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 ‘ଆହ� ାନ’ ଇ-ପତି� କାେର ପ#ୂ�ତଃ େମୗଳିକ, अପ�କାଶିତ େଲଖା ଗୁଡ଼ିକ ହ[ 
େଲଖାର ମାନ ଏବଂ ଭାଷା ତଥା ଉପାେଦୟତା ଆଧାରେର ଚୟନ କରାଯାଇଥାଏ 
େକୗଣସି େବନାମୀ େଲଖା ଉପେର ଆମର େକୗଣସି କ �̀ବ� / ଦାୟିତ�  ରହିବ 
ନାହ[ େଲଖାେର ଦିଆଯାଇଥିବା ସମa ତଥ� ଏବଂ ବିଚାର େଲଖକ-ର ସ!ୂ#� 
ନିଜସ�, ତାହା ଉପେର ସ!ାଦକ କିbା ପ�କାଶକ- ସହମତି ରହିବ େବାଲି େକୗଣସି 
ଲିଖିତ ନିୟମ ନାହ[ ଯଦିଓ ପ�େତ�କ େଲଖାକୁ ଭଲଭାବେର ପଢ଼ିବା ଏବଂ 
ବୁଝିବାପେର ହ[ ପ�କାଶନ େହତୁ ନିବ�ାଚନ କରାଯାଇଥାଏ ତଥାପି େଲଖାର 
ଶତପ�ତିଶତ ସତ�ତାର ଦାବୀ େକବଳ େଲଖକ-ର େକୗଣସି େଲଖାକୁ େନଇ 
ଉଠିଥିବା ବିବାଦର ଉ`ରଦାୟିତ�  େକବଳ େଲଖାର ମଳୂ େଲଖକ-ର, ଏଥିେର 
ସ!ାଦକ କିbା ପତି� କାର େକୗଣସି ଉ`ରଦାୟିତ�  ରହିବ ନାହ[ 

 ଏହି ପତି� କାର େକୗଣସି अଂଶ ବା େଲଖା ସ!ାଦକ- ଲିଖିତ अନୁମତି ବିନା 
अନ� େକୗଣସି ମାଧ�ମ (ପତ�  ପତି� କା / ଗଣମାଧ�ମ / ସbାଦପତ�  ଇତ�ାଦି)େର 
ପ�କାଶିତ କରିବା अପରାଧ େବାଲି ଧରିନିଆଯିବ ପ�େତ�କ େଲଖା ଉପେର 
ସ!ୂ#� अଧିକାର େଲଖକ-ର ରହିବ, େସ ଚାହ[େଲ ତାହାକୁ େଫସବୁକ ଏବଂ 
ଟି� ଟର ଆଦି ଗଣମାଧ�ମେର କିbା अନ� ମାଧ�ମେର ପ�କାଶିତ କରିପାରିେବ  

ପବିତ�  େଦବସgାନ ପ#ୂhମା ଉପଲେi ଆହ� ାନର 
ସମa ପାଠକପାଠିକା-ୁ ହା�hକ अଭିନEନ 

ମହାପ�ଭୂ- େଘାଷଯାତ� ା, ଗୁkିଚା ଯାତ� ା ଉପଲେi 
ସମa-ୁ अଭିନEନ ଏବଂ ଶୁେଭlା 
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 େଯଉଁ ବoୁମାେନ ଏହି ପତି� କା ପାଇଁ େଲଖା ପଠାଉଛqି େସମାନ-ୁ ବିନୀତ 
अନୁେରାଧ, େସମାେନ େଧୖଯ��ର ସହ ପତି� କାର ପ�କାଶନକୁ अେପiା କରs 
ପତି� କା ପ�କାଶିତ େହବାପେର ପେର ଆହ� ାନ ଇ-ପତି� କାର େୱବ୍ସାଇଟ ଏବଂ 
ଆk�ଏଡ୍ ଆପ୍ .ାରା ପତି� କାର ପ�କାଶନ ସboୀୟ ସଚୂନା େପ�ରଣ କରାଯିବ  
 ପ�େତ�କ ମାସେର ଜେଣ େଲଖକ- ସବ�ାଧିକ ଦୁଇଟି େଲଖା ହ[ ପ�କାଶିତ 
େହବ େସଥିପାଇଁ େଲଖକ ନିେଜ ସ�ରଚିତ େକବଳ େଗାଟିଏ କିbା ଦୁଇଟି େଲଖା 
ହ[ ପଠାs ଏକାଧିକ େଲଖା ପଠାଇେଲ, ପ�ଥେମ ମିଳିଥିବା େଲଖାକୁ ହ[ ପ�କାଶନ 
େହତୁ ସ�ୀକାର କରାଯିବ େଲଖା ପାଇବା ପେର ଆେମ ଇେମଲ୍ .ାରା 
ଜଣାଇଥାଉ, ତଥାପି ଯଦି ଆପଣ ଜାଣି ପାରqି ନାହ[, େତେବ ଆମ ଇ-ପତି� କାର 
ଆk�ଏଡ୍ ଆପ୍  ଡାଉନେଲାଡ୍ କରି େସଠାେର ସଂଗୃହୀତ ଆେଲଖ� ପୃ�ାେର 
ଆଗାମୀ ସଂ;ରଣ ପାଇଁ ମିଳିଥିବା େଲଖା ତାଲିକା େଦଖି ପାରିେବ 
 ବାରbାର अନୁେରାଧ ସେ �̀  अେନକ ବoୁ େଲଖାଗୁଡ଼ିକୁ ଟାଇପ୍ କରି ପଠାଉ 
ନାହାqି, ଆଉ ଯଦି େସମାନ-ୁ अଧିକ ବାଧ� କରାଯାଏ, ଉଣାअଧିେକ େଲଖା 
ପଠାଉଥିବା ନେବ ପ�ତିଶତ େଲଖକ େଲଖା ପଠାଇବା ବE କରିେଦେବ, କାରଣ 
େସମାନ-ୁ ଓଡ଼ିଆେର ଟାଇପ୍ କରି ଆେସନି େତଣୁ େଯମିତି ବି େହଉ ଏହି 
ପତି� କାକୁ ପ�େତ�କ ମାସେର ପ�କାଶନ କରିବା େମାର ଲi� େତଣୁ େମାର 
ବ�aବହୁଳ ଜୀବନଚଯ��ାେର ସୀମିତ ସମୟର ସଦୁପେଯାଗ କରିବା ଉେ�ଶ�େର 
ଏହି ପତି� କାକୁ ପ�କାଶିତ କରୁଛି ଏବଂ କରୁଥିବି ମଧ� ଆପଣ ମାନ- ସହେଯାଗ 
ପାଇଁ ମଁୁ ଆପଣ- ନିକଟେର ଋଣୀ 

    ଡା େଜ�ାତି ପ�ସାଦ ପ+ନାୟକଡା େଜ�ାତି ପ�ସାଦ ପ+ନାୟକଡା େଜ�ାତି ପ�ସାଦ ପ+ନାୟକଡା େଜ�ାତି ପ�ସାଦ ପ+ନାୟକ, , , , ସ!ାଦକସ!ାଦକସ!ାଦକସ!ାଦକ    

େଲଖକ ମାନ- ପାଇଁ ସଚୂନାେଲଖକ ମାନ- ପାଇଁ ସଚୂନାେଲଖକ ମାନ- ପାଇଁ ସଚୂନାେଲଖକ ମାନ- ପାଇଁ ସଚୂନା    

ଆହ� ାନ ଇ-ପତି� କାର ଆk�ଏଡ୍ ଆପ୍ ସ!ୂ#� ନିଃଶୁ% ଭାବେର ଆମ େୱବ୍ସାଇଟ୍ େର ଉପଲw अଛି 
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ସ!ାଦକ- କଲମରୁ   ଡା େଜ�ାତି ପ�ସାଦ ପ+ନାୟକ  ୧୪ 

କାହାଣୀ ବିଭାଗକାହାଣୀ ବିଭାଗକାହାଣୀ ବିଭାଗକାହାଣୀ ବିଭାଗ                                            ୨୯୨୯୨୯୨୯    

ସୁେନଲୀ ସିଂହ    अେଶାକ ବିଶ�ାଳ     ୩୦ 

ମଲାଜହg      अନସୟୂା ପkା     ୩୮ 

ତି� େବଣୀ, ତୁେମ ବହୁତ ସୁEର  ଶ�ୀମତି ଯା{େସନୀ େହାତା   ୪୫ 

େବମ୍-ଜାନ୍     ପ�ତିଭା ପି�ୟଦଶhନୀ    ୫୨ 

अମାବାସ�ାର ଚାE   ସୁବଳ ମହାପାତ�      ୫୮ 

ଭଜୁକିନା ରାମନାମ   ତି� େଲାଚନ ଦାସ     ୬୫ 

କାହ[କି ଆେମ ପରାଧିନ   ପ�ଣତି ମହାପାତ�      ୭୫ 

େକମିତି ମଁୁ େବଶ�ାେହଲି?  ମେହଶ�ର ସାହୁ     ୮୨ 

ଭଦ� ମୁଖା     ନୂତନ କୁମାର େବେହରା   ୯୩ 

େଗାଟିଏ ଭୂଲ େକାଟିଏ iତି  ସତ�ପ�କାଶ େସଠୀ    ୯୭ 

ବସ୍ ଯାତ� ା     ଲିପିନ୍ ରାଉତ     ୧୦୩ 

େଦବୀଟିଏ ମୀରାପରି   ସୁଷମା ପରିଜା     ୧୦୯ 

ବଜର}ବାଲୀ    ଡ ପ�ଶାq ନାୟକ     ୧୧୬ 

ସଚୂୀପତ�ସଚୂୀପତ�ସଚୂୀପତ�ସଚୂୀପତ�     
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अiୟ ତୃତୀୟା    ସୀତାରାମ ଦାଶ     ୧୨୮ 

ମାଉସୀ     ନାରାୟଣ ଚE�  େସନାପତି   ୧୨୯ 

ଫଣୀ      ଦୀପକ ଷଡ଼}ୀ     ୧୩୪ 

ବାତ�ାପବୂ� ପ�aୁତି    ଶୃତକୀ h̀ ତି� ପାଠୀ     ୧୩୭ 

ପ�ତିେଶାଧ     ପ#ୂ�ଚE�  ରାଣା     ୧୪୦ 

ପ�ମିଳା ମାଉସୀଠାରୁ ପ�ତାପ ନନା ପଯ��q 

      ଡା େସୗମ�ର�ନ ମିଶ�    ୧୪୪ 

;ୁଲ ଜୀବନୀ    କୃ�ଚE�  ଡାକୁଆ     ୧୪୬ 

ସମୟର ଗତି    ରଶH ୀର�ନ ପkା     ୧୫୦ 

ଗଡ଼୍      େଜ�ାତିର�ନ ସାହୁ    ୧୫୨ 

େସଇ ଝିअଟି    ପ�ଶାq କୁମାର ନାଥ    ୧୫୬ 

ଦୁଇଟି ମିନିଗ�    ସୁଧାଂଶୁ େଶଖର ଦି� େବଦୀ   ୧୫୯ 

କବିତା ବିଭାଗକବିତା ବିଭାଗକବିତା ବିଭାଗକବିତା ବିଭାଗ                                            ୧୬୨୧୬୨୧୬୨୧୬୨    

ସ�ରବ#�େର ସHରଣିକା   ସେqାଷ ପ+ନାୟକ    ୧୬୩ 

ଚିରअମର ପବ�ତରାଣୀ   ପ�ଦୁ�ତ କୁମାର ମହାଖୁଡ଼   ୧୬୫ 

अେଫରା ବoୁ    େରାଜା ପkା     ୧୬୭ 

ପ�ତୀiା     ସୁନିତା ବାରିକ     ୧୬୯ 
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ଖରା      ଡ ଆେଲାକ କୁମାର ରାୟ   ୧୭୧ 

ଆସିବକି ଥେର    ରଜୀତ ଦାସ     ୧୭୨ 

iତ      ଶ�ୀେiତ�  ସୁEର     ୧୭୩ 

େଫାନୀ-ସତକ�ର ଘ�ି   ସେରାଜିନୀ ମିଶ�     ୧୭୪ 

ପ�କୃତି ମା     େସୗମ�ସଚୂରିତା େସଣ    ୧୭୬ 

अବୁଝା ବିଦାୟ    ଡା ନୀଳମାଧବ କର    ୧୭୮ 

େଘନ େମା ଜଣାଣ    ଡି}ର ନାଏକ     ୧୮୦ 

ଆମରି ରାଜେନତାଏ   ତୁଷାରକାq ନାୟକ    ୧୮୨ 

ସ�ାଥ�ପର ମଣିଷ    ମେନାଜକୁମାର ପkା    ୧୮୪ 

ମାଟିରୁ ଆକାଶ    अନୁସୟୂା ମିଶ�     ୧୮୬ 

ରଜ       ବିକାଶଚE�  ଧୁ}ିଆ    ୧୮୭ 

ରଜ ମଉଜ     ହୀରାବତୀ ପାତ�      ୧୮୮ 

ନ�ାୟ      ର�ୀତ अେରେବଡ଼ିଆ    ୧୮୯ 

ପ�ତିବିb     େମୖେତ� ୟୀ କମିଳା     ୧୯୧ 

େଦଖାଯିବ ଆଜି ନୂଆ   ନେରE�  ପ�ସାଦ େବେହରା   ୧୯୩ 

ମା’କୁ ସ�ାନ ଦିअ   େମାନାଲିସା ପି�ୟଦଶhନୀ ନE   ୧୯୫ 

ସଫଳତା     ରଶିHତା ନାଥ     ୧୯୭ 
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अଭିେନତା - େନତା   ରାେଜE�  ସାମଲ     ୧୯୯ 

ପୁଣିଥେର ବଷ�ା    କା h̀କ ପାଣିଗ�ାହୀ     ୨୦୧ 

अେପiା     ନୀଲମ ବିଶ�ାଳ     ୨୦୩ 

େସଦିନ ଗାଧୁଆ    ନାରାୟଣ ଚE�  େସନାପତି   ୨୦୫ 

ଲi�      େପ�ମଲତା ସାହୁ     ୨୦୭ 

ମିଳିବ ସେqାଷ    ସରିତାରାଣୀ ମହାqି    ୨୦୮ 

ସH �ତି      ସିେ�ଶ�ର ତି� ପାଠୀ    ୨୧୦ 

ବଡ଼ଘର ବଡ଼ ଗୁମର କଥା  ଭାରତୀ ରଥ     ୨୧୨ 

ମାନଚିତ�      अଶି�ନୀ ଦାଶ     ୨୧୩ 

ହୁअqିକି ଆଉଥେର େଛାଟପିଲା ଶୁଭମ୍ କୁମାର ଧଳ    ୨୧୫ 

ନାରୀବi� ବହିg     ପ�ାଣବoୁ ପ�ଧାନ     ୨୧୬ 

अସହାୟ ମଣିଷ    ପ�େମାଦ କୁମାର ପ�ଧାନ    ୨୧୮ 

ଫୁେଲଇ ପି�ୟା    କୁମୁଦିନୀ େବେହରା    ୨୧୯ 

ଆତH ାର ରହସ�    ଆଯ�� ପ�ଧାନ     ୨୨୧ 

ଶ�ୀହୀନ େହାଇଛି ଶ�ୀେiତ�   ନିେବଦିତା ମହାପାତ�     ୨୨୨ 

ଝଡ଼ିଲା ପତର ସH �ତି   ଆଶୁେତାଷ େମେହର    ୨୨୫ 

ସqାନକୁ ପେଦ    ବିନୟ ମହାପାତ�      ୨୨୬ 
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ତଥାପି ତୁମକୁ अେପiା   ପରେମଶ�ର ଓଝା     ୨୨୮ 

େପ�ମର ବ�ା�ତା    ଚିନH ୟ ବାରିକ     ୨୩୪ 

ଚିଠି      ଧୀେରE�  କୁମାର ପ�ଧାନ    ୨୩୬ 

େସ ଆମ େଜେଜ    ସଂଯୁ�ା ରାଉତ     ୨୩୯ 

ମଳିନ େଚେହରା    କୃ�ଚE�  ଡାକୁଆ     ୨୪୦ 

ମଦିରା ଓ େପ�ମ    ପ�ଶାq କୁମାର ପ�ଧାନ    ୨୪୧ 

ତୁମ ଗାଆଁ     ସାଗର ପ�ଧାନ     ୨୪୨ 

େଧୖଯ��     अiୟ କୁମାର େବେହରା   ୨୪୩ 

ଶ�ୀପତିକୁ ଚିଠି    ସିg�ା ସାମqରାୟ     ୨୪୪ 

ମଁୁ ହଜିଛି     ପୁ�ା�ଳୀ ପkା     ୨୪୫ 

େପ�ମକିଏ େନଇଛି?   େଦବାଶିଷ ସାଗର     ୨୪୭ 

अକଲ େଫରିବ    ମେହଶ�ର ସାହୁ     ୨୪୯ 

ତାରା      अ-ିତା ପାଢ଼ୀ     ୨୫୧ 

ବାଲୁକା ସହର : ବାେଲଶ�ର  େସୗମ�ର�ନ ପାଲ୍    ୨୫୩ 

େମା ଓଡ଼ିଶା     ବାଳକୁମାର ସାହୁ     ୨୫୪ 

ବାଣ ଓ ବାଣୀ    ନୂତନ କୁମାର େବେହରା   ୨୫୫ 

େପ�ମ      ଶୟନ ନାୟକ     ୨୫୮ 
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ବଷ�ା ଆସିଲାଣି    ପଶ�ୁରାମ ସାହୁ     ୨୫୯ 

ପ�ତି.Eୀ     ସୁେରଶ କୁମାର ପରିଡ଼ା    ୨୬୦ 

ସାବିତ� ୀ     ଶିବଶ-ର ସାହୁ     ୨୬୧ 

अବେଶାଷ     ଇଂ ଭାଗିରାଥୀ େସଠୀ    ୨୬୩ 

ସରଗ ସୁଖ     ଇଂ ସନାତନ କଟା    ୨୬୫ 

अପେଚ�ା     ଉମhଳା ଦାସ     ୨୬୬ 

ନିଶୀଥର ନିରବତା   ଗାୟତ� ୀ େସଠି     ୨୬୭ 

ମା ତେତ ସଲାମ    ଜୟq କୁମାର ସାହୁ    ୨୬୮ 

ଆଶା      େଗୗରୀ ପkା     ୨୬୯ 

େହ ଈଶ�ର     ଦିଲB ୀପ କୁମାର ସାମଲ    ୨୭୦ 

କିଏ େସ କହିଲା    ସଂଜୀବ କୁମାର ପାଣିଗ�ାହୀ   ୨୭୩ 

ବଣମଲB ୀ     ଭାରତୀ ସାହୁ     ୨୭୫ 

ବିଭୀଷିକା     ଲିପିନ୍ ରାଉତ     ୨୭୬ 

ଆମ ରଜ ପରବ    ପବିତ�  ଦାସ      ୨୭୮ 

ସH �ତିର ପାଉତି    ସo�ାରାଣୀ ପରିଜା    ୨୭୯ 

େହ ବୀର ଯବାନ    େରାଷନରାଜ େଗୗଡ଼    ୨୮୧ 

ପ�ଭୂକୃପା     େସୗମ�ର�ନ ପାତ�     ୨୮୩ 
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ବଷ�ାେବଳ     ଶ�ୀରାଜେଶଖର ସି ‘ଚିମା’   ୨୮୫ 

େଫରିଆସ ତୁେମ    ସୁବ� ତ କୁମାର     ୨୮୬ 

ବହି      ପ�ଶାq କୁମାର ନାଥ    ୨୮୭ 

କାଳେବୖଶାଖୀ    େଶୖଳବାଳା ମଲିB କ     ୨୮୮ 

କିପ�କାର େଦଶ ଇଏ   େମାହନଚE�  ବିେଷାୟୀ    ୨୮୯ 

ଶାମୁକାଏ ପ�ୀତି    ଜୟନାରାୟଣ ପରିଡ଼ା    ୨୯୨ 

ଆସ ମଉସୁମୀ    ଜୟଶ�ୀ ମହାରଣା     ୨୯୩ 

ବିପ�ବର ସ�ର    ଏମ୍. ବିଜୟ କୁମାର    ୨୯୪ 

ନୂଆ ରଜେଦାଳି ଗୀତ   ସସିHତା ସାହୁ     ୨୯୭ 

ମଲୂ�ହୀନ     ଶଶା- େଶଖର ପkା    ୨୯୯ 

ଆପଣ ଖୁସି ତ?    ସୁଶାq କୁମାର ଧଳ    ୩୦୦ 

େମା ଗଁାର ଗ�ୀଷH  ସo�ା   େପ�ମଶିଲା ରାଉତ     ୩୦୧ 

ଫନି ଏକ अଭିଶାପ   ପି�ୟଦଶhନୀ ମହାqି    ୩୦୩ 

ପରିବ �̀ନ     କା h̀କ ଚE�  େସଠୀ    ୩୦୪ 

େପ�ମିକା     ତୁଷାରକାq ପ�ସାଦ    ୩୦୫ 

ଇ�ିତ ଆନE    ରାହାସ କୁମାର େବେହରା   ୩୦୬ 

େକାଇଲି େଯ    ଶିବାଶିଷ ନାଏକ     ୩୦୭ 
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ଆମ ଗଁାକୁ ବରଷା ଆସିେଲ  େରାହିତ େସଠୀ     ୩୦୮ 

କୂଳ େବଉସା    ମେନାଜ ମହାନE     ୩୧୦ 

ଖରାଛାଇ     ସସିHତା ମିଶ�      ୩୧୨ 

ମଁୁ ସ�ପg ନୁେହଁ    ପ-ଜ କୁମାର ମାହାନା    ୩୧୩ 

ଲୁହ      ରଶିHତା ମହାq     ୩୧୪ 

ସbଲପୁରୀ ବିଭାଗସbଲପୁରୀ ବିଭାଗସbଲପୁରୀ ବିଭାଗସbଲପୁରୀ ବିଭାଗ                                        ୩୧୫୩୧୫୩୧୫୩୧୫    

ମା      ସ�ାବିତ କୁମାର ପାତ�     ୩୧୬ 

ଦିେନ ଯିବାର୍ େକ ତ ପଡ଼ବା  ହରିଶ ତାkି      ୩୧୭ 

अଏନ୍ ବିଚାରର ମହ �̀    କବି ପ�ସାଦ      ୩୧୮ 

ଜୀବନ୍ ମରନ୍    କବି ପ�ସାଦ      ୩୨୦ 

ପାଠ୍  ପଢ଼ା     େଦବାଶିଷ ସାଗର     ୩୨୧ 

ଆଏଲା ବର୍ ଷା    େଦବାଶିଷ ସାଗର     ୩୨୨ 

ମହତ୍ ଦାନ     ପ�େମାଦ କୁମାର େସଠ୍    ୩୨୩ 

ଆଦିବାସିର୍ ଦରଦ୍   ସୁଭାସ ଚE�  ଭୁଏ     ୩୨୪ 

ସାେବତିରି ହ    ଚE�େଶଖର େଗା     ୩୨୬ 

ଗଛ୍      ମେନାଜ ମହାନE     ୩୨୮ 

େଭାଟ୍ େରଜ�୍    iମାନିଧି ସାହୁ     ୩୩୦ 
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ପ�ବo ବିଭାଗପ�ବo ବିଭାଗପ�ବo ବିଭାଗପ�ବo ବିଭାଗ                                            ୩୩୩୩୩୩୩୩୩୩୩୩    

ଉ�ଳ ଶିiା ସଂସଦ   ସନାତନ ମହାକୁଡ଼    ୩୩୪ 

ବିବାଦୀୟ ବୀର୍ ସାବରକର୍  ଏ ପି ଶୁଭକାq     ୩୩୯ 

େବୗ�ିକ େଚୖତନ�    ପ�େମାଦ କୁମାର ପkା    ୩୪୫ 

ବିଶ�ାସ ବାaବତାର   ଡ ମୀନେକତନ ପ+ନାୟକ   ୩୬୫ 

ରଜପବ�     अiୟ କୁମାର େବେହରା   ୩୬୭ 

େତkା     େବୖକୁ�ନାଥ ଖଟୁଆ    ୩୬୯ 

ଐତିହ�ର ସ�ାiର : ଶ�ୀ ଭୂଷେkଶ�ର ରବୀE�ନାଥ ସାମଲ    ୩୭୮ 

େମାଦୀ- ବହୁମତ: ରଣନୀତି ନା ଦୂନ�ୀତି ଡା େଜ�ାତି ପ�ସାଦ ପ+ନାୟକ ୩୯୦ 

ଗଛଟିଏ     अ-ିତା ପାଢ଼ୀ     ୩୯୮ 

େଶ��ପଣୂ�     ବିପଦ କୁମାର ବାରିକ    ୪୦୨ 

ଚିହg  େଦବତାୟ ସ�ାହା   ସିେ�ଶ�ର ତି� ପାଠୀ    ୪୦୪ 

ବିେଶଷ ସଚୂନା           ୪୦୭ 

ଆହ� ାନ ଇଆହ� ାନ ଇଆହ� ାନ ଇଆହ� ାନ ଇ----ପତି� କାର ଆଗାମୀ ପତି� କାର ଆଗାମୀ ପତି� କାର ଆଗାମୀ ପତି� କାର ଆଗାମୀ ((((ଜୁଲାଇ ଜୁଲାଇ ଜୁଲାଇ ଜୁଲାଇ ୨୦୧୯୨୦୧୯୨୦୧୯୨୦୧୯) ) ) ) ସଂ;ରଣ ସଂ;ରଣ ସଂ;ରଣ ସଂ;ରଣ 
ନିମେq େଲଖା ଗ�ହଣର େଶଷ ତାରିଖ ନିମେq େଲଖା ଗ�ହଣର େଶଷ ତାରିଖ ନିମେq େଲଖା ଗ�ହଣର େଶଷ ତାରିଖ ନିମେq େଲଖା ଗ�ହଣର େଶଷ ତାରିଖ : : : : ୩ ୩ ୩ ୩ ଜୁଲାଇ  ଜୁଲାଇ  ଜୁଲାଇ  ଜୁଲାଇ      
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 ଡା େଜ�ାତି ପ�ସାଦ ପ+ନାୟକ 

ସ!ାଦକ- କଲମରୁସ!ାଦକ- କଲମରୁସ!ାଦକ- କଲମରୁସ!ାଦକ- କଲମରୁ............    
ନମ;ାର 

 ଆହ� ାନ ଇ-ପତି� କାର ଜୁନ୍ ୨୦୧୯ ମସିହାର ସଂ;ରଣ ଆପଣ-ୁ 

େଭଟି େଦଉଛି ଆଶା କରୁଛି ଏହା ବିଗତ ସମa ସଂ;ରଣ ଭଳି 

ଆପଣ-ୁ ଭଲ ଲାଗିବ ଏହାର ପ�ଚାର ଓ ପ�ସାର େହତୁ ଆପଣ- 

ସହାୟତା ଏକାq କାମ� ଆମ ଭାଷା ସାହିତ�ର ଉନg ତି ଏବଂ ଓଡ଼ିଆ 

ଭାଷାେର େଲଖାେଲଖି କରିବାକୁ େପ�ା�ାହନ େଦବା ଉେ�ଶ�େର ଆମର 

ଏହି ପତି� କା ‘ଆହ� ାନ’ ଆପଣ ନିଜ ବoୁ ପରିବାର ଓ ପରିଜନ-ୁ 

ନି�ୟ ପଠାs ଓଡ଼ିଆ ଭାଷାେର େଲଖାେଲଖି କରୁଥିବା ନବୀନ ଏବଂ 

ପ�ବୀଣ େଲଖକ େଲଖିକା-ୁ େପ�ା�ାହିତ କରs ଆମ ମ� “ଆସ 

ଓଡ଼ିଆେର େଲଖିବା, ପଢ଼ିବା ଓ ପଢ଼ାଇବା”କୁ ସାଥ�କ କରs 

 ଓଡ଼ିଆେର େଗାଟିଏ କଥା अଛି, “େବ} କେହ େବ}ୁଲିେଲା, 

ପୃଥିବୀ iଣ iଣେକ ଆନ”, अଥ�ାତ ଏହି ପରିବ �̀ନଶୀଳ ଦୁନିଆେର 

ପ�ତିମୁହୂ �̀େର अେନକ ପରିବ �̀ନ େଦଖିବାକୁ ମିେଳ ବିଗତ ସଂ;ରଣ 

ପେର ଏକ ମାସ ବିତି ଯାଇଛି ଏବଂ ଏହି ଏକ ମାସେର अେନକ ନୂତନ 

ଘଟଣା ଓ ଦୁଘ�ଟଣା ଘଟିଯାଇଛି ଏହି ସବୁ ଘଟଣାବହୁଳ ଦିନମାନ-ର 

ସାମାନ� ଚିଠା ଏଠାେର ଉପ�ାପନା କରୁଛି େସମିତିେର ତ अେନକ 
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ଘଟଣା ଘଟିଛି କିs ମାତ�  େକେତାଟି ଘଟଣାକୁ ଉପ�ାପନ କରିବାକୁ ଉଚିତ ମେନ କରୁଛି 

୧୧୧୧. . . . ପୁଣିଥେର ବୃହତ ଜନାେଦଶ ପାଇ ପଦH  ଫୁଟିଲାପୁଣିଥେର ବୃହତ ଜନାେଦଶ ପାଇ ପଦH  ଫୁଟିଲାପୁଣିଥେର ବୃହତ ଜନାେଦଶ ପାଇ ପଦH  ଫୁଟିଲାପୁଣିଥେର ବୃହତ ଜନାେଦଶ ପାଇ ପଦH  ଫୁଟିଲା    

 ଚଳିତ ବଷ� ବିଶ�ର ସବ�ବୃହତ ଗଣତ�ର ସବ�ସାଧାରଣ ନିବ�ାଚନ େହାଇଥିଲା ଏବଂ 

ମଇ ୨୩ ତାରିଖେର ଏହାର ମତଗଣନା କରାଗଲା ପେର େଯଉଁ ଫଳାଫଳ ଆସିଥିଲା 

ତାହାକୁ େନଇ अେନକ ବାଦ ବିବାଦ େଦଖା େଦଇଥିେଲ ସୁ�ା ଶାସକ ଭାରତୀୟ ଜନତା 

ପାଟh ସବ�ବୃହତ ଦଳ ଏବଂ ସଂଖ�ା ଗରି�ତାର ସହ ଜୟ ଲାଭ କରିଥିଲା ଏହି 

अପ�ତ�ାଶିତ ବିଜୟକୁ अେନକ ବିପiଦଳ ସହଜେର ଗ�ହଣ କରି ପାରିନଥିେଲ ଏଥିପାଇଁ 

ବିପiେର ଥିବା ବାଇଶିଟି ଦଳ ଇଭିଏମ୍ େମସିନ୍ ଓ ଭିଭିପ�ାଟ୍ େମସିନ୍ ଭୁଲ ଏବଂ 

ନିବ�ାଚନ କମିସନକୁ ମଧ� େଦାଷୀ େବାଲି ପ�ମାଣିତ କରିବାକୁ େଚ�ା କରିଥିେଲ  

 ନିବ�ାଚନର ଫଳାଫଳ େଘାଷଣା େହବାର ପବୂ�ରୁ ବିଭିନg  ଗଣମାଧ�ମ .ାରା 

ଆେୟାଜିତ ପ�ାକ ନିବ�ାଚନୀ ସେବ�iଣର ଫଳାଫଳକୁ େଦଖି अେନକ ଆ�ଯ�� 

େହାଇଯାଇଥିେଲ अନୁ�ନ ଛअଟି ସଂ�ା.ାରା େହାଇଥିବା ଏକ୍ଜିଟ୍ େପାଲ୍ ସେଭ�େର 

ବିେଜପି ବହୁମତ ପାଉଥିଲା, ଯାହା अବିଶ�ସନୀୟ ଥିଲା अେନେକ ଏହି େପାଲ୍ ସେଭ�କୁ 

ବ�} କରୁଥିେଲ ଏବଂ ଦୃଢ଼ ମତ େପାଷଣ କରିଥିେଲ େଯ ଚଳିତ ନିବ�ାଚନେର ବିେଜପି 

ପୁଣିଥେର ବହୁମତ ପାଇବ ନାହ[ 

 ନିବ�ାଚନର ଫଳାଫଳ ପାଇବା ପେର अେନକ ସମୀକରଣ ଓଲଟପାଲଟ େହାଇ 

ଯାଇଛି ବିହାରର ନିବ�ାଚନ ଫଳେର ରା�� ୀୟ ଜନତା ଦଳର େକୗଣସି ପ�ାଥ�ୀ ନିବ�ାଚନ 

ଜିତିନାହାqି ଏବଂ ଲାଲୁ ପ�ସାଦ- ପରିବାର େକୗଣସି ଆସନ ଜିତିବାକୁ ସiମ 

େହାଇନାହାqି େସହିପରି ଆo�ପ�େଦଶର ପବୂ�ତନ ମୁଖ�ମ�ୀ ଏନ୍ ଚE�ବାବୁ ନାଇଡ଼ୁ- 
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ଦଳ ମଧ� ପରାଜୟ ବରଣ କରିଥିଲା ମମତା ବାନାଜ�ୀ- ଗଡ଼ କୁହାଯାଉଥିବା ପ�ିମ 

ବ}େର ୪୦ରୁ ୧୮ଟି ଆସନ ଭାଜପା ଜିତିବାେର ସiମ େହାଇଛି ସମଗ� େଦଶେର 

େଲାକମାେନ ସ�ତଃ�ୁ �̀ ଭାବେର ଭାଜପାକୁ େଭାଟ େଦଇ ବିପୁଳ ସଂଖ�ାେର ଜୟଯୁ� 

କରାଇଛqି 

୨୨୨୨. . . . ଜାତିବାଦ ଓ ବଂଶବାଦ ବିପiକୁ ହରାଇଲାଜାତିବାଦ ଓ ବଂଶବାଦ ବିପiକୁ ହରାଇଲାଜାତିବାଦ ଓ ବଂଶବାଦ ବିପiକୁ ହରାଇଲାଜାତିବାଦ ଓ ବଂଶବାଦ ବିପiକୁ ହରାଇଲା    

 ଜେନୖକ ବରି� ସ!ାଦକ ଏବଂ ରାଜେନୖତିକ ବୁ�ିଜୀବି- ମତେର ବିପiର 

େଶାଚନୀୟ ପରାଜୟ ପଛେର ଥିବା अେନକ କାରଣ ମଧ�ରୁ ସବୁଠାରୁ ଉେଲB ଖନୀୟ 

କାରଣଟି େହଉଛି ଜାତିବଦ ଓ ବଂଶବାଦ 

 ଉ`ରପ�େଦଶେର ସମାଜବାଦୀ ପାଟh ଓ ବହୁଜନ ସମାଜପାଟh େକବଳ ଜାତିବାଦୀ ଓ 

ବଂଶବାଦୀ ନିବ�ାଚନ ଉପେର ନିଭ�ର କରିଥିେଲ ଏବଂ େସଥିପାଇଁ େସମାେନ ବହୁଳ 

ସଂଖ�ାେର ଜନମତ ପାଇେଲ ନାହ[ ଦଳିତ ଓ ମୁସଲମାନ େଭାଟବ�ା- ଉପେର ନିଭ�ର 

କରୁଥିବା ବସପା ଭଲ ଫଳ େଦଖାଇଲା ନାହ[ ଯାଦବମାେନ ମଧ� ସପାକୁ ସହେଯାଗ 

କରିେଲ ନାହ[ 

 କଂେଗ�ସ ଦଳେର େକବଳ ଗାoୀ ବଂଶର ଦାୟାଦ ହ[ ଆସନାଧୀନ େହେବ େବାଲି 

େହାଇଥିବା ନିୟମ େହତୁ अଧିକାଂଶ ବରି� େନତାମାେନ ନିଜ ନିଜ ସqାନମାନ-ୁ 

ନିବ�ାଚନେର ଓହB ାଇ େକବଳ େସମାନ-ୁ ଜିତାଇବା ଲାଗି ଲାଗିପଡ଼ିେଲ ଏବଂ ସାମୁହିକ 

ଭାବେର କାମ କରିବାକୁ େସମାେନ ଭୁଲିଗେଲ ୨୦୧୪ର ବିଫଳତାକୁ ଲୁଚାଇ ଜନତା-ୁ 

େକୗଣସି େଲାଭନୀୟ ପ�ତିଶୃତି େଦଇ ନ ପାରି କଂେଗ�ସ ଦଳ ମଧ� ବିଫଳ େହାଇଥିଲା 

ଏବଂ ଏହାର ଆସନ ମାତ�  ୫୨େର ସୀମିତ େହାଇଗଲା ଯାହା ସମୁଦାୟ ସଂସଦର 
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ଦଶପ�ତିଶତଠାରୁ ମଧ� କମ େତଣୁ େସହି ଦଳ ବିେରାଧୀ ଦଳ ଭାବେର ମଧ� ମାନ�ତା 

ପାଇଲା ନାହ[ 

୩୩୩୩. . . . ନିଜର ପାର!ାରିକ ଆସନ ଆେମଠିରୁ ହାରିେଲ ରାହୁଲ ଗାoୀନିଜର ପାର!ାରିକ ଆସନ ଆେମଠିରୁ ହାରିେଲ ରାହୁଲ ଗାoୀନିଜର ପାର!ାରିକ ଆସନ ଆେମଠିରୁ ହାରିେଲ ରାହୁଲ ଗାoୀନିଜର ପାର!ାରିକ ଆସନ ଆେମଠିରୁ ହାରିେଲ ରାହୁଲ ଗାoୀ    

 ଆେମଥିକୁ ନିଜର ପାର!ରିକ ଗଡ଼ ଓ ପାରିବାରିକ ଆସନ େବାଲି ଦାବୀ କରି 

ଆସୁଥିବା ରାହୁଲ ଗାoୀ ଚଳିତ ନିବ�ାଚନ ପବୂ�ରୁ ଦୁଇଟି �ାନରୁ ନିବ�ାଚନ ଲଢ଼ିଥିେଲ େସ 

େବାଧହୁଏ ଜାଣି ଥିେଲ େଯ ଆେମଥିେର େସ ଜିତି ପାରିେବ ନାହ[, େତଣୁ େସ ସୁଦୂର 

େକରଳର ମୁସଲମାନ ବହୁଳ ୱାୟାନାଡ଼ ଆସନରୁ ନିବ�ାଚନ ଲଢିଥିେଲ ଏବଂ ଜିତିଥିେଲ 

କିs ଆେମଥିେର େସ ଭାଜପା ସାଂସଦ ସH �ତି ଇରାନୀ-ୁ ହରାଇବାକୁ अiମ େହାଇଥିେଲ 

ଏହା ଏକ अପ�ତ�ାଶିତ ବିଜୟ ଥିଲା 

୪୪୪୪. . . . ଓଡ଼ିଶାର ପ�ମଥର ପାଇଁ ନବୀନ ଗଢ଼ିେଲ ସରକାରଓଡ଼ିଶାର ପ�ମଥର ପାଇଁ ନବୀନ ଗଢ଼ିେଲ ସରକାରଓଡ଼ିଶାର ପ�ମଥର ପାଇଁ ନବୀନ ଗଢ଼ିେଲ ସରକାରଓଡ଼ିଶାର ପ�ମଥର ପାଇଁ ନବୀନ ଗଢ଼ିେଲ ସରକାର    

 ଚଳିତ ନିବ�ାଚନ ପବୂ�ରୁ ଭାଜପା ଓଡ଼ିଶାେର ୧୨୦ ଆସନ ଜିତିବାର ଲi� େନଇ 

ନିବ�ାଚନ ରଣା}ନେର ଓହB ାଇଥିେଲ ସୁ�ା ନିଜ ଲi�େର େସ ପହ�ି ପାରିନଥିେଲ 

ପୁଣିଥେର ବିଜୁ ଜନତା ଦଳ ନି�ଳ- ଭାବେର ୧୨୨ ଆସନ ବିଜୟୀ େହାଇ ନବୀନ 

ପ+ନାୟକ-ୁ ପ�ମଥର ପାଇଁ ଓଡ଼ିଶାର ମୁଖ�ମ�ୀ ଆସନ ମିଳିଥିଲା  

 ଏହି ନିବ�ାଚନେର ବିଜୁ ଜନତା ଦଳ ବିେରାଧେର अେନକ अଭିେଯାଗ ଆସିଥିଲା, 

ଯଥା ଖଣି ଦୂନ�ୀତି, ଚିଟଫk ଦୁନ�ୀତି, ନବକେଳବର ବିଭ� ାଟ, ଇତ�ାଦି अେନକ ମାମଲାକୁ 

େନଇ ଜନତା- ପାଖେର ପହ�ିବାକୁ େଚ�ା କରିଥିେଲ ବିପiଦଳ କିs େସ ସବୁକୁ 

ପଛେର ପକାଇ ପୁଣିଥେର ଜିତିଥିେଲ ନବୀନ ସରକାର 

୫୫୫୫. . . . ଓଡ଼ିଶାରୁ ଆଠଟି େଲାକସଭା ଆସନ ଜିତିଲା ବିେଜପିଓଡ଼ିଶାରୁ ଆଠଟି େଲାକସଭା ଆସନ ଜିତିଲା ବିେଜପିଓଡ଼ିଶାରୁ ଆଠଟି େଲାକସଭା ଆସନ ଜିତିଲା ବିେଜପିଓଡ଼ିଶାରୁ ଆଠଟି େଲାକସଭା ଆସନ ଜିତିଲା ବିେଜପି    
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 ଯଦିଓ ବିଧାନ ସଭାେର ସଂଖ�ା ଗରି�ତା ପାଇବାେର ଭାଜପା अiମ ରହିଲା କିs 

େଲାକ ସଭା ଆସନ ପାଇବାେର ଚମ�ାର ଫଳ େଦଖାଇ ଏେକାଇଶିରୁ ଆଠଟି ଆସନ 

ପାଇବାେର ସiମ େହାଇଥିଲା ଏହା େକୗଣସି ମେତ କମ କଥା ନୁେହଁ କାରଣ ଆଠଟି 

େଲାକସଭା अଥ�ାତ ଛପନଟି ବିଧାନସଭା ଆସନେର ଜନମତ ଭାଜପା ସପiେର 

ଯାଇଥିଲା ସ ବତଃ ଓଡ଼ିଶାର ଜନତା ବିଧାନ ସଭାପାଇଁ ନବୀନ-ୁ େଭାଟ୍ େଦବା 

େବେଳ ସଂସଦ ପାଇଁ େମାଦୀ- େନତୃତ� ାଧୀନ ଭାଜପା ଉପେର ନିଭ�ର କରିଥିେଲ 

୬୬୬୬. . . . େମାଦୀ- ମ�ୀମkଳେର ଦୁଇ ଓଡ଼ିଆେମାଦୀ- ମ�ୀମkଳେର ଦୁଇ ଓଡ଼ିଆେମାଦୀ- ମ�ୀମkଳେର ଦୁଇ ଓଡ଼ିଆେମାଦୀ- ମ�ୀମkଳେର ଦୁଇ ଓଡ଼ିଆ    

 ନୂତନ ମ�ୀମkଳ ଗଠନ ସମୟେର େମାଦୀ ସରକାରେର ଓଡ଼ିଶାରୁ ଦୁଇଜଣ ସଂସଦ 

ରହିଛqି କ�ାବିେନଟ୍ ପାହ�ାେର େଦେବE�  ପ�ଧାନ ରହିଥିବା େବେଳ ରା��ମ�ୀ 

ପାହ�ାେର ବାେଲଶ�ର ସାଂସଦ ପ�ତାପ ଚE ଷଡ଼}ୀ ରହିଛqି େଦେବE�  ପ�ଧାନ ଆଗରୁ 

ମଧ� ମ�ୀ ପଦବୀ ପାଇଥିେଲ ପ�ତାପଚE�  ଷଡ଼}ୀ ଚଳିତ ସଂସଦେର ସବ�ାଧିକ ଚ¡�ାେର 

ରହିଛqି ନିଜର ସାଧାସିଧା ଜୀବନଯାପନ ପ�ଣାଳୀ ଏବଂ ବ��ିତ�  ପାଇଁ େସ ବହୁଚ¡hତ 

େହଉଛqି 

୭୭୭୭. . . . ସମa-ୁ ଚକିତ କରି ଜିତିେଲ ପ�ମିଳା ମାଉସୀସମa-ୁ ଚକିତ କରି ଜିତିେଲ ପ�ମିଳା ମାଉସୀସମa-ୁ ଚକିତ କରି ଜିତିେଲ ପ�ମିଳା ମାଉସୀସମa-ୁ ଚକିତ କରି ଜିତିେଲ ପ�ମିଳା ମାଉସୀ    

 ଗ�ାମ ଜିଲB ା ଆ;ା ନିବ�ାଚନ ମkଳୀରୁ ପ�ାଥ�ୀତ�  କରୁଥିବା ପ�ମିଳା ବିେଷାୟୀ-ୁ 

େନଇ अେନକ ବ�} ଓ କଟୁ�ି ଶୁଣିବାକୁ ଓ େଦଖିବାକୁ ମିଳୁଥିଲା अପାଠୁଆ अଶିiିତ ¢ୀ 

େଲାକ ଜଣକ ନିବ�ାଚନ ମkଳୀର କଣ ଭଲ କରିେବ େବାଲି अେନକ ସମାେଲାଚନା 

କରୁଥିବା ସେ �̀  ନିବ�ାଚନ ଫଳାଫଳ େଘାଷଣା ପେର େସ ବିଜୟିନୀ େହାଇଥିବା अେନକକୁ 

ଚକିତ କରିେଦଇଛି 
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 ତା- ବିପiେର ପ�ାଥhତ�  କରୁଥିବା ପାଠୁଆ ଓ ଶିiିତ ପ�ତିେଯାଗୀ-ୁ େଭାଟ୍ ନ େଦଇ 

େଲାକମାେନ ଜେଣ अଣଶିiିତ-ୁ େଭାଟ େକମିତି େଦେଲ ତାହା ପାଇଁ ମଧ� ଆ;ା ଓ 

ସେବ�ାପରି ଗ�ାମ ଜିଲB ାକୁ अେନକ- କଟୁ�ିର ଶରବ� େହବାକୁ ପଡ଼ିଥିଲା େଦଖାଯାଉ 

ଆଗକୁ େସ କଣ କରୁଛqି ସମାେଲାଚକ- କଟ�ିୂର େକଉଁଭଳି ଉ`ର େସ େଦଉଛqି 

୮୮୮୮. . . . େମାଦୀ ମ�ୀମkଳେର ଚ¡hତ ଓଡ଼ିଶାର ପ�ତାପ ନନାେମାଦୀ ମ�ୀମkଳେର ଚ¡hତ ଓଡ଼ିଶାର ପ�ତାପ ନନାେମାଦୀ ମ�ୀମkଳେର ଚ¡hତ ଓଡ଼ିଶାର ପ�ତାପ ନନାେମାଦୀ ମ�ୀମkଳେର ଚ¡hତ ଓଡ଼ିଶାର ପ�ତାପ ନନା    

 ନବନିବ�ାଚିତ େମାଦୀ ମ�ୀମkଳେର ଓଡ଼ିଶାର ବାେଲଶ�ର ସାଂସଦ ଶ�ୀ ପ�ତାପ ଚE�  

ଷଡ଼}ୀ ( ଓରଫ୍ ପ�ତାପ ନନା) ରା��ମ�ୀ ପାହ�ାେର �ାନ ପାଇଛqି ଉେଲB ଖନୀୟ େଯ 

ନିଜ ମ�ୀପଦପାଇଁ ପଦ ଓ େଗାପନୀୟତାର ଶପଥ େନଉଥିବା େବେଳ ପ�ତାପ ଷଡ଼}ୀ- 

ପାଇଁ ସବ�ାଧିକ କରତାଳି ବାଜିଥିଲା ଏବଂ େସ ଚ¡hତ େହାଇଥିେଲ 

 ଓଡ଼ିଶାର େମାଦୀ େବାଲି ଜଣାଯାଉଥିବା ଶ�ୀ ଷଡ଼}ୀ अତ�q ସରଳ ଓ ସିଧା 

ଜୀବନଯାପନ କରqି େକୗଣସି ବିଳାସପ#ୂ� ରମ� ପ�ାସାଦ ବା ଦାମୀ ଗାଡ଼ିର େସ ମାଲିକ 

ନୁହqି ଚଳିତ ସଂସଦେର େସ ସବୁଠାରୁ ଗରୀବ ସାଂସଦ େବାଲି ଜଣାଯାଇଛି 

ମ�ୀପଦର ଶପଥ ଗ�ହଣ ପେର ଗଣମାଧ�ମକୁ ସାiାତକାର େଦଇ େସ ନିଜର ପଦବୀର 

ସମୁଚିତ ସ�ାନ କରି େଲାକ େସବାେର ନିଜକୁ ନିଯୁ� କରିେବ େବାଲି କହିଥିେଲ ଏକ 

ଗଣମାଧ�ମର କଟାi େଯ ଆପଣ-ୁ େସାସିଆଲ୍ େମଡ଼ିଆେର अଧିକ ପ�େମାଶନ ମିଳିଥିବା 

େହତୁ ମ�ୀପଦ ମିଳିଲା କି େବାଲି ପ�ଶgର ଉ`ର େସ अତି ସରଳ ଭାବେର େଦଇଥିେଲ 

ଏବଂ କହିଥିେଲ େଯ ତା-ୁ େମାଦୀ ନିମ�ଣ କରିଥିେଲ ମ�ୀପଦବୀ ପାଇଁ, େତଣୁ େସ 

େମାେତ କାହ[କି ବାଛିେଲ ଏହାର ଉ`ର ମଧ� େସ ହ[ େଦଇ ପାରିେବ େସ କହିଥିେଲ େଯ 

େସ ସରଳ ଜୀବନ ଯାପନ କରqି ଏବଂ ଏଥିପାଇଁ ତା-ୁ େକୗଣସି କ� କରିବାକୁ 
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ପେଡ଼ନାହ[, କାରଣ େସ ସବୁେବେଳ ଏମିତି ହ[ ବ�ି ଆସିଛqି 

୯୯୯୯. . . . ପ�ିମ ବ}େର କ�ମବ�h�ୁ ହିଂସାପ�ିମ ବ}େର କ�ମବ�h�ୁ ହିଂସାପ�ିମ ବ}େର କ�ମବ�h�ୁ ହିଂସାପ�ିମ ବ}େର କ�ମବ�h�ୁ ହିଂସା, , , , େଲାକତ� ବିପଦେରେଲାକତ� ବିପଦେରେଲାକତ� ବିପଦେରେଲାକତ� ବିପଦେର    

 ନିବ�ାଚନ ପବୂ�ରୁ ଏବଂ ପରବ �̀ୀ ସମୟେର ପ�ିମ ବ}େର ହିଂସା ବE େହବାର ନଁା 

େନଉନାହ[ ପ�ତିଦିନ େକୗଣସି ନା େକୗଣସି ରାଜେନୖତିକ ଦଳର କାଯ��କ �̀ା- 

ହତ�ାକାkର ଖବର ରା�� ୀୟ ଗଣମାଧ�ମକୁ ବ�a ରଖୁଛି ବିଗତ ଦିନେର ଭାଜପାର 

अେନକ କମ�କ �̀ା- ହତ�ାକାkପେର ଏେବ ପୁଣିଥେର େସହିଭଳି अବ�ା ସୃ�ି େହାଇଛି 

ଏହାକୁ େନଇ େକE�  ସରକାର ଚିqନ କରୁଛqି ଏହି अବ�ାକୁ େଦଖି ଭାଜପା ରାଜ�େର 

ବE ଆେୟାଜନ କରିବା ସହ ରାଜ�େର ରା��ପତି ଶାସନ ଲାଗୁକରିବା ପାଇଁ ଦାବୀ 

କରୁଛି 

 अପର ପiେର ମୁଖ�ମ�ୀ ମମତା ବାନାଜ�ୀ ମqବ� େଦଇଛqି େଯ ଆହତ ବାଘ ସହ 

ଲଢ଼ିବା ବିପଦ ଜନକ େହାଇପାେର ଏବଂ ଭାଜପା ପ�ିମବ}େର अ�ିରତା ସୃ�ିକରି 

ଗୁଜୁରାତ ଭଳି अବ�ା ସୃ�ି କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛି ମମତା- ମନମୁଖୀ କାଯ��କଳାପ 

ବିଷୟେର अେନକ ଜାଣqି ଏବଂ ଆଜିକାଲିର େସାସିଆଲ୍ ମିଡ଼ିଆର ପ�ାବଲ�ତା ଭିତେର 

ପ�ିମବ}େର େହଉଥିବା ପ�େତ�କ ଘଟଣାର ଟିକିନିଖି ବିବରଣୀ େଲାକ- ନିକଟେର 

ପହ�ି ପାରୁଛି ଏହି ହିଂସାକାk ଶୀଘ� ବE ନ େହେଲ ସାଧାରଣ ଜନତା ହ[ ଏହାର 

ଶୀକାର େହେବ ଏବଂ ରାଜ�େର ଶାqି ନ� େହବ େବାଲି ବୁ�ିଜୀବି ମତ େଦଇଛqି 

 ଏହି ଘଟଣାକ�ମ ମଧ�େର ପ�ିମବ}ର ରାଜ�ପାଳ ଗତକାଲି ଗୃହମ�ୀ ଶ�ୀ अମିତ 

ଶାହ-ୁ େସୗଜନ�ମଳୂକ ସାiାତକାର କରିଥିେଲ अବଶ� ଗଣମାଧ�ମ ଓ ବୁ�ିଜୀବି ମତ 

େଦଇଛqି େଯ ଏହି ସାiାତକାର େକବଳ େସୗଜନ�ମଳୂକ ନଥିଲା, ବରଂ ରାଜ�େର �ାୟିତ�  



ଆହ� ାନ
 ଇ-ପତି� କ

ା 

ଆହ� ାନ ଇ-ପତି� କା, ଚତୁ��ଶ ବଷ�, ଷ� ସଂଖ�ା, ଜୁନ୍ ୨୦୧୯ Magazine Downloaded from www.aahwaan.com 

ଆହ� ାନ ଇ-ପତି� କା ସ!ୂ#� ନିଃଶୁ% ବିତରଣ େହତୁ ଡା େଜ�ାତି ପ�ସାଦ ପ+ନାୟକ- .ାରା ପ�ତି�ିତ ଓ ପ�କାଶିତ  | Aahwaan.com  Aahwaan.com  Aahwaan.com  Aahwaan.com  |  21 

ଆଣିବା ପାଇଁ େକୗଣସି ବୃହତ ପଦେiପ ପାଇଁ ପ�ାକ୍ ସଚୂନା ଥିଲା 

୧୦୧୦୧୦୧୦. . . . ରiା ବେଜଟେର କାଟ କରିଲା ପାକିaାନରiା ବେଜଟେର କାଟ କରିଲା ପାକିaାନରiା ବେଜଟେର କାଟ କରିଲା ପାକିaାନରiା ବେଜଟେର କାଟ କରିଲା ପାକିaାନ    

 ନିଜ େଦଶର अଥ�ନୀତି अତ�q ଦୂବ�ଳ େହାଇଯିବାପେର ଏବଂ ବିଶ�ର େକୗଣସି େଦଶ 

ଏହି ଭଳି ସମୟେର ପାକିaାନକୁ ଆଥhକ ସହାୟତା େଦବାପାଇଁ ମନା କରିେଦବା ପେର, 

େଦଶର अବ�ା ଏେତ ଗୁରୁତର େହାଇଗଲା େଯ ପାକିaାନ ନିଜର ରiା ବେଜଟକୁ କମ 

କରିବାକୁ ନି�`ି େନଇଛି ଯଦିଓ ରiା ମ�ଣାଳୟ ତରଫରୁ ସଚୂନା ଦିଆଯାଇଛି େଯ 

ଏହି अଥ� େଦଶର अେନକ अବିକଶିତ अ�ଳେର ଖ¡� କରାଯିବା ପାଇଁ କରାଯାଇଛି, କିs 

अଥ�ନୀତିକ ବିେଶଷ{ମାେନ ଭଲ ଭାବେର ଜାଣିଛqି ଏବଂ ମତେପାଷଣ କରିଛqି େଯ 

ପାକିaାନ ବ �̀ମାନ ଆଥhକ ଦୂରାବ�ା େଦଇ ଗତି କରୁଛି 

 ସଚୂନାେଯାଗ� େଯ କାଶH ୀରେର େସନାବାହିନୀ ଉପେର େହାଇଥିବା ଆତH ଘାତୀ 

ଆକ�ମଣେର ଭାରତର ଚାଳିଶି ଜଣ ଯବାନ ଶହିଦ େହବାପେର ଭାରତ ସରକାର- .ାରା 

ପାକିaାନ ଉପେର अେନକ ଆଥhକ କଟକଣା ଲାଗୁ କରାଯାଇଥିଲା ଆମଦାନୀକୁ ବE 

କରିବା ଏବଂ ର�ାନୀକୁ ହ� ାସ କରି ପାକିaାନର अଭ�qରୀଣ अଥ�ନୀତିକୁ ମାତ�  େକଇ 

ମାସେର ନ� କରି ଦିଆଯାଇଛି ସ ାବ� ଯୁ�ର ଆଶଂକାେର ତ� a ପାକିaାନର 

ସରକାର େକୗଣସି ଉନg ୟନମଳୂକ କାଯ�� ପାଇଁ ଆଥhକ अଭାବେର ପଡ଼ିଥିବା େବେଳ 

अqରା�� ୀୟ ମୁଦ� ା େକାଷ େଦଶକୁ େକୗଣସି ରୁଣ େଦବାପାଇଁ ମନା କରିେଦଇଛqି  

 ସଚୂନାେଯାଗ� େଯ ବିଗତ ବଷ� ଭାରତର ସଜhକାଲ୍ �� ାଇକ୍ ଏବଂ ପେର ପେର 

ଏୟାର୍ �� ାଇକ୍ .ାରା ଭୟଭୀତ ପାକିaାନ ନିଜର ରiାଖ¡�କୁ ୨୦ ପ�ତିଶତ ପଯ��q ବୃ�ି 

କରିଥିଲା 
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୧୧୧୧୧୧୧୧. . . . ବିଶ�କପ୍ କି� େକଟେର େଧାନୀ- େଗBାଭସ୍ ଚ¡�ାେରବିଶ�କପ୍ କି� େକଟେର େଧାନୀ- େଗBାଭସ୍ ଚ¡�ାେରବିଶ�କପ୍ କି� େକଟେର େଧାନୀ- େଗBାଭସ୍ ଚ¡�ାେରବିଶ�କପ୍ କି� େକଟେର େଧାନୀ- େଗBାଭସ୍ ଚ¡�ାେର    

 ଚଳିତ ବଷ� ଆେୟାଜିତ େହଉଥିବା ବିଶ�କପ୍ କି� େକଟ୍ େର ଭାରତ ଭଲ ପ�ଦଶ�ନ କରୁ 

ଆସୁଥିବା େବେଳ ବିଗତ ଦିନେର ଦiିଣ ଆଫି� କା ବିପiେର ଆେୟାଜିତ ଏକ ମ�ାଚେର 

ଭାରତର ପବୂ� କ�ାପେଟନ୍ ଓ ୱିେକଟ୍ ରiକ ମେହE�  ସିଂ େଧାନୀ- ହାତର େଗBାଭ୍ ସକୁ 

େନଇ ଚ¡�ା େଜାର ଧରିଥିଲା ଏହି େଗBାଭସେର େସ ଭାରତୀୟ େସନାର ବିଜୟର ଚିହg କୁ 

ଛାପିଥିେଲ ଏହାକୁ େନଇ अqରା�� ୀୟ କି� େକଟ୍ କାଉନ୍ ସିଲ୍ ଭାରତୀୟ କି� େକଟ୍ େବାଡ଼�କୁ 

େନାଟିସ୍ େଦଇ େସଇ ଚିହg କୁ ହଟାଇବାକୁ ନିେ��ଶ େଦଇଥିେଲ 

 ଏହାକୁ େନଇ ଭାରତେର କ� ୀଡ଼ାେପ�ମୀ- ମଧ�େର अସେqାଷ ସୃ�ି େହାଇଥିଲା 

ବିଭିନg  aରେର ଏହି ଚିହg କୁ ନ ହେଟଇବାକୁ େନଇ ଦାବୀ ଉଠିଥିଲା ଏବଂ ଭାରତୀୟ 

କି� େକଟ୍ େବାଡ଼� ଏହାକୁ େନଇ ଆଇସିସିକୁ ସେଚତନ ମଧ� କରିଥିେଲ ସଚୂନାେଯାଗ� େଯ 

ମେହE�ସିଂ େଧାନୀ ଜେଣ େଯାଗ� କି� େକଟ େଖଳାଳୀ େହବା ସହ ଭାରତୀୟ େସନା 

ବାହିନୀର ଜେଣ ଉ¡ପଦବୀ ଯୁ� अଧିକାରୀ ମଧ� େତଣୁ େସ େସନାବାହିନୀର େଶୗଯ�� 

ଓ ପରାକ�ମର ଚିହg କୁ ନିଜ େଗBାଭସେର ବ�ବହାର କରି େସନାବାହିନୀକୁ ସ�ାନ 

େଦଇଥିେଲ 

 କିs ଏହି ଚିହg କୁ େନଇ ପାକିaାନ ତରଫରୁ अଭିେଯାଗ ଆସିଥିଲା କୁହାଯାଇଥିଲା 

େଯ େଧାନୀ ନିଜ େଗBାଭସେର ତି� ଶୁଳ ଚିହg  ଲଗାଇଛqି ଯାହା ଏକ ଧାମhକ ଚିହg ଏବଂ 

ପାକିaାନର ଟିଭିେର अେନକ ଚ¡�ା ଏହାକୁ େନଇ େହାଇଥିଲା 

 ଆ�ଯ��ର ବିଷୟ ବଷ� ୨୦୧୧ର ବିଶ�କପ୍ ସମୟେର ପାକିaାନର କି� େକଟ୍ ଟିମ୍ 

ପଡ଼ିଆେର ସାମୁହିକ ଭାବେର ନମାଜ ପଢ଼ିଥିେଲ ଯାହା ଆଇସିସି ନିୟମର ବିରୁ� ଏବଂ 
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େସେତେବେଳ ଏହାକୁ େନଇ େକୗଣସି ଦଳ अଭିେଯାଗ କରିନଥିେଲ 

 େସ ଯା େହଉ, େଧାନୀ ଏହାପେର ନିଜ େଗBାଭସରୁ େସ ଚିହg କୁ ହେଟଇ େଦଇଛqି 

କିs ତା-ର େସନାବାହିନୀ ପ�ତି ଥିବା େନୖତିକ ସମଥ�ନ େହତୁ େସ ସମa- ପାଇଁ 

େପ�ରଣା ପାଲଟିଛqି 

୧୨୧୨୧୨୧୨. . . . अqରା�� ୀୟ କି� େକଟରୁ ସନ�ାସ େନେଲ ଯୁବରାଜ ସିଂअqରା�� ୀୟ କି� େକଟରୁ ସନ�ାସ େନେଲ ଯୁବରାଜ ସିଂअqରା�� ୀୟ କି� େକଟରୁ ସନ�ାସ େନେଲ ଯୁବରାଜ ସିଂअqରା�� ୀୟ କି� େକଟରୁ ସନ�ାସ େନେଲ ଯୁବରାଜ ସିଂ    

 ଭାରତର ଜେଣ େଶ�� କି� େକଟ୍ େଖଳାଳୀ ଏବଂ ଯୁବରାଜ ଭାବେର ପରିଚିତ 

ଯୁବରାଜ ସିଂ ନିଜ କି� େକଟ୍ କ�ାରିୟରରୁ ସନ�ାସ େନଇଛqି ଗତକାଲି ମୁbାଇଠାେର 

ଆେୟାଜିତ ଏକ ସଭାେର େସ अqରା�� ୀୟ କି� େକଟରୁ ସନ�ାସ େନବା କଥା ଜଣାଇଛqି 

 ସଚୂନାେଯାଗ� େଯ ଯୁବରାଜ ଚଳିତ ବିଶ�କପ୍ କି� େକଟ୍ ଦଳେର �ାନ ପାଇବା େନଇ 

ଆଶାୟୀ ଥିେଲ କାରଣ ବଷ� ୨୦୧୧ ବିଶ�କପ ସମୟେର ଯୁବରାଜ ଭାରତପାଇଁ ଲକି 

ସାବ�a େହାଇଥିେଲ ଏବଂ ଚାେରାଟି ମ�ାଚେର େସ ମ�ାନ୍ अଫ ଦ ମ�ାଚ୍ ପାଇଥିେଲ 

ଏବଂ ଦଳର ବିଜୟେର ତା-ର ଭୂମିକା ଗୁରୁତ� ପ#ୂ� ଥିଲା 

 େସ ଭାରତର ଏକମାତ�  େଖଳାଳୀ ଥିେଲ େଯ େଗାଟିଏ ଓଭରର ଛअଟି ବଲେର 

ଛअଟି ଛକା ମାରି ବିଶ� େରକଡ୍� କରିଥିେଲ ବଷ� ୨୦୧୧ପେର େସ ମାରାତH କ କକ�ଟ 

େରାଗେର ପୀଡ଼ିତ େହାଇ ଭା}ିପଡ଼ିଥିେଲ ଏବଂ ଆେମରିକାେର ଚିକି�ିତ େହାଇ େଦଶକୁ 

େଫରିବାପେର ପୁଣିଥେର ଭାରତୀୟ କି� େକଟ୍ ଦଳେର �ାନପାଇ େଖଳୁଥିେଲ େସ 

अେନକ- ପାଇଁ େପ�ରଣାର େସ�ାତ େହାଇଥିବା େବେଳ, ନିକଟ अତୀତେର अେନକ 

ମ�ାଚେର ତା-ୁ େଖଳିବାକୁ ଦିଆଯାଇନଥିବା ଏବଂ ବିଶ�କପ୍ ଦଳେର �ାନ ନ ପାଇବା 

ଆଦିକୁ େନଇ ମମ�ାହତ େହାଇଥିେଲ ଏବଂ ସନ�ାସ େନଇଥିବା କଥା କହିଥିେଲ 
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୧୩୧୩୧୩୧୩. . . . अଲିଗଡ଼ ଟି� -ଲ୍ ଶମ�ା ହତ�ାକାkେର େଦଶ ମମ�ାହତअଲିଗଡ଼ ଟି� -ଲ୍ ଶମ�ା ହତ�ାକାkେର େଦଶ ମମ�ାହତअଲିଗଡ଼ ଟି� -ଲ୍ ଶମ�ା ହତ�ାକାkେର େଦଶ ମମ�ାହତअଲିଗଡ଼ ଟି� -ଲ୍ ଶମ�ା ହତ�ାକାkେର େଦଶ ମମ�ାହତ    

 ଜ�£କାଶH ୀରର କଠୁଆେର ସଂଘଟିତ ଆସିଫା ବଳା�ାର ମାମଲା ମନରୁ ନ ଲିଭୁଣୁ 

ଉ`ରପ�େଦଶର अଲିଗଡ଼େର ପୁଣି ଏକ ଜଘନ� अପରାଧ େଲାକେଲାଚନକୁ ଆସି ସମଗ� 

େଦଶକୁ ମି�ୟମ�ାଣ କରିପକାଇଲା 

 ମାତ�  ଦଶହଜାର ଟ-ା େଫରାଇବା ପାଇଁ କହିବାକୁ େନଇ ଉତiି� ଦୁଇଜଣ ଯୁବକ 

ଧାର େଦଇଥିବା ବ��ି- ଦୁଇବଷ�ର ଝିअକୁ ନି�ୁର ଭାବେର ବଳା�ାର କରିବା ପେର 

ଆଖି େଖାଳିେନବା, ହାତ େଗାଡ଼ କାଟିେଦଇ େପାଡ଼ିେଦବା ଭଳି ଘଟଣା ସାମନାକୁ ଆସିଲା 

ତ� ରିତ କାଯ��ାନୁ�ାନ କରି େପାଲିସ अଭିଯୁ�-ୁ ଗିରଫ କରିବା ସେ �̀  ଏହିଭଳି କୁ�ିତ 

କାk କରିଥିବା ଉଭୟ अଭିଯୁ�-ୁ ଫାଶୀ ଦk ଦିଆଯାଉ େବାଲି େଦଶସାରା ଦାବୀ 

ଉଠୁଛି  

 େଯେତେବେଳ ଆସିଫା ହତ�ାକାk ଘଟଣା ଘଟିଥିଲା େସେତେବେଳ େଦଶର अେନକ 

ବୁ�ିଜୀବି ଏବଂ ବଲିଉଡ୍ କଳାକାର ସମଥ�ନ କରି ପBାକାଡ୍� ଧରି େସାସିଆଲ୍ ମିଡ଼ିଆେର 

େପା�୍ କରିଥିେଲ ଏବଂ େସଥିେର େସମାେନ ଜଣାଇଥିେଲ େଯ ଭାରତୀୟ ଭାବେର 

େସମାେନ ଦୁଃଖିତ ଭାରତେର ହିEୁ ମEିର ମାନ-େର ବଳା�ାର ଭଳି ଘଟଣା େହଉଛି 

ଏବଂ ଘଟଣାକୁ ଆେଲାଚ� କରି ହିEୁମାନ- ବିରୁ�େର ଏକ ସୁଚିqିତ ଷଡ଼ଯ� 

କରାଯାଇଥିଲା କିs ବ �̀ମାନ ଟି�-ଲ୍ ଶମ�ା ହତ�ାକାkପେର େସମିତି େକୗଣସି ପ�ତିକି�ୟା 

େଦଖିବାକୁ ମିଳୁନାହ[ େସଥିପାଇଁ ହିEୁବାଦୀ ସଂଗଠନମାନ- ତରଫରୁ ପ�ତିକି� ୟା ଜଣାଇ 

ଦିଆଯାଇଛି େଯ ଏହି େଦଶେର ହିEୁମାନ-ର େକୗଣସି ସ�ାନ ନାହ[ ଯଦି ଟି�-ଲ୍ 

ମୁସଲମାନ୍ େହାଇଥାqା ହୁଏତ ଘଟଣାକୁ େନଇ ତୀବ�  ପ�ତିକି� ୟା ଜାରୀ ହୁअqା କିs ଏହି 
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ଘଟଣାେର अଭିଯୁ� ଦୁଇଜଣ ମୁସଲମାନ ଏବଂ ପୀଡ଼ିତା ହିEୁ େହାଇଥିବାରୁ େସମିତି 

େକୗଣସି ପ�ତିକି�ୟା େଲାକମାେନ, ବୁ�ିଜୀବିମାେନ ଏବଂ ବଲିଉଡ଼୍ अଭିେନତ� ୀମାେନ େଦେଲ 

ନାହ[ 

୧୪୧୪୧୪୧୪. . . . କଠୁଆ ଆସିଫା ହତ�ାକାkେର ଦkବିଧାନକଠୁଆ ଆସିଫା ହତ�ାକାkେର ଦkବିଧାନକଠୁଆ ଆସିଫା ହତ�ାକାkେର ଦkବିଧାନକଠୁଆ ଆସିଫା ହତ�ାକାkେର ଦkବିଧାନ    

 ବଷ� ୨୦୧୮ ଜାନୁଆରୀେର ଘଟିଥିବା କଠୁଆ ଆସିଫା ହତ�ାକାkର ଦkବିଧାନ 

େହାଇଛି ଏଥିେର ତିନିଜଣ-ୁ ଆଜୀବନ କାରାଦk ମିଳିଥିବା େବେଳ ତିନିଜଣ-ୁ 

ପା�ବଷ� େଲଖାଏ ଦk ବିଧାନ କରାଯାଇଛି ମାତ�  ସତର ମାସେର ଏହି ଦkବିଧାନ 

େହାଇଥିବାରୁ ଏହା ଉେଲB ଖନୀୟ େବାଲି ଜଣାଯାଇଛି ଏହିଭଳି ଘଟଣାେର ମାମଲାର 

ଶୁଣାଣୀ ବଷ� ବଷ� ଧରି େହଉଥିବା େବେଳ ମାତ�  େଦଢ଼ବଷ�େର ମାମଲାର ଶୁଣାଣୀ 

େହାଇପାରିଛି େତଣୁ ଏହାକୁ ସ�ାଗତ କରିବା ଉଚିତ 

 ଏହି ମାମଲାେର େପାଲିସ .ାରା ଜମା େହାଇଥିବା ଚାଜ�ଶିଟେର ଉେଲB ଖ େହାଇଥିବା 

अେନକ ଘଟଣା ଭୂଲ େବାଲି ପ�ମାଣିତ େହାଇ ସାରିଛି େଯଉଁଭଳି ଭାବେର ଏହି 

ମାମଲାେର ମୁଖ� अଭିଯୁ�ର ପୁअକୁ ସହ अଭିଯୁ� ଭାବେର େପାଲିସ ବ#�ନା କରିଥିଲା 

ତାହାକୁ େଦଖି ସମେa ତା ପାଇଁ ଫାଶୀ ଦk ମାଗୁଥିବା େବେଳ ଜି ଟିଭିର ନୁ�ଜ୍ ଡିଭିଜନ 

ମାମଲାର ତଦq କରି अଭିଯୁ� ଘଟଣାଦିନ କଠୁଆେର ନଥିବା କଥା ପ�ମାଣିତ କରି ଜେଣ 

ନିେ��ାଷ-ୁ ଆପାତତଃ ଆଜୀବନ କାରାଦkରୁ ମୁ� କରିେଦଇଛqି େତଣୁ ଜିଟିଭିକୁ 

ଧନ�ବାଦ େଦବା ଉଚିତ 

 ସଚୂନାେଯାଗ� େଯ େପାଲିସ ଫାଇଲେର ଉେଲB ଖ କରାଯାଇଥିଲା େଯ ଘଟଣାଦିନ 

ସକାେଳ अଭିଯୁ� କଠୁଆେର ଉପ�ିତ ଥିଲା ଏବଂ ବଳା�ାର ଶିକାର ଆସିଫାକୁ ହତ�ା 
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କରିବାେର ସାହାଯ� କରିଥିଲା େପାଲିସ ଜମା କରିଥିବା ଧାରାବିବରଣୀକୁ ଭୂଲ େବାଲି 

ଗଣମାଧ�ମର ଭିଡ଼ିଓ ପ�ମାଣିତ କରିବା ପେର अଦାଲତ ଗଣମାଧ�ମକୁ ପ�ଶଂସା 

କରିଥିେଲ 

 କିs କଥା ଉଠୁଛି, ଯଦି େପାଲିସ ଜମା କରିଥିବା ଚାଜ�ସିଟେର ଏେତ ଭୁଲ ରହିଛି ତା 

େହେଲ अନ� ସବୁ ଘଟଣାକୁ ସତ� େବାଲି େକମିତି ଧରିେହବ? ଏବଂ େକଉଁ ଆଧାରେର 

ଦk ବିଧାନ କରିେହବ अବଶ� ଏହି ଦkବିଧାନ ପେର अଭିଯୁ�ମାେନ ଉ¡ତମ 

ନ�ାୟାଳୟ ଯାଇ ପାରିେବ େବାଲି ବ�ବ�ା ରହିଛି ଏବଂ େସମାେନ ଉ¡ ନ�ାୟାଳୟକୁ 

ଯିେବ ମଧ� େବାଲି अଭିଯୁ� ପiର ଓକିଲ ମତ େଦଇଛqି 

୧୫୧୫୧୫୧୫. . . . ଭାରତୀୟ ସାମରିକ ବିମାନ ପବୂ�ା�ଳେର ନିେଖାଜଭାରତୀୟ ସାମରିକ ବିମାନ ପବୂ�ା�ଳେର ନିେଖାଜଭାରତୀୟ ସାମରିକ ବିମାନ ପବୂ�ା�ଳେର ନିେଖାଜଭାରତୀୟ ସାମରିକ ବିମାନ ପବୂ�ା�ଳେର ନିେଖାଜ    

 ଭାରତୀୟ ସାମରିକ େସବାର ଏକ ବିମାନ ଉ`ର ପବୂ�ା�ଳେର ଉଡ଼ାଣ ଭରିବାର 

େକଇ ମିନିଟ୍ ପେର ଉଭାନ େହାଇଯାଇଥିଲା ଜୁନ୍ ତିନି ତାରିଖେର ଏହା ଉଡ଼ାଣ ଭରିବା 

ପେର ମାତ�  ଏକଘ�ାପେର ବିମାନ କେ�� ାଲ୍ ରୁମ ସହ େଯାଗାେଯାଗ ବିlିନg  େହାଇଥିଲା 

ଏବଂ େସହିଦିନଠାରୁ ବିମାନକୁ େଖାଜା ଚାଲିଥିଲା 

 �ଳ ବାହିନୀ ଓ ଆକାଶବାହିନୀ ସହାୟତାେର େଖାଜା ଯାଉଥିବା େବେଳ ଆଜି 

अପରାହg େର ଏହାର ଭଗgାବେଶଷ ମିଳିଥିବାର ସଚୂନା ମିଳିଛି ସଚୂନାେଯାଗ� େଯ ଏହି 

ବିମାନେର େତରଜଣ ସଦସ� ଥିବା େବେଳ େସଥିେର ଓଡ଼ିଶାର ଜେଣ ଥିବା ଜଣା ପଡିଛି 

୧୬୧୬୧୬୧୬. . . . ଏେଭେର�୍ ବିଜୟିନୀ କ�ନା ଦାସ- େଦହାqଏେଭେର�୍ ବିଜୟିନୀ କ�ନା ଦାସ- େଦହାqଏେଭେର�୍ ବିଜୟିନୀ କ�ନା ଦାସ- େଦହାqଏେଭେର�୍ ବିଜୟିନୀ କ�ନା ଦାସ- େଦହାq    

 ଏେଭେର� ଶୃ} ଉପେର ଚଢ଼ିବାେର ଓଡ଼ିଶାର ସ�ଗ�ତା କ�ନା ଦାସ अନନ� ପ�ତିଭା 

ଥିେଲ େସ ବିଗତ ମାସେର ଏେଭେର�୍ ଚଢ଼ିବାକୁ ଯାଇଥିେଲ ଏବଂ େଫରିବା ରାaାେର 
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ତା-ର ଶ�ାସରୁ� େହାଇ ପ�ାଣତ�ାଗ େହାଇଥିଲା ଏେଭେର�୍ ଶୃ} ଚଢ଼ିବା अତ�q 

କ�କର କାମ ଯାହା ବହୁତ କମ େଲାକ ହ[ କରିପାରqି କ�ନା ଦାସ ଆଗରୁ ମଧ� 

ଏେଭେର� ଶୃ} ସେମତ ବିଶ�ର अେନକ ଉ¡ତମ ଶୃ} ଚଢ଼ିବାେର ଦiତା ହାସଲ 

କରିଥିେଲ କିs ଗତ ମାସେର େସ ଏେଭେର�ରୁ ଓହB ାଉଥିବା େବେଳ अମ�ଜାନର 

अଭାବେର ଶ�ାସରୁ� େହାଇ ପ�ାଣ ହରାଇଥିେଲ 

୧୭୧୭୧୭୧୭. . . . ରାମ ନାମେର ଚିଡୁଛqି ମମତା ଦିଦିରାମ ନାମେର ଚିଡୁଛqି ମମତା ଦିଦିରାମ ନାମେର ଚିଡୁଛqି ମମତା ଦିଦିରାମ ନାମେର ଚିଡୁଛqି ମମତା ଦିଦି    

 ବିଗତ ମାସେର ସବୁଠୁ अଧିକ୍ ଭାଇରାଲ୍ େହାଇଥିବା ଭିଡ଼ିଓ ମଧ�େର ଥିଲା ମମତା 

ବାନାଜ�ୀ- ‘ଜୟ ଶ�ୀ ରାମ’ ଧ�ନୀ ଶୁଣି ବିର� େହାଇ ଗାଳିଗୁଲଜ କରୁଥିବାର ଦୃଶ� 

ବିଗତ ମାସେର ନିବ�ାଚନ ସମୟେର ମମତା ବାନାଜ�ୀ अେନକ �ାନେର ‘ଜୟ ଶ�ୀରାମ’ 

ଧ�ନୀ ଶୁଣି ଚିଡ଼ୁଥିବାର େଦଖି ଭାଜପା କମ�କ �̀ାମାେନ ଦିଦି-ୁ ଚିେଡ଼ଇବାକୁ ଲାଗିେଲ 

अବ�ା ଏମିତି େହଲା େଯ ଦିଦି- ‘ଜୟ ଶ�ୀ ରାମ’ ଧ�ନୀ ପ�ତି ଚିଡ଼ିବା େଦଖି ଭାଜପା 

ତରଫରୁ ଦିଦି-ୁ ଦଶଲi େପା�କାଡ଼� ପଠାଇବା ପାଇଁ େଯାଜନା କରାଯାଇଥିଲା  

 ଏହାପେର ବି େସାସିଆଲ୍ ମିଡ଼ିଆେର ଦିଦି- ଘର ଓ अଫିସ ଠିକଣା ସେମତ 

େମାବାଇଲ, ଇେମଲ୍ ଆଦି ମଧ� େଶୟାର୍ େହବାକୁ ଲାଗିଲା େଲାକମାନ- ବହୁ 

ସଂଖ�ାେର ‘ଜୟ ଶ�ୀ ରାମ’ େଲଖା େଦଖି ନିଜ େଫସବୁକ୍ େର େଘାଷଣା କରି କହିଥିେଲ େଯ 

େସ ଶ�ୀ ରାମ ବା ଜୟ କାଳୀ ଶୁଣି ଚିଡ଼qି ନାହ[ କିs ଭାଜପା କମ�କ �̀ା ଜାଣିଶୁଣି ତା-ୁ 

ଚିଡ଼ାଇବା ପାଇଁ ଏହା କରୁଥିବାରୁ େସ ପ�ତିକି�ୟାଶୀଳ େହାଇ ପଡୁଛqି 

୧୮୧୮୧୮୧୮. . . . ରଥଯାତ� ା ପ�ସାରଣକୁ େନଇ ବିବାଦରଥଯାତ� ା ପ�ସାରଣକୁ େନଇ ବିବାଦରଥଯାତ� ା ପ�ସାରଣକୁ େନଇ ବିବାଦରଥଯାତ� ା ପ�ସାରଣକୁ େନଇ ବିବାଦ    

 ଚଳିତ ବଷ� ପୁରୀ ଶ�ୀମEିର ପ�ଶାସନ ତରଫରୁ େଘାଷଣା କରାଯାଇଥିଲା େଯ 
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େକୗଣସି ଗଣମାଧ�ମ ରଥଯାତ� ାର ସିଧା ପ�ସାରଣ କରିେବ ନାହ[ ଏଥିପାଇଁ ଇ�ୁକ ସଂ�ା 

ମEିର ପ�ଶାସନ ନିକଟେର ବE ଲଫାଫାେର େଟkର ପ�କି� ୟା .ାରା ଦାବୀ କରିେବ କିs 

ଏହାକୁ େନଇ ଓଡ଼ିଶାେର ଗଣମାଧ�ମ ଏବଂ େସାସିଆଲ୍ ମିଡ଼ିଆେର ବ�ାପକ ଚ¡�ା 

େହାଇଥିଲା ମEିର ପ�ଶାସନର ଏହି ପଦେiପକୁ अେନକ ସମାେଲାଚନା କରିଥିେଲ 

ତଥାପି ଗଣମାଧ�ମ େଟkର ପ�କି� ୟାେର अଂଶ ଗ�ହଣ କରିବା ସହ ଓଡ଼ିଶା ଟିଭି ସବ�ାଧିକ 

ମଲୂ� ଉେଲB ଖ କରିଥିଲା 

 କିs ସଦ�ପ�ା� ସଚୂନା अନୁଯାୟୀ ଶ�ୀମEିର ପ�ଶାସନର ଏକ େବୖଠକେର ନି�`ି 

ନିଆଯାଇଛି େଯ ରଥଯାତ� ାକୁ ସମa ଗଣମାଧ�ମ ପ�ସାରଣ କରି ପାରିେବ କିs େସମାେନ 

ପାଉଥିବା ବି{ାପନ ଆୟର କିଛି अଂଶ ଶ�ୀମEିର ହୁkିକୁ ଦାନ କରିେବ 

 ଆସୁଛି ଓଡ଼ିଆ ମାନ-ର ସ!ୂ#� ଓଡ଼ିଆ ପବ� ରଜ ରଜପବ� ଓଡ଼ିଶାେର ଚାଷବାସ 

ଆର  କରିବା ଋତୁର ପବୂ� ସମୟକୁ ଦଶ�ାଏ अତୀତେର ସ ବତଃ ଏହି ସମୟେର 

ଗ�ାମା�ଳେର ରହୁଥିବା େଲାକମାେନ ଖାଲିେର ରହୁଥିବା େବେଳ େସମାେନ ଭୂମି ପଜୂା 

କରିବା ଏବଂ ଚାଷଜମିକୁ ଚାଷ ପାଇଁ ପ�aୁତ କରିବାକୁ ଉ�ବର ରୂପ େଦଇଥିେବ ଏବଂ 

ନୂଆ ନୂଆ େମୗସୁମୀ ବଷ�ାେର ଗଛ ଡାଳେର େଦାଳିବାoି େଖଳିଥିେବ ଏବଂ କାଳକ�େମ ଏହା 

ଉ�ବର ରୂପ େନଇଥିବ ଯାହା ବି େହଉ ରଜ ଏକ ପ�ାକୃତିକ ପବ�, ଏହି ତିନିଦିନ ଆମ 

ଘରମାନ-େର ପିଠାପଣାର ସ ାର ସହ େଖଳକୁଦ ଓ େଦାଳିେଖଳ ଆଦି ହୁଏ 

ବoୁବାoବ- ଗହଣେର ଆନE ଉଲB ାସେର ସମୟ ବିତାଇବା 

 ପବିତ�  ରଜ ପବ�ର ଶୁଭ अଭିନEନ ଜୟ ଓଡ଼ିଆ, ଜୟ ଓଡ଼ିଶା, ଜୟ ଜଗନg ାଥ 

 ଡା େଜ�ାତି ପ�ସାଦ ପ+ନାୟକ, ପ�ତି�ାତା-ସ!ାଦକ, ଆହ� ାନ ଇ-ପତି� କା 
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କାହାଣୀ ବିଭାଗ 
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ସୁେନଲୀ ସିଂହ ସୁେନଲୀ ସିଂହ ସୁେନଲୀ ସିଂହ ସୁେନଲୀ ସିଂହ     
ବଂଚିବା ପାଇଁ ସଂଘଷ� 

 କଲରାପତରିଆ ବାଘଠାରୁ ଶିକାର ଛଡାଇବା 

 ବହୁତ ପୁରୁଣା କଥା ମେନ ପଡି ଯାଉଥିଲା। ଏ ଭିତେର ଦୁଇଭାଇ 

ଦଳ ଛାଡି ଆସିବାର अେନକ ଦିନ େହାଇ ଗଲାଣି। େସମାେନ ଦଳବିନା ରହିବା ଭଲ 

ଭାେବ ଶିଖି ଗେଲଣି। ଟିକିଏ ଦୂରରୁ ଏକ ବାରହାର ଡାକ ଶୁଣିେଲ। ବାରହା ଶିକାରର 

ସୁେଯାଗ ମିଳିଛି। ସବୁେବେଳ ଜ}ଲେର ଶିକାରପାଇଁ କିଏ ନା କିଏ ଶିକାରୀ ଜs େଚ�ା 

କରି ପାରqି। ଏଣୁ ବାରହା ଶିକାର କରିବା ପାଇଁ ହୁଏତ अନ� େକହି ଶିକାରୀ ମଧ� 

अେପiା କରି ଥାଇପାେର। ଏଣୁ େସହି ଶ¥ ଆଡକୁ ଆେଗଇ ଗେଲ।   

 ଦିନଏ ଭିତେର अେନକ ଆେଗଇ ଯାଇଥିଲା। ଭିତର ଜ}ଲର ଗଛ ପତ� େର ହାଲକା 

କାଳି େନସି େହାଇଗଲା ଭଳି ଲାଗୁଥିଲା। ହଠାତ୍ ପତ� ର ଉପେର ଚାଲିବାର ଶ� 

ଆସିଲା। ଏହା ଡାଳ ପତ�  ସବୁ ଆେଡଇ େହାଇ ଯାଇଥିବାର ଶ¥ ଥିଲା। େଗାଟିଏ ଜ}ଲି 

ବାରାହା ଏକୁଟିଆ ଏ ଆଡକୁ ଚାଲି ଆସୁଥିଲା। ମଝିର କିଛି େଦୗଡିବାର ଶ¥ ମଧ� ଥିଲା। 

ଏହା ତରୁଣ ସିଂହ ମାନ- ପାଇଁ ଏକ ଆଉ େଗାଟିଏ ସୁେଯାଗ ଥିଲା। 

 ଏ ତରୁଣ ସିଂହ ଦୁେହଁ ଶ� ନ କରି ଖୁବ୍ ସq�ପଣେର ଶ� ଆଡକୁ ଆେଗଇ 

ଚାଲିେଲ। େଭାକେର ଶିକାର େଖାଜିବା ସମୟେର ତରୁଣ ସିଂହ ଦୁଇ-ର ପୁରୁଣା ଦିନ 

କଥା ମେନ ପଡି ଯାଉଥିଲା। ଏେବ ଶିକାର ନିେଜ େଖାଜିବାକୁ ପଡିବ। େକହି ଆଉ 

ସାହାଯ� କରିବାକୁ ନାହାqି। ଏେତ ଦିନ ଧରି େସମାେନ ନିଜ ଦଳସହ ଥିେଲ। ଏେବ କିଛି 

अେଶାକ ବିଶ�ାଳ 

 



ଆହ� ାନ
 ଇ-ପତି� କ

ା 

ଆହ� ାନ ଇ-ପତି� କା, ଚତୁ��ଶ ବଷ�, ଷ� ସଂଖ�ା, ଜୁନ୍ ୨୦୧୯ Magazine Downloaded from www.aahwaan.com 

ଆହ� ାନ ଇ-ପତି� କା ସ!ୂ#� ନିଃଶୁ% ବିତରଣ େହତୁ ଡା େଜ�ାତି ପ�ସାଦ ପ+ନାୟକ- .ାରା ପ�ତି�ିତ ଓ ପ�କାଶିତ  | Aahwaan.com  Aahwaan.com  Aahwaan.com  Aahwaan.com  |  31 

ଦିନ େହଲା େସମାନ-ୁ ନିଜର ଦଳରୁ ବାହାର କରି ଦିଆ ଯାଇଥିଲା। େସଇଠି େସମାେନ 

ଜନH  େନେଲ, ନିଜର ପିତା ବା ମୁଖ� ସିଂହ ସହ େଖଳିେଲ ବୁଲିେଲ। ମା’ ଆଉ 

ମାଉସୀମାେନ େସମାନ-ୁ अେନକ ବିପଦରୁ ରiା କରିଥିେଲ। अେନକ ସମୟେର ନି�ିତ 

ମୃତୁ� େହାଇଯାଇ ଥାଆqା। େସମାନ-ର ବାଳୁତ ଦିନମାନ ଖୁବ ଖୁସିେର କଟି 

ଯାଇଥିଲା। ପିତା କିଛି କାମେର େସମାନ-ୁ अଟକାଉ ନଥିେଲ।  

 େଯଉଁ ପିତା େସମାନ- ସହ ଏେତ େଖଳିଥିଲା ଆଉ ବିପଦରୁ ରiା କରିଥିଲା େସହି 

ବିଶାଳ ଶ�ଶାଳୀ ପିତା ସିଂହ ତା-ୁ ବିନା କାରଣେର ନିଜର ଦଳରୁ ବାହାର କରିେଦଲା। 

େସମାନ-ର ମା କିbା ମାଉସୀ ମାେନ କିଛି ସାହାଯ� କେଲ ନାହ[। େସମାେନ ନିଜ ଦଳରୁ 

ବାହାରିବାକୁ ଚାହୁଁନଥିେଲ। େସମାେନ ନିଜର ପିତାକୁ ଆଉ ହଇରାଣ ମଧ� କରି 

ନଥିେଲ। ତା ସେତ¦ ବିଶାଳ ଶରୀରଧାରୀ େସମାନ- ପିତା େସମାନ-ୁ ନିଜ ଦଳେର 

ରଖିବାକୁ ଚାହୁଁ ନଥିଲା। ଏ ଭିତେର େସମାେନ अେନକ ବଡ େହାଇ ଯାଇଥିେଲ।  

େସମାେନ ମୁkକୁ ମୁk ଘଷାଘଷି େହେଲ। ନିଜ ଭିତେର କିଛି କଥା େହଉଥିେଲା। େସହି 

ପୁରୁଣା ଦିନ ମାନ-ର କଥା। 

 अ� ଦୂରେର अଛି।- ଜୟ କହିଲା। େସମାେନ ଖୁବ ସାବଧାନ େହାଇଗେଲ। 

 ଶ¥ର ଦୂରତା ମାପି ଜଣିବା ଜ}ଲେର अତି ଆବଶ�କ। ଶ¥, ଗo ଇତ�ାଦିେର 

ଏକ ଶିକାରୀକୁ ପାର}ମ େହବ ଆବଶ�କ। େସମାେନ ଦଳେର ରହିଲାେବେଳ ଏେତ 

ଧ�ାନ େଦଉ ନଥିେଲ। ମା ଆଉ ମାଉସୀମାେନ ମୁଖ�ତଃ ଶିକାର କରୁଥିେଲ। ଦଳେର 

େଯାଜନା, ଗତି, ପବନର ଦିଗ ଇତ�ାଦିକୁ ଧ�ାନ ଦିଆଯାଏ। ଶିକାର ସମୟ ମଧ� 

ତଉଲାଯାଏ। କିs ଏକାକୀ ଶିକାର େବେଳ ଆହୁରି अେନକ କଥାେର ଧ�ାନ ଦିଆଯାଏ 

େଯମିତିକି ଗo, ଶ¥, ଆେଲାକର ମାତ� ା ଇତ�ାଦି। ଏକାକୀ ଶିକାରେର ବ�ଥ�ତାର 
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ସ ାବନା ବହୁତ अଧିକ। ଏଠି ସାବଧାନ ରହିବା अତୀବ ଆବଶ�କ।  

 େସମାନ- ଗତି ଏେବ ଧିର େହାଇଗଲା, ଆଖି ସବୁ ଯାଗାକୁ େଖାଜୁଥିଲା। ମୁk 

ବାରହା ଡାକ ଆସୁଥିବା ଦିଗକୁ େହାଇ ଯାଇଥିଲା। େସମାନ-ୁ ବଡ ସqପ�ଣର ସହ 

ଯିବାକୁ େହବ। ଏପଯ��q େସମାେନ ଶିକାର େଦଖିନାହାqି କିs ଡାକ ଶୁଣିଛqି। 

ବାରହାମାେନ ସାଧାରଣତଃ ଗଛ ମଳୂ, ମାଟି ଇତ�ାଦି ତାଡqି ଆଉ େସଥିରୁ କିଛି କEା 

ଇତ�ାଦି ଖାଆqି। େବେଳେବେଳ ତେଳ ପଡିଥିବା ଫଳମଳୂ ଖାଆqି। 

 ଜ}ଲଟା ବୁଦୁବୁକିଆ। ମଝିେର ମଝିେର କିଛି ବଡଗଛ अଛି। ମାଟି ସାମାନ� 

ଓଦାଳିଆ। କEା ଭଲ ମିଳିବ। ଆଗେର େକଉଁଠି ବାରହା ଥିବ। େସମାେନ ବୁଦା ଗହଳିକୁ 

ଚାଲିଗେଲ। େସଇଠୁ ଉ-ିେଲ। ବାରହା େଦଖାଯାଉ ନଥିଲା।  

 େସମାେନ ଆଉ ଏକ ବୁଦା ଗହଳିକୁ ଚାଲିଗେଲ। ବାରହାଟା େକଉଁଠି ନଥିଲା। କିs 

କିଛି ଶ¥ ଆସୁଥିଲା। ଏମିତି େଖାଜି େଖାଜି େସମାେନ ବାରହାକୁ ପାଇଯାଇଥାେq। କିs 

ଏ ଭିତେର ବାରହାର ଆ �̀ ଚି�ାର ଶୁଣାଗଲା। ଏମିତି ଚି�ାର ଶୁଣି େସମାେନ ଶ¥ 

ଆସୁଥିବା अଂଚଳକୁ ଖୁବ େଜାରେର ଧାଇଁଗେଲ। ଆଉ ବିଳb କରି ଲାଭ କଣ? ଏ 

ଭିତେର ବାରହାକୁ ଆଉ କିଏ ଶିକାରୀ ଧରି େନଲାଣି। 

 େସପେଟ ଜ}ଲୀ ବାରାହାକୁ େଗାଟିଏ କଲରାପତରିଆ ବାଘ ଶିକାର କରି 

େନଇଥାଏ। ଜ}ଲେର ସିଂହ ଆଉ କଲରାପତରିଆ ବାଘ ପ�ାୟ ଏକ ପ�କାର ଶିକାର 

କରqି। ସିଂହ अବଶ� ନୀଳଗାଈ ଭଳି ବଡ ଶିକାର କରିେନଇପାେର। କଲରାପତରିଆ 

ବାଘ ତା’ର ଆକାର अନୁପାତେର େଛାଟ ଆକାରର ପ�ାଣୀ ଶିକାର କେର। ବାରହାଟା 

େବଶୀ ବୟ; ନଥିଲା। ଦୁଇ କିେଶାର ସିଂହ ଏକଦମ େଖାଲା ଯାଗାକୁ ନଆସି ବୁଦା 

ଗହଳରୁ ଉ-ିେଲ। ଯଦି େକଉଁ ବଡସିଂହ ବାରହା ଶିକାର କରିଥାଏ ତାେହେଲ େସମାନ-ୁ 
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ବଡ ବିପଦ ଆସିବ। େସମାନ- ପାଖେର ବଡ ସିଂହକୁ ହରାଇଲା ଭଳି ଶ�ି ନାହ[।  

 ଉ-ି ମାରି ଏକ କଲରା ପତାରିଆ ବାଘ େଦଖିେଲ। ବାଘଟି ଏକ ବଡ ଗଛଠାରୁ 

ଟିକିଏ ଦୂରେର ଠିଆ େହାଇଥିଲା। ଟିକିଏ େଖାଲା ଯାଗା, ପଛପେଟ ବଡ ବୁଦାମାନ ଥିଲା। 

େସଇଠୁ ବାଘ ବାରହାକୁ ଧରିଛି। ପ�ାୟ େସମାନ- ଆକାରର ବାଘ। ବାଘର ମୁହଁେର 

େଛାଟ ବାରାହାଟି ଲାଗିରହିଥାଏ। ବାଘଟି ତାର ତଂଟି ଝୁଣିଧରିଥିଲା। ବାରହାଟି ପୁରା 

ମରି ନଥିଲା। ତାର େଗାଡ ଛଟପଟ େହଉଥିଲା। ବାଘର ମୁହଁସାରା ର�। ତାର ହଳଦିଆ 

କଳା େଦହ ପଛର ଜ}ଲ ସହ ବହୁତ ମିଶି ଯାଉଥିଲା।  

 କଲରାପତରିଆ ବାଘ ମଧ� ସିଂହ ମାନ- ଉପ�ିତି ଠଉରାଇ େନଲା। େସମାେନ 

ଏକ େଛାଟ ବାଘ େଦଖି ସାହାସ କେଲ। େସମାେନ ପ�ଥେମ ଟିକିଏ ଟିକିଏ େଦୗଡି ବାଘ 

ଆଡକୁ େଖଦି ଆସିେଲ। ଏଇ ବାଘଟାକୁ ହରାଇ େଦଇେହବ। ଦୁଇଟା ମଧ�ମ ଧରଣର 

ସିଂହ ସା}େର ଲଢାଇ କରିବାଟା େବାକାମୀ େହବ। ଶିକାର କରୁ କରୁ କଲରାପତରିଆ 

ବାଘଟି ଟିକିଏ େଖାଲା ଜ}ଲକୁ ଆସି ଯାଇଥିଲା। ଏହା ତାର େବାକାମୀ ଥିଲା। େଖାଲା 

ଜ}ଲେର ସିଂହ ଭଳି ଶ�ିଶାଳୀ ଶିକାରୀ ଖାଇବା େଖାଜି ବୁଲୁଥାqି। କିs ପାଖେର ଶିକାର 

ଧରି ଗଛ ଉପରକୁ ଚଢିଯିବା ଭଳି େସମିତି କିଛି ସହଜିଆ ଗଛ ନଥିଲା। ବଡ ଗଛଟିର 

ଗkି ସିଧା। ଚଢିବାକୁ ଟିକିଏ ସମୟ ଲାଗିବ। େତଣୁ କଲରାପତରିଆ ବାଘ ଶିକାରକୁ 

େନଇ ସହଜିଆ ଗଛ ଆଡକୁ େଦୗଡ଼ିବାକୁ େଚ�ା କଲା। ଥେର ଗଛ ଉପେର ଚଢିଗେଲ ଏ 

ସିଂହମାେନ କିଛି କରି ପାରିେବ ନାହ[।  

 ଦୁଇଭାଇ କଲରାପତରିଆ ବାଘଠାରୁ ଶିକାର ଛଡାଇବା ଜାଣିନାହାqି। େତଣୁ 

େସମାେନ ପ�ଥେମ େଦାେଦାପାଂଚ େହେଲ।  

 ବିଜୟ ଏ େଛାଟ ବାଘଟା ଶିକାର େନଇ ପଳାଉଛି – ଜୟ କହିଲା। ତାର ଶରୀର 
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ଥରୁଥାଏ। ଜୟ ବହୁତ ସାହାସୀ। କିs େକେବ ଏକାକୀ କଲରାପତରିଆ ବାଘକୁ େଦଖି 

ନାହ[। ବାଘର ଶ�ି ବଷୟେର ତାକୁ ମଧ� ଜଣାନାହ[।  

 ବିଜୟ। ଏ ବାଘଟା ତ େଦୗଡୁଛି। ଆେମ େଦୗଡିବା। ବିଜୟ କହିଲା। ଏମିତି ବିଜୟ 

ଟିେକ କମ ସାହାସୀ। କିs େପଟେର ପ�ବଳ େଭାକ। ଏେଣ କଲରାପତରିଆ ବାଘଟା 

ଶିକାର େନଇ ପଳାଉଛି। अନ�କିଏ େହାଇଥିେଲ ଏ ତରୁଣ ସିଂହ ଦୁଇ-ୁ େଦଖି ଗଜଗଜ�ନ 

କରିଥାqା ଆଉ ଡରାଇଥାqା। କିs ଏ ବାଘଟା ପଳାଉଛି। 

 େସ ଆମକୁ େଦଖି ଡରୁଛି। ବିଜୟ କହିଲା। ବାଘଟା ମୁହଁେର ଶିକାର ଧରି 

େଦୗଡୁଥିଲା। େସ କଲରାପତରିଆ ବାଘର ବ�ବହାରକୁ ଭଲ ଭାେବ ତଉଲାଉଥିଲା। ଦୁଇ 

ସିଂହ- ଭିତେର ବିଜୟ अଧିକ ବୁ�ିମାନ, ସବୁ �ିତି େସ ଠିକ ଭାେବ କଳନା କରି େନଇ 

ପାେର। ଶିକାରୀଟା ପଳାଉଛି अଥ� େସ ଦୁଇ ସିଂହ-ୁ ଡରୁଛି। ଏମିତି ଡରୁଆ ଶିକାରୀଠୁ 

ଶିକାର ଛଡା ଯାଇପାେର।  

 ଜୟ ଚାଲ େସ ବାଘଠାରୁ ଶିକାର ଛଡାଇବା। ବିଜୟ େଜାରେର କହିଲା। ଜୟର 

େହାସ େଫରି ଆସିଲା। ତାକୁ ସାହାସ େଦବାପାଇଁ କିଏ ନା କିଏ ଦରକାର। ଥେର ସାହାସ 

ପାଇେଲ ଜୟ ଦୁନିଆକୁ ହରାଇ େଦବାର ଶ�ି ରଖିଥିବାର ମେନକେର।  

 ବାଘ ଏମିତି େଦାଡୁଥିବାର େଦଖି ଏଇ ସିଂହ ଦୁଇ ଭାଇ ବାଘ ପଛେର ଖୁବ୍ େଜାରେର 

େଦୗଡ଼ିବା ଆର  କେଲ। କଲରାପତରିଆ ବାଘ ଶିକାର ମୁହଁେର ଧରି େଜାରେର େଦୗଡି 

ପାରୁ ନଥିଲା। ସିଂହମାେନ ପାେଖଇ ଆସିେଲ। େସ ବିପଦର ଲiଣ େଦଖିପାରିଲା। 

ଡରେର କଲରାପତରିଆ ବାଘ ମଲା ବାରାହାକୁ ପେକଇ େଦଇ ଖୁବ୍ େଜାରେର ପ�ାଣ 

ବିକେଳ େଦୗଡ଼ିଗଲା ଆଉ ଟିକିଏ ଦୂରେର େଗାଟିଏ ଗଛ ଉପେର ଚଢିଗଲା। ଗଛର ମଝିଆ 

ମଝି ଚଢିଯାଇ କଲରାପତରିଆ ବାଘଟି अସହାୟ େହାଇ अନାଇ ରହିଲା। ଏ ଗଛକୁ ସିଂହ 
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ଚଢି ପାରିବ ନାହ[। 

 ସିଂହମାେନ କଲରାପତରିଆ ବାଘକୁ ସାମାନ� ତଡିେଲ। କିs ତେଳ ଘାସେର ଏକ 

ଶିକାର ପଡିଛି। କଲରାପତରିଆ ବାଘ ପଛେର େଦୗଡି କିଛି ଲାଭନାହ[। େସମାନ- ମୁଖ� 

ଉେ�ଶ� େହଲା ଶିକାର। େସମାେନ େକଇ େଖାଜ େଦୗଡି ରହିଗେଲ ଆଉ ଶିକାର ପାଖକୁ 

େଫରି ଆସିେଲ। ଏମିତି ଡେରଇ ବିନା ପରିଶ�ମେର ଶିକାର ପାଇ ଏ ଦୁଇ ତରୁଣ ସିଂହ 

ଖୁବ୍ ଖୁସି େହାଇଗେଲ। अେନକ ଦିନ ପେର େସମାେନ େପଟ ପରୂା ଖାଇବା ପାଇଛqି। 

ନିଜ ନିଜର ଟାଣୁଆ ଦାqେର ଖୁବ୍ ସହଜେର ବାରାହାର େମାଟା ଚମଡାକୁ अଲଗା 

କରିେଦେଲ ଆଉ ଜଲ୍ଦି ଜଲ୍ଦି ଖାଇବାକୁ ଲାଗିେଲ। ମଝିେର େସମାେନ ନିଜ ଭିତେର 

ଲେଢ଼ଇ କରୁଥାqି। ଏକ ଖାଦ�ର ଉପହାର େସମାେନ ଖୁବ୍ ଖୁସିେର ଗ�ହଣ କରିେନଇ 

ଥିେଲ। 

 େସପେଟ ବାରହା ମାରିଥିବା କଲରାପତରିଆ ବାଘଟି ଗଛ ଉପରୁ ନିରୁପାୟ େହାଇ 

େଦଖି ଚାଲିଥାଏ। ମଝିେର ମଝିେର अସହାୟ ଭାବେର ଗୁରୁଗୁରୁ କରୁଥାଏ। ତା’ର 

ଶିକାରକୁ ଏ ଦୁଇ ସିଂହମାେନ ଛଡ଼ାଇ େନଇଛqି। ଏ ପେଟ ଏ ଦୁଇ ସିଂହ ଆରାମେର 

େଯେତ େହାଇପାେର ଖାଇେନେଲ। ଆଉ େପଟେର ଯାଗା ନଥିଲା। ଖାଇ ସାରିବା ପେର 

ଏକ ବୁଦା ପାଖେର ଯାଇ େଶାଇଗେଲ। ପାଖେର ଆଉ େକହି ବଡ ଶିକାରୀ ନଥିେଲ।  

 अେନକ ସମୟ ପେର अପରାହg େର ପାଣି ପାଖକୁ ଯାଇ େପେଟଇ ପଡିେଲ ଆଉ ଚପ୍ 

ଚପ୍ କରି ପାଣି ପିଇେନେଲ। ନିଜର ମୁkକୁ ମୁk ଘଷି େହେଲ। ଗଛ ଉପେର ଥିବା 

କଲରାପତରିଆ ବାଘ ଆଡକୁ ଚାହ[େଲ। ବାଘଟି ନିଃସହାୟ ଭାେବ େସମାନ- ଉପେର 

ଗାଳି ବଷ�ା କରୁଥିଲା। େସମାେନ କିs ଯାଗା ଛାଡିଗେଲ ନାହ[। ମଢର ପାଖା ପାଖି 

ରହିେଲ।  
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 ଏ କଲରାପତରିଆ ବାଘଗୁଡାକ ବଡ ଭୀରୁ- ଜୟ କହିଲା।  

 ମଁୁ କଣ କହୁଥିଲି। – ବିଜୟ କହୁଥିଲା।  

 ବାଘ େହେଲ କଣ େହଲା, ଜsଟା ଭୀରୁ। ଶିକାର ଏେତ ସହଜେର ଛାଡି େଦଇ 

େକହି ପଳାqାନି।- ବିଜୟ ଟିେକ ହସିଲା। ବିଜୟ କଲରାପତରିଆ ବାଘ ଆଡକୁ 

अନାଇଲା। ବାଘଟା ଗଛର अେନକ ଉପେର େସମାନ-ୁ अସହାୟ ଭାବେର अନାଇଥିଲା। 

େସ କିଛି କରି ପାରିବ ନାହ[।  

 େସମାେନ ରାେଟଲା ବା ଗାଡ ଭାଲୁ କଥା ଭାବି ନିଜ ଭିତେର ହସା ହସି େହେଲ। ଏ 

କଲରାପତରିଆ ବାଘ ଭଳି ମାଂସାଶୀ ପ�ାଣୀ। ସହଜେର ଏ କଲରାପତରିଆ ବାଘ ଭଳି 

ଗଛ ଚଢିଯାଏ। ଏ ବାଘ ତ ସହଜେର ହାର ମାନି ଗଛ ଉପେର अସହାୟ ଭଳି 

ବସିରହିଛି। କିs ଗାଡଭାଲୁ ହାର ମାନିବାକୁ ପ�aୁତ ନଥିଲା। ଗାଡଭାଲୁଟି ବହୁତ େଛାଟ। 

ତଥାପି ତାର ସାହାସର ପଟାqର ନାହ[।  

 େସମାେନ କଲରାପତରିଆ ବାଘଠାରୁ ଖାଇବା ଛଡାଇ ପାଖ ଲbା ଘାସ ପଡିଆ 

ପାଖକୁ ଆସିଗେଲ। ବଡ ଆରାମ ଦାୟକ ଯାଗା। େସଇଠି େସମାେନ େଗାଡ ଲbାଇ 

େଶାଇଗେଲ। ଏେତ ଦିନର େଭାକ ପେର େସମାନ-ୁ ତୃ�ିର େଭାଜନ ମିଳିଥିଲା। 

େଭାକିଲା ଭାଇ ଦୁେହଁ େପଟପୁରା େଭାଜନ ପେର अେନକ ସମୟ ଯାଏଁ େଶାଇ ରହିେଲ।  

 କଲରାପତରିଆ ବାଘ अେନକ ସମୟଯାଏଁ अେନଇ ରହିଲା। ସିଂହ ଥିବା ଯାଏ େସ 

କିଛି କରି ପାରିବନାହ[। ସିଂହମାେନ ମଧ� ଏ ଯାଗାେର େବଶୀ ସମୟ ରହିପାରିେବ ନାହ[। 

ଏ �ାନ ଏକ ବଡ ସିଂହର ଇଲାକା। ସଂo�ା େହେଲ ବଡ ସିଂହର ଆହ¦ାନ ଶୁଣାଯିବ। 

େସମାେନ େସମିତି ଏଠୁ ବାହାରି ଯିେବ।  

 ଧିେର ଧିେର ଆଲୁअ ଏକଦମ ମଳିଚିଆ େହାଇଗଲା। ଦୁରରୁ ଏକ ବଡ ସିଂହର 
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ଗ �̈ନ ଶୁଣାଯାଉଥିଲା। କିs ଏଠି ବି अଧିକ ସମୟ ବିଶ�ାମ କରାଯାଇ ନପାେର। ଏଇ 

�ାନ ହୁଏତ େକଉଁ ସିଂହର अଧିକାର େiତ�  େହାଇଥାଇପାେର। ଏେତ ଜଲଦି ଏକ ଲେଢଇ 

କରିବାପାଇଁ େସମାନ- ସାହାସ ନଥିଲା। େତଣୁ େସମାେନ ନୂଆ अଂଚଳ अଧିକାର ପାଇଁ 

ଆେଗଇ ଚାଲିେଲ। େସଇଠି େହବ େସମାନ-ର ନୂଆ ସାମ�ାଜ�।  

 କଲରାପତରିଆ ବାଘ अେନକ ସମୟ ବସି ରହିଲା। ବଡ ସିଂହର ଗ �̈ନ ଶୁଣି ଏ 

ସିଂହ ଦୁେହଁ ଦୁରକୁ ଚାଲି ଯାଉଥିେଲ। େସ ତଳକୁ କୁଦା ମାରିଲା। ଆଉ କିଛି େଖାଜ ଯାଇ 

ଏେଣ େତେଣ अନାଇଲା। େକଉଁ ସିଂହ ତାକୁ ଆକ�ମଣ ପାଇଁ େଖଦୁ ନଥିେଲ। େସ ନିଜର 

ଶିକାର ଆଡକୁ ଧାଇଁଗଲା। ବହୁତ ମାଂସ अଛି। ତାର କିଛି ଦିନର େଖାରାକି େହାଇଯିବ। 

େସ ବହୁତ େଭାକିଲା ଥିଲା। ଖୁବ ଶୀଘ� କିଛି ମାଂସ ଖାଇେନଲା। ତାପେର ଶିକାରକୁ ଟାଣି 

ଟାଣି େକନାଥିବା ଗଛକୁ ଆସିଲା। ତାର ମୁହଁେର େସହି ଶିକାର ଲାଗିଥିଲା। ଦୁଇ ସିଂହ 

ଖାଇଲାପେର ଶିକାରର ଓଜନ ବହୁତ କମି ଯାଇଥିଲା। େଯଉଁ �ାନେର अସୁବିଧା 

େହଉଥିଲା େସ େପେଟଇ ପଡୁଥିଲା। ଏମିତି କରି କରି େସ ସୁବିଧା ଯାଗାକୁ ଆସିଗଲା ଆଉ 

େସଇଠି ଟିକିଏ ବିଶ�ାମ ପେର ଶାqିେର ମାଂସ ଖାଇବାକୁ ଲାଗିଲା   



ଆହ� ାନ
 ଇ-ପତି� କ

ା 

ଆହ� ାନ ଇ-ପତି� କା, ଚତୁ��ଶ ବଷ�, ଷ� ସଂଖ�ା, ଜୁନ୍ ୨୦୧୯ Magazine Downloaded from www.aahwaan.com 

ଆହ� ାନ ଇ-ପତି� କା ସ!ୂ#� ନିଃଶୁ% ବିତରଣ େହତୁ ଡା େଜ�ାତି ପ�ସାଦ ପ+ନାୟକ- .ାରା ପ�ତି�ିତ ଓ ପ�କାଶିତ  | Aahwaan.com  Aahwaan.com  Aahwaan.com  Aahwaan.com  |  38 

ମଲାଜହgମଲାଜହgମଲାଜହgମଲାଜହg     
 “ମେ�ଶ�ରକୁ ରାaା ଡାହାଣକୁ ଗେଲ ପଡ଼ିବ କି ବାମକୁ ଗେଲ 

ପଡ଼ିବ?” େମାେତ ଚାହ[ ପଚାରିଲା େସ ମଁୁ କିଛି କହିବା ପବୂ�ରୁ 

ଦୀପିକା କହିଲା, “ମେ�ଶ�ର ତ ତୁେମ ପଛେର ଛାଡ଼ି ଆସିଲ?” େସ 

ପୁଣି କହୁଥାଏ, “ନା, େସ ବସ�ାkେର ପଚାରିବାରୁ କହିେଲ ଏଇ ଭିଏସ୍ ଏସ୍ ନଗର 

େଡଇଁଗେଲ ଆଗେର ପଡ଼ିବ େହେଲ ଡାହାଣକୁ କିbା ବାମକୁ ପଡ଼ିବ?” 

 େସ ଏେତ ବ�a େହାଇ ପଡୁଥିଲା େଯ ଲାଗୁଥିଲା କିଛି େଗାେଟ ଭାରି ବିପଦ ତା 

ଉପେର େଡରା ବସାଇଛି ଖୁବ୍ ଆତ-ିତ, ଆଉ ବ�ଗ� ଜଣା ଯାଉଥିଲା ଏମିତି ରାaା ବି 

ବାଉଳା େହାଇ ଯାଇଥିଲା ତା କଥାବା �̀ାରୁ ଜଣାଯାଉଥିଲା େସ େକଉଁ ନିପଟ ମଫସଲ 

ଗଁାରୁ ଆସିଛି, ପାଠଶାଠ ମଧ� େବଶୀ ପଢ଼ିନି ସା}େର ତାର ବାର େତରବଷ�ର ଝିअଟିଏ 

ବି ଥିଲା ପୁଣି କାEୁଣୁ ମାEୁଣୁ େହାଇ େସ କହିଲା, “େମାେତ େଯମିତି େହେଲ ମେ�ଶ�ର 

ଯିବାକୁ େହବ ଗାଡ଼ିଭଡ଼ା ଦଶଟ-ା ଜାଗାେର ପଚିଶି ଟ-ା େନଉପେଛ, ମଁୁ ଯିବି ତାକୁ 

େଖାଜିବାକୁ” ଏତିକି କହୁ କହୁ େସ କାEି ସାରିଥିଲା 

 ଶନିବାର, ;ୁଲ୍ अଧାେର ଛୁଟି ଆେମ ସବୁ ଶିiୟିତ� ୀ ତର ତର େହଉଥାଉ େକମିତି 

ଘେର ଶୀଘ� ପହ�ିବୁ େଗଟ୍ ପାଖେର ଏେକାଇଶି ବାଇଶି ବଷ�ର ¢ୀେଲାକଟିର କଥା ଶୁଣି 

ଆେମ अଟକି ଯାଇଥାଉ ସମa- ଆଗେର ଥର ଥର କରି ନିଜ ଦୁଃଖ କହୁ କହୁ େସ 

କାEି ପକାଉଥାଏ ନଁା ପଚାରିବାରୁ କହିଲା, ତା ନଁା ଫୁଲ ଲୁହ ତାର ବାଧା 

अନସୟୂା ପkା 
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ମାନୁନଥାଏ “େମାର ଆଉ େକହି ନାହ[ ଏ ଦୁନିଆେର ପୁअ ଦୁଇଟାକୁ େମାର େନଇ 

ଆସିଛି ଏଇ ମେ�ଶ�ରେର େକଉଁ ମିଲେର କାମ କରୁଛି ମଦୁଆଟା, େମା ପିଲା ଦିଟାକୁ 

ରଖିଛି କି ମାରି ସାରିଲାଣି େକଜାଣି? ସବୁଦିନ ତ ଘେର େମାେତ ବାଡ଼ାଏ େମାର ଯାହା 

ଗହଣାଗା�ି ଥିଲା ତାକୁ ବoା ପକାଇ ସାରିଲାଣି େକେତଦିନ ଆଉ ତା ମାଡ଼ଗାଳି ପଥର 

ପରି ସହିଥାqି! ଦିେନ ପାଟି ଫିେଟଇଲି ତ େବଡ଼ି ଉପେର େକାରଡ଼ା ଭଳି ପିଲା-ୁ େନଇ 

ଗଁା ଛାଡ଼ି ସ�ାେହ େହଲା ପଳାଇ ଆସିଛି କଟାଘାଆେର ଚୁନ ଲଗାଇବାର ଯ�ଣା 

ତିନିଦିନ େହଲା ମଁୁ ଖାଇନି ଜଳି ଜଳି ମରି ସାରିଲିଣି ବାଧ� େହାଇ େଗାଡ଼ କାଢ଼ି ଆଜି 

ଘରୁ ଆସିଲି” େସ କାEି କାEି କହୁଥାଏ 

 ଛअବଷ� ତେଳ ମଦନା ସହିତ ତାର ବାହାଘର େହାଇଥିଲା ବାପା ତା’ର ସଖ� 

ମୁତାବକ ଯାନିଯଉତୁକ େଦଇ ବାହା କରିଥିଲା ଭାଗଚାଷୀ, ବାପା େକେତ अବା ଦିअqା, 

ପୁଣି ଫୁଲ ତ େଗାଟିଏ ଝିअ ନୁେହଁ ତା’ର ସାନ ଆଉ ତିନିଭଉଣୀ अଛqି ତା-ୁ ତ ପୁଣି 

ବାପା ଦିେନ ବାହାେଦଇ ବିଦା କରିବ ବାହାଘରର ଛअମାସ ବଡ଼ ସୁଖେର କଟିଛି ତା’ର 

କଳା ମିଚିମିଚି ବଳି� ମଦନା ବିଲକୁ ହଳ ଲ}ଳ େନଇ ଗଲାେବେଳ ମନ ଫୁଲାଣିଆ ଗୀତ 

ଗାଇ ଗାଇ ଯାଏ ଫୁଲ ମଦନାର ଗୀତ ଶୁଣି ଆହୁରି ଲାେଜଇ ଯାଏ ମଦନାର ଆଗକୁ 

ନାହ[ କି ପଛକୁ ନାହ[ େଗାଟିଏ ପୁअ ବଡ଼ ଭଉଣୀକୁ ତାର କାହ[ େକେବଠୁ ବାପା ମରିବା 

ଆଗରୁ ବାହା େଦଇ ସାରିଛି ମଦନାର ମା’ ଫୁଲ ବାହା େହାଇ ଆସିବାର ଆର ସନ 

ଚାଲିଗଲା ଆଗ େସଥିପାଇଁ ମଦନା େବକେର ଜୁଆଳୀ ପକାଇ ଫୁଲ େବାହୁ ସାଜି ଏ 

ଘରକୁ ଆସିଥିଲା ଛअଟାମାସ, ଛअ ଦିନପରି ବିତିଗଲା 

 ହଠାତ୍ େସଦିନ ତା ବଡ଼ ନଣE, ତା- ପୁअର ବାହାଘରକୁ ନିମ�ଣ କରିବାପାଇଁ 
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ଆସି ପହ�ିଗେଲ ଆଉ କୁରାଢ଼ି େହାଇ ତା ଘରକୁ େଚାଟ ମାରିେଲ ତା- ପୁअ 

ମଦନାଠାରୁ, ଚାରିବଷ� ସାନ କଲିକତାେର େକଉଁ ଜାଗାେର କୁଲି କାମ କେର ନଣE- 

େଦହ ଭଲ ରହୁନି, ଆ�ୁ अ�ା ଭୀଷଣ ଧରs କାମ କରି ପାରୁନାହାqି େତଣୁ େବାହୁଟିଏ 

ସअଳ େନଇ ଆସୁଛqି 

 ଆସୁ ଆସୁ ନଣE ତା’ର ପଚାରିେଲ, “ଆେର ମଦନା, ମଁୁ ତ େତା ବାହାଘରକୁ ଆସି 

ପାରିନଥିଲି, େଦହ ଭଲ ନଥିଲା, କଲିକତାେର ଥିଲି ଆଉ େବାହୁ କଣ କଣ ଆଣିଛି ବା? 

ଆମ ସପନା େମାଟର ସାଇେକଲ, ସୁନା େଚନ୍, ଘ�ା, କଲର ଟିଭି ଆଣୁଛି ଏେବ କଣ 

ଆଉ ସପନା ସାଇେକଲ୍, େରଡ଼ିଓର ଜମାନା अଛିକିେର ମଦନା? ଆଉ ସବୁ ସୁନା 

ଗହଣାଗା�ି ବି ଆଣୁଛି େମା େବାହୁ ସୁମୀ! େତା ଭାଣିଜୀ ପାଇଁ ନଣE ପୁଟୁଳି ମୁଦି ବି 

ଆଣିବ, େହେଲ େତା ଭାରିଜା ତ େମା ପାଇଁ ମୁଦି ଆଣିନଥିଲା! େସ ନଣEପୁଟୁଳି 

ଆଟାଚିଟା ମଁୁ େଖାଜିଲି େଖାଜିଲି େହେଲ କିଛି ନାହ[ ଏଇ ଶାଢ଼ୀ, ଶାୟା, ବB ାଉଜେର କଣ 

ମନ ଭେର?” ନିଆଁେର ଘିअ ପଡ଼ିଲା ଭଳି କଥାଟା େହଲା 

 ନଣE- କଥାଗୁଡ଼ା ତ ମ�ପରି ମଦନା କାନେର ଫୁ-ା େହାଇଥିଲା େସଇ 

अ�ଦିନେର ମଦନାର ସା} ଗଉରା ବାହାେହାଇ ର}ୀନ ଟିଭି, େଜାଇଁ ମୁଦି, ଘ�ା, 

ସା}କୁ ନାନା ଜାନିଯଉତୁକ ଆଣିଲା ଗଉରା ବି େସଇ ହଳ କେର ମଦନା ଏଥର 

େବଳକୁ େବଳ ଗୁମ େହଲା ଆଉ ଆଗପରି अେବଳେର ହଳଛାଡ଼ିେଦଇ, ଘେର ଆସି ତାକୁ 

अkାଳି ପକାଉନଥିଲା ଟିକିଏ ଟିକିଏ କଥାେର ଖୁ�ା େଦବା ଆର  କରିଥିଲା ଧିେର 

ଧିେର େସ ମଦ ପିଇବା ଆର  କରିେଦଇଥିଲା, ନିତି ରାତି अଧେର ଟଳି ଟଳି ଘରକୁ 

େଫରୁଥିଲା ଫୁଲ କଣ କହିେଲ ତାକୁ ବାେଡ଼ଇ ର� ବାହାର କରି େଦଉଥିଲା ଏ କଥା 
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ତା- ଘେର ରୀତିମତ ଘଟଣା େହାଇଗଲା ଦିେନ ମଦନା ଫୁଲକୁ ବାେଡ଼ଇ ବାେଡ଼ଇ ଘରୁ 

ତଡ଼ିେଦଲା “ଯା େତା ବାପାକୁ କହିବୁ େଗାେଟ ର}ୀନ ଟିଭି େଦବ ନେହେଲ ଏ ଘରକୁ 

େଫରିବୁନି” ଫୁଲ କାEି କାEି ଯାଇଥିଲା ବାପଘରକୁ େସେତେବେଳ ଧାନ ବୁଣାବୁଣି 

େବଳ ବାପ ତା’ର ଭାଗଚାଷୀ ପୁଣି ତା ସାନ ଭଉଣୀ ଗଉରୀ ମେନ ମେନ ଦାନା 

ବାoୁଥିଲା ବସା କରିବ େବାଲି ତାର ବାହାଘର ଠିକ୍ େହାଇଯାଇଥିଲା େସ ଆଉ ତା 

ବାପାକୁ କିଛି କହିପାରିଲାନି 

 େକଉଁଠୁ ପଇସା ଆସିବ େଯ ବାପା ତାକୁ ର}ୀନ୍ ଟିଭି େଦବ? େଫରିଆସିଥିଲା ଫୁଲ 

ଦୁଇ ଦିନପେର ଭାବିଲା ନିେଜ ସହି ସହି ମରିଯିବି ପେଛ ବାପାକୁ କହି ଘେର ନିଆଁ 

ଲଗାଇବିନି େସେବଠାରୁ େସ ଆଜିଯାଏ ଜଳୁଛି ଫୁଲ ଭାବିଥିଲା ପିଲା ଜନH  େହେଲ 

ମଦନା ବଦଳିଯିବ େହେଲ ନା ମଦନା େକେବ ବଦଳିଲାନି େସଦିନ ଫୁଲ ପାଟି 

ଫିଟାଇଲା, “ମଁୁ କେଚରୀ ଯିବି, େମା ପିଲା ଦୁଇଟାକୁ େନଇ ମଁୁ अଲଗା ରହିବି” ଆଉ 

େସଇ କଥାରୁ େସ େକେତ େଯ ମାଡ଼ଗାଳି ଖାଇଥିଲା ତାର ଇୟତା ନାହ[ ଆଉ ଦିେନ 

ରାତିେର କବାଟ ମୁକୁଳା କରି ମଦନା ତା ପିଲା ଦୁଇଟାକୁ େନଇ କୁଆେଡ଼ ଚାଲିଯାଇଥିଲା 

େସ ତ ସକାଳୁ ଉଠି େକେତ ବାହୁନା ଛାଡ଼ିଥିଲା ସାନ ଛୁଆଟା ତାର iୀର ଛାଡ଼ିନଥିଲା 

ବଡ଼ଟା ପା�ବଷ�ର କଣ େଯ କରୁଥିେବ ତା ଛୁଆମାେନ? େକମିତି େସ ଖବର ପାଇଥିଲା 

େଯ ମଦନା ଏଇ ମେ�ଶ�ରେର ଏକ ମିଲେର କାମ କରୁଛି ସାନ ଭଉଣୀ େଗହିB କୁ ଧରି େସ 

ଭଦ� ଖରୁ ଭୁବେନଶ�ର ଆସିଛି ତା ପିଲାମାନ-ୁ େଫରାଇେନବ ଘର ବାହାରକୁ େଗାଡ଼ 

କାଢ଼ିନଥିବା ଝିअ ଆଜି ମା’ଟିର ହୃଦୟ େନଇ ଗଁାଠାରୁ ବହୁତ ଦୂର ଭୁବେନଶ�ର ଚାଲି 

ଆସିଛି େଶଷେର ଆମ ;ୁଲର ଜେଣ ପିअନ ରିକ୍ ସାଟିଏ ଡାକି ଆଣିଲା ଫୁଲ ତା ଭଉଣୀ 
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ସହ ରିକସାେର ବସିଲା, ତା ସ�ାମୀ ଓ ପିଲା-ୁ େଖାଜିବା ପାଇଁ 

 ଦୀପିକା େମାେତ ହେଲଇ େଦଇ କହିଲା, “ଏ େଶାଭା, େଦଖ େଦଖ େସ େକମିତି 

अଳତା ଲଗାଇଛି ଯାହା ଘେର ଏେତ ବିପଦ ଥିବ େସ କଣ େକେବ अଳତା ଲଗାଇ 

ବାହାରକୁ ଆସିବ?” 

 ମଁୁ କହିଲି, “ନା ନା ଏମିତି କହନା ତା ପାଦର अଳତା ତାକୁ ନିେ� ସଫଳ କରିବ 

ନିେ� ତାର ଉଜୁଡ଼ା अସ୍ଂସାର କିଚିରି ମିଚିରି କରିଉଠିବ ମଦନା ପୁଣି ତାର ନିଜର 

େହାଇଯିବ ଏଇ ବିଶ�ାସେର େସ अଳତା ଲଗାଇ ଆସିଥିବ” 

 ଦୀପିକା କହିଲା, “ହଉ ତୁ ଚାଲ ଚାଲ, େଡରି େହଲାଣି ପୁଣି ବସ�ାk ଯାଏ ଚାଲି 

ଚାଲି ଯିବାକୁ େହବ” ମଁୁ ଚାଲୁ ଚାଲୁ ଭାବୁଥାଏ, “େମା ଜୀବନ ଆଉ ଫୁଲ ଜୀବନ ଭିତେର 

ତ କିଛି ତଫାତ ନାହ[ ଚାରି ଭଉଣୀ େଗାଟିଏ ଭାଇ ଭିତେର ମଁୁ ବଡ଼ ଥିଲି ବାପା ଥିେଲ 

ହାଇ;ୁଲ୍ ଶିiକ େସେତେବଳର କେଲଜ କୁଇନ୍ ଥିଲି ମଁୁ, େମା ବିନା କB ାସେର ସାର୍ 

େଲକ୍ ଚର୍ େଦଉ େଦଉ ତିନିଥର ପଚାରି ସାରିଥିେବ େମା କଥା, ଆଉ କେଲଜ 

ପିଲାମାନ-ର ଆଖି େମାେତ େଖାଜୁଥାଏ କB ାସେର 

 ସgାତେକା`ର ପେର ସୁନିଲ୍ େମାେତ ବିନା େଯୗତୁକେର ବାହା େହାଇଥିେଲ ତା- 

ବାପାେବାଉ-ୁ େଗାେଟ େବାହୁ ନୁେହଁ େଗାେଟ ଝିअ ଦରକାର େବାଲି କହିଥିେଲ େହେଲ 

ବାହାଘର ପେର ସବୁ ଜିନିଷ ଓଲଟା େହାଇଗଲା ସୁନିଲ୍ ଥିେଲ ଉ¡ଶିiିତ କB ାସ୍ ୱାନ୍ 

अଫିସର, ତଥାପି େସ େକୗଣସି ଗୁଣେର अପାଠୁଆ ମଦନାଠାରୁ अଲଗା ନଥିେଲ ଦିେନ 

େସ ତାକୁ କହିେଲ ତୁମ ବାପା-ର ଭୁବେନଶ�ରେର େଯଉଁ ଜାଗାଟା अଛି େସଇଟା େମାର 

ଦରକାର େଗାେଟ ନୂଆ େର�ୁରା�୍ େଖାଲିବାକୁ ଇlା କରୁଛି ଆଉ େସ ଜାଗାଟି ଖୁବ୍ 
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अନୁକୂଳ ରହିବ ମଁୁ ଆଉ କିଛି ଚାେହଁନି ସୁନିଲ-ର ଏ ଡିମାk େସ େକମିତି କହିଥାqା 

ତା ବାପା-ୁ ଘେର अନ� ତିନିଭଉଣୀ ଓ ଭାଇର ପାଠପଢ଼ା ପୁଣି େସମାନ- ବାହାଘର 

ମଧ� अଛି େସ କହି ପାରିନଥିଲା, େସ ବିଷୟେର ତା ଘେର, ତା- ଘରୁ ବାପା କି ତା 

ମାମଁୁ ଆସିେଲ ସୁନିଲ୍ ଖୁବ୍ अଭିନୟ କରqି ସେତ େଯମିତି ସୁନିଲ୍ ଓ େସ ସବୁଠୁ ସୁଖୀ 

ଦ!ତି ଭିତେର କଣ ଘଟୁଛି େକହି ଜାଣqିନି 

 େରାଲ୍ ବାଡ଼ିେର େଛଚା ଖାଇ ଖାଇ ତାର େଦହ ସବୁ େନାଳା ଫାଟି ଯାଇଛି ନୀଳ 

ପଡ଼ିଯାଇଛି ଏେବ ନାହ[ ତାର େସ େମାହିନୀ ରୂପ ନା अଛି ଶାଢ଼ୀ ସହ ମ�ାଚିଂ ଭ�ାନିଟି 

ନା ମ�ାଚିଂ ହିଲ୍ େସ ଚାକିରୀ କରୁଛି ସତ କିs ସୁନିଲ ତା ଦରମା େଗାଟି େଗାଟି ଗଣି 

ନିअqି ତାଠୁ େଗାଟିଆ ନୂଆ ପଇସା ବି ବଳକା ରେହନି ତା ପାଖେର ଏପରିକି ଟାଉନ୍ 

ବସ ପାଇଁ ମଧ� ତାକୁ ସୁନିଲ-ୁ ପଇସା ମାଗିବାକୁ ପେଡ଼ ସ�ାମୀ ତା’ର ଏେତବଡ଼ 

अଫିସର, ସମେa ଭାବqି େସ ଟାଇମ୍ ପାସ୍ ପାଇଁ ଚାକିରୀ କରୁଛି କିs େକହି ଜାଣqି ନାହ[ 

େସ ଗହନ କଥା 

 େସ ପିଲାେବେଳ େଦଖିଥିଲା, ତା େବାଉ ବି ବିନା େଦାଷେର ସତକଥା କହିେଲ ତା 

ବାପା- କଡ଼ା କଥା ଆଗେର ଚୁପ୍ ରହୁଥିେଲ େହେଲ ତାର ଚୁପ୍ ରହିବାଟା ଆଉ େମାର 

ଚୁପ୍ ରହିବାଟା ବହୁତ ଫରକ୍ େସ ପାଠଶାଠ ପଢ଼ିନଥିଲା, ତାର କିs अନ� ସାହାର 

ନଥିଲା େହେଲ ତା’ର କଣ ନାହ[ େସ ପାଠ ପଢ଼ିଛି, ଚାକିରୀ କରୁଛି 

 ତା ପୁअ ଟୁକୁ ଏେବ ଯୁ�ଦୁଇ ପ�ଥମ ବଷ�େର ପଢୁଛି ଝିअ ମାମୀ ନବମ କB ାସେର 

ଦୀଘ� अଠର ବଷ� େହଲା େଶାଭା େକବଳ ସହି ଆସିଛି, ଏ ଦୁ��ଶା େବେଳ େବେଳ େସ 

ଭାେବ ଘରଛାଡ଼ି େକଉଁଆେଡ଼ ଚାଲିଯିବ, ଆଉ अଭିନୟ କରି ପାରିବନି େକେତଦିନ ଆଉ 
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ନିଜକୁ ନିଜ ପାଖେର ଆଖି ମିଟିକା ମାରି ଚାଲିଥିବ ସୁନିଲ-ୁ ଘରକାମପାଇଁ ମାଗଣା 

ପାଠପଢ଼ା ଚାକରାଣୀଟିଏ ଦରକାର ଥିଲା, ଆଉ ରାତ� ୀର ଶଯ�ାସ}ିନୀଟିଏ, ତା ଛଡ଼ା ତାକୁ 

େସ अ��ା}ିନୀ େବାଲି େକେବ ଭାବିନାହାqି ପିଲାମାନ- ଆଗେର ସୁନିଲ୍ ତାକୁ 

अେନକବାର ପିଟିଛqି ମାତ�  ପିଲା- ମୁହଁକୁ ଚାହ[ େସ ପଡ଼ିରେହ 

 “କଣ ଏେତ ଭାବୁଛୁ? ଏଇ ବସ ଆସିଲାଣି” ଦୀପିକା କହିଲା 

 “େହେଲ ମଁୁ ଆଜି ଏଠି ଓହB ାଇବିନି, ଆଗ �େପଜେର ଓହB ାଇ ମହିଳା କମିସନ୍ 

अଫିସକୁ ଯିବି ଟୁକୁ, ମାମୀ-ୁ େନଇ अଲଗା ରହିବାକୁ ଠିକ୍ କରିଛି” କହିଲି ମଁୁ 

 ଦୀପିକା ସବୁ ଜାେଣ, େମାର अସହ� अବ�ା େଦଖି ବହୁଥର େମାେତ अଲଗା 

ରହିବାକୁ ପରାମଶ� େଦଇଛି େହେଲ ମଁୁ ଭାବୁଥିଲି, “अଗିgକୁ ସାiୀ ରଖି ବାoି େହାଇଥିବା 

ପବିତ�  ବoନ କଣ ଏଇ କାଗଜପତ�  अଲଗା କରିପାରିବ?” ତାର ବିଶ�ାସ ଥିଲା ପାଥhବ ଜମି 

କଣ ସୁନିଲ୍ ଓ ତା ଭିତେର ପାେଚରୀ େହାଇ ଠିଆେହବ? େକେବ କଣ ସୁନିଲ୍ ବଦଳିେବ 

ନାହ[? ନା ସୁନିଲ୍ ଆଜିଯାଏ ବି ବଦଳିେଲନି ମଲାଜହg  ପରି େକେତଦିନ ଆଉ େସ ଦିକ୍ 

ଦିକ୍ େହାଇ ରହିଥିବ 

 “ତା େହେଲ ଏେତ ଦିେନ ମଇନା ଉଡ଼ିବାକୁ ଯାଉଛି, ମୁ� ଆକାଶେର େଖାଲା 

ପବନେର ନିଜର अaିତ�  ପାଇବାକୁ ଯାଉଛି” ଦୀପା େମା କାoେର ହାତରଖି ହସି ହସି 

କହିଲା, ଆଉ ଆେମ ଦୁଇଜଣ ଓହB ାଇଗଲୁ ମହିଳା କମିଶନ୍ अଫିସକୁ ଯିବା �େପଜେର 
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ତି� େବଣୀତି� େବଣୀତି� େବଣୀତି� େବଣୀ, , , , ତୁେମ ବହୁତ ସୁEରତୁେମ ବହୁତ ସୁEରତୁେମ ବହୁତ ସୁEରତୁେମ ବହୁତ ସୁEର    
 ବସ୍ କୁ ଉଠୁ ଉଠୁ.. ଦୁଇଟି ନିରୀହ ଆଖିର ସାଦର ଆମ�ଣ। 

ସେତକି ଏ ଆଖି ଦି’ଟା अେନକ େବଳୁ ପ�ତୀiା କରିଛି ତି� େବଣୀକୁ।  

 _ବସs େମଡମ୍। ....ମଁୁ ଆଡ୍ ଜ� କରିେନବି। ଭିଡ଼ଭିତେର 

ସ¦ତଃ େଠଲି େହାଇ ବ�a େହାଇ ବସିପଡ଼ିଲା ତି� େବଣୀ। ସାମନା 

ସିଟେର ଜଣକ ସହ ଚାରିଆ}ୁଳି ଯାଗାେର ବସିଗେଲ ସିଟ୍ େଦଇଥିବା ବ��ି ଜଣକ। 

 େଗାଟିଏ େସମିନାର୍ େର ଜଜ୍ ଭାବେର େଯାଗ େଦବାକୁ ଯାଇଥିଲା ତି� େବଣୀ। 

ଗଲାେବେଳ अବଶ� କାର୍ େର ଯାଇଥିଲା, ହଠାତ୍ ଡ� ାଇଭରର େଦହ ଖରାପ େହବାରୁ 

ଗାଡିଟା େଫେରଇେଦଇ ବସ୍ େର ଚଢିଛି। ଦୀଘ� ଦିନପେର ଆଜିର ଏ ବସ ଯାତ� ା 

ଚାହ[ଥିେଲ କଣ ଶୁଭମ୍ ଆସିପାରି ନଥାେq? େସ କଣ ଜାଣି ନାହଁାqି ଡ� ାଇଭର 

େଫରିଆସିଛି େବାଲି? ନି�ୟ ଜାଣିଛqି। ଏମିତି ସବୁେବେଳ େବପରୁୱା। ଆଉ ତି� େବଣୀ 

ବି ନିଜ ସ¦ାଭିମାନକୁ ସ�ାନ େଦଇ ଆଗତୁରା କିଛି अଧିକାର ସାବ�a କରିନଥାଏ ସ¦ାମୀ 

ପାଖେର। 

 अବଦମିତ ଇlାଟିଏ ସମାଧି େନଇଗେଲ, ମନ ବିେଦ� ାହୀ େହାଇଉେଠ ନେହେଲ 

ସଂକୁଚିତ େହଇଯାଏ। ତି� େବଣୀ ସବୁେବେଳ ସଂକୁଚିତ। େସଇଥିପାଇଁ ସବୁେବେଳ 

ସ¦ାବଲbୀ େହବାପାଇଁ ପ�aୁତଥାଏ। 

 ଝକ�ା କାଚେଦଇ ତି� େବଣୀ େଦଖୁଥିଲା ଶରତର ଫଚ�ା ଆକାଶ। अaଗାମୀ ସଯୂ��-ର 

ଶ�ୀମତି ଯା{େସନୀ 
େହାତା 
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ଦୀ�ିହୀନ ନି��ଭ େଜ�ାତି, ଠିକ ତା ମନ ପରି ନି��ଭ। ..ପ�ାଚୁଯ��ର ଝଲ୍ ମଲ୍ ପୃଥିବୀେର 

େକଉଁଠି ଏ अଭାବପଣ??? େସ ଏକ ପ�ଶgବାଚୀ। 

 ତି� ତଳ ପ�ାସାଦ, ରାଜାପରି अଫିସର ସ¦ାମୀ, ରାଜକୁମାର ପରି ସୁEର ସୁEର  

ଦୁଇପୁअ, ଚାକର ବାକର, ନାଲି େନଳି ଫୁଲ ଭରା ସୁEର अଗଣା... ସେବ�ାପରି ଏକ 

ହସହସ ସଂସାର। ତା’ରି ଭିତେର ଏକ ଦୀଘ�ଶ¦ାସ!!  

