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‘ଆହାନ’ ଇ-ପତି କାେର ପ!
ୂ  ତଃ େମୗଳି କ, अପକାଶି ତ େଲଖା ଗୁଡ଼ିକ ହY
େଲଖାର ମାନ ଏବଂ ଭାଷା ତଥା ଉପାେଦୟତା ଆଧାରେର ଚୟନ କରାଯାଇଥାଏ
େକୗଣସି େବନାମୀ େଲଖା ଉପେର ଆମର େକୗଣସି କ^ବ / ଦାୟି ତ ରହି ବ
ନାହY େଲଖାେର ଦି ଆଯାଇଥି ବା ସମ` ତଥ ଏବଂ ବି ଚାର େଲଖକ*ର ସୂ!
ନି ଜସ , ତାହା ଉପେର ସାଦକ କି aା ପକାଶକ* ସହମତି ରହି ବ େବାଲି େକୗଣସି
ଲିଖି ତ ନି ୟମ ନାହY ଯଦି ଓ ପେତକ େଲଖାକୁ ଭଲଭାବେର ପଢ଼ି ବା ଏବଂ
ବୁ ଝି ବାପେର ହY ପକାଶନ େହତୁ ନି ବା ଚନ କରାଯାଇଥାଏ ତଥାପି େଲଖାର
ଶତପତି ଶତ ସତତାର ଦାବୀ େକବଳ େଲଖକ*ର େକୗଣସି େଲଖାକୁ େନଇ
ଉଠି ଥିବା ବି ବାଦର ଉ^ରଦାୟି ତ େକବଳ େଲଖାର ମୂଳ େଲଖକ*ର, ଏଥିେର
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୧୭୪

ବି େଶଷ ସୂଚନା

୧୭୭

ଚଳି ତ ସଂ7ରଣ ପେର ଆହାନ ପାଇଁ େଲଖା ପଠାଉଥିବା ସମ` ସା*ୁ ସାନି ତ
କରି ବା ନି ମେh ଏକ ଧନବାଦ (ମାନପତ) ପତ ବବା କରାଯାଉଛି  ଖୁବ ଶୀଘ ଆପଣ
ନି ଜ େପରି ତ ଆେଲଖ ପାଇଁ ଆହାନ ଇ-ପତି କା ତରଫରୁ ଏକ ଧନବାଦ ପତ ପାଇେବ

ଏହି ବବା ଖୁବ ଶୀଘ ଆମ େୱବ୍ସାଇଟେର ଉପଲ େହବ ଏବଂ ପେତକ ସା
ନି ଜର ଧନବାଦ (ମାନପତ) ପତ, अତି ସହଜେର ଆମ ସାଇଟରୁ ଡାଉନେଲାଡ୍ କରି
ପାରି େବ ଏହି ମାନପତ ଉଭୟ ଛବି ଏବଂ ପି ଡ଼ିଏଫ୍ ମାଧମେର ଉପଲ େହବ
ଏହାକୁ ଆପଣ ନି ଜର େସାସି ଆଲ୍ ମି ଡ଼ିଆ େପାଫାଇଲେର अନମାନ* େଦଖିବା ପାଇଁ
େଶୟାର ବି କରି ପାରି େବ अଧି କ ସୂଚନା ଏବଂ ତରିତ ଖବର ପାଇବା ପାଇଁ ଆମ

ଇ
-ପ

ତ
ିକ

ା

ହାଟସ୍ଆପ୍ ଗପେର େଯାଗ ଦି अ ଆମ ସହ େଯାଗ େଦବାପାଇଁ ଆମ ହାଟସ୍ଆପ୍
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ଏଥିପାଇଁ ବି ଧିବw ବବା େହାଇଗଲା ପେର ଆପଣ*ୁ ଇେମଲ୍ +ାରା ଜଣାଇ ଦି ଆଯି ବ

ଆ

ହ
ାନ

ନaର ୭୦୦୮୫୬୭୦୮୫ କି aା ୯୦୪୦୯୮୫୪୬୩େର अନୁ େରାଧ ପଠାଇ ପାରିେବ
ଆହାନ ଇ-ପତି କା ସୂ ! ନି ଃଶୁ# ବି ତରଣ େହତୁ ଡା େଜାତି ପସାଦ ପ(ନାୟକ* +ାରା ପତି ି ତ ଓ ପକାଶି ତ
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ସାଦକ* କଲମରୁ...
ନମ7ାର
ଡା େଜାତି ପସାଦ
ପ(ନାୟକ

ଆହାନ ଇ-ପତି କାର ଜୁ ନ ୨୦୨୨ ସଂ7ରଣ ସହି ତ ମଁୁ ଉପିତ
ଉଳୀୟ ପରରାେର ବୃ ହତ ଧରିତୀ ପବ ରଜ ପବ ଉପଲେi ସମ`
ପାଠି କାପାଠକ ଏବଂ ସାହି ତ ସା*ୁ ହାjgକ अଭିନBନ ଓ ଶୁେଭkା
ବି ଶ ଦରବାରେର ଆେମ ବଷେର ଦୁ ଇଥର ଧରି ତୀ ଦି ବସ ଆଉ
ପରି େବଶ ଦି ବସ ପାଳନ କରୁଥିବା େବେଳ ଆମ ପାରାରିକ ରଜ ପବ
ଉଭୟ ଦି ବସର ମହ^କୁ ପତି ପାଦି ତ କେର ପତି ବଷ ତି ନିଦିନ ଧରି
ରଜ ପବ ପାଳନ କରୁଥିବା ଆମର ଏହି अତି ପାଚୀନ ଜାତି େଯ ପୃଥିବୀ

ଆଯଜନକ ଏବଂ अତୂ ଳନୀୟ
ରଜ ପବର ମହ^ େଯ େକବଳ ଏକ ପାରାରି କ ଚାଷଭି^ିକ
ପବ ହY ନୁ େହଁ , ବରଂ ସମଗ ଧରି ତୀକୁ ସମୃw କରି ବା ଏବଂ ପାକ
େମୗସୁମୀ ବଷାେର ଧରି ତୀ ସି ନ କରି ବା ପେର ଏଥିେର ସବୁ ଜ
ବନାନୀର ଉrବ ଏବଂ अଭିବୃ wି କରିବାର ମହ^ ଲi ରେଖ ରଜର

ଇ
-ପ

ତ
ିକ

ା

अେନକ अଥ ମଧେର ପୃଥିବୀ ବା ଧରି ତୀ, ତଥା ଜଳକଣା ଏବଂ
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ଓ ପରି େବଶ ପାଇଁ େକେତ ସେଚତନ ଥିଲା ତାହା अବି ଶସନୀୟ ଭାବେର

ଆ

ହ
ାନ

ଧୁଳିେରଣୁ ମଧ अhଭୂ ଏହି ସମ` ଉପାଦାନକୁ ସାନ ଜଣାଇ
ଆହାନ ଇ-ପତି କା ସୂ ! ନି ଃଶୁ# ବି ତରଣ େହତୁ ଡା େଜାତି ପସାଦ ପ(ନାୟକ* +ାରା ପତି ି ତ ଓ ପକାଶି ତ
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ଏଇ ପବ ପାଳନ କରାଯାଉଥିବା େହତୁ , ଏହାର ମହ^ େଢର୍ େବଶୀ
ଆହୁରି ମଧ ଏହି ପବ ଉଳୀୟ ପାରି ବାରି କ ପବ ଭାବେର ମଧ େବଶ
ଜଣାଶୁଣା ଶି ଶୁକନା ତଥା ମହି ଳା ମାନ* ପାଇଁ ଏହି ପବର ମହ^ अନନ ଏହା େଯ
ଆମ ସମାଜେର ନାରୀ ଓ ପୁରୁଷ ସମାନତାକୁ ଦଶାଏ କହି େଲ अତୁ ି େହବ ନାହY ପବ
ମାଧମେର ହY େହଉ ନା କାହYକି ଆମ ପବ
ୂ ସ
 ୁରୀ ମାେନ ମହି ଳା ମାନ*ୁ ସାନ
ଜଣାଇବାର ଏକ ସାନଜନକ ପଦେiପ େଯ େନଇଥିେଲ, ତାହା ରଜ ପବ +ାରା
ପମାଣିତ ହୁଏ
ରଜ ପବର ପାବଲତା ଉପକୂଳ ଓଡ଼ି ଶା ଏବଂ ମଧ ତଥା ଉ^ର ଓଡ଼ି ଶାେର
ବହୁଳଭାବେର ପରିଲiିତ େହାଇଥାଏ ଏଥିପାଇଁ अେନକ ଦି ନର ପାକପ`ୁତି ମଧ
େଦଖିବାକୁ ମି େଳ ାେନ ାେନ ରଜପବକୁ अେନକ ଦି ନ ଧରି ପାଳନ କରାଯାଏ, ଯଥା
ରଜ ପାଇଁ ସଜବାଜ, ପହି ଲି ରଜ, ରଜ ସଂକାhି , େଶଷ ରଜ, ଭୂ ମିଦାହ, ବସୁମତି ସfାନ

ଉେଠ ଏହି ପବକୁ ଆଧାର କରି अେନକ ପତି େଯାଗିତା ଯଥା ରଜ କୁ ମାରୀ, ରଜ କି ନ,
ଇତାଦି ମଧ ଗଣମାଧମେର େଦଖିବାକୁ ମି ଳୁଛି  ଏବଂ ସାମାଜି କ ଗଣମାଧମର ବହୁଳ
ପସାର ଫଳେର ଏହା ଦି ନକୁ ଦି ନ अଧି କ େଲାକପି ୟ େହବାକୁ ଲାଗିଛି କହି େଲ अତୁ ି
େହବ ନାହY ଓଡ଼ି ଶାର ପାୟ अଧି କାଂଶ ଜି ଲ?ାେର ବଡ଼ ବଡ଼ ସହର ତଥା ଜି ଲ?ା ଏବଂ ବ? କ୍

ତ
ିକ

ା

`ରୀୟ କାଯକମମାନ ଆେୟାଜନ େହଉଛି  ରଜ ପାଇଁ ପାରରି କ େଝାଟି ପତି େଯାଗିତା,
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ଇତାଦି अେନକ ଆେୟାଜନ +ାରା ଏହି ପବ ଓଡ଼ି ଶାର ପୁରପଲି? ଉବମୁଖର େହାଇ

ଇ
-ପ

ପି ଠା ପତି େଯାଗିତା, ଓଡ଼ି ଆଣୀ େବଶ ପତି େଯାଗିତା ଇତାଦି ଆେୟାଜି ତ େହବା ସହ

ଆ

ହ
ାନ

अେନକ ସାଂ7ୃତି କ କାଯକମ ମଧ ଆେୟାଜି ତ େହଉଛି  େଦଖିବାକୁ ଭଲ ଲାଗୁଛି, େଯ
ଆହାନ ଇ-ପତି କା ସୂ ! ନି ଃଶୁ# ବି ତରଣ େହତୁ ଡା େଜାତି ପସାଦ ପ(ନାୟକ* +ାରା ପତି ି ତ ଓ ପକାଶି ତ
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ଶତାୀ ଶତାୀ ପୁରୁଣା ଆମ ଐତି ହ ଏବଂ ପରରା ମଳି ନ ନ େହାଇ ବରଂ ନୁ ଆ ପରି
ଝଟକୁ ଛି , ଆଉ ଆଶା ମଧ ମନେର ଜାଗତ େହଉଛି ଆମର ଏହି ପରରା ଯୁଗ ଯୁଗଧରି
ବି ରହି ବ
ରଜ ପବ ଏକ ପାରାରି କ େଲାକପବ, ଏହାକୁ ଧାମgକ ପବ େବାଲି ମଧ କୁ ହାଯାଇ
ପାେର କାରଣ ଓଡ଼ି ଆ ଜାତି ଏହାର ପେତକ ଉବ ଓ ପବକୁ ଜଗନf ାଥ ସଂ7ୃତି ସହ
ଜଡ଼ି ତ अନୁ ଭବ କେର ଜଗନf ାଥ ଆମ ଜାତି ର ପାଣ ଏବଂ ତା*ୁ ଆଧାର କରି ଆମ ଜାତି
अଗସର ଆମର ଧାମgକ ମାନତା ଶୀ ମBିର ଏବଂ ଜଗନf ାଥ* ସହ अxାxିଭାବେର
ଜଡ଼ି ତ ବସୁେଧୖ ବ କୁ ଟୁ aକମ୍, ମେର ଦି iିତ ଆମ ସନାତନ ହି Bୁ ଧମର ଭାବନା
अତh ଉଦାର ଏବଂ iମାଶୀଳ, େତଣୁ ଆମ ଧମକୁ େକହି ଆେiପ କରି େଲ ସୁwା ଆେମ
ପତି କି ୟାଶୀଳ ନ େହାଇ, ଉଦାରତାର ସହ ସହନ କରି ବାର iମତା ରଖୁ େହେଲ ବି ଗତ
ଦି ନେର ଜାତୀୟ ଗଣମାଧମେର ପସାରି ତ ଏକ କାଯକମେର ଜେନୖ କା ମହି ଳା अତି ଥି*

େଦଇଥିଲା ତାହା ସବାେଦୗ ନି Bନୀୟ ଏବଂ ଭନା େଯାଗ େବାଲି ମେନ ହୁଏ
ଆପଣ ଜାଣିଥିେବ, େଯ ବି ଗତ ମାସେର କାଶୀ ବି ଶନାଥ ମBିର ନି କଟେର ଥିବା
uାନବାପୀ ମସଜି ଦ(ମBିର)େର अଦାଲତ ନି େjଶେର ଆେୟାଜି ତ ଭିଡ଼ି ଓଗାଫି ସମୟେର
ଶି ବଲି x ଉwାର େହାଇଥିଲା, କି  ମୁସଲି ମ୍ ପତି ପi ଏହାକୁ ଏକ କୃ ତି ମ ଝରଣା ବା

ତ
ିକ

ା

ଫବାରା େବାଲି କହି ବାରaାର ପଚାରକରି ଆସୁଥିେଲ ଏହି ବି ଷୟେର ଆେୟାଜି ତ ଏକ
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ମhବକୁ େନଇ ସମଗ େଦଶ ତଥା ବି ଶ`ରେର େଯଉଁଭଳି ଭାବେର ପତି କି ୟା େଦଖା

ଇ
-ପ

ସaାଦ ଚ|ାେର ବି େଜପି ର ଜେନୖ କା ନାରୀ େନତୀ ଶି ବଲି xର अପମାନ ସହ ନ କରି

ଆ

ହ
ାନ

ପାରି , ମହଦ* ବି ଷୟେର କୁ ରାନେର ଲି ଖିତ କି ଛି ତଥକୁ ଉେ^ଜି ତ अବାେର
ଆହାନ ଇ-ପତି କା ସୂ ! ନି ଃଶୁ# ବି ତରଣ େହତୁ ଡା େଜାତି ପସାଦ ପ(ନାୟକ* +ାରା ପତି ି ତ ଓ ପକାଶି ତ
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ସବସଖେର ଉପାପନ କରି େଦେଲ ଏହା +ାରା ମୁସଲି ମ ପi ଆହତ େହାଇଥିେଲ
େବାଲି କୁ ହାଗଲା अବଶ ସaାଦ ପରି େବଷଣର अନୁ ନ ଦୁ ଇ ସାହ ପେର ବି ଶର
अେନକ ମୁସଲି ମ୍ େଦଶ ଏହି ବି ବାଦକୁ ସୃି କରି େଦଇ ଭାରତ ଉପେର କୂଟେନୖ ତିକ ଚାପ
ପକାଇବାକୁ ଆର କରି େଦେଲ
ମଧ ପାଚର ଗଣମାଧମ अଲଜଜି ରା +ାରା ପଥେମ ଭାରତ ଏବଂ ହି Bୁ ଧମ
ବି ରୁwେର ଟ ି ଟରେର ଶି ତଳ ଯୁw ଆର େହାଇଥିଲା, ଯାହା ଧି େର ଧି େର ସମଗ
ମଧପାଚ ଏବଂ अନାନ अେନକ େଦଶକୁ ବାପି ଗଲା ଏବଂ େଛାଟ େଛାଟ अେନକ
େଦଶ ଭାରତ ସରକାର* ଉପେର ଚାପ ପକାଇବା ଆର କରି େଦେଲ ଏବଂ ଏହି
ସମୟେର ଭାରତେର ରହୁଥିବା ଶାhି ପି ୟ ମୁସଲମାନ ସଦାୟକୁ ହି ଂସା କରି ବାକୁ
ଉସୁକାଇବା ପାଇଁ କି ଛି ନ`ସ ାଥ ବି ଏବଂ ରାଜେନୖ ତିକ ସଂଗଠନ ଆେଗଇ ଆସି େଲ
ଏବଂ ସମଗ େଦଶେର ଶୁକବାର ସାମୁହିକ ନମାଜ ପଠନ ପେର ଉତ ମୁସଲମାନ ଭିଡ଼

अପତାଶି ତ ଥିଲା ଏବଂ ଏହା େଦଶବାପୀ अେନକ ାନେର ଏକ ସମୟେର େହାଇଥିଲା,
େଯଉଁଥିରୁ ଏହା ସୁସଂଗଠି ତ ଏବଂ ସୁସଂେଯାଜି ତ ତଥା ସୁପରି କିତ େବାଲି ଦୃ ଢ଼ ଧାରଣା
ସୃି କରି ଥିଲା ଶାhି ପି ୟ େଦଶକୁ अଶାh ବାତାବରଣେର ପରି ଣତ କରି ବାର ଏକ ଦୁ ବାର
େଯାଜନା ଫଳପଦ େହବାପବ
ୂ ର
 ୁ ସରକାରୀ `ରେର ଏହାକୁ ଦମକ କରାଯାଇ ପତି କି ୟା

ତ
ିକ

ା

ସ ରୂପ ଦxାକାରୀ*ୁ ଚି ହfଟ କରାଯାଇ ବାପକ ଗିରଫଦାରୀ ତଥା ଦମନମୁଳକ କାଯ
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+ାରା ପଥର େଫାପାଡ଼ି ସବସାଧାରଣ* ଧନଜୀବନ ପତି ବି ପଦ ସୃି କରାଗଲା ଏହା

ଇ
-ପ

କରାଯାଉଛି  ତଥାପି ମନେର अେନକ ପଶf ଏେବ ବି ଉ*ି ମାରୁଛି , ଜେଣ ବିର

ଆ

ହ
ାନ

ସାମାନ ଉୀରଣେର ଯଦି ଏେତ ବଡ଼ ସମୁଦାୟର ଧାମgକ ଭାବନା ଆହତ େହାଇଯାଉଛି ,
ଆହାନ ଇ-ପତି କା ସୂ ! ନି ଃଶୁ# ବି ତରଣ େହତୁ ଡା େଜାତି ପସାଦ ପ(ନାୟକ* +ାରା ପତି ି ତ ଓ ପକାଶି ତ
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ତା େହେଲ ବି ଗତ ତି ନିଶହରୁ अଧି କ ବଷଧରି uାନବାପୀ ମBିରେର ଥିବା ଶି ବଲି x
ଉପେର ମୁସଲମାନ ନମାଜି ମାେନ ହାତପାଦ େଧାଇ ପାଣି ପକାଉଥିେଲ ସୁwା ହି Bୁ ସମାଜ
କାହYକି ପତି କି ୟାଶୀଳ େହାଇନାହY?
ଏହି ସବୁ କଥା ଗୀର ଭାବେର ଚି hା କେଲ ଆପଣ*ୁ ହୃଦୟxମ େହବ, େଯ
ଧାମgକ ଉନEାଦ ଏବଂ ହି ଂସାକାs ଏବର ନୁ େହଁ , ବରଂ अେନକ ଶତାୀର ପୁରୁଣା अଭାସ
ଯାହା ବୁ w* େଦଶ ଭାରତକୁ ସମୟ ସମୟେର ଆହତ କରି ଆସି ଛି ଏେତ ବି ଶାଳ
େଦଶେର ରହୁଥିବା ସଦାୟ ମାେନ ବ^ମାନ ସୁwା ନି ଜକୁ ଧାମgକ ପୁ`କଠାରୁ
ସମି ଧାନକୁ अଧି କ ସାନ େଦବା ଶି ଖି ପାରି ନାହାhି 
ନୁ ପୁର ଶମା େଦଇଥିବା ମhବ େଯ ଇସଲାମ ବି େରାଧୀ କି aା ମି ଥା େବାଲି େକହି
କହି ନାହାhି , କାରଣ अେନକ ମୁସଲମାନ ବୁ wିଜୀବି େସଇ ଏକା କଥା अେନକ ସମୟେର
अେନକ ାନେର ସ ୀକାର କରି ଛhି ଏବଂ ତଥାପି ନୁ ପୁର ଶମା କହି େଦବା ପେର ଏେତ

କୁ ରାନେର ଲି ଖିତ େସହି ସବୁ ବି ଷୟେର ବ^ମାନ अଧି କ ଜାଣିବାକୁ ପାଇେଲ ଏବଂ ନି ଜର
ଭୁ ଲ +ାରା ନି ଜକୁ ହY ନି Bିତ କରାଇେଲ େବାଲି କହି େଲ अତୁ ି େହବ ନାହY
ବ^ମାନ ଆେମ ଜାଣିବା େଯଉଁ ସବୁ େଦଶ ଭାରତୀୟ ରାଦୁ ତ*ୁ ଡକାଇ ନୁ ପୁର
ଶମା େଦଇଥିବା ମhବ ପାଇଁ iମାଯାଚନା କରିବାକୁ କହି ଥିେଲ, େସମାନ* କଣ େହଲା?

ତ
ିକ

ା

ପଥମତଃ ଭାରତ ସରକାର େଘାଷଣା କରି ଜଣାଇେଲ େଯ ଏହି ମhବ ଜେଣ ମହି ଳା*ର,
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ଉତ େହାଇ ପତି କି ୟା େଦଖାଇବା +ାରା ସମଗ ବି ଶେର अଗଣିତ ସବସାଧାରଣ

ଇ
-ପ

େତଣୁ ଏଥିପାଇଁ ସରକାର େକୗଣସି ଭାବେର ବି iମା ମାଗିେବ ନାହY ଦି ତୀୟତଃ

ଆ

ହ
ାନ

ଭାରତେର େଲାକତ ରହି ଛି ଏବଂ ଏଠାେର अଭିବିର ସ ାଧୀନତା ରହି ଥିବା େହତୁ େଯ
ଆହାନ ଇ-ପତି କା ସୂ ! ନି ଃଶୁ# ବି ତରଣ େହତୁ ଡା େଜାତି ପସାଦ ପ(ନାୟକ* +ାରା ପତି ି ତ ଓ ପକାଶି ତ
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େକହି ବି ମhବ େଦଇ ପାରି େବ ଦି ଆଯାଇଥିବା ମhବ ଯଦି ଭୁ ଲ େହାଇଥାଏ ତା
େହେଲ ତାହା ବି ରୁwେର ଦsବି ଧାନ େହାଇପାରି ବ ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାଟg +ାରା ସୁଶୀ
ନୁ ପୁର ଶମା*ୁ ତରି ତ କାଯାନୁ ାନ କରାଯାଇ ପାଟgରୁ ବରଖା` କରାଗଲା ଏହାକୁ
େଦଖି अେନକ ବି େରାଧୀ ଦଳ ବି େଜପି କୁ ନି Bା କରି ଥିେଲ ହି Bୁ* ରiାକାରୀ କୁ ହାଉଥିବା
ବି େଜପି ନି ଜ ପବା*ୁ ବରଖା` କରି ବା ଏବଂ ମଧପାଚର େଛାଟ େଛାଟ େଦଶର
ଚାପେର ଆସି ବା अେନକ*ୁ ପାରିକ ଭାବେର ଆଯ କରି େଦଇଥିଲା अବଶ ଏହାର
ପତି କି ୟା ଭାରତ ରାଜେନୖ ତିକ ଏବଂ କୂଟେନୖ ତିକ ଭାବେର େଦଇଥିଲା, ଏବଂ େଯଉଁ ସବୁ
େଦଶ ଭାରତକୁ ନାଲି ଆଖି େଦଖାଇଥିେଲ, େସମାନ*ୁ ଜଣାଇଥିଲା େଯ, େସମାନ*
େଦଶେର ଜନସାଧାରଣ ଖାଉଥିବା ଗହମ ଓ अଟା ଭାରତରୁ ଆେସ ଏବଂ ଯଦି ଭାରତ
ଗହମ ରାନି ବB କରି େଦବ, ତି ନି ସାହେର ସମୁଦାୟ ବି ଶର ଏକ ବି ଶାଳ ଭାଗେର
େଲାକମାେନ ଖାଦାଭାବରୁ ହhସh େହାଇଯି େବ ସୂଚନାେଯାଗ େଯ ବି ଗତ ଦି ନେର

ଯଦି ଭାରତ ଗହମ ରାନି ନ କେର, ତା େହେଲ େସହି ସବୁ େଦଶେର ଉଟ ଖାଦାଭାବ
େଦଖାେଦବ, ଏହି କଥାଟି ଜଣାଇବା ପେର େଗାଟିଏ ପେର େଗାଟିଏ ସବୁ େଦଶ ନି ଜର
ବି େରାଧ ପଦଶନ ବB କରି ବା ସହ େଯଉଁମାେନ ସବୁ େସଇ େଦଶେର ଭାରତ ବି େରାଧୀ
ଆେBାଳନ ଓ ପଦଶନ କରି ଥିେଲ େସମାନ*ୁ େଦଶରୁ ବାହାରି ଯି ବାକୁ ନି େjଶ (କୁ ଏତ)

ତ
ିକ

ା

ବି େଦଇ ସାରି େଲଣି ଏହା ଭାରତର ବି ଶାଳ କୂଟେନୖ ତିକ ବି ଜୟ େବାଲି କୁ ହାଯାଇ
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ଭାରତ ଗହମ ରାନି ଉପେର କଟକଣା ଲଗାଇ ସାରିଛି  ବ^ମାନର ପକରଣ ପେର

ଇ
-ପ

ପାେର

ଆ

ହ
ାନ

अନ ପରି େପiୀେର େଦଖିେଲ, ଜାଣିେବ େଯ ଋଷ ଏବଂ ୟୁେକନ୍ ଯୁw ପେର ପେର
ଆହାନ ଇ-ପତି କା ସୂ ! ନି ଃଶୁ# ବି ତରଣ େହତୁ ଡା େଜାତି ପସାଦ ପ(ନାୟକ* +ାରା ପତି ି ତ ଓ ପକାଶି ତ
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ଋଷ ଓ ଭାରତ ମଧେର ଭଲ ବୁ ଝାମଣା େହବା େଯାଗଁୁ, ଭାରତ ବ^ମାନ ଋଷଠାରୁ କମ
ଦାମେର କାେତଲ ଆମଦାନୀ କରୁଛି  ଏହା ଫଳେର ମଧପାଚର େଦଶ ମାନ*
ବବସାୟେର ମାBାବା ସୃି େହାଇଛି  ବି ଶେର ଭାରତ କା େପେଟାଲି ୟମ େତଲର
ସବୁ ଠାରୁ ବଡ଼ େକତା େହାଇଥିବା େହତୁ ଯଦି ଭାରତ େତଲ ନ କି େଣ େସଇ ସବୁ େଦଶେର
ମାBାବା େଦଖାେଦବା ସ ାଭାବି କ େତଣୁ ମଧ କି ଛି େଦଶ अସେhାଷ ଥିେଲ େତଣୁ
ମହଦ* ଉପେର ଦି ଆଯାଇଥିବା ଟିଣୀ ପେର େସମାେନ ଭାରତକୁ େଘରିବା େଯାଜନା
କରି ଥିେଲ, କି  ଦୁ ଭାଗର ବି ଷୟ ବ^ମାନ ସମୁଦାୟ ବି ଶର अେନକ େଦଶକୁ ଭାରତ
ଶସ ରାନୀ କରୁଥିବା େହତୁ େସହି ସବୁ େଦଶ ଭାରତପତି ଆନୁ ଗତ ରହି ବା +ାରା
େସମାନ* େଯାଜନା ସଫଳ େହଲାନାହY
ବି ଗତ ଦି ନେର अhରାୀୟ ମୁଦା େକାଷ (ଆଇଏମ୍ଏଫ୍) ଭାରତ ସରକାର*ୁ
ନି େବଦନ କରି ଥିେଲ େଯ ଗହମ ରାନି ଉପେର ଭାରତ ସରକାର ଲଗାଇଥିବା

ରହି ଥିବା େହତୁ ବି ଶ ବାଣିଜିକ ସଂଗଠନ (ଡବ? ଟିଓ) କି ଛି ନୂ ଆ କଟକଣା ପାଇଁ େଯାଜନା
କରୁଥିବା ପରି େପiୀେର ଭାରତ ସରକାର ସଂା*ୁ କଡ଼ାକଡ଼ି ଭାବେର ନି Bା କରି ବା ସହ,
େକୗଣସି ନୂ ତନ ନି ୟମ ମାନି ବାକୁ ମନା କରି େଦଇଛhି 
ଏହି ସବୁ ଘଟଣାବଳୀକୁ େଦଖି ବା ପେର ବି ଶ ଦରବାରେର ଭାରତର ାନ େକଉଁଠି

ତ
ିକ

ା

ତାହା ବୁ ଝି ବାକୁ ଆଉ ବି ଳa ଲାଗୁନାହY ଦୁ ଭାଗର ବି ଷୟ ଭାରତ ଭିତେର ଥିବା କି ଛି
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କଟକଣାକୁ ଉେଠଇ ନି अ ବ^ମାନ ସମଗ ବି ଶର अଥେନୖ ତିକ ମାBାବା ଲାଗୁ

ଇ
-ପ

କୁ ଚକାhକାରୀ େଗାୀ ଏହି ସବୁ ଉନf ତି କୁ େଦଖି ଭାରତ ସରକାର*ୁ ନି Bିତ କରିବାର

ଆ

ହ
ାନ

କୁ ପୟାସ କରୁଛhି  େତଣୁ େଦଶ ଭିତେର ହି ଂସାକାs, ଆେBାଳନ, ଗsେଗାଳ ଆଦି କରି
ଆହାନ ଇ-ପତି କା ସୂ ! ନି ଃଶୁ# ବି ତରଣ େହତୁ ଡା େଜାତି ପସାଦ ପ(ନାୟକ* +ାରା ପତି ି ତ ଓ ପକାଶି ତ
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ସରକାର*ୁ अିର କରି ବାକୁ େଚା କରୁଛhି 
ବି ଗତ ଦି ନେର ଭାରତୀୟ ଜାତୀୟ କଂେଗସର ପମୁଖ େନତା ରାହୁଲ ଗାୀ ଏବଂ
େସାନି ଆ ଗାୀ*ୁ

ପବ^ନ ନି େjଶାଳୟ ତରଫରୁ େଜରା କରି ବା ପାଇଁ ଡକରା

ଯାଇଥିଲା ଉେଲ? ଖେଯାଗ େଯ, ନାସନାଲ୍ େହରାଲ୍ଡ ଖବର କାଗଜର ସ^ି
ହାେତଇବା अଭିେଯାଗେର ଉଭୟ अଦାଲତରୁ ଜାମି ନେର अଛhି  ଏହି ମାମଲାର ଶୁଣାଣି
କରି ବାପାଇଁ ପୁଣିଥେର ତଦh ପକି ୟା ଆର େହବା ଏବଂ ଏହି ଖବର ଉଭୟ*ୁ ଜଣାଇ
େଦବାପେର ପେର ଶୀମତି େସାନି ଆ ଗାୀ କେରାନାେର କବଳି ତ େହାଇଥିେଲ ଏବଂ ପେର
ପେର ସ ାବା ବି ଗଡି ଯି ବାରୁ ତା*ୁ ହସପି ଟାଲେର ଆଡ଼ମି ଟ୍ କରି ବାକୁ ପଡ଼ି ଛି କି 
ଏହି ମାମଲାେର ନି ଜର ପi ରଖି ବା ପାଇଁ ରାହୁଲ ଗାୀ*ୁ ସମନ କରାଯାଇଥିଲା, ଏବଂ
ଏଥିପାଇଁ ଶୀ ଗାୀ ଏକ ବି ଶାଳ ଆେBାଳନର ଆେୟାଜନ କରି ଯାଇଥିେଲ ଏହାକୁ
କଂେଗସ ଦଳ ତରଫରୁ ସତାଗହ ଆେBାଳନର ନଁା ଦି ଆଯାଇଥିଲା ଏଥିେର କଂେଗସ

େହାଇଥିେଲ ଏହି ମାମଲା ସଂପ!
ୂ  ବିଗତ େହାଇଥିବା େବେଳ କଂେଗସ ଦଳ ଏଥିେର
ଉାହର ସହ େଯାଗ େଦବା ତଥା ଏକ ଠେକଇ ମାମଲା ପାଇଁ ତଦh େହଉଥିବା େବେଳ
ଏହାକୁ ସତାଗହ େବାଲି ନାମ େଦଇ ଦଳ କଣ ପମାଣିତ କରି ବାକୁ ଚାହଁୁ ଛି , ତାହା ଆେମ
ବୁ ଝି ପାରୁନାହଁୁ  ଆୟ ବହି ଭୂ ତ ସ^ି ମାମଲାେର ଶୁଣାଣି ପାଇଁ ବାପକ ପେଶfା^ର

ତ
ିକ

ା

ଆବଶକ ଥିବା େହତୁ ଶୀ ଗାୀ*ୁ ତି ନିଦିନ ଧରି େଜରା କରାଯାଇଛି 

ଆ

ହ
ାନ

ଇ
-ପ

ଏହି ମାମଲା ବି ଷୟେର ସବି େଶଷ ବି ବରଣୀ ଆପଣ*ୁ ଆଯାନି ତ କରି େଦଇ
ପାେର ଏହି ମାମଲାର ସଂiି ବି ବରଣୀ ଏହି ପକାରେର
ଆହାନ ଇ-ପତି କା ସୂ ! ନି ଃଶୁ# ବି ତରଣ େହତୁ ଡା େଜାତି ପସାଦ ପ(ନାୟକ* +ାରା ପତି ି ତ ଓ ପକାଶି ତ
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ଶାସି ତ ବି ଭିନf ରାଜର ପମୁଖମାେନ अଂଶ ଗହଣ କରି େସ kାକୃ ତ ଭାବେର ଗିରଫ
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 ଶୀ ଜବାହାରଲାଲ୍ େନେହରୁ* +ାରା ାପି ତ ନାସନାଲ୍ େହରାଲ୍ଡ ଖବର
ସ ଗତ
କାଗଜ ବି ଗତ ଶତାୀର ସବୁ ଠାରୁ अଧି କ ଆୟ କରୁଥିବା ସଂା ମାନ* ମଧେର େଗାଟିଏ
ଥିଲା ଏହାର ସମୁଦାୟ ସ^ି ଦୁ ଇରୁ ପା ହଜାର େକାଟି େବାଲି अନୁ ମାନ
କରାଯାଉଛି  େସ ଯା େହଉ ଏହି ପତି କା ବି ଗତ ଶତାୀର ନେବ ଦଶକ ଆସୁ ଆସୁ ବB
େହାଇଯାଇଥିଲା ଶୁଣାଯାଉଥିଲା अଥାଭାବ େହତୁ ଏମି ତି େହଉଛି  ଆେସାସି ଏେଟଡ୍
ଜ!ାଲ ଲି ମିେଟଡ୍ ଏହାର ପରିଚାଳନା ଦାୟି ତେର ଥିଲା କି  ବହୁତ iତି େହବାପେର
ପତି କାର ପସାର ବB େହାଇଗଲା ବB େହବାପବ
ୂ ର
 ୁ ଏହି କାନୀ ନେବ େକାଟି ଟ*ାର
ଋଣ କଂେଗସ ଦଳଠାରୁ େନଇଥିଲା ଏହି କାନୀେର ରାହୁଲ ଗାୀ, େସାନି ଆ ଗାୀ
ସେମତ େମାତି ଲାଲ େଭାରା ଆଦି अେନକ ବରି କଂେଗସ େନତା ଥିେଲ
ଏହି ସମୟେର େସାନି ଆ ଗାୀ, ରାହୁଲ ଗାୀ, େମାତି ଲାଲ େଭାରା ଇତାଦି
ସଦସ*ୁ େନଇ ଏକ ନୂ ଆ ସଂା ଗଠନ କରାଗଲା, ୟx୍ ଇsିଆ ଏହି ସଂା ଏେଜଏଲ୍

େନଇଥିଲା ଏଥିପାଇଁ ସଂା କଂେଗସ ଦଳକୁ ପଚାଶ ଲi ଟ*ା ବି ନିମୟେର ଋଣ ଆଦାୟ
ଦାୟି ତ େନଇଥିଲା
ୟx୍ ଇsିଆ କି  ଋଣ ଆଦାୟ କରି ପାରି ଲା ନାହY, କି  ଭାରତର ସ ାଧୀନତା
ସଂଗାମ ସମୟେର ଏହି ପତି କାର ଉେଲ? ଖନୀୟ अବଦାନକୁ ଆଖି ଆଗେର ରଖି କଂେଗସ

ତ
ିକ

ା

ଦଳ ବେକୟା ୮୯ େକାଟି ୫୦ ଲi ଋଣ ଛାଡ଼ କରି େଦେଲ ଋଣ ଛାଡ଼ େହବାପେର
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ଠାରୁ ନାସନାଲ୍ େହରାଲ୍ଡ୍ ସଂାକୁ अିଆରକୁ େନଇ ଋଣ ପରି େଶାଧ କରି ବା ଦାୟି ତ

ଇ
-ପ

ନାସନାଲ୍ େହରାଲ୍ଡ ପତି କାର ମାଲି କାନା ସ^ କି  ୟx୍ ଇsିଆ ପାଖେର ହY ରହି ଥିଲା

ଆ

ହ
ାନ

ଏବଂ ଏହି ବାବଦେର ୟx ଇsିଆ ନାସନାଲ୍ େହରାଲ୍ଡ ସଂାର ୯୯ ପତି ଶତର
ଆହାନ ଇ-ପତି କା ସୂ ! ନି ଃଶୁ# ବି ତରଣ େହତୁ ଡା େଜାତି ପସାଦ ପ(ନାୟକ* +ାରା ପତି ି ତ ଓ ପକାଶି ତ
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ମାଲି କାନା ହକ୍ ପାଇେଲ
अଥାତ ମାତ ପଚାଶ ଲi ଟ*ା େଦଇ ୟx୍ ଇsିଆ ପାଖାପାଖି ଦୁ ଇହଜାର େକାଟି
ଟ*ାର ସ^ିର ମାଲି କ େହାଇଗେଲ େହେଲ, କଥା େସତି କିେର ସରି ନଥିଲା, अସୁବିଧା
େହଲା, େଯେତେବେଳ ଏହି ସବୁ େଦଣେନଣ େହଉଥିଲା ଏହାର େକୗଣସି ସୂଚନା ଆୟକର
ବି ଭାଗ କି aା अନ େକୗଣସି ସରକାରୀ ବି ଭାଗକୁ ଦି ଆଯାଇ ନଥିଲା ଏବଂ େଯଉଁ ବଷ
ଏହି ସବୁ अଂଶଧନ ବା ଭାଗିଦାରୀ ନି ~^ି ନି ଆଯାଇଥିଲା ତାହାର ଆୟକର ସରକାର*
ପାଖେର ଦାଖଲ କରାଯାଇନଥିଲା ଏହି ବି ଷୟେର ପଥେମ ଖବର ବଷ ୨୦୧୨େର
ସାଂସଦ ଶୀ ସୁବମଣମ୍ ସ ାମୀ अଭିେଯାଗ ପତ ଦାଖଲ କରି ବାପେର ମାମଲା अଦାଲତର
ବି ଚାରାଧୀନ େହଲା ଏବଂ ଏହି ଜାଲି ଆତି ପସxକୁ େନଇ ଉଭୟ େସାନି ଆ ଗାୀ ଏବଂ
ରାହୁଲ ଗାୀ ବିଗତ ଜାମି ନେର ରହି ଥିବା କଥା ସମେ` ଜାଣhି 
ବ^ମାନ େସଇ ମାମଲା ପୁଣିଥେର अଦାଲତେର ଉପାପନ େହବାପେର ଘନଘନ

କରୁଛhି , କହୁଛhି େଯ ସରକାର ଜାଣି ଶୁଣି କଂେଗସର ମୁଖିଆ ମାନ*ୁ ହଇରାଣ କରି ବାକୁ
ଚାହଁୁ ଛhି 
+==========================================+
େସାସି ଆଲ୍ ମି ଡ଼ିଆରୁ ମି ଳିଥିବା ତଥ: (ଏହାର ସତତା ବି ଚାରଣୀୟ)

ଧି େର

ଇ
-ପ

ଦଶକେର ନାସନାଲ୍ େହରା ନଁାେର ଏକ ଖବରକାଗଜ ଆର କରି ଥିେଲ

ତ
ିକ

ା

ପାନ ପଧାନମୀ ଶୀ ଜବାହାରଲାଲ େନେହରୁ ବି ଗତ ଶତାୀର ତୃ ତୀୟ
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ତଦh ଏବଂ ପେଶfା^ର େହଉଥିବା େବେଳ କି  କଂେଗସ ଦଳ ଏଥିପାଇଁ ବି େଜପି କୁ ଦାୟୀ

ଆ

ହ
ାନ

ଧି େର ଏହି ଖବରକାଗଜ ୨୦୦୦ େକାଟି ମୂଲର ସ^ି अଜନ କଲା ଆଯର କଥା
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େହଉଛି ଏେତ ଧନ अଜନ କରି ବା ସେ^ ଏହି ଖବରକାଗଜ ୨୦୦୦ ମସି ହାେର iତି େର
ଗଲା ଓ କଂେଗସ ଦଳ ଏହାକୁ ୯୦ େକାଟି ଟ*ା ଋଣ େଦେଲ
ନାସନାଲ୍ େହରାର ତାଳୀନ ନି େjଶକ େସାନି ଆ ଗାୀ, ରାହୁଲ ଗାୀ ଓ
େମାତି ଲାଲ େଭାରା ଏହି ଖବରକାଗଜକୁ ୟx ଇsିଆ ଲି ମିେଟଡ୍ କାନୀକୁ ବି କି କରି ବାକୁ
ନି ~^ି େନଇଥିେଲ
ଏେବ ମଜା ଶୁଣ ୟx ଇsିଆର ନି େjଶକମାେନ େହେଲ େସାନି ଆ ଗାୀ, ରାହୁଲ
ଗାୀ, ଓ7ାର ଫ!ାsିଜ୍ ଓ େମାତି ଲାଲ େଭାରା
ଏହି ଚୁ ି େହଲା ୟx ଇsିଆ ନାସନାଲ୍ େହରାର ୯୦ େକାଟି ଋଣ ପରି େଶାଧ
କରି ବ ଏବଂ ଏହାର ପତି ବଦଳେର ୟx ଇsିଆ ୨୦୦୦ େକାଟି ଟ*ା ମୂଲର अାବର
ସ^ି ପାଇବ
ଏହି ଚୁ ିନାମାକୁ େଶଷ କରି ବା ପାଇଁ ନାସନାଲ୍ େହରାର ନି େjଶକ େମାତି ଲାଲ

କାରଣ େସ େକବଳ ଉଭୟ କାନୀର ନି େjଶକ ଥିେଲ
ଏେବ ଆସି ଗଲା ଆଉ ଏକ େମାଡ଼ ୯୦ େକାଟି ଟ*ା ଋଣ ସୁଝିବା ପାଇଁ କଂେଗସ
ଦଳକୁ ୯୦ େକାଟି ଟ*ା ଋଣ ମାଗିଲା ୟx ଇsିଆ

ତ
ିକ

ଉପରାପତି , େକାଷାଧi ଓ କଂେଗସ ଦଳର ସାଧାରଣ ସାଦକ େଯାଗ େଦଇଥିେଲ

ା

ଏଥିପାଇଁ କଂେଗସ ଦକ ଏକ େବୖ ଠକ ଡାକି ଥିଲା େଯଉଁଥିେର କଂେଗସ ସଭାପତି ,

ଇ
-ପ

ଆଉ ଏହି ବରି  ବିମାେନ ଥିେଲ େସାନି ଆ, ରାହୁଲ, ଓ7ାର ଓ େମାତି ଲାଲ

ଆ

ହ
ାନ

େଭାରା କଂେଗସ ଦଳ ଋଣ ଗହଣ କରି ଥିଲା ଏବଂ ଏହାକୁ କଂେଗସ ଦଳର େକାଷାଧi
ଆହାନ ଇ-ପତି କା ସୂ ! ନି ଃଶୁ# ବି ତରଣ େହତୁ ଡା େଜାତି ପସାଦ ପ(ନାୟକ* +ାରା ପତି ି ତ ଓ ପକାଶି ତ
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େମାତି ଲାଲ େଭାରା ମଧ ପାସ୍ କେଲ ଏବଂ ୟx ଇsିଆର ନି େjଶକ େମାତି ଲାଲ େଭାରା
ଏହାକୁ େନେଲ ଏବଂ ନାସନାଲ୍ େହରା ନି େjଶକ େମାତି ଲାଲ େଭାରା* ହାତେର
େଦେଲ
ଏେବ କଂେଗସ ଦଳ ଏକ େବୖ ଠକ ଡାକି ଲା େଯଉଁଥିେର େସାନି ଆ, ରାହୁଲ, ଓ7ାର ଓ
େମାତି ଲାଲ େଭାରା ସାେହବ ଉପିତ ଥିେଲ େସମାେନ ମି ଶି ନି ~^ି େନେଲ ସାଧୀନତା
ସଂଗାମେର ନାସନାଲ୍ େହରା ବହୁତ େସବା େଦଲା େତଣୁ ୯୦ େକାଟି ଟ*ାର ଋଣ
ଛାଡ଼ କରାଯି ବା ଉଚି ତ୍ ଏବଂ ଏହି ଉପାୟେର ୯୦ େକାଟିର ଏକ େଛାଟ ଋଣ ଛାଡ଼
କରାଯାଇଥିଲା
ଏହି ଉପାୟେର ୟx ଇsିଆ େଯଉଁଥିେର ୩୬% େସୟାର େସାନି ଆ ଏବଂ ରାହୁଲ*
ପାଖେର अଛି ଓ ବଳକା େସୟାରଗୁଡିକ ଓ7ାର େମାତି ଲାଲ େଭାରା ସାେହବ*ର ମି ଳିଲା
୨୦୦୦ େକାଟି ଟ*ାର ସ^ି

ଏବଂ େସହି େକାଠାର अେନକ अଂଶ ବ^ମାନ ପାସେପାଟ  କାଯାଳୟ ସେମତ अେନକ
अଫିସ୍ କୁ ଭଡାେର ଦି ଆଯାଇଛି 
+===========================================+
େଯମି ତିକି ଆପଣମାେନ ଜାଣhି

ବ^ମାନ ସମଗ ବି ଶ କେରାନା ପରବ^ୀ

अବା

ଦୟନୀୟ

େହାଇ

ଯାଇଛି 

ସରକାର*

अପାରଗତା

ଏବଂ

ଇ
-ପ

ଶୀଲ*ାେର

ତ
ିକ

ା

अଥେନୖ ତିକ ମାBାବା େଦଇ ଗତି କରୁଛି , ଏଇ ସମୟେର ଭାରତର ଦiିଣେର ଥିବା ରା
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େଯଉଁଥିେର ବାହାଦୂ ର ଶାହା ଜାଫର୍ ମାଗ ଦି ଲ?ୀେର ଥିବା ଏକ ୧୧ ମହଲା େକାଠା

ଆ

ହ
ାନ

ଆବଶକତାଠାରୁ अଧି କ ମାଗଣାେର ଦି ଆଯାଉଥିବା 7ି ମ୍ ଆଦି ଫଳେର ଶୀଲ*ା
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େଦବାଳି ଆ अବାେର ପହି ଯାଇଛି  ସୂ! େଦଶେର अରାଜକତା େଦଖା େଦଇଥିବା
େବେଳ ସାଧାରଣ ଜନତା ଖାଇବା ପି ଇବାକୁ ମଧ ପାଉନାହାhି , େଦଶେର େପେଟାଲି ୟମ
ଦବର ବହୁତ अଭାବ ଥିବା େବେଳ, ବି େଦଶରୁ ଆଣିଥିବା ଋଣ ସୁଝିବାକୁ ମଧ ପଯା
अଥ ନାହY ଏହି ଭଳି अବା, अତୀତେର େଭେନଜୁ ଏଲା ଭଳି ରାକୁ େଭାଗିବାକୁ
ପଡ଼ି ଥିଲା ଯାହାର ଉଦାହରଣ ଆେମ ବାରaାର ସାମାଜି କ ଗଣମାଧମେର େଦଖି ଆସୁଥିଲୁ,
େହେଲ ଆମର ଏେତ ନି କଟେର ଏଭଳି ପରି ିତି ଏକ େଦଶକୁ େହାଇପାେର ତାହା ଆମର
ଭାବନାରୁ ଦୂ ରେର ଥିଲା, କି  ବ^ମାନ ଶୀଲ*ା ଗୃହଯୁwର ସଖୀନ େହଉଥିବା େବେଳ,
ଏହି ଭଳି अବା ଆଗାମୀ ଦି ନେର ଭାରତର ପି ମେର ଥିବା ପାକି `ାନେର େହାଇପାେର
େବାଲି अଥନୀତି uମାେନ ମତ େଦେଲଣି 
ଆଜୀବନ

ଭାରତକୁ

ଶତ

ରା

ଭାବେର

ଧରି େନଇ,

ଏଠାେର

अଶାhି ର

ବାତାବରଣକୁ େପାାହନ େଦବାପାଇଁ ସମ` ପକାର ବବା କରି ବା, ଆତ*ବାଦକୁ

ପହି ଯାଇଛି େଯ େସଇ େଦଶର ମୀ େଘାଷଣା କରି କହୁଛhି , େଗାଟିଏ ରୁଟିକୁ ଚାରି ଜଣ
ଭାଗ କରି ଖାअ, ଚା’ ପି अନାହY, କାରଣ ବି େଦଶରୁ ଚା’ ଆମଦାନୀ କରି ବାକୁ अଥାଭାବ
ରହି ଛି ସାଉଦୀ ଆରବରୁ ଆଣିଥିବା ଋଣ ପରି େଶାଧ କରି ବାକୁ अiମ ପାକି `ାନ
ଚୀନଠାରୁ ମଧ ଋଣ େନବା ସହ ବି ଶର अଧି କାଂଶ େଦଶରୁ କି ଛି କି ଛି ଋଣ େନଇ

ତ
ିକ

ା

ପରି େଶାଧ କରିବା अବାେର ଏେବ ନାହY ଏହି ସମୟେର େଦଶେର ମୁs େଟକି ଥିବା
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ବଢାଇବା, ଭଳି କଦଯ କାମ କରୁଥିବା ପାକି `ାନ ବ^ମାନ ଏମି ତି ଏକ अବାେର ଆସି

ଇ
-ପ

ତହରି େକ-ତାଲି ବାନ୍ େଗାୀ ନରସଂହାର ଚଳାଇଛhି , ଏବଂ ଖୁବ୍ ଶୀଘ େସମାେନ

ଆ

ହ
ାନ

ପାକି `ାନର ଫାଟା ପେଦଶକୁ ନି ଜ अିଆରକୁ େନଇ େସଠାେର ଶରି ଆ ଆଇନ ଲାଗୁ
ଆହାନ ଇ-ପତି କା ସୂ ! ନି ଃଶୁ# ବି ତରଣ େହତୁ ଡା େଜାତି ପସାଦ ପ(ନାୟକ* +ାରା ପତି ି ତ ଓ ପକାଶି ତ
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କରି େବ େବାଲି େଘାଷଣା କରି ସାରି େଲଣି ଏଭଳି अବା େହେଲ ପାକି `ାନ ଦୁ ଇଭାଗେର
ବି ଭ େହାଇଯି ବ
େଦଶର ଏହି ଭଳି ଦୁ ବଳ अବାେର ମଧ, କାଶEୀରର ଆଳାପ ଜପି ବାରୁ iାh
େହଉନାହY, ପାକି `ାନ ଦି ନକୁ ଦି ନ अତାବଶକ ସାମଗୀ ମାନ*ର ଦରଦାମ ହୁ ହୁ
େହାଇ ବଢ଼ି ବାକୁ ଲାଗିଛି େସଇ ଦି ନ ଦୂ ର ନାହY, େଯେତେବେଳ ପାକି `ାନ ସୂ!
େଦବାଳି ଆ େହାଇ ନି ଜର ନି ଜତ ହରାଇ ବସି ବ
ମହଦ*ୁ େନଇ େଦଇଥିବା ଟିଣୀ ପେର ନୁ ପୁର ଶମା* ଉପେର ପତi ଏବଂ
ପେରାi ଭାବେର ହତା ଓ ହି ଂସାକାsର ଧମକ ମି ଳୁଥିବା େବେଳ ତା* ବୟାନକୁ
ବି େରାଧ କରି େଦଶବାପୀ େହାଇଥିବା ପଦଶନେର अଂଶଗହଣ କରି ଥିବା ବିମାନ*ୁ
ଚି ହfଟ କରି ନାୟି କ ବବା +ାରା କାଯାନୁ ାନ ଗହଣ କରାଯାଉଛି ଏବଂ अେନକ
अପରାଧୀ* େବଆଇନ୍ ଭାବେର ନି ମgତ େକାଠାମାନ*ୁ ବୁ ଲେଡାଜର ଲଗାଇ ଧୁଳିସାତ

ସେ^, କି  ବାପକ ଦମନମୁଳକ କାଯାନୁ ାନ ଚାଲି ଛି
ଏହି ସମୟେର ହାଇଦାବାଦର ସାଂସଦ अସଦୁ jିନ ଓେବସୀ, ଜଗନf ାଥ ମBିରକୁ
େନଇ ଏକ ହାସ¢ଦ ବୟାନ େଦଇଛhି  େସ କହି ଛhି େଯ, ଜଗନf ାଥ ମBିର ପବ
ୂ ର
 ୁ ଏକ
େବୗw ମBିର ଥିଲା, ଯାହାକୁ ଚାପି ଦି ଆଯାଇ ଜଗନf ାଥ ମBିରର ନି ମା ଣ କରାଯାଇଛି 

ତ
ିକ

ା

ଏହି ବୟାନକୁ େନଇ ଓଡ଼ି ଆ ଭାବାେବଗ ସହ େଖଳୁ ଥିବା अଭି େଯାଗେର अେନକ ବୁ wିଜୀବି
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କରାଯାଉଛି , ଏହି ବାବଦେର अଦାଲତ ହ`େiପ କରୁ େବାଲି अେନକ ଦାବୀ କରୁଥିବା

ହ
ାନ

ଥାନାେର ପାରିକ ସୂଚନା ଦାଖଲ

ଆ

େହବା ସହ ଓେବସୀ* ବି େରାଧେର ବି ଭିନf

ଇ
-ପ

अଦାଲତର +ାର େହାଇଛhି  ପୁରୀ ସେମତ ସମଗ ରାଜେର ଜଗନf ାଥେପମୀ ଆହତ
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(ଏଫଆଇଆର୍) କରି ଛhି  ଏହି ଭଳି ବି େଭଦକାରୀ ମhବ େଦଇ ଓେବସୀ ପୁଣିଥେର
ତା*ର ନି ମfଗାମୀ ରାଜନୀତି ର ଉଦାହରଣ େଦଇଛhି 
େସ ଯାେହଉ, ବ^ମାନ अତh ହାସଉଲ? ାସର ସମୟ ସମଗ ରାଜେର ରଜ ପବ
अତି ଆନB ଉାହର ସହ ପାଳି ତ େହଉଛି  ସମ`*ୁ ହାjgକ अଭିନBନ ଆଶା କରୁଛି ,
ଆହାନ ଇ-ପତି କାର ଚଳି ତ ସଂ7ରଣ ସମ`*ୁ ଭଲ ଲାଗିବ
ଚଳି ତ ସଂ7ରଣ ପେର ଆହାନ ପାଇଁ େଲଖା ପଠାଉଥିବା ସମ` ସା*ୁ ସାନି ତ
କରି ବା ନି ମେh ମାନପତ ବବା କରାଯାଇଛି  ଖୁବ ଶୀଘ ଆପଣ ନି ଜ େପରି ତ
ଆେଲଖ ପାଇଁ ଆହାନ ଇ-ପତି କା ତରଫରୁ ଏକ ଧନବାଦ ପତ ପାଇେବ ଏଥିପାଇଁ
ବି ଧିବw ବବା େହାଇଗଲା ପେର ଆପଣ*ୁ ଇେମଲ୍ +ାରା ଜଣାଇ ଦି ଆଯି ବ
ଧନବାଦ

ଆ

ହ
ାନ

ଇ
-ପ

ତ
ିକ

ା

ପତି ାତା-ସାଦକ, ଆହାନ ଇ-ପତି କା
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ଡା େଜାତି ପସାଦ ପ(ନାୟକ
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ଆମ ଓଡ଼ିଆ େପାଡ଼କା୍ ଚାେନଲ୍
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ହ
ାନ

ଇ
-ପ

ତ
ିକ
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କାହାଣୀ ବିଭାଗ

ା
ତ
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ଆ
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ଇ
-ପ

ଆମର ୟୁଟୁବ୍ ଚାେନଲକୁ ସବ୍7ାଇବ୍ କର
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ବାଘ ସାମାଜର ନୀଳ ଆେଲାକ - ୨୨
କି 

