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ଡoା େମା ଭoାଦଦରା    ବିନୟ କୁମାର ଦtେସନା  ୧୯୦ 

ନିଃଶ~ର ସୁର     େଦେବB�  ଭୁଏ    ୧୯୨ 

ଜନE ଭୂମି      ବିଶ�ଜିତ େଜନା    ୧୯୩ 

େମା ଗଁା ମାଟି ହସୁଛି    ବାସvିଲତା େଜନା   ୧୯୪ 

ଜୀବନ ଜୀଇଁବା ସବୁଠୁ କr   କମଳ େଲାଚନ ମଲି? କ   ୧୯୬ 

ବୀର େସୖନିକ     ବିମଳ ସାମିନୀ    ୧୯୭ 

ମଁୁ ଦାଦନ ଶ�ମିକ କହୁଛି    ରଶିEତା େବେହରା    ୧୯୮ 

ମଥାଯାଏ ଆମ ନଇଁ    अେଶାକ କୁମାର ପ�ଧାନ   ୨୦୦ 

ମେନ अଛି ନା?     ସନାତନ ଦାସ    ୨୦୨ 

अଣପpୀକୃତ ଦାଦନ େଫରvା  ବାଲାଜୀ େସଠୀ    ୨୦୪ 

ପ�ାୟ�ିତ      ରିପୁନ୍ ଜୟ ମହାପାତ�    ୨୦୮ 

ଭିନh  ଏକ ସାବିତ� ୀ     ଜେନE ଜୟ ପtା    ୨୦୯ 

ଜୀବନ ଜୀବିକା     ସେରାଜିନୀ ମିଶ�    ୨୧୧ 

ପ�କୃତିର ପ�ଶh     ପ��ା ଭାରତୀ ପାଣି   ୨୧୩ 

ଦାଦନ      ପ!ୂ�ମା େଲ*ା    ୨୧୪ 

ତୁେମ େଯେବ ମେନପଡ଼    ପ�ଭାତ ବଳ     ୨୧୬ 

େର କେରାନା, େଦଖି େତାର ମୃତୁ�  ଭା7ର ଚB�  ଖtା   ୨୧୮ 

ଶ�ୀପେଦ ଦିअ अଶରା    अେଲଖ େମେହର    ୨୨୦ 

ଯ� ଦାନବ      ଆୟୁଷE ାନ ତି� ପାଠୀ    ୨୨୧ 
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ଓଡ଼ିଆଣୀ ମଁୁ ଆସିଛି    େଗୗରୀ ପtା    ୨୨୩ 

अେପfା      ସମ�ଜିତ ମହାପାତ�    ୨୨୫ 

େପ�ମ       ସଂଯୁiା ମହାପାତ�     ୨୨୭ 

େମା ଗଁା      ଚି_ରpନ ବାରିକ   ୨୨୮ 

ତମ ସE qତି      େନପାଳ କୁମାର େବେହରା  ୨୩୦ 

ଆଉ କାହା ପpୁରୀର ଶାରୀ   ସୁଶାv କୁମାର ଧଳ   ୨୩୨ 

ଆତE ସୁଖ      ପୁ�ାpଳୀ ପtା    ୨୩୪ 

ମୁଠାଏ ସପନ     अଜୟ କୁମାର େବେହରା  ୨୩୬ 

ଏ ଦାନବୀ      ଆନB ସାଗରିଆ    ୨୩୭ 

େମା େଜେଜମା’     େସୗଭାଗ�ବତୀ ଗିରି   ୨୩୮ 

ହସ       ସୁବ� ତ କୁମାର ଗିରି   ୨୪୦ 

କେରାନା ଭୂତାଣୁ     ଶରତ ଚB�  ଜାଲି    ୨୪୧ 

ଆତE ବିଶ�ାସ      ଲୀଳାମୟ ଶତପଥୀ   ୨୪୩ 

ସ�ପh       ପୁ�ଲତା ସାହୁ    ୨୪୪ 

ନକଲି େପ�ମେର     ଶୁଭକାv ସାହୁ    ୨୪୫ 

ସE qତି େଫେର     अଂଶୁମାନ ଦାସ    ୨୪୬ 

ଭiବ�ଳ      ସୁନB ତି� ପାଠୀ    ୨୪୭ 

ମିଳନ      ସିେnଶ�ର ତି� ପାଠୀ   ୨୪୮ 

ଦିअଁ, ତୁେମ ସୁBର    ରାମ ପ�ସାଦ ସିଂହ   ୨୪୯ 
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କଳ*ିନୀ      ଗେଣଶ ଦାସ    ୨୫୦ 

େଭାକ      େସୗମରpନ ପାଲ   ୨୫୩ 

अେନ� ଷଣ      ରଶିEେରଖା ବାରିକ   ୨୫୪ 

ସoୀତ େସ, ଜୀବନ अମୃତ   ହାସ�ମୟୀ ରାଜ    ୨୫୫ 

ସୁମନ      ଧିେରB�  କୁମାର    ୨୫୭ 

ତୁେମ       କାହh � ଚରଣ ସାହୁ    ୨୫୯ 

ନବମ ଗ�ହ      ନାରାୟଣ ସାହୁ    ୨୬୧ 

ମଖୂ �କୁ ମଖୂ � ସଂଗାତ    ଫାଲଗୁନୀ ରଣା    ୨୬୩ 

ଆଜିର ସମାଜ     ସେvାଷ ପ(ନାୟକ   ୨୬୪ 

ଆଜି ରଜଟା ଖଁା ଖଁା ଲାଗୁଛି   ନାରାୟଣ ଚB�  େସନାପତି  ୨୬୫ 

ସhାନ ପ!ୂ�ମା     ସତ�ବ�ତ ସାହୁ    ୨୬୭ 

ଚିଠିଟିଏ ପି�ୟାକୁ     େରାହିତ୍ େସଠୀ    ୨୬୮ 

ନି�ୁର ମଣିଷ     ରାଜୁ କୁମାର ପାତ�    ୨୬୯ 

୭୩ତମ ସ�ାଧୀନତା ଦିବସ ଚାଲିଗଲା ଲିଟନ୍     ୨୭୦ 

ଭିନh  ଏକ ସିଂହାସନ    ସଂଜୀବ କୁମାର ଦାସ   ୨୭୨ 

ଆକାଂfା      େରାଜା ପtା    ୨୭୪ 

ବିମାନ      ଦମୟvୀ େଜନା    ୨୭୬ 

େହ ଈଶ�ର ତୁେମ େକଉଁଠି   ପ�ଶାv କୁମାର ମହାvି   ୨୭୮ 

େହାଇଛି ରiାi ବ!�    ଜଗବ|ୁ ସାହୁ    ୨୮୧ 
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अଭିମାନ      ପି�ୟ*ା ପି�ୟଦଶ�ନୀ ଦାସ  ୨୮୨ 

ଜୀବନ ବ�ାକରଣ     ସୁଦିsା େବେହରା    ୨୮୪ 

ମଲିୂଆ      ଦୁେଯ��ାଧନ କରଡ଼ା   ୨୮୫ 

ମଁୁ ଓଡ଼ିଆ ଘରର େବାହୁ    ଭାରତୀ ସାହୁ    ୨୮୯ 

ଲଭ୍ ୟୁ ରିଭୁ�     अଭିମନୁ� େବେହରା   ୨୯୦ 

ମାଆର ମମତା     ଡଃ ମେନାରpନ ବିେଷାୟୀ  ୨୯୧ 

ଚାଲିଗଲ ବାବା େମାେତ ଏକା ଛାଡ଼ି  ପ�ଭାତ ମିଶ�     ୨୯୨ 

ରଜ       େଜ�ା�ାମୟୀ େପାଲାଇ   ୨୯୩ 

ଜନନୀତ� ର ଗୀତି     ଦtାସି ପ�ଧାନ    ୨୯୪ 

ମାୟାଜାଲ      ବାସୁେଦବ ନାୟକ    ୨୯୬ 

ତମ ସE qତିେର     ରବୀB�ନାଥ ମହାରଣା   ୨୯୭ 

େଶଷ ବସvର ଚିଠି    େବଣୁଧର ସୁତାର    ୨୯୮ 

େସଦିନ ସପେନ     ନିରpନ ସାହୁ    ୨୯୯ 

କିଷାନ      ବଷ�ାରାଣୀ ବିଶ�ାଳ    ୩୦୦ 

ମାଟିର ଆହ� ାନ     ପରମାନB ରାଜହଂସ   ୩୦୧ 

େଟାପାଏ ଜଳ     ରିଭୁ ଆଭୂଷଣ ପtା   ୩୦୩ 

କମ�ଫଳ      େଦବରାଜ େମେହର   ୩୦୪ 

କେରାନାକୁ ଡରନା    େମରୀ ମାଝୀ    ୩୦୬ 

ମାନବିକତା      ମୀନେକତନ ବେଡ଼ାକିଆ  ୩୦୭ 
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ଉnାର କରାଯାଉ     ଶୁଭଶ�ୀ ସୁଆର    ୩୦୮ 

ଗ�ାମ� ସE qତି      ମାନସୀ ସ�ାଇଁ    ୩୦୯ 

ଜୀବନ େଯାଉଠି     ପ�କାଶ ଚB ପtା    ୩୧୧ 

ପ!ୂ�ମୀ ରାତି     ସୁବ� ତ କୁମାର ଦାସ   ୩୧୨ 

ସ�ପhର ନାୟିକା     ଯାଦବ ପ�ଦୀପ ପରୁଆ   ୩୧୩ 

ମଁୁ ବି ଜେଣ ସତ�ବାନ    ରାଧାେମାହନ ପଜୂାହାରୀ  ୩୧୪ 

ତୁ       ଜୟv କୁମାର ସାହୁ   ୩୧୫ 

କଳିଯାଇ ସତ� ଆସୁଛି    ଇଂ ବିଦ�ାଧର ପtା   ୩୧୬ 

ପ�ତି�ା      ମିନତୀ କୁମାରୀ ଦାସ   ୩୧୭ 

ସାo       ନିେବଦିତା େଜନା    ୩୧୯ 

ଏକାv ବାସ     ଡଃ ହୀରାଲାଲ ଦାସ   ୩୨୧ 

ସଂଘଷ�      ପ*ଜ କୁମାର ମାହାନା   ୩୨୩ 

ଲୁହ       ହୀରାବତୀ ପାତ�     ୩୨୪ 

अଭିଶs ଫଗୁଣ ଆଜି    ବିକାଶ ଚB�  ଧୁoିଆ   ୩୨୫ 

ମା ବାସବୀକନ�କାପରେମଶ�ରୀ  ଚିନାରୀ କିଶନ୍ କୁମାର ସୁବୁnି  ୩୨୬ 

ସଯୂ��ସମ ଜଳିବି ମୁହZ    ପଦE ନାଭ ନାଏକ    ୩୨୮ 

ସମୟ       अଲିଭା ସାହୁ    ୩୨୯ 

ଘର       ରାେଜB�  କୁମାର ମହାvି   ୩୩୦ 

ଡାଏରୀ : େମା େମୗନେପ�ମିକା   ସBୀପ େଶଖର େଜନା   ୩୩୧ 
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େକାଭିଡ଼୍ - ୧୯ : ଦୁଇଟି କବିତା  ବିକାଶ କୁମାର ମଲି? କ   ୩୩୩ 

ବ�ିବା      ସୁବାସ ଚB�  ମୁଦୁଲି   ୩୩୬ 

ପରାଜିତ ପ�ତିବିa     ସୀତାକାv ମହାପାତ�    ୩୩୭ 

ସ�କ�ର ପରିଭାଷା    ଚB�କାv େଜନା    ୩୩୮ 

କୁନା ଓ କୁନି     ବାଦଲ ମହାରଣା    ୩୩୯ 

अନୁସରିତ      ମpୁରାଣୀ ମିଶ�    ୩୪୦ 

ପେୂନଇ ରାତିର ପୀରତି    ଶ�ୀରାଜେଶଖର ସି ଚିମା   ୩୪୩ 

अସହାୟ      ପି�ୟ*ା ପି�ୟଦଶ�ନୀ ସାହୁ  ୩୪୪ 

ବିଚିତ�  ତୁମ ମହିମା    ଗୁେsଶ�ର ଚାB    ୩୪୫ 

ନିଃଶ~ ରାତି     େସବକାv ନB    ୩୪୭ 

ସମପ�ଣ      ଜଗ�ୀବନ େସଠୀ   ୩୪୮ 

ଆଜି େମା ପୁअ େଫରିଛି    ମେହB�  କୁମାର ସ�ାଇଁ   ୩୫୦ 

ନିଦ       ଶ�ୀେfତ�  ସୁBର    ୩୫୨ 

ଲାଜକୂଳୀ      ସେରାଜ ସାହୁ    ୩୫୩ 

ବାପା* ପେକଟ୍     ବିକାଶ ଚB�  େବେହରା   ୩୫୪ 

େପ�ମ ପାଦଚିହh      କୃ�ଚB�  ବାରିକ    ୩୫୬ 

ପରାଜିତ ନାୟକ     ବସv କୁମାର ପ�ଧାନ   ୩୫୮ 

अଭିମାନୀ ପି�ୟା     େସୗମ�ରpନ ପାତ�    ୩୫୯ 

ନିେବଦନ      अନh ପ!ୂ� ା ଦାସ    ୩୬୦ 
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ରଜ (େସେବ : ଏେବ)    ପ�ଶାv କୁମାର ନାଥ   ୩୬୧ 

ପତି� କା      ଭାଗ�ବୀ ମାଝୀ    ୩୬୩ 

ଘ!ୂ� ାୟମାନ      ପ��ା ପାରମିତା ମହାvି   ୩୬୪ 

ମୃତୁ�ମନ7      अଭିେଷକ ମହାପାତ�    ୩୬୫ 

ନୀରବ ସଂେଦଶ     ଶୁଭଦଶ�ନୀ ରାଉତ   ୩୬୭ 

ତେତ େଦଖିଲା ପେର    ସୁନିଲ୍ ଦାସ     ୩୬୯ 

ବସv ଆସିଛି     ନାରାୟଣ ମହାରଣା   ୩୭୦ 

ଫୁଲଟିଏ      ସ|�ାରାଣୀ ନB    ୩୭୨ 

ତ_�        ଭiବ|ୁ ବିଶ�ାଳ    ୩୭୩ 

ସୃrିର ରfକ     ଇତିଶ�ୀ ମହାରଣା    ୩୭୪ 

ଉଲଗh ରାଜା     ସନାତନ ମହାକୁଡ଼   ୩୭୭ 

ସaଲପୁରୀ ବିଭାଗସaଲପୁରୀ ବିଭାଗସaଲପୁରୀ ବିଭାଗସaଲପୁରୀ ବିଭାଗ                                        ୩୮୦୩୮୦୩୮୦୩୮୦    
ଶ�ମମ�ୀ ସୁଶାv ସିଂହ    ବିଶ�ନାଥ ଭୁଏ    ୩୮୧ 

ଇ େକBୁ ପତର୍ ଥି    ବିଶ�ନାଥ ଭୁଏ    ୩୮୨ 

ସବୁ ସେହସି ମଁା     ପ�ସନh  ପ�ୟାସ ଭୁଏ   ୩୮୩ 

ଜୀବନ୍      ପ�ସନh  ପ�ୟାସ ଭୁଏ   ୩୮୫ 

ଜୀବନ      ରମଣୀରpନ ବିଶ�ାଳ   ୩୮୬ 

ସଂ7ାର      ରମଣୀରpନ ବିଶ�ାଳ   ୩୮୭ 
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ଖରା ଆଉେଛ     ଫିେରାଜ୍ କୁମାର ପେଟଲ  ୩୮୮ 

ତମର୍ ପାେଲ େଯ ପଡ଼୍ ଲା ଥେର  ଯୁବରାଜ କୁେଦଇ    ୩୮୯ 

ଫୁଲ୍ େର ନାଇଯିବୁ ବଦ୍ ଲି   ହୃଷିେକଶ ସାହୁ    ୩୯୦ 

ସାବିତ� ୀ ବ� ତ     अରୁଣ କୁମାର େଭାଇ   ୩୯୧ 

ଜାଗା କମ୍ ଖଏରଚା ଜହ   fମାନିଧି ସାହୁ    ୩୯୨ 

ନଏଦ୍ କଛାର୍     ଜିେତB�  ପାେt    ୩୯୩ 

ଦମ୍ ଧର      ପୁ`ମ୍ ଯୁଆଡ଼ି    ୩୯୫ 

ଫିର୍ ଫିରି      ରମଣୀକାv ସାହୁ    ୩୯୬ 

େଫନ୍ ଘାଏ ଫିରି ଆଏତା   ସହେଦବ ଧରୁଆ    ୩୯୭ 

ମନର୍ ମୁନୁଷ୍     ମେନାରpନ ସୁରୁଜାଲ୍   ୩୯୯ 

କଇଁ େହେତାଉେଛ ଜନ୍ େକ   ଡିସaର୍ େମେହର    ୪୦୦ 

ମାଆ       େଯାେଗଶ�ର ସାହୁ    ୪୦୧ 

ପେହଲା େଭଟ୍     ବିଶ�ନାଥ ଭୁଏ    ୪୦୨ 

ପ�ବ| ବିଭାଗପ�ବ| ବିଭାଗପ�ବ| ବିଭାଗପ�ବ| ବିଭାଗ                                            ୪୦୫୪୦୫୪୦୫୪୦୫    
ବାହୁଡ଼ିଗେଲ ଦି� ତୀୟ ଈଶ�ର   ସୁଷମା ପରିଜା    ୪୦୬ 

ସ�ାଥ�ପରତା?     ନାରାୟଣ ଚB�  େସନାପତି  ୪୧୨ 

ମହାମାରୀ : अଭିଶାପ ନା ଆଶୀବ�ାଦ  ନିଗମ କୁମାର େବେହରା  ୪୨୧ 

ପ�କୃତିର ତାtବଲୀଳା    ଆଶୁେତାଷ ନାୟକ   ୪୨୭ 
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ପରିେବଶ ଆଜି ହସୁଛି    ନିରୁପମା ପ�ଧାନ    ୪୩୩ 

ହ� ାଟ୍ ସଆପ୍ େର ପାଠପଢ଼ା   େସୗଭାଗ�ବତୀ ଗିରି   ୪୩୫ 

ନିଜକୁ ନିେଜ ବଦଳାअ    ଶାvନୁ କୁମାର ରାଉତ   ୪୪୦ 

ପ�ବାସୀ ଶ�ମିକ     େସାସିଆଲ୍ େଫାରମ୍   ୪୪୩ 

ପେଡ଼ାଶୀରାr�  ଆକ�ମଣ?   ପ*ଜ ପାଣିଗ�ାହୀ    ୪୪୯ 

ମାମଁୁଘର ଗଁା କଥା     ସାଇପ�ସାଦ ସାହୁ    ୪୫୫ 

ଜୀବନର अନ�ରୂପ ବୃf   अମୀୟ କୁମାର ପଧାନ   ୪୫୮ 

େଗାପବ|ୁ ଦାସ     େଦେବB�  ସାମଲ    ୪୬୦ 

ଆ�ା ଓ ଶ�nା     ବାଲE ୀକି ନାୟକ    ୪୬୬ 

ବିେଶଷ ସଚୂନାବିେଶଷ ସଚୂନାବିେଶଷ ସଚୂନାବିେଶଷ ସଚୂନା                                            ୪୭୨୪୭୨୪୭୨୪୭୨    

ଆହ� ାନ ଇ-ପତି� କାେର ପ�କାଶନ େହତୁ େଲଖା ପଠାଉଥିବା ସମ` ସାହିତି�କ ବ|ୁ*ୁ 
ବିନମ� अନୁେରାଧ କରୁଛି, ଦୟାକରି ନିଜର େଲଖାକୁ ଓଡ଼ିଆେର ଟାଇପ୍ କରି ପଠାg 

ଆପଣ ଚାହZେଲ ଆକୃତି ଆକୃତି ଆକୃତି ଆକୃତି / / / / ଶ�ୀଲିପି ଶ�ୀଲିପି ଶ�ୀଲିପି ଶ�ୀଲିପି / / / / अପ�ାv अପ�ାv अପ�ାv अପ�ାv / / / / ଗୁଗୁଲ୍ ଓଡ଼ିଆ ଗୁଗୁଲ୍ ଓଡ଼ିଆ ଗୁଗୁଲ୍ ଓଡ଼ିଆ ଗୁଗୁଲ୍ ଓଡ଼ିଆ କିେବାଡ଼� +ାରା  
ଟାଇପ୍ କରି ପଠାଇ ପାରିେବ  

ଟାଇପ୍ େହାଇଥିବା ଆେଲଖ�କୁ ମାଇେକ� ାସ�୍ ୱାଡ୍� ମାଇେକ� ାସ�୍ ୱାଡ୍� ମାଇେକ� ାସ�୍ ୱାଡ୍� ମାଇେକ� ାସ�୍ ୱାଡ୍� ଫାଇଲେର ଉପ�ାପିତ କରି 
ପଠାଇେଲ ତାହା ପ�କାଶନ େହତୁ ତୁରv େଯାଗ� ବିେବଚିତ େହବ ଧନ�ବାଦ    
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 ଡା େଜ�ାତି ପ�ସାଦ ପ(ନାୟକ 

ସ�ାଦକ* କଲମରୁସ�ାଦକ* କଲମରୁସ�ାଦକ* କଲମରୁସ�ାଦକ* କଲମରୁ............    
ନମ7ାର 

 ଆହ� ାନ ଇ-ପତି� କାର ଜୁନ୍ ୨୦୨୦ ସଂ7ରଣ େନଇ ମଁୁ ଆପଣ* 

ନିକଟେର ଉପ�ିତ କେରାନା କାଳେର ଆେମ ଦିନ କାଳ ସବୁ 

ବିଷୟେର ଭୁଲିଯାଇେଛ, अଧିକାଂଶ କାଯ��ାଳୟ ଏେବ େଖାଲିଲାଣି କିg 

ତଥାପି ଜୀବନେର ମାBାବ�ା ଲାଗି ରହିଛି ଆଶା କରୁଛି ଏହି 

ସମୟେର ଆହ� ାନ ଇ-ପତି� କାର ଏହି ସଂ7ରଣ ଆପଣ*ୁ ଆେମାଦିତ 

କରିବ ଏବଂ ଆପଣ* ସମୟେର ସୁବିନିେଯାଗ େହତୁ ସହାୟକ େହବ 

 କେରାନା ଭୂତାଣୁ ବ_�ମାନ ଭୟ*ର ରୂପ ଧାରଣ କରିଛି, କିg 

ତା େବାଲି ଆେମ ସବୁଦାୟ େଦଶକୁ ବB କରି ରଖିବା ଉଚିତ େହବ 

ନାହZ େଯେତ ଦିନ ଆେମ ସଂଗେରାଧେର ରହିେଲ ତାହା ଫଳେର 

ଆେମ ନିେଜ ସେଚତନ େହାଇ ଭବିଷ�ତେର େକମିତି ନିଜକୁ ସୁରfିତ 

ରଖିବା ତା ପାଇଁ କିଛି ନିn�r ପଦେfପ େନବା ବିଷୟେର ଚିvା 

କରିବା କିg େଲାକମାେନ େବାଧହୁଏ ଏହି ବିଷୟକୁ ଗ�ୀରତାର ସହ 

େନଉନାହାvି अବଶ� କିଛି େଲାକମାନ* େସେତ ବୁnି ନାହZ, 

େଯଉଁମାେନ ନିଜର ଭଲମB ନିେଜ ଚିvା କରିେବ େସମାେନ ସମ` 

ନିେ��ଶ ପାଇଁ ସରକାର ଏବଂ अନ�ାନ� ଉ� କ_�ୃ ପf* ନିେ��ଶକୁ 
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अେପfା କରvି େଯେତେବେଳ ସରକାର ଲକ୍ ଡାଉନେର ଛାଡ଼ େଦେଲ େସମାେନ ମେନ 

କରିେଦେବ େବାଧହୁଏ ଏେବ ଆଉ କେରାନା େହବ ନାହZ, ଏେବ ଯଦି ଆପଣ ବଜାର 

ଯାଉଛvି େଦଖିଥିେବ ବଜାରେର अଜସ� ଜନଗହଳି େଦଖିବାକୁ ପାଇେବ 

 ଏକ େବୖଧାନିକ ସାବଧାନତା : େଯେକୗଣସି ପ�କାରର ଜନଗହଳ ଠାରୁ ଦୂରେର 

ରହg ନିଜକୁ ସୁରfିତ ରଖିପାରିେଲ ହZ ଆପଣ ନିଜ ପରିବାର ଏବଂ ପରିଜନ*ୁ 

ସୁରfିତ ରଖି ପାରିେବ  

 ବ_�ମାନ ପ�ଶh ଆସୁଛି ଆେମ େକମିତି କେରାନାକୁ ପ�ତିହତ କରିବା? ଯଦି ଆେମ 

କେରାନା େରାଗୀ*ଠାରୁ ଦୂରେର ରହିବା ଆମକୁ କେରାନା େହବନାହZ ତା େହେଲ 

କାହାକୁ କେରାନା େହାଇଛି ଆେମ େକମିତି ଜାଣିବା? େସମିତି କିଛି ନିn�r ଉପାୟ ନାହZ, 

େତଣୁ ମେନ କରି ଚଳିବା େଯ େଯେକୗଣସି ବ�iି ଆେମ େଦଖୁ େସ କେରାନାର ସଂକ� ମିତ 

େରାଗୀ େହାଇ ପାରvି େତଣୁ ଆେମ େଯେତ କମ େଲାକ* ସହ ମିଳାମିଶା କରିବା ଆେମ 

େସେତ ସୁରfିତ େହାଇ ପାରିବା 

 ଏହା ଆଶ�`ର ବିଷୟ େଯ ଭାରତେର େଦଖାଯାଉଥିବା କେରାନା ସଂକ�ମଣ େଯେତ 

ମାତ� ାେର ଭୟାବହ େହବ େବାଲି ଚିvା କରାଯାଉଥିଲା େସେତ େହାଇନାହZ, କିg ଏହାର 

अଥ� ନୁେହଁ େଯ ଏହା େହବ ନାହZ ବିଗତ ଦିନେର କେରାନା ସଂକ�ମଣ ଦର ଖୁବ୍ ତୀବ�  

େବଗେର ବଢ଼ିବାେର ଲାଗିଛି େକବଳ ଦିଲ? ୀ ସରକାର କହୁଛvି େଯ ଜୁଲାଇ ମାସ େଶଷ 

େବଳକୁ ଦିଲ? ୀେର ସାେଢ଼ ପା� ଲfରୁ अଧିକ େରାଗୀ େହାଇ ସାରିଥିେବ ତା େହେଲ 

ଏଥିପାଇଁ ଆେମ କଣ େକବଳ ସରକାର*ୁ ଦାୟୀ କରିପାରିବା? ସରକାରୀ `ରେର 

अେନକ ପ�େଚrା ସେ_�  କେରାନା କମ େହଲାନାହZ କାହZକି? ଏଥିପାଇଁ ପ�କାରାvେର 
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ଆେମ ହZ ଦାୟୀ େବାଲି ମଁୁ ମେନକେର କେରାନା ପାଇଁ ଲକ୍ ଡାଉନ୍ େହାଇଥିବା 

ସମୟେର ସରକାର େଘାଷଣା କରିଥିେଲ େଯ ଯିଏ େଯଉଁଠି अଛvି େସଠାେର ରହିେବ, 

େସମାନ* ପାଇଁ ସବୁ ପ�କାର ସୁବିଧା କରାଯିବ, କିg ଦୁଃଖର ବିଷୟ ଆେମ େସହି 

ସମୟେର ହZ ନିଜ ଘରକୁ ଯିବାପାଇଁ ଜିଦ୍ ଧରି ବସିେଲ  

 ଏହା କିଏ କାହZକି ଏବଂ େକମିତି ଆର� କରିଲା ତାହା ତ କହି େହବନାହZ, କିg କିଛି 

ଘଟଣା େଯପରି ଦିଲ? ୀ ସରକାର ଶ�ମିକ ମାନ*ୁ ବସେର ଆଣି ଦିଲ? ୀର ସୀମାେର ଥିବା 

ବସrାtେର ଗହଳି କରାଇେଲ ତାହା ଆେଦୗ ଗ�ହଣୀୟ ନଥିଲା ଏବଂ ଏହାପେର 

ଶ�ମିକମାେନ ନିଜ ନିଜ ଘରକୁ େଫରିବାପାଇଁ ବ�ଗ� େହାଇ ଉଠିେଲ ଏବଂ ଏହା ଫଳେର 

ବିଭିନh  ରାଜ�େର କେରାନା େରାଗୀ* ସଂଖ�ା ବୃnି ପାଇବାକୁ ଲାଗିଲା ଲକ୍ ଡାଉନ୍ 

ପେର ମଧ� ରାଜ�ର ଗpାମ ଜିଲ? ାେର େଗାଟିଏ ବି କେରାନା େରାଗୀ ନଥିବା ଏବଂ ପ�ବାସୀ 

ଶ�ମିକ ମାେନ ଆସିବା ପେର େରାଗୀ ସଂଖ�ା ବୃnିପାଇବା ଦଶ�ାଉଛି େଯ ଯଦି େସହି ଶ�ମିକ 

ମାେନ େଗାଟିଏ �ାନେର ରହିଥାେv ହୁଏତ ଏେତ ମାତ� େର ସଂକ�ମଣ େହାଇନଥାvା 

ବିପଦ୍ଜନକ ଭାେବ ବସ ଏବଂ େଟ�ନର ଗହଳିେର ଯାତ� ା କରୁଥିବା କେରାନା 

ସଂକ� ମିତମାେନ अନ�*ୁ ସଂକ� ମିତ କରି ପକାଇେଲ 

 ଶ�ମିକମାେନ ସରକାର* ନିୟମକୁ ମାନିଥାେv କି ନା ତାହା କହି େହଉନି, କିg କିଛି 

ରାଜ� ସରକାର ପ�ବାସୀ ମାନ* ପ�ତି େବୖମାତୃକ ମେନାଭାବ େପାଷଣ କରିବା େହତୁ 

ଶ�ମିକମାେନ ବିନା ଯାନବାହାନ ସୁବିଧାେର ଚାଲି ଚାଲି ନିଜ ରାଜ�କୁ େଫରିବାକୁ ବାଧ� 

େହେଲ ଗୁଜୁରାତ୍ ସରକାର ଏବଂ ଗୁଜୁରାତର ମିଲ୍ ମାନ*େର କାମ କରୁଥିବା अଜସ� 

ଓଡ଼ିଆ ଶ�ମିକ*ୁ ଦୁଇ ତିନିମାସ ପାଇଁ ରଖିବା ବ�ବ�ା କରିଥିେଲ ହୁଏତ ଭଲ 
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େହାଇଥାvା କିg ଦୁଃଖର ବିଷୟ ପ�ବାସୀମାନ* +ାରା େପ�ରଣ େହାଇଥିବା अେନକ 

ଭିଡ଼ିଓେର େସମାେନ ଦୁଃଖେର କାଳାତିପାତ କରୁଥିବା େଦଖାଯାଇଥିଲା ଏହା େସହି ସବୁ 

ରାଜ�ର ସରକାର* ବିଫଳତା େବାଲି କୁହାଯାଇପାେର  

 େସ ଯା େହଉ ଏେବ କାହାକୁ େଦାଷ େଦେଲ ବା ନ େଦେଲ କେରାନା େରାଗକୁ ତ 

ଆଉ ନିୟ�ଣ କରି େହବନି, େତଣୁ ଏେବ ତଥାପି ସମୟ अଛି ଆମକୁ ସେଚତନ େହବାକୁ 

ପଡ଼ିବ ଯଥା ସ�ବ ସଂକ�ମଣଠାରୁ ଦୂରେର ରହିବାକୁ ପଡ଼ିବ अନାବଶ�କ ଘରୁ 

ବାହାରିବା ବB କରିବାକୁ େହବ ମଉଜମଉ�ବ ପାଇଁ ସମୟ ଯେଥr ମିଳିବ ଏେବ କିଛି 

ଦିନ େସସବୁଠାରୁ ଦୂରେର ରହିେଲ ଆେମ ସୁରfିତ େହାଇ ପାରିବା 

 ଚଳିତ ମାସ ଏବଂ ଆଗାମୀ ମାସ ଓଡ଼ିଶା ପାଇଁ ବିେଶଷ ମହତ�  ରେଖ ପବିତ�  ସhାନ 

ପ!ୂ�ମା ଏବଂ ପେର ରେଜା�ବ ଏବଂ ଏହାପେର ବିେଶଷ ରଥଯାତ� ା ଇତ�ାଦି अେନକ 

ପବ�ର ସମାହାର କିg ବିଶ�େର ଆସିଥିବା ମହାମାରୀ ପେର ଏହି ସବୁ ପବ�ର ମହ_�  ଉଣା 

େହାଇନଥିେଲ ସୁnା େଲାକମାେନ ଏଥିେର अଂଶ ଗ�ହଣ କରି ପାରୁନାହାvି େତଣୁ अେନକ 

ମନ ଉଣା କରୁଛvି ଆଗାମୀ ମାସେର ରଥଯାତ� ା अଛି, କିg ତାହା କିଭଳି ପାଳନ େହବ 

େସ ବିଷୟେର ବ_�ମାନ ସୁnା ସମେ` अ|ାରେର अଛvି ରଥଯାତ� ା ପାଳନ େହବ 

େବାଲି କୁହାଯାଇଥିେଲ ସୁnା ବିନା ଭi ଓ ଜନସମାଗମେର କିଭଳି ଏେତବଡ଼ ପବ� ପାଳନ 

େହବ ତାହା ଏେବ ଆେମ ସମେ` ମେନ ମେନ ଚିvା କରୁଛୁ 

 ବିଗତ ସsାହେର ମହାପ�ଭୂ* ସhାନପ!ୂ�ମାପେର ଏକ ହିBୀ ଭାଷୀ ପତି� କାେର 

ଥେମ�ାମିଟର ଧରିଥିବା ଜଗନh ାଥ, ବଳଭଦ�  ଓ ସୁଭଦ� ା* ଚିତ�  ପରିେବଷଣ କରାଯାଇଥିଲା 

ଏହାକୁ େନଇ କିଛି ଜଗନh ାଥ ଭi अଭିେଯାଗ କରିବା ସହିତ ପତି� କା ବିେରାଧେର 
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ମାମଲାମାନ ରୂଜୁ କରିଛvି ଏହାକୁ େନଇ େସାସିଆଲ୍ ମିଡ଼ିଆେର अେନକ ପ�କାରର ଚ��ା 

ଆର� େହାଇଛି, େକହି େକହି ଏଥିେର େକୗଣସି अସୁବିଧା ନାହZ େବାଲି କହୁଥିବା େବେଳ 

କିଛି ବ|ୁ ଏହାର ଦୃଢ଼ ବିେରାଧ କରୁଛvି ଆସg ଜାଣିବା ଏହି ସବୁ ଘଟଣା ବିଷୟେର 

ଆେମ କଣ ବୁଝୁଛୁ ବା ଚିvା କରୁଛୁ 

 अତୀତେର ଜଗନh ାଥ*ୁ ଭiର ମନ ରଖିବା ପାଇଁ अେନକ ସମୟେର अେନକ 

େବଶେର ସଜା ଯାଇଛି େଯପରି ହାତୀ େବଶ । ମହାରାr�  अ�ଳରୁ ଆସିଥିବା ପ�ସିn 

ଗଣପତି ଭi ଶ�ୀ ଗଣପତି ଭ(* ଜଗନh ାଥ*ୁ ହାତୀ େବଶେର େଦଖିବା ଇjାକୁ ସ�ୟଂ 

ଭଗବାନ ସ�ପhାେଦଶ େଦଇ ପୁରାଣ କରିଥିେଲ ତାେହେଲ ଏେବ ଯଦି େକୗଣସି ପତି� କା 

ସମୟ ସହ ତାଳ େଦଇ ଜଗନh ାଥ*ୁ େରାଗୀ ଭାବେର ଦଶ�ାଇଲା ତାହାକୁ ବିେରାଧ କାହZକି 

କରାଯିବ େବାଲି କିଛି ବ|ୁ ମତ ବ�i କରିଥିେଲ । 

 ଯଦି ଜଗନh ାଥ ହାତୀ େବଶ େହବା ଭୁଲ ନୁେହଁ ତାେହେଲ ପାଟିେର ଥରେମାମିଟର 

େଦଇଥିବା େବଶ ବି ଭୁଲ ନୁେହଁ େବାଲି କିଛି ବ|ୁ କହୁଛvି । ତାେହେଲ କଣ ଏହି 

ବିେରାଧ େକବଳ େଲାକେଦଖାଣିଆ ନା ଏହା ପଛେର କିଛି ଦଶ�ନ ରହିଛି । ଆସg 

ଜାଣିବା,  

 ଗଣପତି ଭ( ପବୂ�ରୁ ଗେଣଶ* ଭi ଥିେଲ ଏବଂ ହୁଏତ େସଇଥିପାଇଁ େସ ସମ` 

େଦବ* ଭିତେର ସମରୁପ େଦଖିବା ପାଇଁ ମନ7ାମନା କରୁଥିେଲ, ଯାହାକୁ ଭଗବାନ 

ସ�ପhାେଦଶ େଦବାପେର ଭiର ଇjାକୁ ସ�ାନ େଦଇ ତା* ହାତୀ େବଶ କରା ଯାଇଥିଲା 

। ସନାତନ ଧମ�ର ହାତୀ ରୂପେର ଭଗବାନ ରହିଛvି । େକବଳ ହାତୀ ନୁେହଁ ବରଂ 

अେନକ ଜୀବଜg* ରୂପେର ଭଗବାନ ପ�କଟ େହାଇଛvି େଯମିତି ମୀନ, କୂମ�, ବରାହ, 
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ନରସିଂହ ଇତ�ାଦି । େସ ସବୁ ସ�ବତଃ ଭi*ର ମେନାଭାବକୁ ସ�ାନ େଦଇ 

େହାଇଥାଇପେର । 

 ଜଗନh ାଥ*ୁ େସମିଟିେର ବି ଆେମ ଭାବର ଠାକୁର େବାଲି ଜାଣୁ । ଭiର ହୃଦୟର 

ଭାବ କୁ ବୁଝି ପାରvି େବାଲି ତ େସ େକେତେବେଳ ଦାସିଆ ବାଉରୀ ହାତରୁ ନଡ଼ିଆ ନିअvି 

ତ େକେବ ବ|ୁ ମହାvି*ି େଭାଗଥାଳି ଯାଚି ଦିअvି ।  

 ବ_�ମାନ ଆସିବା ଚଳିତ ପ�କରଣକୁ । 

 अଣସର ଘରକୁ ଇଂରାଜୀେର quarantine େବାଲି କହିବାେର େକୗଣସି अସୁବିଧା 

ନାହZ । କାରଣ ସ�ବତଃ ଏହା ହZ ସତ� ଏବଂ अତୀତେର ଆମ ପ�ଥା େଯ େକେତ 

େବୖ�ାନିକ ଥିଲା ତାହା ଦଶ�ାଇଥାଏ । ଜଗନh ାଥ*ୁ ଜ� ର ହୁଏ କି ନା େସ ବିଷୟେର ଆେମ 

େକେବ ଗେବଷଣା କରିନାହୁଁ, େକବଳ ଭଗବାନ* ପ�ତି ଥିବା ଆମ ଭାବେର ତା*ର 

ସମେ` ଲୀଳାକୁ अପେଣଇଛୁ ।  

 ତୃତୀୟ �ାନେର େଯଉଁଭଳି େଦବତା ମାନ*ୁ େଗାଟିଏ େଶଯେର ଶୁଆଇ େଦଇ 

ପାଟିେର ତାପମାନ ଯ� ଦିଆଯାଇଛି ତାହା େଦଖିବାକୁ अଶ�ୀଳ ବା अମଯ��ଦାତୀତ ନ 

େହାଇଥିେଲ ସୁnା ଜଗନh ାଥ*ୁ େନଇ ଭାବବିହ୍ଵଳ େହଉଥିବା କିଛି ଭi*ୁ अରୁଚିକର 

ଲାଗିପାେର । ଏହି ଚିତ� େର େକବଳ ବ�oାତE କ ଭାବ ବ�ତୀତ अନ� େକୗଣସି ଭାବ ଥିବା 

ଭଳି ମେନ େହଉନାହZ । େତଣୁ ଏହାର ବିେରାଧ କରୁଥିବା ବ�iି* ଭାବାେବଗକୁ ସ�ାନ 

େଦବା ଉଚିତ େହବ େବାଲି ମଁୁ ମେନ କେର । अବଶ� େଯେତେବେଳ ଏହି ଘଟଣା 

ସ�କ�େର ମଁୁ अବଗତ ନଥିଲି ଏବଂ ଏହି ଛବି େଦଖିଥିଲି, େମା ମନେର ଏହାକୁ େନଇ 

େସମିତି କିଛି ବିେଶଷ େରାଷ ସୃrି େହାଇନଥିଲା। କିg ଯଦି ଏହା+ାରା अନ�ମାନ* 
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ମନେର ଆେକ� ାଶ ସୃrି େହଉଛି େସମାନ* ଭାବନାକୁ ମଁୁ ସ�ାନ େଦବି । 

 ଭiର ଭଗବାନ, କିg ବ�ବସାୟିକ ଲାଭ ପାଉଥିବା ଏକ ପ�କାଶନ ସଂ�ା ଯଦି 

ଭଗବାନ*ୁ ଏକ ନୂଆ ରୂପେର ଉପ�ାପନ କେର ତାେହେଲ େସଥିେର ଭାବ େକେତ ଥିବ 

ଆଉ େସହି ରୂପକୁ େନଇ ପ�ଚାର ପ�ାଧାନ� େହବା େକେତ ଦୂର ସ�ବ ତାହା ଆପଣମାେନ 

ଚିvା କରିେବ । 

 ଆଗାମୀ ଦିନେର ରଜପବ� ଓଡ଼ିଶାର ବିେଶଷ ପବ� ଆପଣ ମାନ*ୁ ସମ`*ୁ 

ରଜପବ�ର ଶୁେଭjା ଘର ଭିତେର ରହି ରଜ ପବ� ପାଳନ କରg, ଗହଳି �ାନକୁ ଯାଆg 

ନାହZ ଭଗବାନ ସମ`*ୁ ସୁ� ରଖg 

 

 

 

 

 

 

 
 

ଧନ�ବାଦ 

ଡା େଜ�ାତି ପ�ସାଦ ପ(ନାୟକ 

ପ�ତି�ାତା-ସ�ାଦକ, ଆହ� ାନ ଇ-ପତି� କା 

 କାvକବି ଲfE ୀକାv ମହାପାତ� * +ାରା ରଚିତ ‘ବେB ଉ ଳ 
ଜନନୀ’କୁ ଓଡ଼ିଶାର ରାଜ� ସରକାର, ଜୁନ୍ ୭ ତାରିଖେର ବି�sି ପ�କାଶ 
କରି ରାଜ� ସଂଗୀତର ମାନ�ତା େଦଇଛvି ଏଥିପାଇଁ ସମ` 
ଉ ଳବାସୀ*ୁ ଆହ� ାନ ଇ-ପତି� କା ଏବଂ ଆହ� ାନ ଓଡ଼ିଆ ପରିବାର 
ତରଫରୁ ହା��କ अଭିନBନ ଓ ଶୁେଭjା ଜଣାଉଛି ସମଗ� ଓଡ଼ିଶାର 
ଐତିହାସିକ ଏବଂ େଭୗଗଳିକ अବ�ିତି ଏବଂ କୃତିକୁ ସାବଲୀଳ ଭାବେର 
ଏହି କବିତାେର ବ!�ନା କରାଯାଇଛି 
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କାହାଣୀ ବିଭାଗ 
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ସୁେନଲୀ ସିଂହ ସୁେନଲୀ ସିଂହ ସୁେନଲୀ ସିଂହ ସୁେନଲୀ ସିଂହ     
ବିଲୁଆର ହରିଣ ଶିକାର 

 ବିଲୁଆଟା ହରିଣ ଶିକାରେର ଲାଗି ଯାଇଥାଏ। କଥାଟା अତି 

अସ¢ାଭାବିକ। ହରିଣ ଗୁଡିକ ଖୁବ େଜାରେର େଦୗଡିପାରvି। ବିଲୁଆ 

େସମାନ*ର अଧା େଜାରେର େଦୗଡି ପାରିବ ନାହZ। ହରିଣର ଓଜନ ବିଲୁଆଠୁ ବହୁତ 

अଧିକ। ଆକାର ମଧ� ବିଲୁଆଠାରୁ अେନକ ବଡ। ଏମିତି ଏକ େବଗବାନ ଜgକୁ ଏକ 

ସାମାନ� ବିଲୁଆ ଶିକାର କରିବା କଥା ଭାବି େହବନାହZ। କିg ବିଲୁଆଟି ହରିଣ ଶିକାରେର 

ଲାଗି ଯାଇଥାଏ। 

 ବିଲୁଆର ଶିକାର ଭିତେର ହରିଣ ପ�ାୟ ନାହZ କହିେଲ ଚେଳ। ବିଲୁଆ ହରିଣକୁ 

େଦଖିେଲ ଦୂରକୁ ଚାଲିଯାଏ। ଏମିତିଆ ଚଂଚଳ ଜg ବିଲୁଆ ଶିକାର କରି ପାରିବ ନାହZ।  

 େସଦିନ ବିଲୁଆଟି ଏକାକୀ ହରିଣକୁ ଶିକାର କରିବାକୁ ଲାଗି ଯାଇଥାଏ। ହରିଣଟିର 

ଆକାର େଛାଟ। କିg ବିଲୁଆଠାରୁ अେନକ ବଡ। ମାଇ ହରିଣ। ମୁtେର ଶିo ନାହZ। 

ବିଲୁଆର ଡରିବାକୁ ବହୁତ କିଛି ନଥିଲା। 

 େଦଖିଲା େବଳକୁ ହରିଣର ପଛ େଗାଡରୁ ରi ବାହାରୁଥିଲା। ହରିଣଟି ଭଲ 

ଭାବେର େଦୗଡୁ ପାରୁ୍ନଥିଲା। अନ�ଥା ହରିଣଟି ସୁ� ସବଳ। ହରିଣଟି େକମିତି 

ଆଘାତପ�ାs େହାଇଛି। ଜoଲେର ଶାକାହାରୀ ପ�ାଣୀଗଣ ଆଘାତପ�ାs େହଲା େସମାନ*ୁ 

କିଏ ବଂେଚଇବାକୁ ନଥାvି। ଯଦି ଭାଗ�ବଳରୁ ଘା’ ଭରିଗଲା ଆଉ ସୁ� େହାଇଗେଲ 

अେଶାକ ବିଶ�ାଳ 
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େତେବ ଭଲ କଥା। ବିଲୁଆ ଏମିତି ଏକ अସହାୟ अବ�ାରୁ ସୁେଯାଗ ପାଇଲା। 

 ଟିକିଏ ଘାସୁଆ ଜମି। େସଠି ହରିଣଟି ଏକାକୀ ଠିଆ େହାଇଥିଲା। ପାଖେର ଆଉ 

େକହି ହରିଣ ନଥିେଲ। ବିଲୁଆଟି କ�ମାଗତ ଭାେବ ହରିଣ ଚାରିପେଟ େଦୗଡୁଥାଏ।  

ବିଲୁଆମାେନ ସବୁେବେଳ େଦୗଡ କରୁଥାvି। ବିଲୁଆ*ୁ ଲaା �ିର େହାଇ ପାଇବା କr। 

ହରିଣଟି ବିଲୁଆ ଆଡକୁ ମୁହଁ କରି ବୁଲିପଡୁଥାଏ। ବିଲୁଆର େଛାଟ େଛାଟ େଗାଡ, ଶରୀର 

ତଳୁଆ ଆଉ ମୁହଁ େଗାଜିଆ। ବିଲୁଆକୁ ଘୁରି ବୁଲିବାେର କିଛି अସୁବିଧା େହଉ ନଥାଏ। 

अପର ପfେର ହରିଣର େଗାଡ ଗୁଡିକ ସରୁ ଆଉ ଲaା, ଶରୀର अେନକ ଉ�। େତଣୁ 

ତାକ ବୁଲିବାେର अସୁବିଧା େହଉଥିଲା। ବିଲୁଆ କିg ପଛକୁ ଆସିଲା ମାେତ�  େସ େଜାରେର 

ବୁଲି ପଡୁଥିଲା। ବିଲୁଆର ମୁହଁ ଆଡକୁ ମୁହଁ କରି େଦଖୁଥିଲା। ବିଲୁଆର ମୁହଁ ଆକାର 

େଛାଟ େହତୁ ବିଲୁଆ ହରିଣର ଗଳାକୁ େବଶୀ ଧରି ପାରିବ ନାହZ। େତଣୁ େବକଝୁଣି ବିଲୁଆ 

ହରିଣକୁ ମାରି ପାରିବ ନାହZ। 

 ବିଲୁଆ େସମିତି ନअଟକି ହରିଣ ଚାରିପାେଖ ବୁଲୁଥିଲା ଆଉ ତାକୁ କାମୁଡିବାର 

େମୗକା େଦଖୁଥିଲା। ହରିଣର ଗାଢ ବାଦାମୀ ରoର ଚମଡା ଲାଲ େଦଖାଯାଉଥିଲା। 

େଗାଡରୁ ଧାର ଧାର ରi େବାହି ଯାଉଥିଲ। େମୗକା ମିଳିେଲ ବିଲୁଆ ପଛ େଗାଡକୁ 

କାମୁଡାଏ େଦଉଥିଲା ଆଉ ସାେo ସାେo ମୁହଁ ଛାଡି େଦଉଥିଲା। ଏମିତି କରିବା ଦ¢ାରା 

ହରିଣ ଆଉ େଗାଡ ଛାଟି ପାରୁନଥିଲା। ଫଳେର ବିଲୁଆର କିଛି fତି େହଉନଥିଲା। 

ଏମିତି କରି କରି ହରିଣ ବହୁତ ଥକିଗଲା।  

 େସପେଟ ବିଲୁଆର ଆଉ ଏକ ସାଥି ଏମାନ*ର ଏମିତି ଲେଢଇ େଦଖୁଥିଲା। େସ 

କିଛି ସମୟ ପେର ଆକ�ମଣ କରିବାକୁ ଆସିବ। ଏ ବିଲୁଆ ଥକିଗେଲ ଆର ବିଲୁଆଟି 
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ସାହାଯ� କରିବାକୁ ଆେଗଇ ଆସିବ। ବିଲୁଆର ବୁଲିବା ଗତି େମାେଟ କମୁ ନଥିଲା କିg  

ଏେଣ ହରିଣ ବହୁତ ଥକି ଯାଇଥିଲା। ତାର ବୁଲିବା କମି ଯାଉଥିଲା ଆଉ ବିଲୁଆ େବଳକୁ 

େବଳ େବଶୀ କାମୁଡା େଦଉଥିଲା। ବିଲୁଆର ଏ ଯୁnେର ମଖୂ� अ¤ଥିଲା ତାର ବୁଲିବା 

ଆଉ ସମୟ େଦଖି କାମୁଡିବା। ଏମୁତି କାମୁଡି କାମୁଡି େସ ହରିଣର େଗାଡକୁ अଚଳ 

କରିେଦଲା ଆଉ ହରିଣ ବୁଲି ପାରିଲା ନାହZ। ବିଲୁଆ େସମିତି ହରିଣର େଗାଡକୁ କାମୁଡି 

ଛାଡି େଦଉଥିଲା। ଫଳେର ହରିଣ ଆଉ ଠିଆ େହାଇପାରିଲା ନାହZ, ଭୁସ୍ କରି ତେଳ 

ପଡିଗଲା। ଏେବ ହରିଣ ସଂ�ୂଣ� ନିରୂପାୟ। ବିଲୁଆକୁ େସ କିଛି କରିପାରିବ ନାହZ।  

 ବିଲୁଆଟି ହରିଣର ପିଚା ଆଡୁ କାମୁଡିଲା। ମାଂସଳ अଂଶ। ହରିଣ କିଛି କରି 

ପାରିଲା ନାହZ। ତାର ମୁt ପଛଆଡକୁ ପହଁଚୁନଥିଲା। ତାଛଡା େଗାଡ ଆଉ କାମ କରୁନି। 

ବିଲୁଆର ଡର ଛାଡିଗଲା। େସ ଜିअvା ହରିଣର ମାଂସ ପଛ ଆଡୁ ଖାଇବାକୁ ଲାଗିଲା। 

ତାର େଛାଟ ମୁହଁେର କିଛି କିଛି ମାଂସ ଛିtି ଆସୁଥାଏ। ଏମିତି କିଛି ସମୟ ଖାଇଲା ପେର 

େସ अଟକି ଗଲା। 

 ହରିଣ େଦହରୁ େସେତେବଳକୁ ବହୁତ ରi େବାହି ଗଲାଣି। େସ अସi େହାଇ ନିଜ 

ମୁtକୁ ତଳକୁ କରି େଦଉଥିଲା। ବିଲୁଆର अନ� ସାo ଆସି ଜିअvା ହରିଣ େଦହରୁ କିଛି 

ମାଂସ ଛିtାଇ ଖାଇବାକୁ ଲାଗିଲା। ତାପେର ଦୁଇ ବିଲୁଆ ଘାସ ଜମିେର େପେଟଇ ପଡି 

ହରିଣର ମୃତୁ�ର अେପfା କେଲ। ପ�ାୟ ଦୁଇ ଘଂଟା ପେର ହରିଣର ମୃତୁ� ଘଟିଲା।  

 ବିଲୁଆ ଦୁେହଁ ଆସି ପଛ ଆଡୁ ଖାଇବାକୁ ଲାଗିେଲ। କିଛି अv ନାଡି ବାହାରି 

ଆସିଲା। େସମାେନ େପଟ ଭରି ଖାଇେନଇଥିେଲ। ଏ ହରିଣଟା େସମାନ* ଶିକାର। କିg 

ଏ ଶିକାର ପୁରା ଖାଇବା େସମାନ* ଦ¢ାରା ସ�ବ ନୁେହଁ। ସାମନ� କିଛି ଖାଇେଲ 
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େସମାନ* େପଟ ଭରିଯାଏ। ଏେତ ବଡ ଶରୀରକୁ ଟାଣିେନବା ମଧ� ସ�ବ ନୁେହଁ, 

େସମାନ* ଶiିର ବାହାେର। େସମାେନ କିଛି କରି ପାରିେଲ ନାହZ।  ମଲା ହରିଣକୁ ଛାଡି 

କିଛି ଦୂରକୁ ଚାଲିଗେଲ।  

 ଏେଣ ପଡିଆେର ଶବଟା େସମିତି େଖାଲାେର ପଡିଥାଏ। ଦିେନ ବିତି ଗଲାଣି। ମଢର 

େପଟ ଫୁଲିଗଲାଣି। ମାଂସ ମଧ� ସଢି ଆସିଲାଣି। କାଉ ଆଉ ଶାଗୁଣାମାେନ ସବୁ ଲf� 

କରିେନେଲ। अେନକ ଶାଗୁଣା ଆକାଶେର ଚ¥ର କାଟିବାକୁ ଲାଗିେଲ। କାଉମାେନ କିg 

ଶୀଘ� ତଳକୁ ଚାଲି ଆସି ମଢରୁ ଖାଇବାକୁ ଲାଗିେଲ। େସମାେନ ପ�ଥେମ ମଲା ଜୀବ*ୁ 

ଠାବ କରି ନିअvି।  

 ଏେଣ ବିଲୁଆ ଦୁେହଁ ପରଦିନ ଆସି ଶବରୁ କିଛି ମାଂସ ଖାଇେନେଲ ଆଉ ଏକ େଛାଟ 

କୁଦ ଉପରକୁ ଚାଲିଗେଲ। ଖାଇବା ପାଇଁ ପଯ��ାs ମାଂସ अଛି। ପ�ାୟ ୧୦୦ ମିଟର 

ଦୂରେର ଶବ ପଡିଥିଲା। େସମାନ* ଖାଇବା ପେର ବହୁତ ମାଂସ ତଥାପି ବି ଲାଗିଥିଲା। 

ଏ ଭିତେର କିଛି କାଉ ଆସି ଯାଇଥିେଲ। ଜoଲେର ଏମିତି ପଡିଥିବା ମାଂସ କାହାର ନା 

କାହାର କାମେର ଆସିବ। ଜoଲ ସଫା ରଖିବା କାମ େକଉଁ ନା େକଉଁ ଜୀବ ବା ପfୀ*ର 

ଥାଏ। ପଶୁ ଭିତେର େହଟା, ବିଲୁଆ ସାଧାରଣତଃ ମଢ ଖାଇଥାvି। ଏମିତିକି 

କଲରାପତରିଆ ବାଘ େବେଳ େବେଳ ମଲା ପଶୁ*ୁ ଖାଇଥାvି। ପfୀ ଭିତେର ମଢ 

ଖାଉଥିବା ମୁଖ� ପfୀ େହଲା ଶାଗୁଣା। ଏକ ଶାଗୁଣା ଉପେର ଚ¥ର କାଟୁଥିଲା। ଶାଗୁଣା 

ଗୁଡ*ର େମାଟା ବ*ା ଥଂଟ ସହଜେର ମଢରୁ ମାଂସ ଛିtାଇ ନିଏ। अvନାଳି ଆଉ ସବୁ 

ପଚା ମଚା ଜିନିଷ ଏମାେନ ଖାଇ ହଜମ କରି ନିअvି।  

ଶାଗୁଣାମାନ*ର ମଢ ଖାଇବା 
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 ଶାଗୁଣା ମାନ*ର अେନକ ପ�ଜାତି अଛvି। କିg େଗାଲାପୀ େବକଥିବା ଶାଗୁଣାକୁ 

େଦଖିବା ଏକ ଦୁଲ�ଭ ଦୃଶ�। ଏହା ଏକ ବିରାଟ ଶାଗୁଣା। ଶାଗୁଣାମାେନ ତେଳ ପଡି ପଚୁ 

ଥିବା ଶବକୁ ଖାଆvି। ଏହା ଫଳେର ଜoଲ ସଫା ରେହ। ଏକ େଗାଲାପୀ େବକଥିବା 

ଶାଗୁଣା ତଳକୁ ଓହ? ାଇ ଆସି ନିଜର ଶiିଶାଳି େଗାଡେର ବସି ପଡିଲା। େସହି େଗାଲାପୀ 

ଶାଗୁଣାକୁ ଓହ? ାଇବାଟା େଦଖିଲାଗିଲା େଯମିତି େଗାଟିଏ ମଣିଷ ସvରଣ କରୁଛି। ହାତ 

ଦୁଇଟି କା|ର ଦୁଇ ପଟକୁ ଲମି�ଯାଇଛି। କା|େର ଖୁବ୍ ଲa ଆଉ ଚଉଡା ପର 

େଯାଡିେହାଇ ରହିଛି। ମୁtଟା ଆଗକୁ ଲମି� ଯାଇଛି, ଛାତି ଆଉ େଗାଡ ଏକ ତି� େକାଣ 

କରିଛି। ତଳ ଆଡକୁ ଲaା େଗାଡ ଦୁଇଟି ଓହଳି ଯାଇଛି।   

 ବସିପଡିଲା ପେର ତାର ବିରାଟ େଡଣା ଗୁଡିକ ସଂ*ୁଚିତ େହାଇ ଶରୀର ସହିତ ଲାଗି 

ରହିଥିଲା। ଏହା େଡଣା अତି ବିଶାଳ ଆକାରର। େଡଣା ଉପେର ପର ଗୁଡିକ ସବୁ ବହୁତ 

ବଡ ଲାଗୁଥିଲା ପାଉଁଶିଆ କଳା ରoର ପର ତେଳ ଧଳା ରoର କିଛି ପର अଛି। େବକ 

ଆଡକୁ ଧିେର ଧିେର େସ ପରଗୁଡିକ କଳା େହାଇଆସୁଛି। ତେଳ ମଝିେର ମଝିେର େକଉଁଠି 

ଧଳା ରoର ପର। ତା ଉପେର ଏକ ବଡ େଗାଲାପି ରoର େବକ। େବକ ପାଖେର 

େଗାଟିଏ ବି ପର ନାହZ। ଖାଲି େବକେର େଗାଲାପି ରoର ଚମଡା अଛି। ତା ଉପେର 

େଗାଲ ମୁt अଛି। ଶାଗୁଣାର େଗାଲ ମୁtେର େଛାଟ େଛାଟ ହଳଦିଆ ଆଖି ତା ମଝିେର 

କଳା େଡାଳା। େସଇଠୁ ବାହାରି ଆସିଛି େମାଟା ଚ¦ୁ। େଛାଟ ଆକାରର ଏହି ଚ¦ୁ ଗୁଡିକ 

ବହୁତ ଶiିଶାଳୀ। ଏହା ଶିକାର କରିବା ପାଇଁ ଉପଯୁi ନୁେହଁ କିg ହାଡେର ଲାଗିଥିବା 

ମାଂସକୁ ସହଜେର ଛଡାଇ ପାେର। ଏହି ପfୀର େଗାଡର ଚମଡା େଗାଲାପି ରoର। ଏହି 

ଶାଗୁଣାଟି ଗିର ଜoଲରଘାସୁଆ ଜମି ଉପେର ବସିପଡିଲା। ତାର ଆଗେର ଶବ 
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ପଡିଥିଲା। ପାଖର ଜମିକଗୁଡିକ ହଳଦିଆ, କଳା ଘାସେର ପରିୂ ଯାଇଥିଲା। 

 େଗାଲାପୀ େବକଥିବା ଶାଗୁଣାର ରୂପଟି अନ� ଶାଗୁଣାମାନ* अେପfା अେନକ 

ଭିନh । ସବୁଠାରୁ େଦଖିବାର अଂଶ େହଇଛି େଗାଲାପି େବକ ତେଳ ଥିବା ଖୁବ୍ ହଠାତ୍ 

େମାଟା େହାଇଯାଇଥିବା ପରର ଗୁଛ ଯାହାକି ଖୁବ୍ େମାଟା େହାଇଯାଇ ଛାତିକୁ ଲାଗି 

ରହିଛି। ତା ପେର େସହି ପରରୁ େଗାଲାପି ରoର େବକଟିଏ ସିଧା ଉପରକୁ ଉଠିଯାଇଛି। 

େଗାଲାପି ରoର େବକରୁ େଗାଟିଏ େଗାଲ ମୁtଟିଏ ଲାଗିଛି। ଆଉ େସଥିରୁ େମାଟା ଚ¦ୁ 

ବାହାରିଛି ଯାହା େଶଷ ଆଡକୁ େମାଟା େହାଇ ମୁନିଆ େହାଇ ଯାଇଛି। अନ� ଶାଗୁଣା 

ମାନ*ର ଏମିତି େଗାଲାପି ରo ନାହZ। ଏହି େଗାଲାପି ରoର େବକ, େଗାଲାପି ରoର 

େଗାଡ, ଛାତିେର ଧଳା ପର, ଆଉ ପିଠି ଆେଡ କଳା ପର। ପିଠିର େଡଣା ଖୁବ୍ େମାଟା। 

ଏହି ସବୁ କାରଣ ପାଇଁ ଏହି ଶାଗୁଣାକୁ କିo୍ ଭଲ୍ ଚର୍  କୁହାଯାଏ। ଶାଗୁଣାମାନ*ର ଏକ 

ବିେଶଷତ¢ େହଉଛି ଏମାନ*ର ମୁtଟି ସଂପ!ୂ� ଭାେବ େଲାମହୀନ। ଏମାନ*ର ଠିଆ 

େହବାର େଶୖଳ େଦଖି ଲାେଗ େଯମିତି େଗାଟିଏ େଯାnା ନିଜର ଢାଳ ଧରି ମୁt େଟକିଛି। 

अନ� ପfୀ ମାନ*ର ଠିଆ େହବାର େଶୖଳୀ ଏେତ ସିଧା ନୁେହଁ।  

 ବିଲୁଆ ଏମିତି ଏକ ବଡ ଶାଗୁଣାକୁ େଦଖର ତା ଆଡକୁ େଦୗଡିଗଲା। ଏ 

ଶାଗୁଣାଗୁଡାକ ସବ�ଭୂକ ଆଉ ଖୁବ ଶୀଘ� ମାଂସ େଶଷ କରିେଦେବ। ଶାଗୁଣାଟା ବିଲୁଆ 

ତଡୁଥିବାର େଦଖି ଟିକିଏ ଘୁଂଚିଗଲା। ତାର େଡଣା େଖାଲିଗଲା। େସ ନିଜର ବିଶାଳ 

ଆକାର େଦଖାଉଥିଲା। କିg େସ ଉଡିଗଲା ନାହZ। ବିଲୁଆ ମଧ� ତାକୁ େବଶୀ େଖଦିଲା 

ନାହZ। କିg ବିଲୁଆର ଏ େଚrାେର କିଛି ମଲୂ� ନଥିଲା। ଶାଗୁଣା ଆଗେର ତାର ଆକ�ମଣ 

କାମ କରିବ ନାହZ। 
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 ଆଗେର ଲaା ଘାସ ପଡିଆ, ଚାରିଆେଡ େଛାଟେଛାଟ ଘାସ। ଏ ଭିତେର ଆଉ 

େଗାଟିଏ େଗାଲାପୀ ଶାଗୁଣା ଘାସ ପଡିଆେର ତଳକୁ ଓହ? ାଉଥିଲା। ଓହ? ାଇବା ସମୟେର 

ତାର ମୁtଟି ଟିକିଏ ତଳୁଆ େହାଇଗଲା। ଦୂରରୁ ଲାଗୁଥିଲା େଯମିତି କିଏ ଲାଲ୍ େହଲେମଟ 

ପି|ିଛି। ତାର େଡଣା ଦୁଇଟି ମୁt ଆଡକୁ ଟିକିଏ ବା*ିଯାଇ ଖୁବ୍ ଲaା େହାଇଯାଇଥିଲା। 

ଛାତିଟି ଭୂମି ଆଡକୁ ତଳୁଆ େହାଇ ଆସିଥିଲା। ଶାଗୁଣାର େଗାଡ ବ_�ମାନ ମାଟିେର 

ଲାେଗ ନ ଲାେଗ। େଯମିତି ଗ?ାଇଡିଂ କଲାେବେଳ େଗାଡ ଲାଗିଲା େବଳକୁ େଲାକ ପ�`ୁତ 

େହାଇ ରେହ େକମିତି େସ ଚାଲିବ ବା େଦୗଡିବ, େସମିତି ଶାଗୁଣା ପ�`ୁତ େହାଇ ରହିଥିଲା। 

ତା େଗାଡ ଗୁଡିକ େଖାଲି ଯାଇଥିଲା। ଧିେର ଧିେର ତା େଗାଡ ମାଟିେର ଲାଗି ଆସିଲା। 

ଶାଗୁଣାର େଗାଡ ଲାଗିଲା ପେର େସ ଦୁଇ ଚାରିଥର େଦୗଡିଗଲା। ତା ପେର ଶାଗୁଣାର 

ନିଜ େମାଟା େଗାଲାପି େଗାଡକୁ ଜମାଇ ଠିଆ େହାଇଗଲା। ମୁtଟି ଉପରକୁ ଏଥର ଲମି� 

ଯାଇଥାଏ। ସବୁଜ ପଡିଆେର ଲାଗୁଥିଲା େଯମିତି େଗାଲାପି ନଳି ପ�ାଂଟ ପି|ି କିଏ ଠିଆ 

େହାଇଛି।  

 େସ ଶାଗୁଣାଟି େଡଇଁ େଡଇଁ  ଶବ ପାଖକୁ ଆସିଲା। ବିଲୁଆ ତାକୁ ତଡିବାକୁ େଚrା 

କରୁଥିଲା। ପ�ଥମ ଶାଗୁଣାଟି ମଧ� େଡଇଁ େଡଇଁ ଆସିଲା। ଏମାେନ ଆଉ ବିଲୁଆକୁ ଡରୁ 

ନଥିେଲ। କିg ହଠାତ୍ ଶବ ପାଖକୁ ଗେଲନାହZ। ଏ ଭିତେର ଆଉ अେନକ ଶାଗୁଣା ଓହ? ାଇ 

ପଡିେଲ। େସମାନ* ଭିତେର ସାଧାରଣ ପାଉଁଶିଆ କଳା ରoର ଶାଗୁଣା ମଧ� ଥିେଲ। 

ଏେତ ଶାଗୁଣା*ୁ େଦଖି ବିଲୁଆଦୁେହଁ େଦୗଡି ପଳାଇେଲ। ଆଉ କିଛି କରି େହବ ନାହZ। 

ଶାଗୁଣାମାେନ ନିଜ ନିଜ ଭିତେର ଛଡା ଛଡି େହାଇ ଶବେର ଲାଗିଥିବା ସଢା ମାଂସ 

ଖାଉଥିେଲ। ଏହି ଶାଗୁଣାମାେନ ବହୁତ କଳିତକରାଳ କରୁଥିେଲ। େଗାଟିଏ ଶାଗୁଣା ଆଉ 
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େଗାଟିଏ ଶାଗୁଣାକୁ ଯାଗା େଦଉନଥିଲା। ଏ ଭିତେର େଗାଟିଏ ଶାଗୁଣା ମୁt ପୁରାଇ କିଛି 

अvନାଳୀ ଟାଣି େନଉଥିଲା ଆଉ ସବୁକୁ ଏକାଥେର େଢାକି େଦଉଥିଲା। ଧିେର ଧିେର ସବୁ 

ସଫା େହାଇଗଲା।  କିଛି କାଉ େସମାନ* ପାଖେର ଥିେଲ। େସମାେନ ଶାଗୁଣା ଦଳ 

ଭିତରକୁ ଯାଉନଥିେଲ। େସମାନ* ଖାଇବାେବେଳ ଛିଟିକି ପଡୁଥିବା ମାଂସ ଖାଇ 

େନଉଥିେଲ।  

 ବିଲୁଆ ମାେନ ଚାଲି ଯିବାର କିଛି ଘଂଟା ମଧ�େର ଶବେର କିଛି ନଥିଲା। ତେଳ 

େକବଳ କ*ାଳ ପଡି ରହିଥିଲା।  



ଆହ� ାନ
 ଇ-ପତି� କ

ା 

ଆହ� ାନ ଇ-ପତି� କା, ପ�ଦଶ ବଷ�, ଷ� ସଂଖ�ା, ଜୁନ୍ ୨୦୨୦ 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     32 

ଶାଶୁଶାଶୁଶାଶୁଶାଶୁ    
 ପୁअ ବାହାଘର େହବାର ଦଶ ଦିନ େହଲାଣି, ଆଜି ଜାଣି ଘର 

ଖାଲି େହଲା। ଏେତ ଦିନଯାଏଁ କୁଣିଆଁ, ମଇତ�  ଘେର ହାଉ ଯାଉ 

େହଉଥିେଲ, ଆଜି ଗେଲ। ସକାଳୁ ସକାଳୁ ବଡ ଦି ଭଉଣୀ*ୁ ବସେର 

ବେସଇ ଆସିେଲ ଶ��ଲତା । ବଡ ଦି ଭଉଣୀ* କ!�ମ� କୁ ମେନ ମେନ େହଜୁଥିେଲ େସ।  

 ବୁଝିଲୁ ସୁରୁ, “େବାହୁକୁ ସବୁେବେଳ ପାଦତେଳ ରଖିବୁ, ନେହେଲ ମୁtେର ଚଢି 

କାନେର ମୁତିବ। େଯେତ ଦେବଇକି ରଖିବୁ େସେତ ଭଲ ନେହେଲ अଖା େଧାଉଥିବୁ ଗୁଣ 

ଗାଉଥିବୁ। ଆମକୁ େଦଖ.. ଡେରଇ, ହଲେକଇ ରଖିଛୁ େବାଲି େବାହୁମାେନ ଠିକ ସିଧା 

ସିଧା अଛvି। ନେହେଲ ଆଜିକାଲିର ଝିअ, ବାହା େହଉେହଉ କହିେବ ଘଇତାଟା 

େଗାଟାପେଣ େମାର। ଆମର ସିନା ଦୁଇଟା େଲଖା, େତା'ର ତ େଗାଟିଏ। ୟାକୁ ଠିକ ଠିକ 

ରଖିବୁ ତ ରଖିବୁ ନେହେଲ େତାେତ େଗାଇଠା ମାରି େତା ଘରୁ ବାହାର କରିବ ଆଉ ନିେଜ 

ରାଜରାଣୀ େହାଇ अୟସ କରିବ”  

 ରା`ାେର ଆସୁ ଆସୁ ନିଜ େବାହୁେବଳ କଥା ମେନ ପକାଉଥିେଲ େସ। ବାହାେହାଇ 

ଆସିବାର ଦିନ ପBରଟା ଭିତେର େସ ଗଁା ଛାଡି ଚାଲିଆସିେଲ ମାତ�  େକାଡିଏ କିେଲାମିଟର 

ଦୂରେର ଥିବା ସହରକୁ। ତା* ସ�ାମୀ*ର ଏଠି କିରାଣୀ ଚାକିରୀ। ଦିତିନି ବଷ�େର େକେବ 

ମନ େହେଲ ଯାଆvି ଗଁା ଆେଡ ନେହେଲ ନାହZ। େସ କାହାକୁ ଡରିଛvି ନା କଣ? 

ବିଶ�aର ବାବୁ*ୁ ଠିେକ ଠିେକ କହି ରଖିଛvି, “ତୁମ ମା ସୁଆଗ ଛାଡ଼। ଏଠି ମଁୁ ତମ ¤ୀ, 

ତମ अn�ାoିନୀ। ତମର अଧା େହେଲ େମାର ବି अଧା। ଜମିରୁ ଯାହା ମିଳିବ େସଠି ବୁଢା 

ସୁବଳ ମହାପାତ�  
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ବୁଢ଼ୀ ଦିଟା ଚଳିଯିେବ। ଏଠି ଏ ଜାଗାେର ଘରଭଡା, ପିଲା, ପାଠପଢା, େଡ�ସ, 

ଆସବାବପତ�  କିଣୁ କିଣୁ ପଇସା େଶଷ। େତଣୁ ଗଁାକୁ ଗେଲ ଗଁାରୁ ଚାଉଳ, ବିରି ଆଣିବ 

ପେଛ, ଏଠୁ କିଛି େନଇକି ଯିବା ଚିvା ବି କରିବନି।” ଯାହାବି େହଉ ସ�ାମୀ ତା*ର କଥା 

ମାନି अଛvି ଆଜିଯାଏ।  

**** 

 ନୂଆ ନୂଆ େବାହୁ େହାଇ ଆସିଥାvି େସ। ଶାଶୁଘେର କୁଣିଆଁ, ମଇତ�  ଭତ�। ଦିନ 

ପBରଟା ଭିତେର ଆେ` ଆେ` ଘର ଖାଲି େହାଇ ଆସୁଥାଏ। ଆଜିଯାଏଁ ଶାଶୁଘେର 

େକବଳ ଶାଗ ଟିେକ େରାେଷଇ କରିଥିେଲ େସ। ନୂଆେବାହୁ େବାଲି େକହି ବି େରାେଷଇ 

କରିବାକୁ ଛାଡୁନଥିେଲ ତା*ୁ। ଆଜି କିg ଘର ଖାଲି। ଶ�ଶୁର ସକାଳୁ ସକାଳୁ କୁଆେଡ 

ବ|ୁଘରକୁ ଭାର, େବଭାର େଦବାକୁ ଚାଲିଗେଲ। ସ�ାମୀ େକାଡିଏ କିେଲାମିଟର ଦୂରେର 

ଥିବା ସହରକୁ। କିରାଣୀ ଚାକିରୀ ତା*ର। ଘେର ଶାଶୁେବାହୁ ଦୁଇଜଣ। ଶାଶୁ, େରାେଷଇ 

ସରpାମ ସବୁ େଯାେଗଇ େଦଇ, ଶ��ଲତା*ୁ କଣ କଣ େରାେଷଇ େହବ କହି ମକର ମା 

(ଶାଶୁ* ମକର) ଡାକିବାରୁ ଆର ସାହିଆେଡ଼ କଣ କାମେର ଗେଲ। ଏଘଡି ଯାଇ େସଘଡି 

ଆସିଲା। େରାେଷଇ ସାରି अେପfା କରିଥାvି ଶ��ଲତା। ସମୟ ଦି� ପ�ହର ଯାଇ ଦୁଇଟା 

ବାଜିଲାଣି। ଶାଶୁ େଫରୁ ନାହାvି। ସୁରୁ*ୁ େଭାକ େଜାର । ଆଉ େକେତ अେପfା 

କରିେବ େବାଲି ଭାବି ଥାଳିେର ଭାତ, ତୁଣ ଆଣି ଖାଇ ବସିେଲ େସ। ଏତିକିେବେଳ ମକର 

ମା ଓ ଶାଶୁ େଫରିେଲ। େଦଖୁ େଦଖୁ ମକର ମା କହିେଦେଲ, “ଆେଲା ଆେଲା, େତା େପଟ 

ଏମିତି େପାଡି ଯାଉଛି େଯ ଶାଶୁକୁ ଖାଇବାକୁ ନେଦଇ ଆଗ ନିେଜ େହtା ମାରିବାକୁ ବସି 

ପଡ଼ିଲୁ? ଏଇୟା େତା ମା େତାେତ ଶିେଖଇ କି ପେଠଇଛି?” 

 ଏତିକିେର ରାଗ ଚଢିଯାଇଥିଲା ଶ��ଲତା*ର। କାହZକି କହିେବ ନା। େସ କିଏ ଏ 
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ଘରର। ଭାତ ଥାଳିକୁ ଦୁଆରକୁ ଫିoି, ହାତ େଧାଇ ସିଧା ସିଧା େଶାଇବା ଘରକୁ ପଶିଗେଲ 

େସ। ରାତିେର ସ�ାମୀ ଓ ଶ�ଶୁର ଘରକୁ େଫରିଲା ପେର ତୁମୁଳ କାt କରିଥିେଲ େସ। 

େଶଷ ନି�_ି, “ତୁେମ ଦୁଇଜଣ ସହରେର ଯାଇ ରୁହ” ଶ�ଶୁର* ମୁହଁରୁ ଏତକ ଶୁଣିଲା 

ପେର ଶାv ପଡ଼ିଥିେଲ େସ। ପ�କୃତ କଥା େହଲା, ବାହାେହାଇ ଆସିଲା େବେଳ ବଡ 

ଦୁଇଭଉଣୀ କ!�ମ� େଦଇଥିେଲ। ଶାଶୁକୁ ଡେରଇ କି ରଖିବୁ ନେହେଲ େତା େବାହୁଗିରି 

େସ ଛେଡଇ େଦବ। ଯାହାେହଉ, େସତକ ପାଇଁ ନିେଜ ବାହାେହବା ପରଠୁ ପୁअ ବାହାଘର 

ଯାଏଁ େସ ବ�ିଗେଲ ଶାvିେର ଶାvିେର। ଆଜି ପୁଣି ବଡ ଦୁଇ ଭଉଣୀ କ!�ମ� େଦଇଛvି, 

ୟା’ର ସଦୁପେଯାଗ େକମିତି କରିେବ େବାଲି ଚିvାେର ଥିେଲ େସ।  

**** 

 ଶାଶୁ ଯାହା କରିଥିେଲ େସଇୟା କରିେବ େବାଲି �ିରକେଲ ଶ��ଲତା। େସେତେବେଳ 

ସିନା ବିଶ�aର ବାବୁ ¤ୀ କଥା ମାନି ସହରକୁ ଆସିଥିେଲ, ଏେବ ପରା ପୁअକୁ େସ ପୁରା 

ହାତେର ରଖିଛvି। ବସ କହିେଲ ବସିବ, ଉଠ କହିେଲ ଉଠିବ। େସ କଣ ¤ୀ କଥାେର 

ପଡି ବାପା, ମା*ୁ ଛାଡିଯିବ? େମାେଟ ନୁେହଁ। େତଣୁ େବାହୁକୁ ଏେବଠୁ ପାଦତେଳ 

ରଖିବାକୁ ତା* ମନ ହାଇଁ ପାଇଁ େହଲା। ଘେର ପହ�ି ର ସାଜ ସରpାମ ସଜାଡି, କଣ 

କଣ େରାେଷଇ େହବ େବାହୁକୁ अଡ�ର କରି ଏଇଠୁ ଆସୁଛି େବାଲି କହି ଘରୁ ବାହାରିଗେଲ 

ଶ��ଲତା। ଏେବ ଆଉ ସpଯାଏଁ ଆସିବାର ନଥିଲା ତା*ର। େସ ଯାଉଥିେଲ ସହରର ଆର 

ମୁtେର ଥିବା ତା* ସାoଘରକୁ। େଫରି ସାରି, ନିେଜ ନଖାଇ ନପିଇ େଭାକ ଉପାସେର 

ଥିବାେବେଳ, ତା*ୁ ନଡାକି େବାହୁ ତା* ବିନା ଏକା ଏକା ଖାଇ ଗtି ହେଲଇ ବୁଲୁଛି 

େବାଲି େଫରାଦି େହେବ ସ�ାମୀ ଓ ପୁअ ଆଗେର। ତାପରଠୁ େବାହୁ ତା* େଗାଡତେଳ 

ରହିବ ହZ ରହିବ। ଭାବୁଭାବୁ ସରୁ ହସଟିଏ େଖଳିଗଲା ତା* ଲିପିrିକ ମରା अଧରେର।  
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****  

 େରାେଷଇ କରିସାରି େବାହୁ अେପfା କଲା ଶାଶୁ*ୁ। ଦୁଇଟା ବାଜି ତିନିଟା ବାଜିଲା। 

େଭାକ େଜାର। କଣ କରିବ? ନୂଆ େବାହୁ ହିସାବେର ବାହାରକୁ ତ େଗାଡ କାଢି 

ପାରିବନି। କୁଆେଡ ବି େଖାଜିବ ଶାଶୁ*ୁ? େକମିତି ବା େଖାଜିବ? ତଥାପି କବାଟ ପାଖକୁ 

ଆସି ପଡିଶା ଘର ଲିନୁକୁ ସାo ମାନ* ସହ େଖଳୁଥିବାର େଦଖିଲା େସ। ଆେ` ପାଟିେର 

ଲିନୁକୁ ଡାକି, “ମାଇଁ ଡାକୁଛvି, ଆସ ଖାଇବ” େବାଲି କହି ଶାଶୁ*ୁ ଡାକି େଦବାକୁ କହିଲା।  

 ତିନିଟା ବାଜିଲା, ଲିନୁ ଆସି କହିଗେଲ େଯ “ଆଇ*ୁ ପାଇଲିନି” କଣ କରିବ 

ଏେବ? ଏକା ଏକା ଖାଇେଦବ କି? କିg ଶାଶୁ*ୁ ଖାଇବାକୁ ନେଦଇ ନିେଜ ଏକା ଏକା 

ଖାଇ େଦବାକୁ ମନ ଡାକିଲାନି ତା’ର। ବାହାଘର ପବୂ� କଥା ମେନ ପଡିଯାଉଥିଲା... 

 ସ�େଦଶ େଯେବ ବାହାଘର ପାଇଁ ଝିअ େଦଖି ଆସିଥିେଲ, େଗଲେର େଗଲେର ଭାଇ 

ପଚାରି େଦଲା, “ଆଛା, ବାହାଘର ପେର ମଉସା, ମାଉସୀ ତୁମ ପାଖେର ରହିେବ ନା, ଗଁାକୁ 

ଯିେବ। ଆର ମାସେର ମଉସା ରିଟାଡ� କରୁଛvି ପରା।” 

 -- ହଁ, ଆର ମାସେର ବାପା ରିଟାଡ� କରିେବ। କିg ଆଜି ଯାଏଁ େସମାେନ େମାେତ 

ପାଖେର ରଖିଛvି। ଯଦି ଚାହZେବ େତେବ ବାହାଘର ପେର ଆମ ଦୁଇଜଣ*ୁ ଘରୁ ବାହାର 

କରିେଦେବ। ନେହେଲ ତା* ଘେର ଜାଗାଟିେକ େଦେବ। ମଁୁ ଆଜିଯାଏଁ ତା*ୁ ରଖିବାକୁ 

ସfମ େହାଇନି।  

 ସ�େଦଶ* ଏତିକି କଥା ମନ କିଣି େନଇଥିଲା ତା’ର। େଯଉଁ ଘେର ବାପାମା* େସhହ 

ଶ�nା ନାହZ, େସଇଟା କଣ ଘର? ନୁ�କି? अର ଫାମିଲି अେପfା େଯୗଥ ପରିବାର ଭଲ ଲାେଗ 

ତାକୁ। େସମାେନ େଜେଜ, େଜେଜମା, ବାପା, ମା, କାକା, ଖୁଡି ଓ ତା* ପୁअ ଝିअ ସବୁ ମିଶି 

ଏକାଠି ରୁହvି। େକେତ ଆନB, େକେତ ଖୁସିେର ରୁହvି େସମାେନ। ସମ`*ର ସମ`* 
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ପ�ତି େସhହ ଶ�nା ଥାଏ। ଘେର ଆଗ ପୁରୁଷ ଓ ଛୁଆ ମାେନ ଖାଇ ସାରିଲା ପେର ¤ୀେଲାକ 

ସବୁ ଖାଇ ବସvି। ଆଗ େଜେଜମା ଖାଇ ସାରିଲା ପେର ମା ଓ ଖୁଡି ଖାଆvି। େଜେଜମା 

ପାଖେର ବସି େବାହୁ ମାନ*ୁ ବେଳଇ ବେଳଇ ଖୁଆଏ।  

 ଖାଇବା କଥା ଭାବି େପଟ େଭାକ ଦି� ଗୁଣିତ େହାଇ ଯାଉଥାଏ ତା’ର। ତଥାପି अେପfା 

କରିଥାଏ େସ ଶାଶୁ*ୁ। ଲିନୁ ଆସି ପାଖେର ବସିେଲ। ପଚାରିେଲ, “ମାଇଁ ଖାଇ 

ସାରିଲଣି?”  ‘ନା’ େବାଲି େଛାଟ ଉ_ରଟିଏ େଦଇ େସ ଲିନୁର ପାଠପଢା, 7ୁଲ ବିଷୟେର 

ପଚାରିବାକୁ ଲାଗିଲା। अrମ େଶ�ଣୀ, କଣ ପାଠ, େକଉଁ 7ୁଲ, େକମିତି ପାଠପଢା ହୁଏ, 

େକେତଜଣ ଶିfକ अଛvି ଇତ�ାଦି.... ଏସବୁ ଥିଲା େଭାକକୁ କିଛି ସମୟ ମନ ଭିତରୁ 

ଦୁେରଇ େଦବାର ଉପାୟ... 

 ଘ«ାେର ଚାରି, ପା�, ଛअ, ପେର ସାତଟା ବାଜିବାର ଶ~ ଶୁଭିଲା। ଲିନୁ ପାଠ 

ପଢିବା ପାଇଁ ଚାଲିଗଲା। ଇଏ ବି ଉଠିଲା ଠାକୁର ଘେର ସ|�ା ଧପୂ େଦବାପାଇଁ। ସ|�ା 

େଦଇ ସାରିଲା େବଳକୁ ଶାଶୁ ଆସି କବାଟ ବାେଡଇେଲ। 

*** 

 କବାଟ େଖାଲୁ େଖାଲୁ ହୃଦ` ଘର ଭିତେର ପଶି ଶ��ଲତା अନୁମାନ କରିେନେଲ, 

େବାହୁ ଖାଇ ପିଇ ଆରାମେର ବସିଛି। ଆର� କରିେଦେଲ ନିଜର ଶାଶୁ ପଣିଆଁ। ଗୁଜୁ 

ଗୁଜୁ େହାଇ ଏଘରୁ େସଘର, ଦାtରୁ ବାଡ଼ି େହଉଥାvି। ଗଲା ଆଇଲା େଲାକ*ୁ ଶୁେଣଇ 

ଶୁେଣଇ େବାହୁର ଗୁଣଗ�ାମ ବଖାଣୁଥାvି। େବାହୁ ଆସିଲା ଖାଇବା ପାଇଁ ଡାକିବାକୁ। ଆଛା 

କରି ଦି’ପଦ ଶୁେଣଇ େଦେଲ କା¬ ବାଡକୁ, “ମହାରାଣୀ*ର େପଟ େପାଡି ଯାଉଛି। ଶାଶୁ 

ପେଛ ଓପାସ ଥାଉ େବାହୁ ଖାଇ, ପିଇ େହtି ମାରି ଗtି ଓହେଳଇ ବୁଲୁ। େମା ପାଇଁ ଚିvା 

କରିବାକୁ ଏଘେର କିଏ अଛି କି? ମଁୁ ତ ଠିକା େନଇଛି ଏ ଘରର ସମ`* କଥା ବୁଝିବା 
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ପାଇଁ..” େବାହୁ ପୁଣି ଡାକିଲା, “େବାଉ, ଆସg ଖାଇବା” ଖାଇବା ନଶୁଣି ରାଗେର ତା*ୁ 

ଶୁଭିଲା “ଖାଇବ”। ‘ଯା, ଏଠୁ’ େବାଲି େଜାର କରି ଧମକଟିଏ େଦେଲ େସ।  

 ପାଟି ଶୁଣି ପାଖଘରୁ ଲିନୁ ଆସି ପହଁଚିଲା। ଆଗେର ଆଇ*ୁ େଦଖି ବଡ ପାଟିେର 

କହି କହି ଆସିଲା, “ଆଇ, କୁଆେଡ ଯାଇଥିଲ? େକେତ େଖାଜିଲି ତୁମକୁ। ଏମୁtରୁ େସ 

ମୁt ଯାଏଁ, ମାଇଁ ଡାକୁଥିେଲ ତୁମକୁ। େସ ବି ଖାଇନାହାvି ଏେବ ଯାଏଁ। अେପfା କରିଛvି 

ତୁମକୁ... କହି କହି ଘର ଭିତରକୁ ଗଲା େସ। ଉତୁରା fୀରେର ପାଣି େପାେଷ କିଏ 

ଫିoିେଦଲା କି ଆଉ?? ଶ��ଲତା*ର ରାଗ ହଠାତ ଶାv ପଡ଼ିଗଲା। ଘର ଭିତରକୁ ଯାଉ 

ଯାଉ ଶୁଣି ପାରୁଥିେଲ େବାହୁ ଓ ଲିନୁର କଥାବା_�ା। 

 -- ମାଇଁ, ଖାଇନ ଏେବ ଯାଏଁ? 

 -- ନା!! େବାଉ ଆସିେଲଣି, ଖାଇବୁ ଏେବ।  

 -- ତୁେମ ତୁମର ଖାଇଲନି? େସ ଆସିଲା ପେର ଖାଇ ନଥାେv? 

 -- ନା ଲିନୁ। ଝିअ େବଳ କଥା अଲଗା, େବାହୁ େବଳ କଥା अଲଗା। ଝିअ େବେଳ 

ଆେମ ଯାହା କେଲ ବି େସଇଟା ଚପଳାମି େବାଲି ଧରାଯାଏ। କିg େବାହୁର େଗାେଟ 

ଦାୟିତ�  ଥାଏ। ଖାଲି େଯ ବାହାେହାଇ ଆସିଗେଲ େସ େବାହୁ େହାଇଯାଏ େସମିତି ନୁେହଁ। 

ତାକୁ ଘରର ସମ`* ମନ େନଇ ଚାଲିବାକୁ ପେଡ। ସମ`*ୁ ଖୁସିେର ରଖିବାକୁ ପେଡ। 

ସମ`*ର େଛାଟ େଛାଟ କଥାକୁ ବି ଧ�ାନ େଦବାକୁ ପେଡ। େସଥିପାଇଁ ତ େବାହୁକୁ 

ଘରର ଲfE ୀ କୁହାଯାଏ। ମଁୁ, େମାର କହୁଥିବା େବାହୁ, େକେବ େବାହୁ େହାଇ ପାେରନି। 

ଘରର ବଡମାନ* ଆଶୀବ�ାଦ ଥିେଲ, ଘେର ସମ`*ର, ସମ`* ପ�ତି େସhହ, ଶ�nା ଥିେଲ 

େସଇ ଘର ହZ ସରଗପୁର େବାଲି ଲାେଗ।  

 -- ତା େବାଲି କଣ ନ ଖାଇକି ବସିବ?  
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 -- ଏ ଘର ପରା ତା*ର। େସ ନ ଖାଇ ସାରିେଲ, ମଁୁ ଖାଇବି େକମିତି େଯ?  

 ହସି ଉଠିେଲ ଦି ଜଣ। ହଉ, ହଉ, ମଁୁ ଯାଉଛି ଆଇକୁ ଡାେକ ଆଉଥେର କହି ଲିନୁ 

ଚାଲିଗଲା... 

**** 

 ସବୁ ଶୁଣି ସାରିଥିେଲ ଶ��ଲତା। େରାେଷଇ ଘରକୁ ଯାଇ େଦଖିେଲ, ସବୁ େସମିତି ଥୁଆ 

େହାଇଛି। ହାtିେର ହାତ ବି ବାଜିନି। ମାେନ େବାହୁ କିଛି ଖାଇନି ଏେବ ଯାଏଁ। େରାେଷଇ 

ଘେର ଠିଆେହାଇ େସ ମାପୁଥିେଲ ନିଜକୁ ଓ େବାହୂକୁ। େସଦିନ ଶ��ଲତା*ୁ ଶାଶୁ ତ କିଛି 

କହିନଥିେଲ। କହିଥିେଲ ମକର ମା। ତଥାପି ଆଜି ଯାଏଁ େସ ଦt େଦଇ ଆସିଛvି ତା* 

ଶାଶୁ*ୁ। ପୁअ, େବାହୁ, ନାତି ଥାଇ ବି େସମାେନ େଛଉt। ବାପାମା’* ଠାରୁ ଏକରକମ 

ଛେଡଇ ଆଣିଛvି େସ ତା* ପୁअକୁ। ନିଜକୁ अଧା ସ�_ିର ମାଲିକ େବାଲି ଭାବି େକେତ 

କଣ ଭୁଲ କରି ସାରିଛvି େସ। େକେତ ନିଯ��ାତନା େସ େଦଇଛvି ତା* ସ�ାମୀ*ୁ ଓ ଶାଶୁ 

ଶ�ଶୁର*ୁ। ବୁଢ଼ାେବେଳ ପାଖେର ରହିବା ତ ଦୂରର କଥା, େଜାର କରି ସ�ାମୀ ଓ ପୁअକୁ 

ଛେଡଇ ରଖିଛvି। ଆଖିେର ଲୁହ ଭରି ଆସୁଥିଲା। ପାପର ପ�ାୟ�ିତ?? ନି�ିତ 

କରିେବ... 

 େବାହୁର ରୁମ ଭିତରକୁ ପଶି ଆସି ହାତ ଧରି େନଇଗେଲ େରାେଷଇ ଘରକୁ। ଦୁଇଟି 

ଥାଳିେର ବାଢି ସାରିଥିେଲ ଭାତ, ଡାଲି, ତରକାରୀ ଓ अନ�ାନ� ଖାଇବା। ଏକା ସଂେଗ 

ଖାଇ ବସିେଲ ଶାଶୁ େବାହୁ... 

**** 

 अଫିସରୁ େଫରିେଲ ବିଶ�aର ବାବୁ। େଦଖିେଲ ଶାଶୁ େବାହୁ ଖାଇ ବସିଛvି ଏେବ। 

ଘରର ହାବଭାବ କିଛି अଲଗା ଲାଗୁଥିଲା। ଚା ପିଇ, ଟିଭି େଦଖି, ରାତି ଖାଇବା ଖାଇ 
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େଶାଇବାକୁ ଗେଲ େସ... ମଝିେର ମଝିେର ନିଦ ଭାoୁଥିଲା ତା*ର... ଶ��ଲତା ନ େଶାଇ 

କଣ କଣ ସବୁ କାମ କରୁଥିେଲ ରାତି अଧେର.... 

 ସକାଳୁ ଉଠୁ ଉଠୁ ବିଶ�aର ବାବୁ େଦଖୁଥିେଲ େଗାେଟ अଲଗା ଦୁନିଆଁ... ଶ��ଲତା* 

ପାଟିରୁ ଶୁଭୁଥିଲା, “ଆଜି ଆେମ ଶାଶୁ େବାହୁ ଗଁାକୁ ଯାଉଛୁ। अଫିସ ସାରି ସିଆଡୁ ସିଆଡୁ 

ଗଁାକୁ ଆସିବ। ପୁअକୁ ବି କହିେଦଇଛି, ଦି’ଚାରିଦିନ ଭିତେର ଏସବୁ ଜିନିଷ ଗଁାକୁ 

ପେଠଇବାର ବ�ବ�ା କରିବ। ଆେମ ଏେବ ସମେ` ଗଁାେର ରହିବା। ତେମ ଆଉ ପୁअ 

େଡଲି ଗଁାରୁ ଯିବା ଆସିବା କରିବ.... 

 ଲ*ାେର ହରି ଶ~...ଆଖି ମଳି ମଳି ଉଠିେଲ େସ...ସ�ପh େଦଖୁ ନାହଁାvି ତ? ନିଜକୁ 

ଚିମୁଟି ଆଉଥେର କଂଫମ� କେଲ... ନା, ସ�ପh ନୁେହଁ, ସତ... େହେଲ ଏମିତି େକମିତି 

ସ�ବ? ଦୀଘ� अେଠଇଶି ବଷ� କାଳ ଶାଶୁ ଶ�ଶୁର* ପ�ତି अନାଦର ଭାବ ରଖିଥିବା ସୁରୁ, 

ଆଜି େକମିତି ବଦଳି ଗେଲ? େସ ଯାହାେହଉ, ବଦଳିଛvି େସତିକି ବଡ କଥା।  

 ଗାେଧାଇ ଆସି ଠାକୁର*ୁ ମୁtିଆ ମାରିେବ କି େବାହୁକୁ? େସ +Bେର ଥିେଲ.... 
 
 

 
 

 
 

ଖଲାରୀ, अନୁଗୁଳ, ଓଡିଶା 
୯୩୭୬୦୧୨୫୦୦ 

subal.mohapatra@gmail.com 
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େକହି ଜେଣେକହି ଜେଣେକହି ଜେଣେକହି ଜେଣ    
 େପ�ମ : େବାଧହୁଏ अଜଣା अଚିହh ା ହୃଦୟର ମିଳନ, େକଉଁ 

अପ�ତ�ାଶିତ ସମୟର େସ�ାତେର େକେବ ସବୁଠୁ ସୁBର ସାଥୀ, ଆଉ 

େକେବ अବାଧ� ଚ�ଳ ଶିଶୁ ଦୂରତା ବାଧକ ନ ସାଜି େସହି ଦୁଇମନ 

େକେତେବେଳ େଯ େଗାଟିଏ ସତୂ� େର ବା|ି େହାଇଥିେଲ ଜଣାନଥିଲା ଉଭୟ*ୁ କିେଶାର 

ବୟସର ପ�ଥମ େପ�ମ ସେତ େଯପରି ପ!ୂ�ମା ରାତି� ର ବିjୁରିତ ଚB�କିରଣ, ଶୀତଳ, ମଧୁର 

ଆଉ ସବୁଠୁ ନିଆରା 

 ଗପ େହେଲ ବି ସତ କାହାଣୀ ତା*ର ସ�ଗ�ରୁ ଗଢ଼ା େଯପରି ଆବିଳତା ନଥାଏ 

େସହି କିେଶାର ହୃଦୟ ଦୁଇଟି ପର±ରକୁ ନ େଭଟି ମଧ� ଦୁେହଁ ଦୁହZ*ର अତି ନିଜର 

େହାଇ ସାରିଥିେଲ ମାତ�  ଦୁେହଁ ଦୁହZ*ୁ अେପfା କରିଥିେଲ େକବଳ େଗାଟିଏ ଶ~ର 

ଭରସାେର, ‘ବିଶ�ାସ’ 

 ଚପଳମତୀ କିେଶାରୀ ଆଖିେର ଆଖିଏ ସ�ପh େନଇ ସହରକୁ ପାଠ ପଢ଼ିଯାଏ ନଁାଟି 

ତା’ର ଆଶା, अସୁମାରି ଆଶା, ବାପାମା’ ତାର ଦୁନିଆ େପ�ମର अଥ� ବି ଜାଣିନଥାଏ େସ 

ସମୟକ�େମ ଜେଣ अଜଣା ବା|ବୀ େହାଇଯାଏ अତି ନିଜର ଦୁଇଟି ଜୀବନ ଏକ 

େହାଇଗଲା େଯପରି କେଲଜର अଧ�ାପକ* ଠାରୁ ଝାଡୁଦାର ଯାଏଁ ଆଶା ଓ ଶ��ତିର 

ବ|ୁତାକୁ ପ�ଶଂସା କରୁଥିେଲ 

 ଛାତ� ୀ ନିବାସର କଟକଣା ଭିତେର ଜୀବନ ବିତି ଚାଲିଥାଏ ଶ��ତି ଓ ଆଶା ପର±ର 

ଆକାଂfା 
अରୁଣିମା ସାହୁ 
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ମଧ�େର ଜୀବନର ସବୁ ଘଟନା ବା«ି ବସvି କଥା କଥାେର ଶ��ତି ବଖାଣି ବେସ ତା 

ପିଲାଦିନର ଘନିr ବ|ୁ ବିଷୟେର କଥାରୁ ଆର� କରି ଚ��ା ପଯ��v ନଁା ତାର 

‘ଜିତ୍’ ଆଶାର କୁନି ମନ ଭିତେର ସେତ େଯପରି େକହିଜେଣ अସୁମାରି ଶିହରଣ 

ଭରିେଦଲା େକହିଜେଣ ଦୂରେର ଥାଇ ବି େଯପରି ମନେଚାରୀ କରି ସାରିଥିଲା 

େକହିଜେଣ ଆଶା ମନେର ରହି ସାରିଥିଲା ଜିତ୍ ଓ ଆଶା ମଧ�େର ସାfାତ ନ 

େହାଇଥିବା ସେ_�  େମାବାଇଲେର କଥା ଓ ପର±ରର ମନର ଭାବନା େଯପରି ମିଶି 

ସାରିଥିଲା ଦୂରତା ଓ ସମୟକୁ ଖାତିର ନ କରି ଦୁଇଟି େପ�ମପfୀ ଆଶା ବା|ିଥିେଲ 

ଚାଲିବାକୁ अେନକ ଦୂର େକହି ଜେଣ, େକଉଁଠି अନ�ଜଣ*ୁ ସେତ େଯମିତି ହାତଠାରି 

ଡାକୁଥିଲା 

 ସମୟକ�େମ େଦଖା, ପରିବାରର ପରିଚୟ, ବହୁ ଘାତପ�ତିଘାତ ପେର ମଧ� ସ�ଗ�ୀୟ 

େପ�ମ ତା*ର ମହାଆନBେର ଚାଲିଥିଲା ବିରହ େବଦନା, ମିଳନର ଆେବଗ, 

େପ�ମପ�ୀତିଭରା ସଂପକ�ର ଗଭୀର ରo େଯପରି ଦିନକୁ ଦିନ ଗାଢ଼ େହବାେର ଲାଗିଥାଏ 

େକବଳ ଉ_ମ ବୁଝାମଣା ଏବଂ ଗଭୀର ବିଶ�ାସ େପ�ମବ|ନକୁ ଆହୁରି ସ�ଗ�ୀୟ ରୂପେର 

ସ�ିତ କରୁଥିଲା ଭୂଲକେଲ ଆକଟ, େସhହଶ�nା, ରାଗ अଭିମାନ େଯପରି ଚୁaକର 

ବିପରୀତ େମରୁପରି ଦୁେହଁ ଦୁହZ* ଆଡ଼କୁ ଆକଷ�ତ କରୁଥିଲା ଜେଣ ଗ�ୀରକୁ, ଜେଣ 

ଚପଳା, ବଦରାଗୀକୁ ଶାv, ବିପରୀତ ଗୁଣ ହZ େପ�ମ ମBିରେର ପ�କୃତ ପଜୂା ତାହା ଜିତ୍ ଓ 

ଆଶା ପ�ମାଣ କରିେଦେଲ 

 ଭବିଷ�ତେର ବିବାହର ଆଶା ସହ ଦୁହZ*ର ପାଠପଢ଼ାର ଚିvା ଜେଣ अନ�ଜଣ*ୁ 

ପ�ତି େfତ� େର େଶାଧନ ଓ ସହାୟତା େଯାଗାଇବା ହZ ତ ପ�କୃତ େପ�ମ ପ�ଥମ େପ�ମ 
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ସତେର ନିଆରା 

 େପ�ମ େଦେଖ ନାଃଇଁ ବୟସ, ସମୟ, ଦୂରତା କି େସୗBଯ�� ପ�କୃତ େପ�ମ ଶାଶ�ତ, 

ଚିର ସବୁଜ ଏବଂ ଈଶ�ରଦ_ ଏହି ଦୁଇ େପ�ମୀଯୁଗଳ କ’ଣ େକେବ କ²ନା କରିଥିେଲ 

େପ�ମ ତା*ୁ अଜଣାରୁ अତି ପରିଚିତ କରିେଦବ ୨୦୦ କିମିର ଦୂରତାକୁ ଖାତିର ନ କରି 

ମୁi ଆକାଶେର ବିଶ�ାସକୁ େଡଣା କରି ବୁଝାମଣାର ଆକାଶେର ଉଡ଼ି ବୁଲୁଛvି ଦୁଇ 

େପ�ମପfୀ ଜିତ୍ ଓ ଆଶା  

 ଯୁବପୀଢ଼ି*ର େସାସିଆଲ୍ େମଡ଼ିଆେର େପ�ମ ସବୁ େfତ� େର ମିଥ�ା ନୁେହଁ ମାତ�  

ଦୁେହଁ ଦୁହZ*ୁ ସଂପ!ୂ� ନ ଜାଣି ସୀମା ଉଲ? ଂଘନ ହZ େପ�ମକୁ अପମାଗ�ଦଶ�ୀ କରାଉଛି 

କୁପଥଗାମୀ େହାଇ ଭବିଷ�ତ ନr େହଉଛି 

 ଭଲପାଇବାର ସଂପକ�, ଜୀବନସାଥୀ ବାଛିବାର ସୁେଯାଗ ଭୂଲ୍ େହାଇଗେଲ େପ�ମ 

େହାଇଯାଏ କଳ*ିତ େତଣୁ ଯୁବପୀଢ଼ି*ୁ ଏହି େପ�ମ କାହାଣୀ ଏକ ବା_�ା େହଉ 

େପ�ମେର ବୁଝାମଣା, ସାଥୀଚୟନ ସହ ପରିବାର ଏବଂ ଭବିଷ�ତରସମତୁଲତା ହZ ଏକ 

ଆଦଶ� େପ�ମର ଜ� ଳv ଦୃrାv ସୃrି କରିଥାଏ 

 
ସୁମାtି, ଶ³ତ� ାସ, କଟକ 

ଭ� ାମ�ଭାଷ : ୬୩୭୧୬୮୫୩୨୭ 
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अn�ାoିନୀअn�ାoିନୀअn�ାoିନୀअn�ାoିନୀ    
 ଆସି ସ|�ା ସାେଢ଼ ଛअ ବାଜିଲାଣି େହେଲ ଦୀପକ ଏ ପଯ��v 

କାହZକି ଆସିନାହାvି? ଲକ୍ ଡାଉନ୍ ଟିେକ େକାହଳ େହବାରୁ ପ�ାୟ 

େଦଢ଼ମାସ ପେର ଆଜି अଫିସ୍ ଯାଇଛvି 

 ବାଲେକାନୀେର େକେତେବଳୁ अେପfା କରିଛି ସୀମା, अଫିସର ଭଲମB ଖବର 

ବୁଝିବା ପାଇଁ ବିଚଳିତ ମନେର ଆେBାଳିତ ହଜାେର ପ�ଶh, ଆଉ ଉ_ର େହଉଛvି 

ଦୀପକ ତା*ର ବିଳaେର ସୀମା ବିବ�� ତ... 

 କି� ଂ କି� ଂ... କଲିଂେବଲ୍ ଶୁଣି େଦୗଡ଼ିଗଲା େସ େହେଲ ଦୀପକ*ୁ େଦଖିବା ମାତ�  

ଚ�ଳ ପାଦ ତାର �ିର େହାଇଗଲା, ପ�ଶିhଳ ଚfୁ ନି`´... ଏ କ’ଣ? କ? ାv ଶରୀର, 

अବସନh  ମୁହଁ, ନିରୀହ ଚାହାଣୀ,... ଗୁମ୍ ସୁମ୍... ଚୁପ୍ ଚାପ୍... ନି`´... କ’ଣ େହାଇଛି? 

ପାଣି ଗ?ାସେଟ ହାତକୁ ବେଢ଼ଇ େଦଇ ପାଖେର ବସିଗଲା ସୀମା 

 ପାଣି େଢାେକ ପିଇେଦଇ ଦୀଘ�ଶ�ାସେଟ ମାରିେଲ ଦୀପକ େସାଫାକୁ ଆଉଜିପଡ଼ି 

ମୁଦି� ତ ନୟନେର ଆର� କେଲ, ବୁଝିଲ ସୀମା! अଫିସେର କିଛି କାମ େହଉନି ଲକ୍ 

ଡାଉନ୍ େଯାଗଁୁ ସବୁ ବB ବସି ବସି ଭାରି ବ�` ଲାଗୁଛି େସଥିପାଇଁ ଏ ଘଡ଼ିସ|ି 

ମୁହୂ_�େର अେନକ କମ�ଚାରୀ* ଛେଟଇ େହାଇଗଲାଣି ବିଭୁ ଦୟାରୁ େମାର ଚାକିରୀ 

ସିନା ଯାଇନି, କିg ଏ ମାସର ଦରମା ମିଳିବନି ସହେଜ ତ େଛାଟିଆ ପ�ାଇେଭଟ୍ କ�ାନି, 

ତା’ସହ ପୁଣି ଦରମା କାଟ୍ ଗତ ମାସେର ବି ପରୂା ଦରମା ମିଳିନଥିଲା େପ�ାଭିେଡt୍ 

ଗୀତାpଳୀ ମହାରଣା 
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ଫtେର ଯାହା ଥିଲା େସ ସବୁ ତ ଝିअ ଜନE ଦିନେର ଉେଠଇ ଖ�� କରି େଦଇଛି ଏେବ 

କ’ଣ କରିବା? 

 ଦୀପକ* କଥାେର ଆକାଶଟା େଯମିତି ଛିtି ପଡ଼ିଲା ସୀମାର ମୁt ଉପେର �ାଣ ୂ

ପାଲଟି ଗଲା ଚତୁ��ଗ अ|ାର ଦିଶିଲା ଯଦି ଦରମା ମିଳିବନି, ଘର ଖ��, ପିଲା ଖ��, 

ଦୀପକ* अଫିସ ଯିବା ଖ��, ଏ ସବୁ ବ�ତୀତ ଋଣ ବି अଛି! ଓଃ ମୁt ଭିତରଟା କଣ େହଇ 

ଯାଉଛି... କ’ଣ କରିବି କିଛି ବୁଝିପାରୁନି 

 - ସାର୍ ପୁଣି କହିଛvି ସବୁଦିନ अଫିସ୍ ଯିବାକୁ ନ େହେଲ ଆସvା ମାସେର େନା 

ୱାକ୍� େନା େପ (କାମ ନାହZ ତ ଦରମା ନାହZ) ଲାଗୁେହବ ବସ୍ ଚାଲିଥିେଲ ହୁଏତ କିଛିଟା 

ଆଶ�`ି ମିଳିଥାvା ପ�ତିଦିନ ଗାଡ଼ିେର ଯିବା... େବାଝ ଉପେର ନଳିତା ବିଡ଼ା ରାତି 

ପାହିେଲ ସାବିତ� ୀ! ତମ ପାଇଁ ଶାଢ଼ୀେଟ କିଣିବାକୁ ମଁୁ अସମଥ� େହ ପ�ଭୁ 

 ଚିvାଗ�` अସହାୟ ପଲକ+ୟ ପୁଣି ବB େହାଇଗଲା କୁହାଯାଏ ପତh ୀ ସବୁ 

ସହିପାେର କିଛି ନିଜ ପତିର ଦୁଃଖ ଆେଦୗ ସହିପାେର ନାହZ ମନର େକାହକୁ ଭିତେର 

ଚାଇ ଦୀପକର ମୁt ନିଜ େକାଳେର ରଖି ମୁହଁ ଉପେର ପଡ଼ିଥିବା अସଜଡ଼ା ବାଳକୁ 

ସାଉଁେଳଇବାେର ଲାଗିଲା ସୀମା 

 ଓେହା! ତେମ କାଇଁ ବ�` େହଉଛ େଯ? ଆମର କିଛି अସୁବିଧା େହବନି 

ଭଗବାନ* ଉପେର ଭରସା ରଖ େସ ସବୁ ଠିକ୍ କରିେଦେବ ଶୁଣ ଲକଡାଉନ୍ େଯାଗଁୁ 

ବାପା ସାବିତ� ୀ ଭାର େନଇ ଆସି ପାରିେବନି େସଥିପାଇଁ େମା ବ�ା*୍ ଆକାଉ«କୁ କିଛି 

ଟ*ା ପଠାଇଛvି ତା ଛଡ଼ା ମଁୁ ବି ତେମ ଖ�� ପାଇଁ େଦଉଥିବା ଟ*ାରୁ ବେଳଇ କିଛି 

ସଂଚୟ କରି ରଖିଛି ଏ ମାସଟା ଚଳି େହଇଯିବ ଆଲମିରାେର ନୂଆ ଶାଢ଼ୀେଟ अଛି, ମଁୁ 
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କାଲି ପି|ିେଦବି ଘେର ଚୁଡ଼ାକଦଳୀ अଛି, େଭାଗ କରିେଦବି 

 -  େହେଲ, ତେମ ଖାଇବ କ’ଣ? ଚୁଡ଼ା କଦଳୀ ତ ତେମ ଖାअନି? 

 - ଆେର ବାବା, େଗାଟିଏ ଦିନ କ’ଣ ମଁୁ ଉପବାସ କରି ଚେଳଇ ପାରିବିନି? 

 ସୀମାର ଆଖି ପବୂ�ାେପfା ଉ��ଳ, ଓଠେର ସିEତ ହାସ�ର େରଖା ପ�ତିବଷ� 

ସାବିତ� ୀକୁ ଏଇଟା ଦରକାର, େସଇଟା ଦରକାର, ମଁୁ ଚୁଡ଼ା ଖାଏନି ଫଳ ଆଣିବ... ଏମିତି 

ଜିଦ୍ କରୁଥିବା ଝିअର ଏେତ ତ�ାଗ? େସ ସ�ପh େଦଖୁନାହାvି ତ!!! 

 ଏମିତି अ�ିର ମନେର େଶାଇବାକୁ ଗେଲ ଦୀପକ ସୀମା େକେତେବଳୁ 

େଶାଇପଡ଼ିଲାଣି ଦୀପକ େସମିତି ନିେ`ଜ େହାଇ ପଡ଼ିଛvି ମନ अଶାv, ହଜାର ପ�ଶhର 

ଉ_ର ସ|ାନେର ଚfୁ+ୟ... େକେତେବେଳ ନିଦ ଲାଗିଯାଇଛି ଜାଣି ନାହାvି ଦୀପକ 

 କାହାର ±ଶ�େର ଉଠି ପଡ଼ିେଲ ଦୀପକ ସାମhାେର ନୀଳରoର ଶାଢ଼ୀ ପରିହିତା 

ନୀଳପରି ଦtାୟମାନ ଉ��ଳିତ େନତ� ଯୁଗଳ, ଲାଲ ଓଠେର ହସର ଛିଟା, ଚ�ଳ ମନ, 

କଥାେର ଦୁrାମୀ... କାଲିର अବସାଦ ସେତ େଯମିତି ଦୁଃସ�ପh ଥିଲା... अବିଶ�ସନୀୟ ଦୃଶ�... 

अପଲକ ନୟନେର ଚାହZ ରହିଛvି ଦୀପକ, ଓଠେର ଭାଷା ନାହZ... 

 ସତେର କ’ଣ ସବୁ ¤ୀ ଏମିତି? ଖୁସିେର ହସୁଥିେବ ଆଉ ଦୁଃଖେର ହସାଉଥିେବ? 

ବା`ବେର ସୀମାକୁ ପାଇ ଦୀପକ ଭାଗ�ବାନ ଏେବ େସ ବୁଝିପାରିଛvି କାହZକି ପତh ୀ*ୁ 

अn�ାoିନୀ କୁହvି... 

  

 
ଗୁtିଚା ବିହାର, ପୁରୀ, ଓଡ଼ିଶା 
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ତୁେମ ସE qତି େହାଇ ରହିଗଲତୁେମ ସE qତି େହାଇ ରହିଗଲତୁେମ ସE qତି େହାଇ ରହିଗଲତୁେମ ସE qତି େହାଇ ରହିଗଲ    
 ଶତେଚrା ସେ_�  ବି େଶାଇପାରୁନଥିଲା ପ�େମାଦ। େବଡ଼େର 

ଏପଟ େସପଟ କଡ େଲଉଟାଇ ଚାଲିଥିଲା ମାତ� । ଏକ अଜଣା େକାହ 

ତା’ର ହୃଦୟକୁ ±ଶ� କରି ଯ�ଣାେର ଜଜ�ରିତ କରିବାକୁ ବn ପରିକର 

ଥିଲା େଯପରି। ନିଜ�ନ ରାତି�  अ|କାରର ନିରବତାକୁ ପରିହାସ କରି ଚାଲିଥିଲା ଘ«ା 

କ«ାର ଟିକ୍ ଟିକ୍ ଶ~। 

 େବଡ୍ ରୁମେର କିଛି ମୁହୂ_� ଚିvାଗ�`ଭାେବ ପଦଚାଳନା କରୁଥିଲା ପ�େମାଦ। 

ସିଗାେରଟ୍ ଟାଣିବାକୁ ହାତ ବଢ଼ାଇ ଥିଲା େଟବୁଲ ଉପେର ଥିବା କାଚ ପାତ�  ଉପରକୁ। ପୁଣି 

କ’ଣ େହଲା େକଜାଣି ଏଥିରୁ େସ ନିବୃ_ ରହିଲା। ପାଣି େବାତଲଟିକୁ ଏକ ନିଶ�ାସ 

ମଧ�େର େଶଷ କରିେଦଲା। ଲାଗୁଥିଲା େଯମିତି କି अେନକ ଦିନ େହଲା ମରୁଭୂମିେର 

ଦିଗହରା ପଥିକଟିଏ େଯପରି। 

 ନୟନ ସ��ଖେର ଏକ ଝିअର ନିରିହ ଏବଂ େପ�ମଭରା େଚେହରା ଜଳଜଳ େହାଇ  

ପ�ତ�ୟମାନ େହଉଥିଲା।ପାଖେର अତି ଯତh ପବୂ�କ ସାଇତି ରଖିଥିବା ସିEତାର ପିଲାଦିନର 

େଫାେଟାଟିକୁ ଏକ ଲୟେର େଦଖିବାେର ବ�` ଥିଲା ପ�େମାଦ। ସିEତା େଫାେଟା ଭିତେର 

ନିଜକୁ ସଂପ!ୂ� ଭାେବ ସମପ�ଣ କରିେଦଇଛି େସ। 

 ସିEତା େହଉଛି େସହି ଝିअ ଯିଏକି ପିଲାେବଳର େକବଳ ସାo ନଥିଲା ଉ_ମ ପଥ 

ପ�ଦଶ�କ ମଧ�। ସମୟ ଚକ�େର େକଉଁ ମୁହୂ_�େର କ’ଣ ଘଟିବ ତାହା କହିବା ସ�ବପର 

ରାଜୁକୁମାର ପାତ�  
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ନୁେହଁ। ସମୟକ�େମ ଉଭୟ* अନାବିଳ ବ|ୁତ� ରୁ ଜନE  ଗ�ହଣ କରିଛି ଶାଶ୍�ତ ଚିରvନ 

େପ�ମ। େପ�ମରୂପକ ନଦୀର ପ�ବାହିତ ଜଳେର ଭାସି ଯାଇଥିେଲ ଉଭେୟ। କିg ବିଧିର 

ବିଧାନ ଥିଲା ସଂପ!ୂ�ରୂେପ ଭିନh । ପରିଣାମ ସ¢ରୂପ ଉଭୟ* େପ�ମେର अଦିନିଆ 

କଳାହାtିଆ େମଘର ଛାୟା େଖଳିଯାଇଥିଲା। େଯଉଁଦିନ ପ�େମାଦର अନିjା ସେ_�  

ପରିବାର  ସହିତ ଚିରଦିନ ଲାଗି  ସୁଦୂର ଆେମରିକା ଗ` ସମୟେର ସିEତା ଆଖିେର अଶ�� 

ଥମିବାର ନା େନଉନଥାଏ। 

 ଆଖି ସାମhାେର ଉଭୟ* େପ�ମରୂପକ ବସାକୁ अଦିନିଆ ଝଡର ପ�େକାପେର ଛିନh ଛତ�   

କରିେଦଲା  େଯମିତି। ଆେମରିକା ଆସିବା ପରଠାରୁ ପ�େମାଦ अେନକ େଚrା ସେ_�  ବି  

ସିEତା ସହିତ ଦଶ�ନ କିaା ବା_�ାଳାପ େହବାର ସ�ବ େହାଇପାରିନି। 

       अvରେର ଜମାଟ ବା|ି େହାଇରହିଛି अେନକ अଭୁଲା ସE qତି ଆଉ କିଛି अକୁହା 

େବଦନା। ଆେମରିକାେର अେନକ ଝିअ* ସହ ବ|ୁତା �ାପନ କରିଥିେଲ ମଧ� ତା 

ହୃଦୟେର अ*ିତ ସିEତାର େପ�ମରୂପକ େରଖାକୁ େକେବ ଲିେଭଇପାରିନି କି େଚrା ବି 

କରିନି। ସମୟ ଚକ�େର ଦଶବଷ� ବିତିଗଲାଣି ପ�େମାଦକୁ ଭାରତରୁ ଆେମରିକା ଆସିବା। 

 ମେନ ମେନ �ିର କରିଛି େସ ଭାରତ ଯାଇ ସିEତାକୁ ନିଜର ବିରହ େବଦନାର ବା_�ା 

ଗୁଡ଼ିକୁ ବ�iକରିବା ସହ ତାକୁ ଜୀବନସାରା ନିଜର କରିବାକୁ अନୁମତି ମାଗିବ। ସିEତାକୁ 

ଆପେଣଇ େନବାକୁ ପ�େମାଦର ହୃଦୟ अମାନିଆ େଛାଟ ପିଲାଟିଏ ପରି ଜିଦ୍ ଧରିଥିଲା 

େଯମିତି। ଖୁସିେର ହୃଦୟଟା ପୁଲକିତ ଓ अ�ିର େହାଇ ଉଠିଲା ପ�େମାଦର। 

 ଖୁସିେର ଆତE ବିେଭାର ଥିବା �େଳ କା¬ଘ«ା ଉପେର ହଠାତ୍ ଦୃrି �ିର େହାଇଗଲା  

ତା’ର। ସମୟ ରାତି ୨:୧୫ ପାଖାପାକଖି ସିEତାର ସE qତି ଗୁଡ଼ିକ ପୁନଜ�ୀବିତ କରୁ କରୁ  
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ସମୟ ଚାଲିଯାଇଛି ତାହା ପ�େମାଦର �ାତ ବାହାେର।  ପ�େମାଦ ଦପ�ଣ ସାମନାେର ଛିଡ଼ା 

େହାଇ अଭିନୟ େଶୖଳୀେର ନିଜ ପ�ତିଛବି ପ�ତି ଆେଦଶେଦବା ଭoୀେର କହିଲା,  

“େଶାଇପେଡ଼ େରାମିଓ କାଲି ପୁଣି ସିEତା ନିକଟକୁ ଯିବାର अଛି।” 

 ପରବ_�ୀ ଦିନ ଉଡାଜାହାଜେର ଯାତ� ା ଆର� ସମୟେର ଖୁସିେର ଆତE ହରା େହାଇ 

ଯାଉଥିଲା େଯମିତି େସ। अେନକ ଦିନରୁ ହୃଦୟେର अଭ�vରେର ଲୁ¥ାୟିତ ବା_�ାକୁ ସିEତା 

ସ��ଖେର ବ�i କରିବାପାଇଁ अଧୀର େହାଇପଡ଼ିଛି େସ। ପାଖେର ବସିଥିବା ସହଯାତ� ୀ*ୁ 

अନୁନ� ସାତଥର ପଚାରି ସାରିଥିଲା କି ଆଉ େକେତ ସମୟ ଲାଗିବ ଭାରତେର 

ପହ�ିବାକୁ। 

 େଶଷେର ସମ` अେପfାର अv ଘଟିଛି ଏବଂ ପ�େମାଦ ଭାରତବଷ�େର अବତରଣ  

କରିଛି। ବିମାନ ବBରରୁ ଏକ ମୁହଁାେହାଇ ପ�ଥେମ େଗାଟିଏ ଶାଢ଼ିେଦାକାନେର ପ�େବଶ 

କରିଛି। ସିEତାର ପିଲାଦିନର େଫାେଟାଟିକୁ अନୁଧ�ାନ କରି ଶାଢ଼ିଟିଏ ପସB କରିଛି। 

ରା`ାରୁ କିଛି ଫଳ ଓ ଚେକାେଲଟ୍ ବି ସାଥିେର ଧରିଛି। ରା`ାସାରା ସିEତାର କଥାକୁ ମେନ 

ପକାଇ ଚାଲିଥିଲା େସ। ସମ` ପ�ତୀfାର अv ଘଟାଇ ପ�େମାଦ ସିEତା ଘର ସ��ଖେର 

ପହ�ିଛି। କିg ଘେର ତାଲାବB ଥିବା େଦଖି ତାର ମୁହଁରୁ ହସ ଚାଲିଗଲା େଯମିତି। ମନକୁ  

ଶାv ରଖି େସ ପେଡାଶୀ*ୁ ଏହାର କାରଣ  ପଚାରିଛି। େସମାେନ ତାକୁ ନିଜର ପରିଚୟ 

ମାଗିଛvି। ନିଜର ପରିଚୟ ପ�ଦାନ କରିଛି ପ�େମାଦ। अେନକ ଦିନ ପେର ତାକୁ େଦଖି 

ସମେ` ଖୁସି େହାଇଯାଇଛvି। ପେଡାଶୀ ଜଣକ କହିଛvି େଯ ତିନି ବଷ� େହଲା େସମାନ*  

ଗଁା ଛାଡିବାର। ବ_�ମାନ ବାସ କରୁଥିବା ଘରର ଠିକଣା ଏବଂ େଫାନ ନaର ତା’ର ହାତକୁ  

ବଢ଼ାଇ େଦଇ ଚାଲିଯାଇଛି ପେଡାଶୀଜଣକ। ସେo ସେo ଥରହର ହ`େର ପ�େମାଦ  
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େସହି ନaରକୁ େଫାନ କରିଛି। କିg ନaରଟା ସୁଇଚ୍ अଫ୍ ବତାଇଲା। अ`ବ�` ରୂେପ 

େସ ଠିକଣା ଦିଗେର ଯାତ� ା ଆର� କରିଛି। େଭାକ େଶାଷ ମଧ� ଫିକା େହାଇଯାଇଛି 

ସିEତାକୁ େଦଖିବାର अଭିଳାଷ ଆଗେର େଯମିତି। ରା`ାସାରା ସିEତାର କଥାକୁ ଭାବି  

ଚାଲିଥିଲା େସ। ଠିକଣା ମୁତାବକ େସ ଘର ସ��ଖେର ପହ�ିଯାଇଛି ପ�େମାଦ। ଧୀେର 

ଧୀେର ପାଦ ବଢାଇ ଘର ଭିତରକୁ ପ�େବଶ କରିବା ପେର କୁନି ଝିअଟି ଉପେର ନଜର 

ପଡିଲା ପେର ପ�େମାଦର ହୃଦ୍ ±Bନ ବଢ଼ିଗଲା େଯମିତି। ସେBହ ସୃrି େହାଇଛି ସିEତା 

ବିବାହ କରିେଦଇଛି କି? ଚିvାଗ�` ଥିବା େବେଳ ହଠାତ୍ ପ�େବଶ  କରିଛvି ସିEତାର ମଁା। 

ପାଦ ଛୁଇଁ ପ�ଣାମ କରିବା ପେର ନିବ�ାକ ଭାେବ ଓ ପ�ଶhବାଚୀ ଦୃrିେର अେନଇଛvି 

ପ�େମାଦକୁ। ନିଜର ପରିଚୟ ପ�ଦାନ କରିବା ପେର ଖୁସି େହାଇ ତାକୁ ଘର ଭିତରକୁ 

ପାେଛାଟି େନଇଛvି େସ। କିg ପ�େମାଦ ମନେର ଏକ ପ�ଶh ଆେBାଳିତ କରୁଥିଲା, “ସିEତା 

କାହZ ଓ େସଇ ଝିअଟି କିଏ?” କଥାବା_�ା ମଧ�େର େସ ଝିअଟିର ସ�କ�େର ପଚାରିଛି 

ପ�େମାଦ। ପେଡାଶୀ ଘରର ଝିअ େବାଲି ଜାଣିବା ପେର ଟିେକ ଆଶ¢`ି ମିଳିଲା ତାକୁ। 

 କଫିର ସ�ାଦ ନିରିfଣ କରୁ କରୁ ପ�େମାଦ ସିEତା ସ�କ�େର ଜାଣିବାକୁ େଚrା 

କରିଛି। ହଠାତ୍  ସିEତା ମଁା* ମୁହଁ ମଳିନ ପଡ଼ିଗଲା। ନୟନ େଲାତକପ!ୂ� େହାଇଗଲା। 

ଦୁଇବଷ� ତଳର େସହି अଭିଶs କାଳରାତ� ୀର କଥା େଗାଟିେଗାଟି କରି ଶୁେଣଇ ଗେଲ। 

େଯଉଁ ଦୁଘ�ଟଣା କି ଚିରଦିନ ଲାଗି ସିEତାକୁ ଧରାପୃ�ରୁ ବିଦାୟ େନବାକୁ ସଂକ²ବn ଥିଲା 

େଯପରି।  

 ସିEତା ଆଉ ଏ ଦୁନିଆେର ନାହZ କଥା ଶୁଣିବାfଣି ପ�େମାଦର ଚତୁ��ଗ अ|କାର 

େହାଇଗଲା। ପୃଥିବୀଯାକର ଶ~ ଏକାଥରେକ ତା କ!�ରୁ ଦୂେରଇ ଯାଉଥିଲା େଯମିତି। 
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ହାତରୁ କଫି କପ୍ ଖସି ଖt ଖt େହାଇଗଲା। ପ�େମାଦକୁ अନୁଭବ େହଲା ପାଦତଳୁ ମାଟି 

ଖସିଗଲା ପରି। ଲାଗୁଥିଲା େଯମିତିକି ଶରୀର ମଧ�ରୁ ହୃଦୟକୁ କିଏ ଜେଣ ତୀ¶ ଖ·େର 

ନିମ�ମ ଭାେବ ଆଘାତ କରି ବାହାର କରିେଦଇଛି। କ¸ ବା�ରୁn େହାଇଗଲା। 

 अଜାଣତେର ପାଦ ଥାପି ଥାପି େସ ସିEତା ମଁା* ସହ ପ�େବଶ କରିଛି ସିEତାର ଶୟନ 

କfେର। अପରୂପ େସୗBଯ��ଭରା ହସହସ ମୁଖ ଝିअଟିର େଫାେଟାେର ଫୁଲହାର ଟoା 

େହାଇଥିବା େଦଖି ପ�େମାଦକୁ अଜଣା ରହିଲା ନାହZ େଯ େସ ହZ ନିଜର ମନର ନାୟିକା 

ରୂପବତୀ ସିEତା େବାଲି। ଆଖିରୁ ଧାର ଧାର अଶ�� ନିଗ�ତ େହାଇ ଚାଲିଛି। କିଛି ମୁହୂ_� ଏକ 

ଲୟେର େଫାେଟାକୁ େଦଖିବା ପେର ତା’ର ନଜର େକB� ୀଭୂତ େହାଇଛି ଏକ ଡାଏରୀ 

ଉପେର। ସମ` ବଳ ପ�େୟାଗ କରି ଧୀେର ଧୀେର ପାଦ ବଢାଇ ଡାଏରୀ ନିକଟେର 

ପହ�ିଛି ପ�େମାଦ। େସଇଟା ସିEତାର ହାତେଲଖା ଡାଏରୀ ଥିଲା। 

 ସାହସ କରି ଡାଏରୀ େଖାଲୁ େଖାଲୁ ତାର ହୃଦୟେର ଏକ अଜଣା ଆତ* ପ�କଟିତ 

େହାଇ ଯ�ଣାେର ଜଜ�ରିତ କରିେଦଲା। ଶରୀରରୁ ସମ` ବଳ ଶନୂ� େହାଇଗଲା 

ପ�େମାଦର। େଚତନାଶନୂ� େହାଇ ଭୂମି ଉପେର କଚାଡି େହାଇ ପଡିଗଲା େସ। 

 ସିEତା  ଡାଏରୀେର ପ�େମାଦ ନିଜ ପାଖେର ସାଇତି ରଖିଥିବା ତା’ର ଏବଂ ସିEତାର 

ପିଲାଦିନର େଫାେଟାପରି अବିକଳ ନକଲ େଫାେଟାଟିଏ �ାନିତ େହାଇଥିଲା। େଫାେଟା 

ତଳକୁ ଦୁଇ ଧାଡ଼ି େଲଖା ଥିଲା, “ପ�େମାଦ ତୁମକୁ ମଁୁ ନିଜର ପ�ାଣଠାରୁ अଧିକ ଭଲପାଏ। 

ତୁମ ବ�ତୀତ ଆଉ କାହାରି ମଧ� ଏ ହୃଦୟେର �ାନ କି अଧିକାର ନାହZ”  
ଭରସୁଜା, ବଲାoିର  

େମା. ୯୭୭୭୬୧୪୬୪୬  
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ଲକ୍ ଲକ୍ ଲକ୍ ଲକ୍ ଡାଉନ୍ ଡାଉନ୍ ଡାଉନ୍ ଡାଉନ୍ ର ଦୁଃଖର ଦୁଃଖର ଦୁଃଖର ଦୁଃଖ    
 ଚୀନ ଆମଦାନୀ କେରାନା ବା େକାଭିଡ଼ ୧୯ ଭୂତାଣୁ ବିଶ�େର 

ଆତ* େଖେଳଇ େଦଇଛି। ତାର ଆତ*େର ଆଜି ବିଶ� ଆତ*ିତ, 

ଏପରିକି ବିଶ�ର ଦୁଇ ଶହରୁ अଧିକ େଦଶ ଲକ ଡାଉନ େଘାଷଣା କରି 

ସାରିଛvି। କାେରାନା ଭୟେର ସବୁ କିଛି �ିର, ବି�ାନ ବଳେର ବଳୀୟାନ େହାଇ େସ ଏ 

ଜାଗାରୁ େସ ଜାଗା, ଏ ଗଁା ରୁ େସ ଗଁା, ଏ ସହରରୁ େସ ସହର, ଏ ବଜାରରୁ େସ ବଜାର, ଏ 

ଜିଲ? ାରୁ େସ ଜିଲ? ା, ଏ ରାଜ�ରୁ େସ ରାଜ�, ଏ େଦଶରୁ େସ େଦଶ, ଧାଇଁ ବୁଲୁଥିବା 

ମଣିଷମାେନ �ିର େହାଇ ଯାଇଛvି, ନିଜ ନିଜ ଘର ଭିତେର। �ିର େହାଇଯାଇଛି ଜଳ, 

�ଳ, ଆକାଶ େଦଇ ଚଳପ�ଚଳ କରୁଥିବା ସମ` ଯାନବାହନ। କିg ଏ ଭିତେର �ିର 

େହାଇ ରହିଯାଇଛି ସମୟ। ସମୟ ସହିତ ଆେମ ବ|ା। େତଣୁ ଦୁଃଖର ବିଷୟ ସମୟର 

ଚକ ଗଡି ଚାଲିଛି ସିନା, ଆେମ ସବୁ କିg �ିର େହାଇ ଯାଇେଛ। େଯମିତି କାହାରି କୁଆେଡ 

ଯିବାର ନାହZ। अବଶ� ଏହି ବ�ବ�ା ଆମରି ଭଲ ପାଇଁ ହZ େହାଇଛି। କିg ଏହା ପଛେର 

ରହିଛି अେନକ ଚିvାର ବିଷୟ। 

 ଆମ େଦଶ ଭାରତେର ବି ଲକ ଡାଉନ େଘାଷଣା ସରିଛି। ବିଭିନh  ରାଜ�େର ତ ତାଟି 

କବାଟ ପଡି ଗଲାଣି େକାଭିଡ଼ ୧୯ ଭୂତାଣୁ ଭୟେର। ଏେତ ମାରାତE କ ଜୀବାଣୁ ମଣିଷର 

अଜଣାତେର ବିଶ�ର ବିଭିନh  େଦଶେର ନିଜର କାୟା ବି`ାର କରି ସାରିଥିବାରୁ ଭାରତର 

େକେତକ ରାଜ� ସଟ ଡାଉନ ବା କଫ�ୁ  େଘାଷଣା କରି ସାରିଛvି। ସତକ�ତା ପବୂ�କ ଆମ 

ଗଦାଧର ବଳ 

 



ଆହ� ାନ
 ଇ-ପତି� କ

ା 

ଆହ� ାନ ଇ-ପତି� କା, ପ�ଦଶ ବଷ�, ଷ� ସଂଖ�ା, ଜୁନ୍ ୨୦୨୦ 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     52 

ରାଜ� ଓଡିଶା ଆଗୁଆ ଲକ ଡାଉନ େଘାଷଣା କରି ସାରିଥାଏ। ଲକ ଡାଉନ େଘାଷଣାର 

ପ�ଥମ ରବିବାର ମାନ�ବର ପ�ଧାନମ�ୀ* ଆହ� ାନେର େଦଶବ�ାପୀ କେରାନା ପାଇଁ କାମ 

କରୁଥିବା ସ¢ା��କମ�ୀ, ଡାiର, ସୁରfାକମ�ୀମାନ*ୁ ଉ�ାହିତ କରିବାକୁ ଘ«ା, ଝାp, 

ମୃଦo ଥାଳି ଇତ�ାଦି ବାଜା ବଜାଇ ଉ�ାହିତ କରିବାେର େଲାକ ବ�`ଥା’vି। ମଁୁ ବି 

େସଦିନ ଘରର ବାଲେକାନୀେର ନିଜର ପତh ୀ अଳକା ଓ ପୁअ ବ«ି ସହ ଘ«ା ବଜାଇବାେର 

ବ�` ଥାଏ। ହଠାତ େମାବାଇଲେର େଫାନ ଆସିଲା। 

 ଏ ସମୟେର କିଏ େଫାନ କଲା ଭାବି ଘର ଭିତରକୁ ଯାଇ େଦେଖ ତ ନଁା େସଭ ନ 

େହାଇଥିବା ନaରଟିଏ। ସେBହ ତଥା ବିରiିେର େଫାନ ଉେଠଇ ‘ହାେଲା’ କହିଲି, 

େସପଟୁ ଝିअ ପିଲାଟିଏ େଫାନ ଧରିଥିଲା େବାଧ ହୁଏ। 

 କହିଲା, “ଗଁାରୁ ପି*ି କହୁଥିଲି। ତମ ଘର ପାଖ ନରିଆ େବେହରା ନାତୁଣୀ” 

 ନରିଆ େବେହରା ପୁअ ପ�କାଶ େମା କ� ାସେମଟ। ସାଥି େହାଇ ପାଠ ପଢୁଥିଲୁ। େସ 

ଏେବ ଚାକିରି ନପାଇ ଗଁାେର େତଜରାତି େଦାକାନଟିଏ କରି ପରିବାର ପ�ତିେପାଷଣ 

କରୁଛି। ତାର ଏକମାତ�  ଝିअ ପି*ି। ଗତ ବଷ� ଆମ ସହରେର ସରକାରୀ କେଲଜରୁ 

ବି.ଏ . ପାସ କରି ଘେର ରହୁଛି। 

 ପଚାରିଲି, “ ହଁ କଣ େହଲା”। 

 “ଦାଦା, ତମ ବାପା ଛାତି ଯ�ଣାେର ଛାଟି ପିଟି େହଉଛvି, ତମ ମା’ ଏକୁଟିଆ। 

ବୁଢୀେଲାକ କଣ ସବୁ अେନକ େଚରମଳିୂ, ମgରା ପାଣି ଇତ�ାଦି अେନକ ଔଷଧ େଦେଲଣି 

କିg ତା*ର ଯ�ଣା କମୁ ନାହZ। ତୁରv ଗଁାେର ଆସି ପହ�। ତା*ୁ ଡାiରଖାନା େନଇ 

ଯାअ” 
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 େମା ମୁtେର ବଜ�  ପଡିଗଲା। ବସି ପଡିଲି ତେଳ। ଆକାଶଟା ଛିଡି ପଡିଲା ପରି 

ଲାଗିଲା। କିଛି ଚିvା କରିବା ପବୂ�ରୁ େସ ପୁଣି କହିଲା, “ଦାଦା ମଁୁ ଜାଣିଛି, ତେମ ଗଁାେର 

ଆସି ପହ�ିବା ସ�ବ ନୁେହଁ। କାରଣ ଲକ ଡାଉନ ପାଇଁ େପାଲିସ ସହରେର ଛାଉଣି 

अଛvି। ପ�ତି ଛକେର େପାଲିସ ଜଗିଛvି। େଯେତ ଯାହା କହିେଲ ବି ତମକୁ େସମାେନ 

ଛାଡିେବ ନାହZ। ମଁୁ େମା ବାପା*ୁ କହିଛି େସ କିଛି ବ�ବ�ା କରି ତମ ଘରପାଖ ବଡ 

ଡାiରଖାନାକୁ େଜେଜକୁ େନଇ ଯାଆg। ବାପା ବି ଆମ ଗଁା ହରିଆ ବାରିକ ପୁअ अେଟା 

ଆଣିବାକୁ ଯାଇଛvି। अେଟା ଆସିେଲ େଜେଜକୁ େନଇଯିେବ ତେମ ଡାiରଖାନା ପଳାଇ 

ଯାअ” 

 ମଁୁ  କହିଲି, “ହଁ େସୟା କର, ମଁୁ ଡାiରଖାନା ଯାଉଛି” 

 ନିଜର କମ�ବ��ତା େହଉ କି ପତh ୀର ଇjା େହଉ କିବା ପୁअର ପାଠ ପଢା 

ବାହାନାେର େହଉ ଦୁଇ ତିନିବଷ� େହବ ଗଁାରୁ ଆସି ସହରେର ସପରିବାର ଭଡା ଘେର 

ରହୁଛି। ପ�ାଇେଭଟ କ�ାନୀେର କାମ କେର। ସ�² ଦରମାେର େଯନେତନ ପ�କାର 

ପରିବାର ଚଳିଯାଏ। ଗଁାେର ବାପାେବାଉ ଦୁେହଁ ରହvି। ମଁୁ େମା ବାପା*ର ଏକ ମାତ�  

ପୁअ। ବାପା ପ�ାଥମିକ ବିଦ�ାଳୟେର ଶିfକତା କରି ଦଶବଷ� େହବ अବସର େନେଲଣି। 

ଗଁାର ଜମିବାଡି अଛି। ଜମିବାଡି ବାହାନାେର ବାପାେବାଉ ଗଁାରୁ ଆସିବା ପାଇଁ ଆରାଜି। 

अବଶ� ବାପା* ମାସିକ େପନସନ ଟ*ାେର େସମାନ* ଚଳିବାେର କିଛି अସୁବିଧା ହୁଏ 

ନାହZ। ବରଂ ନାତିକୁ େଦଖିବା ବାହାନେର ପ�ତି ମାସ େପନସନ ଟ*ା ଉଠାଇବାକୁ ବାପା 

ସହର ଆସvି ଓ େମା ପାଖକୁ ଆସି ଦିେନ ଦୁଇଦିନ ରହି ଗଁାକୁ େଫରିଯାଆvି। ମାତ�  

େଯେତ ଜିଦ କେଲ ବି େବାଉ େମାର ତାର େଗାରୁ, ଗାଈ, ଜମି, ବାଡି ଝେମଲା ବାହାନାେର 
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ଆେଦୗ ଆେସ ନାହZ। ଜିଦ କେଲ େକବଳ କେହ ନାତିକୁ ଛୁଟି ଦିନେର ଗଁାକୁ ସାଥିେର 

େନଇ ଆସୁଛୁ ତାକୁ େଦଖି େଦଉଛି ପୁଣି କଣ ପାଇଁ େତା ଘରକୁ ଯିବି। 

 ମଁୁ ବି େବାଉର ଏପ�କାର ନାକାରାତE କ କଥାେର अଧିକ ଜିଦ କେର ନାହZ। କାରଣ 

େସ ଆସିେଲ ତାର ଗାଈ ଦୁଇଟି କରିେବ କଣ? ବାପା*ୁ ହାଇ ବ? ଡେପ�ସର ସହ 

ଡାଇେବଟିସ େରାଗ ବି अଛି। ଆମ ଗଁା, ମଁୁ ରହୁଥିବା ସହର ଠାରୁ ପ�ାୟ େକାଡିଏ  

କିେଲାମିଟର ରା`ା। େସମାେନ ଆସୁ ଆସୁ ଘେ« କି ଦୁଇ ଘ«ା ସମୟ ଲାଗିଯିବ। ଆଉ 

େବଶି ବିଳa ନ କରି ତୁରv ପତh ୀ अଳକାକୁ ଡାକି ପୁअ ଚଲାଉଥିବା ସାଇେକଲ ବାହାର 

କରି ବଡ଼ ଡାiରଖାନାକୁ ଚାଲିଲି। କାରଣ ଗାଡି ଚଳାଇବା ପାଇଁ ପ�ଶାସନ ତରଫରୁ 

ସଂପ!ୂ� ବାରଣ କରାଯାଇଛି। ଯିବାେବେଳ अଳକା େମା ପେକଟେର କିଛି ଟ*ା ଭ_� 

ପସ�ଟି ଧରାଇ େଦଲା। ମେନ ମେନ ଭାବିଲି ବାପା* ଛାତି ଯ�ଣା ମାେନ ନି�ୟ ବାପା 

ହୃଦେରାଗେର ଆକ� ାv। ଲକ ଡାଉନ ସମୟେର ଆବଶ�କୀୟ ଡାiର ବି ଡାiରଖାନାେର 

ଡିଉଟି କରୁନାହାvି। େତଣୁ କଟକ ବଡ ଡାiରଖାନା େନବା अେପfା ଭୁବେନଶ�ର 

େକୟାର ହସପିଟାଲକୁ ବାପ*ୁ ସିଧା େନଇଯିବୁ। େସଠାେର ସ�!� अଭି� ହୃଦେରାଗ 

ବିେଶଷ� अଛvି। ଭଲ େହବ। 

 ଏମିତି ଭାବି ଭାବି ଜେଣ ବ|ୁ*ୁ େଫାନେର ପଚାରିବାରୁ େସ ପରାମଶ� େଦଇଥିଲା, 

ତୁରv ପ�ାଇେଭଟ ଆa�ଲାନ୍ସ କରି ଭୁବେନଶ�ର େକୟାର ହ±ିଟାଲ େନଇଯିବାକୁ। 

ଡାiରଖାନା ବାହାେର ଯାଇ ପ�ାଇେଭଟ ଆa�ଲାନ୍ସ ବୁଝିଲି ସମେ` କହିେଲ େସମାନ*ୁ 

ଜିଲ? ାପାଳ ରିକୁଜିସନ କରି କେରାନାେର ଜରୁରୀ େସବା ପାଇଁ ଏନେଗଜ କରିଛvି। େତଣୁ 

େସମାେନ ଭୁବେନଶ�ର ଯାଇପାରିେବ ନାହZ। େକବଳ ପ�ଶାସନ ନିେ��ଶେର େସମାେନ 
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କଟକ ପଯ��v ଯାଇ ପାରvି। େତଣୁ ପ�ଶାସନରୁ अନୁମତି େନଇ ପ�ାଇେଭଟ ଗାଡି କରି 

େନଇ ଯାଆg। ଭଲ େହବ। ନେଚତ ଲକ ଡାଉନ ପାଇଁ େପାଲିସ େଚକିo କରୁଛି 

ବାଟେର ଛାଡିବ ନାହZ। େପେସ« େନଇଗେଲ ପ�ଶାସନର अନୁମତି ନଥିେଲ ରା`ାେର 

େପାଲିସ अଟକାଇ ହଇରାଣ କରିବ। େତଣୁ �ାନୀୟ େପାଲିସ େrସନରୁ अନୁମତି 

ଆଣିବାକୁ ପଡିବ। 

 େସେତେବଳକୁ ରାତି ପ�ାୟ ଦଶଟା ବାଜି ଗଲାଣି। ଏେତ ରାତିେର अନୁମତି େକମିତି 

ମିଳିବ ଭାବି ଭାବି ନିକଟ� ଜେଣ ବ|ୁ* ପରାମଶ� କ�େମ ଥାନାକୁ ଗଲି। େସେତେବଳକୁ 

ବ|ୁ ପ�କାଶ ଓ େବାଉ ବାପା*ୁ अେଟାେର ଆଣି ଡାiରଖାନାେର ପହ�ି ଗେଲଣି। 

େସମାେନ ଡାiର େଦେଖଇବାରୁ ବାପା* ଗୁରୁ_ର अବ�ା େଦଖି ଡାiର ବି େସହି ସମାନ 

ପରାମଶ� େଦଇଛvି, ତୁରv େକୟାର ହସପିଟାଲକୁ େନଇଗେଲ ଭଲ। କିaା କଟକ ବଡ 

ଡାiରଖାନାକୁ �ାନାvର କରିେଦବାକୁ ପରାମଶ� ବି େଦଇଛvି। ବ|ୁ ପ�କାଶ େମାେତ 

େଫାନେର ସମ` ବିଷୟ ଜଣାଇବାରୁ ମଁୁ ତାକୁ େସଠାେର କିଛି ସମୟ अେପfା କରିବାକୁ 

କହି ସିଧା ନିକଟ� ଥାନାକୁ ଧାଇଁଥିଲି। େସଠାେର ଥାନା ବଡବାବୁ*ୁ େଦଖାକରି ସମ` 

ବିଷୟ କହିବାରୁ  ଥାନା ବଡବାବୁ ସରକାରୀ ନିେ��ଶ ମୁତାବକ ଏସ.ପି.*ୁ େଦଖାକରି 

अନୁମତି ଆଣିବାକୁ ପରାମଶ� େଦଇଥିେଲ। କହିଥିେଲ େକବଳ ଏସ.ପି.ହZ अନୁମତି େଦବାକୁ 

ସରକାରୀ ନିେ��ଶନାମା ଆସିଛି। ରାତି ସମୟ େହାଇଥିବାରୁ ତା* ପରାମଶ� କ�େମ  

ତୁରv ଏସ.ପି.* ଆବାସିକ କାଯ�ାଳୟକୁ ଧାଇଁଥିଲି। ଏସ.ପି.*ୁ େଦଖାକରି अସୁବିଧା କଥା 

କହିବାରୁ େସ େସଠାେର କିଛି ସମୟ अେପfା କରିବା ପାଇଁ ପରାମଶ� େଦଇ ଦାୟିତ� େର 

ଥିବା ଜେଣ ଆଧିକାରୀ*ୁ ଡକାଇ ପଠାଇଥିେଲ ଓ େସ ଆସିବାକୁ ପ�ାୟ अଧଘ«ା ସମୟ 
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ଲାଗିଥିଲା। अଧିକାରୀ ଜଣ* ଆସିବା ପେର ପେର େମା ଠାରୁ ସମ` ବିଷୟ ଶୁଣି େମାେତ 

अନୁମତି ପତ� ଟିଏ ଧରାଇ େଦଇଥିେଲ। ତୁରv ବିଳa ନକରି ଏସ.ପି.* ବାସଭବନରୁ 

ଡାiରଖାନା ଛୁଟି ଆସିଥିଲି ଓ େଫାନେର େଯାଗାେଯାଗ କରି ଏକ ଭଡା କାରକୁ ଡକାଇ 

ପଠାଇଥିଲି। େମାେତ େସଠାରୁ ଆସିବାକୁ ପ�ାୟ ଘ«ାଏ ସମୟ ଲାଗିଥିଲା। 

 ଆସି ପହ�ିବା େବଳକୁ ବାପା ନିେ`ଜ େହାଇ ପଡି ରହିଥାvି ଓ େବାଉ େମାର 

ବାପା* ନିକଟେର ବସି ଗୁମୁରି ଗୁମୁରି କାBୁଥିଲା। ପ�କାଶ ବି ବ�`େହାଇ ଡାiର*ୁ 

େନହୁରା େହଉଥାଏ, ତୁରv କିଛି ବ�ବ�ା କରିବା ପାଇଁ। ମାତ�  ଡାiରବାବୁ ତା*ର 

अfମତା ପରିପ�କାଶ କରୁଥାvି। କାରଣ େସେତେବଳକୁ ବାପା*ର अବ�ା ସ*ଟାପ!� 

ଥାଏ। ତୁରv ବ�ବ�ା କରି କଟକ େନଇଯିବାକୁ ବାରaାର ପରାମଶ� େଦଉଥାvି। ତ ମଁୁ 

ପହ�ିବା ପେର େଦଖିଲି ବାପା ନିେ�ତ େହାଇ ପଡିଥାvି ଆଉଟେଡାରର େବଡ଼ ଉପେର। 

ତୁରv େଦୗଡିଯାଇ ଡାiରବାବୁ*ୁ अନୁେରାଧ କରିଥିଲି େଶଷଥର ପାଇଁ େଦଖିେଦବା ପାଇଁ 

ଓ େସ େଦଖି ସାରିବା ପେର ଆେମ ବାପା*ୁ ଭୁବେନଶ¢ର େକୟାର ହସପିଟାଲକୁ େନଇ 

ଯିବୁ। େମାର अନୁେରାଧ ରଖି ଡାiର ବି ଆସି ବାପା* ନିେ`ଜ ଶରୀର ଉପେର କିଛି 

ସମୟ ନିଜର େrେଥା ପକାଇ େଦଖି କଣ ଭାବିେଲ େକଜାଣି ହାତର ନାଡିକୁ କିଛି ସମୟ 

ଚିପି ଧରିେଲ ଓ ତା ପେର ଛାତିକୁ େଜାରେର େପ�ସର େଦଇ କଛି ସମୟ ପ�ିo କରି  

ଚାଲିବା ପେର ପୁଣି େrେଥା ପକାଇ ନାଡିକୁ ଚିପିେଲ ଓ ପେର େଦହ ଉପେର ପଡିଥିବା 

େବଡ଼ସିଟଟିକୁ ମୁହଁ ଉପରକୁ ଟାଣି ଆଣି େକବଳ ଏତିକି କହିଥିେଲ, 

 “ଆଇ ଏମ ସରି ! ହି ଇଜ େନା େମାର।”   

 ଏତିକି କହି ନିଜର ଚ�ାaରକୁ ପଳାଇ ଯାଇଥିେଲ।   
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 ପ�ାୟ ଦୁଇ/ଚାରି କିେଲାମିଟର ଧରି ସାଇେକଲ ଚଳାଇ ଧଇଁ ସଇଁ େହାଇ ମଁୁ େଯଉଁ 

କ� अନୁଭବ କରିଥିଲି ଓ ଝାଳେର ସଂପ!ୂ� ଭିଜି ଯାଇଥିବା ଶରୀରର କrକୁ େବାଉର 

ବୁକୁଭରା ଆ_�ଚି ାର କେରାନା ପ�େକାପିତ ଡାiରଖାନାର ନିରବତାକୁ ଭାoି ଚୁରମାର 

କରି େଦଉଥିଲା ଓ େମା ଶରୀର ପୀଡାକୁ fତାi କରି ଚାଲିଥିଲା। `~ କାଠଗtି ପରି 

ତେଳ ପଡି ଯାଇଥିଲି େସେତେବେଳ। ମଁୁ ଭୁଲି ଯାଇଥିଲି େମା ବାପା*ର ଆଉ ନିଶ�ାସ 

ପ�ଶ�ାସ ଚାଲୁନାହZ େବାଲି। ନିବ�ାକ ଶରୀର, अପରାଧୀ ମନ, ବୁକୁଫଟା ହୃଦୟକୁ େନଇ 

ଲାଗୁଥିଲା ଆକାଶଟା ମୁt ଉପେର ଆସି ଛିଡି ପଡିଛି। अସମୟର ବଜ�ପାତର ଆଘାତ 

େମାେତ କଲବଲ କରି ଚାଲିଥିଲା େସେତେବଳକୁ। େସପେଟ କିg ଖୁବ ନୀରବ ନି�ଳ 

ଥିଲା ଡାiରଖାନା ପରିସର ଲକ ଡାଉନ ପ�ଭାବେର। ବାପା* ନୀରବ ନି�ଳ ମରଶରୀର 

ପାଖେର ବସି ଭାବୁଥିଲି ନିଜକୁ ବୁେଝଇବି ନା େବାଉକୁ ବୁେଝଇବି.... 