 ଏକ ହାସ�ା«ଦ ଶ¥ ନୁେହଁକି, अଧ�ାପିକା ତି� େବଣୀ ପାଇଁ? 

 େହେଲ ଏହା ତ ନିlକ ସତ�। ତା ଜୀବନେର ଏଇ ଏକ अବୁଝା ପୃ�ା। େଯେତ 

ସାଉଁତିେଲ ଚଉତିେଲ େସମିତି େଲାଚାେକାଚା। ତା ହୃଦୟ ଫଟାଇ ବାହାରି ଆେସ ଏକ 

अଡୁଆ ପ�ଶg। ମଁୁ କଣ ସତେର ସୁEରୀ ନୁେହଁ? 

 ବସ୍ ଭିତେର ଉ�ଟ ଗo, ସିଗାେରଟ କି ଝାଳ ଗo ସହି ହୁଏ େକୗଣସିମେତ, ଏ 

େଦଶୀ ମହୁଲି ଗo ଭାରି अସହ� ସେତ। ମା କାଖେର ଓହଳି ଥିବା ଛୁଆଟି अଃ अଃ 

କଲାଣି। େସଇ ସ¦ର, 

 - େଦଖs, ଆପଣ- ଶାଢ଼ୀ ଖରାପ େହଇଯିବ। ଛୁଆଟାକୁ ନିଜ ଆଡ଼କୁ ମୁହାଇଁ 

େଦେଲ ..େସ। ଛିଟିକି ପଡ଼ିଲା ବାqି ଯାକ ତା- େଦହେର!! 

 ଆଖିଟା ବୁେଲଇ ଆଣିଲା ତି� େବଣୀ, େଲାକଟା କାହ[କି ତା’ ଉପେର ଏେତ ଯତg ଶୀଳ 

େଯ? ହାଡୁଆ... ମୁହଁ, ପଶି ପଶି ଯାଉଥିବା ଆଖି ମୁହଁେର ଧଳାଧଳା ଦାଢ଼ି, ଚିହg ା ଚିହg ା 

ସ¦ର। ଆଜି କାହ[କି େକଜାଣି, ମନ ତଳର ଯ�ଣା ଗୁଡ଼ିକ ପନୂଜ�ନH  ଲାଭ କରି ହqସq 

କରୁଥିେଲ ତାକୁ। ପଚିଶି ବଷ� ତଳର ସH �ତିସବୁ अଡୁଆ ତଡୁଆ ସତୂାପରି ଗୁେଡ଼ଇ 

େହଉଥିେଲ େଦହଟା ସାରା ତାର।  ବସqର ପ�ଥମ ପାହାଚରୁ अମୀର ସହ ନୀଡ଼ ରଚନା 
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କରିବାର ସ¦ପg େଦଖିଥିେଲ ଦୁେହଁ!! ଦୁେହଁ ଦୁହି-ୁ ଖୁବ ଚାହୁଁଥିେଲ। अମୀର୍ - େସଇ 

ମିଠା ମିଠା କଥା। 

 - ତି� େବଣୀ!! 

 - ହୁଁ। 

 - ତୁମ ଆଖିେର ସାରା ଆକାଶର ନିଳିମା, ତୁମ େକଶେର ଯମୁନାର ତର}, ତୁମ 

ହୃଦୟ ଗ}ାଠୁ ପବିତ� , ଆଉ ତୁେମ {ାନ ଗୁଣେର ସରସ¦ତୀ। ସତେର ତି� େବଣୀ ତୁେମ 

ବହୁତ ସୁEର। ସବ�ଗୁଣ ସମନି¦ତା!!! 

 ଏଇ ପଦ େକେତଟାେର ଆତH ହରା େହଇଯାଏ ତି� େବଣୀ। ମେନମେନ ସମପhତା 

େହଇଯାଏ अମୀରଠାେର।  

 ବଂଶ ମଯ�ାଦାର अହଂକାର, ସାମାଜିକ ବoନ ଆଉ ବାପା- ଇlା ବିରୁ�େର ଲଢି 

ପାରିନଥିଲା ତି� େବଣୀ। ପିତୃପୁରୁଷ- ଆଶିଷ ଆଉ ସୁକନ�ା େହବାର େଯାଗ�ତାଟା ବରଣ 

କରୁକରୁ ନିଜ ଇlାକୁ ସମାଧି େଦଇେଦଲା େସ। ଆଦରି େନଲା ଭାଗ�କୁ। ଆଉ ସବୁଦିନ 

ପାଇଁ ତି� େବଣୀ େହଇଗଲା ଶୁଭମ- ପତg ୀ, अ��ା}ିନୀ, ସହଧମhଣୀ, ରାଣୀ। ଏେତ ସବୁ 

େସୗଭାଗ�କୁ େକମିତି ହଜମ କରିବ େବାଲି େଦହ କହୁଥିବା େବେଳ..... 

 ତା ମନର अଭିେଯାଗ... ବାକି କିଛି ରହିଗଲା େବାଲି। 

 ¢ୀ ଭାବେର ସ¦ାମୀ- ତୃଷା ହରିଛି.. ସିg� ଝରଣାଟିଏ େହଇ, ଆଦିମ iୁଧା ନିବାରିଛି 

ବଷ�ଣ ମୁଖର ଶ�ାବଣୀ େହାଇ, ଘରର ସୁଖପାଇଁ ପାଲଟି ଯାଇଛି ଉ�ବ ମୁଖର ଆେଲାକ 

ମାଳା, ଆଉ ଶାଶୁ ଶ¦ଶୁର- ସୁଖ ପାଇଁ େହଇଯାଇଛି ମୁଠାଏ ମାଟି। ସବ�ଂସହା ଧରିତ� ୀ। 

ତା ବଦଳେର େଯ େସ କିଛି ପାଇନି, କହିେଲ ପାପ େହବ। ପାଇଛି ବି अେନକ କିଛି। 
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ଟ-ା ସୁନା ପାଟ ଶାଢୀ ଯାହା ଚାହ[ଛି, େରାଗେର େସବା, େସgହ ଶ��ା ଆଉ अଯାଚିତ 

ଉପହାର। ତଥାପି, ମନେର ଏକ ଗହୀରିଆ ଶନୂ��ାନ। 

 ବିବାହର ପା� ଦିନ ପେର ନିଜକୁ ଖୁବ ସେଜଇ ସକାଳୁ ସକାଳୁ ଚା େନଇ ସ¦ାମୀ- 

ପାଖକୁ ଯାଇ ଥିଲା ତି� େବଣୀ। ଏକ ଇlା ଗଜୁରି ଉଠୁଥାଏ ମନ ଭିତେର। ଚା’ ଟା ତା 

ହାତରୁ େନଇ ଖବର କାଗଜେର ମ¨ିଗେଲ ଶୁଭମ୍। ଦି ମିନିଟ ଛିଡ଼ା େହଲା ତି� େବଣୀ। 

ଚା’କୁ ଓଠର େଶଷ ଚୁbନ େଦବାଯାଏ। ଖାଲି କପଟା ଧେରଇେଦେଲ ତି� େବଣୀ ହାତକୁ। 

ଖାଲି ଚା କପ ପରି ମନଟା ବି ହଠାତ୍ ଶନୂ� େହଇଗଲା, େଫରି ଆସିଲା ତି� େବଣୀ। ତା 

ମନେର େସଇ ପ�ଶg, େସ କଣ ସତେର ସୁEର ନୁେହଁ? 

 ନା ତ, ଶୁଭମ୍ ତ କହିେଲନି, ତୁେମ େକେତ ସୁEର, ତୁମ ହାତ ତିଆରି ଚା’ ଟା 

େକେତ ମିଠା.... ଆଉ ଆସ, େମା ପାଖେର ଟିେକ ବସ ନା। ଚା’ଟା ଭାଗ କରି ପିଇ େନବା 

ଚାଲ। ଆଜିଠୁ ପରା ତୁମର अଧା େମାର अଧା, କାହ[କି ଜାଣିଛନା ତୁେମ େମାର 

अ��ା}ିନୀ!! ଦୀଘ�ଶ¦ାସଟିଏ ବାହାରି ଆସିଲା अqର ଫାଡି। 

 େବେଳ େବେଳ ସ¦ାମୀ-ୁ ନିଜ ତରଫ୍ ରୁ କୁେହ ତୁେମ ଭାରି େହkସମ୍ ଲାଗୁଛ? 

 ବିଜେୟାଲB ାସେର ଫାଟିପଡqି େସ। ଛାତିଟା ଆହୁରି ଚଉଡା େହଇଯାଏ। ଛତିଶରୁ 

ଚାଳିଶି ଇ�। 

 େଫରqା ପଦଟିଏର अେପiାେର ରେହ କିଛି ମୁହୂ �̀। କୁହେq କି ତୁେମ େକଉଁ କମ୍ 

େଯ?? ନା େସମିତି କିଛି ବି ମିେଳନା। अପମାନେର ଜଳିଯାଏ େସ। ମନକୁ ବୁେଝଇବାକୁ 

େଚ�ା କେର। ଉ`ରଟିଏ ନିେଜ ଛିଡା କରାଏ।। 

 େରାଗ େହେଲ ନିେଜ ଔଷଧ ଖୁଆଇବା, ସବୁେବେଳ ଯତg  େନବା ସମa 
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ଆବଶ�କତା ପରୂଣ କରିବା କଣ ଯେଥ� ନୁେହଁ? ନିଜ ରୂପର ପ�ଶଂସା କଣ ନିହାତି 

ଆବଶ�କ ସ¦ାମୀ ମୁହଁରୁ?? ଏଇ अନନ� େଲାଡିବାପଣ ପାଇଁ ଆଜି ତାର ଏଇ ଦୂରାବ�ା, 

ଆଖିତେଳ କଳାଦାଗ, ଉ�ାମ େକଶରାଶି ଧଳା ଧଳା, अକାଳ ବା��କ�। 

 ହଠାତ୍ ଦିେନ ଶୁଭମ୍ ପଚାରିେଲ, କ’ଣ ତୁମର अଭାବ ତି� େବଣୀ? କାହ[କି ଦିନକୁ 

ଦିନ ଦୂବ�ଳ େଦଖାଯାଉଛ? େମା ସା}ର ¢ୀ ମାନ-ୁ େଦଖୁନ, ତୁମଠୁ ବୟସେର ବଡ 

େହେବ େକମିତି ଚକ୍ ଚକ କରୁଛqି? ଶର ଗଳିଗଲା ତା ଛାତିେର। 

 କାହ[ େସକଣ େକେବ ଚକ୍ ଚକ୍ କରିନିକି? େକେବ ତ କହି ନାହାqି ତୁେମ ଭଲ 

େଦଖାଯାଉଛ େବାଲି। ଆଜି କାହ[କି ଏେତ ଦରଦ? ଭଲ ଦିଶିେଲ େକେତ ନ ଦିଶିେଲ 

େକେତ? େବାହୂ ଆସିବାର ସମୟ େହଲାଣିଟି। ଟିେକ ରାଗିଗଲା ତି� େବଣୀ। ଥାଉ ଆଉ 

ସୁEରୀ େହବାର ନିଶା ନାହ[। ତୁେମ ସୁEର େହଇଥାअ ... 

 ତୁମ ସମୁଦୁଣୀ େଦଖି ଖୁସିହବ। ...ଓେହା ମଁୁ କଣ େସକଥା କହିଲି? 

 େଗାଟିଏ ବ�ାଗ ଔଷଧ ଆଉ ଫଳ େନଇ ଆସିେଲ ଶୁଭମ୍। ଔଷଧ ଖାଇବା ସମୟ 

ଆଉ ଜୁସ୍ ପିଇବା ପାଇଁ ଉପେଦଶ େଦଇଗେଲ।। अେନକ ଦିନ ଔଷଧ ଖାଇଲାଣି ନା 

ତ... କିଛି ବି ଫଳ େହଇନି?? 

 ବସ୍ ର କାଚେର «� େଦଖାଯାଉଛି ଆଖି ତଳର କଳାକଳା ଗାଢ ଦାଗ!! ଆଖି 

ତଳକୁ ଭଲ ଭାବେର ରଗଡି େଦଲା ତି� େବଣୀ। କାଚେର ଦିଶୁଛି....  ସାମନାେର ବସିଥିବା 

ବ��ି ଜଣକ ଉଠିେଲଣି। ତା ହାତକୁ ବହିଖେk ବେଢଇ ଦଉ ଦଉ କହିେଲ.. .... ନିअs 

େମଡମ୍, େମା କବିତା ସଂକଳନେଟ। ପଢିେବ!! 

 ହାତ ବେଢଇଲା ତି� େବଣୀ େସମିତି ମୁହଁ ତଳକୁ କରି। ଆପଣ-ୁ ହାତାହାତି େଦବି 
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େବାଲି अେନକ ଦିନରୁ ବ�ାଗେର ଧରିକି ବୁଲୁଛି। ଯା’େହଉ ଆଜି େମାର େସୗଭାଗ�। 

 ଆପଣ ତ େସମିତି େଦଖା ଯାଉଛqି, େଯମିତି କେଲଜେର ପଢିଲା େବେଳ େଦଖା 

ଯାଉଥିେଲ,... ସୁEର, ବହୁତ୍ ସୁEର। େସଥିପାଇଁ ଚିହିg ବାେର अସୁବିଧା େହଲାନି। ଚମକି 

ପଡିଲା ତି� େବଣୀ। ଏେତ େବଳଯାଏ େସ ବହିର ମଲାଟେର ମ¨ିଥିଲା ବହିର ନଁା... 

ତି� େବଣୀ। 

 କବି .... 

 अମୀର ପ+ନାୟକ... 

 ଓଃ ଭଗବାନ। ସାହିତ�ର ସ ଜାଣି ନଥିବା ଏ ଗଣିତ କୀଟ କବିେହଲା େକେତ 

େବେଳ? ଉପରକୁ ମୁହଁ େଟକିଲା ତି� େବଣୀ। ଓେହBଇ ଯାଇଥିେଲ अମୀର ବସ୍ �ପେର। 

ଦି’େଟାପା ଲୁହ ଝଡିପଡିଲା ବହି ଉପେର। अମୀର- ଏ ରୂପ??  

 େସ ଚିହିg  ବି ପାରିଲାନି ତା-ୁ। 

 ବହିର ପ�ତିଟି ପୃ�ାେର.. ତି� େବଣୀ ପାଇଁ କବିତା। ତା’ପାଇଁ ଉ�ଗ�ୀକୃତ ଏ ବହି। 

 ଏକ अପବୂ� ଶିହରଣ େଖଳିଗଲା ତା େଦହଟା ସାରା। ପଲB ବିତ େହଇ ଉଠିେଲ ତମନ 

ତଳର ଥୁ�ା ଗଛସବୁ। ନାଚି ଉଠିଲା ତା ପାଦର ନୂପୁର। ଓଠ ପାଖୁଡାେର ତାର ପଳାଶର 

ର}। କିଏ ତାକୁ ଚୁପିଚୁପି ତା କାନତେଳ କହୁଛି... ତି� େବଣୀ!ତୁେମ ବହୁତ ସୁEର। 

 - ଏେତ େଲଟ୍। ଘରକୁ ପଶୁ ପଶୁ ଶୁଭମ- େବପରୁୱା अଭିେଯାଗ। ହଁ ଗାଡି ଭିଡ 

ଥିଲା।  

 - ଔଷଧ ସରିଯାଇଥିଲା େବାେଧ। େନଇ ଆସିଛି। ଫଳ ଆଉ ହଲh अଛି 

ରଖିେଦବ। େଫ� ସ େହଇଯାअ। ଫି� ଜ୍ େର ଜୁସ୍ अଛି ପିଇେନବ। 
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 ଓଃ ରଖ େହ ତୁମର ଔଷଧ। େସସବୁର କିଛି ଆବଶ�କତା ନାହ[। ମେନମେନ 

କହୁଥିଲା ତି� େବଣୀ ମଁୁ ତ ମେହୗଷଧି େନଇ ଆସିଛି। ବହିଟିକୁ େପ�ମଭରା «ଶ� 

େଦଉେଦଉ ମେନମେନ ଗୁଣୁଗୁଣୁ େହଇକହୁଥିଲା ତି� େବଣୀ ଏଇ ମେହୗଷଧି ଖାଇ ମଁୁ ତ 

ଝଟକି ଉଠିବି ଜହg  ପରି ମଲାଯାଏ। 

 ଗୀତ ଗାଇଗାଇ ବାଥରୁମେର ପଶିଲା। େଟପ୍ ରୁ ଝର୍ ଝର୍ ଝରୁଥିବା ପାଣି ସବୁ 

କହୁଥିେଲ ତି� େବଣୀ! ତୁେମ ବହୁତ ସୁEର। ବାଥରୁମର କା®େର ଟାଇଲେର ଲାଗିଥିବା 

ଡଲ୍ ଫିନ୍ କହୁଥିଲା, ତି� େବଣୀ ! ତୁେମ ବହୁତ୍ ସୁEର। 

 ବାଥଟବ୍ ର ପାଣିେର ତି� େବଣୀର ମୁହଁ ଦିଶୁଥିଲା ପେୂନଇ ଜହg ଟିଏ ପରି। 
ଆ�ା ପବିB କ ;ୁଲ େବଲପଡା। 

ବଲା}ିର। 

ଆହ� ାନ ଇ-ପତି� କା ସboିତ ସମa ସଚୂନା ଆପଣ ଏହି େଫସ୍ ବୁକ୍ 
ପୃ�ାେର ପାଇ ପାରିେବ ପ�େତ�କ େଲଖକ େଲଖିକା-ୁ ଇେମଲ୍ 
.ାରା ଜଣାଇବା ସ ବ େହଉନାହ[ େତଣୁ ଆପଣ ଆମ େୱବ୍ 

ସାଇଟ୍ େଦଖିପାରିେବ କିbା େଫସ୍ ବୁକ୍ ପୃ�ାେର େଦଖିପାରିେବ 
https://www.facebook.com/odiaparibarhttps://www.facebook.com/odiaparibarhttps://www.facebook.com/odiaparibarhttps://www.facebook.com/odiaparibar    

ଡା େଜ�ାତି ପ�ସାଦ ପ+ନାୟକଡା େଜ�ାତି ପ�ସାଦ ପ+ନାୟକଡା େଜ�ାତି ପ�ସାଦ ପ+ନାୟକଡା େଜ�ାତି ପ�ସାଦ ପ+ନାୟକ    
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େବମ୍ େବମ୍ େବମ୍ େବମ୍ ----ଜାନ୍ଜାନ୍ଜାନ୍ଜାନ୍    
 ଉଡାଜାହାଜ ଶ¥ ଶୁଣି ଆକାଶକୁ ନିରିେଖଇ ଚାହ[ଲା ସିପ�ା। ଘର 

ପାଖେର ଏୟାରେପାଟ�। େତଣୁ େଛାଟ ଝରକାରୁ ମଧ� ଦିଶିଯାଏ ବଡ଼ 

ବିମାନ ସବୁ। ଦିନେବେଳ ଧଳା ସଯୂ�� କିରଣ ଭିତେର ବାରି ହୁଏନି 

ସହେଜ ଧଳା ର}ର େବମ୍-ଜାନ୍ ଗୁଡିକ। ହଁ, ଆଈ ପିଲାଦିେନ 

ଉଡାଯାହାଜକୁ େବମ୍-ଜାନ୍ (େବ�ାମଯାନର अପଭ� ଂଶ ରୂପ) େବାଲି କହି ଆକାଶକୁ ଆ}ୁଳି 

େଦଖାଏ ଆଉ ଆଈ େକାଳେର ବସି ତା ଆ}ୁଠି ସହିତ अଜ�ୁ ନ ମାଛ ଆଖି େଭଦିବା ଭଳି 

ଦୃ�ି �ିର କେର ସିପି (ଆଜିର ଏଇ ସିପ�ା େସେବ େସଇ ନଁାେର େବଶୀ ପରିଚିତ ଥିଲା)। 

ଆଈ ସ¦ପg େଦଖାଏ, େମା ସିପି ବଡ଼ େହଇ ହାକିମ େହବ। େବମ୍-ଜାନ୍ େର ବସି େଦଶ 

ବିେଦଶ ଗaେର ଯିବ। ଜିପେର ବସି ଗଁା ଦାkେର ପହ�ି ଗେଲ େକେତ ଗବ� 

େହବ.....ଏମିତିକା ଆହୁରି େକେତ ସ¦ପg। ସିପି କିs େସ ଉଡ଼qା ଜାହାଜ ର ଭିତର ବାହାର 

କ�ନା କରିବାେର ମଗg ହୁଏ। 

 ଏ ଭିତେର ମହାନଦୀେର େବାହି ଗଲାଣି େକେତ ପାଣି। ଗଁାରୁ ଆସି ଏଇଠି 

ବିମାନବEର ପାଖେର ଯାଗା ଖେk କିଣି ବାପା ଘର େତାଳିେଲ। ଆଈ ବି ଆଉ ନାହ[। 

େସ ବି େକେବଠୁ ରାଇଦାେମାଦର- ପାଦେର ଲୀନ େହବାର ଇlା େନଇ େଦହତ�ାଗ 

କରିଛି। ଦୀଘ� ପଚିଶ ବଷ� ଭିତେର ବଦଳିଛି अେନକ କିଛି। ସିପି ଏେବ ସିପ�ା ନଁା େର 

େବଶୀ ଚିହg ା ପେଡ। ବିମାନ ଯାତ� ା ବି କରି ସାରିଛି अେନକ ଥର। କିs ମାନସ େଯେବଠୁ 

ମରିସସ ଗେଲଣି, େସେବଠୁ ଉଡାଯାହାଜ ପ�ତି ଆକଷ�ଣଟା ଭିନg  ପ�କାରର। ଏଇ େଯମିତି 

ପ�ତିଭା 
ପି�ୟଦଶhନୀ 

 



ଆହ� ାନ
 ଇ-ପତି� କ

ା 

ଆହ� ାନ ଇ-ପତି� କା, ଚତୁ��ଶ ବଷ�, ଷ� ସଂଖ�ା, ଜୁନ୍ ୨୦୧୯ Magazine Downloaded from www.aahwaan.com 

ଆହ� ାନ ଇ-ପତି� କା ସ!ୂ#� ନିଃଶୁ% ବିତରଣ େହତୁ ଡା େଜ�ାତି ପ�ସାଦ ପ+ନାୟକ- .ାରା ପ�ତି�ିତ ଓ ପ�କାଶିତ  | Aahwaan.com  Aahwaan.com  Aahwaan.com  Aahwaan.com  |  53 

ଜହg  େଦଖିେଲ अନ� େପ�ମିକା ଯୁବତୀ- ଭଳି େସ ତା ଭିତେର ନିଜ େପ�ମିକ ପୁରୁଷଟିକୁ 

େଦେଖନି, ବରଂ ତାକୁ ଓୟାରେଲସ ମାଧ�ମେଟ ଭାବି କହିଯାଏ ମନକଥା ସବୁ, ଯାହା 

ମାନସ-ୁ ଶୁେଣଇବା ଇlାଥାଏ। େସ ବି ତ ତା- ସହରେର େଦଖିେବ ଏଇ ଜହg କୁ। 

େସେତେବେଳ େସ େରଡ଼ିଓ ଭଳି ବଖାଣି େଦବ ସିପ�ାର କଥାତକ ତା- ପାଖେର।  

 େଯେବ ନିୟମିତ ସ!କ�େର ରହୁଥିେଲ େସେତେବେଳ ବି ମନର େଡାର ପାଖେର 

ଭୂେଗାଳ ହାର ମାେନ। କିଛି ନକହି, ଏଠି ମାନସ- େଫାେଟା ଧରି ତା- ମୁହଁେର ଆ}ୁଳି 

ଛୁଏଁଇ ଆଣିେଲ େସପଟୁ େସ ସାେ} ସାେ} େମେସଜ କରqି, “େମାେତ େଖାଜୁଥିଲ କି?” 

େସ ବି अେନକ ଥର ସରାଗ ମିଶା ଉ��ାେର ପଚାରqି, “କିଏ ତୁେମ ସିପ�ା! େଦବୀ କି 

ମାନବୀ! ହଜାର ହଜାର ମାଇଲ ଦୂରରୁ ଏେତ ବାaବ अନୁଭବ େକମିତି େଦଇ ପାରୁଛ! 

ତୁେମ େସଠି େମା େଫାେଟାକୁ ଛୁଇଁେଲ ଏଠି ମଁୁ «� अନୁଭେବ ତୁମ ନରମ «ଶ�। 

ଚାଟିଂେର କଥା େହବା େବେଳ ତୁମ ହସିବା, କାEିବା, ଉଦାସ େହବା ପୁଣି େପ�ମେର 

ଲାଜେର ଜଡ଼ସଡ଼ େହବା ଭଳି ସବୁତକ ଭାବ ତୁମ ଟାଇପକରା ଶ¥ ଭିତେର ବି ସାମgାସାମିg 

ବସି ଗପିବାର ଭ� ମ ଉ¸ନg  କେର। ଏସବୁ କଣ ସାଧାରଣ ମାନବୀେଟ କରିପାେର? ତୁେମ 

ପିଲାଦିନୁ େଘାର ଈଶ¦ର ଚିqନେର ରହି ରହି अଜ�ନ କରିଛ େବାେଧ अତୀE� ୀୟ ଶ�ି। 

ଏମିତି େପ�ମିକାେଟ ପାଇ ମଁୁ ସହେଜ अନ� ମାନ- ଈଷ�ାର ପାତ�  େହଇଛି। େସଇ େମାର 

ଗବ�। ତୁମ ପ�ଶଂସକମାେନ କହୁଥିେବ ନି�ୟ - ଏ େଟାକା ଆମ ସୁପର�ାରକୁ କାବୁ କରି 

େନଇଛି।” ଏତକ ଶୁଣିବା, ତା’ପୁଣି ମାନସ- ଭଳି ଜେଣ ପୁରୁଷ ଠାରୁ, କମ ଗବ�ର 

କଥାନୁେହଁ। ମାନସ େଯମିତି ଆକଷ�କ େଚେହରା ଓ ବ��ିତ¦ର अଧିକାରୀ, େସମିତି 

ଜିନିअସ ଛାତ� , ବିଚiଣ ବ�ା ଓ ପ�ଚk ପ�ତିଭାଦୀ�। ତା-ୁ େପ�ମିକ ଓ ପତି ରୂେପ 

ପାଇବା ପାଇଁ ଲେi ଶିବ ପଜିୂବାକୁ ଖୁସିେର ଚାହ[େବ अେନକ ତରୁଣୀ। 
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 େତେବ ପ�ାୟ ୧୦ ମାସ େଚ�ା କରି କରି ସିପ�ାକୁ େପ�ମିକା ରୂେପ ପାଇଥିେଲ 

ମାନସ। ସିପ�ା ଭଲ ପାଠପେଢ ଆଉ କବିତା େଲେଖ ଏବଂ େପ�ିଂ କେର, େସଇତକକୁ 

ଛାଡିେଦେଲ ଆକଷ�ଣୀୟ ଆଉ କିଛି ନଥିଲା ତା’ଠି। େସମିତି େଲାଭନୀୟ ଫିଗର କିbା 

‘ସୁEରୀ’ ବ� ାେକଟ ଭିତେର ଆସୁଥିବା େଚେହରା ନଥିଲା ସିପ�ା ପାଖେର। ଶ�ାମଳ ର}, 

ଆଭେରଜ ଲୁକ ଏବଂ ସାଧାରଣ ସ¦ା�� ବିଶି� ଝିअେଟ ଆଟ�ା¹ିଭ ଲି�େର ରେହନି 

ଯଦିଓ, ମାନସ- ମନ କିs अଟକି ଯାଇଥିଲା ଭିଡରୁ ଭିନg  ଏଇ ଶ�ାମଳା}ୀ ପାଖେର। 

େବେଳ େବେଳ ପରିହାସେର କୁହqି, “ଭଲ େହଇଛି ତୁେମ ଟିପିକାଲ ସୁEରୀ ଲି�େର 

ନାହଁ। ଆଉ େକହି େମା େଲଡି ଉପେର ନଜର ପେକଇେବ ନାହ[। େମାେତ ବି ଭଲ 

ଲାେଗନି ନିଜ ପାଟ�ନର୍ କୁ େସାପିସ୍ କରିବା।” 

 ତା- ଯିବା ପେର ପ�ଥମ ବେଷ� େଦଢବଷ� ସବୁ ଠିକ ଚାଲିଥିଲା। ନିୟମିତ ଚାଟିଂ, 

କଥାବା �̀ା ଓ େବେଳେବେଳ େଫାନେର କଥା େହାଇଯିବା ଭିତେର େପ�ମ ନିବିଡ଼ରୁ 

ନିବିଡ଼ତର େହଉଥିଲା। େସେତେବେଳ ସିପ�ା ଭାବୁଥିଲା, େଭୗେଗାଳିକ ଦୂରତ¦ ସବୁେବେଳ 

ଖରାପ ନୁେହଁ, ସ!କ�ର ମଳୂଦୁଆ ମଜବୁତ ଥିେଲ ଦୂରତ¦ ସ!କ�େର ନିବିଡ଼ତା ବଢ଼ାଏ। 

କିs କ�ମଶଃ େସଇ ଇଲୁ�ଜନ ଭା}ିବାେର ଲାଗିଲା। ମାନସ କଥା େହବା କମ 

କରିେଦେଲ। ଚାଟିଂେର ବି ଖୁବ ବିଳbେର ଏବଂ अନିlୁକ ଥିବା ଭଳି ଉ`ର ଦିअqି ଯଦିଓ 

ଘ�ା ଘ�ା अନଲାଇନ ରୁହqି। େସହି ମାନସ ଯିଏ କହୁଥିେଲ ବିରହେର ତୁେମ ଏକା 

ଜଳିବନି, ମଁୁ ଥିବି ତୁମ ସା}େର, େସ ହ[ େଯେବ କହିେଦେଲ, “େମାର ତୁମ ସହ ଗପିବାକୁ 

ଇlା ନାହ[। ତୁମକୁ ଖୁସି କରିବାର ଠିକା େନଇନି ମଁୁ। ମଁୁ ତ ତୁମ ନbର ବି ଡିଲିଟ କରି 

ସାରିଛି। ତୁେମ ଗଲ େମା ଜୀବନରୁ.....” ବାସ୍, ତା ପେର େଯମିତି ଆକାଶଭ h̀ ଦୁଃଖ ଲଦି 

େହାଇ ପଡିଥିଲା ସିପ�ା ଉପେର। ବାପା େବାଉ ଜାଣିଥିେଲ ସମ�କ। େବାଉ େବେଳ େବେଳ 
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ପଚାେର। କି ଉ`ର େଦବ ଏେବ!! ତଥାପି ମାନସ-ୁ अନୁେରାଧ କରିଥିଲା ଥରଟିଏ 

ସାiାତ କରିବାକୁ। େପ�ମେର ସମପhତ ସିପ�ା ଆଶାବାଦୀ ଥିଲା, ଶ¥ର ସଂଘାତେର 

ଦରମରା େହଇଥିବା ସboେର େଗାଟିଏ ଆେବଗପ#ୂ� ସାiାତ ପ�ୀତି ସଂଜୀବନି ମ� 

ଫୁ-ିେଦବ ନି�ିତ। अବଶ� ଏମିତି ଦୁଇ ତିନି ଥର अନୁେରାଧ ପେର ମାନସ ତା ନbରକୁ 

अେଟାରିେଜ¹ ଲି� େର ରଖିେଦଇଥିେଲ। 

 ମାନସ ଓଡ଼ିଶା ଆସିେଲ ପବନେର ତା- ଉପ�ିତିକୁ ଶୁºିପାେର ସିପ�ା, େଯେବ 

अକାରଣ ମନ ଚ�ଳ ଆଉ ପୁଲକିତ େହାଇଯାଏ ଏବଂ େସ ଯିବାଦିନ अଜଣା ଉଦାସୀନତା 

ଆlାଦିତ କରିରେଖ। ପେର ଦୁହ[- କମନ ବoୁ- ଠାରୁ ଜାେଣ, ସତେର ଆସିଥିେଲ 

ମାନସ। ଏଇ ଭିତେର ବିତିଗଲାଣି ପାଖାପାଖି ବେଷ�। େବାଉବି ଠଉେରଇ ସାରିଛି 

ପରି�ିତି। େତଣୁ ବାପା- ବoୁପୁତ�  ସହିତ ପ�aାବେଟ ପଡିଛି। େହେଲ, ବିଧିବ� ବିବାହ 

ପ�aାବ ନକହି ବାପା େବାଉ ଚାହାqି ପ�ଥେମ ପରିଚୟ ବଢୁ ସିପ�ା ଓ ସ�ୟ ଭିତେର। 

ମାନସ-ୁ ଭୁଲିବା ସହଜ େହାଇପାେର େସମିତି େହେଲ। କିs ସିପ�ା ସହିପାେରନି 

ସମେବଦନା। ପିଲାଦିେନ ଆଈ ପାଖେର ରହୁଥିଲା େବାଲି େସgହ ବଦଳେର ସମେa 

ସମେବଦନା ଜଣାqି, େସସବୁ ଭାରି କ�ଦିଏ ସିପ�ାର କअଁଳ ମନକୁ। େସ ବି ଇlାକେର 

अନ� ପିଲା- ଭଳି ବାପା େବାଉ- ସହିତ ରହିବ, େଗହB ା େହବ, ବୁଲିଯିବ, େବଲୁନ କିଣିବ 

ଇତ�ାଦି। େହେଲ େସ ସୁେଯାଗ ପ�ାୟ ଜୁେଟନି। େତଣୁ ପିଲାଦିନୁ ନିଜକୁ अନାଥ େବାଲି 

ଭାବିେନଇଥିବା ସିପ�ା େସgହ ପାଇଁ କା}ାଳ ଭଳି ମେନ ମେନ अେପiା କରିଥିଲା। ନିଜ 

ରୂପେଭକ େଦଖି ମାନସ- େପ�ମକୁ ବି ବିଶ¦ାସ କରି ପାରିନଥିଲା ପ�ଥେମ। ଆଉ ଏେବ 

ହରାଇବାକୁ ମଧ� ଗ�ହଣ କରି ପାରିନାହ[। ସ�ୟ ବିଷୟେର ବି ଜେଣଇବାକୁ ଚାହୁଁଥିଲା, 

କିs ଏେବତ ସ!କ�ର ସବୁ ରାaା ବE। େତଣୁ େକବଳ ଉଡାଣ ଓ अବତରଣ କରୁଥିବା 
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ବୀମାନ ଗୁଡାକୁ େଦଖି ଭାବିହୁଏ ଦିେନ ଏଇ ଭିତରୁ େଗାଟିଏ ବିମାନ େନଇଆସିବ 

ମାନସ-ୁ ଆଉ ଗଲାେବେଳ େନଇଯିବ ମାନସ ଓ ସିପ�ା ଉଭୟ-ୁ। 

 ଆଜିବି ମନ ଖୁବ ଭାରି ଓ ଉଦବିଘg ଥାଏ। ସକାଳୁ େକମିତି େଗାଟାଏ େବାଝ କୁେଢ଼ଇ 

େହଇପଡୁଥାଏ ପ�ତି ନିଶ¦ାସ ପ�ଶ¦ାସ ଉପେର। ବିମାନ େଦଖୁେଦଖୁ େସଇଠି ବସି େକେତ 

କଣ ଭାବୁଥାଏ ସିପ�ା। ହଠାତ େଡାରେବଲ ଶୁଣି ଚମକି ପଡିଲା ସିନା, ପାଦ କିs େକମିତି 

କିଛି अଜଣା ଆତ-େର ପଥର େହଇଯାଉଥିଲା େସଇଠି। ପରଦା ଫା-ରୁ େଦଖି ଆ�ଯ�� 

େହଲା, ମାନସ- ବାପା.....ସିପ�ା ବାପା- ହାତକୁ କାଡ� ଖେk ବେଢ଼ଇ ସାଦର ଆମ�ଣ 

ଜଣାଉଛqି। ବାପା େବାଉକୁ ଜଳପାନ ବ�ବ�ା ପାଇଁ କହି ତା-ୁ ବସିବା ପାଇଁ अନୁେରାଧ 

କେଲ। ବାପା- ସହିତ ତା-ର ପବୂ�ତନ ସହକମ�ୀ ଓ େଗାଟିଏ ଗଁା ରୁ ଆସିଥିବା ଦୁଇବoୁ 

ଵାଲା ସbo। ସିପ�ା େକବଳ ଏତିକି ବୁଝିଲା େଯ, େସ ମାନସ- ରିେସପସନ ଲାଗି 

ନିମ�ଣ କରିବାକୁ ଆସିଛqି। ମାନସ େସଠି ବିବାହ କରି ସାରିଛqି ଏକ ହିମାଚଳି 

ଝିअକୁ। ତା'ଠୁ अଧିକ କିଛି ଶୁଣିବା କି ବୁଝିବା अନାବଶ�କ ଲାଗୁଥିଲା ସିପ�ାକୁ। ଇlା 

େହଉଥିଲା ଚି�ାର କରି କାEିବାକୁ। େହେଲ ସ ବ ନୁେହଁ। େତଣୁ େକାହତକ 

େଢ଼ାକିେଦଲା ବିଷ ଭଳି। ନିେରାଳା ସମୟ େଦଖି ଢାଳି ଚାଲିଲା ଲୁହ ତକିଆ େକାଳେର। 

ବାରbାର ମାନସ- େପ�ମେବାଳା ପ�ତିଶ�£ତି ମେନ ପଡୁଥିଲା ଆଉ ପ�ତିଥର େଯମିତି ହୃଦୟ 

ଉପର iତ େର େବାଳି େହଉଥିଲା େମ�ାଏ ରାଗୁଆ ଚୂନ।  

 ନି�h� ଦିନ ବାପା େବାଉ ରିେସପସନ ପାଇଁ ଯିବାକୁ ପ�aୁତ େହେଲ। ଖୁବ 

ସqପ�ଣେର େବାଉ ହାତକୁ ଲଫାପାଟିଏ େଦଇ ସିପ�ା କହିଲା, “ଏଇଟା େକବଳ ମାନସ-ୁ 

େଦବୁ େବାଉ। ତା-ର କିଛି ଋଣଥିଲା େମା ଉପେର। େସତକ ପରିେଶାଧ କରିଛି। 

ଚାହ[େଲ େଖାଲିକି େଦେଖ।” େବାଉ ଥେର ତା ଗାଲକୁ ଆଉଁସି େଦଇ ଲଫାପା େନଇ 
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ଚାଲିଗଲା। ସିପ�ା ବି ସୁେଟ୍କସ ସଜାଡ଼ିବାେର ମନେଦଲା। 

 ରିେସପସନର ଗହଳି ପେର ସମେa େଫ� ଶ େହବାକୁ ଚାଲିଗେଲ। େସେତେବେଳ 

ମାନସ ପେକଟରୁ ବାହାରକେଲ ସିପ�ା େଦଇଥିବା ଲଫାପା। େଗାେଟ େଛାଟ ଚିଠି ଆଉ 

କିଛି ଟ-ା ଥିଲା ତା ଭିତେର। ସିପ�ା େଲଖିଥିଲା, “ମାନସ, ତୁେମ େମା ପାଇଁ ଖ¡� କରିଥିବା 

ସମୟ ଓ ଇେମାସନକୁ କଳିବାକୁ ମଁୁ अସମଥ�। େମା ଦୃ�ିେର ତାହା ଦୁମ�ଲୂ�। େମା ଭଳି 

େସgହକା}ାଳୀ ଝିअ ଲାଗି ତୁେମ େଯତିକି ଶ��ା ଓ ଆେବଗ ଲୁେଟଇଛ େସତକ ମହାଘ��। 

େତେବ ପାଥhବ ଭାେବ େଯତିକି ଖ¡� କରିଛ ତାକୁ ହିସାବ କରି ଯାହା େହଲା, ତା ଉପେର 

୨୮% (laxury item GST) ଟା ସହିତ େଫରାଇ େଦଉଛି। ସ!କ�େର ଥିେଲ େବାଲି େମା 

ପ�ାପ� ଭାବି ଗ�ହଣ କରିଥିଲି। ତୁମକୁ େକେବ ନଲାଗୁ ଏ ସିପ�ା ତୁମ ଧାରୁଆ େବାଲି। ହଁ, 

େଫେରଇନି ଆଉ ମାତ�  େଗାଟିଏ ଜିନିଷ। ତୁେମ େଭୖରବୀ ମEିର ରୁ ଆଣିେଦଇଥିବା େସଇ 

ସିEୂର ଡବାଟି। େସଇଟି େମା ପାଖେର ରଖିେନଇଛି ଆଜୀବନ ସqକ ଭାବେର। ତୁମ 

ଯୁଗH  ଜୀବନ ସୁଖଦ େହଉ।” ତେଳ ତାଲିକା କରି ଟ-ାର ସ!ୂ#� ହିସାବ େଦଇଛି। 

େଲଖିବା େବେଳ ଖୁବ କାEିଛି ନି�ୟ, ଏେବବି କାଗଜ ଉପେର ତା ଶୁଖିଲା ଲୁହର ଚିହg  

«�। ଚିଠିଟାକୁ ଚାରି ଟୁକୁଡ଼ା କରି େଭାଜି अଇଁଠା ପଡିଥିବା ଡ�ବିନ ଭିତରକୁ 

ଫି}ିେଦେଲ ଏବଂ ଟ-ାତକ ପେକଟେର ପୁେରଇ ବାସର ଘରକୁ ବିେଜ େହବା ପାଇଁ 

ବାହାରିଗେଲ ମାନସ। େସତିକିେବେଳ ସିପ�ା କୁ ଧରି ଆକାଶକୁ ଉଠୁଥିଲା େବମ୍-ଜାନ୍ 

ଟିଏ। ହାକିମ େହବାର ସ ାବନା ଚରିତାଥ� କରିବାକୁ, ଆଜୀବନ अବିବାହିତ ରହିବାର 

ଗୁ� ସଂକ� େନଇ ଉଡ଼ିଗଲା ସିପ�ା।  

 
ଲି- େରାଡ଼, କଟକ 
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अମାବାସ�ାର ଚାEअମାବାସ�ାର ଚାEअମାବାସ�ାର ଚାEअମାବାସ�ାର ଚାE............    
 ଶୀତ ଦିନ, अମାବାସ�ା ରାତି, ସମୟ ବାରଟା ବାଜି ପEର 

ମିନିଟ। ଥkାେର େଦହ ହାତ େକାଲ ମାରି ଯାଉଥାଏ। ମଁୁ ଶାଟ� 

ଉପେର ସି¦ଟର ତା ଉପେର କbଳ ଖେk େଘାଡ଼ି େହାଇ, େମା अେଟାେର 

ବସି ଦିନ ଯାକର ଭଡା ହିସାବ କରୁଥାଏ। ଘରକୁ ଯିବାକୁ ମନ ଡାକୁଥିେଲ ବି ସକାଳୁ 

ଝିअର ଜନH ଦିନ ପାଇଁ େଡ�ସ କିଣିବାକୁ ପଡିବ େବାଲି ଆଉେଗାେଟ ଭଡା ପାଇଯିବା 

େଲାଭେର ମଁୁ ବସିଥାଏ अେଟାେର। ମେନ ମେନ ଭୀଷଣ ଗାଳି େଦଉଥାଏ େମା ¢ୀ 

କୁନିକୁ। ଆସିଲାେବେଳ କହିଲା, “କାଲି ଝିअର ଜନH ଦିନ, ତା ପାଇଁ େଯମିତି େହେଲ ନୂଆ 

େଡ�ସ େହବ। ଆଜି ଆସିଲା େବେଳ ଭଲ େଡ�ସ ଖେk େଦଖିକି ଆଣିବ” 

 ମଁୁ ମେନ ମେନ ଭାବୁଥାଏ “ଝିअ ପିଲାେଟ ତ, େକଉଁ ସବୁଦିନ େମା ସହ ରହିବ? 

ପରଘରି ପାଇଁ ଏେତ ସରାଗ କିଆଁ? େହଇଥାqା େହେଲ ପୁअେଟ। କିଛି ନେହେଲ େମା 

ବୁଢା କାଳକୁ ତ ସାହା ହୁअqା, ମେଲ ମୁହଁେର ନିଆଁ ତ ଦିअqା। ଏ ଝିअ ଖେk କୁ ଏେତ 

ଫୁେଲଇ? ଏପେଟ ଖାଇବାକୁ ପଇସା अ�ୁନି, େସପେଟ ତିନିହଳ େଡ�ସ ଥାଉ ଥାଉ ଆହୁରି 

ଖେk...” ଯା ମ... 

 େଶଷ ବସ ଆଉ ଦଶ ମିନିଟେର ଆସି ପହଁଚିଯିବ। ଯଦି କିଏ ମିଳିଯାଏ େତେବ 

େଦଢା ହିସାବେର କିଛି ମିଳିଯିବ, ଏଇ ଆଶାେର ମଁୁ ବସି ବସି ବିଡ଼ି ଖେk ଲେଗଇଲି। ବସ 

ଆସି ପହଁଚିଲା ଆଉ ଭଡା ବି ମିଳିଗଲା। ବସ�ାkରୁ ପ�ାୟ ଏଗାର କିେଲାମିଟର କିs େମା 

ସୁବଳ ମହାପାତ�  
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ଘରର ପୁରା ବିପରୀତ ଦିଗେର। ହଉ, ଭଡା ବି ଭଲ ମିଳିବ। ଜେଣ େଲାକ, ସା}େର 

ଖାଲି କାoଗଳା ବ�ାଗ ଖେk। ବାଟେର ତା ସହ କିଛି କଥା େହବାରୁ େସ ଚୁପ ରହିଲା। 

ଏେତ अସ ବ ଭାେବ ଚୁପ େଯ େକବଳ ଠିକଣା ବ�ତୀତ ଆଉ କିଛି କହିଲାନି। ଶୀତେର 

କଥା େହବାକୁ େବାଧହୁଏ ଇଛା ନଥିଲା ତା’ର। ମେନ ମେନ ବିର� େହେଲବି ଗ�ାହକ 

ଈଶ�ର ଭାବି ଚୁପ ରହିଲି। ଠିକଣା ଜାଗା ପାେଖଇଲା, ଓେହBଇଲା େସ। ଯିବା ଆସିବା (ମଁୁ 

ପୁଣି େଫରିବି ନା ନାହ[? ଏେତ ରାତିେର କଣ େସପଟୁ ଭଡା ମିଳିବ? ନାହ[ ନା...) ଭଡା 

ବାବଦ କଥା ଛିଡିଥିବା अେଢଇଶରୁ ଦୁଇଶ େକାଡିଏ ଥିଲା ତା ପାଖେର। ବାକି ତିରିଶ 

ନାହ[ େବାଲି କହିଲା। ରାଗିଗଲି ମଁୁ, “ଶଃ.. ପଇସା ନାହ[, ଭଡା ମଲୂଚାଲ କଲାେବେଳ 

କହିଲୁନି କିଆଁ?” 

 -- କହିଥିେଲ, ତେମ ଆସି ନଥାq କି ମଁୁ ଏଠି ପହଁଚିପାରି ନଥାqି। ଏ ଶୀତ ରାତିେର 

କୁଆେଡ ଯାଇଥାqି?? 

 -- ଏେବ ତ ପହ�ି ଗଲୁଣି, ଏେବ ଘରୁ ପଇସା ଆଣି େଦ... 

 -- ନଁା, ଏଇଟା ଆମ ଘର ନୁେହଁ, େମାର ଜେଣ ସା}ର ଘର। େମାର ଏଇ ହାତ 

ଘ�ାଟି ରଖ, ମଁୁ କାଲି ସକାଳୁ �ାk ଆସି ତମକୁ ତମ ଭଡା ପଇସା େଦଇେଦବି କହି େମା 

ହାତେର େସ ହାତଘ�ା ଟି େଖାଲି ଧେରଇ େଦଇ, ବିଜୁଳି େବଗେର ଚାଲିଗଲା।  

 େହତ... ମଣିଷ କାହା ମୁହଁ ଚାହ[ଥିଲା େକଜାଣି, ଶୀତ ରାତିେର ଏେତ ଝି�ଟେର 

ଫସିଲା। ତଥାପି ମନ ଖୁସିଥିଲା େଯ େସ ଆଉ ତିରିଶ ନେଦେଲ ଘ�ା ରହିବ େମା 

ପାଖେର..  

 अେଟା �ାଟ� କଲି, େମା ଘର ଏଠୁ ପ�ାୟ େଷାହଳ କିେଲାମିଟର ଦୂର େହବ। ବାଟେର 
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ଭଡାେଟ ମିଳିଗେଲ ଭଲ ହୁअqା େବାଲି ଭାବି ଭାବି ମଁୁ ଆସୁଥାଏ। ହଠାତ ରାaାେର 

େଗାେଟ କାର ଠିଆ େହାଇଥିବାର େଦଖିଲି। ଏେତ ନିଜ�ନ ଜାଗାେର କାରଟି କାହ[କି अଛି? 

ଏନ.ଏଚ.େର କାେଳ କିଏ କଣ अସୁବିଧାେର ପଡିଥିବ କି କୁଆେଡ ଯାଉଥିବ ମଝିେର ଟିେକ 

ବିଶ�ାମ କି ଲଘୁଶଂକା ପାଇଁ अଟକି ଥିବ େବାଲି ଭାବିଲି। କାର ଆଗେର ଝିअଟିଏ ହାତ 

େଦେଖଇ अେଟା अଟେକଇବାକୁ କହିଲା। ପିoିଥାଏ ନାଲି ଶାଲୱାର ଖେk, ହଳଦିଆ ଚୁନି 

ପେକଇଥାଏ। ସÄାq ଘରର ଝିअ ପରି ଲାଗୁଥାଏ। ଏେତ ଶୀତେର ଥରି ଯାଉଥାଏ 

ବିଚାରି। 

 ଏେତ ରାତିେର ଏକୁଟିଆ ଝିअଟି େଦଖି, କିଛି अସୁବିଧାର ସ�£ଖୀନ େହାଇଛି ଭାବି 

ଗାଡି ରଖିଲି। ଝିअଟି କହିଲା, “ଭାଇ, େମା ଗାଡି ଖରାପ େହାଇ ଯାଇଛି। େମାେତ ଟିେକ 

ଘେର ଛାଡ଼ିେଦବ?” ଡବଲ ଭଡା େଦବି।  

 -- ହଁ, େବାଲି କହି, ତାକୁ ଗାଡ଼ିେର ବସିବାକୁ କହିଲି। ପୁଣି େମାେତ ଡବଲ ଭଡା 

ମିଳିବାର େଲାଭ ବି ମିଳିଲା। େମା ଘର ରାaାେର ନୁେହଁ, अନ� ରାaାେର ଯିବାକୁ ପଡ଼ିବ, 

ତଥାପି େସ ଜାଗାରୁ େମା ଘର ଆଉ ସାତ କିେଲାମିଟର ପଡିବ, େତଣୁ ଠିକ अଛି େବାଲି 

ଭାବି ଗାଡି ବୁେଲଇଲି।  

 ବାଟେର ଚାଲୁ ଚାଲୁ ଜେଣ ବଡଭାଇ ହିସାବେର କହିଲି ତାକୁ, “ଏପଟ ରାaା ବହୁତ 

ଖରାପ, ତେମ େବାେଧ ନୂଆ ଏ ସହରେର। ଏଇ େଯଉଁଠି ଗାଡି ତମର ଖରାପ େହାଇଥିଲା 

ଆଉ କିଛି ବାଟ ପେର ମଶାଣି ପେଡ। ରାତି ନअଟା ପେର ଏପେଟ େଲାକ ଯିବାପାଇଁ 

ଡରqି, ତେମ ଏକୁଟିଆ କୁଆେଡ ଯାଉଥିଲ ଏପେଟ?” 

 - ମଁୁ େଫରୁଥିଲି, କିs ହଠାତ ଗାଡି ଖରାପ େହାଇଗଲା। ଦୁଇ ଜଣ-ୁ अଟେକଇଲି 



ଆହ� ାନ
 ଇ-ପତି� କ

ା 

ଆହ� ାନ ଇ-ପତି� କା, ଚତୁ��ଶ ବଷ�, ଷ� ସଂଖ�ା, ଜୁନ୍ ୨୦୧୯ Magazine Downloaded from www.aahwaan.com 

ଆହ� ାନ ଇ-ପତି� କା ସ!ୂ#� ନିଃଶୁ% ବିତରଣ େହତୁ ଡା େଜ�ାତି ପ�ସାଦ ପ+ନାୟକ- .ାରା ପ�ତି�ିତ ଓ ପ�କାଶିତ  | Aahwaan.com  Aahwaan.com  Aahwaan.com  Aahwaan.com  |  61 

କିs େକହି ରହିେଲନି। ଆପଣ-ୁ ଧନ�ବାଦ। ଏଠୁ େମା ଘରକୁ ଭଡା େକେତ େନେବ 

ଆପଣ? 

 -- େଦଢଶ ଦିନ େବେଳ। ରାତି ପାଇଁ େଦଢା। ଏପେଟ କିs ଆଉ େକେବ ଆସିବନି 

ରାତିେର... 

 ଶୀତ େଜାର େହଉଥିଲା। େମା େଦହରୁ କbଳଟି କାଢି ତା ପାଖକୁ ବେଢ଼ଇ େଦଲି।  

 -- ହଉ, ମଁୁ କହିଛି ଆପଣ-ୁ, ତିନିଶ େଦବି। ଟିେକ ଶୀଘ� ଚାଲs, େମା ବାପା 

େସପେଟ ବ�a େହଉଥିେବ କହି େମା କbଳଟି େନଇ େଘାଡ଼ି େହାଇ ବସିଲା େସ।  

 -- ହଉ କହି ଗାଡି ଚେଳଇବାେର ମନ େଦଲି।  

 ପ�ାୟ ପEର ମିନିଟ ପେର, ପହ�ିଗଲୁ ତା- ଘର ଆଗେର। ଭଡା ଏେବ ନାହ[ ତା 

ପାଖେର ଶୁଣି ମନଟା ଆମି�ଳି େହାଇଗଲା େମାର। ପୁଣି ଆଉ େଗାେଟ? ଏେବ ଏେବ େସଇ 

ଘଟଣା େଗାେଟ ଘଟିଛି େମା ସହ। ପୁଣି.. 

 ଏଇ ସାେ} ସାେ} ଆଣି େଦଉଛି କହି, େଗଟ େଖାଲି ଘର ଭିତରକୁ ପଶିଲା େସ। 

କବାଟ ଠକ ଠକର ଶ¥ ବି ଶୁଭିଲା, ମଁୁ अେଟାେର ବସି ରହିଲି। ପ�ାୟ ପEର ମିନିଟ ଯାଏଁ 

େକହି ବାହାରକୁ ନ ଆସିବାରୁ ବଡ ବିର� ଲାଗିଲା େମାେତ। ଠକି େଦଲାକି ଆଉ?? କି 

ଘର ଭିତରକୁ ଯାଇ ଭୁଲିଗଲା?? ଏପେଟ ଶୀତ ସହ ଏେତ ରାତିେର ନିଜର ପ�ାପ� ପାଇଁ 

କାହାକୁ अେପiା କରିବାଟା ଭାରି କ� େଦଉଥାଏ। ନା, ଆଉ େହବନି, ଡାକିବାକୁ 

ପଡିବ। େଖାଲା ଥିବା େଗଟ େଦଇ ଭିତରକୁ ପଶିଲି। ଘରର ମୁଖ� ଦରଜା େଖାଲା ଥାଏ। 

ଆ{ା, କହି ଧିେର ଡାକିଲି। େକବଳ ‘ଉଁ’ ବ�ତୀତ ଆଉ କିଛି ଶୁଣିବାକୁ ପାଇଲି ନାହ[। 

ଘର ଝା�ା ଆେଲାକିତ ଥାଏ। ଜିେରା ପାୱାରର ବଲବ େଗାେଟ ଜଳୁଥାଏ ଘର ଭିତେର । 
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ପୁରା ଭଲେର େଦଖି ନେହେଲ ବି େକହି କୁଆେଡ ନାହାqି େବାଲି ଜଣା ପଡୁଥାଏ। ଆଉ 

ଥେର ଡାକିଲି, ‘ଆ{ା’। ପୁଣି ଥେର ‘ଉଁ ଉଁ’ େବାଲି ଶ¥ ଶୁଣିଲି। େକଉଁଠୁ ଆସୁଛି େବାଲି 

ଭିତରକୁ ଟିେକ ଗଳି अେନଇଲି। ଦାkଘେର େସାଫା ପାଖେର ତେଳ ପଡି େକହିଜେଣ େମା 

ଆଡ଼କୁ ହାତ ବଢାଉଥିବାର େଦଖି ଭିତରକୁ ଯାଇ ପ�ଥେମ ଲାଇଟ ସ�ୀଚ୍ ସବୁ अନ କରି 

ଘରକୁ ଆେଲାକିତ କଲାପେର େଦଖିଲି, ବୁଢା ଜେଣ ତେଳ ପଡି ଛଟପଟ େହଉଛqି। 

ଧୀେର ତା-ୁ ଉେଠଇ େସାଫାେର ବେସଇଲି। ତା- ହାତ ଭା}ି ଯାଇଥାଏ, ଆେa ଆେa 

ଫୁଲିବା ଆର  କରିଥାଏ। େସ ପାଟିକରି କାହାକୁ ଡାକି ପାରୁ ନଥାqି, କଣ କରିବି େବାଲି 

କିଛି ମୁkେର ପଶୁ ନଥାଏ। ତଥାପି ସାହସ କରି ‘ଘେର କିଏ अଛqି’ େବାଲି ଡାକ 

ପେକଇଲି। େକହି ନଶୁଣିବାରୁ ପାଖ ପେଡାଶୀ-ୁ ଡାକିଲି। ଏେତ ରାତିେର ପୁଣି 

ଶୀତଦିେନ, କbଳ ତଳୁ ଉଷୁମ ନଟାଣି କିଏ ବାହାରକୁ ଆେସ?? ଜେଣ ଦି ଜଣ ଆସି 

କହିେଲ, ତା- ଘେର ଏେବ େକହି ନାହାqି, ତା-ୁ ଟିେକ ଡା�ରଖାନା େନଇ ଯାअ। କିs 

ସକାଳୁ େସମାନ-ର କାମ अଛି େବାଲି କହି େମା ସହ ଆସିବାକୁ अମ} େହେଲ 

େସମାେନ। କଣ କରିବି େବାଲି ବୁ�ି ଦିଶୁନଥାଏ। ‘େମାର କଣ ଯାଉଛି? ମଁୁ କିଆଁ ରହିବି 

ଏଠି’ େବାଲି ମନ କହୁଥିେଲ ବି ବିେବକ ବାଧା େଦଉଥାଏ। अଗତ�ା ବିେବକର କଥା 

ଶୁଣିବାକୁ ପଡିଲା। ବୁଢା ଜଣ-ୁ ଧରି ଡା�ରଖାନା ବାହାରିଲି। ଯ�ଣାେର େସ ଓଃ, ଆଃ 

େହଉଥାqି। େବାଧହୁଏ େସ ଦଶ ପEରମିନିଟ ଆଗରୁ ବା ଆହୁରି ଆଗରୁ ପଡ଼ିଥିେଲ 

େସଠି। ମଁୁ ତା-ୁ ଧରି ଡା�ରଖାନା ବାହାରିଲା େବଳକୁ ପେଡାଶୀ ଜେଣ ତା- ଘର ତାଲା 

ପେକଇ ଚାବି େମାେତ ବେଢ଼ଇ େଦେଲ। ଛାଡ଼, ଏମିତି ପେଡାଶୀ ନଥିବା ଭଲ େବାଲି ମେନ 

ମେନ କହି ଗାଡି �ାଟ� କଲି।  
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 ବୁଢା ଜଣ-ୁ ଡା�ରଖାନାେର ହାତ ବ�ାkଜ କରି ଟିେକ ସା�ାମ େହଲାପେର 

ଡା�ରଖାନା କ�ା�ିନରୁ ଚା ଆଉ ବି;ୁଟ ଆଣି ଖାଇବାକୁ େଦଲି। େମଡ଼ିସିନ େ�ାରରୁ 

େମଡ଼ିସିନ ନିେଜ ପଇସା େଦଇ କିଣିଲି।  ହାତଘଡି େଦଖିଲା େବଳକୁ ରାତି ତିନିଟା। ଏେବ 

େମା ଦାୟିତ¦ େହଲା ୟା-ୁ ଘେର ଛାଡ଼ି େମା ଘରକୁ େଫରିବି। କିs େମା ଭଡା? ଏ 

अବ�ାେର କଣ ଭଡା ମାଗିବି? ଥାଉ, ପେର େକେବ େଦଖିବା ଭାବି, ବୁଢା ଜଣ-ୁ ଗାଡ଼ିେର 

ବସିବାକୁ କହିଲି। ତା- अବ�ାେର ସୁଧାର ତଥାପି ଆସି ନଥାଏ। ଆେa ଆେa େସ 

ଟିେକ ନମ�ାଲ ଆଡକୁ ଆସୁଥାqି। ଗାଡି ବହୁତ ଧିେର ଚେଳଇବାକୁ ପଡୁଥାଏ। ଆବଡା 

ଖାବଡା ରାaାେର ତ ଶଗଡ଼ ଗାଡିଠୁ ବି ଧିେର। ତା- ଘେର ପହ�ିବାକୁ ପ�ାୟ अଧଘ�ା 

ଲାଗିଲା। ଘର େଖାଲି ତା-ୁ େସାଫାେର ବେସଇ େମଡ଼ିସିନ ଖାଇବାକୁ କହିଲି। େସ ଟିେକ 

ସା�ାମ େହେଲ। େମାେତ ବହୁତ ବହୁତ ଆଶୀବ�ାଦ କରି େଟବୁଲ ଉପେର ଥିବା ପସ�ରୁ 

କାଢି େମା ହାତେର ଦୁଇ ହଜାର ଟ-ିଆ େନାଟଟିଏ ଧେରଇ େଦେଲ। େଚ� ନାହ[ 

କହିବାରୁ କହିେଲ, “ରଖ, ଏଇଟା ତିନିଟା ଭଡା ଓ େମଡ଼ିସିନ ପାଇଁ। ସାହାଯ� ପାଇଁ 

अେଶଷ अେଶଷ ଧନ�ବାଦ”  

-- ତିନିଟା ଭଡା? 

-- ହଁ, ଡା�ରଖାନା ଯିବା, ଆସିବା ଓ ହାତଠାରି କା® ଆଡକୁ େଦେଖଇେଲ। 

-- ଯାହା େଦଖିଲି, େମା େହାସ ଉଡିବା अବ�ା.... 

-- େମା କାoେର ହାତରଖି କହିେଲ, େସ େମା ଝିअ। ଏେକାଇଶ ବଷ� ତେଳ େଗାେଟ କାର 

ଦୁଘ�ଟଣାେର େସ ଆରପାରିକୁ ଚାଲି ଯାଇଛି। ମଁୁ ଜାଣିଛି, େସ ଆଜି अେଟା ଭଡା କରି 

ଏଠିକି ତୁମ ସହ ଆସିଥିବ ଓ ତୁମକୁ ଭଡା େଦଇ ନଥିବ। ଏଇଟାକୁ ମିେଶଇ ଚାରିଥର 
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େହଲା। ମଁୁ େଯେତେବେଳ ବି अସୁବିଧାେର ପଡିଛି, େକହି ନା େକହି अେଟାବାଲା ସହ ଆସି 

େସ ଏମିତି େମାେତ ସାହାଯ� କରିଛି। େମାର ଦୁଇ ପୁअ ଓ େଗାେଟ ଝିअ। ¢ୀ ଦୀଘ� ତିରିଶ 

ବଷ� େହଲା ଆର ପାରିେର। ପୁअ ଦୁଇଜଣ ବିେଦଶେର। ମଁୁ ଏଠି ଏକା ରୁେହ। ଆପଣ- 

ସହୃଦୟତା ପାଇଁ अେଶଷ ଧନ�ବାଦ।  

 େମା अବ�ା ଏେବ ବାର ବାଜିବା ଉପେର। ଏ ଝିअଟି अେଟାେର ଆସି ଭଡା 

େଦଇନଥିବା କଥା ତ ମଁୁ ପୁରା ଭୁଲି ଯାଇଥିଲି। ଆଉ ଥେର େସ େଫାେଟାଟିକୁ େଦଖିଲି, 

େସଇ ନାଲି ସଲୱାର, େସଇ ହଳଦିଆ ଚୁନି, େସଇ ମୁହଁ, େସଇ ଝିअ ଖାଲି େଫାେଟା 

ଉପେର ଫୁଲମାଳ ପଡିଥିଲା।  

 ବାପେର ବାପ....ଏେବ ଏକମୁହଁା େହାଇ େଦୗଡ଼ିଲି େମା अେଟା ପାଖକୁ। ଗାଡି �ାଟ� 

କରି ସିଧା ସିଧା ଗାଡ଼ିେର ବସି ଯିବା େବଳକୁ, ମିରରେର େଦଖିଲି, େକହିଜେଣ ହସି ହସି 

େମାେତ ଟା ଟା କରୁଥିଲା....େସଇ ନାଲି ଶାଲୱାର, େସଇ ହଳଦିଆ ଚୁନି, େସଇ ମୁହଁ, 

େସଇ ଝିअ..... 

 େମା ମା..... ଆଖି ବE କରି ଶେହ «ୀଡ଼େର ଦଉେଡଇଲି अେଟା କୁ.... 

 ଡର ଲାଗୁଥିେଲ ବି ମେନ ମେନ ସାଲୁଟ କଲି େସ ଝିअକୁ... େମାେତ ବହୁତ ବଡ଼ 

ହୀନମନ�ତାରୁ ଉ�ାର କରି ଥିବାରୁ ତା ନିକଟେର ଋଣୀ େବାଲି ସ�ୀକାର କଲି... 

 ଏେବ େମା ଝିअ, େମାେତ ପୁअ ମାନ-ଠୁ अଧିକ ଲାଗୁଥିଲା... 
ଖଲାରୀ, अନୁେଗାଳ, ଓଡିଶା 

ଦୂରଭାଷ- ୯୩୭୬୦୧୨୫୦୦ 

subal.mohapatra@gmail.com 
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ଭଜୁକିନା ରାମନାମଭଜୁକିନା ରାମନାମଭଜୁକିନା ରାମନାମଭଜୁକିନା ରାମନାମ    
 ବଲା}ୀରରୁ େଫରିବା ପେର େବାଉ ବାପା-ୁ କହିଲା, “ଆଉ ଝିअ 

େଦଖିଯିବା ଦରକାର ନାହ[” ବାପା କହିେଲ, “କାହ[କି? ଏଇ 

େଗାଟିକେର କଣ େଶଷ? ତୁେମ େଯେତେବେଳ ପୁअ ବାହାଘର କରିବ, 

େସଥିପାଇଁ ତ କମେସ କମ୍ ପା� ସାତଟା ପ�aାବ େଦଖିବା ଦରକାର। ଝିअ, ତା ପରିବାର, 

ଆଉ ତା- ବoୁବାoବ- ବିଷୟେର କ’ଣ ଜାଣିବା ଉଚିତ୍ ନୁେହଁ? ତା’ଛଡ଼ା ଏଇ ଝିअଟି 

ପାଖେର କଣ ଏମିତି େଦଖିଲ େଯ, ତାକୁ ତୁମ ପୁअ ପାଇଁ ଉପଯୁ� େବାଲି ଭାବିେନଲ? ଏହା 

ପଛେର କିଛି ରହସ� अଛି କି? ଝିअ େଦଖାଟା କ’ଣ ଖାଲି େଲାକ େଦଖାଣିଆ?” ବାପା 

େବେଳ େବେଳ  ଏମିତି େଗାେଟ େଗାେଟ अଖାଡ଼ୁଆ ପ�ଶg ପଚାରqି େଯ େବାଉ ହଡ଼ବେଡଇ 

ଯାଏ, ଆଉ ତତiଣାତ୍ ଉ`ର େଦଇ ପାେରନାହ[। କିଛି ଭାବି ଚିqି ଉ`ର େଦଲା େବଳକୁ 

ବାପା ଠିକ୍ ଜାଣିନିअqି େଯ, େବାଉ କିଛି ଲୁଚାଇବାକୁ େଚ�ା କରୁଛି।ଏମିତି ସମୟେର 

ବାପା- କଡ଼ା ଚାହାଣୀେର େବାଉ ପ�ମାଦ ଗେଣ,ଆଉ ଗଳ ଗଳ େହାଇ ସବୁସତ ଓଗାଳି 

ପକାଏ।େସଦିନ ବି େସମିତି ଘଟିଲା, ଆଉ ବାପା-ୁ ସାମgା କରି ନ ପାରି େବାଉ ଦୃ�ି 

େଫରାଇ େନଲା େବଳକୁ ବାପା କହିେଲ, “ତୁମକୁ ତ ମିଛ କହି ଆେସନାହ[, अଯଥାେର 

େଚ�ା କରି ହଟହଟା େହଉଛ କାହ[କି? କହୁନ, ପୁअ ସା}େର ତୁମର କିଛି େଗାେଟ ଡିଲ୍ 

େହଇଛି, ଆଉ େସଇଟା େମାେତ କହିବାକୁ ଚାହୁଁନାହଁ” େବାଉ େଦଖିଲା, ବାଜି ଓଲଟିବାକୁ 

ବସିଛି, େତଣୁ ଆଜି ଆଉ ଚୁପ୍ ନ ରହି, ପ�ତି ଆକ�ମଣ କରିବା ଢ}େର କହିଲା, “ତୁମକୁ  

ତି� େଲାଚନ ଦାସ 
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କ’ଣ ଏକା ଡିଲ୍ କରି ଆେସ,ଆଉ ଆମକୁ ନୁେହଁ?ମେନ ପକାअ, ତୁମ େଗହB ା ଝିअ ବାହାଘର 

େବଳର କଥା।ବାପ ଝିअ ମିଶି େମାେତ ଏମିତି େବାକା ବେନଇଲ େଯ େଶଷ ପଯ��q େକମିତି 

अନୁ ସହିତ अବନୀର  ବାହାଘର ଠିକ୍ େହଲା, ତାହା ଜାଣି ପାରିଲି ନାହ[।ଆଉ ପୁअ େବଳକୁ 

ଯଦି  େସମିତି କିଛି େଗାେଟ େହଇଥାଏ, େତେବ ତାକୁ ତୁମର ଏେତ ବିେରାଧ କାହ[କି?ପୁअ ତ 

ଆଲତୁ ଫାଲତୁ ଘରର ଝିअ ଠିକ୍ କରିନାହ[।ଖାନଦାନୀ ଘର,ଝିअ ଉ¡ ଶିiିତ,େଦଖିବାକୁ 

ସୁEର, କଥାବା �̀ା ଚାଲି ଚଳନ େକଉଁଥିେର ବି ବାରି େହବ ନାହ[, ଆଉ ଏଭଳି େଗାେଟ 

ଝିअକୁ ଯଦି ସୁମq  ନିଜ ପସE େବାଲି କହୁଥାଏ, େତେବ ଆେମ େସଇଟାକୁ ଗ�ହଣ କରିବାନି 

କାହ[କି?  ତୁମକୁ େଯମିତି ବିେଲଇ ଆଖି ବୁଜି iୀର ପିଇବା ଭଳି କାମ କର, େସମିତି ଆମକୁ 

କରି ଆେସନି”�ବାପା େଦଖିେଲ ନିଜ ଜାଲେର ନିେଜ ଛEିଗେଲଣି,େତଣୁ ଖସିବା େଚ�ାେର 

କଥାଟାକୁ ହାଲୁକା କରି କହିେଲ, “ଆେର ମନା କଲି େକେତ େବେଳ?ମଁୁ ତ େକବଳ 

ପଚାରୁଥିଲି େଯ ଏଇଠୁ କ’ଣ ଆର  ନା ଏଇଠି େଶଷ।ତୁେମ କଥାଟାକୁ େଗାଳମାଳିଆ 

କରୁଛ କାହ[କି?  

 େସଦିନ କଥାଟା େସଇଠି ସରିଥିଲା, ଆଉ ସୁନEା ତା- ଘରକୁ େବାହୂ େହାଇ 

ଆସିଗେଲ। ବାପା କିs ସୁମqର ସୁଖ ସଂସାର େଦଖିବା ପାଇଁ େବଶୀ ଦିନ ବ�ି ରହିେଲନି। 

ଚାକିରୀରୁ अବସର େନବାର अ� ଦିନ ପେର अଚାନକ ସମa-ୁ ଏକା କରି ଚାଲିଗେଲ। 

ବାପା ଚାଲିଗେଲ ସିନା, ସଂସାରର ସମa ଦୁଃଖ ଯ�ଣାର େବାଝ େବାଉ ଉପେର ଲଦି େଦଇ 

ଗେଲ। େବାଉର ସୁନା େବାହୂ ସୁନEା କିs େସହି ସମୟେର େବାଉର ପାେଖ ପାେଖ 

ରହିେଲ। େବାଉକୁ ସାହସ େଦେଲ, ଆଉ କହିେଲ େଯ, ବାପା-ର ଶନୂ�ତା ସିନା େକହି 

େକେବ ପରୂଣ କରି ପାରିବ ନାହ[, କିs େସ ତା-ୁ େକେବ ବି ଏକୁଟିଆ ଛାଡି ଯିେବ ନାହ[। 
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େବାଉ ମଧ� ଖୁବ୍ ଶୀଘ� ସୁନEାକୁ ଆପେଣଇ େନଲା। େବେଳ େବେଳ େବାଉ ପେଡାଶୀ- 

ପାଖେର କେହ େଯ, ସୁମq ସବୁଠୁ ଭଲ କାମେଟ କରିଛି ସୁନEାକୁ ଏ ଘରକୁ ଆଣି। ସୁନEା 

ମଧ� ତା- କଥା ରଖିେଲ, ଆଉ େବାଉକୁ ଏକା ଛାଡି ସୁମq ସହିତ ଭୁବେନଶ�ର ଯିବା କଥା 

ଉଠାଇେଲନି। 

 ଏହା ଭିତେର ବଷ�ଟିଏ ବିତିଗଲା। ସୁମqର ସ�ାହାqେର ଘରକୁ ଆସିବା ଆଉ େଭାର 

ସକାଳୁ ଭୁବେନଶ¦ର େଫରିଯିବାଟା ଆପାତତଃ ଚାଲୁ ରହିଲା। ସୁନEା ମଧ� େଦଖିେଲ େଯ 

ସୁମq େକେବ ବି ତା-ୁ ଭୁବେନଶ¦ର େନଇଯିବା କଥା ଉଠାଉ ନାହଁାqି, କିbା ପେରାiେର 

ଏଭଳି କିଛି ପ�ସ} ଉଠିେଲ, अତି ଚତୁରତାର ସହ ଏଡାଇ ଯାଉଛqି। ସୁମqର ଏକମାତ�  

ଲi� ଥିଲା େବାଉ େକମିତି ବାକି ଜୀବନଟା ଖୁସିେର ରହୁ। େବାଉ େଦଖିଲା ଆେa ଆେa 

ସୁନEା अଧିକାଂଶ ସମୟେର अନ�ମନ; ରହୁଛqି, ଟିେକ ଟିେକ କଥାେର ଚିଡି ଯାଉଛqି। 

ସୁମq ଘରକୁ ଆସିଥିବା େବେଳ ହଠାତ୍ ଦିେନ େବାଉ ପ�aାବ େଦଲା େଯ େସ ଏେବ 

ସୁନEାକୁ ଭୁବେନଶ¦ର େନଇ ଯାଉ� କାରଣ ପିଲାେବଳୁ ତାର ଗଁାେର ରହିବାର अଭ�ାସ 

ନାହ[, ତା’ଛଡା ଏହି ବଷ�କ ଭିତେର େସ େକେବ ବି ବାହାରକୁ ଯାଇନାହ[। େବାଉ କହିଲା 

େଯ ଦିअର ଓ ପୁତୁରାମାେନ अଲଗା ରହିେଲ ବି ଏେବ େସମାେନ ତା-ର େଯମିତି େଦଖାଶୁଣା 

କରୁଛqି, େସମିତି ନି�ୟ କରିେବ। ତା’ଛଡ଼ା ଜମିବାଡି କଥା ସବୁ ଭାଗଚାଷୀ ବୁଝୁଛqି,ଆଉ 

ଯାହା କିଛି କାମ अଛି, େସ େସହି ଚାଷି- .ାରା କେରଇ େନେବ। ମଝିେର ମଝିେର େସ 

ସୁନEା ସହିତ ଆସି ବୁଲିଯିବ। ସୁମq କିs େବାଉର ପ�aାବକୁ ଗ�ହଣ କଲା ନାହ[, ବରଂ 

କହିଲା େଯ ଯଦି ସୁନEା ଭୁବେନଶ¦ର ଯିବ, େତେବ େସ ତାକୁ ମଧ� େନଇଯିବ। େବାଉ କିs 

ବାପା-ର ଭିଟାମାଟି ଛାଡି ଯିବାକୁ ରାଜି େହଲା ନାହ[� ଆଉ େଶଷେର ସୁନEା-ର ପ�lନg  



ଆହ� ାନ
 ଇ-ପତି� କ

ା 

ଆହ� ାନ ଇ-ପତି� କା, ଚତୁ��ଶ ବଷ�, ଷ� ସଂଖ�ା, ଜୁନ୍ ୨୦୧୯ Magazine Downloaded from www.aahwaan.com 

ଆହ� ାନ ଇ-ପତି� କା ସ!ୂ#� ନିଃଶୁ% ବିତରଣ େହତୁ ଡା େଜ�ାତି ପ�ସାଦ ପ+ନାୟକ- .ାରା ପ�ତି�ିତ ଓ ପ�କାଶିତ  | Aahwaan.com  Aahwaan.com  Aahwaan.com  Aahwaan.com  |  68 

ଇlା अଚିେର ପରୂଣ େହାଇଗଲା। 

 ମୁନା ଜନH  େବଳକୁ  ପ�ଥେମ ନାତିକୁ େଦଖି େବାଉ େଯମିତି ଖୁସି େହଲା, େସଭଳି ଖୁସି 

େହବା ସୁମq େକେବ ବି େଦଖିନଥିଲା େବାଉ କହିଲା, “େଦଖ ସୁମq! େସଇ ନାକ, େସଇ 

ଆଖି ଆଉ େଦହର ର} ବି ଠିକ୍ େତା ବାପା- ଭଳି ତୁ ବାପା-ୁ େବଶୀ ଭଲ ପାଉଥିଲୁ 

େବାଲି, େତାରି େକାଳକୁ େସ େତା ପୁअ େହାଇ େଫରି ଆସିଛqି” ଏେକାଇଶା େବଳକୁ 

େବାଉ ଗଁା େଲାକ-ୁ ଏମିତି େଗାେଟ େଭାଜି େଦଲା େଯ ସମେa ତାକୁ ବାହାବା େଦେଲ। 

 େଯେତ ମନାକେଲ ବି ସୁନEା-ର େସହି େଗାଟିଏ ଜିଦ୍ ଆେମ ଭୁବେନଶ¦ରେର 

ପBଟେଟ କିଣିବା। ସୁମq ପ�ଥେମ ପ�ଥେମ ବିେରାଧ କେଲ ବି େଶଷେର ବ�ା-ରୁ ଋଣଆଣି 

ଖkଗିରି ପାଖେର ପBଟେଟ କିଣିଲା। ଜମି କାଗଜପତ�  େଯେତେବେଳ ସୁନEା ହାତକୁ ଆସିଲା, 

େସେତେବେଳ ସୁନEାର ଖୁସି େଦଖିବା କଥା 

 ଏେବ ସୁନEା-ର ପରବ �̀ୀ କାଯ��କ�ମ ଥିଲା, େକମିତି ଘର େତାଳା େହବ। ସୁମq 

କିs ସଫା ସଫା ମନା କରିେଦଲା, କହିଲା ଘର େତାଳାଇବାଟା େଗାେଟ ପିଲା େଖଳ ନୁେହଁ, 

ତାଛଡ଼ା, ଏଥିପାଇଁ େସ ଏେବ ଆଥhକ ଭାବେର ଆେଦୗ ପ�aୁତ ନୁେହଁ अ� ଦିନ ତେଳ ଋଣ 

କରି ଜାଗା କିଣା ଯାଇଛି, ଆଉ ତାପେର  ବ�ା-ରୁ ଋଣ ମିଳିବା ଆେଦୗ ସ ବ ନୁେହଁ। 

 ସୁନEା- ଉ`ର ଥିଲା େଯ େଗାଡ଼ ହାତ ବାoି ବସିଗେଲ େହବ ନାହ[, ବରଂ ଏଥିପାଇଁ 

ଆମକୁ କିଛି ଉପାୟ ବାହାର କରିବାକୁ ପଡିବ। ଗଁାେର େଯଉଁ ଚାଷ ଜମି अଛି, େସ ସବୁକୁ 

ଚାଷ କରୁଥିବା ଭାଗଚାଷୀ ମାେନ, ଏ ବଷ� ମରୁଡି, ପର ବଷ� ବନ�ା, ତାପର ବଷ� ବାତ�ା କହି 

େବାଉକୁ ଠକୁଛqି। ତାଛଡା େବାଉ ମଧ� ତାକୁ ଜଗାରଖା କରିବା ବା  ନିେଜ ଯାଇ 

େଦଖାଶୁଣା କରିବା ଆେଦୗ ସ ବ ନୁେହଁ। ଏଣୁ େସ ସବୁ ଜମିକୁ ଆେମ ଯଦି ବିକି�  କରି 



ଆହ� ାନ
 ଇ-ପତି� କ

ା 

ଆହ� ାନ ଇ-ପତି� କା, ଚତୁ��ଶ ବଷ�, ଷ� ସଂଖ�ା, ଜୁନ୍ ୨୦୧୯ Magazine Downloaded from www.aahwaan.com 

ଆହ� ାନ ଇ-ପତି� କା ସ!ୂ#� ନିଃଶୁ% ବିତରଣ େହତୁ ଡା େଜ�ାତି ପ�ସାଦ ପ+ନାୟକ- .ାରା ପ�ତି�ିତ ଓ ପ�କାଶିତ  | Aahwaan.com  Aahwaan.com  Aahwaan.com  Aahwaan.com  |  69 

େଦବା, େତେବ େସ ପଇସାେର ଆରାମେର ଘର େତାଳା େହାଇଯିବ। େବାଉ ବି ଘର 

େତାେଳଇବା କଥା ଶୁଣିେଲ ଜମି ବିକି�  ପାଇଁ ସହଜେର ରାଜି େହାଇଯିେବ ସୁମq ଭାବିେଲ 

େଯ ପ�aାବଟା କିଛି ମE ନୂେହଁ, କିs ଏଥିପାଇଁ େବାଉ କଣ ରାଜି େହବ? 

 େବାଉ ପ�aାବଟା ଶୁଣି କହିଲା େଯ ତୁେମ ଯାହା ଭଲ ଭାବୁଛୁ କର, େମାର େସଥିେର 

କିଛି ଆପ`ି ନାହ[, କିs ଏଇ ଡିହ ଆଉ ଡିହକୁ ଲାଗିଥିବା ବଗିଚା ବିକିବା କଥା ମଁୁ ବ�ିଥିବା 

ପଯ��q ଚିqା କରିବନି। 

 ବଷ�କ ଭିତେର ଜମି ବିକି�  ଟ-ାେର ଘର େତାଳା କାମ ସରିଗଲା। େବାଉର ରହିବା 

ପାଇଁ ସ�ତ� େକାଠରୀର ବେEାବa େହେଲ ବି େସ ଗଁା ଛାଡି ଭୁବେନଶ¦ର ଆସିବା ପାଇଁ 

ଆେଦୗ ରାଜି େହଲା ନାହ[। େବାଉ କହିଲା େଯ ବରଂ ସୁମq ମଝିେର ମଝିେର ସୁନEା ଆଉ 

ମୁନାକୁ ଧରି ଗଁାକୁ ଆସୁଥିବ, େସଇଥିେର ତାର ଖୁସି ଏହାପେର ଆଉ େବାଉର 

ଭୁବେନଶ¦ର ଯିବା କଥା ଉଠିନାହ[ ମୁନାଘରକୁ ଆସିେଲ ଖୁସିେର ଉଛୁଳି ପଡୁଥିଲା, ଆଉ 

ଭୁବେନଶ�ର େଫରିବା ପଯ�q େକେତେବେଳ ବି େବାଉର ପାଖ ଛାଡୁ ନଥିଲା ସୁମq ମଧ� 

ଲi� କରୁଥିଲା େଯ ମୁନାକୁ ପାଇ େବାଉ ଏେତ ବ�a ରହୁଥିଲା େଯ ସୁମqର ଭଲ ମE 

ପଚାରିବାକୁ ତା ପାଖେର ସମୟ ନ ଥିଲା � 

 ଏହା ଭିତେର ମୁନାର ;ୁଲ ଯିବା ଆର  େହାଇଯାଇଥିଲା ଆଉ ସବୁେବେଳ ଗଁାକୁ ଯିବା 

ସ ବ େହଉନଥିଲା। କିs ବାରbାର ଗଁାକୁ ଯିବା ଆସିବା ଭିତେର େବାଉ ସହିତ ମୁନାର 

ସ!କ� ଏେତ ନିବିଡ଼ େହଇ ଯାଇଥିଲା େଯ ସବୁ ଛୁଟି ଦିନେର ଗଁାକୁ ଯିବାପାଇଁ अଝଟ 

େହଉଥିଲା। 

 ହଠାତ୍ ଦିେନ ସୁମq ତା’କକା ପୁअ ଭାଇଠୁ ଖବର ପାଇଲା େଯ େବାଉ ଭୀଷଣ अସୁ�, 
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ତା-ୁ ହ«ିଟାଲେର ଭ h̀  କରିବା ଦରକାର। େସହି ଦିନ ରାତିେର ସୁମq ଆb£ଲାନ୍ସ େନଇ   

ଗଁାେର ପହ�ିଲା, ଆଉ େସହି ରାତିେର େବାଉକୁ ଆଣି େଗାେଟ ନସhଂେହାମେର ଭ h̀କଲା। 

ଏହି ସମୟେର ସୁମqର ଇେଲନ୍ ଡୁ�ଟି ଥିଲା, ଆଉ ବହୁ େଚ�ା କରି ମଧ� େସ େସଥିରୁ 

ନି�ୃତି ପାଇ ପାରିଲାନାହ[। ଏଣୁ ସୁନEା ବାଧ� େହାଇ अଧିକାଂଶ ସମୟ ମୁନା ସହ େବାଉ 

ପାଖେର ରହୁଥିେଲ ଆଉ ମୁନା ସବୁେବେଳ େବାଉ କଥା ପଚାରିପଚାରି ସୁନEାକୁ ବ�a 

କରୁଥିଲା େଜେଜମାର କ’ଣ େହଇଛି, ତା- େଦହ କାହ[କି ଖରାପ େହଲା, େସ େକେବ 

ଭଲ େହାଇ ଆମ ଘରକୁ ଆସିେବ, େମାେତ େକାଳ କରିେବ ଆଉ ଗପ କହିେବ, ଏହି ସବୁ 

ପ�ଶg ମୁନା ବାରbାର ପଚାରୁଥିଲା ସୁନEା ମଧ� ମୁନାର େସହି ସବୁ ପ�ଶgର ଉ`ର େଦଇ 

େଦଇ ବିର� େହଇଯାଉଥିଲା ଇେଲନ୍ କାମ ସାରି ସୁମq େଫରିବା େବଳକୁ େବାଉ ସୁ� 

େହାଇ କଥାବା �̀ା କରୁଥିଲା, କିs ଏେତ ଦୁବ�ଳ େହାଇ ଯାଇଥିଲା େଯ, ବିନା ସାହାରାେର 

େସ ଚଲାବୁଲା କରି ପାରୁ ନଥିଲା ଡା�ର ଆଉ େଗାେଟ ସ�ାହ ରହିବାକୁ କହିେଲ ବି େସ 

ଜିଦ କଲା େଯ େସ ଆଉ ଏଠି ରହିବ ନାହ[ ଏଣୁ ଡା�ର- ପରାମଶ� अନୁଯାୟୀ େବାଉକୁ 

ଗଁାକୁ ନ େନଇ ଭୁବେନଶ¦ର ଘରକୁ େନଇ ଆସିଲା େବାଉ କିs ପ�ଥେମ ରାଜି େହଉ ନ 

ଥିଲା, ମାତ�  ସୁମq କହିଲା େଯ େସ ଯଦି ଭୁବେନଶ¦ର ଘେର ନରହିବ, େତେବ ଆଉ 

ସ�ାେହ ନସhଂେହାମେର ରହିବାକୁ ପଡିବ अଗତ�ା େବାଉ ରାଜି େହଲା, ଆଉ ଭୁବେନଶ¦ର 

ଘରକୁ ଆସିଲା। 

 େବାଉର କିs କାଶଟା ବE େହଇ ନ ଥିଲା, ଆଉ େବେଳ େବେଳ କାଶି କାଶି ନିେaଜ 

େହାଇ ଯାଉଥିଲା। ଏହା ଭିତେର ମୁନାର ;ୁଲ ଛୁଟି େହାଇଯାଇଥିଲା, ଆଉ अଧିକାଂଶ 

ସମୟେର େବାଉ ପାଖେର ହ[ ରହୁଥିଲା। େଜେଜମା, ନୂଆ ଗପ କୁହ,ପୁରୁଣା ଗପ ଶୁଣିବି 
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ନାହ[, ଆମ ଗଁା େପାଖରୀେର େକେତ ମାଛ अଛqି, େକମିତି ମାଛ ପାଣିରୁ ଧରାହୁଏ, ଏଠି ସବୁ 

अkା ଧଳା, କିs ଗଁାେର अkା ନାଲି କାହ[କି, ଏସବୁ ପ�ଶg ପଚାରି ପଚାରି େବାଉକୁ ହାଲିଆ 

କରି ପକାଉଥିେଲ ବି େସ ଆେଦୗ ବିର�ି େହଉନଥିଲା, ବରଂ ହସି ହସି ସବୁ ପ�ଶgର ଉ`ର 

େଦଉଥିଲା ଲଗାତାର କଥା େହେଲ େବାଉର କାଶ ଆର  େହାଇ ଯାଉଥିଲା, ଆଉ କାଶି 

କାଶି ତା’ର ବାqି େହାଇ ଯାଉଥିଲା ମୁନା, େବାଉର अବ�ା େଦଖି ବାପା ଶୀଘ� ଆସ, 

େଜେଜମା’ର କ’ଣ େହଇଗଲା େବାଲି ଡାକ ପକାଉଥିଲା ସୁମq ଆସି ମୁନାକୁ ବିର� 

େହଉଥିଲା, ଆଉ େଜେଜମାକୁ ସବୁେବେଳ ବ�a କରୁଛୁ କାହ[କି େବାଲି ତାଗିଦ କରୁଥିେଲ ବି 

ପୁଣି କିଛି ସମୟ ପେର େଜେଜମା ନାତିର ଗପ ଆର  େହାଇ ଯାଉଥିଲା।  

 ଏହା ଭିତେର ମୁନାର ;ୁଲ ଛୁଟି ସରିଗଲା, ଆଉ ପାଠ ପଢ଼ା ଆର  େହାଇଗଲା। 

ସୁନEା େଦଖିେଲ ମୁନା ;ୁଲ ଟା; କରୁନାହ[, େଯେତେବେଳ େଦଖିବ େଜେଜମା ପାଖେର। 

ଦିେନ େବାଉ ନିେଜ ବିଛଣାରୁ ଉଠି ଟିେକ ଚଲାବୁଲା କରିବାକୁ େଚ�ା କରୁ କରୁ ସୁମqର 

େଶାଇବା ଘର ଆଡ଼କୁ ଯାଇ ହଠାତ୍ अଟକି ଗଲା। ସୁନEା କହୁଥାqି, େବାଉ ଏଠିକି ଆସିବା 

ମାେସ େହଇଗଲାଣି େସ ବି େବଶ୍ ସୁ� େହାଇ ଚଲାବୁଲା କରୁଛqି। ଏେବ େଗାେଟ କଥା 

ତୁେମ ଲi� କରିନ, ମୁନା ଆଉ ପାଠ ପଢ଼ା କରୁନାହ[ ମଁୁ ନୁେହଁ, ତା- କB ାସ୍ ମିସ୍ କାଲି 

େଟଲିେଫାନ୍ କରି କହୁଥିେଲ ଏେବ ତୁେମ େବାଉକୁ େନଇଗଁାେର ଛାଡି ଆସ, ନ େହେଲ 

ମୁନାର ପାଠଶାଠ ସବୁ ଯିବ ସୁମqକୁ ଲାଗିଲା େଯମିତି ତା ଗାଲେର େଗାେଟ ଶ� ଚଟକଣା 

କିଏ  ମାରିେଦଲା କିs ମନର ଭାବ େଗାପନ ରଖି କହିଲା େଯ େସ ଏ ବିଷୟେର ପେର 

ଚିqା କରିବ େବାଉ ସ!ୂ#�  କଥା ଶୁଣି ସାରିବା େବଳକୁ ତା େଗାଡ଼ ଦୁଇଟା ଥରିବାକୁ 

ଆର  କରିଥିଲା, ଆଉ େସଇଠି ଗଛ କାଟିଲା ଭଳି ଦୁମ୍ କରି କଚାଡି େହାଇ ପଡ଼ିଲା ଶ¥ 
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ଶୁଣି ସୁମq ଘରୁ ବାହାରି ଆସି େଦଖିଲା େବଳକୁ େବାଉ ଚାରି କାତ ମ ସୁନEା ପେଛ ପେଛ 

ଧାଇଁ ଆସି କହିେଲ, ଆପଣ କାହ[କି ବାହାରକୁ ଆସିେଲ। କଣ ଦରକାର  କହିେଲ, ମଁୁ ନିେଜ 

ଯାଇ େଦଇ ଆସି ନଥାqି। େବାଉ େଯ ସବୁ କଥା ଶୁଣି ସାରିଛି, ଏହା ସୁମqକୁ ଆଉ ବାକି ନ 

ରହିେଲ ବି ମୁହଁ େଖାଲି କିଛି ପଚରିବାକୁ ତାର ସାହସ ନ ଥିଲା। ତା ପରଦିନ େସାମବାର। 

ମୁନା ସକାେଳ ;ୁଲ ବାହାରି ଗଲା ପେର େବାଉ କହିଲା, ସୁମq ତୁ େମାେତ ଗଁାକୁ େନଇ 

ଛାଡିଆସ େମାେତ ଆଉ ଏଠିଭଲ ଲାଗୁନି। କାଲି ସ�ପgେର େଦଖିଲି େତା ବାପା କହୁଛqି, 

ତୁେମ େସଠି ଆରାମ କରୁଛ ଆଉ ମଁୁ ଏଠି ଯତg େର ଲେଗଇଥିବା ଗଛ ସବୁ ମରିଗଲାଣି 

ତୁମକୁ େଦଇଯାଇଥିବା ଦାୟିତ¦ େବାଧହୁଏ ତୁେମ ଭୁଲି ଯାଇଛ େବାଉ ପୁଣି କହିଲା, ତୁ ଆଜି 

େମାେତ ଗାଡିେଟ େଯାଗାଡ଼ କରି ପଠାଇବାର ବେEାବa କର, ତା ପୁଣି ମୁନା ଆସିବା 

ଆଗରୁ। େସ ଆସି ଗେଲ ମଁୁ ଆଉ ଯାଇ ପାରିବି ନାହ[ ଆଉ ମଁୁ ଯଦି ଆଜିଯାଇ ନ ପାେର, 

େତେବ ବହୁତ େଗାେଟ ବଡ଼ अନଥ� େହାଇଯିବ। ସୁମqକୁ ଲାଗିଲା େସ େଯମିତି ଖk ଖk 

େହାଇ ଗଳି ପଡୁଛି, ଆଉ ତାର ସ`ା କ�େମ କ�େମ ନି�ିହg  େହାଇ ଯାଉଛି। ସୁମqର ଆଉ 

େବାଉ କଥା ମାନିବା ଛଡ଼ା अନ� କିଛି ଉପାୟ ନଥିଲା 

 ସବୁ ଦିନ ଭଳି ମୁନା ;ୁଲରୁ େଫରି ବହିବaାନି େଥାଇ େଜେଜମା ଘରକୁ ଯାଇ 

େଦଖିଲା, ଘର ଖାଲି, େଜେଜମା ଆଉ ତା ଜିନିଷପତ�  କିଛି ବି ନାହ[। ମାମାକୁ ପଚାରିଲା, 

େଜେଜମା କାହ[। ସୁନEା କହିେଲ ବାପା େଜେଜମାକୁ େନଇ ଗଁାେର ଛାଡିବାକୁ ଯାଇଛqି 

ମୁନା ଆଉ କିଛି ନ ପଚାରି ସିଧା ନିଜ େଶାଇବା ଘର ଭିତରକୁ ଗଲା, ଆଉ େପାଷାକ ନ 

ବଦଳାଇ ବିଛଣାେର େଶାଇ ପଡିଲା। ସୁମq ବହୁତ ରାତିେର େଫରିବା େବଳକୁ େଦଖିେଲ 

ବାହାେର ସୁନEା ମୁହଁ ଶୁେଖଇ ବସିଛqି। କାରଣ ପଚାରିବାରୁ ସୁନEା କିଛି ନକହି ଘର 
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ଭିତରକୁ ଚାଲିଗେଲ ସୁମq ବହୁ େଚ�ା କରି ମୁନାକୁ ଉେଠଇ େପାଷାକ ବଦଳାଇ 

ଖାଇବାକୁ ବାଧ� କଲାରୁ କଣ ଟିେକ ଖାଇ କାହାକୁ କିଛି ନ କହି େଶାଇ ପଡ଼ିଲା। ତା 

ପରଦିନ ସକାଳୁ ଆଉ ମୁନାକୁ ଡାକିବାକୁ ପଡ଼ିଲାନି। ନିେଜ ସବୁ କାମ ସାରି ଜଳଖିଆ 

ମାଗିଲା, ଆଉ ଦାkେର ବସ୍ ପାଇଁ अେପiା କଲା। ମାମା ଯାଇ ପାଖେର ଠିଆ େହେଲ ବି 

ସବୁ ଦିନ ଭଳି ମାମା ଆସୁଛି େବାଲି ନ କହି ସିଧା ବସ୍ ଭିତରକୁ ପସିଗଲା। ଏହିଭଳି ପ�ାୟ 

ଦୁଇ ସ�ାହ ଚାଲିଲା, କିs ତାର ବ�ବହାରେର େକୗଣସି ପରିବ �̀ନ େହଲା ନାହ[, କି େଯେତ 

ଯାହା ପଚାରିେଲ ବି େସ କିଛି କହିଲା ନାହ[ � ଏସବୁ େଦଖି ସୁମq ବ�a େହେଲ ବି ସୁନEା 

ତା-ୁ ବୁଝାଇେଲ,େସପିଲା େଲାକ, କିଛି ଦିନ ମନ ଖରାପ କରିବ, କିs ଆେa ଆେa ସବୁ 

ଠିକ୍ େହଇଯିବ। 

 ଦିେନ ହଠାତ୍ ;ୁଲରୁ ଖବର ଆସିଲା, ସୁମqକୁ ପି�ନ୍ପପାଲ େଦଖା କରିବାକୁ 

ଚାହୁଁଛqି। ସୁମq अଫିସ ନ ଯାଇ ;ୁଲେର ପହ�ିବା େବଳକୁ ପି�ନ୍ପପାଲ अେପiା କରି 

ଥାଆqି। ପି�ନ୍ପପାଲ ପଚାରିେଲ, ସୁମq ବାବୁ, ପାଠ ନ କରିବା ବା ଘେର ଦୁ�ାମୀ େହବା 

େହତୁ ପୁअକୁ କିଛି ଦk େଦଇଛqି କି? ପି�ନ୍ପପାଲ- କଥାେର ଚମକି ପଡି ସୁମq କହିେଲ, 

କାହ[କି, କଣ େହଇଛି ମୁନାର? ପି�ନ୍ପପାଲ କହିେଲ, ବ�a ହୁअs ନାହ[, କିଛି େହାଇ ନାହ[, 

କିs କିଛି ହବନି େବାଲି କହିବା ସ ବ ନୁେହଁ � େଦଖs, କିଛି ଦିନ ଧରି ଟିଚରମାେନ ତା 

ଠାେର କିଛି अÅୁତ ବ�ବହାର ଲi� କରୁଛqି। ଏଇ େଯମିତି अତି ଚଳଚ�ଳ ପିଲାଟି 

କB ାସେର ଚୁପଚାପ୍ ବସି ରହିବା, ଟିଚର- ପ�ଶgର ଉ`ର ନ େଦବା, ସା}ସାଥି ସହିତ ନ 

ମିଶିବା ଆଉ େଖଳ ସମୟେର ନ େଖଳି ଚୁପଚାପ େଗାେଟ ଜାଗାେର ବସି ରହିବା, ଏସବୁ 

ସାଧାରଣ ବ�ବହାର ନୁେହଁ। ମଁୁ ଜାଣିବାେର ;ୁଲେର ତା ସହିତ ଏଭଳି କିଛି େହାଇ ନାହ[, 
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ଯାହା ପାଇଁ ତାର ବ�ବହାରେର ଏ ଭଳି କିଛି अÅୁତ ପରିବ �̀ନ େହବ େମାର ବିଗତ 

ତିରିଶ ବଷ�ର अଭି{ତାରୁ ମଁୁ ଯାହା ଜାେଣ େଯ େକୗଣସି ଶ� ମାନସିକ ଆଘାତ ନ େହେଲ 

େଗାେଟ େକାମଳମତି ପିଲାଠାେର ଏ ଭଳି ପରିବ �̀ନ ହୁଏ ନାହ[। ଏଠି ଆମର ଟିଚରମାେନ 

ଯାହା ଲi� କରୁଛqି େଯ ଦିନକୁ ଦିନ ତାଠାେର ଏ ଭଳି ଲiଣ ବଢି ବଢି ଚାଲିଛି। ଏଣୁ 

अନୁେରାଧ, ଆସqା କାଲିଠାରୁ ତାକୁ ;ୁଲକୁ ନ ପଠାଇ ଘେର ରଖs ଆଉ ଜେଣ 

ମନa �̀ ବିତକୁ େଦଖାଇ ତାର ଉପଯୁ� ଚିକି�ା କରs। ପି�ନ୍ପପାଲ ଏତିକି କଥା କହିସାରି 

ସାମgାେର ଥିବା ପାଣି ଗBାସଟା ସୁମq ଆଡକୁ ବଢ଼ାଇ େଦଇ କହିେଲ, ବ�a ହୁअs ନାହ[, 

ବିେଶଷ କିଛି अସୁବିଧା େହାଇନାହ[। ଉପଯୁ� ଚିକି�ା କେଲ େସ ଖୁବ୍ଶୀଘ� ଠିକ୍ େହଇଯିବ। 

ପି�ନ୍ପପାଲ ଗBାସଟା େସହିଭଳି ଧରି ରଖିଥାqି, ସୁମq ହାତ ଉେଠଇ ତାକୁ ଧରି ପାରୁନାହ[। 

ଏେବ ପି�ନ୍ପପାଲ ନିଜ ସିଟରୁ ଉଠିପଡି ସୁମqକୁ ହେଲଇ େଦଇ କହିେଲ, ଭା}ି ପଡ଼s ନାହ[, 

େଧୖଯ�� ଧରି ପରି�ିତିକୁ ସାମgା କରs। ଏେବ ଚାଲs, ମଁୁ ଆପଣ-ୁ ଆପଣ- ଘେର େନଇ 

ଛାଡି େଦବି। ଆପଣ- ଗାଡ଼ି ଆମ ପିअନ୍ େନଇ ଆପଣ- ଘେର ପହ�ାଇ େଦବ। 
ବି-୪୦୮, ଜି.ଆର୍.ସ-�, ଚୁଡ଼ସାE� ାେରାଡ଼,  

େବ}ାଲୁରୁ : ୫୬୦୦୯୯ 

ଦୂରଭାଷ : ୭୦୦୮୬୩୫୧୭୯ 
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କାହ[କି ଆେମ ପରାଧୀନକାହ[କି ଆେମ ପରାଧୀନକାହ[କି ଆେମ ପରାଧୀନକାହ[କି ଆେମ ପରାଧୀନ    
 अନ�ମନ; ଭାେବ ଯାଉ ଯାଉ ରାaା କଡ଼େର ଏକ ୮/୯ବଷ�ର 

ପିଲା ଉପେର ନଜର ପଡ଼ିଲା। ନଜର ପଡ଼ିବାର କିଛି କାରଣ ବି ଥିଲା। 

କାରଣ ପିଲାଟି ରାହାଧରି अନବରତ ଧେକଇ ଧେକଇ କାEି 

ଚାଲିଥିଲା। 

 ଆଖିରୁ अବାରିତ अଶୃଧାରାକୁ, ନାକରୁ ବହି ଯାଉଥାଏ ସିºାଣି। େବଶ ପରିପାଟି 

ସ!ୁ#� ଭାେବ ବିପଯ��a। ମୁkବାଳ ଫୁର୍ ଫୁର୍। ପାଖେର ଛିkା ଲୁଗା ପଟା, କ®ା ଆଉ 

କିଛି ସିେମ� ବaା ପଡ଼ିଥାଏ। 

 ଟିକିଏ େତେରଛା ନଜରେର ଚାହ[ଲି ତାକୁ କିଛି ସମୟ। ଇତିମଧ�େର େସ ବି 

େମାେତ ଚାହ[ଥାଏ। େମା ଚାହ[ବାରୁ େସ କିଛି ଭରସା ପାଇଲା େବାଧହୁଏ। କିଛି ସମୟ ତା 

କାE ବE କରିେଦଲା। 

 ମଁୁ ତା ପାଖକୁ ଗଲି, ଆଉ ପଚାରିଲି, ଆେର ବାବା, ତୁେମ କାEୁଛ କାହ[କି? 

 ପିଲାଟି ମନେର ସାହସ ଆସୁ ନ ଥାଏ କିଛି କହିବାକୁ। ଆଉ ଥେର ପଚାରିଲି। କଣ 

େହାଇଛି କି େର। ଏମିତି କାEୁଛ କାହ[କି? 

 କଣ ଭାବିଲା େକଜାଣି ଆହୁରି େଜାରେର କାEିଲା। ନିଜ ହାତର ନଖେର ଭୂଇଁକୁ 

ରା!ିବିଦାରି ପକାଇଲା। ତା ଭିତେର ଥିବା ତା’ ମଣିଷ ପଣିଆ ଟିକକ ବିେଦ� ାହ କରିବା 

ଭଳି ଲାଗିଲା। ଆଉ କହିଲା, ଏଠି େକହି ଭଲେଲାକ ନୁହqି। ସମେa ଖରାପ। 

 ଆେମ ଗରିବ େବାଲି ସମେa ଆମ ଉପେର ଦାଉ ସାଧୁଛqି। ଏଠି କାହାରି ମନେର 

ପ�ଣତି ମହାପାତ�  
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ଆମଭଳି ଗରିବ େଲାକମାନ- ପାଇଁ ଟିକିଏ େହେଲ ଦୟା ମାୟା ନାହ[। େହେଲ ମାଆ 

ତୁେମ ତ େମା ମାଆ ଭଳି େଦଖାଯାଉଛ। ମଁୁ ତୁମକୁ େମା କଥା କହିବି ତ, େହେଲ ତୁେମ 

େମାେତ କିଛି ଖାଇବାକୁ େଦବ କି। ମଁୁ କାଲି ରାତିରୁ କିଛି ବି ଖାଇନାହ[। 

 ଦୁଃଖ କ� ଓ ଦୟାେର େମା अqରାତH ା ଟିକକ େମାେତ ଖାଲି ଧିÆାର କରୁଥାଏ। 

 େମା ବ�ାଗରୁ େଗାଟିଏ ବି;ୁଟ ବାହାର କରି ପିଲାଟିକୁ େଦଲି। ପରମ ସେqାଷେର 

େସତକ ଚଟାପଟ୍ ଖାଇେନଲା। େମା ପାଣି େବାତଲଟି ବେଢଇ େଦଲି, ପାଣି ପିଇ ଟିେକ 

ଆଶ�a େହଲା। 

 ଏଥର ପିଲାଟିକୁ କାEିବାର କାରଣ ପଚାରିଲି। ପିଲାଟି େଯମିତି ଭାବୁଥାଏ ମଁୁ େକହି 

ବାହାର ମଣିଷ ନୁେହଁ, ସେତ େଯମିତି ତା ମାଆ। େମାର  अତି ପାଖେର ବସିଲା। ତା 

କହିବା ଆର  କଲା। 

 ଜାଣିଛୁ ମାଆ, କାଲିଠାରୁ େମା େବାଉ ଯାଇଛି େଯ, ଏଯାଏଁ େଫରିନି। େସମାେନ 

କୁଆେଡ଼ େନେଲ େକଜାଣି। େହେଲ େମା ମାଆ ତ େମାେତ ଛାଡି େକେବ ବି ରେହ ନାହ[। 

େକମିତି ରହିଲା। ସବୁଦିେନ ଯାଏ ପୁଣି େଫରିଆେସ। େହେଲ ଆଜି ଗଲାେବେଳ 

କହିଗଲା, ଆଜି କୁଆେଡ଼ ସାଧାରଣତ� ଦିବସ। ବହୁତ ଖାଇବା ଦରବ ଆଉ ଟ-ା ପଇସା 

ମିଳିବ। େମା ପାଇଁ ସାଟ� ପ�ା� କିଣିେଦବ କହି ଯାଇଛି େଯ ଯାଇଛି। 

 ତୁ କହିଲୁ ମାଆ। େମା ମାଆକୁ େସମାେନ କୁଆେଡ଼ େନେଲ େଯ, ଏପଯ��q 

େଫରିନି। ପିଲାଟିର ଆକୁଳ ନିେବଦନେର େମା ପ�ାଣ ବ�ଥିତ େହାଇଗଲା। ମଁୁ अତି 

େସgହେବାଳା, ମମତେବାଳା କ�େର ଆଶ�ାସନା େଦଲି, ଆଉ କହିଲି, େତା ମାଆ ଯୁଆେଡ 

ବି ଯାଇଥାଉ େତା ପାଖକୁ ନି�ୟ ଆସିବ। ତୁ ପରା ତା ନୟନମଣି। ଏେକାଇରବଳା 

ବିଶିେକଶନ। ଛୁଆକୁ ଛାଡି ମାଆ କଣ େକେବ ଶାqିେର େଗାଟିଏ ବି ନିଶ�ାସ େନଇପାେର। 
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ରହିବା ତ ଦୂରର କଥା। ପଶୁପiୀ ବି ତା ଛୁଆକୁ ଛାଡି ରହିପାେର ନାହ[। ବଉଳାଗାଈ 

ଗପ ଶୁଣିନୁ। ଏ ତ େତା ମାଆ। ହୁଏତ େକଉଁ अସୁବିଧାେର ପଡି ଯାଇଥିବ। ଟିକିଏ 

अେପiା କର ବାବା। ତୁ ଏଇଠି େତା ମାଆକୁ अେପiା କରିଥା, ମଁୁ ଆେସ। 

 ଏତିକି କହି ମଁୁ ବାହାରିଲି ଆସିବାକୁ। େହେଲ ପିଲାଟି କରୁଣ ଚାହାଣୀେର अନୁନୟ 

ବିନୟ େହାଇ ରହିବାକୁ अନୁେରାଧ କଲା। ଆଉ କହିଲା, ମାଆ ମଁୁ େତାେତ କିଛି କଥା 

କହିବାକୁ ଚାହୁଁଥିଲି, ତୁ କଣ ଶୁଣିବୁନି। 

 େମାେତ ନିଜକୁ अପରାଧୀ ଭଳି ଲାଗିଲା। ବାଧ�େହାଇ ତା ପାଖେର ବସିଲି ତା କଥା 

ଶୁଣିବାକୁ। 

 େହଉ ମଁୁ େତା କଥା ନି�ୟ ଶୁଣିବି। 

 େତା କଥା ଶୁଣିବାକୁ ଏଇଠି ବସିଲି। ଏଥର କହିଲୁ ତୁ େମାେତ କଣ କହିବୁ। 

 ପିଲାଟି ଆର  କଲା- 

 ଆମର ଘରଦ¦ାର କିଛି ନାହ[। ଏଇଠି ଏ ଗଛମେୂଳ ମଁୁ, େମା ବାଆ, େବାଉ ତିନିଜଣ 

ରହୁ। େମା ବାଆ(ରତନା) ମଲୂକୁ ଯାଏ, େବାଉ( କୃ�ା ) ବି। ମଁୁ େମା େବାଉ ସା}େର 

େରାଜ୍ ଯାଇଥାଏ କାମକୁ। 

 େମାେତ ଛାଇେର ବେସଇ େଦଇ େମା େବାଉ କାମ କେର। କାମ ସରିେଲ ଟ-ା 

େନଇ ଘରକୁ ଆସୁ। ବଜାରରୁ ଡାଲି ଚାଉଳ ଆଣି େବାଉ େରାେଷଇ କେର। ଆେମ 

ସମେa ମିଶି ଖାଇପିଇ ଏଇଠି େଶାଇପଡୁ। 

 େମା ବାଆ ଭାରି େଦଶଭ�। ପ�ତି ବଷ� ଦୁଇଥର େସ ଆମ ସମa-ୁ େନଇଯାଏ 

ହାତେର ଜାତୀୟ ପତାକା ଧରି ଭାରତ ମାଆର ଜୟଗାନ କରିବାକୁ। େଦଶକୁ 

ପରାଧୀନତାରୁ ସ�ାଧୀନ କରିଥିବା ମହାମନିଷୀ ମାନ-ୁ ସHରଣ କରିବାକୁ। ଭାରି ସେ¡ାଟ 
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ପ�କୃତିର େମା ବାପା। ପତାକା ଉେ`ାଳନ କରିସାରିବା ପେର ବାବୁ େଲାକମାେନ ବାଆ 

ହାତେର େକେତ ଖk ଗାoୀ େନାଟ ଧେରଇ ଦିअqି, ଆଉ ମିଠା ପ�ାେକଟ େକେତଟା 

ହାତକୁ ଫି}ି େଦଇ କହqି ତା- अଇଁଠା ବାସନ େମା ମାଆ ମାଜିବା ପାଇଁ। ବାଆ େମାର 

ଭାରି ସରଳିଆ। େବାଉକୁ ବାସନ ମାଜିବା ପାଇଁ ବାବୁମାନ- ଘରପାଖେର ଛାଡ଼ି େଦଇ 

ସିଧା ପେଳଇ ଆେସ। ଟ-ା ଧରି ପେଳଇ ଯାଏ ହାkିଆ ପିଇବାକୁ। େପେଟ ହାkିଆ 

ପିଇେଦଇ େଶାଇଯାଏ ତା ପରଦିନ ଦି� ପ�ହର ଯାଏ। େବାଉ ରାତି ଘଡିଏ ଯାଏ େକଉଁଠି 

ବାସନ ଧୁଏ େକଜାଣି, ମଁୁ ଜାଣିପାେର ନାହ[। ବାବୁଘର ପିkାେର ମଁୁ େଶାଇଯାଇ ଥାଏ। 

େମାେତ କାେଖଇ ରାତି अଧେର ଘେର ପହେ�। ବାଟ ସାରା ଖାଲି କାEୁଥାଏ। ଆଉ 

କହୁଥାଏ ବହୁ ପାପ ବେଳ ମଣିଷ ଗରିବ ହୁଏ। େହେଲ ଗରିବ େହବା ଭାରି ଖରାପ। 

କାରଣ ଗରିବ ମାଇପ ସମa-ର ଶାଳୀ। ତାର ନିଜର କିଛି େବାଲି କିଛି ସ�ାଧୀନତା 

ନାହ[। ଆଉ ଏମାେନ କାେଳ ସ�ାଧୀନତା ଦିବସ ପାଳୁଛqି। େକେତଟା ଟ-ା େଫାପାଡ଼ି 

େଦଇ େଯଉଁଠି ମାତୃତ�  ଲୁ�ନ ହୁଏ, େକେତଟା ଟ-ାେର ନାରୀର ନାରୀତ�  ନିଲାମ ହୁଏ, 

ବାରେଭାଗ�ର ବaୁ େହାଇଯାଏ, େସଠାେର ନାରୀ ସଶ�ିକରଣ, ନାରୀ ସ�ାଧୀନତାର େଦଶ 

ସ�ାଧୀନତାର ପ�ଶg କାହ[? 

 ଏ ତ ଖାଲି ପ�ହସନ, ନିଜର ବାହାଦୁରୀ େଦଖାଇବାର ସୁଖଦ ମହୁୂ �̀ ମାତ� । 

 େମା ବାଆ ସରଳିଆ େଲାକଟିଏ। 

 ସତ�ର ସାମନା କରିବା ପାଇଁ, େସ ପ�ତିବାଦ କରି କରି େଶଷେର େସ କୁଆେଡ଼ େଯ 

ଗଲା  ଆଜିଯାଏ ତା’ର ଆଉ େଦଖାନାହ[। अେନକ େଖାଜା େଖାଜି କଲୁ। ବଡ଼ ବାବୁ 

अଫିସର ମାନ- ପାଖେର େନହୁରା େହଲୁ। େହେଲ କିଛି େକହି ବୁଝିେଲ ନାହ[। କିଏ 

କହିଲା ଗାଡି ଚାପିେହଲା ତ କିଏ କହିଲା ନଈେର ବୁଡି ମରିଗଲା ତ, ଆଉ େକହି େକହି 
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କହିେଲ ଜ}ଲେର ବାଘ ଖାଇେଦଲା। ଘର ଖkିଏ ପାଇଁ େକେତ କାହାକୁ କହିକହି ଏ 

ପଯ��q ଘରଖkିଏ ନ ପାଇ  ବାସହରା େହାଇ ବୁଲିଲୁ। 

 େସହିଦିନଠାରୁ ଏ ଗଛମେୂଳ ଝାଟିମାଟିର ଏଇ ଭଳି ନୁଆଁଣିଆ ଘର ବଖେର କରି 

ପଡିରହିଲୁ। ଆମ ଘର େହାଇଗଲା। ଆଜିର ଦିନେର ନା अଛି ଘର, ନା କଣ। େପଟକୁ 

ଗେk ଦାନା ନାହ[, କି ଲାଜ ଢା-ିବାକୁ କନା ଖେk ବି ପାଉନାହୁଁ। େବାଉ ମଲୂପାତି କରି 

ଯାହା ଆେଣ, ଓଳିଏ ଖାଇେଲ ଆର ଓଳି ପାଣିପିଇ େଶାଇଯାଉ। 

 ସବୁଠୁ ବଡ଼କଥା କଣ ଜାଣୁ ମାଆ। ସବୁଦିନ ରାତି अଧ େବଳକୁ େକେତଜଣ େଲାକ 

େମା ମାଆକୁ ଖାଲି ଭିଡାଓଟରା କରqି। ତା- ସହିତ ଯିବା ପାଇଁ ଡାକqି। େବାଉ ରାଜି 

ନ େହେଲ ମାଡ଼ ବି ମାରqି। ଥେର ଥେର େମା େବାଉର ମୁk ଫାଟି ଯାଏ। େସମାେନ 

େଜାରକରି େମା େବାଉକୁ ତା- ସାଥିେର େନଇଯାଆqି। ପୁଣି କିଛି ସମୟ ପେର ଆଣି 

ଛାଡ଼ି ଦିअqି। ସବୁ ଥର ଆସିଲା ପେର େମା େବାଉର େଦହ ଖାଲି ମହମହ େହାଇ 

ବାସୁଥାଏ। େବାଉ େମାର ଖାଲି କଇଁ କଇଁ େହାଇ କାEୁଥାଏ। େକେତ ଖk ଦଶଟ-ିଆ 

ଗାoୀ େନାଟକୁ ହାତେର ଚାପି ଧରି ଆସିଥାଏ। େମାେତ ଜାବୁଡି ଧରି େଭା େଭା େହାଇ 

କାEିପକାଏ। ଆଉ କେହ ତୁ ଯଦି ନଥାs, ମଁୁ େକେବ ଠାରୁ ମରିସାରqିଣି। ଖାଲି େତା 

ପାଇଁ ମଁୁ ମରିପାରୁନି କି ବ�ି ବି ପାରୁନି। େତାରି ପାଇଁ ଏ ମଲାେଦହଟା ଧରି ଶବ ପରି 

ପଡିରହିଛିେର ଗୁରିଆ। 

 ମଁୁ ବି କିଛି ବୁଝିପାେର ନାହ[ ମାଆ। େମା େବାଉ େମାେତ କଣ ସବୁ କହିଯାଉଛି। 

 ଦିନକର କଥା, ରାତିେର ଆେମ େଶାଇଥାଉ। ଶୀତ ରାତି। ବହୁତ ଶୀତ 

େହଉଥାଏ। ଏଇ ଛିଡ଼ା କ®ାକୁ େମା େବାଉ ଆଉ ମଁୁ େଘାଡିଆ େଘାଡି େହାଇ େଶାଇଥାଉ। 

କୁଆଡୁ େକଜାଣି ଦଶବାର ଜଣ ବଡବଡ େଲାକ ଆସିେଲ। ବିଛଣାରୁ େମା େବାଉକୁ 
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େଘାଷାଡି େନେଲ। େମା େବାଉ େକେତ କାକୁତି ମିନତି େହଲା। ଶୁଣିେଲ ନାହ[ େସହି 

ରାiସ ଗୁଡା। େଘାଷାଡି େଘାଷାଡି େନଇଗେଲ େମା େବାଉକୁ। ଯ�ଣାେର ଚି�ାର 

କରୁଥାଏ। େଘାଷଡା େଘାଷଡି ଭିତେର େସେତେବଳକୁ େବାଉର େଗାଟିଏ ହାତ ଭା}ି 

ଯାଇଥାଏ। େସମାେନ ତ ହିଂସ� ପଶୁପରି େହାଇଯାଇଥାqି। ଭୟେର ମଁୁ େଗାଟାପେଣ 

ଥରୁଥାଏ। ବିକଳ େହାଇ ଦଉଡ଼ି ଗଲି େବାଉକୁ ବ�ାଇବା ପାଇଁ। ଜଣକ େଗାଡ ଧରି 

େବାଉକୁ ଛାଡିେଦବାକୁ କାକୁତି େହାଇ କହିଲି। େକହି େଯମିତି ନ ଶୁଣିେଲ େଗାଟିଏ 

େଲାକର େଗାଡକୁ କାମୁଡି ପେକଇଲି। ହଠାତ େସ େଲାକଟା ରାଗିଯାଇ େମାେତ େଟକି 

କଚାଡି େଦଲା। ତେଳ ପଡି ଛଟପଟ େହଲି। େଦଖିଲି, ମଁୁ ଆଉ ଚାଲି ପାରୁନାହ[। େସଇଠି 

େସମିତି ପଡି ରହିଲି। 

 େସମାେନ କୁଆେଡ଼ େକଜାଣି େମା େବାଉକୁ େନଇଗେଲ। ତହ[ ପରଦିନ ସକାେଳ 

େବାଉ ଆସିଲା। 

 େମା େବାଉ ମାେନ କୃ�ା ସିଧା କାEି କାEି ଘରକୁ ଏକମୁହଁା େହାଇ ଛୁଟିଲା। ଆସି 

େଦେଖତ ଝୁ!ୁଡି ଘେର ତାଲା ପଡିଛି। କଣ କରିବ ଭାବି ଘର ବାରkାେର ଲଥ୍ କରି ବସି 

ପଡିଲା। ତାକୁ ଚତୁ�hଗ अoକାର େଦଖାଗଲା। 

 ମୁkଟାକୁ କା®େର ଆଉଜି େଦଇ କଣ ଭାବୁଥିଲା େକଜାଣି। 

 େସେତେବଳକୁ ମଁୁ େସଠାେର ନ ଥାଏ। 

 େକହି ଜେଣ ଯୁବକ େମା ଯ�ଣା େଦଖs ସରକାରୀ ଡା�ରଖାନାେର ଭ h̀ 

କରିଥିେଲ। େମାର େଗାଟାଏ େଗାଡ଼ ଭା}ି ଯାଇଥିଲା। େସ ବ��ି ଜଣକ ଭଗବାନ ଭଳି 

େମା ପାଖେର ରହି େମାର ସବୁ କଥା ବୁଝାବୁଝି କରି, ଔଷଧ ପତ�  େଦଇ ପୁଣି ଆଣି ଏଇଠି 

ଏଇ ଘେର ଆଣି ଛାଡି େଦଇ ଗେଲ। 
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 ମଁୁ େଦଖିଲା େବଳକୁ େବାଉ େମାର େମାେତ ନ ପାଇଁ େସଇଠି ବସି କାEୁଥାଏ। 

େମାେତ େଦଖି େଯମିତି ତା ପିkେର ପ�ାଣ ପଶିଲା। େମାେତ ଧରି େକେତ େଯ କାEିଲା। 

ଆଉ ତା अସହାୟ अବ�ାକୁ ବହୁ ଧିÆାର କଲା। ଏମିତି ଏମିତି ଦୁଃେଖ କେ� ଆେମ ମାଆ 

ଛୁଆ ଦୁେହଁ ରହି ଯାଉଥିଲୁ। 

 େହେଲ ଏେବ... 

 ତିନି ଦିନ େହଲା େମା େବାଉ କୁଆେଡ଼ ଯାଇଛି େଯ ଏ ଯାଏ ଆସିନାହ[। ଗତ ତିନି 

ଦିନ ତେଳ କାେଳ େକଉଁ ଦିବସ ଥିଲା। ଦିନ ଦି ଘଡି େବଳରୁ େମାେତ କିଛି ମିଠା ଆଉ 

େକେତଟା ଗାoୀ େନାଟ ଧେରଇ େଦଇ େକଇଜଣ ବାବୁ ବାସନ େଧାଇବାକୁ କହି େମା 

େବାଉକୁ େନଇ ଯାଇଥିେଲ େଯ, େବାଉ ଆସିଲା ରାତି अଧେର କାEି କାEି। 

 ଆେମ ଦୁେହଁ କୁÇାକୁÇି େଶାଇ ଯାଇଥିଲୁ। 

 ରାତି େକେତ େହବ େକଜାଣି, ସବୁଦିନ ଭଳି କିଛି େଲାକ ଆସି େମା େବାଉକୁ ଟାଣି 

ଟାଣି େନଇ ଯାଇଛqି େଯ ଆଜି ଯାଏ େସ ଆସି ନାହ[। 

 ଏ କାେଳ ସ�ାଧୀନ ଭାରତ। ସମେa ଏଠି କାେଳ ନିଜ ଇଛାମେତ ବ�ିଥାqି। 

 େହେଲ ମଁୁ ଆଉ େମା େବାଉ କାହ[କି ସମa- ପାଖେର ପରାଧୀନ େହାଇ ରହିଛୁ। 

 କାହ[କି ଆେମ ପରାଧୀନ? 
 