େସଥିେର

ସମେ`

ସହମତ

େହାଇପାରୁ

ନଥିେଲ।

ଘଉଡ଼ାଇବା ସମୟେର ବାଘଟି ହୁଏତ अନ ଯାଗାକୁ ଖସି ପଳାଇ
ଯାଇପାେର। ତା’ଛଡ଼ା କାଦୁ ଆ ପାଣିଭରା अଳେର ଘଉଡ଼ାଇବାଟା
ଏେତ ସହଜ କାମ ନୁ େହଁ । अନ ସବୁ अଳର ଜxଲ ଭଳି ଏଠାକାର
अେଶାକ ବି ଶାଳ

ଜxଲ ଶୁଖିଲା ନୁ େହଁ । ସବୁ ଆେଡ ପାଣି କାଦୁ अ। େଲାକବସତି ପ!
ୂ 
अଳେର ମଧ କି ଛି अଂଶ ଶୁଖିଲା ଆଉ କି ଛି अଂଶ କାଦୁ ଆ। କାଦୁ ଆ
अଥାତ୍ ଏଠାକାର अନ ଜxଲ େଯମି ତି କାଦୁ ଆ େସମି ତି କାଦୁ ଆ।
ଏମି ତିଆ କାଦୁ ଆ अଳେର ପଶି ବା ବି ପଦଜନକ। ଏଠି ଜxଲେର ତ

ତାହାେହେଲ

ଭଲକରି

େଦଖା

ମଧ

ଯି ବ

ନାହY।

ଠଉେରଇ

େହାଇପାେର। ଆଉ େସ ଭିତେର ବାଘଟା େଲାକ*ୁ ଆକମଣ କରିଦି ଏ
ତାେହେଲ अେନକ ଖsିଆଖାବରା େହେବ। େତଣୁ ଘଉଡାଇବାଟା
ବି ପଦଜନକ ରହି ବ। ପେଳଇବା ପାଇଁ େକଉଁଠି ବାଟ ମଧ ନାହY।
େତଣୁ ଏଥିେର ଟିକିଏ अସୁବିଧା ଥିଲା। ତା’ଛଡ଼ା ଯଦି ବାଘ ପହଁ ରିଯାଏ।

ଇ
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ତ
ିକ

ା

ବାଘ େସ ସମୟେର ଘାବେରଇଯି ବ। ତାେହେଲ େକଉଁ अନ ଦୀପକୁ
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ମୁହଁକୁ ମୁହଁ େଦଖାଯାଉନାହY। ୧୦ଫୁଟ ଦୂ ରେର ଯଦି ବାଘଟା ଯଦି ଥିବ

ଆ

ହ
ାନ

ପହଁ ରିଯିବ। ପାଖ ଆଖର ସବୁ ଜxଲି ଆ ଦୀପର ଚାରି ପେଟ ଏମି ତିଆ
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ତାରଜାଲି େଘରାଯାଇଛି । ଏ ଜାଲଗୁଡ଼ାକୁ ବାଘ ପiେର ହଠାତ୍ अତି କମ କରିବା ସହଜ
େହବ ନାହY। ପୁଣି ଆଉ ଏକ ଦୀପକୁ େଫରି ଆସି ପାେର।
େଯଉଁ ରା`ା େଦଇ ବାଘ ଆସି ଥିଲା େସ ରା`ାକୁ େଖାଲି େଦେଲ iତି କ’ଣ?
ଏହାର ପତି ବଦଳେର କି ଛି ପଶf ଥିଲା। କି  ଏହାର ଉ^ର ମଧ ଥିଲା। ଉ^ରଟା
େହଉଛି ବାଘ େସହି ଜାଗାେର ପହିପାରି େଲ ତ। ଏପଟୁ ବ`େହାଇ େଯେତେବେଳ ବାଘ
ପହଁ ରିବ ତା’ର ଦି ଗ ନି !ୟର ଆଉ ଉପାୟ ନଥିବ। େସ େଯଉଁ ଦି ଗ ସବ େସ ଦି ଗକୁ
ପେଳଇବା ପାଇଁ େଚା କରି ବ। ପହଁ ରୁ ପହଁ ରୁ ପାୟ ଶତକଡ଼ା ୧୦୦ ଭାଗ େiତେର େସ
अନଯାଗାେର ପହିବ ଆଉ େସଠି ସବୁ କି ଛି ଭି ତରକୁ ଯି ବା ପାଇଁ ରା`ା ନାହY। ତା’
ଛଡ଼ା ଏ ଦୀପର ପାଖେର ଆଉ େକେତାଟି ଦୀପ ମଧ ଜନବସତି ପ!
ୂ  । ଯଦି ବାଘ ଏ
ଦୀପରୁ ତଡ଼ା ଖାଇଲା େସ अନ ଦୀପେର ପହିଯିବ। ପୁଣି େସଠି ଆଉ ଏକ ବି ଷମ
ସମସାଟିଏ ତି ଆରି େହାଇଯି ବ। େସ ନୂ ଆ ସମସାର ଆଉଥେର ସମାଧାନ େଖାଜି ବା

ଦୀପ। େତଣୁ ବାଘର ଦି ଗ ଭୁ ଲ୍ େହାଇଗଲା ଆଉ अନ अଧି କ ଜନବସତି ପଣ
ୂ  ଦୀପକୁ
ଆସି ଲା ତାେହେଲ େସଠି अଧି କ अସୁବିଧା େହାଇଯି ବ। େସଠି େବଶୀ ଲୁ ଚି ବାର ଯାଗା
ନାହY। अଧି କାଂଶ େଖାଲାଯାଗା। ହୁଏତ ବାଘର ଆକମଣ ବଢି ଼ଯାଇପାେର। अେନକ
େଲାକ ମୃତାହତ େହାଇପାରhି । ଏମି ତି अବା େହେଲ ବାଘକୁ ଟା*ଲାଇଜ୍ କରିବା ପାଇଁ
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ଯି ବାକୁ େଦବନାହY। ଏ େiତେର ଗୁଳିମାରି ବା ଛଡ଼ା ହୁଏତ ଉପାୟ ନଥାଇପାେର।

ତ
ିକ

ା

ସୁେଯାଗ ବି ନମି ଳିପାେର। କାରଣ ବାଘ अଧି କ ଉ^ अବାେର ଥିବ। ତା’ ପାଖକୁ
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କ। େତଣିକି ଆଗକୁ ଆଗକୁ ଜନବସତି ପ!
ୂ  ଦୀପଗୁଡ଼ା। ଏଇଟା ଜନବସତି ପଣ
ୂ  େଶଷ

ଆ

ହ
ାନ

ଗୁଳି ମାରି ବା କଥା ଶୁଣିକରି अଧି କାଂଶ ଚମକି ପଡ଼ି େଲ। େର{ରବାବୁ * ମୁହଁଟା ହଁ ା
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େହାଇଗଲା। କଣ କଥା ଆସୁଛି? େଲାକମାନ*ର ବୁ wି କଣ ବଣା େହାଇଗଲାଣି? ଟି ଗାର
କଥା ସବା େଶଷକୁ ଆେସ। ଏେବ କି ଛି ଆର େହାଇନାହY। ଗୁଳି କଥା ଭାବି ବା େମାେଟ
ଠି କ ନୁ େହଁ । ତା’ ଛଡ଼ା ବାଘର େଦାଷ ମଧ କ’ଣ ଥିଲା। େଗାଟିଏ େକଉଟ ଭୁ ଲେର କି aା
ଜାଣିଶୁଣି ଜାଲି ଟାକୁ େଖାଲି େଦଇଛି ଆଉ ବାଘଟି ବାହାରିଆସି ଛି। କି  ପରି ିତି େର
ବାଘଟି ମଣିଷ ମାରି ପାେର। ତାେହେଲ କ’ଣ କରାଯି ବ? କି ଷfପଦ େଲାକଟା ଉପେର
ଭରସା ଥିଲା। େସମାେନ ବାଘପାଖକୁ େଲାକ*ୁ ଯି ବାକୁ େଦେବନାହY। େଶଷେର ନି ିତ
କରାଗଲା େଯ ଏହି ଦୀପେର ବାଘକୁ ଧରାଯି ବ ।
ବାଘ ଧରି ବାଟା କି ଛି ସହଜ କଥା ନୁ େହଁ । ଧରାଯି ବ େକମି ତି? ତା’ର ଉପାୟ କ’ଣ?
େକଉଁ ସମୟେର ଧରାଯି ବ?
ଏ ବି ଷୟେର अେନକ ଆେଲାଚନା େହଲା। ବାଘକୁ ଲୁ ହା ପ{ୁ ରି ଭି ତେର େକମି ତି
େଥାପ େଦଇ अଣାଯି ବ। अେନକ ସମୟେର େଥାପ େଦଇ ବାଘକୁ ଲୁ ହାପ{ୁ ରୀ ଭିତେର

ଭିତରକୁ ଆସି ଯାଏ। ଆଉ େସଠି ସହଜେର ଧରାପଡି ଯାଏ। େତଣୁ ବାଘକୁ ପ{ୁ ରି ଭିତେର
ଧରାଯି ବ। େଯେହତୁ େସ ଦୀପେର କି ଛି ଜxଲ अଛି େତଣୁ ବାଘ ବହୁତ ଉ^ େହବ
ନାହY। ଜxଲ ନଥିେଲ ବାଘଟି ସହଜେର ବ`ବି ବତ େହାଇଯାଆhା। ଆଉ ଏପଟ
େସପଟ େଦୗଡ଼ାେଦୗଡ଼ି କରୁଥାଆhା। େତଣୁ େସ ସମୟେର ବାଘକୁ ଧରିବାକୁ କ

ତ
ିକ

ା

ହୁअhା। ଏମି ତି ୩-୪ଟି ାନେର ଏକା ସxେର ଯhା ରଖିେଲ ବାଘଟି ନି ିତ ଭାବେର
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ଧରାଯାଇଛି । େଭାକି ଲା େହେଲ ବାଘ େଥାପ ପାଇଁ अେନକ ସମୟେର ଖାା ବା ପ{ୁ ରୀ

ହ
ାନ
ଆ

ସବୁ ଠୁ ସୁରiିତ ଉପାୟ େବାଲି ଜଣାପଡ଼ି ଲା।

ଇ
-ପ

ଦି େନ ଦୁ ଇଦି ନ ଭି ତେର ଧରାପଡି ଯିବ। ଏ କଥାେର ସମେ` ସହମତି େହେଲ। ଏହା
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ଏହାଠୁ ଆଉ କି ଛି ସୁରiିତ ଉପାୟ अଛି େବାଲି ପାଓଲି ଭାବି ପାରୁନଥିେଲ।
େର{ରବାବୁ ମଧ ରାଜି େହାଇଗେଲ। ଉପରକୁ ମଧ େସହି ହି ସାବେର ଖବର
ଦି ଆଗଲା। ମଜୁ ମଦାର ବାବୁ *ୁ ଖବର ମଧ ଜଣାଇ ଦି ଆଗଲା। ମଜୁ ମଦାରବାବୁ *
अଧି ନେର ପାଓଲି କାମକରି ନି ଜକୁ ବଡ଼ ଭାଗବାନ୍ ମେନ କରୁଥିେଲ। ମଜୁ ମଦାର୍ ବଡ଼
ପା¥ି କାଲ୍ େଲାକ। େସ ଲୁ ଣା ଜxଲେର अେନକ ଦି ନ କଟାଇଛhି । ଆଉ ଜxଲକୁ
ଭଲଭାବେର ଜାଣିଛhି । ସୁBରବନଟା ତା*ର ପାୟ ନଖ େକାଣେର। େତଣୁ ଏହି ବାଘକୁ
ଧରି ବା ଉପାୟଟା ତା*ୁ ବି `ୃତ ଭାବେର ବୁ ଝାଇଦି ଆଗଲା। ତା* ମତେର ଏଇଟା
ବ^ମାନପାଇଁ ସବୁ ଠୁ ଭଲ ଉପାୟ। ପାଓଲି *ୁ ନି େjଶ ଆସି ଲା। ବାଘର ପତି ଟି ଗତି କୁ
ନି ରୀiଣ କର। େକମି ତି ଧରାଯାଉଛି ତା’ର ପରୀiଣ ମଧ କର ।
କଥା ସରି ବା ସାେx ସାେx କାମ ଆର େହାଇଗଲା। ଆଗରୁ କି ଛି ଏସ ଟି ଆର୍
େଲାକମାେନ େସ ଗଁାେର ପହି ଯାଇଥାଆhି । ପାଓଲି ମଧ ସାଥିେର ଥିେଲ। େବଶୀ ବଡ଼

େଖାଜି େନେଲ। ଜxଲଗୁଡ଼ିକ ସାଧାରଣତଃ ବର ବାମ ଭାଗେର ଥିଲା। ତା’ପେର େଛାଟ
ନଦୀ। ତା’ପେର ବାଘ ଆସି ଥିବାର ଦୀପ। ଏମି ତି େକଉଁଠି ବାଘ अଛି େସଇଟା
ଜଣାପଡୁ ନଥିଲା। େତଣୁ େସମାେନ ନି ିତ କେଲ ୨-୩ଟି ଯାଗାେର ଯhା ଲଗାଇେବ।
ଦି େନ ଦୁ ଇଦି ନ ଭିତେର କ’ଣ େହଉଛି ଜଣାପଡି ଯିବ ।

ତ
ିକ

ା

ପାଓଲି ଗଁାେର ବସି ଥିବା ମହି ଳାମାନ*ୁ अନାଇେଲ। େଗାଟିଏ ମହି ଳା ତା* ଘର
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ଦୀପ ନୁ େହଁ । ଜxଲ େବାଧହୁଏ ୪ ଟି ଯାଗାେର अଛି । େସମାେନ ପଥେମ ସବୁ ଜxଲକୁ

ଇ
-ପ

ଆଗେର ବସି େବସର ବାଟୁ ଥିେଲ। ସାଧାରଣ ¦ୀ େଲାକଟିଏ। େବଶୀ ବୟସ େହବନି ।

ଆ

ହ
ାନ

୩୦-୩୫ ବଷ ଭିତେର। ଏଠି କାର ମହି ଳାମାନ* ହି ସାବେର େପୗଢ଼ା। େସ ମୁsେର ବଡ଼
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ସି Bୂର େଟାପାଟିଏ ଲଗାଇଛhି , ସୂ§ାେର ମଧ ସି Bୂର। େଦହେର ସାଧାରଣ ଛପା
ଶାଢ଼ୀଟିଏ ଆଉ ବ? ାଉଜ୍ ପି ିଛhି । ଏମାନ*ୁ େଦଖି େସ ବଡ଼ ଆଶ` ଥିେଲ। ବାଘ ନି ିତ
ଭାବେର କି ଛିଦିନ ମଧେର ଧରାପଡ଼ି ଯିବ। ତା* ଆଖି ଟି ଉ¨ଳ। ନାକେର େନାଥ
ଲଗାଇଥିେଲ। କାନେର ରି x୍। େସପେଟ ଆଉ ଜେଣ ବୁ ଢ଼ୀଟିଏ ଗଛ ମୂଳେର ବସି ଥିେଲ।
ଏେତଗୁଡ଼ିଏ େଲାକ ଆଉ ନୂ ଆ ପି {ରା େଦଖି େସ ମଧ ଆସ`ି अନୁ ଭବ କରୁଥିେଲ। ଏ
ବାଘ େଯାଗଁୁ େସମାେନ ଭଲ ଭାବେର ବୁ ଲାବୁ ଲି କରି ପାରୁନାହାhି । ଏପଟେସପଟ
ଯାଇପାରୁ ନାହାhି । ସବୁ େବେଳ ଡର ରହି ଛି। େକେତେବେଳ ବାଘ କାହାକୁ ଆକମଣ
କରି ପାେର ।
ବୁ ଢ଼ୀ ତା’ ନାତୁ ଣୀ ଆଡ଼କୁ अନାଇଲା। ନାତୁ ଣୀକୁ ୫-୬ ବଷ ବୟସ। ଝି अଟି ନsା
େହାଇଥିଲା। ହାତେର ପେଟ ପେଟ ଚୁ ଡ଼ି । େଦହେର ମା’ର କପଡ଼ାକୁ ଢ଼ା*ି େହଇଛି । େସ
େଗାଟିଏ ଗଛ ମୂଳେର ଭରାେଦଇ ଏମାନ*ୁ अନାଇଥିଲା। ବୁ ଢ଼ୀଟିକିଏ ଲaା ନି ଃଶାସ

ଚାଲି ଯିବ ବାଘ ତ େଗାଟିଏ ମୁହୂ^େର ବୁ ଦାଆଡ଼କୁ େନଇଯି ବ। େସ ଝି अଟି ମା’ର କପଡ଼ାକୁ
ପାଟିେର ପୁରାଇ େଚାବାଉଥିଲା। ତା’ର ଡର ବାଘ ପାଇଁ ନୁ େହଁ , ଡର ଏ अଜଣା େଲାକ*
ଦଳକୁ । େସ ବୁ ଢ଼ୀମା ଆଡ଼କୁ ଘୁିଆସି ଲା। ଆଉ େଗାଟିଏ ବୁ ଢ଼ା अନ ଏକବୁ ଢ଼ୀର
ପାଖେର ବସି ଥିେଲ। ବୁ ଢ଼ାଟି ଲୁ xି ପି ିଛି । େଦହ ଖାଲି । ବାଳ ଗୁଡ଼ିକ ସୂ! ପାଚି

ତ
ିକ

ା

େଝାଟ େହାଇଗଲାଣି। ତା* ¦ୀ ଏମି ତି ସାଧାରଣ ଛାପାଶାଢ଼ୀଟି ପି ି ଏ ଦଳକୁ
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େନଲା। ବୁ ଢ଼ୀ ଭାବୁ ଥିଲା ଏେତ େଛାଟ ଛୁଆ। ଯଦି ଭୁ ଲେର ବାଘଥିବା ବୁ ଦା ଆଡ଼କୁ

ଇ
-ପ

अନାଇଥିେଲ। ଘରଟି ଝାଟିମାଟିର, ଉପେର ଚାଳ ଛାଉଣୀ। ଏ ସାଧାରଣ ଦୁ ନି ଆେର

ଆ

ହ
ାନ

ବାଘଟି ବି ରାଟ ବଡ଼ ବି ପଦ। ଯଦି ଗଁା ଭିତରକୁ ଆସି ଲା। ଏମାେନ କି ଛି କରିବା ଆଗରୁ
ଆହାନ ଇ-ପତି କା ସୂ ! ନି ଃଶୁ# ବି ତରଣ େହତୁ ଡା େଜାତି ପସାଦ ପ(ନାୟକ* +ାରା ପତି ି ତ ଓ ପକାଶି ତ
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अେନକ*ୁ ମାରି େଦବ। ସମ` ଆଖିେର ବଡ଼ ଆଶା ଥିଲା। େପାଖରୀେର अେନକ ହଂସ
ପହଁ ରୁଥିେଲ। ନଡ଼ି ଆଗଛ ସବୁ କୂଳେର ଲାଗିଥିଲା। ସୁBରବନର େଯେକୗଣସି अନ ଗଁା
ଭଳି ଏ ଗଁାଟି ଥିଲା। अେନକ େଲାକ ଛାଇେର ବସି ଗପଆର କରୁଥିେଲ ।
ପାଓଲି ଆଉ ତା* ଦଳ ଗଁାେର କି ଛି ସମୟ କଟାଇେଲ। ଏ ଦୀପେର ଥିବା ଜxଲ
ବି ଷୟେର କି ଛି ତଥ େନେଲ। ତା’ପେର ନଈ ବକୁ ଉଠି ଆସି େଲ। ନଈବଟା କାଦୁ अ
ଆଉ ଇଟାର। ନଈଆଡ଼କୁ ସାଧାରଣ େଦଶୀ ଡxା ସବୁ अଛି । ନଈବେର େକେତଜଣ
ମହି ଳା ମୁsେର ଜି ନିଷ ରଖି ଚାଲି ଚାଲି ଆସୁଥିେଲ। ଏପେଟ ଆଗକୁ ଜxଲ ନାହY। ତା*
ପଛେର ବୁ ଢ଼ାଟିଏ େଗାଟିଏ ବାଡ଼ି ଧରି ଧୀେର ଧୀେର ଆସୁଥିେଲ ।
“ବାଘ େଦଖିଛ?”- ପାଓଲି େସ ମହି ଳାଟିକୁ ପଚାରି େଲ ।
ମହି ଳାଟି ମୁsେର ଜି ନିଷ। ତା*ର ନଇଁଯାଉଥିବା ଶରୀରଟି ଟିେକ ସି ଧା
େହାଇଗଲା। େସ କି ଛି ନକହି ତା*ର ହାତକୁ କାଦୁ अ ଆଡ଼କୁ େଦଖାଇେଦେଲ। େସଠି

ଉଠି ଆସି ବା ପେର ପାଖେର ଘରସବୁ େଦଖି ଦୂ ରକୁ ଚାଲି ଯାଇଛି । ନଈ ବେର ପାଦଚି ହf
େଖାଜି ବା ସବ ନଥିଲା। ଶୁଖିଲା ନଈବେର ଆଗକୁ ଚାଲି ଯାଇଥିବ। େସମାେନ ପୁଣି
ପାଦଚି ହfକୁ େଖାଜି ବାେର ଲାଗିଗେଲ। ଆଉ ଏମି ତି େଖାଜି ବା ପାଇଁ ଆଗକୁ ଚାଲି ଗେଲ।
ବାଘଟି ତା’େହେଲ ଆଗକୁ ଯାଇଛି । ପାୟ ୧ କି େଲାମି ଟର ଦୂ ରେର ଜxଲ ଥିଲା। େବଶୀ

ତ
ିକ

ା

ବଡ଼ ଜxଲ ନୁ େହଁ । ୨୦୦-୩୦୦ ମି ଟର ଲaା, ପାୟ ୧୦୦ ମି ଟର ଚଉଡ଼ା। ଏଠି େଛାଟ
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ବାଘର ପାଦଚି ହf। ବାଘ େସହି ବାେଟ ଏ ଦୀପକୁ ଆସି ଛି। ଗଁା ପାଖକୁ ଉଠି ଆସି ଛି। ଆଉ

ଇ
-ପ

ଚଡ଼ାଟିଏ ତି ଆରି େହାଇଯାଇଛି । କି ଛି ମାଟି ଜମି ଯାଇଛି । अ ଖାଲୁ ଆ ଜମି େସଥିେର

ଆ

ହ
ାନ

କି ଛି ପାଣି अଛି । ତା’ପେର ଟିେକ ଝାଡ଼ି ଜxଲ। ବାଘ ଏ ଜxଲକୁ ଚାଲି ଯାଇଥିଲା।
ଆହାନ ଇ-ପତି କା ସୂ ! ନି ଃଶୁ# ବି ତରଣ େହତୁ ଡା େଜାତି ପସାଦ ପ(ନାୟକ* +ାରା ପତି ି ତ ଓ ପକାଶି ତ
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ତା’ପେର ଏ ଜxଲ େଦଇ ଆଗକୁ ମଧ ଯାଇଛି । ତା’କୁ େଦଖିବାର କାହାଣୀ अନ
अଳରୁ ମଧ ଆସି ଛି। େତଣୁ ଏେବ ିର େହଲା ଏ ନଦୀ କୂଳେର ଥିବା ୩ଟି अଳେର
ପ{ୁ ରୀ ବସାଯି ବ। ପାଓଲି ଆଉ ତା* ଦଳ େଫରି ଆସି େଲ। ଯhା ବସାଇବାର ପ`ୁତି
କରି ବାକୁ ପଡ଼ି ବ।
େସମାେନ ତା’ପେର ଏ ଦୀପର ଚାରିପେଟ ଏକ ପରି କ ମା କରି ବାକୁ ଭାବି େଲ।
ପାଣିେର ପରି କମା କରି ବାଟା ସହଜ। ହୁଏତ अଧଘqାବା ଘqାଏ ଭିତେର ଏ ଦୀପ
ଚାରି ପେଟ ବୁ ଲି ଆସି େହବ। ସମୟ ଟିକିଏ अଧି କ ଲାଗିପାେର। େସପେଟ ବାଘ ରହୁଥିବା
କାଟେ ମq। ଜାଲି ପେର କି ଛି ଖାଲି ଜାଗା « େଦଖାଯାଉଥିଲା। ହରିଣଟିଏ େସଠି
ଚରୁଥିଲା। अ ପାଣି ଆଉ କାଦୁ अ ଥିବା େଯାଗଁୁ ହରି ଣର ମୁହଁେର ଟିକିଏ ଟିକିଏ କାଦୁ अ
ଲାଗିଯାଇଥିଲା। େଗାଡେର ଆ¬ୁ ପଯh କାଦୁ अ। ହରି ଣଟି େସ ପାଣି ଛାଡ଼ି ଥିବା अଳରୁ
େଗାଟିଏ େଯାଡ଼ି ଏ ଘାସ େଖାଜି ଖାଉଥିଲା। େକେତଟା ଗଛ ଭିତେର ସାମାନ ଖାଲି ଯାଗା।

ଜମି ଯାଇଥିଲା। ମଝି େର ମଝି େର ଗଛର ଶାସମୂଳ।
ଜxଲୀ କୁ କୁ ଡ଼ାଟିଏ େସ କାଦୁ ଆ अଳେର ବୁ ଲୁ ଥିଲା ଆଉ ମଝି େର ମଝି େର
ଥqମାରି କି ଛି େପାକେଜାକ ଖାଉଥିଲା। ଜxଲୀ କୁ କୁ ଡ଼ାର ରxଟା ଭାରି ସୁBର। ତା’ର
ପୁଛଟା ଚକ୍ ଚକ୍ କଳା ରxର। ପି ଠିେର ସାମାନ ନାଲି କଳା ରx। କି ଛି ଧଳା ପର

ତ
ିକ

ା

ଆଉ ଆଗକୁ ସାମାନ କଳା ରxର ପର। େବକେର ବହୁ ସୁBର ରxର ସୁେନଲୀ ପର,
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େଗାୋଲ୍ ପତ ସବୁ ପଡ଼ି ଥିଲା। େକେତଟା ପତ ହଳଦି ଆ ଆଉ ବାକି ଗୁଡିକେର କାଦୁ अ

ଇ
-ପ

ମୁs ଆଡ଼କୁ କମଳା େହାଇ େଶଷକୁ େଗାଲାପୀ େହାଇଯାଇଛି । କାନଟା େଦଖିେଲ େଯମି ତି

ଆ

ହ
ାନ

ଲାଗୁଛି କୁ କୁ ଡାଟି େଗାଟିଏ ବଡ଼ େଗାଲ ଆକାରର କାନ ରିx ପି ିଛି । ଜxଲୀ କୁ କୁ ଡ଼ାକୁ
ଆହାନ ଇ-ପତି କା ସୂ ! ନି ଃଶୁ# ବି ତରଣ େହତୁ ଡା େଜାତି ପସାଦ ପ(ନାୟକ* +ାରା ପତି ି ତ ଓ ପକାଶି ତ
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େଦଖିେଲ ତା’ ରୂପରx େଦଖି ପଶଂସା କରିବାକୁ ଇkା େହବ। ମୟୁରର ହୁଏତ ବହୁତ
ରxର ଚBିକା ଥାଇପାେର। କି  ଏକ େଛାଟ ପiୀ ହି ସାବେର କୁ କୁ ଡ଼ା ପାଖେର अେନକ
ରxର ପର। ଆଉ ସବୁ ଗୁଡ଼ିକ ଚକ୍ ଚକ୍ କରୁଥିବା ରx। ଏମି ତି କି ଛି ଧୁସରି ଆ ରx
ନୁ େହଁ । େଯେକୗଣସି अନ ପiୀ अେପiା ଏ ପiୀର ରxରଟି ଜxଲ ଭିତେର ¢ ବାରି
େହାଇଯାଏ। କୁ କୁ ଡ଼ାଟି ମୁs ଉଠାଇ ଏକର େସକର କରୁଥିଲା। ତା’ପେର େପାକଟିଏ ଖାଇ
ପୁଣି ମୁs ଉପରକୁ ଉଠାଇଥିଲା।
ଟିକିଏ ଆଗେର ଏପଟକୁ େଗାଧି ଟିଏ ବ ଉପରକୁ ଚଢ଼ୁଥିଲା। ଏ େଗାଧି ଗୁଡ଼ିକ ସବୁ
अଳେର अଛhି । େକଉଁଠି େଛାଟ ବୁ ଦା ବା େଛାଟ ଜxଲେର ଏ େଗାଧି ଲୁ ଚି ବ। ତା’
ମୁsଟି ସାପ ଭଳି ଆଗକୁ େହାଇଯାଇଥିଲା। ଜି ଭଟି ବାର ବାର ବାହାରି ଆସୁଥିଲା।
େଗାଧି ଟି କି ଛି ସମୟ ଚାଲି ଏକ ବୁ ଦା ପଛପେଟ ଲୁ ଚି ଗଲା। େସପଟ ଦୀପେର अେନକ
ହରି ଣ େଦଖା ଯାଉଥିେଲ। େସ ହରି ଣଗୁଡ଼ିକ ଗଛମୂଳେର ଜମାେହାଇ ଗଛରୁ ପତ ଖାଇ

କାମେର ବ` ଥିେଲ। େଗାଟିଏ ମଡ୍¢ିପର ପାଣିେର ବୁ ଡ଼ି କାଦୁ अଆଡ଼କୁ ଉଠି ଆସୁଥିଲା।
ଏ ମାଛ ଗୁଡ଼ିକ ପାଣି ଆଉ କାଦୁ अେର ବିପାରhି । ଓଦାଳି ଆ କାଦୁ अେର ଏମାନ*ୁ
ନି ଶାସ େନବାକୁ କି ଛି अସୁବିଧା ହୁଏନାହY। ତା’ ଆଖିଗୁଡ଼ିକ ଉପରକୁ ଉଠି ଯାଉଥିଲା ଆଉ
େସ ଏପଟ େସପଟ େହଉଥିଲା। अେନକ ମା*ଡ଼ ଗଛଡାଳେର େଖଳୁ ଥିେଲ। େସମାେନ

ତ
ିକ

ା

େକେତେବେଳ ପତଳା ପତଳା ଡାଳକୁ ଚାଲି ଯାଉଥିେଲ। ଡାଳଗୁଡ଼ିକ ପାଣି ଉପରକୁ ଥିଲା।
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ଚାଲି ଥିେଲ। ଜxଲ ଜୀବନ ବଡ଼ ଜୀବh ଥିଲା ସୁBରବନେର। ସମେ` କି ଛି ନା କି ଛି

ହ
ାନ
ଆ

େସମାନ*ୁ େଦଖୁଥିେଲ ।

ଇ
-ପ

କି ଛି ମା*ଡ଼ ମଣି ଷଦଳକୁ अନାଇ ରହୁଥିେଲ। େଗାଟିଏ ଦୁ ଇଟି ଠି ଆ େହାଇଯାଇ

ଆହାନ ଇ-ପତି କା ସୂ ! ନି ଃଶୁ# ବି ତରଣ େହତୁ ଡା େଜାତି ପସାଦ ପ(ନାୟକ* +ାରା ପତି ି ତ ଓ ପକାଶି ତ
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େସ ଭିତେର ଡxାଟିଏ କୂଳେର କୂଳେର େଜାରେର ହାଲି ସମରି ଆସୁଥିଲା।
େଖାଲାଡxା ମଝି େର ଜାଲସବୁ ପଡ଼ି ଥିଲା। ପଛେର େଗାଟିଏ େଲାକ ଛି ଡ଼ା େହାଇ ମx
େଦଉଥିଲା। ଆର େଲାକଟି େଜାେର ହାଲି ସ୍ ମାରୁଥିଲା। ତା’ର େଦହଟି ଲaା େହାଇ
ଯାଉଥିଲା। ହାତଟା ଛାତି ଆଡକୁ ଖୁବ୍ େଜାରେର ଟାଣି େହଉଥିଲା। ଆଉ ଡxା ଆଗକୁ
େଜାରେର ଚାଲି ଯାଉଥିଲା। ଏମି ତି ଏ େକଉଟମାେନ େକଉଁଠି ସୁେଯାଗ େଦଖି ଭିତରକୁ
ପଶି ଯିବାକୁ େଚା କରୁଥିେବ। ସବୁ ଯାଗାେର ଏମାନ* ଉପେର ନଜର ରଖିବା ସବ
ନୁ େହଁ । ଏମାନ*ର କି ଛିଟା ଭୁ ଲ୍ େଯାଗୁ ବ^ମାନ ବାଘଟି ଏପଟକୁ ଆସି ଯାଇअଛି । ଏ
अ ବୟ7 େକଉଟମାେନ ନି ଜକୁ ଭାରି ଚାଲାକ୍ ଭାବhି । ସବୁ େବେଳ କି ଛି ନା କି ଛି ନୂ ଆ
ଜି ନିଷ କରି ବାକୁ ଇkା କରhି । େକଉଁଠି ମଉକା ମି ଳିେଲ େକମି ତି ଜଲ୍ଦି ମାଛମାରି ଘରକୁ
େଫରି ଯିବା ପାଇଁ େଚା କରhି । ବୟ7 େକଉଟମାେନ ପାୟ ଏମି ତି ବି ପଦପ!
ୂ  କାମ
କରhି ନାହY। କି  ଏ ତରୁଣ ବାମଧ ବୟ7 େକଉଟମାେନ ସବୁ େବେଳ କି ଛି ନା କି ଛି

ବି ପଦଟା େକେଡ ବଡ଼ େହାଇଯାଇପାେର ଏ ବି ଷୟେର ଏମାନ*ର େକେବ uାନ ନଥାଏ।
େସପେଟ ଦୂ ରେର ନଈେର କୁ ୀରଟିଏ ଧୀେର ଧୀେର ପହଁ ରୁଥିଲା। ତା’ର ନାକଟା
ଉପରକୁ ଉଠି ଯାଇଥିଲା, ଆଖିଟା େଦଖା ଯାଉଥିଲା। ଆଉ ତା’ର ଶରୀରଟା ପାଣି ଉପେର
ଭାସୁଥିଲା। ଏ ଜxଲେର େକେତ ବି ପଦ अଛି । ବାଘ, କୁ ୀର, ସାପ ସବୁ କି ଛି।

ତ
ିକ

ା

େକଉଟମାେନ अସାବଧାନ େହାଇ ନି ଜକୁ ବି ପଦ ମୁଖେର ପକାଇ େଦଉଛhି । କୁ ୀରଟି
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କରି ବାକୁ ମଉକା େଦଖୁଥାhି । ସାମାନ ବି ପଦ अଛି େବାଲି ଏମାେନ ଭାବhି । କି  ଏ

ଇ
-ପ

अେନକ ସମୟେର ଏମି ତି ରହି ଲା ତା’ପେର ଟିକିଏ ବୁ ଲି ଗଲା। ତା’ର ହଳଦି ଆ କଳା

ଆ

ହ
ାନ

ଆଖିଟି ଚମକୁ ଥିଲା। ଆଉ ଧୀେର ଧୀେର େସ ପାଣିେର ବୁ ଡ଼ି ଗଲା। କି ଛି ଆଉ ଜଣାପଡ଼ି ଲା
ଆହାନ ଇ-ପତି କା ସୂ ! ନି ଃଶୁ# ବି ତରଣ େହତୁ ଡା େଜାତି ପସାଦ ପ(ନାୟକ* +ାରା ପତି ି ତ ଓ ପକାଶି ତ
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ନାହY।
ଏେବ ଦଳ ସବୁ ାନ ପରଖିେନଲା। ଯhାଟା ପାଣିବାେଟ ଡxାେର ବସାଇବା
ଯାଗାକୁ अଣାଯି ବ। େସପଟ ନଈବେର ଯhାକୁ ଆଣିବା କ। େଗାଟିଏ ଯାଗାରୁ ଆଉ
େଗାଟିଏ ଯାଗାକୁ ଟାଣିେନବା କ। େତଣୁ ପାଣି ରା`ାେର ଡxାେର େନଇ ଉପଯୁ
ାନେର ବସାଇ ଦି ଆଯି ବ। କୂଳେର ଆ¬ୁଏ ଗଭୀରର କାଦୁ अ। େବେଳେବେଳ ଜ®ଯାଏ
କାଦୁ अ େହାଇଯାଉଥିଲା। େସତି କି କ କି  ତା’ପେର ପି {ରାଟା ବସାଇବା ଏେତ କ
େହବ ନାହY। ଜxଲପଟୁ କୂଳକୁ ଆସି ବା କ। କି  କୂଳରୁ ଜxଲକୁ ଯି ବାଟା ସହଜ।
ଦଳ େସମି ତି ାନ ସବୁ ନି ରୀiଣ କରି ବାକୁ ଲାଗିଲା। େସମାନ* ସହି ତ େକେତାଟି
ଗନମାନ୍ ମଧ ଥିେଲ। ବାଘ ହୁଏତ େକାଉଠି ଲୁ ଚି ଥାଇପାେର। ଏ ଗନମାନମାେନ
ବାଘକୁ େଦଖିେଲ ବ? ା*୍ ଫାୟରି ଂ କରି େବ। ହଠାତ୍ଶେର ବାଘ ଡରି ପେଳଇବ। ବି ନା
ଗନମାନେର ସୁBରବନ କି aା ତା’ ପାଖ ଆଖେର ବାଘ ରହୁଥିବା अଳେର ଯି ବା

େଗାଟିଏ ଲaା ବୁ କ ଧରି ଚାଲି ଥିଲା। କି ଛିେଲାକ ଆଗେର େଛାଟ ଫାଳ ଥିବା ଲaା
କଟୁ ରୀ ଧରି ଚାଲି ଥିେଲ। ଆଗର ଡାଳ ସଫା କରି େଦଉଥିେଲ। େକଉଁଠି ପି {ରା ବସି ବା
ାନ େଦଖୁଥିେଲ ।
ଏପେଟ ପି {ରାକୁ ପ`ୁତ କରାଯାଉଥିଲା। ପାୟ ୬ଫୁଟରୁ ୮ଫୁଟ ଲaା ପି {ରା।

ତ
ିକ

ା

ପାୟ ୫ଫୁଟ ଉ|ା ଆଉ ୪ଫୁଟ ଚଉଡା। ଏଥିେର ଲୁ ହାପାତି େଦଇ େମାଟା ଜାଲି
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ବି ପଦପ!
ୂ  । େଗାଟିଏ ଗନମାନ୍ ତା’ର ମୁsେର ଗାମୁଛାଟିଏ ବାି େଦଇଥିଲା। ହାତେର

ଇ
-ପ

ଲଗାଯାଇଛି । ତା’କୁ ବାଘ ଭାxିପାରି ବ ନାହY। େସଥିେର ଲୁ ହା ରଡ୍ ମଧ ଲଗାଇ

ଆ

ହ
ାନ

ଦି ଆଯାଇଛି । ବାଘ ଥେର ଭିତରକୁ ଆସି େଲ ଆଉ ଖସି ପାରି ବ ନାହY। ସବୁ ଜାଲି କୁ
ଆହାନ ଇ-ପତି କା ସୂ ! ନି ଃଶୁ# ବି ତରଣ େହତୁ ଡା େଜାତି ପସାଦ ପ(ନାୟକ* +ାରା ପତି ି ତ ଓ ପକାଶି ତ
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ପରୀiା କରି ନି ଆଗଲା। େକଉଁ ଜାଲି ଦୁ ବଳ ନୁ େହଁ । ସବୁ ଲୁ ହାପାତି ଆ ଭଲଭାବେର
ଲାଗିଛି। େକଉଁଠି ଜ*୍ ଲାଗିନି କି aା ହୁଗୁଳା ମଧ ନାହY। ଜାଲି ର ରx େନଳି ଆ ଥିଲା।
ଗାଢ ସବୁ ଜ ରx ଜxଲ ସହି ତ ପାୟ ମି ଶିଯାଉଥିଲା। ବାଘଧରା ଯhାଟା ଶ
ଲାଗୁଥିଲା। ଏଥିେର ଏକ ସାଧି ନ ଆଉ ଘାବେରଇ ଯାଇଥିବା ବାଘକୁ ଜxଲରୁ ଧରାଯି ବ।
େତଣୁ ସାଧାରଣ ହଲୁ ଥିବା ଜhା େହେଲ େହବନି । ବାଘ ମୁକୁଳି ବାପାଇଁ ପାଣପେଣ େଚା
କରି ବ। ବାଘର ଥାବା ମାଡେର ବଡବଡ ମଇଁଷିର ମୁs ଫାଳ େହାଇଯାଇଛି । େତଣୁ
ଏଣୁେତଣୁ ଜhା େହେଲ େହବନି । ଜhା େବଶ ଶ େହବା ଆବଶକ। କି ଛିଜଣ ଶମି କ
ପାୟ ଭଲଭାବେର ାନକୁ ପରୀiା କରୁଥିେଲ। ପାଖେର अନ କମଚାରୀମାେନ ରହି
େସମାନ* କାମ ତଦାରଖ କରୁଥିେଲ। ଏମି ତିଆ ଯାଗାେର ପି {ରା ବେସଇଦି ଆଯି ବ।
ପି {ରା ଗୁଡ଼ିକ ଡxାେର ଲଦି ଦି ଆଗଲା। େଗାଟିଏ ପି {ରାକୁ ୪ରୁ ୬ଜଣ େଲାକ
ଉଠାଇ ପାରୁଥିେଲ। ଏମି ତିଆ ପି {ରା େନବାଟା ସହଜ। ପି {ରାକୁ ଆହୁରି ଶ

ସହଜ କଥା ନୁ େହଁ । ଏମି ତି ୪ଟା ଯାଗା ିର କରାଗଲା। ଏହା ଭିତେର ଡ. ମଜୁ ମଦାର୍
ଆସି ଯାଇଥିେଲ। ତା* କହି ବାନୁ ସାେର େସହି ୪ଟି ଯାଗାେର ପି {ରା ରଖାଯି ବ। େସ
ପି {ରାକୁ େଦଖିେନେଲ। ସବୁ ନଟ୍ ଗୁଡ଼ିକ ଶ ଭାବେର ଟାଇଟ୍ େହାଇअଛି । େକଉଁଠି
କି ଛି ହଲୁ ନି । ପି {ରା ରଖାଗଲା ପେର ସବୁ ଜାଗାକୁ ଆଉଥେର ଏ ଦଳ ପରୀiଣ

ତ
ିକ

ା

କରି େବ।

ଇ
-ପ

ଦୀପର ଜxଲର ଏ ପଟ ପାଖେର ବାଘର ପାଦ ଛାପ ଥିଲା। ବାଘ ଏପେଟ ଯି ବା

ଆ

ହ
ାନ

ଆସି ବା କରୁଛି । େତଣୁ ଏକ ପକୃ  ଜାଗା। କାଦୁ अେର अସଂଖ େଛାଟ େଛାଟ
ଆହାନ ଇ-ପତି କା ସୂ ! ନି ଃଶୁ# ବି ତରଣ େହତୁ ଡା େଜାତି ପସାଦ ପ(ନାୟକ* +ାରା ପତି ି ତ ଓ ପକାଶି ତ
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କରାଯାଇପାେର। କି  ନବା ଆଣିବା କରି ବାଟା କ। ଏ କାଦୁ अେର ଉପରକୁ ଉଠାଇବା
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େଫାଟକା। अଗଣି ତ ଜୀବ*ର ଯି ବା ଆସି ବା ଲାଗିଛି। େକେତଟା ନାଲି କ*ଡ଼ା ଏପଟ
େସପଟ େହଉଥିେଲ। ଏ କ*ଡ଼ା ଗୁଡ଼ିକ କାଦୁ ଆ अଳେର ଭରି ରହି ଛhି । େଛାଟ େଛାଟ
ମାନ୍େଗାଭ୍ ଗଛ ଉଠି ଆସି ଛି। େବଶୀ ବଡ଼ଗଛ କୂଳେର େହାଇନାହY। କୂଳଠୁ କି ଛି ଦୂ ରେର
ଗଛଗୁଡ଼ିକ अବଶ ବଡ଼। ଏ େଛାଟ ମାନ୍େଗାଭ୍ ଗଛର ଜxଲ ଭିତେର ବାଘର ଯି ବା
ଆସି ବା ଚି ହf ¢ େଦଖାଯାଉଛି । ପି {ରାକୁ କି ଛି ଗଛ ମଧେର ସଜାଇ ଦି ଆଗଲା। ଗଛ
ଡାଳଗୁଡ଼ିକ ପି {ରା ଉପରକୁ ନଇଁ ଆସୁଥିଲା। ଭିତରକୁ ଚାଲି ଗଲା ପେର ପାୟ ପି {ରାଟି
ଜଣା ପଡୁ ନଥିଲା। ଦି ପଟ କରେର ଆଗକୁ ଡାଳ ଗୁଡ଼ିକ ବହୁତ ନଈଁ ଆସି ଛି। ପି {ରାର
ଦୁ ଆର ଆଉ ତା’ର 7ି x୍କୁ ଭଲ ଭାବେର ପରୀiା କରାଗଲା। 7ି x୍ଟି ଭଲଭାବେର
କାମକରୁଛି କି ନାହY? ସହଜେର ପଡ଼ି ଯିବ କି ଛି अସୁବିଧା େହବ ନାହY ।
ଏମି ତି ଚାରି ଟି ଯାଗାେର ପ{ରାକୁ ଲଗାଇ ଦି ଆଗଲା। ଭି ତେର େଥାପ ହି ସାବେର
େଛଳି କୁ ରଖି ଦି ଆଗଲା। େଛଳି େଲାକ ରହି ଲାେବେଳ େମଁ େମଁ କେରନା। କି  େଲାକ

େଛାଟ ପି {ରା ଭିତେର େଛଳି କୁ ସହଜେର ବାି େଦଇେହବ। ପି {ରା ଭି ତେର କି ଛି ଡାଳ
ପକାଇ ଦି ଆଗଲା। େସ ଭିତେର େଛଳି କୁ ବାି ଦି ଆଗଲା। ପି {ରା ବାହାରର ଜxଲ
ସହ ମି ଶି ଯାଉଥିଲା। ପି {ରା ଭି ତରକୁ ଜxଲରୁ ଯି ବାର ରା`ାକୁ ଆଗରୁ େଦଖି
ନି ଆଯାଇଥିଲା। ରା`ାରୁ କି ଛି ବୁ ଦା କଟାକଟି କରାଗଲାନି । ଟିକିଏ ଟିକିଏ ବୁ ଦାକୁ

ତ
ିକ

ା

ଆେଡଇ ଦି ଆଗଲା। ବାଘ କି ଛି ସେBହ ନକରି ଭିତରକୁ ସହଜେର ଆସି ଯିବା। ଯି ବା
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ଚାଲି ଗଲା ପେର ିର େହାଇ ରହି ପାେରନା। ବାଘର ମଧ େଛଳି ଏକ ଭଲ େଭାଜନ। ଏ

ହ
ାନ
ଆ

ଜhାର ଉପର ଆଉ କଡକୁ ଗଛ ପତେର ଢା*ି ଦି ଆଯାଇଥିଲା।

ଇ
-ପ

ପବ
ୂ ର
 ୁ ଛି ଟିକିଣିକୁ ଭଲଭାେବ ପରୀiା କରି ନିଆଗଲା। ଜhା ଠି କ ଭାେବ କାମ କରୁଛି ।
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େଲାକମାେନ ଚାଲି ଯିବା ପେର େଛଳି େମଁ େମଁ କରି େଜାରେର େବାବାଇବା ଆର
କଲା। ତା’ର େବାବାଇବା ୧୦୦ ମି ଟର ଦୂ ର ପଯh ¢ ଶୁଣାଯାଉଥିଲା। େଲାକମାେନ
ବ ଉପରକୁ ଉଠି ଗେଲ। ଏେବ ପରଦି ନ ସକାଳ ପଯh अେପiା କରି ବାର କଥା। ସବୁ
ପି {ରା ଜxଲ ଭିତେର ଥିଲା। ବାଘର ହାଲୁ କା ଗ¨ନ ଗତ ରାତି େର ଭାସି ଆସି ଥିଲା।
ବାଘ ନି ିତ ଭାବେର ପି {ରାେର ପଡି ଛି।
ଗଁା ପାଖ ଜxଲେର ବସା ଯାଇଥିବା ଦି ତୀୟ ପି {ରାେର ବାଘ ଧରାପଡି ଗଲା।
ଏକଦମ ସକାଳୁ ପି {ରାକୁ େଦଖି ଲାେବଳକୁ େସଥିେର ବାଘ ଥିଲା। ଏସ ଟି ଆର୍
େଲାକମାେନ ଆଉ ବି ଳa ନକରି ବାଘକୁ େସ ାନରୁ ପି {ରା ସହ ାନାhରଣ କରି ବାେର
ଲାଗିଗେଲ। ଯhା ଉଠାଇବା ସମୟେର ବାଘକୁ ଶାh ରଖି ବା ପାଇଁ ଚାରି ଆେଡ କପଡା
ଗୁଡାଇ ଦି ଆଗଲା। ଗଁା େଲାେକ ପହଁ ିବା ଆଗରୁ ପି {ରାକୁ େବାଟେର ଲଦି େର{ अଫିସ
अଣାଗଲା। ପଶୁ ଚି କିକ ଆଉ अନମାେନ ପ`ୁତ ଥିେଲ। ବାଘ ସୁ। କି ଛି େଦହେର

ଉପଯୁ ାନେର ଛାଡି ଦି ଆଯି ବ। ଦୀପର ଏକ ବଡ଼ ବି ପଦ ଦୂ ର େହଲା।
“ସତେର ବାଘ କାବୁ େହାଇଗଲା?”- ପାଓଲି କହି େଲ।
ବାଘର ଆଉ ଚାରା କअଣ? ବାଘ େଯେତ ଶିଶାଳୀ େହେଲ ମଧ ଶିଶାଳୀ ଲୁ ହା

ତ
ିକ

ସବୁ ଯାଗାେର େଥାପ ହି ସାବେର େଛଳି ପରା ଦି अhି । େଛଳି अବା କଣ ରେହ?