 
 

 

 

 

 

 

ବରି� ଆଇନଜୀବି, ଭଦ� କ, ଓଡ଼ିଶା 

ଭ� ାମ�ଭାଷ : ୯୪୩୭୧୨୮୮୪୧     
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ଲାr ବସ୍ଲାr ବସ୍ଲାr ବସ୍ଲାr ବସ୍    
 ବଷ�ାଦିନ ଥାଏ, ଶୁକ�ବାର। अମିତ୍ ଆସିଛି ବାପା* ସହିତ ଜିଲ? ା 

ତହସିଲ अଫିସ। ବଡ଼ବାବୁ* ସହିତ अମିତ୍ କଥା େହଉଛି, ବାହାେର 

ଝିପିଝିପି େମଘକୁ େକାହଲା ପାଗ। ଦିନ ଥିଲା अମିତ୍ େସºନ 

ଇଂଜିନିୟର ଭାେବ କାଯ��ରତ ଥିଲା ଜଳେସଚନ ବିଭାଗ େବାରିଗୁ�ା, େକାରାପୁଟେର। 

େସ ଏଠି ୨୦୦୫େର ଜୁନିअର୍ ଆସିrା« ଭାେବ େଯାଗ େଦଇଥିଲା, ଖୁବ କମ ଦିନେର 

ଭଲ ପ�େମାଶନ ପାଇଛି େସ। 

 େସଦିନ ଶୁକ�ବାର ଥାଏ, ଖରାେବେଳ ୩ଟା ପାଖପାଖି ହବ, ହଠାତ ଘରୁ େଫାନ୍ 

ଆସିଲା। େସପଟୁ ତା ବାପା କହୁଛvି େଯ ତୁ ଜଲ୍ଦୀ ଘରକୁ ଆଜି ବାହାେର, ମାମାର 

ଜଇନିଂ ଆସି ଯାଇଛି, ୧୫ ତାରିଖ ଜଏନ୍ କରିବ େସ ବିଲାସପୁର ୟୁେକା ବ�ା*େର। 

ମାମା अମିତର େଗାେଟ େବାଲି ଭଉଣୀ, େସ ଏଥର ଆଈ.ବି.ପି.ଏସ ପାଇ ଯାଇଛି, ଭଲ 

ପେଢ଼ େସ। अମିତ୍ େଦଖିଲା ଘଡିେର ୩.୩୦ େହଲାଣି, େକାରାପୁଟ ଏଠୁ ଘ«ାକର ରା`ା। 

େସ ଆଉ େଡରି ନକରି अଫିସରୁ ବାହାରି ପଡ଼ିଲା ତା ରୁମ୍କୁ। ଟିେକ ଆସି େଫ� ସ୍ େହାଇକି 

ବସେଟ ଧରିଲା େକାରାପୁଟ ପାଇଁ, େସଠୁ ପୁଣି ଭୁବେନଶ¢ର ଯିବ। ସ|�ା ୬ଟାେର 

େକାରାପୁଟ ପହୁ�ିଗଲା। େସଦିନ ସବୁ ବସ୍ ବାତିଲ ଥାଏ, ମାଓ ପ�ବଣ अ�ଳେର ପ�ାେୟ 

ଏଇଭଳି अବ�ା। ଯାହା େହଉ ବୁଝୁବୁଝୁ େଗାଟିଏ ବସ୍ ଥାଏ ଯିଏ ଭୁବେନଶ¢ର ଯିବ ରାତି 

୮ଟାେର। अମିତ୍ ଆଉ େଲଟ୍ ନ କରି ଟିେକଟ କାଟି ଆଣିଲା କାଉ«ର ପାଖରୁ, ସିଟ୍ 

ସୁଧାଂଶୁ େଶଖର ବଳ 
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ନମ¢ର୍ ୨୦। କଣ ଟିେକ ଖାଇେଦଇ େସଇ ବସ୍rାtେର ବସିଲା ବସ ଛାଡ଼ିବାକୁ अେପfା 

କରି। େସଦିନ ଏେତ େଲାକ ବି ନଥାvି, ବସ୍rାt ଟିେକ ଫା*ାଫା*ା ଲାଗୁଥାଏ। ସମୟ 

ଗଡ଼ି ଗଡ଼ି ୭:୩୦ େହଲା, ବସ୍ ଆସି rାtେର ଠିଆେହଲା ଆଉ କt»ର େଜାରେର 

ଡାକୁଥାଏ, “ଭୁବେନଶ¢ର ଯିଏ ଯିବ ଜଲ୍ଦୀ ଆସ, ସିଟ୍ ଫା*ା अଛି, ‘ଲାr ବସ୍’ ଏଇଟା, 

ଜଲ୍ଦୀ ଆସ” 

 ବସ୍ ଆେଗଇ ଚାଲିଲା ଗvବ� �ଳୀକୁ, ଧୀେର ଧୀେର ବସର ଗତି ବଢୁଥାଏ ଆଉ 

ତା ସହିତ ପବନର େବଗ େସ ଝକ�ା ଫା*ରୁ, େଦହ େଯମିତି ଶୀେତଇ ଉଠୁଥାଏ। ବସେର 

ଆଜି ବହୁତ କମ େଲାକ ଥାଆvି, େମାଟ୍ ୨୫ େହେବ ପ�ାେୟ। अମିତ୍ ମନଟା ଆଜି ଏେତ 

ଭଲ ନଥିଲା କାହZକି େସ ଭାବୁଥିଲା କାଲି ଯାଇଥାvା େହେଲ କାମଟା େବଶି ଜରୁରୀ ଥିଲା। 

ବସ୍ େବଗ ବଢ଼ି ଚାଲୁଥାଏ ଆଉ ଧିେରଧିେର ସବୁ ଲାଇଟ୍ ବB େହଇଗଲା ଆଉ ଓଡ଼ିଆ 

ପୁରୁଣା ଆଧୁନିକ ଗୀତ ଆହୁରି ମତୁଆଲା କରୁଥାଏ l େକାହଲା ପବନ ମାଡ଼ି ଆସୁଥାଏ ଝକ�ା 

ଫା*େଦଇ, େକେତେବେଳ अମିତ୍ ଆଖି ଲାଗିଯାଇଛି େସ ଜାଣିନି। 

ହଠାତ୍ ‘େଢା େଢା’ ଗଜ�ନେଟ େହଇ ଉଠିଲା, ମାଓବାଦୀ କବଳେର ତା* ବସ୍ଟି ଥାଏ। 

୧୫-୨୦ ମାଓବାଦୀ ପଶି ଆସିେଲ ବସ୍ଭିତରକୁ ଆଉ େଲାେକ ଉଠିବା ଆଗରୁ ଖିନ୍ଭିନ୍ 

କରି  ହାଣି ଚାଲିେଲ, ସବୁ ଲୁଟ୍ପାଟ କରିେନଇ। ଏତିକି େବେଳ अମିତ୍ ଆଖି େଖାେଲ ତ 

େଦଖୁଛି େକବଳ ଡହଳ ବିକଳ ଚି ାର ଆଉ ରiେର ଯୁଡୁବୁଡୁ ବସର ସିଟ ଗୁଡାକ। କିଛି 

ବୁଝିବା ଆଗରୁ, ଦୁଇ ମାଓବାଦୀ ତାକୁ ଧରିକି ତଳକୁ ଟାଣିଟାଣି େନଇଗେଲ ଆଉ ତା*ର 

େଗାଟିଏ ସ¢ର, “ତୁମର ସରକାର ଆମକୁ କିସ୍ଟା େଦଲା େଯ ପିଲା, ଆେମ ତୁମକୁ ଭାଇ ବ|ୁ 

ଭାବବୁ େଯ, ତେମ ପରା ଆମର ଶତ� �, କାହାକୁ ଛାଡିବୁନୁ। େଯେବ ଯାଇଁ ଆମ ଦାବି ପରୂଣ 
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ନଈ େହଇଛି ଆେମ ଏମିତି ହାନି ଚାଲିବୁ” ଏବୁଗୁଡ଼ା “ହାନି ପକା ତୁଇ ତାକୁ, କାହାକୁ 

ଛାଡ଼ିବୁନୁ” ବାସ୍ େସହି କଥା ପଦେର ପିଚ୍କିଣା ରi ଛିଟିକି ପଡ଼ିଲା ବସ୍ଝକ�ା ଉପେର 

ଆଉ अମିତ୍ େଚତାଶନୂ�। 

 େଚତା େଫରିଲା େବଳକୁ, अମିତ୍ ନିଜକୁ େସେଭନ୍ହିଲ ହ±ିଟାଲ୍, ବିଶାଖାପାଟଣା 

ଆଇ.ସି.ୟୁ ୱାଡ�େର େଦେଖ। ହାଲକା ହାଲକା ଆଖି େଖାଲି େଦଖିଲା େବଳକୁ ଚାରିପେଟ 

ତା ଘର େଲାକ ଆଉ ସମ`* ଆଖିରୁ ଲୁହର ବନ�ା। ତା ବାମ େଗାଡ଼ ଆଉ ନଥାଏ, 

ଏଇଟା ଜାଣିବାକୁ ତାକୁ ଆଉ େବଶୀ େଡରି ଲାଗିଲାନି। ଆଖିରୁ अଜସ� ଲୁହ େବାହି 

ଯାଉଥାଏ ଆଉ େସ ଜାଣି ପାରୁଥାଏ େସ ପାଲଟିଛି ଆଜି ‘ପoୁ’। ଡ»ର କହୁଥାvି “ୟୁ 

ଆର୍ େଭରି ଲକି, ତେମ ମାଓବାଦୀ କବଳରୁ ବ�ି େଫରିଛ” ୩ ମାସ ବିତିଗଲା େସଇ 

ହ±ିଟାଲେର। 

 ଏେବ अମିତ ଭଦ� କେର ଘେର ରହୁଛି, ବାପା େଗାେଟ େତଜରାତି େଦାକାନ କରି 

େଦଇଛvି େସଇଟା ସ�ାଲୁଛି। େକେବ ଥିଲା େସ ଇpିନିୟର ଆଜି କିg େବପାରୀ। 

ସକାଳୁ ବାପା ପୁअ ଯାଇଛvି ବିକଳାo ସାଟ�ଫିେକଟ ବାହାର କରିବାକୁ, ଆଜି ବି େସଇ 

ଶୁକ�ବାର।।। 
 

 

 

ବାoାେଲାର, କ!�ାଟକ 

ଭ� ାମ�ଭାଷ : ୮୦୯୫୩୭୭୧୪୬ 
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ଓଲିଭ ଓ ଡନିଓଲିଭ ଓ ଡନିଓଲିଭ ଓ ଡନିଓଲିଭ ଓ ଡନି    
 ଓଲିଭ ନାମକ ଜେଣ ବ�ବସାୟୀ ଜଜ�ଆ ସହରେର ରହୁଥିେଲ 

େସ ନିଜର ବହୁତ ବ�ବସାୟ ବଳେର ଏକ ବିରାଟ ସାମ�ାଜ� ଗଠନ 

କରି ପାରିଥିେଲ େସ ଧନୀ େହାଇଥିେଲ ମଧ� ଧନୀ ହବାର ଗବ� 

ତା*ର ମନେର ନଥିଲା େସ ସବ�ଦା अନ�ମାନ*ୁ ସାହାଯ� କରୁଥିେଲ ପ�େତ�କ ଦିନ 

ସକାଳ ଓ ସ|�ାେର େସ ନିଜ କମ�ଚାରୀମାନ* ସହ ମିଶି େଭାକିଲା େଲାକ*ୁ ଖାଇବା 

େଦବା ନିମେv ବାହାରି ପଡୁଥାvି େଲାକମାେନ ମଧ� ଓଲିଭ*ୁ ବହୁତ ଭଲ ପାଉଥିେଲ 

ସମ`* ଦୁଃଖ ସୁଖର ସାଥି ଥିେଲ ଓଲିଭ ପ�େତ�କ ଦିନ ପରି େଗାଟିଏ ଦିନ ଖାଦ� 

ବ«ନ କରି େଫରୁଥାvି େସ େଦଖିେଲ ରା`ାର େଗାଟିଏ କଡ଼େର ପିଲା କୁକୁରଟିଏ 

ଚି ାର କରୁअଛି ପାଖକୁ ଯାଇ େଦଖିେଲ ତ କୁକୁରଟିର ମାଆ ଦୁଘ�ଟଣାେର ମରି ଯାଇଛି 

ଓଲିଭ କୁକୁରଟିର ବିକଳ ସହିନପାରି କୁକୁରଟିକୁ ସାଥିେର ଧରି ଚାଲିଆସିେଲ େସହିଦିନ 

ପରଠାରୁ ଓଲିଭ* ସାo େହାଇଗଲା କୁକୁରଟି ଓଲିଭ ନିଜ अବସର ସମୟେର କୁକୁରଟି 

ସହ ମଜା କରୁଥିେଲ କୁକୁରଟିର ନାମ ରଖାଗଲା ଡନି ଓଲିଭ ଓ ଡନି ମଧ�େର ଏେତ 

ଘନି�ତା ବଢ଼ିଗଲା େଯ ଦୁେହଁ ଦୁହZ*ୁ ଛାଡ଼ି ରହି ପାରୁନଥିେଲ ମୁହୂ_�ଟିଏ ଧିେର ଧିେର 

ବାn�କ� େଯାଗଁୁ ଓଲିଭ ବ�ବସାୟ କାଯ�� ପୁअ ହାତେର େଦଇ अବସର େନେଲ ବ_�ମାନ 

ଓଲିଭ* ଦୁଇ ମୁଖ� କାଯ�� େହଲା େଲାକମାନ*ୁ ସାହାଯ� କରିବା ଓ ଡନି ସହ ସମୟ 

ବିେତଇବା ଡନି ମଧ� ଓଲିଭ*ୁ ପ�େତ�କ କାଯ��େର ସାହାଯ� କରୁଥିଲା ଏବଂ ସବୁ 

ବାଦଲ ମହାରଣା 
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ସମୟେର ଓଲିଭ* ଛାଇପରି ରହୁଥିଲା ପରବ_�ୀ ସମୟେର ଓଲିଭ* ପୁअ*ୁ ବାପା*ର 

ଦାନଧମ� କାଯ�� ଭଲ ଲାଗିଲାନାହZ େସ ଭାବିଲା େଯ େସ େରାଜଗାର କରୁଥିବା ସମ` 

अଥ� ବାପା ଦାନଧମ�େର ଉେଡ଼ଇ େଦଉଛvି ଏଣୁ କରି େସ ଓଲିଭ*ୁ ତାଗିଦ୍ କଲା କିg 

ଓଲିଭ େସ କଥାକୁ କାନ ନ େଦଇ ପବୂ�ପରି ଦାନଧମ� କରୁଥାvି ଫଳେର ଏମିତି ଦିନ 

ଆସିଗଲା ବାପପୁअ* ମଧ�େର କଳହର ସତୂ� ପାତ ମଧ� େହାଇଗଲା ନିରୀହ ଡନି 

ସବୁକିଛି େଦଖୁଥାଏ ପରବ_�ୀ ସମୟେର ଓଲିଭ ଘରଛାଡ଼ି ଚାଲିଯିବାକୁ ମନ� କେଲ 

¤ୀ ଓ ଝିअକୁ ଡାକିବା fେଣ େସମାେନ ଓଲିଭ* ସହ ଯିବାକୁ ଏକଦମ୍ ମନା କେଲ ¤ୀ 

େରାକେଠାକ୍ କହିେଦେଲ ତେମ ପାଗଳ ନା କଣ ପରେଲାକ* େସବା କରିବାପାଇଁ କଣ 

ନିଜର ସବୁ ଛାଡ଼ିକି ଚାଲିଯିବ? େଯଉଁ ¤ୀ ତା* ଜୀବନର ସାଥି, ତା ମୁଖରୁ ଏକଥା ଶୁଣି 

ଓଲିଭ କିଛି fଣ ପାଇଁ ଭାବନାେର ବୁଡ଼ିଗେଲ 

 େସହି ସମୟେର େଦଖିେଲ ଡନି ତା* େପାଷାକ ଟାଣି ଚାଲିଯିବା ପାଇଁ ବାହାରି 

ଗଲାଣି ଓଲିଭ* ଆଖିରୁ ଲୁହ ଝରିଗଲା, ଡନି େଯ ତା* ହୃଦୟକୁ ବୁଝିପାରିଛି ଜାଣି େସ 

ଖୁସି େହାଇଗେଲ େସ ତା* ସହିତ କିଛି अଥ� ଧରି ଡନି ସାଥିେର କୁଆେଡ଼ ଚାଲିଗେଲ 

ରା`ାେର ତା*ର େଗାଟିଏ ଚିvା େଯ ଦୁନିଆେର ପ�କୃତେର କିଏ ନିଜର େଯଉଁ अଥ� 

ଆଧିପତ� େସ ଗଢ଼ିଥିେଲ, ଦିନ ଆସିଲା େସ ସବୁକୁ ହରାଇେଲ ନିଜ ¤ୀ ପିଲା ମଧ� 

ପଚାରିେଲ ନାହZ ମାତ�  ଏ ପଶୁଟା ତା’ର ମଁୁ କିଏ, କିg େସ େମାର ନିଜର ପରବ_�ୀ 

ସମୟେର ଶୁଣାଯାଇअଛି େଯ ଓଲିଭ ଓ ଡନି ଦୁେହଁ ସହର କଡ଼େର ଏକ େଛାଟ ଘେର ରହି 

ଆଜି ମଧ� େଲାକ*ୁ ସାହାଯ� କରି ଆସୁଛvି 
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ସ�ପhସ�ପhସ�ପhସ�ପh    
 ଝିअଟିଏ ଜନE  ହୁଏ େଗାଟିଏ ଗରିବ ମଧ�ବି_ ପରିବାରେର 

େଯଉଁଠି ତା’ର ବାପା ଏକ କୃଷକ ଝିअ ଧୀେର ଧୀେର ବଡ ହୁଏ, 

ପିଲାେବେଳ ବହୁତ ସ�ପh ଥାଏ ଏଇଟା ପି|ିବି, େସଇଟା ପି|ବି, ଏଇଟା 

ଖାଇବି, େସଇଟା ଖାଇବି ଏମିତି ବହୁତ ସ�ପh ଥାଏ େହେଲ ଭସାେମଘ ଭଳି ଭାସିଯାଏ 

ତାର ସ�ପh ପରିବାରର ପରି�ିତି ନଜରେର ରଖି େସ ଚୁପ୍ ରେହ,  େହେଲ ଗରିବ ବାପଟା 

ଉପେର କିଛିଟା ଆଶା ରଖିଥାଏ କାେଳ ତାର ସବୁ ଇjା ତାର ବାପା ପରୂଣ କରିେଦେବ 

କିg ୫-୫ଟା ପିଲାଛୁଆ ମଧ�େର ସମ`* ଖାଇବା ଠିକ୍ କରି େଦଇ ପାରୁନଥିବା ବାପା 

କାହାର ସ�ପh ପରୂଣ କରିବା ଆକାଶ ପାତାଳ ଫରକ୍ ଝିअର ଆଶା ଆଶାେର ରହିଗଲା, 

ଧୀେର ଧୀେର ତାର ଭାଇ ବଡ େହଲା, େରାଜଗାର କଲା ତାର ସ�ପhକୁ ତା ଭାଇ ପରୂଣ 

କରିବା ଆଶାେର ମେନାବଳ ଟିେକ ଦୃଢ଼ ରଖିଲା କିg ଭାଇର ବାହାଘର ପେର େସ ଯାଇ 

ସହରେର ରହିଲା େଶଷେର ଝିअଟିର ବାହାଘର େହାଇଗଲା, ମେନ ମେନ ଭାବୁଥାଏ 

େଯଉଁ ସ�ପhକୁ ତା ବାପା ଆଉ ଭାଇ ପରୂଣ କରିପାରିେଲ ନାହZ, େସଇ ସ�ପhକୁ ତାର ସ�ାମୀ 

ପରୂଣ କରିବାର fମତା ରହିଛି 

 ତାର ସ�ାମୀ ଏକ ମଜୁରିଆ େହାଇଥିବାରୁ ଦିେନ କାମ କରୁଥିଲା ତା ଆଉ ଦିେନ 

ଘେର ରହୁଥିଲା ଏମିତି ଭାବେର ଜୀବନ ବିତି ଚାଲିଲା ଏକ ପୁତ�  ସvାନ ଜନE  ହୁଏ 

ଏହାର ଲାଳନ ପାଳନ କରି ତାକୁ ବଡ କଲା ମା’ର େସ କରୁଣା େଚେହରାେର ଏେତ 

ଆେଲାକ କୁମାର ସାହୁ 
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େସhହ ଫୁଟି ଆେସ େଯପରିକି େପଟ ପୁରି ଯାଏ ତାକୁ େଦଖିେଲ, ଦୁଃଖିନୀ ମାର ମନେର 

ଏେତ ସ�ପh अଛି େଯ ତାହା ପରୂଣ େହାଇ ପାରିନି ପିଲାଟି ତା ମା’ର ସ�ପh ବିଷୟେର 

ଧୀେର ଧୀେର ଜାଣିବାକୁ ପାଇଲା ପୁअ ମା’ର ସ�ପhକୁ ପୁରା କରିବା ପାଇଁ ଜିଦେର 

ପାଠପଢି ଚାକିରି अେନଶ�ନେର ବାହାେର କିg ଚାକିରି େଗାେଟ ବି ମିେଳନି, ମେନ ମେନ 

ଭାବୁଥାଏ େମାେତ ମଣିଷ ଜନE  େଦଲ କଣପାଇଁ େଯ ଏକ ମା’ର ସ�ପhକୁ ପୁରା କରିବାର 

fମତା େମା ପାଖେର ନାହZ ମା ଏପେଟ ଭଗବାନ* ନିକଟେର ପ�ାଥ�ନା କରvି ପିଲାର 

ମଂଗଳ କାମନା କରି, େହେଲ େସ ମା’ର ମନ ବୁଝvିନି େସ ଠାକୁର ସତେର କଣ ଏ 

ଦୁନିଆେର େକେବ କଣ କାହାର ଆଶା ପରୂଣ ହୁଏ ନାହZ? ମା’ର ବୟସ ଗଡ଼ିବାେର 

ଲାଗିଥାଏ େରାଗେର ପୀଡିତ େହାଇ, ଆଖିେର ଆଖିଏ ଲୁହ ଧରି, ମନେର େକେତ ସ�ପh ଭରି 

ବ�ି ଆସିଛି 

 ବହୁତ ଦିନର େଚrା ପେର ଭଗବାନ୍ ତାର ଡାକ ଶୁଣିେଲ, ତା ପୁअର େଗାେଟ ଭଲ 

ଜାଗାେର ଚାକିରି େହଲା ଧୀେର ଧୀେର େସ ମା’ର ସ�ପh ପରୂଣ େହବାେର ଲାଗିଲା  

 େଯଉଁ ଝିअର ସ�ପh ତା ବାପା, ଭାଇ ଓ ସ�ାମୀ ପରୂଣ କରି ପାରିେଲନି େସ ମା’ର 

ସ�ପhକୁ ତା ପୁअ ପରୂଣ କରିେଦଲା 
 

 

 

 

େଢ*ାନାଳ, ଓଡ଼ିଶା 
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ଚିତ� ଗୁsର ଚିଠିଚିତ� ଗୁsର ଚିଠିଚିତ� ଗୁsର ଚିଠିଚିତ� ଗୁsର ଚିଠି    
ପଜୂ�ପାଦ ଯମରାଜ ମହାଶୟ, 

 େମାର ଭୂମିr ପ�ଣାମ ଗ�ହଣ କରିବା େହେବ। ଯମପୁରେର 

ଆପଣ* ଭୃତ� ଚିତ� ଗୁs ଆପଣ* ପାଇଁ ବହୁତ ଚିvିତ। ଆପଣ* 

ଧମ�ପତh ୀ ଧେୂମା!�ାେଦବୀ, ଭଉଣୀ ଯମନୂା ଗତସsାହରୁ ଆସି ଯମପୁରେର ଆପଣ* 

ଖବରअvର ଜାଣିବା ପାଇଁ ସହାବ�ାନ କରୁଛvି। ଝିअ କାଳରାତ� ୀ କାଲିଠାରୁ ଆପଣ*ୁ 

େଖାଜିବାକୁ ମ_�ପୁରକୁ ଯାଇଛvି, େଲାେକ ତା*ୁ अ¼ାନ୍ କହୁଛvି। ଏେବ ଯମପୁରକୁ 

ଆସୁଥିବା ଆତE ାମାନ* ମଧ�େର ପାପାତE ା* ସଂଖ�ା ବହୁତ अଧିକ। େସମାେନ ସ¢ଗ�ର 

अପସରାମାନ*ୁ ଟାହିଟାପରା କରିବାରୁ େଦବରାଜ ଇB�  େମାେତ େଫାନ୍କରି ବଜ�ପ�ହାର 

କରିବାକୁ ଧମକ େଦଉଛvି। କିଛି ପାପୀ ପାରିଜାତ ଫୁଲଗଛକୁ ଉପାଡି ଦାvକାଠି କରୁଛvି 

ତ କିଛି କାମେଧନୂ ଗାଈର ଲାp ଝି*ୁଛvି। ଆଜି ସକାେଳ ଆପଣ* ପିତା ସ¢ୟଂ 

ସଯୂ��େଦବ ଏଠାକୁ ଆସି ଆପଣ* ବିଷୟେର ପରୁଥିେଲ। ଆପଣ* ପିତା ତ ମ_��ର अ² 

କିଛି ଜାଗା ଛାଡି ପ�ାୟ ସବୁଜାଗାେର ବିଦ�ମାନ। ଆପଣ କ’ଣ ସଯୂ��େଦବ* କିରଣ 

ନପଡୁଥିବା ଜାଗାେର ଏେବ କମ�ବ�`! ସିଏ କହୁଛvି ପ�ାୟ ତିନିଦିନ େହବ ଆପଣ*ୁ ସିଏ 

େଦଖିବାକୁ ପାଉନାହାvି। ଆପଣ* ବାହନ ମଇଁଷି େଦଖବାକୁ ସୁBର, ଚବ� ବହୁଳ 

ଶରୀର। େଚୖନା େଲାକମାନ*ୁ अମୃତପରି ଲାେଗ। ମଇଁଷି ମାଉଁସକୁ ମମ କୁହଁvି। ଭାରି 

ସରାଗେର କାଟି ଖାଆvି। ଏେବ କେରାନା କାଳେର ବାଦୁଡି, ସାପେବo ବଦଳେର ଯଦି 

ଆପଣ* ବାହନକୁ କାଟି କିଏ େକାଉଠି େଭାଜି କରିେଦଇଥିେବ େସଥପାଇଁ ଆ�ମାନ*ର 

ଇଂ ବିଦ�ାଧର ପtା 
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ବଡ ଚିvା େହଉଛି। ଏପରି ଆହୁରି अେନକ ସ*ଟେର ପଡି ମେହାଦୟ*ର ଯେଥାଚିତ 

ଉପେଦଶ ନିମେv ଏ’ଚିଠିଟି ଏହି ବିଶ¢`ଦୂତ ମାଧ�ମେର େପ�ରଣ କରି ଆଶାକେର ଆପଣ 

ନିମh ଲିଖିତ ବିBୁଗୁଡିକର ଆଶୁ ସମାଧାନ ଚିvାପବୂ�କ ଶୀଘ�ାତିଶୀଘ� େନଟ¢କ� ଏରିଆକୁ ଆସି 

େଯାଗାେଯାଗ କରିେବ, अନ�ଥା ଯମପରୂକୁ ଶୀଘ� ପ�ତ�ାବ_�ନ କରି ଏଠାକାର ଦୂରାବ�ା 

ଏବଂ ସକଳ ସ*ଟ ଦୂରକେଲ अଧୀନ ଚିରକୃତ� ରହିବ। 

 ୧. ନକ�ପୁରେର େସାରିଷ େଗାଟିଏ ପେକଇବାକୁ ଆଉ ଜାଗା ନାହZ। ପ�ତିଦିନ 

ହଜାରହଜାର ଆତE ା ଏେବ ବି ଆସୁଛvି, େତଣୁ ବାଧ�େର अ²ପାପ କରିଥିବା ବ�iି 

ବିେଶଷ*ୁ ଆେମ ଯମପୁର, ଇB�େଲାକ ଆଦିକୁ ପେଠଇ ଥଇଥାନ କରିଛୁ। ଆପଣ* 

ବoଳା ବି ପାପିମାନ* କବଳେର अଛି। ଦୟାକରି କିଛି ଦିନପାଇଁ େସ କେରାନା ଭୂତାଣୁକୁ 

ନିୟ�ଣ କରି ମୃତୁ�ସଂଖ�ାେର ଲଗାମ ଲଗାଇ ଦିअg। ନେଚତ୍ େଗାଲକଧାମେର ବି 

ପାପିମାନ*ୁ ଭ_� କରିବାକୁ େହବ, ଯାହା କି ଭଗବାନ ବି�ୁ ଚାହୁଁ ନାହାvି। ବହୁତଦିନ 

େହବ ସୁଦଶ�ନ ଚକ�  ରi ଚାଖିନି, fଣକେର େମା ମୁt କାଟିେଦବ। 

 ୨. େପାଥି େଦଖିେଦଖି େମାେତ ଦିନରାତି ଫୁରୁସତ ନାହZ। େମାେତ ବିଶ�ାମ ସହ 

କିଛି ସହାୟକ ସହାୟିକା େଲାଡା େହଉଛି। ଇB� ାେଲାକର ନାଟ�ମtପେର ପାପିମାନ* 

ପାଇଁ अ�ାୟୀ ଆଶ�ୟ�ଳି େହାଇଥିବାରୁ अ{ରା ମାନ*ର ନୃତ�ଗୀତ ବB अଛି। 

େସମାନ* ମଧ�େର ର�ା, େମନକା, ଉବ�ସୀ, ମିନାfୀ, ତିେଳାତ�ା ଏବଂ अ��ନା ଆଦି 

ଦଶ ପBରଜଣ ଶିfିତ अଛvି। େମାର ଚାରିଟା ପିଲା ବି େବକାର ବୁଲୁଛvି। ଏପରି 

ଜରୁରୀକାଳୀନ ପରି�ିତିେର ଯଦି େସମାନ*ୁ ଯମପୁରେର ଖେtଖେt अ�ାୟୀ ଚାକିରି 

ମିଳିଯାଆvା େତେବ ଭଲହୁअvା। େଦବରାଜ ଇB�*ର ସଭାସଦ୍ ବଗ�* ଭିତରୁ କିଛି େମା 

ସହକମ�ୀ ହିସାବେର ନିେୟାଜିତ କରିେଲ ଜଲଦି ଜଲଦି ଫାଇଲ୍ କାମଗୁଡା େଶଷ 
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େହାଇପାରvା। ମଁୁ ଏକା େହଲା େବଳକୁ ଦtବିଧାନେର ଓଲଟାପାଲଟା େହାଇ କିଛି ପାପୀ 

ସ¢ଗ�ପୁରକୁ ଯାତ� ାକରି େସଠାେର ମଦିରା େସବନ ପବୂ�କ େଦବାେଦବୀ*ୁ ଦୁବ��ବହାର 

କରିବାର ଦୃrାv ଶୁଣିବାକୁ ମିଳୁଛି । 

 ୩. ଏ ପଯ��v େଯେତ ପୁରୁଣା ଭoା କଣା େତଲ କେଡଇ ସବୁ କାମେର 

ଲେଗଇେଲ ସୁଧା ବି ଆଉରି ହଜାେର ଉପେର ନୂଆ କିଣିବା ଦରକାର ପଡୁଛି। େତଲ 

ଭtାର ଖାଲି, ଆଗାମୀ ମାସକ ପାଇଁ ପ�ାୟ ଲେf ଗ�ାଲନ୍ ଛଣାେତଲ ଦରକାର। अ² 

ପାପଥିବା ପାପୀ*ୁ ବାଲି କେଡଇେର ମୁଢିଚୁଡା ଭଳିଆ ଭାଜିଭାଜି ଟିକିଏ ତତଉଛୁ େଯ, 

େହେଲ େସମାେନ େତଲ କେଡଇେର େଡଉଁଛvି। ଦୁଇଦିନ ତେଳ କିଛି ପାପୀ ଏକତ� େହାଇ 

ଦୁଇଜଣ ଦୂତ*ୁ େତଲକେଡଇେର ପେକଇେଦେଲ। ଯମପୁରେର ପାପୀମାନ*ୁ ଦt 

େଦବାପାଇଁ େଯଉଁ ଦୂତମାେନ ନିେୟାଜିତ अଛvି େସମାେନ ବିଶ�ାମ ନପାଇ अତ�ଧିକ 

ପରିଶ�ମ େହତୁ ଦୁଇଦିନ େହବ ହରତାଳ କରିଛvି। ତା*ୁ ଚାରିଗୁଣା ଦରମା ସହ 

ଚବିଶଘଂଟାରୁ ଆଠଘଂଟା ବିଶ�ାମ ଦରକାର।  

 ୪. ପାପୀମାନ*ୁ ସ�ାଳିବାେର ଆେମ अସମଥ�। ଧୃrତା ମାଜ�ଣା େହଉ, अପି�ୟ 

ସତ କଥାଟି େହଲା ହଠାତ୍ ସାରାବିଶ¢େର ଏକାେବେଳ ମହାମାରୀର େଯାଜନା ଆପଣ* 

ଦୂରଦୃrି ହୀନତାର ପରିଚୟ େଦଉଛି। ଏେବ ପ�ତିଦିନ ତିରିଶ ଚାଳିଶ ହଜାର ଆତE ା 

ଯମପୁରକୁ ଆସୁଛvି। କେରାନାର କରାଳ େଚେହରାରୁ ଜଣାଯାଏ େଯ ଆଗାମୀ ଦୁଇମାସ 

ଭିତେର ଏଇ ତିନିଲf ଆତE ା*ୁ ଛାଡି ଆଉ ଦଶଲf େଲାକ ଯମପୁରକୁ ଆସିବାର अନୁମାନ 

େହଉଛି। ଏେବ ଏତିକି ପାପୀ*ୁ ଆେମ अ�ାୟୀ ଶିବିର େଦଇ ନପାରିବାରୁ କିଛି କ²ତରୁ 

ବୃfମଳୂକୁ ଯାଇ ଉnାର ପାଇ ପନୂବ�ାର ମ_�ର ରାଜା ମହାରାଜା* ରାଣୀ* ଗଭ�େର 

�ାନ ପାଇ ସାରିେଲଣି। କିଛି ପାରିଜାତ ଫୁଲ ଶୁ½ୁଛvି ତ ଆଉକିଛି କାମେଧନୁ ଗାଈ 
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ପାଖେର ନିଜର अଭିଳାସା ପୁ_�ପାଇଁ ଧାଡି େଦଇ ଛିଡା େହାଇଛvି। ତା* ଭିତରୁ େକହି 

ଜେଣ ଯଦି କାମେଧନୂ*ୁ ଆପଣ* ପଦେର अଭିସିi କେରଇବାକୁ ପ�ାଥ�ନା କରିଦିଏ 

େତେବ ବଡ अନଥ� େହାଇଯିବ। ଯମପୁର ଏେବ अନିୟvି� ତ େହାଇ ଭୀଷଣ अରାଜକତା 

ଆଡକୁ ଗତି କରୁଛି।  

 ଆପଣ*ୁ अଧୀନର ବିନିତ ପ�ାଥ�ନା ଏହିକି େଯ ଧରାପୃ�େର ଆପଣ େଲାକମାନ*ୁ 

ସଦୁପେଦଶ ଦିअg େଯ େସମାେନ ସାମାଜିକ ଦୂରତା ରfାକରg, ବାରaାର ହାତ ଧୁअg 

ଏବଂ ବାହାରକୁ ବାହରିଲା ମାେତ�  ମୁହଁେର ମା7ପି|ିବାକୁ ଆେଦୗ ଭୁଲg ନାହZ। ଏମିତି 

୨୦୨୧ ମସିହା ଯାଏଁ ଏହି ସରଳ ଉପାୟ େକେତାଟି अବଲaନ କେଲ େସମାେନ ବଂଚିେବ 

ଏବଂ ଆମ ଯମପୁରେର ମଧ� ଗହଳି କମିବ। अଧିକg ମ_�ର େକୗଣସି ଏକ େବୖ�ାନିକ* 

ପ�ାଣବାହାର କରି, ତା* େଦହେର ଆପଣ ଧନ¢vରୀ* ପ�ାଣପ�ତି�ା କରିଦିअg। ସିଏ 

କେରାନାର ଟିକା ସअଳ ବାହାର କରିେଦେଲ ଆେପଆେପ ଧରାପୃ�େର ମୃତୁ�ସଂଖ�ାର 

ନିୟ�ଣ େହାଇଯିବ। ନେହେଲ ଆମ ସ¢ଗ�ପୁର ବି ମ_�ପୁରଠାରୁ ବଳିଯିବ। ଏସବୁ 

अବ�ବ�ାର ତୁରv ସମାଧାନ ନେହେଲ ମଁୁ ଇ`ଫା େଦବାକୁ ଚିvା କରୁଛି। ବାକିସବୁ 

ସାfାତେର। ଆପଣ* ସअଳ େଯାଗାେଯାଗ ଏବଂ ଆଶୁ ପ�ତ�ାବ_�ନ କାମନା କରି 

ରହୁଛି। 

   (ଇତି) 

 ଆପଣ*ର ବିଶ¢` ଭୃତ� ଚିତ� ଗୁs, ଯମପୁର, ନକ�ପୁରୀ ରା`ା, ସ¢ଗ�ଧାମ     
   ବି.େଟକ୍. ସିଭିଲ୍, ଏମ୍.େଟକ୍. (ପରିେବଶ), ଏଲ୍ଏଲ୍ ବି 

ଏଲ୍-୧୭/୧୫, ପଂଚଶଖା ନଗର, ଡ଼ୁମୁଡ଼ୁମା, ଖtଗିରି, ଭୁବେନଶ¢ର-୭୫୧୦୧୯, 
େମା- ୯୪୩୯୧୨୮୦୫୦ / ୭୯୭୮୦୧୯୦୮୧, bdpanda1@gmail.com 
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ହରବରହରବରହରବରହରବର    
 ହରବର ବା ତରବର େହାଇ କାମ କେଲ अେନକ अସୁବିଧାର 

ସ��ଖୀନ େହବାକୁ ପଡିଥାଏ େସଥିପାଇଁ ମହାପୁରୁଷମାେନ କହିଥିେଲ, 

“ବୁଝି ବିଚାରି କାମ କେଲ ପ�ମାେଦ ନ ପଡଇ ଭେଲ” अନ�ମନ7ତା 

କିaା କାଯ�ବ�`ତା େହାଇ େକୗଣସି କାମ କରିବା +ାରା କୁଫଳ ମିଳିବାର ସ�ାବନା 

ଥାଏ େମା ଜୀବନେର ଘଟିଥିବା ଏମିତି ଏକ ଘଟଣାକୁ ମଁୁ ଏଠାେର ଉପ�ାପନା କରିଛି 

अେନକ ଦିନ ତଳର କଥା େସେତେବେଳ ମଁୁ ଗoାଧର େମେହର କନି� 

ମହାବିଦ�ାଳୟେର ଯୁi ଦୁଇ ପାଠ ପଢୁଥାଏ ଦିେନ ହଠାତ୍ �ିର କଲି ଭୁବେନଶ�ର 

अଭିମୁେଖ ଯାତ� ା ପାଇଁ ମଁୁ  ଭୁବେନଶ�ର ଯିବାର ଏକ अଣସଂରfିତ ଟିେକଟ୍ ପାଇଁ େମାର 

ଏଟଲାସ୍ ସାଇେକଲେର ସaଲପୁର େରାଡ୍ େରଳ େrସନକୁ ଯାଇଥିଲି ପ�ଥେମ ଟିେକଟ୍ 

କାମ ସାରିବାକୁ ଭାବିଲି େମା ସାଇେକଲେର ଚାବି ନ ଥିଲା ସାଇେକଲ େଚାରି େହବାର 

ଯେଥ� अଧିକ ଥିଲା େସତିକିେବେଳ ବାଧ� େହାଇ ମା ସମେଲଇ*ୁ ସEରଣ କରି େମା 

ସାଇେକଲଟିକୁ େrସନକଡେର ଥିବା କା¬େର େଡରି େଦଇ େrସନ ଭିତରକୁ ଗଲି 

अଣସଂରfିତ ଟିେକଟ୍ କାଉ«ର େବଶ୍ ଭିଡ ନଥିଲା େସଠାେର କାମ ଶୀଘ� ସରିଗଲା 

େମାର ମନ ସାଇେକଲ ପାଖେର ଥାଏ େହେଲ ତରବରେର अନ�ମନ7 ଭାେବ ମଁୁ େମା 

ସାଇେକଲଟିକୁ ଛାଡି अନ� ଜଣ*ର ସାଇେକଲ ଧରି ବହି େଦାକାନକୁ ପୁ`କ କିଣିବା 

ପାଇଁ ଚାଲି ଗଲି େସ ସାଇେକଲଟି ମଧ� ଏଟଲାସ୍ ଥିଲା ଆଉ େସଥିେର େମା 

ସାଇପ�ସାଦ ସାହୁ 
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ସାଇେକଲ ଚାବି ନଥିଲା କିଛି ସମୟପେର ବହି େଦାକାନରୁ ପୁ`କ କିଣିସାରି ମଁୁ  

େଯେତେବେଳ ସାଇେକଲ ନିକଟକୁ ଆସିଲି ଜାଣିବାକୁ ପାଇଲି େଯ ଉi ସାଇେକଲଟି 

େମାର ନୁେହଁ ମଁୁ ଭାବିଲି େଲାକଟି େବାଧହୁଏ େମା ସାଇେକଲଟି େନଇଯାଇ େସ ତା 

ସାଇେକଲଟି ଛାଡି ଯାଇଛି ଏେବ ମଁୁ କ’ଣ କରିବି ଚିvାେର ପଡିଗଲି ମଁୁ କିଛିfଣ 

ଭାବିଲି; େମା ଛଡା ତ େସ ବହି େଦାକାନକୁ ଆଉ େକହି ଆସି ନଥିେଲ! ଭୁଲବଶତଃ 

ସାଇେକଲଟିକୁ େrସନ ନିକଟରୁ େନଇ ଆସିଥାଇ ପାେର େବାଲି େମା ମନକୁ ସେBହ 

େହଲା ଆଉ ବିଳa ନ କରି ସେ*ାଚ ମନେର େrସନ अଭିମୁେଖ ପୁଣିଥେର ବାହାରି 

ଗଲି େସଠାେର ପହ�ି େମା ସାଇେକଲଟି ଯଥା �ାନେର ରହିଥିବାର େଦଖିବାକୁ ପାଇଲି 

ଭୁଲେର େନଇ ଯାଇଥିବା ସାଇେକଲଟିକୁ ଯଥା�ାନେର ରଖିେଦଇ ତୁରv େସଠାରୁ ବାହାରି 

ଆସିଲି ମନେର ଭାଳି େହଉଥାଏ; େକହି େମାେତ ଏହି ସାଇେକଲ ସହ େଦଖୁ ନାହାvି 

ତ! େମା େଦହରୁ େସତିକିେବେଳ ଗମ୍ ଗମ୍ ଝାଳ ବାହାରୁଥାଏ ଭାଗ�ଭଲ େଯ େସହି 

ସାଇେକଲ ମାଲିକର କାମ େବାଧହୁଏ ସରି ନଥିଲା େସଥିପାଇଁ ମଁୁ ବିପଦରୁ ବ�ିଗଲି 

ନେଚତ୍ କିଏ େମାେତ େଦଖିଥିେଲ ସାଇେକଲ େଚାରି କରୁଛ େବାଲି କହିଥାvା ଆବଶ�କ 

�େଳ ଉ_ମ ମଧ�ମ ମଧ� ଖାଇଥାvି େସଥିପାଇଁ କଥାେର अଛି, “ଧୀର ପାଣି ପଥର 

କାେଟ, ହରବର େହେଲ ଆ¸ୁ ଫାେଟ”  

 ତରବରିଆ ବା ହରବର କିaା अନ�ମନ7 ଭାେବ େକୗଣସି କାମ କରିବା +ାରା 

ବିପଦ େଯ ପାେଖଇ ଆେସ ମଁୁ େସ ଦିନ अନୁଭବ କରିଥିଲି 
ସhାତେକା_ର ବାଣିଜ� ( ଜିଏମ୍ ୟୁ ଛାତ�  ) 

ଗoାଧର େମେହର ବିଶ¢ବିଦ�ାଳୟ ,ସaଲପୁର, େମା.ନଂ – ୯୯୩୭୦୩୪୭୪୨ 
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ବିଶ୍ ଲାଖ୍ ବିଶ୍ ଲାଖ୍ ବିଶ୍ ଲାଖ୍ ବିଶ୍ ଲାଖ୍     କେରାଡ଼୍କେରାଡ଼୍କେରାଡ଼୍କେରାଡ଼୍    
 ଏଇଟା ଆମ ପିଲାେବଳ କଥା େସେତେବେଳ ଗଁା ଦଶହରା 

େଭାଜିର ଆକଷ�ଣ ଥିଲା ନିଆରା ଏେତ ତ अେନକ ଗଁାରୁ େସ ସବୁ 

ହଜିଗଲାଣି କ«ା ବାଉଁଶର ବାଡ଼ ଆଉ ଧଡ଼ା େଯେବଠୁ ସିେମ«୍ 

ପାେଚରୀ ଓ ଲୁହଗ�ୀଲକୁ ପ�େମାଶନ୍ ପାଇେଲଣି େଭାଜିର ମୁଖ� ଆଇଟମ୍ ଚିoୁଡ଼ି ଘା« 

ଗଁା ମୁt ଠାକୁରାଣୀ ପୀଠେର ଖBା ଲାେଗ େଯାଗାଡ଼ିଆ ଆଠ ଦଶଜଣ ଯୁବକ ଦାୟିତ�  

ନିअvି ଆଉ ଆଠଦଶ ଜଣ ଟିେକ ପାକଳ, ଯାହା*ୁ େପ�ୗଢ଼ତ�  ଗ�ାସ କରିବ କରିବ େବାଲି 

େହଉଥାଏ େସମାନ* ତ_� ାବଧାନେର କାଯ��କ�ମ ଚାେଲ ଗଁାର ପିଲାପିଲି ମିଶି 

ଗାଏେମାଟ୍ ପା�ଶହ େଲାକ େସଦିନ କାହାଘେର ଚୁଲି ଜେଳନି ବିଧବା ବୁଢ଼ୀ 

େକଇଜଣ*ୁ ଛାଡ଼ିେଦେଲ ପ�ାୟ ସମେ` ଆଇଁଷ ଖାଆvି କାରଣ େଦବୀ*ୁ ତାହା ଲାଗି 

େହାଇଥାଏ 

 ପ�ାୟ େକାଡ଼ିଏ କିେଲା ଚିoୁଡ଼ି ଘା« ପାଇଁ ଆେସ ସକାଳୁ ସକାଳୁ କାମ ଆର� 

େହାଇଯାଏ ମଝିେର ମଝିେର କିଛି େଲାକ ଆସି ବୁଲିେଦଇ ଯାଆvି, େକେତ ବାଟ ଗଲା 

ଦଶଟା ପାଖାପାଖି ବୁଢ଼ା େଲାକମାେନ ଆସିବା ଆର� କରvି ଗଛମେୂଳ ତାସ, ପଶା 

େଖଳ ଚାେଲ ବୁଢ଼ା* ପେଛ ପେଛ େଛାଟ ଛୁଆ ବି ଆସvି अେନକ ପ�କାର େଖଳ 

ଚାେଲ କିg େଖଳେର କାହାର ମନ ନଥାଏ ସମେ` ନାେକଇଥାvି ଚିoୁଡ଼ି ଘା«କୁ 

େବେଳ େବେଳ େଜେଜମାେନ ନାତିନାତୁଣୀ*ୁ ପାଖ େଦାକାନରୁ ପାନ କି ବିଡ଼ି କଠାଏ 

ଡା େସୗମ�ରpନ ମିଶ� 
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ଆଣିବାକୁ ପଠାvି ପିଲାମାନ*ର ମୁହଁ େସେତେବେଳ େଦଖିବା କଥା େଯମିତି ପା� 

ଦଶମିନିଟ୍ ଭିତେର अମୃତ ବ«ା େହାଇଯିବ, ଗଲା ପୁअର ଭାଗ ନଥିବ ପିଲାମାେନ 

ବାଆଁେରଇ ବାଆଁେରଇ ସୁେଯାଗ ଉtି େରାେଷଇକୁ ଝା*vି ଆଉ ଯୁବକମାେନ େସଠାରୁ 

ତା*ୁ ତଡ଼vି ଏମିତି ବହୁଥର ହୁଏ 

 େଗାଟାଏ ବାଜିଲା େବଳକୁ ପିଲା ଆଉ େଧୖଯ�� ଧରvିନି ତା* େଖଳ ବB 

େହାଇଯାଏ େସେତେବଳକୁ େରାେଷଇ ବି ସରି ଆସୁଥାଏ ବଡ଼ ପି_ଳ ଥାଳିେର 

ଠାକୁରାଣୀ*୍ ପାଇଁ େଭାଗ ବଢ଼ାଯାଏ ତା’ପେର ଆର� ହୁଏ ପoତ ପାଇଁ ପ�`ୁତି 

େଛାଟ ଛୁଆ ଆଗ ବସvି ଏଇଟା ତା*ର ହକ୍ କିଛି ବୁଢ଼ା ବି ବସvି େସମାନ* 

ସାoେର କଦଳୀପତ� େର ପାଣି ପେଡ଼ ଲୁଣ ଦିଆଯାଏ ଆେସ अନh  ତା’ପେର ଡାଲି 

ଏମିତି େଗାଟାଏ ମୁtରୁ ଆର� େହାଇ अନ�ମୁtେର େଦବା େଶଷ ହୁଏ ସାଦା ତରକାରୀ 

ଆସିଲା େବଳକୁ अେନକ* ପତ� ରୁ ଭାତ ଓ ଡାଲି अଧା ସଫା ଠାକୁରାଣୀ* ମହିମା 

ଖାଲି ଭାତ ଡାଲି ବି ଖାଇ େହାଇଯାଏ ସବା େଶଷେର ଆେସ ଚିoୁଡ଼ି ଘା« अଭି� 

ପେରାଷାଳୀ* ହାତେର ସମେ` େଖାଜି ଚାଲvି ଚିoୁଡ଼ି अେନକ*ୁ ମିେଳନା 

ସଫଳତା ଖାଲି, ଆଳୁ, ଖaଆଳୁ ଆଉ अନ�ାନ� ପରିବା ମିେଳ, େହେଲ ମିେଳନା 

ଚିoୁଡ଼ି ଯାହାକୁ େଗାେଟ अେଧ ମିେଳ ତାକୁ ଲେf ପାଇଗଲା ପରି ଲାେଗ ପିେଲ ଦି� ତୀୟ 

ଥରକୁ ଆଶା କରି ବସvି େହେଲ ଦି� ତୀୟ ଥରେର ବି अେନକ* ଆଶା ଆଶାେର 

ରହିଯାଏ ପିଲା*ର ପ�ଥମ େଛକ ସରିଲା େବଳକୁ ବହୁତ େଲାକ ଆସି ଯାଇଥାvି େତଣୁ 

ଶୀଘ� ଶୀଘ� ଖିରୀ ପରଷି ଦିଆଯାଏ ଚିoୁଡ଼ି କଥା ଭାବୁ ଭାବୁ ଗରମ ଖିରୀ ଖିଆ 

େହାଇଯାଏ ଗଁାର ¤ୀେଲାକମାେନ अନ� ଧାଡ଼ିେର ବସvି ଏମିତି ଚାରି ପା� େଛକେର 
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େଭାଜି ସରିଥାଏ ଚିoୁଡ଼ି ପାଇନଥିବା ପିଲା ଘା«େର ଚିoୁଡ଼ି ପଡ଼ିନାହZ େବାଲି ଦାବୀ କରି 

ପାରvିନି କାରଣ ପାଖ ପିଲା*ୁ ଚିoୁଡ଼ି ମିଳିଥାଏ ସେବ�ାପରି ଘା«ରୁ ଚିoୁଡ଼ି ବାସନା 

ଆସୁଥାଏ େଯଉଁମାନ*ୁ ଚିoୁଡ଼ି ମିେଳ, କାହZକି ଏେତ କମ୍ ମିେଳ, େସମାେନ ତା’ର 

ଜବାବ େଖାଜvିନି କିg ସମେ` ଜାଣୁଥାvି େକଉଁଠି େଗାଟାଏ କିଛି अସୁବିଧା େହାଇଛି 

ନେହେଲ ପା�ଶ େଲାକ*ୁ େକାଡ଼ିଏ କିେଲା ଚିoୁଡ଼ି अ* ତ ଭୁଲ ନୁେହଁ 

 ଠାକୁରାଣୀ ଗଡ଼ିଆେର ହtାହାtି ମଜାମଜି େହାଇ ଆସିଲା େବଳକୁ ସ|�ା 

ସpଟିେକ ଗାଢ଼ େହେଲ, ଦାୟିତ�  େନଇଥିବା େସଇ େକାଡ଼ିଏ ଜଣ ସରିକି େଲାକ ନିଜ ନିଜ 

ଭିତେର ହିସାବ ଦିଆନିଆ ହୁअvି େଢର୍ ରାତିଯାଏ ଏ ପ�କି�ୟା ଚାେଲ େସମାେନ 

େସଦିନ ଆଉ ରାତିେର ଘେର ଖାଆvି ନାହZ 

 ଏେବ ବି ଆମ ଗଁାେର ପ�ତିବଷ� େଭାଜି େହଉଛି ଯଦିଓ େଲାକସଂଖ�ା କିଛି 

ବଢ଼ିଯାଇଛି ଆଉ ¤ୀେଲାକ ଓ ବଢ଼ିଲା ଝିअମାନ* ପାଇଁ ପଲିଥିନ୍ େର ଘରକୁ ପାସ�ଲ 

ଯାଉଛି େସେତେବେଳ େଯଉଁମାେନ ଦାୟିତ�  େନଉଥିେଲ େସମାେନ ଆଜି ବୃn କିg 

ଏେବ ବି ଚିoୁଡ଼ି ଘା«ରୁ ଚିoୁଡ଼ି ନ ବାହାରିବା ଏକ େକାଟିଏ ଟ*ାର ପ�ଶh ଉ_ର 

କାହାକୁ ଜଣାନାହZ ଗ�ାମେଦବତୀ*ୁ ଜଣାଥିେଲ ଥିବ 

 
ମଧ�ଖtୀ, ଶ�ୀବଳେଦବଜୀଉ 

େକB� ାପଡ଼ା, ୭୫୪୨୧୨, ଓଡ଼ିଶା 

ଭ� ାମ�ଭାଷ : ୯୯୩୭୩୭୪୩୪୨ 

ଇେମଲ୍ : dr.srmishra@gmail.com 
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ସାଇେକଲସାଇେକଲସାଇେକଲସାଇେକଲ    
 ଘରଠାରୁ 7ୁଲ େଗାେଟ କିେଲାମିଟର ଦୂର, େସଥିପାଇଁ ସମି�ତକୁ 

ଯିବା ଆସିବା ପାଇଁ ବହୁତ କrହୁଏ! ଠିକ ସମୟେର 7ୁଲେର ପହଁଚିବା 

ତା ପାଇଁ ସ�ବ ହୁଏନି, େସଥିପାଇଁ अେନକ ଥର ପିଲା* ଆଗେର 

ଆେ¸ଇଛି, ଶିfକ ମାନ* ଠାରୁ େକେତ କଥା ଶୁଣିଛି ...  

 େହେଲ କଣ ବା କରିବ, େବାଉକୁ େକେତଥର କହିଲିଣି, ସାଇେକଲେଟ ପାଇଁ! େବାଉ 

ଖାଲି ଯାହା ଦିନ ଗେଡଇ ଚାଲିଛି, ଏଥର େତା ବାପା ଦରମା ପାଇେଲ େତାପାଇଁ ସାଇେକଲ 

ନି�ୟ ଆସିବ! ଏ କଥା େବାଉ ମୁହଁରୁ େକେତ ଥର ଶୁଣିଛି .... 

 ତିନି ବଡ଼ ଭାଇଭଉଣୀ ମଧ�େର ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ସମି�ତ, ମଧ�ବି_ ପରିବାର ତା*ର, 

ବାପା କ«� ା»ର ପାଖେର ସୁପରଭାଇଜର ଭାେବ କାମ କରvି, େଯତିକି ଦରମା ପାଆvି, 

କେrମେr ପରିବାର ଚଳିଯାଏ! େସଥିେର ପୁଣି ଆମ ପାଠପଢା, ଟିଉସନ ଖ��, େଦହ ପା 

ସବୁ अଛି ! 

 ଆଜି 7ୁଲେର ବହୁତ ଗାଳି ଖାଇଛି, େହଡସାର 7ୁଲରୁ ବାହାର କରିେଦଇଛvି, ଠିକ 

ସମୟେର ନପହ�ିବା େଯାଗଁୁ! ମନଦୁଃଖେର ଘରକୁ େଫରିଛି ସମି�ତ, େବାଉକୁ କହିଛି, 

ସାଇେକଲ ନ ଆଣିେଲ କାଲିଠାରୁ 7ୁଲ ଯିବନି! େବାଉ ବା କଣ କରିବ ଏେତ ଗୁଡା ପଇସା 

େକଉଁଠୁ ପାଇବ, ଚିvାେର ପଡିଗେଲ, କହିେଲ ରହ େତା ବାପା ଆସg !  

 ବାପା ଆସିେଲ ସବୁକଥା ଶୁଣିେଲ, ହଉ େତା ପାଇଁ କାଲି ସାଇେକଲ ଆସିବ କହି 

ବିaାଧର ମହାପାତ�  
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ପୁରୁଣା ଆଟଚି ଭିତରୁ କଣ େଖାଜିେଲ! େନଇକି ବାହାରି ଗେଲ, କିଛି ସମୟପେର 

େଫରିେଲ, େବାଉ ପଚାରିଲା କୁଆେଡ ଯାଇଥିଲ, ବାପା କହିେଲ ବଣିଆ େଦାକାନକୁ ତୁମକୁ 

ବାହାଘର େବେଳ େଦଇଥିବା େଶଷ ସvକ ମoଳସତୂ� ଟି ବିକିବାକୁ! 

 େସଇଟା କଣ ବା େହବ, ଆଜି ନେହେଲ କାଲି କି େହବ, େହେଲ ପୁअ ପାଠ 

ନପଢିେଲ ତା ଭବିଷ�ତ अ|ାର େହଇଯିବ! େଶଷ ସମୟେର କିଏ ଆମର କିଏ ସାହା 

ଭରସା େହବ .... 

 କାଲି ସାଇେକଲ କିଣାେହବ, ଏ କଥା ସମି�ତର ଖୁସି କହିେଲ ନସେର! ସାହି ସାରା 

ସମ`*ୁ କହି େଦଇଛି, କାଲି େମାର ସାଇେକଲ କିଣାେହବ ରାତି ସାରା ନିଦ ନାହZ .... 

 ସକାଳୁ ପଚାରି ଚାଲିଛି, େବାଉ ବାପା େକେତେବେଳ ସାଇେକଲ େନଇ ଆସିେବ!  

 ହଠାତ ସାହିର ରଘୁ ଦାଦା ଦଉଡି ଦଉଡି ଆସିେଲ, ସମି�ତ େବାଉ ସମି�ତ େବାଉ 

ଡାକ ପକାଇେଲ! େବାଉ ଘରୁ ବାହାରି ଆସି ପଚାରିଲା କଣ େହଇଛି ରଘୁ.. ଏେତବଡ଼ 

ପାଟିେର ଡାକୁଛ? 

 ସମି�ତ ବାପା*ର ଆºିେଡ« େହଇଛି, ତା*ୁ େମଡିକାଲ େନଇଯାଇଛvି!  

 ଖାଲି କହୁଛvି, େମାର ଯାହାେହବା କଥା େହଉ, େମା ପୁअର ସାଇେକଲର କିଛି 

େହଇନି ତ? ନେହେଲ ତା ପାଠପଢା ବB େହଇଯିବ ...... 

 
 

 

ତାଳେଚର,अନଗୁଳ 
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େଦହେଦହେଦହେଦହ    
ଗ�ାମ-ଜୁନାଗଡ 

ଆଈ-ସୁଲଣା କୁଡ 

अଜା-ହରିଆ କୁଡ 

ଗ�ାମ-ହାଣ୍ତିଗଡ 

ବାପା-ଧାର କୁଡ 

ଝିअ-ସୁଲଗhା କୁଡ 

 ହାtିଗଡ ଗ�ାମେର େବସ୍ ହସ ଖୁସିେର ରହୁଥିେଲ ଧାର କୁଡ* ପରିବାର କହିେଲ 

ନିଜ ¤ୀ ଓ ଝିअ ସୁଲଗhା କୁଡକୁ ୧୩ ବଷ� େହାଇଥାଏ। ହାtିଗଡ ଗଁାେର ଆaେତାଟା, 

ଝରଣା ଗଁା ଦାt ମହକେର ସୁଲଗhା ହସଖୁସିେର ବୁଲିଆେସ।  

 ଦିେନ ହଇଜା ମହାମାରୀ ବ�ାପିଲା, ଗଁାର अେନକ େଲାକ ଓ ନିଜ ମାଆ ବାପା 

ଆକ� ାv େହାଇ, ମୁତୁ�ବରଣ କେଲ। ସୁଲଗhା ଚିvାେର ପଡିଗଲା କଣ ଖାଇବ କିପରି ଚଳିବ 

ଆଖିର ଲୁହ ମନର େବଦନା କହିେଦଉଥିଲା। ତୁେମ ଏକା େହାଇଗଲ। େଦହର େଯୗବନ 

ମନର ବିଳାସ କହୁଥିଲା ମନେର କଣ ପାଇଁ କାBୁଛ ଏ ଦୁନିଆ ଏମିତି କBାଏ।  

 ଏହି ସମୟେର ଜୁନାଗଡ଼ ଗଁାରୁ अଜା ହରିଆ କୁଡ ଆଇ ସୁଲଣା କୁଡ ଆସିେଲ ଓ 

ସୁଲଗhାକୁ ନିଜ ସାଥିେର େନଇଗେଲ। ଜୁନାଗଡ ଗଁାେର अଜା କହିେଲ ଏ ବୁଢ଼ାବୟସେର କି 

େରାଜଗାର କରିବି।  

ଦୁଷEv େବେହରା 
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 ପରିବାରଟି ଦୁଃଖେର ଚଳୁଥିେଲ। ଓଳିଏ ଖାଇେଲ ଓଳିଏ ଓପାସ। ହରିଆ କୁଡ 

ମଝିେର ମଝିେର ମଦପିଏ। ସୁଲଗhା ଘରର ଦୁଃଖ େଦଖି ଗଁା ଜoଲରୁ ମହୁଲ ଫୁଲ, 

ଶାଳପତ� , େକBୁପତ�  େତାଳି ବିକି�କରି ଘର ଚଳାଏ।  

 ଦିେନ ଖାଇବାର अଭାବ େହବାରୁ अଜା ହରିଆ କୁଡ ମହୁଲି ମଦ ପିଇ ଆସି ଆଈ 

ସହିତ ଝଗଡ଼ା କରିଲା। ସୁଲଗhା ଆସି ମନା କରିବାରୁ अଜା ତାକୁ କହିଲା ଭୁଆଁସୁଣି ଝିअ 

अଲfଣୀ, ମାଆକୁ ଖାଇଲୁ ବାପାକୁ ଖାଇଲୁ ଏଠି ଆସିଛୁ ଆମକୁ ଖାଇବାକୁେଲା େପାଡାମୁହZ 

େତା ମୁହଁ େଦଖିେଲ अଦଛ। ଯାଉନୁ େଦହ ବିକି�  କରିବୁ।  

 ଘର ଚଳିବ ଆଇ ସୁଲଗhା କୁଡ ଏ କଥା ସହି ନପାରି କହିଲା େଦହ ବିକି�  କରିବୁ 

େହେଲ କାହାକୁ ହାତ ପତାଇବୁ ନାହZ। େଲାେକ କହିେବ ଭିକାରୀଟା, ଏକଥା ଶୁଣି ସୁଲଗhା 

କାBି କାBି ବାହାରକୁ ଚାଲି ଆସିଲା।  

 ମନର ଦୁଃଖ ଓ େପଟର େଭାକ ସୁଲଗhାକୁ ରାଜରା`ାକୁ ଆସିବାକୁ ପଡିଲା। 

ଚାରିଜଣ େଲାକ*ୁ କହିଲା ମଁୁ େଦହବିକି�  କରିବି।  

 ଚାରିଜଣ େଲାକ ଶୁଣୁ ଶୁଣୁ କହିେଲ ମଁୁ ଆଗ ତଟକା ମାଂସ େଲାଭ ଏେତ ପାଗଳ 

କରିଥିଲା। େଲାକଟି କହିଲା େକେତ ଟ*ା େନବୁ ଝିअ। ସୁଲଗhା କହିଲା ମଁୁ ପଇସା େନବି 

ନାହZ। ମଁୁ ଖାଇବା ଓ େମା ଘରକୁ ଖାଇବା େନବି, ଏଇକଥା ଶୁଣିଲା ପେର ପ�ଥମ େଲାକଟି 

କହିଲା ମଁୁ ଆଗ ଉପେଭାଗ କରିବି।  

 ସୁଲଗhା କହିଲା ତୁେମ ତ ଉପେଭାଗ କରିବ େହେଲ ଦୁନିଆ କହିବ େବଶ�ା, େମା 

େଦହରୁ େବଶ�ା କଳ*ଟି ଲିେଭଇେଦଇ ପାରିବ? ଟ*ା େଦଇ େମା ଇ�ତ େଫେରଇ 

ପାରିବ? ସାଇ ପଡିଶାର ଟୁପୁର୍ ଟାପୁରୁରୁ ରfା କରିପାରିବ?  
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 ଚାରିଜଣ େଲାକ କହିେଲ ହଁ ଝିअ ଆେମ ରfା କରିବୁ। େଦହକୁ ଉପେଭାଗ କରି ଛି 

େର ଛାପ ପକାଇ ଚାଲିଗେଲ। ମାଂସ ବିକଳର ମଣିଷ। ମାଂସ ବିକଳେର ମିଥ�ା ପ�ତିଶୃତି 

େଦଇ ଉପେଭାଗ କରି ଚାଲିଗେଲ।  

 ଏ ଦୁନିଆ ଏେତ ସ�ାଥ�ପର କାମ ସରିେଲ କିଏ କାହାର ସୁଲଗhା କହିଲା ଛଳନା 

ଦୁନିଆେର ବ�ିବା ଏେତ େଯ କr। ଆଖିର ଲୁହ ଆେପ ଝରୁଛି।  

 ସୁଲଗhା କହିଲା କିଏ େଫେରଇ େଦବ େମା ଇ�ତ ଏ ଦୁନିଆ ନା ଏ ମଣିଷ।।  

 

 

 

 

 

 

 

 

 
             ରାେସାଳ (ମୁtିଆପଷି)  

                   େଢ*ାନାଳ 

              ପିନ୍-୭୫୯୦୨୧ 

        େମା ନଂ-୯୯୩୭୬୫୨୫୦୪ 
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ପୁରୁଣା ପାଟପୁରୁଣା ପାଟପୁରୁଣା ପାଟପୁରୁଣା ପାଟ    
 ଆଜି ରୁନି ପାଇଁ ବହୁତ୍ ବଡ଼ ଦିନ। ଆଜି େସ ଆମର 

ମୁଖ�ମ�ୀ* ପାଖରୁ ସ�ାନିତ େହବ। ସତେର ଏ ଭଳି ଦିନ ତା 

ଜୀବନେର ଆସିବ େସ େକେବ ଭାବି ବି ନଥିଲା। ଯାହା ବି ହଉ ବହୁତ୍ 

ଖୁସିଥାଏ ରୁନି। ଯାଇ ଲୁଗା ଥାକକୁ େଦଖିଲା। େବାଉର େସ ପାଟ େସମିତି ଥୁଆ 

େହାଇଥାଏ। େସଥିରୁ ଆସୁଥାଏ ମହ ମହ ଗ| କପ�ୁରର ବାସhା। ପୁରୁଣା ଦିନ ସବୁ ଆଖି 

ଆଗେର ନାଚି ଯାଉଥାଏ ରୁନିର।  

 େବାଉ ହଠାତ ଏମିତି ଚାଲିଯିବ େବାଲି କିଏ ଜାଣିଥିଲା। କିଛି ନାହZ କୁଆଡୁ େଗାେଟ 

କଣ େରାଗ େହଲା େଯ େବାଉ ଚାଲିଗଲା। ଆଉ ତା ପେର ଦୁଃଖର ସୁअ ମାଡିଆସିଲା। 

େବାଉକୁ ଝୁରି ଝୁରି ରୁନି କାBୁଥିଲା େବାଲି ବାପା େବାଉର ସବୁ ଜିନଷପତ�  େଦଇ 

େଦଇଥିେଲ କିg େବାଉର େଗାେଟ ପାଟ ଶାଢ଼ୀ ରୁନି ଲୁେଚଇ େଦଇଥିଲା। େସଇ ଶାଢ଼ୀଟି 

େବାଉର େବଶୀ ପି�ୟ ଥିଲା। େବାଉ ରୁନିକୁ କୁେହ ତୁ ଏ ପାଟଟା ପି|ିବୁ େଲା ଝିअ। 

େତାେତ ଭଲ ମାନିବ। େବାଉର କଥା େଯେବ ବି େବଶୀ ମେନ ପେଡ ରୁନି େସଇ ଶାଢ଼ୀକୁ 

ଧରି ବେସ। ତା ମନ କଥା କୁେହ। ତାକୁ ଲାେଗ େସ େବାଉ ସହ କଥା ହଉଚି।  

 ଆଜି ବି େସ ଶାଢ଼ୀ ଧରି ବସିଚି ରୁନି। େବାଉ କଥା େସ ରଖିଚି। େବାଉ କହୁଥିଲା 

ମାଆେର େମା ନା ରଖିବୁ, ଭଲ କାମ କରିବୁ। ଆଉ ଆଜି େବାଉର ସ�ପh େସ ସତ 

କରିପାରିଛି। ପ�ଶାସନିକ ବିଭାଗେର େଯାଗ େଦଲାପେର ନିଜର ପ�ଶଂସାେଯାଗ� କାଯ�� 

ନିେବଦିତା େବେହରା 
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ପାଇଁ େସ ଆଜି ସ�ାନିତ େହବ। େବାଉ ଥିେଲ େକେତ ଖୁସି େହାଇନଥାvା! ଖୁସିେର 

ସମ`*ୁ ମିଠା େଦଇଥାvା କିg!!!!  ଲୁହର ଧାରା େବାହି ଆସିଲା ଆଉ େବାଉର ଶାଢୀ 

ଉପେର ପଡ଼ିଲା। ମନ ଭରି କାBିଲା ପେର କାଯ��କ�ମେର େଯାଗ େଦବାପାଇଁ ପ�`ୁତ 

େହବାକୁ ଗଲା ରୁନି।  

 ରୁନି ଯାଇଁ ପହଁଚିଲା ଜୟେଦବ ଭବନେର। େସଠାେର ରୁନିର ପିଏ ମାୟା अେପfା 

କରିଥିଲା। ରୁନିକୁ େଦଖି ନମ7ାର କଲା।     କହିଲା ମାଡ଼ମ୍ ଆଜି ଭଳି ଦିନେର ଆପଣ ଏ 

ପୁରୁଣା ଶାଢ଼ୀ କଣ ପି|ିଛvି। ଆଜି ଏେତ େଲାକ ଆପଣକୁ େଦଖିେବ। ଫେଟା ଆସିବ 

େପପରେର। କିg ଆପଣ ଆଜି ଏମିତି ରୂପେର ଆସିଛvି େଯ। ଶୁଣି ହସିଲା ରୁନି କହିଲା 

ଆଜି ମଁୁ ଦୁନିଆର ସବୁଠୁ ମଲୂ�ବାନ ଶାଢ଼ୀ ପି|ିଚି। କାରଣ େମାେତ ଲାଗୁଚି େମା େବାଉ 

ଆଜି େମା ସାoେର अଛି। ଏ ପୁରୁଣା ପାଟ େଯାଗଁୁ।।।। 

 

- ନିେବଦିତା େବେହରା 
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ମୁଁ ଝିअର ମା େହବାକୁ ଚାେହଁନିମୁଁ ଝିअର ମା େହବାକୁ ଚାେହଁନିମୁଁ ଝିअର ମା େହବାକୁ ଚାେହଁନିମୁଁ ଝିअର ମା େହବାକୁ ଚାେହଁନି    
 େସ େବାେଧ ଏ ଦୁନିଆେର ପ�ଥମ ମା େହାଇଥିବ ଯିଏ ତା ଝିअକୁ 

ବାହା େଦବାର ପେରାfେର ହZ ମତ େଦବ l ହଁ େସ ଚାେହଁନା ତା’ର 

େଗାଟିଏ େବାଲି ଝିअ ବାହା େହଉେବାଲି l ନିଜର अସହଜ େବୖବାହିକ 

ଜୀବନକୁ େଦଖି େସ ଏକଥା ଭାବୁ ନଥିଲା କାରଣ ସମ`* ଭାଗ� ଏକା ନୁେହଁ l ବରଂ 

ଜାଣି ଜାଣି ଏକ ସ¢ାଧୀନ, ସୁରfିତ ଜୀବନକୁ ଛାଡି ଏକ ପରାଧୀନ, ତିi ଜୀବନେର ଘା«ି 

େହବାକୁ ତାକୁ େସ ଛାଡି େଦବନି l କିଏ କୁେହ ବିବାହ ଏକ ନାରୀ ଜୀବନକୁ ପ!ୂ�ତା ଦିଏ  

େହେଲ େସ ଜାେଣ ବିବାହ ନିଜର ଇଛାକୁ, ମନ, ପ�ାଣ, ଶରୀରକୁ ଶୀଥିଳ କରି ତିଳ ତିଳ 

ଜାଳି अନ� ଜୀବନେର ଉ�ତା ଓ ଖୁସି ଭରିବାକୁ l ନିଜକୁ अେନକ अେନକ ଖtେର ବିଭi 

କରି ସମ`*ୁ ଏକାଠି କରିବାକୁ l  

 େଯେତେବେଳ ବାହାଘରର ସାତ ବଷ� ପେର ନBିନୀ ଜନE  େହାଇଥିଲା, େସ ଖୁବ୍ 

ମମ�ାହତ େହାଇଥିଲା ଝିअଟିଏ ଜନE  େହଲାେବାଲି l ଏଥିପାଇଁ ନୁେହଁ େଯ ଝିअଟିକୁ ପାଠ 

ଶାଠ ପଢ଼ାଇ ବଡକର, େଯାଗ� େଜାଇଁ େଖାଜ, ବାହାଘର େବେଳ ବହୁଳ ପରିମାଣର  

େଯୗତୁକ ଦିअ l ନିେଜ ଝିअଟିଏ େହାଇ ଜନE  େହାଇ େସ ଜାଣିଛି େଗାେଟ ଝିअ ପାଇଁ ଏ 

ସଂସାର କଣ ସ�ାନ ରଖିଛି l େକଉଁଠି ନା େକଉଁଠି ତା ଜୀବନ ଭୁଲୁ¸ିତ େହଉଛି l େକେବ 

ମା େପଟେର, ପରିବାରକୁ ସ¢ାଗତ ନକରିବାକୁ ଦୁନିଆଁ େଦଖିବା ପବୂ�ରୁ େସଇ  अ|ାରେର 

ତାକୁ ତା ଜୀବନର ବଳିଦାନ େଦବାକୁ ପଡୁଛି, ତ େକେବ ଆଠ ମାସ, ତିନିବଷ�ର ଶିଶୁ 

अନସୟୂା ପtା 
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अବ�ାେର, ବଡେହେଲ େକେବ ସାo ଘେର, 7ୁଲ କେଲଜ, ହେrଲ, अଫିସ, ରା`ା ଘାଟ, 

ମBିରେର ଏମିତିକି ନିଜ ଆତE ୀୟ ମାନ* ଦ¢ାରା ମଧ� େସ ପୀଡିତା, େସମାନ*ର ଦୁÁମ�ର 

ଶିକାର େହାଇ ନିେଜ अପରାଧି* ପରି ମୁହଁ ଲୁଚାଉଛି l ପ�ତିଟି ପଦେfପେର ତାପାଇଁ 

ପରୀfାର କେଠାରତା, अେଶଷ ପ�ଶhର ସୀମାେରଖା l ଆଜିକାଲି ଯାହାକୁ ପଚାରିବ କଣ ନଁା 

ପୁअ ଝିअ ସବୁ ସମାନ େହେଲ ଏ େକବଳ ନଁା କୁ ମାତ�  ! 

 େବେଳ େବେଳ େସ ଭାେବ ତାଠାରୁ ତ ଭଲ ମା' େପଟେର ଭୃଣ अବ�ାେର ମରିଯିବା 

ଟା !  

 ଖାଲି େରାେଷଇ ଘର ସ�ାଳିବାେର ତା ଜୀବନ ଆଉ ସୀମିତ େହାଇ ନାହZ, େସ 

ଆକାଶେର ଉଡି ପାରୁଛି, ମହାକାଶେର ପଦ ଥାପିପାରୁଛି, ପାଣିର ଗଭୀର ପ�େଦଶରୁ ତଥ� 

ଆଣି ପାରୁଛି,  େବୖ�ାନିକ େହାଇ ଉÂାବନ କରି ପାରୁଛି, ଯ�ୀ େହାଇ ଗଢି ପାରୁଛି, 

ଡାiରଟିଏ େହାଇ ଜୀବନ ରfା କରିପାରୁଛି, ଧରିତ� ୀ ପରି ସବୁ ମାଡ ଗାଳି ମାନ अପମାନ 

ସହି  ପିତା ଓ ପତି ଦୁଇ ଘର ଭିତେର ବ| ବା|ୁଛି, ମା' େହାଇ ଜୀବନ ସୃrି କରି ପାରୁଛି l 

େକେବ ଯଦି କr େହଲାଣି େବାଲି କହିଲା େତେବ େସ ଖରାପ େବାଲି  ଦୁନ�ାମ ବହନ 

କରିଛି l େବେଳେବେଳ େସ ଭାେବ, "କଣ ବୁଝvି अନ�ମାେନ ତାକୁ, େଗାେଟ ସୁପର 

ଉମାନ?  େସ ବିତ ରi ମାଂସର, ସମାଜେର ଦୁବ�ଳ େବାଲି ଚିନହିତ  ¤ୀ ଟିଏ ଯାହାର ବି 

ମନ अଛି, ଇjା अଛି... l" 

 ଝିअଟିକୁ ପଣ� ଦ� ବ� ପରି େଲାକ* ସାମhାେର ବାହାଘର ପାଇଁ ସେଜଇ େହାଇ 

ବସିବାକୁ ପଡିବ l ରoରୂପଢo େଦଖି େକହି ପସB କେଲ ତାର ମଲୂଚାଲ ପୁଣି େହବ ! 

େବେଳ େବେଳ ଶ�ାବଣୀ ଭାେବ କଣପାଇଁ େଯୗତୁକ ନାମେର େଗାରୁଗାଈ ପରି ମଲୂଚାଲ ! 
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େସ ପାଠ ପଢ଼ିଛି, ଚାକିରୀ ମଧ� କରି ପରିବାର ଚଲାଇବାେର ହାତ ପକାଉଛି, ଘର କାମ 

କରୁଛି, ସମ`* ହାନିଲାଭ େଦଖୁଛି, ଜନE  େନଇ ବଡ଼ େହାଇଥିବା ବାପ ଘର ଭୁଲି ସ¢ାମୀ* 

ଘରକୁ ଆପଣାର କରୁଛି, ନମାସ  ଗଭ� କr, ଗଭ� ଯ�ଣା ସହି େସ  ମା େହଉଛି, ନେହେଲ 

ସମାଜେର େସ अସ�ୂଣ�l, अଭିଶsl l 

 ଶ�ାବଣୀ, ଆକାଶ*ୁ େପ�ମ ବିବାହ କରିଥିଲା l ରିଏଲଇେrଟର ମାଲିକ ଆକାଶ କିଛି 

ଜମିବାଡ଼ି ସଂକ� ାvୀୟ ତିiତାର ଆଇନଗତ ସମାଧାନ ପାଇଁ ହାଇେକାଟ�େର ଓକିଲ ଥିବା 

ଶ�ାବଣୀ ପାଖକୁ ଧାରା ବାହିକ ଭାବେର ଯାଉ ଯାଉ ଗଢି ଉଠିଥିଲା େସମା*ର ଭାବର 

ବ|ନ l ଓକିଲ ଝିअ େବାଲି ଶାଶୁ ତାର ବଡ କୁ¸ାେବାଧ ଥିେଲ େସମାନ*ର ବାହାଘର 

ପାଇଁ l अେନକ ପ�େଚrାେର େସମାନ*ର ବିବାହ େହାଇଛି l ବାହାଘର ପେର ଶ�ାବଣୀ 

ବହୁତ ପ�ଯତh  କରିଛି ତା େପସା ଓ ତା ଘର ଭିତେର ସୁସମନ¢ୟ ରଖିବାକୁ l ଓକିଳିଆ 

େବାହୁ ତା ପଦବୀର ପ�ଚାର ଘେର କରୁଛି େବାଲି େକହି अନୁଭବ ନ କରg େସଥିପାଇଁ 

ନିଜକୁ ତିଳ ତଳାv କରି ଖଟିଛି, ସବୁ ପ�ତିକୂଳ  ପରି�ିତିେର ନିରବ ରହିଛି l ପରିଣାମେର 

ଶାଶୁ ତାର େଛାଟ େଛାଟ ଭୁଲ ପାଇଁ ତା ବାପା ମା ଏମିତି ସଂ7ାର େଦଇଛvି େବାଲି 

କଟାf େଦଇଛvି l େବାେଧ ଝିअଟିଏ ଜନE  କେଲ ତାକୁ ଜନE ରୁ ସ¸ଣା ଶିଖାଇବାକୁ ପେଡ, 

"ଏମିତି ବସ, େସମିତି ହସ, ଏପରି କଣ ଚାଲୁଛୁ, ଏମିତି କଣ ଜବାବ େଦଉଛୁ ଶାଶୁ ଘେର 

େକମିତି ଚଳିବୁ?" େସମିତି ପୁअ ମାନ*ୁ ବି େସୗ�ବତା ଶିfା େଦବା ଜରୁରୀ କି ନୁେହଁ? 

ଯଦି ପୁअ ମାନ*ୁ େଛାଟରୁ ଶିfା ଦିଆ ଯାଆvା େତେବ, "ଛକ ଉପେର ବସି ଝିअ*ୁ 

କେମ« ମାରିବା, ଏକୁଟିଆ ଝିअଟିଏ ପାଇେଲ ଦୁÁମ� କରି ମାରିେଦବା, ¤ୀ କୁ ମାଡ 

ମାରିବା ଆଦି େକେତ ମାତ� ାେର କମି ଯାଆvା. " ପୁअ ପାଠ ପଢୁ,  ନପଢ଼ୁ, େରାଜଗାର କରୁ 
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ନକରୁ ତାପାଇଁ ସଂ7ରୀ, ସୁBରୀ, େମାଟା अ* େଯୗତୁକ ଆଣି ପାରୁଥିବା ଝିअଟିଏ 

େଖାଜାଯାଏ, ଯିଏ ନିଜର େଦଖିଥିବା ସ�ପhକୁ ତ�ାଗ କରି ପତି ପରେମଶ¢ର ଓ ତା* 

ପରିବାର ପାଇଁ ଜୀବନ ଉ�ଗ� କରିବ l 

 ତାମାେନ ନୁେହଁେଯ ସବୁ ପୁअ ଖରାପ, ଖାଲି ଝିअ ମେନ ସୁନା ମାତ�  େଦଖିେଲ अଧିକ 

ମାତ� ାେର ଝିअ ମେନ ହZ ପୀଡିତା l 

 ଝିअଟିର ଜନE  ପେର ପେର ପିତାମାତା*ର ଚିvା େସ େକମିତି ବଡ଼ େହବ, ପଢି 

ଚାକିରୀ କରୁ ନ କରୁ ଭଲ ବର ପାଇ ଶାଶୁ ଘେର ଖୁସିେର ରହିବ l ଭଲ େବାହୁ େହବାକୁ 

ତାକୁ ମା' ପ�ଥମରୁ ତାଲିମ େଦବାେର ଲାଗିଥାଏ l େହେଲ ଶାଶୁ ଘେର ପ�ଥେମ େସ 

ଆେକ� ାଶର ଶୀକାର ହୁଏ ଶାଶୁ ବା ନଣB* ଠାରୁ l େତେବ କଣ ନାରୀ ର ନାରୀ ହZ ଶତ� �?  

 େଗାଟିଏ  େବାହୁ େବାଲି  ଶାଶୁ ଶଶୁର*ୁ ପାଖେର ରଖି ସ�ାନର ସହ ଯତh  କରିଛି, 

େହେଲ େସhହ, ସହେଯାଗ ପାଇନି l ନଣB ମୀନlର ପିଲାଟିଏ େହଲାପେର ଶାଶୁ ଘେର 

ଚଳିବାକୁ अସୁବିଧା େହଉଛି େବାଲି ସହିନପାରି ତା ଶାଶୁ ତା* େଜାଇଁକୁ କଁअେଳଇ କଥା 

କହି ଝିअ କୁ ବି ପାଖେର ଆଣି ରଖିେଲ l  

 ଶ�ାବଣୀକୁ କr ହୁଏ ଝିअକୁ ସଜକରି 7ୁଲ ପଠାଇ ସାରି, ଏେତ େଲାକ* ପାଇଁ ର|ା 

ବଢ଼ା, अଫିସରୁ େଫରି ପୁଣି ଝିअର ପଢ଼ା େଦଖ, ରାତି େରାେଷଇ l େଛାଟ ଥିବାେବେଳ 

ଝିअର ବହୁତ େଦହ ଖରାପ ହୁଏ, େକେତେଯ ରାତି େସ अନିଦ� ା େହାଇଛି ତାର ଇୟତା 

ନାହZ l ସବୁ କଣ ଏକ ¤ୀ ର ଦାୟୀତ¢ ? େସ ଥକି ଯାଏ ତଥାପି ଭାoି ପେଡ଼ନି l  

 7ୁଲ, କେଲଜ ସମୟରୁ ସାହିତ�େର ତାର ବହୁତ ରୁଚି l ଏ ଜୀବନ ଜpାଳେର ତାର 

େସ ଇଛାଟା ବି ସମାଧି ପାଇଗଲା l େକେବ େକେବ ଭାେବ ପୁରୁଷଟିଏ େହାଇ ଥାଆvାକି 
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ତାକୁ ଖୁଵ  ସମୟ ମିଳvା, େସ ବହୁତ େଲଖି ପାରvା ! 

 ତା ସ¢ାମୀ ଆକାଶ ଖୁବ ଭଲ ପୁअ, ଭାଇ, ତା*ୁ େସ େଯେତ ଭଲ େପ�ମିକ େବାଲି 

ଭାବୁଥିଲା, ପତି େହବାପେର େସ ବିଲକୁଲ ନୁହଁvି େବାଲି ଜାଣି ସାରିଥିଲା l 

 େବାଧହୁଏ ¤ୀ େଲାକ*ୁ େବାକା ବନାଇବା ଖୁବ ସହଜ l ଘରର ମଳିକିଆଣିର ଆf�ା 

େଦଇ ଚାକରାଣୀ ପରି ସବୁ କାମ କରାअ, ସବୁ ଦାୟୀତ¢ ତା ମୁtେର ଲଦିଦିअ l େହେଲ 

େଦଖିବାକୁ ଗେଲ କିଛିବି ତୁମର ନୁେହଁ l ଆକାଶ* କଥା अନୁସାେର, ମାସ େଶଷେର 

ଦରମା ଟ*ା ଶାଶୁ* ହାତକୁ ବଢ଼ାଇ ଦିଏ, େସ ଖୁସି ହୁअvି l ଶ�ାବଣୀ ଭାେବ ତା ବାପା ମା 

* କଥା, େଯଉଁ ମାେନ ତାକୁ ପଢାଇେଲ, ଚାକିରୀ ପେର ବାହା େଦେଲ େସମା*ର କଣ 

କିଛି अଧିକାର ନାହZ?   

 େକହି ଜେଣ କହିଥିେଲ ନାରୀକୁ ତା अଧିକାର ମାଗିେନବା ଦରକାର l େହେଲ, 

ଶ�ାବଣୀର ମନ ବିେଦ� ାହ କେର, "ଯିଏ ସୃrି କରୁଛି, ପାଳନ କରୁଛି ସିଏ ସିନା अନ�କୁ 

अଧିକାର େଦବାକଥା, େସ ପୁଣି କଣ अଧିକାର ମାଗିବ? " 

 अଧିକାର ପାଇବାତ ଦୂରର କଥା ତାକୁ ସଂହାର କରାଯାଉଛି l 

 ତା ଝିअ ନBିନୀ ଜିଦି ଧରିଛି ତା अଫିସେର କାମ କରୁଥିବା ପିଲାଟିକୁ ବାହାେହବ l  

ଶଶା* ତାକୁ ଖୁବ ଭଲପାଏ, ବୁେଝ l "ମାମା ତୁେମ ଥେର ଶଶା* ସହ କଥା ହୁअ ବୁଝି 

ପାରିବ l" ନBିନୀ ଶ�ାବଣୀ େକାଳେର ମୁt ରଖି େଗେଲହି େହାଇ କହୁଥିଲା l  ଶ�ାବଣୀ 

ଭାବୁଥିଲା, "ମା' େର ବାହାଘର ପବୂ�ର େପ�ମିକ ଓ ବାହାଘର ପରର ପତି ସବୁେବେଳ 

ସମାନ ନୁହଁvି l ଏକଥା ମଁୁ ବୁଝି ମଧ� େତାେତ ବୁେଝଇ ପାରୁନି l" 

 େହେଲ ଏତିକି ତ େସ ତା ଝିअ ନBିନୀ କୁ ବୁଝାଇ ପାରିବ, "ମା ' ତୁ अନ� ଆଖିେର 
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ଭଲ ହୁअ କି ମB ହୁअ ମାତ�  ନିଜର ସ¢ାଧୀନତା, ନିଜର ଖୁସିକୁ େକୗଣସି ପରି�ିତିେର अନ� 

ହାତେର େଟକି େଦବୁନି l ଆଉ ଥେର ଯଦି ତୁ ମୁt ନୁଆଁଇଲୁ, ଘରଠାରୁ ବାହାର ଯାଏ 

େତାେତ ଦଳି ଚକଟି େତା ପିଠିେର ଚଢି ଆଗକୁ ମାଡିଯିେବ l ତୁ ନିଜର ସ_ା ହରାଇ ଚିvା 

अଗିhେର ହତାଶ େହଉଥିବୁ l" ନିଜଭିତେର ତା ଝିअ ପାଇଁ ଉ_ରଟି େଖାଜି ପାଇବା ପେର 

େମଘ ଢା*ି ଥିବା ଆକାଶେର ସଯୂ�� ଆସିଲା ପରି, ଖୁଵ ଚିvାେର ଭାରାକ� ାv ଥିବା 

ଶ�ାବଣୀର ମୁହଁେର ହସ େଖଳି ଗଲା l 

 "ଠିକ अଛି ଶଶା*କୁ ରବିବାର ଦିନ ଉପରେବଳା ଡାକ, କଥା େହବା l" ନBିନୀ 

ମଥାକୁ ସhହେର ସାଉଁେଳଇ ଆଣି ଶ�ାବଣୀ କହିଲା l 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

କାଡ�ଗୁଡି, ବାoାେଲାର  

୯୮୪୦୭୦୬୧୪୦ 
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ଭଲପାଇବାର େଶଷକଥାଭଲପାଇବାର େଶଷକଥାଭଲପାଇବାର େଶଷକଥାଭଲପାଇବାର େଶଷକଥା    
 ସାଇେକଲକୁ ଝାଉଁଗଛେର ଆଉେଜଇେଦଇ अତନୁ ବସିପଡ଼ିଲା 

ସମୁଦ� ର ବି`ୀ!� େବଳାଭୂଇଁେର। ଘଡିକୁ ଚାହZଲା, ଶୁଭ� ା ଆସିବାକୁ 

ପBର ମିନିଟ େଡରି। 

 ଆଗେର ଗଜ�ୁ ଛି ସମୁଦ� । अଶାv ସମୁଦ� ର ଲହରୀସବୁ ଉଠୁଛvି ଉପରକୁ, ଆହୁରି 

ଉପରକୁ, अଥଚ ପର ମୁହୂ_�େର େବଳାଭୂଇଁେର ପିଟି େହାଇ ଚୁରମାର େହଇ ଯାଉଛvି, 

ଠିକ େଯମିତି ମଣିଷର ଆଶା, ଉ�ାଭିଳାଷ ବା`ବତାର ନି�ୁରତାେର େପଷିେହଇ ଧଳିୂସାତ 

େହଇଯିବା ଭଳି! ସ|�ାର ଶୀତଳପବନ ଛୁଇଁ ଛୁଇଁ ଯାଉଛି େଦହକୁ, କମ�କ? ାv ମଣିଷ 

ମନେର ଭରିେଦଇ अଜସ� ଫୁ_�। fତାi ମନେର େବାଲି େଦଉଛି ସାv� ନାର ପ�େଲପ। 

ଦଳଦଳ ମଣିଷ, ଯୁବକଯୁବତୀ, ଶିଶୁକିେଶାର* ଖୁସି ବିେଭାରିତ େକାଳାହଳ ମିେଳଇଯାଉଛି 

ସମୁଦ� ର େଘା େଘା ଗଜ�ନେର। 

 ସମୁଦ� କୁ ଚାହZଲା अତନୁ ଏକଲୟେର।  

 ତାର ଏକ ବିରାଟ ଆକଷ�ଣ ସମୁଦ� , ନଈନାଳ, େପାଖରୀ ପ�ତି। ତା' ଗଁାର 

ନଈକୂଳେର ଏକାଏକା ବସି େକେତ କଣ ଭାବିଯାଏ େସ। ଗଁାର େଶଷମୁtେର ବହି 

ଯାଉଥିବା ନଈର ଦି ପାଖେର ବଢିଥିବା କ«ାଗଛ, अନାବନା ଫୁଲ, କାଜୁ ଜoଲ ,ଏକ 

ଆଦିମ େସୗBଯ�� ଓ େକୗତୁହଳ ଭରିଦିଏ ତା ମନେର। େକେତ ସମୟଧରି େସ ବସିରେହ 

େସ अପରୂପ େସୗBଯ�� ଭିତେର, କିଏ ଜେଣ ‘ରାତି େହଲାଣି ଘରକୁ ଯିବୁନି କି’, କହି 

ଶିବଶ*ର ସାହୁ 
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େଚେତଇ େଦଲା ପଯ��v! 

 ସମୁଦ� େର କିg ଗଁା ନଈର ଶାv, ନିଥର ବାତାବରଣ, ସିhÄ େକାମଳତା ଭରା अଜସ� 

ନାମହୀନ ପfୀର କାକଳି ମିେଳନି, ତଥାପି ସମୁଦ�  ସୁBର ତା ନିଜର ଭିନh  ଏକ 

ନିଜସ�ତାେର !  

 ସମୁଦ� କୂଳିଆ ସ|�ା ଜମି ଆସୁଥିବାେବେଳ अତନୁ ଘଡି େଦଖି ଚମକି ପଡିଲା, ଶୁଭ� ା 

ଆସିବା ସମୟ ଗଡ଼ିଯାଇଛି! ଏେତ ବିଳa େକେବ ତ ହୁଏନି! अଥଚ ଆଜି? େତେବ କଣ 

ଶୁଭ� ାର େଦହ ଖରାପ? ଗତକାଲି େସ ଦିେହଁ ଠିକ ଏଇଜାଗାେର ବସିଥିେଲ ମୁହଁକୁ ମୁହଁ 

େଯାଡି, ଗପିଥିେଲ େକେତକଥା, େଢ*ିଶାଳଠୁ େଢ*ାନାଳ ଯାଏ। ଶୁଭ� ା କହିଥିଲା, अତନୁ 

ସମୁଦ� କୁ ତେମ ଏେତ ଭଲ ପାअ େଯ େମାେତ େବେଳେବେଳ ଲାେଗ େସ େମା ସଉତୁଣୀ 

େହବନି ତ? ହସିଥିେଲ ଦିେହଁ। 

 अତନୁ ବୁେଝଇଥିଲା ପାଣିକୁ େନଇ ମଣିଷ* ସାଇେକାଲଜି। େସମାେନ ମିଶିକି 

େଦଖୁଥିେଲ ସମୁଦ�  ଭିତେର ମଣିଷର ଜoଲ ! 

 ନା' ଶୁଭ� ାର େଦହ ଖରାପ େହଇ ନ ପାେର। େତେବ କଣ ସରପ�ାଇଜ େଦବାପାଇଁ 

ଶୁଭ� ା ବିଳa କରୁଛି ଜାଣିଶୁଣି, କିg ଏମିତି ତ େକେବ ବିଳa ହୁଏନି। ରୁଟିନ अନୁଯାୟୀ ତା 

ସାfାତ ନ ପାଇେଲ ଖୁବ ବିମଷ�େବାଧହୁଏ अତନୁକୁ । 

 ଆଧୁନିକ ପରିପାଟିେର ସ�ିତ ଯୁବକ ଯୁବତୀ ଦି’ଜଣ अତନୁର ସାମନାେର 

ଚାଲିଗେଲ। अତନୁ ଚାହZଲା ଓ ଖୁବ ନିସo अନୁଭବ କଲା ନିଜ ଭିତେର। ଶୁଭ� ାର 

अନୁପ�ିତିେର ବିଚଳିତ େହାଇପଡୁଥିଲା େସ। 

 ଇସ! अତନୁ ଚମକି ପଡିଲା, ଘ«ାଏ େଡରି! ଉଇଁ ଆସିଲାଣି ଚB� , ତାର ଉ�¢ଳ, 
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ଶୀତଳ କିରଣ ବିଛାଡି େହଇ ପଡ଼ିଲାଣି େବଳାଭୂଇଁେର, ଝାଉଁ ବଣେର। ତାକୁ ବସାକୁ 

େଫରିବାକୁ େହବ। अଗତ�ା େସ ଉଠିଲା ଭାରାକ� ାv ମନେର। ସାଇେକଲ ଆଗକୁ ଆଗକୁ 

ଛୁଟି ଚାଲିଛି, अତନୁର ବସା अଭିମୁେଖ, େହେଲ अତନୁର ମନେର ଖୁବ ଦୁଃଖ। ପୁpି ପୁpି 

ସE qତି, ଶୁଭ� ାର ପଶି ଆସୁଛି ମନକୁ। 

 अତନୁ ଓ ଶୁଭ� ା।  ଶୁଭ� ା ଓ अତନୁ। ଇ«ରମିଡ଼ିଏଟରୁ ଆର� େହାଇଥିବା ଦୁଇଟି 

ବିମୁÄ ବିେଭାର ତରୁଣ, ତରୁଣୀ* େପ�ମ କାହାଣୀ ସେତଜ େହାଇ ଉଠୁଛି अତନୁର 

ମନେର। ଚିର ସବୁଜ, ରoେବାଳା େସ ସE qତି। अତନୁର ମେନ अଛି, B.Sc ଆଡ଼ମିଶନ 

େବଳର କଥା। େସ ଫିଜିº अନସ� ରଖିବାକୁ ଚାହୁଁଥିେଲ ବି ଶୁଭ� ାର अନୁେରାଧ ଏେଡଇ 

ନପାରି େକମିrି�  େନଇଥିଲା। ଶୁଭ� ା ଥିଲା अତି ଦୁବ�ଳ ଫିଜିºେର।  

 େକମିrି� େର ଶୁଭ� ା ଓ अତନୁ B.Sc ଓ M.Sc େଶଷକରି ପି.ଏଚ.ଡି.େର ନଁା 

େଲେଖଇଥିେଲ। ଶୁଭ� ା ଓ अତନୁର ମନ ଓ ହୃଦୟ ଏକ େହାଇଯାଇଥିଲା। ଶୁଭ� ାର ଶ³ 

ଶୁଭ�  େଦହ, ଭସାଭସା ଆଖି, ସବୁେବେଳ ଧାେର ହସ ଲାଖିଥିବା ଓଠକୁ କି ସହଜେର 

ଏେଡଇହୁଏ? ଉଭେୟ ହସୁଥିେଲ, ବସୁଥିେଲ ଓ ଘୁରିବୁଲୁଥିେଲ ଆଖିେର ଆfିଏ ସ¢ପh 

େନଇ। କ²ନାର େସୗଧ େତାଳିଥିେଲ ଦିେହଁ ଦିହି* ପାଇଁ! 

 अତନୁର ବିେବକ ଓ ମନ ଭିତେର ସଂଘଷ� ବି େହଉଥିଲା, େକେବ େକେବ। ବିେବକ 

େଚତଉଥିଲା, अତନୁ ତୁ ଭୁଲ କରୁଚୁ। ନାରୀ ମାୟାବିନୀ, ତାକୁ ସ�ୂଣ� ବିଶ¢ାସ କରିବା ଠିକ 

ନୁେହଁ। ହୃଦୟ େଦଇ ସ�ୂ!� ସମପ�ଣେର ଭଲପାଇବା ଆଜିର େମେଟରିଆଲିrିକ 

ସମାଜେର ଏକ ତୁjା ଇେମାସhଲିଟି ବ�ତୀତ अନ� କିଛି ନୁହଁ!! अତନୁର ମେନ ପଡୁଥିଲା 

ଗଁା, ଘର, ଯାବତୀୟ अସୁବିଧାର ଚଳଣି। ପ�ାଇେମରୀ 7ୁଲର ଟିଚର ବାପା, ସରଳ ବିଶ¢ାସୀ 
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ପୁରୁଣା କାଳିଆ େବାଉ, େଛାଟ ଭାଇଭଉଣୀ ସମେ` ତାକୁ अେପfା କରିଛvି। ତା 

ଭବିଷ�ତ େସମାନ* ପାଇଁ ନିରାପ_ାର ପ�ତିଶ��ତି। 

 ଏ ସହରର ସÈାv ଘରର ଝିअମାେନ ହୃଦୟ େଦଇ କାହାକୁ ଭଲ । େସମାେନ ନିଜ 

ସ¢ାଥ� ହାସଲ ପାଇଁ େତା ଭଳି ଇେନାେସ« ମାନ*ୁ ଭୁଲାଇ ନିଜ କାଯ�� ହାସଲ 

କରିନିअvି। େତଣୁ େତାପାଇଁ ମoଳ େହବ, ଶୁଭ� ାକୁ ଭୁଲିଯିବାେର, ତାଠୁ ଦୁେରଇଯିବାେର! 

ମନ କିg ବିେବକ ସହ ଯୁiି କରୁଥିଲା। ନା, ଶୁଭ� ା ଭଲ ଝିअ, ତା ଛଡା ମଁୁ ତ ଗଁା କି ଘରକୁ 

ଭୁଲିଯାଉନି, ଠିକ ଭାେବ ବି ପଢାପଢି କରୁଛି। େତେବ ଶୁଭ� ାକୁ ଭଲପାଇବାେର ଭୁଲ 

େକାଉଠି? ନା ନା ଶୁଭ� ା ଭଳି ଝିअ ବିରଳ, େସ େକେବ ବି ପ�ତାରଣା କରିବନି। ଏେତ 

ଶାv, ସରଳ ଛେBାବn ଝିअଟି କଣ େଧାକା େଦଇପାେର!! अଗତ�ା ବିେବକ ଚୁପ 

ରହୁଥିଲା। 

 

 ସମୟ ସହ ତାଳେଦଇ ସରିଆସୁଥିଲା ପି.ଏଚ.ଡି କାମ। େଥସିସ ସବ୍ ମିଟ କରିବା 

ବାକି। ଦିନକର ସ|�ା। ଲାେବାେରଟରୀ ରୁମ ଭିତରୁ କ? ାv ମନ େନଇ ଇଉନିଭରସିଟି 

ପାକ�େର ବସିଥିେଲ अତନୁ ଓ ଶୁଭ� ା। ଶୁଭ� ା ହZ ପ�ଥେମ ଆର� କଲା ,  

 --अତନୁ ! 

 --ଉଁ, କଣ କହିବ, ଶୁଭ� ା? 

 --ତୁେମ େମାେତ ଭଲପାअ अତନୁ ? 

 अତନୁ ଚାହZଲା ଶୁଭ� ାର ମୁହଁକୁ ଓ ପୁଣି ଥେର ଝାଉଁ ଗଛ ଫାଂକରୁ େଦଖିଲା େଫରି 

ଯାଉଥିବା ବଣ�ଳ ସଯୂ��*ୁ। ସ¢ାଭାବିକ ଭାେବ ଉ_ର େଫେରଇଲା, କଣ ବିଶ¢ାସ 
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େହଉନି ? 

 ---ନାଇଁ େଯ ! ଶୁଭ� ା ଚୁପ ରହିଲା। 

 ---ଶୁଭ� ା ! 

 ---ଉଁ 

 ---େବାେଧ ତୁେମ କିଛି କହିବାକୁ ଚାହୁଁଚ ! 

 ---ହଁ, अତନୁ ,ମଁୁ ନିଜ ଭିତେର ଦୁଃଖୀ ପାଲଟି ଯାଉଛି।  

 ---ମଁୁ ତ अଛି , ସାଥିେର । 

 ---ଠିକ େଯ, କିg.... 

 ----କିg ...?? 

 ---ଆଉ ଦି' ତିନି ମାସେର ତ ତୁେମ ପି.ଏଚ.ଡି ପାଇଯିବ, ପ�େଫସର କହୁଥିେଲ। 

େମାର ତ କାମ ଠିକେର େପ�ାେଗ�ସ କରୁନି। ତାପେର ତୁମ ବିନା ମଁୁ କଣ ରିସ��େର ଆଗକୁ 

ବଢି ପାରିବି! ତା' ଛଡା େକମିତି ମଁୁ ବିେତଇବି େଯ ସମୟ ଏକାଏକା ତୁମ अନୁପ�ିତିେର! 

 --ଓଃ, ଏଇ କଥା ? ପି.ଏଚ.ଡି ପେର ବି ମଁୁ ଏଇଠି ରହିବି, ଏଇ ସହରେର େମାର 

େସଇ ପୁରୁଣା ବସାଘେର। ମଁୁ ତୁମ ପାଖେର ଠିଆେହବି ସବୁକାେଳ , ସବୁ ପରି�ିତିେର । 

 --- େମା କଥା ତ େଦଖୁଛ, ଏ ପଯ��v ରିସ��ର ଯାହା अବ�ା... 

 ---େସଥିେର କଣ अଛି! ମଁୁ ତୁମକୁ ସାହାଯ� କରିବିନି ? 

 --େସ କଥା କଣ ମଁୁ ମନା କରୁଛି? ମଁୁ କହୁଛି କି ପିଏଚଡ଼ି ତୁମ ପାଇଁ କିଛି ବଡ଼ କଥା 

ନୁହଁ, ତେମ ଚାହZେଲ, ଟିେକ ପି�େପର କେଲ ଆଇଏଏସ ବି ପାଇପାରିବ। େତଣୁ େଗାେଟ 

କଥା କହିବି, ମାଇt କରିବନି ତ?  
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 अତନୁର ହାତ ଆoୁଳିେର ମୃଦୁ ଚାପ େଦଲା ଶୁଭ� ା, ତା େଦହ ଆଡକୁ ଆହୁରି ଲାଗି 

ଆସିଲା। अତନୁ ଟିେକ ଉେ_ଜିତ େହାଇ ପଡ଼ିଲା, ତା େଦହେର ଶିହରଣ! 

 ---ଶୁଭ� ା! 

 ---अତନୁ ! 

 ---େମାେତ େଖାଲି କୁହ ଶୁଭ� ା, ତମ ସବୁ କଥାେର ମଁୁ ରାଜି। ଥରିଲା ଥରିଲା ସ¢ର 

अତନୁର। ଶୁଭ� ାର େଦହେର ଗୁେ଼ଡଇ େହଇଯାଉଛି अତନୁ। ଶୁଭ� ା ପାଟି େଖାଲିଲା �ିର 

ସ¢ରେର। 

 ---अତନୁ, ଆେମ ମିଶିକି ଏକା ସମୟେର ଥିସିସ ସବ୍ ମିଟ କରିବା, େସ ପଯ��v ତୁେମ 

େମାେତ ସହେଯାଗ କରିବ! 

 ଶୁଭ� ା କହିସାରିବା ପେର अତନୁକୁ ଚାହZଲା। अତନୁ ଆଉ ନିଜ ଆୟ_େର ନାହZ! 

ଆଖପାଖେର େକହି ନାହZ, ଲାେବାେରଟରୀ ରୁମ ବBକରି अେଟtା« ବୁଢା ବି 

ଚାଲିଗଲାଣି। ଝାଉଁଗଛ ଫା*ରୁ ଉ*ିମାରୁଥିବା ଚB�କୁ ପିଠିକରି ଶୁଭ� ାର ମୁହଁ ନଇଁଆସିଲା 

अତନୁର ମୁହଁ ଆଡକୁ!! 

 ଧୀେର ଧୀେର अତନୁ ପଛେର ପଡି ଯାଉଥିଲା। ଶୁଭ� ାର େଦହର ଗ| ଆଛାଦିତ କରି 

ରଖିଥିଲା ତାକୁ। ଆେଗଇ ଯାଉଥିଲା ଶୁଭ� ା अତନୁର ସହେଯାଗେର! ପ�ଥେମ ଶୁଭ� ାର 

ଥିସିସ ସବମିଟ େହଲା। କି ଖୁସି ଶୁଭ� ାର! 

 କଂଗ�ାଚୁେଲସନ ଜେଣଇଥିଲା अତନୁ । 

 अତନୁ ଏେବ ବି ରିସ�� କରୁଛି, େକମିrି� େର ! 

 ଶୁବଭ� ା ତାକୁ ସାନିh ଧ� ଦଉଚି, େଖାରାକ େଯାଗାଉଛି ! 
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अଥଚ ଆଜି ଶୁଭ� ା ଆସିଲାନି। ଏଇଟା େଯ େଘାର ବ�ତିକ�ମ, ସଯୂ�� ନ ଉଇଁବା ଭଳି! 

 ସତେର ସମୟର େଡଣା अଛି! ବିତିଗଲା अେନକ ଦିନରାତି। अତନୁ େଖାଜୁଥିଲା 

ଶୁଭ� ାର ସାନିh ଧ�। ଆସୁ ନଥିଲା େସ, ଦିନ ପେର ଦିନ କଟିଗଲା ଦି ମାସ! अତନୁ େଫାନ 

କଲା, ଚିଠି େଲଖିଲା अଥଚ ଉ_ର ନାଇଁ! अତନୁ ଉଦାସ ପାଲଟି ଯାଉଥିଲା ଦିନକୁଦିନ। 

ଶୁଭ� ାର ସE qତି େରାମ¬ନ କରୁକରୁ ରିସ��େର ଆେଗଇ ପାରୁନଥିଲା अତନୁ। 

 अତନୁ ଚିଠି ପାଇଲା। ଶୁଭ� ାର ଚିଠି େଦଖି ଆ�ଯ�� ଓ ଆନBର େଫ«ାେଫ«ି ଭାବ 

ତା'ମନେର। ହଠାତ େଯମିତି ତା ହୃଦୟେର ପ?ାବନ: ଶୁଭ� ାର ଚିଠିେର! अତନୁ ଚିଠି 

େଖାଲିଲା ପୁଲକିତ ହୃଦୟେର। अତନୁ ଚିଠି େଖାଲିଲା ଭାବୁ ଭାବୁ, ଏେତଦିନ ଧରି େତେବ 

କଣ େହଇଥିଲା, ଶୁଭ� ାର! 

 अତନୁ ! 

 ଦି'ମାସ େହଇଗଲା, ଜାେଣ େମାେତ ତେମ େଖାଜୁଥିବ अତୀତକୁ ଜାବୁଡ଼ିଧରି, 

ଚB�କିରଣେର, ସମୁଦ� େର अବା କ�ା�ସର ଝାଉଁବଣେର! ଜାଣ अତନୁ, ଘେର ମଁୁ ଏେବ 

ବBୀ। େମା ଚାରିପାଖେର ଘୁରିଯାଉଛି େମା ବାପା େବାଉ ତଥା ଆତE ୀୟସ¢ଜନ* ସଂେଦହୀ 

ଆଖି! ହଁ େସମାେନ େମାର ପ�ତିଟି କଥା, େମା େଲଖାପଢ଼ାଠୁ ଆର� କରି ସ�ବତଃ େମା 

ମନର ଭାବନା ପଯ��v ତନh ତନh  କରି ପରୀfା କରୁଛvି! ତୁମ ପାଖକୁ େଫାନ କରିବା 

କିaା ଚିଠି େଲଖିବା ସ�ବ େହଉନି। ହଁ କଥା କଣ ଜାଣ! େସମାେନ େମା ବାହାଘର ଠିକ 

କରିେଦଇଛvି ଜେଣ ଇpିନିअର* ସହ। ମଁୁ ପ�ତିବାଦ କଲି, େହେଲ ସବୁ ନିÊଳ। 

େବାଉର ଯୁiି ଆଇ.ଏ.ଏସ େଖାଜି େଖାଜି ନୟାv େହଲୁଣି, ଆଉ େକେତଦିନ ଝିअକୁ ବୁଢ଼ୀ 

କରି ରଖିବୁ! ସତେର ମଁୁ କଣ ବୁଢ଼ୀ େହଇଗଲିଣି अତନୁ!! ଛାଡ଼, ତମ କଥା େବାଉକୁ 



ଆହ� ାନ
 ଇ-ପତି� କ

ା 

ଆହ� ାନ ଇ-ପତି� କା, ପ�ଦଶ ବଷ�, ଷ� ସଂଖ�ା, ଜୁନ୍ ୨୦୨୦ 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     94 

କହିଲି। ତେମ େବକାର अଛ ଶୁଣୁ ଶୁଣୁ େବାଉ ତା' ଇେଗାତ¢େର अ| େହଇ, କ? ାସ େଫାର, 

ଥ�ୀ, ଟୁ, ୱାନର େଗାେଟ ଲaା ଭାଷଣ ଶୁେଣଇଲା। ମଁୁ ଜିଦ ଧରିବାରୁ ଏେବ କଡା 

ନଜରବBୀେର। अସହାୟ ପିpରାବn ପfୀର କଣ ମୁiିର ରା`ା अଛି, ସତେର? 

 ପାର ଯଦି fମା େଦବ। େମାେତ ଭୁଲିଯାଇ ନୁଆଁ ଘରସଂସାର ଗଢ଼ିବ। େମାଠୁ 

अେନକ ସୁBରୀ ଝିअ ଏ ଦୁନିଆଁେର अଛvି। ବୁଢ଼ୀ ମା କଡ଼ େଲଉଟାଇଲାଣି। ନିଦ 

ଭାoିଗଲା କି କଣ! ରାତି ଚାରିଟା ବାଜିଛି ଏଇେନ। େଶଷ ସମୟେର େଦଖା େହଉ ନ 

ଥିବାରୁ େମା ଭିତେର अଜସ� ଦୁଃଖ। େମା ଜୀବନେର ତୁମର ସାହାଯ�  ଓ ତ�ାଗ ପାଇଁ ମଁୁ 

ଋଣୀ।  

 ବିଦାୟ, अତନୁ ! 

 ଇତି। 

       ---ଶୁଭ� । 

 ଚିଠି େଶଷ େହବାେବଳକୁ ମୁt ଝାଇଁଝାଇଁ ମାରିଲାଣି अତନୁର। ମେନ େହଉଛି ଧସି 

ଯାଉଛି ପାଦତଳର ମାଟି! अତନୁ ପାଗଳ େହଇଯିବକି ଆଉ, େକମିତି ବ�ିବ େସ ଶୁଭ� ା 

ବିନା! ଶୁଭ� ାବିନା ବ�ିବା କଣ ସ�ବ ତା ପfେର? ଠିକ େଯମିତି ସଯୂ��କୁ ମନା 

କରାହଉଛି, ତୁ ଉଇଁ ଆେସନା ପବୂ�େର, ଫୁଲକୁ  ମନା କରାହଉଛି ବାସhା ନ ବା«ିବାକୁ , 

ନଈକୁ ମନା କରାହଉଛି କଳକଳ େହଇ ବହିଯିବାକୁ!! 

 େକମିତି ବ�ିବ େସ ଶୁଭ� ାବିନା! ସତେର କଣ ଶୁଭ� ା ତାକୁ େଧାକା େଦଇଛି? 

ବିଶ¢ାସଘାତକତା କରିଛି ତା’ସହ?? େସ କଣ ଏେଡଇ ପାରିନଥାvା ତା' ଡାଡି,ମମି*  

ନି�ତିକୁ! େତେବ ଆଜି ପଯ��v ଶୁଭ� ା କଣ ତା ସହିତ ଛଳନା କରୁଥିଲା ନିଜର ସ¢ାଥ� 
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ହାସଲପାଇଁ? କିg ଶୁଭ� ାପାଇଁ େସ କଣ ତ�ାଗ ନ କରିଛି, ସମୟ ଓ ସ�ାନ ଏମିତିକି  

ପି.ଏଚ.ଡି ବି ତ�ାଗ କରିଛି! କିଏ କଣ ଏେତ ପ�ତିଦାନ ଦିଏ େପ�ମେର, ଆଜିକାଲି! କିg 

େକମିତି ବ�ିବ अତନୁ ଶୁଭ� ାବିନା! ସେତ େଯମିତି अପଣୂ� ରହିଯିବ अତନୁର ସବୁକିଛି 

ଶୁଭ� ାକୁ ବାଦେଦେଲ !! 

 ବଜାରରୁ େଗାେଟ ବିଷ କିଣି ଆଣିଲା अତନୁ अଧିକ ମଲୂ�େଦଇ! ମରିବାପାଇଁ ବି 

େଲାଡାପେଡ଼ କଳାବଜାରୀ!! अତନୁ େସ ରାତିେର ନିଜହାତେର େରାେଷଇ କଲା ପି�ୟ 

ଖାଦ� ବିରିୟାନି, ଚିେକନ୍, େପେଟ ଖାଇଲା ଓ େପେଟଇ ପଡିଲା େବଡ଼ଉପେର। 

 ଠିପି େଖାଲିଲା ବିଷଶିଶିର। ଏକ ଉ ଟ ଗ| ଧ¥ା ଖାଇଲା ତା' ନାକେର। େସ 

ତୀବ� ଗ| ସେତ େଯପରି ଧ¥ା ଖାଇଲା अତନୁର ବିେବକେର! ବିେବକ ଦ¢ାରେଖାଲି େଯମିତି 

େଚେତଇେଦଲା: अତନୁ, ତୁ କଣ କରିବାକୁ ଯାଉଛୁ?େଗାେଟ ଝିअପାଇଁ ଆତE ହତ�ା 

କରିବାଟା ମାେନ ହୁଏନା! େତା ଭଳି ଏକ ଜୁଏଲ ଏଭଳି େବାକାମୀ କରିବା େଶାଭା 

ପାଉନି! ବରଂ ତୁ ବ�ି ରହି ପି.ଏଚ.ଡି ସାରି, ଆଇ.ଏ.ଏସ ପାଇଁ େଚrାକର। 

 अତନୁ ପ�କୃତି� େହଲା! ବିଷ ଶିଶିକୁ ଢାଳିେଦଲା େଡ�ନେର ବ�ିବାର ଆଗ�ହ 

ଭିତେର, ଶୁଭ� ାକୁ ନିଜ ପାରିବାରପାଣିଆ େଦେଖଇବା ଆଶାେର!! 

 अତନୁ ପି.ଏଚ.ଡି ପାଇଲା। ଆଇ.ଏ.ଏସ ବି ପାଇଲା। ତା େବାଉ ଆଗେର 

ଠିଆେହେଲ अେନକ ସୁBରୀ ଝିअ* ଡାଡି,ମମି ମାେନ। ତା ବାପା* ଆଗେର େଗାଡ଼ଭାoି 

ଠିଆେହେଲ ସÈାv ବ�ବସାୟୀମାେନ, ତା ବାପା* ସହ ଆଦରେର ନାଲି ଚା' ପିଇେଲ 

ପଦ� अଧିକାରୀମାେନ େକବଳ अତନୁକୁ ପାଇବାପାଇଁ, େସ ପ�ତିେଯାଗିତାେର ଖ�� େହଉ 

ପେଛ େଯେତ ଟ*ା, େଯେତ ଦୀଘ� େହଉ ପେଛ େସ ରା`ା ! 
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 अତନୁ ସବୁ ବୁଝିଲା। େସମାେନ ତାକୁ ଚାହୁଁନାହାvି, ଚାହୁଁଛvି ତା ଆଇ.ଏ.ଏସ 

ପଦବୀକୁ, ଯାହାବଳେର ବ�ବସାୟୀ* ହାତ ଆହୁରି ପ�ସାରିତ େହବ, ପଦ� अଫିସର* 

ବଢିବ ପ�ତିପ_ି ଏବଂ ସୁBରୀ ଝିअମାନ* ଡାଡିମମି ମାେନ ଗବ�େର ଛାତି ଫୁେଲଇ 

ସମାଜେର ଏକ ସ¢ତ� �ାନ ଦାବୀ କରିେବ ! अତନୁ କାହାକୁ କିଛି କହିଲାନି, ବ�` ନ 

େହବାପାଇଁ ବୁେଝଇଲା ବାପାେବାଉ*ୁ । 

 अତନୁ ଶୁଭ� ା ନିକଟକୁ ଚିଠି େଲଖିବସିଲା । 

 ଶୁଭ� ା, 

       ଦି’ବଷ� ବିତିଗଲା। ଜାେଣ, ତୁେମ େମାେତ ଭୁଲିଯାଇଥିବ अେନକଦିନରୁ। 

ଇଂଜିନିअର ସ¢ାମୀର ନିରାପଦ ଛାତିେର ତୁେମ ଭୁଲିଯାଇଥିବ ଆମ अତୀତର ସାfୀ 

ଝାଉଁବଣ, େକାଇଲି, ଚB�  ଓ ସମୁଦ� କୁ। ଏେବ ହୁଏତ ତୁେମ ଚB�କିରଣ ପାଇଁ ପାଗଳ 

େହାଇ େଖାଲୁ ନଥିବ ଘରର ଝରକା ପୁେନଇଁରାତିେର! ପବନ ବି ଏେବ ଆନମନା କରି 

ପାରୁନଥିବ ତମକୁ। ସତେର ତୁେମ ଏେବ େଗାେଟ ପରିପ!ୂ� ଜୀବନ ଭିତେର अତୀତକୁ 

ସାଉଁଟି କି ଲାଭ ପାଇବ େଯ! 

 କିg ଜାଣ ଶୁଭ� ା, ମଁୁ ତମକୁ ଭୁଲିପାରିଲିନି! ଭୁଲିପାରିଲିନି େବାଲି ତ ତୁମ କଥାରଖି 

ପି.ଏଚ.ଡି ସାରିଲି, ଆଇ.ଏ.ଏସର େଗାେଟ ପଦମଯ��ାଦା ଭିତେର ବା|ି େହଇଯିବାକୁ ପସB 

କଲି! 

 େତେବ, ଯଦିଓ ପ�ଚୁର ସୁବିଧା ହାତପାହାvାେର ତଥାପି ମଁୁ ତମ େଶଷଇjାକୁ 

ସ�ାନେଦବାକୁ अସମଥ�। ବା`ବେର अେନକ ସୁBରୀ ରାଜକୁମାରୀ ଗଜରାହାର ଧରି 

ଏେବ ଘୁରି ବୁଲୁଛvି େମା ପାଇଁ, କିg ମଁୁ କଣ କରୁଛି ଜାଣ? ମଁୁ ଏେବ ବି ତମକୁ େଖାଜୁଚି 
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େସଇ ରାଜକୁମାରୀମାନ* ଭିତେର,  ଯଦିଓ ଭଲଭାେବ ଜାଣିଚି େସଇ ନି�ୁର ସତ�କୁ େଯ 

ତୁମକୁ ଆଉ ପାଇବାର ନାଇଁ।। 

 ହଁ, ଏେବ େମା ଘରର ସ�ାନ ଖୁବ ବଢିଯାଇଛି ଆମ अଂଚଳେର! ପଦ� अଫିସର, 

ସÈାv ବ�ବସାୟୀ ତଥା ପ�ତି�ିତ ରାଜେନତା* ଗହଳିଚହଳିେର େମା ଘର ଉଠୁଛି 

ପଡୁଛି। େସମାନ* ବଶaଦଭାବ େଦଖି ମଁୁ ବା`ବେର ଆ�ଯ��ଚକିତ। େମା ପାଇଁ ଏେବ 

अେନକ େଖାରାକ ହସିବାର, ନିଜ ଇଛାମୁତାବକ ରାଜକୁମାରୀେଟ ବାଛିେନବାର 

ପଥସୁଗମ। 

 ତଥାପି ମଁୁ ନିରାସi, ବିଷ!�, କ? ାv େହଇପଡୁଛି କାହZକି େଯ? େବାଉ ଜିଦ ଧରୁଛି ଏ 

ବଷ� େମା' ବାହାଘର ସାରିେଦବ! କିg ଜାଣ, େବାଉର ଆଶା, ଆଶାେର ହZ ରହିଯିବ। ମଁୁ 

ବାହା େହବିନି! ଚମକି ପଡୁଛ କି? କାହZକିର େଗାେଟ ଉ_ର ବି अଛି। 

 ଏ ସ¢ାଥ�ପର ଦୁନିଆଁେର େମା �ାନ େକଉଁଠି ମଁୁ ଭଲଭାେବ ଜାଣିପାରୁଛି। ବୁଝିସାରିଛି 

ବି ସମାଜର ରୀତିନୀତି, ଚାଲିଚଳଣ ଓ ମିଛ େଲାକାଚାରକୁ! େସଇଥିପାଇଁ ତ ମଁୁ ଚିର 

କୁମାର ରହି େଦଶେସବା କରିବାକୁ ମନ� କରିଛି!! 

 ପିpରାବn ପfୀର କଣ ମୁiିଥାଏ ସତେର? ତୁେମ ଠିକ େଲଖିଥିଲ, ପିpରାବn 

ପfୀର େକେବ ବି ମୁiି ନ ଥାଏ। ଆକାଶ ଆଉ ନିଭ�ୟ, ନିେମ�ଘ ନୁେହଁ େଯ ପfୀଟିଏ 

େଖାଲିପାରିବ ତାର ମୁiେଡଣା! 

 େସଇଥିପାଇଁ ତ ପfୀକୁ ଏେବ ପିpରାମୁi କରିେଦେଲ ବି େସ ଉଡିଯାଏନାହZ! ଏ 

ଆକାଶ ପ�ତି ତା' ମନେର ପ�ଚୁର ଭୟ!! 

 ପାରଯଦି ଭୁଲିଯାअ: ଏ କଥା େଲଖିବାର ଆବଶ�କତା େମା ପାଇଁ ଏେବ अଥ�ଶନୂ�, 
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अତଏବ ନିବୃ_ ରହୁଛି େସଥିରୁ। ଇତି। 

 --अତନୁ । 

 अତନୁ ମୁଦା ଲଫାଫା ଉପେର ଠିକଣା େଲଖିଲା ଶୁଭ� ାର। େଗାେଟ ତs ନିଃଶ¢ାସ ତା 

ହୃଦୟରୁ ବାହାରି ମିେଳଇଗଲା ଶନୂ�େର !! 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ସ�କ�: ସହକାରୀ ଯ�ୀ(େରଳପଥ) 

େରଳସଦନ, ନଥ�ବ? କ, ପ�ଥମତଳ 

ପବୂ�ତଟ େରଳବାଇ, ଭୁବେନଶ¢ର 

ଭ� ାମ�ଭାଷ:୯୪୩୭୫୮୪୫୮୯ 
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ଶରଣାଗତଶରଣାଗତଶରଣାଗତଶରଣାଗତ    
 ଆଜି ଗୁରୁବାର। ମା fୀରା~ିତନୟା* ଦିନ। େଜ�� ସଂକ� ାvି। 

େକେଡ଼ ଶୁଭଦିନଟିଏ! କିg କେରାନା ଧମ�ପ�ାଣ ସାଧାରଣ ଜନତା* 

ବାଟ ଓଗାଳି ବସିଛି। ମBିର ପରିସରକୁ ସବୁ ରା`ା ଏକରକମ ବB୍। 

େକେତ ନି�ୁର ସେତ ଏ अମାନିଆ କେରାନା! ବିେଶଷ କରି ତୁମ ଆମ ବୟସର  

अେନକ*ୁ ଭଗବତ୍ କୃପାରୁ ବ�ିତ କରି ଏକଘରିଆ କରିେଦଇଛି କହିେଲ ଭୁଲ୍ େହବ 

ନାହZ। ଆେମ ତ ଗୃହବBୀ! ତାରି ଭିତେର ଘେର ରହି ଠାକୁର* ଆଶୀବ�ାଦ ଭିfା କରିବା 

ଛଡା अନ� ଗତି ନଥିଲା। ଏ' ବି େଗାେଟ କିସମର ଜୀବନଚଯ�ା, ଆଜି ଭଳି ଦିନେର। ହଉ, 

ଠାକୁର ଘେର ମୁtିଆଟିଏ ମାରି ଆରାଧ� େଦବତା*ୁ ପଚାରିଲି, ‘ଏ ବିପ_ିରୁ ତ� ାହି େକେବ, 

ପ�େଭା? ସବ�ଗ�ାସୀ ଭୂତାଣୁର ତାtବର ସମାsି େକେବ? ଜୀବନ ରfା େହବ େକମିତି?’ 

ଏବଂ ଆହୁରି अେନକ ପ�ଶh .. ଏଇ େକେତ ଦିନ େହବ ଆଖିକୁ ଆଖି ମିଶାଇ ଚକାଆଖିଆକୁ 

अେନକ ପ�ଶhବାଣେର ବ�ତିବ�` କରିସାରିଲିଣି, େହେଲ ନା अଛି ଉ_ର ନା ଖସିପଡୁଛି 

ଫୁଲଟିଏ ତା ଲଲାଟ ଉପରୁ। ବିଫଳ ମେନାରଥ, ଓହ� ାଇଲି ତଳ ଘରକୁ, ସକାଳର 

ପଜୂାବିଧି ପରବ_�ୀ କାଯ��କ�ମ ପାଇଁ । 

 ଠାକୁର* ପ�ସାଦ ହିସାବେର ତୁଳସୀ ଦୁଇ ପାଖୁଡା ପାଇ ସାରିଥିଲି। ଏେବ ଜଳଖିଆ 

ପାଳି ଟିଭି ସାମନାେର ବସିପଡ଼ିଲି। କେରାନା ସେଚତନତା ପାଇଁ େକେତ କ’ଣ ବା_�ା, 

ଖବରକାଗଜ ଠାରୁ ଆର� କରି ସାମାଜିକ ଗଣମାଧ�ମ, ସବୁଠZ। ଖବରଟିଏ ଆସିଲା ଆମ 

ସଂଜୀବ ଦାସ 
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�ାନୀୟ ଚ�ାେନଲରୁ। ଭୂତାଣୁ ଠାରୁ ବ�ିବାକୁ େହେଲ େକେତକ 'ହଁ' ଆଉ 'ନା' ସହିତ 

अ²ାହାର ବି ଜରୁରୀ। ମନକୁ ବୁଝାଇ େଯେତ ସ�ବ କମ୍ େର ସକାଳର ଖାଇବା 

ସାରିଲି। ଆପଣାର ନିତିଦିନିଆ ଔଷଧ େପଟିରୁ େଗାଲିଟିଏ େନଇ ପାଣି େଢ଼ାକି ସାରିବା 

ପେର ଟିଭି ପରଦା ଉପେର ଘମାେଘାଟ ଡିେବଟ୍ ଉପେର ନଜର ପଡିଲା। ମୁ�ା କହିେଲ 

ସବୁେସଇ କେରାନାକୁ େନଇ। ହୁହୁ େହଇ ବଢୁଥିବା େକାଭିଡ-୧୯କୁ େରାକିବାକୁ ସବୁ 

ପ�କାର େକୗଶଳ, େଯାnାମାନ*ର अବିରତ ଲେଢଇ, ମହାମାରୀ ଉପେର କାବୁପାଇବା 

ପାଇଁ ସମ` ଉଦ�ମ, ବିେଶଷକରି ପ�ତିେଷଧକ ଔଷଧ ତିଆରିପାଇଁ ବିଶ¢ବ�ାପୀ ତËରତା। 

ତା’ଛଡ଼ା ଜୀବନ ସହିତ ଜୀବିକାକୁ ଠିକଣା େଦବାପାଇଁ ଭାରତ ସରକାର*ର େଘାଷିତ 

େକାଡ଼ିଏ ଲfରୁ ଉn� େକାଟି ଟ*ାର ପ�ାେକଜ ଉପେର ଆେଲାଚନା ଓ ପ�ତି ଆେଲାଚନା 

ଭିତେର ପ�ାେନଲିrମାେନ ଯୁn ପଡ଼ିଆର ଭ� ମ ସୃrି କରୁଥିେଲ। ଭାବିଲି, ଚ�ାେନଲ 

ବଦଳାଇେଲ ଭଲ େହବ। ବଦଳକରିଥିବା ଚ�ାେନଲର କାଯ��କ�ମଟି ଥିଲା ଟିକିଏ अଲଗା। 

ବିଗତ ଚାରିମାସ ମଧ�େର ଚୀନର ବୁହାନ ଠୁଁ ଆର� କରି ବିଶ¢ର େକାଣ अନୁେକାଣକୁ 

ଗ�ାସ କରୁଥିବା ଏହି अନନ� ଭୂତାଣୁ େନାେଭଲ କେରାନା ଭାଇରସ ଡ଼ିେସaର-୧୯

(ଏନେକାଭିଡ- ୧୯) ଚୀନର ପରୀfାଗାରରୁ ଆସିଛି, ଆେମରିକା ସେମତ अେନକ େଦଶ 

େସ େଦଶକୁ ଦାୟୀ କରୁଛvି ସାଂଘାତିକ ସଂକ�ମଣ ପାଇଁ। ଚୀନ- ଆେମରିକା ତିiତା ଚରମ 

ସୀମାେର। େଦାଷାେରାପ ଦାେୟରାରୁ େକହି ମୁକୁଳି ପାରୁନାହାvି। ଡିେବଟ୍ ଏଠି େଗାେଟ 

ପ�କାର ଚି_ାକଷ�କ େମାଡେର ପହ�ି ସାରିଥିଲା। ଏହାରି ଭିତେର ଲf� କଲି ଜେଣ 

ପ�ାେନଲିr କହୁଛvି, ‘ସତେର ଯଦି ଭୂତାଣୁ ପରୀfାଗାର ନିଃସୃତ, େତେବ ଭୟାନକ ଓ 

ଭୟଂକର ଏ ସମଗ� ମାନବ ସମାଜ ପାଇଁ। अଧିକ ଗେବଷଣା କାହା ହିତେର? ସତେର, 
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ଏହା ବିକାଶ ନା ବିନାଶ ପାଇଁ ?’ 

