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 ‘ଆହ� ାନ’ ଇ-ପତି� କାେର ପ$ୂ�ତଃ େମୗଳିକ, अପ�କାଶିତ େଲଖା ଗୁଡ଼ିକ ହW େଲଖାର 
ମାନ ଏବଂ ଭାଷା ତଥା ଉପାେଦୟତା ଆଧାରେର ଚୟନ କରାଯାଇଥାଏ େକୗଣସି 
େବନାମୀ େଲଖା ଉପେର ଆମର େକୗଣସି କ\�ବ� / ଦାୟିତ�  ରହିବ ନାହW େଲଖାେର 
ଦିଆଯାଇଥିବା ସମ] ତଥ� ଏବଂ ବିଚାର େଲଖକ-ର ସ"ୂ$� ନିଜସ�, ତାହା ଉପେର 
ସ"ାଦକ କି^ା ପ�କାଶକ- ସହମତି ରହିବ େବାଲି େକୗଣସି ଲିଖିତ ନିୟମ ନାହW ଯଦିଓ 
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 ଏହି ପତି� କାର େକୗଣସି अଂଶ ବା େଲଖା ସ"ାଦକ- ଲିଖିତ अନୁମତି ବିନା अନ� 
େକୗଣସି ମାଧ�ମ (ପତ�  ପତି� କା / ଗଣମାଧ�ମ / ସ^ାଦପତ�  ଇତ�ାଦି)େର ପ�କାଶିତ କରିବା 
अପରାଧ େବାଲି ଧରିନିଆଯିବ ପ�େତ�କ େଲଖା ଉପେର ସ"ୂ$� अଧିକାର େଲଖକ-ର 
ରହିବ, େସ ଚାହWେଲ ତାହାକୁ େଫସବୁକ ଏବଂ ଟି� ଟର ଆଦି ଗଣମାଧ�ମେର କି^ା अନ� 
ମାଧ�ମେର ପ�କାଶିତ କରିପାରିେବ  
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ଭାବେର ଗ�ହଣ କରିବାକୁ ଇeୁକ ସୁଶ�ୀ ସାହୁ- अନୁେରାଧକ�େମ 
ତା-ର ଏହି ଛବିକୁ ପତି� କାର ପ�eଦେର ପ�କାଶିତ 
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ସ"ାଦକ- କଲମରୁ    ୮ 

ଗj ବିଭାଗଗj ବିଭାଗଗj ବିଭାଗଗj ବିଭାଗ    
अତୀତରୁ ପୃ/ାଏ    ୧୬ 
ଗୁେkଶ�ର ମହାପାତ�  
ମାତୃତ�       ୧୮ 
ଗୁେkଶ�ର ମହାପାତ�  
ରାଗ େଭୖରବୀ     ୨୦ 
ମମତା ଦାଶ 
ବାତାବରଣ     ୩୪ 
ପ�େମାଦ କୁମାର ପoା 
ଟ� ାଫିକ୍      ୫୩ 
ଦୀପାpଳୀ ସାହୁ 
ସ�ାଥ�ପର ମଣିଷ, ସ�ାଥ�ପର େପ�ମ  ୫୫ 
ପ�ଣତୀ ମହାପାତ�  
ନଡ଼ିଆ ନ�ାୟ     ୬୬ 
ପଦD  ଚରଣ ମିଶ� 
ପ�ଣୟର ସ�ପq     ୭୦ 
ନେରଶ କୁମାର େବେହରା 
अବେଶାଷ     ୮୨ 
ନୃସିଂହ ଚରଣ େବେହରା 
ବତକ      ୮୭ 
େଜ�ାତି ରpନ ସାହୁ 
ବିଧାତାର େଖଳ     ୯୨ 
ସମି�ତ୍ ସତ�ପ�କାଶ ମିଶ� 

ଟିକିଫୁଲ     ୯୬ 
ନିଳାଦ� ୀ ବିହାରୀ ନାୟକ 
ଶନୂ� ହୃଦୟେର     ୧୦୪ 
ମେନାରpନ ମୁଦୁଲି 
ଏ କି ପ�କାର ଭsି    ୧୦୯ 
ରାଧାକାh ଦାଶ 
ଏଡ଼ସ      ୧୧୬ 
ଶୁଭକାh ସାହୁ 

अନୁବାଦ ସାହିତ�अନୁବାଦ ସାହିତ�अନୁବାଦ ସାହିତ�अନୁବାଦ ସାହିତ�    
अhିମ ସଂdାର     ୧୨୧ 
ଦୀପକ ଷଡ଼tୀ 
ସ�ୀକୃତି      ୧୨୫ 
େଦବସିDତା େବେହରା 
ଉଫ୍... ଇେୟ େଲୖଲା...    ୧୩୩ 
ମଧୁସିDତା ପ,ନାୟକ 
ସରଳତା     ୧୩୯ 
ସୁଧାଂଶୁ କୁମାର ଦି� େବଦୀ 
ଭଲ ପାଇବାର ଆକୃତି    ୧୪୪ 
ସନାତନ ମହାକୁଡ଼ 
 

କବିତା ବିଭାଗକବିତା ବିଭାଗକବିତା ବିଭାଗକବିତା ବିଭାଗ    
ଉଠ ଉଠେର ବୀର ସhାନ   ୧୪୬ 
ସାଗର ପ�ଧାନ 

ସଚୂୀପତ�ସଚୂୀପତ�ସଚୂୀପତ�ସଚୂୀପତ�     
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ନାରୀ ନାରାୟଣୀ ହୁअ ତୁ ମହାନ  ୧୪୮ 
ସେhାଷ ପ,ନାୟକ 
ବାପା      ୧୫୦ 
ପବିତ�  ଦାସ 
ପଚାରନା     ୧୫୨ 
अେଶାକ କୁମାର େସଠୀ 
ମଁୁ ମାନେଗାବିw     ୧୫୩ 
ବିେକଶ କୁମାର ସାହୁ 
ମହାନ      ୧୫୫ 
ପ�ସନq  କୁମାର ଭୁଏ 
fବିର xwନ     ୧୫୭ 
अେଶାକ ବିଶ�ାଳ 
ଆସେର ଟୁନା ଆସେର ମୁନା   ୧୫୯ 
ସୁଦାମ େଗୗଡ଼ 
ମିନି କବିତା     ୧୬୧ 
ରଶିDତା ମହାh 
ଆହ� ାନ      ୧୬୩ 
ଡ: अସିତ୍ କୁମାର ସ�ାଇଁ 
ମାଆ ପାଇଁ ପେଦ    ୧୬୫ 
ଶ�ୀଧର ପ,ନାୟକ 
େବନାମୀ କବିତା    ୧୬୭ 
ଶୁଭାଶିଷ ମହାରଣା 
ସମୁଦ�  େକେତ ଦୂର    ୧୭୦ 
ବିନୟ ମହାପାତ�  
ହତାଶ ଶିyକ     ୧୭୩ 
ଶୁଭଶ�ୀ ନାୟକ 
ମନର କଥା     ୧୭୬ 
ଶ�ୀରାଜେଶଖର ‘ଚିମା’ 
 

ଦାନ      ୧୭୭ 
ଶ�ୀ ରମାକାh ମିଶ� 
अବ�s ଇଲାକା     ୧୮୦ 
କା\zକ ପାଣିଗ�ାହୀ 
ଝିअ      ୧୮୨ 
अନୁସୟୂା ମିଶ� 
କନ�ାଭୃଣର େବଦନା    ୧୮୪ 
ଜିେତw�  କୁମାର କହଁର 
େହ ଈଶ�ର     ୧୮୬ 
ସୁମିତ� ା ରାଉଳ 
େହ ଆକାଶ     ୧୮୮ 
ମାମାଜିନି ପ�ଧାନ 
ତୁେମ      ୧୯୦ 
ଶୁଭକାh ସାହୁ 
ଦୁବ      ୧୯୧ 
କାମେଦବ ମହାରଣା 
ଆସ େପ�ମେର ଭିଜିବା    ୧୯୩ 
ପ�ଶାh କୁମାର ନାଥ 
अତୀତ      ୧୯୫ 
ବରୁଣ କୁମାର ଦାସ 
େଶଷ େପ�ମିକା     ୧୯୬ 
ନିମ�ଳ କୁମାର ଦଳାଇ 
ପଜିୂବା ତ ଶ-ର    ୧୯୮ 
ଡ: ସତ� ନାରାୟଣ ମିଶ� 
ଏଇ େବାେଧ େପ�ମ    ୧୯୯ 
ହିମାଂଶୁ ଭୂଷଣ େଜନା 
ଦୁଇଟି ସମଲପୁରୀ ଗୀତ    ୨୦୦ 
ଆଶୁେତାଷ େମେହର 
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ଆଉ କି େସଦିନ ଆସିବ    ୨୦୧ 
ପ-ଜ ରଣା 
େମା ମାଆ     ୨୦୪ 
ସସିDତା ସାହୁ 
ପାହାଡ଼ର ଦୁଃଖ     ୨୦୫ 
ଭାଗୀରଥି ଯାନୀ 
େପ�ମ ଓ ପ�ତାରଣା    ୨୦୭ 
अରୁଣ କୁମାର ପାତ�  
ସମୟ      ୨୧୦ 
ନିତ�ରpନ ନw 
େଗାେଟ ରା]ାକଡ଼ର ବୁଢ଼ୀ   ୨୧୧ 
ସpୟ ଦାସ 
ଦyିଣା ଟେ- ଆଠଣା    ୨୧୨ 
ମେନାରpନ ମୁଦୁଲି 
ତୁମ କଥା ମେନ ପେଡ଼    ୨୧୪ 
କାହq }ଚରଣ ସାହୁ  
ଡtା      ୨୧୬ 
ଓଁକାର ଦାସ 
ଛଳନା େପ�ମ     ୨୧୭ 
ସୁଶାh କୁମାର ଧଳ 
େପ�ମ ଓ ବିରହ     ୨୧୮ 
ଶ�ୀମାନ୍ ଆ\�ତ� ାଣ ଖୁଡ଼zଆ 
ମହାନଦୀ     ୨୨୧ 
ଇଂ େସୗମ�ରpନ େଲ-ା 
ଫଗୁଣ ଆେସ     ୨୨୩ 
ଡା ସ~�ାରାଣୀ ତି� ପାଠୀ  
େକବଳ ତୁମପାଇଁ    ୨୨୪ 
ସୁଶ�ୀ ମିନତିରାଣୀ େମoିଲି 
 

ରାଜକନ�ା     ୨୨୫ 
େସୗମ�ରpନ ପାଳ 
କିଏ ଜେଣ ଆସୁଛି    ୨୨୬ 
ସୁଧାଂଶୁ େଶଖର ଦି� େବଦୀ 
ସୁନାନାକୀ ଝିअ ମାମୁନି    ୨୨୭ 
କjତରୁ ମିଶ� 
ତୁଳନା      ୨୨୯ 
ଡ^ରୁଧର ପ,ନାୟକ 
ଛବିଟିଏ     ୨୩୦ 
ଉେମଶ କୁମାର େବେହରା 
କଳିଯୁେଗ ନର     ୨୩୧ 
ଦୁଗ�ା ଚରଣ ପ�ଧାନ 
କୁwୁଲି କାwୁଛି     ୨୩୨ 
ବି. ପ�କାଶ ଚw�  ପାତ�  
ଉଷା      ୨୩୪ 
ପ�ୀତିନwା ପାଣିଗ�ାହୀ 
ଆଖିପତା େଖାେଲନାହW    ୨୩୫ 
େଶୖବାଳିନୀ ସାହୁ 
େହ ନ�ାୟମ\ୂz     ୨୩୬ 
େବୖଚw�  ମଲି� କ 
େପ�ମ ଋତୁେର     ୨୪୦ 
ସତ�ବ� ତ ବାରିକ  
ନାରୀ      ୨୪୧ 
ଶ�ସି~ୁ ପୁେରାହିତ 
 

ପ�ବ~ ବିଭାଗପ�ବ~ ବିଭାଗପ�ବ~ ବିଭାଗପ�ବ~ ବିଭାଗ    
ବାସhୀୟ ନବରାତ� ୀ    ୨୪୩ 
ପ�ତିଭା ପି�ୟଦଶzନୀ 
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ଉ�ଳେର େସାମବଂଶୀୟ ଶାସନ   ୨୪୮ 
ଶ�ୀ ରବୀw�ନାଥ ସାମଲ 
ଜାତିପ�ାଣ ଫକୀରେମାହନ   ୨୫୬ 
ଡ: ଲyDଣ ସାହୁ 
ସିରିଆ ସମସ�ା କଣ?    ୨୫୯ 
ଡା େଜ�ାତି ପ�ସାଦ ପ,ନାୟକ 
କବୀର େଦାହାଗୁe - ୩    ୨୬୫ 
ଡା ସୁବାସ ଚw�  ରାଉତ 
ଜାତୀୟ ସୁରyା ଦିବସ    ୨୭୦ 
ଶ�ୀ ରମାକାh ମିଶ� 
ଟ� ାଫିକ୍ ନିୟମ     ୨୭୬ 
अନh ବାଗ 
अ- ଓ ଜୀବନ     ୨୭୯ 
ଦୀପାpଳି ସାହୁ 
ଆଉ େସ ମଜା ନାହW    ୨୮୧ 
ବିପ� ନାରାୟଣ ଦାସ 
ଜମିଜମା ଓ ସୀମାସରହଦ   ୨୮୩ 
ଶ�ୀ େବୖକୁ�ନାଥ ଖଟୁଆ 
ପରିତ�s ପଦିD ନୀ ଓ ସ�ାf�େସବା  ୨୯୩ 
ବିଜୟଲyD ୀ ରାଉତରାୟ 
ଏ�ିେରାମା�ିକେର ମାନବବାଦ   ୩୦୫ 
अଧ�ାପିକା ରpିତା ପାତ�  
ବିଶ� ମାତୃଭାଷା ଦିବସ अନୁଚିhା   ୩୦୮ 
ଡା େଜ�ାତି ପ�ସାଦ ପ,ନାୟକ 
ଶିyାବ�ବfାର ଦୂରାବfା   ୩୧୪ 
ଦମୟhୀ େଜନା 
ଓଡ଼ିଶା अବେହଳିତ କାହWକି?   ୩୧୮ 
ବନଜ କୁମାର ପାଣିଗ�ାହୀ 
 

ଭୟରୁ ଈଶ�ର ସୃ�ି    ୩୨୭ 
ବାଲD ୀକି ନାୟକ 

ଗjx��ା ବିଭାଗଗjx��ା ବିଭାଗଗjx��ା ବିଭାଗଗjx��ା ବିଭାଗ    
ସଂସାର      ୩୩୨ 
ଶ��ାpଳୀ ମିଶ� 
େମା ସେwହୀ ପି�ୟା    ୩୩୫ 
ସିପ�ା ନାମତା 
ଚାକିରୀ      ୩୪୨ 
अେଶାକ କୁମାର େସଠୀ 
କି ଭୂଲ କଲା େସ?    ୩୬୯ 
ବିେକଶ କୁମାର ସାହୁ 
ବିଧିର ବିଧାନ     ୩୭୩ 
ସୁବଳ ମହାପାତ�  
अଭିମାନିନୀ     ୩୮୭ 
ଚେ"ଶ�ର ସନବଷzଆ 
ଯଦି େହାଇଥାhା ସତ    ୩୯୩ 
ଜିେତw�  କୁମାର କହଁର 
ନିରବତାର अhଃସ�ର    ୪୦୧ 
ଭାଗୀରଥି ଯାନୀ 
ଦାୟିତ�  ଓ େପ�ମ     ୪୦୬ 
ପ�ଶାh କୁମାର ନାଥ 
କ\�ବ�      ୪୧୦ 
ଡ: ସଂଘମିତ� ା ମହାପାତ�  
ସିପୁ      ୪୧୫ 
अରବିw ଆଚାଯ�� 
ଏକ ଆଦଶ� ସମାଜର ସ�ପq   ୪୨୧ 
ଶୁଭକାh ସାହୁ 
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 େଜ�ାତି ପ�ସାଦ ପ,ନାୟକ 

ସ"ାଦକ- କଲମରୁ... 

ନମdାର 

 ଆହ� ାନର ମା�� ମାସର ସଂdରଣ ସହିତ ଉପfିତ େହାଇଛି ତ� େୟାଦଶ ବଷ�ର ତୃତୀୟ 

ସଂdରଣ େହାଇଥିବା େବେଳ ଏହା ବିଗତ ସଂdରଣ ଭଳି ଆପଣମାନ-ୁ ଭଲ ଲାଗିବ େବାଲି ଆଶା 

 ପତି� କାେର ପ�େବଶ କରିବାପବୂ�ରୁ ଆସ� ଦୃ�ି ପକାଇବା ବିଗତ ମାସେର ଘଟିଥିବା କିଛି ପ�ମୁଖ 

ଘଟଣା ଉପେର 

ତି� ପୁରାେର ବିେଜପି ସରକାର 

 ବିଗତ ଦିନେର ଭାରତର ଉ\ରପବୂ�ର ତିେନାଟି ରାଜ�େର େହାଇଥିବା ବିଧାନସଭା ନିବ�ାଚନର 

ଫଳାଫଳ େଘାଷଣା େହାଇଥିଲା ଏଥିେର ଦୁଇଟି ରାଜ�େର ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାଟz ସଂଖ�ା ଗରି/ତା 

ପାଇଥିବା େବେଳ େସହି ଦୁଇ ରାଜ�େର କଂେଗ�ସର େକୗଣସି ପ�ତ�ାଶି ଜିତିବାକୁ ସଫଳ 

େହାଇନାହାhି ଆ�ଯ��ଜନକ ଭାବେର ତି� ପୁରାେର ଦୀଘ� ତିନିଦଶ~ି ଧରି ଚାଲୁଥିବା ବାମପ�ୀ 

ସରକାରକୁ ଜନତା ସରକାରରୁ ବିତାଡ଼ିତ କରି ବିେଜପିକୁ ସଂଖ�ା ଗରି/ତା େଦଇଛhି  

 ଏହା ସହିତ ଭାରତେର ବ\�ମାନ େକବଳ େକରଳେର ହW ବାମପ�ୀ ସରକାର ରହିଥିବା େବେଳ 

अନ� େକୗଣସି ରାଜ�େର ସରକାର ଗଠନ କରିନାହାhି କି^ା କରିବା ଭଳି େକୗଣସି ସଚୂନା ମିଳୁନାହW 

 ଏହି ବିଧାନସଭା ନିବ�ାଚନ ଫଳାଫଳେର ଦୁଇଟି ରାଜ�ର ଜନତା ସ"ୂ$� ଭାବେର କଂେଗ�ସକୁ 

अନାବଶ�କ କରିେଦଇଛhି  

 ଦିନଥିଲା ଭାରତେର अନୁ�ନ େଷାହଳଟି ରାଜ�େର କଂେଗ�ସ ଶାସନ ଥିବା େବେଳ ବ\�ମାନ 

ମାତ�  ଚାେରାଟି ରାଜ�େର କଂେଗ�ସ ଶାସନ କରୁଛhି ଏହା ନବ ନିବ�ାଚିତ ଭାରତୀୟ ଜାତୀୟ 

କଂେଗ�ସର ସଭାପତି ରାହୁଲ ଗା~ୀ- କ�ମାଗତ ଭାେବ ପରାଜୟ ବରଣ କରିବାର ତାଲିକାକୁ ଲ^ା 



ତ� େୟାଦଶ ବଷ�, ତୃତୀୟ ସଂଖ�ା, ମା�� ୨୦୧୮ Download Magazine from www.aahwaan.com 

 

ଆହ� ାନ ଇ-ପତି� କା ସ"ୂ$� ନିଃଶୁ' ବିତରଣ େହତୁ ଡା େଜ�ାତି ପ�ସାଦ ପ,ନାୟକ- .ାରା ପ�ତି/ିତ ଓ ପ�କାଶିତ  | Aahwaan.com  Aahwaan.com  Aahwaan.com  Aahwaan.com  |  9 

 କରିେଦଇଛି ଯାହା 

ଶ�ୀଲ-ାେର ଗୃହଯୁ�ର ଆଶଂକା 

 ବିଗତ ଦିନେର େସାସିଆଲ୍ େନଟୱକ�ର ବ�ବହାର କରି ଶ�ୀଲ-ା ଭଳି ଏକ ଶାhିପି�ୟ େଦଶେର 

अଶାhିର ବାତାବରଣ ସୃ�ି କରିବାର ପ�ୟାସ କରାଯାଇଛି ସଚୂନାେଯାଗ� େଯ ଶ�ୀଲ-ାର ପ�ମୁଖ କାoି 

ସହରା�ଳେର fିତ ଦିଗାନା ନାମକ अ�ଳେର ଏକ ରା]ା ଦୁଘ�ଟଣା ପେର ସୃ�ି େହାଇଥିବା ଏକ 

ଗoେଗାଳେର କିଛି ଏକତି� ତ ମୁସଲମାନ ଯୁବକ- ଆକ�ମଣେର ଜେଣ ସିଂହଳୀ ଯୁବକ- ମୃତୁ�ପେର 

ଉେ\ଜନା ସୃ�ି େହାଇଥିଲା ଏବଂ ଏହାର ସୁେଯାଗ େନଇ କିଛି ରାଜେନୖତିକ େଗା/ୀ ଏକ ଭିଡ଼ିଓେର 

େଦଖାଇଥିେଲ େଯ ଦିଗାନା अ�ଳେର ଥିବା ସମ] େଦାକାନ ଓ ବ�ବସାୟିକ ପ�ତି/ାନ େକବଳ 

ମୁସଲମାନ ମାନ- .ାରା ହW ପରିଚାଳିତ େତଣୁ େସମାେନ ଯଦି ଆଗରୁ ଏହା ବିେରାଧେର କିଛି 

ପଦେyପ େନଇଥାେh ତା େହେଲ େସହି अ�ଳେର ମୁସଲମାନ ମାନ- ସଂଖ�ା अେହତୁକ ଭାବେର 

ବୃ�ି ପାଇନଥାhା ଏବଂ େସହି ମୁସଲମାନ ମାେନ fାନୀୟ ସିଂହଳୀ େଲାକ-ୁ ଆକ�ମଣ କରୁଛhି େବାଲି 

େସହି ଭିଡ଼ିଓେର େଦଖାଯାଇଥିଲା ଏହି ଭିଡ଼ିଓ ଖୁବ୍ ତୀବ� େବଗେର ପ�ସାରିତ (ଭାଇରାଲ୍) େହବାପେର 

ଦିଗାନାେର ହିଂସା ବ�ାପୀ ଯାଇଥିଲା ଏବଂ ଏହା.ାରା େସହି अ�ଳେର ଥିବା ସମ] ମୁସଲମାନ 

ମସଜିଦ୍, େଦାକାନ ଓ ବ�ବସାୟିକ ପ�ତି/ାନ ଆଦିକୁ ନ� କରିେଦବା ସହ ଦୁଇଜଣ ପ�ାଣ 

ହରାଇଥିେଲ 

 ଏହା ପେର ଶ�ୀଲ-ା ସରକାର ଜରୂରୀକାଳୀନ ଆଇନ ଲାଗୁ କରି େସହି अ�ଳେର 

େସୖନ�ବାହିନୀ ମୃତୟନ କରିଥିେଲ ଏବଂ ପେର ପରିfିତି ସାମାନ� େହାଇଥିେଲ ସୁ�ା ଏହାକୁ େନଇ 

ହିଂସାକାo ପୁଣିଥେର ସଂଘଟିତ େହାଇପାେର େବାଲି େଗାଇwା ସତୂ� ରୁ ପ�କାଶ ପାଇବା ପେର େଦଶର 

अେନକ ଧାମzକ ସଂଗଠନ ଏହାକୁ େନଇ ଚିhା ପ�କାଶ କରିବା ସହ ଏହି .ୀପେର ଶାhି ପାଇଁ ପ�େଚ�ା 

କରୁଛhି 

ଇeାମୃତୁ�କୁ ସୁପି�ମ େକାଟ�- ହଁ 

 ବିଗତ ଦିନେର ଭାରତର ସେବ�ା� ନ�ାୟାଳୟ ଏକ ଗୁରୁତ� ପ$ୂ� ରାୟ େଦଇ କହିଛhି େଯ 
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 ମୃତୁ�ର .ାରେଦଶେର ଥିବା ଏବଂ ଜୀବନ ପାଇଁ େକୗଣସି ଆଶା ନଥିବା ବ�sି-ୁ ଚାହWେଲ ଇeାମୃତୁ� 

(ୟୁଥାନାସିଆ) ଦିଆଯାଇପାେର अବଶ� ଏଥିପାଇଁ ସରକାରୀ ନୀତିନିୟମ ମାନି ଏବଂ अଦାଲତ-ଠାରୁ 

अନୁମତି ଆଣିବାକୁ ପଡ଼ିପାେର କି� ଇeାମୃତୁ� ଭଳି ଏକ ସେ^ଦନଶୀଳ ମାମଲାର ଶୁଣାଣି 

େହାଇଥିବା ନି�ୟ ଭାବେର ଏକ ସ�ାଗତେଯାଗ� ପଦେyପ େବାଲି अେନକ ସ�ାf�େସବା େyତ� େର 

କାଯ��ରତ ଡାsର- ମତ 

 େବେଳ େବେଳ ଏମିତି କିଛି େରାଗୀ େଦଖାଯାଆhି, େଯଉଁମାନ-ୁ ବ�ାଇ ରଖିବା ପାଇଁ ବହୁତ 

ପରିଶ�ମ କରିବାକୁ ପେଡ଼ अଥଚ େସମାେନ ବ�ିବାର େକୗଣସି ଉପାୟ ନଥାଏ, ଏବଂ େସମାେନ ବହୁତ 

କ� େଭାଗୁଥାhି, େସହିପରି କକ�ଟ େରାଗେର ପୀଡ଼ିତ କି^ା ରା]ାଦୁଘ�ଟଣାେର ଆହତ େହାଇଥିବା 

ବ�sିମାେନ େବେଳ େବେଳ ହେତା�ାହିତ େହାଇ ମୃତୁ�ପାଇଁ ଆେବଦନ କରିଥାhି କି� େନୖତିକତା 

ଦାୟରୁ େସମାନ-ୁ ଆେମ ବ�ାଇ ରଖିବାର ସମ] ପ�ୟାସ କରୁ, ଏଥିେର ସଫଳତା ମିେଳ ନାହW, ଏବଂ 

େରାଗୀଟି अଧିକ କ� ସହି ବ�ିରହିବାକୁ ବାଧ� ହୁଏ େସହିfଳେର ଏେବ େଲାକମାେନ ବିଚରାଳୟର 

.ାରf େହାଇ ଇeାମୃତୁ� ପାଇଁ ଆେବଦନ କରିପାରିେବ 

୧୨ ବଷ�ରୁ କମ କନ�ା ବଳା�ାରେର ଫାଶୀ ଦo 

 ବିଗତ ଦିନେର ରାଜfାନ ସରକାର ଏକ ଗୁରୁ\� ପ$ୂ�  ନିେ��ଶନାମା ଜାରୀ କରିଛhି ଏବଂ ଏଥିେର 

ଉେଲ� ଖ ରହିଛି େଯ ୧୨ ବଷ�ରୁ କମ ବୟସର କନ�ା ସହିତ ଯଦି େକହି ଦୁ�ମ� କରhି ତା େହେଲ ତା-ୁ 

ଫାଶୀ ଦo ଦିଆଯାଇ ପାେର ଏହିପରି ଘୃଣ� अପରାଧୀ ପ�ତି େକୗଣସି ପ�କାର େକାହଳ ମେନାଭାବ 

ଦଶ�ାଇବାକୁ ମନା କରିଦିଆଯାଇଛି 

ଶ�ୀେଦବୀ ଆଉ ନାହାhି 

 ବଲିଉଡ଼୍ ଇo�� ୀର ପ�ମୁଖ ଏବଂ अେନକ ସଫଳ ଚଳ�ିତ� ର अଭିେନତ� ୀ ଶ�ୀେଦବୀ- ବିଗତ ମାସ 

୨୪ ତାରିଖେର ଦୁବାଇର ଏକ େହାେଟଲେର अସ�ାଭାବିକ ଭାବେର ମୃତ� େହାଇ ଯାଇଛି 

ସଚୂନାେଯାଗ� େଯ ୫୪ ବଷzୟା ଶ�ୀେଦବୀ ନିଜ ଜୀବନର ୫୦ ବଷ� ହିwୀ ସିେନମା ଜଗତକୁ େଦଇଛhି 

अତି अj ବୟସରୁ େସ ସିେନମାେର କାମ କରୁଛhି अେନକ ହିwୀ ଚଳ�ିତ� େର େସ ଉେଲ� ଖନୀୟ 
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 अଭିନୟ କରିବା େହତୁ ତା-ୁ େଲଡ଼ି अମିତାଭ େବାଲି ମଧ� କୁହାଯାଉଥିଲା େସ ନିମ�ାତା େବାନୀ 

କପୁର-ୁ ବିବାହ କରିଥିେଲ ଏବଂ ତା-ର ଦୁଇଟି କନ�ା ସhାନ ଥିେଲ 

 अେନକ ବଷ� େସ ସିେନମା अଭିନୟରୁ ଦୂରେର ରହିବାପେର ଇଂଲିଶ୍ ବିଂଲିସ୍ ଚଳ�ିତ� େର 

ପ�ତ�ାବ\�ନ କରି ସମ]-ୁ ଚକିତ କରିେଦଇଥିେଲ ଏବଂ ପେର ପେର ମମ୍ ଚଳ�ିତ� େର ନିଜ अଭିନୟ 

ପାଇଁ ବହୁ ପ�ଶଂସିତ େହାଇଥିେଲ ନିଜକୁ ସବୁେବେଳ ସୁwର କରି ରଖିବାପାଇଁ ପ�େଚ�ାେର େସ ନିଜ 

ଉପେର ୨୯ ଥର अେ�ାପଚାର କରିଥିେଲ 

 ଜୀବନେର େଶଷ ଦିନ େସ ଦୁବାଇର ଏକ େହାେଟଲେର ରହୁଥିବା େବେଳ ନିଶାଶs अବfାେର 

ବାଥଟବେର ଟଳି ପଡ଼ି ଶ�ାସ अବେରାଧ େହାଇ ପ�ାଣ ହରାଇଥିେଲ ଏହି ମୃତୁ�କୁ ପ�ଥେମ ହୃଦଘାତ 

େବାଲି କୁହାଯାଉଥିବା େବେଳ ଦିନଟିଏ ପେର ମୃତୁ�ର ପ�ମୁଖ କାରଣ ଜଣାପଡ଼ିଥିଲା ମୃତୁ�ର ତିନିଦିନ 

ପେର ଶ�ୀେଦବୀ- ମୃତଶରୀରକୁ ବିମାନ େଯାେଗ ମୁ^ାଇ अଣାଯାଇ ରା�� ୀୟ ସ�ାନର ସହ ତା-ର 

अhିମ ସଂdାର କରାଯାଇଥିଲା 

 ଶ�ୀେଦବୀ- yତି ସମୁଦାୟ ଭାରତୀୟ ସିେନମା ଶିj ପାଇଁ ଏକ अପରୂଣୀୟ yତି େବାଲି କହିେଲ 

अତୁ�sି େହବନାହW 

ଓଡ଼ିଶା ସରକାର- .ାର ବାଳିକାମାନ-ୁ ମାଗଣାେର ପ�ାଡ୍ 

 ଓଡ଼ିଶା ସରକାର ଏକ ନି�\ି େନଇ େଘାଷଣା କରିଛhି େଯ ରାଜ�ର ସମ] ବିଦ�ାଳୟ ଓ 

ଶିyାନୁ/ାନମାନ-େର ଶିyା ଗ�ହଣ କରୁଥିବା ଛअ େଶ�ଣୀରୁ ବଡ଼ କନ�ାମାନ-ୁ ସରକାର- ତରଫରୁ 

ପ�େତ�କ ମାସେର ସାନିଟାରୀ ନ�ାପକିନ୍ ମାଗଣାେର େଯାଗାଇ ଦିଆଯିବ ‘ଖୁଶି’ ନାମକ ଏହି େଯାଜନା 

अhଭ�ୂs ରାଜ�ର  अନୁ�ନ ସତର ଲy ଛାତ� ୀ ସ�ାf�କର ଭାବେର ମାସିକ ଋତୁସ�ାବ ସମୟେର 

େହଉଥିବା अେନକ अସୁବିଧାରୁ ମୁsି ପାଇେବ ଏବଂ ସ�ାf�େର अବନତି ଘଟିବ ନାହW ଏଥିପାଇଁ 

ସରକାର ବାଷzକ ୭୦ େକାଟି ଟ-ାର अତିରିs ବ�ୟ अଟକଳ ଧାଯ�� କରିଛhି 

 ଓଡ଼ିଶା ସରକାର- ଏହି ପଦେyପକୁ ବଲିଉଡ଼ अଭିେନତା अyୟ କୁମାର ଭୁରି ପ�ଶଂସା 

କରିଛhି ସଚୂନାେଯାଗ� େଯ ବିଗତ ମାସେର अyୟକୁମାର अଭିନିତ ପ�ାଡ଼ମାନ୍ ବିଭିନq  େପ�yାଗୃହେର 
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 ପ�ଦଶzତ େହାଇ ଉ� ପ�ଶଂସିତ େହାଇଥିଲା अyୟକୁମାର- ପ�ଶଂସା ପାଇଁ ମୁଖ�ମ�ୀ ବ�sିଗତ 

ଭାବେର ତା-ୁ ଧନ�ବାଦ େଦଇଛhି 

ବିେଜପୁରେର ଜିତିଲା ବିେଜଡ଼ି 

 ଓଡ଼ିଶାର ବିେଜପୁରେର େହାଇଥିବା ମଧ�ବ\zକାଳୀନ ବିଧାନସଭା ନିବ�ାଚନ ପାଇଁ ରାଜ�େର 

ରାଜନୀତି ପ�ବଳ େହାଇଥିଲା, ଏହି ସମୟେର ମୁଖ�ମ�ୀକୁ ଚପଲ ମାଡ଼, अoା ମାଡ଼ ଇତ�ାଦି ଘଟଣା ବି 

େହାଇଥିଲା ମୁଖ�ମ�ୀ- ସଚିତ ଶ�ୀଯୁs କା\zେକୟନ୍ ପାoିଆନ- ସରକାରୀ ବାସଭବନେର ବିେଜପି 

.ାରା ଭtାରୁଜା ବି କରାଯାଇଥିଲା ଏହି ସବୁ ସେ\�  ବିେଜପିର େକw� ୀୟ ମ�ୀମାନ- .ାରା ପ�ଚାର 

କରାଯାଇଥିବା ସେ\�  ପ�ାୟ ପଚାଶ ହଜାର େଭାଟର ବ�ବଧାନେର ବିେଜଡ଼ି ପ�ାଥ�ୀ ରିତା ସାହୁ ବିଜୟୀ 

େହାଇଥିେଲ ଏହାପେର ଗଣମାଧ�ମକୁ ସଚୂନା େଦଇ ମୁଖ�ମ�ୀ ରାଜ�େର ଶାhି ଓ ପ�ଗତିକୁ 

ପ�ାଥମିକତା ଦିଆଯିବ େବାଲି କହିଥିେଲ 

अଚୁ�ତ ସାମh ଓ େସୗମ�ରpନ ପ,ନାୟକ ବିେଜଡ଼ିେର ସାମିଲ 

 ଆମ ଓଡ଼ିଶା ଏବଂ ସ^ାଦର ସେବ�ସବ�ା ତଥା ଏକଦା ମୁଖ�ମ�ୀ ନବୀନ ପ,ନାୟକ- ବିେରାଧ 

କରୁଥିବା େସୗମ�ରpନ ପ,ନାୟକ ଆ�ଯ��ଜନକ ଭାବେର ବିଗତ ଦିନେର ବିେଜଡ଼ିେର େଯାଗ 

େଦଇଛhି ସବୁେବେଳ ସରକାର- ବିଭିନq  ପଦେyପକୁ ଆେyପ କରୁଥିବା ଏବଂ ବିେରାଧ କରୁଥିବା 

େସୗମ�ବାବୁ ଏହିପରି କରିବାର କାରଣ ମଧ� ସେt ସେt ଜଣା ପଡ଼ିଛି ବିଗତ ଆଠ ତାରିଖ ସକାେଳ 

େସ ବିେଜଡ଼ିେର େଯାଗ େଦେଲ େବାଲି ଆନୁ/ାନିକ ଭାବେର େଘାଷଣା କରାଯିବାପେର ସ~�ାେର େସ 

ବିେଜଡ଼ି ସମଥzତ ପ�ାଥ�ୀ ଭାବେର ରାଜ�ସଭ ପାଇଁ ମେନାନିତ େହାଇଛhି 

 େସହିପରି ଭୁବେନଶ�ର fିତ କିଟ୍, କିସ୍ ଓ अେନକ ଶିyାନୁ/ାନର ମାଲିକ ଶ�ୀ अଚୁ�ତ ସାମh 

ମଧ� ବିେଜଡ଼ିେର େଯାଗ େଦଇଛhି ଏବଂ େସ ମଧ� ରାଜ�ସଭାପାଇଁ ବିେଜଡ଼ି ତରଫରୁ ମେନାନୀତ 

େହାଇଛhି 

 अେନକ ବଷ� ଧରି ଦଳପ�ତି ଆନୁଗତ� ଥିବା अେନକ କମ�ୀ ଓ େନତା ଏଥିେର अସ�/ ପ�କାଶ 

କରିଥିେଲ ସୁ�ା ଦଳ ସୁପି�େମା ନବୀନ ପ,ନାୟକ-ୁ ପ�ଶq କରିବାକୁ େକହି ସାହାସ କରିନଥିେବ େବାଲି 
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 ଆେମ ମେନ କରୁ 

ଚୀନ୍ ବିେଦଶମ�ୀ କହିେଲ ଭାରତ ସହ ସ"କ�  

 ଭାରତର ପାକି]ାନପ�ତି ଥିବା ଆଭିମୁଖ�କୁ ସବ�ଦା ସମାେଲାଚନା କରି ଆସୁଥିବା ଚୀନ୍ ବିଗତ 

ଦିନେର ନିଜର ମତେର ପରିବ\�ନ କରିଛି ସଚୂନାେଯାଗ� େଯ କିଛି ଦିନତେଳ ଚୀନେର ଆେୟାଜିତ 

ଏକ ସା^ାଦିକ ସମିDଳନୀେର ଚୀନର ବିେଦଶ ମ�ୀ ଗଣମାଧ�ମକୁ କହିଛhି େଯ ଦyିଣ ଏସିଆର ଦୁଇ 

ବୃହତ ଶsି ଭାରତ ଓ ଚୀନ ମଧ�େର ବ~ୁତ� ପ$ୂ� ବାତାବରଣ ରହିବା अତ�h ଜରୁରୀ ଏହା .ାରା 

ଉଭୟ େଦଶର ହିତ ସାଧନ େହବ ଏବଂ ଉନq ତି େହାଇପାରିବ ପ�ଥମଥର ପାଇଁ ଚୀନ ସରକାର- 

େକୗଣସି ମ�ୀ ଏହିପ�କାରର ମhବ� େଦଇଥିବାରୁ ଚୀନର ଆଭିମୁଖ�େର ପରିବ\�ନ ଆସୁଥିବା କଥା 

ବୁ�ିଜୀବିମାେନଛ େଦଉଚhି 

अରବିw ମୁଦୁଲି ଆଉ ନାହାhି 

 ଓଡ଼ିଆ ଭଜନ ଜଗତର ଜେଣ ପ�ମୁଖ ଗାୟକ, ସଂଗୀତ� ଓ ଭs ଶ�ୀ अରବିw ମୁଦୁଲି- अକାଳ 

ମୃତୁ�େର ଓଡ଼ିଆ ଭଜନ ଜଗତେର ଏକ ବିଶାଳ अଭାବ ପରିଲyିତ େହାଇଛି ସୁଚନାେଯାଗ� େଯ ଶ�ୀ 

ମୁଦୁଲି- ହୃଦଘାତେର ପ�ାଣବାୟୁ ଚାଲି ଯାଇଥିଲା କିଛିଦିନ ତେଳ େସ ନିଜ ପୁअର ବିବାହ ପାଇଁ 

ଉ�ାହିତ େହାଇ ନିମ�ଣ ପତ�  ବ�ନ କାଯ��େର ବ�] ଥିେଲ କି� ତା-ର ହଠାତ୍ ନିଧନେର ସମ] 

ଓଡ଼ିଶା ]� େହାଇଯାଇଥିେଲ େକୗଣସି ପ�କାର େରାଗେବୖରାଗେର ନ ପଡ଼ି େସ ମୃତୁ�ବରଣ କରିଥିବା 

େହତୁ ସମେ] ଦୁଃଖ अନୁଭବ କରୁଥିେଲ 

ସିtାପୁରେର ନାକ କଟାଇେଲ ରାହୁଲ ଗା~ୀ 

 ବିଗତ ଦିନେର ସିtାପୁରର ଏକ ବିଶ�ବିଦ�ାଳୟେର ଆେୟାଜିତ ‘ଇoିଆ ଏଟ୍ ୭୦’ ଶୀଷ�କ ଏକ 

କାଯ��କ�ମେର ନିମhି� ତ अତିଥି ଭାବେର େଯାଗ େଦଇ ଭାରତୀୟ ଜାତୀୟ କଂେଗ�ସ ସଭାପତି, ତଥା 

ସାଂସଦ ଶ�ୀ ରାହୁଲ ଗା~ୀ अପଦ] େହାଇଛhି ଉପfିତ େଶ�ାତା ଏବଂ ଦଶ�କ ମାନ- ପ�ଶqର ସମୁଚିତ 

ଉ\ର ନ େଦଇ ପାରି େସ अପମାନିତ େହବାପେର ତା-ର ଏହି କାଯ��କ�ମର ଭିଡ଼ିଓକୁ ସ"ାଦନା 

କରାଯାଇ ଏମିତି ଭାବେର ପରିେବଷଣ କରାଗଲା ସେତ େଯମିତି ରାହୁଲ ଗା~ୀ अତି ଚତୁରତାର ସହ 
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ସମ] ପ�ଶqର ଉ\ର େଦଇଛhି କି� ଏହି କାଯ��କ�ମର ପ�କୃତ ଭିଡ଼ିଓ ପ�ସାରଣ େହବାପେର କଂେଗ�ସ 

ତରଫରୁ କରାଯାଇଥିବା ଏହି କାଯ��କୁ ଗଣମାଧ�ମ ତଥା େସାସିଆଲ୍ ମିଡ଼ିଆେର ନିwା କରାଯାଇଛି 

 ସଚୂନାେଯାଗ� େଯ ସିtାପୁରେର ଆେୟାଜିତ କାଯ��କ�ମେର ଜେନୖକ ବ�sି ପ�ଶq କରିଥିେଲ େଯ 

ଗା~ୀ ପରିବାରର ସଦସ�ମାେନ ଶାସନେର ଥିବା ସମୟେର ଭାରତର ବାଣିଜି�କ अଭିବୃ�ି 

ସେhାଷଜନକ କାହWକି ନଥିଲା ଏହାର ଉ\ରେର ରାହୁଲ ଗା~ୀ ପ�ଶq କରୁଥିବାର ଶୁଣାଯାଉଥିଲା େଯ 

୨୦୦୪ରୁ ରାହୁଲ ଗା~ୀ-ର େଦଶ ପାଇଁ େକୗଣସି अବଦାନ अଛି ନା ନାହW ଆେମ ମଧ� ଚିhାେର 

ପଡ଼ି ଯାଇଛୁ, ଏହାର अଥ� କଣ େହାଇପାେର? ଏବଂ େସ ଏମିତି କାହWକି ଉ\ର େଦଇଥିେଲ େସ 

ଯାେହଉ କାଯ��କ�ମକୁ ସଂଚାଳନ କରୁଥିବା ଉେଦ�ାsା- ଉପfିତ ବୁ�ିେଯାଗଁୁ ରାହୁଲ-ୁ ବିରାଟ 

ଧରଣର अପଦf େହବାରୁ େସ ବ�ାଇ େଦଇଥିେଲ ସତ କି� ତାହା େସାସିଆଲ୍ ମିଡ଼ିଆେର ଭାଇରାଲ୍ 

େହାଇଗଲା ପେର ଏେବ ସମେ] କହୁଛhି େଯ ବିେଦଶେର ଯାଇ ରାହୁଲ ଗା~ୀ अପମାନିତ 

େହାଇଛhି 

 ଚଳିତ ମାସର ଆହ� ାନ ଆଶା କରୁଛି ଆପଣମାନ-ୁ ଆେମାଦିତ କରିବ ଏଥିେର ପ�କାଶିତ 

ସମ] ଆେଲଖ� ଆପଣ-ୁ ଭଲ ଲାଗିବ  

 ଧନ�ବାଦ 

 ଡା େଜ�ାତି ପ�ସାଦ ପ,ନାୟକ 

 ପ�ତି/ାତା-ସ"ାଦକ, ଆହ� ାନ ଇ-ପତି� କା 

ଆଗାମୀ ସଂdରଣ ନିମେh େଲଖା ପଠାଇବାର େଶଷ ତାରିଖଆଗାମୀ ସଂdରଣ ନିମେh େଲଖା ପଠାଇବାର େଶଷ ତାରିଖଆଗାମୀ ସଂdରଣ ନିମେh େଲଖା ପଠାଇବାର େଶଷ ତାରିଖଆଗାମୀ ସଂdରଣ ନିମେh େଲଖା ପଠାଇବାର େଶଷ ତାରିଖ    

अେପ�ଲ अେପ�ଲ अେପ�ଲ अେପ�ଲ ୩ ୩ ୩ ୩ ତାରିଖ ତାରିଖ ତାରିଖ ତାରିଖ ((((ମtଳବାରମtଳବାରମtଳବାରମtଳବାର))))    
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ଗj ବିଭାଗ 
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ଗୁେkଶ�ର ମହାପାତ�  

अତୀତରୁ ପୃ/ାଏअତୀତରୁ ପୃ/ାଏअତୀତରୁ ପୃ/ାଏअତୀତରୁ ପୃ/ାଏ    
 ମାନସୀ ତw� ା ତw� ାେର ହxିଟାଲ୍ େମଇନ େଗଟେର ପଶିଲା େବଳକୁ, ସାମqାରୁ ଜେଣ 

ବ�sି ଆସୁଥିେଲ। ବାଳ ନୁଖୁରା, େପାଷାକ अବ�ବfିତ, ଦାଢ଼ୀ ସାମାନ� ପାଚି ଯାଇଛି, 

କଳା େଫ� ମର ଚଷମାଟିଏ ପି~ିଛhି ବ�sି ଜଣକ। େଲଖକ ବା ସା^ାଦିକ ଭଳି 

େଦଖାଯାଉଛhି। େଗାଟିଏ yଣ ପାଇଁ ଦୁହW- ଆଇ କନ୍ଟା� (eye-contact) େହଲା। 

ବ�sି ଜଣକ ସିDତହାସ� ସହିତ ଆେଗଇଗେଲ। ମାନସୀକୁ ଟିକିଏ ଚିହq ା ଚିହq ା ଲାଗିଲା େସ 

ମୁହଁଟି। େସ ପୁଣି ଆେଗଇଗଲା ICU ଆେଡ଼। ତା’ର ସାତ ବଷ�ର ଝିअର अପେରସନ 

ଚାଲିଛି, ତାକୁ ରs ଦରକାର। ହxିଟାଲର ରs ଭoାରେର ରs ନାହW। ତାର ଚିହq ା 

ପରିଚୟ ସମେ] ରs େଯାଗାଡ଼ ପାଇଁ େଦୗଡ଼ାେଦୗଡ଼ି କରୁଛhି। କି� କିଛି ଫଳ ମିଳିନି ଏ 

ଯାଏଁ। ସ£ାମୀ ସିଂଗାପୁ୍ରରୁ ଆସୁଛhି ଝିअ ପାଇଁ।  

 ମାନସୀ ଯାଇ ପହଂଚିଲା ICU େର। ମାନସୀର ବାପା ବାହାେର ବସିଥାhି। ଝିअକୁ 

େଦଖି ଖୁସିେର ଉଠିଗେଲ ଓ କହିେଲ, “ମା’େର! ରs ମିଳିଗଲା, ଜେଣ େଲାକ ଆସିଥିେଲ 

ଓ ରs େଦଇଗେଲ।”  

 ମାନସୀ: କିଏ ରs େଦେଲ ?  

 ବାପା : ଜାଣିନି। 

 ମାନସୀ ଯାଇ େରଜି�ି� େର େଦଖିଲା େକୗତୁହଳବଶତଃ। ସୁବ� ତ େବାଲି ସ�ାyର 

କରିଥିେଲ। େସ ଚିହିq ଛି ଏଇ ନାଆଁକୁ ଓ ଏହି ସ�ାyରକୁ। େସ ବସିଗଲା େଚୗକି ଉପେର। 
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 ଚିhାେର ମଗq େସ। ସିଂଗାପୁ୍ରରୁ ଫ� ାଇଟ୍ େର ଆସି ହxିଟାଲେର ପହ�ିେଲ ତା’ ସ£ାମୀ ଓ 

ତାକୁ ଝିअ ବିଷୟେର ପଚାରିେଲ। ମାନସୀ କି� ନିରୁ\ର, अନ�ମନd, ସେତ େଯପରି 

ହଜିଯାଇଛି अତୀତର େକୗଣସି ପୃ/ାେର।  

 

ପାରଳାେଖମୁoି, ଗଜପତି, ଓଡ଼ିଶା 

ଭ� ାମ�ଭାଷ : ୮୯୮୪୬୨୧୩୭୦ 

ଆଗାମୀ ସଂdରଣ ଏକ ବିେଶଷା- େହବ ଉ�ଳ 
ଦିବସ ଏବଂ ବିଷୁବ ସଂକ� ାhି ଉପଲେy ଏକ ବିଶାଳ 

ବିେଶଷ ସଂdରଣ ପାଇଁ େଲଖା ଆହ� ାନ କରାଯାଉଛି 
ଆଗାମୀ ମାସର ତିନି ତାରିଖ (ମtଳବାର) ସୁ�ା 

େଲଖା ଆମର ହ]ଗତ େହବାକୁ ପଡ଼ିବ 

Send by e-Mail ONLY to : 

aahwaan@gmail.comaahwaan@gmail.comaahwaan@gmail.comaahwaan@gmail.com    
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ଗୁେkଶ�ର ମହାପାତ�  

ମାତୃତ�ମାତୃତ�ମାତୃତ�ମାତୃତ�     
 ଚାରିବଷ�ର େଛାଟ ଛୁଆ େଗଲୁ, କେଲାନୀର ରା]ାେର ଚାଲୁଥାଏ। ହାତେର ବିdୁଟ 

ପ�ାେକଟଟିଏ। ହଠାତ୍ କୁକୁର େଗାଟାଏ ସାମqାେର ଆସିଗଲା। ବିdୁଟ୍ େଦଖି େଭାକିବା 

ଆର¯ କଲା। େଗଲୁ ଡରିଯାଇ େଦୗଡ଼ିବା ଆର¯ କଲା; କି� ଦୁଭ�ାଗ�ବଶତଃ ଆଉ ପା� 

ଛअଟି କୁକୁର ତାକୁ େଘରିଗେଲ ଓ ଝା"ିବା ଆର¯ କେଲ। କିଛି ସମୟ ମଧ�େର ତାକୁ 

େଚାବାଇ େଚାବାଇ ରsାs କରିେଦେଲ, େଦହରୁ ପୁଳାଏ ପୁଳାଏ ମାଂସ କାଢ଼ିେନେଲ। 

ପିଲାର କାw ଶୁଣି କେଲାନୀ େଲାେକ େଦୗଡ଼ି ଆସିେଲ। େଲାକ- ପାଟି ଶୁଣି େଗଲୁର ମଁା 

ମାନସୀ ମଧ� େଦୗଡ଼ି ଆସିଲା। େବକରୁ अଜସ� ରsସ�ାବ େହାଇସାରିଥିଲା। କିଛି େଲାକ 

ସାେt ସାେt େଗଲୁକୁ େନଇ ହxିଟାଲ ଗେଲ। କେଲାନୀର �ୀ େଲାକମାେନ ମାନସୀକୁ 

ସାh� ନା େଦବାକୁ େଚ�ା କରି ବିଫଳ େହେଲ। ମାନସୀର କାwେର ସାହି କ"ି ଉଠୁଥିଲା। 

କିଛି ସମୟ ପେର େଫାନ୍ ଆସିଲା େଯ, ହxିଟାଲ୍ ପହଁଚିବା ପବୂ�ରୁ ......େଗଲୁ େଶଷ 

ନିଶ�ାସ ତ�ାଗ କରିଛି।  

 ମାନସୀ ରsମୁଖା େହାଇ ଉଠିଲା। अବ�ବfିତ େଚେହରା, ମୁକୁଳା ବାଳ। ରା]ା 

କଡ଼ରୁ େମାଟା ଲୁହା ଛଡ଼ ଧରି ମାନସୀ ବାହାରିଗଲା ପ�ତିେଶାଧ ପରାୟଣା େହାଇ। 

ସାyାତ୍ କାଳୀ ମଁା’- ରୂପ। େକହି େରାକିବାକୁ ସାହାସ୍ କରିେଲନି। େଯଉଁଠି ବୁଲା କୁକୁର 

େଦଖାଗଲା, େସ ପିଟିପିଟି ମାରିେଦଲା। ପ�ାୟ ଏକ ଘ�ାେର େସ ଛ ସାତଟା କୁକୁର ମାରି 

ସାରିବା ପେର ଗଳି େଶଷେର ଥିବା ବୁଦା ନିକଟେର ପହ�ିଲା। ଦୁଇ-ତିନିଟି କୁକୁର 
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 ଛତ� ଭt େଦଇ ପେଳଇେଲ। କି� େଗାଟିଏ କୁକୁର ରହିଗଲା। ମାନସୀ ତୀବ�  ଗତିେର 

ଆେଗଇ ଯାଇ େଦେଖ ତ;  େଗାଟିଏ ମାଇ କୁକୁର ତା’ ଛୁଆମାନ-ୁ yୀର ଖୁଆଉଛି। ତା’ର 

ହାତ अଟକିଗଲା। ଲୁହା ଛଡ଼ଟି ତେଳ ଫିtି ବସିପଡ଼ିଲା। କୁକୁର ଛୁଆମାେନ ଆସି ତା 

ଚାରିପେଟ େଖଳିବା ଆର¯ କରିେଦେଲ। େକାଉ ଯୁଗେର ପ�ଭୂ ଶିବ-ୁ କାଳୀ ମଁା’- ପାଦ 

ତେଳ ପଡ଼ିବାକୁ ପଡ଼ିଥିଲା, ସୃ�ିର ସ�ାଥ� ପାଇଁ। ଆଜି ମାତୃତ�  ଆଉ େଗାେଟ ରsମୁଖା ମଁା’କୁ 

अଟକାଇଥିଲା।  

 

ପାରଳାେଖମୁoି, ଗଜପତି, ଓଡ଼ିଶା 

ଭ� ାମ�ଭାଷ : ୮୯୮୪୬୨୧୩୭୦ 
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ମମତା ଦାଶ 

ରାଗ େଭୖରବୀରାଗ େଭୖରବୀରାଗ େଭୖରବୀରାଗ େଭୖରବୀ    
 ଦୀଘ� ଚାରିବଷ� ପେର ମଁୁ େମା ଘରକୁ େଫରୁଛି େ�ସନେର ଓେହ�ଇ ଭାବିଲି ଘରକୁ 

ଯିବା ପବୂ�ରୁ ମଁୁ େମା ମାଉସୀ ଝିअ ଘର େଦଇ ତାକୁ ଟିେକ େଦଖି ଯିବି େବାଉକୁ େଫାନ 

କରି କହିଲି – ବ�] େହବୁନି, ମଁୁ ଆଗ ଇନାyୀ ଘରକୁ ଯାଉଛ ପେର ଘରକୁ ଯିବି 

େ�ସନ ଆଉ େମା ଘର ମଝିେର େହଉଛି ଇନାyୀର ଶାଶୁଘର ଇନାyୀର ବାହାଘର ସାତ 

ମtଳା ପରଠାରୁ ତା ସାtେର େମାର ଆଉ େଦଖା ସାyାତ େହାଇ ପାରି ନଥିଲା 

ବାଟଯାକ ମଁୁ ଭାବି-ଭାବି ଚାଲୁଥାଏ ଇନାyୀ େମାେତ େଦଖି େକେତ ଖୁସି େହ େମାେତ 

ଆଦରେର ପାେଛାଟି େନବ, େକେତ ଖୁସି-ଗପ କରିବ ଠିକ୍ ବାହାଘରର ପବୂ�ପରି ଆେମ 

ଦୁଇଜଣ ମିଶି ବହୁତ ମଉଜ କରିବୁ ଏମିତି अେନକ କଥା ଭାବି-ଭାବି ମଁୁ ଯାଇ ପହ�ିଲି 

ଇନାyୀର ଶାଶୁଘେର ଦିନ ୧୧ଟା ସମୟ ଝାpି ଖରାେର ଗରମ ପବନ ବହୁଥାଏ ମଁୁ 

ଯାଇ ଦୁଆରମୁହଁ ପାଖେର ପହ�ିଗଲି କବାଟ େଖାଲାଥିଲା େସଥିପାଇଁ େମାେତ ଆଉ 

କଲିt୍ େବଲ୍ ବଜାଇବାକୁ ପଡିଲା ନାହW ସିଧା ଘର ଭିତେର ପ�େବଶ କଲି ସୁନ-ଶାନ୍ 

ଘେର େଗାଡ ରଖୁରଖୁ େମାେତ अନୁଭବ େହଲା େଯ ଏ ଘେର େକୗଣସି अତୃk ଆତD ା ଘରିୂ 

ବୁଲୁଛି ମଁୁହ ବୁେଲଇ େଦଖିଲି ଇନାyୀର େଗାେସଇଁ ଶାଶୁ ପ�େବଶ ଘରର ଦୁଆର ମୁହଁେର 

ପଡିଥିବା ଏକ ପୁରୁଣା ଖଟ ଉପେର ବସି କ’ଣ େକଜାଣି ଗୁଣୁ-ଗୁଣୁ େହାଇ କହି ଚାଲିଥାhି 

ବୟସ ପାଖାପାଖି ୧୦୦ େହାଇଯିବ ତା-ୁ େଦଖି ମଁୁ େଗାଟିଏ ଜୁହାର ପେକଇଲି େସ 

େମାେତ ଚିହିq  ନପାରି ଖାଲି ବଲ-ବଲ କରି ଚାହWେଲ ଆଖି ଦିଇଟା ଭିତରକୁ 



ତ� େୟାଦଶ ବଷ�, ତୃତୀୟ ସଂଖ�ା, ମା�� ୨୦୧୮ Download Magazine from www.aahwaan.com 

 

ଆହ� ାନ ଇ-ପତି� କା ସ"ୂ$� ନିଃଶୁ' ବିତରଣ େହତୁ ଡା େଜ�ାତି ପ�ସାଦ ପ,ନାୟକ- .ାରା ପ�ତି/ିତ ଓ ପ�କାଶିତ  | Aahwaan.com  Aahwaan.com  Aahwaan.com  Aahwaan.com  |  21 

 ପଶିଯାଇଥାଏ େଦହର ଚମଡା ସବୁ େଲାଚା-େକାଚା ମାରିଗଲାଣି ଶରୀରର ରt କଜ� ଳ 

ପରି କଳା ବାଳ ଗୁଡାକ ମଧ� େଝାଟ ପରି ପାଚିଯାଇଛି କପାଳେର ବା��କ�ର େରଖା 

x� ଗଣି େହାଇ ଯାଉଛି ନାକଟି ଶୁଆ ପରି ତୀyଣ ଧଳା ଶାଢୀ ପି~ି େସହି ପୁରୁଣା 

େତଲ-ଚିକିଟା ଖଟ ଉପେର ବସିଥାhି ଭୀଷଣ ଗରମେର ମୁo ଉପେର ବୁଲୁଥିବା ପ�ାର 

ଘରର୍-ଘରର ଶ³ ପରି ସୁନଶାନ୍ ଘରଟିର ଆତD ା ମଧ� ପ�ାର ତିେନାଟି ପ� ପରି େସହି 

ଘର ଭିତେର େଗାଲ-େଗାଲ ଘୁରି ବୁଲୁଥାଏ ଲାଗୁଥାଏ େସ େଯପରି ଦିନ-ରାତି େବାେଧ 

େସଇ ଘଟ ଉପେର ବସିଥାhି ମଁୁ ଟିେକ ତା- ପାଖକୁ ଲାଗିଯାଇ ପଚାରିଲି-ମଁା, େକମିତି 

अଛhି ମଁୁ ଇନାyୀର ଭଉଣୀ େସ େମାେତ ବଡ-ବଡ ଆଖିେର ଚାହW ପୁଣି କଣ ଗୁଣୁ-ଗୁଣୁ 

କରିବାକୁ ଲାଗିେଲ େମାେତ अନୁଭବ େହଲା େଯମିତି – େସ ବା��କ�ର େଶଷ अବ]ାେର 

ରାଗ େଭୖରବୀର କରୁଣ ରସେର ନିଜକୁ ହଜାଇ େଦଇ अେପyା କରିଛhି ପବୂ�ାଧ ଏବଂ 

ଉ\ରାଧ�ର ମିଳନ ପାଇଁ  

 ଏହା ଭିତେର େମା ପାଟି ଶୁଣି ଇନାyୀ ଭିତରୁ ବାହାରି ଆସିଲା କାଖେର ତାର 

େଗାଟିଏ ଛୁଆ େମାେତ େଦଖି ତାର େଚେହରା ବିସDୟ ଆଉ ଖୁସିେର କିଛି yଣ ପାଇଁ 

ଚମକି ଗଲା ଆେର! ଇଏ କଣ ମଁୁ େଦଖିଲି! ତା ମୁଖ-ମoଳର ଚମକ ହଠାତ୍ କପ�ରୂର 

ବାସqା ପରି ଉଡିଗଲା ଏବଂ ପୁଣି େସ ତାର ପବୂ�ାବfାକୁ େଫରିଆସି କହିଲା-ଭିତରକୁ 

ଆସ୍ ମଁୁ ମଧ� ତା ପେଛ-ପେଛ ଭିତରକୁ ପ�େବଶ କଲି ଇନାyୀ େମାେତ େସାଫା 

ଉପେର ବେସଇ େଦଇ କହିଲା-  “ତୁ ଏଠି ବସିଥା, ମଁୁ େତା ପାଇଁ ସବ�ତ୍ େନଇଆେସ” 

ଗରମଟା େଜାରେର େହଉଥାଏ ସବ�ତଟା ନିହାତି ଦରକାର ଥିଲା ମଁୁ ମଧ� ତା କଥାେର 

ହଁ ଭରିେଦଲି େସ ଛୁଆଟାକୁ ତେଳ ବେସଇ େଦଇ େରାେଷଇଘରକୁ ଗଲା ଏହା ଭିତେର 
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 ଛୁଆଟା େଭା........େଭା....... କରି କାwି ଉଠିଲା ମଁୁ ଦଉଦି ଯାଇ ଛୁଆଟାକୁ କାେଖଇ 

ପେକଇଲି େମାେତ େଦଖି େସ ଆହୁରି େଜାରେର କାwିବାକୁ ଲାଗିଲା ଏହା ଭିତେର 

ଇନାyୀ ସବ�ତ ଆଣି େମା ହାତକୁ ବଢାଇ େଦଲା  

 ମଁୁ ପଚାରିଲି – “ପୁअର ନଁା କଣ ?” 

 େସ କହିଲା – ସମେ] ଆକୁ “ଜୁଜୁ” େବାଲି ଡାକhି 

 ମଁୁ ପଚାରିଲି – େସ ଏେତ କାwୁଛି କାହWକି? 

 ଇନାyୀ କହିଲା – ଏଇଟା ନୁଆ କଥା ନୁେହଁ େସ ସବୁେବେଳ ଏମିତି କାେw 

 ମଁୁ କହିଲି – କଣ େଦହ ଖରାପ अଛି କି? ଡାsର-ୁ େଦଖଉନୁ କାହWକି? 

 େସ କହିଲା – େଦହ ଠିକ୍ अଛି କି� ତା ପାଇଁ କାହା ପାଖେର ସମୟ ନାହW 

 ପୁଣି ମଁୁ ପଚାରିଲି – କାହWକି, ମଁୁ ତ ଶୁଣିଥିଲି ତାର ବୁଢା ବାପା, ମା, କେକଇ ସମେ] 

अଛhି  

 ହଁ अଛhି, କି� େସମାନ- ପାଖେର ସମୟ ନାହW ଏତିକି କହି ଇନାyୀ ବାର^ାର 

କା�େର ଥିବା ଘ�ାକୁ ଚାହୁଁଥାଏ! 

 ଠିକ୍ ଏତିକି େବେଳ अସିତ ବାବୁ (ଇନାyୀର ଦିअର) ଆସି ପହ�ିଗେଲ ଲ� ପାଇଁ 

अସିତ ବାବୁ अବିବାହିତ େମାେତ େଦଖି ତା- ଖୁସିର ଧାରାେର ଜୁଆର ଛୁଟିଲା ଭଳି 

ଲାଗିଲା ଭାଉଜର ଭଉଣୀ ତ େମାର ଶାଳୀ ଏହା ଭାବି େମା ସାtେର ଗପସପ ଆର¯ 

କରିେଦେଲ ମଁୁ ମଧ� ଭାବିଲି – ଯାହାେହଉ, ଏେତ ସମୟ ପେର କିଏ ତ ଜେଣ ମିଳିଲା 

ଯାହା.ାରା ମଁୁ ଇନାyୀ अଉ ତାର ପରିବାର ବିଷୟେର ଜାଣି ପାରିବି ଏହା ଚିhି ମଁୁ ମଧ� 

अସିତ ବାବୁ-ୁ କଥା-କଥାେର ଇନାyୀ କଥା ପଚାରୁଥାଏ ଠିକ ଏତିକି େବେଳ ଇନାyୀ 
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 ଆମ ଦୁଇଜଣ- ପାଇଁ େଟବୁଲ ଉପେର ଖାଇବା ଆଣି ପେରାଷି େଦଲା ଭାତ, ଡାଲି, 

ମାଛ ତରକାରୀ, କଖାରୁଫୁଲ ଭଜା, କଲରା ପତ�  ଭଜା, ଶାଗ ଭଜା – “ଛ ତିअଣ, ନ ଭଜା” 

କହିେଲ अତୁ�sି େହବ ନାହW ଏେତ ଆଇଟମ୍ େଦଖି ମଁୁ ଖୁସିତ େହଲି, କି� ଏହା ପଛେର 

ଇନାyୀକୁ େକେତେଯ ପରିଶ�ମ କରିବାକୁ ପଡିଥିବ ଭାବି େମାେତ ଗ�ାନି अନୁଭବ େହଲା 

ମଁୁ अସିତ ବାବୁ-ୁ ପଚାରିଲି-ଆପଣ- ଘେର କଣ ସବୁଦିେନ ଏତିକି ଆଇଟମ ବେନ ନା 

ଆଜି ମଁୁ ଆସିଛି େବାଲି ଏେତ ଆଇଟମ ତିଆରି େହାଇଛି? େମା କଥା ଶୁଣି अସିତ ବାବୁ 

େଠା........େଠା କରି ହସି କହିେଲ – ଇନାyୀ ଭାଉଜ ଆମର ସବୁଦିନ ଏତିକି ଆଇଟମ 

ବନାhି ନେହେଲ ପରା ଆମ େବାଉର ପାଟିକି अରୁଚି ମାରିଯାଏ  

 ମଁୁ ପଚାରିଲି – ଆପଣ- େବାଉ କାହାhି? 