ା

ପି {ରାକୁ ଭାxି ପାେରନା। – ସପନବାବୁ କହି େଲ।

ଇ
-ପ

“ବାଘ ରାଗେର ପାୟ େଛଳି କୁ ମାରି େଦଇଥାଏ। କି  େକେବ େକେବ ଘାବେରଇ

ଆ

ହ
ାନ

ବାଘ େଛଳି କୁ େସମି ତି ଛାଡି େଦଇଥାଏ। େଖାଲାେର ବୁ ଲୁ ଥିବା ବାଘ ହଠାତ୍ କାବୁ
ଆହାନ ଇ-ପତି କା ସୂ ! ନି ଃଶୁ# ବି ତରଣ େହତୁ ଡା େଜାତି ପସାଦ ପ(ନାୟକ* +ାରା ପତି ି ତ ଓ ପକାଶି ତ
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େହାଇଯି ବାରୁ ତା’ର ବୁ wିବଣା େହାଇଯାଏ।”– ଜେଣ ାଫ କହୁଥିଲା।
“ବାଘ ସି ନା ଯhାେର େମଁ େମଁ କରି ବି ର କରୁଥିବା େଛଳି କୁ ମାରିଦି ଏ କି  ତା’କୁ
େମାେଟ ଖାଇପାେରନା।”– େସ ବାବୁ କହି େଲ।
“ବBୀ େହେଲ ତାେହେଲ ସମ`* ଏକା अବା। କି ରାଜା, କି ପଜା, ବBୀେହେଲ
ବୁ wିଶନ
ୂ  େହାଇଯାଆhି ।”- ପାଓଲି କହି େଲ। କଥାଟା ନି ରାଟ ସତ। କାହା ମୁsେର ବୁ wି
ପେଶନା। ଜxଲର ପତାପୀ ବାଘ ବBୀ େହାଇପାେର ।

କମଶଃ-

ଆ

ହ
ାନ

ଇ
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ତ
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ବାଲା ବୁ ଢ଼ା
ମଇ ମାସ ୭ ତାରିଖ େଭାର ସମୟ, େପାଲି ସ ଗାଡି ଆଜି ମାଧପୁର
ଗଁା କୁ s େପାଖରୀ କୂଳେର ଥିବା अଣଓସାରି ଆ ରା`ା େଦଇ ଗଁା ମଝି େର
ଥିବା ରାଜଉଆସ ଆଗେରଢ ରାଜଉଆସ अସଲେର େକଉଁ ରାଜା*ର
ବାସଭବନ ନୁ େହଁ , ଗଁାର େବାଧହୁଏ ସବୁ ଠୁ ଧନୀ େଲାକର ଘର, ଧଳା
अଭି ଜି ତ୍ ସାହୁ

ଫରଫର ଘରଟିଢ େସ ଘର ଆଗ େଦଇ ଯି ଏ ଯାଏ, ମନେର ଥେର ଏହି
ଭାବନା ତ ନି ିh ଆେସ, “ଏମି ତି େମାର ଖେs ଘରଟି ଥାhା େହେଲ”
େପାଲି ସ ବାବୁ ମାେନ କାହାର େଗାଟିଏ ଶବକୁ ଧଳା େବଡ଼ସି ଟେର
େଘାେଡଇ େଦଇଛhି , ପାଖେର ଦଉଡି ଖେs ପଡି ଛି, କି ଏ େଗାଟିଏ

ଟି अଧା ଉଡ଼ି ଗଲାରୁ େଦଖାଗଲା େଯ ବାଲା ବୁ ଢା େଶାଇଛି , େପାଲି ସ
ପାଖେର କି ଛି େଲାକ*ୁ କଣ ପଚରାଉଚୁ ରା କରୁଛି ଢ iୀଣ ସରେର କି ଏ
ଜେଣ “େଯସାକୁ େତସା” େବାଲି କହି ବାର ଶୁଣି ପାରୁଛି ମଁୁ 
ପାଦ ତଳୁ ମାଟି ଖସି ଗଲା ଭଳି ଲାଗିଲା େମାେତ, ଏଇ େସହି ବାଲା
ବୁ ଢାଟି? ବାଳକୃ ° ସାମhସି ଂହାର, ନଁା ଟା ପର
ୂ ା େଗାବି Bପୁର

ଇ
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ତ
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ା

ପାୟତର ୧୦ ଟି ଗଁାେର କାହାକୁ अଜଣା ନଥିବ ଆଛା ମଁୁ କି ଏ, ବାଲା

Listen to Odia Podcast on https://anchor.fm/aahwaan

ଆତEହତା କରି ଛି େବାେଧ େକାହଲା ପବନର ଚାପୁଡ଼ାେର େବଡ଼ସି ଟ

ଆ

ହ
ାନ

ବୁ ଢା ମରି ବା ଖବର ଶୁଣି ମଁୁ କାହYକି ଏେତ ହତବାକ େହାଇ ପଡି ଛି? ମଁୁ
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େସଇ ମାଧପୁର ଗଁାର ନକୁ ଳ ସାହୁ, ଆଜକୁ ପାୟ ତି ରିଶି ବଷ ପେୂ ବ େମାର େଗାଟିଏ ୨
ଗୁ¬ ଜମି କୁ ବା େଦଇଥିଲି, ସୁଧ ମୂଳ ବାବଦକୁ ୭ ବଷ ଋଣ ସୁଝିଲା ପେର ବି େସ ଜମି କୁ
 େଚରୀ ଚକର ଲେଗଇବାକୁ ବଳ ନଥିଲା, ତଥାପି
ଆଉ େଫରି ପାଇଲି ନାହYଢ େକାଟକ
ପୁअଝି अ ଥିବାରୁ ତା* ଭବି ଷତ କଥା ଭାବି େମାର ପାରୁ ପଯh େଚା କଲି  ତଥାପି ମଁୁ
ହାରି ଗଲି , ବାଲା ବୁ ଢା ଠାରୁ, ଓ ତାର ଶି, ସ^ା, ଓ ପଇସା ଠାରୁ ଦୀଘ େଦଢ଼ବଷ
େଚା କଲି , କି  ଲଘୁଚାପେର ଇBଧନୁ ଲୁ ଚି ଗଲା ଭଳି େମାର େସହି ୨ ଗୁ¬ ଜମି ବାଲାର
ବି ଶାଳ ସାମାଜେର ଲୀନ େହାଇ ସାରିଥିଲା ନି ଜ ଜମି ଗଲା ପେର ମୂଲ ଲାଗି ଭାରି
କେର ପୁअକୁ ସହର ପେଠଇଲି , ଇନେଫାସି ସେର ଚାକି ରି କରି ଛି େସ, କଣ େକାଡ଼ି ଂ
କରୁଛି , ସବୁ ଠାରୁ ବଡକଥା େହଲା େସ ଭଲେର अଛି , ମାସକୁ ୧୦୦୦୦ ଟ*ା ପଠାଉଛି ,
ମଝି େର ମଝି େର ଗଁାକୁ ଆସୁଛି ଓ ଆମକୁ ବି ଥେର ଦି ଥର ବାହାରକୁ ବୁ େଲଇ େନଇଛି 
ଝି अ େମାର ବି .ଏ. ପାସ କରି ୨ ବଷ ତେଳ ହାତକୁ ଦି ହାତ େହଇଛି , ସରକାରୀ ଚାକି ରି

ଭଲେର अଛୁ, ଆର ବଷ ପୁअ ବାହାଘର କରି େଦେଲ ଚି hା ସରିଲା ଇଏ ତ ଗଲା େମା
କଥା, ଏେବ ଆସି ବା ବାଲା ବୁ ଢାର କଥା, ତାର अସହି °ୁତା ଓ ବବରତାର କଥା, ଛB
କପଟର କଥା
୮୩ ବଷେର ବାଲା ବୁ ଢା ଆଜି ଆତEହତା କରି ଛି, ଚଉଡ଼ା କପାଳ, ଚBା ମୁs ଓ

ତ
ିକ

ା

ଶାମଳ ବଣ ଲୁ xିଖେs ପି ିଛି , ହାତ ଶି ଥିଳ େହାଇ ପଡି ଛି, ଆଖି େକାରଡେର ପଶି
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େମା ଜାଇଁର, ଭୁ ବେନଶର େସେକଟାରୀ अଫିସେର କାମ ଏେବ ଆେମ ବୁ ଢା ବୁ ଢ଼ୀ

ଇ
-ପ

ଯାଇଛି , ପାଦ ନି େ`ଜ େହାଇ ପଡି ଛି, ଉ| ସରେର ଚି ାର କରୁଥିବା ବୁ ଢା ଆଜି ସବୁ ଦି ନ

ଆ

ହ
ାନ

ପାଇଁ ଚୁ ପ େହାଇଯାଇଛି  କି  ପଶf ଏଇଠି ଉଠି ଛି େଯ ୮୩ ବଷେର ଆତEହତା, େସ ପୁଣି
ଆହାନ ଇ-ପତି କା ସୂ ! ନି ଃଶୁ# ବି ତରଣ େହତୁ ଡା େଜାତି ପସାଦ ପ(ନାୟକ* +ାରା ପତି ି ତ ଓ ପକାଶି ତ

Aahwaan.com

40

ଆହାନ ଇଇ-ପତି କା,
କା, ସାଦଶ ବଷ, ଷ ସଂଖା,
ସଂଖା, ଜୁ ନ୍ ୨୦୨୨

Magazine Downloaded from www.aahwaan.com

ଛାତ ଉପରୁ ଏକ ରସି ଲଗାଇ ଝୁ ଲି ପଡି ଛି? ଆଜି କାଲି େଲାେକ ୬୫-୭୦ ବଷରୁ ବାwକ
अନୁ ଭବ କରୁଛhି ଆଉ େସ ୮୩ ବଷେର ରସି ବାି ଝୁ ଲି ଛି? େଲାେକ କହୁଛhି ସାନ ପୁअ
େବାହୂର ବବହାରେର अତି  େହାଇ ବୁ ଢା ଏମି ତି କରିଛି ଢ ୮୩ ବଷ ଜୀବନକାଳ
ଭିତେର େକେତ େଯ ଜୀବନ ଉଜାଡି ଛି େସ, େକେତ ନି ରୀହ େଲାକର ଦାନାପାଣି ବB
କରି େଦଇଛି େସ ତାର ହି ସାବ େକବଳ ସମୟ ପାଖେର ହY अଛି  ଏେତ ଶିଶାଳୀ,
अହଂକାରୀ, ନି ୁର େଲାକର ଏଭଳି अବସାନକୁ େଲାେକ ଟିେକ ସହଜେର ଗହଣ କରି
ପାରୁ ନାହାhି ! ବାକର ବାଣ ବୁ ଢାର ବiକୁ ଏଭଳି େଭଦ କରି ଛି େଯ ବୁ ଢା ଆଉ
ବିବାକୁ ଇkା କଲାନି  ବୁ ଢା ଗତ ୩-୪ ବଷ େହଲାଣି ବ? ଡ଼ େପସର, ଡାଇେବଟିସ, େବନ
ୋକ, ପାରାେଲସି ସେର ପୀଡି ତ େହାଇ ଶଯାଶାୟୀ ଥିଲା, ଭାରି ଯଣାେର ଜୀବନ
ବି ତାଉଥିଲା, ଚାମୁଚେର ବି ଟିେକ ଖାଇ ପାରୁନଥିଲା କି କେର ଠି କେର େଶାଇ ପାରୁ
ନଥିଲା ବଡପୁअ ଦି ଲ?ୀେର ଗତ ୧୫ ବଷ ଧରି ରହୁଛି , ତା ମଁୁ ହ ଟିେକ େଦଖି ପାରି ନି

େତେବ अଚାନକ ଏଭଳି ଏକ अଘଟଣ ଏହା କଣ ବି ଧିର ବି ଧାନ, ନା ଭଗବାନ* ଶା`ି
ନା ହଜାର ହଜାର େଲାକ* ଆଖି ର ଲୁ ହ? େସ ଯାହା ବି େହଉ, ବୁ ଢା ଆଜି ନାହY, ଏହି
ଚ|ା େଯତି କି େଜାର ଧରି ନି ତା ଠାରୁ ବଡ କଥା େହଲା ଆତEଗବୀ ବାଲା ବୁ ଢା ଆତEହତା
କରି ଛି ବାଲା ବୁ ଢାକୁ ମଁୁ ଏେତ ଭନା କାହYକି କରୁଛି ? ହଉ, ଆସ ଶୁଣିବା ବାଳକୃ °

ତ
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ା

ସାମhସି ଂହାରର କଥା

ଇ
-ପ

େଦଶ ସାଧୀନର ପର କଥା, ବାଲା େସେତବେଳ ୬ ବଷର ବାଳୁ ତ ଧୀେର ଧୀେର

ଆ

ହ
ାନ

ବଡ େହଲା, ପାଠଶାଠେର ଟିକିଏ େହେଲ ମନ େଦଲାନି  ବାଲାର ଦୁ ଇ ଭାଇ ଓ ବାଲାର
ଆହାନ ଇ-ପତି କା ସୂ ! ନି ଃଶୁ# ବି ତରଣ େହତୁ ଡା େଜାତି ପସାଦ ପ(ନାୟକ* +ାରା ପତି ି ତ ଓ ପକାଶି ତ
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ବାପା अମାପ ସ^ିର अଧି କାରୀ କାହାକୁ ଖାତି ର କରୁନଥିଲା ବାଲା, ସମ`* ସହ
ଝଗଡା କରି ବା, अସଭ ଭାଷାେର େଲାକ*ୁ ଗାଳି ଗୁଲଜ କରିବା, ସମ`* ପରି ହାସ
କରି ବା ବାଲାର େଗାଟିଏ अଭାସେର ପରି ଣତ େହଉଥିଲା ନି ଜ େଜେଜବାପା େବାଉ*ୁ
ବାଲା ଖରାପ ବବହାର କଲା, ଏଥିେର ତା ବାପାମା ତାକୁ େରାକି େଲ ନାହY, ସାହସ ପାଇ
ବାଲା ଆହୁରି ଉwତ େହାଇଗଲା ୧୯୭୦ ମସି ହାେର ବାଲା ହାତକୁ ଦି ହାତ େହଲା
ଦି ନକୁ ଦି ନ ବାଲାର କାଯକଳାପ ଆହୁରି अସହ େହାଇଗଲା ବାଲା ନି ଜ ¦ୀ,
ବାପାମା*ୁ ବି ଖରାପ ଭାଷାେର ଗାଳି େଦବାେର ଲାଗିଲା ନି ଜ ¦ୀକୁ ଗାଳି ଗୁଲଜ କରି ବା
ସହ ମାଡ ମାରି ଲା ବୁ ଢା ବୟସେର ନି ଜ ବୁ ଢା ବାପା ମା*ୁ ନାନା ରକମର ହଇରାଣ
କଲା, ଦି େନ ତ ନି ଜ ଜନE ଦି ଆ ମାକୁ େଟକି ତେଳ େଫାପାଡ଼ି େଦଇଥିଲା ବାହା େହବା
ପରଠାରୁ ନି ଜ ¦ୀକୁ ଦି େନ ବି ଖୁସିେର ରଖିନି ବାଲା, େକେବ େଦା अiରୀ ଗାଳି ତ େକେବ
ଚାରି अiରୀଢ ସବୁ େବେଳ ତା ମନେର କ େଦଇ ଆସି ଛିଢ ନି ଜ ପୁअ-େବାହୂ*ୁ ବି

ସାମାଜି କ ରୂପ ବି କି ଛି କମ କେଠାର ଥିଲା ସାହୁକାର ଜମି ଦାର ଭଳି ସ²ାhେଶଣୀର
େଲାକ େସ େସେତବେଳ ତ ଆଉ ବା* ନଥିଲା, ତା ଦୁ ଆେର େଲାକ*ର ଲaା ଧାଡି
ଲାଗୁଥିଲା ଟ*ା ଋଣ େନବା ପାଇଁ ଋଣ ଉପେର ମନ ଇkା ସୁଧ ହି ସାବ କେର, ସୁଧ
ଟ*ା େପୖ ଠ କଲାପେର ବି अେନକ େଲାକ*ର ଘରଜମି ହଡପ କରିଛି େସ ଟ*ା ପାଇଁ

ତ
ିକ

ା

େକେତ େଲାକ ନି ଜ ସୁନାଗହଣା ବକ ରଖିଥାhି ତା ପାଖେର, େସ ସବୁ ସୁନାଗହଣା ଆଉ
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ଖରାପ ଭାଷାେର ଗାଳି େଦଇଛି େସ ଇଏ ତ ଗଲା ବାଲା ପରି ବାରର ଭିତି ରି କଥା, ତା

ଇ
-ପ

େଫେର ନାହY େସ ନି ରୀହ େଲାକ* ପାଖକୁ  ଋଣ େଦବା ଓ ଋଣ ଟ*ା ପରିେଶାଧ ନ

ଆ

ହ
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କରି ପାରି େଲ ଜମି ହଡ଼ପ କରି େନବା କାମେର େସ େବାଧହୁଏ ସfାତକ ହାସଲ କରି
ଆହାନ ଇ-ପତି କା ସୂ ! ନି ଃଶୁ# ବି ତରଣ େହତୁ ଡା େଜାତି ପସାଦ ପ(ନାୟକ* +ାରା ପତି ି ତ ଓ ପକାଶି ତ

Aahwaan.com

42

ଆହାନ ଇଇ-ପତି କା,
କା, ସାଦଶ ବଷ, ଷ ସଂଖା,
ସଂଖା, ଜୁ ନ୍ ୨୦୨୨

Magazine Downloaded from www.aahwaan.com

ସାରି ଥିଲା ଏହା ବତୀତ େଲାକ* ନି Bା ଓ ପରି ହାସ କରି ବା, ଛB କପଟ କରି ବା,
ପାରି ବାରି କ କଳହେର ଲି  େହବା, ନି ଜ ¦ୀ ସେମତ ସମ`*ୁ अସଭ ଭାଷାେର ଗାଳି
େଦବା, ସ^ି ପାଇଁ ନି ଜ ଭାଇମାନ* ଠାରୁ अଲଗା େହବା, ତା* ଜମି କୁ ଜବରଦଖଲ
କରି େନବା, େଲାକ*ୁ କ େଦଇ ଖୁସି ପାଇବା - ଏଭଳି େକଉଁ अମାନୁ ଷିକ କାଯ ନାହY
େଯଉଁଥିେର ବାଲା ସାମhସି ଂହାର ଲି  ନଥିଲା अମାପ ସ^ିର अଧି କାରୀ େହାଇ େସ
ଥିଲା କଂଜୁ ସ- େଗାଟିଏ ଟ*ା କାହାକୁ େଦଉ ନଥିଲା ଓ େଲାଭୀ - ଜମି / ଘରବାଡ଼ି
ପାଇବାର ଲାଳସା ତାର େକେବ ବି ସରୁ ନଥିଲା ୧୯୮୦-୧୯୯୦ ମସି ହା ଭିତେର ଏସବୁ
ବହୁତ अଧି କ େହାଇ ଯାଇଥିଲା ନି ଜ ଭାଇର अପେରସନ ପାଇଁ ଟ*ା ମାଗିବାରୁ
ଭାଉଜ* ଗହଣା ପଯh ବା ରଖି ବାକୁ ପେଛଇ ନଥିଲା ଓ େସ ଗହଣାକୁ ଆଉ
େଫେରଇ ବି ନଥିଲା ଏହି ଭଳି ଥିଲା ବାଳକୃ ° ସାମhସି ଂହାରର ଓରଫ ବାଲା
କଥାେର अଛି ଏ ହାତ ପାପ େସ ହାତ ନି ଏନି ଆଉ ମଣିଷକୁ ନି ଜ ପାପର ଦs ତା

େଭାଗିବାକୁ ପେଡ ସାନପୁअ-େବାହୂ ବାଲାବୁ ଢାକୁ କଣ ହଇରାଣ କରିଛhି କି ଖରାପ
ବବହାର କରି ଛhି େସ କଥା ମଁୁ ଜାଣିନି କି  ବୁ ଢା ବୟସେର ବଡ ପୁअ ଘର ବାହାେର,
ନାନା େରାଗେର ପୀଡି ତ େହାଇ ୩-୪ ବଷ ଧରି ଶଯାଶାୟୀ, ସାନପୁअ-େବାହୂ*ର
अତାଚାର - ବାwକ େହଉଛି अଣକୁ ଶଳୀ ନି ର¦ ସି ପାହୀର अବା ଭଳି , େସଥିେର ପୁଣି

ତ
ିକ

ା

ତାକୁ ସାମfା କରି ବାକୁ ପଡି ଛି ସୃିର ଶିଶାଳୀ େଯାwାମାନ*ୁ  େସ ସାନପୁअ-େବାହୂର
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ପରଜନEେର ମି େଳ, କି  ଯଦି ପାପଭାର अତି େହାଇଯାଏ େତେବ କି ଛିଟା ଏଇ ଜନEେର ବି

ଇ
-ପ

େକଉଁ କଥା ବୁ ଢାକୁ ଏେତ ବାଧି ଛି ତାହା ତ ଭଗବାନ ହY ଜାଣିଥିେବ କି  େସ କଥା ପଦ

ଆ

ହ
ାନ

େବାେଧ ଇBା¦ ଓ ବହEା¦ ଠାରୁ अଧି କ ଭୟାନକ ଥିଲା ଯାହା ବାଲା ସାମhସି ଂହାର ଭଳି
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େଲାକର “ଗବ-अହଂକାର” ସରୂପ କବଚକୁ

ବି

େଭଦି

େଦଇପାରିଲା ବାଳକୃ °

ସାମhସି ଂହାରର ଚି ତା ଜଳୁ ଛି , କି ଛି େଲାକ ଠି ଆ େହାଇ େଦଖୁଛhି , ନି ଜ ଭି ତେର କଣ
ଗୁଣୁଗୁଣୁ େହଉଛhି  େସମାେନ େବାେଧ ବାଲା ବୁ ଢାର ମରଶରୀରକୁ ଜଳି ବାର େଦଖୁ
ନାହାhି , େସମାେନ େଦଖୁଛhି ବାଲାର େଲାଭ, ଗବ, अହଂକାର, ଛB କପଟ, କଟୁ କଥା ଓ
अସଂଖ अମାନୁ ଷିକ କାଯକଳାପ ଗୁଡିକ ମାଟିେର ମି ଶୁଥିବାର

ତ
ିକ

ା
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अଭି ଜି ତ୍ ସାହୁ, ଖsଗି ରି

ଇ
-ପ

େମାବାଇଲ- 8917500934

ଆ

ହ
ାନ

ଇେମଲ୍- sabhijit05@gmail.com
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େପେଟq୍ େମଡ଼ି ସିନ ଏେଗନ୍
ସE ାଟେ ଫାନେଟ କି ଣି ଆଣି ଆଗ େଫସବୁ କ ଆଉ େମେସ{ର
ଡାଉନେଲାଡ଼

କରିେଦେଲ

ବା*ଚୂଳ

ବାବୁ ।

ନି ଜର

େଫସବୁ କ

ଆକାଉqେଟ େଖାଲି କି ଛି ବୁ ବାବ* ସହ କି ଛି ସୁBରୀ ଝି अ
ମାନ*ୁ ମଧ େଫs ରି କୁଏ ପେଠଇେଦେଲ। ଦି ଦିନ ଗଲା, ଚାରି
େରାଜାଲିନି ମିଶ

ଦି ନ ଗଲା, ସାେହ ଗଲା... କି  େକୗଣସି ସୁBରୀ ତା* ବୁ ତା ଗହଣ
କେଲ ନାହY କି ତା* ପାଖକୁ କୁ ଆଡୁ ବୁ ତାର अନୁ େରାଧ ମଧ ଆସି ଲା
ନାହY। କ'ଣ େହାଇପାେର କାରଣ!! କୁ କୁ ଡ଼ା ମାଲି କ ତା କୁ କୁ ଡ଼ା अsା
େଦଇଛି ନା ନାହY େଦଖି ବା ପାଇଁ ମଝି େର ମଝି େର କୁ କୁ ଡ଼ାର େପଟ ତଳ
କଲା

ଭଳି ଆ

ବା*ଚୂଳ

ବାବୁ

ଯାଉଣୁ

ଆସୁଣୁ

ତା*

େନାଟିଫିେକସନ େଚକ କରhି । କି  ନା ... କି ଛି ନାହY।
େସ ତା* अଫିସର ସାହୁ ବାବୁ *ୁ େଦଖିଛhି । କାମ ନଥିଲା
େବେଳ େମାବାଇଲଟାକୁ ଧରି େକୁ ଥାhି େସ। େକେତେବେଳ ମେନ
ମେନ ହସୁଥାhି ତ, େକେତେବେଳ କୁ ରୁଳି ଉଠୁ ଥାhି । ପୁଣି େକେତ
େବେଳ ମୁହଁରୁ େପମର ଭାବ ଉକୁ ଟି ଉଠୁ ଥାଏ। ଘଟଣା କଣ କି ଛି ବୁ ଝି

ଇ
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ତ
ିକ

ା

ପାରhି ନି ବା*ଚୂଳ ବାବୁ ।

ଆ

ହ
ାନ

ଦି େନ ହସଖୁସି ଗପ ଚାଲି ଥିଲା େବେଳ େ¢ଶାଲ ଚା' କେପ ଲା
ଆହାନ ଇ-ପତି କା ସୂ ! ନି ଃଶୁ# ବି ତରଣ େହତୁ ଡା େଜାତି ପସାଦ ପ(ନାୟକ* +ାରା ପତି ି ତ ଓ ପକାଶି ତ
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େଦଇ ପସxଟି ଉେଠଇେଲ ବା* ବାବୁ । ସାହୁବାବୁ ବି େମେସ{ରର ସବୁ ଭି ତି ରି କଥା
ଗୁଡା ବଖାଣି ପେକଇେଲ। ନି ଜ େମାବାଇଲଟି କାଢି େଦେଖଇେଲ ମଧ। ବା*ବାବୁ ସବୁ
ଚାଟିଂ େଦଖିେଲ ଆଉ ପଢି େଲ ବି । ଖୁବ ସୁBରୀ ଝି अ ମାନ* ସହ ବୁ ବାିଥିେଲ
ସାହୁବାବୁ । କାହାକୁ େହ େବବି େଲଖି ଥିେଲ ତ କାହାକୁ ମାଇଁ ଡ଼ାଲg x, କାହାକୁ ପୁଣି
ସି ଟହାଟ. .। ଆଖି େଟରା େହାଇଗଲା ବା*ଚୂଳ ବାବୁ *ର। େଛପ େଢ଼ାକି ପଚାରି େଲ ....
ଆପଣ ଏମାନ*ୁ ଜାଣhି ??
__ କି ଏ କାହାକୁ ଜାେଣ େହା ଏଠି ?? େଯଝା ଘେର ଯି ଏ। ଖାଲି ଟିେକ ସାx ଭାବି
ଖୁସି ଗପ କରିବା କଥା। ଆପଣ ବି ସE ାଟେ ଫାନଟିଏ ଧର ବା*ବାବୁ । େଦଖିେବ ଖୁବ
କମ ଦି ନ ଭିତେର ସE ାଟ  େହାଇଯି େବ ଆପଣ। ବୟସ ଆସି ପଚାଶ ଉପେର େହଲାଣି, ଆଉ
େକେତଦି ନ ଏଇ ଧତରା ବଟନ ଚି ପା େମାବାଇଲ ଧରି ବୁ ଲୁ ଥିେବ।
ସାହୁବାବୁ * କଥା ଶୁଣି ବା*ବାବୁ * ମନଟା ଛନଛନି ଆ କଖାରୁ ଗଛ ଭଳି ଆ କୁ ଆଁ

ପତf ୀ ସୁମତୀ*ୁ ବୁ େଝଇବ କି ଏ !!
ବା*ଚୂଳ ବାବୁ * ¦ୀ ସହଜ ଜ ନୁ ହhି । େସଥିେର ପୁଣି ତା* ବାପଘର
ପଇସାେର ଘରର ାଟସ େମେqନ େହଉଛି େବାଲି ଭାରି ଭାଉ ତା*ର। କି େବଳାେର
ବା*ବାବୁ ସୁମତୀ*ୁ େପମ କରି ବସି ଥିେଲ େକଜାଣି ଆଉ ଯାହା େହଉ ନେହଉ ପଇସା

ତ
ିକ

ା

ପତ ମାମଲାେର କି  ଭାଗ େଖାଲି ଯାଇଥିଲା ତା*ର। ପଜ
ୂ  ଶଶୁରଜୀ ତା* ଏକମାତ

Listen to Odia Podcast on https://anchor.fm/aahwaan

େମେଲଇ ଚାଳେର ଲେଟଇ, ଡାଳପତ ଶାଖାପଶାଖା େମଲି େଦଲା ସାେxସାେx। କି 

ଇ
-ପ

अଲି अଳି ରାଜେଜମାର କଥା ଭାxି ନପାରି ବାହାଘରେର ସତି େଦଇଥିେଲ। ନେହେଲ

ଆ

ହ
ାନ

କାହY ରାଣୀ କାହY ଚBକାଣୀ! ଭୁ ବେନଶର ଭଳି ଆ ଜାଗାେର ତି ନି ମହଲା ଘର ସହ, ଜାଗା,
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ଦାମୀ କାର, ହେଳ ଚାକର ଚାକରାଣୀ ...ଏ ଜନEେର ତ ବା*ବାବୁ ପାଇ ନଥାେh ଏ ସବୁ ।
ଶଶୁର* େଦହାh ପେର ସବୁ ସ^ିର ମାଲି କାଣୀ ଏେବ ସୁମତୀ। ସୁମତୀ* ବାପଘର
ପଇସାେର ଭୁ ବେନଶରେର ଚାକର ବାକର ଧରି अୟସ କରୁଛhି ଏେବ ବା*ବାବୁ । କାର
ଚଢି अଫିସ ଯାଉଛhି । ନେହେଲ କି ରାଣୀ ଚାକି ରୀେର େକେତ ଦରମା େଯ େସ ଏ ସବୁ
ସୁଖ େଭାଗ କରି ଥାେh। େସଥିପାଇଁ ସୁମତୀ ଯାହା କହି େଲ ବା*ବାବୁ *ର ଯଥା ଆuା।
ନେହେଲ iେଣ iେଣ ବାସଚୁ ତ େହବାର ଭୟ। ଆଉ ବାସଚୁ ତ େହେଲ ଗଁାେର ବସି
େଖାଲା ପବନ ଖାଇବା କଥା। ଭୁ ବେନଶର ଘରଟି ସୁମତୀ* ନଁା େର େଯ !!
ହଉ ଯାହା େହବ େଦଖାଯି ବ ଭାବି अଫିସ େଫରhା ବାଟେର ସE ାଟେ ଫାନଟିଏ କି ଣି
ଘରକୁ େଫରି େଲ ବା*ଚୂଳ ବାବୁ । େଫାନଟିକୁ େଦଖି ଚମକି ପଡି େଲ ସୁମତୀ। େସ
ଜାଣhି ଏ ଜି ନିଷର ମାହାତE ବି ଷୟେର।
ପଡି ଶା ଘେର ରହୁଥିବା ତା* ସାx ନି ଶାକୁ େଦଖି ଛhି ସି ଏ। ହରଦମ େଫାନଟାକୁ

ପଚାରି େଲ କହି ବ... ହଁ ଖାଲି ଟାେର ବସି ଛି ତ ଟିେକ ଖୁସିଗପ େହଇ ଯାଉଛି । ଆସୁନୁ
େଦଖିବୁ ଆଜି ଦି ଟା ନୂ ଆ େଟାକା*ୁ ସାx କରିଛି । ଆଯ ହୁअhି ସୁମତୀ। ଭାବhି ଏ
କାଳୀେକାତରୀ, ମୁଖ ଦାରି , ଦରବୁ ଢ଼ୀଟାକୁ େକାଉ େଟାକା ସବୁ ରସୁଛhି େଲା ମା'।
ଏଗୁଡା ସବୁ अ ନା କ'ଣ !!
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ା

ଏେବ ସାମୀ* ହାତେର େସଇ ଜି ନିଷ େଦଖି ଆକମଣ ଆର େହଲା। କି 
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ବସି େକୁ ଥିବ, ମେନମେନ ହସୁଥିବ ଆଉ େବେଳେବେଳ ଗାେରଇ ପକାଉଥିବ କି ଛି।
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ବା*ବାବୁ ବୁ େଝଇ େଦେଲ ଭଲେର.... େଦଖ ସୁମତୀ, ତୁ େମ ସବୁ ଜି ନିଷକୁ ଖରାପ

ଆ

ହ
ାନ

ଦୃ ିେର େଦଖିେଲ େକମି ତି େହବ? ଆମ अଫିସେର ସମେ` ଏମି ତି େମାବାଇଲ େଗାେଟ
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ଦୁ ଇଟା ଧରିଛhି । ଆଉ ମଁୁ େସଇ ଖsିଆ େମାବାଇଲ ଧରିେଲ େମା ସାନେର େକେତ
ଆ ଆସୁଛି ଭାବ ତ ଟିେକ। ତା ଛଡା େମା ଇ¨ତ ବଢି େଲ ତୁ ମ ପାଇଁ ତାହା କଣ
ସାନର କଥା ନୁ େହଁ ?
ବୁ ଝି ଗେଲ ସୁମତୀ। ନୂ ଆ େମାବାଇଲ ବବହାର ପାଇଁ अନୁ ମତି େଦଇେଦେଲ। ତା
ସହ େଚତାବନୀେଟ ବି େଫାପାଡ଼ି େଦେଲ। "ଯଦି େକଉଁଦିନ କି ଛି ବି ଏପଟ େସପଟ
ଜି ନିଷେର ହାତ ମାରି ଛ ତାେହେଲ ତୁ ମ େମାବାଇଲ ସହ ତୁ ମକୁ ବି େଛଚି କି ଗୁsା
କରି େଦବି େଗାଲମରି ଚ ଗୁs ଭଳି ଆ ... ଜାଣି ଥା ... ହଁ ା ..."
ତା ପେର ପେର ତ ବା*ଚୂଳ ବାବୁ େଫସବୁ କ େମେସ{ର େଖାଲି ଥିେଲ। କି 
େକହି ଧରା େଦଉ ନାହାhି ଆଠଦି ନ େହଲା । େଘାର ଲ¨ା।
ବାଧେହାଇ अଫିସେର ଯାଇ ନି ଜ अସୁବିଧାଟି ଜେଣଇେଲ େସ ସାହୁବାବୁ *ୁ ।
ସାହୁବାବୁ ବା*ବାବୁ * େପାଫାଇଲ େଚକ କେଲ। ଆଉ ତା ପେର ହସି ହସି ଗଡ଼ି େଲ େଯ

ନି ଶାସ େନଇ ସାହୁ ବାବୁ କହି େଲ... ହଇଓ ବା*ବାବୁ ... ଆପଣ ଏେଡ଼ अନାଡି !! ମୁsେର
ଖାଲି ତୁ kା େଗାବର ଆପଣ*ର। ହଇଓ ବାବୁ ଟିେକ େଦଖିେଲ ଏ େପାଫାଇଲ
େଫାେଟାକୁ ଆପଣ*ର। ମୁsେର େଗାଟାଏ ଚୁ ଟି ନାହY। ପୁରା ଚBା। ଠାକରା ଗାଲେର
େପାେଷ େଲଖା ଚାଉଳ ଧରି ବ। ପାନଖିଆ अସନା ଦାhରୁ ବି ଦି ଶୁଛି ଟିେକ। ୟାକୁ

ତ
ିକ

ା

େଦଖିେଲ କି ଏ କାହYକି ଆପଣ*ୁ େମେସ{ର େପମ କରି ବ? ତା ଛଡା ଆଇଡ଼ି େର େଯଉଁ
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ଗଡ଼ି େଲ। ଘଟଣା କ'ଣ ବୁ ଝି ପାରୁ ନଥାhି ବା*ବାବୁ । ହସ ଟିେକ ଥମି ବା ପେର େଗାେଟ

ଇ
-ପ

ନଁା ଟି ରଖିଛhି ... କ'ଣ ନା... ବା*ଚୂଳ ପଧାନ...। ହଇଓ ପଧାେନ... ଏେଡ଼ ବୁ ଦୁ

ଆ

ହ
ାନ

ଆପଣ!! ଛି ଃ ଛି ଃ। ବାପା ମା' େହେଲ ପୁରୁଣା ଜମାନାର େଲାକ। େସମାେନ ତା*
ଆହାନ ଇ-ପତି କା ସୂ ! ନି ଃଶୁ# ବି ତରଣ େହତୁ ଡା େଜାତି ପସାଦ ପ(ନାୟକ* +ାରା ପତି ି ତ ଓ ପକାଶି ତ
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ଜମାନାେର ଏମି ତି ନଁା େଟ ରଖିବା ସଭାବି କ କଥା। କି  େମେସ{ର େପମ ପାଇଁ ଏ ନଁା
କାମ କରି ବନି । ଡି ଲିଟ କର ସାେx ସାେx ଏ ଆଇଡି ।
ବା* ବାବୁ * ପାଇଁ ନୂ ଆ ଆଇଡି ଟିଏ େଖାଲି େଦେଲ ସାହୁବାବୁ । େପାଫାଇଲେର
େଫାେଟା ରହି ଲା େଗାେଟ ନାଲି

େଗାଲାପ ଫୁଲର। ନଁା ରଖା େହଲା "କୁ ମାର

େଭ*େଟଶ"। ବାେୟାଡାଟା ବି େସଇ अନୁ ସାେର େସଟିx େହଲା। ସାହୁବାବୁ କହି େଲ....
ଆପଣ*ର ଆଉ କି ଛି କରି ବା ଦରକାର ନାହY ବା*ବାବୁ । ସା ସୁwା କ'ଣ େହଉଛି
ଖାଲି େଦଖ। ସତକୁ ସତ ସା ଭି ତେର େଫs ରି କୁଏ ଗଦା େହାଇ ପଡ଼ି ଲା। ଏେବ
ବା*ଚୂଳ ବାବୁ * ମୁହଁେର େଗାଟିଏ ବି ଶବିଜୟୀର ଦପ ଆଉ ହସ। ବାଛି ବାଛି ଆଠ
ଦଶଟି ବୁ ତ ଗହଣ କେଲ ସି ଏ।
ଏେବ ଏେବ ସୁମତୀ ଟିକିଏ ସେBହେର। କି  କି ଛି ସୁରାକ ମି ଳୁନି େକାଉଠୁ ବି ।
ଆଗରୁ ସବୁ େବେଳ ଚୁ ପଚାପ ରହୁଥିବା ବା*ଚୂଳ ବାବୁ ଏେବ ଭାରି କନକନ େହଉଛhି ।

ଚBା ମୁsେର ହାତ ବୁ ଲା େହଉଛି । ମୁହଁେର ଆଜି କାଲି ପାଉଡର ମରା େହଉଛି ।
େଫାନଟିକୁ ହାତେର ଧରି େଲ ମୁହଁେର ମଲି? ଫୁଲି ଆ ହସ ଫୁଟି ଉଠୁ ଛି । ଘଟଣା କଣ ??
ଦି େନ ସୁମତୀ ଯାଇଥାhି ନି ଶା ଘରଆେଡ। ଚି ରାଚରିତ ଢxେର ନି ଶା ବସି
େମାବାଇଲ ଟିପୁଥାଏ େଭାଳ େହାଇ। ସୁମତୀ ୟା ଭିତେର ଯାଇ ବସି େଲଣି ତା େସାଫାେର

ତ
ିକ

ା

ତାର େସ ଆଡକୁ ନଜର ନାହY। ସୁମତୀ ପଚାରି େଲ.... ଆେଲା କୁ ଆେଡ ଏେତ ଗପି କି
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କଥାବା^ା ଚାଲି ଚଳନେର ରସି କପଣ ଫୁଟି ଉଠୁ ଛି । ଦପଣେର ବାରaାର ମୁହଁ େଦଖି

ହ
ାନ
ଆ

େଗାେଟ େଟାକା ନୂ ଆ ସାx େହାଇଛି ତ ... ତାରି ସାxେର।

ଇ
-ପ

ହସୁଛୁ ବା। ନି ଶା େସମି ତି େମାବାଇଲକୁ ଚାହY ଚାହY ଉ^ର େଦଲା,... ଏଇ अ ଦି ନ

ଆହାନ ଇ-ପତି କା ସୂ ! ନି ଃଶୁ# ବି ତରଣ େହତୁ ଡା େଜାତି ପସାଦ ପ(ନାୟକ* +ାରା ପତି ି ତ ଓ ପକାଶି ତ
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- ଏଁ .... େତା ଭଳି ଆ ବୁ ଢ଼ୀ ସାxେର ପୁଣି େକାଉ େଟାକା ସାx େହଉଛି ବା...
- ତୁ ଏେତ ଗୁମର ବୁ ଝି ପାରି ବୁନି । ଆ ...ଆ ... େଦଖିବୁ ଆ ... େହଇ େଦେଖ ...
ନି ଶା ତା େପାଫାଇଲଟା େଖାଲି କି େଦେଖଇଲା ସବୁ େଗାଟି େଗାଟି କରି । ହଁ ା କରି
ରହି ଗେଲ ସୁମତୀ। େପାଫାଇଲେର େଗାେଟ ସୁBରୀ ଝି अର େଫାେଟା। ନଁା ରଖା ଯାଇଛି
"ଲଭଲି ନି ଶିଗା "।
- ଆେଲା ଆେଲା ତୁ ନି ଶାମଣି ରୁ ନି ଶିଗା େକେବ େହଲୁ !!!
- େସତି କି ନୁ େହଁ ... ଆହୁରି େଦେଖ। େଡଟ अଫ ବଥ अନୁ ସାେର େମା ବୟସ ଏେବ
ସେତଇଶି ।
- ହଁ ା... ଆଛା... ତାେହେଲ କଥା ଆସି ଏଠି ।
ନି ଶା ପୁଣି କହି ଲା.... େହଇ େଦଖ େଦଖ ଏଇ େଯଉଁ େଟାକାଟା ନା... ୟାରି ସହ
ଗପୁଥିଲି ଏେବ। ନୂ ଆ ନୂ ଆ ସାx େହାଇଛି ତ। ସକାଳ ଚା ଠାରୁ ରାତି ଖାଇବା ଯାଏ

ନି ଶାମଣି ହାତରୁ େମାବାଇଲ େନଇ େଦଖିେଲ ସୁମତୀ। ଖାଦ ଗୁଡା ଟିେକ ଚି ହfା
ଚି ହfା େହାଇ େକଉଁଠି େଗାେଟ େଦଖି ଲା ପରି ଲାଗୁଥିଲା ତା*ୁ । େସ ଆଉ ଟିେକ ଭଲକି
ଜୁ ମ କରି େଦଖିେଲ ଆଉ ଭୁ ତ େଦଖିଲା ଭଳି ଆ ଠାଏକି ନା ଚମକି ପଡି େଲ। ଏଗୁଡା ତ
ତା*ରି ଘର ଖାଦ। ଆଜି େସ ନି େଜ ରାିଛhି । ହଁ ତ... େସଇ ଜହିf ଆଳୁ େପା`, ଚି ଲି

ତ
ିକ

ା

େକାବି , େପାଟଳ କୁ ମା, େଗାଟା ବାଇଗଣ ଭଜା...। େସ ଆଉ ଟିେକ ଭଲକି େଦଖିେଲ। ହଁ
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ଯାହା ଖାଇେଲ ବି େମାେତ େଫାେଟା ଉେଠଇ ପଠାଉଛି ପରା। େହଇ େଦଖୁନୁ...

ଆ

ହ
ାନ

ଗଲାେବେଳ। ତାେହେଲ ଏ ସବୁ କୁ ମାର େଭ*େଟଶ୍ ପାଖକୁ ଗଲା େକମି ତି !!!

ଇ
-ପ

ତ... େସ ତ ଠି କ ଏମି ତି ହY ସେଜଇକି େଦଇଥିେଲ ତା* ସାମୀ* ଲବºେର अଫିସ

ଆହାନ ଇ-ପତି କା ସୂ ! ନି ଃଶୁ# ବି ତରଣ େହତୁ ଡା େଜାତି ପସାଦ ପ(ନାୟକ* +ାରା ପତି ି ତ ଓ ପକାଶି ତ
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େସ ଆହୁରି ତଳ ଉପର କରି ଚାଟିଂ ଗୁଡାକ ପଢି େଲ। ଆେର... ଏଇଟା ତ ତା*ରି
ଘର ଚା' କପ। ସକାଳୁ ସକାଳୁ ଗୁଡ଼ମ!g େମେସଜ ସହ ଆସି ଛି ଚା କପଟା। େଫାେଟାେର
अ ଉଠି ଥିବା ଆxୁଳି ଗୁଡାକ ସହ େସ ନୀଳପଥର ବସା ମୁଦିଟା ବି ତା* ସାମୀ*ର।
ଆଛା... ତାେହେଲ ଏ ନି ଶା ନି ଶାମଣିରୁ ନି ଶିଗା େହଲା ଭଳି ଆ ବା* ବାବୁ ବି
ବା*ଚୂଳରୁ କୁ ମାର େଭ*େଟଶ େହାଇ ଯାଇଛhି । ସବୁ କଥା ଏଥର କାଚ ଭଳି ସk
େହାଇଗଲା ସୁମତୀ* ଆଗେର।
େସ ଆହୁରି େଖାଳି ତାଡି େମେସଜ ସବୁ ପଢି େଲ। େମେସଜ କି ଛି ଏମି ତି ପକାର
ଥିଲା।
କୁ ମାର େଭ*େଟଶ -- ଦି ସ ଇଜ ମାଇଁ ଲ େମନୁ ଫର ଟୁ େଡ
ନି ଶିଗା -- ୱାଉଉଉଉଉଉ ..... େସା ୟମି ...
- େୟସ... ଆଇ ଆମ ଏ ଫୁଡ୍ ଲଭର ବଟ୍ अନଫଚୁ େନଟଲି ମାଇଁ ୱାଇଫ ଇଜ ନଟ

- ଆଉ ରାତି େମନୁ କଣ ?
- ନାନ ସହ ଚି ଲି ଚି େକନ୍ ଖାଇବି େବାଲି ଭାବି ଛି ତ େଦଖାଯାଉ...
ମୁsକୁ ପି ^ ଚରି ଗଲା ସୁମତୀ*ର। ନି ଆଁଲଗା... ଗାତପଶା... ବଡି େଭାରରୁ ଉଠି ମଁୁ
ମରି ପଡି ଛ ତି अଣ ନ ଭଜା ରାୁ ଛି ଏ େଲାକଟା अଫିସ େନଇକି ଯି ବ େବାଲି , ଆଉ ଏ

ତ
ିକ

ା

େଲଖି ଛି କ'ଣ ନା... ମାଇଁ ୱାଇଫ ଇଜ ନଟ ଏ ଗୁଡ୍ କୁ କ୍। ଆହୁ ରି ପୁଣି େମା ଆଖିେର
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ଏ ଗୁଡ୍ କୁ କ୍। େସା ଦି ଜ ଆର ଫମ୍ ମାଇଁ अଫିସ କାqିନ।

ଇ
-ପ

ଆxୁଠି େଗ{ି େଖଳ ଚାଲି ଛି କୁ ମାର େଭ*େଟଶ ସାଜି କି। ଆ..େର.. ନୁ xୁଡ଼ା ଧମଛଡ଼ା...

ଆ

ହ
ାନ

ଆଜି ଆ ଘରକୁ ...। ଆଜି ଯଦି ବା*ଚୂଳର ଗjନ ବ*ା ନ କରିଛି ତାେହେଲ ମଁୁ ବି େମା
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ନଁା ସୁମତୀ ପଧାନରୁ କୁ ମତୀ ପଧାନ କରିେଦବି ।
अଫିସରୁ େଫରି େଲ ବା*ବାବୁ । ସୁମତୀ ଦାsଘେର ବସି ଟିଭି େଦଖୁଥିେଲ।
ସାମୀ*ୁ େଦଖି କହି େଲ, ହାଏ ... େଭ*େଟଶ୍ ...
ଧଡ଼କି ନା ଚମକି ପଡି େଲ ବା*ବାବୁ । ହାତରୁ ଲବºଟି ଖସି ପଡୁ ପଡୁ ରହି ଗଲା।
େଦହରୁ ଗମ୍ ଗମ୍ ଝାଳ େବାହି ଗଲା। କୁ ଆେଡ ଯି େବ କି ଛି ସୁରiିତ ାନ ନ ପାଇ ସି ଧା
ଗାଧୁଆ ଘେର ପଶି ଗେଲ ଧୁଆେଧାଇ େହବା ପାଇଁ। ୟା ଭିତେର ସୁମତୀ େମାବାଇଲଟି
ଆଣି ଘାqିବାକୁ ଲାଗିେଲ। େସପଟୁ ଲଭଲି ନି ଶିଗାର େମେସଜ ଆସି ଛି ...
- ହାଏ ଡି अର... କ'ଣ କରୁଛ? ତୁ ମ େପାଫାଇଲେର େସଇ େଗାଲାପ ଫୁଲଟାକୁ
େଦଖି େଦଖି ବି ର ଲାଗିଲାଣି । କି ଛି େଚ{ କର ନା ...
ଏପଟୁ ସୁମତୀ େଲଖି େଲ ....
- ସି ଓର ଡି अର... ମଁୁ ଏେବ େଚ{ କରି େମା ନି ଜ େଫାେଟା ରଖି େଦଉଛି ।

- ଓଃ, ରି अଲି ... େଗଟ୍ ...ଆଇ ଆମ େୱଟିx...
ଏଥର ସୁମତୀ େଖାଜି େଖାଜି ବା*ଚୂଳ ବାବୁ *ର େଗାଟିଏ ଗିଆ େଫାେଟା ବାହାର
କେଲ। େଯଉଁ େଫାେଟାେର କି ବା*ବାବୁ ଲୁ xି ପି ି ଖାଲି େଦହେର େଗାେଟ େଚୟାର
ଉପେର ବସି ଛhି । େପଟଟା ସାଇେକଲ ଟାୟାରେର େଗଟିସ୍ ଭଳି ଆ ଟୁ େମଇକି ଆଗକୁ

ତ
ିକ

ା

ବାହାରି ଛି। ଚBା ମୁsଟା ଫ?ାସ ଲାଇଟ ପଡି ଟିେକ େବଶୀ ହାଇ ଲାଇେଟଡ଼ ଦି ଶୁଛି। କଳା
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ସାେx ସାେx େସପାଖୁ ରି ପ?ାଇ ଆସି ଲା ...

ହ
ାନ
ଆ

अପେଲାଡ କରି େଦେଲ ସୁମତୀ।

ଇ
-ପ

ଖପରା ମୁହଁ ଭିତରୁ ପାନଖିଆ େପାକଡ଼ା ଦାh ଦି ଭାଡ଼ି ବି ଦି ଶୁଛି। େସଇ େଫାେଟାଟାକୁ
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ଦୁ ଇ ମି ନିଟ ଭିତେର ବି ନା କଥାବା^ାେର କୁ ମାର େଭ*େଟଶ୍ *ୁ ବ? କ କରି େଦେଲ
ଲଭଲୀ ନି ଶିଗା।
କି ଛି ନ େହଲା ପରି ଚୁ ପଚାପ େମାବାଇଲଟା େଥାଇ େଦଇ ନି ଜ କାମେର ମନେଦେଲ
ସୁମତୀ। େଗାଟାଏ ଘqା ପେର ଗାଧୁଆ ଘରୁ ବାହାରି େଲ ବା*ବାବୁ । ଆଉ ସୁନାପି ଲା
ଭଳି ଆ ବସି ଟିଭି େଦଖିେଲ। କି  େଚାର ମନ େଚାର ଗ¬ିେର। କି ଛି ତ ଘଟିଛି ନି ୟ।
ରାତି ଖାଇବା ବଢା େହଲା। ରାତି େମନୁ େର ନାନ୍ ଆଉ ଚି ଲି ଚି େକନ୍ େଦଖି
ପୁଣିଥେର ଚମକି ପଡି େଲ ବା*ବାବୁ । ସୁମତୀ କହି େଲ... ଖାअ ଡାଲg x, ତୁ େମ ଆଜି
କାqିନେର ଖାଇଛ ଜାଣି ଭାରି କ େହଲା େମାେତ। େସଥିପାଇଁ ତୁ ମ ମନ ଜାଣି
ବେନଇଛି ମଁୁ । ଖାअ ନା ...
ବା*ବାବୁ *ର ଫାକାସି ଉଡ଼ି ଗଲାଣି େସେତେବଳକୁ । ପାଟିେର ଭାଷା ନାହY ଆଉ।
ତଳମୁହଁା େହାଇ ଖାଇବା ଆର କେଲ େସ।

ଏପେଟ ବା*ବାବୁ *ର ଭିତେର ଭି ତେର ସନିf ପାତ अବା। ଚୁ ପଚାପ ଖାଇ େଦଇ
େସ ଚାଲି ଗେଲ େଶାଇବା ଘରକୁ । େମାବାଇଲଟି େଖାଲି େଲ ଘଟଣା କ'ଣ ଜାଣିବା ପାଇଁ।
େଦଖିେଲ େପାଫାଇଲେର ତା*ର ଏତାଦୃ ଶ କି ୁତ କି ମାକାର େଫାେଟା ଆଉ ଲଭଲି
ନି ଶିଗା* ସେମତ अନାନ ସବୁ ସୁBରୀ ତା*ୁ ବ? କ କରି ସାରି ଛhି ।

ଇ
-ପ

େଫାନଟାକୁ । ଆଉ କହି େଲ ... अବ୍ େଖଲ୍ ଖତମ ମି ର କୁ ମାର େଭ*େଟଶ୍ ...

ତ
ିକ

ା

ମୁହଁଟାକୁ ଆମି ଳା କରି େସ େମାବାଇଲଟା ଧରି ବସି ଛhି ତ ସୁମତୀ ଆସି ଝାିେନେଲ
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ଆେର ଆେର... ଖାଇେଦଲ େଯ... େଫାେଟା ଉେଠଇବନି କି ଖାଦର !!

ଆ

ହ
ାନ

କାଲି ଠାରୁ େସଇ ଟିପା ବଟନ େଫାନ ଧରି अଫିସ ଯି ବ ନେହେଲ ତୁ ମର ଏଇ ସE ାଟ 
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େଫାନଟାକୁ ଧରି ତୁ ମ େବଡି x ପତର ସହ େମା ଘରୁ ବାହାରି ଯିବ। ଚଏସ୍ ଇଜ େୟାସ ...
ବା*ବାବୁ ବି ନା ବାକବୟେର ଥାକରୁ ପୁରୁଣା େମାବାଇଲଟି ସାଉଁଟି ଆଣିେଲ।
ତାକୁ ଯତf େର େପାଛାେପାଛି କରି ସି ମ୍ ପେକଇ ଠି କ କରିେଦେଲ ଆଉ ନୂ ଆ େଫାନଟିକୁ
ସୁମତୀ* ଆଡକୁ ବେଢ଼ଇ େଦେଲ।
ତା ପରଦି ନ अଫିସେର ସମେ` ପଚାରି େଲ... ଆେର ବା*ବାବୁ , ଆପଣ* ନୂ ଆ
େମାବାଇଲ କୁ ଆେଡ ଗଲା?? ପୁଣି ଏ ପୁରୁଣା େଫାନ ଧରି େଲ େଯ !!
ବା*ବାବୁ * ଉ^ର ଥିଲା କି ଛି ଏହି ପରି ... "ନା ବାବା...ନା, େମାର ଏଇ ପୁରୁଣା
େଫାନ ଭଲ ତ ମଁୁ ଭଲ। ଏ ହାଟସ ଆପ ଆଉ େଫସବୁ କ େଗାେଟ ମାୟାେର ବାବା ...
अଯଥା ସମୟ ବବାଦ। ସବୁ େବେଳ େଫାନ ଧରିଲାରୁ ଆଖିେର େପସର ପଡି ଲା େମାର।
ରାଡ଼ି ଏସନ େଯାଗଁୁ ମୁs ବି ା ବି ବାହାରି ପଡ଼ି ଲା। ଆପଣ ମାନ*ୁ ବି େମାର अନୁ େରାଧ ,
ଯଥା ସବ ଏ େମାବାଇଲ କମ ବବହାର କର "।

ଇ
-ପ

ତ
ିକ

ା

ଉେjଶେର ଲି ଖିତ
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ବି :ଦ: - ଗଟି ସୂ! ରୂେପ କାନି କ ଏବଂ େକବଳ ହସି ବା ଆଉ ହେସଇବା

ଆ

ହ
ାନ

ଭି ଏସ ଏସ ନଗର, ଭୁ ବେନଶର
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ଚଇତି ର ଚଇତା
7ୁଲ ବାରsାର ଖୁqକୁ ପି ଠିଭରା େଦଇ ବସି ଛି ଚଇତା। ମନ
ଆଜି ତା’ର ବବାଡ ମାନୁ ନି । ଆଉ େଗାେଟ ରାତି ର ଦୂ ରତା।
ରାତି ପାହି େଲ ଏ ବBୀ ଜୀବନରୁ ମୁି। ଓେହା! ମଣିଷ େକେତ କ
ପାଇଲାଣି ବି ନା େଦାଷେର। ପି ଲା ଦି େନ ଦୁ ାମୀ େକେତ କରିଛି ,
ଡଃ ଉଷାରାଣୀ ଦାଶ

େହେଲ ଏମି ତିକା ଦs !
ନି ଜ ଘରକୁ ଯାଇପାରି ବନି , ଆପଣାରମାନ*ୁ ଛୁଇଁବା ବି ମନା।
େବାଉ ହାତରୁ ପଖାଳ ମୁେଠ ଖାଇବା କି ନି ଜ କअଁଳ ବୟସୀ ପି ୟାର
ପଣତ ତେଳ ଘଡ଼ି ଏ ଶାhି େର ବି େତଇବା ବି ସାତ ସପf। ଆପଣାର

ମଉକା ବି ନାହY। ଇଏ ଯମଦs ନୁ େହଁ ତ ଆଉ କ’ଣ? ଚଉଦ ଦି ନର
ଏକାhବାସ େଯ େକେତ ଯଣାଦାୟକ ଚି hା କରି ତା’ ଛାତି ଥରି
ଉଠୁ ଥିଲା। ରାମଚB*ର ଚଉଦ ବଷ ବନବାସ ଯଣା ଏହା ଆଗେର
ତୁ ଛ େବାଲି ଚଇତା ଛାତି ପିଟି କହି ପାରିବ।
େକାହ ଭରା ତତଲା ଦୀଘଶାସଟିଏ ପ{ରା ଥରାଇ ବାହାରି

ଇ
-ପ

ତ
ିକ

ା

ଆସି ଲା ତା’ର। 7ୁଲ ଫାଟକ ଆଡକୁ ଦୃ ି ପହଁ ରିଗଲା। ଫାଟକ

Listen to Odia Podcast on https://anchor.fm/aahwaan

ମଧେର ଦୁ ଇ ଫୁଟର ଦୂ ରତା। େସମାନ*ୁ ଆଖି ପୁରାଇ େଦଖିବାର

ଆ

ହ
ାନ

େସପେଟ ଗୁେରଇ ଏକ ଲୟେର ଚାହYରହି ଥିଲା ଚଇତାକୁ । ଡବ ଡବ
ଆହାନ ଇ-ପତି କା ସୂ ! ନି ଃଶୁ# ବି ତରଣ େହତୁ ଡା େଜାତି ପସାଦ ପ(ନାୟକ* +ାରା ପତି ି ତ ଓ ପକାଶି ତ

Aahwaan.com

55

ଆହାନ ଇଇ-ପତି କା,
କା, ସାଦଶ ବଷ, ଷ ସଂଖା,
ସଂଖା, ଜୁ ନ୍ ୨୦୨୨

Magazine Downloaded from www.aahwaan.com

ଆଖି ଦୁ ଇଟା ତା’ର ଲୁ ହେର ଢଳଢଳ। ଚଇତା ଆଖିେର ଥିଲା ନି ରୀହ େଦାଷୀର ଭାବ।
‘କଥାେଦଇ ରଖିପାରି ଲିନି’ – ଇଶାରାେର କହୁଥିଲା େଯମି ତି ଗୁେରଇକୁ । ‘ତୁ େମ
ନି ରାପଦେର ଗଁାେର ପହ{ିଛ,- ଏହାହY େମାର ଖୁସି ଓ ଆନB। ଆଉ େକଇଟା ଘqା
େକମି ତି ବି ତିଯିବ ଜଣା ପଡି ବନି ’। ଲୁ ଗା କାନି େର ଲୁ ହକୁ େପାଛି ମୁହଁେର ଶୁଖିଲା ହସର
ଗାରଟିଏ ଟାଣି କହୁଥିଲା େଯପରି ଗୁେରଇ। ଗୁେରଇ ପଛକୁ ଠି ଆ େହାଇଥି ଲା େବାଉ।
ଆଲୁ ରା ବାଲୁ ରା େକଶ, ଆଖି େକାରଡେର ପଶି ଯାଇଛି , େକେତ ବି ନିଦ ରଜନୀର ଶ*ୁ ।
ଚଇତା େଫରି ଯାଉଥିଲା ତା’ର ହସଫୁଲର अତୀତକୁ । ବାପେଛଉs ଚଇତାକୁ
େବାଉ େକମି ତି କାନି େଘାେଡଇ ଏଡୁ ଟିରୁ ଏେଡଟିଏ କଲା। ଦି ନଟିଏ ବି ତା’କୁ अଭାବ କ’ଣ
ଜାଣିବାକୁ େଦଇନି । ଆଖି ରୁ ଦୂ ର େହବା ସହି ନି। େହତୁ େହବା ପେର େସ ଦି ପଇସା
େରାଜଗାର ଉେjଶେର େଚନାଇ ଯି ବା ପାଇଁ ବାହାରି ବାରୁ େବାଉ େକମି ତି अମx
େହଉଥିଲା। ଗଁା ପି ଲା ମଦନା, ବଇନ, କୁ ସୁଆ, ବସୁଆ ଆସି େବାଉକୁ େକମି ତି ବୁ ଝାଇ

କାBି େବାଉର ଆଖି ଫୁଲି ଯାଇଥିଲା। ପାଖ ଗଁା ଝି अ ଗୁେରଇକୁ େକମି ତି େସ ଜୀବନସାଥୀ
ଭାବେର ବାଛି ଥିଲା। େବାଉ େକମି ତି ପଥେମ अରାଜି େହଉଥିଲା। ମାତ ଦି ନ
େକଇଟାେର ଗୁେରଇ ତା’ ଶାଶୁର ମନ ଜି ଣି େନଇ ଥିଲା ।
ବାହାଘରର ଦି ନ େକଇଟା ବି ତିଛି କି ନାହY େଚନାଇ ମାଲି କଠାରୁ ଖବର ଆସି ଲା

ତ
ିକ

ା

ଶୀଘ କାମେର େଯାଗ େଦବା ପାଇଁ, ନେହେଲ କାମରୁ ବାହାର କରି େଦବାର ତାଗିଦା।
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ରାଜି କରି ଥିେଲ। ତଥାପି ପଥମ ଥର ପାଇଁ ତା’କୁ ପାଖରୁ ଛାଡ଼ି ବା ସମୟେର େକମି ତି କାBି

ଇ
-ପ

ନୂ ଆ ନୂ ଆ ଘର ସଂସାର। ଆଗକୁ ପଛକୁ େକହି ନାହY। େବାଉ ବି ଆଉ କାମକୁ ପାରୁନି ।

ଆ

ହ
ାନ

ଗୁେରଇକୁ ରାଣୀ କରି ରଖିବାର କଥା ବି େଦଇଛି । ପଛକୁ ନ ଚାହY ଏକ ମୁହଁା ବାହାରି
ଆହାନ ଇ-ପତି କା ସୂ ! ନି ଃଶୁ# ବି ତରଣ େହତୁ ଡା େଜାତି ପସାଦ ପ(ନାୟକ* +ାରା ପତି ି ତ ଓ ପକାଶି ତ
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ଗଲା େଚନf ାଇ।
ମାସଟିଏ ନ ପର
ୂ ୁ ଣୁ ଚାରି ଆେଡ ହାଉଳି ପଡ଼ି ଗଲା - ମହାମାରୀ.. ମହାମାରୀ ..। ଘର
ଭିତେର ଲୁ ଚି ଯାअ। ମୁହଁେର ତୁ sି ବା, ନେହେଲ ଜୀବନ ଚାଲି ଯିବ। କାନ ଉଠି ବା
ଦି ନରୁ ଚଇତା ଏମି ତି କଥା ଶୁଣି ନଥିଲା। ତାକୁ ଭାରି ଡର ମାଡ଼ି ଲା। େବାଉ କଥା ଭାରି
ମେନପଡ଼ି ଲା। ଏେଣ େଦାକାନ ବଜାର ବB। ଖାଇବାକୁ କି ଛି ମି ଳୁନି । କାନୀ ବି ବB।
ମାଲି କ ସମ`*ୁ କି ଛି ବାକି ଆ ଟ*ା ଧେରଇ େଦଇ କଡ଼ା କଥା ଶୁେଣଇ େଦଲା –‘ନି ଜ
ବବା ନି େଜ କର’। ସାxସାଥୀମାନ* ସହି ତ ବି ଚାର ବି ମଶ ଚାଲି ଲା। ଗାଡ଼ି ମଟର
ଚାଲୁ ନି , େଲାେକ ଚାଲି ଚାଲି ଘରକୁ ଯାଉଛhି , ବି େଦଶ େଫରhା*ୁ ଗଁାେର ପଶି ବାକୁ
େଲାକମାେନ େଦଉନାହଁ ାhି । ବସାs, େସନରୁ େଲାକ*ୁ ଘରକୁ ନ ଛାଡି ସି ଧା େନଇ
କାେରନଟାଇନ େସqରେର ପେୂ ରଇ େଦଉଛhି । େଶଷେର ସି wାh େହଲା, େଯମି ତି େହଉ
ଜୀବନ ବେଇକି ଜଳମାଗେର ଘରକୁ ପେଳଇବା।