 ଭାବୁଥିଲି, େମା ମତାମତ େଦଇପାରvି କି, େପ�ାଗ�ାମର ଏଂକର ମହାଶୟ*ୁ! େସତିକି 

େବେଳ ମେନପଡିଲା େମା ଗୁରୁ ବିଜୟ अଗ�ୱାଲ* କଥା। ସ¢ନାମଧନ� ଭଦ� କ 

ମହାବିଦ�ାଳୟର କୃତି अଧ�ାପକ ସତୁରୀ ଦଶକର ମଧ� ଭାଗେର। ବକୃତା ପ�ତିେଯାଗିତା 

ପାଇଁ ତା* ନିବ�ାଚିତ ବିଷୟବ`ୁ :  Science is too much with us, let's go back to 

nature...  

 େସେତେବେଳ ବିଦ�ାଳୟ ପରିସରରୁ ମହାବିଦ�ାଳୟ ଭୂଇଁେର ପାଦ ଥାପିଥିବା ଏ 

ଉ�ାମ ବାଳକଟି ଡିେବଟ୍ ସମୟେର ଉÍାପନ କରିଥିବା अେନକ କିଛି ସତେବାଲି 

ପ�ତୀୟମାନ େହଉଛି ଆଜି I େବାଧହୁଏ ମାତ� ାଧିକ ବି�ାନ अତି େବଶୀ େନଶି େହାଇ 

ଯାଇଛି ମାନବ ସମାଜ ସହିତ। ପ�କୃତିକୁ अiିଆର କରିବା ନିଶାେର अେନ¢ଷୀ ମାନବର 

ପରୀfା ନିରୀfା ପାଇଁ ଆପ_ି ନାହZ, ମାତ�  ସାରା ଜଗତକୁ ଖିନ୍ ଭିନ୍ କରିବାର अଧିକାର 

ତାକୁ େଦଇଛି କିଏ? ଏ ପ�ଶhବାଚୀର ଉ_ର େଖାଜୁଥିବା େବେଳ େମା ନିଗମର(ସିଏମସି)ର 

ସେଚତନତା ଗାଡ଼ି ଡ଼ାକବାଜି ଯ�େର ରଡି ପେକଇ ଚାଲିଥଲା, ‘କେରାନା ଭୂତାଣୁ ଠାରୁ 

ସୁରfିତ ରହିବା ପାଇଁ  ଏକ, ଜନଗହଳି ଠାରୁ ଦୂେରଇ ରୁହg, ଦୁଇ ଥtା, କାଶ ଓ ଜ¢ର 

େହେଲ ଘେର अଲଗା ରୁହg, ତିନି, ହାତକୁ ସାବୁନେର ବାର ବାର ଧୁअg, ଚାରି, ଆଖି, 

ନାକ ଓ ପାଟିେର ହାତ ଲଗାg ନାହZ, ପା�, କାଶିବା ଓ ଛି*ିବା ସମୟେର ମୁହଁକୁ କହୁଣୀ 

ବା ରୁମାଲେର େଘାଡାଇ ରଖg ଏବଂ ଛअ, ଆବଶ�କ �େଳ ସ¢ା�� ସହାୟତା ନaର 

୧୦୪ ସହିତ େଯାଗାେଯାଗ କରg। ବାହାେର କअଣ େହଉଛି େଦଖିବାକୁ ଚାଲିଗଲା 

େବେଳ ହାତଟି େମାର ନାକ ପାଖକୁ ଚାଲି ଯାଉଥିଲା I 
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 ପାଖେରଥିବା ଝିଆରୀ କହିଲା, ‘ପିଉସା,ଏଇ ମାତ�  ମାଇକେର ବାଜୁଥିବା କଥାଟା 

ଭୁଲିଗଲା କି?’ 

 ମଁୁ ଟିେକ ନିଜକୁ ସଜାଡି େନଲି I ସତେର, ମହାମାରୀଟାର ପ�େକାପ େକେତ? ଏସବୁ 

अବଶ� ପାଳନୀୟ, େତେବ ଆଗାମୀ ଦିନେର କେରାନା ବିେରାଧେର ଘମାେଘାଟ 

ଲେଢଇେର ସାମିଲ େହବାପାଇଁ ଏହାସହ ରହିବାକୁ େହବ। ହଁ, ସମୟ ଆସିଛି ଏେବ 

ପ�କୃତିକୁ ସ�ାନ େଦବାପାଇଁ, ଯାହା ତା'ର ପ�ାପ�, अଭିଳାଷିତ.... 

 

େହ ପ�କୃତି ! ତେମ ଚିର ନମସ�....       

 
ସିଡ଼ିଏ, କଟକ, ଓଡ଼ିଶା 
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ଶ�ାବଣଶ�ାବଣଶ�ାବଣଶ�ାବଣ    
 ଶ�ାବଣର ବାରିଧାରା अବିରାମ ଗତିେର ଚାଲିଛି। ରାଜରା`ା 

ନିଜ�ନ ଏବଂ ଧୁଆଁମାଳ ସଦୃଶ ପ�ତୀୟମାନ େହଉଛି। ଇB� ାଣୀ ଏବଂ 

ଭା7ର* ଜୀବନେର ଏହାଥିଲା ତା* ପ�ଥମ ସାfାତକାର। େସହି 

ଶ�ାବଣର ବାରିଧାର େଯପରି ଦୁଇ ଶୁÁ ତରୁଣ ପ�ାଣେର ଭରିେଦଇଥିଲା अପବୂ� ଆହ? ାଦ। 

ଏହା ଭିତେର ଚାରିବଷ� अତିକ� ାv େହାଇଯାଇଛି। “ଭା7ର ତୁେମ େମାେତ ନ ଭଲ 

ପାଇବାର ଛଳନା କରୁଛ ଏକଥା ମଁୁ ଜାଣିଛି, କିg ତୁମ ହୃଦୟର ±Bନ ଓ ଚାହାଣି େମାେତ 

ତମକୁ ଘୃଣା କରିବାକୁ କିaା ତୁମଠୁ ଦୂେରଇ ରହିବାକୁ େମାେତ ସମଥ� କରୁନାହZ, अତୀତର 

ଘଟଣାବଳୀ େମାେତ ବାରaାର କହୁଛି କି ତେମ େମାର େକବଳ େମାର, କାରଣ େସ 

अମାବାସ�ାର ନିଜ�ନ ରାତ� ୀେର ସେତ େଯପରି ତୁମ ±ଶ�େର ଏକ ଚB�  ତା ପରିଚୟ ପାଇ 

ଯାଇଥିଲା ତା ଚB�ମାର ଆଭାସ ତାକୁ ମେନ ପଡ଼ିଯାଇଥିଲା, ତୁମ ±ଶ�େର ସେତ କି ଏକ 

अ|ାର େର ଜୀବନ ଜୀଉଁଥିବା ଶଶୀର ଆେଲାକ ସହ ସାfାତ େହଇଥିଲା େସ ରାତିେର” 

ଏ ଚିଠିଟିେର ଇB� ାଣୀ ମନର अକୁହା େବଦନାକୁ ±r କରିଦିଏ ଯାହାକି ଆଜି ମଧ� 

ପତ� ଝଡ଼ା ନେଦଇ ଜୀବv େହାଇଉଠିଛି। କଣ େହଇଥିଲା େସ अମାବାସ�ାର ରାତ� ୀେର 

ଏବଂ ଏ ଇB� ାଣୀ ଓ ଭା7ର କିଏ? ଏକଥା ଜାଣିବା ପାଇଁ ଆମକୁ ଆଠବଷ� ତଳକୁ ଯିବାକୁ 

ପଡିବ। 

 ନେଭaର ମାସ ଛअ ତାରିଖ, ମଧୁସଦୂନ ପାକ�ର ରାଜରା`ା ଶୁନଶାନ୍। ମଝିେର 

ପି. ପୁରବୀ ମହାvି 
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ମଝିେର ଆକାଶ କ�ି ଉେଠ ବାଣ ଓ େଫାଟକାର ଗଜ�ନେର। ଏଭଳି ଏକ ନିଜ�ନ 

ରାଜରା`ାେର ଚାଲି ଚାଲି ଆସୁଥାଏ ଗ²ର ନାୟକ ଭା7ର। अବିବାହିତ, ବୃ_ିେର େସ 

ଏକ କ�ାନୀର ମଧ� ପଦ� କମ�ଚାରୀ। ଦରମା ଠିକ୍ ଠାକ୍ କହିେଲ ଚଳିବନି ବହୁତ୍ 

ଯେଥr अଧିକ ତା ନିଜ ପାଇଁ। ଜୁଆ େଖେଳ, ନାରୀ ଉପେଭାଗ କେର, ପଇସା ଉଡ଼ାଇ। 

ତା ଜୀବନେର େସ ବହୁ ନାରୀ*ୁ ଉେପାେଭାଗ କରିଛି ବହୁ ନାରୀ* ସଂ±ଶ�େର ଆସିଛି। 

କିg େକେବ େକୗଣସି ନାରୀ ସାମhାେର ନିେଜ ପରାଜିତ େହାଇନାହZ କିaା ହାରିଯାଇନାହZ। 

େକେବ େକୗଣସି ନାରୀ ପ�ତି ତା ମନେର ସ�ାନ ଭାବ ଆସିନାହZ, ମାତ�  ଏକ अମାବାସ�ାର 

ରାତ� ୀେର ସେତ େଯପରି େସ ଦୁଇ ଆଖି ଏବଂ ଆଖି େକାରଡ଼େର ଲୁଚି ରହିଥିବା େସ अଶ�� 

ବିBୁ ଭା7ରକୁ କଣ୍ ସବୁ କହିଗଲା, େସ ଆଖି ଦୁଇଟି ଥିଲା ଇB� ାଣୀର। ଇB� ାଣୀ ଗ²ର 

ନାୟିକା, ସମାଜ ଦୃrିେର କଳ*ିତ ନାୟିକା। େସ अବିବାହିତା, ବୃ_ିେର େଦହ ଯିବି। ସଜ 

େଗାଲାପ ସଦୃଶ ତା େଯୗବନ ସେତ କି ଟାଣି ଆେଡ ବାଟର अେନକ ଭ� ମର ମାନ*ୁ ତା 

ପାଖକୁ। ଏବଂ ଏଭଳି ଏକ ପଥିକ ଭ� ମର ସାଜି ଇB� ାଣୀ ପାଖକୁ ଆସିଥିଲା ଭା7ର। 

େସଦିନ ମଧ� ଚିରାଚରିତ ଦିନମାନ* ପରି ଇB� ାଣୀ ନିଜକୁ ବଧୁେବଶେର ସେଜଇେହାଇ 

अେପfା କରିଥିଲା ତା ଶଯ�ାସାଥୀ ପାଇଁ। ଏହା ଥିଲା ଭା7ର ଆଉ ଇB� ାଣୀର ପ�ଥମ 

ସାfାତକାର। ଭା7ର, ଇB� ାଣୀକୁ ଉପେଭାଗ କରିବା ପାଇଁ ତା ପାଖକୁ ଆସିଲା ମାତ�  େସ 

ଇB� ାଣୀକୁ ଛୁଇଁ ମଧ� ପାରିଲା ନାଇଁ। ସେତ କି ନିରୀହ ଆଖି ଦୁଇଟି ତାକୁ କିଛି କହୁଛି 

ଆ_�ଚି ାର କରି। ଭା7ରର ପାଦ େସଠି ସବୁଦିନ ପାଇଁ ରହିଯାଇଥିଲା ନା େସ ଇB� ାଣୀକୁ 

ଛୁଇଁଲା ନା ଇB� ାଣୀ ପେର ଆଉେକହି ନାରୀ ତା ସଂ±ଶ�େର ଆସିେଲ। ଇB� ାଣୀ ସବୁ 

ନାରୀ* ସଦୃଶ ଚାହୁଁଥିଲା ଏକ ମୁi ଜୀବନ, େସ ମଧ� ଚାହୁଁଥିଲା ଏକ ମୁi ବିହoମ 
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ସଦୃଶ େଖାଲା ଆକାଶେର ବିନା ଦି� ଧାେର, ଡରେର ଉଡ଼ି ବୁଲିବାକୁ, େହେଲ େସ କଣ ବା 

କରିପାରିଥାvା। ସମୟ ଏବଂ ପରି�ିତି ହାତର େସ ଥିଲା ମାତ�  େଗାେଟ କାଠ କେÏଇ। 

ବାପାମା* ମୃତୁ� ପେର େସ ଥିଲା ଏକାକୀ, ନିଃସo, ଏକୁଟିଆ ପଥିକ। ନା ଆଗକୁ େକହି 

ବାଟ କେଢ଼ଇ ନିअvି ନା ପଛରୁ େକହି ସାହାଯ�ର ଆଶ¢ାସନା ଦିअvି। ମୁtରୁ ଆଶ�ୟ 

ଉଡିଗେଲ କଣ ବା େସ କରିଥାvା। ଭା7ର ପ�ଥମ କରି ଏକ ନିରାଟ ବା`ବତା ସହ 

ପରିଚିତ େହଲା ଏକ େଦହଜୀବୀର। ଆଗରୁ ଏଭଳି ପରି�ିତି ନା ଇB� ାଣୀ ସହ େହାଇଥିଲା 

ନା ଭା7ର ସହ। େବାେଧ ଦୁହZ* ପରି�ିତି ଦୁହZ* ସa|େର ଜାଣିବାର ସୁେଯାଗ େଦଲା। 

େସେତେବେଳ ଭା7ର ସ��ଖେର େକବଳ େଗାଟିଏ ଲf� େଯମିତି େହେଲ ଇB� ାଣୀକୁ ଏ 

अ| କୂପରୁ େଖାଲା ଆକାଶ ତଳକୁ େନଇଯିବ ଏବଂ ଏହା ମଧ� େସ କଲା। ଇB� ାଣୀକୁ 

ସମାଜେର ବ�ିବା ପାଇଁ େଯାଗ� କରାଇଲା।                                                                          

 ଏହା ଭିତେର କିଛି ବଷ� अତିକ� ାv େହାଇଯାଇଛି। ଇB� ାଣୀ ଏକ अନାଥ ଆଶ�ମେର 

ପରିଚାରିକ अଛି। ମାତ�  ଏେତ ବଷ� ଭିତେର ଭୁଲିପାରିନି େସ କାଳରାତ� ୀକୁ, େଯଉଁ 

ରାତ� ୀେର ଇB� ାଣୀ ସହ ଭା7ରର େଶଷ ସାfାତକାର ଥିଲା। ଦୁେହଁ ଦୁହZ*ୁ ଭଲ 

ପାଉଥିେଲ ମଧ� େକହି କାହାରିକୁ କିଛି କହିପାରିେଲ ନାହZ। ଭା7ର ଭାବିଥିଲା େଯ େସ 

ଯଦି ଇB� ାଣୀକୁ ଭଲପାଇବା କଥା କହିଦିଏ େତେବ ଏହା ତା ସାହାଯ�ର ପାଉଣା େବାଲି 

ଇB� ାଣୀ ନ ବୁଝୁ। ଏବଂ ଏହା ସ�ାଥ� େକୖBି�କର ଆେରାପ େବାଲି କୁହାନଯାଉ, ଏପେଟ 

ଇB� ାଣୀ अେପfା କରି ରହିଥିଲା ଭା7ରର ନି�ତିକୁ, ଭା7ରର ଭଲପାଇବାର 

ସହମତିକୁ। େସଦିନ ଭା7ର ଆସିଲା କିg କିଛି େହେଲ କହିଲା ନାହZ, ଇB� ାଣୀ ତା 

ଉ_ରର अେପfା କରିଥିଲା େହେଲ କିଛି ଉ_ର ଆସିଲା ନାହZ ବରଂ କାମ अଛି କହି 
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ଭା7ର ତତfଣାତ୍ ଚାଲିଗଲା। କିଛି ଦିନ अେପfା କରିଲା ପେର େକୗଣସି ଉ_ର ଭା7ର 

ତରଫରୁ ନ ଆସିବାରୁ ଇB� ାଣୀ, ଭା7ର ଘରକୁ ଗଲା େଦଖିଲା େସଠି ତାଲାେଟ ଝୁଲୁଛି, 

ଚାରିଆେ଼ଡ ପଚାରି ବୁଝିଲା କିg େକୗଣସି ଆଡୁ କିଛି ମିଳିଲା ନାହZ, ତା ପେର ଭା7ର ସବୁ 

ଦିନ ପାଇଁ େକଉଁ ଆେଡ अvn�ାନ େହଇଗଲା ।          

 ଇB� ାଣୀକୁ ସମାଜ, ପରିେବଶ ଏକ ଉପେଭାଗର ସାମଗ�ୀ ସେଜଇଥିଲା ମାତ�  ଭା7ର 

अ| ଗଳିରୁ ତିମିରାୟିତ ଏକ ମେନାହରକାରି େଜ�ାସhା େରଣୁ ସ�ନh  ଚB�କୁ ଆବିÁାର କରି 

ତାକୁ ସମାଜେର ଇଛାନୁସାେର ବ�ିବାକୁ ସୁେଯାଗ େଦଲା। ସମାଜେର ବସବାସ କରୁଥିବା 

େଲାଭାସi ପଶୁ ସଦୃଶ ମଣିଷ* କବଳରୁ ଭା7ର, ଇB� ାଣୀକୁ ସବୁଦିନ ପାଇଁ 

ଦୁେରଇେଦଲା ଏବଂ ଦୁେରଇେଦଲା ମଧ� ନିଜ ମନ ଓ ଭାବନା ମଧ�େର ସୃrି େହାଇଥିବା 

େସ ସଜ େଗାଲାପକୁ । 

 ଜୀବନ କାଳ ମଧ�େର ଭା7ର ତା ମନର अକୁହା େବଦନାକୁ ଇB� ାଣୀ ଆଗେର 

ପ�କାଶ କରିପାରିଲା ନାହZ। ପ!ୂ�ମାେର ଜହh  ହସି ଉଠିଲା ପରି କଳୁଷ ପରିେବଶେର ରହି 

ଭା7ର ଓ ଇB� ାଣୀ ନିଜସ� ଭାବନା +ାରା ଚରିତାଥ� େହେଲ। ବା`ବିକ୍ अମାବାସ�ାର 

अ|ାରକୁ ପ!ୂ�ମାର ଚB�  ଆେଲାକେର ପରିଣତ କରିଦିଏ ଠିକ୍ େସହି ପରି ଗ²ର ନାୟକ 

ଓ ନାୟିକା ତା* ବିଚାର, ଭାବନା, ଓ ମାନସିକତା +ାରା अ|କାରକୁ ଦୂେରଇ ଉÂାସିତ 

େହାଇଉଠିେଲ । (fୁଦ� ଗ² - ବାଦଲ ଫା*େର ଜହh  ) ।  
 

 

ପି. ପୁରବୀ ମହାvି 
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ନିସo ମଣିଷନିସo ମଣିଷନିସo ମଣିଷନିସo ମଣିଷ    
 अେପ�ଲ ମାସର ଉଦୁଉଦିଆ ଖରାେବଳ, ନାତି ନାତୁଣୀମାନ*ର 

7ୁଲ କେଲଜ ସବୁ ଛୁଟି। ଲ� ପେର ପେର େସମାେନ ନିଜ ନିଜ 

ରୁମେର େମାବାଲେର ଆଖିଗେଡଇ ବସିଥାଆvି। େଜେଜମାଆ ସୁନୀତି 

େଦବୀ, ଘରକାମ ସାରି ହାତ େପାଛୁ େପାଛୁ ଛୁଆ ଦୁଇଟା କଣ କରୁଛvି େଦଖିଆସିେବ 

େବାଲି ନାତି ନାତୁଣୀ* ରୁମ ଆଡୁ େଘରାଏ ବୁଲି ଆସିେଲ। ଏଇ ବୟସେର ଟିକିଏ ମନ 

ହୁଏ ପିଲା* ପାଖେର ଦିଘଡି ବସିଯିବାପାଇଁ, ଦି ପଦ କଥାବା_�ା େହବାକୁ, େସମାନ* 

ସହିତ ଟିକିଏ ହସିେଖଳି େଦେଲ ମଣିଷ ନିଜର ବୟସ ଭୂଲିଯାଏ। ପିଲା* ସାଥିେର ପୁଣି 

ପିଲାଟିଏ େହାଇଗଲା ପରିଲାେଗ। ନିଜର ଏବଂ ନିଜ ପୁअଝିअ*ର ପିଲାଦିନର ସE qତି ପୁଣି 

ଆଖିଆଗେର ନାଚିଯାଏ। କିg ଆଜି କାଲିକା ପିଲା* ପାଖେର ସମୟ କାହZ? ଖରା 

ଛୁଟିେର ବି 7ୁଲର ହଲିେଡଜ୍ େହାମୱାକ� ମିଲିଯାଏ। ପିଲାଏ କିଛି ସମୟ ପଢାପଢି 

କରିଦିअvି, ତାପେର ଦିନ ସାରା ଟିଭି ନେହେଲ େମାବାଇଲ ସାoେର ବିଜି 

େହାଇଯାଆvି। ଘରୁ ବାହାରି ସାoସାଥୀ* ସାଥିେର େଖଳକୁଦ କରିବା अବା ବୁଲାବୁଲି 

କରି େଦହ ମନ ଟିକିଏ ଫୁ_� କରିବାକୁ ବି େସମାନ* ପାଖେର ସମୟ ନାହZ, ଆଉ ଏ 

ବୁଢାବୁଢି* ପାଇଁ ସମୟ େକଉଁଠୁ ଆସିବ ? 

 େଜେଜ ରାଟାୟାଡ� େହଡକ?କ�, ନାତି ନାତୁଣୀ*ର 7ୁଲ େହାମୱାକ�େର େକେବ କିଛି 

େହÐ ଆବଶ�କ େହେଲ ନାତି ନାତୁଣୀ େଜେଜ*ୁ ପଚାରି ନିअvି, ବାସ େକବଳ େସତିକି 

ସ�କ� । ନିଜ ଜୀବନର अଭି�ତା ପିଲା* ସାଥିେର ବା«ିବା କି େସମାନ* ସହିତ ଟିକିଏ 

ବିନୟ ମହାପାତ�  
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ହସି େଖଳି ସମୟ କାଟିବାକୁ କଣ ତା*ର ମନହୁଏନି ! ବହୁତ ମନହୁଏ, କାହା ସାଥେର 

ବସି େଢର ସାରା ଗପିବାକୁ, ଜୀବନର ଖଟା ମିଠା अନୁଭୂତି କାହା ସହିତ ବା«ିବାକୁ, 

େହେଲ କାହା ପାଖେର ଏେତ ସମୟ अଛି, ବୁଢାଟା ସାoେର ବସି କିଏ ଗପସପ୍ କରିବ ? 

େଜେଜ ମାଆ େକବଳ େଖାଜାପେଡ ଲ� ସମୟ େହେଲ, अବା ଆଉକିଛି ଦରକାର 

ପଡିେଲ। ବାପା ମାଆ ଦୁଇଜଣ अଫିସେର, ବୁଢା ବୁଢି* କାମ େକବଳ ଘର ଜଗିବା। 

ଦୁଇ ଚାରିଦିନ ଏପରିବି ଚାଲିଯାଏ, େଯେବ ନା' ନାତି ନାତୁଣୀ ନା' ପୁअେବାହୁ କାହା ସହିତ 

କଥାପେଦ େହବାର ସୁେଯାଗ ମିେଳନି । ସମେ` ନିଜ ନିଜ କାମେର ବହୁତ ବ�`। 

 ସକାେଳ ଘରକାମ କାମକରିବାକୁ ଆସୁଥିବା ମାଳତି ନିତି ନମ7ାରଟିଏ କରି 

ବୁଢାବାବୁ ଆଉ ମାଆ*ର େଦହପାଆ କଥା ପଚାରିନିଏ । ତଥାପି अନାଦି ବାବୁ ନିଜକୁ 

ବଡ ଭାଗ�ବାନ ମେନ କରvି, ଗବ� ବି अନୁଭବ କରvି । ଆଜି କାଲିକା ଯୁଗେର ପିଲାଏ 

ବୁଢା ବାପାମାଆକୁ ଏକୁଟିଆ ଛାଡି अଲଗା ରହୁଛvି, କିg ପୁअ େବାହୁ ତା* ସାoେର ତ 

अଛvି । କିଛି ନେହେଲ ପିଲା*ୁ ଆଖି ସାମhାେର େଦଖୁଛvି । ନେହେଲ ଏ ବୟସେର 

ଏକୁଟିଆ ରହିବା େକେତ ଯ�ଣାଦାୟକ େହାଇଯାଆvା ସେତ । ଏତିକି ଭରଷାତ अଛି, 

ପିଲାଏ ପାଖେର अଛvି େଦହପାଆ େକେବ କିଛି अସୁବିଧା େହାଇଗେଲ େଦଖାଶୁଣା 

କରିପାରିେବ । ଦି ଓଳି ଦି ବକତ ଠିକ୍ ସମୟେର ଖାଇବାକୁ ମିଳିଯାଉଛି । ନେହେଲ ଏ 

ବୟସେର ଏସବୁ କାମ ନିେଜ ନିେଜ କରିବା େକେତ କrକର େହାଇଯାଆvା । 

 ପୁअ େବାହୁ*ର अବା େଦାଷ କଣ, ଆଜିକାଲି ଯୁଗେର ଘର ଚେଳଇବା, ପିଲା*ୁ 

ପାଠ ପେଢଇବା, ସମାଜର अନ�ମାନ* ସହିତ ସ୍ଟାଟସ ପ�ତିେଯାଗିତାେର ସମ`* 

ଆଗେର ରହିବା, ଏସବୁ ପାଇଁ ବହୁତ ପଇସା ଦରକାର । ପୁअ େବାହୁ ଦିଜଣ ଲାଗିପଡିଛvି 

ପଇସା େରାଜଗାରେର । େହେଲ अନାଦି ବାବୁ ବି ଘର ସଂସାର କରିଥିେଲ, ପିଲା*ୁ 
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ପାଠପେଢଇ ଝିअକୁ ଡାiର, ପୁअକୁ ଇpିନିୟର କରିେଲ । अେନକ ଘରଜpାଳ ସେତ¢ 

ସମ`* ପାଇଁ ସମୟ ଥିଲା ତା* ପାଖେର । ବାପା ମାଆ, ଭାଇ ଭଉଣୀ ବ|ୁ ବା|ବ 

ସାoସାଥି ସମ`*ୁ ସମୟ େଦଉଥିେଲ । ସଂଧ�ାେର अଫିସରୁ େଫରିଲା ପେର 

ବାପାମାଆ* ପାଖେର ଘ«ାଏ अଧଘ«ାଏ ବସି ଯାଉଥିେଲ, େଦହପା କଥା ପଚାରୁଥିେଲ 

କିଛି ନେହେଲ ପୁରୁଣା ଦିନର କଥା ମେନ ପକାଇ ଗପ ସପ କରି ହସିହସି ଗଡିଯାଉଥିେଲ 

। ପିଲା* ସହିତ ବସି େସମାନ* ପାଠ ପଢା େଦହ ପାଆ କଥା ବୁଝୁଥିେଲ, େସମାନ*ର 

ସବୁ ସମସ�ାେର ତା* ସାଥିେର ଠିଆ ରହୁଥିେଲ, େସମାନ*ର ସବୁ ସେBହ 

ଦୂରକରୁଥିେଲ, ସମାଜେର ଜେଣ ଭଲମଣିଷ େହାଇ ରହିବାପାଇଁ ଶିଖାଉଥିେଲ, ରାତିେର 

ସମେ` ଏକାଠି ବସି ଖାଉଥିେଲ । 

 अସଲ କଥା େହଲା, अନାଦିବାବୁ େଯଉଁ ସମୟର ମଣିଷ େସ ସମୟେର ମଣିଷର, 

ଆବଶ�କତା ବହୁତ କମ୍ ଥିଲା । ସମେ` अ²େକ ସgr ରହୁଥିେଲ, ଯାହା େଯତିକି 

ମିଳିଗଲା େସଥିେର ଖୁସି େହାଇ ଯାଉଥିେଲ । ବ`ୁ अେପfା ମାନବୀୟ ସେaଦନା ତଥା 

ମାନବିକ ସ�କ�କୁ अଧିକ ମହତ¢ େଦଉଥିେଲ । ଏପରି ନୁେହଁେଯ େସେତ େବେଳ ବଡପଣ 

େଦେଖଇ େହବାର ପ�ତେଯାଗିତା ନଥିଲା । େହେଲ େସ ପ�ତିେଯାଗିତା ଭଲ ମଣିଷ 

ପଣିଆର ପ�ତିେଯାଗିତା ଥିଲା । କିଏ େକେତ ଭଦ� , େକେତ ନମ�, େବେତ ବ|ୁ ବ�ଳ 

େକେତ ପେରାପକାରୀ, େସଥିରୁ ମଣିଷର ବଡପଣିଆ େଦଖାଯାଉଥିଲା । କିg ଆଜିର ବ`ୁ 

ସବ�ସ¢ ଦୁନିଆେର ନିଜର ବ`ୁ ପ�ଦଶ�ନର ପ�ତିେଯାଗିତାେର କାହା ପାଖେର େକେତ ଧନ 

अଛି, କାହାର େକେତ ବଡ ଘର, କାହାର େକେତ ବଡ ଗାଡି ଏସବୁର ମଲୂ�ା*ନ େହଉଛି 

। ମଣିଷପଣିଆ ସେତ ମରିଯାଇଛି ସମ`* ହୃଦୟେର । ଏଇ 'ଆବଶ�କତା' ଆଜି ଏକ 

ମହାମାରୀ ପରି ବଢିବଢି ଚାଲିଛି । ତାର ଏମିତି ଘର ତ େମାର ତା ଠାରୁ ବଢିଆ େହବା 



ଆହ� ାନ
 ଇ-ପତି� କ

ା 

ଆହ� ାନ ଇ-ପତି� କା, ପ�ଦଶ ବଷ�, ଷ� ସଂଖ�ା, ଜୁନ୍ ୨୦୨୦ 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     110 

ଦରକାର, େସ अମୁକ ଗାଡି ଚଢୁଛି ତ େମାର ତାଠାରୁ ଭଲ ଗାଡି େହବା ଦରକାର, ତା ପୁअ 

ଝିअ अମୁକ 7ୁଲେର ପଢୁଛvି ତ େମା ପିଲାଏ ତାଠାରୁ ମହoା 7ୁଲେର ପଢିେବ । 

ସତେର େଯପରି େଗାଟାଏ ପ�ତିେଯାଗିତା ଚାଲିଛି, ସମେ` ସମ`* ଠାରୁ ଉ�ା େଦେଖଇ 

େହବା ପାଇଁ ପାରୁ ପଯ��v ପ�ୟାସରତ, ମଣିଷର अନ� ମଣିଷ* ପାଇଁ ସମୟ କାହZ ? 

 ସଂଧ�ାେର ପୁअ େବାହୁ अଫିସରୁ େଫରିଲା େବଳକୁ ବହୁତ ଥକି ଯାଆvି, ତଥାପି 

େବାହୁ ରାତିର ଖାଇବା ପ�`ୁତକରିବା ପାଇଁ େସ ତାର େରାେଷଇ ଘେର ବ�� େହାଇଯାଏ 

। ପୁअ ଟିଭିେର ନିଉଜ ଚାେନଲ ଲଗାଇ େଦଇ, ଲାପଟପ୍ େନଇ ବସିଯାଏ, ତଥାପି ତାର 

କାମ ସେରନା । ପିଲାମାେନ ନିଜ ନିଜ ରୁମେର ପାଠପଢା, ନେହେଲ େମାବାଇଲେର 

ବ�� । ବୁଢାବୁଢି ଦିଜଣ ନିଜ ରୁମେର ଏକୁଟିଆ । କିଏ େକେତେବଳ ଖାଏ ତାର କିଛି 

ଠିକଣା ନାହZ, ରାତି ସାେଢ ନअଟାେବେଳ अନାଦିବାବୁ*ର ଖାଇବା अଭ�ାସ, େତଣୁ ଘ«ା 

କ«ା ଏପଟ େସପଟ ହୁଏନି, ଠିକ୍ ସମୟେର େବାହୁ ଖାଇବା ବାଢିଦିଏ, ବୁଢାବୁଢି ଦିଜଣ 

ଖାଇନିअvି । ଆଜିକାଲି ବାପାମାଆ* ପାଖେର ସମୟନାହZ ନିଜ ପିଲାମାନ*ୁ ପାଖେର 

ବେସଇ ଦିପଦ କଥାେହେବ, େସମାନ* ପଢାପଢି, େଦହପା ବିଷୟ ଖବରେନେବ କି 

େସମାନ*ୁ କିଛି ଭଲକଥା ଶିେଖଇେବ, କିg େକହି ଏହାକୁ ଆବଶ�କ େବାଲି ମେନକରvି 

ନାହZ । ପିଲାଏ ତ ଦାମିକା 7ୁଲେର ପଢୁଛvି, ସବୁକିଛି େସଇଠୁ ଶିଖିେନେବ । ତାଛଡା, 

ଟିଭି, କ�ୁଟର अଛି ସବୁ �ାନର ଭtାର, ସବୁଠାରୁ ବଡକଥା ପିଲା* ପାଖେର େମାବାଇଲ 

अଛି, େନଟ ପ�ାକ୍ अଛି ସାରା ଦୁନିଆର �ାନ ନିଜ ନିଜର ଆoୁଠିମନୂେର । େହେଲ 

ପିଲାଏ କଣ େଦଖୁଛvି, େକଉଁ ପ�କାରର �ାନ ଗ�ହଣ କରୁଛvି ତାର ଖବର କିଏ ରଖୁଛି ? 

 ରାତିଖାଇବା ସରିଲାପେର अନାଦିବାବୁ େବଡରୁମେର ଖଟବାଡାକୁ ଆଉଜି କଣ 

େଗାଟାଏ ବହି ପଢିବାେର ମଗh େହାଇଯାଇଥାvି, େସତିକିେବେଳ ସୁନୀତି େଦବି ଖାଇବା 
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େଟବୁଲରୁ अଇଠାବାସନ ଉଠାଇ େରାେଷଇଘର ସି*େର େଥାଇ େବଡରୁମକୁ ଆସିଗେଲ । 

ହାତ େପାଛୁେପାଛୁ େବଡ ଉପେର अନାଦିବାବୁ* ପାଖେର ଗଡିପଡି କହିେଲ, ତୁେମ 

ଆଜିଯାଏ େସଇ ପୁରୁଣା ଯୁଗେର ରହିଗଲ । ଆଶୁ କହୁଥିଲା, ସାରା ଦୁନିଆର ଖବର, ସବୁ 

ପ�କାରର ବହି, ସିେନମା ସବୁ अଛି େମାବାଇଲେର, ଆଉତ ଆଉ ପୁରା ପୁରା ସିେନମା ବି 

େଦଖିେହବ େମାବାଇଲେର । କିg ତୁେମ अଟକିଗଲ େସଇ ବହି ଭିତେର, େମାବାଇଲ 

ଛାଡି ଏଇ ବହିେର ହଜିଯାଉଛ । େମାବାଇଲେର ବହି ପଢୁନ ? େବେଳେବେଳ େମାେତ 

ବି ଟିକିଏ ସିେନମା େଦେଖଇ ଦିअv, ହଲେର ଯାଇ ସିେନମା େଦଖିବାେର ଯୁେଗ 

ବିତିଗଲାଣି । ପିଲାମା*ର ଜନE  ପବୂ�ରୁ ଆେମ େକେତ ସିେନମା େଦଖୁଥିେଲ । ତୁେମ 

अଫିସ ଗଲାେବେଳ କହିେଦଇଯାअ, ଚାଲ ଆଜି ସଂଧ�ାେର ସିେନମା େଦଖିଯିବା, ତାପେର 

ବାହାେର େକଉଁ େହାେଟଲ ଖାଇେଦଇ ଆସିବା । ସଂଧ�ାେର ମଁୁ अଫିସରୁ ସିଧା ହଲ 

ପାଖେର ପହ�ି ଯାଇଥିବି, ନିତିଆକୁ କହିେଦଇଥିବି, େସ ତା ରିºାେର ତୁମକୁ ହଲପାଖେର 

ପହ�ାଇ େଦବ, ମଁୁ େସଇଠି ତୁମର अେପfା କରିଥିବି । ଠିକ୍ ସାେଢ ପା�ଟା େବଳକୁ 

ତୁେମ େରଡି େହାଇଯାଇଥିବ । 

 अନାଦିବାବୁ ଆଖି ବBକରି େସଇ ପୁରୁଣା ଦିନକୁ ସେତ ଆଉଥେର େଦଖୁଥିେଲ, 

ଆଖିେଖାଲି ଟିକିଏ େରାମା«ିକ େହାଇ ସୁନୀତି େଦବୀ*ୁ ପାଖକୁ ଟାଣିେନଇ କହିେଲ, 

ପୁରୁଣା ଦିନ ମେନ ପେକଇେଦଲ, େସ ବିତିଗଲା ସୁେନଲି ଦିନଗୁଡିକ ଆଉଥେର େଫରି 

ଆସvାନି ! େମାେତ ବଡ ଆ�ଯ�� ଲାେଗ, ବିନା େମାବାଇଲେର ବି ଆମଭିତେର 

େଯାଗସତୂ�  ସତେର େକେତ ପ�ବଳ ଥିଲା । ତୁେମ େଯେତେବେଳ ରିºାରୁ ଓହ? ାअ, ମଁୁ 

ଚକିତ ରହିଯାଏ, ତୁେମ େମା ମନକଥା େକେତ ସହଜେର ଜାଣିନିअ, େମା ପସB ନାପସB 

ସବୁ ତୁମକୁ ଜଣାଥାଏ, ମଁୁ କଣ ଭାବୁଚି କଣ ଚାହୁଁଚି କହିବା ଆଗରୁ ସବୁ ତୁେମ ଆଗୁଆ 
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ଜାଣିନିअ । ସିେନମା ହଲ ପାଖେର ମଁୁ ତୁମକୁ େଯଉଁ ଶାଢୀେର େଦଖିବାକୁ ଭାବିଥାଏ, 

ତୁେମ ଠିକ୍ େସଇ ଶିଢୀ ପି|ି ଆସିଥାअ, ସତକୁହ େମା ମନକଥା ତୁେମ େକମିତି 

ଜାଣିଯାअ ? 

 ସୁନୀତି େଦବୀ अନାଦି ବାବୁ* ବାହୁ ବ|ନରୁ ମୁକୁଳିଯାଇ ଫିକକିନା ହସିେଦେଲ, 

େଯେତେବେଳ ନୁଆେବାହୁଟିଏ େହାଇ ଆସିଥିେଲ େସେତେବେଳ େଯମିତି ଦୁrାମୀର ହସ 

ଠିକ୍ େସମିତି ମିଠା ହସଧାେର ମୁହଁେର ତା*ର ଝଲସି ଉଠୁଥିଲା । ଫରକ ଖାଲି ଏତିକି 

ଥିଲା, େସେତେବେଳ ତା* ମୁହଁେର ମୁiାପରି ବତିଶ ଦାv ଥିଲା, ଆଉ ଏେବ, ଆଗପଛ 

ଉପର ତଳ ସବୁ ମିେଶଇ ଦଶଟା ବି ବ�ିନି, ତଥାପି ପାକୁଆ ପାଟିର ଏଇ ହସେର ଏେବବି 

େସତିକି ମିଠା अଛି, େଯତିକି ଆଗରୁ ଥିଲା । େସମିତି ହସ ହସ ମୁହଁେର ସୁନୀତି େଦବୀ 

କହିେଲ ବୁଝିଲ, ଆମ ସମୟେର େମାବାଇଲ ନଥିଲା ପରା । ଛାଡ େସକଥା, ସିେନମା 

ନେହେଲ ନାହZ, ତୁେମ ତୁମ େମାବାଇଲେର ବହି ପଢିବା ଆର�କେଲ େମାର अଧାକାମ 

େହାଇଯାଆvା ଚଷମାର କାଚ େପାଛୁ େପାଛୁ अନାଦି ବାବୁ ଆ�ଯ��େହାଇ ସୁନୀତି 

େଦବୀ* ମୁହଁକୁ ଚାହZ ପଚାରିେଲ େମାବାଇଲେର ବହି ପଢିେଲ ତୁମର अଧାକାମ େକମିତି 

େହାଇଯିବ? ସୁନିତି େଦବୀ* ପାଖେର ଉ_ର େଯପରି ଆଗରୁ ପ�`ୁତଥିଲା, ସାେo ସାେo 

କହିେଲ, ତୁେମ ବୁଢା େହାଇଗଲଣି, ସବୁକିଛି ଜଲ୍ଦି ଭୂଲିଯାଉଛ । ବହିପଢି େକେତେବଳ 

ବାରtାେର ଆରାମ େଚୗକୀ ଉପେର ତ େକେତେବେଳ େବୖଠକର େସାଫାେର େକେବ 

ଖାଇବା େଟବୁଲ ଉପେର ଛାଡି ଭୂଲିଯାଉଛ, ପଛେର ସୁନି, ସୁନି କରି ଡାକ ପେକଇବ, 

ବହିଟା େକାଉଠି ରହିଲା େବାଲି ପଚାରିେହବ । େଖାଜିବା କାମତ େମାର ନା ? ଏଠୁ େସଠୁ 

ବହି ଉଠାଇ ପଢା େଟବୁଲ ଉପେର ସାଇତିବାେର େମାର अଧାଦିନ ଚାଲିଯାଉଛି । 

 अନାଦି ବାବୁ ଟିକିଏ ହସି କହିେଲ, ଆେଗା େସଇ ପୁରୁଣା ଲ�ାtଲାଇନ େଫାନଟାର 
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अଭ�ାସ ଭୂଲି େହଉନି ଆଜିଯାଏ, ତାଛଡା େଫାନର କାମ ବା କଣ ? େକବଳ ଦରକାର 

େହେଲ କାହା ସାେo ଦୁଇପଦ କଥାବା_�ା େହାଇଯିବା, ବାସ୍ ଏତିକି । अଧାରୁ अଧିକ 

ସାoସାଥୀ, ବ|ୁବା|ବ ତ ଆରପୁରକୁ ଚାଲିଗେଲଣି, ଆଉ ଏଇ େମାବାଇଲ େଫାନର 

େନଟୱାକ� ବି େସଯାଏ ପହ�ି ପାରିବନି । ବାକି େଯାଉ େକେତଜଣ अଛvି, ମଝିେର 

ମଝିେର େସମାନ* ସାoେର କଥା େହଇଯାଉଛି । େମାବାଇଲେର ବହି ପଢିବା କଥା 

କହୁଛେଯ, ବହି ପଢିବାର ମଜା ଏଇ େଫାନରୁ କଣ ମିଳି ପାରିବ ? ପୃrା ପେର ପୃrା 

ଓଲେଟଇ େସଇ ଛପା अfର ଭିତେର ବହିର କଥା କହାଣୀ ଚରିତ�  ସବୁ େଯମିତି ସତ 

ସତକା ନିଜ ନଜର ସଂଳାପ ନିେଜ ଆବୃ_ି କଲା ପରି ଲାଗvି । ଏଇ େଛାଟ େମାବାଇଲର 

େଛାଟ େଛାଟ अfର ଭିତେର କାହାକୁ ନା'େଦଖି ହୁଏ, ନା' अନୁଭବ କରି ହୁଏ । ବହିର 

ମଜା ଯିଏ ପାଇଛି, େସ କଣ େକେବ େମାବାଇଲ କଥା ଭାବିବ ? ବହି ସହିତ ପାଠକର 

ବ|ୁତା େହାଇଯାଏ, ପାଠକ ବହି ପେଢ, ସାଇତି ରେଖ େସମାନ*ର ଜତh  ନିଏ, 

େଯେତେବେଳ ଏକୁଟିଆ अନୁଭବ କେର ବହିମାନ* ସହିତ ବସିଯାଏ, େଯପରି ପୁରୁଣା 

ବ|ୁଟିଏ । କିg ଆଜିର ମଣିଷ ସେତ େଯପରି ନିସo େହାଇଯାଇଛି, େକବଳ ନିଜ ସହିତ 

ବ|ୁତା କରିେନଇଛି । ନିଜ ବ�ତୀତ ଆଉ କାହା ସହିତ ତାର ସ�କ� ନାହZ । 

 ଏେବ ମଣିଷର ସବୁ ସ�କ� େବତାର େହାଇଯାଇଛି । ହୃଦୟ ସହିତ ହୃଦୟର 

େଯାଗାେଯାଗ ନାହZ । ନ କହିେଲ େକହି ଶୁଣୁନି, ବୁେଝଇ ନକହିେଲ େକହି ବୁଝୁନି, କାହା 

ସହିତ ବସିବା ଉଠିବା, ଦିପଦ କଥାେହବା, ଦୁଃଖ ସୁଖ ବା«ିବା ମଣିଷ ପୁରା ଭୂଲି ସାରିଲାଣି 

। ଆଜି କାଲି ମଣିଷର ଏକମାତ�  ବ|ୁ େମାବାଇଲ, େସ ସାଥିେର ଥିେଲ ଆଉ କାହା କଥା 

ମେନ ପେଡନା । କିg େସେତ େବେଳ ଆମ ପାଖେର େମାବାଇଲ ନଥିଲା ତଥାପି ନ 

କହିବି अେନକ କଥା ଶୁଣି େହଉଥିଲା, ନଶୁଣିବି अେନକ କଥା ବୁଝି େହଉଥିଲା । କାରଣ 
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େସ ସ�କ� ପାଇଁ କିଛି େନଟୱାକ�ର ଆବଶ�କତା ନଥିଲା । ହୃଦୟ ସହିତ ହୃଦୟ େଜାଡି 

େହାଇ ରହିଥିଲା । ସ�କ� ସବୁ ଆତE ାର ଥିଲା । ସବୁଠାରୁ ମଜା କଥା କଣ ଜାଣିଛ ? 

େମାବାଇଲ କ�ାନୀର ଆଡଭଟ�ାଇଜ୍ େର େସମାେନ େଲଖvି 'connecting people' 

ମାେନ ଆେମ ମଣିଷ ସହିତ ମଣଷର ସ�କ�କୁ ଦୃଢକରୁ, କିg ବା`ବେର େମାବାଇଲ 

ମଣିଷର ସ�କ�କୁ ଦୃଢ କରୁଛି ? ମାଆ େମାବାଇଲ ଭିତେର ଏପରି ହଜିଯାଉଛି େଯ େଛାଟ 

ଛୁଆ େଭାକେର କାBୁଥିେଲବି ମାଆ ଜାଣି ପାରୁନି । ପାଖ ବଖରାେର େଶାଇଥିବା ବୁଢା 

ବାପା ମାଆ କାଶି କାଶି େବଦମ େହାଇଗେଲ ବି କାହାକୁ ଶୁଣା ଯାଉନି । େଫସବୁକ୍ 

ଟୁଇଟର ଏବଂ अନ� अେନକ େସାସିଆଲ ସାଇଟେର ହଜାର ହଜାର ବ|ୁ, ଫେଲାୟରସ 

ଥାଆvି, କିg ବା`ବେର େସମାେନ କଣ ଏେତ ନିଜର େହାଇପାରvି ? େବଳ अେବଳେର 

ଦରକାର ପଡିେଲ ପାଖେର ଠିଆ େହାଇ ପାରvି ? 

 ସୁନୀତା େଦବୀ କଥାମଝିେର କହିେଲ, ସତ କଥାଟିଏ କହିଲ, େସେତେବେଳ ମଣିଷର 

ସବୁ ଧ�ାନ ମଣିଷ ଉପେର ଥିଲା, ଜେଣ ଆଉ ଜଣ* କଥା ଭାବୁଥିଲା, ଆଜି ପାଖେର 

ଥାଇବି ମଣିଷ ମଣିଷ ଠାରୁ େକେତ ଦୂର େହାଇଯାଉଛି । ପତି ପତh ୀ େଗାଟିଏ ଘେର 

ରହvି, େଗାଟିଏ େବଡେର ଶୁअvି, େହେଲ ପର±ର ସହିତ େକେତ ସମୟ କଥା ହୁअvି ? 

ଦିନ ସାରା କାମ, କାମ ସରିଲା ପେର େମାବାଇଲ, ସମେ` ହଜିଯାଆvି େସଇ ବୁଢିଆଣୀ 

ଜାଲ ଭିତେର । କାହାକଥା ଟିକିଏ ଭାବିବାକୁ, କାହାର ମନର ଭାବ ପଢିବାକୁ କାହା 

ପାଖେର ସମୟ ନାହZ । ଆଜି ପୁअ େବାହୁ ସାଥିେହାଇ ତ ରହvି କିg କଥା ନୁେହଁ, 

ହ¢ାଟସପ କରvି ପର±ର େସhହକମ୍ କିg ଟ�ାଗ୍ କରvି, େପ�ମର େକମିrି�  ଭୂଲିଯାଆvି 

କିg अନ�ର େପାrେର ଲାଇକ୍ କରvି, କେମ« ଦିअvି । ଲଭ୍ ଥାଉକି ନଥାଉ ଲାଇକ୍ 

କରvି ମିଠା ମିଠା ଥ(ା ମଜା ସହିହୁଏନା ସିଧା अନେଫ� t କରିଦିअvି । 
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 ତୁେମ େଯେତେବେଳ ଚାକିରୀ କରୁଥିଲ, ମଁୁ ଜାଣିନଥାଏ ତୁେମ अଫିସରୁ େଡରିେର 

େଫରିବ କି ସହଳ, କିg ସବୁଦିନ ସଂଧ�ାେର ମଁୁ େଯେତେବେଳ ପାଣି ଗ?ାସଟିଏ େନଇ 

କବାଟ ପାଖେର ପହୁେ� ଠିକ୍ େସେତେବେଳ ତୁେମ କବାଟ ଠକ୍ ଠକ୍ କର, ମଁୁ କବାଟ 

େଖାେଲ ଆଉ ତୁେମ େମା ହାତରୁ ପାଣିଗ�ାସ େନଇ େବୖଠକର େସଇ କାଠ ଚଉକିଟାେର 

ବସିପଡି ପାଣି ପିअ । अନାଦିବାବୁ ସୁନିତା* ମୁହଁକୁ ଚାହZ କହିେଲ, ହଁ ଏଇଟା ସତକଥା, 

ମଁୁ ତିରିଶ ବଷ�କାଳ ଚାକିରୀ କରିବା ଭିତେର େକେବବି ବୁଝିପାରିଲିନି, ମଁୁ ଆସୁଛି େବାଲି 

ତୁେମ ଜାଣିପାରି ପାଣି େନଇ ଚାଲିଆସ, अବା ତୁେମ ପାଣିଗ?ାସ େନଇ େମାର अେପfା 

କରିଛ େବାଲି ମଁୁ ଘରକୁ ଚାଲିଆେସ ? ସୁନୀତିେଦବୀ କହିେଲ, ଆଜିବି େମାର ମେନପେଡ 

ରିଟାୟଡ ଆଗରୁ, େସେତେବେଳ ତୁେମ ଡାଇେବଟିକ୍ ନଥିଲ, େଯେତେବେଳ ଖାଇସାରିବା 

ପେର ମଁୁ ତୁମ ମନଲାଖି ଖିରି ପରଶିଦିଏ, ତୁେମ ଟିକିଏ ହସିଦିअ ଆଉ କୁହ, 'ଜାଣିଛ, ଆଜି 

ଦିପରେର ମନେହଉଥିଲା ରାତି ଖାଇବାେର ମିଠା ଖିରି ଟିକିଏ ମିଳିଗେଲ ସତେର ବହୁତ 

ମଜା ଆସିଯାଆvା । अନାଦି ବାବୁ ସେo ସେo ପଚାରିେଲ କିg ତୁେମ େମା ମନ କଥା 

େକମିତି ଜାଣିଯାअ ? अଫିସ୍ ରୁ େଫରିଲା େବେଳ ମଁୁ ଯାହା କିଛି ଖାଇବାକୁ ମେନ ମେନ 

ଭାବିଥାଏ, ଘେର ପହ�ିଲା ପେର ସବୁକିଛି ଠିକ୍ ଠିକ୍ େସମିତି ଖାଇବାକୁ ମିଳିଯାଏ । 

ସୁନୀତି େଦବୀ ଟିକିଏ ମୁଚୁକି ହସି କହିେଲ, ଆେଗା େସେତେବେଳ େମାବାଇଲ ନଥିଲା 

ସିନା କିg ସାରା ପରିବାରର ସମ`*ର ରୁଚି अରୁଚି ଆଉ ମନକଥା ଜାଣି ବୁଝି 

େହାଇଯାଉଥିଲା । 

 ତୁମର ମେନ अଛି, ପୁअ ଜନE େବେଳ, ବାପା େମାେତ ଡାକି େନଇଥିେଲ, ମଁୁ ବାପଘେର 

ଥିଲି, େଯେତେବେଳ କr ଆର�େହଲା, ମେନମେନ ଭାବୁଥିଲି, ତୁେମ େମା ପାଖେର 

ଥାଆvକି େହେଲ, ଥରଟିଏ ତୁମକୁ େଦଖvି । େମା ଡାକ ଭଗବାନ ଶୁଣିପାରିେଲ, ବଡ 
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ଚମ ାର େହାଇଗଲା, अଧଘ«ା ଭିତେର ତୁେମ େମା ପାଖେର ପହ�ି ଯାଇଥିଲ, େମା 

ମଥାେର ହାତରଖି ଟିକିଏ ହସିେଦଇ କହିଲ, କିଛି ଡରନାହZ ମଁୁ ତୁମ ପାେଖ ପାେଖ अଛି, 

ସବୁ କିଛି ଭଲେର ଭଲେର େହାଇଯିବ । अନାଦିବାବୁ କହିେଲ ହଁ, କାହZକି େକଜାଣି, 

େସଦିନ ତୁମକୁ ଥେର େଦଖିବାକୁ େମାର ଭାରି ମନେହଉଥିଲା, ସବୁ କାମ ଧ|ା ଛାଡି, 

ତୁମପାଖେର ଏ अଧମ ପତି ହାଜର େହାଇ ଯାଇଥିଲା । ଏସବୁ अପବୂ� ସଂେଯାଗ अବା 

ପର±ର ପ�ତି େପ�ମର ପ�ତିଫଳନ ଜାଣି ହୁଏନା କିg ଏକଥା ସତ, ସ�କ�ର ଗଭୀରତା 

ଜେଣ ଆଉ ଜଣକୁ ଏମିତି ପାଖକୁ ଟାଣିନିଏ । 

 ସୁନିତି େଦବୀ େସଇ ପୁରୁଣା ଦିନ ଭିତେର ସେତ େଯପରି ହଜି ହଜି ଯାଉଥିେଲ, 

अନାଦିବାବୁ* ମୁହଁକୁ अେନଇ କହିେଲ, ତୁମର ମେନ अଛି, ଦିେନ ଦିପହର େରାେଷଇ 

କରୁକରୁ ଗରମ େତଲପଡି େମାର ହାତ ଜଳିଯାଇଥିଲା, ଆଉ େସଇଦିନ ସଂଧ�ାେର ତୁେମ 

େଯେତେବେଳ अଫିସରୁ େଫରିଲ, ତୁମ ହାତେର ବ!�ଲର ଟୁ�ବ ଥିଲା । ମଁୁ େଯେତେବେଳ 

ପଚାରିଲି, େମା ହାତ େପାଡିଗଲା େବାଲି ତୁେମ େକମିତି ଜାଣିଲ ! ତୁେମ ଆ�ଯ�� େହାଇ 

େମା ମୁହଁକୁ ଚାହZ ରହିଲ, ଆଉ କହିଲ େମା ହାତ ଜଳିଯିବାକଥା ତୁେମ ଜାଣିନ, କିg ତୁମକୁ 

ଲାଗିଲା, ଘେର ବ!�ଲ ସରିଯାଇଥିବ, ପୁଣି େକେତେବେଳ ଏମରେଜନ୍ସିେର କାେଳ 

ଦରକାର ପଡିଯିବ ! େସକଥା ଭାବି ବଜାରରୁ କିଣି ଆଣିଥିଲ । 

 େଜେଜମାଆ ମୁରୁକି ହସିେଲ, ଲାେଜଇ ଲାେଜଇ େଜେଜ* ହାତକୁ ଧରିେଲ କହିେଲ- 

ହଁ, ଆମ ସମୟେର ଖାଲି େପ�ମ ଥିଲା େହେଲ େମାବାଇଲ ନଥିଲା । େକବଳ ତୁେମ ଥିଲ, 

ମଁୁ ଥିଲି ଆଉ ଆମ ଭିତେର ଗଭୀର େପ�ମ ଭରିଥିଲା । अନାଦି ବାବୁ ସୁନୀତି େଦବୀ* 

ଆଖିେର ଆଖିମିେଳଇ କହିେଲ, ଆଜି ସମୟ ବହୁତ୍ ଆଧନିୂକ େହାଇଯାଇଛି ସବୁକିଛି 

ବଦଳିଯାଇଛି । ଆମର ବୟସ ସରିସରି ଆସୁଛି, ଏେବ ଆେମ ଭାଇେବ�ସନ େମାଡେର 
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ବ�ିେଛ, ଜୀବନ ବ�ାେଟରୀର ଚାଯ� ସରି ସରି ଆସୁଛି ଜୀବନ େରଖା େଗାଟିଏ ଗାରେର 

ଝୁଲୁଛି । 

 ସୁନିତି େଦବୀ କହିେଲ, େହଇ େଦଖିଲଣି, ଗପସପ କରୁକରୁ ରାତି ଶାେଢ ଦଶଟା 

ବାଜିଲାଣି, କଥା େଭାଳେର ମଁୁ ତୁମ ଖୀର କଥା ଭୂଲିଯାଇଛି । ରୁହ ତୁମପାଇ ଖୀର 

ଗରମକରି େନଇ ଆସୁଛି, ଭାବୁଛି, ବିନା ଚିନିେର ଖିର ପିଇ ପିଇ ତୁେମ େବାର 

େହାଇଯିବଣି, ଆଜି ଖୀରେର ଟିକିଏ ମହୁ ମିେଶଇ େନଇ ଆସିବି, ତୁମର େଟr ଟିକିଏ 

ବଦଳିଯିବ । अନାଦି ବାବୁ ସୁନୀତି େଦବୀ* କଥା କଟି କହିେଲ ଆେର, ତୁେମ େକମିତି 

ଜାଣିଲ, ମଁୁ ଏେବ େସଇ କଥା ତୁମକୁ କହିଥାଆvି, ବିନାମିଠାେର ଖୀର ପିଇବାକୁ ଭଲ 

ଲାଗୁନି, େହେଲ ତୁେମ େମାର ମନକଥା କହିେଦଲ । 

 ସୁନୀତି େଦବୀ ପାକୁଆ ପାଟିେର ଟିକିଏ ହସି େଦଇ କହିେଲ, ଆମ ସମୟେର 

େମାବାଇଲ ନଥିଲା, େହେଲ ମନ ପଢିବାକୁ ଉ� ଶiିଶାଳୀ ସିºେସନ୍ଷ ଥିଲା । ବୁଢା 

ବୁଢିଦିେହଁ ପର±ର ମୁହଁକୁ ଚାହZ େହା େହା େହାଇ ହସି ଉଠିେଲ । (େପ�ରଣା-ହ¢ାସଟଆପର 

ଏକ अଜଣା କବି*ର କବିତା) 
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େମା ଗଁା ଆଉ ମାେମା ଗଁା ଆଉ ମାେମା ଗଁା ଆଉ ମାେମା ଗଁା ଆଉ ମା    
 ୟା ଭିତେର ତିନି ସsାହ ବିତି ଗଲାଣି ଘେର ବସି ବସି। େଯମିତି 

ଦିନେଟ  ଯୁଗେଟ ପରି କଟୁଛି। ଗଁାକଥା ଭାରି ମେନପଡ଼ୁଥିଲା। 

 ବୁଢ଼ୀମା ଆଉ ସାନ ଭଉଣୀ କୁନିକୁ େନଇ ତାର େଛାଟ ସଂସାର। 

ପିଲାେବଳୁ ବାପା ଚାଲି ଯାଇଥିେଲ। ମା’ ପର ଘେର ମୁଲ ଲାଗି ଭାଇଭଉଣୀ ଦୁଇଟାକୁ 

ବେଢ଼ଇଲା। ଭାଇଭଉଣୀ ଭିତେର ମାତ�  େଗାଟିଏ ବଷ� ବୟସର अvର। ପିଲାେବଳଠୁଁ 

ସବୁେବେଳ ତା ନିଜ ଭାଗର ଖାଦ� େହଉ ବା େଖଳନା େସ ସାନ ଭଉଣୀକୁ େଦଇଦିଏ। 

ସାନ ଭଉଣୀର ଖୁସି େଦଖି େଯମିତି ଦାସିଆର େପଟ ପୁରିଯାଏ।  

 ପିଲାେବଳଠୁଁ ଦାସିଆ ପିଲାେବଳୁ େକମିତି ଦୁଇ ପଇସା େରାଜଗାର କରିବ େସକଥା 

ସବୁେବେଳ ଉପାୟ େଖାଜୁଥାଏ।  

 ମା’ ପରଘେର ମୁଲ ଲାଗୁ େସକଥା ତାକୁ ଇଛା ନଥିଲା। ଗରୀବ େହେଲ ବି ଭାରି 

ସ¢ାଭିମାନୀ। କାହା ଆଗେର େକେବ ହାତ ପାେତନି। 7ୁଲ ଛୁଟି େହଲାପେର ଗଁା ପାଖ 

ବଜାର େଗାେଟ ବରା ପିଆଜି ଛଣା େହଉଥିବା େଦାକାନେର େପ?ଟ ମାଜି ଦିନକୁ ଦଶ ଟ*ା 

େଲଖାଏଁ ଆଣି ସଂଚୟ କରି ରେଖ। ଧିେର ଧିେର ପାଠ ପଢା ପ�ତି େମାହ ଭାoିଗଲା। 

ଦଶମେଶ�ଣୀ ଯିବା ପବୂ�ରୁ େସ 7ୁଲ ବB କରିେଦଲା। ତା’ର ବୟସ ବଢ଼ିବା ସାoକୁ ସାନ 

ଭଉଣୀର ଦାୟିତ¢ ବାହାଘର ଦାୟିତ¢ ତାକୁ େବଶ ବୁଝା ପଡ଼ିଯାଇଥିଲା। କିଛି େରାଜଗାର 

କରି ପଇସା ସ�ୟ କରିବା ତାର ଏକମାତ�  ଲf� ଏେବ। ଏମିତି କିଛି ଦୁଇ ତିନିଟା ବଷ� 

ବିଜୟ କୁମାର ପtା 
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କାମ କରିବା ଭିତେର େସ ଜାଣି ଯାଇଥିଲା େଯ ଗଁାେର ରହି ଯାହା େରାଜଗାର କରିବ 

େସଥିେର ଦୁଇେବଳା ଖାଇବା ଛଡ଼ା ଆଉ କିଛି ସ�ବ ନୁେହଁ। ଗଁା ମାଟି, ପାଣି, ପବନକୁ 

ପ�ାଣ ପେଣ ଭଲ ପାଉଥିବା ଦାସିଆ କିg ଗଁାଛାଡ଼ି ଦିେନ ବାହାରକୁ ଯାଇ େବଶୀ ପଇସା 

େରାଜଗାର କରିବା ପାଇଁ ନି�_ି େନଲା। େଗାେଟ େବାଲି ପୁअ, ମା ଜାଣିଥିେଲ ତାକୁ 

େକେବ ଛାଡିନଥାvା। ସାoମାନ* ମିଶି ରାଜ� ବାହାରକୁ େରାଜଗାର ପାଇଁ ଘରୁ ଲୁଚି 

ପେଳଇଲା। ମା ଆଉ ସାନ ଭଉଣୀ ଦୁଇଜଣ ତାକୁ ପ�ାଣପେଣ ଭଲ ପାଆvି।  

 ଏଥର େହାଲିେର ଛୁଟି େନଇ ଘରକୁ ଆେସ େବାଲି ମା େକେତ ଡାକୁଥିଲା। 

 ସାoମାେନ ବି େଫାନ କରି େକେତ ଡାକିଥିେଲ, “ଦାସିଆ ଏଥର େହାଲିେର ଗଁାକୁ 

ଆେସ, ରo  େଖଳିବା। ଖୁବ ମଜା େହବ” 

 ଦାସିଆ କିg କାହା କଥା ଶୁଣିନଥିଲା। ସାoମାନ*ୁ କହିଥିଲା, “ଏେବ କ«� ା»ର 

ଛୁଟି ଦଉନି। ରଜ େବଳକୁ େଦଖିବା।” 

 କ«� ା»ରଠୁଁ ପଇସା ମିଳିନଥିଲା କ«� ା»ର ଦୁବାଇ ଯାଇଛି, ଆସିେଲ ସମ`*ୁ 

ହିସାବ କରି ପଇସା େଦବ। ପଇସା ମିଳିେଲ ସାନଭଉଣୀ କୁନି ପାଇଁ ନୂଆ େଡ�ସ ଆଉ ମା 

ପାଇଁ ନୂଆ ଶାଢ଼ୀ େନଇ ରଜେବଳକୁ ଯିବି େବାଲି ମନ� କରିଥିଲା। 

 ଦାସିଆ ସହିତ ଓଡ଼ିଶାର अନ� ସହରରୁ ଆସି କାମ କରୁଥିବା କିଛି ଓଡ଼ିଆ 

ଭାଇମାେନ କିg अନ�ମାନ* ଠାରୁ କିଛି ପଇସା ଉnାର େନଇ ଘରକୁ ଚାଲି ଯାଇଥିେଲ।   

ହିBୀ ଭାଷାେର କଥା େହଉଥିବା ତାରି ଭଳି अନ�ଜେଣ ଦିନମଜୁରିଆ ସହିତ ଦାସିଆ 

ରହୁଥାଏ। େସଇ କ«� ା»ର ସହିତ କାମ କରୁଥିବା अନ� େକେତଜଣ ଦିନ ମଜୁରିଆ ମଧ� 

େସ ରହୁଥିବା େକାଠାର ପ�ଥମ ଓ ଦିତ¢ୀୟ ତାଲାେର ରହୁଥିେଲ। 
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 ଚୀନରୁ अନ� େଦଶକୁ ବ�ାପିଥିବା କଣ େଗାେଟ ନୂଆ େରାଗ ପାଇଁ ଭୟେର ସମେ` 

ନିଜ େଦଶକୁ େଫରି ଆସୁଛvି େବାଲି େସ କାମ କରୁଥିବା କ«� ା»ର ବି ଦୁବାଇରୁ େସଦିନ 

େଫରି ଆସିଛି େବାଲି ସବୁ କଥା େହଉଥିେଲ। ସମେ` ମିଶି ତା ପାଖକୁ ଯାଇ ବେକୟା 

ପଇସା ହିସାବ କରି ଆମକୁ େଦଇଦିअg େବାଲି ଦାବି କେଲ, ପଇସା ବି ପାଇେଲ। ପଇସା 

ପାଇବା ପର ଦାସିଆ ପେର ଆଜି ଯାଇ ସାନ ଭଉଣୀ କୁନି ପାଇଁ ନୂଆ େଡ�ସ ଆଉ ମା ପାଇଁ 

ନୂଆ ଶାଢ଼ୀ କିଣି ଆଣି ରଖିଲା। 

 अ² ଦିନ େକେତଟାେର ଏଇ ନୂଆ େରାଗ ମହାମାରୀ ରୂପ େନବାରୁ ଜଣା ଭାରତ 

ସରକାର ପୁରା େଦଶେର ତାଲା ବB (ଲକ ଡାଉନ) େଘାଷଣା କେଲ। େଟ�ନ, ବସ, ସବୁ 

କିଛି ବB। େଦାକାନ ବଜାର ସବୁ ବB େହଲା। କିଛି ଦିନ େଭାକଉପାସେର ବିତିଲା 

ପେର ରାଜ� ସରକାର ବସ ବ�ବ�ା କରି अନ� ରାଜ�େର ଫସି ରହିଥିବା ଶ�ମିକମାନ*ୁ 

ରାଜ�କୁ େଫେରଇ ଆଣିବାର ବେBାବ` କେଲ। ଦାସିଆ ବି ବୁଝାବୁଝି କରି େସଇ 

ବସେର ବସି ବାହାରିଲା। 

 ମନେର अେହତୁକ େକୗତୁହଳ େଯ ଗଁାକୁ େଫରିବ। ଗଁାର ସବୁ ସE qତିକୁ, ପିଲାଦିନ 

କଥା ମେନ ପେକଇ ତା ଆଖିେର ଖୁସିର ଲୁହ ବୁBା େକେତାଟି ବହି ଯାଉଥିଲା। ମା ଆଉ 

ସାନ ଭଉଣୀକୁ ବେଷ� େହବ େଦଖିନି। ନଡ଼ିଆ ଭାoି ବସ ଗଡ଼ିବା ଆର� କଲା। କିଛି 

ପିଲା ଖୁସିେର େହାହାଲ? ା ବି କରିବା ଆରa କରିେଦେଲ। ରାତି େବଶୀ େହବାରୁ ପ�ାୟ 

େଲାକ େଶାଇପଡ଼ିେଲ। ଦାସିଆ ମଝିେର ଥେର ଯାଇ ଡ� ାଇଭରକୁ ପଚାରି ଆସିଲା ଗାଡ଼ି 

େକେତେବେଳ ପହଁେଚଇବ। 

 ଡ� ାଇଭର କହିଲା ଭାଇ ଆେମ େଗାେଟ ରାଜ�ରୁ ଆଉ େଗାେଟ ରାଜ�କୁ ଯାଉେଛ। 
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ତେମ କଣ ଭାବୁଛ ତିନି ଚାରି ଘ«ାେର ପହଂଚିଯିବ? ଧଯ�� ରଖ। ପୁରା େଗାଟିଏ ଦିନ 

ଲାଗିଯିବ। ତା ପରଦିନ ଘେର ପହଂଚିବ।  

 ଦିନ ଗଡ଼ି ରାତି େହଲା। ରାତି ପାହାvାେର ବସ ପହଂଚିବ ଭାବି ଭାବି ତାକୁ ନିଦ 

େହଉ ନଥାଏ। ମନେର अସୁମାରୀ ସ�ପh। ମା’ର େଚେହରାଟା ଜଳଜଳ କରି ଦିଶି 

ଯାଉଥାଏ। ଏହା ଭିତେର େକେତେବେଳ ତାକୁ ନିଦ ଲାଗିଯାଇଥିଲା। ହଠାତ କଣ େଗାେଟ 

ବହୁତ ବଡ଼ ଶ~ ଶୁଭିଲା ଆଉ ବସ ଦୁଘ�ଟଣାଗ�` େହଲା। ଦାସିଆର େହାସ ନଥାଏ। ପାଖ 

ଡାiରଖାନାେର ତାକୁ ଭ_� କରାଯାଇଥିଲା କିg fଣିକ ସମୟ ପାଇଁ ତାର େଚତା 

େଫରିଥିଲା ଆଉ ମା’ ମା’ େବାଲି େଶଷ ଡ଼ାକେର ତାର ପ�ାଣ ବାୟୁ ଉଡ଼ିଯାଇଥିଲା।  

 ଭଉଣୀ କୁନି ପାଇଁ ନୂଆ େଡ�ସ ଆଉ ମା ପାଇଁ ନୂଆ ଶାଢ଼ୀ ଠିକଣା ହରାଇ ରା`ା 

କଡ଼େର अଯାଚିତ େହାଇ ପଡ଼ିଥିେଲ ।  

 

 

 
ପ�ତି�ାତା  ଓ ସଂପାଦକ, 

 "ଓଡ଼ିଶା ବିଜୟଧ�ଜା" ଇ-ପତି� କା   

ସବଂଗ, ସିମୁଳିଆ, ବାେଲଶ¢ର   

ଦୂରଭାଷ : ୯୭୩୯୫୯୧୮୧୬   
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ହଁ େସ ପୁଣି ଆସିଥିଲାହଁ େସ ପୁଣି ଆସିଥିଲାହଁ େସ ପୁଣି ଆସିଥିଲାହଁ େସ ପୁଣି ଆସିଥିଲା    
ହଁ େସ ପୁଣି ଆସିଥିଲା ଏ ଲକଡାଉନୁ୍େର  

 ହଁ େସ ପୁଣି ଆସିଥିଲା ଗଁାକୁ ଏ ଲକଡାଉନୁେର, ଯାହାକୁ ଏ ଆଖି 

ସବୁେବେଳ ତା अଗେର େଦଖିବାକୁ ଚାେହଁ ଆଉ େମା ହୃଦୟ ପ�ତ�କ 

ମୁହୂ_�େର ତାରି ±Bନେର ନାଚି ଉଠିବାକୁ ଚାେହଁ ଆଉ େମା ଶରୀର େକବଳ ତାରି 

ସାନିଧ� ଆଉ ଶ�ୀ ହରଣ अନୁଭବ କରିବାକୁ ଚାେହଁ 

 ଆେର ଆେର ମଁୁ ଏ କଣ କରୁଛି ତାର ପରିଚୟ ନ େଦଇ ଆପଣ*ୁ ତା କଥା ସବୁ 

କହୁଛି, ହଁ ସିଏ େମା େସହି ପରିଚୟ ଯାହାର େକୗଣସି ଖାତା ଖତିୟାନ ନାହZ, େସ େମାର 

ହଜି ଯାଇଥିବା େସହି ନି�ାପ ଆଉ ନିରାଆଡ଼�ର ସାଧାରଣ େକାମଳମତି ପିଲାଦିନ ଯିଏ 

ସମୟର େସ�ାତେର ଟିେକ େବଶି ଫୁେଲଇ ଆଉ ଚଗଲି େହଇଯାଇଛି କାଲିର ସିଏ ହାତ 

ପାଖର େମା େଗେହ?ଇ ମାଟିକେÏଇ ସେତ େଯପରି େମାପାଇଁ ଆକାଶର ଜହh  େହାଇଯାଇଛି 

ଆଉ ମଁୁ ବିଚରା ବାମନ 

 େମା ଗପ ଆର� କରିବା ଆଗରୁ ତାକୁ ଟିେକ ଭାବିଦିଏ ତାର େସହି ହରିଣୀ ଆଖି, 

େଗାଲାପ ପାଖୁଡା ପରି ଓଠ ଆଉ ଚB�  ବଦନି ପରି ମୁହଁ ଆଉ େସଇ ଶ~ େଯଉଁ ଶ~ 

ସତେର ତା ନଁା କୁ ସଂେଯାଗ କରି ଧନ� େହାଇଛି, େଯଉଁ ନା ଶୁଣିେଦେଲ ଶରୀରର େକଉଁ 

ଦିଗରୁ अସରାଏ ମଳୟ ପବନ େବାହିଯାଏ ଆଉ ମଁୁ େହାଇଯାଏ େକଉଁ ଏକ ନିଶାଡୀ ପରି 

ଭାବୁକ, ଆଉ େସ ନା ଯିଏ ମେତ ଭାବୁକ କରାଏ ନା ତାର ‘େମାନାଲିଶା’ 

 େସଦିନ େକହି ଜେଣ େମା ପାଖେର ବସି କହି ଉଠିଲା, େର ଜାଣିଚୁ େତାର ସିଏ 

ସେରାଜ ପରିଡ଼ା 
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ଆସିଛି, अନ�ମନ7* ପରି ମଁୁ କହିଲି ଆେର କିଏ ଆଉ େସ େଲାକ କହିଲା କାଇଁ ଏେତ 

େଛାପରା ହଉଛୁ ମ! ଆେର େସଇ େତା େମାନାଲିଶା, େହ ଭଗବାନ ମଁୁ ଶ~େର 

କହିପାରୁନି ଏ କଥା ଶୁଣି େସଦିନ େମାର କଣ େହାଇଥିଲା ଏକ ସଂ�ାହୀନ ଶ�ୀ ହରଣେର 

ମଁୁ େଯମିତି ଭିଜୁଥିଲି େସ େଲାକକୁ ଠାଉେରଇ େମାର କାମ अଛି କହି େସଠୁ ଚାଲିଆସିଲି 

 ଘରକୁ ଯାଇ ସଂେଗ ସଂେଗ ଫୁଲ ପ�ା« ସାଟ� ପି|ି ମଁୁ ବାହାରିଲି ତା’ର ଗଳିକି େଯଉଁ 

ଗଳି େମା ପାଇଁ ସେତ େଯମିତି ବଡଦାt ପରି ପବିତ�  ଯାଉ ଯାଉ େଦଖିଲି ଝରକା କଣେର 

କିଏ ବାହାରକୁ ଚାହZଛି, ସେତ େଯମିତି ବହୁତ ଦିନର ପ�ତୀfାେର କଳାବାଦଲକୁ ପଛେର 

ପକାଇ ଚB�ମା अେନଇଛି, ତାକୁ େଦଖିଲି ଜାଣିନି ହଠାତ େମା ଦୁଇଆଖିରୁ अଜାଣତେର 

ଦୁଇଧାର ଲୁହ େବାହି ପଡିଲା, ଶ�ାମଳୀ େମାର େସଇ ମାଟି କେÏଇ ସହରୀ ପାଣି 

ପବନେର ସେତ େଯମିତି େଗାଲାପୀ ରoର ଦାଉଦାଉ ସଜ େଗାଲାପ ପରି େହଇ 

ଯାଇଥିଲା ଆଉ ତା’ର େସ ଚାହାଣୀ ଏମିତି ଥିଲା ସେତ େଯମିତି ପ!ୂ�ମା ରାତିର ସମୁଦ�  

ତାର ଜୁଆର ଭାoଗୁଛି, ଛାତି ଧକଧକ େହାଇ ଉଠିଲା ମନେର अସଂଖ� େକାହ ଭରିଗଲା  

ଆଉ ନିଜକୁ ସ�ାଳି ପାରିଲିନି, େହ େମାନାଲିଶା କହିଗଲା େବଳକୁ େମାର ମେନ ପଡିଗଲା 

ତାକୁ େଦଇଥିବା କଥା ଆଉ ତା अଗେର କରିଥିବା ଶପଥ, େଯ ମଁୁ ବଂଚିଥିଲା ଯାଏଁ େତା 

ଆଖି ଆଗେର େଦଖାେଦବିନି, େତା’ଠାରୁ ବହୁତ ଦୂରକୁ ପେଳଇବି, େତା ଜୀବନେର ଆଉ 

ଝଡ େହବିନି େତା ରାଣ ଖାଇ କଥା ଦଉଛି େଲା େମା କେÏଇ .... 

 ଏମିତି ଭିତେର ପଛରୁ େମା ସାo ରାହୁଲ କହିଲା ଆେର ତୁ କଣ ଏଠି କଣ କାମ 

ଥିଲାକିେର? ତୁ କଣ ଆମ ଗଁାେର? ଏେତ ଦିନପେର  ଆେସ ଆେସ େଗାେଟ େକାଲଡି�* 

ପିବା କିଛି ନ ଭାବି ପେଳଇ ଆସିଲି େସଠୁ ସେତ େଯମିତି େସ ଜାଗା ଛାଡିବା ପେର ଧୀେର 

ଧୀେର େମା ହୃଦ±Bନ ଧିମା େହାଇଗଲା ଆଉ ରiଚାପ ବଢିଗଲା ଆଉ ଆଖିରୁ 
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अଜାଣତେର  अଶ�� ର ବନ�ା େହଲା, କାB କାB ମୁହଁେର ଘରକୁ ଆସିଲା େବଳକୁ େବାଉ 

କହିଲା ଆେର େତା େଦହ ଭଲନାହZ େତା ମୁହଁ ଏମିତି କଣ ଦିଶୁଛି, କିଛି େହଇନିେଲା 

େବାଉ କହି େସଠୁ ପେଳଇଯାଇ ଆa ବାରିେର ଏକା ବସିଲି ଆଉ ମେନମେନ କହିଲି େଲା 

ପାେଗଲି େସ ଯାହା ବି େହଇଯାଉ ତେତ େଦଇଥିବା କଥା ମଁୁ େକେବ ଭାoିବିନି,          

ଠିକ େସତିକି େବେଳ ହଟାତ େମାବାଇଲେର ହାତ ବାଜି अfୟ ମହାvି* ଗୀତ ବାଜି 

ଉଠିଲା 

 ପି�ୟା େମାର ଏ କି କଲ ଭଲ ପାଇ ଭୁଲିଗଲ...  

 ଗୀତର ତାେଳ ତାେଳ ମେନ ପଡିଗଲା ତା ସହିତ अତୀତେର ଘଟିଥିବା େସଇ ମୁହୂତ� 

ଗୁଡାକ, ଦିେନ େସ ମେତ କହିଥିଲା ତୁେମ ମେତ ଭୁଲିଯିବନି ତ ମଁୁ ବିଚଳିତ େହାଇ ଆମ 

ଗ�ାମେଦବତୀ* ରାଣଖାଇ କହିଲି େଲା ପାେଗଳି ତୁ େମାର ହୃଦୟର ±Bନ ତେତ ମଁୁ କଣ 

େକେବ ଭୁଲି ପାରିବି, ମଁୁ ଟିେକ ବିଚଳିତ େହାଇ କହିଲି େଲା ପାେଗଳି ତୁ କହିଲୁ ତୁ ତ 

ସହରକୁ ପାଠ ପଢିବା ପାଇଁ ଯାଉଛୁ ତୁ ଆଉ ମେତ ଭୁଲିଯିବୁନି ତ? େସ ହଠାତ ବ�` 

େହାଇ ତ ହାତେର େମା ପାଟିକୁ ଚିପି ଧରିଲା ଆଉ କହିଲା ପି?ଜ େସମିତି କୁହନି ତୁମବିନା 

ମଁୁ ମରିଯିବି, ମେତ େଜାେର ତା ବାହୁେର ଜାବୁଡି ଧରି କହିଲା ଧନ ପି?ଜ େମା େଫରିବା 

ବାଟକୁ अେନଇଥିବ ଆଉ କାହାକୁ ମନ େଦଇେଦବନି ଏକଥା କହି େଡରି େହଲାଣି କହି 

େମାଠାରୁ େସଦିନ େସ ବିଦାୟ େନଲା କିଏ ଜାଣିଥିଲା େସ ବିଦାୟ େଦଲାନି େଯ େମା 

ଜୀବନରୁ ଚାଲିଗଲା, ମେତ କହିଥିଲା ପହଁଚିେଲ କଲ କରିବ ଦିନ ପେର ଦିନ ଗଲା ଏମିତି 

୨୬ଦିନ ପେର ତାର କଲ ଆସିଲା ଆଉ କହିଲା ମଁୁ ଟିେକ ବ�`ଥିଲି ତମକୁ କଲ 

କରିପାରିଲିନି ତା କଥାରୁ ଜଣାପଡୁଥିଲା ସେତ େଯମିତି େସ େମା ସହ କଥା ହବାକୁ 

ଚାହୁଁନି, ପେର େଫାନ କରିବି କହି କଟିେଦଲା େଫାନ ଆଉ अଟକିଗଲା େମା େପ�ମ 
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ବହୁତ େଚrାକଲି ତା ସହିତ କଥା େହବାପାଇଁ େହେଲ େଫାନ ସୁଇଚ अଫ ଆସିଲା, ତା 

ସାo ମାନିନି, ରିତା େକେତ କାହାକୁ ପଚାରିଲି େକହି କିଛି କହିେଲନି ୟା ଭିତେର ୮ମାସ 

ବିତିଗଲା ଆଉ େମା େପ�ମ... 

 ଦୀଘ� ୧୦ ମାସେର େସଦିନ ତା ସାo ରିତା ବାହାଘର ଥାଏ ମଁୁ ବାରaାର 

ପଚାରୁଥାଏ ରିତା, େମାନାଲି ଆସିବ ତ ରିତା କହିଲା େସ କହିଛି ଆସିବ ତୁ ବ�` ହ 

ନା ବାହାଘରେର ସମେ` ବରଯାତ� ୀ*ୁ अପfା କରିଥାvି ଆଉ ମଁୁ େମା ପାେଗଳି କୁ, 

ହଠାତ େମା ସାo ରାହୁଲ କହିଲା, “େର ହିେରା, େମାନାଲିଶା ଆସିଛି େସପେଟ ବସିଛି, 

ପାଗଳପ�ାୟ େହାଇଗଲି ସିଧା େଦୗଡ଼ି େଦୗଡ଼ି ପହ�ିଗଲି େମା ପାେଗଳି ପାଖେର କିg ଏ 

କଣ େମା େମାନାଲିଶା ପାଖେର ଏ ସହରୀ ପୁअଟା କିଏ, ରିତା କହିଲା, େର େମାନାଲିଶା 

ଆସିବ ନାହZ କହୁଥିଲୁ ପରା ଏଇ େଦେଖ େମାନାଲିଶା, ମେତ େଦଖି ହସିେଦଲା େମା 

ପାେଗଳି ଆଉ କହିଲା େକମିତି अଛ, ମଁୁ କହିଲି ଭଲ अଛି ତେମ େକମିତି अଛ େସ କହିଲା 

ମଁୁ ବହୁତ ଭଲ, ଟିେକ େସପଟକୁ ଚାଲ ତୁମ ସାେଥ କିଛି କଥା अଛି 

 େସପଟକୁ अେନଇ କହିଲା ଆଉ କଣ ଖବର ନୂଆ ଗାଲ�େଫ� t ରଖିଲଣି ନା ନାହZ? 

ମଁୁ କହିଲି ଆେର ଏମିତି କଣ ମଜାକ କରୁଚ? େଯ ଆଉ, େସ କହିଲା ଆେର ମଜାକ କଣ 

ଆଜିକାଲି ଯୁଗେର ଜଣ*ର ତ କମେସ କମ ୪ରୁ ୫ଟା ଗାଲ�େଫ� t ଆଉ ବଏେଫ� t ଥିେବ 

ହଟାତ ବ�` େହାଇ ମଁୁ ପଚାରିଲି ଆଉ ଆମ େପ�ମ େସ ଟିେକ ବିରi େହାଇ କହିଲା 

'କମନ ୟାର େସେତେବେଳ ମୁ ଟିେକ ଇମେମାନସନାଲ ଥିଲି ଏେବ କିg ସହରକୁ ଯାଇ 

ବଂଚିବା ଶିଖିଛି ଏଇ େଦଖ େମା ନୂଆ ବଏେଫ� t अବିନାଶ ତୁେମ ବି ରଖ ଜୀବନର ମଜା 

ନିअ ଆଉ ପି?ଜ ଯାହା େହାଇଥିଲା ଆମ ଭିତେର ସବୁ ଭୁଲିଯାअ 

 ମଁୁ କିଛି କହିବା ଆଗରୁ, େସ ତା ରାଣ ପେକଇ କହିଲା, ଦୟାକରି େମା ରା`ାରୁ 
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ସାଇଡ଼୍ େହାଇଯାअ ମେତ ବ�ିବାକୁ ଦିअ ଆଉ ରାଣ ଖାअ ମେତ େକେବ ହଇରାଣ 

କରିବନି अଜାଣତେର େମା ଛାତିେର େକାହ ସବୁ ଆଖିର ଲୁହ େହାଇ େବାହିଗଲା, ବହୁତ 

କାBିଲି ଆଉ କଥା େଦଲି, େଲା ପାେଗଳି ତେତ ମଁୁ ଭଲ ପାଉଥିଲି େତଣୁ ତେତ କଥା ଦଉଛି 

େତା ଖୁସିେର େମା ଖୁସି ତୁ େଯାଉଠି ରହ ଭଲେର ରହ ଆଉ େତା ଜୀବନକୁ େକେବ 

ଆସିବିନି 

 େସଦିନ େସଇ ବାହାଘର ଆଉ େମା େପ�ମର ପରିସମାsି ଆଉ ମଁୁ ଆ ଭିତେର 

ବଦଳିଯାଇଥିଲି କିg ତାକୁ ଭୁଲି ପାରିନଥିଲି ପାେଗଳି ଟା େକମିତି ବୁଝିବ େମା େପ�ମ 

େକେତ ନିବିଡ ଥିଲା ଆଉ େସ େମା ପାଇଁ େଦବୀେଟ ଥିଲା ଯାହାକୁ ମଁୁ େମା ହୃଦୟର ମନ 

ମBିରେର ନୀତି ପଜୂା କରୁଥିଲି 

 ଦୀଘ� ଦୁଇ ବଷ� ପେର ଆସିଛି େସ ଗଁାକୁ େକାରନାର ଲକଡାଉନୁ ପାଇଁ ଆଉ ତାକୁ 

େଦଖିବା ପାଇଁ ତା ରାଣ େଯପରି ମେତ ମନା କରିଛି ଆଉ ତା ସହିତ କଥା ହବା ପାଇଁ ତାକୁ 

େଦଇଥିବା କଥା େଯପରି େମା ପାଟିକୁ ଲକଡାଉନୁ କରିେଦଇଛି 

 େଶଷେର ଏତିକି କହିବି ତୁେମ ଧନ େଯାଉଠି ରୁହ ଭଲେର ରୁହ ଖୁସିେର ରୁହ ତୁମ 

ଖୁସିେର େମା ଖୁସି  କିg େଗାେଟ ପ�ଶh େମାର ପ�ଶhେର ରହିଗଲା େମା ପାଖେର କାମ 

କମି ଥିଲା େମା େପ�ମେର କଣ अଭାବ ଥିଲା େସ ମେତ ଭୁଲିଗଲା 

 େସ ଯାହା ବି ହଉ ମଁୁ ଜାଣିଚି େପ�ମର ପ!ୂ�ତା, ତ�ାଗେର ଥାଏ ଆଉ ମଁୁ େସ ତ�ାଗ 

କରିଛି 
ଦାtମୁକୁBପୁର, ସ�ସ, ପିପିଲି, ପୁରୀ 

ଭ� ାମ�ଭାଷ : ୯୫୫୬୪୪୭୧୩୯  
ଇେମଲ୍ : sarojparida631@gmail.com 
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अବମାନନାअବମାନନାअବମାନନାअବମାନନା    
 ମହମାନୀ ଦୁେଯ��ାଧନ ମହାଗବ�ୀ ଏବଂ अହ*ାରୀ। अତି ନି�ୁର 

ଭାବେର ପାtବ*ୁ ସଚୂ�ଗ� ସୁnା େମଦିନୀ ବିନା ଯୁnେର େଦବି ନାହZ 

କହି ସତୂ� ପାତ କଲା ମହାଭାରତ ଯୁn, अବନୀ ପୃ�େର ବୁହାଇ େଦଲା 

ଉଷE େଶାଣିତର ଖରେସ�ାତ ତଟିନୀ। ଯାହାର ରi ରୂପକ ଜଳ ରାଶିେର ଭାସି ଯାଉଥିେଲ 

ଜଳଚର ଜୀବ ରୂପକ ଶହ ଶହ ଛିନh  ମ`କ ଓ ଖt ବିଖtିତ अo ପ�ତ�o। କୁଢ଼ କୁଢ଼ 

ଶବ ବହି ଚାଲିଛvି ନାଉରୀ ବିହୀନ େନୗକା ସଦୃଶ। ଭାଇବ|ୁ ପୁତ�  ପ�ଜାମାନ*ୁ ହରାଇ 

ଦୁେଯ��ାଧନ ଏେବ ଏକା। େନୗକା ଭାବି ପୁତ�  ଲfEଣ କୁମାର ଶବ ଉପେର େସଦିନ 

େଯେତେବେଳ ରi ନଦୀ ପାରିେହଲା ଏବଂ ଜାଣିପାରିଲା େସ ସvାନେବାଲି ହୃଦୟେର 

ତରବାରୀ ବିn ସମ अନୁଭବ କଲା। ଏେବ େସ ଏକା, ସ�ୂ!� ଏକା। ଜୀବନ ଭୟେର 

ଆତE େଗାପନ କରିଛି ବ�ାସ ସେରାବର ମଧ�େର। ସାରା ବିଶ¢େର ଯିଏ ଆଶ�ୟ ନପାଇ 

ଏଠାକୁ ଆେସ େସ େକେବ ନିରାଶ େହାଇନଥାଏ, ଉnତ अଭିମାନୀ ତଥା ବିଶୃ³ଳିତ ଗବ�ୀ 

େଲାକ ଏଠାରୁ ସଶରୀେର େଫରି ଯାଇପାେରନା। 

 ଲfରାଜାର ମଉଡ଼ମଣି ମାନେଗାବିB ଆଶ�ୟ େନଇଛvି ଏଠାେର, ପାଟପତନିର 

ଉପାଦାନ, ପ�େକା� ମଧ�େର େକରି େକରି େହାଇ ଝୁଲୁଛି ହୀରା ନିଳା ମଣି ମାଣିକ�। 

େଚୗଦିଗେର ସାB�  ନୀରବତା। କୁରୁେfତ� ର अ¤ ଝ*ାର ନାହZ କି େକାଳାହଳ ନାହZ 

ଏଇଠି। अଛି େକବଳ ପ�ଶାvିର अଖt ନୀରବତା। अଠର ଦିନର ସବ�ଗ�ାସୀ ସମର 

ପ�ାoଣ ବ�`ତା ଆଜି ସମାs େହାଇଯାଇଛି। େଦ� ାଣ, ଶଲ�, ଶକୁନି କୃପ ସମେ` ଲୀନ 

ସତ�ନାରାୟଣ ମିଶ� 
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େହାଇଯାଇଛvି ସବ�ଗ�ାସୀ ସମର �ାନ ଉପେର। अଛvି େକବଳ ମୁମଷୂ�ୁ ଶଯ�ାଶାୟୀ 

ପିତାମହ ଭୀଷE। ଜୀବନର ଉÍାନପତନ ହସକାB, ଆଶା ନିରାଶା ଜୟ ପରାଜୟର ଏକ 

ବିରାଟ କାହାଣୀର ସାfୀ ସିଏ। କ� ାv अବସାଦ ଶରୀରେର ବିଶ�ାମ େନବାକୁ ଚାହZ ମଧ� 

ଆଖିକୁ କୁରୁପତି* ଆଖିକୁ ନିଦ ଆସୁନି। ଭାବନା ରାଜ�େର ଭାସି ଆସvି अଶରୀର 

ସମହୂ। ବିମ¬ନ କରି େଦଉଛvି ମାନ ସେରାବର ମଧ�� �ିର ଜଳରାଶିକୁ। अନବରତ 

ପାଶ�¢ ପରିବ_�ନ କରୁଛvି ପଲ* ଉପେର। 

 ସହସା ଶୁଣି ପାରିେଲ କାହାରି ରୁଣୁଝୁଣୁ ଝୁ«ିଆ ସ¢ର। େଦଖିେଲ ପ�େକା� ମଧ�େର 

ଏକ ଶୁଭ�  େଜ�ା�ାର ଆେଲାକ अନୁଭବ କେଲ ସଦ� ପ�Òୁଟିତ ମଲ? ୀ ଫୁଲର ସୁଗ|। େସ 

ଆ�ଯ�� େହଇ ଉ�ସ¢ରେର ପଚାରିେଲ, “କିଏ, କିଏ ତୁେମ? अବାଧେର େମା ପ�େକା� 

ଭିତରକୁ ପଶି ଆସିବାର ଦୁଃସାହସ କିଏ କରୁଛ? ତା* ଆଶ*ା ଓ ଜି�ାସାର अv ଘଟାଇ 

ତୁରv ପ�େକା�କୁ ପ�େବଶ କେଲ ମାଆ। ଜଗଜନନୀ ମା ପଦE ଳୟା, अଭୟଦାୟିନୀ ମା’*ୁ 

େଦଖି କୁରୁପତି ତଟ� େହାଇଗେଲ fଣିକ ପାଇଁ। ତା*ର ଏଇ अସହାୟ ନିଃସoତ 

ସମୟେର େଯେତେବେଳ ମା’* ଦଶ�ନ ପାଇଛvି अବିଳେa କହି ଉଠିେଲ, “ପ�ଣାମ 

ମାେତ! ଆଜିର ଏअସମୟେର ତମକୁ ସ¢ାଗତ କରିବା ପାଇଁ େମା ପାଖେର अଘ�� ଧପୂ ଦୀପ 

କି େନୖେବଦ� କିଛି ନାହZ। ରାଜା ମାନେଗାବିB ଆଜି କଂଗାଳଠୁ ବି ହୀନ। ତେମ ଏଠାେର 

କାହZକି ମା?”  

 “ପୁତ�  ତୁ େମାର अତି ପି�ୟ, ତୁ अେଜୟ ରାଜ ଚକ�ବ_�ୀ ଥିବ ସମୟେର ତ ମଁୁ େତାଠୁ 

ଦୁେରଇ ନଥିଲି, ଆଜି ଏ अସମୟ ଦୁ��ନେର ତେତ ଛାଡି ରହିଥାvି େକମିତି। କୁରୁବଂଶର 

ପତନ ମଳୂେର େମା ସ¢ାମୀ ମାଧବ अଛvି ସତ, କିg ମଁୁ ମା, ମଁୁ ତେତ ଛାଡି ପାରିବି 

ନାହZ” 
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 ଏତିକି କହି େକାହ ସaରଣ ପାଇଁ େଚrା କରୁଥିେଲ କମଳା। ବ�`ବିବ� ତ 

ମହାମାନୀ ପ�ଶh କରିଛvି, “ମା! ତେମ ଯଦି େମାେତ ତ�ାଗ କରିନ େତେବ କାହZକି େମା 

अଧ ପତନ?”  

 “ତୁେମ ଯଦି �ାତସାର ବା अ�ାତେର େସଦିନ ଶବ ଉପେର ବସି ରi ନଦୀ ପାରି 

େହଇ ନଥାv େତେବ ମଁୁ ତମ କା|ରୁ ଓହ? ାଇ ଚାଲିଯାଇ ନଥାvି, କାରଣ ଏହା େମା ପାଇଁ 

अସହ�, अପବିତ� । ମଁୁ ଚାଲିଆସିଲି ସତ, କିg ତେତ ଛାଡି ଶାv ରହିପାରିଲି ନି। ଆଜି 

ଆସିଛି ତେତ ଏକ ବଡ଼ ଗୁରୁତ¢ପ!ୂ�  ସaାଦ େଦବାକୁ।” ଦୁେଯ��ାଧନ ଚକିତ ଭାବର ସହିତ 

ପଚାରିେଲ, “କି ସaାଦ ମା?” େଦବୀ କହିେଲ, “ବ�, ମାଧ�ମ ପାtବ ଭୀମ ମହାେଦବ*ୁ 

ସgr କରି ସିଂହନାଦ ଲାଭ କରିଛି। ଯାହାକି େତା ଜୀବନର ଧମୂେକତୁ। ତି� ଭୁବନ 

ପ�କ�ିତ ସିଂହନାଦକୁ ଆଶ�ାକରି ଭୀମ ବ�ାସ ସେରାବର କୂଳେର ଉପ�ିତ। ତୁ ଯଦି ତାର 

ତିନିଟି ରଡିକୁ ସହିଯାଇ ସ��ଖକୁ ନଯିବୁ, େତେବ ଆସvାକାଲିର ସେୂଯ��ାଦୟ େତା ପାଇଁ 

ସୁଖର ଭାଗ� ଉଦୟ େହବ।” ତËେର କୁରୁପତି େଦଇଛି ନିଭ�ର ପ�ତିଶୃତି ଏବଂ ତାକୁ 

ଆଶୀବ�ାଦ େଦଇ ମା ଚାଲିଗେଲ ସ¢�ାନକୁ। 

 କିଛି ସମୟ ପେର ପ�ଥମ ସିଂହନାଦ ଶୁଣି ଚମକି ପଡିେଲ ଦୁେଯ��ାଧନ। ଦି� ତୀୟବାର 

ନାଦ +ାରା ତା* େଦହର ଶିରାପ�ଶିରା ରi ଫୁଟି ଉଠିଲା, अସହ� େବାଧକରି 

ପ�େକା�େର ଏପାଖ େସପାଖ ଘୁରି ବୁଲିେଲ ବହାେ�ାଟ ମାରି। େଶଷ ସିଂହନାଦ େବେଳ 

ମହାଲfE ୀ* ବାରଣକୁ अମାନ� କରି ବାହାରି ଆସିେଲ ବ�ାସ ସେରାବର ସାତ ତାଳ 

ଜଳମଧ�ରୁ, ବାସ ............ 
ସିେ|େକଲା, ବଲାoିର 

ଭ� ାମ�ଭାଷ : ୯୫୮୩୬୦୫୯୧୫  
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ଭିନh  ଏକ ଦଧିଚିଭିନh  ଏକ ଦଧିଚିଭିନh  ଏକ ଦଧିଚିଭିନh  ଏକ ଦଧିଚି    
 ଗଁାର ନଁା ସନାତନପୁର, ସବୁଜିମାେର ପରିପଣୂ �। ଗଁାକୁ େଘରି 

ରହିଛି ଶାଳ, ଶାଗୁଆନ, ଆକାଶିଆ ଏମିତି अେନକ ଗଛ ସେତ େସମିତି 

େମଘନାଦ ପାେଚରୀ ସନାତନପୁରର। ତା ସହିତ ଗଁା କଡେର ନଦୀଟା 

अେ*ଇ ବେ*ଇ ବହିଯାଉଛି (ହଁ ଆଗ अେପfା କୂଳଖାଇ ଦୀଘ� େହାଇଗଲାଣି)। ନଦୀ 

ପଠା ଉପେର अଛି ଆa, ଜାମୁେକାଳି ସହିତ ଲିଚୁ ବଗିଚା। େସ ବଗିଚାର ମାଲିକ ହଉଛvି 

ହରି�B�  ବାବୁ (ଗଁାର ଜମିଦାର), अବଶ� େସ ଆଉ ନାହାvି ତଥାପି ବଗିଚାର ମାଲିକାନା 

अଛି ତା*ରି ନଁାେର। ପୁअ ତା*ର ରାଧାେମାହନ, ଜେଣ ଉ_ମ ସମାଜେସବୀ ଆଉ ଦf 

େଲଖକ ମଧ�। ପରିେବଶକୁ ଖୁବ ଭଲ ପାଆvି, ସମାଜ େସବା ଏବଂ ପରିେବଶ ସଜାଇବା 

ଛଡା େଯତିକି ସମୟ ମିେଳ କାଗଜ, କଲମ ଧରି ବାହାରି ପଡvି ତା*ର େସଇ ନଦୀ 

କୂଳେର ଥିବା ବଗିଚାକୁ। େସଇଠି अଛି େଛାଟିଆ ଛାତଘରଟିଏ ଆଉ ତା ଭିତେର ବଗିଚା 

କାମ ପାଇଁ ଆବଶ�କ ଜିନିଷପତ�  ସହିତ େଗାଟିଏ େଟବୁଲ ଓ େଚୗକି, ଝରକାଟା େଖାଲି 

େଚୗକିେର ବସି ଟିକିଏ ପବନ ଖାଆvି, ତାପେର େଲଖା େଲଖି ଆର� େହଇଯାଏ। 

େଲଖାେର ଏମିତି କୁଆେଡ ହଜି ଯାଆvି େଯ େଯେତ ଡାକିେଲ ବି େସମିତି େଲଖିଚାଲvି 

କିଛି କ!�ପାତ ନକରି େଲଖା ସରିବା ପଯ��v। ତାପେର ବଗିଚା ବୁଲି ବୁଲି ନଦୀ କଡ଼ିଆ 

ସୁଲୁସୁଲିଆ ପବନର ମଜା େନଇ ଘରକୁ େଫରvି। କଥାେର अଛି 

ନଦୀ କୂଳିଆ ଧୀର ପବନ 

ଛାଡି ଯିବାକୁ ହୁଏନା ମନ" 

ଉ_ମ ମହାପାତ�  
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 ଇଛା ନ ଥିେଲ ବି େଫରିବାକୁ ତ ପେଡ। ହଠାତ ଦିେନ ଏମିତି ବଗିଚାରୁ େଫରି 

ଘେର ପହ�ି ଶୁଣିବାକୁ ପାଇେଲ ଗଁାର ମଦନ ବୁଢାଟାର େଦହାv େହାଇଛି। ଏହା ଶୁଣି 

େଦୗଡ଼ିେଲ ମଦନବୁଢା ଘରକୁ, ଯାଇ େଦଖvି ସମେ` କBାକଟାେର ବ�`। ରାଧାେମାହନ 

କହିେଲ ଆଉ ମଲା େଲାକଟାକୁ ପେକଇ େକେତସମୟ କାBିବ, େକାେକଇ ବା|ି ଉେଠଇବା 

ବ�ବ�ା କର। େସଇଠୁ ସମେ` େକାେକଇ ବା|ିବା ପାଇଁ ବାହାରିେଲ।  

 େକାେକଇ ପାଇଁ ତ ଛअ ଖt ବାଉଁଶ େଲାଡ଼ା, ପ�ଥେମ ବାଉଁଶ ଗଛ କାଟିବାକୁ 

ପଡିବ। ଗଛକଟା ଶୁଣି ବ�` ବିବ�ତ ରାଧାେମାହନ କଣ ବା କହିେବ େକାେକଇ ପାଇଁ ତ 

ବାଉଁଶ କାଟିବାକୁ ପଡିବ। ଯାହା ହଉ ବାଉଁଶ କଟା ଯାଇ େକାେକଇ ବ|ା ଆର� େହଲା, 

େକାେକଇ ବା|ୁ ବା|ୁ େକହି ଜେଣ କହିଲା ଜୁଇ ପାଇଁ କାଠ ବି अ² अଛି ଗଛ େଗାେଟ 

କାଟିବାକୁ ପଡିବ ପୁଣି ଗଛ କଟା କଥା ଶୁଣି ରାଧାେମାହନ ମନ अ�ିର କରିେବ ବା କଣ? 

ଏଥର େସ କହିେଲ େମା ନଦୀକୂଳ ବଗିଚାେର େଛାଟ ନିaଗଛଟିଏ अଛି େସଇଟାକୁ କାଟି 

କାଠ ପ�`ୁତ କରି େକାେକଇ ଗଁା ପରିକ�ମା ସାରି ମଶାଣି ପହଁଚିବା ପବୂ�ରୁ ପ�`ୁତ କର ଓ 

େସ ଗଛ କାଟିବାକୁ ଦୁଇଟି େଲାକ ପେଠଇେଲ, େଲାକଦୁଇଟି ବଗିଚା ପହ�ି େଛାଟନିa 

ଗଛ ବଦଳେର ବଡ ନିa ଗଛଟାକୁ କାଟିେଦେଲ (ହୁଏତ ତା*ର ଶୁଣିବାେର କିଛି ତ� �ଟି 

ରହିଯାଇଥିଲା) ରାଧାେମାହନ ବଗିଚା ଗେଲ କାମ େକେତବାଟ ଗଲା େଦଖିବାକୁ। ଯାଇ 

େଦଖvି ତ ବଡ ନିa ଗଛଟି କଟାଯାଇଛି, ବହୁତ ବିରiି ପ�କାଶ କେଲ। କଟା ତ ସରିଲାଣି 

ଆଉ ବା କଣ କରିପାରିେବ, ଯାହା ହଉ କାଠ ପ�`ୁତ େହଇ କିଛି ମଶାଣିକୁ ଗଲା, ମଣିଷରୁ 

ଶବ ପାଲଟି ଯାଇଥିବା ମଦନ ବୁଢାଟାକୁ ଜୁଇେର େଦଇ ତା ପୁअ ମୁଖାଗିh େଦଲା। େବଶି 

ହଇରାଣ କଲାନି ସେo ସେo େପାଡି ପାଉଁଶ େହଇଗଲା।  

 ଏେବ ରାଧାେମାହନ ଘରକୁ େଫରି ଗାେଧାଇ ଘରକୁ ପଶି ଦୁମ୍ କିନା େଚୗକିେର ବସି 
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େସଇ ବଡ଼ ନିaଗଛ କଥା ଭାବି ମନଦୁଃଖ କରୁଥିେଲ। ପାଖେର ବସି ଝିअ େବୖଶାଳୀ ଚିତ�  

କରୁଥିଲା, ବୟସ ମାତ�  ପା�। ନାନା ପ�ଶh ମନେର, ହଠାତ ପଚାରିଲା ରାଧାେମାହନ*ୁ, 

ବାପା କାଗଜ େକଉଁଥିରୁ ତିଆରି? ରାଧାେମାହନ ବିରiି େହାଇ କହିେଲ ଓେହା... ଟିକିଏ 

ଶାvିେର ବେସଇ େଦବନି ଏ ଝିअ। ପୁଣି େବୖଶାଳୀ ପ�ଶh କଲା, ବାପା ତେମ ତ େମ�ା 

େମ�ା କାଗଜ େନଇ ବଗିଚାେର େଲଖୁଛ କିg ଜାଣିନ କାଗଜ େକଉଁଥିରୁ ତିଆରି? 

ରାଧାେମାହନ ବିରiି ମୁହଁେର କହିେଲ ଘାସରୁ। ପୁଣି େବୖଶାଳୀର ପ�ଶh ଖାଲି କଣ ଘାସରୁ? 

ରାଧାେମାହନ କିg ଏ ଥର ଟିକିଏ अଧିକ ବିରi େହାଇ କହିେଲ କାଠ ମtରୁ, ଝିअ 

େବୖଶାଳୀ ପୁଣି ପ�ଶhକଲା ତାେହେଲ ତ ବାପା କାଗଜ ବେନଇବା ପାଇଁ ବହୁତ ଗଛ 

କଟାଯାଉଥିବ? 

 ଏଥର କିg ରାଧାେମାହନ `´ ଆଉ ଚକିତ େହାଇ ଚାହZରହିେଲ କୁନି ଝିअ 

େବୖଶାଳୀ ମୁହଁକୁ ଆଉ ଭାବିେଲ ୠଷି ଦଧିଚି* କଥା, େଯମିତି େଯ अସୁର ନିପାତ ପାଇଁ 

ନିେଜ ଇjାକୃତ ସମାଧି େନଇ ତା* अ�ିକୁ ଦାନ କରିେଦଇଥିେଲ େଦବତା ଏବଂ ମନୁଷ� 

ସମାଜ ପାଇଁ େସମିତି ଗଛଟିଏ ମଧ� ନିଜକୁ ସମପ� ଦଉଛି ଜନିE ତ ଏgଡ଼ି ନିଆଁରୁ ଜୁଇ ନିଆଁ 

ଜଳିବା ପଯ��v। ପରବ_� ସମୟେର ରାଧାେମାହନ ଘରକୁ କ�ୁଟରେଟ ଆଣି ଇ«ରେନଟ 

ମାଧ�ମେର େଲଖା େଲଖି ଆର� କରvି ଓ ସରକାରୀ ଗ�ାମ� ଉନh ୟନକୁ अନୁେରାଧ କରି 

ସନାତନପୁର ମଶାଣିେର ଶବ ଦାହ ପାଇଁ  ଇେଲ»ି�  ଚୁଲାର ମଧ� ବ�ବ�ା କରvି େକବଳ 

ଗଛ ବେ�ଇବା ଉେ�ଶ� େନଇ 

 ମଣିଷ ଏକ ମାତ�  ପ�ାଣୀ ଯିଏ କି ଗଛ ନ କାଟିବାର େସ?ାଗାନ ମଧ� କଟାଯାଇଥିବା 

ଗଛର କାଠ ମtରୁ ପ�`ୁତ କାଗଜେର ହZ େଲଖିଥାଏ  
ମାଟିଆଳି , ବାେଲଶ¢ର 
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େବୖଶାଖ ଧମ�େବୖଶାଖ ଧମ�େବୖଶାଖ ଧମ�େବୖଶାଖ ଧମ�    
 େବୖଶାଖ ମାସ ଘର ଆଗେର େଗାରୁ* ପାଇଁ ପାଣି ରଖି ଆସୁ ଆସୁ 

ମାଳତୀେଦବୀ େଦଖିେଲ ଘର ପିtାେର େଫରୀଵାଲାଟିଏ ବସିଛି ମୁtକୁ 

କା| ଉପେର ଆଉଜି େହାଇ ଏହା େଦଖି ବିରi େହାଇଗେଲ ମାଳତୀ 

େଦବୀ କହି ପେକଇେଲ ଭିନh  ଭିନh  ଜାଗା ବୁଲୁଛ, ଭିନh  ଭିନh  ଜାତିର େଲାକ* ଘର ଆଗକୁ 

ଯାଉଛ େମା ଘରକୁ अଛୁଆଁ କରିବନା କଣ? ଏଠୁ ଗଲ, େଫରିବାଲଟି ନରମ ସ¢ରେର 

କହିଲା ନାହZ ମଁା ଆଉ ଚାଲି ପାରିବିନି ପ�ବଳ େଭାକ ଲାଗିଲାଣି ପାରିବ ତ ପଖାଳ ଗେt 

ଦିअ ମଁୁ ପଇସା େଦଇ େଦବି ଏହା ଶୁଣି ମାଳତୀ େଦବୀ ଆହୁରି ବିରi େହାଇ କହିେଲ 

େହାେଟଲ ଭାବିଲ ନା କଣ ଏସବୁ େହାଇ ପାରିବନି ଏଠି ଚାଲି ଯାअ ଶୀଘ� l अନତି ଦୂରେର 

େବାହୁ ଛିଡା େହାଇ େଦଖୁଥିଲା ଏ ଦୃଶ� ପାଖକୁ ଆସି ରୁହ ମଉସା କହି ବାଢ଼ିେଦେଲ 

ପଖାଳ ଭାତ, ବଢ଼ିଚୁରା ଓ ଆଳୁଭ_�ା, ଖାଇସାରି ଆନB ମନେର ବେଢ଼ଇେଦଲା 

େଫରୀଵାଲା ୫୦ଟ*ାର େନାଟଟିଏ େହେଲ େବାହୂ ମନାକରି କହିଲା ଥାଉ l େବାହୂର 

ମୁହଁେର  େଖଳି ଯାଉଥାଏ ଏକ अେହତୁକ ଆନB ଆଉ  ମାଳତୀ େଦବୀ ଛିଡା େହାଇଥିେଲ 

ଆକାଶ ମୁହଁl େହାଇ... 

 
 

େସଂଢତିର, ବv, ଭଦ�କ 

ଭ� ାମ�ଭାଷ : ୯୪୩୮୪୬୬୦୧୭  

ବିଚିତ� ାନB େଜନା 
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ତିର7ାର ନା ମଜବୁରିତିର7ାର ନା ମଜବୁରିତିର7ାର ନା ମଜବୁରିତିର7ାର ନା ମଜବୁରି    
 େଗାପାଳ ବାବୁ ଜେଣ େସବା ନିବୃତ अଧ�ାପକ I ସକାଳ 

୧୦ଟାେର ସ�ୂଣ� ସୁ� ଜଣା ପଡୁଥିେଲ, ସ|�ା ୭ଟା େବଳକୁ ଜ¢ର 

ସହିତ ସବୁ ଲfଣ ତା* ଠାେର େଦଖାଗଲା ଯାହାକି ଜେଣ େକାେରାନା 

ପଜିଟିଭ୍ େରାଗୀଠାେର ସାଧାରଣତଃ େଦଖାଯାଇଥାଏ I  

 ପରିବାରର अନ� ସଦସ�ମାନ* ମୁହଁେର ଏକ अଜଣାଭୟର ଚି଼ହh  ±� ଜଣା 

ପଡୁଥାଏ I ତା* ଖଟିଆ ଘରର େଗାେଟ ପୁରୁଣା, ପ�ାୟ अବ�ବହୃତ ବଖରାେର ତା*ୁ ରଖି 

ଦିଆଗଲା େଯାଉଠି ତା*ର େପାଷା କୁକୁର ‘ମାଶ�ଲ’ର ବସା ଉଠା ହୁଏ। 

 େଗାପାଳ ବାବୁ କିଛି ବଷ� ତେଳ େଗାେଟ କୁକୁର ଛୁଆକୁ ରା`ା କଡ଼ରୁ ଉେଠଇ ଆଣି 

अତି ଯତh ର ସହିତ ପାଳିଥିେଲ, ନାମ େଦଇଥିେଲ ‘ମାଶ�ଲ’ I ଏହି ବଖରାେର ଏେବ 

େଗାପାଳ ବାବୁ, ତା* ଖଟିଆ ଓ ତା*ର ପି�ୟ ‘ମାଶ�ଲ’ I 

 ନିଜର ଦୁଇ ପୁअ ଓ େବାହୁ ତା*ଠାରୁ ଦୂରତା ବଜାୟ ରଖିବା ସହିତ ପିଲାମାନ*ୁ ବି 

ନିଜ େଜେଜ* ପାଖକୁ ନଯିବା ପାଇଁ କଡା ନିେଦ�ଶ େଦେଲ I ସରକାର* ଦ¢ାରା ଜାରି 

କରାଯାଇଥିବା ନaରେର ସଚୂନା େଦଇ ଦିଆଗଲା। 

 ଏଇ ଖବର ସାହିପଡିଶା ଚାରିଆେଡ େଖଳିଗଲା I କିg େଗାପାଳବାବୁ*ୁ େଦଖା 

କରିବାକୁ େକହି ଆସିେଲ ନାହZ I ଶାଢ଼ୀ ପଣତେର ମୁହଁକୁ ବା|ି ହାତେର ବାଡି଼ଟିଏ ଧରି 

େକହି ଜେଣ ପଡିସା ବୁଢ଼ୀ ଆସି, େଗାପାଳ ବାବୁ* ¤ୀ*ୁ କହିଲା, ଆେର କିଏ ଜେଣ ଟିେକ 

େଦେବB�  ଭୁଏ 
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ଦୂରେର ରହି ଖାଇବା ଖାଦ�ଟା ବେଢ଼ଇ ଦିअ, ନେଚତ୍ ହ±ିଟାଲଵାଲା ତା*ୁ େଭାକିଲା ହZ 

ଉେଠଇ େନେବ I  

 ଏେବ ପ�ଶh ଉଠିଲା ତା* ପାଇଁ ଖାଇବା କିଏ େନଇକି ଯିବ! ଦୁଇ େବାହୁ ନିଜ ଶାଶୁ 

ହାତେର ଖାଦ�ଥାଳି ଧେରଇ େଦେଲ I ଥାଳି ଧରିବାfଣି େଗାପାଳବାବୁ* ¤ୀ* ହାତ 

ଥରିବାକୁ ଲାଗିଲା ତା*ୁ ଲାଗିଲା େଗାଡ଼ ଦୁଇଟା ସେତ େଯମିତି େକୗଣସି ଖୁ«େର ବା|ି 

ଦିଆଯାଇଛି I ଏ ସବୁ େଦଖିକି ପେଡାଶୀ ବୁଢ଼ୀ କହିଲା, ଆେର େତା ସ¢ାମୀ ସିଏ, ତୁ ବି! 

ମୁହଁ ବା|ିକି ଚାଲିଯା ଆଉ ଦୂରରୁ ଥାଳି ବେଢ଼ଇ େଦ, େସ ନିେଜ ଖାଇନବ I 

 ସବୁ ବାତ�ାଳାପ େଗାପାଳବାବୁ ଚୁପଚାପ ଶୁଣୁଥିେଲ, ତା*ର ଥରଥର ଓଠେର 

କହିେଲ େଯ, ତା* ପାଖକୁ େକହି ନ ଆସିବାଟା ହZ ଭଲ I ତା*ୁ େଭାକ ନାହଁ I 

 ଏହି ସମୟେର ଆa�ଲାନ୍ସ ଆସିଯାଏ, େଗାପାଳବାବୁ ଆa�ଲାନ୍ସେର ଉଠିବା ପବୂ�ରୁ 

ଥେର ପଛକୁ ଚାହZ ନିଜ ଘରକୁ ଭଲକରି ଟିେକ େଦଖିେନେଲ, ପ�ଥମ ମହଲାର ଝରକାରୁ 

ମା7 ପି|ିଥିବା ନାତି ନାତୁଣୀ ଓ ତା*ର ପଛପେଟ ଓଢଣା େଦଇ ଠିଆ େହାଇଥିବା ଦୁଇ 

େବାହୁ*ୁ େଦଖି ପାରିେଲ I ନାତୁଣୀ ହାତ  ହେଲଇ ବାୟ୍ ବାୟ୍ କହିଲା I ତଳ ମହଲେର 

ଦୁଇ ପୁअ ନିଜ ମାଆ* ସହିତ ଛିଡା େହାଇଥିେଲ I   

 अେନକ ଭାବନା ତା* ଭିତେର ଝଡ଼ ସୃrି କରୁଥିେଲ I fଣକ ପାଇଁ ତା*ୁ ଲାଗିଲା 

େଯମିତି ଜୀବନଟା ‘ବିଦାୟ’ େବାଲି କହିେଦଲା I  

 େଗାପାଳବାବୁ ଛଳଛଳ ଆଖିେର ନିଜ ଘରର ଦୁଆର ମୁହଁେର ବସିପଡି, ଚୁaନଟିଏ 

େଦଇ ଆa�ଲାନ୍ସେର ବସି ପଡିେଲ I ତା* ¤ୀ ସାେo ସାେo ବାଲଟିଏ ପାଣି ଆଣି 

ଦୁଆର ମୁହଁେର େସ ବସିଥିବା ଜାଗାେର ଢାଳି େଦେଲ I 
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 ଏହାକୁ ତିର7ାର କୁହାଯିବ ନା ମଜବୁରି! କିg ଏ ଦୃଶ�େଦଖି କୁକୁର ବି କାBି 

ପେକଇଲା I େଗାପାଳବାବୁ*ୁ ହ±ିଟାଲ େନଇକି ଯାଉଥିବା ଆa�ଲାନ୍ସ ପେଛ ପେଛ 

ଲାoୁଡ଼କୁ ହଲାଇ ହେଲଇ ଚାଲିଲା  

        େଗାପାଳ ବାବୁ ହ±ିଟାଲେର ୧୪ ଦିନ ରୁହvି, ତା*ର ସବୁ ପରୀfା ସାମାନ� 

ଥିଲା ତା*ୁ ପୁରାପୁରି ସୁ� େଘାଷଣା କରି ଡିସ୍ଚାଜ� କରି ଦିଆଗଲା I େସ ହ±ିଟାଲରୁ 

ବାହାରକୁ ଆସି େଦଖvି ତ, ତା* କୁକୁର ମାଶ�ଲ ବସିଛି I ଦୁଇ ଜଣ ପର±ରକୁ ଜାେବାଡି 

ଧରିେଲ, ଜଣ* ଆଖିେର ଗoା ତ अନ� ଜଣ* ଆଖିେର ଯମୁନା େବାହି ଚାଲିଥିଲା I  

 ତା* ପିଲାମାନ* ଗାଡି ତା*ୁ ନବାକୁ ପହଁଚିବା ପବୂ�ରୁ ନିଜ କୁକୁରକୁ େନଇ अନ� 

ଦିଗେର େସ ବାହାରି ପଡିେଲ I େସ ଦିନଠୁଁ ତା*ୁ େକହି ଆଉ େଦଖିନାହାvି I ତା* 

ନିେଖାଜ ହବା ଖବର, ଖବର କାଗଜେର ପ�କାଶ ପାଇଛି I ସଚୂନା େଦବା ବ�iି*ୁ 

₹୪୦୦୦୦/- ପୁର7ାର ଦିଆଯିବ I 

 ହଁ ₹୪୦୦୦୦/- ପଢିକି ମେନ ପଡିଲା, ତା*ର େପନସନ ଏତିକି ଆସୁଥିଲା ଓ 

ନିଜର ପରିବାରର ହସ ଖୁସି ପାଇଁ େସ ଉେଡଇ ଦଉଥିେଲ............ 
 

 

 

 

ଗ�ାମ/େପା - ଦୁଲମପୁର , ବ? କ୍ - अତାବିରା , ଜିଲ? ା -ବରଗଡ  

େମାବାଇଲ ନaର - ୯୦୯୦୬୪୦୦୯୩ 

E-mail - debendrabhue02@gmail.com 
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अେଢ଼ଇଶ अoୁରअେଢ଼ଇଶ अoୁରअେଢ଼ଇଶ अoୁରअେଢ଼ଇଶ अoୁର    
 ଓଃ  କି  ଗହଳି!! ପି�ୁଡି ପାଇଁ ବି  ଜାଗା ନାହZ। ବସ ସିଟକୁ 

ଛାଡି ମଝିେର ଆହୁରି ତିନି ଧାଡି ଠିଆ େହାଇଛvି େଲାକ।   

 ତା ପେର ବି କt»ରର ମନ ବୁଝୁନି।  

 ଭଉଣୀ ଟିେକ ବୁଲିଗଲ... 

 ସାନ ଭଉଣୀଟାକୁ ଏଇଠି ଟିେକ ଜାଗା େଦଇଦିअ.. 

 ବଡ ଭାଇ ପଛକୁ ଟିେକ...  

 ମଉସା ଏଇଠି ଠିଆ ହୁअg, ସିଟ ଖାଲି େହେଲ ବସିବ.... 

 ଏ ଭିତେର ଠିଆ େହାଇଥିବା େଲାକ* ଭିଡେର ନିଜକୁ େଯନେତନ ପ�କାେରଣ 

ଆଡ଼ଜr କରୁଥାଏ  ସୁଚିତ� ା। ଆଉ अ² ବାଟ ତ, ଟିେକ ଆଡ଼ଜr କରିେଦେଲ ଯାଏ। 

କt»ରର ଡାକ ଶୁଭିଲା ବାଣୀବିହାର... ବାଣୀବିହାର... ବସରୁ ବାହାରି ଆସିଲା ସୁଚିତ� ା। 

ବସରୁ ବାହାରି େଦଖିଲା ତାଜା ତାଜା ଫଳ ଧରି େଠଲା ଗାଡି ଠିଆ କରିଛି ଯୁବକଟିଏ। 

େଦଖିବାକୁ ଭଲ େଚେହରା, ହଟାକଟା, ଆକଷ�ଣୀୟ। ପୁରା ଧନୀଘର ପିଲାପରି ନ ଲାଗିେଲ 

ବି ମଧ�ବି_ ପରିବାର ପିଲାପରି ଲାଗୁଥାଏ। ଫଳବାଲା ପରି ନୁେହଁ। େଯମିତି ମାେକ�ଟିଂ 

ପିଲା ବହିଧରି ଘର ଘର ବୁଲvି କିg େସମାେନ ଠିକ େସଇୟା ନୁହvି। େସଇଟା ତା* 

େପ�ାେଜ»।                                         

 ଠିକ େସମିତି ଲାଗିଲା ସୁଚିତ� ାକୁ।  

େରଶମା ମହାvି 
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 ଏଭଳି ଆକଷ�ଣୀୟ େଚେହରା ସୁଚିତ� ା ମନେର ଛାପ ପେକଇ ଆସୁଥିବା େବେଳ 

ନିଜକୁ ସpତ କଲା ସୁଚିତ� ା। ଫଳଵାଲାଠାରୁ अେଢଇଶ ଗ�ାମ अoୁରୁ ନିଜ ଖାଇବା ପାଇଁ  

କିଣି େନଇଗଲା ସୁଚିତ� ା। ମେନମେନ ଭାବୁଥାଏ, େପଟ େପାଷିବା ପାଇଁ କିଏ େକେତ ବାଟ 

ଆପେଣଇ ନିअvି। େପଟ େପାଷ, ନାହZ େଦାଷ।  

 େଗାେଟ ଫାଇନାନ୍ସ କ�ାନୀେର ଚାକିରୀ କେର ସୁଚିତ� ା। ଭୁବେନଶ¢ରରୁ େଫରିବା 

େବେଳ ପୁଣି େସଇ ଫଳଵାଲାକୁ େଦେଖ ଓ ଘର ପାଇଁ କିଛି ଫଳ କିଣିନିଏ। ଘେର ପହ�ି 

ବାପାମା’* ସହ େଭାଜନ କଲା େବେଳ, ବାପା ଜିେତB�  ବାବୁ ଓ ମା’ ଯେଶାଦା ବାହାଘର 

କଥା ଉଠାvି। ସବୁ ଝିअ* ପରି େସ ବି ଟାଳିଦିଏ,“ରୁହ ବାପା। କାଇଁ ଏେତ ବ�` େଯ? 

ମଁୁ କଣ ତୁମର ଖାଇଯାଉଛି େଯ, େମାେତ ଘରୁ ତଡିବାକୁ ବସିଛ??” ଯେଶାଦା କହି ଉଠvି, 

“ତୁ କଣ ଜାଣିବୁ େଗାେଟ ଝିअର ବାପା ଆଉ ମା ମନର ବ�`ତା!! ନିେଜ େଯେବ ମା’ ହବୁ 

ବୁଝିବୁ” 

 କଥାକୁ ହସି ହସି ଏେଡଇ େଦଇଯାଏ ସୁଚିତ� ା। ଯେଶାଦା କିg ଝିअ ମଁୁହ ଠିକ 

ପଢ଼ିଛvି। େଯେତ େହେଲ ମା ପରା। “ଝିअ ଆମର ରାଜି ତେମ େଦଖ” େବାଲି ଏକ 

ପ�କାର ଆେଦଶ ଦିअvି ଜିେତB�  ବାବୁ*ୁ, ମା ଯେଶାଦା। ଜିେତB�  ଓ ଯେଶାଦା ହସା ହସି 

େହାଇ ବର େଦଖା କାମ ଆର� କରିବାର େଯାଜନା କରvି। 

 ପ�ାୟ ପBରଦିନ ପେର, ସୁଚିତ� ା ପାଇଁ ଏକ ଭଲ ଘରୁ ପ�`ାବ ଆେସ। େଗାଟିଏ 

ପୁअକୁ ବ�ା* ଚାକିରୀ, ରୁପ େଯମିତି ଗୁଣ ବି େସମିତି। ଜିେତB�  ବାବୁ ଓ ଯେଶାଦା ଭାରି 

ଖୁସି। ଝିअ  अଫିସରୁ େଫରିବା ପେର ବାପା ଜିେତB�  ପ�`ାବ କଥା କୁହvି ଆଉ ମା ଟିେକ 

अଧିକ ବଖାଣvି ପୁअର ରୁପ ଗୁଣକୁ େନଇ।  
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 -- ଯଦି କହିବୁ େତା େଫାନ୍କୁ ପୁअର େଫାେଟା ପେଠଇେବ ତା* ଘର େଲାକ। େତା 

ବାପା ତ େଦଖିଛvି ଭାରି ସୁBର ପିଲାଟି। କହିେଲ ଯେଶାଦା।  

 -- ବାପା ତ େଦଖିଛvି େଫାେଟା କଣ ହବ ଆଉ େବାଉ। ଉ_ର େଫରାଉ େଫରାଉ 

ଲାଜ ଲାଜ େହାଇଗେଲ ସୁଚିତ� ା।  

 ଖୁସି େହଇ  ଜିେତB�  କହି ଉଠିେଲ,“େତେବ ଏଇ ରବିବାର ତା*ୁ ଆସିବା ପାଇଁ ମଁୁ 

କହି େଦଉଛି?? ” 

 (ହସି େଦଇ ଚାଲିଗଲା ସୁଚିତ� ା ... ) 

 ଶନିବାର ରାତିେର ସୁଚିତ� ାର ମନ ଉଡୁଥାଏ। ସକାଳୁ କଣ େହବ? େକମିତି 

େହଇଥିବ ପୁअଟି? ମଁୁ ପସB ଆସିବି କି ନାଇଁ? ତା* ଘର େଲାକ େକମିତି େହଇଥିେବ? 

କଣ ପଚାରିେବ? ଏମିତି ଭାବି ଭାବି େକେତେବେଳ ନିଦ ଆସିଯାଇଛି ଜାଣିନି... 

 ରବିବାର ସକାେଳ ନୂଆ ବ|ୁ ଆସିବା ପାଇଁ ସବୁ ଆେୟାଜନ ଚାଲିଛି। ସୁଚିତ� ା ଆଜି 

ପ�Òୁଟିତ କଳିକା ପରି ଦିସୁଛି। ସଜବାଜ େହାଇ ନିଜ ମଁୁହକୁ ବାରaାର େଦଖୁଚି 

ଆଇନାେର। ଶାଢ଼ୀକୁ ବାରaାର ସଜାଡୁଛି। ୟା ଭିତେର ପହଁଚିେଲ ପୁअଘର େଲାକ। ପୁअ 

ସତ�ଜିତ* ସହିତ ତା* ବାପା ଓ ମା ଆସନ ଗ�ହଣ କେଲ। କିଛି ଭଲ ମB ଓ अତିଥି 

ଚ��ା ସରିଲା ପେର ଏେବ ଝିअ  ଆସିବା ସମୟ। ଏପେଟ ସତ�ଜିତ* ମା େବାହୁ 

େଦଖିବାକୁ ବ�ଗ�... 

 ସମ` ପ�ତୀfାର अv ଘଟାଇ େଟ�େର କଫି େନଇ ମା’* ସହ ପାଦ ଚିପିଚିପି 

ଆସୁଥାଏ ସୁଚିତ� ା। ସମ`* ମୁହଁେର ଖୁସିର ଲହରୀ। ଝିअେଦଖା ବି େହଇଗଲା। େହେଲ 

ସତ�ଜିତ ଟିେକ ଚିvାଗ�` ଲାଗୁଥାvି। ଆଉ ସୁଚିତ� ା ମୁହଁେର ବି େସେତ ଖୁସି ନଥାଏ। 
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ମା’*ୁ ଇସାରାେର କିଛି କହିଲା ସୁଚିତ� ା... 

 ଆଜି କାଲିକା ପିଲା ଆ�ା। ପର±ର ସହ ଟିେକ କଥା େହାଇଗେଲ େସମାନ* 

ମତାମତ େନବାେର ଆମକୁ ସହଜ ହୁअvା େବାଲି ପ�`ାବ େଦେଲ ଯେଶାଦା। ସମେ` 

ଯେଶାଦା* କଥାେର ହଁ ଭରି ପୁअଝିअ ଦୁହZ*ୁ ସୁଚିତ� ା ରୁମକୁ ଯିବାକୁ କହିେଲ। ସୁଚିତ� ା 

ଆେଗ ଆେଗ, ପେଛ ପେଛ ସତ�ଜିତ।  

 ରୁମେର ପହ�ିବା ପେର ପେର ସୁଚିତ� ା କିଛି କହିବା ଆଗରୁ ସତ�ଜିତ ଆଗ ନିଜ 

କଥା ରଖିେଲ, “େଦଖ ମଁୁ ପରି�ିତିର ଦାସ େହଇ ଆଜି ଏଠାକୁ ଆସିଛି। ମଁୁ ବ�ା* ଚାକିରୀ 

କେର ନାହZ। ୩ବଷ� ଧରି ସରକାରୀ ଚାକିରୀ ନେହବା ପେର ଘର େଲାକ* ମନ ବୁଝିବା 

ପାଇଁ ମଁୁ ଚାକିରୀ ପାଇଥିବାର अଭିନୟ କରିଥିଲି। ଘରୁ ବାହାରି ଯାଇ ଭୁବେନଶ¢ରେର 

ଫଳ ବିେକ ମଁୁ। अନ� ସମୟେର ପେଢ ଆଉ ରାତିେର େଫରିବା ପେର ମଧ� ଭିନh  ଭିନh  

କ�ିେଟଟିଭ ପାଇଁ ପି�ପ�ାର ହୁଏ। ମଁୁ ଏଥିପାଇଁ ଏ ବ�ବସାୟକୁ ଆପେଣଇଲି କାରଣ, ମଁୁ 

ଜାେଣ अନ� େଯ େକୗଣସି େବସରକାରୀ ସଂ�ାେର ଚାକିରୀ କେଲ େମାେତ ପଢିବାକୁ ଏେତ 

ସମୟ ମିଳିବନି। ଏେତ ଦିନ अେପfା କଲିଣି, ପଢାପଢି ବି େଜାରେସାରେର ଜାରି ରଖିଛି। 

କାରଣ ମା’ର ସ¢ପh ପୁअ ତାର ସରକାରୀ ଚାକିରୀେଟ କରୁ। କ�ାନୀ ଚାକିରୀ ପାଇଁ େମା 

ପାେଖ ଡ଼ିଗ�ୀ କି େଯାଗ�ତା ବି ନାହZ। ବି. ଏ. ପାସ କରିଛି। ମାତ�  अଥ�ାଭାବ େମାେତ ଆଉ 

अଧିକ କିଛି କରିବାର ସୁେଯାଗ େଦଲାନି। ଟିୟୁସନ କରି ପଢା ଖ�� ଉଠାଉଥିଲି। ଆଉ 

ଏେବ ଚାକିରୀ କରିଛି େବାଲି କହିବା ପେର ଟିୟୁସନ କରିବା ସ�ବ େହଲାନି। ମଁୁ େଚrା 

ଜାରି ରଖିଛି ଆଉ  ନି�ୟ ଚାକିରୀ ପାଇବି େବାଲି ଆଶା ଓ ବିଶ¢ାସ େମାର अଛି। 

ତା’ପେର ମଁୁ ବାହା େହବା କଥା ଚିvା କରିବି। କିg ମଁୁ େକେବ ବି େଗାେଟ ଝିअକୁ େଧାକା 
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େଦଇପାରିବିନି। ମଁୁ ଏେବ ବାହା େହାଇପାରିବିନି। େମାେତ fମା କରିେଦେବ। ଆପଣ 

ଆପଣ* ଆଡୁ ମନା କରିେଦେଲ କୃତ� ରୁହvି। ଏକା ନିଶ¢ାସେର ଏତକ କହିଗେଲ 

ସତ�ଜିତ।  

 ସୁଚିତ� ା ଆଗରୁ ଚିହିh  ସାରିଥିଲା ଏ େସଇ ଫଳ ବ�ବସାୟୀ ଯାହା ଠାରୁ େସ େସଦିନ 

ଫଳ କିଣିଥିଲା ଓ ଆସିବା ବାଟେର अେନକ ଥର େଦଖିଛି ମଧ�। କ’ଣ କହିବ କିଛି ଭାବି 

ପାରୁନଥିଲା ସୁଚିତ� ା। ଏତିକି ପଚାରିଲା, “େତେବ ଏଠିକି କାହZକି ଆସିେଲ? ଆଉ ବାପା 

ମା’*ୁ ମିଛ କହି େଯାଉ अପରାଧ କରୁଛvି, େକେବ ଭାବିଛvି ଯଦି େସ ଏ ବିଷୟେର 

େସମାେନ ଜାଣିବାକୁ ପାଆvି, େତେବ କ’ଣ େହବ ତା* अବ�ା??”  

 अଚିହh ା ଝିअେଟ ଆଗେର େଦାଷୀପରି ତଳକୁ ମୁହଁକରି ଠିଆ େହାଇଥିେଲ ସତ�ଜିତ। 

କିଛି ସମୟ अେv ସୁଚିତ� ାକୁ ଚାହZ ସତ�ଜିତ କହିେଲ, “ହଁ, ମଁୁ ମାନୁଛି େଯ ମଁୁ ଭୁଲ କରିଛି। 

େମାର ଟିେକ ମିଛ େସମାନ* ମୁହଁେର ହସ େଖଳାଇ ପାରିଛି। େସ ଖୁସି ସବୁଦିନ ପାଇଁ 

କିପରି ରଖିପାରିବି ମଁୁ େସଥିପାଇଁ ପ�ତି�ାବn। ଏ ମିଛ ଖୁସି ଦୂରୀଭୂତ କରି ମଁୁ େସମାନ*ୁ 

ସତ ଖୁସି ନି�ୟ େଦବି।” 

 -- େହେଲ ଏଠିକି ଆସିବାର अଭିପ�ାୟ??   

 -- େକବଳ ବାପା େବାଉ* କଥା ରଖିବାକୁ। େବାଉ େଦହ ବହୁତ ଖରାପ ରହୁଛି। 

ବାପା େବାଉ ଚଁାହୁଛvି େବାହୁେଟ ପାଇଁ। ତା* କଥା ରଖିବାକୁ अନିjା ସେତ¢ ଏଠିକି 

ଆସିଛି। େକବଳ େସମାନ* ମନେର ଟିେକ ଖୁସି େଦବାକୁ। ଝିअେଦଖା ବିବାହର ପ�ଥମ 

ପଦେfପ। ହୁଏତ ଏହାଦ¢ାରା େସମାନ* ମନ ଟିେକ ଖୁସିେହବ, କିଛିଦିନ ପାଇଁ ସମୟ 

ମାଗିେନବି ମଁୁ ତା*ଠାରୁ ଆଉ େମା ବିବାହ କଥା ଟିେକ ଘୁ�ିଯିବ ମଁୁ ଭାବୁଛି। ମଁୁ କିg 
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ତୁମକୁ େଧାକା େଦବାକୁ ଚାହୁଁନଥିଲି। େସଥିପାଇଁ ଆଗ ନିଜ କଥା ରଖିଲି।  

 ସତ�ଜିତ* ଆଖିେର ଥିଲା ସତ�ର ଝଲକ... ଆଉ କିଛି କରି ପାରିବାର ସଂକ².... 

ତାଳୁ ଠାରୁ ତଳିପା ଯାଏଁ ଏ ଦୃଢ ମେନାବଳ ପରିଲfିତ େହଉଥିଲା। େଧାକାର ସେBହ 

ମଧ� ନଥିଲା ତା* କଥାେର।  

 କଣ କହିବ ଟିେକ ଚିvାେର ପଡିଗଲା ସୁଚିତ� ା। କିଛି ସମୟର ନୀରବତା...  

 ନାରୀର ବି अେନକ ରୁପ ଥାଏ। େକେତେବେଳ ଦୁଗ�ା ତ େକେତେବେଳ କାଳୀ। 

େକେତେବେଳ ସରସ�ତୀ ତ ଆଉ େକେତେବେଳ ମା ଲfE ୀ। ସୁଚିତ� ା କିg ଆଜି ଦୁଗ�ା କି 

କାଳୀ ନୁେହଁ ବରଂ ଲfE ୀ କି ସରସ¢ତୀ ପାଲଟି ଯାଇଥିଲା। ନଁା ତା ଆଖିେର େଦଖା 

ଯାଉଥିଲା େକ� ାଧ ନଁା େଦ¢ଷ। अସହାୟ ପୁରୁଷଟିର अସହାୟତା ପଢ଼ିପାରିଥିଲା ସୁଚିତ� ା। 

ବାପାମା’* ଖୁସି ପାଇଁ ପଢୁଆ ପୁअର ଫଳ ବ�ବସାୟ ତା ପାଇଁ ଏକ ଉଦାହରଣ ପାଲଟି 

ଯାଇଥିଲା। ସୁଚିତ� ା ହୃଦୟେର ବିଶ¢ାସର अ*ୁେରାଦଗମ କେରଇ ସାରିଥିେଲ ସତ�ଜିତ।  

 ଆଖିେର ଲୁହ ଜେକଇ ଆସୁଥିଲା େବେଳ େରାକି େଦଲା ନିଜକୁ ସୁଚିତ� ା। କିଛି ସମୟ 

ପବୂ�ରୁ ଯାହାକୁ େନଇ ବିେ+ଷ ଭାବ ସୃrି େହଇଥିଲା ମନେର, ତା’ପାଇଁ ଏେବ ସ�ାନ 

ଏବଂ ଭଲ ପାଇବାର ଝା{ା ଆେଲାକ େଦଖାଯାଉଥିଲା। କହିଲା, “କାଇଁକି େକଜାଣି ତୁମକୁ 

अବିଶ¢ାସ କରିପାରୁନି ମଁୁ। ତୁମ ଆଖିର ସତ�ତାକୁ ପଢିପାରୁଛି। େମାର ବି କିଛି କଥା 

अଛି। େମାର ବିବାହ ପାଇଁ େବଶୀ ବୟସ େହଇଯାଇନି। ମଁୁ अେପfା କରିପାରିବି କିଛି 

ଦିନ। କିg େଗାେଟ ସ_�େର।”  

 ସତ�ଜିତ ଆେବଗ ଭରା ନୟନେର ଚାହZଥାvି ସୁଚିତ� ାକୁ..  

 -- ଏ କଥା ଆମ ଭିତେର ରହିବ ଯଦି ତୁେମ କଥାେଦବ କି କଠିନ ପରିଶ�ମ କରିବ ଓ 
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ତୁେମ ଚାକିରୀ ପାଇବା ପେର ସବୁ କଥା ସତ ସତ କହିବ ଘର େଲାକ*ୁ। ତାପେର ଆେମ  

ବାହାଘର କଥା ଚିvା କରିବା।  

 ସତ�ଜିତ ସୁଚିତ� ା କଥାେର ହଁ ଭରିଲା। ଆଜିକାଲିକା ଝିअ ପୁଣି ଏମିତି େହଇ 

ପାେର? ବିଶ¢ାସ କରିପାରୁ ନଥିଲା ସତ�ଜିତ... 

 ସୁଚିତ� ା ସତ�ଜିତ ହାତ ଉପେର ହାତ ରଖି ଆଖିର ପଲକ ପକାଇ ବିଶ¢ାସ େଦଲା... 

ଆଉ ସିରିअସ ମାେହାଲକୁ ଟିେକ ହାଲକା କରିବାକୁ କହିଲା, “ହଁ, ଚାକିରୀ େହବା ଯାଏଁ ସବୁ 

ଦିନ ଯିବା ବାଟେର ମେତ अେଢଇଶ ଗ�ାମ େଫ� ସ अoୁରୁ ମିଳିବ ତ?? େତେବ ଯାଇ ରାଜି 

େହବି...” 

 -- “ନି�ିତ, ନି�ିତ” କହି ଉଠିଲା ସତ�ଜିତ। ଦୁେହଁ ଏକାେବେଳ ହସି ଉଠିେଲ... 

 େଗାେଟ ନୂତନ େପ�ମ କାହାଣୀର अୟମାର� େହବାକୁ ଯାଉଛି େବାଲି େମାେତ 

ବାସୁଥିଲା... 

