଝି अଘର
ସ ଇkାେର ଏହି େଯୗତୁ କ ପଦାନ କରୁଥିେଲ ତ େକେତେବେଳ ବରଘର ତରଫରୁ ଦାବି
କରା ଯାଉଥିଲା ଏେବ କି  ସମୟ ବଦଳି ଯାଇଛି ଏେବ ବରପାତ ପାଇଁ କନା ମି ଳିବା
ମଧ କf େହାଇ ପଡ଼ି ଲାଣି େଯୗତୁ କ କଥା ଦୁ େରଥାଉ ଏେବ କନା ଘର ତରଫରୁ ଦାବି
କରି ବା ଆର େହାଇଗଲାଣି
େସଦି ନ ରାଧକାi ସାହୁ ଆଉ ତା+ ୀ ମାଳତୀେଦବୀ ଯାଇଥିେଲ କନାଘରକୁ
ନି ଜର ପୁअପାଇଁ କନାପାତୀ େଦଖିବାକୁ  ଆଉ େସମାେନ କି ଛି ପଚାରି ବା ଆଗରୁ ଦୁ େହଁ
କହି ପକାଉଥିେଲ “ଆ ା ଆମର େଗାଟିଏ େବାଲି ପୁअ ଆେମ ବୁ ଢାବୁ ଢ଼ୀ अେi ସବୁ
ସ"ତି େସ ହU ଉପେଭାଗ କରିବ େକଉଁଥିକୁ अଭାବ ନାହU ଆପଣ ଖାଲି ହଁ କହି େଦେଲ,
ବି ବାହ ସାେ ସାେ କରି େଦବା ଆପଣ+ ଝି अ ମାଲି କାଣୀ େହାଇରହି ବ େକାଉଠି କି
अଭାବ କରି ବୁନି  ”
“{ମାକରି େବ ଆ ା ଆପଣ+ ପୁअର ଉତା ଟିେକ କମ, େତଣୁ େମା ଝି अ ନାପସq
କରୁଛି  ସି ଏ ଚାହଁୁ ଛି अiତଃ ଛअ ଫୁଟ ଉତା ଥିବା ଭଳି ଆ ବର େଗାେଟ ନଥିେଲ ବି
ଚଳି ବ अiତଃ ପେ{ ଘେର ବଡ଼ କାରଟିଏ ଥିବ ସକାଳୁ ସx ଘେର ଖଟିବା ପାଇଁ ଚାକର
ବାକର ଥିେବ ”
େସସବୁ ବବ[ା ବି ବାହ ପବ
ୂ ରୁ କରି େଦବୁ  ଆପଣ ଖାଲି ହଁ କୁ ହ େଦଖ ବହୁ
ଆଶା କରି ଆସି ଛୁ ବାରଦୁ ଆର ଶୁÁି ପି tା େହଲୁ ଣି, େକାଉଠି ବି ପ[ାବେଟ େହଉନି 
ଆପଣ ଯଦି ଚାହାiି ଆେମ अଗୀମ କି ଛି अଥେଦବାର ବବcା ବି କରି େଦବୁ  ଆପଣ
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ଖାଲି ହଁ କୁ ହ
େଦଖ ଦୁ ନି ଆେର ଝି अ+ ସଂଖା କମି କମି ଯାଉଛି  ଆମର ବହୁତ ଜାଗାରୁ ପ[ାବ
ଆସୁଛି ସମେ[ ଥିଲାଵାଲା ଘର ଆଉ େସମାେନ ଆମର ସବୁ ପ[ାବ ଆଉ ସZେର
ମଧ ରାଜି େହଉଛiି , େତଣୁ ଆେମ ଏେତ ଭଲ ଭଲ ପ[ାବ ଛାଡି ତୁ ମ ପୁअ ସାେ
ବାହାଘର କେରଇବୁ କାହUକି ଏମି ତି ତ ଆମ ଝି अ ତୁ ମ ପୁअକୁ ପସq କରୁନି  ତାପେର
ବି ସି ଏ କି ଛି କାମଦାମ ଶି ଖିନି େଫସବୁ କ ହାଟ୍ସଆପେର ତାର ଦି ନ ବି ତୁଛି  ମାସକୁ
ମାସ ତାର ଇzରେନଟ ପାକ ମଧ ଦରକାର ତୁ ମଘେର ଚାକର ବାକର ମଧ
ନାହାiି  େତଣୁ ଆେମ ତାକୁ ତୁ ମ ପୁअ ସହି ତ ବାହାେଦଇ ପାରି ବୁନି ତୁ େମ अନଆେଡ଼
େଦଖ
ମନଦୁ ଃଖେର ଘରକୁ େଫରି ଆସି େଲ ସ}ା ଗଢି ରାତି େହଲା େସମି ତି ବି ଛଣାେର
ପଡ଼ି ଥାiି କି  ଆଖି କୁ ନି ଦ ଆସୁ ନଥାଏ ପୁअକୁ ଆସି ୩୨ବଷ େହଲାଣି ଏଯାଏଁ ତା
ପାଇଁ କନା ପାତି େଟ େଯାଗାଡ଼ କରି ପାରି େଲନି  ମାଳତୀେଦବୀ+ ଆଖି େର ନାଚି
ଯାଉଥାଏ ପବ
ୂ ର େସହି ସବୁ କାହାଣୀ ପୁअ ଆଶା କରି କରି ୪ ଥର େସ କନାଭwଣ
ହତା କରାଇଛiି  ଯାହାର ଫଳ ସରୂପ ଆଜି ତା+ୁ ଏେତ ହୀନ[ା େହବାକୁ ପଡୁ ଛି 
ଖାଲି ମାଳତୀେଦବୀ ନୁ େହଁ ଦୁ ନି ଆେର अେନକ ପି ତାମାତା ପୁअ ଆଶାେର କନା ଭwଣହତା
କରୁଛiି  ଯାହାଫଳେର ଝି अ+ ସଂଖା କମି କମି ଯାଉଛି  ପୁअମାନ+ୁ ଝି अ ମି ଳୁନି
ବି ବାହ କରି ବାପାଇଁ ବାକି େଯେତ ଝି अ ରହି େଲ େସମାନ+ ସବୁ ଦାବି ପର
ୂ ଣ କରି ବାକୁ
ପୁअମାେନ ସ{ମ େହଇ ପାରୁନାହାiି 
କି  ଯଦି କନା ଭwଣହତା ନ ହୁअiା ତ େହେଲ କଣ ଏେତ अସୁବିଧା ହୁअiା
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ଆଜି କାଲି ଝି अମାେନ େକୗଣସି ଗୁଣେର କମ ନୁ ହiି  ଆଉ ଯଦି ଏମି ତି ଚାଲୁ ରୁେହ
ତାେହେଲ ଦି ନ ଆସି ବ େକାଟି େକାଟି ଟ+ା ଖକରି ମଧ ନି ଜର ପୁअପାଇଁ ଝି अଟିଏ
େଯାଗାଡ଼ କରି ବା अସବ େହାଇପଡି ବ
ମାଳତୀେଦବୀ ଭାବୁ ଥାiି ନି ିତ ଏହା େମାର କଲାକମର ଫଳ ଯାହାର ପାୟି ତ
କରି ବାପାଇଁ ମଧ ଉପାୟ ନାହU
ସୁqରପୁର, ଉZର କୂଳହାଟ, ପୀତି ପୁର, ଯାଜପୁର ୭୫୫୦୧୩
େମା- ୮୩୨୦୩୨୮୩୪୫
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େବାହୁେଚାରୀ
ପରମି ତା ମି ଶ

ବାଃ ବାଃ, କି ପ[ାବ ଖେt ମି ଳିଛି ଆ ା, ପାନ େଛପ ଥୁକି କହି େହଉଥିଲା ରାେଧ
ଆଚାଯ େଯମି ତି ଆପେଣ େଖାଜୁ ଥିେଲ େହା ଠି କ୍ େହମି ତି ବୁ ଝି େଲ େହା ଆ ା ଝି अ
ବେ\େର ଚାକି ରି କରୁଛି  ବାପା ତାର ଚାକି ରି अବସର େହାଇ ଘେର ରହି ବି ମାସକୁ ମାସ
ପଚାଶ ପାଉଚି  ଆେର ସରକାରୀେର କି अଫିସର େଥଲା ବୁ ଝି ଲ ଆଉ ଝି अ ମ, ପୁରା
ଲ{Bୀ ମାଆ ତ ଆଉ ମାସକୁ ୨ଲ{ େରାଜଗାର କରୁଛି  ବି ଶ\ର ସି ଂେଦଓ ପି ଇ ଯାଉଥିଲା
ରାେଧର କଥା ସବୁ  େଛପ ଢୁ କି କହି ଲା ଆଚାେଯ ଏମି ତି ପ[ାବେଟ ତେମ ପାଇଲ
େକାଉଠୁ  କାହU ଆଗରୁ ତ କହି ନଥିଲ ରାେଧ ଆଚାଯ େଯାଗସୂତ.କମ୍ ପାଖେର ସବୁ
ପକାର ପ[ାବ ମି ଳିବ ଆପଣ େଯମି ତି େଖାଜୁ ଥିେଲ େସମି ତି ଆପଣ+ୁ

ଫିଟ କେରଇ

େଦଇଛି  ପୁରା ଭୁ ବେନେଶାରେର କାହାକୁ ଏଯାଏଁ ଜେଣଇନି ବୁ ଝି ଲ ଆେହ ଝି अର
ବାପାର ଇଛା ପୁअ ଆମ ଓଡି ଆ େହବାର अଛି େସମାେନ ତ ମାଟ ି େମାନି ସାଇଟେର
ପକଉଥିଲା େହେଲ ଫୁସୁେଲଇ କି େରାକି େନଲି ବୁ ଝି ଲ ଆଉ ତମ ପୁअର େଫାଟ ଆଉ
ବାଇଓ ତା+ର ପସq େହାଇଛି ବୁ ଝି ଲ ଆଜି କାଲି ଏମି ତି ସବଗୁଣ ସଂ"ୁ $ ଝି अ ମି ଳିବା
େଯ େକେତ େଯ କf ଆପଣ+ ଠୁ େବଶି କି ଏ ଜାେଣ କହି େଲ
ଏେବ କମି ସନ ଟା...
ଆେହ ଶୁଣୁଚ ମି ଠା ଆଣ ଟି ଆମ ଶି ବୁନର ପ[ାବ ଠି କ୍ େହାଇଗଲା

ଖୁସିେର କହି

ଉଠି ଲା ବି ଶ ଭିତରୁ ମାଳତୀ ହାତେର ମି ଠା ଧରି ବଡ ଉାହର ସହ ଆସି େଲ କହି େଲ
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ଶି ବୁନର ବାହାଘର େହାଇଗଲା ମାେନ ମଁୁ ଗଂଗା େଗାେଧାଇଲି ଜାଣ ତା’େହେଲ େକେବ
ଯି ବା ଝି अ େଦଖି 
ଆେର ଭାଉଜ ଏଇ ପରା ଝି अର େଫାଟ େସମାେନ ଖାଲି ବାହାଘର ପାଇଁ ଏଇଠି କି
ଆସି ଛiି 

ମାେସ ପqର ଦି ନେର ସବୁ କାମ ଛି େtଇ ପୁଣି େଫରି େବ

ତେମମାେନ

ଆଉ େଦଖାେଦଖିେର ସମୟ ବରବାଦ କରନି  ତମର ହଁ କହି େଲ ମଁୁ େସପେଟ କଥା
ଆଗକୁ ବେଢଇବି  ଏମି ତି ଝି अ ଆଉ ମି ଳିବନି େଯ କହି ଲା ରାେଧ
ଆେର ଇଏ େକମି ତି କଥା େଯ କି ଛି ନଜାଣି, ମାଳତୀ अଭି େଯାଗ କରୁଥିଲା, ଆେର
ରୁହ ମ ଆମର ହଁ େବାଲି କହି ଦିअ ରାେଧ ମଝି େର ପଶି ବି ଶ ବାବୁ କହି େଦେଲ ଆଉ ହଁ
ଆମର େଯୗତୁ କେର େକୗଣସି ଜି ନିଷର ଆବଶକତା ନାହU େବାଲି କହି େଦବ ବାକି ଆମ
ଘର ବାବଦେର ତ ସବୁ କହି ବ

ଆମ ଖାନଦାନ, ଆମ ପତିପZି ଆଉ େଗାେଟ

େଦଖାସା{ାତ ଠି କ୍ କରାଓ ତୁ ମ ଟ+ା ମି ଳିଯିବ େହଲା
ଆ ା କହି ବି ଦାୟ େନେଲ ଖtି
ମାଳତୀ ଚି iା େଦଖି ବି ଶ ବାବୁ ତା+ୁ କହି େଲ ଆେର ଥେର ବାହାଘର େହାଇଯାଉ
େଦଖିବ େବାହୂ ଆସି ଗେଲ ସବୁ ଠି କ୍ େହାଇଯି ବ ଏଇତ ରାେଧର େଫାନ ଆସି ଲାଣି, ହଁ
କୁ ହ ରାେଧ କହି କହି ବାହାରକୁ ଚାଲି ଗେଲ ବି ଦା ବାବୁ  କି ଛି ସମୟ ପେର ହସ ହସ
ମୁହଁ େର େଫରି ଆସି କହି େଲ ବୁ ଝି ଲ କାଲି କି ମି ଟି ଛି ଡିଲା େକାଉଠି ଜାଣିଛ େହାେଟଲ ସି
ଭିଉ
ମାଳତୀ ତାଟକା େହାଇ କହି େଲ ହଁ ଏେତ ବଡ଼ େହାେଟଲେର
ଚାଲ ଆଉ କି ଛି ଚି iା କରନି  ସବୁ ଭଲ େହବ ଶି ବୁ ଆସି େଲ ତାକୁ ଏଇ ଶୁଭ
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ଖବରଟା େଦଇେଦବ ଆଉ ଝି अର ଫେଟାଟା େଦେଖଇ େଦବ ଝି अର ନାଆଁ ଟା େହଲା,
ବନା... କହି େଦଇ ଗେଲ ବି ଶ\ର
ଶି ବ ପସାଦ ସି ଂହେଦଓ ଭୁ ବେନଶରେର ଏକ ଘେରାଇ କ"ାନୀେର କାମ କରiି .
ଆଗରୁ େସ ବି ଶାଖାପାଟଣାେର ଆଛାଖାସା ଚାକି ରିଟିଏ କରୁଥିେଲ ବତମାନ ତାକୁ ଛାଡି େସ
ଏଠି ବାପା, ମାଆ ପାଖେର ରୁହiି  ବାପାର ତ अକଳiରି ସ"Zି अଛି ତାକୁ କି ଏ
ଖାଇବ ବାହାଘର ପାଇଁ େସ ବି ଭାରି ଉୁକ େଫାଟ େଦଖି େସ ବି ହଁ ମାରିଲା ଏେବ
ବାକି ରହି ଲା ମୁହଁା ମୁହU େଦଖା େହବା ଯାହା
ଠି କ୍ ସମୟେର େହାେଟଲେର ସଭିଏଁ ଉପcିତ ରହି େଲ ଝି अ ମାେନ ବନା ଓ ତାର
ବାପା ମଧୁସଦ
ୂ ନ େଦବରାୟ େହାେଟଲ ପବ
ୂ ରୁ अେପ{ା କରିଥିେଲ ବନା ଏକା ଧାରାେର
ସୁqର୍ ପାେଠାଇ ଓ ସଂjାରୀ େଦଖି ବି ଦାଧର ଓ ପରି ବାର ସମେ[ ଭାରି ଖୁସି ଶି ବ
ବନାର ରୁପେର ଏକଦମ୍ ପାଗଳ
କାZpକର ପହି ଲି ଗୁରୁବାେର ନି ବ} ଆଉ ଠି କ୍ ଦଶ ଦି ନେର ବାହାଘର ସବୁ ଦି ନ
ବାର ଠି କ୍ କରାଗଲା
ସବୁ ଠି କ୍ ଠାକ୍ ଚାଲି ଥିଲା େବେଳ ହଠାତ୍ ତା ଦି େନ ପେର େଫାନ ଆସି ଲା ମଧୁ
ବାବୁ +ର େଯ େସ ଏ ପ[ାବ ବାବଦେର ପୁଣି ଭାବି ବାକୁ ଚାହଁୁ ଛiି  ବି ଶ\ର ବି ଚଳି ତ
େହାଇ ଉଠି େଲ ଏେତ କfେର ଏେତ ଭଲ ପ[ାବଟା ହାତରୁ ଚାଲି ଯିବ ମାଳତୀ ତ ଘର
ପରି ବାର ସାହି ପଡ଼ି ଶା ସମ[+ୁ କହି ବୁ ଲୁ ଚି  େଲାକ କଣ କହି େବ ନାକେର ଆୁଠି
େଦଇ ହସି େବ ସବୁ  ନା ନା େସମି ତି େକମି ତି େହବ ସାଂେଗସାଂେଗ ବସି ବା ଜାଗାରୁ
ଉଠି ଗେଲ ବି ଶ ବାବୁ  ମାଳତୀ ଜଲଦି ଚାଲ କହି ମୁହଁାଇେଲ ମଧୁବାବୁ + ପାଖକୁ 
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ଝରକା ଫା+େର ମଧୁ ବାବୁ ଝା+ି ରହି ଥିେଲ ଫଟାଫଟ଼୍ େସମାନ+ୁ ଆସି ବା େଦଖି
ଆସି ନି ଜ cାନ ବସି ଗେଲ ବନା େବୖ ଠକର ସାମnା ଘର କବାଟ ପଛେର ନି ଜକୁ ଲୁ ଚାଇ
େନଇଥିଲା ଘେର ଆଉ ଜେଣ ସଦସ ଦି ଶୁଥିେଲ େମାହି ନୀ ଖୁଡୀ ଏକଦମ୍
अତାଧୁନିକ ୀ ଜy ଚାଳି ତ ପରି ସମେ[ ନି ଜ ନି ଜ ଜାଗା େନଇ ଯାଇଥିେଲ ବି ଶ ଓ
ମାଳତୀ ଆସି ବା େଦଖି ମଧୁ କି ଛି ନ ଜାଣିଲା ପରି ଆଯର ଭାବ େଦଖାଇ ପଚାରି େଲ
ଆେର ଆପଣ ମାେନ! କି ଛି ଖବର ନାହU ଏମି ତି ହଠାତ୍ ବସ ନା
ବି ଶ ଓ ମାଳତୀ େଦବୀ େସାଫା ଉପେର ବସୁ ବସୁ ହU ଆର କରି େଦେଲ, “ଆ ା
ଆମର େଗାଟିଏ େବାଲି ପୁअ ଆେମ ବୁ ଢ଼ାବୁ ଢ଼ୀ अେi ସବୁ େସ ହU ଉେପଭାଗ କରିବ
େକଉଁଥିକି अଭାବ ନାହU ଆପଣ ଖାଲି ପ[ାବେର ହଁ କହି େଦଲ, ବି ବାହ ସାଂେଗସାଂେଗ
କରି ଦବା ଆପଣ+ ଝି अ ଘରର ମାଲି କାଣୀ େହାଇ ରହି ବ େକାଉଠି କି अଭାବ
କରି ବୁନି 
ମଧୁ ବାବୁ କହି େଲ, “{ମା କରି େବ ଆ ା ଆପଣ+ ପୁअର ଉତା ଟିେକ କମ, େତଣୁ
େମା ଝି अ ନାପସq କରୁଛି  େସ ଚାହଁୁ ଚି अiଃତ ଛ୍अ ଫୁଟ୍ ଉତା ଥିବା ଭଳି ଆ ବର
େଗାେଟ ନଥିେଲ ବି ଚଳି ବ େହେଲ अiତଃ ପେ{ ଘେର ବଡ଼ କାର୍ ଟିଏ ଥିବ ସକାଳୁ
ସx ଘେର ଖଟିବା ପାଇଁ ଚାକର ବାକର ଥିେବ”
େସ ସବୁ ବବcା ବି ବାହ ପବ
ୂ ରୁ କରିେଦବୁ  ଆପଣ ଖାଲି ହଁ କୁ ହ େଦଖ ବହୁ
ଆଶା କରି ଆସି ଛୁ ବାର ଦୁ ଆର ଶୁÁିପି tା େହଲୁ ଣି, େକାଉଠି ବି ପ[ାବେଟ େହଉନି
ଆପଣ ଯଦି ଚାହାiି ଆେମ अଗୀମ କି ଛି अଥ େଦବା ବବcା ବି କରି େଦବୁ  ଆପଣ ଖାଲି
ହଁ କୁ ହ”
ଆହାନ ଇ-ପତି କା ସ"ୂ $ ନି ଃଶୁ& ବି ତରଣ େହତୁ ଡା େଜାତି ପସାଦ ପ*ନାୟକ+ ,ାରା ପତି ି ତ ଓ ପକାଶି ତ | Aahwaan.com | 300