ଦି ନର ଯାତାକୁ ଆଖିେର ରଖି କି ଛି ଶୁଖିଲା ଖାଦ ଆଉ ପାଣି ଧରି ରାତି अଧରୁ ବାହାରି
ପଡି େଲ। ବାହାରି ବା ଖବର ଏେବ େଗାପନ ରଖି ବାକୁ ନି ~ତି େହଲା। ଚଇତା ସମ`*
अଲiେର ଏକଥା ଗୁେରଇକୁ ଜେଣଇ େଦଲା ।
अଧରାତି େର ଚଇତା ଆସି ବ। କହି ଛି, କାହାକୁ କି ଛି କହି ବୁନି , େବାଉକୁ ବି ନୁ େହଁ ।

ତ
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ା

ବାଡ଼ି ଦୁ ଆର େଖାଲା ରଖିଥିବୁ। अନମନ7 େହାଇ ଯାଇଥିଲା ଗୁେରଇ ।

ଇ
-ପ

"କି େଲା, କ'ଣ େହାଇଛି କି େତାର? ଖାଲି ଦାs-ବାଡ଼ି େହଉଛୁ"? ଶାଶୁ*ର ଆଖିେର

ଆ

ହ
ାନ

ଧରା ପଡ଼ି ଯାଇଥିଲା ତା'ର ହାବଭାବ। ବାଧ େହାଇ ସତ କହି ଥିଲା। ଶାଶୁ ତା' ମୁହଁେର
ଆହାନ ଇ-ପତି କା ସୂ ! ନି ଃଶୁ# ବି ତରଣ େହତୁ ଡା େଜାତି ପସାଦ ପ(ନାୟକ* +ାରା ପତି ି ତ ଓ ପକାଶି ତ
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ଯାହା ପାଖେର ଯାହା ଥିଲା ଏକାଠି କରି େଗାେଟ ଡxା େଯାଗାଡ଼ େହଲା। ତି ନି
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ହାତ େଦଇ କହି େଲ -"ଚୁ ପ୍ େହାଇ ଯାଆ। ଗଁା େଲାକ* କାନେର ନ ବାଜୁ ଏ କଥା, ନ
େହେଲ କ'ଣ ନାହY କ'ଣ କରି ବସି େବ। େକଉଁଠି େନଇ ପୁେରଇ େଦେବ େମା ପୁअକୁ ।
ତୁ sରୁ ଦଶତୁ s େହେଲ...। େକଉଁଦିନରୁ େଦଖିନି େମା ଧନକୁ । ତା ପାଇଁ ଟିେକ କ'ଣ
ଭଲମB ତି ଆରି କରି େଦ। ନ ଖାଇ ନପି ଇ ତି ନି ଦି ନ େହଲାଣି େକମି ତି ଥିବ େମା ପୁअ। ଏ
କଥା କାନରୁ ଦି କାନ ନ ହୁଏ େଯମି ତି”
“ଆଉ ଶୁଣ୍, ତୁ ଏମି ତି ଭୂ ତୁଣୀ ପରି ମୁs କରି ଛୁ କାହYକି? ଭଲ କରି େତଲ ଟିେକ
ମାଖି ମୁsଟା କୁ େsଇ େଦ”। ଗୁେରଇର ମୁsେର େସfହେର ହାତ ବୁ ଲାଇ ଆଣୁ ଆଣୁ ଶାଶୁ
କହି େଲ । ଶାଶୁ* କଥାେର ଲାେଜଇ ଗଲା ଗୁେରଇ ।
େକେଡ଼ ସରାଗେର ନି ଜକୁ ସଜାଇ କୁ େରଇ ଫୁଲର େପ§ା ଜୁ ଡାେର େଖାସି ଆଇନାକୁ
ଚାହY ନି େଜ ସରମି ଯାଉଥିଲା େସ ।
ଚାହY ଚାହY ଆଖି ରୁ ପାଣି ମଲାଣି। ମଝି େର ମଝି େର କି ଛି ଶ ଶୁଣି ଚମକି ପଡୁ ଥିଲା

अଘଟଣ େହଲା କି ? ବାସକସ¨ା ଗୁେରଇର अେପiାର अh ନାହY। େବଳ ଦି ଘଡି କୁ
ଖବର ଆସି ଲା ଚଇତା ସହି ତ ଆଖପାଖ ଗଁାର ଛअ ଜଣ*ୁ େପାଲି ସ ଧରି ଆଣି
କାେରନଟାଇନ େସqରେର ରଖିଛି । ମନଟା ସାଳି େହଲାନି , ଶାଶୁ େବାହୂ ଦି େହଁ
ଧାଇଁେଲ େଦଖା କରି ବାପାଇଁ। ବାଟସାରା ଗଁା େଲାକ* ଉପେର ଗାଳି ବଷଣ କରୁଥାଏ

ତ
ିକ

ା

େବାଉ। େମା ପୁअର ସୁଖ ଟିେକ େଦଖି ପାରି େଲନି ଗଁା େଲାେକ, େପାଲି ସକୁ ଖବର େଦଇ
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େସ। ସି Bୂରା ଫିଟିଲାଣି। ଚଇତା ଏ ଯାଏ ଆସି ଲାନି । ମନେର ଛନକା ପଶୁଥାଏ, କି ଛି

ଇ
-ପ

େଦେଲ। ତା* ବଂଶ ବୁ ଡୁ , କୂଳ ବୁ ଡୁ , ତା*ୁ େକାଭିଡ଼ ଖାଉ।

ଆ

ହ
ାନ

ତା’ େଫାନ ପାଇବା ଠାରୁ କାେରନଟାଇନ େସqରେର ପହିବା ପଯh ଗୁେରଇର
ଆହାନ ଇ-ପତି କା ସୂ ! ନି ଃଶୁ# ବି ତରଣ େହତୁ ଡା େଜାତି ପସାଦ ପ(ନାୟକ* +ାରା ପତି ି ତ ଓ ପକାଶି ତ
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ଏହି ସବୁ କଥା େଗାଟି େଗାଟି କରି ମନ ମଧେର ଦୃ ଶାୟି ତ େହଇ ଯାଉଥିଲା ଚଇତାର ।
ଘର ପାଖ େହାଇ ଆସି ଲାଣି। ବାଟେର ମନୁ ଆ, ଘାସି ଆ, ରାମୁଲୁ ଓହ? ାଇ ଯାଇଛhି ,
େଯଝା େଯଝା ଘେର ପହି ଯି େବଣି । େପଟର େଭାକ ଓ ମନର େଭାକ ଏକାଠି େହାଇ
ଚଇତାକୁ अ`ବ` କରି ପକାଉଛି । ଠି କ ଏତି କି େବଳକୁ ଘାଟ ପାଖେର अାର ଭିତରୁ
କି ଏ େସମାନ*ୁ େଗାଠଛଡା ଗାଈ ପରି ପଘା ଲଗାଇ େଘାଷାରି େଘାଷାରି ଆଣି ଏଠାେର
ବBୀ କରି େଦଲା।
“ଆେର ଚଇତା, ଚା’ ପି ଇବୁ ନି କି େର?” - ବଡ଼ ପାଟିେର ଡାକ ପକାଉଥିଲା ମଦନା ।
ଭାବନା ରାଜରୁ େଫରି ଆସି ଲା ଚଇତା। ଉ^ର େଦବାକୁ ବଳ ପାଉନଥିଲା
ତା’ର। ଚା ଗ?ାସ୍ େଟ ହାତେର ଧରି ମଦନା ପହିଲା ଚଇତା ପାଖେର। ସାxେର
ଚାରି ଖs ବି 7ୁଟ। ତା’ ହାତେର ଧେରଇ େଦଇ ବାହାରି ଗଲା େସ। େଢାେକ ପାଟିକୁ େନଇ
ବାହାର କରି େଦଲା। କାଲି ଠାରୁ େଦହଟା ଜମା ଭଲ ଲାଗୁନି। ପାଟିକୁ କି ଛି ରୁଚୁ ନି । ପୁଣି

ହାତର ଆaଲସି ପକା ପଖାଳ ସାxକୁ ଗୁେରଇ ହାତର କଳମଶାଗ ଭଜା ଆଉ ରସୁଣ
କାଲ*ା ବଡି ଚୁରାପାଗ अରୁଚି ଛଡାଇ େଦବ ।
କୁ କୁ ର ପାଖକୁ ବି 7ୁଟ ଚାରି ଟା ପେକଇ େଦଇ ଫାଟକଆଡକୁ ଚାହYଲା େସ। ବହଳ
अାର ଭରି ଗଲାଣି। ଫାଟକ େସପଟୁ େକାଳାହଳ ଆଉ ଶୁଭୁନି । େବାଉ ଆଉ ଗୁେରଇ

ଇ
-ପ

ଚାB अ¢। ତାରାମାନ* ମୁହଁେର କି ଏ ଝୀନ ଓଢଣୀ ଟାଣି େଦଇଛି େଯପରି।

ତ
ିକ

ା

େବାେଧ ଚାଲି ଗେଲଣି। ଗାମୁଛାଟାକୁ ତେଳ ପାରି ଟିେକ ଗଡ଼ି ପଡ଼ି ଲା। ଆକାଶେର ଦି ତୀୟା
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ମନକୁ ଆଶାସନା େଦଲା- ହଉ, ଯାହା େଯମି ତି େହଇ ରାତି ଟା ପାହି ଯାଉ। ସକାେଳ େବାଉ

ଆ

ହ
ାନ

େଚାରା ଚଇତାଳି ବହୁଛି । ଆa ବଉଳ ଓ କଷି ଆaର ମହକ ରହି ରହି ଭାସି
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ଆସୁଛି। ଠି କ ତା’ ଘର ଦiିଣ ପଟକୁ େଜେଜ ଲଗାଇଥିବା ଆମପଲ? ୀ ଗଛରୁ ଭାସି ଆସି
अଗଣାକୁ ମହକାଇ େଦଉଥିବା ବାସfା ପରି ।
ଏ ଗଛ ଲଗାଇବାର ଠି କ ଚବି ଶ ବଷ ପେର ଚଇତି ର ପଥମ ଦି ନେର ଚଇତାର
ଜନE। େଜେଜ କହhି , ହି Bୁ ଚାB-େସୗର କାେଲsର अନୁ ସାେର ପଥମ ମାସ େଚୖ ତର
ପଥମ ଦି ନେର ବହEା ବି ଶବହEାs ସୃି କରି ଥିେଲ, ଆଉ େସହି ଦି ନ ବି ଆମ ଚଇତା ଜନE
େହାଇଛି ବଡ ପବି ତ େବଳାେର। ସୟଂ ଶୀକୃ ° ପରା କହି ଥିେଲ –ଋତୁ ମାନ* ମଧେର ମଁୁ
ବସh। ତା ଛଡ଼ା ପଭୁ ଶୀରାମ ଓ ଭେଶ ହନୁ ମାନ* ଜନE ବି ଏହି ମାସେର। େବୖ ଦିକ
ଶି iା ଏହି ଦି ନ ଆର ହୁଏ। ରାମାୟଣ, ସୁBରାକାs, ଭଗବତ୍ ଗୀତା ଆଦି ପଢାହୁଏ,
ସୁଖ, ଶାhି , ସମୃwି, କାମନା କରି । ଚଇତା ଆମ ପରି ବାରେର ସୁଖ ସମୃwି ଆଣି ବ ।
ସୁଖ େଦଖି ବାକୁ େଜେଜ ନଥିେଲ। ଦୁ ଇବଷରୁ ବାପେଛଉs ଚଇତା ଛअବଷେର
େଜେଜ*ୁ ହେରଇ ଥିଲା। େଚନf ାଇେର କାମ କରି େଜେଜ अମଳରୁ ବା ପଡି ଥିବା

ଆରସନକୁ ତା* ଚକଡ଼ାକୁ ଲାଗି ଆଉ ଚାରି ଗୁ¬ କି ଣିବାକୁ େଯାଗାଡ଼ କରୁଛି । େହେଲ ଏ
ମହାମାରୀ ଆସି ଲାଣି  କ’ଣ େହବ କହି େହଉନି ।
େଦହ ହାତ େଘାଳାବି ା କରୁଛି । େଦହଟାବି କସ କସ ଲାଗିଲାଣି । ମୁsଟା ଭାରି
ଭାରି ଲାଗୁଛି। ଗଳାଟା ବି ଦରଜ େହଲାଣି। ଦୁ ଇତି ନିଦିନ େହଲା ସଂଧା େବେଳ ଘଡଘଡି

ତ
ିକ

ା

ସହ ବଷା େହଉଛି । ଟିେକ ଥsା ଧରି ପକାଇଛି େବାେଧ। ଚି hା କଲା ଏ କଥା କାହାକୁ
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ଆଠଗୁ¬ ଜମି ମୁକୁେଳଇ ଥିଲା। ସନା କେକଇ ପୁअ ଶୁକୁଟାକୁ ଭାଗ ଚାଷ େଦଇଛି ।

ଇ
-ପ

କହି ବନି । ନେହେଲ କାଲି ଘରକୁ ଛାଡ଼ି େବନି ।

ଆ

ହ
ାନ

“ଆେର ଚଇତା, ତୁ େସତି କି େବଳୁ ଏଇଠି ବସି ଛୁ। ଆ, ଗେs ଗେs ଖାଇ େଶାଇ
ଆହାନ ଇ-ପତି କା ସୂ ! ନି ଃଶୁ# ବି ତରଣ େହତୁ ଡା େଜାତି ପସାଦ ପ(ନାୟକ* +ାରା ପତି ି ତ ଓ ପକାଶି ତ
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ପଡି ବା। ରାତି ପାହି େଲ ଏ େଜଲରୁ ମୁି”।- ମଦନା କ¬େର ଉjୀପନା।
“ହଉ, ତୁ ଯାଆ, ମଁୁ ଆସୁଛି”। - iୀଣ କ¬ ସର ଚଇତାର ।
ଉଠି ବସି ଲା ଚଇତା। ବାରsା ଖୁqେର ପି ଠି ଭରା େଦଇ ଆ¬ୁ ଦୁ ଇଟାକୁ ଭାxି
ବାହୁ େବନୀ ଭି ତେର ପୁେରଇ େଦଲା। ମୁsେର ଗାମୁଛାଟାକୁ ଭଲକରି ଭିଡି ଆ¬ୁ
ଉପେର ମୁs ରଖି ଆଖି ବୁ ଜି େଦଲା।
ଆଖି ଆଗେର ଭାସି ଆସି ଲା ଗୁେରଇର ହସି ଲା ଛବି । ନାଲି ପାଟ ପି ି ହାତେର
େଭାଗ ଥାଳି ଧରି େସ ଠି ଆ େହାଇଛି । େବାଉ ହାତେର ଖି ରି ପି ଠା। ମୁs ଆଉଁସି େବାଉ
ବେଳଇ ବେଳଇ ଖୁଆଇ େଦଉଛି । ଆଜି ପରା ପହି ଲି ଚଇତି , େମା ଚଇତାର ଜନEଦି ନ।
େବାଉ େକାଳେର ଆନBେର ଗଡି ପଡି ଲା ଚଇତା ।
ଖୁବ୍ େଜାର େଗାଟାଏ ଦୁ ମ୍ କରି ଶ ଆଉ ଆଁ..ଆଁ..ଉଁ...ଉଁ ସର अକାରର ବiେର
ଭଉଁରୀ େଖଳି ଉେଭଇ ଗଲା ।

ତ
ିକ

ା
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अଧiା, ରାଜଧାନୀ ଜୁ ନି अର କେଲଜ, ଭୁ ବେନଶର
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୯୪୩୮୧୩୩୬୧୨
ଆହାନ ଇ-ପତି କା ସୂ ! ନି ଃଶୁ# ବି ତରଣ େହତୁ ଡା େଜାତି ପସାଦ ପ(ନାୟକ* +ାରା ପତି ି ତ ଓ ପକାଶି ତ

Aahwaan.com

61

ଆହାନ ଇଇ-ପତି କା,
କା, ସାଦଶ ବଷ, ଷ ସଂଖା,
ସଂଖା, ଜୁ ନ୍ ୨୦୨୨

Magazine Downloaded from www.aahwaan.com

ଉrାh େପମୀ
େସଦି ନ ପଶାh ଆଉ ସ ାଗତି କା ଦୁ ଇ ବୁ କଥା େହଉଥିେଲ
ଜୀବନଟା अଧା ଲାଗୁଛି ଚାଲ ଆେମ ଦୁ ଇଜଣ କୁ ଆେଡ ଲୁ ଚି
ଚାଲି ଯିବା। ଏମି ତି କୁ ଆେଡ ବାହାରକୁ ଯି ବା େଯ େକହି େଖାଜି େଲ ବି
ପାଇେବନି । ପାଇେବ ଯଦି ବି ଆଉ େଫେରଇ ଆଣି ପାରି େବନି । ପଶାh
अନସୂୟା ପsା

କହି ଲା, “ମଁୁ ଜେଣ ଶି iକ। ବହୁତ ଭଲ ଛାତ। େତଣୁ େଯଉଁଠିକି ଯି ବି
େମା େପଟ अେପାଷା ରହି ବନି । ମଁୁ େକବଳ େମା ସାଟgଫିେକଟ େନଇ
ଆସି ଯିବି। ବାସ୍ େସତି କିେର ଆେମ ଆରାମେର ଚଳି ପାରି ବା”।
ସ୍ଵାଗତି କା କହି ଲା “ମଁୁ ବି ସି େଲଇ େମସି ନଟିଏ କି ଣି ପେକଇବି ।

ଚଳି ବା ପାଇଁ କି ଛି अସୁବିଧା େହବନି ”। ଦୁ ଇଜଣ ବୟ7 ପୁରୁଷ ଓ
ନାରୀ* ମଧେର ଏହାଥିଲା ନି ବିଡ ବୁ ତ, ଆhରି କତା, ଗଭୀର
ବି ଶାସ ଓ ଇBି ୟାତୀତ େପମ ସକ।
ପଶାh କହି ଲା, “ମଁୁ ଘେର େମା ଝି अ ଦୁ ଇଟା*ୁ ଭାରି ଭଲ ପାଏ।
େସମାେନବି ମେତ ବହୁତ ଭଲ ପାଆhି ,ତା* ମାମା ଠାରୁ। ଭାxି

ଇ
-ପ

ତ
ିକ

ା

ପଡି େବ”। ସ ାଗତି କା ବି ସେଫଇେର अସ ାଭାବି କ ଭାେବ କହି ଉଠି ଲା,
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ବୁ ଟିºେଟ େଖାଲି େଦବି । େସଥିେର କି ଛି େରାଜଗାର କରିପାରି ବି। ଆମ

ଆ

ହ
ାନ

“େତେବ କାହYକି ସ ପfେର ମି ଛ ରx ଭରିବା। ଆଉ ମନେର କଳ*
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େଡଣା। ଏପେଟ େମା ସ ାମୀ ଆଉ ପି ଲା*ର ମଁୁ ମଝି ଖୁq। େସମାେନ ବି େମା ବି ନା ଭାxି
ପଡି େବ”
ଏତକ ଶୁଣି ପଶାh ବାକୁ ଳତାେର କହି ପକାଇଲା, “େହେଲ େଯେବଠାରୁ କଥା
େହେଲଣି େମାେତ ଦୂ ରେର ରହି ବାକୁ ଆଉ ଇଛା ନାହY। ତୁ ମର େପମହୀନତା ମେତ
ଦୁ ବgସହ ଲାଗୁଛି। ମଁୁ ତୁ ମ ମନ ହୃଦୟ ପାଇବା ଆକାଂiୀ” ସ ାଗତି କା ବୁ େଝଇଲା, “ଦୂ ର
କ’ଣ। ସବୁ େବେଳ ତ ଆେମ ଦୁ େହଁ କଥା ହଉେଛ। ଏମି ତି କନାମାେନ ବି ପାଖକୁ ଟାଣି
ଆଣhି । ମଁୁ ତୁ ମକୁ ବହୁତ ଭଲ ପାଏ”
ପଶାh କହି ଲା, “େସଥିେର କଣ ସି ମି େଳ, େକବଳ ଯଣା” ସ ାଗତି କା
ପତୁ ^ରେର କହି ଲା, “େସ ଯଣାେର ବି ନି ଆରା ଆନB ଥାଏ”
ହଠାତ୍ ପଶାhର େଫାନ୍ ବାଜି ଉଠି ଲା ପଶାh କହି ଲା ¢ିକର अନ କରି ଥାअ େମା
ଝି अ କାହYକି େଫାନ୍ କରି ଛି ଝି अ ଜି ଦିକରି କହି ଲା, “ପାପା ଆସି ବା େବେଳ, ମାମା ପାଇଁ

େସଥିପାଇଁ ମଁୁ େକକ୍ अଡର କରି େଦଇଛି ” ସ ାଗତି କା ନୀରବେର ପାଖେର ବସି ସବୁ
ଶୁଣିଥିଲା େଫାନ୍ କଟି ଗଲାରୁ ଉଦାସ କ¬େର କହି ଲା, “ଝି अ ତା’ର କ^ବ ପାଳନ
କରି ଛି। ଏେବ ଯାअ ତୁ େମ। ଭଲ ସaଲପୁରୀ ଗି¼ ବାଛି େନବ ସୁମିତା ମାଡାମ*
ପାଇଁ। ବେଜଟେର ଇମି େଟସନ୍ ଗହଣାର ଦାମ ବଢି ଯାଇଛି । େଡରି େହେଲ ସବୁ େଦାକାନ

ତ
ିକ

ା

ବB େହଇଯି ବ। କାଲି କଥା େହବା”। ପଶାh ସତି େର ଘରକୁ ବାହାରି ଗଲା ।

ଇ
-ପ

ସ ାଗତି କାର ପରାମଶେର େଗାେଟ ସaଲପୁରୀ ପାଟ େନଇଗଲା ଆସhା କାଲି

ଆ

ହ
ାନ

ପାଇଁ। େସ ଶାଢୀ ଖୁବ ସୁBର େହଇଥିଲା। କି  ପଶାh ¦ୀର ଦରକାର ଥିଲା
ଆହାନ ଇ-ପତି କା ସୂ ! ନି ଃଶୁ# ବି ତରଣ େହତୁ ଡା େଜାତି ପସାଦ ପ(ନାୟକ* +ାରା ପତି ି ତ ଓ ପକାଶି ତ
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ଉପହାରେର ସୁନା ଗହଣା। େସ ଏେତ ପଇସାର ଶାଢୀ େଦଖି अସ େହଇଥିଲା।
ପଶାhବି ମେନ ମେନ ବି ର େହଇଥିଲା। େକେବ ବି କି ଛି ଆଣିେଲ ଖାଲି ସୁମିତା ନା ସବୁ
¦ୀ େଲାକମାେନ ଏମି ତି ମନକୁ ପାଏନି । ସି ଏ େଯେତ ସୁBର େହଇଥାଉ ସ ାମୀ ଆଣିଛhି
ମାେନ ଖରାପ। ପଶାh ମନଟା ସାେx ସାେx ସ ାଗତି କାର ସ ଭାବ ସହ ତୁ ଳନା କଲା
ସୁମିତାର କଥାକୁ । ସ ାଗତି କା ସବୁ େବେଳ अେର ସ େହଇଥାଏ। ସୁମିତା କି 
ଆହୁରି ଆହୁରି େଖାେଜ। େମା ପାରି ବା iମତାକୁ ନଜରେର ନରଖି ଖାଲି अନମାନ*ର
କ’ଣ अଛି ତୁ ଳନା କେର। ଶାଳୀନତା ଓ ପତି କୁ ମଯାଦା େଦବା ଜଣାନାହY। ପାଠକମ
ବହି ଭୂ ତ ଆଚରଣ। ମନ ପୁଣି ଆେBାଳି ତ େହଲା ସ ାଗତି କା ପାଖକୁ େଫରି ଯିବାକୁ ।
ବି ବାହ ବାଷgକି ଦି ନ ସ ାଗତି କା ଆଉ େଫାନ୍ କରିଲାନି । େଫାନ୍ ବB କରି
ରଖିେଦଲା। ଭବି ଲା ଆଜି ପଶାhକୁ ବି େଶଷ ଦି ନେର କି ଛିବି ଡି ସଟବ େହବାକୁ େଦବନି ।
ଖୁବ େଜାରେର େଭାଜି ଭାତ େହଲା। ସମ` ବୁ ମାେନ ଆସି ଥିେଲ। ତା ପରଦି ନ अଫିସ୍

ମନକୁ ଘାରୁଛି । ଆେଡ ପରି ବାର େସଆେଡ େପମକୁ ପାି କରି ବାର ଇଛା” ସ ାଗତି କା
ନମ ସ ରେର କହି ଲା, “ଛାଡ େସ ବାେଜ କଥା। ଯାହା ସବ ନୁ େହଁ େସ କଥା ଭାବି ବାନି ।
ଏମି ତି କଥାେର କଥାେର ସୁଖ ଦୁ ଃଖ ବାqୁଥିବା ଜୀବନର େଶଷଯାଏ। ଆଉ अଧି କା ଆଗକୁ
ଭାବି ବା ମନା”

ତ
ିକ

ା

ସ ାଗତି କା ଗତକାଲି ଉବ ପାଳନ ବି ଷୟେର ପଚାରି ଲା ପଶାh ବି ର େହଇ
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େର ପହି ପଶାh କଥା େହଲା ସ ାଗତି କା ସହି ତ। କହି ଲା, “ବୁ ଝି ଲ, ସବୁ ପକାର େଲାଭ

ଇ
-ପ

ବ!ନା କଲା, “ମଁୁ ଦଶହଜାର ଟ*ା େଦଇ ଶାଢୀ େନଇଥିଲି େଯ େସଥିେର अwାxିନୀ ଖୁସି

ଆ

ହ
ାନ

େହଲାନି  ତାର ସବୁ େବେଳ ସୁନା, ଘର, ଜାଗା ଏମି ତିକା ଉପହାର ଦରକାର” ସ ାଗତି କା
ଆହାନ ଇ-ପତି କା ସୂ ! ନି ଃଶୁ# ବି ତରଣ େହତୁ ଡା େଜାତି ପସାଦ ପ(ନାୟକ* +ାରା ପତି ି ତ ଓ ପକାଶି ତ
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ଶୁଣି କହି ଲା “େତେବ ସୁନା କି ଣିଲନି  ଭଲ ତ ଉପହାର ସହି ତ ଇନେଭେମq ବି
େହାଇଥାhା” ଏମି ତି କଥାବା^ା ହୁअhି ଦୁ ଇ ସହକମୀ ପତି ଦିନ େଛାଟ ଘଟଣାଠାରୁ
ବଡ ପଯh ସବୁ କଥା ସୁଖ ଠାରୁ ଦୁ ଃଖ ଯାଏ
ହଠାତ୍ ଦି େନ ପଶାh ଜି ଦି ଧରି ରାଣ ନି ୟମ ପେକଇ କହି ଲା, “ଚାଲ ଏଥର ଆେମ
ଦୁ ଇଜଣ କୁ ଆେଡ ପେଳଇଯାଇ ବାକି ଜୀବନ ଏକାଠି କେଟଇବା। ତୁ େମ ସବୁ ଛାଡି ଆସି
ପାରି ବ ତ?”। ସ ାଗତି କା କହି ଲା, “ଏଇଟା ସଂସାର। ବୁ ଢି ଆଣୀ ଜାଲ ପରି , େଦହର ଶି ରା
ପଶି ରାେର ଛBି େହଇଛି । ଏଠୁ ସି ଧା ଉପରକୁ ରା`ା.....” ପଶାh ଭାବ ବି ହଳ େହଇପଡି
କହି ଲା, “ତୁ ମ ଆଗେର ମେତ ସବୁ ତୁ k ଲାେଗ। ଯଦି େକେବ ଭଗବାନ ସୁେଯାଗ େଦେବ,
ତୁ େମ େଦଖି ବ ମଁୁ କ’ଣ କରି େଦେଖଇବି । ତୁ େମ ଖାଲି ଥେର ଘରୁ େଗାଡ କାଢି ବାହାରି
ଆସି ବାକୁ ସାହସ କର” ପଶାhର ଏେତ ଆhରି କତା ଭରା କଥାେର ସ ାଗତି କା
ତରଳି ଯାଏ। େକେତେବେଳ ନି ଜ ପରିଧି ର ବାହାରକୁ ଆସି ଯାଏ ଭାବନାେର।

ଦୁ ଇଜଣଯାକ अତh କଟୁ ଭାଷାେର अନକୁ ଭନା କରୁଥାଆhି । ସ ାଗତି କା ମୁsେର
ପଶାhର ଭରସାପ!
ୂ  ବାକସବୁ ଏହି ରାଗେବେଳ ଖୁବବି ଶାସ ଓ ଆପଣାର ଲାଗିଲା। ତା
ମନ କହି ଲା ସଂସାରେର ପଶାhଠାରୁ ତାକୁ ଆଉ େକହି େବଶି ଭଲ ପାଆhି ନି । ସ ାଗତି କା
ରାଗେର ତା ସାଟgଫିେକଟ ଆଉ କି ଛି ଗହଣା େନଇ ଘରୁ ବାହାରି ଚାଲି ଗଲା ସ ାମୀ अଫିସ

ତ
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ା

ଗଲାପେର। अେଟାେର ବସି ସାରି ସଦସମା କଳି କଥା ପଶାhକୁ ସବୁ କହି େଦଲା।
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କି ଛି କଥାକୁ େନଇ ଦି େନ, ସ ାଗତି କାର ତା ସ ାମୀ ସହ ଭଲ ଝଗଡାେଟ େହଲା।

ଇ
-ପ

ସବୁ ଶୁଣିବା ପେର ପଶାh କହି ଲା, “ବହୁତ ବଢି ଆ କାମ କରି ଛ। ତୁ େମ ଯାଇ ଚି ପିଲିମା

ଆ

ହ
ାନ

ଜଳଭsାର ପାଖେର अେପiା କର। ମଁୁ ଏପେଟ ସବୁ ବେBାବ` କରି ସାରି ଯାଉଛି ।
ଆହାନ ଇ-ପତି କା ସୂ ! ନି ଃଶୁ# ବି ତରଣ େହତୁ ଡା େଜାତି ପସାଦ ପ(ନାୟକ* +ାରା ପତି ି ତ ଓ ପକାଶି ତ
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ଦି ଲ?ୀ କି େଗାଆ ଚାଲି ଯିବା” ନି ିତ ପଳାୟନର ପତି ଶତି ପାଇ ସ ାଗତି କାର ମନ ଖୁସି
େହଇଗଲା। ବି ଶାସ ମଜଭୁ ତ୍ େହଇଗଲା। କି ଛି େଲାକ କାମ କରୁଥିେଲ। ତା*
ପାଖାପାଖି ଯାଇ ବସି ଲା। ସମୟ ଗଡି ଚାଲି ଥାଏ। ଏହା ଭିତେର ଚାରି ପା ଘqା
କଟିଗଲାଣି । ପଶାh ଆସୁନି। େଫାନ୍ କରି ଖାଲି କହୁଥାଏ ତୁ େମ अେପiା କରି ଥାअ। ମଁୁ
ଯାଇ ପହୁ ଚି। ଏମି ତିେର ଧୀେରଧୀେର ସା େହଲା। େସେତେବଳକୁ ସ ାଗତି କାର
ସାରା ଖୁସି ପାଣିଚିଆ େହଇଗଲାଣି। େସ କ’ଣ ଏେବ କରି ବ। ସ ାମୀ ବାରaାର େଫାନ୍
କରୁଥାhି େବାଲି ବBକରି େଦଇଥାଏ ।
େଶଷେର ପଶାh କହି ଲା, “ଦୁ ଃଖିତ ମଁୁ । େମା ପରି ବାରକୁ ଛାଡି ମଁୁ ତୁ ମ ସହ
ଯାଇପାରି ବିନି। ଏହା େମାର େଶଷ ନି ଃ~^ି। ମେତ iମା କରିଦି अ। ଭଗବାନ ତୁ ମକୁ
ଶାhି େର ରଖ।” ସ ାଗତି କା अ` ସୂଯ ସାxେର अ` େହବାର ଆଭାସ ପାଇସାରି ଥିଲା।
ବୁ ଝି ଥିଲା ଥେର ପରି ସୀମାରୁ େଗାଡ଼ ଖେସଇେଲ ପରି ଣତି କ’ଣ ହୁଏ। ଉrାh େପମର

ସାଟgଫିେକଟ ଫାଇଲକୁ ଭେସଇ େଦଇଥିଲା ପାଣି ସୁअେର ନି ଜ ସହି ତ। େଫାନେର
ସ ାମୀ*ୁ େମେସଜ ପେଠଇ iମା ମାଗିଥିଲା ଆଉ କହି ଥିଲା, “ମଣିଷକୁ ଚି ହf ି ବା େଡରି
େହଇଗଲା େମା’ର। ନି ଜ अ ବି େବକେର ଧ^
ୂ  ଆତତାୟୀଟାକୁ ଆତEୀୟ େବାଲି
ଭାବି େନଲି ଛଳନାର ଇBଜାଲେର। ମଁୁ ସଂସାରର ସବୁ ଠୁ ନି େବାଧ ¦ୀଟିଏ, ଯି ଏ ତୁ ମ

ତ
ିକ

ା

ଭଳି ଆ ସରଳ ମଣି ଷର ବି ଶାସ ଭରସାକୁ ଭାxି ତୁ େଟଇ ଚାଲି ଆସି ଥିଲି ଏକ ନି ½ଳ ନୂ ଆ
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େଶଷ ପରି ଣତି ତୁ kା ଛକି ଶନ
ୂ । ତା’ର ଆଉ ମୁହଁ ନଥିଲା ସ ାମୀ* ପାଖକୁ େଫରିବାକୁ ।

ଇ
-ପ

ଉଡାଣେର। ଏ iତା ଜୀବନକୁ େନଇ ତୁ ମସହ ଚଳି ପାରିବି ନି”

ଆ

ହ
ାନ

ବୁ ଲା, ସaଲପୁର,-୭୬୮୦୧୮, େମା:୯୪୩୯୨୧୧୯୭୧
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अନୁେଶାଚନା
अଶୀ

ବଷର

ବୃ w

ସନାତନ

ଝାପସା

ଆଖିେର

ସୁwା

େଦଖିପାରୁଥିେଲ ପାୟତ ନି ବା ଚନେର ବି ଡା ବି ଡା ଟ*ା ଉଡି ବାର
ଦୃ ଶ ଏବଂ େଭାଜି ଭାତ ଓ ମଦର ବନା। େନତା* କଥାେର ପଡି
ହଣାକଟା େହବାକୁ ପଛାଉ ନଥିେଲ େଲାେକ। ବି ନାଟ*ାେର ପବ
ୂ ର
 ୁ
अମୃତ ନାରୟଣ
ଶତପଥୀ

ଚାରି ଥର ସରପ େହାଇଥିବା ସନାତନ ଆଖିରୁ ଦୁ ଇେଟାପା ଲୁ ହ
ଝେରଇବା ଛଡ଼ା अନ ଉପାୟ ପାଉ ନ ଥିେଲ। ମନେର ଭରି ଥିଲା ଗ?ାନି
ହୃଦୟେର अନୁ େଶାଚନାର ଶାୟା ସେତ େଯପରି ଏହି ନି ବା ଚନର କାୟା
ପରି ବ^ନ ତା* ମନକୁ ଗଭୀର ଆଘାତ େଦଉଥିଲା ଏବଂ ପବ
ୂ ର
 ୁ ଥିବା

ଏହାର କାରଣ अନମାନ* ପାଇଁ अ¢ ଥିେଲ ବି ଖୁବ୍ ¢ ଥିଲା
ବୃ w ସନାତନ* ପiେର, କାରଣ ଏହି ନି ବା ଚନ ପାଇଁ େସ େଦଇଥିେଲ
ଭିନf

ଏକ ବଳି ଦାନ ପବ
ୂ ତ
 ନ ନୀତି ନି  ସରପରୁ ସାଜି ଥିେଲ

ହତାକାରୀ ନରାଧମ। ଆଖି ଆଗେର ଝାପସା େହାଇ ଆସି ଥିଲା େସହି
େଚେହରା ଓ ଘଟଣା ପବାହ ଗୁଡିକ ପkଦପ( ପରି େଗାଟିଏ ପେର

ଇ
-ପ

ତ
ିକ

ା

େଗାଟିଏ ନାଚି ଯାଉଥିଲା ତା* ଦୃ ଶପ(େର।

ଆ

ହ
ାନ

ହଁ ସନାତନ ଥିେଲ ଜେଣ ହତାକାରୀ। ଏେବ ତା*ର ରହଣି
ଆହାନ ଇ-ପତି କା ସୂ ! ନି ଃଶୁ# ବି ତରଣ େହତୁ ଡା େଜାତି ପସାଦ ପ(ନାୟକ* +ାରା ପତି ି ତ ଓ ପକାଶି ତ
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ାନ ଥିଲା େଜଲ୍ ର अକାର ପେକା କାରଣ େସ ଯାହାକୁ ହତା କରି ଥିେଲ େସ ଥିଲା
େମାହି ତ୍ ପବ
ୂ ତ
 ନ ସରପ ତଥା ଏଥର ନି ବା ଚନେର ଆଉଥେର ସରପ ପଦ ପାଇଁ ଛି ଡା
େହାଇଥିବା ପାଥୀ। ତା’ର ହତାକାs କୁ ଛअ ମାସ ପର
ୂ ି ଲାଣି ଏବଂ େସହି ପାୟତ େର
ପୁଣିଥେର ବାଜି ଲାଣି ନି ବା ଚନର ବି ଗୁଲ। ହତାକାରୀ ସନାତନ େଦଇଥିବା ବଳି ଦାନ
 ା ତଥା ନି ଜ
କଥା ସଭିଏଁ ଭୁ ଲି ଗେଲଣି େକେତକ ପୁଣି ତା’କୁ ବଳି ଦାନ ତ ନୁ େହଁ ମୂଖତ
େଗାଡ଼େର ନି େଜ କୁ ରାଢି ମାରି ବା େବଲି ଆଖାନ କରି ଛhି , େକହି େସ ହତାେର ବି େଶଷ
ପଭାବି ତ େହବାର ନାମମାତ ନାହY େସଥିପାଇଁ ତ ଉପେରା ବ!gତ କାଯକଳାପର ପୁନଃ
ଆର େହାଇଛି ଯଥା ମଦ ମାଂସ ଟ*ା ଇତାଦି ନି ବା ଚନର ପଚାର ସମୟେର ଏବଂ
ସନାତନ* ମନ ଭରି ଯାଇଛି अନୁ େଶାଚନାର ଆତEଗ?ାନି େର। ସତେର କ’ଣ ତା*ର
ହତାରୂପୀ ବଳି ଦାନର କ’ଣ େକୗଣସି ମୂଲ ନଥିଲା?
ଏହି ସମୟେର େକଁ କଟର ଶ ଶୁଣି ପକୃ ତି  େହେଲ ସନାତନ ଏହା ସହ ଟପ୍ ଟପ୍

ପେର େଦଖାଗଲା ତି ନି ଚାରି ଜଣ େପାଲି ସବାଲା ଦୁ ଇ ଜଣ ବି*ୁ ଗଳାଧ¾ା େଦଇ
ଭିତରକୁ ଆଣୁଛhି । ସେତ େଯପରି େସମାେନ ଥିେଲ ନୂ ଆ କଏଦୀ। अଗତା ସନାତନ*
େଜଲ୍ ପେକାର ସାମfା ପେକା ସଶେ େଖଲି ଗଲା ଏବଂ େପାଲି ସ େସହି ଦୁ ଇ ବି*ୁ
େସ ପେକା ମଧେର ଧ¾ା େଦଇ ବାହାରୁ ତାଲା ପକାଇ ପଳାଇେଲ।

ତ
ିକ

ା

େସ ାନେର ଜଳୁ ଥିବା ଇଷତ୍ ହଳଦି ଆ ରxର ଆେଲାକେର ମୁହଁ ¢ େଦଖା
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ଟପ୍ େମାଟା ଚମଡା େପାଲି ସ ବୁ ଟ୍ ର ଶ ଏହା ସହ କି ଛି अ¢ ଚି ାର। କି ଛି ସମୟ

ଇ
-ପ

ନଗେଲ ମଧ ଶରୀରରୁ େସ ଦୁ େହଁ ୭୫ ରୁ ୮୦ ବୟସର ବୃ w େବାଲି ଜଣା ଯାଉଥିେଲ,

ଆ

ହ
ାନ

ନି ଜର अ¢ ନଜରେର େସମାନ*ୁ अନୁ ଧାନ କରି ସନାତନ କହି େଲ –“ ଆେର
ଆହାନ ଇ-ପତି କା ସୂ ! ନି ଃଶୁ# ବି ତରଣ େହତୁ ଡା େଜାତି ପସାଦ ପ(ନାୟକ* +ାରା ପତି ି ତ ଓ ପକାଶି ତ
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ମେହB, ମୁକୁB ତୁ େମ ଦୁ େହଁ ଏଠି େକମି ତି?” ସଦ ଆଗତ କଏଦୀ ଦୁ ଇଜଣ ସ୍ଵର ଚି ହf ି
ପାରି ବା ଭଳି ହଠାତ୍ ଉଠି ଠି ଆ େହେଲ ଏବଂ କହି େଲ – “କି ଏ ସନାତନ ଭାଇ?” ଏଥର
ସନାତନ କହି େଲ –“ହଁ ମଁୁ େସହି ହତଭାଗ।“ “ ହତଭାଗ ନୁ େହଁ ଭାଇ ତୁ େମ ତ ଆମର
ଆଦଶ ତୁ ମ ପଦା* अନୁ ସରଣ ତଥା ତୁ ମର ବଳି ଦାନର अନୁ କରଣ କରୁଥିଲୁ ଆେମ କି 
ଦୁ ଭାଗ କାଯ ସଫଳ େହାଇପାରି ଲା ନାହY।“ ସନାତନ ଆଚମି ତ େହାଇ ପଚାରି େଲ –“
ତା ମାେନ ତୁ େମ ଦୁ େହଁ ବି ସରପ ପାଥୀ ....” ଏତି କି କହି ଛଳଛଳ େହାଇଗଲା
ସନାତନ* େନତ +ୟ କ¬ ବା~ ରୁw େହାଇଗଲା ମନ`ାପ ତଥା अନୁ େଶାଚନା ଓ
ଆତEଗ?ାନି ସେତ େଯପରି ଉେଭଇ ଯାଉଥିଲା ତା* ମନରୁ, ଦି ଶୁଥିଲା ଏକ ନୂ ତନ
ସୂେଯାଦୟ।
ନି ରବତା ଛାଇ ଯାଇଥିଲା େସହି ାନେର। ହଠାତ୍ ନି ରବତା ଭx କରି ମେହB ଓ
ମୁକୁB ଏକାସେx କହି ଉଠି େଲ –“ ସନାତନ ଭାଇ ଆେମ ଜାଣୁ ତୁ େମ କି ଆେମ କରି ଥିବା

ହତାକାs ସକେର ସମ`*ୁ ଜଣା େହେଲ ସଭିଏଁ ତୁ ମ ବଳି ଦାନ ବି ଷୟେର अu।
ଏଥିପାଇଁ ଏହା ଆମର ଏକ େଯାଜନାବw ପଦେiପ। କି ଛିଦିନ ମଧେର ଆମର ଓକି ଲ
ସହ କି ଛି େପସବାଲା*ୁ ମଧ ଡକା ଯି ବ ଏବଂ ତୁ ମକୁ ବି େଶଷ अନୁ େରାଧ ନି ଜ ବଳି ଦାନର
କାହାଣୀ ତୁ େମ ନି ୟ ଶୁଣାଇବ।

ତ
ିକ

ା

ଏପେଟ ହଇଚଇ ସୃି େହାଇଯାଇଥାଏ ନି ବା ଚନୀ ହି ଂସାେର ବି େଶଷ କରି ବୃ w*
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କାଯ ଆଇନ ସତ ନୁ େହଁ , କି  ଯୁେଗ ଯୁେଗ अଧମର ବି ନାଶ ବଳି ଦାନ ମାେଗ, ତୁ ମ

ଇ
-ପ

କାଯକଳାପ ସଭି* ମନେର ଆେଲାଡନ ସୃି କରି ଥାଏ। ଛअ ମାସ ମଧେର ପଥମତଃ

ଆ

ହ
ାନ

ସନାତନ * ସରପ ପାଥୀ* ହତା ତଥା ମେହB, ମୁକୁB* ପୁଣି ସରପ ପାଥୀ*
ଆହାନ ଇ-ପତି କା ସୂ ! ନି ଃଶୁ# ବି ତରଣ େହତୁ ଡା େଜାତି ପସାଦ ପ(ନାୟକ* +ାରା ପତି ି ତ ଓ ପକାଶି ତ
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ଉପେର ମରଣାhକ ଆକମଣ अେନକ*ୁ ବଥିତ କରି ଥାଏ। ଘଟଣାର ସତାସତ
ଜାଣିବାକୁ ଗଣମାଧମ ଚଲାଇଥାଏ अଥକ ପୟାସ। େଶଷେର େସହି ଦିନ ଆସି ପହିଲା
େଯେବ ସବ ସତି କେମ ସନାତନ, ମେହB ଓ ମୁକୁB* େପସ ମି ଟ୍ ର ବବା େହଲା
େଜଲ୍ େର ଏବଂ ସମାଜ ଚାହଁୁ ଥିଲା ଉ^ର ତଥା ଜାଣିବାକୁ ଚାହଁୁ ଥିଲା ଘଟଣା, ଦୁ ଘଟଣା
ତଥା ବୃ w ମାନ* ମାନସି କତା।
େଜଲ୍ ର େଖାଲା ପାxଣେର େହଉଥିଲା େସହି କାଯକମ ଏବଂ ସାରା ରାଜର
ନଜର ଥିଲା େସହି ଲାଇଭ େଶା େର। କାେମରା ସାମf ାେର ଥିେଲ ତି ନି अପରାଧୀ
ସନାତନ, ମେହB ଓ ମୁକୁB। କାଯକମ ଆର େହବା ସହ ମୁକୁB କହି ଉଠି େଲ – “
ସମ`*ୁ ସୁପଭାତ, ଆମ ତି ନିଜଣ*ୁ अବଶ ସଭିଏଁ अପରାଧୀ େବାଲି ବି େବଚନା
କରୁଥିେବ, ହଁ ଆେମ ସବୁ अପରାଧୀ କି  अପରାଧ ତଥା ହତା ପଛର ବଳି ଦାନର
କାହାଣୀ କ’ଣ କାହାକୁ ଜଣା अଛି ? ଏହାକୁ ବଖାଣିେବ େଶ ବଳି ଦାତା ତଥା ଆମର

ମେହB ଓ ମୁକୁB ଦୁ େହଁ ଏକାସାxେର କହି ଉଠି େଲ “ତୁ ମର କାହାଣୀ କୁ ହ ସନାତନ ଭାଇ
କୁ ହ େସହି ଭିନf ଏକ ବଳି ଦାନର କାହାଣୀ।“
ଏଥର ଧୀର ତଥା କିତ ଆବାଜ୍ େର କହି ବା ଆର କେଲ ସନାତନ – “ ପବ
ୂ ର
 ୁ
ଚାରି ଥର ସରପ ଥିଲି ମଁୁ , ସରପର ନୀତି ଆଦଶ ଓ ସମ` କାଯ ବି ଷୟେର अବଗତ

ତ
ିକ

ା

ଥିଲି ଓ ସମ`*ୁ ଗାଆଁେର अବଗତ କରାଉଥିଲି କି  ବୟସ ବଢି ବା ସହ ଯୁବପି ଢି*
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ଆଦଶ ସନାତନ ଭାଇ।“ ସନାତନ କି  ନି ରବ ଥିେଲ ପାଟିରୁ ପଦୁ ଟିଏ ବାହାରୁ ନଥିଲା।

ଇ
-ପ

ନି ବା ଚନ ପତି େଲାଭ ମେନାଭାବ ତଥା अେନୖ ତିକ କାଯକଳାପ ମନେର େଘାର

ଆ

ହ
ାନ

अନୁ େଶାଚନା ଭରି େଦଇଥିଲା। େସଥିପାଇଁ ମଁୁ େମାହି ତ୍ କୁ ନୀତି ଆଦଶର ଦ୍ଵାହି େଦଇ
ଆହାନ ଇ-ପତି କା ସୂ ! ନି ଃଶୁ# ବି ତରଣ େହତୁ ଡା େଜାତି ପସାଦ ପ(ନାୟକ* +ାରା ପତି ି ତ ଓ ପକାଶି ତ
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ସରପ ପଦେର ଛି ଡା କରାଇଥିଲି। ପଥମଥର େସ େମାର ତଥା ଗଣତାhି କ ଆଦଶେର
अନୁ ପାଣିତ ଥିଲା କି  ସମୟକେମ େସ ପାଲଟିଲା ନରାଧମ। ଏପରି େକୗଣସି अେନୖ ତିକ
କାଯ ରହି ଲା ନାହY ଯାହା େସ ନକଲା। ଏଥରର ନି ବା ଚନ ପଚାର େବେଳ େସ ସବୁ ସୀମା
ଲ®ିଗଲା। ମଦ ମାଂସ ଟ*ା ଆଦି ର ବି ପୁଳ ପେୟାଗ ସାxକୁ अେନକ ହି ଂସାକାsେର
ଲି  ରହି ଲା, େସ କୁ ଆେଡ କି ଛି େଲାକ* ହତାକାs ପଛେର ଉ^ରଦାୟୀ େବାଲି ମଁୁ
ଜାଣିବାକୁ ପାଇଲି ।“ େସଦି ନ .... େସଦି ନ ରାତି େର େସ ଆକ¬ ମଦପାନ କରି ଆସି ଥିଲା
େମା େଶାଇଥିବା ାନେର ପଡି ଗଲା ତା ପେକଟରୁ ଏକ େଛାଟ ଡାଏରୀ େମା ହାତେର
ଲାଗିଗଲା ମଁୁ େସଥିରୁ ଜାଣିବାକୁ ପାଇଲି ତା’ର ନରାଧମ କାଯକଳାପ। ଏପରି କି
अେନୖ ତିକତାର

ଚରମ

ସୀମାେର

ପହିଥିଲା

େଯେତେବେଳ

ମଁୁ

ଜାଣିଲି

ତା’ର

ସାସବାଦୀ* ସହ ମଧ ସୃ ି अଛି । ମଁୁ अଗତା ଗାମର ସମୂହ ଉwାର ପାଇଁ ତା’ର
େବେହାସ୍ ଶରୀରକୁ େଘାଷାରି େଘାଷାରି େମା ଚାଳଘର ଭିତରକୁ େନଇଗଲି , ପଥେମ

େପାଲି ସ ଥାନାରୁ ସହେଜ ଆସି ଯିବ। େକାଧ େସେତେବେଳ େମା ମୁsକୁ ଚଢି ଯାଇଥାଏ
ସମୂହ ସ୍ଵାଥ ଦୃ ିରୁ େମାହି ତ୍ ର अh ହY େଶୟ7ର ଭାବି କି େରାସି ନ୍ ଢାଳି ତା’ର
େବେହାସ୍ ଶରୀରକୁ େମାର ଏକମାତ ମୁs ଗୁ{ିବା ଚାଳଘର ସହ ଜୀବh ଦ
କରି େଦଲି ।“ସନାତନ* ଆଖିେର ପାତାପର अଶ ସହ ହୃଦୟେର ଥିଲା अନୁ େଶାଚନାର

ତ
ିକ

ା

ସୁ¢ ଚି ହf। ସେତ େଯପରି ଏହା ତା*ର ଥିଲା ଏକ ମହାନ ବଳି ଦାନ କି  ଆଇନ୍ କୁ
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ଭାବି ଲି େପାଲି ସ ଏତାଲା କରି ବି କି  ସମ`*ୁ ଜଣା େମାହି ତ ନି ଜ ରାଜେନୖ ତିକ ଶି େର

ଇ
-ପ

ହାତକୁ େନବା ଥିଲା ଏକ ମ`ବଡ ଭୁ ଲ୍।

ଆ

ହ
ାନ

ଏହି ସମୟେର ଜେଣ ସାaାଦି କ ପଶf କେଲ –“ ସନାତନ ବାବୁ େମାହି ତ୍ ଯଦି
ଆହାନ ଇ-ପତି କା ସୂ ! ନି ଃଶୁ# ବି ତରଣ େହତୁ ଡା େଜାତି ପସାଦ ପ(ନାୟକ* +ାରା ପତି ି ତ ଓ ପକାଶି ତ
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ଆପଣ* ପୁअ େହାଇଥା’hା େତେବ....” ଏତି କିେବେଳ ମେହB ଓ ମୁକୁB ଏକାସେx
କହି ଉଠି େଲ –“ େମାହି ତ୍ ସନାତନ ଭାଇ* ପୁअ େହାଇଥାhା ନୁ େହଁ େସ ହY ତା* ପୁअ
ଥିଲା େସଥିପାଇଁ ତ ଏହା ସନାତନ ଭାଇ* େଶ ବଳି ଦାନ।“
ଚାରି ଆେଡ ଚାପା େକାଳାହଳ ସୃି େହଲା େହେଲ େସହି ସମୟେର ହଠାତ୍ ବସି ଥିବା
େଚୗକି ରୁ ଧଡାମ୍ କରି ତେଳ ପଡ଼ି େଲ ସନାତନ ଓ ତା*ର ପାଣବାୟୁ େସହି ଠାେର ହY
ଉଡି ଗଲା। ମେହB ଓ ମୁକୁB ଦୁ େହଁ ତା* ପାଖକୁ ଧାଇଁଗେଲ େହେଲ େସେତେବଳକୁ ସବୁ
ସରି ଯାଇଥିଲା। ସମ` अନୁ େଶାଚନାର अh ଘଟାଇ ତଥା ନି ଜ ବଳି ଦାନର କାହାଣୀ
ଶୁଣାଇ ସମ`*ୁ

ଛାଡି ଆରପାରିକୁ

ଚାଲି ଯାଇଥିେଲ ସନାତନ। େହେଲ ତା*ର

ବଳି ଦାନର କାହାଣୀ ସାରା ରାଜର େଲାକ* ପାଖେର अଛପା ନଥିଲା ସମେ`
ମେନମେନ ତା* ପତି ସହାନୁ ଭୂ ତି ତଥା ତା* ବଳି ଦାନର ମହ^୍ଵ ବୁ ଝି ସାରି ଥିେଲ,
ବି େଶଷ କରି ତା* ଗାମବାସୀ ମାେନ। େସହି ଦିନଠାରୁ ତା* ଗାମେର ପାୟତ

ହ
ାନ

ଇ
-ପ

ତ
ିକ

ା

ପାଇଥିଲା।
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ନି ବା ଚନର ିତି ବଦଳି ଯାଇଥିଲା ଓ ଗାମଟି େଦଶର ଆଦଶ ଗାମ ମଧେର ାନ

ଆ

ଠି କଣା- ନୟାପଲ? ୀ, ଭୁ ବେନଶର, ଓଡି ଶା
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अପଯ ା ଆଶା
अବସନf

କ¿ ାh ଶରୀର େନଇ ବଷ ପେର ବଷ अତି କମ

କରି ଚାଲି ଛି। ସକାଳ ସାର ଲୁ ଚକାଳି େଖଳ ମଧେର କ¿ ାh ମନ
ବି ଚଳି ତ େହାଇପଡ଼ୁଛି । ଭବି ଷତର ସୁେନଲି ସପfକୁ ଆଖି େର ସାଉଁଟୁ
ସାଉଁଟୁ େକେତେବେଳ େଯ ଲବଣା ଲୁ ହେର ତାହା ଭାସି ଯାଉଛି ।
ଡଃ ଆଯକୁ ମାରୀ
ପuା ପାରମି ତା

ଯେଥ uାନ ଥାଇ ମଧ ସମାଜେର अେଯାଗା। अବା`ବତା ମଧେର
େଦହର ପତି ଟି ଶି ରାପଶି ରା ଯଣା ପାଉଛି । ସତେଚା ପେର ମଧ
ସମ` କାଯ

ବି ଫଳ। ପି ଲାଦି ନର େସଇ ରଂଗିନ୍ ସପf ଆଜି ସେତ

େଯମି ତି ପାଣିଚିଆ େହାଇଯାଇଛି । େବରx ମନ ମଧେର ସମାଜର

କି ଛି ଜାଣି େହଉନି । ଚାବି ଦିଆ ଜାପାନୀ କେÀଇ ପରି अ`ିତ
େବେଳେବେଳ ଖେତଇ େହଉଛି । କୁ ସୁମ ପ«ୁଟିତ ମାଗଗୁଡ଼ିକ ସେତ
େଯମି ତି କqକି ତ େହାଇ ଯାଉଛି । अବସନf ଶରୀରଟି େଠଲି େପଲି କି ଛି
ରା`ା ଗଲାପେର ଥକି ଯାଉଛି । ଜୀବନ ଯଣାକୁ ପକାଶ କରି ବାର
ସମ` ରା`ା ସରି ଯାଉଛି । ରାଜା ଧୃତରା ଭଳି ଶି ଥାଇ ମଧ ଦାନୀ