 
 

 

 

 

 

ନିମାପଡା, ପୁରୀ, ଓଡିଶା 

ଇେମଲ୍ - reshmarimka91@gmail.com 

ଭ� ାମ�ଭାଷ : ୭୭୩୫୬୭୦୦୧୪ 
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ତାରାନାଥ ତାvି� କତାରାନାଥ ତାvି� କତାରାନାଥ ତାvି� କତାରାନାଥ ତାvି� କ    
ଏହି କାହାଣୀର ପ�ଥମ ଭାଗ ଆହ� ାନ ଇ-ପତି� କାର ମଇ ୨୦୨୦ 

ସଂ7ରଣେର ପ�କାଶିତ େହାଇ ସାରିଛି 

ଭାଗ – ୨ 

ମଳୂ ବoଳା : ତାରାଦାସ ବେBାପାଧ�ାୟ 

ଓଡିଆ ଭାଷାvର : ଦୀପକ ଷଡ଼oୀ 

 େସ େମାେତ ତା* ଶିଷ� େହବାକୁ କହିେଲ କିg; େମାର ତା* ପ�ତି ଏେତ ଭiି 

ଭାବନା କାହZ ଆସୁ ନଥିଲା। ତଥାପି ରାଜି େହାଇଗଲି। ମେନମେନ ଭାବିଲି ଯଦି ଭଲ ନ 

ଲାେଗ ଛାଡିେଦଇ ଏଠୁ ପେଳଇବି େସ କଣ େମାେତ ବା|ି କି ରଖିବ ନା କଣ। େସ ପୁଣି 

କହି ଉଠିେଲ, “ମଁୁ ଏଇ କିଛି ଦିନ େହବ େଗାେଟ ବିେଶଷ ତ� ସାଧନା କରୁଛି। ଏଇଟି 

ସରିଲା ପେର ମଁୁ ତେତ ଦୀfା େଦବି” ଏମିତି କିଛି ଦିନ କଟିଗଲା। େସ ସାଧୁ ଦିନସାରା 

କୁଆେଡ ପେଳଇଯାଆvି ଓ ଠିକ୍ ରାତିେର େଫରିଆସି ପୁଣି ଧୁନି ଜାଳି ତ� ସାଧନା 

କରvି।  ମଁୁ ତା* ହାବଭାବ େଦଖି ଜାଣିଗଲି େଯ େସ ଜେଣ କାପାଳିକ େବାଲି। ମଁୁ ତା*ୁ 

ଦିେନ ପଚାରିଲି େଯ, “ଏ ବଶୀକରଣ କଣ?” େସ ହସିହସି କହିେଲ, “ଏ ଗୁଡିକ ବଡ 

େଗାପନ କଥା। ଶୁଣୁ ତୁ ଯଦି କାହାକୁ ବଶ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛୁ େତେବ अମାବାସ�ା ରାତିେର 

େହାଇଥିବା ଝଡବାତ�ାେର ବରଗଛରୁ ଝଡି ପଡିଥିବା ପତ� କୁ ଯଦି େଗାେଟ ମ�େର ଶୁnି 

କରାଯାଏ ଏବଂ େସହି ପତ� କୁ ଗୁt କରିକି ଯଦି ଖାଇବାେର ମିଶାଇ େକୗଣସି ବ�iି କି 

ଦୀପକ ଷଡ଼oୀ 
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ଦିଆଯାଏ େତେବ େସ େତାର ପଛେର ପାଗଳ ଭଳି େଗାେଡଇବ ।  ତୁ ଯାହା କହିବୁ େସ 

େସଇଆ କରିବ” । ଭିତରକୁ ଯାଇ େଗାେଟ ଡବା ଭିତରୁ କିଛି ଶୁଖିଲା ପତ�  େମାେତ ଆଣି 

ଧେରଇ େଦଇ କହିେଲ “ଏଇ େଦଖ ଇେୟ େହଉଛି େସଇ ପତ�  ତୁ ଯାହା କୁ ଚାହZବୁ ତାକୁ 

ତୁ ବଶ କରି ପାରିବୁ ପାଖେର ରଖିଥା କାମେର ଆସିବ” ।  ମଁୁ ତାକୁ େନଇ େମା ପାଖେର 

ରଖିଲି ।  ଏମିତି କିଛି ଦିନ କଟିଗଲା । ଦିେନ େଦଖିଲି  ସାଧୁ ଦିେନ ସ|�ାେବେଳ ବସି 

େଗାେଟ ମଣିଷ ଆକୃତି ର ପିତୁଳା ତିଆରି କରୁଛvି  । ମଁୁ ତା*ୁ ପଚାରିଲି “ଏ ସବୁ କଣ”? 

େସ େମାେତ େଦଖି ଟିେକ ହସି କହିେଲ “େଗାେଟ କାମ अଛି” ।  ଆଉ େବଶୀ କିଛି ନ କହି 

େସ ପିତୁଳା କୁ େନଇ େକଉଁଠି ଲୁେଚଇ େଦେଲ । ମଁୁ ତା*ର ଆଭିପ�ାୟ କିଛି ଠିକ୍ େସ 

ବୁଝି ପାରିଲି ନାହZ । ଏମିତି ଚାରି ପା� ଦିନ କଟିଗଲା । ହଠାତ୍ ଦିେନ ସାଧୁ ଆସି 

େମାେତ ପଚାରିେଲ “ତୁ ପ�କୃତି ଉପେର ବିଶ�ାସ କରୁ ? ମଁୁ ହଁ ଭରିଲି । େସ ପୁଣି କହିେଲ 

“ପ�କୃତି େଯମିତି ଆମ ମାନବ ସମାଜକୁ ବହୁତ କିଛି ଭଲ ଜିନିଷ େଦଇଛି େସମିତି କିଛି 

अଦୃଶ� अନିrକାରୀ ଶiି*ୁ ମଧ� ଲୁେଚଇ ରଖିଛି ।  େସଥିମଧ� ରୁ େବତାଳ େହଉଛି 

େଗାଟିଏ  । ଯଦି ଆେମ େବତାଳ କୁ ଜାଗୃତ କରି େଦଇ ପାରିବା େତେବ େବତାଳ କାମ 

େଶଷ କରିବା ବିନା ଯିବ ନାହZ ଏବଂ  ଯଦି କିଏ ତା କାମେର ବାଧା ଦିଏ େତେବ େସ ତାକୁ 

ଯିଏ ଜାଗ�ତ କରିଛି େସ ତାକୁ ହZ ମାରିେଦବ” । ଏ ସବୁ କଥା ଶୁଣି େମା େଦହ ଥରି ଉଠିଲା 

। ସାଧୁ ପୁଣି କହିଲା “ଆଜି ରାତିେର ମଁୁ ତେତ େବତାଳକୁ କିପରି ଜାଗ�ତ କରାଯାଏ େସଇ 

ରହସ� ବେତଇ େଦବି । େମାର ଇଛା େହଉଥିଲା ଜିନିଷ ପତ�  ଧରି େସହିଦିନ ରାତିେର ହZ 

େସଠୁ ପେଳଇବା ପାଇଁ କିg ; େମାେତ ଲାଗିଲା େଯ େକହି େଗାେଟ अଦୃଶ� ଶiି େମାେତ 

ପଛରୁ ଟାଣି ଧରୁଛି ।  ମଁୁ ଚାହZେଲ ବି େସଠୁ ବାହାରିପାରୁନି । େସହିଦିନ ରାତି ଠିକ୍ 
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େଗାଟାଏ େବଳକୁ ସାଧୁ ତା’ର କାଯ��କ�ମ ଆର� କେଲ ।  ସାଧୁ ତିଆରି କରି ରଖିଥିବା 

େସହି ପୁତୁଳା କୁ ଆଣି େସଥିେର ମBାର ଫୁଲ,ରiଚBନ,ସିBୁର ଆଦି େଦଇ ତାକୁ େନଇ 

ମାଟି ଭିତେର େପାତି େଦଇ ତା ଚାରିପାଖେର ଶEସାନ ର ପାଉଁଶ େଦଇ େଗାେଟ େଗାଲ 

କାଟି େଦେଲ । ତା’ପେର ନିେଜ ପଦE ାସନ େର ବସି କଣ େଗାେଟ ମ� ଗୁଣୁଗୁଣୁ କରି 

ପଢିେଲ । ମଁୁ ଏ ସବୁ େଦଖି ପଥର ପ�ାୟ େହାଇ ଯାଇଥାଏ । େସ ଆଖି େଖାଲି େମାେତ 

କହିେଲ ଘର ଭିତରୁ େଗାେଟ ବାº ଭିତେର େଗାେଟ ମଦ େବାତଲ अଛି ତାକୁ ଆଣିବାକୁ ।  

ମଁୁ  କୁଡିଆ ଭିତରୁ ମଦ େବାତଲ ଧରି ଆସିଲି । େସ ମଦ େବାତଲ କୁ େଖାଲି େଗାେଟ 

ମଣିଷ ଖପୁରି ଭିତେର ରଖିେଲ ଓ ପୁଣି କିଛି ମ� ପଢିବାକୁ ଲାଗିେଲ ।  ମଁୁ େଦଖିଲି େସ 

ଖପୁରି ଭିତେର ଥିବା ମଦ ର ରo ବଦଳି ଯାଇ ଏକଦମ୍ ରi ଭଳି ଲାଲ୍ େହାଇଗଲା । 

ତା’କୁ େସ ସାଧୁ ଢକଢକ କରି ପିଇଗଲା ଓ ତାପେର େସ ସାଧୁ ଶରୀର ଭିତେର ଏକ अÂୁତ 

ପରିବତ�ନ ମଁୁ େଦଖି ଡରିଗଲି  ।  େଦଖିଲି ତା ଆଖି ଦୁଇଟା ସେoସେo ରi ଭଳି ଲାଲ୍ 

େହାଇଗଲା ।  େମାେତ େଦଖି ହସି ହସି ଗଜ�ନ କରି କହିଲା “ଜଲଦି େଗାେଟ ଧୁନି ତିଆରି 

କର” । ମଁୁ ସେoସେo କାଠ େଦଇ େଗାେଟ ଗାତ େଖାଳି ଧୁନିଟିଏ ତିଆରି କରି େଦଲି । 

େସ ଧୁନି ପାଖେର ବସି ପୁଣି କଣ ସବୁ ମ� ପଢିଚାଲିଲା । ହଠାତ୍ େଦଖିଲି େସ ଧୁନି 

ଭିତରୁ େଗାେଟ କଳା ଛାୟା ବାହରି ଗଲା ।  େମାେତ େଦଖି ସାଧୁ କହିଲା “େଦଖିଲୁ ଏ 

େହଉଛି େବତାଳ କିg ; ଆଜି ମଁୁ କାହZକି ୟାକୁ ଏଠିକି ଡେକଇଛି ତା’ର अସଲ କାରଣଟା ମଁୁ 

ତେତ ଏ ପଯ��v କହିନି  । ମଁୁ ଡରି ଯାଇ ପଚାରିଲି “କଣ ପାଇଁ”? େସ ହସି କି କହିଲା 

“ଆଜକୁ ପ�ାୟ ୨୦ ଦିନ ତେଳ ମଁୁ ମାଧବ େଘାଷ େବାଲି ଜେଣ ବ�iି* ଘେର ରହିଥିଲି । 

ମାଧବ େଘାଷ ର ନା ଶୁଣି େମା ମୁt ବୁେଲଇଗଲା । କିଛି ନ ଜାଣିପାରିଲା ପରି ପଚାରିଲି 
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“େସ ତୁମର କଣ କରିଛି”? ସାଧୁ ରାଗିଯାଇ କହିଲା “ମଁୁ ତା ଘେର ଥିଲା େବେଳ ତା ଝିअ କୁ 

େଦଖିଲି ମଁୁ ତା େଦହେର େଭୖରବି ର ଚିହh  େଦଖି ପାରିଥିଲି େସଥିପାଇଁ ମଁୁ ତାକୁ  େମା 

ପାଖେର େଭୖରବି କରି ରଖିବି େବାଲି ତାକୁ ପ�`ାବ େଦଲି କିg େସ େମା କଥା କୁ ଖାତିର 

ନ କରି େମାେତ ଘରୁ अପମାନିତ କରି ଧ¥ା େଦଇ ତଡି େଦଲା । ଆଉ େସଥିପାଇଁ ଆଜି 

ଏ େଯଉଁ େବତାଳ କୁ ମଁୁ ଜାଗ�ତ କେରଇଛି ତାକୁ ମଁୁ େସଠିକି ପେଠଇଛି । େମା अପମାନ 

ର ପ�ତିେଶାଧ େନବା ପାଇଁ ।  େଯଉଁ ପିତୁଳା ଟା ମଁୁ ମାଟି ତେଳ େପାତିଛି େସ ପିତୁଳା 

େହଉଛି ମାଧବ େଘାଷ ର । ଆସvାକାଲି अମାବାସ�ା ର ରାତି ଏବଂ ମଁୁ କାଲି ୧୦୦୧ 

େବତାଳ ମ� ପାଠ କରି େବତାଳ କୁ ମାଧବ େଘାଷ ର ଶରୀର ସହ ପରିଚିତ କେରଇ 

େଦବି ଆଉ ତାପେର ମାଧବ େଘାଷ େମାରି ଇଶାରା େର ନାଚିବ ।  େସ େମାେତ େଗାେଟ 

ଦିନ अପମାନିତ କରିଛି ମଁୁ ତାକୁ ସାରା ଜୀବନ େମା ପାେଖ ଚାକର କରି ରଖିବି ।  େସ 

ସବୁ ଦିନ ମରିବାକୁ ଚାହୁଁଥିବ କିg ମଁୁ ତାକୁ ନ ମାରି ତିଳତିଳ କରି କr େଦଉଥିବି” । 

ଏତିକି କହି େଠା େଠା କରି ହସି ଉଠିଲା େସ ସାଧୁ । ମଁୁ େଦଖିପାରୁଥିଲି ତା ଆଖିେର 

େଗାେଟ ପ�ତିେଶାଧର ନିଆଁ କୁ ।  ମଁୁ ସାହସ କରି ତା’କୁ କହିଲି “କିg ଏ ତ ମହାପାପ 

ଆପଣ ଆପଣ * ବିଦ�ା ର ଏ କି अପବ�ବହାର କରୁଛvି ? ନରହତ�ା ଭଳି ଜଘନ� 

अପରାଧ କରିବାକୁ ଯାଉଛvି ଆପଣ” ।  ସାଧୁ ରାଗି ଯାଇ କହିଲା “କାପାଳିକ ପାଇଁ କିଛି 

ବି अପରାଧ ନୁେହଁ । ତୁ କଣ ଜାଣିଛୁ ଏ ସବୁ ବିଷୟେର” ? ଏଥର ମଁୁ ରାଗି ଯାଇ ସାହସ 

କରି କହିଲି “େତେବ ଆପଣ ଏ ସବୁ କରg ଏଇଠି ବସିକି । ମଁୁ ଚାଲିଲି । ଆପଣ* 

ସହିତ ଏ ପାପ ର ଭାଗୀଦାର ମଁୁ େକେବବି େହବିନି” । ଏତିକି କହି ମଁୁ େସଠୁ େମା 

ଜିନିଷପତ�  ଧରି େସଇ अ|କାର ରାତି� େର ଚାଲି ଆସିଲି । ପଛରୁ  ଶୁଣାଯାଉଥାଏ େସଇ 
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ସାଧୁ ର ବିକଟାଳ ହସ । ଆଉ େସ  କହୁଥାଏ “ଆଜି ପଯ��v େମାେତ अପମାନ କରି ଏ 

ପୃଥିବୀେର େକହି ବି ବ�ି ନାହାvି ତୁ େମାର କଣ କରି ପାରିବୁ”? ମଁୁ ଦଉଡିବାକୁ ଲାଗିଲି 

ପାଗଳ * ଭଳି ଦଉଡି ଦଉଡି ଯାଇଁ ତା’ପର ଦିନ ସକାେଳ ମାଧବ େଘାଷ ର ଘେର 

ପହ�ିଗଲି । େମାେତ େଦଖି ମାଧବ େଘାଷ େଯ ପରି େକାଟିନିଧି ପାଇଗଲା । େମାେତ 

ମୁtିଆ ମାରି େନଇ ଘେର ବେସଇଲା କହିଲା “ବାବା ଆପଣ ଏକ ଦମ ଠିକ ସମୟେର 

ଆସି ପହ�ିଛvି” । ମଁୁ ପଚାରିଲି “କଣ େହଲା”? େସ ଖୁବ ଡରି ଯାଇ କହିଲା “ବାବା କାଲି 

ରାତିେର େମାର ଦୁଇଟା ଗାଈ ହଠାତ ଚି ାର କରି ଗୁହାଳ ଭିତେର ପଡି ମରିଗେଲ । ମଁୁ 

ଗଁା ଭିତରୁ ପଶୁ ଡାiର *ୁ ଆଣି େଦେଖଇଲି କିg େସ ବି କିଛି ଜାଣିପାରିେଲନି ମୃତୁ� ର 

କାରଣ କଣ େବାଲି ।  ଆଉ ଆଜି ସକାଳ ପହରୁ େମା ଝିअ କୁ ପ�ବଳ ଜର ମଁୁ ଜାଣି ପାରୁନି 

ବାବା ଏ ସବୁ କଣ େହଉଛି େମା ସେo” ।  େମାେତ ଆଉ अଛପା ରହିଲାନି େଯ ଏ ସବୁ 

େସ େବତାଳ ର କାt େବାଲି କିg ; ତା’କୁ ଏ ବିଷୟେର ମଁୁ  କିଛି ବି କହିଲିନି । ମଁୁ 

େଦଖିଲି ମାଧବ େଘାଷ ଆଖିେର ଲୁହ । ଲୁହ େପାଛି େସ କହିଲା “ବାବା ଆପଣ େମା ଘେର 

କିଛି ଦିନ ରୁହg” ।  ମଁୁ ହଁ ଭରିଲି । େସଇ ଦିନ ସ|�ାେବେଳ ମଁୁ ନଦୀକୁ ସhାନ କରିବା 

ପାଇଁ ଗଲି ।  ବାଟେର ଆସୁଆସୁ ଟିେକ ରାତି େହାଇଯାଇଥାଏ ।  େମାେତ ଲାଗିଲା େଯ 

େମା ପେଛପେଛ କିଏ ଜେଣ ଆସୁଛି ।  ମେନମେନ ଟିେକ ଆଖିବୁଜି ଭଗବାନ ଶ*ର*ୁ 

ସEରଣ କଲି । େଦଖିଲି  େସଇ ବୀରଭୂମ ର ବାବା ଆସି େମା ସାମhା େର ଛିଡା େହାଇଛvି 

।  ଯିଏ କି ମଁୁ ବୀରଭୂମ େର ଥିଲାେବେଳ େମାେତ କହିଥିେଲ େଯ ବିପଦ େବେଳ େମାେତ 

େସ ସାହାଯ� କରିେବ େବାଲି । ମଁୁ ତା*ୁ ଠିକ ଚିହିh  ପାରି ତା*ୁ ପ�ଣାମ କଲି । େସ 

େମାେତ ଆଶୀବ�ାଦ କରି େକଉଁ ଆେଡ ଉଭାନ େହାଇଗେଲ  । ମଁୁ େଫରି ଆସି ମାଧବ 
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େଘାଷ କୁ କହିଲି େଗାେଟ ଢାଳ େର କିଛି ପାଣି େନଇ କି ଆସିବାକୁ  । େସ ପାଣି େନଇ 

ଆସିଲା ।  ମଁୁ େସଇ ପାଣି କୁ ବାବା େଦଇଥିବା ମ� ଦ୍ଵାରା ଶୁn କେରଇ ତା ଘର ର 

ଚାରିପେଟ ଛି�ି େଦଇ ଆସିଲି ଓ  ମାଧବ େଘାଷ କୁ କହିଲି “ଆଜି ରାତି ତୁମ ପରିବାର ଓ 

େମା ପାଇଁ ବହୁତ ଭୟାନକ ରାତି େତଣୁ ତୁମ ପରିବାର ର େକହି ବି ସଦସ� ଆଜି ଘର 

ବାହାରକୁ ବାହାରିବ ନାହZ । ସମେ` ଘର ଭିତେର ରହି ମହାମୃତୁ�pୟ ମ� ଜପ କରିବ” 

।  େମା କଥା ଶୁଣି ମାଧବ େଘାଷ ର ମୁହଁ ଏକ ଦମ େଛାଟ େହାଇଗଲା ଓ ମୁt ଟୁoାରି ହଁ 

ଭରି ଘର ଭିତରକୁ ପେଳଇଲା । ରାତି େଭାଜନ ସମୟେର ମଁୁ ତାକୁ କହିଲି “େଯ ଆଜି 

ତୁେମ ଓ ମଁୁ େଗାଟିଏ ଘେର େଶାଇବା” । ମାଧବ େଘାଷ ରାତି ଖାଇବା ସାରିକି େମା ପାଖ 

କୁ ଆସିଲା ।  ମଁୁ ତାକୁ ଖଟ ଉପେର ବସିବାକୁ କହିଲି ଓ ଖଟ ର ଚାରିପେଟ ମgରା ପାଣି 

କୁ ଛି�ି େଦଲି  । ତା ପେର ମଁୁ ଓ ମାଧବ େଘାଷ େସଇ ଖଟ ଉପେର ବସିପଡିଲୁ  । ରାତି 

ଠିକ ଦୁଇଟା େବଳକୁ ହଠାତ୍ େଜାର େର ପବନ ବହିଲା । ଆa ଗଛ ଗୁଡା ବହୁତ େଜାର 

େର ହଲିବାକୁ ଲାଗିଲା ।  େସ ପବନ େର ଘର ର କବାଟ ଝରକା ସବୁ ପିଟିେହଲା । 

ମାଧବ େଘାଷ ର ପରିବାର େଲାକ ଡରି ଯାଇ ଚି ାର କରିବାକୁ ଲାଗିେଲ । ମଁୁ େସମାନ 

*ୁ େସ ଖଟ ଉପେର ବସି କହିଲି େକହି ବି େଯମିତି ବାହାରକୁ ନ ଯାଆvି ।  ମାଧବ 

େଘାଷ େମା ହାତ କୁ ଭୟ େର ମାଡିବସି  ଥାଏ ।  ଏକ ଭୟ*ର ଚି ାର କିଏ ଜେଣ କଲା 

। େସ ଚି ାର ଶୁଣି ମାଧବ େଘାଷ ର ପରିବାର େଲାେକ ଭୟେର ସମେ` अେଚତ 

େହାଇପଡିେଲ ।  ଏପରି ମେନ େହଉଥାଏ କିଏ ଜେଣ  େଜାର କରି ଘର ଭିତରକୁ 

ପଶିବାକୁ େଚrା କରୁଥାଏ କିg ବାଧା ପାଇ ପଛକୁ େଫରି ଯାଉଥାଏ ।  ଏମିତି କିଛି ସମୟ 

େହବା ପେର ଝଡ ହଠାତ୍ ବB େହାଇଗଲା । ପୁଣି ସବୁକିଛି ଶାv େହାଇଗଲା । ଖାଲି 



ଆହ� ାନ
 ଇ-ପତି� କ

ା 

ଆହ� ାନ ଇ-ପତି� କା, ପ�ଦଶ ବଷ�, ଷ� ସଂଖ�ା, ଜୁନ୍ ୨୦୨୦ 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     150 

ଶୁଣା ଯାଉଥାଏ   ଘର ପଛ ବାଡିେର ଥିବା କଦଳୀଗଛ ର ପତ�  ର ହଲିବା ଶ~ । େମାେତ 

ଲାଗିଲା େଯପରି େସ अଦୃଶ� ଶiି ଘର ପଶି ନ ପରି େଫରିଗଲା ଭଳି ।  ମାଧବ େଘାଷ 

େମା ହାତ କୁ େସମିତି ଧରିଥାଏ  । ଭୟେର େସ ବରଡା ପତ�  ଭଳି ଥରୁଥାଏ । ମଁୁ ତାକୁ 

କହିଲି ବ_�ମାନ େସ अନିrକାରୀ ଶiି ଘର ଭିତରକୁ ପଶି ନ ପାରି େଫରିଗଲା” । 

େସଦିନ ରାତି ଟା ଆେମ ଦୁଇଜଣ େସଇ ଖଟ ଉପେର ବସି କି ହZ କେଟଇ େଦଲୁ । ସକାଳୁ 

ଉଠି ମଁୁ ମgରା ପାଣି େନଇ ମାଧବ େଘାଷ ର ପରିବାର େଲାକ* ଉପେର ଛି�ିବାରୁ 

େସମାେନ ସମେ` ଉଠି ବସିେଲ ତା ଝିअ ର ଜର ବି ଭଲ େହାଇ ଯାଇଥିଲା । ମାଧବ 

େଘାଷ େମା େଗାଡ ଧରି ପ�ଣାମ କରି କହିଲା “ଆପଣ * େଯାଗଁୁ ହZ େମା ପରିବାର ଆଜି 

ବ�ିଗଲା ମଁୁ ତା ଠାରୁ ବିଦାୟ େନବା କୁ ଯିବା େବଳକୁ ତା ପରିବାର ର େଲାକ ମାେନ 

अନୁେରାଧ କେଲ େଯ अvତଃ ମଧ�ାହh  େଭାଜନ କରି ଯିବା ପାଇଁ ମଁୁ େସମାନ* अନୁେରାଧ 

ଏଡାଇ େଦଇ ପାରିଲିନି । ମଧ�ାହh  େଭାଜନ କରି ସାରିବା ପେର ମଁୁ କିଛି ସମୟ ବିଶ�ାମ 

େନଇ ସ|�ା େବଳକୁ  ମାଧବ େଘାଷ ଠାରୁ ବିଦାୟ େନଲି ।  ମଁୁ ଚାଲିଥାଏ ଜoଲ ବାଟ 

େଦଇ  । େଦଖିଲି େମା ପଛ େର କିଛି ସିପାହୀ େଘାଡାେର ବସି ଆସୁଛvି । ତା*ୁ େଦଖି 

ମଁୁ ପଚାରିଲି “କଣ େହାଇଛି? ଆପଣମାେନ ସବୁ କୁଆେଡ ଯାଉଛvି”? େସମାେନ 

େଘାଡାରୁ ଓଲହାଇ େମାେତ ପ�ଣାମ କେଲ ଓ କହିେଲ “ବାବା ଆଗେର େଯଉଁ ଶEସାନ अଛି 

େସଠି େଯଉଁ ସାଧୁ ରହୁଥିେଲ ଗତ କାଲି ରାତିେର େକହି ଜେଣ ତା* େବକ େମାଡି କି 

ହତ�ା କରିଛି । ଆେମମାେନ େସଠ କି ହZ ଯାଉଛୁ” । ଏତିକି କହି େସମାେନ େମା ଠାରୁ 

ବିଦାୟ େନଇ ଚାଲିଗେଲ  । ମଁୁ ଠିକ୍ ଜାଣିପାରିଥିଲି େଯ େସ ସାଧୁ େମାେତ କହିଥିେଲ େଯ 

ଯଦି େବତାଳ ତା କାଯ�� ହାସଲ କରି ନ ପାେର େତେବ ତାକୁ ଯିଏ ଜାଗ�ତ କେରଇଛି ତା’ର 



ଆହ� ାନ
 ଇ-ପତି� କ

ା 

ଆହ� ାନ ଇ-ପତି� କା, ପ�ଦଶ ବଷ�, ଷ� ସଂଖ�ା, ଜୁନ୍ ୨୦୨୦ 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     151 

ହZ ଜୀବନ େନଇଯାଏ ।  େମାର ମନ ଖୁବ୍ େହଉଥିଲା େଯ ସିପାହୀମାନ* ସହ ଯାଇ ମୃତ 

େଦହକୁ େଦଖି ଆସିବା ପାଇଁ କିg ମଁୁ ଗଲି ନାହZ । ମଁୁ  ମହାମୃତୁ�pୟ ମ� ଜପ କରି 

ଆଗକୁ ଚାଲିଲି ଓ େମାେତ େଦଖା େଦଇ େମାର ଓ ମାଧବ େଘାଷ ର ପରିବାର କୁ ବେ�ଇ 

ଥିବା େସହି ବାବା*ୁ ମେନମେନ ପ�ଣାମ କଲି  ।  

 ଗପ େଶଷ େହବା ପେର ଆେମ ତାରାନାଥ ଠାରୁ ବିଦାୟ େନଲୁ । ମଁୁ ଆସିବା 

ବାଟେର କିେଶାର କୁ ପଚାରିଲି “ଗପ େକମିତି ଲାଗିଲା”? େସ ହସି କି କହିଲା “ଖୁବ ସୁBର 

ଓ ରହସ�ମୟ” ।  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

अଧ�ାପକ, େରାଲାt ଫାମ�ାସୀ କେଲଜ 

ବ� ହE ପୁର, ଓଡ଼ିଶା 

ଭ� ାମ�ଭାଷ : ୯୯୦ ୩୧୯ ୭୯୮୦ 
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ଇjାଇjାଇjାଇjା    
ମଳୂ କାଲ�ଫ!�ଆ : େରାଜର େଡନ୍ େବସର 

अନୁସୃଜନ : ସୁଧାଂଶୁ େଶଖର ଦି� େବଦୀ 

 ୧୦ ବଷ� ବୟସେର ମଁୁ ବୁଝିପାରୁନଥିଲି ଏଲ୍ ୱିସ୍ ପି�ସେଲଠାେର 

କଣ ଥିଲା ଯାହା େମା ପାଖେର ନାହZ? େମା କହିବା କଥା େହଉଛି, େମା 

ପରି ତା େଗାେଟ ମୁt अଛି, ଦୁଇଟା ହାତ अଛି, ଦୁଇଟା େଗାଡ଼ अଛି ତା’େହେଲ 

ତା’ପାଖେର କଣ ଏମିତି ଛପି ରହିଥିଲା େଯ अନାଥାଳୟେର ତାହାରି ବୟସର ସବୁ 

ଝିअମାନ*ୁ ଆoୁଳି ଇଶାରାେର ନଚାଉଥିଲ? 

 ଶନିବାର, ପ�ାୟତଃ ସକାଳ ନ’ଟା େବେଳ अନାଥାଳୟର ଜେଣ ବଡ଼ପିଲା ଇଉେଗନକୁ 

ପଚାରିବା ପାଇଁ �ିର କଲି ବା`ବିକ ତାହା କି ପ�କାର କଥା େହାଇପାେର? ଯାହା 

ଏଲୱିସ୍ ପି�ସେଲକୁ ସେବ�ା� ଶିଖରେର ବସାଇଛି? 

 େସ େମାେତ କହିଲା, “ତାହାର ଦୁଇଟା କାର, ଏକେର ଏଲ୍ ୱିସ୍ କୁ�କୁ�ିଆ ଚୂଳ 

ଏବଂ ଦି� ତୀୟେର ତାର ମନଜିଣା ଚାଲି” 

 ଠିକ୍ ତା’ର अଧଘ«ା ପେର अନାଥାଳୟର ସମ` ପୁअପିଲା*ୁ ଏକତ�  େଗାଟିଏ 

�ାନକୁ ଡକାେହଲା ସଭି*ୁ କୁହାଗଲା, େଫ? ାରିଡ଼ାେର ଥିବା େଜକ୍ େସhାବିଲକୁ ଯିବା, େସଠି 

ଆମମାନ*ୁ ନୂଆ େଜାତା ମିଳିବ ଓ ନୂଆ ପ�କାର େହୟାର କଟ୍ କରାେହବ ହଠାତ୍ େମା 

ମନ ମଧ�େର େଗାେଟ ଖିଆଲ ପଥର ଭଳି ଧ¥ା ଖାଇଲା, “ଯଦି ଏଲୱିସ୍ ର େହୟାରକଟ୍ 

ତାପାଇଁ ଭିନh  ପ�କାର ବିେଶଷଣ ତା େହେଲ ମଁୁ ମଧ� ଆଜି େସହିପରି େହୟାରକଟ୍ 

ସୁଧାଂଶୁ େଶଖର 
ଦି� େବଦୀ 
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କରିବି” 

 ରା`ାସାରା ମଁୁ ଏଲ୍ ୱିସ୍ ଭଳି େହୟାର କାଟିବି େବାଲି ସମ`*ୁ କହି େଦଇଥାଏ 

ଏପରିକି େଯଉଁ େମଟ�ନ୍ ଆମକୁ अନାଥାଳୟରୁ େଜକେସhାବିଲକୁ େନଇ ଯାଉଥିେଲ, ତା*ୁ 

ମଧ� କହିେଦଇଥାଏ 

 େଯେତେବେଳ େମାେତ ନୁଆ େଜାତା ମିଳିଲା, ମଁୁ ଉଲ? ାସେର ହସୁଥାଏ ଓ 

अନ�କାହାକୁ େଜାତାର ଚମକ େଦଖାଇବାକୁ ପ�ୟାସ କରୁଥାଏ ସତେର େମା େଜାତା 

ସୁନାଭଳି ଚକ୍ ଚକ୍ କରୁଥାଏ କିg େମାେତ ସବୁଠୁ ଭଲ ଲାଗୁଥାଏ େrାର ହାଉସେର 

ଥିବା ଏºେର େମସିନେର ନିଜ େଗାଡ଼ର ହାଡ଼କୁ େଦଖିବା 

 ମଁୁ ଆେଦୗ ପ�ତୀfା କରି ପାରୁନଥାଏ େମାର େହୟାରକଟ୍ େକେବ େହବ େସଇ 

अେପfାେର େଟନସନେର ଥାଏ ନୂଆ େଜାତା ମିଳିସାରିଛି, ବାକି େହୟାରକଟ୍ ପେର 

ଶୀଘ� अନାଥାଳୟକୁ ଯାଇ ଏଲ୍ ୱିସ୍ ଭଳି ଚାଲିବାର अଭ�ାସ କରିବାକୁ अଛି 

 େଶଷେର ଆେମ ସମେ` େସହି ନିn�r େସଲୁନେର ପହ�ିଗଲୁ େଯଉଁଠି 

ଆମମାନ*ର ନିଃଶୁ# େହୟାରକଟ୍ େହବ କାରଣ ଆେମ ସବୁ अନାଥ, ସହସା ମଁୁ ଜେଣ 

ବାରିକ ପାଖକୁ େଦୗଡ଼ିଯାଇ ଖୁସିେର ଆତE ବିେଭାର େହାଇଗଲି 

 ବାରିକ େମାେତ ଉେଠଇେନଇ େଚୗକିେର ବେସଇଲା ମଁୁ େସଇ ବାରିକକୁ ଗାଢ଼ 

ନଜରେର େଦଖି ସିEତ ହସେର କହିଲି, “େମାେତ ଏଲ୍ ୱିସ୍ ପି�ସେଲ ପରି େହୟାରକଟ୍ 

କରିେଦବ” 

 ତା’ପେର େସ େମା ଚୂଳ କାଟିବା ଆର� କଲା ସତେର େମା ଖୁସିର ସୀମା ଦି� ଗୁଣ 

ବଢ଼ିଯାଉଥାଏ େସତିକିେବେଳ େମଟ�ନ୍ ତାକୁ ଇଶାରା କଲା, ତାପେର େସହି ବାରିକ୍ 

େମଟ�ନ୍ ପାଖକୁ ଯାଇ କାନପାେଖ କିଛି ଫୁସ୍ ଫୁସ୍ କଥା େହେଲ ବାରିକ ମୁt ହଲାଇ 
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ସ�ତି ଜଣାଇଲା 

 େମଟ�ନ୍ अଫିସ୍ ରୁମକୁ ଯିବାପେର ବାରିକ େମା ପାଖକୁ ଆସି କହିଲା, “ଆମକୁ 

ଏଲ୍ ୱିସ୍ ପି�ସେଲ ଭଳି ଚୂଳ କାଟିବା ପାଇଁ ପରମିସନ୍ ନାହZ” 

 କିଛି fଣ ପେର େମା ମୁtେର ସଂପ!ୂ� ଚୁଳ अvn�ାନ େହାଇ ସାରିଥାଏ ନିଜ କାଯ�� 

େଶଷ କରିବାପେର ବାରିକ େମା ମୁtେର ପାଉଡ଼ର େନସିେଦଲା ପୁଣି େମା ହାତେର 

ତaାର ଏକ ମୁଦ� ା ରଖି କହିଲା, “ବାହାେର ଥିବା େଦାକାନରୁ େକtି େନଇଯିବ” 

 ମଁୁ େସଇ ତaା ମୁଦ� ାକୁ ତା ହାତେର ଧରିେଦଇ କହିଲି, “ମଁୁ େଭାକିଲା ନୁେହଁ” 

 “ପି?ଜ୍ େମାେତ fମା କରିେଦବ ଏହା ଉପର ମହଲର अଡ�ର ଥିଲା” େସ अନୁନୟ 

କ¸େର କହୁଥାଏ 

 ମଁୁ ତେଳ ବସିପଡ଼ି େଜାତାେର ଲାଗିଥିବା ଚୂଳକୁ ହାତେର ଝାଡ଼ି ସଫା କଲି, ପୁଣି ଉଠି 

େପ«କୁ ଝାଡ଼ି ସାରିବାପେର अଫିସ୍ +ାର ପାଖକୁ ବଢ଼ିଲି େମଟ�ନ୍ େମାେତ େଦଖି ଖୁବ୍ 

େଜାର୍ ହସି ଉଠିଲା େଯମିତି ମଁୁ େକୗଣସି ସକ�ସର େଜାକର େହାଇଯାଇଛି େଯଉଁ 

ବାରିକ େମା ଚୂଳ କାଟିଥିଲା େସ ଚି ାର କରି କହିଲା, “େସଇଟା ଡାହାଣୀ?” 

 େମଟ�ନ୍ ଖୁବ୍ େଜାର୍ ଚି ାର କରି େକ� ାଧେର େଗାଡ଼ କଚାଡ଼ି ଦ� �ତ ଗତିେର अଫିସ୍ 

ରୁମରୁ ବାହାରିଗଲା େମା ଚୂଳକୁ କାଟିଥିବା ବାରିକ अଭିମାନେର କା¬କୁ ବିଧା 

ମାରୁଥାଏ ପୁଣି େସ େମା ପାଖକୁ ଆସି ଠିଆ େହଲା େଯଉଁଠି ମଁୁ ଠିଆ େହାଇଥାଏ େସ 

େମାେତ େଦଖି ହସି ହସି େମାର ଚୁଳନଥିବା ମୁtେର ହାତ ବୁେଲଇଲା ମଁୁ ଲୁହ ଭରା 

ଆଖିେର ତାକୁ ପଚାରିଲି “ତୁମକୁ ଜଣାअଛି ଏଲ୍ ୱିସ୍ ପି�ସେଲର ହାଡ଼ ସବୁଜ େଦଖାଯାଉଛି 

ନା େଦଖାଯାଉନି?”         ବିସି-୭୪, େସ»ର - ୧, ସଲ୍ ଟେଲକ୍, େକାଲକାତା - ୬୪ 

ଭ� ାମ�ଭାଷ : ୯୬୮୧୩୭୩୫୧୨, ଇେମଲ୍ : s.dwibedy@rediffmail.com 
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କବିତା ବିଭାଗ 
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ଆହ� ାନଆହ� ାନଆହ� ାନଆହ� ାନ    
କତ�ବ� ବିମୁଢ଼ ମନୁଷ�କୁ କେର ଆହ¢ାନ 
ସମୟ ଆେସ ପରିବତ�ନର ବତ�ମାନ  
େଚତନା େନଇ ସେଚତନ ପାଇଁ ହୁअ ପ�`ୁତ  
ଆଗାମୀ ଭବିଷ�ତର କର ଚିvନ 
अତୀତର େଗୗରବ ଗାଥା ପକାअ ମେନ 
ଗୁpରଣ େହଉ ତୁମରି କାେନ  || 
 
ଆଜି ଘନ ଘନ ବନ ପାଲଟିଛି ମରୁଭୂମି  
ଲtା ପାହାଡ ବାହୁନି କାେB  
ଧରା ଚାେହଁ ଆକାଶକୁ େଟାପାଏ ବଷ�ା ପାଇଁ  
ବାେଟାଇ େଖାେଜ ବରଗଛର ଛାଇକି  
କୃଷକ ଆତE ା କାେB ଉଜୁଡା ଫସଲ ପାଇଁକି || 
 
ବାରବୁଲା ମନୁଷ� ପଶୁ ସଦୃଶ  
େକେତ ଆତE ଘାତୀ ଏଇ ମଣିଷ  
େବାଲାଏ େଶ�� ଜୀବ ବ�ହE ାtର  
ପ�କୃତିର ସ�rା ବି ପ�ାତାପ କରୁଥିେବ  
କାହZକି ମଣିଷକୁ ରଚନା କରିଥିଲି େବାଲି ! 

ତପନ କୁମାର ଦାସ 
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ସତେର େକେତ ନିଦ�ୟ ନି�ୁର  
ପାପୀ ଘୃଣ� अେଟ ଭୟ*ର  
ତାର अଭିଶାପେର ପ�କୃତି ରାଣୀ 
ଆଜି ଜଜ�ରିତ, ରiାi, अବେହଳିତ 
ସବୁଜ ବଣ�ାଳୀକୁ କେର ମରୁଭୂମି  
ପୁ� ପରି େକାମଳ ଜଳବାୟୁକୁ କେର ଦୂଷିତ 
ଆଜି ପ�କୃତି fତାi || 
 
େର ରାfସ ରୁପି ଆଜି ବି ସମୟ କେହ 
େତା େଦହେର ହାଡ ମାଂସ ରi ବେହ 
ପୁନବ�ାର ସୁଧୁରିଯା େଫରିଆ ସତ� ଯୁଗକୁ  
ତିେଳ ଖାତିର କର ପ�କୃତିର ସ�rାକୁ 
ସବୁଜିମା ବୃfରାଜି ହସିଉଠୁ 
ସାଗର ତରo ନାଚିଉଠୁ  
ଶ�ୀରାମ ପୁଣି ରାବଣକୁ ହତ�ା କରg  
ଶ�ୀକୃ� ଆସି କଂସବଧ କରg  
ମୃତ ପ�ାୟ ସମାଜ ନିଦ� ାରୁ େହାଇ ଜାଗ�ତ  
ଏଇ ସଂସାର ବୁକୁକୁ ଆଦରି ପ�ାୟତ 
େହାଇ ସବ�ଦା ସେବ� ବଚନ ବn  
ବିନାଶରୁ, ଧ�ଂସରୁ ରfା କରିବା ତ !! 

ଶିfକ, େକସିoା, କଳାହାtି, ଭ� ାମ�ଭାଷ: ୯୪୩୮୪୧୫୯୫୫  
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ଜୀବନେଶୖଳୀର ମାଗ�ଜୀବନେଶୖଳୀର ମାଗ�ଜୀବନେଶୖଳୀର ମାଗ�ଜୀବନେଶୖଳୀର ମାଗ�    
ପ��ା, ଶୀଳ,କରୁଣାର ପ�ତୀକ 

ବିଶ� ଶାvିଦୂତ,ଏସିଆ ଆେଲାକ | 

fଣଭଂଗୁର ଭ� ମପ!ୂ� ସମାଜେର 

ସତ� ପଥର େହ! ମାଗ�ଦଶ�କ || (୧) 

 

ଗଣତାvି� କ ସମତାପ!ୂ� ବ�ବ�ାର ମଳୂପିt, 

ଯୁiିସିn ବି�ାନ ଭି_ିକ अଟଇ ବୁnଦଶ�ନ | 

ସମତା, ଭାତୃତ� , ନ�ାୟ, ସ�ତ�ତା 

େମୗଳିକ ଜୀବନେଶୖଳୀ କଥାକେହ ବୁnଧମ� || (୨) 

 

ନଥାଇ ନିଯ��ାସ ତଥ� ଯୁiିଯୁi 

ପ�ଥାନାେମ ଶୁଣାକଥା େକେବ ବିଶ¢ାସ ନକର | 

ଉପଯୁi ବିେଶ�ଷଣ କରି ହୃଦେବାଧ 

ସତ�ାସତ� କାରଣ ସିn ନିଯ��ାସକୁ  ମାନିବ 

େହବ ଯା ସମାେଜ ମଂଗଳକର || (୩) 

 

ସ�ାଧୀନେଚତା,ଶୁnମୟ ଜୀବନ ଯାପନ 

େବଣୁଧର ସୁରୁଜାଲ 
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ଉ_ମ ମାନସିକତା, ବିଶ¢ାସ ଓ �ାନ, 

ଏ ପାଂଚଟି ସ�ଦର अଧିକାରୀ େହବା ପାଇଁ 

ଶିfା େଦଇଥାଏ ବୁn* ଧମ� || (୪) 

 

ପରିପକ�  ମଣିଷର अvିମ ଲf� 

ଚିରvନ ଶାvି, ନିବ�ାଣ ପ�ାsି 

अrାo ମାଗ�ର अନୁଶୀଳେନ 

ଜନE ମୃତୁ� अବଳିଳା ଘଟଇ ପରିସମାsି || (୫) 

 

ସତ୍ ଚିvା,ସତ୍ ଦୃrି , ସତ୍ େଚrା, ସତ୍ ବୃ_ି 

ସତ୍ କମ�, ସତ୍ ବାଣୀ, ସମାଧି ଓ ସତ୍ ସE qତି | 

ଏ ମହାନ अrାo ମାଗ�ର अନୁଶୀଳେନ 

ଦୂର ହୁଏ ଜୀବନୁ ଯାତନା ମିଳଇ ଶାvିମୁiି || (୬) 

 

ସତ�, ପବିତ� ତା, ଦାନ, ଶକତି, େପ�ମ 

ନି�_ି, ସ�ୂ!� ଆତE  ନିୟ�ଣ , 

ମାନସିକ �ିରତା, େଧୖଯ��, ଆତE �ାନ 

ନିବ�ାଣ ପ�ାsି ହୁअଇ କେଲ ଏସବୁ ପରିପ!ୂ� ||(୭) 

 

େମାହଗ�`, ଇBି�ୟାଶi, अ�ତା, 
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ସତ୍ଯ ପ�କାଶର ଭୟ , 

ସତ�-ଶାvିର ପ�ତି�ା ନିମି_ 

ଏସବୁକୁ ପରିତ�ାଗ କରିବ ନି�ୟ || (୮) 

 

ଚରିତ� ବତା, ସତ�, ଦୃଢ଼ତା, ନ�ାୟ  

ଏ ଚତୁଗ�ୁଣ अଧିକାରୀ ହୁଏନି େକେବ  

ଦୁଃେଖ ମିୟମ�ାଣ | 

ଗାହ��� ମହ_¢ପ!ୂ� ସେବ�ନୁସ|ାନୀ ରୂେପ 

ନିଜ ଜୀବନେଶୖଳୀ କରvି ସୁେଖ अତିକ�ମ || (୯) 

 

ସାମାଜିକ େବାଧ, ମଧୁର ବଚନ ସଂେଗ 

ଭେଦ� ାଚିତ ଆଚରଣ, 

ଜୀବନ ପ�ତିଟି େfେତ�  अେଟ ବହୁ ମଲୂ�ବାନ | 

ଆପେଣଇ େନେଲ ଏସବୁ ସୁଗୁଣ 

ସବୁଠି ମିେଳ ଆଦର ବଢ଼ଇ ବ�iିର ମାନ |(୧୦) 

 

ବିନା ଦି� େଧ ବୀର ବାଦ� ବାଦକର ଶ~  

େଭଦିଯାଏ ଚତୁଦ�େଗ େଯସନ । 

ବିପେଦ ଆପେଦ ଧିର ନି�ଳ ରହି  

ମୁi-ଚିvନକାମୀ ଜୀବନ ଗତି 
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ବିେଶ� େପ�ମବାତ�ାବହ େହାଇପାେର େତସନ || (୧୧) 

 

େଯେବ ସାରା ବିେଶ� ସ�ାନେବାଧ ଓ 

ଉ_ମ ବୁଝାମଣାେର ଝଲସି ଉଠିବ | 

ଯୁn-ରiପାତ अବସାନ ଘଟି 

ବିେଶ� ଭାତୃତ�  ବ|ନ ପ�ତି�ିତ େହବ || (୧୨) 

 

ମାଦକଦ� ବ� େସବନ, ଜୁଆ, ଭ� rାଚାର 

ଜୀବହତ�ା, ମିଥ�ାଚାର ଓ େଚାରିର ବୃ_ି , 

ଏସବୁ କୁକମ�ୁ ନିବୃ_ ରହିବା ଶିfା ଦିଏ 

ବୁnଂକ ଧମ� ପଂଚଶୀଳ ନିତି || (୧୩) 

 

େମୖତ� ୀପ!ୂ� କମ�, ମୁiହେ` ଦାନ 

ଶାvି, ସରଳତା, ସgrିର କରି ପାଳନ , 

ସE qତି ସୁ±r, ପ�ଦୀs ରଖି ସତ�ପ!ୂ� ଆଚରଣ 

ଶୁn କର ତୁମ ବାଣୀ, ଶରୀର, ମନ || (୧୪) 

  

ବୁnଦଶ�ନ କେହ ସତ�କୁ ସତ�େର କର ଗ�ହଣ 

ସୃrିକ_�ା େବାଲି ନାହZ ଶiି, ସ_ା କିଛି | 

ଚିରvନ ସତ� ବିବତ�ନବାଦ 
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ପ�ାକୃତିକ ନିୟମର କାରଣ ଓ ପରିଣତିରୁ 

ଏ ଜୀବଜଗତର ସୃrି େହାଇଛି || (୧୫) 

 

ଶାvିପ!ୂ� , ସୁ� ଜୀବନ ନିମି_ 

ବୁn, ଧମ�, ସଂେଘ କର अନୁସରଣ | 

ନିଜ �ାନର ଆେଲାକ ନିେଜ େହବା ପାଇଁ 

ପ�ଦୀs କର ସ�-େଚତନା, ବିେବକ, ବୁnି�ାନ || (୧୬) 

 

ବ୍ଯiି ଜୀବନେଶୖଳୀର ପ�ଦଶ�ତ ମାଗ� 

अେଟ କ� ାvିକାରୀ ବୁn ଧ� ଦଶ�ନ | 

ଆଧୁନିକ ଯୁେଗ ଯୁn-ପିପାସୁ अଶାv ବିଶ�କୁ 

ଶିଖାଏ ଶାvି, େମୖତ� ୀ, ପି�ତି ଭାତୃତ�  ବ|ନ ||(୧୭) 

 

ବୁnଂ ନମାମି !    

ଧମ�ଂ ନମାମି !     

ସଂଘଂ ନମାମି ! 

 
 

େବଣୁଧର ସୁରୁଜାଳ 
ସ.ଶିfକ, େସାନପୁର 
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ମାଆ କଥା ମେନପେଡ଼ମାଆ କଥା ମେନପେଡ଼ମାଆ କଥା ମେନପେଡ଼ମାଆ କଥା ମେନପେଡ଼    
ମାଆ କଥା ମେନପେଡ  

अ|ାର େର ଡରିଗେଲ । 

ମାଆ କଥା ମେନପେଡ  

ଝୁ«ି ପଡ଼ି ପଡିଗେଲ ।। 

ମାଆ କଥା ମେନ ପେଡ଼  

ପଖାଳ କଂସା େଦଖିେଲ । 

ମାଆ କଥା ମେନ ପେଡ଼  

ଢି*ିଶାଳ କୁ େଦଖି େଦେଲ ।। 

ମାଆ କଥା ମେନପେଡ  

ସଜନା ଶାଗ େଦଖିେଲ । 

ମାଆ କଥା ମେନପେଡ  

ଜ¢ର ଟିେକ ମେତ େହେଲ ।। 

ମାଆ କଥା ମେନପେଡ  

େଝାଟି ମରୁୂଜ େଦଖିେଲ । 

ମାଆ କଥା ମେନ ପେଡ଼  

ବାପା ମାଡ ଭାବିେଦେଲ ।। 

 

େସୗଭାଗ�ରpନ 
ମହାପାତ�  

 

ମାଆ କଥା ମେନ ପେଡ଼  

ବରଷାେର ଭିଜିଗେଲ । 

ମାଆ କଥା ମେନ ପେଡ଼  

ଗୁରୁବାର ଆସି ଗେଲ  ।। 

ମାଆ କଥା ମେନ ପେଡ଼  

େଗାବର ଲିପା େଦଖିେଲ । 

ମାଆ କଥା ମେନପେଡ  

ମtା, ଆରିସା େଦଖିେଲ ।।  

ମାଆ କଥା ମେନପେଡ  

ଆଖି ପଲକ ବୁଜିେଲ । 

ଆଖି ଛଳଛଳ େହାଇ  

କଲମ ଟି ରହିଯାଏ । 

ମାଆ କଥା ମେନପେଡ, 

ମାଆ କଥା ମେନପେଡ ।। 
अଧ�ାପକ େବୖଦିକ ମହାବିଦ�ାଳୟ, ସaଲପୁର  
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ସE qତି େଫେରସE qତି େଫେରସE qତି େଫେରସE qତି େଫେର    
ସE qତି େଫେର, 

ନିେରାଳା ନିଶିଥର 

ନିଃଶ~ ପ�ହରେର, 

ନିଜ�ନତାର ତୂଳୀେର 

ଆ*ି ବେସ ନି±B ମହୁୂ_� ଗୁଡ଼ିକୁ। 

ସE qତି େଫେର, 

େସ ନିଜ�ୀବ अତୀତର ତରoିଣୀେର 

ଓଦା କରିବାକୁ, 

ଏ ଜୀବନର ନଈ କୂଳ... 

ବିନା କିଛି ସଂେକାଚ କିaା 

अଣେଦଖାର ଭୟେର, 

ସE qତି େଫେର..... 

ବାଧ� କେର ଛୁଇଁବାକୁ, 

ତା'ର ବିବ¤ ବା`ବତାକୁ ଦ¢ାହି େଦଇ, 

େଦଖାଏ ସ�ପh , 

ଆଶାର ମjୂ�ତ ପfୀ 

ଦୀପାpଳୀ ଧୁପାଲ 

 

ମୁi େହବାର। 

କିg ±ଶ� ମାେତ�  ଉେଭଇ ଯାଏ, 

±r କରି ସ�କ� ବିଗତ ଓ ବ_�ମାନର। 

ସE qତି େଫେର, 

େବଖାତିର୍ କରି ସ�ିତ ସେaଦନା 

अବା ଆେକ� ାଶର ସୀମାେରଖା, 

ତ¢ରିତ େବଗେର..... 

ସE qତି େଫେର.... 

ହୃଦ ମହଲେର अବାଧ ପ�େବଶର 

ସ�ୀକୃତିେର, 

अ(ହାସ� କରି। 

ସE qତି େଫେର... ପୁଣି େଫରିଯାଏ.....। 
 

ବାସୁେଦବପୁର, ଭଦ� କ 
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ଜୀବନ ସଂଗୀତଜୀବନ ସଂଗୀତଜୀବନ ସଂଗୀତଜୀବନ ସଂଗୀତ    
ଚାଲୁଥିଲି ଦିେନ अବାଟେର ମଁୁ  

 ଏକ ଦିଗ୍ ବିହୀନ ପfୀ ପରିକା  

अଲf� େସ�ାତେର ବହି ଚାଲିଥିଲି 

 अଗଣିତ ସାଥୀ*ର ପଛପଛିକା। 

ନା ଥିଲା କିଛି ପାଇବାର ଇjା  

 ନା ଥିଲା କିଛି ହରାଇବାର ଭୟ 

ଥିଲା ତ େକବଳ ସ�j ବା`ବତା  

 େମାର ଏବଂ ପ�କୃତିର ସହ। 

ତା’ରି ବୁକୁେର ହସି େଖଳି ଦିେନ  

 ଧଳିୂରୁ ପଥର ପାଲଟି ମଁୁ ଗଲି  

ସ�ତ�ତା ମେଧ� ଲୁଚି େଖଳି ଆଜି 

 �ଳୂ ନୀରବତାକୁ ଆପେଣଇ େନଲି। 

`´, ନିଃଶ~, ନିରସ ଜୀବେନ  

 ଆଜି ଆଉ କିଛି अଭିଳାଷ ନାହZ  

ଜନE  ତ ଲଭିଛି ମୃତୁ� ବି ଲଭିବି  

 ଆଉ କି ପାଇବି ଜୀବେନ େଗାସାଇଁ!! 

ଇ{ିତାରାଣୀ ସାହୁ 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ଗ�ା/ େପା - ବିେଜପୁର  

ଜିଲ? ା- ବରଗଡ଼ 
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ପିଲା*ୁ ବୁଝାgପିଲା*ୁ ବୁଝାgପିଲା*ୁ ବୁଝାgପିଲା*ୁ ବୁଝାg    
ଓଡିଆ ସାହିତ� କଥା 

 

ବାପେର ଶୁଣ ତୁ କହୁଛି ବୁଝାଇ 

ଓଡିଆ ସାହିତ� କଥା, 

େତା ପବୂ�ପୁରୁଷ େଲଖି ଯାଇଛvି 

ଓଡିଆେର େଯଉଁ ଗାଥା । 

ମାଟି ମହାକବି ସାରଳା ଦାସ େଯ 

େତାର ପଣିେଜେଜ େହେବ, 

ତା* ହାତେଲଖା ମହାଭାରତକୁ 

ଭୁଲିବୁ ନାହZ ତୁ େକେବ । 

ମାକ�t ଦାସ* େକଶବ େକାଇଲି 

ବ�ାଦାସ ଚଉତିଶା, 

ପଢିେଲ ଜାଣିବୁ ଗ¸ିଧନ େମାର 

ଜୀବନର अଭିଳାଷା । 

ଜଗନh ାଥ ଦାସ ଭାଗବତ ଆଉ 

ବଳରାମ ରାମାୟଣ, 

ସେvାଷ କୁମାର ନାୟକ 

 

ସରେସ ବୁଝାvି ସବ�ସୁଖ ମିେଳ 

ମନକୁ କରିେଲ ଟାଣ । 

अଚୁ�ତାନB* ମାଳିକା ଶୁଣାଏ 

କଳିଯୁଗ ପରିଣାମ, 

ଯେଶାବv ଟୀକା େଗାବିBଚBର 

ଭଜୁକିନା ରାମନାମ । 

अନv ଦାସ* କୃତିମେଧ� ସାର 

େହତୁମୟ ଭାଗବତ, 

ଜୀବନ ଦଶ�ନ ପରମାତE ା �ାନ 

ସୁଲଳିେତ ବିରଚିତ । 

ଉେପB�  ଭp* ବ' ବେ!� ରଚିତ 

େବୖେଦହୀଶ ବିଳାସ େଯ 

ରାମାୟଣ କଥା ପଢି ପଢି ନିତି 

ମନେର ତାହା*ୁ େହେଜ । 
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ବଳେଦବ*ର ଚB� ାନB ଚ�ୂ 

अଭିମନୁ� ଚିvାମଣି, 

ରୀତିଯୁଗକବି କାବ�କବିତାର 

ସଂଖ�ା ପାରିବୁନି ଗଣି। 

ରାଧାନାଥ*ର ନBିେକଶ�ରୀ ବା 

ଚିଲିକା କି ଚB�ଭାଗା, 

ବିରହ େବଦନା ପ�କୃତି ବ!�ନା 

ପ�ତି କାେବ� ତା* ଉଭା । 

ସତ�ବାଦୀ ପରା େଦଶାତE େବାଧକ 

କବିତା େଲଖାର ଯୁଗ, 

େଗାପବ|ୁ ଦାସ ହରିହର ଆଉ 

େଗାଦାବରୀଶ େଯ ଆଗ । 

େଦଶବାସୀ ପାଇଁ କାମ କରି ସଦା 

ରଖିବୁ େଦଶର ମାନ 

େଲାଡା େହେଲ ତୁହି ମାଟି ମାଆ ପାଇଁ 

େଦବୁ ଆତE  ବଳୀଦାନ। 

 

 

 

 

 

 

ଫକୀର େମାହନ ମାମଁୁ ଲଛମା ତ 

ସମାଜ ସଂ7ାର ପାଠ 

େଗାପୀନାଥ*ର ମାଟିମଟାଳ େଯ 

ପାଇଥିଲା �ାନପୀଠ । 

अଛି ତ अେନକ ଏଇତ ଝଲକ 

କହଲି ବଖାଣି ସୁନା, 

ଓଡିଆ ଭାଷାକୁ ଭଲ ପାଇବୁ ତୁ 

କରିବୁନି େକେବ ମନା । 

ଓଡିଆ େବାଲି ତୁ ଗରବ କରିବୁ 

ଚାଲିବୁ େଟକି େତା ମଥା 

ଭାଷା ସାହିତ�କୁ ଭଲ ତୁ ପାଇେଲ 

େହାଇବୁ ଜଗତଜିତା। 

 
                     ବିଷମକଟକ 

ଜିଲ? ା- ରାୟଗଡା 

େମା- ୮୨୪୯୪୯୯୫୧୨ 



ଆହ� ାନ
 ଇ-ପତି� କ

ା 

ଆହ� ାନ ଇ-ପତି� କା, ପ�ଦଶ ବଷ�, ଷ� ସଂଖ�ା, ଜୁନ୍ ୨୦୨୦ 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     168 

ଧରିତ� ୀର ବିଳାପଧରିତ� ୀର ବିଳାପଧରିତ� ୀର ବିଳାପଧରିତ� ୀର ବିଳାପ    
ଚାରିଆେଡ ଆଜି अପରାଧ ଚାେଲ 

ଶାvି େହଲାଣି ଲୀନ 

ହିଂସା େକ� ାଧ ରାଗ େ+ଷ ଭାବନା 

ଆତେ* ଥରାଏ ମନ 

ବିଶ�ାେସ ଆଜି ଭରିअଛି ବିଷ 

ରfକ ସାେଜ ଭfକ 

ରକତ ର ମଲୂ ଶ`ା ଏଠି 

ପାଣି ତ ମହରଗ 

ଉପରକୁ ଓଠ କେହ ମିଠା କଥା 

ମେନ ଭରିଥାଏ ବିଷ 

ଆଖିଆେଗ ଯାହା ଦିେଶ ସୁଶୀତଳ 

ଭିତରଟା ନିଆଁ ଧାସ 

ଆପଣାର େବାଲି େକହି ଏଠି ନାହZ 

ସଭିଏଁ ତ ସାତପର 

ସ�ା ବ|ୁଟିଏ ପାଇବନି ଏଠି 

ସଭିଏଁ ବଇରୀ ସଭZ*ର 

ଗୀତାpଳୀ ମହାରଣା 

 

ନୟନୁ ପ?ାବିତ ଲହୁର ଧାରାକୁ 

େପାଛିବାକୁ ଏଠି େକହି ନାହZ 

ସ�ାଥ�ପର ଏଇ ଦୁନିଆ ବfେର                            

କାହାକୁ କହିବ 'େମାର' ଭାଇ 

ସୁଜଳା ସୁଫଳା ଧରିତ� ୀ ବୁକୁରୁ  

ଶାvି େହାଇଛି େଚାରୀ 

ଘର ଢି*ି ପରା କୁ�ୀର ଏଠି 

अ«ି କାେଟ ତ«ି ଛୁରୀ 

ଚତୁn�େଗ ଚାେଲ ଯୁn ବିଭୀଷିକା 

अନ�ାୟ ଚାେଲ ସବୁଠି 

ଧରିତ� ୀ ମା’ର ବୁକୁଫଟା କାB 

କିଏବା ଶୁଣିବ ଏଠି??? 
 

ଗୁtିଚା ବିହାର, ପୁରୀ, ଓଡ଼ିଶା 
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ବୟସବୟସବୟସବୟସ    
େକେତ େଯ ବୟସ େହାଇଛି େମାହର 

େଖାଜିଲଣି ବର ଘର, 

ଏଡିକି ବୟସୁ କାହZକି ପିତା େହ 

କରୁअଛ ମେତ ପର? 

 

େଯୗବନର ଛିଟା ଆର� େହାଇଲା 

ପଢା ସମୟ ଯାଇନି,  

ନିଜ େଗାେଡ ଠିଆ େହବାକୁ ଚାେହଁ ମଁୁ 

ବଦଳିନି େଛାଟ ଛୁଆ ଠାଣି। 

 

ନିେଜ ଖାଇ ମଁୁ ଶିଖିନାହZ ବାପା 

ତୁମରି ସାହାରା ନିଏ, 

ସମାଜ କାହZକି ଏମିତି କରଇ 

କାହZ ପର କରିଦିଏ? 

 

 

ପଜୂାରାଣୀ େଜନା 

 

 

 

 

ପରିବାର ଶ~ ବୁଝିବା ଆଗରୁ 

େନବି ପରିବାର ଦାୟିତ� , 

କାହZକି ଏମିତି ନି��ୟ େହଉଛ  

ଲୁହ ବେହ अବିରତ। 

 

ଶୁଣିବ ଗୁହାରୀ େହ ପିତା େମାହର 

ବୁଝିବ େମାହରି ଦୁଃଖ, 

ଚିvା େଚତନାକୁ ଉନh ତ କରି େହ 

େଦବ େଯ ନ�ାୟିକ ସୁଖ। 

 
ବାେଲଶ�ର, ଓଡ଼ିଶା 
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ବରବ!�ନୀବରବ!�ନୀବରବ!�ନୀବରବ!�ନୀ    
େନତ�  ଯା'ର अକୂପାର  

 ନୀଳ ଜଳ, କଳ କଳ..,  

େନତ� jଦ ବି�ୁପଦ  

 ଢଳ ଢଳ କି' କେଲ? ାଳ...| 

ନାଚୁଥାଏ ଉମ�ମାଳା  

 ବାତ ସାେଥ ଗାଇ ଗୀତ,  

ସାଜିଯାଏ ହ? ାଦଶାଳା  

 କେର ଦ� �ତ ଚି_ ଶାତ... |୧| 

 

ଆସ� ଯା'ର ଭାଷ� ଭାସ  

 ଦୃେଶ� ପ�ାsି ଚିତ� ରସ..,  

ସିତବ!� େସEରାନନ  

 େସ ହଲ? କ କେଲ ±ଶ�..| 

ସୁ-ରoଣୀ ମୃଦୁରାଣୀ  

 ରସ ରସାଳ କେପାଳ,  

ରଦ ମୁiା, ଚକ ଚକ  

 ତାf�� ନାସା, ସୁ-ତୀfଣ... |୨| 

ମେନାଜ କୁମାର 
ମହାରଣା 

 

 

ଭ� ×ଲତା ଯା' େକାଦt ସମ  

 ମୃଦୁ ସୁଶ�ୀ ନିଏ ମମ�...., 

ରସନା ନାଲି, ଲଉଲୀ  

 ମୁଖ ବାସhା ବନମଲ? ୀ.... | 

ଚିବୁକ ଯା' େଶାଣ ପୁ�  

 ନିଝ�ରିଣୀ अମୀୟର..,  

େଶାଭନ େସ अବଶ�ାୟ  

 ±େଶ� ସୃrି ପ�ଣୟର.... |୩| 

 

େକଶରାଶି ଘନବ!�  

 େଶାଭା ବିଭା ବାସଚିରା,  

ସ�ନ ଧନ� ବନପି�ୟ 

 ଶେ~ ନିଷାଦାଦିଭରା.... | 

ଯା'ର ଗାତ�  ଜଡ଼ ମିତ�   
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 ତି� ଷ୍, ସିhÄ, अØ ପତ� ..,  

ବପୁ ବାସhା ଋତୁରାଜ  

 ସେତ େସ ସ�ଗ�ୀୟ ଦି� ଜ... |୪| 

 

ହୃଦୟ ଯା’ େଶୗରିପୁର 

 ସୁଖ ପ�ୀତିର ନअର..., 

ମନ ତଥାଗତ ସମ  

 ଶିr ପତୂ କେଳବର... | 

ରେ�ାରୁ େସ ର�ା ସମ  

 ରୂପ ତା'ର ମେନାରମା...,  

ନାଭି ଗ_� ଶ³ାକୃତ  

 ମୃେଗାଦର ତିେଳା_ମା...|୫| 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ପଦE କBାoୁଳି ଯା’ର  

 ପାଦ ପଦE  ସମ ପଦE ା..,  

କଟି ସୁfE  ପଶୁପତି  

 ଚାଲି ତା’ ଗଜଗମନା..| 

ରୁକ ବିନା ରୂପ ସୁନା  

 ହାବଭାବ ମୁଦାଗାର..,  

ବ¤ ବ!� अବଦାତ  

 କାେୟ େଶାଭା େହମହାର.... |୬| 

 

ମଁୁ ତା*ରି ବିଷୟେର ବ!�ନା କରୁଛି,  

ଯିଏ କି’ ହିଂସାअରୀ, ସ�ାଧୀନାରୀ...   

 ପ�ୀତି ସୁଧା, ମିତ� ଲ�ା...,, 

ମଁୁ ତା*ରି େସୗBଯ��କୁ ବ!�ନା କରୁଛି,  

 ଯିଏ କି’ ପ�ବାଳନଗରୀ ରାଜକୁମାରୀ...  

 ମହାକାvି... ମଧୁମତୀ.. 

େମା ବରବ!�ନୀ ‘ମଧୁପରୂବୀ’......|୭| 

 
ବ� ହE ପୁର, ଓଡ଼ିଶା 

ଭ� ାମ�ଭାଷ : ୯୭୭୭୭୫୦୦୨୭ 
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କ*ାଳକ*ାଳକ*ାଳକ*ାଳ    
ଖ�ୀr� ଖ�ୀr�ର ଚାହାଣୀ 

 େର ଚାହZ ଥିଲି ତୁମକୁ 

ତୁେମ େକେବ ଆସିବ 

 ତୁମ ପାଦ ର ±ଶ� େର 

ମାଟି ରୁ ମଁୁ ଉଠିବି କ*ାଳ 

 ତୁେମ ଏଠି େଦଖ 

କାରୁ ଚିତ�  କହି ଦିअ 

 କି ସୁBର 

େଦଖି ଚାଲିଯାअ  

 ଟିେକ ବି ମେନପେଡନି 

       େମା କଥା ମଁୁ କ*ାଳ 

 

 

 

 

 

ଦୁଷEv େବେହରା 

 

ଶରୀର ର ଲହୁ  

 ଲୁହାଣ ରiଝରି 

କରିଥିଲି ତୁମକୁ  

 ଦtାୟ ମାନ 

ତୁେମ ଏଠି ଆସି େଦଖି ଚାଲି ଯାअ 

ଟିେକ େହେଲ ମେନପଡୁ ନାହZ 

େମା ଆଖି ର ଲୁହ ରi ର 

 ଲହୁ ମଁୁ େସଇ କ*ାଳ 

ସହସ� କ*ାଳ େର ଗଢିଛି 

 ମଁୁ େଦଉଳ ତୁେମ େଦଖି 

କହିଦିअ କି ସୁBର େର ମାନବ 

 େମାର େବଦନା ସହସ� କ*ାଳ ର 

ଲୁହ େଦଖି ପାରୁନୁ େର ମାନବ 

 ମଁୁ େସଇ କ*ାଳ 
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ମେତ ମେନ ନ ପକାଇ 

 େଦଉଳ କୁ କୁହ ବାଃ ବାଃ େଦଉଳ 

କିଏ େସ ଗଢିଲା  

 କିଏ େସ ରହିଲା 

ତୁେମ ଏଠି ମେନପକାअନି 

 କାହZକି ନା ସ�ାଥ� ସରିଗେଲ 

 କିଏ କାହାର 

ତୁେମ ଏଠି େଦଖି େଦଇ ଚାଲିଯାअ 

େମାର ଲୁହ େସମିତି େର ଝରୁଛି 

ତୁେମ କି ବୁଝିବ ମାନବ 

 ମଁୁ କ*ାଳ 

 ମଁୁ କ*ାଳ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

ରାେସାଳ (ମୁtିଆପଷି)  

େଢ*ାନାଳ 
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ମୁଁ ଆେଲାକ େସ अ|ାରମୁଁ ଆେଲାକ େସ अ|ାରମୁଁ ଆେଲାକ େସ अ|ାରମୁଁ ଆେଲାକ େସ अ|ାର    
ତୁମର ଏ अସୁBରତା 

ଏ କଦଯ�� କରାଳ ରୁପ 

ଏ ସବୁ େକବଳ େମା ପାଇଁ 

ଜଦି ମଁୁ ଆଜି ଏେତ ସୁBର 

ଏବଂ ଦୁନିଆଁ ଆଖିେର ସସମ`*ୁ 

ସମ`*ର ମିଳନ କରୁଥାଏ 

େସସବୁର ପ�ତୀକରଣ ତେମ अଟ 

େମାର ପ�ତିଟି କାଯ�� ତୁମପାଇଁ ସ�ବ  !! 

 

 

 

 

 

 

 

 

ଶାvନୁ କୁମାର ରାଉତ 

 

 

 

 

 

 

 

ସକାଳର ସିBୁରା ଫାଟେର 

ସଯୂ��ର ଉଦୟେର 

େମାର ଉେନE ାଚୟ ଜନE  

େମା ଇଛା अନୁସାେର 

ମଁୁ ଶାସନ କେର ଏ ଦୁନିଆଁ କୁ 

ମେତ ପାଇ ବହୁତ ଖୁସି 

अନୁଭବ କେର ସାରା ଦୁନିଆ... 

କିg ସମୟାନୁଯାଇ ସବୁକିଛି ବଦଳି ଯାଏ !! 
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ଆକାଶର ସଯୂ�� अ` େହବା ପେର 

ଆସିଯାଏ ତୁମର ପରିଚୟ 

ସାରଦୁନିଆକୁ ତୁେମ କାୟାର 

ଛାୟାେର ପରିଣତ କରିଦିअ 

ତୁମର କଦାକାର କଦଯ�� ରୂପେର 

ଏ ଦୁନିଆଁ କୁ ଏବଂ େମାର ଶାସନକୁ 

ତେମ ତମ अଧୀନେର କାବୁ କରିନିअ 

ମଁୁ ସବୁେବେଳ ହାରିଯାଏ ତୁମ ପାଖେର !! 

 

ଆେମ ଦୁେହଁ ଦୁହZ* ଉପେର ନିଭ�ରଶୀଳ 

ଆମ ଦୁହZ*ର ଆତE ସ¢ାଥ� ନଥିେଲ ମଧ� 

ଆମ ଉପେର ସାରା ଦୁନିଆ ନିଭ�ରଶୀଳ 

ଆମ ଦୁହZ*ପାଇଁ ବିଶ¢ର ଜୀବ ଜଗତ अ` 

ବ�`.. 

େକେବ ତୁମକୁ ପାଇ ଖୁସି ହୁअଂତିତ 

ଆଉ େକେବ ମେତ          !! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ମଁୁ ତୁମ ସାଥୀ ଏବଂ ତେମ େମା ସାଥୀ 

ପଇସାର ଦୁଇ ପାଶ��ର ମଲୂ� ପରି 

ଆେମ ଦୁେହଁ ମଲୂ�ବାନ 

ଏ ପାଶ�¢େର ମଁୁ ରହିେଲ 

अପର ପାଶ�¢େର ତେମ 

ଆେମ ଆଉ େକହି ନୁହଁ 

ଆେମ ସଭି*ୁ େକେବ ଆେଲାକିତ କରୁ ତ 

ଆଉ େକେବ अ|ାରମୟ 

ମଁୁ ଆେଲାକ େହେଲ େସ अ|ାର...  !! 

                    
ନୂଆସାହି (ପାଟରoା) 

୯୮୬୧୭୫୬୧୯୮ 
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େମା ଆଈ ମାେମା ଆଈ ମାେମା ଆଈ ମାେମା ଆଈ ମା    
ଆଈମା େମାର ଭାରି ଫୁେଲଇ 
କଥା କହvି ମୁହଁ ବୁେଲଇ  
ଦାvତକ ସବୁ ଯାଇଛି ଖସି 
ପାକୁଆ ପାଟିେର ଦିअvି ହସି।। 
 
ଆଈମା*ର अଜବ େଖାଇ 
ସଂଜ େହଉଣୁ ପଡvି େଶାଇ 
ଯୁବାେବେଳ ଥିେଲ ଉଦtି ଖେt 
ବାହା େହାଇଥିେଲ ବିନା ଡିମାେt।। 
 
ଚୁଟିଗୁଡିକ ଧଳା ଫୁରୁଫୁରୁ 
ସିBୂର ଦିେଶ ନାଲି ଗୁରୁଗୁରୁ 
ଗହଣା ପି|ାେର ଭାରି ସଉକ 
ସୁନାହାେର ଝୁଲୁଥାଏ ପଦକ।। 
 
 
 
 

େଦବବ�ତ ବାରିକ 

 

ମିଠାକଥା ତା* ହୁଏ କି ଭୁଲି 
ନମାନିେଲ କଥା ଦିअvି ଗାଳି 
ଠାକୁର* ପାେଶ ଆମରି अଳି 
ଶେହ ବରଷକୁ ଯାଆg ବଳି।। 
 
ଆଈମା*ର ପାନବଟୁଆ  
ଭଜା ଧନିଆ ସେo ଗୁt ଗୁଆ  
ଗୁtିପାନ ଖାଇ ପାଟି ନାଲିଆ  
ପାକୁଆ ପାକୁଳି େକେଡ଼ ବଢିଆ।।  
 
କଥାେର ରାମାୟଣ ଭାଗବତ  
ବଖାଣି ମହାଭାରତ ଚରିତ�   
ଘଡି ଘଡିେକ େଯାଡvି ହାତ  
ଯାହା କରିେବ କଳା ସାଆv।।  

ସ�ାଦକ :ପ�ୀତି ପ�ଣତି  
ଆନBପୁର, େକBୁଝର 
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େତାେତ ଆଉ େକଉଁ ରୂପେର ସେଜଇବିେତାେତ ଆଉ େକଉଁ ରୂପେର ସେଜଇବିେତାେତ ଆଉ େକଉଁ ରୂପେର ସେଜଇବିେତାେତ ଆଉ େକଉଁ ରୂପେର ସେଜଇବି    

(୧) 

େମା ପଦାଘାତେର ତୁ ଖୁସି ହଉଥିଲୁ  

ତୁ ଖାଉଥିଲୁ େମା ପାଇଁ,   

ତୁ େଶାଉଥିଲୁ େମା ପାଇଁ,  

େକବଳ େମା ପାଇଁ ! 

େତା ଶରୀର େଗାଟା ପେଣ ତ ପୃଥିବୀ  

େତାେତ ଆଉ େକଉଁ ରୂପେର ସେଜଇବି ! 

ତୁ ହZ କବିତା ତୁ ହZ କବି..... || 

 

( ୨ ) 

ସ¢ଗ�ର ତୂଳିତ² ଶଯ�ା  

େତା ଲୁଗାକାନି ପରା େକାଳ,  

େମା ଆରାମ ପାଇଁ  

େମା େଦହ ପାଇଁ  

େକବଳ େମା ପାଇଁ ! 

େତା ହସ  େଗାଟା ପେଣ ତ ଝରଣା  

ପ�ସନh  କୁମାର ରାଉତ 

 

େତାେତ ଆଉ େକଉଁ ରୂପେର ସେଜଇବି ! 

ତୁ ହZ କାରଣ ତୁ ହZ କରୁଣା...... || 

 

 

 

(୩) 

अମୃତର ସି|ୁ େତା ବf  

ନିସ�ାଥ�େର ଝେର  

େମା େଭାକ ପାଇଁ  

େମା େଶାଷ ପାଇଁ  

େକବଳ େମା ପାଇଁ ! 

େତା କଥା େଗାଟା ପେଣ ତ ସଂଗୀତ  

େତାେତ ଆଉ େକଉଁ ରୂପେର ସେଜଇବି ! 

ତୁ ହZ ଶାଶ¢ତ ତୁ ହZ ସତ....... || 
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(୪) 

େତା ହ` ±ଶ�େର ସ¢ଗ� ସୁଖ  

େଯଉଁଠି अ|ାର ତୁ େସଇଠି ଆଲୁअ  

େମା ପଥ ସୁଗମ ପାଇଁ  

େମା ସ¢ପh ପାଇଁ  

େକବଳ େମା ପାଇଁ ! 

େତା ଆଖି ତ େଗାଟା ପେଣ ଆଶାର 

ଆେଲାକ  

େତାେତ ଆଉ େକଉଁ ରୂପେର ସେଜଇବି ! 

ତୁ ହZ େଲଖନୀ ତୁ ହZ େଲଖକ....... || 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
େକB� ାପଡ଼ା, ଓଡ଼ିଶା 

ଭ� ାମ�ଭାଷ : ୯୪୩୭୬୦୨୨୧୨ 

୯୩୪୮୩୭୨୦୭୨ 
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ମାମାମାମା    
େଯଉଁ ଦିନ ମା ଜନମ େହାଇଲି,  

େତା ଦୁଇଶହ ଛअ ଖtି ହାଡ ଭାoିଣ ଆସିଲି।। 

ପ�ସବ େବଦନା େକମିତି ସହିଲୁ,  

କr ସହି ଭି ଟିେକ ଉପେର େମାର ରାଗି ନ ପାରିଲୁ।। 

େତା େକାେଳ ମାେଲା କି ନିଶା ରଖି अଛୁ,  

ନିଶା କିବା ଦିବା ମେତ ଭୁଲାଇ େଦଇଛୁ।। 

ଆଖିର ଲୁହ କି ହୃଦୟେର ଲହୁ େତା େଦେହ ବହିଛି,  

ରାତିअେଧ େଯେବ ଟିେକ ଛି*ିଣ େଦଇଛି।। 

େତା େଦହ ଭିଜି ଯାଏ େହେଲ ମନ ଶୁଖି ନାହZ,  

ରାତି ରାତି େଯେବ େଶେଜ ମୁତିଣ େଦଇଛି।। 

କିଏ କେହ ମେତ ଶଠି ହସାଉଛି, 

କିଏ କେହ େଟାକା େରାମା«ିକ अଛି,  

ଜହh ଠୁ ଶୀତଳ େତା ମମତାର ଧାର,  

େତା ମଁୁହ େଦଖି ମା ମଁୁ ଆଜି ଭି ହସୁଛି।। 

େଗାଧଳିୂ େବଳାକୁ ଚାହZଥିବୁ ମା, 

େମା କେହhଇକୁ ପ�ଭୁ େହାଇବ ସାହା,  

अଭିେଷକ ପାଢ଼ୀ 
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ନ େଫରିବା ଯାଏ େତା ମନ କାBୁଛି,  

ମା ଶୁଖକୁ ଆଜି େସ କାଳିଆ ଝୁରୁଛି।। 

ଓଷା ବାର ବ�ତ କଣ ନ କରିଛୁ,  

ଜମ ମଁୁହରୁ ମେତ ଛଡାଇ ଆଣିଛୁ,  

ଦିନକୁ ଦି ଥର କି ଦିअଁ ପୁଜିବି, 

େତା ପାଦେର ମା େମା ଜୀବନ ହାରିବି।। 

ବାହା େଦଲୁ ମା ଆଖିରୁ ଲୁହ ଗେଡଇ, 

ଭାବିଲୁ କି ପୁअ ତେତ େଦବ ଆେଡଇ, 

ଏଡିକି अଧମ ନୁେହ େଲା ମା' ମଁୁ, 

େପଟ ପିଠିର ମଁୁ ପ�େଭଦ ଜାଣଇ।। 

େକମିତି ଶୁଝିବି ମା' େଲା େତା ରୁଣ,  

ନେଦବି ଲୁହ େକେବ କରିପାେର ପଣ, 

ଏ କଥା ଭାବି ଭାବି ରାତି ପାହିଗଲା, 

େବାଧ ହୁଏ େଶଷ ପଦଟି ଭୂଲ୍ େହଇଗଲା।। 

 

 

 

 
ଓୟୁଏଟି, କୃଷି ଛାତ�  
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ଭିନh  ଏକ ମଣିଷଭିନh  ଏକ ମଣିଷଭିନh  ଏକ ମଣିଷଭିନh  ଏକ ମଣିଷ    
ଭାବ ସହରେର ଏକାକୀ ନିବାସୀ 

ଚିେ_ ଜଗତ ଚିvନ 

ଶୁନ�ରୁ ଶବଦ ସାଉଁଟି ନିଏ େସ  

ଏକାଗ�ତାେର ତା’ ମନ । 

अତି ମାନସରୁ  ଉରୁଧ େଚତନା  

ପାଇଛି େସ ଆଶିଷେର 

ସବ� େଦଖିପାେର ଭିନh  େକାଣେର େସ 

ମାନସ �ିତି ଉn�େର । 

ଆେBାଳିତ ମେନ ଭାବର ବିପ�ବ 

ଏହି ସମାଜ ହିତେର 

କରବାଳ ରୂପ କଲମ ତା' ପାଇଁ 

ପ�କଟ କେର अfେର । 

 

 

 

 

ୟୁ ଚB�େଶଖର 

 

ଜଡ ଶରୀରକୁ  ତ�ାଜି ହଜିଯାଏ 

ଭିନh  ଭାବର ସହେର 

ପ�କୃତି, ପ�ଣୟ, ସଂ7ାର, ବିପ�ବ 

େକେତ କଥା ରେଚ ଧୀେର । 

ଭିନh  ତା' ଜଗତ   ଭିନh  ତା' ମହତ 

ଭିନh  ତା' ଜୀବନ ପରା 

ମୁi ବିହo େସ ସବ� ତା' अଧିନ 

ରେଚ ସମାଜର ଧାରା । 

ନବ ଭାବଧାରା ସୃrି ଜଗତର 

ସ�rା अରୁଣିମା ରବି 

अବ�iକୁ ବ�i କରିପାେର େବାଲି 

ଦି� ତୀୟ ଇଶ¢ର କବି  । 

 
ସାନ ଆଯ��ପଲ? ୀ, ଗpାମ, ଓଡ଼ିଶା 
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ଦୁଇ ଭାବନାଦୁଇ ଭାବନାଦୁଇ ଭାବନାଦୁଇ ଭାବନା    
ପ�ଥମ ଭାବ : ଜୀବନ ତରୀ  
ସଂସାର ସାଗେର ନାଉରୀ ମଁୁ ଏକା 
ତୁମରି ସାହାରା ଧରି 
ଧୀେର ବାହି ନିଏ ଆଶା ବା|ି ମେନ 
େମାର ଏ' ଜୀବନ ତରୀ । 
ସୁଖ ର ଭାବନା ମନ େଖାଜି ବୁେଲ 
ସପନ ସାଗର ତେଳ 
ଦୁଃଖ ଯାହା ପାଇଁ ଚିର ଦିନ ସାଥୀ 
ମନ େସଥି ପାଇଁ ଭାେଳ । 
ସୁଖ ଦୁଃଖ େସ'େଯ ଜୀବନ ର ରo 
ହସ କାB ଲୁହ ଲହୁ 
େସଇ ତକ ଧରି ବେଢ ଏଇ ତରୀ 
ପ�ଭୂ ନାମ କହୁ କହୁ । 
 
ଦି� ତୀୟ ଭାବ : ସ�ଗ�ୀୟ େପ�ମ  
ଫୁଲର ମହେକ େଖାଜୁଛି ତୁମକୁ 
ରହିଛ େକଉଁଠି ଯାଇ 
ଶୁଖି ଝଡି ଯିବ ଏ ରଂଗ ପାଖୁଡା 

ଆଶୁେତାଷ େମେହର 

 

ତୁମ ବାଟ ଚାହZ ଚାହZ । 
ସମୟ ତା' ବାେଟ ଆେପ ଗଡି ଯାଏ 
ଆଜି ହୁଏ କାଲି ସE qତି 
ଆଖିର ପଲକ ଥକି ତ ଯାଏନି 
େଦଖି େସ अଭୂଲା ପି�ତି । 
ପି�ତି ର ସରାଗ ଜୀବv କବିତା 
େପ�ମର ବିଜୟ ଗାଥା 
େପ�ମ ପାରାବାେର ଲୁଚି କି ରୁହଇ 
ହୃଦୟ ତଳର ବ�ଥା ? 
ବ�ଥା େସ ତ ନୁେହଁ ସ�ଗ�ୀୟ ଭାବନା 
ଜୀବେନ ମହକ ଭରା 
ସୁବାସିତ େସଇ େପ�େମ ମହୀୟାନ 
ଯୁଗ ଯୁଗ ପାଇଁ ଧରା । 

୫୪ ଆୟ��ପଲ? ୀ, କିଟଛକ,ପଟିଆ 
ଭୂବେନଶ�ର୭୫୧୦୨୪ 

ଦୂରଭାଷ ୯୪୩୭୦୮୫୩୯୬ 
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େଦବଦାସୀେଦବଦାସୀେଦବଦାସୀେଦବଦାସୀ    
ନାଚୁଛି ମଁୁ ତୁମ ନାଟ ମtପ େର   

ନାଚୁଥିବି ମଲା ଯାଏଁ 

ରତh  ପଲ*େର େଶାଇ େଦଖୁଥିବ 

ନିଦ ନ ଆସିବା ଯାଏଁ ।। 

 

ନାଚୁଥିେଲ ଲାେଗ ହୁअvି କି ରାଧା 

ଯାଆvି ଯମୁନା କୂଳ 

ମାଠିଆ କୁ ଭାoି ନାଚvି ସାଥିେର 

ଧରି ତୁମ ଦୁଇ ହାତ ।। 

 

ହୁअvି ମଁୁ ଯଦି ଲfE ୀ ଠାକୁରାଣୀ 

କରୁଥାvି ତୁମ େସବା 

ଷାଠିଏ ପଉଟି ରା|ୁ ଥାvି ନିତି 

ଖାଇବାକୁ ତୁେମ ପରା  ।। 

 

 

ନିଲାaର ମହାନB 

 

 

କାହZ େମାର ଭାଗ� େମାେତ ବା ଛୁଇଁବ 

ତୁେମ େତ ବ�ହE ାt ସାଇଁ 

ନାଚୁଛି ମଁୁ ଏଠି େଦବଦାସୀ ତୁମ 

ସବୁଦିନ ନାଚୁଥିବି  ।। 

 

ଦିେନ େତା କରିବ େମାେତ ଆଲିoନ 

अେପfାେର अଛି ଚାହZ 

ଲfE ୀ ଠାକୁରାଣୀ େଦଖିେଲ ରାଗିେବ 

ଆଗପଛ େଦଖି ଚାହZ  ।। 

 
ଗ�ାମ:-ଆaଗୁଡା  ବ? କ:-େଗାଲାମୁtା  ଜିଲ? ା:-

କଳାହାtି 

େମା:-୯୩୪୪୨୦୪୫୦୯ 
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अେପfା କରିବି ଆର ଜନମକୁअେପfା କରିବି ଆର ଜନମକୁअେପfା କରିବି ଆର ଜନମକୁअେପfା କରିବି ଆର ଜନମକୁ    
ଭଲ ପାଇଥିଲି ମନ େଦଇଥିଲି 

ତୁମକୁ ପାଇବା ପାଇଁ 

ହତଭାଗି ମଁୁହି ଡରୁ ଥିଲି କାହZ 

ତୁମକୁ କହିବା ପାଇଁ 

 

କହିେଦେଲ କାେଲ କରିେଦେବ ମନା 

ମନେର ଏଇଆ ଭାବି 

ଏଇ ଜନମ େର କହିନ ପାରିଲି 

ଆର ଜେନE  କହିେଦବି 

 

େଛାଟିଆ ଭୁଲ୍ ର ଏଇେମା ପାଉଣା 

େହାଇଗଲ ତୁେମ ପର 

ପ�`ୁ�ତାପ ଛଡ଼ା ନାହZ େମା ଜୀବେନ 

अଉକି କରିବି କୁହ 

 

 

ଲଭଲି ସରାପ 

 

 

 

 

ଏଇ ଜନମ େର ଖୁସିେର ରହିବା 

େମା ପାଇଁ ଭାଗ�େର ନାହZ 

अେପfାର ଛଡ଼ା ନାହZ େମା ଜୀବେନ 

କାBୁଛି ତୁମରି ପାଇଁ 

 

େହାଇଗଲା େଶଷ େମା େପ�ମ କାହାଣୀ 

ଆର ଜେନE  େହବ େଦଖା 

अେପfା କରିବି ଆର ଜନମ କୁ 

ତୁମକୁ ପାଇବି ପରା 
ଗ�ାମ: ଆaଗୁଡା  ବ? କ: େଗାଲାମୁtା   

ଜିଲ? ା: କଳାହାtି, ଓଡ଼ିଶା 
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ବିଦାୟ ଦିअ େଗା ସଖିବିଦାୟ ଦିअ େଗା ସଖିବିଦାୟ ଦିअ େଗା ସଖିବିଦାୟ ଦିअ େଗା ସଖି    
ଇସାରା େଦଲାଣି ସମୟ େଗା ସଖି 

େଲଉଟି  ଯିବି ଏଥର 

ରାଣଖାଇ  କୁହ   ଲୁହ   ଢାଳିବନି 

अନୁପ�ିତିେର େମାର ।। 

କଥା  େଦଉअଛି  ଆର ଫଗୁଣେର 

କରିବି ଜୀବନ ସାଥି 

ବାହୁ  ଝୁଲଣାେର  ଝୁେଲଇ ତୁମକୁ 

ଶୁେଣଇବି େପ�ମଗୀତି ।। 

କ_�ବ� ପଥେର ଯିବାପାଇଁ େହବ 

ସରିଲା  ଛୁଟି  अବଧି 

େପ�ମ ସି|ୁକରୁ େମଲାଣି ଦିअ େଗା 

କରନାହZ ଆଉ ବBୀ ।। 

 

 

 

 

ପ�ଶାv କୁମାର ପଧାନ 

 

ବିରହ  ବହିh େର  ଜଳିବାକୁ  େହବ 

ନୁେହଁ କିg ଚିରକାଳ 

अବୁଝା   ହୁअନା   ବୁଝିଯାअ  ସାଥି 

ଆସିବି େଫରି ସअଳ ।। 

ଜହh  ବି  ଝରାଏ  ଲୁହର  େଜାଛନା 

ଆମ ଏ କାହାଣୀ ଶୁଣି 

ଓଦା ଆଖି ତୁମ ଓଦା କେର େମାେତ 

ଲୁହର  ମୁରୁଜ ବୁଣି  ।। 

େନବାପାଇଁ  େହବ  ତୁମଠୁ  ବିଦାୟ 

ଛାଡିଦିअ ଏଇ ହାତ 

ସିBୂରର ସାେଥ  େଲଉଟି େଫରିବି 

ସପନକୁ କରି  ସତ ।। 

 
ବୁେରାମୁtା, ବରଗଡ଼, ଓଡ଼ିଶା 
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ଶ�ମିକଶ�ମିକଶ�ମିକଶ�ମିକ    
ଶ�ମକୁ ଜୀବିକା କରଇ ଯିଏ 

 अତି ପରିଚିତ ଶ�ମିକ ସିଏ l 

ମଇ ପହିଲା अେଟ ଶ�ମିକ ଦିବସ 

 ଧନୀ କେର ମଉଜ ମଜଲିସ l 

ପାଳନେର ସୀମିତ ଏହି ଦିନ 

 ଶ�ମିକର ମନ ସଦା ବିଷ!� I 

ଶ�ମିକ ମୁଖେର ହସ ସପନ 

 ସଦା କେr ବିେତ ତାର ଜୀବନ l 

କr କରି ଆମକୁ ଖୁସି ଦିଏ 

 ଶ�ମ ବାବଦେର ପାଉଣା ନିଏ I 

अ² अେଥ� କେr ଘର ଚଳାଏ 

 ଦୁଃଖ ତାର ପାଖ ଛାଡି ନଥାଏ I 

ରୂପ ଜୀ!�ଶୀ!� ମଳି ମୁtିଆ 

 ଘର ଝାଟି ମାଟି ଭoା କୁଡ଼ିଆ I 

ଖରା ବଷ�ା ଶୀତକୁ ଏକ କରି 

 ପ�ତ�ହ ପରିଶ�ମ କେର ଭାରି I 

 

ଭବାନୀ ଶ*ର ଗିରି 

 

ଚାଷ, ଶି², କଳ କାରଖାନାେର 

 ରାତି ଦିନ କେଠାର କାମ କେର l 

ଆମକୁ ଆନB ଦିअvି ଶ�ମିକ 

 ତା* ପାଇଁ ସୁଖ ପାଉ अେନକ l 

ସୃrି ବ�ାଇ ରଖvି େସମାେନ 

 ସ¢ାଥ� ନାହZ େକେବ ତା* ଜୀବେନ I 

ଦୁଃ� ନିଯ��ାତିତ ଶ�ମିକ ପାଇଁ 

 ସେତ କାହା ପାେଖ ଦରଦ ନାହZ I 

ଗବ� अହଂକାର ଜାଣି ନାହଁାvି 

 େସଥିପାଇଁ େବାେଧ ଦୁଃଖ ପାଆvି l 

ଦୁଃଖ ତା*ର ଲାଘବ େହେଲ 

 େସମାେନ ଖୁସିେର ବ�େv ଭେଲ l 

ଶ�ମିକ ମାନ*ୁ ସ�ାନ େଦଇ 

 େଦଶକୁ ଆମର େନବା ଆେଗଇ l 
ବିଜାତଳା, ମୟୁରଭp 
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ବାବା* ମାେହB�  େବଳାବାବା* ମାେହB�  େବଳାବାବା* ମାେହB�  େବଳାବାବା* ମାେହB�  େବଳା    
ଗଁାକୁ େଦଖ ବାବା ଆସିଛvି ବାବା  

େସଇ ପାଖର ଖାଲି ଘରଟି ତା*ରି अ�ାୟୀ ଢ଼ାବା । 

ପÙାଏ େଚଲା କରvି ବାବା* େସବା  

ଧ�ାନ ଧାରଣା େର ନିମଗନ ସିଏ ସଦା । 

 ସକାେଳ ଚାେଲ ଶୁn େଗାଘୃତ େହାମ 

       ଭଜନହୁଏ େକସିଓ ବାେଜ 

 ତିନି ଘ«ାର ଆଧ�ାତିE କ ପ�ବଚନ । 

ବାବା କହvିଯୀଶୁେଯମିତି   ଈଶ¢ର ପ�ତିନିଧି 

ମଁୁ େସମିତି ବି�ୁ ଦୂତ ଶiିର ବାରା ନିଧି । 

 अକମ�ର ମଁୁ କମ� ଦାୟକ  

 ଭାଗ� େରଖାର ସଂେଶାଧକ 

अପୁତ� ୀ ଲେଭ ପୁତ�  ଦାନ ,ଦରିଦ�  ହୁଏ ଧନବାନ   

କିେଶାରୀ କନ�ାର ଭବିଷ� ମଁୁ କେର ଉଜ¢ଳ 

ମିେଳ ତାକୁ ଭଲ ଘର  ଭଲ ବର । 

 ସୁବଣ� ସୁେଯାଗ ନକର େହଳା 

ରାତି ଦଶଟା ରୁ ବାର ଟା ଯାଏ ମାେହB�  େବଳା ".. 

ସତ�ନାରାୟଣ ମିଶ� 
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 ବାଃ େର ବାଃ ବାବା ! 

କରୁଛ ସେତ କି ଲୀଳା !  

 େଚଲା କରୁଛvି ପ�ଚାର 

"ରମଣୀ ଗଣେହ ବାବା*ୁ ସାfାତ କର । 

ଯାହାକୁ ଭାବvି କରୁଣା ର େଯାଗ�ା େବାଲି 

ତାକୁ େନଇଯାvି ଗୁs େକାଠରୀ କି 

 ଦିअvି ତୃତୀୟ ନୟନ େଖାଲି । 

ମେହB�େବଳ ଟା େବାଲି , ବାହାେର ପଡଇ 

 ହରିେବାଲ ହୁଳହୁଳି । 

 

 

 

 

 

 

 

 
ସିେ|େକଲା ବଲାoୀର 

୯୫୮୩୬୦୦୫୯୧୫ 
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ଦାଦନଦାଦନଦାଦନଦାଦନ    
କାହZକି ସାଜିଛୁ  ଆଜି ତୁ ଦାଦନ 

 ପର ବିେଦଶକୁ ଯାଇ  

ଗାଆଁ ବିଲବାଡ଼ି  ପଡିଆ ପଡିଛି      

 ଟାoରା ଭୂଇଁେଟ େହାଇ...                              

ଚାଷବାସ କରି  େଯାଗାଇ େଦଏେର  

 ମୁହଁେର ମୁଠାଏ ଦାନା  

ଚାଷ େତାେବଉସା ଚାଷ େତା ଭରସା 

 ଭାେବନା ତୁ अନାବନା...  

ଦିନରାତି ତୁହି େକେତବା ଖଟିବୁ  

 ପର ଘର ଭାତ ଖାଇ   

ଆେଖପାେଖ େତାର େକହିସାହା ନାହZ 

 େଫରିଆ େଫରିଆ ଭାଇ...  

 

 

 

 

ରାମ ଚB�  ପ�ଧାନ 

 

ମାଆ ହାତର|ା ଏtୁରି ଆରିସା 

 ମେନ ପଡୁନି କି େତାର  

ରଜେଦାଳି େଖଳ ସାoସାଥି େମଳ 

 େହାଇଗେଲ କି େତା ପର...  

ମାଆ ଆଖି ଲୁହ  ଶୁଖି ଆସିଲାଣି  

 େତାେତ ବାପ ଝୁରି ଝୁରି  

ଭିଟାମାଟି ଛାଡି  େକମିତି ରହିଛୁ  

 ଆପଣାକୁ ପର କରି... 

ଡାେକ େତାର ମାଆ ଆଉ ମାଟି ମାଆ  

 େଫରିଆ େଫରିଆ ଧନ  

େଡରି ନକରି ତୁ ସअଳ େଫରିଆ 

 अଧିର େହଲାଣି ମନ... 
ଶିfକ, ସାvରାପଲ? ୀ, ଗpାମ  

େମା :9861638736 
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ଡoା େମା ଭoା ଦଦରାଡoା େମା ଭoା ଦଦରାଡoା େମା ଭoା ଦଦରାଡoା େମା ଭoା ଦଦରା    
େଦଖ ବହୁଛି େହ ......  �ାନଗoା ପଣୂ�ଧାରା    

 �ାନଗoା ଧାେର   ପାରି େହବାପାଇଁ    

  ଡoା େମା ଭoା ଦଦରା ....େଦଖ.... !୦! 

ବ�ାସ ବାଲମିକ   ଆଯ��ାବ_� େଟକ    

 ବି� ସ¬ ବ�ହE ଚାରୀ  ! 

ପବୂ�ସୁରୀ ଗଣ    ପଥ େଦଖାଇେଲ     

 ସ�!� ମସୀ ହେ` ଧରି !!    

ରଚିେଲ ତୁଲସୀ ସତ ସo ବିନୁ ମୁକତି େନାହିବ- ପରା...େଦଖ...!୧! 

 ବିଦୁଷ ବିଦୁଷୀ   ବହୁ ଭାେଷ ଭାଷୀ  

  ନାନା ରେo ତୁଳୀ େତାଳି ! 

ଛB ପ�କରଣ     ଚରଣ ଚାରଣ       

 ନବରେସ ଗୁ¬ି ମାଳି !! 

ସ¬ ଭୀମେଭାଇ ଜଗତ କଲ�ାେଣ ନକ�କୁ କେଲ- ଆସରା...େଦଖ..!୨! 

େଚୖତନ� ଶ*ର     ମହିମା କବିର  

 ସାଲେବଗ ଖେଗଶ�ର ! 

ବୁn ମହାବୀର       ନାନକ ଆବର   

ବିନୟ କୁମାର 
ଦtେସନା 
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     ଯୀଶୁ େଗାବିB ଠାକୁର !! 

କବି ଗoାଧର ପ�ଣୟ अ*ୁର କରିେଲ ଜଗତ- ସାରା...େଦଖ....!୩! 

   ଜୀବନ ଜpାଲ   ଜାଳ ମହାଜାଳ    

          ଛBିଛvି ହ`ପଦ ! 

େସhହ ଶ�nା େପ�ମ    କୁଟୁa କଷଣ   

         ସୁଖ ଐଶ�ଯ�� ସଂପଦ !! 

କୃ� େପ�େମ ବାଇ େହାଇ ମୀରାବାଇ ବଜାଇଛvି- େଢ଼tୁରା...େଦଖ...!୪! 

    �ାନ ପାରାବାେର  ମନ ମୀନ େଖାେଜ   

             କି�ିତ �ାନଭtାର  ! 

   ବୀଣା ଭାରତୀ*    �ାନାpନ ଦାନ   

            ହେର अ�ାନ ତିମିର !! 

ଚାଣକ� ପଦା* ପେଦ ପେଦ ସତ� ପାପ ପ�fାଳେନ- ପରା...େଦଖ...!୫!  

   ଶ�ୀକୃ� ଶ�ୀମୁଖ ନିସୃତ अମୃତ ଉଶ�ାସିବ ମହୀ ଭାର.... 

                   େଦଖ ବହୁଛି େହ...�ାନଗoା ପୁଣ�  !! 

 
 

 

ବିନୟ କୁମାର ଦtେସନା, 

ଚିେoରକଟା, ଡୁoୁରିପାଲି, ସୁବ!�ପୁର 
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ନିଃଶ~ର ସୁରନିଃଶ~ର ସୁରନିଃଶ~ର ସୁରନିଃଶ~ର ସୁର    
ନିେରାଳା ନି`´ତାେର ଶୁେଭ 

ଏକ अÂୁତ अନv ଆନB 

େସ ତ େକାଳାହଳ ନୁେହଁ, 

ନୁେହଁ अବା େବଦନାର ସୁର 

ତ  ସିଏ କ'ଣ ? 

 

 ଚିହିh ବା ସତେର ବିରଳ 

 ତଥାପି େଯେବ ବି ମିେଳ  

 ତାହାରି ଆଭାସ 

 ମେନ େଖଳିଯାଏ ଏକ अସୁମାରୀ 

ହସ। 

 

 କଣ ତାହା ନିତ� ନିରvର ? 

 ସିଏ େବାେଧ ନିଃଶ~ର େଖଳ 

 େହେଲ ଏ ଶ~େର ହଜିଯାଏ 

 େସଇ ନିଃଶ~ର ସୁର  । 

େଦେବB�  ଭୁଏ 

 

 

अେନକ ପ�େଚrା ସେ_¢ ବି 

ପାଇ ନାହZ ତାହାରି ମଳୂ 

େକବଳ ଏତିକି ପାଇଛି 

अvେର ରହିଛି ଏକ ନୂତନ ସଂସାର । 
 

 

 

 

 

 

  ଗ�ାମ/େପା - ଦୁଲମପୁର, ବ? କ୍ - अତାବିରା,  

ଜିଲ? ା -ବରଗଡ , ଓଡ଼ିଶା 

େମାବାଇଲ ନaର - ୯୦୯୦୬୪୦୦୯୩ 

E-mail - debendrabhue02@gmail.com 
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ଜନE ଭୂମିଜନE ଭୂମିଜନE ଭୂମିଜନE ଭୂମି    
ତୁେମ ହZ େମାର ଜନE ଭୂମି, 

 ତୁେମ ହZ େମାର ମରଣଭୂମି। 

େତାହରୀ େକାଳେର ବଢ଼ିଛୁ, 

 ଜନE  ରୁ ମୃତୁ� ପଯ��v । 

ମା' ପରି େଦଇଛ େକେତ େଯ, 

 େସhହ ମମତା  ଭଲପାଇବା ।      

େହ ଜନନୀ  ତୁେମ େଦଇଛ , 

 େକେତ େଯ ବୀର କୁ  ଜନE । 

ତୁମରି ଲାଗି େଦଇଛvି, 

 େକେତ େଯ ପ�ାଣ । 

େହ ଜନE ଭୂମି,  ତୁମ ପାଇଁ େଲଖିଯାଇଛvି 

 େକେତ େଯ କବିତା ପ�ବ| ମାନ । 

 

 

 

 

ବିଶ�ଜିତ େଜନା 

 

 

 

େତାର େଦେହ ଫୁଟୁଥିବା ଫୁଲ, 

 ବାସhାେର ମହକାେର ଚାରିଦିେଗ । 

େତାର ବୃfଲତାର ଫଳମଳୂ , 

 େଦେହ େଦହିଛି ବଳ । 

େତାର ନଦୀ ଝରଣା ମାନ, 

 ମନକୁ  କେର ଉଲ? ାସ ମେନାରpନ। 

େହ ପଣୂ�ଭୂମି ତୁେମ, 

 ସୁଜଳା ସୁଫଳ ଶସ� ଶ�ାମଳା । 

େତାର ପାଇଁ େମାର  ଜୀବନ अଛି, 

 େତା ଲାଗି କିଛି କରିବା ପାଇଁ। 

େହ ଜନE ଭୂମି , 

 ମଁୁ ତୁମ ପାଖେର ଚିର ଋଣୀ। 
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େମା ଗଁା ମାଟି ହସୁଛିେମା ଗଁା ମାଟି ହସୁଛିେମା ଗଁା ମାଟି ହସୁଛିେମା ଗଁା ମାଟି ହସୁଛି    
ସାରା ବିଶ¢ ଆଜି ପ�କୃତି େକାଳେର  

        ମହ ମହ େହାଇ ବାସୁଛି  

ଯୁଆେଡ ଚାହZେଲ ଶାv ରୂପ ଆଜି  

    ନୂଆ ନୂଆ େମାେତ ଲାଗୁଛି l ୧l   

ଶନୂ ଶାନ୍ ଲାେଗ ଗାଆଁରୁ ସହର  

        େକାଇଲିର ସ¢ର ଶୁଭୁଛି  

ପଶୁ ପfୀ ଗଣ ନିଭ�େୟ ବୁଲvି  

       ବଣ ଜoଲ ହସୁଛି     l ୨l  

ଉ� ଡିଗ�ୀ ଧାରୀ ବଡ଼ ବାବୁ େଯେତ  

       େଦଶ ବିେଦଶକୁ ଯାvି  

ନିଜ ରାଜ�େର ରହିବକୁ େସତ  

     ନା ପସB କରି ଥାvି     l ୩l  

ବଡ଼ ସହରେର ବଡ଼ ଚାକିରୀେର  

       ବଡ଼ େକାଠା ଘେର ରହvି  

ବାପା ମାଆ କଥା ପାେଶାରି ଯାଆvି  

     ଗାଆଁ କଥା ଭୁଲି ଯାvି   l ୪l 

ବାସvିଲତା େଜନା 

 

ଚାତକ ପରି ବାପା ମାଆ ଚfୁ  

    ପିଲାକୁ ଚାହZ ରହvି  

ହୃଦୟ ଶ¢ନ�ତା ଭରି ଯାଇ ଥାଏ  

      ଆଖିରୁ େଲାତକ ଝରlvି   l ୫l  

ପ�କୃତି ରାଣୀ ତ ସବୁ େଦଖି ଶୁଣି  

       କେରାନା ଡାକି ଆଣିଛି  

କେରାନା ଆତ* ବିଶ¢କୁ ଗ�ାସିଛି  

      ମହାମାରୀ ରୂପ ଧରିଛି  l ୬l  

ସ�େଦଶୀ ବାବୁ େଯ ବିେଦଶକୁ ଛାଡ଼ି  

     ଘରକୁ ଏେବ ଧାଉଁଛି  

ଗାଆଁ ଗtା ଥିଲା ଶ�ୀହୀନl େହାଇଣ  

      ଆଜି ଗଁା ମାଟି ହସୁଛି   l ୭l  

ସଭି*ୁ ଏକାଠି କରିବା ପାଇଁକି  

       ବିଭୁ େଯାଜନା ଚାଲିଛି  
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େଯେତ ଡାକିେଲ ବି ରfା କର ପ�ଭୁ  

     ଆଖି କାନ ବB କରିଛି  l ୮l  

ପ�lସାଦ ଆଜିତ ଶ¢ନ� ପଡ଼ିअଛି  

      ଗଁା ଭିଟା ମାଟି ହସୁଛି  

ମାଟି ଘର ଆଉ ଇBିରା ଆବାସ  

     ମହ ମହ େହାଇ ବାସୁଛି   l ୯l  

େମଗି ଚାଉମିନ ମଟନ ଚିେକନ  

      ସବୁକୁ ଭୁଲି ଯାଇଛି  

ମାଆ ହାତ ର|ା ଶାଗ ପଖାଳ େଯ  

     अମୃତ ପରି ଲାଗୁଛି   l ୧୦l  

ଗାଡି ମଟର ବିକଟାଳ ଶ~  

     ଗଁା ସହରରୁ କମିଛି  

ବାୟୁ ପ�ଦୂଷଣ ବିଶୁn େହାଇଛି  

     ପ�କୃତି େଶାଭା ବଢିଛି   l ୧୧l  

ପାକ� ଫିଲିE  ମଲ ମଦ ଭାଟି ସବୁ  

      ମଶାଣି ପରିକା ପଡିଛି  

ଗବ� अହଂକାର ଭାoିବା ପାଇଁକି  

       ପ�କୃତି େଖଳ େଖଳୁଛି   l ୧୨l  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
ଗା|ିନଗର, ନବରoପୁର  

େମା : ୮୬୫୮୬୫୫୯୭୯  
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ଜୀବନ ଜୀଇଁବା ସବୁଠୁ କr ଜୀବନ ଜୀଇଁବା ସବୁଠୁ କr ଜୀବନ ଜୀଇଁବା ସବୁଠୁ କr ଜୀବନ ଜୀଇଁବା ସବୁଠୁ କr     
ସ¢ପh େଦଖିବା ମନାନାହZ େହେଲ 
ସ¢ପhେର ବ�ିବା କr , 
କ²ନାେର ଜୀବନ ଜୀଇଁବା ମନାନାହZ େହେଲ 
କ²ନାକୁ ବା`ବ କରିବା କr ।୧ 
ଖୁସି ଉଲ? ାସେର ବ�ିବା ମନାନାହZ େହେଲ 
ଆନB ଜୀବେନ ସବୁଠୁଁ କr , 
େପ�ମ ଭାବପ�ୀତି ହୃେଦ ରଖିବା ମନାନାହZ େହେଲ 
େପ�ମେର ଜୀବନ ଜୀଇଁବା କr ।୨ 
ସହଜ ଜୀବନଯାତ� ା ବିତାଇବା ମନାନାହZ େହେଲ 
ଜୀବନକୁ ସହଜ କରିବା କr , 
ସoୀତ ପରି ଜୀବନ ସଜାଇବା ମନାନାହZ େହେଲ 
ସୁBର ଜୀବନ ଗୁ¬ିବା କr ।୩ 
ହୃଦୟେର ଜଣକୁ ସାଇତିବା ମନାନାହZ େହେଲ 
ହୃଦୟ ପରିଭାଷା ବୁଝିବା କr , 
କରୁଣ କବି ପରି ବ!�ନା କରିବା ମନାନାହZ େହେଲ 
ବା`ବେର ଜୀବନ ଜୀଇଁବା ସବୁଠୁଁ କr ।୪ 

ଗ�ାମ - ତାଳପଦା, େପା:- +ାରିକା 
ଜିଲ? ା - ବାେଲଶ�ର, ପିନ୍ - ୭୫୬୦୪୪, ଦୂରଭାଷ - ୬୩୭୦୦୯୧୫୧୯ 

କମଳ େଲାଚନ ମଲି? କ 
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ବୀର େସୖନିକବୀର େସୖନିକବୀର େସୖନିକବୀର େସୖନିକ    
ଧନ� ବୀର େସୖନିକ 

 ଧନ� ତୁମର ଭiି 

 ଭାରତ ମଁାର ପ�ତିଟି 

 ±Bନେର ତୁମର 

 ଜୟ ଗାଥାର ଗୀତି ll 

 

 ପ�ାଣ ପେଛ ଯିବ 

 ବଚନ ନ ଯିବ 

 ଏହି େଯ ତୁମର ପଣ 

 ତବ ଯୁn ନୀତିେର 

 ଶତ� � ହୁଏ ଭୀତି  ll 

 

 

 

 

 

ବିମଳ ସାମିନୀ 

 

 

 ମଁା ମାଟି ପାଇଁ ସଦା 

 ବfରୁ ଝେର ଲହୁ 

 କିପରି ଭୁଲିେବ 

 ତୁମ ବୀରତ� ର େସହି 

 अଭୁଲା ଦିନ   ll 

 

 ପ�ତିଟି ପାଦ ବଢୁ 

 ଏହି େଦଶ ହିେତ 

 ତୁମ ଜୟ ଗାଥା ଗୀତି 

 ଗାଉଥିେବ ସଦା 

 େହାଇ ହରସ ଚିେତ ll 
ତାେtଲ, େସାେହଲା, ବରଗଡ଼ 

େମା-୯୮୬୧୩୦୦୩୭୧ 
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ମୁଁ ଦାଦନ ଶ�ମିକ କହୁଛିମୁଁ ଦାଦନ ଶ�ମିକ କହୁଛିମୁଁ ଦାଦନ ଶ�ମିକ କହୁଛିମୁଁ ଦାଦନ ଶ�ମିକ କହୁଛି    
େଭାକିଲା େପଟେର ଲoଳା ପାଦେର 

ରାଜରା`ାେର ମଁୁ ଚାଲିଛି 

ଆଖିର ଲୁହକୁ ଓଠେର ପିଇ ମଁୁ 

େମା େଭାକକୁ କବର େଦଇଛି। 

ମଁୁ ଦାଦନ ଶ�ମିକ କହୁଛି(୧) 

େଯାଉ େଭାକ ମେତ ଦାଦନ କରିଲା 

େସ େଭାକ ଭିଟାମାଟିକୁ େଠଲୁଛି 

େଭାକ ଭୁେଗାଳ େମା ବି`ାରୀ ବି`ାରୀ 

େପେଟ ପଇଁତରା ମାରୁଛି 

ମଁୁ ଦାଦନ ଶ�ମିକ କହୁଛି।(୨) 

କେରାନା ଦୁn�ନ अସହାୟ କରି 

ଜୀବିକା ଛଡାଇ େନଇଛି 

ନା ଦୁଃଖ କମୁଛି, ନା ବାଟ ସରୁଛି 

ଆଖି େମା ବତୁରୀ କାBୁଛି। 

   ମଁୁ ଦାଦନ ଶ�ମିକ କହୁଛି (୩) 

ଆକାଶ କଇଁଆ ଚିଲିକାର ମାଛ 

ରଶିEତା େବେହରା 

 

ସରକାରୀ େଯାଜନା ସାଜିଛି 

େରଳ ଗଡିେଲ କି ଉଡାଯାହାଜ ଉଡିେଲ 

େମା କଥା ବା କିଏ ଭାବୁଛି 

ମଁୁ ପରା ଦାଦନ ଶ�ମିକ ସାଜିଛି।(୪) 

େଭାକର ଭାରକୁ ଉଦରେର େବାହି 

କrେର ଗ¸ିଲି େବାହୁଛି 

କାହାକୁ କହିବି କିଏବା ଶୁଣିବ 

ଆଜି ଆହାେର ପାହାର ପଡିଛି 

ମଁୁ ଦାଦନ ଶ�ମିକ କହୁଛି।(୫) 

େମା अସହାୟ ଚିତ�  ଟିଭିେର େଦଖିକି 

ଚୁଲି ମୁେହଁ ¤ୀ େମାର କାBୁଛି 

 ପାଣିପାଇଁ अଭିେଯାଗ ବାଢିବାରୁ 

େମା ଚଉଦପୁରୁଷ ଦାଦନ େବାଲି ମଁୁ ଶୁଣିଛି 

ମଁୁ ଦାଦନ ଶ�ମିକ କହୁଛି।(୬) 
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େମା ପାଇଁ େଯାଜନା େଯାଜନ ଦୁରେର 

ପାଦ େମାର ବୁଝି ସାରିଛି 

ଦରେପାଡା ଓେଠ ଲୁଣଭ_� ଲୁହ 

ତଥାପି ଆଗକୁ ଚାଲିଛି 

ମଁୁ ଦାଦନ ଶ�ମିକ କହୁଛି।(୭) 

ଜୀବନ ଜpାଳ ଜାଳିଜାଳି ମେତ 

ମନ େମା ନୀରବୀ ଯାଇଛି 

େଖାଲା ଆକାଶେର ତାରକା େମଳେର 

ଜହh  ବି ତା�ଲ� କରୁଛି 

ମଁୁ ଦାଦନ ଶ�ମିକ କହୁଛି।(୮) 

େକ େଦଖିଛ କୁହ ସୁନାର ଭାରତ 

ମଁୁ ରାଜରା`ାେର ଭାରତ େଦଖୁଛି 

କେରାନା ଦୁn�ନ, ମଁୁ େଯ ପ�ବାସୀ ଦାଦନ 

ଏଠି େମା କଥା  ବା କିଏ ଶୁଣୁଛି 

ଆ�ା, ମଁୁ ପରା ଦାଦନ ଶ�ମିକ କହୁଛି।(୯) 

 
ରଶିEତା େବେହରା(ସାaାଦିକା) 

ନିହଲପ�ସାଦ,େଢ*ାନାଳ 

େଯାଗାେଯାଗ-୭୩୨୫୯୬୦୨୭୮ 
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ମଥାଯାଏ ଆମ ନଇଁମଥାଯାଏ ଆମ ନଇଁମଥାଯାଏ ଆମ ନଇଁମଥାଯାଏ ଆମ ନଇଁ    
ଏ ମାଟି ମମତା ପାଣି ପବନ 
ଯାରି ପବନେର ଚେଳ ଶ�ସନ 
ତାରି ଫଳ ମଳୂ ଖାଏ ମଁୁ େସhେହ 
ଶକତି ଭରିଛି ଏଇ େମା େଦ େହ 
େସହି େମା ଉ ଳ ଭୂଇଁ 
ତାରି ପାଦତେଳ ଆମ ମଥା ସଦା 
ନିତି ଯାଉଥାଏ ନଇଁ। 
ନଦ ନଦୀ ବନ ଗିରି କାନନ 
ନାନା ବୁେf ଭରା ଘ� अରଣ� 
ଶାଳ ପିଆଶାଳ ଶିଶୁ ଚBନ 
ଲାଖ ମହୁ ଝୁଣା କି ମୁଲ୍ଯବାନ 
ଭରି अଛି ଆମ ପାଇଁ 
ତାର େସବା ଦାନ ଭାବି ରାତିଦିନ 
ମଥା ଯାଏ ଆମ ନଇଁ। 
ପ�କୃତି ସ�ଦ ଭରିଛି େଯେତ 
ବºାଇଟ୍ େଲୗହ,ତaା େଯ େକେତ 
ତରଳ ସ�!� ବି ରଖିଛି ଭରି 
ଭୁତଳ ଗଭ�େର अଛି େସ ଧରି 

अେଶାକ କୁମାର ପ�ଧାନ 

 

ସବୁ ଖpି ଆମ ପାଇଁ 
ତା'ର ଏ ବିଭବ अମଲୂ� ସ�ଦ 
ଭାବି ମଥାଯାଏ ନଇଁ। 
अତୀତ ଉ ଳ େଗୗରବ ଗାଥା 
ଇତିହାସ ଦିଏ େକେତ ବାରତା 
ବାରବାଟୀ ଦୁଗ� ବୀରତ�  କଥା 
େବାଇତ ବBାଣ ସାଧବ ସ_ା 
ସବୁ ମହନୀୟ େହାଇ 
अତୀତ େଗୗରବ କଥା ଭାବି ଭାବି 
ମଥା ଯାଏ ଆମ ନଇଁ। 
ଶି²ୀ କାରଗରୀ ବିଦ�ା ସ�ାର 
େକାଣାକ�  ଲିoରାଜ ପୁରୀ ମBିର 
ରାଜରାଣୀ କଳା େକେତ ସୁBର 
େଦଇକି ପାରିବି ତା ପଟାvର 
ସବୁ ଆମ କଳା ଗାଇ 
ତାର ଶି²ୀ କଳା ମେନ ଭାଳି େହାଇ 
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ମଥା ଯାଏ ଆମ ନଇଁ। 
ବିଶୁ ମହାରଣା ଧରମା କଥା 
ଜାତି େଟକ ପାଇଁ ନୂଆଁଇ ମଥା 
ମBିର ଚୁଳରୁ ଯାଇଛି େଡଇଁ 
ପ�ତି ହୃେଦ ଦିଏ ତ୍ଯାଗ େଯାଗାଇ 
େସ ତ�ାଗ ଭାବନା ପାଇଁ 
ତ୍ଯାଗର ପ�ତୀକ େମା ଉ ଳ କଥା 
ଭାବି ମଥାଯାଏ ନଇଁ। 
ପାଇକ ପୁअର ସମର ସ�ା 
अସୀ ରଣଶିoା ମାଦଳ ବାଜା 
ଶତ� �କୁ ହରାଇ ଉଡାଏ ଧ୍ଵଜା 
ସବୁ ହୃେଦ ଜାଗି ବୀରତ�  ଉଜ�ା 
ଏଇ େମା ବୀରତ�  ଭୂଇଁ 
ତା ବୀରତ�  କଥା  ତ୍ଯାଗ ବଳୀଦାନ 
ଭାବି ମଥା ଯାଏ ନଇଁ। 
ଜାତି େପ�ମ ପ�ାଣ ମଧୁସଦୂନ 
ଗoାଧର େଗାପବ|ୁ ନBନ 
ରାଧାନାଥ ଗଜପତି ପଜୂନ 
ଭiକବି େସହି ମଧୁସଦୂନ 
 
 

 
ଓଡ଼ିଶାର ପ�ାଣ େହାଇ 
ଭାଷା େପ�ମ ପ�ୀତି କଥା ଭାବି େହାଇ 
ମଥା ଯାଏ ଆମ ନଇଁ। 
େମା େଦଶ  ମାଟିର ପବିତ�  ଗେ| 
ଚtାେଶାକ ପ�ାେଣ ଧମ�କୁ ବାେ| 
ତରୀ େତଜି ଧମ� ଶ³କୁ ଛେB 
ତା ପୁଣ� ଭାବନା ହୃଦୟ ±େB 
ପୁଣ�ମୟ ବା_�ା ବହି 
ତା ପୁଣ� ଦାନକୁ ଭାବିେଲ ସବ�ଦା 
ମଥା ଯାଏ ଆମ ନଇଁ। 
ଭiି ମୟ େମାର ଶ�ୀେfତ�  ଧାମ 
ବିଶ୍ଵ ଜନତା* ହୃଦେୟ ମମ� 
ବାର ମାେସ େତର ପରେବ ନାମ 
ପୁରଣ କରଇ ସବୁରି କାମ 
ଭiିମୟ ବା_�ା କହି 
ଏକତା ମ�ର  କଥା ଭାବିେଦେଲ  
ମଥା ଯାଏ ଆମ ନଇଁ। 
 

ଶିfକ, େରାହିଗଁା, ଗpାମ 
େମା-୮୨୪୯୧୧୯୧୩୦ 
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ମେନ अଛି ନାମେନ अଛି ନାମେନ अଛି ନାମେନ अଛି ନା????    
ମେନ अଛି ନା....? 

କେଲଜ୍ ଛକ େୱଟିଂ ରୁମ୍ େର 

ତୁମ ସହ ଇସାରାେର କଥା 

େହବାର େସ ସମୟ....। 

 

ମେନ अଛି ନା...? 

ଏସ ଭି ଏମ୍ କେଲଜ ର 

ଓଲଟ େଦବଦାରୁ ତେଳ 

େମା ସହ େଛାଟ ସ�କ� ଟିଏ 

େଯାଡ଼ିବାର େବଳ...। 

 

ମେନ अଛି ନା....? 

ହାତ େର ହାତ ଛBି 

େମା ସହ ମକର ଆଉ ପୁ`କ େମଳା 

ବୁଲିବାର େସ ଶୀତୁଆ अପରାହh ..। 

 

ସନାତନ ଦାସ 

 

ମେନ ରଖିଛ ନା ଭୁଲିଗେଲଣି, 

अବା ସମାଧି େଦଇ େଦଲଣି 

ସମୟର अତଳ ଗଭୀର େର...। 

 

ଆମ ସ�କ�ର ମୁକସାfୀ  

ଆଉ େସ ବରଗଛ ଟା ନାହZ  

େକଉଁ କାଳରୁ ଧରାଶାୟୀ େହାଇ 

େଲାଟିପଡିଲାଣି ନିଜ�ୀବ ରୂପେର 

ଶୁଖିଲା ମାଟିର ଛାତିେର..। 

 

ଖୁବ୍ ଖୁସି େହାଇଥିବ ନା, 

େଯଉଁଦିନ ଧୀେର ଧୀେର କାଟି  

ନିଆଗଲା େସଇ ବୁଢ଼ା ବରଗଛର 

ଶୁÁ अବୟବକୁ....। 
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େଯମିତି ଆମ ସ�କ� ତୁମର  

ପ�ତାରଣା ପାଇଁ ଛିtି ଛିtି 

ନି�ିହh  େହାଇଗଲା ଲpା ତାରା ପରି..। 

 

େଶଷେର ଯବନିକା ପଡ଼ିଗଲା ନା, 

ଆମ େପ�ମର ସବୁ ସvକ, 

େସଇ ବୁଢା ବରଗଛ ସହ,...? 

 

ଆଉ େକହିବି େଦାଷ େଦେବନି ତୁମକୁ, 

"ପ�ତାରିକା" ଚିହh  ବି ହଟିଗଲା ତୁମ ଠାରୁ 

େସଇ ଏକ ମାତ�  ବୁଢା ବରଗଛ ଶବ ସହ 

ଏଥର " ତୁେମ ଖୁସି ତ"..? 

 

 

ସନାତନ ଦାସ 

ସଂରା, ନାଲିବର୍, ଜଗତସିଂହପୁର 
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अଣପpୀକୃତ ଦାଦନ େଫରvାअଣପpୀକୃତ ଦାଦନ େଫରvାअଣପpୀକୃତ ଦାଦନ େଫରvାअଣପpୀକୃତ ଦାଦନ େଫରvା    
କରଜର ପାହାଡ଼ ମୁେtଇ ଆସିଥିଲି ପରବାେସ... 

ଖେt ଖେt ପଥରକୁ ତଳକୁ ଖେସଇ 

ମୁt େବାଝ ହାଲୁକା କରିବାକୁ.... 

େକେତ ଯୁଗ ଲାଗିଯିବ େକଜାଣି... 

େକେବ अvେହବ କିଏବା କହିବ 

ଚଉଦପୁରୁଷର ଦାଦନିଆ ଖଟଣି... 

ଯ�ଣାର ମBର ଗିରିଟା ଲଦି େହଇଯାଇଛି, 

ଜୀବନ ସାରା ମ¬ିେହଇ ଦୁଃଖର ହଲାହଳକୁ 

ପିଇ ପିଇ ବ�ିଛି, 

ବଳକା ଆୟୁଷ ଧରି ଚାଲିଛି, 

େମା ଭିଟାମାଟିେର ସାରିବାକୁ..... 

ସମୟ ହସୁଛି ମୁଚୁକୁB ହସ, 

ଚାଖେt େପଟର ନିଉଛୁଣା େଭାକ ବି 

କରୁଛି अଟହାସ, 

अହରହ େପଁ ପଁା ଶ~କରି 

ସାଇଁ ସାଇଁ ପବନକୁ କାଟି 

ବାଲାଜୀ େସଠୀ 
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ଦ� �ତଗାମୀ ଯାନ ଗୁଡିକର େଦଖାନାହZ, 

କଁା ଭଁା େକେତେବେଳ ପାଲଭିଡା 

ପpାବୀ ଟ�କଗୁଡିକୁ ଛାଡିେଦେଲ.... 

ଚାଲ !ଭାଇମାେନ ଚାଲ ଆଗକୁ ମାଡି...! 

ଏଇ ତ ପାେଖଇଲାଣି ଓଡ଼ିଶା ଆମରି, 

ଜଗା ଡାକିଲାଣି ହାତଠାରି..... 

ମିଛ ଆଶ¢ାସନା େଦଇ ପର±ର, 

ଜାତୀୟ ରାଜପଥ ଦୁଇକେଡ 

ଲaା ଧାଡିବା|ି ଚାଲିଛvି େମା ସହ 

େମା ପ�ବାସୀ ସହାଯାତ� ୀମାେନ.... 

ମୁtେର,ପିଠିେର,ହାତେର 

ଜୀବନ ଜୀବିକାର ଉପାଦାନ... 

अସରvି ପଥ... 

अବିଶ�ାv ପଥିକ... 

କାଖର ଶିଶୁ େକେତେବେଳ କା|େର, 

େକେତେବେଳ ମା'ଟାଣୁଥିବା 

ଚକଲଗା ସୁଟେକସ୍ ଉପେର ନିେଘାଡ଼ ନିଦେର, 

କିଏ କାେଖଇ ଚାଲିଛି ବୃnାମାଆକୁ, 

ସ¢ାମୀ କା|େର ଗଭ�ୁ ଣୀ, 
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fୁଧା, ତୃଷାେର अବଶ ଶରୀର ଭିଡିେହାଇ 

ଚାଲିଛି ଆଗକୁ ଆଗକୁ, 

ଯୁବାକାେଳ ଯrିହ` ବାn�କ�ର େବଶ, 

ଚାଲିନପାରି ଯିଏ ଚିରନିଦ� ା ବରଣ କଲା 

େସ अଛବ େହାଇ ପଡ଼ିରହିଲା, 

େଛଲିଉଠା ରiାi େଗାଦଡ଼ ପାଦମାେନ 

ବଖାଣୁଛvି ପ�ବାସୀ ଦାଦନର 

ଭିଟାମାଟିକୁ େଫରିବାର अଫୁରv କାହାଣୀ... 

କିଟିକିଟି अ|ାରେର ବି ଚିହh ାଚିହh ା ଲାଗୁଛି 

अଦିନିଆ ବଷ�ାଭିଜା ମାଟିର ବାସhା, 

अଧଗଢା ବାଟ ଠାକୁରାଣୀ ମBିର େବଢା, 

ହାଟ ପଡିଆ,ପାହାଡତଳ ପଥରବ|ା 

ଗାଡ଼ିଆ ଲାଗିେଲଣି ଆପଣା, 

ବହଳ ମଳିବସା ଚମ� अନୁଭବ କରୁଛି 

ମାଟି ମାଆର ନିଶ¢ାସକୁ 

ମାଇଲି ଖୁ«ର େଲଖା ସ¢r ଦିଶୁଛି 

ଖୁ«େର ଝୁଲୁଥିବା ବିଜୁଳି ଆଲୁअେର... 

ଏଇ ତ ! ପହ�ିଗେଲ ଆେମ...! 

କିg...ଗଁା ପ�େବଶପଥ ବB....! 
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ମୁଖିଆ* अନୁମତିବିନା 

ମାଛି ବି େଯମିତି ନଗଳିବ.... 

ଚିହh ା ମୁହଁ େଦଖି अଲାଜୁକ ପେଣ 

େପଟ ଦୁଃଖ କରିଲି ପ�କାଶ.... 

ଆେବଳେର ଆସି ହୀନ`ା କରୁଛ ତୁେମ 

"अଣପpୀକୃତ ଦାଦନ େଫରvା"  !! 

ସ¢ାଗତ କରୁଥିେଲ କରି अଭିସ�ାତ... 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(ଶିfକ) 

ଚିତ� େକାtା, ମାଲକାନଗିରି 
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ପ�ାୟ�ିତପ�ାୟ�ିତପ�ାୟ�ିତପ�ାୟ�ିତ    
ଜୀବନ ଡoାେର କମ�ଫଳ ସବୁ 

େହେଲ ବାବୁ ଟଳମଳ ।  

କଷଟି ପଥେର କଷି େହାଇଯାଏ 

ଜୀବନର ଆତE ା ମଳୂ।।  

 

କଲା କମ� ଯାକ ମିେଛ ଭାବି ଭାବି 

ମନ ହୁଏ ସକସକ ।  

କମ� ମାନ ପାଇଁ अନୁତs େହେଲ 

ଆତE ା େମାର ଦକଦକ।।  

 

ସ�ଗ� ଲାଭ ପାଇଁ ସଭିଏଁ ବିକଳ 

ଆତE ା େମାର अନୁତs।  

ସତ୍ କମ� ପାଇଁ େଲାଡା ନାହZ ବ|ୁ 

अକାରେଣ ପ�ାୟ�ି_।।  

 

 

ରିପୁନ୍ ଜୟ ମହାପାତ�  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
ବାମେଦଈପୁର, ଯାଜପୁର 
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ଭିନh  ଏକ ସାବିତ� ୀଭିନh  ଏକ ସାବିତ� ୀଭିନh  ଏକ ସାବିତ� ୀଭିନh  ଏକ ସାବିତ� ୀ    
େକେବ ଫାଇଲିନ ତ େକେବ ଫନି  

େକେବ ତିତିଲି ତ େକେବ ହୁଡହୁଡ  

अନଗ�ଳ ଶାଣଦିଆ ତୁtରୁ ନିଗିଡି ଆସୁଥିବା  

ମହାବାତ�ାମାେନ ଧ�ଂସ କରିପକାvି  

ବିଚାରା ସତ�ବାନଟାର ପାରିଲାପଣିଆକୁ ll 

ଥକିପଡ଼ିଥିବା ମନଟା ଉଲ? ସିତ େହାଇଉେଠ  

କାେଳ ଶୁଖିଯାଇଥିବା ସ�କ�ଟା ପୁଣି ସେତଜ େହାଇଉଠିବ ଭାବି,  

ଆଶା ଆଉ ନିରାଶାର ଛକିଶନୂ େଖଳେର ହାରିଯାଏ  

अ| ସତ�ବାନଟା ଏଇ ସାବିତ� ୀ ପବ�ଟାେର ବି ll 

ସଂ7ୃତି ଏବଂ ପର�ରାକୁ ହାଜେମାଲା ପରି ହଜମ କରିେଦଇ ଥିବା  

ଆଧୁନିକା ସାବିତ� ୀମାେନ ମକଚି ଦିअvି ସ¢ାମୀର अ`ିତ�  ଟିକକ,  

ଠିକ େଗାଟିଏ ସରି ଆସୁଥିବା ସିଗାେରଟ ପରି ll 

କାେB.... ଖୁବ କାେB ବିଚାରା ସତ�ବାନଟା  

ହୃଦୟ ତାର କୁରୁଳିଉେଠ अଜଣା େକାହେର  

କିg େସ ତ ମାଲିକ ହାତର େବାଲକରା ଲାବ� ାଡର, କାBିବ ବା େକମିତି?  

ସାବିତ� ୀଟା ତ ତାର ନିଜର, अତି ନିଜର େକହି ଜେଣ l 

ଜେନE ଜୟ ପtା 

 



ଆହ� ାନ
 ଇ-ପତି� କ

ା 

ଆହ� ାନ ଇ-ପତି� କା, ପ�ଦଶ ବଷ�, ଷ� ସଂଖ�ା, ଜୁନ୍ ୨୦୨୦ 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     210 

अତିସvପ�ଣେର େଗାେଟଇ ପେକଇ अ«ିେର ପୁେରଇ ଦିଏ  

ଲୁହ ଗୁଡାକୁ ଆଉ ମେନ ମେନ ହସୁଥାଏ  

କଳିଯୁଗର ଏଇ ଭିନh  ସାବିତ� ୀକୁ େଦଖି ll 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ଦାଶରଥୀପୁର, ବଡ଼aା,କଟକ 

ଭ� ାମ�ଭାଷ : ୭୦୦୮୭୫୨୬୩୧ 
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ଜୀବନ ଜୀବିକାଜୀବନ ଜୀବିକାଜୀବନ ଜୀବିକାଜୀବନ ଜୀବିକା    
 ସଂଘଷ�ର ପଥଧାେର 

 ବିବଷ ମନ ଇଲାକା       

 fୁଧାର ଆକୁଳତା 

 ହାତଠାରି ଡାକିନିଏ 

 ଦୂେର, ବହୁଦୂେର 

 ପଥ  अvରାେଳ 

 

ସ�ପh ହୁଏ  

 େସhହଭିଜା ମାଟି 

 ମମତାର େଡାରୀ 

 ବ|ୁତ� ର अଲିଭା ସE � �ତି 

ବା�ଲ� େପ�ମର  ନିବିଡତା୨ 

 

ସୀମାତୀତ  େକ�ଶ 

 अକୁହା  େବଦନା 

 ନିଭ� �ତ  ହ� �ଦ େକାଠରୀେର 

ସେରାଜିନୀ ମିଶ� 

 

 ତାଲାବB 

ଛଳନାର ହସ େଖାେଜ 

 ନୂଖୁରା  ମୁtେର 

 େଟାପାଏ େତଲ 

 ନି�ାପ ଓଠେର 

 େଚନାଏ ହସ 

 

ନି�ିv ମ��ତୁ�ର   

 କଳାପାହାଡ 

 କେରାନାର କରାଳ 

 କଲା ଖିନ୍ ଭିନ୍ 

 ସ�ପhେର ପଡିଲା ଚଡକ 

ଦ� �ଶ�ପେଟ ଆଗମନ 

 ବ|ୁପରିଜନ 
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େସhହଁମୟୀ ଜନନୀର 

 अଶ��ଳ  ନୟନ 

 

ଲକ୍ ଡାଉନ୍ 

 ଦଦ�ନାକ  �ିତି 

ମାଆ ଓ ମାଟିର  ଆକଷ�ଣ 

ବିଶ�ାସ अବିଶ�ାସର େଖଳ 

 କଲା ପଥଚାରୀ 

ସୀମାହୀନ କ«କିତ  ପେଥ 

 ଆକୁଳ ନୟନ 

 fୁଧିତ ପରାଣ 

 ବ�ଥିତ  ହ� �ଦୟ 

େଖାଜିବୁେଲ ଆଶ�ୟର �ଳ  ◌ା 

 

 ଦ� �ଢ  ସଂକ² 

       अଦମ�  ପ�େଚrା 

 ଦୁଃସାହସ 

 େପ�ରଣାର  ଉ� 

 अତିକ�ମ କରିପାେର 

 ଲf  ଲf  େକାଶ  ◌ା 

 

ଦାଦନ ମଁୁ 

 କମ�ଜିବୀ 

      ନୁେହଁ କମ�େକାଢି଼ 

      ନୁହଇ ଭିକାରୀ 

      ନୁହଇ େଶାଶକ 

     ନୁେହଁ  ଶଠଚାରୀ 

 अଶାvିରୁ  ପ�ଶାvିକୁ 

 ଯିବାର ପ�େଚrା   

 କମ�େମାର 

 ଜୀବନ ଜୀବିକା 

 ଶ�ମ ମାେଗ  ସ�ାନ 

ସ�ାନ ନ ପାରିେଲ େଦଇ 

 ଦିअ ନାହZ  अପମାନ 

କରନାହZ  କଳୁଷିତ ମନ  ◌ା 
 

ଆେଲାକ ନଗର, ଆaପୁଆ, ବ� ହE ପୁର 

ଭ� ାମ�ଭାଷ- ୯୯୩୮୪୬୫୨୦୭ 
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ପ�କୃତିର ପ�ଶhପ�କୃତିର ପ�ଶhପ�କୃତିର ପ�ଶhପ�କୃତିର ପ�ଶh    
େର ମାନବ, 
କାହZକି କରୁ ତୁ ମିଛ अଭିମାନ, 
େଭାଗୁଛୁ ଯାହା ତୁ େମାହରି ଦାନ, 
ଏକା ତୁ ଆସିଛୁ, ଏକା ହZ ଯିବୁ, 
କାହZ ପାଇଁ ଏେତ ଗବ� अଭିମାନ। 
 
ବି�ାନ ବଳେର କରିପାରୁ ତୁହି, 
अସ�ବକୁ ପୁଣି ସ�ବ ସମାନ, 
େହେଲ କରିପାରିବୁ କି ତୁହି , 
अଟକାଇ େଦଇ େମାର େସହି ତାଡ଼ନ ।। 
 
େର ମାନବ, 
େକଉଁଠି ହଜିଛି େତାର େସହି ମନ, 
ଯିଏ ବୁଝିପାରୁଥିଲା ପ�କୃତିର ଦାନ, 
ଜନE  ପ�କୃତିରୁ େହବୁ ପୁଣି େସଇଠି ଲୀନ, 
କାହZ ନr କରୁ ତୁହି ତାହାରି ମାନ। 
ବୁnିବେଳ କରିପାରୁ ତୁହି, 
ନrକୁ ପୁଣି ଉପେଯାଗ fମ, 

ପ��ା ଭାରତୀ ପାଣି 

 

େହେଲ ପାରିବୁକି ତୁହି େଫରାଇ , 
େମାହରି େସଇ अମଲୂ� ଦାନ ।। 
 
େର ମାନବ, 
କାହାକୁ ମଣୁଛୁ ତୁହି ନିଜର ସମ, 
ପି�ୁଡ଼ି ଆଉ ହାତୀ େହେବକି ସମାନ, 
େନଇଛୁ େମାଠୁ, େମାପାଇଁ କିଛି କରିେଲ 
ଯାଇ, 
ରହିବ େତାହରି ସ�ାନ। 
 
ଦfତାର ବେଳ କରିପାରୁ ତୁହି, 
େମାହରି ସବ�େଶ�� ଉପେଯାଗ fମ, 
େହେଲ ପାରିବୁକି ତୁହି, 
ଶାv କରି ପ�କୃତିର अସgଳନ ?।। 

 
ରୂ{ା, ବାେଲଶ�ର 
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ଦାଦନଦାଦନଦାଦନଦାଦନ    
ଦୁନିଆ କୁ ଠିକ୍ େସ ଜାଣି ନଥିବା  

ଭଲ େର େଦଖି ନଥିବା 

କଥା କହି ଜାଣି ନଥିବା  

ଖନୀ ମାରୁଥିବା  

ନୀରିହ ଶିଶୁ ଟି  

ପ�ଶh କେର ମା କୁ 

 

େକେବ ମିଳିବ ମା ଆହାର 

େମା େପଟ କୁ  

େକେବ କୁଡିଆେଟ େହବ 

ମୁt ଗୁpିବାକୁ 

େକେବ ନାନା ବାୟା ଗୀତ ଗାଇ େଦବୁତୁ 

େନଇ େତା କେଲାକୁ 

 

କାହZକି ଧାଇଁଚୁ ଆେମ ଗଁା କୁ  

େଲାେକ କହୁଛvି କାହZ ଦାଦନ ଶ�ମିକ 

ପ!ୂ�ମା େଲ*ା 

 

ଆମକୁ  

ଦାଦନ ଶ�ମିକ ମାେନ କଣ୍ କି 

େଥାେର କହି େଦ ମା େତା  

କୁନି ପୁअ କୁ  

 

କାହZକି େଲାେକ ଡରୁ ଛvି ଆମକୁ  

କାହZକି ଲେକ ଦୁ��ନ ର କାରଣ  

େନଉଛvି ଆମକୁ 

ଦୂର ଦୂର ମାର ମାର କାହZକି କରvି 

ଦାଦନ ଶ�ମିକ କୁ  

 

ମା ମା  

ଆେମ କଣ୍ ମଣିଷ ନୁହଁ 

ଆମ କr ଶୁଣିବାକୁ  
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କାହZ େକହିତ ନାହZ  

େକେତ ଦୂର େବାହିବୁ ତୁ  

େମାେତ ଚକ ଲଗା ମୁଣି େର େଥାଇ  

 

ଆମ ପାଇଁ କି କିଛି ସୁବିଧା ନାହZ 

ଗଁା କୁ ଗେଲ କି ଆମ ସବୁ ଦୁଃଖ  

ଯିବ ଦୂେରଇ  

ମା େଲା ମାଆ କିଛି େତା  

କହି େଦ ତୁହି  

ନ ଖାଇ ନ ପିଇ  

ଏମିତି କା ତୁ ତୁନି ରହି  

େକେତ ବାଟ ତୁ େନବୁେଲା େବାହି 

 

େକBୁଝର, ଓଡ଼ିଶା 



ଆହ� ାନ
 ଇ-ପତି� କ

ା 

ଆହ� ାନ ଇ-ପତି� କା, ପ�ଦଶ ବଷ�, ଷ� ସଂଖ�ା, ଜୁନ୍ ୨୦୨୦ 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     216 

ତୁେମ େଯେବ ମେନପଡ଼ତୁେମ େଯେବ ମେନପଡ଼ତୁେମ େଯେବ ମେନପଡ଼ତୁେମ େଯେବ ମେନପଡ଼    
ହୃଦୟ େକାଠରୀ େମାର 

ଏେବ େପ�ମେର ନିଭୃତ, 

ମନ ଜମି େମାର 

 ତୁମ ହସେର ପ?ାବିତ । 

ଦିେନ अ² ମିଶିଥିଲା ମନ  

ତୁମରି ମନ ସହ 

େହେଲ େବଶୀ ଥିଲା ଦ୍ଵB ସମନ¢ୟ । 

ପରିବ�ାsତାର ପରିÁୃତ ହୃଦେୟ, 

େମା ନିସoତାର ଗଣିତକୁ କଷି 

େଫଡ଼ି fୁଦ�  fୁଦ�  ଆଯୁଗE  ସଂକୀ!�ତା, 

କଲ "ମଁୁ" ଆଉ "ତୁେମ" ର  

ନିÁଷ� ବ|ୁ ପରିଣୟ। 

 

 

 

 

ପ�ଭାତ ବଳ 

 

 

 

 

 

 

 

ମଁୁ ଲୁs ଥିଲି େମା ନିଜଠାେର 

ଠାବ କଲା ତୁମ ବ|ୁ ପ�ୀତି, 

ମୁ ଥିଲି अତୃs 

େମା ନିଜ ଇଲାକାେର 

ତୁମ �ଳୂ ସାମ�ାେଜ� 

େମାେତ କଲ ମୁକୁଟାଧିପତି। 

ଧୀେର ଧୀେର ତୁମ ସfୂEତାେର  

ବି ପାଇଲି ସି|ୁ ଭ_� ସ�ପh। 



ଆହ� ାନ
 ଇ-ପତି� କ

ା 

ଆହ� ାନ ଇ-ପତି� କା, ପ�ଦଶ ବଷ�, ଷ� ସଂଖ�ା, ଜୁନ୍ ୨୦୨୦ 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     217 

ମଁୁ ଚହିh ବାର ବହୁ ପବୂ�ରୁ  

ତୁେମ अiିଆର କରିଆଣିଲ  

େମା ଖୁସି ସବୁକୁ 

ତୁମ ଲୁହ ମିଶା ସଂଘଷ�ର 

अପଯ��s ନିରvର ପ�ୟାସେର। 

ପ�ତିfେଣ ତୁେମ େଯେବ ମେନପଡ଼ 

ପ�ତିଥର ମଁୁ ତୁମ ବ|ୁ ପଣିଆେର ମସଗୁଲ 

ଆଉ ପ�ତିଥର ମଁୁ  ପେଡ ତୁମ େପ�େମ  

ଦିେନ ନୁେହଁ ପ�ତିଦିେନ। 

େବାେଧ େସଥିପାଇଁ 

ତୁମ କଥା ମେନପେଡ अତି ଏକାvେର, 

େଗାଧଳିୂ ସpେର ଆଉ ପ�ତି ନିଶାvେର। 

ପାଉଥାअ ପୁନଜ�ନE  ତୁେମ ପ�ତି ମୁହୂ_�େର । 

 
 

 

 

 

କରଣେପାଖରୀ, ଭଦ�କ 

୯୭୭୬୬୬୮୦୭୩ 
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େର କେରାନାେର କେରାନାେର କେରାନାେର କେରାନା, , , , େଦଖିବି େତାର ମୃତୁ�େଦଖିବି େତାର ମୃତୁ�େଦଖିବି େତାର ମୃତୁ�େଦଖିବି େତାର ମୃତୁ�    

େର କେରାନା 

ଶୁଣି ଶୁଣି େତା କରାଳ ଶାୟା 

ଏ ଦୁନିଆ ବୁକୁେର 

େତା କାୟା ବି`ାର 

େନଉଛୁ ତୁ େକେତ ଜୀବନ 

ଦିନ ପ�ତିଦିନ 

େହଲାଣି େଦହସୁଆ 

ଲାଗିଗଲାଣି ଭୟ ଏେବ ଗଲାଣି ଦୂେରଇ 

।୧। 

 

େନଇଛୁ େଯେତେବେଳ ଜନE  

ମୃତୁ� ତ अବଶ��ାବୀ 

କାହZକି ଡରିବି ବା େତାେତ 

େହେଲବି ହିଂସ� ପ�ାଣୀ ଟିଏ 

 

 

ଭା7ର ଚB�  ଖtା 

 

ଆସିେଲ ସଂ±ଶ�େର କିଛି ଦିନ 

ଭୟଟା ଯାଇଥାଏ ଦୂେରଇ 

େସଇ ଭଳି ଆଜି ନାହZ 

ଆଉ େତାର ଭୟ।୨। 

 

ଶିଖିଲିଣି ରହିବାକୁ େତାଠାରୁ ଦୂେରଇ 

ମନ ଏେବ ଚାହZଲାଣି 

ବ�ିବାକୁ େହେଲ େମାେତ 

ବଢିବାକୁ େହବ ଆଗକୁ 

ପାରୁ ନାହZ େତାେତ େଯେବ ଆେଡଇ 

କରିବି ଗ�ହଣ େର କେରାନା େତାେତ 

େତା ସହିତ ଚାଲିବାକୁ 

ଶିଖିବି ମଁୁ ନୂଆ ଜୀବନର ଛାB 

ଜୀଇବାର ନୂଆ େଶୖଳୀ       ।୩। 
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ଜୀବନର େସ ଛାBକୁ େନଇ 

ମଁୁ ଉଠିବି ବସିବି ଖାଇବି 

କରିବି ମଁୁ ସବୁ କିଛି 

େଦଖିବୁ ତୁ କିପରି ଆେଗଇବି ମୁହZ 

ରହି ଯିବୁ ତୁ େକାଷ ଦୂରେର 

ପହ�ିବା ଆଗରୁ େମା ପାଖେର 

େହାଇଥିବି େକେତ अଗ�ସର 

ରହିଯିବ ତାହା 

େତାର କ²ନା ବାହାେର       ।୪। 

 

ନ ପାଇ କାହା ପାେଖ ଆଶ�ା 

ଭାଂଗିଯିବ େତାର ଗତିପଥ 

େହାଇ ଯିବୁ ଦିେନ କ� ାv  

େଯଉଁ ପରି େଦଖୁଛୁ ତୁ ମୃତୁ� 

େର କେରାନା 

େଦଖିବି ମଁୁ େତାର ମୃତୁ� ଦିେନ    ।୫। 
 

େରାଡ଼ ନଂ ୩, ଜଗନh ାଥ ନଗର 

ଭୂବେନଶ�ର (େମା) ୯୪୫୫୭୧୭୫୦୭ 
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ଶ�ୀପେଦ ଦିअ अଶରାଶ�ୀପେଦ ଦିअ अଶରାଶ�ୀପେଦ ଦିअ अଶରାଶ�ୀପେଦ ଦିअ अଶରା    
ଜୟ ମଁା ତାରିଣୀ  ଘଟଗଁା ବାସିନୀ 

ଆଦି ରୂପା ନାରାୟଣୀ 
ବିରେବ କେରାନା  ବୁଡାଏ େଚତନା 

ଉnରି ରଖ େମଦିନୀ। 
ପରାଣ ଆତେ*  ଇfଣ େଲାତେକ 

ଯାଇଛି ହସ ପାେଶାର , 
ପୁରଠୁ ନଗର   ଭୁତାଣୁ ଡଗର 

ଗ�ାସିअଛି ଘନ େଘାର। 
ଦୀନ ଦୁଃଖ େଦଖି  ବୁଜିଲ କି ଆଖି 

ଏ ମହା ବିପ_ି କାେଳ, 
अରfିତ େହାଇ  େତା fିତି ବୁଡଇ 

ତରଣୀ ଲଗାअ କୁେଳ। 
अମିୟ ସୁମନ   ଜୀବନ ଧାରଣ 

ନଈ େସ�ାେତ ଗଲା ଭାଷି, 
ଗୃହବBୀ ନର   ବୁେକ ହାହାକାର 

ଲପନରୁ ଗଲା ଖୁସି। 
ଦୁr ନିବାରିଣୀ   ସ¬ର ପାଳିନୀ 

ଦୟାମୟୀ ଭଗବତୀ, 

अେଲଖ େମେହର 

 

ହାଟକ ବ�ହE ାt   ହୁଏ ଖt ଖt 
ଦିବେସ େଘାଟଇ ରାତି। 

ଧରିତ� ୀ अaର   ପାତାଳ ଗହ� ର 
ତୁେମ  ସବ�ତ�  ରାଜିତ  , 

େହାଇଣ ସଦୟ   ଦିअ ବରାଭୟ 
ମହାମାରୀ େହଉ ଲୁs। 

ସି�ି କୃପା େତାୟ   େହାଇଣ ସଦୟ 
ଜୀବନ ରଖ ଜନନୀ, 

ଶ�ୀ ପେଦ ଆଶରା   ମାେଗ ବିଶ��ରା 
ମହିଷାସୁର ମ��ନୀ। 
ଜୟ ମଁା ତାରିଣୀ---- 

 
 
 

ଯାଯାବର 
        େମା ୬୩୭୦୨୨୦୫୫୯ 
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ଯ� ଦାନବଯ� ଦାନବଯ� ଦାନବଯ� ଦାନବ    
ଭଗବାନ ସୃr ମେନାହର ଜଗେତ 

ତୁ ଏକା େଶ�� ମରେତ, 

ସୁBର ରଚନା ର ତୁ ପ�ତୀକ େଟ 

ନବ ଯୁଗର ତୁ ସତ�େଟ। 

ଧମ� ର ସvାନ ତୁ ମାନବ 

କମ� ର ପ�ତିଦାନ, 

ଧମ�ପଥ େର ସୃଜିଲୁ ଦାନବ 

ଯ� କୁ େଦଲୁ ପ�ାଣ? 