ତ େୟାଦଶ ବଷ, ଷ

ସଂଖା, ଜୁ ନ୍ ୨୦୧୮

Download Magazine from www.aahwaan.com

ଆେର ନାନା େସ ଟ+ାର କି ଛି ଆବଶକ ନାହU
ମଧ ୂ ବାବୁ ପୁଣି କହି ଉଠି େଲ ଆେର ଏସବୁ କଥା ତ ଚାଲି ଥିବ ଆପଣ ପଥମ ଥର
ଆମ ଘରକୁ ଆସି ଛiି  ଏଇଟା ଆମ ଖାନଦାନି ଘର ସହରରୁ ଟିେକ ଦୁ ରେର अଛି 
େମାହି ନି ଖୁଡି ହାତେର କି ଛି ପାଣି ଆଉ ଖାଇବା େନଇ ଆସି େଲ ତ ମଧୁ ବାବୁ ପରି ଚୟ
କରାଇ କହି େଲ ଏ େହଉଛiି େମା ଭାଇ+ ୀ େମାହି ନୀ ଭାଇର େଦହାi ପେର େସ
ଆମ ସହ ରୁହiି  ବନା ବାହାରକୁ ଯାଇଛି  ଆପଣ ବସ ମଁୁ ଟିେକ ଆସୁଛି ଏତକ କହି
ମଧୁବାବୁ ଉଠି କି ବନା ଲୁ ଚି ଥିବା ରୁମ ଆଡକୁ ପାଦ ବଢାଇେଲ କବାଟ ଫା+େର ଏେବ
ବି ବନା ଲୁ ଚି ରହି ଚି ମୁହଁେର ଏକ୍ ଛଳନାର ହସ ଆବୃ ତ େହାଇ ରହି ଥିଲା ଆଖିେର
କି ଛି େଗାେଟ ଇସାରା ଆସି ଲ ଆଉ ମଧୁ ବାବୁ ବାହାରକୁ ଆସି ବି ଶ ଆଉ ମାଳତୀକୁ
ସାiନା େଦଇ କହି େଲ ଆପଣ ସତେର अତi ସ¶ନ େଲାକ ଆ ା େମା ଝି अର ବଡ
ଭାଗ େସ ଆପଣ+ ଘରକୁ େବାହୂ େହାଇଯି ବ ମଁୁ ପତିଶୃତି େଦଉଛି ଆପଣ ଚି iା ମୁd
େହାଇ ଯାଆ
ଆkା ଯଦି କି ଛି अସୁବିଧା ନଥାଏ େତେବ ପୁअ ଓ ଝି अ+ୁ ପରରକୁ ମି ଶିବାର
ସୁେଯାଗ େଦେଲ େକମି ତି ହୁअiା କହି େଲ ବି ଦାଧର, କଥା ନ ସରୁଣୁ ମଧୁ ବି ଚଳି ତ େହାଇ
କହି ଉଠି େଲ ନା ନା େସ େକମି ତି ସବ କଥା ସାଳି ବାକୁ ଯାଇ ଖୁଡି େମାହି ନି କହି
ଉଠି େଲ ଭାଇ ଆମର ଟିେକ ସଂjାରି ତ େଦଖ ବନାର େଫାନ ନ\ର ଟା ନି अ
ଶି ବ+ୁ କହି େବ ଯାହା କଥା େହବାର େଫାନେର େହାଇଯି େବ
ଆଛା କହି ବି ଶ ଓ ମାଳତୀ ପcାନ େହେଲ ଗାଡି େର ବସୁବସୁ ମାଳତୀ ଟିେକ
ଚି iିତ େହାଇ ପଚାରି େଲ, େହଇଟି ଶୁଣୁଚ ଆଜି ମଧୁ ବାବୁ + ମୁହଁ ଟିେକ अଲଗା
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ଲାଗୁଥିଲା ଚୁ ଟି ସବୁ ଟିେକ େବଶି କଳା ଲାଗୁ ନଥିଲା ବି ଦା ଆଖି େଦେଖଇ କହି ଲା
େଦଖୁଚି ତୁ ମ ନି ୟତ କି ଛି ଠି କ୍ ଲାଗୁନି ତୁ ମ ସମୁଦି େସ ବୁ ଝି ଲ
ଏ ଦୃ ଶରୁ ଆଉ କି ଛି ବୁ ଝି ବାକୁ ବାକି ରହି ଲାନି େଯ ମଧୁ, ବନା ଆଉ େମାହି ନୀ
ଚରି ତ ସବୁ ସ"ୁ $ ଜାଲି . ଏକ ବହୁତ୍ ବଡ ଷଡଯyର େଯାଜନା ଚାଲି ଛି ଏଇଠି କି 
କାହUକି??
ଏଠି ସମେ[ ଥିେଲ ଛଦBେବଶେର
ଶାସର ତୀବ ତାକୁ ଚାପି ଧରିଥିବା ବନା କବାଟ ଫା+ରୁ ବାହାରି ଆସି େରାକି
ରଖିଥିବା ଶାସ ସବୁ ବାୟୁମtଳ ରୁ ଆହରଣ କରୁଥିଲା େମାହି ନୀ ଜି ନ୍ସ ଉପେର ପି }ି
ଥିବା ଶାଢୀଟିକୁ କାଢି ନି ଜ अସଲ ରୁପରୂ ଆସି ଯାଇଥିଲା ଓ ବାପା ରୂପି ମଧୁ ଓରଫ
ମାଧବ ମୁtର ଧଳା ର ଗୁଡିକ୍ ହଟାଇ ବାେର ଲାଗିଥିଲା େମାହି ନୀ କହି ଲା ଆଜି ତୁ ମ
ଚୁ ଟି ପାଇଁ ଆେମ ଧରା ପଡି ଥାେi େସ ବୁ ଢୀ ତୁ ମ ଚୁ ଟି ଗୁଡିକୁ ବଡ ନି ରିେଖଇ କି
େଦଖୁଥିଲା ଆଉ ସମେ[ ମି ଶି ଏକ ସଫଳତା ହସ ହସି ଉଠି େଲ
ବି ଦା, ମାଳତୀ ଓ ଶି ବା, ବାହାଘରକୁ େନଇ ଆଖିରୁ ସବୁ ନି ଦ ହଜି ଯାଇଥିଲା
େସମାନ+ର କି  ଏଇ ଦଶ, ପqରଟି ଦି ନେର ତା+ର େଯ ଆହୁରି ବହୁତ କି ଛି ହଜି ବାର
ଥିଲା ତା+ୁ ବା କି ଖବର!
ବନା େବଶ୍ ଜାଣିଥିଲା ଆଜି ଶି ବୁ ନି ୟ େଫାନ କରିବ େସମାେନ ଆଗରୁ ପ[ୁତ
ଥିେଲ େମାହି ନୀ ଓ ବନା େବଶ୍ ଚପଳତାର ସହ ତା ସହ କଥା େହଉଥିେଲ େଯମି ତି
ତାକୁ ଟିେକ ବି ସଂେଦହ ନେହଉ କି ଛି ସମୟ ପେର ମାଧବ ବନାମ ମଧୁ ଜାଣିଶୁଣି ପାଟି
କରି କହି ଲା, େଶାଇଲଣି କି ନାହU ଓ ବନା େସ ବାହାନାେର େଫାନକୁ ରଖିେଦଲା
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ଶି ବା କି  ବନାର ସ ପnେର ହଜି ଗଲା
ମାଧବ ବନା ଉପେର ଟିେକ ବି ରd େହାଇ କହି ଲା, ଆମର ଏେତ କଥା େହବା କି ଛି
ଆବଶକ ନାହU ଆଉ ଗଣି ଗଣି ପqର ଦି ନ ରହି ଲା େଯେତ ଶୀଘ େହବ ଆମର ଲ{
ପର
ୂ ଣ କରି ଆମକୁ ଏଠୁ ବାହାରି ବାକୁ ପଡି ବ ତାଠୁ अଧି କ ଆଉ କି ଛି ନାହU େମାହି ନି
ଟିେକ ମଜାକି ଆ अqାଜେର କହି ଲା େକାଉଠି କି ଛି ଜଳୁ ଛି  ଆଉ ବନାର ମୁହଁେର ଟିେକ
େଗାଲାପି େହାଇ ଉଠି ଲା
ବନା କହି ଲା, େମୗସୁମୀରୁ ବନା େହବା େମାର ଆବଶକତା ନୁ ହଁ େମାର
ବି ବଷତା ତୁ େମ ତ ଜାଣିଛ େମାହି ନୀ ଦି , େମାହି ନୀ କହି ଲା େଦଖ େସସବୁ କଥା ଛାଡ଼
ଏେବ ଆଗକୁ କଣ େଯାଜନା ତା ଉପେର ଧାନ ଦି अ ହାତେର ସମୟ କମ ଆଉ ଲ{
ବହୁତ୍ ବଡ କାଲି କଣ କରି ବା େସକଥା କୁ ହ ମାଧବ େଚତନାକୁ ଆସି କହି ଉଠି ଲା,
ଶୁଣ ତାେହେଲ ଓ ପରର ମଧେର ନି ଜର େଯାଜନା ଉପେର କଥା େହବା ଆର
କେଲ ରାେଧ ଯାଇ ଶି ବା ଘେର ବାହାଘରର ଦି ନ ଓ କି ଣାକି ଣି ବି ଷୟେର କହି େଦଇ
ଆସି ଲା ମଧୁ ବାବୁ ଝି अ ବନା ବାହାଘର କି ଣାକି ଣି ପାଇଁ ବାହାରି େଲ ସହରର ସବୁ ଠୁ
ବଡ଼ अଳ+ାର େଦାକାନେର ଥାଇ ଶି ବୁ ପାଖକୁ େଫାନ କେଲ େଯ େସ ଶି ବ ପାଇଁ ତଥା ତା
ମାଆ ଆଉ ବନା ପାଇଁ ସୁନା ଗହଣା କି ଣିେବ େତଣୁ ଶି ବା ବି େସଠି କୁ ଆସି ବ
अଳ+ାରର ନାଆଁ ଶୁଣି ଶି ବୁ ସାେ ସାେ େସଠି ହାଜି ର େହବାକୁ ପ[ୁତ େହାଇଗଲା
କି  ଶି ବ ରା[ାେର କି ଛି କାରଣରୁ ଫଶି ଯି ବାରୁ ବହୁତ୍ େଡରି େହାଇଗଲା େସ ପହିଲା
େବଳକୁ କି ଣା ସରି ଯାଇଛି  େସଠୁ ସମେ[ େଫରି ଯାଇଥିେଲ
ତାପେର ଲୁ ଗାପଟା କି ଣା େହଲା େସଠି ବି ବି ଶକୁ ଡକାଗଲା େମାହି ନୀ ଓ ବନାର
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େକ ଡି ଟ୍ କାଡଟା କାମ କରୁ ନଥିଲା ଓ ମଧୁ ଆସି ପାରି ଲାନି  େବାହୂ କଣ ସବୁ କପଡ଼ା
କି ଣିଛି େସସବୁ ନେଦଖି ଶଶୁର ଏଇଟା େଦଖୁଥିେଲ େଯ ପାଖାପାଖି ଲେ{ ଟ+ାର
ଲୁ ଗାପଟା ଆଉ ସମୁଦି ପଇସା ବାଲା ବେଳ ଟ+ା େଫରି ଆସି ବ ପୁଣି ସୁଧ ସେ େବାଲି
ଭାବି ଆଗୁଆ େହାଇ ସବୁ ତକ ଟ+ା ହାତାହାତି େପୖ ଠ କରି େଦଲା ବି ଶ\ର କଥା
େସତି କିେର ସରି ନି ବନାର ବରାଦ अନୁ ସାେର ବି ଦାଧର ଘେର ଦୁ ଇଦଇଟା ଚାକର
ଲେଗଇ େଦଲା ଘେର ପୁଣି େବାହୂ ପସqର ଗାଡି ପାଇଁ ଆଗୁଆ ଟ+ା ବି େଦଇ େଦଲା
ଏମି ତିକି େକାଉ ଗାଡି ଆସି ବ କାହାକୁ ଜଣା ନଥିଲା ମାଳତୀକୁ ଏସବୁ ଟିେକ अଡୁ ଆ
ଲାଗୁଥିେଲ ବି େସ ପୁअର ଖୁସିେର ବାଧା େହବାକୁ ଚାହଁୁ ନଥିଲା ସବୁ େଯାଜନା अନୁ ସାେର
ଚାଲି ଥିଲା କି  େଗାଟିଏ ବଡ଼ େଯାଜନା ଏେବବି ବାକି ଥିଲା ବନା େଯମି ତି ରାଣ ଖାଇଚି
ବି ଶ\ରର ପରି ବାରକୁ ତଳି ତଳାi କରି େଦବାକୁ 
ଶି ବକୁ ନି ଜ କି ଛି କଥା ବାହାନାେର ଘରକୁ ଡାକି ଆଣିଥିେଲ ବନା କି  େସ ନି େଜ
ହU ଘେର ନଥିଲା ଘେର େମାହି ନୀ ଏକା ଥିଲା େବେଳ ଶି ବ ନଜାଣି େମାହି ନୀ ପଛ ପଟୁ
ବନା ଭାବି ଧରି େନଇଥିଲା ଏବଂ ଠି କ୍ ସମୟେର ବାପା ମଧୁ ଆସି ଖୁବ୍ ଗଜନ କଲା
ବାହାଘର ଭାିଲା େବାଲି ନି Zି ଶୁଣାଇ େଦେଲ ବନାର କାqି କାqି अବcା ଖରାପ
ପୁଣି ବି ଦାଧର ଆସି ପୁअର ଭୁ ଲ ପାଇଁ {ମା ମାଗିେଲ ବନା ବି େକେତ େନହୁରା େହଲା
କି  ମଧୁବାବୁ ମାନି ବାକୁ ନାରାଜ୍ େଶଷ୍ କୁ େଗାଟିଏ ସତେର େସ ରାଜି େହେଲ କବାଟ
ବq କରି ବି ଶ ଓ ମଧୁ ଏକାiେର କଥା େହେଲ ବାହାଘର ପବ
ୂ ରୁ ବି ଶ\ର ତାର ସମ[
ସ"Zି ବନା ନାଆଁେର େଲଖିେଦବ ଏବଂ ବାହାଘର ଆଗ ଦି ନ ନି େଜ ଯାଇ େକାଟେର
େଗାଟିଏ କାଗଜ ଜମା କେରଇ େଦେବ ଏସବୁ କଥା େକବଳ ମଧୁ ଓ ବି ଶ ମଝି େର କଥା
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ମଧ ୂ କହି ଲା େଦଖ ସମୁଦି ତୁ ମର େଗାଟିଏ େବାଲି େବାହୂ ତୁ ମ ପେର ସବୁ ସ"Zି ତ ତାର
ତ ଏେବ କରି ବାେର अସୁବିଧା କଣ ମଁୁ େକାଉ ଭରସାେର େମା ସୁନା ଝି अର ହାତ ତୁ ମର
ଏମି ତି ପୁअ ହାତେର େଟକି େଦବି କୁ ହ ଆପଣ ଯଦି େମା ସତେର ରାଜି େତେବ କଥା
ଆଗକୁ ବଢି ବ ନେହେଲ... ବି ଶ କଣ ଟିେକ ବି ଚାର୍ କଲା ପେର କହି ଲା ନା ଆ ା ଆପଣ
ଠି କ୍ କହୁଛiି ମଁୁ ଆପଣ+ ପ[ାବେର ରାଜି  େମା ପୁअର ଏତଦ୍ ବବହାର ପାଇଁ ମଁୁ {ମା
ମାଗୁଛି ଆପଣ ବାହାଘର ପାଇଁ ପ[ୁତ ହୁअ ମଁୁ ଆଜି ଆମ ଓକି ଲକୁ ଡାକି ସବୁ
ସ"Zି ବନା ନାଆେର ପକଉଛି  ଏତକ କହି ବାପପୁअ ଦୁ େହଁ େସଠୁ ବି ଦା େହେଲ
େମାହି ନୀ ସଫଳତା ପାଇ ଖୁବ୍ ଖୁସି େହାଇ କହି ଉଠି ଲା ଆେମ ତାେହେଲ ଜି ତିଗଲୁ 
େବାହୂେଚାରି ସଫଳତାର ସହ ପୁରା େହଲା କି  ବନା କହି ଲା ନା େଯ ପଯi କାଗଜ
ଆମ ହାତକୁ ଆସି ନି େସ ପଯi କି ଛି ନି $ୟ େନବା ଠି କ୍ େହବନି 
ପୁଣି ଆଉ ଏକ ସଫଳ ପାଦ ଆଗକୁ ବଢାଇେଲ ଏ ତି ନିଜଣ अm ଦି ନେର
େମୗସୁମୀ େଯ ବନା େହାଇ ତାକୁ ସବସ ାi କରି େଦବ ଏ କଥା ବି ଦାଧର ଓ ତା ପରି ବାର
ସ"ୂ$ अେଗାଚର
େଯାଜନା ପୁଣି ଆଗକୁ ବଢି ଲା ଏଥର ରହି ଲା ସବୁ ଠୁ ବଡ଼ କାମ ବି ଶ\ରର ନାକ
ତଳୁ ତା ନି ଶକୁ ଉପାଡି େନଲା ଭଳି କାମ ଏେବବି ବି ଦାଧର ପାଖେର ଏତି କି ସାହସ
अଛି େଯ େସ ସ"Zି ସବୁ ପୁଣି କେମଇ ପାରି ବ କି  ବନା ବନାମ୍ େମୗସୁମୀ ଚାେହଁ ନି
ଶି ବ, ବି ଶ\ର ଓ ମାଳତୀ ପୁଣି ଏହି ସାମାଜେର ଆଖି ଉେଠଇ ବ େତଣୁ ଆଉ ବାକି
ରହି ଲା େସହି େଶଷ अ ବନାର କହି ବା अନୁ ସାେର ବି ଶ\ରର ଓକି ଲ ସ"Zି କାଗଜ
ଖେt େକାଟେର ଜମା କରି େନେଲ ଏପେଟ ରାତି େର ବନା ଓ अନମାେନ ନି ଜର ବାଗ୍
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ପ[ୁତ କେଲ ଭୁ ବେନଶରରୁ ସି ଧା ମୁ\ାଇ ପାଇଁ େବାହୁେଚାରୀ କାଯର ପରି ସମାvି
ଘଟାଇଲା
ରାତି ପାହି େଲ ବାହାଘର ଶି ବ ଘେର ଖୁବ୍ େଜାରେସାରେର ପ[ୁତି ଚାଲି ଛି
ସକାଳ େହଲା ବର ଯାଇ ବାହାେର ଠି ଆ େହାଇଛି  ବରଯାତୀ ଯାଇ ମtପେର ପହଁ ଚି
ଗେଲଣି କି  କନା ଆଉ ଆସି ଲାନି  ବହୁତ େବଳ अେପ{ା ପେର େକହି ଯାଇ ତା+ ଘର
ଆେଡ଼ େଦଖି ଆସି େଲ େସଠି ତାଲା ଆଉ ବୁ ଝି ବାକୁ ବାକି ରହି ଲାନି େଯ କନା ଆଉ
ନାହU ଠେକଇ େହାଇଛି ଖୁବ ବଡ଼ ମାଳତୀ ଆଉ କାହାକୁ କଣ କହି ବ ମୁtେର ହାତ
େଦଇ କେଣ ବସି ଯାଇଚି  ବି ଦାଧରକୁ ହୃଦଘାତ ମାରିଛି କାରଣ େକବଳ େସ ହU ଜାଣିଛି
େଯ ତାର ସବୁ ସ"Zି ଯାଇଛି  ଆଉ ଶି ବର ସବୁ ସ ପn ଭାି ଯାଇଚି  କି  ଏତି କିେର
ସରି ନଥିଲା अଫିସରୁ େଫାନ୍ ଆସି ଲା ତା ଚାକି ରି ଗଲା ତା ଲାପଟପରୁ अଫିସର କି ଛି
ଗୁରୁତପ$
ୂ ଡକୁ େମz େଚାରି େହାଇଛି  ଆଉ େସସବୁ େସ କାହାକୁ ବି କି ଥିବାର ତଥ ବି
ମି ଳିଛି େସଥିପାଇଁ ତାକୁ େଜଲ ଦt ବି ମି ଳିପାେର ଏପେଟ ବାପା େମଡି କାଲେର
େସପେଟ ପୁअ େଜଲେର
ବନା ନାଆଁେର େପାଲି ସେର ଏତଲା ଦି ଆ ଯାଇଚି  େପାଲି ସ କହୁଚି େସ ଏ
ବି ଷୟେର ତଦi କରି ବ ମାଳତୀ ମୁt ପି ଟି ପି ଟି କାqୁ ଚି  େକେତକଣ କାଟ ବାଛ କରି
ଗାଳି କରୁଛି ବନା ଓରଫ େମୗସୁମୀ କୁ ...
କି  ବନା ଓଃ {ମା କରି େବ େମୗସୁମୀ
ତାର କଣ େହଲା...
େମୗସୁମୀ ଓ ତାର ସାଥୀ ମାେନ ସଫଳତାର ସହ ନି ଜର କାଯ କରି ସାରି ଥିେଲ
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ଏବଂ ନି ଜ େ{ତ ମୁ\ାଇେର ଥିେଲ ବତମାନ େତେବ ପଶn ଉଠୁ ଛି ଏମାେନ କି ଏ?କଣ
ଏମାେନ େଚାର? ନା ଏମାନ+ अଭିପାୟ ଆଉ କି ଛି?
अସଲେର େମୗସୁମୀ, ମାଧବ ଓ େମାହି ନୀ अଲଗା अଲଗା ଜାଗାରୁ କାମ କରୁଥିବା
େବସରକାରୀ କମଚାରୀ. େତେବ ଏମାେନ ଏକାଠି େକମି ତି େହେଲ? ଏକ ସ େସବା
ସଂcାେର ତି ନିେହଁ ଏକାଠି େହାଇଥିେଲ ଚାକି ରି ଛଡ଼ା ଏମାେନ ସମାଜ େସବା କରiି 
େତେବ ଭାବି ବାର କଥା େହଉଛି େଯ ଏ କି ସାମାଜ େସବା କଣ େଚାରି କରି! ଏଠି କଥା
କି ଛି अଲଗା
ଏେବବି େମୗସୁମୀର ମନ ଟିେକ ଉଦାସ ଥିଲା ସାଇ କରୁଣା େସବା ସଂcାନ
େଯାଉଠି େସମାେନ କାମ କରiି େସଇଠି େସହି अନାଥ ପି ଲା ମାନ+ ଭି ତେର କି ଛି ସମୟ
ବି ତାଇ ବାକୁ ଭାରି ଭଲ ଲାେଗ ତାକୁ  ମନର େବାଝକୁ ହାଲକା କରି ବାକୁ ସାଇ ବାବା+
ଚରଣେର ବସି ଯାଇଛି େସ ମାଧବ େବଶ୍ ବୁ େଝ ତାକୁ  ମାଧବ ପଚାରିଲା କଣ େହାଇଛି
କାହUକି ଏେତ ଉଦାସ अଛ େମୗସୁମୀ କହି ଲା େପାଲି ସକୁ ଆମ ବି େରାଧେର ତଥ ମି ଳି
ଯି ବ, ଦି େନ ନା ଦି େନ ଆମ ପାେଖ ପହିଯିବ