ଫକୀରେମାହନ ନଗର 

ବାେଲଶ�ର, ଓଡ଼ିଶା 
୭୯୭୮୨୭୧୭୨୮ 
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େକମିତି ମୁଁ େବଶ�ା େହଲିେକମିତି ମୁଁ େବଶ�ା େହଲିେକମିତି ମୁଁ େବଶ�ା େହଲିେକମିତି ମୁଁ େବଶ�ା େହଲି!!!!    
 ସମୟର ପଦାଘାତେର ମନୁଷ�ର ହୃଦୟ ପଥର େହାଇ 

ଯାଇଥାଏ। େକହି ହସୁଥାଏ ତ େକହି େକହି କାEୁଥାଏ। ଶାq 

ପରିେବଶେର ଫୁଟିଥାଏ ମଲିB  ଆଉ ମାଳତୀର ପୁ�। ଚାରିଆଡ଼ 

ଗୁ�ାଇତ କରିଥାଏ ଭୁରୁ ଭୁରୁ ବାସgାର ମହକ। ମନୁଷ� େହଉକି ପଶୁ, ବୃi େହଉକି ଲତା 

ସଭିଏଁ ଆଗ�ହୀ େହାଇଥାqି େସଇ ସୃ�ିର କରୁଣା ରୂପକ ପାଦୁକା ପାଇଁ। ହସି ହସି 

ନାଚୁଥାଏ ସ}ୀତର ଝ-ାର। କାEି କାEି େଲାଟିଯାଏ अବେହଳିତ ଲାଂଛିତ ଓ ଦୁବ�ଳ 

ମନଟିଏ। 

 ନରସିଂହପୁରର ରାମ ବାବୁ େହଉଛqି ଜେଣ ସ¦ାଧୀନ େପ�ମୀ, ବୟ; ଓ ମାନ� ଗଣ� 

େଲାକ। ସଂସାର କହିେଲ େଗାଟିଏ ପୁअ, ତିନି ଝିअ। ସହ ଧମhଣୀ ମାଳତୀ େହଉଛqି 

ବୟ;ା, ସଂ;ାରି ଓ ଆଦଶ�ବାଦୀ ମହିଳା। ରାମ ବାବୁ ଓ ମାଳତୀ ଇଂେରଜ ଜମାନାର 

େଲାକ। ତିନି ଝିअ-ର ବିବାହ ସରିଲା ପରଠାରୁ ରାମବାବୁ ପୁअ ରେମଶକୁ ବିବାହ େଦଇ, 

ଧାମhକ ଚ¡�ାେର ନିଜକୁ ଉ�ଗ� କରିଥାqି। ପୁअ ରେମଶ ମଧ� ଜେଣ ଉ¡ ଶିiିତ ଡା�ର। 

ସମାଜେସବୀ କହିେଲ अତୁ��ି େହବ ନାହ[। ନିଜ ଗଁାେର ମଧ� ମାଗଣାେର ଔଷଧ ବ�ନ 

ଓ ଚିକ�ା ମଧ� କରqି।  

 ଡା�ର ରେମଶ ବାବୁ-ର େଗାଟିଏ ପୁअ ଓ େଗାଟିଏ ଝିअ। ଝିअ ଲିଲି ବହୁତ ଭଲ 

ପେଢ। ଲିଲି ମଧ� ବି{ାନେର ପ�ଥମ। କେଲଜେର େବେ�ନ୍ ଥ ପାଇଲା ପେର ଏେବ 

ମେହଶ�ର ସାହୁ 
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ରସାୟନ ବି{ାନେର ବିଏସି କରିବାକୁ େଯାଗ େଦଇଛି। ପୁअ ଆେଲାକ ନବମ େଶ�ଣୀେର 

ପେଢ। ସମୟର ସୁअେର ମଣିଷ କୁଟାଖିଆଟିଏ ପରି େଯଉଁଆଡୁ େସ�ାତ ପ�ବାହିତ 

େହାଇଥାଏ େସଇ ଆଡକୁ ଆଉଜି ଯାଇଥାଏ। େସମିତି ଝିअ ଲିଲିର ଜୀବନ। ଝିअ 

େଦଖିବାକୁ େଯମିତି ସୁEର େସମିତି େକାମଳମତି ମଧ�।  

 ଡା�ର ରେମଶ ବାବୁ ଝିअ ଲିଲିକୁ ହେ�ଲେର ରଖି ପଢ଼ାଉଥାqି। ଝିअ ମଧ� ଭଲ 

ପଢୁଥାଏ। ଜେଣ ଭଲ ଛାତ� ୀ ହିସାବେର ଲିଲି ନିଜ କେଲଜେର ସୁନାମ ହାସଲ କରିଥାଏ। 

ସମa- ନଜର ଲିଲି ଉପେର ରହିଥାଏ। ସମa ପ�େଫସରଠାରୁ ପି�ନ୍ସପାଲ ପଯ��q ଲିଲି 

ଉପେର ନଜର ରଖିଥାqି। ଲିଲି ହେ�ଲେର ରହୁଥାଏ। ଦିେନ ହେ�ଲରୁ ସାଥି ଝିअ- 

ସହ ଲିଲି ବଜାର ବୁଲିବାକୁ ଯାଇଥାଏ। ବଜାରରୁ ନିଜର ବ�ବହାଯ�� ସାମଗ�ୀ କିଣିଲା 

ପେର ଲିଲିର ନଜର ପଡିଥିଲା ଶ�ୀକାq ଉପେର। ଶ�ୀକାq େଦଖିବାକୁ ସୁEର େନେହେଲ 

ମଧ� ଆକଷ�ଣୀୟ ଥିଲା। ଲିଲିକୁ େଦଖି ଶ�ୀକାq ହସି େଦଇଥିଲା। 

 ଲିଲି ମଧ� ହସି େଦଇଥିଲା। ହସେର ହସେର େସମାନ-ର ମୁହୂ �̀କ ମଧ�େର 

ଭାବବିନିମୟ େହାଇ ଯାଇଥିଲା। ଦୁେହଁ ଦୁହ[- ପ�ତି ଆକୃ� େହାଇଯାଇଥିେଲ। କିଛି iଣ 

ଆଢୁଆଳେର ଠିଆ େହାଇ ଶ�ୀକାq ଓ ଲିଲି ଚୁଁହା ଚୁଁହି େହାଇଥିେଲ। ଶ�ୀକାq ଲିଲିର 

ଆକୃ�ତା େଦଖି ବୁଝି ପାରିଥିଲା ଝିअଟା େମା ଆଡ଼କୁ ବାରbାର ଚାହୁଁଛି ଓ ହସୁଛି ମଧ�। 

अଥ�ାତ େସ ଝିअ େମା ପ�ତି ଆକୃ� େହାଇ ଯାଇଛି। ଶ�ୀକାqକୁ େଗାଟିଏ ସୁେଯାଗ 

ମିଳିଯାଇଥିଲା। अନୁସରଣ କରିଥିଲା ଲିଲିର ଠିକଣା ପାଇଁ। अନ� ଝିअମାେନ ନ ଜାଣିଲା 

ପରି ଲିଲିର ପେଛ ପେଛ ଚାଲିଲା ଶ�ୀକାq । 

 ଶ�ୀକାq େହଉଛି ତାମିଲନାଡୁେର ରହୁଥିବା ଜେଣ କାରଖାନା କମ�ଚାରୀ। ଦଶମ 
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େଶ�ଣୀେର େଫଲ େହାଇଯିବାରୁ ବାପା ତାକୁ ବିେଦଶ ପେଠଇ େଦେଲ। ଯାହା ଦୁଇ ପଇସା 

େରାଜଗାର କେର ଘରକୁ ଦିଏନାହ[। ମଦ ଆଉ ଗେ�ଇେର ଖ¡� କରିଦିଏ। 

େଜେଜମା-ର ମୃତ ଖବର ପାଇ ଘରକୁ ଆସିଥିଲା। ସକାଳଠାରୁ ସo�ା ପଯ��q 

ବଜାରେର ରୁେହ। ଭଲ କରି ମଦ ପିଏ। ପୁଣି ସo�ାେର ଘରକୁ େଫେର। ବାପା ବିଲ 

ବାଡ଼ିେର ପନି ପରିବା କରି ଓ अନ�ର ମଜୁରୀ ଲାଗି ଯାହା ଦୁଇ ପଇସା କରqି ଘର 

ଚେଳ। ଜମି ବାଡ଼ି ନ ଥିବାରୁ ଭାଗ ବଖରା କରି ବରଷକ ପାଇଁ ଦାନା ସଂଗ�ହ କରqି।  

 ଶ�ୀକାq ଆଜି ଏକ ନୂଆ ସ¦ପgେର ପାଗଳ େହାଇଗଲା। େଦୖନିକ େପେଟ ମଦ 

ପିଇେଦଇ ଜଗି ରେହ ଲିଲି ବଜାରକୁ ଆସିବକି। ଏଇ ଚାରି ପା�ଦିନ େହବ ଲିଲି 

ବଜାରକୁ ଆସୁନାହ[। ଶ�ୀକାq ପ�ଥମ େଦଖାେର ଲିଲି ପାଇଁ ପାଗଳ େହାଇ ଯାଇଥିଲା। 

ଲିଲି ହେ�ଲେର ରେହ େବାଲି ଶ�ୀକାq ମଧ� ଜାଣି େନଇଥିଲା। େହେଲ ସାହସ େହଉନି 

ହେ�ଲ ଭିତରକୁ ଯିବାକୁ। େକମିତି ଯିବେଯ? କଣ ଚକି େପଷିବ ନା କଣ! େଯାଗକୁ 

ଶ�ୀକାqର ଲିଲି ସହ ଦି� ତୀୟ ଥର େଭଟ େହଇଗଲା ହେ�ଲ ଓ ବଜାର ମଧ� ରାaାେର।  

 ଲିଲି ମଧ� ପ�ଥମ େଦଖାେର ଶ�ୀକାq ପାଇଁ େମାଟାେମାଟି ପାଗଳ େହାଇ ଯାଇଥିଲା। 

କଥାେର अଛି ‘େପ�ମ ମାେନ ନାହ[ ରୂପ ବୟସ’। ଲିଲି ପ�ଥମଥର ଶ�ୀକାqକୁ େଦଖିଲା 

ପେର, େସଇଦିନ ଠାରୁ େଖାଜି େହଉଥାଏ ପୁଣି ଥେର େଦଖିବାକୁ। ଦି� ତୀୟ ଥର େଦଖିଲା 

ପେର ଲିଲି େମାଟା େମାଟି ଶ�ୀକାqକୁ େଦଖି କାEି ପକାଇଥିଲା। ଶ�ୀକାq େକେବତ କଥା 

େହଇନି। େହେଲ ଝିअଟା େମାେତ େଦଖି କାEି ପକାଇଲା କାହ[କି? ଭାବୁଥାଏ ପଚାରିବି 

େହେଲ େକମିତି ପଚାରିବି ...? ତା ସା} ମାେନ ତ ତା ସହିତ अଛqି। େମାେତ ଯଦି ଗାଳି 

ଗୁଲଜ କରିେବ। ବହୁତ ମେନ ମେନ ଭାବି େହଲା।  
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 ଭାବୁଥିବା ସମୟେର ଲିଲି ନିଜ ହାତେର ଧରିଥିବା କାଗଜ ଖkିକୁ ଶ�ୀକାq ଆଡକୁ 

େଫାପାଡ଼ି େଦଇ ନିଜ ରାaାେର ଚାଲିଗଲା। ଶ�ୀକାq କାଗଜଟିକୁ ଉଠାଇ େଦେଖ ତ, 

ପ�ଥମ ଧାଡିେର େଲଖା ଯାଇଥିଲା, “ମଁୁ ତୁମକୁ ବହୁତ ବହୁତ ଭଲ ପାଏ” 

 ଏ ମାଆ ବିେଲଇ କପାଳକୁ ସିକା ଛିଡିଲା। ଇଁରାଜୀେର େଲଖା ଯାଇଥିବା ଚିଠି 

ବିଲକୁଲ ବୁଝି ପାରିଲା ନାହ[ ଶ�ୀକାq। େହେଲ କାହାକୁ ପଢିବାକୁ େଦବ ବା େକମିତି। 

େଶଷେର ତୁମର ଲିଲି ଓ ନିଜର େମାବାଇଲ ନbର େଲଖା ଯାଇଥିଲା।  

 େମାବାଇଲ ନbର ପାଇ ସିଧା ପେଳଇ ଯାଇଥିଲା ବଜାରରୁ ନିେରାଳା େପାଲ 

ଉପରକୁ ଶ�ୀକାq। ନbରଟିକୁ କଲ କଲା ସି¦ଚ अଫ ଆସିଲା। େମାେତ ନbର େଦଇ 

ଝିअଟା େମାବାଇଲ ବE କରି ରଖିଛି। ନା ନା େସ ବଜାରକୁ ଆସିଛି ଘରକୁ ଗେଲ ନି�ୟ 

େମାବାଇଲ େଖାଲିବ। ହଉ ମଁୁ େପାଲେର ବସିଥାଏ। େପାଲେର ଦୁଇ ଘ�ା ଧରି ବସି 

ରହିଲା ଶ�ୀକାq ଆଉ ହଜାର ହଜାର ଥର େଫାନ ଦେବଇବାେର ବ�a। ପୁଣି ଚିqା କଲା 

ଟିଉସନ େହଉଥିବ। ଏମିତି ଚିqା କରୁ କରୁ ତାର ନbର ଲାଗିଯାଇଥିଲା ଲିଲି ପାଖକୁ। 

ଲିଲି େଫାନ ଉେଠଇଲା। ଦୁଇଜଣ- ମଧ�େର କଥା ବା �̀ା ଆର  େହାଇଗଲା। 

 ଦୁେହଁ େପ�ମ ଆଳାପେର ମଜି ଯାଇଥିେଲ। େକହି କାହାକୁ େଗାେଟ ମିନିଟ ବି ଛାଡି 

ପାରୁନଥିେଲ। ସବୁେବେଳ େଫାନେର ବ�a ରହିେଲ ଲିଲି ଓ ଶ�ୀକାq। ଶ�ୀକାqର ଯଦି 

େଗାେଟ ଘ�ା ବିଳb େହଇ ଯାଉଥିଲା କଲ କରିବା େତେଣ ଲିଲି କହିଦିଏ କଣ େକହି 

ମିଳିଗେଲକି। ଏମିତି ଦୁଇ ଜଣ ମଜି ଯାଇଥିେଲ େପ�ମ ନିଶାେର। ଲୁଚାେଚାରା ମିଳନ 

ମଧ� ଚାଲିଲା। ଧିେର ଧିେର େପ�ମ ସ!କ� ବଢ଼ିବାେର ଲାଗିଲା। ଲିଲିର ପାଠ ପଢା ପୁରା 

ଚୁଲିକୁ ଗଲା। ପାଠେର ପ�ଥମ ଥିଲା ପିଲା ପୁରା ପୁରି େଫଲ अବ�ା େଦଖି ପ�େଫସର 
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ମାେନ ଲିଲିକୁ ବହୁତ ଗାଳି ଗୁଲଜ କେଲ। ସମେa ଘୃଣା କରିବାେର ଲାଗିେଲ। େଯଉଁ 

ପିଲା ଦିେନ େ;ାଲରସିପ ପାଇଥିଲା। ଓଡ଼ିଶାେର ଦଶ ଜଣ- ମଧ�େର ଜେଣ ଥିଲା େସ 

ପିଲା ଆଜି ଏେତ ପାଠେର ଦୁବ�ଳ। ଘରୁ ବାହାର ପଯ��q ଘୃଣା ଆଉ अପବାଦ। ସମେa 

କେଲଜ ଠାରୁ ଘର ପଯ��q କୁହା କୁହି ଆଉ ଫୁଟରୁ ଫାଟର।  

 ଲିଲି ଓ ଶ�ୀକାq ଦୁଇଜଣ େବଶ ମଜା କରqି ଲୁଚି ଛପି। କିଏ ବାଡ଼ ପାଖେର ଓ 

େପାଲ ଉପେର କଥା େହଉଛି ତ କିଏ କବାଟ େକାଣେର ଓ ଗାଧୁଆ ଘେର କଥାବା �̀ା 

େହଉଥାqି। ଲିଲିର ବାପା ଓ ମାଆ କେଲଜେର ଝିअ ଖରାପ େରଜ� କରୁଛି ଶୁଣି କହିେଲ 

େତାେତ େସ କେଲଜରୁ ଆଉ ହେ�ଲରୁ ଦୁଇଦିନ ଭିତେର େନଇ ଆସିବୁ। ତା ପେର अନ� 

ଏକ ଭଲ କେଲଜେର ରହି ପଢିବୁ। ଏଇ କଥା ଲିଲି ଶ�ୀକାqକୁ କାEି କାEି କହିଲା ଶୁଣ 

େମାେତ ଏହି ସହର ଛାଡିବାକୁ ପଡିବ। କାରଣ ବାପା େମା ଉପେର ରାଗି ଯାଇଛqି 

େମାେତ ଘରକୁ େନଇଯିେବ।  

 ଶ�ୀକାq ଏଇକଥା ଶୁଣି ପାଗଳ ଭଳି କାEିବାେର ଲାଗିଲା। ମଁୁ ତୁମବିନା ମରିଯିବି 

ଲିଲି। ତୁମ ସ¦ର ନ ଶୁଣିେଲ େମାେତ ନିଦ ହୁଏନି। ମଁୁ ବ�ିବି େକମିତି କହିଲ। ଲିଲି 

େଗାଟିଏ ପ�aାବ େଦଇ କହିଲା ତେମ ତ କୁହ େମାର ଚାକିରୀ अଛି ତାମିଲନାଡୁେର। 

ଶିiିତ ମଧ� େମାେତ କଣ େସଠି େନଇ େପାଷି ପାରିବନି। ଶ�ୀକାq କହିଲା ହଁ ମଁୁ କଣ 

ଏେତ ଦୁବ�ଳ ତମକୁ େପାଷି ପାରିବିନି। େହେଲ ତେମ ସିନା େମାେତ ଭରସା କରି ଗେଲ। 

ତମକୁ ଏେତ ଭଲ ପାଉଛି ମାେନ ତମ ପାଇଁ ଜୀବନ େଦଇପାରିବି। ହଉ ଠିକ अଛି ଆଜି 

ଆଜି ରାତି ଏଗାରଟାେର ତେମ ପ�aୁତ ହୁअ। ରାତି ବାରଟାେର େଯଉଁ ତାମିଲନାଡୁ ପାଇଁ 

େଟ�ନ अଛି େସଇଥିେର ଆେମ ପେଳଇଯିବା େବାଲି ଶ�ୀକାq କହିଲା। ଦୁଇଜଣ ରାଜି 
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େହାଇ ଯାଇଥିେଲ। ନିଜର ପ�aାବ ମୁତାବକ କାମ କେଲ।  

 ଘର, ପରିବାର, ଡା�ର ବାପା-ର ସ�ାନ ସବୁକୁ ତ�ାଗ କରି ଲିଲି ଆସି ପହ�ି 

ଯାଇଥିଲା ତାମିଲନାଡୁେର। अଜବ ଦୁନିଆର ଗଜବ ଝିअ। ବାପା-ର ସ�ାନକୁ ଭୟ 

ନାହ[ କି ଯତg  ନାହ[, ନିଜର ଭବିଷ�ତ ପ�ତି ଲi� ନାହ[ ସିଧା अଜଣା ପୁରୁଷର ମିଥ�ା 

ପ�ତିଶ�£ତିେର ବିହ� ଳ େହାଇ ତାମିଲନାଡୁ ପହ�ି ଗଲା। କଥା ପ�ଘଟ େହାଇଗଲା। େପାଲିସ 

ମଧ� ଏଫଆଇଆର େନଇ ତନାଘନା ଚେଳଇେଲ। ୱାନେଟଡ଼େର େଲଖା ଗଲା ଲିଲିର 

ଲାପ`ା ଯିଏ େଭଟିବ ତୁରq ଏଇ ନbରେର େଯାଗାେଯାଗ କରs। ଦୁଇ ଲi ଟ-ା 

ପୁର;ାର ପାଇେବ ।  

 ଶ�ୀକାq ତାମିଲନାଡୁେର ଲିଲିକୁ ପହ�ାଇ େଦଲାପେର ଦୁହ[-ୁ ରହିବାକୁ ଜାଗା 

ମିଳିଲା ନାହ[। େସ କାମ କରୁଥିବା କରଖାନେର ସମa ଶ�ମିକମାେନ େଗାଟିଏ ଲbା ଘେର 

େଶାଇଯାqି। େହେଲ ଇଏ ଲିଲିକୁ େନଇ େସଇ କଦଯ�� ପରିେବଶେର ରଖିବ େକମିତି। 

ଆଗରୁ ପାଇଥିବା ଦରମାଗୁଡାକୁ େସ ମଦ ଗଂେଜଇେର ଖ¡� କରିେଦଇଛି। ପାଖେର 

େଗାେଟ ଟ-ା ବି ନାହ[ େଯକି ଭଡା ଘେର େନଇ ରଖିପାରିବ। ଲିଲି ଜେଣ ଶିiିତ ଓ 

ସୁEରୀ ଝିअ େତଣୁ କାରଖାନାର ପରିେବଶ ବହୁତ କଦଯ�� ଓ ଦୁଗ�o ଯୁ� େଦଖି ନିଜ 

ଭାଗ�କୁ ଆଦରିଲା। େହେଲ ନୂଆ ନୂଆ େପ�ମ କିଛି କହି ପାରୁନି କି ସହି ପାରୁନି। ବାଧ� 

େହାଇ େସଇ ଶ�ମିକମାନ- ସହିତ ରାତ� ଯାପନ କଲା। େଦଖିବାକୁ ପାଇଲା ଶ�ୀକାq 

ସo�ାେବେଳ ଶ�ମିକମାନ- ସହିତ ମିଶି ବହୁତ ମଦ ପିଉଛି। େହେଲ କିଛି କହିବାକୁ ତାର 

ଉପାୟ ନଥିଲା।  

 ଶ�ମିକମାନ-ର ଜେଣ ଠିକାଦାର ଥାଏ। େସ ପିଲା ବିହାରୀ େହେଲ ମଧ� ଓଡ଼ିଆ 



ଆହ� ାନ
 ଇ-ପତି� କ

ା 

ଆହ� ାନ ଇ-ପତି� କା, ଚତୁ��ଶ ବଷ�, ଷ� ସଂଖ�ା, ଜୁନ୍ ୨୦୧୯ Magazine Downloaded from www.aahwaan.com 

ଆହ� ାନ ଇ-ପତି� କା ସ!ୂ#� ନିଃଶୁ% ବିତରଣ େହତୁ ଡା େଜ�ାତି ପ�ସାଦ ପ+ନାୟକ- .ାରା ପ�ତି�ିତ ଓ ପ�କାଶିତ  | Aahwaan.com  Aahwaan.com  Aahwaan.com  Aahwaan.com  |  88 

କହି ପାରୁଛି। େସ ଏମାନ-ର अବ�ା େଦଖି କହିଲା ଶ�ୀକାq ତୁ ଆଉ େତା ¢ୀ େମା ଘେର 

କାଲି ଠାରୁ ରହିବ। େତା ¢ୀ େମା ଭାବି(ଭାଉଜ)ପରି କିଛି अସୁବିଧା ନାହ[। େମାର ଦୁଇଟା 

ଘର ଖାଲି ପଡ଼ିଛି। େସଇଠି ରହିଯିବ। ଶ�ୀକାq ରାଜି େହାଇ ଯାଇଥିଲା। ଦୁଇଜଣ 

େସଠାେର ରହିେଲ। ଠିକାଦାର ନିଜ ଘେର ଏମାନ-ୁ ରହିବାକୁ େଦଲା। ତା ସହିତ ବହୁତ 

େସgହ ଶ��ା ମଧ� ଲିଲିକୁ କେର। 

 ଦିେନ କାମରୁ େଫରି ଶ�ୀକାq େଦେଖ ତ ଠିକାଦାର ଓ ଲିଲି େଜାରେର କଥା କୁହା 

କୁହି େହାଇ ହସୁଛqି। ଶ�ୀକାqକୁ ଟିେକ ଖରାପ ଲାଗିଲା। ଠିକାଦାର ବହୁତ ପଇସାଵାଲା 

େଲାକ। ଶିiିତ ମଧ� ଲିଲି କଣ ତା ପ�ତି ଆକୃ� େହଇଗଲାକି ଏମିତି ସେEହ ତା ମନେର 

ଜାଗ�ତ େହବାକୁ ଲାଗିଲା। େସ ସବୁେବେଳ ମେନ ମେନ ସqି େହଉଥାଏ। ଆହୁରି 

अଧିକରୁ अଧିକ ମଦ ପିଇବାେର ଲାଗିଲା। କାରଣ ଠିକାଦାର ସବୁେବେଳ ଘେର ରେହ। 

େବେଳ େବେଳ ଆେସ କାରଖାନାକୁ ହିସାବ କରିବାକୁ। େସ ତିରିଶିଟା କ!ାନୀେର ଶ�ମିକ 

େଦଇ ପଇସା କମାଉଛି। ଲିଲି ଘେର ରହିଲା କାେଳ ଠିକାଦାର ସହିତ କିଛି ସ!କ� 

େହଇଗଲାକି। କାରଣ ନାରୀଜାତିକୁ ଭରସା ନାହ[। କୁଆେଡ େକେତେବେଳ ଢଳିଯିେବ 

ଏମିତି अେନକ ଭାବନା େନଇ କମ�ରତ ଥାଏ ଶ�ୀକାq। ଲିଲି ଶ�ୀକାqର ହସ ନାହ[ କି ଆଗ 

ଭଳି ଭଲ ପାଇବା ନାହ[ େଦଖି ମେନ ମେନ ଚିqାେର ପଡିଗଲା। କାରଣ କଣ ଶ�ୀକାq 

କାହ[କି େମା ସହିତ ଭଲ ବ�ବହାର କରୁନାହାqି ।  

 ଆଜି ରବିବାର କାରଖାନାେର अଧା ଦିନ କାମ େହବ େବାଲି େଘାଷଣା େହାଇଛି। 

କାମ ସରିଲା ଆଉ ଶ�ୀକାq ଆସି ଘେର ପହ�ିଲା। ଘେର େଦେଖତ ଲିଲି ଶ�ୀକାqର 

େଶାଇବା ଘେର ବସିଛି। ଶ�ୀକାq ତାକୁ େମାବାଇଲେର କଣ ସବୁ େଦଖାଉଛି ଓ ହସା ହସି 
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େହଉଛqି। ସହିପାରିଲା ନାହ[ ଶ�ୀକାq। ତାର େପ�ମନିଶା ଛାଡିଗଲା। େୟ ଝିअକୁ ବିଶ¦ାସ 

ନାହ[। ହଉ ଏଠି କିଛି କହିେଲ ଠିକାଦାର େମା ଚମଡା ଉତାରି େଦବ। କହିଲା ସାର 

େମାର କିଛି ପଇସା ଦରକାର। ମଁୁ ଲିଲି ପାଇଁ ଶାଢ଼ୀ ଆଣିବି ଆଉ େମାର େଡ�ସ କିଣିବି। 

ଠିକାଦାର କହିଲା ବ�a ହୁअନି ଶ�ୀକାq ମଁୁ ଭାବିକୁ ବଜାରକୁ େନଇ କିଣି ଆଣିବି। ଶ�ୀକାq 

କହିଲା ଠିକ अଛି ସାର େମାେତ କିଛି ଖ¡� ଦିअs। ହଉ େକେତ ଦରକାର େବାଲି 

ଠିକାଦାର କହିବାରୁ। ଶ�ୀକାq ପା� ହଜାର କହିଲା। ଠିକାଦାର ତାକୁ ପା� ହଜାର 

େଦେଲ। ସିଧା ପା� ହଜାର ଧରି ଲିଲିକୁ କିଛି ନ କହି ଶ�ୀକାq ଘରକୁ ପେଳଇ ଆସିଲା 

େଟ�ନେର। ଲିଲି ଚାହ[ ବସିଛି ଶ�ୀକାq ବଜାରରୁ େଫରିବ। େହେଲ ରାତି ଦଶଟା 

େହଇଗଲା ତଥାପି େଫରିଲା ନାହ[ ଶ�ୀକାq। କଣ େହଇଛି ଶ�ୀକାqର େଫାନ ବି ଲାଗୁନି। 

କାହାକୁ ଜେଣଇବ। ଠିକାଦାର ମଧ� କାରଖାନାକୁ ବାରbାର କଲ କରୁଥାଏ। େହେଲ 

ତାର େକୗଣସି ଠିକଣା ନାହ[। 

 ଠିକାଦାର ଜାଣିପାରିଲା ଶ�ୀକାq ପ�ାୟ ରାଗିଛି। କାରଣ େସ ଭାବି ସହିତ େହଉଥିବା 

ଥଟା ତାମସା ଶ�ୀକାq େଦହେର ଯାଉନାହ[। େସଇଥିପାଇଁ କିଛି କହି ନପାରି ଛାଡି ପେଳଇ 

ଗଲା େବାେଧ। େହେଲ େମାର ତ ଲିଲି ପ�ତି େସମିତି କିଛି ସ!କ� ନାହ[। କାହ[କି େମାେତ 

ଏମିତି ଭାବିଲା େସ। अସହାୟକୁ ସାହାଯ� କରିବାର ଫଳ କଣ ଏଇଆ। ଲିଲି ଏକୁଟିଆ 

ବସି କାEୁଥାଏ। ଓଡ଼ିଆ ନାରୀ େସ। େସ ମଧ� ଶିiିତ। େସ େକମିତି େବଶ�ାବୃ`ି 

କରିବ। ଓଡ଼ିଆ ଝିअ େକେବ ପରି�ିତିେର ନ ପଡିେଲ ନିଜକୁ କାହାକୁ ବିକିପାରିବନି। ଯିଏ 

େଗାଟିଏ ପୁରୁଷେର ଶାqି ନ ହୁଏ ତାକୁ େବଶ�ା କୁହାଯାଏ। ମଁୁ କଣ ଆଉ େକମିତି ଝିअ 

ଶ�ୀକାq କଣ େମାେତ ଜାଣିପାରିଲା ନାହ[। ମଁୁ ମରି ଯାଇପାେର େହେଲ ଶ�ୀକାq ଛଡା 
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अନ� େକହି ପୁରୁଷ େମା ଜୀବନେର ଆସି ପାରିବ ନାହ[। େଯଉଁ ଠାକୁର-ୁ ସାiୀ ରଖି 

ତା- ନଁାେର ଶÈା ଆଉ ସିEୁର ପିoିଛି େସ ଠାକୁର ବିଚାର କରିେବ।  

 େମାର ଏଠି अଛି କିଏ େଯ। ମଁୁ ବା କାହାର ସାହାରା େନଇ ଏଠି ବ�ିବି। ଚଁାହୁ ଚଁାହୁ 

ଦୁଇ ଦିନ ବିତିଗଲା। ଶ�ୀକାq େଫରିଲା ନାହ[। ମଝି ଦାରିଆେର ଭେସଇ େଦଇ ଚାଲିଗଲା 

େମାେତ। ଲିଲି ବାଧ� େହାଇ େଫାନକଲା ନିଜ ବାପା ଆଉ ମାଆ-ୁ। ବାପା ଓ ମାଆ ଶୁଣି 

ଆ�ଯ�� େହାଇଗେଲ। ବାପା ଓ ମାଆ େକେତେବେଳ ବି େଯେତ ଦୁ� େହେଲ ମଧ� ପର 

େହଇଯିେବ ନାହ[। ଆଜି ବାପା କାEୁଛqି, ମାଆ ମଧ� କାEୁଛqି। ଝିअକୁ ସୁରiିତ ଘରକୁ 

ଆଣିବାକୁ ଚାଲିଥାଏ କାଯ��କ�ମ ।  

 ଏେଣ ଶ�ୀକାq ଘରକୁ େଫରି ଘେର ସବୁ କଥା ବାପା ଆଉ ମା-ୁ ଜେଣଇଲା। ବାପା 

ଓ ମାଆ ତାର କହିେଲ ହଉ େସଇ ଝିअକୁ ତୁ େସଠୁ େନଇଆ ଆେମ ବାହାଘର କେରଇ 

େଦବା। ଶ�ୀକାq କହିଲା ନା ବାପା ମଁୁ େସ େବଶ�ାକୁ େକେବ ସ¦ୀକାର କରିବି ନାହ[। ତାର 

ଖରାପ ସ!କ� अଛି େସଇ ବିହାରୀ ଠିକାଦାର ସହିତ।  

 ଲିଲି ଘେର ଆସି ସୁରiିତ ପହଁଚିଲା। େହେଲ େସ ଶ�ୀକାqର େପ�ମକୁ ଭୁଲି ପାରୁ 

ନଥାଏ। ଶ�ୀକାq ନbର ସବୁେବେଳ ଲଗାଉଥାଏ େହେଲ ବE अଛି େବାଲି ଆସୁଥାଏ। 

ଦିେନ ଲିଲି ତା ବାପା- ସହିତ ବାହାରିଲା ଶ�ୀକାq ଘରକୁ। ଠିକଣା ଥିଲା ତା ପାଖେର। 

ବହୁତ କ�େର ବାପା ଆଉ ଲିଲି ଆସି ଶ�ୀକାq ଘେର ପହଁଚିେଲ। େଝାପଡି ଘର େଦଖି 

ବାପା ଆ�ଯ�� େହାଇଗଲ। ଶ�ୀକାq କାହ[ ପଚାରିବାରୁ ଶ�ୀକାq ମାଆ କହିେଲ େସ 

ଏଇେନ ଆସିବ ଟିେକ अେପiା କରs। ଆପଣ କିଏ ପଚାରିବାରୁ ଚିହg ା େଦଇ ପ�ଣାମ 

କରିଥିଲା ଲିଲି। ଶ�ୀକାq ମାଆ ପଚାରିେଲ ଠିକାଦାର କିଏ କିେର। ଶ�ୀକାq କହୁଥିଲା 
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େତାର କଣ ତା ସହିତ ସ!କ� ଥିଲା। ଲିଲି କାEି ପେକଇ କହିଲା ମା ମଁୁ ତା-ୁ ଭରଷା କରି 

ଘର, ପଢ଼ା ଆଉ ବାପା ମାଆ-ର ସ�ାନକୁ ତ�ାଗ କଲି, େସ େମାେତ ନିେଜ ରହିବା ସହିତ 

େମା ରହିବା ପାଇଁ ବି ଘର ଠିକ କରି ନପାରିବାରୁ ଠିକାଦାର େନଇ ଆମ ଦୁଇଜଣ-ୁ ତା- 

ପାଖେର ରଖିଲା। େହେଲ େଗାଟିଏ ଘେର ରହିେଲ ଭାଇ ଭାଉଜର ସ!କ�େର େସ ଖୁସି 

େହାଇ ଟିେକ ହସି କଥା କହିେଲ ୟା- େଦହେର ଯାଏନି। େମାେତ ଥେର ବି ବାରଣ କରି 

କହି ନାହାqି େଯ କାହ[କି କଥା େହଉଛ େବାଲି। େହେଲ େମାେତ କିଛି ନକହି େସଇଠାେର 

ଏକୁଟିଆ ଛାଡି େଦଇ ପେଳଇ ଆସିେଲ। ମଁୁ ଯଦି ଖରାପ େହାଇଥାqି େତେବ କଣ ଘରକୁ 

େଫରିଥାqି। ତା ପର ଦିନ ମଁୁ ଘରକୁ ପେଳଇ ଆସିଲି  

 ଶ�ୀକାq ଆସି ଘେର ପହ�ି ଲିଲିକୁ େଦଖିଲା ଆଉ ମଁୁହ େମାଡି େଦଇ ଘର ଭିତରକୁ 

ପେଳଇଗଲା। ଲିଲି ପଚାରିଲା ଶ�ୀକାq େମାର ଭୁଲ କଣ କୁହ। ମଁୁ ଯଦି ଖରାପ େତେବ 

କୁହ ମଁୁ ଏଠାରୁ ପେଳଇଯିବି। େମାର େଦାଷ କଣ ?????? 

 କହିଲା େତାର େଦାଷ କଣ ଜାଣିନୁ ! ତୁ େଗାେଟ େବଶ�ା.....!!!! 

 ମଁୁ....... େବଶ�ା..... ଛି ଛି ଛି ତମକୁ କହିବାକୁ ଲାଜ ଲାଗୁନି। ମଁୁ େକମିତି େବଶ�ା 

େହଲି....କୁହ କୁହ....  େମାର େଦାଷ କଣ କୁହ ଶ�ୀକାq??? ବାପା ଆଉ ମାଆ-ୁ ଛାଡି 

ତୁମ ସହ ଯିବା େହଉଛି େମାର େଦାଷ । ମଁୁ ତମକୁ ବିଶ¦ାସ କରିବା େହଉଛି େମାର 

େଦାଷ। ତେମ କହିଲ ମଁୁ ଶିiିତ ଆଉ ଚାକିରୀ କରିଛି କାରଖାନାେର େସଇଟା ପ�ମାଣ ପତ�  

ନ େଦଖି ବିଶ¦ାସ କରିବା ବି େମାର େଦାଷ । େଯଉଁ ବାପା ଆଉ ମାଆ େମାେତ ଟିେକ ବି 

ଦୁଃଖ େଦଇ ନ ଥିେଲ । ଟିେକ ବି କ� େଦଇ ନଥିେଲ । କିଛି अଭାବ େଦଇ ନ ଥିେଲ େସ 

ବାପା ଓ ମା-ୁ ପାଦେର ଦଳି େଦଇ ତୁମ ସହିତ ପେଳଇ ଯିବା ବି େମାର େଦାଷ। 
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 ମଁୁ ଓଡ଼ିଶାେର ପ�ଥମ ଦଶ ଜଣ ଭିତେର ନbର ରଖି ଛାତ� ୀ ବୃ`ି ପାଉଥିବା ଛାତ� ୀ 

ଆଜି ପାଠ ପଢା ଛାଡି େଦଇ ତୁମ ସହ ପେଳଇଯିବା ବି େମାର େଦାଷ। ହଉ େମାର େଦାଷ 

େଦାଷ େଦାଷ େତେବ ତୁମର େଶଷ ନି�`ି କୁହ। 

 ଶ�ୀକାq କହିପେକଇଲା ମଁୁ େତା ଭଳି େବଶ�ାକୁ େନଇ ବ�ିପାରିବି ନାହ[। 

 କିଛି ନ କହି ଲିଲି ବାପା- ହାତ ଧରି ଶ�ୀକାq ଘରୁ ପେଳଇ ଆସିଥିଲା ନିଜ ଘରକୁ। 

କିଛି ଦିନପେର ମଧ� େସ ଏକ ପୁअ ପିଲାର ମାଆ େହାଇଥିଲା। ପାଠ ମଧ� ପଢି ଓଡ଼ିଶାର 

ସୁନାମ ଧନ� ଡା�ର େହାଇ ପାରିଥିଲା। ଏେବ ନିଜ ପୁअ ସହ ଖୁସିେର ଜୀବନ ଯାପନ 

କରୁଛି। ଶ�ୀକାq ମଦ ପିଇ ରାaା କଡେର ଗଡୁଛି...... 

 େଲାେକ ଶ�ୀକାqକୁ କୁହqି ଲiH ୀ ଛଡା... 
ମେହଶ¦ର ସାହୁ 

େଗାପୀବିoା, ବ� ାହH ଣ ଗଁା, 

ବାେଲଶ�ର (ଭଦ�କ) 
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ଭଦ� ମୁଖାଭଦ� ମୁଖାଭଦ� ମୁଖାଭଦ� ମୁଖା    
 େଦବବ�ତ ସାର୍ ସତେର ବହୁତ {ାନୀ।  

 अଥ�ନୀତି अଧ�ାପକ ଭାବେର ସବୁ ଛାତ� ଛାତ� ୀ- ପି�ୟ। ତା-ର 

ଶିiାଦାନ େଶୖଳୀ ଏକଦମ୍ ନିଆରା। ହସ ହସ ମୁହଁ, ମିଠା ମିଠା କଥା। 

ଥେର ଯିଏ ଶୁଣିବ, ମନଟା ତା-ଠି अଠା ପରି ଲଟକି ଯିବ।  

 େସ ସାର୍ ଜମାରୁ ଟିଉସନ୍ କରqି ନାହ[ କି େକୗଣସି େକାଚିଂ େସ�ରେର ବି ପଢାqି 

ନାହ[। କB ାସେର ସବୁେବେଳ ପିଲାମାନ-ୁ କୁହqି, ଯାହାର କିଛି ବି େପ�ାେବB ମ୍ େହବ ତା-ୁ 

ବିନା .E� େର କ� ାଟ�ରେର େଦଖାକରି ବୁଝିପାରିବ, କିs ଏକା ଏକା। ଦଳବ� ଭାେବ ଗେଲ 

ହୁଏତ େକହି ଭାବି ପାରqି େସ ଟିଉସନ୍ କରୁଛqି। ବିନା ପାରିଶ�ମିକେର େସ ସମa-ୁ 

ସାହାଯ� ସହେଯାଗ କରqି।  

 େକେବ କାହା .ାରା अଥ�େର େସ ବଶ ହୁअqି ନାହ[। ଏ ସବୁ ତା-ର ତ�ାଗ ଓ 

ମହାନତାର ପରିଚୟ। େସ ଜେଣ ଆଦଶ�ବାଦୀ ମଣିଷ। ଗରିବ ଛାତ� ଛାତ� ୀ-ୁ େସ ଏମିତି 

ବଦାନ�ତା ଚାକିରୀ ଆର ରୁ अଦ�ାବଧି କରି ଆସୁଛqି। ଏଥିପାଇଁ େସ େକେବ କିଛି 

କୁ�ାେବାଧ କରqି ନାହ[।  

 ବିେନାଦ ପBସ୍ ଥ�ୀ କଳାଛାତ� । अତ�q ଗରିବ। କିs ଭାରି େମଧାବୀ। ତାର ଜ� ର 

ପାଇଁ ଦି’ଦିନ କେଲଜ୍ ଆସି ପାରିନଥିଲା। अଥ�ନୀତି अନସ� अେନକ- ପାଇଁ କ�ିଆ। 

ତାକୁ ଭଲ ଆସୁଥିେଲ ବି ଦୁଇଦିନର अନୁପ�ିତେର ପଢା େହାଇଥିବା ଟପିକ୍ ଟିକିଏ ବୁଝିକୁ 

ନୂତନ କୁମାର 
େବେହରା 
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କ� ଲାଗିଲା। ମେନ ପଡିଗଲା େଦବବ�ତ ସାର- କଥା। େସ ଦିନ ରବିବାର। ସାର୍ 

ନି�ୟ ଥିେବ, ଏ କଥା ଭାବି ସୁअ େବଗେର ମାଡି ଗଲା। ଯାଇ କଲିଂ େବଲ୍ ମାରିଲା, କିଛି 

ସମୟ ପେର ସାର୍ ଦରଜା େଖାଲି,  

 -- କିଏ?  

 -- ସାର୍, ନମ;ାର, ମଁୁ  ବିେନାଦ।  

 -- ( ପ�ତି ନମ;ାର ବା େକୗଣସି େର«k୍ ନ କରି ) କିଏ ବିେନାଦ, ମଁୁ ତ େତାେତ 

ଜାେଣନି।  

 --- ସାର୍ ମଁୁ ଫାଇନାଲ୍ ଇୟର୍, ଇେକାେନାମି୍। 

 -- ଯା ବି ହୁअ। େସଥିେର େମାର କିଛି ମତଲବ୍ ନାହ[। अଯଥା େମାେତ ଆସି ଡି�ବ୍� 

କରୁଛ, େଗା, ୟୁ େଗା ସୁନ୍। (େଡାର୍ ବE କରିବାକୁ ଉଦ�ତ)  

 -- ସାର୍, ଆପଣ କB ାସ୍ େର ସବୁେବେଳ କୁହqି, କିଛି ପାଠ ବୁଝିବାକୁ ସମସ�ା େହେଲ 

 ଆପଣ- ପାଖକୁ ଆସି ବୁଝିଯିବା ପାଇଁ....  

 --- ଓଃ, ତୁ ଭାରି ଆ{ାଧିନ, େସମିତି ହୁଏନି। ଆେର, ଏମିତି େକେତ କଣ ଗପୁ, ସବୁ 

କଣ କରିବା ସ ବ? େକେତେବେଳ କଣ କହିେଦଇଛି ତାକୁ େନଇ େମାେତ ବB ାକ୍ େମଲ୍। 

ଯା, ଯା..... 

 କାନମୁk ଆଉଁସି ବିେନାଦ େସଦିନ େଫରି ଆସୁଥିଲା େମସ୍ କୁ, ଛକେର େଦଖା 

 େହଲା ନିୟତି ସାଥିେର।  

 --- ହ�ାେଲା, ହାୟ୍ ବିେନାଦ।  

 --- ବିେନାଦ, ନୀରବ ଭ}ିେର ମୁk ଟୁ}ାରିଲା।  



ଆହ� ାନ
 ଇ-ପତି� କ

ା 

ଆହ� ାନ ଇ-ପତି� କା, ଚତୁ��ଶ ବଷ�, ଷ� ସଂଖ�ା, ଜୁନ୍ ୨୦୧୯ Magazine Downloaded from www.aahwaan.com 

ଆହ� ାନ ଇ-ପତି� କା ସ!ୂ#� ନିଃଶୁ% ବିତରଣ େହତୁ ଡା େଜ�ାତି ପ�ସାଦ ପ+ନାୟକ- .ାରା ପ�ତି�ିତ ଓ ପ�କାଶିତ  | Aahwaan.com  Aahwaan.com  Aahwaan.com  Aahwaan.com  |  95 

 --- ଆେର େଦାa ଏ କଣ, ଏେତ େଟେଲେ�ଡ୍ େହାଇ ଏମିତି କଣ ନଭ�ସ୍ େହଉଛ।  

 --- ନା, କିଛି ନାହ[, କଲ୍ ଆସିଥିଲା ଗାଆଁେର କଣ अସୁବିଧା େହାଇଛି (କଥା 

ବଦଳାଇବାକୁ ମିଛ କହିଲା)  

 --- େସମିତି ତ ସବୁେବେଳ ସବୁଠି କିଛିନା କିଛି େପ�ାେବB ମ୍ ଲାଗି ରହିଛି। ନିଜ 

େପ�ାେବB ମ୍ ଆଗ ବୁଝ। ନିଜ େକରିୟର୍ ଉପେର ଧ�ାନ ରଖ। ଆଛା, ହଉ ମଁୁ ଆସୁଛି।  

 େମାର େଲଟ୍ େହାଇଗଲା। ମଁୁ େଦବବ� ତ ସାର୍ - ପାଖକୁ େକାଚିଂ ପାଇଁ ଯାଉଛି। 

ଯିବାର अଛି କି? ଯଦି ଯିବ େମା ସାଥିେର ଆସ। େସ ଭାରି अମାୟିକ। େସା େଜେ�ଲ୍। 

େକାଚିଂ ପାଇଁ ନାଇଁ କରୁଥିେଲ। ବାପା- ରିେକ� �୍ କାଟି ପାରିେଲନି (ନିୟତିର ବାପା 

ସିନିୟର୍ ଓ.ଏ.ଏସ୍., ଜେଣ ଉ¡ପଦ� ପ�ଶାସନିକ अଧିକାରୀ) । ମଁୁ ଆଉ ଲିଲି ଦୁଇଜଣ 

ପଢୁ। ହଁ, େବଶି କିଛି ନାହ[ ଆେମ ଦି ଜଣ ସାର୍ -ୁ ମାସକୁ ପା� ହଜାର େଦଉ।  

 ବାୟ୍ .... 

 ଏ ସବୁ କଥା ସିେନମାର ସଂଳାପ ପରି ନିୟତି େଗାଟାଏ ଇେମାସନ୍ େର କହିଗଲା। 

ବିେନାଦ ସବୁ ସ¦ାଭାବିକ ଭାବେର ଶୁଣୁଥିଲା।  େଶଷ କଥା... ପା� ହଜାର... େକାଚିଂ ଫି...  

ତାକୁ େଯମିତି ଶନୂ�ରୁ ଟାଣି ଆଣି କଂକି�ଟ ଚଟାଣ ଉପେର କଚାଡି େଦଲା, ଆଉ अେଚତ 

अବ�ାେର  {ାନହରା େହାଇ  ପଡିଲା। ପ�କୃତି� େହାଇ େଦବବ� ତ ସାର୍ - ମୁହଁର 

ଭଦ� ମୁଖାଟିକୁ ଧ�ାନ ପବୂ�କ ଜଳଜଳ େଦଖୁଥିଲା, ନିମ�ଳ ଭାବ ମ ୂ̀ hର अqରାେଳ। 

ସାମାନ� अଥ� ପାଇଁ କି ପିପାସା, କି େମାହ, କି ଚ�କତା...  

 ବିେନାଦ ସାଧା ସିଧା। ସରଳ ଶାq ସ�ଭାବର। ପ�ଥମଥର ପାଇଁ ଭଦ� ମୁଖା ତଳର  ଏ 

ନିମg ରୁଚିକୁ ଉପଲwି କଲା। ଜାଣିଲା ଦୁନିଆଁର େଦୖତ� େବାଧ, ଡୁଏଲ୍ ପଲିସି।  
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େସ ଦିନର ଏଇ ନୀରବ ଆଘାତ ତାକୁ ବଜ�  କରିେଦଲା। ପବୂ�ଠୁ ବହୁ अଧିକ अଧ�ବସାୟୀ 

େହଲା। ଶ�ମ ସାଧନାେର ପ�ାଣ ଲଗାଇ େଦଲା।  

 ଆଉ େଯଉଁ ଦିନ ଇଉନିଭସhଟିର େସ ଟÉର େହଲା। ସାiାତକାରେର ବାଇଟ୍ େଦଉ 

େଦଉ ଏ କଥା କହୁ କହୁ ଆଖିରୁ ତାର ଦୁଇ େଟାପା ଲୁହ ତା अଜଣାତେର ଖସୁ ଖସୁ ରୁମାଲ୍ 

େର ସାଉଁଟି େନଇଥିଲା। ଶ�ମ ସାଧନା ଫଳ େମାତି ଭାବି।  

 अେନକ अଧ�ାପକମାନ- ଗହଣେର େଦବବ�ତ ସାର୍ ବି ଉପ�ିତ ଥିେଲ। ଲ¨ା ଓ 

ସଂେକାଚର ଗାଢ अoାରେର େଯମିତି େସ ଆତH େଗାପନ କରୁଥିେଲ। अ� ଦୂରରୁ ବିେନାଦ 

େବଶ୍ େଦଖି ପାରୁଥିଲା ତା-ର େସ ମୁହଁ ଓ ମୁଖା।  

 
େକାହି, ଗଡିଆ, ମୟରୂଭ�  



ଆହ� ାନ
 ଇ-ପତି� କ

ା 

ଆହ� ାନ ଇ-ପତି� କା, ଚତୁ��ଶ ବଷ�, ଷ� ସଂଖ�ା, ଜୁନ୍ ୨୦୧୯ Magazine Downloaded from www.aahwaan.com 

ଆହ� ାନ ଇ-ପତି� କା ସ!ୂ#� ନିଃଶୁ% ବିତରଣ େହତୁ ଡା େଜ�ାତି ପ�ସାଦ ପ+ନାୟକ- .ାରା ପ�ତି�ିତ ଓ ପ�କାଶିତ  | Aahwaan.com  Aahwaan.com  Aahwaan.com  Aahwaan.com  |  97 

େଗାଟିଏ ଭୂଲ େକାଟିଏ iତିେଗାଟିଏ ଭୂଲ େକାଟିଏ iତିେଗାଟିଏ ଭୂଲ େକାଟିଏ iତିେଗାଟିଏ ଭୂଲ େକାଟିଏ iତି    
 अେନକ ସମୟେର ମଣିଷ {ାତେର େହଉ ବା अ{ାତେର କିଛି ନା 

କିଛି ଭୂଲ କରି ବସିଥାଏ, େଯଉଁ ଭୂଲ ପାଇଁକି ଦିେନ ତାକୁ अେନକ 

ମଲୂ� େଦବାକୁ ପଡିଥାଏ। ଯାହାର ହୁଏତ କଳନା କରିବା ସାଧାରଣ 

ମଣିଷ ପେi ସହଜ ହୁଏ ନାହ[। ପରs ନାନାବିଧ ସମସ�ା  ତହୁଁ ନିତ୍ଯ 

ନୂତନ ସୃ�ି େହାଇ ଜୀବନ ପାଇଁ ଏକ ବିଷମୟ ପରି�ିତି ଆଣି େଦଇଥାଏ। େଗାଟିଏ 

ଭୂଲରୁ େକାଟିଏ iତି ସାଧନ େହାଇଥାଏ। ଭୂଲ କରିବା େଲାକ ଜେଣ ଓ ଜଣ-ର େଗାଟିଏ 

ମାତ� ୍ ଭୂଲ  କିପରି ଏକ ବିରାଟ ମାନବ ସମୁଦାୟର iତି ସାଧନ କରି ପେର ତାହାର 

େଗାଟିଏ ଜ¦ଳq ଉଦାହରଣ େଦଖିବାକୁ ମିଳିଥିଲା ହରିପୁର େମୗଜାେର। ଗଁାଟି େଛାଟିଆ 

େହାଇଥିେଲ େହଁ ଏହାର େଭୗେଗାଳିକ अବ�ିତି ଓ ପ�ାକୃତିକ ସୁଷମା अତି ମେନାରମ। ଏହି 

ଦୃ�ିରୁେକାଣରୁ ଗଁାଟି େବଶ୍ ସୁେଶାଭିତ ଓ ମେନାେଲାଭା ତା’ର ଦୀ�ିମୟୀ କାqି। ଖୁବ୍ 

अ� େଲାକ ବସବାସ କରୁଥିେଲ େହଁ ଶିiା ଓ ସଭ�ତା ଦୃ�ିରୁ ଗଁାଟିର ବାସ େଚୗଦିଗକୁ 

ଖୁବ୍ ବାେସ। ଏଭଳି ଏକ ଗଁାେର କଳ-ର କାଳିମା ଲାଗିବ େବାଲି କାହାରି େକେବ ଧାରଣା 

ନଥାଏ। 

 େସଦିନ ଏପରି ଏକ ସୁEର ସୁଠାମ ପରିେବଶେର ଦିନାq «ଶ� କରୁଥିେଲ ଧରଣୀର 

େକାଳ। ଚାରିଆେଡ଼ ସଯୂ��ର ର�ିମ ଆଭା। ସୁେନଲି କିରଣ ବୁଣି େହାଇ ପଡ଼ୁଥିଲା ବାଡ଼ି 

ପଟ ଗଛ େକ� ାଡ଼ ପଞରେର। ପଲB ୀ ରାଣୀ ପ�କୃତି େକାଳେର େବଶ୍ ହସି ଉଠୁଥିଲା।ମୃଦୁ 

ମE ସମୀରଣ ପ�ବାହିତ େହଉଥିଲା।  େଦହେର ଭରି ଉଠୁଥିଲା ମାଦକତା। କାମୁକ ପୁରୁଷ 

ସତ�ପ�କାଶ 
େସଠୀ 
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ମନେର କାମ ଓ କାମନା ଉେଦ� କ େହଉଥିଲା। 

 େସଦିନ ଏମିତି ଏକ ସoିiଣ ମୁହୂ �̀େର ଦିନନାଥ ବାବୁ ବାଡ଼ି ପେଟ ବୃi ଛାୟାମେୂଳ 

କ’ଣ ଏମିତି ଭାବୁଥାqି େକଜାଣି ମେନ ମେନ ହସି ଉଠୁଥାqି। ପାଖଘରୁ େକେବଠାରୁ 

ଆଲୁअ ଖାଲି େହାଇଗଲାଣି। ବିଦୁ�ତ୍ ଆଲୁअ ଜାଳି ତE� ା ବସି ପଡିଥାଏ ପଢ଼ା େଟବୁଲ 

ପାଖେର। ବୟସ େତର କି ଚଉଦ। େହେଲ ଟିକିଏ ବଢିଲା କୁଢିଲା ଝିअ େହାଇଥିବାରୁ 

ତା’ର अ} େସୗ�ବ େବଶ୍ ପରି�ୁଟ େହାଇ ଦିଶୁଥାଏ। ତE� ା ଉପେର ଆଖି ପଡିଯିବାରୁ 

ବୟ; ଦିନନାଥ- ମନଟା ଚହଲି ଗଲା। େସ ଭୁଲି ଗେଲ େଯ ତା-ର ଦୁଇଟି ଶିଶୁ ପୁତ�  ଓ 

ଘେର ସୁEରୀ ¢ୀ अଛି େବାଲି। ଭୁଲିଗେଲ ତE� ା ତା- ଝିअ ବୟସର େବାଲି। ଭୂଲି ଗେଲ 

ତE� ାର ବାପା ମାଆ ଆଜି େକୗଣସି େଗାେଟ ଜରୁରୀ କାମେର ବାହାରକୁ ଯାଇଛqି, 

େସମାେନ ଆସି ପହଁ�ିେଲ କ’ଣ େହବ େବାଲି। ଭୂଲି ଗେଲ ସବୁ କିଛି। କାମୁକ ମଣିଷ 

ଆଖିେର अo ପୁଟୁଳି େଦଇ ତା ହିସାବେର େସ ଦୁନିଆକୁ େଦେଖ। ପରିଣତି ପ�ତି ଚିqା 

ତାହାର ରେହ ନାହ[। ଯମ େଯ େନଇ अଧା ନଇେର ଛାେଡ ଏକଥା େସ अପରିଣାମଦଶ�ୀ 

ମଣିଷ ସହଜେର ବୁଝିପାେର ନାହ[। ହିତାହିତ {ାନ ଭୂଲି େସ अେହତୁକ କାk କରିବେସ। 

 ଦିନନାଥ ଏକୁଟିଆର ସୁେଯାଗ େନଇ ଆେ� କରି ଘର ଭିତରକୁ ପଶି ଆସି ତE� ା 

ଉପରକୁ ଝା!ି ପଡୁଥିେଲ। ତE� ା ଏ କ’ଣ େହଉଛି କହି ଖୁବ୍ େଜାହରେର ଚିେଲଇ 

ଉଠିବାରୁ ଦିନନାଥ अକୃତକାଯ�� େହାଇ େଦୗଡ଼ି େଫରି ଯାଉଥିେଲ। େହେଲ ତE� ା ତ 

ସହେଜ ଛାଡ଼ିବା ଝିअ ନୁହଁ, େସ ହାତେର େଗାେଟ ଚପଲ ଧରି ଧାଇଁ ଗଲା ଦିନନାଥ ଘର 

ପଯ��q। ସମa- କାନକୁ କଥାଟା ଗଲା, ସମେa େକେତ ଛି ଛାକର କେଲ। ଦିନନାଥ- 

ଏପରି କମ� କାkକୁ ନିEା କେଲ। େକହି େକହି ମଧ� କହିେଲଣି ତE� ାର ବାପା ମାଆ 

ଆସିେଲ ଏ अଭଦ� କୁ ସହଜେର ଛାଡିେବ ନାହ[, ବାେଡ଼ଇ ବାେଡ଼ଇ ଠିକ୍ କରିେଦେବ। 
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କାରଣ ବିନା କଡା ଶାସନେର ଏମାେନ ସହଜେର ସୁଧୁରିେବ ନାହ[।ଏମାେନ େହଉଛqି  

ସମାଜେର  କଳ-। ଘେର ¢ୀ  ଓ ମାଆ ମଧ� ଶୁଣି ଘୃଣା ଓ ବିର�ିେର କଟୁ ମqବ� 

େଦବାକୁ ଭୂଲିେଲ ନାହ[। 

 ଏଥର ଦିନନାଥର ବୁ�ି ହଜିଗଲା। iଣିକ ଉେ`ଜନାେର ବଶବ h̀ େହାଇ େସ େଯଉଁ 

ଭୂଲ କରିବାକୁ ଯାଉଥିଲା େସଥିପାଇଁ अନୁତାପ ନିଆଁେର େସ ଜଳିବାକୁ ଲାଗିଲା। ଲ¨ା ଓ 

अପମାନେର ମୁହଁ ତଳକୁ େହାଇଗଲା। ଭୟ ଓ अପବାଦେର ଲୁଚି ବାଡ଼ି ପଟ େଦଇ 

େକଉଁଆେଡ଼ ଚାଲିଗଲା। ତାକୁ େକହି ଆଉ େଦଖି ନାହ[। 

 େଦଖିଲା େବଳକୁ େଟ�ନ୍ ଲାଇନେର କଟି ମରିଯାଇଛି। େପାଲିସ୍ ଆସିଲା। ଘଟଣାର 

ତଦq ଓ େଖାଳ ତାଡ(investigation & enquiry) ଚାଲିଲା।ତE� ାର ବାପ ଓ ଭାଇକୁ 

େପାଲିସ୍ ବାoିଲା। ଦିନନାଥର ହତ�ା अପରାଧେର ଦୁେହଁ ଗିରଫ େହେଲ। କାରଣ 

ଦିନନାଥର ପତg ୀ ଓ ପୁअ ସାiୀ େଦେଲ େଯ ଏମାେନ ମାରି େଦଇଛqି। ଆଉ େଗାେଟ 

अେଧ ମଧ� अନୁମାନିଆ ସାiୀ ମଧ� ପ�ମାଣ େଦେଲ େଯଉଁ ମାନ-ର ତE� ା ବାପା ସହ 

ପବୂ� ଶତ� £ତା ଥିଲା। 

 େତେଣ ଦିନନାଥର ପୁअ ପ�ତିେଶାଧ େନବା ଭାବନାେର ପଢ଼ାପଢି ଛାଡିେଦଲା। 

ଘଟଣା ପ�ତି ସ!ୂ#� अନଭି{ ଓ ସତ�ାସତ� ପ�ତି ସEିହାନ ଥିେଲ ମଧ� େସ ନିଜ ଜୀବନକୁ 

ବାଜି ଲଗାଇ ନିଜ କ�ାରିअର ବରବାଦ କରିେଦଲା। ଜୀବନେର େକବଳ ଲi� େନଲା 

ତE� ା ବାପା ଓ ଭାଇକୁ ମାରିବ। 

 अନ� ପେଟ ଦିନନାଥର ¢ୀ ବିଧବା େହାଇ ଦୁଃଖ ତାପେର ଝଳି େହଉଥାଏ। ତା’ର 

ଜୀବନେର ଆଶାର କିରଣ ସବୁ ମଉଳି ଯାଇଥାଏ। ଜୀବନର ଲi� ନିରୁ�h� େହାଇ 

ସାରିଥାଏ। ବ�ିବାର େମାହ େବାଲି ଏହି ପିଲା ବକଟକ। ତE� ା ବାପା ଓ ଭାଇ ହତ�ା 
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ନକରି ମଧ� େଜଲେର ସଢ଼ିେଲ। େସହି େଜଲର ଚାରି କା® ଭିତେର ନିଜ ଦୁନିଆ ନିେଜ 

େଖାଜୁଥିେଲ। 

 ତE� ା େବାଉ ଓ ତE� ାର ଦୁଃଖ ନକହିେଲ ଭଲ। ସୀମାହୀନ अସୀମ େସମାନ- 

େବଦନା। ତE� ା େବାଉଟା ପରି�ିତି ଓ ପରିେବଶ ସହିତ ମୁକାବିଲା କରି ନପାରି ଖାଲି 

ବାୟାଣୀ ବାତୁଳୀ ପରିକା େହଉଥାଏ। ତE� ାଟା ମଧ� ତୀବ�  ମାନସିକ ଯ�ଣାେର ଛଟପଟ 

େହଉଥାଏ। ସାହି ପଡ଼ିଶା- ଆେiପ ଓ ଟାହି ଟାପରା ଶୁଣି ଶୁଣି େସ ଆଉ ;ୁଲ୍ ଯାଇ 

ପାରିଲା ନାହ[। ଭାଗ�କୁ ଦାୟୀ କରି ନିଜ ଘର ଭିତେର ଏକା ଏକା ବସି ରହିଲା। ବିଭିନg ୍ 

କଥା ଭାବି ମନଟା ଖାଲି େଗାେଳଇ ଘା�ି େହଉଥାଏ। ମଖୂ� େହାଇ ଘେର ବସିରହିଲା। 

କାହା ଆେଗ ଭରସି କଥା ପେଦ କହି ପାରୁ ନଥାଏ। अନ�କୁ ମୁହଁ େଦେଖଇବାକୁ େବେଳ 

େବେଳ ଡର ଲାଗୁଥାଏ। କାରଣ କିଏ େକେତ ବାଗେର କଥାଟାକୁ ମିଶାଣ େଫଡାଣ କରି 

କହୁଥାqି ତା’ର କିଛି େଗାେଟ ହିସାବ ନାହ[। ଏହି ପରି ଏକ अେହତୁକ ଆତ- େବାଧର 

କରାଳ ଛାୟା ସବ�ତ�  େଖଳି ଯାଉଥାଏ। ଏଥିେର ସ!ୃ� ପ�ତିଟି ଚରିତ�  େସଥିେର େଯପରି 

କି ସsଳିତ େହବାକୁ ବାଧ�। େହ ଭଗବାନ! ଏ କି ବିଚିତ�  �ିତି? ପ�ତିଟି ଚରିତ� କୁ ତିଳ 

ତିଳ କରି ଦହଗ� କରି ମାରିବା କି ଉେ�ଶ�? ଏ ପରି�ିତି େଯେକହି अନୁଧ�ାନ କରୁଥିବ 

େବଦନାେର ତା’ର େହାସ୍ ଉଡ଼ିଯିବାଟା ନି�ିତ। 

 ଏପରି ପରି�ିତିେର କାହ[ କାହାକୁ େଗାେଟ କିଛି ସଠିକ୍ ରାaା ମିଳୁ ନଥାଏ। ଖାଲି 

ଦୁଃଖ ଓ अବସାଦେର ମନ ଓ ପ�ାଣ ଶି� େହାଇ ଉଠୁଥାଏ। ହତାଶା ମୁଖ ମkଳେର ମkନ 

କରୁଥାଏ। ଏହା ଏପରି ଏକ ଭୂଲ ଓ ତ¨ନିତ ଦୁଘ�ଟଣା ଥିଲା – ଯାହା अଚିେର େକଇ 

େଗାଟି ପ�ାଣୀ ଜୀବନେର ହଳାହଳ ବିଷ ଭରି େଦଇଥାଏ। 

 ଖୁସିର ମୁହୂ �̀ ଗୁଡାକ େକଉଁ ଆେଡ଼ ହଜି ଯାଏ। ଖାଲି ହତାଶାର ଚE�  କାଳିମା 
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େଦେହେର େବାଳି େହାଇଯାଏ। ଭୂଲ କରିଥିବା େଲାକ ତ ତରି ଗଲା। େହେଲ ଜୀବନେର 

କିଛି ବି ଭୂଲ ନ କରିଥିବା େଲାକ-ର କାହ[କି ଏ ଦୁ��ଶା? କ’ଣ େସହି ଭୂଲ କରିଥିବା 

େଲାକ ସହ ଖାଲି ସ!ୃ�ି େଯାଡି େହାଇ ଯାଇଥିବା କାରଣରୁ? େକେଡ ସେତ ଦାରୁଣ 

ବିପଯ��ୟର ସମଖୂୀନ ନୁେହଁ ସେତ? अେ} ନ ଲିଭାଇଲା େଲାକ ତା’ର ଦୁଃଖ େକେବ ବୁଝି 

ପାରିବ ନାହ[। େହେଲ ଏପରି କାହ[କି ହୁଏ। କିଏ ଏଥିପାଇଁ ଦାୟୀ? 

 ଏ ସ!ୂ#� ଘଟଣା ବଳିର ପୁÈାନୁପୁÈ ତଜ�ମା କେଲ «� अବେବାଧ େହବ େଯ ଏ 

ସମa ସ!ୃ� ଓ ସଂଶିB� ବ��ି ବିେଶଷ-ର କାହାରି ତ େସେତ କିଛି େଦାଷ ବା ଭୂଲ 

ନାହ[? େତେବ େସମାେନ ଏ ଭଗବାନ- ରାଜ�େର କାହ[କି ଏମିତି ଦkିତ? ଏ କଥାର 

ପ�କୃ� ବିଚାର କେଲ ଖାଲି ଜଟିଳତାର ନିଗଢୂ ଫାଶେର େକବଳ ବାoି େହବା ସାର ହୁଏ। 

ଏହା ବ�ତୀତ କ’ଣ ବା ଉପାୟ अଛି କରି ପାରିେବ- େସମାେନ? ସବୁ କି େସହି 

ଲୀଳାକର-ର अପାର ମହିମା? 

 अପରିଣାମଦଶ�ୀ ମଣିଷ ଭଲ ମE ବିଚାର ନକରି ଭୂଲ କରି ବେସ। ପୁଣି େସ ଭୂଲ 

କଲା େବେଳ ପବୂ�ାପର ପ�ସ} ଗୁଡିକୁ ଧ�ାନକୁ ନିଏ ନାହ[ କି ତା ସହ ସ!କ� େଯାଡି 

ନିଭ�ରଶୀଳ ଆତH ା ପ�ତି ସହୃଦୟବାନ େହାଇପାେର ନାହ[। ଚିqା କେର ନାହ[ େଯ ଯାହାର 

iତି ସାଧନ କରୁଛି େସଇ ମାନବାତH ା ସହ ସ!ୃ� ଆହୁରି अେନକ ଆତH ା ଏହାଦ¦ାରା କ� 

ପାଇ ପାରqି ବା ଘଟଣାର ସୁଦୂର ପ�ସାରୀ ପ�ଭାବ ଦ୍ଵାରା ପ�ାଭାବିତ େହାଇ ପାରqି। 

େତଣୁ ଏଭଳି ବିେବକ ରହିତ କମ� अେନକ ବିଷମୟ ପରିଣତି ଆଣିବାକୁ ବାଧ�। େତଣୁ 

ବାaବିକ୍ କୁହାଯାଇଥାଏ େଗାଟିଏ ଭୂଲ େକାଟିଏ iତି ସାଧନ କରିବାକୁ ସମଥ�। େହେଲ 

ମଣିଷ ଭୂଲ କାହ[କି କେର? 

 ଭଗବାନ- ରାଜ�େର କୁଆେଡ େବଶୀ ସମୟ अoକାର ଛାଇ େହାଇ ରେହ ନାହ[। 
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ଆେଲାକର େଜ�ାତି ପ�କାଶ ଘଟିେଲ अoକାର ହେଟ। ନାରୀଟିଏ अନ� ନାରୀଟିଏ ପାଇଁ 

ସେbଦନଶୀଳ େହାଇ ଉେଠ-େଯେତେବେଳ ସବିେଶଷ ତଥ� େନଇ େସ ଘଟଣାର 

ସତ�ାସତ� ଉପେର ସ!ୂ#� ସେଚତନ େହାଇପେଡ। େସଦିନ ବନା ମାଆ ଗାଈ 

ଜଗୁଆଳିଠୁଁ ଶୁଣିଲା, ଯିଏକି ଘଟଣାଟିକୁ ନିଜ ସ¦ଚiୁେର େଦଖିଥିଲା। େସ କହୁଥିଲା-” 

ଦିନନାଥ ଗଛେର ଚଢି େବାଧହୁଏ ଲୁଚି ରହିଥିଲା। ସିଆଡୁ େଗାେଟ େଟ�ନ୍ ଆସୁଥିଲା େସ 

ଗଛରୁ ଓହB ାଇ ସିଧା େଟ�ନ୍ ଲାଇନେର େଶାଇଗଲା। ଏ କଥା ମଁୁ େମା ନିଜ ଚiୁେର 

େଦଖିଛି। େଟ�ନ୍ ଆସିଲା ସିଧା ତାକୁ କାଟିେଦଲା। ଏଥିେର କାହାରି କିଛି ହାତ ନାହ[ କି 

अଭିସoି ନାହ[। େପାଲିସ୍ ଭୟେର େସ କିଛି କହି ପାରୁ ନଥିଲା। େହେଲ ମିଛଟାେର ତE� ା 

ବାପାଟା ଫସିଲା। େଲାକଟା େଦବପ�ତିମ – ଏ କଥା ସମେa ଜାଣqି। ଯିଏ କୁକମ� କଲା 

େସ ତ ମଲା। େସଥିପାଇଁ ସମେa କାହ[କି ଦk େଭାଗ କରିେବ”? 

 ଘଟଣାଟି ଶୁଣି ସାରିଲା ପେର, େଯମିତି ନିଆଁେର ପାଣି ପେଡ ଦିନନାଥର ବିଧବା 

¢ୀର ପ�ତିହିଂସାର ବହିg  ପ�ଶମିତ େହାଇଗଲା। େସ ନିେଜ ଯାଇ େକାଟ�େର ସାi� େଦେଲ -

” ଏହା ଷଡଯ� ନୁେହଁ କିbା ହତ�ା ନୁେହଁ ପରs ଆତH ହତ�ା ଜନିତ अପମୃତୁ�। େତଣୁ 

େକୗଣସି ଭଲ େଲାକ-ୁ ଏଥିେର ସ!ୃ� କରି ହଇରାଣ କରିବାକୁ ମଁୁ ଚାହୁଁନାହ[” 

 େସଦିନ ବିନା େଦାଷେର ଖଲାସ େହେଲ ବାପ ପୁअ ଦିନନାଥ ¢ୀ ପ�ତି କୃତ{ତାେର 

ଭରି ଉଠୁଥିଲା अqର 



ଆହ� ାନ
 ଇ-ପତି� କ

ା 

ଆହ� ାନ ଇ-ପତି� କା, ଚତୁ��ଶ ବଷ�, ଷ� ସଂଖ�ା, ଜୁନ୍ ୨୦୧୯ Magazine Downloaded from www.aahwaan.com 

ଆହ� ାନ ଇ-ପତି� କା ସ!ୂ#� ନିଃଶୁ% ବିତରଣ େହତୁ ଡା େଜ�ାତି ପ�ସାଦ ପ+ନାୟକ- .ାରା ପ�ତି�ିତ ଓ ପ�କାଶିତ  | Aahwaan.com  Aahwaan.com  Aahwaan.com  Aahwaan.com  |  103 

ବସ୍ ବସ୍ ବସ୍ ବସ୍ ଯାତ� ାଯାତ� ାଯାତ� ାଯାତ� ା    
 େବେଳେବେଳ କିଛି କଥା अକୁହା େହାଇ ରହିଯାଏ ।  

 ଓଠ କିଛି କହିବାକୁ ଚାହୁଁଥିେଲ ମଧ� ଜିଭର अଯଥା ଲଗାମ 

େଯାଗଁୁ ଭାବନା ସବୁ ହୃଦୟର ବE େକାଠରୀ ମଧ�େର ବEୀ େହାଇ 

ରହିବାକୁ ବାଧ� ହୁଏ। ଆଉ ମୁ� େହାଇ ବାହାରିବାର ସବୁ ସ�ପg ଆପଣା ଛାଏଁ ଧଳିୂସାତ 

େହାଇଯାଏ। 

 େସମିତି ଆକାଂiାର ବି ସବୁ ସ¦ପg ଭା}ିରୁଜି ଚୁରମାର େହାଇଗଲା େଯେବ ସିଏ ତା 

ମନ କଥା କହିବା ପବୂ�ରୁ ବସ୍ ଟା ହଠାତ୍ େବ�କ୍ ମାରିଲା, ଆଉ କk¹ର ଡ଼ାକ ଛାଡ଼ିଲା 

ଘଟଗଁା... ଘଟଗଁା... େବାଲି।  

 େସେତେବେଳ ତା’ର ସବୁ ଭାବନା ବଢ଼ି ନଈର ପାଣିେର ସୁअ ପରି ଭାସିଗଲା। 

 େସଦିନ େସ ବହୁତ କିଛି କହିବାକୁ ଚାହ[ବି ମଧ� େଗାଟିଏ ବି ଶ¥ କହି ପାରି 

ନଥିଲା। େମେ� ଭାବନାକୁ ହୃଦୟେର ଚାପିରଖି ମୁକଟିଏ ପରି ବସରୁ ଓେହBଇ ଘରକୁ 

ଚାଲିଗଲା, େବାଧହୁଏ ଏହା ତା ଭାଗ�ର ବିଡbନା କିbା ସମୟର ତା’ ପ�ତି ପ�ତିେଶାଧ। 

େସ ନିେଜ ବି ଜାେଣନି ଏହାର ପ�କୃତ କାରଣ, େସଦିନ ବସqର ଶାq ସକାଳ େକାହଲା 

ପାଗ ସା}କୁ ଗତ ରାତିେର ବଷ�ା େହାଇଥିବା କାରଣରୁ ହାଲକା ଶୀତ ବି ଟିେକ ଟିେକ 

ଲାଗୁଥାଏ। 

 ସମୟ ଛअଟା ବାଜି ତିରିଶି ମିନିଟ। କାoେର େଗାେଟ ବ�ାଗ୍ ଧରି ଆନEପୁର 

ଲିପିନ୍ ରାଉତ 
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ବସ�ପେର ଆସି ପହ�ଲା ଦୁଷHq। ଭାରି ବ�a ବି ଦିଶୁଥିଲା େସ। ଲାଗୁଥିଲା କି େକଉଁ 

ବଡ଼ କାଯ��େର େଯାଗ େଦବାକୁ େକଉଁଆେଡ଼ ଯାଉଛି େବାେଧ। େସଥିପାଇଁ େସ ବାରbାର, 

େକେତେବେଳ ହାତ ଘଡ଼ିକୁ େଦଖୁଥାଏ ତ େକେତେବେଳ  ବସ୍ ର ଆସିବା ବାଟକୁ। 

 ଏମିତିେର ବସ୍ େର ଆଜି ଭିଡ଼ ପ�ବଳ। ଛୁଟିଦିନ ନାହ[, ଆଉ ତା ସା}କୁ େସାମବାର, 

ଭିଡ଼ ତ େହବ ନି�ୟ। 

 ଏଇ अ� ସମୟ ଆସିବା ଭିତେର ଦୁଇଟା ବସ୍ େସ ଛାଡ଼ି ସାରିଲାଣି। ଏେବ ତୃତୀୟ 

ବସ୍ ଆଉ ଛାଡ଼ିେଲ ଲାଭ ନାହ[, ଛାଡ଼ିେଲ ଆଜି ଆଉ େକEୁଝର ଯିବା ତା ପାଇଁ ପୁରା 

अସ ବ େହଇଯିବ। ଏମିତି େକେତ କଥା ମନେର ଭାବି ବସ୍ ଭିତରକୁ ଚଢ଼ିଗଲା ଦୁଷHq। 

 - ଆ�ଯ��! ଏଠି ଏେତ ଭିଡ଼! ଆଜି ଏେତ ବାଟ େକମିତି ଛିଡ଼ାେହଇ ଯିବି? ପି!ୁଡି କି 

ଜEାଟିଏ ଗଳିବାକୁ ବାଟ ନାହ[ ଛିଡ଼ାେହବି ପୁଣି େକମିତି? କk¹ରକୁ ପଚାରିଲା ଦୁଷHq 

 - ବ�a ହୁअନି, ଆଗେର ବସ୍ ଫା-ା େହଇଯିବ ଆଉ ତେମ ସିଟ ବି ପାଇବ, 

अେପiା କର, େବାଲି କହି କk¹ର ଆଗ େକବିନକୁ ପଇସା ଆଦାୟ ପାଇଁ ଚାଲିଗଲା, 

ଏମିତିେର अେପiା କରିବା ଛଡ଼ା ତାର ଆଉ କିଛି ବାଟ ବି ନାହ[। ଚଢ଼ି ତ ସାରିଛି, ଏେବ 

ଓେହBଇ ପଡ଼ିେଲ ପୁଣି  ଯିବ େକମିତି। ଆଉ ମଧ� ଆଜି େଡରି େହଇ ଗଲାଣି। ଆଜି ପୁଣି 

;ୁଲେର ତା’ର ପରୀiା ନିରୀiକ ଦାୟିତ�  ଯାହା େହେଲ ବି ପହ�ିବାକୁ ପଡିବ। ଏମିତି 

େକେତ କଥା ଭାବି ଆଉ ବସ୍ ରୁ ନ ଓେହBଇବ େବାଲି ଚିqା କଲା। 

 ବସ୍ ଗଡି ଚାଲିଛି। ଆଉ ଗତି ବି ଧୀେର ଧୀେର iିପ� େହବାେର ଲାଗିଛି। କିଛି 

ସମୟ अqରାଳେର ତାର ଆଖି ପଡ଼ିଛି ଜେଣ ସୁEରୀ ଯୁବତୀର ଉପେର, ଯୁବତୀ ଜଣକ ବି 

ତୀÎ ନଜର େର ଚାହ[ ରହିଛି ଦୁଷHqକୁ, ଆଉ ତାର ହାବଭାବକୁ, ଦୁଷHq ଆଖି ପଡ଼ିବା 



ଆହ� ାନ
 ଇ-ପତି� କ

ା 

ଆହ� ାନ ଇ-ପତି� କା, ଚତୁ��ଶ ବଷ�, ଷ� ସଂଖ�ା, ଜୁନ୍ ୨୦୧୯ Magazine Downloaded from www.aahwaan.com 

ଆହ� ାନ ଇ-ପତି� କା ସ!ୂ#� ନିଃଶୁ% ବିତରଣ େହତୁ ଡା େଜ�ାତି ପ�ସାଦ ପ+ନାୟକ- .ାରା ପ�ତି�ିତ ଓ ପ�କାଶିତ  | Aahwaan.com  Aahwaan.com  Aahwaan.com  Aahwaan.com  |  105 

ପେର ଯୁବତୀ ଜଣକ ହଠାତ ନିଜକୁ କିଛି ନେଦଖିବା ପଣରୁ ବାହାରିବା ପାଇଁ ବାହାନାଟିଏ 

କରି େମାବାଇଲେର େର ବ�a ରଖିଛqି ନିଜକୁ। 

 େଦହେର େଗାଲାପୀ ର}ର ଚୁଡ଼ିଦାର ସା}କୁ କାoେର କେଲଜ ବ�ାଗ। େବସ 

ପାଠପଢୁଆ ଝିअଟିଏ ଭଳି ଲାଗୁଛqି। େବାଧହୁଏ େକଉଁ କେଲଜେର ପଢୁଛqି। 

ୟୁନିଫମ୍ �ରୁ ବି େସଇୟା ପ�ତୀତ େହଉଛି। 

 - େହଃ, ମେତ େସଥିରୁ କଣ ମିଳିବ। େସ  କେଲଜେର ପାଠ ପଢs କି ନ ପଢs। 

ଏତିକି ଗୁଣୁଗୁଣୁ କହି ନିଜ ପ�ା� ପେକଟରୁ େମାବାଇଲ୍ ବାହାର କରି କାହା ସହ 

େଫାନ୍ େର କଥା େହଲା ଦୁଷHq କଥା େହବାର କିଛି ସମୟ अqରାଳେର କk¹ରର 

ଡକରା ଆସିଲା, 

 - େହା ଭାଇ! ଏଠାକୁ ଆସ, ଏ େଯଉଁବାବୁ ୨୨ ନbର ସିଟେର ବସିଛqି େସ ଏଉଠି 

ଓେହBଇେବ, ତେମ ଏଇଠି ବସ। 

 (ବାବୁ ଜଣକ ନିଜ ସିଟ୍ ରୁ ଓେହBଇଗଲା ପେର) 

 - ଓେହାଃ! କି ଶାqି, େକେତ ସମୟ ଏ ମଣିଷ ଏଠି ଠିଆ େହଇଥାqା, ଏେବ ଟିେକ 

ଆରାମ ମିଳିବ କହି ବ�ାଗଟିକୁ ଲାେଗଜ �ାkେର ରଖି ମିଳିଥିବା ସିଟେର ବସିପଡ଼ିଲା 

ଦୁଷHq, ଗତ ରାତିେର ବିଳb ପଯ��q କି� େକଟ୍ େଖଳ େଦଖିବା କାରଣରୁ ଠିକ ଭାେବ େସ 

େଶାଇନାହ[। ଏମିତିେର ଝରକା ପାଖ ସିଟେର ସକାଳ ସୁଲୁସୁଳିଆ ପବନେର ଯିଏ େକହି ବି 

େଶାଇ ପଡିବ, ଦୁଷHq ବି େସଇ अବ�ା, ସହେଜ ଗତ କାଲି ରାତିର ବକିଆ ନିଦ। େସ ବି 

େଶାଇପଡିଛି ନିେଘାଡ଼ ନିଦ� ାେର। 

 କିଛି ସମୟ ସମୟ େଶାଇଛି କି ନାହ[, ହଠାତ ନିଦରୁ ଚିଇଁକି ଉଠିଲା ଦୁଷHq। େକଉଁ 
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ଜେଣ ନାରୀର ସୁମଧୁର ସ¦ର ଶୁଣି, 

 - ନିअ ଏ କୁର୍ କୁେର ଖାअ, ଏ ଚିପସ୍ ଖାअ, ଏ ପାଣି ପିअ (େବାତଲଟିକୁ ଦୁଷHq ଆଡକୁ 

ବେଢ଼ଇ)। ଆଉ େକଉଁଆେଡ଼ ଯାଉଛ? େକଉଁଠୁ ଆସିଲ? ଏମିତି େକେତ ସାରାପ�ଶg 

ପଚାରୁଥାଏ ପାଖ ସିଟେର ବସିଥିବା ଜେଣ ଯୁବତୀ। 

 ନଁା ତା’ର ‘ଆକାଂiା’, ପାଖ ଆନEପୁର କେଲଜେର ଯୁ� ତିନି େଶଷବଷ�େର ପେଢ। 

ହେ�ଲେର ରେହ। ପରୀiା ସାରି ଘରକୁ ଯାଉଛି। 

 େହେଲ େସ ଝିअକୁ ପାଖ ସିଟେର େଦଖି ମେନ ମେନ ଭାବିଲା, 

 - ଇଏ େସଇ ଝିअ ନା ଯାହାକୁ ମଁୁ ଏଇ କିଛି ସମୟ ପବୂ�ରୁ େଦଖିଥିଲି, େହେଲ ଏ ଝିअ 

ଏଠାକୁ େକେତେବେଳ ଆସିଲା, ଆଉ ପୁଣି ଚିହg ାନାହ[ ଜଣାନାହ[ ମେତ ଖାଇବାକୁ ଯାଚୁଛି 

କାହ[କି? କଣ ତାର ଉେ�ଶ�.... 

 ଏମିତି ସବୁ କଥା ଚିqା କରୁ େକେତେବେଳ େଯ ତା ମୁହଁ ରୁ ‘ନା’ ଶ¥ଟି ବାହାରି 

ଆସିଛି େସ ନିେଜ ବି ଜାଣିନି । 

 - ହଉ, ଖାଇବନି ତ ନ ଖାअ, େତେବ େକଉଁଆେଡ଼ ଯାଉଛ ତ अqତଃ କୁହ... 

 - ଆ�ଯ�� ! ମଁୁ କାହ[କି ତାକୁ କହିବି ତା’ର ଏେତ ସବୁ ପ�ଶgର ଉ`ର? ଚିହg ା ନାହ[ 

କି ଜଣାନାହ[ ପୁଣି କାହ[କି ଖାଇବି େସ େଦଉଥିବା ଏ ଖାଦ�କୁ, ଆଉ ଆଜିକାଲି ସମୟ ବି 

ଖରାପ, କାହାକୁ ବିଶ¦ାସ ନାହ[। ପୁଣି ଝିअ ଏମାନ-ୁ, ଆେଦୗ ନୁହଁ। ଏମିତି ମେନ ମେନ 

ଗୁଣୁଗୁଣୁ େହଉଥାଏ ଦୁଷHq, ନିେଜ ପଚାରିଥିବା ପ�ଶgର ଉ`ର ଶନୂ� େହଇ ଆକାଂiା ଗୁମ 

ମାରି ବସିରହିଲା କିଛି ସମୟ, ଆଉ ତାକୁ କିଛି ପଚାରିବନି େବାଲି ନି�`ି େନଲା। 

 -ଏ ପିଲା ଏେତ ଭାଉ କାହ[କି ଖାଉଛି? କଣ େକେବ େକଉଁ ଝିअ ସହ କଥା ହୁଏନି ନା 
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ତା ସ�ଭାବ ଏମିତି? ଝିअ ମାନ- ପ�ତି ଏେତ ଘୃଣା ମେନାଭାବ ତା’ର କାହ[କି? ଖଡୁସ 

େକଉଁଠି କାର.... କହି ମେନ ମେନ ବେହ ଗାଳି କଲା ଦୁଷHqକୁ ଆକାଂiା, େହେଲ ଲାଭ ବା 

କଣ ଏ ଗାଳି କିbା ତା ମନର କଥା କଣ, ତା େସ ମଣିଷ ପାଖେର ପହଂଚି ପାରିବ, ଯାହାକୁ 

ପ�ଥମ େଦଖାରୁ ଭଲପାଇ ବସିଛି। ଏହାକୁ ତ ଭଲ ପାଇବା କହିେହବନି, ଏହା େକବଳ 

େଗାେଟ ଆକଷ�ଣ ମାତ� ।  

 େସ ଯାହା ବି ହଉ େପ�ମ अବା ଆକଷ�ଣ। ପିଲା ସହ अqତଃ କଥା ପେଦ ତ 

େହଇଥାqା, େସତକ ବି ଭାଗ�େର ନାହ[। ଏମିତି ମେନ ମେନ ଚିqା କରି ଭାଗ�କୁ ନିEା 

େଦଉଥାଏ ଆକାଂiା ହଠାତ..... େଗଟ୍ ପାଖରୁ ଶୁଭିଲା େଗାେଟ ଦୀଘ� ସ¦ର (କk¹ରର) 

ଘଟଗଁା.... ଘଟଗଁା.... ଘଟଗଁା ଆସିଗଲା, େଯଉଁମାେନ ଓେହBଇେବ େଗଟ୍ ପାଖକୁ ବାହାରି 

ଆସ। 

 ଚିଇଁକି ଉଠିଲା ଆକାଂiା ‘ଘଟଗଁା’ ନଁା ଶୁଣି। ହଠାତ ତାକୁ ଚତୁଦhଗ अoକାର 

ଦିଶିଲା। ଲାଗିଲା େଗାେଟ ଦୁଃଖର କଳା ବାଦଲ ମୁk ଉପେର ଛିkିପଡିଛି କି? ସ�ପg 

େଦଖିବାକୁ ଆଖି ପ�aୁତ େହଇନି େହେଲ ରାତି ପାହିଗଲା। ସ!କ�ର ସତୂା ଖିअ ଆର  

େହଉ େହଉ ଛିkିଗଲା। କଣ ଆଉ କରିବ, କିଛି ବାଟ ବି ନାହ[। 

 ଭାବିଲା ଯିବା ପବୂ�ରୁ अqତଃ ଦୁଷHq ସହ ଆଉ ଥେର କଥା େହବ ଆଉ ତା େଫାନ 

ନbରଟା ଆଣିବ । 

 -େହଃ, କିଛି ଲାଭ େହବନି। େସ ତ କଥା େହବାକୁ ଚାହୁଁନି। ମଁୁ ଆଉ ଉପେର ପଡି 

େକେତ କଥା େହବି। ଏମିତି ନିଜକୁ େଦାଷୀଟିଏ ମେନ କରି େମେ� अଭିମାନକୁ ମୁkେର 

ମୁେkଇ ନିରୀହ ନୟନେର ଦୁଷHqକୁ େଶଷଥର ପାଇଁ ଚାହ[ଲା। ଆଉ ଏକା ଲୟେର ବସ୍ ରୁ 
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ବାହାରି ଘରକୁ ଚାଲିଗଲା। 

 -ଆ�ଯ��! ଏ ଝିअ ମେତ ଏମିତି ଆଖିେର ଚାହ[ଲା କାହ[କି? ମଁୁ କିଛି େଦାଷ କରିଛି 

କି ତା’ର? େହଃ... ଛାଡ ଆଜିକାଲିର ଝିअମାେନ ବି ଏଇ ଭଳି। େସମାନ-ୁ ବି ବୁଝିବା 

କାଠିକର ପାଠ, ଏମିତି କହି ଦୁଷHq ନିଜକୁ ମିଛେର ବୁେଝଇବାକୁ େଚ�ା କଲା। େହେଲ 

େଯେତ ଇlା କେଲ ବି ନିଜକୁ ବୁେଝଇ ପାରୁନଥିଲା। େଗାେଟ अଦୃଶ� େଦାଷାପଣ 

ବାରbାର ତାକୁ କବଳିତ କରୁଥିଲା। ନିଜକୁ ବାରbାର ପ�ଶg ପେର ପ�ଶg କଲା, େସ ଝିअଟି 

େବାେଧ ମେତ କିଛି କହିବାକୁ ଚାହୁଁଥିଲା?  

 ଆଉ ମଁୁ ତାହା ସହ କଥା ନେହଇ କିଛି ଭୁଲ କରିନି ତ ????  

 (ଏମିତି ବାଟ ସାରା ଭାବୁ ଥିଲା ଦୁଷHq) 

 
ଲିପିନ୍ ରାଉତ 

ମଦନପୁର, େକEୁଝର, ଓଡ଼ିଶା 

ଭ� ାମ�ଭାଷ : ୯୭୭୭୧୨୨୩୨୬୭ / ୭୦୦୮୯୮୦୧୯୬ 
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େଦବୀଟିଏ ମୀରାପରିେଦବୀଟିଏ ମୀରାପରିେଦବୀଟିଏ ମୀରାପରିେଦବୀଟିଏ ମୀରାପରି    
 ସାଧାରଣତଃ େପାଲିସ କଥା କହିେଲ ମନକୁ େଗାଟିଏ ଖାକୀ 

େପାଷାକ ପରିହିତ , ଟିପ୍ ଟପ୍ ଶରୀର, େଗାଟିଏ ନିଶୁଆ ରାଗିଲା ମୁହଁ, 

େଗାଟାଏ େରାଲ୍ ବାଡ଼ି ଧରା ବଳି� ହାତ, ଦୁଇଟା ରଡ଼ ନିଆଁ ଭଳିଆ 

ଜଳୁଥିବା ଆଖି ଆଉ ଯାବତୀୟ ଗାଳି ଓଗାଳୁ ଥିବା େଗାଟାଏ କକ�ଶ କ�ସ�ର ଆଖି 

ଆଗେର ନାଚି ଉେଠ। ମନେର ସ¦ତଃ ଭୟ ଜାଗ�ତ ହୁଏ, ଠିକ୍ ପିଲାଦିେନ େବାଉର ଡରାଣ, 

“ଶୀଘ� ଖାଇେଦ ନ େହେଲ େପାଲିସ୍ ଆସିବ, ଦୁ�ାମୀ କରନା, େପାଲିସ୍ ଧରି େନଇଯିବ” 

ଭଳି ଶିହରୀତ େହାଇଯାଏ ସମଗ� ସ`ା। କିs େସଇ େପାଲିସ୍ ମାନ- ମଧ�େର କିଛି 

ଏମିତି ହୃଦୟବାନ୍ ବ��ି अଛqି େଯଉଁମାେନ ସମଗ� େପାଲିସ୍ ସମାଜପାଇଁ ଗବ� ଆଉ 

େଗୗରବର କାରଣ େହାଇଥାqି। 

 େସମିତି ଜେଣ ଉଦାର ହୃଦୟ େପାଲିସ୍ କମ�ଚାରୀ- କାହାଣୀ.... 

 ମୁbାଇର ଏକ ସହର ତଳି अ�ଳେର େଗାଟିଏ ଥାନାେର ମୀରା ମାଥୁର ନାମେର 

ଜେଣ ମହିଳା କେନ�ବଳ-ର େପା�ିଂ େହାଇଥାଏ। ନିଜର େପା�ିଂ ଥିବା ଥାନାରୁ କିଛି 

ଦୂରେର ଘରଭଡା େନଇ ନିଜର ପରିବାର ସହିତ ରହୁଥିେଲ ମୀରା। ପ�େତ�କ ଦିନ ;ୁଟି 

ଧରି अଫିସ୍ ଯିବା ଆସିବା ଭିତେର େସ େଦଖିେଲ ଜେଣ ମଧ�ବୟ;ା ମହିଳା ରାaା 

ଉପେର ଠିଆ େହାଇ ଭିiା ମାଗୁଛି, ମଇଳା େକାତରା ଶାଢୀ ଖେk ପିoିଥିେଲ ବି ଶରୀର 

ସୁ�ଥିଲା ପରି ଜଣା ପଡୁଛି। େସ କିଛିଦିନ ପୁଣି ଲi� କେଲ ତା’କୁ, ପଥଚାରୀ ମାନ- 

ସୁଷମା ପରିଜା 
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ମଧ�େର କିଏ ଟ-ାଟିଏ ଦି’ଟ-ା ତା-ର ହାତେର ପକାଇ େଦଲା େବେଳ ଆଉ େକହି 

ତା-ୁ ଦୂର୍ ଦୂର୍ ଭାଗ୍ ଭାଗ୍ େବାଲି ଝି}ାସି ଯାଉଛqି, େତେବ ମହିଳାଟିର େସଥିପାଇଁ କିଛି 

ପ�ତିକି�ୟା ମଧ� ନାହ[। ବହୁତ ଖରାପ ଲାଗିଲା ମୀରା-ୁ। େସ ଭାବିେଲ ¢ୀେଲାକଟିର 

େକହି ନିଜର େଲାକ ନାହଁାqି େବାଧହୁଏ, ନ େହେଲ ସୁ� ଶରୀରେର ଏ ଭିiାବୃ`ି ଭଳି 

ଘୃଣ� େପଷାକୁ ଆଦରି ନଥାqା, ନିେଜ କିଛିକାମ ଧEାକରି ଚଳି ଯାଇଥାqା। େକଜାଣି 

କାହ[କି ତା- ମନେର ଦୟା ଆସିଲା ¢ୀେଲାକଟି ପ�ତି। େସଇ ¢ୀେଲାକଟିକୁ କିଛି 

ସାହାଯ� କରିବା ପାଇଁ ମନେର �ିର କେଲ। ପରଦିନ अଫିସ୍ ବାହାରିଲା େବଳକୁ ଟିକିଏ 

ଆଗୁଆ ସମୟ ଥାଇ ବାହାରି ଆସିେଲ। ବାଟେର ଠିଆ େହାଇଥିଲା େସଇ ଭିକାରୁଣୀଟି। 

େପାଲିସ୍ େପାଷାକ ପରିହିତା ମୀରା-ର ;ୁଟି ତା’ପାଖେର अଟକିଲା iଣି ଭୟେର େସଠାରୁ 

ଧାଇଁ ପଳାଇବାକୁ ଉଦ�ତ େହଲା େସ। ତା’କୁ अଭୟ େଦଇ अଟକାଇ େଦେଲ ମୀରା। 

କହିେଲ, “ଶୁଣ! ତେମ କ’ଣ େଚାର ତ;ର େହାଇଛ େଯ ମେତ େଦଖି େଦୗଡି ପେଳଇ 

ଯାଉଛ? ମଁୁ ତୁମ ସହିତ ଦୁଇପଦ କଥାେହବା ଲାଗି ଏଠାେର अଟକିଛି। ସବୁଦିେନ ମଁୁ 

अଫିସ୍ ଗଲାେବେଳ ଆଉ ଆସିଲା େବେଳ ତୁମକୁ ଏଠାେର ଭିକ ମାଗିବାର େଦେଖ, ତୁେମ 

ତ ବୟସ ଥିବା େଲାକଟିଏ, େଦଖିବାକୁ ମଧ� ସୁ� ଦିଶୁଛ, େତେବ ଏ ଭିiାବୃ`ି କାହ[କି? 

ତୁେମ ଚାହ[େଲ ନିେଜ କିଛି କାମଧEା କରି ଚଳିପାରq, ଏମିତି ଭିiାମାଗିବାକୁ ତୁମକୁ 

ଖରାପ ଲାଗୁନି?” ମୁହଁ ତଳକୁ କରି ଠିଆ େହଲା ¢ୀ େଲାକଟି, କହିଲା ଜେଣ େଲାକ- 

ଘେର ଝାଡୁେପାଛା କରୁଥିଲି ଆ{ା, ଥେର ତା- ଘରୁ େଗାଟିଏ ଦାମିକା ହାତଘ�ା େଚାରି 

େହାଇଗଲା, େସମାେନ ମେତ େଚାର ଧରିେଲ, ମଁୁ େଯେତ କହିଲି ମଁୁ ନିେଦ�ାଷ େବାଲି 

େମାେଟ ବିଶ¦ାସ କେଲନି, ସିଏ କୁଆେଡ େକାଉ ଗୁଣିଆକୁ ପଚାରିଥିେଲ ଆଉ େସ କହିଥିଲା 
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ତୁମ ଘର ଚାକରାଣୀ ଘ�ାଟି େନଇଛି େବାଲି, େମାର ତ ଘର.ାର କିଛି ନାହ[ ମା’ ତା- 

ଘ�ା େନଇ ମଁୁ କ’ଣ କରିଥାqି? େମା କଥାେର େସମାନ-ୁ ବିଶ�ାସ େହଲାନି, 

କାଠଫାଳିଆେର ପିଟି ପିଟି ମେତ ଦରମରା କରି ବାହାରକୁ ଫି}ି େଦେଲ, अେନକ ଦିନ 

ପଡି ରହିଲି େମା େଖାଲିେର, େଚାରଣୀ େବାଲି ବଦନାମ୍ େହବାରୁ ଆଉ େକହି କାମ 

େଦେଲନି, ଘରଭଡା େଦଇ ନ ପାରିବାରୁ େଖାଲିରୁ ବାହାର କରିେଦଲା େଖାଲି ମାଲିକ, 

େସଇଦିନୁ ମଁୁ ଏଇ ରାaାକଡେର ପଡିଛି, ଭିiା ମାଗି ଚଳୁଛି” ମୀରା ମାଥୁର अବାକ୍ 

େହାଇ ଚାହ[ ରହିଥିେଲ ¢ୀ େଲାକଟିର ମୁହଁକୁ। ତା’ଆଖିରୁ ଧାରଧାର ଲୁହ େବାହି 

ଯାଉଥିଲା, ଲୁଗାକାନିେର ଲୁହ େପାଛି େସ ଠିଆ େହଲା। 

 କାହ[କି େକଜାଣି ମୀରା ମାଥୁର-ର ମନ କହୁଥିଲା ¢ୀେଲାକଟି ସତ କହୁଛି େବାଲି, 

େସ ତା’କୁ କହିେଲ, “ମଁୁ ଯଦି ତମକୁ କିଛି କାମ ଦିଏ, ତେମ କରିବ? େମାର ଦୁଇଟି େଛାଟ 

େଛାଟ ପିଲା अଛqି, ତା- େଦଖାଶୁଣା କରିବ, େମା ଘେର ରହିବ, ଖାଇବ, ତମର ଉପଯୁ� 

ପାରିଶ�ମିକ େଦବି ମଁୁ, ତୁେମ ଯଦି େମା କଥାେର ରାଜି, େତେବ ମଁୁ अଫିସରୁ 

େଫରିବାେବଳକୁ ତୁେମ ପ�aୁତ େହାଇ ରହିଥିବ, ମଁୁ ତମକୁ ସା}େର େନଇଯିବି ଆମ 

ଘରକୁ। ତେମ ଭାବିଚିqି ଠିକ୍ କର, ସo�ାଯାଏଁ ସମୟ अଛି ତମ ହାତେର” ଏତିକି କହି 

अଫିସ ବାହାରିଗେଲ ମୀରା। 

 अଫିସରୁ େଫରିବା େବଳକୁ ସo�ା ସାତଟା। ମଇଳା ପୁଟୁଳିଟିଏ ହାତେର ଧରି ଠିଆ 

େହାଇଥିଲା ଭିକାରୁଣୀଟି। ମୀରା-ୁ େଦଖି ପାଖକୁ ଆସିଲା, ହାତ େଯାଡି କାEିକାEି କହିଲା, 

“ଆପଣ େଦବୀଟିଏ େମମ ସାବ୍। ଏଇ ନକ�ରୁ ଉ�ାର କରି େମାେତ ସ�ାନର ଜୀବନ 

ଜିଇଁବାକୁ େଦେବ। ମଁୁ ଆପଣ- ଋଣ ସାରା ଜୀବନ ମେନ ରଖିବି, େକେବ ବି ଆପଣ- 
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ଭରସା ଭା}ିବିନି” 

 ଘେର ପହ�ି ¢ୀେଲାକଟିକୁ ଆଗ ଗାଧୁଆ ପାଧୁଆ କରି ସଫା ସୁତୁରା େହାଇ 

ଆସିବାକୁ ନିଜର ଘେର ଥିବା ବାହାର େଶୗଚାଳୟକୁ ପଠାଇ ତା’ପାଇଁ ଲୁଗାପଟାର 

ବେEାବa କରିବାକୁ ଚାଲିଗେଲ ମୀରା। ଗାଧୁଆ ପାଧୁଆ ସାରି ¢ୀେଲାକଟି ଘର ଭିତରକୁ 

ଆସିଲା େବଳକୁ ତା’ର ହୁଲିଆ ପରିବ �̀ନ େହାଇ ସାରିଥିଲା। ମୀରା-ର अନୁମତି େନଇ 

ସାେ} ସାେ} କାମେର ଲାଗିଗଲା େସ। ଜେଣ अଭ�a ଘରୁଆ ଘରର ¢ୀେଲାକଟି ପରି 

ଘ�ାଏ ଭିତେର ଘର.ାର ସଫାସୁତୁରା କରିସାରି, ମୀରା-ୁ ପଚାରିବା ପେର ରାତି ପାଇଁ 

େରାେଷଇବାସ ଆର କରି େଦଲା େସ। ମୀରା ମାଥୁର अବାକ୍ େହାଇ ଚାହ[ ରହିଥିେଲ 

ତା’କୁ, ଏଇ ଘ�ାଏ ଆଗରୁ ରାaାେର ଠିଆ େହାଇ ଭିiାବୃ`ି କରୁଥିବା ¢ୀେଲାକଟି ଭଳି 

ଆେଦୗ ଦିଶୁ ନଥିଲା େସ। ନିଜର ନାମ ‘ପାବ�ତୀ’ ଆଉ ଦିେନ ତା’ର ଭରାପରୂା 

ପରିବାରଟିଏ ଥିଲା େବାଲି ମୀରା-ୁ କହିଥିଲା େସ। ପିଲାମାନ- ସହିତ ପାବ�ତୀର 

ପରିଚୟ କେରଇ େଦଇ ମୀରା କହିଥିେଲ, “ଇଏ ପାବ�ତୀ ମାଉସୀ, କାଲିଠାରୁ ତୁମ 

ମାନ-ର ସବୁ ଦାୟିତ�  ତା-ର, ତୁମର ଯାହା ଦରକାର େହବ ତା-ୁ କହିବ, େକହି ତା-ୁ 

ହଇରାଣ କରିବନି” ପିଲାମାେନ ଖୁବଶୀଘ� ଆଦରି ଗେଲ ପାବ�ତୀ ମାଉସୀ-ୁ, ପାବ�ତୀ 

ମଧ� ନିଜର େସବା ଶୁଶ�£ଷାେର, ନିଜର ଆପଣା ପଣେର ବାoି ପକାଇଥିଲା ସମa-ୁ। 

ଏେବ ମୀରା ମାଥୁର ମଧ� ନିଜ ଘରର େକୗଣସି ଜିନିଷ ତାଲାବE କରି ରଖୁ ନଥିେଲ, 

ପାବ�ତୀ ଉପେର ତା-ର अଖk ବିଶ¦ାସ ଆସି ଯାଇଥିଲା। 

 ଦିନ ଗଡି ଚାଲିଥାଏ। ଦିେନ अଫିସରୁ େଫରି ମୀରା େଦଖିେଲ ପାବ�ତୀର ମୁହଁଟି 

ଶୁଖିଲା ଦିଶୁଛି, ଆଖିେର ଲୁହର ଦାଗ ସୁ«�, କାରଣ ପଚାରିବାରୁ କଥାକୁ ବାଆଁେରଇ 
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େଦଲା ପାବ�ତୀ। ମୀରା-ର ପୁଲିସିଆ ମନ, ସେEହ େହେଲ ଦୂର ନ େହବା ଯାଏଁ ଥୟ 

େହାଇ ବସି ପାରିେବନି, େତଣୁ ବାରbାର ପଚରାଉଚରା କରି େଖାଳତାଡ କରି କାରଣଟି 

ଆଦାୟ କରିେନେଲ ପାବ�ତୀ ପାଖରୁ। େସ ଥିଲା ଆହୁରି ଏକ ଦୁଃଖଦାୟକ କାହାଣୀ। 

ପାବ�ତୀର ସ¦ାମୀ ମେହଶ¦ର ଲାଇନ୍ ମ�ାନ୍ ଭାବେର କାମ କରୁଥିଲା ଇେଲ¹ି�  

ଡିପାଟ�େମ�େର। ଦୁଇପୁअ ରାଘବ ଆଉ ଉ�ବ-ୁ େନଇ ସୁଖୀ ସଂସାର ଥିଲା ପାବ�ତୀର, 

େହେଲ େଦବ ସହିଲାନି,  ଦିେନ ଲାଇଟ୍ଖୁ�େର ଚଢି କାମ କରୁଥିବା େବେଳ କେର� 

ଲାଗି ମରିଗଲା ମେହଶ¦ର। ପାବ�ତୀ ମୁkେର ଆକାଶ ଛିkି ପଡିଲା। अଶିiିତା ¢ୀେଲାକଟି 

ଉପେର ପଡିଲା ପରିବାରର େବାଝ। ପରଘେର ବାସନମାଜି କାମଧEା କରି େସ ପାଳିଲା 

ଦୁଇ ପୁअ-ୁ। କ!ାନୀରୁ ମିଳିଥିବା ପଇସାେର ପାଠ ପେଢଇଲା େସମାନ-ୁ। ପିଲାଏ ପାଠ 

ପଢି ବଡ ମଣିଷ େହେଲ, ବଡ ପୁअ ରାଘବ େସÏଟ�ା ବିଭାଗେର କିରାଣୀ ଚାକିରୀ କଲା 

ଆଉ ସାନପୁअ ଉ�ବ ବସ୍ କk¹ର େହଲା। ଦୁଇଭାଇଯାକ ବାହାସାହା େହାଇ ଯିଏ 

ଯାହାର ସଂସାର କେଲ, ନିଜ ନିଜ ମଧ�େର ମନାqର େହାଇ ଯିଏ ଯାହାର ପରିବାର ଧରି 

ଚାଲିଗେଲ ବାହାରକୁ େହେଲ ମାଆକଥା େକହି ଭାବିେଲନି କି ତା’କୁ େକହି ସାଥିେର 

େନେଲନି। ବିଚରା ସ¦ାମୀହରା ପାବ�ତୀ ପୁତ� ମାନ-ୁ ହେରଇ ପୁଣିଥେର ଏକା େହାଇଗଲା 

ଦୁନିଆଁେର। ମୁkପିଟି କାEି େବାେବଇ ଥିରି େହାଇ ରହିଲା, ପୁଣି ପରଘେର ବାସନମାଜି 

କାମଧEା କରି ଚଳିଲା, େଶଷେର ଭିକ ମାଗିଲା। ପୁअ ମାନ-ର ଠିଆଠିକଣା ବି ଜଣା 

ନଥିଲା ତା’କୁ। କୁଆେଡ ଯାଇଥାqା ସିଏ, କାହାକୁ କହିଥାqା ନିଜର ଦୁଃଖ?  େଯଉଁମାନ-ୁ 

अq ଫାଡି ଜନH  େଦଇଥିଲା, କ�ସହି ମଣିଷ କରିଥିଲା, େସମାେନ ତ ତା’କୁ ଦୁନିଆଁର 

େଠାକର୍ ଖାଇବାକୁ ଫି}ିେଦଇ ଚାଲିଗେଲ, ଆଉ କାହା ଉପେର ଭରସା କରିଥାqା ସିଏ? 
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ପାବ�ତୀର ଦୁଃଖ କାହାଣୀ େଦାହଲାଇ େଦଲା ମୀରା ମାଥୁର-ର ମନକୁ। େସ ଭାବିେଲ 

ଦୁନିଆଁଟା େକେଡ ସ¦ାଥ�ପର, ଏଠି ନିଜର ଜନH କଲା ମାଆକୁ ବି େଫାପାଡି େଦଇ ଯାଉଛqି 

ପୁअମାେନ! 

 େକେତ ଦୁଃଖକ� ସହି ପାବ�ତୀ ପୁअଦୁହ[-ୁ ମଣିଷ କଲା, େସମାେନ ତା’ପ�ତି ଏମିତି 

अନ�ାୟ अବିଚାର କରି ନିେଜ ସୁଖେର ଦିନ କାଟୁଛqି? ନା ନା’ ଏମିତି अନ�ାୟ େହବାକୁ 

େଦେବ ନାହ[ େସ ପାବ�ତୀ- ସାଥିେର। େସ େଲାକମାନ-ୁ ନ�ାୟେଦବାକୁ େପାଲିସ୍ 

ଡିପାଟ�େମ�େର ଚାକିରୀ କରିଛqି अଥଚ ତା- ଆଖିଆଗେର ଏଇ ଦୁଃଖିନୀ ମାଆଟିକୁ େସ 

ନ�ାୟ େଦଇ ପାରିେବନି? େତେବ କ’ଣ ଲାଭ ତା-ର େପାଲିସ୍ ଚାକିରୀ କରି? ପାବ�ତୀ-ୁ 

ତା-ର ପୁअମାନ- ଠିକଣା ପଚାରିେଲ, େସ େକବଳ ତା- ପୁअମାନ- ନାମ ଏବଂ 

େସମାେନ କାମ କରୁଥିବା अଫିସର ନାମ ଜାଣqି ଆଉ ପEରବଷ� େହଲାଣି ତା- ସହିତ 

ପୁअମାନ-ର େକୗଣସି େଯାଗାେଯାଗ ନାହ[ େବାଲି କହି କାEି ଉଠିେଲ। ମୀରା ମାଥୁର କିs 

ମେନ ମେନ ପଣ କରିଥିେଲ େଯ େଯମିତି େହଉ େସ ପାବ�ତୀ- ପୁअମାନ-ୁ ନି�ୟ ମିଳାଇ 

େଦେବ ପାବ�ତୀ- ସହିତ ଆଉ ତା- ମଣିଷ ପଣିଆର ପରିଚୟ େଦେବ। 

 ନିଜ अଫିସେର ଯାଇ ନାସିକର ଡିଜି-ୁ ଏଇ ସEଭ�େର େମଲ୍ ଟିଏ େଲଖିବା ସହ 

େସାସିଆଲ୍ ମିଡିଆେର ଭାଇରାଲ୍ କରିେଦେଲ ଏଇ ସେbଦନଶୀଳ ଘଟଣାଟିକୁ। ଭାଇରାଲ୍ 

େହାଇଥିବା େମେସଜ୍ ଏବଂ େପାଲିସ୍ ର ତନାଘନା अନୁସoାନ ପେର ମିଳିଥିଲା ପାବ�ତୀ-ର 

ଦୁଇ ପୁअ ଯାକ। ନିଜ କୃତକମ�ର अନୁତାପ କରିବା ସହିତ ସସ�ାେନ ପାବ�ତୀ-ୁ େନଇ 

ଯାଇଥିେଲ େସମାନ- ସାଥିେର ବାକି ଜୀବନ ଭଲେର ରiଣାେବiଣ କରିବାର ପ�ତିଶ�£ତି 

େଦଇ। େଦଶର ସବୁ ପ�ମୁଖ ସbାଦପତ� େର ପ�କାଶିତ େହାଇଥିଲା େପାଲିସ୍ କେନ�ବଳ 
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ମୀରା ମାଥୁର- ମଣିଷ ପଣିଆର କଥା। ସମେa ବାଃ ବାଃ କରିଥିେଲ ମୀରାମାଥୁର ଆଉ 

େସାସିଆଲ୍ ମିଡିଆର କାଯ�� କଳାପକୁ। ପାବ�ତୀ ଖୁବ୍ ଆଶୀବ�ାଦ କରିଥିେଲ ମୀରା ମାଥୁର 

ଆଉ ତା- ସqାନ ମାନ-ୁ।। 

 
ଶାରଳା ଭବନ, େପାତାେପାଖରୀ,  

ନୂଆବଜାର କଟକ-୭୫୩୦୦୪ 

ଭ� ାମ�ଭାଷ : ୯୩୩୭୨୭୨୬୪୭ 
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ବଜର}ବାଲୀବଜର}ବାଲୀବଜର}ବାଲୀବଜର}ବାଲୀ    
 ସo�ା ସମୟେର କେଲଜରୁ େଫରି ‘ଶିଶକି’ େଯ କାହାସହିତ କିଛି 

କଥା ନେହାଇ ସିଧା ନିଜକiକୁ ଚାଲିଗେଲ ଯିବାବାଟେର ମା’ େଦଖା 

େହାଇଥିେଲ, ସାନଭାଇ ‘ବ¨’ େଦଖା େହାଇଥିେଲ କାହାସହିତ ପେଦ 

କଥାବି େହାଇନଥିେଲ ‘ବ¨’ ଦିଦିକୁ ଚିେଡ଼ଇବା ଛଡା अନ� କିଛି କାଯ��େର अଧିକ 

ପାର}ମ ନଥିେଲ େତଣୁ େସ ଏହି ସୁେଯାଗଟି ହାତଛଡା େହାଇଯିବାରୁ ବୁଲିପଡ଼ି ମା’-ୁ 

କହିେଲେଯ ଆଜି କଣ ମାଡାମ- ମଡ଼ୂ ବହୁତ ଖରାପ, ପତା କରନା ପେଡଗା ଏହା କହି 

େସ ଶିଶକିର କiର କବାଟକୁ େଜାରେଜାରେର ବାେଡ଼ଇବାକୁ ଲାଗିେଲ ଶିଶକି କିଛି 

ଜବାବ େଦଇନଥିେଲ, କବାଟ ମଧ� େଖାଲିନଥିେଲ େତଣୁ ବ¨ ଖୁବ ଚିqିତ ତା’ଛଡା 

େସତ ଡିଜିg ମୁଭି ‘ଟୟେ�ାରି’ର ସୁପରମାନ େତଣୁ କିଛି ବାଟେର କାରଣଟି ଜାଣିବାକୁ 

ପଡିବ େସ ଚଟାପଟ ଘରର ପଛକୁ ଚାଲିଯାଇ ଝରକାବାେଟ ଝା-ିବାକୁ ଲାଗିେଲ 

ଦୁଭ�ାଗ�ବଶତଃ ଶିଶକିର କiର ଝରକାଟି ଟିେକ େଖାଲାଥିଲା େତଣୁ ବ¨ କେଳ-ବେଳ-

େକୗଶେଳ ନିଜର ସୁପରମାନ ଶ�ି ଲଗାଇ େଦଖିପାରିେଲ େଯ ଶିଶକି ବିଛଣାେର ପଡ଼ି 

ରହିଛqି ଏବଂ ବହୁତ େଜାରେଜାରେର କାEିଚାଲିଛqି ବ¨ େକେବ ଶିଶକିକୁ କାEିବାର 

େଦଖିନଥିେଲ, ହଁ ରାଗିବାର େଦଖିଥିେଲ କାରଣ େସତ ପ�ତିଦିନ ପ�ାୟ ରାଗି ତା-ସହିତ 

ଝଗଡା କରିଥାqି | କିs ସାନଭାଇ େହେଲ ମଧ� ଭାଇତ, ଭଉଣୀଟି କାEିେଲ ମନ ଖରାପ 

ଲାଗିବ | େସ ଚିqିତ େହାଇ େଫରିଆସି ଏହି କଥାଟିକୁ iଣକ ମଧ�େର େଜେଜବାପା, 

େଜେଜମା, ମା, ବାପା, ଇତ�ାଦି ଇତ�ାଦି ସମa-ୁ କହିଚାଲିେଲ | ସମାଚାରଟି 

ଡ ପ�ଶାq ନାୟକ 
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କହିବାକୁଗେଲ iଣକ ମଧ�େର ଦିଲB ୀ ସହରର ଜନଗହଳି ଗଳିଟିେର ବ�ାପିଯାଇଥିଲା | 

ବ¨ ନିଜର ସୁପରମାନ େହବାର ଶ�ି ପ�ଦଶ�ନକରି ସ!ୂଣ� ଗଳିେର େଢାଲ ପିଟିେଦଇ 

ଚାଲିଆସିଥିେଲ | େସହି ଗଳିଟିର ବିେଶଷତା ଥିଲାେଯ ଘରଗୁଡିକ ଖୁବ ପାଖାପାଖି | େତଣୁ 

ବାଦ େହଉ କି ବିବାଦ େହଉ, ଗଳିଟି େଗାେଟ ବଡ଼ ପରିବାର ପରି ଚଳିଆସିଥାଏ | େତଣୁ 

େସହି ସo�ାେର ସମa- ଚିqା େଯ ଶିଶକି କାହ[କି କାEୁଛqି? େଦଖୁ େଦଖୁ ଘରପାଖ 

ମାଉସୀମାେନ ଆସିଗେଲ ଏବଂ ଶିଶକିର ମା'-ୁ ପଚାରିବାେର ଲାଗିେଲ | ବିଭିନg  ପ�କାର 

କାରଣ ମଧ� ଦଶ�ାଇେଲ | ଜେଣ କହିେଲ େଯ କେଲଜେର ପାଠ ପଢିବା ସମୟେର 

କାEିବାର अଥ�େଯ ପରୀiାର ଫଳାଫଳ ଖୁବଖରାପ, अନ�ଜେଣ କହିେଲକି ହୁଏତ ତାର 

"େବ�େଫ� k" ତାସହିତ କଟିକରିେଦଇଥିବ, ତ अନ�ଜେଣ କହିଉଠିେଲକି େପ�ମର ମାମଲା 

େହାଇଥିବ | େବାେଧ େକଉଁ େଟାକା େଧାକାେଦଇଛqି | ଶିଶକିର ମା ଏହି ପ�କାର ପ�ବଚନ 

ଶୁଣି ଜିରାରୁ ଶିରା ବାହାର ନକରିବାକୁ अନୁେରାଧ କରି ଘର କବାଟଟି ବE କରିେଦେଲ |  

 ଶିଶକି କାEିବା ବିଷୟେର କିଛି ଜାଣିବା ପବୂ�ରୁ ମା ପ�ଥେମ ବ¨'କୁ ଶିiା େଦବାକୁ 

ବିଚାର କେଲ | କିs ବ¨ ସବ�ଦା ନିଜର ରiା କବଚକୁ ସାଥୀେର େନଇ ଚାଲିଥାqି | 

େତଣୁ ମା େଯ କଣ କରିପାରିେବ? ବୁଝିେଲଟି, େସ ରiା କବଚକୁ େଭଦ କରିବାର ଶ�ି 

ତା- ମା'-ର ନଥିଲା | େସହି କବଚଟି ଥିେଲ େଜେଜବାପା | ତା-ର ସ�£ଖେର ବ¨'େଯ 

ଶ�ିମାନ ଠାରୁବି अଧିକ ଶ�ିଵାନ | କାହାରିବି ହି�ତ ନଥାଏ, ପେଦ କହିବାକୁ | 

େଜେଜବାପା େଯ ନାତି େଟାକାକୁ ଖୁବ ଭଲପାଆqି ଏବଂ ମୁkେର ଚେଢଇ ରଖିଥାଆqି | 

େଜେଜବାପା ବ¨'-ର ଜନH  ସମୟରୁ ଜାଣିପାରିଥିେଲେଯ ନାତୀେଟାକା अଂଜନୀପୁତ�  ବୀର 

ହନୁମାନ- ପରି ଶ�ିଶାଳୀ େହେବ | େତଣୁ େସ ନାତିର ନାମକରଣ କରିଥିେଲ 

"ବ¨ର}ବାଲୀ" | ପରିବାରର ସରେନମ ଥିଲା "ଗୁଲାଟି" | େତଣୁ ନାତିେଟାକାର ପୁରା 
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ନଁାଟି ଥିଲା "ବ¨ର}ବାଲୀ ଗୁଲାଟି" | ଖୁବ େଜାରଦାର ନଁା, କାରଣ ମା-ଡ଼ ଗୁଲାଟି 

ମାରିବାକୁ ଖୁବ ଭଲପାଆqି | ନାତିେଟାକା ବଡ଼େହବାକୁ ଆର  କେଲ ଏବଂ ଗୁଲାଟି 

ମାରିବାକୁ ମଧ�� ଭଲପାଇେଲ | ଧୀେର ଧୀେର ପେଡାଶୀ ପିଲାମାେନେଯ ତା-ୁ ମା-ଡ଼ 

କହି ଚିେଡ଼ଇବାକୁ ଲାଗିେଲ | େସଥିରୁ ମୁ�ିପାଇବାେର ବଡ଼ଭଉଣୀ ଶିଶକି ହ[ ସାହାଯ� 

କରିଥିେଲ | େସ ସାନଭାଇର ନଁାକୁ ଆଧୁନୀକରଣ କରିବାକୁ େଚ�ାକରି 

"ବ¨ର}ବାଲୀ"କୁ େଛାଟକରି "ବ¨" କରିଥିେଲ | ନଁାଟି ପରିବ �̀ନ େହାଇଯାଇଥିଲା "ବ¨ 

ଗୁଲାଟି" ଏବଂ େସହି ମହାଲB ାେର ବ¨ େହାଇଯାଇଥିେଲ "ଟୟେ�ାରୀ"ର ବ¨, ସବ� 

ଶ�ିମାନ |  

 ଚାଲs େଫରିଯିବା ଶିଶକି ପାଖକୁ | ବିଚାରୀ ନିଜ କiେର अoାର ମଧ�େର ଖୁବ 

କାEିଚାଲିଛqି | ମା କବାଟପାଖକୁ ଯାଇ ଧୀେର ଧୀେର ଡାକିଥିେଲ ଶିଶକି, କବାଟ େଖାଲ, 

କଣ ପାଇଁ ତୁ କାEିଚାଲିଛୁ? କହିେଲ ହୁଏତ ଆେମମାେନ େତାର କିଛି ସାହାଯ� କରିପାରିବୁ 

| ପରିବାରର ସମa ସଦସ�ଗଣ ଖୁବ ଦୁଃଖିତ ଓ ଚିqିତ | अେପiାକରି ନିରାଶେହାଇ ମା 

େଫରିେଲ, କିs ଶିଶକି କବାଟ େଖାଲିନଥିେଲ | ଏଥର ପାଳି ପଡିଥିଲା େଜେଜବାପା ଓ 

େଜେଜମା-ର | େସ ଦୁେହଁ ନିରୀହ ଭାବେର କବାଟ ପାଖେର ଛିଡାେହାଇ ଡାକିଥିେଲ, 

ଆେର ମା ଶିଶକି, ଏମିତି କଣ େହାଇଗଲାେଯ ତୁ ଏେତ କାEି ଚାଲିଛୁ | େତାର ସ!ୂଣ� 

ପରିବାରର େସgହ େତା ସାଥୀେର ଥିବା ସମୟେର ତୁ କଣଟା ଏମିତି ହରାଇଛୁ େଯ 

କାEିଚାଲିଛୁ ଏବଂ ପରିବାରର ସମa-ୁ ନିରାଶ କରିଚାଲିଛୁ | େଜେଜବାପା ଓ 

େଜେଜମା- କଥା ଶୁଣି ଶିଶକି ନିଜକୁ େରାକି ପାରିନଥିେଲ | େସ ଦଉଡିଆସି କବାଟ 

େଖାଲିଥିେଲ; କିs କାEିକାEି େଜେଜମା-ୁ କୁÇାଇ ଖୁବ ରଡି କରିଚାଲିେଲ | େଜେଜମା 

ଖୁବ ଧଯ��ଵାନ, େତଣୁ େସ କିଛି ସମୟମଧ�େର ଶିଶକିକୁ ସ ାଳିପାରି ଚୁପ କରାଇଥିେଲ | 
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ପ�ଥେମ ତା-ୁ ଶାqକରି ପାଣି ପିଲାଇବାପେର ଖୁବ ଶାqଚି` अବ�ାେର ପଚାରିଥିେଲ େଯ 

କାରଣ କଣ? ଗ ୀର କ�େର ଉ`ର େଦଇଥିେଲ ଶିଶକି, େଯ ତା-ର ଆଜି େବ�କअପ 

େହାଇଯାଇଛି ଏବଂ ତା-ର େପ�ମୀକ "ସାଥ�କ" ତା-ୁ ଛାଡିଚାଲିଯାଇଛqି | ତା-ର 

େପ�ମେଯ ଭା}ି ଚୁରମାର େହାଇଯାଇଛି | ସାଥ�କକୁ ଗୁଲାଟି ପରିବାର ଭଲଭାବେର 

ଜାଣିଥିେଲ, ତା-ସହିତ ସମa- ବ�ବହାର ଖୁବ ଭଲଥିଲା | ପିଲାଟି ଉ¡େକାଟୀର 

ଚରିତ� ର ଥିେଲ | କିs ହଠାତ ଏମିତି େଡଇଁ अନ�ଆେଡ ଚାଲିଯିବାର କାରଣ କଣ? କଣ 

"ସାଥ�କ" ଜେଣ ଭअଁର ଚରିତ� ଧାରୀ, େଯ େଗାେଟଫୁଲରୁ ଆଉ େଗାେଟଫୁଲକୁ 

ଉଡିଯାଇବସିବାର ଇlା ଧାରଣକରqି | ଏହିସବୁ ପ�ଶg ପରିବାରକୁ ସqାପେର 

ପକାଇେଦଇଥିଲା | ମାତାପିତା ନିଜ ଝିअର ଜୀବନେର ଏହିପ�କାର ଦୁଃଖକ�କୁ େଦଖିବାର 

ଆଶା ରଖିନଥିେଲ | ରୂପ, ଗୁଣ ଓ ଶିiାେର ଶିଶକି େଯ अତୁଳନୀୟ | େତଣୁ ବ¨ େଯ 

ଶିଶକି-ୁ େସହି ମହାଲB ାର ବିଉଟିକୁଇନ ହିସାବେର ପ�ତି�ା କରିସାରିଥିେଲ | ମହାଲB ାର 

ଯୁବକମାେନ ଶିଶକିକୁ େଦଖିବାର ଇଛା ଧରି ଯଦି ଘର ନିକଟେର ବୁଲqି, ବ¨ 

େସମାନ-ର ଗତିବିଧି ଉପେର ଖୁବ ଧ�ାନେଦଇଥାqି | ଦୁ� େହେଲ ମଧ�� ବ¨ ନିଜ 

ଭଉଣୀର ସୁରiାପ�ତି ଖୁବ ଯତg ଶୀଳ | େତଣୁ, ଏପରି ଯୁବକ ଯଦି ଘରପାଖେର େଦଖାଯାqି, 

ଖୁବ େଜାରେର ବ¨ େସହି ଯୁବକ-ର ନାମକୁ ଉ¡ାରଣ କରqିେଯ େସ ଲ¨ିତେହାଇ 

େସହି �ାନରୁ ଚାଲିଯାଆqି | ତାଛଡା ଦରକାର ପଡିେଲ େଜେଜବାପା- ସାହାଯ� 

େନଇଥାqି | ସିନିअର ଗୁଲାଟି-ୁ େଦଖି ଆଧୁନିକ ଯୁବକମାେନ ମା-ଡ଼ମାନ-ପରି ଡିଆଁ 

ମାରିଥାqି |  

 ଶିଶକି ଶାqେହବାପେର େଜେଜବାପା ଓ େଜେଜମା ସବୁ କଥାର ବିେଶ�ଷଣ ଆର  

କରିଥିେଲ | ସାମାନ� ଦୂରତାେର ଚିqିତ ମାତାପିତା ବସି ସବୁ ଶୁଣୁଥିେଲ | ବ¨ ମୁଖ 
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ବEରଖିବାର ନିେଦ�ଶ ପାଇଥିେଲ | ଶିଶକି କହିଚାଲିଥିେଲେଯ େସ ସାଥ�କ-ୁ ନିଜର 

ଜୀବନଠୁବି अଧିକ ଭଲପାଆqି ଏବଂ େସ ତା-ବିନା ନିଜ ଜୀବନ ବ�ିବାର କ�ନା 

କରିପାରୁନାହାqି | ସାଥ�କ କିs ଶିଶକିକୁ ଛାଡ଼ି अନ� େକଉଁ ଝିअ ପଛେର ଚାଲିଗେଲ | 

କାରଣଟି କଣଥିଲା? ହୁଏତ ସାଥ�କ ଜେଣ ଇ�ାଚୂअର ପିଲା, େଯକି ନୂଆେଖଳଣା 

େଦଖିେଲ ପୁରୁଣାେଖଳଣା େଫାପାଡ଼ି େଦଇଥାqି | ତାଛଡା ଶିଶକି ଏବଂ ସାଥ�କର ବୟସ 

ମାତ�  ୧୭ କି ୧୮ବଷ� | ଏହି ସମୟର େପ�ମ ସାଧାରଣତଃ iଣ�ାୟୀ େହାଇଥାଏ | ଏହାକୁ 

ଇନ୍ଫଛୁଁଏସg କୁହାଯାଏ | ଏହି ବୟସେର ଯୁବକ ଯୁବତୀ ନିଜର ଭବିଷ�ତ ଗଢିବାକୁ 

େଚ�ାକରqି | େସମାେନ ଏହାବି ଜାଣିନଥାqିେଯ ଆଗାମୀ ୧୦ବଷ� ମଧ�େର ଜୀବନର 

ଗତି ତା-ୁ େକଉଁଆେଡ େନଇଯିବ | ଏହି ସମୟର େପ�ମକୁ ଆଗାମୀ ୧୦ବଷ�ର ଝଡ଼ବତାସ 

ସହିତ ଲଢ଼ି ବ�ିରହିବାର ସ ାବନା ଖୁବ କମଥାଏ | ତାଛଡା ଶିଶକି ଏେବହ[ ନିଜର 

ଭବିଷ�ତ ଗଢିବା ଆର  କରିଛqି | କେଲଜ ସାରିବାପେର ତା-ୁ ଆହୁରି ଉ¡ଶିiା ଗ�ହଣ 

କରିବାରअଛି | ତାଛଡା ଚାକରୀ କରି ଆତH ନିଭ�ରଶୀଳ େହବାରअଛି | ପରିବାରର େସgହ 

ଓ ମମତାେର ସି�ିେହାଇ ଶିଶକି ଆଜି ୧୭ବଷ�ର କନ�ା | େସ ଆସqା ୧୦ବଷ� ମଧ� ନିଜ 

ପରିବାରର େସgହମମତା େନଇ ବ�ିପାରିେବ | େକଉଁ ଦୃ�ିରୁ ଏକ iଣ�ାୟୀ ଆଘାତକୁ 

ନିଜର ସ!ୂଣ� ଜୀବନ ନ�କରିବାର କାରଣେର ପରିବ �̀ନ କରିବାକୁ େଚ�ା କରୁଛqି 

ଶିଶକି | ଏହି ପ�ଶgର ଉ`ର େଦବାକୁ ଶିଶକି େଯ अସମଥ� | େଜେଜବାପା ଶିଶକି-ୁ 

ବୁଝାଇବାକୁ ଆର  କରିଥିେଲ | େସ କହିଥିେଲେଯ ସ!କ� ଏକ ଏପରି ଶ�ି େଯ ଦୁଇଟି 

ବ��ି-ୁ ଏକ अଜଣା "େସgହ-େପ�ମ-ମମତା-ନିଃସ¦ାଥ�ପରତା"େର ବାoିଥାଏ | ଯଦିେସ 

ସ!କ�ଟି ସମୟର ଚାପ, ଝଡ଼, ବତାସକୁ ସହି ଆଗକୁ ବଢିବାକୁ अଛି, େତେବ ଦୀପର 

ସଳିତାକୁ େତୖଳର ଆବଶ�କତାଭଳି େସହି ସ!କ�କୁ ସଦାସବ�ଦା େସgହ-େପ�ମ-ମମତା-
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ନିସ୍ଵାଥ�ପରତାର େତୖଳ ଆବଶ�କ େହାଇଥାଏ | ଯଦି ସ!କ�କୁ ଠିକେସ ବୁଝିନପାରି 

ବ��ିଜଣକ ଭୁଲେର ବାoିେହାଇଯାଏ, େସହି ସ!କ�ଟି ଜୀବନେର ଦୁଃଖ ଓ ସqାପର 

କାରଣେର ପରିବତ�ନ େହାଇଯାଏ | େତଣୁ, ଶିଶକି, ମା ତୁ ଏହା ବୁଝିବାକୁ େଚ�ାକର େଯ 

ସାଥ�କ ଯଦି େତାର ପବିତ�  େପ�ମର ସ!କ�କୁ ଏକ ବାଲ�କାଳର ବାଲିେଖଳ ଭାବି 

ଆେଗଇଥାqା, ହୁଏତ ଭବିଷ�ତେର ଏହା େତାେତ अଧିକ କ� େଦଇଥାqା | ତାଛଡା ଯଦି 

େଗାେଟ ବaୁ ପଡ଼ି ଭା}ିଯାଏ, ତାକୁ େଯାଡିବାପେର ତାର ମଲୂ� ଆମକୁ ଜଣାପେଡ | 

ଭା}ିବାର କ�େଯ ସହିପାରିବ, େସହି େଯାଡିେହବାର ମଲୂ� ବୁଝିପାରିବ | ନେଚତ, େସ 

ପ�କୃତ େପ�ମ ଓ ନିସ୍ଵାଥ�ପରତାକୁ ବୁଝିପାରିବ ନାହ[ | ଉଦାହରଣ ସ¦ରୂପ, ପ�ାୟ 

୬୦ବଷ�ତେଳ, େତାର ଏହି େଜେଜବାପା କେଲଜେର ପାଠ ପଢୁଥିେଲ | େଯପରି େତାର 

ବୟସର ପିଲାମାନ-ୁ ବହୁତଶୀଘ� େପ�ମ େହାଇଯାଇଥାଏ, ଠିକ େସହିପରି େଜେଜବାପା-ୁ 

ମଧ� େସହି ସମୟର କେଲଜର ସବୁଠୁ ସୁEର ଝିअ "अମି�ତା" ସହିତ ଖୁବ େପ�ମ 

େହାଇଯାଇଥିଲା | ଏପରିକି अମି�ତା ସାଥୀେର କିଛି ସମୟ ବିତାଇବାପାଇଁ େଜେଜ-ୁ କବି, 

େଲଖକ, ସାୟର ପରି ବହୁତ କିଛି अଭିନୟ କରିବାକୁ ପଡିଥିଲା | अମି�ତା େଯ ସହରୀ ଝିअ, 

ତା-ୁ ସବୁକିଛି "ଇନ୍ସଟା� ନୁଡୁଲସ" ପରି ତତ୍iଣାତ ଦରକାର | ଆଜି େପ�ମ େହଲା ତ 

କାଲି େବ�କअପ | େସେଯ ଲbା ଓ ଜୀବନଭରିର ସ!କ�େର ବିଶ¦ାସ କରୁନଥିେଲ | େତଣୁ 

अମି�ତା େତାର ଏହି େଜେଜ-ୁ ଏକ ଟିସୁେପପର ଭଳି ବ�ବହାରକରି କଚରାଡ଼ଵାେର 

େଫାପାଡ଼ିେଦେଲ | େସହିଦିନ େତାରିଭଳି ମଧ� ଏହି େଜେଜ ଖୁବ କାEିଥିେଲ ଏବଂ 

ମଦ�ନିଶାେର ଚୂରେହାଇ କେଲଜ ପଡିଆେର ପଡ଼ି ରାତି�  େସହି �ାନେର େଶାଇଯାଇଥିେଲ 

| ଡୁବିଯାଉଥିବା ବ��ିକୁେଯ କୁଟାଖିअଟି ସାହାରା େହାଇଥାଏ, ଏହିପରି ଆଶା େନଇ େତାର 

େଜେଜ େଯ अନ�ଏକ ଆଦଶ� କନ�ା "ସଂପ#ୂ� ା" ସହିତ େପ�ମର ସ!କ� େଯାଡ଼ିଥିେଲ | କିs 
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ସଂପ#ୂ� ା ଏେତ ଆଦଶ�ବାଦୀ ଥିେଲ େଯ, ତା-ର ଆଶାକୁ ପୁରଣ କରିନପାରି ପୁଣି ଥେର 

େଧାକା ଖାଇଥିେଲ | େସହି ରାତି� େର ମଧ� ମଦ�ନିଶାେର ନିଜକୁ ତୁଛ अନୁଭବକରି 

କେଲଜର େକଉଁ ଏକେକାଣେର ବସି କାEିଚାଲିଥିବା ସମୟେର ଈଶ�ର- ଆେଦଶେର 

ଜେଣ ଖୁବ ସୁEର, ସୁଶୀଳା ଓ ହୃଦୟୁବାଦୀ ଯୁବତୀ ତା-ର ସାହାଯ� କରିଥିେଲ | େସହି 

ଯୁବତୀ େସହି�ାନେର अଟକିଯାଇ ଜୀବନଭରି ସାଥିେହବାର ପ�ତି{ାକରିଥିେଲ | 

ଭା}ିଯାଇଥିବା େସହି ହୃଦୟଟିକୁ ଖୁବ ସୁEର ଭାବେର େଯାଡ଼ିପାରିଥିେଲ ଏବଂ ହାତେର 

ହାତମିଳାଇ ଆଜି ପଯ��q ସାଥୀେର अଛqି | େସ େହଉଛqି, ତୁମର ଏହି େଜେଜମା | 

ଭା}ିବାର କ�ଠାରୁ େଯାଡିବାର ସୁଖେଯ अଧିକ ଆନEଦାୟକ | େଗାେଟ ପେର େଗାେଟ 

ଇଟା ରଖି ଘର ତିଆରିକରିବାପରି େଜେଜର ଜୀବନର ସବୁ ଦୁଃଖ ଓ ସqାପକୁ ଦୂରକୁ 

ହଟାଇ େପ�ମ ଭରିେଦଇଥିେଲ | ତା-ସହିତ େତାର େଜେଜ ଗତ ୬୦ବଷ� ବିତାଇ 

ସାରିେଲଣି, କିs େସହି େପ�ମର ମଳୂଦୁଆ ଏେତ ଗଭୀର, େଯ ଆଜି ମଧ� େସହି ସ!କ�ର 

େଡାରୀ ଖୁବ ଶ�ିଶାଳୀ अଛି | ଏହାଶୁଣି େଜେଜମା କହିଥିେଲ ଆେର ମା ଶିଶକି, ଯଦି 

ନଭାେ}, େତେବ େଯାଡିେହବ େକମିତି | େତାେତ ମଁୁ ଆଉ ଜେଣ ମହାନ ନାରୀର କାହାଣୀ 

କହିବି | ଶୁଣ ମା, ଧ�ାନ େଦଇ ଶୁଣ | େସ ନାରୀେଯ ଆଉ କିଏ ନୁହqି, େତାର ନିଜର ମା, 

ବିଦ�ା | ଏହାଶୁଣି ବିଦ�ା ଲାଜେର େସହି�ାନରୁ ଉଠି ଘରମଧ�କୁ ଚାଲିଯାଇଥିେଲ | ଏେତ 

ଗୁଡିକ ଗୁ� ଖବର ଶୁଣି ବ¨ ଖୁବ ବ�a, କିପରି େସ ନିଜର ଶ�ିମାନ ରୂପ ଧାରଣକରି 

ମହାଲB ାେର ଏସବୁ ହାଲB ା କରିପାରିେବ | କିs େଯେହତୁ େଜେଜବାପା-ର ଆେଦଶ, େତଣୁ 

େସ ବହୁତ କ�େର ଧଯ��ଧରି ବସିଛqି | େଜେଜମା କହିଚାଲିେଲ କି େଯଉଁ ସମୟେର େସ 

କେଲଜେର ସାହିତ� ବିଭାଗର अଧ�ାପିକା ଥିେଲ, େସହି ସମୟେର େତାର ପିତା ରାେଜଶ 

ଇଂଜିନିୟରିଂ ପାଠପଢିବାକୁ अନ� ସହରେର ରହୁଥିେଲ | ବିଦ�ା'ର अଧ�ାପିକା ହିସାବେର 



ଆହ� ାନ
 ଇ-ପତି� କ

ା 

ଆହ� ାନ ଇ-ପତି� କା, ଚତୁ��ଶ ବଷ�, ଷ� ସଂଖ�ା, ଜୁନ୍ ୨୦୧୯ Magazine Downloaded from www.aahwaan.com 