କାଲିର ଦାନବ ଆଜିର ଯ�ାଶଂ 

କରଇ ଧମ� ର ନାଶ 

ଶତବୁnି ରଖିଥିବା ଏ ରୁଦ� ାଶଂ 

ହାରଇ ଯ� ର ପାଶ। 

ମାନବ अଟଇ େଶାଣିତ ସvାନ 

ସବୁଠାରୁ ବଡ �ାନୀ! 

ଗବ� ତାକୁ ଇ କରିବ ଖବ� 

କରିବ ହୀନମାନି। 

ଆୟୁଷE ାନ ତି� ପାଠୀ 

 

ଯ� ଦାନବ ମ� ପାେଖ ତୁ 

ମାନ ନାହି ଆଜି ହାର୍ 

ତୁ ତ ଏଇ ମାଟି ମଁା ର ମଣିଷ 

କର ତାକୁ ନାରଖାର୍। 

କୃତିମ ନର ର ବ�ହE ା¤ େର  

ମ`କ ନ କର ତଳ, 

ଜାଗ ଆେହ ବୀର ମାନବ 

ଶତ� � କୁ କର ବିଫଳ। 

େତା ସାମhା େର ଛିଡାअଛି ଆଜି 

ମାନବ ର ସଇତାନ୍ 

ଛିନh  କର ତା ସବୁ ଶରୀର କୁ 

େହଇଯା ଇନ୍ସାନ୍। 

ଚାରିଆେଡ ଆଜି ଶୁଭାଯାଉअଛି 

ଯ� ର ଭୀମ ହୁ*ାର 
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ପ�ଭୁ* ର ଏେଡ ସୁBର ଧରା କୁ 

କରିେଦଉଛି େସ ଚୁରମାର୍। 

ପୃଥିବୀ କୁ କରଇ ପ�ଦୁଷଣ ଯୁi 

ବାୟୁ କୁ अତି ବିଷାi 

ନଦୀ ନାଳ ଜଳ ହୁअଇ ଦୁଷାi 

अନଳ େହଲା ରiାi। 

ମହାପବିତ�  ମBାକିନୀ ଧାରା 

େହଲା ଆଜି अତି� 

ଯା ଜଳ ପିଇେଲ େଦବତା ମଧ� 

େହଉଥିେଲ ତି� ତି�। 

ସବୁଜ ଶ�ାମଳ ନିକି ପରିେବଶ 

େହାଇଲା ସମୁେଳ ଧ�ଂସ, 

ରାମରାେଜ� େହଲା ସତୀ * ହରଣ 

ନାଶଇ ମାନବ ବଂଶ। 

ଯୁଗବ�ାପି ଏଇ ସଂଗ�ାମ କୁ 

କଲ େହ ନିମ�ଣ! 

 

 

 

ଏେବ ପୁଣି କାଇଃ ଯୁn ପାଇଁ 

ସ�ୀକାରୁନ ଆମ�ଣ? 

ରୁଧିର ଗଡାअ ଲୁହ ହଜାअ  

ଆସ େହ କମ� େfତ�  

ଦାସତ�  ରୁ ମୁiି ପ�ାsି ର ଏହା 

अେଟ ସୁେଯାଗ ମିତ� । 

ଜାଗ େହ ମାନବ ଜାଗିଉଠ ତୁେମ 

ଯ� କୁ କର ବିନାଶ, 

ରାମରାଜ� �ାପି ସ�େଦଶୀ ପାଳ େହ 

ବିେଦଶୀ କୁ କର େଶଷ। 

ଏ ତରୁଣୀ ଧରା ର େକାମଳ ଶରୀରୁ 

ହଟାअ ଏ େଲୗହ ପାଦ, 

େଲୗହ ମାନବ କୁ ଧରା ପୃ� ରୁ 

ନାଶ କର େହ େଦବଦ। 

ସୃrି କର ନିଜର ଏକ ନବ ସୁrି 

କର ମଧୁର ସଂସାର, 

ଧମ� ପଥ େର ପଥିକ େହାଇ 

କର ସତ୍ ଆଚାର। 
ସିେ|େକଲା, ବଲାoୀର 



ଆହ� ାନ
 ଇ-ପତି� କ

ା 

ଆହ� ାନ ଇ-ପତି� କା, ପ�ଦଶ ବଷ�, ଷ� ସଂଖ�ା, ଜୁନ୍ ୨୦୨୦ 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     223 

ଓଡ଼ିଆଣୀ ମୁଁ ଆସିଛିଓଡ଼ିଆଣୀ ମୁଁ ଆସିଛିଓଡ଼ିଆଣୀ ମୁଁ ଆସିଛିଓଡ଼ିଆଣୀ ମୁଁ ଆସିଛି    
अନାଦି, अନv ନାହZ ତ ସୀମାv 

ଏ ବିଶ¢ ଦିଗv, ନାହZ ତା'ର अv।୧! 

�ାନୀ,ଗୁଣୀ, ସ¬,ତା ଗଭ� ରୁ ଜାତ 

ସି�ିଛvି େକେତ ଝର େସ hହସିi।୨ 

ମନ ତାର ଶାv, ହୁଏ ନାହZ କ? ାv 

ତା ବିନା ଏ ଧରା, ସବ�ଦା अଶାv।୩ 

ମାତା,ଭଗhୀ, ଝିअ ଜାୟା େପ�ମସିi 

ନାରୀ େସ अଟଇ େମାହିଥାଏ କାv।୪ 

ଉ ଳ, ଓଡ଼ିଶା ପ�େଦେଶ ଜନିE ତ 

ଲfE ୀ, ସରସ୍ଵତୀ ନାମେର ମଁୁ ଖ�ାତ।୫ 

ଓଡିଆଣୀ ଭାେବ ମୁହZ ପରିଚିତ 

ପଖାଳ, ପିଆଜ,ଶାଗେର ମଁୁ ପି�ତ।୬ 

 

 

 

 

େଗୗରୀ ପtା 

 

 

 

ପରିବାର େମାର ସାଥି, ସେହାଦର 

ଚଳାଇ ଥାଏ ମଁୁ ନ େହାଇ କାତର!୭ 

ଏ ରାେଜ� ଆସିଛି ମହାବାତ�ା େକେତ 

ସାହାସ ବା|ିଛି ଜୀବନେର େସେତ।୮ 

େଦଖିଛି ଏ ଆଖି ମହାମାରୀ ନାନା 

ପାରିନି ଡରାଇ େମାେତ ଏ କେରାନା।୯ 

ଓଡିଆଣୀ ମୁହZ ଆସିଛି ଆହ� ାନ 

ଚାଲିବ େକମିତି ଜୀବିକା, ଜୀବନ?୧୦ 

ଆଜି େମା ରାଜ�େର �ିତି ଦୁ��ନର 

ଭାoି େଦଲା ହାଡ,ମାବ କେରାନାର।୧୧ 

ଆସୁ ପେଛ େଯେତ ଝଡ,ଝpା, ବାତ�ା 

ଏ ମାଟି,ପବନ ମୁହZ ତା अଗତ�ା।୧୨ 
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ଚାଲୁଥିବି ସଦା ଏ ମାଟିର ସାେଥ 

ଓଡିଆଣୀ େହାଇ,ଓଡିଶାର ପେଥ।୧୩ 

ନିେ� ଘୁ�ିଯିବ, �ିତି ସୁଧୁରିବ 

ଆମ ଏ ଦୁ��ନ ସଦା ନ ରହିବ।୧୪ 

ଚାଲିବାର अଛି ପଥ ବହୁଦୂର 

ଥିେବ େମା ସାଥିେର ରାଜ�, ପରିବାର।୧୫ 

ଖଟିବୁ ଖାଇବୁ, ଖୁସିେର ରହିବୁ 

ପ�ଭୁ*ର ନାମ ମନେର ଜପିବୁ।୧୬ 

େସଇ ଜଗନh ାଥ ଜଗତର ନାଥ 

ନି�େୟ ରଖିେବ ତା* ଏ ଜଗତ।୧୭ 

ଓଡିଆଣୀ ଆଜି ମୁହZ ଗରବିତ 

େଦଖିବ ଏ ବିଶ¢ କରିବି ଚକିତ। 

 
 

 

 

 

 

  

ଜୟପୁର, େକାରାପୁଟ, ଓଡ଼ିଶା 
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अେପfାअେପfାअେପfାअେପfା    
ତୁେମ ଆସିବ େବାଲି 

ଶୁଣିକି େଯ ମଁୁ ଆନB େହାଇଗଲି। 

ଚାହZ ରହିଛି ତୁମ ପଥକୁ  

ଆଖିେର ଭରି ଶ�ାବଣ ବାରି। 

 

अେପfାର ପ�ଦୀପ  ଜଳି ଜଳି ଲିେଭ ଆଜି, 

ମନ ବଗିଚାର କୁସୁମ େମାହର ଯାଇଛି ଆଜି ହଜି। 

ଝେର ଲୁହ ଦୁଇଧାର ପୁଣି ଶୁଖିଯାଏ 

େହେଲ ତୁମକୁ ପାଏନା ମଁୁ େଖାଜି। 

 

ତୁମରି ସE qତି େମା ପାଇଁ ଲାେଗ େସ େଗାଲାପର ଫୁଲ, 

ଏେବବି ମେନ ଉ_ାଳ େଖେଳ ତୁମ ମୁଖର ହସ ଝଲମଲ। 

ସ¢ପh ବିେଭାରେର େହାଇ  େଖାଜିବୁେଲ 

ତୁମର କି େମା अବ�ା ପ�ତି କିଛି ଆଶଂକା ଥାଏ। 

 

ମେନ ଆଉ ନାହZ ଆଶା ତୁେମ େଫରି ଆସିବ େବାଲି, 

ସମ�ଜିତ ପାତ�  
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ତୁମ େଫରିବା ବାଟକୁ  ଆଉ ଲାଭ ନାହZ େବାଲି ଆଜି ମଁୁ ଜାଣିଗଲି। 

 

ସମୟ ଡାକୁଛି ହାତଠାରି େମାେତ , 

ତଥାପି अେପfା କାେଳ  କି ତୁେମ େଫରିବ ସେତ। 

 
ଗ�ାମ/େପାr- ଗଡିଆ, ପିନ-୭୫୭୦୨୪ 

ଜି- ମୟରୂଭp, ଓଡ଼ିଶା 
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େପ�ମେପ�ମେପ�ମେପ�ମ    
ତୁମଠୁ ଆର� େମାହର ସଂସାର,  

ତୁେମ ସାେଥ ଥିେଲ ଦୁଃଖର େଶଷ, 

ତୁମକୁ ପାଇ ମଁୁ ପାଇ अଛି ସବୁ 

ମେନ ନାହZ କିଛି अବେଶାଷ । 

 

େକେବ ଯଦି କିଛି ଭୂଲ କରିଦିଏ 

କହି େଦବ େମାେତ ସତ କରି, 

ରାଗ ରଖିବନି ମନେର ତୁମର 

ସଜାଡି େନବି ମଁୁ ଉଜୁଡା େଡାରି । 

 

ଜୀବନର ଏଇ ଚଲା ପେଥ ସାଥୀ 

େଯେବ ପାଦ େମାର ଥକି ଯିବ 

ଆଉଜାଇ େନବ ଛାତିେର ତୁମର 

ମଥାେର େମା ପି�ତି ପରଶ େଦବ । 

 

 

ସଂଯୁiା ମହାପାତ�  

 

 

 

 

ତୁେମ େମାର ପି�ୟ ମଁୁ ପି�ୟତମା 

ତୁମ ସେo ପଥ ଚାଲୁ ଥିବି, 

ତୁମ ହୃଦୟର ରାଜ ଉଆସେର 

ତୁମରି ମନ ରାଣୀ  ସାଜି ଥିବି । 

 

ମାଗିବନି େକେବ ସରଗର ଚାB 

अବା ସୁନା ରୂପା ହୀରା େମାତି, 

ଲିଭି ଯାଉ େମାର ଜୀବନର ଦୀପ 

ହସି ଖୁସି ତୁମ େକାଳେର ସାଥୀ । 
 

ପଟିଆ, ଭୁବେନଶ�ର 
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େମା ଗଁାେମା ଗଁାେମା ଗଁାେମା ଗଁା    
ପବୂ�ାକାେଶ ବାଳରବି      अପରୂପ ଉଷା ଛବି 

ଆ*ି େଦଇअଛି େଯେହh  ମାନସ ହେ`,  

ବିଛାଇ କଂସାରି ଲତା    େଶଫାଳୀ ଶିଶିର ସhାତା 

କେର େସ ଉଷା ବBନା ଆନB ଚିେ_,  

ହାେତ ଧରି ଔ�ୁକ� େମାତି 

अନୁପଲା େଦଖାଏ ତା' ବା�ଲ� ପ�ୀତି। ।୧।  

ପ�ିମୁ ଆଦ� ପାଇକା          ତୀରେର ହସଇ ମକା 

େfତ ଦିେଶ େଯେହh  ଛାୟା ମିଶି�ତ ଛବି,  

ନବବଧ ୂସhାନ ସାରି             ଲାଜକୁଳି ଲତା ପରି  

ଯାଆvି ନିଜ କୁଟିେର ବିଭୁ*ୁ ଭବି,  

अଗଣାେର ଚିହh  ପାଦର 

େସହି ପାଦ ଚିହh  अେଟ ଗ�ାମଲfE ୀର। । ୨।  

ଧମ�ପୀଠ େବଲବେଣ          ଉ_ରେର ମନ ଜିେଣ 

ପାେଖ ଧାନ େfତ ତା'ର ପଣତ କାନି,  

ସଯୂ��ମୁଖୀର ଚାହାଣୀ          ମBିରରୁ ଶ³ ପୁଣି 

अତିଥୀ ଚ��ାେର अେଟ େସ େତଜସି¢ନୀ,  

ଚି_ରpନ ବାରିକ 
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ଡାକିେଦଇ କାକର ସ¢େର  

ତB� ାତୁର ପିଲା*ୁ ତା' ଜାଗ�ତ କେର । । ୩।  

ପାଇକା ନଦୀ ଦfିେଣ      ତୀେର ସ�!�େରଣୁ ବୁେଣ 

ବା«ିେଦଇ ତା' अମୃତ ସvାନ ହିେତ,  

କୂେଳ କାଶତtି ଉଭା         ଆହାକି ବିଚିତ�  େଶାଭା 

ଶରେତ ହିମ ହରିଣି ଜଗତ େନେତ� ,  

ଶିେର ପି|ି କାଶଗଜରା 

अନୁପଲା ଗାଏ ଗୀତ ଆେବଗ ଭରା। । ୪।   

 
 

 

 

 

 

 

 

ଗ�ାମ : अନୁପଲା, େପା: अେvଇ,  

ଥାନା : ତିେ_�ାଲ, ଜିଲ? ା : ଜଗତସିଂହପୁର 

ପିନ୍ : ୭୫୪୧୬୨ 

େମା : +୯୧୯୮୬୧୬୪୭୦୮୫ 
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ତମ ସE qତିତମ ସE qତିତମ ସE qତିତମ ସE qତି    
ପ�ୀେୟ ତମ ସE qତି କିଆଁ 

ବିଦାରିତ କେର େମାର  

େକାମଳ ହୃଦକୁ ଆଜି,, 

ଚfୁେବନି अବିରେତ 

ଝରାଏ େଯ अଶ�� ଧାର 

ପ�ଖର ନଈେଟ ସାଜି ।। 

 

ସE qତି ସବୁ ସାଇତିଛି 

ଦରଭoା ହୃଦେୟ େମା 

ପଢିବାକୁ ନିତି େଖାଲି,, 

अଧାେଲଖା ଗ² ଆମ  

f!ୂ� अଛି ତମ ବିନୁ 

ଏକା ମଁୁ ପାରୁନି େତାଳି ।। 

 

କ«କିତ ପଥ ଏଇ 

େକମିତି ପାଦ ଥାପିବି 

େନପାଳ କୁମାର 
େବେହରା 

 

ତୃsି ତମ ହାତ ଛାଡି,, 

ଜଳୁଛି ମଁୁ େବୖଶାଖୀେର 

କାେଳ ତେମ ଛାଈ େହାଇ 

େନଇ ଯିବ େମାେତ ଭିଡି ।।। 

 

ଚାତକ ପରି ଚାହZଛି 

ନୀଳବ!�  ଆକାଶକୁ 

େକେବ ଢାଳିଦବ ବାରି, 

େଗାେଟ ଛତା ତେଳ ଆେମ 

 अଧା ଭିଜା ଯଉବେନ 

କିଛି ନ ଥିବ ଖାତିରି ।। 

 

ଆମ ସE qତିସବୁ େଯେତ 

େଲଖିେଲ ତ ସରୁନାହZ 
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ବହିଯାଏ ନଈ ପରି,, 

େକଇଧାଡି ସE qତି ପୁଣି 

କବିତାର ରୂପେଦଇ 

କଲମେର େଦଲି ଘାରି।। 

କଲମେର େଦଲି ଘାରି ।। 

 

Author : nepalbehera97@gmail.com 
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ଆଉ କାହା ପpୁରୀର ଶାରୀଆଉ କାହା ପpୁରୀର ଶାରୀଆଉ କାହା ପpୁରୀର ଶାରୀଆଉ କାହା ପpୁରୀର ଶାରୀ    
ଆମ ସ�କ�ର ଡାଏରୀରୁ  

ଫେn� ଫେn� ଗଲାଣି  

େକେବଠାରୁ ଚିରି,  

ଏଇ େଯ ନି�ିହh  ପ�ାୟ ମାତ�   

ବ�ି ରହିଚି େଗାଟିଏ 

 ସE qତି ଚି଼ହh  ପରି | 

 

େସଦିନ ବଜାରେର अଚାନକ  

ତୁମର େମାର େଦଖା,  

ଆଖିେର ମିଶିଲା ଆଖି  

େହେଲ କରିଲ ଉେପfା | 

 

ଭାବିଥିଲି କିଛି କହିବ  

େକମିତି अଛି ପଚାରିବ  

େହେଲ ତୁେମ ଥିଲ ନୀରବ  

େବାେଧ କଥାେହବା ତୁମପେf  

ସୁଶାv କୁମାର ଧଳ 

 

ନଥିଲା ସ�ବ | 

 

ମନର ଉ�ୁକତାକୁ 

ଚାପି ମଁୁ ନପାରି  

ଆଉ େବଶୀ କାଳ  

ନକରି ମଁୁ େଡରି  

େମା ଆଡୁ କହିବାକୁ  

ଉଦ�ତ ହୁअେv  

େଦଖିଲି ଉଭା ଏକ ଯୁବ  

ତୁମ ବାମ ପ�ାେv | 

 

ନବ ଭ� ମର େସ  

ଯୁବକ ପ�ବୀର  

ବାହୁେର ବା|ିଲା  
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ତୁମର ଶରୀର | 

 

େରାକିେଦଲି ପାଦ  

େକମିତି େଦଖିଥାvି ତୁମକୁ  

କାପାେଶ ଆବn  

 

େସଦିନ ବଜାରରୁ େଫରି  

ମନ ଆଲମାରିରୁ  

କାଢ଼ି ମଁୁ ଡାଏରୀ  

ସ�କ�ର େଶଷ ଫଦ�ଟିକୁ  

େଦଲି ମୁହZ ଚିରି  

ଜାଣିଲି ସାଜିଛ ତୁେମ  

ଆଉ କାହା ପpୁରୀର ଶାରୀ | 

 

                         ସୁଶାv କୁମାର ଧଳ  

                         ବ� ାହE ଣୀକୁଳ, ଦଶରଥପୁର,  

                         ଯାଜପୁର -755006 



ଆହ� ାନ
 ଇ-ପତି� କ

ା 

ଆହ� ାନ ଇ-ପତି� କା, ପ�ଦଶ ବଷ�, ଷ� ସଂଖ�ା, ଜୁନ୍ ୨୦୨୦ 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     234 

ଆତE ସୁଖଆତE ସୁଖଆତE ସୁଖଆତE ସୁଖ    
ତମକୁ ଥେର େଦଖିେଦେଲ 

ମନ ଟା କୁରୁଳିଯାଏ 

ତରଳିଯାଏ । 

ପାପୁଲିେର ପୁpା ପୁpା 

ସୁଖ ଭ_� େହାଇଯାଏ । 

ତମକୁ େଦଖିଲା ପେର  

ଜାଣିଲି , 

ଥରୁେଟ େଦଖିେଦେଲ ବି 

ପାଇେହଇଯାଏ 

େଗାେଟ "ଆତE ସୁଖ" । 

େଛାଟ େହାଇଯାଏ 

अvରର ସବୁ ଶୁନ�ତା 

ସବୁ अପ�ାsି ଓ  ସବୁ ଦୁଃଖ। 

 

 

 

ପୁ�ାpଳୀ ପtା 

 

 

ତମାମ୍ ଜୀବନେର 

ତୁମ ସହ େଦଖା 

େମାଡ଼ ବଦେଳଇେଦଲା । 

ସବୁ େଦଖାଣିଆ ଖୁସୀ,अହଂ 

"େମାରପଣ""େମାହ ପଣ" 

କୁଆେଡ଼ ହଜିଗଲା । 

ଖାଲି  େଦଖିବାେର ଯଦି 

ଏ ଆେବଗ,ଭାବାେବଗ! 

ଆଉ କି अଭିେଯାଗ! 

ବାସ୍ ।େହଇଗଲା ପରିପ!ୂ� 

କଟିଯାଉ ସବୁ ଆକଷ�ଣ 

ମନାନାହZ। 

ମଁୁ अହଲ�ା େହବାର  ଆଶା ବି ନାହZ। 
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ତମକୁ ପାଇଗଲାପେର 

ଆଉ େଲାଡ଼ା କଣ! अେଲାଡା କଣ ! 

ବରଂ,ଏ େଦଖିବାେର 

ଆତE � େହଇଯିବାେର 

ସବୁକିଛି। 

ନିଜକୁ ହେଜଇ େଦବାେର 

ସବୁअଛି । 

େଦହ ,ମନ, ସବୁ ସअଁପି େଦବାେର ସବୁअଛି 

ଖୁସି अଛି,େପ�ମअଛି 

ନିଦ अଛି,ସ¢ପh अଛି, 

ସଜଡ଼େର େଚତନାର 

ସୃrି अଛି। 

ତମକୁ ଥରୁେଟ େମା େଦଖିବାେର ଏେତ 

ସବୁ! 

अଥଚ ,ତେମ ଥେର େଦଖିେଦେଲ 

ସବୁତ ସରିଯାଆvା....!! 

 

 

 

 

 

 

 

ଡ଼ରିଯାଉଛ କି! 

ସଂସାରଯାକର େବାଝ ମୁେtଇଛ। 

ଆଉ ଟିେକ अଧିକା େହବ େବାଲି 

अଣେଦଖା କରୁଛ କି! 

ଡ଼ରୁଥାअ। 

େମାର ନିଘା ନାହZ 

ମଁୁ ତମକୁ ଥରୁଟିଏ େଦଖିେଦେଲ  

ମନଟା ଆହୁରି ଉn�� ଗାମୀ େହଉଛି। 

ମଁୁ ଧୀେର ଧୀେର ତରଳି ଯାଉଛି। 

େପ�ମମୟ, 

ଆହୁରି ଗାଢ଼ େହଇଯାଉଛି 

ପ�ତୟ। 

 
ଆସିrା« rାଟିrିକାଲ୍ अଫିସର 

ଯାଜପୁର। 
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ମୁଠାଏ ସପନମୁଠାଏ ସପନମୁଠାଏ ସପନମୁଠାଏ ସପନ    
ଗରୀବ ପଣ େମା 
ନିତି ଉପହାସ ହୁଏ 
ଆଖିର ଲୁହକୁ 
ପିଇ ପିଇ ବ�ିଥାଏ।୧। 
 
ମନେର ଆେସ େମା 
ଆହା େକେତ େଯ ଭାବନା 
ଦରିଦ�  ପଣେର 
ରେହ ତ अନୁସେଚାନା।୨। 
 
ଦୁଃଖ କରି ଆଉ 
କି ଲାଭ େହାଇବ ଭାଇ 
ମନ କଥା େଯେବ 
ମନ ତ ବୁଝଇ ନାହZ।୩। 
 
 
 
 

अଜୟ କୁମାର 
େବେହରା 

 

ପାପ ପଣୂ� ଏଠି 
ହୁଏ େଯେବ ଏକାକାର 
େଖାଜିେଲ ମିେଳ ନି 
ସେତ ନ�ାୟ କି ବିଚାର।୪। 
 
ମୁଠାଏ ସପନ 
ମାଗିଥିଲି ମୁହZ େତାେତ 
अସରvି ଦୁଃଖ 
କାହZ େଦଇଗଲୁ େମାେତ।୫। 
 
ଭାବନାେର ନିତି 
ଆସୁ ଥାଉ ତୁହି େମାର 
ନିଶି ପାହି ଗେଲ 
ଦିବସକୁ ରେହ ଡ଼ର।୬। 

େମାରଡ଼ା, ମୟରୂଭp। 
ଭ� ାମ�ଭାଷ : ୯୭୭୬୦୨୫୪୫୮ 
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ଏ ଦାନବୀଏ ଦାନବୀଏ ଦାନବୀଏ ଦାନବୀ    
ଏ ଦାନବୀ !  
ତୁ କାହZକି କରୁ ଏମିତି 
େତା ଲାଗି େକାଢ େକାଢ େଲାକ 
ଭାଳି ହୁअvି ଦିବାରାତି ।୧ 
ତୁ ଜାଣୁକି ନା 
େତା ଲାଗି ସଂସାର ଆତଯାତ 
େତା ଲାଗି ପ��ଥିବୀ ସବ�ନାଶ 
େତା ଲାଗି ମାନବର अବେଶାଷ।୨ 
େତାର ପ�ତିଟି େକ� ାଧ 
ପୁରୁଷ_�  ନାଶ 
େତାର ଛB, अହ*ାେର 
ଗୁେଟ ସୁଖି ସଂସାରର ବିନାଶ ।୩ 
ଏ ଦାନବୀ ! 
ତୁ କାହZକି କରୁ ଏମିତି  
େତାର ସହଚରୀର ସୁଖ ହZ 
ତୁ ନିେଜ ଲୁଟି େନଉ  
ଆଉ ତା'ର ପ�ତିହିଂସାେର  
ତୁ ଦିନ କାଟୁ , 

ଆନB ସାଗରିଆ 

 

ତା ସହ େତା ସ�ାମି ହା ! ପେଦ କହିେଦେଲ 
ନାନା କଟୁ କଥା କହି  
ତୁ ନିେଜ ହZ େତା ପ�ାଣନାଥକୁ  
ହୀନ ଚfୁେର େଦଖୁ ।୪ 
େସ ଯଦି ଦି ପେଦ କେହ 
ତା ବାବଦେର 
ତୁ ରାଗ, େରାଷ, अଭିମାନ ରଖି 
ହଟ ହଟା କରିବସୁ  
ଏ ଦାନବୀ  
ତୁ କାହିକZ କରୁ ଏମିତି 
କାହZକି କରୁ ?୫ 

 
 

ସhାତେକା_ର (ଓଡିଆ ଭାଷା ଓ ସାହିତ� ବିଭାଗ) 
ମୁଠାବଲି, ବ? କ୍- ବାଲିଗୁଡା, ଜିଲ? ା- କ|ମାଳ 

ଦୂରଭାଷା-୯୦୭୮୨୩୪୧୦୬ 
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େମା େଜେଜମାେମା େଜେଜମାେମା େଜେଜମାେମା େଜେଜମା’’’’    
େଜେଜମା' େମାର େସhହର ସାଗର 

 ମମତାର ନଦୀ ସିଏ  

େଲଖିବି େଲଖିବି େକେବଠୁ ଭାବୁଛି 

 ତା* ପାଇଁ ପଦଟିଏ  

କାଗଜକଲମ ଧରି ବସିଯାଇ 

 ଭାେବ େଯେବ ତା* କଥା 

ଲୁହର ଶ�ାବେଣ ଭିଜିଯାଏ ମୁହZ 

 ଘୁରିଯାଏ େମାର ମଥା 

ଜନE  େହଉେହଉ େମା େଦହେର ଆେଗ 

 ବାଜିଥିଲା ଯାହା ହାତ 

େଜେଜମା' ନୁହଁ ସେତ କି େମା ପାଇଁ 

 ସରଗର େଦବୀ େସତ 

ପିଲାଟି ଦିନରୁ େକାେଳଇ କାେଖଇ 

 ମଣିଷ ଆମକୁ କେଲ  

ଭୁଲ୍ କେଲ ପୁଣି ଘ«ାଘ«ା ଧରି 

 ଆମକୁ ବୁଝାଉଥିେଲ 

େସୗଭାଗ�ବତୀ ଗିରି 

 

ବିଦ�ାଳୟ अବା ଟିଉସନ େହଉ 

 ଆେମ ପାଠପଢି ଗେଲ 

ଆସିବା ପଯ��v ଦୁଆର ମୁହଁେର 

 ବାଟ ଚାହZ ବସୁଥିେଲ  

ବାପାମା' * ଠୁ अଧିକ ଥିେଲ େସ 

 କି କହିବି ତା* କଥା 

େଯେତ କହିେଲ ବି କମ୍ ପଡିଯାଏ 

 ଏମିତି ତା*ର ଗାଥା  

ଜନE  ମୃତୁ� अେଟ ସଂସାର ନିୟମ 

 େକ ପାରିବ ତାକୁ ଟାଳି 

େସଇ ନିୟମକୁ ପାଳନ କରି େସ 

 ଦୁନିଆଁ ରୁ ଗେଲ ଚାଲି 

ଆଜି େସ ନାହଁାvି ଆମ ଗହଣେର 

 अଛvି ସfୂE  ରୂପେର 
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ତା* ଆଶୀବ�ାଦ ହାତ ଦୁଇଟି େଯ 

 अଛି ଆମରି ମଥାେର  

ଏକାvେର ଯଦି େଜେଜମା' କଥା 

 େକେବ ମେନ ପଡିଯାଏ 

अମାନିଆ ହୁଏ ଲୁହେକାହ ସବୁ 

 ଆଖି େମାର ଭିଜିଯାଏ 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ପ(ାମୁtାଇ 

େକB� ାପଡା 

୭୭୩୫୧୩୩୬୩୨ 



ଆହ� ାନ
 ଇ-ପତି� କ

ା 

ଆହ� ାନ ଇ-ପତି� କା, ପ�ଦଶ ବଷ�, ଷ� ସଂଖ�ା, ଜୁନ୍ ୨୦୨୦ 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     240 

ହସହସହସହସ    
ହସ ପରା ମାେନ ନାହZ ଶତ� � କି ମିତ� , 

ହସ େଗାେଟ ସରଳ ହୃଦୟର ଚିତ�  । 

ହସ ଜୀ!� କରିପାେର କପଟତାକୁ, 

ହସ ବି ଲୁଚାଇ ପାେର ଦୁଃଖ ଚିvାକୁ । 

ହସ ବତୁରାଇ ଦିଏ ହିଂସା େକ� ାଧ କୁ, 

ହସ ସୃrି କେର ଆତE ୀୟତା େବାଧକୁ । 

ହସ େବଶି ସୁBର ନା େବଶ ସୁBର, 

ହସ ମିଶା େବଶ େବାେଧ େବଶି ସୁBର ।। 

 

 

 

 

 

 

 

 

ସୁବ� ତ କୁମାର ଗିରି 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
କନି� ଶିfକ, 

େମାବାଇଲ-୭୮୯୪୮୦୩୩୧୦ 

ତଳାପାତି,अଶନା, ମୟରୂଭp-୭୫୭୦୩୩ 
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କେରାନା ଭୂତାଣୁକେରାନା ଭୂତାଣୁକେରାନା ଭୂତାଣୁକେରାନା ଭୂତାଣୁ    
କେରାନା ଭୂତାଣୁ ଭୂତ େହାଇ ଆସି 

ଡରାଏ ସଭି*ୁ ଏେବ 

ସବୁରି ଚିvା େସ ବେଢଇ େଦଇଛି 

ଧରା ଛାଡି ଯିବ େକେବ ? 

ଖଁା ଖଁା ଲାେଗ  ସହର ବଜାର 

ବିଶ¢ अଥ�ନୀତି fତି 

ବିଶ¢ ବିପଯ��ୟ େଘାଷଣା େହାଇଛି 

ବିନାଶ ଦୁଆେର fିତି । 

ଘେରଘେର େସଇ େଗାଟିଏ ଚ��ା 

ସକ�ାର* ମୁtବ�ଥା 

େକମିତି ତା'ସାେଥ େହବ ମୁକାବିଲା 

ସଜାଗ େହେବ ଜନତା । 

 

 

 

 

ଶରତ ଚB�  ଜାଲି 

 

 

 

7ୁଲ,କେଲଜ ବB େହାଇଲାଣି 

ଜନତା କଫ�ୁ � ଜାରି 

ମBିର,ମସଜିଦ ଯହZ ତହZ େଦଖ 

ସବ�ତ�  ଶନୂ�ତା ଭରି । 

ଦୂରଭାଷ ଆଉ ଦୂରଦଶ�ନେର 

ଘନଘନ ଘଟଣାକୁ 

େଦଖି ଆଚମି�ତ ବିଶ¢ ମହାମାରୀ 

ବିଶ¢ାସ ନାହZ ପ�ାଣକୁ । 

େବୖ�ାନିକମାେନ ଗେବଷଣାରତ 

େକେବ ଔଷଧ ଆସିବ 

ଚାହୁଁଚାହୁଁ େକେତ अମଲୂ� ଜୀବନ 

अକାେଳ େସ କି ନାଶିବ । 
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କେରାନା କଲାଣି କାୟା େଯ ବି`ାର 

ମାୟା ତାର ବୁଝି ନୁେହଁ 

ବାୟା ହୁଏନା େସ କେରାନାକୁ େଦଖି 

ସେଚତନ ଯିଏ ରୁେହ । 

ଆସ େଦଶବାସୀ ଶପଥ େଯ େନବା 

ସତକ� େହାଇବା ସେବ� 

ସ¢j ଭାରତକୁ ବଜାୟୀ ରଖିବା 

ହସିବା,ନାଚିବା ଗେବ� । 

ସ¢jମ� ତୁେt ଗାଇବା,କହିବା 

ହୃଦୟେର େହବା ଗୁଣି 

କେରାନା ଭୂତାଣୁ  ଡରି ପଳାଇବ 

ସ¢jମ� ନାରା ଶୁଣି । 

 
 

 

 

 

 

ପଥରା,ଖଲି? େକାଟ,ଗଂଜାମ 

େମା-୭୮୭୩୯୧୭୬୫୧ 
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ଆତE ବିଶ�ାସଆତE ବିଶ�ାସଆତE ବିଶ�ାସଆତE ବିଶ�ାସ    
ଝର ଝର ନୀର ତୁ ନିଝ�ର ନଦୀ ର 
 ଲଂଘିଯିବୁ ସାତ ପାହାଡ଼ 
େଧୖଯ�� ଧର୍  ଆେର ଚାତକ ପfୀ ତୁ 
 କାଇଁ ଏେତ ହଡ ବଡ଼ (୧) 
 
େସଇ ନିଝ�ର ନଦୀ ର ଶୁଖିଲା ପ�ାvର 
 ତୁ ଏକା ଜୀବv ଶାମୁକା 
अତୀତ କୁ ଭୁଲି ଭବିଷ� କମାେଥ� 
 େତାେତ ଲଢ଼ିବାକୁ େହବ ଏକା (୨) 
 
ଶିଖର କୁ େତାେତ ଛୁଇଁ ବାକୁ େହେଲ  
 ଶିଖି ବାକୁ ପେଡ କିଛି 
କମ� େfତ�  ପାଇଁ  ସମପ�ତ େହାଇ, ବଢ଼ିଚାଲ  
 ଆେଗ ସମୟ ସରିନି अଛି (୩) 
 
ସୁs अବ�ା େର େଦଖି ପାରିବୁନି  
 ଉ�¢ଳ ରବିର ଉଦୟ 
ସ�ପhରାଇଜର ରoୀନ୍ ଛବିଟି, ଆ*ିବାକୁ 

ଲୀଳାମୟ ଶତପଥୀ 

 

ଲାେଗ 
 କାହZ େକେତ अବା ସମୟ (୪) 
 
ସୁBର େଗାଲାପ ପାଇବାକୁ େହେଲ 
 କ«ା ଠିଆ ହୁଏ ବାଧା ସାଜି 
ଜୀବନ ଯୁn େର ଜିତି ବାକୁ େହେଲ 
 ହାରିବାକୁ ହୁଏ अ² େକେତଟା ବାଜି 
(୫) 
 
ଚାଲିଛୁ ଝୁ«ିଛୁ ପଡିଛୁ ଗଡ଼ିଛୁ 
 େହେଲ ଚାଲିବା ତୁ ଛାଡ଼ି ନାହୁ 
ବିଫଳତା ଦିେନ ସଫଳତା ଆେଣ 
 େଯପରି ତୁ ଭୁଲି ନଯାଉ(୬) 
 

ଗ�ା- କା¬ିସାହି, अରtୁଆ 
ବାସୁେଦବପୁର, ଭଦ� କ 
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ସ�ପhସ�ପhସ�ପhସ�ପh    
ସ¢ପh  ରାଇଜେର  ଘର କରିଥିେଲ 
ଆକାଶ  ପୃଥିବୀ  ସାfୀ 
ଏକାଠି ରହିବା  ଜୀବନଟା  ସାରା 
କଥା େଦଲ ହାତ ରଖି || 
ସ�ପh  େଦେଖଇଲ  ପpୁରୀ  ବି େଦଲ 
ବା|ି େହଲି ତୁମ େପ�େମ 
ଉଡିବା  ଛାଡି ମଁୁ  େପାଷା  ମାନିଗଲି 
ଗହନ  େପ�ମର  ବେନ || 
अଧର ରୁ ତୁମ  େଶାଷି େନଇ ମଧୁ 
ତୁମ ସାେଥ େହଲି ବାଇ 
ନିଜକୁ ହଜାଇ ତୁମରି ସ¢ପh େର 
ବାଟ ବଣା ଗଲି େହାଇ || 
ତୁେମ  ଚାଲି ଗଲ ତୁମରି ବାଟେର 
ରହିଛି ତୁମରି  ସE qତି 
ତୁମ େସ ସE qତିକୁ  ପାେଥୟ  କରି ମଁୁ 
ଜୀବନ କାଟୁଛି  ନିତି || 
ଜୀବନ ପଥେର  अମଡ଼ା ବାଟେର 
ଥକି  ପଡିଲିଣି  ଚାଲି 

ପୁ�ଲତା ସାହୁ 

 

ଜୀବନ ଟା  ଖାଲି   କ«କିତ  ପଥ 
ପାଦ ତେଳ  େଚାରାବାଲି || 
ଖସି ଖସି ଯାଏ  ପାଦ ତଳ ବାଲି 
ପଶି ପଶି ଯାଏ ପାଦ 
अ|କାର  ମୟ  अତୀତ ସମୟ 
ଚାଖିଲି  ଜୀବନ ସ�ାଦ|| 
ରାତି ଆସିଗେଲ  ମେନ ପଡ ତୁେମ 
ସାଉଁେଟ  ତୁମରି ସE qତି 
ସପନେର  ଆସି  ଧରା ଦିअ ନାହZ 
ଚାଲି ଯାअ  ବାଟ  କାଟି || 
ସପନପରୀ  େମା  ସପନ  ଶଯ�ାେର 
ସାଜିବ अଳକା ନBା 
ତୁେମ େମା ସ�ପhର ସୁେନଲି ସ|�ା େର  
ପୁ�ିତ  ରଜନୀଗ|ା || 
ସହକାରୀ  ଶିfୟିତ� ୀ, ମକୁBପୁର ଉ ପ�ା ବିଦ�ାଳୟ 

ଜଗତସିଂହପୁର, େଫାନ - ୯୬୫୮୫୩୦୭୪ 
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ନକଲି େପ�ମେରନକଲି େପ�ମେରନକଲି େପ�ମେରନକଲି େପ�ମେର    
 ନକଲି େପ�ମେର ଶାସନ ଖେସ  

ନକଲି େପ�ମେର अ�ାନ ରେସ ।। 

ନକଲି େପ�ମେର अଶାvି ଆେସ 

ନକଲି େପ�ମେର ଶ�ମଟି ନାେଶ ।। 

ନକଲି େପ�ମେର ଯ�ଣା ମିେଳ  

ନକଲି େପ�ମେର ଜୀବନ ଯାଏ ।। 

ନକଲି େପ�ମେର ନରକ ଗତି  

ନକଲି େପ�ମେର ମିେଳନା ଶାvି ।। 

ନକଲି େପ�ମେର ବାଟଟି ହୁେଡ  

ନକଲି େପ�ମେର ମିତ� କୁ ଛାେଡ ।। 

ନକଲି େପ�ମେର ବିଷାଦ ବେଢ  

ନକଲି େପ�ମେର ବ|ୁତା ଛିେଡ ।। 

ନକଲି େପ�ମେର ମିେଳନା ମୁiି  

ନକଲି େପ�ମେର ଥିେଲ ଆସiି ।। 

ନକଲି େପ�ମେର ସଭିଏଁ ବାୟା 

ଧନ� ବିଧାତା* ସୃrିର ମାୟା ।। 

ଶୁଭକାv ସାହୁ 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

ଗ�ାମ/ େପାr : ଖଲଡି 

ଭାୟା/ଥାନା : ଉଦଳା 

ଜିଲ? ା: ମୟୁରଭp 

ପିନ: ୭୫୭୦୪୧ 

ଦୂରଭାଷ: ୯୮୫୩୩୭୦୧୫୭ 
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ସE qତି ତାରସE qତି ତାରସE qତି ତାରସE qତି ତାର............    
କିଛି ସE qତି ମେନ ପେଡ ଆଜି ବିତିଲା ଦିନର 

ସ�ପh ଥିଲା ଯାହା େମା ପାଇଁ କରିଲୁ ତୁ ସତ। 

 

କିଛି କଥା ମେନ ପେଡ ଆଜି 

େସ ପ�ଥମ େଦଖାର। 

ଚାହZ େଦେଲ ତା ଆଖିକୁ ଥେର 

କାହZ ଲାଗୁଥିଲା ଡର। 

 

ମନ ହଜିଥିଲା େମାର 

େଯେବ ଶୁଣିଥିଲି ମିଠାମିଠା କଥା ତାର। 

ନିଦ ହଜିଥିଲା େମାର 

େଯେବ ପାଇଥିଲି ପ�ଥମ ±ଶ� ତାର। 

 

କିଛି ସ�ପh ଲାଗୁଥିଲା ଯାହା େହଇଗଲା ସତ 

କିଛି ସE qତି ମେନପେଡ ଆଜି ବିତିଲା ଦିନର। 

 

अଂଶୁମାନ ଦାସ 
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ଭiବ�ଳଭiବ�ଳଭiବ�ଳଭiବ�ଳ    
କାହାକୁ କରିଛୁ ଧନୀ, ମାନି, �ାନୀ 

 କାହାକୁ ଦାt ଭିକାରି 

େତା ବିନା େତା ଲୀଳା େକ ପାରିବ ଜାଣି 

 ପ�ଭୁ େଗାଲାକବିହାରୀ  ।। 

 

ପ!ୂ� ରୂେପ ଯିଏ କେର ସମପ�ଣ 

 ନିଜକୁ ପାେଖ େତାହରି 

ଶୁଣି ତାର ଡାକ ଚାଲି ଆସି ପାଖ 

 ତା ଦୁଃଖ କୁ େଦଉ ହରି  ।। 

 

 

 

 

 

 

 

ସୁନB ତି� ପାଠୀ 

 

 

 

 

ଲଭି ନ ପାରଇ େତା କରୁଣା ଯା'ର 

 ହୃେଦ ଗବ�,अହଂକାର  

ନିÁାମ  ଭକତି  କରିଥାଏ  ଯିଏ 

 େହାଇଯାଉ ଦାସ ତାର  ।। 

 

ବାରଂବାର fମା କରୁ अନ�ାୟି କୁ 

 େଦଖାଇଥାଉ ସତE ାଗ� 

ଦt େଦବାପାଇଁ ବାଧ� େହଉ ପୁଣି 

 େତଜି ନ ପାରିେଲ ଗବ�  ।। 

 
େଯାଗୀସଡ଼�ା, ଓଡ଼ିଶା 
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ମିଳନମିଳନମିଳନମିଳନ    
ଚିକିମିକି େତାର ଚମକ େଚେହରା 

ଯଉବନ ମଖା अo 

ମିଠା ମିଠା େତାର ପୀରତିର ଭାଷା 

େବାଳିେଦଲା େପ�ମ ରo । 

 

ଘାରିଲା େଯେବଠୁ ଏଦୁଇ ମନକୁ 

ଭଲପାଇବାର  ନିଶା 

ଦୁଇ ଓଠ ମିଶି ନୀରେବ କହିେଲ 

େସ ନୂଆ ଋତୁର ଭାଷା । 

 

ବହୁ ଦିନର ଏ ନିସo ଜୀବନ  

ପାଇଗଲା େଗାେଟ ସାo 

ଚିକିମିକି େତାର ଚମକ େଚେହରା 

ଯଉବନ ମଖା अo । 

 

 

ସିେnଶ�ର ତି� ପାଠୀ 

 

 

 

 

େଯେତ ଥିଲା ଏଇ େଦହର ଦହନ 

ନିମିଶେର େଦଲୁ େଧାଇ 

ମନ अଗଣାର ଚଉ ପାଖ ଶାରା 

ଫୁଲେର େଦଲୁ ସେଜଇ । 

 

େସଇ େତା ଠିକଣା େହଲା ମନ ଜିଣା 

ସୀମାv କଳିo ବo 

ବହୁ ଦିନର ଏ ନିସo ଜୀବନ 

ପାଇଗଲା େଗାେଟ ସାo । 

 
କୁtିେଲା, େଖାn�ା, ଓଡ଼ିଶା 
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ଦିअଁଦିअଁଦିअଁଦିअଁ, , , , ତୁେମ ସୁBରତୁେମ ସୁBରତୁେମ ସୁBରତୁେମ ସୁBର    
କଳା ମୁେହଁ େଶାଭା କାଳିଆ ଠାକୁର 

େଚାେରଇ ନିଏ ସଭି*ୁ, 

ଆପଣାର ଲାଗଇ ଭାବ ଭiିେର 

ମନ ତା*ରି ପାଖକୁ ।। 

 

ଦିବ� ସୁBର ଚମକ େଶ�ତଭରା 

ଆହା େସଇ ଦିअଁରୂପ, 

ଥରିଏ ଚାହାଣିେର ଭେର ହୃଦୟ 

ଦୂେରଇ ଯାଏ ତ ପାପ ।। 

 

ସବୁରି ନୟେନ ତୁେମ ମଧୁମୟ 

ତୁେମ ହZ କାଳିଆ ଦିअଁ, 

ଭରିଯାଏ ମେନ  ପ!ୂ�  ଭାବରସ 

ତୁମରି ଦଶ�େନ କୁହ ? 

 

 

ରାମ ପ�ସାଦ ସିଂହ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

ସୁକରପଡ଼ା, କଟକ 
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କଳ*ିନୀକଳ*ିନୀକଳ*ିନୀକଳ*ିନୀ    
ମାତୃ ଜରାୟୁ ରୁ ଭୂମି� ପେର 

େମା ବାପା କନ�ାଦାନ ପାଇଁ ଆଶା ବାଢ଼ିଥିେଲ 

ମାଆ େକାଳେର अଲିअଳେର େଶୖଶବ ବିେତଇ 

େଯୗବନେର ପାଦଥାପି ମଁୁ େଦଖୁଥିଲି 

କୂଳେବାଧ ୂେହବାର ସ�ପh 

େହେଲ ବିଧିର ବିଧାନ ଥିଲା େମା ପାଇଁ କିଛି अଲଗା 

ସୃrିକ_�ା େମାେତ अନାଥିନୀ ସେଜଇ  

େମା ନିଜ େଲାକ*ୁ େନଇଗେଲ  

ଏଇଠୁ ଆର� େହଇଗଲା େମା ଜୀବନର ସଂଘଷ� 

େଦଖିଥିବା ସ�ପh ସବୁକୁ ବାºେର  ପୁେରଇ ବାହାରିଥିଲି  

ଏେତ ବଡ଼ ଦୁନିଆଁେର ସାହାରା େଖାଜିବାକୁ.... 

େଶଷେର ନୟାv େହଇ ନିଜ େପଟର େଭାକ େମ«ଇବା ପାଇଁ  

େମେ«ଇଲି ଆଉ କାହା େଦହର େଭାକକୁ। 

 

େସେବଠୁ ରାତି େମା ଲାଗି ମାେହB�େବଳା । 

ରାତିେହେଲ ବହଳ େମକପ୍ ମାଖି, େଦେହ अତର ଲେଗଇ,  

ଗେଣଶ ଦାସ 
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କବରୀେର ରଜନୀଗ|ା ଖpି  

ଗ�ାହକ ପାଇଁ ପ�`ୁତ ହୁଏ । 

ଆଉ କିଛି େନାଟ ପାଇଁ ଲେଟଇ ଦିଏ  

େମାର ସବୁତକ ସ�ାଧୀନତା ପର ପୁରୁଷ ପାଖେର। 

 

अେନକ ପୁରୁଷ ଆସvି ରାତିକୁ ରoୀନ କରିବା ପାଇଁ , 

ନିଜର େଯୗନ ପିପାସା େମେ«ଇବା ପାଇଁ , 

ତିଳ ତିଳ କରି ଉପେଭାଗ କରିଚାଲvି େମା ନରମ ପଣକୁ 

ରାତି ସରିଗେଲ କଡ଼ଲଉଟାଇ େଫରିଯାଆvି 

ଥେର ବି େଚrା କରvିନି ପଢ଼ିବା ପାଇଁ  

େମା ଛାତି ତେଳ ସାଇତା ଯ�ଣାର ଉପନ�ାସକୁ। 

 

ଏ ଚିଲ ଆଖିଆ ସମାଜ େମା ଚରିତ� କୁ ମଲୂ�ାୟନ କରି ଘୃଣାକେର େମାେତ,  

େମା ବୃ_ିକୁ 

େହେଲ କିଏ ବୁେଝଇବ , 

େମାର ବି େସୗକ ନଥିଲା ଏମିତି ଜୀବନ ଜିଇଁବାକୁ 

ଇଛାଥିଲା ପାଠପଢିବାକୁ, ଆକାଶର ଚାB ଧରିବାକୁ, 

ପାଣିେର ବୁଡ଼ି ଆକାେଶ ଉଡିବାକୁ, 

କିg ଏ ସଭ�ସମାଜେର ଭଦ� ମୁଖା ପି|ି  
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ନିଜକୁ ସତ�ବାନ୍ େବାଲାଉଥିବା ପୁରୁଷମାେନ 

େମା ପର କାଟି 

େମା େବସାହାରାପଣିଆର ସୁେଯାଗ େନଇ  

େମାେତ େବଶ�ାଳୟ ରା`ା େଦେଖଇେଲ 

େମାେତ େବଶ�ା ନାମ େଦଇଥିବା ସମାଜ  

କ'ଣ କହି ସaେଧାନ କରିବ ଏ କାମା| ପୁରୁଷ*ୁ? 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ଦାହୁଣଦା, େଭାଗରାଇ, ବାେଲଶ�ର 
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େଭାକେଭାକେଭାକେଭାକ    
ଖାଦ� अଭାବରୁ ଉଦର ଭିତେର ନିଆଁ ଜଳିବାଟା େଭାକ  
ନାଜିବାଦ ଲାଗି େଦଶ ସ�_ିେର ନିଆଁ ଜାଳିବାଟା େଭାକ  
କାମୁକ ପାଇଁକି ଝିअ ଶରୀରର କପଡ଼ା ଚିରାଟା େଭାକ 
ରଥଯାତ� ା ପାଇଁ ଦରଜୀ ପୁअର କପଡ଼ା େଦବାଟା େଭାକ ।। 
 
ଦିନରାତି ଭୁଲି ସ¢ପh ସତ ପାଇଁ ପାଠ ପଢ଼ିବାଟା େଭାକ 
ଦିନରାତି ଭୁଲି େମାବାଇଲ ଘଷି େଖଳ େଖଳିବାଟା େଭାକ 
ନାୟକ ଗାୟକ ଶି²ୀ ପାଇଁ କିଛି ନୂଆ ଘଟିବାଟା େଭାକ 
ଶାvିର ପ�େଦେଶ ଆତ*ୀ ପାଇଁକି ହିଂସା ଘଟିବାଟା େଭାକ ।। 
 
ହରଡ଼ଘଣାେର अନ�କୁ ପେକଇ ମଜା େଦଖିବାଟା େଭାକ 
ଜୀବନର ଶିଢ଼ି ଚଢ଼ିଲା ପୁअର ଖୁସି େଦଖିବାଟା େଭାକ 
अନ�କୁ ସାହାଯ� କରି ଫେଟା େନଇ ଗବ� କରିବାଟା େଭାକ 
େଦଶକୁ ଦୁଇଟା ଦିନ ପତାକାେର ମେନ କରିବାଟା େଭାକ ।। 
 
ବ|ନ ଶିକୁଳି ଛିtାଇ ସ�ାହିର କବିତା େଲଖାଟା େଭାକ 
େପଟ ପୁରା ସେ_¢ ସାମୁଦି� କ अେନh  ଲାଳ ଗଡ଼ିବାଟା େଭାକ ।। 

 
ଗ�ା/େପା: - ବଡ଼େଶାଳ, ଭାୟା - ଝାରେପାଖରିଆ 

ଜିଲ? ା - ମୟରୂଭp, ପିନ୍ - ୭୫୭୦୮୬ 
େମାବାଇଲ - ୯୯୩୭୮୮୯୮୩୩ 

େସୗମ�ରpନ ପାଲ 
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अେନ� ଷଣअେନ� ଷଣअେନ� ଷଣअେନ� ଷଣ    
ରାତିକୁ କରିଛି କାକୁତି ମିନତି 

କାଣିଚାଏ ସ�ପh ପାଇଁ, 

ଛିଟିକି ଆସିଛି ଶ~ପରି ଏକା 

ଜୀବନ ଦୁଃଖକୁ େନଇ l 

 

अେଚତ ସଯୂ��ର ମହାବଳ ଖରା 

ହୁଏ ଖାଲି ମାଳ ମାଳ, 

େମା' େଦହ ଲୁହେର ଓଦା ଜର ଜର 

ନଥାଏ େସଠି ସକାଳ l 

 

ରାତିର अ|ାର ଏେକଲା ପଣକୁ 

କରିଦିଏ ଶାେହ ଗୁଣ, 

ମୁହୂ_� ମାନ* କBା କଟା ପେର 

ହୁଏ ମଁୁ ଲହୁଲୁହାଣ l 

 

 

 

ରଶିEେରଖା ବାରିକ 

 

କଟା ଜିଭ ପରି ଲହ ଲହ ହୁଏ 

ନିଛାଟିଆ ଖରାେବଳ, 

ମୁଠାଏ ଆୟୁଷ ଭିତେର ନଥାଏ 

କାଣିଚାଏ େକାଳାହଳ l 

 

ନିମିଷେକ ହୁଏ  ସମୟ ଧ¥ାେର 

ଏମିତି ମଁୁ ପଣବBୀ, 

ଆଖି ସାେଥ ଲୁହ ଲୁଚକାଳି େଖେଳ 

େଯମିତି ଯୁଗଳବBୀ l 

 

ବା¼ ପରି ଉେଠ अତୃs ଜୀବନ 

ଶନୂ�େର अଟକି ଯାଏ, 

ପ�ତି ±Bନେର अvରର ସ�ର 

ପି�ୟତମ କୁ ହZ େଲାେଡ l 
ପୁଟିଣା, କମ��ା, ବାେଲଶ�ର l 
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ସoୀତ େସସoୀତ େସସoୀତ େସସoୀତ େସ, , , , ଜୀବନ अମୃତଜୀବନ अମୃତଜୀବନ अମୃତଜୀବନ अମୃତ    
େନପଥ�ରୁ ଭାସି ଆସିେଲ 

ସଂଗୀତର ସୁମଧୁର ସ�ର 

ଭିନh  ଏକ ଦୁନିଆେର 

ମନ କେର ବିଚରଣ 

ପାଦ ହୁଏ  अଥୟ 

େକେବ ବା|ିବାକୁ ନୂପୁର ।। 

 

ତାର ସାଧନା ଓ ସ�ର 

ନିଜ ଭିତେର େତାଳୁଥାଏ 

ଏକ ଭାବମୟ ଜଗତ 

ଏକାଗ�ତାେର ଭରିଦିଏ 

େଚତନା ଓ ଚି_ 

ତାର ସିhÄ ଛୁଆଁ 

ବିfିs ମନକୁ 

 

 

ହାସ�ମୟୀ ରାଜ 

 

କେର ମ�ମୁÄ 

ସୁର ଲୟ ତାଳ �ାନ 

କେର ତାକୁ अନିB� ଶାଶ�ତ 

ସୁs େଚତନାକୁ 

େସ ପୁଣି କେର ଉ�ୀବିତ ।। 

 

ମjୂ�ନା ତା ସଂଚରିଯାଏ 

ପ�ାଣରୁ ପ�ାଣକୁ 

ହରିେଦଇ ଦୁଃଖ ପରିତାପ 

अଶାv ଏ ମନ ବଗିଚାେର 

େଡଣା ଝାଡି  ଉଡିଯାଏ 

ଶାvିର କେପାତ 

ପରିପୁ!� କେର ହୃଦୟକୁ 

କେର ପରିତୃs  ।। 
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ସଂଗୀତ ଜୀବନର ମିତ 

ବିଧୁର ପ�ାଣେର େସ 

େଚନାଏ ହସର 

अନାବିଳ ସତୂ�  

ତା ବିନା ସଂସାରଟା 

ରସ ହୀନ ମୃତ 

କରୁଥାଏ ଜୀବନକୁ 

ସଦା ମଧୁସିi । 

ଭରୁଥାଏ ଜୀବେନ अମୃତ ।। 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

ଓରାଳି, ହାଟଡିହି, େକBୁଝର ।* 
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ସୁମନସୁମନସୁମନସୁମନ    
ଜନମିଛି ସଂସାେର  

େମା େକାମଳ fୁଦ�  ଶରୀେର 

ଭରି ମହାଘ� ମହକ େମାର ପ�ତିଟି ଜନE େର ।। 

ସିମୀତ ଜୀବେନ  

ମହାକାଇ େଦବି अନ� ଜୀବନକୁ अସିମୀତ 

ପ�ତି ଜୀବନେର ଭରିେଦବି ପୁଲକ  

ସବୁ ସଂଗୀତ ପାଇଁ ସାଜିବି ମjୂ�ନା। ।। 

 

ଭାେଗ� ଥିେଲ ଲାଗିବି ପ�ଭୁ ଚରଣେର କିaା 

 ଝଡିଯିବି େସଇ ଉଦ�ାନେର ଯହZ ନି�ାପ * ଜନE ।  

କିaା  

ଯାଚିେଦବି ସବ�ସ� ବନିଯିବି अମୃତ କଳସ  

େମ«ାଇବି  अସହ� fୁଦାର େବଦନା ।।। 

 

କା ପାଇଁ ମଁୁ ସାଜିଯିବି େକାମଳ ବିଛଣା ତ 

କା ପାଦରୁ ହରି େନବି କ«ାର ଯାତନା,, 

ଧିେରB�  କୁମାର 
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ସାଜି ମୁହZ ସ�କ� ର ସvକ ଟିଏ ଗଢିପାେର ଦୃଢତମ ବ|  

େଡାରି ଟିଏ େହାଇ  େଯାଡି ଚାେଲ ମନ  

ସାନବଡ ଉ� ନୀ� େକହି ବି ନୁହଁvି  

େମା ପାଇଁ ତ ସଭିଏଁ ସମାନ। 

ମଁୁ ସୁମନ  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ଝଜିରୀ। अନୁଗୁଳ। 
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ତୁେମତୁେମତୁେମତୁେମ    
ତୁେମ ପାରିଲନି ବୁଝି 

େମା अvରର ବ�ଥା 

ଯାହା ତୁମକୁ ନିଜର ଭାବି  

େସhହ ମମତାେର ଜାବୁଡ଼ି ଧରିଥିଲି 

 

ତୁେମ अନୁଭବ କରିପାରିଲନି 

େମା ହୃଦୟର ଆେବଗ 

ଯାହା ତୁମକୁ େନଇ େହଇଥିଲା ସୃrି 

 

ପର କରିେଦଲ 

ଭାବନାର अv ବି ଘଟିଲା 

ଏେବ େକବଳ  

ମଁୁ ଓ େମା ସ�ପh 

ଏକା ଏକା ଜିଉଁଛୁ.... 

 

େହ ସମୟ ତୁେମ  

େକମିତି ବିଶ¢ାସଘାତ କଲ 

କାହh � ଚରଣ ସାହୁ 

 

ଆପଣାର ଭାବିଲି େବାଲି 

ପ�ତିପାଦେର କ«ା େହାଇ ଫୁଟିଲା 

 

ତୁମ ସାଥିେର 

ସବ�ଦା ରହିଆସୁଥିଲି 

ତୁମକୁ ସ�ାନ େଦଇ 

ତୁେମ ଥିଲା େମା ସ¢ପh 

େମା ହୃଦୟର ±Bନ 

 

େହେଲ କଣ କଲ ତୁେମ 

େମା ଗରିବପଣିଆକୁ ଜାଣିଲା ପେର 

କୂଳ ଲାଗୁଲାଗୁ 

अଜଣା ବ�ାଧିେର  

अଟକାଇ େଦଲ 

ଗଢୁଥିବା େମା ସ¢ପhର  
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ରାଜ ମହଲ..... 

 

ଆଉ େକଇ ଦିନ ପେର 

େହଇଥାvି ହାକିମ 

ଶିଖିଥିବା अେନକ କିଛିକୁ 

ଶିେଖଇବାକୁ େଯଉଁ ସ¢ପh ଥିଲା 

ଏେବ ନିଜ�ୀବ େସଗୁଡା 

 

ତଥାପି  

अେପfା ଆର ବଷ�କୁ 

ତୁମ ବାହାରିବା ଖବର  

ଶୁଣୁ ଶୁଣୁ ଆର� କରିଥିବା 

ଜୀବନର ଜୟଯାତ� ାକୁ 

ଆହୁରି ଆେଗଇ େନବି 

େମା ଛାତିକୁ ପଥର କରି । 

 

(ଚାକିରୀପାଇଁ ସ�ପh େଦଖିଥିବା ଯୁବକଟିର କିଛି ଭବନା ) 
 

 
ପtକାମାଳ, ମ.ରାମପୁର, କଳାହାtି 
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ନବମ ଗ�ହନବମ ଗ�ହନବମ ଗ�ହନବମ ଗ�ହ    
ମଁୁ, 

ଲfାଧିକ େଗାଡ଼ି ଓ 

ମହରମ୍ ମଧ�େର 

ସfୂE  ଶିଳା େରଣୁ!! 

ଜoଲର, 

अସଂଖ� ପାଦପ, 

ପଶୁ,ପfୀ ଓ  

ଜୀବଜg ଆଦି 

ଜଡ଼ ଓ ନିଜ�ୀବ ମଧ�ରୁ  

ସାମାନ� ବାୟୁ 

ଯିଏ କି अଦୃଶ�!! 

 

େଗାେଟ, 

अଭିଶs ଦୁଃଖୀର 

fଣଭରି ହସ, 

ଓ  

ନାରାୟଣ ସାହୁ 

 

ସୁଖର ଛତା ତେଳ 

ବିBୁଏ ଲୁହ ! 

ପ�ଚt ଗ�ୀଷEେର 

अମାନିଆ ଝଡ , 

ଶୀତର କାକରେର 

अଦୃଶ� ପାହାଡ଼। 

 

େଗାେଟ 

ସାମାନ� ଝି«ିକା  

ଯାହାର େଡଣା अଛି, 

ଲାp अଛି, 

ଉଡିବି ପାରୁଛି 

େହେଲ ପfୀ ନୁେହଁ! 
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ମଁୁ, 

େକେବ ଥିଲି  

ନବଗ�ହେର 

ନବମ ଗ�ହ ରୂେପ, 

େହେଲ अrଗ�ହେର 

ପାଇବନି େମାେତ! 

କାହZକି ନା' 

fୁଦ�  େମା ଶରୀର ପରିଧି।। 

 

                       
 

 

 

 

 

 

 

 

ଚtିେଖାଲ,ଯାଜପୁର 

ଭ� ାମ�ଭାଷ : ୭୬୦୮୦୧୪୦୬୧ 
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ମଖୂ�କୁ ମଖୂ � ସଂଗାତମଖୂ�କୁ ମଖୂ � ସଂଗାତମଖୂ�କୁ ମଖୂ � ସଂଗାତମଖୂ�କୁ ମଖୂ � ସଂଗାତ    
ମଖୂ�କୁ ମଖୂ � ସଂଗାତ �ାନୀକୁ ସୁ�ାନୀ । 

ଦା�ୀକ ଜନ* ସାଂଗ ଶଠ अଭିମାନୀ ।। 

କପଟୀ ଜନ* େମେଳ କପଟୀ ସ�ଭାବୀ । 

ବ|ୁପଣ କେର ନିଜ अvରo ଭାବି ।। 

ବକପvି ମେଧ� କି ମରାଳ େଶାଭା ପାଏ ? 

ସୁବାସିତ ମଲ? ୀ ମେଧ� କିଂଶୁକ ପରାେୟ ।। 

ସତ�ବ�ତୀ ଜେନ ନିେତ� ସତ�ପେଥ ଚେଳ 

। 

ଧମ� ପଥର ପଥିକ େହାଇ अବିଚେଳ ।। 

ଦୁ��ନ ଖଳ ଲଭଇ ନିBା अପମାନ । 

ସୁଜନ*ୁ ଦ�vି ସେବ� େଦବତା ସ�ାନ ।। 

ନାନା�ାେନ ଲଭଇ େସ ତା େଯାଗ� 

ଆଦର। 

କୁମତି ଦୁବ�ୃ _ ଠାେର ନ ଥାଏ ତା'ଡର ।। 

ଏଣୁ ଧମ�ବv ଜେନ ଧମ� ନ ଛାଡ଼vି । 

अଧାମ�େକ ରଉରବ ନରେକ ପଡ଼vି ।। 

ଫାଲଗୁନୀ ରଣା 

 

ଧମ�ପେଥ ଯାର ଥିବ ନିରvେର ଚି_ । 

ତଥାପି ତାକୁ अପ�େତ କରିବା ଊଚିତ ।। 

ଧାମ�କକୁ େଦଖାଇେଲ କିଛି ମାତ�  ଧନ । 

ଛିଡ଼ିଯାଏ ସତ� ଶାvି ନ�ାୟର ବ|ନ ।। 

ସପfେର ଥାଇ ହୁଏ ବିପf ସହାୟ । 

ଧନ�େର ଦଈବ େତାର ଏ ବିଧାନ,ହାୟ! 

ଏ କଳିଯୁଗେର ନାହZ ପାତକ ଠିକଣା । 

ଲାଖ ବି|ିପାେର ଜେଣ େହାଇଥିେଲ କଣା 

।। 

ପoୁ କରିପାେର ହିମାଚଳ ଆେରାହଣ । 

ଜଣକ ଉନh ତି ଜେଣ ନ କେର ସହନ ।। 
ମହୁଆଭଟା, ନୂଆପଡ଼ା 

(େନସନାଲ୍ କେଲଜ ନୂଆପଡ଼ାେର अଧ�ୟନ) 

ଭ� ାମ�ଭାଷ : ୯୮୬୧୭୫୩୭୨୭ 



ଆହ� ାନ
 ଇ-ପତି� କ

ା 

ଆହ� ାନ ଇ-ପତି� କା, ପ�ଦଶ ବଷ�, ଷ� ସଂଖ�ା, ଜୁନ୍ ୨୦୨୦ 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     264 

ଆଜିର ସମାଜଆଜିର ସମାଜଆଜିର ସମାଜଆଜିର ସମାଜ    
ଆ : ଆଗକାଳ ଶିfା ଆଦର  ସଂ7ାର 

 ଆଜିକା ପ�ତିେଯାଗିତା  

 ଆକଟତା ନାହZ  ଆମ ବିଦ�ାଳେୟ 

 ଆଚାଯ�� କାଟvି ଚିତା.... 

 

ଜି : ଜୀବେନ अଭାବ ଜି�ାସାର �ାନ  

 ଜିpିରୀ େଘରା ଜୀବନ  

 ଜୀବିକା ନିବ�ାେହ ଜିମା ପେଡ ଶିଶୁ  

 ଜୀବନଟା  ଯ� ସମ 

 

ର : ରମଣୀ ରମୁଚି ରସିଆ ରସେର  

 ରତି ପ�ୀତି ସବ� ସୁଖ  

 ରମ� ଉପବେନ ରoପାଣି େଶାଭା  

 ରoବାଜିେର ଶାସକ 

 

 

 

ସେvାଷ ପ(ନାୟକ 

 

 

ସ : ସହନଶୀଳତା ସରି ଯାଇअଛି  

 ସମପ�ଣ ନାହZ ମେନ 

 ସବୁରି अvରୁ ସରିଚି ଦରଦ  

 ସମାଜ अଧଃପତେନ  

 

ମା : ମାଫିଆ ରାଜୁତି ମାନ ବଢିअଛି  

 ମାନବିକତାଟା ମାଟି  

 ମାକ�ାମରା କେର ମାଲଖାନା ରfା   

 ମାସୁଲ େର ହୁଏ ଖଟି  

 

ଜ : ଜନନୀ ବିକୁଛି ଜନିE ତ ସvାନ  

 ଜୀବିକା ନିବ�ାହ ପାଇଁ   

 ଜନ ମାନସେର ଜମାଟ ବା|ିଚି 

 ଜରାନିବାସର ଛାଇ..... 
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ଆଜି ରଜଟା ଖଁାଖଁା ଲାଗୁଛିଆଜି ରଜଟା ଖଁାଖଁା ଲାଗୁଛିଆଜି ରଜଟା ଖଁାଖଁା ଲାଗୁଛିଆଜି ରଜଟା ଖଁାଖଁା ଲାଗୁଛି    
ଚାରି ବାଉଁଶିଆ ପଟା େଦାଳି କାହZ 

େକଉଁ ଗେଛ ଦିଶୁନାହZ 

ବରଷେକ ଥେର ଆସିଛି ରଜ େଲା 

ମଧୁ ଗୀତି ଶୁଭୁନାହZ 

ପାନ ବଟୁଆର ଖିଲିପାନ ଆଜି 

ଓଠ ଲାଲ କରୁନାହZ 

ସୁBରୀ ଝିअର ପାଦେର अଳତା 

ଚିହh  ବ!� ଦିଶୁନାହZ 

   ଶୁନ ଶାନ୍ ଖାଲି ଲାଗୁଛି 

ଆଜିର ଦିନେର ମଡ଼!� ରଜଟା 

ଖାଲି ଖଁା ଖଁା ଲାଗୁଛି। 

 

କଦଳୀ ପଟୁଆ ନାହZ ଝିअ ପାେଦ 

ହାଏ ହିଲ ଖାଲି ଦିଶୁଛି 

ମtା କି ହଳଦୀ ପତ�  ପିଠା ନାହZ 

ବିରିଆଣୀ ଗ| ବାସୁଛି 

ନାରାୟଣ ଚB�  
େସନାପତି 

 

ତାସ ପଶା କିବା ବାଗୁଡି େଖଳ ତ 

େକଉଁଠି ଲୁଚିକି େଶାଇଛି 

େଯଉଁଠି େଦଖିବ ସE ାଟ� େଫାନ ଯାଦୁ 

ସଭି*ୁ କିମିଆଁ କରିଛି 

    ଶନୂ ଶାନ୍ ଖାଲି ଲାଗୁଛି 

ଆଜିର ଦିନେର ମଡ଼!� ରଜଟା  

ଖାଲି ଖଁା ଖଁା ଲାଗୁଛି। 

 

ପାଣି ବୁହା ଶ~ ଲିଭିତ ଗଲାଣି 

ମଦ ବୁହା ଖାଲି ଚାଲିଛି 

ବସୁମାତା ସhାନ ନିଆଁେର େହଲାଣି 

ପାଣି ସରି ସରି ଯାଉଛି 

ହଳଦୀ କାଠୁଆ େତଲ େଗହ?  ନାହZ 
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 ଇ-ପତି� କ

ା 

ଆହ� ାନ ଇ-ପତି� କା, ପ�ଦଶ ବଷ�, ଷ� ସଂଖ�ା, ଜୁନ୍ ୨୦୨୦ 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     266 

ଗୁଳି ହିଂସା ଖାଲି ଚାଲିଛି 

ନୂଆ େପାଷାକ ଓ अତର ବାସୁନି 

ଈଷ�ା ହିଂସା ନାଟ କରୁଛି 

   ଶନୂ ଶାନ୍ ଖାଲି ଲାଗୁଛି 

ଆଜି ଏ ଦିନେର ମଡ଼!� ରଜଟା 

ଖାଲି ଖଁା ଖଁା ଲାଗୁଛି। 

 

େଜ�� ଆଷାଢ଼ର ପବିତ�  ବ|ନ 

େଦଖି ଆଜି େfତ କାBୁଛି 

ରଜ ସଜ ବାଜ ସଂ7ାର ମଉଜ 

अଭିଧାନ ଆଜି େଖାଜୁଛି 

ପ�ଥା ପର�ରା ବିଧି ଓ ଆଚାର 

ଲଗh ବିେଦଶିନୀ ସାଜିଛି 

ଆଜିକା ମଣିଷ ମନ ହୃଦ ଆତE ା 

ହାଇବି� ଡ଼ େହାଇଯାଇଛି 

    ଶନୂ ଶାନ୍ ଖାଲି ଲାଗୁଛି 

ଆଜି ଏ ଦିନେର ମଡ଼!� ରଜଟା 

ଖାଲି ଖଁା ଖଁା ଲାଗୁଛି। 
ଜ�ରା,େକBୁଝର 
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ସhାନପ!ୂ�ମାସhାନପ!ୂ�ମାସhାନପ!ୂ�ମାସhାନପ!ୂ�ମା    
ଶେହ ଆଠ ଗରା ଶୀତଳ ଜଳେର ସhାନ ସାରି ସhାନ ପ!ୂ�ମାେର 

ଗଜାନନ େବେଶ େଦଖାେଦଲା ପେର ତାତି ବଢ଼ିଯାଏ ଶ�ୀअoେର ।(୦) 

ସୁନାକୁअ ପାଣି ପ�ତି� ଂଶ ଗରା ଗାେଧାଇେବ ଜଗନh ାଥ 

ତ� େୟାତି� ଂଶ ଗରା ବଳଭଦ�  ପାଇଁ ବାଇଶି ସୁଭଦ� ା ମାତ 

ସୁଦଶ�ନ େଦବ ଆଠର ଗରାେର ଗାେଧଇେବ ସୁବାସ ଜଳେର ।(୧) 

ଶେହ ଆଠ ଗରା ...(୧) 

ଗଣପତି ଭ( ସhାନେବଦୀ ପେର େଖାଜିଥିେଲ ନିଜ ଇrେଦବ 

ଗେଣଶ ରୂପେର ଦରଶନ େଦେଲ ବୁଝି ଭକତର ମେନାଭାବ 

ଜ¢ରେର ପୀଡ଼ିତ େହାଇ ତିନି ଦିअଁ ରହିଯିେବ अଣସର ଘେର । 

ଶେହ ଆଠ ଗରା ...(୨) 
 

 

 

 

 

ପଲ? ାସାହି, କମାଳପୁର, 

अହିୟାସ, ଯାଜପୁର-୭୫୫୦୩୬ 

ସତ�ବ�ତ ସାହୁ 
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ଚିଠିଟିଏ ପି�ୟାକୁଚିଠିଟିଏ ପି�ୟାକୁଚିଠିଟିଏ ପି�ୟାକୁଚିଠିଟିଏ ପି�ୟାକୁ    
େମା' ଠାରୁ  ପି�ୟା ରହିଛ  

ତୁେମ ବହୁତ ଦୂେର 

େକେତ ନଈ ବିଲ ପାହାଡ଼  

ଗଁା ସହର ପେର । 

 

କେପାତକୁ ଚିଠି େଦଇଛି,  

ଚିଠି ପାଇବା fଣି 

େପ�ରଣ କରିବ ବାରତା  

େମାର ହୃଦୟ ରାଣୀ । 

 

ଯୁଗଟିଏ େହବ େହଖିନି  

େବାଲି ତୁମ ବଦନ 

େସଥିପାଇଁ ପରା ବ�ାକୁେଳ  

େଖାେଜ ଏଇ େମା' ମନ । 

 

 

େରାହିତ େସଠୀ 

 

 

େକାଇଲିକୁ କହି େଦଇଛି  

କୁହୁ କୁହୁ ତାନେର 

अvର କଥା େମା' କହିବ  

ବସି ଆa ଡାଳେର । 

 

ଲୟକରି ବାେର ଶୁଣିବ  

େସଇ େକାଇଲି ରାବ 

ପ�ତୁ�_ର େଦବ ଝଟିତି  

ବୁଝି େମାହରି ଭାବ । 

 
ଦୁତିେମtି(ମଲିକ ସାହି) 

ଖଜୁରିପଡା,କ|ମାଳ 

ଦୂରଭାଷ-୯୪୩୮୦୭୩୯୩୦ 
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ନି�ୁର ମଣିଷନି�ୁର ମଣିଷନି�ୁର ମଣିଷନି�ୁର ମଣିଷ    
ଧି¥ାର େତା ମଣିଷ ରୂପୀ ରାfସଜୀବନ 

ଗଭ�ଣୀହାତୀର କରୁଣ 

ହୃଦୟ ବିଦାରକ ବିକଳ ଚି ାର 

ଶୁଣିକିେକମିତି ବା ସହିପାରିଲା େତା କାନ 

ଧି¥ାର େତାର ମଣିଷ ଜୀବନ ।....... 

fୁଧା ତୃଷାେ_� ନିରିହ ହାତୀଟି 

ପାଟି କରିଥିଲା େଖାଲା 

ମୁଖେର ଭ_� େଦଲୁ ତାର 

ବାରୁଦ ରୂପୀ ବିଷଫଳ 

େକମିତି ବା େତା ବିେବକ अନୁମତି େଦଲା 

ଶୁଣିକି ହୃଦୟ ଯାଉଛି େଦାହଲି ।।...... 

 

 

 

 

 

ରାଜୁକୁମାର ପାତ�  

 

େକେତ କr କରି ଲଭିଥିଲୁ ତୁ ମଣିଷ ଜନE  

େଯମିତି ବା ସାହାସ କଲୁ 

ଏମିତିକା ନି�ୁର ନି�_ି େନବାକୁ 

ଥେର ସୁnା ଭାବିଲୁନି 

େକେତ କr େଯ େହବ ତାକୁ ।।।....... 

ଏେତ ବଡ ଧରଣର अମଣିଷ କାମ 

କାହZକି ତୁ କଲୁ 

େତା କୁକମ� ର ଫଳ ନିେଜ ତୁ େଭାଗିବୁ 

ଦୁନିଆର ଦୃଶ� େଦଖିବାକୁ ବ�ାକୁଳ ଥିବା 

କୁନି ଶିଶୁ ହାତୀ କରିଥିଲା କ'ଣ ବା अପରାଧ 

ମଣିଷ େଚେହରା ସୁnା େଦଖିନି େଯ 

େତା କୁ�ିତ ଷଡ଼ଯେ� ଶୁଆଇ 

େଦଲୁ େଯ ତାକୁ ଚିରନିଦ� ାେର ।।।।........ 
ବଲାoୀର 
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୭୩୭୩୭୩୭୩ତମ ସ�ାଧୀନତା ଦିବସ ଚାଲିଗଲାତମ ସ�ାଧୀନତା ଦିବସ ଚାଲିଗଲାତମ ସ�ାଧୀନତା ଦିବସ ଚାଲିଗଲାତମ ସ�ାଧୀନତା ଦିବସ ଚାଲିଗଲା    

୭୩ ତମ ସ�ାଧୀନତା ଦିବସ      ଚାଲିଗଲା ବାେଟ ବାେଟ 

ତଥାପି ଆଜି ନିଲାମ େହଉଛି ନାରୀର ଇ�ତ ଗଁା ହାେଟ            

୭ ବଷ� अଭଲା ଶିଶୁର               େହଉଛି ଗଣଧଷ�ଣ 

ଶୁଣିେଲ େଯ ଛାତିଫାେଟ 

ତଥାପି ଆଜି ନିଲାମ େହଉଛି ନାରୀର ଇ�ତ ଗଁା ହାେଟ 

ପରାଧିନ ଥିଲା େଦଶ           କିଛିତ ନଥିଲା 

ଏେବ େଯଉଁଆେଡ େଦଖ ଖାଲି େଶାଷଣ 

ଏମିତି ଏ ଭାରତର ନାଗରିକ 

 େକେତେଯ େହଇଗେଲ ସ�ାଧୀନ 

ଦିନ ଦୁଇପହରେର ଏଠି  ନାରୀର ତvୀ କେଟ 

ନିଲାମ ହଉଛି ଆଜି ନାରୀର ଇ�ତ ଗଁା ହାେଟ 

ବା ବା େର ଭାରତବାସୀ    ତୁେମପରା ବଡ଼ସାହସୀ 

 ଏଇ କଣ ତୁମ ସାହସିକତା 

अବଳା ଦୁବ�ଳା                 ନାରୀକୁ େଶାଷଣ କରି 

 କରୁଛ ତାହାର ହତ�ା 

େହ अବିେବକି ନି�ୁର କଂେସଇ 

ଳିଟନ୍ 
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 ଭାରତବାସୀ ସଭZଏ କାେଳ ଭଉଣୀ ଭାଇ 

ଆଜି କଣ ଏଇ ପଣ କାହାର ମେନପଡୁନାହି 

 କାହZକି େହଉଛ େର କୃପଣତାର  ଉଦାହରଣ 

ସ�ାନ ନେଦଲ ନାହି ବB କର ଏ अତ�ାଚାର 

ଚାଲେର ସତ୍ ବାେଟ           ଚାଲେର ସତ୍ ବାେଟ   

େକେବବି ନିଲାମ ନେହଉ ନାରୀର ଇଯତ୍ ଗଁା ହାେଟ 

 
Iceboy Litan <litanzxq@gmail.com> 
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ଭିନh  ଏକ ସିଂହାସନଭିନh  ଏକ ସିଂହାସନଭିନh  ଏକ ସିଂହାସନଭିନh  ଏକ ସିଂହାସନ    
ହାେତ େନଇ ନ�ାୟର ଜrି େଯେବ ଓହ? ାଇଥିଲି ନ�ାୟପତି ଆସେନ,  

େଦଖିଲି େସଦିନ ସାମhାେର ଦtାୟମାନ ଆେରାପୀ ସ¢ାମୀ କାଠଗଡ଼ାେର  

ହାଜତର କାଳ େକାଠରୀେର ବB ଯୁବକଟି 

ପତh ୀହvା େଦାଷେର ଦtିତ,  

ଆସିଛି େଯଣୁ ଆଜି କରିବ ଗୁହାରି େମା ପାଖେର, ସବ�ସ��ଖେର। 

ବBୀ ଜୀବନ ତା'ର ସ¢ହେ` ଭିଆଇଥିବା ହତ�ାରୁ,  

अତି ଆପଣାର ଧମ�ପତh ୀକୁ ସେBହେର । 

େଶଷ ଶୁଣାଣି ତା'ର କରିେବ ବିଚାରପତି, ନାହZ ତା'ର ନିଘା କାହା ପ�ତି,  

େସ ନିବ�ାକ �ିତପ�� ଋଷିଭଳି । 

ସାfୀ ଏକ ଚଷମୁ�ିନ୍ ଗବାହ,  

ତା କଥାକୁ ଏଡାଇବାର ଜୁ ନଥିଲା ଯୁବକ ଆେରାପୀର । 

ଏହା* ଉପ�ିତିେର ଯୁବକ ଭିଆଇଥିଲା ଜଘନ� କାt । 

ମାନିଯାଇଥିଲା େସ ସବୁକିଛି, ମୁt ପାତି ସହିେନବାକୁ କେଠାର ଶା`ି । 

ନିେଦ�ାଷ ପତh ୀର କାକୁତି ମିନତି ତାଠାେର ରଖିନଥିଲା କିଛି ଫରକ୍ । 

ପତh ୀର ଆତE ୀୟତା ହାର ମାନିଥିଲା ଯୁବକ ପାଖେର । 

େସ ଖାଲି ଧରି ବସିଥିଲା ‘ସତୀତ¢’ର ମହାଘ� କଡିଟାକୁ । 

ସଂଜୀବ କୁମାର ଦାସ 
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ଶୁଣିଥିଲି ଏକପାଖିଆ ବୟାନ ବସି ଆସେନ । 

ଚିରାଚରିତ ପ�ଥାେର ପାରିଥିଲି ଯୁବକକୁ, “େଶଷ ଇjା ତୁମର?” 

“ଭୂଲ ବୁଝିପାରିଛି, େଡରି େହାଇଗଲା ହଜୁର୍। େମା ପ�ାପ�ର ମଁୁ ହକଦାର।” 

ରାୟ ଶୁଣାଇବାକୁ ଇତ`ତଃ ନିଘା କରିଥିଲି  ସିଂହାସନ ଆେଡ । 

‘अଡ�ର, अଡ�ର’ କରି ଶୁଣାଇଥିଲି ରାୟ । 

ଏ ମାମଲାେର ଆସାମୀର ଦt  ନୁେହଁ ‘ମୃତୁ�’,  

ବରଂ ଆଜୀବନ କାରାଦt, ଏକ ସୁେଯାଗ ଯୁବକକୁ, 

ବୁଝିବାକୁ ନିଜର ଭୂଲ ଆଉ ଜୀବନକୁ ପତh ୀ ବିନା । 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

କଟକ, 

ଦୂରଭାଷ: ୬୩୭୧୬୧୯୦୦୫ 



ଆହ� ାନ
 ଇ-ପତି� କ

ା 

ଆହ� ାନ ଇ-ପତି� କା, ପ�ଦଶ ବଷ�, ଷ� ସଂଖ�ା, ଜୁନ୍ ୨୦୨୦ 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     274 

ଆକାଂfାଆକାଂfାଆକାଂfାଆକାଂfା    
ମଁୁ ଜାଣିଛି ମଁୁ ପାରିବି  

ମଁୁ ଜାଣିଛି ମଁୁ ପାରିବି େତା ଆଖିର ସବୁତକ ଲୁହକୁ େପାଛି, 

ମଁୁ ଜାଣିଛି ମଁୁ ପାରିବି େତା अଗଣାେର ପ�ୀତି ଫୁଲରୁ େକଇ ଆpୁଳା 

ବି�ି, 

अନୁମତି ମିଳିେଲ େତାର 

अନୁମତି ମିଳିେଲ େତାର ଛେଡଇ େନଇ େତା ଜୀବନର ସବୁତକ ଦୁଃଖ 

ଭରିେଦବି େତା ଦରଦୀ ଓଠେର ଖିଲିଖିଲି ହସର ମୁଠା ମୁଠା େମାତି । 

ମଁୁ ଉଠାଇ ପାରିବି େତାର ମଥାେର ଲଦାଥିବା ଭାରି େବାଝକୁ, 

ସେଜଇ ପାରିବି ଜହhର ଆେଲାକେର 

େତାର ଆଲୁअ ନଥିବା अ|ାରିଆ େକାଠରୀକୁ ।  

ମଁୁ ଗଣି ପାରିବି େତାର ଛାତିର ±Bନ ଆଉ अନୁଭବ କରିପାରିବି ତା ଧ¢ନିକୁ, 

ମଁୁ ବା|ି େହଇପାରିବି େତାର ପ�େତ�କଟି ନିଶ¢ାସେର,ଆଉ ପଢିପାରିବି େତାର ବୁକୁଭରା 

େକାହକୁ ।  

ତୁ ବିଶ¢ାସ କରି େଦଖ୍  

ତୁ ବିଶ¢ାସ କରି େଦଖ୍ ଥେର ମଁୁ ବାଛିେନବି େତା କ«କିତ ଜୀବନକୁ, 

ଆୟୁଷ ସବୁ େମାର େତା ନଁା େର େଲଖି, 

େରାଜା ପtା 
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ଦୀଘ�ାୟୁ କରି ତେତ ଚାଲିଯିବି ବହୁତ ଦୁରକୁ । 

ମଁୁ ଜାଣିଛି ମଁୁ ପାରିବି, 

ମଁୁ ଜାଣିଛି ମଁୁ ପାରିବି ସବୁ କିଛି ତ�ାଗ କରି େକବଳ େତା ଖୁସି ପାଇଁ, 

ମଁୁ ଜାଣିଛି ମଁୁ ପାରିବି େମା ଆଖିର ଲୁହେର ସବୁତକ ଦୁଃଖକୁ େତା େଧାଇ ।  

େଧାକା େବାଲି ଶ~ଟିଏ ପାଇବୁନି ତୁ େମା ପାଖେର, 

ମଁୁ ରହିଥିବି ସବୁଦିନ େତା ପାଇଁ ଆଉ ସାରା ଦୁନିଆ ପାଇଁ େପ�ରଣାଟିଏ େହଇ, 

େପ�ରଣାଟିଏ େହଇ । 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ପ!ୂ� ାନB ଭବନ, େନତାଜୀ ନଗର, କଟକ 

ଭ� ାମ�ଭାଷ : ୯୪୩୮୧୭୫୯୩୦ 
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ବିମାନବିମାନବିମାନବିମାନ............    
େକଁ କଟର ଶ~ କରି 

ଚକ ଗଡିଯାଏ ରା`ାେର  

ପରିବହନେର ସାହାଯ� କେର 

େବାଲାଏ ଶଗଡ଼ ସାଥିେର ।। 

 

ଶଗଡ ଏେବ ଗଲାଣି ଚାଲି,  

ଆସିଛି ସାଇେକଲ 

ତାହାର ବି ୨ ଟି ଚକ  

ଗଡ଼ୁଛି ଭାରି େବାବାଲ ।।। 

 

ସାଇେକଲ ଏେବ େହଲାଣି ପୁରୁଣା  

ଲାଗିଛି େସଥିେର େମାଟର  

ନାବାଳକ େଦଖି ହୁରି ଛାଡvି 

ଚଢିବାକୁ େଯ अଧିର ।। 

 

ଖରାେର ତାତି ବଷ�ା ପାଣି ଖାଈ  

ଯାଏ ମଁୁ ଦୁଇ ଚକିେର 

ଦମୟvୀ େଜନା 

 

ଚାରିଚକିଆ ଚଢିବାକୁ  

ମନ, ଭାରି अଧୀର ହୁଏ େର 

ଦୂର ଯାତ� ା େର ମନ ପଡ଼ିଯାଏ  

େରଳଗାଡ଼ି ର କଥା  

ନ କହିେଲ ଭଲ େହବ ଭାଇ  

ତାର  अବ�ା।। 

 

ପିଲାଥିଲା େବେଳ ଗାଡିରୁ ଓେହ?ଇ  

ବାଏ ବାଏ କରୁଥିଲୁ   

ଦୂର ଯାତ� ା ପାଇଁ ବାପା* ନିକେଟ 

 अଳି ଦଳିକରୁଥିଲୁ 

େଟ�ନେର ବସିବାର ସମୟ  

େଯେବ ନିକଟଆସିଲା  

େଶୗଚାଳୟ ଓ ପରିjନh ତା େଦଖି  

େଦହେର କ�ନ େହଲା ।। 
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ଏକୁଟିଆ ବସି ଭାବୁ ମଁୁ ଥିଲି  

ସ|�ା େବେଳ ଛାତ ଉପେର  

ଉଡିଯାଉଥିଲା ଉଡାଯାହାଜ 

ଘଁୁ ଘଁୁ େହଇ ଆକାଶ ମାଗ�େର  

ମନ େହଲା ପୁଣି अ�ିର!!! 

ଦୂରରୁ ଥାଇ ଭାବୁଥିଲି  

କଣ େହଇଥିବ ତା ଭିତର।। 

  

କହvି ସଭିଏଁ  

ଖାଲି ବଡ଼ େଲାକ ମାେନ ଯାଆvି େସଥିେର 

ସୁସ�ିତ ଆେୟାଜନ ଥାଏ  

କହୁଛି ଭାଇ ସତେର।। 

 

ମନ ଏେବ ଚାହZ ବସିଛି 

େସଇଠି ବସିବା ପାଇଁ 

ବସିେଲ ଜାଣିପାରିବି  ଭାଇ 

अନୁଭୂତିର କିଛି କଥା କହିବା ପାଇଁ।।। 

 
ସହକାରୀ ଶିfୟତ� ୀ, ବ� ହE ପୁର, ଓଡ଼ିଶା 
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େହ ଈଶ�ର ତୁେମ େକଉଁଠିେହ ଈଶ�ର ତୁେମ େକଉଁଠିେହ ଈଶ�ର ତୁେମ େକଉଁଠିେହ ଈଶ�ର ତୁେମ େକଉଁଠି????    
ଯଦା ଯଦା ହZ ଧମ�ସ�ର ବାଣୀ େହଉ  

अବା େହଉ ସଂଭବାମି ଯୁେଗ ଯୁେଗର  

ସବ�ବ�ାପି, ସବ�ବିଦ�ମାନର ଡିtିମ ପିଟୁଛ अଜସ�  

ଆ`ିକ ମଁୁ ପଚାରୁଛି ପ�ଶhଟିଏ େମା ସେBହର  

ଉପଯୁi ପf ରଖ େହ ବୟ7, अବସରପ�ାs ଇଶ¢ର  

ପ�ଶh େମାର ତୁମ ସ_ା ଆଉ ତୁମ ପଦମଯ��ାଦାର... @ 

 

େଦଖିଛ କି ଥେର अଳିଆଗଦା ର ଭାତ ଡାଲି ଲଗା अଇଁଠା ପତର  

ଫୁoୁଳା କ*ାଳ ମାେନ ବି ହସି ହସି  

େଗାେଟଇ ଖାvି େସଇ अଇଁଠା ଆହାର  

ପ�ଶh େମାର େସଇ ହସ େଦଖି ଫାଟିଯାଏନି କି ଛାତି ତୁମର  

ନା ନା ତମର କଣ ଯାଏ  

ଷାଠିଏ ପଉଟି ସାେଥ ତମର ତ अଛି ଆନB ବଜାର 

ତୁେମ କି ବୁଝିବ େସଇ େଭାକିଲା ର ଦୁଃଖ େପଟ ଚାଖtର....  

 

ରତh ସିଂହାସନ ଛାଡି େକେବ ଥେର ବୁଲିେଦଖ  

ତୁମ ସୃrି ର ସଂସାର  

ପ�ଶାv କୁମାର ମହାvି 
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ରା`ା କେଡ କନ�ା ଭୃଣ କାେB  

ବ�ିବାକୁ କରି ଆକୁଳ ଚି ାର  

ଜବାବ ଦିअ ଇଶ¢ର େମା ପ�ଶh ର  

ଝିअ େବାଲି କଣ ଫିoାଯିବ, ମରାଯିବ ତା େକାମଳ ଶରୀର  

ଏେତ ଶ`ା ତା ଜୀବନ  

ଏଇ କଣ ବିଚାର ତୁମର??........  

 

ବୁଲିଯାअ ବୃnାଶ�ମ େନତ�  େଖାଲି େଦଖିଯାअ ଥେର  

ପା� ପୁअ ଜନE  େଦଇ ବୁଢ଼ୀମା ଟି କାBି କାBି ମେର  

अv ଚିରି अମୃତ େର ପାଳିଥିଲା ଯିଏ  

ବରଗଛ ପରି ଛାଇ େଦଇଥିଲା ଯିଏ  

ବଡବାବୁ େହଲା ପେର ପୁअ ଜବାବ ଦଉଚି  

ତୁେମ ବୁଢ଼ା ବୁଢ଼ୀ ଦୁେହଁ अଟ େମାର କିଏ?  

ପ�ଶh େମାର େହ ଇଶ¢ର  

ଇଏ କି ତରିକା ଭଲା ପିତୃମାତୃ ଋଣ ଶୁଝିବାର????.....  

 

ଗରିବର ପଖାଳେର ଏଠି ଲୁଣ ନିअ«ିଆ  

ନବବଧ ୂେଦେହ ଲାେଗ େଯୗତୁକ ର ନିଆଁ  

ପୁତ�  ଶବ ପିତା କାେ|  

ନିେଦ�ାଷ କୁ ଧମ� ବାେ|  
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±r ଦିବାେଲାେକ ହୁଏ ପା� ବଷ� ଝିअ ବଳା ାର  

େହ ଇଶ¢ର ତୁମକୁ େଶଷ ପ�ଶh େମାର  

ତୁମ ସ_ା ଆଉ ଧମ� ସଂ�ାପନାର 

ସତେର କଣ ଖa ଚିରି େନଇଥିଲ ନରସିଂହ अବତାର??.....  

 

ନା ତୁେମ ବୟ7 ନା ଗ�ହଣ କରିଛ େସ¢jାକୃତ अବସର 

ସବୁଜାଣି ସବୁେଦଖି ତୁେମ ନିରୁ_ର  

ଲିେଭଇଦିअ େସଇ େଯୗତୁକ ର ନିଆଁ କୁ  

ପoୁ କରିଦିअ ବଳା ାରୀ ର ସବୁ अoକୁ  

ପିତା ଶବ କାେ|ଇବାକୁ େଯାଗ� କର ପ�ତି ପୁତ� କୁ  

ଛିେtଇ ଦିअ େସଇ ପିଶାଚ ପିଶାଚୀ *ର ହାତକୁ  

ଯିଏ େଚrା କରvି କନ�ାଭୃଣ ହତ�ା କରିବାକୁ  

ସଦବୁnି ଦିअ େସଇ କୃତଘh ସvାନ ମାନ*ୁ  

ଯିଏ ହତାଦର କେର ନିଜ ଜନE ଦାତା ପିତାମାତା*ୁ  

ଖୁସିର ହସ ଦିअ େସଇ fୁଧା_� ମାନ*ୁ  

ମଯ��ାଦା ବଜାଇ ରଖ ତୁମ ପଦବୀ ଆଉ ସ_ା କୁ  

େପ�ରଣ କର ବିନାଶୟ ଚ ଦୁଃ7ୃତାମ ର ଚିଠି  

ଲୁହ ଭରା ଆଖି େକାହ ଭରା ଛାତିେର  

େକହି େଯମିତି େକେବ ନ ଡାକୁ  

େହ ଇଶ¢ର ତୁେମ େକଉଁଠି??        କାକଟପୁର, ପୁରୀ  
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େହାଇଛି ରiାi ବ!�େହାଇଛି ରiାi ବ!�େହାଇଛି ରiାi ବ!�େହାଇଛି ରiାi ବ!�    
ପାପ ଭାେର ଆଜି ଭରି अଛି ମହୀ 

ପଣୂ�ର ପୃଥିବୀ ପେର 

ଆେହ ଚକ�ଧାରି   ଆସ अବତରୀ 

ପାପି ସoାରିବ ଥେର 

 

ସତ� ଯୁଗେର     ଲfE ୀ* ସାଥିେର 

ବସିଥିଲ ବଇକୁେ¸ 

ଗଜ ଡାକେଦଲା    ରଖ ନାରାୟଣ 

ଶୁଭି ଗଲା ତତ୍ fେଣ 

  

କୁ�ୀରକୁ ମାରି      ଗଜ ଉnାରିଲ   

ରଖିଲ ଭକତ ପଣ 

ଏ କଳି ଯୁଗେର  ମାଆ ସାେଥ ପୁତ�  

ଚାଲିଗଲା ଦୁଇ ପ�ାଣ 

 

 

ଜଗବ|ୁ ସାହୁ 

 

 

 

 

କାଇଁ ଶୁଭିଲାନି    ଗଜରାଣୀ ଡାକ 

ଆେହ ପ�ଭୁ ନାରାୟଣ 

ମଣିଷ ରୁପି ଏ ରାfାସ ମାେନ େଯ 

ଛେଳ େନେଲ ତାର ପ�ାଣ 

 

କିଆଁ ଡାକିଲାନି    ଗଜରାଣୀ ତୁମକୁ 

େଦଲ ନାହZ ତୁେମ ଧ�ାନ 

ପଣୂ�ର ପୃଥିବୀ   ପାପ ଭାେର ଆଜି 

େହାଇଛି ରiାତ ବ!� 

 
େପ�ମ୍ କବି ଜଗବ|ୁ ସାହୁ : ଗpାମ 
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अଭିମାନअଭିମାନअଭିମାନअଭିମାନ    
अଶାv େମା ପଦମାଳା, 

अସଂଯତ ଶ~େମଳା, 

େଦଖି ତୁେମ ରୁଷିେଲ ରୁଷିବ; 

 

େକେବେହେଲ କିg ଥେର 

େମୗେନ ବିଜେନ अvେର 

ଦିେନ ଏ େମା' ପଦ ତ ଦିଶିବ।। 

 

ପ�ତି ଥର ଦୃrିପାତ 

ପ�ତି ପଦମାଳା ସାେଥ 

ଶୁs ଭାବ ଉଠୁଥିବ ଫୁଟି; 

 

େଘନି ନବରବି େଜ�ାତି, 

ନବ ଯଉବେନ ତାତି 

ପୁଲକ ତୁମର ଯିବ େଲାଟି ।। 

 

ପି�ୟ*ା ପି�ୟଦଶ�ନୀ 
ଦାସ 

 

 

 

 

ନିେ� ଦିେନ ବିଚରିବ 

ବିଶାଳ ଶ~ବିଭବ 

ପେର ଚfୁ ରଖି ନିବnିତ; 

 

େଖାଜି ପ�ତି ଛB अଥ� 

ଘା«ିବ େମାର ସାହିତ� 

େନତ�  ତୁମ ଥିବ ଉନିE ଳିତ।। 

 

अଥ� ମେତ ଶ~ େଖାଜି 

ଆ*ିବି ଶiି ନିେୟାଜି 

ପ�ାଚୀ ନେଭ ନବ ସେୂଯ��ାଦୟ; 
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ପ�ତୀଚୀେର ଧୀେର ଧୀେର 

ଆ*ିବି କଲମ ଗାେର 

ଘନ ରାତି�  अ|କାରମୟ।। 

 

ଭରା अଜଣା ଔ�ୁକ� 

ମେନ େମା କରିବ ନୃତ� 

ଭରିଥିବ େକେତ ମାଦକତା; 

 

ତୁମ ଚfୁ ତେଳ ତେଳ 

ନୟନର ଉଷE ଜେଳ 

ଥିବ ତୁମ ପ�ୟାସ ବ�ଥ�ତା।। 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ଦିେନ ତ ଆସିବ େଫରି, 

अତୀତକୁ ଝୁରି ଝୁରି 

େଦବ ପ�ାଣସoିନୀଠି ମନ; 

 

େମା ସାଥୀେର ମିଶିବ ତ, 

କରି େନବ େକାଳାଗ�ତ, 

ନ ରଖିବ ରାଗ अଭିମାନ ।। 

 
ସହେଦବଖୁ«ା, ବାେଲଶ�ର। 

୭୭୮୮୯୭୭୨୭୬ 
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ଜୀବନ ବ�ାକରଣଜୀବନ ବ�ାକରଣଜୀବନ ବ�ାକରଣଜୀବନ ବ�ାକରଣ    
େକେତ ଆେBାଳିତ ଶ~ ବ�ାକରଣେର 
ପ�ତିପାଦିତ ପ�ତି ଶ~େର 
ପ�ତିଧ�ନିତ... 
ଆଉ େକେବ ହିେଲ? ାଳିତ ତରoେର 
େଦାଳାୟିତ ହେଷ�ାଲ? ାସେର... 
ଦୟା - fମା - ଶାvି 
ପରିପ!ୂ� ବିେଶଷ� ଗୁଣେର 
ସାହସିକତା, ନିଭ�କତା... 
ଆଉ େକେବ 
ପଳାତକ ବିେଧୟ ବିେଶଷଣ ସାଜି 
ଯୁi ହୁଏ ସଂେଯାଜକ अବୟେର 
େକେବ ହଁ ଆ�ା, 
ଆ`ି ସଚୂକେର 
ସଚିୂତ କେର ଜୀବନଦଶ�ନ 
ଆଉ େକେବ 
ନଁା - ନାହZ ନା`ି ବାକ�େର 
ଆମ�ଣ କେର, 
ଘନ େଘାର ଯୁn 
ବିଶ�ାସର କି�ୟା ସଚୂକେର 
ନିବିଡ଼ତା ଆହୁରି ଗଭୀର ହୁଏ 

ସୁଦିsା େବେହରା 

 

ଆଉ େକେବ 
କିଏ କାହZକି କଣ 
ସେBହର ପ�ଶh ଚିହh େର 
ଦୂରତାର ଗାର ଟାେଣ 
ଜୀବନ ପୃ�ାେର 
ତୁେମ ଆଉ ମଁୁ ସ�କ�େର 
େସମାେନ କିg ପ�ଶh େନଇ 
ସବ�ନାମ ପିରାମିଡ଼୍ େତାେଳ 
ଆଉ େକେବ 
ଶ³ ହୁଳୁହୁଳି 
ଧ�ନ�ାତE କ अବୟେର 
ନିଜକୁ ସମପ�ତ କେର 
ପ�ଭୁ ପଦାରବିBେର 

 
 
 

ଶିfୟିତ� ୀ, ସରକାରୀ ବାଳିକା ଉ� ବିଦ�ାଳୟ 
अvରବା, େମାହନା, ଗଜପତି, ଓଡ଼ିଶା 
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ମଲିୂଆମଲିୂଆମଲିୂଆମଲିୂଆ    
ମଲିୂଆ ନାମ େମାର ଶ�nାେର ଡ଼ାକvି 

ବାବୁଘେର କାମ କେଲ ହଳିଆ କୁହvି ।।୧।। 

ଖାଇବା ରହିବା େଦଇ ମାସିକ ଦରମା 

ଦିନରାତି ଖଟୁଥାଏ ଛୁଟିଫୁଟି ନାହZ ଜମା ।।୨।। 

ବିଲବାଡ଼ି ଗାଈେଗାରୁ େଛଳିେମÏା ଚରାଏ 

େଦାକାନ ବଜାର ହାଟବାଟ ସବୁଠି ଡ଼ୁ�ଟି ଥାଏ ।।୩।। 

ମାଲିକର େଗହ? ାପୁअ ଯଦି ମାେନ ସବୁରି 

ନେହେଲତ ଦୁମ୍ଦୁମ୍ ଭୁଷୁଭୁଷୁ ମିେଳ େମାେତ ଉପୁରି ।।୪।। 

ରାଜ�ଛାଡ଼ି अନ�ରାେଜ� ଗେଲ ନାମ ଯାଏ ବଦଳି 

ଦାଦନ, ପ�ବାସୀ ଶ�ମିକ, ଚାକର, ବ�ା, କୁଲି, ମାଳି ।।୫।। 

ଘେରାଇ ଶ�ମ କାମେର ଚାକର େବାଲାଏ 

ଝାଡ଼ୁ, େପାଛଣୀ, େରାେଷଇ ପିଲାେସବା ଥାଏ ।।୬।। 

ଲାଟି�ନ୍ ସଫା କେଲ େମାେତ େମହଂତର ଡ଼ାକvି 

ଛୁअନା ଛୁअନା କହି ଦୂର୍ ଦୂର୍ ଭଗାvି ।।୭।। 

7ୁଲ କେଲଜ େନଇ ପିଲା*ୁ ମଁୁ ଛାଡ଼ଇ 

ପିଲାମାନ*ଠାରୁ ଚାଚା ପଦ ମିଳଇ ।।୮।। 

ମାଲିକ ନଥିେଲ ଘେର ଗାଡ଼ିଆନ ପଦବୀ 

ଦୁେଯ��ାଧନ କରଡ଼ା 
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अମାନିଆ େହେଲ ପିଲା ଗାଳିମାଡ଼ ମିେଳବି ।।୯।। 

ପାକ� ବଗିଚା କାମେର ମାଳି େମାର ନାମଟା 

ଫୁଲଫଳ ନଫୁଟିେଲ ଚାଲିଯିବ ଚାକିରିଟା ।।୧୦।। 

େରାେଷଇ କେଲ େହାେଟଲେର ମହାରାଜ କହିେବ 

େପ�ଟ୍ ଧଆୂ ପରଶାେର େହାେଟଲ୍ ବଏ ଡ଼ାକିେବ ।।୧୧।। 

ବିଲଡ଼ର* ସାମhାେର ମଁୁ ମି¤ୀ ମଜୁରିଆ ବେଢ଼ଇ 

ଠିକ୍ଠାକ୍ କାମ ନେହେଲ ଦିअvି ତଡ଼ି ବାେଡ଼ଇ ।।୧୨।। 

େrସନ୍ େର େଲାେକ େମାେତ େrସନ୍ କୁଲି ଡ଼ାକvି 

ଶୀଘ�ଶୀଘ� େବାହିେନେଲ ବºିସ୍ େମାେତ ଦିअvି ।।୧୩।। 

େପପର ବିକିେଲ େମାର ନାମ ହୁଏ ହକର 

ସକାଳୁ ଊଠି େପପର ବାେ« ଦିନଯାକ େବକାର ।।୧୪।। 

ଶିଶୁ ଶ�ମିକ ଭାେବ େହାେଟଲ ଗ�ାେରଜ୍ ଢ଼ାବାେର 

ପିଲାପିଲା ଚି ାରକୁ ମାଡ଼ଖାଏ େରଂଚିେର ।।୧୫।। 

ମାଲେଗାଦାମେର ଜିନିଷ େବାହି ଖଲାସି କାମ କେର 

ଟ�କବସ୍ ଉପରକୁ ବ`ା େଟକି େଭାକଉପାେସ ମେର ।।୧୬।। 

ଖଣିଖଦାନ ସିେପାଟ� ଏୟାରେପାଟ� ସବୁଠି ଦରକାର 

ନିଜର କିg ଓଜନ ନାହZ ଜୀନଟା େବକାର ।।୧୭।। 

ଚିअର ଲିଡ଼ର, ବାର ଗାଲ� କଲଗାଲ� ଭଳିକି ଭଳି ନାମ 

ଘେରାଇ ଶ�ମିକ, ବ|ୁଆ ମଜଦୂର ନାହZ କିଛି ଦାମ୍ ।।୧୮।। 

େଗାଡ଼ି ପିଟାଳି, ପତ�  େତାଳାଳି, ଇଟା ପକାଳି ପାନ ଛିtାଳି 
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ପିଚୁପକାଳି, ମାଟି ବୁହାଳି, ଜରି େଗାଟାଳି ନାମ ଭଳିଭଳି ।।୧୯।। 

ସଂଗଠିତ, अଣସଂଗଠିତ ଶ�ମିକ ମଂଚ ଗଢ଼ା େହଲାଣି େକେତ 

େମା ସ�ାନ ଓ अଧିକାର ମିଳିପାରୁନି େମାେତ ।।୨୦।। 

ରିକସା ଚାଳକ अେଟା ଚାଳକ ଚପରାଶି କି�ତଦାସ 

ସବୁଠି େମା ଉପ�ିତି ରେହ କିg ଉପବାସ ।।୨୧।। 

କ�ାନୀ ଫାକ୍ ଟି�  ମାଲିକମାେନ ଦିନରାତି େଶାଷvି 

େକାଟିପତିରୁ ଆରବପତି ଖରବପତି ହୁअvି ।।୨୨।। 

ସଂବିଧାନର କାଗଜ ବାଘ ଡ଼ରvି ନାହZ େକହି 

ଯିଏ ଯାହାବାେଟ େଶାଷଣ କେଲ କାହାର କିଛି ନାହZ ।।୨୩।। 

କାଲ�ମାକ�ସ୍ େଲଲିନ୍ ଗା|ି अମତ� େସନ୍ 

କାହା अଥ�ନୀତି କାମ କେରନା ସବୁ ସୁନ୍ଶାନ ।।୨୪।। 

ଶାରୀରିକ େବୖାnିକ ଶ�ମ ଝଗଡ଼ା କିଏ ସାନ ବଡ଼ 

ଦୁନିଆସାରା ଶାରୀରିକ ଶ�ମ ଖାଉଛି େବଶୀ ମାଡ଼ ।।୨୫।। 

ସରକାରୀ େବସରକାରୀ ବହୁ ପ�କାର अvର 

ଶ�ମ େଶାଷଣ ସବୁଠି ଚାଲିଛି ନିରvର ।।୨୬।। 

ରାr�ପତି ପ�ଧାନମ�ୀ େଗାେଟ ଦିଟା ନାମ 

ଏ େଦଶର ମଲିୂଆର କାହZ ଶହସ� ନାମ ।।୨୭।। 

ଯାହାରି େଯାଗଁୁ ଦୁନିଆ ବଂେଚ ସ�ାନ ନାହZ ତାର 

ଶିfା ସ�ା�� अବ�ବ�ାେର ଚେଳ ତା ପରିବାର ।।୨୮ ।। 

ଶ�ମର ମଲୂ� ପାଏନି େକେବ ଜୀବନ ମାଟି ହୁଏ 
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ନା ସରକାର ନା ଠିକାଦାର କ�ାନୀ ମାଲିକ ଦିଏ ।।୨୯।। 

अଭାବ ଆଉ अନାଟନ ଚୀର ସହଚର ଥାଆvି 

େରାଗବ�ାଧି ଜ�ଣା ତାକୁ ପ�କୃତ େପ�ମ କରvି ।।୩୦।। 

ଗାଳି ମାଡ଼ ନିଯ��ାତନା अପମାନ ସାଂଗସାଥୀ 

ଯୁଆେଡ଼ ଗେଲ ସଦାସବ�ଦା ସାଂଗେର ଯାଇଥାvି ।।୩୧ ।। 

अସ�ବ ଶ~ ସିଏ କାଟିେଦଇଛି ଜୀବେନ 

ଆଗକୁ ମାଡ଼ିଚାଲିଛି େଡ଼ଇଁ ବାଧା ବ|େନ ।।୩୨।। 

ମରଣକୁ ଡ଼ର ନାହZ ବାତ�ା ବନ�ା ଛାର 

ଯିଏ େଯାଉଠିକି ଡ଼ାକିଲା ସାେoସାେo ହାଜର ।।୩୩।। 

ଆକାଶ ଛାତ ଧରିତ� ୀ ବିଂଛଣା अଛି ଯାର 

ମନ ଦୁଃଖ ନାହZ ନେଦେଲ ଆମ ସରକାର ।।୩୪।। 

ଚୁପ୍ ସଇତାନ୍ ସରକାର ଆଜି ସଂପ!ୂ� ନିବ�କାର 

ମାଗଣା 7ିମ୍ ହଜାେର ସିନା ଦଉନି अଧିକାର ।।୩୫।। 

अ| ସାଜିଛି ପoୁ ଆଇନ୍ େଭାଟର ପଶାପଲି 

ବିେରାଧୀ ଶାସକ ଡ଼� ାେମବାଜ୍ ମିଛେର େଠଲାେଠଲି।।୩୬।। 

ସମାନ କାମକୁ ସମାନ ମଜୂରୀ ଛୁଟି ଆନ�ାନ� ଭତା 

ସରକାରୀ େବସରକାରୀ ଦରକାର ସମାନାତା ।।୩୭।। 

ଶ�ମିକର अବ�ା ସରକାର ନ ସୁଧୁରିେବ େଯେବ 

େଦଶର अବ�ା ଖରାପରୁ अତି ଖରାପ ହଉଥିବ େତେବ ।।୩୮।। 
ଉପ ସଭାପତି, େମାହନା ଓକିଲ ସଂଘ, ଗଜପତି, ଓଡ଼ିଶା 
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ମୁଁ ଓଡ଼ିଆ ଘରର େବାହୁମୁଁ ଓଡ଼ିଆ ଘରର େବାହୁମୁଁ ଓଡ଼ିଆ ଘରର େବାହୁମୁଁ ଓଡ଼ିଆ ଘରର େବାହୁ    
ମଁୁ ଓଡ଼ିଆ ଝିअ ମଁୁ ଓଡ଼ିଆ େବାହୁ 

ଏଇ ଗରବ େମା ସାଥିେର ରହୁ 

େମା ଭାଷା ଓଡ଼ିଆ େକେତ େଯ ବଢ଼ିଆ 

ସେତକି ଝରୁଛି ମହୁ 

ମଁୁ ଓଡ଼ିଆ ଘରର େବାହୁ... 

ଓଡ଼ିଶା େଦେଶ ଜନମ େବାଲି 

ଗରେବ ଛାତି ଯାଉଛି ଫୁଲି 

ଓଡ଼ିଆ ପୁअ କଳା ଚାତୁରୀ 

ଜୀବେନ େକେବ େହବନି ଭୁଲି 

ଓଡ଼ିଆ ପୁअର ବୀରତ�  କାହାଣୀ 

ଯୁେଗ ଯୁେଗ ରହିଥାଉ 

ମଁୁ ଓଡ଼ିଆ ଘରର େବାହୁ... 

ଓଡ଼ିଆ ଜାତି ରହିବ ମେନ 

ବାରତା େଦବ ସବୁରି କାେନ 

ଓଡ଼ିଆ ଗୀତ ଶୁଣିେଲ ଥେର 

ମନ ତ ଖାଲି ତାକୁ ହZ ଝୁେର 

ଭାରତୀ ସାହୁ 

 

ଓଡ଼ିଆ ଠାକୁର ଜଗନh ାଥ େମାର 

ତା ଚରେଣ ମେନ ରହୁ 

ମଁୁ ଓଡ଼ିଆ ଘରର େବାହୁ... 

ଓଡ଼ିଆ େଲଖିବି ଓଡ଼ିଆ ପଢ଼ିବି 

କହିବି ଓଡ଼ିଆ ଭାଷା 

ଓଡ଼ିଆ ଗୀତକୁ ଗାଇବାକୁ ସଦା 

ରହିଛି ମନେର ଆଶା 

ଓଡ଼ିଆଣୀ ପରି ଜୀବନ କାଟିବି 

ହସି ହସି ଦିନ ଯାଉ 

ମଁୁ ଓଡ଼ିଆ ଘରର େବାହୁ... 

ମଁୁ ଓଡ଼ିଆ ଘରର େବାହୁ... 
ମାଫ�ତ : ଦୀsିକାv ସାହୁ 

ଯୁନିଦା ପାଟନା, ଦଶରଥପୁର, ଯାଜପୁର 

ଭ� ାମ�ଭାଷ : ୭୮୫୫୮୪୧୧୦୧ 
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ଲଭ୍ ୟୁ ରିଭୁ�ଲଭ୍ ୟୁ ରିଭୁ�ଲଭ୍ ୟୁ ରିଭୁ�ଲଭ୍ ୟୁ ରିଭୁ�    
ଲଭ୍ ୟୁ ରିଭୁ� 

ତମ ପେର ତେମ ଶିେଖଇଥିବା 

ତମ କଥା କୁହା ପfୀ ଶୁଆ 

ତମ ପେର େମାେତ ଏେବ 

ଆଇ ଲଭ୍ ୟୁ କହିଲାଣି 

ତେମ ଲେଗଇଥିବା 

ତମ କୁtର େଗାଲାପ ଗଛରୁ 

ଥ«େର େଗାଲାପ ଛିଡାଇ 

ତମ ପେର େମାେତ ଏେବ 

େଗାଲାପ ଫୁଲ େଭଟି େଦଲାଣି 

ଇଂରାଜୀେର ଆଇ ଲଭ୍ ୟୁ ଉ�ରଣ େବେଳ 

ଶୁଆର ସ¢ର େପଟିକାକୁ େକେତ କr 

ଥ«େର େଗାଲାପ େତାଳିଲା େବେଳ 

ଥ«େର େଗାଲାପ କ«ା ଫୁଟିବାର ଆହୁରି 

କr 

େଲାଡା ନାହZ େଗାଲାପ 

अଭିମନୁ� େବେହରା 

 

ଚାହZବେକ କରିବାକୁ ରିଭୁ� 

ଇଂରାଜୀ କବି ଓ7ାର ଓାଇଲଡ* 

ନାଇଟoଲ ଆଉ େରାଜର ରିଭୁ� 

କାହZକି ନାଇଟoଲ ପରି 

ନିଜ େଦହରୁ ନିଗାଡି େଦବ 

ରୁଧିର ନିଝ�ର 

ବରଂ େଖାଲିଯାଉ ପpୁରୀ ଉଡିଯାଉ ପfୀ 

ଯଦି େପ�ମ ଶାଶ¢ତ ଚିରvନ ନିେ� 

ଦୁନିଆ ପାରିବ େଦଖି 

ଶୁନ� ପpୁରୀ ରହିବ ତ ସାfୀ 

ତମ ବିନା ବଂଚିଚା େକମିତି ଯାଇଛି ଶିଖି 
अଧ�f – ମାଇଁ ପ?ାେନଟ୍ ପବି? କ୍ 7ୁଲ 

ସ¢ାମପାଟଣା,େକBୁଝର 

େମା - ୯୯୩୮୮୧୬୦୬୯ 
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ମାଆର ମମତାମାଆର ମମତାମାଆର ମମତାମାଆର ମମତା    
ମାଆ କ’ଣ ଆଉ 

ଡାକୁନି ଜହh କୁ 

ଓହ? ାଇ ଆସିବାକୁ 

ନିଜ ପୁअ ହାତକୁ । 

କାହZକି ବା ଆଉ 

ମାଆ ଡାକିବ ଜହh କୁ 

ଏେବ ତ ସମୟ 

ବଦଳାଇ େଦଇଛି 

ସଂପକ�ର ଛବିକୁ । 

ପୁअ ବଡ଼ େହାଇ 

କହୁଛି ଏେବ 

ଜହh କୁ େଟକାମାରି 

ଝଡ଼ାଇ ଆଣି େଦବ 

ନିଜ ପି�ୟା ହାତକୁ । 

ଏପରିକି ଜହh କୁ 

ପୁେନଇଁ ରାଣ େଦଇ 

 

ଡଃ ମେନାରpନ 
ବିେଷାୟୀ 

 

अଟକାଇ ପାରୁଛି 

ପି�ୟା ସହ ଗପିବାକୁ । 

ଆଉ ଭିଟାମାଟି ଛାଡ଼ି 

ମନ ବଳାଇଲାଣି 

ଜହh  ରାଇଜେର 

ଘରଟିଏ େତାଳି 

ପି�ୟା ସହ ରହିବାକୁ । 

େତଣୁ ତ ମାଆ ଆଉ 

ଡାକୁନି ଜହh କୁ 

ଓହ? ାଇ ଆସିେଲ ଜହh  

େକମିତି ପରୂଣ କରିବ 

ପୁअ ନିଜ ସ¢ପhକୁ । 
ସhାତେକା_ର ଓଡ଼ିଆ ବିଭାଗ, 

ବ� ହE ପୁର ବିଶ¢ବିଦ�ାଳୟ, ବ� ହE ପୁର-୭୬୦୦୦୭ 

େଫାନ୍: ୮୮୯୫୧୪୧୭୨୭ 
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ଚାଲିଗଲ ଚାଲିଗଲ ଚାଲିଗଲ ଚାଲିଗଲ ‘‘‘‘ବାବାବାବାବାବାବାବା’ ’ ’ ’ େମାେତ ଏକା ଛାଡ଼ିେମାେତ ଏକା ଛାଡ଼ିେମାେତ ଏକା ଛାଡ଼ିେମାେତ ଏକା ଛାଡ଼ି    

ବାପଠାରୁ ବଳି େସେନହ ପାଇଲି  
 ଯାହା ଆଶିଷେର ବଡ଼ ମଁୁ େହାଇଲି 
ନିଜ ପିଲା ପରି ଯା’େକାେଳ ଖାଇଲି 
ସ�େକ� ସିଏ େମା अଜା   
 ଲଳିତ େମାହନ ନାେମ େଯ ଭୂଷିତ 
େମାର ତ ପି�ୟ ‘ବାବା’ 
ସ�ଭାବେର ସିଏ ଭାରି ସ�ାଭିମାନୀ  
 କରୁଣ, ଉଦାର ମନର ତ ଧନୀ 
ଜୀବନଟା ତା* ସଂଘଷ� କାହାଣୀ 
ଯିଏ େଦଖିअଛି ସିଏ अଛି ଜାଣି  
 ଦୁଃଖ, େବଦନାକୁ ନିଜ ମେନ େଘନି 
ଭାବୁअଛି ଆଜି अଜା* କାହାଣୀ 
ଦଶ ବଷ�ୁ ବାପ େଛଉt େହାଇେଲ  
 ବାଲ�କାଳୁ କr ସ�ାଦ େସ ଚାଖିେଲ 
ମାଆ ପଣତେର ବଡ଼ େଯ େହାଇେଲ 
ସଂଘଷ� େବଦନା अେo େସ ସହିେଲ 
 ଜୀବନଟା ଯାକ ଦୁଃଖ େଯ େଦଖିେଲ 
ମଲାଯାଏଁ କିg ହାତ ନ ପାତିେଲ 

ପ�ଭାତ ମିଶ� 

 

ଚାଲି ଶିଖିଲି ମଁୁ ଯାହା ହାତଧରି  
 ଖୁଆଇଲା ଯିଏ ନିଜ େକାେଳ ଧରି 
ନିଜ ପିଲାପରି େନଲା େଯ ଆଦରି 
କେÏଇ େଖଳିକି ଯାହା େବତ ଧରି  
 ଭାବିଥିଲି ତାର େହବି ଆଶାବାଡ଼ି 
େହେଲ, ଚାଲିଗଲ ବାବା େମାେତ ଏକା 
ଛାଡ଼ି 
ଛୁଟି େବେଳ ‘କିରା’ େନବ େକ ଆଦରି 
 ଯିବି ‘ବଡ଼କଟା’ କାହା ହାତଧରି 
େଖଲିବି ମଁୁ ଆଉ କାହା େବତଧରି 
କାହାଠୁ ଶୁଣିବି ଗୀତ କାନ େଡରି  
 େକାଟି ଜନମର ଋଣୀ େମାେତ କରି 
ଚାଲିଗଲ ‘ବାବା’ େମାେତ ଏକା ଛାଡ଼ି 
କିରା = େମାର ମାମଁୁଘର ଗଁାର ନାମ, ବଡ଼କଟା = 
ମାମଁୁଘର ଗଁାେର ଥିବା େଗାଟିଏ େପାଖରୀ 

ଇେମଲ୍ : prabhat11499@gmail.com 
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ରଜରଜରଜରଜ    
ବରଷେକ ଥେର ଆସିଛି ରଜ 

ସାଥିେର ଆଣିଚି େକେତ ମଉଜ 

ଆେଲା ବଉଳ... 

ଆେଲା ସoାତ... 

ପାଳିବା ଏଥର ରଜ 

େହାଇ ନୂଆ ସଜବାଜ 

ଝିअମାନ*ର ସୁଲଭ ଆଜି 

ନବ ବସନେର େଦହକୁ ସାଜି 

ନାଲି ଟୁକୁଟୁକୁ अଳତା ପାେଦ 

ରୁଣୁଝୁଣୁ ଚୁଡ଼ି ହାତକୁ ସାେଜ 

ଆଖିେର କଜଳ ଗାର... 