 अସିତ ବାବୁ କହିେଲ – େସ ପରା ଜେଣ ଶିyକ ଏେବ ତା-ର dୁଲ ଟାଇମ୍ ଦିନ 

ଚାରିଟା ପେର ବାପା-େବାଉ ଘରକୁ େଫରhି  

 ପୁନଃ ମଁୁ ପଚାରିଲି- ଆପଣ େକେତେବେଳ େଫରhି? 

 େସ େମାେତ ହସି କହିେଲ-େମାର ତ ଓଡିଶା ସରକାର- ଚାକିରୀ  ମଁୁ ଆରାମେର 

ପ�ାୟ ସାେଢ ଦଶଟା େବଳକୁ ଘରୁ ଖାଇ-ପିଇ अଫିସ୍ ଯାଏ ପୁନଃ ସାେଢ େଗାେଟ େବେଳ 

ଲ�େର ଖାଇବାକୁ ଆେସ ପୁଣି ପା�ଟା େବେଳ େଫରି ଘେର ଜଳଖିଆ ଖାଏ 

 ଆeା! ଏେତ ଯତq  ଆପଣ-ର କିଏ ନିअhି? େବାଉ? 

 ନଁା, ନଁା, ଆମ ଇନାyୀ ଭାଉଜ  

 ଆeା................... 

 ମଁୁ ପୁଣି ପଚାରିଲି – ଆପଣ- ବଡଭାଇ अମିତ ବାବୁ (ଇନାyୀର ସ�ାମୀ) କାହାhି? 
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  କଣ ଭାଇ? େସ ପରା ନଟାେର ଘରୁ ବାହାରି ଯାଆhି ରାତି ଦଶଟା େବଳକୁ ଘରକୁ 

େଫରhି େସ ଏକ ବ�ା-େର ଚାକିରୀ କରhି େସଥିପାଇଁ ତା-ୁ େକେତେବେଳ େବଳ 

ନଥାଏ ସବୁେବେଳ अଫିସ୍ କାମେର ବ�] ଥାଆhି 

 େତେବ ଇନାyୀ କଣ ଏକୁଟିଆ ଦିନଯାକ ଘେର ଏମିତି କାମ କରୁଥାଏ? 

 ହଁ, ଘର କାମ, ଆଉ କରିବ କିଏ? 

 ବାଃ େର ପରିବାର େଯଉଁଠି ପରିବାରର ଏେତ ସଦସ�- ଦାୟିତ�  େକବଳ ଜେଣ 

�ୀ ଉପେର ଛାଡିଦିଏ? ଏେବ ମଁୁ ଇନାyୀର ଦୟନୀୟ अବfା ଧିେରଧିେର ବୁଝିବାକୁ 

ଲାଗିଲି ଭାବିଲି ଆଜି ରାତିଟା ଏଇଠି ରହିଯିବି େଦେଖ ଆଗକୁ କଣ େହଉଛି....... 

 ମଁୁ ଇନାyୀକୁ ପଚାରିଲି – ଏେବତ ଦୁଇଟା ବାଜି ଗଲାଣି ତୁ କଣ ଖାଇବୁନି କି? େସ 

ବଡ େଜାରେର ହୁଁ ମାରି କହିଲା – େମା ଖାଇବାେର କଣ अଛି ଠିକ୍ ଏତିକି େବେଳ ଜୁଜୁ 

ଖଟ ଉପରୁ ଦୁମ୍ କରି ପଡିବାର ଶ³ ଶୁଣାଗଲା ଘର ଭିତରକୁ ଦଉଡିଯାଇ େଦଖୁ ତ ଜୁଜୁ 

ମୁo ଫାଟି ଯାଇଛି ଏବଂ େସ ବିକଳେର େଭା.....େଭା..... କରି କାwିବାେର ଲାଗିଛି ମା, 

ଛୁଆ-ର ଏହି ଦୟନୀୟ अବfା େଦଖି େମା ଆତD ାରୁ ଏକ ଶ³ ନିଃସୃତ େହଲା – େହ ମା, 

େହ ଜନD ଦାତ� ୀ ମା, ତୁ େତା ଛୁଆର ଏହି କରୁଣ େରାଦନକୁ କିପରି ସହନ କରୁଛୁ କ’ଣ 

ପାଇଁ ତୁ ଚୁପ୍ େହାଇଯାଇଛୁ ତୁ ଉଠ୍, ତୁ େସଇ ଇନାyୀ ଯାହା ପାଖେର ହନୁମାନ ପରି 

ବିଶାଳ ସମୁଦ�  ପାର କରିବାର ସାହସ अଛି, ତୁ ଚୁପ୍ କ’ଣ ପାଇଁ, ତୁ ଉଠ୍................ 

 ଧିେର ଧିେର ଇନାyୀ ଜୁଜୁକୁ େକାେଳଇ େନଇ ପ�ଥମଥର ପାଇଁ େମା ଆଖିେର ଆଖି 

ମିେଶଇବାକୁ ସାହସ କଲା କି� ଏ କ’ଣ! ପବୂ�ବତ୍ ଇନାyୀର ଆଖି ପୁନଃ अବସାଦେର 

ତଳକୁ େହାଇଗଲା ତଥାପି େସହି କିଛିyଣ ଭିତେର ମଁୁ ଇନାyୀ ଆଖିେର ଏକ ବିଚିତ�  
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 ଭାବ େଦଖିଥିଲି େଯମିତିକି ତା ଭିତରର ଆତD ା ବାର^ାର େଚ�ା ଚଲାଇଛି ଛିoି 

ଯାଇଥିବା अhରର ତ�କୁ ପୁନ�ଜୀବିତ କରିବାପାଇଁ କି� ଖୀ$� ବଳେର ବାର^ାର ତାର 

େଚ�ା େଯମିତି अସଫଳ େହାଇଯାଉଛି ଲାଗୁଛି େଯମିତି ରାଗ େଭୖରବୀର ସ�ରେର ସମ] 

ଯ�ଣା, ହତାଶକୁ अh କରିେଦବାର ଶsି ମା େଭୖରବୀ େଦଇ ପୁନଃ େଫେରଇ 

େନଉଛhି....... 

 କିଛି yଣ ପାଇଁ ମଁୁ ଭାବିଲି ଏ େହଉଛି େସ ଇନାyୀ ଯିଏକି ବାହାଘରର କିଛି ଦିନ 

ପୁବ�ରୁ ସମ]-ୁ କହିଆସୁଥାଏ – େମାେତ େକହି କେwଇବନି, କି େମା ଆଗେର େକହି 

କାwିବନି ଆଉ ଯଦି ମଁୁ କାwିବି ତାେହେଲ େମାର େମକअପ୍ ଖରାପ େହାଇଯିବ, ମଁୁ 

अସୁwର େଦଖାଯିବି ଆଖିେର अେନକ ସୁଖଦ ସ�ପqେନଇ ହସିହସି େମା ଆଗେର ବାପଘରୁ 

ବିଦାୟ େନଇଥିଲା େସଇ ଇନାyୀ କି� ସାତ ମtଳା ଦିନ େଯେତେବେଳ େସ 

ବାପଘରକୁ ବୁଲିବାକୁ ଆସିଥିଲା, େଫରhା ସମୟେର କଇଁ-କଇଁ େହାଇ କାwି-କାwି ଖାଲି 

ସମ]-ୁ କହୁଥାଏ – ମଁୁ ଆଉ େଫରିବିନି..... କି� ତା କଥା େକହି ବୁଝି ନପାରି ପୁନଃ ତାକୁ 

ତା ଘର େଲାକ ଶାଶୁଘରକୁ େଫରାଇ େଦଇଥିେଲ ବାହାଘର ଦିନଠାରୁ କ’ଣ ଇନାyୀ 

ଏଇ ଯ�ଣାେର ଛଟପଟ େହଉଛି..... ସାତମtଳା ଦିନ କାwେର ତାେର କି ଯ�ଣା ଲୁଚି 

ରହିଥିଲା.......? ଏମିତି ଭାବୁ ଭାବୁ ହଠାତ୍ କବାଟ ବାେଡଇବାର ଖଟ୍-ଖଟ୍ ଶ³ 

ଶୁଣାଗଲା େସଇ ଶ³େର ଇନାyୀ ଚମକି ପଡି ଘ�ାକୁ େଦଖି କହିଲା – ଚାରିଟା 

ବାଜିଗଲା..... ମଁୁ ଯାଇ କବାଟ େଖାଲିଲି ଇନାyୀ ଜୁଜୁକୁ କା~େର ପକାଇ 

େରାେଷଇଘରକୁ ଚାଲିଗଲା 

 ମଁୁ କବାଟ େଖାଲି େଦେଖ ତ ଇନାyୀର ଶାଶୁ-ଶ�ଶୁର ବିଦ�ାଳୟରୁ ବାହୁଡିେଲଣି 
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 େମାେତ େଦଖି େସମାେନ ବିେଶଷ ଖୁସି अନୁଭବ କରି ନଥିେଲ େମା ନମdାରର 

ପ�ତୁ�ତରେର ତାର ଶାଶୁ ହୁଁ ମାରି ଚାଲି ଯାଇଥିେଲ ଶ�ଶୁର ଯଦିଓ କିଛି ଭଲ-ମw 

ପଚାରିଥିେଲ, ଲାଗିଲା େକବଳ ସ^~ ଦୃ�ିରୁ  

 ମଁୁ େରାେଷଇଘେର ଯାଇ େଦେଖ ତ ଇନାyୀ େଗାଟିଏ ହାତେର ଜୁଜୁକୁ ଧରି ଆଉ 

େଗାଟିଏ ହାତେର ଚା, ଜଳଖିଆ ବନାଇବାେର ଲାଗିଛି ଆଉ ଜୁଜୁ େଭା.....େଭା..... କରି 

କାwିବାେର ଲାଗିଛି ଜୁଜୁ ପ�ତି ଇନାyୀର ଧ�ାନ ବିଲକୁଲ୍ ନାହW, ଧ�ାନ ତାର 

ଚା,ଜଳଖିଆ ବେନବାେର ଏହା େଦଖି କିଛି yଣ ପାଇଁ ମଁୁ ]� େହାଇଗଲି େମା 

ମନେର ପୁଣି ବିେଦ� ାହର ସ�ର ଉ-ି ମାରି କହିଲା – େହ ମଁା, ଦୟାମୟୀ ମା, କରୁଣାମୟୀ 

ମା, େସqହମୟୀ େକାମଳମତୀ ମା, େତାର ଏ େକାମଳ ହୃଦୟ କ’ଣ ପାଇଁ ପାଷାଣ ପାଲଟି 

ଯାଇଛି  େଯଉଁଠି ଏକମାତ�  ସhାନର କ�wନ ଧ�ନୀେର ତୁ ଆତୁର ନେହାଇ େତାର ଆତD ାକୁ 

ମାରି ପଥର ପାଲଟି ଯାଇଛୁ ଆଗକୁତ େତାର ସାରା ଜୀବନ ପଡିଛି........ 

 ଏହା ଭିତେର ଇନାyୀର ଶାଶୁ ଗୁଡାଖୁ ହାତେର ଧରିଆସି େସାଫା ଉପେର ବସି ଦାh 

ଘସିବା ସହିତ ଟି.ଭି. ମଧ� େଦଖିବାକୁ ଲାଗିେଲ କିଛି ସମୟ ପେର ଶ�ଶୁର ମଧ� ଆସି 

େଯାଗେଦେଲ ଏପେଟ ଇନାyୀ अେପyା କରିଛି େଯ େକେତେବେଳ ଚା-ଜଳଖିଆର ପବ� 

ସରିେଲ େସ ଜୁଜୁକୁ ଟିେକ ସମୟ େଦବ ଏହା ଭିତେର अସିତ ବାବୁ ଆସି ପହ�ିଗେଲ 

ବାଃ.....େର ବାଃ..... ଲ� ପେର ହାଇ ଟି ଏପେଟ ଘରର େବାହୁ ଖାଇଲାକି ନାହW େକହି 

େଦଖିବାକୁ अଛି ନା େକହି ପଚାରିବାକୁ େବାହୁ ନୁେହଁ ତ, ଚାକରାଣୀ କହିେଲ अତୁ�sି 

େହବନାହW  

 କିଛି ସମୟ अେପyା କଲାପେର ଇନାyୀର ଶାଶୁ ଦାh ଘସି, ଗରମ ପାଣିେର କୁଳି 



ତ� େୟାଦଶ ବଷ�, ତୃତୀୟ ସଂଖ�ା, ମା�� ୨୦୧୮ Download Magazine from www.aahwaan.com 

 

ଆହ� ାନ ଇ-ପତି� କା ସ"ୂ$� ନିଃଶୁ' ବିତରଣ େହତୁ ଡା େଜ�ାତି ପ�ସାଦ ପ,ନାୟକ- .ାରା ପ�ତି/ିତ ଓ ପ�କାଶିତ  | Aahwaan.com  Aahwaan.com  Aahwaan.com  Aahwaan.com  |  27 

 କରି ସଫା େହାଇ ବସିଗେଲ ଚା ପିଇବା ପାଇଁ ନା ତା-ର ଜୁଜୁ ପ�ତି ଲy� ଥିଲା ନା 

ଇନାyୀ ପ�ତି ଲy� अଛି ତ େକମିତି ନିଜର ସ�ାଥ� ହାସଲ କରି अନ�କୁ କ� େଦବି 

ସ�ାଥ� ହାସଲ ତା- ପରିବାରର ମଳୂ ଲy� ବାପା-ମା ପୁअ-େବାହୁ-ଠାରୁ, ସାନ ପୁअ 

ଭାଇଭାଉଜ- ଠାରୁ, ଭଉଣୀମାେନ ଉଭୟ-ଠାରୁ, େକବଳ ଜେଣ ମନୁଷ� ଇନାyୀ ତା 

ନିଜ ସ�ାଥ�କୁ ତ�ାଗକରି ପରେସବାେର ଲାଗିରହିଛି େଯମିତି ମାନିେନଇଛି େସବାହW ପରମ 

ଧମ� କି� ନିଜକୁ, ନିଜ ପିଲାକୁ କ� େଦଇ େସବା କରିବା େକେତେଯ ନୀତି ପରକ ମଁୁ 

ଜାଣିବାକୁ ଏମିତି ଭାବିପାରhି, କହିବାକୁ अyମ 

 ଚା ପବ� ସରିଲା ପେର ଇନାyୀ ଜୁଜୁକୁ େନଇ ଚୁପ-ଚାପ୍ ତା ରୁମକୁ ପଶିଗଲା ମଁୁ 

ମଧ� ତା ପେଛ ପେଛ ଚାଲିଗଲି ଇନାyୀ ଜୁଜୁକୁ େଗାଡେର ପେକଇ ଶୁଆଉଥାଏ ମଁୁ 

ଇନାyୀକୁ ପଚାରିଲି ତୁ କ’ଣ ଏକୁଟିଆ ଘରର ସବୁ କାମ କରୁ? େମା ପ�ଶqେର ଇନାyୀ 

ଉ\ର ବଦଳେର ଏକ ଦୀଘ� ଶ�ାସ ସହିତ େଗାଟିଏ ଲ^ା ହୁଁ ମାରି ପୁନଃ ଶାh େହାଇଗଲା 

ପୁଣି ମଁୁ ପଚାରିଲି ଏଠି କ’ଣ େକହି କାମବାଲି ନହାhି? ଭାଇନାତ ବ�ା-େର ଚାକିରି 

କରିଛhି ତା-ୁତ Servant Allowance ମିଳୁଥିବ ତୁ ଏକ ଚାକରାଣୀ ରଖୁନାହୁଁ 

କାହWକି? କିଛି ସମୟ ପେର ମନେର କ’ଣ େକଜାଣି ଭାବି େମାେତ େସ ଉ\ର େଦଲା – 

ଚାକରାଣୀତ ମଁୁ! Allowance ଶାଶୁ-ଶ�ଶୁର-ର ଏକଥା ଶୁଣି ମଁୁ ନୀରବ ରହିଗଲି 

 ଦୁଇଜଣ କିଛି ସମୟ ନୀରବ ରହିଲା ପେର ନୀବତାକୁ ଭାtିବା ପାଇଁ ମଁୁ ପୁଣି କଥା 

ଛଳେର ପଚାରିଲି – ତୁ କ’ଣ ଖାଲି ଘର କାମ କରୁଛୁ ନା କିଛି ପଢା-ପଢି କରୁଛୁ େତାର 

ତ ପିଲାଦିନରୁ ପଢିବା ଆଉ େଲଖିବାେର ବହୁତ ଆଗ�ହ ଥିଲା ତୁ କ’ଣ େଲଖିବା ମଧ� 

ଛାଡିେଦଲୁଣି? ଶୁଖିଲା ମୁହଁେର େମାେତ େସ କହିଲା ଏଠି କିଛି ପଢିବାକୁ ନାହW ମଁୁ 
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 ଆ�ଯ�� େହାଇ ଭାବିଲି – ଶିyକର ଘର, ପୁଣି କିଛି ପଢିବାକୁ ନାହW ଶିyକର ଦାୟିତ�  

େଯଉଁଠି ଛାତ�  ମାନ-ର ଉଜ� ଳ ଭବିଷ�ତ ଗଢିବାେର େସଠି େସ ନିଜ ଘରର ଉ�ଶିyିତା 

େବାହୁର ଭବିଷ�ତକୁ ନିଜ ହାତେର ଜାଳି େପାଡି ନ� କରିେଦଉଛhି ତା-ର 

ବିଦ�ାଳୟେର ଛାତ� ମାନ-ୁ ଶିyା େଦବାର କି େଯାଗ�ତା ଥିବ ତାହା ମଁୁ अନୁମାନ 

କରିପାରୁଛି  

 ଏତିକି କଥାବାତ�ା ଭିତେର ଇନାyୀ ରୁମ୍ ଭିତରକୁ ସମ]-ର अନାବାଧ� ପ�େବଶ 

େଦଖି ମଁୁ ଆ�ଯ�� େହାଇଗଲି ଜବାନ ଦିअରର େକବୁଲ ତାର ବାହାନାେର, ଶଶୁର-ର 

ଠାକୁର-ୁ ଧୁପ େଦବା ବାହାନାେର, ଶାଶୁ-ରତ अଧିକାର अଛି अଡ�ର େଦବାେର, େସ 

େକେତେବେଳବି ପ�େବଶ କରିପାରhି ସବୁ ଆରାମ ତା- ଭାଗେର, େବାହୁର କିଛି ଭାଗ 

ନାହW େଯମିତି ଆରାମେର ଠିକ୍ ଏତିକି େବେଳ ବାହାରରୁ ଶ³ ଶୁଣାଗଲା – ହଇେଲା, 

େକେତ ଗପ କରୁଛୁ ରାତି ପାଇଁ େରାେଷଇ େହବ େକେତେବେଳ ଶିଘ� ଖାଇ େଶାଇେଲ 

ପରା ପୁଣି ସକାଳୁ ଉଠି dୁଲକୁ ଯିବୁ ଇନାyୀ ତର-ତର େହାଇ ଜୁଜୁକୁ ଶୁଆଇେଦଇ ପୁନଃ 

େରାେଷଇଶାଳକୁ ବାହାରିଗଲା ଛପନେଭାଗ ରା~ିବା ପାଇଁ ଶାଶୁ, ଶଶୁର, ଦିअର େଗାଡ 

ଉପେର େଗାଡ ପେକଇ ବସି, ଟି.ଭି. େଦଖି ମେନାରpନ କରିବା ସହିତ ଛପନେଭାଗ 

अେପyାେର ଥାଆhି...........  

 ରାତି ଆଠଟା ବାଜିଗଲା अମିତ ବାବୁ (ଇନାyୀର ସ�ାମୀ) ଘରକୁ ବାହୁଡିେଲ, 

େଗାଠରୁ ବାହୁଡିଲା ଗାଇ ପରି ଗାଇତ େଗାଠରୁ ସ~�ା ପବୂ�ରୁ ବାହୁେଡ, ଏଠି କି� ରାତି 

େହାଇଯାଇଥିଲା ବାହାଘର ଦିନହW ମଁୁ अମିତ ବାବୁ-ୁ େଦଖିଥିଲି ତାପରଠାରୁ ଆଉ 

ଆମର େଦଖା ସାyାତ େହାଇପାରି ନଥିଲା ଭାବିଥିଲି ଭିେଣାଇ ଆସିେଲ ବହୁତ ଖୁସିଗପ 
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 କରିବି କି� ଏ କଣ! ଭିେଣାଇତ ସିଧା ଯାଇ େବାଉ େକାଳେର “ସକଳ ତୀଥ� େତା 

ଚରେଣ – ବଦି� କା ଯିବି କି କାରେଣ” ଆ�ା,  ଏ ଉsି ଟା ଏ ମଁା େyତ� େର େକେତେଯ 

ଯଥାଥ� ମଁୁ ବୁଝି ପାରିଲିନି ତ ଇନାyୀ ଭଳି ସାଧା-ସିଧା ସରଳ ଝିअ କଣ ବା ବୁଝିଥିବ ବଡ 

ପୁअ-ୁ େଦଖି ମାତା-ର ଦୁଇ ନୟନରରୁ ଗtା-ଯମୁନା ପରି अଶ�}ଧାର େବାହିବାେର 

ଲାଗିଲା ମଁୁ ଜାଣିପାରିଲିନି େଯ ଏେତ ଆରାମ ପେର ଏ अଶ�}ଧାରର କାରଣ କଣ ପଚାରୁ 

ପଚାରୁ ଜଣା ପଡିଲା େଯ अତ�ଧିକ ଆରାମ କରିବାରୁ ବସି-ବସି ମା- ହାତ ଦିଟା ବି~ୁଛି 

ବଡ ପୁअ ମଁା-ୁ ଆଉଁସା-ଆଉଁସି କରି ସାh� ନା େଦଇ େଫ� ସ୍ େହବାପାଇଁ ଚାଲିଗେଲ �ୀ 

ଏପେଟ ଦିନଯାକ େରାେଷଇ ଘେର, ପଚାରିବାକୁ ଆଗ�ହ େହଲାନି ଭାଇନା-ର �ୀ କଥା 

ଛାଡ�, ନିଜ ପୁତ�  ପ�ତି ମଧ� କିଛି ବିେଶଷ େସqହ ମଁୁ େଦଖି ନଥିଲି ଏହାର ଫାଇଦା 

ଘରର अନ� ସଦସ� ମାେନ େଯଣେତଣ ପ�କାେରଣ ହାସିଲ କରି େନଉଥିେଲ  

 ଏଠି ମଁୁ େମା अhରାତD ାରୁ ଏକ ସ^ାଦ ସଂସାରର ସମ] ସ�ାମୀ ମାନ-ୁ େଦବାକୁ 

ଚାେହଁ – େହ ସ�ାମୀ –ଟିେକ ଭାବ�, ଆପଣମାେନ ନିଜ ସହଧମ�ଣୀ-ୁ ପଛେର ରଖି 

େକମିତି ଆଗକୁ ବଢି ପାରିେବ? ଧମ�ଣୀ ସହିତହW ଆପଣ-ର ମtଳ ଧମ�ଣୀ ରହିତ 

େହାଇତ ସ�ୟଂ ଜଗନq ାଥ ମହାପ�ଭୂ .ାର .ାର ଭିyା ମାଗିବା ପାଇଁ ବାଧ� େହାଇଥିେଲ 

ତା¶ଯ��, �ୀର ସ�ାନେର ସ�ାମୀର ସ�ାନ ଲୁଚି ରହିଛି େଯଉଁ ସ�ାମୀ �ୀକୁ ପରିବାର 

ଆଗେର ସବୁେବେଳ अପମାନିତ କେର,  ଭବିଷ�ତେର ତାର अପମାନ ସୁନି�ିତ, ତା¶ଯ��, 

ଇନାyୀର अବଦାନେର अମିତ ବାବୁ ପରିବାରଠାରୁ ସ�ାନ ପାଉଛhି େଯଉଁଦିନ ଇନାyୀ 

ତ�ାଗ କରିବା ଛାଡିେଦବ, େସହିଦିନଠାରୁ अମିତ ବାବୁ- ପରିବାର ପ�ଥେମ अମିତ ବାବୁ-ୁ 

ହW अସ�ାନ କରିବ ଇନାyୀର ତ�ାଗେର ହW अମିତ ବାବୁ-ର ସ�ାନ କି� ଏହା େସ 
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 ବୁଝିବାକୁ अyମ େବାେଧ  

 କିଛି ସମୟ ପାଇଁ ମଁୁ େମୗନ ବସିଗଲି ଏହା ଭିତେର अମିତ ବାବୁ-ର ମେନପଡିଲା 

େଯ ଶାଳି ଘରକୁ ଆସିଛି େସ ଆସି େମା ପାଖେର ବସିେଲ ମଁୁ ତା-ସାtେର ପ�ଥମଥର 

ପାଇଁ କଥାେହବାର ସୁେଯାଗ ପାଇଲି ବାହାଘର ଦିନତ ଏେତ ଭଲେର କଥାବା\�ା 

େହାଇପାରି ନଥିଲା ଆେମ ଦୁଇଜଣ ବସି କଥାବା\�ା ଆର¯ କଲୁ ମଁୁ ତା- ଚାକିରୀ 

ବିଷୟେର, ତା- ଜୀବନ ବିଷୟେର ପଚାରିଲି ଏମିତି अେନକ ବିଷୟେର ଯାହାକି ପ�ଥମ 

ସାyାତକାରେର ପଚରାହୁଏ अମିତ ବାବୁ ନିତ�ଦିନ ସକାଳୁ ଉଠି ପାଖାପାଖି ୯ଟା େବଳକୁ 

अଫିସ ବାହାରିଯାhି ଲ� ଟାଇମେର ଘରକୁ ଆସିପାରhି ନାହW କି� େବେଳ େବେଳ 

ସମୟ େହେଲ अଫିସରୁ ବାହାରି େଲଡିଜ୍ �ାଫ- ସାtେର ମିଶି ଲ� ପାଇଁ ବାହାରକୁ 

ଯାଆhି ସମୟ ମିଳିେଲ ମ�ାେtା େଡ, ବାନାନା େଡ ମଧ� ବନାhି ଆଉ ମଝିେର 

ମଝିେର ଟୁରେର ବାହାରକୁ ମଧ� ଚାଲିଯାଆhି ଇନାyୀ ପାଇଁ ତା-ପାଖେର ସମୟ 

ନଥାଏ ଘେର ବାପା-େବାଉ ତ अଛhି େସଥିପାଇଁ େସ ନି�ିhେର ଘରୁ ବାହାରିଯାhି 

େସ ଜାଣିନାହାhି େଯ ତା- ଜୀବନ ମଧ� ଇନାyୀ ପରି ନୀରବ, ନୀରସ, ନିଜzବ, ନିରୁଦି� 

ଏବଂ ନିରୁପାୟ େହାଇ अମିତ ଶନୂ�ପଥେର ଘରିୂବୁଲୁଛି ଏବଂ ରାଗ େଭୖରବୀର ମଧୁର 

ରାଗେର ନିଜ ଆତD ାକୁ ତୃk କରିବା ପାଇଁ ବାର^ାର େଚ�ା କରି ଚାଲିଛି....... 

 ଏହା ଭିତେର ରାତି ୯ଟା ବାଜିସାରିଥାଏ ରାତି�  େଭାଜନର ସମୟ ଇନାyୀ ଛପନ 

େଭାଗ ଆଣି େଟବୁଲ୍ ଉପେର ସେଜଇେଦଲା ସମେ] ଖାଇବାପାଇଁ ବସିପଡିେଲ ମଁୁ 

ଇନାyୀକୁ ପଚାରିଲି – ତୁ ଖାଇବୁନି କି? ସକାେଳତ ବ�]େର ଖାଇଲୁକି ନାହW ଜଣାନାହW 

ଏେବ ତ ଆସ୍, େମା ସାtେର ଖାଇବୁ ହଠାତ୍ अମିତ ବାବୁ ବାହାରିପଡି କହିେଲ, େସ 
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 ସମ]- ପଛେର ଖାଏ ଶାଶୁ ମଧ� ତୁରh ବୁଲିପଡି କହିେଲ, ଆମ ଘରର ନିୟମ, ସମ] 

ସଦସ� ଖାଇସାରିଲା ପେରହW େବାହୁର ଖାଇବା ଉଚିତ ଏବଂ ଏହା ତାର କ\�ବ� ମଁୁ 

ମେନମେନ ଭାବିଲି, ଆପଣତ ମଧ� ଜେଣ େବାହୁ ଆପଣ- ଶାଶୁ ଏେବ ମଧ� ବ�ିଛhି 

କାହW, େବାହୁର କ\�ବ� କରିବା ଆପଣ-ୁ କଣ ଜଣାନାହW ଆପଣ-ର କ\�ବ�ତ ମଁୁ 

ଏପଯ��h େଦଖି ପାରିଲିନାହW ରାମ.......ରାମ...... କହିବାକୁ କାହାର ସାହସ अଛି 

ଖାଲି ଆେମ ମନେର ଭାବିବା! ସମ]- େଭାଜନ ସମାkି ପେର ଇନାyୀ ଖାଇବାପାଇଁ 

ବସିଲା ଜୁଜୁ କାwୁଥାଏ अମିତ ବାବୁ ଆସି ଜୁଜୁକୁ ଇନାyୀଠାରୁ େନଇଗେଲ ଭାବିଲି 

ଏେବ ଟିେକ େସ ଶାhିେର ଖାଇପାରିବତ ମଁୁ ଇନାyୀକୁ ଗଭୀର ଭାବେର େଦଖୁଥାଏ 

େସ ବହୁତ ଧିେର-ଧିେର ଖାଉଥାଏ େସତେବଳକୁ ରାତି ୧୦ଟା ବାଜି ସାରିଥାଏ ତାର 

ମୁଖମoଳର କାhି ଆଉ ଶରୀର େଯମିତି ନିେ]ଜ୍ େହାଇଯାଇଛି ଖାଇବାକୁ ଇଛା ନାହW 

ବ�ିବା ପାଇଁ ବାଧ�େହାଇ ଖାଉଛି...େବାେଧ? ମଁୁ अମିତ ବାବୁ-ୁ କହିଲି-ଆପଣ ତ ବହୁତ 

ଥକି ଯାଇଥିେବ ଯାଇ େଶାଇପଡ� େସ େମାେତ କହିେଲ- ହଁ, ଥକିତ ଯାଇଛି......., 

ବହୁତ କ� ାh ମଧ� अନୁଭବ କରୁଛି ଏହା କହି େସ େଶାଇବାକୁ ଚାଲିଗେଲ ଇନାyୀ 

ଏହାଭିତେର ଖାଇସାରି ବାସନ ମାଜିବାପାଇଁ ଚାଲିଗଲା  

 ରାତି ୧୧ଟା ପାଖାପାଖି େହାଇଯିବ ସମେ] ଯିଏ ଯାହାର ଖାଇପିଇ େଶାଇବା ପାଇଁ 

ପେଳଇେଲଣି ମଁୁ ବାହାର अଗଣାେର େଗାଟିଏ ଚଉକି ପେକଇ ବସି ଆକାଶକୁ ଚାହW 

େଦଖିଲି୍ େସ ଦିନ ଥିଲା ପ$ୂzମାର ରାତି�  ଏବଂ ଗଗନ ଥିଲା अନଭ�  ମଁୁ େଦଖିଲି - େସହି 

ଶୁ�, ନିଜ�ୀବ ଘରର ଛାତ ପ$ୂ�ମୀ ରାତି� େର ଚw�ମାର ଶୀତଳ ମନ ମୁ·କର ଚାwିନୀେର 

ଚw�କୁ ଚାହW ଚକ୍-ଚକ୍ କରି ଉଠୁଥିଲା  
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  ମଁୁ େଦଖିଲି..... ମw-ମw ବାୟୁେର କିଛି ବୃy ଝୁଲି-ଝୁଲି ଗାଉଛhି କିଛି ମଧୁର ରାଗ – 

େସ ରାଗେର अଶାhି ନାହW.....େ.ଷ ନାହW..... ହିଂସା ନାହW..... ନାହW ମଧ� ସ�ାଥ�ପରତା  

 ମଁୁ େଦଖିଲି - ଧିେର-ଧିେର ରାତ� ୀ ଚଢି ଆସୁଥାଏ ଚw�ମାର ସ�e, ଶୀତଳ, େଶ�ତ 

ରtର ଚାwିନୀେର ତାରା ସମୁହ ଉ�ବମଖୂରିତ େହାଇ ଉ�ାହେର ଉ�ବ ପାଇଁ ସିtାର 

କରୁଥାhି  ଚତୁଦ�ୁ େଗ ନିମ�ଳ ପ�କାଶ, ଏହି ପ�କାଶେର ମଗq ବୃyମାେନ ଗୁପ୍-ଚୁପ୍ 

ବାତ�ାଳପେର ବ�]ଥାhି େସହି ବୃy େକାରଡେର ବାସ କରୁଥିବା କେପାତ ଯୁଗଳ ସ�e 

ଚାwିନୀେର େପ�ମ-ପ�ଣୟେର ଥାhି ମଗq..... 

 ମଁୁ େଦଖିଲି – ନୀଳ ଆକାଶର ଛାଇେର କିଛି ଖଗ େଚଁ.....େଚଁ..... ଶ³ କରି ଚାwିନୀ 

ରାତି� ର ନିଜ�ନତାକୁ ଭt କରିବାକୁ େଚ�ା କରୁଥାhି.......   

 କି� ଏହିସବୁ ଦୃଶ� ଖାଲି ମଁୁ େଦଖୁଥିଲି......ଖାଲି......... ମଁୁ..........ଏବଂ ଏହି 

ନିଜ�ନତାେର ଆଉ େଗାଟିଏ ଶ³ ମଧ� େମା କାନେର ବାଜୁଥାଏ ଇନାyୀର ବାସନ ମଜା 

ଝନ୍....... ଝନ୍......ଝନ୍......... 

 ଭାବୁଥାଏ େକେତେବେଳ ଇନାyୀ ରାଗ େଭୖରବୀ ଗାଇ ସଭା ସମାk କରିବ 

େଭୖରବୀ େଦବୀ-ୁ କି�ୟା ଶsିର ରୂପ ଦିଆ ଯାଇଛି ଯାହାକୁ ସDରଣ କେଲ ଶରୀରରୁ 

ସମ] ବ�ାଧୀ ନିdାସିତ େହାଇ ଶରୀରକୁ ପ$ୂ� ଜୀବିତ କରିଥାଏ ରାଗ େଭୖରବୀ ଏମିତି 

ଏକ ରାଗ ଯାହାକୁ ଗାଇ ସଭା ସମାk କରିବାର ପ�ଥା ମଧ� ପ�ଚଳିତ अଛି ଏହି ରାଗ 

ଭାବ-अଭିବ�sି ପାଇଁ ମଧ� ବହୁତ अନୁକୁଳ ଏବଂ ପ�ଭାବକାରୀ अେଟ  

 କି� ଇନାyୀ ଏଠି ନା ତା ଶରୀରର ବ�ାଧିକୁ ନି�ାସିତ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛି ନା ତା 

ନିଜର ଭାବନାକୁ କାହା ଆଗେର अଭିବ�s କରୁଛି, ନା ରାଗ େଭୖରବୀ ଗାଇ ଦିନଯାକର 
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 କାଯ��କ�ମକୁ ସମାk କରିବାକୁ େଚ�ା କରୁଛି? କଣ ଚାହୁଁଛି େସ?  

 ସମାଜେର ଏମିତି अେନକ ଇନାyୀ ଥିେବ ଯିଏକି େବାହୁ ରୂପେର ଏହି अସମାନତା 

ପ�ଥାର ଶିକାର ଘେର ଘେର େହାଇ ଆସୁଛhି ମଁା େସମାନ-ୁ ଶsି ପ�ଦାନ କର� ରାଗ 

େଭୖରବୀ ଗାଇ ସମାଜେର ପ�ଚଳିତ ଏହି अସମାନତା ପ�ଥାକୁ ସମୁେଳ ବିନାଶ କରି 

ସମାନତାେର ପରିଣତ କରିବା ପାଇଁ, ମା େଭୖରବୀ- ପାଖେର େମାର ଏତିକି ବିନତୀ  

 

ଲେyqୗ, ଉ\ର ପ�େଦଶ 

ଇେମଲ୍ : mamata.dash1234@gmail.com 
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ପ�େମାଦ କୁମାର ପoା 

ବାତାବରଣବାତାବରଣବାତାବରଣବାତାବରଣ    
ଏକ 

 ଖଳାର ଛତୁ ଭଜା, ତା ସହ ଭଜା ମୁଗର ଡାଲି। ବଗଡା ଚାଉଳର ଭାତ େହେଲ ବି 

ତାର ଗରମ ଗରମ ବା�ିତ େପଜୁଆ ବାସqାେର ରpିତାର େଭାକ ବଢି ଯାଇଥିଲା। ଖୁଡି 

କ�ା ଆ^ର ଚଟଣୀ ଆଣି େଯେତେବେଳ ପରଶି େଦଇ ଗେଲ, ସତକୁ ସତ େସ ଲାେଳଇ 

ଗଲା। ପ�ଥେମ ଆ^ ଚଟଣୀରୁ ଖାଇବା ଆର¯ କରିଥିଲା। ଆଃ, अେନକ ସମୟ ଧରି 

अତୃk ରହିଥିବା ଜିହ� ାର ଲାଳ ର~�  ମାନ-  ଭିତେର ଚଟଣୀର ସ�ାଦ େଯମିତି ସୁସ£ାଦୁତାର 

ରସେର ପରିପ$ୂ� କରି େଦଇଥିଲା। ଖୁଡି ପାଟି କରି ଉଠିେଲ,  “ଭାତ ଖାअ ମ ମାନି, ଖାଲି 

ଆ^ ଚାଟୁଛ।” 

 େଜେଜ ମାଆ ତା- କଥାକୁ କାଟିେଲ, “େତାର अ¹ୁତ କଥା େବାହୂ। େଦଖୁଛୁ, ପରୂା 

ମଣିଷଟା।” 

 ମାନିନୀ ଲାେଜଇ ଯାଇ ଖୁଡି-ୁ ଚାହWଲା। ଖୁଡି ର~ାଘର .ାର ମୁହଁେର ଠିଆେହାଇ 

ହସୁଥିେଲ। ହସୁରା ଖୁଡି। ହସିେଲ ଖୁଡି ଖୁବ ସୁwର େଦଖା ଯାଆhି।  

ଭୁବେନଶ�ର ରହଣି ସମୟେର ନିମ�ଳ ବସh अପରାହqର ଉ\ରା ପବନର ତାେଳ ତାେଳ 

ଘ�ି ବେଜଇ ବେଜଇ େଠଲାଗାଡିେର ବିଭିନq  ସ�ାଦର ପସରା ଧରି ଆସୁଥିବା େଦାକାନୀର 

ନିତି ଦିନିଆ ଗରାଖ ଥିଲା େସ। 

 ଦହି ବରା, ଟମାଟ - ପିଆଜ - େବସନର ଚକୁଳି ଖାଇସାରିଲା ପେର ଆtୁଠି 
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 ଚାଟିଚାଟି अଧା େମଲା ମୁଖ� ଫାଟକକୁ ବw କରି ପଛକୁ େଫରି ଚାହW ମାନିନୀ େଦଖୁଥିଲା, 

େବାଉ .ାର ମୁହଁେର ଠିଆ େହାଇଛhି କି ନାହW।  ଯଦି ଠିଆ େହାଇଥିବାର େଦେଖ, ପାଟିକୁ 

ହସ ଟାଣି ଆଣି କେହ, “କିଛି ଖାଇନି େବାଉ, େସ କିଣିବାକୁ କହୁଥିଲା। ମଁୁ ନାହW 

କରିେଦଲି। କହିଲି, େମା େବାଉ ଗାଳି କରିେବ। ମଁୁ କିଣିବିନି। ଭଲ କଲି ନା େବାଉ?” 

 ହସିହସି ମିଛ କହିେଲ ବି ତା- ଆଗେର ମାନିନୀ େକେବ େହେଲ ପାରିନି। ତା 

େବାଉ ହସhି। କହhି, “ତୁ କହିଲୁ, ଆଉ େସ ବିଶ�ାସ କରିେଦଲା!” 

 ମାନିନୀ େବାଉ- େବକ ଧରି ଓହଳି ପଡି କେହ, “େମା େବାଉ- ନା ଧରିଛି। େସ 

ବିଶ�ାସ କରିବନି? ଏେତ ସାହାସ ତାର?” 

 ଝିअର ଚିବୁକ ଧରି େବାଉ ଟିେକ ହେଲଇ ଦିअhି, “ହଁ ସତ କଥା। େତାର ଇଏ ସବୁ 

େଦଖିଥିବ। ନାଇଁ?” 

 େବାଉ ତା ବଢhା େପଟ ଆେଡ ଆtୁଠି େଦେଖଇ କହhି। ମାନିନୀ ସତକୁ ସତ 

ପ�କୃତିf େହାଇଯାଏ। ପାଟିରୁ ତାର ହସ ଉେଭଇ ଯାଏ। 

  ସତ କଥା। େସ ଯାହା କିଛି ବି କରୁଥିଲା, ତା େପଟର ଛୁଆ ପାଇଁ ହW ଥିଲା। ଆଜି 

କାଲିର ଦୁନିଆେର ଭଲ ମଣିଷଟିଏ କରି ଗଢି େତାଳିବା େଯ େକେତ କ�କର, େବାଉ-ୁ 

େଦଖି େସ ବୁଝି ପାରୁଥିଲା। ପିଲା- ପାଇଁ ତା-ର अବିରତ ପରିଶ�ମ ପାଖେର କାହାରି 

ଆକଟ କି^ା ହ]େyପ ମଧ� ବାଧା ସୃ�ି କରି ପାରୁ ନ ଥିଲା।  

 ଗଁା ଘେର ର~ା ଘରକୁ ଲାଗି ରହିଥିବା ଲ^ା ଓସାରିଆ ସିେମ� ଚଟାଣେର େସ 

ଖାଇବାକୁ ବସିଥିଲା । ପାଖେର अଶୀ ବଷ� ବୟସୀ େଜେଜ ମାଆ େଗାଡ ଲେ^ଇ 

ବସିଥିେଲ। େକାଟରଗତ ଚyୁ, ଶୁଖିଲା-ରsଶନୂ�-ଚମ�-ଜଜ�ରିତ ଆ�ୁ ଉପେର ପଡିଥିବା 
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 ଶୀତ-ପାଉଁଶିଆ ଦୁଇ ହାତେର ଦୁଇ ପଟ ସରୁସରୁ ସୁନା ଚୁଡି ଥିଲା। ପାକୁଆ ପାଟି, ଓହଳା 

ଗାଲର ଦୁଇ ପାଖରୁ େସ େଯେତେବେଳ ହସିବା ପାଇଁ ଓଠ ଦୁଇଟିକୁ ସଂପ�ସାରିତ 

କରୁଥିେଲ, अତି ଦୟନୀୟ େଦଖା ଯାଉଥିେଲ। 

 ବାବା अେନକ ଥର ଡାକିେଲଣି, “େବାଉ, ଏଇଠିକୁ ଆେସ। େତା ପାଇଁ ପାଣି ପବନ 

କିଛି ବଦଳିବ।” 

 କି� େଜେଜ ମାଆ- ଚିhାଧାରା ଭିନq  ଥିଲା। ଶାଶୁ ଘର ବଂଶ ପର"ରାକୁ 

ଆପେଣଇ ଧରି ରଖି େସ ଆଜି ବି ଗଁାେର ପ�ଶଂସିତ େହଉଛhି। ବଡ ପୁअ ପାଖେର ତା- 

କ’ଣ େସ ସ�ାନ ମିଳି ପାରିବ? ଷାଠିଏ ବଷ� କାଳ ଯାହାର ପାଣି ପବନର ବାତାବରଣେର 

ସମ]-ୁ ଏଡିଟିରୁ ଏଡିଟିଏ କରିଛhି, ମରଣ କାଳେର େସହି ବାତାବରଣକୁ ସିଏ  କ’ଣ 

ହତାଦର କରି ପାରିେବ? ବରଂ ନିଜ ଘର ବାରoାେର େଗାଡ ଲ^ାଇ ବସି ଘର ସ�}ଖେର 

ଥିବା ମwିରକୁ ସକାକୁ ସpେର ଯିବା ଆସିବା କରୁଥିବା ଚିହq ା ପରିଚୟ- ଖବର-अhର 

ବୁଝୁବୁଝୁ ତା-ର ସମୟ କଟି ଯାଉଥିଲା। 

 ଆଈ ଘର ଗଁା ଧାଈ ହାତେର ମାନିନୀର ଜନD , ପାଳନ େପାଷଣ େହଲା 

ଭୁବେନଶ�ରେର। ବାହା େହଲା ମୁ^ାଇେର। ବାସିwା େହଲା ମଧୁମୟ- ଚାକିରୀ େyତ�  

ଝରିଆର। ସହରର ପାଣି ପବନେର ପ�ତି ପାଳିତ େହେଲ ବି ଗଁାର ଆକଷ�ଣ ମାନିନୀ ପାଇଁ 

अଧିକ ଥିଲା। ଗଁା ମାଟିର ସୁଗ~େର େସ ଆତD ହରା େହାଇ ଉଠୁଥିଲା।  

 ଆଗରୁ अେନକ ଥର, ବାହା େହବା ଆଗରୁ ବାବା ମାମା ସହ, ବାହା େହଲା ପେର 

ମଧୁମୟ ସହ ମାନିନୀ ଗଁା କୁ ଆସିଛି। କି� ଏ ଥର ଆସିବା ଭିନq  ଥିଲା। େସ ଗଭ�ବତୀ 

ଥିଲା। ମା େହବାକୁ ଯାଉଥିଲା। ପ�ସବ ସମୟ ନିକଟ ଥିବାରୁ େସ ଆସି ମାମା ପାଖେର 
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 ରହିଥିଲା। କାଲି େଯେତେବେଳ କକା ଭୁବେନଶ�ର େର ପହ�ି ମାନିନୀକୁ ଗଁାକୁ େନବାପାଇଁ 

ଜିଦ୍  ଧରିଥିେଲ, ତା-ୁ େଦଖୁେଦଖୁ େସ ମେନମେନ ଈଶ�ର-ୁ ପ�ାଥ�ନା କରିଥିଲା- େହ 

ଭଗବାନ, ମାମା ନାହW କହ� ନାହW।   

 ତା ପ�ାଥ�ନା ଈଶ�ର ଶୁଣିଥିେଲ। ମାମା ହଁ କହିଥିେଲ।  

  ସକାଳୁ ମାନିନୀ ଓ କକା-ୁ େନଇ ଜାତୀୟ ରାଜପଥରୁ ଖସି ଭିତରକୁ େକନାଲ 

କେଡ କେଡ ପwର କିେଲାମିଟରର ବିଲ ମାଳ ଭିତେର अ-ା-ବ-ା ଧଳିୂ-ଧସୂରିତ ପିଚୁ-

ମାଟି-ପଥୁରିଆ ରା]ାେର ଯାଇ କାର ଗଁା ଘର ଦାo ଦୁଆର ପାଖେର କାର େଯେତେବେଳ 

ଯାଇ अଟକି ଥିଲା, କାର  ପଛେର ବଡ ପାଟିେର अେହତୁକ ଚି�ାର ଛାଡି େଦୗଡି େଦୗଡି 

ଆସୁଥିବା ପଂଝାଏ ପିଲା- ଗତି ବି ତା ସହ ବw େହାଇଯାଇଥିଲା। େସମିତି ଚି�ାର 

କରିକରି ପଛକୁ େଫରି ଯାଇଥିେଲ େସମାେନ। କାରରୁ  ଓେହ�ଇ ସିଧା ଯାଇ ମାନିନୀ ଦାo 

ଘେର େଗାଡ ଲେ^ଇ ବସିଥିବା େଜେଜ ମାଆ- ପାଖେର ପହ�ିଥିଲା। େଜେଜ ମା 

େଦଖୁେଦଖୁ େକାଳକୁ ଟାଣି େନଇଥିେଲ। ପିଲାଟି ଦିନୁ କକା ଖୁଡି େଜେଜ ମାଆ- ଆପଣା 

ପଣିଆର ପାଗଳ ଥିଲା େସ।  

ଦୁଇ 

 ଗoମୁoା ଘର ବାହାର ବଗିଚାେର ଥିବା େଶଫାଳି, କଦ^ ଓ େବଲ ଗଛର ନୁଆଁଣିଆ 

ଛାଇ ତେଳ ଭୁବେନଶ�ରର ନିତିଦିନିଆ अପରାହq  ପବନକୁ ଉପେଭାଗ କରିବାକୁ େଚୗକି 

ପେକଇ ବସୁଥିଲା। 

 େବୖଠକ ଭିତରର ପ�ା ତେଳ ବସି ଟିଭି େଦଖିବାକୁ ତାର xୃହା ନ ଥିଲା। ପୁରୁଣା 

ଓଡିଆ ଉପନ�ାସ ପଢିବାକୁ ଭାରୀ ସଉକ ତାର। େସଥିପାଇଁ ବାବା ବାଛିବାଛି ପୁରୁଣା 
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 ଓଡିଆ ବହିର ସ¯ାର ଆଣି ତା’ ପାଇଁ ରଖିଛhି। ମୁ^ାଇର ଡାsର ପଦD ନାଭ କହିଥିେଲ – 

ଟିଭି େଦଖିବା अେପyା ବହି ପଢିବା ଭଲ।  େପଟର ଛୁଆ ପାଇଁ । 

 ଗଁାକୁ ଆସିେଲ ଦିପହରର ଖରା େଲଉଟାଣି େବେଳ ମାନିନୀ ର अଭ�ାସ ଥିଲା, 

େତାଟା ଆେଡ ଯାଇ ବୁଲି ଆସିବା। ଘର ପଛ ପାେଖ ଗୁହାଳ। ଗୁହାଳରୁ ବାହାରି ଆଗକୁ 

ଗେଲ େସଠାରୁ ଚାରି ଧାଡି  ନଡିଆ ଗଛ। ପେର ଆ^, େବଲ ପଣସ  େତାଟାର ଆର¯ । 

େତାଟା अତିକ�ମ କେଲ ନଦୀ ପଠାେର ପହ�ି ହୁଏ। ଗହମିଆ ରt ସରୁ ବାଲିର ନଦୀ 

ପଠା । ଈଷତ୍  ରୂେପଲି େଦଖା ଯାଉଥିବା ନଦୀ ପାଣି ଉପର େଦଇ ଭାସି ଆସୁଥିବା 

ବସhିଆ ପବନର ଭିଜା ଭିଜା ସୁଗ~ ମାନିନୀକୁ େବଶ୍ ଭଲ ଲାେଗ।  

 ନଦୀକୂଳରୁ ଆସି ଗହଳିଆ ଆ^ େତାଟାେର ବୁଲୁବୁଲୁ ତଳକୁ ଓହଳି ପଡିଥିବା େପ�ା 

କାର କ�ା ଆ^ ରpିତାର ଦୃ�ିେଗାଚର େହାଇଥିଲା। ପାଦ ଟିେକ ଉେଠଇ େତାଳିବାକୁ 

େଚ�ା କଲା। ସଫଳ େହାଇ ପାରିଲାନି େସ। अନ� ଦିନ େହାଇଥିେଲ େଡଇଁ ପଡି େତାଳି 

େଦଇଥାhା। କି� ଆଜିର ପରିfିତି ଭିନq । ସାହାସ େହଲାନି। ନିରାଶେର ମୁହଁ ବୁେଲଇ 

अନ� ଏକ ଗଛ ଉପରକୁ ନଜର େଦଉଥିଲା, ପାଖେର ତେଳ ଭାରି ଜିନିଷ ପଡିବା ଶ³ ଶୁଣି 

େଫରି ଚାହWଲା। ପ�ଥେମ ଚାହୁଁଥିବା ଆ^ େପ�ାଟି ତେଳ ପଡିଛି। କିଛି ଦୂରେର ନअ-ଦଶ 

ବଷ�ର ଜେଣ ବାଳକ ହାତେର ବାଟୁଳି ଧରି ଠିଆ େହାଇଛି। ତଳୁ େସ ଆ^କୁ ଉେଠଇଲା। 

ଇସାରାେର ବାଳକଟିକୁ ଡାକି ପଚାରିଲା, “ଏ ଆ^ ତୁ ବାହାର କଲୁ?” 

 ମୁo ହେଲଇ ମନା କରିବା ସଚୂାଇ ବାଳକଟି କହିଲା, “ମଁୁ ନୁହଁ। ଏ ବାଟୁଳି ବାହାର 

କଲା।” 

 ଉ\ରର ବିଚyଣତା ମାନିନୀକୁ ହସିବା ପାଇଁ ବିବଶ କରିଥିଲା। େପ�ାରୁ େଛାଟ 
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 ଆ^ଟିଏ ଛିoାଇ ମାନିନୀ ତାକୁ ପାଖେର ପଡିଥିବା ବଡ ପଥରେର େଛଚିଲା। େକେତଟା 

ଚିହq  ଛଡା ଆ^େର अନ� କିଛି ପରିବ\�ନ େଦଖାଗଲାନି। ହାତେର ଲାଗିଥିବା ଆ^ 

ଲସାର ଭଣ ଭଣ ବଉଳିଆ-ସୁଗ~ ବାରି େହାଇ ପଡୁଥିଲା।  

 ବାଟୁଳି ଧରିଥିବା ବାଳକଟି ପାଖକୁ ଆସିଲା। ତା ହାତରୁ ଆ^ଟିକୁ େନଇ ପଥର 

ଉପେର ରଖି ତା ଉପେର ହାତକୁ ମୁଠା କରି େଛଚିଲା। ଆ^ ଦୁଇ ଫାଳ େହାଇଗଲା। 

ଭିତରୁ ଧଳା ସରସର େକାଇଲି ବାହାରି ତେଳ ପଡିଗଲା। 

 ଆ^ ଦୁଇ ଫାଳ ମଧ�ରୁ େକାଇଲିଟିର ବାହାରିଯିବା ଦୃଶ� ମାନିନୀକୁ ]ବଧ 

କରିେଦଲା। େଗାଟିଏ ମୁହୁ\� ପାଇଁ ବିଦୁ�ତ୍  ତରtର ଶିହରଣ ତା େଦହେର େଖଳିଗଲା। 

ତାର େବାଧ େହଲା, ଆ^ ଭିତରୁ େକାଇଲି  ନୁେହଁ, ତାର ଛୁଆ ବାହାରି ଆସିଛି।  

 “ନିअ, ଆ^ ଖାଇବ।” - ବାଳକଟିର ସେ^ାଧନେର େସ ସେଚତ େହଲା । 

 େଦଖିଲା, ବାଳକଟି ସବୁତକ ଆ^ ନିେଜ ରଖି ଖେo ତାକୁ େଦଉଛି। ପଥରଟି 

ଉପେର ମାନିନୀ ବସିଲା। ପାଟିେର ଆ^କୁ େଦଉେଦଉ ତାକୁ ପଚାରିଲା, “େତା ନଁା 

କ’ଣ?”  

 - ବିଚିତ� ା। 

 - େମାେତ ଚିହq }? 

 ମୁo ହେଲଇ अସ�ତି ସଚୂାଇଲା େସ। 

 - େମା ନଁା ମାନିନୀ। ତୁ େକା କ� ାସେର ପଢୁ? 

 - ପ�ମେର। 

 - ଆଜି dୁଲ ଯାଇନୁ? 
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  - ଯାଇଥିଲି। dୁଲ ଛୁଟି େହାଇସାରିଲାଣି। 

 ସେତ ତ। ମାନିନୀର ମେନ ପଡିଲା। େସ ଆସିଲା େବେଳ ସତ� ଘେର ନ ଥିଲା। 

ସତ� କକା- ଦଶ ବଷ�ର ପୁअ। ଖୁଡି କହୁଥିେଲ, ସତ� dୁଲକୁ ଯାଇଛି। 

 - ତୁ ସତ�କାମକୁ ଚିହq }? 

 େସ ମୁo ଟୁtାରି ହଁ କଲା, “ହଁ, େସ େମା ସାt। ତେମ କ’ଣ ଆମ dୁଲର ନୂଆ 

ମା�� ାଣୀ?” 

 ରpିତା ହସିଲା, “ଆେର ନାଇଁ, ମଁୁ ସତ�କାମର ଭଉଣୀ। ମା�� ାଣୀ କାହWକି େହବି?” 

 “ସତ�କାମର ଭଉଣୀ? କାହW, ମଁୁ ତ ତା- ଘେର ତମକୁ େକେବ େଦଖିନି।” 

 “ମଁୁ ଭୁବେନଶ�ରେର ରହୁଛି ତ’, େସଥିପାଇଁ େମାେତ େଦଖିନୁ।” 

 “ଓଃେହା।” େସ ବୁଝିଲା ପରି ସ�ଗେତାsି କଲା। ବିଚିତ� ାର ବ�ବହାରେର ରpିତା 

ହସିଲା। ଆ^ ଗଛର ଡାଳ-ପତ�  େଦଇ ସଯୂ��-ର yୀଣ ରଶିD  ବିଚିତ� ାର ମୁହଁେର ପଡି 

େସଠାେର ଚିତ�  ବିଚିତ�  ସୃ�ି କରୁଥିଲା। ମୁହଁ ଉପେର ପଡୁଥିବା ଆେଲାକ ପାଇଁ େସ ବ�] 

ନ ଥିଲା। ରpିତା କୁ ଏକ ଲୟେର ଚାହW ରହିଥିଲା। 

 “ବିଚିତ� ା !!!” 

 ତା ନଁା ଧରି अେନକ କ�େର ଡାକିବାର ଶୁଣାଗଲା। ତିେଳ ବି ବିଳ^ ନ କରି ପଛକୁ 

ବୁଲି େସ େଦୗଡି େଦୗଡି ପଛେର ତାକୁ ଡାକୁଥିବା ସାtମାନ- େମଳେର ହଜିଗଲା। 

େତାଟାଠାରୁ ଦୂରକୁ ଦୂରକୁ ଚାଲି ଯାଉଥିବା ପିଲାମାନ- କମି ଯାଉଥିବା େକାଳାହଳ 

ମଧ�େର େସମାନ- ଯିବା ପଥକୁ ଚାହW ପଥର ଉପେର ବସି ରpିତା ନିଜ ବିଚାର ଭିତେର 

ନିମଗq େହାଇ ଯାଇଥିଲା। ବିଚିତ� ାକୁ େଦଖି ତା ଗଭ�େର ଥିବା ସhାନ ବିଷୟ ତା ମନକୁ 
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 ଆସିଲା। େସ କ’ଣ ବିଚିତ� ା ପରି େହବ? େଗାଟିଏ ମୁହୂ\� ପାଇଁ ଶିହିରି ଉଠିଲା େସ।  

ତିନି 

 େଯଉଁ ଦିନ େସ ଜାଣିଲା େଯ େସ ଗଭ�ବତୀ େହାଇଛି, अଜଣା ଆନwେର ପୁଲକିତ 

େହାଇ ଉଠିଥିଲା େସ।  

 ଶରତ େଶଷେର ପ�ାକ୍  ଶୀତ-େହମhର ବାସqାକୁ ଶୁºି ପାରୁଥିଲା, ମାନିନୀ। ସକାଳୁ 

ସକାଳୁ ମଧୁମୟ- କ£ାଟ�ର ବାହାର ବୃy ପଲ� ବେର ଦୃଶ�ମାନ େଟାପା େଟାପା କାକର ବିwୁ 

େହମh ଉପfିତିର ସଚୂନା େଦଇ ପାରୁଥିେଲ। 

 अତି ସେ-ାଚେର ଏ ବିଷୟ ମଧୁମୟ-ୁ କହି ପାରି ନଥିଲା। େମାବାଇଲେର ମାମା- 

ସହ ସବୁ ଦିେନ କଥା େହଉଥିଲା େବେଳ ତାର ସେwହ ବିଷୟ କହିଥିଲା। ଶୁଣୁଶୁଣୁ ମାମା 

ଆନwେର ବିହ� ଳ େହାଇ ଯାଇଥିେଲ। ପରୀyା କେରଇ େନବାକୁ କହିଥିେଲ। ଶାଶୁ ଶୁଣୁ 

ଶୁଣୁ ପୁଲକି ଉଠିଥିେଲ। େଯେହତୁ ତା-ର ତିନି ପବୂ�ପୁରୁଷ- ଝିअ ଜନD  େହାଇ ନ ଥିେଲ, 

ତାର ଝିअ ନି�ୟ େହବ, ଏ କଥା ମଧ� କହିଥିେଲ। କି� ମାନିନୀର ପୁअ ଇଛା ଥିଲା। 

ସ~�ାେର େଯେତେବେଳ ଖଣି ଭିତରୁ ମଧୁମୟ ଘରକୁ େଫରିଥିେଲ, ତା ସେwହ ବିଷୟେର 

କହିଥିଲା।  

 ପରୀyା କଲା ପେର ଜଣା ପଡିଥିଲା, ତା ସେwହ ସତ ଥିଲା। 

 ଶୁଣୁ ଶୁଣୁ ତା ଭିତେର ମାତୃତ£ xଶ�ର ତରtାୟିତ ଶିହରଣ େଖଳି ଯାଇଥିଲା। 

େଗାଟିଏ ମୁହୂ\� ପାଇଁ େସ अନୁଭବ କରିଥିଲା, ତା ଚାରିପଟର ଆକାଶରୁ  अନବରତ 

ବରଫ ଗୁo ଝଡୁଛି, ତା ଚାରିପାେଖ େଖେଳଇ େହଇ ଯାଇଛି, ଗଦା ଗଦା ବରଫର ଧଳା 

]ୁପ ଉପେର ଠିଆ େହାଇ େସ ଆନwେର ଆତD ହରା େହାଇ ପଡିଛି। ଚତୁଦzଗରୁ ବରଫ 



ତ� େୟାଦଶ ବଷ�, ତୃତୀୟ ସଂଖ�ା, ମା�� ୨୦୧୮ Download Magazine from www.aahwaan.com 

 

ଆହ� ାନ ଇ-ପତି� କା ସ"ୂ$� ନିଃଶୁ' ବିତରଣ େହତୁ ଡା େଜ�ାତି ପ�ସାଦ ପ,ନାୟକ- .ାରା ପ�ତି/ିତ ଓ ପ�କାଶିତ  | Aahwaan.com  Aahwaan.com  Aahwaan.com  Aahwaan.com  |  42 

 ଆଛାଦିତ କୁହୁଡିଆ ବାତାବରଣ ଭିତେର େସ ନିେଜ ତା େଚେହରା अତି ପରି�ାର ରୂେପ 

େଦଖି ପାରୁଥିଲା। 

 ଶାଶୁ- ଆଶା, ତାର ଇଛା ବିଷୟ ମଧୁମୟ- ଆଗେର ବ�s କରିଥିଲା। ମଧୁମୟ 

କିଛି ନ କହି ଚୁପ୍ ରହିଥିେଲ। େସ କି� ପୁअ ଝିअ ଗଠନ ପ�କି�ୟା ଜାଣି ମଧ� ପ�ାଥ�ନା 

କରିଥିଲା, ତାର ପୁअ େହଉ। 

 ହଁ, ତାର ପୁअ ହW େହବ। 

 ଆ^ ଗଛ େତାଟା ତେଳ ଲାଲ ର»ୁେର ବ~ା ସଯୂ��- ବାହୁଡା-ବିଜୟ ରୂପକ ରଶିD -

ରଥର ମ¼ାନ କିରଣେର ବାସhିକ ସ~�ାର ଶୀତଳତା अନୁଭୂତ େହବାେର ଲାଗିଥିଲା।  

 ମୁ^ାଇରୁ ଆସିଲା େବେଳ ଡଃ ପଦD ନାଭ ସତକ� କେରଇ ଛାଡିଥିେଲ – େବଶି 

अସୁବିଧା ବସh ପବନ। 

 ବସିବା fାନରୁ ମାନିନୀ ଉଠିଲା। ଆଉ େବଶି ସମୟ ଏହି ସମୟେର ବାହାେର 

ରହିବା ଠିକ୍  ନାହW। ଆ^ େତାଟା ଭିତରୁ ବାହାରି ଆସିଲା। 

 ବାଡ଼ି ପାେଖ ନ ଯାଇ େସ ଦାo ପାେଖ ଯିବାକୁ ଚାହWଲା। ସ�f, ସୁwର, ପରି�ାର 

ଗଁା। ସହର अେପyା ଗଁା ଗୁଡିକ अଧିକ ସ£ଛ ଓ ପରି�ୃତ। ରା]ା ମଝିେର ଥିବା ବଡ 

କୂअରୁ କାଖେର ପାଣି ମାଠିଆ େନଇ ନିଜନିଜ ଘରକୁ େଫରୁଥିବା ଗଁା ମାଇପି, fାେନ 

fାେନ େଟାକାମାନ- ସମାେବଶ, ଗଁା ଦାoେର େଖଳୁଥିବା ପିଲାମାନ- ପାଟିତୁo ଭିତେର 

ମାନିନୀକୁ ମwିରର ଶ� ଧ�ନି ଶୁଣାଗଲା।  

 “ଏ ବଗ ନଖ େଦ, ଏ ବଗ ନଖ େଦ।”  

 ଦେଳ ପିଲା- ପାଟି ଶୁଣି ଉପରକୁ ଚାହWଲା ମାନିନୀ । େମଘ ଶନୂ� ଆକାଶ ବyେର 
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 ଦେଳ ବଗ ନୀଡ अଭିମୁେଖ ଉଡୁଥିେଲ। ସାtେର ଆହାର ନି�ୟ େନଉଥିେବ। ଗଛ 

ବସାେର ଚW ଚW କରି ତା- େଫରିବା ରା]ାକୁ ଚାହW ବସିଥିବା ଛୁଆମାନ-ର ରାବ 

େସମାନ- କାନେର ପଡୁ ନ ଥିବ?  