ଆହ� ାନ ଇ-ପତି� କା ସ!ୂ#� ନିଃଶୁ% ବିତରଣ େହତୁ ଡା େଜ�ାତି ପ�ସାଦ ପ+ନାୟକ- .ାରା ପ�ତି�ିତ ଓ ପ�କାଶିତ  | Aahwaan.com  Aahwaan.com  Aahwaan.com  Aahwaan.com  |  123 

ମଁୁ ତା-ୁ ଜେଣ ସୁଶୀଳା, {ାନୀ ଓ ସୁEର କନ�ା ରୂପେର ମନେର ଭାବିେନଇଥିଲି | 

ସତେର ମଧ� େସ େସହିପରି ଥିେଲ | ବିଦ�ା ଜେଣ ସୁEରୀ, େତଣୁ କେଲଜ ସମୟେର ଖୁବ 

େପ�ମିକମାେନ ତା-ର ଚାରିକେଡ ବୁଲୁଥିେଲ | ଏହା ଶୁଣି ବ¨ େଯ ଚକିତ | ଶୁଣ, ଶୁଣ, 

ମହାଲB ାବାସୀମାେନ, େମାର ମା'-ର କେଲଜ ସମୟର କାହାଣୀ | ଏତିକି କହିଉଠିବା 

ସମୟେର େଜେଜବାପା-ର ଛଡି ଉଠିବାର େଦଖି, ବ¨ ପୁଣି ଚୁପ େହାଇଯାଇଥିେଲ | 

କେଲଜେର େସହିସମୟେର ଜେଣ ରାଜ�aରୀୟ ମ�ୀ-ର ପୁତ�  ମଧ� ପାଠପଢିବା ପାଇଁ 

ଦାଖଲା େନଇଥିେଲ | େସ େଯ େକବଳ ସମୟ ବିତାଇବାକୁହ[ କେଲଜ ଆସୁଥିେଲ | େସ 

ମହାଶୟ- ନାମ ଥିଲା "ବଦ� ୀ" | ମହାଶୟ ଏବଂ ତା-ର ଚାମଚାେଗା�ିର ପିଲାମାେନ 

େଖାଲା ଜିପଗାଡ଼ିେର କେଲଜ ଆସୁଥିେଲ | ବିଭିନg ପ�କାର ହ}ାମା ମଧ�� କରୁଥିେଲ | 

ରାଜନୀତିକୁ ବାଦେଦେଲ, େସମାେନ ସାଧାରଣ ଛାତ� ଛାତ� ୀମାନ-ୁ ମଧ� ବହୁତ 

अସୁବିଧାେର ପକାଉଥିେଲ | ଏହି ସମୟ ବ�ବଧାନେର ବଦ� ୀ'- ନଜର ପଡିଥିଲା େତାର 

ମା ବିଦ�ା- ଉପେର | ନିଜର ସବୁ ଶ�ି ଲଗାଇ ବଦ� ୀ େଯ ବିଦ�ା- ନିକଟେର ଆସି 

ପହ�ିେଲ | ବିଦ�ା ଚତୁଦhଗରୁ ସଂକୁଚିତ େହାଇଯାଇଥିେଲ କାରଣ ସାଧାରଣତଃ େଜାର 

ଯାହାର ମୁଲକ ତାହାର | ବହୁତ ସମୟ େଚ�ା କଲାପେର ହତାଶ େହାଇଯାଇ ବିଦ�ା 

ଆତH ସମପ�ଣ କରି ବଦ� ୀ-ୁ ସତେର େପ�ମ କରିବାକୁ ଭାବିେନେଲ | ତା-ର ମନମଧ�ରୁ 

ବଦ� ୀ ପ�ତି ଥିବା ରାଗ, େଦ¦ଷ ଇତ�ାଦି ଉଭାନ େହାଇଗଲା ଏବଂ ଏକ ନୂତନ ଜୀବନର 

ଆଶା ଓ ଆକାଂi େନଇ ବିଦ�ା ସତେର େପ�ମର େଡଣା ଲଗାଇ ଉଡିବାକୁଲାଗିେଲ | 

ବିଦ�ାର ଢ}ର}, ଚାଲିଚଳଣୀେର ଖୁବସୁEର ପରିବ �̀ନ ଆସିଥିଲା | େସ ପ�ଥମେପ�ମର 

ହସଖୁସି ଭରା ଜୀବନ ଆର  କରିଥିେଲ | ବଦ� ୀ ଥିେଲ ରାଜେନୖତୀକ ଘରର ପିଲା, 

ଯାହାର ମଳୂଦୁଆ କିଛି अଲଗା ଇଟାେର ଗଢାେହାଇଥିଲା | େସ ବିଦ�ା- ସହିତ 
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ଛଳକରିବାକୁ ଚାହୁଁଥିେଲ, ନା କି ସତ�େପ�ମ | େତଣୁ ବଦ� ୀ େଯଉଁ ସମୟେର 

ଜାଣିବାକୁପାଇେଲ େଯ ବିଦ�ା ତା-ୁ ସତେର େପ�ମ କରୁଛqି ଏବଂ କେଲଜର ପ�େତ�କ 

ପିଲାେଯ ଏସବୁ ଜାଣିସାରିେଲଣି, େସହି ସମୟେର ବଦ� ୀ ନିେଜ ବିଦ�ା-ୁ ମଜାଚଖାଇବା 

ପାଇଁ ଏବଂ ନିଜର ହିଂସ�ଇଛାକୁ ପରୂଣକରିବାର ପ�aାବେଦଇ ବିଦ�ା-ର अବଳାପଣର 

ଫାଇଦା ଉଠାଇବାକୁ େଚ�ାକରିଥିେଲ | ବିଦ�ା ତ ସତ� େପ�ମେର ବିଶ¦ାସ କରୁଥିେଲ 

ଏବଂ ମନମଧ�େର େସ ବଦ� ୀ-ୁ େସହି �ାନ େଦଇଥିେଲ | କିs ହବସର ଶୀକାରେହାଇ 

ବଦ� ୀ େଯ ତା-ସହିତ ଖରାପ ବ�ବହାର କରିବା ସମୟେର କେଲଜର କିଛି 

अଧ�ାପକମାେନ ଏହାର ସଚୂନା ପାଇଥିେଲ ଏବଂ ତୁରq େଶ�ଣୀଗୃହେର ପହ�ିଥିେଲ | 

େସମାନ- ମଧ�େର ଜେଣ अଧ�ାପିକା ଥିେଲ, ତୁମର ଏହି େଜେଜମା | ବଦ� ୀ େଯ ବିଦ�ା-ୁ 

ଲହୁଲୁହାଣ କରିବାେର ସାମାନ� ଭାବେର ସiମ େହାଇଥିେଲ, କିs अଧ�ାପକ ମkଳୀକୁ 

େଦଖି େସ େସଠାରୁ ଲୁଚିଚାଲିଯିବାେର ସiମ େହାଇଥିେଲ | କିs ଏକା ରହିଯାଇଥିେଲ 

ବିଦ�ା | ଭୟଭୀତ अବ�ାେର େସ େଦୗଡ଼ିଆସି େମାେତ କୁkାଇ ପକାଇଥିେଲ | ମଁୁ ଠିକ 

ଭାବେର ବୁଝିପାରୁଥିଲି େଯ ଜେଣ ନାରୀର ଲ¨ାଉପେର ନିଯ��ାତନାର ଦାଗ ଲାଗିଗେଲ 

କିପରି अନୁଭୂତୀ ହୁଏ? େସହିଦିନ ମଁୁ ବିଦ�ାକୁ େସହି େଶ�ଣୀଗୃହରୁ ନିଜର ଶାଲ େଘାେଡଇ 

େମାସହିତ ଏହି ଘରକୁ ଆଣିଥିଲି | ବିଦ�ା-ୁ ଶାqକରିବାର ସବୁ େଚ�ାେଯ ବିଫଳ 

େହାଇଗଲା | ବିଦ�ାର ପରିବାର ବ�a େହଉଥିେବ | େତଣୁ ମଁୁ ବିଦ�ାଠାରୁ ତା- ଘରର 

େଫାନ ନbର େନଇ ତା-ର ମା'-ୁ କହିଥିଲିେଯ ମଁୁ ବିଦ�ାର କେଲଜର अଧ�ାପିକା 

"ଡା�ର ସାଗରୀକା ଗୁଲାଟି" କହୁଛି | ବିଦ�ା ଆଜି େମାେତ ଶିiା ସboୀୟ ସହାୟତା 

କରିବାପାଇଁ େମା ସହିତ अଛqି | େତଣୁ ଘରକୁ େଫରିବାକୁ କିଛିସମୟ ଲାଗିବ | 

ଆପଣମାେନ େମାର େଫାନ ନbର େଲଖିରଖs ଏବଂ ସo�ା ସମୟସୁଧା ମଁୁ ବିଦ�ାକୁ ଘେର 
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ଛାଡିଆସିବି | ବିଦ�ାର ମା ବ�a େହାଇଥିେଲ କିs ବିଦ�ା ସହିତ ପେଦ କଥାେହବାପେର 

େସ ନି�ିତ େହାଇପାରିଥିେଲ | ମଁୁ େତାର େଜେଜ- अଫିସକୁ େଫାନକରି ଜଲ୍ଦି ଘରକୁ 

ଆସିବାକୁ କହିଥିଲି | େସ ତୁରq ଘେର ପହ�ି ସବୁ ବିଷୟ ଜାଣିବାପେର ଠିକ ଏହିପରି 

ଭାବେର ବିଦ�ା-ୁ ବୁଝାଇଥିେଲ େଯମିତିକି ଆଜି େତାେତ ବୁଝାଉଛqି, ଶିଶକି | ବିଦ�ା 

ଶାq େହବାପେର ଆେମ ଦୁେହଁ ତା-ୁ ଘେର ଛାଡିଆସିଲୁ | େମାର େସହି ଶାଲଟି ବିଦ�ା 

ପାଖେର ଉ�ାର ରହିଥିଲା | କିଛିଦିନ ବିତିଗଲା | ଧୀେର ଧୀେର ବିଦ�ା େସହି ସଦମାରୁ 

ବାହାରିପାରିେଲ | େସ େମାର ଛାତ� ୀ କମ, ବାoବୀ अଧିକ େହାଇଯାଇଥିେଲ | େତଣୁ 

କେଲଜ କ�ା�ିନେର େମା ସହିତ अଧିକ ସମୟେର ବିଦ�ା ଦିଶୁଥିବାରୁ ସମa 

अଧ�ାପକମkଳୀ କହୁଥିେଲେଯ ବିଦ�ା ତ ସାଗରୀକା ମାଡାମ-ର ଝିअ | କଥାଟି େମାର 

କାନେର ପଡିଥିଲା | େମାର ମନମଧ�େର ଏକ ଆଶାର अଂକୁର ଜନH  େନଇଥିଲା |  

 େହାଲି ପବ�ର ଛୁଟିେର ରାେଜଶ ଘରକୁ ଆସିଥିେଲ | ମଁୁ ଓ େତାର େଜେଜ, ଦୁଇଜଣ 

ମିଶି ନି�ୟ କରିଥିଲୁ େଯ ଜେଣ ସହୃଦୟ ବ��ି-ୁ େଖାଜିବାର अଛି, େଯକି ବିଦ�ା ପରି 

ପବିତ�  ହୃଦୟଧାରୀ କନ�ାର ଉପଯୁ� େହାଇପାେର | ତକ� ବିତକ� ମଧ�େର ନାମଟି 

ଉଠିଆସିଥିଲା େଯ ରାେଜଶଠୁ अଧିକ ହୃଦୟବାନ ବ��ି ଆଉ କିଏ େହାଇପାରିେବ | େତଣୁ 

ବିଦ�ାକୁ େହାଲିପବ�େର ଏହି ଘରକୁ ନିମ�ଣ କରାଯାଇଥିଲା ଏବଂ ସାଥୀେର ତା-ର ମାତା 

ଓ ପିତା-ୁ | େହାଲିପବ� ପାଳନକରିବା ମଧ�େର ବିଦ�ା, ରାେଜଶ ସହିତ େଦଖା 

େହାଇଥିେଲ | େସହିଦିନର କାହାଣୀ ଆଜିମଧ�� େମାର ଆଖିେର अଶ�£ ଭରିଦିଏ | ବିଦ�ା 

ଖୁବ ଭୟଭୀତ େହାଇ ଆଉ େପ�ମେର ବିଶ¦ାସ କରୁନଥିେଲ | ରାେଜଶ େପ�ମର 

ବିଚାରଧାରା ମନେର ଆଣିନଥିେଲ | ନିଜର ଶିiାେର ଖୁବ ବ�aଥିେଲ | ର}େଖଳପେର 

ସମେa ଗୁଲାଲ ପରି ର}ୀନ େହାଇଯାଇଥିେଲ | ଏହି ସମୟେର ମଁୁ ରାେଜଶ-ୁ ପ�ଶg 
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କରିଥିଲି େଯ ବିଦ�ା େମାର ଖୁବ ପସE | େମାର ଛାତ� ୀ େସ, ସଚରିତ� ବାନ ଓ ସରଳ 

ହୃଦୟଧାରୀ | ଥେର େସ େପ�ମେର େଧାକା ପାଇଛqି ଏବଂ ତା-ର ଶାରୀରିକ ଆଘାତ 

େହବା ସମୟେର ମଁୁ ହ[ ତା-ୁ ଉ�ାର କରିଥିଲି | େସହି ଆଘାତେର ଭା}ିଯାଇଥିବା 

ହୃଦୟଟିକୁ ଯଦି େକୗଣସି ବ��ି ନିଜର ସତ�େପ�ମର ସହାୟତାେର େଯାଡ଼ିପାେର, ହୁଏତ 

ଏକ  ମହାନ ନାରୀ ରୁପେର ବିଦ�ା େସବ��ିର ଜୀବନକୁ ସବ�ଦା ଆେଲାକିତ କରିପାରିେବ 

| ମଁୁ ଜେଣ େସହିପରି ହୃଦୟବାନ ବ��ି-ୁ େଖାଜୁଛି ଏବଂ ଏଥିଲାଗି େମାେତ ତୁମର 

ସହାୟତା ଦରକାର | କିଛି ନଭାବି ରାେଜଶ କହିଥିେଲ ମା, ତୁେମ େମାେତ ଭେରାସା 

କର ? ମଁୁ େଯ ତୁମକୁ ଖୁବ ବିଶ¦ାସ ଓ ଭରଷା କେର | େଯେହତୁ ତୁମକୁ ବିଦ�ା ଖୁବ ପସE, 

କଣ ଏହି ଦାଇତ¦ ତୁେମ େମାେତ େଦଇପାରିବ? ଆଖିରୁ ଖୁସିର ଲୁହ ଝରିପଡିଥିଲା ଏବଂ 

େସହିଦିନରୁ ଏକ ନୂତନ अଧ�ାୟର ଆର  େହାଇଥିଲା | େସହି େପ�ମକାହାଣୀଟି ଏକ 

ସୁEର ଶାଶ¦ତ େପ�ମର ଉଦାହରଣ | ରାେଜଶ ଇ�ିନିअରି} ଶିiାସାରି ଏହି ସହରେର 

ଚାକିରୀ କେଲ ଏବଂ ବିଦ�ା ସବୁଦିନପାଇଁ େମାର ଛାତ� ୀରୂପରୁ ବଧ ୂଓ କନ�ା ରୂପେର ଏହି 

ଘରକୁ ଆସିଥିେଲ | େତଣୁ ଶିଶକି, ତୁ ମା'ର ଭା}ିଯାଇଥିବା ହୃଦୟର ଉଦାହରଣ 

ଦଶ�ାଇଚାଲିଛୁ, କିs େତାର ମହାନ ପିତା-ର େଯାଡିବାର ଶ�ିର ଉଦାହରଣ ଏପଯ��q 

କାହ[କି େଦଖାଉନୁ? ଏହା ଶୁଣି ବ¨ ଓ ଶିଶକି ଆଚମି�ତ | େଜେଜମା େକାଳରୁ ଉଠିଆସି 

ଶିଶକି ନିଜ ବାପା-ୁ କୁÇାଇପକାଇଥିେଲ ଏବଂ ଏେତ ସୁEର ମା ପାଇଥିବାରୁ ତା-ୁ ଖୁବ 

ଧନ�ବାଦ େଦଇଥିେଲ | ପିଲାଦୁେହଁ ମା ବିଦ�ା- ପାଖକୁ ଦଉଡିଯାଇ କହିେଲକି େସ 

ମହାନ ନାରୀ-ର ହୃଦୟକୁ ଆଉ େକହିବି େକେବ ଭା}ିପାରିେବନାହ[ | ଶିଶକି 

ବୁଝିପାରିଥିେଲ େଯ ଭା}ିବାଠାରୁ अଧିକ ଶ�ିେଯ େଯାଡ଼ିବାେର | େସ ନିଜ ପରିବାରର 

େସgହ ଓ େପ�ମେର ନିଜକୁ େଯାଡି ରଖିପାରିେବ |  
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 ଆଜି ବ¨ ମଧ� ଭା}ିବା ଓ େଯାଡିବା ମଧ�େର ପାଥ�କ� ବୁଝିପାରିଥିେଲ | 

େଜେଜବାପା ତା-ୁ ଶିiା େଦଇଥିେଲ େଯ ଘରର ସବୁକଥା ବାହାେର କହିେଲ, अଶାqି 

ସୃ�ିହୁଏ ଏବଂ େଲାକ ନଜରେର ଘରର ମାନ ସନg ମାନ ନ�େହାଇଥାଏ | େତଣୁ ବ¨, 

ତୁମକୁ ନିଜର ଚରିତ�  ପରିବ �̀ନ କରି "ଟୟେ�ାରୀ"ର "ଉÒୀ" ପରି ଇେ�ଲିେଜ� 

ବନିବାକୁ େହବ | ପରଦା ପଛର କାହାଣୀ ସବ�ଦା ପରଦା ପଛେର ରହିଵା ଉଚିତ | 

ମହାଲB ାର ପିଲାଠୁ ବୁଢା ପଯ��q ଏେବ ଗୁଲାଟି ପରିବାରର ଗୁ� ସମାଚାର ପାଉ ନଥିବାରୁ 

ଖୁବ ବ�a | େସମାେନ ବ¨-ୁ ଘୁସ େଦବା ଭାବେର ଚେକାେଲଟ େଦଇଚାଲିଛqି | ବ¨ 

ବ �̀ମାନ "ଉÒୀ", େତଣୁ େସ ଚେକାେଲଟଟି େନଇ ଆସqି ଏବଂ ତାହାବଦଳେର ଏମିତି 

ମିଛ କାହାଣୀ ଶୁଣାଇ ଆସqି, ଯାହାକୁ ବୁଝିବା ଖୁବ କ�କର | େତଣୁ ସତେର 

"ବ¨ର}ବାଲୀ" ନାମର ପାର}ମ ଦଶ�ାଇ ଥିବାରୁ େଜେଜବାପା ଖୁବ ଖୁସି | 
ବ� £େନଇ 
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अiୟ ତୃତୀୟାअiୟ ତୃତୀୟାअiୟ ତୃତୀୟାअiୟ ତୃତୀୟା    
 ଆଜି अଫିସ ଛୁଟି, ଘେର ବସି ବସି ବିର� ଲାଗିଲାଣି। ଏ ଭୀଷଣ 
ଗରମେର କୁଆେଡ ଯିବା? େଶଷେର େରାହିତ ପରିବାର ସହ 
ବାହାରିଲା ମଲ୍ କୁ। କିଛି ଘେରାଇ ଜିନିଷ କିଣିବା ସହିତ ବୁଲାବୁଲି ବି 
େହାଇଯିବ। ମଲ୍ ଟି अେନକ ମନେଲାଭା ଜିନିଷେର ଭ h̀। ଲୁଣ େତଲ ଠୁ ଆରb କରି 
ପ�ା� ସାଟ� ପଯ��q। କିଣୁ କିଣୁ अନାବଶ�କ ଜିନିଷ ଗୁଡାଏ କିଣି େହାଇଗଲା। ପାଖେର 
ATM ଏବଂ ¢ୀ ଉଭୟ କିଣିବାେର ବି ଉ�ାହିତ କରୁଥାqି। 
 େଫରିଲା େବଳକୁ ବାଟେର ଜେଣ ଶାଗ ବିକ� ୀ କରୁଥିଲା ରାaା କଡେର େଠଲା 
ଗାଡିଟିଏ ଧରି। ¢ୀ କହିେଲ ଶାଗ େନବା, ଆଜି अଖି ତୃତୀୟା अରୁଆ ଭାତ, ଡାଲମା, ଶାଗ 
ଭଜା ଆଉ ଖଟା ପୁରା େଦଶୀ ଖାଦ�। ଗାଡିଟି ରଖିେଲ େରାହିତ, ପଚାରିେଲ ଶାଗ ଦାମ 
େକେତ??  େଲାକଟି ଉ`ର େଦଲା ବିଡା ଦଶ ଟ-ା। େରାହିତ କହିେଲ େକାଡିଏ 
ଟ-ାେର ତିନି ବିଡା େଦ, ନ େହେଲ ଥାଉ। 
 େଲାକଟି अନିlା ସେ �̀  େଦଲା, କାରଣ ରାତି ନअ’ଟା େହଲାଣି, ଏେବ ବି अଧା ଶାଗ 
ବିକି�  େହବାକୁ ବାକି अଛି। ଖରା ଦିନ କାଲିକି ଶୁଖିଯିବ। ଘେର ପିଲା ଛୁଆ अେପiା 
କରିଥିେବ। ଶେହ ଟ-ାର ଶାଗ ବିକି�  େହାଇନି। ଆଜି अଖି ତୃତୀୟା, ଶାଗ ଆଣିକି ଆସିଲା 
େବେଳ ¢ୀ କହିଥିଲା ଛୁଆ- ପାଇଁ କଣ ଟିେକ ଆଣିକି ଆସିବ। ଏ ସବୁ ଭାବିଲା େବେଳ 
େସ କାE କାE େହାଇଗଲା କିs କାEି ପାରିଲାନି। େକାଡ଼ିଏ ଟ-ାେର ତିନି ବିଡା ଶାଗ 
େନଇ ଗଡ଼ ଜିତିଲା ଭଳି ଖୁସିେର େରାହିତ େଫରିଥିେଲ ଘରକୁ। 

ସୀତାରାମ ଦାଶ 
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ମାଉସୀମାଉସୀମାଉସୀମାଉସୀ    
 ପ�ୀତିର ଉଜାଣି ସୁअେର ସେତ େଯମିତି ଭାସୁଥିଲା େସgହର 

େନୗକା। ତର}ର ସବ�ା} ଶରୀରେର େଖଳୁଥିଲା ଉ��ାର ଚମକ। 

ଚଇତା ନଦୀକୂଳେର ବସି ଖାଉଥିଲା ଶୀତୁଆ ପବନ ଆଉ ଭାବୁଥିଲା 

अସୀମ, अସୁମାରୀ ଆଶାର ଗ ୀରି ଭିତେର ପଶି। ହଠାତ୍ ପୁତୁରା अମୀତ ଆସି କହିଲା, 

କକା ତୁମର େକାରିअରେର କଣ ଆସିଛି। ଉ��ାର େଖଳ ପଡ଼ିଆେର ସେତ େଯମିତି େସ 

କରୁଥିଲା ଆନEର ମାରାଥନ େଦୗଡ଼। ଏଇ େକେତଦିନ େହବ େଦଇଥିଲା େରଲେୱ 

ବିଭାଗର ପରୀiା, େସଥିେର େସ ପାସ କରିଯାଇଛି କି? ଯଦି େହାଇଥାଏ େତେବ ଭଗବାନ 

ତା ଆଶା ପରୂଣ କେଲ। ପାଇବ ଚାକିରୀ। ପୁରି ଉଠିବ ତା ବହୁ ପ�ତୀiିତ ଆଶା। ସ�ପg 

ରାଇଜେର ଗଢ଼ିବ ତା େକେତ େଛାଟ େଛାଟ ଆକାଂiାର ବାଲିଘର। ଘରକୁ ଆସି 

େକୗତୁହଳେର େଦଖିଲା। େସଥିେର ଥିଲା ତା ନୂଆ ଚାକିରୀ ପାଇଁ ଆପଏ�େମ� 

େଲଟର। ଜଏନ କରିବ ସାତଦିନ ଭିତେର ଯାଜପୁର େରଲେୱ େ�ସନେର ଆସି�ା� 

େ�ସନ ମା�ର ଭାବେର। ବାପା ମା, ସା} ସାଥି ସାହି ଭାଇ ସମa-ୁ ଜଣାଇ େପ�ମ 

େସgହ ଭିiା ଗ�ହଣ କଲା। ପ�aୁତ େହଲା ଜଏନ କରିବାକୁ ତା ପୁରୁଣା ପରିଚିତ 

ଐତିହାସିକ ଯାଜପୁର ସହରେର ଯାହା ସହ ତାର अେନକ ସH �ତି େଯାଡି େହାଇ ଯାଇଛି। 

 ତାପରଦିନ ପାହାqାରୁ ଉଠି ସgାନ େଶୗଚ ସାରି େଛାଟ ଲେଗଜ ବ�ାଗ େନଇ ଚାଲିଲା 

ଜଏନ କରିବ ତା ନୂତନ କମ�ସଂ�ାନେର। େରଲେୱ େ�ସନେର ପହ�ି ଧରିଲା େଟ�ନ 

ନାରାୟଣ ଚE�  
େସନାପତି 
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ଆଉ େଟ�ନେର ବସି ଭାବୁଥିଲା ତା କେଲଜ ଜୀବନର କିଛି ସH �ତି। େସଇ ନଦୀ, େସଇ 

ଜ}ଲ ଆଉ ଏସବୁକୁ ପାର େହାଇ ଯାଉଥିଲା େସ ପଢିବାକୁ ବ�ାସନଗର କେଲଜକୁ। 

କାଲି ପରି ପଢ଼ା ସରିଲା ପେର େସ େଫରିଯାଇଥିଲା ଏଇ େଟ�ନେର। ଏଇ େଟ�ନ ଥିଲା 

ମକୂସାiୀ ଭାବୁଥିଲା ଆଉ ଏଠାକୁ ଆସିବାର େସୗଭାଗ� କଣ ମିଳିବ? ମା ବିରଜା- 

ଲୀଳା, ଆଜି େସଠାେର ମିଳିଲା ଚାକିରୀ। ପହଁଚିଗଲା େ�ସନେର। ସଂେଗ ସଂେଗ 

ଚାଲିଗଲା अଫିସ। ଜଏନ କରି ବହୁତ ଖୁସି େହଲା େସ। େସଦିନ अଫିସେର ପ�ଥମ 

ଚାକିରୀର ପ�ଥମ अଭି{ତା ଥିଲା ମନ ମୁ�କର। ଚାରିଟା େବେଳ ପBାଟଫମ�େର ବୁଲୁବୁଲୁ 

ମେନପଡ଼ିଗଲା ତାର अତି ଆପଣାର ମାଉସୀ କଥା। 

 ବାaବେର େସ ଥିଲା ବହୁତ ଗରିବ। ଘେର େକଇଟା ଟ-ା େଦବାକୁ କ� 

େହଉଥିଲା ବାପା ମାଆ-ୁ। କେଲଜ ଫି, େମସ ଚାଜ� େଦବା ବହୁତ କ�କର େହଲା। 

େଶଷେର କଲା ଟୁ�ସନ। ପୁଣି କେଲଜର େହଡ କBକ� ମଲିB କ ବାବୁ- ଘେର। େସଦିନ 

କେଲଜ अଫିସେର େକଇପଦ କଥାେର ଚଇତାର अଭାବ କଥା ଶୁଣି ଡାକି ଆଣିଥିେଲ 

ଘରକୁ। େଛାଟ େଛାଟ ପୁअ ଦୁଇଟି ତା-ର କୁନା ଆଉ ମୁନା। ବହୁତ ଦୁ�, ପାଠପଢ଼ା 

କଥା କହିେଲ ଲୁଚqି। ମା ବିମଳା େଦବୀ ଭାରି େସgହୀ। ଏେତ େଗହB ା କରିଛqି େଯ 

େସମାେନ କିଛି ମାନqି ନାହ[। ବିମଳା େଦବୀ ସ¦ାମୀ अେଶାକ-ୁ କହିଥିେଲ ଜେଣ ଟୁ�ସନ 

ମା��ର ଆଣିବାକୁ। ମଲିB କ ବାବୁ ଡାକି କହିେଲ, ବିମଳା... େଦଖ ତୁମ ଗୁଣବq ପୁअ 

ମାନ- ପାଇଁ ଜେଣ ଭଲ ସାର୍ ଆଣିଛି। ବିମଳା େଦବୀ ତା-ୁ ଆଦରେର ଘର ଭିତରକୁ 

େନଇଗେଲ। ସୁEର ସ¦ାଦି� ଜଳଖିଆ େଦେଲ ଓ ମଧୁର ଭାବେର ଦୁଇପଦ କଥା େହେଲ। 

େସଇଦିନଠୁ େସ େହେଲ କୁନାମୁନା-ର ଟୁ�ସନ ମା�ର। ବହୁତ ଭଲ ପାଠ ପଢ଼ାଇେଲ, 



ଆହ� ାନ
 ଇ-ପତି� କ

ା 

ଆହ� ାନ ଇ-ପତି� କା, ଚତୁ��ଶ ବଷ�, ଷ� ସଂଖ�ା, ଜୁନ୍ ୨୦୧୯ Magazine Downloaded from www.aahwaan.com 

ଆହ� ାନ ଇ-ପତି� କା ସ!ୂ#� ନିଃଶୁ% ବିତରଣ େହତୁ ଡା େଜ�ାତି ପ�ସାଦ ପ+ନାୟକ- .ାରା ପ�ତି�ିତ ଓ ପ�କାଶିତ  | Aahwaan.com  Aahwaan.com  Aahwaan.com  Aahwaan.com  |  131 

େସମାେନ ବି ବହୁତ ଭଲ ପଢିେଲ। ବିମଳା େଦବୀ ବହୁତ ଖୁସି। ତା ଭିତେର ଚଇତାର 

ମାଉସୀ ଡାକ ତା-ୁ ବିେମାହିତ କରିଥିଲା। ଏେତ ଆଦର କରୁଥିେଲ ଚଇତାକୁ େଯ ଯିଏ 

ଭାବିବି େସ ତା- ନିଜ ବଡ ପୁअକୁ ଆଉ। ଆଜି େସଇ ମାଉସୀ ଘରକୁ ଯିବ। େଯଉଁଦିନ 

େସ ଯାଜପୁର ଛାଡିଥିଲା ତା ମାଉସୀ କହିଥିେଲ, ଚଇତା, ତୁେମ ବଡ଼ େହାଇ ଚାକିରୀ କେଲ 

ଏ ମାଉସୀଟାକୁ େକେବ ମେନ ପକାଇବ ନା? େସ କହିଥିଲା, େଦଖିେବ ମାଉସୀ, ମଁୁ 

ଚାକିରୀ କେଲ ପ�ଥେମ ଆପଣ-ୁ େଦଖା କରିବାକୁ ଆସିବି। େସ ଏେବବି ଭୁଲିନାହ[ େସ 

କଥା। ଚାଲିଲା ମାଉସୀ ଘରକୁ। अବଶ� ପାଖାପାଖି ଆଠ ବଷ� େହବ େସ ଆଉ ଯାଇନାହ[ 

େସଠାକୁ। ମାଉସୀ ଆଉ ତାକୁ କଣ ମେନ ରଖିଥିେବ? ଏଇମିତି ଭାବି ଆସି ପହଁଚିଲା 

ତା- େଗଟ୍ ପାଖେର। ହାତେର େନବାକୁ ଭୁଲି ନ ଥାଏ ମାଉସୀ- ପି�ୟ େଛନା ମୁଡ଼କୀ। 

 ଡାକିଲା ମାଉସୀ.....ମାଉସୀ। କିଛି ଉ`ର ନାହ[। ପୁଣି ଡାକିଲା ମାଉସୀ... ମାଉସୀ.. 

ମଁୁ ଚଇତା ଆସିଛି। କିଛି ଉ`ର ନାହ[। 

 ଚଇତା ମନେର ଏକ ଆଶ-ା ଆସିଲା, େସଇ େଗଟ୍, େସଇ ଜାଗା, େସଇ ବଉଳ ଗଛ 

ମୁଳ, େସ ତ ଭୁଲ ଜାଗାକୁ ଆସିନାହ[, େହେଲ ମାଉସୀ କାହ[କି ଆସୁନାହାqି ? ଏଇ କାଲି 

ପରି ତା ମନେର ଉ-ି ମାରୁଛି। େସ ତା- ଘରକୁ ଆସିଲା େବେଳ େଗାଟିଏ ଡାକ 

ମାରିଥିେବ, ଆସୁଛି ଆସୁଛି କହି ଦଉଡି ଆସି େଖାଲqି ସରାଗେର ତା- େଗଟ୍। ଆଉ 

ପାେଛାଟି ନିअqି ଆେଗ ଡ�ଇଂ ରୁମକୁ। ଭଲ ଜଳଖିଆ ଖାଇବାକୁ େଦଇ ପାଖେର ବସି ଦି 

ପଦ ଭଲମE ପଚାରqି ଓ ପେର େସ ପଢ଼ାqି କୁନା ମୁନାକୁ। େସ ଟିେକ ଲାଜକୁଳା େହେଲ 

ମାଉସୀ ଏେତ େସgହୀ ଏେତ ନିଜ ପରି ବ�ବହାର କରqି େଯ, େସ େକେବ କାଟିପାେରନାହ[ 

ତା- କଥା। େହଉ ମଉସା ତ ଥିେବ େସ ବି ନାହାqି। ମଉସା ଟିେକ ଚୁପ ଚାପ େହେଲ 
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अqରେର अqେର ଶ��ା। କିଛି ସମୟ ପେର ଆସିଲା ମୁନା। େଗଟ୍ େଖାଲି ଜୁହାର 

େହଲା। ବଡ଼ ପିଲାେଟ େହାଇଗଲାଣି। ନkା େହାଇଛି େତଣୁ ଜାଣିପାରିଲା ନାହ[ େସ। 

ଆସs କହି ଡାକି େନଲା େସ ତା ମାଉସୀର ଘରକୁ। େବଡ଼ ପାଖ େଚୟାରେର କହିଲା 

ବସs। େସ ମାଉସୀ-ୁ ନମ;ାର ମାରି ବସିଲା। ମାଉସୀ ବସିଥାqି େବଡ଼େର। ମନେର 

ସରସତା ନାହ[ କି ଫୁ h̀  ବି ନାହ[। େସ �ାନ ବି ଲାଗୁଥାଏ ଶୁ� ଶୁ�। େସ ମୁନାକୁ ଡାକି 

େଦଲା ମିଠା। କହିଲା ମାଉସୀ, ଆପଣ- ଆଶୀବ�ାଦ େଯାଗଁୁ ମଁୁ ପାଇଛି ଏଇ େରଲେୱେର 

ଚାକିରୀ, ଆଜି ଜଏନ କରିଛି। ଭାବିଲି ଆପଣମାନ-ୁ ଜଣାଇ ଦିଏ, ଚାଲି ଆସିଲି। 

ମାଉସୀ ଫିକା ହସେର ବହୁତ ଭଲ େବାଲି କହିେଲ। ଚଇତା ଏପଟ େସପଟ ବାରbାର 

अନାଇ େଖାଜୁଥାଏ କାହାକୁ, କାହାକୁ ବା କଣ, ତା ମଉସାକୁ ଯିଏ ତାକୁ ଏ ଘରକୁ 

ଡାକିଆଣିଥିେଲ। ଚଇତା, କହିଲା ମାଉସୀ.... ମଉସା ନାହାqି କି, କାହ[ ଦିଶୁନାହାqି? ଛଳ 

ଛଳ ଆଖିେର ବିମଳା ଚାହ[ଲା କା® ଉପରି ଭାଗକୁ। ଚଇତା େଦଖି ଚମକି ଉଠିଲା। 

ମଉସା- ଫେଟା ଚିତ� େର ଫୁଲମାଳ। େଭା େଭା େହାଇ କାEିପକାଇଲା। ଏସବୁ ଗାଡି 

ଦୁଘ�ଟଣାେର େବାଲି େସ ଜାଣିଲା। ତାର େଗାଟିଏ ଖୁସିର अତଡା ଖସି ପଡ଼ିଲା। ପୁଣି 

େକେବ ଆସିବ କହି ନମ;ାର ଜଣାଇ ଚାଲିଗଲା, ପିଛାକୁ ଚାହ[ େଦଖିଲା ମାଉସୀ ତା 

ପଛେର ଆସୁନାହାqି। ତା ମନେର ଏକ ପ�ଶg ଉ-ି ମାରିଲା, େଯଉଁ ମାଉସୀ ଡାକ ଶୁଣି 

େଗଟ୍ େଖାଲqି, ଆଜି ତାହା େସ ପାଇଲା ନାହ[, େହେଲ େସ ଗଲାେବେଳ ବି ପଛେର ଯାଇ 

ବାେଟଇ ଦିअqି। अବଶ� ମନଦୁଃଖ େଯାଗଁୁ ଆସିଲା େବେଳ ଗେଲନାହ[, େହେଲ େସ ଘରୁ 

ଯାଉଛି अତି କମେର ଟିେକ ପଛେର ଆସିବା କଥା, କିs...। େସ େଫରିଲା, ଭାବିଲା ନ 

କହିେଲ अବେଶାସ ରହିଯିବ। ପିଛାକୁ େଫରି କହିଲା, ମାଉସୀ ଆପଣ ଟିକିଏ ବଦଳି 
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ଯାଇଛqି, େମା ଡାକ ଶୁଣିେଲ ଆପଣ ଦଉଡି ଯାଆqି, ଆଉ ମଁୁ ଗଲାେବେଳ ବି ବାେଟଇ 

ଦିअqି କିs ଆଜି... ଏ ବ�ତିକ�ମ େମାେତ ବହୁତ ବାଧିଲା। ଏତିକି ଶୁଣିଲାପେର ବିମଳା 

େଦବୀ ନିଜ େଗାଡ଼ ଉପେର ପକାଇଥିବା ଚଦରଟାକୁ େଖାଲିେଦେଲ। ଚଇତା େଦଖି ଚି�ାର 

କଲା। େଗାଟିଏ େଗାଡ଼ ଜଂଘଠାରୁ ନାହ[, କଟାଯାଇଛି। ଚି�ାର କଲା ଚଇତା। ବହୁତ 

ବୁକୁ ଫଟାଇ କାEିଲା େସ। କାEିେଲ ବିମଳାେଦବୀ। ଖାଲି େସତିକି ନୁହଁ କାEିଲା େସ 

ପରିେବଶ, ପରିେବ�ନୀ ଓ ପ�କୃତି। େଭା େଭା କାEି ଏକମୁହଁା େହାଇ ଚାଲିଗଲା ଚଇତା... 

ଆଉ େସଦିନୁ େକେବ ବି େଫରିଲାନାହ[ ମାଉସୀର ଏ ଦୁରବ�ା େଦଖିବାକୁ। 

 
  *ନାରାୟଣ ଚE�  େସନାପତି, ଜ ରା,େକEୁଝର*  



ଆହ� ାନ
 ଇ-ପତି� କ

ା 

ଆହ� ାନ ଇ-ପତି� କା, ଚତୁ��ଶ ବଷ�, ଷ� ସଂଖ�ା, ଜୁନ୍ ୨୦୧୯ Magazine Downloaded from www.aahwaan.com 

ଆହ� ାନ ଇ-ପତି� କା ସ!ୂ#� ନିଃଶୁ% ବିତରଣ େହତୁ ଡା େଜ�ାତି ପ�ସାଦ ପ+ନାୟକ- .ାରା ପ�ତି�ିତ ଓ ପ�କାଶିତ  | Aahwaan.com  Aahwaan.com  Aahwaan.com  Aahwaan.com  |  134 

ଫଣୀଫଣୀଫଣୀଫଣୀ    
 ଫଣି ବାତ�ାର ପରଦିନ ଦଶ ବଷ�ର ରି-ୁ ସମାଜ ଖବରକାଗଜର 

ସବୁ ପୃ�ାକୁ ତନg ତନg  କରି ଓଲଟାଇ ପଢି ଚାଲିଥିଲା ପ�କୃତିର କରାଳ 

ରୁପକୁ ୩ େମ ୨୦୧୯ ଫଣିର ଧ�ଂସଲୀଲା ସବୁକୁ େଫାେଟା ସହିତ 

�ାନ େଦଇଥିଲା ଖବର କାଗଜ ସମାଜ େଫାେଟା ସବୁକୁ େଦଖିକି େସ େଯତିକି ଭୟଭୀତ 

େହଉଥିଲା େସତିକି ତାର ଉ��ା ବଢିବଢି ଚାଲିଥିଲା ତା େଜେଜ-ୁ ଏ ସବୁ ବିଷୟେର 

ପଚାରି ବୁଝିବା ପାଇଁ ଦୁଇ ଦିନ େହବ ଘେର ଲାଇନ ନାହ[, ଇନଭଟ�ରେର େଯତିକି ଚାଜ� 

ଥିଲା େସ ବି ସରିଆସିଲାଣି, ପିଇବା ପାଇଁ ପାଣିର ବି େଘାର अଭାବ ବାପା ତା’ର  

ଭୁବେନଶ�ର ଖkଗିରି ପେଟ ପା� ମହଲା ଉପେର ବଡ କ�େର ଫB ାଟ ଖେk କିଣିଥିେଲ 

ଦୁଇ ବଷ� ତେଳ େକେବ େକୗଣସି अସୁବିଧା େହାଇନି କିs ଏ ବାତ�ା େଯ ଏମିତି 

ରୂପେର ଆସିବ ତାହା ଥିଲା ସମa-ର କÕନାତୀତ  ଦଉଡ଼ିଯାଇ ରି-ୁ ତା େଜେଜ- 

ପାଖେର ପହ�ିଲା ପଚାରିଲା, “େଜେଜ ଏ ବାତ�ା କାହ[କି ହୁଏ?” େଜେଜ ତା’ର 

ଉ��ାର अq କରିବାକୁ ଯାଇ କହିେଲ, “ତୁ ତ ଜାଣୁ ଆମ ରାଜ� ଓଡିଶାର ପବୂ� ପେଟ 

ବେ}ାପସାଗର अଛି ସମୁଦ� ର ମଝିେର େଗାେଟ अଂଶ େଯେତେବେଳ अତ�ଧିକ ଉ`� 

େହାଇଯାଏ େସେତେବେଳ ସମୁଦ� ର ପାଣି ବା� େହାଇ ଉପରକୁ ଉଠିଯାଏ ଏବଂ ଆକାଶର 

େଗାଟିଏ ନିଦh� ଜାଗାେର ତାହା ଜମା େହାଇ ରହିଯାଏ ଏବଂ େସଥିେର अସଂଖ� େଛାଟ 

େଛାଟ ବା� କଣା ମାନ ରହିଯାଆqି େସହି କଣାମାନ-ୁ ଭରିବା ପାଇଁ ବାୟୁ ମkଳରୁ 

ଦୀପକ ଷଡ଼}ୀ 
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ବାୟୁ ଆସି େସହି ଜାଗାେର ରହିଯାଏ  ଯାହା ଫଳେର େସଇ ଜାଗାେର ସମୁଦ�  ଉପେର 

ଏକ ଚାପ ସୃ�ି ହୁଏ ଜଳୀୟବା� ଓ ବାୟୁ .ାରା ନିରବlିନg  ଭାବେର ଏହା େହଉଥିବାରୁ 

ଧିେର ଧିେର ଏହା ସମୁଦ�  ଉପେର ଘରିୂବାକୁ ଲାେଗ ଯାହାକି ପରବତ�ୀ ସମୟେର ସମୁଦ� କୁ 

अଶାq କରିଥାଏ ଓ ବାତ�ାର ରୂପ େନଇଥାଏ”  

 ସବୁ ଶୁଣି ସାରିବା ପେର ରି-ୁ ଆହୁରି ଆ�ଯ�� େହାଇ େଜେଜ-ୁ ପଚାରିଲା, 

“େଜେଜ ଏ ସମୁଦ�  ଉ`� ହୁଏ କାହ[କି?” େଜେଜ ଟିେକ ହସି ଉ`ର େଦେଲ, “ଏ ସବୁ 

ପାଇଁ ପ�ତ�i ବା ପେରାi ଭାେବ ମଣିଷ ସମାଜ ହ[ ଦାୟୀ अବାଧ ଗଛ କଟା, ଜ}ଲ 

iୟ, ବନ� ପଶୁପiୀମାନ-ର ହ� ାସ ପାଇବା, अତ�ଧିକ କଳକାରଖାନାର ନିମ�ାଣ, ଗାଡି 

ମଟରରୁ ବାହାରୁଥିବା ଧଆୂଁ ଇତ�ାଦି େଯାଗଁୁ ଏେବ ଆମ ପୃଥିବୀପୃ� ଓ ସମୁଦ�  ଆଦିେର 

ଉ`ାପ ବଢିବାେର ଲାଗିଛି ବାୟୁମkଳେର अ}ାରକାମ�, କାବ�ନ ମେନାାଇଡ୍ ଆଦି 

ବିଷା� ଗ�ାସର ପରିମାଣ ଦିନକୁ ଦିନ ବୃ�ି ପାଇବା ଫଳେର ସବୁଜିମା ନ� େହବା ସହ 

ପ�ତିବଷ� ଏହିପରି ସମୟ अସମୟେର ବନ�ା, ବାତ�ା ଆଦି ପ�ାକୃତିକ ଦୁବhପାକ ଆଦି ଘଟି 

ଚାଲିଛି    

 ରି-ୁ ଏ ସବୁକୁ ମନ ଧ�ାନ େଦଇ ଶୁଣୁଥାଏ ଟିେକ ରହି ଯାଇ ରି-ୁ ପୁଣି ପଚାରିଲା 

“ଆେମ କଣ ଏ ସବୁଥିରୁ େକେବ ବି ରiା ପାଇ ପାରିବା ନାହ[?” େଜେଜ କହି ଉଠିେଲ “ହଁ 

କାହ[କି ନୁେହଁ? ଆେମ ଚାହ[େଲ ସବୁ अସ ବକୁ ସ ବ କରିପାରିବା ଆେମ େଯେତ 

ପାରିବା ଆମର ପରିେବଶକୁ ସୁରiା କରିବାକୁ େଚ�ା କରିବା େଯପରିକି ଚାରିଆେଡ ଗଛ 

ଲଗାଇବା, ପBା�ିକ ଜରି ଭଳି ଜିନିଷ ଗୁଡିକର କମ ବ�ବହାର କରିବା, अଳିଆ ଆବଜ�ନାକୁ 

ଏେଣ େତେଣ ପକାଇବା ନାହ[, ଆବଶ�କ ନ େହେଲ अଯଥା ମଟରଗାଡିକୁ ବ�ବହାର 
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କରିବା ନାହ[ ଇତ�ାଦି ବହୁ ପରିେବଶ ସ!କhତ ଭଲ କାମ ଆେମ ନିେଜ କରି ପାରିବା  

ସହ  अନ� ମାନ-ୁ ମଧ� ବୁଝାଇ  କରି କରାଇ ପାରିବା   

 ଏଥର ରି-ୁର ମନ ଟିେକ ହାଲକା େହାଇଗଲା େସ କହିଲା “ହଁ େଜେଜ ମଁୁ ଛୁଟି 

ସରିଲା ପେର େଯେତ ଗଛ ସବୁ ବାତ�ାେର ଭା}ିଛି ତା’ର ଦୁଇଗୁଣା ଗଛ ମଁୁ ଓ େମାର 

ସା}ମାେନ ମିଶି କି ଆମ ;ୁଲ ଓ ତା’ର ଚାରିପାଖ अ�ଳେର ଲେଗଇବୁ ଓ ଏଥର ବାପା-ୁ 

ମଁୁ କହିବି େମାେତ େଗାେଟ ସାଇେକଲ କିଣିେଦବାପାଇଁ  ଯାହା ଫଳେର ମଁୁ ବାପା- ସହ 

ଆଉ େମାଟର ସାଇେକଲେର ନ ଯାଇ ମଁୁ ନିେଜ ସାଇେକଲ ଚେଲଇ ;ୁଲକୁ ଯିବି  

େଜେଜ ତା’ର େଛାଟିଆ ମୁkେର ଏେତ ସବୁ ବୁ�ି ଜୁଟି ଆସୁଥିବା ଜାଣି ତା ମୁkେର 

େସgହେର ହାତ ବୁଲାଇ ଆଣିେଲ େସପଟୁ ରି-ୁର ମା ଡାକ ଛାଡୁଥିେଲ େଯ ପାଣି କିଛି 

ସମୟ ପାଇଁ ଆସିଛି ସମେa ଆସି ଗାେଧାଇ ପଡ; କାରଣ ଆସqା ଦୁଇ ଦିନ ପାଇଁ ଆଉ 

ଆମ କେଲାନୀ କି ପାଣି ଆସିବ କି ନାହ[ ତା’ର ଠିକ୍ ଠିକଣା ନାହ[ ଲାଇନ୍ ଆସିେଲ ଯାଇଁ 

ଯାହା ପାଣିର ବ�ବ�ା େହବ  
अଧ�ାପକ, େରାଲାk ଫାମ�ାସୀ କେଲଜ 

େଖାଡ଼ାସି}ି, ବ� ହH ପୁର, ଓଡ଼ିଶା 
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ବାତ�ାପବୂ� ପ�aୁତିବାତ�ାପବୂ� ପ�aୁତିବାତ�ାପବୂ� ପ�aୁତିବାତ�ାପବୂ� ପ�aୁତି    
ଦୃଶ� - (ଏକ) 

 “ମାଡି ଆସୁଛି 'େଫାନି' l ସବୁ ପ�aୁତି ଆଗରୁ ସାରିବାକୁ େହବ l 

ହଇେହା ଶୁଣୁଛ, ଟିେକ କିରାଣୀ େଦାକାନ ଯାଇକି ଚୁଡା, ଗୁଡ଼, ଆଳୁ, 

ପିଆଜ, କ�ାେkଲ, ପାଉଁରୁଟି, ଜାମ ସବୁ େନଇକି ଚ�ଳ ଆସ l େକଜାଣି େକେତଦିନ ଏ 

ବାତ�ାର ପ�ଭାବ ରହିବ? ଲାଇଟ, େଫାନ, ସବୁ अଚଳ େହାଇଯିବ l କିଛି ନ େହେଲ ଏ 

ସବୁ ଜିନିଷର �କ ଥିେଲ ବାତ�ା େହବାସମୟେର ଓ ତା’ପେର ମଧ� ବିେଶଷ अସୁବିଧା 

େହବନାହ[ l” ସକାଳଟାରୁ ସୁନEା ଓ ଝିअ ମାମୁନି ଟିଭି େଖାଲି ବସିପଡିଛqି l ବାତ�ାର 

ଗତିବିଧି ଲi� କରି,  ଚାଲିଛି ମା ଝିअ- ଭିତେର ଆେଲାଚନା l 

 ମୁହଁଟିକୁ ଶୁଖିଲା କରି କହିେଲ ସୁନEା, “ସବୁ ବଷ� अେ¹ାବର ମାସେର ଆସୁଥିବା 

ବାତ�ା, ଏ ବଷ� େମ ମାସେର ଆସିବା କଣ ଦରକାର ଥିଲା? ଆମର ଦୁଇ ଦୁଇଟା 

ବାହାଘର अଛି ଏଇ ସମୟେର l ବାହାଘର, େଭାଜିଭାତ ସବୁ ବ�ବ�ାେର ଏପଟ େସପଟ 

େହାଇଯିବ l େମା ନୁଆଁ କା�ିବରମ ଶାଢ଼ୀଟା ପିoିବି େବାଲି ବB ାଉଜ ତିଆରି କରିଛି l ତା 

ସା}େର ଶାଢ଼ୀକୁ ଜାଣି ମ�ାଚି} ଜୁଏଲାରୀ ପାଇଁ ପୁରା େଗାଟିଏ ଦିନ ଖରାେର ସିଝି ସିଝି 

ମାେକ�ଟି ବିଲଡି} ସାରା ବୁଲି ବୁଲି ସଂଗ�ହ କରିଛି l ଏମିତି ବାତ�ାେର େକମିତି 

ବାହାଘରଟା ହବ େଯ ତାକୁ ପିoିବି? ଭଗବାନ କରs 'େଫାନି' ଓଡିଶା ମୁହଁା ନ େହାଇ 

ଆo�  ଆଡକୁ ଚାଲିଯାଉ l” 

    ମାମୁନି ବ�a େହାଇ କାEି କାEି କହିଲା, “ମାମା େମାର ସମର କ�ା!? କାଲିଠୁ 

ଶୃତକୀ h̀  ତି� ପାଠୀ 
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ଆର  େହବାକୁ ଯାଉଛି l ଏମିତି ବାତ�ା େହେଲ ସବୁ କ�ାନସଲ େହାଇଯିବ l ପଟ େପ�ିଂ, 

ନୂଆ ଡାନ୍ସ େ��, ନନ ଫାୟାର କୁକି} ଏବଂ ସବୁଠୁ ମଜାଦାର େରନ ଡାନ୍ସ; ସବୁ 

େବକାର େହାଇଯିବ ମାମା l କାହ[କି ଏ 'େଫାନି' ଆସି ଆମକୁ ହଇରାଣ କରୁଛି େଯ? ମଁୁ 

ଠାକୁର-ୁ ରିେକ¦� କରିବି େସ 'େଫାନି'କୁ अନ�ରାଜ�କୁ ପେଠଇ ଦିअs, ଆମ ଓଡିଶାକୁ ନ 

ଆସୁ l ସମର କ�ା!ର ମଜା େକମିତି ଆସିବ ସମର ନ େହାଇ େରନ େହେଲ?” 

 ତରତର େହାଇ ଦିବାକର ବାବୁ ଦୁଇଟା ବ�ାଗ ଧରି ବାହାରିପଡିେଲ ସଉଦା ଓ 

ପରିବାପତ�  ଆଣିବା ପାଇଁ l ସୁନEା ତା-ୁ ଚା କି ଜଳଖିଆ ବି 'ଆସିେଲ ଖାଇବ, ଯାअ ଶୀଘ� 

ଆେଗ ସବୁ େନଇଆସ' େବାଲି କହି ବ�a କରିପେକଇେଲ l ;ୁଟି ଚାବି ଆଣି ବାବା-ୁ 

ଧେରଇଲା େବେଳ ମାମୁନି ଚୁପକରି ଦିବାକର ବାବୁ- କାନେର କହିଲା, 'ବାବା େମା ପାଇଁ 

ମ�ାଗି, ଆଉ ଚି� ବି େନଇକି ଆସିବ l କୁଲ କୁଲ ବଷ�ା ପାଗେର ହଟ ହଟ ମ�ାଗି ଓ ତା 

ସା}େର ଚି�କୁ ସgାେର ଖାଇେଲ ବହୁତ େଟ�ି ଲାେଗ l' ଦିବାକର ବାବୁ ମାଆ, ଝିअ- 

ବାତ�ା ପାଇଁ ପବୂ� ପ�aୁତି ବିଷୟେର ଶୁଣି ମୁଚୁକୁE ହସଟିଏ ମାରି ;ୁଟି �ାଟ କେଲ l  

ଦୃଶ� - (ଦୁଇ ) 

 ସହର ତଳମୁk ସାହିେର େଲାେକ େହା େହା େହଉଥିେଲ ବାତ�ାର ପ�ାକ େଘାଷଣା 

ଶୁଣି l 'ବାତ�ାର େଯଉଁ େବଗ ଟିଭିେର ହାଇଲାଇଟ ହଉଛି, ଲାଗୁଛି ଆଉ କିଛି ରହିବ 

ନାହ[ ସମେa ନିଜ ନିଜର ଜରୁରୀ ଜିନିଷ ଯାହା େଯମିତି अଛି ତାକୁ ପୁଟୁଳି କରି ବାoି 

ରଖିଦିअ l ' 

 ସମa-ୁ ସେଚତନ କରି କହିେଦଇଗଲା ସାହିର ମୁଖିଆ ଜନା��ନ l ପୁଣି ସମa-ୁ 

ଆଶ¦ାସନା େଦଇ କହିଲା, 'ଆେର ବ�a ହୁअନି, ପାଖ ;ୁଲଘେର ଆମ ସମa- ରହିବା 

ପାଇଁ ବ�ବ�ା େହାଇସାରିଛି l ଏ ଚାଳିଆ ଘର ଗୁଡିକ ଉଡିଗେଲ ଉଡିଯାଉ l ବାତ�ା ପେର 
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ତ ପୁଣି ସରକାର- ପା�ିରୁ ଟ-ା ଆସିବ, ପୁଣି ଘର ତିଆରି କରିେଦବାନି? ଖାଲି 

ଛୁଆପିଲା, ଜୀବଜs ଓ ଜରୁରୀ ଜିନିଷତକ ଜଗିେଦେଲ କାମ ସରିଲା l ଖାଇବା କଥା ତ 

ଜମା ବି ଚିqା କରିବନି l ତିନିେବଳା ଆହାର େକE�ର ବ�ବ�ା େହାଇଛି ବାତ�ାପୀଡିତ- 

ପାଇଁ େବାଲି ମଁୁ ପÆାଖବର ପାଇଛି ଜଳଖିଆେର ଚୁଡାଗୁଡ ମଧ�ାହg  ଖାଇବାେର 

ଭାତଡାଲମା ଓ ରାତି ପାଇଁ ପାଉଁରୁଟି l ତା ସା}େର ମହମବତୀ, କbଳ ସବୁ ମିଳିବ l  

 'ଆେର ଆମର ଲାଭ; ଏହି ବାତ�ା ଥିଲା ଯାଏଁ କିଛି କାମ କରିବାକୁ ତ ପଡ଼ିବନି 

ଓଲଟି ମାଗଣାେର ଖାଇବା, ପÆା;ୁଲଘେର ରହିବାକୁ ମିଳିବ l ଆରାମେର ଖାଇପିଇ 

ବାତ�ା କୁ ଉପେଭାଗ କରିବା l '   

 'ଆେର େହ ମଦନା, ସୁକୁଟା, ବାବାଜୀ, ଆେର! ଶୁଣେର..... ତାସ ମୁଠାକ େଯମିତି 

ପୁଟୁଳି ଭିତେର ରଖିବାକୁ ଭୁଲିବନି, େକେତ ଖାଲିଟାେର ବସିବା? ବଷ�ାେର ଟାଇମପାସ 

କରିବା ପାଇଁ ବି ତ କିଛି ଦରକାର!' 

 ଉପରକୁ ହାତ େଟକି ଜନା��ନ କହିଲା, 'ଭଗବାନ ବଷ�କୁ ଥେର, ଦୁଇଥର ଏମିତି 

ବାତ�ା କରୁଥାअ ପ�ଭୁ, େକେତ ଭଲେର ଖାଇବା, ରହିବା ସବୁ ମିଳିଯାଉଛି l ଠାକୁେର 

ତା-ର କୃପାଦୃ�ି ଏମିତି ଆମ ମାନ- ଉପେର ରଖିଥାs l ' 

 ସମa-ୁ ସବୁ ବୁେଝଇେଦଇ ଶୀଘ� କାମ ସାରିବାକୁ କହିଲା ଜନା��ନ l ବaିବାସୀ 

ମଧ� ଖୁସିେର ସବୁ ବoାବoି କରିବାକୁ ଲାଗିେଲ l ବaିେର େଜାରେସାରେର ପ�aୁତି 

ଚାଲିଥିଲା ଆସqା ତିନି ଚାରି ଦିନର ବାତ�ାଜନିତ ମେହା�ବ ପାଳନର l 
ନାେଗଶ¦ର ଟା}ୀ, ଭୁବେନଶ¦ର  
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ପ�ତିେଶାଧପ�ତିେଶାଧପ�ତିେଶାଧପ�ତିେଶାଧ    
 ୧୯୯୭ ମସିହା ଜୁନ୍ ୧୭ ତାରିଖ ରାତି ଘ୧୧. ୨୩ ମି, େଫାନର 

ଶ¥ ଶୁଣି ବିଛଣାରୁ ଉଠି େଫାନ କଲ୍ ରିସିଭ୍ କେଲ ଉମhଳା େଦବୀ

(ଉମh), େହେଲB ା, େହେଲB ା ତିନି ଚାରି ଥର କହିବା ପେର କିଛି ବି ଶ¥ 

ଶୁଣାଗଲାନି, ପୁଣି ଥେର ରି}୍ ଆସିଲା, ପୁଣି କଲ୍ ରିସିଭ୍ କେଲ ଉମhଳା େଦବୀ l “ଉମh ! 

ରାଜୁ କହୁଛି, ଘେର ପାପା, ମାଆ େକମିତି अଛqି, ଆଉ ଆମ ରାଜକୁମାର େକମିତି अଛି, 

ଆଉ ମାତ�  ତିନି ମାସ ପେର େସ  

 ଆମ େକାଳକୁ ଆସିବ ନା l” ଉମh େଦବୀ ଟିେକ अନ�ମନ; େହଇଗେଲ, ରାଜୁ 

କହିେଲ, “କ'ଣ ଭାବୁଛ ମହାରାଣୀ?” 

 - ଆେର ନାହ[ କିଛି ନାହ[, ଆଉ ତୁମ େଦହ େକମିତି अଛି? 

 ରାଜୁ କହିେଲ, “ହଁ ଭଲ अଛି, ଉମh ଶୁଣ େମାର ସମୟ େହଇଗଲାଣି ମଁୁ ଆଉ  

 େଫାନ୍ କରି ପାରିବିନି, ମଁୁ ଏେବ ଏକ अଜଣା ଜାଗାକୁ अପେରସନେର ଯାଉଛି l େମା 

ପିଲାର ଯତg  େନବ ଆଉ ତୁେମ ମଧ� ଠିକ୍ ଠାକ୍ ରହିବ l” ଏହା କହି ରାଜବୀର ସିଂହ 

(ରାଜୁ) େଫାନ୍ କଲ୍ କାଟି େଦେଲ, ହାତେର ବoୁକ େନଇ ସାଥିମାନ- ସହ अପେରସନ 

ପାଇଁ ଆଗମନ େହେଲ l 

 କାଶH ୀର ଘାଟିର େକାଉ ଏକ अଜଣା ଜାଗା, ଜଣାନାହ[ େiତ� ଫଳ କି ଜଣାନାହ[ 

ପରିସୀମା, ସଜାଗ ଏବଂ ଦାୟିତ� େର ଥିଲା ୧୫ ପ�ାବ େରଜିେମ� l କ�ାେÖନ୍ ହରପି�ତ 

ପ#ୂ�ଚE�  ରାଣା 
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ସିଂହ- ଦାୟିତ� େର ଥାଆqି ୧୫ ପ�ାବର 'ଏ' ପBାଟୁନ୍ ଏବଂ େସଇ ୨୫ ଜଣିଆ ପBାଟୁନ୍ େର 

ଥିେଲ ହାବିଲଦାର ରାଜବୀର ସିଂହ l  

 ଖବର ଆସିଲା କ�ାେÖନ- ପାଖକୁ କି अନ�ପାେଖ ୫ଜଣିଆ ଆତ-ବାଦୀ ଟିମ୍ 

ଭାରତ ସୀମା ପାର କରି କାଶH ୀର ଘାଟିେର ପ�େବଶ କରିଛqି l अପେରସନ ଜାରି କରିବାକୁ 

ହାଇ କମାkରୁ ଆେଦଶ ଆସିଲା l ଏହା ଶୁଣି କ�ାେÖନ୍ ସାେହବ ତୁରq ପଦେiପ େନେଲ 

ଏବଂ ସମa-ୁ ଆେଦଶ େଦେଲ ଓ अପେରସନ ଆର  କେଲ l ଆଗକୁ ଆଗକୁ ଯାଇ 

अପେରସନକୁ ଆଗକୁ ବଢାଇେଲ, ହଠାତ୍ ବିପରିତ ଦିଗରୁ ଗୁଳି ଫୁଟିବାର ଶ¥ ଶୁଣାଗଲା, 

ଶ¥ ଶୁଣିବା ମାେତ�  'ଏ' ପBାଟୁନ ନିଜକୁ ରiା କରିବା ପାଇଁ ଭୁଇଁେର େଶାଇଗେଲ l ପୁଣି 

ଲଗାତାର ଗୁଳି ଫୁଟିବା ଆର  େହଲା, ସମେa ନିଜ ନିଜ ଜାଗା େନଇ ଛପି ଛପି ଆଗକୁ 

ବଢି ଚାଲିେଲ l ହଠାତ୍ ପBାଟୁନ ଆଡକୁ ଗୁଳି ଆସିବାକୁ ଲାଗିଲା, ଏହା େଦଖି କ�ାେÖନ୍ 

ସାେହବ୍ ନିଜ େସନାକୁ ସତକ� କରାଇେଦେଲ l କହିେଲ ପ�ଥେମ ନିଜର ସୁରiା ରଖ ଏବଂ 

ଧିେର ଧିେର ଆଗକୁ ବଢ l ଏତିକି େବେଳ ପBାଟୁନର ଜେଣ ଜବାନ- ହାତେର ଗୁଳି 

ବାଜିଲା, ଏହା ସେ �̀  ବି େସ ଟିେକ ଆଗକୁ ଯାଇ ଟଳି ପଡିେଲ l ପଡିବା ମାେତ�  ପାଣି ପାଣି 

କହି ପାଟିକରି ଉଠିେଲ, ରାଜବୀର ତା-ୁ େଗାଟିଏ ଗଛମଳୂକୁ ଟାଣି େନଇ ନିଜ ପିଠିେର 

ଥିବା ବ�ାଗରୁ ପାଣି କାଢି େଦବାମାେତ�  ଜବାନ୍ ଜଣକ ଟଳି ପଡ଼ିେଲ ଏବଂ ନିଜ ଜୀବନକୁ 

େଦଶ ପାଇଁ ବଳିଦାନ େଦେଲ l 

 ସମେa ଏହା େଦଖୁଥାqି, ଏହା େଦଖି ସମa- ଆଖିେର ଲୁହର ସାଗର େଯମିତି 

ଲହଡି େଖଳୁଛି, କିଏ କାହାକୁ କିଛି କହି ପାରୁନାହାqି l େସହି ସମୟେର ଆହୁରି ଗୁଳି 

ବଷ�ଣ େହଲା, ସମେa ନିଜ ନିଜ �ାନେର ସତକ� ସହିତ अଛqି l ରାଜବୀର ଥିବା �ାନରୁ 
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କିଛି ଦୂରେର ମୁଖା ବାoି ଦୁଇଜଣ ଆତ-ବାଦୀ େଦଖାଗେଲ ,ଏହା େଦଖି ରାଜବୀର 

କ�ାେÖନ୍ ସାହାବ-ୁ ଜଣାଇେଲ କ�ାେÖନ୍ ସାେହବ ବoୁକ େଖାଲିବାକୁ ଆେଦଶ େଦବା 

ମାେତ�  ଦୁଇଜଣ ଆତ-ବାଦୀ-ୁ ଆଖି ପିଛୁଳାେକ ମାରି ଲହୁ ଲୁହାଣ କରିେଦେଲ 'ଏ' 

ପBାଟୁନ l  

 ଠିକ୍ େସହି ସମୟେର ଆରପଟୁ ପୁଣି ଗୁଳି ଆସିବାକୁ ଲାଗିଲା, ଲଗାତାର ଦୁଇଟି ଗୁଳି 

ଆସି ହାବିଲଦାର ରାଜବୀର ସିଂହ- େଦହେର ବାଜିଲା, ଗୁଳି ବାଜିବା ମାେତ�  ରାଜବୀର 

ନିଜ ବoୁକ େଖାଲି ଲଗାତାର ତିନି ଜଣ ଆତ-ବାଦୀ-ୁ ମାରି ର�ା� କରି ପକାଇେଲ l 

ଏହା େଦଖି ପୁରା ପBାଟୁନ୍ ରାଜବୀର- ପାଖକୁ ଧାଇଁ ଆସିେଲ, େସେତେବଳକୁ ରାଜବୀର 

େଶଷ ନିଶ¦ାସ ତ�ାଗ କରି େଦଇଥିେଲ l ନିଜ ବoୁକ ଛାତି ଉପେର ରଖି ସାରା ଜୀବନ 

ପାଇଁ େଶାଇଯାଇଥିେଲ ରାଜବୀର l ରାଜବୀର- ପାଥhବ ଶରୀର ଏବଂ अନ� ଜାବାନ୍ 

ଜଣକ ମରଶରୀରକୁ ସା}େର ଧରି ପହ�ିେଲ କ�ାେÖନ୍ ହରପି�ତ ସିଂହ ଓ ସାଥିମାେନ 

୧୫ ପ�ାବ େରଜିେମ�େର l ସବୁଆେଡ ଦୁଃଖର ଲହରି, ଜେଣ अଫିସର ରାଜବୀର- 

େମାବାଇଲ୍ େନଇ ରାଜବୀର- ଘରକୁ େଫାନ କରିେଲ, େଫାନ୍ ରି} ଶୁଣି ଉମh େଦବୀ 

ଧାଇଁ ଆସି େଦଖିେଲ େଫାନ୍ ର ;ି� ନ୍ ଉପେର ରାଜବୀର- ନbର l 

 ଉମh େଦବୀ ଏହା େଦଖି ଖୁସି େହଇଗେଲ,  ଖୁସିେର କହିେଲ, “େହେଲB ା ରାଜବୀର 

କୁହ, େକେତେବେଳ ଡୁ�ଟିରୁ େଫରିଲ?” ଏହା ଶୁଣି अଫିସର ଜଣକ େଲାତକପ#ୂ� 

ଆଖିେର ଖେନଇ ଖେନଇ କହିେଲ, ମାଡାମ୍ ରାଜବୀର ଆଉ ଏ ଦୁନିଆଁେର ନାହଁାqି l 

 ଖବର ଶୁଣିବା ମାେତ�  ଉମh େଦବୀ କାEିବାକୁ ଆର  କେଲ ଏବଂ ଡାକ ପକାଇେଲ 

ତା- ଶାଶୁ ଶ¦ଶୁର-ୁ, ଶାଶୁ ଶ¦ଶୁର େଦୗଡ଼ି ଆସିେଲ ଆଉ ପଚାରିେଲ କଣ େହଲା େବାହୂ? 
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ଉମh କହିେଲ ରାଜୁ ଆଉ ଏ ଦୁନିଆଁେର ନାହଁାqି l ଦୁଇଦିନ ପେର ରାଜବୀର- ମର 

ଶରୀର ତା- ଜନH  ମାଟିେର ପହ�ିଲା ଏବଂ ତା-ର େଶଷକୃତ� ସ!ନg  େହଲା l ଉମh 

େଦବୀ ରାଜବୀର- ଜୂଇ ଛୁଇଁ ଶପଥ େନେଲ େଯ ତୁମ ଏ ସqାନକୁ ଜନH  େଦବି ଏବଂ ତୁମ 

ପ�ତିେଶାଧ େନବାକୁ ଏ ସqାନକୁ ଭାରତୀୟ େସନାେର अଫିସର କରିବି l ତିନି ମାସ ପେର 

ଉମh େଦବୀ ଜନH  େଦେଲ ଏକ ପୁତ�  ସqାନ ଓ ତାହାର ନାମ େଦେଲ ରାଜକରନ୍ ସିଂହ l 

 ଦୀଘ� ୨୩ ବଷ� ପେର ପୁअକୁ ପାଠ ପଢାଇ ଉ¡ଶିiିତ କେଲ ଉମh େଦବୀ ଏବଂ 

ଭାରତୀୟ େସନାେର अଫିସର ଭାେବ କାଯ��ଭାର ସ ାଳିେଲ ଏବଂ ରାଜବୀର- 

ପ�ତିେଶାଧର ବଦଲା େନେଲ ପୁअ ରାଜକରନ୍ l 

 
ପ#ୂ�ଚE�  ରଣା 

ହାଟସିଂହାପୁର, ଯାଜପୁର  
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ପ�ମିଳା ମାଉସୀଠାରୁ ପ�ତାପନନା ଯାଏଁପ�ମିଳା ମାଉସୀଠାରୁ ପ�ତାପନନା ଯାଏଁପ�ମିଳା ମାଉସୀଠାରୁ ପ�ତାପନନା ଯାଏଁପ�ମିଳା ମାଉସୀଠାରୁ ପ�ତାପନନା ଯାଏଁ    

 ଗତମାସ ସୁଦଶ�ନ ସହ ମଝିେର ମଝିେର େଦଖା େହାଇଛି ସତ, 

କିs ଆେମ ଚ¡�ା କରିବା ପାଇଁ େରାଚକ ବିଷୟଟିଏ ପାଇନଥିଲୁ 

କାରଣ କିଛିଦିନ ପବୂ�ରୁ ନିବ�ାଚନ ଛଡ଼ା अନ� େକୗଣସି ବିଷୟ ଭାରତ 

ଭୂଖେk ଉ�ଳ େଦେଶ ନଥିଲା ଏେବ ନିବ�ାଚନ ଫଳାଫଳ ଜଣାପଡ଼ିବାରୁ अନ� ବିଷୟ 

ସବୁ ଧିେର ଧିେର ମୁk େଟକିବାକୁ ଆର  କରିଛି କିs ନିବ�ାଚନ ବିଷୟଟା ଜାଣ ବିଷପରି 

ମaି�େର ଚରି ଯାଇଛି ଗତଥର ସୁଦଶ�ନ େଦଖା େହଲାେବେଳ ନିବ�ାଚନ ଫଳାଫଳକୁ 

େନଇ େମାର ମତାମତ େଲାଡ଼ିଥିଲା ମଁୁ କିs ଏ ବିଷୟେର ତା’ ସହିତ ଚ¡�ା କରିବାକୁ 

ଚାହୁଁ ନଥିଲି ସୁଦଶ�ନ େମା ମୁଡ୍ ଜାଣିଗଲା ମୁଡ୍ ବଦେଳଇବାକୁ ଚା’ ମଗାଇଲା 

ସୁଦଶ�ନ 

 “ମୁଖ�ମ�ୀ ଯାହା କେଲ କଣ ଠିକ୍ କେଲ? ଏେତ ପଢ଼ାେଲଖା େଲାକ େହାଇ ଗାଉଁଲି 

¢ୀ େଲାକ ଗୁଡ଼ାକୁ ନାରୀ ସଶ�ିକରଣ ନଁାେର ସଂସଦକୁ ପଠାଇବା କଣ ଠିକ୍ େହଲା?” ମଁୁ 

କହିଲି 

 “ଯାହା କେଲ, ଜନତା କେଲ ନା ଦଳର ସଭାପତି ହିସାବେର େସ ଯାହା ଟିେକଟ୍ 

େଦଇଥିେଲ ଏେବ ଜନତା ଗାଉଁଲି ¢ୀ େଲାକ-ୁ ବାଛିେଲ େସଥିେର ତା-ର କଣ େଦାଷ 

ରହିଲା ସତକଥା େହଲା, ପ�ମିଳା ମାଉସୀ- ପରି ¢ୀେଲାକ ସଂସଦକୁ ଯିବା ଭାରତ ପାଇଁ 

ଏକ ଶୁଭଲiଣ ସଂସଦେର ଗଁାର, ମହିଳା-ର, ଦୁବ�ଳ ଜନତାର ସ�ର ଶୁଭିବା ଦରକାର 

ଡା େସୗମ�ର�ନ 
ମିଶ� 
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େତେବ ସିନା ଗଣତ�ର अସଲ ରୂପ ଫୁଟିବ” ଚାେର ଚୁମା େଦଉ େଦଉ ସୁଦଶ�ନ 

କହିଲା 

 “ଗଣତ� େକମିତି ଚାଲିଛି ସମେa ଜାଣୁଛqି ତୁ େମାେତ ଆଉ ବୁଝାନା େସଠି 

ବିଚାରୀ ମାଉସୀ କହିବାକୁ ସୁେଯାଗ ପାଇବ କି ନାହ[ ସ�ର ଶୁଭିବା ତ ଦୂରର କଥା 

ଗଣତ� େହଲା ଟ-ାର େଖଳ ଗୁkାମାେନ ଏଠି େଖଳାଳୀ ମଦମାଉଁସ ଖାଇ ଜନତା 

େଭାଟ େଦଉଛqି ଭଲ େଲାକ ତ େସଥିପାଇଁ ରାଜନୀତି ପ-କୁ ପଶୁନାହାqି” ରାଗିକି ମଁୁ 

କହିଲି 

 ସୁଦଶ�ନ େମାେତ ଚିଡ଼ାଇବାକୁ ଯାଇ କହିଲା, “ଭଲ େଲାକ ପ-େର ପଡୁଛqି 

ଭାଇନା ଆଉ ପ-ରୁ ପଦH  ବି େତାଳୁଛqି, ପ�ତାପ ନନା-ୁ େଦଖୁନ ଟ-ା, ମଦ, ମାଉଁସ 

କିଛି ବି େଦଇଛqି? େସ ପୁଣି ଜିତିେଲ ନା ନାହ[” 

 େମା ମନେର ସୃ�ି େହଲା ଭାବାqର ସେତ ତ! ଏ କଳିକାଳେର ଏମିତି େକମିତି 

ସ ବ େହଲା - ପଚାରିଲି ସୁଦଶ�ନକୁ ମE ମE ହସି ସୁଦଶ�ନ ଉ`େର େଦଲା - 

କଳିକାଳେର ସବୁ େସଇ କାଳିଆର ଲୀଳା ସତ�, ଧମ�, ନ�ାୟ ଉପେର ଇତର ଜନର 

ବିଶ�ାସ ତୁଟି ନଯିବା ପାଇଁ ଏମିତି େବେଳ େବେଳ ଚମ�ାର ହୁଏ 

 େମା ମାନସ ପ+ଳେର ଝଲସି ଉଠିଲା କାଳିଆର ଛବି ଆେପ ଆେପ ହାତ ଦୁଇଟା 

ମୁkକୁ ଉଠିଗଲା 
ମଧ�ଖkୀ, ଶ�ୀ ବଳେଦବ ଜୀୟୁ, େକE� ାପଡ଼ା - ୭୫୪୨୧୨, ଓଡ଼ିଶା 

ଭ� ାମ�ଭାଷ : ୯୯୩୭୩୭୪୩୪୨ 

ଇେମଲ୍ : dr.srmishra@gmail.com 
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;ୁଲ ଜୀବନୀ;ୁଲ ଜୀବନୀ;ୁଲ ଜୀବନୀ;ୁଲ ଜୀବନୀ    
 େବାେଧ ହୁଏ େସ ଦିନ େମା ପାଇଁ ଶୁଭମୁହୂ �̀ ଥିଲା, ପାଦ 

ଥାପିଥିଲି ଏକ अଜଣା ବିରାଟ ଘ� ପରିେବଶେର। େସ ପରିେବଶ କଣ 

ମଁୁ ଜାେଣନା କିs େମା ବାବା େମାେତ ଜବରଦa େନଇ େସଇ ଘ� 

ପରିେବଶର ବାoି ଦିअqି। କିs ମଁୁ ଜାେଣନା ତାହା କଣ େକବଳ ଆେପ ଆେପ ଝରି ଆେସ 

େମା ଆଖିେର ଲୁହ ଏବଂ ମନେର ଦୁଃଖ। େସଦିନ ଠାରୁ େବାେଧ ହୁଏ େମାର େସ ଦୁେହଁ- 

ସହ େଯମିତି ସ!କ� ଗଢିବା ଆର  େହାଇଗଲା। ଯାହା େକେବବି ଦୁେହଁ ଦୁହ[- ଠାରୁ 

अଲଗା େହବା अସ ବ। େମା अଭିଭାବକ- ଇଛା ଥାଏ ଦିେନ ଆମ ପୁअ ବଡ଼ ମଣିଷ 

େହାଇ ସମାଜେର ପରିବତ�ନ ଦିଗେର ଆେଲାକ ଶିଖା ସାଜିବ, େତଣୁ ତ ଶିiାକୁ 

ପ�ାଥମିକତା େଦଇଥିେଲ ଆଊ ପୁଣି ;ୁଲେର ନାମ େଲଖାଇଥିେଲ। େସଦିନର େସ 

ପରିେବଶ ମେନ ପଡ଼ିେଲ ଆଖିେର ଆେପ ଆେପ ଝରିପେଡ଼ अେନକ ଲୁହ ଏବଂ ମନେର 

େକାହ। ତାହା ତ େମା ପାଇଁ ଭଲଥିଲା େଯଉଁଠି ମଁୁ ବେସ େଖେଳ ବୁେଲ କିs ମଁୁ ଜାଣି 

ପାେରନା ମଁୁ ଏେବ େକଉଁଠି। ଶିiକ ଶିiୟିତ� ୀ- ଭଲପାଇବାେର ବାoି େହାଇ ଶିiାକୁ 

ବ� ତ କରିବା ସତେର ନିଆରା, ତାହା ତ େମା ପାଇଁ ମଳୂଦୁଆ ଥିଲା ନିେଜ ଶୃÈଳିତ େହାଇ 

ଗଢି େତାଳିବାର ଏକ ସୁ� ଓ ଶୃÈଳିତ ସମାଜ କିs ତାହା ମଁୁ ବୁେଝନା। अେନକ ବାର 

;ୁଲ ଆସିବା ବE କେର अବା ବାହାନା େଦଖାଇ ଘେର ରହି ;ୁଲ ନ ଯିବାର ଖୁସି ନିଏ 

କିs ତାହା ମଁୁ ଜାଣିପାେରନା େମା ପାଇଁ େକେତ ଫଳପ�ଦ େହବ। ଏମିତିେର ସରିଥିଲା େମା 

ପ�ଥମ ଏବଂ ଦି¦ତୀୟ େଶ�ଣୀ ଆମ ଗଁା ସରକାରୀ ପ�ାଥମିକ ବିଦ�ାଳୟେର। ଦି¦ତୀୟ େଶ�ଣୀର 

କୃ�ଚE�  ଡାକୁଆ 
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ସମା� େବଳକୁ ପାଠ କଣ ବୁଝିଥିଲି କିs ମନେର ଆଗ�ହ ଏବଂ ଇଛା ନଥିଲା ଥିଲା େକବଳ 

ସା} ସାଥୀ େହାଇ ବୁଲିବା େଖଳିବାର अସୁମାରୀ ଇଛା ଭରି େହାଇ ରହିଥିଲା। ଦି¦ତୀୟ 

େଶ�ଣୀର ସମା� ପେର ତ ପୁଣି ତୃତୀୟ େଶ�ଣୀେର ନାମ େଲଖା ଥିଲା ଏବଂ ନାମ 

େଲଖାଇଥିଲି ମଧ�। ନାମେଲଖା ପରଦିନ ଠାରୁ ଆର  େହାଇଥିଲା ଏକ ନୂତନ ସଯୂ�� 

ଆେଲାକର ସୁେନଲି ସ ାର। ମନେର ଆ-ି େହାଇଥିଲା ପ�ତିଦ¦Eୀ େହବାର ନିଶା। 

ଏମିତିେର କଟିଥିଲା ତୃତୀୟ େଶ�ଣୀ ପେର ପୁଣି ଆସିଥିଲା ଏକ ନୂତନ ସ ାବନା ପ#ୂ� 

ପରିେବଶ ଏବଂ �ାନ। ନାମ େଲଖାଇଥିଲି ଚତୁଥ� େଶ�ଣୀେର େସେତେବଳକୁ ଚତୁଥ� 

େଶ�ଣୀର ପ�ଥମ ଦିନେର େଶ�ଣୀ ଶିiକ ନିଜ ନିଜର ପରିଚୟ ପ�ଦାନ କରିବା ପାଇଁ 

କହିଥିେଲ ପେର େସ ନାମ େଲଖାେହାଇଥିବା ସମa ଛାତ� ଛାତ� ୀ- େରାଲନଂ ପାଠ 

କରିଥିେଲ। େରାଲ ନଂ ଶୁଣି ଖୁସି ଲାଗିଲା ପୁଣି ପାଠ ପ�ତି ଆଗ�ହ ଆସିଲା କାରଣ େମା 

େରାଲ ନଂ ଥିଲା ୯। ମଁୁ ୧ ଠାରୁ ୩ ପ�ଯ�q ୧୦ େରାଲ ନଂ ମଧ�େର �ାନ ପାଇନଥିଲି। 

ପେର ପେର ପାଠ ପଢା ଆର  େହାଇଥିଲା ଏବଂ ସୁେଖ ଦୁଃେଖ ଚତୁଥ� େଶ�ଣୀ ବିତିଥିଲା ଓ 

ପ�ମ େଶ�ଣୀ ଆସିଥିଲା। ପ�ମ େବଳକୁ ପୁଣି ଖୁସି ଲାଗିଲା କାରଣ େରାଲ ନଂ ଥିଲା ୫। 

ପ�ମେର ତ ବହୁତ ମାଡ଼ ଗାଳି ମିଳିଛି କାରଣ ବୟସ ବଢ଼ିଥିେଲ ଆଉ ଦୁ�ାମୀ ବି। ପ�ମ 

େଶ�ଣୀ ଥିଲା େମା ପାଇଁ ପ�ାଥମିକ ବିଦ�ାଳୟର େଶଷ େସାପାନ। ବିଦାୟ େବଳେର ସH �ତି 

ସାଉଁଟି ସାଉଁଟି େଫରିବାକୁ େହାଇଥିଲା। ପେର ଷ� େଶ�ଣୀେର ନାମ େଲଖା େହଲା ଆଉ 

େଗାଟଏ ;ୁଲେର। ;ୁଲର ନାମ ଥିଲା ଉ¡ ପ�ାଥମିକ ବିଦ�ାଳୟ େସଇଠି ନା ଥିଲା େସ 

ଦିନର ଖୁସି ନା ସା} ନା େସ ଶିiକ ଶିiୟିତ� ୀ। ବହୁତ ଖୁସି ଲାଗିବା ସହ ଦୁଃଖ ଲାେଗ 

କାରଣ େମା ପାେଖ ନଥାଏ ପୁରୁଣା ସ!କ�। େବେଳ େବେଳ ମେନ ପେଡ଼ ୟୁପି ;ୁଲର 

ମହାରଣା ସାର୍ - ଆଉ ସୁ{ାନି ଦିଦି- ମାଡ଼, ଆଉ ମହାqି ସାର୍ - ଗoିଆ ନନା କଥା 
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ପୁଣି ମୁkା ଦିଦି- ମିଠା ମିଠା କଥା ଏବଂ ମଧୁର ଗୀତ। ଏଠି ଉ¡ ପ�ାଥମିକ ବିଦ�ାଳୟେର 

େଯାଡ଼ି େହାଇଥିଲା କ�ନା ଦିଦି- ଭଲପାଇବା ଓ ରାଗ ପୁଣି କିଛି ସା} େଗା�ୀ- ଉ`ମ 

ସ!କ�, ସଯୂ�� ସାର୍ - ନୂଆଁ ନୂଆଁ ;ୁଲ ଜଏନ୍ ଆଉ ଉଲB ା ସାର୍ ତ କଥା କଥାେର 

ସମାେଲାଚନା। ଏହି ଉ¡ ପ�ାଥମିକ ବିଦ�ାଳୟେର େମା ଗଁା ନିକଟ ଭାବସର ପ�ାଥମିକ 

ବିଦ�ାଳୟ ଏବଂ େମା ଗଁା ପ�ାଥମିକ ବିଦ�ାଳୟର ସମa ଛାତ� ଛାତ� ୀ ପଢ଼qି। ଏଠି େମା 

େରାଲ ନଂ ୫ରୁ ୧୧କୁ ଆସିଲା। ମିଳିେଲ େକେତ ଭଲ ସା} ପୁଣି େକେତ ଖରାପ ସା}। 

ଏଇଠୁ ତ ଆର  େହଲା ବିଭାଗୀକରଣ, େମା ଗଁା ପିଲା େଗାଟଏ େଗା�ୀ ଆଉ ଭାବସର 

ପିଲା ଆଉ େଗାଟଏ େଗା�ୀ। ଏହି ବିଦ�ାଳୟେର ଥିଲା େକବଳ ଷ� ଆଉ ସ�ମ। ଦୁଇ 

ବଷ�େର ଆମ ଦୁଇ େଗା�ୀ- ମଧ�େର अେନକ ମତାqର େହାଇ ସ�ମ ସାରିଥିଲା ଆଉ 

ପାଦ ଥାପିଥିଲୁ ଆଉ େଗାଟଏ ବିଦ�ାଳୟେର। ଯାହାର ନାମ ଥିଲା ସକୁqଳା ବିଦ�ାପୀଠ। 

ଆଗରୁ ବଡ଼ ଭାଇ ଭଉଣୀ ମାନ- ଠାରୁ ଶୁଣିଥିଲୁ ତା’ର ପରିେବଶ େବଶ ନିଆରା, 

େସମାେନ କୁହqି େସଠାେର ଥାଏ ବଡ଼ ପରିେବଶ ଆଊ ବଡ଼ ମଣିଷ େହାଇ ଗଢି ଉଠିବାର 

ଇଛା। େସଠାେର ତିେନାଟି (କରଚୁଲି, ଭାବସର ଏବଂ େଜଏକ)ଉ¡ ପ�ାଥମିକ ବିଦ�ାଳୟର 

ପିଲା ନାମ େଲଖାଇଥାqି କାରଣ େମା अ�ଳେର ଇଏ ତ େଗାଟଏ ହାଇ;ୁଲ। ଏଠି 

ମିଳିଥାqି ବହୁତ ସା} କିs ଭଲ ସା} ସ¦�। ଶୁଣିଥିଲି ପରିେବଶ େବଶ ନିଆରା କିs 

କାହା ପାଇଁ କଣ େହାଇପାେର କିs େମା ପାଇଁ ତାହା ଭିନg । ଏଠି ଥା’qି अେନକ ଶିiକ 

ଶିiୟିତ� ୀ ଏମିତିକି ପ�ତ�କ ବିଭାଗ ପାଈଁ ଜେଣ ଜେଣ ଶିiକ କିs ଭଲପାଇବା ନଥାଏ। 

େମା େରାଲ୍ ନଂ अ�ମେର ହୁଏ ୭, ନବମେର ହୁଏ ୯ ଆଉ ଦଶମେର ୫। ଆପଣ 

ଭାବୁଥିେବ ଏେତ ସରଳେର େଗାଟିଏ ଧାଡିେର ତିନି ବଷ� େକମିତି ବିତିଲା, କଥା ତ ତାହା 

ନୁେହଁ ଯାହା ଏଠାେର ପ�କାଶ କରିେହବ। ତାହା େଲଖିବା ତ ଦୁରର କଥା ଭାବିେଲ ହ[ 
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ଦୁଖଃ ଲାେଗ େସମାନ-(ଶିiକ, ଶିiୟିତ� ୀ ଏବଂ ସା}) ମାନସିକତା ବିଷୟେର। 

ସଂଘଷ�େର କଟିଥିବା ଛାତ�  ଜୀବନର ସH �ତି ମେନ ପଡ଼ିେଲ ଦୁଃଖ ଲାେଗ େବେଳ େବେଳ ଏ 

ମାନବିକତା ହରାଇଥିବା ପରିେବଶେର ରହିବା ହ[ ତ अନୁତାପର େସ�ାତ ପାଲଟି ଯାଏ। 

ଏଥର ବିଦାୟ େବଳ, ବିଦାୟ େବଳେର କବିତା ପେଦ -- 

କହୁ କହୁ ତ ବହୁତ କିଛି କହିେଦଲି  

େମା अକୁହା ମନର େବଦନା କଥା 

ଆଊ ଦିେନ ଆସି କାେନ କହିେଦବି  

େମା କେଲଜ ଜୀବନୀ ଗାଥା 

କାହ[କି େଲଖିଲି େକମିତି େକଜାଣି 

ଜାଣି ପାରୁନାହ[ ମୁହ[ 

ଦଶ ବଷ�ର କଥା  

ଦଶ ପୃ�ାେର ରଖିେଦଲି 

ଆହା अଚିହg ା ମଣିଷ େହାଇ 

ଚିହg ା ମୁହଁ ସବୁ अଚିହg ା ସାଜିେଲ 

େମା କାହାଣୀ କାହାକୁ କହିବି କାହ[ ......!! 

ଶୁଭ ବିଦାୟ ପୁଣି େଦଖା େହବା ଆଉ ଏକ ନିଶ¥ ପ�ହେର .....!!  
 

କରଚୁଲି (ବୁଗୁଡ଼ା), ଗ�ାମ 
ପିନ୍ ୭୬୧୧୪୩ 
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ସମୟର ଗତିସମୟର ଗତିସମୟର ଗତିସମୟର ଗତି    
 କାଳର କରାଳ ତେଳ କିଏ ବା ବ�ିପାରିବ? ପ�େତ�କ ମନୁଷ�କୁ 

ଦିେନ ନା ଦିେନ ନିଜ ବାଲ�ବ�ାକୁ ଛାଡି କିେଶାର, େଯୗବନ, ବା��କ� 

अବ�ାକୁ अତିକ�ମ କରିବାକୁ ପଡିବ। 

 ଶୀତୁଆ ସକାଳର ଭିଜା କାକରେର ଉନH ାଦିତ ଧରାପୃ�େର ଏକ ପାହାଡର 

ବiେଛଦି କୁଳୁ କୁଳୁ ନାଦକରି ବହିଯାଉଥିବା ଝରଣାର ନୀର ପରି ସମୟ ବିତି ଚାଲିଛି। 

ଆଉ ତାହା ସହିତ ତାଳ ମିଳାଇ ଚାଲିଛି ଆମ ବୟସ। ବାଲ�, କିେଶାର ପେର ଏେବ 

େଯୗବନେର ପଦାପ�ଣ କରିଛି। େଯୗବନେର ଉନH ାଦିତ ଶରୀରକୁ ନିଜ ଆୟ`େର ରଖିବା 

କ�କର େହାଇପଡୁଛି। ବୟସ ବଢିବା ସହ ପରିବାରର େବାଝ ମନକୁ ଆେEାଳିତ କରୁଛି 

ପ�ତିଦିନ। 

 ଦୀଘ� ଦଶମାସ ଦଶଦିନ ଗଭ�ଧାରଣ ପେର ମାତୃଗଭ�ରୁ ଧରାପୃ�କୁ ଜନH  େନଇଥିଲି 

ଦିେନ ମଁୁ। ମାଆର ବiରୁ aନ�ପାନ କରି େମ�ାଇଲି ଉଦରର iୁଧା। ବାପା- ଆ}ୁଠି 

ଧରି ପାଦପେର ପାଦ ଆଗକୁ ବଢାଇ ଚାଲିବା ଶିଖିଥିଲି। ବାରbାର ତେଳ ପଡିଥିବା ସେତ�  

ବାପା- େପ�ା�ାହନ ହ[ େମାେତ ଚାଲିବାକୁ ଶ�ି େଦଇଥିଲା। ପରିବାରବଗ�- ବାକ୍ 

ସଂେଯାଜନା କ�େର ମାଆ ନଁା ଧରିବାର େଦଇଥିଲା iମତା। अେବାଧ ଶିଶୁଟିଏ ପରି 

ଦାk ଧଳିୂେର ସା}ମାନ- ସହ ବିତାଇଲି େଶୖଶବ। ସମାଜ ସହ ତାଳ ମିଳାଇ ଚାଲିବା 

ପାଇଁ ଆବଶ�କ େହଲା ଶିiା। ପ�ଥମରୁ ଦଶମ ଯାଏ ଗଁା ;ୁଲେର କଟିଗଲା ପିଲାଦିନ। 

ତଥାପି ଶାq େହଲା ନାହ[ अମାନିଆ ମନ। ଶିiାର iୁଧା ବଢୁଥାଏ। iୁଧା େମ�ାଇବା 

ରଶHୀର�ନ ପkା 
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ପାଇଁ ଗଁାଠାରୁ କିଛିଦୂର अବ�ିତ ଏକ ସହରେର ସରକାରୀ ମହାବିଦ�ାଳୟେର େଲଖାଇଲି 

ନାମ। ପାଇଲି ନୂଆ ନୂଆ ସା}ସାଥି ମିଶିଲି ସହରବାସୀ- ସହ। ସମାଜକୁ अଧିକରୁ 

अଧିକ ଜାଣିବାକୁ େଚ�ାକଲି। ଏମିତି अନୁସoାନ ଭିତେର କଟିଗଲା େମାର କେଲଜ 

ଜୀବନ। ତୃ�ା କଣ େକେବ iୁଧାକୁ େମ�ାଇ ପାେର? େସହିପରି ଏହି अତୃ� ମନ ଉପର 

ପାବlକୁ ଲºିବାକୁ େଚ�ା କଲାପେର େଶଷେର ସଫଳ େହଲା। ବାପ-ମା, ସା}-ସାଥି, 

ଆତH ୀୟ ସ�ଜନ-ୁ ଛାଡି ଘରଠାରୁ अତି ଦୂରେର ଥିବା ଏକ ବିଶ�ବିଦ�ାଳୟେର େଲଖାଇଲି 

ନାମ। ପୁଣି ମିଳିେଲ ନୂଆ ସା}ସାଥି, ଜୀବନର ପଥକୁ ଆେଲାକିତ କରୁଥିବା ସଯୂ��- ପରି 

ମିଳିେଲ ପ�ଧ�ାପକ-ପ�ଧ�ାପିକା। ଏହାର ପ�ାତପଟେର ଘଟିଗଲା ଏକ ଘଟଣା 

େଦଖାେହଲା ଏକ ସୁEରୀ ତରୁଣୀ ସହ। ହୃଦୟ ପ�ୁରୀେର ଥିବା ଏହି ମନ ପiୀଟିକୁ 

କରିେନଲା େଚାରି। ଶୟେନ, ସପେନ, ଜାଗରେଣ ଦୃଶ�ମାନ େହଲା ତାର ପ�ତିଛବି 

ଆେEାଳିତ କଲା ମନକୁ, ଭୁଲିଲି କ �̀ବ� ଏବଂ ଲi��ଳ। ଜୀବନର ଚଲାପଥେର େହଲି 

ପଥଭ� � ପଥିକ। ମରିଚିକା ପଛେର ଧାଇଁ ଧାଇଁ ଯାଇ ପହ�ିଲି ମରୁଦ�ାନେର, 

େଯଉଁଠିଥିଲା ଉେପiା, ମିଥ�ା ପ�ତିଶୃତି, ଛଳନା, କପଟ। ଜୀବନେର ପାଇଲି ଏକ 

ଗୁରୁତ� ପ#ୂ�  ଶିiା। ପଥପ�ଦଶ�କ ସାଜିେଲ େମା ଗୁରୁ। अଥଳ ପାଣିେର େଗାଡ ଖସି 

ଯାଉଥିବା େବେଳ ହାତଧରି ଉଠାଇ େନଇଥିେଲ େମାେତ େସ। ମୁଣHୟୀ ମ ୂ̀ �ୀେର 

ଜୀବନ�ାସ ପରି ପଥଭ� � ପଥିକକୁ େଦଖାଇେଲ ଏକ ନୂଆ ଲi��ଳ। ମେନପଡିଗଲା 

ପିଲାଦିନର ନିଃସ�ାଥ�ପର ଜୀବନ କଥା। େଶଷେର ସ ାଳି ପାରିଲିନି ହୃଦୟର େକାହକୁ 

ଉ¡ସ�ରେର କହିଲି, “େର ସମୟ େଫେରଇେଦ େମା ପିଲାଦିନକୁ” 
ଉ`ର ଓଡିଶା ବିଶ�ବିଦ�ାଳୟ ଦି� ତୀୟ ପରିସର, େକEୁଝର 

ସgାତେକା`ର ବିଭାଗ - ସଂ;ୃତ 
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ଗଡ୍ଗଡ୍ଗଡ୍ଗଡ୍    
 ରାଜଧାନୀର େଗାଟିଏ ନଁା କରା ଇଂରାଜୀ ବିଦ�ାଳୟର ଦି� ତୀୟ 

େଶ�ଣୀେର ପେଢ ଶୁଭ। ବାପା ତା’ର ରାଜଧାନୀର ସରକାରୀ अଫିସେର 

ଜେଣ ଉ¡ ପଦ� अଫିସର। ମାସକୁ େମାଟା अ-ର ଦରମା। ମା 

ମଧ� ଜେଣ ବ�ା-୍ अଫିସର୍। ଘେର अଭାବ େବାଲି କିଛି ନାହ[। ନା' ନା' ଭୁଲ କହିେଦଲି 

େବାେଧ। अଭାବ अଛି! अଭାବ अଛି ବ�ବହାରେର ଶାଳୀନତାର; अଭାବ अଛି अନ� ପାଇଁ 

କିଛି ସମୟର; अଭାବ अଛି ପରିବାର ଭିତେର ପର«ର ସମନ� ୟର। େତେବ  ଶୁଭର 

ପରିବାର କହିେଲ ତା ବାପା ଓ ମା। ଆଉ କାହାରିକୁ ସିଏ ଏପଯ��q ଭଲକରି 

ଚିହିg ପାରିନାହ[। ବାପା େଦବ ବାବୁ ଖୁବ୍ ଉ¡ାଭିଳାଷି ଆଉ ମା ରୁବି ମଧ� ଜେଣ 

अତ�ାଧୁନିକା ନାରୀ। େଦବ ବାବୁ ତା- ବାପା ମା-ର ତୃତୀୟ ସqାନ। ବଡ ଦୁଇ 

ଭାଇ- ଆଥhକ ସ�lଳତା ଟିକିଏ କମ୍। ରାଜଧାନୀଠାରୁ अେନକ ଦୂରେର େଗାଟିଏ 

अନାମେଧୟ ଗଁାେର ବଡ ଭାଇ ସହ ରହୁଥିେଲ ବାପା ଓ ମା। େହେଲ अଥ�ାଭାବର .ାହି 

େଦଇ ବଡଭାଇ ବାପାମା’-ର ଦାୟିତ� ରୁ ନିଜକୁ ମୁକୁଳାଇବାକୁ ବ�ାକୁଳ। ମଝିଆଁ ଭାଇଟା 

ସ!`ି ବିବାଦ ଭିତେର ନିଜକୁ अଲଗା କରିେନଇ ଗଢିେତାଳିଛି ନିଜର ନୂଆ ଠିକଣା। 

େସହିଭଳି ସାନଭାଇ ନିଜ ମୁkରୁ ଦାୟିତ�  ଖସାଇବାକୁ ବ�ଗ�। ତିନି ଭାଇ ପର«ର 

ଉପେର େଦାଷାେରାପ କରିବାେର ବ�a। େକହି ବା��କ�ର ଆଶାବାଡି େହବାପାଇଁ ଇlୁକ 

ନୁହqି। ବାପାମା’-ର ଦାୟିତ� ଟା େସମାନ-ୁ अଣନିଶ�ାସୀ କରିେଦଉଥାଏ। ବଡ ପାଖେର 

େଜ�ାତିର�ନ ସାହୁ 
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अଥ�ାଭାବର ବାହାନା, ମଝିଆଁଟା ଦାୟିତ�  େନବାକୁ अନିlୁକ ଆଉ ସାନମାେନ େଦବ ବାବୁ- 

ପାଖେର ଦାୟିତ�  ବୁଝିବାକୁ ସମୟର अଭାବ। କାହ[କିନା ଶୁଭ ମା'- େରାକେଠାକ୍ କଥା, 

“େମା ପାଖେର ବୁଢା ବୁଢୀ- େସବା ପାଇଁ ସମୟ ନାହ[। अଫିସ୍ କାମ ଘର କାମ ଭିତେର  

ଶୁଭର କଥା ବୁଝିବାକୁ େମା ପାଖେର ସମୟ ନାହ[; ମଁୁ ପୁଣି େସମାନ- କଥା କଣ ବୁଝିବି! 

େମା େଦଇ େହାଇପାରିବନି। ଯଦି ବାପାମା େସବା କରିବାର ଇlା ଆଉ େଗାଟିଏ ଘେର 

େସମାନ-ୁ ରଖ। ଏଇଠି ରଖନାହ[” 

 େସଦିନ ଘରର େକୗଣସି ପୁअ ବାପାମା’-ର ବା��କ� ଦାୟିତ�  େନବାକୁ अନିlୁକ 

େହବାର େଦଖି େଦବ ବାବୁ- ମା େଦବବାବୁ- ପାଖକୁ ଆସି କହିେଲ, “ବାବୁେର! େତା 

ବାପାର େଦହଟା ଆଉ ଭଲ ରହୁନି। ତୁ ତ ସହରେର ରହୁଛୁ। ଆମକୁ ଟିକିଏ େତା ପାଖକୁ 

େନଇଯା। େତା ବାପାକୁ ସହରେର ଭଲ ଡା�ର-ୁ େଦଖାଇେଲ େସ ଭଲ େହାଇଯିେବ। 

େସ ଥେର ଭଲ େହାଇଗେଲ ତୁ ଆମକୁ େଯଉଁଠି େନଇ ଛାଡିେଦବୁ ଆେମ ଦୁଇଜଣ େସଇଠି 

ରହିଯିବୁ। ଆଜି େତା ବାପା େତା ମୁହଁକୁ ଚାହ[ବସିଛqି। ତୁ ଆସିେଲ ତା-ୁ ସହରକୁ 

େନଇଯିବୁ” अନ� ଉପାୟ ନପାଇ େଦବବାବୁ ବାଧ� େହାଇ ବାପାମା’-ୁ ରାଜଧାନୀ 

େନଇଆସିେଲ। େତେବ ମନେର ଥାଏ କିପରି ଏହି ଗୁରୁ ଦାୟିତ� ରୁ ନିଜକୁ ମୁ� କରିେବ! 

କିପରି ପତg ୀ ରୁବି-ୁ ବୁଝାଇେବ େଯ ବାପା ମା କିଛିଦିନ ପାଇଁ ଘରକୁ ଆସିେବ! େତେବ 

ଶାଶୁ ଶ¦ଶୁର- କିଛିଦିନର ରହଣି ଭିତେର अତି� େହାଇଉଠିେଲ ରୁବି ମ�ାଡାମ୍। େଦବ 

ବାବୁ- ପାଖେର ପ�ତିଦିନ ତା-ର अଭିେଯାଗର ଲbା ଫଦ�। ଦିେନ ଏହାକୁ େନଇ अେନକ 

କିଛି ବିଚାର ବିମଶ� କରୁଥାଆqି େଦବ ବାବୁ ଆଉ ରୁବି ମ�ାଡାମ୍। ଏତିକିେବେଳ ପଛରୁ 

ହଠାତ୍ ଶୁଭ ପାଟିକରି ପଚାରିଲା, “ଡ�ାଡି! କାଲି େମାର ଫ�ାନସି େଡ�ସ୍ କ!ିଟିସନ୍। ମଁୁ 
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ଗଡ୍ େହବି। ଡ�ାଡି! ଗଡ୍ କିଏ?” ଶୁଭର ମୁkକୁ ଆଉଁଷି େଦଉେଦଉ େଦବ ବାବୁ କହିେଲ 

“ଯିଏ ଆମକୁ ଜନH  େଦଇଛqି; ଯିଏ ଆମ କଥା ବୁଝୁଛqି; ଯାହାକୁ ଆେମ େଯେତେବେଳ  

ଯାହା ମାଗୁ ସିଏ ସାେ}ସାେ}; େଦଇଦିअqି ସିଏ େହେଲ ଗଡ୍” ବାପା- ମୁହଁକୁ ବଲବଲ 

କରି କିଛି ସମୟ ପାଇଁ ଚାହ[େଦଇ ଶୁଭ େଜେଜବାପା େଜେଜମା- ପାଖକୁ ଚାଲିଗଲା।  

 ପରଦିନ ;ୁଲେର ଥାଏ ଫ�ାନସି େଡ�ସ୍ କ!ିଟିସନ୍।  ଶୁଭ ଗଡ୍ େବଶେର ନିଜକୁ 

ସେଜଇ େହଇ ;ୁଲର େ�ଜ ଉପରକୁ ଉଠିଲା। କିଛି ସମୟ ପାଇଁ ଟିକିଏ ନଭ�ସ୍ 

େହାଇଗଲା ସିଏ। ପୁଣି ଆର  କଲା, “େମେର ଗ�ାk୍ ଫାଦର ଓଡିଆ େମ େବାଲେନ 

େକଲିଏ େବାେଲେହଁ। ଗଡ୍ କିଏ? େମା ବାପା କହିେଲ ଯିଏ ଆମକୁ ଜନH  େଦଇଛqି; ଯିଏ 

ଆମ କଥା ବୁଝୁଛqି; ଯିଏ ଆେମ େଯେତେବେଳ ଯାହା ମାଗୁ ସାେ}ସାେ} େଦଇଦିअqି  

ସିଏ େହେଲ ଗଡ୍। େମା ଗ�ାk ଫାଦର କହିେଲ େମା ଡ�ାଡ୍ େହଉଛqି େମା ପାଇଁ ଗଡ୍” 

କିଛି ସମୟ କଣ ଟିକିଏ ଚିqା କରି ଶୁଭ ପୁଣି କହିଲା, “ତା େହେଲ େମା ଗ�ାk ଫାଦର େମା 

ଡ�ାଡ-ର ଗଡ୍। େମା ଗ�ାk ଫାଦର କହqି ମଁୁ େହଉଛି େଛାଟ ଗଡ୍। ତାମାେନ େମା 

ଡ�ାଡ୍ ବଡ ଗଡ୍ ଆଉ େମା ଗ�ାk୍ ପା’! ସିଏ ସବୁଠାରୁ ବଡ ଗଡ୍। ଆଉ େଯେତେବେଳ ମଁୁ 

ସବୁଠାରୁ ବଡ ଗଡ୍ େହବି େସେତେବେଳ ମଁୁ ବି େଟ!ଲ୍ କୁ ଯିବି; େଯମିତି େମା ଗ�ାkପା’ 

କାଲି େଟ!ଲ୍ କୁ ଯିେବ! େମା ଗ�ାkଫାଦର କହୁଥିେଲ ସିଏ ଆଉ ଆମ ଘେର 

ରହିପାରିେବନି। ସିଏ ସବୁଠାରୁ ବଡ ଗଡ୍ ନା! େସଇଥି ପାଇଁ ଏେବ େସ େଟ!ଲକୁ 

ଯିେବ। େସଠାେର ବହୁତ ବଡ ବଡ ଗଡ୍ अଛqି। କାଲି େମା ଗ�ାk ଫାଦର େସଠାକୁ  

ଯିେବ। ତାପେର େମା ଡ�ାଡ୍ ଆଉ ତାପେର ମଁୁ େଯେତେବେଳ ସବୁଠାରୁ ବଡ ଗଡ୍ 

େହାଇଯିବି େସେତେବେଳ ମଁୁ ବି େସ େଟ!ଲକୁ ଯିବି। ଡ�ାଡି! କାଲି ଗ�ାk ପା'କୁ େଟ!ଲ 
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େନଲାେବେଳ େମାେତ ବି େନଇଯିବ। ମଁୁ ବି େସ େଟ!ଲେର ଥିବା ସବୁ ବଡ ଗଡ୍ ମାନ-ୁ 

େଦଖିବି! ଡ�ାଡି! େମାେତ େଟ!ଲ୍ କୁ େନଇଯିବନା” ଶୁଭର କିଛି ସମୟର «ିଚ୍ ଟା 

େସଠାେର ଉପ�ିତ ସମa-ୁ «ିଚ୍ େଲସ୍ କରିସାରିଥିଲା। କିଛି ସମୟର ନିରବତାକୁ 

ଭ}କରି େଦବ ବାବୁ େ�ଜ୍ ଉପରକୁ ଚଢିଗେଲ ଆଉ ଛାତିେର ଭିଡିଧରିେଲ ଶୁଭକୁ। 

ଉପ�ିତ ଜନତା- କରତାଳି ଭିତେର ବହିଚାଲିଥାଏ ରୁବି ମ�ାଡାମ୍ - ଆଖିରୁ 

ପ�ାତାପର अଶ�£ 
� େଜ�ାତିରଞନ ସାହୁ ॥ 

jrs.2013rediffmail@gmail.com 

୮୮୯୫୧୫୬୩୫୫ 
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େସଇ ଝିअଟିେସଇ ଝିअଟିେସଇ ଝିअଟିେସଇ ଝିअଟି    
 ଆଦିତ� େସଦିନ କେଲଜ ଯାଉଥାଏ। ଘରଠାରୁ କିଛିବାଟ 

ଗଲାପେର ପେଡ େଜମାମଣି ଛକ। େସହି ଛକଠାରୁ କେଲଜର ଦୂରତା 

ପ�ାୟ ଚାରି କିେଲାମିଟର। େତଣୁ େସହି ଛକରୁ ହ[ अେନକ ସା} େଭଟ 

େହାଇ ଯାଆqି। 

 େସଦିନ କିs ଟିେକ େଲଟ େହାଇ ଯାଇଥିଲା। େବାଧହୁଏ ସବୁ ସା}ମେନ 

ଚାଲିଗେଲଣି। ଆଦିତ� ଗାଡିର «ୀଡ଼ ବଢ଼ିଇଲା କ�ା अଶୀକୁ ଛୁଇଁଲା। କିଛି ବାଟ ଗଲା 

ପେର େଦଖିଲା ଏକ ସୁEରୀ ତରୁଣୀ ଛାତିେର ବହି ଜାକି ଠିଆ େହାଇଛି। ଆଉ ଲିÚପାଇଁ 

ଆମ�ଣ କରୁଛି। ପପୁ ଭାବିଲା ଆଜିକାଲି େବଳକାଳ ଠିକ୍ ନାହ[ ପୁଣି ଝିअପିଲାଟା 

ଫେସଇେଦବନି ତ ? ଏମିତି ଭାବୁଭାବୁ ତା’ର ଗାଡି େବ�କ ମାରି ସାରିଥିଲା। ଆଉ େସ 

ଝିअଟି ମଧ� ବସି ସାରିଥିଲା ଆଦିତ�ର ଗାଡି ପଛେର। କହିଲା ପିBଜ େମାେତ ଟିେକ 

iଣପ�ଭା କେଲଜ ପାଖେର ଛାଡ଼ିେଦେବ। 

 ଆଦିତ� ଆ�ଯ�� େହାଇଗଲା। କାହ[କି ନା େସ ମଧ� େସହି କେଲଜର ଛାତ� । କିs 

େସ ତ େକେବ େସଇ ଝିअଟିକୁ େଦଖିନି କେଲଜେର। ପଚାରିଲା ତୁେମ କେଲଜେର ନୂଆ 

େବାେଧ। କାହ[ ମଁୁ ତ େକେବ ତୁମକୁ େଦଖିନି ଆମ କେଲଜେର। ଝିअଟି କହିଲା ନାହ[ 

େମାର +୨ ପ�ଥମ ବଷ�। ଏେବ ନୂଆକରି କେଲଜ ଯାଉଛି। ଆପଣ କଣ େସହି କେଲଜେର 

ପଢ଼qି କି ? 

ପ�ଶାq କୁମାର ନାଥ 
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 ହଁ େମାର +୨ ଦି¦ତୀୟବଷ�। କହିଥିଲା ଆଦିତ�। 

 େସେତେବଳକୁ ଗାଡି ପହ�ି ସାରିଥିଲା କେଲଜ ପାଖେର ଆଉ ଝିअଟି ଓେହBଇ ବାଏ 

ବାଏ କରି ଚାଲି ଯାଇଥିଲା। େବେଳ େବେଳ କେଲଜେର େସ ଝିअ ସହ େଦଖାହୁଏ 

ଆଦିତ�ର। ଦୁେହଁ ଦୁହ[-ୁ େଦଖି ଟିେକ ହସି ଦିअqି। 

 କିs େସହି ଦିନଠାରୁ େସହି ଜାଗା ଆସିେଲ, ଆଦିତ� ଗାଡିର «ୀଡ଼ କମିଯାଏ। ତା’ର 

ଆଖି େଖାଜିବୁେଲ େସହି ଝିअଟିକୁ େକେତେବେଳ େଦଖାହୁଏ ତ େକେତେବେଳ ହୁଏନା। 

 ଆଦିତ� ବହୁତ ଥର ଭାବିଥାଏ ଏହି ଥର େଦଖାେହେଲ ତାକୁ ତାର ନଁା ପଚାରିବି। 

କାହ[କି ନା ଆଦିତ� ମେନ ମେନ ତାକୁ ଭଲପାଇ ସାରିଥିଲା। କିs ତାକୁ େଦଖିେଦେଲ ସବୁ 

କିଛି ଭୁଲିଯାଏ। ଯାହା କିଛି ଭାବିଥାଏ କିଛି ବି କହିପାେରନି। 

 ଆଦିତ� ଭାବିଥାଏ ଯାହା ବି େହଉ ଏହିଥର େଦଖାେହେଲ ତାକୁ େମାର ମନକଥା 

େଖାଲି କହିେଦବି। 

 କିଛିଦିନ ପେର ଆଦିତ� ତାର ସା} ବାହାଘରେର େଯାଗ େଦବାକୁ ଯାଇଥିଲା। 

ତାର ସା} ବାହାଘର ମଧ� େସହି ଗଁା ହରିପୁରେର େହଉଥାଏ। ଆଦିତ� ମନେର अେନକ 

ଉ��ା। ଯାହାେହେଲ ବି ନି�ିତ ତାର େଦଖାେହବ େସହି ଝିअଟି। ଆଉ େସଇଠି ହ[ ସିଏ 

କହିେଦବ ତାର ମନର କଥା। ବାଣ େରାଷଣୀେର ସମେa ବାହାଘରର ମଜା େନଉଥିବା 

େବେଳ ଆଦିତ�ର ମନଥାଏ େସହି ଝିअଟି ପାଖେର େକେତେବେଳ ବର ପହ�ିବ କନିଆଁ 

ଗଁାେର। ଆଉ ତାର େଦଖାେହବ ତାର ସ¦ପgର ପରୀ ସହିତ। 

 ବର ପହ�ିଗଲା କନିଆଁ ଘର ଗଁାେର। ଆଦିତ�ର ଆଖି େଖାଜି ବୁଲୁଥାଏ େସହି 

ଝିअଟିକୁ। କିs େକଉଁଠି ବି େଦଖାେହଲା ନାହ[ େସହି ଝିअଟି ସହିତ। 
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 ବର ପହ�ିଲା ପେର ସବୁ ସା}ମାେନ ବସିଥାqି। ଆଦିତ� ଭାବୁଥାଏ ହୁଏତ କନିଆଁ 

ପାଖେର େସହି ଝିअଟି ଥାଇପାେର। ମଁୁ ଭାଉଜକୁ େଦଖିକି ଆସୁଛି କହି ଆଦିତ� ଚାଲିଗଲା 

କନିଆଁ ବସିଥିବା �ାନକୁ। େସଠାକୁ ଯାଇ ଯାହା େଦଖିଲା େସ ବିଶ¦ାସ କରି ପାରିଲା ନାହ[। 

ତାର ପାଦତଳୁ େଯମିତି ମାଟି ଖସି ପଡ଼ିଲା। କାହ[କିନା କନିଆଁ େବଶେର ବସିଥିଲା େସହି 

ଝିअଟି। 
 ସୁEରପୁର, ଉ`ରକୂଳ ହାଟ, ପ�ୀତିପୁର, ଯାଜପୁର - ୭୫୫୦୧୩ 

ଭ� ାମ�ଭାଷ : ୦୮୮୯୨୩୦୧୧୪୩ 
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ଦୁଇଟି ମିନିଗ�ଦୁଇଟି ମିନିଗ�ଦୁଇଟି ମିନିଗ�ଦୁଇଟି ମିନିଗ�    
ରୁଟି 

 “ବାପାେର... େନ ଏଇ ରୁଟି ପଟକ ଖାଇେଦ, କେଲଜେର େକେତ 

ସମୟ ଯାଏ ଉପାସ ରହିବୁ? େନ ... େମା ବାପାଟା ପରା...!” 

 େସgହମୟୀ ମା’ ତା େଗହB ାପୁअକୁ ରୁଟି ପେଟ େଖାଇବା ପାଇଁ େକେତ ମିନତୀ 

କରୁଥାଏ, କିs ତା ପୁअ ଲୁଲୁ  ମୁହଁ ଭଣଭଣ କରି କହୁଥାଏ, “ନା ମମିH , ମଁୁ େସ ରୁଟି ଫୁଟି 

କିଛି ଖାଇବିନି ସବୁେବେଳ େସଇ ରୁଟି, ଆଉ କିଛି କରିବାକୁ େତାର କଣ ମେନ ପଡୁନି?” 

 “ହଉ େହଲା ବାବା, ମଁୁ କାଲି େତା ପାଇଁ େପାହା କରିେଦବି, େନ ଏଇ ରୁଟି ଖkକ 

ଖାଇେନ” ମମତା ଭରା ମିଠା ଶ¥େର ମା’ ତା अବୁଝା ପୁअକୁ ବୁଝାଉଥାଏ 

 ତଥାପି ଲୁଲୁର ମନ ବଦଳିଲାନି, ବାଇକ୍ �ାଟ୍� କରୁ କରୁ କହୁଥାଏ, “େଡଲି େଡଲି 

ରୁଟି ଖାଇ ବିର� ଲାଗୁଛି ମମିH ଯାଉଛି କେଲଜ େକ�ିନେର ବଗ�ର୍ ଖାଇେଦବି” ମା’ର 

ଆଖି ସାମନାରୁ ତା ପୁअ अଦୃଶ� େହାଇଗଲା 

 ଲୁଲୁ ରାaାେର ବାଇକେର ଯିବାେବେଳ ଏକ ପ�କାର ଉ�ଟ ଦୁଗ�oେର अତି� େହାଇ 

ଏପଟ େସପଟ େଦଖୁଥାଏ अନତୀ ଦୂରେର ପ�ଚk ଖରାକୁ ଖାତିର ନ କରି ଜେଣ େଲାକ 

ଗଳିତ େଗାରୁର ଛାଲ ବାହାର କରୁଥାଏ ଇlା ନଥିବା ସେ �̀  ଲୁଲୁ ତା ପାଖକୁ ଯାଇ 

ପଚାରିଲା, “ତୁେମ ଏ ସବୁ େକମିତି କରୁଛ? ତୁମକୁ କଣ ଘୃଣା ଲାଗୁନି?” 

 େଲାକଟି ନିଜ କାମେର ଲି�ରହି କହିଲା, “ବାବୁ! ସବୁ େପଟପାଇଁ ନାଟ ଏହା ନ 

ସୁଧାଂଶୁ େଶଖର 
ଦି� େବଦୀ 
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କେଲ ଦାନା ଗେk, େରାଟି ପଟିଏ ମିଳିବ େକାଉଠୁ?” 

 େଲାକଟିର କଥା ଶୁଣି ଲୁଲୁ aw ଚକିତ େହଲା ପୁଣିଥେର ବାଇକ୍ �ାଟ୍� କରି 

କେଲଜ ଗଲା ସାରାଦିନ କେଲଜ କB ାସେର ତା ମନ ଆେଦୗ ଲାଗିଲାନି, ତା ମମିH  

ଯାଚୁଥିବା ରୁଟି ଆଖି ସ�£ଖେର ସିେନମାର ରିଲ୍ ପରି ଘୁରି ଚାଲିଲା 

 ସତେର ପେଟ ରୁଟି ଓ ଗେk ଦାନା ପାଇଁ ମଣିଷ ସମାଜେର କଣ ନ କରୁଛି! अଥଚ 

େସ ମମିHର अଯାଚିତ େସgହେବାଳା ରୁଟିକୁ ତୁl ମେନକରି ପେଳଇ ଆସିଲା... 

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

େଭାକ 

 “ଆେଲା ଜଗୁ ମା, ଟିେକ ବାହାରକୁ ଆ, େଦଖ େତା କୁଳନEନ କଣ କରିଛି, େଦଖିବୁ 

ଆ...” 

 “କଣ େହଲା ଖୁଡ଼ୀ? କାହ[କି ଏମିତି ଆକାଶଫଟା ପାଟି କରୁଛ? ” 

 “ଆେଲା ଆକାଶ ତ େତା ମୁkେର ଛିଡ଼ି ପଡ଼ିଲାଣି, ପୁअ ଜନH  କରୁଛୁ ପରା, େଦଖ 

େକମିତି ତାମସା କରିଛି!” 

 “ଆେର େତାର କଣ େହଲା ଜଗୁ? େତା େଦହ ଏମିତି ପୁରା ନୀଳ ପଡ଼ିଯାଇଛି? 

କିେର, କିଏ େତାେତ ମାରିଛି ନା କଣ?” 

 “ଆେଲା ତୁ ଜାଣିବୁ େକମିତି? ଆମ ବaି ଛକ େଦାକାନରୁ ଏଇଟା ପରା ବଡ଼ା 

େଚାେରଇ ଖାଉଥିଲା ଶ ୁଆ େଯମିତି ଏଇଟାକୁ େଦଖି ଧରି େନଇଛି, ପିଟି ପିଟି ପୁରା 

େଦହକୁ ନୀଳ କରିେଦଲା” 

 “କିେର ଏ ସବୁ କଣ ସତ? ଏମିତି ଚୁପଚାପ୍ ଠିଆ େହଲୁ କଣ ପାଇଁ? ଘଟଣା କଣ 
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େହଇଛି କହ?” ସୀମା ନିଜ ପୁअକୁ ତାଗିଦ କରୁଥାଏ 

 “ହଁ, ମଁୁ େସ େଦାକାନରୁ ବଡ଼ା େଚାେରଇ ଖାଇଛି” ଜଗୁ, ଯିଏ କି ଦଶକି ବାର ବଷ�ର 

ବାଳକ ତା ମା’ ପାଖେର ସତ ମାନୁଥାଏ 

 “କୁଳା}ାର େଚାର େକାଉଠିକାର େତାେତ ଟିେକ ସରମ ଲାଗିଲାନି, ବଡ଼ା େଚାରି 

କରି ଖାଉଛୁ? କହ କଣପାଇଁ ଏମିତି କଲୁ?” ସୀମା ଜଗୁକୁ ତାଗିଦ କରି ଦୁଇ ଚାରି ପାହାର 

ପିଟି ସାରିଥାଏ 

 “େଭାକ ଲାଗିଥିଲା ମା” େତାେତ କହିେଲ ତୁ କହିବୁ ବାପାକୁ ମାଗ ବାପା ପାଖକୁ 

ଗେଲ ନିଶାେର େସ େମା କଥା କିଛି ବୁଝିବନି ତା େହେଲ ତୁ କହ ଖାଇବିନି ତ 

ମରିଯିବିନି? ମଁୁ ସତ କହୁଛି ମା, େମାେତ ବହୁତ େଭାକ ଲାଗୁଥିଲା, ଖାଲି େଗାେଟ ବଡ଼ା 

ଉେଠଇ ଖାଇଛି  

 ତା ମାେନ େଭାକ େହେଲ େଚାରିକରି ଖାଇବୁ? ବଦମାସ୍ େଚାର...” ସୀମା ଜଗୁକୁ 

ଆହୁରି ପିଟୁଥାଏ 

 “େମାେତ କଣ ପାଇଁ ମାରୁଛୁ? େଭାକକୁ ମାରୁନୁ? େମାେତ କାହ[କି ବାରbାର େଭାକ 

କରୁଛି?” 

 ଜଗୁର ଆକୁଳିତ ପଦିଏ କଥାଏ ସୀମା ହାତେର ଧରିଥିବା ବାଡ଼ି ଉପରକୁ ଉଠି 

�ାଣୁଭଳି अଟକି ରହିଲା ପେର ପୁअକୁ ଭିଡ଼ିଆଣି ନିଜ େକାଳେର ପୁେରଇ କଇଁ କଇଁ କାEି 

ଉଠିଲା 
ବି ସି-୭୪, େସ¹ର - ୧, ସଲ୍ ଟ େଲକ୍, େକାଲ୍ କାତା : ୬୪ 

ଭ� ାମ�ଭାଷ : ୯୬୮୧୩୭୩୫୧୨ 
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କବିତା ବିଭାଗ 
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ସ�ରବ#�େର ସHରଣୀକାସ�ରବ#�େର ସHରଣୀକାସ�ରବ#�େର ସHରଣୀକାସ�ରବ#�େର ସHରଣୀକା    
( अ ଠାରୁ ଔ ପଯ��q) 

अଗତିର ଗତି େହ' ଜଗତପତି 

 अସହ� େହଲାଣି ଦୁଃଖ  

अqଯ��ାମୀ ତୁେମ ନଜାଣୁଛ େକେଣ  

 अqର େବଦନା ଟିକ.... 

ଆସqକି ଥେର ମନ ବୃEାବେନ  

 ଆେଶ अଛି େମାର ଚି`  

ଆଡ ଚାହାଣୀେର ଦୁଃଖ େମା' ପରଖି  

 ଆଶିଷ ବରଷିଥାq.... 

 

ଇତି େହଉ େମାର अବେଶାଷ ଟିକ  

 ଇତର ପ�ଣାମ ରଖ 

ଈଶ�ର ବିଶ�ାସୀ େହଉ ମନ େମାର  

 ଈଷତ୍ କରୁଣା ସି�..... 

ସେqାଷ ପ+ନାୟକ 

 

ଉଆସ େମାହର େଲାଡା ନାହ[ ପ�ଭୁ  

 ଊଣା ନେହଉ କରୁଣା  

ଉଦାର ପଣେର ଉ�ାରିବ ତାତ  

 ଉପାଡି କାମ ବାସନା..... 

 

ଋ� େହାଇ କିବା କ� ଦିअ ସାଇଁ  

 ଋଗୁଣ ମନକୁ ଛାର  

ଋଖାଟିଏ ମୁହ[  ଦୀପ ଧରିବାକୁ  

 ଋତି� କ୍ ତୁେମ ତ' େମାର.... 

 

ଏେବଠାରୁ ଗୁେଣ ଗୁଣକୁ ତୁମରି  

 ଏ'ପାରିରୁ କର ପାରି  

ଐର ବିନାଶକ  େହ'ବିଶ¦ ନାୟକ  

 ଐକୁ� େଦବ ମୁରାରୀ..... 
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ଓଠ ଜପୁଥାଉ ନEନEନ -ୁ  

 ଓଲଟ ପାଲଟ କରି  

ଔ�ୁକ ଜାଗ�େତ ମନ ଭରିଉଠୁ  

 ଔଦାସୀନ ପରିହରି..... 

 

ଋତି� କ୍ - ପୁେରାହିତ  

ଋଖା - ଦୀପ ରଖିବା ପାଇଁ ବ�ବହୃତ କାଠ ପାତ� ,  ଦୀପରଖା  

ଐକୁ� - ସବ�େଶ��  

ଐରି - ଶତ� £  

ଔ�ୁକ� - ପ�ବଳ ଆଗ�ହ, ଉ�ାହ 

ଔଦାସୀନ - ଉଦାସୀନତା,  अନାସ�ି 
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ଚିର अମର ପବ�ତରାଣୀଚିର अମର ପବ�ତରାଣୀଚିର अମର ପବ�ତରାଣୀଚିର अମର ପବ�ତରାଣୀ............    
ଉ�ଳର ଗବ� ଜନିH  କନ�ାରତg  

ଉ�ଳକୁ କଲ ଖ�ାତ 

ଚିର ସHରଣୀୟ କ�ନା ତୁେମ 

କ�ନାକୁ କଲ ସତ ।। 

अସୀମ ଧଯ�� अସୀମ ସାହସ 

ସଫଳ ତୁମ କାହାଣୀ 

ସ¦ଣ�ୀମ अଧ�ାୟ ରଚି ଇତିହାେସ 

ଏଭେର� ବିଜୟିନୀ ।। 

ପୃଥିବୀ ପ�ସି� ଶୃº କି ପବ�ତ 

ସବୁ ଶିଖେର ବିଜୟ 

ଦି� ତୀୟ ପାଳିେର ଏଭେର� ଛୁଇଁ 

ଦାରୁଣ ଚିର ବିଦାୟ ।।  

କିଲିମା�େରାରୁ ଆକନକାଗୁଆ 

ମାଉ� କାଉକା ସସ୍ 

ମାଉ� େକÝେସାେର ପାଦକୁ ଥାପିଲ 

ରଖି ମନେର ବିଶ¦ାସ ।। 

ପ�ଦୁ�ତ କୁମାର 
ମହାଖୁଡ଼ 

 

ଦiିଣ ଆଫି� କା ଯୁ�ରା��  ଠାରୁ 

अେ�� ଲିଆ ମହାେଦଶ 

ଭାରତ େନପାଳ ଶୃ} ଜୟକରି 

େଢ-ାନାଳ କପିଳାସ ।। 

ମହାକାଶଚାରୀ କ�ନା ଚାୱଲା 

ଆେରାହୀ କ�ନା ଦାସ 

ଏ କି ସାମ�ସ� ସଫଳ iଣେର 

ଛାଡ଼ିେଲ େଶଷ ନିଃଶ¦ାସ ।। 

अତି ନିଦାରୁଣ ବିଧିର ନିେ��ଶ 

ସାରିଦିଏ ସବୁ େଖଳ 

େହାଇ େଶାକାକୁଳ କାEୁଛି ଉ�ଳ 

କାେE ଗଡ େଢ-ାନାଳ ।। 
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ଆଇନ େପଷାେର ଆଗଭର ଥିଲ 

େଗୗରବ अଧିକାରିଣୀ  

अପରୂଣୀୟ iତି ଏ େଦଶର 

ଆହତ କ�ନା େପ�ମୀ ।। 

ନାରୀ ସଂଶ�ି କରଣ अଗ�ଦୂତ 

କିଏ େହବ ତୁମ ଭଳି 

େହ ପବ�ତ ରାଣୀ ଏ ଜାତି େଦଉଛି 

ଭାବପ#ୂ� ଶ��ା�ଳି ।। 

            
         ପ�ଦୁ�ତ କୁମାର ମହାଖୁଡ଼ 

         ବି{ାନ ଶିiକ, ପ�ାୟତ ଉ¡ 

         ବିଦ�ାଳୟ, ଇlାବତି ପୁର, 

         େଢ-ାନାଳ 
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अେଫରା ବoୁअେଫରା ବoୁअେଫରା ବoୁअେଫରା ବoୁ    
ବoୁଟିଏ ଥିଲା େମାର କୁ� ଆଶ�ମେର  
ଯା କଥା ଆଜିବି େମାର ଭାରି ମେନପେଡ 
ଦିନଥିଲା ଯାଉଥିଲି େଭଟିବାକୁ ତାକୁ 
ସବୁ ଛୁଟି କଟୁଥିଲା ଶୁଣି ତା କଥାକୁ  
କହୁଥିଲା ସିଏ ତାର ଜୀବନ କାହାଣୀ 
ହୃଦୟଟା ଫାଟୁଥିଲା ତା କଥାକୁ ଶୁଣି  
ପିଲାଦିନ କଟିଥିଲା ତାର ଭିiା ମାଗି 
ଭିକାରି େସ ସାଜିଥିଲା अନାଥ- ଲାଗି 
େକେତ अନାଥ-ୁ ସିଏ ମଣିଷ କରିଛି 
େକେତ େଭାକିଲା େପଟେର ଦାନା େଦଇअଛି 
ନିେଜ ପ}ୁ େହଇ ମଧ� अନ� କଥା ଭାେବ 
ଦିନ ଦରିଦ�  େସବାେର ଖୁସି ସିଏ ଲେଭ 
କୁଲି କାମ କରି ନିଜ େପଟ େପାଷୁଥିଲା 
ବାର ବରଷର େଯେବ ସିଏ େହଇଥିଲା 
କୁ�େରାଗୀଟିଏ େବାଲି େଲାେକ ଘୃଣା କେଲ 
ଧEାରୁ ତାହାକୁ ସେବ� ନିବୃତ େଯ କେଲ 
େଭାକ ବିକଳେର ତାର ଦିନ କଟୁଥିଲା 
ଉପାୟ ନପାଇ ଭିiା ବୃ`ିକୁ ବାଛିଲା 

େରାଜା ପkା 
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ବoୁ େମାର ଦିେନ ଏକ େରାଗୀକୁ େଭଟିଲା  
ଭୟ-ର ହୃଦୟ େରାଗେର ପିଡୀତ େଯ ଥିଲା 
ତାକୁ େଦଖି ବoୁ େମାର ମମ�ାହତ େହଲା  
ସାହାଯ� କରିବାପାଇଁ ମେନ ଚିqା କଲା  
ନିଜ अପାରଗତାକୁ ସiମ କରିଲା 
ନିଜ ହୃଦୟକୁ ସିଏ ଦାନ କରିେଦଲା 
ହୃଦୟ ପାଇ େସ େରାଗୀ ନୂଆ ଜୀବନ ପାଇଲା 
େହେଲ ବoୁ ଚିରକାଳ ଆଖି ବୁଜିେଦଲା  
ନअ ଦିନ ପେର ତା ମୃତୁ� ଖବର ପାଇଲି 
अେଫରା ବoୁକୁ ସବୁଦିନ ହରାଇଲି 
ବoୁ ଠାରୁ ବହୁ ନୀତିଶିiା ମଁୁ ପାଇଲି 
କାଯ��େର ଲଗାଇବାକୁ ପ�ତି{ା କରିଲି 
ନିେଜ ପ}ୁ ସେତ¦ ଇତିହାସ େସ ରଚିଲା  
ତ�ାଗବେଳ କାହାର େସ ଜୀବନ ରଖିଲା 
ଏମିତି अମଲୂ� ବoୁ ସଭି-ୁ ନମିେଳ 
ମିଳଇ େକବଳ ନିଜ ସୁକମ� ବେଳ 
ଜୀବନ ଦୀପଟା ସିନା ତାର ଲିଭିଗଲା 
େହେଲ େମା ମେନ େସ ଚିର अମର େହାଇଲା 
ବoୁ ସିନା ନାହ[ ଏେବ େମାରି ପାଖେର 
ରହିଛି ରହିବ ସିଏ େମା ଟିକି ହୃଦୟେର l 
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ପ�ତୀiାପ�ତୀiାପ�ତୀiାପ�ତୀiା    
ତୁମକୁ ନିଜର କରିବାର 

ସ�ପg ସବୁକୁ ଆଖି େର ସେଜଇ 

ସାରିଲା ପେର 

ତୁେମ କହିଲ େହଇ ଟିକିଏ ରୁହ! 