ଆaେତାଟା ମାେଳ ଝିअ େବାହୁ*ର 

ଲାଗିଛି ଆଜି େମଳଣ 

ଆaଗଛ ଡାେଳ ବା|ିଛି େଦାଳି 

ସବୁ ସାo ଚାଲ କରିବା େମଳି 

 

େଜ�ା�ାମୟୀ େପାଲାଇ 

 

 

କୁଆଁରୀମନର ରoୀନ ଛିଟାେର 

ଆaେତାଟା ଆଜି ଯିବ ଚହଲି 

ଘେର େହାଇଥିବ ଏtୁରି ପିଠା 

କାକରା ଆରିସା ଓ େପାଡ଼ପିଠା 

ରଜେଦାଳି ସେo ମିଠାପାନ ଖିଲ 

ଖାଇେଲ ଲାଗିବ ବଢ଼ିଆ ମିଠା 

ଏେତ କଥା ଭାବି େମାର ମନ 

େହଲାଣି ଆଜି େଲା ଭାରି ଉjନh  

ଉଛୁର ଆଉ ନ କର, 

ସअଳ ସअଳ ଆେଲା ବଉଳ 

େବଳ ନ ବୁଡୁଣୁ ବାହୁଡ଼ି ଆସିବା 

େବାଉ ପେକଇଛି ରାଣ 
େବଲଗୁ¸ା, ଗpାମ, ଓଡ଼ିଶା 



ଆହ� ାନ
 ଇ-ପତି� କ

ା 

ଆହ� ାନ ଇ-ପତି� କା, ପ�ଦଶ ବଷ�, ଷ� ସଂଖ�ା, ଜୁନ୍ ୨୦୨୦ 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     294 

ଜନନୀତ� ର୍ ଗୀତିଜନନୀତ� ର୍ ଗୀତିଜନନୀତ� ର୍ ଗୀତିଜନନୀତ� ର୍ ଗୀତି    
ତୁେମ େହ ଜନନୀ ଜନE ଦାତ� ୀ 

ସ�ଗ�ୀୟ ବରଦାନ 

ସମପ�ଣର ଶିଖାସାfର अମୃତ ଆଲିoନ 

ସମୟ େସ�ାତର ଚିହh  

ଜନE  ଜନE ାvେର अତି ଓ ଇତିର 

ଆତE ୀୟ ବରଦାନ୧ 

ଆକାଶ - ପୃଥ�ୀ - ସରୁୂଜ - ଚାB 

ମାଟି - ପାଣି - ପବନେର 

ତୁମର ସ_ା ଓ ଶiିର ±ଶ� ±Bିତ 

±Bନେର 

ସ�ରି ଜଗତେର 

ମାଧବ - କୃ� େବଣୁ ସ�ର ସୁର  

ନିଃସ_� ମମତା ଧାେର୨ 

ନିତ� ପ�ବାହିତ ଆvଃସାର େସ�ାେତ 

ଚଳ ଚ�ଳ ଏ ମାଟି 

ପବିତ�  ନିନାେଦ ସଦା ଜାଗ�ତ 

ଦtାସି ପ�ଧାନ 

 

अମିୟ ଆନB େକାଟି 

ଜୀବ ଜଗତେର ଏଠି 

ମୃଦୁ ଗୁpରଣ ପ�ୀତି ପ�ତିକର 

ଭିନh  अନୁଭୂତି େଭଟି୩ 

ବBୀଶାଳରୁ ଯମୁନାର ଜେଳ 

େଗାଧୁଳିର େଗାପଦାେt 

ଯେଶାଦା ନା ତୁେମ େଦବକୀ ଜନନୀ 

ଶୃ³ଳ ଖୁଆଦେt 

ନବ ନବ ସ�ାଦୁ େଶାଣିତ େସ�ାତେର 

ପରଖି ଚାଳିଛି ତୁେt୪ 

ଯୁଗ ଯ�ଣା ଯାତ� ା ଯୁnେର 

ଥକି ତ ଯାଇ ନ ତୁେମ 

ରାଜ ଦରବାେର କାନନ ପ�ାvେର 

ଥଇଥାନି ନାନା ନାେମ 
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अପବାଦ ବଦନାେମ 

ଆଶୀବ�ାଦର ସୁଧା ଧାରା अପ� 

अଜ�ଛି କୀ_� ଧାେମ୫ 

ବBନ ବBିତା ସାମଥ�� େହତୁ ତ�ାଗପତୂ ଜୀବନର 

ତୁେମ ଓ ଆେମର ବ|ନ ସ�କ� 

ଭିନh  ଏକ ମମତାର 

ସୁଲfଣୀ ସaଳର 

େସhହ - ଶ�nା - ପ�ୀତି - େପ�ମ - ପ�ଣୟର 

ତୁଳାତୁଳ ବିଭବର ୬ 

ପବିତ�  ପାପର ଶାଶ�ତ ଦ� अମ?ାନ ପ�ତିଭା ସତୀ 

ସୁବିଶାଳ `� ତ�ାଗ ତାଗିଦର 

େସବା ଧେମ� ସ�ର ଗୀତି 

ତୁେମ ଭି_ି - �ିତି - ସE qତି 

ବୁn ଓ େବାଧର ସE ାରକ �ାପେନ 

ନିବ�ାେଣ େମାf ମୁiି୭ 

 
ସ�ାଦକ (ସାହିତ�), ଉପାv ସାହିତ� ସାଂ7ୃତିକ େସବା ସଂସଦ 

ପାତ� ପୁର, ଗpାମ, ଓଡ଼ିଶା 

ଭ� ାମ�ଭାଷ : ୯୪୩୯୪୦୦୬୫୮ 
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ମାୟାଜାଲମାୟାଜାଲମାୟାଜାଲମାୟାଜାଲ    
ଆଲିoନ ସବୁ ଛଡ଼ାଇକି େନଲ 

ହୁଗୁଳା େହଲାଣି ବ|ନ 

କେରାନା ତୁମକୁ ଡରି ମରି ଆଉ 

କରୁନାହୁଁ କର ମ��ନ୧ 

ଘର, ପରିବାର, ସମାଜେର ଖାଲି 

ମାନୁअଛୁ ଏେବ ଦୂରତା 

େପ�ମ, ପ�ୀତି, େସhହ େଲାକ ପାଇବକି 

ଲାଗୁନାହZ ଏେତ ନିରୁତା୨ 

ବାହା, ବ� ତଘର, ପଟୁଆର ଆଜି 

ଗଡ଼ି ଗଡ଼ି ଗଲା ଲଗନ 

ବ|ୁ ଗହଳିେର ବେଫ େଭାଜିଖିଆ 

େହାଇଲାଣି ସାତ ସପନ୩ 

 

 

 

 

ବାସୁେଦବ ନାୟକ 

 

େମଳା ମଉଛବ, ଯାନିଯାତରାକୁ 

େହଉନି ମନରୁ ପାେଶାରି 

େହାେଟଲ୍, େମାେଟଲ୍, କାେଫ େରrୁରା«୍ 

ଝୁରୁଛୁ ଭାଗ�କୁ ଆଦରି୪ 

େଗା�ୀ ଜୀବନଟା अେଲାଡ଼ା େହଲାଣି 

ବB ପୁଣି କମ� ସଂ�ାନ 

7ୁଲ୍, କେଲଜ କି େଖଳପଡ଼ିଆେର 

ଜମୁନାହZ ଆଉ ଆ�ାନ୫ 

‘ଏକଲା ଚେଲାେର’ର ନୀତି ଆପଣାଇ 

େକେତ ଦିନ ପଡ଼ି ରହିବୁ 

ତାଲାବBୀ େହାଇ ଏ ମାୟାଜାଲରୁ 

େକେବକୁ ଉnାର ପାଇବୁ୬ 
ବ� ହE ପୁର, ଗpାମ, ଓଡ଼ିଶା 

ଭ� ାମ�ଭାଷ : ୭୬୫୬୯୮୭୮୫୨ 
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ତମ ସE qତିେରତମ ସE qତିେରତମ ସE qତିେରତମ ସE qତିେର    
ତୁମ ସE qତିେର ମଁୁ ଆତE ହରା 

େଚତନାରୁ अବେଚତନ ଯାଏଁ 

ତୁମ ଭାବନାେର ମଁୁ ବିେଭାର 

େମାର ପ�ତି ସକାଳରୁ ସଂଜ ଯାଏଁ 

େମାର ପ�ତି କାହାଣୀେର ତୁେମ ଆସ 

ସାରାଂଶର େଶଷ ଶ~ େହାଇ 

ବB ଆଖିେର ବି ତୁେମ ଦିଶୁଥାअ 

ସେତ ଏକ ଛାୟାଚିତ�  େହାଇ 

ତୁେମ େମା େପ�ମର ସ�ୂ!� ପରିଭାଷା 

ଛାଇଯାअ ହୃଦୟର ±Bନ େହାଇ 

ତୁେମ ଆସ କି ନ ଆସ େମା ନିକେଟ 

ତୁମ ସE qତି ଆେସ ବB କବାଟ ଫିେଟଇ 

 

 

 

 

ରବୀB�ନାଥ ମହାରଣା 

 

 

 

 

 

 

 

ଫୁଲରୁ ଝୁଲ ଯାଏଁ ମହମହ ବାସ ତୁେମ 

ସେତ ଭୁରି ଭୁରି ବାସhା େହାଇ, 

ମେନ ସୃrିକର ଆଶାର ଫୁଆରା 

अନୁପ�ିତିେର ଉପ�ିତିର ସଂ�ା େହାଇ 

अvଃହୀନ ଭାବନାର ନିଜ�ନ େବଳାେର 

ଆସ ପର` ପର` େକାଳାହଳ େନଇ, 

ପୁଣି େକେବ ଚାଲିଯାअ ଦୂେର ବହୁ ଦୂେର 

େବାେଝ ସାଇତା ସE qତିକୁ ମୁେtଇ 
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େଶଷ ବସvର ଚିଠିେଶଷ ବସvର ଚିଠିେଶଷ ବସvର ଚିଠିେଶଷ ବସvର ଚିଠି    
ସ�rାର ଜୀବv ସୃrିର ମହକ ମଧୁର ପୁଲକ େତାେଳ 
ପ�ୀତି ପ�ାଣମୟ ସ�ଗ�ୀୟ ପ�ଣୟ କ²ନା ନୟନ େକାେଳ 
ପ�`ର ଗାତ� େର ମଧୁଝ*ାେର अୟୁେତ ସ�ପh ଭରି 
अମୃତମୟ େସ ବିମୁÄ ସୁଷମା ପ�ୀତିର ସ�ପhପୁରୀ 
େକେତ ମଧୁଝରା େପ�ମର ପସରା ରାଗରସ ଆଶାବରୀ 
ପ�ୀତି ପ�ତୀfାର ସାଇତା ଚିତ� େର ଉପମା ପଡ଼ଇ ଝରି 
ପ�ଣୟପିଆସୀ େକାଣାକ� କନ�ାର ଉଷEେପ�ମ ମାଦକତା 
କାମନା େନତ� େର ରତି ଆଳାପେର ମୁÄଭାବ ପ�ବଣତା 
କୁBରଦନା େସ ବିଦୁ�ତ େଲାଚନା େମଖଳାଯା ରୁଣୁଝୁଣୁ 
ତାରୁଣ� ଭoିେର ଚହେଲ ଚାତୁରୀ ପ�ୀତିର ପଦE େରଣୁ 
େସ େଯ ପ�ୀତିପ!�ା େସୗBଯ��ସ�ନ�h ା େପ�ମର अମୃତଲଗhା 
ଉମ�ଳ ଇjାର ଦୁବ�ାରକ²ନା ପ�ଣୟର ସ�ପhମଗhା 
କାଳର अକାଳ କୁଟିଳ କୁହାଟ ତା ଆଖିର ତB� ା ଲୁଟି 
ପୀରତି େମାହର अଦୃଶ� ବ|ନ ସÈେମ ଯାଇଛି ତୁଟି 
କୁମାରୀ अvର କାରୁଣ� କାହାଣୀ େବଦନା ଯା ମମ�େଭଦି 
ନୟନ अଶ��େର ସୃrିକଲା କିବା ଯ�ଣାର ନୀଳ ନଦୀ 
ହଜିଗଲା ତାର େଗାତ�  ଠିକଣା ସାଜିଛି अହଲ�ା ଏଠି 
ମନର ମଣିଷ େଦଇଛି ବିରେହ େଶଷ ବସvର ଚିଠି 

େକଶଦୁରାପାଳ, େକBୁଝର   
ଭ� ାମ�ଭାଷ : ୯୧୭୮୫୬୮୨୪୬ 

େବଣୁଧର ସୁତାର 
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େସଦିନ ସପେନେସଦିନ ସପେନେସଦିନ ସପେନେସଦିନ ସପେନ    
େସଦିନ ରାତିେର ତୁମ ସହ େମାର 

େଭଟ େହାଇଥିଲା ସପେନ 

ଚୁପିଚୁପି େକେତ କଥା କହିଥିଲ 

େମା କାନେର ତୁେମ େଗାପେନ 

 

ଦିଶୁଥିଲ ତୁେମ ସରଗର ପରୀ 

ହସୁଥିଲ ଖିଲିଖିଲି 

କଥା କହୁଥିଲ ବିଣାଜିଣା କେ¸ 

ରାଜହଂସୀ ପରି ଚାଲି 

େମା ମନେfତେର ସବୁଜ ବିପ?ବ 

ତୁମ ପ�ୀତି ବୀଜବପେନ 

 

 

 

 

 

ନିରpନ ସାହୁ 

 

 

 

 

 

େଦଖି ତୁମ ଠାଣି ଶୁଣି ତୁମ ବାଣୀ 

ହଜି ଯାଇଛି େମା ମନ 

ତୁମକୁ ନିଜର କରିବା ପାଇଁ କି 

ମନ ଏେବ ଛନଛନ 

ରାତି ସିନା ପାେହ ମୁହZ କିg ଥାଏ 

ବିନିଦ�  ରଜନୀ ଯାପେନ 

 
ନିହଲ ପ�ସାଦ, ଗBିଆପାଟଣା, େଢ*ାନାଳ 

୭୫୯୦୧୬, ଓଡ଼ିଶା 

ଭ� ାମ�ଭାଷ : ୯୯୩୮୭୪୧୫୮୩ 
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କିଷାନକିଷାନକିଷାନକିଷାନ    
ସvାନ େସ ଗ�ୀଷE , ବଷ�ା, ଶରତର 

ଧରଣୀଠୁ ବଳି ଟାଣ 

ସହି�ୁତା ମାଗ�ର ଚରମ ଧାରୀ 

ମାଟିର କୃଷକ ଗଣ୧ 

 

େଦଇ ନିଜ ଜୀବନକୁ ଜଳାpଳି 

ନକରି ଝଡ଼ ଖରଜ 

କେର ସୁBର ଫସଲ ଉËାଦନ 

େଯାଗାଏ ପ�ବଳ ବୀଜ୨ 

 

େନଇ ସାହୁକାର*ଠୁ ଋଣଭାର 

େଦେଖ ଆୟ_ିସ�ପh 

ବନ�ାପ?ାବନ ମରୁଡ଼ି ପ�ହରେର 

ହୁଏ ନr ଉËାଦନ୩ 

 

 

ବଷ�ାରାଣୀ ବିଶ�ାଳ 

 

କୃଷକ ଜୀବନଧାରା ମେନାହର 

ନ ଜଣା ସpସକାଳ 

ବଡ଼ି, ଚୁଡ଼ା ଶୁଖୁଆ ପଖାଳ ଭାତ 

କାେଟ ସାରା ଦିନକାଳ୪ 

 

ଲoଳ ବଳଦ ପି�ୟ ସାଥି ତାର 

କେର ନୀତି େସ ସଂଘଷ� 

ପାଏ ପାଉଣା अନୁଚିତ ଦରେର 

ଶୀକାର ଧନୀକ ପାଶ��୫ 

 

କୃଷକ ବୃହ_ �ାନ ଜଗତେର 

େଦବା ସବ�ଦା ସ�ାନ 

ପରଷିବା ଖାଦ�ର ଗvାଘର େସ 

ଆମର ପି�ୟ କିଷାନ୬ 
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ମାଟିର ଆହ� ାନମାଟିର ଆହ� ାନମାଟିର ଆହ� ାନମାଟିର ଆହ� ାନ    
ଡାକଇେର ମୁହZ େତା, ଜନମ ମାଟି 

େଫରିଆେର ଧନ େମାର, 

ମାଟିର କୁଟୀର ଭାoିେଦଇ କିଆଁ 

ଉଆସ ବିଳାେସ ଘର୧ 

 

ସ�!�ମୟୀ ଲ*ା େତାଳି ଚାହୁଁପୁଣି 

ଚB�କୁ ରଖିବୁ ଆଣି 

େତାେତ କି ଦିଶୁନି ବିକଟାଳ ରୂପ 

ଡାକୁଛି କି ପିଶାଚିନି୨ 

 

ଯ� େତାଳି ତୁ ଯ�ର ସାେଥ 

ଚଇତନ� କରୁ ତୁr 

ସଭ�ତା ନାମୀ ଦାନବୀ ମୁଖେର 

ପଡ଼ି ଦଉ େମାେତ କr୩ 

 

 

ପରମାନB ରାଜହଂସ 

 

ବି�ାନ ନାେମ अ�ାନ ଜପି ତୁ 

ମରଣର ଯvା କଲୁ 

କୁହୁକିନି ଲୀଳା କୁହୁକ କରଇ 

ବୁnି�ାନ ହରାଇଲୁ୪ 

 

ନଗh ଶରୀେର ନୃତ� କେର େସ 

ନିଶ�ାେସ େତଜଇ ଧଆୂଁ 

ଆସୁରିକ ଶiି ଧ�ଂସ କରିବ 

ଭିଆଇବ େରାଗ ନୂଆଁ୫ 

 

ନିଲ�ଜ େହାଇ ତୁ ସପେନ ଭାସିଲୁ 

ସୃrିକୁ କଲୁ କଦଯ�� 

େଫରିକି ପାଇବୁ କୃତି� ମ କବଳୁ 

ପ�କୃତିର େସ େସୗBଯ��୬ 
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ଦୂରରୁ ସମାନ ଦିେଶ ମେନାରମ 

ଆଖି ଆେଗ େସ ବିଷମ 

ସରିଛି ମ¬ନ ନ ମିଳିବ ଆନ 

ପରିେଶେଷ ବିଷପାନ୭ 

 

ଶୁଣିଥାେର ବାପ ଜାଣିଛି େତା େକାପ 

େଦଖିଛି ଯ�ର ରୂପ 

େସଇ େସ ଡାହାଣୀ ପାରୁନୁ ତୁ ଜାଣି 

ଛୁଇଁଛି ତା ମେନ ପାପ୮ 

 

ଆଗାମୀ ଯୁଗର ଦ� rା ମଁୁ େର କେହ 

ନବୀନ ଯୁଗର ସ�rା 

େଫରିଆେର ଧନ ମାଟିର କୂଟୀେର 

ଭୁଲିଯାଇ ହୀନ େଚrା୯ 

 

 

 

 
େଜ�ାତିଷାଚାଯ��, ମହାବୀରଧାମ 
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େଟାପାଏ ଜଳେଟାପାଏ ଜଳେଟାପାଏ ଜଳେଟାପାଏ ଜଳ    
ଦିପହର ଖରାେର ଲାଗୁଥାଏ 

ସମ` ସବୁଜିମା ଜଳିଯାଉଛି 

େକବଳ ତୁମ େଚେହରା ଶୀତଳ 

ଶିଶିର ସହ ଉ*ି ମାରୁଛି୧ 

 

ମଥାରୁ ତୁମର େସଇ େଟାପାଏ ଜଳ 

ତମ ସୁBର ଗାଲ ପାଖକୁ ଆସୁଥାଏ 

ଲାେଗ ସେତ अବା ଏକ ମନେମାହନୀ 

ସାଗର ଲହରୀେର େଖଳୁଥାଏ୨ 

 

 

 

 

 

 

 

ରିଭୁ ଆଭୂଷଣ ପtା 

 

ଗାଲରୁ ପୁଣି ଖସିଲା, େଗାଲାପୀ ଓଠ ପାଖକୁ 

ଲାଗିଲା अମୃତ ପଡ଼ିଛି େମା ବୁକୁେର 

େକଜାଣି କଣ େହଲା? ଆଉ ଖସୁନି େସ 

େଟାପାଏ ଜଳ 

ବା|ି େହାଇଯାଇଛି ତମ ଓଠ ମାୟାେର୩ 

 

 

େହ ସାବିତ� ୀ!! ରଖିପାରିବ ତାକୁ? ଓଠ 

ପାଖେର? 

ମିଳିଲା ଉ_ର େଯେବ ଉେଠଇଲ ସିBୁର 

ତମ ମଥାପାଇଁ 

ଆେପ ଖସିଗଲା ଭୂମିକୁ, େସ େଟାପାଏ ଜଳ 

ଏଇ अବେଶାଷ ବିଦାୟ େଦଇ୪ 
ପାରଳାେଖମୁtି, ଗଜପତି, ଓଡ଼ିଶା 
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କମ�ଫଳକମ�ଫଳକମ�ଫଳକମ�ଫଳ    
अଦୃଶ� ବ�ାଧିେର ଆତ*ିତ ବିଶ� 

ତ� ାହି ତ� ାହି ଡାେକ ନର, 

ବିଜୁଳି ପରାଏ ବ�ାପଇ େସ ବ�ାଧି 

ନାହZ େବାଲି ପ�ତିକାର 

 

ବି�ାନର ବେଳ ବଳିଆନ େଯହୁ 

ଗୃହବBୀ ନିଜ ଘେର 

ବୁଡ଼ିଆଣୀ ଜାେଲ ପତo େଯସେନ 

କଲବଲ େହାଇ ମେର 

 

ମାଆ ଛୁଏଁ ନାହZ ଜନିE ତ ଶିଶୁକୁ 

େକାଳ ହୁଏ ସାତ ପର 

ଶୁଝି େକ ପାରିଛି ଜନନୀର ଋଣ 

ପିଇ ତା’ର ସୁଧା ଝର 

 

 

େଦବରାଜ େମେହର 

 

ଆପଣା ଜନ*ୁ ଛୁଇଁେଦେଲ ଏଠି 

अଜଣା ଭୟ େଯ ଘାେର 

ହାେତ ମାପି ଯଦି ଚାଖେt ଚାଲିେଲ 

ବ�ାଧି ରହିଥାଏ ଦୂେର 

 

ତୁtିବା|ି ସେବ� ମଉନ େହେଲଣି 

ନିବ�ାସିତ େଯ ଝା ବାେସ 

ବାରବାର ନିଜ ହ` ପଖାଳvି 

ଜୀବନ ବ�ିବା ଆେଶ 

 

अଶାv ନଗେର ‘ନି`´’ ପ�ହରୀ 

ରାଜରା`ା ଛାତିପେର 

େକାଳାହଳମୟ ସହରଟା ଆଜି 

େଶାଇअଛି ନିେ`ଜେର 
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କୃତ କମ�ଫଳ େଭାଗଇ ମାନବ 

ଆନ ନୁେହଁ ଶା¤ବାଣୀ 

ଆଶୀବ�ାଦ अବା अଭିଶାପ ଲେଭ 

ନିଜ କମ� କଥା ଜାଣି 

 

ସୃrି ମେଧ� େଶ�� ମାନବ ଜୀବନ 

ଜଗତ କଲ�ାଣ ପାଇଁ 

େତଜି अପକମ� କର େସବା ଧମ� 

ହସିବ ଏ ଧରା ଭୂଇଁ 

 
 

 

 

 

 

 

 

େଦବ ଭବନ, େଗାହିରା ପଦର 

ବଲାoୀର, ଓଡ଼ିଶା 
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କେରାନାକୁ ଡରନାକେରାନାକୁ ଡରନାକେରାନାକୁ ଡରନାକେରାନାକୁ ଡରନା    
ଦୁନିଆେର ଆସିଲ ତୁେମ 
େବୖପିଲ େଦଶ ବିେଦଶେର 
ସୃrି କରିେଦଲ ଏକ ଭୟ*ର ସଂସାର 
ସଂକ� ାମକ େହବାରୁ ଡରିକି େଲାେକ କେଲ ହାହାକାର 
ମଣିଷକୁ କରିେଦଲ ତାଲାବBି 
ରାfସର ରୂପ େନଲ ତୁେମ େକମିତି? 
ରା`ାଘାଟ ପାଲଟିଗଲା ମରୁଭୂମି 
ଭୁକିଲା ମଣିଷର େସ ଲୁହଭରା ଆଖି 
ଆଶା अଛି ନୂଆ ସକାଳ େଦଖିବାର 
ଦିନରାତି ଏକାଠି କରିକି ବି�ାନ େଖାଜୁଛି ଉପଚାର 
ହସି ଉଠିବ ଗଁା ସହର 
ଗଢ଼ି ଉଠିବ ରoୀନ ଏ େଦଶ 
ଆେୟାଜନ େହବ େମଳା ଓ ମେହା�ବ 
ହୃଦୟେର ଥିବ କେରାନାକୁ ହେରଇବାର ଉ�ାହ 
ମBିରେର ଘ«ା ବାଜିବ 
ଜଳୁଥିବ ଆେଲାକର ଦୀପ 
ଖୁବ୍ ଶୀଘ� ଆସିବ େସ ଦିନ 
ଆଶା ଓ େଧୖଯ�� ରଖ ନ କରି अଭିମାନ 

େମରୀ ମାଝୀ 
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ମାନବିକତାମାନବିକତାମାନବିକତାମାନବିକତା    
ମାନବିକତାର ବଳି ପେଡ଼ ଆଜି 
ମାନବତାର କୁକମ� 
ପୁତ�  ଆଜି ଏଠି ପିତୃହତ�ା କେର 
ତିେଳ ନାହZ େସhହେପ�ମ୧ 
 
େକ� ାଧ ହିଂସା ଇଷ��ା ଆପଣାର େହଲା 
ବିକାର ସାଜିେଲ ଜନ 
ବିଶ�ାସେର ବିଷ, େଦଉଛି ମଣିଷ 
ପଶୁଠାରୁ େହଲା ହୀନ୨ 
 
ଦୟା, fମା, ଭiି, अv େହାଇଗଲା 
କଳିେର ନାହZ ତା �ାନ 
ଧନ ଉପାଜ�ନ ଏକମାତ�  ଲf� 
ଭୁଲିଗେଲ ସ�ାଭିମାନ୩ 
 
 
 
 

ମୀନେକତନ ବେଡ଼ାକିଆ 

 

 
ମଣିଷ ନିଶ�ାସ ସାଜିଛି ଗରଳ 
ବିଶ�ାସକୁ ନାହZ ବାଟ 
ଝି«ିକାକୁ ମାରି ବଣି େପାଷୁଛvି 
ଗରିବକୁ ମାରି େପଟ୪ 
 
ରfକ ସାଜିଛି ଭfକ ତ ଏଠି 
େଦାଷୀକୁ ନ ମିେଳ ଦt 
ରାଜେନତା ମାେନ ରାଜ କରୁଛvି 
ନିେ��ାଷର କେଟ ମୁt୫ 
 
କଳୁଷିତ ଆଜି ମାନବ ସମାଜ 
ଦୂନ�ୀତି ଓ ନିଯ��ାତନା 
ଶତ� � ମିତ�  ଆଜି ମିତ�  ଶତ� � ସାେଜ 
କହିବା ଏହାକି? ଭାଗ� ବିଡ଼aନା 
କହିବା ଏହାକି? ଭାଗ� ବିଡ଼aନା 
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ଉnାର କରାଯାଉଉnାର କରାଯାଉଉnାର କରାଯାଉଉnାର କରାଯାଉ    
ଉnାର କରାଯାଉ 

ନିଯ�ାତନାର ଶିକାର େହଉଥିବା ସ�କ� 

ମାନ*ୁ 

େକେବ ଯାଏଁ ବାରaାର अ�ିତ�  

ହେରଇ ଚାଲିଥିେବ ଜୀବନର 

ଫ�� ସବୁ.... 

 

ଉnାର କରାଯାଉ 

େସଇ ଲାଳିତ�ପ!ୂ� ଭାବନାକୁ 

େକେବ ଯାଏଁ ସ�କ�ର +ାହି େଦଇ 

ହେରଇ ଚାଲିଥିେବ ମୁହୂ_�ର 

ଫ�� ସବୁ.... 

 

ଉnାର କରାଯାଉ 

େସଇ ମିଠା ମିଠା ବାହାନାକୁ 

େକେବ ଯାଏଁ କୁ�ିତ ମାନସିକତାର 

ଉଦାହରଣ ପାଲଟିେବ ସE qତି ପୁ`କର 

ଶୁଭଶ�ୀ ସୁଆର 

 

ଫ�� ସବୁ.... 

 

ଉnାର କରାଯାଉ 

େସଇ ଶ~ମାନ*ୁ ବ�ବହାର େହେବ 

େକେବଯାଏଁ अଥ�ହୀନ େହାଇ 

ଆଉ ନିଜସ� ହରାଇେବ अଭିଧାନର 

ଫ�� ସବୁ.... 

 

ଉnାର କରାଯାଉ 

अସହାୟ ମନଟିର େସଇ ନିରବତାକୁ 

େକେବ ଯାଏଁ ବା|ି େହାଇ ରହିେବ 

अଥ�ହୀନ ଶ~ର ଶି*ୁଳିେର 

ଆଉ ହେରଇ ଚାଲିଥିେବ ପ�କୃତ ସ�କ�ର 

ଫ�� ସବୁ.... 
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ଗ�ାମ� ସE qତିଗ�ାମ� ସE qତିଗ�ାମ� ସE qତିଗ�ାମ� ସE qତି    
ଘନ କୁହୁଡ଼ି ସାoେର ପାହାvି ରବି* ଲୁଚକାଳି େଖଳ 

ଗଁା ଦାtେର अn�ନଗh अେବାଧ କଟି ଛୁଆ* େମଳ 

କାଖେର କଳସ େଦହେର अଳସ 

ଗ�ାମ� ଲଳନା* अn�ସିi ଓ�େର  

ଲାଜୁଆ अn� ସ�ୂ!� ସିEତହାସ 

ରୂପ େଯମିତି ସୁBର ସରସ 

ମନ େସମିତି ସରଳ ହରସ 

ବୟ7 ବ�iି* ହୁଏ େଯ ସ�ାନ 

ଯୁବକ େଗା�ୀ* ମେନ ସ�ାଭିମାନ 

ପ�ାରେ� ବିଦ�ାଳୟ େଶେଷ ଶEଶାନ 

ଗଁା ମେଧ� େହାଇଛvି ତୁଳସୀ େଦବୀ �ାପନ 

ଗ�ାମ ପୁÁରିଣୀେର ପଦE ାେଦବୀ େଯ େଶାଭvି 

ଶିଉଳି ସାoେର ମୀନ େଯ େଖଳvି 

ମହାେଦବ ମBିର ପ�ାoଣ ହୁअଇ ପୁ� ମtିତ 

ତତ୍ ଚତୁଃପାଶ��େର ଗ�ାମନଦୀ େଶାଭାେର 

ସମେ` ହୁअvି ବିସିEତ 

ମାନସୀ ସ�ାଇଁ 
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ବାରମାସ େତର ପେବ� ଗ�ାମ ହୁअଇ ସୁସ�ିତ 

ଆେମାଦ ପ�େମାଦ ସହ ପ�ୀତି ମିଳନ କରvି ସ�କ�ତ 

ଆa େତାଟା ଯାଇ ଆa ଝେଡ଼ଇବା ମଜା 

अତୀତ ସE qତିକୁ େଚଇଁ ଆଖି ହୁଏ ଲୁହଭିଜା 

ପ�ାତଃ କମ� ତËର ହୁଏ ଏ ପ�ାଣ 

ସ|�ାଦୀପ ସେo ହୁଏ ଭiିଜଣାଣ 

ଘ«ମୃଦo ସେo ଈଶ�ର ବିଶ�ାସ 

ଆେଣ ଶାvି, େସୗହା��� ଓ ସାହାସ 

େଯେତ ସହରକୁ ତୁେମ କର ପ��ାନ 

ଗଁାର �ାନ ସବ�ଦା अନୁ�ନ 

େଯେତ ନଭ�ୁaୀ अ(ାଳିକା ତୁେମ କର �ାପନ 

େଶଷ କାେଳ ମର ଶରୀର େହବ ଗଁା ମାଟିେର ଲୀନ 

 
 

 

 

 

 

 

ଭpନଗର, ଗpାମ, ଓଡ଼ିଶା 
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ଜୀବନ େଯାଉଠିଜୀବନ େଯାଉଠିଜୀବନ େଯାଉଠିଜୀବନ େଯାଉଠି    
ଜୀବନ ଆଉ ମରଣ ମଧ�େର  

ଯ�ଣାର ଲୁଚକାଳି 

େସଇ ଲୁଚକାଳି ମାନବ ଜୀବେନ 

ସାଜିଛି ଆଜି ଶିକୁଳି 

ଶିକୁଳିର େବଡ଼ି ପଡ଼ିଛି ତା ପାେଦ 

ଆଶା େହାଇଛି ନିରାଶା 

େସଇ ନିରାଶା ଭରିଛି ଜୀବେନ 

ହତାଶ ରୂପି ତମସା 

େସ ତମସାର ଘନ अ|କାର 

ନୁେହଁ ଆଉ େବଶୀଦୂର 

େସହି ଦୂର ଦିେନ ନିକଟ େହାଇବ 

ନୂଆ ଆଶାର ସଂଚାର 

 

 

 

 

ପ୍�କାଶ ଚB�  ପtା 

 

 

 

 

େସଇ ଆଶାକୁ ହୃଦେୟ ସାଉଁଟି 

ବିତିଯାଉ ପ�ଭୁ ଦିନ 

ଯ�ଣା େଯଉଁଠି ଜୀବନ େସଇଠି 

ସବୁ ତ ତୁମରି ଦାନ 

ସୁଖେର ତ ଖୁସି େହାଇଛୁ अେନକ 

ଦୁଃଖେର ଭାoିବୁ କିଆଁ 

ଜୀବନ େଯାଉଠି ଯ�ଣା େସଇଠି 

ସବୁ ତ ତୁମ କିମିଆଁ 

 
ସହକାରୀ ଶିfକ, ଭୂଇଁପୁର, କଲ�ାଣପୁର, 

ଯାଜପୁର 
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ପ!ୂ�ମୀ ରାତିପ!ୂ�ମୀ ରାତିପ!ୂ�ମୀ ରାତିପ!ୂ�ମୀ ରାତି    
ହିମାଂଶୁ ଚମେକ ବିହାୟେସ େଦଖ 

ଲାେଗ େକେଡ଼ ମେନାରମ 

ଦିବା| ବସିକି ମହିରୁଦ ଡାେଳ 

କେର ଖାଦ� अେନ� ଷଣ 

ଖt ଖt େହାଇ ଇରaଦ ମାନ 

ଯାଉଛି ଗଗେନ ଭାସି 

ଆଂଶିକ ମାତ� ାେର ସୁଧାଂଶୁ ଲୁଚvି 

ତୀଯ��କ ମୁରୁକି ହସି 

ସଜନୀ େଗା ତୀଯ��କ୍ ମୁରୁକି ହସି!!! 

ପ�ଭpନ େବାେହ ସୁଲୁସୁଲୁ େହାଇ 

ଶୀେତଇ ଯାଏ େମା ତନୁ 

ଦଲକାଏ ଆସି ପୁଣି ଥମିଯାଏ 

ବିଚଳିତ କେର ମନୁ 

ମହୀଧର ଭଳି ଲାଗଇ କାvାର 

ଦୂେର ଥିବା ମହୀରୁଦ 

ନିଜ�ନ ରାତି� ର ନିଜ�ନ ପ�ହେର 

ଲାଗଇ ସବୁ ନି`´ 

ସୁବ� ତ କୁମାର ଦାସ 

 

 
 
 

 
 
 

 
 

 
 

 
 

 
 
 

ନିମାପଡ଼ା, ପୁରୀ, ଓଡ଼ିଶା 
ଭ� ାମ�ଭାଷ : ୭୭୩୫୯୯୯୬୮୯ 
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ସ�ପhର ନାୟିକାସ�ପhର ନାୟିକାସ�ପhର ନାୟିକାସ�ପhର ନାୟିକା    
ରୂପା ଜହh  ପରି ତା ମୁଖର େଶାଭା େତଜ ପ!ୂ�ୀମାର ଚାB, 

କୁରoୀ େନତ� କୁ ଭୃଳତାର ଠାଣି ହସ ଓେଠ ମB ମB  । 

ଶ�ାମଳୀ ସୁBରୀ ତନୁ ପାତଳି େସ ରସ ଜୁଡ଼ୁବୁଡ଼ୁ ତନୁ, 

କି ଉପମା େଦବି ବା* ଚାହାଣିକୁ ଭୁଲି େହଉ ନାହZ ମନୁ   । 

ସରସୀର ନୀର େଭଦିକି ଉଠିଲା କାଖ ପେର େଘନି କୁ�, 

ଆତୁର ନୟେନ ଚାହZ ରହିଥିଲି ତୁଟି ଯାଉଥିଲା ଦ�  । 

ପାଖକୁ ଆସିଣ େଯେବ ଚାଲିଗଲା अତର ବାସhା ଛୁଟାଇ, 

ହୃଦୟର ଧନୁ ଟ*ାର ନାଦେର ମନ େମା ଗଲା ଶୀେତଇ   । 

अଧରର ଶ~ अେଟ ମଧୁସମ କେଣଇ କି େଦଲା ଚାହZ, 

ମୃତ ପଦE  ବେନ ଜୀବନ ସଂଚାର ଆଣି କି କରିଲା ବିହି   । 

କ!� ପଟଳେର କରାଘାତ କରି ଜନନୀ େମା େଦେଲ ବାଧା, 

ସ¢ପh େଦଖୁ େଦଖୁ ରାତି ପାହିଗଲା ସ¢ପh ରହିଗଲା अଧା  । 
 

 

 

 

େମା-୯୩୪୮୨୭୨୭୮୫ 

ଯାଦବ ପ�ଦୀପ ପରୁଆ 
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ମୁଁ ବି ଜେଣ ସତ�ବାନମୁଁ ବି ଜେଣ ସତ�ବାନମୁଁ ବି ଜେଣ ସତ�ବାନମୁଁ ବି ଜେଣ ସତ�ବାନ    
ମଁୁ ବି ଜେଣ ସତ�ବାନ 

ରଖିବି ପତh ୀ*ର ମାନ, 

ସାେଥ ତା* ସଦା ମଁୁ େଯ ରହିଥିବି 

ଏଇ େମା ରହିଲା ରାଣ, 

ମରିଯିବି ପେଛ ବଂଚାଇ ରଖିବି 

ବଳିେଦଇ ନିଜ ପ�ାଣ, 

ମଁୁ ବି ଜେଣ ସତ�ବାନ। 

 

ରଖିବି ମାନ ସ�ାନ 

କରିବିନି ହୀନିମାନ, 

ନାରୀ ରୂେପ େସହି ସତୀ ସାବିତ� ୀ 

ଏ ବିେଶ¢ ଆଜି ମହାନ, 

ବିଶ¢ବାସୀ ସଦା ତା*ର 

କରୁଥାg ଜୟଗାନ, 

ମଁୁ ବି ଜେଣ ସତ�ବାନ, 

ମଁୁ ବି ଜେଣ ସତ�ବାନ। 

ରାଧାେମାହନ 
ପଜୂାହାରୀ 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ଗ�ାମ : ଲ`ଲା, ବ? କ : ଉଲୁtା 

ଜିଲ? ା : େସାନପୁର 

େମାବାଇଲନaର : ୮୯୧୭୪୧୬୮୫୨ 
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ତୁତୁତୁତୁ    
ତୁ ନିଜକୁ େଖାଜିବା ଆର� କର 
ଉଦାସ କାହZକି ଆଜି 
ତୁ ଚାଲିବା ଆର� କର 
େତା ପାଦଚିହh  ଯାଉ ସମୟର ବରଷାେର 
ଭିଜି। 
ଦୁନିଆର କଳ* କାହZ 
ତୁ ତ ସତ�ର ପଥିକ 
ଚରିତ�  େତା ଜଳପରି ପବିତ�  
ତୁ କାହZ ନୁଆଉ ମ`କ। 
ଆଖିର ନିଝ�ର ଯଦି େତାର 
ତୁ କାହZ େଖାଜୁ କଣ େଦବୁ ଉ_ର 
ତୁ କାହZ ଭାବୁ ନିଜକୁ େଦାଷୀ 
କାହାପାଇଁ ଏ କାରାଗାର। 
ତୁ ସତୀ ସୀତା େହେଲ 
ବାଧ� ନୁହଁ େଦବାପାଇଁ ପ�ମାଣ 
अଗିhେର ଜେଳଇ ନିଜକୁ 
ଭାoୁ େକାଉ ଯୁଗର ପଣ। 
ଏଇ ପାପି*ର ହକ ନାହZ 
େତା ଉପେର କରିବାକୁ अତ�ାଚାର 
କାଠକୁ ଚୁଲିେର ପାଉଁଶ କଲା ଭଳି 

ଜୟv କୁମାର ସାହୁ 

 

େଦେଖଇ େଦ େତା େଦବୀ अବତାର। 
ତୁ ଜାଗରର ଦୀପ ନୁହଁ 
ତୁ େକ� ାଧର ଉ_s ଲାଭ�ା 
େତା ପଣତେର ବା|ି 
ସିେଖଇ େଦ ପଶୁ* ଭିତେର ମଣିଷର 
ବା_�ା। 
ଆଉଥେର ଆର� କର 
ନିଜକୁ ବସନେର ସେଜଇବା 
ନିଜ ଓଢଣୀ ଉେଡଇ ଧ�ଜବାନା 
ଯଦି େତା ଓଢଣୀ ଖେସଇ େଦେଖଇେଦ 
ଭୁକଂପର ପ�ତିଧ�ନିେର ଆକାଶକୁ 
ଥରାଇବା। 
ହାତର ଜpିର ନୁହଁ େସତ 
ବ�ହE ା¤ର ପରିଭାଷା 
ସବ�ନାଶରୁ ଆର� କରି 
ଘୃଣାକୁ ମାଟିେର ମିଶା। 
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କଳିଯାଇ ସତ� ଆସୁଛିକଳିଯାଇ ସତ� ଆସୁଛିକଳିଯାଇ ସତ� ଆସୁଛିକଳିଯାଇ ସତ� ଆସୁଛି    
କେରାନା ଲାଗୁଛି କ#ୀ ମାହାପ�� 

 କଳିଯୁଗ େଶଷ କରିବ 

ବାରହାତ ଖtା େକେତ ମାରିଥାvା! 

 କୁଆଡୁ କାହାକୁ ଧରିବ? -୦- 

अନh ଦାତା ମେଲ ଆେପ ସବୁ ଯିେବ 

 ସରଗ ଧାମକୁ ବାହୁଡି 

ଧନୀ କି ଗରିବ ହା’ अନh  ହା’ अନh  

 ଭଜୁଥିେବ ଧରି କଉଡି   -୧- 

େସଥିପାଇଁ େବାେଧ ପoପାଳ ଦଳ 

 अଗଣିତ ମାଡି ଆସvି 

ନିମିଷେକ ସଫା େfତର ଫସଲ 

 କୃଷକ ଚିvାେର ବସvି   -୨- 

 

 

 

 

 

ଇଂ ବିଦ�ାଧର ପtା 

 

ଲିaେତଲ ଢାଳି ନିଆଁ ହୂଳା ଜାଳି 

 େଢାଲଟିଣ ଥାଳି ବାଜୁଛି 

ସରକାର ଦିଏ ବହୁ ଉପେଦଶ 

 ଚାଷୀ ନିଦ କିg ହଜିଛି    -୩- 

େଯନେତନ ପ�କାେରଣ ଯମରାଜ 

 ମାରୁଛି େଗାେଡଇେଗାେଡଇ 

अଦୃଶ� ବା ଦୃଶ� ସଭି* ସହିତ 

 ବଂଚିବାକୁ ଜାରି ଲେଢଇ -୪- 

କିଛି କହୁଛvି େଦୖବୀ ଦୁବ�ପାକ 

 ଭଗବତ କୃତ ବାସୁଛି 

ଧରମୀ ରହିେବ ପାପୀ ଚାଲିଯିେବ 

 କଳି ଯାଇ ସତ� ଆସୁଛି -୫- 
ଖ- ୧୭/୧୫, ପଂଚଶଖା ନଗର, ଡୁମୁଡୁମା, ଖtଗିରି 

ଭୁବେନଶ¢ର-୭୫୧୦୧୯, ଓଡିଶା, େମା . ନଂ- 

୯୪୩୯୧୨୮୦୫୦ 
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ପ�ତି�ାପ�ତି�ାପ�ତି�ାପ�ତି�ା    
କି ସୁBର ଏହି ଧରଣୀ 

ସ�ିତ ପରିପାଟୀ । 

ଲତା କୁp ଗିରି ସାଗର 

ପ�କୃତିର ଏ େଭଟି ।। 

ସ�!�ମା ଆଭା େଯ ପରଶି 

ପ�ଭାେତ ବାଳଭାନୁ । 

ସୁଧାମୟ ଜହh  େଜାjନା 

େକ�ଶ ହରଇ ମନୁ ।। 

ଷଡ଼ ଋତୁ अବତରvି 

ସମୟ अନୁସାେର । 

ଛBଯୁiା ସାଧ�ୀ ନାରୀ* 

ସମ ଏ ବସୁଧାେର ।। 

ସରସ ବ!�ାଳୀ କୁସୁମ 

ଦ� �ମରାଜି ଶ୍ଯାମଳ । 

ଯହZ ପେଡ େନତ�  ବିରାେଜ 

ପ�କୃତି ସୁମpୁଳ ।। 

ମିନତୀ କୁମାରୀ ଦାସ 

 

ଚମ ାରିତା ବାରି ହୁଏ 

ଦଶ�େନ ବସୁ|ରା । 

କି ଯତେନ ଗଢ଼ି अଛvି 

ସ�rା ସୃrିର ଧାରା ।। 

ଆହାର ପାଇଁ ତ ମିଳଇ 

ଶସ� ସ�ାଦିr ଫଳ । 

ତୃଷା ନିବାରଣ ପାଇଁକି 

 

ନଦୀ ଝରଣା ଜଳ।। 

ପ�ଶ�ାସ ପାଇଁ ବି ସୁଲଭ୍ଯ 

ମୁi ମB ସମୀର । 

ପ�କୃତିର ଦାନ ଜଗତ 

ସେତ କି ମେନାହର ।। 

ଦ� �ତ ବୃnି ଜନସଂଖ�ାର 
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ଚାହିଦା ପ!ୂ� ପାଇଁ । 

ପରିେବଶ ଉପେର ଚାପ 

ଦିନୁଁ ଦିନ ବଢ଼ଇ ।। 

ପ�ତ୍ଯେf अବା ପେରାfେର 

କରୁ ନିଜ ବିନାଶ । 

େବଳହୁଁ ସେଚତନ େହେଲ 

ନ େହାଇବା ନିରାଶ ।। 

ବୃfେରାପଣ ସହ କରି 

ପରିେବଶ ସୁରfା । 

ପ�କୃତି ରfେଣ ନି�ୟ 

େହବ ଜୀବନ ରfା ।। 

ପ�ତି�ା କରିବା ଆଜିଠୁ 

ପରିେବଶ ନିମେv । 

ସୁ� ଓ ସୁBର ମହୀେର 

ରହିଥିବା ନି�ିେv ।। 
ସହକାରୀ ଶିfୟିତ� ୀ 

ରାଜୀବ ନଗର, େଲାଚାପଡ଼ା, ବ� ହE ପୁର 

ଭ� ାମ�ଭାଷ : ୯୪୩୯୫୯୬୪୪୩ 
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ସାoସାoସାoସାo    
ସାo, 

ନିହାତି ସାଧାରଣ ଶ~ଟିଏ 

अେନକ* ପାଇଁ 

ନା, ତାପାେଖ अଛି 

ରiର ନିବିଡ଼ତା 

ନା େସ େଦେଖଇ ପାେର 

ସାମାଜିକ ସ¢ୀକୃତି, 

ମଁୁହେବାଲା ପଦଟିଏ ଖାଲି..... 

 

ମଁୁ ବି अେନକଥର ତାଗିଦ କେର 

େମା ପିଲାମାନ*ୁ, ଜୀବନେର 

କିଛି ବଡ଼ କରିବାର अଛି, 

ସବୁେବେଳ ଖାଲି ସାo ଆଉ ସାo 

ସେତ େଯମିତି ବଡମଣିଷ ଆଉ ସାo 

ଦୁଇଟି ପ�ତିବାଦୀ ଶ~..... 

 

ନିେବଦିତା େଜନା 

 

ଆଜି କିg ଜୀବନର ମଧ�ାହh େର 

ନିଖୁଣ ଏକ अଭିେନତ� ୀ ପରି 

ଭିନh  ଭିନh  ଭୂମିକାେର अଭିନୟ 

କରୁକରୁ ଲାେଗ େଯମିତି 

ଯିଏ େସଇ େଛାଟ ଦରଦୀ 

ମନେର େଦଇ ଦିଏ 

ଶୀତଳତାର ପ�େଲପ 

େସ ହZ ସାo.... 

 

େକେତ ଗ�ୀର ପରି�ିତିେର 

ବି ଯାହାକଥାେର ଦାv ଦି ଧାଡି 

େବାଲ ନମାନି ଫିକ କରି ହସିଦିଏ 

େସ ହZ ସାo..... 
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େଯଉଁ ସ�କ�ର ପରିସୀମା 

ଏେତ ବ�ାପକ େଯ ସ¢ୟଂ କୃ� 

ବହିଥିେଲ ସଖାର ନାମ 

େସ ହZ ସାo.... 

 

େଯଉଁ ଶ~କୁ ବ�ାଖ�ା 

କରିବାେର अସମଥ� 

ଏ ଶ~େକାଷ 

େସ ହZ ସାo..... 
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ଏକାv ବାସଏକାv ବାସଏକାv ବାସଏକାv ବାସ    
ବିଧାତାର ଏଇ ସୁBର ସୃrିେର, 

 େକାେରାନା ଚହଳ ଆଜି । 

କ'ଣ େଦଇ ତାକୁ ବଜାୟ ରଖିବ, 

 ପାରୁନି ନିେଜେସ ଜାଣି ।।୧।। 

ସୃrିେର ମନୁଷ� ସବ�େଶ��  େବାଲି, 

 କରଇ ବିଧାତା ଗବ� । 

େସଇ ନର ଆଜି ବିନାଶ କରୁଛି, 

 ସୁBର ସୃrିକୁ େଦଖ ।।୨।। 

ମୃତୁ�କୁ ସଂଘଷ� କରି ହାହାକାର, 

 ହୁଏ ନର ଥର ହର । 

ମୁi ନର ଆଜି ପିpରା ଆବn, 

 କରୁଛି ଏକାv ବାସ ।।୩।। 

ଏକାv ବାସେର ହ` ପ�ଖାଳନ, 

 ମୁହଁେର ବସନ ସାେଥ । 

ସୁଷମ ଖାଦ�କୁ ସାମାଜିକ ଦୂର, 

 ନ ରହିବ ଭୟ ସେତ ।।୪।। 

ଡଃ ହୀରାଲାଲ ଦାସ 

 

ମଲୂ�ବାନ ଏଇ ମନୁଷ� ଜୀବନ, 

 ଆଉ କି ମିଳିବ ଥେର । 

ସାମାଜିକ ଦୂର ବଜାୟ ରଖିବା, 

 ମହାମାରୀଠାରୁ ଦୂେର ।।୫।। 

ଗୃହେର ଜୀବନ ଏକାv ବାସେର, 

 ରହିବା ସମେ` ଆଜି । 

ପରାହତ େହବ େକାେରାନା ଭୂତାଣୁ, 

 ଜିତିବ ମନୁଷ� ଜାତି ।।୬।। 

अ�ାତ ବାସେର अଦୃଶ� ହ`େର, 

 ଉnାରିଲ ପାtବକୁ । 

େସହିପରି ମାୟା େଦଖାअ ତୁେମେହଁ, 

 େଶ�� ଜୀବ ମନୁଷ�କୁ ।।୭।। 

େଦଶକାଳ ପାତ�  ବିଚାରକୁ ନିअ, 

 େହଳା କରନାହZ ମେନ । 
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ସୁBର ସଂସାର ତୁମରି ହାତେର, 

                          ଉଜାଡି ଦିअନି େକେବ ।।୮।। 

ଜାଗେର ମନୁଷ� ଜଗାअ ଆତE ାକୁ, 

                            ସଜାଗ ହୁअେର ଆଜି । 

ବିଧାତାର ଏଇ ସୁBର ସୃrିେର, 

                          ହସ ଫୁଟାଇବା ମିଶି ।।୯।। 

 
ନିେ��ଶକ ଉ_ର ଓଡିଶା ବିଶ�ବିଦ�ାଳୟ ଦି� ତୀୟ ପରିସର, 

େକBୁଝର ।। 

( ସଂ7ୃତ ବିଭାଗ ) 
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ସଂଘଷ�ସଂଘଷ�ସଂଘଷ�ସଂଘଷ�    
ଦୁଃଖ େକ�ଶ ସହି अତି� େହାଇଣ, 

 କରୁଛି ସଂଘଷ� ପୁଣି । 

ତଥାପି ମେରନା ମନର ଏ ଆଶା, 

 ବିଶ�ାସ ଟିକକ ପାଇଁ ।।୧।। 

ଚାଟଶାଳୀଠାରୁ ସଂଘଷ� କରିଣ, 

 ତଥାପି ସରୁନି ଆଜି । 

ବୟସର ଏଇ ମଧ�ାନh  େବଳାେର, 

 ପହ�ି ଗଲାଣି ଆସି ।।୨।। 

େକେତ ଦୁଃଖ କr ସିଏ ଜାେଣ ଯିଏ, 

 ବହିଛି ବିଦ�ାର ଭାର । 

�ୁଳଦୃrି ବ�iି ନ ପାରଇ ଝାଣି, 

 ବିଦ�ାର େକେତ େଯ ମଲୂ ।।୩।। 

 

 

 

 

ପ*ଜ୍ କୁମାର ମାହାନା 

 

 

ବିଦ�ା ଦିଏ ବୁnି ସଦ୍�ାନ ସବୁ, 

 େଶ�� ଧନ ପୁଣି ସିଏ । 

अନh ର ସଂ�ାନ କରି ନ ପାରିେଲ, 

 ଲାଭ କି େସଥିେର ଥାଏ ।।୪।। 

ଖରା କି ବରଷା ଶୀତ କି କାକର, 

 ତିେଳ େହଁ ନ ଥାଏ େକ�ଶ । 

ସଂଘଷ�ର ଏଇ ବ|ୁର ପଥେର, 

 ଚାଲୁଥାଏ େକେତ ପାଦ ।।୫।। 

ସଂଘଷ�ର ମଲୂ ଦିअ ପ�ଭୁ ତୁେମ, 

 ଆଜି େଟକିେଦଇ ହାତ । 

ପାମର ପ*ଜ ପାେଦ କେର ନମ, 

 କରିବ ଜୀବନ ଯାକ ।।୬।। 
ଶୁଳିଆପଦା, ମୟରୂଭp , ଓଡ଼ିଶା 
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ଲୁହଲୁହଲୁହଲୁହ    
 ବରଷା ପରି ଦିେଶ ଏଇ ଲୁହ,  

     କାହା ପାଇଁ ମିଛିମିଛିକା ତ 

  କାହା ପାଇଁ अvରର କହ  ।। 

 କିଏ ବୁେଝ ଏଠି କିଏ ବୁେଝନା,  

    ଝରିପେ଼ଡ ନୟନୁ ଏତ 

  ସେତ କି ବେହ େସ ଝରଣା  ।।  

 ଏ ହୁଏନା ନଈ କି ସାଗର,  

    ମନର କrକୁ ଶାv କେର 

 ଏହାର ମଲୂ୍ଯ ହୁଏ अପାର    ।।  

ନୟନ ଯୁଗଳୁ ଝେର ଏ अମ�×ତ ଧାର, 

       ରo ବିହୀନ ଦିଶଇ ସିନା 

ମନର ଦୁଃଖକୁ  କରଇ ଦୂର      ।।  

 

 

 

 

ହୀରାବତୀ ପାତ�  

 

 

 

 

କିଏ ଢାେଳ ଲୁହ େକହି ମଲାପେର,  

ତ ପୁଣି କିଏ ଢାେଳ ଲୁହ େକହି 

       ବାପଘରୁ ଗଲାପେର       ।।  

େକେବ େସ ଆସଇ  अvରେର,  

 ତ େକେବ ଆେସ ଭାବନାରୁ 

ଜଣାପଡୁ ନାହZ ଏ ଆସିଲା  େକଉଁଠାରୁ?  

ଏଇ ସଂସାେର କିଏ ବା କାହାର,  

         ସବୁ ଏଠି େଦଖvି ସ¢ାଥ� 

ଏଇ ଲୁହ ହି ହୁଏ ଏକା ଆପଣାର ।।  

                
ନଳଗଜା, ମୟରୂଭp 
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अଭିଶs ଫଗୁଣ ଆଜିअଭିଶs ଫଗୁଣ ଆଜିअଭିଶs ଫଗୁଣ ଆଜିअଭିଶs ଫଗୁଣ ଆଜି    
ଫଗୁଣର ଆଜି ଡିtିମ ବାଜୁଛି, 
 ବିଶ� ରାଇଜେର ସେତ । 
ପୁ�ବତୀ ଆଜି ପ�କୃତିର ରାଣୀ, 
 େକାଳେର ଧରିଛି େକେତ ।।୧।। 
ଫଗୁଣ େଦହେର ତଥାପି ତାହାର, 
 ଦୁଃଖ ରହିअଛି େଯେତ । 
କହିପାରୁନାହZ ହୃଦୟ େବଦନା, 
 ସାଇତି ରଖିଛି ଏେତ ।।୨।। 
ପ�କୃତିର ଏଇ ସୁBର େକାଳେର, 
 ମନୁଷ�ର �ାନ େଶ�� । 
ଦାନବ ପରି େସ େହାଇ ଆଜି ନର, 
 କରୁଛି ପ�କୃତି ନr ।।୩।। 
ନିଜ ସ�ାଥ� ପାଇଁ ସମହୂର ଖୁସି, 
 ବଳି ପକାଉଛି ଆଜି । 
ନିେଜ େଖାଳି ଗାଢ ଗାେଢ ପ!ୂ� େହବ, 
 ଯାଉଛି ନିଜକୁ ଭୁଲି ।।୪।। 
ଶାଳୁଆ ବଣେର ଶାଳ ଫୁଲ େକାେଳ, 
 ମହୁେଫଣା ସରସର । 

ବିକାଶ ଚB�  ଧୁoିଆ 

 

ନାହZ ଆଜି ଶାଳ ମହେଫଣା ତାର, 
 କାBୁଛି ଫଗୁଣ େଦଖ ।।୫।। 
ଫଗୁଣ ଆସିେଲ ଧରଣୀର େକାଳ, 
 ପ!ୂ�  ହୁଏ ନାନା ରେo । 
ନାନା ରେo ତାର ଗଭା ସଜା ହୁଏ, 
 ଚହଟ ଚି¥ଣ ଦିେଶ ।।୬।। 
अଭିଶs ଆଜି ଫଗୁଣ େହାଇଛି, 
 ମଣିଷ ସାଜିଛି ଦାଉ । 
अଶ��ଧାର ଆଜି ଶୁଖୁନାହZ ତାର, 
 କାହାକୁ କହିବ ଆଉ ।।୭।। 
ଏ ଜୀବଜଗତ ପରାËର ଦାନ, 
 େଦବାନାହZ କରି ନr । 
ସାଇତି ରଖିବା ସୁରfିତ େଦବା, 
 ସଂକ² କରିବା ଆସ ।।୮।। 
 

ଶୁଳିଆପଦା,ମୟରୂଭp, ଓଡ଼ିଶା 
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ଓଁ ଶ�ୀ ମା ବାସବୀକନ�କା ପରେମଶ�ରୀଓଁ ଶ�ୀ ମା ବାସବୀକନ�କା ପରେମଶ�ରୀଓଁ ଶ�ୀ ମା ବାସବୀକନ�କା ପରେମଶ�ରୀଓଁ ଶ�ୀ ମା ବାସବୀକନ�କା ପରେମଶ�ରୀ    
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ମନମBିରେର ପଜୂାପାଏ ସିଏ….. ତା ପାଈଁ ଭକତି अମାପ 

ଥରୁଟିଏ ଯାର ଶରଣ ପଶିେଲ….. େଧାଇଯାଏ େଯେତ ପାପ 

ଭକତର େସ ଦୁଃଖଭpନି ମା….. ଜଗତଜନନୀ ମାତ 

ସତ ପୀଡାବ�ାଧି ଖt ନ ହୁअଇ….. େଯାଡିେଦେଲ େବନି ହ` 

ଭକତ ବ�ଳା ଦୟାର ସାଗର….. ରୁେପ େସ अପବୂ� ସୁBରୀ 

େବୖଶ� ସମାଜର ଇrେଦବୀ ମାତ….. କନ�କା ପରେମଶ¢ରୀ 

ଆପାଦମ`କ େସୗBେଯ��ପରିୂତ….. अପବୂ� ମହିମା ଭtାର 

ଶରୀେର େଶାଭାଇ ସୁବ!�ର ପାଟ….. ଲଲାେଟ ଝଟେକ ସିBୁର 

େତା ମBିେର ଥେର ମଥା େଟକିେଦେଲ….. ମିେଳ ସ�ଗ�ୀୟ ଆନB 

ପିତାମାତା େସବା ନିତ� କେଲ ମାତ….. େଦଇଥାଉ ଆଶୀବ�ାଦ 

ଘେରଘେର ଆଉ ପୁେରପୁେର ମାେଗା….. େତା ନାେମ ଗାଆvି `ୁତି 

ଭିfୁକ ମୁହଁେର ଭିfାଟିେକ େଦେଲ….. ଆତE ା େହାଇଯାଏ ତୃsି 

କମ�ମୟ ଏହି ମଣିଷ ଜୀବେନ….. ପେଡ େଯେବ େଘାର ବିପ_ି 

ଚିନାରୀ କିଶନ୍ 
କୁମାର ସୁବୁnି 
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େତା ଶୁଭନାମକୁ ତୁେt ଉଚାରିେଲ….. ନିେ� ମିଳିଯାଏ ମୁକତି 

େବୖଶ� ସମାଜର ତୁହି ଏକା ସାହା….. ତୁହି ମାେଗା ଆମ ଶକତି 

ନି�ାମୟ ଚିେ_ ପଜୂାକେଲ େତାର….. ଜୀବନେର ହୁଏ ଉନh ତି 

େତାଠାରୁ ଆର� ଏ େଛାଟ ଜୀବନ….. େତାଠାେର ହZ ହୁଏ େଶଷ 

ଏ ଜନମ େମାର ସାଥ�କ େହାଇବ….. ଢାଳିେଦେଲ ତୁ ଆଶିଷ 

ଧରେମ ତୁ ମାେଗା କରମେର ତୁ….. େତାବିନୁ ନାହZ ଗତି अନ� 

େତା ସvାନ ରୂେପ ଜନମ େନଇେଲା….. ଲଭିଛି ମଁୁ େକାଟି ପଣୂ� 

େଯେତ ବଖାଣିେଲ େତା ଗୁଣଗାରିମା….. ଚି_ ହୁଏନି ସେvାଷ 

ଧମ�ର େହଉ अପବୂ� ବିଜୟ….. अଧରମ େହଉ ଧ¢ଂସ 

 

 

 

 

 

େଶରଗଡ, ଗଂଜାମ, ଓଡିଶା 

ପିନ-୭୬୨୧୧୦୬ 

ଭ� ାମ�ବାଷ-୭୨୦୫୬୭୦୯୫୦ 
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ସଯୂ��ସମ ଜଳିବି ମୁହZସଯୂ��ସମ ଜଳିବି ମୁହZସଯୂ��ସମ ଜଳିବି ମୁହZସଯୂ��ସମ ଜଳିବି ମୁହZ    
ସରୂଜ ସମ   ଉଇଁବି  ମୁହZ 
 ପରୁୂବ ଗଗନେର , 
�ାନ କିରଣ    ଢାଳିବି  ନିତି 
 ସବୁରି ହୃଦୟେର   |  ( ୧ ) 
 
ଜାଳିେଦବି    अମାନବିକତା 
 ଦୂେରଇ अ�ାନତା , 
ଦୂରେହବ   ଜାତି ଉପଜାତି 
 ନି�ୁର  ଧମ�ା|ତା  | (୨ ) 
 
ଟାଣିେନବି    ମାନସ ପଟରୁ 
 ସକଳ   ସଂକୀ!�ତା , 
ବି�ି େଦବି    େସେନହ  अବିର 
 େପ�ମ ବରଷା ଛିଟା   |  ( ୩ ) 
 
ରବି ସମ    ସୃଜି  େମଘମାଳା 
 ହାରିବି ଦୁଃଖର �¢ାଳା 
 

ପଦE ନାଭ ନାଏକ 

 

ମରୁପେଥ   ଭାଗୀରଥୀ ସାଜି 
 ବହିବି ଜୀବନ ସାରା | ( ୪ ) 
                                                      
ହାତେର ହାତ     ମିଶାଇ ମୁହZ 
 କରିବିେର  େଦଶ େସବା  , 
ନିଃସ�ର  ସବ�ସ�   ସାଜି  ପୁଣି 
 ନାଶିେଦବି  ତାର ବ�ଥା | ( ୫ ) 
 
ଭାରତ ମାଆର    ଛୁଆ ମୁହZ 
 ଗାଉଥିବି ତାର ନାମ , 
ପଣୂ� ଏହି   ମାନବ ଜନେମ 
 ଜଳିବି ସୁରୁଜ  ସମ  |  ( ୬ ) 

                                                                                                     
ଓଡିଆ ଶିfକ  

ଓଡିଶା ଆଦଶ� ବିଦ�ାଳୟ ପଥରେଚପା, ବଲାoିର  
ଭ� ାମ�ଭାଷ : ୮୬୫୮୯୨୭୯୯୦, ୭୦୦୮୨୮୨୯୦୪ 
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ସମୟସମୟସମୟସମୟ    
ସମୟ କାହZକି ତୁ ହଜିଗଲୁ କହ 

େତା ପାଇଁ ଆଖିରୁ େମା ଦୁଇେଟାପା ଲୁହ 

କାହZକି ଆସିଲୁ ତୁ ଦୁନିଆକୁ କହ 

େତା ପାଇଁ ଛାତିେର େମା अସୁମାରି େକାହ 

ବ_�ମାନ अତୀତକୁ କାହZ ଚାଲିଗଲା କହ 

କିଏ ପୁଣି େପାଛିେଦବ େମା ଆଖିର ଲୁହ 

ଆଉଥେର ମିଳvା କି େମା ହଜିଲା ଦିନ 

ସାଉଁଟvି ପୁଣି ଥେର େମା ସୁଖର ସପନ 

अଛି େସହି ଦିନରାତି ବୁଲିଗଲାେର ସମୟ 

ମନ अଛି ଆଜି େମାର ଭାoିଲା ହୃଦୟ 

 

 

 

 

 

 

अଲିଭା ସାହୁ 

 

 

 

ସମୟ କାହZକି ତୁ େହଲୁେର ନି�ୁର 

ସାoସାଥିଠାରୁ େମାେତ କରିେଦଲୁ ଦୂର 

ଏେତ ବଡ଼ ସଂସାରେର କରିେଦଲୁ ଏକା 

କାହZକି ତୁ କରୁअଛୁ େମାେତ ଏେତ ଈଷ�ା 

ଭାବିଥିଲି େତା ଆଗକୁ ମଁୁ ଯିବିେର ଚାଲି 

ହାରିଗଲି େତା ପାେଖ ମନ େମା ଭାoିଲି 

ଜାଣିଛି ତୁ ଠକିେଦଲୁ ଆସିବୁନି େଫରି 

େମା ଜୀବନ ଚକ ଏେବ ଯାଏ ଘୁରି ଘୁରି 

ନି`´ अ|କାେର େଖାଜୁଛି ମଁୁ ତେତ 

ହାତ ଛାଡ଼ି ଚାଲିଗଲୁ େକାଉଠି ତୁ ସେତ 

 
ତିରୁଚିରାପଲ? ୀ, ତାମିଲନାଡୁ୍ 
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ଘରଘରଘରଘର    
ମଳୂଦୁଆ ସୁଦୃଢ଼ ଥିବା 

ଘରଟା ଆଜି अସଜଡା ଲାଗୁଛି 

ସଠୀଘର अଳ|ୁେର ଭତ� 

ବାପା ମଁା* ଫେଟାେର 

ଉଇଲାଗି ଯାଇଛି 

ବଡ ଭାଇ* ଘରଟି 

ଏସି େହାଇଛି 

ନାତିେଟାକାଟା ଲନେର 

ଉରୁtି ଉରୁtି େଖଳୁଛି । 

ମଁା ସାତସିଆ ଲୁଗା ଖେt 

ପି|ି ତୁଳସୀ ଚଉରା ମେୂଳ 

ଦୀପ ଜାଳୁଛି 

ଫିକା ଚା େର ରୁଟି ଦିଖt 

ଶିଜି ଗଲାଣି 

େବାହୁ ପØି ଖାଉଛି 

ଆରାମ େଚଆରେର ବସି । 

ରାେଜB�  କୁମାର ମହାvି 

 

ସମୁଦୁଣୀ ଆଜି ସୁନାରଂଗ ଦିଆ 

ଚଷମା କିଣିେବ େବାଲି 

ଜ¢ାଇଁ ପାଖକୁ ଆସିଛvି 

ସମୁଦୀ* ସାଂଗେର  

‘ବାପା’ ଆଇଁ ମଁା ଗରମ ପାଣି କରିଛି 

େଲଟି�ନ ସଫା େହଉନି େବାଲି 

ଘର ଚାକରାଣୀ ମୁହଁ ଏଡୁଟିଏ କରିଛି 

ଆଉ ବଡଭାଇ ଭାଉଜ*ୁ କହୁଛvି 

ତୁମ ଡାଡିମମି କଥା ବୁଝ 

େସ ପରା ଆମ अତିଥି 

ଘର ଆଜି ଆମ ପରିୂଲା ଫୁରିଲା ଲାଗୁଛି । 
 

ରାଜେବାରା ସaର ପଦE ପୁର, ବରଗଡ 

େମା.ନଂ : ୮୬୫୮୩୭୬୯୩୦ 
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ଡାଏରୀ ଡାଏରୀ ଡାଏରୀ ଡାଏରୀ : : : : େମା େମୗନେପ�ମିକାେମା େମୗନେପ�ମିକାେମା େମୗନେପ�ମିକାେମା େମୗନେପ�ମିକା    
େକେବେକେବ ନିଦ ଭାoିଯାଏ 

ସ�ପh ଭାoିବାର ଶ~େର, 

ଭାରି अସହାୟ େବାଧ ହୁଏ 

ରାତିର ନିରବତା ଢା*ି  

ନିେ�ତ ଥାଆvି ପୁରା ସହର, 

କିg अvର େମା ଖିନ୍ଭିନ୍ େହଉଥାଏ 

େକଉଁ ଏକ अଶାv ଝଡ଼େର। 

 

ନିଜ ସହ ଛଳନା  

କରି ମଁୁ ପାେରନା, 

ଆଉଥେର ଆଖି ବୁଜି 

ନିଦକୁ ମନାଇ ପାେରନା। 

 

 

 

 

ସBୀପ େଶଖର େଜନା 

 

 

ସ�ତଃ ପାଦ ବଢିଚାେଲ େଟବୁଲ୍ ପାଖକୁ 

ଟାଣିଆେଣ ନିଜ�ୀବ କାୟାର ଡାଏରୀଟିକୁ, 

ପୃ�ା ପେର ପୃ�ା ଓଲଟାଏ 

ସୁରfିତ ରଖିଛି େସ ତା ବfେର 

ତରୁଣ ଜୀବନର अେନକ ଭାବନାକୁ। 

 

ଗତିଶୀଳ େହାଇଉେଠ େଚତନା 

ବଳପବୂ�କ ନିଦ ଭାେo 

ସୁs ଶ~ ମାନ*ର, 

ବାଧ� କରାଏ ନତମ`କ େହବାକୁ 

େମା ଇjା ଆଗେର, 

ଭୃତ� େହବାକୁ େମା ଭାବନାର, 

ସ�ୀକାର କରିବାକୁ ରାଜତ�  େମା େଲଖନୀର। 
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fତାi କରିଚାେଲ କାଗଜ ବfକୁ 

ନୀଳରiେର େସ ଜେକଇ ଉେଠ 

ସବୁ अପମାନ - अଭିମାନ 

େପ�ମ - ଆକଷ�ଣ; ଆଶା - ନିରାଶାକୁ 

ମୁକୁଳା ବfେର ତା’ ଢାଳି ଦିଏ, 

େବଡି ପକାଇ ଶ~ ସଜାଇ ଦିଏ। 

 

ଜାେଣନା େମା ଭାବନା ହିମାଳୟର ବ`ୁତ¢ 

େସ ସ�ାଳି ପାେର କିନା, 

େକେବ ପଚାରିନି ତାକୁ 

େମା େଲଖନୀ ଆଘାତେର 

ଯ�ଣା ହୁଏ କି ନା, 

େକଉଁ अଧିକାରେର େସ ଶ~*ୁ 

ପରାଧିନତାର ଶୃ³ଳେର ବା|ି ଦିଏ 

ମଁୁ ନିେଜ ବି ଜାେଣନା I 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ସିEତହାସ�ଟିଏ ଆ*ି ଡାଏରୀ େମା 

ସାଉଁଟି ନିଏ ସବୁ ଭାବନାର ରo, 

अକୁହା କଥାର ନୂଆ ପୃ�ାଟି 

ଲୁଚାଇ ନିଏ ତା ବfେର, 

ଶାv େହାଇଯାଏ ହୃଦୟ ଆଉ 

ଶରୀର େଫରିଚାେଲ େଲାଟିବାକୁ 

ନିଦ ତରoେର। 

େମୗନ େପ�ମିକା େମା ନିେ�ତ ପରି 

ପଡି ରହିଥାଏ େଟବୁଲ ଉପେର 

 
ନାଚୁଣୀ, େଖାn�ା, ଓଡ଼ିଶା 
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େକାଭିଡ଼ େକାଭିଡ଼ େକାଭିଡ଼ େକାଭିଡ଼ ----    ୧୯ ୧୯ ୧୯ ୧୯ : : : : ଦୁଇଟି କବିତାଦୁଇଟି କବିତାଦୁଇଟି କବିତାଦୁଇଟି କବିତା    
ଚାଷୀଭାଇଚାଷୀଭାଇଚାଷୀଭାଇଚାଷୀଭାଇ    

ଚାଷୀ ଭାଇ ବିଲୁ େଫରି େଖାଜୁ ନାହZ ପଖାଳ, 

ଗଁା ମୁେt ଶୁଭୁ ନାହZ ନାଚ ଗୀତ ତାଶ େଖଳ, 

ଚାରିଆେଡ ସା|� ଦୀପ ଥିଲା େକାଳାହଳ, 

ଗଁାମୁt ଆଜି ପାଲିଟିଛି ନିରବ ନିଜ�ନ ନି�ଳ! 

େକେବ ବଷ�ା, େକେବ ବନ�ା,େକେବ ମରୁଡ଼ିର େଖଳ, 

ହତାଶାର अv ନାହZ, ଏେବ େକାଭିଡ ବି ସାଜିଛି, 

ଚାଷ ଆଉ ଚାଷୀ ପାଇଁ କାଳ! 

 

ଯିଏ ଦିେନ େଦଉଥିଲା अନh ଜଳ , 

ହଜାେର ମୁହଁେର ଆଶ�`ି ର ଫଳ, 

ତା ବିେଲ ବୁଲୁ ନାହZ ଲoଳ, 

ଟ*ା ବୁଣି େଦେଲ, ମସଲା ନଥିେଲ,  

ବରଷୁ ନଥିେଲ, ପoପାଳ ଖାଇଗେଲ, 

େନତା ଭାଷଣେର, अଂକୁରିବ କି ବୀଜ, ଫଳିବକି ଫଳ ? 

    

ବିକାଶ କୁମାର ମଲି? କ 
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ବିେଦଶୀବିେଦଶୀବିେଦଶୀବିେଦଶୀ    

ସମେ` ପର ପର, ଗଁା ରା`ା କେର ହତାଦର, 

ବିେଦଶିଆ ବଡ ବାବୁ ଗଁାରୁ ବି ବହିÁାର, 

ପରିବାେର ଆଜି ନାହZ ତାହାରି ଆଦର,  

େହାଇଥିବ କାେଳ େକାଭିଡ େବମାର,ଗଁା ସାରା ଟୁପୁର ଟପର,  

େସହି ଆଶ*ାେର ତାହା ଘେର ଆେଗ ଇ`ାହାର,  

ତା ନିଜ ଘର ନିଜ ପାଇଁ ବିେଦଶୀ  ଜଂଜୀର! 

 

ପଶୁ ପfୀ ବିଚରଂତି ରା`ାଘାେଟ ମାଳ ମାଳ, 

ବBୀ ମଣିଷ ପୁଣି, ମୁi अେଟ ସୁଦୂର ଶୃଗାଳ, 

ମଦ ନାହZ ମାଂଶ ନାହZ, ଦିେଶ ପୁଣି ଆକାଶଟା ଖୁବ ନୀଳ ନୀଳ, 

ନାହZ ଆଜି ଧୁଆଂ ଗ|, େପଁ ପଁା ସାଇରନ େଖଳ,  

ହସୁଚି ଆକାଶ ମାଟି, ନଦୀ ନାଳ େପାଖରୀ ନିମ�ଳ,  

ଚାରିଆେଡ ଶାvି େମୖତ� ୀ ସଦଭାବର ଢାଳ, 

ବିେଦଶୀ ବାବୁ ର କିg ଆଖି ଛଳ ଛଳ! 

 

ଶ�ମିକଶ�ମିକଶ�ମିକଶ�ମିକ    

କ�ା� େର ଶ�ମିକ ଗେଣ ଦିନ ହାତ ଗଣି, 

ଭାତ अଛି ଡାଲି ନାହZ, ଲୁଣ ଥିେଲ ନାହZ ପାଣି, 



ଆହ� ାନ
 ଇ-ପତି� କ

ା 

ଆହ� ାନ ଇ-ପତି� କା, ପ�ଦଶ ବଷ�, ଷ� ସଂଖ�ା, ଜୁନ୍ ୨୦୨୦ 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     335 

େକମିତି ପହଂଚିବ ଘେର ପାରୁ ନାହZ ଜାଣି, 

ମା ତାର ବାଟ ଚାହZ ଝରକାରୁ  ଚାେହଁ fଣି fଣି, 

ଭାେବ ବିେଦଶ ଠୁ େକେତ ଭଲ ଗଁା ର ମଶାଣି! 

 

ଘର ତାର ବହୁ ଦୂର, ରା`ା କିg ନିହାତି ନିଜର, 

େସ କାହାର, ଏ ସରକାର ନ େସ ସରକାର ର, 

କାହା ପାେଖ ନାହZ ତା ଖବର, 

ବିଲ ବନ ପାହାଡ଼ ଚିନ୍ହvି ତାକୁ, 

ଚିନ୍ହା ମଣିଷ ହZ କେର ଦୂର ଦୂର! 

େପଟ ପାଇଁ େଦଶ େବାଝ ଲଦିଥିଲା ମୁେt, 

अସମେୟ େକହି ଟିେକ ପାଣି େଦେଲ ନାହZ ତୁେt, 

କାହା ପାଇଁ ଜାେଣ ନାହZ କାହZ ଏ କଷଣ, 

ଜଣା ନାହZ େକଉଁ ଆଉ େକଇ ପାଦ ପେର, 

अଛି କି ଭାଗ�େର ତାର ଡାଲି, େତଲଲୁଣ? 

େକଉଁ ଦୂର ବିଲ ବନ େରଳ ଧାରଣାେର, 

େଲଖା ତା ପାଇଁ ମୃତୁ କି ନିବ�ାଣ? 
ଶ�ମ ଏବଂ େରାଜଗାର ମ�ଣାଳୟ,  

ଭାରତ ସରକାର, ନୂଆ ଦିଲ? ୀ 

malickbikashkumar@gmail.com 
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ବ�ିବାବ�ିବାବ�ିବାବ�ିବା    
अଳପ ଜୀବନଟା ସअଳ ସରିଲା  

ଆଉ କିଛି अଛି ବାକି  

କିଣା ବିକା ସରିଲାଣି  

ହିସାବ ଚାଲିଛି  

ହାଟ ଗଲା ଭାoି  

ହାନିଲାଭ ହାରିବା ଜିତିବା ସବୁ  

ମିଶାମିଶି अfରେର ଗଢା  

େଗାଟିଏ େଗାଟିଏ ଶ~ ମାତ�   

ପରିଚୟ ପାଇବାକୁ ପରି�ିତିର  

େହେଲ , ବା`ବତା ଠାରୁ  

ଏହାର ଦୂରତା ବହୁଦୂର  

अମାପ  

ତଥାପି ଜୀବନ  

ଧମ� ତାର ଜିଇବାର  

 

 

ସୁବାସ ଚB�  ମୁଦୁ୍ଲି 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

अବସରପ�ାs ବରି� ପ�େୟାଗଶାଳା ପ�ାଯୁiିକ 

ଜ଼ିଲ? ା ମୁଖ� ଚିକି�ାଳୟ , ସaଲପୁର 

େମା - ୯୪୩୭୭୮୧୦୫୪       
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ପରାଜିତ ପ�ତିବିaପରାଜିତ ପ�ତିବିaପରାଜିତ ପ�ତିବିaପରାଜିତ ପ�ତିବିa    
ମଁୁ ଏଇ ଜନମର अଳପ ଆୟୁଷ 
अn�ଦÄ ଏକ ପ�ାଣ, 
ତୁେମ ଶତାୟୁ ସୁBରୀ ଏେବ ବି ଜୀବିତା 
କାv ±ଶ� ଭିେଡ଼ ମନ 
 
ମଁୁ◌ଂ ଗୁମୁରା କେପାତ ଏେବ ବି କାBୁଛି 
ହଜାଇअ ମହୁଲ ବନ, 
ତୁେମ अବଶ� ମହକ ମଧୁମତିଟିଏ 
କିଣି େନଇଥାଏ ମନ 
 
ତୁେମ ଦୂର ଆକାଶର ପେୂନଇ ଜହh  
େଜାଛନା ନଈର ସୁअ, 
ମଁୁ ହତଭାଗ� ଏକ ଦିଗହରା ପfୀ 
ନିଜ�ନ ପୁରବୀ ସ�ର 
 
 
 
 

ସୀତାକାv ମହାପାତ�  

 

ତୁେମ ପାଖ ବଗିଚାର େଗାଲାପ ଫୁଲେଟ 
ରiଭିଜା ଲାଗୁଥାअ 
େତାଳିବାକୁ ଯାଇ େକେତ କ«ାଘାତ 
ମଁୁ ସହୁଥିବା ଏକ େଦହ 
 
ତୁେମ ସିBୁର ବିBୁେର ଚମକ ଚାBିନୀ 
ପରେଦଶିଆର ମନ, 
ମଁୁ ତୁମରି େପ�ମେର अବସାଦ ଭରା 
ଛଟପଟ ଏକ ପ�ାଣ 
 
ତୁେମ ଶ~ ମମତାର ଆpୁଳାଏ େସhହ 
ଭାବନାର ସୃrି ଘେର, 
ମଁୁ ଶ~ କାoାଳୀ ପାଇଚି ତୁମକୁ 
ହୃଦୟର ଦାନ ପେର 

ବା*ୀ, କଟକ, ଓଡ଼ିଶା 
ଭ� ାମ�ଭାଷ : ୯୯୩୮୭୩୭୩୦୮ 
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ସ�କ�ର ପରିଭାଷାସ�କ�ର ପରିଭାଷାସ�କ�ର ପରିଭାଷାସ�କ�ର ପରିଭାଷା    
ସ�କ�, େସ ତ ସ�କ�, 
ଯାହା अେଟ, େସhହ, େପ�ମ, ଶ�nାର ପ�ତୀକ 
ସ�କ�... ଏମିତି େସ ସ�କ�, 
ଯହZ ଥାଏ ଶାvି, େମୖତ� ୀ, ପ�ୀତିର ପୁଲକ 
ସ�କ�... େସ ତ ସ�କ� 
ଥାଏ ତହZ, ହସ, ଖୁସି, ସଦିjାର अପବୂ� ଝଲକ 
ସ�କ�... େସ କି ଘୃଣ� ସ�କ�! 
अvର ଛଳନାଭରା, ସ�ାଥ� ହୃଦଯାକ 
ସ�କ�... ଧିକ୍ େସ ‘ମିଛ’ ସ�କ� 
ହଜାେର ଥିେଲ ଥାଉ େଶ�� ‘ସତ’ ଏକ 
ସ�କ�... େସ ଏମିତିକା ସ�କ� 
ବ�ିବା ଶିଖାଏ ପୁଣି ଶିfା ଦିଏ େନୖତିକ 
ସ�କ�... େସ ପୁଣି କି ସ�କ� 
ଛB କପଟ ଯହZ ଜୀବନ ନିରଥ�କ 
ସ�କ�... ଏମିତି କର ସ�କ� 
ନିମ�ଳ ହୃଦୟ ଆଉ ସ�j ମନ ରଖ 
ସ�କ�... େସ ତ ସ�ଗ�ୀୟ ସ�କ�, 
ମଲୂ� ବୁଝି କାଯ��କେଲ, ଜୀବନ ହୁଏ ସାଥ�କ 
ବ�ିବା ହୁଏ, ମଲୂ�େବାଧଭି_ିକ 
ସ�କ� େହବ େନୖସଗ�କ 

ଚB�କାv େଜନା 
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କୁନା ଓ କୁନିକୁନା ଓ କୁନିକୁନା ଓ କୁନିକୁନା ଓ କୁନି    
କୁନା କୁନି ଦୁଇ ଚେଢ଼ଇ 

ଉଡ଼ିଗେଲ ଆକାେଶ େଡଣା ବାେଡ଼ଇ 

ପ�ଥମ ଉଡ଼ାଣ ବଡ଼ ସୁBର 

�ାେନ ଆହାର ପୁଣି �ାେନ ବିହାର 

ସମୟ ଗଡ଼ି େହଲା ଦି� ପହର 

ବସିଗେଲ ଭାଇଭଉଣୀ େହାଇକି ଥର 

ଘର ବାହୁଡ଼ା ପାଇଁ େହେଲ ପ�`ୁତି 

ଗତି ବଢ଼ାଇକି େହେଲଣି ଫୁ_� 

େବଳବୁଡ଼ି ଆସି ସଂଜ େହଲା 

ବସା ଘରଟି ତ ନ ମିଳିଲା 

ମେନ ଦୁଃଖ ଆଉ ଆଖିେର ଲୁହ 

ମିଳିେଲନି ବାପା ମା ମନେର େକାହ 

େହାଇ କାB କାB अତି ବିକେଳ 

ଚଢ଼ି ବସିଗେଲ ଗଛର ଡାେଳ 

 

 

ବାଦଲ ମହାରଣା 

 

ସଂଜରୁ ରାତି ପୁଣି େହଲା ସକାଳ 

ନିଦ ନାହZ ଖାଲି ମେନ ଆକୁଳ 

ଭୂମି ଉପେର ସଯୂ�� ପଡ଼ିବା fେଣ 

ଉଠିଗେଲ ଦୁେହଁ େହାଇ ତËେଣ 

ବାପା ମା ଶବ େସ ଗଛ ତେଳ 

େଶାଇଥିେଲ େଯା ବୃf ଡାେଳ 

ଯ�ର ମାନବ ତା ସଉକ ପାଇଁ 

ଜoଲ ଆଡ଼କୁ ଆସିଛି ଧାଇଁ 

େଲୗହଦାନବକୁ ସାoେର େନଇ 

ଖୁସି ହୁଏ ସବୁ ଜୀବନ େନଇ 

ମାନବର ବିଚିତ�  ସଉକ 

ପାଲଟିଲା କୁନାକୁନିର ଦୁଃଖ 

अଶ��ର ଧାରେର ଆଖି ଭିେଜଇ 

ଜୀବନ ହାରିେଲ ଚେଢ଼ଇ ଦୁଇ 
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अନୁସରିତअନୁସରିତअନୁସରିତअନୁସରିତ    
ତୁ ତ େସଇ ନିରାକାର 

ବ�ହE  ନିନାଦ ଓଁକାର 

ନିଶ�ାସେର ପ�ଶ�ାସେର 

ପଥପ�ାvର ଆଲୁअେର 

ମାଟି ପାଣି ପବନେର 

ଭୟର ବାଦୁଡ଼ି ବସାେର 

ଉଲ? ାସର ସpିବନୀେର 

ତୁ ହZ ସବୁ ପ�ଶhର ଉ_ର 

ତୁ ହZ ସବୁ ସୁଖଦୁଃଖର ସମାହାର 

ତୁ ତ େସଇ ଜନା��ନ 

ଏେକାଇର ବଳା ବିଶିେକସନ 

ଗିରି େଗାବn�ନ କାଳୀୟ ଦଳନର ଉପାଖ�ାନ 

େତା ବା*ଚାହାଣୀ େମାହନବଂଶୀର କାହାଣୀ 

ଯୁଗ ଯୁଗକୁ କଥା ଥିବ 

ତୁ କପଟ କରୁଥିବୁ େକାେଳଇ େନଉଥିବୁ 

ଘର ଗଢୁଥିବୁ ଭାoୁଥିବୁ 

ମpୁରାଣୀ ମିଶ� 
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ନ ମାଗିେଲ େଦଉଥିବୁ ମାଗିେଲ ମୁହଁ େଫରାଇବୁ 

େବଡ଼ି ଉପେର େକାରଡ଼ାର ମାଡ଼ 

ପାଲି*ି ଉପେର ପାଟ ଛତାର ଉହାଡ଼ 

େହେଲ -  

େଦାଷ କାହZକି େତାର େହବ 

ଯିଏ େଯମିତି ବୁଣିଥିବ अମଳ ତ ଆେପ ଆେପ େହବ 

ଭାବେର କି अଭାବେର 

ଏ ଜନE େର କି ଆର ଜନE େର 

କାଳିଆେର - 

େତା ବଡ଼େଦଉଳ ଶରଧାବାଲି ଦୂରରୁ ଦିଶୁଥିବ 

ହାତ ପାହାvାରୁ ପଦE  ଘୁ�ି ଘୁ�ି ଗଲାେବେଳ 

ପତିତପାବନ ବାନା ହାତଠାରି ଡାକୁଥିବ 

ନି�ିvେର ତୁ ଷାଠିଏ ପଉଟି େଭାଗ ଖାଉଥିବୁ 

ରଥ ଚଢୁଥିବୁ ଓହ? ାଉଥିବୁ 

ପ�ଳୟପେୟାଧି ଜେଳ ଟହ ଟହ ହସୁଥିବୁ 

ଆଉ ମଁୁ ବାଇଶି ପାହାଚ ଚଢ଼ି ଚଢ଼ି ଥକି ଯାଉଥିବି 

କ²ବଟ ମେୂଳ अଭୂଲା अତୀତକୁ ମେନ ପକାଇବି 

େମା କମ�ଫଳର ହିସାବନିକାସ େତା ସିଂହ ଦୁଆେର 

ଥାକ ଥାକ ଜମା େହଉଥିବ ଗରୁଡ଼ `� ପାଖେର 
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ତୁ ଯାଚୁଥିବୁ ଦୟଣା ତୁଳସୀମାଳ 

ମଁୁ ଚାଖୁଥିବି େତା अବଢ଼ା 

ଆନB ବଜାର େଭାଗମtପେର ସହଳ ସହଳ 

 

ହାଇଦ� ାବାଦ 

ଭ� ାମ�ଭାଷ : ୭୩୮୧୨୬୫୭୬୯ 
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ପେୂନଇ ରାତିର ପୀରତିପେୂନଇ ରାତିର ପୀରତିପେୂନଇ ରାତିର ପୀରତିପେୂନଇ ରାତିର ପୀରତି    
ଚାBନୀଭରା ଏହି ପେୂନଇ ରାତି, 

ନିଦବିନା ଯାହା ମଧୁଭରା ରାତି, 

ପି�ୟାର ବିରହ ଭରା ଚପଳ ରାତି, 

ଗାଏ ମଁୁ େପ�ମଭରା ସୁରମ� ଗୀତି |୧| 

 

ମିଠା ଡ* ମାେର ଏ ଜହhରାତି, 

ନଭ ନfତ�  େଦଖି ବିତାଏ ରାତି, 

ଚB�କାvି େନଲା େମାର ମତିଗତି,  

अତ�v ସୁଖପ�ଦ େପ�ୟସୀର ପ�ୀତି|୨| 

 

 

 

 

 

 

 

ଶ�ୀରାଜେଶଖର ସି ଚିମା 

 

 

 

 

 

 

େପ�ମିକା ଚିvାେର ଯାଏ ଦିନରାତି, 

ଯାହାର ସE qତି अ|କାରେର ବତି, 

ଚାରୁ ଚB� ାବତୀ େମା ପାଇଁ ବିଭୂତି, 

ଲଳିତ ଲାବଣ�ବତୀ େମାର ସୁମତି|୩| 

 

ଶୀତଳ େବଳ ଚି_େର ଆେଣ ତାତି, 

ହୃତ୍ ±Bନ ଜଣାଏ ପ�ଣୟର अନୁଭୂତି, 

ପି�ୟତମାର ପ�ତୀfାେର ନାହZ ବିରତି, 

अଭୁଲା େଯ ପୁେନଇ ରାତିର ପୀରତି |୪| 
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अସହାୟअସହାୟअସହାୟअସହାୟ    
अସହାୟ ଥୁ«ା ବରଗଛ 
କାହZ େକଉଁ କାଳରୁ 
ଛିଡ଼ା େହାଇଛି, 
ଆପ_ି ନାହZ ସା�äା କରୁଛି 
ଖରା, ବଷ�ା ଆଉ 
ଶୀତର ପ�େକାପ 
 
ଖୁସିअଛି... କାହZକି ନା 
ପfୀ େକେତାଟି ବସା ବା|ିଛvି, 
अtା ଦିअvି, 
ତାର ନିଜ�ନତାର ସମୟେର 
କିଚିରି ମିଚିରି ଶ~ କରି 
େକେତ କଥା ଗପvି 
ସବୁକିଛି ଠିକ ଥିଲା 
ହଠାତ କାହୁଁ ଯ� ଚାଳିତ 
କଟର୍ ଆସି 
ଶରୀର ତାର ଖିନ୍ଭିନ୍ କଲା 
 

ପି�ୟ*ା ପି�ୟଦଶ�ନୀ ସାହୁ 

 

େଲାକମାେନ अଭିେଯାଗ କରିଥିେଲ 
େରାଡ଼ କରିବାପାଇଁ ଇଂଜିନିୟର 
କାେଳ ଗଛ କାଟି େଦଇଥିେଲ 
 
ସବୁକିଛି ଶୁନ୍ସାନ 
ଶå ନାହZ ନିଜ�ନତା ଏଠି 
ପfୀମାନ*ର କାକଳି ଆଉ 
କାଠି କୁଟାର ନୀଡ଼ 
ଦ� �ଶ�ମାନ େହଉ ନାହZ 
 
ଦିନ େକଇଟା ପେର ପୁଣି େକାଳାହଳ 
ରoେବରo ଗାଡ଼ି ମଟର 
ମାଡି ଚାଲvି 
ବରଗଛ ଆଉ 
ପfୀ ମାନ*ର ସ¢ପh 
ସବୁଦିନ ପାଇଁ अତିତ କରି େଦଇ।। 



ଆହ� ାନ
 ଇ-ପତି� କ

ା 

ଆହ� ାନ ଇ-ପତି� କା, ପ�ଦଶ ବଷ�, ଷ� ସଂଖ�ା, ଜୁନ୍ ୨୦୨୦ 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     345 

ବିଚିତ�  ତୁମ ମହିମାବିଚିତ�  ତୁମ ମହିମାବିଚିତ�  ତୁମ ମହିମାବିଚିତ�  ତୁମ ମହିମା    
ବିଚିତ�  ତୁମ ମହିମା ମହାପ�ଭୁ 

ବିଚିତ�  ତୁମ କରଣୀ 

ଭାବିେଲ ବିସEୟ ଲାେଗ ଚାହZ ତବ 

ଲୀଳାମାନ େବଣୁପାଣି୧ 

ଭକତ ବ�ଳ ଭାବଗ�ାହୀ ହରି 

ହୃଦୟ କୁpବିହାରୀ 

େଧନୁ ପେଛ ବ�ା ଗମିଲା ପରାେୟ 

ଭକତକୁ अନୁସରି୨ 

ଭାବ ଟିେକ ପାଇ ହୁअ ଆନBିତ 

ଆେହ ଶ�ୀ ସ�ିଦାନB 

କମ� अନୁସାେର ଫଳ ଯାଚିଦିअ 

ନକରି କପଟ ଛB୩ 

 

 

 

 

ଗୁେsଶ�ର ଚାB 

 

 

 

ପୁତନା ସୁBରୀ ହୃେଦ ଛଳ କରି 

ତା’ ଉରେଜ େବାଳି ବିଷ 

fୀର ପିଆଇବା अଭିନୟ କଲା 

ଭିତେର ବହିଣ େରାଷ୪ 

ନ େଘନି ତା’େଦାଷ େହାଇ ମହାେତାଷ 

ବଢ଼ାଇଲ ତା’ର ମାନ 

ମାଆର ମଯ��ାଦା ଲଭିଲା ଧନ� େସ 

ବଇକୁେ¸ େଦଲ �ାନ୫ 

ଉ� ନୀଚ କୂଳ ବଂଶ ପର�ରା 

ନ େଦଖ ରୂପ ସ�ାର 

ଜାତି େଗାତ�  ଠାରୁ ସବୁରି ଉn�� େର 

ବିଚିତ�  ତୁମ ବିଚାର୬ 
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ମBାକିନୀ ଭଳି ମନ ନିରିମଳ 

ହୃଦୟ େହେଲ ପବିତ�  

ବିରାଜିତ ହୁअ ତହZ ଦୀନବ|ୁ 

େସ ହୁଏ ପରମମିତ� ୭ 

ଶ�ୀକର ପରେଶ କୁବୁଜା ଲଭିଲା 

ନିମିଷେକ ବିଦ� ରୂପ 

େବାଳି େହଲ େଦେହ ଭାବର ଚBନ 

ବାସିଲା େପ�ମର ଧପୂ୮ 

ଶରଧା ବିଶ�ାସ ବେଳ ବିଶ�ାବସୁ 

ଭୁpାଇଲା ଫଳମଳୂ 

अଛୁଆଁ ଦିअଁ*ୁ ବୁଝି େକ ପାରିବ 

ନାହZ ଯା’ର ଥଳ କୂଳ୯ 

େତଜି ନBିେଘାଷ ଭi ପାଇଁ କି 

ବିେଜ େହଲ ବାଲି ରେଥ 

ସଦା ପାେଖ ପାେଖ ରହିଥିବ ପ�ଭୁ 

େନବନି अସତ� ପେଥ୧୦ 

 
ସମାସିଂହା, ଝାରସୁଗୁଡ଼ା 

ଭ� ାମ�ଭାଷ : ୭୬୮୩୮୪୧୦୬୪ 
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ନିଶ~ ରାତିନିଶ~ ରାତିନିଶ~ ରାତିନିଶ~ ରାତି    
ନିଶ~ ରାତିେର ଏକୁଟିଆ ତୁେମ 

ଲୁଚି ଲୁଚି ଆସ େଯେବ 

ତୁମ ପାଦ ଚିହh  େଦଖି ଆ*ୁଥାଏ ଛବି 

ପ�ଥମ ଥର େଦଖାେହଲା େଯେବ 

ତୁମ ସE qତି େକେବ ଭୁଲିହୁଏନା 

େପ�ମର ବାରତା େନଇ 

ନିଜ�ନ ଏ ରାତି ଆମ ପାଇଁ ସାfୀ 

େଖାେଜ ତୁମକୁ ପାଇବା ପାଇଁ 

ନିଶ~ ରାତିର ନିରବତାେର 

ଚାହୁଁଛି ତୁମ େପ�ମର ମିଳନ 

 

 

 

 

 

 

େସବକାv ନB 

 

 

 

 

ବିରହୀ ପ�ଣୟୀ ସାେଥ େମାର ନାହZ 

ଏକୁଟିଆ ସିନା ଏଇ ମନ 

ତୁମ କଥା ଭାବି ରାତି ଯାଏ ସରି 

ନିଦ େମାର ଆଖିେର ନାହZ 

ହୃଦୟଠୁ େବଶି ଭଲପାଏ ତୁମକୁ 

ନିତି େଖାଜୁଥାଏ ତୁମ ବାଟକୁ ଚାହZ 

ଜୀବନଟା େଗାେଟ ମରିଚୀକା ସାଜି 

େହାଇଗଲ ଯାଯାବର 

ନିଶ~ ରାତିେର ପି�ୟା େମାର ନାହZ 

ଜୀବନଟା େହଲା େଗାେଟ अoାର 
ବ|ପାଲି, ଉପରଝର, ବଲାoିର, ଓଡ଼ିଶା 
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ସମପ�ଣସମପ�ଣସମପ�ଣସମପ�ଣ    
ନୀଳ ପାରାବାର, କେଲ? ାଳ େକେତ 

କେଳବର ପଣୂ�h ଉଦେକ 

ଚକ�ବାଳ ଯାଏଁ ଦିଶୁअଛି କିg 

େଲେଶ ନ ମିଶିଛ ଆକାେଶ 

ଶତ ତରoିଣୀ ମମବେf ଲୀନ 

ଲୀନ େକାଟିଯୁଗ ପେୟାଦ 

ପ*େର ଭରା େତା ସfୂE  fୀଣ ତନୁ 

େମାତିେର ଗଭ� େମା ପରିୂତ 

କହ ସେରାବର େକମେv ଇଶ 

େତା ବେf ରଖିେଲ କମଳ 

ଢଳ ଢଳ ଜଳ େତା ପତ�  ଉପେର 

ଦିେଶ अବା େକେତ ମpୁଳ 

ଆଗାର ମଁୁ େଯ, େମାତି ମାଣିକ�ର 

ରଖିअଛି ତାେର ବfେର ମମ 

ଦିଶୁअଛି ରୁf, େମାର ଏଇ ବf 

अଳ*ାରହୀନ ବନିତା ସମ 

ଜଗ�ୀବନ େସଠୀ 

 

କିg େତାର କାୟ, अେଟ ପ*ମୟ 

ତଥାପି ଧରିଛି अa�ଜ 

ବିହି େକଉଁ ଧାେର ବିଚାରିଣ ପୁଣି 

ଭାେଗ େଦଲା େତାର ସେରାଜ 

ଶୁଣି ପୁÁରିଣୀ, କେହ ମନ ବାଣୀ 

ସ�ଧିେର ଚଳାଇ ରସନା 

ଶୁଣ ରତh ାକର ସୁରମ�ା ସୃrିର 

ନିୟମ ବିହିର ରଚନା 

େକାଟି ଜଳଜୀବ, अେନକ ବିଭବ 

ଯଥା େମାତି, ରତh , େହମ 

େକେତ େଯ ଖଣିଜ ନାହZ ପଟାvର 

ବେf େତା େହାଇଛି ସoମ 

ଗବ� ନାହZ େମାେର, ଲାଗି अରବିB 

ଦୁଃଖ ନାହZ ଲାଗି ପଲଲ 
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ପଲଲୁ ଗଢ଼ିଣ, ମୟୁଖ ଢାଳିଣ 

ରଚିେଲ ସ�ୟଂ େସ ଗୀବ�� ାଣ 

ସମପ�ତ ସର, ଆନB अପାର 

ସିEତ ହାସ େଦଇ ଭାସଇ 

ପରିପ!ୂ� ଭାବ, ଆଦରିେଲ ଯାଇ 

अପବୂ� ଖୁସି େସ ଲଭଇ 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

अa�ଆବାଡ଼ି, ଗpାମ 

ଭ� ାମ�ଭାଷ : ୮୯୮୪୦୪୯୫୨୧ 
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ଆଜି େମା ପୁअ େଫରିଛିଆଜି େମା ପୁअ େଫରିଛିଆଜି େମା ପୁअ େଫରିଛିଆଜି େମା ପୁअ େଫରିଛି    
ବହୁ ଦିନ ପେର ବୁଢ଼ୀ ଆଜି ଖୁସି 

ଆସିଛି ବୁଢ଼ୀ ର ପୁअ 

େକାରନା ପାଇଁ କି ପୁअ ତା ଆସିଛି 

ସାେo ଧରି ଝିअ ପୁअ 

 

ବହୁ ଦିନ ପେର ବୁଢ଼ୀ ପାଦ ଆଜି 

ତେଳ ଜମା ଲାଗୁ ନାହZ 

େକେତଦିନ ପେର ପୁअ େବାହୁ ତାର 

ଆସିଛvି ଗ�ାେମ ଧାଇଁ 

 

ଯାହା ମେନ ଥିଲା ସବୁ କଥା ଭାବି  

ବୁଢା କୁ କହୁଛି ଶୁଣ 

େମା ପୁअ ଆସିଛି ବହୁ ଦିନ ପେର 

ଭାକୁର ମାଛ େଟ ଆଣ 

 

 

ମେହB�  କୁମାର ସ�ାଇଁ 

 

େସାରିଷ ବାଟି ମୁ କ�ା ଲ*ା େଦଇ 

କରିବି ଭାକୁର ଝୁଳ 

ବାଡିରୁ ଆଣିଛି ନାନା ଶାଗ ସବୁ 

ମିଶାଇ ଆଣିଛି ଫଳ 

 

େମା ପୁअ କୁ ଯାହା ଭଲ ଲେଗ ସବୁ 

କରିବି ନିଜ ହାତେର 

ଆସିଛି େମା ପୁअ ବହୁ ଦିନ ପେର 

େଦବି ମୁ ତାକୁ ଆଦେର 

 

ନାତି ନାତୁଣୀ *ୁ ପାଖେର ବେସଇ 

େକେତ ଗପ ତା*ୁ କୁେହ 

ପୁରା ପରିବାର ଆଜି ଏକାଠି ତାହାର 

ବୁଢ଼ୀ ର ମନ କି ରେହ 
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ରାଶି ଲଡୁ ଆଉ ଆରିସା ପିଠା କୁ 

କରିଲା ବୁଢ଼ୀ ହାତେର 

ନାତି ନାତୁଣୀ *ୁ ବେସଇ େକାଳେର 

େଖାଇଲା अତି େସhହଁ େର 

 

େରାଗ ସିନା ଆସି କr େକେତ େଦଲା 

ବୁଢ଼ୀ ତ ପାଇଛି ସୁଖ 

ବରଷେକ ଥେର ପୁअ ଆସୁଥିଲା 

ଆସି ରହିଲା ତା ପାଖ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ନାତି ନାତୁଣୀ* ବାଟ ଚାହZ ଚାହZ 

ଲୁହ େକେତ ଝରୁଥିଲା 

ପୁରା ପରିବାର କୁ ପାେଖ ତାର ପାଇ 

େକେତ ଖୁସି େହଉଥିଲା 

 

ବୁଢ଼ୀ ମୁେହଁ ହସ ବୁଢା ଆଜି େଦଖି 

ମେନ ମେନ କାBୁଥିଲା 

ସବୁ ଦିନ ପାଇଁ  ପୁअ ରହvା କି 

ବୁଢା ମେନ ଭାବୁଥିଲା  
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ନିଦନିଦନିଦନିଦ    
େସ ତ ଚୁପି ଚୁପି ଆେସ  

କିଛି ଜାଣିବା କି ବୁଝିବା ଆଗରୁ  

ଏ ବଳବାନ େଗାଟା େଦହଟାକୁ କାବୁ କରି ବେସ  

ତା ସେ�ାହନୀ ମାୟାେର  

େଯଉଁଠି ପଲକ ଉେଠଇ ଚାହZବାକୁ ବି ଯୁ ନଥାଏ  

ତାପେର େକଜାଣି େସ େକଉଁ ଏକ अଜଣା ମଲୂକକୁ ଟାଣିନିଏ  

େଯଉଁଠି ଘନ अ|ାରର ରାଜତ�  

େକେବ େକମିତି େସଠି ସ�ପh ସାoେର ବି େଭଟ ହୁଏ  

େସ ତ େସଠି ଆଗତୁରା ହାତକୁ ଭିଡି ଧରି ବାଟ କେଢ଼ଇ ନିଏ   

େକଉଁ ଏକ ପବୂ� ପରିଚିତା ପରି  

େହେଲ କାଉ 'କା' କେଲ ସବୁ ମାୟା ତୁଟି ଯାଏ  

ଆଉ ଏ अବଶ େଦହଟା ପଡି ରହିଥାଏ ବାସି ବିଛଣାେର ........ 

 
ସଂଗୀତ ଶିfକ 

ଓଡିଶା ଆଦଶ� ବିଦ�lଳୟ ଗାଇସିଲଟ, ବରଗଡ 

େମା – ୯୦୯୦୨୭୭୮୦୬ 

ଶ�ୀେfତ�  ସୁBର 
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ଲାଜକୂଳୀଲାଜକୂଳୀଲାଜକୂଳୀଲାଜକୂଳୀ    
କ«ା ସରସରବାଡ଼ି ଲାଜକୂଳୀ 

େଦହ ତାର େକାମଳତା 

ଛୁଇଁେଦେଲ ଥେର ଯାଏ େସ ଲାେଜଇ 

ନୁଆଇଁ ଦିअଇ ମଥା 

ରାଗ अଭିମାନ ନାହZ ତା ମନେର 

ସfୂEପରି ତାର କ«ା 

େଯେତ ଛୁଇଁେଲ ବି ଦିଏନି ଆଘାତ 

ଝେର ନାହZ ରiେଟାପା 

ସରୁୂଜ ଉଇଁେଲ େଖାଲିଦିଏ ତାର 

କअଁଳିଆ ଟିକି ପତର 

ଧାଡ଼ି ଧାଡ଼ି େହାଇ ସଜ େହଲାପରି 

ଲାେଗ ଭାରି ମେନାହର 

 

 

 

 

ସେରାଜ ସାହୁ 

 

 

 

 

 

ଫୁଲଟି ତାହାର ଦିେଶ ଚକମକ 

ଶାମୁକାର େମାତି ପରି 

अବିର ରoର େରଣୁେର ସେଜଇ 

େପ�ମଭାବ ଦିଏ ଭରି 

େତାଳିଆଣି େଯେବ ପାପୁଲିେର ଧେର 

କେର େମାେତ ଭାରି ଲାଜ 

ଓଢ଼ଣା େଖାଲିେଲ ନୂଆେବାହୁ ମୁହଁ 

ଫୁଲପରି ଦିେଶ ସଜ 

 
ଆଠଗଡ଼, କଟକ 
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ବାପା* ପେକଟ୍ବାପା* ପେକଟ୍ବାପା* ପେକଟ୍ବାପା* ପେକଟ୍    
ପ�ାୟ ପ�େତ�କ ସାଟ�େର ପେକଟ୍ ଥାଏ... 

େମା ବାପା* ଧଳା ଓ ନୀଳରoର ଛକି ପକା ସାଟ�ର 

ବାମ ପାଖେର େଛାଟ ପେକଟ୍ ଟିଏ ମଧ� ଥିଲା... 

େମା ବାଳୁତ ମନର ପ�ତି ଆଶାକୁ ଯିଏ ପରୂଣ କରୁଥିଲା... 

ଏେବକାର ATM ଠୁ ଟିେକ अଧିକା େସ... 

କାହZକି??? 

କାହZକି ନା, 

େସଥିରୁ କାଗଜ େନାଟ୍ ସହ ମୁଦ� ା ମଧ� ରହୁଥିଲା... 

ପ�ତି ଦିନର ଚେକାେଲଟ ଖିଆ,  

ସକାଳ ଜଳଖିଆେର ଆଉ ଦିଟା ରସେଗାଲା ଖାଇବାକୁ େସଥିରୁ େମାେତ ମିଳୁଥିବା ପଯ��ାs 

ଧନ... 

अମାପ अମାରଟିଏ େମା ପାଇଁ ଥିଲା େମା ବାପା* ପେକଟ୍... 

ଆଲ? ାଦିନର ଯାଦୁ ଦୀପ ଭଳି... 

ଆଉ ଭାନୁମତୀ ର େପଡ଼ି ପରି େମାର ପ�ତି ଇjା କୁ  

ମଁୁ ଇoିତ ମାେତ�  ପରୂଣ କରୁଥିଲା... 

େମା ପାଇଁ େସ ପେକଟ୍ େଗାଟିଏ ରାଇଜ ଟିଏ ଗଢିଥିଲା... 

ବିକାଶ ଚB�  େବେହରା 
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अେନକ େଖଳନା, अେନକ ବହିପତ� , अେନକ ଚେକାେଲଟ, 

ଆହୁରି अେନକ ମେନାହରୀ ସାମଗ�ୀର  

ସ୍ଵଗ�ଟିଏ ସରଜିଥିଲା େମା ପାଇଁ... 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ଛାତ� , ଶିfା ବିଭାଗ 

ଖ�ୀr ମହାବିଦ�ାଳୟ, କଟକ - ୭୫୪୦୩୨ 

େମା-୮୯୧୭୪୨୬୧୩୭ 
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େପ�ମ ପାଦଚିହhେପ�ମ ପାଦଚିହhେପ�ମ ପାଦଚିହhେପ�ମ ପାଦଚିହh     
ସକାଳ ସରୁୂଜ ଉଇଁେଲ ଆକାେଶ 

ଚାରିଆେଡ଼ ଦିେଶ ତୁମ େପ�ମକିରଣ, 

ସp ନଇଁଗେଲ अ|ାର ରାତିେର 

ଭିଜିଯାଏ ମନ ଓଦାହୁଏ ପ�ାଣ୧ 

 

କି ଉପମା େଦବି ତୁମକୁ ମଁୁ ପି�ୟା 

େଖାଜି ପାଉନାହZ ଭାଷା 

େପ�ମର ରoେର ରେoଇଲ େମାେତ 

େପ�ମ ଦୁନିଆଟା ଲାେଗ ନିଶା ନିଶା୨ 

 

ତୁେମ େପ�ମସର ବି|ିଲ େଯ ପି�ୟା 

େମା ହୃଦୟ ରାଇଜେର 

ଜିଣିଲ େମା ହୃଦୟ ତୁେମ ପି�ୟତମା 

ତୁମ େପ�ମ ଶiି ବଳେର ୩ 

 

 

କୃ�ଚB�  ବାରିକ 

 

 

 

 

 

 

ଥୁ«ା ବୃfଟିକୁ ନୂଆ ରୂପ େଦଲ 

ଦିେଶ ସବୁଜିମା ଆଜି 

େମାର ଦୁନିଆକୁ ନୂଆ ପ�ାଣ େଦଲ 

ତୁେମ ମୃଦୁମଳୟ ସାଜି ୪ 

 

ତୁମ ବିନା ପି�ୟା ଏହି ଆକାଶେର 

ନିେ`ଜ ଦିଶଇ ଜହh  

ଶତ ଆେଲାକର ବଷ�ା େମା ରାଇେଜ 

େଯେବ ପେଡ଼ ତୁମ ପାଦଚିହh  ୫ 



ଆହ� ାନ
 ଇ-ପତି� କ

ା 

ଆହ� ାନ ଇ-ପତି� କା, ପ�ଦଶ ବଷ�, ଷ� ସଂଖ�ା, ଜୁନ୍ ୨୦୨୦ 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     357 

 

ଗ�ୀଷEପେର ବଷ�ା, ଦିନପେର ରାତି 

ପ�କୃତିର ଏହା େବଶ 

ତୁମରି ଭାବେର ଭାବୁକ ଆଜି ମଁୁ 

ନାହZ ଆର� ନାହZ ତା’ର େଶଷ ୬ 

 

ତୁମରି ଚିvେନ ରାତି ପାେହ େମାର 

ତୁମରି ଚିvେନ ଦିନ 

ତୁମରି େପ�ମକୁ ସାଇତି ରଖିବି 

ବ�ିଥିବି େଯେତ ଦିନ ୭ 

 
 

 

 

 

 

 

 

ବିଜୟ ନଗର, େକB� ାପଡ଼ା, ୭୫୪୨୨୪, ଓଡ଼ିଶା 

ଇେମଲ୍ : kbarick1996@gmail.com 
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ପରାଜିତ ନାୟକପରାଜିତ ନାୟକପରାଜିତ ନାୟକପରାଜିତ ନାୟକ    
ଜୀବନର अ*ାବ*ା ବାଟେର 

ବାେଟାଇଟି କ? ାv ପଥହୀନ 

ସମୟର ଦିପହରେର 

ନିBା अପବାଦର ଖରାଟି ଝାpିେର 

ଭସିEତ ତା’ ଲf� 

ମଳିନ ତା’ ଆଶା अଭିସାର 

େଡଇଁ◌ଂ ପାରିଥାvା େହେଲ 

ସମୟର ବହଳ ହିଡ଼କୁ 

ଝୁ«ିଥିେଲ ସିନା ରfା ପାଇଥାvା 

େହେଲ େସ ତ ଧରାଶାୟିତ 

ଯ�ଣାର ତତଲା ବାଲିେର 

 

 

 

 

 

ବସv କୁମାର ପ�ଧାନ 

 

 

ଧଷ�ତ ଓ ପ�ତାରିତ ବାରବାର 

ଛଳନାର ବାହୁ ବ|ନେର 

ଓଃ! କି ନିରବ ବିଳାପ 

ନିେ`ଜ େହାଇଯାଉଛି ତାର ସବ�ାo 

ବହିଯାଉଛି ରiର େବୖତରଣୀ 

କ’ଣ ବା अଛି ପୁpି ତାର ଏଇ ଜୀବନେର? 

ଯାହା ଖାଲି ରହିଯିବ 

ମରଣର ହ`ାfରେର 

ପରାଜିତ ନାୟକର େଶଷ ସ�ାfର 
ଶିfକ,  

ଶ�ୀପୁରୁେଷା_ମପୁର େନାଡ଼ାଲ ଉ� ବିଦ�ାଳୟ 

େଡଲାo, ପୁରୀ 

ଭ� ାମ�ଭାଷ : ୮୬୩୭୨୧୯୫୫୦ 
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अଭିମାନୀ ପି�ୟାअଭିମାନୀ ପି�ୟାअଭିମାନୀ ପି�ୟାअଭିମାନୀ ପି�ୟା    
ତୁମ ବିନା ସାଥି ଲାେଗ ଫିକାଫିକା 
ଚାଲିବି େକମିତି ବାଟ ଏକା ଏକା 
ଆସିଥିଲ ସାଜି ମରୂ ମରିଚୀକା 
ଟାଣିେଦଲ ହୃେଦ ପ!ୂ� ଯବନିକା। 
ପ�ଥମ େପ�ମର ପହିଲି ଫଗୁଣ 
ବାଟ ଭୁଲି ସE qତି ହୁଏ ଆନମନ 
କାଳେବୖଶାଖୀର କଣିଏ ଆଭାସ 
ଜାଣି ପାରିଲିନି େସ ପବୂ�ାନୁମାନ। 
ବିନା ମଳୟେର ସାଜିଲ ବସv 
କରିବାକୁ େବାେଧ ଜୀବନର अv 
ଋତୁଚକ� କୁ ବି ବଦଳାଇ େଦଲ 
କରିବି େକମିତି ବାଟ अତିକ� ାv। 
କଥା େଦଇଥିଲ ସାଥୀ ଏ େପ�ମର 
ଧରିବାକୁ ହାତ ଜନE  ଜନE ାvର 
ଭୁଲିଲ େକମିତି େହାଇ ସ�ାଥ�ପର 
ଜାଳିେଦଲ େମାର ସବୁ अଧିକାର। 
ଉଜାଡି େଦଲ େମା ସଜଡା ସପନ 
ଭୁଲିଗଲ ତୁେମ अତୀତର ଦିନ 

େସୗମ�ରpନ ପାତ�  

 

େକଉଁ अଭିମାେନ ଦୂେର ଗଲ କାହZ 
ଜାଣିବାକୁ ମନ ଝୁେର ରାତିଦିନ। 
ଜୀବନ ପ�ଦୀପ ଲିଭି ଆସିଲାଣି 
ସE qତି ସବୁ ଆଜି ସାଉଁଟି ପାରୁନି 
ଶ�ାବଣ ଧାରାେର ଭାସି ଯାଇଥିବା 
अତୀତ କା’ଆେଗ କହି ମଁୁ ପାରୁନି। 
େଛାଟ େଛାଟ କଥା ମିଥ�ା ପ�ତିଶ��ତି 
ମିଛ ବାଲିଘର ମିଛ ତୁମ ପ�ୀତି 
ତଥାପି ଏ ମନ ବୁେଝ ନାହZ କାହZ 
अବିଶ�ାସ ଲାେଗ େପ�ମ ପରିଣତି। 
ତୁମ େସhହ େପ�ମ ରା`ାର ପଥିକ 
ସେଜଇଲା େମାେତ ଦୁନିଆଁେର େଯାଗୀ 
अଭିମାନୀ ପି�ୟା ତୁମରି ଦୟାରୁ 
କବିତା ମଁୁ େଲେଖ ସାଜି अନୁରାଗୀ। 

ଗ�ାମ/େପାr: ଖଡିअo 
ଜିଲ? ା: ଯାଜପୁର 
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ନିେବଦନନିେବଦନନିେବଦନନିେବଦନ    
େହ ପରମ ପିତା      େହ ବିଶ¢ ନିୟvା  

ପ�ଣାମ େମାହର େଘନ  

ରfl କର ତୁେମ      ଏ ନିସ� ବିଶ¢କୁ  

ଏତିକି େମା ନିେବଦନ  

ତୁେମ ହZ अସୀମ      ତୁେମ ହZ अନv  

ତୁେମ ହZ େକାଦtଧାରୀ  

ତୁେମ ଦୟାବv      ତୁେମ ଲfE ୀକାv  

ତୁେମ अେଟ ଚକ�ଧାରୀ 

ଯୁେଗ ଯୁେଗ ତୁେମ    ପତିତ ଉnlରି   

ଉଡାଇଛ ତବ େନତ  

ଆଜି ଏ ଜଗତ        ତ� ାହି ତ� ାହି ଡାେକ  

କି ପାଇଁ ମଉନ କୁହ  

 

 

 

 

अନh ପ!ୂ� ା ଦାସ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
ସaଲପୁର 
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ରଜ ରଜ ରଜ ରଜ ((((େସେବ େସେବ େସେବ େସେବ : : : : ଏେବଏେବଏେବଏେବ))))    
ରଜ ଆସିଗେଲ ରଜର ଆଗରୁ 

େହଉଥିେଲ ସଜବାଜ 

ଏଇେନ ରଜଟା ଆସୁअଛି େଯେବ 

େଖାଜୁଛvି େକଳିକୁp। 

ରଜ ଆସିଗେଲ ଗାଆଁ ବରଗେଛ 

ଲାଗୁଥିଲା ରଜେଦାଳି 

ଏଇେନ େପ�ମିକ େପ�ମିକା ମିଶିକି 

ପାେକ� କରvି େକଳି। 

େସେବର ରଜେର ସବୁ ଘେରଘେର 

ଭାସୁଥିଲା ପିଠା ମିଠା 

ଏଇେନ ରଜେର ସେତକି େଯମିତି 

ଓଠରୁ ଝରୁଛି ସିଠା। 

ଖିଲିପାନ ଖାଇ େସେବର ରଜେର 

କରୁଥିେଲ ବୁଲାବୁଲି 

ଏେବର ରଜେର ଓଠର ସାଥିେର 

ଗାଲ ବି ପଡୁଛି ନାଲି। 

ପ�ଶାv କୁମାର ନାଥ 

 

େସେବର ରଜେର ବାସ ଛୁଟୁଥିଲା 

ଘେର ଘେର ଫଳମଳୂ 

ଯା'ପାଇଁ ଏଇେନ ହୁअvି ପାଗଳ 

କହିବାକୁ ନାହZ େବଳ। 

େସେବର ରଜେର େହଉଥିଲା ପରା 

ବଉଳ ସoାତ େମଳ 

ଏଇେନ ରଜେର େଯାଡି ଯାଉଁଳି େଯ 

ଦିଶvି ମାଳକୁ ମାଳ। 

େସେବର ରଜେର କଦଳୀ ପଟୁଆ 

ପି|ୁଥିେଲ େଜାତା କରି 

ଏେବର ରଜେର ହାଇହିଲ ପି|ି 

ବୁଲୁଛvି ଘିରିଘିରି। 

େସେବର ରଜେର ବୁଲୁଥିେଲ ସବୁ 

ନୂଆ େପାଷକକୁ ପି|ି 
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ଏଇେନ ବୁଲvି ବୟେଫ� t ସାେଥ 

ମୁହଁେର କପଡା ବା|ି। 

େସେବର ରଜେର ଗାଆଁର ଯୁବକ 

କବାଡି େଖଳେର ମାେତ 

ଏେବର ରଜେର ମଦର ଭାଟିେର 

ଦିନଟା ତାହାର ବିେତ। 

ରଜଟା ଆସିବ, ଆସିବ େବାଲିକି 

ଖୁସି ଲାଗୁଥିଲା େସେବ 

େକେତେବେଳ ଆସି ରଜ ଚାଲିଯାଏ 

ଜାଣି େହଉନାହZ ଏେବ। 

 
 

 

 

 

 

 

 

ପ�ଶାvକୁମାରନାଥ 

ସୁBରପୁର, ଉ_ରକୁଳହାଟ, ପ�ୀତିପୁର, ଯାଜପୁର-୭୦୫୦୧୩ 
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ପତି� କାପତି� କାପତି� କାପତି� କା    
ଆସିଛି ଏକ ସୁBର ପତି� କା 

ଶ~େର ପରିୂତ ତୁମ ହାତ େଲଖା 

େପ�ମର ମBିେର ତୁେମ େମା େପ�ମିକା 

ମଁୁ ନାଟକ େହେଲ ତୁେମ େମା ନାୟିକା। 

 

ମୁହଁେର ତୁମର େକେତ ମାଦକତା 

ମନ-ହୃଦୟେର ତୁମ ନିରବତା 

ଶରୀରେର ତୁମ େକେତ େଯ ଆଦ� ତା 

ମନେର ତୁମର ପୁରିଛି ଶନୂ�ତା। 

 

 

 

 

 

 

 

ଭାଗ�ବୀ ମାଝୀ 

 

 

 

ଚିଠିେର ତୁମର େପ�ମର ସଂହିତା 

ପଢିବାକୁ ମେନ ବେଢ ବ�ାକୁଳତା 

େକୖେଶାରେର ପୁଣି ତୁେମ େକୖେଶାରିକା 

ଇB�ପୁରୀର ସାଜିଛ େମନକା। 

 

ଓଠେର ତୁମର େକେତେଯ ଉଷEତା 

ଆଖିେର ପୁରିଛି େକେତ ଚ�ଳତା 

ନିଜ�ନ ଭୂଇଁେର ତୁେମ अ(ାଳିକା 

ମଁୁ ପତ�  େହେଲ ତୁେମ େମା ପତି� କା। 

 
ବ� ାହE ଣ େଛtିଆ, ଧମ�ଗଡ 

କଳାହାtି। 
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ଘ!ୂ� ାୟମାନଘ!ୂ� ାୟମାନଘ!ୂ� ାୟମାନଘ!ୂ� ାୟମାନ    
ଏହା ଚାରିପେଟ କf ପେଥ ଘରିୂବୁଲୁଛି େଯ ମଁୁ 
 ଦିନ-ରାତି-ମାସ-ବଷ� ଧରି ପ�ତି ନିୟତ  | 
େମାର େଯ अଛି ନି��r ପରିସୀମା,ପରିଧି 
 ଆଉ अfପଥ ବି ନିn�ାରିତ | 
अfାଂଶ,ଦ� ାଘିମା ତଥା ମକର-କକ�ଟ କ� ାvିର ସମrିଗତ, 
େସଠୁ େହବାର ନାହZ ବିଚୁ�ତ | 
େହେଲ ମଁୁ େହବି, େସ େସୗରମtଳରୁ ନିବ�ାସିତ | 
େଭାଗିବି ଦt अ�ାତବାସର, ସେo େହଇ ମମ�ାହତ | 
ଘରୁୂଥିବା ଯାଏଁ ଇ अଛି େମାର ଏକ ସ�ା ବା अ`ିତ୍ଵ  | 
େହଉ ପେଛ ଏକ ମtଳ/ପରିବାରର ସତ�  | 
ଯଦି ବା େମାର େକେତକ ନିଜର ଉପଗ�ହ ବା `ାବକ अଛvି, 
ଯଦି ବା େମାର ନିଜସ� ବଳୟ अଛି ସୁରfା ପାଇଁ, 
 ମଁୁ େଯ େସ ବ�ାପକତାର ଏକ अବିଭi | 
 ଘ!ୂ� ାୟପ�ାୟ ଏକ ଆକଷ�ଣବଳେର େମାହମୁÄ | 
 ପରିକ�ମଣୀୟ, अଥଚ ନୁେହଁ ପରିବ_�ନୀୟ-ସ�ୟଂସିn | 
ଚେରୖବତି, ଚେରୖବତି, ଚେରୖବତିର ମହାମ� | 
େସଠୁ ଖସିଗେଲ ହZ େହବି େକବଳ ଏକ ଶୀତଳ ପିt, 
 ଆହତ, fତାi, ମୃତବତ ଉçାପାତ | 

ମାଫ�ତ- ଶରତ ଚB�  ମହାvି 
ପୁରୀ, ଓଡିଶା 

ପ��ା ପାରମିତା ମହାvି 
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ମୃତୁ�ମନ7ମୃତୁ�ମନ7ମୃତୁ�ମନ7ମୃତୁ�ମନ7    
େମାର ଯାବତୀୟ ସୀମାବn ଜୀବ�ଶାେର - 

େଯେତ ସବୁ ସ�ପh ଆେସ 

ସବୁତକ ମୃତୁ�ମୟ । 

ମଁୁ ତାକୁ େକମିତି ବା ମୃତୁ� ମାଗିପାେର ?! 

ଯଦିବା ଏ ଜୀବ�ଶାେର େକେବ ନା େକେବ 

ମୃତୁ� େଭାଗିବି େବାଲି େମା ଭାଗ�େର େଲଖାଥାଏ ! 

 

ସମଗ� ପ�ଶଂସା, ନିBା,ହସ,ଲୁହ ଭିତେର - 

କାହZକି େକଜାଣି େମାେତ ଆଜି ମୃତୁ� େଦଖାଯାଏ ! 

ମଁୁ ମୁiି ପାଏ ନା ପନୂ�ଜନE  ଲଭୁଥାଏ - 

ଏକ अବଶ��ାବୀ ଜଡତା ପେର ପେର ! 

େକଜାଣି କାହZ ମଁୁ ମରୁଥାଏ ଆଜି ଏକ ଆତ*ିତ ନୀରବତାେର । 

 

ଆଜି ସବୁ ତୁj ଲାେଗ ! 

ଘର, େfତ, ବାପା, େବାଉ 

କାହZକି ଈଶ�ର େମାେତ ପଢାଇଲ - 

अଭିେଷକ ମହାପାତ�  
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ସ�କ�ର ପାଠ ମୃତୁ�ର ଏ अମଡ଼ା -अେଫରା ପଥେର ! 

 

ଗତକାଲି ତୁଟାଇ ଆସିଛି ସବୁ େମାହ 

ଏେବ ଆଉ ନାହZ ଭୟ । 

 

ମଁୁ ଶାvି ଚାେହଁ , 

ଆଉଁସି େଦ େତା ଶୀତଳ ହାତେର 

େମା ଭୟଭରା ମୁହଁ ! 

 

 

ନାମ - अଭିେଷକ ମହାପାତ�  

ଗ�ାମ  - ରାମଦାସପୁର 

େପାr- େକାଲଣଗିରି  

ଭାୟା - ଇBୁପୁର 

ଜିଲ? ା -  ଯାଜପୁର 

ପିନ୍ -୭୫୪୨୧୪ 

ଦୂରାଭାଷ - ୭୬୫୬୯୧୫୫୯୫ 

ଇ-େମଲ୍- abhisekmohapatra0167@gmail.com 
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ନୀରବ ସଂେଦଶନୀରବ ସଂେଦଶନୀରବ ସଂେଦଶନୀରବ ସଂେଦଶ    
अଚିହh ା, अଜଣା ମହାମାରୀଟିଏ 

େଘାର अ|କାର ରାତି� େର, 

ସୁsପ�ାୟ ଆଜି ଏ ମାନବ ଜାତି 

େଶାଇଯାଇଛି କି ନିଦ� ାେର? 

କମ�ଠୁ ଦୂେରଇ, ସ�ପhଠୁ ଦୂେରଇ 

ଗୃହପିpରାେର େହାଇଛି ବBୀ 

ପରାଧିନତାର अଣନିଃଶ�ାସେର 

fେଣ fେଣ େହାଇଯାଏ େସ ରୁ|ି 

ଛପନ େକାଟିର ଜୀବଯg ମେଧ� 

ଥିଲା େଶ�� ଦିେନ ଯିଏ ସଂସାେର 

କି’ େଦାଷ େଭାଗୁଛି ଏେତ ଦt ଆଜି 

କି ତ� �ଟି ରହିଲା अବା କମ�େର? 

ପ�କୃତି ହସୁଛି ଘରି ସ�jତାେର 

ପ�ଦୂଷଣମୁi ଦିେଶ ଆକାଶ 

ସ�ାଥ�ଲାଗି ନr କରିଥିଲା େବାଲି 

କଲାକମ� ଫଳ େଭାେଗ ମଣିଷ 

ଶୁଭଦଶ�ନୀ ରାଉତ 

 

ନି�ୁର ନି��ୟ ମଣିଷ େସ ପୁଣି 

ନିରୀହ ପ�ାଣୀ* ଜୀବନ େନଲା 

େଭାଜନ ଲାଳେସ ମାଂସାଶୀ େବାଲାଇ 

ଧମ�+ାେର ଜୀବହvା ସାଜିଲା 

ଆଜି େସ ସବ� ପ�ାଣୀ ଓ ପ�କୃତି 

ଦିअvି ସଂେଦଶ ନୀରବତାେର 

େର ମନୁଷ�! କି�ା କରୁ ଏେତ ଗବ� 

ନ ଭାବ ତୁ ନିଜକୁ େଶ�� ସଂସାେର 

ସୃrିକ_�ା*ର ସୃrି ଏ ବ� ହE ାt 

ସଭିଏଁ ଆେ� େଯ ନିମିତ ମାତ�  

ମାନବ, ପାଶବ ସେମତ ପ�କୃତି 

ସମେ` ଏଠି ପର±ରର ମିତ�  

ଚତୁର ପ�ାଣୀ ତୁ େବାଲାଇ ନିଜକୁ 

ଈଶ�ର* ସମ କରୁ ତୁଳନା 
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ହତାଦର୍ କରୁ अନ�ପ�ାଣୀ*ୁ େଯ 

ସ�ାଥ�ଲାଗି େଦଉ େକେତ ଯ�ଣା 

अତ�ାଚାର ଭାର ପରିୂଲା େତା ଆଜି 

अଧମ�ର ଚକ ଭାoିଲା ପୁଣି 

ନିଜ ଧ�ଂସ ଜଡ଼ ନିେଜ ତୁ ସାଜିଲୁ 

ଏ ଯାଏଁ ତୁ କିବା ପାରୁନୁ ଜାଣି? 

अହଂ, ଗବ�, ହିଂସା କରି ତ�ାଗ ତୁହି 

‘ଜୀେବଦୟା’ ନୀତି ନିअ ଆଦରି 

ଈଶ�ର* ପାେଦ ଶରଣ ପଶି ତୁ 

अଧମ� ପଥରୁ ଯାअ ଓହରି 

ଏ ମନୁଷ� େଯେବ ସ�ାଥ�ାହୁତି େଦଇ 

ବିଶ�ହିତ କେମ� ବ�ତୀ ରହିବ 

ନିଶି କାଳ अେv ପ�ଭାତ ଆସିବ 

ଏ ଜଗତ ପୁଣି ହସି ଉଠିବ 
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ତେତ େଦଖିଲା ପେରତେତ େଦଖିଲା ପେରତେତ େଦଖିଲା ପେରତେତ େଦଖିଲା ପେର    
େଦଖିଲି େଯେବ ମଁୁ ପ�ଥମ ଥର 

ଲାେଜଇ ତୁ ଚାଲିଗଲୁ 

େଚାରାଚାହାଣୀର ମୁରୁକି ହସେର 

ମନ େମା େଚାେରଇ େନଲୁ - ୧ 

 

ଲାଜର ଓଢ଼ଣୀ ଢା*ିଲୁ େତା ମୁେହଁ 

େମା େପ�ମ ପରଶ ପାଇ 

େପ�ମର ଜ� ାଳାେର ଜାଳିଲୁ େମାେତ େଲା 

ପାଗଳ କରିଲୁ ତୁହି - ୨ 

 

େଦଖିବାଉ େମାେତ ବାହାନା େକେତ େତା 

ଏପଟ େସପଟ େହାଇ 

କିଛି ଡର କିଛି ଭୟ ରହିଥିଲା 

େତା ମେନ େମାହରି ପାଇଁ - ୩ 

 

 

ସୁନିଲ୍ ଦାସ 

 

 

 

ପରୀ ରାଇଜର ରାଜେଜମା େହାଇ 

ମେନ େତାର ଗବ� କାହZ? 

େମା ହାତଧରି ବାଟ ଚାଲିବାକୁ 

ମେନ େତାର ଉଣା ନାହZ - ୪ 

 

ନିjକ େପ�ମର େପ�ମିକା ସାଜିଲୁ 

େମା ଜୀବନକୁ ଆସି 

ଯ�ଣା ଜୁଇରୁ େମାେତ ଟାଣି େନଇ 

େମା ମେନ ଭରିଲୁ ଖୁସି - ୫ 

 
ଇpିନିୟର୍, ଗୀତାଗ�ାମ, अନୁଗୁଳ 

ଭ� ାମ�ଭାଷ : ୯୯୩୭୪୨୨୫୪୨ 
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ବସv ଆସିଚିବସv ଆସିଚିବସv ଆସିଚିବସv ଆସିଚି    
ଆସିଚି ବସv େନଇ ଋତୁର ସ�ାର, 

େକାଣ अନୁେକାେଣ ବେହ େଚାରା ମଳୟର, 

ଲୁ¥ାୟିତ ବା_�ା େମାର ପ�ତିଟି अvେର, 

କହିଦିଏ ବସvର ସଦ� ସ��ଖେର, 

େହ ବସv! 

େଦବଦୂତ ପ�ତୀକ େଯ ତୁେମ, 

ବୀଣାଜିଣା ତ�ୀର ସ�ର ସ�ାଷେଣ, 

ବିତାନ ତା, ଝ*ୃତ ନସ�ର 

ବନ ଉପବେନ ଗହନ କାନେନ, 

ପୁଲକିତ କେର ସଦା ମଧୁପ ଗୁpେନ 

अଳିକେର अଳୀ ଆସି, 

ପାଦପ ପାଦେପ ବସି, 

କଳି କଳୀ ଯାଏ ମଧୁ କୁସୁମ ପରେସ ଆସି 

 

 

 

ନାରାୟଣ ମହାରଣା 

 

ତୁେମ ତ ବସv -  

ହସି ହସି ବାସvୀର ତନୁ ବଲ? ରୀେର, 

ଖpିେଦଲ, ଜୁଇ ଯାଇ ମାଳତୀ, 

େସବତୀ ପୁ�େର 

େପ¬ା େପ¬ା କୃ�ଚୂଡ଼ା ଗଭାେର ତାହାରି, 

ମtଣି କରିଛ ଆହା! 

କାକ କୃ�କବରୀେର 

ରଜନୀଗ|ାର ଛିଟା अେo अେo ବାଜି, 

ସo େହବାପାଇଁ ବାତୁଳ ମଧୁମfିକା, 

କିଂଶୁକ ବରଜି 

କାଶତtୀ ଝୁଲି ଝୁଲି ନିୟୁତ ସ�ାର 

ସୁଶୀତଳ ସମୀରଣ ଆନB ସଂଚାର 

ବଧଲୂୀର ସିEତହାସ, ବଦେନ ପୀୟୁଷ 

ଚB େଜ�ା�ା ରଜନୀର अvିମ ପ�କାଶ 
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ରବିରଶିE  ପ�କଟିଲା ଧୀେର ଧରା ତେଳ, 

ପ�Òୁଟିତ କମଳିନୀ ସେରାବର ଜେଳ, 

ପ�ାଚୀ ଉହାେଡ଼ ଲୁଚିେଲ ତପନ 

ଲୁଚାଇ େଦେଲଣି େଦଖ -  

ରiିମ କିରଣ, 

ପ!ୂ�ମାର ଇBୁ ବିBୁ ରୂପ ଆକଷ�ଣ, 

ଏଇତ େଗାଧଳିୂ ଲଗନ 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

अବସରପ�ାs କମ�ଚାରୀ 

ଆସିକା ସମବାୟ ଚିନିଶି², ନୂଆଗଁା 

ଆସିକା, ଗpାମ, ଓଡ଼ିଶା 
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ଫୁଲଟିଏଫୁଲଟିଏଫୁଲଟିଏଫୁଲଟିଏ    
ଫୁଟିअଛି ଫୁଲ ଦିେଶ ମେନାହର, 

େତାଳିବାକୁ ଶରଧା େବାଲିଛି େମାହର 

କି ସୁBର ଫୁଲ, କି ସୁBର କୁସୁମ, 

ଦିଶୁଥଏ େକେତ ମେରାରମ 

ବଣବୁଦା ତେଳ ଫୁଟି अଛି 

ମହ ମହ ତାର ମହକ େହଉଛି 

 

ମନ େମାର ହୁଏ େତାଳିବାକୁ ବିକଳ 

ଚାରିଆେଡ଼ ପଡ଼ିଯାଏ ଚହଳ 

fୁଦ�  ଏକ ଫୁଲ େକେଡ଼ େଶାଭାବନ, 

ଫୁଟିअଛି େସହି अରେଣ� କାନନ 

େଛାଟ େହାଇ େଦଇଥାଏ ଆନB 

କअଁଳ ±ଶ� ତାର ହୁଏ ମB ମB 

 

 

 

ସ|�ାରାଣୀ ନB 

 

 

 

 

 

 

ନିରସ ନୁେହଁ େସ ବିଚଳିତ ମନ 

ଶରଧା ଲାେଗ ତାକୁ େକେତ େମାର ମନ 

ଦିନକର ପାଇଁ ଫୁଟିଥାଏ େସହି 

େଦଖିେଲ ତାକୁ ମନ ନିଏ େମାହି 

କାନନ ମଧ�େର ଫୁଟିअଛି ଫୁଲ 

ଆହାକି ସୁBର େକେତ େଯ େକାମଳ 

 
ବ|ପାଲି, ଉପରଝର 

ବଲାoୀର, ଓଡ଼ିଶା 
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ତ_�ତ_�ତ_�ତ_�     
ତ_�  ତ_� ଦଶ�ୀ  ତଥା ତ_� ବାଦୀ 

ତତ� ାଦି ତଡ଼ିବେବଗ, 

ତଦ ତଦନନ�  ତଥା`ୁ ତଥିେର 

ତ_ୁ ତ_� ର ତଡ଼ାଗ 

ତଡ଼ିଦାଭ ତହୁଁ  ତi ତକାତକି 

ତତ`� ତଡ଼ ତ_� *, 

ତେଥୖବ ତଥିେର  ତଥା`ୁ ତ ୃତ 

ତତ୍ ସ�ରୂପ ତଦାତE କ 

ତେଦକାତE ା ତନୁ  ତନୁରୂହ ତg 

ତପ±ତି ତପାନଳ, 

ତପସ�ା ତପାଳି  ତପୀ ତ_�  ଲେଭ 

ତsକୁj ତଦବଳ 

ତମ ତେମାନାଶ  ତମପ ତମୀଚର 

ତେମା| ତପିସ�ା ତକ�, 

ତପ�ଣ ତଷ�ଣ  ତ_� ର ତରାସ 

ତକ�କ ତମ�ମ ତଷ� 

ଭiବ|ୁ ବିଶ�ାଳ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ଟୀକା : ତ_ୁ = ରହସ�, ତଡ଼ାଗ = ବଡ଼ 

େପାଖରୀ, ତଡ଼ଦାଭ = େଜ�ାତି, ତନୁରୂହ = 

ସvାନ, ତs କୁj = ପ�ାୟ�ିତ, ତମି = 

େକ� ାଧ, ତଷ�ଣ = ପିପାସା 
ଘସିଏନ୍, ପାଟଣାଗଡ଼, ବଲାoୀର 

ଭ� ାମ�ଭାଷ : ୯୩୪୮୯୫୧୮୯୫ 
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ସୃrିର ରfକସୃrିର ରfକସୃrିର ରfକସୃrିର ରfକ    
ସୃrିର ସ�rା ତୁେମ ସୃrିକ_�ା 

ଧରା ଧରିତ� ୀର ରfକ ତୁେମ 

େହ, ସୃrିର ବିଧାତା 

ଜଗତ ନିମ�ାଣକ_�ା, ଶତ� �ର ବିନାଶକ_�ା 

େହ ବିଦ�ାଦାତା! 

ଜଣାଉଛି ମଁୁ ଆଜି ତୁମ ପବିତ�  ଚରେଣ 

ଗୁହାରୀର କିଛି ବା_�ା 

ଭi ତୁମର ନା ଏକ ନା अେନକ 

ସହସ� ଲfେର ଗଣା 

େମାର ପ�ାଥ�ନା ଶୁଣିବ ମଣିମା 

ତୁମ ଲf ଲf ଭi ମଧ�େର ମଁୁ ଜେଣ 

ଗଣା 

ଜଗତର ଭାର ନିଜ ଶିେର େନଇ 

ଗଢ଼ିअଛ ଏ ସୁBର ସଂସାର, 

ମନୁଷ� ରୂପକ ଭିନh  ଏକ ଜାତି 

ସେଜଇଛି ସାଜି ଏ ସୃrିର ସଂହାର 

ଇତିଶ�ୀ ମହାରଣା 

 

େଛାଟ-ବଡ଼, ଭଲ-ମBର ବିଚାର 

େଦଇ ଜଣାଇअଛ ପ�ତି ଜାତିକୁ 

ଭiିର ଭାବ ଓ ଶiିର ସାମଥ�� 

େଦଇअଛ ପ�ଭୁ ପ�ତି ଜୀବକୁ 

ପ�ଇBି�ୟେର ସୃrି କରିଛ 

ଏ ମନୁଷ� ଶରୀର ରୂପକୁ 

ବୁnି, �ାନ, ବଳ ବିେବକର ଶiି 

େପ�ରଣାର ଉ�େର ଗଢ଼ି େତାଳିଛ ତା 

ବ�iିକୁ 

େଦଭଭାବର ଭାବନା ନାହZ ତୁମଠାେର 

ଜାଣିअଛି େହ ମହାପ�ଭୁ 

କରୁଣା ଦୃrିେର େଘାଡ଼ାଇ ରଖିଛ, 

ସବୁ ଜୀବର ଦୁଃଖ ଦୁ��ଶାକୁ 

କରେଯାଡ଼ି ମଁୁ କରୁଛି ପ�ଣାମ  
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େହ ଜଗତ ସୃrିକ_�ା! 

ତଥାପି ହୃଦୟର କିଛି अବେଶାଷ 

ଶୁଣ େହ ବିଧାତା! ଜଣାଉଛି େମା ବା_�ା 

େଦଖୁଛି ମଁୁ ଏ ସଂସାର ଦୁଃଖର ରୀତିେର 

ଚfୁଯାଏ େମାର ଲୁେହ ଭରି, 

ପ�ାଥ�ନା ମାଗ�େର ଜଣାଉଛି ମଁୁ ଶୁଣ େମାର 

ଗୁହାରୀ 

ପିତାମାତାହୀନ ସvାନ ଆଜି 

अସହାୟତାର ରୂପ େନଇ ବେ� ଏ ସମାେଜ 

କନ�ାଭୃଣ ହତ�ାକରି େଯାଗାvି ଲା� 

(େସହି ଦୁଲ�? ଭ ‘ପିତାମାତା’) 

ଉପେଭାଗ କରvି ଟ*ାେଶେଯ 

ଆବଜ�ନାର େଶଯରୁ ମିଳୁଛି 

େସହି େଛାଟ ଶିଶୁକନ�ାର କରୁଣ ଶ~ 

अନାଥର ପରିଚେୟ ଘୁରିବୁଲvି େସ, 

େଖାଜି ବୁଲvି ମା’ ଓ ମମତାର ପ�ତିଶ~ 

କୁସoର ରା`ା ଆପେଣଇ େନଇ 

ଚାଲି ଯାଆvି ବହୁଦୂର 

ସମାଜର ଏକ କଳ*ିତ ଜାତିେର, 

ରହିଯାଏ ପରିଚୟ ତା*ର 

ଜୀବନର ସଂଘଷ� ଭାରି ପଡ଼ିଯାଏ, 

ସମୟର ଦୁଃଖ ଯାତ� ାେର, 

ହରାଇ ନିଜକୁ ସବୁଦିନ ପାଇଁ, 

େଶାଇଯାଆvି େଶଷ ନିଃଶ�ାସେର 

ଖୁସିର ମୁହୂ_� କ²ନାତୀତ ଲାେଗ, 

ପ�ତିଟି ସମୟ େସ�ାତେର, 

ସଂଘଷ�କୁ ସାଥୀ ବାଛି ନିअvି େସ, 

ହସାଇ ନିଜକୁ ଦୁନିଆ ଆଖିେର 

େସhହ-େପ�ମର ଆଶା େଖାଜvି, 

ଦୁନିଆ େଲାକ* ଭାଷାେର, 

ତିର7ାର ପାେତ�  ସାଜvି ନିଜକୁ, 

ଗଢ଼vି ନିଜକୁ अଗିhଜ� ାଳାେର 

ନାରୀର �ିତି ଆଜି अଛି अସୁରfିତ, 

ବ�ିବାକୁ ଚାେହଁ େସ ବଷ� ଶତ ଶତ, 

ପୁରୁଷର ଧଷ�ଣର ଶିକାର ନୁେହଁ େସ, 

େସ ଶiିର ପରିଚୟ, 

ନା େସ अବଳା, ନା େସ ଦୁବ�ଳା, 

େସ ସୃrିର ପଜୂକ, 
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େସ ‘ସୃrିର ରfକ’ 

େସ ଧରା ଧରିତ� ୀ, ଜନE ଦାତ� ୀର ପ�ତୀକ 

ପରପୁରୁଷର ନୁେହଁ େସ େଖଳଣା 

ପଜୂାର େଦବୀ େସ ଆଦି, अନh ପ!ୂ� ା 

ନୁେହଁ େସ େବଶ�ା, ବିଦ� �ପର ପାତ� , 

ରୂପ ନୁେହଁ ତା ଏକ, 

ସହସ� ରୂପ େଯ अେନକ, 

େସ अେଟ ଜାୟା,, 

େସ अେଟ ଜନନୀ, 

େସ अେଟ ଜଗତଭଗିନୀ, 

ଧନଧାତ� ୀ ପୁଣି ବିଦ�ାଦାତ� ୀ େସ, 

ସବ�ତ�  ପଜିୂତ େସ ବୀଣାପାଣି 

ପ�ଭୂ! ତୁମର ବିଚିତ�  ଲୀଳା, 

ବୁଝି ମଁୁ ପାେରନା, 

अବେଶାଷ ଲାେଗ ମନ ମଧ�େର, 

ସୁBର ସୃrିକୁ ରfା କରg, 

କରେଯାଡ଼ି ଜଣାଉଛି ତବ ପଦ ଚରେଣ, 

ରfା କରg େସହି ବିରଳ ଜାତିକୁ 

ସାଜି ସୃrିର ରfକ ତୁେମ 

ସାଜି ‘ସୃrିର ରfକ’ ତୁେମ 

 

ଏମ୍.ଏ. ଇଂରାଜୀ ସାହିତ� 

ବ� ହE ପୁର ବିଶ�ବିଦ�ାଳୟ, ବ� ହE ପୁର 

ଆସିକା, ଗpାମ, ଓଡ଼ିଶା 

+========================+ 
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ଉଲଗh ରାଜାଉଲଗh ରାଜାଉଲଗh ରାଜାଉଲଗh ରାଜା    
ମଳୂ ବoଳା ରଚନା :  ନୀେରB�ନାଥ ଚକ�ବ_�ୀ 

ଓଡ଼ିଆ ଭାଷାvର : ସନାତନ ମହାକୁଡ଼ 

 

ସମେ` େଦଖୁଛvି େଯ, ରାଜା ଉଲଗh, େତେବ ବି 

ସମେ` କରତାଳି ମାରୁଛvି 

ସମେ` େଯାର କରି କହୁଛvି, ସାବାସ୍ ସାବାସ୍ 

କା’ର ମେନ ସଂ7ାର, କାହାର ଭୟ -  

କିଏ ବା ନିଜର ବୁnି अନ� େଲାକପାେଶ ବ|ା େଦଇେଦଇଛି 

କିଏ ବା ପରାନh େଭାଜି 

କିଏ କୃପାପ�ାଥ�ୀ, ଆଶାୟୀ, ପ�ବ�କ; 

କିଏ ଭାବୁଛି, ରାଜବ¤ ସେତ ହZ अତୀବ ସfୂE , 

ଆଖିେର ପଡୁନି ଯଦିଓ, େତେବ अଛି 

अvତଃ ରହିବାଟା କିଛି अସ�ବ ନୁହଁ 

 

କଥାଟା ସମେ` ଜାଣvି 

କିg େସ କଥା ଭିତେର 

ସନାତନ ମହାକୁଡ଼ 
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ଖାଲି ପ�ଶ`ି ବାକ� ଉ�ାରକ କିଛି 

ଆପାଦମ`କ ଭୟ, ଫBିବାବ अଥବା ନିେବ�ାଧ 

`ାବକ ହZ ନଥିଲା 

 

େଗାଟିଏ ଶିଶୁ ଥିଲା -  

ସତ�ବାଦୀ, ସରଳ, ସାହସୀ ଏକ ଶିଶୁ 

ଓହ? ାଇଛି କଥାର ରାଜାର ବା`ବର ପ�କାଶ ରା`ାେର 

ପୁଣି କରତାଳି େହଉଛି ମୁହ�ୁ  ମୁହ�ୁ  

ଜମି ଉଠିଛି `ାବକବୃBର ଭିଡ଼ 

କିg େସଇ ଶିଶୁଟିକୁ ମଁୁ 

ଭିଡ଼ର ଭିତେର ଆଜି େକଉଁଠି େଦଖୁନି 

ଶିଶୁଟି କୁଆେଡ଼ ଗଲା? କିଏ କି କୁଆେଡ଼ ତାକୁ େକଉଁ 

ପାହାଡ଼ର େଗାପନ ଗୁହାେର ଲୁଚାଇ ରଖିଛି? 

ନା େସ ପଥର - ଘାସ - ମାଟି େନଇ େଖଳୁ େଖଳୁ 

େଶାଇପଡ଼ିଛି େକଉଁ ନିଜ�ନ ନଦୀର ଧାେର କିaା 

ପ�ାvରର ଗଛର ଛାୟାେର 

 

ଯାअ, ତାକୁ େଯମିତି କରିେହଉ େଖାଜି ଆଣ 

େସ ଆସିଥେର ଏଇ ଉଲଗh ରାଜାର ଆେଗ - 
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ନିଭ�େୟ ଛିଡ଼ା େହଉ 

େସ ଆସି କରତାଳିର ଉେn��  ଗଳା ଫଟାଇ ପଚାରୁ 

ରାଜା, େତାର କପଡ଼ା େକଉଁଠି? 