 ଚ�ଳ ପାଦେର େସ ଘର अଭିମୁେଖ ଆେଗଇଲା। 

 ଦାo ଦୁଆର ମୁହଁେର ମାନିନୀକୁ େଦଖି ଖୁଡି- ସହ କଥା େହଉଥିବା �ୀ େଲାକ 

ଜଣକ ପଚାରିେଲ, “ବଡର ଝିअ କିେଲା ମନି?” 

 “ହଁ।” ତା- ପ�ଶqର ଉ\ର େଦଇ ସାରି ମାନିନୀକୁ ଚାହW ଖୁଡି ପଚାରିେଲ, “ଏ ଯାଏଁ 

କୁଆେଡ ଥିଲ ମାନି। ତମ ମା େମାେତ େକେତ ଥର ପଚାରି ସାରିେଲଣି। ଏେବ କକା 

ତମକୁ େଖାଜିବାକୁ ବାହାରୁ ଥିେଲ।” 

 “େତାଟା ଆେଡ ଚାଲି ଯାଇଥିଲି ଖୁଡି।” କହୁକହୁ ମାନିନୀ ଘର ଭିତେର ପଶିଲା। 

ଗଁାେର अଭାବ-अନାଟନ ମାଇପି-ରାଜନୀତିର ଜଟିଳତା ଭିତେର ଯାହା େହେଲ ବି ଜେଣ 

ପେଡାଶୀ अନ� ଜେଣ ପେଡାଶୀ-ର अଣିକଣିର ଖବର ରଖୁଥିେଲ। �ୀ ଜଣ-ର 

ଜି�ାସାେର ମାନିନୀ ବିରs େହାଇ ନ ଥିଲା। ବରଂ ଖୁସି अନୁଭବ କରିଥିଲା। େସ ଚିହିq  ନ 

ଥିବା େଲାକମାେନ ବି ତାକୁ ଚିହିq ଛhି। 

  ଦାo ଘେର ଚଟାଣ ଉପେର େଗାଡ ଲ^ାଇ ବସି େଜେଜ ମା ଲ�ନର କାଚ 

େପାଛୁଥିେଲ। ଲ^ା ବାରି ଯାଏଁ ଘର ଭିତେର अ~କାର ବ�ାପି ରହିଥିଲା। ମାନିନୀ 

अନୁମାନ କଲା, ବିଦୁ�ତ-େଯାଗାଣ ବିରତି େଜେଜ ମା ତାକୁ େଦଖୁେଦଖୁ ପଚାରିଥିେଲ, 

“ଏକୁଟିଆେର ଏମିତି ଗଁାଆ ଭିତେର ଯାଇ କାହWକି ବୁଲୁଛୁ?” 

 “େତାଟା ଭିତେର ଥିଲି। ଇସ୍ , େକେତ ଆ^ ଆସିଛି ମାଆ ଏ ବଷ�, େଦଖିଛ?” 
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  “େତା କକା କହୁଥିଲା, ଏ ବଷ� ଭଲ ଆ^ ଆସିଛି। େଦଖିଲୁ?” 

 ମୁo ଟୁtାରି ମାନିନୀ ହଁ କଲା। ଖୁଡି ଘର ଭିତରକୁ କହିକହି ଆସିେଲ, “ସବୁ ଦିେନ 

ଆଠ ଘ�ାରୁ ଦଶ ଘ�ା କେର� ରହୁନି। େକେତ ଥର ତମ କକା-ୁ କହିଲିଣି, 

ଏମାରେଜନସି ଲାଇଟ୍  ଆଣ। ସତ�ର ପାଠ ପଢା ନ� େହଉଛି। ଶୁଣିଥାେh ଭଲା େମା 

କଥା। ତେମ ଟିେକ କୁହ ମାନି।” 

 ତା- ପାଟିରୁ କଥା ଛେଡଇ ଆଣି େଜେଜ ମା କହିେଲ, “ହଁ, ଆଉ ଟ-ା ଖ�� ନ 

କେଲ େହବ କି? ଦିନେର ପଢୁନି େତା ପୁअ!” 

 ମାନିନୀ କହିଲା, “ଆଉ େସ ଦିନ କାଳ अଛି ମା? ପାଠ ନ େହେଲ କିଛି କାମର 

ନାଇଁ, ବୁଝିଲ?” ପୁଣି ଖୁଡି -ୁ ଚାହW ପଚାରିଲା, “ସତ� କୁଆେଡ ଗଲା ଖୁଡି? ମଁୁ ତାକୁ 

ସକାଳୁ େଦଖିନି।” 

 “େସ dୁଲରୁ ଆସିଲା େବେଳ ତେମ ନ ଥିଲ। ପାୱାର-କଟ୍  ସମୟ ଜାଣିଛି। ମwିର 

ଭିତେର ଯାଇ େଖଳୁଥିବ।” 

ଚାରି 

 ଘର ସାମନାର ମwିରରୁ ଶ� ଓ ଘ�ା ଧ�ନି ଶୁଣା ଯାଉଥିଲା। ରାତ� ର ପ�ଥମ ପ�ହର 

ପ�ାର¯େର ଆର¯ େହାଇଥିବା ଥଳ-ମୃଦt ତାଳର ତାେଳ ତାେଳ ସୁଲଳିତ କ�େର ଭଜନ 

ଶାh େସୗମ� ଗ�ାମ� ପରିେବଶ ଝ-ୃତ େହାଇ ଯାଇଥିଲା। ମାନିନୀ अନୁମାନ କଲା 

ସତ�କାମ କକା- ସହ ତାଳେର ତାଳ, କ�େର କ� ମିେଳଇ ମwିରର ଭଜନେର ମାତି 

ଯାଇଥିବ। େଜେଜ ମା ଉଠିେଲ। ଲ�ନେର ନିଆଁ ଧେରଇ େଦଇ ସାରିଥିେଲ। ହାତେର 

ଖେo ସଳିତା ଧରି ମwିର ଯିବାକୁ ବାହାରିେଲ, “ତୁ ମwିର ଯିବୁ ମାନି?” 
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  - ନା, ତେମ ଯାअ। 

 େଜେଜ ମା ମwିରକୁ ଚାଲିଗେଲ। ସp ସଳିତା ଆଣି ଖୁଡି ଦୁଆର ମୁହଁେର େଗାଟିଏ 

େକାେଣ ଜଳିଲା ଭଳି ରଖିେଦଇ ମୁoେର ଓଢଣା େଦଇ ଓଳଗି େହେଲ। ଭାରତୀୟ 

ସଂdୃତିର ଏହି yଣ ଗୁଡିକୁ ମାନିନୀର ପି�ୟ ଥିଲା ଏବଂ େସ ତାକୁ ଆଦରି େନଇଥିଲା। ତା 

ମାମା ଭୁବେନଶ�ରେର ସବୁ ଦିନ ସ~�ାେର ଦ£ାର-ମୁହଁେର ସଳିତା-ଦାନ କଲାେବେଳ 

ମାମା- ସହ େସ ବି ଓଳଗି େହବା ପାଇଁ ଜଗି ବସୁଥିଲା। ଖୁଡି-ୁ େଦଖି ଆଜି ବି ତା ହାତ 

ଓଢଣା ପାଖକୁ ଚାଲିଗଲା। ମୁoେର ଓଢଣା େଦଇ ମନେର ଭଗବାନ- ନିକଟେର ପ�ାଥ�ନା 

କଲା- େହ ପ�ଭୁ, େମା ଛୁଆକୁ ଘ� େଘାେଡଇ ଥ। 

 େରାେଷଇ ଘର ପିଢା ଉପେର ବସି ଖୁଡି ଗ�ାସ୍ ଚୁଲ� ୀେର अଗିq ସଂେଯାଗ କେଲ। 

ମାନିନୀ ଦିେଗ ଚାହW ପଚାରିେଲ, “ମାନି, ଚାହା ପିଇବ?” 

 ମୁo ହେଲଇ ମନା କରି ମାନିନୀ ପାଟି େଖାଲି କହିଥିଲା, “ନା।” 

 ବିଜୁଳି ଶsି ବିରତ ସମୟେର ଜଳୁଥିବା ଲ�ନର ମିpି-ମିpି  ଆଲୁअ ସହ େସ 

ଭୁବେନଶ�ରେର ବାବା- କି^ା ମଧୁମୟ- ମୁ^ାଇ େକାଠରୀ ଭିତରର ଏକ ରୁ अଧିକ ଏଲ୍  

ଈ ଡି ବଲ୍ ବ ର ତୀବ�  େତାଫା ଆଲୁअ କୁ ତୁଳନା କରୁଥିଲା। େଯଉଁଠି େଭାଲ୍ େଟଜ୍ ହW 

ରହୁନି, େସଇଠି ଲ�ନ, ଲ^ା-ବାଡି ଆଲୁअ, ସି ଏଫ୍  ଏଲ୍ କି^ା ଏଲ୍  ଈ ଡି ସମେ] ଏକା 

ଭଳି। 

 ବାବା-ୁ କହି अhତଃ ପେy ସତ�କାମକୁ ଭୁବେନଶ�ର େନଇ ଯିବାକୁ ପଡିବ। କକା 

ଏମାରେଜନସି ଲାଇଟ୍ ଆଣିେଲ ବି ସତ�କାମର ଭୁବେନଶ�ର ଯିବା କଥାକୁ େସ 

ଗ¯ୀରତାେର େନବ। ନ େହେଲ ଗଁାର ଉେପyିତ ଉନq ତିେର ସତ�କାମର ଭବିଷ�ତ 
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 अ~ାର େହାଇଯିବ।  

 ସାନ ପୁअକୁ ଖୁଡି ଦାoଘେର ମସିଣା ଉପେର ଲtଳା କରି ଶୁଆଇ େଦଇଥିେଲ। 

ବିଦୁ�ତ-େଯାଗାଣ ବିରତି ସମୟେର ତା ଜଂଜାଳରୁ ମୁsି ପାଇବା ପାଇଁ ଖୁଡି ସହଜ ଉପାୟଟି 

ବାଛିଥିେଲ। ମଶା ଯଦି ତାକୁ କାମୁଡି ଦିଏ? अଲାଗୁଣୀରୁ ଲୁଗାଟିଏ ବାହାର କରି ମାନିନୀ 

ତା ଉପେର ପକାଇେଦଲା। େଗାଟିଏ କେଡ ହାତ ଉପେର ହାତ, େଗାଡ ଉପେର େଗାଡ 

ପେକଇ େସ ଗଭୀର ନିଦେର େଶାଇଥିଲା। ତା ଉପେର ଧ�ାନ ଯାଉଯାଉ ନିଜ େପଟ 

ଉପେର ମାନିନୀର ଦୃ�ି ଗଲା।  

 କ’ଣ କରୁଥିବ ସାତ ମାସର ଛୁଆଟା ତା େପଟ ଭିତେର? ମା ଉପେର ଦୃ�ି 

ରଖିଥିବ ? ମା କ’ଣ ଖାଉଛି, କ’ଣ ପିଉଛି, କ’ଣ େଦଖୁଛି, କାହା ସହ କଥା େହଉଛି ? 

ଉ\ରା- ଗଭ�େର अଭିମନୁ� ଭଳି ! 

 କାହା ଭଳି େହବ ତା ଛୁଆ ? ମଧୁମୟ- ଭଳି ନା ତା ଭଳି ? 

 େକେଲoରେର ଛପା ଯାଇଥିବା କअଁଳା ଛୁଆ अଥବା ଟିଭି ବି�ାପନ ଆସୁଥିବା 

ୱାଟସ୍ -अପ୍  କି^ା ୟୁ-ଟୁ�ବେର ଛଡାଯାଉଥିବା ଭିଡିଓେର ଥିବା अ¹ୁତ କି�ୟା ପ�ଦଶ�ନକାରୀ 

େଛାଟ, ଗୁଲୁଗୁଲିଆ, ଠୁକୁ ଠୁକୁ ଚାଲୁଥିବା ଛୁଆମାନ- ଭଳି !  

 କି^ା ସାt ସାଥୀ େମଳେର ବୁଲିବୁଲି ରାତି अଧେର ଘରକୁ େଫରିବ ଏବଂ କହିବ, 

“େଭାକ ନାହW ମା, େଶାଇ ପଡୁଛି।”  

 କି^ା ହସିବ, େଖଳିବ, ବୁଲିବ। ଗଁା ପିଲା- ଭଳି େତାଟାେର ବାଟୁଳି ମାରି ମା-ଡ 

ହୁରୁଡଉ ହୁରୁଡଉ ଥକିଯାଇ ମା େକାଳେର େଶାଇ ପଡିବ। 

 ନା, ତା ପୁअ ତା ଭଳି େହବ। ତାର  अବାଧ� େକେବ େହବନି। 
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  ରାତି ଆଠଟା େବେଳ ବିଜୁଳି ଆଲୁअ ଆସିଥିଲା। ତା ସେtସେt ପୁରା ଘର ଚଳ 

ଚ�ଳ େହାଇ ଉଠିଥିଲା। କକା, ସତ�କାମ େଜେଜ ମା ସହ ମwିରରୁ େଫରି ସାରିଥିେଲ। 

ସତ�କାମ ଆସୁଆସୁ ମାନିନୀର ପିଠିେର ଓହଳି ପଡିଥିଲା। ଖୁଡି ତାକୁ ଆକଟ କରିଥିେଲ, 

“େଦେଖ, େଦେଖ, ଦିଦିର େବକ ଭାtିଯିବ।” 

 ସତ�କାମକୁ େସ ଆଗକୁ ଟାଣି ଆଣିଲା। ମେହw�  ଭଳି ସତ�କାମ ହୃ�ପୃ� ନ 

ଥିଲା। ପତଳା, େଗାରା େଦହେର ହାଫ୍ େପ� ଓ ଗpି ଥିଲା। ସାtସାଥୀ େମଳେର େଖଳି 

ବୁଲି ମୁହଁ କଳା ପଡି ଯାଇଥିଲା। 

 “ସକାଳୁ େତାର େଦଖା ନାହW। କୁଆେଡ ଯାଇଥିଲୁ କିେର? ଏମିତି କାଳିଆ କରିଛୁ 

ମୁହଁକୁ। େତା ସାt ବିଚିତ� ା ସହ େଦଖା େହାଇଥିଲା।” 

 ସେtସେt ତା ମୁହଁେର ପରିବ\�ନ େଦଖାଗଲା। ଦିଦି ଆଗେର ଚକା ମାରି ବସି 

ପଡି ପଚାରିଲା, “କଉଠି େଦଖିଲ ଦିଦି ?” 

 “ଆମ େତାଟାେର। ଦଳବଳ ମିଶି ଆ^ େତାଳୁଥିେଲ।” 

 ଚିhା କଲା ଭଳି ଆଖି ନେଚଇ ନେଚଇ ସତ�କାମ କହିଲା, “ହଁ, େସଥିପାଇଁ। ମଁୁ 

ଭାବୁଛି େମାେତ ଛାଡି େଦଇ ଏମାେନ ସବୁ ସpେର କୁଆେଡ ବୁଲୁଥିେଲ। ଆମ େତାଟାକୁ 

ଯାଇଥିେଲ ତ, େମାେତ େସଥିପାଇଁ ସାtେର େନଇ ନ ଥିେଲ। ମଁୁ ବୁଝିବି ତା- କଥା 

କାଲିକୁ।” 

ପା� 

 ସତ�କାମ ଘ�ାଏ କାଳ ପଢିଲା ପେର କକା ତାକୁ ଧରି ଖାଇବାକୁ ଆସିେଲ। ଦାo 

ଘର ଖଟ ଉପେର ଗଡ ତଡ େହଉଥିବା େଜେଜ ମା ଉଠି ଆସିେଲ। ରାତ�  େଭାଜନକୁ ଖୁଡି 
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 ପରଶୁଥିବା େବେଳ େଜେଜ ମା କକା-ୁ କହିେଲ, “କାଲି ସକାଳୁ ମାଗା େତଲିକୁ କହିବୁ 

େସେର ଖା�ି ରାଶିେତଲ ଆଣି େଦଇଯିବ।” 

 “ରାଶିେତଲ, େସ ପୁଣି େସେର! କ’ଣ କରିବୁ?” କକା ଆ�ଯ�� େହାଇ ପଚାରିେଲ। 

 ମାନି-ୁ ପିଆଇେବ। ଖୁଡି କକା-ୁ ଚାହW କହିେଲ। 

 ମାନିନୀର ହାତର ଭାତ ପାଟି ପାଖେର अଟକି ଗଲା। ପ�ସାରିତ ଦୁଇ ନୟନେର େସ 

େଜେଜ ମାଆ-ୁ ଚାହWଲା, “ମଁୁ ପିଇବି ମା? ରାଶିେତଲ? କ’ଣ ପାଇଁ?” 

 “େପାଖତି ମାନ- ପାଇଁ ରାଶିେତଲ ଭଲ। େତା ବାପା ଜନD  େବଳକୁ ମଁୁ ଦି େସର 

ପିଇଥିଲି।” 

 କକା ହସିେଲ। କହିେଲ, “େବାଉ, ପ�ଥମ କଥା ମାଗା େତଲି ବୁଢା େହାଇଗଲାଣି। 

େତଲଘଣା େକେବଠୁଁ ବw େହାଇଗଲାଣି। ଆଜିକାଲି ଖା�ି ରାଶି ମିଳିବା କଠିନ। ଆଉ 

ଖା�ି ରାଶିେତଲ କଉଠି ମିଳିବ ? ଦି� ତୀୟେର ମାନିର ଡାsର କ’ଣ ରାଜି େହେବ ?” 

 “ହଁ, ଆମ କଥା ଆଉ କିଏ ଶୁଣିବ ? ବୁଢୀ େହଲିଣି ତ।” 

 େଜେଜ ମାଆ- ସ�ଗେତାsିେର ଖୁଡି ସାେt ସାେt କହିେଲ, “ନା ନା, ସକାଳୁ 

ଆଣିେଦେବ। ତେମ ବ�] ହୁअନି।” 

 ଖାଇ ବସିଲା େବେଳ ବି େଜେଜ ମା େଗାଡ ଲ^ାଇ ବସି ଖାଉଥିେଲ। ଖାଇବା 

ହାତର େଖାଲା ପାପୁଲିକୁ ଟିେକ ଓଲଟାଇ ପୁଣି ସିଧା କରି େଜେଜ ମା ଚୁପ୍ ଚାପ୍  ଖାଇବାେର 

ଲାଗିଥିେଲ। ମାନିନୀକୁ ଚାହW ଖୁଡି ଓଠେର ଆtୁଠି େଦଇ ଚୁପ୍  ରହିବାକୁ କହିେଲ। 

 ମାନିନୀ ବୁଝିଲା, ପ�କାରାhେର େଜେଜ ମାଆ-ୁ ଦୁଃଖିତ ନ କେରଇବା ପାଇଁ କକା-ୁ 

ସଚିୂତ କରାଯାଉଛି । 
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  ଗଁା ଗହଳିର ପୁରୁଣା କାଳିଆ ସହଜ ପ�ସବ ବ�ବfାର ଏହି ସD ½ତି େଜେଜ ମାଆ- 

ମନରୁ ଆହୁରି ଯାଇନି। ତା- େବାହୂମାନ-ୁ ମଧ� କଣ େସ ଏହି ପରାମଶ� େଦଇଥିେବ? 

କାହW, ମାମା ତ’ ତାକୁ ଏ ବିଷୟେର େକେବ କିଛି କହି ନାହାhି। େତଲ ପିଇବା ଶୁଣି ଏମିତି 

ବି ମାନିନୀ ର ମନେର ବିରsି ଭାବ ଆସି ଯାଇଥିଲା। େସ ପୁଣି ଦି େସର, ମାେନ ଦି 

କିେଲାରୁ କିଛି କମ୍ ! େହ ଭଗବାନ! 

 ରାତିେର ଖୁଡି- ପାଖେର ଚଟାଣେର ମସିଣା-ଗ�ା ଉପେର େଯେତେବେଳ େସ 

େଶାଇଥିଲା, ଖୁଡି ବୁେଝଇଥିେଲ, “ସତ� ଜନD  େବଳକୁ अପା େମା ପାଇଁ ଯାହା ବି କରିଥିେଲ 

ତମ େଜେଜ ମାଆ ଉଁ ଚୁଁ କିଛି କହି ନ ଥିେଲ। ଏେବ ଏଇ ମେହw�  େବଳକୁ େମା ପଛେର 

ବି ଲାଗିଥିେଲ ରାଶିେତଲ ପିଆଇବା ପାଇଁ। ଇଆଡୁ ସିଆଡୁ କହିକହି କାମ ଚେଳଇ 

େଦଇଥିଲି। ଏେବ ତମ ପଛେର ପଡିଛhି। କିଏ ଜାେଣ ସକାଳୁ ଏ ବିଷୟ ମେନ ରହିବ କି 

ନାହW। ବୟସ ବଢିଲା େବଳକୁ ପୁରୁଣା କଥା େବଶି ଇଛା େହଉଥିବ ପରା। େସଥିପାଇଁ େସ 

ବିଷୟକୁ େବଶି ନ ବେଢଇବା ପାଇଁ ମଁୁ କଥାକୁ େସଇଠି ହW ବw କରିେଦଇଥିଲି।” 

 ଘର କରଣା ବୁ�ି ଖୁଡି-ର ଥିଲା। ନ େହେଲ କି ଖାଲି ଚାଷ ଜମିରୁ ଆଦାୟ 

େରାଜଗାରେର ଘର ଚଳାଇ ପାରିଥାେh। ପ�ଥେମ କକା େକେତ ଦିନ ଯାଏଁ ବାବା- 

ପାଖେର ଭୁବେନଶ�ରେର ରହି ଭିନq  ଭିନq  ଚାକିରୀ ପାଇଁ େଚ�ା କରିଥିେଲ। କି� େଜେଜ 

ବାବା- ମୃତୁ� ପେର ଗଁାେର ଆସି ରହି ଗେଲ। ଚାକିରୀ ପାଇଁ ପୁନବ�ାର େଚ�ା କରିବାକୁ 

ଇଛା ହW କରି ନ ଥିେଲ। ବାବା େବାଉ- ଆଗ�ହ େଜେଜ ମାଆ- ନିଃସtତା ପାଖେର 

ହାର ମାନିଥିଲା। ଜମି, େତାଟାର ତ\£ େନବା ପାଇଁ କକା ବାହା େହାଇ ଗଁାର େହାଇ 

ରହିଗେଲ। ଜମି-ବାଡି ବିଷୟ ବୁଝାସୁଝା ସରିେଲ ଗଁା ଚଉଁରା-ମଳୂ, ଜଗନq ାଥ ମwିର, ଘର 
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 ବ�ତୀତ କକା- ଆଉ କିଛି କାମ ନ ଥିଲା। 

 ପଚାଶ ଭରଣ େକନାଲ ତଳ ଚାଷ ଜମି। ତା ଉପେର ବିରାଟକାୟ ଆ^ େତାଟା। 

ଗୁହାଳେର ଦି େଯାଡା ବଳଦ, େଗାଟିଏ ଗାଈ। ଗୁହାଳରୁ ବାହାେର ଥୁଆ େହାଇଥିବା 

ଶଗଡ, ଲୁଦର ଓ ଜମି ଚାଷ ପାଇଁ ଥିବା ପାୱାର-ଟି�ଲର। ଧାନ ରଖିବା ପାଇଁ ବାରି 

ବାରoାକୁ ଲାଗି ମାଟି େଗାବର ଲିପା ଯାଇଥିବା ଦି’ଟା ବଡବଡ ବାଉଁଶର ପୁଡୁଗ, କକା- 

ନିତିଦିନିଆ ଆବଶ�କ ଓ ମହତ£ପ$ୂ� ସ"\ି ଥିଲା। 

 ଏ ସବୁ ଆଗେର ବାବା-ର କାର, ମାମା-ର ସାଜସ»ା ପ$ୂ� େବୖଠକଖାନାର 

ଆକଷ�ଣ କକା-ୁ ଭୁବେନଶ�ରେର ବା~ି ରଖି ପାରିବାର अନୁଭବ େକେବ ମାନିନୀ କରିନି। 

ବରଂ ଖୁଡି ସହରର ଆକଷ�ଣେର େକେତଦିନ ତା- ଘେର ରହିବାକୁ ଚାହW ଥାଆhି। 

େସଥିପାଇଁ େଜେଜ ମାଆ-ୁ ମଧ� ତା- ସହ ରହିବାକୁ ବାଧ� କରିଥାଆhି। 

 ପର ଦିନ ସ~�ାେର କକା- ସହ ବାବା େବାଉ ପାଖକୁ େସ େଫରି ଯାଉଥିଲା। 

 ଖୁଡି- କହିବା अନୁସାେର ମାନିନୀକୁ େତଲ ପିଆଇବା କଥା ସତେର େଜେଜ 

ମାଆ- ମେନ ନ ଥିଲା। ଖୁଡି- ଉ�ୃ� ଉପfିତ ବୁ�ିକୁ େସ ମେନମେନ ପ�ଶଂସା ନ କରି 

ରହି ପାରିଲା ନାହW। 

 ମାନିନୀ ମେନମେନ େବାଉ-ୁ ଖୁଡି- ସହ ତୁଳନା କେର। େକଜାଣି କାହWକି େବାଉ 

ଉପେର ଦୟା ଆସିଥାଏ, େଯେତେବେଳ କି ଖୁଡି- ଉପେର अଧିକାର ଆସିଯାଏ। 

େବାଧହୁଏ ତାର ଓ ଖୁଡି-ର ବୟସର ତାରତମ� େବଶି ନ ଥିବା େହତୁ ଏହା 

େହାଇପାେର। 

 ସିେମ� ରା]ା ଛାଡି ଗଁା ଉପକ�ରୁ ଆର¯ େହାଇଥିବା େଗାଡି-ମାଟି ରା]ା ଉପେର 
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 କାର େଯେତେବେଳ ଗତି ଧରିଥିଲା, ମାନିନୀ େଦଖିଲା, ରା]ା କେଡ  ଥିବା ଧାଡି ଧାଡି 

ଧାନଖଳା ଆଗେର ଦେଳ ପିଲା େଗାଡା େଗାଡି େଖଳୁଛhି। 

 ବିଚିତ� ା େସମାନ- ସହ ଥିଲା। କାର ଭିତେର ମାନିନୀର କି�ିତ ମାତ� ର ଆଭାସେର 

ଠିଆ େହାଇପଡି େସ ଭିତରକୁ େଦଖିବାକୁ େଚ�ା କରିଥିଲା। କାର ତା ପାଖେର ରହି ନ 

ଥିଲା। ପଛକୁ ବୁଲି ମାନିନୀ କାର ପଛ ପାେଖ ଉଡୁଥିବା ଧଳିୂ ଭିତେର ବିଚିତ� ାର 

େଚେହରାର अx� ଆକୃତିକୁ େଦଖିଥିଲା । େଖଳ ବw କରି ଧଳିୂ ଦାଉରୁ ବ�ିବା ପାଇଁ 

अ��-ନିମୀଳିତ ଚyୁ େନଇ େସ କାର ଦିଗକୁ ଚାହW ରହିଥିଲା। କାରରୁ ଉଡୁଥିବା ଧଳିୂରୁ 

ନିଜ ଆଖିକୁ ବେ�ଇବା ପାଇଁ େସ େକେତ େଚ�ିତ ନ ଥିଲା ସେତ !   

 ବିଚିତ� ାର ସରଳ ବ�ବହାର ତା ମନେର ଲିପିବ� େହାଇ ରହି ଯାଇଥିଲା। ମନେର 

ତାର ଦୁଃଖ ଥିଲା। ଆସିଲା େବେଳ େସ ବିଚିତ� ା ସହ ଚାହW ବି ମିଶି ଆସି ପାରିଲା ନାହW। 

 ସତ� କହୁଥିଲା, “ବିଚିତ� ା ଏଇଠି ତା ମାଉସୀ ଘେର ରହି ପଢୁଛି। େସ ବାହାର ଗଁା 

ପିଲା। ତା ବାପା ବାହାେର ରହି କାମ କରୁଛhି। ତା ଘେର ପାଠ ପଢା କିଏ ବୁଝୁ ନାହାhି 

ତ, େସଥିପାଇଁ।” 

 ମାନିନୀର ମନ େହାଇଥିଲା କାରକୁ अଟେକଇ ତା ସହ ଦି ପଦ କଥା େହବ। ମା ଠୁଁ 

ଦୂରେର େସ େକମିତି ରହି ପାରିଛି? ନିଜ ଇଛାକୁ କକା- ଆଗେର ପ�କାଶ କରି ପାରି ନ 

ଥିଲା। ଇଛା ଶsି ନିକଟେର अପ�କାଶିତ ଭାବର ଦୁବ�ଳତା ମୁo େଟକି ଉଠିଥିଲା। କାରକୁ 

अଟକାଇ ପାରି ନ ଥିଲା। କାର ତା ଗhବ� ପଥେର ଆଗକୁ ଗଡୁଥିଲା।  

 ନଦୀ ପଠାର େତାଟା ମାଳ, ଗହମିଆ ରtର ବାଲି କେଡ କେଡ ଦୁଧ अଳତା ରtର 

ପାଣି, ମwିରର ଶଂଖ-ଘ�ା ଧ�ନି, େଜେଜ ମା- ବିଚାର, ଖୁଡି- ଛୁଆର ଲାଳନ ପାଳନ, 



ତ� େୟାଦଶ ବଷ�, ତୃତୀୟ ସଂଖ�ା, ମା�� ୨୦୧୮ Download Magazine from www.aahwaan.com 

 

ଆହ� ାନ ଇ-ପତି� କା ସ"ୂ$� ନିଃଶୁ' ବିତରଣ େହତୁ ଡା େଜ�ାତି ପ�ସାଦ ପ,ନାୟକ- .ାରା ପ�ତି/ିତ ଓ ପ�କାଶିତ  | Aahwaan.com  Aahwaan.com  Aahwaan.com  Aahwaan.com  |  52 

 ସତ�କାମ ଏବଂ ସେବ�ାପରି ବିଚିତ� ା – ଏମାନ- ଚଳhି ଚିତ� -ଲିପି ତା ହୃଦୟ କwରରୁ 

ଫୁଲି ଫୁଲି ବାହାରକୁ ଆସୁଥିେଲ। ଏକ ଆତD ସେhାଷର ପରିପାଟୀେର ସ»ିତ ତା ମନ-

ମୟୁର େମଘ ଶନୂ� ନିଦାଘର अେବଳେର ନାଚିବା ପାଇଁ ପ�]ୁତ େହଉଥିଲା। 

   

ଘର ନଂ ୧୦୦୦, ଦି� ତୀୟ େତାଟା ସାହି,  

ବିଜିପୁର, ବ� ହD ପୁର, ଓଡିଶା। (୭୬୦୦୦୫) 

ବିଷୁବ ସଂକ� ାhି ବିେଶଷା- ପାଇଁ େଲଖା ଆହ� ାନ କରାଯାଉଛିବିଷୁବ ସଂକ� ାhି ବିେଶଷା- ପାଇଁ େଲଖା ଆହ� ାନ କରାଯାଉଛିବିଷୁବ ସଂକ� ାhି ବିେଶଷା- ପାଇଁ େଲଖା ଆହ� ାନ କରାଯାଉଛିବିଷୁବ ସଂକ� ାhି ବିେଶଷା- ପାଇଁ େଲଖା ଆହ� ାନ କରାଯାଉଛି    

ପବିତ�  ବିଷୁବ ସଂକ� ାhି, ଉ�ଳୀୟ ନବବଷ� ଉପଲେy ଆହ� ାନ ଇ-
ପତି� କାର ଆଗାମୀ ସଂdରଣ ଏକ ବିଶାଳ ବିେଶଷା- ଭାବେର ପ�କାଶିତ 

େହବ ଏଥିପାଇଁ ଗj, କବିତା, ପ�ବ~, अନୁବାଦ, ଶିଶୁ କବିତା, 
ଗjx��ା ଆଦି ବିଭାଗେର େଲଖା ଆହ� ାନ କରାଯାଉଛି 

ଆପଣ- ନିଜସ� େଲଖା (ଟାଇପ୍ କରାଯାଇଥିବା ସ�ାଗତେଯାଗ�) ଆମ 
ନିକଟକୁ ଇେମଲ୍ .ାରା ପଠା� 

େଲଖା ପଠାଇବାର େଶଷ ତାରିଖ अେପ�ଲ ମାସ ତିନି (ମtଳବାର) 

aahwaan@gmail.com 
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ଦୀପାpଳି ସାହୁ 

ଟ�ାଫିକ୍ଟ� ାଫିକ୍ଟ� ାଫିକ୍ଟ� ାଫିକ୍    
 ମଁୁ  ଟ� ାଫିକ୍। ସୃ�ିର େଶ�/ ଜୀବ ମନୁଷ� ପାଇଁ ହW ମଁୁ ଉ�ି�। अନ�ାନ� ଜୀବଜ� 
େମାେତ ବୁଝି ପାରhି ନIହW। ପୁଣି ମଣିଷ- ଭିତେର ବଛା ବଛା ମଣିଷ ଯାହା-ର ଡ� ାଇଭିଂ 
ଲାଇେସନ୍ସ୍ ଥିବ େସମାେନ ହW ଯାନବାହାନ ଚେଲଇ ପାରିେବ ଟ�ାଫିକେର। େତଣୁ ମଁୁ 
ଭାରି ଗବzତ।  

 େହାଲି ତ ବଷ�କୁ ଥେର ଆେସ। ମାତ�  େମାର ନାଲି, ହଳଦିଆ ଓ ସବୁଜ ରt ସହ 
ସବୁଦିନ ମଁୁ େହାଲି େଖେଳ।  

 ସବୁଜ ରtକୁ ସମ]-ର अେପyା। ଭାରି ଭଲ ପାଆhି ସମେ]। େକୗଣସି ଟ� ାଫିକ 
େପା�େର ସବୁଜ ରt ଥିେଲ, ଦୂରରୁ ଆସୁଥିବା ଗାଡ଼ିଚାଳକ- ଗାଡ଼ିର ଗତି ତୀବ�  
େହାଇଯାଏ, କାେଳ ପହ�ିବା ଆଗରୁ ନାଲି ପଡ଼ିଯିବକି? ଚ�ଳ ଖସିଯିବାକୁ ସମ]-ର 
ଇeା। ମାତ�  ସବୁେବେଳ ତ ମଁୁ ସବୁଜ େହାଇ ରହିପାରିବିନି। େତଣୁ ହଳଦିଆ ଓ ପେର 
ରsିମ ପଡ଼ିଯାଏ। ଏଥର अjେକ ପାର େହାଇ ପାରି ନଥିବା ବ�sି- ମନେର ସାମାନ� 
ବିରsିମିଶା ଭାବ େଦଖିବାକୁ ମିେଳ। ପୁଣି ଯାହାର ବିଳ^ େହାଇଯାଉଥିବ ନାଲିବତୀ ପ�ତି 
अସେhାଷ अଧିକ େଦଖାଯାଏ। ପୁଣି ସବୁଜକୁ अେପyା।  

 ଚାରିଛକ ରା]ାେର ସବୁଜ େହବାକୁ ଥିବା ପାଶ��େର ମଣିଷ-ୁ େଦଖିେଲ କିପରି ମେନ 
ହୁଏ? ସେତ अବା ମୃଗ ଶୀକାରକୁ ଜଗିଥିବା ଚିତା ବାଘ- ଭିଡ଼, ମୃଗ ଦଳଆଡ଼କୁ ଆକ�ମଣ 
ନିମେh ବୁଦା ଉହାଡ଼ରୁ ଧିେର ଧିେର ଆେଗଇ ଯାଉଛhି! ଆ¾ିେଲଟର େମାଡ଼ିବାର ଗାଡ଼ି 
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 �ାଟ� କରିବାର ଘାଊଁ  ଘାଊଁ ଶ³ େକେତ ଶୁଣିବାକୁ ମିେଳ ଏହି ସମୟେର ବତୀ ସବୁଜ 
େହାଇଗେଲ, େରସିଂେର ଭାଗ େନଇଥିବା ପ�ତିେଯାଗୀ- ପରି ସମେ] ଘୁର ଘାର... କରି 
ଯିବାର ଦୃଶ� େବଶ ଉପେଭାଗ�। ଯାହାର ଗାଡ଼ି ଏହି ସମୟେର �ାଟ� ବw େହାଇ 
ଯାଇଥିବ, ପଛ ପଟ ଗାଡ଼ି ମାନ ହ$� ବଜାଇ ବଜାଇ अତି/ େହାଇ ଯାଉଥିେବ, ଆଉ 
ଯାହାର �ାଟ� େହଉନଥିବ, ତା କଥା ନ କହିବା ଭଲ। ଏପରି ପରିfିତିେର ସତେର ଭାରି 
ହସ ମାେଡ଼।  

 େମା ଆଗେର ସମେ] ସବ�ଦା ଚଳଚ�ଳ, ମାତ�  ମଁୁ fାଣୁ। େଛାଟ ଯାନ - ବଡ଼ ଯାନ, 
ରtୀନ ପୁଣି ଧଳା ଯାନ, ଶ³ ପ�ଦୂଷଣ କରୁଥିବା ଯାନକୁ ଧୁଆଁ ଛାଡୁଥିବା ଯାନ। 
ଆ^}ଲାନ୍ ସ, ଦମକଳ ଓ ବାବୁ- ନାଲି ବତୀ ଗାଡ଼ି ପାଇଁ େମା ନିୟମ େକାହଳ।  

 ନିୟମ ତ େମାର अେନକ अଛି। ଯଦି ସମେ] ଏ ଗୁଡ଼ିକର ପାଳନ କରେh େତେବ 
କ� ଚିତ ଦୁଘ�ଟଣା ହୁअhା ବା ହୁଏତ ଏହି ଶ³ ଶ³େକାଷରୁ ବାହାରି ଯାଆhା। ଦୁଘ�ଟଣାେର 
ରା]ା ଉପେର ରsର େହାଲି େଖଳ େଦଖିବାକୁ  େମାେତ ଜମାରୁ ଭଲ ଲାେଗନି।   

 

ଓଡିଶା ସଚିବାଳୟ େସବା ସଂଘ  

ଭୁବେନଶ�ର  
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ପ�ଣତୀ ମହାପାତ�  

ସ�ାଥ�ପର ମଣିଷସ�ାଥ�ପର ମଣିଷସ�ାଥ�ପର ମଣିଷସ�ାଥ�ପର ମଣିଷ, , , , ସ�ାଥ�ପର େପ�ମସ�ାଥ�ପର େପ�ମସ�ାଥ�ପର େପ�ମସ�ାଥ�ପର େପ�ମ    

 ଏକାଠି ରହିବାର ପରିକjନା ଓ ଏକାଠି ଘରସଂସାର କରିବାର ସ�ପqେର ମସଗୁଲ 

ଦୁଇ ଚେକାର ଚେକାରୀ। କାହାର ଛିଗୁେଲଇବା କଥା ପ�େବଶ କରି ପାରୁନଥିଲା, 

ଏମାନ- କjନାର ଇଲାକାେର। ଦୁେହଁ ଖୁବ୍ ସାtସାଥି େହାଇ ମିଳିମଶି ସମୟ 

अତିବାହିତ କରୁଥିେଲ। ଝିअଟି ଖୁବ୍ अhର ସହ ପୁअଟିକୁ ଭଲପାଉଥିଲା। ଦୁେହଁ ଦୁହW-ୁ 

ଦo ଛାଡ଼ି ରହିପାରୁ ନ ଥିେଲ ଏମିତି ଏମିତି ବାଲ�ଜୀବନ अତିବାହିତ କରିେଦେଲ। 

 ବାଲ� ଜୀବନ अତିବାହିତ अେh ବିେeଦ ମହୁୂ\� ଆସିଥିଲା, ଯାହା ଝିअଟି  ବଡ଼ 

ଆଘାତ ପାଇଥିଲା। କାରଣ ପୁअଟି अନ� ସହରରୁ ଆସିଥିଲା। େତଣୁ ଉ�ଶିyା ପାଇଁ ନିଜ 

ଘରକୁ ଚାଲିଗଲା, अେନକ େକାହଭରା କ�େର ବିଦାୟ େଦଇଥିଲା ବାଲ� ତଥା 

ହୃଦୟବ~ୁ-ୁ। 

 େସହି ବିଦାୟ ହW େସମାନ-ର େହାଇଥିଲା ଚିରବିଦାୟ, ପବିତ�  ସଂପକ�ର। 

 କାରଣ, ତା’ପେର अେନକ ବଷ� ବିତିଯାଇଥିେଲ ମଧ� ୟା ମଧ�େର କାହା ସହିତ 

କାହାର ନା େଦଖାେହାଇଥିଲା, ନା କାହାର େଯାଗାେଯାଗର କିଛି ମାଧ�ମ କାହା ପାଖେର 

ଥିଲା। 

 ଇତିମଧ�େର ଦିେନ ହଠାତ୍ ରା]ାେର ମିଲି ସହ ମ�ୁର େଦଖା େହାଇଗଲା। ମିଲି ତ 

ହୃଦୟ େଦଇ ମ�ୁକୁ ଭଲପାଉଥିଲା। କି� ମ�ୁ ହୁଏତ ପରିେବଶ ଓ ପରିfିତିର ଚାପେର 

ପଡ଼ି ମିଲିକୁ ଭୁଲିଯାଇ ଆଉ କାହା େପ�ମଫାଶେର ବ~ା ପଡ଼ି ଯାଇଥିଲା େହେଲ ମିଲି 
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 ବହୁତ ଖୁସି େହାଇଗଲା ମ�ୁକୁ େଦଖି। କି� ମ�ୁ େଯ ବ\�ମାନ ଯାହା େପ�ମେର ଉବୁଟୁବୁ, 

ତା ପିଲାର ବାପା େହାଇଯାଇଛି। ଏଇଟା ସୁବ$� ସୁେଯାଗ ଭାବି ମ�ୁ ମିଲି ସହ अତ�h 

अhରt ସାଥୀ ଭଳି, ବିଗତ ଦିନର ବିେଛଦର ଘଟଣା ସ"କ�େର ଆେଲାଚନା କରିଥିେଲ। 

अେନକ ଦୁଖଃ ପାଇବାର ଉଭେୟ କେଲ। 

 अେନକ କିଛି ହରାଇବାର ଦୁଃଖ अନୁମାନ କଲା ମିଲି ଓ ମ�ୁର अସହାୟତା ଲy� 

କଲା ଓ କାରଣ ବି ବୁଝି ପାରିଲା। ମିଲି କହିଲା- 

 ମ�ୁ, ଆଜି ଆଉ େସସବୁ ଆେଲାଚନାର କିଛି ମଲୂ� ନାହW। 

 କାରଣ ମଁୁ ଏେବ ଆଉ କାହାର �ୀ ଓ ଆଉ କାହାର େବାହୁ। େତଣୁ ଏେବ ଏସବୁ 

ଆେଲାଚନା ହୁଏତ ଆଉ କାହାର ଚyୁଶୀଳ େହାଇପାେର େସସବୁ ଭୁଲିଯାଇ ତୁେମ ଏେବ 

ବିବାହ କରି ସୁଖେର ଘରସଂସାର କରିରୁହ। 

 अଭିନୟେର ମ�ୁ କିଛି କମ୍ ନୁେହଁ। ଏେବ ଭଲ ପାଉଥିବା ଆଉ େଗାଟିଏ ଝିअକୁ େଯ 

ମାଆ କରିେଦଇଥିବା କଥା କହିଥିଲା ମ�ୁ। େକହି ଜେଣ ଯଦି  ସହେଯାଗ କେଲ ଖାସ୍ 

କରି ତୁମର ସହେଯାଗ ରହିେଲ ମଁୁ ନି�ୟ େସ ଝିअକୁ ବିବାହ କରିପାରିବି େବାଲି ମ�ୁ 

ପ�କାଶ କଲା ଆଉ କହିଲା- 

 “ମିଲି, ତୁେମ ଯଦି େସ ପିଲାଟିକୁ କିଛିଦିନ ତୁମ ପାଖେର ରଖh, େତେବ େମା 

ବିବାହର କିଛି ପ�ତିବ~କ ଆସhା ନାହW। ସମୟ ସୁବିଧା େଦଖି ତୁମ ପାଖରୁ ମଁୁ ପୁଣି 

ପିଲାଟିକୁ େନଇ ଆସhି। ମଁୁ ତୁମ ହାତ ଧରୁଛି, େନହୁରା େହଉଛି। େମାେତ କିଛି ସାହାଯ� 

କର ମିଲି। ତୁମ େଗାଡ଼ ବି ଧରୁଛି। ଦୟାକର। ତୁେମ କିଛି ଦିନ ପିଲାଟିକୁ ତୁମ ପାଖେର 

ରଖ। ଏତିକି ସାହାଯ� କର ।” 
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  ମିଲି - “େଦଖ ଏେତ अନୁେରାଧ କରି େମାେତ େଛାଟ କରି ଦିअନାହW।    ମଁୁ ତ ଆଉ 

ଏେବ ଏକା ନାହW, େମା ପାଖେର େମା ସ�ାମୀ अଛhି। ମଁୁ ତା- ସହିତ  ଏ ବିଷୟେର 

ପରାମଶ� କରି େଚ�ା କରିବି ତୁମକୁ ନି�ୟ କିଛି ସାହାଯ� କରିବାକୁ। ବ�] ହୁअନି। େମା 

ସ�ାମୀ ଖୁବ୍ ଭଲ େଲାକ। େସ ନି�ିତ େମା କଥା ରଖିେବ େବାଲି ଭାବୁଛି। େମାେତ ତୁମ 

େଫାନ୍ ନ^ର ଦିअ। ବୁଝି ଖୁବ୍ ଶୀଘ� ଜେଣଇବି।” ଦୁେହଁ ଦୁହW- େଫାନ୍ ନ^ର େନଇ  

ନିଜ ନିଜର ଗhବ� ପଥେର ଚାଲିଗେଲ। 

 ମିଲି ଘେର ପହ�ି ସ�ାମୀ-ୁ ମ�ୁ ସହିତ େଭଟ ଓ ସବୁକଥାଯାକ କହିଲା। ଏହାର 

ଉପାୟ କଣ କରାଯିବ ପଚାରିଲା। ପବୂ�ତନ େପ�ମିକର କଳ-ର କାଳିମାକୁ ଚwନ କରି 

ନିଜ େଦହେର େବାଳିବାକୁ ଚାହୁଁଥିବା ପତq ୀକୁ ଚାହW ସ�ାମୀ ମେନ ମେନ ଖୁବ୍ ତାରିଫ୍ 

କରିଥିେଲ ମିଲିକୁ। 

 ଏ କଳିଯୁଗେର ବି ଏମିତି େପ�ମିକା ଥାଆhି ଭାବି ଖୁବ୍ ଖୁସି ମଧ� େହେଲ ଏବଂ 

ସହମତି ପ�କାଶ କରିଥିେଲ ସହେଯାଗ ର ହାତ ବଢାଇବାକୁ। 

 ଯାହାେହଉ। େଗାଟିଏ ଆତD ତୃkି ମିଳିଲା ମିଲିକୁ, ସ�ାମୀ- ସହେଯାଗ ପାଇଁ। େହେଲ 

ମିଲି ଚିhିତ େଯ, ବ\�ମାନ ତା େକାଳେର ୭/୮ମାସର ପୁअଟିଏ। ଭାରି େରାଗିଣା। ତା’ରି 

େସବା ଶୁଶ�½ଷାେର ମିଲିର ସବୁ ସମୟ ଚାଲିଯାଏ। ଏପରିକି ଖାଇବା ପିଇବା କି ଟିେକ 

ବିଶ�ାମ େନବାକୁ ମିଲିକୁ ସମୟ ହୁଏନାହW। ତା ପେର ପୁଣି ମ�ୁର ପିଲାର ସୁରyା। କିପରି 

େଯ ଏସବୁ କରିବ; ମନକୁ ଦୃଢ କରି ମେନ ମେନ କହିଲା, ନିଜକୁ େଯେତ କ� େହଉ ପେଛ 

େପ�ମିକକୁ ସ�ାମୀ ଭାବେର ନ ପାଇପାେର ପେଛ ତା- ଔରସର ସhାନ ତଥା ତା- ସୁଖ 

ଦା"ତ�ଜୀବନ ପାଇଁ, େଯେତ କ� େହଉ ପେଛ ସବୁ ସହିବାକୁ ମିଲି ପ�]ୁତ େହାଇ 
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 ଉେଠଇଲା େଫାନ୍-“ହାେଲା, ମ�ୁ ଏେବ େକଉଁଠି?” 

 ମ�ୁ - ବଡ ଦୁଃଖ ଆଉ ଚିhାେର ପାକ�େର ବସିଛି। 

 ମିଲି - ଏକା ନା ଆଉ େକହି ... 

 ମ�ୁ - ନାହW ମ, ମଁୁ ଏକା ଏକା ବସି ଭାବୁଛି। େମା ଭାଗ�େର େବାଧହୁଏ ବିବାହ 

େଯାଗନାହW। 

 କିଏ ବା େମାେତ ସାହାଯ�ର ହାତ ବଢ଼ାଇବ େଯ ... 

 ମିଲି - େସମିତି କାହWକି ଭାବୁଛ? 

 ମ�ୁ - ଆଉ େକମିତି ଭାବିବି କହିଲ, ଯାହାକୁ ବାହାେହବି, ତା େକାଳେର ୬ ମାସର 

ପିଲା। ସମାଜ କଣ ସ�ୀକୃତି େଦବ ନା ଏ ପରିfିତିର ସମାଧାନ େହବ। ଧିÁାର ଲାଗୁଛି 

େମାେତ। ଆତD ହତ�ା କରିେଦବି ମିଲି। 

 ମିଲି - ଛି, ଛି, ତୁମକୁ େମା ରାଣ। ଆମ ଭଲପାଇବାର ରାଣ। େସମିତି କାଳତୁoିଆ 

କଥା େକେବ ବି କହିବନି। ଶୁଣ- କିଛି ଚିhା କରନି। ଆଜି, ଆଜି ଆଣି େସ ପିଲାଟିକୁ 

େମାେତ େଦଇଦିअ। ଆଉ ବାପା େବାଉ- ସହ କଥା େହାଇ ବାହାଘର ତାରିଖ ଠିକ୍ କର। 

 ମ�ୁ - ସତ କହୁଛ; ଆଉ ... ତୁମ ସ�ାମୀ.. 

 ମିଲି - ହଁ, େମା ସ�ାମୀ ଖୁବ୍ ଭଲ େଲାକ। ଆଉ େମାେତ ବହୁତ ଭଲ ପାଆhି। େସ ତ 

େମା ପାଇଁ ଭଗବାନ- ଠାରୁ ବି ଆହୁରି अଧିକ। ଛାଡ଼... ପିଲାକୁ ଏଠାେର ଆଣି 

ପହ�ାଇବାର ବ�ବfା କର। େଦଖ, ମଁୁ  ଏେବବି ତୁମ ପାଇଁ ସବୁକିଛି କରିବାକୁ ପ�]ୁତ। 

ଆମ ଭଲପାଇବା ପାଖେର ମଁୁ କଣ ଏତିକି କରିପାରିବି ନାହW? ନି�ିତ ଭାବେର ପାରିବି। 

ଆଉ ଏସବୁ େମା ସ�ାମୀ ପ$ୂ� ସମଥ�ନ କରିଛhି। 
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  ମ�ୁ - ତୁମ ଋଣ ମଁୁ େକେବବି ଶୁଝି ପାରିବିନି ମିଲି। ତୁେମ ମହାନ। 

 ମିଲି - େସସବୁ କିଛି ଦରକାର ନାହW। େମା ସହ ଖାଲି ଖୁସିେର ଟିେକ କଥା ହୁअ, 

ଆଉ ତୁେମ ସୁଖଶାhିେର ଘରସଂସାର କର। ଏଇଟା େମାର ଇeା। 

 ମ�ୁ - ଠିକ୍ अଛି। ଆଜି ମଁୁ ପିଲାକୁ େନଇ ତୁମ ପାଖେର ପହ�ି ଯାଉଛି। 

 अେନକ ଆତD ତୃkି ପାଇ ମ�ୁ ପିଲାଟିକୁ ଆଣି ମିଲି ପାଖେର ପହ�ାଇ େଦଇଛି। ଖୁବ୍ 

ଆନw ଓ ଆେବଗଭରା ହୃଦୟେର େପ�ମିକର ବହୁ ମଲୂ�ବାନ ରତq କୁ ଗ�ହଣ କରିଛି ମିଲି। 

अତ�h ଦୁବ�ଳ େଚେହରାର ପିଲାଟିର ଯତq  ପାଇଁ ମ�ୁ अନୁେରାଧ କରିଛhି। 

 େସ ଯାହା ବି େହଉ ୬ ମାସର ଶିଶୁ ମଧ� ମିଲିକୁ ମା’ ରୂେପ ଆପେଣଇ େନଇଛି। 

 ଏେଣ ନିଜ େକାଳେର ସ�ାମୀ- ମଲୂ�ବାନ ସhକ ସ�ରୁପ ୮ ମାସର େରାଗିଣା ପୁअ, 

େସପେଟ ବାଲ�ବ~ୁ ତଥା ପବୂ�ତନ େପ�ମିକର ବହୁମଲୂ� ସhକ ୬ମାସର ଶିଶୁ ପୁତ� । 

େଛାଟ େଛାଟ ଦୁଇ ଶିଶୁ- ଏକସମୟେର ଲାଳନପାଳନ କରିବା େକେତ େଯ କ� ତାହା 

େକବଳ ଜେଣ अନୁଭବି ମା ହW ଜାେଣ। 

 ବଡ଼ କ� ପାଉଥାଏ ମିଲି, ସବୁେବେଳ ଦୁଇ ଶିଶୁପୁତ� -ର ସ�ାf� ଖରାପ େହଉଥାଏ। 

ଏେଣ ୬ମାସର ଶିଶୁଟିକୁ ଯାହା ବି ଖାଦ� େଦେଲ ତା େଦହ ଖରାପ ହୁଏ। अନେନ�ାପାୟ 

େହାଇ ଡାsର- ସହ ପରାମଶ� କଲା। ତା- କହିବାକଥା ଏୟା େଯ, ଇେpକସନ 

େଗାଟିଏ ମିଲିକୁ ଦିଆଗେଲ ଯାଇ ତାର yୀର ଶିଶୁଟି ପିଇ ପାରିବ। ଯାହା .ାରା ପିଲାଟି 

ଧୀେର ଧୀେର ସୁf ସବଳେହବା ସହ ସ�ାf�ର ଉନq ତି େହାଇପାରିବ। କି� ଡାsର 

େଚତାବନୀ େଦଇଥିେଲ େଯ ହୁଏତ ଇେpକସନର ପାଶ�� ପ�ତିକି�ୟା େହାଇପାେର ଏବଂ 

ମିଲିର अନ�ାନ� ଶାରୀରିକ अସୁfତା ବଢ଼ି ଯାଇପାେର। େସସବୁକୁ ଭୃେyପ ନ କରି 
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 ଇେpକସନ େନଇଗଲା। େହେଲ ଏକ ବିରାଟ ବଡ଼ अଘଟଣ ଘଟିଥିଲା, ଯାହା ମିଲିର 

ସ�ାମୀ ବିଜୟ େକେବ କjନା କରି ନ ଥିେଲ। ମିଲି ଇେpକସନ େନବାର ମାତ�  ୩୫ମିନିଟ୍ 

ମଧ�େର ମିଲି ପୁରା अେଚତ େହାଇଗଲା। ଶରୀରଟା fାଣୁ ପାଲଟି ଯାଇଥିଲା। ସେତ 

େଯମିତି ମୃତବତ୍ ଶରୀରଟା ପଡ଼ିଥାଏ। ଡାsରମାେନ अକ¼ ାh େଚ�ା କରୁଥାhି। େହେଲ 

ସବୁ େଯମିତି େବକାର। ସମେ]  ଏକରକମ ଆଶା ଛାଡ଼ି େଦେଲ। କାରଣ ମିଲିର ହାଟ� 

କିଛି ସମୟ ପାଇଁ ବw େହାଇଗଲା। ଏହି ସମୟେର େସହି ଶିଶୁ ଦୁଇଜଣ ଯାକ ଖୁବ୍ 

େଜାରେର କାwି ଉଠିେଲ। ଭଗବାନ- अେଶଷ କରୁଣାରୁ ଦୀଘ� ୭ଦିନ ପେର ମିଲି ସୁf 

େହଲା। 

 ସୁf େହଲା ସତ, େହେଲ ଶାରୀରିକ ମାନସିକ अସୁfତା ଲାଗି ସବ�ଦା ଦୁବ�ଳ 

अନୁଭବ କଲା। ଏେଣ ଦୁଇ ଦୁଇଟି ଶିଶୁ-ୁ ନିଜର अମୃତ ପିଆଇ ଖୁବ୍ ସୁf ସବଳ କଲା। 

ପରମାନw ଲାଭକରୁଥାଏ। ଏେତ ପେର ବି େକେବ ପ�ତିକି�ୟା କି ପ�ତିବାଦ କାହାକୁ 

କେରନାହW। କାରଣ ଦୁଇଟି अମଲୂ� େପ�ମର ହୀରା-ୁ ସାଇତି ରଖିବାର ଦୁବ�ାର ଶପଥ 

େନଇଥାଏ। ନିଜକୁ ତିଳ ତିଳ କରି ଜାଳି ଆଶାର ଆେଲାକ ଜାଳି େଦଇଥାଏ େସମାନ- 

ମଧ�େର। 

 ମିଲିର ପ�ତିଦାନ ପାଖେର ସବୁକିଛି ତୁଛ େହାଇଯାଇଛି। 

 ଇତିମଧ�େର अେନକ ବଷ� ବିତିଯାଇଛି। ମ�ୁ ବିବାହ କରି ସୁଖେର ଘରସଂସାର 

କରିଛି। େହେଲ େକେବ ବି ମିଲିର ଭଲମw କଥା ବୁଝିବାକୁ େଚ�ା କରିନାହW। ମିଲିକୁ 

େଦଇଥିବା ପୁअକୁ ୮ବଷ� େହାଇଗଲାଣି। ପୁअଟି ମିଲିକୁ ଦେo ନ େଦଖିେଲ ବାଇଆ ବାତୁଳ 

ପରି େହାଇଯାଉଛି। ମିଲିର େଦହପା’ କିଛି େହେଲ କୁନି କୁନି ହାତ େଯାଡ଼ି ମାଆର ମtଳ 
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 କାମନା କରୁଛି ଜଗତର ନାଥ ଜଗନq ାଥ- ନିକଟେର। 

 ଦୀଘ� ୮ ବଷ� ପେର ଆଜି ମ�ୁ ଆସିଛି ତା ପୁअକୁ ନିଜ ପାଖକୁ େନଇ ଯିବାକୁ। କି� 

ନା ମିଲି ନା ତା ପୁअ େକହି କାହାକୁ ଛାଡ଼ିବାକୁ ରାଜି େହଉ ନ’ଥାhି। ମ�ୁ େଯାର କରି 

େନଇଯାଇଛି। ଗଲା େବେଳ ଟିେକ ଧନ�ବାଦ ମଧ� େଦଲାନାହW ମିଲିକୁ। ବହୁତ 

ବାଧିଥିଲା ଏକଥା ମିଲିର अhର୍ ଆତD ାକୁ। କି� େସ ମୁହଁେଖାଲି କିଛି ବି ପ�ତୁ�\ର କରି ନ 

ଥିଲା। େକବଳ ପୁତ�  ବିେୟାଗର ଦୁଃଖେର ଆଖିରୁ अବାରିତ अଶୃଧାରା ବୁହାଇ ଚାଲିଥିଲା। 

 ଏେଡ଼ଟିରୁ ଏେଡ଼ ବଡ଼ କରିଥିବା, ମାଆ ମାଆ ଡାକେର ଘର ଉଛୁଳାଇ େଦଉଥିବା 

ପୁअ େଯ ପାଖରୁ ଚାଲି ଯାଇଛି ଭାବି ମିଲିର ଛାତି ଫାଟି ଯାଉଥାଏ। 

 ଘରଟା େଯମିତି ନୀରବି ଯାଇଛି, େକେତ अଳିअଝଟ, େକେତ ଲୁଗାକାନି ଟାଣି ଟାଣି 

ଏଟା ଦିअ, େସଟା ଦିअ କହୁଥିଲା। ଖାଇବା େବେଳ ମଁୁ ହାେତ ଖାଇବିନି, େମାେତ ତୁେମ 

େଖାଇଦିअ, ଏମିତି େକେତ କଣ अଝଟ ଥିଲା, ଭାବି ଭାବି ମିଲି ଖାଲି କାwୁଛି, େକହି ନ 

େଦଖି ପାରିବା ଭଳି। ମାଆ ମନ ତ। ଛାତିରୁ अମୃତ େଖାଇ ମମତାର ବାରିଧାରା अଜାଡ଼ି 

େଦଇଥିଲା। କିଏ ବା ବୁଝିବ େସ ମମତାର ମଲୂ, କିଏ ବା ଶୁଝି ପାରିବ େସ अମୃତର 

ମଲୂ�। େକବଳ ଜେଣ अନୁଭବି ମାଆ ହW ବୁଝିବ। 

 ପୁअର ଯିବା ଦୁଃଖେର ମିଲିର ଶାରୀରିକ, ମାନସିକ अସୁfତା ବଢିଯାଇଛି। ଖାଇବା 

ପିଇବା ଖୁବ୍ କମ୍, େସପେଟ ମ�ୁ ପୁअକୁ ପାଇ େବଶ୍ ଖୁସି େହେଲ, ପିଲାଟି ସବୁେବେଳ ତା 

ମାଆକୁ େଖାଜୁଛି। ତୁହାଇ ତୁହାଇ ପଚାରୁ ଥାଏ, େମା ମାଆ କାହWକି ଏଠାକୁ ଆସୁନି, େସ 

କୁଆେଡ଼ ରହିଛି, େକେବ ଆସିବ। େମାେତ କିଏ େଖାଇେଦବ, େଗଲ କରିବ, ପରୀରାଇଜର 

କାହାଣୀ କହିବ। କୁହ ନା ବାପା। ତୁେମ େକେବ େମା ମାଆକୁ େମା ପାଖକୁ ଆଣିବ। 
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 ନେହେଲ େମା େମା ମାଆ ପାଖକୁ େନଇ ଚାଲ। େସ େମାେତ ବହୁତ େଖାଜୁଥିବ। ତା 

େଦହ ତ ସବୁେବେଳ ଖରାପ ହୁଏ। କିଏ ତାକୁ େଗଲକରି ତା େଦହ ଭଲ କରିେଦବ। ୟାଡୁ 

ସାଡୁ କହି ମ�ୁ ଭୁଲାଇ ଦିଏ। 

 ଧୀେର ଧୀେର ପିଲାଟି ମିଲିକୁ ଭୁଲିଯାଇଛି ଏେବ ବଡ଼େହାଇ କେଲଜ ଗଲାଣି। ମିଲି 

ମନ ବୁଝୁ ନ ଥାଏ, ସବୁେବେଳ େଫାନ୍ କରି ମ�ୁ ସହ କଥା ହୁଏ, ପୁअର ଭଲମw ବୁେଝ, 

ତାକୁ େଖାଜୁଛି କି ନାହW ପଚାେର। 

 ଦିେନ ମିଲି େଫାନ୍ କରିଛି। ମ�ୁ ତାକୁ କହିଛି, ଶୁଣ େମାର େଗାଟିଏ ସ\� अଛି, ଯଦି 

ମାନିବ େତେବ ମଁୁ ତୁମ ସହ କଥାେହବି। ମିଲି ମ�ୁର ସବୁ ସ\� ମାନିେନଇଛି। ମ�ୁର 

ସ\� ଏୟା େଯ, ତୁେମ େକେବବି େମା ପୁअ ସହ କଥା େହବନାହW, ତୁମକୁ ଆମ ଭଲପାଇବା 

ରାଣ ରହିଲା। ରାଣ ନିୟମ ପେକଇ େସqହ ଶ��ା ସବୁ କୁ ଆବ�କରି େଦଇଛି ମିଲିର। 

 ତୁମର ତ ସବୁ ସ\� ମଁୁ ମାନିେନଇଛି। କି� େମାର ମଧ� େଗାଟିଏ େଛାଟ କଥା ତୁେମ 

ରଖିବେବାଲି ଭାବୁଛି। ତୁେମ େମା ସହ ସବୁଦିନ ଟିେକ େଫାନେର କଥା େହବ। ବାସ୍ 

ଆଉ କିଛି ଚାହୁଁ ନାହW ତୁମଠୁ। େମା ସୁଖଦୁଃଖେର େମା ପାଖେର ଟିକିଏ ଠିଆ େହବ, ଆଉ 

େମା େଶଷ ସମୟେର ବି ...। 

 ଏଥର ମ�ୁ ସଂପ$ୂ� ନିରୁ\ର। କାରଣ ସ�ାଥ�ପର, अବିେବକୀ ପାଖେର ସବୁ 

ମଲୂ�ହୀନ। ମିଲିର କଥାକୁ ସବୁେବେଳ ମ�ୁ ଆେଡ଼ଇ ଯାଏ। ମିଲିର ଭଲପାଇବା ଓ 

ପ�କୃତ େପ�ମକୁ ଉପହାସ କେର। ଭାେବ ମିଲି ଏ ବୟସେର ବି େପ�ମ ପାେଗଳି େହାଇ 

ଯାଇଛି। େବାଧହୁଏ େସ ତା ସ�ାମୀ ପାଖେର ଶାhିେର ନାହW। େସଥିପାଇଁ ଏଭଳି ବୟସେର 

ମ�ୁକୁ େଖାଜୁଛି। 
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  ଏମିତି ଏମିତି ସବୁଦିନ ମିଲି ମ�ୁ ସହ କଥା ହୁଏ। େହେଲ ମ� ଧିେର ଧିେର ତା 