ମଁୁ ଏଇ ଗଲି ଆଉ ଏଇ ଆସିଲି 

େହେଲ କାହ[! 

ପ�ତିଶ�£ତି େଦଇ ନ ରଖିବା 

ତୁମର ପୁରୁଣା ବଦଭ�ାସ 

ଏ ସବୁ ଜାଣିବା ସେ �̀  

େସ ଦିନୁଁ ତୁମ େଫରିବା ପଥକୁ 

ନିନhେମଶ ନୟନେର ଚାହ[ ରହିଛି 

କିs? 

ସୁନିତା ବାରିକ 

 

କାଇଁ ତେମ ତ େଫରୁନ! 

ସବୁ ଥର ପରି ଏଥର ବି 

େଫରି ଆସିବ ଏଇ अେପiାେର 

େହଇ େଦଖ! 

ଆଖି ଦୁଇ ଶୁଖିଲା ମରୁଭୂଇଁ ପାଲଟି ଯାଇଛି 

ହ ଉ େହଲା 

ଏଥର ଆସିେଲ ତୁମ ଉପେର 

अଭିମାନ କରିବିନି 

ସତ! 

ଥରୁଟିଏ େହଉ ପେଛ 

େମା ସ�ପg ସବୁକୁ ଉପଲwି କେରଇଦିअ 

କିଛି ନେହେଲ  

अବୁଝା अେଲାଡା ସ�ପg ସବୁକୁ 

अqତଃ ମେନଇ େଦଇ ଯାअ 
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ସବୁ ସ�ପg କ'ଣ ବାaବ ରୂପେରଖ 

େନଇପାେର?  

ନାଆଁ ନା! 

ହଁ, କାହ[କି ବା େହବ 

ଗରିବ ନିରୀହ ଝିअ ଠାରୁ अବା 

କ'ଣ ମିଳିପାରିଥାqା ତୁମ କୁ 

ଯାହା ମିଳିଛି େସ ସÄାq େଶ�ଣୀର 

अଲିअଳି ରୂପସୀ ଜୀବନ ସ}ିନୀର 

ହାତ ଧରିବା ପରଠାରୁ 

େହ! ମଁୁ େବାକି ଟାଏ 

ତୁମ କୁ େମା ମନ ମEିର େର 

େଦବତା କରି ପଜିୂବାର  

ବୃଥା अପେଚ�ା ଟି ଏ କରି ପେକଇଲି 

ଭୂଲି ଯାଇଥିଲି 

ର� ମାଂସ େର ତିଆରି ଶରୀର ଟା 

କ'ଣ େକେବ 

େଦବତା ର �ାନ େନଇପାେର? 

ଆଃ! 

େସ ପାଷାଣ େଦବତା ଟା 

ତୁମ ଠାରୁ େଢର୍ ଗୁଣେର ଭଲ 

ଏଇ କଥା ବୁଝିବାେର  

ବହୁ େଡରି େହାଇଗଲା 

େବାଧହୁଏ......... 
ସୁନିତା ବାରିକ, ଦiିଣ କାଳୀ େରାଡ଼୍  

େଢ-ାନାଳ, ୭୫୯୦୦୧  
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ଖରାଖରାଖରାଖରା    
ଧ ୂଧ ୂଖରା ଚରି ଯାଉअଛି େଜ�� ର ସଦ� ବିଧବା ଭୂଇଁ 
ଆକାଶଟା ସାରା ଚିକମିକ ଖରା ପବେନ ଜୀବନ ନାଇଁ 
େଦହର अଳସ ଭାେ} ନବଜାତ କାେE େଯେବ କଇଁକଇଁ 
ଏଠି ମାଆର ମମତା aନଭତh iୀର ସାଇତା ଜୀବନ ପାଇଁ ୧ 
ପାkୁର ଲାେଗ ମନର ବଗିଚା ପ�ୀତି ଫୁଲ ହୁଏ ହାଇଁପାଇଁ 
ତତଲା ସପନ ନିଦ ଭା}ିଦିଏ ଖରା େଯେବ ଯାଏ ମନ ଛୁଇଁ 
ଦାଉ ଦାଉ ଜେଳ ଜୀବନଜୀବିକା ଖରା େଯେବ ଉେଠ େଚଇଁ 
େକାଳାହଳମୟ ପେଥ ନୀରବତା େଦୗେଡ େହାଇ ଧଇଁସଇଁ  ୨ 
ବାଲୁକା ବୁକୁେର ଖରା ପାରି େଶଯ ଆକାେଶ ରହିଛି ଚାହ[ 
ମୃଗତୃ�ା ସୃେଜ ଆଶାର ବାରିଧି ଶକତ ବିଶ¦ାସ କାହ[ 
ହଁସା ଉଡିଯାଏ ଖରା େଯେବ अସୁରୁଣୀ ବୁଢ଼ୀ ସାେଜ େହ ସାଇଁ 
ପଳପଳ େସ�ଦ ରକତ ପରାଏ େଦହୁ େବାହିଯାଏ ଧାଇଁ ୩ 
ଖରା ଭାରି ତୀÎ କ।ନପୁରୀ ଛୁରୀ ସଜାଗ ରହିଥା ଦେନଇଁ 
ମୁkଫଟା ଖରା ଦିଏ ଭାରି ବ�ଥା ଫୁଟିଯାଏ ଟାଇଁଟାଇଁ 
ମେନ ପେଡ ନଈେର ଗାଧୁଆ ଯଦି ମୁk ହୁଏ ଝାଇଁଝାଇଁ 
ତାଳ େଗାଟମାେର େଖଳ େଯ େଖଳିବା ନଇଁେଲ  ଖରା ଯାଇଁ ୪ 
 

ଜଗତସିଂହପୁର । େମା: ୯୪୩୭୦୬୮୦୦୩ 

ଡ ଆେଲାକ 
କୁମାର ରାୟ 
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ଆସିବ କି ଥେରଆସିବ କି ଥେରଆସିବ କି ଥେରଆସିବ କି ଥେର............    
ଥାଇ ତୁେମ େକେତ ଦୁେର 

ହାତ ଠାରି ଡାକ 

େକେତ ସo�ା ଯାଏ ବିତି 

ପୁଣି େକେତ ରାତି 

ଝରକା ଟା େଖାଲା ଥାଏ 

କାେଳ ତେମ  

ଆସିବ କି ସାଥି। ୧ 

େବେଳ େବେଳ ଆସୁଥାଏ  

େହନା ର ବାସନା 

ତେମ କିs କାହ[କି ଆସନା 

अେପiା ତ ଥାଏ େମାର 

ଆକାଶ ର अଗଣା େର ନୀତି 

ତଥାପି ଆେସନା କାହ[ 

େସଇ ଜହg  ରାତି। ୨ 

ରଜୀତ ଦାସ 

 

ତୁନି ତୁନି ତୁମ କଥା ଶୁେଭ 

େଖାଲା ଥିବା 

େସଇ ଝରକାେର 

ସH �ତି କିs ଉପହାସ କେର 

ଛାଇ ପରି 

ମନ ପରଦାେର। ୩ 

अଶ�£ େଯେବ ପିଇ ଯାଏ ଓଠ 

େବଦନା େର ଭରା ଏ ଦିଗq 

ଇE�ଧନୁ ହୁଏ ବ#� ହୀନ 

େଫରି ଯାଏ अଧାରୁ ସପନ 

େସେତେବେଳ ସବୁ କିଛି ଲାେଗ 

ମ�ାନ ଆଉ ପାkୁର ମଳିନ। ୪ 

 
ସି}ିଟାଳି, କୁଜ}, ପାରାଦ¦ୀପ, ୮୨୯୩୦୯୪୬୦ 
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iତiତiତiତ    
ଡହ ଡହ ଖରା ତାତିେର ଆଜି 

ଧରଣୀ ହୁଏ अଧିରା 

ଆକାଶମୁଖୀ ଆଖି ତାହାର 

ବୁକୁେର େକେତ େକାହ 

ଆପଣା େବାଲି େକହି ତ ନାହ[ 

ଆହା କହିବା ପାଇଁ 

ସେତ େଯମିତି ସଭିଏଁ ଆଜି 

ବଇରୀ ତା ପାଇଁ 

ସବୁ ହରାଇ ଶ�ୀହୀନ େହାଇ 

ବସିअଛି ମଉେନ 

ତଥାପି ଆଶାର କବର ତଳୁ 

କୃ�ଚୁଡ଼ା ଫୁଲ ନିେରଖୀ େଦେଖ 

ଶ�ୀେiତ�  ସୁEର 

 

ମୁରୁକି ହେସ 

ଧରଣୀ ରାଣୀ ବୁେଝଇ କେହ 

ଦୁଃଖପେର ସୁଖ, ରାତିପେର ଦିନ 

ସକାଳ କଥା ସଂେଜ ନାହ[ 

ଦିେନ ଶ�ାବଣ ତ େଫରି ଆସିବ 

ସରୁୂଜର ବଳ ହଟିବ 

ସବୁଜିମାେର େତା େକାଳ 

ପୁଣି ପୁରି ଉଠିବ 

 
ସଂଗୀତ ଶିiକ 

ଓଡ଼ିଶା ଆଦଶ� ବିଦ�ାଳୟ,  

ଗାଇସିେଲଟ୍, ବରଗଡ଼ 

ଭ� ାମ�ଭାଷ : ୯୦୯୦୨୭୭୮୦୬ 
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େଫାନୀ େଫାନୀ େଫାନୀ େଫାନୀ ----    ସତକ�ର ଘ�ିସତକ�ର ଘ�ିସତକ�ର ଘ�ିସତକ�ର ଘ�ି    
ମହାଲiH ୀ ପଚାରqି ପ�ଭୂ ମୁଖ ଚାହ[ 

ଇଏ େକଉଁ ଲୀଳା ପ�ଭୂବାେର କହିବଇଁ? 

अମୃତ ସାଗେର ପ�ଭୂ କରିଣ ଶୟନ 

ପଠାଇଲ େଶଷନାେଗ କରିବ ଦଂଶନ 

େଫାନି ନାମଧାରୀ ନାଗ ଶ�ୀେiତ� କୁ ଯାଇ 

ଧ�ଂସ ବିଧ�ଂସ କରିଣ ପକାଇଲା ମହୀ 

ପତିତ- ଦୁଃଖହର େବାଲି ଦୁଃଖହାରୀ 

ପତିତପାବନ ବାନା ଉେଡ଼ ଫିରିଫିରି 

ନୀଳଚକ� £ ବାନା ପ�ଭୂ ଉଡ଼ାଇଣ େନଲ 

ପୁରାତନ ବଟବୃi ବିଖkିତ କଲ 

ନୀଳାଚଳ ଧାେମ ତୁେମ ପ�ଭୂ ଜଗନg ାଥ 

େକାଟି େକାଟି ଭ�-ର ହୃଦୟ ଆରାଧ� 

ନିଜଧାମ ଶ�ୀେiତ� କୁ କଲ ଛାରଖାର 

େସଠି ରହିବାକୁ ଇlା ନାହ[ କି ଠାକୁର 

ସିHତହାେସ� କହqି अନq ନାରାୟଣ 

ପଚାରିଲା ଯଦି ଶୁଣ ଏହାର କାରଣ 

ସେରାଜିନୀ ମିଶ� 

 

ମାନବ ଜାତିକୁ େଶ�� କରି ମଁୁ ଗଢ଼ିଲି 

ବୁ�ି ଓ ବିେବକ େଦଇ ଧରାକୁ େପଶିଲି 

ଜୀବଜଗତେର େଶ�� ମାନବ େହାଇଲା 

ବି{ାନର କରାମତି େମାେତ େଦଖାଇଲା 

ସୁେଶାଭିତ ବୃiରାଜି ସୁଘ� ଜ}ଲ 

କାଳକ�େମ େଲାପ ପାଇ ଗଲାଟି ସକଳ 

ସ�ାଥ�ାo ମାନବ ନିଜ ସ�ାଥ�ସି�ି ପାଇଁ 

କାଟିେନଲା ବୃiରାଜି ଲଗାଇଲା ନାହ[ 

େଯଉଁ ବୃi କେର ନିୟqି� ତ ତାପମାନ 

ବୃi ନ ରହିବା େଯାଗଁୁ ବଢ଼ିଲା ଗରମ 

ସୃ�ିର ନିୟମ ଉଲଂଘନ କଲା ନର 

େକାପିତ େହଲା ପ�କୃତିରାଣୀ ତା ଉପର 

େମାର ପି�ୟ ବୃiରାଜି କରିେଦଲା ନ� 

େତଣୁ ମାନବ ପାଇବ ନି�ତେର କ� 
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ଆଉ ଏକ କଥା ଶୁଣ ସାଗର ତନୟା 

अଭିମାନୀ ଜେନ େମାର ନ ଥାଏଟି ଦୟା 

ନୀଳାଚଳ ଧାେମ ମୁହ[ ଜଗନg ାଥ ରୂେପ 

अଛି ଜାଣି ଭ� େତାଷ କରୁଥିେଲ ତେପ 

ଧିେର ଧିେର ଶ�ୀେiତ� ବାସୀ- अଭିମାନ 

ବଢ଼ିଗଲା अନ�ାୟ अନୀତି େନଲା �ାନ 

କଳହେର ଲି�ରହି କେଲ ହତାଦର 

ଭାବିେଲ କିଏ ବା iତି କରିବ ତା-ର? 

େତଣୁ ତା-ୁ ଶିiା େଦବା ଦରକାର ଥିଲା 

େଫାନୀକୁ ମଁୁ ପଠାଇଲି ଭୂଲ କି ବା େହଲା? 

ଏେବ ବି ସମୟ अlି େହେଲ ସେଚତନ 

ଜଣେକ େଗାଟିଏ ବୃi କରିେବ େରାପଣ 

ବୃiରାଜିେର େଶାଭିତ େହାଇବ ଜ}ଲ 

ପଶୁପiୀ ବିଚରିେବ େହାଇ ଦଳ ଦଳ 

ପ�କୃତିରାଣୀର େଶାଭା େହବ ଦି� ଗୁଣିତ 

ମହାବାତ�ା, ହୁଡୁହୁଡୁ େହେବ ଭୟଭୀତ 

ତିତିଲି ଓ େଫାନି େକହି ପାରିେବନି ଆସି 

ଜନ ସମୁଦ� େର ଯିବ ଖୁସି େଯ ବରଷି 

ଏହା ସେ �̀  ସାବଧାନ ନ େହାଇେଲ ନର 

େଦଖିବ େସ ପ�ଳୟର ରୂପ ଭୟ-ର 

ସବୁଶୁଣି ମହାଲiH ୀ େହାଇେଲ ହରଷ 

ଧନ� ତୁମର ମହିମା ପ�ଭୂ ଜଗଦୀଶ 

ଲୀଳାମୟ ତୁମଲୀଳା େକ ପାରିବ ବ#h  

iଣିକେର ଧ�ଂସ କରିପାର ଏ େମଦିନୀ 

ସତକ� ସଚୂନା ତୁେମ େଦଲ େଯ ପଠାଇ 

ସ ାଳି ଯାଉ ମାନବ ଜାତି ଏହା ପାଇ 

अବମାନନା କରିେଲ ତା ଫଳ ସ�ରୂପ 

ଛାରଖାର କରିେଦବ ପ�କୃତିର େକାପ 

 
ଶିiୟିତ� ୀ, ଆେଲାକ ନଗର 

ଆbପୁଆ, ବ� ହH ପୁର 

ଭ� ାମ�ଭାଷ : ୯୯୩୮୪୬୫୨୦୭ 
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ପ�କୃତି ମାପ�କୃତି ମାପ�କୃତି ମାପ�କୃତି ମା............    
ଇE�ଧନୁ ଏେବ ବିେଛଇ ପଡିଛି  

 ସୁରୁଜ ଆର ପଟେର  

େମଘରାଣୀ ଏେବ ଘୁେମଇ ପଡିଛି  

 ସେତକି କB ାq ଭାବେର ୧ 

ପତ�  ମାେନ ଏେବ ସୁEର ଦିଶqି  

 ସାରିଛqି अବା ସgାହାନ  

ଚେଢଇ ମାେନ କିଚିରି ମିଚିରି  

 େକାଇଲିର କୁହୁ ତାନ ୨  

ସାଧବ େବାହୂ ଗମନ କରqି  

 ଧୀମା ଧୀମା ତା- ଗତି  

ବକ ବସିଛି ବିଲ ମୁkେର  

 େପାକ େଜାକ ତାର କତି ୩ 

ଧୀେରଧୀେର ପୁଣି ସୁରୁଜ ଉଠୁଛି  

 ଛାଇଁ ଛାଇଁ ଖରା ପେଡ଼  

ବାଦଲ ଢା-qି ନିଜ ଚାଦରେର  

 ସୁରୁଜକୁ ନିଦ ମାେଡ଼ ୪  

େସୗମ�ା ସଚୂରିତା 
େସଣ 

 

ଚାଳ ଛପରରୁ ଗଡି ପଡୁअଛି  

 ନାଲି ପାଣି ଧାର ଧାର  

ସାରୁ  ପତ�  େର ରହିବା ପାଇଁକି  

 େକେତେଯ ପ�ୟାସ ତାର ୫  

ମାkୁକ ମାନଂକ ସାହାନାଇ ସୁର 

 େପାଖରୀ ହୁଡ଼ାରୁ ଶୁଭୁଚି  

ବରଷା ଦିେନ ଚାରିଆଡୁ ଖାଲି   

 ମାଟିର ସୁଗo ଛୁଟୁଚି ୬  

େଛାଟେଛାଟ ମୀନ  अମାନିଆ େହାଇ  

 ଆ�ୁଏ ପାଣିେର ପଶqି  

ମୁଗୁରା ବସିଛି ଧରିବା ପାଇଁକି  

 ନଜାଣି େସମାେନ ଫସqି ୭ 
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ବବୁଲିଟି େମାର କାଗଜ ଡ}ାକୁ  

 ଛାଡ଼ିଛି ପାଣିର ସୁअେର  

ଦଉଡି ଦଉଡି େଦଖୁଚି ସିଏ  

 େହଲାଣି େକେତ ବାଟେର ୮ 

ଚାଳ ଛପରେର ଧଆୂଁ ବୁଲିଯାଏ 

 େଯେବ ଚୁଲିେର ନିଆଁ ଧେର  

ପ�କୃତି ମାର ସୁEର ସ¦ଭାକୁ  

 ମନ େମାର ଖାଲି ଝୁେର......  ୯ 
ହାଇଦ� ାବାଦ 
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अବୁଝା ବିଦାୟअବୁଝା ବିଦାୟअବୁଝା ବିଦାୟअବୁଝା ବିଦାୟ    
ତେମ େକେବ ବିଦାୟ ମାଗି ନଥିଲ 

ଏମିତ ଚାଲି ଯାଇଥିଲ 

ହାତ ହେଲଇ  

ସାଧାରଣ ଭାେବ  

ମଁୁ ଆଜି ଯାଏ ତାକୁ  

ସ!ୂଣ� ରୂେପ  

ତମ ବିଦାୟ େବାଲି ବୁଝିନି  

େତଣୁ  

େଯେବ ତେମ ଆସୁଚ  

ମଁୁ ଭାବୁଛି  

ତେମ ଆସୁଚ େମା ଭିତରକୁ  

େସଇମିତି ସବୁଥର ପରି  

अତି ସାଧାରଣ ଭାେବ � 

 

େମା ନିେବ�ାଧତା କୁ  

ଖାଲି ମଁୁ ନୁେହଁ  

ଡା ନୀଳମାଧବ କର 

 

ତେମ ବି ବୁଝୁଚ   

ନିରୁପାୟ େହଇ ଚାହ[ ରହୁଚ  

ସମେବଦନେର  

ଉଛୁଳି ଉଠୁଥିବା  

ତମ ଆଖି ଦୁଇଟିେର� 

 

େସଠି େଯ ଆଉ  

ଆେବଗ କିଛି ନାହ[  

ଉ`ରେର  

େମା ମାନସିକତାେର  

ଏକଥା अନୁଭବ କରୁଥିେଲ ବି  

ମଁୁ ବାରbାର ... 

େଖାଜୁଛି  

କାେଳ ତମ ଆଖି େକାଣେର  
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େମା ପାଇଁ ପଦୁଟିଏ (କଥା) 

ବତୁରି ଉଠିବ � 

 

ତେମ କିs ଆଉ ସୁେଯାଗ ଦିअନି  

େଖାଜିବାକୁ ତମ ଆଖି େକାଣ  

କାେଳ ମଁୁ ବୁଝି ପାରିବି େବାଲି  

अqଃ�ଳ ତମ  

ତେମ ଲୁଚି ଯାअ  

େମା ପାଇଁ ନିଷି� ତମ  

ଇlା अରଣ�େର � 
ଓଲଭରହା!ଟନଓଲଭରହା!ଟନଓଲଭରହା!ଟନଓଲଭରହା!ଟନ, , , , ୟୁେକୟୁେକୟୁେକୟୁେକ 

nmadhab@yahoo.com 
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େଘନ େମା ଜଣାଣେଘନ େମା ଜଣାଣେଘନ େମା ଜଣାଣେଘନ େମା ଜଣାଣ    
କାଳିଆ ସାଆq ପ�ଭୁ ଶ�ୀ ଜଗନg ାଥ 

କ�େଶାଭିତ ପ�ଭୁ अନାଥର ନାଥ । 

କୃପାସିoୁ ହରି େହ ତୁେମ ଚକାଆଖି 

କଳାମୁଖ ନାଥ େହ ଜଗତର ସାiୀ  

କୃପା ତୁମ अପାର ଆଶୀବ�ାଦ ମାେଗ ଭିiା 

କରୁଣା ଦିअ ଢାଲି େଦଇ େମାେତ ଶିiା। 

କୃ� େଗାବିE ପ�ଭୁ େଘନ େମା ଜଣାଣ 

କୃପଣ� ନେହାଇ ଗାଉଛି ତୁମ ନାମ । 

କୁ�ାେବାଧ ନାହ[ େମାର ତେତ ପଜୂା କେର 

କ� େଦେଲ ଦିअ ପ�ଭୁ ରଖିଛି ଚି`େର । 

କି!ା େମାେତ ନ େଦଖାअ ତୁମ େସହି ରୂପ 

କ'ଣ କେଲ ପାଇବି ଆେହ କଳାମୁଖ । 

କମ�କେଲ ଫଳମିେଳ ଏହା ତୁମ ବାଣୀ  

କୁକମ� ଠୁ ଦୂେରଇ, ନିअ େମାେତ ଟାଣି । 

କଳୁଷିତ େହଲି ପ�ଭୁ ଦୁନିଆେର ସେତ 

କାEି କାEି ହୃଦୟଟା ଥରିଉେଠ େକେତ । 

କପ�ରୂ ଚEନେର ତୁେମ େଶାଭାପାअ  

ଡି}ର ନାଏକ 
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କା®ର ଚାରିଆେଡ ବାେସ ମହମହ । 

କଲିଜା ଛିଡିେପାଡିଯାଏ ଡାକି େଯ ତୁମକୁ  

କ�ନା କିଭଳି କରିବି ଆେହ ମହାବାହୁ । 

କୁ�ବନ ତୁମ ମନ ଆକାଶର ଜହg  

କ'ଣ େମାେତ େହଇଯାଏ ଧରି ତୁମ ନାମ । 

କବର ପାଲଟିବି ତେତ ଜପିଜପି 

କମଳେଲାଚନ ପ�ଭୁ ତେତ େଦଖି େଦଖି। 

େକ�ଶ େମାର ଯାଇନାହ[ ଖାଲି େଯ ଯ�ଣା  

କର େଯାଡି ତୁମ ପାେଦ କରୁଛି ବEନା । 

କୁମୁଦନାଥ ପ�ଭୁ ବାହୁେର ଦିअ ଧରା 

େକE�ବିEୁ ମହାପ�ଭୁ ରାତିର େମା ତାରା । 

କାଳ େମାେତ ଗ�ାସିଛି କର େଯ ମୁ�  

କାନି ପାତି ମାଗୁअଛି ଆେହ ଦୟାବq । 

କାq ତୁେମ ଜଗତର େଶ�� अବତାେର 

କଳିଯୁେଗ କ%ିରୂପ ଦୁ� ବିନାଶେର । 

କରୁଣା ମାଗୁଛି ତୁେମ େଯ ଈଶ�ର 

କ�ାମଖୂ � अେଟ ମୁହ[ ପାମର ଡି}ର । 
+୩ ଦି� ତୀୟବଷ� (ଓଡିଆ ବିଭାଗ)  

ସରକାରୀ ସଂୟ ଶାସିତ ମହାବିଦ�ାଳୟ ଭବାନୀପାଟଣା । 
କନାଗଁା,ଧମ�ଗଡ,କଳାହାkି 
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ଆମରି ରାଜେନତାଏଆମରି ରାଜେନତାଏଆମରି ରାଜେନତାଏଆମରି ରାଜେନତାଏ    
ଆମରି ରାଜେନତାଏ 

ନି�ୁର ହୃଦେୟ େକାମଳ ମନେର 

ସେଫଦ୍ କାମିଜ ଆଉ େଟାପି ମଥାେର 

ଚାଲୁअଛୁ ଗାoୀ ଆଦଶ�େର 

କହୁଥାqି ପରା ସବୁ ଆଡ଼େର 

ଆମରି ରାଜେନତାଏ... ୧ 

ଫା-ା ପ�ତିଶୃତି େକେତ ଦିअqି 

କଟକଣା ବିହୀନ ଆଶ�ାସନାେର 

ନଥାଏ ତାହାର ମାପେର 

ନିବ�ାଚନ ପେର ସବୁ ଭୁଲିଥାqି 

ମେନ ରେହନାହ[ ତା- େକୗଣସି କଥାେର 

ଆମରି ରାଜେନତାଏ... ୨ 

ଶାସନ ପାଇଁକା ଭିiା ମାଗିବାେର 

ନଥାଏ ଶ-ା ତା- ମନେର 

େଦଖା େସ अଇଁଠା ଛଡ଼ାଇ ଖାଉଛି 

ଲ¨�ା ନ କରି ତା- ମୁହଁେର 

ତୁଷାରକାq ନାୟକ 

 

ଆମରି ରାଜେନତାଏ...୩ 

େକମିତି େଲଖିଲ ଭାଗ� ଏ 

େନତା- ବିହିେର 

ଭିକାରୀ ବି ଏଠି ରାଜା ହୁଏ ପୁଣି 

ଶୁଣି ଆଚମି�ତ ଲାେଗେର 

ଆମରି ରାଜେନତାଏ...୪ 

ଭାଷଣଟି ତା- ଡଉଲଡାଉଲ 

ମନ अଛି ତା- ଉ¡ ଆକାଂiାେର 

ଏସା କରିେଦବୁ େତଷା କରିେଦବୁ େବାଲି 

ପଣ କରିଥାqି ନାନା ସଭାେର 

ନିବ�ାଚନ ପେର ସବୁ ପାେଶାରqି 

ନଥାଏ ମନ ଦୁଃଖୀ ଜନତାର ଦୁଃଖେର 

ଟ-ାପାଇଁ ଏଠି ଲଢ଼ାଲଢ଼ି ପୁଣି 

ଇଏ କି अସଲ କଥାେର 
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ସମାଜ କଲ�ାଣ କରିେବ େବାଲି 

କହୁଥିେଲ ସତ ମିଛେର 

ଆମରି ରାଜେନତାଏ...୫ 

ଭାବୁଥାqି ସିଏ ଗରିବ ଗୁଡ଼ାକ 

ନଥାଏ ତା- ବୁ�ିବିଚାରେର 

ମଦମାଂସ େଦଇ େସମାନ-ୁ ଆେମ 

କରିେନବୁ ଆମ ପଟେର 

ଖୁଏଇ ପିଏଇ ନିରୀହ ଜନତା-ୁ 

ପେର ଛେଡ଼ଇବୁ ଦାନାେର 

ଏହି କଥା େଗାଟି ତା-ୁ ଜଣାେର 

େପେଟ�ାଲ୍ ଡିେଜଲ୍ ଦରେର 

େକେବ ପୁଣି ଆଳୁ ପିଆଜ ମଲୂ�େର 
ଜନତା- ର� େଶାଷିଥାqି ନାନା ଉପାୟେର 

ଆମରି ରାଜେନତାଏ...୬ 

େଶାଷଣ ଦୁନ�ୀତିକୁ ଦୂର କରିବା କଥା 

ଶୁଣି ହସ ଲାେଗ ତା- ମୁହଁେର 

ମୁଖିଆ ଯଦି େଶାଷଣକାରୀ ହୁଏ 

ଗୁହାରୀ କରିବା କାହା ପାଖେର 

ଏମିତି ହୁଏ କି ରାମରାଜ�େର 

ଜାତିର ଜନକ- କଥା ପାେଶାରିେଲ 

କିଛି ନ ରଖିେଲ େନତାଏ ମନେର 

ଆମରି ରାଜେନତାଏ...୭ 

ଇlା ହୁଏ େମାର କହିବାକୁ ତା- ଆଗେର 

ଇଏକି ତମ ବ�ବହାରେର 

େକାମଳ ହaର ଶ� «ଶ�େର 

ନାଲି କରିଦିअqି ତା- ଗାଲେର 

େବଳ ଥାଉ ଥାଉ ତୁେମ ହୁअ ସାବଧାନ 

ବାଛ ନିଜ କ �̀ବ� ପଥେର 

େଦଶ ସମାଜକୁ ଆେଗଇ ନିअ 

ଉନg ତିର ପଥେର 

ଆମରି ରାଜେନତାଏ 

ଆମରି ରାଜେନତାଏ...୮ 
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ସ�ାଥ�ପର ମଣିଷସ�ାଥ�ପର ମଣିଷସ�ାଥ�ପର ମଣିଷସ�ାଥ�ପର ମଣିଷ    
ଜୀବନର ଏକ अଭୁଲା ସH �ତିକୁ 

େକମିତି ଭୁଲିବି କୁହ 

ସ¦ାଥ�ପର ଏହି ଦୁନିଆଟା ପୁଣି 

ଆଖିରୁ ଝରାଏ ଲୁହ। 

 

ସ¦ାଥ�ପାଇଁ ମା ମାତୃତ¦ କୁ ଭୁଲି 

ବାପା ହୁଇଯାଏ ପର 

ଭଉଣୀଟି ପାଇଁ ଭାଇ ଆଜି ପୁଣି 

ହୁଇଯାଏ ସ¦ାଥ�ପର। 

 

େପ�ମିକ ଏଠିତ େପ�ମିକା ପାଇଁତ 

ପ�ତାରକ ଟିଏ ସାେଜ 

ଏେଡ଼ अମାନୁଷିକ ସ¦ାଥ�ପର ସିଏ 

ଜୀବନ ସାଥିେର ଯୁେଝ  । 

ମେନାଜ କୁମାର ପkା 

 

େକେତ େଯ ଯୁବତୀ ଜୀବନ ହାରqି 

ବB £ ସିଡି अqରାେଳ 

ନିରୀହ ହୃଦୟ ସାଥିେର େଖଳqି 

େପ�ମିକର େଖାଳ ତେଳ ।। 

 

ବoୁତା ପୁଣିତ ବିଷକୁ  ଏଠି 

ସ¦ାଥ� ତହ[ ଲୁଚିଯାଏ 

ସ¦ାଥ� ପାଇଁ ବoୁ ଜୀବନ େନବାକୁ 

କଦାପି େସ ନ ପଛାଏ  ।। 

 

ହୃଦୟର ଏକ अଜଣା ଜାଗାକୁ  

ସ¦ାଥ� ତ ବସିଛି ମାଡି 

ସ¦lEେର ତାକୁ ଆେବାରି େନଉଛି 

ମଣିଷ ପାରୁନି ଛାଡି ।। 
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ପ�ତି ପଲକେର ଏଠି ମଣିଷର 

ଭଳି ଭଳି ରୂପ ଦିେଶ 

ସରଳତାର ତା ସୁେଯାଗ େଖାଜଇ 

ଆପଣା ହୁଈ େଯ ମିେଶ ।। 

 

ଆଖିରୁ ତ ଯଦି ଲୁହ ଶୁଖିଗଲା 

ଉଠରୁ ହଜିଲା ହସ 

ସ¦ାଥ�ପର ଏହି ଦୁନିଆେର ଆଉ 

ରହିଲା କି अବେଶଷ ।। 

 

*ମେନାଜ କୁମାର ପkା* 

*अଡା,ବାେଲଶ�ର* 

*ଭ� ାମ�ଭାଷ-୯୩୪୦୦୪୫୩୩୫* 
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ମାଟିରୁ ଆକାଶମାଟିରୁ ଆକାଶମାଟିରୁ ଆକାଶମାଟିରୁ ଆକାଶ    
अେନକ ଦୂରରୁ ସତ 
ଆକାଶ ବି େଦଖିପାରୁଥିବ 
ବିଦୀ#� ଆଜି ମାଟିର ବi, 
अନୁଭବ କରି ପାରୁଥିବ 
ଗଭୀର ଏକ ବୁକୁତେଳ  
अହରହ କୁହୁଳୁଥିବା  
ନିରବ େଯେତ ନିରାଶାର ଭାବ, 
ବିବ#� େଯେତ ସ¦ପg 
ନି«ୃହ େଯେତ अନୁରାଗ 
ନିରାସ� ବି  
େଯେତ ତାର अଧିକାରର ଦାବି। 
 
ଏେବ ଆଉ ସେଜଇ ହୁଏନି ମାଟି 
ର}ର ସ ାର େନଇ 
ଜଗି ବେସନି 
ଭିଜ ଭିଜା କାହାର ପାଦଶ¥କୁ ଚାହ[ 
ମନତେଳ अ-ୁରି ଉେଠନି ତାର 
ଆଶାର अଦୃଶ� ସବୁଜିମା 
ଉଛୁଳି ଉେଠନି ବି 
अମାନିଆ ଆେବଗର ବନ�ା 

अନୁସୟୂା ମିଶ� 

 

ଭାସିଯିବାକୁ ଚାେହଁନି େସ 
अବୁଝା କାହା अଗ�ହର 
ଉପଲi�ଟିଏ େହାଇ। 
 
ମାନିେନଇଛି ମାଟି 
ହୁଏତ  
ଆକାଶ ଆଜି ନିଃଶ�, अସହାୟ 
अqଃସାରଶୁନ� ତା ହୃଦୟ। 
କିs େସଥିେର 
ବା କଣ େଦାଷ ...!!! 
ସବୁକିଛି ତ ସମୟର େଖଳ,  
ନି�ୁର ତା'ରି ନିଜସ¦ ଭାଗ�। 
 
अନୁସୟୂା ମିଶ� 
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ରଜରଜରଜରଜ    
ଜଗତର ନାଥ େହ ବିଶ� ବିଧାତା, 
 େତାହରି ଚରଣ ବେE । 
ବାରମାେସ େତର େତାହରି ଦୁଆେର, 
 ଲାଗିଥାଏ ଜାତ େକେତ ?? 
ମିଥୁନ ଲଗେନ ଶୁଭ ମୁହୂତ୍�ତର, 
 ପାବନ େବଳାେର ଆଜି । 
ଋତୁମତୀ ସାଜି ଧରଣୀର ତନୁ, 
 ସଂସାର ପାଳିବା ପାଇଁ ।। 
ବସୁମତୀ ସgାନ ସରିଗଲା ପେର, 
 ଚଷାପୁअ ଖୁସି େକେତ । 
ନୂତନ ଫସଲ ଆଗମନ ପାଇଁ, 
 ଭୂମିକୁ କଷ�ଣ କେର ।। 
ଘେର ଏହି ଦିନ ପୁେର ଆଉ ମିଶି, 
 ଆନE ଉl� ାସ େକେତ । 
ମନେର କାହାରି ବିଷାଦ ନଥାଏ, 
 ଖୁସିେର ବିେଭାର ସେତ ।। 

ବିକାଶଚE�  ଧୁ}ିଆ 

 

ବାଗୁଡି େଖଳେର ମାତି େଭkିଆଏଁ, 
 ଆନE ନିअqି ସଭି । 
ଗ�ାମର ରମଣୀ ମିଶି ଏକଜୁଟ, 
 ଲୁଡୁ ତାସ୍ େଖେଳ ମାତି ।। 
ପାଦେର अଳତା କୁ-ୁମର ଧାର, 
 ଗ�ାମର କିେଶାରୀ ସଭି◌ି । 
ନୂତନ ବସନ ପରିଧାନ କରି, 
 େଖଳେର ଯାଆqି ମାତି ।। 
ଆରିସା କାକରା ମkା ଖିରି ପୁରି, 
 ମହକି ଉଠଇ ଘେର । 
ଗ�ାମ ସିମqିନୀ ଖାଇ ମିଠାପାନ, 
 ବୁଲି ବାହାରqି ପୁେର ।। 
ଆbେତାଟା ମାେଳ ଘର अଗଣାେର, 
 ଲାଗଇ ପଟାର େଦାଳି । 
କିେଶାରୀ ସଭିଏଁ ଝୁଲି ଝୁଲି େଦାଳି, 
 ଗାଆqି ରଜର ଗୀତି ।। 

                   ଶୁଳିଆପଦା,ମୟୁରଭ� ।। 
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ରଜ ମଉଜରଜ ମଉଜରଜ ମଉଜରଜ ମଉଜ    
ଦୁଇ ପାେଦ ନାଲି अଳତାର ଗାର,   

 ହାେତ େଶାଭିତ  େମେହEି।  

ଆଖିେର ତା'ର କଳା କ¨ଳ ଗାର,  

 େଦେହ ବଳିଛି ହଳଦୀ ।।୧।।  

ନାଲି ଓେଠ ତା'ର ହସ ଖିଲି ଖିଲି,  

 ଖାଇ ମିଠା ରଜପାନ   ।   

ମନ ଆନEେର େଦାଳି ଝୁଲୁଥାଏ,  

 କରି ରଜ ଗୀତ ଗାନ।। ୨।।  

ମଥାେର କୁ-ୁମ େଶାଭା ପାଉଥାଏ,  

 ନାକେର ନାଇଛି  ଗୁଣା  ।  

ନୂତନ ବ� ଆଭୂଷଣ କରି େସ,  

 ବୁେଲ ଗଁା ଦାk अଗଣା।। ୩।।  

ପୁେର ପୁେର ବାେସ କାକରା ଆରିସା  

 ଆଉ ତ ଚକୁଳି iୀରି  ।  

ରଜ ଭାର ଆସିଛି ଆb ପଣସ,  

 ଆଉ ପୁଣି ଜାମୁ ସପୁରୀ ।। ୪।।  

ହୀରାବତୀ ପାତ�  

 

ଗଁା ଦାେk େଦଖ ଟକାଟକି ଭିଡ,  

 େଖଳ ଚାଲିଛି ବାଗୁଡ଼ି  ।  

ରଜ େଦାଳି େଖଳ ତା' ଠାରୁ ନିଆର,  

 େଖଳିବା ଆସ େଲା େଦାଳି।। ୫।।  

ବଳିଥାqି ମନ େହବା ପାଇଁ ସଜ,  

 କିେଶାର କିେଶାରୀ ଗଣ ।  

ବୁଢାଠୁ ପିଲାଏ କରqି ମଉଜ,  

 େଦଖାଇ ନିଜର ପଣ ।। ୬।।  

ବରଷେକ  ଥେର ମିଥୁନ ଲଗେନ,  

 ଆସଇ ରଜ ମଉଜ।  

ଗଁା ଠାରୁ ସହର ଯାଏ ପାଳqି ସବୁ,  

 େଘନି ନୂଆ ସଜବାଜ।। ୭।।  
ନଳଗଜା, ମୟରୂଭ� 



ଆହ� ାନ
 ଇ-ପତି� କ

ା 

ଆହ� ାନ ଇ-ପତି� କା, ଚତୁ��ଶ ବଷ�, ଷ� ସଂଖ�ା, ଜୁନ୍ ୨୦୧୯ Magazine Downloaded from www.aahwaan.com 

ଆହ� ାନ ଇ-ପତି� କା ସ!ୂ#� ନିଃଶୁ% ବିତରଣ େହତୁ ଡା େଜ�ାତି ପ�ସାଦ ପ+ନାୟକ- .ାରା ପ�ତି�ିତ ଓ ପ�କାଶିତ  | Aahwaan.com  Aahwaan.com  Aahwaan.com  Aahwaan.com  |  189 

ନ�ାୟନ�ାୟନ�ାୟନ�ାୟ    
ଆଇନ େବାଲି କିଛି अଛି 

ଯାହା େଦାଷୀକୁ ଦkିତ କେର 

େହେଲ ଏଠାେର େଦାଷୀକୁ ମିଳୁନାହ[ 

ମିଳୁଛି େଗାଟିଏ अସହାୟ େଲାକକୁ ! 

 

ଆଜି ଏଠାେର ଆଇନ େବାଲି କିଛିନାହ[ ! 

अଛି ରାଜନୀତି, ଗୁkାଗିରି 

ଯାହା ଏ ସମାଜ ପାଇଁ କଳୁଷିତ 

 

ପୁରୁଷ ସାଜୁଛି ଏଠି ରାiାସ ! 

ଆଉ ନିରୀହ ନାରୀ ସମାଜ ଉପେର 

କରିଚାଲୁଛି अତ�ାଚାର 

ର�ୀତ अେରେବଡ଼ିଆ 

 

କୁEୁଳି ଗଣଧଷ�ଣ କଥା ଭାବିେଲ 

େଲାମ ଟା-ୁରି ଉଠୁଛି ! 

କ'ଣ ତା'ପାଇଁ ଆଇନ ନଥିଲା ? 

ତା'ପାଇଁ ଥିଲା େକବଳ କEଣା ! 

 

ପିପିଲି ଗଣଦୁ�ମ� କଥା ଭାବିଲା େବଳକୁ 

ଆଖିରୁ ଝରିପଡୁଛି ଲୁହ 

ତାକୁ ମଧ� ମିଳିପାରିଲାନି ନ�ାୟ 

େଦାଷୀ ବିEାସେର ବୁଲୁଛି ଏ ସହେର ! 

 

ଏମିତି ଘଟିଚାଲିଛି ଏ େଦଶେର 

ନାରୀ ଉପେର अତ�ାଚାର ! 

ନାରୀ ପାଇଁ ଏଠିନାହ[ 

ସୁରiା, ଆଇନ, ନ�ାୟ ! 
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ପୀଡିତା କାEି କାEି କହୁଛି 

କିଏ େହବ େମାର ରiାକବଚ ? 

କିଏ େମାେତ େଦବ ନ�ାୟ ? 

କିଏ େହବ େମାର ସାହା ଭରସା ? 

 

ମଣିଷ ଏଠାେର ପଶୁ ପାଲିଟିଯାଇଛି 

ଆଇନ େହାଇଯାଇଛି अo 

ଏହା କ'ଣ ଆମ ସ¦ାଧିନତାର ମଲୂ� ? 

 

 

ନାମ -ର�ୀତ अେରେବଡିଆ 

ଗ�ାମ - ମିଜ�ାପୁର, କଳାହାkି 
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ପ�ତିବିbପ�ତିବିbପ�ତିବିbପ�ତିବିb    
ସହରର ରାaା େଯେବ  

ଗଁାର ନାଲି େଗାଡି ପଥରକୁ ଛୁଏଁ  

ନଡ଼ିଆଗଛ ଫା-େର ମତୁଆଲା ଜହgଟା  

ଗ}ଶିଉଳି େଦହେର  ଜେଡ଼ଇ  

ନଈ ବo ଗଁା େପାଖରୀ ହୁଡ଼ା ଚାଷଜମି କିଆରୀ େଡଇଁ  

ରାଜଉଆସକୁ ଛୁଇଁଯାଏ।  

େହେଲ େକଜାଣି କାହ[କି  

ପାକି ବୁଢ଼ୀ କଣା ଚାଳେର ଜହgଟା ପୁରିଲା ପୁରିଲା ଲାେଗ। 

ସ�ପgରୁ ବାaବତା ଭିତେର ଆଜି ବହୁତ ନୂଆ ନୂଆ ଲାଗୁଥିଲା। 

ଇଛା େହଉଥିଲା ଶୁଣିବାକୁ ଗଁା କଥା। 

କିଛି କହୁଥିଲ ପରା 

ଚୁପ ରହିଲ େଯ 

ଶ¥ର ବିEୁ ଗୁଡିକ ମିଶି ଯାଇଛି 

ସ¦ାତୀ ନiତ� େର 

ମୁ�ାଟିଏ େହବା ପବୂ�ର ନିରବତା ଭା}ି େଦଉଛି  

अହରହ ଗ�ହ ନiତ� ର ଦିଗକୁ 

େମୖେତ� ୟୀ କମିଳା 
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ପାହାଡ଼ ଚଢିବା ପବୂ�ରୁ  

ଝଡ଼ର ତାkବେର ହଜିଛି ସବୁ କିଛି 

ଗରମ ଭାତ ଭିତେର ଫୁଟି ଉଠୁଛି   

ସହର ମୁk ବaିେର ଜୀବନଟା। 

େକହି କି କିଛି ପଚାରିବା ପବୂ�ରୁ 

ଚୁପଚାପ ହଜି ଯାଉଛି 

ଆଉ ମୁଠାଏ ଶନୂ�ତାେର  

ଶ¥ର େଢଉ ଘର େତାଳିଛି 
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େଦଖାଯିବ ଆଜି ନୂଆେଦଖାଯିବ ଆଜି ନୂଆେଦଖାଯିବ ଆଜି ନୂଆେଦଖାଯିବ ଆଜି ନୂଆ    
େତା ବଡ଼ େଦଉଳ ମରାମତି ପେର  

 କାଳିଆେର େଦଖା ଯିବ ଆଜି ନୂଆ 

େମା ଭ}ା କୁଡ଼ିଆ ଭାଗ� େକଉଁ ଦିନ 

 େଫରିବ କହେର ତୁ କାଳିଆ । 

ହାତେର ନ ମାରି ଭାତେର ମାରିଲୁ 

 अେବଳେର ବାତ�ା ଡାକି େଯ ଆଣିଲୁ 

ସବ�ହରା ଆଜି ସଜାଇ େଦଲୁ ତୁ 

 ଦାkର ଭିକାରୀ କରି ଛାଡିଲୁ, 

କି େଦାଷ ମଁୁ ଆଜି କଲି େତାଠାେର 

 କାହ[କି ତୁ େମାେତ ଏେତ କ� 

େଦଲୁ। 

ନେରE�  ପ�ସାଦ 
େବେହରା 

 

 

ଜଗତ ଠାକୁର ନାମ େବାଲାଉଛୁ 

 େହ ଠାକୁର ଜଗତ କଲ�ାଣ ପାଇଁ 

େକମିତି ତୁ ଆଜି ଜାଣି ପାରିଲୁନି 

 ଫନି ନାେମ ବାତ�ା ଆସୁଛି ଧାଇଁ। 

 

ଭା}ି େଦଲୁ େମାର ସୁନାର ସଂସାର 

 କାହ[କି ଡାକିବି େତାେତ ଜଗତ ସାଇଁ 

େକେତ ଦୁଃଖ େଦଲୁ ନୀଳାଚେଳ ବସି 

 ଡହଳ ବିକଳ ଶୁଣି େହଉଛୁ ତୁ ଖୁସି, 

ମଜା େଦଖୁଛୁ ତୁ ସିଂହାସେନ ବସି 

 େଦଖିଯାअ ଥେର େମା ଗଁାକୁ ଆସି। 
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େକମିତି अଛି ମଁୁ େକମିତି ଚଳୁଛି 

 େମା ସଂସାର େତାେତ ଆକୁେଳ ଡାକୁଛି 

अଭିଶାପ ଆଜି େତାେତ େଦବାକୁ ଭାବୁଛି, 

 କାହ[କି ବସି ତୁ ଲୀଳା ଲଗାଇଛୁ 

େଦଲୁନି କାହ[କି ଆଗୁଆ ସଚୂନା ,, 

 େତାର ମନେର ଥିଲା କି अହଂକାର 

ଧ�aବିଧ�a କରି କଲୁ ତୁ ଚୁନା। 

 

କାଳିଆେର ଛାଡି େଦଲୁ େତା ମEିର 

 େକମିତି ସଜଡା େହବ େମା କୁଡିଆ 

କାଳିଆେର େଦଖିେଲ ଲାଗିବ ନୂଆ 

 େମା ଭ}ା କୁଡିଆ ନ ସଜାଡିବୁ େଯେବ 

କାଳିଆେର ଆଜି ଭା}ି େଦବି େତା ମୁଖଚାଳିଆ । 

 
ଆଳଦା, ଖଇରା,ବାେଲଶ�ର,  

େମା-୯୮୫୩୧୪୨୫୧୦ 
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ମାମାମାମା’’’’କୁ ସ�ାନ ଦିअକୁ ସ�ାନ ଦିअକୁ ସ�ାନ ଦିअକୁ ସ�ାନ ଦିअ    
ନାରୀଟିଏ କଣ ପାଇଁ ଆଜି ସମାଜେର अବେହଳିତ  

କି େଦାଷ କରିଥିଲା କଳିକାଟି କିଏ କହିବ ସତ - ୧ 

ଭଗବାନ ସୃ�ି େର ଆତH ାର ଲି} ନାହ[ अେଟ େଯ େଗାଟିଏ  

ପୁରୁଷ ଓ ନାରୀ ମୁଦ� ାର ଦୁଇଟି ପାଶ�¦ ନଜାେଣ କିଏ - ୨  

ଦୁହ[- ବ�ତିରେକ ବଂଶ ବିaାର ସ ବ ନୁେହଁ  

ମଣିଷ ବୁେଝନି ପ�ତି ମୁହୂ �̀େର ନାରୀ ଧଷ�ଣ ହୁଏ - ୩ 

ଧନ�ବାଦ େର ମଣିଷ ସଂସାରର ସତ� ବୁଝିବୁ େକେବ  

ପ�େତi ପ�ଣାମ ଧ�ଂସ ବିଭୀଷିକା ସବ�ଦା େଦଖୁଚୁ ଏେବ - ୪ 

ମା କୁ ସ�ାନ େଦ େସ ଛତ� ଛାୟାେର ରଖିବ େତାେତ  

ତାକୁ ଦୁଃଖ େଦେଲ अକାଳ ବିନାଶ େତାର େନବୁ େଯ ଚିେ` - ୫  

ନାରୀ ଦୁଇକୂଳକୁ ହିତା अେଟ େଯ ଦୁହିତା  

ଜାଣିନୁ କି କ� ସହି ହୁଏେସ  ଜଗତ ଜିତା - ୬ 

କିେଦାଷ କରିଥିଲା େସକୁEୁଲି ନାବାଳିକାଟି  

iଣିକ େର ରାiସଗଣ ତାକୁ ଦଳି େଦଲଟି - ୭ 

ଆଜି ତାର ଆତH ା କାEୁଚି େସ ଘନ ଜ}ଲେର  

ଦିେନ େସ ସଂହାର କରିବାକୁ ପୁନଃଜନH  େନବେର - ୮ 

େମାନାଲିସା 
ପି�ୟଦଶhନୀ  ନE 
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ବିଭ� ମରଣ େଦଇଚୁ ଆତH ା ତାର େକେବ ଶାqି ନପାଇବ 

ଗଣଧଷ�ଣ େଯ େକଉଁଦିନ ସମାଜ ରୁ ମଳୂ େପାଛେହବ - ୯ 

େକେତ େଯ अବଳା େଯୗତୁକ ନିଆଁେର ଝାସ େଦଇଛqି  

ତଥାପି ମଣିଷ ବୁଝୁନି େଯୗତୁକ େବପାରୀ କୁ ଝିअ ବିକୁଛqି - ୧୦ 

ଭୃଣହତ�ା କରି େବଟି ବ�ାअ କହି ଖାଲି  ବଡ଼ିମା େଦଖାqି  

ଛିଃ େର ମାନବ ପୁତ� ଜନH କରି କି ଲାଭ ଘରୁ ତଡି େଯ ଦିअqି - ୧୧ 

େସଥିପାଇଁ ସଭି-ୁ अନୁେରାଧ କରୁଛିମଁୁ  ପୃଥିବୀ କୁ ରiା କର  

ପୁअ ଝିअ - ମେଧ� ତାରତମ� େକେଭ େଯ ସୃ�ି ନକର - ୧୨ 

 
ନାମ -େମାନାଲିସା ପି�ୟଦଶhନୀ ନE  

େବଦପୁର, ବା-ୀ, କଟକ 
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ସଫଳତାସଫଳତାସଫଳତାସଫଳତା    
ଏକ अତୃ� अଭିଳାଷ ଟିଏ  

ଛାତ�  ଜୀବନର  

ଏକ अଭିନବ अବେଶାଷ ଟିଏ  

ମଣିଷ ମନର  

େଧୖଯ�� ର ଧନିୂ ଧୁନି ଜାଳି ଜାଳି  

ବିଫଳତା ର ବ#�େବାଧ ପଢିବାକୁ ପେଡ  

ସମାଜ ସମାେଲାଚନା ସହି ସହି  

ସଫଳତା ର ବାଟ ଚାହ[ ବସିବାକୁ ପେଡ  

अoାରର ଆଢୁଆଳରୁ ବାହାରି େଦଖିବାକୁ ପେଡ  

ମି�ି ମି�ି ଜଳୁଥିବା  

େସଇ ଆଶା ର iୀଣ ଆେଲାକ 

ଧୀେର ଧୀେର େସଇ iୀଣତାକୁ ଧରି ଚାଲିବାକୁ ପେଡ 

େକେବ ଉßାନ ତ େକେବ େକେବ ପତନ  

େକେବ ଜିତିବା ର ଦୁଇ ପଡ ତେଳ ତ  

ପୁଣି େକେବ ହାରିବା ର ଭ}ା ସପନ  

ଏଠୁ େସଠୁ ଟୁକୁଡା ସବୁକୁ େଗାେଟଇ ଆଣି  

ରଶିHତା ନାଥ 
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अଭିଳାଷ ର ବାଲିଘର ଟିଏ ଗଢିବାକୁ ପେଡ  

         ଜଣା ନଥାଏ ତାର ଆୟୁଷ େକେତଦିନ  

ଚାଲୁ ଚାଲୁ ଝୁ�ି ପଡି ଲହୁଲୁହାଣ େହଲା ପେର ବି  

ଆଉଥେର ଚାଲିବାକୁ ପେଡ  

ନିେଜ ନିଜକୁ ବୁେଝଇ େଦଇ  

ନିେଜ ନିଜକୁ ଆଶ¦ାସନା େଦଇ  

ସହସ� ସଂଘଷ� ପେର ଆେସ ସଫଳତା  

ଧୀେର ଧୀେର ପାଦ ପେକଇ  

ଉନH ାଦିତ େହାଇ ଉେଠ, ଆଲ୍ହାଦିତ େହାଇ ଉେଠ  

ତଥାପି ମନର େକଉଁ ଏକ େକାଣେର  

ଆଶା ରହିଯାଏ ଆହୁରି ଆଗକୁ ବଢିବା ପାଇଁ  

 
ରଶିHତା ନାଥ  

ପିରାହାଟ, ଭଦ�କ 
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अଭିେନତା अଭିେନତା अଭିେନତା अଭିେନତା ----    େନତାେନତାେନତାେନତା    
ଗାେଲ ବାମ ହାତ    େଦଇ ଚିqାମଗg 

ନାତିଆ ହୀେରାକୁ अଜା 

କହିେଲ,ଆେର େହ  अଭିେନତା-େନତା 

ଆଜିର ଆମର ରଜା! 

अଭିେନତା ଭାେବ   अଜସ� ସୁନାମ 

ଲଭି ଏେବ େନତା ଭାେବ 

ଉେଲନ ଜିତି    ସାଂସଦ େହାଇଲ 

ଚିqା ପୁଣି କି अଭାେବ ?? 

କଳାର ଖଳାରୁ    ଲଭିअଛ ତୁେମ 

ଯଶ-ସୁନାମ अiୟ 

ତହୁଁ ଆଜି ରାଜ-       iମତା ଲଭିଲ 

ତଥାପି କିବା ସଂଶୟ ?? 

ଲiH ୀ-ସରସ�ତୀ     ଉଭେୟ ପ�ସନg ା 

ତୁମଠି ଆଜି େହ ନାତି! 

ରାେଜE�  ସାମଲ 

 

େଲାକେସବା ବ� େତ     ଲାଗିପଡ ଏେବ 

ଏକ କରି ଦିନରାତି ॥ 

ହୀେରା ନାତି କେହ-      ଏମିତି କହିକି 

ପରିହାସ କର ନାହ[ 

କଳାେiତ ଛାଡି    କାଳିମା େiତକୁ 

ଆଜି ମୁହ[ େଡଇଁଛଇ ॥ 

ଯଶେଗୗରବର     ଧଳା େପାଷାକେର 

ଲଗିଲା କଦଳୀକଷ 

ବୁ�ିନାଶୁ େଦଖ,     अମୃତ ଭାkେର 

ମିଶାଇେଦଲି ମଁୁ ବିଷ ॥ 

ହାତ ଥାପୁେଡଇ    ପିଠିେର େସ अଜା 

ଆଶ�ାସି କହିେଲ ଗୀର, 

ଖୁସି େହଲି ଜାଣି     ବୁଝିଲ ସହଳ 

ରାଜନୀତିର େଗାମର ॥ 
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ନୀତି-ଆଦରଶ     ନାହ[ ଏ ନୀତିେର 

ନାହ[ କଳାେiେତ�  କଳା 

କଳାକାର ସଦା    େଧାବ ଫର ଫର 

େନତାଗେଳ େଜାତାମାଳା ॥ 

କଳାେiତ ଛାଡି     େନତାଗିରି େଯେବ 

କରଇ େକ ମଢୂ ହୀେରା 

ଜୀବନ ଯାକର     ଯଶଖ�ାତି ତାର 

େହାଇଯାଏ iେଣ ଜିେରା ॥ 

ପ�ା`ାପଠାରୁ     ବଡ ପ�ାୟ�ି` 

ଦୁନିଆେର କିଛି ନାହ[ 

ଏେବ ବି ସମୟ    अଛିେର ନାତିଆ, 

ଆସ େହ ଇaଫା େଦଇ ॥ 

କଳାେପ�ମୀ ପୁଣି     ଆଦର କରିେବ 

େଦାଷ ତୁମ କରି iମା 

େଛଦ ନପଡୁଣୁ       ବୁଦା ବ h̀ଯାଉ 

େଡରି କର ନାହ[ ଜମା ॥ 

�ାର କାଡର୍ େଖଳି    େଭାଟ  ଜିଣିବାକୁ 

ରାଜନୀତିଦେଳ େଯେବ 

ଚାଲ୍ ଚଳାଇେଲ     ତୁମ ପରି �ାର 

ଜାଲେର ପଡିେଲ େସେବ ॥ 

ଆଜିର ଗoିଆ      ରାଜନୀତିର ଏ 

େଗାବର ଗାଡିଆ ଜେଳ 

େଡଇଁ ମାୟା ସୁନା       କମଳ ଚୟେନ 

େଚ�ିଲ ତୁେମ େଯ କାେଳ, 

ମନା କରିଥିଲି         ମାନି ତ ନଥିଲ 

ଆଜି କିs ବୁଝିଗଲ 

େତଣୁ ମୁହ[ ଖୁସି     ନବୁଡି ବ�ିଲ 

ଆସ ମଁୁ କରିବି େଗଲ ॥ 

 
    ॥ରାେଜE�  ସାମଲ: ବାରିପଦା ॥ 
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ପୁଣିଥେରପୁଣିଥେରପୁଣିଥେରପୁଣିଥେର... ... ... ... ବଷ�ାବଷ�ାବଷ�ାବଷ�ା    
अେନକ ଦିନ ପେର ଆଜି ବରଷା ଆସିଛି 

ଲୁଚି ଲୁଚି अତି ସqପ�ଣେର ଆସିଛି 

ଖରାକୁ ନ ଡରି େମାର ସହରକୁ ଆସିଛି,  

େବାଧହୁଏ େସ ବି ଜାଣିଗଲାଣି 

ମଁୁ ବି ଆଜି କାଲି ଖରା କୁ ଡରୁଛି 

ନିଦାଘର ଖରା ବଷ�ାର ଧାରାକୁ 

ପଛେର ପକାଇ ଯିଏ ତମ ପାଇଁ ଧାଇଁ ଯାଉଥିଲା 

େସ ଆଜି ଧାଇଁବାକୁ ଡରୁଛି, 

େସ ଦୁବ�ଳ େଲାେକାଟାକୁ ଆଜି େବାେଧ  

ବଷ�ା ର ଆଢୁଆେଳ ବଷ�ା େଦଖିବାକୁ ଆସିଛି, 

ମାଟିର ଭୁରୁ ଭୁରୁ ବାସgା କିs 

ପୁଣିଥେର ମତୁଆଲା ସାଜିଛି 

ଆକାଶକୁ ଚାହ[ ମାଟି ଲାେଜ ଲାେଜ ହସୁଛି, 

ମଁୁ ଜାଣିଛି ବଷ�ା अଦିନିଆ ସତ 

କିs କିଛି ଦିଆନିଆ ର ଭାବ େନଇ ଆସିଛି 

େହାଇ ପେର ତୁମ  

କା h̀କ ପାଣିଗ�ାହୀ 
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ଉଦେବଳିତ  ମନର ଆଶା 

अବା େମାର ଦୁବ�ଳତାର अଭିଳାଷା, 

କିs କିଛି ତ େସ ଚୁପି ଚୁପି କହୁଛି ନି�ିତ 

ତା ନେହେଲ 

ଭାବନାର ଗଳିେର अହରହ  ଘୁରୁଛି କାହ[କି... 

ଶ¥ ସହ ଲୁଚକାଳି େଖଳୁଛି କାହ[କି... 

ସବୁ କିଛି ଝାପସା ଝାପସା ଭିତେର କିs  

େଗାଟିଏ କଥା ସ¦� 

ବଷ�ା ଆଜି अେନକ ଦିନ ପେର  

ପୁଣିଥେର େମା ସହରକୁ ଆସିଛି 

ଲୁଚି ଲୁଚି ଆସିଛି .... 

अତି ସqପ�ଣେର ଆସିଛି। 
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अେପiାअେପiାअେପiାअେପiା    
‘अେପiା’ େକେବ େସ ସମୟର ସହଚରୀ େକେବ େସ ନିଏ अଜଣା 

ସହର ହାତ ଧରି ... 

‘अେପiା’ େକେବ େସ ଜଜ�ରିତ ହୃଦୟର େକାହ ପୁଣି େକେବ େସ 

ଜଟିଳ ଗଣିତ ଆଉ ଭୁେଗାଳ... 

‘अେପiା’ େକେବ େସ ସାେଜ ନବ ବଧୁ... 

ପୁଣି େକେବ କାହାର ଦୂର େଦଶର ବଂଧୁ... 

‘अେପiା’ େକେବ ପିେo ଆଶ¦ାସନାର ଚାଦର େକେବ ଚିେର ବୁକୁ କାହାର... 

‘अେପiା’ େକେବ ଗେଢ ଦିବ� ପ�ତିମା 

େକେବ ପୁଣି ଭା}ି ଦିଏ କାହାର ମିଛ ଗାରିମା... 

‘अେପiା’ େକେବ ଭେର କାହା ଆଖିେର ର}ିନୀ ସ�ପg ପୁଣି େକେବ ଛଡ଼ାଇ ନିଏ ହାତ 

ପାହାqାର ରୂେପଲି ଜହg ... 

‘अେପiା’ େକେବ େସ ନୀରବତାର ନିଜ�ନ ପ�ହର ପୁଣି େକେବ େକାଳାହଳର ବ�a 

ସହର... 

‘अେପiା’ େକେବ ସାେଜ କअଁଳ ଛୁଆର କରୁଣ କାEଣା 

େକେବ ପୁଣି କେଠାର ଦk ର अସହ� ଯ�ଣା... 

‘अେପiା’ େକେବ େସ ସାେଜ ର}ବିର} ଫୁଲର ବଗିଚା  

ନୀଲମ ବିଶ�ାଳ 
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େକେବ ପୁଣି ଉ`� ମରୁଭୂମିର ବାଲି ଗାଲିଚା... 

‘अେପiା’ େକେବ େସ କାହା କଲମ ମୁନେର ଦୁଇ ଧାଡ଼ି କବିତା  

ପୁଣି େକେବ େସ ଶନୂ� ହୃଦୟର ନୀରବତା... 

‘अେପiା’ େକେବ େସ ପାହାqି ପ�ହରର ଉ �̈ଳ ଧୃବ ତାରା 

ପୁଣି େକେବ अoାରି ମଳୂକେର କରାଏ ପଥହରା... 

‘अେପiା’ର iଣ, iଣିକର ଯା�ଣା, ଯ�ଣାର ଜ¦ାଳାେର ଜୀଇଁ ଉେଠ ପ�ତାରଣା, 

ପ�ତାରଣାର ପ�ା}ଣର େପ�ମର ପରୀiା, ପରୀiାର ପ�aୁତିେର, େକେବ ମଁୁ ସ�� େକେବ 

ପୁଣି ମଁୁ ଦ� £ତ ଧାବିକା... 

 
      

ହାଇଦ� ାବାଦ 
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େସଦିନ ଗାଧୁଆେସଦିନ ଗାଧୁଆେସଦିନ ଗାଧୁଆେସଦିନ ଗାଧୁଆ    
ପୁରୁଣା ସH �ତିର ଚିହg ା ପୃ�ା ସବୁ 

େଯେବ ମଁୁ ଦିଏ ଛିେkଇ, 

େମା ଗଁା ମାଟିର ଭିଜା ଭିଜା ବାସgା 

ଦିଏ ହୃଦୟ ଥେରଇ। 

 

ପ�ତିଟି େଖଳେର କଳା କାରିଗରୀ 

ରହିଥିଲା ଭ h̀ େହାଇ 

କାମେର ବି{ାନ, େଭାଗେର ସପନ 

ଆଶାେର ବଷ�ା ତୁହାଇ। 

 

େସ ସବୁ େପାଥିରୁ ଗଁାେର ଗାଧୁଆ 

ଆେଣ अପବୂ� ପୁଲକ 

ଭିଯାଏ ହଜାଏ अମୃତ ଜଳେର 

େତାଳାଏ ହୃେଦ ଚମକ। 

ନାରାୟଣ ଚE�  
େସନାପତି 

 

ପିଲାେବେଳ େଯେବ ସାଥୀେମେଳ ଯାଏ 

ନଦୀ େପାଖରୀ ତୁଠକୁ 

ଗାଧୁଆ ନାମେର ଡିଆଁ କୁଦା ମାେଡ଼ 

ଥରାଉ �ିର ଜଳକୁ। 

 

ଖରାଦିେନ େଯେବ ସଥିେହାଇ ପଶୁ 

ଝରଣାର ସିg� ଜେଳ 

ଜଳ ଛିଟା ଛିଟି ଗାଧୁଆର ମଜା 

ହସୁଥାଏ अqରାେଳ 

 

ଫିେ} କିଏ ଧରି ନଡ଼ିଆ ସେଡଇ 

େକ ଫିେ} ମାଟି ପାତ� େର 

ଭାରି ମଜାଲାେଗ ଉନH ାଦ ସିନାନ 

(େଯେବ) ଶରୀର ଭିେଜ ଜଳେର। 
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ଆଜିର ସିନାନ କୃତି� ମ ଢ}େର 

ରୁ� ଦ¦ାେର ଲୁଚି ବସି 

अବା ନିୟ�େଣ େକ ଢାେଳ ଶରୀେର 

ହିସାବେର ସ�ି ସ�ି। 

 

ଗାଧୁଆର େଯେତ ଜଳ ବ�ବହାର 

ଏେବ େଦହ ପାଏନାହ[ 

ଶୁ� େଦେହ ମନ अଶାq ଝଡେର 

ନିରାଶା ପୁ� େତାଳଇ । 

 

କୁଆେଡ ଗଲୁେର େସଦିନ ସିନାନ 

ପ�ାକୃତିକ ଜଳାଶୟ 

ଆ' େମା ଧରାକୁ, ବା�ିେଦ ଆନE 

କରିେଦ ମନ अଥୟ। 

 
ଜ ରା, େକEୁଝର 
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ଲi�ଲi�ଲi�ଲi�    
ଲଲାଟ ପ+କୁ କରିଣ ନିEିତ 

 େକେବ େହବା ନାହ[ ବିଧୁର ଭାଇ , 

ଲi�ର ତରଣୀ ଲºିବା ପାଇଁତ 

 ଉଦ୍ େଯାଗ, ସାଧନା କାତ अଟଇ । 

 

ପରାଣର ନାହା अଥଳ ସାଗେର 

 କୂଳ େଖାଜୁ ଥାଏ ସଦା ବିଭ� େମ , 

ଲଭି ପ�ଭୁ କୃପା କରମ ନାବେର 

 ପଦ ଥାପିେଦେଲ ଦୂରତା ଶେମ । 

 

अଳସୁଆ ପଣ ସଦା ତିମିରେର 

 େକେବେହଁ ଲi� ତା' େନାେହ ପରୂଣ, 

େଲାକହସା େହାଇ ସଦା  ସଂସାରେର 

 ମରଣ ବୂଆେର ଥାେପ ଚରଣ । 

େପ�ମଲତା ସାହୁ 

 

 

ଆଳସ�,ଗରବ ପରିହାର କରି 

 କରମ କରିବା ହରଷ ମେନ , 

ଲi��ଳ ଆମ ସୁ‐ଦୂର େହାଇବ 

 ବିଷାଦ ନ ଥିବ େକେବ ଜୀବେନ । 

 

ସବୁ अଗ�ଳକୁ ଛିନg  କରି ଆସ 

 କରମ अ¢କୁ କର ମାଧ�ମ , 

ହସି ଉଠିବ ତବ ସୁନା ସଂସାର 

 ସ�#� ାiେର ରଚି ଯିବୁ େତା ନାମ । 

 
ଶିiୟିତ� ୀ, େବୗ�, କoମାଳ । 
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ମିଳିବ ସେqାଷମିଳିବ ସେqାଷମିଳିବ ସେqାଷମିଳିବ ସେqାଷ    
ରାମ-ୁ ତ ଆେମ େଦଖି ପାରୁ ନାହୁଁ 

ରାବଣ अେନକ ଏଠି 

େଯେତ ଗୁଣୀ {ାନୀ େହାଇଥିେଲ ମଧ� 

େଲାଭ ତା-ର ସବୁଠି। 

 

ରାମ ଥିେଲ ଏଠି ରାବଣ ବିଥିେଲ 

କୃ� ସହ ପୁଣି କଂସ 

ଏ କଳି କାଳେର ସଭିଏଁ ତ ବଡ଼ 

େତଣୁ େହଉଛି ବିନାଶ। 

 

ବିନାଶ କାଳେର ବିପରୀତ ବୁ�ି 

ସଭି-ୁ କରୁଛି ଗ�ାସ 

ହାତ ପାହାqାେର ସୁଖ अଛି ଆମ 

ତଥାପି କାହ[ ନିରାଶ। 

ସରିତାରାଣୀ ମହାqି 

 

ବୁ�ି ବିେବକକୁ ହଯାଉ अଛqି 

ନାହ[ ତ ମାନବିକତା 

େହଉ ବା ପkିତ େହଉ अବା ମଖୂ � 

ସଭିଏଁ ଜଗତ ଜିତା। 

 

କ� £ର ବୁ�ି ସବୁ ମେନ ବସାବାoି 

अଶାqିକୁ ଡାକୁଛqି 

ପ�ତି ଘେର ଆଜି ଶାqି ହଜିଲାଣି 

ତଥାପି େହଜି ନ ପାରqି। 

 

ଘର ପରିବାର େହଉବା ସମାଜ 

ଏକତା େକଉଁଠି ନାହ[ 

ମିଛ अହ ମିକା ମେନେର ରଖି ତ 

ବିପଦକୁ ନିମ�ଇ। 
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ପରିବାେର ଜେଣ ମୁଖ� ରହୁଥିେଲ 

ବୁଝୁଥିେଲ ଭଲମE 

ସ¦� େରାଜଗାେର କୁଟୁb େପାଷିଣ 

ପାଉଥିେଲ ଆନE। 

 

ଗ�ାମର ସୁରiା କରିବା ପାଇଁକି 

ମାଲିକ ଜେଣ ତ ଥିେଲ 

ସଭିଏଁ ତ ଆଜି ମାଲିକ େବାଲାଇ 

େକ କାହାକୁ ନ ମାନିେଲ। 

 

ଶୃÈଳା ହଜିଛି ସବୁଠି ଆଜିତ 

ଆସୁअଛି ଘୁ#h  ଝଡ଼ 

େନଡି ଗୁଡ଼ େଯେବ ଆୟ` ନହୁଏ 

ଭାେ} େଧୖଯ��ର ପାହାଡ଼। 

 

ଘର ପରିବାର ଗାଆଁ ଓ ସମାଜ 

ସେqାଷ ସବୁଠି େଲାଡ଼ା 

ଜୀବନ ଚଯ��ା କୁ ବଦେଳଇ େଦେଲ 

ଚଢ଼ିବା ଆନE େଘାଡା। 

 

ନିଜ ପାଇଁ ଆେମ ବିପେଦ ପଡୁଛୁ 

अନ�କୁ େଦଉଛୁ େଦାଷ 

ପ�େତ�କ ମଣିଷ େହେଲ ସେଚତନ 

ମିଳିବ ଯାଇ ସେqାଷ। 

 
ଶିiୟିତ� ୀ। 

ବାଲିଆପାଳ। 

ବାେଲଶ¦ର। 
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ସH �ତିସH �ତିସH �ତିସH �ତି    
ସH �ତି ସବୁ ପାଉଁଶ େହେଲଣି 

ମନକଥା ମନେର ମଲାଣି 

େଖା��ା ଠାରୁ େକର} ରାaାେର 

ଘଟିବା ଘଟଣା ସବୁ ଭୁଳିମଁୁ ଗଲିଣି 

ସH £ତି ସବୁ ପାଉଁଶ େହଲାଣି । 

 

ରାଜଧାନୀ ରାଜରାaା ତୁମ ଗଁା ଗାଡି 

େକାଲକାତା ସୀତାେଭାଗ 

େସବାଦାମ ବାଡ଼ି 

ଉ`ର ଟା ଉତରେର  

ହଜିଗଲା ପେର 

ଦଖିଣ ସମୟ ତୁମ ସାେଥ ରହିଲାଣି 

ସH �ତି ସବୁ ପାଉଁଶ େହଲାଣି । 

ସିେ�ଶ�ର ତି� ପାଠୀ 

 

 

अହିଂସା ପଜୂାରୀ ନାେମ 

ଥିବା अନୁ�ାନ 

େଯାଉଠି େଗା ବହୁରୂପା 

କିଣିେନଲ ମନ 

 

େକେତ ହସ େକେତ ଲୁହ 

ବିରହ ରାଗିଣୀ 

ସH �ତି ସବୁ ପାଉଁଶ େହଲାଣି । 

 

େମା ଗଁା ଘର ସିବାଜୀର 

କଳି} �ୁଡିଓ 

େଜାର ଠୁ ମEୀର ଆଉ 

େପାଖରୀଠୁ ବରଗଛ ଆଉ େଦବାଳୟ। 
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ସଭିଏଁ ହସqି ଆଜି ତୁେମ ଗଲାପେର 

ରଜନୀଇ�-ୁ େଦଖି 

ଆଖି ଲୁେହ ଭେର  

ରମା ରମାକାq ବିତ 

େଗାେଟ ପୃ�ା ଭଳି 

अସମା� ଆମଏ କାହାଣୀ 

ସH �ତି ସବୁ ପାଉଁଶ େହଲାଣି । 

 

ସାiୀେଗାପାଳ ଠୁ ପୁରୀ 

ସମୁଦ� ଠୁ ସ¦ଗ�ଦ¦ାର 

ବାଳକୃ� ସାiୀ 

ଦିେନ ମାଖିଥିଲୁ େପ�ମ ର} େକେତ 

େସଥିପାଇଁ ଫିକା ଲାେଗ 

ଆଜି ଜହg  ରାତି । 

 

ଉଆଁସୀ େଗା ଉଆଁସ ଟା 

େତା େଦହର ଛାଇ 

େପ�ମ େତାର ପୀରତି ସାଗର 

ବିରହଟା ଖାଲି ମଲା ନଈ । 

 

ବଦଳିଲା େତା ଠିକଣା 

େହଲିଣି ମଁୁ ବାଟବଣା 

ଖଡ଼ିରତg  େକାହିନୀରୁ ବିରଜା ବି 

ବଦଳି ଗଲାଣି 

ସH �ତି ସବୁ ପାଉଁଶ େହଲାଣି । 

 

ଏ ଜୀବେନ ବହଳ अoାର 

ନାହ[ ର} ନାହ[ ତୂଳି  

ନଁାହି ଶ¥ ଗୀତ ଉପହାର 

ସ}ୀତ ମଛୂ�ନା ସବୁ େବସୁରା ରାଗିଣୀ 

ସH �ତି ସବୁ ପାଉଁଶ େହଲାଣି । 

 

ମରୀଚିକା ମହାକାଳ 

େମା େଲଖନୀେର ବସା ବାoିେଲଣି 

ସH �ତି ସବୁ ପାଉଁଶ େହଲାଣି 

ସH �ତି ସବୁ ପାଉଁଶ େହଲାଣି । 

 
ସିେ�ଶ�ର ତି� ପାଠୀ 
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ବଡ଼ଘର ବଡ଼ ଗୁମର କଥାବଡ଼ଘର ବଡ଼ ଗୁମର କଥାବଡ଼ଘର ବଡ଼ ଗୁମର କଥାବଡ଼ଘର ବଡ଼ ଗୁମର କଥା    
ବଡ଼ ଘର ବଡ ଗୁମର କଥା େଲା  

କି କହିବି ନାନୀ କହ  

େନତା, ମ�ୀ ଯଦି େଦଶକୁ ଲୁଟିେବ  

କାହାକୁ ଧରିବୁ  ଧअ.  

ଖଜୁରୀ ଗଛ ର କି ଗୁଣ ଗାଇବି  

ମଳୂରୁ ପାହାଚ ପାହାଚ  

ନିରିମଲ ତା- ଭାବମୂ̀ h  େହେଲ  

ବୁ�ି ବଡ଼ ପରପ�.  

ନ େଦଖିଲା ଓଉ ଛ'ଫଡା େଲା ନାନୀ  

େତାେତ ସତ େମାେତ ମିଛ  

ପା� ବରଷେର ପା� ପିଢ଼ି ପାଇଁ  

େରାଇଥାqି ଟ-ା ଗଛ.  

ବାହାଘର ପେର େବଦୀ ମଁୁହେପାଡ 

ଏ କଥା ନ ଜାେଣ କିଏ?  

ଭାରତୀ ରଥ 

 

iମତାକୁ ଥେର ଆସିଗଲା ପେର  

ତେମ କିଏ ଆେମ କିଏ.  

ଖଣି, ପାଣି ସବୁ ତା- ହାେତ ପରା  

ସେତ କି ଚଳqି ଦିअଁ  

ଦିअଁ ଖାଇ ପୁଣି ଖଟୁଳି ଖା'qି  

େଠକିେର ପୁରାଇ ମୁହଁ.  

େଦଶକୁ ଲୁଟି େସ ଜୀବନଟା ସାରା କରିଥା'qି 

ରାଜେଭାଗ  

େଶେଷ କିଣିଥାqି ହୃଦଘାତ ପରି  

େକେତ େକେତ ବଡ଼ େରାଗ.  

 
ଭାରତୀ ରଥ, ରଗଡି, ବା-ୀ, କଟକ. 



ଆହ� ାନ
 ଇ-ପତି� କ

ା 

ଆହ� ାନ ଇ-ପତି� କା, ଚତୁ��ଶ ବଷ�, ଷ� ସଂଖ�ା, ଜୁନ୍ ୨୦୧୯ Magazine Downloaded from www.aahwaan.com 

ଆହ� ାନ ଇ-ପତି� କା ସ!ୂ#� ନିଃଶୁ% ବିତରଣ େହତୁ ଡା େଜ�ାତି ପ�ସାଦ ପ+ନାୟକ- .ାରା ପ�ତି�ିତ ଓ ପ�କାଶିତ  | Aahwaan.com  Aahwaan.com  Aahwaan.com  Aahwaan.com  |  213 

ମାନଚିତ�ମାନଚିତ�ମାନଚିତ�ମାନଚିତ�     
ମାନଚିତ� େର ହ[ ବା�ି େହଉଥାଏ େଦଶ, 

େଦଶର ସୀମାେର ଆଜି ବି ମରqି େସୖନିକ, 

େବାମା ବିେ�ାରଣ େର ଭା}ି ଭା}ି ଯାଉଥାଏ ଧମ�ର ମହିମା, 

େଖାଜିବାକୁ ମିେଳ ନାହ[ ମାପିବାକୁ ମନର ନା । 

 

କାହାକୁ େକମିତି ଚିହିg େହବ ଏଇ େଦେଶ, 

ପ�ତି ମୁହୂ �̀େର ନିଶା� ମେନ ହ[ ଚଲାqି ସାମ�ାଜ�, 

iମତାର େଭାକ, କାମନାର େଶାଷ, 

େସମାନ- ରାaାେର ଚାଲିଥାଉ େକହି େକହି अoଭ� । 

 

ମାଗଣାେର ସବୁ ମିଳିଗଲା ପେର ଚିqା ବ କଣ! 

ପରିଶ�ମର େଭାକ ତା ମରିସାରିଥାଏ େକେତ େବଳୁ, 

ଆମ ପିଲାମାେନ ମଖୂ� ରହs ବା େବକାର, 

ଆେମ ତ ସାମିଲ େହଇ ସାରିଛୁ ମୁକ- େମେଳ। 

 

କିଏ କଣ େଖାଜିଛି, 

अଶି�ନୀ ଦାଶ 
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ଜୀବନର ପଥ େକେତ ଲbା, 

େକଉଁଠି େକଉଁଠି ସରଲେରଖା, କମା, ପ#ୂ�େଛଦ ଟଣା ସରିଥାଏ। 

 

ଆେମ ତ ପଢିଛୁ ଭୂେଗାଳ, 

ପ�ତି ଭୂମିରୁପର ର},ଜଳର ର}, େଦଶର ସମa ନଦୀ, େଦଶର ସୀମା, 

ଏମିତି ବି ସବୁ ରାଜପଥ, େରଲଗାଡି େକଉଁ ଆେଡ ଯାଏ, ଜାହାଜ େକଉଁଠି अଟେକ। 

 

ପୁରୁଣା କିଛି ମାନଚିତ�  ଚିରି ତ ପାରିବା, 

କିଛି ନା ତ ତିଆରି ପାରିବା ଆେମ, 

ଜୀବନକୁ ଜିଇଁବାର, 

ଧମ�,ବିେବକ ଓ େଚତନାର ପଥର, 

ଈଶ¦ର- ଆଡକୁ ରାaାର । 

 
अଶି¦ନୀ ଦାଶ 

ଓଡ଼ିଆ ଭkାରୀ ସାହି, 

ପାରଳାେଖମୁkି, 

ଗଜପତି 
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ହୁअqିକି ଆଉଥେର େଛାଟପିଲାହୁअqିକି ଆଉଥେର େଛାଟପିଲାହୁअqିକି ଆଉଥେର େଛାଟପିଲାହୁअqିକି ଆଉଥେର େଛାଟପିଲା    
େଦହେର େମା ବାଜୁଛି ବଷ�ା ର ଛିଟା , 

ଲାଗୁଛି ଏ ଛିଟାର «ଶ� ଭାରି ମିଠା । 

ଘଡଘଡ ଘଡଘଡି ଟୁପ ଟାପ ବରସା , 

ଆନEିତ ମନ ଭିଜିବାକୁ କେର ଆଶା । 

େଦହେର େମା ବାଜିଯାଏ ସୁଲୁସୁଲୁ ପବନ । 

ମେନ ମେନ େଦଖିଯାଏ େକେତେଯ ସପନ । 

ଇଛା ହୁଏ ଭିଜିବାକୁ ଏଇ ଥkା େଟାପାେର , 

େହେଲ କାହ[କି େକଜାଣି ମନ ଟିେକ ଡେରେର । 

େହଇଯାqି କି ମଁୁ ଆଉ ଥେର େଛାଟ ପିଲା , 

ଏଇ ବଷ�ା େର ନାଚି କୁଦି ହୁअqି ଚଗଲା । 
ଶୁଭମ କୁମାର ଧଳ 

ପଛିେକାଟ ଗଡ 

ଯାଜପୁର 

ଶୁଭମ କୁମାର ଧଳ 
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ନାରୀବi� ବହିgନାରୀବi� ବହିgନାରୀବi� ବହିgନାରୀବi� ବହିg     
େକେତ ତୁ ସହୁଛୁ, ଲାଠି ପ�ହାର 
ତୁ କି ବା କି�ତଦାସୀ ଏହି କାପୁରୁଷର? 
अବା ତୁ ସବ�ଂସହା ଜନନୀର ଆସନ େଲାଭେର 
ଏେତ ସବୁ େକାହକୁ ସହୁଛୁ ଛାତିେର 
େକଉଁ ଧାତୁେର େଯ ଗଢ଼ା େତା ଶରୀର 
ହସି ହସି ସହୁ କଳ- ସ�ାମୀର 
ସ�ାମୀର ମାଡ଼େର ଭାେ} ଯଦି ହାଡ଼ 
କାହ[ କହୁ ମିେଛ ଖସିଛି େମା େଗାଡ଼? 
अବା ପିଲାମାନ-ର ଭବିଷ� ଆଶେର 
ମରଶରୀର େତାହର ଜୀବନ ସ�େର 
େଲାକ ଲ¨ା ଆଉ େଲାକ अପବାଦ ଭେୟ 
ସହିଯାଉ ସବୁ ହସି ହସି େଦେହ? 
(େହେଲ ତୁ କଣ େକେବ ପଛକୁ େଫରି େଦଖିଛୁ େତା ପଛର ଦୁନିଆ?) 
େଲାକ ଲ¨ା ଆଉ େଲାକ अପବାଦ 
େତା ପାଇଁକି ଆଣିେଦବ ଉ¡ପଦ? 
ନାରୀର ଲାàନା ନାରୀ ନିଯ��ାତନା 
ସହିନି ଏ େଦଶ ଇତିହାେସ ଜମା 
ଭାବିଛୁ କ’ଣ ଏ ନି�ୁର ଦୁନିଆ 

ପ�ାଣବoୁ ପ�ଧାନ  
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ରଚିବ େତା ନାେମ ଇତିହାସ ନୁଆଁ? 
େଯଉଁ ପିଠି ସହି ପାରୁଛି ପ�ହାର 
କିବା େସ ଶରୀର ଦୂବ�ଳା ନାରୀର 
ନୁେହଁ ତୁ अବଳା ନୁେହଁ ତୁ ଦୁବ�ଳା 
ତୁହି ତ अଟୁ େସ େଦ� ୗପଦୀର ଜ� ାଳା 
अଗିgପରୀiିତା ବସୁଧା ଲୁ�ିତା 
େବୖେଦହୀ ସୀତାର अଟୁ ତୁ ଦୁହିତା 
ପତି ବିରହିତା ସୁହାଗ áଳିତା 
ମେEାଦରୀ-ର ତୁହି ବିବଶତା 
ସହିବାର ସୀମା ଗଲା େଯ ଉଛୁଳି 
କଳ-ର କାଳ ଗଲା ଆଜି ପୁରି 
ପ�ତିବାଦ ବହିg  କରି ପ�ଜ� ଳିତ 
କାପୁରୁଷ େଦଶ କର ଭୁଲୁ�ିତ 
େତା ଶରୀରୁ େସହି ବିଷଜg ାଳା ଢାଳି 
ଶରୀରୁ କଳ- ନ�କର ଜାଳି 
ଏ ସବୁକୁ ଯଦି ସହିବୁ ତୁ ଆଜି 
ନାରୀଜାତି େହବ େତା କଳେ- ଦାଗି 

ଗ�ା : କିେ}ାଳ, ଭୂବନ 
ଭ� ାମ�ଭାଷ : ୮୮୪୭୮୪୬୨୮୩  
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अସହାୟ ମଣିଷअସହାୟ ମଣିଷअସହାୟ ମଣିଷअସହାୟ ମଣିଷ    
ପ�କୃତି ସହିତ େଖଳ େଖଳିେଲ କି 

ଏ ମଣିଷ ଜିତିପାରିବ 

େଯେତ େଚ�ା କେଲ େହବନି ସଫଳ 

େଲାକହସା ଖାଲି େହାଇବ 

ପ�କୃତି ତିଆରି କରିଛି ମଣିଷ 

ମଣିଷ କରିନି ପ�କୃତି 

ଏଇ େଛାଟକଥା ବୁଝୁନି ମଣିଷ 

ଜାଣୁନି ତାହାର ଶକତି 

କାରିଗରୀ େକୗଶଳ ପ�େୟାଗକରି 

ଭାବୁଛି ମଣିଷ ମହାନ 

ପ�କୃତିର ଧ�ଂସକାରୀ ରୂପ ଆେଗ 

अସହାୟ ତାର ଜୀବନ 

ଦୁଃସାହସ େଯେତଦିନ କରୁଥିବା  

ପ�କୃତିର ଶତ� £ େହାଇବା 

ତା’ର ପ�ଳୟରୁ ମିଳିବନି ରiା 

ବିପଦକୁ ଡାକି ଆଣିବା 

ପ�େମାଦ କୁମାର 
ପ�ଧାନ 

 

ପ�କୃତିକୁ ଚିହିg  େହାଇବା ସଜାଗ 

େଫରିଯିବ ସବୁ ବିପ`ି 

ପ�କୃତି ସହିତ ମିତ� ତା କରିେଲ 

ସିଏ େହବ ଆମ ସ!`ି 

େବଳ ଥାଉ ଥାଉ ସେଚତନ େହବା 

ଖୁସିେର କଟିବ ଜୀବନ 

ଆମ ବଂଶଧର କହିେବ ପଛେର 

ଆମ ପିତୃପିତାମହ ମହାନ 

 
ସହକାରୀ ଶିiକ, ସରକାରୀ ଉ.ପ�ା. ବିଦ�ାଳୟ 

ବଡ଼ହୁଲା, अନୁେଗାଳ, ଓଡ଼ିଶା 
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ଫୁେଲଇ ପି�ୟାଫୁେଲଇ ପି�ୟାଫୁେଲଇ ପି�ୟାଫୁେଲଇ ପି�ୟା    
ଫୁେଲଇ ପି�ୟା େମା ଫୁଲ ଫଗୁଣେର 

ଫୁଲର ପସରା େମଲି 

ରଜନୀ ରାଣୀକୁ ର}େର ରେ}ଇ 

ଆସିअଛି ପାେଶ ଚାଲି l 

 

ମୃଗନୟନୀର ନୟନ ଯୁଗଳ  

ଇସାରାେର ଦିଏ ହାଣି 

ଭୁଲି ମଁୁ ପାରୁନି ପ�ଥମ େଦଖlର 

େସହି ଲାଜୁअl ଚାହାଣୀ l 

 

ତl ପ�ୀତି ପିୟୁଷ ପାଇଁ अବେଶାଷ 

ଆଜି ମଁୁ ପାରୁନି ରହି  

ପାଦ ପ�iାଳେନ େସ ମୃଦୁ ପରେସ  

ମେନ ପେଡ ପ�ାଣ ସହି l 

କୁମୁଦିନୀ େବେହରା 

 

ତା ହaର େସହି େଗାରସ େଟାପାଏ 

ସରସତା ଆେଣ ମେନ 

େଗାଲାପି अଧର େଗାଲାପ ପାଖୁଡା 

ଝୁେମ ମନ ଉପବେନ l 

 

ପି�ୟା ର} ଆେଗ ଆଉ ସବୁ ର} 

ଫିକା ଫିକା ମେତ ଲାେଗ 

ପି�ୟାର ପରେଶ ମଧୁ ମଳୟ ବି 

ସରମେର ଦୂେର ଭାେଗ l 

 

ଚାEିନୀ ରାତିର ଚାE ବି ତ ଆଜି 

େମା ପି�ୟା ଆେଗ ନିରଶ 

ସାରାଜଗତର େସୗEଯ��କୁ ଆଜି 

ପି�ୟା େମା କରିଛି ବଶ l 
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ତା' अ- ପଲେ- ଥିେଲ ମଁୁ ନିଶେ- 

ପାଏ ସରଗ ସୁଷମା 

ଇE�ପୁରୀ ସମ ଲାେଗ ତି� ଭୁବନ  

କିବା େଦବି େସ ଉପମା l 

 

େକାେଳ ରଖି ମଥl  କହିେଲ େସ କଥା 

ଶୁେଭ ବୀଣାର ଝ-lର 

େମା ଦୁଃଖ ଲାଘେବ ଶାqି अନୁଭେବ 

ଚିର ସହଚରୀ େମାର l 

 

େମାର କୁଟୀରର ଲiH ୀ ପ�ତିମା େସ 

ଜନନୀ, ଭଗିନୀ, ଜାୟା 

େସgହ, େପ�ମ ଆଉ ମମତା ବoେନ 

ହସlଏ େମାର ଦୁନିଆଁ l 

 

ଦୁଃଖେର ମଁୁ ଥିେଲ େକାେଳ ଆଉେଜଇ 

କେହ ସାq� ନାର ବାଣୀ 

ମ�ୀଟିଏ େହାଇ ପରାମଶ� େଦଇ 

ସାେଜ େମା ହୃଦୟ ରାଣୀ l 

 

अସୁ�ତା େବେଳ ମାତୃତ¦ େପ�ମେର 

େସବା କାଯ�� କରିଥାଏ 

େମା ଦୁଃଖ ହାରିଣୀ अଭୟ ଦାୟିନୀ 

ସଦା ପାେଶ େମାର ରୁେହ l 

 

ପି�ୟାର ରାଗିଣୀ ବାେଜ କିଣିକିଣି 

ମଧୁ ଛElର ସୁରେର 

ମଧୁ ଯାମିନୀର ମଧୁପ ମଁୁ ଆଜି 

ପି�ୟାର ସH �ତିକୁ ଝୁେର ll 

 
ଶିiୟିତ� ୀ,  

ଭାଗିରଥିପୁର ପ�କ� ଉ. ପ�ା. ବିଦ�ାଳୟ,,  

େଛkିପଦା ବB କ, अନୁେଗାଳ  
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ଆତH ାର ହତ�ାଆତH ାର ହତ�ାଆତH ାର ହତ�ାଆତH ାର ହତ�ା    
ଭଗg େସହି ପା®ଶାଳl େମା ଆତH ାର ମୁଖ ସାiୀ 
अପଲକ ନୟନର େଲାତକ କର ଧାର ଆଜି ପ�ଭୂତେର ଲୀନ 
ସବୁ ପ�ତୀiାର अq ପେର  
େସ ନିଦାଘ ରାତିର ଆକୁଳ ଚି�ାର 
େସ अସଜଡ଼ା ଶ¥ ସବୁ େମା ଜୀବନ ବହି ପୃ�ାେର  
अେଦଖା ପୃ�ା େହାଇ ରହିଗଲା ଚିରଦିନ ପାଇଁ! 
ମଁୁ ସିନା ଚିର ନିଦ� ାେର େଶାଇଯାଇଛି ସତ 
ତଥାପି େମା ଆତH ାକୁ ହତ�ା କରିଚାଲିଛqି 
ଏ ନରରୂପୀ ପୀପାସୁ ମାେନ। 
ଆଜି ମଁୁ ବହୁତ ଖୁସି, ଏ ସମାଜଠୁ ବହୁଦୂେର 
କିs अqରର अେଗgୟଗିରିଟା ଟକ ମକ୍ େହାଇଫୁେଟ ! 
ଦୁନିଆକୁ େଦଖିବା ପବୂ�ରୁ ମଁୁ ଆଜି ସ�ଗ�ଧାମୀ 
ମେତ ଆଉଥେର ବ�ିବାକୁ ଦିअ େମା ଦୁନିଆେର 
ମଁୁ କଣ  ଏ ମାତୃଭୂମିର ଝିअ ନଥିଲି 
ମଁୁ କଣ ଆପଣ- ଭଉଣୀ ନୁେହଁ 
କିs ସମାଜ ପିପାସୁମାନ- ଆଖିେର 
ମଁୁ  ପାଲଟି ଗଲି େସମାନ- iୁଧାର େଭାକ।। 
ଆଜି ମଁୁ ନାହ[ ଦୁନିଆେର ସତ  କିs 
େମା ଆତH ା ଆଜି କାEୁଚି अହରହ । 

ଆଯ�� ପ�ଧାନ 
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ଶ�ୀହୀନ େହାଇଛି ଶ�ୀେiତ�ଶ�ୀହୀନ େହାଇଛି ଶ�ୀେiତ�ଶ�ୀହୀନ େହାଇଛି ଶ�ୀେiତ�ଶ�ୀହୀନ େହାଇଛି ଶ�ୀେiତ�     
ପୁରୁେଷା`ମ େiତ� କୁ ଏକି ବିପ`ି ଆସିଲା 

େଭୗଗଳିକ ରୂପେରଖକୁ ତାର ବଦଳାଇ େଦଲା। 

ଶ�ୀହୀନ ପାଲଟିଯାଇଛି େଦଖ ଶ�ୀେiତ�  ଆଜି 

ଫଣିର କରାଳ «ଶ�େର ସବୁଯାଇଛି ହଜି। 

ଗୁଆଆମ� ନାରିେକଳ ଆଦି େକେତ ବୃiରାଜି 

ଧରାଶାୟୀ େହାଇଯାଇଛି ବତାସ ଝଡ ବାଜି। 

ଆଜେବ�୍ ଚାଳଛପର େଯେତ ଘର ଥିଲା 

ମରୁତ ପ�ବାହିତ େହାଇ ସବୁ ଉଡାଇେନଲା। 

େବୖଦୁ�ତିକ ଖୁ� ମାନ-ର ଛିଡିଯାଇ ତାର 

ନିମିଷେକ ସାରା ସହରକୁ କରିଲା अoାର। 

ଭାମ�ଭାଷର ଯ� ଗୁଡିକ େହାଇଲା अଚଳ 

ଦୂର ସଂଚାର େiତ� େର ପଡିଗଲାତ ଚହଳ। 

ଟିଭି ଇ�ରେନଟ୍ ସବୁ ବE େହାଇଯାଇଛି 

କାହାରି ସାଥିେର େଯାଗାେଯାଗ େହଇ ନପାରୁଛି। 

ଚତୁ�hଗ ପରିେବଶ ଦିଶୁ अଛି ଜଳା#�ବ 

ବଢି ଯାଇଛି େସଥିେର ମଶା-ର ଉପଦ� ବ। 

ନିେବଦିତା ମହାପାତ�  
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ପଶୁପiୀ-ୁ ଆଶ�ା ପାଇଁ ମିଳୁନି ସାହାରା 

ଏେଣେତେଣ ବୁଲୁଛqି ସବୁ େହାଇ ଦିଗହରା। 

अକାଳେର ଚାଲିଗଲା େକେତ ଦୁଲ�ଭ ଜୀବନ 

ନି�ିହg  େହାଇଗଲା ସବୁଜିମାେର ଭରା ବନ। 

ବାହ� ଜଗତରୁ ଶÈେiତ�  େହାଇ ବିlିନg  

କରିଲା ଶ�ୀେiତ�  ବାସୀ-ର ଜୀବନ ବିପନg । 

ନୀଳଚକ�  ବାନାକୁ ପ�ଭୁ ରiା ନକରିେଲ 

ଗଭ�ଗୃେହ ଥାଇ ଦାରୁବ� ହH  ଓଦାେଯ େହାଇେଲ। 

ଚାରିଆଡୁ ଶୁଭୁଛି ଖାଲି ହାअନg ର ଚି�ାର 

େଭାକେର ଡହଳ ବିକଳ ସବୁରି ପରିବାର। 

ଧ�ଂସ ପ�ାୟ େହାଇଯାଇଛି ସବୁଜ ଶସ�େiତ 

ବିଲପ�ାେq ବସିଛି ଚଷା ମୁଣ୍ତେର େଦଇହାତ। 

अiୟ ତୃତୀୟା ପାଇଁ ମିଳିଲାନି अiିମୁଠି  

ଖାଦ� ପାଇବାକୁ ପଡିପାେର ଖଟିବାକୁ େବଠି। 

ଆକାଶ ମାଗ�ରୁ କରିଛqି ଖାଲି ଆକଳ 

କାଯ��ାନୁ�ାନ େନଇ କରୁ ନାହାqି ସମାଧାନ। 

ସରକାରୀ ସହାୟତା ସମୁଦ� କୁ ଶେÈ ପରି 

अଭାବ ପରୂଣ େହାଇନି ସବୁଗଲାଣି ସରି। 

ବାସଚୁ�ତ ସହୁଛqି େରୗଦ�  ଉ`ାପର ଜ୍ଵାଳା 
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ତମସାସି� ରଜନୀେର ଚାେଲ अନ�ାୟର ଲୀଳା। 

କଳ୍ କୀ ଭଗବାନ-ର ଏକି କରାଳ ରୂପ 

ମୁହୁ �̀କେର ପୁରୀ ପାଲଟିଲା ଧ�ଂସର aୁପ। 

କୃପାକର କୃପାମୟ ତୁେମ େହ କଳାବାମନ 

ଦୂରକରିଦିअ େକ�ଶ ନିaରି ଯାଆs ଜନ॥ 

 

ନିେବଦିତା ମହାପାତ�   

ମୁକୁE ମିଶ� ନଗର,ପୁରୀ। 
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ଝଡ଼ିଲା ପତର ସH �ତିଝଡ଼ିଲା ପତର ସH �ତିଝଡ଼ିଲା ପତର ସH �ତିଝଡ଼ିଲା ପତର ସH �ତି    
ଝଡିଲା ପତର ମାଟିେର େଲାଟିଛି 

ସH �ତିର ଗାଲିଚା େହାଇ 

अନାଇ ରହିଛି କअଁଳ ପାଦର 

ପରଶ ପାଇବା ପାଇଁ ।। 

କାହାର ଆଦର କା' ପାଇଁ अେଳାଡା 

କାହାର ପରଶ ମଣି 

କା' ପାଇଁ ଜୀବନ ସଂଗୀତ େସ ହୁଏ 

ମଧୁର ଗୀତ ରାଗିଣୀ ।। 

ମଲା େଲାକ ପାଇଁ େଫେର କି ଜୀବନ 

ପୁରୁଣା କାହାଣୀ ବନି 

କअଁେଳ ପତର ଶୁଖଲା ଡାଳେର 

ନୂତନ ସେEଶ େଘନି ।। 

ଶୁଖି ଯାଇଛି ମଁୁ ଆସୁମାରି ଆଶା 

ଉଁ-ି ମାରୁଥାଏ ଗାେର 

େସଇ ତ ଜୀବନ ଝଡିବାଟା ସାର 

ସମୟ ବହିବା ଧାେର ।। 

ଆଶୁେତାଷ େମେହର 

 

୫୪ ଆୟ��ପଲB ୀ 

କିଟଛକ,ପଟିଆ 

ଭୂବେନଶ�ର୭୫୧୦୨୪ 

ଦୂରଭାଷ ୯୪୩୭୦୮୫୩୯୬ 
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ସqାନକୁ ପେଦସqାନକୁ ପେଦସqାନକୁ ପେଦସqାନକୁ ପେଦ    
ପଟିଆ, ଭୂବେନଶ¦ର, ଓଡିଶା 

ତୁମପାଇଁ 

ଦୁନିଆର େବାଝ ଉଠାଉ ଉଠାଉ 

ଆେମ ଦୁନିଆର େବାଝ ପାଲଟିଗଲୁ, 

େହେଲ ତୁେମ ଆମ ପାଇଁ 

େକେବବି େବାଝତ ନଥିଲ, 

ତୁେମ ଆମପାଇଁ ଦୁନିଆର 

ସବୁଠାରୁ अମଲୂ� ସ!ଦ ଥିଲ, 

େହେଲ अବେଶେଷ 

ଆଜି ଆେମ ତୁମ େବାଝ ପାଲଟିଗଲୁ । 

ଏ େବାଝ ତୁେମ ଉଠାଇବ 

अବା ରାaାକଡ अଳିଆଗଦାେର 

େଫାପାଡି ଚାଲିଯିବ 

େସ ନି#�ୟ ତୁମପାଇଁ ଛାଡିେଦଲୁ । 

ବିନୟ ମହାପାତ�  

 

 

ତାକୁ କରଜ ଭାବିବନି, 

ତୁମ ପାଇଁ ଆେମ ଯାହାବି କରିଲୁ 

େସ ଆମର କ �̀ବ� ତ ଥିଲା 

ଦୁନିଆେର ତୁେମ ମୁkେଟକି ଚାଲିବ 

ତୁମପାଇଁ ଆେମ 

େକେତ େକେତ ସ¦ପg େଦଖିଥିଲୁ । 

ଆେମ ଆମ କ �̀ବ� କରିଲୁ 

କିs ତୁେମ ତୁମ କ �̀ବ� କରିବ 

अବା ଫା-ିେଦଇ ଚାଲିଯିବ 

େସ ନି#�ୟ ତୁମପାଇଁ ଛାଡିେଦଲୁ । 
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େଯେତ ତୁମ अଳି अଝଟ ରାଗ ରୁଷା 

ତୁମ ଭୂଲ ଠିକ୍ ସବୁକିଛି 

ହସି ହସି ସହିଗଲୁ, 

ତୁମର ପ�ତିଟି କଥାକୁ ଶୁଣିଲୁ, 

େଯତିକି ସ ବଥିଲା ସବୁ ପୁରାକଲୁ 

ଆଜି ଆମକଥା ଶୁଣିବାକୁ 

ତୁମପାେଖ ଦି'ଘଡି ସମୟ ଥିବ 

अବା ସମୟର अଭାବ କହି 

ତୁେମ ମୁହଁେମାଡି ଚାଲିଯିବ 

େସ ନି#�ୟ ତୁମପାଇଁ ଛାଡିେଦଲୁ । 

 

କାଲି ଆେମ ଯାହାବି େଦଇଥିଲୁ 

େସ ଆମ େସgହ ମମତା 

ଆଉ ଆମ େପ�ମ ଉପହାର େଦଲୁ । 

ତୁମକୁ ସବୁେଦଇ ତୁମ ଖୁସିଠାରୁ 

ଆେମ अଧିକ ଖୁସି େହାଇଥିଲୁ, 

ତୁମ ମୁହଁେର ହସଟିେକ ପାଇଁ 

ସବୁକିଛି କରିଗଲୁ, 

େସ ସବୁ ଆମ େପ�ମ ଥିଲା । 

ଆଜି ଆେମ ତୁମ ଦୟାର ଭୀକାରି ସାଜିଲୁ 

ତୁେମ ଦୟା କରିବ अବା ସ�ାନ େଦବ 

େସ ନି#�ୟ ତୁମପାଇଁ ଛାଡିେଦଲୁ । 
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ତଥାପି ତୁମକୁ अେପiାତଥାପି ତୁମକୁ अେପiାତଥାପି ତୁମକୁ अେପiାତଥାପି ତୁମକୁ अେପiା    
ଆଛା େମା ପରି  ତୁେମ େହାଇଥିବ କି 

ବହୁତ େଲାଭି ସ�� ଖ¡h  

େବଶ୍ ଭାବୁକ ପ�ଶଂସା ପି�ୟ 

अଭଦ� ମୟ, େଲାକ େଦଖାଣିଆ ଭଦ�  ପରିଚୟ 

େପ�ମ ଶୁନ� ଛାତି ଲ!ଟମୟ 

 

େଧତ୍ େକମିତି େଯ ତେମ େହାଇଥିବ 

 

ମଁୁ ଜାେଣନି ତୁମ ରୂପ ଜାେଣନି ତୁମ ର} 

ଜାେଣନି ତୁମ ଘର ଜାତି କି େଗାତ�  

ଜାେଣନି ତୁମ ବୟସ ତୁମ ଆୟୁଷ 

ଜାେଣନି ତୁେମ ରଣଚkୀ କି ସରଷ  

ତଥାପି ତୁମକୁ अେପiା 

ତଥାପି ତୁମକୁ अେପiା 

 

ଆଛା ତୁେମ ତୁମ େକଶ େକମିତି କୁkାଉଥିବ  

ପରେମଶ�ର ଓଝା 

 



ଆହ� ାନ
 ଇ-ପତି� କ

ା 

ଆହ� ାନ ଇ-ପତି� କା, ଚତୁ��ଶ ବଷ�, ଷ� ସଂଖ�ା, ଜୁନ୍ ୨୦୧୯ Magazine Downloaded from www.aahwaan.com 

ଆହ� ାନ ଇ-ପତି� କା ସ!ୂ#� ନିଃଶୁ% ବିତରଣ େହତୁ ଡା େଜ�ାତି ପ�ସାଦ ପ+ନାୟକ- .ାରା ପ�ତି�ିତ ଓ ପ�କାଶିତ  | Aahwaan.com  Aahwaan.com  Aahwaan.com  Aahwaan.com  |  229 

ମଝି ସୁ®ାନି ନା କଡ଼ୁଆ  

ନାକେର େନାଥ ଥିବ ତ  

େକମିତି କା ବିEି ପିoୁଥିବ  

କୁନି ଲାଲ୍ ବିEି ନା ଟିେକ ବଡ ଡିଜାଇନର 

ଓେଠ ସଦାେବେଳ ହସ ଥିବ  

ବୁଲି ବୁଲି ତୁେମ ଚାହୁଁଥିବ 

ନା ପରିେବଶ ପରି�ିତି େଦଖି 

ନିଜକୁ ସଜାଡି େଦଉଥିବ 

ଜାେଣନି ତୁମ ସ�ଣା ଜାେଣନି ପର ଆପଣା 

ଜାେଣନି ତୁେମ େକେତ ସମପhତା  

େକମିତି କା ମେନାଭାବନା  

ତଥାପି ତୁମକୁ अେପiା 

ତଥାପି ତୁମକୁ अେପiା 

 

ବିୟଟିୂପାଲ�ର ମାସକୁ ହଜାେର େଦଉଥିବ 

ନା ବଟା ହଳଦୀ େଫୟାରଲଭଲି  

;ୁଲ େବଳୁ ତୁମ ସାେଥ ଥିବ  

ଜାେଣନି ତୂମ ଠାେର ଭରା 

େକେତ ଆକୁଳତା େକେତ ମାଦକତା 
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େକେତ କ� ବ�ଥା େକେତ ମଧୁ ମିଠା 

ତଥାପି ତୁମକୁ अେପiା 

ତଥାପି ତୁମକୁ अେପiା 

 

େକହି ହୃେଦ ସାଇତା ପି�ୟ ଥିେବକି 

ଭ�ିର ବାହାନା କରି 

ଗ�ାମେଦବୀ ସିEୂର ସି®ିେର ଭରି 

େପ�ମିକକୁ ସ�ାମୀ ସେଜଇଥିବ  

ଶୁଭକାମନା ସବୁ ପ�ାଥ�ନା 

ତା-ଠି ଆର  ତା-ଠାେର ସାରି େଦଉଥିବ 

 

ଜାେଣନି ତୁମ େପ�ମ ଜାେଣନା ତୁମ ନାମ 

ଜାେଣନି ତୁମ ଭିଜା अତୀତ  

ଆଉ କିଛି ବଦନାମ  

ତଥାପି ତୁମକୁ अେପiା 

ତଥାପି ତୁମକୁ अେପiା 

 

ଥିବ କି ବାଡ଼ିେର ଲାଲ୍ େଗାଲାପ ର ବଗିଚା େଟ 

ପି�ୟତମ ତୁମ ଭଲ େହାଇଥାଉ 
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ମାନସିକ କରି 

ସାଇ ପାଦ ତେଳ ପ�େତ�କ ଟି ଫୁଲ େଦଉଥିବ 

ଧଣୁଆ ଗାଈ େଟ ଘେର ଥିବ  

ଭଲ ଘର ଭଲ ବର ପାଇବାକୁ 

ପ�ତି େସାମବାେର ଶିବ ଲିେ} 

ଖା�ି iୀର ଗBାେସ ଢାଳି େଦଉଥିବ 

ଗୀତା ଭାଗବତ ପଢୁଥିବ 

ପୁଣି ମଝିେର ମଝିେର ଝୁ�ୁଥିବ 

ସ�ର ନାହ[ େବାଲି ମେନ ମେନ ଦୁଃଖି େହଉଥିବ 

 

େକ ଜାେଣ ନାaିକ ବି େହାଇପାର ତୁେମ   

ଜାେଣନି ତୁମ ଭ�ି ଜାେଣନି ତୁମ ଶ�ି 

ଜାେଣନା ତୁମ अବିଶ�ାସ ବିଶ�ାସ 

କାହାକୁ ଭାବ ତୁେମ ତୁମ ଶ�ି 

ତଥାପି ତୁମକୁ अେପiା 

ତଥାପି ତୁମକୁ अେପiା 

 

ନୂଆ ନୂଆ ରoା ଶିଖୁଥିବ  

ତରକାରୀ ଲୁଣି ପାଣି ଧ-ସର ଡାଲି 
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ଭାତ ଯାଉ କରି େଥାଉଥିବ  

ମାଂସ ଦରସିଝା କରୁଥିବ 

ଚୁନା ମାଛ ବାଛି ଆସୁନଥିବ  

େସେଣ ରୁଟି ଓଡ଼ିଶା ମ�ାପ୍ ର ବନୁଥିବ 

" ଆେଲା ଶାଶଘୂର ଯାଇ ନଁା ସାରିବୁକି " 

ବୁଢ଼ୀ ମା' ସଦା କହୁଥିବ  

ତେମ େଗାଡ଼କୁ କଚାଡି  

ଆଖିକୁ ଭିେଜଇ  

ନାକ ସୁକୁ ସୁକୁ କରି େଦଉଥିବ  

ପୁଣି ବାହାେହବି ନାହ[ କହୁଥିବ  

ସତେର ତୁେମ େକେତ ନିରିମାଖି େହାଇଥିବ 

 

କେମ�୍ ମାରିେଲ ଚାଲିଯାअ ନିଜ ବାଟେର 

କି ଜବାବ ଦିअ େଟାକା ମୁହଁ େର 

ଜାେଣନା ତୁମ ଚାହାଣୀ ଜାେଣନି ତୁମ କାହାଣୀ 

ଜାେଣନି ତୁମ ସରଳତା ପଣ  

କି ଗାଳି କରିବାେର େକେତ ମାହିର  

ଜାଣିନି ତୁମ ନଖରାମି ପୁଣି ଜାଣିନି ତୁମ ଫାଜିଲାମି 

ତଥାପି ତୁମକୁ अେପiା 
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ତଥାପି ତୁମକୁ अେପiା 

 

େହସ୍ େକଜାଣି େକମିତିକା ତୁେମ େହାଇଥିବ 

ଜାେଣନା ତୁମ ଭାବନା ଜାେଣନା ତୁମ ଛଳନା 

ଜାେଣନା ତୁମ ଯାତନା ଜାେଣନା ତୁମ େପ�ରଣା 

ଜାେଣନା ତୁମ ଛE କପଟ ଭଲପାଇବାର ପାଉଣା 

ତଥାପି ତୁମକୁ अେପiା 

ତଥାପି ତୁମକୁ अେପiା 

ତଥାପି ତୁମକୁ अେପiା 

 

------------------୦----------------- 

 

.................. ପରେମଶ�ର ଓଝା 
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େପ�ମର ବ�ା�ତାେପ�ମର ବ�ା�ତାେପ�ମର ବ�ା�ତାେପ�ମର ବ�ା�ତା    
େପ�ମର ବ�ା�ତା େକେବତ 

ଛୁଇଁପାରିନି ଆକାଶର ନୀଳିମାକୁ 

ପ�ତ�ୟର ହାତ ବଢ଼ାଇ। 

 

अଣ ଓସାରିଆ ଗଳିର ରାaାେର 

କ'ଣ େକେବ ଲିଭିଯାଏ ଶଗଡର, 

ପାଦଚିହg  ଝରା କୁହୁଡ଼ିର  

ଛଳନାକୁ ବଳୟର ବୁକୁେର େତାଳିଧରି, 

ବୟସର ମଧ�ାହg େର। 

ନଁା,ସମୟର େଗାଧଳିୂେର 

ନାଚିଉେଠ ମୟରୂ 

ଭୂଜ େମେଲଇ। 

 

अରଣ�କ େହାଇ ଶ�ାବଣକୁ 

ଚାହ[ବାର ମାେନ! 

କାଇଁ, 

ଚିନH ୟ ବାରିକ 

 

ସବୁ ମାସ କ'ଣ  

ଶ�ାବଣ େହାଇ ଝରିପାେରନି  

अରଣ�ର ଭୃଲତାେର। 

ନଁା,ମୃଗେକେବ ପାଣି ପିଏନି 

ବିନା ଶ�ାବଣର 

ଚଇତି ଖରାେର। 

 

େପ�ମ କ'ଣ 

େକଉଁକାେଳ ଥକାମାରି ବେସ  

ଗଛର ଛାଇେର। 

ନଁା,େକେବ अaିତ¦ ଥରିଉେଠ  

େଭାକିଲା େପଟେର। 

 

କାଇଁ,େକହିତ!ଆସିବାର ନାହ[। 
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ହଠାତ୍ ଏ ନିଶି ନିରବତା 

େକଉଁଠୁ ବିଧବାର ଶାଢ଼ୀପିoି, 

ଓଠର ଉପତ�କାକୁ  

ଛୁଇଁବ ଛୁଇଁବ େବାଲି େହଉଛି, 

େମା ସମଗ� ସ`l ଭିତେର। 

 

  େକାହ େଯମିତି  

ଉପତ�କାକୁ େଭଦକରି  

ଥରି ଥରି ଡ}ା େବାହୁଛି 

ପାହୁଲାଏ ମାରି, 

ରୁi� ଲୁକାୟିତାକୁ  

ଲୁଗାର अ�ିେର ଜାକିଧରି। 

 

अଦିନିଆ ଝଡେର କ'ଣ 

ନଇ ପୁରିଉେଠ अଥଳ ତଳ ଜଳେର 

ନଁା,अକସH ାତ େକାହେର, 

ଆଖି ହଳକ ଝରାଇ ଚାଲqି  

अନଗ�ଳ अ��ଶୁଭ�  ଲହୁକୁ, 

େବକ ତଳର ଛାତି ଉପେର। 

 

ଏଇତ ଆଖିର ପାଣି  

ଆକାଶକୁ ଛୁଇଁ, 

ପୁନଃ� ଶ�ାବଣ ଆସିଲାଣି। 

କାଇଁ, ବାଦଲତ ଘନ अoାର  

ଆଣି ଆସୁନି ତା'ର  

ହକ୍ ଜାହିର କରିବା ପାଇଁ 

େମା अନq ଦୁନିଆକୁ  

अନq ଆତH ାର ସ`ାଟି ସାଜି । 

 

    "କିଏ ଜାେଣ େପ�ମର ବ�ା�ତା 

େକଉଁ କାେଳ ସେର,ଭ}ା ନାଆର 

    ର� ଜୁଡୁବୁଡୁ ଭଗg େଦହେର"।। 

 
 ଚିନH ୟ ବାରିକ । 

 ବ� ାହH ଣଡ଼ିହି, ବାଲିକୁଦା, ଜଗତସିଂହପୁର। 

ଦୂରଭାଷ-୬୩୭୦୩୫୨୦୮୪। 
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ଚିଠିଚିଠିଚିଠିଚିଠି    
ଚିଠି ତେମ ଆଜିବି ଭରିପାର ଆେବଗ  
ସଂଶୟ ଉନH ାଦନା ଆଉ अେପiା अq ର  
ସ�ଦ। 
ଦୁଇପi େଡଣା େମଲି ଚିଠି ଆେସ 
ଆକୁଳ अଥୟ ମନେର ସାଜି 
ଆଶାର କିରଣଟିଏ।।।। 
େକେବ ଚିଠି ଆେସ , 
ସେ¡ାଟ ପ�ଶାସକର ସବୁଜପ�ସାରୀ  
ହାତକୁ ବାoି େଦଇଯାଏ  
ଆଉ 
େକେବ ହସାଏ େବକାରୀ ମୁହଁ େର  
ନିଯୁ�ି ର େଚନାଏ ହସ।।। 
 
ବହୁବାର ଡାକବାଲାର କି� ଂକି� ଂ ଶ¥ େର ହୃଦୟେର  
ବିଛିନg  ତର} ସବୁ ଏକାକାର େହାଇ ସୁନାମୀ ସାେଜ  
କିs ନିରାଶାର ବାଲିଚର ମାଡିଯାଏ  
ଡାକବାଲାର ଗqବ� େର।  
ଆଉ 

ଧୀେରE�  କୁମାର 
ପ�ଧାନ 
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ବହୁବ�ତେର େତାଷ ଈଶ�ର - ଠୁ ଚିଠି ଆେସ  
अoୁଣୀ ବୁଢୀ ପାଖକୁ,,,,, ପୁअ ଆସୁଛି।। 
 
ପତ�  ଆସିଛି ଆପଣାର କାହାର 
ମହମହ ଗoବହ ସଚୂାଏ  
ଗଁା ମାଟିର ବାସନା,ତୁଳସୀ अଗଣା, 
ଦୃଢମନା ବାପା- ଲୁହକୁ ଲୁଚଉଥିବା ଚଷମା। 
ଲୁହଭିଜା ମାଆ ପଣତର ଓଢଣା  
େପାଛିଦିଏ ମଥାକୁ କେର ମମତା ମୁଠାଏ ଲପେନ େଲପନ। 
ଟିକି ଝିअର ଗୁଲୁରୁ ଗୁଲୁରୁ अବୁଝା ଭାଷାକୁ  
େସ େବଶ୍ ବୁଝିପାେର। 
ଘରଣୀର ରୁଣୁଝୁଣୁ ଚୁଡିସାେ} ଦିଶିଯାଏ  
ଲଳିତ ଲଲାଟର ସିEୂର ଧାର  
ଆଉ 
ଜାଗାନଥିବା अqେଦ�ଶୀୟ ପତ� ର  
େକଉଁ ଏକ େକାଣେର 
ରାଣଦିଆ ମୁହଁରୁ େପ�ମଯୁ� ଲୁହ ଦିେଟାପା,,,,,,, ସୀମାେର।।।।। 
 
ପଥର କରିବାକୁ ପେଡ ଛାତି 
ମାନସିକ ହୁଏ େକେତେଯ, 
ଥରିଯାଏ ହାତ,, େଖାଲିବାକୁ ଚିଠି 
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ହୃଦୟ ବିଦାେର େସ ଚିଠି  
େଯେବ ଥାଏ ତି� ର}ା ପତାକାେର େଘାେଡଇ େହାଇ ଆସୁଥିବା 
अେଫରା ଆଗsକର ଯ�ଣା ସି� ବାରତା େନଇ ,,,,,ସୀମାରୁ।।।।।।।। 
 
ଚିଠି ଆସିଛି ରିା ବାଲାର ଘରକୁ 
ତା ଝାଳେର ତା ର�ର ସଫଳତାର ଖବର େନଇ।।।। 
 
ଆଉ େକେତେବେଳ ଚିଠିଯାଏ ଭୂଲ ଠିକଣାେର ତ 
େକେତେବେଳ ଠିକ୍ ଠିକଣାେର ଠିକ ନାମେର 
ସାଜି ଡ�ବିନର अତିଥି।।।। 
 
ଆଉ େକେତେବେଳ ଚିଠି ଯାଏ ଏଇ ବା �̀ା େନଇ 
"""ଗଁା କୁ ପÆା ସଡକ େହାଇଗଲାଣିେର ଧନ 
ଏଥର ତ େଫରିଆ"" ।।।।।। 
 
ଦୂରତାେର ଥିବା ମଣିଷର ହୃଦୟ କୁ େଯାଡୁଥିଲା  
ଚିଠି ସତ�ତା କୁ ବହନ କରି 
ଆଜି ଦୂରତା କମାଇଛି ଦୂରାଭାଷ,,, 
କିs ସତୁଆ କମ୍ ସଜାଇଛି ମିଛୁଆ େବଶୀ।।।।।।। 
 

ଝଜିରୀ।अନୁେଗାଳ। ୭୫୯୪୪୫୮୧୪୫ 
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େସ ଆମ େଜେଜେସ ଆମ େଜେଜେସ ଆମ େଜେଜେସ ଆମ େଜେଜ    
ମୁkେର ତା-ର ଧବଳ େକଶ  

      ପାକୁଆ ପାଟିକୁ ପାଚିଲା ନିଶ  

      ମୁେହଁ ଲାଖିଥାଏ ସଦା ହରଷ  ୲୲    

ହାେତ ଥାଏ ତା- ବ-ୁଲିବାଡ଼ି  

     ଗଛ ଲଗାqି େସ ଧାଡ଼ିକିଧାଡ଼ି  

     ଖୁସିେର ବସqି ଖବର ପଢି   ୲୲    

ପିoିଥାqି େଧାତି ମାରିଣ କଛା  

     କେo ଥାଏ ତା- ନାଲି ଗାମୁଛା  

     ଦିअଁ ଦରଶେନ ତା-ରି ଇlା  ୲୲    

ଆଖିେର ତା-ର େମାଟା ଚଷମା  

     େଦେହ ଥାଏ ତା- ସେଫଦ ଜାମା  

      अଭିେଯାଗ ତା- ନଥାଏ ଜମା   ୲୲    

ସବୁରି ମ}ଳ ଇlqି ନିତି  

     ଗପ ଶୁଣାqି େସ ନିଇତି ରାତି  

     ସିଏ ପରା ଆମ ପି�ୟର ସାଥୀ  ୲୲   

ସଂଯୁ�ା ରାଉତ 

 

ବଡି େଭାରରୁ ଛାଡqି େଶଯ  

     ସକାଳ ବୁଲାକୁ ହୁअqି ସଜ  

     ପାନ ବଟୁଆଟି ପି�ୟର ଚିଜ  ୲୲   

ଆମକୁ ପାଖେର ନିତି ବସାqି 

       ନୀତି ଉପେଦଶ େକେତ ଦିअqି 

       ଆଦଶ� ମାଗ�ଟି ସଦା େଦଖାqି   ୲୲   

अତି ପି�ୟ ତା- ଆମରି ଗାଆଁ  

     ତା- ପାଇଁ ପରା ବାପା- ନାଆଁ  

     ଜାଣିଛ କି ପିେଲ ତା-ରି ନାଆଁ  ୲୲    

ବାପା-ର ବାପା ସିଏ अଟqି  

      ନାତି ନାତୁଣୀ- ପି�ୟ अଟqି  

      େଜେଜ ନାେମ ଆେମ ତା-ୁ ବୁଲାqି   ୲୲ 
                         ଶିiୟିତ� ୀ  

                ଜୟପୁର , େକାରାପୁଟ 
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ମଳିନ େଚେହରାମଳିନ େଚେହରାମଳିନ େଚେହରାମଳିନ େଚେହରା    
ଏଇ େଦଖ ବଷ�ା 
ତୁମରି ଛୁଆଁେର  
ମଳିନ େହାଇଛି 
ଏ ଫୁେଲଇ ଜହgଟା 
ଆଊ ଦିଶୁ ନାହ[  
ଆଗ ଭଳି 
ତା େଚେହରା 
େସ ତ ଆସିେଲ 
ପସରା େମଲାqି 
େକେତ ମନରାଇଜ  
ଆଗsକ େଦଖାqି 
ନିଜ ନିଜ अସଲ େଚେହରା 
ଭାବqି अଳପ କୁହqି େବଶି 
ଆଜି େସ ଫୁେଲଇ ମୁହଁେର 
ହସ ନାହ[ େବାଲି 
ମନର ରାଇେଜ  
ମନ ଆଗsକ  
ଯିେବକି ଋଷି ....!! 

କରଚୁଲି,ବୁଗୁଡ଼ା(ଗ�ାମ) 
ପିନ୍ ୭୬୧୧୪୩ 

କୃ�ଚE�  ଡାକୁଆ 
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ମଦିରା ଓ େପ�ମମଦିରା ଓ େପ�ମମଦିରା ଓ େପ�ମମଦିରା ଓ େପ�ମ    
ମଦିରାର ନିଶା अେଟ iଣ�ାୟୀ 

iଣିକେର ଚାଲିଯାଏ 

ଚିର�ାୟୀ ସିନା େପ�ମର ଏ ନିଶା 

ଦାଗେହାଇ ରହିଯାଏ      ।। 

iତିକାରକ େଯ ସ¦ା�� ପାଇଁ େସତ 

ମଦିରାେର ଥାଏ େଲଖା 

ନଥାଏ େବାଲି  ତ ସତକ�  ସଚୂନା  

େପ�ମେର ମିଳଇ େଧାକା  ।। 

ପ�ଶାq କୁମାର 
ପ�ଧାନ 

 

ମଦିରା ନୁେହଁ  େସ अଟଇ ଜହର 

ମୃତୁ�ର ତ  ନାଗଫାଶ 

େପ�ମ କିs अେଟ अମୃତ ସମାନ 

ଭରିଥାଏ  ଯହ[  ବିଷ     ।। 

ଉପଲw ହୁଏ େକେତ ମେହୗଷଧି 

ମଦିରାରୁ ମୁ�ି ପାଇଁ 

େପ�ମଫାଶ କିs ଚକ� ବୁ�ହ ପରି 

େଫରିବାର ବାଟ ନାହ[ 

        ବoୁ 

େଫରିବାର ବାଟ ନାହ[  ।। 

 
ଗ�ାମ-ବୁେରାମୁkା 

ଜିଲB ା-ବରଗଡ଼ 
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ତୁମ ଗଁାତୁମ ଗଁାତୁମ ଗଁାତୁମ ଗଁା    
େଦହ ସିନା ଆମ अଛି ବହୁଦୂେର 
                    ମନ ଝୁେର ନିରqେର 
ତୁମ କଥା େଯେବ ମେନ ପଡ଼ିଯାଏ 
                    ନୟନୁ େଲାତକ ଝେର। 
ଦୂର ପାହାଡ଼ର ପଥର େଦହେର 
             ସୁରୁଜ अଳପ ଦିେଶ। 
ତୁମ ଗାଆଁ ବାେଟ ଚାଲିଗଲା େବେଳ 
            ଗାଆଁ ତୁମ ପରି ବାେସ .... 
 
େପାଖରୀ କୂଳେର ସୁରୂଜ େଦବତା 
                 ସୁେନଲି କିରଣ ଦିଏ 
ନିମ�ଳ ଜଳେର କୁମୁଦିନୀ ପାେଶ 
            ଭअଁର େଯ ଗୀତ ଗାଏ 
ଧାଡି ଧାଡି େହାଇ ତାଳ ଗଛ େକେତ 
           ଆକାଶକୁ ଚାହ[ ହେସ 
ତୁମ ଗଁାଆ--------------------। 
 

ସାଗର ପ�ଧାନ 

 

ପାଚିଲା ଧାନର କିଆରୀେର ପୁଣି 
                   ସୁନାର ଫସଲ େଖେଳ 
ଗାଇ ଜଗୁଆଳି ଘରକୁ େଫରଇ 
                ଗାଇ େନଇ ସ� େବେଳ। 
େଗାଧଳିୂ ଲଗେନ अqିମ ତପେନ 
                    ମାଟି ମହ ମହ ବାେସ। 
ତୁମ ଗଁାଆ--------------। 
 
ସଂଜ ନଇ ଗେଲ ରାତିର अoାେର 
                   ଆକାଶକୁ େଯେବ ଚାେହଁ 
ହୀରା େମାତି ପରି ତାରା ଗହଣେର 
                   ଚାE େଖେଳ ନଭ େଦେହ 
େକମିତି ଭୁଲିବି ପି�ୟତମା େମାର 
                ସH �ତିସବୁ ଝରିଆେସ 
ତୁମ ଗାଆଁ------------------------- । 
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େଧୖଯ��େଧୖଯ��େଧୖଯ��େଧୖଯ��    
ସ��ା- ସୃ�ିେର ବିପଦ ନି�ିତ 

ଜୀବନେର ଆସିଥାଏ, 

େଧୖଯ��ର ସହିତ ସାମgା ନ କରିେଲ 

ଦୁଃେଖ ଦିନ କଟିଯାଏ ।୧। 

 

iଣି iଣିକେର ଆନ ଏଇ ଧରା 

ସମୟ ସାେଥ ଜିଇଁବା, 

ହାେତ ମାପି ଯଦି ଚାଖେk ଚାଲିବା 

ସୁଖେର ଦିନ କାଟିବା ।୨। 

 

ପିତା ଓ ମାତା-ୁ ସ�ାନ େଦଇଣ 

ମାନିେନବା ତା- କଥା, 

ଭ�ି ହୃଦୟେର ପାଦ ପେଦH  ତା- 

ନଇଁ ଯାଉ ଆମ ମଥା ।୩। 

अiୟ କୁମାର 
େବେହରା 

 

 

ବଡଠାେର ଭ�ି ସାନ ପାଇଁ େସgହ 

अqେର ସଦା ରହିେଲ, 

ବିପଦ ଘୁ�ିବ ଦୁଃଖ ସରିଯିବ 

ଦିନ ବିତିଯିବ ଭେଲ ।୪। 

 

ବୁ�ି ବିଚାରିଣ ହରଷ ମନେର 

କରିଗେଲ ସବୁ କାଯ��, 

ସକଳ କାଯ�� ତ ସଫଳ େହାଇବ 

ହୃଦେୟ ରଖିେଲ "େଧୖଯ��" ।୫। 

 
େକEୁଡିହା ବଡସାହି ମୟରୂଭଂଜ 

ଭ� ାମ�ଭାଷ:-୯୩୪୮୮୧୯୯୧୭ 
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ଶ�ୀପତିକୁ ଚିଠିଶ�ୀପତିକୁ ଚିଠିଶ�ୀପତିକୁ ଚିଠିଶ�ୀପତିକୁ ଚିଠି    
ନୟେନ େଲାତକ ପଡୁଛି ଖସି 
କଳାକଜଳ େର େଲଖୁଛି ଚିଠି । 
ଚିଠି ପାଇ ଉ`ର େଦବୁ ଶ�ୀ ପତି 
ଦିନ ପେର ଦିନ ସରୁଛି ବସି । 
େତା ଉ`ରକୁ ମଁୁ ଚାହ[ ବସିଛି  
ନୟେନ େଲାତକ ପଡୁଛି ଖସି 
      
ବିaାର ମାୟା େର ପଡିଛି ସଂସାେର 
ମୁ� େହବା ପାଇଁ अଛି ବ�ାକୁଳ େର । 
ଜପ, ଧ�ାନ ମ�ଶୁଣିଲୁ ନାହ[ 
ଜଣାଣ, ଭଜନ ଶୁଣାଏ ମୁହ[ । 
ତଥାପି େତା ମେନ ଦୟା ନାହ[ 
ଲୁହ େର ଭିଜୁଛି अେପiା େର ମୁହ[ । 
ଚାତକ ପରି ରହିଛି अନାଇ 
ନି�ୟ ଉ`ର େଦବ େଗାସାଇଁ । 
ଚାହ[ ଚାହ[ ମୁହ[ େଲଖିଲି ଚିଠି 
େଦଇ େଦ ଉ`ର ପଢି ତୁ ଖୁସି । 
      

େଗାପାଳ ଗଁା, ଚୂନଭାଟି, ବାେଲଶ¦ର।  

ସିg�ା ସାମqରାୟ 
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ମୁଁ ହଜିଛିମୁଁ ହଜିଛିମୁଁ ହଜିଛିମୁଁ ହଜିଛି    
ହଠାତ ହାରିଗଲା ତୁମ  

ଆଖିେର େଦଖାଯାଉଥିବା 

ସବୁ ର  ପାରିବାପଣ ।। 

ବାକି ରହିଗଲା େମା  

अସମା� अସହାୟତା। 

ପି�ୟତମ, େଦଖିପାରୁନ 

ତୁମ ବିନା େକମିତି  

େମାର "ମଁୁ" ହଜିଗଲା । 

େକମିତି ଉଜୁଡି ଗଲା େମା 

ସୁଖ ର ବଗିଚା। 

କୁଆେଡ ଗଲା अପରକୁ ନିଜର କରିେନବାର  

ଶ� ମାୟା,େସ अପବୂ� ସେ�ାହନ ? 