ମାଧବ ଭରସା େଦଇ କହି ଲା ନା

େମୗସୁମୀ ମଁୁ ଆଗରୁ ସବୁ ବବcା କରିେଦଇଚି  ରାେଧ େଯାଗସୂତର େଧାକା ଧାଡ଼ି ପାଇଁ
ଗିରଫ େହାଇଛି  ଆମ ନାଆକୁ େକହି ଚି ହn ି ପାରି ନାହାiି  ଆମ ଛଦBେବଶ ଓ ଛଦBନାମ
େବଶ୍ କାମ କରି ଛି
ବି ଦାଧର େଯାଊ ଗାଡି କି ଣିଥିଲା ତମ ପାଇଁ, େସ ତ ଜାଣି ବି ନାହU େଯ େସଥିେର
ଆ\wଲାନ୍ସ କି ଣା େହାଇଛି 

ତାର କି ଛି ପମାଣ ନାହU କାଗଜେର ନି େଜ ବି ଦାଧର

ସାଇନ୍ କରି ତାକୁ ପାଖର ଜରାଶମକୁ ଦାନ କରି ଛି େବାଲି ଜଣାପଡି ଛି
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ସୁନା େଦାକାନକୁ ଶି ବାକୁ ଡେକଇ ତା ପଛେର େମାହି ନୀ ତା ଲାପଟପରୁ ସବୁ ତଥ
ବାହାର କରି ଥିଲା ଆଉ େସଦି ନ େମାହି ନୀ ହU େବଶ ବଦେଲଇ ତା ସହ ଜାଣିଶୁଣି ସମୟ
अତି ବାହି ତ କରି ବି ଳ\ କରି ଥିଲା

େସଦି ନ ହU େସ ସମୟ ପୁବରୁ अଫିସରୁ ବାହାରି

ଆସି ଥିଲା କାହUକି, ତାର େକୗଣସି ପମାଣ ନାହU େପାଲି ସ୍ ତା କଥାକୁ ସତ ମାନୁ ନି 
କାରଣ େସ ଆସି ବା ଆଗରୁ ଆେମ େସ ଜାଗାରୁ ଚାଲି ଆସି ଥିେଲ
ଲୁ ଗା େଦାକାନର େଯାଉ କପଡା କି ଣା େହାଇଛି େସସବୁ ତ अନାଥ ଆଶମେର ନି େଜ
ଦାନବି ର ବି ଦାଧର ହU ଦାନ କରି ଛiି  ପୁରା ଲେ{ ଟ+ାର ଲୁ ଗାପଟା
ଆଉ ସବୁ ଠୁ ବଡ ଓ ମୂଳ କଥା େହଲା ବି ଶ\ରର ସ"Zି, ତ େସ ସବୁ ତାର ଠି କ୍
cାନେର ପହଂଚି ଯାଇଛି  େଯମି ତି ତୁ େମ ଚାହUଥିଲ ବନାକୁ ନାୟ ମି ଳିଲା
ମି ଶନ େବାହୁେଚାରି ସଫଳ େହଲା
ଆଯ େହାଇ ଚାହUଲା େମୗସୁମୀ, ମାଧବ ଆଡକୁ , ଆଉ ପଚାରିଲା ତୁ େମ
ତାେହେଲ?
ହଁ େମୗସୁମୀ ସବୁ ଜାେଣ ମଁୁ କି  ସତେର ତୁ ମ ମୁହଁ ରୁ ଥେର ଶୁଣିବାକୁ ଚାେହଁ .
ଏମି ତି କଣ େହାଇଥିଲା େଯ େମୗସୁମି ରୂପୀ ଶାi ସରଳ ପାଣି ର ଧାରା ଏେତ ଭୟ+ର
ବନା ରୂପ କାହUକି?
େମୗସୁମୀ ଦି ଘ ଶାସ େନଇ କହି ଲା େମା ଜୀବନର ଲ{ ଏଇଆ େଯ ମଁୁ େଶଷ ଯାଏଁ
ସାମାଜ େସବାେର ନି ଜକୁ ଲଗାଇ ରଖି ବି କେଲଜେର ବି ଆେମ ବହୁତ୍ କା"େର ଯାଉ
ଗରି ବ, अଭାବୀ େଲାକ ମାନ+ କାମେର ଲାଗିେଲ ବହୁତ୍ ଶାiି ଲାେଗ ଏ ବି େସମି ତି
େଗାେଟ େପାେଜ· ଥିଲା େମା ପାଇଁ ତୁ ମକୁ ବହୁତ୍ ଧନବାଦ ମାଧବ ବି ନା େକୗଣସି
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ପଶnେର ତୁ େମ େମାର ସାଥ େଦଲ ଆଉ େମାହି ନୀ ଦି ’ର ମଧ ମଁୁ ଆଭାର
अସଲେର ବନା େହଉଛି ବି ଦାଧର ଓ ମାଳତୀର ନାତୁ ଣୀ ଯାହାକୁ କି େସମାେନ
ଗହଣ କରିବାକୁ

ସ"ୂ$ ନାରାଜ୍ ଶି ବା ହାଇଦ ାବାଦେର ଇxିନି ୟରି ଂେର ପାଠ

ପଢୁ ଥିଲା େସେତେବେଳ େସଠି ଆଉ େଗାେଟ ଝି अ ବି ପଢୁ ଥିଲା ଶାiି  ମଁୁ େଗାଟିଏ
ସମାଜ େସବା ଉପେର େଗାଟିଏ େକାସ କରୁଥିଲି ମଁୁ ଓ ଶାiି େଗାଟିଏ ରୁମ୍ େର
ରହୁଥିଲୁ ଭାରି ଭଲ ଝି अେଟ ଶାiି  ବହୁତ୍ ଗରିବ ଘରୁ ଥିେଲ ବି ବହୁତ୍ ବଡ ସ ପn ଥିଲା
ତାର ଶି ବୁ ଆଉ ଶାiି ପରରକୁ ଭଲ ପାଉଥିେଲ ଏବଂ ଶାiି ଏଇ ସ"କକୁ େନଇ
ବହୁତ ଖୁସି ଥିଲା କି  ଶି ବ ମନେର ଭଲପାଇବାର ମାେନ କି ଛି अଲଗା ଥିଲା େମାର
େକାସ କି ଛିଦିନ ପେର ସରି ଗଲା କି  ଶାiି ଓ େମାର ବ}ୁ ତା ବହୁତ୍ ଭଲ େହାଇ
ଯାଇଥିଲା ଆେମ ସବୁ କଥା େହଉ ପରର ସହ େସଠୁ ଆସି ବା ଆଗରୁ ମଁୁ ଶାiି କୁ
ଶି ବର ମq ଉେ ଶ ବି ଷୟେର କହି ଆସି ଥିଲି କି  େବାେଧ େପମ अ} େହାଇଥାଏ
େତଣୁ େସ େମା କଥାକୁ ଗୁରୁତ େଦଇ ନଥିଲା କି ଛି ଦି ନ ପେର ମଁୁ ମୁ\ାଇ ଆସି ଗଲି କି 
ଆେମ େଫାନେର ସବୁ ଦି ନ କଥା େହଉଥିଲୁ େସଦି ନ େସ ବହୁତ୍ ଖୁସି ଥିଲା କହୁଥିଲା
ଆଜି ଶି ବ ତା ଘେର ତା+ ବି ଷୟେର କହି ବ ଟିେକ ଭାବୁ କ େହାଇ କହି ଲା େଯ େସ
अiଃସZା ଆଉ ତା ଘର େଲାକ ଏ କଥା ଜାଣିବା ପୁବରୁ ଶି ବର ବାପା ପ[ାବ ଧରି ତା+
ଘରକୁ ଯି େବ ମଁୁ ଭାବି ଲି ସତେର େମା ଆଖି ହU ଚି ହn ି ବା ଭୁ ଲ କରି ଛି ଯାହା େହଉ ଶାiି କୁ
ତା େପମ ମି ଳିଯିବ େସଇଟା ଶାiି ସହ େମାର େଶଷ କଥା ବାZା ଥିଲା େସଦି ନ
ରାତି େର ଶି ବ ମି ଛ କହି ଶାiି କୁ େକୗଣସି ଜାଗାକୁ ଡାକି େନଇଥିଲା େସଠି େସ ଯାହା
କରି ବାର କରିଥିଲା ଆଉ ତା ପେର କି ଛି अସାମାଜି କ େଲାକ+ ପାଖେର ତାକୁ ଛାଡି
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ଚାଲି ଗଲା େସମାେନ ମି ଶି ତା ସହ ଯାହା ଦୁ ¥ମ କେଲ ତା ମୁହଁେର କହି ଲା େବଳକୁ
ମେତ ବହୁତ୍ କf େହଉଛି ମାଧବ କାqି ଉଠି ଲା େମୗସୁମି
अm କି ଛି ସମୟ ପେର ପୁଣି କହି ଲା, ଖାଲି େସତି କି ନୁ ହଁ ଦି େନ ନା ଓଳି ଏ ପୁରା ସାତ
ଦି ନ ସାତ ରାତି େସଇ େବୖ ଶୀ ମାେନ ଚି ଲ ଶାଗୁଣା ପରି ତାକୁ ଖାଇଥିେଲ ମଁୁ ବହୁତ ଥର
େଚfା କରିଥିଲି ତାକୁ େଫାନ କରିବାକୁ େଚfା କରି ଥିଲି କି  ଲାଗିଲାନି  ମଁୁ ଭାବି ଲି
େବାେଧ ଶାiି କୁ ତା ଜୀବନର ସବୁ ସୁଖ ମି ଳିଗଲା ବାହାସାହା େହାଇ ଶାiି େର ଥିବ ମଁୁ
େକେବ ଭାବି ନଥିଲି ଏମି ତି କି ଛି େହାଇ ପାରି ଥିବା
େଶଷେର ଦି େନ େକମି ତି ଟିେକ ସୁେଯାଗ ପାଇ ଶାiି େସମାନ+ ହାତରୁ ଖସି
ଆସି ୍ଲା ବଡ ବି ଡ଼\ନାର କଥା ମାଧବ ସମାଜେର ତାକୁ ସବୁ େଦାଚାରୁଣୀର ଆେ{ପ
େଦେଲ େପାଲି ସ ଆସି ୍ଲା ଖବର େହଲା କି  ଶି ବୁ ଆଉ ଆସି ଲାନି  ଶି ବୁର ବାପା
େପାଲି ସକୁ େମାଟା ଟ+ା ଖୁଆଇ ଶି ବ େସଠି ନଥିବାର ପମାଣ େଦଇେଦେଲ ଆଉ ଶାiି କୁ
ତା ନି ଜ େଲାକମାେନ ହU अଗାହ କରି େଦେଲ
ମଁୁ ବହୁତ ଦି ନ ପେର ହାଇଦ ାବାଦ କି ଛି କାମେର ଯାଇଥିଲି େସଠି ଆମ ସଂcାର
ୀ ସହାୟତା କ{େର ବୁ ଲୁ ବୁ ଲୁ େମା ନଜର ଶାiି ଉପେର ପଡି ଥିଲା ଭାରି ଖରାପ
अବcା ଥିଲା ତାର େସ ତ ମେତ ବି ଚି ହn ି ପାରୁନଥିଲା ଆଉ ଚି ହn ି ଲା ପେର ମେତ ଭିଡି
ଧରି ଶି ହରି ଶି ହରି କାqି ଉଠି ଲା ତାର େସ ଚି £ାର େମାର ଆଜି ବି ମେନअଛି  େସଠି କା
ଟ fି+ ସହ ବହୁତ୍ କଥା େହଲା ପେର ମଁୁ ଶାiି କୁ ମୁ\ାଇ େନଇକି ଆସି ଲି ବିବାର
ଇkା ସବୁ େଯମି ତି ମରି ସାରିଥିଲା ତାର  କି  ତା େପଟେର ଛୁଆଟା େଯ ନି େଦାଷ ମଁୁ
ତାକୁ ବହୁତ୍ ବୁ ଝାଏ କି  େସ େଗାଟିଏ କଥା କହୁଥିଲା ବିବାକୁ ତ ଭାରି ଇkା ଥିଲା
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େମୗସୁମୀ କି  କାଲି କୁ ତା ଛୁଆର ପଶnର ଉZର େସ କଣ େଦବ େକହି ମାନି େବ େଯ େସ
ଛୁଆ ଶି ବର ଆଉ ଜମା ଇଛା ଲାଗୁନି ଜୀଇଁବାକୁ  େମାର ମନ अଛି କअଁଳିଆ ଛୁଆ
ବନାକୁ େମା ହାତେର େଟକି େଦଇ ଶାiି ମେତ ନାୟ ମାଗିଥିଲା ତା ପାଇଁ
ତା େଦହର अବcା ବହୁତ୍ ଖରାପ ଥିଲା ମାଧବ ଛୁଆ ଜନB େଦଲା ପେର ରd
ସାବ ବq େହଲାନି  ବହୁତ େଚfା ପେର ବି େସ ବିଲାନି 
ଭାବି ଥିଲି ବନାକୁ େନଇ ତା ଘେର ଛାଡି ଆସି ବି କି  ବି ଶ\ର ଓ ଶି ବ େଯ ତାକୁ
କଣ େକେବ ଗହଣ କରି େବ ଓଲଟା ତାକୁ ମାରି େଦେବ େତଣୁ ବାଧ େହାଇ ମେତ ଏ
ରା[ା ଧରି ବାକୁ ପଡି ଲା ଏେବ େସମାେନ ନି ିତ ସାରା ଜୀବନ ଭାବୁ ଥିେବ କାହାକୁ
େସମାେନ ତା+ର ସମ[ ସ"Zି େଦଇେଦେଲ ପୁଣି ଭାବୁ ଛି େମା ଶାiି ର ଆତBାକୁ ଟିେକ
ଶାiି ନି ୟ ମି ଳିଥିବ ତେମ କଣ କହୁଛ ମାଧବ ମଁୁ େମା କଥା ରଖିପାରି ଛି
ମାଧବ ଏକ ଶାi ହସ େଖଳାଇ କହି ଲା ଏଥିେର ଭୁ ଲ ବା କଣ? ଯଦି ଗୀଷBର କଠି ଣ
ଖରାରୁ ର{ା କରି ବା ପାଇଁ ତୁ େମ େମୗସୁମୀ େହାଇପାେର େତେବ କାହାର ମଂଗଳ ପାଇଁ,
କାହାକୁ ବାଇବାକୁ ଯାଇ ତୁ େମ ବନା ବି ସାଜି ପାର
ବି େବକ ବି ହାର, ବ ହBପୁର
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ଝିअପରି ଝିअଟିଏ
ବି ୁପିୟା କରସୁଧା ପ*ନାୟକ