ସହ ସଂପକ� କାଟିବାକୁ େଚ�ା କରୁଛି। କଥାବା\�ା କରିବା କମ୍ କରିେଦଇଛି ଓ ବିରs  

େହଉଛି ମଧ�। ଦିେନ ମିଲି ମ�ୁ ସହ କଥା େହବା ସମୟେର ମ�ୁ ବିରs େହଲା, ଆଉ 

କହିଲା ତୁମର ଘରସଂସାର, ସ�ାମୀ ପିଲା ଏସବୁ ଥାଇ ବି ୪୦/୪୧ବଷ� ବୟସେର 

େପ�ମପାେଗଳି େହବା ଭଲ ନୁେହଁ। ସବୁେବେଳ େମାେତ େଫାନ୍ କରି େମା ପରିବାରେର 

अଶାhି ସୃ�ି କରନାହW। େମାେତ େଯେତେବେଳ ଫା-ା େହବ ମଁୁ େଫାନ୍ କରିବି। ତୁେମ 

େମାେତ େଫାନ୍ କରିବ ନାହW। 

 େହେଲ ମିଲି କେହ, ତୁେମ େମାେତ ଭୁଲ୍ ବୁଝନି, ମଁୁ େସମିତି ନୁେହଁ, କି ତୁମ ପାଖରୁ 

କିଛି ବି ଚାହୁଁ ନାହW। େକବଳ ତୁମ ସହିତ କଥା େହାଇ ଟିକିଏ ଶାhି ପାଉଛି। ଆଉ ଆର 

ଜନମକୁ ସାଥୀ େହବା ପାଇଁ କାଳିଆକୁ ଗୁହାରୀ କରିବି। अେନକ ଦିନ ବିତିଯାଇଛି। ମ�ୁ 

ଆଉ େଫାନ୍ କରୁନାହW, କି ମିଲି େଫାନ୍ କେଲ ଧରୁନାହW। 

 ଏସବୁ ମିଲିକୁ ବହୁତ କ� ଲାେଗ। ତା ସ�ାମୀ େଯେତ ବି ବୁଝାଇେଲ କିଛି ବୁେଝ 

ନାହW। ଦିନକୁ ଦିନ େଦହ ଖରାପ େହବାେର ଲାଗିଛି, ଶରୀର ପାରାଲିସିସ୍ େହାଇଗଲା। 

ବିଛଣାେର ଖାଲି େଶାଇରହିଛି। ଉଠିବସି ପାରୁ ନ ଥାଏ, ତା ନିଜ ପୁअ ଏେବ ବାହାେର 

ରହି ପାଠ ପଢୁଛି, ସ�ାମୀ ସକାଳ ୭ରୁ ମିଲିକୁ େଖାଇେଦଇ अଫିସ ଯାଆhି, ପୁଣି ଦିନ 

୨ଟାେର ଆସି େଖାଇେଦଇ अଫିସ୍ ଯାଆhି ଓ ସ~�ା ୫ଟାେର େଫରhି ଏକା ଏକା 

ବିଛଣାେର ପଡ଼ିଥାଏ ମିଲି। ଏ ସମୟେର ମ�ୁ ଓ ତା’ ପୁअକୁ ବହୁତ େଖାେଜ। େହେଲ ସବୁ 

ବ�ଥ�। ସ�ାମୀ अଫିସରୁ େଫରିେଲ अନୁେରାଧ କେର େଫାନ୍ କରିବାକୁ, ଟିେକ ମ�ୁ ସହ 

କଥା େହବାକୁ। ମିଲିର अନୁେରାଧ ଏଡାଇ ନପାରି ସ�ାମୀ େଫାନ୍ କରhି। େସପଟରୁ ମ�ୁ 
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 ଆେଦୗ େଫାନ୍ ଉଠାଏ ନାହW। ମିଲି ଭାରି ବ�] େହାଇ ଯାଏ, ତା ସ�ାମୀ ବହୁତ ରାଗି 

ଯାଆhି ମ�ୁ ଉପେର। କିଂକ\�ବ�ବିମୁଢ଼ ମିଲି ମନକୁ ବୁଝାଇବାକୁ ଯାଇ ତା 

େମାବାଇଲେର ମ�ୁର ଓ ତା ପୁअର ଫେଟା େଦଖି ଚୁପ୍ ରେହ। 

 େସ ଫେଟାକୁ ଚାହW ମିଲି ବହୁତ କାେw, ଆଖିରୁ ଲୁହ ଗଡ଼ାଏ, ପୁରୁଣା ଦିନର କଥାକୁ 

ମେନ ପକାଏ, ଫେଟାକୁ ବହୁତ େଗଲ ବି କେର। ମେନ ମେନ ଗୁଣୁଗୁଣୁ େହାଇ େକେତ 

କଣ କେହ ଦୀଘ� ୩ ବଷ� େହଲା ମିଲି ବିଛଣାେର ଆଉ ବ�ିବାର ଆଶା ନ ଥାଏ, ଡାsର 

ମାେନ ନିରାଶ ବାଣୀ ଶୁଣାଇ େଦଇଥିେଲ େଯ ମିଲି କିଛି ବଷ� ତେଳ େଯଉଁ ଇେpକସନ 

େନଇଥିଲା ଏହା ଏେବ ସଂପ$ୂ� ଶରୀରକୁ अଚଳ କରିବାସହ ଶରୀରର ସମ] େରାଗ 

ପ�ତିେରାଧକଶsି ନ�କରି େଦଇଛି। େତଣୁ କିଛି କରିେହବ ନାହW 

 ଏପେଟ ମ�ୁକୁ େଯେତ ବି େଫାନ୍ କେଲ େସ େଫାନ୍ ଉଠାଏ ନାହW। ମିଲିର େଶଷ 

ସମୟର अନୁେରାଧ ରଖିପାରୁ ନ ଥିବାରୁ ମେନ ମେନ ବଡ଼ ଦୁଃଖ ପାଉଥିେଲ ତା ସ�ାମୀ। 

ଦିେନ अଫିସରୁ अନ� ଜଣକ େଫାନରୁ ମ�ୁକୁ େଫାନ୍ କେଲ। 

 ଏଥର ମ�ୁ େଫାନ୍ ଧରିଲା, ବଡ଼ କାକୁତି ମିନତୀ େହାଇ ସବୁକଥାଯାକ ଏକା 

ନିଶ�ାେସ କହିେଲ ମିଲିର ସ�ାମୀ, ଆଉ ଆସିବାକୁ अନୁେରାଧ କେଲ। ସବୁ ଶୁଣିସାରି ରt୍ 

ନ^ର କହି ମ�ୁ େସପଟରୁ େଫାନ୍ ଟା କାଟିେଦଲା। 

 ଭାରାକ� ାh ମନ େନଇ ଘରକୁ େଫରିେଲ ଓ ମିଲି ପାଖେର ବସି ମୁoକୁ ଆଉଁସି େଦଇ 

ଟିେକ େଗଲକେଲ। ଭଲମw କଥା ବୁଝିେଲ। ଏହି ସମୟେର ମିଲି ଜିଦ୍ କଲା ମ�ୁକୁ 

େଫାନ୍ କରିବାକୁ। ମିଲିର ଜିଦ୍ େର ବାଧ� େହାଇ ତା ସ�ାମୀ ସବୁ ସତକଥା କହିେଦେଲ। 

ସବୁକଥାଯାକ ମିଲି ଶୁଣିଲା, େହେଲ କିଛି କହିଲାନି। ଖାଲି କହିଲା େମା ଭଲପାଇବା ଆଉ 
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 େସqହ ଶ��ାେର େକଉଁଠି କମି ରହିଯାଇଛି େବାେଧ। 

 ଲିଭିବା ଆଗରୁ ଦୀପ ଖୁବ୍ େଜାରେର ଜଳିଉେଠ, ଏକଥା ପ�ାୟ ସମେ] ଜାଣhି। 

େସମିତି େସଦିନ ହଠାତ୍ ରାତିେର ମିଲିର ହାତଦୁଇଟି ଚଳପ�ଚଳ େହଲା। ମିଲି ପାଖେର 

ଥିବା ଥାକରୁ କାଗଜ କଲମ ଆଣି କଣ ସବୁ େଲଖି ପକାଇଲା ଆଉ ଶାhିେର ସବୁଦିନ ପାଇଁ 

େଶାଇଗଲା। 

 ରାତି ପାହି ସକାଳ େହଲା। ମିଲିକୁ ତା ସ�ାମୀ ଡାକିେଲ, େମଡ଼ିସିନ ଖାଇବାପାଇଁ। 

କି� ଏ କଣ, େଯେତ ଡାକିେଲ ବି ଏ ଉଠୁନାହW କାହWକି?କିଛି କହୁନାହW। ହେଲଇ େଦେଲ 

ସ�ାମୀ। ଏ କଣ? େଦହ ପୁରା ଥoା। ସବୁ େଶଷ େହାଇଯାଇଛି। ବହୁତ କାwିେଲ। 

अସମୟେର ହରାଇ େଦଇଥିବା ଜୀବନସାଥୀର ବିେୟାଗେର ମମ�ାହତ େହେଲ। ଆତD ାର 

ସଦଗତି ନିମେh ହାତେଯାଡ଼ି ଜଗନq ାଥ-ୁ ପ�ାଥ�ନା କେଲ। ଏହି ସମୟେର ତା- ନଜର 

ପଡ଼ିଲା ମିଲିର ହାତ ଉପେର। େଦଖିେଲ ମିଲି ହାତେର େଗାଟାଏ କଣ ଧରିଛି। ଧାଇଁ ଯାଇ 

େଦଖିେଲ। ଚାରିଚଉତା କାଗଜଟିଏ। େନଇ ଆସିେଲ, େଦଖିେଲ। େଖାଲିେଲ। ଖୁବ୍ 

ସୁwର अyରେର େଲଖାେହାଇଛି- 

 ପ�ାଣର ବ~ୁ ମ�ୁ, 
 ପ�ାଣପyୀ େମାର ସବ�ଦା ତୁମକୁ अେନକ େଖାଜିଲା, େମା ହୃଦୟ ଈଶ�ର ସ�ାମୀ ତୁମକୁ 
अେନକ ଥର େଫାନ୍ କେଲ। େଫାନ୍ ଧରିଲ ନାହW, ଭାବିଥିଲି େଶଷ ସମୟେର ଟିେକ ତୁମ 
େଦଖାପାଇବି। େହେଲ ଏେଡ଼ ନି/ୁର ବାକ� ତୁମଠୁ ଶୁଣିଲି େଯ େମା ଛାତି ବିଦାରି 
େହାଇଗଲା। ବାଃ ବହୁତ ଭଲ କଲ। େଯଉଁଠି ବି ଥାअ ଭଲେର ଥାअ। ସମ]-ୁ କାଳିଆ 
ଘ� େଘାଡ଼ାଇ ରଖୁ। ତୁମର ଫେଟା େମା ଆଖିେର। ଆଉ ପାରୁ ନାହW। େଦହ କଣ 
 େହାଇଯାଉଛି। ତୁମର ମି.... 
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ପଦD  ଚରଣ ମିଶ� 

ନଡ଼ିଆ ନ�ାୟନଡ଼ିଆ ନ�ାୟନଡ଼ିଆ ନ�ାୟନଡ଼ିଆ ନ�ାୟ    
 ଢପ୍...... ଢପ୍....... େହଇ େଯାେଡ଼ ଶÂ ଶୁଣାଗଲା। ‘ଭଗିଆ’ େଦୗଡ଼ିଲା ନିଜ 

अଗଣାକୁ େଦଖିଲା େବଳକୁ ଦୁଇ ଦୁଇଟା ନଡ଼ିଆ ପଡ଼ିଚି ତା’ अଗଣାେର। ଦାh 

ନିଫେଡ଼ଇ ଦୁଇଟାଯାକ ହାତେର ଧରି ବୀର ଦପ�େର ଘରକୁ ପଶିଲା। ପେଡାଶୀ ମାଧବ 

ହତାଶିଆ େହଇ अେନଇ ରହିଥାଏ। େହେଲ କରିବାକୁ କିଛି ଉପାୟ ନଥିଲା। 

 ଗଛଟାକୁ ମାଧବ ୨୦ ବଷ� ତେଳ ନିଜ अଗଣା ବାଡ଼ କଡ଼େର ଲେଗଇ ଥିଲା। ତା’ 

ମଳୂେର ପାଣି ଢାଳି ଢାଳି ବଡ଼ କରିଥିଲା ୧୦ ବଷ� ଉ\ାରୁ ଫଳ ଆସିଥିଲା। େହେଲ 

ତା’ପେର କଣ େହଲା େକଜାଣି, ଗଛଟା ବା-ିଆ େହଇ ଭଗିଆ ଘର ଆେଡ଼ େମାଡ଼ େନଲା। 

େସେବଠାରୁ ଭଗିଆ ଗଛର ମାଲିକ େହଇ ଯାଇଚି। ମଲିୂଆ ଲେଗଇ ଆଗରୁ ନଡ଼ିଆ 

େତାଳା େହଉଥିଲା। ଭଗିଆଘରକୁ ବି େଗାେଟ ଦୁଇଟା ମାଧବ ପେଠଇ େଦଉଥିଲା। 

େଲାକଟା ଏେଡ଼ କୁଟିଳ ପ�କୃତି େବାଲି କିଏ ବା ଜାଣିଥିଲା? ଏେବ େତାଳିବାକୁ ମଲିୂଆ 

ଚେଢ଼ଇେଲ ପଥର େଟକା ମାରୁଛି। କହୁଚି, “େମା ଜାଗା ଉପେର ଚଢ଼ି କଣ େତାଳୁଚୁ 

କିେର?” ଗଛଟା ବଡ଼ ଛନଛନିଆ େହଇ ଫଳୁଥିଲା। ମନେର େକେତଥର େକ� ାଧ ଆସିଚି, 

ଗଛଟାକୁ କାଟି େଦବାକୁ। କାଟିେଦେଲ ଗଛଟା ଯାଇ ପଡ଼ିବ ଭଗିଆ ଘେର, ମହାଭାରତ 

ଆର¯ େହବାର ଭୟ ଥିଲା। ପୁଣି ମନକୁ ଆେସ, ଗଛର ବା େଦାଷ କଣ? ଫଳ େଦବା 

କଥା େଦଉଚି, ବାୟୁ ସଫା କରୁଚି। କିଛି ନେହେଲ ଶୁ� ବାୟୁ ଟିେକ ତ ମିଳୁଚି। ଏମିତି 

େକେତ କଣ ଚିhା କରି ମାଧବ ମଉନା ସାେଜ। ପାଣି ଦିଆ କି� େକେବ ବw କେରନା। 
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  ତୁo ବାଇଦ ସହସ� େକାଶ। ଏଇ ସାମାନ� କଥାଟା ଗଁା ଯାକ େଲାେକ ସମେ] ଜାଣି 

ଗେଲଣି। ଗଁା ପ�ାୟତେର କଥା ଉେଠଇବାକୁ େକେତ ଥର ମାଧବ ଭାବିଚି। କାେଳ 

ନ�ାୟଟା ବୁଲି ଓଲଟା ପଡ଼ିବ, େସ ଭୟେର କଥାଟା ଉଠାଏନି। ମନଟା ଖାଲି ଭିତେର 

ଭିତେର ଡହଳ ବିକଳ ହୁଏ। ସାହି ପଡ଼ିଶା େଲାେକ ଫୁସରଫାସର୍ ହୁअhି, େହେଲ 

ନ�ାୟଟା କଣ େହବ, କାହା ମୁoେର ପେଶନା। ଗଁା ପ�ାୟତେର େଯଉଁମାେନ େକେତ ଜଣ 

ମୁଖିଆ अଛhି ତା- ମୁo ବି େସମିତି। ଗୁହାରୀ କାହା ଆଗେର ବା କରାଯିବ? 

 ଦିନ ପେର ଦିନ ଗଡ଼ିଯାଏ। ଗଁା dୁଲକୁ ରାଧୁ ମିେଶ� अବଧାନ େହଇ ଆସhି। ଭାରି 

ଭଦ�  େଲାକ। ସdୃତ ସାହିତ�େର अଗାଧ ପାoିତ� ପରି ମେନ ହୁଏ। େସ ଆସିବା ପରଠୁ 

ଗଁା ପିଲାଏ dୁଲ ସମୟଟା ପୁରା dୁଲେର ହW କାଟhି। ତା- େଦଖାଶିଖା ବାକି अବଧାେନ 

ବି ପରିବ\�ନର ରାହା ଧରିେଲ। dୁଲ ପିଲାଏ ପାଠ ପଢ଼ାକୁ ଆୟୁଧ କରିବା ଆର¯ 

କେଲ। ଗଁାେର ଗoେଗାଳ ଧିେର ଧିେର କମିଲାଣି। େଲାେକ ମିଶ� अବଧାନ- ପରାମଶ� 

େନବା ଆର¯ କରି େଦଇଥିେଲ। ଗଁା ଚାଷୀମାେନ ବ�ା-ରୁ ଊଣ େନଇ ଚାଷେର ମାତିବା 

ଆର¯ କରି େଦେଲ। ଧିେର ଧିେର ଗଁାେର ସଭ�ତାର ଝଲକ େଦଖିବାକୁ ମିଳିଲାଣି। 

ପବ�ପବ�ାଣୀ ଗୁଡ଼ିକୁ ଜାକଜକମେର ପାଳନ େହଲାଣି। ଗଁା େଲାେକ ସୁଖ ସ�ଛwେର ଚଳିବା 

ଆର¯ କରି େଦଇଥିେଲ। 

 ଦିେନ ମାଧବ ଆଗ ପଛ ଚିhା କରି ନିଜ ନଡ଼ିଆ ଗଛର କାହାଣୀ ମିଶ� अବଧାନ-ୁ 

କହିଲା। अବଧାେନ ସବୁ ମନଧ�ାନ େଦଇ ଶୁଣିେଲ। େହେଲ, ଭଗିଆର ଚରିତ�  ଉପେର 

ମିେଶ� େସେତେବଳକୁ अବଗତ େହଇ ସାରିଥିେଲ। ଉପାୟ ଚିhା କରିବାେର ଲାଗି 

ପଡ଼ିେଲ। ମାଧବକୁ କହିେଲ, “େଦଖିବା, ଆଗ ପ�ାୟତ େବୖଠକେର ତୁେମ କଥାଟା ନିେ� 
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 ଉେଠଇବ; ମଁୁ କିଛି ନା କିଛି ଉପାୟ େଗାେଟ କାଢ଼ିେଦବି” ମିଶ� अବଧାନ- ଉପେର 

ମାଧବର ଭରଷା ଥାଏ। କଥାଟା ଓଲଟା ପଡ଼ିଗେଲ ବି େଲାକହସା େଯ େହବନି, େସ 

କଥାଟା ନି�ିତ ଥିଲା। 

 ପରବ\�ୀ ପ�ାୟତ େବୖଠକେର ମାଧବ କଥାଟା ଉେଠଇଲା। େଲାକ- ଭିତେର 

ହାସ�େରାଳ େହଲା, ଫୁସୁରଫାସର୍ ଚାଲିଲା। ଭଗିଆ ବସି ଖୁବ୍ ମଜା େନଉଥିଲା। ତା 

ପାଖେର ତାର ବଳି/ ଯୁsି ଥିଲା, “କାହWକି ମାଧବ ଗଛଟା ତା’ ବାଡ଼ିକୁ ମୁେହଁଇଚି” ମୁଖିଆ 

ଉଚିତ୍ ସମାଧାନ ପାଇଁ ମିଶ� अବଧାନ- ଆେଡ଼ ଚାହWେଲ। ଏଥର अବଧାେନ ଭଗିଆକୁ 

ପଚାରିେଲ, “ଭଗିଆ ବାବୁ, ଏଥର ତୁମ ଫସଲ େକମିତି େହଇଚି?” ଭଗିଆ କହିଲା, 

“अବଧାେନ, ଆପଣ ଗଁାକୁ ଆସିଲା ପେର ଆେମ ଜାଣିଲୁ ବ�ା-ର ଋଣ କଣ, େକମିତି ଋଣ 

କରିବୁ, େକମିତି ସୁଧ ସହିତ େଫେରଇବୁ; ନେହେଲ ଆେମ େକେଡ଼ େଲାକ େଯ ପଇସା 

କାହୁଁ ପାଇଥା� ଆଉ ଚାଷ ବେଢ଼ଇଥା�। ଏଥର अବଧାେନ କହିେଲ, “ବ�ା- ତୁମକୁ 

କାହା ପଇସା େଦଲା, ତୁେମ ଜାଣିଚ?” ଭଗିଆ ମୁo ହେଲଇ େଲାେକ ଜମା କରିଥିବା ଟ-ା 

େବାଲି କହିଲା। अବଧାେନ କହିେଲ, “େଯମିତି ତୁମ ଟ-ାର ମଳୂଟା େଲାେକ ଜମା 

କରିଥିବା ପଇସା; ଯାହାକୁ ତୁେମ େନଇ ନିଜ ଚାଷ କାମ କଲ ଆଉ ପେର ସୁଧ ସହିତ 

ବ�ା-କୁ େଫେରଇଲ, େସମିତି େସ ନଡ଼ିଆ ଗଛର ମଳୂଟା ମାଧବର; େତଣୁ ତୁେମ େଯେତ 

ଖାଇଚ, ସୁଧ ସହିତ େଫେରଇ ଦିअ। ନଡ଼ିଆ ତୁେମ ଖାଇପାର, େହେଲ ସୁଧ ସହିତ 

େଫେରଇବାକୁ ପଡ଼ିବ” ସମେବତ ଗଁା େଲାେକ ମିଶ� अବଧାେନ- ନ�ାୟେର ସହମତ 

େହଇଗେଲ। େଲାେକ କରତାଳି େଦଇ ନ�ାୟକୁ ସ�ାଗତ କେଲ। ଭଗିଆ ଆଉ କିଛି କରିବା 

ବା କହିବାର अବfାେର ନଥିଲା। ଏଥର ମାଧବ ଉଠି ପଡ଼ି ଭଗିଆକୁ େକାଳାଗ�ତ କରି କହି 
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 ପେକଇଲା, “ଗଁା ଭାଇଟା େମାର, ନଡ଼ିଆ େକେତଟା ଖାଇେଦଲା େଯ ମଁୁ କଣ ତା’ପାଇଁ ସୁଧ 

େନବି?” ଭଗିଆ ଏଥର ଆତD ଗ�ାନିେର ଭରିଗଲା। ପ�ାତାପେର ତା’ର ଆଖି ଦୁଇଟା 

ଲୁହେର ଭିଜିଗଲା। ବୁଝିପାରିଲା, ମାଧବ ପେଡ଼ାଶୀ େକେଡ଼ ଉଦାର। େସ ଦିନଠୁ ଦୁେହଁ 

अhରt ପେଡ଼ାଶୀ ପାଲଟିଗେଲ। ଗଁାର ଭାଇଚାରାେର ଏକ ନୂତନ अଧ�ାୟର अୟମାର¯ 

େହଉଥିଲା। 

  

ବି.ଏମ୍-୭, ବନମୁoା, 

ବିରମିତ� ପୁର, ସୁwରଗଡ, 

ଓଡିଶା-୭୭୦୦୩୩ 

ଇେମଲ୍: pcmishra71@gmail.com 
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ନେରଶ କୁମାର େବେହରା 

ପ�ଣୟର ସ�ପqପ�ଣୟର ସ�ପqପ�ଣୟର ସ�ପqପ�ଣୟର ସ�ପq    
 େମା ମତେର ତୀଥ� ତାହାକୁ ହW କୁହାଯାଇପାେର, େଯଉଁଠିକୁ ଗେଲ ମନର ଗ��ିର 

େମାଚନ ବା ସମାଧାନ ହୁଏ ଆଉ ଏହି ତୀଥ�ଟିଏ କରିବାକୁ ଆଜିର ସାମାଜିକ ସାଂସାରିକ 

ପ�ପୀଡ଼ିତ ମାନବ େକଉଁ େକଉଁ fାନକୁ ନ ଯାଏ! େଶଷେର ସାରା ଜୀବନର ଇତିହାସକୁ 

ପରିକjିତ କରି, ନିଜକୁ େଗାେଟ ଭୀତତ� ] ମେନକରି ହୃଦୟେର ଏକ ବିରାଟ ଆେଲାଡ଼ନ 

ସୃ�ି କେର, ଯାହାକୁ େସ अସ¯ାଳ େହାଇ ନିଜ ହୃଦୟରୁ ବାହାର କରିଦିଏ ଆଉ ଏକ 

ନି�ଳ, ନିଥର ପଥର ସଦୃଶ ପଡ଼ିରେହ ଭାବିପାେରନା, କାହWକି ଏ ସବୁ େମା ମୁoକୁ 

ଜୁଟୁଛି ମନେର ଏକ ବିରାଟ ଧଳିୂଝଡ଼ ହୃଦୟେର େସହିପରି ରsର ଉ\k ଲାଭା, 

ଉଥଳ ପୁଥୁଳ େହଉଥାଏ ଆଉ ଶରୀରର ଶିରାପ�ଶିରା ଗୁଡ଼ିକ ଭୂଲବଶତଃ େକେତେବେଳ 

ଦୁଇପାଖିଆ (ଟୁ େୱ) େହାଇଯାଇଛି, ଆଉ କିଛି yଣେର ହW େଯପରି ଏକ ବିେÄାରଣ 

ଘଟିବ ହଠାତ୍ େପାଖରୀଟା ସାମନାକୁ ଆସିଗଲା ଏଇଟା ହW େବାେଧ େମାର େସଇ 

ତୀଥ� ଉ\ରପେଟ ଥାଏ ଏକ ବିରାଟ ବଟ ବୃy ମଁୁ ଆେପ ଆେପ ଚାଲିଗଲି ତା- 

ସମୀପକୁ 

 ସଯୂ�� अ]ାଚଳଗାମୀ ଦୀଘ� ଶତା³ୀବ�ାପୀ अଗିqପିoଟାଏ, ଜଳୁଥାଏ, କିଛି େଗାଟାଏ 

ଜଣାଇବାକୁ ଚାହୁଁଛି, କି� ତାକୁ ଆଖି ମିଶାଇ େଦଖିପାରhିନି, ଜଳି ଯାଆhି େଯପରି, 

ବୁଝିପାରhି ନାହW କଣ େଯ ଜଳୁଛି, ତା େଦେହ, ଜଳି ଜଳି ଦିନକୁ ଦିନ ଆହୁରି ଉ\k ଓ 

ଦ· େହାଇ ଉଠୁଥାଏ, କି� େକହି ଜାଣିବାକୁ େଚ�ା କରhିନି ଏପରି ଏକ ମନର 
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 अବyୟେର, अfିରତାେର ଠିଆ େହାଇ ମଁୁ ପାପପଣୂ�ର ବିଚାର କରୁଥାଏ େବାେଧ ଏହା 

କରିବା .ାରା अ]ିତ� କୁ ରyା କରିହୁଏ ତାହା ହW ପଣୂ� ଆଉ ଯାହା କରିେଲ ରyା 

ପାଇବାରୁ ପତିତ ହୁଏ, ତାହା ହW ପାପ 

 ବଟବୃy ତେଳ ଠିଆ େହାଇ ମଁୁ ଗଁାଟିକୁ ଏକବାେର ଚାହୁଁଥାଏ ଦୂରରୁ ଗଁାଟି ସ"ୂ$� 

ଶାh ଓ ନି�ଳ ଲାଗୁଥିଲା ପୁରାପୁରି ଶୁନଶାନ୍ ଗଁାର ଝଡ଼ ତ ଶାh େହାଇଯାଏ, କି� 

େମା ହୃଦୟେର ଛୁଟୁଥିବା ବନ�ାର େକାଳାହଳ କାହାକୁ ବି ଶୁଭୁନଥିଲା ସମେ] ଜାଣି ବି 

अଜଣା େସ ସବୁକୁ ତ େମାେତ ହW ସହନ କରିବାକୁ େହବ ଏହି ବନ�ାର େସ�ାତେର ମଁୁ 

େଯପରି ସଂପ$ୂ� अ�ାନ ଓ ପାଗଳ େହାଇ ଯାଇଥିଲି 

 ଟିେକ ବସିପଡ଼ି, ମଁୁ ଡାହାଣ ହାତଟିକୁ ବଢ଼ାଇ ପାଣିକୁ ଛୁଇଁଲି ଆଗ अେପyା ଏ ପାଣି 

କାହWକି अଧିକା ଥoା ଲାଗୁଛି ଏବଂ େସଥିେର େଗାଡ଼ା େଗାଡ଼ି େହାଇ େଖଳୁଥାhି େଛାଟ 

େଛାଟ ମାଛ ଗୁଡ଼ିକ ଚୁ�ି ଚୁ�ି କଣ ସବୁ ଖାଆhି ଏବଂ ନିଜ ନିଜ ମେଧ� କଥା 

େହାଇଯାଆhି ପୁଣି େବେଳ େବେଳ ଜୁଳୁଜୁଳୁ ଆଖି କରି େମା ମୁହଁକୁ ବି େଦଖhି ବହୁତ 

ଖୁସି ଲାେଗ, ଇeା ହୁଏ ତା- ସହ କିଛି ଗପ ମାରିବାକୁ, ଧରି େସମାନ-ୁ େଗଲ କରିବାକୁ 

ପିଲାେବେଳ ବହୁତ େଖଳିଛି ଏମାନ- ପବୂ�ପୁରୁଷ- ସହ ଆଉ ବହୁତ ହଇରାଣ ବି 

କରୁଥାଏ ନିଜ ସାtପିଲା- ସହ ଖରାେବେଳ ଆସି େସମାନ-ୁ ଧେର, େସମାନ- ସହ 

କଥା ହୁଏ, ତା-ୁ ଟିକିଏ କ� େହେଲ ପୁଣି ଛାଡ଼ିଦିଏ ପାଣିେର ଏଥିେର େମାେତ ବହୁତ 

ଆନw ଲାେଗ ବହୁତ ସମୟ ଧରି, ଖିଆପିଆ ଭୁଲି ମଁୁ ଏଠି ବସୁଥାଏ କି� େମାର ଏହି 

େଖଳେର ବାଧା େଦବାପାଇଁ ଜେଣ ମାତ�  ଶତୃଥାଏ, ‘ସିDତା’ ଖୁବ୍ ସୁwର, ସୁଶୀଳା 

ଝିअଟିଏ ବୟସେର େମାଠୁଁ ଦୁଇ ବଷ� ବଡ଼ କି� ସାtଠୁ अଧିକ ଏକାଠି ପଢୁ, ଏକାଠି 
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 େଖଳୁ, ବୁଲୁ ଆଉ ଖୁବ୍ ଝଗଡ଼ା କରୁ ବାପା- ଘନି/ ମିତ�  ଏବଂ ଗଁାର ଜଣାଶୁଣା ବ�sି 

ପoିତ ରାମକୃÅ ମିଶ�- ଝିअ େସ େସ ଜେଣ ମଧ�ମ ଧନିବଗ�ର େଲାକ 

 ସିDତା ପାଟିକେର, “େର ମୁଖ�, ଏଠି କଣ କରୁଛୁ ଏମାନ- ସହ ମାଛ ଧରୁଛୁ? ରହ 

ରହ ମଁୁ ଏଇନା ଯାଇ ମଉସା-ୁ କେହ” 

 ମଁୁ ତା ପେଛ ପେଛ େଦୗଡ଼ି ଯାଇ ହାତ େଯାଡ଼ି କେହ, “ନାଇଁ ମିତା, ବାପା-ୁ କିଛି 

କହନା, ତୁ କ’ଣ ଜାଣିନୁ, େସ େକମିତି ରାଗhି... ଆଉ ତୁ ପରା େମାର ସାt, ସବୁଠୁ ଭଲ 

ସାt, ହଁ କି ନାଇଁ କହିଲୁ?” 

 “ହଉ ଠିକ୍ अଛି” ସିDତା ଏକ ଦୁ�ାମୀ ହସଟିଏ ହସିେଦଇ, अଧିକାର ପବୂ�କ କେହ, 

“ତୁ େମା ସାେt ଆ” େସ େମାେତ ପେଛ ପେଛ ନିଜ ଘରକୁ େନଇଯାଏ ପଚାରିବାକୁ 

ସାହାସ ବି କରି ପାରୁନଥାଏ େସ େମା ସାମqାେର ଦୁଇଟି ଖାତା ରଖିଦିଏ, େଗାଟାଏ ତା’ର, 

ଆଉ େଗାଟାଏ ତା’ ସାtର େସଥିରୁ ତା ଖାତାକୁ ଉତାରିବାକୁ କେହ େସେତେବେଳ 

ସିDତା ସkମେର, ଆଉ ମଁୁ ପ�ମେର େସ ଭଲ ଭାେବ ଜାେଣ, େଯ ନକଲ କରିବାେର ମଁୁ 

େକୗଣସି ଭୁଲ ଭୁଲ କରିବି ନାହW କାରଣ, ଆଜି ପଯ��h େକୗଣସି ଭୂଲ େଯ େହାଇନାହW 

ସିDତା କି�, େମାର ଏହି ସମୟ, ସୁେଯାଗ େଦଖି, େମାେତ ସବୁେବେଳ ବ� ାକ୍-େମଲ୍ 

କରୁଥାଏ ମଁୁ ତା’ର ଆହୁରି ମଧ� ବହୁତ କାମ କରିଦିଏ େସ େମା .ାରା କାମ ତ 

କରାଏ, କି� େସତିକି େସqହ ମଧ� ଦିଏ 

କିଛି ବଷ� ପେର... 

 ସିDତା ହାଇdୁଲ ପାସ କରିଥାଏ ଝିअଟିଏ େହାଇଥିବାରୁ, ଗଁାର ତୁଳନାେର ବହୁତ 

ପାଠ ପଢ଼ି ସାରିଥିଲା େସ ବାପା ତା’ର ବରଟିଏ େଖାଜିବାେର ଲାଗିପଡ଼ିେଲ ଆମର 
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 ଏଭଳି ଦୂନ�ୀତିଭରା ସମାଜେର ଭଲ ବରଟିଏ ମିଳିବାଟା କ�କର ଥିଲା ବାପା 

ରାମକୃÅ- अଥ�ର अଭାବ ନଥିଲା ନିଜର ଏକମାତ�  କନ�ାର ବିବାହ ସକାେଶ େସ 

େକେତ ବି ଖ�� କରିବାକୁ ଏବଂ େଦବାକୁ ପ�]ୁତ ଥିେଲ, କି� େସଇଥିପାଇଁ େସ େକୗଣସି 

େଛାଟିଆ ବର ମଧ� େଖାଜୁନଥିଲା 

 ଦିେନ ସିDତା ଓ ମଁୁ ଦୁେହଁ ତା ରୁମେର ବସିଥିଲୁ େସ ଠିକ୍ େମା ସାମqାେର ବସିଥାଏ, 

ଆଉ ମଁୁ अପଲକ ଦୃ�ିେର ତା’କୁ ଚାହW ରହିଥିଲି ପ�ଥମଥର ପାଇଁ ମଁୁ େଯପରି କିଛି 

େଗାଟାଏ अଲଗା अନୁଭବ କରୁଥିଲି, ତା’ର େସହି ସୁwର େଚେହରାଟିରୁ େକେତ େଯ 

अ�ାନତା ଝରି ପଡୁଥିଲା, ତା’ଆଖି ଓ ଆଖିର ଚାହାଣୀ... ଓଠ ଏବଂ ତା’ଭିତେର ଲୁଚି 

ଚମକୁ ଥିବା ମୁsା ଗୁଡ଼ିକ ସବୁ େଯପରି ଚୁ^କ ଭଳି ତା’କୁ କିଛିଟା କହିବା ପାଇଁ ଟାଣୁଥାଏ 

ମଁୁ ହଠାତ୍ ପଚାରିେଦଲି, “ସିDତା, ତୁ େମାେତ ବାହାେହବୁ?” 

 ହୃଦୟେର ଏକ ଭିନq  ପ�କାରର ଆେଲାଡ଼ନ ସୃ�ି େହଉଥାଏ, अଜଣା ଚିhାଧାରା ସବୁ 

େମା ମନେର େଖଳୁଥିଲା, ପ�କୃତେର ମଁୁ ତାକୁ ଠିକ୍ ରୂେପ ପ�କାଶ କରି ପାରିନଥିଲି 

େବାେଧ ତାକୁ ଖରାପ ଲାଗିଥିବ 

 େସ ହସିବାେର ଲାଗିଲା ବହୁ େଜାରେର ହସୁଥାଏ େସ “ତୁ...?” େସ ଆ�ଯ��େର 

ବଡ଼ ବଡ଼ ଆଖି େଦଖାଇ କହୁଥାଏ, “ତୁ ପୁଣି ବାହା େହବୁ? ... ତୁ କଣ ଜାଣିନୁ? ମଁୁ େତା ଠୁ 

େକେତ ବଡ଼? ସବୁଠୁ ବଡ଼ କଥା େହଲା ତୁ ଜେଣ ଗରିବ dୁଲ୍ ମା�ରର ପୁअ, େତାେତ 

ବାହା େହେଲ େମାେତ କଣ ମିଳିବ େଯ?... ମଁୁ ତ େକଉଁ େଦଶର ରାଜକୁମାରକୁ 

ବାହାେହବି େସ ତା ସୁwର ରଥେର ଆସି େମାେତ ବସାଇ, ତା ରାଜମହଲକୁ 

େନଇଯିବ...” ଉପରକୁ ଚାହW େକଉଁ अଜଣା ରାଇଜେର ହଜି ବୁଲୁଥିଲା ଆଉ, େସହି 
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 ବାଦଲ ଗୁଡ଼ିକୁ ଧରିବାକୁ ପ�ୟାସ କରୁଥିଲା ସିDତା, ସତେର! େସ ଯଦି ଧରି ପାରିଥାhା 

ସିDତା ବାହାେହଲା ପୁअଟି ସ^ଲପୁରେର ଡାsରୀ ପଢୁଥାଏ େସ େକଉଁ େଦଶର 

ରାଜକୁମାର ତ ନଥିଲା, କି� ସମାଜର ଜେଣ ଉ� ସ�ାନିତ ବଗ�ର ଥିଲା େସ େବଶୀ 

ଧନୀ ତ ନଥିଲା, କି� ସିDତାର ସ�ପqର ରାଜକୁମାର ଥିଲା, ଏପରି ମଁୁ ବି କହି ପାରୁନଥାଏ 

 କିଛି ଦିନଗଲା େକେତ ମାସ ଗଲା ମନଟା ସବୁେବେଳ ଖରାପ ଲାଗୁଥାଏ ସିDତା 

ଚାଲିଗଲା ପେର େମାର େସମିତି ଆଉ େକହି ସାt ନଥିେଲ, ଯାହା ସହ କି ମଁୁ ମନ େଖାଲି 

କଥା େହାଇଥାhି ଯୁs ଦୁଇ ପାସ୍ କରି ନିକଟ ଏକ କେଲଜେର ଭ\z େହାଇଥାଏ ସବୁ 

ନୂଆ ନୂଆ େଚେହରା, ନୂଆ ନୂଆ ଢtୀ କାହାକୁ ମିଶିବାକୁ ବି ଇeା େହଉନଥାଏ, କି� 

କିଛି େଗାଟାଏ େଖାଜୁଥାଏ, ତା ଭଳି ସାଥିଟିଏ ଏଭଳି େମାେତ ଲାେଗ 

 ଦିେନ କେଲଜରୁ େଫରି, ଜଳଖିଆ କରୁଥାଏ େସତିକି େବେଳ େମା ସାନ ଭଉଣୀ 

ଦଉଡ଼ି ଆସି କହିଲା, “ଭାଇ, ଶୁଣିଲୁ? ସିDତା अପା ଆସିଛି, ଆଉ େସ େକେବ େସଠିକି ଯିବ 

ନାହW” ଏତିକି ଶୁଣିବା ପେର ଲାଗିଲା େମା ପାଦତଳୁ ଭୂମିଟା େଯପରି ଖସି ଯାଇଛି ମଁୁ 

ଆ�ଯ��େର ଚାହW ପ�ଶqକଲି, “କଣ... କଣ କହିଲୁ?” 

 - ହଁ, ତା ସ�ାମୀ ତାକୁ ଛାଡ଼ପତ�  େଦଇଛhି 

 ମଁୁ अତ�h ଆେବଗର ସହକାେର ଠିଆ େହଲି, “ଛାଡ଼ପତ� ? କି� କାହWକି?” 

 - ତା ସ�ାମୀ ସ^ଲପୁରେର ନିଜ ସାଥିେର ପଢୁଥିବା ଝିअ ସହ ବାହା େହଉଛି 

 yଣିକ ପାଇଁ ମଁୁ अବାକ୍ ରହିଗଲି କିଛି ଚିhା କରି ପାରୁନଥାଏ, ଏଭଳି अନିw� 

ସୁwରୀ ଝିअଟିକୁ କିଏ ବା ଛାଡ଼ି େଦଇପାେର? େସ େଗାଟାଏ अ~ ନା କଣ? 

 ସିDତାର ଶାh, ସରଳ, ସୁwର େଚେହରାଟି େମା ଆଖି ଆଗେର ନାଚିବାକୁ ଲାଗିଲା 
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 କ’ଣ ନ ଘଟୁଥିବ ତା ଉପେର, କ’ଣ େସ ଏ ସବୁ ସହି ପାରୁଥିବ? ତା’େହେଲ କ’ଣ ଏଇ 

ତିନିବଷ� କାଳ, କାହାକୁ କିଛି ବା ନ ଜଣାଇ... େହ ପ�ଭୂ! 

 ପେର ଜାଣିବାକୁ ପାଇଲି, େଯ ସିDତାର ସ�ାମୀ ପବୂ�ରୁ ହW େକଉଁ ଝିअ ସହ ସ"କ� 

ରଖିଥିଲା ସିDତାକୁ ବାହା େହାଇ େସ େକବଳ ନିଜ ବାପାମା’-ୁ େଦଇଥିବା କଥାକୁ ପ$ୂ� 

କରିଥିଲା ମୁଖ� ବିଷୟଟା, ତ େବାେଧ େଯୗତୁକ େହାଇଥିବ, ଯାହାକି ପoିେତ ରାମକୃÅ 

ଭରପୁର େଦଇଥିେଲ ଆଜିର ଏ ପରିfିତି ତା’ ବାପା- ଆେଗ ଏକ ପ�ଶqଚିହq  ଭଳି ଛିଡ଼ା 

େହାଇ ରହିଛି ସିDତା ପାଇଁ େସ ବାଛି ବାଛି ବରଟିଏ େଖାଜିଥିେଲ, ପୁଣି ଏକ ସ�ାନିତ 

ପରିବାର େଦଖି, େତେବ ଏପରି କାହWକି, ସିDତାକୁ ଏକ ପରିତ�sାର ଜୀବନ ବିତାଇବାକୁ 

ବାଧ� େହାଇପଡ଼ିଲା 

 ମଁୁ େଯେବ ସିDତାକୁ େଦଖିଲି, ବିଶ�ାସ କରି ପାରିଲି ନାହW ତା’ର ସୁwର, ସୁଗଠିତ 

ଶରୀରେର ହାଡ଼ର ଢା� ମାତ�  ହW େଶଷ ରହିଯାଇଥିଲା ମୁହଁରୁ େତଜ ଚାଲି ଯାଇଥିଲା 

ଗାଲରୁ ବାହାରି ଆସିଥିବା अ]ିଗୁଡ଼ିକ ଦୂରରୁ ଫୁଟି ଦିଶୁଥିଲା ତା ଆଖିର ଔଜଲ� 

େକଉଁଠି ହଜି ଯାଇଥିଲା, େଯଉଁଥିେର କି ତା ସ�ପqର ଏକ େଛାଟିଆ ଚିହq ଟିଏ ବି ନଥିଲା 

ଭାଗ� - ଏେତ ଭୟ-ର ଉପହାସ ତା’ ସହ କଣ ପାଇଁ କରିଲା େସ ତ କାହାର अନି� 

କରିନଥିଲା, େତେବ ତା ଜୀବନଟା ଏଭଳି ଜଳhା अtାର କାହWକି ପାଲଟିଗଲା? 

 େସ ଆଜିକୁ ପ�ାୟ େକାଡ଼ିଏ ଦିନ େହବ ଏ ପଯ��h େସ ଘରୁ ପଦାକୁ ଆସୁନଥାଏ 

ମଁୁ ବ�ାକୁଳ େହାଇ ବାର^ାର ତା ଘରକୁ ଯାଏ, କି� ଏକୁଟିଆ େଭଟିବାର ସୁେଯାଗ ନ ପାଇ 

େଫରିଆେସ ଆଜି େସ େକୗଣସି କାମେର ପ�ଥମଥର ଆମ ଘରକୁ ଆସିଥାଏ େଯେତ 

ସମୟ େସ ଆମ ଘେର ରହିଲା, ମଁୁ ବାହାର ବାରoାେର ଛିଡ଼ା େହାଇ अେପyା କରୁଥାଏ 
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 ପ�ାୟ ପwର ମିନିଟ୍ ପେର େସ ଘରୁ ଆସିଲା େମାେତ େଦଖି, େମା ପାଖକୁ ଆସି କିଛି ନ 

କହି ମୁo ତଳକୁ େପାତି ଛିଡ଼ା େହଲା ମଁୁ ବିଲକୁଲ୍ ତା ପାେଖ ଛିଡ଼ା େହାଇଥିଲି େସ ବି 

ଚୁପ୍ ଥିଲା େସ ବା କଣ କହିଥାhା? ଆଉ ମଁୁ ବି କଣ କହିଥାhି? ଭାବୁଥିଲି ମଁୁ କହିେଦବି, 

େମା ହୃଦୟେର ସାଇତି ରଖିଥିବା କଥାସବୁ 

 “ସିDତା, ମଁୁ ବହୁତ ଦୁଃଖୀ ଜାେଣନା, ଭଗବାନ େତାେତ େକଉଁ ଜନD ର ଦo 

େଦଉଛhି େହେଲ ଭଗବାନ-ୁ ବି େକଉଁ अଧିକାର अଛି େଯ ସଂସାରର ପ�ତି ସୁwର 

ବ]ୁଟିକୁ େସ ନ� କରିେଦେବ? କି�, େସହି ମନୁଷ� ହW କଣ େଯ ନିଜ ଦୁଃଖକୁ ହୃଦୟେର 

ବା~ି ବସିରେହ ଦୁଃଖ ଆଉ ସୁଖ ଏ ଜୀବନେର ଲାଗି ରହିଥାଏ ଆମକୁ ଭାଗ�ର 

ଫଳେର ବି କାହWକି କାwିବାକୁ େହବ? ମନୁଷ� ଯଦି ସାହାସେର କାଯ��କେର େତେବ ସବୁ 

ଦୁଃଖକୁ େସ ଆରାମେର ମୁକାବିଲା କରି ପାରିବ ପୁଣି ଖୁସିେର ତା ଜୀବନ ପୁନଗ�ଠିତ 

େହବ” 

 େସ େମାେତ େଦଖିଲା ଆଖିେର େକବଳ େଶାକର ହତାଶ ଏବଂ ଏକକ ଝଲସି 

ଉଠୁଥାଏ ଜୀବନର ଏପରି ଏକ अେଯୗsିକ, अତିଶୟ ବ�ଥାତୁର ଘଟଣାେର େସ ନିଜ 

ଚିhା ଶsି ହରାଇ ବସିଥିଲା ମଁୁ ତାକୁ ବୁଝାଇବାର अwାଜେର କହିଲି, “େଦେଖ, େତାର 

ବାହାଘରର େସହି ବ�sି ସହ େହଲା, ଯାହା ବିଷୟେର ତୁ ବା’ କଣ, େତା ଘର େଲାକ ବି 

ଠିକ୍ େସ ଜାଣିନଥିେଲ େତାର ବାହାଘର ତ େକବଳ ତୁମ ଜାତି - ଘର େଦଖି କରାଗଲା 

କି�, କଣ ସବୁ େଦଇଗଲା ଏଇ ଜାତି-ସମାଜ? େକବଳ ଦୁଃଖ ଓ ମାନସିକ ବ�ଥା... 

େଯଉଁ ଗoେର ଏଇ ସମାଜ େତାେତ େଠଲି େଦଇଛି, େସ ଏେତ ଗଭୀର େଯ ତୁ ବାହାରକୁ 

ଆସି ପାରିବୁନି େଯଉଁ ପବୂ� କମ�ର ଫଳ ତୁ ଆଜି େଭାଗ କରୁଛୁ, େସଥିପାଇଁ ସାରା ଜୀବନ 
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 କାwିବାଟା େମା ମତେର ବ�ଥ� କାରଣ, କାwିବା ଆମର ଧମ� ନୁେହଁ ତୁ ଚାହWେଲ େତା 

ଲୁହ ନିେଜ େପାଛି େଦଇ ପାରିବୁ” 

 ସିDତା ଆଖିେର ଦୁଇଧାର ଲୁହ ଆଉ ମଁୁ େଯପରି ତା’ ଜଖମେର ନମକ୍ ମାରୁଥାଏ 

ମଁୁ ପୁଣି କହିଲି, “ତୁ ଜେଣ ରାଜକୁମାରକୁ ବାହା େହବାପାଇଁ ଇeା କରିଥିଲୁ କି� ତାହା 

େହଲାନାହW ଏେବ କି� ଯଥାଥ� କେଠାର ଭୂମି ଉପେର ଓହ� ାଇ ଆସି କାହWକି ନା ତୁ 

ବା]ବିକତାକୁ ସ�ୀକାର କରି ପୁଣି ଏକ ସୁଖୀ ଜୀବନ ବ�ତୀତ କରିବୁ” 

 “କିପରି” ଲୁହ େପାଛି େପାଛି, େସ ମୁହଁ ଟିେକ େଖାଲିଲା 

 “ଏେବ ଯାହା କିଛି େହଲା, ଭୁଲିବାକୁ େଚ�ା କର ଜୀବନଟା ବହୁତ ଲ^ା େତାର 

ଏକ ଉ»�ଳ ଭବିଷ�ତ ବି ଆଗକୁ ଥାଇପାେର... େତାର ମେନ ଥାଇ ପାେର, ଦିେନ ମଁୁ 

େତାେତ ପଚାରିଥିଲି, ତୁ େମାେତ ବାହା େହବୁ କି? ତୁ ମନା କରିଥିଲୁ ମଁୁ ମଧ� 

େସେତେବେଳ अ�ାନ ଥିଲି କି� ଆଜି, େଯଉଁ ରା]ାେର ତୁ ଛିଡ଼ା େହାଇଛୁ, େସଠାକୁ 

େଫରି ତୁ କାହWକି ନା ସ�ୀକାର କରିବୁ, ଯାହା ତୁ ବହୁତ ପଛେର ଛାଡ଼ି େଦଇ ଆସିଥିଲୁ... 

ମଁୁ ଜାେଣ ତାହା ସୁନା େହାଇନପାେର, ତା େବାଲି େସ ରା]ାର ପଥରଟାଏ ତ ନୁେହଁ, 

ଯାହାକୁ ପଜୂା ନ କରାଯାଏ,... ଆଉ ତୁ ତାକୁ ଛୁଇଁ େଦେଲ, େବାେଧ ତାହା ସୁନା ବି ପାଲଟି 

ଯାଇପାେର” 

 ସିDତା ଆଗେର ବହୁତ ଗୁଡ଼ିଏ ପ�ଶqର ପ�]ାବ ବାଢ଼ି େନଇଗଲି, ଯାହାର ଉ\ର ସ�ୟଂ 

େମା ପାେଖ ବି ନଥିଲା ଆେ¯ ଦୁେହଁ ବହୁ ସମୟବ�ାପୀ କଥା େହଲୁ ଜାେଣନା, 

େକେତଦୂର େସ େମାେତ ବୁଝିବାେର ସମଥ� େହଲା କି� ତା ଆଖିେର ଏକ ନୂତନ ପ�କାର 

ଜାଗରଣ େଦଖିବାକୁ ପାଇଲି େସ ପୁଣି କିଛି ସମୟ ଚୁପ୍ ରହି ଭାବିବାେର ଲାଗିଲା ଆଉ 
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 ଯାଉ ଯାଉ କହିଲା, “ମଁୁ ସବୁକିଛି ଭଲଭାେବ ଚିhା କରି... କାଲି କହିବି” 

 ତା ପରଦିନ ପୁଣି ଆେମ େସହି fାନେର, େସହି ସମୟେର େଭଟ େହଲୁ କି�, ମଁୁ 

ପବୂ�ପରି ତା ଆଖିେର ଖୁସିର େକୗଣସି ଚିହq  େଦଖିବାକୁ ପାଇଲି ନାହW 

 ମଁୁ ଆେଗଇ ପଚାରିଲି, “କଣ ଠିକ୍ କରିଲୁ, ତୁ?” 

 “ସାଗର... ମଁୁ ଏ ପଯ��h କିଛି ଠିକ୍ ନି$�ୟ େନଇ ପାରିନାହW” େସ ଧିର କ�େର 

କହିଲା, “େମାର ଆଉ େସେତଟା ଶsିନାହW, େଯ କିଛିଟା ଚିhା କରିବି, ବା ନି$�ୟ େନବି” 

 “ତୁ କଣ କହୁଛୁ, ମଁୁ କିଛି ବୁଝିପାରୁନାହW” ମଁୁ अତ�h ଆେବଗପ$ୂ� ସ�ରେର କହିଲି, 

“ଏଥିେର ଚିhା କରିବାର ବା କଣ अଛି? ତେତ ତ ଜଣା ଆମକୁ ଯାହା କରିବାକୁ େହବ 

କଣ େତା ଭଲମw ତୁ ନିେଜ ଚିhା କରି ପାରୁନାହୁଁ? ସବୁକିଛି ତ ଆଇନା ଭଳି େତା 

ଆଗେର ନିମ�ଳ ଦିଶୁଛି” 

 କିଛି ସମୟ ପେର େସ କହିଲା, “ଆମର ଏପରି ପାଦ ବେଢ଼ଇବା, କଣ ଭୁଲ୍ େହବନି 

ସାଗର? ସମାଜେର ଏହାର କ’ଣ ପ�ତିକି�ୟା େହବ? ସାମାଜିକ ମାନ�ତାକୁ ଉଲ� ଂଘନ 

କରିବା କଣ ଉଚିତ୍ େହବ? ଆମର ଏହି ବିବାହକୁ କିଏ ବା ଗ�ହଣ କରିବ? ସାମାଜିକ 

ଉେପyାର ଶିକାର େହାଇ ଆେମ କଣ ସାମାନ� ଜୀବନ ବ�ତୀତ କରିପାରିବା?” 

 “ହୁଁ...” ଘୃଣାେର ମଁୁ ମୁହଁଟି ବୁେଲଇ େଦଲି, “କି ସମାଜ, କି ପରିବାର? ଏହି ସମାଜ 

େତାେତ ଯାହା କିଛି େଦଲା, କଣ ତୁ ସ�ପqେର ସୁଧା ଭାବିଥିଲୁ? ଯଦି, ତୁ ସମାଜ ବିଷୟେର 

ଏପରି ଭାବିବୁ େତେବ େତା ଆଖିର ଲୁହ େକେବ ବି ଶୁଖିବ ନାହW ସାମାଜିକ ମାନ�ତା େସ 

ପଯ��h ଠିକ୍ अଛି, େଯଉଁ ପଯ��h ଆମ ବ�sିଗତ ଜୀବନେର କାହାର େକୗଣସି ପ�ଭାବ ନ 

ପେଡ଼ ଆେମ େଭାକେର ମରିଲା େବେଳ ଏଇ ସମାଜର େଲାେକ, େକେବ ଖେo ରୁଟି 



ତ� େୟାଦଶ ବଷ�, ତୃତୀୟ ସଂଖ�ା, ମା�� ୨୦୧୮ Download Magazine from www.aahwaan.com 

 

ଆହ� ାନ ଇ-ପତି� କା ସ"ୂ$� ନିଃଶୁ' ବିତରଣ େହତୁ ଡା େଜ�ାତି ପ�ସାଦ ପ,ନାୟକ- .ାରା ପ�ତି/ିତ ଓ ପ�କାଶିତ  | Aahwaan.com  Aahwaan.com  Aahwaan.com  Aahwaan.com  |  79 

 ମଧ� ଦିअhି ନାହW; େତେବ ତାର ଏେତ ଚିhା କରିବା ଆମର କଣ ବା ଆବଶ�କ?” 

 “େମାର କହିବାର अଥ� ଏହା ନଥିଲା, ତୁ ବୁଝିବାକୁ େଚ�ା କରୁନୁ କାହWକି? ମଁୁ ଜେଣ 

ବିବାହିତା, ଉ�କୂଳର, ସ�ାମୀ ଛାଡ଼ିେଦେଲ କଣ େହଲା, ଆମ ଧମ�େର ଦି� ତୀୟ ବିବାହ 

ବଜzତ अେଟ େକହି ଏହାକୁ ସ�ୀକାର କରିେବ ନାହW, କଣ ଆମ ପରିବାର, ଆଉ ଏ 

ସମାଜର ବିେରାଧର ସାମନା କରିବାର yମତା େତା ପାେଖ अଛି?” 

 “ଯଦି ତୁ ସାଥି େହବୁ” େମା ସ�ର ଟିେକ ଧିେମଇ େହାଇପଡ଼ିଲା 

 “ତୁ କଣ ଭାବୁଛୁ? ଏହା ଏେତ ସହଜ?” 

 “ମଁୁ ତ ଏହା ଭାବୁଛି, କାରଣ ନିଜଠୁ େମାେତ େତା ଉପେର अଧିକ ଭରସା अଛି” 

 ସିDତା ଏେବ ବି ସ�� ନଥାଏ, “କି� ଆମ ବୟସେର େକେତ େଯ ପାଥ�କ� अଛି? ମଁୁ 

ଥେର ବାହା େହାଇ ସାରିଛି, ଏେବ ମଁୁ ଆଗ ଭଳି େସଇ ସିDତା ନୁେହଁ... ହଁ, ଏହା ସତ େଯ 

େମା ସ�ାମୀ େମାେତ ଥେର ବି xଶ� କରିନାହାhି, ତା େବାଲି େସ େମା ମଥାେର ସିwୁର 

ଟିକକ ତ ଲଗାଇଛhି ଆଉ, ତୁ ଜେଣ ଯୁବକ, अବିବାହିତ େକେତ େଯ ଝିअ େତାେତ 

ପାଇବାପାଇଁ ପାଗଳ, ପୁଣି ତୁ େମା ପାଇଁ କାହWକି ଏମିତି...” 

 “େସ ସବୁ ମଁୁ ଜାେଣନା ସିDତା; ଯାହା କିଛି ହୃଦୟେର ମଁୁ ଆଜି ପଯ��h ସାଇତି ବା~ି 

ରଖିଥିଲି, େସ ସବୁକୁ ମଁୁ ମୁହଁେଖାଲି େତା ଆେଗ ପସରା କରିେଦଇଛି ଆଉ ଝିअ 

ମାମଲାେର ମଁୁ କଣ କହିବି? ବହୁତ ଝିअ ମିଳିେବ ସତ, କି� କଣ େସଥିେର ସିDତା ଭଳି 

େକଇ ଥିବ?” 

 “କଣ, ତୁ େମାେତ ଏେତ ଭଲ ପାଉଛୁ?” ଏକ ତୀy୍ ଣ ଦୃ�ିେର େସ େମାେତ େଦଖି 

କହିଲା, ପ�ଥମ ପାଇଁ ତା ଓଠେର ଏକ ସିDତ ହସର ପତଳା େରଖାଟାଏ ଟାଣି େହାଇ ପୁଣି 
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 ହଜିଗଲା 

 “ମଁୁ ନିେଜ ଜାେଣନା, ମଁୁ େକେତ ଭଲ ପାଏ” ମଁୁ ତା ପାଖକୁ ଚାଲିଗଲି ତାର ପ�ଶ�ାସ 

େମା ଛାତିେର ବାଜୁଥାଏ, କି� ତାକୁ ଛୁଇଁବାକୁ େମାର ସାହସ େହଉନଥାଏ େସ େମା 

ହାତଟିକୁ ନିଜ ହାତେର ଜାବୁଡ଼ି ଧରିେନଲା ତା ହାତର େକାମଳ xଶ�େର େମାେତ अସୀମ 

ସୁଖ ପ�ାk େହଉଥାଏ ତା ଆଖିେର ପୁଲକର ଫଗୁ, ଶ�ାବଣର ଉ�ାମତା ଏକ ସଫଳ 

େପ�ମିକାର अହମିକା େନଇ, ଦୁେହଁ ପରxରର ଆଖିର ଭାଷା ପଢ଼ିବାେର ବ�] ରହିଲୁ 

 “ସାଗର୍... ସାଗର୍...” କିଏ ଜେଣ େଯପରି େମାେତ ହଲାଇ େଦଲା “ଏେତ ରାତିେର 

ଏଠି କଣ କରୁଛୁ? ଘେର ବାପା ବ�] େହଉଛhି, ଚାଲ୍ ଜଳଦି ଚାଲ” 

 “ଓଃ ସରି, ବିନୟ ମଁୁ ଜାେଣନା େକେତେବେଳ ଆଖି ଲାଗିଗଲା, ସମୟ େକେତଟା 

େହଲାଣି?” 

 “ସାେଢ଼ ଏଗାର, ତୁ ଏଠି କଣ କରୁଥିଲୁ?” 

 “କିଛି ନାହW, ଆଉ କରିବାକୁ କଣ ବା अଛି? ବସି ଭାବୁଭାବୁ େକେତେବେଳ େଶାଇ 

ପଡ଼ିଥିଲି... ବାପା କଣ େତାେତ ଡାକି ପେଠଇେଲ?” 

 “ହଁ...” େସ କଣ କଣ ସବୁ କହୁଥାଏ, କିଛି େମାେତ ଶୁଭୁନଥାଏ, ସବୁ ଏପଟରୁ 

େସପଟ 

 ଜହqର ଶୀତଳ ଆେଲାକ, ଏହି ବିରାଟ େପାଖରୀ, ତା ପାଖେର ଥିବା ବରଗଛଟା, 

ଆଉ ପାଣିେର େଖଳୁଥିବା କୁନି କୁନି ମାଛ ଗୁଡ଼ିକର େକାଳାହଳ, େକଉଁ ଏକ ନାଟକର ମନ 

ମୁଗ୍ ଧକାରୀ ଦୃଶ�ର ପାଶ��ଧ�ନୀ ଭଳି ପରିଲyିତ େହଉଥାଏ େମା ସ�ପqଟି କି� ଏେତ 

ସରଳ ନଥିଲା, ଯାହାକି ମଁୁ ଭାବୁଥିଲି, କିଛି ନ େହାଇ ମଧ� ବହୁତ କିଛି ଘଟିଗଲା ଆମ 



ତ� େୟାଦଶ ବଷ�, ତୃତୀୟ ସଂଖ�ା, ମା�� ୨୦୧୮ Download Magazine from www.aahwaan.com 

 

ଆହ� ାନ ଇ-ପତି� କା ସ"ୂ$� ନିଃଶୁ' ବିତରଣ େହତୁ ଡା େଜ�ାତି ପ�ସାଦ ପ,ନାୟକ- .ାରା ପ�ତି/ିତ ଓ ପ�କାଶିତ  | Aahwaan.com  Aahwaan.com  Aahwaan.com  Aahwaan.com  |  81 

 ଦୁଇ ପରିବାରେର ଆମ ନି$�ୟର ବିଷୟ ଜାଣିବାପେର ଗଁାେର ତ ଏକ ବନ�ା େଯମିତି କି 

ମାଡ଼ି ଆସିଗଲା େସହି ବନ�ା ସୁअେର ଭାସିବା अେପyା ଜୀବନଠୁ ମୃତୁ� ହW अଧିକ ଉଚିତ୍ 

ମେନ େହଉଥିଲା ଆମ ବାପାମା’- ଠୁଁ େବଶୀ ଚିhା ତ ଗଁା େଲାକ-ର ଥିଲା ସେତ, 

େଯପରି ଏ ସମାଜକୁ ସୁଧାରିବାର କାନୁନର ଦoଟା ତା- ହାତେର अଛି ବାପା ତ କିଛି 

କହିେଲନି, କି� ମା ଚୁପ୍ ରହିେଲନି, ବହୁତ କିଛି କହିେଲ େସ େମାେତ ଆଉ ସିDତା? େସ 

କିପରି ଥିବ ମଁୁ ଜାେଣନା ତା’ର େକୗଣସି ଖବର ମଁୁ ପାଇ ପାରୁନଥାଏ େସ ତା ଘରୁ 

ବାହାରୁ ନଥାଏ େବାଧହୁଏ ତାକୁ ବାହାରିବାକୁ ମନା ଥିଲା େମାେତ ବି ତା- ଘରକୁ 

ଯିବା ମନା େହାଇଗଲା ଦୁହW- ଘରର ବନ�ା ସୁअେର ମଁୁ ମୁହଁର ପତର େହାଇ 

ଭାସୁଥାଏ େମାର େକୗଣସି କୂଳ କି କିନାରା ନ ଥାଏ 

 

ସ"ାଦକ, ଗpାମର କବିତା ଘର, ବ� ହD ପୁର 
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ନୃସିଂହ ଚରଣ େବେହରା 

अବେଶାଷअବେଶାଷअବେଶାଷअବେଶାଷ    
 ଜୀବନର अପରାହq େର ହାତେର ବାଡି ଖେo ଧେରି ଚାଲୁ ଚାଲୁ ଥÁା େମେ�ଇବା 

ପାଇଁ ପାଖ ପାକ�େର ଯାଇ ପହ�ିେଲ େସାମନାଥ ବାବୁ। अତୀତର ସD ½ତି ଆଉ अନୁଭୂତି 

अଧିକାଂଶ ଆଉ ମେନ ନାହW। ସD ½ତି ପଟରୁ ପ�ାୟ ବିଲୁk। ଦୀଘ�ଦିନର अବ�ବହୃତ 

ଦପ�ଣେର ଧଳିୂ ଜମି ଯାଇଥିେଲ ପ�ତିଛବି େଯପରି େଦଖାଯାଏ ନାହW। ଏେବ ତା- अବfା 

େସହିପରି। ତଥାପି କିଛି ସମୟ ଚିhା କେଲ ଯାଇ କିଛି କିଛି ମେନ ପେଡ଼। अତୀତର ସD ½ତି 

ଜାଗିଉେଠ ପୁଣି ମାନସ ପଟେର। ଆ�ୁେର ଯ�ଣା, अ�ାର ଯ�ଣା, ଦୃ�ିଶsି yୀଣ େହବା 

ସହିତ ଶ�ବଣ ଶsି ବି କମିଗଲାଣି। ଏ ପରିଣତ ବୟସେର ଚଲାବୁଲା ନ କେଲ अସୁବିଧା 

େହବ େବାଲି ଡ଼ାsର କହିବା ଦିନୁ ପ�ତିଦିନ େସ ସକାେଳ ସ~�ାେର କିଛି ବାଟ ଚାଲି ଚାଲି 

ଯାଉଛhି। ଯଦି େକେତେବେଳ କ� ଟିେକ अଧିକ ହୁଏ କି^ା ଥÁା େମ�ାଇବାକୁ ପେଡ 

େସେତେବେଳ ରା]ା ପାଖ ଚା େଦାକାନ ନ େହେଲ ଏଇ ପାକ� ହୁଏ ତା-ର ଆଶ�ୟfଳ। 

ଟିେକ ସୁf अନୁଭବ କଲାପେର େସ େଫରhି ଘରକୁ। ହାତେର ଏଇ ବାଡ଼ିଟା ହW ତା-ର 

ସାହାରା। ତାକୁ ହାତେର ଧରିବାକୁ େସ େକେବ ଭୁଲhି ନାହW। ତା-ର ବୁଲା କୁକୁର-ୁ 

ଭୟ। ଦୁଇବଷ� ତେଳ ତା-ୁ େଗାେଟ କୁକୁର କାମୁଡି େଦଇଥିଲା। ଓଃ େସ କ�! 