କୁଆେଡ ଗଲା େସଚାEର ଚାEିନୀେର  

ଭିଜା ଭିଜା ଚୁନା ଚୁନା ସୁଖ ଆaରଣ ? 

ହୁଏତ ଏେବ ଆଉ େଜାଛନାେର ଭିଜିବାକୁ  

ଗୁଣୁଗୁଣୁ ଗାଇବାକୁେକେବ ଚାହ[ ବିନି । 

ପୁ�ା�ଳୀ ପkା 
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େମା ଦୁଃଖ କୁ ତୁମ ସୁଖ ସହ  

େଯାଡ଼ି ବାକୁ େକେବ अଳି କରିବିନି । 

ପୁରୁଷ ତ ସବୁକାେଳ 

କେର ମନମାନି । 

¢ୀ ଟି ର ¢ୀ  େହବାପାଇଁ 

େହାମ ନିଆଁ ଠାରୁ ଯୁଈ ନିଆଁ ଯାଏ  

ପରୀiା ସେରନି। 

ଯାତ� ା ର େଶଷ ଯାଏ େକବଳ "ମଁୁ "ହେଜନି 

ବରଂ ହଜାଇ ପାଇବାର ସୁଖ ବି ସେରନି । 

ଏଇ େବାେଧ େପ�ମର ସୁଖପଣ।। 

 
-ପୁ�ା�ଳି ପkା- 

ଆସି�ା� �ାଟି�ିକାଲ अଫିସର 

ଜାଜପୁର। 
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େପ�ମ କିଏ େନଇଛିେପ�ମ କିଏ େନଇଛିେପ�ମ କିଏ େନଇଛିେପ�ମ କିଏ େନଇଛି????    
ବନ ବନ ମାଳା ସରଗ ତାରା  

ଆଇଛି କୁଆଁରୀ ଖରା , 

ବୃ� କାେଳ ଶୀତ କରୁଛି ନାଟ 

ବରଷା କାଳର ମଜା ।୧ 

ଫଗୁଣର େଦେହ ପୃଥିବୀ ରାଣୀ 

ସଜା ଫୁଲର ପରa , 

ମଳୟ ପବନ «ଶ�େର େଦହ 

ଜୀବିତ ହୁଏ ସମa ।୨ 

େଧାବ ଫରଫର ବାରିଦ ମାନ 

ପ�ମ ରେସ େସ ରସିକ , 

କଲା ଧଳା ରେ} େପ�ମୀ ଯୁଗଳ 

େପ�ମ ମEିର ପଜୂକ ।୩ 

ସରିନି େପ�ମ େସ ପବିତ�  ଧାରା 

ଆକାଶ ସହ ଧରିତ� ୀ , 

ପଦH  -ସଯୂ�� , କଇଁ -ଚE�େର ରହି 

ଝରାqି େପ�ମ ତି� େବଣୀ ।୪  

େଦବାଶିଷ ସାଗର 
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ଏଇ େସ େପ�ମ ସ୍ଵଗhୟ ପ�ସାଦ 

ଆସିଛି ଆଭମାନରୁ , 

େପ�ମର ସଂ{ା ପରିବ �̀ନ େହ 

ଆଜି ସଭି-ୁ ମନରୁ।୫ 

ଇତିହାସ ସାଖି େପ�ମ ନିମେq 

େକେତ ପଶୁ -ପiୀ - ନର , 

େପ�ମର ସୁଆେଦ ଗରଳ ସୁଧା 

ଆନେE ତା- ଜୀବନ ।୬ 

ଆସିଛି ସଂପ�ତି ଯୁଗର ଚିତ�  

ଆଖିରୁ ଝରାଇ ଲୁହ , 

ମଣିଷ ମନରୁ େପ�ମର ଗୁଣ 

କିଏ େହ ! େନଇଛି କୁହ ...? ୭ 

 
 ବଡ଼ନୂଆଁପାଲି ( ଡୁ}ୁରିପାଲି ) , ସୁବ#�ପୁର 

େମା .ନଂ - ୯୯୩୮୮୪୪୯୫୭ 



ଆହ� ାନ
 ଇ-ପତି� କ

ା 

ଆହ� ାନ ଇ-ପତି� କା, ଚତୁ��ଶ ବଷ�, ଷ� ସଂଖ�ା, ଜୁନ୍ ୨୦୧୯ Magazine Downloaded from www.aahwaan.com 

ଆହ� ାନ ଇ-ପତି� କା ସ!ୂ#� ନିଃଶୁ% ବିତରଣ େହତୁ ଡା େଜ�ାତି ପ�ସାଦ ପ+ନାୟକ- .ାରା ପ�ତି�ିତ ଓ ପ�କାଶିତ  | Aahwaan.com  Aahwaan.com  Aahwaan.com  Aahwaan.com  |  249 

अକଲ େଫରିବअକଲ େଫରିବअକଲ େଫରିବअକଲ େଫରିବ    
ବାàାନିଧି ବ-ୁ ଜୁଇ ମୁkେର, 
ପାପ େଧାଇ ଭସH  କୀ �̀ୀabେର । 
ଦୁଗୁଲି ଡିଆଁ, 
ଡ- ଛାନିଆଁ, 
ପ�କୃତିେର ଶାqି ମାନିଆଁ ଧେର ।। 
 
ନାରୀ ମାଂସ େଲାେଭ ତରାଟୀ ବାଇ, 
ଘିନିଆ କାକରା ରଜ ଲଗାଇ । 
ଛନକା େଦହୀ, 
ସରମ ନାଈଁ, 
ବୟସ ଘା�ିଆ ଲାତୁଆ ଖାଇ ।। 
 
ଧନ ସ!ଦର ରସିଆ ମଷୂା, 
ଗରବ ପାହାଡ଼ ଧାରୁଆ େଠସା । 
ନାଟୁଆ ନରୀ, 
ହାଟ ପଜୂାରୀ, 
ଭୀମ ଭୟ-ର ଦଇବ ମାରି ।। 
 

ମେହଶ�ର ସାହୁ 

 

{ାନୀ अହୀରାଜି ହାଟ ବସାଇ, 
ମqବ� ଗ�ଣା ଠୁସିଆ ପାଇଁ । 
େଠ}ିଆ ଡିଆଁ, 
ହାତୀ କାଢୁଆ, 
ରସ ରସିଆର {ାନ ଫଡୁଆ ।। 
 
ବି{ାନର ଚାଟ ମହସ େଫରି, 
ଉପୁଡି ଉଜାଡ଼ି अ{ାନ ହରି, 
ଉମ} ରିଆ, 
ମ} ହାଦୁଆ, 
କଲାମ ତୁଳନା କଟାi ହିଆ ।। 
 
ମଁୁହ ଟାଣ ସେ} େଭସ ବିଛୁଆ, 
ଲଗାମ ଖkୁଆ ଭାଷା େପଚିଆ । 
ସମ�ାଟ ଗାଦି, 
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େଭସ अନାଦି, 
ଉରୁ କୁã ନଳୀ ଫସ ଫସିଆ ।। 
 
ବୃi ମରୁଚିକା ଧ�ଂସ କାନନ, 
ବାତ�ା ବିଭୀଷିକା ବିଦିअ ମାନ । 
ଶ�ୀହୀନ ଆଜି, 
ବି{ାନ ପାଜି, 
अଲାଜୁକ ପେଣ ଜନ ବିପନg  ।। 
 
ମୁରୁକି ହସେର କୁଜିଆ ଠାଣି, 
ମନକୁ ଆଦରି େବହିଆ କାଣି । 
ତୁକୁଲି ଡିଆଁ, 
କଉତୁକିଆ, 
ନକଲି ଡୁ}ୁରା ତକଲି କଇଁ ।। 
 

ମେହଶ¦ର ସାହୁ 
େଗାପୀବିoା, ବ� ାହH ଣ ଗଁା, 

ବାେଲଶ�ର (ଭଦ�କ) 
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ତାରାତାରାତାରାତାରା    
ତାରା କିଆଁ ଆକାଶେର ଦିଶ ସାନ ସାନ, 

ରବି େତଜ ସମ ତୁେ  କହଇ ବି{ାନ ।। 

ଭାେବ ମୁଇଁ ସଦା ତୁମ ରୂପ #� େଦଖି, 

ମୁତୁ� ପେର ଜୀବାତH ାର ତୁେମ अଟ ସାiୀ ।। 

ଶୁଣି अଛି ତୁେମ अଟ ପିତୃ ପିତାମହ, 

ଆତH ା ତା- ତାରା େହାଇ ଧରିଛqି େଦହ ।। 

ତୁମର ଜଗେତ ତୁେମ ମହାନ ନiତ� , 

ଆେଲାକ ପ�ସାର କରୁअଛ େହାଇ ମିତ�  ।। 

ତବ ରୂପ ଛନ ଛନ ସପନ ମଉନ, 

ନିଶି ତମ ବିନାଶେନ େଦଖୁଛ ସପନ ।। 

ଆମ ପାଇଁ ଏକ ସଯୂ�� ପ�କଟ ଦିବେସ, 

अoକାର ଦୂର କରି ପ�ଜ� ଳିତ ଭାେଷ ।। 

େକାଟି େକାଟି ତାରା େହାଇ ରାତି�  अoକାର, 

ପୃଥ�ୀ ଜନ ମ}ଳେର ଲାଭ କିସ କର ।। 

ସଯୂ�� େତଜ ସାମନାକୁ ନାହ[ େଯ ସାହସ, 

େକାଟି େକାଟି େହାଇ କିଆଁ ଦିବେସ ନ ଆସ ।। 

अ-ିତା ପାଢ଼ୀ 
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ଲେi ବoୁ ଥାଇ ଯଦି କାମେର ନ ଆେସ , 

ଏକ ବoୁ ଉପକାରୀ ମୃତୁ� ପେୂବ� ବେସ ।। 

ଜାଣି अଛି ମେନ ତୁମ ଭୟ ସଦା ଥାଏ, 

େସଥି ପାଇଁ ମି�ି ମି�ି ହୁअ ସଦା ଭେୟ ।। 

ଉପକାର ନ କେଲ ବି अoକାେର ଆସ, 

ପ�ତି ରାତ�  ଦଶ�ନେର अଛି अଭିଳାଷ ।। 

ଉପକାର ପାଇ ଯିଏ ବoୁ ଚଚ�ାକେର , 

ସ¦ାଥ�ପର େବାଲାଏ େସ ଏହି ମ�ପୁେର ।। 
 

େଲଖିକା(अ-ିତା ପାଢ଼ୀ) 

ବାପା: ର�ନ ପାଢ଼ୀ 

େଶ�ଣୀ: ସ�ମ 

େଜନିଥ ଇଂରାଜୀ ମାଧ�ମିକ ବିଦ�ାଳୟ, 

ଗଗନ ବାବୁ ଛକ, ଏଡ଼ତାଳ,ଭଦ�କ 
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ବାଲୁକାସହର ବାଲୁକାସହର ବାଲୁକାସହର ବାଲୁକାସହର : : : : ବାେଲଶ�ରବାେଲଶ�ରବାେଲଶ�ରବାେଲଶ�ର    
iୀରେଚାରା ଖିରା  ସୁଆଦ ନିଆରା 

େଭାେଗ ରାେମଶ¦ର େଲାଭ , 

ବିରାଟ ସାଗର  େବଳାଭୂମି େହେଲ 

ଆବଜ�ନା ପାଇଁ େiାଭ । 

ଫାkିଛକ ଫଳ  ଗେଡ଼ େଦଖି ଲାଳ 

େପାଲ ତେଳ କାରବାର , 

ଓରି ବିଲ�ା ହରି  अ-ୁର ଇମାମି 

ଇ«ାତେର ଇ�ିନର । 

ଲkନ ବଜାେର  ପରିଚୟ େଦଲା 

କଂସା ପି`ଳର କାମ , 

କୂଟେପାଖରୀ ଓ  େଗାଳାେପାଖରୀେର 

ଶୁେଭ ଆଲB ା ହର ନାମ । 

ଓମେଫଡ଼ ଦହି  ରାତି ଯାଏ ପାହି 

ପଥର ମରୂତି େହେଲ , 

अସୀମ ରମଣୀ  ଶି�ୀ େକଶୁ ପୁଣି 

ନୂଆ ସନମାନ େଦେଲ । 

େସୗମ�ର�ନ ପାଲ 

 

େପାଲିସି ଲାଇନି  अଧୁନା ଆଇନି 

ରାବଣ ମରୁନି ଆଉ , 

ଫକୀରେମାହନ  ବିଦ�ାଳେୟ ସବୁ 

ଦିେଶ କୁଆଁରୀ- ଭାଉ । 

ସାହାଜୀର େସଇ  ହଜରତ ଶିଷ 

अଣାଇ ଖୁସି ଭ� ାqିେର , 

େତsଳିଆ ମାଆ  େସେନେହ ବାେଟାଇ 

ବାଟ ଚାେଲ ପ�ଶାqିେର । 
ଗ�ା/େପା:- ବଡ଼େଶାଳ 

ଭାୟା - ଝାରେପାଖରିଆ 

ଜିଲB ା - ମୟୁରଭ� 

ପିନ - ୭୫୭୦୮୬ 

ଦୂରଭାଷ - ୯୯୩୭୮୮୯୮୩୩ 
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େମା ଓଡ଼ିଶାେମା ଓଡ଼ିଶାେମା ଓଡ଼ିଶାେମା ଓଡ଼ିଶା    
ଓଡିଶା େମା ଘର 

କିଏ ନୁହqି ପର 

ସବୁ ଏଠି େମାର ଭାଇ ଓ ଭଉଣୀ 

କିଏ ପୁଣି ବoୁ ସଖା ସେହାଦର ।। 

 

ଆେମ ଏଠି ବoା 

େଗାଟିଏ କୁଟୁେb 

େକଉଁ ପୁରୁଷରୁ 

ନହ[ ଏଠି ଭିନg  କିଏ ଆମ ଠାରୁ । 

ପଖାଳ େତାରାଣି 

ମୁଠାଏ େହାଇେଲ 

ଚଳି ଯାଏ ଆେମ 

େଭାକିଲା ପ�ାଣ ।। 

ବାଳକୁମର ସାହୁ 

 

 

ଆମରି ଐତିହ� 

ସବ� ପୁରାତନ 

ଇତିହାସ ପୁେ� 

କୁେହ ରାମାୟଣ 

କୁେହ ପୁଣି େବଦ 

ସବ� କାନ କାେନ 

ଆମରି ବିଶ�ାସ  

କମ� ଓ ଧମ� 

କୁେହ ଜଗତର ନାଥ 

ଜୟ ଜଗନg ାଥ 

ବିଶ¦ ବ� ହH ାେk ।। 
ନାମ-ବାଳକୁମର ସାହୁ 

ଗ�ାମ-ଟକାରୁମାଲ 
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ବାଣ ଓ ବାଣୀ ବାଣ ଓ ବାଣୀ ବାଣ ଓ ବାଣୀ ବାଣ ଓ ବାଣୀ     
ସଂସାରର ଉßାେନ ପତେନ  

ସୃ�ି �ିତି ପ�ଳୟର ବିଧାେନ,  

अ¢ ରୂେପ ବାଣ ଶା¢ ରୂେପ ବାଣୀ  

ରତ ସଦା अଭୂତପବୂ� କମ� ସାଧେନ। 

େଯେବ େଯେବ ସମାଜେର  

ଦୁ�କୁଳ अନ�ାୟ अନୀତିେର  

କରି ନିଜ ପ�ଭୁତ�  ବିaାର,  

ସାଧୁ ସ® ଭଲ ମଣିଷମାନ- ଉପେର  

କରିଥାqି अକଥନୀୟ अତ�ାଚାର, 

େତେବ େତେବ ବାଣର ଆଘାେତ  

ପ�ତ�i ପେରାi ଭାେବ  

ଈଶ�ର ଏମାନ-ୁ କରିଥାqି ସଂହାର।  

ଧନୁବ�ାଣଠାରୁ ବ� ହH  ବାଣ  

ଏକରୁ ଆେରକ ବଳି ଶ�ିଶାଳୀ ବାଣ, 

ପ�େୟାେଗ ନାଶି ପାପୀ ଦଳ  

ସମାେଜ ବିଧାତା ଆଣqି ଜାଗରଣ।  

ନୂତନ କୁମାର 
େବେହରା 
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ପୁନ� अ{ାନ अoାେର ପଡି  

अକି�ନ ପତିତ ଜନ,  

େଯେବ ମୁ�ିର ମାଗ� କରqି अେନ୍ଵଷଣ,  

େଯେତ ଶା¢{ାନ ବାଣୀ ରୂେପ  

ଆେଲାକ ପଥ ର ଦିअଇ ସoାନ। 

ମହାତH ା ମହାପୁରୁଷମାନ- ଠାରୁ  

ମୁନି ଋଷି-ର ମହତ ବାଣୀ 

ଶା¢ ପୁରାଣ ଭାଗବତ ଗୀତା ବାଣୀ  

ଜଗେତ ଶାqି ସେqାଷ ଦିଏ ଆଣି।  

ଏଇ ବାଣ ଓ ବାଣୀ ଉଭେୟ  

ସମାଜେର ଆଣିଥାqି ସଂ;ାର,  

ବାଣର ପରାଭେବ କିଏ େହାଇ ଦkିତ  

ବଦଳାଇ ଦିଏ ନିଜ ଆଚାର ବ�ବହାର।  

ନତୁବା ବାଣର ଆଘାେତ ନିହତ େହାଇ  

अସମେୟ ଯାଏ ଯମପୁର,  

ବିଧିର ବିଧାନ େକହି ଏଡି େଦଇ  

ପାେରନା ରଖି ନିଜ ଦ  अହଂକାର।  

ଆତH ା ଶୁ�ି ଆତH ସଂ;ାର ଲାଗି  

େକହି େଯେବ अqକରଣେର ଚିqି  
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ମହତବାଣୀ କରଇ ପାଳନ,  

ପ�ାରwର ପାପରାଶି ହୁଏ iୟ  

ପାଏ େସ ଦିବ� ଜୀବନ।  

ବାଣ ଚରମପ®ୀ ରୂେପ ଯୁେଗ ଯୁେଗ  

ଉଗ� ସ�ଭାବକୁ ଦିଏ ଧ୍ଵଂସୀ, 

ବାଣୀ ନରମପ®ୀ ଭାେବ ସତତ  

ମାନସିକତାେର ଭରିଦିଏ ହସଖୁସି।  

ବାଣ ଓ ବାଣୀ ଦିନରାତି  

अoାର ଆେଲାକର ପ�ତୀକ, 

ବିେବକ ବୁ�ି {ାନ अନୁଯାୟୀ  

ବ��ି ବିେଶଷ ହୁଏ ତା' ସାଧକ।  

***   ***   ***   ***   ***   ***   *** 

         େକାହି, ଗଡିଆ, ମୟରୂଭ�  
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େପ�ମେପ�ମେପ�ମେପ�ମ    
େପ�ମ ସିନା ଆସିଥାଏ   
                   ଜୀବନେର ଥେର  
ସଦା ପଜୂା ପାଉଥାଏ  
                    ହୃଦୟ ମEିେର  
େପ�ମ େକେବ ମେର ନାହ[  
                     ସଦା େସ अମର 
େପ�ମ ମାେନ ନୁେହଁ ଖାଲି  
                     ଶÈା ଓ ସିEୁର 
େପ�ମ ତ େକବଳ ଦୁଇ  
                      ମନର ମିଳନ  
ଭାବର ମିଳନ ଆଉ  
                     ଆତH ାର ମିଳନ  
ତ�ାଗ େଯ କେର େସ ପାଏ  
                     େପ�ମୀର ମାନ�ତା  
ପ�ା�ି ନୁେହଁ ତ�ାଗ अେଟ  
                      େପ�ମର ସତ�ତା ! 

ଭ�ନଗର, ଗଂଜାମ  
େମା : ୯୯୩୮୮୦୨୭୦୨ 

ଶୟନ ନାୟକ 
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ବଷ�ା ଆସିଲାଣିବଷ�ା ଆସିଲାଣିବଷ�ା ଆସିଲାଣିବଷ�ା ଆସିଲାଣି    
ନିଦାଘର ତାତି अପସରି ଗଲା 
ସରିଗଲା ଟାଣ ଖରା 
ଝିପିଝିପି େମେଘ ବରଷା ଆସିଲା 
ପୁଲକିତ େହବ ଧରା। (୧) 
ଚଷା ଭାଇ ମନ ଆନେE ବିେଭାର 
ନୂଆ ଫସଲ େସ ବୁଣିବ 
ଦୂର ଆକାଶେର କଳାେମଘ େଦଖି 
ଖୁସିେର ମୟରୂ ନାଚିବ। (୨) 
ନଦୀ ନାଳ ଆଉ ଗଢ଼ିଆ େପାଖରୀ 
ପୁଣି ଆଉ ଥେର ପୁରିବ 
ନୂଆ ନୂଆ େକେତ ଫୁଲର ସ ାେର 
ପୃଥିବୀ ମା େମା ହସିବ। (୩) 
ନାଲି ଟୁକୁଟୁକୁ ସାଧବ େବାହୁଟି 
ଘାସେର ଲାେଜଇ ଚାଲିବ 
ବଷ�ା ଛାଡ଼ିଗେଲ ଆକାଶ ବୁକୁେର  
ଇE�ଧନୁ ପୁଣି ଦିଶିବ। (୪)  
ରଜ ପରବେର େପାଡ଼ପିଠା ଖାଇ 
ଖୁସିେର େଦାଳିେର ଝୁଲିବା 
ରଥଯାତ� ା ଠାରୁ ରାiୀ ପ#ୂhମା ଯାଏଁ 
ସବୁ ପବ� ଆେମ ପାଳିବା।                                 ଧମ�ଶାଳା, ଯାଜପୁର 

ପଶ�ୁରାମ ସାହୁ 
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ପ�ତି.Eୀପ�ତି.Eୀପ�ତି.Eୀପ�ତି.Eୀ    
ନିେଜ ମଁୁ ନିଜର ବଡ଼ ପ�ତିଦ¦Eୀ  

ନିଜଠୁ ପ�ଥେମ ଜିତିବା ଶିଖ 

ରାଗ ଈଷ�ା େକ� ାଧ अହଂକୁ ମାରିେଲ  

େତେବ ଯାଇ ମିେଳ ଆତH ାକୁ ସୁଖ 

 

ସବୁ ଦ¦Eକୁ େଯ ପ�ତିହିତ କରି  

ସଭି-ର କେର ହିତ ସାଧନ 

ସବୁ ହୃଦୟକୁ ଜିତିପାେର ଯିଏ  

େକହି ତାହା ଠାରୁ ନାହ[ ମହାନ  

 

ହାରିବା ଜିତିବା ଜନH ଠାରୁ ମୃତୁ�  

ହିସାବ କୁ କରି ଉପ�ାପନ  

େକେତେକ ଜିତିଛି ଏ ମହି ମkେଳ   

କିଏ ହରାଉଛି? ଦୁଲ�ଭ ଜନH   

ସୁେରଶ କୁମାର 
ପରିଡ଼ା 

 

 

 

େକେତ କିଏ ଜିତି  अମର େହାଇଛି  

ଇତିହାସ ତାକୁ ହୁअଇ ଝୁରି 

େମାପରି अେନକ  ଆସିେବତ ଯିେବ  

ପରିବ �̀ନ  ର ନିୟମ ଧରି  

 

ପ�ତିଦ¦Eୀ ନାମ  େହାଇବଯଥାଥ�  

ଉଦାର ପଣିଆ ସରଳ ଭାବ  

ପର ଆପଣାର େଭଦାେଭଦ ଭୁଲି  

ପ�ତିେଯାଗିତା େର େନବାେର ଭାଗ  

 
ସାଲୁଣି, ନୟାଗଡ଼, ଓଡ଼ିଶା 

େମା. ୮୦୦୮୦୧୬୩୧୬ 
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ସାବିତ� ୀସାବିତ� ୀସାବିତ� ୀସାବିତ� ୀ    
ତମ େଲାଡ଼ିବାପଣର ସାମଥ�� 

େମା’ ଭଲପାଇବାର ପ�ତିଦାନ, अମାନିଆପଣ 

ଏବଂ ସମୟ ସହ ଯୁଝୁଥାଏ େବାଲି ତ’ 

ମଁୁ ସାବିତ� ୀ! 

ତେମ ବାରbାର ହାରୁଥାअ 

ସେତ अବା ସବୁକାେଳ ହାରିଯିବା ତମ ନିୟତି 

अବା ପବୂ� ନି��ାରିତ!! 

अଥଚ େମା ଭାଗ� ଉେପiିତ, ବିଡ଼ମି�ତ େମା’ ସିEୁର 

ବିଚଳିତ ମଁୁ େଦଖିବାକୁ ତମ ଜୟଜୟକାର 

ଓ ସଦପ� ବିଜୟ ଉଲB ାସ!! 

େସଇଥିପାଇଁ ତ େମାେତ ହ[ 

ସାବିତ� ୀ େହବାକୁ ପେଡ଼ 

ଆଉ େକେତେବେଳ अହଲ�ା ବା ସୀତା 

ଦୁଗ�ା କି ଝାନସୀରାଣୀ, 

ତେମ ଜାଣ ଓ �ବିର ଥାअ! 

अଥଚ କି ବିଡ଼bନା -  

ଶିବଶ-ର ସାହୁ 
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ସବୁକାେଳ ତେମ ଲାàିତ କରି ରଖିଛ 

ତମ ପରାଜୟକୁ ବିଜୟର ମୁଖା ପିେoଇ 

ଦପ�ଭେର ଭା}ି ଚାଲିଛି, ସାବିତ� ୀର ମନ! 

େସଇମାେନ କିଏ? 

ସାବିତ� ୀ େହଉ କି ସୀତା 

अହଲ�ା େହଉ କି କୁqୀ 

କି େହଉ ତମ ରାଜଧାନୀର ନିଭ�ୟା 

େକାଉ ନା େକାଉ େବଶେର 

େସ ତମର ମା, ଝିअ, ଭଉଣୀ ବା ¢ୀ 

ଏେତ େଡରି କାହ[କି ବୁଝିବାକୁ 

ଏେତ ଟିେକ କଥା!!! 

 
ସହକାରୀ ଯ�ୀ (େରଳପଥ) 

ପ�ଧାନ ମୁଖ�ଯ�ୀ- କାଯ��ାଳୟ, ନଥ�ବB କ୍ 

େରଳ ସଦନ, ପବୂ�ତଟ େରଳେୱ, ଭୁବେନଶ�ର 

ଭ� ାମ�ଭାଷ : ୯୪୩୭୫୮୪୫୮୯ 
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अବେଶାଷअବେଶାଷअବେଶାଷअବେଶାଷ    
କାହ[ଗଲା... 

େମା ମନ ତଳର ସକଳ ଉ�ୀପନା 

େଚନାଏ ହସତେଳ 

ଲୁଚିଥିବା େମା ମନର 

ସମa ଭାବନା 

େମା ଗାଆଁ ସH �ତିର 

ଉଷୁମ ପବନ? [୧] 

କାହ[ଗଲା... 

ଗାଆଁ ବାଡ଼ିେର ମୁରୁକି ହସୁଥିବା 

େଲଉଟିଆ ଶାଗ କିଆରୀ 

अବା ବାଡ଼ି କୁअରୁ ପାଣି କାଢୁଥିବା 

ନୂଆ ଭୂଆଶୁଣୀର 

କଥା ଚାତୁରୀ? [୨] 

ଇଂ ଭାଗୀରଥି େସଠୀ 

 

କାହ[ଗଲା... 

େସକାଳ ପଖାଳ କଂସାର ବାସgା 

ଗାଆଁ ନଇପଠା େତାଳା ବାଇଗଣେପାଡ଼ା 

ଧନୁଆ ଲ-ା, ଆbେତାଟାର ଆb ଚଟଣୀ 

अବା ବଡ଼ିଚୁରା, ଚୁନାମାଛର ଭଜାର ମହକ 

ଯାହା ଭରିଦିଏ ମନେର ସାଇତିଥିବା 

ସ�ପg ସ ାବନାର ଚମକ? [୩] 

 

କାହ[ଗଲା... 

ସନିଆ ମାଆର େସgହେବାଳା କଥା 

ସୁବିଧା अସୁବିଧାେର 

ଦିଆନିଆ ତିअଣ କି ଲୁଣ 

ଧାର ଉଧାରେର େଦବା େନବା 

ମାେଣ ଗଉେଣ 
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ଭାତ ଚାଉଳ କି ଡାଲି ମୁେଠ 

କି େସାରିଷ ଫୁଟଣ? [୪] 

 

ଏ ସବୁ ଗଲାପେର... 

ଆଜି କାହ[ ଉଂକିମାେର 

େମା ମନତେଳ 

ଲୁଚିଥିବା ସମa अବେସାସ 

ବ �̀ମାନ ଓ ଆଗାମୀ ପୀଢ଼ି 

ପାଇଁ ହଜି ଯାଉଥିବା 

େସgହ ସଂପକ�ର ଭାଇଚାରା ପ�ୀତି 

ସେତ କି’ ବା ଏସବୁ େହାଇଯିବ ଇତି? [୫] 

 
ଭ� ାମ�ଭାଷ : ୯୪୩୭୦୬୦୮୦୦ 
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ସରଗ ସୁଖସରଗ ସୁଖସରଗ ସୁଖସରଗ ସୁଖ    
ନ ଥାଉ ପେଛ ଘେର ସbଳ 

ଆk�ଏଡ଼୍ େଫାନ୍ ଥାଉ େକବଳ 

ନାହ[ ଯଦି େନ େଲାନ୍, 

ଜୀବନେର ମିେଳ ସ�ଗ�ପରି ସୁଖ 

ସାେ} ଥିେଲ ଇୟରେଫାନ୍; 

 

ସo�ାେବେଳ ସା}ସାଥୀ- େମେଳ 

ନିକା�ନ ଜାଗା, ରାaା କଡ଼େର 

ପିଇବାର େଯାଉ ମଜା 

ଚଖନି ଭ h̀ ଚାଖଣା ସୁଆଦ 

ମଉଜ ମaିର ରାଜା; 

ଇଂ ସନାତନ କଟା 

 

 

ଯଦି अଛି ପାେଖ ସାଉk୍ ସି�ମ୍ 

ଡିେଜର ତାଳେର अବୁଝା ରିଦମ୍ 

କି ନାଚ େଦଖିବୁ େଦଖ୍ 

େକେତ ସରାଗର ସାଉଁଟା ସୁଖ ଏ 

େନଇ େପଗ୍ ପେର େପଗ୍; 

 

ଗାଡ଼ି େହଇଥିବ ପଲ୍ ସର୍ 

େଦୗଡୁଥିବ ସାଉଁ ସରର୍ ସର୍ 

େଟାକିଥିବ ପେଛ ବସି 

ପଛରୁ ଜାବୁଡ଼ି ଧରିେଲ କୁଆେଡ଼ 

ପ�ାପତ ସରଗ ଖୁସି 

 
ସିଲୁଆଁ, ଟିଟିଲାଗଡ଼, ବଲା}ୀର 
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अପେଚ�ାअପେଚ�ାअପେଚ�ାअପେଚ�ା    
ମଁୁ କିଏ େଯ ତଉଲିବି ତା ତ�ାଗକୁ 
େକାଟି ପ�ଣାମେର 
ମଁୁ କିଏ େଯ ତୁଳନା କରିବି 
ତା ଗଭ� କ�କୁ 
ଖାଲି ଏକ ମାଆର ଡାକେର 
ମଁୁ ତ ନରାଧମଟିଏ 
ମଁୁ ପରା ହାର ମାନିଯାଏ 
େମା ସ�ାଥ� ପାଖେର 
େସଥିପାଇଁ ତ 
ବିକିଦିଏ ବିେବକକୁ ବୃ�ାଶ�ମେର 
अବା अେଫରqା ବିେଦଶ ମାଟିେର 
ମଁୁ ଜାେଣ େମା ମୁଖେର େଶାେଭ ନାହ[ 
େସ େକୖବଲ� ମାଆ ଡାକ 
ଯିଏ େକେବ ବୁଝିନାହ[ ମାଆ ନାମ 
ପରଖିନାହ[ େକେତ ଶ�ି 
େସ ଆତH ୀୟ ଡାକେର 
ମଁୁ କିଏ େଯ କଳି ପାରିବି 
ତା ହାତ «ଶ� ଉଷHତା ବା�ଲ� େପ�ମେର 

ଉମhଳା ଦାସ 

 

ମଁୁ କିଏ େଯ ମାପିବି ତାର 
अନାବିଳ େପ�ମର ସାଗେର 
େତ� ତୟାେର ରାମ ଆଉ 
.ାପରେର କୃ�ପରା ଡୁବିଥିେଲ 
ମମତା ଋଣେର 
ମଁୁ କିଏ େଯ ଶୁଝିେଦବି ତା ପ�ସତିୂ କ� 
େମାର ଏଇ େସବା ଏକକେର 
ମଁୁ କିଏ େଯ ରଚିବାକୁ ମହାନତା ତାର 
अ{ାନ, अେବାଧ େମାର iୁଦ�  େଲଖନୀେର 
ମଁୁ କିଏ େଯ ତା େପ�ମକୁ ଶ¥ରୂପ େଦବି 
ଛୁଆପାଇଁ ଯିଏ ମନ ବିେକ, ଲାଜ ବିେକ 
େଭାକ ବିେକ, େଶାଷ ବିେକ 
ନିଶି� ଏ ଦୁନିଆ ଦାkେର 
ଏଇ ତ େମାର अପେଚ�ା ମାତ�  
କରିବାକୁ ତା ମମତାର ମଲୂ 
େବଦରଦୀ ଏଇ ହୃଦୟ ହାଟେର 
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ନିଶୀଥର ନିରବତାନିଶୀଥର ନିରବତାନିଶୀଥର ନିରବତାନିଶୀଥର ନିରବତା    
ନୀରବ ନିଶୀଥର େସ କ� £ର ନୀରବତା ମଁୁ ବି ଶୁଣିଛି 
ର}ୀନ ସହରର ବଦନାମ୍ ଗଳିେର ଲୁଚିଥିବା 
ନିରୀହ ନି�ାପ ସ ାବନାକୁ ମଁୁ ଥେର େଭଟିଛି 
ତା ଆ �̀ନାଦେର ତଥାକଥିତ ସଭ� ମଣିଷ- 
ଭ��ନା ବି ମଁୁ ସହିଛି 
େହେଲ କ’ଣ େହବ? 
ନିଶୀଥର କାଳିମା ବି ତ ଆଜି ର}ାୟିତ 
େସ ର} କାହାର? 
ଚିକ୍ ମିକ୍ କରି ଲଗା ଆଲୁअର ନା 
ଉ�k ମାନସିକତା ଭରା ଶିiିତ ମଣିଷର? 
ଆଜି ନୀରବ ନିଶୀଥର ନୀରବତା ଚି�ାର କରୁଛି 
ପ�େହଳିକା ଭରା ମନୁଷ�ତ� େର େସ ଆଜି ଜଜ�ରିତ 
େହେଲ ତା’ ଚି�ାର ଶୁଣୁଛି ବା କିଏ? ବୁଝୁଛି ବା କିଏ? 
ହଁ ମଁୁ ଶୁଣିପାରୁଛି ହଁ ମଁୁ ବୁଝିପାରୁଛି 
କାରଣ େସ ର�ଭିଜା ସହର ତ ମଁୁ ନିେଜ 
େସ «Eନହରା ସହର ତ ମଁୁ ନିେଜ 
 

ଗଣିତ ଶିiିକା, ଓଡିଶା ଆଦଶ� ବିଦ�ାଳୟ  
ଠିକଣା-େଡଲି ମାେକ�ଟ୍, ରାଉରେକଲା, ୭୬୯୦୦୧ 

େଫାନ୍ ନbର - ୮୧୪୪୨୮୬୭୪୯ 

ଗାୟତ� ୀ େସଠି 
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ମା ତେତ ସଲାମ୍ମା ତେତ ସଲାମ୍ମା ତେତ ସଲାମ୍ମା ତେତ ସଲାମ୍    
ମା’ ତେତ ସଲାମ 

େତା ତ�ାଗକୁ ସଲାମ 

ଲୁହ ପିଇ ହସୁଥିବା 

େତା ଓଠକୁ ସଲାମ [୧] 

େତା େଧୖଯ��କୁ ସଲାମ 

େତା ସହନଶୀଳତାକୁ ସଲାମ 

େଭାକେର ରହି 

ଖୁଆଉଥିବା େତା ହାତକୁ ସଲାମ [୨] 

େତା େପ�ମକୁ ସଲାମ 

େତା ସ�ପgକୁ ସଲାମ 

ସବୁ ସହି ନିରବ ରହୁଥିବା 

େତା ବିେବକକୁ ସଲାମ [୩] 

ଜୟq କୁମାର ସାହୁ 

 

େତା କଥାକୁ ସଲାମ 

େତା େପ�ରଣାକୁ ସଲାମ 

ବାଟବଣା େହେଲ ବାଟକୁ ଆଣିବାକୁ 

େତା ଛାଟକୁ ସଲାମ [୪] 

େତା ଶିiାକୁ ସଲାମ 

େତା ଦୀiାକୁ ସଲାମ 

अoାରେର ସହାରା େଖାଜୁଥିବା େବେଳ 

େତା ପଥ େଦଖାଇବା ବାକ�କୁ ସଲାମ [୫] 

େତା ଆ}ୁଠି ଧରିବାକୁ ସଲାମ 

େତା ଚାଲି ଶିଖାଇବାକୁ ସଲାମ 

अପି�ୟ ଦୁନିଆେର େପ�ମର ମାେନ ଶିଖାଇବା 

େତା ମନକୁ ସଲାମ [୬] 
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ଆଶାଆଶାଆଶାଆଶା    
ଆଶା େବୖତରଣୀ ନଦୀ େହାଇପାେର 
ଆଶା ନଥାଇ ଏ କି ଜୀବନ 
ଆଶା ଭରିଦିଏ ସାହାସ ଶକତି 
अଛି ଆେଲାକ ଆଶେର iୀଣ 
ଆଶା ହ[ ଭରଇ ଜୀବେନ ଆେଲାକ 
ଆଶା ଭରିଦିଏ ହେତା�ାହ 
ଆଶାେର ବ�ିଛି ଏ ସାରା ସଂସାର 
ଏଠି ଆଶା ନାହ[ କା’ର କୁହ? 
ଆଶା ଆଣିଦିଏ ଆଶା अସୁମାରୀ 
ପୁଣି ମନେର ପୁଲକ େକେତ 
ଆଶା େଡାରୀ ଧରି ଓହB ାअ ପାହାଚ 
କିଛି କ� ଲାଗିବନି େସେତ 
ଏହି ଦୁନିଆେର ପଚାରି ବୁଝିବା 
କହ ଆଶାନାହ[ ଏଠି କା’ର? 
ଟିକି ପି!ୁଡ଼ିଠୁ ବଡ଼ ଜୀବ ହାତୀ 
ଆଉ ମାନବ अବା କି ଛାର 
େଛାଟ ବଡ଼ ଆଶା ସଭିଏଁ କରqି 
େହାଇଥାଏ अବା ପ#ୂ� େକେତ 

େଗୗରୀ ପkା 

 

ନେହେଲ ବି ପ#ୂ� ଆଶା ଛାଡ଼qିନି 
େହାଇପାେର କିବା ପ#ୂ� ସେତ 
କାମ କରିଯିବା, ଆଶା ରଖିଥିବା 
ନମିଳୁ ପଛେକ ଆଶା ଫଳ 
ସ�ୟଂ ଭଗବାନ କହିଛqି ପରା 
ଆଶର ମଳୂେର अଛି କାଳ 
ଆଶା ଆମ େହଉ ସୀମିତ, ସାେପi 
ଆଶା ପାଇଁ ନ େହଉେର ଦୁଃଖ 
ପରିଶ�ମ େଯେତ, ଆଶା ରଖ େସେତ 
ଆଶା ବିନା अଛି େକେତ ସୁଖ 
ଜୀବନେର ଆଶା ରହିଛି, ରହିବ 
ଜୀବ ତୁl ଏଠି ଆଶା ବିନା 
ଆଶା ପରୂଣକୁ ପେଥ ନ ଯାଇ 
ଆସ ଆଦର ସୁପଥ ସିନା 

ଜୟପୁର, େକାରାପୁଟ, ଓଡ଼ିଶା 
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େହ ଈଶ�ରେହ ଈଶ�ରେହ ଈଶ�ରେହ ଈଶ�ର    
ମୁ�ିରୁ ଶାqି ଶାqିରୁ अଶାqି 

ସବୁ ଜାଣି କିଏ ନଜାେଣ 

େହେଲ ମଁୁ ଜେଣ ଆଉ ତୁେମ ଜାଣ 

ଜାଣି ବି କିଛି ନଜାେଣ 

କଣିକାେର ଲତା ଖରାକୁେଯ ଛତା 

ପରିୂ ଉେଠ େମା ଜୀବନ ଯାନ 

େହ ଈଶ¦ର ତୁେମହ[ କଣିକା ତୁେମ ହ[ ଛତା 

ତୁେମ ହ[ ରଖିବ ମାନ 

ମାନ ମହତର କଥାେହ ଈଶ¦ର 

ଜାଣିବି अଜଣା ହୁअ 

େହେଲ ସବୁଜଣା ଈଶ¦ର, ସବୁହ[ ତୁମର 

ସବୁଜାଣି ତୁେମ ପରୀiା ନିअ 

ତୁେମ ସବୁ ପରୀiା ନିअ େହ ଈଶ¦ର 

େକଉଁଥିେର େମାର ଆପ`ି ନାହ[ 

କମ� ମଁୁ କରିବି,ହିତେଯ ବିଶ¦ର 

ଈଶ¦ର अଳି କରିବି ଟିେକ ଆଶିଷ ପାଇଁ 

ଦିଲB ୀପ କୁମାର 
ସାମଲ 
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ଈଶ¦ର अଳି କରିବି ଟିେକ ଆଶିଷ ପାଇଁ 

ଭାେବ ବିଚାେର, ସଭିଏଁ ମନେର ସୁଖ ଭରିବା ପାଇଁ 

ମନ ମେଧ� ଟିେକ ଫୁଲ ଫୁଟିଗେଲ 

େମା ମନ ଫୁଲ ଯିବ ତୁମ ଚରଣ ଛୁଇଁ 

ହଁ, େମା ମନ ଫୁଲ ଯିବ ତୁମ ଚରଣ ଛୁଇଁ 

ଆଶା ଟିେକ ପୁରିଗେଲ ଯହ[ 

କଥା ମଁୁ ଦଉଛି େହ ଈଶ¦ର ତୁମକୁ 

ଗବ� अହ-ାେର ଫାଟିଯିବି ନାହ[ 

ଗବ� अହ-ାେର ଫାଟିଯିବି ନାହ[ େହ ଈଶ¦ର 

ଫେଳ ପୁେ� ମୁହ[ େହବି ସs� 

ସଭିଏଁ ମନେର ଏ ଆଶା ଭରିଦିअ  

େହ ଈଶ¦ର, ଯାଉ ସଭି-ର ସବୁ ଦୁଃଖ କ� 

ସବୁ ଦୁଃଖ କ� ଯାଉ ସଭି-ର 

ନୂଆ ନୂଆ ଆଶା अବତାର 

ତୁମ ଆଡ଼ ଦୃ�ି ଟିେକ ପଡୁେହ ଈଶ¦ର 

ପାଲଟି ଯିବ ସୁନାର ସଂସାର 

ପଲଟିଯିବେହ ସୁନାର ସଂସାର 

େଦଖାେଦବନାହ[ ହିଂସାର ଗତି 

ବଦଳିଯିବ େଗା ସଂସାରର ନା 
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ମିଳିଯିବ ସବୁ ସୁଖଶାqି 

ମିଳିଯିବ ସବୁ ସୁଖ ଶାqି େହ ଈଶ¦ର 

େଭଦ ଭାବ କିଛି ରହିବନାହ[ 

କିଛି କିଛି ଆଶା ପୁରିଗେଲ ମେନ 

ମନରୁ ଶାqିେଯ ଲିଭିବନାହ[ 

 ମନରୁ ଶାqି, ଈଶ¦ର ଲିଭିବନାହ[ 

ଏତିକି ମିନତୀ ଏତିକି ଗୁହାରି 

अଶାqିରୁ ଶାqି ଆସିବ ଧାଇଁ 

ସବୁ ତୁମର କରୁଣା ପାଇଁ 

େହ ଈଶ¦ର ଶାqି େଫରିଆେସ ତୁମରି ପାଇଁ  

ହଁ ହଁ ତୁମରି ପାଇଁ 

                                   ଦିଲB ୀପ କୁମାର ସାମଲ 

                                    ରାଇପୁର, ନୟାଗଡ଼ 

                               େମା ନଂ-୯୮୫୩୫୭୦୦୧୯  
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କିଏ େସ କହିଲାକିଏ େସ କହିଲାକିଏ େସ କହିଲାକିଏ େସ କହିଲା????    
କିଏ େସ କହିଲା 

ଗଁା ସହରେର 

ଆଗ ଭଳି ଏେବ 

ରଜ ପରବ ନାହ[ 

ରଜ ତ ରହିଛି 

କ�ାେଲkରର ବଡ ବଡ अiରେର 

ରବର�ା! େହାଇ । 

                           

ବନେa ଏେବ ଡାକୁନାହ[ ଗଜ 

ବିପଦେର ଆଜି ଗଜରାଜ 

େକେତେବେଳ ବିଦୁ�ତ ତାରେର 

अବା ଶିକାରୀର ବoୁକମୁନେର 

अକାେଳ ଯାଉଛି ଜୀବନ । 

 

କିଏ େସ କହିଲା 

େସ କାଳର େପାଡପିଠା 

ସଂଜୀବ କୁମାର 
ପାଣିଗ�ାହୀ 

 

ଯାଇଛି ହଜି 

ନୂଆ ରୂପେର ସିଏ ଆସିअଛି 

ଫା�ଫୁଡ୍ ପିଜା େହାଇ 

 

ରଜସମୟର ପାଲା,ଦାସକାଠିଆ, 

ସୁଆ},ରାମଲୀଳା ସବୁ 

ବସିଛqି ମନମାରି 

େରକଡ� ଡ�ାନ୍ସ, ମଡଣ� ଡ�ାନ୍ସ 

ହସୁଛqି ମନେଖାଲି । 

 

କିଏ େସ କହିଲା 

େସ କାଳର ରଜପାନ ନାହ[ 

ଚୁଆ,अେଳଇଚ, ଲବ}, ଶୁ�ିର ମହକ 
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ନାହ[ 

ନୂଆ ରୂପେର ଆସିअଛି ତାହା 

ଆଜିର ଡିଲ,ରିମ୍ଝିମ୍ େହାଇ । 

 

ଗଁା ବରଗଛମେୂଳ 

େଦାଳି ଜମୁନାହ[ 

ଶୁଭୁନାହ[ େଲାକଗୀତର ଗଜଲ୍ 

ଆଜିର ଏହି ଟିଭି, େମାବାଇଲ୍ ଯୁଗେର 

ରଜ େହାଇଛି ନିେଖାଜ । 

 

କବାଡି, କଉଡି, େବାହୂେଚାରି େଖଳ, 

ପୁଚି, ବାଘେଛଳି, ନଟୁ 

େଫରାର୍ ଆଜି ସବୁ 

ସବୁରି ହାତେର ଭିଡିଓେଗମ୍  

ପାଗଳ କରୁଛି େବ�ନ୍ । 

           

ଆମରି ସଂ;ୃତି ଆମରି ଚଳଣି 

     ସଂକଟେର ଆଜି अତି 

ପା�ାତ� ସଂ;ୃତି ମୁରୁକି ହସୁଛି 

ବୁଢିଆଣି ଜାଲ େମଲି । 

ତାକୁ କିଏ େସ ପାରିବ େରାକି 

ଓଡିଆ ରକତ ଧମନୀେର ତାର 

ବହୁଥିବ ପରା ଯଦି । 

 
ଡ ସଂଜୀବ କୁମାର ପାଣିଗ�ାହୀ (ଗେବଷକ) 

ସା/େପା-େକା�ା,ଭାୟା-ବାରିପଦା 

ଜିଲB ା-ମୟରୂଭଂଜ,ପିନ୍-୭୫୭୦୮୪ 

େଫାନ୍ ନଂ-୯୪୩୮୪୭୦୦୨୭ 
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ବଣମଲB ୀବଣମଲB ୀବଣମଲB ୀବଣମଲB ୀ    
ବଣ ମଲB ୀ ସିନା ବେଣ ଫୁଟିଥାଏ ଝରିପେଡ଼ େସ ବଣେର, 

ବଣେର ଜନମ ବଣେର ମରଣ ଲାଗିନି େକେବ େସବାେର । 

ବଣ ବୁଝିଲାନି ବଣର ମଲB ୀକୁ ବଣ କଲାନି ନିଜର, 

ବଣକୁ କହିବ ମନକଥା େହେଲ ବଣ େହଲା ସାତପର । 

ବଣ କଲା ସୃ�ି ବଣ କଲା ଧ¦ଂସ ବଣକୁ େଦଉନି େଦାଷ , 

ବିଶ¦ାସେର ବିଷ େଦଲା େଯେବ ବଣ ପିଇଲା ଭାବି ପୀୟଷୂ । 

ବଣ ତାର ରାତି ବଣ ତାର ଦିନ ବଣବି ତାର ସପନ, 

ବଣ ତାର ସାଥି ଭାବିତ େନଇଛି ବଣକୁ େଦଇଛି ମନ । 

ସକାଳର ଖରା ବଣତ େଦଇଛି ବଣବି େଦଲା େଗାଧଳିୂ, 

ବଣ ତା ପୁେନଇଁ ବଣ ତା ପରବ ପାରୁନି ବଣକୁ ଭୁଲି । 

 
ଯୁନିଦା ପାଟଣା, ଦଶରଥପୁର, 

ଯାଜପୁର 

େମା-୮୮୯୫୯୪୬୩୨୩ 

ଭାରତୀ ସାହୁ 
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ବିଭୀଷିକାବିଭୀଷିକାବିଭୀଷିକାବିଭୀଷିକା    
अସରାଏ ବଷ�ା େର  

ମାଟି ଓଦା,େଦହ ଓଦା  

ମନ ଓଦା 

ଭିଜୁଥିଲା ସବ�ସ¦ ଆଖି ପଲକ େର 

େହେଲ ଓଦା େହାଇ ନଥିଲା ଆଖି  

େସ ଯାଏଁ, 

 

ବ h̀ ପାରୁନଥିଲି ମଁୁ 

ଚାହ[େଲ ବି 

େସ अଦିନ େମଘ ରୁ, 

 

ଆଶ�ା ଟିଏ  

େମା ପାଇଁ ସାତ ସପନ 

ସ} େର ପୁଣି ଫନି ର ଗଜ�ନ 

ଶ� ଆଘାତ ବଷ�ା ର 

ସଁ ସଁ ଶ¥ ଶୁଭୁଥିଲା ଚଉଦିଗ ରୁ 

ଲିପିନ୍ ରାଉତ 

 

ବହି ଯାଉଥିଲା अସରqି ଧାରା ଟିଏ 

ଦୁଇ ଆଖି ର କଡ଼ ରୁ 

 

ଛାତି ଥରା  

अସହ� ଯ�ଣା ର କୁହାଟ 

 

ଏହା ଖାଲି େମାର ନୁହଁ 

େସଇ ମାନ- ର 

େଯଉଁମାେନ େମା ସ!କ� ର ପରିଧି େର 

ଥିେଲ ଆବ�, 

 

ଶରଶଯ�ା  

ଭୀଷH  ଟିଏ େହାଇ  

ଖାଲି ଯାହା ମଁୁ େଦଖୁଥିଲି 
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ପ�କୃତି ର ତାkବ କୁ 

ମୃତୁ� ର ବିଭୀଷିକା କୁ 

 

ମୁକୁେଳଇ ପାରୁନି  

ଚାହ[େଲ ବି ନିଜ କୁ 

ରiା କରି ପାରୁନି  

େମା େକୗରବ ମାନ-ୁ, 

 

ଧିକ୍ େମା ଜୀବନ ଧିକ୍ !! 

ଏ ଇlା ମୃତୁ� ର ବରଦାନ ଥାଇ କି ଲାଭ ? 

 
ମଦନପୁର, ଓଡ଼ିଶା 

ଭ� ାମ�ଭାଷ : ୯୭୭୭୧୨୩୨୬୭ / ୭୦୦୮୯୮୦୧୯୬ 
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ଆମ ରଜ ପରବଆମ ରଜ ପରବଆମ ରଜ ପରବଆମ ରଜ ପରବ    
ବରଷେକ ଥେର ଆସଇ ରଜ 

ସା}େର ଆଣଇ େକେତ ମଉଜ 

ଘେର ଘେର ଆମ ବoୁବାoବ 

ବୁଲିବାକୁ ଆସି ବଢ଼ାqି ଭାବ 

ଗଁାଠୁ ସହର ସଭି- ପାଇଁ 

ରଜ ଆସିअଛି ରେ}ଇ େହାଇ 

ତିନିଦିନ କାଳ ପିଠା ପଣାେର 

ଘର ପରିୂଯାଏ ନୂଆ ଭାବେର 

ଝିअ େବାହୁ-ର ପରବ ଏହି 

ଆନEେର ସେବ� ଏକତ�  େହାଇ 

େଦାଳି େଖଳିଥାqି ମିଳିତ େହାଇ 

େତାଟା ବଗିଚାେର ଏକାଠି େହାଇ 

ନୂଆବ¢ ସାେ} ର} अଳତା 

ହାତକୁ େମେହEୀ ଲାଗଇ େଚାଖା 

ପବିତ�  ଦାସ 

 

ସେଜଇ ହୁअqି ନାନା ର}େର 

େକହି କହିବାକୁ ନାହାqି ଭେଲ 

ଘର ଘର ସେବ� ବୁଲିଯାଆqି 

ସା}ସାଥୀ େହାଇ ରଜ ପାଳqି 

ଓଡ଼ିଶାର ଏଇ ବଡ଼ ପରବ 

ଲାଗଇ ସୁEର େଦାଳି ପରବ 

େଛାଟବଡ଼ କିଛି ନଥାଏ େଭଦ 

ରଜ ପାଳିଥାqି େହାଇ ଏକତ�  

ରଜ ପରବେର ବିଡ଼ିଆ ପାନ 

ତାସ େଖଳିବାକୁ ଚହେଟ ମନ 

ଏଇ ତ ଆମର ରଜ ପରବ 

ସବୁଠୁ ବଢ଼ିଆ େଦଖିବା ଆସ 

 
ଗେବଷକ, େରେଭନ୍ ସା ବିଶ�ବିଦ�ାଳୟ, କଟକ 
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ସH �ତିର ପାଉତିସH �ତିର ପାଉତିସH �ତିର ପାଉତିସH �ତିର ପାଉତି    
ପାନଶାଳାର ହି� ;ିଗBାସ୍ 

ତE� ାଭେର ଆଖିେର, ସ�ପgାlନ ମନ 

େମାହାlନ ଆେବଗମାନ- ଦୂରq ପ�ା�ିକୁ 

େକେବ େକେବ ଲbାଏ ହାତ 

େବାକ େଦବାର ଆଗ�ହ 

ଆଉ ଟିେକ ହସିଦିଏ ମିଛ ଆେଶ�ଷେର 

 

ଆେବଗର अqାiରୀ... ଆଶ�ାସନାର ଆ �̀ନାଦ 

ବିଶ�ାସର ବିକଳପଣ... ବିସିHତ ବିମି�ତ 

ଘ#ୂ� ାୟମାନ ଚକ�  

ତା ଭିତେର ବିEୁଟିଏ अaିତ�  େମାହର 

େକମିତି ଚିତି� ତ କରିବି 

«ୃହାର ଶ¥ମାନ-ୁ ଗାଢ଼ ନିଦ 

अବେଚତନେର ହୁଏତ ଚିତ�  ବିଚିତ�  େହାଇଯାଇପାେର 

ମୂ̀ �ୀକାର ନ େହଇବି ବିଶ�କମ�ା ପାଲଟିଗଲ 

ନିଖୁଣ ଚିତ� ଟିଏର କ�ନା 

ସo�ାରାଣୀ ପରିଜା 
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ବEଘର େଖାଲି େଦେଲ अଧାଗଢ଼ା 

ପାପିନୀ ମଁୁ ନ ବୁଝିଲି 

ଥେର ଡାକିେଦଲି ତ ଉଭାନ େହଇଗଲ? 

 

ଭାଗ� ଆଉ ଭବିତବ�, େସ େମା ସH �ତିର ପାଉତି 

େବଳ अେବଳେର ଶାଣଦିअ ଛୁରୀ େଦଖି ଡରିଗେଲ 

ଆପଣାପଣେର 

ନିଏ ତାର କାoକୁ ଆଉଜି 
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େହ ବୀର ଯବାନେହ ବୀର ଯବାନେହ ବୀର ଯବାନେହ ବୀର ଯବାନ    
େହ ବୀର ଯବାନ୍, େହ ବୀର ଯବାନ୍ 

ତୁମର अମର अତH ା ସମୀେପ 

ଶତ େକାଟି ପ�ଣାମ 

େହ ବୀର ଯବାନ୍, େହ ବୀର ଯବାନ୍ ................. (୧) 

ର�ର ଜବାବ, ର�େର ଦିअ 

ଶତୃ ହୃଦୟକୁ ଚିରି 

ତୁମ ବଳୀଦାନ ବ�ଥ� ନ ଯାଉ 

ଆତ-ବାଦୀ- ମଳୂ ଉ¸ାଟନ କରି ।     

େହ ବୀର ଯବାନ୍, େହ ବୀର ଯବାନ୍ ................. (୨) 

େଦଶ ମାତୃକାର ସହିଦ ସୁରiା ପ�ହରୀ 

ତୁେ   େଘନ ଆମ अଶ�£ଳ ଶ��ା�ଳି 

ତୁମ ବୀରତ¦ର ପ�ତିଦାନ କରି 

ଶତୃକୁ ନିlିହg  କରିବୁ ନଡରି  । 

େହ ବୀର ଯବାନ୍, େହ ବୀର ଯବାନ୍ ................. (୩) 

ଭାରତମାତାର ବୁକୁଫଟା କ�Eନ 

ସଭି-  ହୃଦୟେର ଭରା େକାହ କ�Eନ 

େରାଷନରାଜ େଗୗଡ଼ 
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ଭାରତୀୟ ଆଜି ବୀରଦପ�େର ଲଢିବ 

ପାକି�ାନୀ ଶତୃକୁ ଧଳିୂ ଚଟାଇବ 

େହ ବୀର ଯବାନ୍, େହ ବୀର ଯବାନ୍ ................. (୪) 

କତିମୟ ଭୀରୁ ଚଳାଇଛqି ସଂହାର ଲୀଳା 

ଉଚିତ୍ ଜବାବ ଦିअ କରି ଯୁ�ର ଡାକରା  

େଦଶ େପ�ମ ଭାବନାକୁ କରିବା ଜାଗ�ତ 

ଲଢିଣ ଶତୃକୁ ଆେମ କରିବା ନିହତ 

େହ ବୀର ଯବାନ୍, େହ ବୀର ଯବାନ୍ ................. (୫) 

ଭାରତ ମା’ ର ସୁେଯାଗ� ସqାନ 

ବଢାअ େଦଶର ସ�ାନ ଓ ସ¦ାଭିମାନ 

େହ ବୀର ଯବାନ୍, େହ ବୀର ଯବାନ୍ ................. (୬)   

 
ବ� ହH ପୁର ବିଶ�ବିଦ�ାଳୟ 

ଭ� ାମ�ଭାଷ : ୭୦୭୭୨୯୧୬୭୫ 

ଇେମଲ୍ : roshanraj.vc@gmail.com 
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ପ�ଭୂକୃପାପ�ଭୂକୃପାପ�ଭୂକୃପାପ�ଭୂକୃପା    
କିअବା େଲଖିବି ପ�ଭୁ ଜଗନg ାଥ 

ସବ�ଗୁଣାବ`ା ତୁେମ 

ଜନH ମୃତୁ� अବା ପାପପଣୂ� େଖଳ 

େଲଖା ସବୁ ତୁମ ନାେମ। 

ନୀଳଚକ�  ବାନା ଉଡୁଥାଏ ତୁମ 

ନ�ାୟର ସେ-ତ େଦଇ 

अoାରୀ ମଲୂ େକ ବସି େଦଖୁଥାअ 

କାହ[କି अଜଣା େହାଇ। 

ବିଶ¦ାସେର ବିଷ ସ!କ�ର େଶଷ 

ତୁମକୁ ନ ଥିବ अଜଣା 

ସବୁ ଜାଣିଶୁଣି ନୀରବ ରହିଛ 

କାହ[କର ବାଟବଣା। 

ଗବ� अହଂକାର ମିଥ�ା ପ�ତିଶ�£ତି 

େଲାକ େଦଖାଣିଆ ଭ�ି 

अନ�ାୟର ରଥ ଗଡି ଗଡି ଚାେଲ 

େରାକିବାକୁ ନାହ[ ଶ�ି। 

େସୗମ�ର�ନ ପାତ�  

 

କି େଦାଷ େମାହର କଲ େମାେତ ପର 

େହାଇଗଲି ମଁୁ अନାଥ 

अଧା ବାେଟ କାହ[ ଛାଡି ଚାଲିଗଲ 

କୁହ ପ�ଭୁ ଜଗନg ାଥ। 

ଦିନ ସିନା ଖାଲି ଗଡି ଚାଲିଯାଏ 

ରହିଯାଏ କିଛି ସH �ତି 

ତୁମବିନା ପ�ଭୁ ଏହି ଦୁନିଆଁେର 

ନାହ[ େମାର अନ� ଗତି। 

ପାପ ଲºିଲାଣି ପଣୂ�ର ସୀମାକୁ 

ଏେବ ପ�ଭୁ ରiା କର 

କଳାେଘାଡା ଚଢି ସଂହାର କରିବ 

େହାଇ କ%ୀ अବତାର। 

ନିଜ�ୀବ ସାଜିଛି ସ�#� େବଳାଭୂମି 

ଶାq ନୀରିହେଟ ପରି 
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ଶ�ୀହୀନ ଲାଗୁଛି ଏେବ ସବୁ କିଛି 

ତୁମ ବଡଦାk ପୁରୀ। 

ଏେତ େଧୖଯ�� ପୁଣି अସୀମ ସାହସ 

େଦଲନି କାହ[କି େମାେତ 

ଶ� େହାଇ ଆଜି ଛିଡା େହାଇଥାqି 

ଆସୁ ଝଡ ଝ�ା େଯେତ। 

ପାରିବିନି ଏକା ଲଢି ମଁୁ ସଂସାେର 

େବଳ ସରିସରି ଆେସ 

କୃପାକର େମାେତ ପ�ଭୁ ଜଗନg ାଥ 

େନଇଯାअ ତୁମ ପାେସ। 

(ଜୟ ଜଗନg ାଥ) 

 
େସୗମ� ର�ନ ପାତ�  

ଗ�ାମ/େପା�: ଖଡିअ} 

ଥାନା: ବାଲିଚE�ପୁର 

ଜିଲB ା: ଯାଜପୁର 

ପିନ୍: ୭୫୫୦୪୯ 
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ବଷ�ା େବଳବଷ�ା େବଳବଷ�ା େବଳବଷ�ା େବଳ    
ସହି େହଉ ନଥିଲା ଗ�ୀଷH  ଉ`ାପ, 

ଏହି କ�ର ନାହ[ େକୗଣସି ମାପ, 

କରିଲୁ ବଷ�ାରାଣୀ- ସହ ବିଳାପ, 

ବଷ�ା େହବାରୁ ଖୁସିେର େହଲା ସଂଳାପ |୧| 

ବୃ�ିପାତର େକେତ େଯ କରିଲୁ ପ�ତୀiା, 

ନିତିଦିନ କରିଲୁ େମୗସୁମୀ ବାୟୁର अେପiା, 

େଡରି େହବାର କରିବୁ ନିରqର ସମୀiା, 

ପରୂଣ େହଉ ଶୀଘ� ଆମର ଆକାଂiା |୨| 

େକେତ ଆନE େଦଉଛି ଏହି ବଷ�ା େବଳ, 

ଆସୁ ଆସୁ ଭୁେଲଇ େଦଉଛି ଗ�ୀଷHକାଳ, 

ହଳଧର- ପାଇଁ ଯାହାର ଉପ�ିତି अନୁକୂଳ, 

ବଷ�ଣେର ଭିଜିବା ହୁଏ ପିଲା- େଖଳ |୩| 

ବୃ�ି अନqର େଶଷ େହଲା ଗରମର ରଣର}, 

ଆକାେଶ ସୁEର ଦିଶିଲା ଇE�ଧନୁର ସ�ର}, 

ପରମ ଆନE ଆଶ¦a େହଲା ସମa- अqର}, 

ଏମିତି ହ[ ଚାଲିବ ନିରqର ପ�କୃତିର ଚତୁର} |୪| 

ଶ�ୀରାଜେଶଖର ସି 
‘ଚିମା’ 
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େଫରିଆସ ତୁେମେଫରିଆସ ତୁେମେଫରିଆସ ତୁେମେଫରିଆସ ତୁେମ    
େଫରିଆସ ତୁେମ କବିତା େହାଇ, 

   ଶ¥େର ସେଜଇବି 

   ତୁମକୁ ଉପମା େଦଇ । 

େଫରିଆସ ତୁେମ ର}େଟ େହାଇ, 

   ଆ-ିବି ତୁମକୁ େନଇ 

   େମା ହୃଦୟର କାନଭାସ୍ େର । 

େଫରିଆସ ତୁେମ େମୗସୁମୀ େହାଇ, 

   ନିବାରଣ କର 

   ଏ ପୀପାସାର ନବତୃ�ାକୁ । 

େଫରିଆସ ତୁେମ ପାହାqି ସ¦ପgେଟ େହାଇ, 

   ପିରତୀର ସାଗରେର 

   ଦିअ (ମେତ) ଭେସଇ । 

େଫରିଆସ ତୁେମ ଚE�ମା େହାଇ, 

   ଭିେଜଇ ଦିअ ମେତ  

   ତୁମ ସିg� େଜ�ାସgାେର । 

ସୁବ�ତ କୁମାର 
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ବହିବହିବହିବହି    
ବହି ପରି  ଏେତ अପଣାର ବoୁ    
ଜଗତେର େକହି ନାହ[    
େକେତ କାହ[ ଶିiା େଦଉଛି ଆମକୁ    
ସୁଖେର ଜୀଇଁବା ପାଇଁ    
ବହିପଢି ଆେମ ଶିiାଲାଭ କରୁ    
ଶିiିତେର େହଉ ଗଣା    
ନ ପଢିେଲ ବହି ମୁରୁଖ େହାଇବା    
କିଛି ବି େହବନି ଜଣା    
ଇତିହାସ ଆଉ ସାହିତ� ସଂ;ୃତି    
ନୂଆ ନୂଆ େକେତ ଶ¥    
ଗପଗୀତ ଆଉ ଭଜନ ଜଣାଣ    
ବହିେର େଯ ଉପଲw    
ବାଲ�କାଳୁ ଆମ ପଢିବା ଶିଖିବା    
ବହିରୁ ଆର  ହୁଏ    
ଦୁନିଆେର ସିଏ ସବୁଠାରୁ ସୁଖୀ    
ବହିେର ଯା ଧ�ାନ ଥାଏ    

ସୁEରପୁର,,,,    ଉ`ର କୁଳହାଟ,,,,    ପ�ୀତିପୁର,,,,    ଯାଜପୁର    
ଭ� ାମ�ଭାଷ : ୦୮୮୯୨୩୦୧୧୪୩`  

ପ�ଶାq କୁମାର ନାଥ 
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କାଳେବୖଶାଖୀକାଳେବୖଶାଖୀକାଳେବୖଶାଖୀକାଳେବୖଶାଖୀ    
ଗ�ୀଷମ କାଳର ପ�ଚk େରୗଦ� କୁ, ଟିକିଏ େରାକିବା ପାଇଁ... 

େବୖଶାଖର କାଳ କରାଳ ସାଜିଛ, ବାଆ ବତାସକୁ େନଇ..... ୧ 

अସହ� ତାତିେର ପାଣି ଶୁଖିଯାଇ, अଗିg ବଷhବା େବେଳ... 

କୁଆପଥରକୁ ପକାଇ ଭୂମିେର, ଶାqକର େକାଉଶେଳ.....୨ 

ସଯୂ��େଦବତା- େକ� ାଧେର ଧରଣୀ, ତୃଣଶନୂ� େହାଇଯାଏ... 

ଇE�  ଓ ପବନ େଦବତା ମିଶିେଲ, ବସୁଧା କ!ିତ ହୁଏ.....୩ 

େସୗଦାମିନୀ ତାର ଚିକ୍ ମିକ୍ ରେ}, ଆେଲାକିତ କେର ଗଗନ... 

ବାଦଲ ଫଟାଇ ଘଡଘଡି ଡାେକ, ଥରି ଉେଠ ସାରା ଭୁବନ.....୪ 

ଧରଣୀ ବୁକୁରୁ ଜଳଶନୂ� କରି, अଂଶୁଘାେତ ନିअ ଜୀବନ... 

ଧଆୂଁ ନଥାଇ ବି ନିଆଁପରି ଲାେଗ,େଦହ ସହୁନି ଏ କଷଣ.....୫ 

ଆଜିର ମାନବ ବଡ ସ¦ାଥ�ପର, ପରିେବଶ ମୁକ ସାiୀ... 

ଜୀବଜଗତକୁ େଚତାଇବା ପାଇଁ, ସାଜିଛ କାଳ େବୖଶାଖୀ....୬ 
ଖମୀଗଁା, ଯାଜପୁର, ଓଡ଼ିଶା 

େଶୖଳବାଳା ମଲିB କ 
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କିପ�କାର େଦଶ ଇଏ କିପ�କାର େଦଶ ଇଏ କିପ�କାର େଦଶ ଇଏ କିପ�କାର େଦଶ ଇଏ     
କି ପ�କାର େଦଶ ଇଏ, 

େଯଉଁ େଦେଶ ଆଜି अନାଥ ଛୁଆଟି  

ଭିiା ମାଗିମାଗି ରାaା କଡେର ବୁଲୁଥାଏ, 

େସହି େଦେଶ ପୁଣି କୁକୁର ଛୁଆଟି  

ଏସି ଗାଡିେର ବୁଲି ବାବୁ ବାବୁଆଣି େକାେଳ ଶୁଏ। 

 

କି ପ�କାର େଦଶ ଇଏ, 

େଯଉଁ େଦେଶ ମଣିଷ େଭାକ ବିକଳେର  

अଳିଆ ଗଦାରୁ अଇଁଠା ଉଠାଇ ଖାଏ, 

େସହି େଦେଶ ପୁଣି କୁକୁରେଟ ପାଇଁ  

ନିଇତି ଦୁç ମାସଂ ପ�aୁତ େହାଇଥାଏ। 

 

କି ପ�କାର େଦଶ ଇଏ, 

ମEିର ବାହାେର ଥିବା ଭିକାରୀ-ୁ  

ଟ-ାେଟ େଦବାକୁ େଯ କୁ�ାେବାଧ କରୁଥାଏ, 

େସ ପୁଣି ମEିର ଭିତେର ଥିବା ନନା-ୁ 

େମାହନଚE�  
ବିେଷାୟୀ 
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ଶହ ଶହ ଟ-ା ଦଖିଣା ଧରାଇ ଦିଏ। 

 

କି ପ�କାର େଦଶ ଇଏ, 

େଯଉଁ େଦେଶ ମଣିଷ ସାଧ ୂବାବା-ର  

ପାଦଧୁଆ ପାଣିକୁ ନିଜ ମୁkେର ଲଗାଇ ଥାଏ, 

େସହି େଲାକ ପୁଣି ନିଜକୁ ଜନH  େଦଇଥିବା  

ପିତା ମାତା-ୁ ବୃ�ାଶ�ମେର ଛାଡିଦିଏ। 

 

କି ପ�କାର େଦଶ ଇଏ, 

େଯଉଁ େଦେଶ ଶି� ସାମଗ�ୀ ମାନ-ର  

ଲାଭାନୁରୂପକ ମଲୂ� ଧାଯ�� େହାଇଥାଏ, 

େସହି େଦେଶ ପୁଣି ଗରିବ ଚାଷୀ-ର  

ଝାଳବୁହା ଧାନକୁ ମଲୂଚାଲ କରାଯାଏ। 

 

କି ପ�କାର େଦଶ ଇଏ, 

େକାଟି େକାଟି ଟ-ା ଋଣ ନ ସୁଝି  

ମାଲ�ା, ନୀରବ ଭଳି େଲାକ ବିେଦଶ ବୁଲୁଥାଏ, 

ଋଣ କରି ପରିେଶାଧି ନ ପାରିେଲ  

ଗରିବ ଚାଷୀଟି ଏଠି ଆତH ହତ�ା କରିଦିଏ। 
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କି ପ�କାର େଦଶ ଇଏ, 

ଗରିବ େମଧାବୀ ପିଲାଟି େଯଉଁଠି  

ଚାକିରୀ ପାଏନି ତାର ଦାଦନେର ଦିନ ଯାଏ, 

େକାଟାେର କିbା ଲାଂଚ େଦଉଥିବ ଯିଏ  

ମୁରୁଖ େହେଲବି ଚାକିରୀ ପାଇବ ସିଏ। 

 

କି ପ�କାର େଦଶ ଇଏ, 

ସମେa କହqି “େଦଶକୁ ସୁଧାର, େଦଶକୁ ସୁଧାର” 

ଏଠି ସୁଧାରିବ अବା କିଏ, 

କହି ପାରିବକି େକହି ଏ ଧରା ଧାମେର  

ନିେଜ ନ ମରୁଣୁ ସ�ଗ�କୁ େଦଖିଛି କିଏ। 

 
ନାମ:େମାହନ ଚE�  ବିେଷାୟୀ  

ଗ�ାମ: ଖରଖରିଆ, େପା�: ବଣେଶାଳା,ଚିକିଟି, ଜିଲB ା: ଗ�ାମ 

େମାବାଇଲ୍ : ୮୮୯୭୨୧୨୬୦୨ 

ଇେମଲ୍:mohan.bisoyee@gmail.com 
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ଶାମୁକାଏ ପ�ୀତିଶାମୁକାଏ ପ�ୀତିଶାମୁକାଏ ପ�ୀତିଶାମୁକାଏ ପ�ୀତି    
ଜୀବନେର ନୀଳ               ସାଗରେଟ ଥିଲା  
            ଆଜି େସ ସାଜିଛି ମରୀଚିକା 
अଦିନିଆ େସହି                 ଝଡ଼ ବତାସଟା 
            ଭା}ି େଦଲା େମାର ସବୁ ଆଶା  । 
ଆଷାଢ଼ ବଷ�ାେର               ଗ�ୀଷHର ଝା�ିେର 
            ପରଶି ଥିଲା େଯ େସgହ ମମତା 
अoାର ରାତିେର                ତା େପ�ମ ପ�ୀତିେର 
            ଭିଜି ଗଲା େମାର ଆଖିପତା      । 
ମନ ପରଦାେର              େଯେତ ମୁହଁ ଭାେସ 
          ସବୁ ମୁହଁ ଭଲ ଲାେଗନା  
ତା ହସିଲା ମୁହଁ              ଥେର ଭାସିଗେଲ 
         ତାକୁ େକେବ ଭୁଲି ହୁଏନା         । 
ଜାଣି ଜାଣି ଯାହା            ହେଜଇ େଦଇଛି  
         ଦିନର ଆଲୁଏ  ମୁହ[ 
ରାତିର अoାେର           ତାକୁ ତ େଖାଜିେଲ 
          ସିଏ ବା ମିଳୁଛି କାହ[             । 
 

ନାରାୟଣପୁର , ବାଲିଆପାଳ , ବାେଲଶ�ର 
େମା:୮୧୧୪୬୭୪୪୭୮ 

ଜୟନାରାୟଣ ପରିଡ଼ା 
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ଆସ ମଉସୁମୀଆସ ମଉସୁମୀଆସ ମଉସୁମୀଆସ ମଉସୁମୀ    
ଆସ ମଉସୁମି ବଧ ୂେବଶେର 

ଚାହ[ ରହିअଛୁ ଆେ  ଆତୁେର । 

ସହି େହଉନାହ[ ନିଦାଘ କ� 

ତୁ  «ଶ� ଚାେହଁ ପୃଥିବୀ ପୃ�। 

ନିରସ ଧସୂର ପ�କୃତି ବi 

ନଦୀ ପୁ�ରିଣୀ େହଲାଣି ଶୁ� । 

ଶ�ୀହୀନ ଦିଶୁଛି ପ�କୃତି ରୂପ 

अସହ� େହଉଛି ରବି- ତାପ । 

ଲତା ଗହଳେର ହସୁନି ଧରା 

ଶ�ାମଳ ପାଦପ ଲାଗୁନି େତାରା । 

ତୃଷା �̀ ହୃଦୟ ବ�ାକୁଳ ମନ 

ସି� କରିଦିअ ତ� ପରାଣ । 

ଜୟଶ�ୀ ମହାରଣା 

 

ପଶୁପiୀ କୀଟ ସକଳ ଜୀବ 

ଜଳ ବିନା ମେନ କରqି େiାଭ । 

अସରqି େପ�ମ ହୃଦେୟ ଭରି 

ଡାକୁଛି ମୟୁର ଝରାअ ବାରି । 

ଝା�ି ପବନର ଶ� ଆଘାତ 

କରୁଛି େଦହକୁ ଉଷH  iତା� । 

ବିଜୁଳି େରାଶଣି ସାଥିେର େନଇ 

େମଘ ପାଲି-ିେର ଆସ ଓହB ାଇ । 

ବଷ�ା ଉପହାର େଦଇ ସଭି-ୁ 

ଭିଜାଇ ଦିअ େଗା ତ� ଭୂମିକୁ । 

ହସିବ ପୃଥିବୀ ହସିେବ ଜନ 

ସଦା ଗାଉଥିେବ ତୁ ରି ଦାନ । 
ବାଣପୁର, େଖା��ା । 
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ବିପ�ବର ସ�ରବିପ�ବର ସ�ରବିପ�ବର ସ�ରବିପ�ବର ସ�ର    
ବିପBବର ସ¦ର 

ଆହୁରି ଆହୁରି 

େହବ ତୀବ�ତର 

େବୖଚାରିକ କ� ାqି 

ଭାରତ ବଷ�େର 

ଗଗନ ପବନ 

ପ�କ!ିତ େହବ 

େହବ ଥରହର 

ଆକାଶ ପାତାଳ 

ଏଣୁ େହ ଦଳିତ 

ମୁ�ି .ାର େଖାଲ 

ବିପBବର ସ�ର(୦) 

 

ଆେର କାପୁରୁଷ 

ନିଲ�ଜ ମଣିଷ 

ଚୁଡି ପିoି ପକା 

ଏମ୍. ବିଜୟ କୁମାର 

 

ତୁ ବଳିର େବାକା 

ର� ଥିେଲ େଦେହ 

େସଲୁ�େଟପ େଖାଲି 

କହିବୁ େତା କଥା 

ମୁହଁ େଖାଲ ମୁକ 

ଶୁଭୁନି କି ଡାକ? 

ନି�ୁର ପାହାଡ 

ଶତ ଶତ ବାର 

କରୁଛି ଧିÆାର 

ଏଣୁ େହ ଦଳିତ 

ମୁ�ି .ାର େଖାଲ 

ବିପBବର ସ�ର(୧) 

 

ଆଖି ଥାଇ अE 

କଳା କନା ବାE 

େଖାଲି ଦିअ ପଟି 

ବାଟ ଯିବ ଫିଟି 

ମଲାେଲାକ ତେମ 

ଜୀବିତ ଥାଇ ବି 

ବଁଚିବାର ମାେନ 

କିଛି ନାହ[ ଯଦି 

ବୁଢିଆଣୀ ଜାେଲ 

େବକ ଫାଶି ଲଗା 

ଏ अଧ ଗିଲାେସ 

ତୁହି ଡୁବି ପକା 

ଉଠ ତୁ ତ¸ର 

ପରାଧୀନ କୁଳ 

ଏଣୁ େହ ଦଳିତ 

ମୁ�ି .ାର େଖାଲ 

ବିପBବର ସ�ର(୨) 
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ବଧିର କାହ[କି  

କଫା ରୁଆ ଫିକ 

ସୁନାର ଫସଲ 

अଧିକାର ହକ 

ପ�ତିକି�ୟା ନାହ[ 

ଟିେକ ବି େତାହର 

ମାନ ସ�ାଭିମାନ 

ଲଢାଇ ଆମର 

ଏ ଇ¨ତ ପାଇଁ 

ଜାଣୁ ନାହ ତୁହି 

ଗୁମରାହ ତୁେମ 

ବିଶ�ାସ ଭରେମ 

ବିଷ ଉèାର 

କେର ବାରbାର 

ଏଣୁ େହ ଦଳିତ 

ମୁ�ି .ାର େଖାଲ 

ବିପBବର ସ�ର(୩) 

 

େଢାଲ ଖkାସମ 

େମା ଡାକ ବାଜିବ 

ତମ କାେନ କାେନ 

ଜେନ-େଘାରବେନ 

ଗଳି-ଖୁଳି-ଚୂଲି 

ସାହି -ଡାହି-ଚାହ[ 

ପଡା-ହୁଡା-ମଡା 

ଗାଆଁ-ମାଆ-ସାହା 

ଘର-ଦ¦ାର -ବିଲ 

ମାଳ-ବାହାଳେର 

ସହର-ବଜାର  

ବାଟେର ଘାଟେର 

ଏ ପଲB ୀରୁ ଦିଲB ୀ 

ପିଟି ପିଟି କାନ 

अ�ି ଉଠାଇବି 

ତୁମ अଧିକାର 

ତୁେମ ରiାକର 

ଏଣୁ େହ ଦଳିତ 

ମୁ�ି .ାର େଖାଲ 

ବିପBବର ସ�ର(୪) 

ଜାଳି େପାଡି େଦବି 

ହାଣି କାଟି େଦବି 

ଉେ`ଜିତ ମନ 

ଏ କଲମ ମୁନ 

ଆଘାତ କରିବି 

େକାଟି େକାଟି ଥର 

ନ ତାତିବା ଯାଏ 

ଉ`� କରିବି 

ଚିହg ାଈବି ଶତ� £ 

ଧରାଇବି अ¢ 

ଗରମ ର�େର  

ଦହନ ଇoନ 

ର� ଜବାଫୁଲ 

ସଜାଇ ନିଜକୁ 

କରୁଛି ବିେଦ� ାହ 

ଏ ପଦଦଳିତ 

ସତକ� ସଚୂନା 

େଦଉଛି ଆଗରୁ 

ଛାତିରୁ ଝରିବ 
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ପିଚ୍ କିରା ମାରି 

କଚା ତାଜା ର� 

ଖk ଖk େହବ 

େଦହର କଲଜା 

େକେବ େହବ ମୁ� 

ହୁତୁ ହୁତୁ େହାଇ 

ମନ େତା ଜଳିବ 

ଶୁଖା ଆଖି ନିଆଁ 

ହୃଦୟ କାEିବ 

ତୁ ଯଦି ମଣିଷ 

ବିେଦ� ାହ କ�ମଶଃ 

ରାଜନୀତି ଚାବି 

ସାମାଜିକ ମୁ�ି 

ଶିiା ସଂଗଠିତ 

ଓ ସଂଘଷ� କର  

ଏଣୁ େହ ଦଳିତ 

ମୁ�ି .ାର େଖାଲ 

ବିପBବର ସ�ର(୫) 

 

ମଳୂ ନିବାସୀ ର 

ସ�ାଥ� ଜଳା�ଳୀ 

କେଲ ମୁ�ି େଯା�ା 

ହସିବ ଭାରତ 

ବହୁଜନ ହିତ 

ଲଢିବାକୁ େହବ  

ଏଜୀବନ େଯା�ା 

େଗାଲାମୀକୁ ଜାଣ 

କାହ[କି?େଗାଲାମ 

ଲୁହାର ପାେଚରୀ 

ବoବାଡ ଭା} 

ଜାତି ଧ�ଂସ କରି 

ସୁମମାଜ ଗଢ଼ 

ଶିiା ଓ ସଚୂନା 

ବଳେର େଖାଲିବ 

ସବୁ ବE .ାର 

ଏଣୁ େହ ଦଳିତ 

ମୁ�ି .ାର େଖାଲ 

ବିପBବର ସ�ର 

ଆହୁରି ଆହୁରି 

େହବ ତୀବ�ତର(୬) 

 
ଏମ.ବିଜୟ କୁମାର 

ମହୁଲପଲB ୀ/ବୁଢ଼ା ବାହାଲ 

ସଂଇqଲା/ବଲା}ୀର-୩୨ 

 

େମା-୭୯୭୮୭୮୪୧୩୦ 
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ନୂଆ ରଜେଦାଳି ଗୀତନୂଆ ରଜେଦାଳି ଗୀତନୂଆ ରଜେଦାଳି ଗୀତନୂଆ ରଜେଦାଳି ଗୀତ    
ବନେa ଡାକିଲା ଗଜ, ଝିअ ଥିେଲ ସିନା ପାଳିବI ରଜ 

 ପାଳିବା ରଜ େଲା େହାଇ ଆେମ ସଜ ବାଜ II 

ସାହାଡ଼ା ଗଛର ଛାଇ, ଝିअ ଜନH  େଦବା ପାପ ନୁହଁଇ 

 ପାପ ନୁହଁଇ େଲା, ଗଭ�ରୁ  ମାରିବା ନାହ[  II 

ବାଜିଲା େତଲି}ି ବାଜା, ଝିअ-ୁ ପାଳିବା ଯତେନ ସଦା 

 ଯତେନ ସଦା େଲା, କରିବା अତି ଶରଧା II 

େପାଖରୀ ତୁଠ ପଥର, ପୁअ ପରି ତାକୁ େଦବା ଆଦର 

 େଦବା ଆଦର େଲା, ରଖିବ ନଁା ଆମର II 

ପଣଷ ପାଚିଲା ବେନ, ଆଘାତ େଦବIନି ଝିअର ମେନ 

 ଝିअର ମେନ େଲା, େସgହ େଦବା ସବୁ  ଦିେନ II 

ଥିରି ଥିରି ଚାେଲ ହାତୀ, ଝିअ अେଟ ଲiH ୀ ମା’ ସରସ�ତୀ 

 ମା’ ସରସ�ତୀ େଲା କରିବା ସଦା ଭକତି II 

କରମ}ା ଗଛ ଛାଇ, ସବୁ ରୂେପ ତାର ମହତ ଥାଇ 

 ମହତ ଥାଇ େଲା, ସ��ା ରୂେପ ପଜୂା ପାଇ II 

େଦାଳି ହୁଏ କଟକଟ, ଝିअ-ୁ ଆମର ପଢାଇ ପାଠ 

 ପଢାଇ ପାଠ େଲା, କରିବା ଭଲ ମଣିଷ II 

ସସିHତା ସାହୁ 

 



ଆହ� ାନ
 ଇ-ପତି� କ

ା 

ଆହ� ାନ ଇ-ପତି� କା, ଚତୁ��ଶ ବଷ�, ଷ� ସଂଖ�ା, ଜୁନ୍ ୨୦୧୯ Magazine Downloaded from www.aahwaan.com 

ଆହ� ାନ ଇ-ପତି� କା ସ!ୂ#� ନିଃଶୁ% ବିତରଣ େହତୁ ଡା େଜ�ାତି ପ�ସାଦ ପ+ନାୟକ- .ାରା ପ�ତି�ିତ ଓ ପ�କାଶିତ  | Aahwaan.com  Aahwaan.com  Aahwaan.com  Aahwaan.com  |  298 

ଜହg େର କଳ- ଚିହg , ଝିअ-ୁ  କରିବା ଆେମ ସ�ାନ 

ଆେମ ସ�ାନ  େଲା, ଝିअ ଆମ ସ¦ାଭିମାନ II 

ଉତୁରି ପଡିଲା iୀର, ଝିअ-ୁ େଦବା େଲା ଭଲ ସଂ;ାର 

ଭଲ ସଂ;ାର େଲା, େଦଖି ହସିବ ସଂସାର II 

ଲୁଚିଗଲା େମେଘ ଚାE, ଝିअ ନ ରହିେଲ ରାiୀ  ଟି  ବE  

ରାiୀ ଟି ବE େଲା, ଭାଇ ଭାଗ� େହବ ମE II 

अଦିେନ ପଣଷ  ସିଠା, ଝିअ ବୁେଝ ସିନା ମା’ ମନ କଥା 

ମା’ ମନ କଥା େଲା, ଖୁସି େହଉ କି େସ ବ�ଥା II 

ନିbର ବୁେକ ଚEନ, ଝିअ ବିନା ଜାଣ ଘର ଶ�ୀହୀନ 

ଘର ଶ�ୀହୀନ େଲା, କଟିବ ଦୁଃଖେର ଦିନ II 

କରିବା ଆସ ଶପଥ,ଝିअ-ୁ ରଖିବା େଦଇ ସରାଗ 

େଦଇ ସରାଗ େଲା, ଝିअ ଆମ ଗଉରବ  II 
େଜଲ େରାଡ଼, ନାଶିକ, ମହାରା��  

େମା -୯୪୦୩୦୪୪୬୭୯ 
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ମଲୂ�ହୀନମଲୂ�ହୀନମଲୂ�ହୀନମଲୂ�ହୀନ    
ନୀରବତା ଆଜି ପ�ଶg କେର 

େକହି କ'ଣ अତୀତକୁ େନଇ ବ�ିପାେର...? 

ହୁଏତ ସ ବ େହାଇଥାଏ କିଛି ମାତ� ାେର 

କିs, େସ ମଲୂ�ହୀନ...! 

ତା'ର ଜୀବନ अପସରି ଯାଇଛି 

ମୁହଁ ମାଡ଼ି ପଡ଼ିରହିଛି अଭିମାନେର, 

ସମୁଦ�  େବଳାେର ଶୁ� ଶାମୁକା ପରି 

अମାନିଆ ତର} ଆଲି}ନ କରି 

ଶିହରଣ ସୃ�ି କରାଏ ତା େଦହକୁ, 

ଉ¨ୀବିତ କରାଏ ମନ ତେଳ ଲୁଚିଥିବା 

अତୀତର େମ�ା େମ�ା ସH �ତିକୁ, 

କିs, େସ ସH �ତି ଶାqିହିନ...! 

େକବଳ ଥାଏ अସୁମାରୀ ସ¦ପg 

ଆଖିେର େଲାତକକୁ ଉଦାସିତ ମନ, 

ଶଶା- େଶଖର ପkା 

 

ବ�ତିବ�a ହୃଦୟକୁ େନଇ 

ଶାମୁକା ମାପିପାର ସାଗରର ଗଭୀରତାକୁ, 

ଗୁରୁkି ଗୁରୁkି ଗଣିପାେର େବଳାଭୂମିର 

ବାଲିକଣାକୁ, 

ମାତ�  କିଛି ଦିନ ଦk ପାଇଁ 

ସଂଘଷ� କରିଥାଏ ନିଜକୁ ବଳିଆନ ଭାବି, 

କିs, ପରାa େସ ସଂଘଷ�..! 

ଜୀବନର ପ�ତି ମୁହୂତ� ଖାଲି ଲା�ନା ଆଉ 

ନିଯ�ାତନା 

ବୟସର େଶଷାେ�� ଶଯ�ାର ପୃ�େର 

ରଚିଥାଏ ଜୀବନର अଶ�£ଳ କାହାଣୀ | 
ଉ`ରବାଡ଼, ଭkାରିେପାଖରୀ, ଭଦ�କ  

େମା : ୯୯୩୭୧୨୬୮୦୪ 

ଇେମଲ୍ : sasanka87@rediffmail.com 
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ଆପଣ ଖୁସି ତଆପଣ ଖୁସି ତଆପଣ ଖୁସି ତଆପଣ ଖୁସି ତ????    
ଖୁସିକଥା କ’ଣ ପଚାରୁ अଛqି 
କି ଉ`ର େଦବୁ ଆେମ 
ଜନତାର ଦୁଃଖ ଦୂର କରିବାକୁ  
ଦିअs ମନ ସଘେନ ୧ 
ମିଛ ଲା� ସାେଥ ଖଚେପ� 
ଆଉ ଦୁନ�ୀତି अନୀତି େଯେତ 
ଦୂର କରିଦିअ ଓଡ଼ିଶାମାଟିରୁ 
େହାଇେବ ଖୁସି ସମେa ୨ 
କିଛି iଣ ସୁଖ େଲାଡ଼ାନାହ[ ଆମ 
ଚାହୁଁ ସଦା ହଷ� ଉଲB ାସ 
ମାଟିର ମଣିଷ ଦରକାର ଏଠି 
େଦବ େଯ ଓଠେର ହସ ୩ 

ସୁଶାq କୁମାର ଧଳ 

 

ଜାଣିଛୁ ସଭିଏଁ ତୁେମ କମ�ବୀର 
ଓଡ଼ିଶା କର ସୁEର 
ଭରିଯାଉ ଏଠି ସୁଖଶାqି ସବୁ 
େଖଳୁ ଖୁସିର ଲହର ୪ 
 
ତୁମରି ଶାସେନ ଓଡ଼ିଶା ଆମର 
େହେଲ ଭାରେତ ମହାନ 
ସ�ତ� ରାଜ�ର �ାନେର ରହିବ 
ପାଇବ ନିଜର ମାନ ୫ 
ଗାoୀ େଗାପବoୁ ହୁअs ଆପଣ 
ଖୁସି େହାଇବୁ ସମେa 
ସୁଶାସକ େହାଇ େଗୗରବ ବଢ଼ାअ 
अଛୁ ଆେମ ତୁମ ସାେଥ ୬ 

 
ବ� ାହH ଣୀକୂଳ, ଦଶରଥପୁର, ଯାଜପୁର 

ଭ� ାମ�ଭାଷ : ୮୩୩୮୯୩୪୫୨୭ 
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େମା ଗଁାର ଗ�ୀଷHସo�ାେମା ଗଁାର ଗ�ୀଷHସo�ାେମା ଗଁାର ଗ�ୀଷHସo�ାେମା ଗଁାର ଗ�ୀଷHସo�ା    
ଭାରି ଭଲ ଲାେଗ େମା ଗଁା ଗ�ୀଷH  ସଂo�ା 

ପ�କୃତି େଶାଭାେର ଭରା 

ଶାqିର ସମୀର ବେହ ସୁଲୁସୁଲୁ 

ଗାଇ ଗୀତ ଗାଆଁ ସାରା। 

ମନ କିଣିନିଏ େସୖାEଯ��ର ଛିଟା 

େମା ଗଁାର ଗ�ୀଷH  ସଂo�ା 

ଆଣିଦିଏ ମେନ ହରଷ େଯ େକେତ 

େମ�ାଇ ମନର iୁଧା। 

ଧିେରଧିେର େଯେତେବେଳ ଗ�ୀଷH  ସଂo�ା 

ପାଦ ଚାପି ଚାପି ଆେସ 

େମା ଗାଆଁ ସତେର ମୁରୁକି ମୁରୁକି 

ପାଗଳ- ପରି ହେସ 

ତା ସାେଥ ପୁଣି ଆଣି ଆେସ େଯେବ 

ମୃଦୁ ମଳୟର ବାସgା 

ଭୁଲି େହଇଯାଏ ଦିନଟିଯାକର 

ପ�ଚk େରୗଦ� ର ତୃ�ା। 

େପ�ମଶିଲା ରାଉତ 

 

ଦିନସାରାର ଖରାତାତିେର ମନ 

ହୁଏ ଭାରି अସହାୟ 

ଗୁଳୁଗୁଳି ସାେଥ ବେହ ଝାଳ ବୁEା 

ବିକୃତ ଲାଗଇ କାୟ       ।  

ପ�ଚk ଖରାର ଭୟେର ପିଲାଏ 

ଲୁଚିଥାqି ଘର େକାେଣ 

େଯେବ ସଂo�ା ଆେସ ଶିତଳତା େନଇ 

ପୁଳକ ଆଣଇ ମେନ      । 

ପିଲା- ମନେର ଖୁସିର ଜୁଆର 

େଖଳିଯାଏ  अଗଣିତ 

େଖଳିବା ବୁଲିବା ନାଚିବା େଡଇବାେର 

ରହିଥାqି अaବ�a       । 

ପୁଲାଏ ପୁଲାଏ ପiୀ ଦଳ ସବୁ 

ମନ ଖୁସିେର ଉଡ଼qି 
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ଗ�ୀଷH  ସଂo�ାର ଆଗମନେର ସେତ 

େଖାଲା ଆକାେଶ ବୁଲqି      । 

ଗ�ୀଷH  ସଂo�ା େର ନଈ ତୁଠ ଆb େତାେଟ 

ଭିଡ଼ ଜେମ ସେତ େବଶି 

ମନଟି ପ�ଫୁଲB  ହୁअଇ େଯ େକେତ 

ଚିqା େଚତନାକୁ ନାଶି       । 

ଗ�ୀଷH  ସଂo�ାର ମନେଲାଭା ଠାଣିକୁ 

ଚାହ[ ରହqି ସଭିଏଁ 

ମୃଦୁ ମଳୟର ଶାq ପରଶେର 

ମନ ପ�ାଣ ପ#ୂ� ହୁଏ      । 

 
ଗ�ାମ-  ବୃEାବାହାଲ 

ବB କ-େଗାଲାମୁkା 

ଜିଲB ା-କଳାହାkି 
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ଫନି ଏକ अଭିଶାପଫନି ଏକ अଭିଶାପଫନି ଏକ अଭିଶାପଫନି ଏକ अଭିଶାପ    
କାରୁକାଯ�� ଭରା    ଉ�ଳ ଏ ପରା 

େସୗEଯ��ର ଗqାଘର, 
ସବୁଜ ସୁEର         ଆମ ଏ ଓଡିଶା 

ନାହ[ ତା'ର ପଟାqର। 
 

ଆସିଗଲା କାହୁଁ       ବାତ�ା ବିଭୀଷିକା 
ନାମ ତା'ର ପୁଣି "ଫନି", 

ଉଜାଡ଼ି େଦଲା ଏ    ସୁEର େiତ� କୁ 
କରି ବିକଟାଳ ଧ¦ନି। 

 
କାହ[ ପାଇଁ ଏେତ      େକାପ କଲା ସିଏ 

କି େଦାେଷ ଏ ଦଶା େଦଲା, 
ନିମିଷେକ ମେଧ�      ଶ�ୀ େiତ�  ଭୁବନ 

ଛାରଖାର କରିଗଲା। 
 

ପି�ୟଦଶhନୀ ମହାqି 

 

ବାସହରା େହାଇ   ଜୀବିକା ହରାଇ 
ଚାଷୀ ମୁେk େଦଲା ହାତ, 

ଛଡାଇ େନଲା କା'    ସୁନାର ସଂସାର 
ଫନି େଦଲା େପେଟ ଲାତ। 

 
ମନୁଷ� ସେମତ    ପଶୁ, ପiୀ, ବୃi 

ଜୀବନ ହାରିେଲ େକେତ, 
ଫନି ଗଲା ପେର     ବିଧ�ଂସ ରୂପକୁ  

େଦଖି ଦୁଃଖ ଲାେଗ ସେତ। 
 

ବାଲୁଖk ବନ       କାେE କଇଁ କଇଁ 
 ତା'ର େକାଳ ଶନୂ� େହଲା, 

ରଚିଣ ତାkବ       କିଛିiଣ ମେଧ� 
 अଭିଶାପ େଦଇ ଗଲା। 

   ଭୁବେନଶ¦ର 
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ପରିବ �̀ନପରିବ �̀ନପରିବ �̀ନପରିବ �̀ନ    
ପରିବ �̀ନ ତ     ସଂସାର ନିୟମ 

ସ�ଧେମ�  �ିର େଯ େସଇ 

iଣ iେଣ ଆନ   କି�ୟା ନିୟମନ 

େବ}ୁଲି ଯାଉଛି ଗାଇ ।। 

 

ଭଲ ମE {ାନ   ସଂ;ାର ଦପ�ଣ 

ଏଥୁअେq ଆସିଥାଇ  

ଧୀର ପାଣି ପରା  ଶଇଳ କାଟଇ 

  अେପiା କରିବା ଭାଇ ।। 

କା h̀କ ଚE�  େସଠୀ 

 

 

ବଦଳିବା ଯଦି   ନିୟତି ବିଧାନ 

େନବା ତାକୁ ଆପେଣଇ 

   अଦୃ�ର ହାେତ ଘଟୁଛି ନି�ିେତ 

  ଜନ ମ}ଳର ପାଇଁ ।। 

 

ସୁପ�ଭାେତ େହଉ      ସଭି- ମ}ଳ 

େଛାଟ अଳି ତୁମ େଠଇଁ 

ପ�ଭୁ ତୁମ ରେ}  ରେ}ଇ େଦେଲ ପା' 

ଦୁଃଖଟି ରହିବ ନାହ[ ।। 
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େପ�ମିକାେପ�ମିକାେପ�ମିକାେପ�ମିକା    
ସ!କ�ର େଚାରାବାଲି େଦଇ ଉପହାର,  

ନିଜ ପାଇଁ ବାଛିେନଲ ମଥାର ସିEୁର।  

ସH �ତି ସବୁ ସାଜିଯାqି ସେତ କାରାଗାର,  

ବEୀ ସାଜି ମୁ�ି ପାଇଁ େଖାଜୁଥାଏ .ାର।।  

 

ସପେନ ସେଜଇ ଥିଲି ଭାବି ନୀଳ କଇଁ,  

କଇଁ କାହୁଁ େହବୁ ତୁ େଲା ପ�ତାରଣା ନଈ।  

ଥକା ପଥିକେଟ ପାଇଁ ଥୁ�ା ଗଛ ଛାଇ,  

ଛାଇ କାହୁଁ େଦବ ସିଏ ପ�ାଣ ଯାର ନାହ[।।  

 

େମଘମାଳା େଦଖି ହୁଏ ଚାତକ େଯ ଖୁସି,  

ତା ଖୁସି iଣିକ ସିନା ନୁେହଁ ବାରମାସି।  

ନଦୀର ଆନE ପରା ସାଗରେର ମିଶି,  

ନଦୀ ଭାଟ ଭୁଲିଗେଲ ସାଗର କି େଦାଷୀ?  

ତୁଷାରକାq ପ�ସାଦ 

 

 

ପୁରୁଣା ଦିନର କଥା ମେନପକା େଦଖି,  

ଓଠ ଧାେର ସH �ତି କିଛି େଦଇଥିେଲ େଲଖି।  

େମାେତ ଭୁଲି ଜୀବନେର େହେଲ ତୁହି ସୁଖି,  
ଲୁହ େଟାେପ ଢାଳିବୁନି େମାେତ ମେନରଖି।।  

 

अoକାର ଦୂର ହୁଏ ପାଇ अଗିg ଶିଖା,  

ପ�ମାଣିତ କଲୁ ତୁହି ନୁେହଁ େମା ନାୟିକା।  
େମା ପାଇଁ ତୁ ମୀରା େହଲୁ, ନା େହଲୁ ରାଧିକା,  

ଠକିେଦଲୁ େପ�ମେର ତୁ ନୁେହଁ େମା େପ�ମିକା।।  

 

                        ତୁଷାରକାq ପ�ସାଦ  

                          ବରୀ, ଯାଜପୁର  

                    େମା - ୯୮୫୩୦୯୨୬୩୦  
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ଇ�ିତ ଆନEଇ�ିତ ଆନEଇ�ିତ ଆନEଇ�ିତ ଆନE    
ବିaୃତ ଭାବନାରୁ 
େଚନାଏ ସ¦ପgେନଇ 
ଇଛାମାେନ ଉ-ି ମାରqି 
ସୁଦୀଘ� ଜୀବନର ବିଶାଳ ଆକାଶ ଛାତିେର  
ପ�ତୀiା ରତ ଚିକି ମିକି ତାରାମାେନ 
ଆଖି ମିଟିକା ମାରqି 
ହୃଦୟ ବିଗଳିତ ହୁଏ େତଣୁ, 
ତୁମକୁ ଛୁଇଁେଦଲା ପେର 
  
ତୁେମ ଆସ ଧୀେର ଧୀେର 
ଉନH ାଦନା अେନକ ସ ାବନାକୁ 
ହାତେର ଏକାଠି କରି 
ସକାଳର ଉଜ¦ଳ ଫରୁଆରୁ 
େଚନାଏ ଆଶାର ସିEୁର ଗଭାେର ନାଇ 
ର}ୀନ େହାଇଉେଠ େତଣୁ 
ମଧୁ ମଧୁ ବାେସ 
ସ ାବନାର ଚାରିପାେଖ ଥିବା 
େମା ଭଲ ପାଇବାର ସବୁଜ ଇଲାକା 

ରାହାସ କୁମାର 
େବେହରା 

 

େଗାଧଳିୂ ଲଗନ ପେର 
ନିେରାଳା ଫୁଲର ସହେର 
ଧେସଇ ପଶ ସାତ ରେ} 
ଇE�ଧନୁର ପାଟ ଓଢଣୀ ପିoି 
େତାଡ଼ାଏ େଗାଲାପେର ମହ ମହ ବାେସ    
ସବୁ ସୁEର ଯଉମୁଦ ଦିଆ େମା ସH �ତିର 
ସ!କ�  
  
ଝଲସି ଉେଠ ନିବୁଜ ହୃଦୟର ରାତି 
ସqପ�ଣେର ମିେଳଇଯାଏ କାମନା ,ବାସନା 
ମହମ ଭିଜା େଦହର େଯୗବନ 
ପାଇଯାଏ ସୁଖ ପେର ସୁଖ 
େଯେତ ବାକିଥିବା େମା ଇ�ିତ ଆନE  | 
 

ବାଲ�bା, େଢ-ାନାଳ:୭୫୯୦୧୫ 
େମା:୯୪୩୮୧୧୪୩୬୮  
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େକାଇଲି େଯେକାଇଲି େଯେକାଇଲି େଯେକାଇଲି େଯ    
େକାଇଲି େଯ େବାବା ଛାେଡ  
 ତିନି ପାହାqି ପ�ହର 
ରୂପ ତା'ର କଳା େହେଲ 
 କ� ତା'ର ମଧୁର ।୧। 
େକାଇଲି େଯ ଜାେଗ अେଗ 
 ପ�କୃତି କୁ ଦିଏ ଖୁସି 
ତା ସ¦େନ ଆବିଭ�ାବ 
 ମାତା ସରସ�ତୀ ।୨। 
େକାଇଲି େଯ କାକ अେଗ 
 ସଂସାର କୁ ଦିଏ ଜାଗି 
ତା ମଧୁର ମlୂ�ନା େର 
 ପ�କୃତି ହୁଏ ଭାଗି।୩। 
େକାଇଲି େଯ ବା �̀ା ଧାର 
 ମନର ଗହୀରାଖି 
ତା ସ¦େନ ଦୃଶ� ହୁଏ 
 ଆପଣାର ଚିତ�  ଲିପି ।୪। 
େକାଇଲି େଯ ନାହ[ ମାନ 
 अଭିମାନ ପ�ୀତି 
ଏ ଡାେଳ େସ ଡାେଳ 
 କାେଟ ତା ପିରତି ।୫। 

ଶିବାଶିଷ ନାଏକ 

 

େକାଇଲି େଯ ନାହ[ ଚିqା 
 ନିଜ ସଂସାର ପ�ତି 
କାକ େକାେଳ ରଖିଦିଏ 
 ନିଜ ସଂପ`ି ।୬। 
େକାଇଲି େଯ ଯାଯାବର 
 ତା'ର ନାହ[ ପରିସର 
ମୁ� ବିହ} ର ମାଟି 
 ଖୁସିେର ଆସିଛି 
ଖୁସିେର ଯିବ  
 ଏହି ତା'ର େଶଷ ଗତି ।୭। 

 
ଓଡ଼ିଆ ସ�ାନ ଛାତ� , 

ଧରଣୀଧର ସ�ୟଂଶାସିତ ମହାବିଦ�ାଳୟ , 
େକEୁଝର 

ବା �̀ାଳାପ - +୯୧୯୬୬୮୬୦୩୮୭୧  
                +୯୧୭୯୭୮୧୫୭୯୩୬  

ଇ-େମଲ - shibasheeshnaikjgr@gmail.com 
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ଆମ ଗଁାକୁ ବରଷା ଆସିେଲଆମ ଗଁାକୁ ବରଷା ଆସିେଲଆମ ଗଁାକୁ ବରଷା ଆସିେଲଆମ ଗଁାକୁ ବରଷା ଆସିେଲ    
ଆମ ଗାଆଁକୁ ବରଷା ଆସିେଲ 

ଗାଆଁ ମନକଥା ଜାଣି 

अତି ସରାଗେର ପ#ୂ�  କରିଦିଏ 

ନଈ ଗାଡ଼ିଆେର ପାଣି । 

 

ଆମ ଗାଆଁକୁ ବରଷା ଆସିେଲ 

ପାହାଡୁ ଝରଣା ବେହ 

କୁଳୁକୁଳୁ ତା'ର iୀଣ ଶବଦେର 

ସଭି-ର ମନ େମାେହ । 

 

ଆମ ଗାଆଁକୁ ବରଷା ଆସିେଲ 

ଥୁ�ା ବୃi ଶାଖା େମେଲ 

ଧୀର ପବନର ପରଶ ପାଇକି 

ହରଷେର େଦାଳି େଖେଳ । 

େରାହିତ େସଠୀ 

 

ଆମ ଗାଆଁକୁ ବରଷା ଆସିେଲ 

ସାଧବ େବାହୂ ଲାଜେର 

ନାଲି ଓଢଣୀକୁ ମୁkର ପେକଇ 

ପାଦ ଥାେପ ଧିେର ଧିେର । 

 

ଆମ ଗାଆଁକୁ ବରଷା ଆସିେଲ 

କୃଷକ ଭାଇଟି ହେସ 

ହଳ ଲ}ଳକୁ ସାଥିେର େନଇକି 

ଆନEେର ବିଲ ଚେଷ । 

 

ଆମ ଗାଆଁକୁ ବରଷା ଆସିେଲ 

ଦୂର ପରବତ ମାେଥ 

ଇE�ଧନୁଟି ଉଭା ହୁଏ ତା'ର 

ସାତ ର} ଆଣି ସାେଥ । 
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ଆମ ଗାଆଁକୁ ବରଷା ଆସିେଲ 

ରଜ େଦାଳି ହୁଏ ସ¨ା 

ପାଳିତ ହୁअଇ ରiା ବoନ 

େନେତ� ା�ବ େଗାରୁ ପଜୂା । 

 

ଆମ ଗାଆଁକୁ ବରଷା ଆସିେଲ 

ସୁଭଦ� ା ଭଉଣୀ ସେ}- 

ସୁସ¨ିତ ରେଥ ବିେଜ କରqି 

େବନି ଭାଇ ନାନା ରେ} । 

 

ଆମ ଗାଆଁକୁ ବରଷା ଆସିେଲ 

ସବୁଜିମା ଦିଏ ଭରି 

ଫୁଲ ବଗିଚାେର ଟଗର ମEାର 

ହସୁଥାqି କିରିକିରି । 

 

ଆମ ଗାଆଁକୁ ବରଷା ଆସିେଲ 

େବ}ୁଲୀ ମାରଇ ଡିଆଁ 

ଚତୁଦhଗ ଦିେଶ ଶସ� ଶ�ାମଳ 

ହସୁଥାଏ ମାଟି ମାଆ । 
 

େରାହିତ େସଠୀ, ଦୁତିେମkି, ଖଜୁରୀପଡା, 

କoମାଳ, େମାବାଇଲ୍-୯୪୩୮୦୭୩୯୩୦ 
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କୂଳ େବଉସାକୂଳ େବଉସାକୂଳ େବଉସାକୂଳ େବଉସା    
ହାେତ େମାର ଥାଏ 

 ପତଳା ଛୁରୀ 

ନିତି ବାଉଁଶକୁ 

 ଦିଏ ମଁୁ ଚିରି।। 

 

ଗଢି ବେସ େକେତ 

 ଚା}ୁଡ଼ି ମୁହ[ 

େଫରି କେର ପୁଣି 

 ଘରକୁ ଯାଇ।। 

 

ଭଳି ଭଳି ର} 

 ଟେକଇ େମାର 

ହାଟ ବଜାେର ମଁୁ 

 କେର େବପାର।। 

अଜୟ କୁମାର 
େବେହରା 

 

ପୁେନଇ ପରେବ 

 ଆଦର ଭାରି 

ବିଭାଘେର ପୁଣି 

 େଲାଡ଼ା ସବୁରି।। 

 

ଛାଡି ନାହ[ େମାର 

 କୂଳ େବପାର 

ଚଳାଏ ତ ଇଏ 

 େମାର ସଂସାର।। 

 

ହାେତ ଗଢା େମାର 

 କୁଲା ପାଛିଆ 

ଯାଏ ପୁଣି ସିଏ 

 ବହୁ ଦୂରିଆ।। 

 

କରି େମହନତ 

 ଗଢ଼ଇ ମୁହ[ 

ଘର ପରିବାର 

 େଲାକ- ପାଇଁ।। 

 

ଆଣିଛି ପାଛିଆ 

 ଘରକୁ ବୁଲି 

ଯିଏ େନବ ସେତ 

 ଆସେର ଚାଲି।। 

 

ପାେଖ अଛି େମାର 

 କୁଲା ପାଛିଆ 

ଦରକାର େସତ 

 ଘର ଘରିଆ।। 
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अଳପ ଟ-ାର 

 େବପାର େମାର 

େନଇ ଯାअ ମାଆ 

 ଯଥା ଶୀଘିର।। 

 

ଯିବି ମଁୁ େଯ ଘର 

 େହବ ଉଛୁର 

ସରି ଆସିଲାଣି 

 େବପାର େମାର।। 

 
अଜୟ କୁମାର େବେହରା 

େମାରଡ଼ା ,ମୟରୂଭ�।। 
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ଖରା ଛାଇଖରା ଛାଇଖରା ଛାଇଖରା ଛାଇ    
କାହ[ ଗଲା େତାର େସ  

ଆଝାଡୁଆ ପଣ, अସିHତା  

«ଶ� କଟୁ େତାର େସ ପବନ  

ରାଗୁଆ ଚାହାଣି  

ବିରାଗିଆ  ଠାଣି  

େବମରୁଆ ଗମନା ଗମନ  

ଏଇ अଛି ଏଇ ନାହ[  

ଏଇ ତ ଦୁନିଆ 

କିଏ ଏଠି ରହିଛି କାଳକ  

ନା ତୁ ନା ମଁୁ  

ନା ସୁEର କଇଁ  

ନା ପୁେନଇଁର ଜହg   

ସସିHତା ମିଶ� 

 

ନା  अoାରି ଉଆଁସ  

ନା  କାଳି ଝିअ अମାସୀ  

ପୁଣି ଦପ� ଦଳନ ସିଆେଡ  

अେନଇ ବସିଛି  

iଣିକୁ ଭା}ିବ  

େଯେତ �ାୟୀ  ବାସ  

ମନର କାଢ଼ୁଆ ନୀତି  

େଦହର अଯଥା େଜାର  

ଜୀବନର ଜିଦେଖାର ପଣ  

ଆଉ ନି�ିତେର ନିଦାଘ ତୁ  

କି କଲା େମୗସୁମୀ  

ଢା-ି େଦଲା  କଳା କାନିଟାେର  

ଆଖି ପିଛୁଲାେକ  

େତାର େସଇ ରୁiତାକୁ  

େତାର େସଇ ଦପ�କୁ  

େତାର େସଇ େକ� ାଧାଗିgକୁ  

ପରାଜୟ ବରିଲୁ ନା ତା ଆେଗ  

କିଏ ତ ହାରିବ କା ପାେଶ  

ପଶା େଖଳେର ଯୁଧି�ିର େହଉ  

ଚକ� ବୁ�ହେର अଭିମନୁ� େହଉ  

 ବା େମା ହାକିମ ଆଗେର ମଁୁ  

େତେବ ସoିେର ବଢ଼ିବୁ ଆଗକୁ  

ତୁ ଥିବୁ େସ ଥିବ 

େକେବ ତୁ ଆଉ େକେବ େସ  

ବା�ୁଥିବ ଆକାଶକୁ  

ଛାଇଖରା କରି  

ନା େମା ପରି ଯିବୁ ପେଛ ହାରି  

ସାଲିସେର ପାେଦ ଚାଲିବୁନି  

ତୁ ଯଦି ତୁ  

ନେହେଲ ମଁୁ  

 
अଧ�ାପିକା, ମହାନଦୀ ବିହାର 

ମହିଳା ମହାବିଦ�ାଳୟ , କଟକ  

    ଦୂରଭାଷ  ୯୦୭୮୫୭୯୬୧୨ 
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ମୁଁ ସ�ପg ନୁେହଁମୁଁ ସ�ପg ନୁେହଁମୁଁ ସ�ପg ନୁେହଁମୁଁ ସ�ପg ନୁେହଁ    
ସମେa ମେତ େନଇ अେନକ ସ�ପg େଦଖqି 

 େହେଲ 

  ମଁୁ ସ�ପg ନୁେହଁ ବାaବ । 

 ମଁୁ କାହାଣୀ ନୁେହଁ  

  ମଁୁ ସତ ! 

ସମେa କୁହqି େମା ବ�ବହାର ଭଲ େବାଲି 

 େହେଲ 

ମଁୁ େକେବ କାହାକୁ ଖରାପ ବ�ବହାର 

 କରିନାହ[  

  ଏହା ସତ । 

ବାaବତା କୁ େନଇ ଚାଲିେଲ  

 ସବୁେବେଳ  

  ସୁଖ ! 

େହେଲ अବାaବତା ପଛେର 

 ଧାଇଁେଲ  

  ଦୁଃଖ ହ[ ଦୁଃଖ ! 

ପ-ଜକୁମାର ମହାନା 

 

େକେବ େତା କାହାରି ମଁୁ ଉପକାର କରିନି 

 ତାର अମ}ଳ କାମନା 

  କାହ[ କରିବି ! 

   ଏହାହ[ ବାaବତା  ।। 

ମଣିଷ ମଣିଷକୁ ଭଲ ପାଏ 

 ତାର ମାନବିକତାକୁ 

  େଦଖି ! 

େହେଲ  ତା'ର अମାନବିକତାକୁ  

 େକେବ 

  େସ  ନେଦଖି । 

                     
ଶୁଳିଆପଦା,ମୟରୂଭ� 

ଦୂରଭାଷା-୯୫୮୩୨୫୪୯୨୮ 
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ଲୁହଲୁହଲୁହଲୁହ    
ଲୁହର ଦରିଆେର ଭାେସ  

 ସପନର ଡ}ା 

ଜୀବନ ଜିଈଁବା ଏଠି 

 ଭାରି ମହ}ା । 

ସପନ ସହେର କରିବାକୁ ଘର 

 ଭୟ ଲାେଗ ଏଠି  େଦଖିେଲ  

  अନ�ର ଲାଲି ଆଖିର ଡର ।। 

ରକତ ରୁ ରକତକୁ 

 କଲା େସ अଲଗା 

େଦଖି ସହି ପାେର ନାହ[ 

 କରିଦିଏ अଲଗା । 

େବଇମାନି କଲା  

 ନିଜର ମଣିଷ 

ବିଶ�ାସେର େସ ତ  

 ଭରି େଦଲା ବିଷ  ।  

ରଶିHତା ମହାq 

 

େକେତ ଆଉ ସହିବ େସ 

 ଏମିତି କଷଣ 

ଜିଇଁ ଥାଉ ଥାଉ େସ  

 ହୁअଇ ପାଷାଣ  । 

ଦୁଃଖ ଚାଲିଯାଏ ସିନା 

 ତା ବାଟେର 

ସବୁ େଖଳ ସରିଯାଏ 

 ସମୟ ହାତେର   ।। 

ସମୟ ସୁअେର ବoା  

 ଜୀବନର ଡରୀ 

େସ ଡରୀେର ବoା  

 ଜୀବନର ଡାଏରୀ  । 
                     େବତନଟୀ,ମୟରୂଭ� 



ଆହ� ାନ
 ଇ-ପତି� କ

ା 

ଆହ� ାନ ଇ-ପତି� କା, ଚତୁ��ଶ ବଷ�, ଷ� ସଂଖ�ା, ଜୁନ୍ ୨୦୧୯ Magazine Downloaded from www.aahwaan.com 

ଆହ� ାନ ଇ-ପତି� କା ସ!ୂ#� ନିଃଶୁ% ବିତରଣ େହତୁ ଡା େଜ�ାତି ପ�ସାଦ ପ+ନାୟକ- .ାରା ପ�ତି�ିତ ଓ ପ�କାଶିତ  | Aahwaan.com  Aahwaan.com  Aahwaan.com  Aahwaan.com  |  315 

ସଂବଲପୁରୀ 

ବିଭାଗ 
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ମାମାମାମା    
େତାର୍ କାେଜ ବଲି େଗା ମା 

ମୁଇଁ ଇ ସଁସାେର 

େଖଳିେଛଁ,ବଢିେଛଁ  

ମୁଇଁ ତର୍ େକାେଲ । 

 

େଭାକ୍ ଉପାେସ ମା 

ରହି େଯସୁ ତୁଇ 

େପନ୍ େଫାେଟ ପି କରି 

ଦୁଇ ମୁଠା ଭାତ୍ େଖାଏ େଦସୁ 

େପଟ୍ େମାର୍ େଯସି ପରିୂ । 

ସ�ାବିତ କୁମାର ପାତ�  

 

 

ମା ମା ବଲି ଡାକ୍ େଦେଲ େଗା 

େଧଇଁ ଏସୁ୍ ପାଶେକ୍ ତୁଇ, 

ଲାେଡ ସରଦା୍ େନ 

ମୁେଡ ସୁଆଁଲି େଦସୁ  

ଜର୍,ଡର୍ େଯେତ େଯସି ଭାଗି । 

 
                              େମରଘରା, ଧମ�ଗଡ଼ 

               ନଂ-୮୪୫୬୮୦୩୫୯୦ 
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ଦିେନ ଯିବାର୍ େକ ତ ପଡ଼ବାଦିେନ ଯିବାର୍ େକ ତ ପଡ଼ବାଦିେନ ଯିବାର୍ େକ ତ ପଡ଼ବାଦିେନ ଯିବାର୍ େକ ତ ପଡ଼ବା    
େଲାଭ୍ େମାହମାଯା େକତନି େକେତ 
ଘର୍ ବ}ଲା୍ ଗାଡ଼ି 
ଆବରି ଆବରି ରଖିଛୁ େଯେତ 
ସବୁ ଯିବୁ ଦିେନ ଛାଡି । 
ଆଇଛୁ ଏକଲା ଯିବୁବି ଏକଲା 
ସମକୁ अେଛ ଜନା 
େଫର୍ କାଏେଜ େମାର୍ େମାର୍ େବାଲି 
େହଉଛୁ ଘିଚାଟନା । 
ଧନ୍ ସ!ଦ୍ ମଟର୍ ଗାଡ଼ି  
ଜୀବନ ଯାକର୍ କମାନି 
ଚାଏରନି େଟ େହେଲ ସାେଗଁ େନବୁେକଁ 
େଫର୍ କାଏଁଥିର୍ ଫୁଟାନି । 
େହଇଥା େଯେଡ ବଲ୍ ଧନବାନ୍ 
କିଛି ନାଇ ଦିଏ କାମ୍ 
ମରନ୍ ଆେଘ ପସବୁ ସରନ୍ 
େଦେହନୁ ଉଡବା ପରାନ୍ । 
ଇ ଦିେହଁ ଦିେନ େପାକ୍ କିର}ା 
କୁହି ବିଲି କରି ସଢବା 
ରଖିଥା େଯେତ ଧନ୍ ସ!ଦ୍  
ଦିେନ ଯିବାର୍ େକ ତ ପଡବା ।   ସାେଲପାଲି, ଗଜବo, ସୁବ#�ପୁର ୮୦୧୮୪୦୫୨୮୭ 

ହରିଶ୍ ତାkି 
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अଏନ୍ ବିଚାର୍ अଏନ୍ ବିଚାର୍ अଏନ୍ ବିଚାର୍ अଏନ୍ ବିଚାର୍ ର ମହ �̀ର ମହ �̀ର ମହ �̀ର ମହ �̀     
ଉସତ୍ ମେନ ମକାରୁ କୁ ାର୍ 
ଚିଟ୍କୁେଥ ଧରି ମାଏଟ୍ େକ 
ମାେହଜି ତାର୍ ପଚରାଲା ଆସି 
ଆଏଜ୍ କାଣା ବନାବ େଗା ମାଏଟ୍ େକ । 
ମାେହଜିର୍ କଥା ଶୁନି ମକାରୁ 
କେହଲା ମୁଲୁର୍ ମୁଲୁର୍ ହସି 
ଚିଲମର୍ ଚାେହଦା अେଛ ଇହାେଦ 
ଗ�ୁଆ ମେନ ଗେ�ଇ ପିଉଛନ୍ ବସି । 
ମକାରୁର୍ କଥା ଶୁନି ସିଆନି 
କେହଲା େହତ୍ େଗା େବଡା 
ମଠିଆ ବନାହ ଚଲବା ଇହାେଦ 
ଖରାର୍ ଘାମ୍ େହଲାନ ବଢା । 
ସିଆନିର୍ କଥା ଶୁନି ମକାରୁ 
ଘାଏ ଭାବଲା ତାର୍ ମେନ 
अଏନ୍ କଥା ପେଦକ୍ କେହଲା ମାେହଜି 
େମାର୍ ନିଘା ନିେଥଇ ଇ ବିେଷ େନ । 
େଫନ୍ ଘାଏ େମଟ୍ େକ ଚିଟ୍କି େଦଲା 
ମଠିଆ ବନାବାର୍ ଆେଶ 
ମାଏଟ୍ କହୁେଛ ହଏେବା ମକାରୁ 
େମାର୍ ରୂପ୍ ବଦଲାବୁ କାଏଁେସ । 

କବି ପ�ସାଦ 
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ବେନଇଥିଲୁ ଚିଲମ୍ ପେହଲା 
ବନଉଛୁ େଫନ୍ ମେତ ମଠିଆ 
ମାଏଟ୍ େକ େଦଖି ମକାରୁ କେହ 
ବିଚାର୍ େମାର୍ ବଦଲିଗଲା । 
ମାଏଟ୍ ହସି କେହ ମକାରୁ େକ 
ଶୁନ୍ ଭାଇେର କୁ ାର୍ 
େମାର୍ ଜୀବନ୍ ଟା ବଦଲିଗଲା 
ବଦଲାଲୁ ବଲି େତାର୍ ବିଚାର୍ । 
ଚିଲମ୍ େହଇ ଥିେଲ ଜୁଏ ଭରିଥିେତ 
ଜଲି ଜେଲଇ ଥିତ[ ସମକୁଁ 
ମଠିଆ େହନିବଲି ପାଏନ୍ ଭରେବ 
ନିେଜ ଶିତଲ୍ େହଇ ଶିତଲ୍ କରମି ସମକୁଁ । 
ମାଏଟର୍ କଥା ଶୁନି କୁ ାର୍ 
ଛେନ ଆକାଭୁତ୍ େହଇଗଲା 
अଏନ୍ ବିଚାର୍ ର ଏେତ ମହ �̀  
ତାେକ ଜନା ନାଇଁ ଥିଲା । 
 

ସଗhଗୁଡା , ମkଳ , େବଲପଡା , ବଲା}ୀର 
େମାବାଇଲ - ୭୬୦୬୦୫୧୩୯୫ 
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ଜୀବନ୍ ମରନ୍ଜୀବନ୍ ମରନ୍ଜୀବନ୍ ମରନ୍ଜୀବନ୍ ମରନ୍    
ଘାଏ ଛେନ େଯନ୍ 

ଜଗତର୍ ହିେତ  

ନାଇଁ କେର କିଛି କଭାର୍  

ଧନ୍ ଜନ୍ ତାର୍ 

େଯେତଥିେଲ ଭିଲ 

ସଁସାର୍ ନାଇଁ କେର ଆଭାର୍ । 

ଜଗତ୍ େକ କେEଇ 

ଭkାେର ଠୁେଲଇ 

ସଂେଗ ନାଇଁ େନଇ କିେହ 

େସqା ମୁନୁଷ୍ ଶେହ ବଛର୍ 

ଜୀହ[େଲ ଭିଲ ଧରାଧାେମ 

ମରନ୍ ସଂେଗ ସମାନ୍ ଆଏ । 

ନାଇଁ ଥଉ ପେଛ େକାଟି ସଂପ`ି 

ହୁରୁେଦ ଥଉ ଦୟା ଭାବ୍ 

ମୁନୁଷ୍ େଭଲି େସ ମୁନୁଷ୍ ଗୁେଟ 

ପର୍ ଆଖିନୁ େଯନ୍ ଲହୁ ପୁଛସି 

କବି ପ�ସାଦ 

 

ସମକୁଁ େଯନ୍ ନିଜର୍ ଭାବସି 

ତାର୍ अଭାବ୍ ନି ହଏ ସଁସାର୍ ହାେଟ । 

ଦୁଖ୍ େକ ପିଇ ସୁଖ୍ ବାହଁାଟି 

େପ�ମ୍ ଝରନା େଯନ୍ ବୁହାସି 

େସ ମୁନୁଷ୍ େଭେସ ଝେନ େଦବତା 

ସାଥ�କ୍ ଆଏ ଜନମ୍ ତାହାର୍ 

ଛେନଘେଡ େହେଲ ଭିଲ ଜୀବନ୍ 

ମରନ୍ ଭିଲ ତାେକ अମରତା । 

 
କବି ପ�ସାଦ 

ସଗhଗୁଡା, ମkଲ, େବଲପଡା, ବଲା}ୀର 

େମାବାଇଲ୍ - ୭୬୦୬୦୫୧୩୯୫ 
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ପାଠ୍ ପଢ଼ାପାଠ୍ ପଢ଼ାପାଠ୍ ପଢ଼ାପାଠ୍ ପଢ଼ା    
ଏ େମାର୍ ପାଠ୍ ପଢା 

େତାର୍ ଲାଗି ମୁଇଁ େହଲିନ ଖଡା । 

ରାଏତ୍ ନାଇଁ କି ସକାଲ୍ ନାଇଁ 

େତାର୍ ଲାଗି େହଲିନ 

ଧାଇଁ ସାଇଁ , 

ଖାଏନା ନାଇଁ କି ପିଏନା ନାଇଁ 

ମେନ ଭାବ୍ ସି ଖାଲି 

ମୁଇଁ । 

େଦବାଶିଷ ସାଗର 

 

ଗାଧୁଆ ନାଇଁ କି ପିଧୁଆ 

ନାଇଁ , 

େତାର୍ ନ ବସିଥିସି 

अହର୍ ଘଡି । 

ଇଟା ଆଏବା କି େସେଟ ଆଏବା 

େକନ୍ ଟା ଆଏବା 

ନାଇଁ ଜାନୁେଛଁ , 

େଯନ୍ ଟା ଆସେଲ ଆସୁେର 

େମାର୍ ପାଠ୍ ପଢା 

ପଢ୍ ଲା ଛୁଆେକ କାଏଁଟା 

କଡା । 
ବଡ଼ନୂଆଁପାଲି ( ଡୁ}ୁରିପାଲି ) , ସୁବ#�ପୁର 

େମା.ନଂ - ୯୯୩୮୮୪୪୯୫୭ 
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ଆଏଲା ବର୍ ଆଏଲା ବର୍ ଆଏଲା ବର୍ ଆଏଲା ବର୍ ଷାଷାଷାଷା    
ଯାଉେଛ ଖରା ଆସୁେଛ ବର୍ ଷା 

ଘିଡ୍ ଘିଡାଉେଛ େମଘ୍ , 

ଜଲ୍ ଲା େଦେହ େହମାଲ୍ ଲାଗୁେଛ 

େଦଖ୍ ଦୁନିଆଁର୍ େଖଲ୍ ।୧ 

ଯାଇଥିଲା ମାଏଟ୍ ଫାଟ୍ ଫାଟ୍ େହଇ 

କାଏଁ ନଏଦ୍ – ନଲିଆ – ବE୍ , 

ଆଏଲା ବର୍ ଷା ପେହଲା େହଇ 

ପୁରାଇ େଦଲା ସବୁ କନ୍ ।୨ 

େଲାକ୍ କର୍ ମୁେହଁ ଗୁେଟ କଥା 

ଶେହ ଦିନର୍ ଖରା , 

େସ ଖରାେକ କାଟିେନସି ତ' 

ଗୁେଟ ଦିନର୍ ବର୍ ଷା ।୩ 

ଆଇେଛ ବର୍ ଷା ସଁାେଗ ଧରି 

ଶୀତଲ୍ ପବନ୍ ଧାର୍ , 

ଭଁାଗିେଦବା େସ ସବୁ अହଁକାର୍ 

ଖରା ଦିନର୍ ରାଗ୍ ।୪ 

େଦବାଶିଷ ସାଗର 

 

ଜଲୁଥିେଲ େଯେତ ଉଡା – ବୁଡା – ଚଲା 

ଗରମ୍ କିରନ୍ ର ରାେଗ , 

ସମ୍ କିରର୍ ଜୀବନ୍ ଶୀତଲ୍ କର୍ ବାେକ 

ଆଏଲା ବର୍ ଷା ଧାେର ।୫ 

ଶୀତଲ୍ ଲାଗୁେଛ କଁାକର୍ ଲାଗୁେଛ 

ସମ୍ କିରର୍ ଜୀବନ୍ , 

ଇ ପାଗ୍ େକ ସେଭ ଟାକିଥିେଲ 

ଶାନ୍ ତି ଲାଗ୍ ଲା ଜୀବନ୍  ।୬ 

ଧଏନ୍  ଧଏନ୍ େର ସମିଆଁର୍ ଚକା 

ଗୁେଟ ଗୁେଟ କରି ଆସୁଛୁ , 

େକନ୍ ବିଧାତା ଖଁଜି ରଖିେଛ 

ସମ୍ କିରର୍ ଜୀବନ୍ ପାଲୁଛୁ ।୭ 
ବଡ଼ନୂଆଁପାଲି ( ଡୁ}ୁରିପାଲି ),ସୁବ#�ପୁର 

େମା.ନଂ - ୬୩୦୦୮୯୪୬୩୨ 
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ମହତ୍ ଦାନମହତ୍ ଦାନମହତ୍ ଦାନମହତ୍ ଦାନ    
ରିଲିଫ୍ ପା�ିେକ ଦାନ 

ମEିରେକ ଦାନ, ଆଶ�ମେକ ଦାନ 

ଇ ଦାନ କେଲ ନିଜର େହସି କଲ�ାଣ 

ବିହାଘେର ଜିନିଷ ପତର୍ 

େଯୗତୁକ ଦାନ 

ଝିେକ ବେଟଇ ମା ବୁଆ କରସନ 

ପଣୂ�କାମ 

ମରିଗେଲ ପkିତ ଡେକଇ 

େଲାକ କର୍ ସନ, େଗାରୁଦାନ, ସୁନାଦାନ 

ଭୂମିଦାନ, େଶେଷ କର୍ ସନ ପିkଦାନ 

େହେଲ ଜୀବନ ବଚାସି ରକତଦାନ 

ଇ ଦାନଟା ସବୁଠାନୁ ମହତଦାନ 

 
ସିଡ଼ିଏମ୍ ଓ अଫିସ, ସbଲପୁର 

ପ�େମାଦକୁମାର େସଠ୍ 
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ଆଦିବାସିର୍ ଦରଦ୍ଆଦିବାସିର୍ ଦରଦ୍ଆଦିବାସିର୍ ଦରଦ୍ଆଦିବାସିର୍ ଦରଦ୍    
ନୁେକା ନିରୀହ ମୁନୁଷ୍ ଆେମତ  

     ନାଇ ବୁଝୁ ରାଜନୀତି  

ଆେମ ଜlନସୁ ଆମର ଗୁତି  

     େସଟା ତ କ ଖ ନୀତି 

 

ମୁନୁସର୍ ସୃ�ି ଆଦିମ ମୁନୁସ୍  

        କରିରହୁଥିେଲ ଡଂଗେର ଢାଲ  

ଖାଉ ଥିେଲ େମନ ମଏନସା  

         ମାଜା,ବଢଳ୍ ଆଉ ତାଲ୍ 

 

ଫୁଲ ପତର ଯାହାେକ େଯେତ  

      ମEାର୍ େବଲ୍ ପତରର୍ ମାଲ୍ 

ଉଭାହଉଥିେଲ ମଁl କୂଲ୍ େଦଇ  

         ନାଇଁ ଥାଇ କାହାର ଦୁକାଲ୍ 

ସୁଭାସ୍ ଚE�  ଭୁଏ 

 

େକନ୍ ଜୁଗୁ ନାଇ େକନ୍ କାଲୁ 

           ଆମକୁ େଦଇେଛ ପ�କୁତି 

अଜା ଆଇ ବୁଆ अମଲୁ 

          ଇ ଜ}ଲ ଟା ଆମର ରଏତି 

 

ଆଦିବାସୀ ଆେମତ ସରଳ ମୁନୁସ୍  

           ନାଇ ଜାନୁ ଛଲ କପଟ  

अଧା ନଂଗBl େଦେହ େଦଖି ଆମର  

           ଫଟୁ ଘିଚ ଫଟ୍ ଫଟ୍ 

 

ସିiିତ ଧନୀ ମୁନୁସ୍ ତୁଈଂେର  

ଜହ େଦଖା କମ୍ ପିoୁ ତୁଈଂେର  

       େଦେହ େଦଖା େତାର ଆକଟ  

ପ�କୁତି ଇନୁ ଧନ ତୁପିେଛ ବଳି  
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       ହିସା,अହଁକାେର େହସୁ ଛଟପଟ 

 

ବଡ଼ ବଡ଼କି କଥା ମାନି 

        ଚଲାସ  େମଟ୍ କୁଡା଼  

ତୁମର ଗାେଡ଼ ତୁେମ ପଡ଼ବ  

      େଜନ୍ କୁଡ଼ୁଛ ଢ଼ୁଡ଼ା 

 

ଚେରଇ ଚିରଗୁନ୍ ପଶୁ ମାରି  

ଗଛ ଡ଼}ର୍ ପତରା ଝାରି 

       ଚତରଉଛ ଫାଲ୍ ଫାଲ୍  

ମିଲ୍ େଫକେଟରି କୁହୁଲା ଖାଏବ  

      ସାଂସ େବମାର୍ େହବା କାଲ୍ 

 

ନିଜର ଗୁେଡ଼ ନିେଜ େଚାଟ  

        ଜାନିଜାନି ନାଇଁ ମାର୍  

ଭଲ୍ େପନଧୁକା ଖାଏବୁ ନିସେଚ  

         ଗଛ ଜଗାେଲ ସାର୍ 

 

େକନେକ ଜିମୁ େକନୁ ରେହମୁ  

           ଆମକୁ ନାଇ ନିକର୍  

ମୁନସିଆ ପେନ ବିଚାର କରି 

          ଲାେଜ ସରେମ ଟିେକ ସଁକର 

 

ଝାର୍ ଡଂଗର୍ ପତରା ବअଁଚ  

           ଆମକୁ କର ଟିେକ ଆଦର  

ଆେମ ଭି ମୁନୁସ୍ ତୁେମ ଭି ମୁନୁସ୍  

           ନାଇକର ଫିଦର ଫାଦର୍  

           ନାଇକର ଫିଦର୍ ଫାଦର୍ 

 
अଧ�ାପକ 

ଡୁ}ୁରିପାଲି ମହାବିଦ�ାଳୟ, ଡୁ}ୁରିପାଲି  

ଧାେ}ର,ବରଗଡ 
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ସାେବତିରି ହସାେବତିରି ହସାେବତିରି ହସାେବତିରି ହ    
ସରଧା ମେନ ଯଦି ତୁଇ  

େମାର୍ ମଁାବୁଆର୍ େସଭାଯତନ୍ କରଭୁ 

ଆଲାଗଲା ଆମର୍ େଲାକବାକେକ  

ମାନିଗୁନି କରି ଚଲଭୁ 

ଏତକି ତପ୍ କରି ପାରଭୁ େବେଲ   

ତୁଇ ସାେବତିରି ହି ପାରଭୁ। 

 

ତୁଇ ସାେବତିରି ବରତ୍ କରୁଛୁ ସିେନ  

ମଁୁଇ ମେଲ ସେଥଁ ବେଚଁଇ ପାରସୁ କାଏଁ  

େତାର୍ େବଭାେର େମାର୍ ମଁାବୁଆ ଖୁସି େହେଲ  

ବରମ୍ େମାର୍ ଆଏସ୍ ବଢ଼ଭା  

କାରନ୍ ତୁଇ ତ ଖାଲି ଶୁଭ୍ ମନାସୁ... 