ପଥିେର ପଢି ବା ଓ ଆଖିେର େଦଖିବା, अନୁ ଭବ କରି ବା,ନି ଜକୁ େସଥିେର ତଲ ୀନ
କରି େରାମାିତ େହବା ସ"ୁ $ ଭିନn  ମଁୁ ବହୁବାର ଭୂ େଗାଳ, ଇତି ହାସ ଏବଂ अନାନ
ବହି େର ଓଡ଼ି ଶାର ପୁର ପଲ ୀେର अବcିତ ଐତି ହାସି କ ଓ ପଯଟନ cଳୀ ବି ଷୟେର
ପଢ଼ି ଥିଲି େବେଳେବେଳ େଟଲି ଭିଜନେର େଦଖିଥିଲି ସମ[+ ପରି

େମାର ବି

अେନକଥର ଇଛା େହଇଛି , େସ ସୁqର cାନ ସବୁ ବୁ ଲiି , େଦଖiି , କି  ମନର କଥା
ମନେର ରଖିବାର अପୁବ ଶdିଟିଏ ଭଗବାନ େମା େଦହେର ଭରି େଦଇଥିେଲ ମା ଗଭରୁ
ହU େମା େଦହ, ର, ରୂପ, ଆକାର ଗଢି ଲା େବଳୁ  େତଣୁ ଇkା ପ$
ୂ ନେହେଲ ବି ବି େଶଷ
ଦୁ ଃଖ ଲାଗୁ ନ ଥିଲା େବେଳେବେଳ ବାପା ମା ଇଶର+ ସରୂପ ପରି ଲାଗiି  ଗହୀର
ମନ କଥା େକମି ତି ଜାଣିଯା'iି େଯ, େକମି ତି ପଢି ଦି अiି अେଲଖା ହୃଦୟର କଥା ?
ମଁୁ େସେତେବେଳ अfମ େଶଣୀେର ପଢୁ ଥାଏ ବାଧବାଧକତାେର େହଉ ପେଛ
ବାପା ମା'+ ସହ ପଥମ ଥର ଜଗଦଳପୁର ଯାଇଥିଲି ଆତା+ अେifି କି ୟାେର
େଯାଗେଦବା ପାଇଁ, ତା’ପରଠୁ ଆଉ େକୗଣସି ଜାଗା ଯି ବାର ସୁେଯାଗ ପାଇ ନଥିଲି
ପରୀ{ା ଉପନୀତ େହେଲ ବାପା କୁ ହiି ଭଲ ନ\ର ରଖିେଲ କଟକ, ପୁରୀ, ଭୁ ବେନଶର
ବୁ େଲଇ େନବି  େହେଲ ଆଥpକ अବcା ସkଳ ନ ଥିବା େହତୁ େକାଉଠି କି େନଇ
ପାରiି ନି  ମଁୁ େଯଉଁ ବଷ େମଟ ି କ ପାସକଲି , ଜି ଲାେର ପଥମ େହଇଥିଲି େବାଲି ଜି ଲାର
ବହୁ cାନେର େମାେତ ସ¢ାନି ତ କରାଗଲା ଏେତ ବଡ଼ ସ¢ାନ ବାପା ମାଆର େପଟ
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ପୁେରଇ େଦଉଥିଲା ଖବରକାଗଜେର େମା େଫାଟ ସହ ବାପା ମା'+ େଫାଟ ଚି ତ ବାହାରି
ଥିଲା େହେଲ ପବ
ୂ ପରି େସଥରକ ମଧ ବାପା େବାଉ େକୗଣସି ଜାଗା ବୁ େଲଇ ପାରି ନ
ଥିେଲ 
( ୨)
अଧି କା ନ\ର ରଖି ଥିବା ସେZ, ଘର ପାଖ କେଲଜେର ପସ ଟୁ କଳା ବି ଭାଗେର ନାମ
େଲେଖଇଲି େମାର ଇkା अେପ{ା ଆବଶକତା ଓ ସାମଥକୁ ଗୁରୁତ ଦି ଆଯାଇଥିଲାମଁୁ
ଖୁସି ଥିଲି େଯ, ମଁୁ ଆଗକୁ ପଢି ପାରି ବି
େକେତଥର େଜେଜମା+ କଥାେର ଆସି , ବାପା ପାଠ ଛେଡ଼ଇବାକୁ

ବାହାରି

ଥିେଲେଜେଜମା+ ଭାଷାେର ‘ଝି अ ଜନମ ପର ଘରକୁ , ଝି अ ଜନମ ଚୁ ଲି ମୁtକୁ ’
ଇତାଦି କି  ପଜ
ୂ  ଗୁରୁଜୀ ଘରକୁ ଆସି େଜେଜମା+ୁ , ବାପା+ୁ ବୁ ଝାiି , କି  େଜେଜମା
ସx ସକାଳ େମା ବି ବାହ କଥା କୁ ହiି , ବାପାମାଆ+ୁ ମଧ ଭାବି ବାକୁ ମଜବୁ ର କରି
ଦି अiି 
କେଲଜ ଆର େହଇଗଲା, େହେଲ ବହି କି ଣିବାକୁ अସମଥବାପା+ୁ କହି ବାକୁ ବି
ଭୟ, କାେଳ ନଁା କାଟି େଦେବେତେବ ‘ଇkା ଥିେଲ ଉପାୟ ଆେସ’ ଏ କଥା ଆେମ अେ
ନି ଭାଇଛୁଟ+ା अଭାବରୁ ଦୁ ଇ, ତି ନି ଜଣ ସା ମି ଶି ବହି କି ଣୁ अଦଳ ବଦଳ କରି
ପଢୁ ଆଜି କାଲି କା ପି ଲା+ ପରି ଘଡି ଘଡି କୁ ବହି , େବଗ, େଡ ସ, କୁ ଲଫି, ପି ଜା, ଚି େକନ୍
ବି ରିୟାନି , ମଟନ ବି ରିୟାନି ଠୁ ଆର କରି ନାନା ପକାର େ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 ସାସାଥୀ େକzିନେର
ଖାଇବାକୁ ଡାକି େଲ, େକେତ ବାହାନା ମଁୁ କେରअବଶ ଦୁ ଃଖ ଲାେଗନା, ପି ଲାଦି ନୁ
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ମହାପୁରୁଷ+ ଜୀବନୀ ପଢ଼ି ଛିମହାତBା ଗା}ୀ, ମଦର େଟେରସା, େଗାପବ}ୁ ଦାସ,
ବି େବକାନq ସଭି + ଜୀବନୀ ପଢି ଜୀବନର କାନଭାସେର ସଂଘଷର ଚି ତଟିଏ ଆ+ି
ସାରି ଥିଲି 
ମଁୁ ଆମ ଘରକୁ େଗାେଟ ଝି अ, ବାପା କି  ଘରକୁ ବଡ଼ ପୁअବଡ଼ ପୁअ ହି ସାବେର
ଦାୟି ତ अଧି କାବାପା+ ଭାଇଭଉଣୀମାେନ େବଶ ଚାଲାକ, ନି ଜ ନି ଜ ସୁବିଧା अନୁ ସାେର
େଯ େଯଉଁଠି ରହୁଥିେଲବାପା ଚାକି ରୀ କରiି େବାଲି , ବାପା+ ଠାରୁ ଆବଶକ ଆଥpକ
ସାହାଯ, ସହେଯାଗ ପାଉଥିେଲକି  ଆମର ଆବଶକ େବେଳ, କି ଏ ସାହାଯ କରି ପାରୁ
ନଥିେଲସମେ[ େବଶ ସୁବିଧାବାଦୀ ଥିେଲବାପା+ ସରଳତାର ଫାଇଦା ଉେଠଇ
ପାରି ଥିେଲବାପା ଜାଣି ପାରiି କf ହୁଏ, େତେବ କି ଛି କହiି ନାହUଏକଥା ଆେମ
ହୃଦୟମ କରୁଥିଲୁ
(୩)
ବାପା+ ଉପେର अଧି କ ଚାପ ନ ପଡୁ େସ ଦି ଗେର ମାଆ ଖୁବ ସେଚତନ ଥିେଲମା
େମାର

ଖୁବ

ପରି ଶମୀସକାଳୁ

ଉଠି ଲା

ଠାରୁ

ରାତି

େଶାଇଲା

ଯାଏଁ

କାମ

କରiି େରାେଷଇ, ସି େଲଇ, ବୁ ଣାବୁ ଣି, ବଗିଚାର ଯତn ଘରର ଯାବତୀୟ କାମ, ଏତକ
ବାେଦ ମା ମୁହଁେର ସଦା ସବଦା ନି ଲpv ହସଟିଏ ଝରୁଥିଲା
ଦି େନ अଧରାତି େର େମା ନି ଦ ଭାିଗଲା, ଉଠି େଦଖି ଲି ମା ବାରି ପେଟ େଗାବର ଘଷି
ପାରୁଛiି ବୁ ଝି ଲି ଦୁ ଇ, ତି ନିମାସ େହଲା ବାପା+ ଦରମା େହଇନି  अଭାବେର अଭିନବ
ଚି iା, େଗାବରକୁ ଜାେଳଣି ରୂେପ ପ[ୁତ କରିବାତା’ପରଦି ନଠୁ ମଁୁ ମଧ ମାଆ ସାଥିେର
ଉଠି ଥିଲିଆମ ସାହି େର ଥିବା େକଲା ପାରି ଆ(େକରଳରୁ ଆସି ଥିବା ଏକ ପରି ବାର ଯାହାକୁ
ସାହି େର ଏଇ ନାମେର ଚି ହ୍niି) ଘର ଗୁହାଳରୁ ହାtି ହାtି େଗାବର ବହି ଥିଲିଦାt େଲାକ
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େକହି ଜାଣିଯିେବ କାେଳ, ସକାଳ େହବା ପବ
ୂ ରୁ େଗାବର ବହି ବା, ନଳକୂପରୁ ପାଣି ବହି ବା
କାମ ସାରି ଦିଏକାରଣ ବାପା+ର ବି େଗାଟିଏ ଆଭିଜାତ ଥିଲା‘ସାମiରାୟ ବାବୁ ଘର’
କହି େଲ ଆଖ ପାଖ ସାତ ପଡାର େଲାକ ଜାଣiି େଜେଜମାଠୁ ଶୁଣିଛି, ତା+ ଶାଶୁ ଓ
ଶାଶୁର ଶାଶ ୂ ସଭିଏଁ ସୁନା ଖଚି ତ ପାଟ ପି }ୁଥିେଲ, କୁ ଲାେର ସୁନା ଶୁଖଉ ଥିେଲକାନେର,
ନାକେର ହୀରା ଲାଗୁଥିଲାସମୟ େସାତେର ସୁଦିନ ସବୁ କୁ ଆେଡ ହଜି ଯାଇଥିଲା େହେଲ
କପ ର
ୂ ଉଡି ଯାଇଛି , ବାନା ରହି ଯାଇଛି ମଁୁ ଭାେବ କାହା ଶାଢୀେର ଲାଗିେଲ ଆମର କଣ,
ଆମ େବଳକୁ ତ କାନେର କି େବକେର ଖtିଏ ସୁନା ଲାଗିନି
ସମୟ ଚାଲୁ ଥାଏ ତା ବାଟେର, ନି ରiର ନି rାରି ତ ପକ ି ୟାେରଦି ନରାତି ପରି ଦୁ ଃଖ
ସୁଖ, କଡ଼ େଲଉଟାଉ ଥାଏଆମର ଦୁ ଃଖ ବି ଘୁୁଥିଲା ବାପା+ୁ େକେତ ମାସର ଦରମା
ଏରିୟର ମି ଳିଲା, ଦରମା ବି ବଢି ଲାେମାର ପସ ଟୁ

ଦି ତୀୟ ବାଷpକ ପରୀ{ା

ସରି ଥାଏବାପା अଫିସରୁ େଫରି ମାଆ ହାତେର ସବୁ ଜ କାଗଜ ଖtିଏ ବେଢ଼ଇ େଦେଲ...
େସଇ କାଗଜ ଖtିକ ଆଉ କି ଛି ନୁ ହଁ , କଟକ ଯି ବାପାଇଁ ଟିେକଟ ଥିଲା କଟକ ଯି ବୁ,
କଟକ ବାଲି ଯାତା େଦଖି ବୁ େମା ଖୁସି କହି େଲ ନ ସେରପାଦ ଆଉ ତେଳ ପଡୁ ନ ଥାଏ
(୪)
ବସର ଝରକା ପାଖ ସି ଟେର ବସି ବା ମଜା ଟିକିଏ अଲଗାଝରକା େସ ପାଖେର ଦୂ ର
ଦୂ ର ଯାଏଁ ଆଖି ବୁ େଲଇ ଆଣୁଥିଲିରା[ା ଦୁ ଇ ପାଖେର ଧାଡି ଧାଡି ଗଛ ସବୁ ହାତ
ହେଲଇ ହେଲଇ ଆମ ସାେର ଯାଉଛiି େଯମି ତି, ଦୂ ର ପାହାଡ଼ି ଝରଣା, ବଣ ଜଲ,
ର େବର ଫୁଲକୁ ମନ ମଇନା ଛୁଇଁ ଛୁଇଁ ଯାଉଛି ଶୁଣି ଥିବା କି ଛି cାନ ଆଖି ଆଗେର
ନାଚି ଉଠୁ ଛି େକାଉଠି କି ଯି ବୁ, କ'ଣ କ'ଣ େଦଖିବୁ ଭାବୁ ଭାବୁ , ଗାଡି କଟକ ପହି
ସାରି ଥିଲାରାତି ସାରା ମଁୁ ଏକା େବାେଧ ଯାହା ଆଖିକୁ ନି ଦ ଛୁଇଁ ନ ଥିଲା, ଛୁଇଁଥିଲା େଛାଟ
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େଛାଟ େକେତ ସ ପn
କାZpକ ମାସ ପ$
ୂ p ମା ତି ଥି ପକୃତେର େକେତ ପବି ତ, େକେତ अନନ ଗଡ଼ଗଡ଼ି ଆ
ଘାଟେର ପାଦ େଦଇ ଜାଣି ଲିମାଛି अ}ାରୁ େକେତ ଭି ଡ଼ କାହା କାହା ଓଠରୁ ଝରି
ପଡୁ ଥିଲା ଗୀତର ପଦପାଣିେର ଭାସୁଥିବା ଧୁପ, ଦୀପ ଓ ଫୁଲେର ସଜା େବାଇତ ମାନ
ହୀରା, ନୀଳା ଖxା ମି xି ମି xି ନ{ତ ସାଜି ଥିେଲअପବ
ୂ େସ ମନେଲାଭା ଦୃ ଶअ}ାର
ଓ ଭିଡ଼ ଭିତେର ବି େଲାକ+ ଖୁସି अନୁ ଭବ କରି େହଉଥିଲାଦୂ ର ଦୂ ରରୁ େଲାକ
ଆସି ଥିେଲ
େସଦି ନ ସକାେଳ କଟକcିତ ମqିର ସବୁ େଦଖି ଲୁଗଡ଼ଚtୀ ମqିର, ମଳା ମqିର,
ସପଶର ମqିର, ଧବେଳଶର ମqିର ଦଶନ କଲୁ ମଁୁ େନୗକାେର ପଥମ ଥର ବସି ଥିଲି ଭୟ
େଯତି କି ଖୁସି ବି େସତି କି ଥିଲାମqିର ବୁ ଲି ବା ଭିତେର େକେତ ନୂ ଆ େଲାକ ବାପା+
ସା େହଇଗେଲ, ଦୂ ରରୁ ଆସି ଥିବା ମହାiି ଆ ା ଏବଂ ତା+ ପରି ବାର ମାଆ ବାପା+
ସହ