ହ
ାନ
ଆ

अଧାୟ ପରି ପି ଛା ଛାଡ଼ୁନାହY।

ଇ
-ପ

ତ
ିକ

ା

କ! ଭଳି ନି ଃସ ଲାଗୁଛି। ପୁରାଣର ପୃାଗୁଡ଼ିକ ବା`ବ ଜୀବନେର
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କଟୁ ି ମନକୁ अସହ କରି େଦଉଛି । ଜୀବନ ତରୀ କୁ ଆେଡ଼ େନଉଛି
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ୂ ି ଲତା ଭଳି ମାଡ଼ି ବା େଶୟ
କି ଂକ^ବବି ମଢ଼
ୂ େହାଇ େଗାଟିଏ ାନେର ନି ମ ଳ
େହଉଛି । ମନର ଫା*ା େକାଧଗୁଡ଼ିକ ସମେୟ ସମେୟ अ`ବ` କରି ପକାଉଛି । ସମୟ
ସୁअର ପରି ଚିତ େଚେହରା ଗୁଡ଼ିକ ଧି େର ଧି େର अପରିଚି ତ ପରି ଲାଗୁଛି। ପାଇ ନଥିବାର
ଗ?ାନି ମନ ମଧେର अଜଣା ଭୟ ସୃି କରୁଛି । ଚି ହfା ରା`ାଗୁଡ଼ିକ ପତି ଟି େiତେର
େଦାଛକି ଭଳି ପତୀୟମାନ ହଉଛି । ବି ରହି ବାର ଖୁସି ନାହY କି ମରି ଯିବାର ଦୁ ଃଖ ନାହY
ମାତ ଜୀବନ ଏମି ତି अପhରା ରା`ାେର ଗତି କରି ଚାଲି ଛି।
ସାହି ତେର ପଢ଼ି ଥିବା େସଇ ବି ରାମ ଚି ହfଗୁଡ଼ିକ ଆଜି ଜୀବନର ପତି ଟି େiତେର
ବବହୃତ େହାଇପାରୁ ନାହY। ସପfର ସହର ଆଜି ଜଳି େପାଡ଼ି ପାଂଶ ପାଲଟି ଯାଉଛି ।
अନh କାଳର େସହି ସୀମାହୀନ ସମୟ େଚତନା ଗୁଡ଼ିକ ପଶfବାଚୀ ଭଳି ଦsାୟମାନ।
େସଦି ନ କପଟ ସୂଯ ା`ର ଆସନf अକାର େଯପରି ଜୟଦଥର ଜୀବନେର େଲାଟି
ପଡ଼ି ଥିଲା ସମୟ ମଧ େସପରି अକାରଗୁଡ଼ିକୁ େମା ଜୀବନେର अଜାଡ଼ି େଦଇଛି ।

ଏକାକୀ କାପୁରୁଷ ସରଥୀ* ହାତେର ବୀରଗତି ପାଇବା ଭଳି ପତୀୟମାନ େହଉଛି ।
ଥାଇ ନଥିବାର ପାଇ ହରାଇବାର େବଦନା ମଧେର ସବୁ େଯମି ତି ମୃଗତୃ °ା ଭଳି
ଲାଗୁଛି। ବିଗତ अନୁ ଭୂ ତିର ବାକ୍ଚାତୁ ରୀ େଦଇ ନି ଜସ ସାବନାହୀନ ସପfଗୁଡ଼ିକ
ବି ଷ! अାର ମଧେର ପେବଶ ସି ନା କରି ଛି େଫରିବା ପାଇଁ ବାଟହୁଡ଼ା େହାଇ ଶରୀରକୁ
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ା

iୟ କରି ଚାଲି ଛି। ବସhର ଆଗମନୀ ଆଜି ସମ ଋତୁ ର ଧାରାକୁ ବି kିନf କରି
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ଯଣାର ଶି କୁଳି ମଧରୁ ମୁ େହବାର ପୟାସ ଗୁଡ଼ିକ अଭିମନୁ ର ଚକବୁ ହ ଭିତେର

ହ
ାନ
ଆ

ସfାୟୁ ତା’ ରକୁ ଖି ନ୍ଭିନ୍ କରି ପକାଉଛି ।

ଇ
-ପ

ପକାଇଛି । ପବ
ୂ ା ହf, ମଧାହf, अପରାହ୍ଣ ଭଳି ଜୀବନ ବି Bୁଟିେର ଏକ ତରିତ ଆେବଗ
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ସମୟକୁ ଆଜି ପଶf କରୁଛି ସମାଜର କiଚୁ ତ ବି ଦÁପଗୁଡ଼ିକ କାହYକି ବାରaାର
ସୁନାମୀ ପବ
ୂ ର
 ଶୀଳତାକୁ अନୁ ଭବ କରାଉଛି । େମାହାବି  अhରାତEାର iଣିକ अବସାଦକୁ
अତୀତ, ବ^ମାନ, ଭବି ଷତ ସେx अଡ଼ୁଆ ସୂତାର ଖିअକୁ ସାମfା କରି ବାକୁ ପଡ଼ୁଛି । ବି ନା
େଦାଷେର କବଚ କୁ sଳକୁ ଦାନ କଲା ସରୂପ ନି ରପରାଧ ମନଟି େକଉଁ ଏକ अଜଣା ଭୟର
¢ଶେର ପାଥgବ ସୁଖ ଠାରୁ ସୁଦୂରକୁ ଚାଲି ଯିବାକୁ ପୟାସ କରୁଛି । ଗ?ାନି अପାି ସେ^
अକର ପରି ସମ` େବାଝକୁ ପି ଠିେର େବାହି ଚାଲି ଛି। अେନକ ଦି ନ ତଳର ସିE ତହାସ
ଗୁଡ଼ିକ ଦÂାଏ ଦÂାଏ ମନର ଗବାi େଦଇ ଆସି ବାର େଚା କରୁଛି ; େହେଲ ଚି ହfବ!
ନଥିବା େକୗଣସି ଏକ अତୀତର େବଳାଭୂ ମିେର ବି kୁରି େହାଇ ପଡ଼ି ଥିବା ସମୁଦ ଜୀବ ସଦୃ ଶ
अhରାତEାେର ଚାଲି ଥିବା ଉେ+ଳନ େବେଳେବେଳ ପତି ବିମି ତ େହାଇ ଉଠୁ ଛି । ବି ଜନ
େବଳାେର ସପfର ଇମାରତଗୁଡ଼ିକ ସେତ େଯମି ତି ନି ଜ ସାେx ଦB େଖଳି ବାକୁ ଆକାଂiା
େପାଷଣ କରି ଛି। ଉ^ୀ! ବା`ବତାକୁ ସୀକାର କରିବାକୁ େଚା କଲାେବେଳ ମନର

ନି େଜ େବାଧ କରି ବା ହY େଶୟ େହଉଛି । ତଥାପି ମନର ପତୀୟମାଣ ଆଶାଟି ଲାଭiତି ର
ହି ସାବ କରି ନି ୁର ଯଣାକୁ େଦାହେରଇବାର ସତେଚାେର େପାଡ଼ାମନକୁ କି ଛିଟା
ମଲମ ମାରି ଚାଲି ଛି। ହୃଦୟତୀେର େଯଉଁ ଆଘାତଟି ଲାଗିଛି ତାହା େକଉଁ ଏକ अନି jg
ପଥେର ଜୀବନ ସହ ସଂଗାମ କରୁଥିବା ଶରୀରକୁ ଜୀ!ଶୀ! କରି ଚାଲି ଛି। ଇBି ୟ
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ା

ଗୁଡ଼ିକେର ଶି ଳାଶଯାେର ଶି ଉଳି ମାଡ଼ି ଲା ପରି ଆ`ରଣ ଜମି ଗଲାଣି ତଥାପି ମନ ହୃଦୟକୁ
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ନି ଃସxତାକୁ ଦୂ ର କରି ବା ପାଇଁ େକଉଁ ଏକ ରାଜର ପରୀ କାହାଣୀକୁ ଶୁଣାଇ ନି ଜକୁ

ଇ
-ପ

ପକୃ ତି ଗତ ପତି ଶତି େଦଇଚାଲି ଛି। ଏକ ନୂ ତନ ଯୁଗର अୟମାର ପାଇଁ; େଯଉଁ

ଆ

ହ
ାନ

ଆରେର अବି ଚଳି ତ ଯଣାଗୁଡ଼ିକ ଜୀବନ ରୂପକ अକାତ ପାଣିେର ବାଟ ପାଉନଥିବା
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ନି ଜଠାରୁ ପରି ତ ସ^ାଟିକୁ अତh ବୀଭ ଭାେବ ବବବାହନର ିତି େର ଠି ଆ କେରଇ
େଦଇଛି ଯାହାର ନା अଛି ଆଜି ନା ଆସhା କାଲି ।
ସାବନାହୀନ अ`ିତ ପରି अତୀତର ସମ` अକାର ଭବି ଷତର ଉଇଁ ଆସୁଥିବା
ସୂଯ କୁ ବି କଳାx କରି ଏକ ପ?ାିକ୍ ହସ ଧେରଇ େଦଇଛି । କ*ାଳସାର ଯଣାଗୁଡ଼ିକ
ଜୀବନ ରୂପକ ଶEଶାନେର अଗfବ କରୁଛି । ଏକ अଜଣା ଭୟ ମନେର ଶୀତ ସକାଳର
କାକର ବି Bୁ ପରି ଇତ`ତଃ େହାଇ ପଡ଼ି ଛି। अବସାଦଗ` ଜୀବନର अନି ବାଯତା
ମଧେର अେନକ ଦି ନର ସଂପକଗୁଡ଼ିକୁ अତି ସଂତପଣର ସହ ସଜାଡ଼ି ବାର ପୟାସେର
ଆଜି ର ବ`ୁେକୖ Bିକ ନବ ସଭ ମଣିଷ ନି ଜର ଆତE ପରି ଚୟ ହରାଇ ଏକ ପଶfବାଚୀେର
ଉପନୀତ େହାଇ ଯାଇଛି ।
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अଧାପି କା, େକଶପୁର କେଲଜ
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ହ
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ଦୂ ରାଭାଷ: ୯୭୭୮୮୧୮୧୮୪
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ସମୟର ଚକ ଯାଏ ଘୁରିଘୁରିକା
ନାଟକ:- (୧୧ଶ ଭାଗ)
।। ୨୨ ଦୃ ଶ ।।
(େଜଲେର କଏଦୀ ଭାେବ अସି ତ ଦsାୟାମାନ। ଶାବଣୀ େଜଲ
େରଲି ଂର
ସୁଧାଂଶୁ େଶଖର
ଦି େବଦୀ

अପରପେଟ।

ଦୁ େହଁ

ବି ପରୀତ

ମୁଖା

େହାଇ

ଛି ଡା

େହାଇଥାଆhି ।)
अସି ତ- (ନି େଜ ନି େଜ କହି ଥାଏ) େହ ଭଗବାନ ଜୀବନେର ବହୁତ ବଡ଼
ଭୁ ଲ କରି େଦଲି । ଏ ସମୟେର ସତ କହି ବା ସବୁ ଠୁ ବଡ଼ ଭୁ ଲ। ସତ
ପଥେର ଚାଲି ଲି େବାଲି ଆଜି େମାେତ ଏ ବBୀଗୃହେର ରହି ବାକୁ

େବଶ ଆରାମେର अଛhି । କାହYକି ମଁୁ କାହYକି େସମି ତି େହାଇପାରି ଲି
ନାହY?
ଶାବଣୀ- ଭଗବାନ ସମ`*ୁ େଗାଟିଏ ନି କିତିେର ତଉଲି ପାରhି ନାହY।
େସଥିପାଇଁ କି ଛି ସେ|ାଟ େଲାକ*ୁ ଜନE ଦି अhି ସଂସାରେର ଶାhି ଧମ
ଓ ନାୟକୁ ବଜାୟ ରଖି ବା ପାଇଁ।

ହ
ାନ
ଆ

अନପକାର େହାଇଥାhା।

ଇ
-ପ

ତ
ିକ

ା

अସି ତ- ମଁୁ ଯଦି ମି ଛ କହି ଥାhି ଲା େନଇଥାhି ଆଜି ହୁଏତ ପରିିତି
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ପଡି ଛି। କି  ଏସ ପି ପsା ଏସ ଆଇ अଭିଜି ତ ମି ଛ କହି ଲା େନଇ
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ଶାବଣୀ- ପରି ିତି ଯାହା ବି େହଉ ନା କାହYକି ସତ ସବୁ େବେଳ ଚି ରhନ। ହୁଏତ ସତର
ପଥ ବଡ଼ ଜଟିଳ କି  େଶଷେର ସତର ହY ଜୟ ହୁଏ।
अସି ତ- ହଁ େସଇଥିପାଇଁ ତ ମଁୁ ଆଜି େଜଲର अକାର େକାଠରୀ ମଧେର ଯଣା
େଭାଗୁଛି। ସତଟା ଏେତ ଚି ରhନ େଯ େଶଷେର େମାେତ େଜଲ େହାଇଗଲା। େମା
ଚାକି ରୀ ଜୀବନେର କଲ*ର ଛି ଟା େବାଳି ଗଲା।
ଶାବଣୀ- ତୁ େମ ଆେଦୗ ବ` ହୁअନା अସି ତ ସମୟ େସାତେର ସବୁ ଧୀେର ଧୀେର ଠି କ
େହାଇଯି ବ।
अସି ତ-(ବୁ ଲି ପଡ଼ି ) କି ଏ..? କି ଏ ତୁ େମ?
ଶାବଣୀ- ମଁୁ .... ମଁୁ अସି ତ, ମଁୁ ତୁ ମ ¦ୀ ଶାବଣୀ।
अସି ତ-(ହସ ମଧେର) ¦ୀ... (ପୁନଃ ହସ) କାହY େମା ¦ୀ ଚରି ତେର ତୁ ମକୁ ତ େକେବ
େଦଖିନାହY କି ଜାଣି ନାହY।

अସି ତ- ଓଃ ମେନପଡ଼ି ଲା ତୁ େମ େସଇ କାଳ ନାଗୁଣି ନୁ େହଁ ତ ଯି ଏ ନି ଜ ସାମୀକୁ ଭୁ ଲି
ପରକୀୟା ପୀତି କରୁଥିଲା।
ଶାବଣୀ- ତୁ େମ ଏସବୁ କଣ କହୁଛୁ अସି ତ?
अସି ତ- କାହYକି ମଁୁ କଣ କି ଛି ମି ଛ କହି ଛି?

ତ
ିକ

ା

ଶାବଣୀ- ଆଖି ଯାହା େଦେଖ କାନ ଯାହା ଶୁେଣ ତାହା େବେଳ େବେଳ ସତ େହାଇନଥାଏ।
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ଶାବଣୀ- अସି ତ!!

ଆ

ହ
ାନ

ସାବି ତୀ। ମଁୁ ଯାହା ଶୁଣିଛି ନି ର କକା ଯାହା େଦଖିେଲ େସସବୁ ମି ଛ ପହସନ?

ଇ
-ପ

अସି ତ- ଓେହାଃ- ତାେହେଲ ଆେମ ସବୁ ମି ଛୁଆ ରାଧୁଆ। ଏ ସଂସାରେର ତୁ େମ ଏକା ସତୀ

ଆହାନ ଇ-ପତି କା ସୂ ! ନି ଃଶୁ# ବି ତରଣ େହତୁ ଡା େଜାତି ପସାଦ ପ(ନାୟକ* +ାରା ପତି ି ତ ଓ ପକାଶି ତ
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ଶାବଣୀ- ମଁୁ େକବଳ ଏତି କି କହି ପାେର ଶାବଣୀ େଚୗଧୁରୀ ଗxା ଜଳ ପରି ପବି ତ।
अସି ତ- (ଖୁବ େଜାର ହସି ଉେଠ) ପବି ତ!! କାହYକି େମା ପାେଖ େସ अଯଥା ମି ଛ ସତର
ତକ କରୁଛ। େକହି ନି ଜ ଦହି ଖଟା େହାଇଛି େବାଲି କହି ଲାଣି ନା କହି ବ। ତା ଛଡା ତୁ ମ
¦ୀ ଜାତି କୁ ଚି ହf ି ବା ବି ବଡ଼ ମୁ7ିଲ। ମୁହଁେର କअଁଳ କଥା କହି ଛାତି େର ଛୁରୀ
ଚେଳଇବାେର ଭାରି ଓ`ାଦ।
ଶାବଣୀ- ନା ନା ସବୁ େବେଳ ସମ`*ୁ ସମୀକରଣ କେଲ େରଜÄ େକବଳ େସଇ େଗାଟିଏ
ପକାର ବାହାେର। ତୁ େମ େମାେତ ଭୁ ଲ ବୁ ଝନା, ଆମ ବାହାଘର ଆମ ଭଲପାଇବା କଣ
ମି ଛ। େମା ମଥାର ସି Bୁର କଣ ମି ଛ?
अସି ତ- େଯଉଁ ¦ୀ ବି ଶାସେର ବି ଷ ଭରି अନ ପୁରୁଷ ସହି ତ अେବୖ ଧ ସକ ରେଖ ତା'
 ତାହା ଆଉ େମାେତ
ମଥାର ସି Bୁର େକେତ ସତ ତା ଭଲପାଇବା େକେତ ନି ମଳ
ବୁ େଝଇବାକୁ ପଡି ବନି । ମଁୁ େବଶ ଭଲଭାେବ ବୁ ଝି ସାରି ଛି େମାର େକହି ¦ୀ ନାହାhି । ଆଇ

ଶାବଣୀ- ତୁ େମ ଏକ ଭୁ ଲ ବୁ ଝାମଣାର ଶି କାର େହାଇ ଏସବୁ କହୁଛ ମଁୁ ଜାେଣ ତୁ ମ ମନ
 ।
ହୃଦୟ େକେତ ସ ଛ େକେତ ନି ମଳ
अସି ତ- ମି ଛେର ଆଉ ଫଟା କା§େର କାଦ େଲପ ଦି अନା। ପି?ଜ େମାେତ ଏକାକୀ
ଛାଡି ଦିअ।

ତ
ିକ

ା

ଶାବଣୀ- ତୁ େମ େଯେତ ମନା କେଲ ବି ମଁୁ ଆସି ବି। କାରଣ ମଁୁ ତୁ ମ ସାରା ଜୀବନର
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ଏମ ଏେଲାନ।

ଇ
-ପ

ସାଥୀ। ଆଜି ତୁ େମ ମି ଛକୁ ସତ େବାଲି ମେନକରି ଆମ ସାମୀ ¦ୀର ସକେର କଳ*

ଆ

ହ
ାନ

େବାଳୁ ଛ ଦି ନ ଆସି ବ େସଇ କଳ*ର କାଳି ମା ସୂଯ ର ପଖର ତାପେର अପସରି ଯି ବ।
ଆହାନ ଇ-ପତି କା ସୂ ! ନି ଃଶୁ# ବି ତରଣ େହତୁ ଡା େଜାତି ପସାଦ ପ(ନାୟକ* +ାରା ପତି ି ତ ଓ ପକାଶି ତ
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अସି ତ- େସ ଦି ନ ଆଉ ଆସି ବନି । ଭୁ ଲେର ସୁwା ଆଉ େକେବ େମା ପାଖକୁ ଆସି ବାପାଇଁ
ପୟାସ କରି ବନି । ଜେଣ କଳ*ିନୀର ମୁହଁ େଦଖି ବାକୁ ଏପରି କି ତାଠାରୁ କି ଛି ଶୁଣିବାକୁ
େମାେତ ଘୃଣା ଲାେଗ। ମଁୁ େମାର େଯଉଁ अବାେର अଛି େମାେତ େଭାଗିବାକୁ ଦି अ।
େହେଲ ତୁ େମ େବଶ ଖୁସିେର ରୁହ। ଯାअ ଚାଲି ଯାअ େମା ସଖରୁ।
ଶାବଣୀ- ହଁ ଚାଲି ତ ଯି ବି। େପମ େଦାକାନେର େଯେତେବେଳ ପତି ହିଂସା ବି କି େହଲାଣି
େସଠି େସfହ େଖାଜି େଲ େକାଉଠୁ ମି ଳିବ? ତଥାପି ଯି ବାେବେଳ ପୁଣିଥେର କହି ଯାଉଛି ମଁୁ
େସଇ ଶାବଣୀ େଚୗଧୁରୀ। अସି ତ େଚୗଧୁରୀ* ବାଗଦ^ା।(ପାନ)
अସି ତ- (ହସ ମଧେର ଲୁ ହ)ଏଇ ନାରୀ ଜଣକ କଣ କହି ଗଲା େସ େମା ବାଗଦ^ା? େନା
େନଭର- ମଁୁ କାହାର ସାମୀ ନୁ େହଁ କି େମାର େକହି ¦ୀ ନାହାhି । ଆଇ ଏମ ଏେଲାନ, ଆଇ
ଏମ ଏେଲାନ।(ମି ୟମାଣ)
(ମ अାର)

(ଦି ନଦାୟଲ, ନାଥୁରାମ, ମି :ପsା*ର ଆେଲାଚନା ଚାଲି ଥାଏ। ଦାରେଦଶେର େକଶରୀଆ
ପହରା େଦଉଥାଏ।)
ଦି ନ- ବାଃ ଏସ.ପି . ସାେହବ, ଆପ େତା କମାଲ େକ ଆଦମୀ ନି କେଲ େହା। ଆପକା

ତ
ିକ

ନାଥୁ- ରି ଏଲି ଏସ.ପି . ସାେହବ ଆଇ ମି ନ ମି : ପsା ୟୁ ଆର େଗଟ, େଗଟ େମନ।

ା

ଚତୁ ରାଇ େକା ହମ ତାରି ଫ କରେତ େହଁ ।

ଇ
-ପ

ପsା- ପାଦରୁ କqା କାଢ଼ି ବାକୁ େହେଲ କqାର ଆବଶକତା ପେଡ। ମଁୁ େଯଉଁ କqାକୁ

ଆ

ହ
ାନ

ଆପଣ* ରା`ାରୁ ହେଟଇ େଦଇଛି େସଇଟା େଗାେଟ ସେଫଣି କqା ଥିଲା। ଯଦି
ଆହାନ ଇ-ପତି କା ସୂ ! ନି ଃଶୁ# ବି ତରଣ େହତୁ ଡା େଜାତି ପସାଦ ପ(ନାୟକ* +ାରା ପତି ି ତ ଓ ପକାଶି ତ
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ଆପଣ* େଗାଡ଼େର ଫୁଟିଥାhା ସାରା ଜୀବନ େସ iତ ଶୁଖି ନଥାhା।
ଦି ନ- ହଁ ା ଏସ.ପି . ସାେହବ ଇନ୍ସେପ¥ର अସି ତ େଚୗଧୁରୀ ହମାେର ଲି େୟ ସି ରିଫ କାqା
େନହY ଥା ବଲକି ଏକ ବି େ«ାଟ ଥା େଜା ଫାଟେନ େସ ପହେଲ କାଲ େକାଠରୀ େମ କଏଦ
େହା ଗୟା।
ନାଥୁ- ଏସ. ଫsା ଆଇ ମି ନ ଠୁ େମ ଜହଁୁ େପ?ଟେର ଇଟ ଖଲ ଦାଟ େପ?ଟ େକା େହାଲ
କଡ଼ି େଦଲ।
ପsା- େକବଳ େପ?ଟ କଣା କରି ନି ବୁ ଆବଶକ ପଡ଼ି େଲ ପର
ୂ ା େପ?ଟ ବି ଗାୟବ
କରି େଦବି ।
ନାଥୁ- ନାଠୁ ରାମ ବହୁଟ ଛୁଣି ଲା। ବଟ ମି : ଫsା ଆପନକ େହsେର ଆଇନ ଠି େଲ ବି
ଆଫଣ ଆମ ଏନମି କୁ ଧଡି ପାଡି େଲ ନାହY।
ପsା- ଆଇ େଡାq େନା ହୁ ଇଜ ଦାଟ େଫେଲା। ଆଇନ ଆଖିେର ଧଳ
ୂ ି ଛାଟି ଫୁରର

ଜାଲେର ଧରା ପଡି ବ।
ଦି ନ- େଲକି ନ କି ତେନ ଦି ନ ହମ ଇେhଜାର କରେx? ଏକ େକ ବାଦ ଏକ ହମାରା େଦା
 ାର େକା ଓ ହାରାମେଖାର ମଡର କରଦି ୟା। ଔର ଇେh ଜାର େନହY େହାଗା।
ପାଟନ
ତୁ ରh କୁ ଛ କରି ଏ ଏସ.ପି ସାେହବ।

ତ
ିକ

ା

ପsା- ଓେକ ମଁୁ ବହୁତ େଚା କରିବି । େତେବ େମାର ଫିସଟା େଦଇେଦେଲ ଆଉ ଟିେକ
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େହାଇଯାଉଛି । ବଟ ରି େମaର େକେତଦୂ ର ଉଡି ବ। ଉଡି ଉଡି ଥକି ପଡ଼ି େଲ ଆଇନ

ଇ
-ପ

अଧି କ େଚା ସଫଳ ହୁअhା।

ଆ

ହ
ାନ

ନାଥୁ- ଇଏସ, ଇଏସ େଟକ ୟର ଫିସ। (ଟ*ା ବsିଲ ପsା ନି କଟକୁ ଫିxି ଦି ଏ)
ଆହାନ ଇ-ପତି କା ସୂ ! ନି ଃଶୁ# ବି ତରଣ େହତୁ ଡା େଜାତି ପସାଦ ପ(ନାୟକ* +ାରା ପତି ି ତ ଓ ପକାଶି ତ

Aahwaan.com

81

ଆହାନ ଇଇ-ପତି କା,
କା, ସାଦଶ ବଷ, ଷ ସଂଖା,
ସଂଖା, ଜୁ ନ୍ ୨୦୨୨

Magazine Downloaded from www.aahwaan.com

अଭିଜି ତ- (ପେବଶି ) ଆଉ େମା ଫିସଟା....?
ପsା- ଏସ ଆଇ अଭିଜି ତ ତୁ େମ ଏଠାେର?
अଭି - ଇଏସ ସାର ମଁୁ ....
ପsା- ହାଓ େ{ ?
अଭି - ଇଏସ ସାର, अସି ତ େଚୗଧୁରୀ ଜେଣ ପକୃ ତ अପରାଧୀ। ଆଇନ େଯଉଁ େସୖ ନିକକୁ
ଦି େନ େଗୗରବର ସାଟgଫିେକଟ େଦଇଥିଲା େସ େଯ ଆଇନ ପାଇଁ କଳ*ର ଛି ଟା େହବ
କି ଏ

ଜାଣିଥିଲା?

ସତେର

କଣ

ସାର

ଆମ

େଦଶରୁ

ସତ-ନାୟ-ଧମ େଲାପ

େହାଇଯାଇଛି ?
अsା- ତୁ େମ କଣ କହି ବାକୁ ଚାହଁ ?
अଭି - ଫା ମାଠି ଆର ଶବଦ େବଶୀ। ଇନ୍ସେପ¥ର अସି ତ େଚୗଧୁରୀକୁ ମଁୁ ବହୁଥର
କହି ଛି ଆେର ସାର ଏେବ ସମୟ ଖରାପ, ଆଉ େସ ପବ
ୂ  ସମୟ ନାହY ଆପଣ* ସତତାର

ଭଳି ମାଫି ମି ଳିଯିବ। େହେଲ େସ କଣ େମା ଉପେଦଶ ଶୁଣିଲା। ନି ଜକୁ ନି େଜ ଚତୁ ଦଶ
ଲୁ ଇ* ଦି ତୀୟ अବତାର ଭାବି ଲା। େଶଷେର ଲୁ ଇ*ୁ େଯମି ତି ଉଇ ଚରି ଯାଇଥିେଲ अସି ତ
େଚୗଧୁରୀ ମଧ େଜଲ ଭିତେର ରହି େକାଉଦି ନ ହରି ଯିବ େକହି ଜାଣିପାରେବ ନାହY।
ପsା- ତା'ମାେନ ତୁ େମ...?

ତ
ିକ

ା

अଭି - ତି ନି ତୁ sେର େଛଳି କୁ କୁ ର ସାର।

ଇ
-ପ

ନାଥୁ- ଆଇ ମି ନ...?

ଆ

ହ
ାନ

अଭି - ଆପଣ ଆମ ମାତୃ ଭାଷା ବୁ ଝି ପାରି େବ ନାହY। କଥା କଣ କି ବଷା େଯାଉପେଟ ଛତା
ଆହାନ ଇ-ପତି କା ସୂ ! ନି ଃଶୁ# ବି ତରଣ େହତୁ ଡା େଜାତି ପସାଦ ପ(ନାୟକ* +ାରା ପତି ି ତ ଓ ପକାଶି ତ
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େସଇପେଟ। କି ଛି ଠଣଠଣ େଗାପାଳ ମି ଳିଗେଲ ମଁୁ ବି ଖୁସି େମା େପମି କା ବି ଖୁସି।
ନାଥୁ- ଇଏସ ଜଡୁ ଡ ମି ଲିବ। ଏଇ ଣିअ ତମ ଫିସ (ଟ*ା ବsିଲ अଭି ନି କଟକୁ ଫିxିଦି ଏ,
अଭି ଧରି ନପାରି ତେଳ ପଡ଼ି ଯାଏ)
अଭି - ଆମ େଦଶେର ମହାଲiEୀ*ୁ ଏଭଳି ହତାଦର କରhି ନାହY ଆuା। ଏହାରି ପାଇଁ
ପରା ଏେତ ଟଣାଟଣି, େପଲାେପଲି ଠାରୁ ଆର େହାଇ ହଣାକଟାେର ସାରି ଥାଏ। ଆପଣ
ଜାଣି ନାହାhି ଏହାରି ପାଇଁ ସୁଲତାନ ମାମୁଦ ଏେକାଇଶି ଥର େସାମନାଥ ମBିର ଲୁ ¬ନ
କରି ଥିଲା। ଶଳାଟା େକେତ ଧନ େଲାଭି ଥିଲାେର....।
ନାଥୁ- ନାଠୁ ରାମ ବହୁଟ ଛୁଣି ଲା ନାଓ େଵାଥ ଆର େଗଟ ଆଉଟ।(ଏºନ)
(ମ अାର)
କମଶଃ.............

ଇ
-ପ

ତ
ିକ

ା
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email- dwibedysudhansu@gmail.com
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କବିତା ବିଭାଗ

ା
ତ
ିକ

ଆ

ହ
ାନ

ଇ
-ପ

ଆମର ୟୁଟୁବ୍ ଚାେନଲକୁ ସବ୍7ାଇବ୍ କର
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ବସୁଧା (ପୃଥୀ)
ଜନନୀଠୁ ମହି ୟସୀ ତୁ େମ

ସଗ ଠାରୁ अଟ ଗରୀୟସୀ,
େଧୖ ଯ , iମା, ସହି ବାର ପେଣ ତୁ ମର େଯ ପଟାhର ନାହY I

ଶି ବ ନାରାୟଣ
ଦାଶ

ତୁ ମରି େସ ବି ଶାଳ ବiେର
ବହି ଚାଲ େକେତ େକେତ
 ିଣୀ
ନଦୀ, ନାଳ, ନି ଝର
ଆଉ ପୁଣି ସାଗର ହି େଲ? ାଳ,

ଆଉ ନଭୁaୀ अ(ାଳି କାମାନ,
ପାହାଡ, ପବତ େକେତ ଉପତକା, ସବୁ ଜ ପାhର !
ସୁଷମା ମsିତ େଶାଭା
ପକୃ ତି ର ସିf  ସୁBରତା -

ତ
ିକ

ା

ତୁ ମ େଦେହ ଦି େଶ ମେନାରମ,

ଆ

ହ
ାନ

ଇ
-ପ

େରାମାଂଚି ତ କେର ପୁଣି ତୁ ମ
ନି କାଂଚନ ବନ`ର ରୁଦ ମଧୁରିମା I
ଆହାନ ଇ-ପତି କା ସୂ ! ନି ଃଶୁ# ବି ତରଣ େହତୁ ଡା େଜାତି ପସାଦ ପ(ନାୟକ* +ାରା ପତି ି ତ ଓ ପକାଶି ତ
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ପଶୁ-ପiୀ, ଜୀବ-ଜ
ଯାନ ଆଉ ଜନ
ନି ବgବାେଦ ଆତଯାତ କରhି ସଭିଏଁ
ନି ଃସଂେକାେଚ ଯହY ନି ଭୟେର ତୁ ମର େସ ପଶ` ବୁ କୁ େର,
ତୁ େମ େକେବ ମନାକର ନାହY,
ସକରୁଣ େସf ହାବେଶ ସଭି*ୁ ଆଦରି
ସବଂସହI େହ ଧରି ତୀ !
ତୁ େମ ହସ ଯଣାର କି¿  अhରାେଳ,
ଉଦାର, अଭୟ ତୁ ମ ଦୃ ଢ ଆଲି xେନ I

ଜୀବେନ ସାେର ପାଣ
ଆଶାର ଆେଲାେକ,
ହସି ଉେଠ ପକୃ ତି ର ସୁସିf  ସୁଷମା
େଦେହ ଭରି ବଂଚି ବାର अତୀBି ୟ ¢ଶ,

ତ
ିକ

ା

ଜୀବନ-ସଂଗାେମ ଧାଏଁ अସହାୟ ବି iତ ମଣିଷ,

ଆହାନ ଇ-ପତି କା ସୂ ! ନି ଃଶୁ# ବି ତରଣ େହତୁ ଡା େଜାତି ପସାଦ ପ(ନାୟକ* +ାରା ପତି ି ତ ଓ ପକାଶି ତ

ଆ

ହ
ାନ

ଇ
-ପ

ବି ଶାସର ବହିf ଜାଳି
କରି ବାକୁ ଆପଣାର ପ!
ୂ  ାx ପକାଶ I
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ସୂଯ ପୁଣି अ` ଯାଏ
ତୁ ମରି େସ ଦୂ ର ଦି ଗବଳୟେର,
ସ{ ଆେସ ନଇଁ ଆଶା ଆଉ ନି ରାଶର େଘାର अକାେର
ଘୁମh ମଣିଷ ଶି ଶୁ ସ ପf େଦେଖ ଯହY ଉଷାର ସି Bୁରା ଫାଟି ଆଗାମୀ ଦି ନେର
ନବ ସୂେଯାଦୟ ଏକ େହବ ପତି ଭାତ,
अh କରି ମଣିଷର ଦୁ ଃଖ, େଦୖ ନ େଯେତ
ଜଳାଇବ अhରେର ପuାର ପଦୀପ େଚୖ ତନର ଆେଲାକେର କରି ଉrାସି ତ I

ତୁ େମ େକାଟି ଜୀବନର ପ!
ୂ  ପାଣ ସୁଧା,
ଛାତି ଚି ରି ଦି अ ତୁ େମ अନf
iୁଦା^ ଜନ*ୁ ,
ଉପୁଜାअ ଶସ ସବୁ ଜି ମା I
ପଶୁ-ପiୀ ଆସାଦhି ପୁଣି

ତ
ିକ

ା

ତୃ ଣମୟ ସବୁ ଜ ପାhେର

ଆହାନ ଇ-ପତି କା ସୂ ! ନି ଃଶୁ# ବି ତରଣ େହତୁ ଡା େଜାତି ପସାଦ ପ(ନାୟକ* +ାରା ପତି ି ତ ଓ ପକାଶି ତ

ଆ

ହ
ାନ

ଇ
-ପ

ଆଉ ଗୁଳE, ଲତା ପତ, ପୁେ~ ଭରା
ତୁ ମରି େସ ଜୀବନୀ ନି ଯ ାସ I
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ଫଳ-ମୂଳ ସାଦ ମାଧୁରିମା
ପକୃ ତି ର େକାେଳ ତବ
ବୁ ଭୁ iିତ ପାଣୀଜେନ ଦି ଏ
ବଂଚି ବାର ଗଭୀର ଆଶାସ,
ପଶମି ତ କରି େକାଟି ଉଦରର ଜାଳା
ଶାh କର ତୁ େମ ସେତ
ଜୀବନେର ଜୀଇଁବାର ନି ୟତ ସଂଗାମ
ଆଉ ପଖର ଯଣା I

ସବଂସହI ବସୁରା ଆେଗା !
ଇତି ହାସ ସାiୀ ପୁଣି ଏଠି -

ନି ଃଶବଦ ସମୟର अସଂଖ ମୁହୂ^
ଆଉ ପୁଣି ତା' ଭିତେର ଭାସି
ଉତଥାନ ଓ ପତନର
अସୁମାରୀ ଉ¨ସଳ େସାତ I
ତୁ େମତ େଦଖି ଛ ଏଠି

ତ
ିକ

ା

ଶତ ସହସ େକାଟି ସଭତାର अh,

ଆହାନ ଇ-ପତି କା ସୂ ! ନି ଃଶୁ# ବି ତରଣ େହତୁ ଡା େଜାତି ପସାଦ ପ(ନାୟକ* +ାରା ପତି ି ତ ଓ ପକାଶି ତ

ଆ

ହ
ାନ

ଇ
-ପ

ରାଜା, ମହାରାଜା େକେତ ସାମାଜର अଭୁ ଦୟ
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अବା ପୁଣି ବି ନାଶ ବୃ ^ାh I
ତୁ େମ ବି େଦଖିଛ େକେତ ରପାତ
ମଣିଷର अହଂ- ସୁତ,
େହଉ ତାହା ରଣେiତ ମହାଭାରତର
अବା େହଉ ବି ଶଯୁw କମାଣ-ଗଜନ I
ରାଜା ଏଠି ପାଲଟିଛି ର*
ଆଉ େକେବ ଚକବ^ ୀ ସାଜି
ସି ଂହାସେନ ବି ରାଜି ଛି
ଦୀନ-ସବସାh I
ତୁ େମ ତ େଦଖିଛ ସବୁ
ଯୁଗ-ଯୁଗ, କ-କ ଧରି

ତୁ େମ ତ ସହି ଛ ସବୁ
अନାୟାେସ ଛାତି କୁ ପଥର କରି ,
ପତି ବାଦ «ୁରି ନାହY ତୁ ମ କଂଠୁ େକେବ,
ତୁ େମ ଖାଲି ପାଲଟିଛ ଦା

ତ
ିକ

ା

ସା*ର ବି ବ^ନ ପେଥ I
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େହ ଧରି ତୀ !
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ହ
ାନ
ଆ

ଯି ଏ ଖାଲି ନି ଜ େକାେଳ ଜନE ଦି ଏ ନାହY -

ଇ
-ପ

ତୁ େମ ସେତ ଏମି ତିଆ ମାଆଟିଏ କୁ ହ
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ବରଂ େଦଇ ତୁ ମ ର, ମାଂସ, ହାଡ଼
ଆଉ ଜୀବନର େପାଥିତ ନି ଯ ାସ,
ତୁ ମ ସୃି ବି ଶ ଚରାଚେର
େସfହାବେଶ ସଭି*ୁ େଯ ଗଢ I
ନାଚି କୁ ଦି ତୁ ମରି ଛାତି େର
ତୁ େମ କର ପାଣବh ତା*ୁ
େଦଇ େକେତ ଜୀବନର
ବହୁମୂଲ अଭି uhା ଧନ I
ଆଉ ପୁଣି ସବେଶେଷ
କରୁଣାର ଗଭୀର ଆେବେଗ
ଆଲି xନ କର ତବ ସhାନ*ୁ ତୁ େମ,

ଟାଣିନିअ ଆପଣା ଗଭକୁ,
ଆଉ ଆପଣା ଭିତେର ଦି अ ସଭି*ୁ ମି ଳାଇ
ଜୀବନର ଯାତା େଶଷ େହେଲ I
େଧୖ ୟ, iମା, ସହି °ୁତା ଭରା
ମହି ୟସୀ େହ ପରମା ଧାତୀ,

ତ
ିକ

ା

େହ ଚି ରନମସା ତୁ େମ

ଆ

ହ
ାନ

ଇ
-ପ

େଘନ ଆମ ବି ନମ ପଣତି I
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ସୟଂଭୂ ମହାକାଳ
ଆନBମୟ ସତ-ସୁBର ବି ଶ अଂତରବାସୀ,
अiୟ ତୁ େମ अiର ତୁ େମ अମୃତ-अବି ନାଶୀ,
अସୀମ अପାର କାରୁଣିକ ପଭୁ ସସୀମ ସଂuାଧାରୀ,

 ଶୀ
ସ ଗତ

ମାୟାଧର ଦାଶ

अନh ବି ଶ ଚରାଚର ବି ଭୁ ସାh ଜଗତଚାରୀ

କାଳାତୀତ ତୁ େମ କାେଳ କାେଳ ପୁଣି ଧରିଛ ମ^େଦହ,
ଶାଶତ ପଭୁ ପuାେଗାଚେର अବ ଲୀଳାମୟ,
ପୁରୁେଷା^ମ ପରେମଶର अେଞୟ अନାସ,

ତି ଗୁଣାତୀତ ପରା-ପକୃ ତି େର ଭ^ା, ଈଶର, uାତା,
େଚୖ ତନମୟ ଜଗତ ଜୀବେନ ପରମପୁରୁଷ ତାତା,
ମହି ମାମୟ अiୟକାଳ ବି ଶେତାମୁଖଃ ହରି ,

ତ
ିକ

ା

अବି ନଶର अନାଦି ବି ଶ ସବସଂହାରକାରୀ 
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ଜଗତ ଜୀବେନ ବw େହ ପୁଣି ନୀରବ ନି ଳ ମୁ 

ହ
ାନ
ଆ

ଜନEରହି ତ-अଜ-ସନାତନ ସବଭୂତର ଭୂ ପ,

ଇ
-ପ

ମାୟାବି ଧୃତ କେଳବରଧାରୀ ତୁ େମହY ବି ଶରୂପ,
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ପୁରାଣ-ପୁରୁଷ ଧଂସ ମହାକାଳ ଜନE-ମରଣଚାରୀ,
େପମମୟ ଶାhି ଦି ବ ବି ଧାେନ ନୂ ତନ ସୃିକାରୀ 

ସବସହାୟକ अମି ତ ସା କରୁଣାମୟ େଦବ,
ବି ଶପୁରୁଷ ବି ପଦ-ବୁ ସବନିୟhା ଶି ବ,
କରାଳରୂପର ପାେତ ପଭୁ ଆନBମୟ ସତ,
ବରାଭୟଦାତା କୃ ପାଘନରୂପ ଆଦି अକଳନ ନି ତ 

ସକଳ ଭୂ ତେର ନି ତ ବି ରାଜି ତ ବି ଶାତୀତ ଆଦି େଦବ,
ପକୃ ତି ପତି କମବେନ अiରୁ iରଭାବ,
କମରୂେପ ତୁ େମ uାତାରୂେପ ପୁଣି uାନରୂେପ ଭଗବାନ,

ଯuର ହବି ଯuର େହାତା ଯuର େଭାାବର,
ଯuର ଲi ଉେjଶ ତୁ େମ ଯuର अଧୀଶର,
ସବେଲାକର ମେହଶର ତୁ େମ ସାଧକ-ସାଧନା-ସି wି,

ତ
ିକ

ା

ଚି ନEୟ ଚି ରସୁBର ପଭୁ ଭ କରୁଣାନି ଧି 
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ହ
ାନ
ଆ

ରiମାଂ ପଭୁ ଶରଣାଗତ ସ ୟଂଭୂ ମହାକାଳ 

ଇ
-ପ

अଚି hରୂପ ଦୁ ନg ରୀi ଶାଶତ ମହାବଳ,
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ସଂ7ୃତି ର ପବ  ରଜ
ବରଷେକ ଥେର ଆସି ଛି ରଜ

େକେତ ସଜବାଜ େହାଇ

ସାଇ ପସାଦ ସାହୁ

ସାଥିେର ଆଣିଛି ଆନB ଉଲ? ାସ
ଜଗେତ ବାqିବା ପାଇଁ ।
ଏହି ପରବଟି କୃ ଷି ଭି^ିକ
ପରବ ଭିତେର େଶ ପରବଟି

ଆନB ଉଲ? ାେସ ପାେଳ କୃ ଷକ

ଏଇ ରଜପବ ପରା

େମୗସୁମୀର େଯେବ ହୁଏ ଆଭାସ

ଓଡ଼ି ଆ ସଂ7ୃତି ମହି ମା ମsିତ

ଚାଷୀ ଖୁସି େହାଇ କରି ବ ଚାଷ ।

ପବି ତ ଏ ମାଟି ସୁBର ତା' ଛବି
ଗାଆଁ ଠୁ ସହର େମଳା ମେହାବ
ସବୁ ଠି େଖେଳ ତା' ଆନB ଲହରୀ
େଦାଳି ର ଗୀତେର ମ¨ି ଯାଏ ସେତ

ନାନା ସଂ7ୃତି େର ଭରା
ବାର ମାେସ େତର ପରବ ମେଧ
ରଜ ଉବଟି ହୀରା ।

େକେତ ସଂପକ ଶାଏରୀ ।

ଇ
-ପ

ତ
ିକ

ା

ସି େେକଲା ,ବଲାxୀର
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ଉ| ତା'ର ପରରା ।

ହ
ାନ

ଭାମ ଭାଷ – ୯୯୩୭୦୩୪୭୪୨

ଆ

ଇ-େମଲ୍ : saiprasadsahu867@gmail.com
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ଜୀବନ
ଜୀବନଟା େମାର କାଚର ଆଇନା
ଥେର ଭାxି ଗେଲ େହଇ ଯାଏ ଚୁ ନା,

अନh କୁ ମାର

ଜୀବନଟା େମାର ଚେଢଇର ନୀଡ଼
ଭାxି େଦଇଯାଏ अଦି ନିଆ ଝଡ,
ଜୀବନଟା ଶନ
ୂ  େପାଖରୀର କଇଁ,
େତାଳି ବାକୁ େମାର ହାତ ପାଏ ନାହY,

अ ହସେର ଯାଏ ଶୁଖିଲା େହଇ,
ଜୀବନଟା ଏକ େଛାଟ ବାଲି ଘର
େଢଉ ଆସି ଭାxି ଦି ଏ ବାର ବାର,

ତ
ିକ

ା

ଜୀବନଟା େମାର କାଗଜର ଗୁଡି
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ଜୀବନଟା ଦୁ ଃଖର अଥଳ ନଇ

ହ
ାନ

ଇ
-ପ

ଫୁର୍ କି ନା େକେତେବେଳ ଯି ବ ଉଡି ,

ଆ

ଭଦକ, ତି ହିଡି, େଯାଗାେଯାଗ-୮୩୩୯୯୩୯୯୨୯
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ନି ଜକୁ ପଚାର ଥେର
େଫସବୁ କ୍ େର ମଁୁ ବୁ ତା େଯାଡ଼ି ଛି
ନି ଜର େଲାକ*ୁ ଛାଡ଼ି

ଶି ଶିର କୁ ମାର
ପsା

ସୁBର ଫେଟାେଟ ଲେଗଇ ଦବାରୁ
େମା ପାେଖ ଲାଗିଛି ଧାଡ଼ି ।

ପାଖକୁ ପାରି ଛି ଆଣି

ସ{କୁ ଲାଗଇ ପାଲା

ନି େରାଳାେର ବସି ଚାଟିଂ କରୁଛି

ଘରଣୀ କଥାେର ଜବାବ ଦି ଏନା

ମନକୁ ତା*ର ଜାଣି ।

ମୁହଁେର ପକାଏ ତାଲା ।

अମୀ, ରଜେର ସମୟ ମି ଳୁନି

ବଦଳି ଗଲି ଣି ଆେsାଏଡ୍ େସଟ୍

ଯି ବାକୁ ଭଉଣୀ ଘର

ହାତେର ଧରି ଲା ପେର

ରାତି ନ ପାହୁଣୁ ଝି अ*ୁ େମେସଜ

ମି ଛ କହୁଛି କି ସତ ମଁୁ କହୁଛି

ଦବାକୁ ମଁୁ ତରତର ।

ନି ଜକୁ ପଚାର ଥେର ।

ଇ
-ପ

ତ
ିକ

ା

ହାେଲା ହାଏ କରି ସକାଳ କାେଟ ମଁୁ
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ବୁ ଢ଼ୀ, ଦରବୁ ଢ଼ୀ, ତରୁଣୀ ମାନ*ୁ

ହ
ାନ

କୁ ଆଁସ , େମରଦା କାଟିଆ , ଯାଜପୁର

ଆ

ଆଳାପ:~୮୯୮୧୭୩୭୨୨୮
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ଶwା ସୁମନ
ଜଗତର ନାଥ ପଭୁ
ବି ଶ କାରି ଗର

ସେରାଜି ନୀ ମି ଶ

େକମି ତି ରଚି ଲ
ଏହି ଭବ ପାରାବାର ?
ବି ଶାଳ ସାଗର ସହ

अତି େଶାଭାମୟ
ବି `ି! ବାଲୁ କାରାଶି
ବି ଶାଳ ପ`ର

ପଶାh ଉଦାନ l
େସୗମ, ଶାh, ସିf l ମାତା
ସବସଂହା iିତି

ା

ସରxି ଇBଧନୁ

ସୁଗିତ ପୁ~ରାଶି

ତ
ିକ

ବ¦ାବୃ ^ ହି ମାଳୟ

ମsିତ ଗଗନ

ମନେଲାଭା ପୀତି ପ!l
ସବୁ ଜ ପକୃ ତି
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ନଭaୀ େଶତ

େକାଟି େକାଟି ତାରାଫୁେଲ

l
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ଇ
-ପ

ମନ ନି ଏ କି ଣି l

େକାଟି ନାରୀ ନର l

ହ
ାନ

ସବୁ ଜ ବନାନୀ ମାଳ

େକାଟି େକାଟି ଯି ବଜ

ଆ

अସଂଖ ତଟିନୀ
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େରୗଦତାପ ବି କିରଣ
ସୂଯ ନାରାୟଣ
ସୁେଶାଭିତ ସୁଶୀତଳ
ଚାBର କି ରଣ

l

ମ ମୁ ହୃଦ¢ଶg
ବସh ମଳୟ
ବି କଟାଳ ରୂପୀ ଧଂସ
େତାଫାନ ପଳୟ l
ସୀମାହୀନ ସାଗରର
େଫନୀଳ ଲହରୀ
ବି ମଳ େପାଖରୀ

l

ବ!gବାକୁ ଭାଷା ଶୁନ
ଏ ଛାର ଜୀବନ
ଚରେଣ ଦି अ ଶରଣ

ତ
ିକ

ା

ପତି ତପାବନ l
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କାଚେକBୁ ସମଜଳ

ଇ
-ପ

ଆେଲାକ ନଗର, ଆaପୁଆ, ବହEପୁର, ଗ{ାମ

ଆ

ହ
ାନ

ଭାମଭାଷ - ୯୯୩୮୪୬୫୨୦୭
ଆହାନ ଇ-ପତି କା ସୂ ! ନି ଃଶୁ# ବି ତରଣ େହତୁ ଡା େଜାତି ପସାଦ ପ(ନାୟକ* +ାରା ପତି ି ତ ଓ ପକାଶି ତ

Aahwaan.com

97

ଆହାନ ଇଇ-ପତି କା,
କା, ସାଦଶ ବଷ, ଷ ସଂଖା,
ସଂଖା, ଜୁ ନ୍ ୨୦୨୨

Magazine Downloaded from www.aahwaan.com

ଗାମ ପରିକମା
ପାତଃକୁ ସେଜଇ େଦଇଛି ,
େଦଖ ଗଁାର େବାହୁଟି

ଭବାନୀ ଶ*ର
ଦାଶ

ମୁsେର େସ ଭରି େଦଇଛି ,
େଦଖ ସି Bୂର ବି Bୁଟି।
େମଘର କଳା ରx ଆଣି,
ସି ଏ କ¨ଳ କରିଛି
अ`ସୂଯ ୍ ରx ଆଣି ,
ସି ଏ ସି §ିକୁ ବାିଛି ।

େଦଇ ନାଲି ଆ ଓଢ଼ଣୀ
ଲାଗୁଛି ସେତେଯ ଏମି ତି ,
ସି ଏ ଗଁା ସାଆhାଣୀ।
ଭାବ ପୀତି େସfହ େନଇ,

ା

ତ
ିକ

୯୦୧୯୮୯୬୭୯୬

ଆ

ସି ଏ ଆେଲାକ ଆଣି ଛି ।

ଗଞାମ, ଓଡି ଶା, ୭୬୧୦୩୨

ଇ
-ପ

अାର ମଣିଷ ମନେର,

ଠି କଣା-େଗୗରାେଦଇପୁର, େକାଦଳା,

ହ
ାନ

ଆଜି ସକାଳ ଆସି ଛି
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ନୀଳ ରେx ଢା*ିଛି େଦହ,
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ବାଜି ରାଉତ
ଜନମି ଛି େଯଉଁ ଓଡ଼ି ଶା ଭୂ ଇଁେର, ଏଇ େସଇ ମାଟି ଏଇ େସହି
ବାର ବରଷର ବାଜି ରାଉତ ମଁୁ , ଭୁ ଲ ନାହY ମେତ ଭୁ ଲ ନାହY
ସେଖ େମାର ମୃତୁ ଘାଟ

ରାେକଶ ଷଡ଼xୀ

ଉଳ ସhାନ ଶୁଣାଉଛି ମୁହY ଜନEମାଟିର ଜୟପାଠ ।।
କହୁअଛି େସଇ ରାତି ର କଥାକୁ , ଶୁଣ ଏେବ ସାଥି ଶୁଣ ଏେବ
ବି ଟିଶ େସନାର ନି ୁର ଗୁଳି ଖାଇଥିଲା ଏଇ ଛାତି େଯେବ
 େସଇ ରାତି କଥା
ନି ମମ
ବାହEଣୀ ଘାଟେର ଫିରି xି ଫଉଜ ସାଜି ଥିଲା େଯେବ ନରହhା ।।

ଆମରି େଦଶେର ଆମରି ଭୂ ଇଁେର ବି ଟିଶ େସନାର अତାଚାର
ବାହEଣୀ ନଦୀର अେଳ
ନୀଳବ! ପାଣି ନାଲି ରx େହଲା ପଜାମsଳର ରେର ।।

ତ
ିକ

ା

ବସି ଥିଲା ସଭା iୁ େକାଧି ତ ପଜାମsଳର ସି ପାହୀର

ଆ

ହ
ାନ

ଇ
-ପ

ସହି ବାନି ଆଉ ଏେବଠାରୁ ଆେମ ବି ଟିଶ େସନାର अତାଚାର
ଏକ ମ^ େହାଇ େହଲା ିର
ଆହାନ ଇ-ପତି କା ସୂ ! ନି ଃଶୁ# ବି ତରଣ େହତୁ ଡା େଜାତି ପସାଦ ପ(ନାୟକ* +ାରା ପତି ି ତ ଓ ପକାଶି ତ
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ବି ନା ନି େjଶେର ବି ଟିଶ େସନାକୁ କରି ନ େଦବାକୁ ନଦୀ ପାର ।।
ପଜାମsଳର ଆେଦଶ ପାଇ ମଁୁ ଜଗି ବସି ଥିଲି ନଦୀ ଘାେଟ
କରି ଥିଲି ିର ଜୀବନ ଗେଲବି ଜି ବାକୁ େଦବି ନି ଏଇ ବାେଟ
ଆସି ଲା ଫଉଜ ନଦୀ କୂେଳ
ବୁ କ ମୁନେର ଛାଡ଼ି ବାକୁ ବାଟ କହି େଲ ମେତ େସ େସେତେବେଳ
ଏଇ େଯ ଓଡ଼ି ଶା ମାଟି ମା' େମାର अତାଚାରୀତ ତୁ ମ ହାେତ
ଥିବାଯାଏ ପାଣ କରି ବିନି ପାରି େଫରିଯାअ ତୁ େମ ତୁ ମ ପେଥ
ବଡ଼ ହି ଂସ ତୁ ମ ସରକାର
ମାନବ ନୁ େହଁ େସ ମାନବ ରୂପେର ନରଭiୀ ଏକ ଜାନୁ ଆର

କରି ବିନି ପାରି େକେବ େମା ଡxାେର ଜଗି ରହି ଥିବି ତୁ ମ ପଥ
େଘାର अକାର ରାତି େବଳ

ଇ
-ପ

ତ
ିକ

ା

ନଦୀର େସପାଖୁ ଫୁଟିଥିଲା ଗୁଳି ଟଳି ପଡ଼ି ଲି େମା ମାଆ େକାଳ ।।
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ଏଇ େମା ପି {ରା अ(ାଳି କା ସାଜି କରି अଛି ତୁ ମ ପତି େରାଧ

ହ
ାନ

ମୁକୁBଦାଶପୁର, ବାଲିପାଟଣା, େଖାjା

ଆ

ଭାମଭାଷ : ୭୮୫୩୦୭୬୦୭୯
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ପାଉଁଶ ତଳର ନି ଆଁ
ହସି ଉଠି ବି ତୁ େମ େମା ମଲାଟ
ଆେଡଇ କହି ବ ପୁରୁଣା ସE Ïତି

ଦୁ ଷEh େବେହରା

ପାଉଁଶ ତଳର ଚି ହf !

ମଁୁ ସି ନା ଏଠି େଶାଇଛି ଏେବବି େମା
ପାଉଁଶ ତଳର ନି ଆଁ କୁ ହୁଳା ଧଆ
ୂ ଁେ ର

ନରମି ନାହY କି ସରମି ନାହY

ଏେଣ େତେଣ ଝୁ ରି େହଉଛି !

ଆେଲାକ େଦଖିବି େବାଲି अାର
ଦୁ ନି ଆ େର ମଁୁ ହଜି ଯାଇଛି !

ସାiୀ अଛି େମା ଯଶ ପାଉଁଶ

ବିଥିଲି ତୁ ମ ଭଲ ପାଇବା

ତଳର ନି ରବ ଶ !