େହମାେନ ଶୁଭ୍ ମନାସବାର୍ ସହିତ୍  

େମାର୍ ଉପେର ତାକଁର୍ ଆସିବ�ାଦ୍ अେଛ 

ତୁଇ େମାେକ ମହାପୁରୁ ଭାବିପାରୁ 

େମାର୍ ଲାଗି ତ େହମାେନ ଜ[ତା ମହାପୁରୁ। 

ଚE�େଶଖର େଗା 
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ଆର୍ େଲାକବାକ୍  

େତାର୍ େବଭାେର ସେରାଧା େହେଲ 

େତାର୍ ଯସ୍ ବଢ଼ବା େଗା... 

अତିଥି େସଭା ତ ଭଗବାନର୍ େସଭା। 

 

ଏତକି େମାର୍ ଇଛା  

ତୁଇ ଉପାସ୍ କର୍ ବରତ୍ କର୍  

ସାେବତିରି ହ...େତାର୍ ଇଛା। 

 
    କଲ�ାଖମାର, ନୂଆପଡ଼ା  
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ଗଛ୍ଗଛ୍ଗଛ୍ଗଛ୍    
ରଟ୍ ଖରାର୍ ଚଟ୍ କଲା ମାଟି  

ଛାତି ଫୁେଲଇ ଠିଆ ଉଠି  

अମୃତ ପିଆଲୁ ଆମେକ 

ହରମିସା ତୁଇ ଆମର୍ େସବା କରୁ  

ଆମର୍ ଲାଗି ପିଉ ଜହର୍ େକ  

ସତ୍ ସତ୍ କରି କହ େମାେତ, 

           ଗଛ୍.......... 

କାଏଁ ଲାଭ୍ ମିଲୁେଛ ତେତ । 

 

ଖରା,ବଷ�ା, ଶିତ୍ କଁାକେର  

େଡରା ବାoିଛୁ ବିନ୍ ଛତେର  

ଡର୍ ଭଏ ନିନ ତେତ  

େକqା ଢଁେ} ସମିଆଁ ବିତଉଛୁ  

ଜର୍ ତପ୍ ନାଇଁ େହବାର୍ େକଁ ତେତ ?? 

ବୁେଝଇ େଦ ଘାଏ େମାେତ  

      ଗଛ୍........ 

ମେନାଜ ମହାନE 

 

ମୁଡିଆ ମାରୁେଛଁ ତେତ । 

 

ଫୁଲ୍, ଫଳ େତାର୍ ସବୁ ଖାଏନୁ  

ଟºିଆ ଧରି ଜୀବନ୍ େନନୁ  

ନାଇଁ ଫୁଟାଲୁ କାପୁ  

କୁଟି ଝଁାଟିେକ ଜୁଏ ଜେଲଇ  

ଲା}୍ ଛାଟ୍ େଦଖି ବଡ୍ ଗଂଡି େତାର୍  

ପାଟି ଚନଖା କରି ଘର୍ ଢଁାପୁ  

କଟା ଛଟା କରୁଁ େକେତ  

        ଗଛ....... 

େକେତ ଦୁଃଖ୍ ଦଉଛୁଁ ତେତ । 
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ହସି ହସି କରି ସବୁ ସହିଛୁ  

େକେଭ ତୁଣ୍ େକଁେଯ ନାଇଁ ଫୁଟଉଛୁ  

ଆମର୍ କାଏଁ ଲାଗୁ ତୁଇ  

अେନ ପେନ ନାଇଁ ଦଉଁ ତେତ  

ଜୀବନ୍ ଗୁअଁଛୁ ଆମର୍ ହୁଁେତ  

ବୁଝି ନାଇଁ ପାରୁେଛଁ ମୁଇଁ 

କହି େଦ ନିେକ େମାେତ  

         ଗଛ୍ ....   

ହାତ୍ ଯୁଡୁେଛଁ ତେତ । 

 

 
ବାଗେଯାର, ସଇଁqଲା, ବଲା}ିର  

େମା - ୮୦୧୮୦୮୯୩୩୫ 
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େଭାଟ୍ େରଜ�୍େଭାଟ୍ େରଜ�୍େଭାଟ୍ େରଜ�୍େଭାଟ୍ େରଜ�୍    
ଗଁା ଗଁା ବୁଲି ଇ େନତା ମ�ୀ ମାେନ 

କରସନ୍ େଭାଟ୍ ପରଚାର୍ 

अମକା େଦମୁ ଢିମକା େଦମୁ ବଲି 

ଭାଷଣ୍ ମରା ସବୁ େବକାର୍.. 

ପୁଲକାବାର୍ ଟା ଇମାନକର୍ ସାର୍, 

େଭାଟ୍ ଜିତିଗେଲ କିଏ ପଚରଉେଛ अଉ 

ଧପେଡଇକରି କେହସନ୍ ବାହାର୍... 

 

ସବୁ େଯେତ ଚଠା େନତା ମ�ୀମାେନ 

େଭାଟ୍ େବେଲ କରସନ୍ ଜୁହାର୍ 

ଆର୍ େଯେତେବେଳ ପୁେହ ଜିତିଯାଏସନ୍ 

େସଦିେନ ମନାସନ୍ ତିହାର୍.. 

େକହିର୍ କରେତ ଆର୍ େସବା, 

ପେହଲା ଜୁହାର୍ ପେଛ ଲାତ୍ ମାରି 

ବେନଇ େନସନ୍ ଲୁକୁଁ େଭବା... 

 

iମାନିଧି ସାହୁ 
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େଯନ୍ ଦିେନ େରଜ�୍ ବାହାରବାର୍ ଥିବା 

େକେତ େଦଖବ अଁଚାବୁହା 

ଘାଏେକ ଛେନେକ ଚମକି ପଡୁଥିେବ 

େଦଖିକରି ଗ ନ୍ ତି ଖାତା.. 

ଜିତିଗେଲ ଖୁଲଖୁଲ୍ ମୁଲମୁଲ୍, 

ଆର୍ େଯ ହାରିଗଲା େସ ମରିଗଲା 

େବଟା ଆର୍ ମୁହୁଁ ନାଇଁ େଦେଖ ବିଲକୁଲ୍... 

 

ଜିତିଗଲା ପେର େକେତ ମଦ୍ ଶିକାର୍ 

ବଁାଆଁଟି େନସନ୍ ଯାହାେକ େଯେତ 

କିଏ ପଡିଥିସି ଖତ୍ ଗଦା ଡୁଲିନ ତ 

କିଏ ଡ}ର୍ ପତରା େଖେତ.. 

େକେତ େଦଖବ େଲାକର୍ ରକମ୍, 

ହରାପାଟh ମଦୁଆ ବଝା ଛୁଟି ଯାଏସନ୍ 

େଦଖି ଇ ମଦ୍ ପିଆ ଧକମ୍... 

 

େଭାଟର୍ େରଜ�୍ ସରିଗଲା ପେର 

ଭୁକୁଥିସନ୍ େଲାକ୍ େକେତ 

ସେଥ େଯqା େନତା,ମ�ୀମାନକର୍ ଇମାେନ 
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अଏଁଠାଖିଆ କୁକୁର୍ େଯେତ.. 

କେମଇ ଖାଏେତ େକଁ ପୁେହ, 

ଛୁଛାଟାେକ େହେଲ ବକ୍ ବକଉଥିସନ୍ େଯ 

ପେଛ ଇ େନତାମ�ୀ ବି ନାଇ ପଚରନ୍ କିେହ... 

 

                               iମାନିଧି ସାହୁ(ପରିiିତ୍) 

                            ଜାମପାଲି,େମଲଛାମୁkା,ବରଗଡ଼ 

                                  ୭୦୭୭୦୫୯୩୪୯ 
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ପ�ବ� ବିଭାଗ 
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ଉ�ଳ ଶିiା ସଂସଦଉ�ଳ ଶିiା ସଂସଦଉ�ଳ ଶିiା ସଂସଦଉ�ଳ ଶିiା ସଂସଦ    
ଉ�ଳ ଶିiା ସଂସଦ : ଓଡ଼ିଶା ବାହାେର ଏକ ଓଡ଼ିଆ अନୁ�ାନ 

 ମନୁଷ� ଏକ ସାମାଜିକ ପ�ାଣୀ ସମାଜେର ବ�ି ରହିବାକୁ 

ଭଲପାଏ ନିଜର ବଂଶ, ଭାଷା, ଧମ� अଥବା କମ�େiତ�  अନୁସାେର 

ନିଜର ଏକ ବାସ�ଳୀକୁ ଆେବାରି େନଇଥାଏ ଏଥିରୁ ଜନH ନିଏ ସଂଘବ�ତା ବା ଦଳଗତ 

ଭାବେର ଜୀବନଯାପନ, ଯାହା ଏକ ସଂ�ା ବା अନୁ�ାନର ରୂପ ନିଏ ବିଶ� ଜଗତିକରଣର 

ସହିତ ତାଳେଦଇ ନିଜ ନିଜର କମ�ସତୂ�  अନୁସାେର ଆଜିର ଓଡ଼ିଶାବାସୀ େକବଳ ଓଡ଼ିଶା 

ନୁେହଁ, ରାଜ� ବାହାେର ଯଥା ପ�ିମବ}, ବିହାର, ଝାଡ଼ଖk, ଆo�ପ�େଦଶ, ତାମିଲନାଡୁ, 

େକରଳ, କ#�ାଟକ, େଗାଆ, ଦିଲB ୀ, ଗୁଜୁରାତ ଆଦି ରାଜ�େର ବହୁଳ ଭାବେର ବସବାସ 

କରି ଆସୁଛqି ଏହା କଲିକତାର େଝାଟକଳ େହଉ अବା ସୁରତର ଲୁଗାକଳ କିbା 

ସଚୂନାପ�ଯୁ�ିର ସହର ବା}ାେଲାର େହଉ, ମଣିଷ ନିଜର ଭାଷା, ସାହିତ� ଓ ସଂ;ୃତି ସହ 

ତାଳ େଦଇ ନିଜକୁ ବିଭିନg  ସଂଗଠନ ସହିତ େଯାଡ଼ି େଦଇଥାଏ ଏସବୁ େକବଳ ଓଡ଼ିଶାର 

ପେଡ଼ାଶୀ ରାଜ�ଗୁଡ଼ିକ अଥବା ଭାରତ ଭିତେର ନୁେହଁ, ଭାରତ ବାହାେର ମଧ� ଆେମରିକା 

ଭଳି ବିଶ�ର ବିଭିନg  ରା��େର ବହୁ ଓଡ଼ିଆ ପ�ତି�ାନ ଗଢ଼ି ଉଠିଥିବାର େଦଖାଯାଇଛି 

 ଓଡ଼ିଶାର ଭାଷା ଓଡ଼ିଆ ଏହାର ବାର ମାସେର େତର ପବ�, ଗଭୀର ସାଂ;ୃତିକ 

ପର!ରା, ଧମ� ଭାବନା, ପ�ାକୃତିକ ପରିେବଶ ଜନସାଧାରଣ-ର ସରଳ ଜୀବନଯାପନ 

େଶୖଳୀ ଇତ�ାଦି ସବୁ ସମୟେର अନ�ମାନ-ୁ ଆକୃ� କରି ଆସିଛି ଏହି अବସରେର 

ସନାତନ ମହାକୁଡ଼ 
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ଓଡ଼ିଶା ବାହାେର ଥିବା ବିଭିନg  ଓଡ଼ିଆ अନୁ�ାନ ମାନ-ର ମଧ�ରୁ କଲିକତା �ିତ ଉ�ଳ 

ଶିiା ସଂସଦର କାଯ��କ�ମ ସଂପକ�େର ସଂiି�େର ଆେଲାକପାତ କରାଯାଇ ପାେର 

 ସତୁରୀ ଦଶକର ମଧ� ଭାଗେର ଏକ ମେନାରମ अପରାହg େର େସ ସମୟର 

କଲିକତାେର କମ�ସତୂ� େର ବସବାସ କରୁ ଆସୁଥିବା େକେତଜଣ ବିଶି� ଓଡ଼ିଆ- ସାହିତ� 

ଚ¡�ାରୁ ଜନH ଲାଭକେର ଉ�ଳ ଶିiା ସଂସଦ ଆନୁ�ାନିକ ଭାବେର ଏହା େଫବୃଆରୀ ୧୬ 

ତାରିଖ ୧୯୭୮ ମସିହାେର ପ�ିମବE ସରକାର- ସାମାଜିକ ସଂ�ା ପଂଜୀକରଣ ନିୟମ 

अନୁସାେର ପଂଜୀକୃତ ହୁଏ ଏହାର ଉେ�ଶ� େହଲା ଓଡ଼ିଶା ବାହାେର ଓଡ଼ିଶାର ଭାଷା, 

ସାହିତ�, ଶିiା, ସଂ;ୃତି, ପର!ରା ଇତ�ାଦିକୁ ପ�ଚାର ଓ ପ�ସାର କରିବା 

 ସମାଜର ବିଭିନg  ବଗ�ର ଜନସାଧାରଣ-ୁ େନଇ ଗଠିତ ଏହି ସଂସଦେର ବ �̀ମାନ 

ପା�ଶହ ପାଖାପାଖି ଆଜୀବନ ସଦସ� ରହିଛqି ପ�ତିବଷ� ବାଷhକ ସାଧାରଣ ସଭାେର 

କାଯ��କ �̀ାମାନ-ୁ ମେନାନୀତ କରାଯାଇ ବଷ�କ ପାଇଁ ଦାୟିତ�  ପ�ଦାନ କରାଯାଇଥାଏ 

 ସଂସଦର ବିଭିନ କାଯ��କ�ମ ମଧ�ରୁ ଓଡ଼ିଆ ଭାଷା ସାହିତ�ର ପ�ଚାର ଓ ପ�ସାର 

ପାଇଁ ଏକ େତୖ� ମାସିକ ସାହିତ� ପତି� କା ‘ପ�ତିେବଶୀ’ର ପ�କାଶନ ଦୀଘ� ୩୬ ବଷ�ଧରି 

ପ�କାଶିତ େହାଇ ଆସୁଛି 

ଏଥିେର ଭାରତର ବିଭିନg  

�ାନ ଏବଂ ବିେଦଶେର 

ଥିବା ଉଭୟ ନବୀନ ଓ 

ପ�ବୀଣ ସାହିତି�କ, କବି, 

େଲଖକ ଓ ଗେବଷକ- 
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େଲଖା ପ�କାଶିତ େହାଇଥାଏ ଓଡ଼ିଶାର ସ�ନାମଧନ� ବିଶି� ସାହିତି�କମାେନ ବିଭିନg  

ସମୟେର ଏହାର ସ!ାଦନା ଦାୟିତ�  ତୁଲାଇଛqି ବ �̀ମାନ ‘ପ�ତିେବଶୀ’ର ସ!ାଦନା 

ଦାୟିତ�  ଶ�ୀଯୁ� ପୀତାbର ବାରିକ- ଉପେର ନ�a अଛି ବହୁ ପ�ଶଂସା-ପୁର;ାର ସହିତ 

୧୯୯୧ ମସିହାେର ‘ବିଶି� ଓଡ଼ିଆ ସାହିତ�’ ପତି� କା ଭାେବ ଭୁବେନଶ�ର ପୁaକେମଳା 

ପୁର;ାର ଓ ୨୦୧୨ ମସିହାେର ‘ବିଶି� ସ!ାଦିତ ପତି� କା’ ଭାେବ ‘ପୁନରନବା’ େକE� ାପଡ଼ା 

.ାରା ‘ପ�ତିେବଶୀ’ ପୁର;ୃତ େହାଇଛି 

 ଦି� ତୀୟ କାଯ��କ�ମଟି େହଲା ‘ଓଡ଼ିଆ ହେ�ଲ୍’ 

ପରିଚାଳନା କଲିକତାେର ରହି ଉ¡ଶିiା अଧ�ୟନ 

କରୁଥିବା ଛାତ� ମାନ- ପାଇଁ ଢାକୁରିଆଠାେର ଏକ 

ଛାତ� ାବାସର ବ�ବ�ା କରାଯାଇଛି େଯଉଁଠି अତ�q 

କମ ଖ¡�େର ଉ�ୃ� ବାତାବରଣ ମଧ�େର ରହି 

ଛାତ� ମାେନ ନିଜର ଉ¡ଶିiା अଧ�ୟନ କରୁଛqି 

 ଏଠାରୁ ଉ`ୀ#� େହାଇ ବହୁ ଛାତ�  େଦଶବିେଦଶର 

ଉ¡ ପଦବୀେର ନିଯୁ� େହାଇ ଓଡ଼ିଶା ହେ�ଲର େଗୗରବକୁ ପ�ତିପାଦିତ କରୁଛqି 

 ତୃତୀୟତଃ ସାଂ;ୃତିକ କାଯ��କ�ମ ଦୃ�ିରୁ େଦଖିେଲ ବଷ�ସାରା ଓଡ଼ିଶାର 

ପବ�ପବ�ାଣୀକୁ େନଇ କିଛି ନା କିଛି କାଯ��କ�ମ ଲାଗି ରହିଥାଏ େସଥିମଧ�ରୁ अଗ� 

ପEର (ସ�ାଧୀନତା ଦିବସ), ଜାନୁଆରୀ ୨୬ (ଗଣତ�ଦିବସ), ସରସ�ତୀ ପଜୂା, ଗେଣଷ 

ପଜୂା, ରଜପବ�, ମହାପୁରୁଷ- ଜନH  ଉ�ବ ତଥା ଶ�ାେ�ା�ବ ପାଳନ, ଶୀତକାଳୀନ 

ବoୁମିଳନ, ପ�ିମବ}େର ଥିବା ସମa ଓଡ଼ିଆ ମାଧ�ମ ବିଦ�ାଳୟର ଛାତ� ଛାତ� ୀମାନ-ୁ 
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େନଇ ବିଭିନg  ପ�ତିେଯାଗୀତାର ଆେୟାଜନ ତଥା ପୁର;ାର ଓ ମାନପତ�  ପ�ଦାନ, ସଂସଦର 

ବାଷhକ ଉ�ବ ପାଳନ ଓ ଉ�ଳ ଦିବସ ପାଳନ ଇତ�ାଦି अନ�ତମ ଉ�ଳଦିବସ ପାଳନ 

अବସରେର ଓଡ଼ିଶାରୁ ନିମqି� ତ ମୁଖ� अତିଥି, ମୁଖ� ବ�ା ଓ ସ�ାନିତ अତିଥି- ଓଜସ�ୀ 

ଭାଷଣ ସହିତ ସମୟାନୁକ�େମ ଆମqି� ତ ବିଭିନg  କଳାକାର- .ାରା ଓଡ଼ିଶୀ ନୃତ� 

ପରିେବଷଣ, ସ}ୀତ ଓ ବାଦ� ଇତ�ାଦିର ପ�ଦଶ�ନ କରାଯାଇଥାଏ 

 ଭାଷା ସାହିତ�ର ପ�ସାର ଦୃ�ିରୁ େତୖ� ମାସିକ ‘ପ�ତିେବଶୀ’ ପତି� କା ଓ ବାଷhକ 

‘ସHରଣିକା’ ପ�କାଶନ ଓ ପ�ସାର ସହିତ ବିଶି� ଔପନ�ାସିକ କାଳିEୀ ଚରଣ େଜନା- 

ଉପନ�ାସ ‘ଫାଶ’ ଏବଂ ସାହିତି�କ 

ମେନାଜ ପ+ନାୟକ- .ାରା ପ�ଖ�ାତ 

ବ}ାଳୀ ଔପନ�ାସିକ ବିଭୂତି ଭୂଷଣ 

ବେEାପାଧ�ାୟ- ‘ଚାେEର୍ ପାହାଡ଼’ର 

ଓଡ଼ିଆ अନୁସୃଜନ ‘ଜହg  ପାହାଡ଼’ ମଧ� 

ପ�କାଶିତ େହାଇଛି 

 ନିକଟେର ଉ�ଳ ଶିiା ସଂସଦ ଆଉ ଏକ ମାଇଲ ଖ�ୂ �ାପନ କରିଛି ତାହା 

େହଉଛି କଲିକତାର ଆଭିଜାତ� ସ!ନ�g  अ�ଳ ସଲ୍ ଟେଲକ୍ ସିଟି େସ�ର ନିକଟେର 

ସଂସଦର ‘ସଂ;ୃତି ଭବନ’ �ାପନ 

 ଓଡ଼ିଶାର ସାହିତ�, ସମାଜ େସବା ଓ अନ�ାନ� େiତ� ର ବହୁ ଖ�ାତନାମା 

ବ��ିବିେଶଷ ବିଭିନg  ସମୟେର ସଂସଦର ଢାକୁରିଆ �ିତ କାଯ��ାଳୟ ଏବଂ ସଲ୍ ଟେଲକ୍ 

�ିତ ‘ସଂ;ୃତ ଭବନ’ର ପରିଦଶ�ନେର ଆସିଛqି 
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 ସାମାଜିକ ଦାୟିତ� େବାଧତା 

ଦୃ�ିରୁ ଓଡ଼ିଶା, ପ�ିମବ} ଓ 

अନ�ାନ� ରାଜ�େର ବିଭିନg  

ସମୟେର ଘଟୁଥିବା ବନ�ା, ବାତ�ା 

ଓ अନ�ାନ� ପ�ାକୃତିକ ବିପଯ��ୟ 

ସମୟେର ସଦସ�ମାନ-ଠାରୁ 

ସଂଗୃହୀତ ଦାନରାଶି ଓଡ଼ିଶା 

ସରକାର- ରିଲିଫ୍ ପା�ି ଜରିଆେର ପ�ଦାନ କରାଯାଇଥାଏ 

 
ଗ�ା/େପା : େବରୁଆଁବାରୀ, ୭୫୨୦୮୨, ନୟାଗଡ଼, ଓଡ଼ିଶା 

ଭ� ାମ�ଭାଷ : ୦୯୩୩୯୬୧୦୧୬୮ 

ଇେମଲ୍ : sanmahakud@gmail.com 

ସାଇଟ୍ : www.sanatanmahakud.in  
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ବିବାଦୀୟ ବୀର୍ ସାବରକର୍ବିବାଦୀୟ ବୀର୍ ସାବରକର୍ବିବାଦୀୟ ବୀର୍ ସାବରକର୍ବିବାଦୀୟ ବୀର୍ ସାବରକର୍    
 ବିନାୟକ ଦାେମାଦର ସାବରକର େକବଳ ସ�ାଧୀନତା ସଂଗ�ାମୀ 

ନଥିେଲ,ଏକାଧାରେର ଜେଣ କବି େଲଖକ,ଦାଶ�ନିକ ତଥା ଜେଣ ସମାଜ 

ସୁଧାରକ ଥିେଲ ତା-ର «� ହିEୁତ¦ବାଦୀ ବିଚାରଧାରା ପାଇଁ 

େଯତିକି ବିବାଦକୁ ଆସିନଥିେଲ ଏେବ କିଛି ରାଜେନୖତିକ େଗା�ୀର ସ�ାଥ�ଦୃ�ିରୁ अଧିକ 

ବିବାଦ େଘରେର अଛqି, େକବଳ ବୀର୍ ସାବରକର୍ ନୁହqି ପ�ାୟତଃ ସ�ାଧୀନତା ସଂଗ�ାମୀ 

ମାନ- ବିେରାଧେର ଆସୁଥିବା अଭିେଯାଗ ଓ ବିବାଦ କ�ନା ପ�ସତୂ  

 ଗତ ୨୮ ମଇ ବୀର ସାବରକର- ଜନH  ଜୟqୀ अବସରେର ପ�ଧାନମ�ୀ- 

ଶ��ା�ଳି {ାପନ ପେର ଛତିଶଗଡର ମୁଖ�ମ�ୀ ଭୂେପଶ୍ ବେଘଲା ବୟାନ େଦଇଛqି 

ସାବରକର-ୁ କାହ[କି ଏେତ ସ�ାନ ଦିଆଯାଉଛି ଧମ� ଭି`ିେର େଦଶ ବିଭାଜନ 

ସାବରକର- ନୀତି ଥିଲା, ଜିନg ା ତ େକବଳ ୟାକୁ ସଫଳ କରିଥିେଲ ଏହା ପବୂ�ରୁ ମଧ� 

କିଛିଦିନ ପବୂ�ରୁ ରାଜ�ାନର ରାଜ� ସରକାର ପାଠ�ପୁaକର ବିଷୟରୁ ସାବରକର- ନାମ 

ପବୂ�ରୁ ବୀର ଶ¥ ଉେlଦ କରିଛqି ତଥା ତା-ୁ """"Son of Portugal"Son of Portugal"Son of Portugal"Son of Portugal" େବାଲି ଉେଲB ଖ 

କରିଛqି େଗାଆେର ମଧ� ବୀର ସାବରକର- ପ�ତିମ ୂ̀ h  ଉେନH ାଚନକୁ େନଇ ବିେରାଧୀ 

ମାେନ ବିେରାଧ ପ�କାଶ କରିଛqି ବିବାଦ େଯ େକବଳ ଏେବ ସୃ�ି େହାଇଛି ତାହା ନୁେହଁ 

୩ ବଷ� ତେଳ अଥ�ାତ୍ ୨ ମା¡� ୨୦୧୬େର େଲାକସଭାେର ଏକ ନି�h� ରାଜେନୖତିକ ଦଳର 

अଧ�i ସଂସଦେର ଏକଥା ମଧ� କହିବାକୁ ପଛାଇନଥିେଲ    ““““ଗାoୀ ଆମରଗାoୀ ଆମରଗାoୀ ଆମରଗାoୀ ଆମର, , , , ସାବରକର୍ ସାବରକର୍ ସାବରକର୍ ସାବରକର୍ 

ଏ ପି ଶୁଭକାq 
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ତୁମରତୁମରତୁମରତୁମର”””” ଉ� ନି�h� ରାଜେନୖତିକ ଦଳ ତରଫରୁ ୨୩ ମା¡� ୨୦୧୬େର ମଧ� ଭଗତ ସିଂହ 

ଏବଂ ବୀର ସାବରକର- ତୁଳନାତH କ ଚିତ�  ଟୁଇଟରେର ଛାଡି ଭଗତ ସିଂହ ଶହୀଦ ଆଉ 

ବୀର ସାବରକର-ୁ େଦଶେଦ� ାହୀ ଉଲିB ଖିତ କରାଯାଇଥିଲା ଏହି ସବୁ ବିବାଦ ଓ ଏହାର 

ଆଧାରକୁ ବୁଝିବାକୁ େହେଲ ପ�ଥେମ ସାବରକରଂକ୍ ଜୀବନ ବିଷୟେର ସଂେiପେର 

ଜାଣିବାକୁ ପଡ଼ିବ  

 ବିନାୟକ ଦାେମାଦର ସାବରକର୍ ୨୮ ମଇ ୧୮୮୩େର ନାସିକ୍ ନିକଟବ �̀ୀ ଭାଗୁର୍ 

ଗ�ାମେର ଜନH ଗ�ହଣ କରିଥିେଲ ଭାରତର ପ�ଥମ େନତା େଯ ଇଂେରଜମାନ- 

ବିେରାଧେର ୧୯୦୫େର କେଲଜ୍ େର ପଢୁଥିବା େବେଳ ପୁେନଠାେର ବିେଦଶୀ ବଜ�ନ 

ଡାକରା େଦଇ ବିେଦଶୀ ବ¢ ଜାଳିଥିେଲ ୧୮୫୭ର ମହାନ୍ ସିପାହୀ ବିେଦ� ାହକୁ େନଇ 

अେନକ ତଥ�ଭି`ିକ ଗେବଷଣା କରି ଏକ ପୁaକ ରଚନା କରିଥିେଲ, ଯାହା ପ�କାଶିତ 

େହବା ପବୂ�ରୁ ତା ଉପେର ଦୁଇ ଦୁଇ ଥର ପ�ତିବoକ ଲାଗିସାରିଥିଲା ୧୯୦୫ରୁ ୧୯୦୯ 

ମଧ�େର ବିଭିନg  ଭାଷଣ ଓ ପତ� ପତି� କାେର ପ�କାଶିତ ତା- େଲଖା ଇଂେରଜ ସରକାର- 

ବିେରାଧେର ତ¦ରକ ରୂେପ କାଯ�� କରିଥିଲା ଲkନେର ଓକିଲାତି ପାସ୍ କରିଥିେଲ ବି 

ତା-ୁ ଓକିଲାତି କରିବାକୁ अନୁମତି ଦିଆଯାଇନଥିଲା ପାଠ ପଢୁଥିବା ସମୟେର େସ ମିତ�  

େମଳା, अଭିନବ ଭାରତ, ଫ� ୀ ଇkିଆ େସାସାଇଟିକୁ ଗଠନ କରି ଭାରତୀୟ ଛାତ�  ମାନ- 

ମଧ�େର େଦଶେପ�ମ ବହିg  ଜାଳିଥିେଲ ଏହି ସମୟେର ସାବରକର୍ ଏକ ଭାଷଣେର 

କହିଥିେଲ,    ““““ହିEୁମାେନ େହଉଛqି ଭାରତବଷ�ର ପ�ାଣବିEୁ କିs ଇE�ଧନୁ େଯପରି େଗାଟିଏ ହିEୁମାେନ େହଉଛqି ଭାରତବଷ�ର ପ�ାଣବିEୁ କିs ଇE�ଧନୁ େଯପରି େଗାଟିଏ ହିEୁମାେନ େହଉଛqି ଭାରତବଷ�ର ପ�ାଣବିEୁ କିs ଇE�ଧନୁ େଯପରି େଗାଟିଏ ହିEୁମାେନ େହଉଛqି ଭାରତବଷ�ର ପ�ାଣବିEୁ କିs ଇE�ଧନୁ େଯପରି େଗାଟିଏ 

ର} ନ େହାଇअନ� ର} ସହ ମିଶି ସୁEର ଦିଶିଥାଏ ଠିକ୍ େସହିପରି ମୁସଲିମ ଶିଖ େଜୖନ ର} ନ େହାଇअନ� ର} ସହ ମିଶି ସୁEର ଦିଶିଥାଏ ଠିକ୍ େସହିପରି ମୁସଲିମ ଶିଖ େଜୖନ ର} ନ େହାଇअନ� ର} ସହ ମିଶି ସୁEର ଦିଶିଥାଏ ଠିକ୍ େସହିପରି ମୁସଲିମ ଶିଖ େଜୖନ ର} ନ େହାଇअନ� ର} ସହ ମିଶି ସୁEର ଦିଶିଥାଏ ଠିକ୍ େସହିପରି ମୁସଲିମ ଶିଖ େଜୖନ 

ଓ ଇସାଇ ଓ ଇସାଇ ଓ ଇସାଇ ଓ ଇସାଇ ((((ଖ�ୀ� ଧମ�ାବଲbୀଖ�ୀ� ଧମ�ାବଲbୀଖ�ୀ� ଧମ�ାବଲbୀଖ�ୀ� ଧମ�ାବଲbୀ))))ମାନ- ସହ ସମନ� ୟ ଓ ସହାବ�ାନ ରiା କେଲ ଭାରତ ମାନ- ସହ ସମନ� ୟ ଓ ସହାବ�ାନ ରiା କେଲ ଭାରତ ମାନ- ସହ ସମନ� ୟ ଓ ସହାବ�ାନ ରiା କେଲ ଭାରତ ମାନ- ସହ ସମନ� ୟ ଓ ସହାବ�ାନ ରiା କେଲ ଭାରତ 
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ସୁEର ଲାଗିବସୁEର ଲାଗିବସୁEର ଲାଗିବସୁEର ଲାଗିବ””””    

 ୱିଲିୟମ୍ ହାଟ� କଜ�ନ୍ - ମୃତୁ�େର ସଂପୃ�ି ଆଧାରେର ତା-ୁ ୧୩ ମଇ ୧୯୧୦େର 

ଗିରଫ କରାଯାଇଥିଲା େସଠାରୁ ଭାରତ ପ�ତ�ାବ �̀ନ କରିବା ସମୟେର ଜାହାଜରୁ 

ଖସିବାର େଚ�ା କରି ବିଫଳ େହବାପେର ତା-ୁ ପୁେନର େୟରୱାଡ଼ା େଜଲେର 

ରଖାଗଲା ୨୪ ଡିେସbର ୧୯୧୦ ଓ ୩୧ ଜାନୁୟାରୀ ୧୯୧୧େର ତା-ୁ ଦୁଇ ଥର 

ଆଜୀବନ କାରାଦk ସହିତ କଳାପାଣି ପଠାଇଦିଆଗଲା ବିଶ� ଇତିହାସେର ବୀର 

ସାବରକର୍ ଏକମାତ�  ବ��ି ଯାହା-ୁ ଦୁଇ ଦୁଇ ଥର ଆଜୀବନ କାରାଦk େହାଇଛି 

ରାଜନୀତିକ ବ��ି େହାଇଥିେଲ େହଁ ରାଜେନୖତିକ ବEୀମାନ-ୁ ମିଳୁଥିବା ସୁବିଧା 

ସୁେଯାଗରୁ ତା-ୁ ଦୁେରଇ ରଖାଯାଇଥିଲା କଳାପାଣିେର ବEୀମାନ-ୁ अକଥନୀୟ 

अତ�ାଚାର ତଥା ପଶୁବତ୍ ବ�ବହାର କରାଯାଉଥିଲା ବିଭିନg  ରାଜେନୖତିକ ଚାପ ଓ 

େଲାକ- ସମଥ�ନ କାରଣରୁ ତା-ୁ ୨୧ ମଇ ୧୯୨୧େର ପୁେନ େଜଲକୁ �ାନାqର 

କରାଯାଇଥିଲା ଓ ପେର ୧୯୨୪େର ତା-ୁ େଜଲ୍ ରୁ ଛାଡିଦିଆଗଲା ସତ କିs ୧୦ ମଇ 

୧୯୩୭ ପଯ��q ନଜରବEୀ କରି ରଖାଯାଇଥିଲା ତା-ର ସମa ରାଜେନୖତିକ ଗତିବିଧି 

ଉପେର ପ�ତିବoକ ଲଗାଯାଇଥିଲା ୧୯୨୪ ରୁ ୧୯୩୭ ଏହି ସମୟେର ମଧ� େସ ଗୁ�େର 

କ� ାqିକାରୀମାନ- ସହ ସ!କ�େର ଥିେଲ ଏହି ସମୟେର େସ ସାମାଜିକ ସମତା 

ଆଣିବାପାଇଁ अେନକ ଦୃ�ାqମଳୂକ ପଦେiପ େନଇଥିେଲ େଜଲେର ଥିବା ସମୟେର 

ହିEୁତ¦କୁ େନଇ େଲଖିଥିେଲ, “ହିEୁ କହିେଲ େକୗଣସି ନି�h� ଜାତି ବା ଧମ� ନୁେହଁ ହିEୁ�ାନହିEୁ କହିେଲ େକୗଣସି ନି�h� ଜାତି ବା ଧମ� ନୁେହଁ ହିEୁ�ାନହିEୁ କହିେଲ େକୗଣସି ନି�h� ଜାତି ବା ଧମ� ନୁେହଁ ହିEୁ�ାନହିEୁ କହିେଲ େକୗଣସି ନି�h� ଜାତି ବା ଧମ� ନୁେହଁ ହିEୁ�ାନ

((((ଭାରତଭାରତଭାରତଭାରତ))))େର ବାସ କରୁଥିବା ସମa अଧିବାସୀ େଯଉଁମାନ- ମାତୃଭୂମି ପିତୃଭୂମି ତଥା େର ବାସ କରୁଥିବା ସମa अଧିବାସୀ େଯଉଁମାନ- ମାତୃଭୂମି ପିତୃଭୂମି ତଥା େର ବାସ କରୁଥିବା ସମa अଧିବାସୀ େଯଉଁମାନ- ମାତୃଭୂମି ପିତୃଭୂମି ତଥା େର ବାସ କରୁଥିବା ସମa अଧିବାସୀ େଯଉଁମାନ- ମାତୃଭୂମି ପିତୃଭୂମି ତଥା 

ପୁଣ�ଭୂମି ହିEୁ�ାନପୁଣ�ଭୂମି ହିEୁ�ାନପୁଣ�ଭୂମି ହିEୁ�ାନପୁଣ�ଭୂମି ହିEୁ�ାନ((((ଭାରତଭାରତଭାରତଭାରତ) ) ) ) େସମାେନ ହିEୁେସମାେନ ହିEୁେସମାେନ ହିEୁେସମାେନ ହିEୁ””””    
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 ୧୯୩୭ରୁ ମୁ� େହବାପେର କଂେଗ�ସର ସଦସ�ତା ସ�ୀକାର ନକରି ସାବରକର୍ ହିEୁ 

ମହାସଭାର अଧ�i ପଦ ୧୯୪୩ ପଯ��q ସ ାଳିଥିେଲ ୧୯୩୯େର ହାଇଦ� ାବାଦ୍ ର 

ନିଜାମ୍ - ହିEୁ ବିେରାଧୀନୀତି ବିରୁ�େର ହିEୁ ମହାସଭାର ଆେEାଳନର ମଖୂ� ସତୂ� ଧର 

ଥିେଲ ସାବରକର୍, ଯାହା ଫଳେର ହିEୁମାନ-ୁ ରାଜନୀତି େiତ� େର ୫୦% ସଂରiଣ 

ମିଳିଥିଲା ୧୯୪୭ ଡିେସbର ୧୦ େର ପାେଲ�ାଇନେର ଜୀଉ ମାେନ କରୁଥିବା ସ�ତ� 

ରା��  ଆେEାଳନକୁ େସ ସମଥ�ନ କରୁଥିେଲ କିs େସେତେବଳର ସରକାର ତୁ�ିକରଣପାଇଁ 

ଜାତିସଂଘେର ଏହାକୁ ବିେରାଧ କରୁଥିେଲ ମହାତH ା ଗାoୀ- ହତ�ା ଓ ହିEୁ ମହାସଭାର 

ସଂପୃ�ି କହି ବୀର ସାବରକର-ୁ ଗିରଫ କରାଯାଇଥିଲା କିs ଏହା अମଳୂକ କହି 

ବିଚାରାଳୟ ତା-ୁ ନିେ��ାଷେର ଖଲାସ୍ କରିଥିେଲ ସାବରକର୍ ହିEୁତ¦ବାଦୀ େହେଲ େହଁ 

अନ� ଧମ�କୁ ମଧ� ସ�ାନ େଦଉଥିେଲ, େସ ସିoୁ ପ�େଦଶେର ମୁସଲିମ ଲିଗ୍ ସହ ହିEୁ 

ମହାସଭାର େମ� ମଧ� କରିଥିେଲ  

 ଜୀବନେର ସାବରକର୍ -ର ଏକମାତ�  ସ�ପg ଥିଲା ‘अଖk ଭାରତ’ ଯାହାକି ସ�ପg 

େହାଇ ରହିଗଲା ଜୀବନର େଶଷଭାଗେର େସ ରା�� ୀୟ ସ�ୟଂେସବକ ସଂଘ ପରି 

ସଂଗଠନ ସହ ଜଡ଼ିତ ଥିେଲ ସ�ାଧୀନତା ପେର ମଧ� अନ� ସ�ାଧୀନତା ସଂଗ�ାମୀମାନ-ୁ 

ଦିଆଯାଉଥିବା ସୁବିଧା ସୁେଯାଗରୁ ବୀର ସାବରକର୍ -ୁ ବ�ିତ କରାଯାଇଥିଲା ଭାରତର 

ଦି� ତୀୟ ପ�ଧାନମ�ୀ ଲାଲବହାଦୂର୍ ଶା¢ୀ ପ�ଧାନମ�ୀ େହବାପେର ତା-ୁ େପନସନ 

ଦିଆଯାଇଥିଲା ବିଭିନg  ସରକାରୀ କାଯ��କ�ମ ଗୁଡ଼ିକରୁ ତା-ୁ ଦୁେରଇ ରଖାଯାଉଥିଲା  

 ଜୀବନର େଶଷ ସମୟେର େସ ଖାଦ�େପୟ ତ�ାଗ କରି ‘ଆତH ାପ�ଣ’ କରିଥିେଲ,ମୃତୁ� 

ପବୂ�ରୁ େସ    ‘‘‘‘ଆତH ହତ�ା ନୁେହଁ ଆତH ାପ�ଣଆତH ହତ�ା ନୁେହଁ ଆତH ାପ�ଣଆତH ହତ�ା ନୁେହଁ ଆତH ାପ�ଣଆତH ହତ�ା ନୁେହଁ ଆତH ାପ�ଣ’’’’ ନାମେର ଏକ େଲଖା େଲଖିଥିେଲ ୨୬ 
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େଫବୃଆରୀ ୧୯୬୬େର ତା- ମୃତପେର ରା�� ୀୟ ସ�ୟଂେସବକ ସଂଘ ତରଫରୁ ୨୦୦୦ରୁ 

अଧିକ ସ�ୟଂେସବକ ତା- अqିମ ଯାତ� ାେର ସାମିଲ୍ େହାଇ ତା-ୁ ସ�ାନ ପ�ଦାନ 

କରିଥିେଲ ତ�ାଳୀନ ପ�ଧାନମ�ୀ ଇEିରା ଗାoୀ େରଡ଼ିଓେର ବୀର ସାବରକର- ତ�ାଗ, 

ବଳିଦାନ ଓ େଦଶଭ�ିକୁ ପ�ଶଂସା କରି ସମa-ୁ ତା- ପରି େହବାକୁ କହିଥିେଲ 

୧୯୭୦େର ସାବରକର- ସ�ାନେର ଡାକଟିକଟ ମଧ� ପ�ଚଳନ କରିଥିେଲ େସ 

ରହୁଥିବା େଜଲକୁ ସାବରକର୍ ସH �ତିସH ାରକୀ କରାଯାଇଛି ବି� େଟନ ସରକାର- ପiରୁ 

ସାବରକର୍ ରହୁଥିବା ଇkିଆହାଉସ୍ କୁ ମଧ� ତା- ସH �ତିସH ାରକୀ କରାଯାଇଛି ୨୦୦୨େର 

େପାଟ�େବB ୟରର ବିମାନବEରକୁ ବୀର ସାବରକର- ନାମାନୁସାେର ନାମକରଣ 

କରାଯାଇଛି ପବୂ�ତନ ପ�ଧାନମ�ୀ अଟଳବିହାରୀ ବାଜେପୟୀ ଥେର ପୁେନେର 

ସାବରକର୍ ଜୟqୀ अବସରେର କହିଥିେଲ, “ସାବରକର୍ ମାେନ ତ �̀ସାବରକର୍ ମାେନ ତ �̀ସାବରକର୍ ମାେନ ତ �̀ସାବରକର୍ ମାେନ ତ �̀ , , , , ସାବରକର୍ ମାେନ ସାବରକର୍ ମାେନ ସାବରକର୍ ମାେନ ସାବରକର୍ ମାେନ 

ତକ�ତକ�ତକ�ତକ�, , , , ସାବରକର୍ ମାେନ ତାରୁଣ�ସାବରକର୍ ମାେନ ତାରୁଣ�ସାବରକର୍ ମାେନ ତାରୁଣ�ସାବରକର୍ ମାେନ ତାରୁଣ�, , , , ସାବରକର୍ ମାେନ େତଜସାବରକର୍ ମାେନ େତଜସାବରକର୍ ମାେନ େତଜସାବରକର୍ ମାେନ େତଜ, , , , ସାବରକର୍ ମାେନ ତ�ାଗ୍ ସାବରକର୍ ମାେନ ତ�ାଗ୍ ସାବରକର୍ ମାେନ ତ�ାଗ୍ ସାବରକର୍ ମାେନ ତ�ାଗ୍ 

ଏବଂ ସାବରକର୍ ମାେନ ତପଏବଂ ସାବରକର୍ ମାେନ ତପଏବଂ ସାବରକର୍ ମାେନ ତପଏବଂ ସାବରକର୍ ମାେନ ତପ”    

 ଏେବ ପ�ଶg ଉଠୁଛି ତା-ୁ େନଇ ସୃ�ି େହାଇଥିବା ବିବାଦର ଭୁେପଶ୍ ବେଘଲା େଯଉଁ 

ବୟାନ େଦଇଛqି ତାହା ସ!ୂ#� अମଳୂକ ଏକଥା େସ ବି ଭଲ ଭାବେର ଜାଣିଥିେବ େଦଶର 

ବିଭାଜନ ପାଇଁ ପ�କୃତେର େକଉଁମାେନ ଦାୟୀ? ଧମ�ଭି`ିେର ବିଭାଜନ ସୟଦ୍ अହମଦ 

ଖାନ୍ - ନୀତି ଥିଲା େଦଶ ବିଭାଜନକୁ େନଇ ସମି�ଧାନ ପ�େଣତା ବାବା ସାେହବ୍ ତା- 

ପୁaକ    ““““Pakistan and the partition of India (1947)”Pakistan and the partition of India (1947)”Pakistan and the partition of India (1947)”Pakistan and the partition of India (1947)” େର ଏକଥା ଉେଲB ଖ କରିଛqି 

େଯ    ““““ଭାରତର ବିଭାଜନକୁ ବୀର ସାବରକର୍ ପ�ଥମରୁ ବିେରାଧ କରି ଆସୁଥିେଲଭାରତର ବିଭାଜନକୁ ବୀର ସାବରକର୍ ପ�ଥମରୁ ବିେରାଧ କରି ଆସୁଥିେଲଭାରତର ବିଭାଜନକୁ ବୀର ସାବରକର୍ ପ�ଥମରୁ ବିେରାଧ କରି ଆସୁଥିେଲଭାରତର ବିଭାଜନକୁ ବୀର ସାବରକର୍ ପ�ଥମରୁ ବିେରାଧ କରି ଆସୁଥିେଲ, , , , 

ସାବରକର- ମତେର ଭାରତ ମଧ�େର ଦୁଇଟି ରା��ସାବରକର- ମତେର ଭାରତ ମଧ�େର ଦୁଇଟି ରା��ସାବରକର- ମତେର ଭାରତ ମଧ�େର ଦୁଇଟି ରା��ସାବରକର- ମତେର ଭାରତ ମଧ�େର ଦୁଇଟି ରା�� ((((ସାଂ;ୃତିକ ଓ ଧାମhକ ଆଧାରେରସାଂ;ୃତିକ ଓ ଧାମhକ ଆଧାରେରସାଂ;ୃତିକ ଓ ଧାମhକ ଆଧାରେରସାଂ;ୃତିକ ଓ ଧାମhକ ଆଧାରେର) ) ) ) 
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ବସିବା ଦରକାର କିs ଭାରତ ଦୁଇଟି ରା�� େର ପରିଣତ େହବା अନୁଚିତ୍ବସିବା ଦରକାର କିs ଭାରତ ଦୁଇଟି ରା�� େର ପରିଣତ େହବା अନୁଚିତ୍ବସିବା ଦରକାର କିs ଭାରତ ଦୁଇଟି ରା�� େର ପରିଣତ େହବା अନୁଚିତ୍ବସିବା ଦରକାର କିs ଭାରତ ଦୁଇଟି ରା�� େର ପରିଣତ େହବା अନୁଚିତ୍””””    

 ଆଉ ରହିଲା ଦି� ତୀୟ ଆେରାପ iମାପ�ାଥ�ନା କରିବା ଯାହାକୁ େନଇ େସମାେନ 

ପାଠ�ପୁaକେର ମହାପୁରୁଷ- ଉପେର ଆ}ୁଠି ଉଠାଇଛqି ଆଉ ଯୁ�ି ରଖିଛqି 

ଇତିହାସକୁ अନୁଧ�ାନ କରି େସମାେନ ଏପରି କରିଛqି େସମାେନ ଜୟq 

େଯାଗେଲକର- ପୁaକ ‘The father of Hindu nationalism’ େଦଖs େଯଉଁଠାେର 

«� ଭାେବ ଉଲିB ଖିତ अଛି ‘ଇଂେରଜ ମାନ-ୁ iମାପ�ାଥ�ନା ବୀର ସାବରକର- ଇଂେରଜ ମାନ-ୁ iମାପ�ାଥ�ନା ବୀର ସାବରକର- ଇଂେରଜ ମାନ-ୁ iମାପ�ାଥ�ନା ବୀର ସାବରକର- ଇଂେରଜ ମାନ-ୁ iମାପ�ାଥ�ନା ବୀର ସାବରକର- 

ରଣନୀତିର ଏକ अଂଶଥିଲା େଯପରି ଛତ� ପତି ଶିବାଜୀ ମହାରାଜ ଔର}େଜବ-ୁ ଚିଠି ରଣନୀତିର ଏକ अଂଶଥିଲା େଯପରି ଛତ� ପତି ଶିବାଜୀ ମହାରାଜ ଔର}େଜବ-ୁ ଚିଠି ରଣନୀତିର ଏକ अଂଶଥିଲା େଯପରି ଛତ� ପତି ଶିବାଜୀ ମହାରାଜ ଔର}େଜବ-ୁ ଚିଠି ରଣନୀତିର ଏକ अଂଶଥିଲା େଯପରି ଛତ� ପତି ଶିବାଜୀ ମହାରାଜ ଔର}େଜବ-ୁ ଚିଠି 

େଲଖି ଆଗ�ା ନିମ�ଣ କରିଥିେଲେଲଖି ଆଗ�ା ନିମ�ଣ କରିଥିେଲେଲଖି ଆଗ�ା ନିମ�ଣ କରିଥିେଲେଲଖି ଆଗ�ା ନିମ�ଣ କରିଥିେଲ’’’’ େଦଶେର ଜରୁରୀକାଳୀନ ପରି�ିତି ସମୟେର ମଧ� 

अେନକ େନତା ଏହିପରି ରଣନୀତି ଆପଣାଇଥିେଲ 

 ବ �̀ମାନର େଦଶର ପରି�ିତିକୁ େଦଖିେଲ ଭାରି ଦୁଃଖ ଲାଗୁଛି େଯଉଁମାେନ େଦଶର 

ସ�ାଧୀନତା ସଂଗ�ାମେର ନିଜର ଜୀବନ ବାଜି ଲଗାଇେଦେଲ, େସମାନ- ତ�ାଗ ଓ 

ବଳିଦାନର କଣ େକୗଣସି ମଲୂ� ନାହ[ ଜୀବନବ�ାପୀ ସଂଗ�ାମ କରିଥିବା ବ��ି କଣ ମୃତୁ� 

ପେର ବି ଟିେକ ସ�ାନ ପାଇବନି େକବଳ େଯ ବୀର ସାବରକର୍ ନୁହqି ଆହୁରି अେନକ 

ସ�ାଧୀନତା ସଂଗ�ାମୀ अଛqି, େଯଉଁମାେନ ବିଭିନg  ରାଜେନୖତିକ େଗା�ୀ- କୁ�ିତ 

ରାଜେନୖତିକ अଭିସoି ଆଗେର ବଳି ପଡ଼ୁଛqି କିଛି ରାଜେନୖତିକ ଦଳ େଯଉଁ 

ବିଚାରଧାରାକୁ େନଇ ଗଠିତ େହାଇଥିଲା ଏେବ େସ ବିଚାରଧାରା ଠାରୁ अେନକ ଦୂରେର 

ସମa ରାଜେନୖତିକ ଦଳକୁ ଏତିକି अନୁେରାଧ ନିଜ ଶaା ରାଜନୀତି ପାଇଁ ସ�ାଧୀନତା 

ସଂଗ�ାମୀ ମାନ- ମଲୂ�େବାଧ ତ�ାଗ ସଂଘଷ� କୁ ବଳି ନ ପକାs 
ଦାkହରିପୁର, ଖଡ଼ିଆ}, ବଡଚଣା, ଯାଜପୁର ୭୫୫୦୪୯, ୮୨୮୦୧୩୦୬୦୫    
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େବୗ�ିକ େଚୖତନ�େବୗ�ିକ େଚୖତନ�େବୗ�ିକ େଚୖତନ�େବୗ�ିକ େଚୖତନ�    
((((୧୧୧୧))))    

    େବୗ�ିକ େଚୖତନ� ସboେର େଲଖିବା ପବୂ�ରୁ ପ�ଥମରୁ ମଁୁ କହି 

ରେଖ େଯ ମଁୁ ଶା¢{ ନୁେହଁ କିbା ଶା¢ାଥ� େମାର ବୁ�ି अନୁସାେର 

କରିବା ନିମେq ସମଥ� ନୁେହଁ। ଯାହା ପଢିଲି, େଦଖିଲି ତାକୁ େକବଳ ସଂଗ�ହ କରି ଏଠାେର 

ଉପ�ାପନା କରୁଛି। 

 ବୁ�ିମତା ରୂପକ େଚତନା अଥବା େବୗ�ିକ େଚୖତନ� अqଃ� अନୁଭବର ଏକ 

अqମ�ୁଖୀ ପ�କି�ୟା, ଯାହା ବ� ହH ାkକୁ ଗତିଶୀଳ କରିଥାଏ; ଯାହା �ାଣୁତା अଥ�ାତ୍ ପ�ଳୟର 

अoକାରରୁ ରiା କରିଥାଏ। ଆଧ�ାତିH କି ଜଗତେର ଗତିଶୀଳ ପ�କୃତିକୁ ଦୁଇ ଭାଗେର 

ବ�ା ଯାଇअଛି। େଗାତିଏ ଜଡ ଓ अନ�ଟି େଚତନ। ଜଡରୁ େଚତନେର ପରିବ �̀ନ {ାନ 

ପିପାସୁ- ସଂପ�ସାରିତ अହ-ାର अବ�ାେର ଘଟିତ େହାଇଥାଏ। अହ-ାରରୁ ନିଗ�ତ ଏହି 

ବୁ�ିରୂପୀ େଚୖତନ� ବିଷୟେର ଭଗବତ୍ ଗୀତାର ନିମg େଶ�ାକେର ବ�ାଖ�ା କରା ଯାଇଛି। 

ମହଷ�ଯଃ ସ� ପେୂବ� ଚତ� ାେରା ମନବaଥାମହଷ�ଯଃ ସ� ପେୂବ� ଚତ� ାେରା ମନବaଥାମହଷ�ଯଃ ସ� ପେୂବ� ଚତ� ାେରା ମନବaଥାମହଷ�ଯଃ ସ� ପେୂବ� ଚତ� ାେରା ମନବaଥା।।।।    
ମÅାବା ମାନସା ଜାତା େଯଷାଂ େଲାକ ଇମାଃ ପ�ଜାଃମÅାବା ମାନସା ଜାତା େଯଷାଂ େଲାକ ଇମାଃ ପ�ଜାଃମÅାବା ମାନସା ଜାତା େଯଷାଂ େଲାକ ଇମାଃ ପ�ଜାଃମÅାବା ମାନସା ଜାତା େଯଷାଂ େଲାକ ଇମାଃ ପ�ଜାଃ॥ ॥ ॥ ॥ ((((ଗୀତା ଗୀତା ଗୀତା ଗୀତା ୧୦୧୦୧୦୧୦....୬୬୬୬))))    
 ସାତ ଜଣ ଋଷି, ପ�ଥମ ଚାରି ଜଣ ଓ ମନୁ ଯାହା- ଠାରୁ ଏହି ବ� ହH ାkର ନିମ�ାଣ 

େହାଇଛି, େମାର ହ[ ମାନସ ଭାବ-ଉ¸`ି अଟqି। 

 ଉପେରା� େଶ�ାକ ଉପେର ଗୀତା ରହସ�େର ବାଳ ଗ}ାଧର ତିଳକ ତା- ମତ 

ପ�େମାଦକୁମାର ପkା 
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ବ�� କରି କହିେଲ େଯ ଭଗବତ୍ ଗୀତା େର େକବଳ ଭଗବତ୍ ଧମ�ଦଶ�ନକୁ ଗ�ହଣ କରା 

ଯାଇଛି। ଭଗବତ୍ अବଧାରଣାର ବ�ହH ାk ସୃ�ିକୁ ଧ�ାନେର ରଖିେଲ ଏକତି� ତ ରୂେପ 

ଚତୁବ�ୁ �ହଃ ରୂେପ ନାମିତ ଚାେରାଟି अaିତ¦ ଯଥାକ�େମ ବାସୁେଦବ (ଆତH ନଆତH ନଆତH ନଆତH ନ), ସ-ଷ�ଣ 

(ଜୀବଜୀବଜୀବଜୀବ), ପ�ଦୁ�ମg (ମନମନମନମନ), ଓ अନିg ରୁ� (अହଂକାରअହଂକାରअହଂକାରअହଂକାର, , , , ମୁଁକାରମୁଁକାରମୁଁକାରମୁଁକାର) अଟqି। ଏମାନ- ମଧ�ରୁ 

ସବ�େଶଷ अaିତ¦, अନିg ରୁ� अଥ�ାତ୍ ବ� ହH େଦବ, - ଠାରୁ ମରିଚି ଇତ�ାଦି ମାନସ ପୁତ�  ଜନH  

େନଇଛqି (ମହାଭାରତମହାଭାରତମହାଭାରତମହାଭାରତ, , , , ସଂ;ୃତସଂ;ୃତସଂ;ୃତସଂ;ୃତ, , , , ୩୩୯୩୩୯୩୩୯୩୩୯....୩୪୩୪୩୪୩୪----୪୦ ୪୦ ୪୦ ୪୦ ଓ ଓ ଓ ଓ ୬୦୬୦୬୦୬୦----୭୨୭୨୭୨୭୨; ; ; ; ୩୪୦୩୪୦୩୪୦୩୪୦....୨୭୨୭୨୭୨୭----୩୧୩୧୩୧୩୧; ; ; ; େସୗେସୗେସୗେସୗ: : : : 

ଗୀତା ରହସ�ଗୀତା ରହସ�ଗୀତା ରହସ�ଗୀତା ରହସ�)  

 େଯେତେବେଳ ଭଗବତ୍  ଧମ�ଦଶ�ନର अନ� କିଛି अନୁଗାମୀ ଏହି ଚାରି अaିତ¦ 

ପର«ର ଠାରୁ ସ¦ାଧୀନ, ତଥା ଆଉ କିଛି अନୁଗାମୀ ଏହି ଚାରି ମଧ�ରୁ ଦୁଇଟି କିbା 

ତିେନାଟି अaିତ¦କୁ ହ[ ମହ`¦ େଦଇଥାqି। କିs ଗୀତା ରହସ� ୨୬୬ ଓ ୭୫୬ ପୃ�ାେର 

ଚତୁବ�ୁ �ହ ସboେର ନିଜ ମତ ସପiେର ଗ}ାଧର ତିଳକ ଗୀତାକୁ ଉ�ୃତ କରି କହିଛqି 

େଯ ଏକବୁ�ହପ®ୀ, अଥ�ାତ୍ ଏହି ଚତୁବ�ୁ �ହ ପରେମଶ¦ର- ଠାରୁ ଭିନg  ଓ ସମଗ� ଜଗତ ଧାଡି 

କ�େମ ପରେମଶ¦ର- ଠାରୁ ଉ¸`ିର ବିଚାର ଭଗବତ୍ ଗୀତାେର ସ¦ୀକାର କରା ଯାଇନାହ[।  

ଶ�ୀକୃ� ଗୀତାେର ପୁନଃ� କହୁଛqି,  

ମେମୖବାଂେଶା ଜୀବେଲାେକ ଜୀବଭୂତଃ ସନାତନଃମେମୖବାଂେଶା ଜୀବେଲାେକ ଜୀବଭୂତଃ ସନାତନଃମେମୖବାଂେଶା ଜୀବେଲାେକ ଜୀବଭୂତଃ ସନାତନଃମେମୖବାଂେଶା ଜୀବେଲାେକ ଜୀବଭୂତଃ ସନାତନଃ।।।।    
ମନଃଷ�ାନୀEି�ଯାଣି ପ�କୃତି�ାନି କଷ�ତିମନଃଷ�ାନୀEି�ଯାଣି ପ�କୃତି�ାନି କଷ�ତିମନଃଷ�ାନୀEି�ଯାଣି ପ�କୃତି�ାନି କଷ�ତିମନଃଷ�ାନୀEି�ଯାଣି ପ�କୃତି�ାନି କଷ�ତି ((((ଗୀତା ଗୀତା ଗୀତା ଗୀତା ୧୫୧୫୧୫୧୫....୭୭୭୭))))    
 अଥ�ାତ୍ , ଜୀବମାନ- ଏହି ସଂସାରେର େମାର େଗାଟିଏ ଶାଶ¦ତ अଂଶ ଜୀବାତH ା ରୂେପ 

ବାହ� ପ�କୃତିେର (ନିଜ ପାଇଁନିଜ ପାଇଁନିଜ ପାଇଁନିଜ ପାଇଁ) ପେ�Eି�ୟ ତଥା ଷ� ଇEି�ୟ ରୂପେର ମନକୁ ପ�ା� କରି 

ରହିଥାଏ। ଏହା ଗ}ାଧର ତିଳକ-ର ବିଚାରକୁ ପ�ମାଣିତ କରୁଛି। 
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ଶ�ୀକୃ� ଆହୁରି ମଧ� କହୁଛqି, 

ବହୂନାଂ ଜନH ନାମେq {ାନବାନH ାଂ ପ�ପଦ୍ଯେତବହୂନାଂ ଜନH ନାମେq {ାନବାନH ାଂ ପ�ପଦ୍ଯେତବହୂନାଂ ଜନH ନାମେq {ାନବାନH ାଂ ପ�ପଦ୍ଯେତବହୂନାଂ ଜନH ନାମେq {ାନବାନH ାଂ ପ�ପଦ୍ଯେତ।।।।    
ବାସୁେଦବଃ ସବ�ମିତି ସ ମହାତH ା ସୁଦୁଲ�ଭଃବାସୁେଦବଃ ସବ�ମିତି ସ ମହାତH ା ସୁଦୁଲ�ଭଃବାସୁେଦବଃ ସବ�ମିତି ସ ମହାତH ା ସୁଦୁଲ�ଭଃବାସୁେଦବଃ ସବ�ମିତି ସ ମହାତH ା ସୁଦୁଲ�ଭଃ॥ ॥ ॥ ॥ ((((ଗୀତା ଗୀତା ଗୀତା ଗୀତା ୭୭୭୭।।।।୧୯୧୯୧୯୧୯))))    
 अଥ�ାତ୍ , अେନକ ଜନH ର अqେର ସବୁକିଛି ବାସୁେଦବ ହ[ अେଟ ଭାବି େମା ଠାେର 

ଶରଣ େନବାେର ବ��ିମାେନ ବିରଳ अଟqି, େସଥିପାଇଁ ଚତୁବ�ୁ �ହର ପ�ଥମ अaିତ¦ େଯ 

ବାସୁେଦବ अଟqି; ଏହା अନନ� ପରେମଶ¦ର- ଭାବ-अବ�ା, ଗୀତା ଏହାକୁ ସ¦ୀକାର 

କରୁଛqି। 

 ଏହି ଚାରି अବ�ା ମଧ�ରୁ ସୃ�ି ସଂରଚନା ନିମେq ଉ`ରଦାୟୀ ବ� ହH ା ରୂପକ 

अନିରୁ�, ଯାହା- କ�ନା ପୁରାଣ ମାନ-େର ଶ�ୀବି�ୁ- ନାଭି-ଚକ� ରୁ ବାହାରିଥିବା ପଦH  

ମଧ�େର अବ�ାନ ରୂେପ କରା ଯାଇଛି; ତା- ପରିବ�ା� अହ-ାରକୁ ବିaାରିତ ପବୂ�କ 

ଉ�ି� ବୁ�ିମତା अଥବା {ାନର ବ�ବହାରେର ଜଡାବ�ାରୁ େଚତନକୁ ଆଣିଥାqି। ଏହାକୁ 

अ{ାନୀ ଜନମାନସେର ବୁେଝଇବାକୁ ଯାଇ ଆେମ ଆଜି ଏଇଠି  अନିg ରୁ� ଭାବାବ�ା- 

ସଂପ�ସାରିତ अହ-ାରେର େଚୖତନ�ରୂପୀ ବୁ�ିମତା ବିଷୟେର ଆେଲାଚନା କରିବା।  

 ଏହାର ବ�ାଖ�ା କରିବାକୁ ଯାଇ ସ¦ାମୀ ବିେବକାନE ରାଜେଯାଗ ( ଇଂରାଜୀ ପ�ଥମ 

ଭାଗ ପୃ�ା ୨୦୦-୨୦୩) େର  େଲଖିଛqି -  ଉଦାହରଣସ¦ରୂପ ଶାମୁକାକୁ ନିଆଯାଉ। 

ଆପଣ ଜାଣqି, ମୁ�ା େକମିତି ତିଆରି େହାଇଥାଏ। େଗାଟିଏ ପରଜୀବୀ େଖାଳପା ଭିତରକୁ 

ପଶିଥାଏ ଓ ଉ�ୀପନା ସୃ�ି କରାଇଥାଏ; ଏବଂ ଶାମୁକା ପରଜୀବୀର ଚାରିପାଖେର ଏକ 

ପ�କାର ଚକମକିଆ ତରଳ ପଦାଥ� େଫାଫାଡି ଥାଏ, ଏବଂ ଏହା ମୁ�ାକୁ ତିଆରି କେର। 

କହିବାକୁ ଗେଲ, ଆମ अନୁଭବର ବିଶ¦ ଆମ ନିଜର ଚକମକିଆ ତରଳ ପଦାଥ� अେଟ, ଏବଂ 
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ନାଭି-େକE�  ରୂେପ େସବାରତ ପରଜୀବୀ ପ�କୃତ ବିଶ¦  अେଟ। 

 ଜଡ अଥ�ାତ୍  अପରା ଓ େଚତନ अଥ�ାତ୍  ପରା ପ�କୃତିର ବ�ାଖ�ା କରିବାକୁ ଯାଇ ଋଷି 

अ}ିରସ ଦ¦ାରା ତା- ଶିଷ� େଶୗନକ-ୁ ମୁkକ ଉପନିଷଦେର ପ�କୃତିେର ବ�ା� େଚତନ 

ରୂପକ ବୁ�ିମତାର ବ�ାଖ�ା କରିବାକୁ ଯାଇ ପ�କୃତିକୁ ଦୁଇ େଗାଟି aରେର ବିଭ� କରି 

ପରା ଓ अପରା ପ�କୃତିକୁ ବୁେଝଇଛqି। େଗାଟିଏ ପ�କୃତି ପେ�Eି�ୟ aରେର ବ�ା� 

େଭୗତିକୀ ବି{ାନର ବିଷୟବaୁ ଯାହାକୁ अ}ିରସ अପରା ପ�କୃତି େବାଲି କହିଛqି। 

ଦି¦ତୀୟଟି େହଲା ପେ�Eି�ୟ ଉ��¦େର ବ�ା� େଶ�� अqଃ� ଉ¡ତର ବି{ାନର ପ�କୃତି 

ଯାହାର ନାମ ଦିଆ ଯାଇଛି ପରା।  

 ଭଗବତ୍ ଗୀତାର {ାନ-ବି{ାନେଯାଗ अଧ�ାୟ, େଶ�ାକ ସଂଖ�ା ୭୪ ଓ ୭୫େର ଏହି 

ପରା ଓ अପରା ପ�କୃତିକୁ ବୁେଝଇ ଶ�ୀକୃ� କହୁଛqି : 

ଭୂମିରାେପାନେଲା ବାଯୁଃ ଖଂ ମେନା ବୁ�ିେରବ ଚଭୂମିରାେପାନେଲା ବାଯୁଃ ଖଂ ମେନା ବୁ�ିେରବ ଚଭୂମିରାେପାନେଲା ବାଯୁଃ ଖଂ ମେନା ବୁ�ିେରବ ଚଭୂମିରାେପାନେଲା ବାଯୁଃ ଖଂ ମେନା ବୁ�ିେରବ ଚ।।।।    
अହ-ାର ଇତୀୟଂ େମ ଭିନg ା ପ�କୃତିର�ଧାअହ-ାର ଇତୀୟଂ େମ ଭିନg ା ପ�କୃତିର�ଧାअହ-ାର ଇତୀୟଂ େମ ଭିନg ା ପ�କୃତିର�ଧାअହ-ାର ଇତୀୟଂ େମ ଭିନg ା ପ�କୃତିର�ଧା॥ ॥ ॥ ॥ ((((୭ ୪୭ ୪୭ ୪୭ ୪)   )   )   )       
 ସମa ବିଷୟବaୁେର ବିଶୁ� େଚତନା ସ¦ରୂପ ସ!ୂ#� ପ�କୃତିେର ମଁୁ ଆେଠାଟି ଯଥା 

ଭୂମିଃ (ଧରିତ� ୀ), ଆପଃ (ଜଳ), अନଳଃ (अଗିg), ବାୟୁଃ (ପବନ), ଖଂ (अqରିi), ମନଃ 

(ମନ), ବୁ�ିଃ (ମaି�), अହ-ାରଃ (अହ-ାର) ରୂପେର ବିଦ�ମାନ।  

अପେରଯମିତa�ନ୍ଯାଂ ପ�କୃତିଂ ବି�ି େମ ପରାମ୍अପେରଯମିତa�ନ୍ଯାଂ ପ�କୃତିଂ ବି�ି େମ ପରାମ୍अପେରଯମିତa�ନ୍ଯାଂ ପ�କୃତିଂ ବି�ି େମ ପରାମ୍अପେରଯମିତa�ନ୍ଯାଂ ପ�କୃତିଂ ବି�ି େମ ପରାମ୍।।।।    
ଜୀବଭୂତାଂ ମହାବାେହା ୟେୟଦଂ ଧାଯ�େତ ଜଗତ୍ଜୀବଭୂତାଂ ମହାବାେହା ୟେୟଦଂ ଧାଯ�େତ ଜଗତ୍ଜୀବଭୂତାଂ ମହାବାେହା ୟେୟଦଂ ଧାଯ�େତ ଜଗତ୍ଜୀବଭୂତାଂ ମହାବାେହା ୟେୟଦଂ ଧାଯ�େତ ଜଗତ୍॥ ॥ ॥ ॥ ((((୭ ୫୭ ୫୭ ୫୭ ୫)   )   )   )       
 ଏହା େମାର ନିମg`ର अଥବା अପରା ପ�କୃତି अେଟ। ପରs େହ अଜ�ୁ ନ! ଏମାନ- 

ଠାରୁ ଭିନg  େମାର ଉ¡ତର ପରା ପ�କୃତି अଛି, ଯାହାର ସ¦ରୂପ ବୁ�ିମତା अଥବା େଚତନା 
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अେଟ, ଯିଏ ବ� ହH ାkକୁ ଧାରଣ କରି ରଖିଛି।  

 अତି ସନାତନ ସମୟରୁ ଗୀତାର ଏହି କଥନ େଶ¦ତାେଶ¦ତର ଉପନିଷଦେର ମଧ� 

େଦଖିବାକୁ ମିଳିଥାଏ। 

ୟଦା ଚମ�ବତ୍ ୟଦା ଚମ�ବତ୍ ୟଦା ଚମ�ବତ୍ ୟଦା ଚମ�ବତ୍ ଆକାଶଂ େବ�ୟିଷ�qି ମାନବାଃଆକାଶଂ େବ�ୟିଷ�qି ମାନବାଃଆକାଶଂ େବ�ୟିଷ�qି ମାନବାଃଆକାଶଂ େବ�ୟିଷ�qି ମାନବାଃ।।।।    
ତଦା େଦବମ୍ ତଦା େଦବମ୍ ତଦା େଦବମ୍ ତଦା େଦବମ୍ अବି{ାୟ ଦୁଃଖସ�ାେqା ଭବିଷ�ତିअବି{ାୟ ଦୁଃଖସ�ାେqା ଭବିଷ�ତିअବି{ାୟ ଦୁଃଖସ�ାେqା ଭବିଷ�ତିअବି{ାୟ ଦୁଃଖସ�ାେqା ଭବିଷ�ତି॥॥॥॥    
 अଥ�ାତ୍ , ମାନବତା अqରିiକୁ ଟିକି ଟିକି କରି କାଟି ଚମ�ଖk ଭଳି େଘାେଡଇ 

େହଇଗେଲ ବି ନିଜ ଭିତେର ବିଦ�ମାନ ଦିବ�ର ସoାନ ନ ପାଇ ପାରିଲା ଯାଏଁ ଦୁଃଖରୁ 

ନିaାର ମିଳିବ ନାହ[। 

((((୨୨୨୨))))    

 ପ�କୃତି ମଧ�େର अପରା େଭୗତିକି अେଟ, ତଥା ପରା अତି େଭୗତିକି, ଭାବ ଜଗତର 

ଉ��¦େର, ଆଧ�ାତିH କି अେଟ। ବୁ� ଏହି େଦଖା ଯାଉଥିବା ଭାବ-ସଂସାରକୁ େଲାକ 

(ଇହେଲାକ) ତଥା अଦୃଶ� ଭାବାତୀତ-ସଂସାରକୁ େଲାକ`ର (ପରେଲାକ) କହୁଥିେଲ। 

େକବଳ ଇହେଲାକେର ଜୀବନ-ଯାତ� ାେର ଜୀବନର ସ!ୂ#�ତା ଆସିଯିବ ନାହ[। ଏହାର 

ସ!ୂ#� ସମଗ�ତା ନିମେq ପରେଲାକ ର ବି ଆବଶ�କତା ରହିଛି। 

 अପରା ପ�କୃତି अଥ�ାତ୍  अେଚତନ ବା ଜଡ ପ�କୃତି ପରା ପ�କୃତି अଥ�ାତ୍  େଚୖତନ� ବା 

ବୁ�ିମତାର େଚତନାର «ଶ� ବିନା ବ�� େହାଇପାେର ନାହ[ ଏହି अବ��ର अଭିବ��ି 

େସେତେବେଳ ଆର  େହାଇଥାଏ େଯେତେବେଳ ବ�ହH ାkୀୟ ବିକାଶ େଜୖବିକ ବିକାଶ ଯାଏଁ 

ସଂପ�ସାରିତ େହାଇଥାଏ। େସଥିପାଇଁ ଗୀତାର ଏହି େଶ�ାକେର କହିେଲ -  ଜୀବଭୂତାଂ 

ମହାବାେହା ୟେୟଦଂ ଧାଯ�େତ ଜଗତ୍। େହ अଜ�ୁ ନ! ଏମାନ- ଠାରୁ ଭିନg  େମାର ଉ¡ତର 
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ପରା ପ�କୃତି अଛି, ଯାହାର ସ¦ରୂପ ବୁ�ିମତା अଥବା େଚତନା अେଟ, ଯିଏ ବ� ହH ାkକୁ ଧାରଣ 

କରି ରଖିଛି। 

 ପ�ଥମଥର ପାଇଁ ବ�ାସେଦବ େଲଖିଥିବା ଗୀତାର ଭାଷ�ର ଭୂମିକାେର ଆଦି ଶ-ର 

ଏକ େପୗରାଣିକ େଶ�ାକକୁ ଉ�ୃତ କରି େଲଖିଛqି –  

ନାରାୟଣଃ ପରା अବ��ାଦkମବ��ସ ବମ୍ ନାରାୟଣଃ ପରା अବ��ାଦkମବ��ସ ବମ୍ ନାରାୟଣଃ ପରା अବ��ାଦkମବ��ସ ବମ୍ ନାରାୟଣଃ ପରା अବ��ାଦkମବ��ସ ବମ୍ ।।।।    
अkସ�ାqaି¦େମ େଲାକାଃ ସ�ଦ¦ୀପ ଚ େମଦିନୀअkସ�ାqaି¦େମ େଲାକାଃ ସ�ଦ¦ୀପ ଚ େମଦିନୀअkସ�ାqaି¦େମ େଲାକାଃ ସ�ଦ¦ୀପ ଚ େମଦିନୀअkସ�ାqaି¦େମ େଲାକାଃ ସ�ଦ¦ୀପ ଚ େମଦିନୀ॥॥॥॥    
 अଥ�ାତ, ନରାୟଣ अବ�� ପ�କୃତି ର ଉ��¦େର। अବ�� ପ�କୃତି ଠାେରା ଏହି ବ� ହH ାk 

ଉ¸ନg  େହାଇଛି। ଏହି ସାତଦ¦ୀପର ପୃଥ¦ୀ ସହିତ ସମa ଜାଗତିକ aର େସହି ବ� ହH ାk 

अqଗ�ତ ରହିଛି। 

ନିଜ ଭାଷ�େର ଆଦି ଶ-ର ଆଗକୁ କହୁଛqି –  

ଦି¦ବିେଧା ହି େବେଦାେ�ା ଧମ�ଃଦି¦ବିେଧା ହି େବେଦାେ�ା ଧମ�ଃଦି¦ବିେଧା ହି େବେଦାେ�ା ଧମ�ଃଦି¦ବିେଧା ହି େବେଦାେ�ା ଧମ�ଃ, , , ,     
ପ�ବୃତିଲiେଣା ନିବୃ`ିଲiଣ�ପ�ବୃତିଲiେଣା ନିବୃ`ିଲiଣ�ପ�ବୃତିଲiେଣା ନିବୃ`ିଲiଣ�ପ�ବୃତିଲiେଣା ନିବୃ`ିଲiଣ�, , , , ଜଗତଃ �ିତି କାରଣମ୍ ଜଗତଃ �ିତି କାରଣମ୍ ଜଗତଃ �ିତି କାରଣମ୍ ଜଗତଃ �ିତି କାରଣମ୍ । । । ।     
ପ�ାଣୀନାଂ ସାiାତ୍ ପ�ାଣୀନାଂ ସାiାତ୍ ପ�ାଣୀନାଂ ସାiାତ୍ ପ�ାଣୀନାଂ ସାiାତ୍ अଭୁ�ଦୟାନିଃେଶ�ୟସେହତୁअଭୁ�ଦୟାନିଃେଶ�ୟସେହତୁअଭୁ�ଦୟାନିଃେଶ�ୟସେହତୁअଭୁ�ଦୟାନିଃେଶ�ୟସେହତୁ॥॥॥॥    
 େବଦ କହୁଛqି, ଧମ� ଦୁଇ ପ�କାର – ପ�ବୃ`ି अଥ�ାତ୍  ବାହ� କି� ୟା ଏବଂ ନିବୃ`ି अଥ�ାତ୍  

अqଃକି�ୟା, ଆqରିକ ଧ�ାନ। ଏହାର ଦୁଇେଗାଟି ଫଳାଫଳ, अଭୁ�ଦୟ अଥ�ାତ ସମa 

ପ�ାଣୀମାନ- ସାମାଜିକ ତଥା ଆଥhକ କଲ�ାଣ ଏବଂ ନିଃେଶ�ୟସ अଥ�ାତ୍  ଆଧ�ାତିH କି ମୁ�ିର 

କାରଣ। ନିଜର ବିକାଶ, ପରିେବଶ ତଥା ସୁରiିତ ରା��ର अଭୁ�ଦୟେର ବୁ�ିମତା ରୂପକ 

ଆଧ�ତିH କିତାର ସଂପ�ସାରଣେର ନିଃେଶ�ୟସ ସାଧିତ େହାଇଥାଏ। େଶଷଧାଡିେର ଆଦି 

ଶ-ର ସନାତନ ଧମ� ପଶୁପiୀ ସହିତ ସମa ଜୀବ- ସୁଖ ଓ ହିତ ବିଷୟେର ସେଚତନ 
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ଥିବା କହୁଛqି। ତଥାପି ଜୀବ ମାନ- ଭିତେର ମନୁଷ� ଠାରୁ ପଶୁ-ପiୀ- ଠାେର ବୁ�ି 

ରୂପକ ଗୁଣ अତି କମ ମାତ� ାେର ରହିଥାଏ। 

ଆହାର ନିଦ� ା ଭୟ େମୖଥୁନଂ ଚ ସାମାନ�େମତତ୍ ଆହାର ନିଦ� ା ଭୟ େମୖଥୁନଂ ଚ ସାମାନ�େମତତ୍ ଆହାର ନିଦ� ା ଭୟ େମୖଥୁନଂ ଚ ସାମାନ�େମତତ୍ ଆହାର ନିଦ� ା ଭୟ େମୖଥୁନଂ ଚ ସାମାନ�େମତତ୍ ପଶୁଭିନ�ରାଣାମ୍ ପଶୁଭିନ�ରାଣାମ୍ ପଶୁଭିନ�ରାଣାମ୍ ପଶୁଭିନ�ରାଣାମ୍ ।।।।    
ଧେମ�ା ହି େତଷାମଧିେକା ବିେଶଷଃ ଧେମ�ଣ ହୀନାଃ ପଶୁଭିଃ ସମାନାଃଧେମ�ା ହି େତଷାମଧିେକା ବିେଶଷଃ ଧେମ�ଣ ହୀନାଃ ପଶୁଭିଃ ସମାନାଃଧେମ�ା ହି େତଷାମଧିେକା ବିେଶଷଃ ଧେମ�ଣ ହୀନାଃ ପଶୁଭିଃ ସମାନାଃଧେମ�ା ହି େତଷାମଧିେକା ବିେଶଷଃ ଧେମ�ଣ ହୀନାଃ ପଶୁଭିଃ ସମାନାଃ॥॥॥॥    
 ଉପେରା� େଶ�ାକେର ଶ-ର ସମa ପ�ାଣୀ ମାନ- ଭିତେର ପଶୁ ଓ 

ମନୁଷ�ମାନ-ର ସ¦ାଭାବିକ अqର ଦଶ�ାଇଛqି। ଧମ�ହାନିେର अଥ�ାତ୍ ବୁ�ିଯୁ� େଚୖତନ�ର 

କମ�େର ନିଜକୁ ନ ନିୟqି� ତ କେଲ, ମନୁଷ� ଓ ପଶୁ ସମାନ अଟqି। କାରଣ ଆହାର ନିଦ� ା 

ଭୟ େମୖଥୁନ ପଶୁ ଓ ମବୁଷ�ମାନ- ଭିତେର ସମାନ ରୂେପ ଥାଏ। କିs ବୁ�ି ମନୁଷ� 

ନିକଟେର अଧିକା ଥାଏ, ଯାହାର ବିନିେଯାଗ ମନୁଷ� ନିଜ କମ�କୁ ପରମାତH ା- େଚୖତନ�େର 

େଯାଡି ତାର ପ�ସାରଣ ନ କରି ପାରିେଲ େସ ପଶୁତୁଲ� अେଟ। 

 ଏହାର ବ�ାଖ�ା କରି ମାନନୀୟ ଏକନାଥଜୀ ରାଣାେଡ (୧୯୧୪-୧୯୮୪), ପ�ତି�ାତା, 

ବିେବକାନE େକE�  ତଥା କନ�ାକୁମାରୀେର ବିେବକାନE ଶିଳାସH ାରକୀ ନିମ�ାଣର 

ପ�େଚ�ାତା, ନୂଆ ଜୀବନବ�ତୀ କାଯ��କ �̀ାମାନ-ୁ ତା- ଉଦେବାଧନେର କହୁଛqି – 

ମନୁଷ� ଭିତେର ଥିବା ବୁ�ିମତା ତଥା ସ¦-େଚତନା ତାକୁ ପଶୁ ମାନ- ଠାରୁ ଭିନg  କରି 

ରଖିଛି। େସମାନ- ଭିତେର ନିହିତ ସ¦-ସ¦ାଥ� ଠାରୁ ଉ��¦େର ମନୁଷ�କୁ ବୁ�ିମତା 

ସାହାଯ�େର ପ�ବୁ� ସ¦ାଥ� अଥ�ାତ୍ ସାମୁହିକି ସ¦ାଥ� ଦିଗକୁ ଯିବାକୁ େହବ। ତାହାେହେଲ ଯାଇ 

ଧମ� େସଠାେର େବୗ�ିକ େଚୖତନ�େର ପ�ଦଶhତ େହଇ ପାରିବ। ଜଡରୁ ଆେମ େଚତନାସ�ି 

ଦିଗକୁ अଗ�ସର େହବା।  
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((((୩୩୩୩))))    

 ବୁ�ିମତା ରୂପକ ପରାପ�କୃତିେର {ାନର अନୁସoାନ ସEଭ�େର ବୁେଝଇବାକୁ ଯାଇ 

୧୭-୧୧-୧୮୯୭ େର ତା- ଲାେହାର अଭିଭାଷଣେର ସ¦ାମୀ ବିେବକାନE କେଠାପନିଷଦର 

ନଚିେକତା ଉପାଖ�ାନର ବ�ାଖ�ାନ କରି କହିଥିେଲ - ଜଗତ ଦୁଇ ପ�କାର। େଗାଟିଏ 

ବହିଜ�ଗତ, अନ�ଟି अqଜ�ଗତ। ସoାନ ପ�ଥେମ ବହିଜ�ଗତେର ଆର  େହଲା। ପରs 

େସଥିେର ଭାରତୀୟ ମନ ସs� େହଲାନି। अନୁସoାନ ନିମେq େସ ଆଗକୁ 

ଆେଗଇଲା... अqଜ�ଗତେର େସହି अନୁସoାନ ଆର  େହଲା ପ�ଶg - ମୃତୁ� ପେର ମନୁଷ� 

ର अବ�ା କଣ େହାଇଥାଏ?  

अaୀେତୖେକ ନାୟମaୀତି େଚୖେକ अaୀେତୖେକ ନାୟମaୀତି େଚୖେକ अaୀେତୖେକ ନାୟମaୀତି େଚୖେକ अaୀେତୖେକ ନାୟମaୀତି େଚୖେକ ((((କଠକଠକଠକଠ. . . . ଉ ଉ ଉ ଉ ୧୧୧୧....୧୧୧୧....୨୦୨୦୨୦୨୦))))        
 କିଏ କିଏ କହqି େଯ ମୃତୁ� ପେର ମଧ� ଆତH ାର अaିତ¦ ରହିଥାଏ, କିଏ କିଏ କହqି 

େଯ ରେହନା। େହ ଯମରାଜ! ଏହା ଭିତେର ସତ� େକଉଁଟା? (ନଚିେକତା ଉପାଖ�ାନ)    

 ବିେବକାନE େକE�ର ଜୀବନବ�ତୀ କାଯ��କ �̀ା  ତଥା େକE�ର ଉପ-ସଭାପତି ପଦH ଶ�ୀ 

ନିେବଦିତା ରଘୁନାଥ ଭିେଡ ତା- ପୁaକ Yoga The Way of Life based on the Vi-

sion of Oneness (Published by Vivekananda Kendra Prakashan Trust) େର 

େଯାଗର ସହାୟତାେର ବୁ�ିମତାର ପରିବ�ାଖ�ାନ କରିବାକୁ ଯାଇ ଗୀତାରୁ ଉ�ୃତ େଶ�ାକ 

ସାହାଯ�େର େଲଖିଛqି –  

ଆେତH ୗପେମୖନ ସବ�ତ�  ସମଂ ପଶ�ତି େୟାଃଆେତH ୗପେମୖନ ସବ�ତ�  ସମଂ ପଶ�ତି େୟାଃଆେତH ୗପେମୖନ ସବ�ତ�  ସମଂ ପଶ�ତି େୟାଃଆେତH ୗପେମୖନ ସବ�ତ�  ସମଂ ପଶ�ତି େୟାଃ    ଜ�ୁ ନଜ�ୁ ନଜ�ୁ ନଜ�ୁ ନ।।।।    
ସୁଖଂ ୱା ଯଦି ଦୁଃଖଂ ସ େଯାଗୀ ପରେମା ମତଃସୁଖଂ ୱା ଯଦି ଦୁଃଖଂ ସ େଯାଗୀ ପରେମା ମତଃସୁଖଂ ୱା ଯଦି ଦୁଃଖଂ ସ େଯାଗୀ ପରେମା ମତଃସୁଖଂ ୱା ଯଦି ଦୁଃଖଂ ସ େଯାଗୀ ପରେମା ମତଃ॥ ॥ ॥ ॥ ((((ଭଭଭଭ. . . . ଗୀଗୀଗୀଗୀ. . . . ୬୬୬୬....୩୨୩୨୩୨୩୨))))    
    



ଆହ� ାନ
 ଇ-ପତି� କ

ା 

ଆହ� ାନ ଇ-ପତି� କା, ଚତୁ��ଶ ବଷ�, ଷ� ସଂଖ�ା, ଜୁନ୍ ୨୦୧୯ Magazine Downloaded from www.aahwaan.com 

ଆହ� ାନ ଇ-ପତି� କା ସ!ୂ#� ନିଃଶୁ% ବିତରଣ େହତୁ ଡା େଜ�ାତି ପ�ସାଦ ପ+ନାୟକ- .ାରା ପ�ତି�ିତ ଓ ପ�କାଶିତ  | Aahwaan.com  Aahwaan.com  Aahwaan.com  Aahwaan.com  |  353 

 େଯଉଁ ବ��ି ସମa- ଠାେର ନିଜର ଦଶ�ନ କରିଥାqି, ଏବଂ ତା ଫଳେର ଆନE ଓ 

ଯ�ଣାେର ପ#ୂ� ସମଭାବାପ#� ଥାଆqି, େସ େଶ�� େଯାଗୀ अଟqି। 

 େମୗଳିକ ଦଶ�ନ- ଭାରତର ଦୃ�ି ବା ଭାରତୀୟ ବିଶ¦ ଦୃ�ି ସମଗ� ଜୀବନ ପ�ଣାଳୀ 

ପାଇଁ ଏକାତH  ଜୀବନ ଦଶ�ନ अେଟ। ଜୀବନ ପ�ଣାଳୀ ପର«ର ସଂେଯାଗିତ, ପର«ର 

ସଂପକhତ, ପର«ର ନିଭ�ରଶୀଳ अେଟ। ତାହା ଐକ େଚତନାର ପ�କଟିକରଣ अେଟ। 

ଆଣବିକ ପଦାଥ� ବି{ାନ, ପରିେବଶ ବି{ାନ, ସାମାଜିକ ବି{ାନ, ପ�ବoନ ଇତ�ାଦି ଭଳି 

ବିଭିନg  େiତ� େର ଆଜି  ଏହାର ଉପଲବ୍ ଧି କରାଯାଉଛି। ଆେମ ଜାଣୁ େଯ, 

ମେନାବି{ାନର ଯାତ� ା ଯାହା IQ ରୁ EQ ଯାଏଁ ଆର  େହାଇଥିଲା, ବ �̀ମାନ SQ ପଯ��q 

ବିକଶିତ େହାଇ ସାରିଛି। ଜେଣ ବ��ି ନିକଟେର ବହୁତ ଉନg ତ IQ ଥିେଲ ମଧ� େସ େଯ 

ପ�ବoନେର अତି ଭଲ,  अଧିକ ସମୟ ପଯ��q ଏହି अଥ�େର େନଇ େହବନି । ନିଜକୁ 

ପରିଚାଳନା କରିବା ପାଇଁ ତା-ର अଧିକ EQ, ତାହା େହଲା ଭାବପ�ବଣତାର ଭାଗଫଳ, 

ଥିବା ଆବଶ�କ। େସ େକଉଁ ପ�କାେର ପରି�ିତିର ଆହ¦ାନକୁ ପରିଚାଳନା କରି ପାରୁଛqି, 

ତାହା ତା- ଭାବପ�ବଣର �ିରତା ନି�ିତ କରିବ। ଯଦି ଜେଣ ବ��ିର େକବଳ IQ अଛି 

ଏବଂ EQ ନାହ[, େତେବ େସ ବ��ି ସ¦ୟଂ ପାଇଁ ଏବଂ अନ�ମାନ- ପାଇଁ ସମସ�ା 

େହାଇପାରqି। କିs EQ ବି ପଯ��ା� ନ େହାଇପାେର। ଆଜିର ଦୁେବ�ାଧ� ପୃଥିବୀେର 

ଜଣ- ପାଖେର SQ, ତାହା େହଲା ଆଧ�ାତିH କ ଭାଗଫଳ, ରହିବାକୁ େହବ। ସମa- 

ମ}ଳକୁ ଦୃ�ି ଆଗେର ରଖି େଯେତେବେଳ ଏହା କରାଯିବ, େକବଳ େସେତେବେଳ ଯାଇ 

ପ�ବoନ ଭାରସହ େହାଇପାରିବ। ଜେଣ ଏହା କରି ପାରିେବ ଯଦି ତା-ର ସ!କhତ ଉ¡ 

SQ ଥିବ। ଆଜିକାଲିର ଏହି ଦୁେବ�ାଧ� ଦୁନିଆେର ବିଭିନg  ପରି�ିତିେର କି�ୟାଶୀଳ େହବା 
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ସେ} ସେ} ବଦଳୁଥିବା ଭୂମିକାେର ଖାପ ଖୁଆଇ ଚେଳଇବା ମଣିଷଠୁଁ ଆଶା 

କରାଯାଇଥାଏ। ଏହା SQ ଆବଶ�କ କରିଥାଏ । ଜେଣ ବ��ି ଯଦି ସାଂ;ୃତିକ 

ମଲୂ�େବାଧ, େଯଉଁଠି ପର«ର ସଂେଯାଗିତ, ପର«ର ସଂପକhତ, ପର«ର ନିଭ�ରଶୀଳ ର 

ମଲୂ�ା-ନ େହାଇଥାଏ, େର ଲାଳିତ-ପାଳିତ େହାଇଥାqି, େସ SQ ପ�ା� କରିଥାqି।  

 ୨୧ ଶତା¥ୀର ପ�ଥମ अ��ଶତା¥ୀ ଭିତେର ନିେଜ େଲଖିଥିବା ବ� ହH ାkୀୟ ବି{ାନ 

ଉପେର େଭୗତିକବାଦର ପୁaକର େଲଖାକୁ अସ¦ୀକାର କରି The intelligent Universe 

ବହିର େଲଖକ Astro-Physicist େଫ� ଡ୍ େହାୟଲ େଯେତେବେଳ ବିଂଶ ଶତା¥ୀର 

େଶଷଭାଗେର ଭାରତ େକୗଣସି କାଯ��କ�ମେର ଭାଗ େନବାକୁ ଆସିଥିେଲ, ରାମକୃ� ମଠର 

ତ�ାଳୀନ अଧ�i ସ¦ାମୀ ର}ନାଥନE- ସହ ଏକ କଥାବା �̀ାେର ତା- ବହିବିଷୟେର 

କହିଥିେଲ େଯ – ଆେମ ଆମର ଦୃ�ିେକାଣ ବଦେଳଇ େଦଲୁ। ବୁ�ିମତାର ସି�ାq ବିନା 

ଆେମ ବ�ହH ାkର ବ�ାଖ�ା କରି ପାରିବା ନାହ[। ବ� ହH ାk ବୁ�ିଯୁ� अେଟ। ଏହାକୁ  ହ[ 

େବଦାq अନq େଚୖତନ�, अଦ¦ୟ େଚୖତନ� କହୁଛqି। 

 ପା�ାତ� େସମାନ- ଦୃ�ିେକାଣ ବଦେଳଇ େଦେଲ। ସନାତନ ଧମ� ବଂଶଜ ଆେମ 

ଆମର �ଳନଶୀଳ ପ�କୃତିର ମାଜ�ନା କରିବା। ସାମାଜିକ ମଯ��ାଦା ଓ ସନାତନ ସଂ;ୃତିର 

ପ�କୃତ ବାହକ େହବା, ଏତିକି ମାତ�  ବିଚାରେର ଆେମ ଉ.�� େହାଇ ପାରିବା। 

 ବୁ�- ସମସାମୟିକ ଗ�ୀକ୍ ଦାଶ�ନିକ ପBାେଟା ତା- ଗଣରାଜ� ପୁaକର ସ¦ତ�ତା 

ନାଟକେର େଲଖିଛqି – ବିଚାର େସେତେବେଳ ସବ�େଶ�� େହବ, େଯେତେବେଳ ମନ ସ¦ 

ଉପେର େକEି�ତ େହବ; େସ ଭିତରର େକୗଣସି ବି ବaୁ , ତାହା ଧ¦ନି, ଦୃଶ�, ଦୁଃଖ अଥବା 

ସୁଖ ତା-ୁ କ� େଦଉ ନ ଥିବ; େଯେତେବେଳ ଶରୀର ସହ ଆବଶ�କ ମାତ� ାେର େନଣ-
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େଦଣ େହଉଥିବ, ଶରୀରର େବାଧ{ାନ ରେହନି अଥଚ େସ ଏକ ବିଶୁ� अaିତ¦ ନିମେq 

ପ�ୟତg ଶୀଳ ରହିଥାଏ। ତାହା ମନର ସବ�େଶ� अବ�ା अେଟ।  

 ଶ�ୀରାମକୃ� କହqି – ଶୁ� ମାନସ, ଶୁ� ବୁ�ି ଓ ଶୁ� ଆତH ା େଗାଟିଏ ଏକ ଓ अଭିନg  

अଟqି। 

 ଗୀତା କହୁଚqି - େଯଉଁ େଯାଗୀ ଶାq ମନର अଟqି; ଯାହା- ବାସନା ଶାq େହାଇ 

ସାରିଛି; ଯିଏ ବ� ହH େର ପହ�ି ସାରିଛqି ତଥା କଳୁଷରୁ ମୁ� େହାଇ ସାରିଛqି, ନି�ୟ େସହି 

େଯାଗୀ-ୁ ସେବ�ା¡ ଆନE ପ�ା� ହୁଏ। 

[[[[ପ�ଶାqମନସଂ େହ¦ନଂ େଯାଗିନଂ ସୁଖମୁ`ମମ୍ପ�ଶାqମନସଂ େହ¦ନଂ େଯାଗିନଂ ସୁଖମୁ`ମମ୍ପ�ଶାqମନସଂ େହ¦ନଂ େଯାଗିନଂ ସୁଖମୁ`ମମ୍ପ�ଶାqମନସଂ େହ¦ନଂ େଯାଗିନଂ ସୁଖମୁ`ମମ୍।।।।    
ଉେପୖତି ଶାqରଜସଂ ବ� ହH ଭୂତମକଲH ଷମ୍ଉେପୖତି ଶାqରଜସଂ ବ� ହH ଭୂତମକଲH ଷମ୍ଉେପୖତି ଶାqରଜସଂ ବ� ହH ଭୂତମକଲH ଷମ୍ଉେପୖତି ଶାqରଜସଂ ବ� ହH ଭୂତମକଲH ଷମ୍।। ।। ।। ।। ((((୬୬୬୬।।।।୨୭୨୭୨୭୨୭)])])])]    
 େବଦାq ବିଚାରପ#ୂ� ଏହି େଶ�ାକ ଆମ ମନକୁ अସୀମ ଦିଗକୁ ବିaାର କରି ଏହି 

अବ�ା ପ�ା� କରିବାକୁ କୁହା ଯାଇଛି। ଆେମ ମନକୁ ବହିରାଭିମୁଖୀ କରୁଛqି, କାଯ�� 

କରୁଛqି, ସ!`ି अଜhବା ପାଇଁ ଯାହା ବି େଚ�ା କରୁଛqିତାହା ପ�ବୃ`ି ପ#ୂ� ମନ। ତାକୁ 

अqରାଭିମୁଖୀ କରି ନିବୃ`ମାନ େହବାକୁ ହୁଏ। େସେତେବେଳ ଆମର ସ¦ ତାର ପରିସର 

ବୃ�ି କରି अସୀମର ସ¦ େର ମିଳିତ େହବ। 

 ଏହାକୁ ଗୀତାର अନ� ଏକ େଶ�ାକେର ବିଶଦ ଭାବେର ବୁଝା ଯାଇଛି। ବୁ�ିର ଏହି 

ସମତ¦କୁ ପ�ା� କରି ବ��ି ବଲ ଓ ଖରାପ କୁ ଏକ ଭାବି େସଥିରୁ ମୁ� େହାଇଯାଏ। 

अତଏବ, ସ¦ୟଂକୁ ଏହି େଯାଗ ସହ େଯାଡ।  େଯାଗ ପ�େତ�କ କାଯ��େଶୖଳୀେର ଦiତାର 

अନ� ନାମ अେଟ। 
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ବୁ�ିଯୁେ�ା ଜହାତୀହ ଉେଭ ସୁକୃତଦୁ�ୃେତବୁ�ିଯୁେ�ା ଜହାତୀହ ଉେଭ ସୁକୃତଦୁ�ୃେତବୁ�ିଯୁେ�ା ଜହାତୀହ ଉେଭ ସୁକୃତଦୁ�ୃେତବୁ�ିଯୁେ�ା ଜହାତୀହ ଉେଭ ସୁକୃତଦୁ�ୃେତ||||    
ତସH ାେଦ୍ଯାଗାଯ ଯୁଜ୍ଯସ� େଯାଗଃ କମ�ସୁ େକୗଶଲମ୍ ତସH ାେଦ୍ଯାଗାଯ ଯୁଜ୍ଯସ� େଯାଗଃ କମ�ସୁ େକୗଶଲମ୍ ତସH ାେଦ୍ଯାଗାଯ ଯୁଜ୍ଯସ� େଯାଗଃ କମ�ସୁ େକୗଶଲମ୍ ତସH ାେଦ୍ଯାଗାଯ ଯୁଜ୍ଯସ� େଯାଗଃ କମ�ସୁ େକୗଶଲମ୍ ((((୨୨୨୨।।।।୫୦୫୦୫୦୫୦))))    
 ଜୀବନଯାତ� ାର ଚତୁ୍�hେଗ ଜନାରଣ�, େକାଳାହଳ ଓ  ବିଶୃÈଳା ଭିତେର 

େଯେତେବେଳ ଚାରିଆଡ଼ ଖଁା ଖଁା ଜଣା ଯାଇଥାଏ; ତଥା ମନର ସୀମାହୀନ ନିଜ�ନତା ଭିତର 

ଶୁନ� େସହି ପ�ରା ଭିତରୁ ରଡ଼ନିଆଁ ଖkର ଦୀଘ�ଶ୍ଵାସ ସହ  େଯଉଁ ବ��ି- ଆଖି 

ତା-ୁ, ପରଂବ�ହH  -ୁ େଖାଜୁଥାqି, େସହି ବ��ି ନି�ିତ ରୂେପ अସେ�ାହିତ (अସ�öଢଃ) 

ବ��ି अଟqି; ଏବଂ େସ ସମa ପାପରୁ ମୁ� େହାଇ ଯାଇଥାqି କାରଣ ବୁ�ିଯୁ� େଚୖତନ� 

ଦ¦ାରା େସହି ବ��ି ଜଗନg ାଥ- ପରିଚୟ अଜନH ା, अନାଦି ତଥା ବ� ହH ାkର ସ୍ଵାମୀ ରୂପେର 

ପାଇ ସାରିଥାqି।  

ଗୀତା କହୁଛqି :  

େଯା ମାମଜମନାଦିଂ ଚ େବ`ି େଲାକମେହଶ�ରମ୍େଯା ମାମଜମନାଦିଂ ଚ େବ`ି େଲାକମେହଶ�ରମ୍େଯା ମାମଜମନାଦିଂ ଚ େବ`ି େଲାକମେହଶ�ରମ୍େଯା ମାମଜମନାଦିଂ ଚ େବ`ି େଲାକମେହଶ�ରମ୍।।।।    
अସ�öଢଃ ସ ମତ୍େଯ�ଷୁ ସବ�ପାେପୖଃ ପ�ମୁଚ୍ଯେତअସ�öଢଃ ସ ମତ୍େଯ�ଷୁ ସବ�ପାେପୖଃ ପ�ମୁଚ୍ଯେତअସ�öଢଃ ସ ମତ୍େଯ�ଷୁ ସବ�ପାେପୖଃ ପ�ମୁଚ୍ଯେତअସ�öଢଃ ସ ମତ୍େଯ�ଷୁ ସବ�ପାେପୖଃ ପ�ମୁଚ୍ଯେତ। । । । ((((ଭଭଭଭ....ଗୀଗୀଗୀଗୀ. . . . ୧୦୧୦୧୦୧୦////୩୩୩୩))))    
 अଥ� - େସହି ବ��ି ଯିଏ େମାେତ अଜନH ା (ଯାହାର ଜନH  ନାହ[), अନାଦି (ଯାହାର 

ଆର  ନାହ[), ବ� ହH ାkର ସେବ�ା¡ ଶାସକ ରୂେପ ଜାେଣ, ମର ଜଗତେର ଏମିତି ବ��ି 

अସେ�ାହିତ (अସଂମଢୂଃ अଥ�ାତ, ଯିଏ ମଖୂ � ନୁହଁqି, ଯିଏ ସେ�ାହିତ ନୁହଁqି) अଟqି। ଏବଂ 

େସ ସବୁ ପାପରୁ ମୁ� େହାଇଥାqି।] 

((((୪୪୪୪)))) 

 ନାରୀ ମାନ- ପାଖେର େବୗ�ିକ େଚୖତନ� अଧିକ ଭାବେର େଦଖା େଦଇଥାଏ। 

ତାହା ସEଭ�େର ଆେମ ଉପନିଷଦର ବିଦୁଳା,  ପୁରାଣର ମଦାଳସା ଉପାଖ�ାନ କିbା 
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ଉÒୀୟାନର ମହାସି�ା ଲiH ୀ-ର କିbା अ�ମ ଶତା¥ୀର କ#�ାଟକୀ କବିୟତ� ୀ ଆÆା 

ମହାେଦବୀ - ଜୀବନକୁ ବାଛି ପାରିବା।    

େସୗବିର ରାଜମାତାେସୗବିର ରାଜମାତାେସୗବିର ରାଜମାତାେସୗବିର ରାଜମାତା ବିଦୁଳାବିଦୁଳାବିଦୁଳାବିଦୁଳା 

 ମହାଭାରତେର ନିରାଶାରୁ ଉଠି ଆଶାର ଆେଲାକ ଦିଗକୁ େପ�ରଣାର ଉ� ସEଭ�େର 

େସୗବିର ରାଜମାତା ବିଦୁଳା- ଚରିତ� େର ବୁ�ିମତାଯୁ� େଚତନ� ପ�ଭାବିତ ପୁରୁଷାଥ�ର 

ପi େଦଖିବାକୁ ମିେଳ।  

 େସୗବିର (ଉ`ର ସିoୁ) ପ�େଦଶ ରାଜକୁମାର ସ�ୟ (ଭଗବତ ଗୀତାର ସ�ୟ 

ନୁହଁqି) ସିo ପ�େଦଶର ରାଜା- ସହ ଯୁ�େର ପରାଜିତ େହାଇ ହେତା�ାହ ହୃଦୟେର 

ମହଲ ଭିତେର ଲୁଚି ରହିେଲ। ତା-ର  ଉଦାସ ଓ अକମ�ଣ� अବ�ା େଦଖି ମାତା ବିଦୁଳା 

ତା-ୁ अତୀତ େଗୗରବ ତଥା ନିଜ ରାଜ� ଓ ପ�ଜା- ପ�ତି ଥିବା ରାଜଧମ� କଥା ମେନ 

ପକାଇ ଧିÆାରି ଉଠି କହିେଲ -  

ମହୁୂ �̀ଂ ଜ� ଳିତଂ େଶ�ୟ ନ ଚ ଧମୂାୟିତଂ ଚିରଂମହୁୂ �̀ଂ ଜ� ଳିତଂ େଶ�ୟ ନ ଚ ଧମୂାୟିତଂ ଚିରଂମହୁୂ �̀ଂ ଜ� ଳିତଂ େଶ�ୟ ନ ଚ ଧମୂାୟିତଂ ଚିରଂମହୁୂ �̀ଂ ଜ� ଳିତଂ େଶ�ୟ ନ ଚ ଧମୂାୟିତଂ ଚିରଂ।।।।    
 अଥ�ାତ୍ अେନକ ସମୟ ଯାଏଁ ଧୁଆଁ ବାହାର କରି ରହିବା अେପiା େଗାଟିଏ ମହୁୂ �̀ 

ପାଇଁ ଜଳି ଉଠି ଆେଲାକିତ େହବା େଶ�ୟ;ର।  

 ମହାଭାରତ ଯୁ� ପ�ାର େର େଯେତେବେଳ ହେତା�ାହିତ अବ�ାେର ଯୁ� ନ 

କରିବା ପାଇଁ ମନେର ଆଣୁଥିେଲ, େସହି ସମୟେର ମାତା କୁqୀ ଶ�ୀକୃ�-ୁ ପୁअମାନ- 

ବିଦୁଳା ଉପାଖ�ାନ ଶୁଣାଇବା ପାଇଁ କହିଥିେଲ।  

 କହqି, ଏହି ବିଦୁଳା ଉପାଖ�ାନରୁ େପ�ରିତ େହାଇ ବ�ାସେଦବ ଶ�ୀକୃ�- अଜ�ୁ ନ-ୁ 

ଉଦେବାଧନ ଛଳେର ଗୀତାର ରଚନା କରିଥିେଲ। 
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 ଆଦି ଶ-ରାଚାଯ��- ଜୀବନକାଳକୁ ଲi� କେଲ ଏହା ପରି�ାର ରୂେପ ଜଣାଯାଏ। 

୩୨ ବଷ�ର ଜୀବନକାଳ ଭିତେର େସ ଭାରତ ଭଳି ବିଶାଳ େଦଶର ବିଚାରଧାରାେର 

अÅୁତପବୂ� ପରିବ �̀ନ ଆଣି ପାରିବାେର ସiମ େହାଇଥିେଲ।  

ଜୀବନର ଲi� ବି ଏହା ହ[ େହବା ଉଚିତଜୀବନର ଲi� ବି ଏହା ହ[ େହବା ଉଚିତଜୀବନର ଲi� ବି ଏହା ହ[ େହବା ଉଚିତଜୀବନର ଲi� ବି ଏହା ହ[ େହବା ଉଚିତ।।।।        
େଗାଟିଏ ଜୀବନ େଗାଟିଏ ଲi�େଗାଟିଏ ଜୀବନ େଗାଟିଏ ଲi�େଗାଟିଏ ଜୀବନ େଗାଟିଏ ଲi�େଗାଟିଏ ଜୀବନ େଗାଟିଏ ଲi�।।।।        
 ଏହି ପରିେପiୀେର ବିେବକାନE େକE� , କନ�ାକୁମାରୀର ପ�ତି�ାତା ମାନନୀୟ 

ଏକନାଥଜୀ ରାଣାେଡ- ବିଚାର ଉେଲB ଖ େଯାଗ�। ସ¦ାମୀ ବିେବକାନE କହିଥିେଲ – 

ମaି�କୁ ଉ¡ବିଚାର ଉ¡ଆଦଶ�େର ଭ h̀ କରିଦିअ। େସମାନ-ୁ ଦିନରାତି ନିଜ 

ସ�£ଖେର ରଖ, େସହି ଆଦଶ� ବିଷୟେର अଧିକରୁ अଧିକ ଶୁଣ େଯମିତି କି ତାହା ଆମ 

अqଃକରଣେର, ଆମ ମaି�େର, ଆମ ଶିରାପ�ଶିରାେର ସମାହିତ େହଇଯାଉ। ଏମିତି କି 

ର�ର ପ�େତ�କ କଣିକାେର େଚୖତନ� ଭରି ଦିଆଯାଉ। ଆେମ ପ�େତ�କ iଣ େସହି 

ଚିqନେର ରହିବା। अqଃକରଣର ପରିପ#ୂ�ତାେର ମୁଖରୁ ବାଣୀ ମୁଖରିତ ହୁଏ, ତା ପେର 

ହ[ ହାତ ବି କାମ କରିଥାଏ। ତା େହେଲ ଯାଇ ମହତ କାଯ�� ସଧିତ େହବ। 

 ଏକନାଥଜୀ ରାଣାେଡ ସ¦ାମୀଜୀ- ଏହି ବିଚାରକୁ ହୃଦ� କରି ସାରିଥିେଲ। 

କନ�ାକୁମାରୀର ଶନୂ� ଶିଳା ଖk ଉପେର ଦୃ�ି ନିେiପ କରି ଶିଳା ସH ାରକୀର ନିମ�ାଣ 

ସ!କ�େର େଯେତେବେଳ େଦଶେର ପ�ତିକୂଳ ପରିେବଶ ଥିଲା, ପାଖେର ଠିଆ େହାଇଥିବା 

अqର} ବoୁ ଡାଃ ସୁଜିତ ଧର-ୁ ପ�ଶg କରିଥିେଲ – ତୁମକୁ େସଇଠି କଣ େଦଖା ଯାଉଛି? 

 ସୁଜିତ ଧର ଉ`ର େଦଇଥିେଲ – େମାେତ େସଇଠି ଶିଳା ଖk େଦଖା ଯଉଛି। 

 ଏକନାଥଜୀ କହିେଲ – େମାେତ େସହି ସାଗର ମଧ�େର ଭବ� ସH ାରକ େଦଖା 
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ଯାଉଛି। 

 ବାaବେର ଆଜିର ଶିଳା ଉପେର ଥିବା ବିେବକାନE ସH ାରକୀ, ତଟେର ଥିବା 

ବିେବକାନE େକE�  ର ନିମ�ାଣ େସହି ବିଚାରର ଫଳପ�ସ ୂଥିଲା। 

େପୗରାଣିକ ମଦାଳସାେପୗରାଣିକ ମଦାଳସାେପୗରାଣିକ ମଦାଳସାେପୗରାଣିକ ମଦାଳସା    

 େସହିଭଳି ମାକ�େkୟ ପୁରାଣେର ଗoବ� ରାଜ ବିଶ�ାବସୁ- ପୁତ� ୀ ମଦାଳସା 

େପୗରାଣିକ ଭାରତର ଏକ ମହାନ ¢ୀ ଚରିତ� , ଯିଏ ନିଜର ତିନି ପୁअ-ୁ ନିମg ଆବୃ`ି ମେତ 

ଦିବ� ବ� ହH {ାନ େଦଇ େବୖରାଗ�ର ରାaା େଦଖାଇଥିେଲ। {ାନର ଗରିମାେର ତା-ୁ 

ସରସ¦ତୀ- अବତାର େବାଲି ମଧ� କୁହାଯାଏ। 

େହ ପୁତ� ! 

ମଁୁ ସରସ¦ତୀ।  

{ାନରୂପା ଦିବ�ଦୂତୀ। 

ମଦାଳସା ଜେନH  ଆବିଭ�ୂତୀ। 

ସqାେନ ବିଛୁରଣ ବ� ହH {ାନ େଜ�ାତି । 

 

େହ ପୁତ� !! 

ମାତା {ାନେସୗମ। 

ଆପଣ ଦିବ�ାତH ା अନାମ। 

अଗିg ବାୟୁ ଜଳ ମୃ`ିକା େବ�ାମ। 

ପିତା ରୂପ ନିअqି ପୁଣି ପୁତ�  ରୂେପ େକହି। 
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ମାତା ରୂେପ ଜନH ାqି ଜୀବାତH ା ପତg ୀ ରୂପ େଦହି। 

ସାଂସାରିକି ବିଷୟବaୁ ଆପଣାqି େମାର େମାର କହି। 

ତ�ଜିଥାqି ପୁଣି ବିଷୟବaୁକୁ କହqି ଚିେହgଇ ତା-ର ନାହ[।  

 ତା- ସ¦ାମୀ ମହାରାଜା ଋତୁଧ¦ଜ- अନୁେରାଧେର ଚତୁଥ� ପୁତ� -ୁ ଦିବ�{ାନ ନ 

େଦଇ ତା- ନଁା अଲକ� ରଖିଥିେଲ। ନାମକରଣର ଯଥାଥ�ତା ସboେର ସ¦ାମୀ- ପ�ଶgର 

ଉ`ରେର କହିଥିେଲ, "अଲକ� ର अଥ� ମେଦାନH ` ବ��ି ତଥା ପାଗଳା କୁକୁର। ଶାସନ 

ନିଶାେର ଉନH ତ େହାଇ ରାଜ� ଶାସନ କରିବା ମେଦାନH ` ବ��ି ତଥା ପ�ଜା- ପ�ଦ` 

କରେର ପ�aୁତ ସଂସାଧନ ଗୁଡିକୁ େଭାଗ କରିବା ପାଗଳ(େଭାଗୀ) କୁକୁରର େଭାଗ ସହ 

ସମତୁଲ� अେଟ।" 

 

अତିଶୟ େପ�ରଣାଦାୟୀ, ମଦାଳାସା- ଏହି େପୗରାଣିକ ଚରିତ�  ଯିଏ ନିଜ ଗଭ�ଜ ସqାନକୁ 

ସନg �ାସ ତଥା େବୖରାଗ�ର ପଥେର ପଥିକ କରିଥିେଲ। 

 

ଓଡିଶାର ମହାସି�ା ଲiH ୀ-ରଓଡିଶାର ମହାସି�ା ଲiH ୀ-ରଓଡିଶାର ମହାସି�ା ଲiH ୀ-ରଓଡିଶାର ମହାସି�ା ଲiH ୀ-ର    

 ଖ�ୀ�ା¥ अ�ମ ଶତା¥ୀର କଥା। ଉÒୀୟାନ (ଆଜିର ଓଡିଶା) େଦଶର ସ ଲ 

(ଆଜିର ସbଲପୁର) ରାଜ�ର ରାଜା ଇE� ଭୂତୀ- ଭଉଣୀ ଥିେଲ ଲiH ୀ-ର। अ� 

ବୟସେର େସ ବିବାହ କରିଥିେଲ ଲ-ାପୁରୀ (ଆଜିର ସୁବ#�ପୁର) ରାଜ�ର ରାଜା 

ଜଳoର- ପୁତ�  େସବଳ-ୁ । ଭାଇ ଭଉଣୀ େବୗ�ପ®ୀ ଥିେଲ। ଇE�ଭୂତୀ ମହାସି� 

अନନ୍ଗବ�ଜ- ଶିଷ� ତଥା ଭଉଣୀ ଲiH ୀ-ର ମହାସି� ଲୁଇପାଦ- ଶିଷ�ା ଥିେଲ। ରାଜା 
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ଜଳoର- ପୁତ�  ରାଜକୁମାର େସବଳ-ୁ। େସବଳ ତାମସିକ ତଥା ବିଳାସ ବ�ସନ ପି�ୟ 

ଥିେଲ। ପ�ଜା ମାନ- ସୁଖଦୁଃଖ ବୁଝୁ ନ ଥିେଲ।  

 ଠିକଣା ସମୟେର ଲiH ୀ-ର ଯାନି-େଯୗତୁକ ଧରି ଲ-ାପୁରୀ अଭିମୁେଖ ଦାସୀ 

େପାଇଲି- ସହ ଯାଇ ପହ�ି ଥିେଲ। ତା-ୁ ରାଜଭବନ ଭିତରକୁ ଛଡା ଯାଇ ନଥିଲା ଏହି 

ଯୁ�ିେର େଯ ପ�େବଶ ସମୟର ମହୁୂ �̀ अନୁକୂଳ ନ ଥିଲା। ତା ପରଦିନ ସକାେଳ ଶୁଭ 

ମହୁୂ �̀େର ତା- ପ�େବଶ ପାଇଁ ସମୟ ନିଘ�� କରା ଯାଇଥିଲା।  

 ରାତି�  ସମୟ ଥିଲା। ପ�ସାଦ ଦ¦ାରେର ତା- ଦଳ ରହିଥିବା ସମୟେର ଲiH ୀ-ର 

େଦଖିେଲ, ଯୁବରାଜ େସବଳ ଶିକାରରୁ ଦଳବଳ ସହ अେନକ ପଶୁ ଶିକାର କରି 

େଫରୁଛqି। େସ ଲiH ୀ-ରା- କନ�ାଯାତ� ୀ ଦଳକୁ ନ େଦଖି ଉଆସର ପ�େବଶ ଦ¦ାର େଦଇ 

ଭିତରକୁ ବିଜୟର କଳରବ ନାଦେର ପଶି ଯାଇଥିେଲ। ଏହି ଦୃଶ� େଦଖି କରୁଣାେର ଭରି 

ରହିଥିବା ଲiH ୀ-ର- ମନ ଉଦାସ ଓ ବିତୃ�ାେର ପୁରି ଉଠିଲା। ପରଦିନ ଉଆସ ଭିତେର 

ପଶିଲା ପେର େସ ନିଜକୁ େଗାଟିଏ େକାଠରୀ ଭିତେର ଦଶ ଦିନ ଧରି ବE କରି 

େଦଇଥିେଲ। େଯେତେବେଳ କବାଟ େଖାଲିଥିେଲ ତା- ଉଲଗg ଶରୀର ମୁକୁଳିତ େକଶ 

ତଥା ଶରୀର ସାରା େତୖଳେର ଜଜ�ରିତ ଥିଲା ତଥା ଉଦk ନୃତ�େର େସ ପ�ସାଦ କ!ାଇ 

େଦଇଥିେଲ। େବୖଦ�ମାନ- ଉପଚାରେର ବି େକୗଣସି ପ�କାର ତା- ଭିତେର ପରିବ �̀ନ 

େଦଖା େଦଇ ନ ଥିଲା। ଦିେନ େସ ଉଆସର ଜେଣ େମେହqର- ସାହାଯ�େର ଉଆସରୁ 

ଲୁଚି ପେଳଇ ଯାଇ अରଣ�ର ଗୁãା ଭିତେର ନିଜର ସାଧନାେର ମନ ନିେବଶ କରିଥିେଲ।  

 ଲiH ୀ-ରା ତା- ଭାଇ- ଠାରୁ ବଜ�ଯାନ ଦୀiା ଜରିଆେର ତ�ଶା¢ (େଯାଗ, ଧ�ାନ 

ଆଦି) ଶିiା ଲାଭ କରିଥିେଲ। ବଣେର ଗୁãା ମଧ�େର ଏକାକୀ अେନକ ଦିନ ଧ�ାନେର 
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ବସି େସ ସହଜଯାନକୁ ନିଜ ଭିତେର ଆବି�ାର କେଲ। ଦୀଘ� ସାତ ବଷ�ର ସାଧନା 

ଫଳେର େସ ଯାହା अqମ�ୁଖୀ େହାଇ अନୁଭବ କେଲ ତାକୁ ତା- अଦ¦ୟସି�ି କାବ�େର 

ଲିପିବ� କେଲ। ତା- अନୁଭବକୁ େବୗ�ଶା¢େର ସହଜଯାନ ନାମେର ନାମିତ କରା 

ଯାଇଛି।  

 ସହଜଯାନ େବୗ�ଧମ� ବଜ�ଯାନର ଏକ ଶାଖା ରୂେପ ପେର ଜନସାଧାରଣେର 

ମାନ�ତା ପ�ା� େହାଇଥିଲା। अଦ¦ୟସି�ି ଶିiା ଦ¦ାରା ସହଜଯାନ ଆହରଣ କରିବା ବିଧି 

ଲiH ୀ-ରା ଉଆସର େମେହqର-ୁ ପ�ଥେମ ଦୀiା େଦଇଥିେଲ। 

 ଦିେନ ରାଜା ଜଳoର ଶିକାରେର ପଥ ହୁଡି ତପସ�ାରତ ଲiH ୀ-ରା- ପ�କୃତ 

ପରିଚୟ ପାଇଥିେଲ। େଦଦୀପ�ମାନ ତା- ଶରୀରର ଆେଲାକେର ଆେଲାକିତ େହାଇ 

ରାତିସାରା େସହି अoକାର ପ#ୂ� ଗୁãାେର ତା-ୁ ନୀରିiଣ କରି ବସି ରହିଥିେଲ। ତା- 

{ାନେର ପ�ଭାବିତ େହାଇ ତା- ଠାରୁ ଦୀiା େନବା ପାଇଁ ଚାହ[ଥିେଲ। କିs ଲiH ୀ-ର 

ତା-ୁ େକବଳ େଗାଟିଏ ମାତ�  େଶ�ାକ କହି କହିଥିେଲ େଯ ତା- ଉଆସର େମେହqର ଏହି 

ବିଦ�ାେର ତା-ର ଶିଷ� େହାଇ ସାରିଛି। େସ ତା- ଠାରୁ ଶିଷ�ତ¦ ଗ�ହଣ କରି ପାରିେବ। 

ରାଜା ଜଳoର ଉଆସର େମେହqର-ୁ ହୃଦୟର ସହ ସ�ାନ େଦଇ ତା- ଠାରୁ ଶିଷ�ତ¦ 

ଗ�ହଣ କରି ରାଜ�େର ପଶୁ ବଧ ତଥା ହିଂସାର ବାରଣ କରାଇଥିେଲ। 

 अଦ¦ୟସି�ି ଦୀiା अଥବା ସହଜଯାନ ଶିiା େଯାଗଧ�ାନ ବଳେର ସହସ�ାର ଚକ� କୁ 

ନିଜର ବଶୀଭୂତ କରିବା ଥିଲା। ସହସ�ାର ଘେର େବୗ�ିକ େଚୖତନ� ରହିଥାଏ। अନୁମାନ 

କରାଯାଏ ପରବ �̀ୀ କାଳେର ଆଦି ଶ-ରଚାଯ��- अେଦୖତ ବିଚାରକୁ େବୗ�ଧମ�ର ଏହି 

ସହଜଯାନରୁ ବଳ ମିଳିଥିଲା। ତା-ର ପୁରୀ ରହଣିକାଳେର େସ ବୁ�-ୁ ନବମ अବତାର 
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ରୂେପ ଗ�ହଣ କରି ଭାରତୀୟ େବୖଦିକ ବିଚାରେର ଏକ अପବୂ� ସମନ¦ୟ ଆଣିବାେର ସଫଳ 

େହାଇ ପାରିଥିେଲ।  

କନg ଡ ନାରୀ କବି ଆÆା ମହାେଦବୀକନg ଡ ନାରୀ କବି ଆÆା ମହାେଦବୀକନg ଡ ନାରୀ କବି ଆÆା ମହାେଦବୀକନg ଡ ନାରୀ କବି ଆÆା ମହାେଦବୀ    

 ୧୨ଶହ ଶତା¥ୀର କନg ଡ ସାହିତ�ର ପ�ଥମ ବିେଦ� ାହୀ ନାରୀ କବି ରୂେପ ଆÆା 

ମହାେଦବୀ- ନାମ ନିଆ ଯାଇ ପାେର। ବୁ�ିମତାଯୁ� େଚୖତନ�ର {ାନେର ଭାସମାନ ଏହି 

ସାରସ¦ତ ସାଧିକା ପିଲାଟି ଦିନରୁ େଚନg ା ମଲିB କାଜ�ୁ ନ- ଭ� ଥିେଲ। ବିବାହ ବୟସ େହଲା 

ପେର େସ ତା-ୁ ମେନ ମେନ ବିବାହ କରି ସାରିଥିେଲ। ତା- ରୂପେର େମାହିତ େଜୖନ 

ରାଜା େକୗଶିକ ତା-ୁ ଜବରଦa ବାହା େହେଲ। କିs ତା- ବାହାଘର ସଫଳ େହଲାନି। 

େସହି ରାତିେର ହ[ େସ ରାଜପ�ାସାଦ ତଥା ପିoିଥିବା ବ¢ ରାଜପ�ାସାଦେର ତ�ାଗ କରି 

ଉଲଗg अବ�ାେର ରାଜରାaା ଉପେର ଆସି େଗାଟିଏ ଶିବ ମEିରେର ଆଶ�ୟ େନେଲ। 

େସଠାେର େସ ସ® ବାସୱାନg ା - ସ!କ�େର ଆସିେଲ। ଉଲଗg ଥିେଲ ମଧ� ତା- 

ଲbମାନ ମୁକୁଳା ବାଳ ତା- ଶରୀର େଘାେଡଇବା ପାଇଁ ସiମ ଥିଲା। 

 ତା- ନଗgତା, ଯାହା ¢ୀ େଲାକ- ବିନମ�ତାକୁ ପ�ତ�iେର ନ� କରି ଦିଏ, ପାଇଁ େସ 

େସଠାେର, ବୀରେଶୖବ ସନg �ାସୀ ମାନ- ପାଖେର अେନକ ପ�ଶgର ସ�£ଖୀନ େହେଲ। 

ତଥାପି େସ ସମa ଉ`ରକୁ ଶା¢ମେତ ରଖି ସମa- ଦୃ�ିଭୁ� େହାଇ ପାରିଥିେଲ।  

 େସ ସମa ପଦାଥ� ଭିତେର ପରମାତH ା-ୁ େଦଖୁଥିେଲ। ପ�େତ�କ ବୃi ତା- ପାଇଁ 

କ�ବୃi, ପ�େତ�କ ଗୁଳH  ସ�ିବନୀ, ପ�େତ�କ �ଳ ତୀଥ��ଳ, ଜଳର ପ�େତ�କ େଟାପା 

अମୃତ, ପ�େତ�କ େଗାଡି ଚିqାମଣି ରତg  ଥିଲା। ତା-ର ପ�େତ�କ ଶ¦ାସ ଈଶ¦ରୀୟ ସୁଗo, 

ଈଶ¦ରୀୟ ରୂପ ତା- ରୂପେର ପରିବ h̀ତ େହାଇ ଯାଉଥିଲା। ତାପେର େକବଳ ଶନୂ�, 
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ମହାଶନୂ�ର �ାନ ହ[ ରହିଥିଲା। 

 ଏହି ନିଗ�ୁଣ ଭାବର अqଃ� ତକ� ଦ¦ାରା ମହାେଦବୀ ସମa-ୁ ତା- ନଗgତା 

ବିଷୟେର ବୁେଝଇବାେର ସଫଳ େହେଲ ତଥା ବାସୱାନg ା ଓ ସି�ରାମା- ଭଳି ବୀରେଶୖବ 

ସ!�ଦାୟ ସନg �ାସୀମାେନ ତା-ୁ େସମାନ- େଶ�ଣୀଭୁ� କରିଥିେଲ। ତା- अେଲୗକିକ 

ଭାବେର ପ�ଭାବିତ େହାଇ ତା-ୁ ଆÆା (ବଡ ଭଉଣୀ) ପଦେର ସ�ାନ େଦଇ ଆÆା 

ମହାେଦବୀ ନାମ େଦେଲ। ପେର ଶ�ୀେଶୖଳମର ଗୁãା ଭିତେର ଧ�ାନରତ େହାଇ ଭ� ମର 

ମୁକୁଳିତ ପୁ�ର ମହୁ େମାହେର ସଯୂ��ାa ମଧ� ନ ଜାଣି ପାରି ପୁ�ର ବE ପାଖୁଡା 

ଭିତେର ସମାହିତ େହଲା ଭଳି େଚନg ା ମଲିକାଜ�ୁ ନ- अମୃତ ପାନପବୂ�କ ତା- ଭିତେର େସ 

ସମାହିତ େହାଇଗେଲ।  

 େବୗ�ିକ େଚୖତନ�େର {ାନାଗିg ପ�¨¦ଳିତ େହାଇ {ାନର ଆେଲାକ ବିaାରିତ କେର। 

�ଳନଶୀଳ ମାନବ ପ�କୃତିେର ସଂଯମତା ଆେଣ। ସଂଯମିତ ମନ, ବାକ� ତଥା କମ� ପରମ 

ଆନEର अନq ସମୁଦ�  ଭିତରକୁ େନଇ ଯାଇଥାଏ। 

 
େତାଟାସାହି, ବ� ହH ପୁର, ଓଡ଼ିଶା 
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ବିଶ�ାସ ବାaବତାରବିଶ�ାସ ବାaବତାରବିଶ�ାସ ବାaବତାରବିଶ�ାସ ବାaବତାର    
 ସୃଜନଶୀଳ ବ��ିମାନ-ର ନିଜସ� କାଯ��େଶୖଳୀ ରହିଥାଏ 

େସମାନ- ପାଇଁ ଜୀବନଦଶ�ନ, ସୃଜନଚାତୁରୀ, ସ�ରଚନାର ମାଧ�ମ 

ଆଦି ଭିନg  ଭିନg  େହାଇପାେର ବାେଲଶ�ର ଜିଲB ାେର ଜନିH ତ ତଥା 

ଦିଲB ୀେର କାଯ��ରତ, ପଚାଶଟି ବସq अତିକ�ମ କରି ସାରିଥିବା ଚରିତ�  ଚିତ� କାର ଗ}ା 

ନାରାୟଣ ମହାରଣ ପ�ଭାବ େବେଳ ତଥା ସାୟଂକାେଳ 

ଜିମେର ବ�ାୟାମ କରୁଥିବା େବେଳ ତା- ଚିତ� େର ନୂଆ 

ନୂଆ ଆଉ କଣ ସ ାବନା ଆଣିେହବ ତାହା ଭାବୁଥାqି 

ଏପେଟ ଶରୀରରୁ ଝରି ପଡୁଥାଏ ବୁEା ବୁEା ଝାଳବିEୁ ଓ 

େସପେଟ ମନର େକଉଁ ଗଭୀରତମ ପ�େଦଶେର େସ 

ବାoୁଥାଏ ଚିତ� ମନ; ବାଇଆ ଚେଢ଼ଇଟିଏ 

 ଗ}ା ନାରାୟଣ- ଚିତ�  ସଜ�ନା ଚାରିତି� କ େଶ�ଣୀୟ 

अେଟ ବିେଶଷକରି ନାରୀ ଚରିତ� ମାନ ତା- ଚିତ� ପ+େର 

ପ�ାଧାନ� ବିaାର କରିଥାqି ଗୁରୁ େବ�ାମେକଶ ମହାqି- iୀପ� 

ତୂଳୀକା ଚାଳନା .ାରା अେନକାଂଶେର ପ�ଭାବିତ େହାଇଥିବା 

ଏହି ଶି�ୀ ଜଳର} ଓ ଆକି� ଲିକ୍ ର}ର ଛବିେର େକାମଳ 

ର} ବିନ�ାସ କରିବାକୁ ଭଲ ପାଆqି ତା- ଛବିେର ସମାଜର ଦୁଇଟି େଶ�ଣୀ ‘ଧନୀକ ଓ 

ଡ ମୀନେକତନ 
ପ+ନାୟକ 
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ନିଧ�ନ’-ର ତୁଳନାତH କ ଚିତ�  ବିେଶBଷଣ େଦଖିବାକୁ ମିେଳ 

ଛअ ଫୁଟେର ଛअ ଫୁଟ୍ ଆକାରର ‘ଇ!ା¹୍’ କ�ାନଭାସ୍ 

ଚିତ� ଟିେର େସ ଦୁଇଟି ସାେ-ତିକ କୁକୁର-ର କାହାଣୀ 

ଦଶ�ାଇଛqି େଗାଟିଏ କୁକୁର କଳା ଚଷମା ପିoି ଦାମୀ େମାଟର 

ଯାନେର ମାଲିକାଣୀ- ନିକଟେର ବସିଛି କିs େସ ଉଦାସିଆ 

ଲାଗୁଛି କିs କା® ଏପେଟ େଗାଟିଏ ବୁଲା କୁକୁର ଏକ ନିମ�ାଣ 

ଶ�ମିକର ଟ�ଲି ତେଳ ବିଶ�ାମ େନଇଛି ତଥା ଖୁବ୍ ଖୁସି ଜଣାଯାଉଛି अଥ�ାତ ଧନୀକ 

େଶ�ଣୀୟ ବ��ି ବିେଶଷମାେନ ତା- अଚଳାଚଳ ସ!`ିର 

ଭବିଷ�ତକୁ େନଇ ସଦାସବ�ଦା ଚିqାଗ�a ରହୁଥିବା େବେଳ 

ନିଧ�ନ ମଣିଷଟିଏ େଖାଲା ହସଟିଏ ହସିପାେର କାରଣ ତା 

ପାଖେର ହେରଇବା ଭଳିଆ କିଛି ନଥାଏ େସ ସ�ପg ନୁେହଁ, 

ବାaବତାେର ବିଶ�ାସ କେର 

 
ବରି� अଧ�ାପକ 

ବିେକ ;ୁଲ୍ अଫ୍ ଆଟ୍ �ସ, ଭୁବେନଶ�ର 
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ରଜପବ�ରଜପବ�ରଜପବ�ରଜପବ�    
 ଉ�ଳ ମାଟିେର ବାର ମାେସ େତରପବ� ଆେମ ଓଡିଆମାେନ 