ଏମି ତି

ମି ଶିଗେଲ

େଯ,

ଆେମ

େଫରିବା

ଯାଏଁ

ସାଥିେର

ସାଥିେର

ହU

ରହି ଥିେଲେସଦି ନ ସxେର ବାଲି ଯାତା ପାଣେର ଭଳି କି ଭଳି କି ଉଜଳ ବି ଜୁଳି
ଆଲୁ अେର ଆଖି ଝଲସି ଉଠୁ ଥିଲାମ ଉପେର ସୁqରୀ ବାଳି କାଟିଏ ଓଡି ଶୀ ନୃ ତକଳା
ପଦଶନ କରୁଥିେଲଦଶକମାେନ ମy ମୁÃ େହଇ अପଲକ ନୟନେର େଦଖୁଥିେଲଏମି ତି
ପଲି ଶୀ େମଳା, ବି ଭିନn अନୁ

ାନ ତରଫରୁ ଆସି ଥିବା ପଦଶନୀ େଦଖି େଦଖି ଗଲୁ ଭଳି କି

ଭଳି େଦାକାନ ସବୁ ଧାଡି ଧାଡି େର େଦଖି େଦଖି କି ଛି କି ଣିଲୁଖାଇବା େର[ୁେରz ଗୁଡିକ
ବି ବହୁତଯାହା ଇkା ତାହା ଖାଇ ପାରି ବମଝି େର ମଝି େର ଆଇସକି ମ, ଗୁପଚୂପ
ଖାଉଥିଲୁ, ଆଯ େସ ବଡ େଠାଲା ପୁରି, େଗାେଟ ଖାଇ ପାରି ନ ଥିଲୁେଯତି କି େଦଖି ବୁ
ଭାବି ଥିଲୁ ତା'ଠୁ अଧି କ େଦଖି ଥିଲୁ
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କି ଛିଦିନ ପେର ଏମି ତି ଏକ अପରାହnେର ମହାiି ଆ ା ସପରି ବାର ସହ ବୁ ଲି
ଆସି େଲବାପା ପାେଛାଟି ଆଣିେଲ, ମାଆ େଗାଡ଼ େଧାଇବାକୁ ପାଣି େଥାଇେଲେମାେତ
ଠାରେର ଗାମୁଛା ଆଣିବାକୁ କହି ଥିେଲ ମାଆେସେତେବେଳ ଆଖି ର ଠାରେର, େଗାଟିଏ
ଶ®େର େକେତ ନି େଦଶ େକେତ ଆେଦଶ ଆେମ ବୁ ଝି ଯାଉଥିଲୁେଗାଟିଏ ଶ®େର େକେତ
अଥ େକେତ अନୁ ଶାସନ ଭରିରହୁଥିଲାେକୗଣସି କଥାକୁ ବୁ େଝଇବା ପାଇଁ ଶ®ର ବଜାର
ବେସଇବାକୁ

ପଡୁ

ନଥିଲାଆଜି ଆଖିର ଠାରେର ବୁ ଝି ବା ଭଳି ପି ଲା ଏ ଆଖି

େଦଖୁନିେତେବ, େସଦି ନ ଚା’ ଜଳଖି ଆ ଖାଉ ଖାଉ ମହାiି ଆ ା ତା+ ଆସି ବା अସଲ
अଭିପାୟ ଜଣାଇଥିେଲଆଶା େମାେତ େବାହୁ କରି େନେବ, ପେତକ କଥାେର अନୁ େରାଧ
ଭରି ରହି ଥିଲା
ଆ ା ଆମର େଗାଟିଏ େବାଲି ପୁअଆେମ ବୁ ଢା ବୁ ଢ଼ୀ अେi ସବୁ ସ"Zି େସ ହU
ଉପେଭାଗ କରିବେକଉଁଥିକୁ अଭାବ ନାହUଆପଣ ଖାଲି ପcାବେର ହଁ କହି େଦେଲ
ବି ବାହ

ସାେ

ସାେ

କରି େଦବାଆପଣ+

ଝି अ

ଘରର

ମାଲି କାଣୀ

େହଇ

ରହି ବେକାଉଠି କି अଭାବ କରି ବୁନି 
ଆପଣ ଏେତ ଦୂ ରରୁ ଆସି ଛiି ଭଦ କ କାହU ଆଉ ଜୟପୁର କାହU, ‘ଆେମ ସବୁ ଖୁସି,
େତେବ ଏ ସ"କେର ବି ଚାର କରିବାକୁ ସମୟ େଦେଲ ମଁୁ ଖୁସି ହୁअiି ଆ ା
ଆପଣ ବି ଚାର କର କି  େମାେତ ନି ରାଶ କରନି କହି , ମନେର ବି ରାଟ ଆଶାକୁ
ସୟ କରି ବି ଦାୟ େନଇଥିେଲବି ଦାୟ େନବା ସମୟେର ବାପାମା’ ସହ େକେତ ଦୂ ର
କଥା େହଇ େହଇ ଯାଇଥିେଲକଣ କଥାେହେଲ ମଁୁ ଜାଣି ନି କାରଣ ସବୁ କଥାେର ମୁt
ଲାଡି ବା ଏକ ପକାର अଭଦ ାମୀ, अଶି fାଚାର କୁ ହାଯାଉଥିଲାେତଣୁ ବାପାମା’ େଯତି କି
କହୁଥିେଲ େସତି କି ଆମ ପାଇଁ ଯେଥf ତା'ଠୁ अଧି କ ପଚାରି ବି ରdି କରି ବା ଦୃ fତା ମଁୁ
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େକେବ କରି ନଥିଲି
କି ଛିଦିନ ପେର ମହାiି ଆ ା ପୁअର ଜାତକ େନଇ ଆସି େଲବି ବାହ ପcାବ
େକମି ତି ଆେଗଇବ େସ ଚି iା ତାକୁ ଖାଇଯାଉଥିଲା େଯମି ତିେକମି ତି ବାପା+ଠୁ ହଁ
ଶୁଣିେବ, େସଥିପାଇଁ ଏକ ପକାର ଚାତକ ସାଜି ଥିେଲବାପା ଖୁବ ସରଳ ଓ ସୋଟ ବdି
ଥିେଲେତେବ େସଦି ନ ଚା େଦଉ େଦଉ ବାପା+ କି ଛି କଥା େମା କାନେର ବାଜି ଲାବାପା
କହୁଥିେଲ ..
{ମା କରି େବ ଆ ା ଆପଣ+ ପୁअର ଉତା ଟିକିଏ କମ, େତଣୁ େମା ଝି अ ନାପସq
କରୁଛି େସ ଚାହଁୁ ଛି अiତଃ ପୁअ ଛअ ଫୁଟ ଉତା ଥିବା ଭଳି ଆ ବର େଗାେଟନ ଥିେଲ
ବି ଚଳି ବ, େହେଲ अiତଃ ପେ{ ଘେର ବଡ଼ କାରଟିଏ ଥିବସକାଳୁ ସx ଘେର ଖଟିବା
ପାଇଁ ଚାକର ବାକର ଥିେବ
େସସବୁ ବବcା ବି ବାହ ପବ
ୂ ରୁ କରି େଦବୁ ଆପଣ ଖାଲି ହଁ କୁ ହେଦଖ ବହୁ
ଆଶା କରି ଆସି ଛୁ, ବାରଦାର ଶୁtି ପି tା େହଲୁ ଣିେକାଉଠି ବି ପcାବେଟ େହଉନି
ଆପଣ ଯଦି କୁ ହiି अଗୀମ କି ଛି अଥ ବବcା ବି କରି େଦବୁ ଆପଣ ଖାଲି ହଁ କୁ ହ
ବାପା ଏ ଭିତେର ମହାiି ଆ ା+ ରହଣି ଚଳଣି, ପୁअ ସ"କେର ଆବଶକ ତଥ
େଯାଗାଡ଼ କରି ସାରିଥିେଲେତଣୁ ମାଆ ଆଉ େଜେଜମା+ ଉପcିତି େର ପcାବ ସ ୀକାର
କରି ଥିେଲେତେବ ମହାiି ଆ ା+ ଆଥpକ ସହାୟତାକୁ अସୀକାର କରି ଥିେଲମହାiି
ଆ ା+ ଖୁସିର ଠି କଣା ନ ଥିଲା େସ ବାପା+ ହାତକୁ େଯାଡି ଧରି ହୃଦୟରୁ କୃ ତ କୃ ତ
ଭୀେର ମୁtକୁ ଛୁଆଉଁଥିେଲତା+ ମନର ଭାବକୁ ହୃଦୟର ଆେବଗକୁ ଶ®େର ପକାଶ
କରି ପାରୁ ନଥିେଲ ବି ବାପାମାଆ େବଶ ବୁ ଝି ପାରୁଥିେଲପଢି ପାରୁଥିେଲ ଆଖିର ଭାଷା,
ହୃଦୟର ଭାବକୁ  ମହାiି ଆ ା+ ଛାତି ଶrାେର, ଏକ अପବ
ୂ अନନ ପାvିେର ଫୁଲି
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ଉଠୁ ଥିଲା ମାସ ମାସ ଧରି अେପ{ାରତ ଧରଣୀରାଣୀ ପାଣି ର ଶେର େଯମି ତି ଫୁଲି ଉେଠ,
ଭୁ ରି ଭୁ ରି ବାସେର ଚହଟାଇ ଦି ଏ ଦୂ ର ଦି ଗiଠି କ େସପରି ମହାiି ଆ ା ଖୁସିେର,
ଆନqେର ବି ହଳି ତ େହଇଗେଲନି ଜ ପେକଟରୁ େସଲ େଫାନ ବାହାର କରି , ନି ଜ ବ}ୁ
ବା}ବ+ୁ ଜଣାଉଥିେଲଆମ ଘରୁ ଖୁସି ଖୁସି ବି ଦାୟ େନେଲ
େସଦି ନ େଡରି େର ରାତି େଭାଜନ େହଲାअଗଣାେର ବସି ବାପାମା ଗପୁଥାiି ,
ପାଖେର ବସି ବାକୁ ଇkା ଥିେଲ ବି ଲାଜେର ଦୂ ରେର ଠି ଆ େହଇଥିଲିବାପା କହୁଥିେଲ...
ମହାiି ବାବୁ + ପରି ବାର ଖୁବ ଭଲ, ପୁअ ବା+େର କାସି ୟର େହଇଛି ପି ଲାଟି
ଉZମ ସ ଭାର, ହଁ ଉତା ଟିେକ କମ େହଇପାେର କି  Weight େର କମ ନୁ େହଁ 
ଠି କ କଥା େଯ, ଆେମ ଝି अ ଘର ପରାତେମ େଯମି ତି ସବୁ କହି ଲ, େମାେତ ଲାଗିଲା
ଆେମ ତା+ୁ

ଡି ମାt କରୁଛୁକି  ଆଯ, ମହାiି

ବାବୁ

ସବୁ କଥା ହସି ହସି

ମାନି େନେଲ
ସରଳ, ସୁqର, ଶି {ିତ, କାମ ଧାମ ସବୁ ଥିେର ନି ପୁଣ .. ଆମ ଝି अପରି ଝି अଟିଏ କି ଏ
अଛି ଭଲା
ଠି କ କଥା େଯ, ତଥାପି ...
ସବୁ ଠି କ େହଉଛି ଆଗକୁ ବି ଠି କ େହବତେମ ଚି iା କରନି ତେମ ନ କହି େଲ ମଁୁ
କଣ ଜାଣି ପାରୁନି ? ତେମ ମାଆ, ଝି अ ରାତି अଧରୁ ଉଠି େକେତ କାମ କରୁଛଆଉ ନୁ େହଁ
ଝି अ ମାେନ ଶାଶୁ ଘେର କf ପଡiି , ଆମ ଝି अ ତ ମାଆ ଘରୁ କf ପଡ଼ି ଲାଣିଆଉ
ନୁ େହଁ ଏଥର େକୗଣସି ଦି େନ େକୗଣସି ଦୁ ଃଖ, କf ତା ଜୀବେନ ନ ଆସୁସୁଖେର ରହୁ
େସଥିପାଇଁ କହି ଲି .... ବାପା+ କ ରୁr େହଇ ଆସୁଥିଲା
ହଁ ଆମ ଝି अର େକୗଣସି अସୁବିଧା େହବନି , େସ ସୁଖେର ରହି ବଝି अ ଯି ବ ଶାଶୁ
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ଘର, ଏତକ କହୁ କହୁ ମାଆ ପଣତ ଓଦା େହଇଯାଉଥିଲା 
ନି ଶ®େର ଆଖି ରୁ ଲୁ ହ ଧାର ଧାର େହାଇ ଝରିଗଲାସତେର ବାପାମାଆ+ ଭଳି
କି ଏ अଛି ଶୁଭ ଚି iା କରି େବ? େସଥିପାଇଁ ଗେଣଶ ଶି ବପାବତୀ+ ଚାରି ପାଖେର ତି ନିଥର
ପରି କମା କରି ବାପାମା’ େକେତ ବଡ଼ େକେତ େଶf କାZpକ+ ସାେଥ ସାେଥ ସାରା
ସଂସାରକୁ ଜଣାଇଥିେଲ
ଶାଶୁଘର ଯି ବି, ସାମୀ, ଶାଶୁ, ଶଶୁର, ଚାକର ବାକର ଥିେବ, ସବୁ ଏୟାସ, ଆରାମ
ଥିବବାପା ମା'+ ଆଶୀଷ ସୁଖେର ରହି ବିେହେଲ ବାପାମାଆ?
ମନ କହୁଥାଏ ବାପା+ୁ କହି ବି ଏତକ ମାଗi ବାପାେମାେତ େସ अଧି କାର ଦି अi ..
ଝି अ େହେଲ ବି ମଁୁ େଯମି ତି ତୁ ମ ଦାୟି ତ ନି अiି 
ତୁ ମ ଦୁ ଃଖ ସୁଖ ବୁ ଝି ବା େମାର ପଥମ କZବ ହୁअiା 
"ଝି अ ଜନମ ପର ଘରକୁ "ଏ ପଦଟିର ଆ{ରି କ अଥକୁ ମାନସି କ [ରେର ପରି ବZନ
କରେi 
ଏମି ତି ହୁअiା ନା ବାପା ..
ଝି अଟିଏ ଦାନର ପାତ ନୁ ହଁ , अଭିମାନର ପାତ ହୁअiା ?

ଶି {ୟତ ୀ, ଡାବୁ ଗଁା,ବ କ
ଗା/େପା ନବରପୁର
ଜି ଲା-ନବରପୁର
୭୬୪୦୫୯
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ପତିଶୃତି
ପିୟ+ା ସାହୁ