େନଇ ମାୟାଜାଲ େର ଗୁ§ି
େଦଲ ମି ଠା କଥା କହି !

ମାଟି ପଚାରି କହୁଛି ଚି ହf ବ!

ଆ

େତା'ର େଦଲି ମି େଶଇ !

ତ
ିକ

ଜୀବନ େଖଳର େରଖା !

ଇ
-ପ

ଦି ନ ହସି ପୁଣି ହସି େଦଉଛି ରାତି

ହ
ାନ

ପୁା ଆେଡଇ ପଢି େଲ ଜାଣିବ

ା

େକମି ତି କହି ବି େମା ଯଣା କଥା
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अxାର କଳାକୁ େମା େଦହ କଳା
େକମି ତି େଲଖି ପାରିବି ତୁ ମ
େଯୗବନର अେନକ କଳା !
କି ଏ ବଡ କି ଏ େଛାଟ ମଁୁ ଜାଣିନି
ଝୁରୁଛି ଦୁ ନି ଆ ପାଇଁ ମଶାଣି ପଚାରି

ମଁୁ ଏତି କି ଜାଣିଛି ଆଜି ମଁୁ ମି ଶିଛି

କହୁଛି କି ଏ ପଚାରି ବୁ ଝି ଛି

କାଲି ତୁ େମ ମି ଶିବ ମାଟିେର !

େତା'ର ଦୁ ଃଖ େଲଉଟା !
ସପନ େଦଖିଛି ପାଉଁଶ ତଳ ନି ଆଁ େର
ମଁୁ ହସି ହସି କହି ଲି ସ ାଥପର

ଥାଇ ଦୁ ନି ଆ ହସି ବା ଆଗରୁ ଏ ମଣିଷ

ଏମାେନ ମଁୁ କ'ଣ ସ ାଥପର

ତା'ର ସ ାଥ ହାସଲ କରି େନଉଛି !

େହଇ ପାରୁଛି !

ଜୁ ଇପରି ଜଳି ଗଲି ସE Ïତି େମାର

େମା ପାଉଁଶ ତଳ ନି ଆଁ କୁ

ଜାଳି େଲାହ େର ଭି େଜଇ େଦଲି

ଆସି କହି ବ ତୁ େମ ..

େମା ସାଥି ସମାଧି !
ସମାଧି ନୁ ହଁ

ତ
ିକ

ା

ଜୀବh ସମାଧି ......

ଇ
-ପ

ରାେସାଳ-ମୁଣ୍ତିଆପଷି , େଢ*ାନାଳ

ଆ

ହ
ାନ

େମା ନଂ-୯୯୩୭୬୫୨୫୦୪
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ତୁେମ କିଏ?
ତୁ େମ କି ଏ ,,,
ଯି ଏ େମାର

ଆଦରମଣି ପଧାନ

ତୁ େମ କି ଏ,,,

ହୃଦୟ ର ¢Bନ େହଇ ଗଲ,,,,

ଯି ଏ େମାର

ତୁ େମ କି ଏ,,,,

ସାରା ସକ ଭୁ େଲଇ େଦଲ,,,

ଯି ଏ େମାର

ତୁ େମ କି ଏ ,,,,,

ସବୁ ଲୁ ହ କୁ ପି ଇ ଯାଉଥିଲ,,,

ଯି ଏ େମାର

ତୁ େମ କି ଏ,,,,

ସବୁ ଦୁ ଃଖ ଯଣାକୁ ସମାଧି େଦଲ,,

ଯି ଏ େମାର

ତୁ େମ କି ଏ,,,,

ସବୁ ସକର ଉw  େର ଥିଲ,,

ଯି ଏ େମାର

ତୁ େମ କି ଏ,,,,,

ଆ{ୁ ଳିେର ଖୁସି ଭରି େଦଲ,,,

ଯି ଏ େମାର

ତୁ େମ କି ଏ,,,,

ର କଣିକାେର େବାହୁଥିଲ,,,

ଯି ଏ େମାର

ତୁ େମ କି ଏ,,,,,

ହସ ଫୁଲ େହାଇ ଓେଠ ଲାଗି ଗଲ,,

ଯି ଏ େମାର

ତୁ େମ କି ଏ,,,,

ନି ଶାସ େହାଇ ପେବଶ କଲ,,,

ଆ

ହ
ାନ

ଇ
-ପ

ତ
ିକ

ା

ଯି ଏ େମାର
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ତୁ େମ କି ଏ ,,,,

ଯି ଏ େମାର

ଯି ଏ େମାର

ବିବାର ସଂଜୀବନି ସାଜି ଥିଲ,,,

ସବୁ େରାଗର ଔଷଧ େହଇ ଗଲ,

ତୁ େମ କଣ ସି ଏ,,,

ତୁ େମ କି ଏ,,,,

ଯି ଏ େମାେତ

ଯି ଏ େମାର

ମୃତୁ େକାଳରୁ ଛେଡଇ ଆଣିଥିଲ,

କବି ତାର ଶ େଯାଗାଇଲ,,,
ତୁ େମ କି ଏ,,,,
ଯି ଏ େମାର
ପାଗଳାମି ର େପମ ଥିଲ,,,
ତୁ େମ କି ଏ,,,,
ଯି ଏ େମାର

ତୁ େମ କି ଏ,,,,
ଯି ଏ େମାର
ସାନର ସାରଥୀ ଥି ଲ,,,
ତୁ େମ କି ଏ,,,,

ତ
ିକ
ଇ
-ପ

ଚାBବାଲି, ଭଦକ,

ଆ

ତୁ େମ କଣ ସି ଏ,,,,

ହ
ାନ

ଜୀବନର େନୗକା ବାହୁଥିଲ,,,

ା

ଯି ଏ େମାର
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ତୁମକୁ ପାଇଲା ପେର
ତୁ ମକୁ ପାଇଲା ପେର....
ମରୁ େଦେହ େବାହି ଗଲା ଧାରା

ବାଲାଜୀ େସଠୀ

େମରୁ େଦେଶ ସେରାଜର େତାରା
େଖଳି ଗଲା ରxର ପସରା
ବସfାୟି ତ ଚଉଦି ଗ ସାରା ।।
ତୁ ମକୁ ପାଇଲା ପେର....

ତୁ ମକୁ ପାଇଲା ପେର....
ବୁ ଝି ଗଲି ଜୀବନର ମାେନ
କରି ନାହY अଭିମାନ ଦି େନ
ଭଲ ଲାଗ େବଶି େବଶି ତୁ େମ

ସତ ଏ େପମର ଝ*ାର ।।
ତୁ ମକୁ ପାଇଲା ପେର....
ତୁ ମ କଥା ନ ଶୁଣିେଲ କ!
ଦି ନ ପରି ଲାେଗନାହY ଦି ନ
ସାରା ରାତି ଝୁେର ଏଇ ମନ

ହ
ାନ

ନି ତି ଆସ ସୟେନ ସପେନ ।।

କଥା ତୁ ମ ପତମ ସର

ା

ନି ଶାସେର ଝା{ି େବାହୁଥିଲା ।।

ସକଟା ଲାଗୁଛି ମଧୁର

ଆ

େନତ କେର अଶ ବି ସଜନ ।।
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ଶୀତ ରାତି େଛାଟ ଲାଗୁଥିଲା

ପୃଥିବୀଟା ଦି ଶୁଛି ସୁBର

ତ
ିକ

ଶାବଣୀର ଓଠ ହସୁ ଥିଲା

ତୁ ମକୁ ପାଇଲା ପେର....

ଇ
-ପ

େବୖ ଶାଖେର ମଳୟ ବହି ଲା
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ତୁ ମକୁ ପାଇଲା ପେର....
େହଇଗଲ େମା େଦହର ଛାଇ
ଦୁ ନି ଆକୁ େଦଇଛ ଭୁ େଲଇ
ପୀତି ଜେଳ େଦଇଛ ଭିେଜଇ
େଯା େପମର ତୁ ଳନା ହY ନାହY ।।
ତୁ ମକୁ ପାଇଲା ପେର....
େପମ ସ ୟaେର ଭି ଡ଼ େଯେବ
େସ ଭିଡେର ନଥିଲି ମଁୁ େକେବ

ତୁ ମକୁ ପାଇଲା ପେର....

ବରି େନଲ ନ ଭାବବି ଲ ଲେବ

ମାଗିନାହଁ ସୁନା ରୁପା ହାରା

ବାିେନଲ ବାହୁବBୀ ଭାେବ ।।

ତୁ େମ େମାର େସହି ଲେiହୀରା
େଗେହ? ଇ େମା ହସର ପସରା
ଫୁେଲଇ େମା ଖୁସିର अସରା ।।

ପାଲଟିଲ େପରଣାର ଉ
ତୁ ମ ପାଇଁ େମା କବି ତା ଗୁk

ତୁ ମକୁ ପାଇଲା ପେର....

ସାନର ସାଥୀ େହାଇअଛ

ପୀତି अନୁ ରାଗ ଆେବଦନ

ଚଢାଇଛ ସଫଳ ପାବଛ ।।

ଆଜି େସହି ସE ରଣୀୟ ଦି ନ
ହୃଦୟେର େଦଇ େଶ ାନ

ଇ
-ପ

ତ
ିକ

ା

ଜଣାଉଛି ଶୁଭାଭିନBନ ।।

ଆ

ହ
ାନ

ଚି ତେକାsା, ମାଲକାନଗି ରି
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ସପf
କି ଏ କେହ ସପf ନି ଦେର ଆେସ
କି ଏ କେହ ସପf େଚଇଁେଲ ଦି େଶ ।

ନି ର{ନ ସାହୁ

ସପf ତ ସମେ` ନି ତି େଦଖhି
ସପfକୁ େନଇକି ଗୀତ େଲଖhି ।
ସପf ଆଣିଦିଏ ମନେର ଖୁସି
ସପf ଭାxିଗେଲ ଯାଆhି ରୁଷି ।
ସପf େଚଇଁ କରି େଦଖିଛି ଯି ଏ
ସପf ପର
ୂ ଣ କରି ଛି ସି ଏ ।

ସପf ରହି अଛି ପରଦା ଟାxି ।
ସପf େଦଖିନାହY ନି ଦେର ଯି ଏ
ଭଲକି ନି ଦେର େଶାଇନି ସି ଏ ।
ସପfକୁ େନଇକି अେନକ କଥା

ତ
ିକ

ଇ
-ପ

େମା --- ୯୯୩୮୭୪୧୫୮୩

ଆ

ସପf େହ ଛି sାନା ସକ େଡାର ।

ନି ହଲ ପସାଦ , େଢ*ାନାଳ

ହ
ାନ

ସପf ତୁ ମ ଠାେର ଗୁହାରି େମାର

ା

ସପf ବି ଘୁରାଇ ଦି अଇ ମଥା ।

Listen to Odia Podcast on https://anchor.fm/aahwaan

ସପf ପୁଣି େକେତ ଯାଇଛି ଭାxି
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अତୀତଟା ଯଦି ଭୁ ଲି ହୁअhା
ଆଖିର ଦୁ ଆେର ପେବଶ କରି େସ ମନ ଗ§ାଗାରେର ଛାପି ଯାଏ,
ଆପଣା ଇଛାେର ମେନ ପଡ଼ି ଥାଏ ଭାରି ବି ଚଳି ତ ମନ ହୁଏ।

ପ*ଜ କୁ ମାର
ମxଳ

ଭୁ ଲି ବା ପାଇଁକି ପୟାସ କେଲ ବି ଭୁ ଲି ବାର ଉପାୟ ନାହY,
କି ଛି ବା`ବତା ଏମି ତି ଥାଏ େକେବ ଭୁ ଲି ହୁଏ ନାହY।
अତୀତଟା ସି ନା ଆଉ େଫେର ନାହY, େହେଲ ସE ତି େଯମି ତିକା ଜି अhା,
ବ^ମାନ ପାଇଁ ବରଦାନ େହବ अତୀତଟା ଯଦି ଭୁ ଲି ହୁअhା।

ସବୁ अତୀତଟା ଏକାପରି ନୁ ହଁ କି ଛି ହସ େନଇ ଆସି ଥାଏ,

ଜୀବନ ଚକ େଯ ସଦା ବୁ ଲୁ ଥାଏ ସୁଖ ପେର ଦୁ ଃଖ ଥାଏ,
କି ଛି iଣ ଲାେଗ अଭିଶାପ ପରି ଯାହା ସE ରଣେର ଲୁ ହ ଝରି ଯଏ।
େଲାଡ଼ା ନାହY େସ ହସକି ଲୁ ହ ପାରି ବକି େକହି ସାେଥ ନି अhା,
ପରି ଣାମର ଚି hା ନ ଥାhା अତୀତଟା ଯଦି ଭୁ ଲି ହୁअhା।

ତ
ିକ
ଇ
-ପ
ହ
ାନ
ଆ

କାହYକି େଯ ସବୁ ସE ରଣ କରାଇ ନୀରବତା ଭାxିଲାଣି ।

ା

ପି ଲାଦି ନପରି ସମୟ ଚକେର େକେତ ଭୂ ମିକା ଲୁ ଚି ଗଲାଣି,

ଆହାନ ଇ-ପତି କା ସୂ ! ନି ଃଶୁ# ବି ତରଣ େହତୁ ଡା େଜାତି ପସାଦ ପ(ନାୟକ* +ାରା ପତି ି ତ ଓ ପକାଶି ତ
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ଭବି ଷତ ଚି hା କରିବା ପାଇଁକି ସମୟ ପଡ଼ୁଛି ନି अq,
କି ଛି अତୀତ ଦs ପରି ଆସି ବ^ମାନକୁ ଦି ଏ କ।
ବିବା ପାଇଁ େକେତେଯ ବାହାନା ଜୀବନକୁ ମି ଳି ଯାଆhା,
ସମୟ େସାତେର ମନ ମ`ିÐରୁ अତୀତଟା ଯଦି ଭୁ ଲି ହୁअhା।

କି ଛି ବି କି ଛି ଶ େପରଣା ଆଣି ଦିଏ ଆଗକୁ ବଢ଼ି ବା ପାଇଁ,
ଆଉ କି ଛି ଶ ନି ତି ଜଳାଏ ବି ଶାଦର ନି ଆଁ େଦଇ।
ନୂ ଆ ଲi ନୂ ଆ ଦି ଗ େଖାଜି ବାକୁ अତୀତର ନାହY ପେୟାଜନ,
ଆଗକୁ ବଢ଼ି ବା ସହଜ େହାଇବ ଯଦି अତୀତର େହବ अବସାନ।
ସୁଖଠୁ अଧି କ ଯଣା ଲାେଗ େଯେବ अତୀତର ହୁଏ ଚି hା,
ବ^ମାନ ପାଇଁ ବରଦାନ େହବ अତୀତଟା ଯଦି ଭୁ ଲି ହୁअhା।

ଇ
-ପ

ତ
ିକ

ା
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अତୀତଟା ଯଦି ଭୁ ଲି ହୁअhା।

ଆ

ହ
ାନ

ବଡ଼ପାହି , େଭାଗରାଇ, ବାେଲଶର।
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अଦି ନ େମଘ
ଉଇଁଥିଲା ରବି

ସାଜି ରx ଛବି

अhରୀେi ସେତ ଦି ବ କଳାପ,
ପଡ଼ି ଥିଲା ଖରା

ରବି ନାରାୟଣ

ସସାଗର ଧରା

ସାହୁ

ପକୃ ତି ସxେତ କରି ଆଳାପ।।
ବହଇ ଆସାରୁ

ସୁମଧୁର େଢଉ େଢଉ ପବନ,
ପଶୁପiୀ ନର

ହରଷମନର

କରୁଥିେଲ ସୁେଖ ତାହା େସବନ।।
ପତୀଚୀ ଗଗନ

ଆkାଦି ତ କଲା `ର ପରାୟ,
ଶୀତଳ ମରୁତ

େହାଇ ରତରତ

ପକାଶି ଲା ତା* ସେଖ ରାୟ।।

ନି େଘାଷ େହାଇଲା ରଣ ହୁ*ାର,
ତହY iଣପଭା

ପହାେର ତା ପଭା

`ନି ତ େରାଦେନ ଶର ପକାର।।
କେମ କେମ େଘାଟି

ନଭ କାୟା େଗାଟି

ଶାମଳ ବସେନ େହଲା େଶାଭିତ,
ମରତର ପାଣୀ

େଦଖି ତାର ଠାଣୀ

ଆପଣା ମନେର କେଲେଯ ଭି ତ।।
ସାଏଁ ସାଏଁ େହାଇ

ବାୟୁ ଗରଜଇ
କରି େଦବ ନି ଶ

ଇ
-ପ

ସେତ କି ବା ବି ଶ

ା

अଣଚାଶ ଭାଇ ମଧରୁଜେଣ,

ଆ

ହ
ାନ

ସତ अବା ମି ଥା କି ଏବା ଜାେଣ।।
ଆହାନ ଇ-ପତି କା ସୂ ! ନି ଃଶୁ# ବି ତରଣ େହତୁ ଡା େଜାତି ପସାଦ ପ(ନାୟକ* +ାରା ପତି ି ତ ଓ ପକାଶି ତ
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କାହଁୁ ଶାମଘନ

ଆରିେଲ ଯୁw

ତ
ିକ

अବାଚୀ ଆଶାରୁ

ବଉଦ ବଉଦ
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େସୗBଯର ଦାେର

ପକୃ ତି ପକୀ^g କଲା ନୂ ତନ,
ଶି ଖରେର ଶି ଖି

ଶାମअଭ େଦଖି

େଥଇ େଥଇ ତାେନ କଲା ନ^ନ।।
େମଘେଦଖି େଗାରୁ

ପବନରୁ ଗରୁ

ତୀବ େବଗଧାେର କେଲ ଗମନ,
ବା ତା ସହି େତ

ଆେସ अନୁ ଗେତ

ସେତ କଢ ସହ େଶାେଭ ସୁମନ।।
ତହY େଦଖି କବି

କନାେର ଛବି

ନବଛେB ନବରେx ଆ*ିେଲ,
ଶକଧନୁ ଭଲା

ତ
ିକ

ା

ଚକ ପରକାର କେର ଧରି େଲ।।
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େଦୖ ବ ଦି ଆଇଲା

ଇ
-ପ

ଭୁ ଷsପୁର, େଖାwା

ଆ

ହ
ାନ

୭୭୮୯୮୨୪୨୮୫
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ଆଉଁସି ପାଉଁଶକୁ
େଖେଳଇ େଖେଳଇ େଦଖୁଛି
ମଁୁ ....େଖେଳଇ େଖେଳଇ େଦଖୁଛି।

ବାମନ ଚB
ଦି iିତ

ଜେଳଇ ସାରି ବା ପେର
अଧାଜଳା ଖେs ସମୟକୁ

ଏେବ ବି ଚାହYଛି ମଲା ଆଖି େମଲି

ହେଲଇ ହେଲଇ େଦଖୁଛି।

ସରି ଲାଣି ଜାଣି ପାରୁନାହY।

ମଁୁ ...େଖେଳଇ େଖେଳଇ େଦଖୁଛି।।

ଫୁxଳା ଆକାଶୁ ଲxଳା ଜହf ଟା
ଲି ଭୁ ଲି ଭୁ ଲି ଭି ସାରିନାହY।
ତଥାପି ଧରି ଛି େବାଲି ,

ତକି ଆ ତେଳ ମଁୁ ରଖିଥିଲି,

ପଣତ କାନି କୁ ପି ୟା

ସାତ ସପନର ଆବାହନୀ ସୁେର

ଛେଡଇ ଛେଡଇ ହସୁଛି।

ମନ ମୂ|ନା େତାଳି ଡାକି ଥିଲି।

ମଁୁ େଖେଳଇ େଖେଳଇ େଦଖୁଛି।।

ଜେକଇ ଜେକଇ ଆସୁଛି।

ଆଶାସନା ଟିେକ େଲାଡ଼ା େବାଲି

ମଁୁ େଖେଳଇ େଖେଳଇ େଦଖୁଛି।।

ପୁରୁଣା ଚି ଠିର େଶଷ ଦୁ ଇ ଧାଡ଼ି

ହ
ାନ
ଆ

ପଢି ବାକୁ ଆଜି ଚାହଁୁ ଥିଲି।

ତ
ିକ

अନୁ ତାପ ତ ଆ^ ହୃଦୟକୁ

ଇ
-ପ

ପାହାhି ଆ ତାରା େମା ଆଖି

ା

ବାହୁଡ଼ି ଗଲା େଦଖି
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ପାଉଁଶ ଉଡ଼ି ଗଲା ପେର
ପୀରତି ପି {ରା ତଳ
କଳି ଜା େକାେଳଇ କାBୁ ଛି ।
ମଁୁ େଖେଳଇ େଖେଳଇ େଦଖୁଛି।।

େକାହ ସବୁ ଆଜି ଆଳାପ କରhି
ଥsା ହୁଏ ଲୁ ହ ପି ଉ ପି ଉ
ମୁେଠ ହୃଦୟ େଯ ଥିଲା ଛାତି ତେଳ
ଧକ ଧକ େହଉନାହY ଆଉ
ବାଉଳା ମନଟା େଖାେଜ
अେଫରା अତୀତ ତାତି

ଇ
-ପ

ତ
ିକ

ା

ମଁୁ େଖେଳଇ େଖେଳଇ େଦଖୁଛି।।
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ଯାହା ମଁୁ ହେଜଇ େଦଇଛି ।

ଆ

ହ
ାନ

ବି ଳାସପୁର, ଛତି ଶଗଡ଼, ୪୯୫୦୦୪
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ପiୀ ତୁ ଗାଇଯା ମିଠା ମିଠା ଗୀତ
ଦୁ ଃଖ ସୁଖ ତ
ଜୀବନେର
ଆସି ବ ଯି ବ l
ଦୁ ଃଖେର ନ ଭାxି
ସୁଖକୁ ନ ଝୁ ରି
ପiୀ ତୁ ଗାଇ ଯା
ହସି ହସି
ମି ଠା ମି ଠା ଗୀତ l l

ଏକ ସୁBର କମ ପାଇଁ
ଦୁ ଃଖ ସୁଖ ବାହାନାେର
କମ ବି ମୁଖ ହବୁ ନାହY l
ଭଲେର ଥା କି ମBେର ଥା

ଏ ଦୁ ନି ଆେର
କି ଛି ବି ନୁ େହଁ େତାର
ଏଠି େକହି ନୁ େହଁ କାହାର
େକବଳ କମ ଏକା ନି ଜର
ଭଲ କମ କରି ଥିେଲ
ମଲା େବେଳ ସାଥିେର େନଇଯି ବୁ,
ଶୁଭ ସଂ7ାର l
ଭାବେର ଥା କି अଭାବେର ଥା
ପiୀ ତୁ ଗାଇ ଯା
ହସି ହସି
ମି ଠା ମି ଠା ଗୀତ l l

ପiୀ ତୁ ଗାଇ ଯା

ା

ତ
ିକ

ମି ଠା ମି ଠା ଗୀତ l l

अଁଳାପାଳ, ଗରଡ଼ି ହି, ବାେଲଶର l

ପି ନ: ୭୫୬୦୪୧, ୬୩୭୦୦୨୬୮୦୫

ଇ
-ପ

ହସି ହସି
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ବି ଧି ଗଢି ଛି ତେତ

ଲiEୀଧର ସି ଂ

ଆ

ହ
ାନ

ଇେମଲ୍-laxmidharsng@gmail.com
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ମିଠା ମିଠା େପମ
ମି ଠା ମି ଠା ଏଇ େପମର ମି ଳନ,
ଭୁ ଲି ହୁଏ ନାହY େକେବ ଥିବା ଯାଏଁ ଜୀବନ।।

େଦବା|ନ
େମେହର

ପଥମ େଦଖା େର େଦଇଥିଲି ମନ,
େମା ଭଲ ପାଇବାକୁ ତୁ େମ ବୁ ଝି ପାରିଲ ନି ଧନ।।
ଏକା ଏକା ଥିଲି ମଁୁ ଭଲେର ଥିଲି,
େମା ହୃଦେୟ ଆସି ବା ଦି ନଠୁ ତୁ ମକୁ ଝୁ ରି ଝୁରି େମାଲି ।।

ତୁ େମ େମା ସପନ ରାଇେଜ େହବ ରାଣୀ େବାଲି ଭାବି ଥିଲି େକେତ।।
ପଦE େଯପରି ଧଯ ସହି ତ अେନଇଥାଏ ସୂଯ କୁ ,
ମଁୁ େସପରି अେନଇଥାଏ ତୁ ମକୁ ।।

ତ
ିକ

ା

ନାମ କୁ ମାତ େମାେତ ଭଲ ପାଏ େବାଲି କୁ ହ,

ଆ

ହ
ାନ

ଇ
-ପ

କି  अନ ସାେx ଥିଲା ତୁ ମ େପମ ପି ରତି ର େମାହ।।
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କଥା େଦଇଥିଲ ବାହା େହବି େବାଲି ,
େହେଲ ଏେତ ଶୀଘ ଗଲ କି ଭୁ ଲି ।।
ମଁୁ ଗରିବ େବାଲି େଦଇ େଦଲ କି ଧକା,
ଚାକି ରିଆ ପି ଲା େଦଖି େହଲ କି ଏକା।।

ତ
ିକ

ା
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ଗାମ - ବାପୁଜୀନଗର

ଇ
-ପ

ଜି ଲ?ା - େବୗw

ଆ

ହ
ାନ

େମା - ୭୮୯୪୩୪୩୫୫୨
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େମା େବାଉ
େବାଉ ଡାକ େହଲା

ଆଜି ଠାରୁ େଶଷ

କାହାକୁ ଡାକି ବି ଆଉ
ରହି ଗଲୁ ମନ

ନେରB ପସାଦ

ମଧେର ସାଇତା

େବେହରା

ଯୁଗଯୁଗ ରହି ଥାଉ ।୧।
େକେତ ଦୁ ଃଖକ

ସହି େତା ଜୀବେନ

ମଣିଷ କରି ଣ ଥିଲୁ
କି ପରି ଶୁଝିବି ଋଣ ମଁୁ େତାହର
େକଉଁଆେଡ ଚାଲି ଗଲୁ ।୨।
ତି ନିେଗାଟି ପୁତ

ତା ସେx ନାତି ନାତୁ ଣୀ
ପୁତବଧ ୂ ଆଉ ଆତEୀୟ ସ ଜନ
େନତରୁ ବହୁଛି ପାଣି ।୩।

କରି ବା ପାଇଁ କି

ମାଜି ଲୁ ପର ବାସନ
ନି େଜ ଉପବାସ ରହି େଯାଗାଇଲୁ
ପୁତକୁ ନୂ ଆ ବସନ ।୪।
ଶାଶୁ ଶଶୁର* अତାଚାର େକେତ
ସହି अଛୁ େଧୖ ଯ ଧରି
ଖୁଦ ଆମି ଳେର ଦି ନ ତୁ କାଟିଛୁ
ପୁତ*ୁ ସାଥିେର ଧରି ।୫।
ତଥାପି ପୁତକୁ

କରାଇ ଶି iିତ

ତ
ିକ

ରଖିଗଲୁ ନାମ

ଇ
-ପ

ଯୁଗଯୁଗ ପାଇଁ

ା

ସମାେଜ ଠି ଆ କରିଲୁ

ଆ

ହ
ାନ

େମା ପାଇଁ ମୃତୁ େନାହି ଲୁ ।୬।
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ବଳି ଲା େଯେବଠୁ

କଲମ ହାେତ ଧରିଲି
ସaାଦ ସାହି ତ

ସମାଜ େସବାେର

ନି ଜକୁ ହଜାଇ େଦଲି ।୭।

ସାରା ଜୀବନଟା କଟିଲା ଦୁ ଃଖେର
ପାଇଲୁ ନି ଟିେକ ଶାhି
 ାମୀ େହାଇ
अସମେୟ ତୁ େମ ସ ଗଗ

େଯଉଁଆେଡ ଗେଲ େବାଉ େବାଲି ଡାକି

େଦଇଣଗଲୁ अଶାhି ।୧୧।

ଆନBେର ଯାଉଥିଲି
େଫରି ଆସି େବାଉ ଡାକି େଦଇ ଥେର
ଆନBିତ େହଉ ଥିଲି ।୮।

ତୁ ମ ମହାନତା

अଛି େଯେତ ସବୁ ଗୁଣ
ବ!ନା କରି େଲ

ଆଥgକ अବା

ନୁ ହଁ ଇ ସ kଳ

ସହନ ଶୀଳତା
େକଜାଣି େକେତ େଯ

କାଗଜ ଲାଗିବ ଜାଣ ।୧୨।

ଭାxିଗଲା ମେନାବଳ
ଏସମାେଜ ମୁହY

ପାଉନାହY ଥଳକୂଳ ।୯।

ଘରୁ ଗଲାେବେଳ

େବାଉ ଡାକି ଯାଉଥିଲି
କାହାକୁ ଡାକି ମଁୁ

ଦୁ ଇ ହଜାର

ବାଇଶି ମସି ହାର

େନଇ ଆଶୀବାଦ
ବାହାରକୁ ଯି ବି

କହି େଦ େବାଉ ତୁ େଖାଲି ।୧୩।

େମ ମାସ ସାତ ତାରି ଖ
ଶାhି େର ରହି ବୁ

କରି ବୁନି ମନ ଦୁ ଃଖ
େତା ପୁअ ନେରB

ା

ବଦଳି ଲା ରୂପେରଖ ।୧୦।

େଯଉଁଠି ଥିେଲ ତୁ

ଭୁ ଲି ବନି େକେବ

ତ
ିକ

ଆଳଦା ଗାଆଁର

ଇ
-ପ

ହଠାତ୍ ଦୁ ଃଖେର

ଆ

ହ
ାନ

େଦଇअଛୁ େଯେତ ସୁଖ ।୧୪।
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ମାତା େମା ଯମୁନା

ସ ଗେ ର କରିଲ ଘର
ସାହା ଓ ଭରସା

େଦବାପାଇଁ େକହି

ରହି ଲ ନାହY ମ^ର ।୧୫।
ପି ତା ମାତା*ର अମର ଆତEାକୁ
ରଖି ବ ସୁଖଶାhି େର
ଏତି କି ଗୁହାରୀ

ଶୁଣ ଜଗନf ାଥ

ନି େବଦନ अଶ ନୀେର ।।୧୬।

ତ
ିକ

ା
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କବି କମଳ ନେରB ପସାଦ େବେହରା,

ଇ
-ପ

ସାଦକ - େମା अନୁ ାନ, ଆଳଦା, ଖଇରା,

ଆ

ହ
ାନ

ବାେଲଶର, େମା - ୯୮୫୩୧୪୨୫୧୦
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अନାମିକା
ତୁ େମ କି ବୁ ଝି ପାର अକୁ ହା େବଦନା ?
ଆଖିରୁ େଯେବ ଲୁ ହ ନୁ େହଁ ଝେର ଲହୁ
ତୁ େମ କି େସ ମମକୁ େଭଦି ପାର ?

କି ରଣ କୁ ମାର
ମହାhି

ହୃତ¢Bନ େଯେବ କି ଛି iଣ ନୀରବି ଯାଏ
ସାରା ଶରୀର अଜଣା ଭୟ େର କିଉେଠ
କାହାକୁ ହରାଇବା ଭୟେର େବାହି ଯାଏ ଯମଝାଳ॥
ତୁ େମ ଆଜି ହୁଏତ ମୁରୁକି ହସି ପାର
କି  େସ ହସ ଭିତେର ସମପgତ େମାର ସହସ अଶ ।
କି  େସ ଆଖିେଯାଡି କ େର ସାଇତା େମାର କାଳକାଳର ସ ପf ॥
ତୁ ମ ସ ପfର ରାଜମହଲ ହୁଏତ ଝଲସୁ ଥାଇପାେର ଝି ଲମି ଲ୍ ଆଲୁ अେର
କି  ତା ଭିତର କବର େଖାଳି େଲ ଏେବ ବି ମି ଳିପାେର େମାର େକଇଖs ହାଡର ଟୁ କୁଡା ॥

ତ
ିକ

ା

अwରାତ େର ଚମକୁ ଥିବା ଚାB େଦଖି ତୁ େମ ହୁଏତ ଖୁସି େହାଇପାର

ଆ

ହ
ାନ

ଇ
-ପ

କି  ତୁ େମ ଏକାକୀ ନ ହୁअ େବାଲି ମଁୁ େଯ ନି ଜକୁ ଖs ଖs କରି ପାଲଟିଥିଲି େକାଟି େକାଟି
ତାରାପୁ{
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େମା ର େର େହାଲି େଖଳି ଥିଲା ଏ ସାରା ଆକାଶ
ଆଉ ରxअଧର େର ଖିଲିଖିଲି େହାଇ ହସି ଥିଲ ତୁ େମ
େଗାଲାପ ଗଛେର କqା ସାଜି ନି େଜ େହାଇଥିଲି iତବି iତ
କି  ଯତେନ ସାଇତି ଥିଲି ତୁ ମକୁ ॥
अତୀତ େର ତୁ ମ ପତାରଣା କୁ ବି ଭାବି େନଇଛି अନାବି ଳ େପମ
अବି ରତ କଟାi େର ବି େକେବ େହାଇନି ବି ଚଳି ତ
ସବୁ ଜାଣି ବି ସାଜି ଛି ନି ବା କ୍ अଭିେନତା
ଆଉ अଭିନୟ ବି କରି ଛି
େମାହେର ମତୁ ଆଲା େହାଇ
େକାହ ର ମଦି ରା ପି ଇପି ଇ
अଭ` ନି ଶାଡି ଟିଏ ପରି ॥

अନାମି କା ର ନାମ ନ ଥାଇପାେର
କି  अନୁ ଭବ େର େସ ନୁ େହଁ अପରିଚି ତା ॥
ନାମ ନ ଥାଇ ସକର
ପରି ଭାଷା େମା ପାଇଁ अନନ

ତ
ିକ
ଇ
-ପ
ହ
ାନ
ଆ

ହୁଏତ ମି ଳନ ଆଉ ବି େkଦ

ା

ଆଉ ସ ତ ବି ॥
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କାହା ପାଇଁ େହାଇପାେର ସାଧାରଣ ଦି ନଚଯା
କି  େମା ପାଇଁ ମୃତୁର ଖsାଧାର ।
ପାଣିେର ହୁଏତ ଦାଗ ଲି ଭାଯାଇପାେର
କି  ହୃଦୟ କାଗଜର କାଳି େଯ अଲି ଭା ॥
अନାୟାସ େର ଆଜି ବି ବଂଚାଇରଖିଛି
େମା ଆଶାରୂପୀ ଚାରା କୁ
େସfହ େବାଳା ପରଶ େଦଇ
କାରଣ ମଁୁ ଭଲ ଭାେବ ଜାେଣ
େକବଳ
अନାମି କା ହY େଦଇପାେର ସବନାମର ¢ଶ
ମହାଶନ
ୂ ତା ହY ସାଜି ପାେର ପ!
ୂ  ତା ର ଜନନୀ

ତ
ିକ

ା
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अମାବାସା ହY ଜନେମଇପାେର ପ!
ୂ  ମୀ ର ଚାB ॥

ଇ
-ପ

ଓ.ପ.େସ-୧ , ଜି ଲ?ାପାଳ* କାଯାଳୟ , ଗଜପତି

ଆ

ହ
ାନ

େମା- ୮୧୪୪୪୧୦୫୭୯
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କୁ ଳ କଳ*
ନି ଲଠା ମୁହଁର ନି ଲଜିଆ ପଣ େଦଖାଉअଛୁେର େକେତ..
ମୁକୁଳା େଦହ ତା େକମି ତି େଦଖୁଛୁ ଲାଜ ମାଡୁ ନାହY ତେତ ।।

अମି ତା ଚ|g

କି ଣି େଦଲୁ ନାହY ଖsିଏକନା ତୁ ନେଦଲୁ କି ଛି େଘାଡାଇ..
'ବୁ ଢ଼ୀଟାର ପୁଣି କି ଲାଜ?' କହି ଫୁxୁଳା େଦଲୁ ଶୁଆଇ ।।
େତାର ଜନE େବେଳ େକେତ ଲୁ ଗା ଚି ରି ଯତf େର ଶୁଆଉଥିଲା..
କନା ଓଦା େହେଲ କାBୁ ଥିଲୁ େବାଲି ଗୀତେର ବୁ ଝାଉଥିଲା ।।
ଭଲ େଶଯ..

ମଇଳା କରି ବ କି ଏେସ େଧାଇବ େଧାଇେଲ ଲାଗିବ ଲାଜ !!
ଥେର ମେନପକା େକେତ ମଇଳା େତା େଧାଉଥିଲା ପରିÐାେର..
କୁ ଢ଼ କୁ ଢ଼ କନା େନଇ େଧାଉଥିଲା ବି ନା ଘୃଣା, ନି ଃ ସଂେକାଚେର ।।

ତ
ିକ

ା

ଘି अ ଭାତ ତେତ ରୁଚୁ ନଥିଲାେର େଦଲା େସ ବହଳା ଡାଲି ..

ଆ

ହ
ାନ

ଇ
-ପ

ସବୁ ଇkା େତାର ପର
ୂ ଣ କରିଲା ଲୁ ହ ନେଦଖିବ େବାଲି ।।
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ପତି ଦାେନ ତାକୁ େଘାଷାଡି େନଇ ତୁ କଚାଡି େଦଲୁ େର ତେଳ..
େତାର େସବା ଆଉ କରି ପାରି ବିନି କହି ବି ଧା େଦଲୁ ପି ଠି ମୂେଳ ।।
ଧମପତf ୀ େତାର ସବସ େହାଇଲା ମାନି ଲୁ ଏକା ତା କଥା..
ଦୁ ଇ ବି ଧା େଦଇ ଭୁ ଲି ଗଲୁ ତୁ ହି ମା ' ର େସfହ ମମତା ।।
ଦୁ ନି ଆ ଆଗେର ମାତୃ ଗାରି ମା ଭାଷଣ ଆକାେର େଦଉ..
ରାiସ ପଣ ର ଚରିତକୁ େତାର ସମାଜ ଆେଗ ଲୁ ଚାଉ ।।
େଯେବ ବୁ ଝି ନାହଁୁ ନି ଜ ମା ' କ େତେବ ବୁ ଝି ବୁ ଆଉ କା ଦୁ ଃଖ..
େନାତରା ଗାଲେର ଚାପୁଡ଼ା ବସାଉଛି ! ତୁ ତ କୁ ଳର କଳ* ।।

ଆ

ହ
ାନ

ଇ
-ପ

ତ
ିକ

ା
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ପକୃ ତି
କବି ର କବି ତା େସ `ିଭୂ ତ ସାଗର ର ନି ଳୀମା
େସ ସୃତି ର ପଟାhର ନାହY େସ ପୁଣି ଜଗତ କାଳି ମା ।

ପuାସିE ତା ଷଡ଼xୀ

ପୃଥିବୀ ବେi ପୁଣି अତh ସୁBର
ଉଳ ବି ଶବିଦାଳୟ
ତାର ରୂପ ବ!ନା अେଟ ମେନାହର।
ବ!ନା ର अh ନାହY ଏ ବୁ କୁ ମଧେର
ମେନାରମ ଦୃ ଶ ଭରା ଗିରି କାନନ େର।
କରାଳ ରୂପ ତାର अତh ଭୟ*ର

ମୃ^ିକାର ବାସ ଉେଠ ଜଳବି Bୁ ¢େଶ
ଦି ଗହରା କେର ମନକୁ ଗଗନର ଶୀେଷ।
ବଷାଜଳ ଟପ୍ ଟପ୍ ବୃ iର ପତର
ତା ସ ର ପୁଣି अଟଇ ମନମୁକର।
ବି ଜୁଳି ସାେଥ ଘଡଘଡି ର େମଘନାଦ ଶ

ତ
ିକ
ଇ
-ପ
ହ
ାନ
ଆ

ଛି ଟା ଛି ଟା ପାଣି ପୁଣି ଶୀତୁ ଆର ସଂେଜ

ା

ଏହା ପୁଣି କେର ପୃଥିବୀ କୁ `।
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ତା ସାେଥ ବି ଭିନf ଶ ମନକୁ େରାମାେ।
ବୃ ିପାତ େଶଷ ଉଷା ଆଗମେନ
େକାଳାହଳ କେର ଧରାକୁ ବି ହx * ଗାନ।
ବୃ ି ଆବରଣ ମୟ ଘାସର ଗାଲି ଚା
ତାକୁ େଯ ସୁBର କେର ପୁ~ ର ବଗିଚା।

ତ
ିକ

ା
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ଇ
-ପ

ସfାତକ ସମାଜେସବା ବି ଭାଗ

ଆ

ହ
ାନ

pragyansmita1998leema@gmail.com
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ମନ େଖାଜୁ अଛି
ସବୁ ବଦଳି ଲା ସମୟ ସହି ତ
ବଦଳି ଛି ଗଁା ଭୂ ଇଁ

ପୁ~ା{ଳି ପsା

ସହର ଦି ଶୁଛି କଂକି ଟ ଜxଲ
ସବୁ ଜି ମା ଟିେକ ନାହY ।।

ରୂପ େରଖ ଢ଼x େଯେତ

ଜୀବନ ଯାତା ଧଂସ

ଗହଣ ନକେଲ ମଣି ଷ ଜୀବନ

ଗୀଷE ର ଉଷEତା ଶୀତର ଜଡ଼ତା

ପଛେର ରହି ବ ସେତ! ।।

अସହ ଏ ପରି େବଶ।।

ପକୃ ତି କାBୁ ଛି अମ¿ଜାନ ପାଇଁ

ଦୁ ଃଖ େବଦନା ଯଣା କାତର

ଗଛ ବୃ ଛ ସବୁ ପଦା

ଭରା ଏ ଜୀବନ ନଈ

ବି ଷ ବଳୟେର ପୃଥୀ ର ଆଳୟ

ମନ େଖାଜୁ अଛି ନୁ ଆ ଏକ ପୃଥୀ

ପାକୃ ତି କ ଚି ଜ ବି ଦା।।

ସେତକି ମି ଳିବ କାହY! ।।

ା

ୠତୁ ବଦଳି ବା ପଭାବ ପେଡନି

Listen to Odia Podcast on https://anchor.fm/aahwaan

ଆଧୁନିକତାର ଆଚାର ବି ଚାର

ଇ
-ପ

ତ
ିକ

ାଟିିକାଲ୍ अଫିସର

ଆ

ହ
ାନ

ଯାଜପୁର
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ଚାେହଁ ଖାଲି ଟିେକ ଶାhି
ଗଜଲ୍
ତାରାପସାଦ
େଜନା

ଝ{ଟ ଭିତରୁ ମୁକୁଳି ଆସି ବି ଚାେହଁ ଖାଲି ଟିେକ ଶାhି
अଶାhି ଦାଉରୁ ହୁଗୁଳି ଆସି ବି
ଚାେହଁ ଖାଲି ଟିେକ ଶାhି ! ୦ !

ସରମ ଜୁ ଆକୁ ନି ହାତି େଖଳୁ ଛି ଆଖି ନାହY େମାର ଭାhି
अଝଟ ପଣରୁ ସଧୀେର ଖସି ବି

ଚଟୁ ଳ କଥାେର ବାତୁ ଳ େହଉଛି ଲiହୀରା ରୂପ କାhି
ତାରୁଣ କାଳେର ନି ରତ ରସି ବି
ଚାେହଁ ଖାଲି ଟିେକ ଶାhି ! ୨ !

ତ
ିକ
ଇ
-ପ
ହ
ାନ
ଆ

iୀରେର େଧାଇକି ମହୁେର ଭାସି ବି

ା

ଆଶାର ନଈେର ପହଁ ରି ଯାଉଛି କୂଳ ପରା ହୁଏ ଚି hି
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ଚାେହଁ ଖାଲି ଟିେକ ଶାhି ! ୩ !

'ତାରା' େଯ ବି ଶାସ ଜେମଇ ରଖିଛି ପାଣ ପାଇଁ ରାଣ କାhି
ନି ରବ ସାଥିର ପାଖେର ବସି ବି
ଚାେହଁ ଖାଲି ଟିେକ ଶାhି ! ୪ !

ତ
ିକ

ା
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ଇ
-ପ

ରାଜ ରଣପୁର, ଜି ଲ?ା-ନୟାଗଡ଼, ପି ନ୍-୭୫୨୦୨୬, ଓଡ଼ି ଶା

ଆ

ହ
ାନ

ଦୂ ରଭାଷ-୯୩୪୮୦୫୪୩୦୦
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ସପନ େଦଖୁ ଫୁଲ
ସପନ େଦଖିବା ମନା ନାହY କାେର ଫୁଲ ବି ସପନ େଦଖୁ,
ମୁଠାଏ ତାହYରୁ ମନେର େଗାଟାଇ ଜୀବନ ବିବା ଶି ଖୁ।

ଆଶୁେତାଷ

ତା େଦହେର ଥାଏ ଆଗକୁ ବଢି ବା ଗଢି ବା ଜୀବନ ରାହା,

େମେହର

ସୁBର ପୃଥିବୀ ରx ପି ଚକାରୀ ଚି ତକର କେର ଯାହା।।
ରx ବାସ ଭରି ମହକି ବ ସାରା ଦୁ ନି ଆଁର ରାଜପଥ,
କୃ ତି ମ ନ େହଉ ହୃଦୟର ଭାବ ଜୀବନ ର କଥା ସତ।
ହସ ଲହଡି ବ ଲୁ ହ ବଦଳେର ସଂସାର ସୁBର ଘର,
ଭାଇ ବୁ ସଖା ପି ତି ଛେB ବା େକହି ନୁ େହଁ ଆନ ପର।।

ସଭିଏଁ ସhାନ ମଁା େକାଳ ଋଣକୁ ପାରୁନା େକହି େଯ ଶୁଝି।

େନଇଯାଉ େଯେତ େଫରାଇ ପାରୁନା ବିଥାଉ କରି ଧାର,

ମାଟି ମଁା ମମତା अମୁଲ ମୁଲ େସ ଋଣୀ ଥାଉ ବାରବାର।।
ସପନେର ଫୁଲ ସଜାଉ ଦୁ ନି ଆଁ ପୁରି ଉଠୁ ମାତା େକାଳ,

ତ
ିକ

ା

କରମର ତେଳ ମହକୁ ଥାଏ େଯ ମନର ସପନ ମୂଳ।।
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ସଂସାର ଭିତେର କି ଏ େଯ କାହାର ଫୁଲ ତ ପାେରନା ବୁ ଝି ,

ଇ
-ପ

୫୪ ଆୟପଲ? ୀ, କି ଟଛକ, ପଟିଆ

ଆ

ହ
ାନ

ଭୁ ବେନଶର, ୭୫୧୦୨୪, ଦୂ ରଭାଷ : ୯୪୩୭୦୮୫୩୯୬
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ମହମବତୀର ତାଗ
ଏକଦା େମା ଘେର ବରଷା ରାତି େର
ହଜି ଗଲା ବି ଜୁଳି ଟା,

ରାଧାେମାହନ
ପଜ
ୂ ାହାରୀ

ଘରଟା ସାରା େମା ଛି ଟୁକୁଥିଲା େସ
अମାନି ଆ ବଷା ଛି ଟା  (୧)

अଧା ଭିଜା େଦେହ ବହୁ କ କରି
ବB କଲି ଝରକାଟି,
ତଥାପି ଚଳ ପାଦଦୟ େମାେତ

ମହକୁ ଥିଲା ମା' ମାଟି  (୨)

େଘନି ଗେଲ ଥାକ ପାେଖ,
अାେର अsାଳୁ -अsାଳୁ ବାଜି ଲା

अମାअକାେର େମା େନତ ଯୁଗଳ

ମହମବତୀଟା ହାେତ  (୪)

େଦଖି ପାରି େଲନି କି ଛି,
ଘେର ଆସବାବ ଏେଣେତେଣ ସବୁ

ମହମବତୀକୁ ଜାଳି େଯେବ େଦଲି

ପଡ଼ି ଥିେଲ େହାଇ ବି Ôି  (୩)

ଆେଲାକି ତ େହଲା ଘର,

ତ
ିକ
ଇ
-ପ

ହ
ାନ

ଆ

ନି ଦୁଆ ଆଖିକୁ େମାର  (୫)

ା

ବଷା ବାଆ ଖାଇ ଖଟିଆ ଡାକି ଲା
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ଆଖି ବB କରି େଶାଇଲା େବଳକୁ
ଶୁଣିଲି ମଁୁ ନି ଜ କାେନ,
ସୂତା ପଚାରୁଛି ମହମକୁ େଗାେଟ

ରୁwଗଳାେର େସ ତଥାପି କହି ଲା

ପଶf अତି अଭିମାେନ  (୬)

େମା ହୃେଦ ାନ ଯାହାର,
େଦଖି କି ପାରି ବି ନି ଆଁ େଦେହ ଜଳି

ମହମକୁ ସୂତା ପଚାରୁଛି ଦୁ ଃେଖ

ତା'କୁ ମଁୁ ମରୁଥିବାର ? (୯)

ମଁୁ େଯେବ ନି ଆଁ େର ଜେଳ,
େମାେତ ଜଳୁ ଥିବା େଦଖି କାହYକି େଲା

ତଥାପି ଛାତି କୁ ପଥର କରି ବି

ହୃଦୟଟା େତା' ତରେଳ ? (୭)

ହୃଦ େମା ଆଜି ତରେଳ,
େତାେତ ହରାଇବା ଦୁ ଃେଖ ଆଜି େନତ

ତା' ଜଟିଳ ପେଶf ` ମହମଟା

ଲୁ ହ ଟିେକ ଝରି ପେଡ଼  (୧୦)

ଆଖି ଆେଗ ଆତEୀୟ* ମୃତୁ େଦଖି

ଲୁ ହ ତ ନୁ ହଁ ଏ େମା ହୃଦୟ ଲହୁ

ଆତEା ବା କା'ର ସହି ବ ! (୮)

ଯାହା अଛି ଝରି ଯାଉ,
ସୂତା େଲା େତା ମୃତୁ େଦଖିବା ପବ
ୂ ର
 ୁ

ତ
ିକ

ା

ପାଣ େମାର ସରି ଯାଉ  (୧୧)
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କ'ଣ ବା ତା'କୁ କହି ବ ?

ଇ
-ପ

ହି Bୀ अଧାପକ

ଆ

ହ
ାନ

ଓଡ଼ି ଶା ଆଦଶ ବି ଦାଳୟ, ମହୁଲପାଳ, ତାଳେଚର
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ଫି କା ପଡ଼ିଲାଣି ରଜମଉଜ
ଫିକା ପଡ଼ି ଲାଣି ଏ ରଜ ମଉଜ
ନାହY ଆଉ ଆଗ ଭଳି
ଗାଆଁ ଝି अମାେନ ଖିଲି ପାନ ଖାଇ
କରhି ନି େଖଳାେଖଳି l
େତାଟାମାେଳ ଆଉ ବା େହଉ ନାହY
ସE Ïତିର େସ ରଜ େଦାଳି
ଏ ଯାhି କ ଯୁେଗ ଦି ଶୁ ନାହY ଆଉ
ରସି କ ପି ଲା* େମଳି l

अପ ସଂ7ୃତି େର ମଜି
ପାାତ ଗେର ଆେମ ବାଟବଣା
अବiୟ କୀ^gରାଜି l

ରଜ େପାଡ଼ ପି ଠା ପାଟିକୁ ରୁଚୁ ନି
ଏେବକାର ପି ଲାେମେଳ
ଖାଦର ରୁଚି ବି ବଦଳି ଯାଇଛି
ଆଧୁନିକତାର ତାେଳ l
ଉଳଟା ଦି େନ ଗବ କରୁଥିଲା
ରଜ ପରବକୁ େନଇ
ଆଜି େସ ଏହାକୁ

ଉପହାସ କେର

ବି କାଶର ଦାହି େଦଇ l
ଓଡ଼ି ଆ ଭୁ ଲୁ ଛି ପରରା ତା'ର
अତୀତ ଯାଉଛି ହଜି
ତଥାପି ରଜଟା ମେନ ପଡି ଗେଲ

ତ
ିକ

ା

ଆଖି ପତା ଯାଏ ଭିଜି l

ଇ
-ପ

ଶି iକ, ସାhରାପଲ?ୀ,ଗ{ାମ

ଆ

ହ
ାନ

େମା: ୯୮୬୧୬୩୮୭୩୬
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ଯା’’ର
अବେସାସଭରା ଜୀବନଟି ଯା
अବେସାସ ଭରା ଳୀବନଟି ଯା'ର
କେର କି ଆଁ अଭିମାନ

ନୀଳମଣି ଚାB

ନି ତି ମି ଳୁଥାଏ ଗାଳି ର ସାଥିେର
ଆଉ କି ଛି अପମାନ।
ଜୀବନ ରହି ଛି ଜି ଇଁବା ନାଆଁେର
ମରଣର ହାତ ଧରି
ଫୁଟିବା ଆଗରୁ ଝରିଯାଉଥାଏ
ମଉଳା ଫୁଲଟି ପରି
ତା ଜୀବନ अଭିଧାନ।

ଯାତା ପେଥ ମରୁବାଲି
ଆଜି ର ସକାଳ କୁ ହୁଡ଼ି େର େଘରା
େଯମି ତି ତ ଥିଲା କାଲି
େକେତ अନମନୀୟ ନୀତି େନଇ େଲଖା
ଜୀବନର ସମି ଧାନ।
ତା' ପାଇଁ ଲୁ ହଟି ଶାବଣର ଧାରା
ବାରି େହାଇ ପେଡ଼ ଝରି
ସାରା ଜୀବନ େସ ଦୁ ଃଖର ଏଲି ଜି
ଗାଏ ବୁ ଲି ବୁଲି କରି
ସି ଏ ଚାଲୁ ଥିଲା, ଚାଲୁ ଛି , ଚାଲି ବ

ତ
ିକ

ା

େରାକି ବନି अଭିଯାନ।

ଇ
-ପ

୨୭, ମ ମାେନାର, େଗାଠ ପାଟଣା

ଆ

ହ
ାନ

ଭୁ ବେନଶର-୨୯.େମା:୯୫୮୩୨୦୨୩୫୭
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ନି Bା अପବାଦ ବି େଶଷେଣ େଲଖା

ମରୀଚି କା ଯା'ର ଚି ର ସହଚର
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ଜାଣିନି ମଁୁ ତେମ କି ଏ?
କି ଏ େଗା ରୂପସୀ, ମୃଦୁ ମଂଦଭାଷି,
କି ଏ େଗା अଳସୀ କନା,

ସଂଘମିତା

କାନୁ ନେଗା

ବି ନା ଆମଂତେଣ, େମା ଦୁ ଆେର ଠି ଆ,
ତୁ ମ ଆଖିେର ଲାଜର ବନା।

अମା ରାତି ର अଂଧାର ଚି ରି,
ତୁ େମ ସ ପfେର େଯେବ ଆସ।

ତୁ ମ କବରୀର ବାସfାେର ମଁୁ େଯ,
ବି େମାହି ତ େହଉଥାଏ।
ତମ ନୟନର ମୁ ଚାହାଣୀ,

ଭାଷାେର ତୁ େମେଯ େବଶୀ କୁ ହନାହY,
ତୁ ମ ଆଖି କଥା କହୁଥାଏ।

ମନେଲାଭା ଧାେର ହସ।
େସହି ହସ େମାର अସାଡ େଦହକୁ ,
ପବେନ ଉଡାଇ ନି ଏ।
େତେବ ଜାଣିନି ମଁୁ ତେମ କି ଏ,
ଜାଣିନି ମଁୁ ତେମ କି ଏ......

େତେବ ଜାେଣନି ମଁୁ ତେମ କି ଏ
ଜାେଣନି ମଁୁ ତେମ କି ଏ.......

ବସhର ରଂଗ େଦେହ େବାଳି େହାଇ,
ତୁ େମ େଯେତେବେଳ ଆସ।

ଇ
-ପ

ତ
ିକ

ା

ସବୁ ଆଡ ଖାଲି ରଂଗୀନ ଲାେଗ,

ଆ

ହ
ାନ

ପଳାଶ ଛୁଟାଏ ବାସ।
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ମନେମାର େମାହି ନି ଏ।

ମୁହଁେର ତୁ ମର ଲାଗି ରହି ଥାଏ
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ତୁ ମ ଆଗମନୀ ବାରତା ପାଇଣ,
େମା ମନ अଥୟ ହୁଏ।
େତେବ ଜାେଣନି ମଁୁ ତୁ େମ କି ଏ,
ଜାେଣନି ମଁୁ ତୁ େମ କି ଏ........

କହି ବାର अଛି ଯାହା ପୀତି ଭାଷା,
ସହଜେର କହି ଦିअ।
अଭିମାେନ ତୁ େମ ଯାअ ନାହY ଚାଲି
ବୁ ଲାଇ ନି अନା ମୁହଁ।
କହି ବନି ଯଦି କି ମିତି ଜାଣିବି,
अଭିସାରି କା େମା ପି େୟ!