ପାଳନ କରୁ। େବୖଶାଖ, େଜ�ା� ମାସେର ଗ�ୀଷHଋତୁ ଧରଣୀ େକାଳରୁ 

ବିଦାୟ େନଲାପେର, ଆଷାଢ ଓ ଶ�ାବଣ ମାସେର ବଷ�ାଋତୁ ତାର ଲୀଳା 

ଆର  କେର। ଗ�ୀଷHର ପ�େକାପେର ଛଟପଟ େହଉଥିବା ପ�ାଣୀ ଜଗତ ବଷ�ା ଆଗମନର 

ଶୀତଳତାେର ରଜପବ� ପାଳନ କରqି। 

 େଜ�� ମାସ େଶଷ ଦିନ ମାସାqକୁ ପହିଲି ରଜ େବାଲି େଲାେକ ଜାଣqି। ଆଷାଢ 

ମାସର ପହିଲା ସଂକ� ାqିକୁ ରଜ ସଂକ� ାqି ରୂେପ ପାଳନ କରqି। ଓଡିଆମାେନ ପାଳନ 

କରୁଥିବା ପବ�ମାନ- ଭିତରୁ ରଜପବ� େହଉଛି ଏକ ମୁଖ� ପବ�। ଧରଣୀରାଣୀ ରଜ 

ସଂକ� ାqିେର ରଜବତୀ ହୁअqି େବାଲି େଲାେକ ଜାଣqି। େତଣୁ ତିନିଦିନ ଧରି ଧରିତ� ୀକୁ 

ଆଘାତ ଦିअqି ନାହ[। ଏହି ପ�ଥା ପବୂ� କାଳରୁ ପ�ଚଳିତ अଛି। 

 ରଜପବ� ପାଳନ ପବୂ�ରୁ ଘରର ଘରଣୀ ଗୃହକୁ ଲିପା େପାଛାକରି ସଫା କରqି ଓ 

ଲୁଗାପଟା େଧାଇ ସଫା ରଖqି। ପିଠା ତିଆରିପାଇଁ ପବୂ� ଦିନରୁ अରୁଆ ଚାଉଳଚୂନା ପ�aୁତ 

କରି ରଖqି। ସୁଜିର ମଧ� ବ�ବହାର କରାଯାଏ। ଏହି ପବ�ର ମୁଖ� ପିଠା େହଲା 

େପାଡପିଠା ତା ସେ} ଆରିସା, କାକରା, ମkା ଆଦି ପିଠା ଏବଂ ଖିରି, େଖଚୁଡି ବି ଘେର 

ଘେର ତିଆରି େହାଇଥାଏ। କିଏ େକମିତି ସିେମଇ, ସୁଜି ଉପମା, ହାଲୁଆ, ପୁରି ବେନଇ 

ଥାଆqି। 

अiୟ କୁମାର 
େବେହରା 
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 କିଛି େଲାକ ରଜକୁ ଫଳର ପବ� େବାଲି କହିଥାqି। ଏଇ ସମୟେର ଆb, ଜାମୁ, 

ଲିଚୁ, ସେଫଟା, ପଣସ ଆଦି ଫଳ ପାଚିଥାଏ। ପଣସରୁ ରସ କାଢି ପିଠା ପ�aୁତ କରqି। 

ପଣସ ସହିତ ମୁଢି ଖାଇବାର ଏକ ନିଆରା ମଜା ଏହି ପବ�େର अଛି। ରଜେର ରଜପାନର 

ସ�ତ� �ାନ ରହିଛି। 

 ପିଲା ମାେନ ନୂଆ େପାଷାକ ପିoି अତି ଆନE ମନେର ପବ� ପାଳqି। ଗଛ 

ମାନ-େର େଦାଳି ବoା ଯାଇଥାଏ। ଝିअ ମାେନ କପାଳେର ଚEନ ଚିତା, ପାଦେର ନାଲି 

अଳତା ପିoି अତି ସୁEର ରୂପକୁ ଧରି େଦାଳି ଝୁଲିବା ପାଇଁ େଦାଳି ପାେଖ ଭିଡ 

ଜମାଇଥାqି। ହରସମେନ ଗୀତ ଗାଇ େଦାଳି ଝୁଲqି। ପୁअମାେନ ଗଁା ଛକେର ତାସ୍, 

େକରମ୍, େଚସ୍, ଲଡୁ ଆଦି େକେତ ପ�କାର େଖଳେର ମାତିଥାqି। କିଛି ଗଁା ଗୁଡିକେର 

ଉଡାଯାତ, କବାଡି େଖଳ, ଗଂଜା ଲେଢଇର େମଳା ଲାଗିଥାଏ। 

 ରଜ ସଂକ� ାqି ଦିନ ସଂଧ�ା ସମୟେର େଚୖତନ� ମହାପ�ଭୁ- ଭ�ଗଣ ରୁk େହାଇ 

କଦଳୀ, ନଡିଆ, େବଲ, ଗୁଡ, ଦହି ପରି େକେତ ସାମଗ�ୀେର ପଣା ପ�aୁତ କରqି। ପ�ଭୁ- 

ଠାେର ଆଳତୀ କରି େଭାଗ ଲାଗି େହଲାପେର ଗଁାର ଆବାଳ ବୃ�ବନିତା ସଭି-ୁ ପଣା 

ବ�ା ହୁଏ। ତା ପରଦିନ ପ�ଭାତେର େଗାପି େଗାପାଳ- ସହ ରାଧାକୃ�, ରୂପେର ସଜ 

େହାଇ ଘେର ଘେର ପଣା ବା�qି। ଭ�ମାେନ ମହାମ� ଗାନକରି ସଂକି �̀ନର ତାେଳ 

ତାେଳ ଗ�ାମ ଭ� ମଣ କରqି। ଚତୁଦhେଗ ଶୁଭୁଥାଏ େଗାଟିଏ ସ�ର:- 

ହେର କୃ� ହେର କୃ� କୃ� କୃ� ହେର ହେର । 
ହେର ରାମ ହେର ରାମ ରାମ ରାମ ହେର ହେର ।। 

େକEୁଡିହା ବଡସାହି ମୟରୂଭଂଜ, ଭ� ାମ�ଭାଷ:-୯୩୪୮୮୧୯୯୧୭ 
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େତkାେତkାେତkାେତkା    
 ଜଳେସେଚନ କରିବା अତି ପୁରୁଣା କାଳିଆ କଥା। ଜଳେସଚନ 

ପ�ଥେମ ମିଶରୀୟମାେନ ଆର  କରିଥିେଲ। ନୀଳ ନଦୀକୁ ବo କରି 

ଖାଲ अଂଚଳେର ପାଣି ଭତh କରି ରଖୁଥିେଲ। ଫଳେର ଗରମ ଦାଉରୁ 

େସମାେନ ରiାପାଉଥିେଲ। ମିସରିୟମାେନ ଭାର ଉେ`ାଳନ ପାଇଁ ବିଭିନg  ପ�ତି ବାହାର 

କରିଥିେଲ େନାହିେଲ େସମାେନ ଏେଡ଼ ବଡ଼ ମମି ତିଆରି କରି ପାରିନଥାେq। ଏହି 

ମିସରିୟମାେନ ହଳ ଶଗଡ଼ େତkାର ବ�ବହାର ଜାଣିଥିେଲ। ଏହି େତkା େହଉଛି  ଦି¦ତୀୟ 

େଶ�ଣୀ ଭାରଦk। ମିଶରବାସୀମାେନ େତkାକୁ ସାଡୁଫ କହୁଥିେଲ। ଖ�ୀ.ପ.ୂ ୧୫୦୦ 

େବଳକୁ ମିଶରୀୟମାେନ ବୁ�ି ଖଟାଇ ସାଡୁଫ ବା େତkା ବାହାର କରିଥିେଲ। ଏହି 

େତkାର ଚିତ�  କା®େର ଚିତ� ତ େହାଇଥିବାରୁ अନୁମାନ େହଉଛି ଖ�ୀ.ପ.ୂ ୧୫୦୦ େବଳକୁ 

େତkା ବାହାରି ସାରିଲାଣି ଜଳେସଚନ କାମେର ବ�ବହାର େହଲାଣି। ନୀଳ ନଦୀର 

ଜଳକୁ अଟକାଇ ଯ� ସାହାଯ�େର ପାଣି ମଡ଼ାଉଥିେଲ।    

 ବ �̀ମାନ ଆେମ େତkାକୁ େଗାଟିଏ ସାଧାରଣ अଥ�େର ଭାବୁେଛ, କିs େଯେତେବେଳ 

ପ�ଥେମ ବାହାରିଲା ଏଇଟା େଗାଟାଏ େମସିନ୍ େବାଲି େଲାେକ ଭାବୁଥିେଲ। ତାକୁ କିଏ 

େକମିତି ବାହାର କଲା ଜାଣିବା କ�କର କଥା। େତkା େଗାଟାଏ ଦି¦ତୀୟ େଶ�ଣୀ 

ଭାରଦk। ଭାରଦk ବାହାରିବା ସମୟେର ଏହି େତkା ବାହାରିଛି ଓ େଲାକମାନ- 

ଉପକାରେର ଲାଗିଛି। ଏମିତି େହାଇଥାଇପାେର ପାଣି କୂअରୁ ଦଉଡ଼ି ସାହାଯ�େର ଉପରକୁ 

େବୖକୁ�ନାଥ ଖ୍ଟୁଆ 
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ଉଠାଉଥିଲ। ପେର ଦଉଡ଼ି ବ�ବହାର ନକରି ଖେk ବାଉଁଶ ବାoି ଉପରକୁ ଉଠାଇେଲ 

ମଧ� ସୁବିଧା େହଲା। କାଠଚକି ଲଗାଇ ପାଣି ଉପରକୁ ଉଠାଇେଲ। ପାଣି ମାଠିଆେର 

ମୁkାଇକି େନଉଥିେଲ। ଏଇ ମାଠିଆଟା େକମିତି ବିନା ପରିଶ�ମେର ଉଠାଯାଇପାରିବ ଚିqା 

କରି େତkା ବାହାର କେଲ।  

 ଏହି େତkାେର େଗାଟିଏ ଲbା ବାଉଁଶ ବା ଡ଼ବା ଯାହାର ଲb ପାଖା ପାଖି ୨୫ ଫୁଟ 

ଦରକାର। ଏହାକୁ ବାହାଲ କହqି। ଏହାକୁ ତିନି ଭାଗ କେଲ ୮ ଫୁଟ େହଉଛି। ମଳୂରୁ 

୮ଫୁଟେର େଗାଟିଏ କଣା କରାଯାଏ। ଏଥିେର ୨ ଫୁଟର େଗାଟିଏ ବାଉଁଶ ପiି ଲଗାଯାଏ। 

ଏହାକୁ ପiି କହିବାର अଥ� େହଉଛି ଏହା େଦଖିବାକୁ ପiୀମାନ-ର େଡଣା ଭଳି। ଏହି 

ପiୀ ବାହାଲ କଣାେର ଲଗାଯାଏ। ବାହାଲର ମଳୂେର ଭାର (ପାଳେର କାଦୁअ ଲଗାଯାଇ 

ବoାଯାଏ)। େଶଷେର କୂअର ଗଭୀରତା अନୁସାେର େଗାଟିଏ ସରୁ ବାଉଁଶ अଣାଯାଏ। 

ଏହାକୁ ହାତ ବାଉଁଶ କହqି। ଏହାର ମଳୂଭାଗେର େଗାଟିଏ େଛାଟ କଣା କରାଯାଏ। ଏହି 

କଣାେର େଗାଟିଏ େଛାଟ ୬ ଇଂଚର କାଠି ଲଗାଯାଏ। ଏହିଠାେର ଜଳ ରହିବାର ପାତ�  ବା 

ମାଠିଆ ବoାଯାଏ ବା ଲଗାଯାଏ। ଏହି ବାଉଁଶକୁ ବାହାଲର େଶଷଭାଗେର ବoାଯାଏ। ଏ 

ଗଲା ବାହାଲ କଥା। ଏହି ବାହାଲକୁ େଗାଟିଏ ଖୁb ଉପେର ରଖାଯାଏ। ଏହି ଖୁbର ଲb 

ପାଖାପାଖି ୧୨ ଫୁଟ। ଏହାର अଗ ଫଖରୁ ୪/୫ ଇଂଚ ଛାଡ଼ି େଗାଟିଏ କଣା କରାଯାଏ। 

ପ�ାୟ ୪ଫୁଟ ପଯ��q ଚିରାଯାଏ।  ଏହି ଚିରିବା ମଝିେର ବାହାଲ ରେହ ଓ ବାହାଲର ପiୀ 

ଏହି ଖୁbର ମଝିେର ଥବା ଦୁଇ କଣା ଭିତେର ରେହ। ଏହା ଠିକ୍ ଢ଼ି-ି ଭଳି କାମ କେର।  

କୂअ ଉପେର ଦୁଇ ଖk କାଠ ପେଡ଼। ଏହାରି ଉପେର ଜେଣ େଲାକ ଛିଡ଼ା େହାଇ 

ବାଉଁଶେର ବoା େହାଇଥିବା ମାଠିଆକୁ କୂअଭିତେର ଭତhକରି ପଣି ଭରି କେର ଓ ଉପରକୁ 
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ବଳ ପ�େୟାଗ କେଲ ମାଠିଆ ଉପରକୁ ଆେସ ଓ ମାଠିଆ ପାଣି ଭୂଇଁେର ଢ଼ାଳିେଲ ପାଣି 

ବିଲେର ମାେଡ଼। ଏଇଟା େଗେଟ ସାଧାରଣ କଥା। ଏଇ ଧରଣର ଯ�ପାତି ପ�ଥେମ  କିଏ 

ଜେଣ ବାହାର କରିଛି କିଛି ଜଣା ନାହ[। େତkା ଠିକ୍ ଢ଼ି-ି ଭଳି କାମ କେର। ଭାରଦk 

ବାହାରିବା ସମୟେର ଏହି ସବୁ ଯ�ପାତି ବାହାରିଛି। ଏହା ଥିଲା ଭାରଦk ଉÅାବନର 

ଯୁଗ। େଯମିତି େଜମ୍ସ ୱାଟ େମାଟର ବାହାରିବା ଦ¦ାରା ଆଜି अେନକ କାମ େମାଟରଦ¦ାରା 

କରାଯାଇପାରୁଛି। ଏହା େହଉଛି େମାଟର ଯୁଗ। ଏହାପେର କ!ୁଟର ଆସିବା ଦ¦ାରା 

अେନକ କାମ େହାଇପାରୁଛି। ଏହାକୁ କ!ୁଟର ଯୁଗ କୁହାଯିବ। େସମିତି େସେତେବେଳ 

ଏଇ ଭାରଦk େକୗଶଳକୁ ବିଭିନg  କାମେର ଲଗାଯାଇପାରୁଥିଲା। େସେତେବେଳ ଏହି 

ଭାରଦk ବାହାରିଥିଲା ।     

 ବାଗଦାଦାର ପୁରୁଣା ନଁା େହଉଛି ସିଉଲ। େବବିେଲାନିଆରୁ ଏହା ବାଗଦାଦ 

େହାଇଛି। େବବିେଲାନିଆ ସଭ�ତାର ଏ ଥିଲା ମଳୂେକE�। ପ�ାଚୀନ େବବିେଲାନିଆ 

ଟାଇଗି�ସ୍ ନଦୀର ଉଭୟକୂଳେର ଗଢ଼ି ଉଠିଥିଲା। ଏହି େବବିେଲାନିଆ ବା ବତ�ମାନର 

ବାଗଦାଦା ସହର େକେତ ଉßାନ ପତନର େବଳାଭୂମିେର ଠିଆ େହାଇ ସବୁ अନୁଧ�ାନ 

କରିଛି ମେନ ରଖିଛି କିଏ କଣ? ଏହାର ଶାସକ ହାମୁରାବୀ-ର ପ�ଣୀତ ଆଇନ୍ ଗ�® 

ପୃଥିବୀ ସଭ�ତାକୁ ପ�ଥମ ଆଇନର ଶାସନର କାହାଣୀକୁ ଗ�ହଣ କରିଥାଏ।  

 ଏହି େବବିେଲାନିଆ ସହର ନିକେଟେର ଥିଲା ଝୁଲqା ଉଦ�ାନ। ପାହାଡ଼ ଉପେର 

ଥିଲା ରାଜା- ଉଦ�ାନ। ଉଦ�ାନ ପାଇଁ ପାଣି ନିହାତି ଦରକାର। ପାଣିବିନା ଗଛ 

अସ ବ। ଏ ଉଦ�ାନଟି ପ�ଶାସକ-ର ସହଧମhଣୀ- ସH �ତି ଉପଲେi ସୃ�ି 

କରାଯାଇଥିଲା। ରାଣୀ ଥିେଲ ଶସ�ଶ�ାମଳା ପରିେବଶିତ ପiୀ କାକଳୀେର ନିନାଦିତ 
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ଶୀତଳ ପବ�ତବାସୀ ଯହ[େର େବାହୁଥିଲା ଝଝ�ର ଝ-ାରପ#ୂ� ନିଝ�ରିଣୀମାନ। ଶୁ� ବo�ା 

ମରୁଭୂମି ପରିେବଶିତ ସମତଳ ଭୂମିେର ବିବାହ ଉର୍ ରାଜା- ସହ ବସବାସ କରି 

ରାଣୀମାେନ ପାଉଥିେଲ ତା-ର ପିଲାଦିନର ମଧୁର ସୃ୍ମତିରାଜିକୁ। ଫଳେର େସ 

େହାଇପଡୁଥିେଲ ବିଷ#� ବଦନା। ରାଜାମାନ-ର ମାନସିକ ଯ�ଣାର କାରଣ ଜାଣିପାରି 

ଆେଦଶ େଦେଲ ରାଜଧାନୀ ମଧ�େର ପବ�ତ ସ¦ରୂପ ଶସ� ଶ�ାମଳିମା ଭରା ଉ¡ା अ�ଳକୁ 

ସୃ�ି କରିବା ପାଇଁ ତହୁଁ ବହୁତଳ ବିଶି� अ+ାଳିକମାନ-େର ପବ�ତସମ ଉଦ�ାନ ତିଆରି 

କରାଗଲା। ନଦୀରୁ ଜଳ ଉପରକୁ ଉଠିବା ପାଇଁ େକାଠା ଉପେର ଚକଦ¦ାରା ଚାଳିତ 

ଉଠାଜଳ େସଚନର ବ�ବ�ା କରାଗଲା। ସବୁ ମହଲାର ପାଶ¦େଦ�ଶେର ପୃଥିବୀର 

ସବୁଠାରୁ ସୁEର ତଥା ମଲୂ�ବାନ ଫୁଲ, ଫଳଭରା ବୃiମାନ ସୁେଶାଭିତ େହାଇଉଠୁଥିଲା। 

ଦୂର ପଥିକ ମନେର ଏହା ଏକ ଝୁଲqା ଉଦ�ାନର ଭ� ମ ସୃ�ି କରୁଥିଲା। ଏହା ହାନିବାଲ- 

ସମୟେର ତିଆରି େହାଇଥିଲା। ହାନିବାଲ- ସମୟ ଖ�ୀ.ପ.ୂ ୧୮୫୦ େହେଲ େସେତେବେଳ 

ଉଠାଜଳେସଚନର ବ�ବ�ା ଥିଲା। 

 ପୃଥିବୀର ପ�ାୟ ମରଭୂମି अଂଚଳ ସାଉଦୀଆରବ, ଆଫି� କାର ଉ`ରାଂଚଳେର 

अବ�ି। ମରୁଭୂମି अଂଚଳେର େବଦୁଇନ୍ ମାେନ ଏକ ଯାଯାବର ଜାତି। ଏମାନ- ଘରଦ¦ାର 

କିଛି ନଥାଏ। ତb£ ଓଟ େଘାଡ଼ା େମÇା ପଶୁପାଳନ - ଏମାନ-ର ମୁଖ� ବ�ବସାୟ। 

େବଦୁଇନ୍ ମାେନ େଗାଟିଏ ଜାଗାେର ତୃଣଭୂମି ସରିଗେଲ अନ� ଜାଗାକୁ ଚାଲିଯାqି। ଏହି 

अଭାବ ହ[ େସମାେନ ନୂଆ ଜିନିଷ ବାହାର କରିବା ପାଇଁ େଖାରାକ ପାଇେଲ। ଏହି 

େବଦୁଇନ୍ ମାେନ ନୂଆ ଜଳେସଚନ ଉପକରଣମାନ ଉÅାବନ କରିଥିେଲ।   

 େବୖଦିକ ଯୁଗେର ଜଳେସଚନ ଥିଲା। ନଦୀଜଳ ଓ କୂପଜଳ ଉଭୟ ଜଳେସଚନେର 



ଆହ� ାନ
 ଇ-ପତି� କ

ା 

ଆହ� ାନ ଇ-ପତି� କା, ଚତୁ��ଶ ବଷ�, ଷ� ସଂଖ�ା, ଜୁନ୍ ୨୦୧୯ Magazine Downloaded from www.aahwaan.com 

ଆହ� ାନ ଇ-ପତି� କା ସ!ୂ#� ନିଃଶୁ% ବିତରଣ େହତୁ ଡା େଜ�ାତି ପ�ସାଦ ପ+ନାୟକ- .ାରା ପ�ତି�ିତ ଓ ପ�କାଶିତ  | Aahwaan.com  Aahwaan.com  Aahwaan.com  Aahwaan.com  |  373 

ବ�ବହାର େହଉଥିଲା। ଋଗ୍ େବଦେର ଠାଏ ଠାଏ ନଦୀ ଓ କୂପ ଜଳକୁ ସ¦ୟଜା ଓ ଖନିତି� ମା 

େବାଲି କୁହାଯାଇଛି। 

ଯା ଆେପା ଦିବ�ା ଉତ ଯାଃ ସ�ବqି 
ଖାନିତି� ମା ଉତ ଯାଃ ସ¦ୟଂଜାଃ  
 ନଦୀ ଜଳକୁ ସ¦ୟଂଜାଃ अଥ�ାତ୍ ସ¦ତଃପ�ବୃତ େହାଇ ଝରିବାକୁ ସ¦ୟଜାଃ କୁହାଯାଏ। 

ଖନନ ଦ¦ାରା ଜଳ ବାହାରୁଥିବାରୁ ଖାନିତି� ମା କୁହାଯାଉଥିଲା। କୃତି� ମ ଉପାୟେର ସୃ�ି 

େହାଇଥିବା ପାଣି ନାଳକୁ କୂଲ�ା କହୁଥିେଲ। ବଡ଼ ବଡ଼ କୂअକୁ ବାãି କହୁଥେଲ େଛାଟ କୂअ 

( ଚୂଆ)କୁ अବଟ କହୁଥିେଲ। ଏହି ଚୂଆଗୁଡ଼ିକ ଶୁଖୁ ନଥିବାରୁ ଏହକୁ अiତଂ କହୁଥିେଲ 

ଋଗ୍ େବଦ (୧୦/୧୦୧/୬) ପଥରେର ବoାେହାଇଥିବା ଚକିଦ¦ାରା କୂअରୁ ପାଣି କଢ଼ା 

ଯାଉଥିଲା। ଏହା େତkାର ପବୂ�ବ�ା। ପାଣିକୁ ବଡ଼ ବଡ଼ ନାଳୀ ଦ¦ାରା ବହୁତ ଦୂରକୁ 

ନିଆଯାଉଥିଲା ଏହାକୁ ଭୂମିଃ ସୁଷିରା କହୁଥିେଲ। ଏଥିରୁ अନୁମାନ େହଉଛି େବୖଦିକ 

ଯୁଗେର େତkା ବ�ବହାର େହଉଥିଲା। କୂअରୁ ପାଣି ଉେ`ାଳନ କରିବାର ଆଉ େଗାଟିଏ 

ପ�ତି अଛି ଏହା େହଲା – େଗାଟିଏ େଛଳି ଚମଡ଼ାେର ପାଇପ୍ ଲାଗିଥାଏ। ଏହାକୁ ବଳଦ 

ବା େଘାଡ଼ ଖାଇେର ବୁଲିଲା ଭଳି ବୁଲିେଲ ପାଣି ବାହାରିବ ଏହା ପ�ାବ ଓ ଉ`ର 

ପ�େଦଶେର ପ�ଚନଳ ଥିଲା। ଏହା େତkାର अନ� ଏକ ରୂପ। ଏେବ ପ! ବାହାରିବା ଦ¦ାରା 

ଏହାର ପ�ଚଳନ ଆେa ଆେa କମିଗଲାଣି।  

 େବୖଦିକ ଯୁଗେର ବୃ�ିର େଦବତା ଇE�-ୁ ପଜୂା କରାଯାଉଥିଲା। ଋଗ୍ େବଦ୍ କୁେହ 

େଯ ବୃତ�  ତା’ର ଶ�ି ବଳେର େମଘ ଗଭ�େର ଥିବା ଜଳକୁ अଟକାଇ ରଖୁଥିଲା ଇE�  

ବଜ� ାଘାତେର  ତା’ର ବୁକୁ ବିଦୀ#� କରି ଜଳାଧାରକୁ ମୁ� କରିଥିେଲ। ଏହାର अଥ� େହଲା 
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ଖରାଦିେନ ବଷ�ା ହୁଏ ନାହ[ ବଷ�ା ଦିେନ ବଷ�ା ହୁଏ। ଏହି ପ�ାକୃତିକ ଦୃଶ�ଟିକୁ ଇE� -ବୃତ�  

ସମର େବାଲି ଦଶ�ା ଯାଇଛି।  

 େଭୗମକର, େସାମବଂଶୀ ରାଜାମାେନ ପ�ଦାନ କରିଥିବା ତbାପଟାେର अoାରୁବା ଓ 

ପ�ତ�ାoରୁବା େବାଲି େଲଖା अଛି। ଏହି अoାରୁବାର अଥ� େହଉଛି ଜଳେସଚନ। େମାଗଲ 

ଶାସନ କାଳେର ଫୁଲବEି ଆବାବ େବାଲି େଗାଟିଏ ଟିକସ ପ�ଜାମାନ- ଉପେର 

ବସୁଥିଲା। ଏହାେହଉଛି ଏbାକେମଂଟ ଟିକସ୍।   

 ୧୭୬୦ ମସିହାେର େକାଲବ� £ ଆହB ାବାଦରୁ ବାହାରି ବିହାର ଭିତର େଦଇ ନାଗପୁର 

ଯାଇଥିେଲ। ପୁଣି ନାଗପୁରରୁ ବୁେEଲଖk େରୱା େଦଇ ବନାରସେର ପହଂଚିଥିେଲ। 

େରୱାେଦଇ ଗଲା େବେଳ େସ େଦଖିେଲ େଲାକମାେନ େତkାଦ¦ାରା ପାଣି ଜମିେର 

ମଡ଼ାଉଛqି। ଏହା େହଉଛି ୧୭୬୦ମସିହାର କଥା। ଏହି େତkା ୧୭୬୦ ମସିହା ପଯ�q 

େସମିତି କାମେର ଲାଗୁଥିଲା। 

 ୧୮୯୦େର ମାଡ଼ା ସାେହବ ପ�ଥେମ ଜମି ଜମା ବେEାବa କରିଥିେଲ। େସଥିେର 

େସ ଓଡ଼ିଶାେର ପ�ଚଳିତ ଜଳେସଚନ ବ�ବ�ାର ଏକ ଚିତ�  ପ�ଦାନ କରିଛqି। ଏହା 

ତା-ର େସେଟଲେମଂଟ ରିେପାଟ�େର େଲଖାଯାଇଛି। ପାଠକ- अବଗତି ନିମେq ତାହାର 

କିଛି अଂଶ ତେଳ ଦିଆଗଲା।  

 Irrigation from wells I have not come across, and the tanks which at 

one time abounded in certain Paraganas have to a great extent silted up, 

but water is taken from the nallas or jores in the low-lying tracts near the 

coast by means of the tenda or bamboo water-lift. Where the water had 
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only to be raised a few feet it may be scooped up in a sena, a sort of bas-

ket made of split bamboo which two men use. Holding by the ropes at-

tached to either side, they swing it backwards and bringing it down sharp 

into the water carry the forward motion of the swing through until the 

sena, now full of water is raised to the level of the water channel when 

the contents are poured out.  

 Another way of lifting water a short distance is with a janta (the 

Karin of Bihar) made of a single piece of wood about six feet long, hal-

lowed out and shaped like one-half of a canoe; the broad open end rest-

ing on the head of the water channel while the pointed closed end dips 

into the water. When this is raised the water pours naturally into the 

channel. It may be worked by one man either directly or with the help of 

a bamboo crane and counter-poise as in the tenda, but cannot lift more 

than a couple of feed. It is not uncommon for two of these methods to 

be combined, the water being lifted by the ends into a reservoir, and from 

that into the water-channel by a sena or janta. 

 I have seen tobacco being watered from earthen pots (mathia) car-

ried a considerable distance by coolies, but this can only be done for very 

valuable crops, and where I saw it tried, it would have been such simpler 
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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.  

 ଷଟିରାଣୀ- ସH �ତି ଉେଦଶ�େର ରାଜା ପାହାଡ଼ ଉପେର ଏକ ଉଦ�ାନ ତିଆରି 

କେଲ। ଉପରକୁ ପାଣି ଜାଗବାଟେର ଗଲାେବେଳ େଦଖିେଲ େଲାକମାେନ େତkାେର ପାଣି 

େବାହି ଶସ� ଉ¸ନg  କରୁଛqି।  

 ଏହି େତkାର ବ�ବହାର ଖ�ୀ.ପ.ୂ ୨୭୫୦ରୁ ୨୦୦୦ ମସିହା ପଯ��q ଚାଲି ଆସିଲା। 

ବ �̀ମାନ ଆଉ ବିଲେର େତkା ଦିଶୁନି କି େକଁ..କଟର ଶ¥ ଶୁଭୁନି। େତkା ଉପେର କାଉ 

ବସିବାର ଦିଶୁନି। େତkାେର ପାଣି େବାହିବା ପାଉଁ ଉ�ୃ� ସମୟ େହଉଛି ପାହାq ପହର, 

अଥ�ାତ୍ ରାତି ୪.୦୦ଟା ପେର େଲାେକ ବିଲକୁ ଯାଇ ପାଣି ମଡ଼ାଉଥିେଲ କାରଣ ପାଣି 

ବୁହାଇେଲ ଶାରିରୀକ ପରିଶ�ମ ଦରକାର। ଖରାେବେଳ ପାଣି ବୁହାଇେଲ କ� ଲାେଗ। 

େସଥିରୁ ରiାପାଇବା ପଇଁ ସo�ା ସମୟେର ବା ପାହାqା ପହରେର ପାଣି ମଡ଼ାଉଥିେଲ। 

ଦିନ ଆସିବ େତkା କଣ େବାଲି ପର େଜେନେରସନ ଜାଣି ପାରିେବନି। ଏ ଯୁଗର 

ପରିବତ�ନ େହଉଛି ଦିତ¦ୀୟେଶ�ଣୀ ଭାରଦkରୁ େମାଟର ଯୁଗର ପରିବତ�ନ। ଆଜିତ ଯୁଗ 

ଆସିଲାଣି  ପ!େର ପାଣି ଉଠାଯାଉଛି। ଏଥିେର କ!ୁଟର ଖ�ାଯାଉଛି। କ!ୁଟରକୁ ଶସ� 

ଉ¸ାଦନର େପ�ାଗ�ାମ ଦିଆଯାଉଛି। କ!ୁଟର େପ�ାଗ�ାମ अନୁସାେର ପ! ପାଣି 

େଯାଗାଉଛି। ଯୁଗ ବଦଳି ଯାଇଛି। ଆହୁରି ମେଧ� ବଦଳିବ। ଖୁସିର ଖବର ସରକାର 
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ହୀରାକୁଦର ତଳମୁkେର ମହାନଦୀ ଉପେର ୭ଟି ବ�ାେରଜ ନିମ�ାଣ କରିେବ। ଏଗୁଡ଼ିକ 

ବ�ାେରଜ୍–କମ୍-ବ� ଜ୍ େହେଲ ଭଲ ହୁअqା କାରଣ ବ�ାେରଜ୍ େହେଲ ପାଣି अଟକାଯାଇ 

ପାରିବ ଓ ଗମନାଗମନର ସୁବିଧା େହବ।  
େବୖକୁ�ନାଥ ଖଟୁଆ  

ଏଲ୍-୨୪୨/େଫଜ-୧,ଡୁମୁଡୁମା ହା.େବା. ଭୁବେନଶ¦ର-୧୯ 

(େମା-୯୭୭୭୧ ୪୩୪୮୫) 
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ଐତିହ� ଐତିହ� ଐତିହ� ଐତିହ� : : : : ଶ�ୀ ଭୂଷେkଶ�ର ଶ�ୀ ଭୂଷେkଶ�ର ଶ�ୀ ଭୂଷେkଶ�ର ଶ�ୀ ଭୂଷେkଶ�ର     
ଐତିହ�ର ସ�ାiର : ଶ�ୀ ଶ�ୀ ଭୂଷେkଶ�ର 

 ପ�ାଚୀନକାଳରୁ ଶିବ-ୁ ଲି}ରୂପେର ପଜୂା କରାଯାଉଛି ଆଉ 

ଏହି ଲି} ପଜୂା ହ[ ବିଶ�ପୁରୁଷ-ର ପ�ତୀକରୂେପ େଶୖବସଂ;ୃତିେର 

ଗୃହୀତ େତେବ ଏହାର ବିକାଶ ଖ�ୀ.ପ.ୂ ଦି� ତୀୟ ଶତା¥ୀରୁ େହାଇ ଆସୁଥିବାର େଲଖାଗତ 

ପ�ମାଣ ମିେଳ[+] ମାତ�  ଓଡ଼ିଶୀ ଚିତ� କଳାେର ଶିବ ମୁଖ�ତଃ ଦୁଇଟି ରୂପେର ପ�କଟିତ 

େହାଇଥାଆqି େଗାଟିଏ େହଲା ଶିବ ଲି} ଭାବେର ଏବଂ अନ�ଟି ହaପଦଧାରୀ ମାନବ 

ଶରୀର ରୂପେର କିs ପଜୂା ଓ ଆରାଧନା ପାଇଁ ଶିବଲି} ହ[ ଧ�ାନର ଆରାଧି�ତ ମ ୂ̀ h  

ରୂପେର ପଜିୂତ େହାଇଥାଆqି ଆେମ େଦଖିବାକୁ ପାଉ େଯ ମEିର ମାନ-େର ତଥା 

ମEିର ଭିତେର ଶିବଲି- ସହିତ େଯାନିପୀଠ ମଧ� ପଜୂା ପାଇଥାqି 

 କିଛିବଷ� ପେୂବ� ବାେଲଶ�ର ଜିଲB ା େଭାଗରାଇ ଥାନାେର ସୁବ#�େରଖା ନଦୀ ମୁହାଣ� 

କୁ ୀରଗଡ଼ି େମୗଜାର ଏକ କ��ମା� ଭୂଇଁେର अ��ଶାୟିତ अବ�ାେର େଯଉଁ ବିଶାଳ 

ଶିବଲି}ଯୁ� ଶ�ି�ଳ େଦଖିବାକୁ ମିଳିଥିଲା, େସ ଆଜିର ଭୂଷେkଶ�ର ନାମେର ପରିଚିତ 

େସେତେବେଳ େସହି �ାନଟି ଥିଲା ଜ}ଲମୟ ଆଉ େଯେତେବେଳ ଏହି ଲି} 

େଦବତା-ୁ େଲାକମାେନ େଦଖିବାକୁ ପାଇେଲ େସେତେବେଳ ତା-ୁ େଦବତା ରୂପେର ପଜୂା 

କରିବାର ବ�ବ�ା େହଲା ମାତ�  ଖ�ୀ ୧୯୮୦-୮୧ ମସିହାେର ତ�ାଳୀନ ସରକାର- 

अମଳେର ଏହି େଦବତା-ୁ ଭୂଇଁରୁ ଉଠାଇ ସିଧାକରି ରଖିବାର ନି��ାରଣ କରିବା ସେ} 

ଶ�ୀ ରବୀE�  ନାଥ 
ସାମଲ 
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ସେ} ଏକ ମEିର ନିମ�ାଣ କରାଇଥିେଲ 

 ମାତ�  ବିସHୟକର ବିଷୟ ଥିଲା, ଏେତବଡ଼ ଶିବଲି}ମୂ̀ h  ଏଠାକୁ ଆସିଲା େକମିତି 

ଏବଂ ଏହି େଦବତା-ର ମEିର ଥିଲା କି ନାହ[? କିs ଏ ସ!କ�େର େକୗଣସି ଉ`ର 

ମିଳୁନଥିବା େବେଳ େପୗରାଣିକ କ�ିତ ଆଖ�ାନ ଗୁଡ଼ିକ ଜନସାଧାରଣ-ୁ ସs� କରି 

ରଖୁଥିଲା ମାତ�  ପkିତବଗ�- अନୁସoାନ ବE େହାଇ ଯାଇନଥିଲା କାରଣ ଏହି ବିଶାଳ 

ଶିବଲି} େଦବତା- ଉ¡ତା ବାରଫୁଟ, ଶ�ି�ଳ େବଢ଼ି ରହିଥିବା अଂଶ ଚାରିଫୁଟକୁ େନଇ 

େଷାହଳଫୁଟ ଏବଂ ଶ�ି�ଳର େଗାେଲଇର ପରିମାଣ ସଇଁତିରିଶି ଫୁଟ ରହିअଛି 

ବାରଫୁଟ अଂଶ अ�େକାଣାକାର, ତା’ର ଉପର अଂଶ ମସୃଣ ତଥା a ାକାର େଗାଲ 

େତଣୁ େଦବତା-ୁ ପଜୂା ଆରାଧନା କରାଯାଉଥିଲା ତଥା େଲାକ-ର ଆଗ�ହ ବଢ଼ିଲା, 

ଦୂରଦୂରାqରୁ େଲାକମାେନ େଦବତା-ୁ େଦଖିବା ପାଇଁ ଆସିେଲ ମଧ� ମଳୂପ�ଶgରୁ େକହି 

ଓହରି ଯାଇ ନଥିେଲ 

 ଏମିତି ସମୟେର ଡ¹ର କା h̀େକଶ�ର ପାତ� -ର ‘The ports in Odisha’ ନାମକ 

ଏକ ଗେବଷଣାତH କ ପୁaକ ପ�କାଶ ପାଇଲା େସହି ପୁaକର ପୃ�ା ସଂଖ�ା ୨୧୨େର 

ଉେଲB ଖ େହାଇଛି, “Subarnarekha river - A pagoda and a top of tree stand on 

the western side of the entrance to the river” େସଥିରୁ ଜଣାପଡୁଛି େଯ, 

େଯଉଁଠି अଧୁନା ଭୂଷେkଶ�ର- ମୂ̀ h  େଦଖିବାକୁ ମିଳୁଛି, େସହି �ାନେର ଏକଦା ଏକ 

ମEିର ଥିଲା କିs ପ�ଶg େହଲା େଯ, େସଠାେର ଥିବା ବିଶାଳ ଗଛଟି ହୁଏତ ପ�ାକୃତିକ 

ବିପଯ��ୟେର ନ� େହାଇ ଯାଇଥିବ ମାତ�  େସହି ମEିର େସଠାେର ଏେବ ନାହ[ କାହ[କି? 

େତଣୁ ଜି{ାସୁ- ମନେର ଶାqି ନଥିଲା ପୁଣି ଏହାର ଆଉ କିଛି ବଷ�ପେର ଇ�ିନିୟର୍ 
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ଦୂଗ�ାପ�ସାଦ ପତି-ର ଆଉ ଏକ ପୁaକ ‘ଉ�ଳୀୟ େନୗବାଣିଜ�, ଏକ େରାମା�କର 

अଧ�ାୟ’ େଲାକେଲାଚନକୁ ଆସିଲା ପୁaକର ଦି� ତୀୟ ପୃ�ାେର ଉେଲB ଖ अଛି, ଯାହା 

ବି� ଟିଶ୍ ମୁ�ଜିୟମର ଜାହାଜ ଚଳାଚଳ ଦaାେବଜରୁ ସଂଗୃହୀତ େହାଇଥିବା ଦଲିଲେର 

ବିବୃତ େହାଇଛି, ସୁବ#�େରଖା ନଦୀ ମୁହାଣେର େଗାଟିଏ ବିଶାଳ ବୃiର ଆଢୁଆଳେର ଏକ 

ସୁବୃହତ୍ ମEିର ଦୃଶ�ମାନ େହଉଥିଲା ଆଉ ଏହି ବୃiଯୁ� ମEିରଟି ଥିଲା େସ ସମୟର 

ନଦୀ ମୁହାଣର ପରିଚୟ ବା ଲ�ାkମାକ୍� (Landmark) ପୁନ� ଖ�ୀ ୧୬୮୭ ମସିହାେର 

ରବଟ୍� େକମଥ#�- ‘ଡାଇେରନ୍ अଫ୍ େସଲିଂ’େର ପଏ�୍ ଡି ଗ�ାେଲ (ସିଂହଳର ଦiିଣ 

ପ�ିମ ଦିଗ)ରୁ ପିପିଲି ବEର ପଯ��q ଥିବା ଉପକୂଳ� ଲ�ାkମାକ� ଗୁଡ଼ିକର अବ�ିତି अତି 

ସୁEର ଭାବେର ପ�ଦଶhତ େହାଇଛି ଏତଦ୍ ବ�ତୀତ ଖ�ୀ ୧୬୭୯ ମସିହାେର ପ�କାଶିତ 

‘େସଲିଂ ଡାଇେରନ୍ ଫ� ମ୍ ବାେଲଶ�ର ଟୁ ହୁଗୁଳି [୧] ଏ�� ାନ୍ ସର ଦି� ତୀୟ ପୃ�ାେର ପିପିଲି 

ବEରର ବିବରଣୀ ମଧ� ରହିअଛି ଏଥିେର ପିପିଲି ବEରର ନିଭ�ୂଲ ଚିହgଟ ସ!କ�ୀୟ 

ତଥ�ମାନ ଯାହା ରହିଛି, ତାହା ପ�ାୟ ସବୁ ସମାନ େତଣୁ ପ�ମାଣିତ େହାଇ ଉଠିଲା େଯ, 

ସୁବ#�େରଖା ନଦୀ ମୁହାଣେର ଆଜି େକୗଣସି ବୃi ବା ମEିର ନଥିେଲ ବି ଦିେନ ବୃi ସହିତ 

ଏକ ମEିର ଥିଲା, ଯାହା ଏହି ଭୂଷେkଶ�ର ଲି} େଦବତା-ର େହାଇଥିବା ସ ବ 

େତେବ ବୃi ନଥିେଲ ମଧ� େସହି ମEିରର େକୗଣସି अଂଶ ଆଜି େଖାଜି ନ ମିଳିବାର 

କାରଣ କଣ? 

 ପୁଣି ସମୟକ�େମ ସ�ଗ�ତଃ ମାନେଗାବିE େବେହରା- ରଚିତ ଏକ iୁଦ�  କାବ� 

ଆକାରେର ଲିଖିତ ପୁaକ ‘ଭୂଷkପୁରାଣ’ ପ�କାଶ ପାଇଲା େସ ଦୀଘ� ୧୭୬ ବଷ� ତଳର 

ଏକ ଛିନg  ତାଳପତ�  େପାଥିରୁ ତଥ� ଆଦି ସଂଗ�ହକରି ଏହି ପୁaକେର ଭୂଷେkଶ�ର ମEିର 
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ପବୂ�ରୁ କିପରି ନ� େହାଇଛି ତାର ସବିେଶଷ ବିବରଣୀ େସଥିେର େଲଖିଛqି େସହି 

ପୁaକ େଲାକେଲାଚନକୁ ଆଣିବା ପେର ତାର ୨୪ ପୃ�ାେର ଲିଖିତ େକେତ କଥା ପାଠକ 

ମାନ- ଦୃ�ିକୁ ଆଣୁଛି  

ଜ}ଲମଧ�େର ଏକ ଶିବ- ମEିର 

अ��ଭଗg अବ�ାେର ରହିଛି ପଥର 

େମା ଦସୁ�ବାହିନୀ ତହ[ ନିअqି ବିଶ�ାମ 

ଜନସମାଗମହୀନ अତୀବ ଦୁଗ�ମ 

X X X X 

अନୁମତି ପାଇ ଯୁବା ଗେଲ ହଷ�ମେନ 

ସଦଳବଳ ପଶିେଲ େସ ଦୁଗ�ମବେନ 

ଭ}ାରୁଜା ଆର ିେଲ ତହ[ ଦିବାରାତି�  

ରାଜେସନା, ଦସୁ�ଦଳ ଉଭେୟ ଖଟqି 

ନଦୀକୂେଳ ପଥରକୁ ଠୁଳ ଆଣିକେଲ 

ଡ}ାେର େବାେଝଇକରି ଉ`େର ଚଳିେଲ 

 ଉପେରା� ତଥ� अନୁସାେର ଜଣାଯାଉଛି େଯ େସଠାେର (ନଦୀ ମୁହାଣେର) ମEିର 

ଥିଲା ଏବଂ ତାହା େକୗଣସି ଏକ କାରଣରୁ ଭା}ି ଯାଇଥିଲା େତଣୁ ପ�ଶg ଉଠୁଛି େଯ ଏହି 

ମEିର କିଏ, କାହ[କି ଏବଂ େକଇଁ ସମୟେର ଭା}ିଥିେଲ? 

 ପୁଣି ଖ�ୀ ୧୮୯୨ ମସିହାେର ବ}ଳାରୁ ଦଶ�ନ ଉେ�ଶ�େର ଆସିଥିବା କିଛି 

ଦଶ�କ-ର ମqବ�ଯୁ� ସbାଦ ଏଠାେର अଧିକ ପ�ଣିଧାନେଯାଗ� ମେନହୁଏ [୨] 
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େସଥିେର ବିବୃତ େହାଇଛି, “ମEିରର ଦiିଣପାଶ��େର ସୁବ#�େରଖା ନଦୀ, ଉ`ର ପଟେର 

ଏକ iୀଣ ଜଳେସ�ାତ ଆସି ନଦୀେର ମିଶିଥିବା େବେଳ େସହି ଦୁଇନଦୀର ମଧ�ବ h̀ �ାନଟି 

ବିaୀ#� ବାଲୁକାପ#ୂ� ପ�ାqରେର ବିଶାଳ ମEିରର ଚଟାଣ, ଯାହା ତାର ଭିତର ପାଶ��େର 

ରହିଥିଲା, ତାହାରି ଉପେର ଶାୟିତ ଲି} େଦବତା- ପଜୂାପୀଠ, େସହି ଚଟାଣର ଲbା 

୧୦୦ ହାତ ରହିଥିବା େବେଳ ତାହା अତିସୁEର ପଲିସ ଓ େଖାେଦଇ କାଯ��ର ନିପଣତାର 

ଚିହgମାନ ଫୁଟି ଉଠୁଥିଲା ଲି} େଦବତା- ଉ¡ତା ୧୬ ହାତ, ଶ�ି�ଳର େଗାେଲଇ ୪୬ 

ହାତ ଥାଇ େସହି ଚଟାଣ ଉପେର ଶାୟିତ अବ�ାେର ଥିେଲ ବିେଜ �ଳୀର ଲb ୧୦୦ 

ହାତ ଥିଲାେବେଳ ଓସାର େକେତଥିଲା ଜଣାପଡୁନଥିଲା କାରଣ ମEିରର ତିନି ପାଶ��େର 

ବୁନିୟାଦ୍ «� ଜଣାପଡୁଥିବା େବେଳ अନ� େଗାଟିଏ ପାଶ��ର ବୁନିଆଦ୍ ସହିତ ମEିରର 

ଚଟାଣ / ବିେଜ�ଳୀ ସମୁଦ� .ାରା େଧାଇ ଯାଇଥିଲା େସହି ଲି} େଦବତା ଓ ଶ�ି�ଳ 

େଗାଟିଏ େଗାଟିଏ ପଥର ଖ�େର ନିମhତ େହାଇଥିେଲ ବି ଏହି ମEିର ବହୁ ପବୂ�କାଳର 

ମଣିଷ- अେପiା अଧିକ ବଳଶାଳୀ- .ାରା ତିଆରି କରାଯାଇଥିଲା ପୁନ� େସ ସମୟର 

�ାନୀୟ େଲାକ-ର ପବୂ�ପୁରୁଷ- ପାଖରୁ ଶୁଣାଯାଉଥିବା କାହାଣୀ अନୁସାେର େସମାେନ 

କୁହqି କି, “ ଏହା ଥିଲା ପ�ାଚୀନ ହିEୁ ରାଜତ� ର ହିEୁ େଦବାଳୟର ଚିହg ” ଯାହା ବ �̀ମାନ 

ସୁ�ା ତା’ର अବେଶଷ ପଡ଼ିରହିଛି” 

 ଏପ�କାର ବ#�ନା ସହିତ ଆଉ ଏକ ବିଷୟ ଉେଲB ଖ େହାଇଛି େଯ ହିଜିଲି ରାଜ�ର 

ପବୂ�ତନ ମୁସଲମାନ ଭୂମ�ାଧିକାରୀ ମାନ- ପ�ାଦୁଭ�ାବର ଲiଣ େଭାଗରାଇ ପ�ଗଣାେର ହ[ 

ପ��ୁଟିତ େହାଇअଛି[୩] ହିଜିଲି ଶାସନ ଖkଥିଲା ଆଧୁନିକ େମଦିନିପୁର ଜିଲB ାର 

ଦiିଣପାଶ��ର ସାଗର ଉପକ�� अଂଶ ଏବଂ େଭାଗରାଇ ଥିଲା ତାହାର ଏକ ଖk େତଣୁ 
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େସଥିରୁ «� େହଉଛି େଯ, ହିଜିଳି ମୁସଲମାନ ମାନ- ଶାସନ କାଳେର ଏହି ମEିରଟି 

ଭ}ାଯାଇଛି ଆଉ ତା’ର ପ�ମୁଖ କାରଣ େହଉଛି, ହିEୁ ବିେ.ଷନୀତି େତେବ 

ହିEୁବିେ.ଷୀ ଶାସକ କିଏ ଥିେଲ, ତାହା ଜାଣିବା अଧିକ ପ�େୟାଜନ େହାଇପଡିବ 

ତଥ�ାନୁସoାନରୁ ଜଣାଯାଏ େଯ ଖ�ୀ ୧୬୬୯ ମସିହାେର [୪] ଭାରତ ସମ�ାଟ ଔର}େଜବ୍ 

ସମa ପ�ାେଦଶିକ ଶାସକ ମାନ-ୁ ହିEୁ ଧମ�ାନୁ�ାନ ଗୁଡ଼ିକୁ ଧ�ଂସ କରିେଦବାପାଇଁ ନିେ��ଶ 

େଦଇଥିେଲ ଆଉ ଏହି ନିେ��ଶ ବଳେର ଓଡ଼ିଶା ରାଜ�ର କଟକଠାରୁ େମଦିନିପୁର 

ପଯ��q ସମa େଫୗଜଦାର, ଥାନାଦାର, ଜାଗିର୍ ଦାର ମାନ- ଏେଜ�୍ ଓ ଖଜଣା 

अସୁଲକାରୀ କମ�ଚାରୀମାେନ ହିEୁ ମEିରମାନ ଧ�ଂସ କରିଥିବା େବେଳ େଭାଗରାଇ ଥିଲା 

ଜଳାମୁଠା ନାମକ ଏକ ଜମିଦାର अଧୀନେର େସ ସମୟେର ଏହାର ଶାସକ ଥିେଲ 

.ାରିକାପ�ସାଦ ଦାସ- ଉ`ର ପୁରୁଷ ଜଳାମୁଠା ଜମିଦାରୀର ରାଜଧାନୀ ଥିଲା 

ଗଡ଼ବାସୁେଦବପୁରେର, ଯାହା अଧୁନା ପ�ିମବ}ର େମଦିନିପୁର (ପୁବ�)ଜିଲB ାର ଏଗ�ା 

ଥାନାେର अବ�ିତ ସ ବତଃ ସମ�ାଟ- ଆେଦଶକୁ ରiା କରିବାକୁ ଜମିଦାର୍ ବାଧ� ଥିବା 

େହତୁ ହିEୁ ଥାଇ େସ ଭୂଷେkଶ�ର ମEିରକୁ ସ!ୂ#� ଭା}ିନପାରି ତା’ର ଚୁଡ଼ାକୁ ଭା}ିବା 

ସହିତ ମEିର ଭିତେର ଆରାଧି�ତ େଦବତା-ୁ ବିେଜ�ଳୀରୁ ଓଲଟାଇ େଦଇଥିେଲ ଆଉ 

େସହି ଦିନଠାରୁ ମEିର अପବିତ�  େହବା କାରଣରୁ େବାଧହୁଏ ହିEୁମାନ-ର ପଜୂା 

ଆରାଧନା ବE େହାଇଯାଇଥିଲା ଖ�ୀ ୧୬୮୦ ମସିହା େବଳକୁ େକ!ଥ#�- ଜାହାଜ 

ଚଳାଚଳର ଦaାେବଜେର ଉେଲB ଖ अଛି େଯ, ତା-ର ଜାହାଜ ସମୁଦ�  ମଧ�ଭାଗେର [୫] 

ଥିେଲ ମଧ� େସହି ବିଶାଳ ବୃi ଶାଖାମଧ�� ମEିରଟିକୁ अତି ସୁEର ଭାବେର େଦଖି 

ଜାଣିପାରିଥିଲା ଏବଂ ଏହା ସୁବ#�େରଖା ନଦୀ ମୁହାଣ� ପିପିଲି ବEର େବାଲି ସଠିକ୍ 
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ଭାବେର ଜାଣି େନଇଥିଲା अତଏବ ଏଠାେର «� େହାଇଉେଠ େଯ, ଖ�ୀ ୧୬୮୦ ମସିହା 

ଯାଏଁ ମEିର ଥିଲା 

 ମାତ�  େଭାଗରାଇ �ିତ ବିଜୟବାସୁଳୀ ମEିର अଭିେଲଖରୁ ଜଣାପେଡ଼ େଯ, ତା-ର 

ମEିର ଓଡ଼ିଶାର ମରହ+ା ରାଜତ�  अବକାଶେର ସୁେବଦାର ରାଜାରାମ ପkିତ- अମଳେର 

ଜାମକୁkା ଭୂୟଁା- ସହାୟତାେର ଏବଂ େଦବୀ- ପଜୂକ େଦବଗିରି ସନg �ାସୀ- 

ତ �̀ ାବଧାନେର ନିମhତ େହାଇଥିଲା ଆଉ ଏହି ସମୟ ଥିଲା ଖ�ୀ ୧୭୮୭ ମସିହା अତଏବ 

ଏଠାେର ଆଉ ଏକ ପ�ଶg ଆସୁଛି େଯ, ଔର}େଜବ- ପେର େକଉଁ ସମୟେର େକଉଁ 

ଶାସକ- .ାରା ମEିର ମରାମତି ନ େହାଇ ସ!ୂ#�ରୂେପ ଭ}ା ଯାଇଥିଲା ଆଉ କअଣ 

ପାଇଁ? ସ�ଗ�ତଃ ମାନେଗାବିE େବେହରା- ଭୂଷkପୁରାଣ अନୁସାେର ବିଜୟ ବାସୁଳୀ 

ମEିର ନିମ�ାଣ ପବୂ�ରୁ ଏହି ମEିରକୁ ଭ}ାଯାଇଥିଲା अଥ�ାତ େସହି ସମୟ ପ�ାୟ ଖ�ୀ 

୧୭୭୬-୧୭୭୭ େହବାର अନୁମିତ ହୁଏ 

 ପ�ବାଦ କେହ ଭୂଷେkଶ�ର- ପ�ାଚୀନ ମEିରକୁ ଭା}ି ତା’ର ପଥର ଗୁଡ଼ିକୁ ନଦୀ 

ପଥେର େବାହି ଆଣି ବାଲିଆପାଳ ଥାନାର ଜାମକୁkା ଗଡ଼ର ପ�ାସାଦ, ଲ}େଳଶ�ର ଓ 

ଜଗତିଶ�ର େଶୖବପୀଠମାନ ନିମ�ାଣ େiତ� େର ଲଗାଇ ଦିଆଯାଇଥିବା େବେଳ େଭାଗରାଇ 

ଥାନାର ବିଜୟ ବାସୁଳୀ ମEିରେର େସହି ସବୁ ପୁରୁଣା ମା-ଡ଼ା ପଥର ସଂେଯାଗ 

କରାଯାଇଛି ପୁନ� କିରାତିଗଡ଼ରୁ ଧ�ଂସାବେଶଷରୁ ମିଳୁଥିବା ମା-ଡ଼ା ପଥର ଗୁଡ଼ିକ 

େସହି ଭଗg ମEିରରୁ अଣାଯାଇଥିବା ସ ବ କାରଣ ବ#hତ �ାନ ମାନ-େର ବ�ବହୃତ 

ମା-ଡ଼ା ପଥର ଗୁଡ଼ିକର ସାଦୃଶ� ପ�ାୟ ସମାନ ରହିଛି ପୁଣି େସ ସମୟେର ସୁବ#�େରଖା 

ନଦୀ ମୁହାଣରୁ ପଥର େବାହି ଆଣୁଥିବା େନୗକାଗୁଡ଼ିକ ନଦୀର ଉପର ଭାଗକୁ ଆସି 
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ବାଲିଆପାଳ ଥାନାର ତାଳପଦୀ ନଦୀ େଦଇ ନିଆ େହାଇ େଯଉଁ ଘାଟ େଦଇ ପଥର ଗୁଡ଼ିକ 

ଉପର ଭାଗକୁ अଣାଯାଇଛି, େସହି �ାନକୁ ଏେବ ବି ପଥରଗଦା ଘାଟ େବାଲି କୁହାଯାଉଛି 

େସମିତି େଭାଗରାଇେର ଲାଗିଥିବା ନଦୀକୂଳକୁ ପଥରଘଟା େବାଲି କୁହାଯାଉଥିବା େବେଳ 

ପଥର ଗୁଡ଼ିକୁ ଉପର ଭାଗକୁ ନିଆଯାଇଥିବା ଜନବସତିକୁ ପଥରଘଟା ଗ�ାମ େବାଲି 

କୁହାଯାଉଥିବାର अନୁମିତ ହୁଏ ଆଉ ଏହି ପଥରଘଟା ଗ�ାମ େଭାଗରାଇ ଗ�ାମ ସଂଲଗg 

ଏବଂ ନଦୀତୁଠର ଏକ ଗ�ାମ ଭାବେର ଚିହିg ତ େହଉଛି ଏକଦା ଏହି ନଦୀେର ପଥର 

ସବୁକୁ ବୁହା େହାଇ ଆସୁଥିବା େବେଳ ସୁବ#�େରଖା ନଦୀକୁ ପଥରଘଟା ନଦୀ େବାଲି 

କୁହାଯାଉଥିବା अନୁମିତ ହୁଏ 

 ବ#�ୀତ ସମୟ ମରହ+ା ଶାସନ କାଳ ଥିବା େହତୁ ଏଠାେର ଜାମକୁkା ଭୂୟଁା 

ଜମିଦାର- ଶାସନ ଥିବାର अନୁମିତ ହୁଏ କାରଣ ତାହା େହାଇନଥିେଲ ବିଜୟ ବାସୁଳୀ- 

ମEିର अଭିେଲଖେର ତା- ବିଷୟେର ସଚୂନା ଦିଆଯାଇନଥାqା ପୁଣି ଇତିହାସର 

େକେତକ େiତ� େର ଏ अ�ଳେର ଜାମକୁkା ଭୂୟଁା ବଂଶର ପ�ାଧାନ� ଥିବାର ମଧ� 

େଦଖାଯାଏ 

 ପୁଣି ଆଉ ଏକ ବିଷୟକୁ ଏଠାେର ଲi� କରାଯାଇପାେର ଖ�ୀ ୧୮୬୨ ମସିହାେର 

ଭୂଷେkଶ�ର- ପ�ାଚୀନ ପୀଠକୁ ଆସିଥିବା ବ}ୀୟ ପଯ��ଟକମାେନ େଯଉଁସବୁ ବିଷୟମାନ 

େଲାକ- ପାଖରୁ ଶୁଣି ପ�କାଶ କରିଛqି [୬] େସଥିେର ‘ପ�ାଚୀନ ହିEୁ ରାଜତ� ର ହିEୁ 

େଦବାଳୟ’ ଶ¥ଗୁଡ଼ିକୁ ପଯ��େଲାଚନ କେର ଜଣାଯାଏ େଯ ଏହି ମEିର ଖ�ୀ ଏକାଦଶ 

ଶତା¥ୀର େସାମବଂଶୀୟ ରାଜତ� କାଳେର ନିମ�ାଣ କରାଯାଇ ଥିବାର अନୁମିତ ହୁଏ 

କାରଣ େସାମବଂଶ ପରବ �̀ୀ ଗ}ବଂଶୀ ରାଜାମାେନ େଶୖବଧମ�ପ�ତି ଆନୁଗତ� ଥିେଲ ବି 
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ପୃ�େପାଷକତା କରିନାହାqି କିbା ଗଜପତି ରାଜବଂଶ ମଧ� ଏଥିପ�ତି अନୁପ�ାଣିତ 

ନଥିେଲ କିs େସାମବଂଶୀୟ ରାଜା ଯଯାତି େକଶରୀ ଦି� ତୀୟ େଶୖବଧମ�ର ପୃ�େପାଷକ 

ଥିବାର ଐତିହାସିକ ପ�ମାଣ ରହିଛି ପୁଣି ଇତିହାସ କେହ ଖ�ୀ ୧୦୨୪ମସିହାେର ରାଜା 

ଯଯାତି ଦି� ତୀୟ ଓଡ଼ିଶାର ସିଂହାସନ ଆେରାହଣ କରିବାର ତୃତୀୟ ବଷ� अଥ�ାତ ଖ�ୀ ୧୦୨୭ 

ମସିହାେର ରାଢ଼ େଗୗଡ଼ରାଜ�କୁ ସାମେରାକ अଭିଯାନ ଚଳାଇ ବିଜୟୀ େହାଇଥିେଲ 

ଏହାପବୂ�ରୁ େସାମବଂଶୀୟ ରାଜାମାେନ ଦiିଣ େତାଷାଳୀେର ଆଧିପତ� ବିaାର କରିଥିେଲ 

ବି ଉ`ର େତାଷାଳୀର େକେତକ अଂଶ େସମାନ- କତ�ୃ ତ� େର ନଥିଲା େସସମୟେର 

ଦkଭୂ�ି ମkଳ ସହିତ ଦiିଣ ରାଢ଼େର କେbାଜୀୟ ପାଳବଂଶର ରାଜାମାେନ ଏକ 

ଦୃଢ଼ଘାଟି �ାପନ କରିଥିେଲ[୭] ଦkଭୁ�ି ମkଳ େବାଇେଲ ଆଧୁନିକ ବାେଲଶ�ର ପଯ��q 

େସମାନ-ର अଧିକାରେର ଥିଲା େସଥିପାଇଁ ରାଜା ଯଯାତି ଦି� ତୀୟ-ୁ ରାଢ଼, େଗୗଡ଼ 

ବିେରାଧ େସୖନ�ଚାଳନା କରିବା ସ ବ େହାଇ ପାରିନଥିଲା କାରଣ ଉପକୂଳ अ�ଳ 

କେbାଜୀୟ ପାଳ ମାନ-ର अଧିକାରଭୂ� େହାଇଥିଲା ତଥାପି ଯଯାତି ଦି� ତୀୟ-ର 

ସାମରିକ େକୗଶଳ େହତୁ ବ}ର ଉ`ର ଆଡୁ ରାଢ଼, େଗୗଡ଼ ବିେରାଧେର େସୖନ� ଚାଳନା 

କରି ଦkଭୁ�ି ମkଳ ସହିତ ସମa अ�ଳ ନିଜ अଧିକାରକୁ େନଇଗେଲ େସଥିପାଇଁ 

ତା- ପ�ଶaିେର ‘େଗୗଡ଼ରାଢ଼ାbର ପ�କଷ�େଣାଦ୍ ଘାତ କାରୁତଃ’ େବାଲି େଲଖାଯାଇଛି ପୁଣି 

अନ�ଏକ େଶ�ାକେର ତା-ୁ ‘ବିଶ�ବିଜୟୀ’ ଆଖ�ା ମଧ� ଦିଆଯାଇଛି (ଯେତାଃଥ 

ବିଶ�ବିଜୟୀ ନୃପତି ଯଯାତିଃ) अତଏବ ପବୂ�ର अନଧିକୃତ ଉ`ର େତାଷାଳୀର ପବୂ�ାଂଶକୁ 

ରାଜା ଯଯାତି ଦି� ତୀୟ ଜୟ କରିେନେଲ 

 ଏଠାେର ଆଉ େଗାଟିଏ ବିଷୟ ପାଠକ- ଦୃ�ିକୁ େନଇ ଆସୁଛି କି େଭୗମକର ରାଜତ�  
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अବକାଶେର ସୁବ#�େରଖା ନଦୀ ମୁହାଣ� ‘େବାଧିପଦ- ବିହାର’ ଖ�ୀ�ୀୟ ୫ମ/୬� 

ଶତା¥ୀେର ପ�ତି�ିତ େହାଇଥିେଲ ବି ଖ�ୀ ୭ମ ଶତା¥ୀେର ଧ�ଂସପାଇବା ପେର ନବମ 

ଶତା¥ୀେର ତାହାର ପୁନଃସଂ;ାର କରାଯାଇଥିଲା େସ ସମୟେର େଭୗମରାଜା- 

ପ�ଭାବେର େକେତକ ସାମqରାଜ� େବୗ� ମହାଯାନ ପ®ାର अନୁଗାମୀ େହାଇ େସଠାେର 

ବୁ� ଭ+ାରକ- ମEିର ଗଠନ କରି େସଥିେର ଭିiୁ ଓ ଭିiୁଣୀମାନ-ର ରହିବା ବ�ବ�ା 

କରିଥିେଲ ମାତ�  ଖ�ୀ ୮୭୬ ମସିହାେର େଭୗମରାଜାମାେନ ବ� ାହH ଣ� ଧମ�େର अନୁପ�ାଣିତ 

େହାଇ େଶୖବ ଓ େବୖ�ବ ଗୁରୁ- ପାଖରୁ ଦୀiା ଗ�ହଣ କରିଥିେଲ ଏତିକିେବେଳ 

େବୗ�ଧମ�େର ତ�ଯାନ ଓ ବଜ�ଯାନ ନାମକ ଶାଖା ପ�ସାରିତ େହାଇ ବହୁ ହିEୁ 

େଦବାେଦବୀ- ନାମେର ଆରାଧନା ପ�ତି ପ�ବ h̀ତ େହଲା ଏବଂ େସଥିରୁ କାଳକ�େମ 

ସହଜଯାନର ଉ¸`ି େହଲା ପରବ �̀ୀ ପଯ��ାୟେର ଆରାଧନା ସକାେଶ ନୂତନ 

ତ�ଶା¢ମାନ େଦଖା େହବାରୁ ଓଡ଼ିଶାର ବିଭିନg  ସ!�ଦାୟ ଓ ଶାଖା ମଧ�େର ଧମ� 

ସ!କ�ୀୟ ମତେଭଦ ସୃ�ି େହବା अନୁେମୟ ଆଉ େସହି ଶାଖାଗୁଡ଼ିକ ମଧ�େର ବଜ�ଯାନ, 

କାଳଚକ�ଯାନ ଏବଂ ସହଜଯାନ ଥିଲା ପ�ଧାନ ମାତ�  ଓଡ଼ିଶାେର ତ�ଯାନର ପ�ସାର 

अଧିକମାତ� ାେର अନୁସୃତ େହଉଥିବା େବେଳ େସଥିରୁ ‘ପ�ମକାର’ ସ!ୃ� ମହାକାଳୀ ଓ 

ମହାକାଳ େଭୖରବ ଉପାସନାର ସୃ�ି େହଲା[୯] ସହଜଯାନର େମୗଳିକ ନୀତି ଥିଲା 

ସେ ାଗ ସେ} अପାଥhବ ସୁଖ ଲାଭ[୧୦] କିs ଖ�ୀ ୯୫୦ ମସିହାପେର େଭୗମକର 

ରାଜବଂଶର ପତନ ପେର ମଧ� ଖ�ୀ ୧୦୨୭ ମସିହା ପଯ��q ଓଡ଼ିଶାର େଲାକମାେନ 

ତ�ଯାନର ତ�ସାଗର ମଧ�େର ନିମ¨ିତ େହାଇ ରହିଥିେଲ [୧୧] େବାଲି କବି ଡିkିମ 

ଜୀବେଦବାଚାଯ��- ‘ଭ�ିଭାଗବତ’ ପୁaକରୁ ସଚୂନା ମିେଳ ସୁତରାଂ ସମଗ� ରାଜ�ର 
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େଲାକମାନ- ପରି ସୁବ#�େରଖା ନଦୀ ମୁହାଣ� ଏହି େବୗ�ପୀଠ ମଧ� େସଥିରୁ अଲଗା 

େହାଇନଥିଲା 

 ରାଜା ଯଯାତି ଦି� ତୀୟ ଥିେଲ େବୗ�ତ� ବିେରାଧୀ, େଶୖବ ଉପାସକ ତଥା ବ� ାହH ଣ� 

ଧମ�ର ପୃ�େପାଷକ େସଥିପାଇଁ େସ ତା-ର  ରାଜଧାନୀ ଯାଜପୁର अ�ଳରୁ େବୗ�ତ� 

ବିେଲାପ ନିମି` ଛअ ଶହ େବୗ� ତାqି� --ୁ ହତ�ାକରି [୧୨] ସମa ତ� ସାଧନାର 

ପୀଠକୁ ଧ�ଂସ କରାଇ େସଠାେର େଶୖବପୀଠମାନ �ାପନ କରିଥିେଲ ଏବଂ ବ� ାହH ଣ� ଧମ�ର 

ପ�ସାର େହତୁ ଯାଜପୁର�ିତ େବୖତରଣୀ ନଦୀ କୂଳେର ଦଶାଶ�େମଧ ଯ{ [୧୩] अନୁ�ିତ 

କରାଇବା ପରି ସୁବ#�େରଖା ନଦୀ ମୁହାଣେର ଖ�ୀ ୧୦୨୭ରୁ ୧୦୪୦ମସିହା ମଧ�େର 

େଯଉଁ ବିଶାଳ ମEିର ନିମ�ାଣ କରି େସଥିେର ସୁଉ¡ ତଥା ସୁବୃହତ୍ ଲି} େଦବତା-ର 

ପ�ତି�ା କରାଇଥିେଲ, େସ ହ[ ଆଜିର ଭୂଷେkଶ�ର ଲି} େଦବତା ବ�ତୀତ अନ� େକୗଣସି 

େଦବତା େହାଇ ନ ପାରqି ପୁନ� ଖ�ୀ ୧୮୬୨ ମସିହାେର ବ}ୀୟ ଦଶ�କମାେନ ମEିରର 

େଯଉଁସବୁ ଭଗgାଂଶକୁ େଦଖିଥିେଲ, ତାହା ଏବର ମEିର ନିମ�ାଣ ସମୟେର ପ�ାୟ ୧୦/୧୨ 

ଫୁଟ ମାଟିତଳୁ େଖାଳାଯିବା ସମୟେର ଆବି�ୃତ େହଉଥିବାର ଶୁଣାଯାଉଛି ଆଉ ଏହା ସତ 

େହାଇଥିେଲ େସଠାେର ଭୂଷେkଶ�ର- ପ�ାଚୀନ ମEିର ଥିବା ବିଷୟକୁ ପ�ମାଣିତ କରୁଛି 

[୧୪] 

ପାଦଟୀକା 

୧. ଇଂ ଦୂଗ�ାପ�ସାଦ ପତି, ଉ�ଳୀୟ େନୗବାଣିଜ�: ଏକ େରାମା�କର अଧ�ାୟ - ପୃ ୨ 

୨. ବିନୟ େଘାଷ, ପ�ିମ ବେ}ର୍ ସଂ;ୃତି, ୨ୟ ଭାଗ, ପୃ ୧୬୩ 

୩. ବିନୟ େଘାଷ, ପ�ିମ ବେ}ର୍ ସଂ;ୃତି, ୨ୟ ଭାଗ, ପୃ ୧୬୨ 
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୪. ଡ ହେରକୃ� ମହତାବ, ଓଡ଼ିଶା ଇତିହାସ, ପୃ ୨୦୯ 

୫. ଇଂ ଦୂଗ�ାପ�ସାଦ ପତି, ଉ�ଳୀୟ େନୗବାଣିଜ�: ଏକ େରାମା�କର अଧ�ାୟ - ପୃ ୨ 

୬. ବିନୟ େଘାଷ, ପ�ିମ ବେ}ର୍ ସଂ;ୃତି, ୨ୟ ଭାଗ, ପୃ ୧୬୨ 

୭. ଡ ସତ�ନାରାୟଣ ରାଜଗୁରୁ, ଓଡ଼ିଶା ଇତିହାସ, ପୃ ୫୪୮ 

୮. ଡ ସତ�ନାରାୟଣ ରାଜଗୁରୁ, ଓଡ଼ିଶା ଇତିହାସ, ପୃ ୪୩୯ 

୯. ଡ ସତ�ନାରାୟଣ ରାଜଗୁରୁ, ଓଡ଼ିଶା ଇତିହାସ, ପୃ ୪୩୩ 

୧୦. ଡ ସତ�ନାରାୟଣ ରାଜଗୁରୁ, ଓଡ଼ିଶା ଇତିହାସ, ପୃ ୪୫୪ 

୧୧. ଡ ଏକାଦଶୀ ପାଢ଼ୀ, ଯୁେଗ ଯୁେଗ ଯାଜପୁର, ପୃ ୨୧୦ 

୧୨. ଡ ଏକାଦଶୀ ପାଢ଼ୀ, ଯୁେଗ ଯୁେଗ ଯାଜପୁର, ପୃ ୫୨ 

୧୩. Epigraphia India, XXIX, PP 210 

୧୪. େଦୖନିକ ସମାଜ, ତା୦୧/୦୫/୨୦୧୯ ପତି� କାର ଦି� ତୀୟ ପୃ�ାେର ସbାଦସହ 

ଫେଟାଚିତ�  ପ�କାଶିତ 

+ ସ!ାଦନା - ଓଡ଼ିଶା କଲଚରାଲ େଫାରମ୍, ଓଡ଼ିଶାର େଶୖବ ସଂ;ୃତି, ପୃ ୦୮ 

* କିରାତରାଜା- େସୖନ�ବାହିନୀ ସହିତ େଭାଗରାଇ ବାସୁଳୀ- ତ�ାଳୀନ ପଜୂକ, ତାqି� କ 

ତଥା ଜଳଦସୁ�- ସ��ାର େଦବଗିରି ସନg �ାସୀ- ଦସୁ�ଦଳ ମିଶି ଭୂଷେkଶ�ର- ପ�ାଚୀନ 

ପଥର ମEିରରୁ ପଥର ସବୁ ଖସାଇ ଆଣିଥିେଲ 
େଗାପୀନାଥପୁର, େଦହୁ��ା, ବାେଲଶ�ର 

୭୫୬୦୩୬, ଓଡ଼ିଶା 
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େମାଦୀ-ୁ ବହୁମତ େକମିତିେମାଦୀ-ୁ ବହୁମତ େକମିତିେମାଦୀ-ୁ ବହୁମତ େକମିତିେମାଦୀ-ୁ ବହୁମତ େକମିତି????    
େମାଦୀ-ୁ «� ବହୁମତ : ଦୁନ�ୀତି ନା ରଣନୀତି! 

 ବିଗତ ମାସେର अେନକ ଆକଳନକୁ ଭୂଲ ପ�ମାଣିତ କରିେଦଇ 

ପ�ଧାନମ�ୀ ଶ�ୀ ନେରE�  େମାଦୀ- ସରକାର ପୁଣିଥେର ଭାରତେର 

ସଂଖ�ା ଗରି�ତା ଲାଭ କରିଲା କିs ଏମିତି ଏକ ସମୟ ବି ଥିଲା େଯେତେବେଳ ବିେରାଧୀ 

ଦଳ ଦୃଢ଼ ଭାବେର ଦାବୀ କରିଥିେଲ େଯ େଦଶେର େମାଦୀ ଲହରୀ ନ� େହାଇଗଲାଣି 

ଆଉ େସ ପୁଣିଥେର ଜିତିବା ଭଳି ସ ାବନା ନାହ[ ଗଣମାଧ�ମ ମଧ� ଭିନg  ଭିନg  କଥା 

କହୁଥିେଲ କିଛି ଗଣମାଧ�ମ ତ ଏମିତି ମଧ� କହିଥିେଲ େଯ େମାଦୀ ସରକାର-ୁ ଏକ 

ଦଶମାଂଶ ଜନମତ ମଧ� ମିଳିବ ନାହ[, अେନକ ଏମିତି ବି କହିଥିେଲ େଯ ଯଦି ବା 

େମାଦୀ-ୁ ଜନମତ ମିଳିବ, େସ କିs ଏକାକୀ ଏହା ପାରିେବ ନାହ[, ଏବଂ େସଥିପାଇଁ େସ 

ରା�� ୀୟ ଗଣତାqି� କ େମ� ଉପେର ନିଭ�ର କରିେବ  

 ନିବ�ାଚନର ଚତୁଥ� ପଯ��ାୟ ସମା�ି େହବାପେର କଂେଗ�ସ ତରଫରୁ ଏକ 

େପ�ସମିଟେର େଘାଷଣା କରାଯାଇ କୁହାଯାଇଥିଲା େଯ େଦଶରୁ େଲାକ- ମନରୁ େମାଦୀ 

ଦୂେରଇ ଯାଇଛqି ଏବଂ େସ ପୁଣି େଫରିବା अନି�ିତ अେନକ ବିେଦଶୀ ଗଣମାଧ�ମ ଠିକ୍ 

ଏହି ସମୟେର େମାଦୀ-ୁ ଜେଣ ବିଭାଜନକାରୀ ଭାବେର ଦଶ�ାଇ ଆେଲଖ�ମାନ ପ�କାଶିତ 

କରିଥିେଲ େମାଦୀ- େଲାକପି�ୟତା କମ େହଉଥିବାର କଥା ଉଣା अଧିେକ ସମa 

ଗଣମାଧ�ମ େଜାର େସାରେର ପ�ଚାର କରିଥିେଲ 

ଡା େଜ�ାତି ପ�ସାଦ 
ପ+ନାୟକ 
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 ନିବ�ାଚନ ସମାପନ ପେର େଯେତେବେଳ ଏକ୍ଜିଟ୍ େପାଲ୍ ଗଣନା ଆସିଲା ତାହା 

अବିଶ�ସନୀୟ ଥିଲା କାରଣ ସମa ସେବ�iଣେର େମାଦୀ-ୁ ସଂଖ�ାଗରି�ତା ମିଳୁଥିଲା 

ଏହାକୁ େଦଖି ବିେରାଧୀ ଦଳମାେନ ଇଭିଏମ୍ େମସିନେର ଦୂନ�ୀତି େହାଇଥିବା କଥା 

ଗଣମାଧ�ମେର କୁହାଇ ନିବ�ାଚନ କମିସନ-ୁ ପ�କାରାqେର େଦାଷୀ େବାଲି ଦଶ�ାଇବାକୁ 

ପଛାଇନଥିେଲ ତଥାପି କିଛି ଗଣମାଧ�ମ ଏବଂ ବିେଶଷ କରି କଂେଗ�ସ୍ ଦଳ ଏହି େପାଲ୍ 

ସେଭ�କୁ ଏକ ନିବ�ାଚନୀ େଖଳ େବାଲି ଦଶ�ାଇ ନିଜ ଦଳୀୟ କମ�ୀ-ୁ ହେତା�ାହିତ ନ 

େହବାପାଇଁ ବା �̀ା େଦବା ସହ ଦୃଢ଼ ଭାବେର କହିଥିେଲ େଯ ଏହି ସବୁ ସେଭ� େଲାକ-ୁ 

ଭୁଆଁ ବୁଲାଇବା ପାଇଁ େମାଦୀ- ନିେ��ଶେର କରାଯାଇଛି  

 କିs ମଇ ୨୩ ତାରିଖର ମତଗଣନା ପେର ସବୁକିଛି ଫସର ଫାଟି ଯାଇଥିଲା 

େମାଦୀ ସରକାର «� ବହୁମତ ପାଇଥିେଲ ଏବଂ େଲାକସଭାେର ଏକକ ବହୁମତ 

ପାଇଥିେଲ ଯାହା अେନକ ସମୀiକ ତଥା ରାଜେନୖତିକ ବିେଶ�ଷକ- ପାଇଁ ଏକ 

ଆ�ଯ��ଜନକ କଥା ଥିଲା ଏହାକୁ େନଇ अଦ�ବଧି ଦାବୀ େହାଇ ଆସୁଛି େଯ େମାଦୀ 

ଦୁନ�ୀତି କରି ନିବ�ାଚନ ଜିତିଛqି କିs ଆଜି େମାଦୀ ଦି� ତୀୟଥର ଶପଥ ପାଠ କରିବା ସହ 

୫୮ ଜଣ ମ�ୀ-ୁ ମଧ� ଶପଥପାଠ କରାଇଛqି 

 େମାଦୀ ତା େହେଲ ଏେତ ବଡ଼ ଜନମତ ପାଇେଲ େକମିତି? ଏହାକୁ ବୁଝିବାକୁ 

େହେଲ ସମୁଦାୟ େଦଶେର ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାଟhର ନିବ�ାଚନୀ ପ�aୁତିକୁ ଦୃ�ି େଦବାକୁ 

େହବ अେନକ ହୁଏତ ବିଶ�ାସ କରି ନ ପାରqି କିs ବଷ� ୨୦୧୯ର ନିବ�ାଚନ ପାଇଁ 

ଭାଜପା ତଥା େମାଦୀ ଓ ଶାହ- େଯାଡ଼ି ବଷ� ୨୦୧୪ରୁ ହ[ ପ�aୁତି ଆର  କରିଥିେଲ 

ଆପଣ-ୁ ମେନଥିବ ନି�ୟ େଯେତେବେଳ ୨୦୧୪େର େମାଦୀ ସରକାର «� ବହୁମତ 
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ପାଇ ସରକାର ନିମ�ାଣ କରିଥିେଲ େସେତେବେଳ େସ େଲାକ-ୁ ତା- ସହ େଯାଗ 

େଦବାପାଇଁ ବିଭିନg  ଗଣମାଧ�ମେର ପ�ସାର କରିବା ସେମତ େୱବ୍ସାଇଟ୍ ଓ ଆପ୍ .ାରା 

ସଦସ�ତା ପାଇଁ େଲାକ-ୁ ପ�େଲାଭିତ କରିଥିେଲ ଏବଂ ଏହା.ାରା ଆନୁମାନିକ ଦଶ 

େକାଟିରୁ अଧିକ େଲାକ ଭାଜପାେର େଯାଗ େଦଇଥିେଲ େସମାେନ ସକି�ୟ ଭାବେର 

ଭାଜପାର କମ�ୀ ନ େହାଇଥିେଲ ସୁ�ା େମାଦୀ ସରକାର- ପାଖେର େସହି ଦଶେକାଟିରୁ 

अଧିକ େଲାକ- ସକି�ୟ େମାବାଇଲ୍ ସଂଖ�ା ସେମତ ସମa େଯାଗାେଯାଗ ଠିକଣା ପ�ୀକୃତ 

େହାଇଥିଲା ଯାହା ୨୦୧୯ ନିବ�ାଚନ ସମୟେର ନିବ�ାଚନ ଜିତିବାେର ଏକ ବୃହତ ଭୂମିକା 

େନଇଥିଲା ୨୦୧୯ ନିବ�ାଚନ ପବୂ�ରୁ ଭାଜପା .ାରା କଲ୍ େସ�ର୍ �ାପିତ େହାଇଥିଲା 

ଏବଂ େସହି କଲ୍ େସ�ର୍ ମାନ-ରୁ େଲାକମାନ-ୁ ବାରbାର େଫାନ୍ କରାଯାଇ େମାଦୀ- 

େଯାଜନା ମାନ- ବିଷୟେର {ାନ େଦବା ସହ େଲାକମାନ- ମଧ�େର ଏକ ଧାରଣା ସୃ�ି 

କରାଯାଇଥିଲା େଯ େମାଦୀ େସମାନ- ସହ ସବୁେବେଳ ରହିଛqି ଏବଂ ଆଗକୁ ରହିେବ 

ମଧ� େଫାନ .ାରା େଦଶର ଏକ ବିଶାଳ ଜନସଂଖ�ାକୁ େଯାଗାେଯାଗ କରିବାେର େମାଦୀ 

ସରକାର- ଏହି ଉପାୟ ସକାରାତH କ ଫଳ େଦଲା 

 ଏହାପେର ନିବ�ାଚନ ପବୂ�ରୁ ଭାଜପା ଚାେରାଟି ରାଜ�େର ନିବ�ାଚନେର ଭଲ ଫଳ 

େଦଇନଥିଲା ପ�ାବ, ମଧ�ପ�େଦଶ, ଛତିଶଗଡ଼ ଓ କ#�ାଟକର ନିବ�ାଚନ ଫଳ 

ନିରାଶାଜନକ ଥିବା ସେ �̀  ୨୦୧୯ ନିବ�ାଚନେର କିs ଏହା ସବୁ ବଦଳି ଯାଇଥିଲା ଏହା 

ପଛେର ଥିଲା େମାଦୀ- ଆଉ ଏକ ଉପାୟ, ତାହ େହଲା େଲାକ- ମଧ�େର େଦଶଭ�ି 

ଜାଗ�ତ କରାଇବା ଭଳି iମତା ନିବ�ାଚନର ପବୂ�ରୁ କାଶH ୀରେର େହାଇଥିବା ଆତ-ବାଦୀ 

ଆକ�ମଣ ଏବଂ ଏହାପେର ପେର ଭାରତ ସରକାର- .ାରା ପାକିaାନର ବାୟୁସୀମାେର 
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ପ�େବଶ କରି ସଜhକାଲ୍ �� ାଇକ୍ କରିବା, େବୖମାନିକ अଭିନEନ-ୁ ମାତ�  ଦୁଇଦିନେର 

ପାକି�ାନରୁ େଫରାଇ ଆଣିବା, ପାକି�ାନକୁ ଜଳେଯାଗାଣ ବE କରିବା ଭଳି अେନକ 

ପଦେiପ ଜନତା- ଦୃ�ିେର େମାଦୀ-ୁ ଏହ ସiମ ପ�ଧାନମ�ୀର ରୂପ େଦଇଥିଲା 

ସ ବତଃ େମାଦୀ ସରକାର- ପବୂ�ରୁ ମନେମାହନ ସିଂହ- ଦଶବଷ�ର ଶାସନକୁ େମାଦୀ- 

ସହ ତୁଳନା କରି େଲାକମାେନ େମାଦୀ-ୁ अଧିକ ସiମ ଓ େଦଶଭ� େବାଲି ମାନିେନେଲ 

ଏବଂ େସଥିପାଇଁ େଭାଟ େଦେଲ 

 ପ�ିମବ}େର େଲାକମାେନ ତୃଣମଳୂ କଂେଗ�ସର ଏକଚାଟିଆ ଶାସନ ଏବଂ ପ�ାୟତଃ 

ହିଂସା ଓ ଦ}ାେର ତ� a େହାଇଥିେଲ ଏବଂ ଏହି ସମୟେର େମାଦୀ ଓ ଶାହ େସହି 

ରାଜ�େର ଘନଘନ ପ�ଚାର କରି େଲାକ-ୁ ଆଶ�ାସନା େଦଇଥିେଲ େଯ େମାଦୀ अଛqି ତ 

ସବୁକିଛି ସ ବ ବିଭିନg  ଘଟଣାର ଭିଡ଼ିଓ ପ�ମାଣକୁ େନଇ େସାସିଆଲ୍ ମିଡ଼ିଆ ଏବଂ 

ଗଣମାଧ�ମେର ପ�ସାର କରାଇ େଲାକ- ମଧ�େର ଏହି ଧାରଣା «� କରାଯାଇଥିଲା େଯ 

ମମତା ସରକାର ମୁସଲମାନ-ୁ ଖୁସି କରିବା ପାଇଁ ହିEୁ-ୁ ପ�ତାଡ଼ନା େଦଇଛqି 

ପ�ିମବ}େର ଜୟ ଶ�ୀ ରାମ କହିେଲ େଜଲ୍ େହଉଛି, ରାମ ନବମୀର େଶାଭାଯାତ� ାକୁ 

अନୁମତି ଦିଆଯାଉନାହ[, ବିଭିନg  �ାନେର ହିEୁମାନ-ୁ अତ�ାଚାର କରାଯାଉଛି, ଏବଂ 

�ାନୀୟ ନିବ�ାଚନ ସମୟେର अେନକ ଭାଜପା ସମଥ�କ-ୁ ହତ�ା କରାଯାଇଛି ଏହି ସବୁ 

ବିଷୟକୁ େଲାକମାେନ ହୃଦୟ}ମ କରିଥିେଲ ଏବଂ ନିବ�ାଚନ ସମୟେର େମାଦୀ- 

ଆହ� ାନେର ‘ଚୁପ ଚାପ୍ କମଲ ଛାପ୍’ କୁ ମାନିେନଇ ଭାଜପାକୁ ପ�ାୟ ଚାଳିଶି ପ�ତିଶତ େଭାଟ 

େଦଇଥିେଲ 

 ଓଡ଼ିଶାେର ଭାଜପା अତି ଭଲ ପ�ଦଶ�ନ ନ କରିଥିେଲ ସୁ�ା ୨୧ରୁ ୮ଟି ସାଂସଦ 
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ପାଇବା କମ୍ କଥା ନୁେହଁ अବଶ� ଏଥିପାଇଁ େମାଦୀ, ଶାହ- େଯାଡ଼ିକୁ अେନକ ପରିଶ�ମ 

କରିବାକୁ ପଡ଼ିଥିଲା अେନକ ଥର ଓଡ଼ିଶାକୁ ଆସି ସଭା କରିବା ସହ େରାଡ଼େସା 

କରିଥିେଲ ଏହା ପଛେର େମାଦୀ- ଧାରଣା ଥିଲା େଯ ଯଦି ବି ଉ`ରପ�େଦଶ, 

ମଧ�ପ�େଦଶ, ପ�ାବ ଆଦି ରାଜ�େର ପ�ଦଶ�ନ ଭଲ ନ ହୁଏ େତେବ ଓଡ଼ିଶା ଏବଂ 

ପ�ିମବ}ର ପ�ଦଶ�ନ .ାରା ତାହାର ଭରଣା କରିେହବ 

 ଉ`ରପ�େଦଶେର ଭାଜପାକୁ अଧିକ ପରିଶ�ମ କରିବାକୁ ପଡ଼ିଥିଲା ଭାରତେର 

ସ ବତଃ ଉ`ରପ�େଦଶ ଏକ ମାତ�  ଏମିତିକା ରାଜ� େଯଉଁଠି ଜାତିଗତ ମତଦାନ ହୁଏ 

େସଥିପାଇଁ ସମାଜବାଦୀ ପାଟh, ବହୁଜନ ସମାଜ ପାଟh ଆଦି ନିଜ ନିଜ ପାଇଁ େଭାଟ୍ ବ�ା- 

ସୃ�ି କରିଛqି ଏଥର ନିବ�ାଚନେର ସପା ଓ ବସପା ଏକତ�  ଲଢୁଥିବାରୁ ଭାଜପା ପାଇଁ 

ସମୀକରଣ କ�କର ଥିଲା କିs େମାଦୀ- େଦଶଭ�ି, ଦi ପ�ଶାସନିକ ଏବଂ 

ପାକି�ାନକୁ ଘେର ପଶି ଆକ�ମଣ କରିବା ଆଦି ଦୃ�ିରୁ अେନକ ପ�ଥମଥର େଭାଟ୍ 

େଦଉଥିବା ଯୁବେଗା�ୀ अନୁପ�ାଣୀତ େହାଇ େମାଦୀ-ୁ ବାଛିଥିେଲ କଂେଗ�ସ୍ .ାରା 

ପି�ୟ-ା ଗାoୀ-ୁ ଉ`ର ପ�େଦଶର ନିବ�ାଚନ ଭାର ଦିଆଯାଇଥିବା ସେ �̀  େସ େକୗଣସି 

ଉେଲB ଖନୀୟ अବଦାନ େଦଇପାରିେଲ ନାହ[ ସପା, ବସପା ପାର!ାରିକ ଶତ� £ େବାଲି 

ଜାଣିଥିବା ଜନତା ସ ବତଃ େସମାନ- ଗଠବoନକୁ ବିଶ�ାସ କରିେଲ ନାହ[ ଏବଂ 

େମାଦୀ ସରକାର- ଭ� �ାଚାରହୀନ ଶାସନ ସାମନାେର ପ�ାୟ ସମa ଗଠବoନେର ଥିବା 

େନତା ଭ� �ାଚାରୀ େଦଖାେଦେଲ େତଣୁ େସମାନ-ୁ େସହିଭଳି ଫଳ ମିଳିଲା ନାହ[ 

 ବିହାରେର ମଧ� େଲାକମାେନ ଭାଜପା ଉପେର अଧିକ ବିଶ�ାସ ରଖି େଭାଟ େଦେଲ 

େତଣୁ େସଠାେର ମଧ� ଭାଜପାକୁ ବହୁମତ ମିଳିଲା ସମଗ� େଦଶେର ପ�ାୟ ନअ ଜଣ 
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ପୁରୁଣା ମୁଖ�ମ�ୀ କଂେଗ�ସ ତରଫରୁ ନିବ�ାଚନ ରଣା}ନେର ଓହB ାଇ ଥିବା େବେଳ 

ସମେa ହାରିଥିେଲ େମାଦୀ- େଯାଜନାବ� ଭାବେର ନିବ�ାଚନ ପରିଚାଳନା ସାମନାେର 

ବିେରାଧୀ ମାନ-ର େକୗଣସି ଉପାୟ କାମ େଦଲାନାହ[ 

 କଂେଗ�ସ ଦଳ େମାଦୀ- ଭଳି େଯାଜନା କରି ପାରିଲାନାହ[, ଏବଂ େମାଦୀ-ୁ 

‘େଚୗକିଦାର େଚାର୍ େହୖ’ େବାଲି କହି ଦୂବ�ଳ କରିବାକୁ େଯାଜନା କରିଥିଲା, ଯାହାକୁ ‘େମୖ ଭି 

େଚୗକିଦାର୍’ େର ପରିଣତ କରିେଦଇ େମାଦୀ ବାଜି ମାରିେନେଲ କଂେଗ�ସ୍ େକୗଣସି 

ଉେଲB ଖନୀୟ ପ�aାବ େଦଇନଥିଲା ନ�ାୟ େଯାଜନା ମଧ� ବହୁତ ବିଳbେର ଉପ�ାପନ 

କରିଥିଲା ଏବଂ ଏହା ବିଷୟେର ସାଧାରଣ ଜନତା- ପାଖେର ଖବର ପହ�ି ପାରିନଥିଲା 

अଧିକs ଭାଜପାର େସାସିଆଲ୍ ମିଡ଼ିଆ େସଲ୍ ରାହୁଲ ଗାoୀ- ନ�ାୟ େଯାଜନା େଘାଷଣା 

େହବା iଣି ଏହା ଏକ ମିଛ େଯାଜନା ଏବଂ ଏଥିପାଇଁ अଥ� ନାହ[ େବାଲି ଦଶ�ାଇ ପ�ସାର 

କରିେଲ ଯାହା େଲାକ-ୁ ବିଶ�ାସେଯାଗ� େହଲା ରାେଫଲ୍ ବାବଦେର ମଧ� ରାହୁଲ ଗାoୀ 

େକୗଣସି ସଠିକ ତଥ� େଦେଲ ନାହ[, ଏବଂ ସୁପି�ମ େକାଟ�େର ଦୁଇ ଦୁଇଥର iମା ମାଗିବା 

ପେର େଲାକମାେନ ମଧ� ତା-ୁ ଗ ୀରତାର ସହ େନେଲ ନାହ[ 

 ନିବ�ାଚନ ପବୂ�ରୁ େମାଦୀ-ୁ େବୖଦୁ�ତିକ ଗଣମାଧ�ମେର अେନକ ସମୟ େଦଖିବାକୁ 

ମିଳିଥିଲା ଏବଂ େସ ନିେଜ अେନକ ଚ�ାେନଲକୁ ସାiାତକାର େଦଇଥିେଲ ଏବଂ ନିଜର 

ସାiାତକାର ବରି� अଭିେନତା अiୟ କୁମାର- .ାରା ମଧ� କରାଇଥିେଲ ଏହି ସମୟେର 

ରାହୁଲ ଗାoୀ-ର େକୗଣସି ସାiାତକାର େଦଖା େଦଇନଥିଲା ଏହାକୁ େନଇ କଂେଗ�ସ 

ଦଳ ପiପାତିତାର अଭିେଯାଗ କରିଥିେଲ ସୁ�ା ଗଣମାଧ�ମ ଏହାକୁ େନଇ «�ୀକରଣ 

େଦଇ କହିଥିେଲ େଯ େମାଦୀ- ବ�aବହୁଳ କାଯ��କ�ମ ମଧ�େର ବି େସ ବିଭିନg  
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ଗଣମାଧ�ମକୁ ସାiାତକାର େଦଇଥିବା େବେଳ ରାହୁଲ ଗାoୀ େକବଳ େଗାଟିଏ 

ଚ�ାେନଲକୁ ମାତ�  ଆଠ ମିନିଟ୍ ସମୟ େଦଇଥିେଲ 

 ବଷ� ୨୦୧୪ ପେର କଂେଗ�ସ ଦଳକୁ अଧିକ ସେଚତନ େହବାର ଥିଲା ଏବଂ ୨୦୧୯ 

ପାଇଁ अେନକ ପବୂ�ପ�aୁତି କରିବାର ଥିଲା କିs େସ ସବୁ କରିବାେର େସମାେନ अସଫଳ 

େହେଲ ରାହୁଲ ଗାoୀ- ବ��ିତ�  େମାଦୀ- ସ�£ଖେର अଗ�ାହ� େହାଇଥିଲା ଏବଂ ତା-ୁ 

ବଷ� ୨୦୧୪ ପେର ହ[ ‘ପÉୁ’ େବାଲି େସାସିଆଲ୍ ମିଡ଼ିଆେର ପ�ଚାର କରିଦିଆଯାଇଥିଲା 

େଯଉଁଥିପାଇଁ େଲାକମାେନ ତା- ଉପେର अଧିକ ଭରସା କରି ପାରିନଥିେଲ ପୁଣି ସଂସଦ 

ଭିତେର ପ�ଧାନମ�ୀ-ୁ କଟାi କରିବା, କୁÇାଇ ଧରିବା ବା ଆଖିମାରିବା ଆଦି କାରଣରୁ 

େସ େଲାକ- ପାଇଁ ନିଜକୁ अେଯାଗ� େବାଲି ପ�ମାଣିତ କରିେଦଇଥିେଲ 

 ନିଜର ପାର!ରିକ ଆସନ अେମଥିେର େସ ହାରିବା େନଇ ନି�ିତ େହବାପେର 

ସୁଦୂର େକରଳର ଏକ ସଂଖ�ାଗରି� ବହୁଳ अ�ଳେର ଜନମତ େଲାଡ଼ିବା ତା-ୁ अଧିକ 

ହାସ�ା«ଦ କରିଥିଲା ପ�ଥମରୁ ହ[ ଭାଜପା ରାହୁଲ ଗାoୀ- ଧମ�କୁ େନଇ ତା-ୁ अେନକ 

�ାନେର େଘରାଉ କରିଥିେଲ ଗୁଜୁରାତ୍ ନିବ�ାଚନ ସମୟେର ରାହୁଲ ଗାoୀ ହିEୁ େବାଲି 

ପ�ମାଣ େଦବାପାଇଁ अେନକ ମEିର ଦଶ�ନେର ଯାଇଥିେଲ ସୁ�ା େସ େଯ ହିEୁ ନୁହqି ଏହା 

ଦୃଢ଼ ପ�ମାଣ େସାସିଆଲ୍ ମିଡ଼ିଆେର ପ�ସାରିତ େହଉଥିଲା ଏବଂ େସ ୱାୟାନାଡ଼ରୁ ସାଂସଦ 

ପାଇଁ ଲଢ଼ିବାକୁ ଭାଜପା ତା-ର ହିEୁବିେରାଧୀ ପଦେiପ େବାଲି ପ�ଚାର କରିଥିଲା 

 ସେବ�ାପରି ଭାଜପାର ବିଜୟ ପଛେର अେନକ କାରଣ ରହିଛି ଏବଂ ଏହା ମଧ�େର 

ସେବ�ା�ୃ� ହୁଏତ େମାଦୀ- .ାରା ଭାରତର ପ�େତ�କ ନାଗରିକ ମନେର ଏକ ଦୃଢ଼ 

େଦଶେପ�ମ ଭାବ ଜାଗ�ତ କରାଇବା ପ�ମୁଖ େହବ अବଶ� େସ अେନକ େଯାଜନା ମଧ� 
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େଦଇଛqି ଯାହା ଭାରତକୁ ସମୃ� େହବା ଦିଗେର ସାହାଯ� କରିଛି ଏବଂ ନିବ�ାଚନ 

ଲଢ଼ିବା ଓ ଜିତିବା ଉେ�ଶ�େର େସ େନଇଥିବା ସମa ପଦେiପ ସଫଳ େହାଇଛି  

 अେନକ ବ��ି ଓ ଗଣମାଧ�ମ େମାଦୀ-ୁ ଋଢ଼ିବାଦୀ ହିEୁ ଓ ମୁସଲମାନ୍ ବିେରାଧୀ 

ଭାବେର ଦଶ�ାଇ ଭାରତେର अସହି�ୁତା, ଧମ�ାoତା ଆଦି େହଉଥିବା କଥା କହି ଆସୁଛqି 

ପା�ବଷ�ର ସୁଶାସନ ସେ �̀  େମାଦୀ-ୁ ସମାେଲାଚନା କରୁଥିବା अେନକ ବ��ି ଚଳିତ 

ନିବ�ାଚନେର ନିଜ ବିଫଳତାକୁ େନଇ ଆତH ସମୀiା କରୁଥିେବ େବାଲି ଆଶା ବିଗତ 

ପା�ବଷ�େର େମାଦୀ େକୗଣସି ଏମିତି ପଦେiପ େନଇନାହାqି ଯାହା ତା-ର ଛବିକୁ ଜେଣ 

ମୁସଲମାନ୍ ବିେରାଧୀ ଭାବେର େଦଖାଇ ପାରିବ ଏବଂ ଏେବ ମଧ� େସ େଯେତେବେଳ 

ଦି� ତୀୟଥର ପ�ଧାନମ�ୀ େହାଇଛqି େସ କଦାପି େସହିଭଳି େକୗଣସି କାଯ�� କରିେବ ନାହ[ 

ହଁ अବଶ� େସ ଦୃଢ଼ ଭାବେର େଦଶଭ�ି ଓ େଦଶେପ�ମ ଜାଗ�ତ କରାଇବା ଭଳି अେନକ 

କାଯ�� କରି ପାରqି ଏବଂ ବ �̀ମାନର ସମୟେର ଏହାର ଆବଶ�କତା ମଧ� अେନକ 

ରହିଛି ଆଶା କରୁଛି ଆଗାମୀ ପା�ବଷ�େର ଭାରତର ବିଶ�aରୀୟ ସ�ାନ ଆହୁରି ବୃ�ି 

େହବ ଏବଂ ଭାରତ ପବୂ�ଠାରୁ अଧିକ ସ�ାନ େଯାଗ� େହାଇ ବିଶ�ଗୁରୁ େହବ 
#୨୦୨, ଚିଦାନE ଆବାସ, ବୀମାନଗର 

ଆbପୁଆ, ବ� ହH ପୁର, ୭୬୦୦୧୧, ଓଡ଼ିଶା 

ଭ� ାମ�ଭାଷ : ୭୦୦୮୫୬୭୦୮୫ 
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ଗଛଟିଏଗଛଟିଏଗଛଟିଏଗଛଟିଏ    
 ଗଛଟିଏ ଲଗାଇବାକୁ ଖାଲି ଜାଗାଟିଏ ଦରକାର। ଏତିକି 

କରିବାକୁ ପଡିଥାଏ। ତା ପେର ଗଛେର ଆେମ ଗ�ୀଷH  ଦିନ େହାଇଥିେଲ 

ପାଣି ମୁEାଏ େଦବାକୁ ପଡିଥାଏ। ଗଛଟି ବଢି ବଢି ଚାଲିଥାଏ। େଯମିତି 

ନିଜର ପିଲାମାେନ ଘେର ବଢ଼ିଥାqି। େହେଲ ପିଲାମାେନ ତ ବହୁତ अସହାୟ। େସମାନ-ୁ 

ଧରିବାକୁ ପେଡ, ଖୁଆଇବାକୁ ପଡିଥାଏ, କାେଖଇ େକାେଳଇ ବୁେଲଇବାକୁ ପଡିଥାଏ, 

ଏମିତିକି େସମାନ- ଝାଡା ପରିସ�ା ବି ସଫା କରିବାକୁ ପଡିଥାଏ। ଆେମ ନିଜ ପିଲା-ୁ 

अଧିକ ଯତg େର ବେଢ଼ଇ ଥାqି କାରଣ େସ ବଡ଼ େହଇ ଆମକୁ େରାଜଗାର କରି େପାଷିବ। 

େହେଲ ଆେମ ଗଛଟିଏ କଥା ଆେଦୗ ଚିqା କରqି ନାହ[, େକମିତି କରିବା େଯ? ଆେମ 

ଗଛ ଲେଗଇବା अେପiା େସଇ ଜାଗାେର ଘର କରିବା, କାରଖାନା କରିବା, ରାaା କରିବା 

ଏମିତି ଏମିତି... 

 ବହୁତ ବିର�ି ସହିତ ଘୃଣା ଭାବ ଆସିଥାଏ େସଇ େଲାକମାନ- ଉପେର େଯଉଁ 

ମାେନ ନିରୀହ, ନି�ଳ, ମୁକ ଓ ଉପକାରୀ ଗଛଟିକୁ କାଟି େଦଇ ତାର କାଠ ଓ अନ�ାନ� 

अ} ପ�ତ�}କୁ ନିଜ କାମେର ଲଗାଇ େବଶ ଦୁଇପଇସା େରାଜଗାର କରିଥାqି!  

 େହେଲ ଏଇ ଗଛର ନିରୀହ ନିa� କାହାଣୀ କିଏ ଶୁଣୁଛି। େଗାଟିଏ ଗଛ େଯତିକି 

अମ�ଜାନ ପ�aୁତ କେର ବା ବିକିରଣ କେର, େସଥିେର ହଜାର ହଜାର େଲାକ ନିଜର 

ଶ�ାସକି�ୟା କରିପାରqି ଗଛଟିଏ ନିଜର ଫଳ େକବଳ ପ�ାଣୀ-ର ଉପକାର ପାଇଁ 

अ-ିତା ପାଢ଼ୀ 
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ଖାଦ�ରୂପୀ େପାଷକ େଯାଗାଇ ଥାଏ।  

 ଗଛଟିଏ ବାୟୁ ମkଳକୁ ଜଳୀୟ ବା� ନି�ାସନ କରିବା ଦ¦ାରା ତାହା ଉ��¦ମୁଖୀ ବାୟୁ 

ପ�ଭାବେର ଉପରକୁ ଯାଇ ଥkା େହାଇ ପୁନଃ ବଷ�ା ରୂପେର ଭୂମି� େହାଇଥାଏ। 

 ଗଛଟିଏ अତି କମେର ବେଟାଇକୁ ଥkା ଛାଇ େଦଇ ବିଶ�ାମ କରିବାର ଆଶ�ୟ 

େଦଇଥାଏ। ଗଛଟିଏ ନିଜର ବାସgା ଭରା ଫୁଲର ମହକେର ଚତୁଃପ�ାଶ¦କୁ ଶାqିର 

ବାତାବରଣ ବିତରଣ କରିଥାଏ। ଗଛଟିଏ ନିଜର ମୃତୁ� ପଯ��q ପ�ାଣୀ-ର ମ}ଳ ସାଧନା 

କରିଥାଏ। େଶଷେର ଏଇ ମଣିଷ େସଇ ନିରୀହ ଗଛଟିକୁ କଟିେଦଇ ନିଜର କାମନା ଓ 

ଲାଳସା େମେ�ଇ ନିଜକୁ ବଳିୟାନର ପରାକା�ା ପ�କଟ କରି ଧନ� େହଇଯାଏ । 

 ମୁଖ� ପ�ସ} େହଲା ପୃଥିବୀ ପୃ�େର ଥିବା ପ�ାଣୀ ଜଗତ ଓ ଉÅିଦ ଜଗତ ମଧ�େର, 

ଉÅିଦ ଜଗତ େହଉଛqି ସ¦େପାଷକ। अଥ�ାତ େସମାେନ ନିେଜ ନିଜର ଖାଦ� ପ�aୁତ 

କରqି ନାହ[। େହେଲ ପ�ାଣୀମାେନ ନିଜର ଖାଦ� ପାଇଁ େସଇ ଗଛର ଫଳ, ଫୁଲ ଓ ପତ�  

ଉପେର ନିଭ�ର କରqି। େତଣୁ ପ�ାଣୀମାେନ अନ� ଦ¦ାରା େପାଷିତ ହୁअqି ପୁଣି େସଇ 

ମାନ-ୁ ହତ�ାରଦk ଦିअqି। 

 ଗଛଟିଏ ନିଜର ଖାଦ� ନିେଜ ପ�aୁତ କେର। େସଇ ପ�କି� ୟାକୁ ଆେଲାକ ସଂେଶ�ସନ 

ପ�କି�ୟା କୁହqି। େସଇ ପ�କି�ୟାେର ମୁଖ� ଭୂମିକା ପତ�  େନଇଥାଏ। ପତ�  ନିଜ ଭିତେର 

ଥିବା ସବୁଜ କଣିକା ଦ¦ାରା, ବାୟୁମkଳରୁ अ}ାରକାମ�, ମାଟିରୁ େଚର ଓ କାk ମାଧ�ମେର 

ଜଳ ଓ ଖଣିଜ ଲବଣ େନଇ, ସଯୂ��ାେଲାକ ଉପ�ିତିେର ନିଜ ପାଇଁ ଖାଦ� ପ�aୁତି 

କରିଥାଏ। ଏହି ଖାଦ� ପ�aୁତି ପ�କି� ୟାେର ଗଛଟିଏ େଯଉଁ ଖାଦ� ପ�aୁତ କେର, େସ ସବୁ 

ଖାଏ ନାହ[ କିଛି ପ�ାଣୀ କଲ�ାଣେର ସ�ୟ କରି ଯାହାକି; କିଛି ଗଛ ମଳୂେର, କିଛି କାkେର 
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ଆଉ କିଛି ଗଛ ନିଜ ଫଳେର।  

 ଖାଦ� ସ�ୟ କରି ଗଛଟିଏ ନିଜର ବଳକା ଖାଦ�କୁ ପ�ାଣୀ ମ}ଳେର ବିତରଣ 

କରିଥାଏ। ଏମିତି ଉପକାରୀ ବoୁ େକହି ଦୁନିଆେର ନଥାqି। ବାୟୁମkଳେର अ}ାରକାମ� 

ବା�ର ହାର ବୃ�ି େହେଲ ଆମକୁ ଶ�ାସକି�ୟା କରିବା କ� େହାଇ ପଡିବ। େଲାକ ମାେନ 

अମ�ଜାନ ପାଇଁ ନିଜର ପ�ାଣ ବିସଜ�ନ କରିବାକୁ ବାଧ� େହେବ। ଗାଡି, େମାଟର, 

କାରଖାନା ଆଦିର ବୃ�ି େଯାଗଁୁ ବାୟୁ ମkଳେର େଯଉଁ ହାରେର ପ�ଦୁ�ଷଣ ବଢ଼ି ଚାଲିଛି 

ଆମମାନ-ୁ ଭବିଷ�ତେର ଏକ ମହା ବିପ`ିର ସାମgା କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଏଣୁ ଆମକୁ 

अଧିକରୁ अଧିକ ଗଛ ଲଗାଇବାକୁ ପଡ଼ିବ।  

 ବନ�ା, ବାତ�ା, ଭୂକ!, ଘଡଘଡି ଆଦି େଦୖବୀବିପଯ��ୟ ପାଇଁ ଆମର ଏକ ମାତ�  

ରiକ, ସାହା, ଭରସା େହାଇ ନିଭ�ୟେର ଗଛଟିଏ ହ[ ରiା କରିଥାଏ। ଆେମ ବଡ଼ ଗଛଟିଏ 

କାଟି େଦେଲ अତି େବଶୀେର ଦଶ ହଜାର ବିକିବା େହଲା େସଇ ଗଛ ବଷ�କୁ ଲi ଲi 

ଟ-ାର େକବଳ अମ�ଜାନ େଦଇଥାଏ। ମଁୁ ତାର ଫୁଲ ଆଉ ଫଳର ହିସାବ କହୁନାହ[। 

େହେଲ ଆମକୁ ନିଜର ଜୀବନ ଆଉ ଆଗାମୀ ପିଢ଼ିର ଜୀବନ ରiା ପାଇଁ ଓ େସମାନ-ର 

ମ}ଳ ପାଇଁ अଧିକରୁ अଧିକ ବୃiେରାପଣ କରିବା ଆବଶ�କ। ଗଛଟିଏ ଆମକୁ ଖାଇବାକି 

ବା ପିଇବାକୁ ମାେଗ ନାହ[। ଆେମ େକବଳ ଉପଯୁ� �ାନ େଦଖି ଆଗାମୀ ବଷ�ା ଋତୁକୁ 

େଦଖି ଲଗାଇେଦବା ଆବଶ�କ। 

 ଆେମ ଘେରାଇ ଆସବାବପତ�  ପାଇଁ କାଠ ବଦଳେର ଲୁହା ବା ପBା�ିକ ବ�ବହାର 

କରିବା, କାଗଜର अପବ�ବହାର କରିବା ନାହ[, େଛାଟିଆ ଗଛ ପାଖରୁ େଗାରୁ ଗାଈ-ୁ 

ଦୁେରଇ ରଖିବା, ପାହାଡିଆ अ�ଳେର େପାଡ଼ୁଚାଷ କରିବା ନାହ[, ବୃi �ାନାqରଣ ଉପାୟ 
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अବଲbନ କରି େଗାଟିଏ �ାନରୁ अନ� �ାନକୁ �ାନାqରଣ କରି ପାରିବା। 

 ଏଣୁ ଆମର ଜୀବନ ସହିତ ଆଗାମୀ ପିଢ଼ି ମାନ-ର ଜୀବନ ସୁରiିତ ପାଇଁ ଗଛଟିଏ 

ଲଗାଇବା ଆବଶ�କ। ଗଛ ସହିତ ବoୁେହାଇ ନିଜର ଜୀବନକୁ ସୁଖମୟ କରି ଜଗତେର 

େଶ�� ଜୀବର ଆସନ ଗ�ହଣ କରି ବ�ିବା ଓ ବ�ାଇବା । 

 
ବାପା: ର�ନ ପାଢ଼ୀ 

େଶ�ଣୀ: ସ�ମ 

େଜନିଥ ଇଂରାଜୀ ମାଧ�ମିକ ବିଦ�ାଳୟ, 

ଗଗନ ବାବୁ ଛକ, ଏଡ଼ତାଳ, ଭଦ� କ 



ଆହ� ାନ
 ଇ-ପତି� କ

ା 

ଆହ� ାନ ଇ-ପତି� କା, ଚତୁ��ଶ ବଷ�, ଷ� ସଂଖ�ା, ଜୁନ୍ ୨୦୧୯ Magazine Downloaded from www.aahwaan.com 

ଆହ� ାନ ଇ-ପତି� କା ସ!ୂ#� ନିଃଶୁ% ବିତରଣ େହତୁ ଡା େଜ�ାତି ପ�ସାଦ ପ+ନାୟକ- .ାରା ପ�ତି�ିତ ଓ ପ�କାଶିତ  | Aahwaan.com  Aahwaan.com  Aahwaan.com  Aahwaan.com  |  402 

େଶ�� ପଣୂ�େଶ�� ପଣୂ�େଶ�� ପଣୂ�େଶ�� ପଣୂ�    
 ବ�a ବହୁଳ ଜୀବନଭିତେର ସମେa अaବ�a କଥା ପଦୁଟିଏ 

କହିବା ପାଇଁ କାହା ପାଖେର ସମୟ ନାହ[ କାରଣ ସମେa ଏ 

ଜୀବନେର ନିଜ ନିଜ କମ�େର ସକାଳ େକାଇଲିର କୁହୁ କୁହୁ ଓ 

କୁକୁଡ଼ାର ‘କ’ ‘କ’ ଠାରୁ ଆର  କରି େଗାଧଳିୂ ଗାଈର ହbା ରଡ଼ି ପଯ��q ନିଜକୁ ବ�a 

ବହୁଳ ରଖୁଚqି େହେଲ କଣ େହବ ସଂସାରେର ଏହି େମାହମାୟା, ଜାଲବoନେର ସବୁ 

ବoା େହାଇଛqି ଜୀବନ ତର} ଭିତେର अଭିନୟ अଭିନୟ କରି କରି ମନ ଭିତେର 

ସୁଖଶାqି ନାହ[, କି ପଣୂ� ବି ନାହ[ ଦୁନିଆ ଆଗେର ଖାଲି ମିଛେର ମିଛେର अଭିନୟ କରି 

ଚାଲିଥାଉ, ଆଉ କହି ବୁଲିଥାଉ ଆ  ଭଳି ସୁଖଶାqିେର କିଏ ବା ରହିଛି? ସବୁ ଆେଡ଼ 

ଖାଲି ମଁୁ ମଁୁର ଗଜ�ନ ଶୁଣା ଯାଉଥାଏ େକେବ କହିନଥାଉ ଆମ ମାନ-ର େବାଲି ମନ 

ଭିତେର ଏେତ ଦୁଃଖ, କ�, େକାହ, ଯ�ଣା େନଇ ବି ହସିଥାଉ କାହ[କି ନା ଜୀବନ ଆଉ 

ଯ�ଣାର ଭଲପାଇବା ଭିତେର ମଣିଷ ବ�ୁଥାଏ େସଥିପାଇଁ ତ ଭଲ ପାଇବାର अନ�ନାମ 

ଈଶ�ର କୁହାଯାଇଛି ଈଶ�ର ତ ମଣିଷ େଦହେର ବିଦ�ମାନ ସଂସାରର ଧମ� ହ[ େଶ�� 

ଧମ�େର ଚାଲିେଲ ଦୁଃଖ ଦୁଃଖ ଆେପ ଆେପ ଘୁ�ିଯାଏ ପଣୂ�, ସୁଖ, ଶାqି ମEିରେର 

ସoାନ କେଲ ମିେଳନାହ[ अସଲ ସୁଖ ଶାqି, ପଣୂ� ତ ମିେଳ ନିଜ ମନେର ଆଉ ତୁ ର 

ଜୀବq ପିତାମାତା- ଠାେର େହେଲ କଣ େହବ? ଏ ଦିେଗାଡ଼ିଆ अବିେବକୀ ପଶୁତୂଲ� 

ମଣିଷ େକେବ ବୁଝିଛି ନା ବୁଝିବାକୁ େଚ�ା କରୁଛି େକହି ମୁହୂ �̀ ପାଇଁ କାମନାବାସନାେର 

ବିପଦକୁମାର ବାରିକ 
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ବିହ� ଳିତ ଜଜ�ରିତ େହଇ ସବୁ କିଛି ଭୁଲିଯାଏ ମଣିଷ ଜୀବନେର ସୁଖଶାqି ପାଇବାକୁ 

େହେଲ, ସଦା ସବ�ଦା ପାଇଁ ସ!ୂ#� ରୂେପ ନିଜକୁ ପିତା ମାତା- ନିକଟେର ସମପhତ 

େଦବାକୁ ପଡ଼ିବ ମନେର ପବିତ�  ଓ ଆଧ�ାତିH କ ଚିqାଧାରା ଧରି ପେରାପକାର କରିବାକୁ 

େହବ କଥାେର अଛି, ଆକାଶେର ସଯୂ�� ନଥିେଲ ଯାହା, େଗାେଟ ପରିବାରେର ମୁଖ�ତଃ 

ପିତା ଓ ମାତା ନଥିେଲ େସୟା अନ�ର ଦୁଃଖେର ସହଭାଗୀ େହାଇ ପାରିଥିବା ମଣିଷ, 

ଜୀବq ଈଶ�ର-ର େସ अତିପି�ୟ ମୁଖ� କଥା େହଉଛି ସୁଖଶାqି ଚତୁଃପାଶ��େର ନେଖାଜି 

ନିଜର ମନକୁ ପେରାପକାରୀ ଓ ପିତାମାତା- େସବାେର ନିଜକୁ ନିେୟାଜିତ କରାଇ 

ପାରିେଲ ତାହା ହ[ େହବ େଶ�� ପଣୂ� 
ବିଶ� ଭାରତୀ ବିଶ¦ବିଦ�ାଳୟ ଶାqିନିେକତନ, ପ�ିମବ}  
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ଚିହg େଦବତାୟ ସ�ାହାଚିହg େଦବତାୟ ସ�ାହାଚିହg େଦବତାୟ ସ�ାହାଚିହg େଦବତାୟ ସ�ାହା    
 େଭାଟର ଏଠି ପ�ାଥ�ୀ େଦଖି େଭାଟ ଦିअqିନି ଚିହg  େଦଖି େଭାଟ 

ଦିअqି। ଯଦି କୁକୁର ଛୁଆକୁବି ନିବ�ାଚନେର ପ�ାଥ�ୀ କରାଯାଏ େସବି 

ଜିତିଯିବ। ଖାଲି ପରିଚିତ ଚିହg େଟ ତା ପଛେର ଲାଗିବାର अଛି। 

େତଣିକି େସ ପାଠପଢୁକି ନପଢୁ ନୂଆ ହଉକି ପୁରୁଣା େଲାକ- ପାଇଁ କାମ କରୁକି ନ କରୁ। 

 େସ ଗୁkା େହଉ अବା ଡାଲି ଖଣି ପାଣି େଚାର େହଉ କିଛି ଯାଏ ଆେସ ନାହ[। 

ବିଧାନ ସଭାଠୁ େଲାକସଭା ରାଜ�ରୁ େଦଶ ସବୁଠି ଚିହgର କରାମତି। ଭାରି ଆ�ଯ�� କର 

କଥା ଏେତ େଛାଟ େଛାଟ ଚିହg  ଗୁଡାକୁ ଚିହିg  ବାଟି େଘାରି ପାଣି କରିେଦଉଥିବା େଭାଟର 

ଗୁଡାକ ଚିଟଫk ଆଉ ଦୁ�ମ� ଭଳି ବଡ ଚିହg  ଲଗା େନତା ଗୁଡା-ୁ େକମିତି ଚିହିg  ପାରqିନି 

େକଜାଣି। 

 ଘେର ବସି ଖାଇବା ଆରାମେର ଚଳିବା ଯଦି ସବୁ ସୁବିଧା ସୁେଯାଗ େଯାଉ ଦଳର 

ସରକାର େଯାେଗଇଦବ ତାକୁହ[ େଭାଟ ଦବା। ବ��ିତ¦ର ବିକାଶକୁ ମାର ଗୁଳି। �ାୟୀ 

ପ�ତିକାର କଥା ପଚାେର କିଏ। ଜମି ବାଡ଼ିେର ପଟାସ୍ ଲାେଗଇଦିअ ନେହେଲ ବିକି�  

କରିଦିअ। େକାଉ ଚାଉଳ କିଣା ପଡୁଛି। ହଁ କାହାକଥା କହିବା ଏଠିତ କbଳ ଯାକ ବାଳ। 

 ଏଠିତ ପିଲାଟି ଜନH  େହଲା େବଳକୁ ମୁkେର ଋଣ େବାଝ ଧରି ଆସିଥାଏ। େଲାେକ 

କିs ଏsଡ଼ିରୁ ମସାଣିଯାଏ େଯାଜନାର ସୁଫଳ ପାଇବାେର ବ�a। ଜମି ଜ}ଲ ଖଣି ପାଣି  

ପଯ��ଟନ ସବୁଥିେଲ ବି ଆଜି ନାହ[ ନାହ[ର ଦୁନିଆ। अତି ସହଜ ଆଉ ସଟକଟେର 

ସିେ�ଶ�ର ତି� ପାଠୀ 
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ଜୀବନେର ଶୀଷ� �ାନେର ପହଂଚିବାର ସ¦ପg େଦଖୁଥିବା େଭାଟର-ଠୁ ଆଉ କଣ ଆଶା 

କରାଯାଇ ପାେର। 

 ରାମାୟଣ ମହାଭାରତ ଯୁଗଠୁ ବି ଏଯୁଗର ରାଜନୀତି अ- ଭାରି ଜଟିଳ ଚାଣକ� 

ନୀତିକୁ େଗାଳି ବାଟି ପିଇେଦଲା ପେର େସଥିେର ପୁଣି କିଛି ନିଜସ¦ ନୀତି ଖ�ା େହାଇଯାଏ 

ଆେପଆେପ। ଆଜି ଏଘର ମାଉସୀ ତ କାଲି େସ ଘର ପିଉସୀ। ବଷ�ା ଯୁଆେଡ଼ ଛତା 

ସିଆେଡ ନ�ାୟେର ଏଠି ସବୁ କାମ ଚାେଲ। ଏଠି ବିଭୀଷଣ-ର अଭାବ ନାହ[। 

 ଗଣତ�ର ଚତୁଥ� a  ତା କଥା ନକହିବା ଭଲ। େକେତେବେଳ ତିଳକୁ ତାଳ ଆଉ 

େକେତେବେଳ ତାଳକୁ ତିଳ କରାଯିବ ତାହା ସ!ୃ� ସଂ�ାର ମାଲିକ- ରାଜେନୖତିକ ଦଳ 

ସହିତ ଥିବା ସ!କ� ଆଉ ସ¦ାଥ� ଉପେର ନିଭ�ର କେର। 

 ଏଠି ନି�h� କିଛି ମହାପୁରୁଷ- ଛାଇ ତେଳ अନ� ମହାପୁରୁଷ- ନଁା ବି ମାଟି ଭିତରୁ 

ବାହାରି ପାେରନି। ବଂଶବାଦର ନ�ାୟେର ଚାେଲ ରାଜନୀତି। େତଲାେତଲି ଏକା ହୁअqି 

ବଳି ପଡି ଯାଆqି ସାଧାରଣ ଜନତା।   

 ଏଠି ବାଘ େଛଳିବି େଗାଟିଏ ତୁଠେର ପାଣି ପିअqି। ଏଠି ମଣିଷ ଭୁଲିଯାଏ ମଣିଷ 

ପଣିଆ। ବାପା ମା ଭାଇ ଭଉଣୀ-ର ନୂଆ ନୂଆ ଦଳ ମତେଭଦ େଗା�ୀ କEଳ। ଏଠି 

େକେତ ମୁkିଆଳ କହିଥିବା କଥା ଭୁଲିଯାଆqି। ପେକଇବା େଛପ ଚାଟqି କିଏ ଦିଲB ୀ 

ଯିବାକୁ ତ ଆଉ କିଏ ଭୁବେନଶ¦ର। 

 େଜଲ େଜାରିମାନାେର अଭ�a ରାଜେନତା ଏଠି ସମa-ର ପି�ୟ କାରଣ େସ ବା�ି 

ପାରqି ଟ-ା କାଟି ପାରqି ତ�ି। 

 ରାଜତ�େର ରାଜାର ପୁअ ରାଜା ହୁଏ ଆଉ ଏଠି ଗଣତ�େର ମ�ୀର ପୁअ ମ�ୀ।   
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ମଦ ମାଉଁସେର ଏଠି ସମେa ଖୁସି।  

 ଏଠି ନିବ�ାଚନ ଆସିେଲ େନତାମାେନ ଜନତା- ପାଦଧଳିୂ ନିअqି ସାଇେକଲ ଚଲାqି 

ଝୁ!ୁଡି କୁଡ଼ିଆେର ଖାଆqି। ଗଁା ଓ ସହରବାସୀ- ଦୁଃଖ ସୁଖ ବୁଝqି। ଆଉ ଥେର 

ଆସନକୁ ଆସିଗେଲ ଏସି ଘର ଏସି କାରରୁ ତଳକୁ ଓହB ାqି ନାହ[।  

 ରହିବା ଖାଇବା ଗaଖଚ� ହାତପା�ି। ମାସିକ ଦରମା େପନସନ ସବୁ ତା- ପାଇଁ 

ଥୁଆ। ଏେବ ୩୦୦ଟ-ାେର ଦୁଇମାସ େଫାନ ସହିତ ଇ�ରେନଟ ବ�ବହାର ସବୁ ସ ବ 

େହାଇପାରୁଥିେଲ ମଧ� ତା-ୁ େଫାନ ଖ¡� ବାବଦକୁ ମାସକୁ ମିେଳ ହଜାର ହଜାର ଟ-ା।  

 େକେତ ନିବ�ାଚନ ଆେସ ଯାଏ ବାଣ ଫୁେଟ ବାଜା ବାେଜ ମଦମାଉଁସ ବ�ାହୁଏ। 

େକେତ ପ�ାଥ�ୀ ଆସି କୁଡ଼ିଆ ଘେର ବସି ପଖାଳ ଖାଇ ଫେଟା ଉେଠଇ ଚାଲିଯାqି। େହେଲ 

ପରିବ �̀ନ ତ ବହୁତ ଦୂରେର। ସବୁ ସଫଳତାତ େସଇ େକେତାଟି ଚିହg  ତେଳ ଚାପି େହାଇ 

ରହିଯାଏ। ଚିହgର େଖାଳପା ଭିତରୁ ବାହାରି ନୂଆ ଆେଲାକ େଦଖି କିଛି ନୂଆ ନୂଆ ଚରିତ�  

ଆପେଣଇବା କଣ ଉଚିତ ନୁେହଁ କି। େଯାଉଦିନ ଏ ମାନସିକତାେର ପରିବ �̀ନ ଆସିବ। 

େସଦିନ ଆଉ େକହି କହୁନଥିେବ ଚିହg  େଦବତାୟ ସ¦ାହା। 

 
ସିେ�ଶ�ର ତି� ପାଠୀ 

କୁkିେଲା େକର} େଖା��ା 



ଆହ� ାନ
 ଇ-ପତି� କ

ା 
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ବିେଶଷ ସଚୂନାବିେଶଷ ସଚୂନାବିେଶଷ ସଚୂନାବିେଶଷ ସଚୂନା    
 ଦୟାକରି ପ�େତ�କ ମାସର ସଂ;ରଣ ନିମେq େକବଳ େଗାଟିଏ ବା ଦୁଇଟି େଲଖା ହ[ 
ପଠାs କିଛି ବoୁ ଏକାଧିକ େଲଖା ପଠାଇ ଆମକୁ ଚିqାେର ପକାଇ େଦଉଛqି ଆେମ 
େସ ମଧ�ରୁ ଚୟନ କରିବାକୁ अସୁବିଧାର ସ�£ଖୀନ େହଉଛୁ ସଚୂନାେଯାଗ� େଯ କିଛି 
ବoୁ ବିଗତ ମାସେର अନୁ�ନ ଦଶରୁ अଧିକ କବିତା ପଠାଇଛqି ଏହା.ାରା ଆମ ଇେମଲ୍ 
ବ ଭ h̀ େହଉଛି ଏବଂ ସ!ାଦନା କାଯ��େର ବାଧା ସୃ�ି େହଉଛି 
 ବାରbାର अନୁେରାଧ ସେ �̀  अେନକ ବoୁ ଟାଇପ୍ ନ କରି େଲଖା ପଠାଉଛqି ଏହା 
ଫଳେର ଆମକୁ ସ!ାଦନା ପବୂ�ରୁ अନୁ�ନ अ��ାଧିକ ପୃ�ା ନିେଜ ଟାଇପ୍ କରିବାକୁ ପଡୁଛି 
ଏବଂ ଏଥିପାଇଁ ପତି� କା ପ�କାଶନେର ବିଳb େଦଖା େଦଉଛି ଦୟାକରି ନିଜସ� େଲଖା 
ଟାଇପ୍ କରି ମାଇେକ� ାସÚ୍ ୱାଡ୍� ଫାଇଲେର ପଠାs ଯଦି ଟାଇପ୍ କରି ପାରୁନାହାqି ତା 
େହେଲ अନ� ଉପାୟ କରs ପିଡ଼ିଏଫ୍ ଫାଇଲେର ପଠାଉଥିବା େଲଖାକୁ ୱାଡ୍� 
ଫାଇଲେର ପଠାs 
 ହ� ାଟ୍ ସଆପ୍ େର େଲଖା ପଠାs ନାହ[ ଏହା ସ�ୀକାଯ�� େହବନାହ[ େକବଳ ଇେମଲ୍ 
.ାରା ହ[ େଲଖା ପଠାs ଆହ� ାନ ଇ-ପତି� କାର ଆk�ଏଡ୍ ଆପ୍ ଡାଉନେଲାଡ୍ କରs 

ପତି� କାେର ଥିବା ବ�ାକରଣଗତ ତ� £ଟି ପାଇଁ ସ!ାଦକ iମାପ�ାଥ�ୀପତି� କାେର ଥିବା ବ�ାକରଣଗତ ତ� £ଟି ପାଇଁ ସ!ାଦକ iମାପ�ାଥ�ୀପତି� କାେର ଥିବା ବ�ାକରଣଗତ ତ� £ଟି ପାଇଁ ସ!ାଦକ iମାପ�ାଥ�ୀପତି� କାେର ଥିବା ବ�ାକରଣଗତ ତ� £ଟି ପାଇଁ ସ!ାଦକ iମାପ�ାଥ�ୀ    

ଆମ ଇେମଲ୍ ଠିକଣା :  

aahwaan@gmail.comaahwaan@gmail.comaahwaan@gmail.comaahwaan@gmail.com 
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ବିେଶଷ ସଚୂନାବିେଶଷ ସଚୂନାବିେଶଷ ସଚୂନାବିେଶଷ ସଚୂନା    
ଆହ� ାନ ଇ-ପତି� କାର ଆଗାମୀ ସଂ;ରଣ : ଜୁଲାଇ ୨୦୧୯ 

େଲଖା ପଠାଇବାର େଶଷ ତାରିଖ : ୩ ଜୁଲାଇ ୨୦୧୯ 

େଲଖା ପଠାଇବା ସମୟେର ଇେମଲ୍ େର ସବ୍ େଜ¹୍ େଲଖିେବ : 

Your name (Your name (Your name (Your name (ଆପଣ- ନାମଆପଣ- ନାମଆପଣ- ନାମଆପଣ- ନାମ) : July 2019 ) : July 2019 ) : July 2019 ) : July 2019     

 େଲଖା ଗୁଡ଼ିକ ଯଦି ଓଡ଼ିଆେର ଟାଇପ୍ କରି ୱାଡ଼� ଫାଇଲେର ପଠାଇେବ ତା େହେଲ 

ଆମକୁ ପୁଣିଥେର େସହି ସବୁ େଲଖା ଟାଇପ୍ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ ନାହ[ ହାତ େଲଖାକୁ 

ଫେଟା ଉଠାଇ କିbା ;ାନ୍ କରି ଇେମଲ୍ ଆଟାଚ୍ େମ�୍ ଭାବେର ପଠାଇେବ ହaେଲଖା 

ସୁEର ଓ ପଠନେଯାଗ� େହବା अନିବାଯ��, ନେଚତ ଯଦି ପ�କାଶନେର େକୗଣସି ତ� £ଟି ରେହ 

େସଥିପାଇଁ ସ!ାଦକ ଦାୟୀ ରହିେବ ନାହ[ 

 ଯଦି ଗ� ବା କାହାଣୀ କିbା ପ�ବo ପଠାଉଛqି େତେବ ଧ�ାନ ଦିअs, ପ�େତ�କ ଶ¥ 

ମଧ�େର େକବଳ େଗାଟିଏ ଖାଲି �ାନ ଛାଡ଼ିେବ, କମା, ପ#ୂ�େଛଦ, ଯୁ�ାiର ଆଦି 

ବ�ାକରଣ ତ� £ଟି ପ�ତି ସାବଧାନ ରହି ଟାଇପ୍ କରିେବ ବ�ାକରଣଗତ ତ� £ଟି ପାଇଁ 

ପ�କାଶନେର अେହତୁକ ବିଳb ହୁଏ େତଣୁ ଯଦି ସ ବ େହଉଛି ଆପଣ- ନିକଟେର 

ଥିବା େକହି ଓଡ଼ିଆ ବoୁ- .ାରା ନିଜ େଲଖାକୁ ସଠିକ ଭାବେର ପରୀiା କରି ନିअs 

 େଲଖା ସହିତ ନିଜର େଗାଟିଏ ପାସେପାଟ୍� ଫେଟା (ଯଦି ନାହ[, େତେବ ଭଲ 

େଦଖାଯାଉଥିବା ସୁEର ଫେଟାଟିଏ) ସହିତ ନିଜର ଠିକଣା େଲଖି ପଠାଇେବ 

 ଆମର େଲଖା ସଂଗ�ହ ଇେମଲ୍ : aahwaan@gmail.comaahwaan@gmail.comaahwaan@gmail.comaahwaan@gmail.com 