ଆ ା ଆମର େଗାଟିଏ େବାଲି ପୁअ  ଆେମ ବୁ ଢାବୁ ଢୀ अେi ସବୁ ସ"ତି େସ ହU
ଉପେଭାଗ କରି ବ  େକଉଁଠିକୁ अଭାବ ନାହU  ଆପଣ ଖାଲି ପ[ାବ େର ହଁ କରି େଦେଲ
ବି ବାହ ସାଂେଗ ସାଂେଗ କରି େଦବା ଆପଣ + ଝି अ ଘର ର ମାଲି କାଣୀ େହାଇ ରହି ବ
େକଉଁଠିକୁ अଭାବ କରି ବୁନି 
‘{ମା କରି େବ ଆ ା ଆପଣ+ ପୁअର ଉତା ଟିେକ କମ୍େତଣୁ େମା ଝି अ ନାପସq
କରୁଛି େସ ଚାହଁୁ ଛି अiତଃ ୬ ଫୁଟ ଉତା ଥିବା ଭଳି ଆ ବର େଗାେଟ ନ ଥିେଲ ବି
ଚଳି ବ अiତଃ ଘେର ବଡ କାର େଗାେଟ ଥିବା ଦରକାର ସକାଳୁ ସx ଘେର ଖଟିବା
ପାଇଁ ଚାକର ଥିେବ’ 
େସ ସବୁ ବବcା ବି ବାହ ପବ
ୂ ରୁ କରି େଦବୁ  ଆପଣ ଖାଲି ହଁ କୁ ହ େଦଖ
ବହୁ ଆଶା କରି ଆସି ଛୁ ବାର ଦୁ ଆର ଶୁtିପି Áା େହଲୁ ଣି , େକଉଁଠି ପ[ାବେଟ େହଉନି 
ଆପଣ ଯଦି ଚାହଁ ାiି ଆେମ अଗୀମ କି ଛି अଥ େଦବା ବବcା କରି େଦବୁ  ଆପଣ ଖାଲି ହଁ
କୁ ହ
ଆଜି ସକାେଳ ବାପା େବାଉ ବହୁତ ବାଧ କରି ବାରୁ ତା+ ସହି ତ ସମୀର ହରିପୁର
ଗଁା କୁ ଝି अ େଦଖିବାକୁ ଯାଇଥିେଲ ଝି अ ଘର ନି ମn ମଧବି ତ ପରି ବାରର ଝି अଟି अସୁqର
ନ େହେଲ ବି ସୁqର ନୁ େହଁ  େସମାନ+ର ବବହାର ସମୀର+ୁ ଆଘାତ େଦଲା ଦୁ ଇ
କଉଡି ର ଝି अଟି େରାେକ୍ଠାକ୍ ଭାେବ ସମୀର ବାବୁ +ୁ ନାପସq କରି େଦଲା ଝି अ ଘର
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अେପ{ା ସମୀର + ର ଚଳଣୀ େଢର अଧି କା ବାପା ଜେଣ अବସର ପାv ବା+୍
କମଚାରୀ ବି ଳାସମୟ 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 ରଖି ବି େମା ଭିତର ଘେର ପଶି େବ , ଜମା ନୁ େହଁ େମା
अେi େମା େବାହୂ େଦଇପି tି େର ପାଣି େଦବ େସଇ ନି ତି କୁ ଆଜି {ଣକ ମଧ େର
ଭାଂଗି େଦଇ ଝି अ ଘର େଲାକ +ୁ ପତିଶwତି େଦଇ ଆସି େଲ  ନି ଜର େଗାଟିଏ ଭୁ ଲ ପାଇଁ
ଆଜି ବାପା େବାଉ +ୁ ଏମି ତି अନୁ ନୟ ବି ନୟ ଭାେବ କନା ଭି{ା ମାଗିବାର େଦଖି ନି ଜକୁ
ଲ¶ି ତ ମେନ କରୁଥାiି ସମୀର
ଘରର अଗଣାେର ଥିବା କାକର ଭିଜା ଚଉକି େର ବସି ସମୀର ପାତାପ କରୁଥାiି 
େଫରି ଯାଇଛiି अେନକ ପଛକୁ  େକେତ ସୁqର ଦି ନ ଥିଲା େସଦି ନ ମଦନ ବାବୁ ଆଉ
କମଳା େଦବୀ+ର େଗାଟିଏ େବାଲି ପୁअ ସମୀର େଦଖିବାକୁ ଡଉଲ ଡାଉଲ ସୁଧାର
ପି ଲାଟିଏ ଉତା ୫ ଫୁଟ ୫ ଇ େହବ େଗୗର ବ$, ସାcବାନ ଗୁଣେର ନମ, ଭଦ
ପି ଲାଟି େବାଲି ଗଁାେର ସବୁ େଲାକ+ର ପଶଂସା ବାପା ମଦନବାବୁ ମଧ ପୁअକୁ େନଇ
अେନକ ସପn େଦଖି ଛiି 
ଜେଣ େମଧାବୀଛାତ ଭାେବ ମାଟ ି କ ପରୀ{ାେର ଉତୀ$ େହଲା ପେର େରେଭନ୍ସା
େକଲଜେର ଯୁd ଦୁ ଇ ବି ାନେର ନାମ େଲଖାଇେଲ ତା’ପେର ହେfଲେର ରହି ବାର
ବେqାବ[ େହାଇଗଲା ନୂ ଆ କେଲଜ ନୂ ଆ ପାଠ ପଢି ବାେର ମନେର େଯତି କି ଭୟ ଥାଏ
ତା’ଠୁ େବଶି ଆଗହ ମଧ ଥାଏ ଘର ଛାଡି କି ଆସି ବା ପେର ବାପା େବାଉ+ େସnହକୁ
ମେନ ପକାଉଥିେଲ କି ଛି ଦି ନ ଭଲ ଲାଗିଲାନି , ତା ପେର ନୂ ଆ ସାଂଗ+ ସହ ମି ଶିଲା
ପେର ମନ ଟିେକ ପରି ବତନ େହାଇଥିଲା
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ପାଠପଢା ଠି କଠାକ୍ ଚାଲି ଥାଏ େଦାଳ ଛୁଟିେର ଗଁ ାକୁ ଆସି େଲ ସମୀର ବାପା
େବାଉ+ ସହ େମଳା େଦଖିବାକୁ ଯାଇଥାiି  କି ଛି ସାଂଗ ମାନ+ ସହ େଦଖା େହବାରୁ
ବାପା େବାଉ+ ଠାରୁ ଟିେକ ଦୂ ରେର ରହି ଯାଇଥାiି  ସମୀର+ର ନଜର ହଠାତ୍
अଟକି ଗଲା, େଦଖିେଲ ସୁqର ଝି अଟିଏ କଣ ସବୁ କଥାେହଉଛି ବାପା େବାଉ+ ସହ ଝି अ
ନୁ େହଁ ସେତ େଯମି ତି କଥା କୁ ହା କେÁଇଟିଏ େସଇ େକେତାଟି ମୁହୂତ ମଧେର
ସମୀର+ର ମନ ହଜି ଗଲା ଘରକୁ େଫରି ବା ବାଟେର େବାଉ କହି େଲ େମଳାେର ସୁଜିତ
ମଉସା+ ଝି अ େଦଖା େହାଇଥିଲା ଭାରି ଭଲ ଝି अଟି ସମୀର କହି େଲ ସୁଜିତ ମଉସା
କି ଏ କାଇଁ ମଁୁ ଜାଣିନିତ ବାପା+ ଉZର ଆସି ଲା େମା ଜୁ ନି अର fାପ୍ ମେନ ମେନ
ଭାବୁ ଥାiି ଧୀେର କି ପଚାରି େଦବି କି େବାଉ େସ ଝି अର ନଁା କଣ କାେଳ େବାଉ କଣ
ଭାବି ବ େତଣୁ ଚୁ ପ୍ଚାପ୍ ଘରକୁ ଆସି େଲ ସମୟ ସହ ପାଦ ରଖି ଚାଲୁ ଚାଲୁ ଛୁଟି ସରି
ହେfଲ ଜୀବନ ପୁଣି ଆର େହଲା
ପାଠେର ଜମା ବି ମନ ଲାଗୁନଥାଏ ଝି अଟିର ସରଳ ନୀରିହ ମୁହଁ, କଥା କୁ ହା ଆଖି
େଯାଡି କ ବାର\ାର ସମୀର+ ମନ ମଧକୁ ଧେସଇ ପଶୁଥାଏ अେନକ ସମୟ ତା କଥା
ଭାବiି  ହୃଦୟର ସେଫଦ କାଗଜ ଉପେର ତା ଛବି ଆ+iି  ତା ନଁା କଣ େହଇଥିବ ?
ପୀତି ଛqା ନା अଳକାନqା ? ଏମି ତି େକେତ କଣ ଭାବiି ସମୀର ଏମି ତି ଭାବି ଭାବି ତା
ନଁା ରଖiି अନାମି କା अେନକ ସମୟ େର ଗୁଣୁ ଗୁଣାiି अନାମି କା ନାୟି କା ସାଜି ଲା େମା
େପମିକା ସାଂଗ ମାେନ ଥ*ାମ¶ା କରiି 
ଏମି ତି ଖିଆଲେର େବେଳ େବେଳ ହଜି ଯାଆiି ସମୀର େସଇ ଝି अଟି ପତି ମନେର
କାହUକି ଏେତ ଦୁ ବଳତା କାହUକି ତାକୁ ପାେଶାରି ପାରୁନାହଁ ାiି ? କାହUକି ତା’ର ଛବି ମନ
ଭିତେର ସବୁ େବେଳ ପତିବିମି ତ େହଉଛି ? अନାମି କାକୁ େନଇ अେନକ ପଶn ମନ ମଧକୁ
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ଆେସ ଇkା ହୁଏ ତାକୁ େଦଖା କରେi, େହେଲ େସ ସବୁ ସବ ନୁ େହଁ 
କି ଛି ବଷର ନୀରବତା ଭିତେର ସମୀର+ ପାଠପଢା ସରି ଯାଇଛି  କଳାହାtିର ଏକ
ନି ପଟ ମଫସଲର ଶି {ାେକq େର ଶି {କତା ଜୀବନର ଆର କରି େଲ ଆଦି ବାସୀ
अଧୁଷିତ ଇଲାକା ଜଂଗଲୀ ପରି େବଶେର ରହି େଲ ମଧ ସମୀର େକେବ ବି अସହଜ ମେନ
କରି ନାହାiି 
ସରଳ . ନୀରି ହ ଆଦି ବାସୀ+ ନାଚ ଗୀତ, ପାକୃ ତି କ ପରି େବଶ ମଧେର अନାମିକାର
ଛବି େବଶ ସଜଳ େହାଇଉେଠ େବେଳ େବେଳ ସପnେର अନାମି କା ସହ କଥା ହୁअiି 
ଦି େନ ସମୀର ଛୁଟିେର ଗଁାକୁ ବସ୍ େର ଯାଉଥାiି  ତା+ ପାଖ ସି ଟ୍ େର ଝି अଟିଏ
ବସି ଥାଏ ସମୀର+ୁ ଲାଗୁଥାଏ ସେତ େଯମି ତି ଝି अଟି ତା+ର अତି ପରି ଚିତା अେନକ
ସମୟ ଭାବି ଲା ପେର ଜାଣି ପାରି େଲ େଯ ବୟସର अଭି ବୃ rି େହତୁ େସଇ ଚି ହnା ମୁହଁଟିେର
କି ଛିଟା ପରି ବତନ ଘଟିଛି କି  େସଇ अଳସ ଆଖି େଯାଡି କ ଆଜି ବି ଠି କ୍ େସମି ତି
ନି ଦରୁ ଉଠି ଲା ପରି ଦି ଶୁଛି େସଇ ଆଖି େଯାଡି କରୁ ସମୀର ଚି ହn ି ପାରି େଲ ତା+
अନାମି କା ନାୟି କାକୁ  ତଥାପି ମନେର ସେqହ ଥାଏ ପଚାରି େଦେଲ ଏେବ ସୁଜିତ ମଉସା
େକମି ତି अଛiି ? ଝି अଟି ଆଯ ଚକି ତ ଭାେବ ପଚାରିଲା, ଆପଣ କଣ େମା ବାପା+ୁ
ଜାଣiି ?
ହଁ ମଁୁ କଲାଣପୁର ଗଁାର ମଦନ ବାବୁ + ପୁअ ସମୀର େସଦି ନ ତୁ ମକୁ େମଳାେର
େଦଖିଥିଲି େସହି ବଷ ପରଠୁ ମଁୁ ସବୁ ବଷ େମଳାକୁ ଯାଏ, େମଳା େଦଖିବାକୁ ନୁ ହଁ କାେଳ
ତୁ ମ ସହ େଦଖା େହାଇଯି ବ େବାଲି  ନା େସହି ବଷ ପରଠୁ ଆଉ େକେବ ବି େଦଖା
େହାଇନି ତୁ ମ ସହ
अନାମି କା କହି େଲ େସଇ ବଷ ବାପା+ର ଚାକି ରୀ ବଦଳି େହାଇଗଲା ଆେମ େସଠୁ
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ପରି ବାର ସହ ପେଳଇ ଆସି ଲୁ
ଆkା ଏେବ ତୁ େମ କଣ କରୁଚ? ମଁୁ ସରକାରୀ ଚାକି ରୀ ପାଇଁ ପ[ୁତି କରୁଛି ଏଇ
କଟକେର ରହୁଛି  ଆଜି ଛୁଟିେର ଗଁାକୁ ଯାଉଥିଲି ଆେର ତୁ ମ ନଁା କଣ ମଁୁ अଜି ଯାଏ
ଜାଣିନି ? େମା ନଁା ସୁନqା ତୁ େମ ସୁନqା େହାଇପାର କି  େମା ପାଇଁ ତୁ େମ अନାମି କା
ଏମି ତି अେନକ କଥାବାତା ଭିତେର ସୁନqା+ର fେପଜ୍ ଆସି ଗଲା ନି ଜର େଫାନ୍
ନ\ରଟିକୁ ବଢାଇ େଦେଲ ସମୀର, ବାସ୍ ସୁନqା ଚାଲି ଗେଲ
ଏମି ତି ଭାବପବଣତାେର ମ¶ି ଯାଇଥିେଲ ସମୀର େସଦି ନ ଖାଇବା ପି ଇବା ଭୁ ଲି
ଯାଇଥିେଲ େଯମି ତି ଏକ ହଜି ଲା ଜି ନିଷକୁ ବହୁତ େଖାଜି ଲା ପେର ପାଇଛiି  ତା ପେର
ସମୀର अେନକ ଥର ବି ଭିନn ପକାର ଆଳ େଦଖାଇ ସୁନqା+ୁ େଭଟିଛiି  ଧୀେର ଧୀେର
ଦୁ ହU+ ଭିତେର େପମର ବ}ନ ନି ବିଡରୁ ନି ବିଡତର େହାଇଛି  ବି ବାହ ବୟସ
େହାଇଯି ବାରୁ ସମୀର+ ଘରକୁ अେନକ ବି ବାହ ପ[ାବ ଆସୁଥାଏ ପର ସୁନqା
ସମୀର+ୁ ବି ବାହ କରି ବା ପାଇଁ ନି ଭର ପତିଶwତି େଦଇଥାiି  ସୁନqା େକବଳ ଚାକି ରୀକୁ
अେପ{ା କରି ଥାiି  େତଣୁ ସମୀର ବି ଭିନn ଆଳ େଦଖାଇ ବି ବାହ ପାଇଁ ଘର େଲାକ+ୁ
ମନା କରiି 
अେନକ ପ୍[ୁତି ପେର ସୁନqା ଭଲ ସରକାରୀ ଚାକି ରୀଟିଏ ପାଇେଲ କଟକ ଛାଡି
ଦି ଲୀେର ରହି େଲ ସମୀର ମଧ ବହୁତ ଖୁସିଥାiି  ବାପା ଆଉ େବାଉ+ୁ ସୁନqା ସହ
ଥିବା େପମ ସ"କ ବି ଷୟେର ଜେଣଇେବ େବାଲି ଭାବiି 
େସଦି ନ ଆଶୀନ ମାସି ଆ ରାତି  େମଘ ଢ+ା ଆକାଶ, ବଉଦ ଚାq ଭି ତେର
ଲୁ ଚକାଳି େଖଳ ଛପି ଛପି କା ଜହn ଆଲୁ अ ଭିତେର ମନକୁ ହେଜଇ େଦଇଥାiି ସମୀର
ହଠାତ୍ େଫାନ୍ ଟି ରିଂଗ୍ େହଲା ରି ସିଭ୍ କରି ବାରୁ ସୁନqା+ ସର ଭାସି ଆସି ଲା
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େମାେତ {ମା କରି ବ ସମୀର ତୁ ମକୁ େଦଇଥିବା ପତିଶwତି ମଁୁ ରଖି ପାରିଲି ନି
ଦି ଲୀେର ଚାକି ରୀ କରୁଥିବା ଜେଣ ଉପଦc अଫିସର+ ସହ େମାର ବି ବାହ cିର
େହାଇଛି  ତା’ଛଡା ତୁ େମ ତ ଆଦି ବାସୀ अଧୁଷିତ अଂଚଳ କଳାହାtିେର ରହି ଲ,
ଭବି ଷତେର ଆମ ପାଇଁ अସୁବିଧା େହବ େତଣୁ ମଁୁ ମଧ େସଇ ପ[ାବେର ରାଜି
େହାଇଛି  ସମୀର+ ଉZରକୁ अେପ{ା ନ କରି ସୁନqା କହି ଚାଲି ଥାiି  ଆଗକୁ ବି ବାହ
ପାଇଁ अେନକ ପ[ୁତି , ଏେଣ ଚାକି ରୀର ବ[ତା ଭିତେର େମାେତ ଏେବ ସମୟର େଘାର
अଭାବ ମଁୁ ରହୁଛି ସମୀର
ନି ଜର अ[ିତ ହରାଇ ବସି େଲ ସମୀର ଭାବର ସମୁଦେର अସିB ତା ଟିକକ
ହଜି ଗଲା େବଦନାେର ଫାଟି ପଡୁ ଥାଏ ଛାତି  ମରି ଚିକା ପଛେର ଧାଇଁ ଧାଇଁ अଜି ନି ଶ
େହାଇଗେଲ ସୁନqା+ର ପତିଶwତିକୁ ଭରସା କରି ବି ବାହ ବୟସ ମଧ ଗଡି ଗଲାଣି
ଆଗଭଳି ଆଉ ବି ବାହ ପ[ାବ ଆସୁନାହU
ହଠାତ୍ ମଥା ଉପେର େବାଉ ହାତର ଶ ପାଇ ସମୀର େଫରି ଆସି େଲ େସଇ
େବଦରଦୀ ସB ¼ତି ରାଇଜରୁ େବାଉ କହି େଲ ବାବାେର େମାର କଣ ବଳବୟସ अଛି ଖାଇବା
େଟବୁ ଲ ପାଖେର ତେତ ଘzା ଘzା ଧରି अେପ{ା କରି ବାକୁ  ଦି ନ ସାରା କାମ କରି କରି
अzା ଭିତରୁ କଟ ମଟ ଡାକ ଶୁଭିଲାଣି େକେତ େବେଳ େକାଉ କଥା େତା ମୁtେର
େଦାଳ ମୁକୁଟ ନ େଦଖି ବା ଯାଏଁ ମଁୁ ଶାiି େର ମରି ପାରି ବିନି କାଲି ସକାଳୁ ସअଳ ଉଠି େଲ
ଝି अ ଘରର କଥା ମୁତାବକ ପ[ୁତ େହବାକୁ ପଡି ବ ସମୀର କହି େଲ େବାଉ ତୁ ଜମା
ବ[ ହୁअନା ମେତ ମି ଳିଥିବା ପତିଶwତି ସି ନା ରହି ଲାନି କି  ବାପା ଆଉ ତୁ େମ େଦଇ
ଆସି ଥିବା େସଇ ପତିଶwତି ମଁୁ ନି ୟ ପର
ୂ ା କରିବି 
ସାହାନି ୟାଜ ପୁର, କଟକ
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ଆତBାର ଆZନାଦ
अେଶାକ କୁ ମାର େସଠୀ

ତେମ େକଉଁ େମାହକୁ ଆଦରି େନଲା େଯ; ଏ ବ}ନକୁ ତୁ k ମେନ କରି ଚାଲି ଗଲ
ଏକା ମୁହଁା େହାଇ? ଆମ ସମ[+ୁ ପରକରି ..| ତେମ ଏକା ଛାଡି େକମି ତି ଯାଇ ପାରି ଲ,
ମାଆେଛଉt ଛୁଆଟା କଥା ମନକୁ ଥେର ଆସି ଲାନି ?? ତେମ େଯଉଁ ବାଟ ଧରିଲ
ନି େବଦି ତା..! େସ ବାଟର େକୗଣସି ନି rpf ଠି କଣା ନାହU | ପଛକୁ େଫରି ଚାହUଲା େବଳକୁ
ବାଟ ସବୁ ବq େହାଇଯାଇଥିବ ..! ଲି ଭିଯାଇଥିବ अତି କମ କରି ଥିବା ପିୟ ଘାଟ, ବାଟ
ସବୁ .. େକଜାଣି କାହUକି ପଶାi ମେନ ମେନ େକେତ କଣ ଏମି ତ ଭାବି ଚାଲି ଥାଏ ..ଚାହU
ବସି ଥାଏ ନି େବଦି ତାର େଫରି ବା ବାଟକୁ ..େଫରି ଲା କି ନାହU େସ ଜାଣି ପବ
ୂ ରୁ େସ ଏ ବାଟ
େଦଇ ଚାଲି ଗଲା େଯ ଆଉ େଫରିଲାନି ...
ନି େବଦି ତା ଆଜି ନି ରୁZର; ଯଦି ଓ ତା ଆେଗ ପଶnର ପାହାଡ | ସମୁଦ କୂେଳ ଥାଇ
ମଧ େସ ଆଜି ପାଣି େଟାେପ ପାଇଁ ଡହଳ ବି କଳ! େସ ଆଜି ଖୁବ ତୃ ଷାZ, ମହା ସାଗର
ତା ତୃ ଷା େମzାଇ ପାରୁନି | ସବୁ ଆେଡ ଚଳଚଳ | ଯି ଏ ଯା କାମେର ବ[ ଥିଲାଭଳି
ଲାଗiି | କାରଣ ଆଜି ନି େବଦି ତାର ଝି अ, ମନି ଷାର ବାହାଘର | େରାଷଣୀମାଳାେର ସବୁ
ଆେଡ ଆେଲାକି ତ, େହେଲ ନି େବଦି ତା ଏେତ अ}ାରେର େଯ େସ ନି ଜକୁ ହU େଖାଜି
ପାଇବାକୁ अସମଥ, अସହାୟ | େକାଳାହଳ ମଧେର ନି େବଦି ତା ଖୁବ ନି ଃସ େଶଷହୀନ
ଖଁା ଖଁା ନି ଜନତାେର ବqୀ, ମୁକୁଳି ବାକୁ ନାଚାର | ତା अସହାୟତାପଣ ସଚରାଚର େହେଲ
ନି େବଦି ତା ଉହାେଡ଼ ରହି ବ ଛଡ଼ା अେନାପାୟ ନାହU! ଏେଣେତେଣ ତା ଆକୁ ଳ ଆଖି
ଆହାନ ଇ-ପତି କା ସ"ୂ $ ନି ଃଶୁ& ବି ତରଣ େହତୁ ଡା େଜାତି ପସାଦ ପ*ନାୟକ+ ,ାରା ପତି ି ତ ଓ ପକାଶି ତ | Aahwaan.com | 327