େଯେତେବେଳ େସ ଏକୁଟିଆ ବସିଥାhି ତା- अତୀତକୁ େଖାଜhି। अତୀତର କିଛିଟା ସD ½ତି 

ତା-ୁ ଏବା ବି େରାମା�ିତ କେର।  

 େସଦିନ େବାଧହୁଏ ଛୁଟି ଦିନ ଥିଲା। ତା-ର ତ ସବୁଦିନ ଛୁଟି ଦିନ। ଦଶବଷ� 
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 େହଲା अବସର େନଲାପେର ତା- ଜୀବନ ଏକ ନୂଆ ରୂପ େନଇଛି। ପାଖେର େକହି 

ନାହାhି। ପୁअଝିअ ଦୁଇଜଣ ନିଜ ନିଜ କାମେର ବ�]। ଘେର େକବଳ ବୁଢ଼ା ବୁଢ଼ୀ ଦି 

ଜଣ। ଘର କହିେଲ ଦୁଇ ମହଲା ଘରଟିଏ। େସମାେନ ତଳ ମହଲାେର ରହୁଛhି ଆଉ 

ଉପର ମହଲାେର ଭଡ଼ାେର ଜେଣ ଭଦ� େଲାକ ତା- ପରିବାର ସହିତ ରୁହhି। ତା- 

ଗଁାେର ଘର, ଜମି ସବୁ अଛି। େହେଲ ଗଁାକୁ େସ େକେବ ଯାଆhି ନାହW। ଏକେର ତ େସ 

ମଧୁେମହ େରାଗୀ। ଖାଇବା ପିଇବାେର अେନକ କଟକଣା। ତା’ଛଡ଼ା ଗଁାେର ଚିକି�ାର 

େକୗଣସି ସୁବିଧା ନାହW। ଆଉ ତା- ବୟସର େଯଉଁମାେନ ବି ଗଁାେର अଛhି େସମାେନ 

ତା- ନିଜ ନିଜ କାମେର ବ�]। କାହା ପାଖେର ସମୟ ନାହW ତା- ସହିତ ବିେତଇବା 

ପାଇଁ। ବରଂ ଏଇ ସହରେର େବେଳେବେଳ େକହି େକହି ଜୁଟି ଯାଆhି। ଏଇ ପାକ�ଟା 

ସବୁଠୁ ଭଲ ଯାଗା। କିଛି ନେହେଲ ବି େଛାଟ େଛାଟ ପିଲାମାନ-ୁ େଖଳୁଥିବାର େଦଖିେଲ 

ଭାରୀ ଖୁସି ଲାେଗ। 

 ପ�ାୟ ପା�ଟା େବଳକୁ ମାେନ अପରାହq  ସମୟ, େସାମନାଥ ବାବୁ ବସି ଭାବନା 

ରାଜ�େର ବୁଲୁଥିଲା େବେଳ ଜେନୖକ अପରିଚିତ ବ�sି ସାଥିେର ଆଠ ଦଶବଷ�ର ଝିअଟିଏ 

ସହିତ ପାକ�କୁ ଆସିେଲ। ତା’ପେର ତା-ୁ େଦଖି ତା- ପାଖକୁ ଆସି ନମdାର କେଲ। 

ବିସିDତ େହାଇ େସାମନାଥ ବାବୁ अପରିଚିତ ବ�sି-ୁ ଚାହWବାରୁ େସ କହିେଲ, ସାର୍ କ’ଣ 

େମାେତ ଚିହିq  ପାରୁନାହାhି? ମଁୁ ସାର୍ ମେହଶ£ର, ମେହଶ£ର େଦବତା ଆପଣ- ପାଖେର 

କାମ କରୁଥିଲି। अବଶ� अj ସମୟ ପାଇଁ। ତା’ପେର ରାଜ� ସରକାର-ର ପ�ଶାସନିକ 

େସବାେର େଯାଗ େଦବାରୁ େସ ଚାକିରୀ ଛାଡି େଦଇଥିେଲ। ହଁ, ହଁ ମେନ ପଡିଲା। ତୁେମ 

େବାେଧ ଛ’ମାସ କାମ କରି ଚାକିରୀ ଛାଡ଼ି େଦଇଥିଲ। େବାଧହୁଏ ଆଉ ପାନ ଖାଉ 
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 ନଥିେବ। ହଁ ସାର୍, ଆପଣ- अନୁମାନ ବିଲକୁଲ୍ ଠିକ୍। ଆପଣ- ଉପେଦଶ ସବୁ ମଁୁ 

अyେର अyେର ପାଳୁଛି। େସବା େହଉଚି େମା ଜୀବନର ସବ�େଶ�/ ବ� ତ। ଦରିଦ�  

अସହାୟ େଲାକ-ର େସବା କଲାେବେଳ େମାେତ ବହୁତ ଆନw ମିଳୁଛି। 

 ବ\�ମାନ ମଁୁ େକ.ବି.େକ अ�ଳେର अେନକ ଦିନ ଧରି କାମ କରୁଛି। ପ�ଥେମ େସ 

अ�ଳକୁ ଯିବାକୁ ଇଛା େହଉ ନଥିଲା। ମାତ�  େସଠିକି ଗଲାପେର ଆଉ େସ fାନ ଛାଡ଼ି 

ଆସିବାକୁ ଇଛା େହଉନାହW। େସଠାକାର ସବୁଜିମା ଭରା ପରିେବଶ ସତେର ବହୁତ ସୁwର 

ସାର୍। ଆଉ େସଠାକାର େଲାକମାେନ ବି ବହୁତ ସରଳ। ମଁୁ ସମାଜର ନିମq]ରର 

େଲାକ-ୁ େଦଖୁଛି। ଏପରି अେନକ େଲାକ अଛhି େଯଉଁମାେନ ଦିଓଳି ଦିମୁଠା ଖାଇବାକୁ 

ପାଉନାହାhି। अେନକ ପ�କାରର େରାଗବ�ାଧିେର ବହୁତ େଲାକ ସଢ଼ୁଛhି ସେଚତନତା 

अଭାବରୁ। ଔଷଧତ େସମାନ-ଠୁ अପହ� ଦୂରେର। ରହିବାକୁ ଭଲ ଘର ଖoିଏ ନାହW 

କି^ା ପି~ିବାକୁ ଭଲଲୁଗା ଖେo ନାହW। େସମାନ- ପାଇଁ ଯାହା କରାଯାଇ ପାରିବ 

େସଥିପାଇଁ ମଁୁ ସବ�ଦା େଚ�ିତ। ନିଜ ଜୀବନକାଳେର ଯଦି କିଛି େଲାକ- ମୁହଁେର ହସ 

ଫୁଟାଇ ପାରିବି େତେବ ତାହା େହବ େମା ପାଇଁ अମଲୂ� ସ"ଦ। େସଥିପାଇଁ ଦିନ ନାହW 

ରାତି ନାହW ମଁୁ େମାର କାମ କରିଚାଲିଛି।  

 ତୁମ କଥା ଶୁଣି ମଁୁ ବହୁତ ଖୁସି ମେହଶ£ର। ମଁୁ ତ ଦଶବଷ� େହଲା अବସର େନଇ 

ଏଇଠି ରହୁଛି। ଘେର େମା �ୀ ବ�ତୀତ ଆଉ େକହି ନାହାhି। ପୁअଝିअ ଦିଜଣ ତା- 

କମ�fଳେର। େସମାେନ ତା- ସଂସାରେର ଭଲେର अଛhି। ଏେବ ତୁେମ ତୁମ ପରିବାର 

ବିଷୟେର କିଛି କୁହ। ଆଉ ଆଗ କୁହ ତୁେମ କିପରି େସାମା ସହିତ ଏଇ ପାକ�କୁ ଆସିଛ।  

 “ଆପଣ କ’ଣ େସାମାକୁ ଚିହିq ଛhି ?”  
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  ହଁ ତାକୁ ଏଇ ପାକ�େର ତା ସାtମାନ- ସହିତ େଖଳୁଥିବାର େଦେଖ। େବେଳେବେଳ 

ତାକୁ ତା’ ପାଠ ପଢ଼ା ବିଷୟେର ପଚାେର।  

 େସାମା େମା ନାତୂଣୀ, ବଡ ଝିअର ଝିअ। ମଁୁ ଦୁଇଦିନ ଛୁଟି େନଇ ଆସିଛି। 
ତା’ସାଥିେର ଏଇ ପାକ�କୁ ବୁଲି ଆସିବାରୁ ସିନା ଆପଣ- ସହିତ େଭଟ େହାଇଗଲା। 
େମାର ଦୁଇଝିअ ଆଉ ପୁअଟିଏ। ପୁअଟି ଇpିନିୟର ଏବଂ େନାଇଡ଼ାେର अଛି। ଝିअ 
ଦୁଇଜଣ- ବିବାହ ପେର ମଁୁ ବି ଆପଣ- ପରି ପୁରା ଫା-ା। େକବଳ ତଫାତ୍ ଏତିକି ମଁୁ 
ଏ ବୟସେର ବି ଚାକିରୀ କରି େମା ସମୟର ସଦୁପେଯାଗ କରୁଛି। େସ अ�ଳେର 
ମେନାହରପୁର େବାଲି େଗାଟିଏ ବଡ ଗଁା अଛି। େସ ଗଁାକୁ ମଁୁ େକେବ ଭୂଲି ପାରିବିନି।  
 “କାହWକି? େସ ଗଁାର ଏପରି କି ଆକଷ�ଣ अଛି?” ପଚାରିେଲ େସାମନାଥ ବାବୁ। 
 ମଁୁ େଯେତେବେଳ େଗା/ୀ ଉନq ୟନ अଧିକାରୀ ହିସାବେର େସ अ�ଳେର କାମ କଲି, 
େଦଖିଲି କି େସ ଗଁାେର େଗାଟିଏ ନିମq ପ�ାଥମିକ ବିଦ�ାଳୟ अଛି। େସ ଗଁାରୁ ପ�ାୟ େକାଡ଼ିଏ 
କିେଲାମିଟର ଭିତେର ମଧ� ଇଂରାଜୀ ବିଦ�ାଳୟଟିଏ ନାହW। େତଣୁ ଗଁାର ପିଲାମାନ- 
ପାଇଁ ଆଉ ଆଗକୁ ପଢ଼ିବାର ସୁେଯାଗ ନାହW। େଲାକମାନ-ର अବfା ଏେତ ସ£eଳ ନୁେହଁ 
େଯ ଦୂର dୁଲେର େନଇ ପିଲା-ୁ ପାଠ ପଢ଼ାଇ ପାରିେବ। େତଣୁ ମଁୁ ପ�ଥେମ େସ ଗଁାର 
ମୁଖିଆ- ସହିତ ଏ ବିଷୟେର କଥାବା\�ା େହଲି। ତା- ସହମତିେର ଗଁାେର େଗାଟିଏ 
ସଭାର ବ�ବfା େହଲା। ଫଳେର ଗଁାର େକତକ ଉ�ାହୀ ଯୁବକ- ଉଦ�ମେର େସ ଗଁାେର 
ମଧ� ଇଂରାଜୀ ବିଦ�ାଳୟଟିଏ ପ�ତି/ା କରାଗଲା। ଗଁା େଲାକ-ର ମିଳିତ ଉଦ�ମେର 
dୁଲଟିର ପରିଚାଳନା  ସଚୂାରୁ ରୂେପ ଚାଲିଛି। dୁଲ୍ ଘର େଯଉଁ ଜମିେର ତିଆରି 
େହାଇଥିଲା ତାହାଥିଲା ସରକାରୀ ଜମି, ଆଉ ତା ପାଖେର େଗାଚର ଏବଂ अନାବାଦୀ ପ�ାୟ 
ଦଶ ଏକର ଜମି ଥିଲା। େସଥିେର ଗଁାର ପରିଚାଳନା କମିଟି ସହେଯାଗେର ଫଳଗଛ 
ଲାଗାଗଲା। ଆ^, ପଣସ, ପିଜୁଳି ଇତ�ାଦି ନାନା ପ�କାରର ଫଳ ଗଛ ଲଗାଗଲା। ଏହି 
ଫଳଗଛର ଫଳକୁ ବିକି�  କରି dୁଲର େଡଭଲପେମ� କାମ କରାଯାଉଛି। ଏେବ ଏ ସବୁ 
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 େଦଖିେଲ ମେନ ହୁଏ, “ସତେର ଏକତା ହW ପ�କୃତ ବଳ”, ଏବଂ ସମ]-ର ସହେଯାଗେର 
ମରୁଭୂମି ବି ଶସ� ଶ�ାମଳା େହାଇ ହସି ଉଠିବ। ମଁୁ େକବଳ େସମାନ-ୁ ପଥ 
େଦଖାଇଥିଲି। େସମାନ-ର ପରିଶ�ମର ଫଳ ସ£ରୂପ ଏେବ େସଠି ହାଇdୁଲଟିଏ ପ�ତି/ା 
େହାଇଛି। ମଁୁ େଯେତେବେଳ ସୁେଯାଗ ପାଏ େସ ଗଁାକୁ ଯାଇ ବୁଲି ଆେସ। ମଁୁ ଗଁାେର 
ପହ�ିଗେଲ େମାେତ େଯଉଁ ଆଦର େସqହ ମିେଳ ତାହା ମଁୁ ଭୂଲି ପାରିବି ନାହW।  
 ସବୁଠାରୁ ବଡ କଥା େହଲା, େସ ଗଁାର େଲାକମାନ-ର ଉଦାର ହୃଦୟ ଓ ବ~ୁଭାବ। 
ଗଁାେର େକୗଣସି ଉ�ବ ପାଳନ େହେଲ, େସମାେନ େମାେତ ନିମ�ଣ କରିବାକୁ ଭୁଲhି 
ନାହW। ମଁୁ ମଧ� େସମାନ-ୁ େକେବ ନିରାଶ କେରନାହW। ମଁୁ େଯେତେବେଳ ଯାଏ, େମାେତ 
ଭୁରି େଭାଜନେର ଆପ�ାୟିତ କରhି। କାଲି ସକାେଳ ମଁୁ ଏଠାରୁ େଫରିଯିବି। ପୁଣି େକେବ 
ଆସିେଲ ଘରକୁ ଆସିବାର ପ�ତିଶ�}ତି େଦଇ େସ ବିଦାୟ େନେଲ।  
 ମେହଶ£ର େସଠାରୁ ଗଲାପେର େସାମନାଥ ବାବୁ ନିଜ ମାନସ ପଟେର ଏକ अପବୂ� 
ଆନw अନୁଭବ କେଲ। େସ ଭାବିେଲ, ଯଦି ଏ ସମାଜେର ପ�େତ�କ କମ�ଚାରୀ 
ସେ�ାଟତାର ସହିତ ନିଜ କାମ କରେh େତେବ ଆମ ରାଜ� ଏକ ସୁନାର ରାଜ�େର 
ପରିଣତ ହୁअhା। ସମେ] ଯଦି ଏଇ ମେହଶ£ର ଭଳି ନିଜ ଜୀବନ ଆଉ ସମୟକୁ ରାଜ�ର 
ଉନq ତି ପାଇଁ ଲଗାhି େତେବ ରାଜ�ର ପ�ଗତିକୁ େଦଖି ଆଉ କାହା ମନେର अବେଶାଷ 
ରହhା ନାହW। ଆମ ରାଜ�େର କ’ଣ ନାହW? ଜମି, ଜtଲ, ଜଳ, ଖଣିଜ ପଦାଥ� 
େକଉଁଥିେର अଭାବ ନାହW। अଭାବ ରହିଛି େକବଳ ସେଚତନତା, ମାନସିକତା ଆଉ ସୁଦୃଢ଼ 
ଦିଗଦଶ�ନର। 
 

୨୧୭, େଭାଇ ନଗର, ବାୟାବାବା ମଠ େଲନ 

ଭୁବେନଶ£ର - ୨୨, େଫାନ ନଂ- ୯୦୯୦୪୫୯୭୪୫ 
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େଜ�ାତି ରpନ ସାହୁ 

ବତକବତକବତକବତକ    
 ମଁୁ ବି ଜେଣ ବି�ାନର ଛାତ�  ଘରୁ ୧୦୦କି.ମି. ଦୂରେର ରହିଥିବା େମାର 

କମ�େyତ� ଟା ବି ବି�ାନର ଚାରିପାଖେର ଛwାଛwି େସଥିପାଇଁ ମଁୁ ଭାେବ କଳାସଂdୃତି 

ଆfା ଆଉ ପର"ରାକୁ ଭଲ ପାଇବାଟା େବାଧହୁଏ େମାର େକୗଣସି ଜିନ୍ଗତ ତ� }ଟି ଆଉ 

ଏହି ତ� }ଟିପାଇଁ ମଁୁ ସବୁେବେଳ ପରୀyିତ ହୁଏ ହୃଦୟର ବିଶ�ାସ ଆଉ अଜzତ �ାନର ଶୀତଳ 

ଯୁ�େର େକେତେବେଳ ହୃଦୟର ବିଶ�ାସ ତ ଆଉ େକେତେବେଳ अଜzତ �ାନର ବିଜୟ 

ହୁଏ ଏଇ େଯମିତି ବିେଲଇ ରା]ା କାଟି ଚାଲିଗେଲ ମେନ ପଡ଼ିଯାଏ େମାର ବୁଢ଼ୀ ମା’ 

କଥା େସେତେବେଳ ହୃଦୟଟା ଟିେକ ବିଚଳିତ େହାଇପେଡ଼ ଆଉ ମନ କେହ ଟିକିଏ େଦଖି 

ଚାହW ଗାଡ଼ି ଚଲା ଆଗେର ବିପଦ ଥାଇପାେର �ାନଟା କି� ମ]ି�କୁ କେହ, “ଆେର 

େସଇଟା େଗାଟିଏ ପ�ାଣୀ ଏ ଘର େସ ଘର ଖାଦ�ପାଇଁ େଦୗଡ଼ି ବୁଲିବା ତା’ର କାମ 

ତା’ପେର ବି େକେତ େକେତ ଜୀବ ରା]ାେର େଦୗଡ଼ି ବୁଲୁଛhି େସେତେବେଳ ଏ 

ବିେଲଇଟା କଣ େଦାଷ କଲା?” ହୃଦୟର ବିଶ�ାସ ଆଉ �ାନର ଏହି .w�  ଭିତେର ମଁୁ 

ମ]ି�କୁ ଟିକିଏ ସାବଧାନ ଆଉ ହୃଦୟକୁ ଟିକିଏ ଦୃଢ଼ କରିଦିଏ ପେର ନିଜକୁ ନିେଜ 

ତାeଲ� ଭରା ହସେଟ ହସି ପ�ଶqକେର େଗାଟିଏ ବି�ାନ �ୁେଡ� େହାଇ ମଁୁ େକମିତି ଏଭଳି 

ଭି\ିହୀନ କଥାଗୁଡ଼ାକେର ବିଶ�ାସ କରିପାେର! େତେବ ଛାଡ଼� େସସବୁ କଥା। 

 ଆଜି ସଂଧ�ାେବେଳ ମଁୁ ବାଲେକାନିେର ବସି ଘର ଚାରିପାଖେର ବସhର ମୃଦୁ ମଳୟ 

xଶ�େର ପରିବ\zତ ପ�କୃତିକୁ ଉପେଭାଗ କରୁ କରୁ ମେନ ପଡ଼ିଗଲା ବିଗତ ଦିନର 
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 ଘଟଣାଟିଏ। 

 ଏଇ କିଛିଦିନ ପବୂ�ରୁ ଆମର ଜେଣ ପରିଚିତ େଗାଟିଏ ବଡ଼ अoିରା ବତକଟିଏ ଆମ 

ଘରକୁ ଆଣିେଦେଲ ମାରି ଖାଇବାପାଇଁ।  ବାପା-ର ଭାରି ଇeା ଥାଏ ଶୀତଦିେନ ବତକ 

ମାଂସ ଟିକିଏ ଖାଆେh। େହେଲ ଏେତ ସୁwର ବତକଟିକୁ େଦଖି ପା�ବଷ�ର ପୁअ େମାର 

କହିଲା, “ବାପା ବାପା! ଏ ବତକଟା ଆମର େକେତ ସୁwର େହାଇଛି େଗା! ମିସ୍ କହୁଥିେଲ 

ବତକକୁ ଡକ୍ କହhି। ଆଉ ଜାଣିଛ େମାର ସାt କହୁଥିଲା ନା ତା- ବତକଟା अoା 

ଦିଏ। ସିଏ ସବୁଦିନ ବତକ अoା ଖାଏ। ମଁୁ ବି ନା ଏେବ ବତକ अoା ଖାଇବି” ତା କଥା 

ଶୁଣି ମଁୁ େଜାରେର ହସି େଦଇ କହିଲି, “ଆେର ଏଇ ବତକଟା अoା େଦବନି” େମାର 

ହସଟା େବାଧହୁଏ େମା ପୁअକୁ ଭଲ ଲାଗିଲାନି। अଭିମାନ ଭରା ସ�ରେର ସିଏ କହିଲା, 

“କିଏ କହିଲା अoା େଦବନି? ଏ ବତକ! अoା େଦବୁନା” ଏତିକି େବେଳ ବତକଟା 

େଜାରେର େବାବାଇବାକୁ ଲାଗିଲା। ପୁअ େମାର ଏଥର ଖୁସି େହାଇଯାଇ କହିଲା, “େଦଖିଲ 

ବାପା! ବତକଟା ହଁ କହୁଛି। अoା େଦବ ସିଏ। ଆଉ ମଁୁ ଖାଇବି”ତା କଥା ଶୁଣି ମଁୁ 

ଜାଣିେଦଲି ଇଏ ଆଉ ବାପା-ୁ ଖୁଆଇ େଦବନି। ଆଉ ସତକୁ ସତ ତାହା ହW େହଲା। 

ବତକଟା ଆଉ ମରା େହାଇପାରିଲା ନାହW। େଯଉଁ ଦିନ ବି େମା ପୁअର अଜାଣତେର 

ମାରିବାକୁ େଯାଜନା ହୁଏ େସଦିନ ପଜୂା କି^ା ସଂକ� ାhି ପଡ଼ିଯାଏ। ଏହି ଭଳି ବିତି ଚାଲିଲା 

ଦିନ ପେର ଦିନ। 

 ବତକଟା ଆସିବାର କିଛିଦିନ ପେର ମଁୁ ଲy�କଲି अଥବା େମାେତ େସହିଭଳି ମେନ 

େହଲା େଯମିତି ତାର ଚିରାଚରିତ ଜଳକ� ୀଡା ନ କରିପାରି େସ ନିରାଶ। େସଥିପାଇଁ ମଁୁ େସ 

ବତକଟିକୁ ଧରି ଚାଲିଲି ଘରପାଖେର ଥିବା େଗାଟିଏ େଛାଟ ଗଡ଼ିଆ ପାଖକୁ। େମା ସହିତ 

ତାଳ େଦଇ ଚାଲିଥାଏ େମା ପୁअ। ସିଏ ଆେଗ ଆେଗ ଆଉ ବତକ ଧରି ମଁୁ ତା ପେଛ 
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 ପେଛ। ବାଟ ଗଲା େଲାକ େଦଖୁଥାhି ଆମ ବାପପୁअ- କାଯ�� କଳାପ। 

 ଆଉ ଏହା ପେର େସ ବତକ େଗାଡେର ଲ^ା ଦଉଡିେଟ ବା~ି େଦଇ ଛାଡ଼ି େଦଲି 

ତା’ର ପ�ାକୃତିକ ବାସfଳୀେର। ଆନwେର ସିଏ େଦୗଡ଼ିଗଲା ଗଡ଼ିଆ ଭିତରକୁ। 

ଉ�ସ�ରେର ଶ³ କରି ସେତ େଯପରି ସିଏ ଜଣାଇ େଦଉଥିଲା ତା ଉପfିତିକୁ େସହି ଗଡ଼ିଆ 

ଚାରିପଟର ମକୂସାyୀମାନ-ୁ। ପୁअ େମାର ତାଳି ମାରି କହୁଥାଏ, “ବାପା ବାପା! େଦଖ 

ବତକଟା େକେତ ଖୁସିେର ପହଁରୁଛି। ଆେମ ଟିେକ େଡରୀେର ଘରକୁ ଯିବା। ସିଏ ଆଉ 

ଟିକିଏ ପାଣିେର େଖଳୁ। ନେହେଲ ସିଏ କାwିବ େଯ! ଆଉ अoା େଦବନି” େମା ପୁअ 

ମୁହଁରୁ ଏଇ େକଇ ପଦ କଥା ଶୁଣି ମଁୁ ନି�ିh େହାଇ ନିଶ�ାସଟିଏ ଛାଡ଼ିଲି। ଭାବୁଥିଲି, 

“ଯା’େହଉ ପୁअଟା ଏ ବୟସେର अକୁହା अବୁଝା ଭାଷାଟା ଠିକ୍ ବୁଝି ପାରୁଛି। େଯଉଁ 

ଭାଷାଟା ମଣିଷ ବୁଝିବାକୁ ଯୁଗ ବିତିଯାଏ”ଏହାପେର କିଛି ସମୟ େସହି ଗଡ଼ିଆ ତୁଠେର 

ବତକଟିକୁ ଜଗି ତାକୁ ସାtେର େନଇ ଆେମ ବାପପୁअ ଘରକୁ ଆସିଲୁ। ଆମର ଏହି 

କାମଟି ପାଇଁ ଆେମ ଘେର େହାଇପଡ଼ିଲୁ ଉପହାସର ପାତ� । େହେଲ କିଏ ବୁଝୁଥିଲା େଯ 

ଏହା ଭିତେର େମାର ପୁअଟା ଜୀବନର େଗାଟିଏ ବିରାଟ अବୁଝା अଧ�ାୟ ବୁଝି େଶଷ କରି 

ସାରିଲାଣି େବାଲି। େତେବ ଏ ସବୁ ଭିତେର ବତକଟିକୁ ଗଡ଼ିଆକୁ େନବା କାମଟା ଚାଲିଥାଏ 

ଆମ ବାପପୁअ-ର। କିଛି ନ େହେଲ ବି अhତଃ ସkାହେର େଯଉଁ ଦୁଇଦିନ ମଁୁ 

କମ�େyତ� ରୁ ଘରକୁ ଆେସ େସହି ଦୁଇଦିନ ନି�ିତ ବତକଟିକୁ ବା~ି ଗଡ଼ିଆ େନଇଯାଏ 

ଆଉ ସାଥୀେର ଥାଏ େମାର ଚିରାଚରିତ ପାଟ�ନର େମା ପୁअ।  

 େସଦିନ ଦି� ପ�ହରେର ଭାତ ଖାଉଥିବା ସମୟେର ଖାଇବା ତାଳୁେରଲାଗି େମାର ଖୁବ୍ 

କାଶ େହଲା। ସାେt ସାେt େମା ବୁଢ଼ୀ ମା’ କହିଲା, “ଧିେର ଧିେର ଖାଉନୁ! କିଏେର ସିଏ 

ଯିଏ େତାେତ ଏେତ ମେନ ପକାଉଛି?” ପଛେର ଥାଇ େମାର ମା’ ହସି ହସି କହିେଲ, “କିଏ 
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 ଆଉ? େସହି ବତକଟା େହାଇଥିବ। ମାଲିକକୁ ଆଜି େଦଖି େଦଇଛିନା। େତଣୁ ମେନ 

ପକାଇ େଦଉଛି େଯ ଗଡ଼ିଆ ବୁଲିବା ସମୟ େହାଇଗଲାଣି” ମା ମୁହଁରୁ ଏ କଥା ଦିପଦ 

ଶୁଣି େମା ବୁଢ଼ୀମା’ କହିଲା, “ଆେର ଆେର େଦଖିବୁ ଏ ବତକଟା ମଲା େବଳକୁ ବି େତା 

ନଁା’ଟା ଭଜୁଥିବ। ମାଲିକ ତ ଖେo ପାଇଛି ସିଏ” ଏ ସବୁ କଥା ଶୁଣି ମଁୁ କହିଲି, 

“ତୁେ¯ମାେନ ସବୁ େକଉଁ ଯୁଗେର अଛ? ତାଳୁେର ଲାଗିେଲ ମେନ ପେଡ଼! ମଲା େବଳକୁ 

େମା ନଁା ଭଜୁଥିବ। ହାଃ ହାଃ ହାଃ। ପୁଣି େମାେତ ମେନ କରୁଛି କିଏ! େଗାେଟ ବତକ” 

େମା କଥା ନ ସରୁଣୁ ବୁଢ଼ୀମା’ େମାର ମିଛ ରାଗମିଶା କ�େର କହିେଲ, “େହଉ େହଉ। 

େମା କଥା େତାେତ ମିଛ େମାେତ ସତ। ବି�ାନ ଯୁଗର ପିଲାତ ତୁ। ତୁ କାହୁଁ ଜାଣିବୁ ଏ 

ସବୁ” େମା ମୁହଁେର କି� େଖଳୁଥିଲା ତା କହୁଥିବା କଥା ପ�ତି अବିଶ�ାସର ଦା¯ୀକ 

ହସଟିଏ। ଏହି ସବୁ ଭିତେର କି� େଗାଟିଏ କଥା ସତ ଥିଲା େଯ େସ ବତକଟା ସହ େମାର 

ଗଢ଼ି ଉଠିଥିଲା େଗାଟିଏ अଦୃଶ� ସ"କ�। ଏହିପରି ବିତିଯାଇଛି ତିନି ସkାହ।   

 ଚତୁଥ� ସkାହେର ଘରୁ ଆସିବାର ଦୁଇଦିନ େହାଇଥାଏ। ମଁୁ ନିତ�କମ� ସାରି अଫିସ୍ 

ବାହାରୁଥାଏ ଯିବାପାଇଁ। ମିରର୍ େଦଖି ଲାଗିଲା େଯମିତି ଦାଢ଼ୀଗୁଡ଼ା अମାନିଆ େହାଇ ବଢ଼ି 

ଚାଲିଛhି। ସାେt ସାେt  ଆଗପଛ ଚିhା ନକରି େସଭିଂ ପାଇଁ ପ�]ୁତ େହାଇଗଲି। 

େହେଲ େବାଧହୁଏ େମାର ଟିକିଏ अସାବଧାନତା ପାଇଁ େବ� ଡଟା େମା ଆtୁଳିେର ସୃ�ି 

କରିେଦଲା ଏକ ଗଭୀର yତ। ଧାର ଧାର ରs ବହିଗଲା। ଯ�ଣାେର ଶିହରୀ ଉଠିଲା 

େମାର ସ"ୂ$� ଶରୀରଟା। ନିଜର अସାବଧାନତା ପାଇଁ ମେନ ମେନ ନିଜକୁ ଖୁବ୍ ଗାଳି 

କରି ଚାଲିଥାଏ। ଠିକ୍ େସତିକି େବେଳ ଘରୁ େଫାନ ଆସିଲା। େଫାନେର ଶୁଭୁଥାଏ େମା 

ପୁअର କାw। ମଁୁ କିଛି କହିବା ଆଗରୁ ସିଏ କାwି କାwି କହିଲା, “ବାପା! େଜେଜବାପା ନା 

ଏେବ ବତକଟା ମାରିେଦେଲ। େକେତ କାwୁଥିଲା ସିଏ। େକେତ ପାଟି କରୁଥିଲା। ବହୁତ 
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 କାଟୁଥିଲା ତାକୁ। ତୁେମ ଆସିେଲ ନା େଜେଜବାପା-ୁ ପିଟିବ” ତା କଥା ନ ସରୁଣୁ ବାପା 

େମାର େଫାନ ତା ପାଖରୁ େନଇ କହିେଲ, “ଆେର ଆଜି େତା ଶଳାମାେନ ଆସିଛhି। େହଉ 

େହଉ ଆମ ବାବା ପାଇଁ ଆଉ େଗାଟିଏ ବଡ଼ ବତକ ଆଣିେଦବୁ ତ” େମାେତ ଆଉ କିଛି 

ଶୁଣା ଯାଉନଥାଏ େମା ବାପା- କଥା। େମା କାନେର ବାଜୁଥାଏ େମା ପୁअର େସହି 

ଛଳନାବିହୀନ ବିକଳ କାw ଆଉ େମାବୁଢ଼ୀମା’ର େସହି କଥା, “ଏ ବତକଟା ମଲା େବଳକୁ 

ବି େତା ନଁାଟା ଭଜୁଥିବ” ସବୁଥର ପରି େସଥର ମଧ� ମଁୁ ଛିଡ଼ା େହାଇଥାଏ ବିଶ�ାସ ଆଉ 

�ାନର େଦାଛକିେର ନିବzକାର ଚି\େର। ହୃଦୟର ବିଶ�ାସଟା ଯାହା କିଛି ବି କହୁନା କାହWକି 

अଜzତ �ାନଟା କି� କହୁଥାଏ, “ଏ ସବୁ େହାଇଛି େକବଳ अସାବଧାନତା କାରଣରୁ। 

ସାବଧାନ େହାଇ କାମଟା କରିଥିେଲ ଏଭଳି ହୁअhା ନାହW। ଆଉ େଡରି ନକରି ଟି�ଟେମ� 

କର” ଏହା ପେର ମଧ� କାହWକି େକଜାଣି େମା ଆଖି ଦୁଇଟି ଯ�ଣାଶନୂ� େହାଇ ଚାହW 

ରହିଥାhି େସହି କଟି ଯାଇଥିବା ଆtୁଳିରୁ ବହି ପଡୁଥିବା ଧାର ଧାର ରsକୁ ଆଉ େମା ମନ 

ଭାବୁଥାଏ, “ସତେର ଆଜି କିଏ ଜିତିଛି? ହୃଦୟରୁ ଆସୁଥିବା ବିଶ�ାସ ନା େମାର अଜzତ 

�ାନ” ଆଜି କି� ବାଲେକାନି ଉପେର ଛିଡ଼ାେହାଇ ସଂଧ�ା ସମୟର ମw ମw ମଳୟ 

xଶ�େର େମାେତ େକଉଁଠି ନା େକଉଁଠି अନୁଭବ େହଉଛି ସେତ େଯପରି େମାର अଜzତ 

�ାନର ଦା¯ୀକତା ଉପେର େସହି ଗଡ଼ିଆ ତୁଠର ଖଜୁରୀଗଛ ମଳୂେର ଛିଡ଼ା େହାଇଥିବା 

ବିଶ�ାସଟା अଭିମାନ ଭରା ହସେଟ ହସି େଦଉଛି। ସବୁ ଥର ତ ଏହିପରି ହW ହୁଏ। �ାନଟା 

ପ�ମାଣ େଦଇ ନିଜର ଉପfିତି ସାବ�] କଲା େବଳକୁ ଉେପyିତ ବିଶ�ାସଟା େମାେତ 

ଉପହାସ କରି ଦଉଡ଼ି ଯାଉଥାଏ ଦୂର ଦିଗବଳୟର େସପାରିକୁ  



ତ� େୟାଦଶ ବଷ�, ତୃତୀୟ ସଂଖ�ା, ମା�� ୨୦୧୮ Download Magazine from www.aahwaan.com 

 

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

ସମି�ତ ସତ�ପ�କାଶ ମିଶ� 

ବିଧାତାର େଖଳବିଧାତାର େଖଳବିଧାତାର େଖଳବିଧାତାର େଖଳ    
 ସ£ରୂପ ବାବୁ ନିଜ ହିେରାେହାoାର େବ� କ କଷିେଲ। ନିଛାଟିଆ ରା]ା ମଝିେର କିଏ 

େସଇ ଯୁବକ? ଗାଡ଼ି ଗୁଡ଼ିକ yୀପ�େବଗେର ଗତି କରୁଥାhି। ରା]ାର େଗାଟିଏ ପାଶ��େର 

ଠିଆ େହାଇ ଲିÆ ମାଗୁଥାଏ ଯୁବକଟି। अଦିନିଆ ଲଘୁଚାପ ଜନିତ ଲଗାଣ ବଷ�ା, ପବନ ଘୁ 

ଘୁ ଶ³ କରି େବାହୁଥାଏ, େକାେହାଲା ପାଗ। ପ�ବଳ ଥoାେର ଥରି ଯାଉଥାଏ ସାରା 

ଶରୀର। େସଇ अଚିହq ା ଯୁବକ କରୁଣ ଓ କାତର କ�େର ସାହାଯ� ମାଗୁଥିେଲ 

ସ£ରୂପବାବୁ-ୁ। ରା]ାର ଟିେକ ଦୂରେର ଏକ ମାରୁତି କାର ଭିତେର ଜେଣ ସୁwରୀ ଯୁବତୀ 

ଯାଆଁଳା ଶିଶୁ କନ�ା ଦୁଇଟିକୁ ଧରି ବସିଥାhି। େସଇ କାରର ଆଗ ଚକା ପ-ଚର େହାଇ 

ଯାଇଥାଏ। େସଠାରୁ ପ�ାୟ ୩୦ କି. ମି. ଦୂରେର ଯାଇ କଟକ ସହର। ବହୁ ଦୂରରୁ 

େଢ-ାନାଳରୁ ଲyD ୀ ପଜୂା େଦଖି େଫରୁ େଫରୁ अଭିଜିତ ବାବୁ-ର ଏଇ अବfା 

େସଇଦିନ। େକମିତି କଣ ସାହାଯ� କରିେବ େବାଲି ଭାବୁଥିେଲ ସ£ରୂପ ବାବୁ। ଏତିକି 

େବେଳ अଭିଜିତ ବାବୁ କହିେଲ ଆପଣ- େମାଟର ସାଇେକଲ ଟିେକ ଦିअ� ମଁୁ କଟକକୁ 

ଯାଇ ଜେଣ େମକାନିକକୁ ଧରି ଆେସ। ଆପଣ କିଛି ମାଇo୍ କରିେବନି ଯଦି ଟିେକ େମା 

ଗାଡ଼ିକୁ ନଜର କରୁଥା�। ଗାଡ଼ିେର େମା �ୀ ଓ ଝିअମାେନ ବସିଛhି। अଭିଜିତ ବାବୁ, 

ସ£ରୂପ ବାବୁ- େମାଟର ସାଇେକଲ ଧରି ସହର अଭିମୁେଖ ବାହାରିଗେଲ।  

 ସ£ରୂପ ବାବୁ ଛିଡ଼ା େହାଇଥାhି ଗାଡ଼ି ଠାରୁ अj ଦୂରେର। ହଠାତ ଝିପ ଝିପ ବଷ�ା 

େହବାକୁ ଲାଗିଲା, ଏତିକି େବେଳ ଗାଡ଼ି ଭିତରୁ ମହିଳା ଜଣ- ଗାଡ଼ି ଆଗ ସିଟେର ଆସି 
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 ବସିବାକୁ ସ£ରୂପ ବାବୁ-ୁ କହିେଲ। ମନେର ମାଡ଼ି ବସୁଥିଲା अଜଣା ଭୟ ଓ 

अନ�ମନdତା। ତଥାପି अନୁେରାଧକୁ ଉେପyା ନ କରି ଗାଡ଼ି ଭିତେର ଯାଇ ବସିେଲ। 

ସାମqା ମିରର୍ େର େସହି ମହିଳ-ୁ େଦଖି ପାଦତଳୁ ମାଟି ଖସି ଯାଇଥିଲା ସ£ରୂପ ବାବୁ-ର। 

େସ ଥିେଲ ତା-ର ମନର ମାନସୀ ଓ ପତq ୀ ଶାଶ�ତୀ। ଦୁହW- ପୁନଃ ମିଳନେର ଦୁେହଁ 

ଆତD ହରା େହାଇ ଉଠିଥିେଲ। ତୁେମ ଏଠି, ଏଇ ପରିfିତିେର, େସ ବାବୁ- ସାtେର... 

େକମିତି ଶାଶ�ତୀ। େକାହ ମିଶା କ�େର ଶାଶ�ତୀ କହି ଚାଲିେଲ େଗାଟି େଗାଟି ସବୁ କଥା। 

ବହି ଯାଉଥିଲା ତା- ଆଖିରୁ ଲୁହର ଯମୁନା। ତୁମର େମା ପାଇଁ ତ ସମୟ ନାହW ନା, ଟିେକ 

ବି େଫାନ କଲନି। ମିସ୍ କଲ୍ ଟିଏ ବି ଦବାକୁ ସମୟ ନଥିଲା ତୁମ ପାଖେର। େଫାନେର 

ସବୁ କଥା ଜେଣଇଲ। ପେର ବି... ଏଇ େଦଖ ରାyୀ ଆଉ ରାନୀ େକମିତି ତୁମକୁ ଏକ 

ଲୟେର ଚାହW�hି। େଯାଡ଼ି େହାଇ ଯାଉଥିଲା अତୀତ अଧ�ାୟର ଫ�� ପେର ଫ��। ଦୀଘ� 

ବିେଛଦର अhର େବଦନା। अେନକ ଦିନର अକୁହା େସ, अେନକ କଥା। ସ£ରୂପ ବାବୁ-ର 

अ�ଳର ଝିअ ଥିେଲ ଶାଶ�ତୀ। େଢ-ାନାଳ ଛାଡ଼ି ଉ�ଶିyା ପାଇଁ ଉଭୟ ବାଣୀବିହାରେର 

ଭ\z େହାଇଥାhି। ଶାଶ�ତୀ- ବାପା ଜେଣ ସରଳ, अମାୟିକ, ମି/ଭାଷୀ ମହାେଦବ- 

ଉପାସକ। ଏଇ ଚw�େଶଖର ଶିବ ମwିରେର ପଜୂାପାଠ କରhି। ଏଇ ଫା� 

ପାେସpରେର ପ�ଥମ େଦଖାହୁଏ ସ£ରୂପ ଆଉ ଶାଶ�ତୀ- ମଧ�େର। ସ£ରୂପ ମଧ� 

ପ�ତିେଯାଗୀତାମଳୂକ ପରୀyା ପାଇଁ ପ�]ୁତ ହଉଥାhି ଶିyା ସମାk ପେର। ଏଇ େଦଖା 

ଚାହଁା ଭିତେର ପରxର- ମଧ�େର ଧିେର ଧିେର ଗଢ଼ିଉେଠ େପ�ମର ସ"କ�। 

ଭୁବେନଶ�ରର ଏକ ମହିଳା ମହାବିଦ�ାଳୟେର ନିଯୁsି ପାଇଥାhି ଶାଶ�ତୀ अଧ�ାପିକା 

ଭାବେର। ଠିକ ଛअ ମାସ ପେର ସ£ରୂପ େ�ଟ୍ ବ�ା-େର େପା�ିଂ ହୁअhି। ଏଥର ଦୁହW- 
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 ମନେର अସୁମାରୀ ସ�ପq। କjନା କରି ବସhି ନିଜର ହୃଦୟର ତାଜମହଲକୁ। ପରxର 

େହାଇଉଠିଥାhି ଆହୁରି ନିକଟତର। ସ�ାମୀ �ୀର ପରିଚୟ େଦଇ ଶହୀଦନଗରେର ଘର 

ଭଡ଼ା େନଇ ରୁହhି। ଉଭୟ- ନିବିଡ଼ତାରୁ ଜନD  ନିअhି ରାyୀ ଓ ରାନୀ। େବଦିେର ବସି 

ବାହା େହବା ଆଗରୁ ମଁା େହାଇ ଯାଇଥିେଲ ଶାଶ�ତୀ। ଯଦିଓ ଉଭୟ ଏକାଠି ରହିବାର 

ସଂକj େନଇଥିେଲ େକଦାର େଗୗରୀ ମwିରେର। ସ£ରୂପ ଏେତ ଶୀଘ� ବାପା େହବାକୁ ଚାହୁଁ 

ନଥିବା େବେଳ ଶାଶ�ତୀ ପ�ଥମ ମାତୃତ� କୁ ହାତଛଡ଼ା କରିବାକୁ ଚାହୁଁ ନଥିେଲ। ଏ ସବୁ କିଛି 

ଘଟି ଯାଉଥିଲା ଚଳଚିତ� ର କାହାଣୀ ପରି, ଉଭୟ ପରିବାରର େକହିବି ଏହାର ସୁରାକ ପାଇ 

ପାରିନଥିେଲ। अଚାନକ ସ£ରୂପ ବାବୁ-ର ଆଠମଲି� କ ବଦଳି ହୁଏ ମ�ାେନଜର ଭାେବ। 

େକମିତି କଣ ମ�ାେନଜ୍ କରିେବ ଉଭୟ ବୁଝି ପାରୁନଥାhି। େଶଷେର ଏକ ଆୟାକୁ ଘେର 

ରାyୀ ରାନୀ- ଯତq  ପାଇଁ ନିଯୁs କରି ଆଠମଲି� କ ଚାଲି ଯାଇଥିେଲ ସ£ରୂପ। ଶାଶ�ତୀ-ୁ 

ଆଲିtନ କରି ଦୁଇ ଝିअ- କପାଳେର ଚୁ^ନ ... ଧ�ାନ େନବ, ଭଲେର ଥିବ କହି 

ବସ�ାo୍ अଭିମୁେଖ ବାହାରିଗେଲ। ହଠାତ ଦିେନ ଶାଶ�ତୀ- ବାପା अଭିଜିତ ନାମକ 

ଜେଣ ବ�ବସାୟୀ- ସହ ଶାଶ�ତୀ- ବାହାଘର ପ�]ାବ ଠିକ କରି ଆସିଥିେଲ ଝିअକୁ 

ସାtେର େନଇଯିବା ପାଇଁ। ଏ କଥା ନିଜ ଆଖିେର େଦଖି ତା- ମୁo ଉପେର ଚଡ଼କ 

ମାରିବା ପରି ଲାଗିଲା। ସେତ अବା ପାଦତଳୁ ପୃଥିବୀ ଖସିଯାଇଛି। କି� ଶାଶ�ତୀ- ମା 

ଏସବୁ ସହି ପାରିେବନି। ମା’ ତା-ର ହାଟ� େପେସ�। େସ ପେଟ େବାହୁ ମୁହଁ େଦଖିବାକୁ 

ଚାହୁଁଥିବା अଭିଜିତ ବାବୁ- ବାପା େରାଗ ଶଯ�ାେର ପଡ଼ିଥାhି। ସ£ରୂପ ବାବୁ-ୁ ସବୁ କଥା 

େଫାନ କରି ଜଣାଇେଲ ଶାଶ�ତୀ ଓ ଶୀଘ� ଆସି ପହ�ିବାକୁ ମଧ� କହିେଲ। ସ£ରୂପ ମଧ� 

ନୂଆଁ କରି େଯାଗ େଦଇଥିବାରୁ ହଠାତ ଛୁଟି େନଇ ଆସି ପାରିନଥିେଲ। अhଦ�ାହର 
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 अhଦ�� w ମଧ�େର ରାyୀ ରାନୀ- ସବୁ ଦାୟିତ�  ନିଜ ଆୟାକୁ େଦଇ ଶାଶ�ତୀ ଚୁପ ଚାପ 

ଚାଲିଯାଇଥିେଲ ବାପା- ସହିତ। ଶାଶ�ତୀ- ସହ अଭିଜିତ-ର ଶୁଭପରିଣୟ अନୁ/ିତ 

େହଲା। ବାପଘରୁ ବିଦା େହଇ ଶାଶୁ ଘରକୁ ଗେଲ। େସଇଦିନ ଥାଏ ତା-ର ପ�ଥମ 

ରାତି। अଭିଜିତ ତା-ୁ ଆଲିtନ କରିବାକୁ ଉଦ�ତ ହୁअେh କିଛି ଦୂରକୁ ଘୁ�ିଗେଲ 

ଶାଶ�ତୀ ଓ ନିଜ अତୀତକୁ ବଖାଣି ଚାଲିେଲ अଭିଜିତ- ଆଗେର। ସ£ରୂପ- ସହ େପ�ମ 

ସ"କ�, ଝିअ ରାyୀ ଓ ରାନୀ, ବାପା- ବାଧ� ବାଧକତା, ମା’ ହାଟ� େପେସ�....। ସବୁ 

ଶୁଣିସାରି अଭିଜିତ ବହୁତ ଖୁସି େହାଇଥିେଲ ଶାଶ�ତୀ- ଉପେର ତା-ର ଏଇ ସତକଥା 

ପାଇଁ। ଦୀଘ� ଦୁଇ ଘ�ା ପେର କଟକରୁ କାମ ସାରି େଫରିଥିେଲ अଭିଜିତ। ଶାଶ�ତୀ ତା-ୁ 

ଚିେହqଇ େଦଇଥିେଲ ଏଇ େହଉଛhି ତା-ର ପ�ଥମ େପ�ମ ଓ ଏଇ ରାyୀ ରାନୀ- ବାପା। 

ଖୁସିେର अଭିଜିତ ଆଲିtନ କରିଥିେଲ ସ£ରୂପ-ୁ। ହଠାତ ଗାଡ଼ି �ାଟ� କଲାେବଳକୁ 

ଛାତିେର ଯ�ଣା अନୁଭବ କର अେଚତ େହାଇ ଟଳି ପଡ଼hି େସଠାେର। ଚୁପ 

େହାଇଯାଇଥିେଲ ସବୁଦିନ ପାଇଁ अଭିଜିତ। େଶାକାକୁଳ ପରିେବଶ। ଏ ସବୁ େଦଖି 

अଭିଜିତ- େରାଗଗ�] ପିତା ମଧ� େଶଷ ନିଶ�ାସ ତ�ାଗ କେଲ। ମୃତୁ�ପବୂ�ରୁ अଭିଜିତବାବୁ 

ନିଜର ସମ] ସ"ତି ରାyୀ ଓ ରାନୀ- ନଁାେର ଉଇଲ୍ କରିେଦଇଥିେଲ। ଏ ପାେଖ େଶଷ 

େଶାଭାଯାତ� ାେର अଭିଜିତବାବୁ ଓ ତା- ପିତା-ୁ ଶDଶାନ अଭିମୁେଖ େନବାେବେଳ େସ 

ପାେଖ ଜେଣ େଯାଗୀ ଗାଉଥାhି ଭଜୁ କିନା ରାମ ନାମେର କୁମର ......�  

 

ଗୁଡ଼ିଆନାଳି, େଢ-ାନାଳ, ୭୫୯୦୦୧, 

ଇେମଲ୍ : sambitsm1987@gmail.com  
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ନୀଳାଦି�  ବିହାରୀ ନାୟକ 

ଟିକି ଫୁଲଟିକି ଫୁଲଟିକି ଫୁଲଟିକି ଫୁଲ    

 
େସୗଜନ� : LITLABS 

ଆଜିକୁ ୨୨ ବଷ� ତେଳ…. 

୮ େଫବୃଆରୀ ୧୯୯୬, ଏମ୍ େକ ସି ଜି େମଡ଼ିକାଲ୍  କ�ା"ସ୍ ହାଇdୁଲ୍ , ବ� ହD ପୁର, ଓଡ଼ିଶା 

“ଆେମ ଟିକି ଫୁଲ ଏଇ ବଗିଚାର        
ଆେମ ଟିକି ତାରା ଏଇ ଆକାଶର...”    

 ଏମିତି ଏକ ସୁwର ମନମତାଣିଆ ଶିଶୁଗୀତର ତାେଳ ତେଳ ନିକ£ଣ (Nikon) ନାଚ 

କରୁଥାଏ ଆସhା ‘ଉ�ଳଦିବସ’େର େସ େମଡ଼ିକାଲ୍  କ�ା"ସ୍ ହାଇdୁଲ୍ ବାଷzକ ଉ�ବେର 
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 ନାଚିବ ତା’ର ସାtସାଥୀ- ସହ ପ�ଥମ ଥର ପାଇଁ େ�ଜ୍  ଉପେର େକେତ େଯ 

ଉ�ାହ... ଖୁସି କହିେଲ ନ ସେର! ବାପା ନବେଯା�୍ ଓ ମା’ ନମିତା ବି ଖୁବ୍ ଉ�ାହିତ 

 ତା- ପୁअ ନିକ£ଣ dୁଲ ବାଷzକ ଉ�ବେର ନାଚିବ େବାଲି ... େହେଲ େଜେଜମା’-ୁ 

କିଏ ବୁଝାଇବ େସ େନଇ ଚିhା 

 ନିକ� ଣର େଜେଜମା ଥିେଲ ଫକୀରେମାହନ େସନାପତି- ‘େରବତୀ’ ଗjର ବୁଢ଼ୀ 

ପରି अପାେଠାଈ ଓ अଶିyିତା ତା-ୁ ପିଲା- ନାଚ, ଗୀତ, अଭିନୟ  ଆେଦୗ ଭଲ 

ଲାେଗନି ତା- ମତେର ଏସବୁ େବକାର ଏେତଟା ଆଖିଦୃଶିଆ େହବା ଆେଦୗ ଭଲ 

ନୁେହଁ ପାଠପଢ଼... ଭଲ ମଣିଷ ହୁअ.. ଖାଲି ସବୁେବେଳ େସଇ କଥା ବଡ଼ଭଉଣୀ କାନନ

(Canon)ର ନାଚଗୀତେର  ଭାଗେନବାକୁ େସ େରାେକ୍ଠାକ୍ ମନା କରି େଦଇ କହିଥିେଲ 

 “କ’ଣ ନାଚବାଲି େହବୁ? ମାନସିଂହ ଖାନଦାନେର କଳ- େହବୁ!!” େସଥିପାଇଁ 

କାନନ ମନେର େଜେଜ ମା ପ�ତି ବଡ଼ ରାଗ ଓ अଭିମାନ 

 େସେତେବେଳ ତ ଆଜିକାଲି ପରି ନାଚଗୀତର ରିଏଲିଟି େସା ଶହ ଟିଭି ଚ�ାେନଲେର 

ଆସୁନଥିଲା େଦଖ ନ େଦଖ େସଇ ଓଡ଼ିଆ ଦୂରଦଶ�ନ ଡ଼ି.ଡ଼ି. ୬, ଡ଼ି.ଡ଼ି. ୧ର ଯୁଗଳବwୀ 

ଓଡ଼ିଆ ସିେନମାଟିଏ େଦଖିବା ପାଇଁ ରବିବାର अପରାହq  ୪ଟା ପଯ��h अେପyା କରିବାକୁ 

ପଡୁଥିଲା ନେବ ଦଶକେର अଭିଭାବକ- ମଧ�େର ବି ପିଲା-ୁ ନାଚ, ଗୀତ, अଭିନୟେର 

ଭାଗ େନବାକୁ ଆଜିକାଲି ପରି ଆଗ�ହ ନଥିଲା କି� ନିକ£ଣର ନନା େବାଉ ଥିେଲ ଟିେକ 

अଲଗା 

 େଜେଜମା-ୁ େକାଉ କଥା ବି ଲୁଚାଇବା ଏେତ ସହଜ ନଥିଲା ଏକାଦଶୀ ବ�ତ ପାଇଁ 

େଜେଜ ମା’ ଆମ ବ�ହD ପୁର େକାଟ�େପଟା ଜଗନq ାଥ ମwିରକୁ ଯାଇଥାhି ହଠାତ୍ େଦଖା 
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 େହଇଗେଲ ନାଥ ସାର୍ ନାଥ ସାର୍ ନିକ� ଣର ଦାଦା- ବି ଶିyକ ଥିେଲ ଦିଗପହoି 

ହାଇdୁଲ୍ େର ଏେବ େସ େମଡ଼ିକାଲ୍  କ�ା"ସ୍ ହାଇdୁଲ୍ େର ଭୂେଗାଳ ଶିyକ କଥା 

ପ�ସtେର େଜେଜମା ଜାଣିବାକୁ ପାଇଥିେଲ ନିକ� ଣର dୁଲ୍ ଡ� ାମାେର अଭିନୟ କରିବା 

ବିଷୟ 

 େଜେଜ ମାେଜେଜ ମାେଜେଜ ମାେଜେଜ ମା’’’’    ((((ମେନ ଭାବୁଥାhିମେନ ଭାବୁଥାhିମେନ ଭାବୁଥାhିମେନ ଭାବୁଥାhି)))) : କଣ େହଲା! ମେତ ନ ପଚାରି େସମାେନ ନିକ� ଣକୁ 

ନାଚ, ଗୀତ, अଭିନୟେର ଛାଡ଼ିେଦେଲ ମwିରରୁ େଫରି ଆସି େସ ଚୁପ୍ଚାପ୍ କାହାରିକୁ 

କିଛି କହିେଲ ନାହW 

 ୨୪େଫବୃଆରୀ ୧୯୯୬, େଜ�ାତିନଗର, ବ� ହD ପୁର, ଓଡ଼ିଶା  

+================================+ 

 େସଦିନ ଥିଲା କାନନର ଜନD ଦିନ େଜେଜମା ତ କହି ଆସୁଥିେଲ, “'ଆମ ଘେର 

ଜନD ଦିନ ନାହW! ଖାଲି ବଷ�ପରୂାଣି अଛି” େକବଳ ପ�ଥମ ବଷ�ଟି (ବଷ�ପରୂାଣି) ଘରଇ�- 

ପାଖେର ପାଳନ କରାଯାଏ ତା’ପେର ନୁେହଁ ଯଦି ପାଳନ କରିବ େକବଳ ମwିରେର 

ଦୀପଟିଏ ଜାଳି ସାେ-ତିକ ଭାେବ େକକ୍ କାଟିବା, ମହମ ବତୀକୁ ଫୁ-ି ତାକୁ 

ଲିଭାଇେଦଇ ପା�ାତ� ଢା�ାେର ଜନD ଦିନ ପାଳନ କରିବାକୁ େସ ଖୁବ ବିେରାଧୀ अବଶ� 

େସ ବି କିଛି କଥା ଠିକ କହୁଥିଲା େବାଲି ମେନହୁଏ ନିକ� ଣର ନିହାରିକା ଖୁଡ଼ି ଥ,ାେର 

କହhି ଖ��କାଟ ପାଇଁ କୁଆେଡ ଏ ସବୁ େଜେଜମା’ର ସୁwର େଯାଜନା ପାଠ ନ ପଢିେଲ 

କ’ଣ େହଲା ହାବ�ାଡ� କି अ¾େଫାଡ଼�ର अଥ�ନୀତି� ବି ତା- ଯୁsି ଆଗେର ହାର ମାନିେବ 

 କାନନର କିଛି ସାt ଉପହାର େନଇ ଆସିଥିେଲ ତାର ଜନD ଦିନ ପାଇଁ 

 ନwିନୀ ନwିନୀ ନwିନୀ ନwିନୀ ((((କାନନର ସାtକାନନର ସାtକାନନର ସାtକାନନର ସାt):):):): େଜେଜ ମା’ ନମdାର! 
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     ମାମାମାମା’’’’ : ବୁଢ଼ୀେଟ େହଇଥା.. େତାର ନଁା କି ନଁା େଯ େମା ତୁoେର ପଡୁନି!! ତୁ ଆମ 

କାେନଇର ସାt (େଜେଜ ମା’ କାନନକୁ କାେନଇ େବାଲି ଡାକhି) 

    ନwିନୀନwିନୀନwିନୀନwିନୀ : ହଁ, ମଁୁ କାନନର ସାt - ନwିନୀ, ଆେମ ମିଶି ଗିରି େରାଡ଼ ଗାଲ�ସ୍ 

ହାଇdୁଲ୍ େର ନବମ େଶ�ଣୀେର ପଢୁ 

    େଜେଜ ମାେଜେଜ ମାେଜେଜ ମାେଜେଜ ମା’’’’: ହଁ.. େସଇ ଇdୁଲ୍ େର ଆମ ବିନଦିନୀ (ବିେନାଦିନୀ ପ�ଧାନ ଥିେଲ 

କାନନର ବଡ ଗୁରୁମା) ବଡଦିଦି अଛି ପରା !!! ବଡ ପାେଠାଇ ଝୁअେଟ େସ... େସ 

ଯୁଗେର ଆମ ସାନେଖମୁoିେର କିଏ ଏେତ ପାଠ ପଢ଼ୁଥିଲା  

    ନwିନୀ ନwିନୀ ନwିନୀ ନwିନୀ :::: ହଁ ମା’ େସ ଖୁବ୍ସୁwର ଇଂରାଜୀ ପଢ଼ାhି... ନିକ£ଣ କ’ଣ କରୁଛି କି ମା’? 

େସ େଦଖାଯାଉନି! ଜାଣିଛ ମା’ େସ ‘ଟିକି ଫୁଲ’ ଗୀତର ତାଳେର ଖୁବ ସୁwର ନାଚ କେର 

େବାଲି ଆମ ନାଚ ଗୁରୁମା କହୁଥିେଲ େମଡ଼ିକାଲ୍ କ�ା"ସ୍ ହାଇdୁଲ୍ େର ସଂଗୀତ, ନାଚ 

ପାଇଁ ଶିyକ-ଶିyୟିତ� ୀ ନଥିବାରୁ ତା- ପାଇଁ ଆମ dୁଲର ନିରୂପମା ଗୁରୁମା ସkାହକୁ 

ଦୁଇଥର ଯାଆhି ଶିଖାଇବା ପାଇଁ େମଡ଼ିକାଲ୍ କ�ା"ସ dୁଲର ପ�ଧାନ ଗୁରୁମା 

ନିମ�ଳାପoା- अନୁେରାଧେରI  କି dୁଲ େକଜାଣି - ନା ବସିବାକୁ େଚୟାର୍ େଟବୁଲ୍  अଛି, 

ନା େଖଳିବା ପାଇଁ େଖଳପଡିଆ अଛି - ଆଜିକାଲି ଶିyକ ଶିyୟିତ� ୀ fାନାhର / अବସର 

ପେର ସରକାର ନୂଆ ନିଯୁsି େଦଉ ନାହାhି ତଥାପି ୯୫-୧୦୦% ସଫଳତା ହାର 

ପ�ତିବଷ� େକହି ନା େକହି ମ�ାଟି�କ୍ ପରୀyାେର ରାଜ� ]ରେର ଶୀଷ� ଦଶଜଣ- 

ମଧ�େର!! ଓଡିଶାର େଶ�/ ସରକାରୀ ହାଇdୁଲ୍  – ଝିअ ମାନ- ପାଇଁ अ�ମରୁ ଦଶମ 

ପଢ଼ିବାର ବ�ବfା ଥିେଲ ମଁୁ ଓ କାନନ ବି େସଠି ପଢ଼ିଥା� ସkମ ପେର 

    େଜେଜ ମାେଜେଜ ମାେଜେଜ ମାେଜେଜ ମା’’’’: େମା ନିକ£ଣ ବି େସମିତି େମା ନଁା ରଖିବ ତା’ର ଏେବ ଆଗକୁ ବାଷzକ 
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 ପରୀyା अଛି େସ ପଢ଼ାପଢ଼ି କରୁଛି 

 ମେନ ମେନ େଜେଜମା  ରାଗେର େବଦମ୍I ତା’କୁ ତା’ର ପୁअ, େବାହୁ, ନାତି, ନାତୁଣୀ 

ସମେ] ଲୁଚାଇଛhି - ନିକ£ଣର ନାଚ କରିବା ବିଷୟ 

 ୫ମା�� ୧୯୯୬, େଜ�ାତିନଗର , ବ� ହD ପୁର ,ଓଡିଶା 

+=============================+ 

 ରାତି ପ�ାୟ ୧୦ଟା ମଶାରି ନ ଟାଣି େଶାଇଥିେଲ େଜେଜ ମା’ େତଣୁ େବାେଧ ନିଦ 

ଭାtିଗଲା େସ ଉପରକୁ ଆସି େଦଖhି – 

 ନିକ£ଣ ପାଠ ନ ପଢ଼ି ‘ଟିକି ଫୁଲ’ ଧୁନେର ନାଚ କରୁଛି େସ ଆଉ ନିଜକୁ ସ¯ାଳି ନ 

ପାରି ଚିେଲ� ଇ ଉଠିେଲ, “କ’ଣ େହଲା? ଓଡ଼ିଆ yତି� ୟ ମାନସିଂହ ଘରର ପିଲା େହାଇ ନାଚ 

ଗୀତ अଭିନୟ ଆମ ସବୁ ସ�ାନ ବଂଶ ପର"ରାକୁ ମାଟିେର ମିଶାଇ େଦେଲ ଏମାେନ” 

 ନନା, େବାଉ େଜେଜ ମା’ର ପାଟି ଶୁଣି ଆସି େଦଖhି େସ ପୁରା ରାଗେର ପ�ମ  

    େଜେଜ ମାେଜେଜ ମାେଜେଜ ମାେଜେଜ ମା’’’’ : କାନନ ପରି ଆଜି ଠାରୁ ନିକ� ଣର ବି ନାଚ ଗୀତ अଭିନୟ ଶିଖିବା 

ବw େମାେତ ତୁେମମାେନ ଏସବୁ କଥା ଲୁଚାଇଥିଲ ଭାବୁଥିଲ अପାେଠାଈ ବୁଢ଼ୀଟା କିଛି 

ଜାଣିପାରିବନି ମଁୁ ତ କଂସାରୀ ଘରର ପାରା 

 ନାଥମାେ�� , କାନନର ସାt କି ନଁା େଯ... (ନwିନୀ) ତା’ଠୁ ସବୁକଥା ଶୁଣି ମଁୁ ଚୁପ 

ଥିଲି... ଖାଲି ନିଜ ଆଖିେର େଦଖି ନଥିଲି େବାଲି କିଛି କହୁନଥିଲି 

    ନମିତାନମିତାନମିତାନମିତା : ନଁା େବାଉ! େଛାଟ ପିଲାଟା, ପ�ଥମ େଶ�ଣୀେର ତ ପଢୁଛି ପାଠ ପଢ଼ିବା 

ସାtକୁ ନାଚ, ଗୀତ, अଭିନୟେର ଭାଗ େନେଲ yତି କ’ଣ? ପୁଣି ତା ବୟସର 

ସାtସାଥୀମାେନ ବି ତ ଭାଗ େନଉଛhି 
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     େଜେଜ ମାେଜେଜ ମାେଜେଜ ମାେଜେଜ ମା’’’’ : େବାହୁ, ତୁ ପିଲାେଲାକ ବୁଝିପାରିବୁନି ଏସବୁ ନାଚ, ଗୀତ ପିଲା-ୁ 

ବିଗାଡିଦିଏ କାଲି ସକାଳୁ କହିବ େସ କ’ଣ େଯ କହhି... 