 

ଗ�ା/େପା : େବରୁଆଁବାରୀ, ୭୫୨୦୮୨, ନୟାଗଡ଼ 

ଭ� ାମ�ଭାଷ : ୯୩୩୯୬୧୦୧୬୮ 

ଇେମଲ୍ : sanmahakud@gmail.com 

େୱବ୍ସାଇଟ୍ : www.sanatanmahakud.in 
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ସଂବଲପୁରୀ 

ବିଭାଗ 
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ଶ�ମମ�ୀ ସୁଶାv ସିଂହଶ�ମମ�ୀ ସୁଶାv ସିଂହଶ�ମମ�ୀ ସୁଶାv ସିଂହଶ�ମମ�ୀ ସୁଶାv ସିଂହ    
ଶ�ମମ�ୀ ସୁଶାv ସିଂହ୍ 

ହୁରୂଦ୍ ର େସ ଆନ୍ କିo୍,  

କାହାେକ ଭି େନ େଦଖନ୍ ହୀନ୍  

େସବା କର୍'ସନ୍ ରାଏତ୍ ଦିନ୍  । 

ଗରିବ୍ ଲୁକର୍ ମନର୍ କଥା 

ସେଥ େସ ବୁଝୁଛନ୍,  

େହଥିର୍ ଲାଗି ଦୁଖ୍ ସମିଆଁ େକ  

ଆସି ଠିଆ ହଉଛନ୍  ।  

େସବାର୍ ବାେଟ ଚାଲୁଛନ୍  

ଦୁଆର୍ ତା'କର୍ ଖୁଲିଛନ୍,  

େଦବାର୍' ଟା େସ ଶିଖିଛନ୍  

କାନ୍'ଲା ଲୁକ୍'କୁ ହଁସଉଛନ୍।  

 

 

 

 

ବିଶ�ନାଥ ଭୁଏ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
େକଶାଇପାଲି, ଭଟଲି  

ବରଗଡ଼, େମା-୯୬୬୮୮୭୮୫୮୮  
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ଇ େକBୁ ପତର୍ ଥିଇ େକBୁ ପତର୍ ଥିଇ େକBୁ ପତର୍ ଥିଇ େକBୁ ପତର୍ ଥି    
ଇ େକBୁ ପତର୍ ଥି 

େବଲ୍ ଉଦା ଉଦାନୁ 

େବଲା େଶଷ୍ େହବାର୍ ତକ୍  

ଗଁୁଥା ଚାଲିଥିସି ଆଶାର୍ ମହଲ୍  

ଇ େକBୁ ପତର୍ ଥି    । 

ମନ୍ ଭି ଉସତର୍ ନଦୀ  

ତଁରି ବସ୍'ସି  

ବା|୍'ଲା େବେଲ  

ଇ େକBୁ ପତର୍ ଥି   । 

ହିସାବର୍ ଦୁନିଆଁର୍ ହାେଟ  

େକଥ୍'ନି େକେତ  

ଗହଲ୍ ଚହଲ୍ ଲାଗିବସ୍'ସି 

ଇ େକBୁ ପତର୍ ଥି  ।  

ବୁଆମାର୍ େକେତ ସପନ୍ 

ପାଠ୍ ପଢ଼ା, ବିହାବର୍'ପନ୍ 

ତାକର୍ ଛୁଆକର୍ ଥିସି 

ବିଶ�ନାଥ ଭୁଏ 

 

ଇ େକBୁ ପତର୍ ଥି,  

ଇ େକBୁ ପତର୍ ଥି..........!  

   
େକଶାଇପାଲି, ଭଟଲି 

ଜିଲ? ା - ବରଗଡ଼, େମା-୯୬୬୮୮୭୮୫୮୮  
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ସବୁ ସେହସି ମଁାସବୁ ସେହସି ମଁାସବୁ ସେହସି ମଁାସବୁ ସେହସି ମଁା    
େଦଖୁଥିଲି ଏକସକଁଟି 

େସ ମମତାମୟୀ 

ସରବ୍ ସହନି ମଁା େକ 

ଆଏଁଖ୍ ପତା ତେଲ 

ଲୁହର୍ ସମୁଦର୍ ଜଁାକି 

ମଁୁଡ଼ ଉପେର ଦୁଖର୍ 

ବାଦଲ େକ ଲଦି 

ତଥାପି ମୁେହଁ ହଁସିେଟ । 

 

େଦଖି अନସରୁ ଥିଲି, ଭାଲୁଥିଲି 

ମଁା'ର ଧିରଜ, କअଁଲ୍ ଗୁନେକ 

ହଦଜ��ା େରହh ାପନେକ େମାର 

ସହି ଯାଉଥାଏ ଚୁପଚାପ୍ 

ମଁା' େଟ ବଲି ଆରୁ ମୁଇଁ  

ହଉଥାଏ ଉଦୁଛ�ା ଆହୁରି ଆହୁରି । 

 

ପ�ସନh  ପ�ୟାସ ଭୁଏ 

 

 

 

 

େଯେଡ଼ ବଡ଼ େହେଲ ଭି 

ମଁା ଆଁଖି  ସବୁେବେଲ ଛୁଆ 

अଧାଖୁରି ଭାତ୍ ଖାଏସି ବଲି 

େଦଇେଦସି ହାଣି ପୁଛି କରି 

ରହି ଯାଏସି ନିେଜ ପାଏନ୍ ପି 

େହେଲ ଆଏଜ୍ 

ଭରିଯାଇଥିଲା େପଟ୍ 

अଧାଖୁରିର୍ अଧା ଭାେତ । 

 

ମଁା ମେତ ପଢ଼ି ସାରିଥିଲା 

ମାଏଟ୍ ତେଲ ପଡ଼ଲି କି 
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ନିଉଛାବର୍ କରି େଦଇଥିଲା 

ସବୁ ସପନ୍ ସବୁ ସୁଖ୍ 

ମେତ ପାଏଲା କି... 

 

େହେଲ ଆଏଜ୍ ମଁା େକ 

େମାର ପଡ଼ବାର୍ େବଲା ଘଡ଼ି 

ମନର୍ ସିଲଟ୍ ଥି ଦୁଖର୍ ଖଡ଼ି ଧରି 

ସୁଖର୍ େଲଖଲି େଯେଭ अfର୍  ଗୁେଟ  

ବଡ େହଲି ନ ବଲି 

ଜାନି ହଉଥାଏ େଭାଲ୍ 

େଦଖୁଥିଲି ଲୁହର୍ ସମୁଦରଟା 

ଖୁସିଥି ମାରୁଥାଏ ଲହରୀ 

ମଁା ମୁେହଁ ଉଦୁଥାଏ 

ଉଆଁଶ୍ ରାତି ଉସନାକି ଗୁଟା ଜନ୍ । 
 

 

 

 

ପ�ଧାନପାଲି, ସaଲପୁର  

୮୬୫୮୨୧୮୭୬୬ 
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ଜୀବନ୍ଜୀବନ୍ଜୀବନ୍ଜୀବନ୍    
ଛିଡ଼ଲା ପଏଁକ୍ େକ  
ନାଇଁ ଭାବ୍ େଡନା 
ତାର୍ ସହାରା ଥି 
ଉଡ଼ମି ବଲି ଆକାେଶ 
ମକଲ�ା ପଥରର୍ କାଏଁ  ଆଏସ୍ ... 
 
ଶୁଇ କରି େଦଖଲା ସପନ୍ 
ବେନ अଏନ୍ ଲାଗସି ନିେଦ ଥିଲା େବେଲ 
ସୁନା ହରିନ୍ କାହାନି ଥି ସତ୍ 
ସଥର୍ ବଏେଲ  
ଟଁକା ହZ ଚଲ୍ ପ�ଚଲ୍ ... 
 
ଜଂଗ୍ ଏଡ଼କି ବାହଁା 
େଡଁକି ବୁଡାସାପ ହଇ ଶୁଇେଲ 
ଫରକ୍ କାଣା ରେହଲା 
ଜୀବନ୍ ଆରୁ ମରନ୍ ଭିତେର... 
ଜଂଗଲି ଫୁଲର୍ କାଏଁ  ବାସhା 
ଫୁଟି ମଉଲି ଝରିଗେଲ 

ପ�ସନh  ପ�ୟାସ ଭୁଏ 

 

ଦୁଖ୍ ଦରଦର୍ କଁଟା ଭିେଲ 
ସୁଖ୍ ଫୁଲର୍ अଲଗ୍ ବାସhା 
ଟିେକ ଛZ େଦେଲ ଜୀବନ୍ ସାଫୁଲ୍.... 
 
ବେନ अସାରେକ େନଇ ଜୀବନ୍ 
ଗୁର୍ ଲିଆଥି ପାଗଲା ଜୁଗାର୍ 
େକେଭ ଚିନି ମିଠା ତ 
େକେଭ କସା ପିତା ଟର୍ 
ହଁସି କରି ହଁେସଇ 
ଲୁହୁଥି ଉହୁଲି ଖଏଣ୍ ଧରବାର୍ 
ଜୀଇଁବାର୍ ନାଇଁ ନ ଜୀବେନ 
େହବାର୍ अେଛ ଜୀଇଁ ତୁରୁs । 
 
 
 

ପ�ଧାନପାଲି, ସaଲପୁର  
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ଜୀବନଜୀବନଜୀବନଜୀବନ    
ମୁନୁଷ ଜୀବନ ଶଗଡ ଚକା 

ଶଗଡିଆ ମାହାପୁରୁ 

ନାକ ରସି ଧରି ଶଗଡ ଚକାେକ 

ଚଲାସନ ଥାଇ ଦୁରୁ । 

 

ମନ ବୁଧି ବଲି ଦୁଇଟା ବଲଦ 

ଯୁଡି େହଇ କରି ଠାେଟ 

ଖାଲ ଢିପ ମାଡି ଜୀବନ ଚକାେକ 

ଘିଚ୍ ସନ ବାେଟ ବାେଟ । 

 

େକେତ ଧୁର ଯିବା ଜୀବନ ଚକାେଯ 

ଶଗଡିଆ ଏକା ଜାେନ 

अତଡିଆ ବେଟ ନରେଦଇ େନେଲ 

ଚକା ନି ରେହ ଛେନ । 

 

 

ରମଣୀରpନ ବିଶ�ାଳ 

 

 

 

ସିଟି ଆରା ପୁଟି अଁଛାଡ ଢଁକର 

ଜୀବନର କାନଖିଲା 

ରୂପ ରସ ଗ| ପାଏନ ପବନ 

ସରିଗେଲ ଚକା ଗଲା । 

 

ଶଗଡିଆ ଯଦି ରସି ଛାଡି େଦେଲ 

ନାଇ ରେହ ଆରୁ ଚକା 

କଁଦା ବୁବା େକେତ େଦଖବୁ େତେହରୁ 

ଚକା ଲାଗି ଧୁକା ଫୁକା । 

 
            ଉପର ବାହାଲ, ବଲାoିର 

             େମା‐ ୭୭୪୯୦୦୦୧୯୦ 
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ସଂ7ାରସଂ7ାରସଂ7ାରସଂ7ାର    
ଘୁଗୁଲିଝାରି େହଇ ଶାଶ ବୁଢିେଟ, 

କହୁେଛ ବହେକ ତାର 

ସଂ7ାର ନିେଦଇ େତାର ମା ବୁଆ, 

ସଁପାକୁଦା େତାର ସାର । 

 

ଶାଶ ଶଶୁରେକ କହୁେଛ ବହ, 

ପୁଓ ତମର େବକାର 

େଦଖି ଯାଇଥିଲ କୁଟୁମ ଯାକ, 

ବସିକରି ଏସି କାର । 

 

ଯାହା ମାଗି ଥିଲ କାଗେଜ େଲଖି, 

ଆନିେଛ ତ ଏସି ଗାଡି 

ସଂ7ାର ବଲି ଏେଡ ଦରବ େକ, 

ନିେଲଖି େଦଇଛ ଛାଡି । 

 

 

ରମଣୀରpନ ବିଶ�ାଳ 

 

 

 

ଜିନିଷ ପତର ଆନବାର ଲାଗି,  

ଜମିେକ େଦଲୁଁ ଗହନା 

ଖଞବାର ଲାଗି ବରାତି ଭୁଜି,  

ସବୁ ବିକିେଦଲୁଁ ସୁନା । 

 

ସଂ7ାର େଦଇେଛଁ ଗହନା ରଖି, 

େକନତା ଆନତି କହ 

େତାର ଝି ଠାନୁ ଇହାେଦ ଶିଖୁେଛ, 

େଦଖୁଛୁ ତ ଦହଦହ । 

 
ଉପର ବାହାଲ, ବଲାoିର 

େମା‐ ୭୭୪୯୦୦୦୧୯୦ 
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ଖରା ଆଉେଛଖରା ଆଉେଛଖରା ଆଉେଛଖରା ଆଉେଛ    
ଫଗୁେନ ମହମହ ଧରତୀ ର 
େକନ୍ ଗୁେଟ ଫୁଲର ସହେର 
ଦୁତୀୟ ଈଶ¢ର ମାେନ 
ତିହାେର ମାତାଲ ଥିଲା େବେଲ 
େକନ୍ ଉରoିଲା ଝାଉ 
ତା*ର କବିତା ଡାଏରୀ ଭିତର େକ 
अଚାନକ ଢୁକି ଆସିେଛ ।୧ 
ବେଷ� ନୁ अଥକ ହଇ 
ଚାଲୁ ଥିଲା ସଯୂ�� 
ଆଜି अଚାନକ ; 
ଧରତୀ ର ପାଏନ ପିଇ େକ 
ମହାକାଶ ନୁ ଉତିରି ଆଇେଛ । ୨ 
ସୁଖା ନଦୀର ତେର  
ଲାେଲଲାଲ ଫଲସ ଫୁଲ 
ହୁଲି ଲାଗି ହୁଲା ଜାରି କଲା େବଲେକ 
ଡoର ଉପରର େସ ଝରନା ର 
ବୀଣା ର ତାର ସବୁ 
ଆଜି ନ େକvା େଯ ଛିଡି ପଡିେଛ । ୩ 

ଫିେରାଜ୍ କୁମାର 
ପେଟଲ୍ 

 

ମାଏଟ ସେo ମାଏଟ ହଇ 
ମୁରହି ଆମଚୁର ଟିେକ ନ 
ତୁନପଡୁ ଥିବାର ଗୁତି 
ଆଜି ମହାଜନ େକ 
ତୁେରନ କଂେସ ଲାଗି କହି ପକଉେଛ । ୪ 
ଆଲାର ଝାର ଜoଲ ନଏଦ କଁଟା 
ଚୁପଚାପ ଗଁା ଖୁଇଲ 
ଶୁନଶାନ ରାଜ ରା`ା ଆରୁ 
ଉଜଡ଼ା ଫଗୁନ କହୁେଛ 
ଇଟା... 
ଖରା ଆଉେଛ ..ଖରା ଆଉେଛ । ୫ 

 
 
 

अବନେକଲା, ସୁBରଗଡ଼-୧୯ 
अଧ�ାପକ, ପ�ୟାସ ଡିଗ�ୀ କେଲଜ, ସୁBରଗଡ଼ 



ଆହ� ାନ
 ଇ-ପତି� କ

ା 

ଆହ� ାନ ଇ-ପତି� କା, ପ�ଦଶ ବଷ�, ଷ� ସଂଖ�ା, ଜୁନ୍ ୨୦୨୦ 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     389 

ତମର୍ ପାେଲ େଯ ପଡ୍ ତମର୍ ପାେଲ େଯ ପଡ୍ ତମର୍ ପାେଲ େଯ ପଡ୍ ତମର୍ ପାେଲ େଯ ପଡ୍ ଲା ଥେରଲା ଥେରଲା ଥେରଲା ଥେର    

ମୁଲ୍ କି ହଁସି ଚାଖି ଚାହାନି 
ମନ୍ େକ େନସ ତେମ େଗା ଘିନି 
ଚୁେରଇ ଚୁେରଇ େଦଖ୍ ବାର୍ ଠାନି 
ତେମ ଭାବୁଥିସ କିେହ ନାଇଁ ଜାନି  
ତମର୍ ଚୁରା ପିରତିର୍ େଖଲ୍  
ତମର୍ ପାେଲ େଯ ପଡ୍ ଲା ଥେର 
େହଇ ଯଉେଛ େଫଲ୍  
ଲହର୍ ମନି କଁସି ଜନି 
ଲେଗଇ େଦସ କାଏଁ ମହନି 
େପ�ମ୍ ନଏଦ୍ ନୁ ଆନ୍ ସ ଛାନି 
ରସିଆ େହସି ଘାଏ ହୁର୍ ଗୁନି 
ତେମ ଉପ୍ ରିଆ େଦଖାସ ଠାସ୍  
ତମର୍ ପାେଲ େଯ ପଡ୍ ଲା ଥେର 
େହଇ ଯଉେଛ ନାସ୍  
ଆଏଁଖ୍ ପୁର୍ ତୁନୁ ମହୁଆ ଠାନି 
ଇସାରା ଥZ ପିଆସ ମହୁଲି ପାନି 
ବଉଲି ଧୁକା ଥZ ଉଡାସ ପନତ୍ କାନି 
ସମ୍ କୁ ମାର୍ ସ ଘଁାଟି ସାନି 

ଯୁବରାଜ କୁେଦଇ 

 

ତମର୍ କଁଚା ସୁଆଦିଆ କଥା 
ତମର୍ ପାେଲ େଯ ପଡ୍ ଲା ଥେର 
େହଇ ଯଉେଛ अଥା 
ସୁB୍ ରି ଗୁରି ମନ୍ ଗୁମାନି 
କଥା ସିଖିଛ େଗା ସୁଲ୍ ହ ଭର୍ ନି 
ଧରା ପଡିଗେଲ ମାର ଫୁଟାନି  
ବଡ୍ ଲୁକ୍ କର୍ କଥା ମୁେଟ ନାଇଁ ମାନି 
ବେନ ନୁେହଁ ତମର୍ ଚାଲି ଚଲ୍ ନି 
ତମର୍ ମନ୍ ମାନି କବାର୍ ଛାଡ 
ତମର୍ ପାେଲ େଯ ପଡ୍ ଲା ଥେର 
ତାର୍ ଭାoି ଯଉେଛ ଲାଡ 
ତାର୍ ଭାoି ଯଉେଛ ଲାଡ 

 
 

ଗ�ା/େପା‐ ଇଛାପୁର, ଥା‐ ଡୁoୁରିପାଲି 
ଜି‐ େସାନପୁର, େମା‐ ୭୯୭୮୭୧୯୫୬୩ 
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ଫୁଲ୍ ଫୁଲ୍ ଫୁଲ୍ ଫୁଲ୍ େର ନାଇଯିବୁ ବଦ୍ େର ନାଇଯିବୁ ବଦ୍ େର ନାଇଯିବୁ ବଦ୍ େର ନାଇଯିବୁ ବଦ୍ ଲିଲିଲିଲି    
ଗଁଥି େନଇ ପାେର ମଁୁଇ ତେତ 
ବେନଇ ଫୁଲ୍ ଗଜ୍ ରା 
ଚୁମି େନଇ ପାେର େହଇ େତାର୍ 
ମନର୍ ମନ୍ ଭଁअରା 
ସୁହୁରି ଗଲି ତେତେର ଭାଲି 
ଫୁଲ୍ େର ନାଇ ଯିବୁ ମଉଲି 
 
ଝାରର୍ ମଲି େହଇେର ତୁଇ 
େକତ୍ ନି ଆଶ୍ କର୍ ସୁ 
ମଁୁଇ ରେହସି ମନ୍ ମBିେର 
ତୁଇ ତ ଝାେର ଫୁଟ୍ ସୁ 
କାଏଁେଜ େହସୁ ତୁଇ ଚାହାଲି 
ଫୁଲ୍ େର ନାଇ ଯିବୁ ଝଁାଉଲି 
 
ମହ ମହ ମହକି ତୁଇେର 
ଚାରି କୁତି ବାସୁ ଥିସୁ 
ଗହ ଗହ ଗହକି େହଇେର 
ପବେନ ତୁଇ େଖଲ୍ ସୁ 

ହୃଷିେକଶ ସାହୁ 

 

ନାଇ ଜାନୁେର ଝଡ୍ ମି ବଲି 
ଫୁଲ୍ େର ନାଇ ଯିବୁ ବଦ୍ ଲି 
ଜୁଇ ଜାଇର୍ େହନା ଟଗର୍ 
 
ମହକି ଉେଠ କଁହର୍ 
ତେତ ଖାଲି ନୁର୍ ସି ନଜର୍ 
େହଇ ମନର୍ ଭଁअର୍ 
ତେତ ସପେନ େଦଖ୍ ଲି ବଲି 
ଫୁଲ୍ େର ନାଇ ଯିବୁ ମଉଲି 
ଫୁଲ୍ େର ନାଇ ଯିବୁ ଝଁାଉଲି 
ଏ ଫୁଲ୍ ନାଇ ଯିବୁ ବଦ୍ ଲି 

 
 
 

ତାେtାଲ୍ , େସାେହଲା , ବରଗଡ଼, 
 ୬୩୭୨୩୭୧୬୬୩ 
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ସାବିତ� ୀ ବ� ତସାବିତ� ୀ ବ� ତସାବିତ� ୀ ବ� ତସାବିତ� ୀ ବ� ତ    
େଜଠ୍ ମାସର୍ ଉଆଁସ ଦିେନ 

 ସାବିତ� ୀ ମାନକର୍ ଦିନ୍ 

ଆଏସ ମାଗସନ୍ ଘଏଁତାର୍ ଲାଗି 

 ଛେଡଇକରି ପାପ-ପୁଇନ୍ 

ପଜୂାପାଠ୍ କରି ଉପାସର୍ ଦିେହଁ 

 ମାଗସନ୍ ତିନଟା ବର୍ 

କିଏ ଜାେନ ବୁଆ କାଣା ମଗବା ବଲି 

 ଯମ ରଜା େକ ଡର୍ 

ବୁଆର୍ ଲାଗି ଛୁଆ, ଶଶୁର୍ ଲାଗି ଆଏଁଖ୍ 

 େକେଡ କଳଢେପ ମାଗସନ୍ 

ହୁଁସିଆରିର୍ ବେଳ ମୁନୁଷର୍ ଜୀବନ େକ 

 ତାର ହାତୁ ଛେଡଇ ଆନସନ୍ 

अଶ¢ପତି ରଜା ସାବିତ� ୀ ନୁନି େକ 

 େଦଇଥିେଲ ସିେନ ଜନମ୍ 

ବୁଆ ହିସାେବ ଆର୍ କଁା କରେତ 

 େଦଇପାରେତ କାଏଁ କରମ୍ 

अରୁଣ କୁମାର େଭାଇ 

 

ବଛେର ଜZବା ଜାନିକରି ଘଲା 

 େହଇଥିେଲ ତା'େକ ବିହା 

ଯମ୍ ନିେହେଲ କାଏଁ େହଲା  

 ମହାପୁରୁ େହଇଥିେଲ ସାହା 

ଦିେନକର୍ ଲାଗି ସାବିତ� ୀ ବଲି  

 େଲାକ କେଲ ହୁଲାଜାରି 

ସକାଲ୍ ପାଏେଲ ଚାଏଁ-ଚାବରି େଗା 

 ବାଲ୍ େକ ମୁକୁଲା କରି 

ବଛରଟାକର୍ ରାଗ,ରିସମି ରୁଷା-ଫୁଲା 

 ସବୁ େଯେତେକ େଦଇ ପାସରି 

ମୁନୁଷ୍ ଜZଉ 100 ବଛର୍ ବଲି 

 ହଉଥିସନ ଚାବି-ଆଁପରି 
ଧଉଁରାଦାଦାର, ରାମପୁର,ବଲାoୀର 

େମା-୯୯୩୮୧୩୨୩୪୫ 
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ଜାଗା କମ୍ ଖଏରଚା ଜହଜାଗା କମ୍ ଖଏରଚା ଜହଜାଗା କମ୍ ଖଏରଚା ଜହଜାଗା କମ୍ ଖଏରଚା ଜହ    
ଜାଗାଟା ବଏେଲ ଟିେକ ଆଏ ନ 

ଖଏରଚା ମାଗସି ଜହ 

ଏvା ଜାଗାେଟ ଟୁେକଲକର୍ ଠାେନ 

କିଏ ଜାନିଛ କହ ?.. 

 

ଲାଖ୍ ଲାଖ୍ େକାଟି େକାଟି ନାଇଁ ହବେଡ 

ସେଜଇ େହସନ୍ अଏନ୍ 

େକେତ ରକମର୍ ଦରବ ଲାଗସି 

ହାଏେର ବିଧାତା ଧଏନ୍ ! 

 

ଏଁଖ୍ ନାକ୍ କାନ୍ ଚଁଏଣ୍ ମିଶି 

ଗଢିେଛ ବିଧାତା ଇଥି 

ସବୁଠାେନ ଖpି େଦଇେଛ 

ଯାହାେକ ଜାଣା େସଥି.. 

 

ଟାଟା,ବିଲ�ା ପେଛ ଗୁଡା ଖାପିେନେବ 

ଇଥିର୍ ଦୁକାନ୍ ମାେନ େମଲା 

fମାନିଧି ସାହୁ 

 

ଇ କ�ାନି ଟା େକେଭ ନାଇଁ ବୁେଡ 

ଯୁଗ୍ ଯୁଗ୍ ରେହବା ଖୁଲା.. 

 

ମନେକ ଜାନି କିରିମ୍ ପଉଡର୍ 

ଆଖି କଜଲ୍ अଉ ମୁ7ୁରା 

ଚଁଏଣ୍ େକ େଚହZ ଲିପ୍ rିକ୍ ନିଦାନ୍ 

କାନଫୁଲ୍ ଗୁନା େହେଲ େଚେହରା.. 

 

ଆର୍ ଗୁରଦୁେଟ ଦରବ୍ େକେତ 

େହତା ନାଇନ େମାର୍ ଠାେନ 

ଜାଗା କମ୍ ଖଏରଚା ଜହ ବଏେଲ 

ଟୁେକଲକର୍ "ମୁହୁଁ" ବଲି ଜାେନ... 

 
 

ଜାମପାଲି,େମଲଛାମୁtା,ବରଗଡ଼  
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ନଏଦ୍ କଛାର୍ନଏଦ୍ କଛାର୍ନଏଦ୍ କଛାର୍ନଏଦ୍ କଛାର୍    
କାର୍ ବାପ୍ ଦାଦି अଜ�ଲା ସ�_ି ନାଇଁ େସ 
େହଇଥିସି अହରହ ଛିନା , 
ମରିଗଲା ଉତାରୁ ସେବ େହନିେକ ଯିମା 
କାହାେକ ନାଇଁ ନ ମନା  ।। 
 
ଥେର େଯ ଯାଇେଛ ରହି ଯାଇେଛ େସେନ 
କୁେର,ରୁଷି ଗଛର୍ ତେଲ , 
ନାଇଁ ଫିରିଆେସ ନିଜର୍ େଲାକ୍ େଯେତ 
କାBିବୁବି ରଡି ଛାଡ୍ େଲ  ।। 
 
କାହାେକ ଆଁକି େଦସନ୍ ନଏଦ୍ କଛାେର 
େହଇଯାଏସି ଛେନେକ ଖାର୍ , 
ତୁପିେଦସନ୍ କାହାେକ େନଇଁ ମାଏଟ୍ କୁଡି 
ଘିଚି ଖାଇେଦସି ହୁଣାର୍  ।। 
 
େଚେର ଚZର୍ ଗୁଲ୍ ଗଗାଚବା େକେତ 
େହଉଥିସନ୍ ଦିନ୍ ଗୁଲା , 
ରାଏତ୍ େହେଲ େଦବ୍ ତା ବାହାରିସି େହେନ 

ଜିେତB�  ପାେt 
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ଧରିକରି ଜୁଏହୁଲା  ।। 
 
ଦିନ୍ େବେଲ ବି ଗେଲ ଚକ୍ ଲାଗ୍ ସି  େହେନ 
ଦିହZ ଯଉଥିସି ଶିେତଇ, 
ରାତି େଭେକେଛେକ ଯାଇଥିବୁ ଯଦି 
ଡେର େହବୁ ହେଗଇ ମୁେତଇ  ।। 
 
ଡର୍ ବାର୍ ନାଇଁ ନ ସବ୍ ଯିମା େହନିେକ 
ଦିନ୍ କାଲ୍ ସରିଗେଲ , 
ଜଁୀ ଥିବାର୍ ପେତ ମିଲାମିଶା େହଇ 
ରହିଥାଉଁ ଭେଲ  ଭେଲ  ।। 
 
ଆବ୍ ରି  କରି ଆମ୍ େକ  ରଖ୍ ବା  ସବ୍ େକ 
ନାଇଁକରି ବାଛ୍ ବିଚାର୍ , 
ଇ ସଁସାେର ଆମର୍ େଖଲାବୁଲା ସର୍ େଲ  
ଠାନ୍ େଦବା ନଏଦ୍ କଛାର୍  ।। 
 
 
 

ବାଗଉଡାର, େବଲପଡା,ବଲାoିର 
େମା-୬୩୭୦୯୭୯୬୪୧ 
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ଦମ୍ ଧରଦମ୍ ଧରଦମ୍ ଧରଦମ୍ ଧର    
ଦମ୍'ଧର ଦିେନ ସମିଆ ଆଏବା 

ଝେଲାମୁନା ଧରି 

ତମକୁ,ଆମକୁ ,େସମାନ୍'କୁ ବି  

ସକଁଲି େନବା ଗୁଟାମୁଟା, 

େସେନ ଆଉ ହଁ ନାଇଁର 

ପ�ଶhବାଚୀ, କମା, କି ପୁନ�େଛଦ୍ 

କିଛି ନି ଥିବା । 

 
 

 

 

 

 

 

 

ଭୁତିବାହାଲ 

ଗାଇସିଲାଟ, ବରଗଡ଼ 

ପୁ`ମ୍ ଯୁଆଡ଼ି 
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ଫିର୍ ଫିରିଫିର୍ ଫିରିଫିର୍ ଫିରିଫିର୍ ଫିରି    
ଫିର୍ ଫିର୍  ଉଡୁଥିସି ଫିର୍  ଫିରି 
ଡାଲ୍ ନୁ ନଡାଲ୍ େକ , ଫୁଲ୍ ନୁ ଫୁଲ୍ େକ  
ବସୁଥିସି, ଉଠୁଥିସି , ଊଡୁଥିସି ଫିର୍ ଫିରି  
 
େଛାଟ୍ ଛୁଆର୍  ମନ୍  ଭୁର୍ ତା 
ଉତ୍ ପତିଆର ମାକଡ୍  ନାଚ୍  ଫିର୍ ଫିରି  
େକେତେବେଲ ଜୀବନ୍ ଯାଏସି ଛାଡି ନାଇପାେର ଜାନି ଫିର୍ ଫିରି । 
 
ଆଏଜ କେରାନା ଭୁତାଣୁ କରୁେଛ ମାକଡ୍  ନାଚ୍ 
ଆଉ ମୁନୁଷ୍ େହଇ ଯାଇେଛ ଫିର୍ ଫିରି 
ଲାଖ୍ ଲାଖ୍ ମେଲନ, ଆଉ େକେତ ମର୍ େବ ନାଇନ ହିସାବ୍  କାହାରିର୍ । 
 
େବଲ ଥାଉନ୍  ଥାଉନ୍  ସୁଧ୍ ରି ଯା  
ମାସ୍ କ ପିଂଧ୍ , ହାତ୍ ଧୁ ଥା ଥର୍  ଥର୍ ,ରଖ୍ ନିଜ୍ େକ ଦୁର୍  
 ଜୀବନ୍  ଥିେଲ ଜୀବ୍ କା अେଛ 
ମୁନୁଷ୍  ଜୀବନ୍  ନାଇ ମିେଲ ଆଉଥେର । 
 

କତରବଗା, ସaଲପୁର, େମା:/ହ¢ାଟସ୍ ଆପ୍ :9437736618 

ରମଣୀକାv ସାହୁ 
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େଫନ୍ ଘାଏ ଫିରି ଆଏତାେଫନ୍ ଘାଏ ଫିରି ଆଏତାେଫନ୍ ଘାଏ ଫିରି ଆଏତାେଫନ୍ ଘାଏ ଫିରି ଆଏତା    
ଗୁଏଇଁ େଦଇ ପଛାେଡ 

ଛାଡି ଆଏଲା ‘ଛୁଆଦିନ୍’ 

େଲେହଟି ଦୁଲି େଲେଖନ୍ 

େଫନ୍ ଘାଏ ଫିରି 

େଲେହଟି ଆଏତା... 

ସୁଖର୍ ପରୁଆେଟ େହଇ । 

ଆର୍ ମୁଇଁ, ‘ବାଲୁତ୍ ଛୁଆ’ 

ସାଂଗ୍ ସରତାର୍ େମେଲ 

କZଦରି ମରଲି କୁଦୁଥୁତି... 

େଖଲୁଥୁତି... ଉଷେତଁ 

ଧୁଏଲ୍ ବାଏଲ୍ ସରସର୍ େହଇ । 

େକେତେବେଲ ଘେର... 

ବାଟ୍ଛୁେମ...ସୁଲକି ତେର 

ଆର୍ ଗା’ର୍ େବଶ୍ ମୁେଡ 

ସରଲ୍... ସୁତର୍  

ନିେଛଲ୍...ନିସ୍-କପଟିଆ  

ସହେଦବ ଧରୁଆ 

 

ଲଂଗଲା ବୁତଲା େହଇ । 

ସାଂଗର୍ ଜୁଲି ବଉଲି ସାଂେଗ 

ବିହାଚୁରା େଖଲ୍..... 

ମୁଇଁ ବରପିଲା େହେଲ 

େସ ହଉଥୁତା କନିଆଁ ଟୁେକଲ୍ 

ଲାେଡେଗେଲ ବନଉଥୁତୁ 

ଧୁଲିବାଲିର୍ ଘରେଟ 

ସରାେଗ ଗହମହ େହଇ । 

େନଁ ଥିତା କାମ୍-ଧଁଦା 

କେନସି କବାର୍ ବୁତାର୍ ଭିଡ୍ 

ମୁକୁଲା ଆକାଶର୍ ଚେରଇ 

ଖୁଲୁମ୍ ଖୁଲା ଉଡୁଥୁତା... 

ଝାର୍ ଜଂଗଲ୍ ଖମନ୍ ନଏଦ୍ ନଲା 

େଜହିେତହି..କାହZ େକେତ ଧୁର୍ 
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ଜୀବନ୍ ଜଁଜାଲର୍ ପZଜରାଟା 

େମଲାଢ଼ିଲା ହୁଲଗୁଲା େହଇ । 

ସିଆନ୍ ସୁଜନ୍ ଲୁେକ 

କେହସନ୍..... ଶୁନିଥିଲି 

ପୁରାନ୍ ଶାସତେର ଭିଲ...  

ତାର୍ ନମୁନାର୍ ଛାପ୍◌୍େଟ,  

“କହିଗଲା କଥା ବହିଗଲା ପାଏନ୍” 

େକେଭଁ ପଛ୍ କୁତି  

େଲେହଟି ପଲେଟ େନଇଁ । 

ତହବି,  

କାଏଁେଜ ମର୍ ଉତିଏଲ୍ ମନ୍ 

ହୁରଗୁନି ବାମିେହସି ? 

େହେତଇ...ସୁରତା କରି 

ଗୁଜରି ଗଲା ଦିନ୍ ମାନେକ 

େଫନ୍ ଘାଏ ଫିରି ଆଏତା ବଲି 

ନାହZ ନୁେହଲା ଆଶେଟ ବଁାଧସି  

अଏଲ୍ ଫଏଲ୍ କରି େତେଜଇ  । 
ଆଂଚଳିକ ଶିfା ପ�ତି�ାନ,ଭବେନଶ¢ର 

େମା.ନଂ : ୭୬୮୨୮୬୭୬୩୧ 
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ମନର୍ ମୁନୁଷ୍ମନର୍ ମୁନୁଷ୍ମନର୍ ମୁନୁଷ୍ମନର୍ ମୁନୁଷ୍    
ପାେଖଁ ପାେଖଁ ଥିେଲ 

କିଛି କହି ନାଇଁ ହୁଏ 

ନିଜର୍ ନୁ 

ଦୁେରଇ ଗେଲ 

अଢୁଆଲ୍ େହେଲ 

ଗୁେଲଇଘଁାଟି ଝୁରି େହସି 

ଇ ମନ୍ ଟା 

ହଟାବାର୍ ଲାଗି 

େକରାବାର୍ ଲାଗି 

ଜିବନର୍ ଧୁBଲା 

ହାତ୍ ଧରି କରି 

ବାଟ୍ ଚାଲୁଥିେଲ 

ସହି ନାଇଁ ହୁଏ 

ମନ୍ ମୁନୁଷର୍ ଗଲଗୁଲା 

 

 

ମେନାରpନ 
ସୁରୁଜାଲ୍ 

 

 

 

 

ମନର୍ ମୁନୁଷ୍ 

ଯଦି 

ହଜି ଯିବା 

ଲୁକି େଦବା 

େହତକି େବେଲ 

ବୁଝି େହସି 

ତାର୍ ବିେନ 

ଇ ଜିବନ୍ ଟା 

େକେତ ଗୁପା ଗୁBଲା 

 
अଇଁଲାପାଲି, ଧମା, ସaଲପୁର 
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କଇଁ େହେତାଉେଛ ଜନ୍ େକକଇଁ େହେତାଉେଛ ଜନ୍ େକକଇଁ େହେତାଉେଛ ଜନ୍ େକକଇଁ େହେତାଉେଛ ଜନ୍ େକ    
ରାଏତ୍ େନ ସେଭଁ ସୁଇେଦେଲ ମୁଇଁ େଚତି ଥିସି 
େଦଖୁଥିସି ଖୁଲା ଆକାଶ୍ େକ 
ଆଏଁଖ୍ ନୁ ପାଏନ୍ ଥପ୍ ଥପ୍ ଥିପି ଯାଉଥିସି 
େହେତାଉଥିସି  ତୁମର୍ କଥାେକ  ।। 
 
େହ ଜୁଲିଆ ତରାେକ େଦେଖଇ କରି 
ତେମ କହୁଥିଲ ଆମର୍  େପ�ମର୍ କଥା 
ଆଏଜ୍ ଭି ଉଦିେଛ େସ ତରା 
ନାଇଁ ସୁନି ପାରୁେଛ ଆର୍ େସ ପିତ�ର୍ ବା_�ା  । 
 
େମାର୍ ରo୍ ରୁପର୍ କରୁଥିଲା ତାରିପ୍ 
କଇଁ,ପଦମ୍ ସେନ କରୁଥିଲ େଜାଟ୍ । 
ଆଏଜ୍ ହଜି ଯାଇେଛ ସବୁ ଚମକ୍ 
ଛାତିେନ ବାଜିେଛ ଦରଦ୍ ର େଚାଟ୍  ।। 
 
ଆଏଁଖ୍ ଲିମି େଦେଲ ତେମ ଦିଶୁଛ 
ନିନାଶ୍ େନ ଭି ତମର୍ ଶବଦ୍ ଶୁନୁେଛ 
ପାସେକ ଆସ .ପାସେକ ଆସ ଡାକୁଛ 
ନାଇଁ ଜାଇପାରୁେଛ ...ନାଇଁ ଜାଇ ପାରୁେଛ । 

ଗtାବାହାଲି ନୂଆପଡା, େମା-୭୮୯୪୭୮୮୧୩୫ 

ଡିସaର େମେହର 

 



ଆହ� ାନ
 ଇ-ପତି� କ

ା 

ଆହ� ାନ ଇ-ପତି� କା, ପ�ଦଶ ବଷ�, ଷ� ସଂଖ�ା, ଜୁନ୍ ୨୦୨୦ 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     401 

ମାଆମାଆମାଆମାଆ    
ଦଶମାସ ଦଶ ଦିନ ଗରେଭ ଧରି 

ଜନମ େଦଲୁ େଗା ମା ତୁହି 

େଛାଟଟାନୁ ଆଏଜ୍ ବଡ଼ େଟ କଲୁ 

अଲି अରଦଳି େମାର୍ ସହି୧ 

ନିେଜ ଭୁେକ ରହି ଖାଏବାର୍ େକ େଦଲୁ 

ନାଇ କରି େକେଭ ଉଣା, 

ପଣତ ତେଳ ମେତ ଛअଁରା େଦଇ 

ଦୁଖ୍ େକ କଲୁ ବାଟ ବଣା୨ 

ଆଏଜ୍ କାଲି ପିଲା ବିହା େଟ େହେଲ 

ମାଆ େକ କରୁେଛ ପର, 

ଭୁଲି ଯାଉେଛ ତାର ପୁରୁଣା କଥା େକ 

ମାଆ େଯ େକେତ ନିଜର 

ମାତୃ ଦିବେସ ଏତିକି ଗୁହାରି 

ମାଆ େକ ନାଇ କର ପର 

ମାଆ ଥିେଲ ପାେଖ ହସବା ସଂସାର 

ଜଗତ େହବା ସୁBର 

େଯାେଗଶ�ର ସାହୁ 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ଘସିଏନ୍, ପାଟଣାଗଡ଼ 

ଭ� ାମ�ଭାଷ : ୯୩୪୮୬୯୭୫୬୨ 
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ପେହଲା େଭଟ୍ପେହଲା େଭଟ୍ପେହଲା େଭଟ୍ପେହଲା େଭଟ୍    
 େକଥ୍'ନି ଦିନୁଁ େଭଟ୍ ପଡ଼୍'ମି ବଲି ଭାବୁଥିଲି। େକେଭ ଆଏତା 

ଗୁେଟ ସୁେଯାଗ୍, େଭଟ୍ ପଡ଼ି ପେଦ କଥା େହତZ। ଆଏଜ୍ ତ ବୁଧବାର୍ 

ଦିନ୍ ଆଏ। ସବୁ ବୁଧବାର୍ ଦିନ୍ େକ ଭଟଲି अଭିେଯାଗ ପ�େକା� ନିେକ 

ଆଏସନ୍ ଆମର୍ ଏମ୍.ଏଲ୍.ଏ। ଫଟୁଥି ତ େଦଖିଥିଲି। ଆଏଜ୍ ସେଥ େଦଖ୍'ମି, େଭଟ୍ 

ପଡ଼୍'ମି। େମାର୍ ଭାଏବୁେହନର୍ ପଢ଼ା ବାବଦ୍ ଥି କଥା େହମି। ସକାଲର୍ ୯.୩୫ େହଇେଛ, 

େଲାକ୍ ଭି େକଥ୍'ନି େକେତ ଭିଡ଼୍, ସେଭ ନିଜର୍ ନିଜର୍ କାେମ େଭଟ୍ ପଡ଼ି ଆସିଛନ୍ ଆମର୍ 

ଏମ୍.ଏଲ୍.ଏ ସୁଶାv ସିଂ ଆ�ା*ର୍ ପାସ୍'େକ। ମୁଇଁ ଭାବୁେଛ ପେହଲା କାେଣ କେହମି? 

କେହଲା େବେଲ େନ େଥତ୍'େରଁ ତ? ଏମ୍.ଏଲ୍.ଏ. ଆ�ା ପହଁଚିଏଇଛନ୍। କାର୍ ନୁ 

ଉତିର୍'େଲ କି ସେଭ ଆ�ା*ୁ ନମ7ାର କରିଛନ୍। ମୁଇଁ ଭି ଭିଡ଼୍ ଭିତ୍'େର େଥଇ କରି 

ନମ7ାର କରିେଛଁ। ଆ�ା*ୁ ସେଥ େଦଖିକରି େମାର୍ ଜୀବନ୍ ଧକ୍ ଧେକଇ ବସ୍'ଲା। ମୁଇଁ 

ଭାବୁେଛଁ ପେହଲା କା'େଣ କେହମି? କେହଲା େବେଲ େନ େଥତ୍'େରଁ ତ? ଇଟା ଭାବି 

ଭାବି ଜୀବନ୍ ଧକ୍ ଧେକଇ ବସ୍'ଲା। ମେନ ମେନ ପଏଟ୍ କରୁେଛଁ ପେହଲା ଇଟା କେହମି 

େତେହରୁ େସଟା କେହମି। ଆ�ା ବସିଛନ୍ େଲାକ୍ ଭି ହୁଦା ହୁଦା ଆସୁଛନ୍ ଆଉ 

କଥାବା_�ା ହଉଛନ୍। ଗୁେଟ ଗଁାର୍ ଛ' େଲାକ୍ ବିରିଜ୍ ବନାବାର୍ କାମର୍ ଲାଗି ଆସିଛନ୍ 

ଆଉ ଆ�ା*ର୍ ସାଂେଗ କଥା ହଉଛନ୍। ଆ�ା ଭି େସ ବାବଦ୍ ଥି କଥା େହଇକରି 

ବୁଝୁଛନ୍। ବିରିଜ୍ ର କାମ୍ ଜଲ୍'ଦି କର୍'ମା ବଲି କହୁଛଁନ୍।  େକେତେଲାକ୍ କଲ�ାଣ ମtପ 

ବିଶ�ନାଥ ଭୁଏ 
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ବନାବାର୍ ଲାଗି କହୁଛନ୍ ତ ଆଉ େକେତେଲାକ୍ ଚାଷ୍ ଲାଗି େବାର୍ ଉଏଲ୍ ର ଟାସ୍'କମ�ା 

େଲଇନ୍ ବାବଦ୍ ଥି କଥା ହଉଛନ୍ ।  ଇ ସମିଆଁ େକ ମୁଇଁ ଭିଡ଼୍ ଭିତେର ଆ�ା*ୁ େଦଖୁେଛଁ 

अଉ ଆ�ା*ର୍ କଥାେକ ଶୁନୁେଛଁ । ସମିଆଁ ୧୨ ଟା େହଇ ଗଲା।ଏେତ େବଲ୍ ତକ୍ ମୁଇଁ 

କିଛି େନ େଖଇେଥଇ । ଆ�ା*ୁ େଦଖିକରି େଭାକ୍ େଶାଷ୍ ଭି େନ ଲାଗ୍'ବାର୍ ।ଇ 

ସମିଆଁେକ ଚାହାବାଲା େଟ ଆସ୍'ଲା अଉ ସମ୍'କୁ ଚାହା ଗିଲାେସ ଗିଲାେସ େଦଇ ବସ୍'ଲା। 

ଚାହା ଗରମ୍ ଥିଲା। ମୁଇଁ ଭି ପିଇଲି େଯ େମାର୍ ଜିଭ୍ ଟିେକ ପୁଡ଼ିଗଲା। ପି' ପୁଆ ସାର୍'ଲି 

କି ଗିଲାସ୍ େକ କେଲ କେଲ େମାର୍ େପଁଟ୍ ମୁନା ଥି ଭରି େନଲି। ସବୁେବେଲ ଭାବୁେଥଁ - 

ପେହଲା କା'େଣ କେହମି, େତେହରୁ କା'େଣ କେହମି?  ଜୀବନ୍ ଧକ୍ ଧକଉଥିଲା। େଲାକ୍ 

ମାେନ ନିଜର୍ ନିଜର୍ େଯନ୍ କାେମ ଆସିଛନ୍ େସ ବାବଦ୍ ଥି କଥାେହଇକରି ପେଲଇ 

ବସୁଛନ୍। 

 ଟିେକ ଟିେକ ଖାଲି େହେଲ କି ମୁଇଁ ଭି ଆ�ା*ର୍ ପାସ୍'େକ େଯଇବସୁେଛଁ କି ଇ 

ସମିଆଁେକ ଗୁେଟ ସାaାଦିକ୍ ଆସ୍'ଲା अଉ ଆ�ା*ର୍ ଇ«ର୍ ଭ୍ଯୁ େନମି କେହଲା। 

ଆ�ା*ର୍ ଇ«ର୍ ଭ୍ଯୁ ନଉନ୍ ନଉନ୍ ୧୫ ମିନିଟ୍ ଲାଗ୍'ଲା। ସମିଆଁ ୧ େହଇଗଲାନ। 

ତା'ର୍ ପେର ଏମ୍.ଏଲ୍.ଏ. ଆ�ା ଭାତ୍ ଖାଏବାର୍ ଲାଗି ଭିତର୍ କ� ାଟର୍ େକ େଯଇଛନ୍ 

।େଲାକ୍ ଭି ପେଲଇ ବସ୍'େଲ। अଉ ୫/୬ େଲାକ୍ अଛନ୍। ମୁଇଁ ଭି ପାଖର୍ େହାେଟଲ୍ ନୁ 

ମୁେଠ େଖଇ ଆଏତZ ବଲି ଭାେବଁ ।େଫର୍ ଭାେବଁ େନଇଁ େନଇଁ ଆ�ା*ର୍ ସାଂେଗ େଭଟ୍ 

ପଡ଼୍'େଲ େଯକ୍ ଖାଏମି । ୨.୩୦ ଆେଡ଼ ସମିଆଁ େହଇେଯଇେଛ। ଆ�ା ଠିକ୍ କ� ାଟର୍ ନୁ 

ବାହାରିଛନ୍ କି ମୁଇଁ ଡରି ଡରି କରି ଆ�ା*ର୍ ପାସ୍ େକ େଯଇକରି କହୁେଛଁ- ଆ�ା 

ନମ7ାର...! ଆ�ା ପଚେରଇଛନ୍ ହଁ େକଁ େହଲା? ମୁଇଁ କହୁେଛଁ-" ଆ�ା, େମାର୍ 
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ଭାଏବୁେହନ୍ େମଟି�କ୍ ପାସ୍ କେଲ ନ। ଇ ଦୁହିଝନ୍ ଆଗ୍'େକ ପଢ଼୍'ବାର୍ େକ ଚାହୁଁଛନ୍ 

।ପଢ଼୍'ବାର୍ ଲାଗି ପଇସାପତର୍ ଲାଗ୍'େଲ ଆପଣ୍ ସାହାଯ� କର୍'େବ।" ଆ�ା ପଚରଉଛନ୍ 

- େକେତ େକେତ % ରଖିଛନ୍? େମାର୍ ଭାଇ ୪୫% अଉ ବୁେହନ୍ ୬୩% ରଖିଛନ୍ େବାଲି 

କହିେଛଁ। ଆ�ା ତା*ର୍ େମାବାଇଲ୍ ନaର୍ େଦଇକରି କହିଛନ୍ - େମାର୍ େମାବାଇଲ 

ନaର ରଖିଥ, କିଛି अସୁବିଧା େହେଲ େଫାନ୍ କର୍'ବ। ଇ ସମିଆଁ େକ ଆ�ା କାର୍ ଥି 

ବସିଛନ୍ अଉ େଯଇଛନ୍ । ଏମ୍.ଏଲ.ଏ. ଆ�ା*ୁ େଦଖ୍'ଲି, େଭଟ୍'ଲି अଉ କଥା େହଲି ବଲି 

ମେତ େଭାକ୍ େଶାଷ୍ ଭି अଉ େନ ଲାଗି। ଆ�ା*ର୍ ସାଂେଗ ଇ ପେହଲା େଭଟ୍ ର ସE qତି େକ 

ମୁଇଁ େମାର୍ ହୁରୂଦ୍ ଭିତେର ରଖିେଛଁ। 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
େକଶାଇପାଲି, ଭଟଲି 

ଜିଲ? ା - ବରଗଡ଼, େମା-୯୬୬୮୮୭୮୫୮୮  
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ପ�ବ� ବିଭାଗ 
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ବାହୁଡ଼ିଗେଲ ଦି� ତୀୟ ଈଶ�ରବାହୁଡ଼ିଗେଲ ଦି� ତୀୟ ଈଶ�ରବାହୁଡ଼ିଗେଲ ଦି� ତୀୟ ଈଶ�ରବାହୁଡ଼ିଗେଲ ଦି� ତୀୟ ଈଶ�ର    
 ବ_�ମାନର ସମୟ ଏକ ଘଡିସ|ିର ସମୟ। ସମଗ� ମାନବ ଜାତି 

ତା’ର ବଳ, କଳ, େକୗଶଳ ଲଗାଇ ଲଢୁଛି ଏକ अଦୃଶ� ଆତ*ବାଦୀ 

ସହିତ। ମାନବଜାତିର ସବୁ ପ�ୟାସକୁ ଫୁ ାରମାରି ଉେଡଇ େଦଇ 

ରiମୁଖା ଆତ*ବାଦୀ ବିଜେୟାଲ? ାସେର ଘୁରି ବୁଲୁଛି େଦଶ ପେର େଦଶ, ରାଜ� ପେର 

ରାଜ�, ଗ�ାମ ପେର ଗ�ାମ, ଲf ଲf ପ�ାଣ କବଳିତ କରି ମଧ� େମ«ିନାହZ ତା’ର अନv 

ତୃ�ା। ସହସ�ାଧିକ େଯାnା*ୁ ପରା` କରି େସ ଉଡାଇ ଚାଲିଛି ତା’ର େଜୖତ� ବାନା। ଟଳି 

ପଡୁଛvି େକେତ େକେତ ମହାେମରୁ, ଗଡି ଚାଲିଛି େକେତ େକେତ ମହାେଯାnା* ମୁt। 

ଦି¢ତୀୟ ଈଶ�ରମାେନ ମଧ� ତା’ ଆଗେର ହାର୍ ମାନୁଛvି, ପରା` େହାଇ େଫରି 

ଯାଉଛvି। ତା’ର fୁଧା_� ଆଁ’ର अତଳ ଗହ¢ର ଭିତେର ହଜି ଯାଉଛvି। େସମିତି ଏକ 

ଦି¢ତୀୟ ଈଶ�ର* କଥା ......। 

 େକବଳ ଆଖ�ାେର ନୁେହଁ ପ�କୃତ ପfେର େସ ଥିେଲ ଜେଣ ଦି¢ତୀୟଈଶ�ର। 

ମାନବତାର ପଜୂାରୀ ଏଇ ମହନୀୟତାର ଚରମ ଦୃrାv*ର ନାମଥିଲା ଡଃ େକ ଏମ୍ 

ଇସମାଇଲ ହୁେସନ୍। ଉେଣଇ ଶହ ଚଉରାଳିଶି ମସିହା ଡିେସaର ମାସ ପା� ତାରିଖେର 

ଆ|�ପ�େଦଶର କୁ!�ୁଲ୍ଜିଲ? ାେର ତୁoଭଦ� ା ନଦୀତଟ ଏକ େଛାଟ ସହରେର େଗାଟିଏ ନିମh 

ମଧ�ବି_ ପରିବାରେର ଜନE େନଇ ନିଜର ବିଚfଣ ଧୀଶiି ବଳେର େସ େହାଇ ପାରିଥିେଲ 

ଜେଣ ପ�ଖ�ାତ ଡାiର, ଯିଏ ମାନବ େସବାକୁ ଈଶ�ର* େସବା ମେନକରି ମାନବତାର 

େସବା କରି ଚାଲିଥିେଲ ସାରା ଜୀବନ। ନିେଜ ଜେଣ ମୁସଲମାନ େହାଇଥିେଲ ମଧ� ଜାତି, 

ସୁଷମା ପରିଜା 
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ଧମ�, ବ!� ନିବ�େଶଷେର ସମ` େରାଗୀ*ୁ ସମାନ ଭାବେର ଚିକି�ା କରୁଥିେଲ େକବଳ 

ଜେଣ ମଣିଷ ଭାବେର। 

 अେନକ େରାଚକ କାହାଣୀ ଶୁଣିବାକୁ ମିେଳ େସଇ େଦବତୁଲ� ଡାiର* ସa|େର। 

କୁ!�ୁଲ୍ େମଡିକାଲ କେଲଜରୁ ଡାiରୀ ପଢିସାରିବା ପେର େସ େସଠାେର ଜେଣ अଧ�ାପକ 

ଭାବେର େଯାଗ େଦଇଥିେଲ। ଧନୀଟିଏ େହଉ କି ଗରିବ, ସମ` େରାଗୀ*ୁ ସମାନ 

ଦୃrିେର େଦଖୁଥିେଲ େସ। ମାନବତାର େସବା ଥିଲା ତା* ଜୀବନର ମଳୂମ�। 

ହ±ିଟାଲେର ଚିକି�ିତ େହଉଥିବା େକୗଣସି ଦରିଦ�  େରାଗୀର ଦୁଃଖ େଦଖି େସ ସହି ପାରୁ 

ନଥିେଲ । ଊେଣଇଶହ ପ�`ରି ମସିହାେର କୁ!�ୁଲ ହ±ିଟାଲେର େସ ସହକାରୀ 

अଧ�ାପକ ଥିବାେବେଳ ଥେର େଗାଟିଏ अତି ଗରିବ େରାଗୀ*ର ମୃତୁ� େହାଇଥିଲା, ତା* 

ଶବକୁ ଘର ଯାଏଁ େନବା ଲାଗି ମଧ� ତା* ପରିବାରର େଲାକ* ପାଖେର ପଇସା ନଥିଲା, 

େସଥିପାଇଁ ସମେ` ମନ ଦୁଃଖେର କBାକଟା କରୁଥିେଲ, ଡାiର ଇସମାଇଲ ହୁେସନ୍* 

କାନେର ପଡିଲା କଥାଟି, ତତfଣାତ୍ େସ ନିଜ ପେକଟରୁ ସମ` ଖ�� କରି େରାଗୀର ଶବ 

ଏବଂ ତା* ପରିବାରର ସଦସ�ମାନ*ୁ ତା* ଘରକୁ ପଠାଇବାର ସମ` ବ�ବ�ା 

କରିଥିେଲ ଖାଲି େସତିକି ନୁେହଁ, େଗାଟିଏ “ଚାରିଟି େସା” କରି ତହZରୁ ଆୟ େହାଇଥିବା 

ସମ` अଥ�କୁ େସଇ ପରିବାରକୁ ସାହାଯ� େଦଇଥିେଲ। ସମାଜ େସବାେର ଉ�ଗ�ୀକୃତ 

ଥିଲା ତା*ର ଜୀବନ। 

 ପରବ_�ୀ ସମୟେର େସ ନିଜ ଘେର ନିଜର କି? ନିକଟିଏ କରି ମାଗଣାେର େରାଗୀ 

ଚିକି�ା କରିବା ଆର� କରିେଦଇଥିେଲ। ଦିନେର ବିଭିନh  ପ�କାରର କାମ ରହୁଥିଲା, େତଣୁ 

େସ ସ|�ା ସମୟେର ତା*ର କି? ନିକେର େରାଗୀେସବା ଆର� କେଲ, ତା* ହାତେର କିଛି 

ଐଶ¢ରୀୟ ଶiି ଥିଲା କି ନାହZ ଜଣାନାହZ କିg ତା*ର ମଧୁର ଆଶ¢ାସନା ଭରା କଥାେର ହZ 
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अଧିକ ଆେରାଗ�ଲାଭ କରୁଥିେଲ େରାଗୀମାେନ। ତା*ର ସରଳ अମାୟିକ ବ�ବହାରେର 

ଆକୃr େହାଇ अେନକ େରାଗୀ ଆସୁଥିେଲ ତା* ପାଖକୁ, େକୗଣସି େରାଗୀକୁ େସ େଫରାଇ 

େଦଉ ନଥିେଲ, େସଥିପାଇଁ ରାତି� ର ବିଳମି�ତ ପ�ହର ପଯ��v ତା*ର ଚିକି�ା ଜାରି 

ରହୁଥିଲା। ଚିକି�ା କଲା େବେଳ େସ େକୗଣସି େରାଗୀର ନାମ ପଚାରୁ ନଥିେଲ େକବଳ 

ବୟସ ଏବଂ େରାଗର ଲfଣ ବିଷୟେର ପଚାରୁଥିେଲ। अନ� ଡାiର* ଭଳି अେନକ 

ଗୁଡିଏ अଯଥା ପରୀfାନିରୀfା ମଧ� କରିବା ଲାଗି ପରାମଶ� େଦଉ ନଥିେଲ ବରଂ ଖୁବ 

କମ୍ ଔଷଧ େଲଖୁଥିେଲ ଯାହା ନିହାତି ଜରୁରୀ େହଉଥିଲା। େରାଗୀକୁ ଚିକି�ା କରିବା 

ନିମେv େସ ନିେଜ େକୗଣସି ଫିସ୍ େନଉ ନଥିେଲ, େରାଗୀର ‘ସଲାମ୍ ଡାiରସାବ୍’ ଶ~ଟି 

ତା*ର ପାରିଶ�ମିକ େବାଲି େସ ମେନ କରୁଥିେଲ। କି? ନିକେର ତା* େଟବୁଲ୍ ପାଖକୁ ଲାଗି 

ଆଉ େଗାଟିଏ େଟବୁଲେର ତୁଳା, େଡଟଲ୍, ସିରିp୍, ଔଷଧ ଇତ�ାଦି ସହିତ ଖାଲି 

କାଟ�ୁନ୍ଟିଏ ରହୁଥିଲା। େକବଳ ଯଦି େରାଗୀକୁ ଇଂେଜକସନ େଦବାକୁ ପଡୁଥିଲା, େତେବ 

ତା* ପାଖେର େଯଉଁ କ�ାଉtରଟି େସଇ ଇଂେଜକସନ େଦଉଥିଲା, ତା’ର ଫିସ୍ ବାବଦକୁ 

ଦୁଇଟ*ା େସଇ କାଟ�ୁନେର ପକାଇ େଦବାକୁ େସ େରାଗୀ*ୁ କହୁଥିେଲ, େତଣୁ 

େରାଗୀମାେନ ଭାବୁଥିେଲ େଯ ଡାiର* ଫିସ୍ େହଉଛି ଦୁଇଟ*ା। େତଣୁ େସମାେନ ତା*ୁ 

“ଦୁଇଟ*ିଆ ଡାiର” େବାଲି ନାମ େଦଇଥିେଲ। େସଇ ନାମଟି ଏେତ ପ�ସିn ଥିଲା େଯ 

ଯଦି େକୗଣସି େରାଗୀ ପାଖେର ଦୁଇଟ*ିଆ େନାଟଟିଏ ନଥିଲା, େତେବ େସ ପା� ଟ*ିଆ 

କିaା ଦଶଟ*ିଆ େନାଟଟିଏ େସଇ କାଟ�ୁନ ଭିତେର ପକାଇ ଦୁଇଟ*ା ବାଦ େଦଇ ବଳକା 

ପଇସା େନବାକୁ ଭୁଲୁ ନଥିେଲ। ତା*ର ମୃତୁ� ପଯ��v ଡ»ର ଇସମାଇଲ୍ ହୁେସନ୍ େସଇ 

“ଦୁଇ ଟ*ିଆ ଡାiର” ନାଆଁେର ପରିଚିତ େହଉଥିେଲ। 

 ଆଉ େଗାଟିଏ େସମିତି ମଜାଦାର ଘଟଣା ଘଟିଥିଲା ଊେଣଇଶହ अଶୀ ମସିହାେର। 
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ଡ»ର ଇସମାଇଲ୍ ହୁେସନ୍*ର କି? ନିକ୍ ପୁରା ଦମେର ଚାଲିଥାଏ, ଦୂର ଦୂରାvରୁ 

େରାଗୀମାେନ ଛୁଟି ଆସୁଥାvି ତା* ପାଖକୁ ମାଗଣାେର ଚିକି�ାପାଇବା ଲାଗି। ପ�ବଳ 

େଲାକ ଗହଳି େହଉଥାଏ। େସେତେବେଳ ନିବ�ାଚନ ସମୟ,, ଆଇନ୍ଶୃ³ଳା ପରି�ିତି 

ଦୃrିରୁ ସରକାର ନିୟମ େଘାଷଣା କରିେଦେଲ େଯ ରାତି ଦଶଟା ତିରିଶି ମିନିଟ୍ପେର 

େକୗଣସି ଡାiରଖାନା େଖାଲା ରହି ପାରିବ ନାହZ। ବିଳମି�ତ अପରାହh େର େଖାଲୁଥିବା 

ଡାiର ସାବ୍* କି? ନିକ୍ େସଇ ନିୟମ ମାନି ରାତି ସାେଢ ଦଶଟା େବଳକୁ ବB େହାଇଗଲା। 

ଡାiର ସାବ୍ ସିନା ନିୟମକୁ ମାନିଲା େହେଲ େରାଗୀ ମାନ*ର ଖୁବ୍ अସୁବିଧା େହଲା, 

अେନକ ଗୁଡାଏ େରାଗୀ ଚିକି�ା ନପାଇ େଫରିେଲ ଡାiର ସାବ୍* କି? ନିକରୁ। अନ� 

ଡାiର ମାନ* ପାଖେର ଚିକି�ିତ େହବାକୁ ଚାହZେଲନି େସମାେନ, େତଣୁ େସମାେନ 

େମଳିକରି ଚାଲିେଲ କୁ!�ୁଲର ଏସପି*ୁ अନୁେରାଧ କରିବାକୁ, ଡାiର ଇସମାଇଲ୍ 

ହୁେସନ୍* କି? ନିକକୁ ପବୂ�ବତ୍ ବିଳମି�ତ ରାତି�  ପଯ��v େଖାଲା ରଖିବାକୁ अନୁମତି େଦବା 

ଲାଗି। େସାସିଆଲ୍ ମିଡିଆେର ପ�ଚାରିତ େହଲା େସମାନ* ଦାବୀ, ପ�ବଳ ଜନ ସମଥ�ନ 

ମିଳିଲା। ନିର¤ େହାଇ ଏସପି ଜଣାଇେଲ ତ ାଳୀନ ମୁଖ�ମ�ୀ ଶ�ୀଯୁi େକାଟଲା ବିଜୟ 

ଭା7ର େରêୀ*ୁ ଏବଂ େଶଷେର ମୁଖ�ମ�ୀ ସ¢ୀକାର କେଲ େଯ ଜନସାଧାରଣ* ଦାବିକୁ 

ନି�ୟ ମାନିବାକୁ ପଡିବ। ତା’ପେର େସ अନୁମତି େଦଇଥିେଲ ଡାiର ସାବ୍*ର କି? ନିକକୁ 

ପବୂ�ବତ୍ ବିଳମି�ତ ରାତି�  ପଯ��v େଖାଲା ରଖିବାକୁ।  

 ଡାiର ଇସମାଇଲ୍ ହୁେସନ୍ ଆ|�ପ�େଦଶ,  େତେଲoାନା,  କ!�ାଟକ ତିେନାଟି 

ରାଜ�େର ଖୁବ େଲାକପି�ୟତା ହାସଲ କରିଥିେଲ ତା*ର ନିଃସ�ାଥ�ପର େସବା ଲାଗି। 

କୁ!�ୁଲେର ତା*ର େଲାକପି�ୟତା ଲf�କରି ଟି ଡି ପି ର ମହାନ୍ େନତା ସ¢ଗ�ତ ଏନ୍ଟି 

ରାମାରାଓ ଊେଣଇଶହ अଣାନେବ ମସିହାେର ତା*ୁ ଏମ୍ଏଲ୍ଏ ଟିେକଟ୍ ଟିଏ େଦଇ 
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କ�ାବିେନଟେର �ାନ େଦବାକୁ ଚାହୁଁଥିେଲ ଯାହାକୁ େସ ବିନମ�ତାର ସହିତ ପ�ତ�ାଖାନ କରି 

େଦଇଥିେଲ। ଥେର ତା*ର ଜେଣ ବ|ୁ ପଚାରିେଲ “ତୁେମ ଏମିତି ବିନା ପାରିଶ�ମିକେର 

ଏେତ ସମୟ େଦଇ, ପରିଶ�ମ କରି େରାଗୀମାନ*ୁ ଚିକି�ା କରୁଛ କାହZକି? ତୁମର କ’ଣ 

अଥ�ପ�ତି େମାେଟ ଆସiି ନାହZ?  ଡ»ର ଇସମାଇଲ୍ ହୁେସନ୍ ହସି ହସି ଉ_ର 

େଦଇଥିେଲ, “କାହZକି अଥ�ପ�ତି ଆସiି ରଖିବି? ଟ*ା ପଇସା କ’ଣ େହବ େମାର? ଈଶ�ର 

ତ େମାେତ ବହୁତ କିଛି େଦଇଛvି, େମାର ପୁअ ଜେଣ ନାମୀ ଡାiର, େମାର ଜେଣ ଜ¢ାଇଁ 

କେଲ»ର, ଆଉ ଦୁଇଜ¢ାଇଁ ମଧ� ଉ� େବତନେଭାଗୀ ସରକାରୀ କମ�ଚାରୀ, ଆଉ अଧିକ 

େରାଜଗାର କରିବି କାହାଲାଗି? ବରଂ ଏଇ େଲାକମାନ*ୁ େସବାକରି େଯଉଁ ସ�ାନ,  

େଯଉଁ ଆନB ମିଳୁଛି େସଇ େମାର ପାରିଶ�ମିକ େବାଲି ଭାବିବି। େକେତ ମହାନ ଚିvାଧାରା 

ଥିଲା େସଇ ମହାନ ଆତE ା*ର। 

 ଗତ ମା��ମାସରୁ ଡାiର ସାବ୍*ର କାମ ବହୁତ ବଢି ଯାଇଥିଲା। ବିେଦଶ ମାଟି 

େଡଇଁ କେରାନା ଆତ* େଖଳି ଯାଇଥିଲା ସାରା ଭାରତେର। େଲାକମାନ*ୁ କେରାନା 

ଭୂତାଣୁର ଭୟାବହତା ବିଷୟେର ସେଚତନ କରାଇବା ଜରୁରୀେହାଇ ପଡିଥିଲା। ଡାiର 

ସାବ୍ େରାଗୀ* ଚିକି�ା ତ କରୁଥିେଲ, ତା’ସହିତ େସ ଠାଆଠାଆ ବୁଲି େଲାକ ମାନ*ୁ 

“କେରାନା” େରାଗର ଭୟାବହତା ବିଷୟେର ବୁଝାଇଥିେଲ, ପ�ତିେଷଧକ ସେଚତନତା ସୃrି 

କରୁଥିେଲ। ଦିଲ? ୀର “ତବଲିଗୀ ଜମାତ୍”ରୁ େଫରିଥିବା ମୁସଲମାନ ମାନ* ଦ¢ାରା କେରାନା 

ଭାଇରସ୍ ସଂକ� ମିତ େହଉଥିବା ଖବର ଜଣା ପଡିବାରୁ ଆ|�ପ�େଦଶ ସରକାର ଡାiର 

ଇସମାଇଲ୍ ହୁେସନ୍*ୁ େସହି ଜମାତ୍ େଫରvା ମୁସଲମାନ ସ��ଦାୟର େଲାକ*ୁ ଠାବ 

କରି େସମାନ* ଚିକି�ା କରିବାର ଦାୟିତ¢ େଦଇଥିେଲ। େସହି କାଯ��େର ଦିନରାତି ଲାଗି 

ରହିଥିେଲ େସ ନିଜର ଜୀବନକୁ ବାଜି ଲଗାଇ। ଶହଶହ େରାଗୀ ଚିହhଟକରି ଆଣି େକାଭିଡ୍ 



ଆହ� ାନ
 ଇ-ପତି� କ

ା 

ଆହ� ାନ ଇ-ପତି� କା, ପ�ଦଶ ବଷ�, ଷ� ସଂଖ�ା, ଜୁନ୍ ୨୦୨୦ 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     411 

ହ±ିଟାଲେର ଭ_� କରାଉଥିେଲ େସମାନ* ଚିକି�ା କରାଇବା ଲାଗି। େସମିତି ଚିକି�ା 

କରୁ କରୁ େଶଷେର େସଇ “କେରାନା ଭୂତାଣୁ”େର ସଂକ� ମିତ େହାଇଥିେଲ ନିେଜ େସଇ 

କେରାନା େଯାnା।  

 ଜୀବନେର ଲf ଲf େରାଗୀ* ପ�ାଣରfା କରିଥିବା େସଇ ଦି¢ତୀୟ ଈଶ�ର କିg 

ନିଜକୁ ରfା କରିପାରିେଲନି କେରାନା ରାfସ କବଳରୁ। େସଇ କେରାନା ଭୂତାଣୁ ସହ 

ଲଢୁଥିବା େବେଳ ପରା` େହାଇ ଧରାଧାମରୁ ବାହୁଡି ଗେଲ ସ¢ଗ�କୁ ଦୁଇହଜାର େକାଡିଏ 

ମସିହା ଏପି�ଲ୍ ମାସର ଚଉଦ ତାରିଖ ଦିନ। େସ ଏମିତି ଏକ ଘଡିସ|ି ସମୟେର 

େଫରିଗେଲ େଯ ତା*ୁ ଭଲ ପାଉଥବା ସ�ାନ କରୁଥିବା େକହି େହେଲ ତା*ର େଶଷ 

ଦଶ�ନ ଟିକିଏ କରିବାକୁ, କି େଶଷ ବିଦାୟ ଟିକିଏ ଜଣାଇବା ଲାଗି ସୁେଯାଗ ପାଇେଲନି। 

େକB�  ସରକାର* ନିୟମ अନୁସାେର ଭସE ୀଭୂତ େହାଇଗଲା ତା*ର ପାଥ�ବ ଶରୀର। 

“ଦୁଇ ଟ*ିଆ ଡାiର” ହଜିଗେଲ ସମ`* ଦୃrିପଟଳରୁ। େଫରିଗେଲ ଦି¢ତୀୟ ଈଶ�ର 

ପୁଣିଥେର ଆଉ େକଉଁରୂପେର ଆଉ େକଉଁେଲାକେର ମାନବତାର େସବା କରିବା ପାଇଁ। 

େକବଳ କୁ!�ୁଲ୍ ସହର ଝୁରିବ ନାହZ, ସାରାବିଶ� ଝୁରିବ େସଇ ଦି¢ତୀୟ ଈଶ�ର*ୁ। ତା*ର 

େସଇ ନିଃସ¢ାଥ�ପର େସବା ଲାଗି ମୃତୁ�ପେର ବି େସ अମର େହାଇ ରହିେବ େକାଟି େକାଟି 

ଭାରତୀୟ* ହୃଦୟ ମଧ�େର। 
 
 

 
ଶାରଳା ଭବନ, େପାତାେପାଖରୀ, ନୂଆବଜାର, କଟକ 

ଭ� ାମ�ଭାଷ : ୯୩୩୭୨୭୨୪୬୭ 
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ସ�ାଥ�ପରତାସ�ାଥ�ପରତାସ�ାଥ�ପରତାସ�ାଥ�ପରତା????    
ସ¢ାଥ�ପରତା ସୁସ�କ�ର ସବୁଠୁ ବଡ଼ ପ�ତିବ|କ 

ସୁସ�କ� େସତୁ େକମିତି ଗଢିବୁ 

 ଯଦି अଛି ସ¢ାଥ�ପରତା 

ଆଶାର େସୗଧ େତା ଶEଶାେନ ମିଶିଵ 

 କାହZକି ବୁଣୁଛୁ ତିiତା ?" 

 

ପ�ୀତି ମBାକିନୀ ଢାଳି ଭିଜା ବାେର 

 ହସୁଥିବୁ ଚିରଦିନ 

ନିଃସ¢ାଥ�ପରତା अବଢା ବା«ିେଲ 

 ସାଥ�କ େହବ େତା ପ�ାଣ।" 

 ମାୟାେମାହର ସଂସାରକୁ ସଉଦା କରିବାକୁ ଆସିଥିବା େଶ�� ସୃrି ମଣିଷ େକେବ 

ପଣ�ଶାଳାେର ଦtାୟମାନ େହାଇ େଲାଭେର ପୁଳାଏ ଦୁଃଖ କିେଣ ତ େକେବ ନିେଲ�ାଭେର 

ଚିମୁେଟ ସୁଖ କିେଣ। ରi ମାଂସର ଶରୀରେର ଇBି�ୟଗୁଡ଼ାକ େଯେବ ନିୟvଣାଧୀନ ହୁअvି 

େସେତେବେଳ େସ ହସିହସି େପ¬ାଏ ଆନୁଗତ� କିଣି େସଥିେର ସ�କ�ର ମହଲ ସୃrି 

କେର। େଯେବ अମାନିଆଁ େହାଇ େହୟ�ାନ ଓ ଦା�ିକତାେର େବପରୁଆ ଘୃଣାଭtାର  

କିେଣ େସେତେବେଳ ଜଣାପେଡ ତା ମନେର, अvରେର, ହୃଦେର, ଆତE ାେର, ଚିvାେର, 

ନାରାୟଣ ଚB�  
େସନାପତି 
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େଚତନାେର େକବଳ େଗାଟିଏ ତିi ଦ� ବ� ଆଦ� ବ� େହାଇ ଭାସମାନର �ିତି ବଜାୟ ରଖିଛି  

ତାହା ହZ ସ¢ାଥ�ପରତା। େସେତେବେଳ କେଳ ବେଳ େକୗଶେଳ କିବା କିଂକ_�ବ�ବିମୁଢ 

େହାଇ ସୁସ�କ�ର ସୁଖକୁଡିଆ ନିମ�ାଣ ପାଇଁ େଯେତ ଚାହZେଲ ବି ତା ସ�ପh ତ େକେବ ସତର 

ଝରକା ଛୁଇଁପାେରନା ବରଂ  ଦୁଃସ�ପh ବା ଦିବାସ�ପhର ଧମୂ� ପାହାଡ଼ ପାଲଟିଯାଏ, କାରଣ 

ସୁସ�କ� ପାଇଁ ପରା ଦରକାର ଟିକିଏ ନିଃସ¢ାଥ�ପରତା, ମାତ�  ତା ପାଖେର ଥିବା କୁଢ଼ କୁଢ଼ 

ସ¢ାଥ�ପରତା ତାର ପଥକୁ ସୁଗମ କରିବା ପରିବେ_� ପ�ଧାନ अvରାୟ େହାଇ  ଛିଡ଼ାେହାଇ 

अଗମ� କରିପକାଏ। 

 ବା`ବେର ନିଃସ¢ାଥ�ପରତା ଏକ ସ¢ଗ�ୀୟ ଗୁଣ ଆଉ ସୁସ�କ� ଏକ अମୃତମୟ ବ|ନ। 

ଆଉ ସ¢ାଥ�ପରତା ଏକ ପାପିଳ କୁt। ଏମାନ*ର ବ�ାଖ�ା, ବିେଶ�ଷଣ କରିବା ପାଇଁ 

େହେଲ ପ�କୃତପfେର ଏମାନ*ର ସଂ�ା ନିରୂପଣ ଓ ସ¢ରୂପ ସa|େର ପୁ³ାନୁପୁ³ 

अବଗତ େହବା ବିେଧୟ। ସ¢ାଥ�ପରତା ଏକ ହୀନ, ନିକୃr, କଦଯ�� ଗୁଣ ଯାହା ପ�ତ�fେର 

େକବଳ ନିଜର ସବ�ାoୀନ ଉନh ତି ପାଇଁ େଚrା କରିଥାଏ ଆଉ ପେରାfେର ତା ବ�ତୀତ 

अନ�ର अହିତ ଓ अମoଳ ଚିvା କରିଥାଏ। अପରପfେର ସୁସ�କ� ଏକ ଐଶ¢ରୀୟ 

ନିବିଡ଼ତା ଯାହା ସ�ୂ!� ସମପ�ଣ ବା ତ�ାଗର ସଂଗମର ସୃrି େହାଇ ସଦାସବ�ଦା ପର±ର 

ଓ अପରର ମoଳ ପାଇଁ ସୁେନଲି ସ�ପh େଦଖୁଥାଏ। େତେବ ଏମାନ*ର ସ�କ� ଏକ 

ନଦୀର ଦୁଇ କୂଳ, ଦିଗବଳୟର ଦୁଇ ବିପରୀତ ଦିଗେର अରୁଣର ଉଦୟ- अ` ପରି ସ�ୂ!� 

ବିପରୀତ ଧମ�ୀ। ଜୀବନର େକୗଣସି ସମୟେର େକହି କାହାକୁ ±ଶ�, େଛଦ କରିପାରିବା ତ 

ଦୂରର କଥା ଏପରିକି ସମାvରାଳ ବି େହାଇପାରିେବ ନାହZ। ଏମାନ*ର ସ¢ରୂପ ଆେଲାକ 

अ|ାର, ସୁଗ| ଦୁଗ�| କିବା ପୁଣ� ପାପର ଲୀଳାେଖଳା ସଦୃଶ। ସୁସ�କ� ଏକ ସୁରମ� 
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ପ�ାସାଦ େହେଲ ସ¢ାଥ�ପରତା ଏକ ପ�ାକୃତିକ ବିପଯ��ୟ, ସୁସ�କ� ଏକ ସୁଢଳ ଦିବ� अପବୂ� 

ସୁକୁମାର ତନୁ େହେଲ ସ¢ାଥ�ପରତା ଏକ ଦୁଃସାଧ� ଭୁତାଣୁ/ଜୀବାଣୁ/କୀଟାଣୁ ଆକ� ାv 

अଚିକି�ିଚିତ ଭୟ*ର ବ�ାଧି। େତେବ ସୁସ�କ�ର ରାଜରା`ାେର ସ¢ାଥ�ପରତା ଏକ 

अବେରାଧ କାରୀ ଗଭୀର ଗ_� ନୁହଁ ତ ଆଉ କ'ଣ ? 

 अତୀତର ଇତିହାସ ପୃ�ାକୁ ଉେନE ାଚନ କେଲ ଏସବୁର ସଳଖ ଦୃrାv ନି�ିତ ଭାେବ 

ଦୃrିେଗାଚର େହବ। େସଦିନ ଔରoେଜବଟା ସିଂହାସନ ଆେରାହଣର ସ¢ାଥ�ପାଇଁ 

ଆତE ୀୟ*ୁ ହତ�ାକାରିବାକୁ ପେଛଇଲା ନାହZ। ଦିଗ୍ ବିଜୟୀ ସମ�ାଟ େହାଇ fମତା କିଣିବା 

ଆଶାେର ଚtାେଶାକ, ଆେଲକଜାtାର, ଆକବର, େନେପାଲିୟନ* ପଶୁତୁଲ� ଆକ�ମଣ 

ଓ ସରଳ ନିରୀହ ବ�iି*ୁ ନିହତ କରି ବିଦ� �ପର ରiନଦୀ ବନ�ା ଗଜ�ନ ସୃrିକରିବା କ'ଣ 

ହିଂସାପୁ!� ହିଂସ� ସ¢ାଥ�ପରତା ନୁହଁ କି?  

 ରାମାୟଣେର ନିଜପୁତ� କୁ ରାଜଗାଦୀ େଦଇ ସ¢ୟଂ ରାଜମାତା େହବାର ପରିକ²ନା 

ସହ ସ¢ାମୀ* ମୃତୁ�ର କାରଣ ତଥା ରାମ ବନବାସର ସତୂ�  ସତୂ� ପାତ କରିଥିବା େକୖେକୟୀ 

ପାଖେର, ନିଜର କାମନା ବାସନାକୁ ଚରିତାଥ� କରିବାକୁ ଯାଇ ସୁପ�ଣଖା ରାମ*ୁ ପାଇବାର 

କ²ନା ବା`ବେର ଥିଲା ସ¢ାଥ�ପରତାର ଭtାର। ସ¢ପୁତ�  ମାନ*ୁ େଜ�� େଶ�� ଭାେବ 

େଦଖିବାକୁ अ| ଧୃତରାr� ାର ସ�ାଥ�ପର ଚିvା, ନିେଜ ସବ� ରାଜ� ରାଜସିଂହାସନ େଭାଗ 

ଆଶାେର ପାପାଚାରୀ ଦୁେଯ��ାଧନର ପାtବ*ୁ अତ�ାଚାର ଜତୁଗୃହେର ଜାଳି େପାଡି 

ମାରିବାର ଷଡଯ� ସ¢ାଥ�ପରତା ନୁହଁ ତ କଣ େହାଇପାେର? େତେବ ଏ ସ¢ାଥ�ପରତା କଣ 

ସୃrି କରିପାରିଥିଲା ସ¢ପhର ରାମରାଜ�? ଏ ସ¢ାଥ�ପରତା ସୁସ�କ� ପରିବେ_� ସୃrି 

କରିଥିଲା ୧୮ଦିନର ସମ!ୂ� ମହାଭାରତ। 
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 ମାତ�  ଜନE ଭୂମିର ସୁରfା ଓ ସ�ାନ ପାଇଁ େସଦିନର ଚାଣକ�* अଜସ� ତ�ାଗ ଓ 

େକୗଶଳ, ଧମ� ନ�ାୟ ଓ େଯାଗ�ତାର ସ�ାନ ତଥା ମାତୃଭୂମି ପାଇଁ କା_�ବ�ର ପରାକା�ା 

େଦଖାଇଥିବା अେଶାକ ଓ ଚB�ଗୁs* କr, ନି�ା ଓ ତ�ାଗେର ଭରପୁର ଥିଲା 

ନିଃସ¢ାଥ�ପରତା, ରାଜ�ବାସୀ* ସହ ସୁସ�କ�। ଭରତର ଉଦାରତା, କଠଉ ପଜୂା, ରାଜ 

ସିଂହାସନକୁ ତୁj କରି ଭାଇକୁ ସବ�ସ¢ ମଣିଥିବା ସ¢ଗ�ୀୟ ଗୁଣ ଶିfା ଦିଏ ନିଃସ¢ାଥ�ପରତା ଓ 

ଭ� ାତୃତ¢ର େଶ�� ନିଦଶ�ନ। 

 େସଦିନ କୃ� ସୁଦାମା* ସ�କ�େର ନଥିଲା ସ¢ାଥ�ପରତା ମାତ�  ଥିଲା ଶାଶ¢ତ େପ�ମ, 

ପ�କୃତ ବ|ୁକୁ ଭଲପାଇବା ଓ ଉ�ଗ�ୀକୃତ ମେନାଭାବର ପରିପ¬ୀ। ଦୁେଯ��ାଧନ ଓ 

ପ�ବଳପ�ତାପୀ ମହାଦାନୀ କ!�* ସୁସ�କ�େର ଥିଲା େପ�ମର ଐଶ¢ରୀକ ନିବ|ନ, ପାଥ� 

ସାରଥି* ସୁସ�କ� ତ ଦିବ�େଚତନାର ପ�କୃ� ଉ�ୀପନା। େସଠାେର େକୗଣସି 

ସ¢ାଥ�ପରତାର ଚିହhବ!� ନଥିଲା। ଜଣ* ପାଇଁ अନ�ଜଣ*ର ପ�ାଣ ବାହୁନି କାBୁଥିଲା। 

େହେଲ ଆଜି ଭାଇଭାଇର ଚିରଶତ� � େକବଳ ଟିକିଏ ଜାଗା, େକେତାଟି ଟ*ା ଆଉ କିଛି 

ପରିଚୟ ବିହୀନ ଧନ ସ�ଦ अଳ*ାର ପାଇଁ। ବ|ୁବ|ୁର ପରମଶତ� � େହାଇ ପ�ତି 

ପଦେfପେର ଚାହZଛି େଦଖିବାକୁ ତାର अେଧାପତନ, କୂଟନୀତି ହିଂସା ଜଜ�ରିତ ଉପାୟେର 

अସୁବିଧାେର ପକାଇବାକୁ କରୁଛି ଷଡଯ� ପେର ଷଡଯ�। େକବଳ ସ�ଦ ସମୟେର 

अଭିନୟ अ(ହାସ� ଓ ପରିହାସର ଭା{ା ପ�ତିଛବି ଆ*ି ଚାଲିଛି ଦୂଷିତ ସମାଜେର। 

ଚାଣକ�* ‘ଉ�େବ ବ�ସେନ େଚୖବ....’ େଶ�ାକେର ଥିବା ବ|ୁର ସଂ�ାଟା କଳ*ି 

ଖାଇଲାଣି। ‘ଯୁn ଯଦି କରି ବସିବୁ ସାଥିେର ଥିବ ଭାଇ...’ ପଦଟି ତା ସ¢ତ�ତା ହରାଇ 

କାBିଲାଣି। 
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 ମଣିଷ ଧୀେର ଧୀେର अଧିକରୁ अଧିକ ସ�ାଥ�ପର େହାଇଗଲାଣି। ଗଭ� ଯ�ଣା ଓ ଚିvା 

ଯ�ଣା ସହି ଜନE , ଲାଳନପାଳନ ବଡ଼ କରାଇବାର ଦୁବ�ାର ଆଶା ରଖିଥିବା ପିତା 

ମାତାମାେନ ପୁତ� କନ�ା* ଦ¢ାରା ନିେ�ସିତ ଦଳିତ अତ�ାଚାରିତ ଘୃଣିତ େହାଇ ଲୁଚିଲୁଚି 

କାBୁଛvି। େକହି େକହି ସ�ଗୃହର ବBୀ କାରାଗାେର ବା ବୃnାଶ�ମର ଆବn େକାଠରୀ 

ଭିତେର ନିଜ अତୀତର କୃତକମ� ନା ବ_�ମାନର अଭିଶାପ କଥା ଚିvାକରି େଲଖୁଛvି 

ପ�ତିfଣ େକାହେର, େମାହେର, ସ¢ାଥ�ପରତା େଖାଜୁଛvି ସଜ ସୁସ�କ�ର ବାସି ସ�ାେର। 

ଦିନ ଦିନ, ମାସ ମାସ,ବଷ� ବଷ� େସବା େଯାଗାଉଥିବା ଗୃହପାଳିତ ପଶୁମାନ ପ�କୃତିକୁ 

ପଚାରୁଛvି - ଏ ବୃnାବ�ାେର ମାଲିକ େଦଇଥିବା େପ�ା�ାହନ ସତେର ସ¢ାଥ�ପରତା ନା 

ସୁସ�କ�ର ଦୀs ପ�ତିଛବି। ସ¢ାମୀ-¤ୀ* ପରକୀୟା ପ�ୀତି ସତେର ସାତ କଳସ ଆଠ 

ଦୀପର ସଂ7ାର ନା अତ�ାଧୁନିକତାର ନୀରବ ପାପ, ଏଥିେର ସvାନ ସvତି*ର ହvସv 

େସମାନ*ର ଦୁଭ�ାଗ�/ପବୂ� ଜନE ର କମ�ଫଳ ନା अଭିଶାପ। ସ�କ�ର ବାୟାବସା ଗଢିବାକୁ 

ସ�ପh େଦଖିଥିବା େପ�ମୀଯୁଗଳ* ବିେjଦ, ଶହୀଦ ଓ ଉଭାନ େହବା ପଛେର କଣ अଛି, 

େପ�ମ ନା ପ�ତାରଣା..., ଶୁଭୁଛି ନିଃସ¢ାଥ�ପରତାର ଆବାହାନୀ ସଂଗୀତ ନା ସ¢ାଥ�ପରତାର 

ବିକଟାଳ ଶ~ ନଁା ବିରହର େକାହଥରା ଆ_�ଚି ାର। अନ�କୁ अସୁବିଧାେର ପକାଇ ନିେଜ 

େଶ��ତ¢ ହାସଲ ପାଇଁ କେଲଜେର ଭଲ ପାଇେଲଣି ଛାତ� ଛାତ� ୀ, ଧନୀକ, fମତାଶାଳୀ ପୁअ 

ଝିअ େଜାର ଜବରଦ`, ଧମକ ଚମକ, ଜିଦି, ବଳପବୂ�କ କିଣିେଲଣି ତା* ମନ ପସBର 

ଶୁn ସୁଶିfିତ ଗୁଣବାନ ଆତE ାମାନ*ୁ ତା* ସ�ତି अରାଜି ବିରୁnେର। ଏ କଣ ସୁସ�କ� 

ନା ସ¢ାଥ�ପରତା? ସମାଜେର ଏଭଳି ସ�ାଥ�ପର ବ�iି अଛvି େଯ ଭିନh  ଭିନh  ବୃ_ିଧାରୀ* 

ଠାରୁ ସାହାଯ� ପାଇବା ଆଶାେର अନିjାକୃତ ସ�ାନ ଜଣାଇ अଭିନୟ ସ�କ� �ାପନ 
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କରvି। େକହି େକହି ସରଳତାର ସୁେଯାଗ େନଇ ନିଖୁଣ अଭିନୟ କରି ମିଛ ସ�କ� ସୃrି 

କରvି। େକେତକ ଦଲାଲ ଟାଉଟର ସମାଜର ନିରାଶ�ା अସହାୟମାନ*ୁ ସହାୟତା 

ଆଳେର ତା* ଦ`ଖତ କି ଟିପଚିହh  େନଇ ସବୁକିଛି ଲୁଟି ନିअvି। େକେତକ ଧମ� ନାମେର 

ଆଖିଥାର ମାରି େକେତ ଝା{ା ସ�କ� ରଖି େଶାଷଣ କରvି। କିଏ କିଏ ନାରୀ*ୁ 

ପ�େଲାଭନ େଦଖାଇ ମିଛ ମାୟା ଜାଲେର ଆବn କରି େଶଷେର ପରିତ�ାଗ କରvି। କିଛି 

ପାଇବା ଆଶାେର ତ କିଏ ମନେର ଆବିଳତା ରଖି େକେତ ସ�କ�ର ସାମାଜିକ ନାଟକ ସୃrି 

କରvି ଏସବୁ ସ¢ାଥ�ପରତା ନୁହଁ ଆଉ କ'ଣ। େତେବ ଏସବୁ ସ¢ାଥ�ପରତା ସୁସ�କ�ର 

ଶ³େfତ�  ସୃrିକରିବ ନା ସ�କ� ନାମେର ଶEଶାନ ଭୂଇଁ ଗଢି େତାଳିବ? 

 ପରାଧୀନ ଭାରତବଷ�ର ଇଂେରଜ ମାନ* ପ�ଥେମ अଭିନୟ କରି ପ�େବଶ ପେର 

େଶାଷଣ अତ�ାଚାର ଓ ଲୁ¸ନ କ'ଣ ଏଯାବତ ସୁସ�କ� ନºା अ*ନ କରିପାରିଛି? 

अବଶ� ଏଥିପାଇଁ ଆମ େଦଶେଦ� ାହୀ ଚାଟୁକାର, େତାଷାମାଦକାରୀ ଚରଣଚୁତିଆ* ପରି  

ପରେଗାଡାଣିଆ* ସ¢ାଥ�ପରତା ପାଇଁ େଦଶ ଓ ଇrପ�ାଣ ଆଯ�� ମାନ*ୁ ଦୀଘ� ୩୦୦ବଷ� 

େଗାଲାମିେର ସଢ଼ିବାକୁ ପଡିଥିଲା। अତୀତ ଓ ସା�� ତିକ ବିଶ¢ ଇତିହାସେର ଜାତିସଂଘକୁ 

ଉେପfା କରି ଚୀନ୍, ବାଂଲାେଦଶ ଓ ପାକି�ାନ ସ�ସବାଦ ଓ अଣୁअ¤ର ସାହାଯ� େନଇ 

ସୁସ�କ�କୁ େଗାଇଠା ମାଡ଼ କରି fମତା ବି`ାର କରି େଶ�� अହଂତ¢ ଜାହିର କରିବାକୁ 

ଚାହୁଁଛି। େସଦିନ ଜାହାoୀର ଓ ଜୟଚB�* ପରି କୁଳାoାର* ସ¢ାଥ�ପରତା ଭାରତକୁ 

ରୁëା କରିପକାଇଥିଲା। େସଦିନ ଶiିଶାଳୀ ଆେମରିକାର ହିେରାସୀମା, ନାଗାସାକୀ 

ଉପେର ପରମାଣୁ େବାମା ସହ ପ�ଥମ ଓ ଦି¢ତୀୟ ବିଶ¢ଯୁnର ସ¢ାଥ�ପରତା ବିଭ�  

ହିଂସାକାt ସୁସ�କ�କୁ ଶi ଧ¥ା ମାରିଥିଲା। 
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 ଏସବୁ ବିେଶ?ଷଣ କେଲ ପ�ତିଭାତ ହୁଏ ସ¢ାଥ�ପରତା ଏକ ଏପରି अଳ*ାର ଯାହା 

अସାମାଜିକ, अସଭ�, अମାନବିକ ମାନ*ର କଦଯ�� କଦାକାର ଶରୀରକୁ କୁକାଯ�� ପାଇଁ 

ପ�େଣାଦିତ କରି ସୁସ�କ�କୁ fତବିfତ ଓ ଖିନ ଭିନ କରିଥାଏ। अପରପfେର ସୁସ�କ� 

େକବଳ ଭଦ� , ସାମାଜିକ, ସଭ�, अନୁରାଗୀ, ଶିrାଚାରୀ, ହୃଦୟୀମାନ* अମରାବତୀ 

ଯାହାଦ¢ାରା ରାମରାଜ� ପ�ତି�ା ସହ ସ¢ୟଂ ବିଶ¢ େନୖତିକ ଓ ଆଧ�ାତିE କତାର େଦବାଳୟ ବା 

ବିଦ�ାଳୟ େହାଇପାରିବ। 

 ବିଶ�ବିଜୟୀ ବିେବକାନB* ମତେର Selfishness is a destructive weapon 

which smasses a large community in no time. 

 ଭାରତବଷ�ର ପ�ଖ�ାତ ମନିଷୀ ଓ େଶ�� େଦଶେପ�ମୀ ଶ�ୀअରବିB* ମତେର Good 

relation is a medium to build a holy nation by dint of selfishless. 

 ବା`ବିକ ସ¢ାଥ�ପରତା େହଉଛି କାମନା,ବାସନା,େଲାଭ,ହିଂସା,କପଟ,ଘୃଣା ଭରପୁର 

ଥିବା ବିଷକୁ�। ପୁନ� ଏହାର ଲf� େହଉଛି अସତ ଉପାୟକୁ ହାେତଇ ରାତାରାତି ବଡ଼ 

େହବା,କେଳ ବେଳ େକୗଶେଳ େଶ�� େହବା, fମତାଶାଳୀ େହବା, ବଡ଼ େହବା, ଦିଗବିଜୟୀ 

େହବା । 

 ଠିକ୍ େସହିପରି ସୁସ�କ� େହଉଛି ଉଦାରତା, େପ�ମ, େସhହ, ଶ�nା, ସହେଯାଗ, 

ଉଦାରତା, ଆତE ୀୟତା, ଉପକାର, ତ�ାଗ ଓ अନ�କୁ ଖୁସି କରାଇବାେର ଭରପୁର ଏକ 

ମହୁେଫଣା। ଯାହାର ଲf� ଶିrାଚାରୀ, ସଦାଚାରୀ, ସଂ7ାରୀ, ଶୃ³ଳିତ ମାନବ ସୃrିକରି 

ତା* ମାଧ�ମେର ଶାvି, େମୖତ� ୀର ସାମ�ାଜ� ସୃrିକରିବା, ବିଶ¢ଭ� ାତୃତ¢ ମାଧ�ମେର 

ବସୁେଧୖବ କୁଟୁ�କମର ବାଣୀକୁ ସତ� କରିବାକୁ େହବ। 
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 ମନେର ପ�ଶh ବାରaାର ପ�ତିଧ�ନିତ କେର ସତେର ଏ ସ¢ାଥ�ପରତା ଥିେଲ କଣ 

ସୁସ�କ� ସୃrି କରିେହବ? ଖୁବ୍ ଖୁସି ଲାେଗ ଚରାଚର ସୃrିେର ବୃf ନିଃସ¢ାଥ�ପର ଭାେବ 

କଣ ନ େଦଉଛି ? େସଥିପାଇଁ ପରା େସ ଆମ ବ|ୁ ଆମ େଦବତା। ସଯୂ�� ବାଛବିଚାର ନ 

କରି ସଭି* ଉପେର କିରଣ େରଣୁ ବୁଣିବା,ପ�ତ�ହ ତା* ନିn�ାରିତ ନିଘ�«କୁ ସ�ାନ 

େଦବା,ସମୀରଣ େଭଦ ଭାବ ନ ରଖି ସଭି*ୁ ଛୁଇଁବା, ମାଆ ବସୁଧା େଧୖଯ�� ଓ 

ସହନଶୀଳତାର ବନ�ାେର ପହଁରି ପହଁରି ଆମକୁ ମମତା ଓ େସବାର ଶୁn ଜଳ ସି�ନ କରି 

ଆଦ��  କରିବା ଏହିପରି ନିସ¢ାଥ�ପରତାେର ସଜ ସୁସ�କ� ରfା ପ�କୃତ ପେf अଭିନBନୀୟ 

ଓ ସୁସ�କ�ର ଉପକାରୀତାର ପ�କୃr ଉଦାହରଣ। 

 अବଶ� େକହି େକହି ବ!�ନା କରvି ସ¢ାଥ�ର ମେୂଳ ଏ ଜଗତ.... ମାତ�  େଯଉଁ କମ�େର 

ସାମୁହିକ ସ¢ାଥ� ନିହିତ ଥାଏ ତାହା ସ¢ାଥ�ପରତା ଠାରୁ ବହୁ ଦୂରେର। େସଥିେର ଥାଏ ତ�ାଗ, 

ଆତE ବଳୀଦାନ, ସମପ�ଣ ଓ ମହାନତା। େଯପରି ନିଜ ପୁअ େରାଗଶଯ�ାେର ଥାଇବି 

େଗାପବ|ୁ ସହସ� अସହାୟ ବନ�ା ପ�ପିଡ଼ିତ* େସବାପାଇଁ ଛୁଟି ଯାଉଥିେଲ, ଆଉ 

େହାଇପାରିଥିେଲ ଉ ଳମଣୀ। ମଧୁବାବୁ େଦଶେପ�ମ ବହିh  ଜାଳିବାକୁ ନିଜ ସ¢ାଥ�କୁ 

ଜଳାpଳି େଦବା ପାଇଁ ବା ଆହୁତି େଦବାପାଇଁ ଆହ¢ାନ କରିଥିେଲ। ସ¢ାଭିମାନ, ଜାତିେପ�ମ 

ଓ ଭାଷାେପ�ମକୁ ମଳୂ ଲf� କରି ଓଡ଼ିଆ* ପ�ାଣ±Bନର अମ�ଜାନ େହାଇ ଯାଇଥିେଲ। 

ଜାତିର ପିତା*ର ନିଃସ¢ାଥ�ପରତାର ପରାକା�ା ଭାରତବାସୀ*ୁ अଛପା ନାହZ। 

 अବଶ� ସା�� ତିକ ସମାଜେର ସ¢ାଥ�ପରତା ଏକ ବିରାଟ ଆୟତନ ଦଖଲ କରିଛି 

ତଥାପି ମହାନତାେର ପରିପ!ୂ� ମହାମାନବ* ସୁସ�କ�ର ପ�େଚrା ଏେବବି अବ�ାହତ 

ରହିଛି। ସଂ7ୃତି ସ�ନh  ଓଡ଼ିଆ ମାଟିର ଲଢୁଆ ପୁअ ନବୀନ ବାବୁ* ନିଃସ¢ାଥ�ପରତା ଓ 
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ସୁସ�କ� କିଛି କମ୍ ନୁହଁ। େମା ପୁଣ�ମୟୀ ଭାରତବଷ�ର ସୁନାପୁअ ସଂ7ାରୀ 

ନେରB�େମାଦୀ* ନିଃସ¢ାଥ�ପରତା ସୁସ�କ�େର ବିଶ¢ଭ� ାତୃତ¢ ସୃrିର ପରିକ²ନା ଓ ପ�ତିfଣ 

ଭାରତବାସୀ* ସୁଖ େଦଖିବାପାଇଁ ତ�ାଗ, କr ନି�ା ଓ ଆଖିରୁ ଲହୁ ଲୁହ ଢାଳିବା ଆେଦୗ 

ସମାେଲାଚନାର ଶରବ� ନୁହଁ। େଶଷେର େକବଳ ଏତିକି କହିବାକୁ ଚାେହଁ, େଯଉଁଠି 

ନିଃସ¢ାଥ�ପରତା େସଇଠି ସୁସ�କ� ଆଉ େଯଉଁଠି ସ¢ାଥ�ପରତା େସଠାେର ସୁସ�କ� ତ 

अସଫଳକୁ ହାେତଇଥିବା ଏକ ଦିବାସ�ପh। ପ�କୃତେର ସ¢ାଥ�ପରତା ସୁସ�କ�ର ସବୁଠୁ ବଡ଼ 

ପ�ତିବ|କ ଏଥିେର ତିେଳମାତ�  ସେBହ ନାହZ। 

 େମା ପୁଣ�ଭୁଇଁର अଧିବାସୀ* ପାଇଁ େମା ମନରୁ ସ¢ତଃ ବାହାରିଆେସ, 

େହ ଆଯ�� ତୁେମ ହୁअନା अନାଯ��  

ସ¢ାଥ�ପରତାକୁ ଧରି 

     अହିଂସା େପ�ମେର ଗଢ଼ ସୁସ�କ� 

ସବୁ ଦୁଃଖ ଯିବ ସରି।" 

 
ଜ�ରା, େକBୁଝର 
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ମହାମାରୀ ମହାମାରୀ ମହାମାରୀ ମହାମାରୀ : : : : अଭିଶାପ ନା ଆଶୀବ�ାଦअଭିଶାପ ନା ଆଶୀବ�ାଦअଭିଶାପ ନା ଆଶୀବ�ାଦअଭିଶାପ ନା ଆଶୀବ�ାଦ    

ମହାମାରୀ : କାହା ପାଇଁ अଭିଶାପ ତ କାହା ପାଇଁ ଆଶୀବ�ାଦ 

 ମହାମାରୀଗୁଡ଼ିକ େଯାଗଁୁ େକେତ ସାମ�ାଜ� ନr େହାଇଯାଇଛି 

ଏବଂ ସାମ�ାଜ�ବାଦର ବି`ାର ମଧ� େହାଇଛି। େକବଳ ଏତିକି ନୁେହଁ 

ବିଭିନh  ମହାମାରୀ େଯାଗଁୁ ବିଶ¢ ଜଳବାୟୁେର ମଧ� ଉÍାନପତନ େଦଖିବାକୁ ମିଳିଛି। 

ମନୁଷ� ସମାଜକୁ अଥ�େନୖତିକ, ସାମାଜିକ ଏବଂ ରାଜନୀତି େfତ� େର େହାହଲାଇ 

େଦଇଥିବା େସଭଳି କିଛି ମହାମାରୀଗୁଡ଼ିକ ଆଜିର ଆେଲାଚନାର ବିଷୟ। 

 ୧୪୦୦ ଶତା~ୀର ପ�ମ ଓ ଷ� ଦଶକେର "େପ?ଗ୍ ମହାମାରୀ" େଯାଗଁୁ ୟୁେରାପୀୟ 

ମହାେଦଶେର ହୃଦୟ ବିଦାରକ ଦୃଶ� େଦଖିବାକୁ ମିଳିଥିଲା। ଏହି ମାହାମାରୀେର 

ୟୁେରାପକୁ ନିଜ अଧା ଜନସଂଖ�ା ହରାଇବାକୁ ପଡ଼ିଥିଲା। କିg ଲfାଧିକ ଜୀବନ 

େନଇଥିବା ଏହି ମହାମାରୀ ୟୁେରାପୀୟ ରାr�  ପାଇଁ ବରଦାନ ଥିଲା। ନିଜର ମାତ� ାଧିକ 

ନାଗରିକ* ମୃତୁ�କୁ େଦଖି ପ�ତିଟି ୟୁେରାପୀୟ େଦଶ ନିଜକୁ अଧିକରୁ अଧିକ ଶiିଶାଳୀ 

କେଲ, ଫଳେର ଆଜି ଏହି େଦଶଗୁଡ଼ିକ ବି_ଶାଳୀ ରାr�େର ପରିଗଣିତ। “ବ? ାକ୍ େଡ଼ଥ୍” 

ନାମେର ପରିଚିତ େପ?ଗ ମହାମାରୀେର ମୃତୁ�େଯାଗଁୁ େସ ସମୟେର ଜମିେର କାମ କରୁଥିବା 

ଶ�ମିକମାନ* ସଂଖ� ବହୁଳମାତ� ାେର ହ� ାସ ପାଇଥିଲା। େଯଉଁ େକତକ କୃଷକ ବ�ିଥିେଲ 

େସମାେନ ଜମିଦାରମାନ* ନିକଟେର ମଲୂଚାଲ କରିବା ବୃnି କେଲ ଫଳସ¢ରୂପ ପ�ିମ 

ୟୁେରାପୀୟ େଦଶଗୁଡ଼ିକର ‘ସାମvବାଦ’ ପ�ଥା ଭାoିବାକୁ ଲାଗିଲା। େଯଉଁ କୃଷକମାେନ 

ନିଗମ କୁମାର 
େବେହରା 
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ରାଜସ¢ ବୃnି ପାଇଁ ଜମିଦାରର ଜମିେର କାମ କରିବା ପାଇଁ ବାଧ� ଥିେଲ େସମାେନ ନିଜକୁ 

ଜମିଦାରଠାରୁ ସ¢ାଧୀନ େଘାଷଣା କେଲ। ଏଥି େଯାଗଁୁ ‘ମଜଦୁରୀ’ ପ�ଥାର ଉÍାନ େହଲା, 

ଯାହାଦ¢ାରା ପ�ିମ ୟୁେରାପ अଧିକ ଆଧୁନିକ ଓ ବ�ାପାରିକ େହବା ସହ ନଗଦ େନଣେଦଣ 

ବ�ବ�ା ଦିଗେର अଗ�ସର େହଲା। ଏହାପେର ଜମିଦାରମାନ*ୁ ଶ�ମିକମାନ* ମଜୁରୀ 

େଦବା ମହoା େହଲା। ଏହି ମହାମାରୀ େସମାନ*ୁ େନୗବାଣିଜ� େfତ� େର ଆଗକୁ ବଢିବା 

ପାଇଁ ସୁେଯାଗେଦଲା କାରଣ ଏଥିେର अଥ�ଲଗାଣ ବହୁତ କମ୍ ଥିଲା ଏବଂ କମ୍ ଶ�ମିକ* 

ବ�ବହାର ଥିଲା କିg ଲାଭ ପ�ତିଶତ अଧିକ ଥିଲା। କୁହାଯାଏ ଏଠାରୁ ହZ ପ�ିମ 

ୟୁେରାପୀୟ େଦଶଗୁଡ଼ିକ ‘ସାମ�ାଜ�ବାଦ’ର ଆର� କେଲ ଏବଂ ଏହା ପେର ୟୁେରାପୀୟ 

ମାେନ ଲaା ସମୁଦ� ଯାତ� ା କରିବା ଆର� କେଲ। ଏହା ପବୂ�ରୁ ଲaା ସମୁଦ� ଯାତ� ାକୁ ବିପଦ 

ମାନୁଥିେଲ କିg େପ?ଗ୍ ମହାମାରୀ େଯାଗଁୁ ୟୁେରାପୀୟମାନ*ୁ ତାହା କମ୍ ବିପଦପ!ୂ� 

ଲାଗିବାକୁ ଲାଗିଲା। କାରଣ େଲାକମାେନ ଏେତମାତ� ାେର ମୃତୁ�ର ତାtବ େଦଖିଥିେଲ େଯ 

ତା* ମନେର ଆଉ ମୃତୁ�ର ଭୟ ନଥିଲା। ଏହି କାରଣରୁ େସମାେନ अନ� େଦଶର 

ସ|ାନେର ବାହାରିପଡ଼ିେଲ ଏବଂ େଯେତେବେଳ ୟୁେରାପୀୟମାେନ अନ� େଦଶଗୁଡ଼ିକକୁ 

ଗେଲ େସମାେନ ନିଜ େଦଶଗୁଡ଼ିକର अଥ� ବ�ବ�ାର ସୁଦୃଢୀକରଣର ପ¬ା ମିଳିଗଲା। 

ଏହା ପେର ଆର� େହଲା ‘ଉପନିେବଶବାଦ’, େତଣୁ କୁହାଯାଇପାେର େପ?ଗ ମହାମାରୀ 

େଯାଗଁୁ ଏକ ନୂତନ ପ�ିମ ୟୁେରାପର ଉÍାନ େହଲା। अଥ� ବ�ବ�ାର ଆଧୁନିକିକରଣ 

େସମାନ*ୁ ନୂତନ ବ`ୁର ନିମ�ାଣ ପାଇଁ େପ�ରଣା େଯାଗାଇଲା ଏବଂ ଉପନିେବଶଗୁଡ଼ିକର 

ଆୟାତ अଥ�େର ପ�ିମ ୟୁେରାପୀୟ େଦଶଗୁଡ଼ିକ ନିଜର अଥ�ବ�ବ�ାକୁ ସୁଦୃଢ କେଲ। 

ଏହି ବଳେର ଆଜି ମଧ� ପ�ିମ ୟୁେରାପୀୟ େଦଶଗୁଡ଼ିକ ଦୁନିଆ ଉପେର ରାଜୁତି 
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କରୁଛvି 

 ୟୁେରାପୀୟ େଦଶଗୁଡିକ ୧୫୦୦ ଶତା~ୀର अv ସୁnା ଆମରିକୀୟ ମହାଦ¢ୀପେର 

ନିଜର ଉପନିେବଶବାଦର ପ�ସାର କରି ନିଜର ସାମ�ାଜ� �ାପିତ କରିସାରିଥିେଲ। 

ବି� େଟନର ‘ୟୁନିଭସ�ଟି କେଲଜ अଫ୍ ଲtନ’ର େବୖ�ାନିକମାେନ ନିଜ अଧ�ୟନେର 

ପାଇେଲ, ୟୁେରାପର ବି`ାର ପେର ଆେମରିକାର ପ�ାୟ ୬ େକାଟି ଜନସଂଖ�ା େଗାଟିଏ 

ଶତା~ୀର କମ େହାଇ ମାତ�  ୬୦ ଲfେର ପହ�ିଯାଇଥିଲା। ୟୁେରାପୀୟ ଉପନିେବଶ 

�ାପନ ପେର ଆର� େହାଇଥିବା ଏହି ମୃତୁ�ର କାରଣ ମହାମାରୀ ଥିଲା ଯାହାକୁ 

ଉପନିେବଶବାଦୀ ନିଜ ସାଥୀେର ଆେମରିକାକୁ ଆଣିଥିେଲ। ଏଥିେର ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ 

ମହାମାରୀ ଥିଲା “େଚଚକ”, अନ� େବମାରୀଗୁଡ଼ିକ ମଧ�େର “ଖସ�ା”, “େହଜା”, 

“ମ�ାେଲରିଆ”, “େପ?ଗ୍”, “କଳା କାଶ” ଏବଂ “ଟାଇଫସ୍” ଆଦି ସାମିଲ୍ ଥିଲା ଯାହା େକାଟି 

େକାଟି େଲାକର ଜୀବନ େନଇଥିଲା। ଜନସଂଖ�ା ହ� ାସ େଯାଗଁୁ ଚାଷ କମ୍ େହାଇଗଲା ଏବଂ 

ଚାଷ ଜମିଗୁଡ଼ିକ ପ�ାକୃତିକ ଜoଲେର ପରିଣତ େହବାେର ଲାଗିଲା। ଏଥିେଯାଗଁୁ 

ଆେମରିକୀୟ ମହାଦ¢ୀପେର ପ�ାୟ ୫,୬୦,୦୦୦ ବଗ� କିେଲାମିଟର अ�ଳ ଜoଲେର 

ପରିଣତ େହାଇଥିଲା ଯାହା େକନିଆ ଓ ଫ� ାନ୍ସର େfତ� ଫଳର ସମତୁଲ� ଥିଲା। 

ଏେତମାତ� ାେର ବୃf ବୃnି େଯାଗଁୁ ପରିେବଶେର अoାରକାମ� କମ୍ େହାଇଯାଇଥିଲା। ଏହା 

ପେର ଦୁନିଆ अନ� �ାନଗୁଡ଼ିକର ତାପମାତ� ା ମଧ� କମ୍ େହବାେର ଲାଗିଲା। ଏହା ‘Little 

IceAge’ ବା ‘େଛାଟ ହିମଯୁଗ’ ରୂେପ ପରିଚିତ। ଏହି ଜଳବାୟୁ ପରିବ_�ନ ଫଳ ୟୁେରାପକୁ 

ସହିବାକୁ ପଡ଼ିଥିଲା । ୟୁେରାପକୁ ବହୁଳ ମାତ� ାେର ଖାଦ�ଶସ� ନr ସହ ମରୁଡ଼ିର ସାମhା 

ମଧ� କରିବାକୁ ପଡ଼ିଥିଲା। 
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 ଚୀନେର ‘ମିo୍’ ରାଜବଂଶ ପ�ାୟ ତିନି ଶତା~ୀ ପଯ��v ଶାସନ କରିଥିେଲ। ନିଜର 

ସଂପ!ୂ� ଶାସନ କାଳେର ଏହି ରାଜବଂଶ ପବୂ�ଏସିଆର ଏକ ବିଶାଳ ଭୂଖt ଉପେର ନିଜର 

ଆଧିପତ� ଜାହିର କରି ଉଭୟ ରାଜେନୖତିକ ଓ ସାଂ7ୃତିକ ପ�ଭାବର ଛାପ ଛାଡ଼ିଥିେଲ। 

କିg େପ?ଗ୍ ମହାମାରୀ େଯାଗଁୁ ଏହି ଶiିଶାଳୀ ରାଜବଂଶର ପତନ େହାଇଥିଲା। ୧୬୪୧ 

ମସିହାେର ଚୀନର ଉ_ର ପ�ାvେର େପ?ଗ୍ ମହାମାରୀ ବ�ାପିବା େଯାଗଁୁ ବହୁଳଭାବେର 

େଲାକ* ଜୀବନଗଲା। କିଛି अ�ଳେର ଏହି ମହାମାରୀ େଯାଗଁୁ ଜନସଂଖ�ା ୨୦ ପ�ତିଶତ 

େହାଇ ଯାଇଥିଲା । ଚୀନେର େପ?ଗ୍ ମହାମାରୀ େଯାଗଁୁ େଲାକ* ନିକଟେର ଖାଇବା ପାଇଁ 

ଦାନାଟିଏ ମଧ� ନଥିଲା। ଏହା ପେର “ମ�ୁରିଆର କିo୍” ରାଜବଂଶ ଚୀନ ଉପେର 

ଆକ�ମଣ କରି ମିo୍ ରାଜବଂଶର ପତନ ଘଟାଇଥିେଲ। କିଛି େଲାକ* ମତେର ମିo 

ରାଜବଂଶର ପତନର କାରଣ ମରୁଡ଼ି ଓ ଭ� rାଚାର େହାଇଥିବା େବେଳ ଏଥିେର େପ?ଗ୍ 

ମହାମାରୀର ଭୂମିକାକୁ ଏଡ଼ାଏ ଦିଆଯାଇନପାେର। 

 େକରବିଆଇ େଦଶ ‘ହାଇତି’େର ଜାତ ମହାମାରୀ େସହି ସମୟର ବୃହତ 

ସାମ�ାଜ�ବାଦୀ େଦଶ ଫ� ାନ୍ସକୁ ଆେମରିକାରୁ ଦୂେରଇ ଯିବାେର ଏକ ବଡ଼ ଭୂମିକା ଗ�ହଣ 

କରିଥିଲା। ଏହାର ପରବ_�ୀ ସମୟେର ଆେମରିକା ଏକ ବିକଶିତ ରାr�  ରୂେପ ବିକଶିତ 

େହାଇଥିଲା ଏବଂ ବିଶ¢ ମହାଶiି େହବା ଦିଗେର अଗ�ସର େହାଇଥିଲା। ୧୮୦୧ ମସିହାେର 

େକରବିଆଇ େଦଶ ‘େହଇତି’େର ୟୁେରାପୀୟ ଉପନିେବଶକାରୀ େଦଶଗୁଡ଼ିକ ବିେରାଧେର 

େସଠାକାର ବହୁ କ� ୀତଦାସମାେନ ବିେଦ� ାହ ଆର� କରିେଦଇଥିେଲ। अେନକ ବିେଦ� ାହ 

ପେର ଫ� ାନ୍ସ ଓ ଲଗାସୁର ମଧ�େର ସ|ି େହାଇଥିଲା ଏବଂ େସ େହଇତିର ଶାସକ 

େହଲା। ଏପେଟ “େନେପାଲିअନ୍ େବାନାପାଟ�” ନିଜକୁ ଫ� ାନ୍ସର ଆଜୀବନ ଶାସକ ରୂେପ 
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अଭିଷିi କରି ସଂପ!ୂ� େହଇତି ଦ¢ୀପ ଉପେର ନିଜର अଧିକାର ଜାହିର କରିବା ପାଇଁ 

ନିଜର େସୖନ�ମାନ*ୁ େସଠାେର ଯୁn କରିବାକୁ ପଠାଇେଲ। ଫ� ାନ୍ସର ଏହି େଯାnାମାେନ 

ଯୁn ମଇଦାନ ନିଜକୁ ଲଡ଼ାକୁ ରୂେପ ପ�ତିପାଦିତ କେଲ କିg ‘େୟାେଲା ଫିଭର୍’ର 

ପ�େକାପରୁ ନିଜକୁ ରfା କରିପାରିେଲ ନାହZ। ଏହି େୟେଲା ଫିଭର୍ େଯାଗଁୁ ଫ� ାନ୍ସର ପ�ାୟ 

୫୦ ହଜାର େସୖନ� ମୃତୁ�ବରଣ କରିଥିେଲ ଏବଂ ପରିେଶଷେର ମାତ�  ୩ ହଜାର େସୖନ� ହZ 

ଫ� ାନ୍ସ େଫରିପାରିଥିେଲ। ଏହି ଯୁn ହାରିବାପେର େନେପାଲିअନକୁ େହଇତି ଦ¢ୀପ 

ଛାଡ଼ିବାକୁ ପଡ଼ିଥିଲା ଏବଂ ଉ_ର ଆେମରିକାେର ଫ� ାନ୍ସ ଉପନିେବଶ ବି`ାରର ସ¢ପhକୁ 

ଭାoିେଦଇଥିଲା। ଏହି ଯୁnର ୨ ବଷ� ପେର ଫ� ାନ୍ସ େକରବିଆଇ ଦ¢ୀପକୁ ଆେମରିକାକୁ 

ବିକି�  କରିେଦଲା, ଯାହା ‘ଲୁ�ସିଆନା ପରେଚଜ୍’ ନାମେର ବିଖ�ାତ। ଫଳେର ନୂତନ େଦଶ 

ଆେମରିକାର େfତ� ଫଳ ବଢି ଦୁଇଗୁଣା େହାଇଯାଇଥିଲା ଓ ପରବ_�ୀ ସମୟେର ବିଶ¢ଶiି 

େହବାେର ସାହାଯ� କରିଥିଲା। 

 ଆଫି� କାେର ପଶୁମାନ*େର ବ�ାs ମହାମାରୀ େଯାଗଁୁ ୟୁେରାପୀୟ େଦଶଗୁଡ଼ିକୁ 

ଆଫି� କାେର ନିଜ ସାମ�ାଜ� ବି`ାରର ସୁେଯାଗ େଦଇଥିଲା। ୧୮୮୮-୯୭ ମସିହାେର 

‘ରିଆtରେପr’ ନାମକ ଭାଇରସ୍ ଆଫି� କୀୟ ମହାଦ¢ୀପର ୯୦ ପ�ତିଶତ ପାଳିତ ପଶୁ*ୁ 

ମାରିଥିଲା। ଏହାକୁ ପଶୁମାନ* ମଧ�େର ବ�ାs େପ?ଗ୍ େରାଗ ମଧ� କୁହାଯାଏ। ଏହି 

ମହାମାରୀ “ହନ� अଫ୍ ଆଫି� କା”, “ପ�ିମ ଆଫି� କା” ଓ “ଦfିଣ-ପ�ିମ ଆଫି� କା”ର 

େଲାକ* ପାଇଁ ମୃତୁ�ଦାୟୀ େହାଇଥିଲା। ଏଥି େଯାଗଁୁ ଆଫି� କାେର ଦୁଭ�f ବ�ାପିବା ସହ 

ବିନା ବଳଦେର କୃଷି କାଯ�� ମଧ�୍ ସ�ବ ନଥିଲା। ଫଳସ¢ରୂପ ୧୮୭୦ ମସିହାେର େଯଉଁ 

ଆଫି� କାେର ୟୁେରାପୀୟ ଉପନିେବଶ ସଂଖ�ା ୧୦ ପ�ତିଶତ ଥିଲା ତାହା ୧୯୦୦ ମସିହା 
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େବଳକୁ ୯୦ ପ�ତିଶତେର ପହ�ିଥିଲା। 

 ବ_�ମାନ କେରାନା ଭୂତାଣୁର ବିପଯ��ୟେର ସମଗ� ବିଶ¢ କବଳିତ। ଇତି ମଧ�େର 

ପୃଥିବୀର ୨୦୦ରୁ अଧିକ େଦଶେର କେରାନା ଭୂତାଣୁ ସଂକ� ମିତ େହାଇସାରିଛି। େମ’ ୩୧ 

ସୁnା ୬,୦୫୪,୧୮୭ େଲାକ ଏହି ଭାଇରସେର ସଂକ� ମିତ େହାଇଥିବା େବେଳ ମୃତୁ�ସଂଖ�ା  

୩୬୮,୭୧୧ ଛୁଇଁଛି। ମନୁଷ� ସମାଜ କେରାନା ପବୂ�ରୁ अେନକ ମହାମାରୀର ମକୂସାfୀ 

ଏବଂ ମହାମାରୀ ବିେରାଧେର ଲେଢଇ କରି ମଣିଷ ପ�ତିହତ ମଧ� କରିଛି। ବ_�ମାନ 

ସମୟେର ଆମକୁ ଉଭୟ ମହାମାରୀ ଏବଂ ଲକଡ଼ାଉନ୍ େଯାଗଁୁ ସୃrି େହାଇଥିବା 

अଥ�େନୖତିକ ମାBାବ�ା ଦୂରୀକରଣ ସକାେଶ କାଯ�� କରିବାକୁ େହବ। ସମ` ମନୁଷ� 

ଜାତି “ସେବ� ଭବg ସୁଖୀନଃ ସେବ� ସg ନିରାମୟା” ବାକ�କୁ ମଳୂମ� କରି ମତେଭଦ ଦୂର 

କରି ଏକଜୁଟ େହାଇ କେରାନା ମହାମାରୀ ବିେରାଧେର ଲେଢଇ କରିବାକୁ େହବ। ଗରିବ 

େଦଶଗୁଡ଼ିକୁ ମହାମାରୀ ବିେରାଧେର ଲେଢଇ କରିବା ପାଇଁ ବୃହତ अଥ�େନୖତିକ 

େଦଶଗୁଡ଼ିକ ଆଥ�କ ସହାୟତା କରିବା ଉଚିତ। ଆଶା କେରାନା ମହାମାରୀ ଓ ମହାମାରୀ 

ପରବ_�ୀ�ିତି ମୁକାବିଲାେର ବିଶ¢ବାସୀ ସଫଳ େହେବ ଏବଂ ପୃଥିବୀ ତାହାର ପବୂ�ାବ�ାକୁ 

େଫରିଆସିବ॥ 
 

 

 

ଗ�ାମ/େପାr : ରାମନାଗୁଡ଼ା, ଜିଲ? ା : ରାୟଗଡ଼ା 

ଦୂରଭାଷ : ୭୦୭୭୯୫୧୩୫୫, ୭୯୭୮୮୪୩୧୯୬ 
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ପ�କୃତିର ତାtବଲୀଳାପ�କୃତିର ତାtବଲୀଳାପ�କୃତିର ତାtବଲୀଳାପ�କୃତିର ତାtବଲୀଳା    
 ସୃrିର ଆର�ରୁ ଏହା ପ�ମାଣିତ େଯ ପ�କୃତି ବି�ାନଠାରୁ 

ବଳଶାଳୀ। ମଣିଷ ନିଜର ସମ` ସାମଥ�� ପ�େୟାଗ କରି ମଧ� ପ�କୃତି 

ଉପେର ନିଜର ଆଧିପତ� ବି`ାର କରିବା अସ�ବ। େଯଉଁ 

ମନୁଷ�ମାେନ ଭଗବାନ*ର अ`ିତ¢ ଉପେର ସବ�ଦା ପ�ଶhବାଚୀ ସୃrି କରvି େସମାେନ 

ଜାଣିରଖିବା ଉଚିତ ପ�କୃତିର ଆବିଭ�ାବ ବି�ାନର अvରୁ ହZ ଆର� େହାଇଥାଏ। ନିଜର 

ଧନ, ବଳ, fମତା ଓ ରୂପ ଆଦିକୁ େନଇ ଗବ� କରିଆସୁଥିବା ମନୁଷ� ଆଜି କିg ନିଜର 

अ`ିତ¢ ବଜାୟ ରଖିବାପାଇଁ ପ�ତି ମୁହୂ_�େର ମୃତୁ� ସହିତ ସଂଗ�ାମ କରୁଛି। 

 ଈଶ¢ର* ସୁBର ସୃrିର ସବୁଠୁ ବୁnିମାନ ଜୀବ େହଉଛି ମଣିଷ। ସବୁଠୁ େଶ�� ଜୀବ 

େହଉଛି ମନୁଷ� କାରଣ ତା’ର ବୁnି ଓ ବିେବକ अଛି । ଯାହାକି अନ� ଜୀବଜg ପାଖେର 

େଦଖାଯାଇ ନଥାଏ। କିg अତ�v ଦୁଃଖ ଓ ପରିତାପର ବିଷୟ ଏହା େଯ ମନୁଷ� ନିଜର 

ବୁnି अସତ୍ ଉପାୟେର ପରିଚାଳିତ କରି ପ�କୃତି ଉପେର अନବରତ अତ�ାଚାର କରି 

ଚାଲିଛି ଏବଂ ନିଜର अଥ�ବଳ, ବାହୁବଳ ପ�େୟାଗ କରି ଦୁବ�ଳ ଉପେର अତ�ାଚାର କରି 

ଚାଲିଛି। ନିଜର ସ¢ାଥ�ସାଧନ ପାଇଁ ମନୁଷ� ଜoଲ ବନ�ାପ�ାଣୀ*ୁ ଧ¢ଂସକରି ଚାଲିଛି। 

ଈଶ¢ର*ର ସୁBର ସୃrିକୁ अନବରତ ଧ¢ଂସ କରି ଚାଲିଛି। 

 ନିଜର କୁ�ିତ ଜିହ¢ା ଲାଳସାକୁ ଚରିତାଥ� କରିବାପାଇଁ ଲf ଲf ପଶୁପfୀ ମାନ*ୁ 

ହତ�ା କରୁଛି। ସୃrିର େଶ�rଜୀବ େବାଲାଉଥିବା ମନୁଷ� େଛାଟ େଛାଟ କୀଟପତo 

ଆଶୁେତାଷ ନାୟକ 
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ପାଖରୁ ଆର� କରି ବଡ଼ ଜୀବ ଡଲଫିନ୍ ପଯ��v ସମ`*ୁ ନିଜର େଭାଜନେର ଗ�ହଣ 

କରୁଛି। 

 ଏହାର ଜ¢ଳv ଉଦାହରଣ େହଉଛି ଚୀନ୍। େସଠାକାର ଜନ ସାଧାରଣ ପ�ାୟ ସମ` 

କୀଟପତo, ବାଦୁଡ଼ିରୁ ଆର� କରି ସାପ ପଯ��v ନିଜର େଭାଜନେର ଗ�ହଣ କରvି। 

अନ� େଦଶ ଉପେର ନିଜର ଆଧିପତ� ବି`ାର କରିବାପାଇଁ େଦଶ େଦଶ ମଧ�େର ଏେବ 

ତୀବ�  ପ�ତିେଯାଗିତା ଚାଲିଛି। ଏଥିପାଇଁ ବିଭିନh  ପ�କାର ଆଣବିକ अ¤, ରେକଟ୍, 

େfପଣା¤ର ବିପୁଳ ପ�େୟାଗ କରାଯାଉଛି ଯାହାକି ଆମ ପୃଥିବୀର ଜଳ, �ଳ, ଆକାଶର 

ସମ` ପରିେବଶକୁ ବିଷାi ଓ ଧ¢ଂସ କରୁଛି। 

 ନିଜକୁ େଶ�� ପ�ତିପାଦିତ କରିବା ପାଇଁ େଦଶ େଦଶମାନ* ମଧ�େର ତୀବ�  

ପ�ତିେଯାଗିତା ଓ ସଂଘଷ� ଚାଲୁରହିଛି। ଏହାର ଜ¢ଳv ଉଦାହରଣ େହଉଛି ଚୀନ, ଋଷିଆ, 

ଆେମରିକା ଇତ�ାଦି। ପ�କୃତିର ସୁBର ସୃrି ବୃf, ଜoଲ ଜୀବଜg ଇତ�ାଦି। ଏମାନ* 

େଯାଗଁୁ ପୃଥିବୀର ସgଳନ ବଜାୟ ରେହ। 

 ଖାଦ�, ବ¤, ବାସଗୃହ ପାଇଁ ମନୁଷ� ସବ�ଦା ଉÂିଦ ଉପେର ନିଭ�ରଶୀଳ। କିg 

ସ¢ାଥ�ପର ମନୁଷ� ନିଜର ସ¢ାଥ� ସାଧିତ େହଲାପେର ଇଶ¢ର*ର ସୁBର ସୃrି ଉÂିଦ ଓ 

ଜoଲକୁ ନr କରିଚାଲିଛି। ସବ�ଂସହା ଧରିତ� ୀମାତା ଉପେର अକଥନୀୟ अତ�ାଚାର କରି 

ଚାଲିଛି। ମୃ_ିକାଖନନ, ଗିରିଖନନ ଏହାର ଜ¢ଳv ଉଦାହରଣ। ବିଭିନh  କଳ କାରଖାନାରୁ 

ବାହାରୁଥିବା ବିଷାi ଗ�ାସ, ଆବଜ�ନା, ପଲିଥିନ, ପ?ାrିକ ଇତ�ାଦି ନଦୀ, ନାଳ, ପୁÁରିଣୀ, 

ସମୁଦ� କୁ ପ�ତି ମହୁୂ_�େର ପ�ଦୂଷିତ କରି ଚାଲିଛି। ମନୁଷ� ନିଜର अତ�ାବଶ�କୀୟ 

ସାମଗ�ୀର ଚାହିଦା େମ«ାଇବା ପାଇଁ ବିଭିନh  ଗୃହପାଳିତ ପଶୁ ଯଥା ଓଟ, େଗାମାତା, େଛଳି, 
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େମÏା, ମଇଁଷି, କୁକୁଡ଼ା, ବଳଦ, କୁକୁର, ବିେଲଇ ଇତ�ାଦି ଲାଳନ ପାଳନ କରୁଛି, କିg 

ଦୁଃଖ ଓ ପରିତାପର ବିଷୟ ଏହା େଯ ସ¢ାଥ�ପର ମନୁଷ� ନିଜର ସ¢ାଥ� ସାଧିତ େହଲା ପେର 

ପଶୁପfୀ ମାନ* ଉପେର अକଥନୀୟ अତ�ାଚାର କରୁଛି ଓ େସମାନ*ୁ ହତ�ାକରି ନିଜର 

କୁ�ିତ ଜିହ¢ା ଲାଳସା ଚରିତାଥ� କରୁଛି। ଏହାହZ ମାନବ ଜାତି ପାଇଁ ନିକୃrତାର ବଳି� 

ପ�ମାଣ। ନୃସଂସତା ଓ ନି��ୟତାର ସବୁ ସୀମା ଉଲଘଂନ କରିସାରିଛି ଆଜିର ମନୁଷ�। 

 ଏହାର ଜ¢ଳv ଉଦାହରଣ अେrଲିଆେର ୨୦୨୦ ମସିହା ଜାନୁୟାରୀ ୮ ତାରିଖେର 

ଘଟିଥିବା ଘଟଣା ସାରା ମାନବ ଜାତି ପାଇଁ କଳ*। अେrଲିଆ େଦଶର ପ�ଶାସନ ଦ¢ାରା 

େହଲିକïଟର ସହାୟତାେର ୧୦୦୦୦ରୁ ଉn�¢ ଓଟମାନ*ୁ ମାରିଦିଆ ଯାଇଥିଲା। 

 ସାରା ବିଶ¢େର ଆତ* େଖଳାଇଥିବା ଓ ନରସଂହାର ଜାରି ରଖିଥିବା ପ�ାଣଘାତୀ 

ମାରାତE କ କେରାନା ଭୂତାଣୁ ବିଶ¢ର ସମ` ଶiିଶାଳୀ ଓ ବିକଶିତ େବାଲାଉଥିବା ରାr�  

ଯଥା ଚୀନ୍, ଇଟାଲୀ, ଫ� ାନ୍ସ,  ଜମ�ାନ, ଋଷିଆ, ଜାପାନ, େ±ନ୍, ଏବଂ ସୁପର ପାୱାର 

ଆେମରିକା େଗାଟିଏ ଭୂତାଣୁ “କେରାନା” ପାଖେର ନତମ`କ ରୂେପ ଦtାୟମାନ। ସମ` 

ଆଧୁନିକ ସଚୂନା ପ�ଯୁiି ବିଦ�ା, ଆଧୁନିକ ଯ�ପାତି, ଉନh ତ �ାନେକୗଶଳ, ଉନh ତ ମାନର 

େମଡ଼ିକାଲ ଉପକରଣ ଓ େବୖ�ାନିକ �ାନେକୗଶଳେର ନିମ�ତ ସ¢ୟଂଚାଳିତ େମସିନ ଦ¢ାରା 

େରାଗୀେସବା କରାଯିବାର ବ�ବ�ା ଉପଲ´ ଥିବା ସେତ�  ନିଜର ଜନ ସାଧାରଣ*ୁ ପ�ତି 

ମୁହୁ_�େର ମୃତୁ�ର ତାtବ ରଚୁଥିବା କେରାନା ଭୂତାଣୁ କବଳରୁ ମୁi କରିବା େସମାନ* 

ପେfେର अସaବ ପରିଲfିତ େହଉଛି। 

 ଆଜିସୁnା ସାରାବିଶ¢େର କେରାନା ମହାମାରୀ କାରଣରୁ ୧,୬୫,୦୯୪ ଜଣ ମୃତୁ�ର 

ଦ¢ାର େଦଶେର ପହ�ି ସାରିେଲଣି । ସୁପର ପାୱାର ଆେମରିକାେର ଏହି ଭୂତାଣୁ ସବ�ାଧିକ 
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ମୃତୁ�ର ତାtବ ରଚିଥିବା େବେଳ ଆଜିସୁnା େସଠାେର ୪୦,୫୬୫ ଜଣ*ର ମୃତୁ� େହାଇ 

ସାରିଲାଣି। ଇଟାଲୀ ବିଶ¢ର ଦି¢ତୀୟ ବୃହ_ମ ସ¢ା��େସବା ବ�ବ�ା ଥିବା ରାr�  େହାଇଥିବା 

ସେ_�  େସଠାେର ୨୩,୬୬୦ ଜଣ*ର ମୃତୁ� େହାଇ ସାରିଲାଣି। େସହିଭଳି େ±ନ୍ ଓ 

ଫ� ାନସେର ଯଥାକ�େମ ୨୦,୪୫୩ ଏବଂ ୧୯,୭୧୮ ଜଣ*ର ମୃତୁ� େହାଇ ସାରିଲାଣି। 

 ଆେମରିକାର ରାr�ପତି “ଟ��” ମତେର ଏହି ମାରାତE କ ଭୂତାଣୁର ପ�ଭାବ अଗr 

ମାସ ଯାଏ ଜାରି ରହିବ। ବି� ଟିଶ ଗେବଷକ* ମତେର ଏହା ୧୮ ମାସ ଯାଏ ଉËାତ 

କରିବ। ଜମ�ାନର ବିଭିନh  ଗେବଷକ* ମତେର ଏହାର ପ�ଭାବ ୨ ବଷ� ଯାଏଁ ଜାରି 

ରହିବ। ବ_�ମାନ ସାରା ବିଶ¢େର ୨୧୦ରୁ अଧିକ ରାr�େର ଏହି ମାରାତE କ କେରାନା 

ଭୂତାଣୁ ନିଜର କାୟାବି`ାର କରି ସାରିଲାଣି। 

 କେରାନା ଭୂତାଣୁ ଉË_ି େକଉଁ�ାନରୁ େହାଇଛି ତାହା ଏେବ ବି ସାରା ବିଶ¢ବାସୀ* 

ପାଇଁ ରହସ�ମୟ େହାଇ ରହିଛି। ଏହି ଭୂତାଣୁ କିପରି କାହା ପାଖରୁ ସଂକ� ମିତ େହାଇଛି 

ତାହାର େକୗଣସି ନି�ିr ପ�ମାଣ ଏପଯ��v ମିଳିନାହZ। 

 ପ�ସିn ଆେମରିକାର ସaାଦପତ�  ୱସିଂoଟନ୍ େପାr ଏବଂ ବିଭିନh  ଜାତୀୟ 

अvଜ�ାତୀୟ ଗଣମାଧ�ମ ମାନ*ର ରିେପ�ାଟ अନୁସାେର ଚୀନର୍ “ୱୁହାନ” ସହରେର 

अବ�ିତ ଏକ େଜୖବିକ अ¤ ପ�`ୁତ କରୁଥିବା “ଇନrିଚୁ�ଟ अଫ୍ ଭାଇେରାଲଜି” ଲାବରୁ 

ଏହି କେରାନା ଭାଇରସ୍ ଲିକ୍ େହାଇଛି ଏବଂ ଚୀନର �ାତସାରେର ଏହା କରାଯାଇଛି। 

ଚୀନ୍ ଏହି ସଂକ� ାvୀୟ ସମ` ପ�ମାଣ ଓ କାଗଜପତ� କୁ ନr କରିେଦଇଛି। 

 ଚୀନର୍ ପୁରୁଣା ଇତିହାସକୁ अବେଲାକନ କେଲ ନିଜର ଏକଛତ� ବାଦୀ େଦାମଁୁହା 

ନୀତି ପାଇଁ ସାରା ବିଶ¢େର ପରିଚିତ। ନିଜର କୁ�ିତ ମାନସିକତା ଏବଂ ବିଶ¢ର ସବୁଠୁ 
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ଶiିଶାଳୀ ରାr�  ସୁପର ପାୱାର “ଆେମରିକା” अଥ�ନୀତିକୁ ଧ¢ଂସ କରିବାର अଭିଳାଷା ପାଇଁ 

େଯ େକୗଣସି `ରକୁ ଖସିବା ଚୀନପେf अସ�ବ ନୁେହଁ। ଚୀନର ଦୀଘ� ଦିନର ନୀରବତା 

ସମଗ� ବିଶ¢ବାସୀ*ର ସେBହକୁ ଆହୁରି ପ�ତୀଭୂତ କରିଛି। ବ_�ମାନ ଆେମରିକା ଏହି 

ରହସ� ଉପରୁ ପରଦା ଉଠାଇବା ପାଇଁ ଓ ପ�କୃତ ସତ� ସମଗ� ବିଶ¢ବାସୀ* ପାଖେର 

ପହ�ାଇବା ପାଇଁ अନୁସ|ାନ ଜାରି ରଖିଛି। 

 ଏହି କେରାନା ଭୂତାଣୁ ସମଗ� ମାନବ ଜାତିକୁ अେନକ ଶିfା ପ�ଦାନ କରିଛି। 

ଈଶ¢ର* ସୃrିେର େଶ�� ଜୀବ ମନୁଷ� ନିଜର ଧନବଳ, fମତା ଓ ରୂପ ଆଦିକୁ େନଇ 

ସବୁେବେଳ अହ*ାର କରvି। ଦୁବ�ଳ अସହାୟ ଉପେର ନିଜର ଆଧିପତ� ବି`ାର କରିବା 

ପାଇଁ ସବୁେବେଳ େଚrା କରvି। ନିଜର େଦାଷକୁ अନ� ଉପେର ଲଦିେଦଇ ଓ अନ�କୁ 

ହରାଇବାର ପ�ତିେଯାଗିତାେର ନିଜକୁ ସାମିଲ କରvି। ସମ` अସାଧୁ ଉପାୟ अବଲaନ 

କରି अଥ�, ପ�ାଚୁଯ��, fମତା ହାସଲ କରିବା ପାଇଁ େଯ େକୗଣସି `ରକୁ ମଧ� ଯିବା ମନୁଷ� 

ପାଇଁ କିଛି अସ�ବ ନୁେହଁ। କିଛି ମନୁଷ� ନିଜର अଜସ� अଥ�, ଧନ ସ�_ି, ବାହୁବଳ, 

ଉ�ପଦବୀ ପାଇଁ େମାହମାୟାେର ଏମିତି अ| େହଇ ଯାଇଥାvି କି େସମାେନ ଈଶ¢ର*ର 

अ`ିତ¢କୁ ମଧ� ସ¢ୀକାର କରି ନଥାvି। 

 କିg ଆଜି ସମଗ� ମାନବଜାତି ନିଜର अ`ିତ¢ ପାଇଁ ନିଜକୁ ଗୃହବBୀ କରି ରଖିଛି। 

ମନୁଷ�ର ଗବ�, अହ*ାର ନିମିଷକ ମଧ�େର ପାଣି େଫାଟକା ପରି ମିେଳଇ ଯାଇଛି। 

ସମଗ� ବିଶ¢ अଥ�ନୀତିର େମରୁଦt ଭାoି େଦଇଥିବା ଓ ମୃତୁ�ର ତାtବ ରଚିଥିବା 

ପ�ାଣଘାତୀ ମାରାତE କ କେରାନା ଭୂତାଣୁ କବଳରୁ ନିଜକୁ ମୁi କରିବାପାଇଁ ସମ` ପ�କାରର 

ଉନh ତ ଓ େବୖ�ାନିକ �ାନେକୗଶଳ ଓ अତ�ାଧୁନିକ ଯ�ପାତି ପ�େୟାଗକରି ମଧ� ଏହାର 
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ନିରାକରଣ ପାଇଁ େକୗଣସି ଟୀକା କିaା ଔଷଧ୍ ବାହାର କରିବାକୁ ଆଜି ସୁnା ସfମ େହାଇ 

ପାରିନାହZ। ସେତ େଯପରି େଗାଟିଏ ଭୂତାଣୁ ପାଖେର ସମଗ� ବିଶ¢ अସହାୟ ଓ ନିରୁପାୟ 

େହାଇପଡ଼ିଛି ଓ ହାର୍ ମାନିବାକୁ ବାଧ� େହାଇଛି। 

 ନିଜର ମାନ अଭିମାନ ରାଗ, ହିଂସା, େଦ¢ଷ, ଘୃଣାଭାବକୁ ପରିତ�ାଗ କରି “ମଣିଷ 

ପଣିଆ” ହZ ସବ�େଶ�� ଏହାକୁ ସମଗ� ବିଶ¢ବାସୀ*ୁ अନୁଭବ କରିବାର ସମୟ ଆସିଛି। 

ଏକଥା ବୁଝିବାକୁ େହବ େଯ ନିୟତିର ନି�_ି ନିକଟେର ସମଗ� ମାନବ ଜାତିକୁ ହାର୍ 

ମାନିବାକୁ ପଡ଼ିବ। 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

ସଫଟ୍ େୱର୍ ଇpିନିୟର୍ 

େଗାପାଳପୁର, ବାେଲଶ¢ର 

ଇେମଲ୍ : bapunn525@gmail.com 

ଭ� ାମ�ଭାଷ : ୭୦୨୦୬୧୧୬୦୦ 
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ପରିେବଶ ଆଜି ହସୁଛିପରିେବଶ ଆଜି ହସୁଛିପରିେବଶ ଆଜି ହସୁଛିପରିେବଶ ଆଜି ହସୁଛି    
 ବିଶ�େର ଏେବ କେରାନା ଭୁତାଣୁ ସଂକ�ମଣ କରିଛି ଏବଂ ଏଥିରୁ 

ଆମେଦଶ ଭାରତ ମଧ� ବାଦ ପଡ଼ିନାହZ ଏହି ବିଶ¢ ମହାମାରୀରୁ 

ସୁରfା ଦୃrିରୁ େଦଶକୁ ସରକାର  ଲକ ଡାଉନ କରିଛvି କେରାନା େଯାଗଁୁ ତ େଲାେକ 

ବହୁତ କr ସହିେଲଣି କିଏ ନିଜପୁअକୁ ହରାଇଛି ତ କିଏ ନିଜ ବାପାକୁ ତ କିଏ ନିଜ 

ଝିअକୁ ଆଉ କିଏ ପୁଣି ମାକୁ େକେତ ମାବାପା ତା* ପୁअ ଝିअକୁ ରାଜ� ତଥା େଦଶ 

ବାହାରକୁ ପାଠ କିaା ଚାକିରୀ କରିବାପାଇଁ ଛାଡିଥିବା େବେଳ ଘରକୁ ଆସିପାରୁ ନାହାvି 

କିଏ ପୁଣି ନିଜ େରାଗୀଣା ବାପାକୁ େନଇ ଉ_ମ ଚିକି�ା ପାଇଁ ବାହାର ରାଜ�େର ଫସି 

ରହିଛvି େକେତ େଯ ଛାତ� ଛାତ� ୀ ପରୀfା ପାଇଁ େହଉ କି େକାଚିଂପାଇଁ  ଯାଇକି ବାହାର 

ରାଜ� ତଥା ବାହାର େଦଶେର ଫସିରହିଛvି ଗରିବ ମୁଲିଆ େଲାକଟି ନିଜର ବୃn 

ମାବାପାର େପଟେର ଦାନା େଦବା ପାଇଁ ବାହାର ରାଜ�କୁ ଦାଦନ ଖଟିବାକୁ ଯାଇ ଏେବ 

ଆସିବାକୁ ଚାହZେଲ ବି ଆସିପାରୁନାହZ େକେତ େଲାକ* ଘେର ସାହାନାଇ ବାଜିବାର 

ଥିଲା ତାହା ଘୁଂଚି ଯାଇଛି ଏହିଭଳି ବିପଦ ସମୟେର ସମଗ� ଜଗତ େକୗଣସି ଆେଡ ଯିବା 

ଆସିବା ନ କରି ଘେର ରହି ପରିବାରକୁ ବାହୁନି ବାହୁନି କାBୁଥିବା େବେଳ ଜେଣ େକବଳ 

ହସୁଛି େସ େହଉଛି ପରିେବଶ  

 ରା`ା ଘାଟେର ନାହZ ଆଗ ପରି ପ�ଦୂଷିତ ଧଆୂଁ କି କୁଢ଼ କୁଢ଼ ଆବଜ�ନା 

କଳକାରଖାନାରୁ ବାହାରୁ ନାହZ କଳାବଦଳ ଛାଇଗଲା ପରି ପ�ଦୂଷିତ ଧଆୂଁ େସଥିପାଇଁ ତ 

ନିରୁପମା ପ�ଧାନ 
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ଆକାଶର ତାରାରାଜିମାେନ ଉଦୟମାନ େହାଇ ±rଭାବେର ଝଲକି ଉଠୁଛvି 

େଲାକମାନ*ର ଯାତାୟାତର ଭୟ ଆଉ ପଶୁ ପfୀମାନଂକୁ ନାହZ େସମାେନ ନିଭ�ୟେର 

ସବ�ତ�  ବିଚରଣ କରୁଛvି େକାଇଲିର ସୁମଧୁର ଗାନ ଶୁଣିବାକୁ ମିଳୁଛି ମୟୁର 

େଡଣାେମଲି ନୃତ� କରୁଛି ରା`ାେର ଆଗ ପରି ନାହZ ପାନର େଛପ କି ବ`ା ବ`ା 

କୁକ�ୁ େରର ଜରି ପଲ? ୀରୁ ଦିଲ? ୀ କୁଢ଼ କୁଢ଼ ଆବଜ�ନାରୁ ମୁi େହଇଛି ସ|�ା ସମୟେର 

ସମୁଦ� କୂେଳ ଆଉ େଲାକ* ଗହଳି ଜମୁନାହZ ଯାହାକି ସକାଳର ପବନେର ଆଗପରି 

ଦୁଗ�| ନାହZ ଏଣୁ ସାମୁଦି� କ ଜୀବ ମଧ� ଖୁସିେର ନିଶ¢ାସ ଛାଡ଼ୁଛି ସେତ େଯମିତି 

ସମୁଦ� ର ଲହଡିେର ମୁiା ଝରୁଛି, ପାଣି ତାର ସ¢j ଓ ନିମ�ଳ େହାଇଛି ସାମୁଦି� କ ଜୀବ 

ଖୁସିେର ଉପରକୁ ଡିଆଁ ମାରି େଖଳୁଛିvି ନଦୀେର ଆଗ ପରି ବହି ଆସୁନାହZ ଆବଜ�ନା, 

ଯାହାର ପାଣି ଏେବ ପାନୀୟ ଉପେଯାଗୀ େହାଇପାରିଛି ଗoାନଦୀ ମଧ� କାଚେକBୁ ପରି 

ନିମ�ଳ େହାଇଛି ତୀଥ� �ାନେର ଆଗ ପରି ଜନସମାଗମ ନାହZ, େସଥିପାଇଁ ତ ତୀଥ��ାନର 

ଚାରିପାଖ ପରିÁାର ପରିjନh  अଛି ଶତେଚrା ପେର ଦିଲ? ୀ ସରକାର* अଡ଼ ଇଭିନ 

ନaର ବି ଫଳପ�ଦ େହାଇପାରି ନଥିଲା, ପରିେବଶ ପ�ଦୂଷଣରୁ ମୁi କରିବାପାଇଁ 

ଦିଲ? ୀବାସୀ ଏେବ ଆକାଶର ତାରାଗୁଡିକୁ ±r ଭାବେର େଦଖି ପାରୁଛvି ଯାହା ଆଜି 

କେରାନା ଭୁତାଣୁ େଯାଗଁୁ ସ�ବ େହାଇ ପାରିଛି ଆଗ ପରି ଆକାଶେର ନାହZ ଦୂଷିତ 

ବାୟୁର ଆ`ରଣ ପଲ? ୀଠୁ ଦିଲ? ୀ ସବୁଠି ପରିେବଶ ହସୁଛି ଗଛଲତା ସବୁଜିମାେର ନାହZ 

କଳାରo ଆ`ରଣ ସେତ େଯମିତି ସବୁଆେଡ ପ�କୃତିରାଣୀ ସବୁଜ ରoର ପାଟଶାଢ଼ୀ 

ପି|ି ଖିଲି ଖିଲି େହାଇ ହସୁଛି େଯେବଠୁଁ କେରାନା ଭୁତାଣୁ ବିଶ¢କୁ ସଂକ�ମଣ କରିଛି, 

ତା’ପରଠୁ ପରିେବଶ ହସୁଛି        କତରବଗା,  ସaଲପୁର  
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ହ� ାଟ୍ ହ� ାଟ୍ ହ� ାଟ୍ ହ� ାଟ୍ ସାପେର ପାଠପଢ଼ାସାପେର ପାଠପଢ଼ାସାପେର ପାଠପଢ଼ାସାପେର ପାଠପଢ଼ା    
ହ¢ାଟସଆପ୍ ପାଠପଢାର ପ�କୃତ ଚିତ�   

 ଏେବ କେରାନା ଭଳି ପରି�ିତିେର ଜନଜୀବନ ଠପ୍ େହଇ 

ପଡିଥିବା େବେଳ ବି ସରକାରୀ अଫିସେର କମ�ଚାରୀ କାଯ��ରତ l େବସରକାରୀ କମ�ଚାରୀ 

ମାନ*ର ଚାଲିଛି ୱାକ� ଫ� ମ୍ େହାମ୍ l ଲାପଟପ୍ ଭିଡିଓ କଲ୍ େର େକେତ ମିଟିo୍ ଚାଲିଛି l 

େବସରକାରୀ 7ୁଲ୍ େର େକେବଠାରୁ अନ୍ ଲାଇନ୍ ଟିଚିo ଆର� େହଇଗଲାଣି l କିg 

ସରକାରୀ 7ୁଲ୍ ପିଲା* ପାଇଁ କିଛି ବ�ବ�ା େହଇନଥିଲା l ସରକାରୀ 7ୁଲ୍ ପିଲା* 

ଭବିଷ�ତକୁ ଆଖିଆଗେର ରଖି ହ¢ାଟସ୍ଆପ୍ େର ପାଠପଢା ପାଇଁ ସରକାର େଯଉଁ ପଦେfପ 

ଟିଏ େନଇଛvି ତାହା ବା`ବିକ୍ ସ¢ାଗତେଯାଗ� l କିg ଏେବ ମନେର େଗାଟିଏ ପ�ଶh ସତେର 

କ'ଣ ହ¢ାଟସ୍ଆପ୍ ପାଠପଢା ସଫଳ େହବ?? ନିଜ ପିଲା*ୁ ସରକାରୀ 7ୁଲେର ପାଠ 

ପଢାଉଥିବା େକେତଜଣ अଭିଭାବକ* ପାଖେର ଆt�ଏଡ୍ େମାବାଇଲ୍ ଥାଏ?? ନିଜର 

େମୗଳିକ ଆବଶ�କତା ପରୂଣ କରିବାକୁ ସଂଘଷ� କରୁଥିବା େଲାକମାେନ େକେତ ବୁଝୁଛvି 

ହ¢ାଟସ୍ଆପ୍ ପାଠପଢାକୁ?? େଗାେଟ ସରକାରୀ 7ୁଲର ଜେଣ ଶିfକ* ସଂ±ଶ�େର ଆସି 

େଦଖିଲି ହ¢ାଟସ୍ଆପ୍ ପାଠପଢାର ଦ`ାବିଜ୍ େଲଖନ ବହୁତ୍ ସୁBର ଭାବେର କରାଯାଉଛି l 

ଘ«ା ଘ«ା ସମୟ ବିନିମୟେର अତି ସୁBର ଭାେବ ଚିତ� ବିଚିତ�  କରି ପାଠ େଲଖା େହଉଛି l 

ଏେତ ପ�ାpଳ ଭାବେର ବୁେଝଇ େଲଖାଯାଉଛି େଯ ତା'କୁ େଯ େକହି ବି ବୁଝି ପାରିବ l ଜିଲ? ା 

ଶିfା अଧିକାରୀ* ଠୁ ଆର� କରି ବିଭିନh  ଶିfକ ଶିfୟିତ� ୀ ମାେନ ବି ପରୂା ଲାଗି ପଡିଛvି 

େସୗଭାଗ�ବତୀ ଗିରି 

 



ଆହ� ାନ
 ଇ-ପତି� କ

ା 

ଆହ� ାନ ଇ-ପତି� କା, ପ�ଦଶ ବଷ�, ଷ� ସଂଖ�ା, ଜୁନ୍ ୨୦୨୦ 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     436 

େକମିତି ପିଲାମାେନ ଘେର ରହି ବି ପାଠ ପଢg l କିଛି ଶିfକ ଶିfୟିତ� ୀ ତ େସମାନ* 

ମଲୂ�ବାନ୍ ସମୟ ସାରି ବିଭିନh  ସହଜ ଓ ସରଳ ଶିfାଭି_ିକ ଭିଡିଓ କରି ବି ଛାଡୁଛvି l 

ଶିfକ ମାନ*ର ଲf� ତ େସଇ େଗାେଟ ଜାଗାେର ହZ ଥାଏ l େକମିତି ପିଲାଟିଏ ପାଠପଢି 

ଭଲ ମଣିଷ େଟ େହଉ l  

 କିg ଏ ହ¢ାଟସ୍ଆପ୍ ପାଠପଢା େକେତ ସଫଳ ?? ପିଲାମାେନ କ'ଣ ସତେର ପାଠ 

ପଢୁଛvି  ହ¢ାଟସ୍ଆପ୍ େର ?? ହ¢ାଟସ୍ଆପ୍ ପାଠପଢାର ପ�କୃତ ଚିତ�  ଏକ େଛାଟିଆ ଘଟଣା 

ମାଧ�ମେର l 

 େକେତେବଳୁ ସଯୂ�� ଉଠି ଆସିେଲଣି l ରତନୀ ତରତର େହାଇ ବିଲକୁ କାମ କରିବାକୁ 

ବାହାରୁ ଥିଲା l କ'ଣ ଏେବ କରିବ େସ l ଏଇ େକେତ ଦିନ େହଲା ପିଲା ତିନିଟା * େପଟକୁ 

ଦାନା ମୁେଠ ଦବା କr େହଇଗଲାଣି l ଆଗରୁ େକଇଘର କାମ ଧରିଥିଲା l କି େରାଗ 

ଆସିଲା େକଜାଣି ଏେବ େସଇଟା ବି ବB l ତା ସ¢ାମୀ ଦନିଆ ଟା ଆଦ�ରୁ अେଯାଗ� l 

ସକାଳୁ ଉଠି େଲାକ ପାଣିେର ମୁହଁ ଧୁअvି l େସ କିg ମଦେର ମୁହଁ ଧୁଏ l ଏେବ ସରକାର 

ମଦ େଦାକାନ ବB କରି େଦଇଚvି େଯ ଦନିଆ ସକାେଳ ସpେର ଏ ଗଁା େସ ଗଁା ବୁଲୁଚି 

େଦଶୀ ମଦ େଟାପାଏ ପାଇଁ l ଆଉ ସିଏ ବା କି ସାହାଯ� କରିବ ଘରକୁ l ସିଆଡୁ କାBିକାBି 

ଆସିଲା ବଡପୁअ ରାଜୁଆ l େଗାଟାଏ ଜିଦ୍ l ତା'ର େଗାଟାଏ େମାବାଇଲ୍ ଦରକାର l ଏେବ 

ସରକାର* ତରଫରୁ ହ¢ାଟସଆପ୍ େର ପାଠପଢା େହଉଛି l ତା'ସାoମାେନ ସବୁ ପଢି 

ଗେଲଣି l େହେଲ େସ ପଢିପାରୁନି l କାହZକି ନା ତା'ର େମାବାଇଲ୍ ନାହZ l ସାo ଘରକୁ 

ଗେଲ ସାo ବି ଏେବ ପାଖ ପରୂଉନି l କହୁଛି ସାମାଜିକ ଦୂରତା ନ ରଖିେଲ କେରାନା 

େହଇଯିବ l େତଣୁ ତା'ର େମାବାଇଲ୍ କିଣିବା ଟା ନିହାତି ଦରକାର l ତାଟକା େହଇ ପୁअକୁ 
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ଚାହZ ରହିଥିଲା ରତନୀ l ଏଁ....ଇଏ ପୁଣି ପାଠପଢା ପାଇଁ ଏେତ ବ�` l ମଁୁ ତ ସବୁଦିନ ୟାକୁ 

େଘାଷାଡି େଘାଷାଡି େନଇ ଇ7ୁଲ୍ େର ଛାେଡ l ଇ7ୁଲ୍ ଗଲାେବେଳ ୟା ଗଜ�ନେର ଗଁା 

ଦାtଟା ଫାଟିପେଡ l େକେବ ଇ7ୁଲ୍ େର ରେହ ତ ପୁଣି େକେବ େମା ପେଛପେଛ ଆସି 

ଘେର ହାଜର l ଆମ ଗଁା ଇ7ୁଲ୍ େର େକାଉ ମାrର କି ମାrରାଣୀ ନାହZ ଯିଏ ତାକୁ 

ବୁେଝଇକି ପାଠ ପେଢଇ ଦବ l ଆଉ ଇଏ ଏେବ ପଢିବାକୁ ଏେତ ଉjନh  l ପୁअକୁ 

ବୁେଝଇବାକୁ େଚrା କଲା ରତନୀ l ଆେର,ବ�ିକି   ରହିେଲ ତ ପାଠ ପଢିବ l ଆମ ଭଳି 

ଗରିବ* ପାଇଁ ଭାତ ମୁଠାଏ େଯାଗାଡ କରିବା କr େହଇ ଯାଉଚି l େସ ହ¢ାଟସଆପ୍ 

ପାଠପଢା େହେଲ ହଉ ନେହେଲ ନାହZ  l େହେଲ ରାଜୁଆ ର େଗାେଟ ଜିଦ୍ େସ େମାବାଇଲ୍ 

େର ପାଠ ପଢିବ l ପୁअର େମାବାଇଲ୍ କିଣା ଜିଦ୍ େଦଖି ଠାଏ କରି େଗାଟାଏ ଚାପୁଡା 

କଷିେଦଲା ରତନୀ l ସିଆେଡ ବିଲକୁ ଯିବା େଡରି ହଉଚି l ଆଉ ଇଏ ଏଠି ପାଲା କରୁଚି l 

ରାଜୁଆ େସମିତି ଠିଆ େହଇ େଭଁ େଭଁ କରୁଥିଲା l ବିଲକୁ ବାହାରିଗଲା ରତନୀ l  

 େହେଲ ମା' ମନଟା ଜମା ବୁଝୁ ନଥିଲା l ପିଲାଟା ତ କିଛି ଖରାପ କଥା ପାଇଁ ଜିଦି 

କରିନି l ପାଠପଢା ପାଇଁ କରିଚି l େହେଲ େମାବାଇଲ୍ ପାଇଁ ପଇସା ଆସିବ େକାଉଠୁ ? 