ତ େୟାଦଶ ବଷ, ଷ

ସଂଖା, ଜୁ ନ୍ ୨୦୧୮

Download Magazine from www.aahwaan.com

ଘୁରିବୁ ଲୁ ଥାଏ ଆଶ+ାେର अସହାୟତାେର | ତା ଆକୁ ଳ ଗୁହାରି କାହା ପାଖେର ବି ପହଂଚି
ପାରୁନି ଏମି ତ କି ଈଶର+ୁ େକେତ ଥର ଡାକି ସାରିଲାଣି.. ସବୁ େଚfା ନି óଳ!
ନି େବଦି ତା ଆଜି अବେଶାଷ େଘରା ନି ଦାଘ ନି ଆଁେର ଦÃୀଭୂ ତ | ନି େବଦି ତା ଆଜି ଘୁରି
ବୁ େଲ ମମତାର ନଦୀତୀେର, େକେତ େଚfା ସେତ ତା ଆଖି ପହି ପାରୁନି ନି ଜ ଝି अ
ମନୀଷା ପାଖେର ତା ମାତୃ ତର अiର ଆତBା ଆଜି ବଥିତ ଥେର ତା ଝି अକୁ ଦୂ ରରୁ ଥାଇ
ମନଭରି େଦଖିବା ପାଇଁ | ତା ଛାତି ଭି ତରର େକାହ େବଳୁ େବଳ ରୁ}ି େହାଇଯାଉଛି ତା
ଆତBା ଛାଟିପିଟି େକମି ତି େମା ଛୁଆକୁ େଦଖିବି | େକେତ ବଡ େହଇଯି ବଣି ସେତ ..!
କାହାଭଳି େସ େଦଖା ଯାଉଥିବ ..? ତୁ େମା ରdର; େଦେଖ, ତୁ େମାର େବାଲି ଜାହି ର
କରି ପାରୁନି |ମା ତା ନି ଜ ଛୁଆକୁ ବି େମାର କହି ବାକୁ अସହାୟ ..ମଁୁ अନୁ ତvର ଘନ
अ}କାର ଗୁ¡ାେର ଏେଣ େତେଣ ଧାଉଁଛି अବି ରାମ ଗତି େର ଟିେକ ଆେଲାକ ପାଇଁ | କି 
େବଳୁ େବଳ अ}କାର ଗଭୀର େହାଇ ଯାଉଛି |
ହଠାତ, ନି େବଦି ତା ଲ{ କଲା େକହି ଜେଣ ତା ଆଡକୁ ଆସୁଛି |अଶୀତି ପର ବୃ r
ଜେଣ ଏମି ତ ବ[ତାେର ତା ଆଡକୁ ମାଡି ଆସୁଛiି | ନି େବଦି ତା ନି ଜକୁ ଲୁ େଚଇ େନଇଛି
ତା+ ଘର ଆଗେର ଥିବା ଗଶି ଉଳି ଲତା ଆରପାେଖ | େସ ବୃ r ଜଣକୁ ନି କଟରୁ େଦଖି
ନି େବଦି ତା ଚି ହn ି ପାରୁଛି ଏ ପଶାiର ବାପା, େମା ଶଶୁର | େସ ଗଶି ଉଳି ଲତା अତି କମ
କରି ସାରି େଲଣି େକେତେବଳୁ | ନି େବଦି ତା କି  େସମି ତି ଲୁ ଚି ରହି ଛି | ସମ[+ ଦୃ fି
ଆଢୁ ଆଳେର | େସ େଚfା କରୁଛି अତୀତକୁ ଥେର େଫରି ଯି ବା ପାଇଁ | ସବୁ କmନା
अ}ାରେର କୁ ଆେଡ ମି େଳଇଗଲା |
େସ େଚfା କରୁଛି अତୀତକୁ ଥେର େଫରି ଯି ବା ପାଇଁ, କି  େକଉଁଠୁ ଆର ତା
अତୀତ.. େସ ତ अତୀତ ଲି େଭଇ ସାରିଛି ତା ସB ¼ତିରୁ ... ତଥାପି କି ଛି ମୁହୂZକୁ ସାଉଁଟିବାକୁ
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େଚfା କରୁଛି ନି େବଦି ତା |
ନି େବଦି ତା ତା ରୂପ େସୗqଯେର अଦି ତୀୟ ଓ ଆକଷଣୀୟ ଆଖପାଖ ଗଁାେର େବାଧ
ହୁଏ ଏେତ ସୁqର େକହି ନଥିେବ | अନୁ ରୂପ ଭାେବ ପଢ଼ୁଥିବା କେଲଜେର ଭିଡ ତା
ପଛେର େସଥିପାଇଁ ଫୁେଲଇ େହବା ସାଭାବି କ କଥା | ଏ ଭିତେର ତା+ ଘରକୁ
ନି େବଦି ତା ପାଇଁ ପ[ାବ ଆସି ଲାଣି | ସବୁ ପ[ାବକୁ ମନା କରି େଦଉଥାଏ, କି ଛି ବାହାନା
େଦଖାଇ | େସ ନି ଜ ଲାଇଫ କୁ ଏନଜୟ କରିବାକୁ ଚାେହଁ |େକୗଣସି ବାଧା ବ}ନେର
ବା}ିେହାଇ ରହି ବାକୁ ଚାେହଁ ନା |
ପାଖ ଗଁାକୁ ଲାଗି ପଶାiର ଗଁା | େସ ଗଁା େଦଇ ନି େବଦି ତା କେଲଜ ଯାଏ | ପଶାi
ର ବାପା ଥେର ଦି ଥର ନି େବଦି ତା କୁ େଦଖି ଲା ପେର ମେନ ମେନ ନି ତି େନଇଛiି ,
ନି େବଦି ତା କୁ େବାହୁ କରି ଘରକୁ ଆଣିବା ପାଇଁ | ପଶାi ଏେବ ଭାରତ ସରକାର+
अଧୀନେର ଏକ ଉ ପଦc अଧି କାରୀ ଏେବ େସ ମୁ\ାଇ େର ରୁେହ | ଖୁବ ଭଦ ଓ
ବି ଚାରବi ମୁଖତଃ ଧୀର ସ ଭାଵ | ପଶାi ର ବାପା ବଗ େହାଇ ଉଠି ଛiି ନି େବଦି ତାକୁ
େବାହୁ କରି ବା ପାଇଁ | ଏ ପ[ାବ େନଇ ନି େବଦି ତା ଘରକୁ ଯାଇଛiି ପଶାi ର ବାପା
|ମୁରବି ହି ସାବେର େସ ନି େବଦି ତା ର ବାପା+ୁ ଏ ପ[ାବ ବି ଷୟେର अବଗତ କେଲ |
କି ଛି ମୁହୂZ ନୀରବ ରହି ଲା ପେର ନି େବଦି ତା ର ବାପା କହି େଲ," େଦଖ , ମଁୁ କି ଛି ନି ତି
େନବା ପବ
ୂ ରୁ ଏ ବାବଦେର େମା ଝି अ ର ନି ତି େନବା अନି ବାଯ |"
ପଶାi ର ବାପା କି ଛି अନୁ ମାନ କରି ପାରି କହି େଲ, ”ଆ ା ଆମର େଗାଟିଏ େବାଲି
ପୁअ | ଆେମ ବୁ ଢ଼ାବୁ ଢ଼ୀ अେi ସବୁ ସ"ତି େସ ହU ଉପେଭାଗ କରିବ | େକଉଁଥିକୁ अଭାବ
ନାହU | ଆପଣ ଖାଲି ପ[ାବ େର ହଁ କହି େଦେଲ, ବି ବାହ ସାେ ସାେ କରି େଦବା |
ଆପଣ+ ଝି अ ଘରର ମାଲି କାଣୀ େହଇ ରହି ବ | େକଉଁଠିକୁ अଭାବ କରି ବୁନି 
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{ମା କରି େବ ଆ ା ଆପଣ+ ପୁअର ଉାତା ଟିେକ କମ େତଣୁ େମା ଝି अ ନାପସq
କରୁଛି | େସ ଚାହଁୁ ଛି अiତଃ ଛअ ଫୁଟ ଉତା ଥିବା ଭଳି ଆ ବାର େଗାେଟ | ନଥିେଲ ବି
ଚଳି ବ अiତଃ ପେ{ ଘେର ବଡ କାରଟିଏ ଥିବ | ସକାଳୁ ସx ଘେର ଖଟିବା ପାଇଁ ଚାକର
ବାକର ଥିେବ |
େସ ସବୁ ବବ[ା ବି ବାହ କରି େଦବୁ | ଆପଣ ଖାଲି ହଁ କହ | େଦଖ ବହୁ ଆଶା
କରି ଆସି ଛୁ | ବାରଦୁ ଆର ଶୁÁିପି tା େହଲୁ ଣି, େକାଉଠି ବି ପ[ାବେଟ େହଉନି | ଆପଣ
ଯଦି ଚାହUେବ ଆେମ अଗୀମ କି ଛି अଥ େଦବା ବବcା ବି କରି େଦବୁ | ଆପଣ ଖାଲି ହଁ
କହ |”
ବାପା, େସମାେନ ଯଦି ଏ ପ[ାବ େର ରାଜି ନୁ ହiି େସମାନ+ୁ ବାଧ କରନି |
ପଶାi ବାପା+ୁ ଏ କଥା ଜେଣଇବା ସେତ ବାପା େସଠି ବି ଭାହ କରି ବା ପାଇଁ ସବୁ ସZେର
ଏକମତ େବାଲି ସି ଧା ସି ଧା ନି େବଦି ତା ବାପା+ୁ ଜେଣଇେଦେଲ |
ନି େବଦି ତା ମେନ ମେନ cିର କରି ସାରିଲାଣି ପଶାiକୁ ବି ବାହ କରି ବାକୁ | अେନକ
ସ ପn ମଧରୁ ଏମି ତ କି ଛି ରୀନ

କmନା େସ କରି ସାରି ଥାଏ | ପଶାi ଉ ପଦc

अଧି କାରୀ, ମୁ\ାଇ ଭଳି ସହରେର अବcାନ | ସୁଉ अ*ାଳି କା େର ରହଣି | ଗାଡି ,
ବଳା, ଚାକରବାକର ଏମି ତ େକେତ କଥା ତା ମନ ସାଗରେର

ଲହଡି ଭାୁଥାiି |

େଶଷେର େସମା+ର ବି ବାହ ସ"$ େହାଇଛି | ବାହାଘର ର ପqରଦି ନ ଶାଶଘ
ୂ େର
ରହି ଛି କି ନାହU ପଶାi ସହି ତ ମୁ\ାଇ େର ରହି ବାକୁ अଡ଼ି ବସି ଲା | अେନାପାୟ ନ ପାଇଁ
ପଶାi, ନି େବଦି ତା କୁ ମୁ\ାଇ େନଇ ଆସି ଲା | ସବୁ କି ଛି ଠି କ ଠାକ ଚାଲି ଥାଏ କି ଛି ଦି ନ
ସାହି ପଡି ଶା ଚି ହnା ଜଣାରୁ ଆର ସ"କ | ସହର ବୁ ଲା ବୁ ଲି ମୁଭି େରେ[ାରଁ ା ଧୀେର
ଧୀେର ସବୁ ସାଦ ପତି अସବ ଆକଷଣ ବଢି ବାକୁ ଲାଗିଲା ନାଇଟି କe ବ, ଡି େjା େଥକ,
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ପାଲର, ା ନି ତିଦିନିଆ ପାଲଟି ଗଲାଣି ମାୟା ନଗରୀର ମାୟା ନି େବଦି ତାକୁ ସ"ୂ$
अdିଆର କରି ସାରିଲାଣି ୟା ଭିତେର ନି େବଦି ତାର ଝି अ ମନୀଷାକୁ ଦୁ ଇ ବଷ ପୁରିଲାଣି 
କହି ବାକୁ ଗେଲ ଝି अର ସମ[ ଦାୟି ତ ପଶାi ହU ବୁ ଝୁଥାଏ ଆଉ ବାକି ସମୟ ଚାକର
ବାକରମାେନ ଦାଇତ ନି अiି  ଏ ସମୟେର ମନୀଷା ମାଆ େସnହ ସ"ୂ$ େଲାଡୁ ଥିଲା
େବେଳ େସ ସବୁ େସnହରୁ ବିତ ନାଇଟ କ ବେର ପରି ଚିତ େହଇଥିବା ବ}ୁ ଟିର ମନୀଷା
ଘରକୁ ଯି ବା ଆସି ବା ଲାଗିଥାଏ େଶଷେର ତାର अବାଧ ପେବଶ ପଶାi ଏ ସବୁ
ଭିତେର अଣନି ଶାସୀ ଓ ପାୟ ସମୟ ବି ଷାଦେର ବି ତୁଥାଏ ଦି ନ ସହି ବାର ସୀମା ଟପି
ସରି ଥାଏ ବହୁଥର ଆକଟ କରିଛି ପଶାi, ନି େବଦି ତାକୁ ଏଥିରୁ ନି ବୃତ େହବାକୁ  ତମର
ସାମୀ ପତି କଣ କZବ େସ କଥା ଦୂ େର ଥାଉ ଛୁଆ ପତି अନୁ ନ ଯତn ବାନ େହବାକୁ
अନୁ େରାଧ ପଶାiର ଏଭଳି ବି ବୃତି େର अତି f େହାଇ ପଡି ଛି ସେତ େଯମି ତି ନି େବଦି ତା
େରାକ େଠାକ ମୁେହଁ ମୁେହଁ ଝାଡି େଦଲା ..
କି ଏ କହୁଥିଲା ଏ ଛୁଆ ଜxାଳ ମୁେtଇବାକୁ  ମଁୁ ତ ତମକୁ ପବ
ୂ ରୁ ସତକ
କରି ଥିଲି ସବୁ ପୁରୁଷ କାମନାେର अ} ତେମ ବା େକଉଁ ବାଦ ଯି ବ? ରାତି େହେଲ ତ
ଭାରି ତର େହାଇପଡ଼ୁଥିଲ..! ତା ବାେଦ ମଁୁ ତ ଆବରସନ କରି ବାକୁ କହି ଥିଲି, ତେମ
ଆକୁ ଳ େହାଇ अନୁ େରାଧ କାହUକି କରୁଥିଲ? ମଁୁ େକୗଣସି ବାଧା ବ}ନେର ରହି ବାକୁ
ଚାହଁୁ ନି ଏ କଥା ଆଉ ଥେର ଜେଣଇବା ମଁୁ ଉଚି ତ ମେନ କରୁନି  ଏମି ତ େକେତ କଣ
अନଗଳ ଗପି ଚାଲୁ ଥିଲା ନି େବଦି ତା ...
େବୖ ବାହି କ ସ"କର ସଂ ା କଣ ? ସମାଜେର ତୁ ମର cିତି କଣ ? ପରି ବାରରିକ
ସ"କର ଉେଦଶ କଣ ? ବି ବାହ ର ମାେନ ତେମ ଯାହା ବୁ ଝି ଛ ତାହା अଳୀକ, ସମୟ
ଆସି େଲ ବା[ବତା ସହ ନି ିତ ତୁ େମ ସ¢wଖୀନ େହବ |