େଦଖି ମଁୁ ଜାଣିଲିଣି ତୁ େମକି ଏ,

ଆ

ହ
ାନ

ଇ
-ପ

ତ
ିକ

ା

ଜାଣିଲିଣି ତୁ େମ କି ଏ......
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ତୁ ମ ଲାଜୁ ଆ अଧର, ପୀତି ଭରା ହସ
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ଭାବି ବ ଯାଇଛି ମରି
ଜହର ଟିକିଏ େଦଇ ଯାअ ପି ୟା
ରାତି େର େହଉନି ନି ଦ

ଜୟh କୁ ମାର
ମଲି? କ

ଭଲ ପାଇ ଆଜି ଭୁ ଲି ଗଲ ତୁ େମ
ଖାଉଥିଲି େବାଲି ମଦ ।

ତୁ ମକୁ ପାଇ ମଁୁ ଦୁ ନି ଆଁ ଭୁ ଲି ଛି
ଭୁ ଲି ଯାଇଥିଲି ଘର

ଶପଥ େମାହର େଫରାଇ େନଉଛି
ଆଉ େହବ ନାହY େଦଖା
ଆମ େପମ େକେବ େହବନି ଜାଣିଛି

େମାଠାରୁ ରହି ଲ ଦୂ ର ।

େକାଉ ଇତି ହାେସ େଲଖା ।

େବଶୀ ଦି ନ ଆଉ ବିବିନି ମୁହY
େଦହଟା ଗଲାଣି ଜଳି
କାହYକି େମା ସାେଥ ଆସି ଥିଲ ତୁ େମ

ଭାବି ବ ଯାଇଛି ମରି
ନୂ ଆ ସାଥି ପାଇ ସଂସାର ଗଢ଼ି ବ
େକେବ େହବ ନାହY ଝୁରି ।

ଇ
-ପ

ତ
ିକ

ା

ଖୁସିକୁ ପାଦେର ଦଳି ?

ନାମଟି େମାହର ମନୁ େପାଛି େଦବ
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ଆମ େଲାକ ସବୁ ପର କରି େଦଇ

ହ
ାନ

ଶର
ୂ ଡି ହ, ନBି ପୁର, ଯାଜପୁର

ଆ

େମା:~୯୪୩୭୮୬୫୭୨୭
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ଆହାନ

ଉଳ-ଭାରତୀ-େଦବୀ-ବି ଶରୂପା
କଷଣ ବାସେର ଆଜି ନି ମଗfା

ସେhାଷ

ପ(ନାୟକ

ସୁ ପୁତ ଗେଣ ନୁ ହଁ hି ଚି hିତ
େଦଖି ଏଇ ଦୃ ଶ ଘୁରି ଯାଏ ମାଥ ।

ତା ମେଧ େଶାଭା ନବତଳପାସାଦ
ଭାxି ଇଂେରଜ କେଲ ବାଟ ଘାଟ

କାଳର କରାେଳ େମାଗଲ ମରାଠା

ଓଡ଼ି ଆ ହୃଦେୟ ବସି ଲା ଛାଟ ।

ଲୁ ଟିେଲ ମାତି େଲ େହାଇ ନି ଲଠା
ଶତ ଶତ ବାର ଶୀେiତ ଆକମ

ଧନ ଦଉଲତ େନେଲ ଝପଟି ।

ସହାୟତା କେଲ କି ଛି ନରାଧମ
ବºି ବାଜି ବି ସା େହାଇେଲ ନି ଧନ

ଆଣିଲା ଇଂେରଜ ସୂଯ ା` ଆଇନି

େସଇକାଳୁ ସୁ ଉଡ଼ ସ ାଭିମାନ ।

ଜମି ଦାରୀ अଣଓଡ଼ି ଆ ବାହି ନୀ
େଦଶେର କଉଡ଼ି କେଲ अଚଳ

ଛାଡ଼ି ରଣନୀତି ଆପଣା ସାଧନ

ଦି ନେକ ଓଡ଼ି ଆ େହଲା କାxାଳ ।

ଜାତୀୟ କମରୁ ହଟିଲା ମନ

ତ
ିକ
ଇ
-ପ

ହ
ାନ

ହଜି ଗଲା ହୃଦୁ ମାନ-ସନମାନ ।

ଆ

ଉଳ ମୁକୁଟ ବାରବାଟୀ ଦୁ ଗ

ା

ଖÕହେ` େଶାଭା ଝା{ କୀ^ନ
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ଫରାସୀ ଇଂେରଜ େହାଇ ଏକାଠି
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ହଜାଇ ସଂ7ୃତି ସଂ7ାର ମାନ
ମଠ-ମBିେର ରxଶାଳା ାପନ
େଦଖି କୀ^g ପି ତା େହାଇ ବି ମନ
ନାନା ପରକାେର ଖ{hି କଷଣ ।

କାି ପରାଜି େତ ଜଗନf ାଥ ହାତ
ଭୁ ଲି ଗଲ କି ବା େହଇ ହତ ଚି ^
ଜାତୀୟତା େଘନି ପୁରୁେଷା^ମ
ହେ` ଝାଡୁ କରି ଜଗତ ମହାନ ।
ଉଠ ଭାତୃ ଗଣ େଖାଲି ଚiୁ ମୁଦ
ସ*େଟ ଭାଷା ଜନନୀକୁ େଦଖ

େକ ସରି େହାଇବ अଛି କା ସାମଥ

ବାତା ମ େଘନି ପକୃ ତି ମାତା

େସଇ ଜାତି ଆଜି େହାଇଛି ସୁ

ଥରକୁ ଥର କେର अଭିମhି ତା ।

ଉଳ ଭାଗେର ସେତ ଦୁ ଭାଗ ।
ଉଠି େଦଖ ତବ अପବ୍ଯବା
ଆଶାୟୀ ଜନନୀ କରି ଛି ଆା

ତ
ିକ
ଇ
-ପ

ଗ{ାମ

ଆ

ହ
ାନ

ପକୃ ତି ମାତା* ଏ ଯୁw ଆହାନ ।

ା

ଜାତୀୟତା ଭାେବ ବି ଚାର େଘନ
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ଐର ଖାରେବଳ କୀ^g ପାରି ଜାତ
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ତୁେମ ଆଉ ମଁୁ
ତୁ େମ ପୁରୁଣା ମଦି ରା ନି ଶା
ମଁୁ ନି ଦାେଘ अସରା ବଷା...

ପଶାh କୁ ମାର
ମହାhି

ତୁ େମ ପ!
ୂ g ମାର ଜହf ରାତି
ମଁୁ ତୁ ମ କବି ତାର େଶଷ ପଂି...

ରାଜଧାନୀ ତୁ େମ
ତୁ େମ ତାଜମହଲ କାହା ସE Ïତିର

ତୁ େମ ରଡ଼ ନି ଆଁ

ମଁୁ ବୃ w ଶି ୀ ଭଗf େକାଣାକର

ମଁୁ ବରଫ ଚାଦର..

ତୁ େମ ମତୁ ଆଲି କୃ °ଚୂଡ଼ାର ହସ
ମଁୁ ଝରାଫୁଲ ବାସହୀନ ପଳାସ...

ମଁୁ ଦଦରା ନଉକା
ତୁ େମ ନଦୀ ଚି ରେସାତା

ମଁୁ େଯ ଆଜନE େଶାଷିଲା

ତୁ େମ ସରxୀ ଇBଧନୁ

ତୁ େମ ମରୁ ମୃଗତୃ °ା

େମାେତ ବ!ାତା...

ମଁୁ କବର ତଳର ସE Ïତି

ଇ
-ପ

ତ
ିକ

ା

ତୁ େମ ଭିଜା ମାଟିର ବାସfା...

ଆ

ହ
ାନ

କାକଟପୁର, ପୁରୀ
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ତୁେମ ଆଉ ମଁୁ
ତୁ େମ କୁ ସୁମର ମହମହ ବାସfା
ମଁୁ ଭମରର अସରhି ତୃ °ା

ଶୁଭସିE ତା ସାହୁ

ତୁ େମ ଗାଢ଼ ନି ଜନ
ୂ ଶାନ ରାତି
 ଶନ
ମଁୁ ପଭାେତ େକାମଳ ଖରାର ତାତି ।।

ତୁ େମ ସଫଳତା ପଥର ଆଶା
ତୁ େମ େପମ ଆକଟର ଧାରା

ତୁ େମ ସxୀତର ସୁରିଲା ସାତସୁର

ମଁୁ େସfହ ଭିର ଝରା

ମଁୁ ସୁମଧୁର ବୀଣା ବାଦକାର।।

ତୁ େମ େକାଳାହଳ ମେଧ ଶୁନତl
ମଁୁ କନା ଭିେଡ଼ ନି ରବତା।

ତୁ େମ ସ୍ଵପf अମୃତର ବି Bୁ

ମଁୁ ସତୀ ପତି ବତା ନାରୀ

ମଁୁ ଜୀବନ ସଂଗମର ସି ୁ।।

ତୁ େମ େମା ବିବାର କାରଣ
ମଁୁ ତୁ ମରି ଜୀବନ ମରଣ।।।।

ତ
ିକ

ତୁ େମ େଦବ ସୁଲଭ େଦହଧାରୀ

ଇ
-ପ

ମଁୁ ମୁ ଗଗନର କୁ ନି ବି ହx

ା

ତୁ େମ ଇBଧନୁ ର ସରx

ଆ

ହ
ାନ

େଛsିପଦା, अନୁ ଗୁଳ
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ରଜ
ଉଳ ମାଟିର ପରବ
ସତବତ ବାରିକ

ରଜ ଆେସ ଝୁ ଲି ଝୁ ଲି ସଜବାଜ େହାଇ
ସଭି* ମନେର ଆେଣ ଖୁସିର ଲହରୀ
େଦାଳି େଖଳେର ନୂ ଆ ନୂ ଆ ରଜ ଗୀତ
ରଜ ପାନ ହେସ ଓ େପାଡ଼ ପି ଠା ବାେସ

ରାଗ ଋଷା ଭୁ ଲି େହାଇଥାhି ସବୁ ମି ତ

ବରଷକ ଥେର ରଜ ରାଜା ଆେସ
ଜମି ଯାଏ କବାଡି ,ଲୁ ଡୁ ଓ ତାସ୍ ର ଆସର
ରxୀନ େପାଷାକେର ବାେସ अତର अତର

ପି ଲା ଠାରୁ ବୁ ଢ଼ା କରhି ରଜ ମଉଜ
ଝି अ*ର େବାହୁେଚାରି ଓ ଲୁ ଚକାଳି େଖଳ
ସାଥି ପି ଲା ମି ଶି ରଜେର ବୁ ଲି ବାର େବଳ

ତ
ିକ
ଇ
-ପ

େiତେର ଦି େଶ ସବୁ ଜି ମାର ଚି ତ

ା

ବସୁମତୀ ସfାନେର ମାଟି ହୁଏ ପବି ତ

ଆ

ହ
ାନ

େମା : ୯୮୬୧୬୨୦୯୨୪
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େମାେତ କି ଛି ଶ ଦି अ
ଆକାଶର ନୁ ଆଁଣିଆ ଡାଳରୁ
ପର` ପର` ବାଦଲରୁ

ଜxଲର ଝି *ାରି ଶରୁ
କି ଛି ଶ ଆଣ
ସଜାअ େମା ଫୁxୁଳା ଆତEାକୁ
େମାେତ କି ଛି ଶ ଦି अ ।
ଜୀବନ ନି अ
ଭଲ ପାଇବା ନ ଦି अ
ଘୃଣା କର
େଯୗବନ ନି अ
ଆଲି xନ ନ କର

େମାେତ କି ଛି ଶ ଦି अ ।
ଶର अେନକ େଲାଡ଼ା
ଦି अ କି ଛି ଶ
ସୃି େହଉ ଶର ମହାସମୁଦ
ହଜି ଯାଉ ଶ ଭାବନାର ବହୁମୂଲ ସମୟ
ହଜି ଯାଉ ନୀରବତା
ପ!
ୂ  େହଉ ଶର ାନ
େଲଖିବାକୁ ବହୁତ ମନ
କି  ଶର अଭାବ
େମାେତ କି ଛି ଶ ଦି अ ।

ଆହାନ ଇ-ପତି କା ସୂ ! ନି ଃଶୁ# ବି ତରଣ େହତୁ ଡା େଜାତି ପସାଦ ପ(ନାୟକ* +ାରା ପତି ି ତ ଓ ପକାଶି ତ

Listen to Odia Podcast on https://anchor.fm/aahwaan

କି  ଶର ଚାxୁଡ଼ି େର

େମା େବସୁରା ଜୀବନକୁ ଭିଜାअ

ା

ବି ହxର େକାମଳ େଡଣାରୁ

କି  ଶର ବଂଶୀେର

ତ
ିକ

େବଳାଭୂ ମିର ତତଲା ବାଲି ରୁ

ଦୟା ମାୟା ସାହାଯ କି ଛି ବି ନ ଦି अ

ଇ
-ପ

ସମୁଦର अକାତ କାତ ପାଣିରୁ

େସfହ, ଶwା ନ ଦି अ

ହ
ାନ

େପାଖରୀ କୂଳର ବରଗଛରୁ

ଚୁ aନ ନ ଦି अ

ଆ

ଟିେକ ଖରା ଟିେକ ଛାଇରୁ

ରାେକଶ ମୁଦୁଲି
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ପତି ବତା ସାବି ତୀ
ଭାରତୀୟ ନାରୀ ଚି ର ବBନୀୟା
 ଣୀ
ଆଦଶର ନି ଝର

ସୁବତ କୁ ମାର
ପଧାନ

ସତୀ ସାଧୀ ବୁ wି ପତି ବତା ବେଳ
ଯମକୁ ବି ଗେଲ ଜି ଣି ।

ଶାଲ ନରପତି ଦୁ ମତେସନ*
ପୁତ ଥିେଲ ସତବାନ
अଶପତୀ କନା ସାବି ତୀ ସୁBରୀ

अାୟୁଷ ସତବାନ
ମୃତୁ ଦୂ ତ ଆସି େନଇ ନପାରି େଲ

କମ अଭାଗରୁ ପତf ୀ ପୁତ ସହ

ଉଭା େହେଲ ଜରାଣ ।

अରେଣ କରି େଲ ବାସ
େପମ ରୂପ ଗୁେଣ ଧରି େଲ ସାବି ତୀ

ତାଗ ନି ା ଭି ପତି ବତା ବେଳ

ସତବାନ*ର ହ` ।

ଚତୁ େର ମାଗିେଲ ବର

ତ
ିକ
ଇ
-ପ

ଆ

ହ
ାନ

ତଥା`ୁ ଭାଷିେଲ ଗିର ।

ା

ଯମ*ୁ ସ କରି େଲ ସାବି ତୀ
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ରୂପ ଗୁଣେର अନନ ।

ଏକ ବଷ अେh ହାରି େଲ ଜୀବନ
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अସୀମ େଧୖ ଯ ର ଜୟକାର େହଲା
ଜୀବନ ପାଇେଲ ପତି
ସାହାସ ବି ଶାସ ପତି ବତା ବେଳ
ପାଲଟିେଲ ମହାସତୀ ।

େଜ କୃ °ପi अମାବାସା ତି ଥି
ସଧବା ରମଣୀ େଯେତ
ନବଶାଢୀ ଶÖା ସି Bୂର ଲଗାଇ
ବତ ପାଳhି ହରେଷ ।

ନାନା େଭାଗ ଫେଳ ସାମୀ* ମxଳ
ଦୀଘାୟୁ କାମନା କରି
ନି ଜ ସୁଖ ଭୁ ଲି େପମର ସୁମନ
ବାqିଦି ଏ ସଦା ନାରୀ ।

କାୟ ମନ ବାକ ହୃେଦ
ସତୀତର ଏହି ନି ଗୁଢ ଆଦଶ
ଗାଉ ଥିବ ଯୁେଗ ଯୁେଗ ।

ତ
ିକ

ା

େଗାପୀବଲ? ଭପୁର, େକାଶଳା
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ଉଭୟ କୂଳର ମxଳ ମନାସି

ଇ
-ପ

अନୁ େଗାଳ ,୭୫୯୧୩୦

ଆ

ହ
ାନ

େମା - ୯୮୬୧୯୭୦୪୧୮
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अଜବ ଦୁନି ଆ
ଭାରି अଜବ ଦୁ ନି ଆ
ଏଡ଼ି ରୁ ଯୁଇ ନି ଆଁ

अଚି ହfା ଦୁ ନି ଆ ହାଟ
କି ଣାବି କା ଭାରି କ
ହାଟ ସଉଦା େତା ସରି ଯିବ ଦି େନ
ଆଗକୁ ନଥିବ ବାଟ ।୨।
अଜଣା ଦୁ ନି ଆ ବାଟ
ଯଣାେର ଛଟପଟ
ବାଟେର ଚାଲି ବୁ ଏକୁ ଟିଆ େହାଇ
ସବୁ ସ ାଥ କବଳି ତ
ସଂପେଦ ହୁअhି ମି ତ ।୩।

ବି ଷୟ େଭାେଗ ଜଡ଼ି ତ
େମାହ ମାୟାେର ଆସ।୪।
अବ ବହE ପୁରୁଷ
ସ ୟୁ ସତ ସ ରୂପ
କରି େବୖ ରାଗ କୁ अ¦ ବାୟାମନ
ଲ®ିଜା ଜୀବନ ପଥ
ନି ବା ଣକୁ କରି ପା ।୫।
ସfାତେକା^ର ଦି ତୀୟ ବଷ ..
ସଂ7ୃତ ବି ଭାଗ..
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ସରି ଯିବ ସବୁ ନାଟ

ମି ଛ अଭିନେୟ େହାଇअଛୁ ରତ

ା

ହବୁ ନି ଜମା ଛାନି ଆ।୧।

ଷଡରି ପୁ* ସହି ତ

ତ
ିକ

ସବୁ ଆେଡ ନି ଛାଟିଆ

अrୁ ତ ଏ ରxମ

ଉଳ ବି ଶବି ଦାଳୟ, ବାଣୀବି ହାର,

ଇ
-ପ

ଜୀବନମରଣ अବଧି ଭିତେର

ଭାଗବତ ପଧାନ

ଆ

ହ
ାନ

ଭୁ ବେନଶର, ୭୭୩୫୨୭୩୫୪୨
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ସାକାଳୀନ ବି ଚାର
ଦୂ ର ଦି ଗhର କାଳୀମାଟି େଯେବ ପୃଥିବୀକୁ ଛୁଇଁ ଯାଏ,
ସା ଆଗମେନ ପୃଥିବୀପୃକୁ अକାର େଘରି ଯାଏ।

अମୃତ ନାରାୟଣ
ଶତପଥୀ

अକାରକୁ ସ ାଗତ କରhି ଗୃହିଣୀ ପଦୀପ ଜାଳି
ଶୁଭୁଥାଏ ପiୀମାନ*ର ପୁଣି େଲଉଟାଣିର କାକଳୀ
ସୂଯ अ` ପେର अକାର େହାଇ ଚB ଆେଲାକ ଝଟେକ
େକାଟି ତାରା ମେଧ ଚBଟି େକବଳ ଉ¨ଳ େହାଇ ପକାେଶ।
ସଭି* ଦiତା ଭିନf ଭିନf ପୁଣି ସଭି * iମତା ଭିନf
ଏଥିପାଇଁ ବୁ କହାରି କୁ େକହି ଭାବନାହY େକେବ ହୀନ।

ଆଚରଣ ନି ଜ େଦଖାଇ ଥା’hି େନଇ ନି ଜର ପକୃ ତି ।
ଧମ ପେଥ ନି ଜ କମ କରିଚାଲ ଆସୁ ପେଛ ସଂଜ ନଇଁ

ହ
ାନ

ଇ
-ପ

ତ
ିକ

ା

ପୁଣି ପଭାତେର ଆେଗଇ ଚାଲି ବ ବାଧା ସବୁ େଡଇଁେଡଇଁ।
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ଦାରୁ ଠାରୁ ଦମ ସଭିଏଁ अଟhି ପଭୁ * ସୁBର କୃ ତି

ଆ

ନୟାପଲ? ୀ, ଭୁ ବେନଶର, ଓଡି ଶା
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ବାହା େହବା ମାେନ କଣ?
କଣ?
ଚାରି ବରଷର େମା କୁ ନି ଝି अ
େଗେହ? ଇ େହଇ ପଚାରି ଲା େମାେତ

ଡା ନୀଳମାଧବ

'ବାପା, ବାହା େହବା ମାେନ କଣ ?'

କର

'ବଡ଼ େହେଲ ଜାଣିବୁ' କହି
ଏେଡ଼ଇବାକୁ ଥତମତ େହଉଥିବା େବେଳ,
େମା ¦ୀ ଜବାବଟା େଦେଲ
'ବାହା େହେଲ ଜାଣି ବୁ େଲା ଝି अ'

'କହି େଦଉନ, ତେମ ବାହା େହଇନ କି ?'
ଆେମ ଦି େହଁ ଦି ହY*ୁ ଚାହYଲୁ,
ସଂଶୟେର !
ବାହାେହଲା ପେର ବି ଜାଣିନୁ

ତ
ିକ
ଇ
-ପ

ଓଲଭରହାଟନ, ୟୁେକ

ହ
ାନ

ସତେର !?

ା

ବାହା େହବା ମାେନ କଣ ?
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ଓଲଟି ପଚାରିଲା ଝି अ

ଆ

nmadhab@yahoo.com
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ଦି ବାନି ଶି
ତୁ େମ ଦି ବା ଆଲୁ अେର ବା....
ମଁୁ ରାତି ର ରଜନୀଗା

ସିf ା ମି ଶ

ତୁ େମ ସୂଯ ମୁଖୀର ଚାହାଣୀ....
ମଁୁ ଖେଦାତର େପମ କାହାଣୀ
ତୁ େମ अାରକୁ ଭଲ ପାअନା...

ମଁୁ ଗାଇବି ସାର ଆବାହନୀ

ମଁୁ ଆେଲାକକୁ ଚାହY ରେହନା

ତୁ େମ େନଇ ଆସ ରx ସି Bୁରାର....

ତୁ େମ ବା`ବତାେର ବି େଭାର....

କୁ ଆଁତାରାର େହବି ମଁୁ ଆଖିଠାର

ମଁୁ ସପfେର େତାେଳ ନअର

ପେଦାେଷ ଆସି ବ ପାେଶ େମାର....
ପତୁ ଷେର େହବା ଏକାକାର

ମଁୁ ମଧରାତର ଗୀତି କଥା

ବି େkଦ ବି ଦାୟ େନବ ହସି ....

େମାର ଆରେର ତୁ ମ अh ଆେସ....

ସାନିf ଧ ଥିବ ଟିେକ େବଶୀ

ତୁ ମ ପାରେର େମାର ପାh ଦି େଶ

ତୁ େମ େମା ଗୀର ଦି ବା େଯେବ.....

ଦୁ ଇ ତୀର ଆେମ େକଉଁ ସରସୀର...

ମଁୁ ବି ତୁ ମର ଦୁ ା ନି ଶି....

ା

ଭୁ ବେନଶର) ସfାତେକା^ର ଦି ତୀୟ ବଷର ଛାତୀ,

ଇ
-ପ

ତୁ େମ ଚାଲି ଆସ େଗାଧଳ
ୂ ି କୁ େଘନି .....

ମନ`^ ବି ଭାଗ (ଉଳ ବି ଶବି ଦାଳୟ,

ତ
ିକ

ଏେତ ପାେଶ ସି ନା େହେଲ େକେତ ଦୂ ର
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ତୁ େମ अପରାହfର ନୀରବତା...

ହ
ାନ

ଘୁ.ଉଦୟଗି ରି, କମାଳ, ୯୫୫୬୭୭୭୬୮୦

ଆ

ଇେମଲ୍ - mishrasnigdha881998@gmail.com
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अପସଂ7ୃତି
ପୁअଝି अ*ର ପାଟି ଫିଟୁ ଫିଟୁ

ଡକାଇଲ 'ଡାଡି ', 'ମମି ' 

'ଆqି'େବାଲାଇେଲ ସାନମାଆ,ଖୁଡ଼ି
ପି ଉସୀ, ମାଇଁ,ମାଉସୀ ୨

ବBାପନା ଆଉ ନାହY
ବତୀ ଲି ଭାଇଣ 'େକକ୍' କଟାଇଲ
"ହାପି ବାଥ୍ େଡ'" କହି  ୩
ଆଗରୁ ନଥିଲା ବି ବାହ ବାଷgକୀ
ଏେବ 'ଆନି ଭରସାରୀ' 
ମଦ ମାଂସ ବନା ବି େଦଶୀ ବାଜଣା

ଭୁ ଲି ମ ପଜ
ୂ ାପାଠ
ଫିରି xି ଠାଣିେର ଇଂରାଜୀ ବାଣୀେର
ଛାତି କଲ କୁ େÀେମାଟ ୬
ଶୁଭ अନୁ କୂେଳ ଘରୁ ଯି ବାେବେଳ
ଇେଦବ* ଦଶନ
ଗୁରୁ,ଗୁରୁଜନ ଚରଣ ବBନ
େହାଇଲା ସାତ ସପନ ୭
ପରୀiା େଦବାକୁ ଯି ବା ସମୟେର
' େବ୍ अଫ୍ ଲକ୍' କୁ ହ

ଆ

ନୃ ତ, ସଂଗୀତ ଲହରୀ ୪

ନ କରି ହବନ ସାଜି ଲ ଯବନ
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ଜନମ ଦି ନେର ଷୀ ପଜ
ୂ ା ଗଲା

ହି ଂଗି? ସ୍ ମାଧମ ପାଠ ୫

ା

'अ*ଲ' ଡାକେର ଖୁସି

ମାତୃ ଭାଷା ଛାଡ଼ି ପି ଲାଏ ପଢି ଼େଲ

ତ
ିକ

ଦାଦା, କକା, ମାମୁ, ପି ଉସା, ମଉସା,

अପସଂ7ୃତି କୁ େଶ

ଇ
-ପ

'ସି ସ୍' ପାଲଟିଲା ନାନୀ ୧

ସ େଦଶୀ ସଂ7ୃତି ହଟାଇ ମଣିଲ

ହ
ାନ

ଭାଇନା ହଜି େଲ 'େବା' ଡାକ ତେଳ

ନି ତର{ନ ନB
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'ହାେଲା, ହାୟ'କହି ସ ାଗତ ଜଣାଇ

'କାsଲ୍ ଲାଇଟ୍ ପାଟg' େଦଉअଛ
ବୁ େମେଳ େହାେଟଲେର ୯
ସhାନ ବି ବାହ ପେର ଦତି *
ଦି अଁ ଦରଶନ ଭୁ ଲି 
'ହନି ମୁନ୍' ପାଇଁ ଆେୟାଜନ କର
ଭୁ ଆସୁଣୀ ଯି ବ ବୁ ଲି  ୧୦
ମାଆ ମୁହଁ େଦଖି ଛୁଆ ଚି ହfଥିଲା

େଚେହରା ଖରାପ େହାଇଯି ବ େବାଲି
େପଇଲ େବାତଲ ପାଣି ୧୧
ଜୀବନ ଆରୁ େବାତଲ ଚି ହf ି ଲା
ମାଆ ବଦଳେର ଆୟା
ବଡ଼ େହଉେହଉ େବାତଲ େଖାଜି ଲା
ଭୁ ଲି ଗଲା ବାପାମାଆ ୧୨

ଭାରି ଜାକୁ େଘନି ଘର ୧୩
ବାପାମାଆ େସବା ଲ¨ାକର अବା
କକର ମେନକରି
ବୃ wାଶେମ ତା*ୁ ଛାଡ଼ି ଆସି ବାେର
େଦାଷୀ େକ' ବୁ ଝ ବି ଚାରି  ୧୪
ଇଂରାଜୀ ପଢ଼ି ବା अପରାଧ ନୁ େହଁ ,
ମାତୃ ଭାଷା ଆେଗ ପଢ଼ି 
ସ େଦଶୀ ଆଚାର-ବି ଚାର ଶି ଖିେଲ
ଆଗକୁ ପାରି ବା ବଢ଼ି  ୧୫
କୀ^gମୁଖ ଭଳି ଆପଣାକୁ ଗିଳି
ପରକୁ ନ ଦି अ େଦାଷ
ନି ଜ ସଂ7ୃତି କୁ ବି `ାରି ପାରି େଲ
େହବ ସି ନା ପଉରୁଷ ୧୬

ଡି ଏଲ ଏ-୧୨, ବୀର ସୁେରBସାଏ ନଗର,

ଆ

ହ
ାନ

ଭୁ ବେନଶର, େମା-୯୪୩୭୧୭୮୪୨୪
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ଖାଏ େଯେବ iୀର ଟାଣି

ଭୁ ଲି ବାପାମାଆ ନି ଜ ପି ଲାଛୁଆ

ା

ପାଳନ ନ କରି ଘେର

କି ଏ ତା'ର ଆପଣାର?

ତ
ିକ

ସଫଳତା କି ଛି ମି ଳିଗେଲ କା'େର

କାହYକି अବା େସ କା' ପାଦ ଛୁଇଁବ,

ଇ
-ପ

: 'ବାୟ' େର ଦି अ ବି ଦାୟ ୮
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ବିଭାଗ
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ମୁନୁଷର୍ େପେହଚାନ୍
ସମି ଆଁର୍ ଡାେକ ବଛର୍ ବତେର
ଜାନେତ କି ' अଜାନେତ

ସୁନୀଲ କୁ ମାର

ମନ୍ ଆର୍ ଗାଗର୍

अଗ`ି

अଲଗ୍ अଲଗ୍ େଭେଦ
ରୁଥି େନସନ୍ ଥୁରୀ େନସନ୍,
ସମି ଆଁ ଜାନି ଭାବର୍ ଧୁକା
ଗାଗର୍ େକ ସି ର୍ ସି େରଇ େଦସି ,
ଇଫାେଲ "ଧୁକା' େକନ୍ କି ସମର୍
ମନ୍ େହସି ହୁରଗୁେନଇ
କଁା' େଯ ବଏେଲ ବଛର୍ ଜାନି
ଇ'' ଭାବର୍ ଗେରଲ୍ ନରକ୍
ଇ'' ଭାବର୍ ଧୁକା ଆଏ ସରଗ୍,
ଇ'' ଭାବ୍ ଜାନି
अସଲ୍ 'ମୁନୁଷ'ର୍ େପେହଚାନ୍

ତ
ିକ

ା

ବି ଟାଲ୍ ଆଏ କି 'ନୁ େକା
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ବି ଟାଲ୍ ଆଏ କି ' ନୁ େକା େଯ,

ଇ
-ପ

େକଚ୍ େକଚା କି ' କାେଦା ଚି କଲ୍,,

ହ
ାନ

ଟିଟିଲାଗଡ଼,ବଲାxୀର

ଆ

େମା/୭୬୮ ୪୮୬ ୯୬୩୬
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ଜୀବନର୍ ଇତି ହାସ୍
ଜୀବନର୍ ଇତି ହାସ୍ େକ ଫରଦ୍ ଫରଦ୍ ଉଲ୍'ଟାେତଲ୍ ଗେଲ
ଆଁଖିର୍ ଲହ ଧାର୍ ଧାର୍ େହଇ ବାହାର୍ େତଲ୍ ଯାଏସି । େକେତ
ଗୁଲ୍'ଗୁଲା େହଇ ଜYବାର୍ େକ ପଡ଼ୁଥିଲା ,ମୁେଠ ଖାଏବାର୍ ଲାଗି ।

ବି ଶନାଥ ଭୁ ଏ

ସପନ୍ େଦଖ୍'ବାର୍ ମୁଶ୍'କି ଲ୍ ହଉଥିଲା । ଝୁମୁରା କାହY ହଜି ଯାଇଥିଲା । ଦୁ ନି ଆଁର୍ ଭିଡ଼୍
ଭିତ୍'େର ଉଟୁ ସ୍ ପୁଟୁସ୍ େହଇକରି ମନ୍ ଟା କାBି ପକଉଥିଲା । ସମି ଆଁର୍ ଚକା କି Bିରି
କି Bିରି ଯଉଥିଲା । ମହାପୁ୍ରୁ େଲେଖ େକଥ୍'ନି େଲାକ୍ ଆସ୍'େଲ ଉwାର୍ କର୍'ବାର୍ ଲାଗି ।
ଗୁରୁ ଶୀ ଯାଦବ ଚB ଦୁ ଆନ , ଶୀ ଭାଗିରଥି ବାରି କ୍, ଶୀ ସୁଶାh ସି ଂ, ଶୀ ହରି ହର ମାଝି ,
ଶୀମତୀ ଉମାରାଣୀ ଝା*ର୍ ଏhା େକଥ୍'ନି େକେତ ମହାନ୍ େଚେହରା ଆଏଜ୍ ଭି ଆଁଖି

ପାହଁ ା ଆଗ୍'େକ ଆଗ୍'େକ ବଢ଼୍'ବାର୍ ଲାଗି ସାହାରା େହଇ ଠି ଆ େହଇଥିେଲ । େହଥିର୍
ଲାଗି ତ ମାର୍ ଚାକି ରି କରି କରି େସବା କର୍'ବାର୍ ସୁେଯାଗ୍ ମି ଲି ପାର୍'ଲା । ମନ୍
ଭିତ୍'େର େସବାର୍ ମହକ୍ ଭରି ଗଲା । େସବା ଥି େଯନ୍ ଉଷତ୍ ମି ଲ୍'ସି େସ ଜି ନିଷ୍ ଟା
ଆଏଜ୍ ଜୀବନର୍ ଇତି ହାସ୍ ଥି ଦଗ୍ ଦଗ୍ େହଇ ଦି ଶୁେଛ । ଇ ସବୁ େକ ପଢ଼ୁଥିେଲ,
ଭାବୁ ଥିେଲ ମନ୍ ଭି ତ୍'େର େସବାର୍ ଭାବ୍'ନା ଜନମ୍ େନସି , अଉ ଭି ଏhା ଆଗ୍'େକ

ଇ
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ତ
ିକ

ା

ଆଗ୍'େକ େପରଣା େଦସି ।
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ଚମ୍'କୁ େଛ । ମୁେଠ ଖାଏବାର୍, ରେହବାର୍,ଉଢ୍'ବାର୍ ସାଂେଗ ପାଠ୍ ପଢ଼ାର୍ ବଢ୍'ତି ଦିେଗ

ଆ

ହ
ାନ

େକଶାଇପାଲି, ଭଟଲି, ଜି ଲ?ା - ବରଗଡ଼, େମା - ୯୬୬୮୮୭୮୫୮୮
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ଉଳୀୟ ସଂ7ୃତି େର ରଜପବ 
ଯୁେଗ ଯୁେଗ ଉଳୀୟ ସଂ7ୃତି ; ମହାଭାରତୀୟ ବି ଶାଳ ପରିସର
ଭିତେର ଆପଣାର ସାତ ପତି ପାଦି ତ କରି ଆସି अଛି । ଏ ସାତ
ମହାଭାରତୀୟତାକୁ अସୀକାର କରି ଗଢ଼ି ଉଠି ନାହY; ବରଂ କହି ବାକୁ
ଗେଲ ବି ଶାଳ ପରରା ଭିତେର ଏକ େଭୗେଗାଳି କ ଭୂ ଖsେର ବସବାସ
ଡଃ ମେନାର{ନ
ବି େଷାୟୀ

କରୁଥିବା ସମଭାବାପନf ଦୃ ିଭxୀ ଓ ବି ଚାରଧାରାକୁ ଆଧାର କରି
ଆପଣାର ପରି ଚିତି ଉପାପି ତ କରି ଆସି अଛି । ଉଳ ଭୂ ଖs କହି େଲ
ଆଧୁନିକ ରାଜେନୖ ତିକ ମାନଚି ତର ଓଡ଼ି ଶା ନୁ େହଁ । ଏକଦା ଏହା
ଗxାଠାରୁ କାେବରୀ ପଯh ସୁବି`ୃତ େହବା ସହ ଇତି ହାସେର କଳି x,

ଏ ପରି େପiୀେର କହି ରେଖ; अେନକ ଆେଲାଚକ ଦାବି ଡ଼
ଭାଷାେର ଲ ‘ଓଡ଼’ ମଧେର ଓଡ଼ି ଶାର ସ^ା େଖାଜି ଲା େବେଳ; अନ
େକେତକ ତାମି ଲ ଭାଷାେର ଚାଷ କରୁଥିବା अଥେର ବବହୃତ ‘ଉଡ଼ୁ’ ଓ
ଚାଷ କରୁଥିବା େଲାକ*ୁ ‘ଉ¾ଳ’ ଏବଂ େସହି ଧାରାେର କନf ଡ଼ର ଚଷା
अଥେର ବବହୃତ ‘ଓଡ଼ି ସ’ ଶ ଭି ତରୁ ଓଡ଼ି ଶା अଥାତ୍ ଉଳକୁ

ତ
ିକ

ା

େଖାଜି ବାକୁ େଚା କରି ଛhି । ଏହି ଦୃ ିରୁ ବି ଚାର କେଲ େକୗଣସି ନା
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େକାଶଳ, ଉଡ଼, ଉଳ ପରି ନାମେର ପରି ଚିତ ଏକ ସମୃw अଳ ଥିଲା।

ଇ
-ପ

େକୗଣସି ସୂତେର ଉଳୀୟ ସଂ7ୃତି ସହ କୃ ଷି ସଂ7ୃତି ଓତେପାତ ଭାେବ

ଆ

ହ
ାନ

ଜଡ଼ି ତ। େସ ଯାହାେହଉ ସମତଳ, ଉପକୂଳ ଓ ପାବତାଳର
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ସମନୟେର ଉଳ େବୖ ଭବଶାଳୀ େହବା ସହ ଆଯ, ଦାବି ଡ଼ ଓ ଶବର ସଭତାର ସଂ7ୃତି
ଉକଳ ଆତEାକୁ ଦୀିମାନ କରି ଆସି ଛି ।
ଏହି ଉଳୀୟ ସଂ7ୃତି ର अନ ଏକ େଶ ପବ ଭାେବ ‘ରଜ’ କାଳ କାଳ ଧରି
ପଭାବ ବି `ାର କରି ଆସି ଛି। ଯାହା କୃ ଷିଭି^ିକ ଏକ ଗଣପବର ମାନତା ଲାଭ କରି अଛି ।
ଏହା ମି ଥୁନ ସଂକାhି ର ପବ
ୂ  ଓ ପରଦି ନ ପାଳନ କରାଯାଇଥାଏ। ସଂକାhି ର ପବ
ୂ ଦ
 ି ନକୁ
ପହି ଲି ରଜ, ସଂକାhି କୁ ରଜ ସଂକାhି ଓ ସଂକାhି ର ପରଦି ନକୁ ତୃ ତୀୟ ରଜ ବା ଭୂ ଦାହ
କୁ ହାଯାଏ। ଏହି ଦି ବସତୟ ପୃଥିବୀମାତା ରଜସଳା େହବାର ଦି ନ। େତଣୁ ଏହି ତି ନିଦିନ
ସକଳ ପକାର କୃ ଷିକାଯ ଓ ଭୂ ଖନନ ବାରଣ କରାଯାଇଥାଏ ଏବଂ ଚତୁ ଥ ଦି ନ ବସୁମତୀ
ସfାନ ସହ ରଜପବ ଉଦାପନ କରାଯାଏ। ଏଠାେର ରଜ ପବ
ୂ ର
 ୁ ପତି ଓଡ଼ି ଆ* ଘେର
େଯଉଁ ପ`ୁତି ପବ ଆର େହାଇଥାଏ; େସ ଦି ନଟିକୁ ସଜବାଜ କୁ ହାଯାଏ। ରଜ ତି ନିଦିନ
¦ୀ େଲାକମାନ*ୁ କାଟିବା, କୁ ଟିବା, ବାଟିବା, େବାହି ବା ଭଳି अେନକ କାଯ ବାରଣ ଥିବାରୁ

ପଡ଼ି ଥାhି । ଏହାପେର ରଜ ତି ନିଦିନ ନାରୀମାେନ ସକଳ କାଯରୁ ନି ବୃତ ରହି ଥାhି 
ଏପରି କି ନାରୀମାେନ ଏହି ତି ନିଦିନ ଭୂ ମି ଉପେର ମଧ ଚାଲhି ନାହY ଏବଂ କୃ ଷକମାେନ
ମଧ ଭୂ ମିକଷଣ, ବୀଜବପନ ଓ ଖନନ ଭଳି ଯାବତୀୟ କାଯରୁ ନି ବୃତ ରହି ଥାhି । ଏହି
ସମୟେର ଗୀଷE ଋତୁ ର େଶଷ ଓ ବଷାର ଆଗମନ େହବା ସହ ପୃଥିବୀମାତା ରଜସଳା
େହାଇଥାଏ ଏବଂ ଏହି ସମୟେର ପୃଥିବୀମାତା* ଠାରୁ iରଣ ରସ ପୃଥିବୀକୁ ଶସ

ତ
ିକ

ା

ଶାମଳା କରି ବାର ସାଂେକତି କ ଭାବକୁ ବହନ କରିଥାଏ। ରଜ ତି ନିଦିନ ପେର अଥାତ୍
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େସମାେନ ତି ନିଦିନର କାମ ସଜବାଜ ଦି ନ ସାରି ସାଦି  ପି ଠା ଓ ମି ଠାର ପ`ୁତି େର ଲାଗି

ଇ
-ପ

ଚତୁ ଥ ଦି ନ ବସୁମତୀ ସfାନ ସହ ପଜ
ୂ ା କରାଯାଏ । ଏହା ରଜପବର अhି ମ ଦି ବସ ।

ଆ

ହ
ାନ

ଯାହା ମହାଲiEୀ ସfାନ ବା ଗାଧୁଆ ଭାେବ ପସି w । ଏହି ଦି ନ ନାରୀମାେନ ଶି ଳପୁଆକୁ ଭୂ ମି
ଆହାନ ଇ-ପତି କା ସୂ ! ନି ଃଶୁ# ବି ତରଣ େହତୁ ଡା େଜାତି ପସାଦ ପ(ନାୟକ* +ାରା ପତି ି ତ ଓ ପକାଶି ତ
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ଲiEୀ ସରୂପେର ଚBନ, ସି Bୂର, କୁ *ୁ ମ, କ¨ଳ େଦଇ ହଳଦୀ ପାଣିେର ସfାନ କରାଇଥାhି
ଏବଂ ଧରଣୀମାତା ତି ନିଦିନର ବି ଶାମ ପେର ବି ଶୁw ସfାନ କରି ସଂସାରବାସୀ*ୁ ଆଶୀବାଦ
କରି ବା ସହ ସୃଜନ iମତା अଥ ଶସ ବୀଜ ଧାରଣ କରି ଧରଣୀକୁ ଶସଶାମଳ କରି ବାର
ସାମଥ ଲାଭ କରhି ।
ଏ ପରି େପiୀେର କହି ରେଖ; ରଜ େବେଳ ନାରୀ ଓ ପୁରୁଷମାେନ ସକଳ କାଯରୁ
ବି ରତି େନଇ ଆନB ଉଲ? ାସେର ପାଳନ କରୁଥିବାରୁ ଏହା ରଜ ମଉଜ ନାମେର ମଧ
େବଶ୍ ଖାତ। ରଜେର ବି ଭିନf ପି ଠା ବି େଶଷ କରି େପାଡ଼ପି ଠା ଓ ପାନ ଖାଇବା ସହ ¦ୀ
େଲାକମାେନ ନାନାଦି ଗୀତ େବାଲି େଦାଳି େଖଳି ଥାhି । ବି େଶଷ କରି କୁ ମାରୀ ଝି अମାନ*
ନି ତିଦିନିଆ ଘଟଣା ଓ କୁ ମାରୀମନର ଭାବାେବଗ ଏ େଦାଳି ଗୀତେର ଶୁଣିବାକୁ ମି ଳିଥାଏ।
ଏହାସହ ପୁଚି େଖଳେର ମଧ େସମାେନ ସମୟ अତି ବାହି ତ କରି ଥାhି । ଳ ବି େଶଷେର
ଯୁବକ ଓ କି େଶାରମାେନ ମଧ େଦାଳି େଖଳି ବା ସହ ଡୁ ଡୁ ଓ ବାଗୁଡ଼ି େଖଳେର ମାତି ଥାhି ।

ରଜସଳା ଧରଣୀ ମାତାକୁ

ଆଶ`ି େଦବାର ପୟାସ କରି ଥାhି । अହରହ ପଦାଘାତ ଓ

ଖନନ କ ସହୁଥିବା ଧରଣୀମାତାକୁ ଆଶ`ି େଦବାକୁ କୃ ଷକ ଚାଷ କାଯରୁ ବି ରତ ରହି
ଏବଂ କୁ ମାରୀମାେନ ଭୂ ମିେର ନ ଚାଲି ; अଧି କାଂଶ ସମୟ େଦାଳି େର ଝୁ ଲି କୃ ତuତା ତଥା
ସାନ ପଦଶନ କରି ଥାhି ।

ତ
ିକ

ସାଂ7ୃତି କ, ଆଧାତିE କ, ସାମାଜି କ ଓ େନୖ ତିକ अଭିବିର ଏକ ସାଥକ ପରି ପକାଶ ।

ା

ପରି େଶଷେର େକବଳ ଏତି କି କହି ବି ରଜପବ େହଉଛି କୃ ଷିଭି^ିକ ଓଡ଼ି ଶାର

ଇ
-ପ

ସfାତେକା^ର ଓଡ଼ି ଆ ବି ଭାଗ, ବହEପୁର ବି ଶବି ଦାଳୟ,

ଆ

ହ
ାନ

ସଂପକ: ୮୮୯୫୧୪୧୭୨୭
ଆହାନ ଇ-ପତି କା ସୂ ! ନି ଃଶୁ# ବି ତରଣ େହତୁ ଡା େଜାତି ପସାଦ ପ(ନାୟକ* +ାରା ପତି ି ତ ଓ ପକାଶି ତ
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ଭୃ ଗୁତୁx
େନୖ ସଗgକ େସୗBଯର ଗhାଘର : ଭୃ ଗୁତୁx
ହି ମାଚଳ ପେଦଶେର ଆମର ରହଣୀର ଦି ନ ସରି ସରି ଆସୁଥାଏ।
େସଦି ନ ରାତି ୩:୩୦େର ଘଡି େର ବାଜି ଲା ଆଲାମ। ନି ଦ ଭାxିଗଲା
େମାର। ଆମକୁ ଜଲଦି ଜଲଦି େରଡି େହାଇ ବାହାରି ଯିବାକୁ ପଡି ବ
େରାଜାଲିନି ମିଶ

ମନାଲି ରୁ େରାହତାx ପାସ अଭିମୁେଖ। ବାହାେର ପବଳ ଥsା ଆଉ
ତୁ ଷାରପାତ। ଡବଲ େରେଜଇ ଭି ତରୁ ବାହାରି ବାକୁ ଇkା େହଉ
ନଥାଏ। ପବ
ୂ  ଦି ନ ବୁ ଲାବୁ ଲି ର ବାଧା ବି କଟି ନଥାଏ। ଏପେଟ ପବଳ
ଥsା ଆଉ େସପେଟ େରାହତାx ପାସର ଶନ
ୂ ବି Bୁେର ହଜି ଯି ବାର

ଯଦି ଓ ବହୁତ ଆଗରୁ ଆମର େରାହତାx ପାସ ପାଇଁ ଭି ଜି ଟସ
ପରମି ଟ ବୁ କ ସରିଥିଲା ତଥାପି ଡାଇଭର ଆମକୁ ସୂେଚଇ େଦଇଥିଲା
େଯ ଯଦି େକୗଣସି କାରଣବଶତଃ ପାଗ ଖରାପ େହାଇଯାଏ କି aା ସ?ାଇଡି ଂ
ହୁଏ ତାେହେଲ େରାହତାx ପାସକୁ ରା`ା ସାେxସାେx ବB କରି
ଦି ଆଯି ବ ଆଉ ପରମି ଟ୍ କାନସଲ କରି ଦି ଆଯି ବ। େସଥିପାଇଁ ଆମକୁ

ତ
ିକ

ା

େଭାର ପାଟା ଭି ତେର ବାହାରି ବାକୁ ପଡି ବ। େଯେତ ଜଲଦି ଆେମ
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େମାହ। ଉଠି ବାକୁ ତ ପଡି ବ ନି ୟ।

ଇ
-ପ

େସଠି ପହଁ ଚିବା େସେତ ଜଲଦି ବୁ ଲାବୁ ଲି ସାରି େଫରି ଆସି ବା ପୁଣି

ଆ

ହ
ାନ

େହାେଟଲକୁ । କାରଣ ମନାଲି େର ମଧାହf ପେର ପାୟତଃ ପାଗ ଖରାପ
ଆହାନ ଇ-ପତି କା ସୂ ! ନି ଃଶୁ# ବି ତରଣ େହତୁ ଡା େଜାତି ପସାଦ ପ(ନାୟକ* +ାରା ପତି ି ତ ଓ ପକାଶି ତ
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େହାଇଯାଏ। अଚାନକ ଖରା ଚାଲି ଯାଇ ସବୁ ଆଡ କୁ ହୁଡି କୁ ହୁଡି େହାଇଯାଏ ଆଉ
େବେଳେବେଳ ଝି ପିଝିପି ବଷା ବି ଆର େହାଇଯାଏ। େତଣୁ ଯଥା ସବ ସୁରiା ଦୃ ିରୁ
ସମୟ ପବ
ୂ ର
 ୁ େସ ଘାଟି ରା`ାରୁ େଫରି ଆସି ବାଟା ଭଲ। ଠି କ ସମୟେର ବାହାରି ପଡ଼ି ଲୁ
ସବୁ । ଠାକୁ ର*ୁ ସE ରଣ କରି ଗାଡି ଆମର ଗଡି ଚାଲି ଲା େରାହତାx ପାସ अଭିମୁେଖ।
ପବତରାଜ ହି ମାଳୟର ହି ମାଦୀ ଆଉ ସି ୱାଲି କ େର{ର ମଧବ^ୀ ଭାଗେର
अବିତ େଦବଭୂ ମି ହି ମାଚଳ ପେଦଶ। ହି ମାଚଳ ପେଦଶର ମନାଲି ରୁ େଲହ- ଲଦାଖ ଯାଏ
ଲମି ଥିବା ମୁଖ ସଡକ ମାଗେର ପେଡ ଏହି େରାହତାx ପାସ। ମନାଲି ଠାରୁ ଏହାର ଦୂ ରତ
ମାତ ପଚାଶ କି େଲାମି ଟର କି  ଏତି କି ରା`ା अତି କମ କରିବା ପାଇଁ ଲାେଗ ତି ନି ଘqାରୁ
ଉw  ସମୟ େକବଳ ଏହାର ପାହାଡ଼ି ଘାଟିରା`ା ପାଇଁ। ପୁରାତନ କାଳେର "ଭୃ ଗୁତୁx"
ନାମେର ଜଣା ଯାଉଥିବା ଏହି େରାହତାx ପାସ ବଷର ସବୁ ସମୟେର ପଯଟକ* ପାଇଁ
େଖାଲା ନଥାଏ। େକବଳ େମ ମାସରୁ अେ¥ାବର ଯାଏ ରା`ା ଘାଟରୁ ବରଫ ସବୁ କୁ

ପେବଶର अନୁ ମତି ପତ ମି ଳିଥାଏ।
େରାହତାx ପାସେର ପାକୃ ତି କ େସୗBଯ ବତୀତ ପଯଟକ ମାନ* ପାଇଁ 7ି ଇx,
ଟାକି x, େ7ଟିଂର ରହି ଛି ପଯା ସୁବିଧା ଓ ସୁେଯାଗ। ବଷଯାକ ବରଫ ଚାଦର
େଘାେଡଇ େହାଇ ରହୁଥିବା ଏହି ାନଟିରୁ ତଳକୁ ଚାହYେଲ ଦି େଶ ବାଦଲ ମାେନ ସବୁ
ପାହାଡ଼ ତେଳ ତେଳ ଭାସୁଥିବାର। ବାଦଲର ଉପେର ରହି ପକୃ ତି କୁ ଉପେଭାଗ କରି ବାର

ତ
ିକ

ା

ଆନB େଯ େକୗଣସି ପଯଟକ* ପାଇଁ ନି ଆରା ନି ୟ।

ଇ
-ପ

କି ଛି ବାଟ ସମତଳ ରା`ାେର ଗଲାପେର ଆେମ େଗାେଟ େଦାକାନ ପାଖେର ରହି

ଆ

ହ
ାନ

ଡାଇଭରର ପରାମଶ अନୁ ସାେର ଶୀତ ଜାେକଟ, ବୁ ଟ୍, େଗ?ାବସ୍ ଆଦି ସବୁ ଭଡାେର
ଆହାନ ଇ-ପତି କା ସୂ ! ନି ଃଶୁ# ବି ତରଣ େହତୁ ଡା େଜାତି ପସାଦ ପ(ନାୟକ* +ାରା ପତି ି ତ ଓ ପକାଶି ତ
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ସୂ! ସଫା କରି ସାରି ଲା ପେର ଭାରତୀୟ େସନା ତରଫରୁ ପଯଟକ ମାନ*ୁ ଭିତରକୁ
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େନଲୁ େରାହତାx ପାସ ପାଇଁ। ଯଦି ଓ ଆମ ପାଖେର ଯେଥ ଶୀତବ¦ ଥିଲା ତଥାପି େସ
ସବୁ ଜି େରା ପଏqେର ଥsା େରାକି ବା ପାଇଁ ଯେଥ ନୁ େହଁ େବାଲି ସୁେଚଇ େଦଲା
ଡାଇଭର। ସତେର ଦାhକୁ ଦାh ଠକ୍ ଠକ୍ ବାଜୁ ଥିଲା େସ ଥsାେର। େତଣୁ ଇkା
ନଥିେଲ ମଧ ବାଧେହାଇ ଭଡାେର ଯି ଏ ଯାହା ମାପର ଜି ନିଷ ସବୁ ସଂଗହ କରି େନଲୁ ।
ସି Bୁରା ଫାଟି ଫାଟି ଆସୁଥାଏ। ଚାରି ପେଟ େଘରି ରହି ଥିବା କୁ ହୁଡ଼ି ର ଆ`ରଣକୁ ଆେଡଇ
ସୂଯ େଦବତା ମଁୁ ହ କାଢ଼ି ବାକୁ େଚା କରୁଥାhି ଧି େର ଧି େର। ଆମ ଗାଡି ମଁୁ ହାଇ ଥାଏ
ଘାଟି ରା`ା ଦି ଗେର ସମତଳ ରା`ାକୁ ପଛେର ଛାଡି ।
ପାହାଡ଼ ଉପରକୁ ଉଠି ବା ପବ
ୂ ର
 ୁ ପୁଣି େଗାଟାଏ ଜାଗାେର ଗାଡି ରଖି ଡାଇଭର
ଆମକୁ କହି ଲା, "ଆପଣ ମାେନ ଏଠି କି ଛି କି ଛି ଖାଇଦି अ। ଆଉ ଆଗକୁ ରା`ାେର କି ଛି
ବି ଖାଇବାକୁ ମି ଳିବନି । େଫରି ବା ବି ଳa େହାଇପାେର ମଧ।" ପାଖାପାଖି େହାଇ
େଛାଟବଡ଼ ଢ଼ାବା ଆଉ େରୁରାq କି ଛି। ସକାଳ ଜଳଖିଆ ପାଇଁ ସବୁ ଜାଗାେର େକବଳ

ଭାବେର ଉପଲ। ଏେତ ଥsାକୁ ଗରମ ଗରମ ଆଳୁ ପରଟା ସହ େଛାେଲ ଆଉ
ବା×ଉଠା ମାଗି ଖାଇବା ପାଇଁ ଖୁବ ଭଲ ଲାଗିଲା ଆଉ ସାଦି  ମଧ।
ଜଳଖିଆ ସରିଲା ପେର ଡାଇଭର ଆମକୁ କହି ଲା ଆପଣ ମାେନ ସବୁ ଏେତ ଥsା
ସହ अଭ` ନୁ ହhି । ଉପରକୁ ଗେଲ ଥsା ସାଳି ପାରି େବ କି ନାହY େତଣୁ ସମେ` अ
ଟିେକ ଟିେକ ବି अର ପି ଇ ନି अ। େଦହର ଉ^ାପ ନମାଲ ରହି ବା ସହ ଆରାମ ବି

ତ
ିକ

ା

ଲାଗିବ। ବି अର କଥା ଶୁଣି ଆେମ ସମେ` ପର¢ରର ମଁୁ ହକୁ ଚାହYଲୁ। ଆେମ ମାେନ
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ମାଗି ଆଉ ଆଳୁ ପରଟା ହY ମି ଳୁଥିଲା। ମଁୁ ଲiକଲି େସଠି ସବୁ ଜାଗାେର ମାଗି ବହୁଳ

ଇ
-ପ

େକହି ବି େସ ଭ ନୁ େହଁ େତଣୁ ସମେ` अରାଜି େହେଲ ଏ ପ`ାବେର। କି  େମା ମନେର

ଆ

ହ
ାନ

େକାଉଠି ନା େକାଉଠି ଥିବା ସୁଇkାଟି ଜାଗି ଉଠି ଲା ଏଇ ମଉକାେର ବି अର ଟିେକ
ଆହାନ ଇ-ପତି କା ସୂ ! ନି ଃଶୁ# ବି ତରଣ େହତୁ ଡା େଜାତି ପସାଦ ପ(ନାୟକ* +ାରା ପତି ି ତ ଓ ପକାଶି ତ
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ଚାଖିେଦବା ପାଇଁ। େକମି ତି ଲାେଗ େକଜାଣି?? କି  ଗାଳି ଶୁଣିବା ଭୟେର ଡରି କି
ସମ`* ଆଗେର କି ଛି ନ କହି ଚୁ ପଚୁ ପ ମି ର* କାନ ପାଖେର କହି ଲି..... अ ଟିେକ
ବି अର ଚାଖିବା? ମି ର କହି େଲ ... ପାଗଳ ନା କ'ଣ? ଚୁ ପଚାପ ଚାଲ େସମି ତି ସବୁ
ଉପରକୁ । କି ଛି अସୁବିଧା େହବନି । େକୗତୁ ହଳ ବଶତଃ ମଁୁ ପୁଣି ଡାଇଭରକୁ ପଚାରିଲି ,
"ଆପଣ ବି ବି अର ପି ଇେବ??" େସ େମା କଥା ଶୁଣି ଟିେକ ହସି େଦଲା ଆଉ କହି ଲା, "ହଁ
ମାଡାମ... େସଇଟା ନେହେଲ ଆେମ ଗାଡି ଚେଲଇ ପାରି ବୁନି । ମଁୁ ସବୁ େବେଳ େମା
ପାଖେର ରଖିଥାଏ।" େସ ପୁଣି କହି ଲା ଆପଣ ମାେନ ନେହେଲ କି ଛି ଡାକ ଚେକାେଲଟ,
ପପକ! ଆଉ ଚୁ ଇଁଗମ ସାxେର େନଇ ଯାଆ। ଦରକାର ପଡି ପାେର। ତା ପରାମଶ
अନୁ ସାେର ଆେମ ସବୁ କି ଣାକି ଣି ସାରି ପୁଣି ଯାଇ ବସି ଲୁ ଗାଡ଼ି େର।
ପାହାଡର ଛାତି ଚି ରି ଉପରକୁ ଉପରକୁ ଲମି ଯାଇଛି କଳାରxର ପି ଚୁ ରା`ାଟିଏ।
େକାଉଠି େକାଉଠି ରା`ା ଖୁବ अଣଓସାରି ଆ ତ େକାଉଠି େକାଉଠି ରା`ାେର ମାଡି ଯାଇଛି