    କାନନକାନନକାନନକାନନ : ମେଡଲିଂ ଆଉ ଫ�ାସନ େସା  

    େଜେଜ ମାେଜେଜ ମାେଜେଜ ମାେଜେଜ ମା : ହଁ େସଇୟା, େସଥିେର ଭାଗ େନବ େସସବୁ ତ ଛତରା ବାତରା- 

କାମ ସବୁ ପାଠପଢ଼ା ଯିବ ଚୁଲିକୁ େଜେଜ ମା’ର ରାଗ େଦଖି ନନା େବାଉ ପୁରା 

ଚୁପ୍ଚାପ୍ କାନନ ମେନ ମେନ ଖୁସି େହାଉଥାଏ – “ଇଏ େତା େହାନା ହି ଥା” େବାଲି କହି 

ନିକ� ଣକୁ ଚିଡ଼ଉଥାଏ ତା’ ପରଦିନ ‘ଟିକି ଫୁଲ’େର अଭିନୟ ପାଇଁ ଦରଜିକୁ 

ଦିଆଯାଇଥିବା େପାଷାକ ଆସିଯାଇଥାଏ ନିକ£ଣ ତାକୁ େଦଖି େସଦିନ ଭାବିେନଲା - ଆଉ 

ସ¯ବ ନୁେହଁ ‘ଟିକି ଫୁଲ’ ମେନମେନ ଭାବିେନଲା େଜେଜ ମା’ ତାକୁ କରିେଦଲା ‘ଏପି�ଲ 

ଫୁଲ୍’ 

“ଫୁଟିଲା ଫୁଲ କି ଫୁେଟ ଆଉ ଥେର,,,, 
    ଫୁେଟ ସିନା ଫୁଲ କଢି...”    

 ନାରୀ କବି କୁhଳା କୁମାରୀ ସାବତ- ଏହି କବିତା ପଢୁ ପଢୁ କାନନ ନାନୀ ବୁଝାଇ 

କହୁଥାଏ – “ନିକ£ଣ, ତୁ ଏତିକିେର ଭାtି ପଡ଼ିଲୁ କି?    ତୁ ତ ଏେବ ଫୁଲ କଢ଼ି ପରି... ଟିକି 

ଫୁଲ େହବା ପାଇଁ ଆହୁରି ସମୟ अଛି...” 

**************   ୨୨ ବଷ� ପେର ************** 

 ୫ ମା�� ୨୦୧୮, ଗୁଗୁଲ , ଗୁରୁଗ�ାମ , ହରିୟାନା 

 େଜେଜ ମା’ ଆଜି ଆମକୁ ଛାଡ଼ି ଆର ପାରିେର... ନିକ£ଣ ଆଜି ଗୁଗୁଲ୍, ଗୁରୁଗ�ାମେର 

ମାନବ ସ^ଳ ସଂସାଧନ ବିଭାଗେର ମୁଖ� ପ�ବ~କ ଓ କାନନ ଏସ୍.ଏ.ପି ଲାବ୍(SAP 
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 LABS), ଜମ�ାନୀେର ବରି/ ଆକzେଟ� ଭାବେର କାଯ��ରତ ଆସhା ଉ�ଳ ଦିବସେର 

‘ପ�ବାସୀ ଓଡ଼ିଆ ପରିବାର’ ତରଫରୁ ଦିଲ� ୀେର ପାଳିତ େହବାକୁ ଯାଉଛି ବିଭିନq  ରtାରt 

ସାଂdୃତିକ କାଯ��କ�ମ ପି�ତମ ଭାଇ, ସତ� ଭାଇ, ରାଜା ଭାଇ, ରିତା अପା, अମୁଲ� ଭାଇ, 

ସୁଧାଂଶୁ ଭାଇ ସମେ] ମିଶି ଏହାର ପରିଚାଳନା ଦାୟିତ£େର अଛhି ନିକ£ଣ ଏହି 

ସୁେଯାଗକୁ ହାତ ଛଡା କରିବନି 

 “ତୁ ପରା େବାଲାଉ ଉ�ଳ ସhାନ” ନାଟକେର େସ अଭିନୟ କରିବ କୁଳବୃ� 

ମଧୁସଦୂନ ଦାସ- ଭୂମିକାେର ତା’ ସହ ଦିଲ� ୀ, ଗୁରୁଗ�ାମ, େନାଇଡ଼ା, ଫରିଦାବାଦ, 

ଗାଜିଆବାଦେର ରହୁଥିବା କୁନି କୁନି ଓଡ଼ିଆ ପୁअଝିअ ନାଚ କରିେବ େବାଲି fିର 

େହାଇଛି ଏଥିପାଇଁ ପ�]ୁତି ବି େଜାର୍ େସାରେର ଚାଲିଛି େକବଳ ନିହାରିକା ଖୁଡି-ୁ 

କହିଛି ନିକ£ଣ 

    କାନନ କାନନ କାନନ କାନନ ((((SAP LABS , SAP LABS , SAP LABS , SAP LABS , ଜମ�ାନୀ ଜମ�ାନୀ ଜମ�ାନୀ ଜମ�ାନୀ ):):):):  ହାେଲା ନିକ£ଣ ... କ’ଣ ଖବର?  

    ନିକ£ଣ ନିକ£ଣ ନିକ£ଣ ନିକ£ଣ ((((ଗୁଗୁଲ ଗୁଗୁଲ ଗୁଗୁଲ ଗୁଗୁଲ , , , , ଗୁରୁଗ�ାମଗୁରୁଗ�ାମଗୁରୁଗ�ାମଗୁରୁଗ�ାମ)))) : (ଗୁଗୁଲ େକ� ାମ୍କା� ଦ£ାରା ଟିଭିେର ବାଜୁ ଥାଏ ସୁସିDତା 

ଦାସ- କ�େର “ସିଏ ଝଡ ...ସିଏ ଝଡ.. ଜିେଣ ଗଡ ପେର ଗଡ”  ବିଜୁ ପ,ନାୟକ- 

ଉପେର ଆଧାରିତ ସୁwର ଗୀତଟିଏ) 
 ନାନୀ ନମdାର... ଆଜି ଗୁରୁଗ�ାମେର ବିଜୁ ଜୟhୀ ପାଳନ ପାଇଁ ପ�]ୁତି ସରିଛି, ଏଥି 

ପାଇଁ ବିଭିନq  ପ�ତିେଯାଗିତାର ଆେୟାଜନ କରାଯାଇଛି େମାର ଆଜି ‘Work from 

Home’ 

    କାନନକାନନକାନନକାନନ : ନିହାରିକା ଖୁଡି-ଠୁ ଶୁଣିଲି ତୁ ମଧୁବାବୁ ଭୂମିକାେର अଭିନୟ କରୁଛୁ 

ଆସhା ଉ�ଳ ଦିବସେର.. ଯାହା େହଉ ଏେତ ଦିନ ପେର େତାର अଭିଳାଷ ପରୂଣ 
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 େହବାକୁ ଯାଉଛି ତୁ ଏେବ ପୁରା ସ£ାଧୀନ ଆକଟ କରିବାକୁ େଜେଜ ମା’ ନାହW 

    ନିକ£ଣନିକ£ଣନିକ£ଣନିକ£ଣ: ସତ କଥା ନାନୀ େହେଲ େଜେଜ ମା’ ଥିେଲ ଆଜି ଆକଟ କରି ନଥାhା 

ମଁୁ  ପାଠ ପଢ଼ି ଚାକିରୀ କରିଲିଣି ଆଉ େକେତ ପଢ଼ିବି େଯ ମଁୁ ଆଉ ଫୁଲ କଢି ନୁେହଁ... 

ମଁୁ ପରା ଆଜି ଫୁଟି ‘ଟିକି ଫୁଲ’... େମା େଜେଜ ମା’ର ଟିକି ଫୁଲ... ସତେର େସ ଆଜି 

ବହୁତ ଖୁସି େହାଇଥାhା େମାେତ ମଧୁ ବାବୁ- େବଶେର େଦଖି .... େସ ପରା େମାେତ 

ଶିଖାଇଥିଲା - 

“ପାଠ ପଢିବି,,,,        
େଘାଡା ଚଢ଼ିବି,,,,    

ମଧୁ ବାରି�ର ସେt ଲଢ଼ିବି” 
 fାୟୀ ଠିକଣାfାୟୀ ଠିକଣାfାୟୀ ଠିକଣାfାୟୀ ଠିକଣା:::: େଜ�ାତିନଗର – ଚତୁଥ� ସରଣୀ, ବ� ହD ପୁର, ଗpାମ, ଓଡିଶା–

୭୬୦୦୦୧ ବ\�ମାନ ଠିକଣା ବ\�ମାନ ଠିକଣା ବ\�ମାନ ଠିକଣା ବ\�ମାନ ଠିକଣା ((((କମ�ଭୂମିକମ�ଭୂମିକମ�ଭୂମିକମ�ଭୂମି)))): ୟୁବ� କ୍  - ତ� େୟାଦଶ ସରଣୀ, ଡି.ଏଲ୍.ଏଫ୍. 

େଫଜ୍  ୩, ଗୁରୁଗ�ାମ, ହରିଆଣା - ୧୨୨୦୦୨ 

    ଦୂରଭାଷଦୂରଭାଷଦୂରଭାଷଦୂରଭାଷ : ୯୯୯୯୨୦୧୭୪୧ (ହ£ାଟ୍ସअପ )/ ୯୯୯୯୨୩୭୬୯୧ 

 Web:  https://about.me/nbnayak.88   /  

   https://people.sap.com/nirnayak 

 Email :  nbnayak.88@gmail.com /  

   nirnayak@outlook.com 
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ମେନାରpନ ମୁଦୁଲି 

ଶନୂ� ହୃଦୟେରଶନୂ� ହୃଦୟେରଶନୂ� ହୃଦୟେରଶନୂ� ହୃଦୟେର    
 ଭାବର ଠାକୁର େସ... अhରେର ଟିକିଏ ଭାବିେଲ େଖାଜି େଖାଜି ଚାଲି ଆସhି 

ଭାବଗ�ାହୀ ଲୀଳାମୟେସ... ସବୁ ଲୀଳା ତ ତା-ର। ଏପି�ଲ ମାସ େଶଷ, େମ ମାସ ଏକ 

ତାରିଖ ଦୁଇହଜାର ପwର ମସିହା। ଲୀଳାମୟ-ର ବଡ଼ ବିଚିତ�  େସହି ନବକେଳବରର 

ଲୀଳାର ସମୟ। ସାରା ଓଡ଼ିଶା କାହWକି, ପୁରା ବିଶ£ର ପ�ମୁଖ ଖବର ଚାଲିଥାଏ ଜଗତ 

ଠାକୁର ଜଗନq ାଥ, ବଳଭଦ� , ସୁଭଦ� ା ଓ ପ�ଭୁ ସୁଦଶ�ନ-ର ପବିତ�  ନବକେଳବର। ପୁରୀ 

େକନାଲ ହଂସପାଳ ଜାତୀୟ ରାଜପଥ अନତି ଦୂରେର େମାର ଘରକାମ ପ�ାୟ େଶଷ େହାଇ 

ଆସିଥାଏ। ଘର ଓ ପାେଚରୀ କାମ ତଦାରଖ କରିବାକୁ ମଁୁ ରାଉରେକଲାରୁ ଭୁବେନଶ£ର 

ଯାଏ। କିଛିଦିନ ଆଗରୁ ଭୁବେନଶ£ରର अନତି ଦୂରରୁ ମା ସୁଭଦ� ା-ର ଦାରୁ ସଂଗ�ହ େହଇ 

ଶଗଡେର ପୁରୀ ପହ�ି ସାରିଥିଲା। ଶାରଳା ପୀଠ ନିକଟରୁ ବଡ଼ଠାକୁର ବଳଭଦ� -ର ଦାରୁ 

ପଜୂା ଯଥା ବିଧି ପଜୂାअ��ନା େହାଇ ଦାରୁ େଛଦନ ପେର ଶଗଡେର ଶ�ୀେyତ�  अଭିମୁେଖ 

अଗ�ସର। ଗ�ୀଷDର ପ�େକାପରୁ ବନଯାଗ େସବାୟତମାେନ ଦାରୁ ଶଗଡ଼କୁ ଦିବାସମୟେର 

େଦବାଳୟ ନିକଟେର ରଖି ବିଶ�ାମ ନିअhି। ସ~�ାପେର ପୁଣି ଦାରୁ ଶଗଡ େନଇ ଯାତ� ା 

ଆର¯ କରିଛhି ଶ�ୀେyତ�  अଭିମୁେଖ। 

 େମ ମାସ ଆର¯, ସ~�ାପେର ପେର ପାହାଳ ଜଗନq ାଥ ମwିର ପାଖରୁ ଆର¯ େସ 

ଦିନର ବଳଭଦ� -ର ଦାରୁ େଶାଭାଯାତ� ା। ସକାଳୁ ସକାଳୁ ମଁୁ ଭୁବେନଶ£ର ଘେର ପହ�ିବା 

ପେର େମା �ୀ କହିେଲ ଆଜି ଏଇ ଆମ ହଂସପାଳ ଛକ େଦଇ ବଡଠାକୁର ବଳଭଦ� -ର 
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 ଦାରୁଶଗଡ ଯିବ। େସହି େସୗଭାଗ� ଆଜି େଦଖିବାକୁ ମିଳିବ ଭାବି ଖୁସି େହାଇଥିଲି। ସ~�ା 

େଯମିତି ପାେଖଇ ଆସୁଥିଲା ମନ ମଧ� େସତିକି ଛଟପଟ େହଉଥାଏ। େକେତେବେଳ େସ 

ଦାରୁଦଶ�ନ ମିଳିବ। ସ~�ା ପ�ାୟ ସାେଢ଼ ସାତଟା କିଏ ହଠାତ କହିଲା ଆଉ अj ସମୟେର 

ଦାରୁଶଗଡ଼ େକନାଲ ଛକେର ପହ�ିବ। ସେt ସେt େଦୗଡ଼ି ଆସିଲୁ େକନାଲ ଛକ 

ପାଖକୁ। ଆମ ପରି अେନକ ମଧ� ଦାରୁଦଶ�ନ ପାଇଁ ଆସିଥିେଲ। ପହ�ିଲା ପେର ଶୁଣିଲୁ 

ଦାରୁ େକନାଲ ଛକେର ପହ�ିବାକୁ अେନକ େଡରି େହବ। ପ�ାୟ ରାତିବାରଟା 

େହାଇପାେର। େମା �ୀ କହିେଲ ଏେତ େଡରି ଯଦି େହବ ତା’େହେଲ ଖିଆପିଆ େଶଷକରି 

େସ ସମୟକୁ ଆସିବା। ଉଭୟ ଘରକୁ େଫରିଲୁ। ରାତି� େଭାଜନ େଶଷକରି ପ�ାୟ ସାେଢ଼ 

ନअଟା ସମୟେର େମା �ୀର େମାବାଇଲେର ଏକ କଲ୍ଆସିଲା ତା- ମହିଳା 

ପେଡାଶୀବ~ୁ- ଠାରୁ। େସ କହିେଲ ଦାରୁଶଗଡ଼ अj ସମୟ ଭିତେର େକନାଲ ଛକେର 

ପହ�ିବ। ଧଡ଼ପଡ଼ େହାଇ ଦୁେହଁ ବାହାରି ଆସିଲୁ। अ~ାରେର ପ�ାୟ ଏକ କିେଲାମିଟର 

ରା]ା େକନାଲ ଛକ ଜାତୀୟ ରାଜପଥ େମା ଘରଠାରୁ। ପହ�ି େଦଖିଲୁ ପ�ାୟ ଆହୁରି ଏକ 

କିେଲାମିଟର ଦୂରେର ଦାରୁଶଗଡର େଶାଭାଯାତ� ା େକନାଲଛକେର ପହ�ିବା ପାଇଁ ବାକି। 

अ¹ୁତ अବ$�ନୀୟ ଦୃଶ�। ନିେଜ ନ େଦଖିେଲ େସ େଦବଦୁଲ�ଭ ଦୃଶ�କୁ अନୁଭବ ଛଡ଼ା 

ଭାଷାେର ପ�କାଶ କରିବା ସହଜ ନୁେହଁ। ପ�ାୟ ଏକ କିେଲାମିଟର ଦୂରେର ରାଜପଥ େସ 

ଦୃଶ� ରାତିେର େଦଖିବାକୁ ମଁୁ ରା]ାର ଧାରେର ଏକ ନାଲି େଗାଡି େମାରମ ଗଦା ଉପେର 

ଠିଆ େହାଇ ଚାହW ରହିଲି। ଦାରୁ େଶାଭାଯାତ� ା େଯେତ ପାେଖଇ ଆସୁଥାଏ ମନେର ଏକ 

अ¹ୁତ ପୁଲକ ଘନୀଭୂତ େହଉଥିଲା। ରାଜପଥ ମଝିେର ଦାରୁଶଗଡ। ସୁସ»ିତ 

ପା,ବ�େର ପୁ� ବିମoିତ ସୁଗ~ିତ ଧପୂର ମହକ। ପବିତ�  ଜାଗତୀକ ବ�ତେର ବନଯାଗ 
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 େସବାୟତ ଶଗଡକୁ ଟାଣି ଟାଣି େନଉ ଥିେଲ। ଆଗେର ପଛେର ନୀଳ ଓ ଶୁଭ�  ବିଜୁଳି 

ଆେଲାକର ଏକ अପବୂ� ମିଶ�ଣ। ସେତ େଯମିତି ଚw�  ସଯୂ�� ମିଳିତ େହାଇ अମାବାସ�ାେର 

େଜ�ାସqା ଆଉ ରଶିD  ପ�କାଶ अକୁ�ିତ ଚି\େର ଢାଳି େଦଉଛhି। ଆକାଶେର ଏକ ବିଚିତ�  

अବ$�ନୀୟ ଦୃଶ�। େକାଟି େକାଟି ତାରାଫୁଲେର ସ"ୂ$� ଆକାଶ ଆeାଦିତ। ମେନହୁଏ 

ସେତ େଯମିତି େଦବଗଣ ଆକାଶମାଗ�ରୁ ପୁ� ବୃ�ି କରିବାପାଇଁ ପ�]ୁତ अଛhି। ହଜାର 

ହଜାର ସଂଖ�ାେର ପyୀମାନ-ର କଳରବ ରାତି ଏଗାରଟା ସମୟେର। ଶହ ଶହ 

ଧବଳରtର ବଗପyୀ ଆକାଶେର ଧାଡ଼ି ଧାଡ଼ି େହାଇ ସୁwର ତାଳେର ପyବି]ାର କରି 

ଉଡ଼ି ବୁଲୁଥାhି। ଶୁଭ� ନୀଳ ଆେଲାକେର େସହି ପyୀମାନ- େଶାଭା ଦି� ଗୁଣିତ େହାଇ 

ଯାଇଥିଲା। ଆ�ଯ�� େହାଇ ଯାଇଥିଲି। ନିଃ]³ ରାତିେର ଏେତ ପyୀ- କଳରବ ଆଉ 

ଏେତ ସଂଖ�ାେର ଧଳା ବଗ ଆସିେଲ କୁଆଡୁ। ଶ� ଘ�ା ମୃଦ�t ହରିେବାଲ ହୁଳହୁଳି 

ଶ³େର ଆକାଶ ବତାସ ପ�କ"ିତ। ଆଗେର ଓ ପଛେର େପାଲିସ ଗାଡି। ଶହ ଶହ 

େପାଲିସ ଶାhିଶୃ�ଳା ପାଇଁ ନିେୟାଜିତ। ଆକଶବାଜି ଶ³େର େମଦିନୀ ପ�କ"ିତ। 

େଜେନେରଟର ଗାଡି ଆଗ ଓ ପଛେର ସମ ବ�ବଧାନେର ଚାଲିଥାଏ। ଦାରୁ େଶାଭାଯାତ� ା 

େଯେତ ପାଖକୁ ମାଡ଼ି ଆସୁଥିଲା ମନେର ଦଶ�ନ ଆେବଗ େସେତ ବଢି ଯାଉଥାଏ। ଭs, 

ଭsି, ଭାବ ଓ ଭଗବାନ-ର अପବୂ� ମିଳନ। ଦାରୁଶଗଡର ଆଗେର କିଏ ଆେବଗେର 

अଧୀର େହାଇ ନୃତ�କରୁଛି ତ କିଏ ଚିତ� ଶିjୀ ଶ�, ଚକ� , ଗଦା, ପଦD , ହଳ, ମଷୂଳ ଆ-ି 

େଦଉଛି ତ କିଏ ପ�ରt ମୁରୁଜେର ଶଗଡ଼ର ପଥେର अନନ� କଳା ନମୁନା ପ�ଦଶ�ନ କରି 

ଚାଲିଛି। ଦାରୁଶଗଡ଼ xଶ� ନିଃେଷଧ େହତୁ ଶହ ଶହ ସଂଖ�ାେର ନାରୀ ପୁରୁଷ ନୂତନ 

ପାଟବ� ରାଜରା]ାର ପଥରେର ପାତି େଦଉଥିେଲ େସ ଶ-ଷ�ଣ- ଉେ�ଶ�େର। 
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 ଦାରୁଶଗଡ ପାେଖଇ ଆସିଲା ଠିକ୍ ମଁୁ େଯଉଁ େମାରମ ଗଦା ଉପେର ଥିଲି, େସଠାେର 

ରାଜରା]ାର େକନାଲ େପାଲ ପାଖେର କିଛିyଣ ପାଇଁ अଟକିଲା। अପବୂ� େଦବଦୁଲ�ଭ 

ଦୃଶ�,  େଦହେର ନବ ଶିହରଣ अନୁଭବ େହଉଥିଲା। ହୃଦୟେର ଏକ ପୁ$�ତା अନୁଭବ 

େହଉଥିଲା। ଆଖିେର ଆନw अଶ�} ଆସି ଯାଇଥିଲା। ନିବ�ାକ େହାଇ ଚାହW ରହିଥାଏ। 

ଚତୁ�zଗ ଏକ ନୂତନ ଦିବ� ହରିହର ପରିେବଶ ମେନେହଉଥିଲା। କିଛିyଣ ପାଇଁ 

ଦାରୁଶଗଡ ରହି ପୁଣି ଶଗଡ ଟାଣିେଲ। େକେତ ସମୟ ଶଗଡ अଟକିଲା େମାର କିଛି 

ଧାରଣା ନଥିଲା। ଜଳ ଜଳ େହାଇ ଚାହW ରହିଥିଲି େସ अପବୂ� ଲୀଳାମୟ-ର ଯାଗତିକ 

ଦୃଶ�କୁ। ସୁସ»ିତ େସ ଦାରୁଶଗଡ େଯେତ ଆଗକୁ ଗଡି ଚାଲିଥାଏ େମାର ଆନw अଶ�}ଳ 

ଚyୁ ଦୁଇଟାର ଗତି ପ�ସାରିତ େହାଇ ଯାଉଥାଏ। 

 କିଛିyଣ ପେର େମା �ୀର ହାତxଶ�େର େମା ଭାବ ସମାଧିର अhଘଟିଲା। େସ 

କହିଲା ଚାଲ ଘରକୁ ଯିବା। ମଁୁ ସାମାନ� ଇତ]ତଃ େହାଇ ଆଗକୁ ବଢିଲି। ଦୁଇପାଦ 

ଆଗକୁ ବଢୁ ନ ବଢୁଣୁ େମା �ୀ ହଠାତ अଟକିଗଲା, କହିଲା ଏ କଣ ତୁମ େଦହରୁ ଚwନର 

ବାସqା ଆସୁଛି। ପୁଣି େମାର ବାମପଟକୁ ଘୁରି ବାମବାହୁକୁ ଶୁºିଲା.... ହଁ... ସାରା େଦହରୁ 

ତୁମର ଚwନର ବାସqା ଆସୁଛି। େମାେତ ମଜାେର କହୁଛି ଭାବିଲି। ବାର^ାର କହିବାରୁ ମଁୁ 

େମାର ଡାହାଣ ଓ ବାମବାହୁକୁ ଶୁºି ପରୀyା କଲି। ସେତତ....!ଚwନର अ¹ୁତ ବାସqା। 

ଏେତ ସୁwର ହୃଦୟxଶ�ୀ େସ ମଧରୂ ବାସqା ଜୀବନେର ପ�ଥମ अନୁଭବ କରିଥିଲି। ଚାଲି 

ଚାଲି ଦୁଇଜଣ ଘରକୁ େଫରିଲୁ। ଶଯ�ାେର େଶାଇବା ପଯ��h େମା �ୀ ପ�ାୟ ତିନିଚାରିଥର 

ପରଖୁଥିଲା େସ अପବୂ� ସୁଗ~କୁ। ସାରାରାତି େସଇ अପବୂ� ସୁଗ~ ହୃଦୟେର ତଥା 

ଶରୀରେର अନୁଭବ କରୁଥିଲି। ସକାଳୁ ଯଦିଓ ସାମାନ� ଚwନର ବାସqା ଥାଏ କି� 
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 ହୃଦୟେର ଭ\z େହାଇ ରହିଥିଲା େସ େଦବଦୁଲ�ଭ अପବୂ� अନୁଭୂତି। ମେନମେନ 

ଶତେକାଟି ପ�ଣାମ କରୁଥିଲି େସ ବଡ଼ଠାକୁର ବଳିଆର ଭୁଜକୁ। େହ ମହାବାହୁ ପାଦ ପାଣି 

ନାହW କିଏ କେହ। େକମିତି ଆସିଲ… େକମିତି ଆସି ତୁେମ ଶ�ୀअtେର ଜାବୁଡ଼ି ଧରିଲ। 

େମା ହୃଦୟର ଭରିେଦଲ େସ ଐଶ£ରୀୟ ତୃkିର अମୃତଧାରା। େକେତ ଦୟା ତୁମର। ଏ 

ଶନୂ� ହୃଦୟକୁ ପ$ୂ�  କରି ଚାଲିଗଲ।  
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ରାଧାକାh ଦାଶ 

ଏ କି ପ�କାର ଭsିଏ କି ପ�କାର ଭsିଏ କି ପ�କାର ଭsିଏ କି ପ�କାର ଭsି    
 ସମୟ ଦିନ ସାେଢ଼ ବାରଟା। ଯଦୁପୁର ଯଦୁପୁର େବାଲି ବସ େହ×ର୍ େଜାରେର 

ଡାକିଲା। ବସ ପଛ ସିଟେର ବସିଥିବା ବିକାଶ ତରବର େହାଇ ଆେଗଇଲା ବସ େଡାର 

ଆଡକୁ। ବସେର ବହୁତ ଗହଳି । ଦୁଇଟା ବଡ଼ ବଡ଼ ବ�ାଗ ଭିଡ଼ ଭିତେର ହାତେର 

ଧରିଯିବା େଯଉଁ କ� େସ କ� ବିକାଶ ପାଇଁ ନୂଆ ଥିଲା। େହେଲ ମଁୁ ବସେର େବଶି ଯିବା 

ଆସିବା କେର। ଗଁା ବସେର ଭୁବେନଶ�ରରୁ ଗଁାକୁ ଗଲା େବେଳ ବସ ସବୁେବେଳ ଭିଡ଼ 

ଥାଏ। ଦୁଇଟା ବ�ାଗ ଧରି ଓେହ�ଇବା ଏେତ କ� ଓହଃ... େମାର ଏେବ ବି ମେନअଛି। 

ବିକାଶ ବସର େଗଟ ପାଖେର ଠିଆେହାଇ େଦଖୁଥିଲା ବାହାର ରା]ାକୁ। ଯଦୁପୁର 

ବସ�ପେର ଓେହ�ଇଲା ବିକାଶ। 

 ଯଦୁପୁର ଆସିବାର କାରଣ ତା ଚାକିରୀେର ପରିବ\�ନ। ନୂଆକରି େପା�ମା�ର 

ଚାକିରୀ ପାଇବା ପେର ଭୁବେନଶ�ର ସହିଦ ନଗର େପା� अଫିସେର କାମ ଆର¯ ହୁଏ। 

କିଛି ଦିନ ପେର ତା’ର ବଦଳି ହୁଏ ଯଦୁପୁରକୁ। ଯଦୁପୁର େଗାେଟ ସବ େପା�अଫିସ। 

ବିକାଶ ଏ ଜାଗାେର ନୂଆ। ବସ �ାoରୁ ଓେହ�ଇ େକମିତି ଓ କୁଆେଡ଼ ଯିବାକୁ ହୁଏ େସ 

ଜାଣିନଥିଲା। अନତି ଦୂରେର ଥିବା ପାନ େଦାକାନକୁ ଯାଇ େସ ପଚାରିଲା, “ଆeା! ଭାଇ 

ଯଦୁପୁର େପା� अଫିସ ଏଇଠୁ େକେତବାଟ? ଆଉ େକମିତି ଯିବି?” କ�ାବିନ ଭିତେର 

ଗୁଣଗୁଣୁ େହାଇ ପାନେର ଚୂନ ମାରୁଥିବା େଦାକାନୀ କହିେଲ, “େପା� अଫିସ? ତିନି 

କିେଲାମିଟର େହବ” ତା’ପେର ମୁo େଟକି ଚାହWେଲ ଓ ପୁଣି କହିେଲ, “ଆପଣ ଏଠି ନୂଆ 
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 କି?” ବିକାଶ ‘ହଁ’ କହି ଆେଗଇଛି अେଟା�ାo ଆେଡ଼। अେଟା�ାoେର ଠିଆେହାଇ ଥିବା 

କିଛି अେଟାବାଲା- ଭିତରୁ ବିକାଶ ପାଖକୁ ଜେଣ ଆସି ପଚାରିଲା, “ସାର, କୁଆେଡ଼ 

ଯିେବ?” ବିକାଶ କହିଲା, “େପା� अଫିସ, େକେତ େନବ?” अେଟା ଡ� ାଇଭର କହିଲା, 

“ସତୁରି, ଯିେବ?” ବିକାଶ ପାେଖ ଆଉ ଚାରା ନଥିବାରୁ େସ ବସିଗଲା अେଟାେର। 

 अେଟାେର ବସି େସ ଗଁାର କିଛି ଦୃଶ�କୁ େଦଖୁଥିଲା। ଗଁାେର ଚଳି ନଥିବା ବିକାଶ 

ଗଁାର ତାଳ ଗଛ, ଖାଲ ଢିପ ରା]ା ଓ ବିଲ ବଣକୁ ଭଲ ଭାବେର ଆଖି ପୁେରଇ 

େଦଖୁଥିଲା। କିଛି ସମୟ ପେର ମାଟି ରା]ା अତିକ�ମ କରି अେଟା ଆସି ପହଁଚିଲା େଗାେଟ 

େଛାଟ ବଜାରେର। କିଛି େଦାକାନକୁ अତିକ�ମ କଲାପେର ବିକାଶ କହିଲା, “ଭାଇ ଏଠି 

ଟିେକ ରଖିବ” अେଟା ରହିଲା ମଁୁ ଯାଇ ପାଖ େଦାକାନରୁ ବିdୁଟ, ମି¾ଚର କିଣି ଆଣିଲି। 

अେଟା ପୁଣି �ାଟ� େହଲା। अେଟା ଡ� ାଇଭର अେଟାକୁ କିଛି ବାଟ ଆେଗଇ େନଇ ବିକାଶକୁ 

ପ�ଶq କେଲ, “କୁଣିଆ- ଘରକୁ ଆସିଛhି େବାେଧ?” ବିକାଶ କହିଲା, “ନାଇଁ ନାଇଁ ଏ 

େପା� अଫିସକୁ ଆସିଛି େପା� ମା�ର େହାଇ।” ବିକାଶ କଥା ଶୁଣି अେଟା ଡ� ାଇଭର 

କାହWକି େକଜାଣି अେଟାେର ଲାଗିଥିବା ଦପ�ଣେର ବିକାଶକୁ େଦଖିଲା େସକଥା ବିକାଶ 

ବୁଝିପାରିଲା ନାହW  

 ବଜାର ସରିଗଲା। ଦଶମିନିଟ ପେର अେଟା ଯାଇ ପହଁଚିଲା େପା� अଫିସ 

ଆଗେର। अେଟା ଡ� ାଇଭରକୁ ଟ-ା େଦଇ ବିକାଶ ଆେଗଇଲା େପା� अଫିସ ଆଡକୁ। 

ଭଲ ସୁwର ଘର। ଯଦୁପୁର ସବ୍ େପା� अଫିସ  ପିନ- ୭୫୨୪୩୫। ବିକାଶ ଭିତରକୁ 

ଗଲା। କିଛି ବୁଢା େଲାକ ଡାକ ସଂ�ୟ ଖାତା ଧରି ବସିଥାhି। ଜେଣ େଲାକ ଚିଡ଼ି ଚିଡ଼ି 

େହାଇ କରୁଥାଏ କାମ। କିଛି େଲାକ-ୁ କହୁଥାଏ ଲି- ନାହW ପେର ଆସ। େସପେଟ 
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 ପାସ�ଲ େହାଇ ଆସିଥିବା କିଛି ଜିନିଷକୁ େଦଖୁଥାଏ। ବିକାଶକୁ ବସିଥିବା ବୁଢ଼ାମାେନ 

େଦଖୁଥାhି। େସ େଲାକଟି ବିକାଶକୁ େଦଖି ପଚାରିଲା, “ଯଦି ପାସ ବୁକେର ଟ-ା 

ବା~ିବାର अଛି େତେବ ଟିେକ ପେର ଆସ� ଏେବ ଲି- ନାହW।” ବିକାଶ କଂପୁ�ଟର 

ପାଖେର ଥିବା େମାେଡ଼ମକୁ େଦଖିଲା। େସଠି ଲି- अଛି, େହେଲ ଏ େଲାକଟି େଲାକମାନ-ୁ 

ମିଛ କାହWକି କହୁଛି। ହଁ ଯଦି ମିଛ କହିଛି େତେବ େସ ବସି େର� େନବା କଥା େହେଲ, 

େସ ଏପଟ େସପଟ େହଇ କାମ କରୁଛି। ବିକାଶ ଠାରୁ କିଛି ଉ\ର ନପାଇ େସ ଯାଇ ପୁଣି 

କିଛି ଚିଠିକୁ ସେଜଇବାେର ଲାଗିଲା। “ମଁୁ, ବିକାଶ ପ�ଧାନ। ଏ େପା� अଫିସକୁ 

େପା�ମା�ର େହାଇ ଆସିଛି” ବିକାଶ ଜେଣଇଲା େସ େଲାକକୁ। ବିକାଶର କଥା 

ନସରୁଣୁ େସ ହଠାତ ଠିଆ େହାଇ କହିଲା, “ସାର, ନମdାର। ମଁୁ ଜାଣି ପାରିଲି ନାହW।” 

େପା� अଫିସେର ଲାଗିଥିବା କାଠ ବ�ାରିେକଡରୁ ବାହାରି ବିକାଶର ବ�ାଗକୁ େନଇ 

ରଖିେଦଲା େଟବୁଲ ଉପେର। ବିକାଶ ତା ସିଟେର ବସି ପ�ଥେମ କିଛି ଡାଟା େଚକ୍ କଲା। 

ତା’ପେର ଠିଆ େହାଇଥିବା େଲାକ- କାମ କରିବାେର ଲାଗିଲା। େସ ବିକାଶ ପାଇଁ ପାଣି 

ଗ�ାସ୍ େନଇ ଆସି ସାରିଥିଲା। ବିକାଶ ମଧ� େଶାଷିଲା ଥିଲା। 

 ଗ�ାସ୍ େଟ ଥoା ପାଣି ଜେଣ େଶାଷିଲା େଲାକପାଇଁ अମୃତ ଠାରୁ ବଡ। ପାଣି ପିଇ ସାରି 

ବିକାଶ ପୁଣି ବ�] େହାଇଗଲା କାମେର। େସ େଲାକଟି ବିକାଶ ପାେଖ ଠିଆ େହାଇ 

କହିଲା, “ସାର ମଁୁ ଟୁକୁନା। ଏ େପା� अଫିସର ପିअନ। ଆଉ ଜେଣ ବି ପିअନ अଛି େସ 

ଚିଠି ବା�ିବାକୁ ଯାଇଛି। ଆଛା ସାର ଆଜି ଆପଣ ଏଠି ରହିେବ ତ?”  ବିକାଶ କହିଲା, 

“ଆଜି ନୁେହଁ ଟୁକୁନା ମଁୁ େଯେତ ଦିନ ଯାଏଁ ଏ େପା� अଫିସେର କାମ କରିବି ଏଇଠି ହW 

ରହିବି।” ପ�ଥମ ଦିନ ବହୁତ କାମ ବ�]େର କଟିଲା। ଧୀେର ଧୀେର େପା� अଫିସକୁ 
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 ଆସୁଥିବା ଏେଜ�, ନିୟମିତ ବ�sି- ସହିତ ଚିହq ା େହଲା। 

 ବିକାଶ ଯଦୁପୁର େପା� अଫିସ ଆସିବାର ଚାରିଦିନ େହଲାଣି। କାଲି अଫିସ ଛୁଟି। 

ବିକାଶ ଟୁକୁନାକୁ କହିଲା, “ଆଛା ଟୁକୁନା! ଏଠି କିଛି ବୁଲିବା ଜାଗା अଛି କି? अଫିସ ଆଉ 

କ� ାଟ�ରେର ରହି ରହି ମଁୁ अଣନିଶ�ାସୀ େହଇଗଲିଣି। କାଲି ଆେମ କୁଆେଡ ଯାଆେh 

ବୁଲିବାକୁ? କଣ କହୁଛ?” ଟୁକୁନା କିଛି ସମୟ ନିରବ ରହି କହିଲା, “ସାର ବୁଲିବାକୁ ଯିେବ 

ତ? କାଲି କାହWକି ଆଜି ଯିବା। ମେହw�ପୁର ଯଦୁପୁରକୁ ଲାଗିଛି େସଠି ଏେବ ଦାସକାଠିଆ 

ଚାଲିଛି। ଆଜି ଯିବା େଦଖି ଆସିବା।” ଟୁକୁନାର କଥା ବିକାଶକୁ ଭଲ ଲାଗି ନଥିଲା। 

ଦାସକାଠିଆ େସଟା ପୁଣି କଣ। ପିଲା େବଳୁ ସହରେର ବଢ଼ିଥିବା ବିକାଶ ପାଲା, 

ଦାସକାଠିଆ ଛାଡ଼� ଓଡ଼ିଆ ଫିଲD  େଦଖିନି। ଏମିତି ଭାବୁ ଭାବୁ ଟୁକୁନା ପୁଣି ପ�ଶq କଲା, 

“କଣ ସାର ଯିେବନି?” ବିକାଶ କହିଲା, “ଦାସକାଠିଆ ମଁୁ ଆଗରୁ େକେବ େଦଖିନି ଭଲ 

ଲାଗିବ?”  ଟୁକୁନା କହିଲା, “ହଁ ସାର ଭଲ ଗାୟକ ଆସିଛhି ଭଲ ଲାଗିବ। ତା’ପେର ଏ 

ସୁେଯାଗ ସବୁେବେଳ ମିେଳନି।” ବିକାଶର ଇeା ନଥିେଲ ମଧ� ବାଧ� େହାଇ ହଁ କରିଥିଲା 

ଟୁକୁନା କଥାେର। 

 ସଂଧ�ା ଛअଟା। ବିକାଶ ପାେଖ ବାଇକ ନାହW େକମିତି ଯିବି। ଟୁକୁନାକୁ अେପyା 

କରିଥାଏ। ଟୁକୁନା ଆସିଲା। ବିକାଶ ଟୁକୁନାକୁ ପଚାରିଲା, “ଆଛା ଆେମ େକମିତି ଯିବା? 

େକେତ ବାଟ ଏଠୁ? अେଟା ମିଳିବ କି?” ଟୁକୁନା କହିଲା, “ସାର अେଟା ମିଳିବନି। अେଟା 

ପାଇଁ ବସ�ାo ଯିବାକୁ େହବ। ଆପଣ େମା ସାଇେକଲେର ବସ�।” ବିକାଶ କହିଲା, 

“ସାଇେକଲ! ମଁୁ ପିଲାଦିେନ ବସିଥିଲି” େସ କହିଲା, “ସାର େକେତ ଡାକ ପାସ�ଲ େବାହିଛି 

ଏ ସାଇେକଲେର। େକେତ େଲାକ-ୁ େନଇଛି ଏ ସାଇେକଲ, କିଛି େହବନି ଆପଣ 
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 ବସ�।” 

 ବିକାଶ ଡରୁଥିେଲ ମଧ� ସାଇେକଲେର ବସିଲା। ଟୁକୁନାର ବଡ଼ ହିେରା ସାଇେକଲର 

ପଛପଟ କ�ାରିୟରେର ବସିଲା। ସାଇେକଲ େଗାେଟ अପ�ୀତିକର ଶ³ କରି ଗଡ଼ି ଚାଲିଲା 

ମାଟି ଖାଲ ଢିପ୍ ରା]ାେର। ପ�ାୟ ପwର ମିନିଟ ପେର େସମାେନ ପହ�ିେଲ ମେହw�ପୁର 

ଗଁାେର। େସମାେନ ପହଁଚିବା ପବୂ�ରୁ ଦାସକାଠିଆ ଆର¯ େହାଇଯାଇଥିଲା। େଲାକମାେନ 

ରୁo େହାଇଥିେଲ। 

 େଗାେଟ େଛାଟ ମ� ଉପେର ଦୁଇଜଣ ବ�sି ଦାସକାଠିଆ ପରିେବଷଣ କରୁଥିେଲ। 

ବିକାଶ ପାଇଁ େଚୟାର ବ�ବfା କରିେଦଇଥିଲା ଟୁକୁନା। ଦୁଇଜଣ ବ�sି ପାର"ରିକ 

ବ]େର ବିମoିତ। େବକେର କିଛି ମାଳା ଝୁଲୁଛି। ମୁoେର ପଗଡ଼ି ସାtକୁ େଗାଡ଼େର 

ଘୁଘୁଂର। ବଡ଼ ବଡ଼ େମଡ଼ାଲ ଦୁଇଟା ପଡ଼ିଛି େବକେର। ଗାୟକ ଗାଇଉଠିେଲ, “ବw ଥେର 

ମୁଢ଼ ମାନସେର, ବୀଣାପାଣି େକା....... ବw ଥେର। ପାଳିଆ ମଧ� ପାଳି ଧରୁଥାhି। 

ଦାସକାଠିଆର ଆବାଜ ବିକାଶକୁ ଭଲ ଲାଗୁନଥିଲା। େସ ନିରୁପାୟ େହାଇ େଦଖୁଥିଲା। 

କିଛି ସମୟ ପେର େସ େମାବାଇଲ ବାହାର କରି େସଥିେର େଗମ େଖଳିବାକୁ ଲାଗିଲା। 

ବହୁତ କ�େର େସଦିନ େପାଗ�ାମ ସରିଲା। ବିକାଶ େଫରି ଆସିଲା କ� ାଟ�ରକୁ। କାହWକି 

େକଜାଣି ତାକୁ ଲାଗୁଥିଲା େସ ଦାସକାଠିଆ ଗାୟକ ଏେବ ବି ତା କାନ ପାେଖ ଗୀତ 

ଗାଉଛhି। କାଲି अଫିସ ଛୁଟି। ଖଟଉପେର କିଛି ସମୟ ଏପଟ େସପଟ େହବା ପେର ତାକୁ 

ନିଦ ଆସି ସାରିଥିଲା। अଫିସେର ବହୁତ କାମ ବ�] ଟିକିଏ ସମୟ ମିେଳନି କିଛି ସମୟ 

ବସି ଶାhିେର ବିେତଇବାକୁ। ବିକାଶକୁ ମଝିେର ମଝିେର ଲାେଗ କିଛି ଚାକିରୀ ମିଳୁନଥିଲା 

େବାଲି େସ େଟନସନେର ଥିଲା। ଆଉ ଆଜି ତା ପାେଖ େଟନସନ अଛି ଆଉ ଚାକିରୀ ବି। 

ଏମିତି କିଛି ଦିନ କଟି ଗଲାଣି। ଧିେର ଧିେର ସହରକୁ ଭୁଲି ଗଁାର ଚାଲିଚଳଣିେର ତାକୁ 
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 ଚଳିବାକୁ ପଡୁଛି। େସଦିନ, େସ ସକାଳ ସାେଢ଼ ୯ଟାେର अଫିସ ଆସୁଥାଏ। େଗାେଟ 

ଜାଗାେର ବହୁତ ଭିଡ଼। େସ ମଧ� େସ ଭିଡ଼ ଆେଡ଼ ମୁହଁାଇଲା। ଜେଣ ମଧ�ବୟd ବ�sି 

େଶଷ ନିଶ£ାସ ତ�ାଗ କରି ପଡ଼ି ରହିଥିେଲ କିଛି ରs ମାଂସ କଳା ପିଚୁ େରାଡ଼ ଉପେର 

ପଡ଼ିଛି। େଲାକମାେନ କହୁଛhି ରାତିେର େଚାରା ଚାଲାଣ େହଉଥିବା ପଥର ଗାଡ଼ି ଧÁାେର 

େସ ବ�sି-ର ମୃତୁ�। େସ ବ�sି-ୁ अବଶ� େସ େକେତଥର େଦଖିଛି। ମନକୁ ବହୁତ କ� 

େହଲା। 

 ଏ ଭିତେର ଚାରିମାସ ବିତିଗଲାଣି। ଧୀେର ଧୀେର ଦାସକାଠିଆ, ପାଲା ଓ ରାତି 

अନିଦ� ା େହାଇ अେପରା େଦଖିବା ଏମିତି କିଛି अଭ�ାସ ତାର େହଇଗଲାଣି। ଟୁକୁନାକୁ 

ସାtେର େନଇ ବିକାଶ ବାହାରି ଯାଏ ପାଖ ଗଁାକୁ। େସଠି େଦେଖ ଦoନାଚ, ଧଡୁୂକି 

ଇତ�ାଦି। ବିକାଶର େଦହ ଟିେକ ଖରାପ अଛି। ଚାରିଦିନ େହଲାଣି ଥoା ଛାଡ଼ୁନି। 

ପାଖେର ଥିବା େମଡିସିନ େ�ାରରୁ େଯେତ େମଡିସିନ ଖାଇେଲବି େଦହ ଭଲ େହବାର ନଁା 

ନାହW। ବିକାଶ ଭାବିଛି କିଛି ଦିନ ପାଇଁ ଭୁବେନଶ�ର ଯିବ। ଟୁକୁନା ଆସି ପହଁଚିଛି କହିଛି, 

“ସାର େଦହ େକମିତି अଛି?” ବିକାଶଠୁ କିଛି ଉ\ର ନପାଇ େସ ପୁଣି କହିଲା, “ସାର 

ଚାଲ�, ଆେମ େଗାେଟ ଜାଗାକୁ ଯିବା। େସଠିକି ଗେଲ ଆପଣ- େଦହ ଭଲ େହଇଯିବ।” 

ଗଁାଠୁ ଟିେକ ଦୂରେର ଥିବା େଗାେଟ ଭtାମwିର ପାଖକୁ େସମାେନ ଗେଲ କିଛି େଲାକ 

ଜମା େହାଇଥାhି। େସଠି କୁଆେଡ଼ େଗାେଟ େଲାକ ପାଖକୁ ମା ଭୂଆଶୁଣି ଆସୁଛhି। 

େକେତ େଲାକ- େଦହ ଭଲ େହଉଛି, େକେତ ସମସ�ାରୁ ମୁsି ମିଳୁଛି ଇତ�ାଦି। େବକେର 

ମwାରମାଳ ପକାଇ ମୁoେର ସିwୁର ଓ ଶାଢ଼ୀ ପି~ି ଜେଣ ବ�sି େଡଉଁ ଥିେଲ। େଢାଲ, 

ଘ� ଓ ହୁଲୁହୁଳି ଶ³େର େସ ଜାଗା ଫାଟି ପଡୁଥିଲା। ବିକାଶକୁ ଭଲ ଲାଗୁନଥିେଲ ମଧ� 

େସ ଯାଇ ମୁoିଆ ମାରିଲା ମାଆ ଭୂଆଶୁଣି-ୁ। ବିକାଶକୁ କିଛି ଫୁଲ ଓ କଦଳୀ ଖାଇବାକୁ 
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 େଦେଲ କାଳସୀ। ପଚା କଦଳୀ ଓ ଫୁଲକୁ ଖାଇବାକୁ ମନାକରିଥିଲା ବିକାଶ। େଲାକମାେନ 

ବାଧ� କରିବାରୁ େସ କଦଳୀ ଖାଇଲା। େସଦିନ େସଠାରୁ େଫରିଆସିଥିଲା ବିକାଶ। କିଛି 

ଦିନ ପେର ତା’େଦହ ଭଲ େହଇ ଯାଇଥିଲା। େପା� अଫିସ ପାଖେର େଗାେଟ ମାଛ 

େଦାକାନ ଥିଲା ଶ�ୀ ଜଗନq ାଥ ମାଛ େଦାକାନ। ଆଉ େସ ଏେବ େସଠି େଗାେଟ ବ�ୟଲର 

େଦାକାନ େଖାଲିଲା। େଦାକାନ ନଁା ଟା ଭଲ ଲାଗୁନଥିଲା ବିକାଶକୁ। ଠାକୁର-ୁ ବିଶ�ାସ 

କରୁନଥିବା ବିକାଶ ଏେବ ଠାକୁର-ୁ ଭsି କେର, ମୁoିଆମାେର। 

 ପାଲା ଦାସକାଠିଆ ଶୁଣି ଓ େଦଖିକି ତାର ଠାକୁର- ଉପେର �ାନ େହଲାଣି। େସ 

ପାଲାରୁ ଶୁଣିଛି େଯ ଠାକୁର ସା\ି� କ, ନିରାମିଷ ଏବଂ ସତ�େର େଦଖା ଦିअhି। େହେଲଁ 

ପାଖେର ଥିବା ବ� ୟଲର େଦାକାନୀ େସ ବିତ ଜଗନq ାଥକୁ ଡାେକ। ତା େଦାକାନେର ସିଏ 

ଜଗନq ାଥ- େଫାେଟା ମଧ� ରଖିଚି। ଆଉ େସଇଠି କୁକୁଡ଼ା କଟିକି ବିକୁଛି। କାହWକି 

େକଜାଣି େଗାେଟ ଦିନ ବିକାଶ ଗଲା େସ ବ�ୟଲର େଦାକାନକୁ । କା�େର ଝୁଲୁଥିବା 

ଜଗନq ାଥ- େଫାେଟାେର ଜଗନq ାଥ- ମୁହଁ ଆଉ େଦଖା ଯାଉ ନଥିଲା। େଦଖା ଯାଉଥିଲା 

କୁକୁଡ଼ା ରsର ଛିଟା। କୁକୁଡ଼ା କାଟିବା ସମୟେର eିଟିକୁ ଥିବା ରs ଜଗନq ାଥ- େଫାେଟା 

ଉପେର ପଡୁଛି। ବିକାଶ ବୁଜି ପାରୁନଥିଲା ଏ କି ପ�କାର ଭsି। େଗାେଟ ପେଟ କାଳସୀ 

ହୁକୁମ େଦଉଥିବା କଥାକୁ େଲାକମାେନ ମାନି ତାକୁ ପଜୂା କରୁଛhି। ଆଉ େଗାେଟ ପେଟ 

ଜଗନq ାଥ- େଫାେଟାେର ରsର ଛିଟା। େଗାେଟ ବଡ଼ େଗାଲକ ଧwାେର ପଡି ଯାଇଥିଲା 

ବିକାଶ । 

 ଟୁକୁନା ଆସି ଡାକୁ ଥିଲା, “ସାର ଆଜି ସଂକ� ାhି ମwିର ଯିେବନି ?” 
ରତନପୁର ଶାସନ , କୁହୁଡ଼ି େଖା��ା  େମା - ୭୦୦୮୬୫୮୭୭୦  

ଇେମଲ - rkdash1996@gmai.com 
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ଶୁଭକାh ସାହୁ 

ଏଡ଼ ୍ ଏଡ଼ ୍ ଏଡ଼ ୍ ଏଡ଼ ୍ ସସସସ    
 ଲଭ୍ ଲଭ୍ ଲଭ! େହ ଭଗବାନ୍ ଏଇ ଶ³ଟା ଏେତ ଭୟ-ର େହଲାଣି! ବଳିଗଲାଣି 
ଆତ-ିତ ଏଡ଼୍ ସ୍ ଠାରୁ। କହିେଲ କହିେବ ପାଗଳର ପ�ଳାପ କରୁଛି। ତୁେମ କୁହତ ବିଶ£ 
ଆତ- ସୃ�ିକାରୀ ଏଡ଼୍ ସ୍ ଦ£ାରା ଆକ� ାh େହାଇ ମରଣକୁ ହାତ ଠାରି ଡାକୁଥିବା 
ବ�sିବିେଶଷ ମାେନ କ’ଣ ଜାଣି ନଥିେଲ ବହୁଜନ ସଂେଗ େଯୗନ ସଂଗମରୁ ଏଡ଼୍ ସ୍ ହୁଏ 
େବାଲି? େତେବ! ତଥାପି େସମାେନ ଯାଉଥିେଲ କାହWକି? ଏଡ଼୍ ସ୍ ଆକ� ାh ସମ] 
ବ�sିବିେଶଷ େଯ େକବଳ ନିହାତି ମୁଖ� अମଣିଷ, ତା’ନୁେହଁ; ସବୁ ସୁଖ ସ£ewେର ବୁଡ଼ି 
ରହିଥିବା ଧନୀକ ବ�sି ଓ ଉ� ପଦf अଫିସରମାେନ ମଧ� ଏହାର କବଳରୁ ମୁs 
ନୁହhି। ସ£j ସମୟ ପାଇଁ େହଉ ପେଛ, େସଥିେର ରହିଛି େଯୗନ yୁଧା ନିବ�ାପନର ନି�ିତ 
ପ�ତିଶ�}ତି। େସଇ ସାମୟିକ ସୁଖକୁ ପାଇ ଭୁଲିଯାଆhି ଭବିଷ�ତ ଜୀବନ। ସବୁ ଜାଣି 
ପାଲଟି ଯାଆhି अଜଣା। 

 ଲଭ୍ ବା େପ�ମ ମଧ� ଏଇ ଜାତିର अନ� ଏକ େରାଗ। ଏଇ େଦଖୁ ନାହାhି ତ’ର 
େମୗଳିକ ଗୁଣ ସହିତ ଏହାର େମୗଳିକ ଗୁଣର अେନକ ସାମpସ� अଛି। ତୁେମ କୁହ ତ 
େପ�ମ କରୁଥିବା ଯୁବକଯୁବତୀ ମଧ�ରୁ େକେତ ପ�ତିଶତ ପାଆhି ସୁଖ? େକେତ ପ�ତିଶତ 
ଦୁଃଖ? େକେତ ହତାଶ ଆଉ େକେତ ନିରାଶ? େପ�ମେର ସାଫଲ� ହାସଲ କରୁଥିବ 
ବ�sି- ସଂଖ�ା ବହୁତ୍ କମ୍। ସମେ] ଜାଣhି େପ�ମ ଏକ अଜଣା ରାଇଜର ଫଳ; ପାଇବା 
ପବୂ�ରୁ ମରଣ ଦୁ��ଶାର ସ�}ଖୀନ େହବାକୁ ପଡ଼ିବ। ତଥାପି କ’ଣ କମୁଛି ଗରୀବ ପୁअ ଧନୀ 
ଝିअକୁ, ଗରୀବ ଝିअ ଧନୀ ପୁअକୁ, େଗାଟିଏ ଜାତିର ପୁअ अନ� ଜାତିର ଝିअକୁ ଭଲ 



ତ� େୟାଦଶ ବଷ�, ତୃତୀୟ ସଂଖ�ା, ମା�� ୨୦୧୮ Download Magazine from www.aahwaan.com 

 

ଆହ� ାନ ଇ-ପତି� କା ସ"ୂ$� ନିଃଶୁ' ବିତରଣ େହତୁ ଡା େଜ�ାତି ପ�ସାଦ ପ,ନାୟକ- .ାରା ପ�ତି/ିତ ଓ ପ�କାଶିତ  | Aahwaan.com  Aahwaan.com  Aahwaan.com  Aahwaan.com  |  117 

 ପାଇବାର ଦୁଃସାହାସିକତା? େହ ଭଗବାନ୍! ତୁେମ କୁହତ କାହWକି ମଣିଷ ମନେର ଏମିତି 
ଏକ ଭାବନା େଦଇଛ? େଯଉଁଥି ପାଇଁ ସବୁ ସୁଖ ସ£ଛwକୁ ଭୁଲି ମଣିଷ ଭାସିଯାଏ େପ�ମ 
ନଈେର? ସତେର େପ�ମେର କ’ଣ ଏେତ ସୁଖ ମହଜୁଦ୍ େହାଇ ରହିଛି! 

 ନଈକୂେଳ, ପାହାଡ଼ ଉପେର, ଛାତ ଉପେର, ବଗିଚାେର, େବଡ୍ ରୁମେର ଏକାhେର 
अେନକ ଚିhା କରିଛି। େହେଲ ମଁୁ େଖାଜି ପାଉନି ଏହାର ପ�ତିକାର। ଏ ମଧ� ତ ଏଡସ୍ 
ପରି ଔଷଧ ବିହୀନ େରାଗ। ତୁମକୁ ଏେତ ଡାକୁଛି ଏେତ ପଜୂା��ନା କରୁଛି, ତଥାପି 
େମାେତ ଏ େରାଗରୁ ତ� ାହି ମିଳୁନି। ସପ� ଦଂଶନଠୁଁ ଆହୁରି अଧିକ ଜ£ାଳାମୟ େପ�ମ 
ଦଂଶନ। େସ ଗରଳେର ଜଳିଯାଉଛି େଦହ ଆଉ ମନ। ଜାଣିଗଲିଣି େପ�ମପଥ 
କ�କମୟ। ତଥାପି ମଁୁ ଏ ପଥର ନୀରବ ପଥିକ। ତା’ପ�ତି େମା ମନେର ରହିଛି अେହତୁକ 
ଦୁବ�ଳତା। ମଁୁ ଭୁଲି ପାରୁନି େସଇ େଷାହଳ ବଷzୟା ଝିअଟିକୁ। େଯଉଁ େଡ�ସ୍ ପି~ୁ, େଯଉଁ 
अବfାେର ଥାଉ େସ େମାେତ ଖୁବ୍ ସୁwର ଦିେଶ। ନ େଦଖିେଲ ନାଇଁ, େଦଖି େଦେଲ ସୃ�ି 
ହୁଏ अସ¯ବ ଦୁବ�ଳତା। େସଇ ଚାରି ଫୁଟ୍ ଛअ ଇ� ଉ�ତା ମଧ�ମ େଚେହରାର େଗାରୀ 
ଝିअଟି ଠାେର େମାର ସମ] ଶsି ସାହସ ହାର୍ ମାେନ। ତା’ ନଁା କହିବାକୁ ଇଛା ହୁଏ କି� 
ବଡ଼ ପାଟିେର କହି ପାେରନି। କାେଳ କିଏ ଶୁଣିେନବ। ଏ ପାେଖ େସ ପାେଖ ଚାହW ଖୁବ୍ 
ଧୀେର କୁେହ ‘ଲିପି’ କିଏ ଶୁଣିେନବ େବାଲି ଡର ମାେଡ। ତଥାପି ମଁୁ ତା’ପାଇଁ ପାଗଳ। େସ 
ସ£ପqେର ଆେସ ବାର^ାର। ଗତ େକଇ ମାସ େହବ ଚିhା କରିଛି ତା’ଠୁଁ ଦୂେରଇ ଯିବାକୁ। 
େହେଲ ପାରୁଛି େକଉଁଠି? ତାକୁ େଦଖିେଲ ହୃତ୍ xwନ ବଢ଼ିଯାଏ। େଲାମ ଟା-ୁରି ଉେଠ। 
ତଥାପି ମଁୁ ନିରୁପାୟ। ଏଇ କାଲି ସ£ପqେର େମାେତ କାଲି େଯମିତି କିଏ କହିଲା, “େପ�ମ 
ମଣିଷ ଠାରୁ ହରିନିଏ ମଣିଷ ପଣିଆ। Loveର ଆyରିକ अଥ� େହଲା “loss of laugh, 
omit of aim, vanish of ownship, elusive dream” अଥ�ାତ୍ ଖୁସିର ପତନ, ଲy� 
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 ପଥରୁ ବିଚୁ�ତ, ନିଜତ£ ଉେଭଇଯିବା ଏବଂ अପହ� ସ£ପq। ଆଉ େପ�ମର अଥ� େହଲା େପ�ତ 
ମହଲ। େଯଉଁଠି ଥେର ପାଦ େଦେଲ ଆଉ େଫରି ହୁଏନା। ନିଜକୁ ମୁsି େଦଇ ହୁଏନା। 
ଜୀବନ ପାଲଟିଯାଏ ହା-ହୁତାଶ। ସବୁ େବେଳ ଡରକୁଳା େହବାକୁ ହୁଏ। େପ�ମ ଏକ 
ମରୀଚିକା। ପୁଣି େସଇ ଚିhା େପ�ମ, ଭଲ ପାଇବା ଭିତରକୁ ମଁୁ କାହWକି ପଶିଲି? େକମିତି 
ପଶିଲି?? ଏଥିରୁ ମୁsିର ଉପାୟ କ’ଣ??? 