ସରକାର ବି ବଡ अବୁଝା l ଆେର ଆେମ ପଇସା ଖ�� କରିପାରିବୁନୁ େବାଲି ତ ତମ ଇ7ୁଲ୍ 

କୁ ପଠଉଚୁ l ରାଜୁଆ ଟା ଆମର ଇ7ୁଲ୍ ଯାଉଥିଲା େବାଲି ତାକୁ କୁପନ୍ ମିଳିଲା l 

େସଇଥିେର େକେତ ଗୁେଡ ଚାଉଳ ମିଳିଲା େଯ ଦିନ େକଇଟା ଆମର େସଇଥିେର ଚଳିଗଲା 

l ଛୁଆ ଦି'ଟା ଇ7ୁଲ୍ ରୁ ଖାଇେଦଇ ଆସୁଥିେଲ େଯ େଗାେଟ ଚିvା ଯାଉଥିଲା l ଏେବ ତ 

କେରାନା ଆଇଲା ଦିନୁ େସତକ ବି ନାହZ l ଛୁଆ* ପାଇଁ ଦି'ଟା କ'ଣ େଯାଗାଡ କରିବା 

େକେଡ କr େହଇଗଲାଣି l ତେମ କ'ଣ ଆମ अବ�ା ବୁଝିପାରୁନ େଯ ପୁଣି ଏେବ ଆମ 
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ମୁtେର େବାଝ ଉପେର ଆହୁରି ନଳିତା ବିଡା ଲଦି ପକଉଚ l େମା ପୁअ େଛାଟ ଛୁଆ l 

ତାର ବି େଦାଷ କ'ଣ ? ଏଇ ଗଁା ଇ7ୁଲ୍ ମାrର ମାrରାଣୀ ଯାକ ନaର୍ ମାଗିକି େମା ପୁअ 

ମୁtକୁ ଖରାପ କରି ସାରିେଲଣି l େସଇଥି ପାଇଁ େସ ଜିଦି କରୁଛି  େମାବାଇଲ୍ ପାଇଁ l 

େହେଲ େମାବାଇଲ୍ କିଣିବାକୁ ପଇସା େକାଉଠୁ ଆଣିବି ? କାମ କରି ଯାଉଥିେଲ 

ମାଲିକାଣୀ* ଠାରୁ କିଛି ପଇସା ଧାର୍ କରି ଆଣିଥା'vି l ପଛେର କାମ କରି ଶୁଝି 

େଦଇଥା'vି l େହେଲ ଏେବ ତ କାମ କରି ଯାଉନି l େକାଉ ବିେବକେର ପଇସା ଧାର୍ ମାଗିବି 

l ଆେମ ଗରିବ େହଇପାରୁ େହେଲ ଆେମ अବିେବକୀ ନୁହଁ l ଏଇମିତି ବରବର େହଉଥାଏ 

ରତନୀ l ହଠାତ୍ ତା'ର ମେନ ପଡିଲା l କାଠ ବାºେର ପୁରୁଣା କାନଫୁଲ ହେଳ अଛି l ତା' 

ଝିअ େବଳର l େସଇଆ କୁ ଲେଗଇ େସ ଶାଶୁଘର ଆସିଚି l କାେଳ ଭାoିଯିବ େସଥିପାଇଁ 

େସ ଜମା ପିେ|ନି l ବାºେର ସାଇତି ରଖିଥାଏ l କୁଣିଆ ମଇତ�  ଘର ଗେଲ ପି|ିକି ଯାଏ l 

େସଇଟାକୁ ବିକିେଦେଲ ହୁଏତ େମାବାଇଲ୍ କିଣିବାକୁ ପଇସା େହଇଯିବ l େସ କାନଫୁଲ ନ 

ପି|ିଲା ନାହZ l ଗଁା ନିତିଆ େଦାକାନେର ପଚାଶ କି ଶେହ ଟ*ା େଦେଲ ହେଳ ଚିକିଚିକିଆ 

କାନଫୁଲ େହଇଯିବ l ପୁअର ପାଠପଢାଟା କିg ଆଗ l ପାଠପଢି ମଣିଷ େହେଲ ଏଇମିତିଆ 

କାନଫୁଲ େକେତ କିଣିଦବ େସ l ରତନୀ �ିର କଲା କାନଫୁଲଟା ବିକି େଦଇ େମାବାଇଲ୍ 

କିଣିବ l  

 ତା' ପରଦିନ କାନଫୁଲ ବିକା େହଇ କିଣାେହଲା େମାବାଇଲ୍ l ହ¢ାଟସଆପ୍ 

େଖାଲାେହଲା l ପ�ଶhପତ�  ଆସିଲା l ଉ_ରଫ�� ବି ଆସିଲା l େହେଲ େସସବୁ େଲଖାପଢା 

ପାଇଁ ରାଜୁଆ ପାେଖ ସମୟ କାହZ ? ତାକୁ ତ େଥାଟାଭିମ୍, ନାଚଗୀତ େଦଖିବାକୁ ସମୟ 

अ«ୁନି l ପାଠପଢା କଥା କହିେଲ େଯାଉମାେନ ରାଜୁଆକୁ ସାମାଜିକ ଦୂରତା ରଖିବା କଥା 
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କହୁଥିେଲ େସମାେନ ଏେବ ମୁtକୁ ମୁt େଯାଡିେଦଇ ରାଜୁଆ େମାବାଇଲ୍ େର ବଟିଆ 

କେମଡି େଦଖୁଚvି l  

 େସଦିନ ବିଲରୁ କାମସାରି ଘରକୁ େଫରିଲା ରତନୀ l ସp େହଇଗଲାଣି l ମା' କୁ 

େଦଖିେଦଇ ରାଜୁଆ ଖାତା କଲମ ଆଣି କ'ଣ ସବୁ େଲଖି ପକଉଥାଏ େମାବାଇଲରୁ 

େଦଖିେଦଖି l ମା' ମନ ଭାରି ଖୁସି l ପୁअ ତା'ର ଏେବ ପାଠେର ମନ େଦଲାଣି l  

 ଦନିଆ େକାଉଠି ଥିଲା େକଜାଣି ଝପଟି ଆଇଲା l ପଚାଶ ଟ*ା ମାଗିଲା l ରତନୀ 

ମନା କଲା ତା ପାେଖ ଟ*ା ନାହZ l େଯାଉ ପଚାଶ ଟ*ା अଛି େସଇଥିେର କାଲିକି 

େତଲଲୁଣ ହବ l େସତକ େଦଇେଦେଲ କାଲି ଛୁଆ ଖାଇେବ କ'ଣ ? ରାଗେର ଗଜ�ନ କଲା 

ଦନିଆ l େମାବାଇଲ୍ କିଣିବାକୁ ପଇସା अଛି ଆଉ ମେତ ଦବା ପାଇଁ ପଚାଶଟା ଟ*ା ନାହZ l 

ରତନୀକୁ ମିଳିଲା अଶ�ୀଳ େଶାଧା, ବିଧା, ଚାପୁଡା, େଗାଇଠା l େସତିକିେର ବି ମନ ଶାvି 

େହଲାନି ଦନିଆର l ଝପଟି ଯାଇ େମାବାଇଲ୍ ଟା ଛେଡଇ ଆଣିଲା ରାଜୁଆ ହାତରୁ l ଦୁଲ୍ 

କିରି କଚାଡି େଦଲା ତେଳ l ରାଜୁଆ ଆଉ ରତନୀ ଏକାେବେଳ ଦଉଡିଗେଲ େମାବାଇଲ୍ 

ଟା ଉେଠଇବାକୁ l ଆଉ କିଛି ନଥିଲା l େମାବାଇଲ୍ ଟା ଭାoି ଚୁନା େହାଇ ଯାଇଥିଲା l  ତା 

ସହିତ ଭାoି ଚୁନା େହାଇଯାଇଥିଲା ରତନୀର ପୁअକୁ ପାଠ ପେଢଇ ମଣିଷ କରିବାର ସ¢ପh 

 

 
ପ(ାମୁtାଇ 

େକB� ାପଡା 

୭୭୩୫୧୩୩୬୩୨ 
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ନିଜକୁ ନିେଜ ବଦଳାअନିଜକୁ ନିେଜ ବଦଳାअନିଜକୁ ନିେଜ ବଦଳାअନିଜକୁ ନିେଜ ବଦଳାअ    
ନିେଜ ନିଜକୁ ବଦଳାଇ ଦିअ ଦୁନିଆ ବଦଳି ଯିବ 

 ବ_�ମାନର ସମାଜେର ମନୁଷ�ଜାତି କାଳରାତି� ର अ|କାର 

କାୟାେର ଲୁଚିଲୁଚି ଯାଉଛି ବିରାଟକାୟ ସମୁଦ� ର ତରoର େସୗBଯ��କୁ େଯପରି 

अମାନିଆ ଜୁଆରର ଭ(ା ମାଡିଆସି ତରoର େସୗBଯ��କୁ ନr କରିଦିଏ ଠିକ େସହିପରି 

ଆଜିର ମାନବସମାଜ କଦଯ�� ଓ କୁ�ିତ ଭାବେର ନr େହବାର ମଳୂ କାରଣ େହଲା 

ନିଶା 

 ଜୀବନ ଏକ ରoମ� ବ�ିବାର ନିଶା ଜିଇଁବା ଶିଖାଇଦିଏ ଆଉ ଭଲ ଚରିତ� େଟ 

ପାଇବା अଭିନୟ ଶିଖାଇ ଦିଏ ଆଜିର ଦୁନିଆେର ପ�ାୟ ଶତକଡା ୯ଠ ଭାଗ େଲାକ ନିଶା 

ଭିତେର ଲିs େସ େପ�ମର ନିଶା େହଉ अବା ଟ*ାର ନିଶା କିg ଦୁନିଆକୁ ବହୁ 

ପରିମାଣେର ନr କରୁଥିବା ନିଶାେର ଏ ଦୁନିଆ ବହୁତ େଲାଭାୟିତ ଯଥା ମଦ, ଗେpଇ, 

अଫିମ, ଚରସ, ବ� ାଉନସୁଗାର ଇତ�ାଦି ପ�ଶାସନଠାରୁ ପ�ଶାସକ ପଯ��v ସମେ` अ² 

ବହୁେତ ଜଡିତ େକୗଣସି ନା େକୗଣସି ନିଶାେର 

 ମଦ େକେତ େଯ ଜୀବନ ନr କରିଲାଣି ତାହା ତ ସବୁଦିନ ଖବରକାଗଜ 

ଗଣମାଧ�ମେର ପ�କାଶିତ େହଉଛି ଯଦି ଆଜି େଗାଟିଏ ବଢିଲା ଝିअ ରାତିେର ବାହାରକୁ 

ଯାଇ ପାରୁନି ତାହାର କାରଣ ଏଇ ମଦ କାରଣ େସ ଜାଣୁଛି େସ ରାତି� େର ବାହାରକୁ 

ଗେଲ େସ ଶାରୀରିକ ନିଯ�ାତନାର ଶିକାର େହାଇବ ଆଉ େସ ସବୁ େହଉଛି େକବଳ ଏଇ 

ଶାvନୁ କୁମାର ରାଉତ 
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ମଦ ପାଇଁ ଏ ମଦ ପିଇବାର ପ�ତ�f fତି େଯେତ ପେରାf fତି େଢର ଗୁଣ अଧିକ 

େଗାଟିଏ େଛାଟିଆ ଉଦାହରଣ : େଗାଟିଏ ମଦ�ପ ଗାଡିଚାଳକ କିଛି अଥ�ର ବିନିେଯାଗେର 

ମଦ ପିଇଲା ଏବଂ ଦୁଘ�ଟଣା ଘଟାଇଲା ଏଥିେର ତା ନିଜର अo ହାନିେହଲା କିaା ଜୀବନ 

ଚାଲିଗଲା ମାଲିକର ଆଥ�କ fତି େହଲା ବୀମା କ�ାନୀ fତି ସହିଲା ଯାତ� ୀ ବା ବାେଟାଇର 

अoହାନି େହଲା ଚାଳକ ସେମତ अନ� ଦୁଘ�ଟଣାଗ�` ମାନ*ର ଚିକି�ାେର ପାଣି ଭଳି 

ଟ*ା ଖଚ� େହଲା ଖଚ� ଭରଣା ଲାଗି ଧାର କରଜ େହଲା କରଜ ଶୁଝିବା ଲାଗି ଜମିବାଡ଼ି 

ବିକି�  େହଲା ପିଲାଛୁଆ* ପାଠପଢା अଧାେର ରହିଲା ଯାହା ଫଳେର େସମାନ*ର ବି 

ଜୀବନ ନr େହଲା ବଢିଲା ଝିअ अବା ଭଉଣୀର ବାହାଘର अଟକିଲା ଏମିତି େକେତ କଣ 

ଆଉ େଗାଟିଏ କଥା ହଉଛି ଏଥିପାଇଁ अେନକ ଗୁଡିଏ ପ�ାଣୀ अେନକ ଦିନ ଯାଏ ଶାରୀରିକ 

ଏବଂ ମାନସିକ `ରେର अେନକ ଯ�ଣା େଭାଗୁଛvି େଗାେଟ ମାଆର େକାଳରୁ ପୁअକୁ 

ଛେଡଇ େନଲା ଭାଇଭଉଣୀର ପବିତ�  ସ�କ�କୁ ଛିନh  କରିଲା େଗାେଟ ¤ୀ ପାଖରୁ 

अମୁଲ� ସ�ଦ ସିBୁରକୁ ଛଡାଇେନଇ ବିଧବା ସଜାଇେଦଲା ସାମାଜିକ ସାମୁହିକ 

େବୖଠକକୁ ନr କରିବା ସହିତ ମାନ�ଗଣ� ଭଦ� ବ�iି ମାନ*ୁ अସ�ାନ କରାଉଛି ଏହାର 

ମୁଖ� କାରଣ ନି�ୟ ଏଇ ମଦ ସବୁ େଦଖିଶୁଣି ମଧ� ପୁରା ନିରବ ଆମ ସରକାର ଓଲଟା 

अଧିକରୁ अଧିକା ମଦ େଦାକାନ େଖାଲିବାକୁ ସରକାରୀ अନୁମତି େଦଉଛvି କାରଣ ଏଥିେର 

ପ�ଚୁର ମାତ� ାେର अଥ� ମିଳୁଛି ସରକାର*ୁ ଯାହାଫଳେର ମଦେଦାକାନୀମାେନ ମଧ� ମଦ�ପ  

ମାନ*ୁ ଲୁଟିବାକୁ ସହଜ େହଉଛି 

 ଆେମ ସଭ� ମଣିଷ ଆଧୁନିକ ମଣିଷ ଦୁନିଆର ରୀତିନୀତି ଚଳଣି ସଂ7ାର ଆମକୁ 

ବହୁତ କିଛି ଜଣା ଆେମ ଜାଣୁ ମଦଦ¢ାରା ଆମ ଜୀବନର େକେତ ମାତ� ାେର fତି ସବୁ 
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ଜାଣି ମଧ� ଆେମ େସ େଚାରାବାଲି ପରି ରା`ାେର ପାଦ ଛାପି ଛାପି ଚାଲିେଛ କିg 

େଚାରାବାଲିର େଶଷ ହଜିବାଟା ନି�ିତ ସବୁଠାରୁ ଗୁରୁତ¢ପଣୂ � କଥା ହଉଛି ମଦ ଆମ 

ଜୀବନର ସମ` ସୁଖଶାvିକୁ ଛଡାଇ ନବା ସହିତ େକେତ େଯ ସଂସାରକୁ ନr କରି 

अସହାୟ କରିେଦଉଛି କିg ଏ ନିଲ�ଜ ନିେବ�ାଧ ମଣିଷ ଜାତି ମଦକୁ ଛାଡି ପାରୁନି ଓଲଟା 

ତାର େସଇ ରiମୁଖା ଜୀବନ ନrଦିଗକୁ ଦୃତଗତିେର ଟାଣି େହାଇଯାଉଛି ଏେବ ବି 

ସମୟ अଛି ବଦଳିବାର ନିଜ ମନ ଉପେର ନିଜର କମ� ନିଭ�ର କେର ଆଜିର ଦୁନିଆେର 

େକହି କାହାକୁ େକୗଣସିଥିେର େରାକି ପାରିେବ ନାହZ େସଥିଲାଗି ନିେଜ ନିଜକୁ ବଦଳାଇ 

ଦିअ ଦୁନିଆ ବଦଳିଯିବ 

 ପିଇବା ଆର� ସାo ସାଥି େମେଳ 

 अଳପ अଳପ କରି 

 େସଇ ମଦ ଆଜି ଜୀବନକୁ ଆମ 

 େଦଲାଣିେର ପୁରା ସାରି 

 अଭ�ାସକୁ ତୁମ ଛାଡିଦିअ ବ|ୁ 

 ଛାଡିବାକୁ ଲାେଗ  କr 

 ନ ଛାଡିେଲ ତୁେମ ଜାଣିଶୁଣି ନିଜ 

 ଜୀବନ କରିବ ନr .... 
                   

ନୂଆସାହି, ପାଟରoା, ଯାଜପୁର 

                   ୯୮୬୧୭୫୬୧୯୮ 
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ପ�ବାସୀ ଶ�ମିକପ�ବାସୀ ଶ�ମିକପ�ବାସୀ ଶ�ମିକପ�ବାସୀ ଶ�ମିକ    
 ଉପଯୁi ଭି_ିଭୂମିର अଭାବ ସାoକୁ ନିଜସ¢ ସaଳେର 

େରାଜଗାର ପ¬ାର ସୁେଯାଗ ନଥିବା େହତୁ ସାଧାରଣତଃ ମଣିଷ ନିଜ 

େପଟକୁ ଗେt ଦାନା, ଶରୀରକୁ ଖtିଏ କନା ଓେଢ଼ଇ ବ�ିରହିବା ଲf�େର अନ� �ାନ 

ଗ` କରିଥାvି େଯଉଁଠି େସମାନ*ୁ େସସବୁର ସୁେଯାଗ ମିଳିଥାଏ I େସମାନ* ଜୀବନ 

ଜୀବିକା ଏବଂ କମ�କୁ େନଇ ଯାହା କିଛି େରାଜଗାର କରvି େସହି �ାନେର ବ�ିରହିବା 

ପାଇଁ ତାହା ପଯ��ାs ନେହେଲ ମଧ� େକବଳ ଜୀବନ ବ�ିରହିବା େଲାଭ େହତୁ ସମ`* 

କଡା ପ�ତାରଣାର ଶିକାର େହାଇ ବ�ିଥାvି I ଜୀବନେର ନିେଜ େକୗଣସି ପ�କାର ଆନB 

ଉପେଭାଗ କରିବା କିaା ନିଜ ପିଲା* ଉନh _ିର ପଥ ପରି7ାର କରିପାରିବା ଭଳି fମତାହZ 

ନଥାଏ େସମାନ* ପାଖେର ଯାହା ଆଉ ଭବିଷ�ତ େବାଲି କିଛି ଭାବିବା ତ ବହୁତ ଦୂରର 

ବିଷୟ େହାଇଥାଏ େସମାନ* ପାଇଁ I େକୗଣସି ପ�କାେର ନିଜର ଜୀବନ ବ�ିଯିବା ପେର 

अତି କrେର କିଛି ସ�ିତ अଥ� େପ�ରଣ କେଲ ଘେର ବୃn ପିତାମାତା କିaା अନ�ାନ� 

କୁଟୁa ଚାଳvି େସମାନ*ର I େହେଲ େସମାନ*ର ଏହି ଯ�ଣାଦାୟୀ ଜୀବନ ବ�ିବା 

େନଇ ସମାଜେର େକହି େକୗଣସି ପ�କାର ଆଶ¢ାସନା କରିନଥାvି କିaା େସମାନ* ପ�ତି 

କାହାର ଦାୟାn� ଭାବ ମଧ� ନଥାଏ I େକବଳ ନିଜ ଭାଗ� କୁ ଆଦରି େସମାେନ  

େକୗଣସିମେତ ବ�ି ରହିଥାvି I ବାଲ� କାଳେର ଶିfା अଜ�ନ ନକରି େସମାେନ ସମାଜର 

େଗାଟିଏ େଗାଟିଏ अନାବଶ�କ ବ`ୁ ଭଳି ନିଜକୁ ଭାବି ଜୀବନର େଶଷ ପଯ��ାୟ ପଯ��v 

େସାସିଆଲ୍ େଫାରମ୍ 
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େଯତିକି ଶ�ମ ଦାନ କରିଥାvି ତଥା କଥିତ ଶିfିତ ସମାଜ େସସବୁ ଉପେଭାଗ କରି 

େସମାନ* ଠାରୁ ଶତଗୁଣେର ଐଶ¢ଯ�� ମଧ�େର ରହିଥାvି I େସହି ଶିfିତ ମାନ* ଦ¢ାରା 

ନିୟvି� ତ, ପରିଚାଳିତ େହାଇ େଯତିକି ଆଦାୟ କରିଥାvି ତାହାର ଏକ ଦଶମାଂଶ ମଧ� 

ପାଇନଥାvି େସମାେନ I ତଥାପି ପ�ାତଃ ସଯୂ��ର ଆର�ରୁ ମଧ�ରାତ�  ପଯ��v ନିଜକୁ 

ଲହୁଲୁହାଣ କରି ସମାଜକୁ ଚଳାଇଥାvି ଯାହା େସମାନ* ବୁଝିବା fମତା ବହିଭ�ୁ ତ I 

ଶାରୀରିକ ଶ�ମ ଦାନ କରି ପ�କୃତ ଜୀବନ ବ�ିବାର ସାଥ�କତା अଛିେବାଲି ତ େସମାେନ 

ସମ`* ଦ¢ାରା ଘୃଣିତ, ନିେ�ସିତ !!  

 ମଣିଷ େଗାଟିଏ ସଂ7ୃତ, ଉନh _ ସାମାଜିକ ପ�ାଣୀ ଭାେବ ପର±ର ପ�ତି େପ�ମ ବା«ି 

अସମୟେର ଜେଣ ଜଣକୁ ସାହାଯ�ର ହାତ ବଢ଼ାଇ ଆନBେର ରହିବା ଉେଦଶ� େନଇ 

ଗଠନ କରିଥିଲା ମଣିଷ ସମାଜ I କିg ଏଇଠି ତାହାର ବିପରୀତ କାଯ�� େହଉଥିବା େକହି 

अସ�ୀକାର କରିପାରିେବ ନାହZ I ସମେ` ସବୁେବେଳ अନ� ପ�ତି ହିଂସା, େଦ¢ଷ, େକ� ାଧ, 

ଲୁ¸ନ, ପ�ତିେଯାଗିତା ମଳୂକ ଚିvାଧାରା ରଖି ବ�ୁଛvି I େକହି କାହାର ଦୁଃଖେର 

ଭାଗିଦାରୀତା େହବାତ ଦୂରର କଥା, ବରଂ ଓଲଟା ଦୁଃଖେର ରହିଥିବା ମଣିଷ ପ�ତି अଧିକ 

ଈଷ�ାନି¢ତ େହଉଥିବା େଦଖିବାକୁ ମିଳୁଛି ! ଭାଇଚାରାର ନାରା େକବଳ ଶ~ ମାଧ�ମେର 

କୁେହଳିକା ପ�ଚାର କରି ସମେ` ସମ`* ପ�ତି ଭଗାରିଚାରା ଉେଦଶ� ରଖୁଥିବା अସ�ୀକାର 

କରିେହବ ନାହZ !! ତଥା କଥିତ ଶିfିତ ସମାଜ ନିଜକୁ ବଡ଼େଲାକର ମିଥ�ା ପରିଚୟ େଦଇ 

େସମାନ*ଠାରୁ ଶ�ମ ଲୁ¸ନ କରି ପ�ତାରିତ କରିବା ସହିତ େସମାନ*ୁ ବିଭିନh  ମିଛ କଥା 

କହି ଭୁଆଁ ବୁଲାଇ ନିଜସ¢ ସ¢ାଥ� ହାସଲ କରିଥାvି I େସମାେନ ବିଚାରା ଜୀବନ ବ�ିବାର 

ବାଟ ନପାଇ ନିଜ ଭାଗ�କୁ ଆଦରି अକଥନୀୟ ଶ�ମଦାନ କରି ସଂସାର ଚଳାଇ ଆସୁଛvି I  



ଆହ� ାନ
 ଇ-ପତି� କ

ା 

ଆହ� ାନ ଇ-ପତି� କା, ପ�ଦଶ ବଷ�, ଷ� ସଂଖ�ା, ଜୁନ୍ ୨୦୨୦ 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     445 

 ଏସବୁ ବିଷୟର ସତ�ାସତ� ଏବଂ ଯୁiିଯୁiତା ଉପେର େମାର ବ�iିଗତ अନୁଭୂତି, 

କିଛି ପ�ବାସୀ ଓଡ଼ିଆ* ସହିତ କେଥାପକଥନରୁ ପାେଦ...... 

 ବାେଲଶ¢ର ଠାରୁ ଗpାମ ପଯ��v अେନକ ପ�ବାସୀ ଓଡ଼ିଆ ଶ�ମିକ* ସହିତ 

କେଥାପକଥନ କରି ଜାଣିବାକୁ ପାଇଲିେଯ अେନକ*ର କିଛି ଜମିଜମା ଥିେଲ ମଧ� 

ଉପଯୁi ଜଳେସଚନର अଭାବ ସାoକୁ ବାତାବରଣ ଜନିତ fୟfତି ତଥା ଶସ� ଆଦାୟ 

େହବାପେର େସସବୁ ବିକି�  କରି ତାହାର ଉପଯୁi ମଲୂ� ପାଇବା ଇତ�ାଦିର अଭାବନିୟତା 

େହତୁ େସମାେନ ଆମରାଜ�େର େfତେର କାଯ��କାରୀ ପରିବାର ଚଳାଇବା ସ�ବ 

େହଉନାହZ I ଆଉ କିଛି ମତ େଦେଲ େସମାେନ େକୗଣସି ବ�ବସାୟ କରି ପରିବାର 

ଚଳାଇବା ପାଇଁ ଉଦ�ମ କରି ବିଫଳ େହାଇ अନ�ରାଜ� ମାନ*େର ଦାଦନ ଖଟୁଛvି I 

କିଛି େଲାକ ନିଜର �ାବର ସ�_ି କିaା ଆଥ�କ ସ¢jଳତା ନଥିବା େହତୁ େକୗଣସି ଶି² 

କିaା େହାେଟଲେର କାଯ�� କରିବାକୁ ଚାହୁଁଥିେଲ ମଧ� େସସବୁର େfତ�  ମିଳୁନାହZ ଆମ 

ରାଜ�େର, େତଣୁ େସମାେନ अନ�ରାଜ�େର ଥିବା ବିଭିନh  fୁଦ�  ଶି² କିaା େହାେଟଲେର 

କାଯ�� କରି ଜୀବିକା ନିବ�ାହ କରୁଛvି I େହେଲ େସମାେନ େକବଳ ନିଜର ଦୁଭ�ାଗ� େବାଲି 

ମେନ କରିବା ଛଡା େସସବୁର अଭାବନିୟତା ଦୂର େହେଲ ନିଜ �ାନେର ରହି କାଯ�� 

କରିବାେର େକାଣସି अସୁବିଧା ରହିବ ନାହZ େବାଲି ଭାବୁଥିେଲ ମଧ� କିଂକ_�ବ�ମଢ଼ୂ !! 

 ଏଠାେର ଆଉ ଏକ ପ�ଶh ମନକୁ ଆେସ େଯ େକବଳ ପ�ବାସୀ ଶ�ମିକ କାହZକି, ଉ� 

ଶିfିତ ମାେନ ମଧ� ରାଜ� ବାହାେର ରହି କାଯ�� କରୁଥିବା ଆେମ ସମେ` ଜାଣୁ I 

େସମାେନ ମଧ� अନୁରୂପ ପରି�ିତିର ଦାସ େହାଇଥିବା େବେଳ େସମାନ* େରାଜଗାର 

ଶ�ମିକ ମାନ* ତୁଳନାେର ଯେଥr अଧିକ ଥିବା େହତୁ େସମାନ*ୁ େକହି ପ�ବାସୀ ଶ�ମିକ 
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ଭାବେର ଗ�ହଣ ନକରି ବରଂ ଉ� ଆସନେର अଭିଷିi କରିଥାvି I େକବଳ େରାଜଗାର 

अଧିକ କରୁଥିବା ବ�iି ଆମ ସମାଜେର ସମ`* ଦ¢ାରା ସ�ାନିତ େହାଇଥାvି, େଯଉଁଠି 

କମ େରାଜଗାର fମ ମଣିଷ ମାନ*ୁ ସମେ` ଏକରକମ ଘୃଣା ଚfୁେର େଦଖୁଥିବା 

अସ�ୀକାର କରିେହବ ନାହZ I  

 ମନେର ଏକ ପ�ଶh ଉେଠ େଯ େକବଳ ଓଡିଶା କାହZକି अନ�ାନ� େଯେତସବୁ ରାଜ� 

ଆମେଦଶେର अଛvି ପ�ାୟତଃ अେନକ ରାଜ�ର େଲାକମାେନ ବିଭିନh  ସହର ଗୁଡିକେର 

ପ�ବାସୀ ଶ�ମିକ ଭାେବ ନିେୟାଜିତ େହାଇ କାଯ�� କରିଆସୁଛvି I େହେଲ େସହିସବୁ ରାଜ� 

ଗୁଡିକେର ଉପଯୁi ଭି_ିଭୂମି ଗଢି ଉଠିବା ସ�ବପର େହଉନାହZ ? ନା ଆମ 

ମାନସିକତାର अଭାବ େଯାଗଁୁ େହାଇପାରୁନାହZ I ଦ୍ଵିତୀୟତଃ େକବଳ ପ�ବାସୀ ଶ�ମିକ 

କାହZକି, अନ�ାନ� େଯଉଁମାେନ େସହିସବୁ ରାଜ�େର ସ୍ଵବାସେର ରହୁଛvି େସମାେନ କଣ 

ଉନh _ ରାଜ� ଗୁଡିକ ତୁଳନାେର ଭଲେର अଛvି ? େବାଧହୁଏ ନୁେହଁ ! କାରଣ 

ରାଜ�ବାସୀ* ଆvରିକତାର अଭାବ େହତୁ ତଥାକଥିତ ଗରିବ ରାଜ� ଗୁଡିକ ପ�ଗତି 

କରିପାରୁନଥିବା ସି¢କାରେଯାଗ� I େଲାକ* ସ¢ାଥ�େନ¢ଷୀ ଚିvାଧାରା େହତୁ अନୁନh ତ ରାଜ� 

ଗୁଡିକର ଉନh _ି େହଉନଥିବା ଏକ अପି�ୟ ସତ� I ଏଠି େଲାକ*ର ସାମୁହିକ ସ¢ାଥ�କୁ 

ପଛେର ପକାଇ ନିଜସ¢ ସ¢ାଥ� ପଛେର ପଡିଥିବା େଲାକ अଧିକ I ବିନା ପରିଶ�ମେର अଧିକ 

ଆଦାୟ କରିବା ସହିତ ନିଜର ଆସvା ପିଢି* ପାଇଁ अଥ� ସ�ୟ କରି ରଖିବା ଏବଂ େସହି 

अଥ�କୁ ବଜାରେର ପ�ଚଳିତ କରିବା ନଶିଖି ବରଂ ବିଭିନh  ବିନିେଯାଗକାରି ସଂ�ା ମାଧ�ମେର 

ସହରେର ଥିବା ବଡ ବଡ ଶି² ମାନ*ୁ ସହାୟତା େଯାଗାଇେଦବାେର ଏମାନ* ଆଭିମୁଖ� 

ବହୁତ େବଶୀ I େତଣୁ ସହରେର ଥିବା ଶି² ଗୁଡିକ ଜନସଧାରଣ* अଥ�େର ପରିଚାଳିତ 
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େହାଇ ଶ�ମିକ ମାନ*ୁ ପ�ତାରିତ କରି ନିେଜ ବି_ଶାଳୀ େହଉଥିବା େବେଳ ଯାହା* अଥ�ରୁ 

େସମାନ* ଶି² ପରିଚାଳିତ ହୁଏ ଏବଂ େଯଉଁମାେନ ଶ�ମଦାନ କରି େସମା*ୁ ବି_ଶାଳି 

କରିଥାvି େସମାେନ ସମେ` अତି ଦୁବ�ଳ ଜୀବନ ଯାପନ କରିଥାvି I ବି_ଶାଳି ଶି²ପତି 

େସମାନ* ଠାରୁ ଆଦାୟ କରି ତା*ରି ଉପେର ଶାସନ କରୁଥିବା ସାଧାରଣ େଲାକ 

ନବୁଝିପାରିବା ପଯ��v ସମାଜ ଏମିତି େଯ ଚାଲୁଥିବ େସଥିେର ତିେଳେହେଲ ସେBହ ନାହZ I   

 ଇତି ମଧ�େର ସାଧାରଣ ଆଥ�କ ସ¢jଳ ଥିବା ମଧ�ବି_ ପରିବାର ବଗ� େସହି 

ବି_ଶାଳି ସÈାv ପରିବାର* ସମକf େହବାତ ସ¢ପhର ଦୂରତ¢ ଥିବାେବେଳ େସମାନ* 

ଦ¢ାର ମୁହଁକୁ ମଧ� ଯାଇପାରିେବ ନାହZ I କିg ନିଜକୁ କି�ିତ ସgr କରିବା ପାଇଁ 

େସମାନ* ତେଳ ଥିବା ଏହି ଶ�ମିକ େଗା�ୀ*ୁ ଏକ ରକମ େଛାଟ ନଜରେର େଦଖି 

େସମାନ* ପ�ତି ମନେର ବିେ+ଷଭାବ ରଖୁଥିବା େଦଖିବାକୁ ମିଳୁଛି I ଏହି ମଧ�ବି_ 

ପରିବାର ବଗ� ଜାଣି ପାରୁନାହାvି େଯ େସମାେନ କ� ୀତଦାସ େହେଲ ଏହିମାେନ କି�ତଦାସ* 

ବଡଭାଇ ! अଥ�ାତ ବି_ଶାଳୀ* ଦ¢ାରା ଏମାେନ ଏେତ ମାତ� ାେର ଲାଂଛିତେଯ େସହି ଶ�ମିକ 

େଶ�ଣୀ अେପfା ମାଧ�ମ ବଗ� ଆହୁରି ବହୁତ ମାତ� ାେର ଲୁ¸ିତ େହାଇଥାvି ! ଉପଯୁi 

�ାନର अଭାବରୁ ଏମାନ* ମନେର ସୃrି େହଉଥିବା अହଂଭାବ ସ*ୁଚିତ ନେହେଲ 

ଏହିମାନ* ପେରାfେର ପଯ��ାs fତି େହଉଥିବା େସମାନ* ବିଚାର ବହିଭ�ୁ ତ I େତଣୁ 

ଉ� `ରେର ଥିବା ଠକ େଗା�ୀ*ୁ ବିେରାଧ କରି ମଧ�ବି_ ପରିବାର ଏବଂ ଶ�ମିକ େଗା�ୀ 

ଏକ େହେଲ ସମାଜେର ସାମ�ବାଦ ସୃrି େହବା ସ�ବ େହାଇ ପାରିବ େବାଲି ଆମର 

अନୁମାନ I କାରଣ ଶି²ପତି, ଧନୀକ େଗା�ୀ* ନିଜସ¢ େବାଲି କିଛି ନାହZ I େସମାେନ 

େକବଳ ଠକିବା ଜାଣvି ଯାହା ମଧ�ବି_ େଲାେକ ଧନ ଏବଂ ଶ�ମିକ ଶ�ମ ଦାନ କରି 
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େସମାନ*ୁ ଉ� �ାନେର ବସାଇ େସମାନ* ଦ¢ାରା ପ�ତାରିତ େହଉଛvି I ଏହା ବୁଝିବା 

ସାଧାରଣ ମଧ�ବି_ େଲାକ କିaା ଶ�ମିକ* �ାନ ବହିଭ�ୁ ତ ଥିବାେବେଳ ସେଚତନତାର 

ଆବଶ�କ ଯେଥr अଧିକ अଛି I  

 ଇତି ମଧ�େର ସରକାରୀ ସେଚତନତା ଏବଂ ସହେଯାଗର अଭାବ େଲାକମାନ*ୁ 

ଏହିସବୁ ବିଷୟରୁ ମୁକୁଳିତ କରି ରଖିଥିବା ଏକ अତ�v ବିଚାରଶୀଳ ବିଷୟ I ସାଧାରଣ 

େଲାକ �ାନ अଭାବରୁ ଏମିତି କରୁଥିବା େବେଳ ସମାଜକୁ ପରିଚାଳନା କରି ସୁ� ସବଳ 

ସମାଜ ଗଠନ କରିବା ଦାଇତ¢ ଦିଆଯାଇଥିବା ଶାସକ, େନତା, ପ�ଶାସକ ମାେନ ବିଭିନh  

କି�ୟାଶୀଳ େଯାଜନା କରି େସଗୁଡିକୁ ଆvରିକତାର ସହିତ ସମାଜେର ପ�ଚାର ପ�ସାର 

କରାଇ କି�ୟାଶୀଳ କରାଇପାରିେଲ ହୁଏତ ଆସvା ଭବିଷ�ତେର ଦୁବ�ଳ ରାଜ� ଗୁଡିକ 

ଧୀେର ଧୀେର ସବଳ େହବାକୁ ଲାଗିଥାେv େବାଲି ଆମ ବିଚାର I କିg ସାମୁହିକ ସ¢ାଥ� 

ବ�ତୀତ େକବଳ ନିଜସ¢ ସ¢ାଥ� ହାସଲ କରିବାେର ବ�` ସ¢ାଥ�େନ¢ଷୀ ମଣିଷ କଣ ନିଜର 

ମାନସିକତା ପରିବ_�ନ କରିପାରିବ ? ଆଉ ନୂତନ ଏକ ସୁ� ସମାଜ ଆେମ ଆମ ଜୀବନ 

ମଧ�େର େଦଖି ପାରିବା ? ପ�ଶh अେନକ ଉ_ର...................!!!! 
 

 

େସାସିଆଲ େଫାରୁମ (India) 

ଛତ� ପୁର, ଗpାମ. 

ଭ� ାମ�ଭାଷ : ୯୪୩୭୩୨୪୯୧୭ 
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ପେଡ଼ାଶୀରାr�  ଆକ�ମଣ ପେଡ଼ାଶୀରାr�  ଆକ�ମଣ ପେଡ଼ାଶୀରାr�  ଆକ�ମଣ ପେଡ଼ାଶୀରାr�  ଆକ�ମଣ ????????    
ପେଡାଶୀ ରାr�  ଆକ�ମଣର କାରଣ ! 

ସାଧାରଣ େଲାକ* ଆଥ�କ ଦୁବ�ଳତା ! 

 ଆଦି କାଳରୁ ରାଜାରାଜୁଡା* ସାମ�ାଜ� ବି`ାର ନୀତି ଏବଂ ପରାକ�ମୀ ରାଜା* 

ଦୁବ�ଳ ରାr�  ଗୁଡିକ ଉପେର ଆକ�ମଣ କରି କବଳିତ କରିବାର अେନକ अଧ�ାୟ ବିଶ¢ 

ଇତିହାସେର ବ!�ନା କରାଯାଇଥିବା ସମ`*ୁ େଗାଚର I ଏହିସବୁ ଘଟଣା ପ�ତ�ାସିତ 

ଭାେବ କରାଯାଇ ନିଜର ସାମ�ାଜ� ବି`ାର ପବୂ�କ ବିଶାଳ अଖt ଭୂପତି େହବା ସ¢ପh 

େସମାନ*ୁ େଯମିତି ଘାରୁଥିଲା ଠିକ अନୁରୂପ ବିଚାର ଆଜିଦିନେର ମଧ� अେନକ 

fମତାସୀନ ମଣିଷ* େଦଖିବାକୁ ମିଳୁଛି I େହେଲ ଜେଣ ବ�iିବିେଶଷ* ଖ�ାତି अଜ�ନ 

ପାଇଁ େକାଟି େକାଟି ଧନ, ଜୀବନ ବିପଯ��`, ବିନାଶ େହବାେର ସ�ୃi ବ�iି* ଦି¢ଧା 

ରହୁନଥିବା ଏବଂ ଦୁବ�ଳ ରାr�ର अଧିପତି* अଚାତୁରୀକ କାଯ��କଳାପ ଓ ସ¢ାଥ�େନ¢ଷୀ 

ଚିvାଧାରା େହତୁ ଏହିଭଳି ଘଟଣା ଘଟିବାକୁ ପ�ଶ�ୟ େଦଉଥିବା େବେଳ ସାଧାରଣ ଜନତା* 

अ�ାନତା ମଧ� କିଛି କମ ଦାୟୀ ନୁେହଁ େସସବୁ ପାଇଁ I ବିଡaନା ଏହାେଯ ସାଧାରଣ 

େଲାକ* अସାଧାରଣ अ�ାନତା େହତୁ ସ�ରାr�ର अମାପ fତି ଘଟି ଚାଲୁଥିବା େବେଳ 

ପେଡାଶୀ ରାr�  ଗୁଡିକର େଲାଲୁପ ଦୃrିେର କବଳିତ େହାଇ ପରାଧିନତାକୁ ପ�ଶ�ୟ 

େଦଇଥା'vି କିପରି ତଜ�ମା କରାଯିବାେର ଆପଣ ମାନ*ର କ_�ବ�େବାଧତା ବିଚାର 

େଯାଗ�........! 

ପ*ଜ ପାଣିଗ�ାହୀ 
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 ଦୁବ�ଳ ରାr�ର ପରିଚୟ ପାଇବା ପେରହZ ପେଡାଶୀ ରାr�  ନିଜର ପରାକ�ମ ପ�ଦଶ�ନ 

କରିବା ସାହସ କରିଥା'vି I ନିଜଠାରୁ fମତାସୀନ ରାr�  ଉପେର ଆକ�ମଣ କରିବା ପାଇଁ 

ଭାବିବା ଦୂରର କଥା, କାେଳ େସମାନ* ଦ¢ାରା ଆକ� ମିତ େହବାର ଭୟ ରଖିଥାଏ ପେଡାଶୀ 

ରାr�  I େହେଲ ଦୁବ�ଳ ରାr�ର ପରିଚୟ ମିେଳ େକମିତି ? ଏହି ପ�ଶh କାହା ମନେର 

ଆେBାଳିତ ହୁଏନାହZ ! କିaା ଆେBାଳିତ େହେଲ ମଧ� ତାହାର ଗଢ଼ୂ ରହସ� अନୁଭବ 

ନକରି ମଣିଷ अେନକ ସମୟେର ପରି�ିତି, ସମୟକୁ େଦାଷାେରାପ କରୁଥିବା େଦଖିବାକୁ 

ମିେଳ I କିg ବା`ବତା अନୁଭବ ଏକ ବିରଳ ଚିvନ ! ରହସ�ର ବା`ବତା ଉପେର 

ଆଧାରିତ ବିେଶ�ଷଣଟି େକେତଦୂର ଯୁiିଯୁi ଏବଂ ଗ�ହଣୀୟ ନିଭ�ର ନିଜ ନିଜ �ାନର 

ପରିସୀମା ଉପେର ! 

 ସାଧାରଣ େଲାକ* ଆଥ�କ ଦୁବ�ଳତା ରାr�ର ଦୁବ�ଳତାର ମାନଦt ଭଳି କାଯ�� 

କରିଥାଏ I अଥ�ାତ େଯଉଁ ରାr�ର ସାଧାରଣ େଲାକ* ଆଥ�କ ସ¢jଳତା अଧିକ େସହି 

ରାr� କୁ ଧନଶାଳୀ ଓ fମତା ସ�!� ରାr�  େବାଲି କୁହାଯାଏ I ପୃଥିବୀର େକେତକ ରାr� କୁ 

ଧନଶାଳୀ, ପ�େକାପୀ ଆଖ�ା ଦିଆଯିବାେର ଏହାଛଡା अନ� େକୗଣସି ମାପକ ନିn�ାରିତ 

କରାଯାଇ ନଥାଏ I େସମାନ* अବଦାନ, ଋଣ ଇତ�ାଦି ଗ�ହଣ କରି ଦୁବ�ଳ ରାr�  ଗୁଡିକ 

େସମାନ* ପାଖେର ନିଜର ଦୁବ�ଳତା ପ�କାଶ କରୁଥିବା େହତୁ େସମାନ* ପ�େକାପ, 

େଦୗରାତE � ଯେଥr ପ�ଭାବ ପକାଇଥାଏ ସାଧାରଣ େଲାକ* ଉପେର I େତଣୁ अଧିକ 

ଋଣଗ�� ରାr�  ଗୁଡିକ ଉପେର ନିଜର ପ�ଭାବ ବି`ାର କରି େସମାନ*ୁ କରାୟତ କରିବା 

ଲf ରଖିଥା'vି ସବଳ ପେଡାଶୀ ରାr�  ଗୁଡିକ I େହେଲ ସାଧାରଣ େଲାକ* ଆଥ�କ 

ଦୁବ�ଳତାର ସତୂ�  କ'ଣ ବିଚାର କରିବା ?! 
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 ରାr�ର अଥ�ନୀତି ନିଭ�ର କେର େସହି ରାr�ର ରିେସାସ� अଥ�ାତ ପ�ାକୃତିକ ଉ�ର 

ଆଦାୟ, ବିକ�ୟ ଉପେର I େଯଉଁ ରାr�  ପ�ାକୃତିକ ଉ�େର ଭରପୁର ଏବଂ େସସବୁର 

ଉେ_ାଳନ fମତା ସହିତ ପେଡାଶୀ ରାr�  ମାନ*ୁ େଯାଗାଇେଦବାେର fମତା ରଖିଥା'vି 

େସମାେନ ସାଧାରଣତଃ ଉନh _ ଏବଂ ଧନୀ ରାr�େର ପରିଣତ େହାଇଥା'vି I େକେତକ 

େfତ� େର ଉପଯୁi ପ�ାକୃତିକ ଉ� ନଥାଇ ମଧ� अଧିକ ପରିଶ�ମ କରି ବିଭିନh  ଶି²ଜାତ 

ପଦାଥ� ପ�`ୁତ, ବିକ�ୟ କରି ବି_ଶାଳୀ ରାr�େର ପରିଣତ େହାଇଥିବା अେନକ ଉଦାହରଣ 

ସୃrି କରିଛvି ଜମ�ାନୀ, ସୁଇଜ଼ରଲାt, ଜାପାନ ଓ ଚାଇନା ଭଳି େକେତକ ରାr�  I କିg 

େଯଉଁମାେନ ଉପଯୁi ପ�ାକୃତିକ ଉ� ସହିତ ଯେଥr ମାନବ ସaଳ ଥାଇ ମଧ� େସସବୁର 

ଉପଯୁi ବିନିେଯାଗ ନକରି ଆଳସ� ଏବଂ କୁଶାସନେର କବଳିତ େହାଇଥାvି େସହି ରାr�  

ଗୁଡିକର ଭବିଷ�ତ अନିn�r େହବାେର େକୗଣସି अେଯା◌ୖiିକତା ନଥାଏ I ସ�ୃi ରାr�ର 

ସାଧାରଣ ଜନତା*ୁ ଉପଯୁi ମାଗ� ଦଶ�ନ ପବୂ�କ ପ�ାକୃତିକ ସaଳ କିaା ଶି²ାୟନ 

ଉËାଦକ ଆଦାୟ କରିବା ଏବଂ ପେଡାଶୀ ରାr� କୁ ରsାନି କରିବାେର अfମ ରାr�  ନିଜର 

अଥ�େନୖତିକ ସaଳ ବିକାଶ କରିବାେର अfମ େହାଇଥା'vି, ଯାହା ସ�ୃi ରାr�ର ପ�ଜା*ୁ 

अଥ�େନୖତିକ ଦୁବ�ଳ କରିବାେର ଯେଥr ସହାୟକ େହାଇଥାଏ I अନ� େfତ� େର ସ�ୃi 

ପ�ଜା ମାନ* ଠାରୁ अଧିକ ଟିକସ ଆଦାୟ କରୁଥିବା ରାଜାମାେନ େସ¢jାଚାରୀ ଭାେବ 

अଥ�େନୖତିକ ଚାପ ପକାଇ ସାଧାରଣ େଲାକ*ୁ अଥ�େନୖତିକ ଦୁବ�ଳ କରିବାେର ସହାୟକ 

େହାଇ ପେଡାଶୀ fମତାସୀନ ବିକାଶଶୀଳ ରାr�  ମାନ* ଦ¢ାରା ଆକ�ମଣର ଶିକାର 

େହାଇଆସୁଥିବା ବିଷୟ ଧାରାବାହିକ ଭାେବ ଲାଗିରହିଛି ଯାହା ଆଜିକା ସମୟେର ମଧ� 

େଦଖିବାକୁ ମିେଳ େକେତକ �ାନେର I अଥ�େନୖତିକ ସାମ�ତା ଉପେର अନୁେରାiି 
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ନରଖିଥିବା ରାr�େର ସାଧାରଣ ଜନତା ନअ* ଦୁଭ�f ପିଡୀତ* ଭଳି କାହାର କରୁଣା, 

ଦାନ, ଦୟାର ପତ�  େହାଇ େକୗଣସିମେତ ଜୀବନ ବ�ିବାକୁ ବ�ାକୁଳ ଥିବା ଭଳି ପରି�ିତି 

େସମାନ* ମାନବିକତାକୁ ଦୁବ�ଳ କରିଥାଏ I ଫଳତଃ अଥ�ାଭାବ ଜନିତ ଉପଯୁi 

ଖାଦ�ାଭାବ ଏବଂ ପୁrିକର ଖାଦ� अଭାବ ଜନିତ ମାନସିକ अବେଚତନାର ବିକାଶ 

अଭାବରୁ ମଣିଷ ମାନସ ଏକରକମ ଭିକାରି ସଦୃଶ� ମାନସିକତା ସୃrି କରିବାେର 

େସମାନ* ଦୁବ�ଳତା ପ�କାଶ ପାଇଥାଏ I अଥ�ାତ େସମାନ*ୁ ସବୁେବେଳ କି�ିତ ଦାନ, 

ଦୟାର ପାତ� କରି େସମାନ* ମାନବିକତା ଏବଂ ସ¢ାଭିମାନକୁ ଦୁବ�ଳକରି ରଖାଯାଉଥିବା 

ଏକ अପି�ୟସତ� କଥା I ଜାପାନ ଭଳି ବିକଶିତ ରାr�େର अଥ�େନୖତିକ ସାମ�ତା ଉପେର 

ଗୁରୁତ¢ାେରାପ କରାଯାଇ ସାମାଜିକ ଦୃଢ଼ତା ସୃrି କରାଯିବାେର େସମାନ* ସାଧାରଣ 

ଜନତା* ବ�iିତ¢ ଏବଂ ମାନବିକ ଉନh _ ଚିvାଧାରା େହତୁ େସମାେନ କାହାର ଦୟାର 

ପାତ�  େହବା ଏକରକମ ଘୃଣା କରୁଥାଇ େକୗଣସି ବିପ_ି ସମୟେର ସ¢ାବଲaୀ ଭାେବ 

ମୁକାବିଲା କରୁଥିବା େହତୁ ଏେତ େଛାଟ ରାr�  େହାଇମଧ� ଆଜିକା ଦିନେର େସମାନ*ୁ 

ଆକ�ମଣ କରିବା ପାଇଁ ଭାବିବା ଦୁଃଷସହସ େକହି କରିପାରିେବ ନାହZ ! କିg अେନକ 

ଦୁବ�ଳ ରାr�  େଦଖିବାକୁ ମିଳvି ଯାହା* ସାଧାରଣ ଜନତା अନ�ର ଦାନପାଇଁ ଏେତ 

ବ�ାକୁଳ େହାଇ ଥା'vିେଯ େସମାେନ ଦାନ ଗ�ହଣ କରିବା ଏକପ�କାର େସୗଭାଗ�ର କଥା 

େବାଲି ଭାବିଥା'vି, ଯାହା ଜାପାନୀ ମାନ* ସ�ୂ!� ବିପରୀତ ଚିvନ ! େତଣୁ ଏହିସବୁ 

ମାନସିକତା ଗୁଡିକ ଦୂର ନେହବା ପଯ��v ରାr� ୀୟ ବିକାଶ ଏବଂ ନିଜକୁ अନ�ଠାରୁ 

ସୁରfିତ ରଖିବା अସ�ବ ! େସହିଭଳି ଘଡ଼ିସ|ି ମୁହୂ_�େର େଦଶର ସାଧାରଣ ନାଗରିକ 

ଜାଗୃତ ନେହେଲ ଭବିଷ�ତ ବିପଜ�ନକ େହବାେର ନିେଜହZ ଦାୟୀରହିବା ଛଡା अନ� କିଛି 
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ବିଚାରକୁ ନିଆଯାଇ ନପାେର I अତଏବ ସାଧାରଣ ମଣିଷ* କା_�ବ�େବାଧତା ଉପେର 

କିଛି ପ�ଶh ଏବଂ ତାହାର ଉ_ର अନୁଶୀଳନ କରାଯିବାେର ଆପଣମାନ* ବିଚାରେଯାଗ� 

ପଦେfପ କ'ଣ ? 

 େକୗଣସି େfତ� େର ଶାସନ fମତାେର ଥିବା ବ�iି* अେଯାଗ�ତା େହତୁ ରାr�ର 

अଥ�େନୖତିକ ବ�ବ�ା ବ�ତିକ�ମ ଆଡକୁ ମୁହଁାଇେଲ ସାଧାରଣ େଲାେକ େସସବୁକୁ 

ସାବ�ଜନୀନ କରି ବିଶାଳ ଜନଜାଗରଣ ପବୂ�କ ପ�ଜାେମଳି କରି fମତାସୀନ ବ�iି*ୁ 

ପରିବ_�ନ ନକେଲ, ହାତଗୁଡ଼ କହୁଣିକୁ ଗଲାପେର ଆଉ କିଛି ନଥିବ କରିବା ପାଇଁ ! େତଣୁ 

ସାଧାର* େଲାେକ େକୗଣସି fମତାସୀନ ବ�iି* ପ�ତି ନିଜର ପ�ଗାଢ଼ େସୗହାn��ତା 

ପ�ଦଶ�ନ ନକରି େକବଳ ଜନସ¢ାଥ� ଉେଦଶ�େର ନିଜର ବିଚାର ଶiିକୁ ଉପେଯାଗ ପବୂ�କ 

ଉପଯୁi ପଦେfପ େନବା ନିତାv ଜରୁରୀ I େକୗଣସି ନିn�r ବ�iି ସାମାଜିକ ଶାସନ 

ଦାୟିତ¢େର ହଜାର ହଜାର ବଷ� ଧରି fମତାସୀନ େହବା अସ�ବ ଥିବାେବେଳ ତା*ର 

ସୀମିତ ବୟସ ସୀମା ମଧ�େର ନିଜର ଉପେଭାଗୀତା ଏବଂ ସାମାଜିକ ସ�ାନh  ଜନିତ 

ସାଧାରଣ େଲାକ*ର ଲାଭ, fତି ଆକଳନ କରିପାରି ନଥା'vି ! ଫଳତଃ ସାଧାରଣ ପ�ଜା 

ଆକଳନ ବହିଭ�ୁ ତ fତିର ଶିକାର େହବାେର ସ�ୃi अସମଥ� ଶାସକ*ୁ େକୗଣସି ପ�ଭାବ 

ପଡ଼ିନଥାଏ I କାରଣ େସ ନିଜ ଜୀବନ େଶଷ ପଯ��v ସିଂହାସନ ଉପେଭାଗ କରିବାର 

ଏକମାତ�  ଲf ରଖିଥିବା େବେଳ େକାଟି େକାଟି ଜନତା େକେତେଯ କାରୁଣ� ଦୁଃଖେର 

ସଢୁଥା'vି ତା*ର କ²ନା ବହିଭ�ୁ ତ େହାଇଥାଏ ! େତଣୁ ଏହିଭଳି ଘଡ଼ିସ|ି ମୁହୂ_�େର 

ଜନଜାଗରଣ, ଜନମାନସେର େଦଶେପ�ମ ସୃrି େହାଇ ଉପଯୁi ଶାସକ ଚୟନ 

କରାନଗେଲ ରାr�  ପେଡାଶୀ* ଆକ�ମଣରୁ ନିଜକୁ ରfା ନକରିପାରି ପରାୟତ େହବାରୁ 
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େକହି ରfା କରିପାରିେବ ନାହZ I ରୀତିମତ ପୁରୁଷାନୁକ� ମିକ ଶଢଯ�କାରୀ େସ¢jାଚାରିତା 

ଶାସନ ଚଳାଇ ଆସୁଥିବା ପାର�ରିକ ବଂେସାÂବ ତଥା अେଯାଗ�, अfମ ମଣିଷ* ପ�ତି 

େକୗଣସି ସେaଦନଶୀଳ ବିଚାର ନରଖି, ସ¢j ମାନବିକ ଚିvାଧାରା ସହିତ ଚତୁର 

ନିସ�ାଥ�ପର ମଣିଷ ମାନ*ୁ ସାମାଜିକ ଶାସନ fମତା େଦବାେର େଦଶର ବିକାଶର 

ମାନଦt ନିଭ�ର କରୁଥାଏ ! େତଣୁ ଉପଯୁi ସମୟେର ଉପ�ିତ ବୁnି ଖଟାଇ କାଯ�� 

ନକେଲ ସ�ୃi ରାr�ର ଭବିଷ�ତ ପିଢି*ୁ अଗିh ମୁଖକୁ େଠଲିେଦବା ଛଡା ଆଉ କିଛି 

େହାଇନପାେର େବାଲି ଆମ ବିଚାରେର ଆପଣ* ମତାମତ अେପfାେର.............?!! 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

େସାସିଆଲ େଫାରୁମ (India) 

ଛତ� ପୁର, ଗpାମ. 

ଇେମଲ୍: socialforum.org.in@gmail.com 

ଭ� ାମ�ଭାଷ : ୯୪୩୭୩୨୪୯୧୭ 
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ମାମୁଁଘର ଗଁା କଥାମାମୁଁଘର ଗଁା କଥାମାମୁଁଘର ଗଁା କଥାମାମୁଁଘର ଗଁା କଥା    
ପିଲାେବଳ, ଗ�ୀଷE  अବକାଶ ଓ ମାମଁୁଘର ଗଁା କଥା  

 अେନକ ଦିନ ତଳର କଥା ଆଜିକୁ ପ�ାୟ ପା�ବଷ� େହଲାଣି 

ଏମିତି ଏକ ଗ�ୀଷE  अବକାଶ ସମୟେର ରାେଜଶବାବୁ ପିଲାଦୁହZ*ୁ େନଇ େସମାନ* 

ମାମଁୁଘର ଗଁାଆେଡ ବୁଲାଇ ଆଣିେବ େବାଲି କହୁଥିେଲ ମଧ� କଥା ରଖିପାରିନାହାvି 

ରାେଜଶବାବୁ େକB� ୀୟ ବିଦ�ାଳୟର ପଦାଥ�ବି�ାନ ବିଭାଗର अଧ�ାପକ ଏହା ସହ 

ଏକାଧାରେର େସ ଜେଣ ଗା²ିକ ଓ ଦାଶ�ନିକ ଇ±ାତ ନଗରୀେର ସରକାରୀ କ� ାଟ�ର 

ପାଇ ରହୁଥିବାେବେଳ ତା* ଧମ�ପତh ୀ ରଶିEତା ସହରର ଏକ ପ�ତିrିତ କ�ାନୀେର 

ସଂେଯାଜକ ଭାେବ କାମ କରvି ବଡ ପୁअ ଓ ସାନଝିअ ଦୁେହଁଯାକ େକB� ୀୟ ଇଂରାଜୀ 

ମାଧ�ମିକ ବିଦ�ାଳୟେର ପାଠ ପଢୁଛvି ମା’ ବାପା ପାଖେର ରହୁଥିବାରୁ େକେବ େକମିତି 

ରାେଜଶବାବୁ ପରିବାର ଧରି ଦିେନ ଦି’ଦିନ ପାଇଁ ବୁଲିବାକୁ ଯାଆvି ପିଲାମାେନ ନିଜ 

ଗଁାକୁ ଜାଣିବା ପାଇଁ େବଶ୍ କିଛି ଯେଥr ଆଗ�ହୀ ନ ଥିେଲ କିg ପିଲାମାନ*ର ମାମଁୁଘର 

ଏକ ସମୁଦ� କୂଳିଆ ଗଁାକୁ ପିଲାମାନ*ୁ େନଇ ଥେର अେଧ ଗେଲ ବି େକେବ େଗାଟିଏ ଦିନରୁ 

अଧିକ ରହିବାର ସମୟ ଆଉ ସୁେଯାଗ ପାଇନାହାvି ତା’ର କାରଣ େହଲା; ଦୁହZ* 

ଚାକିରି ଆଉ ନିଜ ପିଲାମାନ*ର ପାଠପଢା ଖରାଛୁଟି ସମୟେର ପିଲାମାନ*ୁ େନଇ 

ନିଜ ଗଁା ଆଉ ତା* ମାମଁୁଘର ଗଁାେର କେଟଇେବ େବାଲି ଦୁେହଁ େଯାଜନା କରିଆସୁଛvି 

କିg ଯିବାର ସ�ବ େହାଇପାରୁନାହZ କାରଣ, ଆଜିକାଲି ଗ�ୀଷE  अବକାଶ ସମୟେର 7ୁଲ 

ସାଇପ�ସାଦ ସାହୁ 
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କିaା अନ� େକେତକ ଘେରାଇ ଶିfାନୁ�ାନର ପିଲାମାନ* ପାଇଁ ସମରକ�ା�ର 

ଆେୟାଜନ କରୁଛvି, େଯଉଁଠି ବିଭିନh  ପ�କାର େଖଳକୁଦ, କ�ୁଟର ଶିfା, ସୃଜନାତE କ 

କାଯ��କଳାପ ଉପେର ତାଲିମ ଦିଆଯାଉଛି ଆଜିକାଲି ପିଲାମାନ* ପାଇଁ ଏହା ନିତାv 

ଆବଶ�କ େବାଲି କୁହାଯାଇପାେର ପ�ତିବଷ� କିଛି ନା କିଛି ତାଲିମ କାଯ��କ�ମ ହାତକୁ 

େନଇ ପିଲା*ୁ ପଢାଉଛvି େଯଉଁଥିେର ପିଲାମାେନ ମଧ� କିଛି ଶିଖୁଛvି ଆଉ ଖୁସିେର 

ସମୟ କାଟୁଛvି େତଣୁ ମାମଁୁଘର ଗଁାକୁ ଯିବାଟା ସ�ବ େହାଇପାରୁନାହZ ନିେଜ 

ରାେଜଶବାବୁ କିg अେନକ ସମୟେର ମେନପକାvି ତା* ପିଲାଦିନର ସE qତି ଓ ମାମଁୁଘର 

କଥା ଘରର ଆଥ�କ ସ�jଳତା ନଥିବାରୁ ମାମୁ ହZ ତା*ୁ ବିଶ�ବିଦ�ାଳୟ ପଯ��v ପାଠ 

ପଢିବାେର ସମ` ପ�କାର ସାହାଯ� କରିଥିେଲ ମାମଁୁ* ଦୁଇ ପୁअ ଓ ଝିअ ଝିअ ବଡ ଓ 

ପୁअ ସାନ ଯୁi ତିନି अଧ�ୟନ ପେର ଝିअର ବାହାଘର େହାଇଗଲା କିg ସାନପୁअ 

ମାଟି�କ ପଢିଲାପେର ଆଉ ପାଠ ନପଢି ଗଁାେର ଚାଷବାସ କଲା େହେଲ ରାେଜଶବାବୁ* 

ପ�ତି ମାମଁୁମାଇଁ* େସhହଶ�nା, ମମତା ଓ ଆଥ�କ ସାହାଯ�େର େକେବ ଊଣାେହାଇନି 

େସହି ସାହାଯ� େଯାଗଁୁ େସ ପାଠପଢି ଆଜି ଚାକିରିଟିଏ କରିପାରିଛvି େସଥିପାଇଁ 

ମାମଁୁଘର ପ�ତି ତା*ର େବଶ୍ ଆଗ�ହ ଓ ଆେବଗ ପ�ତିବଷ� ଗ�ୀଷE  अବକାଶ ସମୟେର କିg 

େସ ନି�ୟ ମାମଁୁଘରକୁ ଯାଉଥିେଲ ଛୁଟିଟା େସଠି ବିେତଇ ପୁଣି ରଜେବଳକୁ ନିଜ ଗଁାକୁ 

େଫରିଆସୁଥିେଲ ରାେଜଶବାବୁ ମେନ ମେନ ଭାବୁଥାvି; ଆହା! କୁଆେଡ ଗଲା େସ ସବୁ 

ଦିନ? େକବଳ ରାେଜଶବାବୁ ନୁହvି, ତା* ଭଳି अେନକ ବ�iି*ର ହୁଏତ ମାମଁୁଘର 

କଥାକୁ େନଇ ଏମିତି େକେତ ସE qତି ରହିଥିବ ନିଜ ଗଁା, ଘର କିaା ପରିବାର ସଦସ�*ୁ 

ବାଦ୍ େଦେଲ ଘନି� ସ�କ�ର �ାନ େହଉଛି ମାମଁୁଘର ଗଁା ଏବଂ ମାମଁୁମାଇଁ, अଜାଆଈ 
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ଯଦି ଓଡିଶାର େକଉଁ ମଫସଲ अ�ଳେର ମାମଁୁଘର ଗଁା େହାଇଥାଏ ତାେହେଲ ତାକୁ େନଇ 

ଏମିତି କିଛି ସୁBର ଚିତ�  अ*ାଯାଇପାେର ନଈକୂଳିଆ େଗାେଟ ଗଁା, ପୁଣି େସଠି ଗଁା େଶଷ 

ମୁtେର ଲାaା ଧାଡିେର ଲମି�ଥିବା େଡ଼oା ତାଳଗଛ, ମାମଁୁଘର ଗଁାରୁ ଆର ଗଁାକୁ ଯିବାପାଇଁ 

अଣଓସାରିଆ ରା`ା, ପାଖ ପଡିଶା* ବାଡି ବଗିଚାେର ଆa, ଜାମୁ, େକାଳି, ପଣସ, ଆତ ଓ 

କରମoାର ସ�ାର ମାମଁୁଘର ଗଁାେର ଯାହା ଘରକୁ ବୁଲିଗେଲ କିaା ବାଡିବଗିଚାକୁ ଯାଇ 

ଆa ହଉ କି ପିଜୁଳି; ଖାଇେଲ ବି େକହି ବାରଣ କରvି ନାହZ କାହZକି ନା ଏଠି ସମେ` 

ମାମଁୁମାଇଁ ଓ अଜାଆଈ ଏମିତି ଗ�ୀଷE  अବକାଶ ସମୟେର ପିଲାଦିନ अତିବାହିତ 

େହାଇଯାଏ ମାମଁୁଘର ଗଁାେର ଖରାଛୁଟି ସରିଗେଲ ଭାରି ମନ ଦୁଃଖ ହୁଏ ପୁଣି େଗାେଟ 

ବଷ�କୁ अେପfା ଆଜି ମାମଁୁମାଇଁ, अଜାଆଈ अଛvି େସହି ସ�କ� अଛି, କିg ସମୟ ସହ 

ମାମଁୁଘର ଗଁାର ମାନଚିତ�  ବଦଳି ଯାଇଛି ଏେବ କିg ପିଲାମାନ*ଠୁ ଆେମ ଛେଡଇ 

େନଇେଛ ମାମଁୁଘର ଗଁା ପରି େଗାେଟ अତି ଆପଣାର ଜାଗା, ମାମଁୁମାଇଁ अଜାଆଈ* ସହ 

ଘନି�ତା, ଗ�ୀଷEअବକାଶ ବା ଖରାଛୁଟି ସମୟକୁ େବପରୁଆ କେଟଇ େଦବାର େସୗହାଦ�� ଓ 

ମହାଘ��ର ସୁେଯାଗ                                                                         

                                     
ସାଇପ�ସାଦ ସାହୁ 

ସhାତେକା_ର ବାଣିଜ� ( ଜିଏମ୍ ୟୁ ଛାତ�  ) 

ଗoାଧର େମେହର ବିଶ¢ବିଦ�ାଳୟ ,ସaଲପୁର    

େମା.ନଂ – ୯୯୩୭୦୩୪୭୪୨ 
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ଜୀବନର अନ�ରୂପ ବୃfଜୀବନର अନ�ରୂପ ବୃfଜୀବନର अନ�ରୂପ ବୃfଜୀବନର अନ�ରୂପ ବୃf    
 ଭାରତବଷ� ପ�ାକୃତିକ ସ�_ିେର ପରିପ!ୂ�। ପ�ାକୃତିକ ସ�_ିେର 

ଗjିତ ଭାରତବଷ� ନି�ିତ ଭାବେର ପ�ାକୃତିକ େସୗBଯ��ର ଗvାଘର, 

କାହZକି ନା ପ�ାକୃତିକ ସ�_ିରୁ ହZ ପ�ାକୃତିକ େସୗBଯ��ର ସୃrି। 

ପ�ାକୃତିକ ସ�_ି ଏବଂ ପ�ାକୃତିକ େସୗBଯ�� େଗାଟିଏ ମୁଦ� ାର ଦୁଇଟି ପାଶ��। ଉଦାହରଣ 

ସ¢ରୂପ – ପ�ାକୃତିକ ସ�_ିର ଗvାଘର େହଉଛି ହୀରାକୁଦ, ପୁନ� ପ�ାକୃତିକ େସୗBଯ��ର 

ମଧ� ହୀରାକୁଦ। ପ�କୃତିର େସୗBଯ�� େଯଉଁଠି ପ�ାକୃତିକ ସ�_ି ମଧ� େସଇଠି। ପାହାଡ଼, 

ପବ�ତ, ବଣ, ଜoଲ, ନଦୀ ଓ ଝରଣା ପ�ଭୃତି ପ�ାକୃତିକ େସୗBଯ��ର ପରିପ!ୂ� େହେଲ ମଧ� 

ଏଗୁଡିକ ପ�ାକୃତିକ ସ�_ିର ଗvାଘର। େସହି ପ�ାକୃତିକ ସ�_ି ଏବଂ ପ�ାକୃତିକ 

େସୗBଯ��ର ମଳୂ ଉପାଦାନ େହଉଛି ବୃf।  

 ମନୁଷ� ବୃfର ଉପାେଦୟତା କ’ଣ ଜାେଣ, अନୂଭବ ମଧ� କେର, କିg ଦୁଃଖର କଥା 

େସ (ମନୁଷ�) ସବୁକିଛୁ ଜାଣି ମଧ� ସବ�ଦା ଭୁଲ୍ କାଯ��େର ଲିs ରୁେହ। ଭୁଲ୍ କାଯ��େର 

ମନୁଷ� ଲିs ତାହା ଏକ ଯୁiିଯୁi। କାରଣ ମନୁଷ� ମାତ� େକ ଭୁଲ୍ ସ¢ାଭାବିକ। କିg 

ଜାଣିଶୁଣି ଭୁଲ୍ କରିବା ଏକ अପରାଧ। ବୃf ହZ ଜୀବନ ଏହା ସବ�ଦା ଯୁiିଯୁi। ପ�େତ�କ 

ମନୁଷ� ଜାଣିଥାଏ “ବୃf ହZ ଜୀବନ”। ଏହି ବୃf ରୂପକ ଜୀବନ ହZ ଆମକୁ ସୁ�, ସବଳ ଓ 

ଶରୀରର ବୃnି େହବାେର ସାହାଯ� କରିଥାଏ। କାରଣ ବୃfରୁ ହZ ସୃrି ହୁଏ ଜଳ, ବାୟୁ, 

अଗିh, ବ¤, ଖାଦ� ତଥା ଜେଣ ମଣିଷର ବ�ିବା ପାଇଁ ଯାହା ଆବଶ�କ ତାହା ଆେମ ବୃfରୁ 

अମୀୟ କୁମାର 
ପଧାନ 
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ହZ ପାଇଥାଉ କହିେଲ अତୁ�iି େହବ ନାହZ।  

 ସମାଜେର ଜେଣ ମନୁଷ� ବ�ିବା ପାଇଁ ଯାହା ଆବଶ�କ େହାଇଥାଏ େସହି 

ଆବଶ�କତାକୁ ପୁରଣ କରିବାେର ସାହାଯ� କରିଥାଏ ପ�ାକୃତିକ ସ�ଦ ଓ ବୃf। ବୃf 

ମନୁଷ�ର ଜୀବନକୁ ସବୁ େfତ� େର ସାହାଯ� କରିଥାଏ, ତାହା ପ�ତ�f ଭାବେର େହଉ ବା 

ପେରାf ଭାବେର େହଉ। େକବଳ ମନୁଷ� ନୁେହଁ ସମଗ� ପ�ାଣୀଜଗତକୁ ବୃf ହZ ସାହାଯ� 

କରିଥାଏ। ଜୀବନ ରୂପକ ଶରୀରକୁ ବ�ାଇ ରଖିବା ପାଇଁ ମନୁଷ� अମ�ଜାନ, ଫଳମଳୂ, 

ପନିପରିବା, ଭାତ, ଡାଲି, ରୁଟି ପ�ଭୃତି ଆବଶ�କ ଏବଂ ଏହି ଆବଶ�କତାକୁ ପରୂଣ 

କରିଥାଏ ବୃf। େତଣୁ ବୃfକୁ ମନୁଷ�ର ବା ପ�ାଣୀଜଗତର ଜୀବନଦାତା ମଧ� 

କହିପାରିବା। େକବଳ ବୃf ମନୁଷ� ବା ପ�ାଣୀଜଗତର ବ�ିବା ପାଇଁ ଏକ େଶ�� ଉପାଦାନ 

ନୁେହଁ, ଏହା େସୗBଯ��କରଣ କରିବାର ଏକ ଉପାଦାନ। ପାହାଡର େସୗBଯ��fୟ ମଧ� 

ବୃf ଦ¢ାରା, ରା`ା କଡର ଉଭୟ ପାଶ��  େସୗBଯ�� େକବଳ ବୃfଦ¢ାରା, ପାକ�ର େସୗBଯ�� 

ବୃf ଦ¢ାରା, ଏପରିକି ମନୁଷ�ର େସୗBଯ�� ମଧ� ବୃf ଦ¢ାରା େହାଇଥାଏ। େତଣୁ ଆେମ 

ଜାଣିଲା େଯ ସବୁ େfତ� େର ବୃfର ହZ अବଦାନ ରହିଛି ଏହା ସବ�ତ�  ସ�ୀକାଯ��।  

 େସଥିପାଇଁ କୁହାଯାଇପାେର ମନୁଷ�ର ଜୀବନ ରୂପକ ଡoାର ନାଉରି ସାଜି ବୃf 

ରୂପକ ଜୀବନ ହସ, ଖୁସି, ଲୁହ େଦଇ ସଂସାରରୁ ବିଦାୟ େନଇଥାଏ ।  

 
ଓଡ଼ିଆ (ସ�ାନ)  

ଗoାଧର େମେହର୍ ବିଶ¢ବିଦ�ାଳୟ, ସaଲପୁର  
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େଗାପବ|ୁ ଦାସେଗାପବ|ୁ ଦାସେଗାପବ|ୁ ଦାସେଗାପବ|ୁ ଦାସ    
 େଗାପବ|ୁ ଦାସ ୯ अେ»ାବର ୧୮୭୭ େର ପୁରୀ ନିକଟ ସୁଆେtା 

ଗ�ାମେର ଜନE ଗ�ହଣ କରିଥିେଲ ଯାହାକୁ େସେତେବେଳ ଓଡ଼ିଶା କୁହା 

ଯାଉଥିଲା ତା* ମା ଥିେଲ େଦୖତାରୀ ଦାସ* ତୃତୀୟ ପତh ୀ ସ¢!�ମୟୀ 

େଦବୀ। ତା* ପିତା ଜେଣ ମୁଖିଆ ଥିେଲ ଏବଂ ପରିବାର ଯଥାଥ� ଭାବେର ସୁ� ଥିେଲ 

ଦାସ ବାର ବଷ� ବୟସେର ବିବାହ କରିଥିେଲ କିg ତା* ଶିfା ଜାରି ରଖିଥିେଲ। ନିକଟ� 

ଏକ ମଧ�ମ ବିଦ�ାଳୟକୁ अଗ�ଗତି କରିବା ପବୂ�ରୁ େସ ଗଁାେର େମୗଳିକ ଶିfା କରିଥିେଲ। 

ତା’ପେର, ୧୮୯୩ ମସିହାେର, େଯଉଁ ସମୟେର ତା* ମା*ର ମୃତୁ� େହାଇଥିଲା, ଦାସ 

ପୁରୀ ଜିଲ? ା ବିଦ�ାଳୟେର େଯାଗ େଦଇଥିେଲ | େସଠାେର େସ ମୁଖିଆ ରାମଚB�  ଦାସ* 

+ାରା ପ�ଭାବିତ େହାଇଥିେଲ, ଯିଏ ଜେଣ ଜାତୀୟତାବାଦୀ ତଥା ଦୁଃଖ ସମୟେର େଲାକ*ୁ 

ସାହାଯ� କରିବାେର ଜନେସବା େପ�ା�ାହକ ଥିେଲ। ସହେଯାଗର ଭାବନାେର ନିଜ ସାଥୀ 

ପିଲାମାନ*ୁ ସଂଗଠିତ କରିବାେର ପାରଦଶ�ୀ େହାଇ କେଲରା େରାଗୀ ପୀଡିତ* ପାଇଁ 

କ_�ୃ ପf* अନୁପଯୁi ପ�ତିକି�ୟା ତା*ୁ ପୁରୀ େସବା ସମିତି ନାମକ ଏକ େସ�jାେସବୀ ଦଳ 

ଆର� କରିବାକୁ େପ�ରିତ କଲା। ଏହାର ସଦସ�ମାେନ ଏହି େରାଗେର ପୀଡିତ େଲାକ*ୁ 

ସାହାଯ� କରିଥିେଲ ଏବଂ ମୃତମାନ*ୁ ମଧ� ଶବଦାହ କରିଥିେଲ। 

 ଦାସ, ଯାହାର ପିତା ବ_�ମାନ ସୁnା ମରିଯାଇଥିେଲ, େସ କଟକ�ିତ େରେଭନ୍ସା 

କେଲଜେର अଗ�ଗତି କେଲ େସ ଇB�ଧନୁ ଏବଂ ବିଜୁଲି ନାମକ �ାନୀୟ ସାହିତ� 

ପତି� କାେର ନିୟମିତ େଯାଗଦାନ େଦଇଥିେଲ, େଯଉଁଠାେର େସ ଯୁiି କରିଥିେଲ େଯ 

େଦେବB�  ସାମଲ 
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େଯେକୗଣସି ଆଧୁନିକ ରାr�  ପରି େଯେକୗଣସି ଆଧୁନିକ ସାହିତ� ଆେBାଳନ ପୁରାତନ* 

ସହ ଏକ ବିଶୁn େବ�କ୍ େହାଇପାରିବ ନାହZ ବରଂ ଏହାର अତୀତକୁ ସ¢ୀକାର କରିବାକୁ 

ପଡିବ। େଗାଟିଏ ଘଟଣାେର, େସ ଏକ ବ�oାତE କ କବିତା ଦାଖଲ କରିଥିେଲ ଯାହା 

ବିଦ�ାଳୟର ଇନ୍ସେପ»ର*ୁ ଏେତ େକ� ାଧିତ କରିଥିଲା େଯ ଦାସ ଏଥିପାଇଁ fମା 

ମାଗିବାକୁ ମନା କରିବାେବେଳ ତା*ୁ ଦt ଦିଆଯାଇଥିଲା। 

 େରେଭନ୍ସା ଠାେର େଯେତେବେଳ ଦାସ କତ�ବ� େବାଧିନୀ ସମିତି | (ଡୁ�ଟି ଜାଗରଣ 

େସାସାଇଟି) ନାମକ ଏକ ଆେଲାଚନା େଗା�ୀ ଆର� କରିଥିେଲ, େଯଉଁଥିେର େସ ଏବଂ 

ତା* ସାoମାେନ ସାମାଜିକ, अଥ�େନୗତିକ ଏବଂ ରାଜେନୗତିକ ସମସ�ା ଭାବେର 

ବିେବଚନା କରିଥିେଲ। ୧୯୦୩ ମସିହାେର ମଧ� ଏହି ସମୟେର େସ ଉ ଳ ସମିEଳନୀ 

(ଉ ଳ ୟୁନିअନ ସମିEଳନୀ)ର ଏକ ସଭାେର େଯାଗ େଦଇଥିେଲ, େଯଉଁଠାେର େସ 

ମଧୁସଦୂନ ଦାସ* ପରାମଶ�େର ସହମତ େହାଇନଥିେଲ େଯ ଓଡିଆ ଭାଷାଭାଷୀ अ�ଳକୁ 

ବoଳା ରାr�ପତି* ସହ ମିଶ�ଣ କରାଯିବା ଉଚିତ।  ଏହି अତିରିi ପାଠ�କ�ମ 

କାଯ��କଳାପ, େଯଉଁଥିେର ବନ�ାେର ପୀଡିତମାନ*ୁ ସାହାଯ� କରିବା ମଧ� ତା* 

ଏକାେଡମିକ୍ अଧ�ୟନ ଉପେର ପ�ଭାବ ପକାଇଥିଲା େଯ େସ ଡିଗ�ୀ ପରୀfାେର ବିଫଳ 

େହାଇଥିେଲ, ଯଦିଓ େସ ଦି¢ତୀୟ ପ�ୟାସେର ବିଏ ହାସଲ କରିଥିେଲ।  େରେଭନ୍ସା 

ସମୟେର ମଧ� ତା*ର ନବଜାତ ପୁତ� ର ମୃତୁ� େହାଇଥିଲା;େସ अସୁ� ପୁअ ସହିତ ରହିବା 

ପରିବେ_� ବନ�ା ପୀଡିତ* ସହ ମୁକାବିଲା କରିବାକୁ ତା*ର ପସBକୁ ବ�ାଖ�ା କରିଥିେଲ 

କାରଣ “େମା ପୁअର ଯତh  େନବାକୁ ବହୁତ େଲାକ अଛvି।  ମଁୁ ଆଉ କ’ଣ କରିପାରିବି? 

କିg ପ�ଭାବିତ अ�ଳେର ସାହାଯ� ପାଇଁ ବହୁତ େଲାକ କାBୁଛvି ଏବଂ େସଠାକୁ ଯିବା 

େମାର କ_�ବ�। ପ�ଭୁ ଜଗନh ାଥ ବାଳକଟିର ଯତh  େନବାକୁ ଏଠାେର अଛvି। 
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 ଦାସ କଲିକତା ବିଶ¢ବିଦ�ାଳୟକୁ अଗ�ଗତି କେଲ, େଯଉଁଠାେର େସ ଏମଏ ଏବଂ 

ଏଲ.ଏଲ.ବି ହାସଲ କରିଥିବାେବେଳ ଏକାସାoେର ସହରେର ରହୁଥିବା ଓଡିଆ େଲାକ* 

ଶିfାର ଉନh ତି ପାଇଁ େଚrା କରିଥିେଲ, େଯଉଁମାନ* ପାଇଁ େସ ରାତି�  ବିଦ�ାଳୟ 

େଖାଲିଥିେଲ। ସାମାଜିକ ସଂ7ାର ଏବଂ ଶିfାଗତ ଉନh ତି ଆଣିବାକୁ ତା*ର ଇjା ଏହି 

ସମୟେର ସ�େଦଶୀ ଆେBାଳନର ଦଶ�ନ ଦ¢ାରା ପ�ଭାବିତ େହାଇଥିଲା। େସ ତା* ଆଇନ 

ପରୀfାେର ଉ_ୀ!� େହାଇଥିବା ଦିନ ତା* ପତh ୀ*ର ମୃତୁ� େହାଇଥିଲା। ବ_�ମାନ ୨୮ 

ବଷ� ବୟସେର, ତା*ର ସମ` ତିନି ପୁअ*ର ମୃତୁ� ଘଟିଛି ଏବଂ େସ ତା* ଦୁଇ ଝିअର 

ଯତh  େନବାକୁ ଏକ ବଡ ଭାଇକୁ େଦବା ସହ ସୁଆେtାେର ଥିବା ସ�_ିର अଂଶ ମଧ� 

େଦବା ପାଇଁ ମେନାନୀତ େହାଇଥିେଲ। ଓଡ଼ିଶାର ବାେଲଶ�ର ଜିଲ? ାେର। ଏହା ପେର େସ 

ଜେଣ ଓକିଲ େହେଲ, ପୁରୀ ଏବଂ କଟକ ଉପେର ଆଧାରିତ େବାଲି ବ!�ନା 

କରାଯାଇଥିଲା ୧୯୦୯ ମସିହାେର, ମଧୁସଦୂନ ଦାସ ତା*ୁ ମୟରୂଭpର ରାଜକୁମାର 

ରାଜ� ପାଇଁ ରାଜ୍ ପି?ଡର୍ अଫିସର ଭାବେର ନିଯୁi କରିଥିେଲ। 

 ଆଇନ୍ ତା*ୁ ଆଗ�ହ ପ�କାଶ କରୁ ନଥିବାରୁ ଦାଶ ତା*ର अଭ�ାସ ତ�ାଗ କରି 

େଲାକ* କଲ�ାଣ ପାଇଁ କାଯ�� କେଲ। 

 ୧୯୦୯ ମସିହାେର, ଦାଶ ପୁରୀ ନିକଟ ସାfୀେଗାପାଳଠାେର ଏକ ବିଦ�ାଳୟ ପ�ତି�ା 

କରିଥିେଲ। ସତ�ବାଦୀ ବକୁଳ ବନ ବିଦ�ାଳୟ  ନାମେର ଜଣାଶୁଣା, କିg ଦାସ* ଦ¢ାରା 

ୟୁନିଭସ�ାଲ୍ ଏଜୁେକସନ୍ ଲିଗ୍ କୁହାଯାଉଥିଲା, ଏହି ଶିfା େସାସାଇଟି ଦ¢ାରା अନୁପ�ାଣିତ 

େହାଇ ଗୁରୁକୁଳ ପର�ରାେର କାଯ�� କରିଥିଲା ଏବଂ ଓଡ଼ିଆ ବ� ାହE ଣମାନ* ବିେରାଧ 

ସେ_�  ଏହା ଏକ अଣ-ସ��ଦାୟ ଭି_ିେର ଏକ ଉଦାରବାଦୀ ଶିfା ପ�ଦାନ କରିବାକୁ ଲf� 

ରଖିଥିଲା। େସ ବିଶ�ାସ କରୁଥିେଲ େଯ ଯଦି େଲାକମାେନ େସମାନ*ର ଉଭୟ ସ¢ାଧୀନତା 
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ଏବଂ େସମାନ* େଦଶ ପ�ତି େସମାନ*ର କ_�ବ� ବିଷୟେର अବଗତ ହୁअvି େତେବ 

ଶିfା ଆବଶ�କ अେଟ। େସ ଭାବିଥିେଲ େଯ ଶିfା ପିଲା*ୁ ମାନସିକ, ଶାରୀରିକ ଏବଂ 

ଆଧ�ାତିE କ ଭାବେର ବୃnି କରିବାେର ସାହାଯ� କରିପାରିବ। ତା* ପ�ଣାଳୀ ସମ` ଜାତି 

ଏବଂ ବଗ�ର ପିଲାମାନ*ୁ ଏକାଠି ବସିବା, ଏକାଠି େଭାଜନ କରିବା ଏବଂ ଏକାଠି अଧ�ୟନ 

କରିବାକୁ अନୁମତି େଦଲା ବିଦ�ାଳୟେର ଆବାସିକ ବିଦ�ାଳୟ, ପ�ାକୃତିକ �ିତିେର 

ଶିfାଦାନ ଏବଂ ଶିfକ ଏବଂ ଶିfକ* ମଧ�େର ଆvରିକ ସ�କ� ଭଳି େବୗଶିr� 

ରହିଥିଲା ଦାସ ସହ-ପାଠ�କ�ମ କାଯ��କଳାପ ଉପେର ଗୁରୁତ¢ାେରାପ କରିଥିେଲ ଏବଂ 

ଶିfା ମାଧ�ମେର ଛାତ� ମାନ* ମଧ�େର ଜାତୀୟତାବାଦୀ ଭାବନା ସୃrି କରିବାକୁ 

ଚାହୁଁଥିେଲ ଏବଂ େସମାନ*ୁ ମାନବଜାତିର େସବା ମଲୂ� ଶିଖାଇବାକୁ ଚାହୁଁଥିେଲ। 

 େସ ଗ�ହଣ କରିଥିବା ସକରାତE କ ପ�ତିକି�ୟାେର अତ�ଧିକ ଉ�ାହିତ େହାଇ ପରବ_�ୀ 

ବଷ�େର ବିଦ�ାଳୟଟି ଏକ ଉ� ବିଦ�ାଳୟେର ପରିଣତ େହାଇଥିଲା ଏହା କଲିକତା 

ବିଶ¢ବିଦ�ାଳୟରୁ अନୁବ|ିତ େହାଇଥିଲା ଏବଂ ୧୯୧୪େର ଏହାର ପ�ଥମ ମାଟି�କ୍ ପରୀfା 

କରିଥିଲା। ଏହି ବିଦ�ାଳୟ ୧୯୧୭ ମସିହାେର ପାଟନା ବିଶ¢ବିଦ�ାଳୟରୁ ଏକ अନୁବ|ିତ 

େହାଇଥିଲା। ଏହା ୧୯୨୧ ମସିହାେର ଏକ ଜାତୀୟ ବିଦ�ାଳୟ ଭାବେର ପରିଣତ 

େହାଇଥିଲା। ବିଦ�ାଳୟଟି ଆଥ�କ ସମସ�ାର ସ��ଖୀନ େହାଇଥିଲା ଏବଂ େଶଷେର ୧୯୨୬ 

ମସିହାେର ବB େହାଇଯାଇଥିଲା। ଦାଶ ବିଦ�ାଳୟେର अଧିକ ସମୟ ଶିfାଦାନ କରି 

ନଥିେଲ କିg अନ� ସମୟେର ତା* ଚାପଥିବାରୁ େସ ଏହାର ପରିଚାଳକ ଭାବେର 

अେନୗପଚାରିକ ଭାବେର କାଯ�� କରିଥିେଲ। ଏଥିସହ େସ ଏଥିପାଇଁ ପା¸ି ସଂଗ�ହ 

କରିବାକୁ, ଏହାର ପାଠ�କ�ମକୁ ମାଗ�ଦଶ�ନ କରିବାକୁ ଏବଂ ଛାତ� ମାନ*ୁ ଆକଷ�ତ 

କରିବାକୁ େଚrା କରିଥିେଲ। ମଧୁସଦୂନ ଦାସ େଗାପବ|ୁ ଦାସ*ୁ ବିଧାନ ପରିଷଦ 
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ନିବ�ାଚନେର ଛିଡା େହବାକୁ ଉ�ାହିତ କରିଥିେଲ ଯାହାକି ୧୯୦୯ ମସିହାେର ମଲ�-ମିନେଟା 

ସଂ7ାର अନୁଯାୟୀ ସୃrି େହାଇଥିଲା। େସ େଶଷେର ତା*ର अନିjାକୁ अତିକ�ମ କେଲ, 

ଠିଆ େହେଲ ଏବଂ ୧୯୧୭େର ନିବ�ାଚିତ େହାଇଥିେଲ େସଠାେର େସ ଚାେରାଟି 

ବିଷୟବ`ୁ ଉପେର ନିଜର ଉଦ�ମକୁ ଏକାଗ� କରିଥିେଲ: 

 ବoଳା ପ�େଦଶ, େକB� ୀୟ ପ�େଦଶ, ମାଡ� ାସ େପ�ସିେଡନ୍ସି ଏବଂ ବିହାର ଏବଂ 

ଓଡ଼ିଶା ପ�େଦଶର ଓଡିଆ ଭାଷାଭାଷୀ अ�ଳର ଏକକ ସଂ�ାେର ପ�ଶାସନିକ ମିଶ�ଣ | 

 ଓଡ଼ିଶାେର ଦୁଭ�f ଏବଂ ବନ�ା ଦୂର କରିବା, ଏºାଇଜ୍ ଡୁ�ଟି ନକରି ଲୁଣ ଉËାଦନ 

କରିବାର अ�ଳର ପୁନରୁnାର, େସ ସତ�ବାଦି ବିଦ�ାଳୟେର ପ�ତି�ା କରିଥିବା ଏକ 

ମେଡଲ ଉପେର ଶିfାର ବି`ାର  

 ଦାସ ୧୯୧୯କିaା ୧୯୨୦େର ବିଧାନ ପରିଷଦର ସଦସ� େହବା ବB କରିେଦେଲ। 

 ତା*ର ବିଧାନ ପରିଷଦ ଭୂମିକା ପବୂ�ରୁ ଦାସ ଆ�ଳିକ ରାଜନୀତିେର ଜଡିତ 

ଥିେଲ। େସ ୧୯୦୩ରୁ ଉ ଳ ସମିEଳନୀ ସଦସ� ଥିେଲ ଏବଂ ୧୯୧୯ ମସିହାେର ଏହାର 

ସଭାପତି ଥିେଲ। ଏହାର ସଦସ�ମାେନ ୩୧ ଡିେସaର ୧୯୨୦େର ଏକ ସମିEଳନୀେର अଣ-

ସହେଯାଗ ଆେBାଳନେର େଯାଗେଦବାକୁ �ିର କରିବା ପେର, ଦାଶ ପ�ଭାବଶାଳୀ ଭାବେର 

ଭାରତୀୟ ଜାତୀୟ କଂେଗ�ସର ସଦସ� େହାଇଥିେଲ। କଲିକତା ଏବଂ ନାଗପୁରେର अଲ 

ଇtିଆ କଂେଗ�ସ କମିଟିର େବୖଠକେର େଯାଗ େଦଇ ମହାତE ା ଗା|ୀ*ୁ ଉ ଳ 

ସମିEଳନୀନ* ମଳୂ ଲf�କୁ କଥିତ ଭାଷା ଉପେର ଆଧାର କରି ରାଜ� ସଂଗଠନର ମଳୂ 

ଲf� ଗ�ହଣ କରିବାକୁ ପ�ବ_�ାଇବା ପାଇଁ େସ ଏହା ଦିଗେର କାଯ�� କରିଥିେଲ। େସ 

୧୯୨୦େର ଉ ଳ ପ�େଦଶ କଂେଗ�ସ କମିଟିର ପ�ଥମ ସଭାପତି େହାଇଥିେଲ ଏବଂ ୧୯୨୮ 

ପଯ��v ଏହି ପଦବୀେର ରହିଥିେଲ ଏବଂ ୧୯୨୧ ମସିହାେର େସ ଗା|ୀ*ୁ ଏହି ପ�େଦଶକୁ 
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ସ¢ାଗତ କରିଥିେଲ। 

 ୧୯୨୧ ମସିହାେର ଦାସ*ୁ େପାଲିସ ଦ¢ାରା ମହିଳା* ପ�ତି ନିଯ�ାତନା ଦିଆଯାଇଥିବା 

अଭିେଯାଗେର ଗିରଫ କରାଯାଇଥିଲା କିg ପ�ମାଣ अଭାବରୁ ତା*ୁ ନିେ��ାଷେର ଖଲାସ 

କରାଯାଇଥିଲା। ଦୁଇ ବଷ� େଜଲଦt ପାଇବା ପେର ତା*ୁ ୧୯୨୨ ମସିହାେର ପୁନବ�ାର 

ଗିରଫ କରାଯାଇଥିଲା। ତା*ୁ ୨୬ଜୁନ୍ ୧୯୨୪େର ହଜାରିବାଗ େଜଲରୁ ମୁi 

କରାଯାଇଥିଲା। 

 େଗାପବ|ୁ ଏପି�ଲ ୧୯୨୮େର େଲାକେସବା ମtଳର अଲ ଇtିଆର ଉପ-ରାr�ପତି 

େହାଇଥିେଲ। ଲାେହାରେର ଏକ ସମାଜ ସଭାେର େଯାଗେଦବା େବେଳ େସ अସୁ� େହାଇ 

ପଡିଥିେଲ ଏବଂ ୧୭ ଜୁନ୍ ୧୯୨୮େର ମୃତୁ� ବରଣ କରିଥିେଲ। 

 ରାଜେନୗତିକ ବି�ାନର ପ�େଫସର ବ� ାହE ଣାନB ସତ�ପାଠ ଦାସ* ବିଷୟେର 

କହିଛvି େଯ अ±ୃଶ�ତା ବିରୁnେର ତା*ର ବିଧବା ପୁନଃବିବାହର ପ�ଚାର, ସାfରତା 

ପାଇଁ अଭିଯାନ, ଶିfାର ନୂତନ ମେଡଲ୍, ଉଭୟ अଧିକାର ଏବଂ କ_�ବ� ଉପେର ଚାପ, 

ମହିଳା ଶିfା ଉପେର ବିେଶଷ ଗୁରୁତ¢, ବୃ_ିଗତ ତାଲିମ ଏବଂ  ସେବ�ାପରି ଗରିବ ଏବଂ 

ଦରିଦ� ମାନ* ପ�ତି ଏକ ଗଭୀର ପ�ତିବnତା ଏବଂ କରୁଣା ତା*ୁ ଓଡ଼ିଶା ଏବଂ ଭାରତେର 

अମର କରିେଦଇଛି।  

 
ଭ� ାମ�ଭାଷ : ୯୪୩୯୯୦୯୪୨୨ 

ନୁଆ ଗଭ!�େମ«୍ କେଲାନୀ, ଭୁବେନଶ�ର 
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ଆ�ା ଓ ଶ�nାଆ�ା ଓ ଶ�nାଆ�ା ଓ ଶ�nାଆ�ା ଓ ଶ�nା    
 ଆ�ା ଓ ଶ�nା ଦୁଇଟିଯାକ ମଣିଷର अତି ମହନୀୟ ଗୁଣ I 

େଭୗତିକ ଜଗତେର ଏହି ଦୁଇଟି ଗୁଣର अଭାବେର ମଣିଷ fେଣ ମଧ� 

ବ�ି ପାରିବନାହZ I ଆ�ା अଥ� ବିଶ¢ାସ I ଯାହା ଉପେର ଆ�ା ଥାଏ ତାହାକୁ ହZ ଶ�nା 

କରାଯାଏ I ଦୁନିଆର ଜୀବv େହଉ କି ଜଡ଼ େକୗଣସି ବ`ୁ ଉପେର ପ�ଥେମ ବିଶ¢ାସ 

ଆସିବା ଆବଶ�କ ତା’ପେର ତାହାକୁ ଶ�nା କରିବା ବା ଭଲପାଇବା ଆର� ହୁଏ I ଜଡ଼ 

ବ`ୁ ପାଇଁ କମ କିg ଜୀବv ପ�ାଣୀ ପାଇଁ ଏହି ଶ~ ଦୁଇଟି େବଶୀ ପ�ଯୁଜ� I ପରିବାରେର 

ସ¢ାମୀ ଓ ¤ୀ* ଭିତେର ଆ�ା �ାପନ େହେଲ ପର±ର ପ�ତି ଶ�nା ବୃnି ପାଏ I ବାପା ଓ 

ମାଆ* ଉପେର ପିଲା* ଆ�ା ରହିେଲ େସମାନ*ର ଶ�nା ବଢିଯାଏ I େସହିଭଳି 

ସମାଜର ସମ` େfତ� େର ପ�ଥେମ ଆ�ା ବା ବିଶ¢ାସ ଜାତ େହେଲ ପେର ଶ�nା ବୃnିପାଏ I 

ଏସବୁ େfତ� େର ଆ�ା �ାପନ ପାଇଁ ସ_� େହଉଛି ଉ_ମ ଗୁଣ ଓ କମ� I ଯାହାର ଗୁଣ ଓ 

କମ� ବିଶ¢ସନୀୟ ନୁେହଁ ତା'ଉପେର େକହି ଆ�ା ରଖିପାରିେବ ନାହZ I ଶ�nା କରିବା ତ 

ବହୁତ ଦୂର କଥା I  

 ଆେମ ଏଇଠି ଆଧିେଭୗତିକ ଜଗତର ଆ�ା ଓ ଶ�nା ଉପେର ମଧ� ଆେଲାଚନା 

କରିବା I ଆଧିେଭୗତିକ ଜଗତର ବ`ୁ ଗୁଡିକ େହଉଛି ସ�ୂ!� କା²ନିକ ଯଥା: ଈଶ¢ର, 

ଆତE ା, ପରମାତE ା, ସ¢ଗ�, ନକ�, ପୁନଜ�ନE , େମାf ଓ ପ�ାର´ I ଏହି ସବୁ ବ`ୁ ଉପେର 

ପ�ଥେମ ଆ�ା ବା ବିଶ¢ାସ �ାପନ କରିବାକୁ କୁହାଯାଉଛି I େସଥିପାଇଁ କୁହାଯାଇଛି -

ବାଲE ୀକି ନାୟକ 

 



ଆହ� ାନ
 ଇ-ପତି� କ

ା 

ଆହ� ାନ ଇ-ପତି� କା, ପ�ଦଶ ବଷ�, ଷ� ସଂଖ�ା, ଜୁନ୍ ୨୦୨୦ 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     467 

‘ବିଶ¢ାେସ ମିଳଇ ହରି, ତେକ� ବହୁଦୂର’ ବିଶ¢ାସ କରିବା ପେର େସଗୁଡିକୁ ଶ�nା କରିବାକୁ 

ମଧ� କୁହାଯାଉଛି I ଏଗୁଡିକର ଗୁଣ ଓ କମ� ଉପେର କିg ସେBହ ରହୁଛି େତଣୁ ସହଜେର 

ବିଶ¢ାସ େହଉନି I ତଥାପି ଦୁନିଆର अଧିକାଂଶ ଧମ�ଭୀରୁ େଲାକ ଏଗୁଡ଼ିକୁ ବିଶ¢ାସ କରୁଛvି I 

କାରଣ ଏହାକୁ େନଇ ସେBହ କରିବା ବା  ପ�ଶh କରିବାର अଧିକାର ଦିଆଯାଇନାହZ I ପ�ଶh 

କେଲ ନକ� ଦt େଭାଗ କରିବ I ଏହା େହଉଛି ଧାମ�କ ସମାଜର ମାନ�ତା I ଭାରତେର 

ଏହାର अେନକ ଉଦାହରଣ ରହିଛି I  

 ୧. ଆମର େସାମନାଥ ମBିର ଉପେର ୧୭ ଥର ମହ�ଦ ଗଜନୀ ଦ¢ାରା ଆକ�ମଣ 

େହାଇଛି I ପ�ତିଥର େସଠିକାର ପଜୂାରୀଗଣ ଭଗବାନ* ଉପେର ଗଭୀର ଆ�ା ରଖୁ 

ଥିବାରୁ ହାତେର ତaା ପାତ� େର ପାଣି ଧରି ମ� ଉ�ାରଣ କରି େମାଗଲ େସୖନିକମାନ* 

ଉପରକୁ ଛାଟୁଥିେଲ I େସମାନ*ର ବିଶ¢ାସ ଥିଲା ଆମର େଦବତା େସମାନ*ୁ ଧ¢ଂସ 

କରିେଦେବ I କିg େକହି ବି ଧ¢ଂସ େହେଲନି I ସମେ` अପାର ଧନ ସ�_ି ଲୁଟିେନଇ 

ନିବ�ଘhେର େଫରିଗେଲ I ଯଦି େସେତେବେଳ ପ�ଥମ ଥର ହZ ପଜୂାରୀ* ମନେର ପ�ଶh 

ଉଠିଥାvା େଯ ନିଜ�ୀବ ପଥର ମ_ୂ� କିପରି ଏମାନ*ୁ ଧ¢ଂସ କରିପାରିବ? େତେବ ନି�ୟ 

ଆମେଦଶର ରାଜା* େସୖନିକମାନ*ୁ ନିେ��ଶ େଦଇଥାେv - ମBିରକୁ ରfା କରିବାପାଇଁ 

ଶତୃମାନ*ୁ ଶ¤ ଦ¢ାରା ପ�ତିେରାଧ କର I େତେବ ଗଜନୀ ବାରaାର ଆକ�ମଣ କରିବାକୁ 

ସାହସ କରିନଥାvା I ମBିର ଓ ଧନ ସ�_ି ସୁରfିତ ରହିପାରିଥାvା I  

 ୨. ସ¢ାମୀ ଦୟାନB* କାହାଣୀ େହଉଛି - ତା*ର ପିଲାଦିନର ନାମ ଥିଲା 

‘ମଳୂଶ*ର’ I େଗାଟିଏ ଶିବରାତ�  ଦିନ ମଳୂଶ*ର େଦଖିେଲ େଗାଟିଏ ମଷୂା ଶିବଲିo 

ଉପରକୁ ଚଢିଯାଉଛି ଏବଂ ତା’ଉପେର ଥୁଆ େହାଇଥିବା ଫଳ ଓ अନ� େଭାଗକୁ ଖାଇ 
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ତଳକୁ ଓହ? ାଇ ଯାଉଛି I ମଳୂଶ*ର ନିଜର ଶ�nାକୁ ତ�ାଗ କରି ନିଜକୁ ପ�ଶh କେଲ - େଯଉଁ 

ଭଗବାନ* ମ_ୂ� ନିଜର େଭାଗକୁ ସାମାନ� ମଷୂାଠାରୁ ରfା କରିପାରୁନି େସ ଆମର ରfା 

କରିବ କିପରି? େସହି ପ�ଶh ପଜୂାରୀ*ୁ ପଚାରିେଲ I ପଜୂାରୀ କହିେଲ - ଏହି ପଥରମ_ୂ� 

ସତ�ଶିବ ନୁହvି I ଏହା ଶୁଣି ମଳୂଶ*ର େସଠାରୁ ଚାଲିଗେଲ ଏବଂ େସ ମେନ ମେନ �ିର 

କେଲ ମଁୁ ସତ�ଶିବ*ୁ େଖାଜି ବାହାର କରିବି I େସ ଘରକୁ ଆସି ବହୁତ ବିଚଳିତ ରହିେଲ I 

ଏହାେଦଖି ତା*ର ପିତା ଓ ମାତା ମଧ� ବହୁତ ଚିvିତ େହାଇପଡିେଲ I ପିତା, ମାତା 

ତା*ର ବିବାହ କରିେଦବାକୁ ଚାହZେଲ କିg ମଳୂଶ*ର ଘର ଛାଡି ଚାଲିଗେଲ I େସ 

ବାହାେର ନିରୁnିr ଭାେବ କିଛିଦିନ ବୁଲିବାପେର େଶଷେର େସ ଗୁରୁ ବିରଜାନB*ୁ 

େଭଟିେଲ I ତା*ଠାରୁ େସ ଶିfା ପ�ାs କେଲ I ଶିfା ସମାsି ପେର ମଳୂଶ*ର, ଥାଳିେର 

ଲବo ଭ_�କରି ଗୁରୁ*ୁ ଗୁରୁଦfିଣା େଦବାକୁ ଚାହZେଲ I ଗୁରୁ କହିେଲ - ତୁେମ ଯାହା 

େମାଠାରୁ ଶିfା ଲାଭ କଲ, ତାହା ଯାଇ ସମାଜେର ପ�ଚାର କର I ଗୁରୁ ତା*ୁ 'ସ¢ାମୀ 

ଦୟାନB' ନାମ େଦେଲ I 

 ସ¢ାମୀ ଦୟାନB ତା*ର ସାରା ଜୀବନ ମ_ୂ� ପଜୂା ବିେରାଧେର ପ�ଚାର କେଲ I 

େସଥିପାଇଁ ତା*ୁ ସତର ଥର ମାରିେଦବାକୁ େମୗଳବାଦୀମାେନ େଚrାକରିଛvି I ତଥାପି 

େସ ସତ�ର ମାଗ�ରୁ ବିଚୁ�ତ େହାଇନଥିେଲ I ତା*ର ମତ ଥିଲା ନିଜ�ୀବ କାଠ ବା ପଥର 

ମ_ୂ� ଆମର େକୗଣସି fତି ବା ଲାଭ କରିପାରିବନାହZ I  େଶଷେର ତା*ୁ େକୗଶଳେର ବିଷ 

େଦଇ ହତ�ା କରିଦିଆଗଲା I   

 ୩. अନ� ଏକ କାହାଣୀ ମହ�ଦ େଘାରୀର - ରାଜା ଜୟଚB, ରାଜା ପୃଥି�ରାଜ*ୁ 

ପରା` କରିବାପାଇଁ ମହ�ଦେଘାରୀକୁ ନିମ�ଣ େଦଇ କହିଲା - ତୁେମ ଭାରତ ଉପେର 
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ଆକ�ମଣ କର ମଁୁ ତୁମକୁ ସାହାଯ� କରିବି I ମହ�ଦେଘାରୀ ନିଜର େସୖନ�ସାମv ଧରି 

ଆସିଲା କିg ରାଜା ପୃଥ¢ୀରାଜ* ସହ ଲଢ଼ିବାପାଇଁ ସାହାସ କରିପାରିଲା ନାହZ I େସ 

ଜାଣିଥିଲା େଯ ଭାରତୀୟ େସନା ଗାଈକୁ ବହୁତ ମାନୁଛvି I େସୖନିକମାନ*ର ଏହି ଆ�ାର 

ଫାଇଦା ଉେଠଇ େସ ବହୁତ ଗାଈ*ୁ ନିଜର େସୖନିକମାନ* ଆଗ ଧାଡିେର ଠିଆ 

କରିେଦଲା I ଆମ େସୖନିକମାେନ +Bେର ପଡି ତୀର ମାରିପାରିେଲ ନାହZ I କାରଣ ତୀର 

ପ�ଥେମ ଗାଈ*ୁ ବାଜିବ I  େଗାହତ�ା କେଲ ମହା ପାପ େହବ I ଗାଈମାନ* ପଛେର ରହି 

େଘାରୀ େସୖନିକ ବଡ଼ ସହଜେର ଆମ େସୖନିକମାନ*ୁ ହତ�ାକରି ପାରିେଲ I ପରିଣାମତଃ 

ମହ�ଦେଘାରୀ  ବଡ଼ ସହଜେର ଯୁn ଜିତିଗଲା ଏବଂ ପୃଥି�ରାଜ*ୁ ବBୀ କରିେନଲା I  

 ୪. ବ_�ମାନର କାହାଣୀ ବାବା ରାମ ରହୀମର - ତାକୁ େଲାକମାେନ ନିଜର ଭଗବାନ 

େବାଲି ମାନୁଥିେଲ I ତା’ପ�ତି ଗଭୀର ଆ�ା ଓ ଶ�nା େଯାଗଁୁ େଲାକମାେନ ତାକୁ ପଜୂା 

କରୁଥିେଲ I ମହିଳା ଭi ତା’ଭିତେର ଥିବା େଗାଟିଏ କାମୁକପୁରୁଷକୁ େକବଳ ଆ�ା େଯାଗୁ 

ଚିହିh  ପାରିେଲ ନାହZ I ଯଦିଓ େସ अେନକ ମହିଳା* େଯୗନ େଶାଷଣ ମଧ� କରିପାରୁଥିଲା I 

ତା’ର ବ�ଭିଚାର ଧରା ପଡିବା ପେର, େପାଲିସ େଯେତେବେଳ ଧରିେନଇ େକାଟ�େର 

ଠିଆକେଲ, େସେତେବେଳ ମଧ� ବାବାର अ|ଶ�nା ଓ ଆ�ାେର ବୁଡିରହିଥିବା ଭiମାେନ 

ଏହାର ପ�ତିବାଦ କେଲ I ଉପଦ� ବ କରିବା ଫଳେର ୩୭ ଜଣ* अକାଳ ମୃତୁ� େହଲା I 

अେନକ ଧନ ସ�_ି ନr େହଲା I ଏଥିପାଇଁ ହରିୟାଣା ସରକାର ମଧ� ବଦନାମ େହଲା I 

େଶଷେର େସ ଆଜି େଜଲ ଦt େଭାଗୁଛି I  

 ୫. ବାବା ଆଶାରାମର କାହାଣୀ - ଯିଏ ଆଜେମର ସହରେର ଦିେନ ଟାoା ଚେଳଇ 

ନିଜର ଗୁଜୁରାଣ େମ«ାଉଥିଲା, ସିଏ ଦିେନ ଆଧ�ାତିE କ ଗୁରୁ େହାଇ ୪୫୦ ଆଶ�ମର 



ଆହ� ାନ
 ଇ-ପତି� କ

ା 

ଆହ� ାନ ଇ-ପତି� କା, ପ�ଦଶ ବଷ�, ଷ� ସଂଖ�ା, ଜୁନ୍ ୨୦୨୦ 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     470 

ମାଲିକ େହାଇଗଲା I ତା’ର େକାଟି େକାଟି ଭi େହାଇଗେଲ I େସ େକାଟି େକାଟି ଟ*ାର 

ସ�_ି ଠୁଳ କରିପାରିଛି I ତା’ର ଆଶ�ମମାନ*େର ସବୁପ�କାର ବ�ଭିଚାର କରି ଚାଲିଥିଲା 

କିg ବହୁତ ଦିନ ପଯ��v ପରଦାଫାସ େହାଇପାରୁନଥିଲା I ନିଜର ନାତୁଣୀ ବୟସର 

େଗାଟିଏ କନ�ା ସାହାସ କରି ଆଶାରାମ ଦ¢ାରା ତା’ପ�ତି େହାଇଥିବା େଯୗନ େଶାଷଣର 

କାହାଣୀ ବାହାେର ପ�କଟ କରିେଦଲା I େଶଷେର େକାଟ�େର ଘଟଣାଟି ସତ େବାଲି ପ�ମାଣିତ 

େହବାରୁ ଗତ ଚାରି ବଷ� େହଲା ବାବା େଜଲେର अଛି I ତଥାପି ଭiମାନ* ଆ�ା ଓ 

ଶ�nାର େମାହ ତୁଟିନାହZ I ବାବାର ଜନE  ଦିନେର େଜଲ ବାହାେର ଭiମାେନ ତା’ର ଗୁଣ 

ଗାନ କରି ପଜୂା अ��ନା କରୁଛvି I 

 ୬.    ବାବା ରାମପାଳର କାହାଣୀ - େସ ଜଳ େସଚନ ବିଭାଗେର ଜେଣ ଜୁନିୟର 

ଇpିନିୟର ଭାେବ ଚାକିରି କରୁଥିଲା I ସମୟକ�େମ େଲାକମାନ*ୁ ଧାମ�କ ପ�ବଚନ ଶୁଣାଇ 

ଭi ବେନଇେଦଲା I ଭi* ଆ�ା ଓ ଶ�nା ବଢ଼ିଲା I  େସ ମଧ� ଜେଣ ପ�ସିn ସିn ପୁରୁଷ 

ଭାେବ ଖ�ାତ େହାଇଗଲା I अେନକ ଭi* ଭଗବାନ ଓ अେନକ ସ�_ିର ମାଲିକ 

େହାଇଯାଇଥିବା, ଏକ ବିରାଟ ଆଶ�ମର ମାଲିକ ବାବା ରାମପାଳର କିଛି ବ�ଭିଚାର ଓ 

अେନୖତିକ ଧBା, େଲାକ େଲାଚନକୁ ଆସିବାପେର, ପ�ଶାସନ େପାଲିସ ସହାୟତାେର, ବହୁ 

ସଂଘଷ� ପେର ତାକୁ ଆେରr କରିପାରିେଲ I ତା’ର ଆଶ�ମରୁ ବହୁ ମାତ� ାେର अ¤ ଶ¤ 

ମଧ� ଜବତ କରାଯାଇଛି I ତାକୁ େପାଲିସ ହାତରୁ ବେ�ଇବା ପାଇଁ, अେନକ ଭi ନିଜର 

ଜୀବନ ମଧ� ବଳିଦାନ କରିେଦଇଛvି I ତଥାପି ଆଜି େସ େଜଲେର ବସିଛି I   

 ୭. ଆଲ? ାହାବାଦେର କୁ�େମଳାେର ଗoା ସhାନ କରିବା ପାଇଁ ଲf ଲf ନରନାରୀ 

ନିଜର ଆ�ା େଯାଗୁ ମଇଳା ପାଣିେର ବୁଡ଼ ପକାଉଛvି I େସମାନ*ର ବିଶ¢ାସ ଏହିଠି ବୁଡ଼ 
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ପକାଇେଲ ସବୁ ପାପ େଧାଇ େହାଇଯିବ ଏବଂ େମାf ମିଳିଯିବ I ଏହି अ|ଶ�nା େଯାଗଁୁ 

ଆଜି ଗoା ନଦୀ ପ�ଦୂଷିତ େହାଇଗଲାଣି I ତାକୁ ସଫା କରିବାପାଇଁ ସରକାର*ର େକାଟି 

େକାଟି ଟ*ା ଖ�� େହଉଥିେଲ ମଧ� କିଛି ଫାଇଦା େହଉନି I  

 ଆଜି ମଧ� େଲାକମାନ* ମନେର अଜସ� अ|ବିଶ¢ାସ ଭରି ରହିଛି I ବି�ାନ 

ପ�ଗତିପଥେର ଆେଗଇ ଚାଲିଛି I ମଣିଷ ଜୀବନେର अେନକ ସୁଖ ଓ ସୁବିଧା ବି�ାନ ଓ 

ପ�ଯୁiି ବିଦ�ା ଦ¢ାରା ପ�ାs େହାଇଛି I େସହି େଲାକମାେନ ମଧ� ବି�ାନଲ´ ଉପକରଣ 

ସବୁ ଉପେଭାଗ କରୁଛvି I ତଥାପି ଦୁଃଖର ବିଷୟ େହଉଛି େଯ େଲାକମାନ* ମନେର 

େବୖ�ାନିକ ଦୃrିେକାଣର ବିକାଶ େହାଇ ପାରୁନି I ଯଦି େଲାକମାେନ ସ¢ଗ�ର େମାହ ଏବଂ 

ନକ�ର ଭୟ ତ�ାଗକରି, କ²ନା ଜଗତର େଦୖବୀ ଶiି ଉପରୁ ଆ�ା ଓ ଶ�nା ହେଟଇ, 

ବା`ବ ଜଗତ ଉପେର ଧ�ାନ େକBି�ତ କରିେବ, େତେବ ହZ ବ�iି, ସମାଜ ଓ େଶଷେର 

େଦଶର ପ�ଗତି େହାଇପାରିବ I  

 
େବoାଲୁରୁ    

ଭ� ାମ�ଭାଷ : ୯୪୮୨୦୧୬୨୬୦ 
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ବିେଶଷ ସଚୂନାବିେଶଷ ସଚୂନାବିେଶଷ ସଚୂନାବିେଶଷ ସଚୂନା    
ଆହ� ାନ ଇ-ପତି� କାର ଆଗାମୀ ସଂ7ରଣ : ଜୁଲାଇ ୨୦୨୦ 

େଲଖା ପଠାଇବାର େଶଷ ତାରିଖ : ୩ ଜୁଲାଇ ୨୦୨୦ 

େଲଖା ପଠାଇବା ସମୟେର ଇେମଲ୍ େର ସବ୍ େଜ»୍ େଲଖିେବ : 

Your name (Your name (Your name (Your name (ଆପଣ* ନାମଆପଣ* ନାମଆପଣ* ନାମଆପଣ* ନାମ) : July 2020 ) : July 2020 ) : July 2020 ) : July 2020     

 େଲଖା ଗୁଡ଼ିକ ଯଦି ଓଡ଼ିଆେର ଟାଇପ୍ କରି ୱାଡ଼� ଫାଇଲେର ପଠାଇେବ ତା େହେଲ 

ଆମକୁ ପୁଣିଥେର େସହି ସବୁ େଲଖା ଟାଇପ୍ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ ନାହZ ହାତ େଲଖାକୁ 

ଫେଟା ଉଠାଇ କିaା 7ାନ୍ କରି ଇେମଲ୍ ଆଟାଚ୍ େମ«୍ ଭାବେର ପଠାଇେବ ହ`େଲଖା 

ସୁBର ଓ ପଠନେଯାଗ� େହବା अନିବାଯ��, ନେଚତ ଯଦି ପ�କାଶନେର େକୗଣସି ତ� �ଟି ରେହ 

େସଥିପାଇଁ ସ�ାଦକ ଦାୟୀ ରହିେବ ନାହZ 

 ଯଦି ଗ² ବା କାହାଣୀ କିaା ପ�ବ| ପଠାଉଛvି େତେବ ଧ�ାନ ଦିअg, ପ�େତ�କ ଶ~ 

ମଧ�େର େକବଳ େଗାଟିଏ ଖାଲି �ାନ ଛାଡ଼ିେବ, କମା, ପ!ୂ�େଛଦ, ଯୁiାfର ଆଦି 

ବ�ାକରଣ ତ� �ଟି ପ�ତି ସାବଧାନ ରହି ଟାଇପ୍ କରିେବ ବ�ାକରଣଗତ ତ� �ଟି ପାଇଁ 

ପ�କାଶନେର अେହତୁକ ବିଳa ହୁଏ େତଣୁ ଯଦି ସ�ବ େହଉଛି ଆପଣ* ନିକଟେର 

ଥିବା େକହି ଓଡ଼ିଆ ବ|ୁ* +ାରା ନିଜ େଲଖାକୁ ସଠିକ ଭାବେର ପରୀfା କରି ନିअg 

 େଲଖା ସହିତ ନିଜର େଗାଟିଏ ପାସେପାଟ୍� ଫେଟା (ଯଦି ନାହZ, େତେବ ଭଲ 

େଦଖାଯାଉଥିବା ସୁBର ଫେଟାଟିଏ) ସହିତ ନିଜର ଠିକଣା େଲଖି ପଠାଇେବ 

 ଆମର େଲଖା ସଂଗ�ହ ଇେମଲ୍ : aahwaan@gmail.comaahwaan@gmail.comaahwaan@gmail.comaahwaan@gmail.com 



ଆହ� ାନ
 ଇ-ପତି� କ

ା 

ଆହ� ାନ ଇ-ପତି� କା, ପ�ଦଶ ବଷ�, ଷ� ସଂଖ�ା, ଜୁନ୍ ୨୦୨୦ 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     473 

ବିେଶଷ ସଚୂନାବିେଶଷ ସଚୂନାବିେଶଷ ସଚୂନାବିେଶଷ ସଚୂନା    
 ଦୟାକରି ପ�େତ�କ ମାସର ସଂ7ରଣ ନିମେv େକବଳ େଗାଟିଏ ବା ଦୁଇଟି େଲଖା ହZ 
ପଠାg େଯେକୗଣସି ବିଭାଗେର େକବଳ େଗାଟିଏ େଲଖା ହZ ପ�କାଶିତ େହବ କିଛି ବ|ୁ 
ଏକାଧିକ େଲଖା ପଠାଇ ଆମକୁ ଚିvାେର ପକାଇ େଦଉଛvି ଆେମ େସ ମଧ�ରୁ ଚୟନ 
କରିବାକୁ अସୁବିଧାର ସ��ଖୀନ େହଉଛୁ ଏହା+ାରା ଆମ ଇେମଲ୍ ବº ଭ_� େହଉଛି 
ଏବଂ ସ�ାଦନା କାଯ��େର ବାଧା ସୃrି େହଉଛି 
 ବାରaାର अନୁେରାଧ ସେ_�  अେନକ ବ|ୁ ଟାଇପ୍ ନ କରି େଲଖା ପଠାଉଛvି ଏହା 
ଫଳେର ଆମକୁ ସ�ାଦନା ପବୂ�ରୁ अନୁ�ନ अn�ାଧିକ ପୃ�ା ନିେଜ ଟାଇପ୍ କରିବାକୁ ପଡୁଛି 
ଏବଂ ଏଥିପାଇଁ ପତି� କା ପ�କାଶନେର ବିଳa େଦଖା େଦଉଛି ଦୟାକରି ନିଜସ� େଲଖା 
ଟାଇପ୍ କରି ମାଇେକ� ାସ�୍ ୱାଡ୍� ଫାଇଲେର ପଠାg ଯଦି ଟାଇପ୍ କରି ପାରୁନାହାvି ତା 
େହେଲ अନ� ଉପାୟ କରg ପିଡ଼ିଏଫ୍ ଫାଇଲେର ପଠାଉଥିବା େଲଖାକୁ ୱାଡ୍� 
ଫାଇଲେର ପଠାg 
 ହ� ାଟ୍ ସଆପ୍ େର େଲଖା ପଠାg ନାହZ ଏହା ସ�ୀକାଯ�� େହବନାହZ େକବଳ ଇେମଲ୍ 
+ାରା ହZ େଲଖା ପଠାg ଆହ� ାନ ଇ-ପତି� କାର ଆt�ଏଡ୍ ଆପ୍ ଡାଉନେଲାଡ୍ କରg 

ପତି� କାେର ଥିବା ବ�ାକରଣଗତ ତ� �ଟି ପାଇଁ ସ�ାଦକ fମାପ�ାଥ�ୀପତି� କାେର ଥିବା ବ�ାକରଣଗତ ତ� �ଟି ପାଇଁ ସ�ାଦକ fମାପ�ାଥ�ୀପତି� କାେର ଥିବା ବ�ାକରଣଗତ ତ� �ଟି ପାଇଁ ସ�ାଦକ fମାପ�ାଥ�ୀପତି� କାେର ଥିବା ବ�ାକରଣଗତ ତ� �ଟି ପାଇଁ ସ�ାଦକ fମାପ�ାଥ�ୀ    

ଆମ ଇେମଲ୍ ଠିକଣା :  

aahwaan@gmail.comaahwaan@gmail.comaahwaan@gmail.comaahwaan@gmail.com 
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7ାନ୍ େହାଇଥିବା ଛବି ଏବଂ ଟାଇପ୍ େହାଇଥିବା ପିଡ଼ିଏଫ୍ 
ଫାଇଲ୍ ଗୁଡ଼ିକୁ ପୁଣିଥେର ଟାଇପ୍ କରିବାକୁ ପଡୁଛି ଯାହା 
ଫଳେର ପତି� କା ପ�କାଶନେର अେହତୁକ ବିଳa େହଉଛି  
େତଣୁ ଆପଣ* େଲଖାକୁ ଓଡ଼ିଆେର ଟାଇପ୍ କରି େକବଳ  

Microsoft Word File େର ପଠାg 

ଆହ� ାନ ଇ-ପତି� କାେର ପ�କାଶନ େହତୁ େଲଖା ପଠାଉଥିବା ସମ` ସାହିତି�କ ବ|ୁ*ୁ 
ବିନମ� अନୁେରାଧ କରୁଛି, ଦୟାକରି ନିଜର େଲଖାକୁ ଓଡ଼ିଆେର ଟାଇପ୍ କରି ପଠାg 

ଆପଣ ଚାହZେଲ ଆକୃତି ଆକୃତି ଆକୃତି ଆକୃତି / / / / ଶ�ୀଲିପି ଶ�ୀଲିପି ଶ�ୀଲିପି ଶ�ୀଲିପି / / / / अପ�ାv अପ�ାv अପ�ାv अପ�ାv / / / / ଗୁଗୁଲ୍ ଓଡ଼ିଆ ଗୁଗୁଲ୍ ଓଡ଼ିଆ ଗୁଗୁଲ୍ ଓଡ଼ିଆ ଗୁଗୁଲ୍ ଓଡ଼ିଆ କିେବାଡ଼� +ାରା  
ଟାଇପ୍ କରି ପଠାଇ ପାରିେବ  

7ାନ୍ େହାଇଥିବା ଛବି ଏବଂ ପିଡ଼ିଏଫ୍ େକବଳ େଗାଟିଏ ପୃ�ାର ଆେଲଖ� ପାଇଁ ଗ�ହଣ 
କରାଯିବ अଧିକ ପୃ�ାର ଆେଲଖ�କୁ ଟାଇପ୍ କରି ପଠାଇବା अନିବାଯ�� 

ଏକାଧିକ ଆେଲଖ� ପଠାଉଥିବା ବ|ୁ* ଆେଲଖ�କୁ ଗ�ହଣ କରାଯିବ ନାହZ େଯେକୗଣସି ବିଭାଗେର 
େକବଳ େଗାଟିଏ େଲଖା ହZ ପଠାg ଏବଂ ବାରaାର ଇେମଲ୍ କରg ନାହZ ଥେର ପଠାଇବା ଯେଥr 