ପଶାi ର ମନ ଟୁ କୁଡା ଟୁ କୁଡା
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େହାଇ ଭାି ଯାଉଥାଏ |
ପଶାiର ୀ, ନି େବଦି ତାର ଗତକାଲି ରାତି େର ମୃତୁ େହାଇଛି େବାଲି ଗଁାକୁ ଖବର
ଆସି ଛି, ନି େବଦି ତା ମୃତ…!! ପଶାiର ବାପା ବି ଚଳି ତ େହାଇପଡି େଲ ସେ ସେ
େସ ପଶାi ପାଖକୁ ମୁ\ାଇ ବାହାରି ପଡି େଲ ସମ[+ର ମନ ଆହତ ଓ ଗଭୀର {ତେର
ବଥିତ ବାପା, ନାତୁ ଣୀ ମନୀଷାକୁ େନଇ ଗଁାକୁ ଚାଲି ଆସି େଲ କି ଛିଦିନ ପେର ପଶାi
ନି ଜ କାଯ େ{ତକୁ ଚାଲି ଗଲା ଗଁ ା େଲାକ ସବୁ ପଚାରି ବୁ ଝି େଲ କଣ େକମି ତ
ନି େବଦି ତାର ମୃତୁ େହଲା ?
ବାପା ନି ରବ ଓ ମମାହତ ଦୀଘ ନି ଶାସେଟ ମାରି କହି େଲ, “ସବୁ ଦି ନ ପରି େସଦି ନ
ନି େବଦି ତା ଘେରଥାଏ କି ଛି ଦୁ ବୁ Z ପଶାiର ବ}ୁ କହି ପରି ଚୟ େଦେଲ େସଥିପାଇଁ
ନି େବଦି ତା େସମାନ+ୁ ଘର ଭିତରକୁ ଆସି ବାକୁ अନୁ ମତି େଦଲା ପକୃତେର େସମାେନ
ପଶାiର ବ}ୁ ନଥିେଲ ନି େବଦି ତାକୁ ଘେର ଏକ ପାଇ ତା’ସହ अତାଚାର କରି ତzି
ଚି ପି ହତା କେଲ ଏ ସବୁ ଘଟଣା ଏକ ମାତ ସା{ୀ ନାତୁ ଣୀ ମନୀଷା େତଣୁ େସଠି ଶବ
ସ£ାର କରି େଦଲୁ ”
ମୃତୁର ପକୃତ ରହସ ଜାଣି ସୁrା ପଶାi ନି ରବ ରହୁଥାଏ ପଶାiର ଆତBା େକଉଁ
ଦି ନଠୁ ମରି ସାରିଥାଏ ପାଥpବ ଶରୀରଟା ଖାଲି ନଁା’କୁ ମାତ ଚଳପଚଳ େହଉଥାଏ
ମନେର ତା ଗଭୀର {ତ ନି ଜ ଭିତେର ଭି ତେର ଗୁମୁରି ଗୁମୁରି କାqୁ ଛି ପଶାi ଏପେଟ
अପବାଦର ଗଭୀର अ}ାର େସପେଟ ହା ହୁତାଶନର ପବନନା ଆଉ େକେତ ଦି ନ ବା
ଆତBା ରହି ତ ଶରୀରଟାକୁ ବେଇ ରଖି ପାରି ଥାiା | ନି େବଦି ତା ମୃତୁର ୩୦ ଦି ନ, ଦି ନ
ପଶାi ବି ସବୁ ଦି ନ ପାଇଁ ଆଖି ବୁ ଜି େଦଲା |
ମନୀଷା ମାଆ ବାପା େଛଉt ପି ଲାଟା, ଏେବ େଜେଜବାପା ତାର ସବୁ କି ଛି | ସମୟ
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अତି ବାହି ତ େହବ ସହି ତ ସବୁ {ତାd ସB ¼ତି ଧୀେର ଧୀେର अପସରି ଯାଉଥାଏ | ମନୀଷା
ଏେବ ଜୀବନ ଜି ଇଂବା ଶି ଖିଗଲାଣି | େଜେଜ ବାପା ତା ପାଇଁ ସବୁ କି ଛି | ମନୀଷା ଏ
ଭିତେର ବହୁତ ବଡ େହାଇସାରିଲାଣି | ଏେବ େସ କେଲଜ ଗଲାଣି | େଜେଜ ବାପା ଏେବ
अଶୀତି ପର ବୃ r | ତାଳ ବରଡ଼ା ପରି ଜୀବନ ଆଜି अଛି କଲି କଥା କୁ ଭରସା ପାଉନି |
େସ ମନୀଷା କୁ ହାତ କୁ ଦି ହାତ କରି େଦେଲ, ନି [ାର ପାଇେବ |
ଏେବ ଦି ,ଚାରିଦି ନ େହବ ଏକ ଦାମୀ କାର ଗଁା ଭିତର େଦଇ ଚକର କାଟୁଛି | ତା'
ପେର ଗଁା ମୁt jୁଲ ଆଗେର କି ଛି ସମୟ ରହି ପୁଣି େଫରି ଯାଉଛି | ସ}ା େହେଲ
ମନୀଷା ଘର ଆଗେର ଥିବା ଗଶି ଉଳି ଲତା ପାଖେର କି ଛି ସମୟ େସମି ତ େସ କାରଟି
ରେହ ପୁଣି େଫରି ଯାଏ | ମନୀଷା ର େଜେଜ ଏେବ ଟିେକ ଚି iାଗ[ ଲାଗୁଛiି | େଯେତ
ଶୀଘ ମନୀଷା ର ବାହାଘର କରି ବାକୁ ତର େହାଇପଡି ଛiି |
ଏେବ ଗୁଜବ େଜାର ଧରି ଛି େଯ ନି େବଦି ତା କୁ ଆେଡ ଜୀବି ତ | ପାଖ ଗଁା ର େସ
େଲାକଟି ନି େବଦି ତା କୁ ମୁ\ାଇ େର େଦଖି ଛି | ମୁ\ାଇ ସହରର ଜେଣ ବି ଶିf ଶି mପତି
େସ | ମୁ\ାଇ ସହରେର ଖୁବ ଖାତି ର ତାର | କି  ନି େବଦି ତା ଆଜି ଘୁରିବୁ େଲ ମମତା
ନଦୀତୀେର, अବେଶାଷ େଘରା ନି ଦାଘ ନି ଆଁେର େସ ଆଜି ଦÃୀଭୂ ତ | କାଲି ପରି ଆଜି ବି
େସ अପ$
ୂ ତାରୁ ମୁକୁଳି ପାରୁନି | ସମୁଦ କୂେଳ ଥାଇ ବି େସ ତୃ ଷାZ ..! େଯା ସୁଖ ର
େମାହେର େସ ସବୁ ବ}ନ କୁ ତୁ k ମେନକରି ଚାଲି ଆସି ଥିଲା େସ ସୁଖଟିକକ ବି ତା ପାଇଁ
େସ େକେତ ଡହଳ ବି କଳ େହଉଛି , ନି େବଦି ତା ନି େଜ ଜାଣିଛି | େସ େସଦି ନ େଯଉଁ
ଶି mପତି + ସହି ତ ନି ଜ ଛୁଆ ଓ ସାମୀ କୁ ପରକରି ଚାଲି ଆସି ଥିଲା | େସ ନି େଜ ନି ଜକୁ
ବାର\ାର ପଶn କରିଛି | େବୖ ବାହି କ ସ"କ ର अଥ କଣ େସ ଏେବ ବୁ ଝି ପାରୁଛି | ନି ରୁତା
ନି ବିଡ଼ତା େକେତ ମହନୀୟ ଓ ତା ସୁଖ େକେତ ଉrେର େସ ଭାବି ବା ଛଡା ତା ପାଇଁ ସବୁ
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ବାଟ ବq | ନି େବଦି ତା ବୟj େହବା ସହି ତ ତା ରୂପ େସୗqୟ ର ଚମକ ମଳି ନ େହାଇ
ଆସି ଛି | େତଣୁ େସ ଏେବ अେଲାଡ଼ା େହାଇ ଯାଇଛି | ଜେନୖ କ ଶି mପତି ଆଉ ଏକ ସୁqର
ତରୁଣୀ ସହ ବ[ |
ନି େବଦି ତା ନି ଜ ଛୁଆକୁ ଥେର େଦଖି ବା ଲାଗି େକେତ ଥର ନି ଜ ଗଁାକୁ ଆସି ଛି
ସବୁ ଥର ନି ରାଶ େହାଇ େଫରି ଛି | କାେଳ େସ jୁଲକୁ ଯାଇଥିବ jୁଲ ଆଗେର jୁଲ ଛୁଟି
େହବ ଯାଏଁ ଘzା ଘzା ଧରି अେପ{ା କରି ରହୁଥାଏ | େକେବ ତା ଇÔିତ କାମନା
ଫଳବତୀ େହାଇ ନାହU | େସ ନି ୁ ର ଭାେବ ହତାଶ େହାଇ େଫରିଛି ସବୁ ଥର | େସ
ହଠାତ ଯୁଝି ପାରି ଛି | ମନୀଷା ଆଉ େଛାଟ ଛୁଆ େହାଇ ନାହU େସ ତ ଏେବ ବହୁତ ବଡ
େହାଇ ଯି ବଣି..!!
ବି େଶଷ ସୂତରୁ ଜାଣି ବାକୁ ପାଇଛି ଆଜି ମନୀଷା ର ବାହାଘର | ନି େବଦି ତା ପାଗଳ
ପାେୟ ଦଉଡି ଼ ଆସି ଛି | ଦି ନର ଆେଲାକ େର େସ ଯାଇ ପାରୁନି ଦୂ ରେର ରହି अ}ାରକୁ
अେପ{ା କରି ଛି | अ}ାର ବି ଆଜି ଲୁ େଚଇ ପାରୁନି ତା େକାହ | ନି ଜ ନି ଜ ଭି ତେର ଛାଟି
ପି ଟି େହଉଛି | ତା अiର କି ଏ ବି ଦାରି 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 ନି େଜ ନି ଜକୁ ପକୃତି c େହାଇଛି |
ନି ଜକୁ ଗଶି ଉଳି ଲତା ଆଢୁ ଆେଳ ଲୁ ଚାଇ େଦଇଛି | େସ େଲାକ ନି େବଦି ତାକୁ अତି କମ
କରି ଚାଲି ଯାଉଛି , େସ ତ ନି େବଦି ତା ତ ଶଶୁର, ପଶାi ର ବାପା ..! ବାହାଘେର ସଭିଏଁ
ବ[ ଓ ଗହଳ ଚହଳ ରାତି ଯାକ ଲାଗିରହି ଥାଏ | ଏେଣ ନି େବଦି ତା ଖୁବ ନି ଃସ , ଦୀଘ
ଓ ଗଭୀର ଶନ
ୂ ତା | ମାତୃ ତ୍ଵ ର ବୁ କୁ ଫଟା ଆକୁ ଳ ଚି £ାର େସ अସହାୟ େଭଦ କରି
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ବାହାରି ପାରୁନି | ତା अନୁ ରଣିତ କରୁଣତା ଭିତେର ଗୁଂଜରିତ େହାଇ ମି େଳଇଯାଏ | େସ
ଗହଳି ଚହଳି ଭି ତେର ନି ଜର cିତି କୁ କmନା କରି ବାକୁ ନି େବଦି ତା ସ"ୁ $ ବି ଫଳ |
ନି େବଦି ତାର ଇଛା େହଉଛି अତି େଜାର େର କାqିବାକୁ ଥେର ଆକୁ ଳ ଚି £ାର କରି
| େକାହତକ ଲୁ ହ େହାଇ ବହି ଯାଆiା ...! ନଁା, ତା ଲୁ ହ ବି ତା ସାଥ େଦବାକୁ ମୁହଁ
େଫେରଇ େନଇଛି ଆଜି |
ନି େବଦି ତା ନୀରବେର େଦଖୁଛି ଝି अ ବି ଦା େହଉଛି | ସଭି ଏଁ ତାକୁ େଘରି ରହି କାq
େବାବାଳି କରୁଛiି | ମନୀଷା ତା କାq କାq ମୁହଁ ଏପଟକୁ ବୁ ଲାଉଛି , ନି େବଦି ତା ମନେର
ଏକ अଜଣା ଶି ହରଣ େଖଳି ଯାଉଛି ..! ନଁା, େକହି ଜେଣ ମନୀଷା କୁ କୁ େÁଇ ଧରି ଛି |
ନି େବଦି ତା େଶଷ ଥର ବି ବିତ େହାଇଛି ନି େବଦି ତାକୁ େଦଖିବାରୁ ...!
ନି େବଦି ତାର ଚି ବୁକକୁ ଦୁ ଇ େଟାପା ଉତv ଲୁ ହ କି ଲହୁ ଛୁଇଁଲାଣି | ବାର\ାର
େଚfା କରୁଛି ପଶାi ର ମୁହଁ ଥେର ମେନ େପେକଇବାକୁ | ନା, ପଶାi ର ମୁହଁ
ମେନପେକଇ ପାରୁନି | ମନୀଷା ର ମୁହଁ ବି ମେନ ପେକଇ ପାରୁନି | େସ ନି େଜ ନି ଜର
cିତି ବାରି ପାରୁନି ..
ନି େବଦି ତା ର ପାଣ ଆତBା ଛଟପଟ, अତୃ v ଜାଳା େସ ଦଗଦୀଭୁ ତ ..
ସକାଳକୁ ଗଁା ମୁtେର ପବଳ ଗହଳି | ଗଁା ମୁtେର ଥିବା ଆ\ଗଛେର ଏକ ଦାମୀ
କାର ଧକାଖାଇ ଦୁ ଘଟଣାଗ[ | େସଥିେର ଥିବା ଜେନୖ କ ମହି ଳା ଜଣକ ମୃତ ...
କଲାଣ ପୁର, ନୟାଗଡ
େମା 9861060152
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ଆହାନ ଇ-ପତି କାର ଆଗାମୀ ସଂjରଣ : ଜୁ ଲାଇ ୨୦୧୮
େଲଖା ପଠାଇବାର େଶଷ ତାରି ଖ : ୩ ଜୁ ଲାଇ ୨୦୧୮
େଲଖା ପଠାଇବା ସମୟେର ଇେମଲ୍େର ସବ୍େଜ·୍ େଲଖିେବ :
Article for JULY 2018 Edition: YOURNAME (ନି ଜ ନଁା େଲଖିେବ)
େଲଖା ଗୁଡ଼ିକ ଯଦି ଓଡ଼ି ଆେର ଟାଇପ୍ କରି ୱାଡ଼ ଫାଇଲେର ପଠାଇେବ ତା େହେଲ
ଆମକୁ ପୁଣିଥେର େସହି ସବୁ େଲଖା ଟାଇପ୍ କରିବାକୁ ପଡ଼ି ବ ନାହU ହାତ େଲଖାକୁ
ଫେଟା ଉଠାଇ କି \ା jାନ୍ କରି ଇେମଲ୍ ଆଟାଚ୍େମz୍ ଭାବେର ପଠାଇେବ ହ[େଲଖା
ସୁqର ଓ ପଠନେଯାଗ େହବା अନି ବାଯ, ନେଚତ ଯଦି ପକାଶନେର େକୗଣସି ତwଟି ରେହ
େସଥିପାଇଁ ସ"ାଦକ ଦାୟୀ ରହି େବ ନାହU
ଯଦି ଗm ବା କାହାଣୀ କି \ା ପବ} ପଠାଉଛiି େତେବ ଧାନ ଦି अ, ପେତକ ଶ®
ମଧେର େକବଳ େଗାଟିଏ ଖାଲି cାନ ଛାଡ଼ି େବ, କମା, ପ$
ୂ େଛଦ, ଯୁdା{ର ଆଦି
ବାକରଣ ତwଟି ପତି ସାବଧାନ ରହି ଟାଇପ୍ କରି େବ ବାକରଣଗତ ତwଟି ପାଇଁ
ପକାଶନେର अେହତୁ କ ବି ଳ\ ହୁଏ େତଣୁ ଯଦି ସବ େହଉଛି ଆପଣ+ ନି କଟେର
ଥିବା େକହି ଓଡ଼ି ଆ ବ}ୁ + ,ାରା ନି ଜ େଲଖାକୁ ସଠି କ ଭାବେର ପରୀ{ା କରି ନି अ
େଲଖା ସହି ତ ନି ଜର େଗାଟିଏ ପାସେପାଟ୍ ଫେଟା (ଯଦି ନାହU, େତେବ ଭଲ
େଦଖାଯାଉଥିବା ସୁqର ଫେଟାଟିଏ) ସହି ତ ନି ଜର ଠି କଣା େଲଖି ପଠାଇେବ
ଆମର େଲଖା ସଂଗହ ଇେମଲ୍ :

aahwaan@gmail.com
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ଦୟାକରି ପେତକ ମାସର ସଂjରଣ ନି ମେi େକବଳ େଗାଟିଏ ବା ଦୁ ଇଟି େଲଖା ହU
ପଠା କି ଛି ବ}ୁ ଏକାଧି କ େଲଖା ପଠାଇ ଆମକୁ ଚି iାେର ପକାଇ େଦଉଛiି  ଆେମ
େସ ମଧରୁ ଚୟନ କରିବାକୁ अସୁବିଧାର ସ¢wଖୀନ େହଉଛୁ ସୂଚନାେଯାଗ େଯ କି ଛି
ବ}ୁ ବି ଗତ ମାସେର अନୁ ନ ଦଶରୁ अଧି କ କବି ତା ପଠାଇଛiି  ଏହା,ାରା ଆମ ଇେମଲ୍
ବ ଭZp େହଉଛି ଏବଂ ସ"ାଦନା କାଯେର ବାଧା ସୃfି େହଉଛି 
ବାର\ାର अନୁ େରାଧ ସେZ अେନକ ବ}ୁ ଟାଇପ୍ ନ କରି େଲଖା ପଠାଉଛiି  ଏହା
ଫଳେର ଆମକୁ ସ"ାଦନା ପବ
ୂ ରୁ अନୁ ନ अrାଧି କ ପୃ ା ନି େଜ ଟାଇପ୍ କରିବାକୁ ପଡୁ ଛି
ଏବଂ ଏଥିପାଇଁ ପତି କା ପକାଶନେର ବି ଳ\ େଦଖା େଦଉଛି  ଦୟାକରି ନି ଜସ େଲଖା
ଟାଇପ୍ କରି ମାଇେକ ାସµ୍ ୱାଡ୍ ଫାଇଲେର ପଠା ଯଦି ଟାଇପ୍ କରି ପାରୁନାହାiି ତା
େହେଲ अନ ଉପାୟ କର ପି ଡ଼ିଏଫ୍ ଫାଇଲେର ପଠାଉଥିବା େଲଖାକୁ ୱାଡ୍
ଫାଇଲେର ପଠା
ହାଟ୍ସଆପ୍େର େଲଖା ପଠା ନାହU ଏହା ସ ୀକାଯ େହବନାହU େକବଳ ଇେମଲ୍
,ାରା ହU େଲଖା ପଠା

ପତି କାେର ଥିବା ବାକରଣଗତ ତwଟି ପାଇଁ ସ"ାଦକ {ମାପାଥୀ
ଆମ ଇେମଲ୍ ଠି କଣା :

aahwaan@gmail.com
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ତ େୟାଦଶ ବଷ, ଷ

ସଂଖା, ଜୁ ନ୍ ୨୦୧୮
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େଯଉଁ ବ}ୁ ମାନ+ର େଲଖା ଚଳି ତ ସଂjରଣେର
cାନ ପାଇପାରି ନାହU, େସମାେନ ହେତାାହି ତ ହୁअ
ନାହU ପୁଣିଥେର ନି ଜ େଲଖାକୁ ଇେମଲ୍ ,ାରା ଆମ
ନି କଟକୁ ପଠା ଆହାନ ପତିମାସେର ପକାଶି ତ
ହୁଏ ଯଦି ଆପଣ+ େଲଖାକୁ ବି ନା अେପ{ାେର
ପକାଶି ତ କରି ବାକୁ ଚାହଁୁ ଛiି େତେବ ଗୁଗୁଲ୍ େପ
େfାରରୁ ‘Odia Sahitya’ ଆପ୍ ଡାଉନେଲାଡ୍ କରି
େମାବାଇଲ୍େର ଇନ୍fାଲ୍ କର ଏବଂ େଯ େକୗଣସି
ସମୟେର େଲଖା ପକାଶି ତ କର
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