 ମଁୁ ତାକୁ ଭୁଲି ଯାଆhିଣି। େହେଲ ମଁୁ େଯେତେବେଳ େଦେଖ େସ େମାେତ େକମିତି 
ଏକ ବ-ିମ ଚାହଣିେର ଚାହW ରହିଥାଏ। େମାେତ ଲାେଗ ତା’ ଆଖିର େମା ଠାେର କିଛି 
ଦାବି अଛି। ଆଉ ମଁୁ େଯେତେବେଳ ତାକୁ ଏକ େପ�ମାତD କ ଦୃ�ି ନିେyପ କେର ସାh£ନା 
ପାଇବା ପରି େଫରିଯାଏ ତା’ ଦାବି ଉପfାପନକାରୀ ନୀଳକଇଁ ଆଖି ଦୁଇଟି। େମାେତ 
ଲାେଗ ସେତ େଯମିତି େସ ତା’ ଆଖିେର କେହ ମଁୁ ତାକୁ ସବୁେବେଳ ଏମିତି ଚାହW ରହିଥାଏ। 

 ନଁା ଆଉ ନୁେହଁ। େମାେତ ନି�ୟ କିଛି େଗାେଟ କରିବାକୁ ପଡିବ। ମଁୁ େଯମିତି େହଉ 
ଏ େପ�ମ େରାଗରୁ ମୁsି ପାଇବି। ଏଇ ସାtମାେନ େଶାଇଛhି। ମଁୁ ଏେବ ତା ପାଖକୁ ଚିଠି 
େଲଖିବି। େହାଇଯାଉ େମା ଆତD  ସ�ାନ ନ�। ତଥାପି ମଁୁ ତାକୁ େଲଖି ଜଣାଇ େଦବି, “ତୁ 
େମାେତ ଆଉ ଏମିତି କିମିଆଁ ଚାହଁାଣିେର ଚାହWବୁନି। ଯଦି ବି େମାେତ ଭଲ ପାଉଥିବୁ 
ଭୁଲିଯିବୁ, ଘୃଣା କରିବୁ। ତୁ ଘୃଣା କେଲ ହୁଏତ େତା ପ�ତି ଥିବା େମାର ଦୁବ�ଳତା 
କମିଯିବ।” ଏମିତି ଭାବି ମଁୁ ଚିଠିେଲଖା ଆର¯ କରିେଦଲି। 

 କିଛି ସମୟ ପେର ହଠାତ୍ ଚିନୁର ନିଦ ଭାtିଲା। େସ େମାେତ ଏ ଯାଏଁ ପଢ଼ା େଟବୁଲ୍ 
ପାେଖ େଦଖି ଆ�ଯ�� େହଲା। େସ କହିଲା, “ଆେର େଯଉଁ େଟାକା ଦଶଟାରୁ ସାେଢ଼ 
ଦଶଟା ଯାଏଁ ପଢ଼ା େଟବୁଲ୍ ପାଖେର ବସି ପାରନାହW, ଢୁେଳଇ ଢୁେଳଇ ବାର^ାର େଟବୁଲ୍ 
ଉପେର ମୁo ପିଟୁଥାଏ, େସ ରାତି େଗାଟାଏ ଯାଏଁ େଲଖାପଢ଼ା କରୁଛି! ଆେର କ’ଣ 
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 େଲଖୁଛୁ େଦଖି?” ମଁୁ କହିଲି, “ନା, ଏ କିଛି ନୁେହଁ।” େସ େମାଠାରୁ ଛଡାଇ େନଇ େଦଖିଲା 
ଚିଠିଟି। ଏେତ େବଳକୁ ସବୁ ସାt ଉଠି ସାରିଥିେଲ। ସମେ] ଏକ ସ£ରେର କହିେଲ, 
“ଆେର ତୁ ବି େଶଷେର ଏ େରାଗର ଶିକାର? ଆେମ ଭାବିଥିଲୁ ଆେମ ସିନା ଛେତରା 
ବାେତରା େଟାକା, ଝିअମାନ- ପଛେର େଗାଡାଇ େଗାଡାଇ ଏ େରାଗର ଶିକାର େହଉ। 
େହେଲ େତା ଭଳି ଶାh ସୁଧାର ପିଲା େହେଲ...... ଆେର ଭାଇ ଆଉ ମୁsି ନାହW ଏ 
େରାଗରୁ। ବୟସ େହେଲ ସମ]-ୁ ସଂକ� ମିତ େହାଇଯାଏ େପ�ମର ଏଇ ଏଡସ୍।” 

 

େଗାପବ~ୁ ହାଇdୁଲ, 

େପାଲସରା, ଗpାମ  ପିନ୍-୭୬୧୧୦ 

େମାବାଇଲ୍-୯୮୬୧୭୩୨୨୫୬, 

E-mail- subhakantasahu@rocketmail.com 
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अନୁବାଦ ବିଭାଗ 
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ଦୀପକ ଷଡ଼tୀ 

अhିମ ସଂdାରअhିମ ସଂdାରअhିମ ସଂdାରअhିମ ସଂdାର    
ମଳୂ ହିwୀ ରଚନା : ମୁନସୀ େପ�ମଚw୍ 

ଓଡ଼ିଆ ଭାବାନୁବାଦ : ଦୀପକ ଷଡtୀ 

 [େଲଖକ ପରିଚୟ : ମୁନସୀ େପ�ମଚw୍ (୧୮୮୦ -୧୯୩୬) େହଉଛhି ଜେଣ ବିଖ�ାତ 
ହିwୀ ଏବଂ ଉ��ୁ  ସାହିତ�ର ଯୁଗ ସ��ା ଗାjିକ ଓ ଔପନ�ାସିକ। ତା- .ାରା ଲିଖିତ 
ଉପନ�ାସ େଗାଦାନ୍, ନିମ�ଲା, ରtଭୂମି, କାୟାକj, ଗବନ୍ ଇତ�ାଦି ହିwୀ ଓ ଉ��ୁ  
ସାହିତ�ର େଗାଟିଏ େଗାଟିଏ ମାଇଲ ଖୁ�। ଉପନ�ାସ ବ�ତୀତ େସ ବହୁତ ଗୁଡିଏ 
yୁଦ� ଗj ମଧ� ରଚନା କରିଥିେଲ େଯପରି ପ� ପରେମଶ�ର, ବେଡ ଭାଇ ସାହାବ୍, ଦୂଗ�ା 
କୀ ମwିର୍ ଆଦି। ପ�ଦ\ ଗjଟି ୧୯୩୬ ମସିହାେର ତା- .ାରା ରଚିତ େଶଷ ଗj 
“କଫନ୍”ର ଏକ ଭାବାନୁବାଦ। ]   
 ଘିଶୁ ଚମାର ଆଉ ତା ପୁअ ମାଧିଆ ବାପା ପୁअ ଦୁଇ ଜଣ ଯାକ ପକା अଳସୁଆ। କିଛି 

କାମ କରhି ନାହW ଘେର ବସି ଖାଲି ଖାଇେବ ଓ େଶାଇେବ। ମାଧିଆ �ୀ ଚ"ା ଘର 

ଭିତେର ପ�ସବ େବଦନାେର ଛଟପଟ ହଉଥାଏ। ଏପେଟ ଘିଶୁ ଆଉ ତା ପୁअ ମାଧିଆ 

କଥାବା\�ା ହଉଥାଆhି। ଘିଶୁ କହିଲା “ଆେର ଯାଉନୁ େଦଖିବୁ େସ ଛୁଆ ଜନD  କଲା କି 

ନାଇଁ? ଏେତ େଜାରେର ଚି�ାର କରୁଛି େଯ ଲାଗୁଛି େଯ ଆଉ ଟିେକ ପେର ମରିଯିବ। ତୁ 

ଯାଉନୁ େଦଖିବୁ କଣ େହଲା ତା’ର?” ମାଧିଆ ମୁoଟାକୁ ଟୁtାରି େଦଇ କହିଲା “ମରିଯାଉ 

େସ ତା’ କ� ଆଉ ମଁୁ େଦଖି ପାରୁନି” ଏତିକି କହିେଦଇ ମାଧିଆ ଚୂଲିେର ଆଳୁ 
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 େପାଡ଼ିବାକୁ ଲାଗିଲା।  

 ବାପପୁअ ଦୁଇଜଣ ଦିେନ କାମକୁ ଗେଲ ତିନିଦିନ େସଇ ପଇସାେର ଚଳିଯାଆhି। 

ସବୁଆଡୁ ଧାରକରଜେର ବୁଡିକି ରହି ଥାଆhି।  େଲାକମାେନ ବି ବହୁତ ଗାଳି ଗୁଲଜ 

କରhି; କି� େଲାକ- କଥାେର ବାପପୁअ-ର କିଛି ଖାତିର ନ ଥାଏ।  େଯେବ ଠାରୁ ଚ"ା 

େବାହୁ େହାଇ କି ଆସିଲାଣି େସେବ ଠାରୁ ଝଗଡାଝା�ି କରାଇ ବାପପୁअ ଦୁଇଜଣ-ୁ ବଡ 

କ�େର କାମକୁ ପଠାଏ। ଘିଶୁର �ୀ ଏ ବାପପୁअ- ଜାଳା ସହିନପାରି ଦଶବଷ� େହଲାଣି 

ଆରପାରିକୁ ଚାଲିଗଲାଣି।  

 ଚ"ାର ପ�ସବ େବଦନା େସମିତି େହଉଥାଏ। ଏପେଟ ବାପପୁअ ଦୁଇଜଣ ଚୁଲିେର 

ଆଳୁକୁ େପାଡି ଭାତ ସହ ଲେଗଇ ଖାଇେଦଇ ଆରାମେର ଘର ବାରoାେର େଶାଇ 

ପଡିେଲ। ସକାଳୁ ଉଠି େଦଖhି ତ ଚ"ା ଗଭ�ଯ�ଣା ସହି ନ ପାରି ମରିଯାଇଛି ଏବଂ େପଟ 

ଭିତେର ଥିବା ତା ପିଲାଟା ବି ନ� େହାଇଯାଇଛି।  

 ଏେବ ବାପପୁअ କରିେବ କ’ଣ? ଦୁଇଜଣ- ମୁoେର ଚଡକ ପଡିଲା। ସଂdାର 

କରିବା ପାଇଁ ତ ପାଖେର କାଣୀକଉଡିଟିଏ ବି ନାହW। ଏମିତି ଚିhା କରି କରି ଯାଇ 

େସମାେନ ଗଁା ମହାଜନ ପାଖେର ପହ�ିେଲ। ଗଁା ମହାଜନ ଏ ବାପପୁअ ଦୁଇ ଜଣ-ୁ ଠିକ୍ 

ଚିହିq ଛି। ବାପପୁअ ଦୁଇଜଣ-ୁ େଦଖି ମହାଜନ ପଚାରିେଲ “କିେର ଘିଶୁ କଣ େହଲା? 

ଏେତ ସକାଳୁ ସକାଳୁ ମାଧିଆକୁ ଧରି କୁଆେଡ ଆସିଛୁ? ଘିଶୁ ଚମାର କାନମୁoା ଆଉଁସି 

ଆଉଁସି ବଡ କାକୁତିମିନତି େହଇ କହିଲା, “ଆ�ା! କାଲି ରାତିେର େବାହୁଟା ପିଲା ଜନD  

କରି ନ ପାରି କ� ସହି ମରିଗଲା। ଆମ ପାଖେର ତ ଖାଇବା ପାଇଁ ପଇସା ନାହW,  ଆଉ 

ତା’କୁ େପାଡିବୁ େକମିତି? ଆପଣ ଯଦି କିଛି ପଇସା ସାହାଯ� କରେh େତେବ ବଡ ଧମ� 
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 ହୁअhା ଆପଣ-ର” ମହାଜନ ବାପପୁअ ଦୁଇଜଣ-ୁ ଟିେକ ସେwହ ଦୃ�ିେର େଦଖିଲା 

େବଳକୁ ଏତିକି େବେଳ ମାଧିଆ ବିକଳ େହଇ କାwି କାwି ମହାଜନ- େଗାଡ ଧରି 

ପେକଇଲା ଆଉ କହିଲା “ସାଆେh! ଆମକୁ  କିଛି ପଇସା ସାହାଯ� କର�, ନ େହେଲ 

େମା �ୀର ଶବ ସ�ାର ବି େହଇ ପାରିବନି” ମହାଜନ କହିେଲ “ହଉ ହଉ ଉଠ୍ ଏଇ େନ 

ଦଶ ଟ-ା” ଘିଶୁ ହାତକୁ ଟ-ା ବେଢଇ େଦଇ କହିେଲ, “ଯା େବାହୁର ସଂdାର କାମଟା 

ଶୀଘ� ସାରି େଦ” ବାପପୁअ ମହାଜନ- ଠାରୁ ଦଶ ଟ-ା ପାଇଗେଲ, େସମିତି ଘର ଘର 

ବୁଲି େବାହୁ ମରିବା କଥା କହି ଗଁା ବାଲା- ଠାରୁ ମଧ� ଆହୁରି ଦଶ ଟ-ା େସମାେନ 

ସଂଗ�ହ କରି େନେଲ। କିଛି ଗଁା େଲାକ ଶବ ସ�ାର ପାଇଁ କାଠ, ଘିअ, ବାଉଁଶ ଇତ�ାଦି 

अବଶ�କୀୟ ସାମଗ�ୀ େଯାଗାଡ ବି କରିେଦେଲ। ତା’ପେର ଗଁା ବାଲା ବାପପୁअ-ୁ କହିେଲ 

“ତୁେମ ମାେନ ଏେବ ଯାअ ଗଁା ହାଟରୁ ଶବକୁ େଘାେଡଇବା ପାଇଁ ନୂଆ ଧଳାଲୁଗା େଗାେଟ 

େନଇ ଆସିବ। ତେମମାେନ ଆସିବା ପେର ଶବକୁ େସଥିେର େଘାେଡଇ କି େନଇ ଗଁା 

ମସାଣିେର େପାଡି େଦବା” ଗଁା ବାଲା- କଥା ମାନି ବାପପୁअ ଚାଲିେଲ େସଇ ପଇସାକୁ 

ଧରି ଗଁା ହାଟକୁ ନୂଆ ଲୁଗା କିଣିବା ପାଇଁ। ହାଟ ବୁଲୁବୁଲୁ ବାପପୁअ- ନଜର ପଡିଲା ମଦ 

େଦାକାନ ଉପେର; ଘିଶୁ ମାଧିଆକୁ କହିଲା “ଆେର ଆମ ପାଖେର ତ େକାଡିଏ ଟ-ା अଛି। 

ଚାଲ୍ ପା�ଟ-ାର ଟିେକ ମାରିେଦବା, अବଶି� ପଇସାେର ଆେମ ଲୁଗା କିଣିବା” ବାପା 

କଥାେର ରାଜି େହାଇଗଲା ମାଧିଆ। ଦୁଇଜଣ ଯାକ ପା�ଟ-ାର ମଦ ପିଇ ସାରିବା ପେର 

ମାଧିଆ ଆଖି ପଡିଲା ପାଖ ମି¾ଚର େଦାକାନ ଉପେର େସ ତା ବାପାକୁ କହିଲା “ବାପା! 

ଖାଲି ମଦ ପିଇେଲ ଜମା ଭଲ ଲାଗିଲାନି, ଚାଲ ମଦ ସହ ଟିେକ ମି¾ଚର ମିେଶଇକି 

ଖାଇବା ଓ ପିଇବା” ଘିଶୁ ସେtସେt ଆଉ ପା� ଟ-ାର ମଦ ଓ ମି¾ଚର େନଇ ଆସି 
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 ପିଇକି ଚୁର୍ େହଇଗେଲ ବାପପୁअ ଦୁଇଜଣ। ମଦ ନିଶା ଟିେକ ଖସିବାରୁ ମାଧିଆ କହିଲା 

“ଚ"ାପାଇଁ ଲୁଗା ନବାପରା, େସପେଟ ଗଁା ବାଲା ଆମକୁ अେପyା କରି ବସି ଥିେବ େଯ, 

ଆେମ ଲୁଗା େନଇ କି ଗେଲ ଚ"ାର ଶବ େପାଡା ହବ।” ଘିଶୁ ଚମାର ମଦ ନିଶାେର ଚୁର୍ 

େହଇ କହିଲା, “େହ ଛାଡ୍ େସ ଲୁଗାଫୁଗା କଥା, ଲୁଗା େନଇ କି ଗେଲ ଚ"ା କ’ଣ ତାକୁ 

ପି~ିବ? ତା ଉପେର ଖାଲି େଘାଡା ହବ ଆଉ େଶଷେର ଗଁା ବାଲା ତା ସହ େସ ଲୁଗାକୁ ବି 

େପାଡି େଦେବ। େତଣୁ ତା ପାଇଁ ଆଉ ଲୁଗା ନବା ଦରକାର ନାହW। ଆଉ େଯାଉ ବଳକା 

ଟ-ା ରହିଲା ଚାଲ୍ ଆେମ ଆଉ ଟିେକ ପିଇ ଦବା ଓ େପଟ ଭରି କି ଖାଇ େଦବା। ଚ"ାର 

ଇଛା ଥିଲା େଯ ଆେମ ସବୁେବେଳ ଭଲେର ଖାଇପିଇ କି ରହୁ, େତଣୁ େସ ମଲା ପେର 

ଆମକୁ ତା’ର େଶଷ ଇଛାକୁ ପରୂଣ କରିବାକୁ ପଡିବ କି ନାହW?” ମାଧିଆ ସବୁ ବୁଝିଗଲା 

ପରି ମୁo ଟୁtାରି ହଁ ଭରିଲା ଓ ବଡ ବିବ�ତ େହଇ ପଚାରିଲା, “କି� ଆେମ ନ ଗେଲ 

ଚ"ାର ଶବକୁ େପାଡିବ କିଏ?” ଘିଶୁ ହସିହସି କହିଲା, “ତୁ ଜମା ବ�] ହअନା, େଯାଉ 

େଲାକମାେନ ଏେତ ପଇସା ଓ ସବୁ ସାମଗ�ୀ େଯାେଗଇ ସାରିେଲଣି େସମାେନ କଣ 

ଏେତେବଳ ଯାଏଁ ଆମ ଲୁଗା ଆଣିବାକୁ अେପyା କରି ଶବକୁ ରଖି ବସିଥିେବ। େସମାେନ 

ସବୁ କାମ ସାରି େଦେବଣି” ତା’ପେର ଘିଶୁ ଓ ମାଧିଆ  अବଶି� ପଇସାେର ଆଉ ଦୁଇ 

େବାତଲ ମଦ କିଣି ପିଇକି  ନିଶାେର ଟଳମଳ େହଇ େସଇ ମଦ େଦାକାନ ଆଗେର ଥିବା 

ନ��ମା ଭିତେର ଗଳି ପଡିେଲ।  

ସହକାରୀ अଧ�ାପକ 

େରାଲାo୍ ଫାମ�ାସୀ ମହାବିଦ�ାଳୟ 

େଖାଡାସିtି, ବ� ହD ପୁର-୧୦ 
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େଦବସିDତା େବେହରା 

ସ�ୀକୃତିସ�ୀକୃତିସ�ୀକୃତିସ�ୀକୃତି    
ମଳୂ ହିwୀ-ଡଃ ନେରw�  ଚତ�ୁ େବଦୀ 

अନୁବାଦ-େଦବସିDତା େବେହରା 

 ସୁଲଭା କେଲଜେର ହିwୀ ପଢାଏ। ଶିyାଗତ େଯାଗ�ତା ପି.ଏଚ.ଡି। କେଲଜେର 
ପେଢଇବା ବ�ତୀତ େସ ଜେଣ େଲଖିକା। ବିଭିନq  ପତ�  ପତି� କାେର ନିୟମିତ ସୁଲଭାର 
େଲଖା ପ�କାଶିତ ହୁଏ। ସ£ାମୀ ବ�ିଥିବା େବେଳ, ପିଲା-ର ପାଠପଢ଼ା େସ ହW େଦଖୁଥିେଲ। 
େହେଲ ତା- ମୃତୁ� ପେର ଘର ଆଉ ବାହାରର ସବୁ ଦାୟିତ£ ସୁଲଭାକୁ ହW ଉେଠଇବାକୁ 
ପଡୁଥିଲା। ବଡପୁअ ନାନୁ ଇpିନିୟରିଂ ପଢା େଶଷ କରି ଏେବ ବାtାେଲାରେର ଚାକିରୀ 
କରୁଛି ଆଉ ସାନ ପୁअ େଛାଟୁ ଇpିନିୟରିଂର େଶଷ ବଷ�େର अଛି। 

 ନାନୁର େଫାନ୍ ଆସିଥିଲା ବାtାେଲାରରୁ। େସ କିଛି ଦିନ ପାଇଁ ଛୁଟି େନଇ 
ଆସୁଥିଲା ଘରକୁ। 

 ନାନୁର ଆସିବା ଖବରେର ବହୁତ ଖୁସିଥିଲା ସୁଲଭା। େସ ନାନୁର ମନ ପସwର 
ଜିନିଷ ସବୁ କିଣି ଆଣୁଥିଲା କେଲଜରୁ େଫରିବା େବେଳ। ତା’ର ମେନ अଛି ତା’ର ହାତ 
ର~ା ଖାଇବା ଖାଇବାକୁ ପସw କେର ନାନୁ। ଯଦି େକୖଣସି ପାଟzକୁ ଯିବାକୁ ପଡୁଥିଲା, 
େସଠୁ େଫରିବା ପେର େସ ଜିଦ୍ କରି କିଛି ନା କିଛି ଖାଇବା ସୁଲଭା ଦ£ାରା ତିଆରି କେରଇ 
ଖାଉଥିଲା। ଆଉ କହୁଥିଲା, “ମମି େସଠି େପଟ ପୁରିଲାନି।” 

 ତା’ର ଏହି ପଦକ କଥାେର ଖୁସିେର ଗଦ୍ ଗଦ୍ େହାଇ ଯାଉଥିଲା ସୁଲଭା। 



ତ� େୟାଦଶ ବଷ�, ତୃତୀୟ ସଂଖ�ା, ମା�� ୨୦୧୮ Download Magazine from www.aahwaan.com 

 

ଆହ� ାନ ଇ-ପତି� କା ସ"ୂ$� ନିଃଶୁ' ବିତରଣ େହତୁ ଡା େଜ�ାତି ପ�ସାଦ ପ,ନାୟକ- .ାରା ପ�ତି/ିତ ଓ ପ�କାଶିତ  | Aahwaan.com  Aahwaan.com  Aahwaan.com  Aahwaan.com  |  126 

  ସମୟ େକେତ ଶୀଘ� ବିତିଗଲା ଦିେନ ନାନୁ ସୁଚନା େଦଲା, “ମମି କ"ାନୀ ତରଫରୁ 
ଆମ ସହରେର अଫିସ୍ େଟ େଖାଲିବାକୁ ଯାଉଛି, େବାଧହୁଏ େମାର ଟ�ାନ୍ସଫର 
େହାଇଯାଇପାେର।” 

 “ସତେର..!” ଖୁସିେର କିଛି ସମୟ ପାଇଁ ନାଚି ଉଠିଲା ସୁଲଭା। 

 “କଣ ଭାଇ.. ତେମ ସତେର ଘର ପାଖକୁ ଆସୁଛ..?” ସୁଲଭା ଭଳି େଛାଟୁ ମଧ� 
ଖୁସିେର ନାଚି ଉଠିଲା।  

 “ହଁ..”, ନାନୁ କହିଲା, “ଦରମା ପ�ାେକଜ୍ ଯାହା अଛି େସଇଆ ରହିବ।” 

 “ତୁେମ ତା’େହେଲ େକେବ ଆସିବ..?” େଛାଟୁ ପଚାରିଲା। 

 “ମାେସ ନ େନେଲ ଦୁଇମାସ ଲାଗିଯିବ” କହିଲା ନାନୁ। 

 “ସୁଲଭା କହିଲା, ଠିକ୍ अଛି, େତା ରୁମ୍ ଆଉ ଡ�ଇଂରୁମ୍କୁ ତା’େହେଲ ନୂଆ ରt 
କେରଇେଦବି।” 

 “େସ ସବୁ େହାଇଯିବ ମମିD ... ଏେତ ଜଲ୍ଦି କ’ଣ ପାଇଁ?” କହିଲା ନାନୁ। 

 “ଛୁଟିେର ଘରକୁ ଆସିଲା ନାନୁ। ଦିେନ ନାନୁ କହିଲା, ମମିD  ଆଜି ସ~�ାେର େମାର 
ଜେଣ ସାt ଆମ ଘରକୁ ଆସିବ ବୁଲିବାକୁ। ତା’ ନଁା େହଲା ଛାୟା। 

 “କ’ଣ..?” ସୁଲଭା ଟିକିଏ ଚମକି ପଡିଲା। 

 “ହଁ..େସ େମା ସହିତ କାମ କେର। େସ େମା ସହିତ ଏମ.ବି.ଏ କରୁଥିଲା। ତା’ ବାପା 
ବେ^େର େପାଲିସ୍ अଫିସର अଛhି। ଛାୟା ଏହି ସହରକୁ ଆସିଛି େବାଲି େଫାନ୍ 
କରିଥିଲା। େତଣୁ ମଁୁ ଆଜି ତାକୁ ଆମ ଘରକୁ ଡାକିଛି।” 
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  “ଠିକ୍ अଛି!” ସୁଲଭା କେଲଜ୍ ବାହାରିଲା େବଳକୁ କହିଲା, “ମଁୁ େଫରିବା ସମୟେର 
େରାେଷଇ ସାମଗ�ୀ ସାtେର େନଇ ଆସିବି। ହଁ.., ଆଉ କାହାକୁ ଡାକିନୁ ତ?” 

 “ଆଉ କାହାକୁ..?” 

 “େତାର ଦାଦା-ୁ?” 

 “ନା.. ନା.. ଏେବ ତା-ୁ ଏ ବିଷୟେର କିଛି କହିନି।” 

 “ଠିକ୍ अଛି..” କହି ସୁଲଭା ଚାଲିଗଲା। େଯଉଁ ନାନୁ ଆସିବା ମାେତ�  ପ�ଥେମ ଦାଦା- 
ଘରକୁ ଦଉଡି ଯାଉଥିଲା, େସ ଆଜି ଦାଦ- ନଁା ଶୁଣି ଚୁପ୍ େହାଇଗଲା! ଟିକିଏ ହସିେଦଲା 
ମେନ ମେନ ସୁଲଭା। 

 କେଲଜେର େକୗଣସି କାମେର ତା’ର ମନ ଲାଗିଲା ନାହW। ତାକୁ ପି�ନ୍ ସିପାଲ୍ 
ଡେକଇଥିେଲ, େହେଲ ପଛେର ଯିବ େବାଲି କହି େସ ଆଉ ତା- ଚା^ରକୁ ଗଲାନି। 
କେଲଜରୁ େଫରିବା େବେଳ ପାଠକ ମିଠା େଦାକାନ ପାଖେର ଗାଡ଼ିକୁ ପାକ� କରି ନାନୁର 
ପସwର ନମ୍କିନ୍ ଆଉ କିଛି ମିଠା କିଣିଲା। ପାଖ େଦାକାନରୁ କିଛି ତରକାରୀ ମଧ� କିଣି 
େନଲା େସ। ଜଲ୍ଦି ଜଲ୍ଦି ଘରକୁ ଆସି େଦଖିଲା େବଳକୁ େଯଉଁ ନାନୁ अଳସୁଆ- ପରି 
ସବୁେବେଳ ଦିୱାନେର େଶାଇଥାଏ, ଆଜି େସ ପୁରା ଡ�ଇଂରୁମ୍, ଡାଇନିt୍, କିେଚନ୍କୁ ସଫା 
କରି ସେଜଇ େଦଇଥିଲା। ଏହା ପବୂ�ରୁ ତ େକେବ େହେଲ ଘରକୁ ସଫା କରି ନଥିଲା 
ନାନୁ! ତା’ ଓଠେର अନାୟାସର ହସ େଖଳିଗଲା। 

 “ଲାଗୁଛି ଏେବ ନାନୁ ଦାୟିତ£ବାନ େହାଇଗଲାଣି।” ଗୁଣୁଗୁଣୁ େହାଇ କହିଲା ସୁଲଭା। 
ତା’ର ଠିକ୍ େସତିକି େବେଳ ତା’ ସାt ଶିବାtୀର କଥା ମେନ ପଡିଗଲା। େସ କହିଥିଲା, 
“ଶୁଣ େଯେତେବେଳ ପୁअ ନିେଜ େରାେଷଇ ଘେର ପଶି େରାେଷଇ କରିବାେର ଆନw 
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 अନୁଭବ କରିବାକୁ ଲାଗିବ, େସେତେବେଳ ବୁଝିଯିବୁ େଯ ତା’ର େକୗଣସି ଝିअ ସହିତ ଚÁର 
अଛି। ଆଜିକାଲି ପୁअମାେନ େରାେଷଇ ଘରକୁ ଯାଇ ଝିअମାନ-ୁ ସରପ�ାଇଜ୍ େଦବାକୁ 
ଚାହାhି।” 

 ତା’େହେଲ କ’ଣ.. ନାନୁ େକୗଣସି ଝିअକୁ ପସw କରି ସାରିଛି? ମେନ ମେନ ଭାବି େସ 
ବାଥରୁମ୍ ଯାଇ ଶାଢୀ େଚpକଲା। ଆଜି ବହୁତ ଦିନ ପେର ତା’ର अ-ିତ ମେନ 
ପଡିଗେଲ। 

 ଏହି ବାଥରୁମେର ନିଜର େଶଷ ନିଃସ£ାସ ତ�ାଗ କରଥିେଲ अ-ିତ। 

 ବାଥରୁମେର ତା-ର େ�� ାକ୍ େହାଇଥିଲା। “ନାନୁ.. ବାସ୍ େକବଳ ଏତିକି କଥା େସ 
ଶୁଣି ପାରିଥିଲା।” କବାଟକୁ ଧÁା େଦଇ େଖାଲିବାକୁ ପଡିଥିଲା। କବାଟ େଖାଲିବା ପେର 
ଜଣା ପଡିଲା ହାଟ�ଆଟାକ୍ େବାଲି। ହxିଟାଲକୁ େନଲା େବେଳ ନିଜର େଶଷ ନିଃଶ£ାସ 
ତ�ାଗ କରି ସାରିଥିେଲ अ-ିତ। 

 େସେତେବେଳ ନାନୁ ଆଉ େଛାଟୁ dୁଲେର ପଢୁଥିେଲ। 

 अ-ିତ- ମୃତୁ� ପେର ଯ�ବତ୍ ଚାଲୁଥିଲା େସ। ଶାଶୁ-ଶ£ଶୁର ତା’ ସହିତ 
ରହୁଥିେଲ। ଦିअର-ଦିअର- �ୀ, ତା- ପିଲାମାେନ, ଆଉ अନ�ମାେନ। େଯେତେବେଳ 
ଆସhି ଏଇଠି ତା’ ପାଖେର ରୁହhି। अ-ିତ ମଧ� ଏହା ହW ଚାହୁଁଥିେଲ। ନିଜର ବାପା-
ମା-ୁ ବହୁତ ଭଲ ପାଉଥିେଲ अ-ିତ। େକେବ ବି अ-ିତ- ଇeାର अନାଦର କରିନଥିଲା 
ସୁଲଭା। ଏହି େଛାଟ ଘେର ନିଜ ଶାଶୁ-ଶ£ଶୁର ଆଉ ପିଲାମାନ- ସହିତ ରହୁଥିଲା େସ 
अ-ିତ- ମୃତୁ� ପେର। ସକାଳୁ ସକାଳୁ ଘରର ସବୁ କାମ ସାରିେଦଇ େସ କେଲଜ ଯାଏ, 
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 ଆଉ େଫରିବା େବଳକୁ ଘର ପାଇଁ ଜରୁରୀ ଜିନିଷ ସବୁ କିଣି େନଇ ଆେସ। ସ~�ାେର ପୁଣି 
େରାେଷଇ କାମେର ବ�] େହାଇଯାଏ।  

 ନାନୁ େକେତେବେଳ ବଡ େହାଇଗଲା, ଜଣା ପଡିଲାନି ତାକୁ। େସ ବେ^ର 
ଆଇ.ଆଇ.ଟିରୁ ଇpିନିୟରିଂ କରି ସାରିବା ପେର େସଇଠି ଏମ.ବି.ଏ କରି ଚାକିରୀ ପାଇଁ 
ବାtାେଲାର୍ ଚାଲିଗଲା, ସେତ େଯମିତି ତାର ସାଧନା ପରୂା େହାଇଗଲା। अ-ିତ େଯଉଁ 
କାମକୁ अଧାରୁ ଛାଡି ଚାଲି ଯାଇଥିେଲ, ଆଜି ତାକୁ େସ ପୁରା କରିେଦଲା। ଶାଶୁ-ଶ£ଶୁର-ର 
େଦହାh େଯେତେବେଳ େହଲା ସବୁ କାମ ଏକୁଟିଆ କରିଥିଲା ସୁଲଭା। ଏଇ େଛାଟ ଘର 
ତାକୁ ବଡ ଲାଗୁଥିଲା। େବେଳ େବେଳ ଛୁଟିେର ନାନୁ ଘରକୁ ଆସିେଲ ଗହଳି ଚହଳିେର 
ପୁରି ଉଠୁଥିଲା ଘରଟା। 

 ଆଜି ଏେତ ଦିନପେର, ସୁଲଭାକୁ ଲାଗୁଥିଲା ସେତ େଯମିତି େକୗଣସି अଜଣା ବାସqାର 
ମହକେର ପୁଣିଥେର ତା’ ଘର ମହକୁଛି। େସ ଆଜି ବହୁତ ଦିନ ପେର ନିଜ ପସwର ଶାଢୀ 
ପି~ିଲା, ଆଉ ମୁହଁେର ହାଲ୍ କା େମକअପ୍ ଟିକିଏ କଲା। େଛାଟୁ ନିଜର ନୂଆ ଜିନ୍ସ୍ ଆଉ 
ସାଟ� ପି~ିଲା। 

 ସ~�ା େହଉ େହଉ ହଠାତ୍ ଘର ସାମନାେର େଗାଟିଏ କାର୍ ଆସି अଟକିଲା। ନାନୁ 
ଥିଲା ବାହାେର। େସ ଛାୟାକୁ ଭିତରକୁ ପାେଛାଟି ଆଣିଲା।  

 ସତେର ବହୁତ ସୁwର ଥିଲା ଛାୟା। ତାକୁ େଦଖିଲା ମାେତ�  ତା’ରୂପେର ମୁ· 
େହାଇଗଲା ସୁଲଭା। ଲ^ା, ପତଳା ଶରୀର, େଗୗର ବ$� ଆଉ ଟଣା ଟଣା ଗାଢ଼ କଳା 
ଆଖି। ହାଲୁକା େମକ୍ अପେର ମଧ� ସୁwର ଲାଗୁଥିଲା ଛାୟା।  
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  ନାନୁ ସମ]- ସହିତ ଛାୟାର ପରିଚୟ କେରଇେଦଲା। ଛାୟା ନଇଁ ପଡି ସୁଲଭାର 
ପାଦ ଛୁଇଁବାକୁ ଚାହୁଁଥିଲା। େହେଲ ସୁଲଭା ତାକୁ କୁେÚଇ ପକାଇ ମନା କରି କହିଲା, 
ଆମ ଘେର ଝିअମାେନ ପାଦଛୁଇଁ ମୁoିଆ ମାରhି ନାହW। 

 “ଆଉ େଛାଟୁ.. େକମିତି अଛ?” େସ କହିଲା। 

 େଛାଟୁ ନିଜ ନଁା ଶୁଣି ଟିକିଏ ଚମକି ପଡିଲା। 

 “େମାେତ ତୁମ ନଁା ଜଣା अଛି, ଏହାକୁ ନିअ..अ।” େସ ଆଇପଡ୍ େଦଇ କହିଲା।  

 “ଏହା କ’ଣ..?” 

 “ଗିÆ।” 

 େଛାଟୁ ନିଜ ଗିÆ େଦଖି ଖୁସି େହାଇଗଲା।  

 ଛାୟା ସହିତ କଥାବା\�ାରୁ ଜଣା ପଡିଲା େଯ, ତା’ ବାପା-ର ପ�େମାଶନ େହବାର 
अଛି। ବହୁତ ଶୀଘ� େସ ଆଇ.ପି.ଏସ. େହାଇଯିେବ। ତା ମା’ ଟିଚର अଛhି, େଗାଟିଏ ଭାଇ 
अଛି, ଯିଏ ଏେବ କେଲଜେର ପଢୁଛି। େସ ବେ^ରୁ ଇpିନିୟରିଂ କରିଛି, କି� ଏମ.ବି.ଏ. 
େସ ନାନୁ ସହିତ କରିଛି। ନାନୁ ଆଉ େସ ଏକା କ"ାନୀେର ଚାକିରୀ କରୁଛhି। 

 ଶାh ଥିଲା ସୁଲଭା। ମେନ ମେନ ଭାବିଲା, ଭଲ େହଲା ଏେବ ପିଲାମାେନ ନିେଜ 
ସବୁ କିଛି ଠିକ୍ କରିେନଉଛhି। ଏହି କାମରୁ ତାକୁ ମୁsି ମିଳିଗଲା। େହେଲ.. 
େସତିକିେବେଳ ଛାୟା ନାନୁର ରୁମେର େଡ�ସ୍ େଚ� କରିବା ପାଇଁ ଯାଇ େସଇଠି अଟକି 
ଗଲା। ନାନୁର ରୁମରୁ କିେଚନକୁ ଆସିବା ବାଟେର େଗାଟିଏ ବାଥରୁମ୍ ଥିଲା, ଯାହାର 
କବାଟ ନାନୁ ରୁମେର େଖାଲୁଥିଲା। ଆଉ ଦି£ତୀୟ କବାଟଟା କିେଚନ୍ ପେଟ। ଡାଇନିt୍ 
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 େଟବୁଲରୁ କପ୍ େପ�ଟ୍ ଉେଠଇଲା େବେଳ ସୁଲଭା ଶାଢୀେର କିଛି ସସ୍ ଢଳିଗଲା। ଏହା 
େଦଖି େସ ଚମକି ପଡି ତୁରh ବାଥରୁମ ଯାଇ ଶାଢୀକୁ ସଫା କରିବାକୁ ଲାଗିଲା। 

 କିଛି ଶ³ ଶୁଭିଲା ତାକୁ। ଧ�ାନ େଦଇ ଶୁଣିବାରୁ ଜାଣିପାରିଲା େଯ ଏହା ଛାୟାର 
ସ£ର େବାଲି। 

 “ନାନୁ, ଏହି େଛାଟ ଘେର ଆେମ େକମିତି ରହିପାରିବା?” 

 “ନାନୁଁ ଚୁପ୍ଥିଲା।” 

 ଶୁଣ, ଆମକୁ ବଡ ଫ� ାଟ୍ ମିଳିବ କ"ାନୀ ତରଫରୁ। ତୁେମ ଏେବ ଫ� ାଟ୍ ପାଇଁ 
ଆପ�ାଇ କରିଦିअ। ଫ� ାଟ୍ ମିଳିବାକୁ ଦୁଇ-ତିନ ମାସ ଲାଗିଯିବ। ମଁୁ ବାପା- ସହିତ କଥା 
େହାଇଯିବି। େସ େସହି ଫ� ାଟ୍କୁ ଠିକ୍ଠାକ୍ କରିେଦେବ। ଫନzଚର ସବୁ େସହି ଫ� ାଟ୍କୁ 
ଆସିଯିବ। ମା’ କହୁଥିେଲ “ଆଜିକାଲି ବିଲଡସ�ମାେନ ଘରକୁ ସଜା-ସ»ି କରି େଦଉଛhି 
େବାଲି।” 

 “ହୁଁ, େହେଲ ଛାୟା..” 

 “େଦଖ, ଆେମ ଏେତ ଦିନ େହଲାଣି ଏକାଠି ରହୁେଛ। ଆଉ ରହିଲା ବାହାଘର କଥା, 
େସ ବିଷୟେର ବାପା ଆସି ତୁମ ମା’- ସହିତ କଥା େହାଇଯିେବ। अେ�ାବର ମାସର 
ତାରିଖ अଛି। ତୁମ ମା’ ଆଉ ଭାଇକୁ େବଶୀ କିଛି କରିବାକୁ ପଡିବ ନାହW। ବାପା କହିଛhି, 
େସ ସବୁ କିଛି କରିେଦେବ।”  

 ସୁଲଭା ଆଉ ବାଥରୁମର ନଳକୁ େଖାଲି ପାରିଲା ନାହW। କିଛିyଣ ପାଇଁ ତା’ ମୁo 
ବୁେଲଇେଦଲା ପରି ଲାଗିଲା। ଏଇଠି.. ଏଇଠି अ-ିତ ପଡି ଯାଇଥିେଲ, ଆଉ ତା’ ପେର 
ନିଜକୁ ସ¯ାଳି ପାରି ନଥିେଲ। େସ କ’ଣ ଏେତ ବଡ ଝଡକୁ ଏକା ସ¯ାଳି ପାରିବ! ତାକୁ 
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 ଲାଗିଲା, ସେତ େଯମିତି अ-ିତ ସାମqାେର ଥିବା ଦପ�ଣରୁ ତାକୁ େଦଖୁଛhି, “ନା..  ସୁଲଭା.. 
ନା.., େହାଶେର ଆସ, ତୁମକୁ ଏେବ ବହୁତ କିଛି କରିବାକୁ अଛି।”  

 ସୁଲଭା ଚୁପ୍ଚାପ୍ ମୁହଁ େଧାଇ ବାଥରୁମରୁ ବାହାରି ଆସିଲା। 

 ସାମqାେର ଦିୱାନ ଥିଲା, େଛାଟୁ ଆଉ ଛାୟା େସଠି ବସି ଟି.ଭି. େଦଖୁଥିେଲ। ନାନୁ 
ନିଜ ରୁମେର ଥିଲା। ସୁଲଭା ସିଧା ତା’ରୁମ୍ ଆଡକୁ ଚାଲିଲା ଆଉ କହିଲା, ନାନୁ ତୁ ଏେବ 
ବଡ େହାଇଗଲୁଣି। କାଲିକି େତା ବାହାଘର େହବ। ମାନୁଛି ଏଇ ରୁମ୍ଟା େତାର, େହେଲ 
େଛାଟୁ ଏେବ ଏଇଠି ପଢୁଛି। ଯଦି କିଛି ଖରାପ ନ ଭାବୁ, ତେତ େଗାେଟ କଥା କହିବି। ତୁ 
ନିଜ କ"ାନୀେର କଥାବା\�ା କରିେଦଖ। ଯଦି େସମାେନ ଫ� ାଟ୍ େଦଉଚhି, ତା’େହେଲ 
େନଇଯା। େଯମିତି ଏ ଘର େତାର, େସମିତି େସ ଘର ମଧ� େତାର େହବ। ଆେମ ମଝିେର 
ମଝିେର ତୁମକୁ େଦଖା କରିବାକୁ େସଠିକି ଯିବୁ ଆଉ ତୁେମ ମାେନ େଦଖା କରିବାକୁ ଏଠିକି 
ଆସିପାରିବ।  

 କ’ଣ..? ଆ�ଯ�� େହାଇଗଲା ନାନୁ। କ’ଣ ମମିD  ଛାୟାର କଥା ଶୁଣି େଦେଲ କି? େସ 
ସୁଲଭାକୁ ଧ�ାନର ସହିତ େଦଖିଲା। େହେଲ େସହି ଶାh ସେରାବରେର େକୗଣସି ପ�କାରର 
ହଲଚଲ୍ ନଥିଲା। अ-ିତ-ୁ େମୗନ ସ£ୀକୃତି େଦଇ ସ"ୂ$� ଭାବେର ଜୀବନ ସଂଗ�ାମେର 
େଯା�ାଟିଏ େହାଇ ଲଢିବାକୁ fିର କରିସାରିଥିଲା ସୁଲଭା। 

 ୨୧୭, େଭାଇ ନଗର, ବାୟାବାବା ମଠ େଲନ 

ଭୁବେନଶ£ର-୨୨ 
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ମଧୁସିDତା ପ,ନାୟକ 

ଉଫ୍ଉଫ୍ଉଫ୍ଉଫ୍... ... ... ... ଇେୟ େଲୖଲାଇେୟ େଲୖଲାଇେୟ େଲୖଲାଇେୟ େଲୖଲା........    
ମଳୂ ରଚନା - େରଣୁ ଶ�ୀବା]ବ 

अନୁବାଦ - ମଧୁସିDତା ପ,ନାୟକ 

 ଏମିତି କିଛି େଲୖଲା अଛhି େଯଉଁମାେନ ନିଜ ସ£ାଥ� ହାସଲ କରିବା କଳାେର େବଶ୍ 

ପାରtମ। ଆଲିଶାନ୍ େକାଠାର अପାର ସ"\ିକୁ କି^ା େକୗଣସି ବୁ�ିମାନ ସୁwର ଯୁବକକୁ 

େଦଖି ଯଦି େସମାନ- ମନ ଲାଳାୟିତ ହୁଏ, ତା’େହେଲ େସମାେନ େସହି େଗଲ ବସରିଆ- 

ପଛେର େସ ପଯ��h ଘୁରି ବୁଲhି, େଯ ପଯ��h େସମାେନ ତା- ଜାଲେର ଛwି େହାଇ 

ବିବାହ ବ~ନେର ବା~ି ନ େହଇଛhି।  

 ଦୃତ ଗତିେର େଦୗଡିଥିବା ମନୁର ସାଇେକଲ୍ େଶଷେର େଗାେଟ େଲୖଲା ସହିତ ପିଟି 

େହାଇଗଲା। େଲୖଲା ଏଇଥିପାଇଁ କୁହାଯାଇଛି କାହWକି ନା’ ମନୁ ଚାହWଥିେଲ େସଠୁ ଚୁପ୍ଚାପ୍ 

ପେଳଇ ଯାଇପାରିଥାhା, େହେଲ େସ େଲୖଲାଟା ଜାଣିଶୁଣି ନିଜ ସାଇେକଲକୁ ତା’ 

ସାଇେକଲ୍ ସହ ବାେଡଇଥିଲା।         

 “େହାଶେର ନାହଁ କି?” ମନୁ କହିବାରୁ ଝିअଟି କହିଲା, “େହାଶେର अଛି, େବାଲି ତ 

ଟÁର ମାରିଛି?” ମନୁ ଯଦି ଚାଲାକ୍ ଥିଲା, େସ ଝିअଟି अତି ଚାଲାକ୍ ଥିଲା। ମନୁ ଡ଼ାେଳ 

ଡ଼ାେଳ ଗଲା େବଳକୁ ଝିअଟି ପତେର ପତେର ଯାଉଥିଲା।  

 ଦୁେହଁ ନିେଜ ନିେଜ ଉଠି ଠିଆ େହେଲ। ମନୁ ନିଜର ତେଳ ପଡିଥିବା ବହିପତ� କୁ 

ଉେଠଇଲା େବଳକୁ ଝିअଟି अଚାନକ ବ~ୁକରୁ ଗୁଳି ଛାଡ଼ିଲା, “ମେତ ତୁେମ ପସw କରୁଛ 



ତ� େୟାଦଶ ବଷ�, ତୃତୀୟ ସଂଖ�ା, ମା�� ୨୦୧୮ Download Magazine from www.aahwaan.com 

 

ଆହ� ାନ ଇ-ପତି� କା ସ"ୂ$� ନିଃଶୁ' ବିତରଣ େହତୁ ଡା େଜ�ାତି ପ�ସାଦ ପ,ନାୟକ- .ାରା ପ�ତି/ିତ ଓ ପ�କାଶିତ  | Aahwaan.com  Aahwaan.com  Aahwaan.com  Aahwaan.com  |  134 

 କି?” 

 ଏହି ଗୁଳି ରୂପି ତୀର ମାଡ଼େର ଘାଇଲା େହାଇ ମନୁ ଖେନଇ ଖେନଇ କହିଲା, “ମଁୁ 

ପୁଣି ତୁମକୁ? ମଁୁ ତ ତୁମକୁ ଚିହିq ନି କି ଜାଣିନି?” 

 “ଜାଣିନ େକମିତି? ମଁୁ ନୀଲୁ.. େସହି ନୀଲୁ, ଯାହାକୁ ତୁେମ ସବୁଦିନ ଝରକା ବାେଟ 

େଦଖ। ଆଉ ଏେବ अଜଣା- ପରି େହଉଛ!” ଝିअଟି ଆଖି ନେଚଇ କହିଲା।  

 “ମଁୁ ଆଉ ତୁମକୁ େଦେଖ? ପାଗଳ େହାଇଯାଇଛ କି? ମଁୁ ତ ତୁମକୁ ଜମାରୁ ଜାଣିନି, 

ଆଉ ତୁମକୁ ସବୁେବେଳ େଦଖିବି େକମିତି? ଆଛା ଠିକ୍ अଛି। ଏେବ କୁହ, ତୁେମ ରହୁଛ 

େକଉଁଠି?” ମାମଲାକୁ ରଫାଦଫା କରିବା ଚÁରେର ମନୁ ଟିକିଏ ନରମ େହଲା। 

 “ସାମqା ଘେର!” ନୀଲୁ ବହୁତ େଜାର େଦଇ କହିଲା। 

 “େମା ଘର ସାମqାେର! େହେଲ େସଠି ତ ସାମqାଘରର ପଛପଟ େଦଖାଯାଏ। ଆମକୁ 

ତ େକବଳ େସ ଘରର dାଇଲାଇଟ୍ ହW େଦଖାଯାଏ।” ମନୁ କହିଲା। 

 “ହଁ.. ହଁ.. େସଇ ଘର, ମଁୁ େସଇ ଘରର ଦି£ତୀୟ ମହଲାେର ରେହ। େଯେତେବେଳ ମଁୁ 

େଟବୁଲ ଉପେର �ୁଲ ରଖି ବାହାରକୁ େଦେଖ, ସଦାେବେଳ ତୁମକୁ େମାେତ େଦଖୁଥିବା 

अବfାେର ପାଏ।” ନିଲୁ ଆଖିକୁ ନେଚଇ ନେଚଇ କହିଲା। 

 ମିଛି ମିଛିକା େଦାଷାେରାପଣ େହବାର େଦଖି ମନୁ ଟିକିଏ ରୁy ସ£ରେର କହିଲା, “ମଁୁ? 

अସ¯ବ!” 

 “ସବୁେବେଳ ତ େମାେତ େଦଖୁଛ। ଏେବ ସତ ସତ କହିବ, ମିଛ ଜମାରୁ କହିବନି। 

ତୁେମ କ’ଣ ସତେର େମାତ ଭଲ ପାଉଛ?” ଝିअଟି ପଚାରିଲା। 

 ମନୁ ରାଗିଯାଇ କହିଲା, “ଆେର େମାେତ ତ ତୁମର ମୁo ମଧ� େଦଖାଯାଏନି, େତେବ 
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 ମଁୁ ତୁମକୁ ଭଲ ପାଇବି େକମିତି?” 

 “ମୁo େଦଖା ନଗେଲ କ’ଣ େହଲା? ଆଖି ତ େଦଖାଯାଉଥିଲା ନା! େପ�ମ ଆଖିେର 

ଆଖିେର ହW ତ ହୁଏ, ମୁo ସହିତ ନୁେହଁ। େପ�ମ ତ େଗାଟିଏ ନଜରେର େହାଇଯାଏ। ତେମ 

ଏହି େପ�ମକୁ ମିଛ େବାଲି କହି ପାରିବନି। ମାନୁଛି ଦୂରରୁ ତୁମ ଆଖି େମାେତ ଚିହିq  

ପାରିନଥିବ, େହେଲ ଏେବ ତ ମଁୁ ତୁମ ସାମqାେର अଛି ନା! ତୁମ ନଜର େମା ନଜର ସହ 

ଟÁର େଦଇସାରିଛି। ମଁୁ ତୁମକୁ ଭଲପାଏ। ତୁମକୁ ଏଇ ସାେt ସାେt େମା ସହ େପ�ମ 

େହାଇଯିବ, ତଥାପି ତେମ େକମିତି ମନା କରୁଛ।” ନୀଲୁ ତାର ବକ୍ ବକ୍ ଜାରି ରଖିଥିଲା। 

 େଗାେଟ େଢାଲ ଭଳି ନୀଲୁ(େଲୖଲା) ଜବରଦ]ି ତା’ େବକେର ଝୁଲିବାକୁ େଚ�ା 

କରୁଥାଏ। ମନୁ ଟିେକ ଡରିଗଲା। େସ େକୗଣସି ପ�କାେର ଏଇ ବୁଡ଼ିଆଣି ଜାଲେର 

ଫସିବାକୁ ଚାହୁଁନଥାଏ। େତଣୁ ତା’ର ପିଛା ଛେଡଇବାକୁ ଯାଇ କହିଲା, ତୁମ କଥା ତୁେମ 

ଜାଣ। େମାର େସଥିେର କିଛି େଦବା େନବା ନାହW କି, ମା’- ଠୁ ମାଡ଼ ଖାଇବାର ନାହW। ମଁୁ 

ତ ଚାଲିଲି! ଏତିକି କହି ମନୁ ସାଇେକଲ୍ ଉପେର ବସି ପଡିଲା।  

 “ମା’- ଚାମାଚା!” ନୀଲୁ(େଲୖଲା) େଶଷ ଗୁଳିକୁ ଫୁେଟଇେଦଲା 

 ନୀଲୁର କଥାେର ଧ�ାନ ନ େଦଇ ମନୁ େସ ଯାଗାରୁ ଏମିତି ଖସିଲା େଯ ସିଧା ଆସି 

ନିଜ ଘେର ନିଃଶ£ାସ ମାରିଲା। ଗଳାରୁ ଖି-ାରି ସଫା କଲା। କିଛି ସମୟ अଟକି ଭାବିଲା, 

େକମିତିକିଆ ମଖୂ� ଝିअର ଚÁରେର ମଣିଷ ପଡ଼ିଯାଇଥିଲା। ଭଲ େହଇଛି ପିଛା ଛେଡଇ 

େନଲି, ନ େହେଲ ଜଣା ନାହW େକଉଁ ଜାଲେର ଫେସଇ େଦଇଥାhା। 

 ଝିअ- ପରି ଆଫତ୍ ଠୁ ଦୂରେର ରହୁଥିବା ମନୁର ଧ�ାନ ସବୁେବେଳ ନିଜ ପାଠପଢ଼ା 

ଉପେର ରହିଥାଏ। େସ େଗାେଟ ହୁସିଆର ତଥା ବୁ�ିମାନ ପିଲା େହବା ସହ କେଲଜେର 
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 ସବୁେବେଳ ଟପ୍ େର ରହୁଥିଲା। େଗାÛ େମଡ଼ାଲି� ମନୁର ଏପରି ଲଫଡ଼ାେର କିଛି 

େନବାର କି େଦବାର ନଥିଲା। ମନୁ ରୁମେର ଟହଲ ମାରି ପେଢ଼। ପ�ାୟ େସ ଝରକା 

ସାମqାେର ଠିଆ େହାଇ ପଢ଼ିଥିବା ପାଠକୁ ମେନ ପକାଇବାକୁ େଚ�ା କେର। ଏଭଳି ନିଃସ�ାଥ� 

ଆଉ ସ£eଳ ଭାବନା ଉପେର େଯ ଗ�ହଣ ଲାଗିପାରିବ! ଏହା ମନୁ ଭାବନାଠୁ ବହୁତ 

ଦୂରେର ଥିଲା। ଏହି ଘଟଣା ପେର ମନୁ ବିଚଳିତ େହାଇ ପଡୁଥିଲା। ଏେବତ ଝରକା 

ପାଖେର ପହ�ିବା ମାେତ�  ତା’ ଆଖି ଆେପ ଆେପ ସାମନାେର ଥିବା dାଇଲାଇଟ୍ ଉପରକୁ 

ଚାଲିଯାଏ। ଆଉ େସଠି..! େସଠି ତାକୁ ଦୁଇଟି ଆଖି ଏକ ଲୟେର ଚାହWଥିବାର େଦଖିବାକୁ 

ମିେଳ।  

 “ଏହି ଝିअର ମୁo ଖରାପ, ନା େସ ଦିୱାନୀ, ନା େସ ପାଗଳୀ? ତା ପାଖେର କ’ଣ 

ଆଉ କିଛି କାମ ଧwା ନାହW କି? ସବୁେବେଳ କ’ଣ େସ ଏଇ dାଇଲାଇଟ୍ ପାଖେର ଝୁଲିକି 

ରହୁଛି।” 

 ମନ ଭିତେର ବହୁତ ରାଗ ମାଡୁଥାଏ ମନୁକୁ। େହେଲ ନୀଲୁର ପିଲାଳିଆମି ହରକତ 

ସବୁ ମେନ ପଡ଼ି, ନୀଲୁ ଉପେର ତା’ର ଦୟା ଆସୁଥାଏ। େସ ନିେଜ ମଧ� େବେଳ େବେଳ 

dାଇଲାଇଟ୍ ଆଡ଼କୁ ଲୁଚି ଲୁଚି ଟିେକ ଆଖି ବୁେଲଇ ଆେଣ।  

 ଦିେନ अଚାନକ ନୀଲୁ ପୁଣି ଥେର ଟକେରଇ ଗଲା। ଟକେରଇ ସାରିବା ପେର.. େସ 

େବଲୁନ୍ ଭଳି ଫାଟି ପଡ଼ିଲା, “ଭାବିଲ କିଛି? କ’ଣ ତୁମ ହୃଦୟେର ବି କିଛି କିଛି େହଉଛି? 

େଦଖନା! େମାର ଛାତି େକମିତି େଜାର୍ େଜାରେର ଧଡକୁଛି! ନିଃଶ£ାସ ମଧ� ଠିକେର ମଁୁ 

େନଇ ପାରୁନି। ଜଲ୍ଦି ଚାଲ, େକଉଁଠି ଟିେକ ବସି ଚାହା ପିଇବା।” 

 ମନୁ କିଛି କହିବା ପବୂ�ରୁ େସ ହାତକୁ ଧରି ଟାଣି ଟାଣି େନଇଗଲା। 
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  ନିଜ େଚତା ହେରଇଥିବା ମନୁ ଚୁପ୍ଚାପ୍ ତା ପଛେର ଚାଲିବାକୁ ଲାଗିଲା। କଫି 

ପିଇଲା େବେଳ, ନୀଲୁର ବକ୍ ବକ୍ ଜାରି ରହିଥିବା େବେଳ ମକୂ ପାଲଟି ଯାଇଥିଲା ମନୁ। 

 େଫରିବା ସମୟେର ନୀଲୁ କହିଲା, “ପୁଣି େକେବ େଦଖାେହବ?” ପ�ତି ଉ\ରର 

अେପyା ନକରି େସ ତୁରh କହି ପେକଇଲା, ଠିକ୍ अଛି, କାଲି ସ~�ାେର ଠିକ୍ ପା�ଟା 

େବଳକୁ ଏଇ େର�ୁରା�କୁ ଆସିବ। ମଁୁ ଏଠି ତୁମକୁ अେପyା କରିଥିବି। 

 “ମନୁ ମେନ ମେନ ତାକୁ ଆtୁଠି େଦଖାଇ କହିଲା.. ହୁଁ! େମା ଆସିବ ବାଟକୁ 

ଚାହWଥିବ!! ମଁୁ େକେବ େହେଲ ଆସିବିନି। େମାେତ ମଖୂ� େବାଲି ଭାବିଛି ନା କ’ଣ ?” ମନୁ 

ଏମିତି ଭାବି ଭାବି ଆସି ଘେର ପହ�ିଗଲା। 

 େହେଲ ତା’ପରଦିନ ଚାରିଟା ବାଜିଲା େବଳକୁ ମନୁର ମନ ବ�ାବୁଳ େହବାକୁ 

ଲାଗିଲା, େକମିତି କା ଯାଦୁଗରନୀ େକଜାଣି? ମନର ଶାhିକୁ େଚାେରଇ େନଲାଣି। “ମଁୁ 

ଯିବିନି, େଦଖିବା େସ କଣ କରିବ?” 

 ଚାରିଟା ପଇଁଚାଳିଶ ବାଜିଲା େବଳକୁ େସ େଦଇଥିବା ଧମକ ମନୁର ମେନ 

ପଡିଗଲା.., “େଦଖ ଠିକ୍ ସମୟେର ଆସି ପହ�ିଯିବ, ନ େହେଲ.. ମଁୁ ତୁମ ଘେର 

ପହ�ିଯିବି।” 

 ମନୁକୁ ତା’ର ସବୁ अ- େଯମିତି ମାଟିେର ମିଶିଗଲା ପରି ଲାଗୁଥାଏ। େଶଷେର ଯାଇ 

େସ ପହ�ିଗଲା େର�ୁରା�େର। ମନୁର ବୁ�ି ଭ� � େହାଇ ସାରିଥାଏ। ପାଠପଢ଼ାରୁ ମନ 

ମଧ� ଉଠି ସାରିଥିଲା। େସ େପ�ମେର ଦୁଇଧାରୀ ଖoା ଉପେର ଲଟକି ଥିଲା େଯମିତି। 

ତା’ର ସବୁ ବୁ�ି ବାଟବଣା େହାଇଯାଇଥିବା ନୀଲୁ ଆଗେର।  

 ଦିେନ ମନୁ େଦଖିଲା ନୀଲୁ ତା ମା’-ର ପରିବା ବ�ାଗକୁ ଧରି ଘର ପଯ��h ପେଳଇ 



ତ� େୟାଦଶ ବଷ�, ତୃତୀୟ ସଂଖ�ା, ମା�� ୨୦୧୮ Download Magazine from www.aahwaan.com 

 

ଆହ� ାନ ଇ-ପତି� କା ସ"ୂ$� ନିଃଶୁ' ବିତରଣ େହତୁ ଡା େଜ�ାତି ପ�ସାଦ ପ,ନାୟକ- .ାରା ପ�ତି/ିତ ଓ ପ�କାଶିତ  | Aahwaan.com  Aahwaan.com  Aahwaan.com  Aahwaan.com  |  138 

 ଆସିଛି ଆଉ ମା’- ସହିତ ହସି ହସି କଥା େହଉଛି। ମା’ ବି ତା ସହିତ କଥାବା\�ାେର ମଗq 

ଥିଲା େଯମିତି। ଏହା େଦଖି ମନୁ ଭାବିଲା, ଏେବ ଆଉ କଣ ନୂଆ ଘଟଣା ଘେଟଇବ କି ଏଇ 

ପାଖoୀ ନୀଲୁ? 