େକଉଁଠି େଗାଟାଏ ପେଟ ପାହାଡ଼ ଥାଇ ଆର ପଟଟି ଘାଇ। ଘାଇ ଗୁଡିକ ଏେତ ଗଭୀର େଯ
ଯଦି େକୗଣସି ଗାଡି ଦୁ ଘଟଣାଗ` େହାଇ ତଳକୁ ଖସି ପେଡ଼ ତାେହେଲ ପାଣ ପାଇବା
ଏକଦମ अସବ। ଗାଡ଼ି େର ଥାଇ ତଳକୁ ଚାହYେଦେଲ ମନେର ଭୟ ଆସି ଯିବ। ପାହାଡ଼ର
ଠାଏ ଠାଏ େକଉଁଠି ଆବୁ ଡା ଖାବୁ ଡା େହାଇ ପଥର କି ଛି ଦୃ ଶମାନ େହଉଛି ତ େକଉଁଠି
ପଥର ଉପେର ଶି ଉଳି ଆଉ େଛାଟ େଛାଟ ଗୁଳE ମାନ*ର ସବୁ ଜ ଆ`ରଣ। ପୁଣି େକଉଁଠି

ତ
ିକ

ା

େସଇ େଛାଟବଡ଼ ଗୁଳE ମାନ* ଭିତରୁ କୁ ନି କୁନି ନାଲି େନଳି କି ହଳଦି ଆ ବଣୁଆ ଫୁଲଟାଏ
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ବରଫର ପତଳା ଆ`ରଣ। ରା`ାର ଦୁ ଇ ପାଖେର େଛାଟବଡ଼ ପାବତମାଳା। େକଉଁଠି

ଇ
-ପ

ମୁsକୁ ହେଲଇ ନି ଜ ଉପିତି ଜାହି ର କରୁଛି ପଯଟକ* ଆଗେର। େକଉଁଠି େକଉଁଠି

ଆ

ହ
ାନ

ଗଦା େହାଇଥିବା ବରଫଗୁs ଗୁଡିକ ହାଲକା ସୂଯ କି ରଣେର ଆଖିକୁ ଝଲେସଇ େଦଇ
ଆହାନ ଇ-ପତି କା ସୂ ! ନି ଃଶୁ# ବି ତରଣ େହତୁ ଡା େଜାତି ପସାଦ ପ(ନାୟକ* +ାରା ପତି ି ତ ଓ ପକାଶି ତ
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ରୂପାଗୁsର ଭମ ସୃି କରୁଛି ତ େକଉଁଠି ପଥରର अିସି େଦଇ େବାହି ଆସି ଛି ନି ମଳ
ସରୁ ଜଳ ପପାତଟିଏ ନି ଜର iୀଣ କଟିକୁ अେ*ଇ ବେ*ଇ।
ମଝି େର ମଝି େର ରା`ା ଏେତ अଣଓସାରି ଆ େଯ ସମfାରୁ ଆସୁଥିବା ଗାଡି କୁ
କେଟଇବା ପାଇଁ ଗାଡି କୁ ଏକଦମ ଧାରକୁ େନଇ ଧୀେର ଧୀେର ଆଗକୁ ଯି ବାକୁ ପେଡ।
େବେଳେବେଳ ଏେତ ଧାରକୁ ଗାଡି ଚାଲି ଆେସ େଯ ଲାେଗ ଗାଡି ର ଆଗଚକା ତଳକୁ ଖସି
ପଡ଼ି ଲା କି !! ଭୟେର ଆଖି ମୁଦି େହାଇଆେସ। ଏମି ତି ଏକ ବି ପଦ ସଂକୁ ଳ ରା`ାେର ଚକି
କାଟି କାଟି ଗାଡି ଆମର ବଢୁ ଥାଏ ଆଗକୁ ଆଗକୁ । ଧନ କହି ବ େସଠାକାର ଡାଇଭର
ମାନ*ୁ । ନି ଜର ଜୀବନକୁ ପାଣି ଛେଡଇ ଆହୁରି ଗୁଡିଏ ଜୀବନକୁ ନି ଜ ପି ଠିେର ଲଦି
ଏମି ତି ବି ପଦଶ*ୁ ଳ ରା`ାେର େକେତ ସାହସ ଆଉ ଆତEବି ଶାସର ସହ ଗାଡି ଚେଲଇ
ପାରୁଛhି !!
ଆଗକୁ ଚାହYେଲ ଦୂ ରରୁ ¢ ଦି ଶୁଛି ହି ମାଳୟର ଚୂଡ଼ା। ସୂଯ *ର ସୁେନଲି

େହାଇଥିବା ରୂପା ମୁକୁଟଟିଏ ପି ି ରାଜକୀୟ ଠାଣିେର ସାଗତ କରୁଛhି ଆମ ପରି
ପଯଟକ ମାନ*ୁ । ଆଉ ପଛକୁ ଚାହYେଲ ଦି ଶୁଛି ପାହାଡ଼ ଛାତି େର େମାଡି ମାଡି େହାଇ
ଆଗକୁ ବଢି ଥିବା ଘାଟିରା`ା ଠି କ େଗାଟିଏ ଜxଲୀ ଧୁସରି ଆ ସାପ ପରି ।
ସକାଳ ୯:୩୦ ଭିତେର ଆେମ ପହିଗଲୁ େରାହତାx ପାସେର। ଡାଇଭର ଜି େରା
ପଏq अତି କମ କରି ଆହୁରି କି ଛି କି େଲାମି ଟର ଆଗକୁ େନଇଗଲା ଗାଡି । େଯଉଁଠାେର

ତ
ିକ

ା

ତାପମାତା ବି ଯୁ ଡି ଗୀ। େସହି ରା`ାେର ଆଗକୁ ଆଗକୁ ତି ନିଶହ अଶୀ କି େଲାମି ଟର
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କି ରଣେର ଚି କଚି କ କରୁଛhି ଗିରିରାଜ। ସେତକି ମଝି େର ମଝି େର ସୁନା ଛାଉଣୀ

ଇ
-ପ

ଗେଲ ପଡି ବ େଲହ-ଲଦାଖ। କି  ଆମ ଗାଡି ରହି ଗଲା େସଇଠି । ଗାଡି ରହି ବା ମାେତ

ଆ

ହ
ାନ

ସବୁ ଖପଖାପ େଡଇଁ ପଡ଼ି ଲୁ ଗାଡି ରୁ। ଚାରି ଆେଡ ବରଫର େମାଟା ବହଳ ଆ`ରଣ।
ଆହାନ ଇ-ପତି କା ସୂ ! ନି ଃଶୁ# ବି ତରଣ େହତୁ ଡା େଜାତି ପସାଦ ପ(ନାୟକ* +ାରା ପତି ି ତ ଓ ପକାଶି ତ
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ଆଖି ବBକରି ପଥେମ ମଁୁ अନୁ ଭବି େନଲି େସଠାକାର ସୁBରତାକୁ । ଆଃ..... ମଁୁ ଏେବ
ବାଦଲର ଉପେର। ଶନ
ୂ  ବି Bୁର ଆହୁରି ଉପେର ମଁୁ । ଲୀନ େହାଇଯି ବି କି ଆଉ ଏଇ
ହି ମାବୃ ତ ସାମାଜର ରାଶି ରାଶି ବରଫ ଭିତେର ହି ମକଣାଟିଏ େହାଇ!! ାନ, କାଳ, ପାତ
ଆଉ ବୟସ ଭୁ ଲି ମଁୁ ହ ମାଡି େଶାଇ ପଡ଼ି ଲି େସହି ବରଫ ଚାଦର ଉପେର ଘଡ଼ି ଏ।
ଯି ଏ ଯାହା अନୁ ସାେର ଖୁସି ସାଉଁଟିବାେର ବ` ଆଉ ଫେଟା ଉେଠଇବାେର
ମସଗୁଲ। ବୁ ଲାବୁ ଲି ଆଉ ଫେଟାଉଠା ସାରି ଆେମ ପୁଣି ତଳକୁ େଫରି ଲୁ ଜି େରା ପଏqକୁ
7ି ଇxର ମଜା େନବା ପାଇଁ।
ଜି େରା ପଏqେର କି ଛି େଲାକ ଏମି ତିକି ବୁ ଢାବୁ ଢ଼ୀ ଆଉ େଛାଟପି ଲା ମଧ େଗାେଟ
େଗାେଟ େକଟଲୀ ନେହେଲ ଏୟାର ଟାଇଟ କେqନରେର ଚା' ଆଉ କଫି ରଖି ବୁ ଲି ବୁ ଲି
ବି କୁଥାhି । େସଠି େସମି ତି ପରି େବଶେର ଚା' ଆଉ କଫିର ପବଳ ଡି ମାs ପଯଟକ*
ଭିତେର। େମା ମି ର ଆଉ େମା ଭଉଣୀ ଜାଇଁ ମଧ ଶୀତ ସାଳି ବା ପାଇଁ ଏକାଥେର

ମଁୁ ବୁ ଢ଼ୀ ମାଉସୀ*ୁ ପଚାରି ବୁ ଝି ଲି େଯ େସଠାକାର ବାସି Bା ମାେନ ମୁଖତଃ
ଚାଷବାସ ଉପେର ନି ଭରଶୀଳ। ଧାନ, ଆଳୁ ଆଉ ଡାଲି ଜାତୀୟ ଫସଲ ଉପେର ନି ଭର
କରhି େସମାେନ। କି  ବଷର ସବୁ ସମୟେର ଚାଷବାସ ସବ ହୁଏନାହY। अେ¥ାବର
ଠାରୁ ପାୟ େମ ମାସ ଯାଏ େସଠାେର ପବଳ ତୁ ଷାରପାତ ଆଉ ବଷା ପାଇଁ େସମାନ*
ଚାଷବାସ ଠପ୍ େହାଇଯାଏ ପୁରା। ଏହି ସମୟ ଗୁଡିକ େସମାନ*ୁ ସରକାର ସବସି ଡିେର

ତ
ିକ

ା

ରାସନ େଯାଗାଇ ଦି अhି । ଆଉ େସମାେନ ଏମି ତି ଚା' କଫି ଏବଂ େଛାଟେମାଟ ଜି ନିଷ
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ତି ନି କପ୍ େଲଖାଏଁ ଚା' ପି ଇେଦେଲ େସଠି ଜେଣ ବୁ ଢ଼ୀ ମାଉସୀ* ଠାରୁ।

ଇ
-ପ

ବି କି ବଟା କରି ଦି ପଇସା ବାହାର କରhି ନି ଜର ଗୁଜୁରାଣ େମqାଇବା ପାଇଁ। ଭାବ

ଆ

ହ
ାନ

ଥେର ବଷର ଏହି ପା ଛअ ମାସ ଏମାେନ େକେତ କେର ଦି ନ କାଟୁ ଥିେବ ।
ଆହାନ ଇ-ପତି କା ସୂ ! ନି ଃଶୁ# ବି ତରଣ େହତୁ ଡା େଜାତି ପସାଦ ପ(ନାୟକ* +ାରା ପତି ି ତ ଓ ପକାଶି ତ
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ଆମ ଡାଇଭର ମଧ ମଝି େର ମଝି େର େରାଚକ ତଥ ପଦାନକାରୀ କଥା କି ଛି କି ଛି
ଶୁଣଉଥାଏ। ତା କହି ବା अନୁ ସାେର -- ଏ େରାହତାx ପାସର ପୁରୁଣା ନାମ ଥିଲା
"ଭୃ ଗୁତୁx ମାଗ"। ଏହା ପଛେର ମଧ ଏକ କି aଦhୀ ରହି ଛି। ପୁରାତନ କାଳେର
ଲାେହାଲ-¢ିତି ଜି ଲ?ା ଏବଂ କୁ ଲ?  अଳ ପର¢ର ଠାରୁ अଲଗା ଥିଲା। େସଠାକାର
େଲାକମାେନ ଗମନାଗମନ ପାଇଁ ବହୁ अସୁବିଧାର ସଖୀନ େହଉଥିେଲ। ମଝି େର
ଭୃ ଗୁତୁx ପବତ ରହି ପେତକ अଳକୁ ପର¢ର ଠାରୁ ବି ଛିନf କରୁଥଲା। େତଣୁ
େଲାକମାେନ ଏହି ସମସାର ସମାଧାନ ପାଇଁ ଭଗବାନ ଶି ବଜୀ*ୁ ପାଥନା କେଲ। ଶି ବଜୀ
ସ େହାଇ ଭୃ ଗୁତୁx ପବତକୁ ନି ଜ ତି ଶୁଳ ପହାରେର ଖs ବି ଖsିତ କରି ଏହି ରା`ା
ତି ଆରି କରିଥିେଲ। େସେବଠାରୁ ଏହାର ନଁା "ଭୃ ଗୁତୁx ମାଗ" ଥିଲା। ଆଉ ଏେବ ଏହା
"େରାହତାx ପାସ" ନଁା େର ପରି ଚିତ ଏବଂ ଲାେହାଲ- ¢ିତି ଜି ଲ?ାର ପେବଶ ଦାର ଭାବେର
ଜଣାଶୁଣା।

ଏହି ନଦୀକୂଳେର ଋଷି େବଦବାସ ତପସା କରି ସି wିପାି େହାଇଥିେଲ େସଥିପାଇଁ
ଏହାର ନଁା ବାସ ନଦୀ ଆଉ ଏହି ନଦୀକୂଳେର ଋଷି େବଦବାସ*ର ମBିରଟିଏ ମଧ
अଛି । ବାସ ନଦୀ କୁ ଲୁ ଆଉ କାxଡ଼ା ଘାଟି େଦଇ ବହି ଯାଇଛି ପ{ାବ ଯାଏ। ପ{ାବରୁ
ପୁଣି ୪୭୦ କି େଲାମି ଟର ବହି ଲା ପେର ସତେଲଜ ନଦୀ ସହ ମି ଳିତ େହାଇ ପେବଶ କରି ଛି

ତ
ିକ

ଆଉ ପାକି `ାନ ମାଟିକୁ ମଧ ଶସ ଶାମଳା କରି ମି ଶିଛି ଯାଇ ଆରବ ସାଗରେର।

ା

ପାକି `ାନେର। ଏହି ଜୀବନ ଦାୟି ନୀ ନଦୀ େକବଳ କୁ ଲ?  ମନାଲି ର ନୁ େହଁ ବରଂ ପ{ାବ

ଇ
-ପ

େରାହତାx ପାସକୁ ଆସି ବା ପବ
ୂ ଦ
 ି ନ ଆେମ ସବୁ େଢ଼ର ବୁ ଲି ଥିଲୁ ବାସ ନଦୀର

ଆ

ହ
ାନ

କୁ େଳକୁ େଳ। ହଜି ଥିଲୁ ଭିଜି ଥିଲୁ ତାର ହାଲକା ସବୁ ଜରx ମି ଶା ନୀଳ ଜଳ ରାଶି େର।
ଆହାନ ଇ-ପତି କା ସୂ ! ନି ଃଶୁ# ବି ତରଣ େହତୁ ଡା େଜାତି ପସାଦ ପ(ନାୟକ* +ାରା ପତି ି ତ ଓ ପକାଶି ତ
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େରାହତାx ପାସର ଦiିଣ ଦି ଗରୁ ବାସ ନଦୀର (Beas River) ଉÛ^ି େହାଇଛି ।
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କୂଳେର ଥିବା େଛାଟବଡ଼ ପଥର ମାନ* ଉପେର ଠି ଆ େହାଇ ଉପେଭାଗ କରି ଥିଲୁ ଏହାର
ଚାରି ପାଖେର ଥିବା ବରଫ ସି ା ପାଇନ ଗଛର ସୁBର ସବୁ ଜି ମାକୁ । େଛାଟପି ଲା* ପରି
େଜାତା େଖାଲି େଦଇ ପାଣି ଭିତେର ପଶି ସଂଗହ କରି ଥିଲୁ ସୁBର ସୁBର ବାଲି ଗରଡ଼ା ସବୁ ।
ଆପଣମାେନ ବି ଯଦି େକେବ ଆସhି ବୁ ଲି ବା ପାଇଁ ତାେହେଲ ନି ୟ ବାି େହାଇଯି େବ
ମନାଲି ର କୁ ହୁକୀ େସୗBଯ ଭିତେର ।
ବୁ ଲାବୁ ଲି ଭିତେର ଦି ନ ସାେଢ ଏଗାରଟା େହାଇଥାଏ େବାେଧ। अନ ପି ଲାମାନ*
ପରି ପୁअ ବରଫ ଉପେର େଦୗଡୁ ଥାଏ ଆଉ ଜେଣ ବୁ * ପୁअ ସହି ତ େପxୁଇନ ଟିଏ
ଧାଇଁଲା ପରି । ବରଫ ଭିତେର େଗାଡ଼ ଧସି ଯାଇ େକେତଥର େଯ େସ କଚାଡି େହାଇ
ପଡୁ ଥାଏ ତାର ଠି କଣା ନାହY। େସଥିପତି ନା ତାର ନି ଘା अଛି ନା ପରବାୟ।
ସୂଯ *ର କअଁଳ ସୁେନଲି କି ରଣ ପଡୁ ଥାଏ େଦହ ଉପେର। ସାମାନ ଉ^ାପ ପାଇ
ଖୁବ ଆରାମ ଲାଗୁଥାଏ େଦହକୁ । ତଥାପି ଦଲକାଏ େଲଖାଏଁ ଥsା ପବନ ଆସି ଆାମାା

େନଇଥିବା ଚେକାେଲଟରୁ କି ଛି େଖାଲି କି ଖାଇବା ପାଇଁ। କି ଛି ସମୟ ପାଇଁ ହାତରୁ
େଗ?ାବସ ବାହାର କରି ଥିଲୁ ସମେ`। ଏେତ ଥsା ସାଳି ନପାରି ହାତର ଚମଡା ସବୁ
େଲାଚାେକାଚା ପରି େହାଇଗଲା ପBର େକାଡି ଏ ମି ନିଟ ଭି ତେର। ଏେତ ଥsା େକମି ତି
ସାଳhି େସଠାକାର अଧି ବାସୀ ମାେନ!!!
ହଠାତ ଚାରି ଆଡ଼ ଟିେକ କୁ ହୁଡି କୁ ହୁଡି ଦି ଶିଲା। ଡାଇଭର କହି ଲା ଏେବ ଏଠାରୁ

ତ
ିକ

ା

ବାହାରି ଯି ବାଟା ହY ଭଲ େହବ। ଏେବ ପାହାଡ଼ ଶି ଖରରୁ ତଳକୁ ଖସି ବାର େବଳ।
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କରି ପକାଉଥାଏ ସଭି*ୁ । 7ି ଇxର ମଜା େନଇ ସାରି ଲା ପେର ଇkା େହଲା ସାxେର

ଇ
-ପ

अ*ାବ*ା ପାହାଡ଼ି ଘାଟି ରା`ାକୁ अତି କମ କରିବାକୁ ଆମକୁ ପୁଣି ଲାଗିବ ତି ନି ଘqାରୁ

ଆ

ହ
ାନ

ଉw  ସମୟ ଏେବ। େକେତେବେଳ ବି ବଷା କି ମା ତୁ ଷାରପାତର ସାବନା ରହି ଛି।
ଆହାନ ଇ-ପତି କା ସୂ ! ନି ଃଶୁ# ବି ତରଣ େହତୁ ଡା େଜାତି ପସାଦ ପ(ନାୟକ* +ାରା ପତି ି ତ ଓ ପକାଶି ତ
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େକୗଣସି କାରଣରୁ ବି ଯଦି ବରଫ अତଡା ଖସି ରା`ା ବB ହୁଏ ତାେହେଲ अନି jg ସମୟ
ପଯh अେପiା କରି ବାକୁ ପଡି ବ ରା`ା ସଫା େହବା ଯାଏ। ବାଟେର ଖାଦ କି ମା ପାଣି
ମି ଳିବାର ସାବନା ବି ନାହY। ଗାଡି ଭିତେର ଥିବା ବାଗେର ଯାହା କି ଛି ଆପଲ , ବି 7ୁଟ
ଆଉ ଡାଏ ଫଟସ अଛି ।
କାହାରି ମନ ବୁ ଝୁନି େସ ଜାଗା ଛାଡି ଆସି ବା ପାଇଁ। େଫରିବା କଥା ଶୁଣି ପୁअ
କାBକାB େହାଇ ଗଲାଣି। କି  ସମୟ ଥାଉ ଥାଉ େଫରିବାକୁ ତ ପଡି ବ। ବାଧ େହାଇ
ଗାଡ଼ି େର ବସି ଲୁ ସମେ`। େଶଷ ଥର ପାଇଁ ପୁଣି ଆଖି ବୁ େଲଇ ଆଣି ଲି େରାହତାx ପାସର
େନୖ ସଗgକ େସୗBଯ ଉପେର।
ଏେବ ଆେମ େଫରhା ପଥର ଯାତୀ। ଘାଟି ରା`ାକୁ କାଟି କାଟି ଆେମ ଏେବ
ଆଗକୁ ଆଗକୁ ଯାଉଥିଲୁ ସମତଳ ରା`ାେର ମି ଶିବା ପାଇଁ। ଆଉ ପଛେର ଛାଡି ଆସି ଲୁ
ଗିରିରାଜ ଶି ଖରର ହି ମାବୃ ତ େସୗBଯ, େଦହେର ବରଫର ଚାଦରଟିଏ େଘାଡାଇ େହାଇ

େଦଉଥିବା ରାଶି ରାଶି ବରଫ ସହି ତ ଆହୁରି ବହୁତ କି ଛି। ସାxେର ଥିଲା େକବଳ

ା

ଆ{ୁ ଳାଏ ସୁBର ସE Ïତି।
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ରହି ଥିବା ଭୃ ଗୁତୁx ପବତ ଆଉ ସୂଯ କି ରଣେର ଚି କଚି କ େହାଇ ଆଖି ଝଲସାଇ
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ତ
ିକ

ଏ / ଇ -- ୨୫୦, ଭି ଏସ ଏସ ନଗର

ହ
ାନ

୮୮୯୫୩୨୬୪୩୪

ଆ

ଇେମଲ୍ : mishrarozalini@gmail.com
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ଈଶର*ୁ ଚିଠି

ାନ : ମହାଶନ
ୂ 
ପି ୟ ଈଶର! ଆପଣ* ନି କଟକୁ େଲଖି ବି େଲଖିବି େବାଲି अେନକ
ଦି ନରୁ अଭିଳାଷ ଥିଲା अଥଚ େଲଖି ପାରୁନଥିଲି, େକଜାଣି ଆଜି କାହYକି
ବି ଜୟ କୁ ମାର ସାହୁ

ମନ ବଳି ଛି। େବାଧହୁଏ ଆପଣ*ର अଦୃ ଶ େପରଣା େମାେତ
େଲଖିବାର ସୁେଯାଗ ପଦାନ କରି अଛି । େହ ଈଶର! େଲଖି ବାର କାରଣ
ଏହି କି େଯ, ମଁୁ ଜୀବ ଆପଣ ଈଶର अଟhି । ଆପଣ େସଠାେର
ସକୁ ଟୁ େa କୁ ଶଳେର ଥିେବ। କାରଣ ଆପଣ େଯାଗନି ଦାେର ଶୟନ

ଦାସଦାସୀଗଣ ଆଲଟ ଚାମର େସବା କରୁଥିେବ। ଆପଣ* ସଜନା
ଚଉଦ ବହEାs ମଧରୁ ପୃଥିବୀ ଏକ ବହEାs। ପୃଥିବୀର ଜେଣ ବି
ବି େଶଷ ଭାବେର େମାର ନଁା, େମାର अବିତି , ସୃିର ମାନଚି ତେର
େଖାଜି ପାଇବା ବି ଫଳ अପେଚା ବତୀତ ଆଉ କି ଛି ନୁ ହଁ । ଆପଣ*
େଲାମକୂପରୁ अସଂଖ ଗହ, ନiତମାନ ସୃି, େସହି ସୃିମାନ*ର

ହ
ାନ
ଆ

अେଣାରଣୀୟାନ ମହେତାମହୀୟାନ .....।

ଇ
-ପ

ତ
ିକ

ା

ପେତକ अଣୁ ପରମାଣୁ ମଧେର ଆପଣ* अବିତି -ଏହା ଧବସତ।
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କରି ଥିେବ। ପାଟ ମହାେଦଇ ଲiEୀ ଠାକୁ ରାଣୀ ପଦ େସବା କରୁଥିେବ।
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ମ^ ମsଳେର ଆେମ ଜୀବ େଶଣୀୟ ଯଦି ଓ ଆପଣ* अନh ସୃିର ଏକ
ସହସାଂଶ ଠାରୁ ଖୁବ କମ ସଂଖାେର ପରି ଗଣିତ େହଉ ତଥାପି ଖୁବ ଚାଲାକ। ମଁୁ ମାତୃ
ଗଭେର େଘାର ପଳୟ ଜଳ ଭିତେର ମୀନ ରୂପ େହାଇ ଇତ`ତଃ ପରିଭମଣ କରୁଥିଲି। ନା
ଥିଲା ପବନ, ନା ଥିଲା ଆେଲାକ, ନା ଥିଲା ଗହନiତ ନା ଥିଲା ଆକାଶ। ସବତ ଘନ
अକାର। େକମି ତି େକଜାଣି ମଁୁ ବିଥିଲି କି  ପତି ମୁହୂ^େର ଆ^ ଚି ାର କରୁଥିଲି –
ପାହି ମାମ ରiମାମ। ପାଥନା କଲି ଯଦି ଈଶର ନାମେର େକହି अଛ େତେବ େମାେତ ଏହି
େଘାର अକାର େବିତ ଜଳ ମଧରୁ ଉwାର କର। ପତି ଶତି େଦଲି େହ ଈଶର! ଯଦି
େମାେତ ମୁି ପଦାନ କରି େବ େତେବ ମଁୁ ଆପଣ* ଗୁଣ କୀ^ନ କରି ବି। ଏମି ତି ଭାବେର
ଦଶ ମାସ ଦଶ ଦି ନ अତି କାh େହାଇଗଲା।
ଦି େନ ହଠାତ ବି ଜୁଳି ସମ ଏକ େଜାତି େମାେତ େଯାରେର ଧ¾ା େଦଲା। ପାର,
ପ କେମBିୟ, ପ uାେନBି ୟ, ମନ, ବୁ wି, ଚି ^ ଓ अହଂକାରମାନ*ୁ ସାଥୀେର ଧରି

ଆେଲାକର ¢ଶ ପାଇଲି । ପବନର ¢ଶ େମାେତ ପୁଲକି ତ କଲା। ପେର ଜାଣିଲି ତାହା
ଏକ ସୁBର ପୃଥିବୀ। ମା େକାଳରୁ ଧରି ତୀ େକାଳକୁ ଆସି ଲି। ଏଠି ବିବାର ସମ`
ଉପାଦାନ ଭରି ରହି ଛି। କି ସୁBର ଆହା କି ଆନBମୟ ଏହି ବି ଶାଳ ସଂସାର। ଧନ
ମହାପଭୁ ମହି ମା ତୁ ମର अନh अପାର॥

ତ
ିକ

ା

େହ ଈଶର! କାଳକେମ ମଁୁ ଭୁ ଲି ଗଲି , େସ ଦି ନର ମାତୃ ଗଭ କଥା ଓ େସଇ

Listen to Odia Podcast on https://anchor.fm/aahwaan

େଘାର ଜଳରାଶି ରୁ ଛି ଟିକି ଯାଇ ଏମି ତି ଏକ ଇଲାକାେର ପଡି ଲି, େଯଉଁଠି ପଥମଥର ପାଇଁ

ଇ
-ପ

ପତି ଶତିକୁ। ଜୀବ (ମଁୁ ) େହଉଛି ଆପଣ*ର ଏକ ସନାତନ अଂଶ। (ଗୀତା ୧୫-୭)। ମଳ,

ଆ

ହ
ାନ

ବି େiପ ଏବଂ ଆବରଣ ଏହି ତି େନାଟି ବାଧକ ତ^ େମାେତ ଆପଣ* ଠାରୁ ଦୂ େରଇ
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େଦଲା। ଏ ସଂସାର େମାେତ ମି ଠା ଲାଗିଲା। େଯଉଁ ଉପାଦାନମାନ*ୁ େନଇ ମଁୁ ସୁଖ
ଆସ ାଦନ କରୁଥିଲି अପରାହf ଜୀବନେର ପାତାପ କରୁଛି – ତାହା େକବଳ ମନର ବି ଳାସ
ଥିଲା। େମା ପୁअ, େମା ଝି अ, େମା ସ^ି, େମା ଘର, େମା ଗାଡି , େମା ବା* ବାଲାନ୍ସ –
ଏ ସବୁ କୁ ଧରି ଆଜି ପଯh ବାଟ ଚାଲୁ ଥିଲି। ପରି ଣତ ବୟସେର ଏମାେନ ସମେ` ଖାପ
ଛଡା େହାଇ ଯାଇଛhି । ବ^ମାନ ନୀରବେର କାBୁ ଛି ସି ନା ସୁଖ ଓ ଶାhି ପାଉନାହY।
‘ଦୁ ଃଖାଳୟ अଶାଶତମ’
ଖଲା କାେଲ କାେଲ ନି ଶି ନି ଶିତେମାେହୖ କ ମି ହିକା ।
ଗତା େଲାେକ େଲାେକ ବି ଷୟ ଶତ େଚୗରାଃ ସୁଚତୁ ରାଃ ॥
ପବୃ ^ା ପବୃ ^ା େପାଦଯୁା ଦି ଶିଦିଶି ଦି େବେକୖ କ ହରେଣା ।
ରେଣ ଶା େ`ଷାଙ୍ କ ଇବ ବି ଦୂଶଃ େପାଜଡ ଶୁଭଟା ॥
ଏକଦା ବି ଶାମି ତ ଋଷି ଦଶରଥ ମହାରାଜ* ଦରବାରକୁ ଯାଇ ଶୀରାମ ଲiEଣ*ୁ

ସମ`*ୁ ପଣାମ କରି ସାରି ବା ପେର ଦୁ ଇକର େଯାଡି अତି ସhପଣର ଛି ଡା େହେଲ।
ମହଷg ବି ଶାମି ତ ପଚାରି େଲ – େହ ଶୀରାମ! ତୁ ମ ମୁଖ ମsଳ ଉଦାସ େଦଖା ଯାଉଛି
କାହYକି? ଶୀରାମ କହି େଲ – େହ! ଭଗବନ ରାଜ ମହଲ ପରି ସର ଭିତରର ଜୀବନ अତି
iୁଦ ଜୀବନ। ପଶୁ ଏବଂ अନାନ ପiୀ େଯଭଳି ଜୀବନ अତି ବାହି ତ କରୁଛhି ମଁୁ ମଧ

ତ
ିକ

ା

େସହି ସମାନ ସୁଖେଭାଗ କରୁअଛି । େତେବ େମା ଜୀବନ ଏବଂ अନ ପଶୁ ଜୀବନ ଭିତେର
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ଯu ରiା କରିବା ନି ମେh ଭିiା ମାଗିେଲ। ଶୀରାମ ଦରବାରକୁ ଆସି େଲ। ଶୀରାମ

ଇ
-ପ

ପାଥକ କ’ଣ?

ଆ

ହ
ାନ

ମଁୁ ଏ କଥା ବି ଜାଣି ଛି – ଏହି ଜୀବନ iଣଭxୁର। େଲାକମାେନ ମୃତୁ ନି ମେh ଜନE
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େହଉଛhି ଏବଂ ଜନE େହବା ପାଇଁ ମରୁଛhି । ଜାତସ ହି ଧବ ମୃତୁ ଧବ ଜନE ମୃତୁ ....
(ଗୀତା ୨-୨୭) େହ! ଭଗବନ ଧନବାନ ବିର ଧନ ନ େହାଇଗେଲ, େସ ଦରିଦ
େହାଇଯାଏ। େସେତେବେଳ େସ ଭବି ଷତ ବି ଷୟେର ଚି hା କରି ବାେର ଲାେଗ। ଠି କ
େସହି ଭଳି ମଁୁ ପରମାନB ହରାଇ ଏହି ସଂସାରେର अତି ଦୁ ଃଖମୟ ଜ{ାଳେର ପଡି ଯାଇଛି
ଓ େସହି କଥା ଚି hା କରି କରି ବି ଷାଦି ତ େହାଇ ଯାଇअଛି । ମନୁ ଷ ତା’ବି େବକକୁ ହରାଇ
ବସି ଛି। ମନୁ ଷ ବି ଷୟ ପଛେର େଗାଡାଇବାେର अହରହ ପେଚା କରୁअଛି । ଆଉ
अଧି କରୁ अଧି କ ଦୁ ଃଖ େଭାଗ କରି ବାେର ଲାଗିଛି। େଯଉଁମାେନ ବା ଯି ଏ ତ^କୁ ଜାଣିଛି,
େଯ ବହEuାନ ପା େହାଇଛhି େସହି ଦି ବuାନୀ ମହାପୁରୁଷମାେନ ଏହି ବି ଷୟ –
ବି କାରକୁ ମାରି ନ କରି ବା ପାଇଁ ସମଥ। अନ ସମ` ଜୀବ ମାୟାେର ବନେର ପଡି
ଯାଇଛhି , अuାନେର ବୁ ଡି ରହି ଛhି । (ରାମ କଥା – ପାବଚକ –ପଜ
ୂ ପାଦ ଶୀରାମ ଭ
େକଶବ େଡାxେର ମହାରାଜ। अନୁ ବାଦକ –ଶୀ ନୃ ସି ଂହ ପସାଦ ମି ଶ)

अwାଂଶ ନି ଦାେର अତି ବାହି ତ େହାଇअଛି । अପର अwାକର अଧା ଭାଗ ବାଲାବା ଓ
ବୃ wାବାେର କଟୁଛି । ବ^ମାନ ମଁୁ ପରତ ଜୀବନ अତି ବାହି ତ କରୁअଛି । ବି େୟାଗ
ଜନି ତ ଦୁ ଃଖେର, େଭାଗେର, ଚି hାେର, ସhାପେର େମା ଜୀବନ ସଳି ତ େହଉअଛି ।
ଭାବି ଥିଲି ମନୁ ଷ େଯାନି ଜଗତେର ସବେଶ େଯାନି କି  ଯଥାଥ ଜୀବନ ସତେର େକେତ

ତ
ିକ

ା

ଦୁ ଃଖାh। ଜୀେବ ବାରି ତରx ବୁ ଦ ବୁ ଦ ସେମ େସୗଖ ପାଣିନାମ। େହ! ଈଶର େଯଉଁ
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େହ! ଈଶର େମା ଜୀବନ କାଳ ସଂପ!
ୂ  ଏକ ଶତ ବଷ େହାଇଥିେଲ ବି େସଥିମଧରୁ

ଇ
-ପ

ସୁBରୀ ନାରୀକୁ ମଁୁ ସବସ ମେନ କରି େଯୗବନାବାେର ତା’ଠାରୁ େପମ ମଦି ରା ପାନ

ଆ

ହ
ାନ

କରୁଥିଲି ଏବଂ େଯଉଁ ରୂପସୀ େମାେତ କାମେଦବ ସମାନ ମେନ କରି େମାର େପୗରୁଷ^କୁ
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ପଳ ପଳ କରି ଚଷୁଥିଲା ବ^ମାନ ଆେମ ପର¢ର ପର¢ରକୁ ଆଡ ଚiୁେର େଦଖୁନାହଁୁ ।
‘କାhା ବି ଷଲତା ଯଥା’ अପରାହf ଜୀବନେର ଦୁ jଶାକୁ ନି ବକ
 ାର ଚି ^େର ଗହଣ କରି
େନବାେର େଯ େକେତ କ ତାହା ମଁୁ अନୁ ଭବ କରୁअଛି । କହି ବାକୁ ଲାଜ ଲାଗୁଛି – ତୁ ମକୁ
ପି େଠଇ େଦଇ ଇତର ପାଣୀମାନ* ଠାେର ନି ଭର କରି ବା ସତେର େକେତ େବାକାମୀ।
ବି ସEÏତି ପାଲଟିଛି େମା େଚତନାେର – अନନ େଚତାଃ ସତତଂ େଯା ମାଂ ସE ରତି ନି ତଶଃ।
ତସାହଂ ସୁଲଭଃ ପାଥ ନି ତ ଯୁସ େଯାଗିନଃ॥ अନନାି hୟେhା ମାଂ େଯ ଜନାଃ
ପଜୁ ପାସେତ। େତଷା ନି ତାଭିଯୁାନାଂ େଯାଗେiମ ବହାମହମ॥ (ଗୀତା ୯-୨୨)
େହ! ଈଶର ଆଜି ମଁୁ ବୁ ଝି ପାରି ଛି େକୗଣସି ପକାର ଭାବେର ଆେମ େଗାଟିଏ
ାନେର ଏକାଠି େହାଇେଛ େଯପରି ଯାତାେର କି aା ତୀଥ ାନେର ବି ଭିନf ପକାର େଲାକ
ସହଯାତୀ େହାଇଥାhି । େହ! ଈଶର ସଂସାର ସମୁଦେର ଭାସମାନ େମା ଭଳି ମନୁ ଷ
ମାନ* ମଧରୁ େକେତ େକେତ ମରି ହଜି ଗେଲଣି । ତଥାପି େମା କାମନା ତୃ ି େହଉ

ପୁରୁ*ଠାରୁ େଯୗବନାବା ମାଗି ଆଣି ଏକ ସହସ ବଷ ପଯh କାମ ପି ପାସାକୁ ଚରି ତାଥ
କରି ଥିବାର ଶା¦ ପମାଣ ଦି अhି । ମଁୁ କି  େସ ଭୁ ଲ କରି ବି ନାହY।
କାରଣ ଯଯାତି ପେର अନୁ ତାପ କେଲ। ଧି କ େସ ଜୀବନ ତଥାପି ତୃ ି େହଲା ନାହY
େବାଲି େସ ପାତାପ କେଲ। ଜଗତକୁ ମହଶି iା ପଦାନ କେଲ କାମନାର ବି ନାଶର

ତ
ିକ

ା

ଦୁ ଃଖର ବି ନାଶ। ମହାତEା ବୁ w େସହି ଏକା କଥା କହି େଲ –କାମନାର ବି ନାଶର ଦୁ ଃଖର
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ନାହY। ମଁୁ ମୃତୁକୁ ଖୁବ ଭୟ କରୁअଛି । ଯାହା ନି ୁର ସତ। ରାଜା ଯଯାତି ତା*ର ପୁତ

ହ
ାନ
ଆ

ପାନ କେଲ ଆଉ େଫରି ବାକୁ ପେଡନା ତାହାହY ଯାତା।

ଇ
-ପ

ବି ନାଶ। ତୃ ି ତ େସହି ଠାେର ଯାହାକୁ ପାଇେଲ ଆଉ ପାଇବାର କି ଛି ନଥାଏ। େଯଉଁଠାକୁ
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‘ମାମୁେପତ ତୁ େକୗେhୟ ପୁନଜନE ନ ବି ଦେତ’ ( ଗୀତା ୮ -୧୬ ),
‘ଯଦ ଗତା ନ ନି ବ^ େh ତwାମ ପରମଂ ମମ’ ( ଗୀତା ୧୫ -୬ )
ଭାଷା। ସମେ` ନାକ େଟକି େବ। ବଳ ଥିଲା, अଥ ଥିଲା, ପାଚୁ ଜ ଥିଲା, अଭିଜାତ
ଥିଲା, अଭିମାନ ଥିଲା – ତୁ ମକୁ େବଖାତି ର କରୁଥିଲି, ତୁ ମକୁ େବଦଖଲ କରୁଥିଲି ଯଦି ଓ
ଆେ ଦୁ େହଁ େଗାଟିଏ ବୃ iେର ନି ବାସ କରୁଥିେଲ। ମଁୁ େଭାା ଥିଲି |

ତ
ିକ

ା
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ବି ଜିେଗାଲା,

ଇ
-ପ

ଏନ୍ଟିପିସି, अନୁ ଗୁଳ, ୭୫୯୧୧୭

ଆ

ହ
ାନ

ଭାମଭାଷ : ୮୭୬୩୧୪୮୬୨୩
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େଫ?ାେରନ୍ସ୍ ନାଇଟିଂଗଲ୍
କ^ବନି  ମହି ୟସୀ ମହି ଳା: େଫ?ାେରନ୍ସ ନାଇଟିଇଂେଗଲ
ନସgଂ େହଉଛି ଏକ ବି uାନ ଏବଂ ଏକ କଳା ମଧ ଏଥିପାଇଁ
ଉପଚାର ସaୀୟ େଯାଗତା ସହି ତ େଭୗତି କ ବି uାନ, ଶାରୀରି କ
ବି uାନ, ମାନବ ସେaଦନଶୀଳତା ଏବଂ ସାମାଜି କ ବି uାନର ଗଭୀର
अସି ତ ମହାhି

uାନ ଆବଶକ କେର ଏଥିପାଇଁ କଳା େiତେର ପାରଦଶୀ େହବା
ପାଇଁ ସମାନ ଆବଶକତା अଛି , ଯାହାଦାରା େରାଗୀ ଏବଂ ତା*
ଭାବନା, ଯଣା, ଦୁ ଃଖ ବୁ ଝି େସ ଏକ ସମାଧାନ େଖାଜି ପାରି େବ ଆଜି
ଭାରତେର, େଯଉଁଠାେର ଲi ଲi େରାଗୀ ସରଳ अ¢ୃଶ େରାଗ େହତୁ
ବରଣ

କରhି ,

େଯଉଁଠାେର

ଦାରିଦ

ଏବଂ

ପୁିହୀନତା

ସାଧାରଣ, େଯଉଁଠାେର ବବା ତଳକୁ ଯାଉଛି । େସଠାେର ଚି କିା
େiତ

କି ପରି

େରାଗୀମାନ*ୁ

अଲଗା

ରହି ପାରି ବ?

ଏବଂ

େସଠାେର

ଥିବା

େସବା େଯାଗାଇବା କାଯ ମଧ ଗଭୀର ଭାବେର

ପଭାବି ତ ନେହାଇ ରହି ପାରି ବ ନାହY ଏପରି ଦୁ ଃଖଦ ପରି ିତି େର,
େଫ?ାେରନ୍ସ ନାଇଟିଇଂେଗଲ, ସଠି କ୍ େସବା ଦାରା ଦି ଆଯାଇଥିବା

ତ
ିକ

ା

େପରଣାକୁ ମେନରଖିବା अତh ଗୁରୁତପ!
ୂ  अେଟ େଫ?ାେରନ୍ସ
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ମୃତୁ

ଇ
-ପ

ନାଇଟିxେଲ*ୁ େଫ?ାେରନ୍ସ ନାଇଟିଇଂେଗଲ, େଲଡି ଉଇଥ ଲା

ଆ

ହ
ାନ

ନାମେର ନାମି ତ, (ଜନE ୧୨ ମଇ ୧୮୨୦, େଫ?ାେରନ୍ସ [ଇଟାଲୀ ଆହାନ ଇ-ପତି କା ସୂ ! ନି ଃଶୁ# ବି ତରଣ େହତୁ ଡା େଜାତି ପସାଦ ପ(ନାୟକ* +ାରା ପତି ି ତ ଓ ପକାଶି ତ
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अଗ ୧୩, ୧୯୧୦, ଲsନ, ଇଂଲs), ବି ଟିଶ ନସ, ପରି ସଂଖାନ ଏବଂ ସାମାଜି କ
ସଂ7ାରକ ଯି ଏ ଆଧୁନିକ ନସgଂର ମୂଳ ଦାଶନିକ ଥିେଲ ଦୟା ଏବଂ େସବାର ଏକ
ଆଇକନ୍ େଫ?ାେରନ୍ସ ନାଇଟିxେଲ, "ଦି େଲଡି ୱିଥ୍ ଲା" ଭାବେର ଜଣାଶୁଣା େସ
ଏକ ସମୃw ଏବଂ ଉ| େଶଣୀର ବି ଟିଶ ପରି ବାରେର ୧୨ ମଇ ୧୮୨୦ େର ଇଟାଲୀର
େଫ?ାେରନ୍ସେର ଜନEଗହଣ କରି ଥିେଲ କି  ଏକ ଉ| ପରି ବାରେର ଜନE େହାଇଥିବା
େଫ?ାେରନ୍ସ େସବା ପଥ ବାଛି ଥିେଲ େଫ?ାେରନ୍ସ ନାଇଟିଇଂେଗଲ ଜେଣ ବି ଟିଶ ନସ,
ପରି ସଂଖାନ ଏବଂ ସାମାଜି କ ସଂ7ାରକ ଯି ଏକି ଆଧୁନିକ ନସgଂର ପତି ାତା ଭାବେର
ମଧ ଜଣାଶୁଣା େସ ନସgଂ ବୃ ^ିକୁ ବହୁତ ସାନଜନକ କରି ଥିେଲ ତା* ଜୀବନ
ସଂଗାମ େକବଳ ନସମାନ* ପାଇଁ ନୁ େହଁ ବରଂ ସମ` ମହି ଳା* ପାଇଁ ଏକ ଉଦାହରଣ
ଏଠାେର "ନସgଂର ଇତି ହାସ ଏବଂ ବି କାଶ" ବି ଷୟେର ଜାଣିବା ଆବଶକ ଆଦି ମ
ସମାଜେର ମଣିଷକୁ ବିବା ପାଇଁ ପାକୃ ତି କ ଶି ସହି ତ ଲଢ଼ି ବାକୁ ପଡି ଥିଲା େସହି

ସୀମି ତ ଥିେଲ, ଶି ଶୁ ଏବଂ ବୃ w*ର ଯତf େନବା ଦାୟି ତ ମଧ ତା*ର ଥିଲା ଏହାହY
ନସgଂର ଆର ଥିଲା କି  ନବଜାଗରଣ अବଧି େର, େଯେତେବେଳ ନସgଂ ସେମତ ସମ`
େiତେର େବୖ uାନି କ ଚି hାଧାରା ବି `ାର େହଲା, େସେତେବେଳ ଏହା ଏକ ବୃ ^ି ଭାବେର
ବି କଶି ତ େହଲା େସେତେବେଳ େସ େଫ?ାେରନ୍ସ ନାଇଟିxେଲ ଥିେଲ, ଯି ଏ େମଡି କାଲ
ବି uାନର ଏକ अବି େkଦ ଏବଂ अତାବଶକ अଂଶ ଭାବେର ନସgଂ ପତି ା କରି ଥିେଲ

ତ
ିକ

ା

େଫ?ାେରନ୍ସ ନାଇଟିxେଲ* ନାମ ଆସି ବା ମାେତ ଜେଣ ମହି ଳା ପଦୀପ ଆେଲାକେର
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ସମୟେର ମହି ଳାମାେନ ପି ଲାମାନ*ର ଲାଳନପାଳନ ଏବଂ ଯତf ଏବଂ ଘେରାଇ କାଯେର

ଇ
-ପ

େରାଗୀର ଯତf େନଉଥିବାର ଚି ତ ମନକୁ ଆେସ ଏହା ତୁ କୀର କି ମି ଆ େପନି ନସୁଲାର

ଆ

ହ
ାନ

ଯୁwେiତ ଥିଲା, େଯଉଁଠାେର ତା*ର େହାେସ* େକୗଶଳ ସାମfାକୁ ଆସି ଥିଲା ଏବଂ
ଆହାନ ଇ-ପତି କା ସୂ ! ନି ଃଶୁ# ବି ତରଣ େହତୁ ଡା େଜାତି ପସାଦ ପ(ନାୟକ* +ାରା ପତି ି ତ ଓ ପକାଶି ତ
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ତା*ୁ "ଏ େଲଡି ଉଇଥ ଲା" ନାମେର ନାମି ତ କରାଯାଇଥିଲା ୧୮୫୩ ରୁ ୧୮୫୬
ପଯh ବି େଟନ, ଫାନ୍ସ ଏବଂ ତୁ କୀ କି ମି ଆେର ଋଷ ସହି ତ ଯୁw କରି ଥିେଲ। ଆଲମା
ଯୁwେiତେର ସହେଯାଗୀମାେନ ଋଷକୁ ପରା` କେଲ କି  ବାେରକ ହ¢ିଟାଲର
अବା अତh ଗୁରୁତର ଥିଲା। ଖାଦ अଭାବରୁ ପୁିହୀନତା, କେଲରା, ବାhି , ବି ଶୁw
ଜଳ अଭାବରୁ ମହାମାରୀ, େଲାକ* अବା ଖରାପ ଥିଲା େସ ଏବଂ ତା* ନସ ଦଳ
କି ମି ଆ ଯୁw ସମୟେର ବି ଟିଶ େବସ ହ¢ିଟାଲେର ବି ଷମ ପରିିତି େର iତବି iତ ଏବଂ
ଆହତ େହାଇଥିବା େସୖ ନିକମାନ*ର େସବା ଏବଂ ଯତf କରି ଥିେଲ, ଯାହାଫଳେର ଏକ
ବଡ ସଂଖାର େସୖ ନିକ ମାନ*ୁ ବାଯାଇ ପାରି ଥିଲା। ନାଇଟିଇଂେଗଲ ତା*ର ସବୁ ଠାରୁ
ପସି w ପକାଶନ, ନସgଂ अନ େନାଟ୍ସ: ଏହା କଣ ଏବଂ କଣ ନୁ େହଁ , ତାହା ମାଧମେର
ଜେଣ େରାଗୀର େସବା କି ପରି କରାଯାଏ ବି ଷୟେର ତଥ ଏବଂ ନି େଦଶ େଯାଗାଇଥିଲା
ଏହି ଭଲୁ ମ୍ ୧୮୫୯ ପରଠାରୁ ବି ଶ ବାପୀ କମାଗତ ପକାଶନେର ରହି ଆସି ଛି।

୧୮୬୨ ମସି ହାେର କି x୍ କେଲଜ୍ ହ¢ିଟାଲେର ଧାତୀମାନ* ଶି iା ପାଇଁ ଏକ ବି ଦାଳୟ
ପତି ା କରାଯାଇଥିଲା। ତା* େଲଖା ସମଗ ବି ଶେର ସା େସବାେର ସଂ7ାର
ଆଣିବାକୁ ଉାହି ତ କରି ଥିଲା। େସ ରାତି େର ଆହତମାନ* ଯତf େନଉଥିେଲ, େତଣୁ େସ
େଲଡି ଉଇଥ ଦ ଲା ଭାବେର ଜଣାଶୁଣା ବ^ମାନ ସମୟେର ପୁରା ବି ଶେର ନସgଂ
େiତେର କାଯ କରୁଥିବା ସମ` ମହି ଳା ଏବଂ ପୁରୁଷ ଏହି ମହି ୟସୀ ମହି ଳା* ଠାରୁ

ତ
ିକ

ା

େପରଣା େନବା ଉଚି ତ ବା`ବେର ମନୁ ଷର େସବା ଠାରୁ ବଡ ଜି ନିଷ ଆଉ ଦୁ ନି ଆେର
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ନାଇଟିxେଲ ପା¬ି ମାଧମେର अତି ରି ସଂ7ାର ପାଇଁ अଥ ପଦାନ କରାଯାଇଥିଲା ଏବଂ

ଇ
-ପ

କି ଛି ନାହY ଏହି କଥାକୁ େଫ?ାେରନ୍ସ ଭଲଭାବେର ବୁ ଝି ଥିେଲ

ଆ

ହ
ାନ

ସୁଜନପୁର, ଯାଜପୁର, ୯୩୪୮୭୬୮୮୧୨
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ବି େଶଷ ସୂଚନା
ଆହାନ ଇ-ପତି କାର ଆଗାମୀ ସଂ7ରଣ : ଜୁ ଲାଇ ୨୦୨୨
େଲଖା ପଠାଇବାର େଶଷ ତାରି ଖ : ୩ ଜୁ ଲାଇ ୨୦୨୨
ଆହାନ ଇ-ପତି କାେର ପକାଶନ େହତୁ ଆପଣ* େଲଖା ଗୁଡ଼ିକ ଓଡ଼ି ଆେର ଟାଇପ୍
କରି ୱାଡ଼ ଫାଇଲେର ପଠାଇେବ ହାତେଲଖା ଗହଣୀୟ େହବନାହY ଜାଣିଛି ଟାଇପ୍
କରି ବା ଭାରି କସାଧ, କି  େସତି କି ପରି ମାଣର କ େମାେତ ବି କରି ବାକୁ ହୁଏ
ଆପଣ େଗାଟିଏ ଆେଲଖ ଟାଇପ୍ କରି ବାକୁ କ अନୁ ଭବ କରୁଛhି , ଏଠି ଶତାଧି କ
ଆେଲଖ ପହୁ ଛି, ସବୁ ଗୁଡ଼ିକ ଟାଇପ୍ କରି ବା अସବ
ଯଦି ଗ ବା କାହାଣୀ କି aା ପବ ପଠାଉଛhି େତେବ ଧାନ ଦି अ, ପେତକ ଶ
ମଧେର େକବଳ େଗାଟିଏ ଖାଲି ାନ ଛାଡ଼ି େବ, କମା, ପ!
ୂ  େଛଦ, ଯୁାiର ଆଦି

ପକାଶନେର अେହତୁ କ ବି ଳa ହୁଏ େତଣୁ ଯଦି ସବ େହଉଛି ଆପଣ* ନି କଟେର
ଥିବା େକହି ଓଡ଼ି ଆ ବୁ * +ାରା ନି ଜ େଲଖାକୁ ସଠି କ ଭାବେର ପରୀiା କରି ନି अ
େଲଖା ସହି ତ ନି ଜର େଗାଟିଏ ପାସେପାଟ୍ ଫେଟା (ଯଦି ନାହY, େତେବ ଭଲ
େଦଖାଯାଉଥିବା ସୁBର ଫେଟାଟିଏ) ସହି ତ ନି ଜର ଠି କଣା େଲଖି ପଠାଇେବ

ଇ
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ହ
ାନ

aahwaan@gmail.com
ଆ

ଆମର େଲଖା ସଂଗହ ଇେମଲ୍ :

ତ
ିକ

େଲଖି େଦଉଛhି , ଏଥିପତି ସତକ ରହି େବ େଲଖା େମେସଜ୍ ବº୍େର ହY ପଠାଇେବ

ା

अେନକ ବୁ େଲଖା ପଠାଇବା େବେଳ େଲଖାକୁ ଇେମଲ୍ର ସବେଜ¥୍ ଲାଇନ୍େର
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ବି େଶଷ ସୂଚନା

ଦୟାକରି ପେତକ ମାସର ସଂ7ରଣ ନି ମେh େକବଳ େଗାଟିଏ ବା ଦୁ ଇଟି େଲଖା ହY
ପଠା େଯେକୗଣସି ବି ଭାଗେର େକବଳ େଗାଟିଏ େଲଖା ହY ପକାଶି ତ େହବ କି ଛି ବୁ
ଏକାଧି କ େଲଖା ପଠାଇ ଆମକୁ ଚି hାେର ପକାଇ େଦଉଛhି  ଆେମ େସ ମଧରୁ ଚୟନ
କରି ବାକୁ अସୁବିଧାର ସଖୀନ େହଉଛୁ ଏହା+ାରା ଆମ ଇେମଲ୍ ବº ଭ^g େହଉଛି
ଏବଂ ସାଦନା କାଯେର ବାଧା ସୃି େହଉଛି 

अେନକଥର अନୁ େରାଧ କରି ବା ସେ^ େଯଉଁ େଲଖକ େଲଖିକାମାେନ ନି ଜର
ଏକାଧି କ େଲଖା ଆମ ଇେମଲ୍ ଠି କଣାେର େପରଣ କରୁଛhି େସମାନ* अବଗତି ନି ମେh
ଜଣାଇ େଦବାକୁ ଉଚି ତ୍ ମେନ କରୁଛି େଯ ଯଦି େକୗଣସି ଇେମଲ୍ ଠି କଣାରୁ ବାରaାର
अେନକ େଲଖା ଆମ ଇେମଲକୁ ଆେସ, ତା େହେଲ ଗୁଗୁଲ୍ େମଲ୍ ବº୍ େସଇ ସବୁ େଲଖାକୁ
¢ାମ୍ ବା अନାବଶକ େଲଖା ଭାବି ଆମର ମୁଖ ଇନବºରୁ ହେଟଇ େଦଇପାେର ଯାହା

କି aା ସବାଧି କ ଦୁ ଇଟି େଲଖା ହY ପେତକ ମାସେର େପରଣ କର
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