 ଏପେଟ ମନୁର ଜୀବନ ନାଟିକା अଟକି ଯାଇଥିବା େବେଳ େତେଣ ନୀଲୁ ପୁଣି େଗାେଟ 

ଫୁଲ ଫୁେଟଇ ସାରିଲାଣି। ମା’ କିଛି ନବୁଝି ନସୁଝି ନୀଲୁକୁ ଏ ଘରର େବାହୁ କରି ଆଣିବ 

େବାଲି େଘାଷଣା କରିେଦଲା। ବୁ�ିଆ ମନୁର ସବୁ ପାରିବା ପଣିଆ ଫୁସ୍ େହାଇଗଲା 

େଗାେଟ ଝିअ ପାଖେର। େଗାÛ େମଡାଲି� ମନୁ.. ପ�ଶାସନିକ अଧିକାରୀ େହବାର ସ£ପq 

େଦଖୁଥିବା ମନୁ.. େଶଷେର ରହିଗଲା େଗାେଟ अଫିସର ବାବୁ େହାଇ।  

 ମା - ପୁअ-ୁ ଫେସଇ େଲୖଲା ଏେବ ବଡ େକାଠାର ମାଲିକାଣୀ। ଏେବ ମା - ପୁअ 

ଦୁଇଜଣ- ଜୀବନ କଟୁଛି ନୀଲୁର େସବା ହୁକୁମ୍କୁ ପାଳନ କରି କରି। େତଣୁ ଆପଣ 

ମାନ- ସହିତ େଯମିତି ଏପରି କିଛି ନ ଘଟିବ େସଥିପାଇଁ କହୁଛି, େଯେତେବେଳ ଏମିତି 

େଲୖଲା ସହିତ ଯଦି ସାମqା େହାଇଯିବ, ଆପଣ ଟିେକ ସାବଧାନ େହାଇଯାଇ େତୗବା େତୗବା 

କରିେନେବ, ନେହେଲ ଆପଣ-ର ସବୁ େଯାଗ�ତା ମାଟିେର ମିଶିଯିବ ଆଉ ଆପଣ-ୁ ବଳି 

ପଡ଼ିବାକୁ ଥିବା େଛଳିେଟ େହବାକୁ େବଶୀ ସମୟ ଲାଗିବନି। 

  

୨୭,ବ� େହD ଶ£ର ବାଗ, ଟ-ପାଣି େରାଡ 

ଭୂବେନଶ£ର - ୧୮ 
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ସୁଧାଂଶୁ ଦି� େବଦୀ 

ସରଳତାସରଳତାସରଳତାସରଳତା    
ମଳୂ ବ� ାଜିଲ : ପାଉେଲା କାବ�ଲେହା 

ଓଡ଼ିଆ ଭାଷାନୁବାଦ : ସୁଧାଂଶୁ ଦି� େବଦୀ 

 େକେବ େକେବ ଆ¯ମାନ-ୁ ଏଭଳି ସରଳ କାହାଣୀଟିଏ ଦରକାର ହୁଏ, ଯାହାକି 

ଭୀଷଣ ଗ�ୀଷD  ଦିନେର ବି ଶୀତଳ ପବନ ପରି ଆତD ପ�କାଶ କରିବାକୁ ପଡ଼ିଥାଏ ବୀଣାର 

ତାର ଭଳି ସୁwର ପଂsି ସଦୃଶ ଝ-ୃତ େହବାକୁ ଇeା ହୁଏ େସଇ ସବୁ ମୁହୂ\�ଗୁଡ଼ିକ ଆମ 

ଭିତେର ମାନବୀୟ ଭାବର ସଂଚାର ଆଣିଥାଏ 

 ଏଇଭଳି ପରିfିତିେର େମା ସD ½ତିର ଇଲାକାେର अେନକ ସମୟେର ଧାଡ଼ିଏ ହସ 

ଦୃଶ�ମାନ ହୁଏ େସହି ହସକୁ ବାର^ାର ଭୁଲିବା ପାଇଁ େଚ�ା କରିବା ସେ\�  ବି ସରଳ-

ନି�ପଟ-ନି�ଳ ହସ ଧାଡ଼ିଏ ଆହୁରି ଝଲସି ଉେଠ 

 େଯେତେବେଳ େମାେତ ବାରବଷ� େହାଇଥିଲା େସେତେବେଳ ମଁୁ ସାଇେକଲରୁ ପଡ଼ି 

ଯାଇଥିଲି େଦହ ଓ ମୁoର अେନକ fାନେର ଭୀଷଣ yତ େହଲା ଏଇମିତି ଖୁସି ଖୁସିେର 

ସାଇେକଲ ଚଳାଇବାକୁ ବାହାରିଥିଲି, େଶଷେର ହାତ-େଗାଡ଼ ଭାtିଲି ଆଉ େସଇ 

ସାଇେକଲଟା ତେଳ ପଡ଼ି ଆଗ ଚକ ଘୁରୁଥାଏ ଜଣା ଯାଉଥାଏ େସ େଯମିତି େମାେତ 

ଲy�କରି େଡଭିଲ୍ ପରି ହସୁଛି 

 ମଁୁ ସାଇେକଲରୁ ପଡ଼ିଯିବାପେର ଏଲିସ୍ ମଧ� େଜାରେର ହସି ଉଠିଲା େସ େଯେତ 

େଜାରେର ଖିଲି ଖିଲି େହାଇ ହସୁଥାଏ, େମା ମନେର ତା’ପ�ତି େସେତ ଘୃଣା ଓ ହିଂସାର 
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 ପରିମାଣ ବଢ଼ି ଯାଉଥାଏ ହସି ହସି ତା େପଟେର ଯ�ଣା अନୁଭବ କରୁଥିେଲ ବି ତା ହସ 

ବw େହଉନଥାଏ 

 “ଏଥର ହସ ବw କରିବୁ ନା େଦଖିବୁ ଏେବ...?” େମା ଭଏସକୁ େଶଷ େdଲେର ରଖି 

ତାକୁ ଧମକାଇଲି 

 େମା ଧମକ ଶୁଣି अj ସମୟ ପାଇଁ େସ ]¯ିତ େହଲା, ଆଗରୁ େକେବ େମାେତ େଦଖି 

ନଥିବା ପରି ପୁଣିଥେର ସଂଯମତା ହେରଇ ପବୂ�ପରି ହସିବାକୁ ଲାଗିଲା 

 “ଏମିତି ହସ କଂେସଇ ଘର ଝିअ ମାନ-ୁ େଶାଭା ପାଏ ତା’ଛଡ଼ା େତା ଭଳି ଝିअର 

ଆଉ କଣ କାମ अଛି େଯ..! ଢtର କାମଟିଏ ତ କରି ପାରିବୁନି अସହାୟତା ସମୟେର 

େଫଁ େଫଁ େହାଇ ହସିବୁ” ତା ଉେ�ଶ�େର କହିବାପେର ପୁଣି ମଁୁ ମେନ ମେନ ଭାବିଲି, 

“ଝିअମାନ-ର କଣ अଛି? अପଦାଥ� ଜାତି... କୂअେବtପରି... ଆଉ ଯାହା ଥାଉନା 

କାହWକି, ମୁoେର ବୁ�ି େଦବାପାଇଁ ଭଗବାନ କpୁସି କରିେଦଇଛhି” 

 ତାପେର ଆଉ କଣ େହାଇପାେର? ତା’ େମା ସହିତ ଆେରାପ ପ�ତ�ାେରାପର ତକ�-

ବିତକ� ଆର¯ େହାଇଗଲା “ତୁେମ ଏମିତି... େସମିତି... ସାହସ अଛି ତ କରି 

େଦଖାଇଦିअ ଏମିତି େକେତ ତୁ... ତୁ... ମଁୁ... ମଁୁ... ର ଝଗଡ଼ା ଚାଲିଲା” 

 “ଆeା, ତା େହେଲ େଦଖିବା ଏଇ ଚଟାଣର ଶୀଷ�କୁ ଯାଇ କିଏ ପ�ଥେମ ତେଳ ଆସି 

ପହ�ୁଛି?” ମଁୁ ଦ¯ େଦଖାଇଲି 

 ଦୁେହଁ ନିଜ ନିଜ ସାଇେକଲ୍ ଧରି ଚଟାଣ ଉପରକୁ ଚଢ଼ିବା ଆର¯ କଲୁ yତର 

ଯ�ଣାେର ଚଟାଣର ଶୀଷ� fାନକୁ ଯିବାପାଇଁ ଇeା ନଥିେଲ ବି ଏଲିସର ଚ�ାେଲpକୁ 

ସ�ୀକାର କରିବାକୁ େହଲା 
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  େଯମିତି େହଉ ଦୁେହଁ ଚଟାଣର ଶୀଷ�େର ପହ�ି ସାରିବା ପେର ତଳକୁ ଆସିବା ପାଇଁ 

ପ�]ୁତ େହଲୁ 

 “େଦଖିବା କାହା ସାଇେକଲ୍ ପ�ଥେମ ତେଳ ପହ�ୁଛି?” ମଁୁ ପ�]ାବ ଆଗତ କଲି 

 अବସାଦ, ଭାବନା, ଆେବଗ ଓ ଦୁହW- ମନେର ଜିଦ୍ କରିବାର ସଂଘଷ� ବିଲକୁଲ୍ 

ସାଥିେହାଇ अପାତତଃ ଜେଣ अନ�ଜଣ-ର xଶ�େର ଆେମ ଦୁେହଁ ତଳକୁ ଓହ� ାଇଲୁ 

 “ଆେର ଏ ଝିअଟା ତ ସତେର ବଡ଼ ହୁସିଆର୍” ମଁୁ ମେନ ମେନ ଭାବୁଥାଏ େହେଲ 

ତେଳ ପହ�ୁ ପହ�ୁ ସାଇେକଲର अସ�ଳନ େହତୁ ଧÁା ଲାଗିଗଲା ସାଇେକଲ୍ େଗାେଟ 

ଜାଗାେର ଆଉ ଆେମ ଦୁେହଁ ଛିଟିକି େହାଇ ସଡ଼କ ଉପେର ପଡ଼ିଲୁ 

 “ଆଉ ନୁେହଁ େକେବ ଆଉ ସାଇେକଲ୍ ଚଳାଇବିନି ଥେର ନୁେହଁ େଦଖୁ େଦଖୁ 

ଦି’ଥର ପଡ଼ିଲିଣି” େଦହକୁ ଝାଡ଼ି େହାଇ ତଳୁ ଉଠି ଭାବିଲି “େତେବ ଧÁା େହଲା 

େକମିତି?” ସଠିକ୍ କାରଣ କଣ ବୁଝି ପାରୁନଥିେଲ ବି େମାର କିଛି େଦାଷ ନଥିଲା, ସବୁ 

େଦାଷ ଏଲିସ ର ରାଗେର ତା ନିକଟେର ପହ�ିବାରୁ େସ ପେଦ ବି ଉ�ାରଣ ନ କରି 

େଭା େଭା େହାଇ କାwି ଉଠିଲା 

 ଯଦ�ପି ଚତୁରା ଝିअ- ଭଳି अନ�କୁ େବାକା କରିେଦବାପାଇଁ ନକଲି କାw 

କାwୁନଥିଲା, େହେଲ େକୗଣସି ସିନେର अଭିନୟ କରୁନଥିଲା େସ େମାେତ ଜଣାଗଲା 

େବାଧହୁଏ େସ ଗ¯ୀର ଭାବେର yତାs େହାଇଛି 

 ତା’ପେର ଆଖିେର ଆଖିଏ ଲୁହ ଭରି େମାେତ ଥେର େଦଖିେନଲା େସ ତା’ ଆହି 

ଭିତେର େଯଭଳି ଭାବଥିଲା େମାେତ ତାହା ବୁଝିବାକୁ ବିଳ^ େହଲାନି ହୁଏତ େସ ସେwହ 

କରୁଛି ମଁୁ ତାକୁ ଏକାକୀ ପାଇ େକୗଣସି ଦୁ�ାମୀ କରିବି, ତା’ अସହାୟତାର ଫାଇଦା 
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 ଉେଠଇବି େହେଲ ବା]ବିକ୍ ଏଇୟା େଯ ମଁୁ ତାକୁ େକବଳ ସାହାଯ� କରିବା ବ�ତୀତ 

େମା ମନ ମଧ�େର ଆଉ କିଛି ବି अଭିଳାଷ ନଥିଲା 

 “େଜାର୍ ଆଘାତ ଲାଗିଲାକି?” ରୁ�କ�େର ପଚାରିଲି 

 ଏେବ େସ କାwୁନଥାଏ େହେଲ େମା ମନ ମଧ�େର ତା ପାଇଁ अେନକ ଚିhା 

ଘାରୁଥିଲା अଚାନକ େମା ଦୃ�ି ସଡ଼କ ଉପେର ପଡିଥିବା ସାଇେକଲ ଦୁଇଟା ଉପେର 

ନିବ� େହଲା अସାମpସ� ଭାବେର େଯାଡ଼ି େହାଇ ପଡ଼ିଥାଏ ସାଇେକଲ୍ ଦୁଇଟି 

 ‘େଦଖ୍, ଆମ ସାଇେକଲ େକମିତି ଜେଣ ଜଣକୁ ଚୁ^ନ େଦଉଛhି” ବାତାବରଣ କୁ 

ସେତଜ କରିବା ପାଇଁ ସ�ତଃ କହିେଦଲି େମା କଥା ଶୁଣି େସ ଖିଲି ଖିଲି ହସି ଉଠିଲା ପୁଣି 

ମଁୁ ହାତବଢ଼ାଇ ତାକୁ ତଳୁ ଉେଠଇବା େବେଳ େସ ଆହୁରି अଧିକ ହସି ଉଠିଲା 

 “ଚାଲ, ମଁୁ ତେତ ଘେର ପହ�ାଇ େଦବି େତାେତ ଛାଡ଼ି ଆସିେଲ େତା ସାଇେକଲକୁ 

େନଇ ପହ�ାଇେଦବି” 

 ଜେଣ ଜଣକୁ ସାହାରା େଦଇ ହସି ହସି ଚଟାଣରୁ ତଳକୁ ଆସିଲୁ yତପାଇଁ େସ 

େଛାେଟଇ େଛାେଟଇ ଚାଲୁଥାଏ 

 ତା’ଘେର ପହ�ିବାମାେତ�  ତା ମା ଘର ଭିତରୁ େଦୗଡ଼ି ବାହାରକୁ ଆସିଗେଲ 

 “ଡରି ଯାअନି ମାମା! ମଁୁ ବିଲକୁଲ୍ ଠିକ୍ अଛି” େସ ତା ମା-ୁ ଆଶ�ାସନା 

େଦଉଥାଏ 

 “ତା େହେଲ ମଁୁ ଏେବ ଯାଉଛି ପୁଣି ଆସି େତା ସାଇେକଲ୍ େଦଇଯିବି”  

 େମାେତ ସ�ତିର ମୁo ହଲାଇଲା େସ େଫରିବା େବେଳ ତା yତାs ଶରୀର ଭିତରୁ 

େମାନାଲିସାର ହସ େଦଖିପାରୁଥିଲି ମଁୁ 
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  େମା େଗାଡ଼େର କ"ନ େହଉଥାଏ େମା yତରୁ ରs ଝରି ଶୁଖି ଯାଇଥାଏ ତଥାପି 

ମନ େହଉଥାଏ ଆଉଥେର ଏଲିସ୍ ସହ ସାଇେକଲେର ଧÁା ଖାଇବାକୁ 

 yତ-ବିyତ ସେ\�  ଶୀଘ� ଯାଇ ଚଟାଣ ଉପରକୁ ଚଢ଼ିଲି ତା ସାଇେକଲକୁ ଉେଠଇଲି 

ଓ ତା ଘେର ପହ�ାଇ େଫରି ଆସିଲି 

 ଆଜି ବି େଯେବ େମାେତ ହସିବାକୁ ମନ ହୁଏ ତା ସହ ଘଟିଥିବା ସାଇେକଲ 

ଏ¾ିେଡ�୍ ଘଟଣାଟି ମ]ି�େର ବାର^ାର ଉଦୟ େହାଇଯାଏ ଦୁଇଟି ସାଈେକଲ ନିଜ 

ଭିତେର େଯାଡ଼ି େହାଇ ତେଳ ପଡ଼ି ଦୁେହଁ ଦୁହW-ୁ ଚୁ^ନ େଦଉଥାhି ଆଃ - ଏମିତି अେନକ 

ଘଟଣା ଘେଟ ଦିନଚଯ��ାେର େତେବ ଏଇ ସାମାନ� ଘଟଣାଟି େମାେତ ବୁେଝଇଦିଏ 

ବା]ବିକ୍ େପ�ମ ତା େହେଲ କଣ େହାଇପାେର....!!! 

  

େଯାଗ ଫର ଲାଇଫ୍ 

ବିଚି-୭୪, େସ�ର-୧, ସଲ୍ ଟେଲକ୍, କଲିକତା-୬୪ 

ଭ� ାମ�ଭାଷ : ୯୬୮୧୩୭୩୫୧୨ 
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ସନାତନ ମହାକୁଡ଼ 

ଭଲ ପାଇବାର ଆକୃତିଭଲ ପାଇବାର ଆକୃତିଭଲ ପାଇବାର ଆକୃତିଭଲ ପାଇବାର ଆକୃତି    
ମଳୂ ବtଳା ରଚନା : କୃÅା ବସୁ 
ଭଲ ପାଇବାର ଆକୃତି େମାେର ଜଗାअ 

ମଧ�ରାତି, ନିଦ ଭାtିଯାଏ, 

ଚାରିପାଖ ଶୁନ୍ ଶାନ୍, 

ବାଜିଉେଠ ଏକାକୀର ଗାନ! 

ଭଲପାଇବା ହୁଏ ବା ନାହW ଜୀବେନ େସ ଭାେବ 

କି� ଭଲ ପାଇବାର ଆକୃତି ରହିଛି ସ�ଭାେବ 

ଭଲ ପାଇବାର କେÚଇଗୁଡ଼ା େକଉଁଠି ରଖିଛ? 

ଜୀବନର ଜଳଛବି ଛାତିେର ଆ-ିଛି! 

ଭଲ ପାଇବା अଛି କି ନା ଜାେଣନା େକଉଁଠି? 

ଭଲ ପାଇବା ଲାଗି ସବୁ ରାତି� , ଜାେଗ, ହାୟ! 

 
ଗ�ାମ/େପାअ: େବରୁଆଁବାରୀ, ନୟାଗଡ଼ ଜିଲ� ା, ଓଡ଼ିଶା, ୭୫୨୦୮୨ 

ଇେମଲ୍ : sanmahakud@gmail.com 
େୱବ୍ସାଇଟ୍ : www.sanatanmahakud.in 

ଭ� ାମ�ଭାଷ : ୦୯୩୩୯୬୧୦୧୬୮ 



ତ� େୟାଦଶ ବଷ�, ତୃତୀୟ ସଂଖ�ା, ମା�� ୨୦୧୮ Download Magazine from www.aahwaan.com 

 

ଆହ� ାନ ଇ-ପତି� କା ସ"ୂ$� ନିଃଶୁ' ବିତରଣ େହତୁ ଡା େଜ�ାତି ପ�ସାଦ ପ,ନାୟକ- .ାରା ପ�ତି/ିତ ଓ ପ�କାଶିତ  | Aahwaan.com  Aahwaan.com  Aahwaan.com  Aahwaan.com  |  145 

କବିତା ବିଭାଗ 
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ସାଗର ପ�ଧାନ 

ଉଠ ଉଠେର ବୀର ସhାନଉଠ ଉଠେର ବୀର ସhାନଉଠ ଉଠେର ବୀର ସhାନଉଠ ଉଠେର ବୀର ସhାନ    
ଉଠ ଉଠ ତୁ ଆେର ବୀର ସhାନ 
ସୁk ସିଂହ ସମ  େଶାଇଛୁ ଆଜି 
ଆଳସ� ଆଜିତ अtର ଭୂଷଣ  
ଆଳସ� ଯାଇଛି ମନ ଟା ଭିଜି। 
 
େତା ପୁବ� ପୁରୁଷ ବୀରତ£ ର ଗାଥା  
ଯାଇଛି ଆଜି ତ ମନରୁ ହଜି  
ସବୁ ଜାଣି ଶୁଣି ନୀରେବ ବସିଛି 
ନିକମ�ା ଦଶ�କ ଆଜିତୁ ସାଜି। 
 
ସମୟ େସ�ାତେର କରାଳ ନାଦେର  
ମା ଆ ର େଗୗରବ ଯାଇଛି ହଜି 
अtେର ତାହାର ପବୂ� ଦିନ ନାହW 
ବସିଛି ବିରୂପା ନାରୀ େଟ ସାଜି। 
 
େତାହର ଜନନୀ େରାଦନ କରୁଛି 
ହଜିଛି େଗୗରବ अତୀତ ରାଜି 
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 अନ� ପାେଶ ସିଏ ଲାÜିତ େହଉଛି 
ପାେଶ ନାହW େବାଲି େଗୗରବ ରାଜି। 
 
ଆସ ଆସ ସବୁ ଓଡିଆ ସhାନ 
 କରିବା ସଭିଏ ଶପଥ ଆଜି 
େଫରାଇ ଆଣିବା ମାଆ ର ସ�ାନ 
अତୀତ अଭୁଲା େଗୗରବ ରାଜି। 
 
ପଦାଗିଗି, ଗpାମ, ଓଡ଼ଶା 
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ସେhାଷ ପ,ନାୟକ 

ନାରୀ ନାରାୟଣୀ ହୁअ ତୁ ମହାନନାରୀ ନାରାୟଣୀ ହୁअ ତୁ ମହାନନାରୀ ନାରାୟଣୀ ହୁअ ତୁ ମହାନନାରୀ ନାରାୟଣୀ ହୁअ ତୁ ମହାନ    

ସଂdାର ଓ ସଂdୃତିକୁ କରି ସନମାନ 
େହ’ନାରୀ ନାରାୟଣୀ ହୁअ ତୁ ମହାନ.... 
 
ନାରୀ ତୁହି ନାରାୟଣୀ ଶsିର ପ�ତୀକ 
 अେନକ- ମେଧ� ତୁହି अଟୁ ପରା ଏକ 
ଜାୟା,ଭଗିନୀ,ମାତା ସବୁରି ରୂେପ ତୁହି 
ପ�ତି ଜନ ଧନ�ହୁଏ େତା' ସାନିଧ� ପାଇ..... 
 
ଲଜ�ା अେଟ େତାର ନିଜ ହୃଦ अଳ-ାର 
ସହିବା ଶsି अପାର ନାହW अହ-ାର 
ସମପ�ଣ ଭାେବ ତୁହି अଜୟ अମର 
ଆଦ�ଗୁରୁ अଟୁ ତୁହି ଆମ ସମାଜର.... 
 
ସଂହାର କାରିଣୀ େକେବ େପ�ମ ପଜୂାରିଣୀ 
େକାକିଳ ଭାଷିଣୀ ପୁଣି अମୃତ ଦାୟିନୀ 
ସଂdାର, ସଂdୃତି ପାଇଁ ଜନମ େତାହରି 
େତାହରି ସତୀେ\�  ଇଶ�ର ଯାଇଥାhି ହାରି... 
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ସଂdାର ଓ ସଂdୃତିକୁ କରି ସନମାନ 
େହ’ ନାରୀ ନାରାୟଣୀ ହୁअ ତୁ ମହାନ..... 
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ପବିତ�  ଦାସ 

ବାପାବାପାବାପାବାପା    
ପ�ତିଦିନ ହିସାବ ଖାତାେର 
କରିଚାଲିଛି ନୂଆ ନୂଆ ଢtେର 
ଭିନq  ଏକ ଜୀବନର ହିସାବ 
 
ଦିନପେର ଦିନ 
ଆଉ ରାତି ପେର ରାତି 
େକେତ େଯ ବିତିଗଲାଣି ତୁମର 
ଆମ ମାନ- ପାଇଁ ତା’ ଜଣାନାହW 
 
ବଂଶ ପର"ରାର ସତୂା ନେଟଇଟା 
େଯେବଠୁ ପଡ଼ିଛି ତୁମ ହାତେର 
େସେବଠୁ େଖାଜି ଚାଲିଛ ମଳୂଖିअ ଧରିବାକୁ... 
ଆପଣା ଶିtେର ମାଟି ତାଡ଼ିଛ, ନିଜ ପାଇଁ ନୁେହଁ 
ସବୁ ଆମରି ପାଇଁ 
 
ସକାଳରୁ ସp ପ�ହରଯାଏ 
ଦିନରାତି ଖଟି ଖଟି 
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 ଝାଳ ନୁେହଁ ତ, ପୁଳା ପୁଳା ରs ନିଗାଡ଼ି େଦଇଛ 
େମା ପିଲା ପଢ଼ିେବ, ବଢ଼ିେବ ମଣିଷ େହେବ 
ସଂସାର କରିେବ, ପୁଣି ସଂସାର ଗଢ଼ିେବ 
ସବୁ ଆମରି ପାଇଁ 
 
अଲୁଗୁଣିେର େଯେବ େସ ମଳିଆ ଗାମୁଛା 
ଆଉ ପିଠିପଟ ଫୁଟା େଗpିକୁ ନଜର କେର 
ପୃଥିବୀର ସବୁ ବାପା- େଚେହରା 
େମା ସାମqାେର x� େହାଇ ଦିେଶ ଏକାପରି 
େମା ବାପା- ପରି... 
 
ଗେବଷକ, େରେଭନ୍ସା ବିଶ�ବିଦ�ାଳୟ, କଟକ 
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अେଶାକ କୁମାର େସଠୀ 

ପଚାରନାପଚାରନାପଚାରନାପଚାରନା    
ଲୁହର ନଈେର ବିଶ£ାସର ଡtା ଟଳମଳ, 
କୂଳର କଳନା ବୃଥା, ଛଳଛଳ େକାହକୁ ପଚାରନା... 
ମରୀଚିକା ପରି ଭାଗ� େଦଖାେଦଇ ଲୁଚିଯାଏ, 
ବିଶ£ାସ ର ହାତ େଯେତ ବେଢଇେଲ 
ଘୁ�ି ଯାଏ କୂଳର ଦୂରତା, 
କୂଳର କଳନା ପଚାରନା... 
ଭାଗ�ର ଭାଗଟା ଦାବି କରୁ କରୁ 
ନଈ ସୁଖିଯାଏ, ନଇଁ ଆେସ ବୟସ ର अପରାହq ; 
ବନ�ାକୁ ବୟସର ସୁअ କଥା ପଚାରନା... 
େଖାଜୁ େଖାଜୁ ହଜିଯାଏ େଖାଜିବାର ଆଶା 
अଧୁରା अଧାୟେର अସରhି କମା'ର ଆଶ-ା, 
ପଣୂ �ତାର ପଣୂ �େଛଦ େକେବ ପଚାରନା; 
ପଚାରନା କିଏ େଦଲା ଛଳନା ସାh� ନା... 
କଲ�ାଣପୁର, ନୟାଗଡ଼  େମା. ୯୮୬୧୦୬୧୫୨ 
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ବିେକଶ କୁମାର ସାହୁ 

ମୁଁ ମାନେଗାବିwମୁଁ ମାନେଗାବିwମୁଁ ମାନେଗାବିwମୁଁ ମାନେଗାବିw    
ମଁୁ ମାନେଗାବିw 
ସତୂ� ଧର େସଇ ମହାଭାରତର 
ପିତା େମାର ଧୃତରା��  ମାତା େମା ଗା~ାରୀ 
ଭ� ାତା େମାର ଦୁଃଶାସନ ସେt ଶତ ଭାଇ 
ମାମଁୁ େମା ସକୁନି 
ମିତ�  େମାର अt ରାଜ 
ଗଦାଯୁେ� ପାରtମ ନୁେହଁ େକହୁ ତୁଳ 
ମଁୁ ମାନେଗାବିw 
ସତୂ� ଧର େସଇ ମହାଭାରତର..।। 
ହଁ ମଁୁ अନ�ାୟୀ अଧମ�ୀ 
अେଟ ମଁୁ ଖଳ ପ�କୃତିର 
ମଁୁ ହW େଦଇଥିଲି ଭୀମକୁ ବିଷଲଡୁ 
ଝିମିଟି େଖଳରୁ ସୃ�ି କରିଥିଲି 
େସଇ ବିରାଟ ମହାଭାରତ 
କୁଚକି�  ମାମଁୁ ମ�ଣାେର 
େଖଳି ଥିଲି କପଟ ପାସା କୁରୁସଭା ତେଳ 
ଆଉ ଚାଖିଥିଲି ବିଜୟର ସ£ାଦ 
ପାoବ-ୁ େଦଇ ବନବାସ 
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 ମଁୁ ମାନେଗାବିw 
ସତୂ� ଧର େସଇ ମହାଭାରତର....।। 
ମଁୁ ହW ତ ରଚିଥିଲି ପାoବ ମୃତୁ�ର 
अସଂଖ� କୁଚକ� ାh 
େତାଳି ଥିଲି ପୁେରା�ନ ପoା ହାେତ  
ଦିବ� ମେନାରମ ଜତୁଗୃହ  
ହରିଥିଲି ମାତୃତୁଲ�ା େଦ� ାପଦୀର ବ� 
ତା ପୁଣି କୁରୁସଭା ତେଳ 
ଶତ ନୃପ ଯହW ଥିେଲ ଉପଗତ 
ନ ଥିଲା କି େସ अନ�ାୟ 
ମଁୁ ମାନେଗାବିw 
ସତୂ� ଧର େସଇ ମହାଭାରତର....।। 
ଭୂଷଲାଡ଼, ସିେ~େକଲା, ବଲାtୀର 
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ପ��ସନq  କୁମାର ଭୁଏ 

ମହାନମହାନମହାନମହାନ    
ଚାକିରି କଲ         ପଏସା କମାଲ 
ନିଜ୍ େକ ଭାବଲ ମହାନ୍ 
ଗାଡ଼ି ମଟର           ଘର ଦ£ାର୍ କଲ 
େହଲ ତେମ ସିଆନ୍ , 
ରାଏଜ୍ ଗଲ            େଟ�ନ୍ ଚଢ଼ଲ 
କମାଲ ଟଁକା ପଏସା 
ସିଖଲ େକେତ            ଚାଲି ଚଲନ୍ 
ନୁଆଁ େକେତ ଭାସା, 
ମଁା ବୁଆ ଘର୍             ବଂଧୁ ବାଂଧବ 
ଗଲ ସମକୁ ଭୁଲି, 
ପଡ଼ାଲା ଲିଖାଲା         ବଢ଼ାଲା ଉଢ଼ାଲା 
ତାହାକୁ ଗଲ ଭୁଲି, 
ମଁା ବୁଆ କାଏଁ            ପାପ୍ କରିଥିେଲ 
अଁଟି େହଲା ସୁଇନ୍, 
ଶାଶ ଶଶୁରର୍          କାଏଁ କପାଲ 
ପାଏେଲ ଏ�ି ପୁଇନ୍, 
ମଁାର େସେନହ୍        ବୁଆର୍ ପରିଶ�ମ 
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 ନାଇଁ ପେଡ଼ କାଏଁ େସାର୍, 
ମଁା ବା େକ ଭୁଲି        ସାସ୍ ସସୁର୍ େକ 
କହୁଛୁ େମାର୍ େମାର୍, 
ପାଠ୍ ସାଠ୍ ସବୁ         େତାର୍ େବକାର୍ େହଲା 
ନାଇଁ ପାଏଲୁ ଗିଆନ୍, 
କାଣା ପାଏଲୁ େଯ        ଏେତ  ଗରବ୍ 
ନିେଜ୍କ  ଭାବୁଛୁ ମହାନ୍, 
ଧନ୍ ସଂପତି ଛୁଆ        ପିଲା ମାଏଝି 
ସାଂେଗ ନାଇଁ ଯାଆନ୍ 
ଦିେନ େହେଲ େକେଭ    େସବା ନାଇଁ କଲୁ 
େଯ େତାର୍ ଲାଗି ଭଗବାନ୍, 
अନୁତାପ୍ କବ�ୁ               ଲୁହୁ ଝରାବୁ 
ରକତ୍ େହବା ପାଏନ୍, 
ଛାର୍ ଛିଦରା               ସବୁ ଗରବ୍ 
ଭାଂଗି େହବା ଗୁଣ୍, 
ସମିଆ ସବ�ା             ପୁଥ�ୀ ଉÝିବା 
ଚାଲୁଥିେବ ସେଭ ମସାନ୍, 
अhେର ତୁଇ             ପ]ାବୁ ଦିେନ 
ଜାନ୍ େଲ ମଁା ବୁଆର ଠାନ୍ l 
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अେଶାକ ବିଶ�ାଳ 

fବିର xwନfବିର xwନfବିର xwନfବିର xwନ    
fବିର xwନ - (ତାୱାt ପବ�ତର ଆତD ା)-୨ 
 
ଦିେନ କହିଲି ମଁୁ ତାକୁ 
ଛାଡି ଚାଲିଯିବା ପାଇଁ 
େକଉଁ ଦୂର अରଣ�କୁ  
ଚାଲିଯିବା ପାଇଁ ଭtା କୁଟୀରକୁ  
େଫରିଯିବା ପାଇଁ  
ପବ�ତ େକାଳକୁ  

 

ଆଉ େସ ଚାଲିଗଲା  
କିଛି ନକହିକି 
ପଛକୁ ଟିେକ अନାଇଲା ନାହW 
ଟିକିଏ ବୁଲି େଦଖିଲାନି  
ଏେତ ଫୁଲ ଲଗାଇତ ଥିଲା  

 

ପଚାରିଲି  ମଁୁ େସଇ େଯ ଫୁଲକୁ   
ବଢାଇଥିଲା ଏେତ ଯତq କରି 
ବଗିଚାର ପyୀକୁ  ମଁୁ ପଚାରିଲି 
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 ତାର ସେନ୍ଦଶର କଥା 
ଝରଣା ପାଣିକୁ ମନ କଥା ପଚାରିଲି 
ଉତର େକହି ତ ନେଦେଲ 
ଜାଣିଥିେଲ ତ େସମାେନ 
େକହି କିଛି ନ ତ କହିେଲ  

 

େସଦିନ ସଂଜେର ଡାକିଲି ମଁୁ ତାକୁ 
କହିଲି େଫରି ଆସିବାର ପାଇଁ 
ଚାଲିଆସୁ  अଗନାଗିq ବନ]ରୁ 
େଫରିଆସୁ ଉ� ପବ�ତ େଦଶରୁ  
ନଥିଲା େସ ଫୁଲର ପାଖେର 
ନଥିଲା ତ ବଗିଚାେର 
ନଥିଲା େସ ଝରଣା କୂଳେର  
ତଥାପି ମଁୁ ତାକୁ ଡାକୁଥିଲି  

 

କିଛି ଦିଶୁ ତ ନଥିଲା 
ଉତର କି� େସ େଦଉଥିଲା  
କାହW େକେତ ଦୂରୁ 
ଆଖି ପିଛୁଳାେକ 
ଛୁଟି ଆସିଲା େମାର ବାହୁ ବ~ନକୁ 
ହୃଦୟ ବw େହାଇଯାଉଥିଲା  
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ସୁଦାମ େଗୗଡ଼ 

ଆସେର ଟୁନା ଆସେର ମୁନାଆସେର ଟୁନା ଆସେର ମୁନାଆସେର ଟୁନା ଆସେର ମୁନାଆସେର ଟୁନା ଆସେର ମୁନା    
ଆସେର ଟୁନା ଆସେର ମୁନା  
                     ମିଲି ମିଶି ଆେମ dୁଲ ଯିବା । 
ପାଠ ପଢ଼ିବା ବଡ଼ ମଣିଷ େହବା  
                     େଦଶର ଆେମ ନାଆ ରଖିବା ॥ 
 
ମାଆ ବାପା- କଥା ମାନି ଚଲିବା । 
                      ଗୁରୁଜନ ଗୁରୁ-ୁ େସବା କରିବା ॥ 
େଗାପବwୁ ଦାଶ ବୀର ସୁେରw�  ସାଏ 
                      ବାଜି ରାଉତ ରଖି ଯାଇଛhି ନାଆ । 
ବଡ଼ େହେଲ ଆେମବି ରଖିବା  
                      ଏଇ ଭାରତ ଆମର ମାଆ ॥ 
 
ତାରି େକାଳେର ଜନମ ଆମର । 
                        ଆେମ ସମେ] ଭାରତ ମାତାର ॥ 
େସହି ମାଟିେର େଖଳି ଆସିଛୁ  
                        ନାନା ପ�କାରର େଖଳ । 
ସକାଳ ରୁ ସp ସାt ସାଥୀ େମଳ  
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                          ବୁଡ଼ି ଯାଉଥିଲା େବଳ ॥ 
 
ସମେ] ମିଶି ସପଥ କରିବା 
                          ଭାରତ ଆମର େଦଶ । 
ଭାରତ ମାତାର ଗାନ ଗାଇ ଗାଇ ଯିବା 
                           ସମେ] ମିଳି ମିଶି ଆସ ॥ 
 
ସୁwରଗଡ଼ 
େମା-୮୭୬୨୩୯୦୦୭୯ 
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ରଶିDତା ମହାh 

ମିନି କବିତାମିନି କବିତାମିନି କବିତାମିନି କବିତା    
ଏକ 
 

अକଲ ମକଲ ଟକଲ ଟିଆଁ 
ହନୁମା-ଡ େହାଇଛି ଠିଆ 
ହାତେର ତାହାର କଷି କାକୁଡି 
ଖାଇବ େବାଲି ମସଲା ମୁଢି। 
ମା-ଡ ପଲକୁ େଦଖି ବାଡିେର 
େଗୗତମ ଦାଦା ଧାଏଁ ପଛେର 
ପାକୁଆ ପାଟିେର ପାନ ପୁରାଇ 
େଗାଲାପି ଦାଦି େକେତ ରାଗଇ 
କିଏ ବା ଶୁଣୁଛି ତା ରାଗକୁ 
କାକୁଡି ଧରି ମା-ଡ ଛୁ। 
 
अକଲ ମକଲ ଟକଲ ଟିଆଁ 
ଦୁଆେର ବସିଛି ବିେଲଇ ଛୁଆ 
ଶିକାେର ରହିଛି ଭଜା ଶୁଖୁଆ 
ଲାଳ ଗଡାଉଛି ପୁଷି ବିେଲଇ 
ମଉକା ମିଳିେଲ େନବ େଚାରାଇ 
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 ମା’ ଛୁଆ ମିଶି େଭାଜି କରିେବ 
ବଳକା ତକ କାଲି ଖାଇେବ । 
ଦୁଇ 
ପୁଷିର େଯାଜନା ବୁଝି ଭାଲୁଆ 
େଭାେଭା କେର  ପକାଇ ରାହା 
ବିେଲଇ ଛୁଆ କେହ େଗେହ�ଇ 
ଭାଲୁଆ अ-ଲ–“ନାଆଇଁ ନାଇଁ ! 
ମିଶିକି ଖାଇବା ଶୁଖୁଆ ଭଜା 
ତୁେମ ପରା ଆମ ଗଁାର ରଜା ।” 
ଭାଲୁଆର ଜିଭ ଲାେଳଇ ଗଲା 
ତଥାପି ହୁ-ାରି ସିଏ କହିଲା 
“ଥାଉଥାଉ େତା େଭାଜି େଯାଜନା। 
ଦାଦାକୁ କହୁଛି ରହ ଏଇନା ” 
ମଷୂା େଡରି ଥିଲା କାନ 
କରି ସରି ଥିଲା ପ¼ାନ। 
ସବୁ କଥା ଶୁଣି ମୁଚୁକୀ ହସି 
ମଷୂା େନଇ ଗଲା ଶୁଖୁଆ ପିସ। 
ଭାଲୁଆ କରିଲା  ତୁeାେର ରଡି 
ବିେଲଇ କାwିଲା  ମାଟିେର ଗଡି 
ମଷୂା କେହ ସରି ମାରି େହଉଡି। 

ଭୁବେନଶ�ର 
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ଡଃ अସିତ କୁମାର ସ�ାଇଁ 

ଆହ� ାନଆହ� ାନଆହ� ାନଆହ� ାନ    
ଆହ� ାନ ଏକ ଆସhା କାଲିକୁ 
େଯଉଁଠି େହବି ମଁୁ ଗବzତ 
ପରିଚୟ େଦଇ ମଁୁ ଏକ ଓଡ଼ିଆ 
ପ�ୀତି - ସମୃ�ିେର ଖ�ାତ େମା ରାଜ� 
ଯହW अଫୁରh ଚାରୁକଳା अଦି� ତୀୟ 
ଲାେଗ େମାେତ ସବୁଠୁ ବଢ଼ିଆ 
 
ଆହ� ାନ େମାର ରାଜ�ବାସୀ-ୁ 
କୁହ ଗବ�େର ଆେମ ସ�ତ� 
ପରିଚୟ ଆମ ଶା�-ପାoିତ� 
ସମୃ� ଆମ କଳା-ସାହିତ� 
अତୀତର େସଇ ବି�ାନ-ଭାdଯ�� 
ମwିର ଗଭ�େର ଦଶ�ାଏ ଯ� 
 
ଆହ� ାନ େମାର ଯୁବପୀଢ଼ି-ୁ 
ମେନ ପକାअ େସ ବଡ଼ ବଡ଼ିଆ 
ରଖିଥିେଲ େଟକ େଦେଶ-ବିେଦେଶ 
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 अବେହଳିତ ଆଜି ନିଜରି େଦେଶ 
ଓ ରୁ ଓଁକାର, ଓ ରୁ ଓଡ଼ିଆ 
ଶୀଷ�େର ପୁଣି େହାଇବା ଠିଆ 
 
ଆହ� ାନ େମାର ପିଲା ମାନ-ୁ 
ମେନ ପକାअ େସ ଧମ�ପଦକୁ 
କର ପ�ଣିପାତ ଜନଜାତି-ୁ 
ସ�ତ� ଆମରି ଉ�ଳ େଦଶ 
ସାଗର-ଜtଲ େମା’ ପରିେବଶ 
େମା’ ସାଥୀ अଟhି େସ ନwିେଘାଷ 
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ଶ�ୀଧର ପ,ନାୟକ 

ମାଆ ପାଇଁ ପେଦମାଆ ପାଇଁ ପେଦମାଆ ପାଇଁ ପେଦମାଆ ପାଇଁ ପେଦ    
ଶ³ଗୁଡା ଇତ]ତଃ ଚାରିପାେଖ, 
ଧରା େଦଉନାହାhି ଜମା, 
େକାଉ ଶ³େର ରୂପ ଦିअhି  
େମା ମନର ଆେବଗଗୁଡାକୁ ; 
କୁହ କୁହ କବି ଗଣ, 
େକାଉ ଶ³େର େତାଳିେହବ ମାଆର ମମତା, 
ଏ ମାଟିର େକାଉ ଭାଷା ସରିେହବ େଯ, 
େଲଖିବାକୁ ମାଆ ପ�ତି ନିଜ କୃତ�ତା ! 
 
ଏ ତ ଆଦ�ସ�ର ପବିତ�  ଓଁ କାର, 
ଜୀବନର ସାତ ସୁର, 
ନିଳୟରୁ ସୃ� ଏକ ବୀଣାର ଝ-ାର, 
ଉ�ାରେଣ େପଟ ଭେର ତୁେଟ ଭୟ 
ଲୁଚିଯାଏ ଜୀବନ ଯ�ଣା, 
ଭାଷିବାକୁ ହୃଦୟର ଭାଷା  
େକାଉ ଶ³ େକାଉଠୁ ପାଇବି େଯ, 
ଆ-ିବାକୁ ମାଆର ମମତା ! 
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 ଜୀବନର ପ�ତି ମହୁୂ\�େର  
େଯଉଁ ଶ³ ମେନ ଭେର  
ଜୀଇଁବାର ପ�ଖର ଆତD ବିଶ�ାସ, 
ଦିଏ ପୁଣି ବ�ିବାର ଶତ ସିଂହ ବଳ, 
ତିଳ ତିଳ କରି ଜେଳ ଯିଏ ସଳିତାେଟ ଭଳି 
େମା ହସର େମା ସୁଖର ପ�ତି ମହୁୂ\�େର 
ସାେଜ ଯିଏ ତ�ାଗର ଈଶ�ରୀ ; 
ପେଦ अେଧ ତା’ ପାଦେର େମା अେବାଧ କବିତା 
ଭାଷିବାକୁ େମା अhରର ଭାଷା.... 
      
ଭାଷିବାକୁ େମା अhରର ଭାଷା....! 
 
କଲ�ାଣସିଂହପୁର, ରାୟଗଡ । ୯୧୭୮୭୪୪୨୫୦ 
( ମାଆ- ଜନD ଦିନ अବସରେର ପେଦ अେଧ ) 
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ଶୁଭାଶିଷ ମହାରଣା 

େବନାମୀ କବିତାେବନାମୀ କବିତାେବନାମୀ କବିତାେବନାମୀ କବିତା    
େଛାଟ େଛାଟ ଆଖି, େଛାଟ େଛାଟ ପାଦ ଥିଲା, 
ଏ କଥା େସ ସମୟର, 
େଯେତେବେଳ ଦୁନିଆ େମା ପାଇଁ अଚିହq ା ଥିଲା। 
 
ମୁ ଟିେକ ହସିେଦେଲ େସ ବି ବହୁତ ଖୁସି ହଉ ଥିଲା, 
େଦହ େମାର ଖରାପ େହେଲ, 
अନିଦ� ା େସ ରହୁଥିଲା ଆଉ ଛାତି ତାର ଥରୁ ଥିଲା। 
 
ନିଜ ସ�ପq କୁ ଭେସଇ େଦଇ େସ େମା ସ�ପq କୁ ସାଇତି ଥିଲା, 
ହଁ ଘେର େବାେଧ अସୁବିଧା ଥିଲା, 
କି� େସ େମା ଭବିଷ� ପାଇଁ ସବୁ କିଛି ସାଇତି ରଖୁଥିଲା। 
 
ଏ କଥା େସ ସମୟର, 
େଯେତେବେଳ ଦୁନିଆ େମା ପାଇଁ अଚିହq ା ଥିଲା। 
ରାତିେର କାwିବା, ଦୁ�ାମୀ କରିବା ସବୁ େସ ସହୁ ଥିଲା, 
େସ େମା ବାପା ହW ଥିଲା, 
ମଁୁ କାwିବା େବେଳ ଯିଏ େମାେତ େଗଲ କରି ହେସଇ ଥିଲା। 
 
କଥା ତ ମଁୁ କହି ପାରୁ ନଥିଲି, 
େମା ଇସାରା େସ ବୁଝି ଯାଉ ଥିଲା। 
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 ‘ବାପା’ ତ ଦୂରର କଥା େମା ପାଟିରୁ ‘ବା’ ବାହାରୁ ନଥିଲା, 
କି� େସ େସମିତି େମାର ସବୁ ଇeା ପୁରା କରି ଚାଲିଥିଲା। 
 
ତା’ର ପାଦକୁ ମଁୁ ଚାହW ରହୁଥିଲି କି େସ ଆଉ କୁଆେଡ଼ ନ ଯାଉ, 
ତା’ର ବି ତ ବହୁତ କାମ ଥିଲା, 
କି� େମା ପାଖକୁ ଘରକୁ ଆସିବା ପାଇଁ େସ ଘଡ଼ିକୁ ଚାହW ରହୁଥିଲା। 
 
ସ~�ାେର ମଁୁ ବି, େସ ଆସିବ େବାଲି ଚାହW ରହୁଥିଲି, 
ତାକୁ େଦଖି ମଁୁ ଖୁସି ହଉଥିଲି, 
େକମିତି ବି ଇସାରା କରି େମା ପାଖକୁ ଡାକୁଥିଲି, 
େସ ସବୁ କିଛି ଛାଡ଼ି େମାେତ ତା’ର ଛାତିେର ଲାେଗଇ ଦଉଥିଲା। 
ଆଉ ମଁୁ ବି ବୁଝୁଥିଲି କି ମଁୁ ତାର ଜୀବନ ଥିଲି। 
 
େମା ଖୁସି ପାଇଁ େକେବ ହାତୀ େକେବ େଘାଡ଼ା ହଉଥିଲା, 
ଆଉ ମଁୁ ରାତିେର ଶାhିେର େଶାଇବି େବାଲି, 
େସ ତାର ପୁରା ରାତି େମାେତ େଦଖି େଦଖି କାଟି ଦଉଥିଲା। 
 
କିଛି ନ ପାଇବାର ଆଶା େନଇ ଯିଏ ଭଲପାଏ େସ ବାପା, 
ଯିଏ ସhାନର ଖୁସି ପାଇଁ ନିଜ ଖୁସିକୁ ଆେଡ଼ଇ ଦିଏ େସ ବାପା, 
କଲମେର େଲଖି ହବନି, 
ଶ³େର ବ$�ନା କରି ହବନି ଯାହାକୁ େସ େହଇଥାଏ ବାପା। 
 
େଛାଟ କଥାଟିଏ କହିବି, 
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 ବଡ଼ ତୁେମ େହଇ ଯାଇଛ, 
ଦିନ ଆସିବ ତୁେମ େସ େଲାକର ସାହାରା େହଇଯିବ। 
ଯାହା ହାତ ଧରି ତୁେମ ଚାଲିବା ଶିଖିଲ, 
େସ େଲାକର ସାହାରା େଗାେଟ କାଠର ବାଡି େହଇଯିବ। 
ଯିଏ ତୁମକୁ ବ�ିବା ଶିେଖଇଛି, 
ଥେର ଭାବ କାଲି ଯଦି େସ ନ ରହିବ ତ ତୁମର କଣ ହବ। 
 
ସମୟ ତ ତୁମ ପାଖେର ଏେବ ବି अଛି, 
ଥେର କହି ଦିअ ତୁମ ମନେର େକେତ ଭଲ ପାଇବା अଛି 
େଯ ପଯ��h ତୁମ ଉପେର ବାପା- ଛାଇ अଛି, 
ସ�ଗ� େଖାଜୁଛ? ସ£ଗ� ତ ବାପା- ଚରଣ େର ହW अଛି। 
 
ଭଗବାନ ତ ମwିର ମସଜିଦ ଚ��େର ମିଳିଯିେବ, 
ବାପା- ପରି କଣ କିଏ ହବ? 
ଯାଇକି ଥରୁଟିଏ କୁେÚଇ ଧର ନିଜ ବାପା-ୁ ମନ ଭରି, 
କାଲି େସ ଯଦି ନଥିେବ ତ ଥେର ଭାବ ତୁମର କଣ ହବ। 
 
ମଁୁ ଏ କବିତାର ନଁା କଣ ରଖିବି ଜାଣି ପାରିଲିନି, 
କାହWକି ନା ବାପା-ୁ େଗାେଟ ଶ³େର କଣ କହିବି ଜାଣି ପାରିଲିନି। 
 

ବେରାଦା, ଗୁଜରାଟ, ୯୯୧୬୨୦୮୮୫୫ 
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ବିନୟ ମହାପାତ�  

ସମୁଦ�  େକେତ ଦୂରସମୁଦ�  େକେତ ଦୂରସମୁଦ�  େକେତ ଦୂରସମୁଦ�  େକେତ ଦୂର    
ଜୀବନ 
ସୁକୁମାରୀ ନଦୀଟିଏ 
अନh अhରୀy େତଜି, 
ଲ"ମାରି ଧରାବତରଣ କଲା ଭାଗୀରଥି, 
अତି ବ�ାକୁଳେର େଖାଜୁଥିଲା, 
ଧଜୂ�ଟୀର ଜଟା। 
େହେଲ, ନାହW, 
େକହି ନାହW ଏଠି, 
ବାହୁପଶାରୀ େକାେଳ େନଇଯିବ, 
ଛାତିେର ତା ଆଉଜାଇ େନବ, ଆଉ 
ପଚାରିବ ଯାତ� ା କିପରି ଥିଲା ? 
 
ଜୀବନ ତ ଯାତ� ାଟିଏ, 
ପଥ ଜଣାନାହW, କି� 
ଗhବ� ତ ମେହାଦଧୀ େମାର 
େକବଳ ଜାଣିଛି ଏତିକି । 
େଯଉଁଠାରୁ ଆର¯ େମା ପଥ, 
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 େସଇଠି ସମାk, 
ବିଚିତ�  ଏ ସୃଜନୀର ତ� । 
 
କୁଳୁକୁଳୁ େବାହିଗଲା 
ଝରଣାର ରୂପ େନଇ 
ଚପଳ ଶିଶୁମତି େମାର, 
େହେଲ ଦୁନିଆଁ ନି/ୁର । 
ପଥ अଟକାଏ अଚଳ ପବ�ତ, 
ଦୁଗ�ମ ବନ, କ-ରୀତ ପଥ, 
େହେଲ େସ କିବା ଜାଣhି 
ପରମାଣୁ େକେତ େଯ ଶକତ ? 
କିଏ अବା अଟକାଇ େନବ ପାଦ େମାର 
ରୁ~ି େମାର ପଥ ? 
 
ସମତେଳ େଯୗବନ େମା 
କାୟା େମା ବିଶାଳ 
ଉଦo େମା ମତି, 
ତୃଷାତ�େର ଢାଳି େଦଲି ଜଳ, 
େଦଲି ଦo ଯିଏ େରାେଧ ପଥ େମାର । 
ପି�ୟଜନ ମିଳିଗେଲ େକେତ, 
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 କା~େର ମିଶାଇ କା~ 
ସହଯାତ� ା କେଲ େମାର ସାେଥ । 
େଦଇଗଲି ସhତି ଜନ ଜନ ପାଇଁ, 
େକେତ େଯ ସଭ�ତା କୂେଳ ଗଲି େଦଇ, 
ତଥାପି ଚାଲିଛି େଖାଜି ସମୁଦ�  ଠିକଣା। 
 
ଶୁେଭ କରାଳ ସମୁଦ� ର ଡାକ, 
ଜାଣିଛି ମଁୁ ଆଉ େବଶିଦୂର ନୁେହଁ 
ସମୁଦ�  ନିକଟ। 
ଆଜି ନ େହେଲ, 
କାଲି ତ ସରିବ ଏ ଯାତ� ା, 
କି� ସରିବନି ଜୀବନର ଗାଥା। 
ନଦୀ କିବା ମେର େକେବ ରବିତେଳ, 
େବାହି ଚାଲିଥିବ अମୀୟର 
ଧାରା କାେଳ କାେଳ। 
ଜୀବନ ତ ନଦୀଟିଏ ପରି, େହେଲ 
ମେର ନାହW ମୃତୁ� ସାେଥ ସାେଥ। 
ମୃତୁ�pୟୀ ସିଏ, 
ଯିଏ ଜିତିପାେର ସକଳ ହୃଦୟ 
ନିଜ େପ�ମବେଳ। 



ତ� େୟାଦଶ ବଷ�, ତୃତୀୟ ସଂଖ�ା, ମା�� ୨୦୧୮ Download Magazine from www.aahwaan.com 

 

ଆହ� ାନ ଇ-ପତି� କା ସ"ୂ$� ନିଃଶୁ' ବିତରଣ େହତୁ ଡା େଜ�ାତି ପ�ସାଦ ପ,ନାୟକ- .ାରା ପ�ତି/ିତ ଓ ପ�କାଶିତ  | Aahwaan.com  Aahwaan.com  Aahwaan.com  Aahwaan.com  |  173 

ଶୁଭଶ�ୀ ନାୟକ 

ହତାଶ ଶିyକହତାଶ ଶିyକହତାଶ ଶିyକହତାଶ ଶିyକ    
ଚାରି କା� ଘର େକାଠରୀ ଭିତେର  
                             ଆସhା କାଲିର ନାଗରିକ 
ନୁେହଁ ମଁୁ ବି~ାଣୀ ନୁେହଁ କାରିଗର  
                              ଗଢ଼ିବି େମା େଦଶ ଆଗ�କ 
ନାହW େମା ସାଧନ ଯଦିଓ  
                          ମନେର अସୀମ ଆଶା ବା~ି 
ଜୀବନଟିଏକୁ େତାଳିେଦବି ମୁହW 
                        ଉ�ଗ� ଏ ପ�ାଣ େଦଶ ଲାଗି। 
ନି�ାପ ଶିଶୁର ଦେରାଟି ହସେର  
                      ଦୁନିଆ ଯାତନା ଯାଏ ଭୂଲି 
ଶିଖାଇବି ତାକୁ ଡ଼ରନା ବାବୁେର  
                      ମୁo େଟକି ବାଟ ଯାଆ ଚାଲି। 
ଭାରତ ଭୂଇଁେର ଜନମ େନଇଛି 
                      ରକତ ତା ପାଇଁ ବୁହାଇନି 
ସୀମା ପ�ାେh ବସି ବଇରି- ସେt  
                    ଲେଢ଼ଇ ମଁୁ େକେବ କରିନାହW। 
ଜନD ଭୂଇଁ ପାଇଁ େଦଇନାହW ପ�ାଣ  
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                      ଧନ େଦବା ପାଇଁ ଶsି କାହW 
अhତଃ ଶିଶୁେଟ ଗଢ଼ିେଦବି ମୁହW 
                    ଏ ସଂସାର ରହିଥିବ ଚାହW 
ତିରtା ପତାକା ଗରେବ ଉଡ଼ିବ  
                   େଦଶ େମା େହାଇବ ସେବ�ାନq ତ 
ଜାତି, ଧମ�, ବ$� େଭଦଭାବ ଭୁଲି 
                 ମିଳାଇେବ ସବୁ ଭାଇ ହାତ। 
अେନକ ସପନ ମନେର ଭରିଛି  
              ଗଢ଼ିବି େମା େଦଶ େମା ସମାଜ 
ଗଉରବ ପେଣ ମଥା ହୁଏ ଉ� 
             ଉ�ଗ� େହଉ ଏ େମାର କାଯ��। 
େହେଲ କାହW ଏଇ ସପନଟି େମାର  
         ଭାtିରୁଜି ହୁଏ ଚୁରମାର 
ଦୁନିଆ ଆଖିେର ମା�ରଟାଏ ତ 
              େଯେତଯାକ େଦାଷ ହୁଏ ତାର। 
ମଧ�ାହq  େଭାଜନ େଯାଜନା ଭିତେର 
              ଦିନରାତି ସିଏ ହୁଏ େପଶି 
 ଏସ୍ ସି, ଏସ୍ ଟି ଆଉ େଜେନରାଲ େକେତ 
            ବଷ�ଯାକ अ- ବେସ କଷି। 
ଆଧାର ନ^ର, ବିପିଏଲ୍ ନ^ର 
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           େଲଖିେଲଖି ହୁଏ ବାଟବଣା 
ଏମ୍ ଆର୍ ରୁେବଲା େକେତ ପିଲା େନେଲ 
          ଦି ଦିନ ଭିତେର ଶୀଘ� ଜଣା। 
ପ�ଶାସନ କଡ଼ା ତାଗିଦ ନଜର 
          ସାଜିଛhି ଏଠି ସବୁ ଭyକ 
अ~ ଦୁନିଆର ଚକ� ବୂ�ହେର 
          ହତାଶ ମଁୁ ଏକ ଶିyକ। 
 

ରାୟଗଡ଼ା, ଓଡ଼ିଶା 
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ଶ�ୀ ରାଜେଶଖର ‘ଚିମା’ 

ମନର କଥାମନର କଥାମନର କଥାମନର କଥା    
ନିଜ ମନର ସବୁ କଥା କହିବାକୁ ମିଳିବନି ପଦ 
ଭାଷା ନିତ� ଲାେଗ ଗଭୀର ହ�ଦ 
अyର अyର ସଂେଯାଡ଼ି ସଂେଯାଡ଼ି ହୁଏ ସ^ାଦ, 
ମନର ସବୁ ଭାବନାକୁ କରିେହବନି अନୁବାଦ 
ହୃଦୟର କଥା କହିଲା େବେଳ ଯଦି ନାହW ଭଲ ସ�ାଦ, 
ତା େହେଲ ନି�ୟ େହାଇପାେର ବିବାଦ 
କାହାକୁ अଭିବ�s କରିବନି ନିଜ ମନର େଭଦ, 
ଜାଣି ବି ପାରିବନି େକେବ େହବ କିଏ ନାରଦ 
ମେନାରମ କଥା କହି ଶୁଣି କରିବା ପରିେବଶକୁ ଆହ� ାଦ, 
ମନଛୁଆଁ କଥା କହି ପାଇବା ଗୁରୁଜନ- ଆଶୀବ�ାଦ 
ଦଶ�ନ ହୁଏ େଯେବ ଶ�ୀଲyD ୀନାରାୟଣ- ପାଦ, 
ମନରୁ ଆର¯ ହୁଏ ଠାକୁର- ପାଇଁ ନିନାଦ 
ଶ�ବଣ ହୁଏ େଯେବ ସpେବଳର ଶ�ନାଦ, 
ଆଭାସ ହୁଏ େଯ ଏଇ ଦିନେବଳ ଥିଲା ଶ�ୀଜୀଉ- ବରାଦ 
ଇେମଲ୍ : chvrajasekhar@gmail.com 
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ଶ�ୀ ରମାକାh ମିଶ� 

ଦାନଦାନଦାନଦାନ    
“େଦଲା ଠାରୁ ପୁଣ� ନାହW 
ମାଗିଲାଠାରୁ ହୀନ ନାହW” 
 
अନାବିଳ ଚି\େର ଦିअI ଯାଇଥିବା ଦାନ 
େହଉ ପେଛ yୁଦ�  अେଟ କି� ମହାନ 
ମଲୂ�ହୀନ େହେଲବି ତାହା ମଲୂ�ବାନ  
अନାବିଳ ଦାନର ଆନw ବ$�ନା ହୀନ  
 
ପାଇଛୁ ଆେମ ଯାହା 
େଦବାକୁ େହବ ତାହା 
ଏ ଜୀବନ ଛାଡ଼ିବା ପବୂ�ରୁ  
କିଛି ଆେମ ନ ଥିେଲ ତ ଆଣି  
େନଇଥିଲୁ ଏହି ଠାରୁ 
େଦଇଥିେଲ େକହି ଆମକୁ  
େଫରାଇ େଦଇ ଯିବାକୁ େହବ 
ତାହା ଏହି ଠାେର 
ଏ ଜୀବ�ଶାେର  
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ପାଇ अଛୁ ଆେମ ଯାହା 
େଦଇ ଯିବାକୁ େହବ ତାହା 
ଆଜି ଯାହା ଆମର 
କାଲି ଥିଲା କାହାର 
ଆସhା କାଲି େହବ अନ� କାହାର  
 
େତଣୁ ଜୀବିତIବfାେର  
େଖାଜିବାକୁ େହବ  
ଦାନର ଉପଯୁs ପାତ�   
େଯ କରି ପାରିବ ଯତq   
ଏ ଦାନରୂପୀ ଶାଶ£ତ ସ"\ିର 
େସ ସ"\ି ଶାଶ£ତ ଓ ଚିରhନ 
ଆଜି ହୁଏତ କାହାରି ପାଖେର  
େହାଇ ଯାଇଛି େକwି�ତ 
କି� ପ�ତି ମୁହୂ\�େର େସ  
େଖାଜୁଛି ଉପଯୁs ପାତ�   
 
ବିଶ£ ପ�କୃତିେର ଏ 
େଦବା େନବା ଚାଲିଛି ନିରhର  
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 ଦାନ େକେବ ଯାଏ ନାହW ବୃଥା 
ଧାଇଁ ଥାଏ ତା ପେଛ ପେଛ ପ�ତିଦାନ  
 
“ଦିଆକୁ ଦିଆ ଆଉ 
अଦିଆକୁ ଦ£ାର ଦିଆ”  
 

ଭି.ଆଇ.ଏମ - ୨୬୮, େଶୖଳଶ�ୀ ବିହାର  
ଭୂବେନଶ£ର - ୭୫୧୦୨୧  

େମାବାଇଲ - ୯୯୩୭୨୬୮୦୧୨ 
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କା\zକ ପାଣିଗ�ାହୀ 

अବ�s ଇଲାକାअବ�s ଇଲାକାअବ�s ଇଲାକାअବ�s ଇଲାକା    
ସବୁ କିଛି ହାତ ପାହାhାେର 
କି� ତାକୁ ଛୁଇଁବାକୁ ମନା... 
ନାନା ଜାତି ଫୁଲର ମହଣ ମହଣ ସ¯ାର 
ତାକୁ କି� ଗୁ�ିବାକୁ ମନା... 
ସD ½ତିର ସୁରାେର ଛଳ ଛଳ  
ପ�ୀତିର ପିଆଲା 
ତାକୁ କି� ମତୁଆଲା େହବା ମନା... 
ବାଟସାରା େଶାଭାଯାତ� ା 
ଇàିତ ଶ³ ମାନ-ର, 
ତା-ୁ କି� ବା~ିବାକୁ ମନା... 
ନିଦର କବଜାେର ଆଖିର ଇଲାକା 
ତଥାପି ତାକୁ ସ�ପq େଦଖିବା ମନା... 
ଭାବନାର ଉ\ାଳ ତରt 
ବାର^ାର ହୁଏ ଆନମନା 
ତାକୁ କି� େବଳାଭୂମି ଛୁଇଁବାକୁ ମନା.. 
अବ�s ଇଲାକାେର ବwୀ େପ�ମିକ ମନଟି 
ସବୁ କିଛିର ଆ]ରଣ ତେଳ 
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 अhଦ�� wର ଚଉହଦୀ ଭିତେର 
अହନzଶି ଜଳିବା ତା ଭାଗ� 
ତାକୁ କି�.......  
ଜଳିବାକୁ ମନା... 
 
ବ� ହD ପୁର, ଗpାମ, ଓଡ଼ିଶା 
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अନୁସୟୂା ମିଶ� 

ଝିअଝିअଝିअଝିअ    
“ତୁ େଯ ଝିअ 
ପୁअ- ସାେt ତୁ ସମକy ନୁହଁ”!!! 
ପyପାତି ଦୁନିଆର ଏଇ ରୀତି 
ତନq  ତନq  େଦଖିବ ପରଖି 
େତା ପାଦର ପ�ତିଟି ଗତିକୁ। 
ସଂକୀ$� ସମାଜ ବି ନିଃଶ³ କରିେଦବ 
େତା ମନର ସମ] x�ବାଦିତାକୁ। 
ସଂdୃତି ଓ ପର"ରାର ଦ£ାହି 
େତା ଆଗେର ରଖିବ ସଜାଇ 
अସରhି अଗିqର ପରୀyା, 
ଶିକୁଳି ନ ଥିବ ସତ 
अହରହ େଖାଜି ତୁ ବୁଲିବୁ 
େତା ଭାଗର yେଣ ସ�ାଧୀନତା। 
କହ ଧନ......ଲଢ଼ିପାରିବୁଟି 
ଚିhାଧାରାର ଚକ� ବୁ�ହ ମେଧ� 
ନିର� अଭିମନୁ�ଟିଏ ସାଜି ? 
ତୁ ଗଢ଼ିପାରିବୁଟି 
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 ଆେଲାକିତ ଦୁନିଆେଟ େତାର 
ନିଜ ମେଧ� अ~ାର ସାଉଁଟି ? 
ଏେବ ବି କହି ରଖୁଛି 
ପୁରୁଷପ�ଧାନ ମେନାବୃ\ିକୁ ଟପି 
ନାରୀଟିଏ ମୁo େଟକି ଜୀଇଁବାଟା 
ଭାବିବୁନି 
ପରୀକାହାଣୀ ପରି କଥା କିଛି। 
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ଜିେତw�  କୁମାର କହଁର 

କନ�ାଭ� áଣର େବଦନାକନ�ାଭ� áଣର େବଦନାକନ�ାଭ� áଣର େବଦନାକନ�ାଭ� áଣର େବଦନା    
ସରଗର ସମ अେଟ ପିତା ମାତା 
ଥାଇ େତା अhରୁ ଶୁଣିଛି ମଁୁ, 
ପାରିଛ େକମିତି ସାଜି େମା ମୃତୁ�ର ଦୂତ ଆଜି 
ଭାବିବି ପାରୁନି ମଁୁ 
 
େଦଖିବାକୁ ଚାେହଁ େମା କjିତ ଧରାକୁ 
ଚାେହଁ ମଁୁ ବି ବ�ିବାକୁ, 
େସqହ ଆpୁଳାଏ ଛଡା ପାଶରୁ ତୁମ 
କିଛି ବି ଚାେହଁନି ମଁୁ। 
 
ରୁ� େକାଠରୀେର ଚାଲିଛି େମାନିଶ£ାସ 
ପ�ତି ମହୁୂେ\� ମୃତୁ�ର ନିକେଟ ମଁୁ, 
ଭୂମି/ େହବାକୁ ମଁୁ ବି ଚାେହଁ 
େବଦନା େମା ଶୁଣିକି ପାରୁନୁ ତୁ। 
 
େତା େକାଳେର େଖଳିବାକୁ 
େତା ହାତ ଧରି ଚାଲି ଶିଖିବାକୁ, 
ଟିକି େମାର ସ£ପq ଏଇ 
େତା ଦୁନିଆର अଂଶ େହବାକୁ। 
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 ସବ�ଦା अେପyିତ େସ ସଯୂ��େଦାୟକୁ 
େମା ସ£ାଗତ ପାଇଁକି େଯେବ ଦୀପାଳି ଜାଳିବୁ, 
ନାହW େଯ ଫରକ ନwନ ନwିନୀେର 
ଏ ମରମ କୁ େକେବ ବୁଝିବୁ। 
 
ପୁତ�  ପରି କନ�ା େଯ ସବ� ସମକy 
େସ ବି ଉଡ଼ାଏ ବିଜୟ ଧ£ଜା, 
ମାତୃ ପିତୃ େହାଇ ଯଦି ବୁଝିବନି ତୁେମ 
େକ ପାରିବ ବୁଝି େମା ମନ କଥା। 
 
କାହW କରୁ ଏ अhର ସତୂ ସତୂାେର 
ଜାଣି ମଁୁ ପାରୁନି ସେତ, 
ବୁକୁ ଫଟା େରାଦନ େମାକେ$�  କି େତା ପଡୁନି 
ଜୀବନର ଭିyା ମାେଗ। 
 
ମମତା ମଁୁ େତା’ର ମଁୁ େତା ରୁଧିର 
ନୁେହଁ େତା ଠାରୁ अଲଗା ମଁୁ, 
ପ�ଶq େମା େଯେବ ଆେସ େତା ଆେଗ 
ନିରୁେ\ାର କାହW ତୁ? ନିରୁେ\ାର କାହW ତୁ??? 
 
 
(କଲାଡି,ଫୁଲବାଣୀ) 
ଦୁରଭାଷ- ୯୪୩୯୫୪୨୫୨୧ 
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ସୁମିତ� ା ରାଉଳ 

େହ ଈଶ�ରେହ ଈଶ�ରେହ ଈଶ�ରେହ ଈଶ�ର    
େହ ଈଶ£ର 

ତୁେମ ସୃ�ି ତୁେମ ସ��ା 

ତୁେମ ଦୃ�ି ତୁେମ ଦ� �ା 

ତୁେମ ତମସା ପଥେର ଆେଲାକ 

ତୁେମ ମହା ପ�ଳୟର ବାହକ 

ତୁେମ ପୁଣି अତୀତ, ବ\�ମାନ, ଭବିଷ� 

େହ ଈଶ£ର  

ତୁେମ ପଥ ତୁେମ ପଥିକ 

ତୁେମ ନାବ ତୁେମ ନାବିକ 

ତୁେମ ଫୁଲ େଦେହ ମହକ  

ତୁେମ େକାଇଲି କ�େର କୁହୁକ 

ତୁେମ ପୁଣି ଆଦି, ମଧ�, अh 

େହ ଈଶ£ର  

ତୁେମ ଭs ତୁେମ ଭsି 
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 ତୁେମ ନାରୀ ତୁେମ ଶsି  

ତୁେମ ହW ସତ�ର ସ£ରୂପ 

ତୁେମ ହW ପାପର ଦାହକ 

ତୁେମ ପୁଣି ସୃ�ି, fିତି, ପ�ଳୟ 

େହ ଈଶ£ର  

ତୁେମ ବାଧା ତୁେମ ବ~ୁ 

ତୁେମ ବିwୁ ତୁେମ ସି~ୁ 

ତୁେମ अ�ାନର ବିନାଶକ 

ତୁେମ �ାନର ଆବାହକ 

ତୁେମ ପୁଣି ସତ�, ଶିବ, ସୁwର 
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ମାମାଜିନି ପ�ଧାନ 

େହ ଆକାଶେହ ଆକାଶେହ ଆକାଶେହ ଆକାଶ    
େହ ଆକାଶ ତୁମକୁ ମଁୁ ପ�ଭାତେର େଦେଖ, 
ମଧ�ାହq େର େଦେଖ, ସ~�ାେର େଦେଖ, 
ଝାପସା अ~ାରେର, ଘନକଳା ରାତି� େର େଦେଖ 
ତୁେମ େମା ମ]କ ଉପେର, 
େମା ଆଖି ପଲକେର ସବୁେବେଳ अଛ। 
ତୁମକୁ ଛୁଇଁବା ପାଇଁ େଚ�ା କେର ପ�ତି ମହୁୂ\� 
କି� ସଫଳ ହୁଏନି। 
ହଁ ଏ କଥା ସତ, େକେବ ତୁମ xଶ� ପାଇବି ଜାଣିନି। 
ନିତି ଦିନ ଭାେବ େକେବ ଯିବି ତୁମ େସ ଦୁନିଆକୁ 
ପୁଣି ଭାେବ ଯିଏ ଯାଇଛି ତୁମ େସ अ�ଳକୁ, 
େକମିତି अନୁଭବ କରିଥିବ େସ। 
କାେଳ ମଁୁ ବି ପyୀଟିଏ ହୁअhି, 
କାେଳ େମାର ବି େଡଣା ଥା’hା  
ମଁୁ ବି ଉଡ଼ିଥାhି ତୁମ ଆଡ଼କୁ। 
ତୁେମ ରାତିେର ଘନ, ଦିନେର ନିମ�ଳ 
କି� ମଁୁ ତୁମକୁ ରାତିେର ଭଲପାଏ। 
ଚାରିଆଡ଼ ଶୁନସାନ, ନିଶ³ େହାଇଥାଏ। 
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 ଭାେବ ସବୁଦିନ ଏପରି ରୁହh କି 
େଦଖhି ତୁମକୁ, ତୁମ ସହ ସୁଖଦୁଃଖ ବା�hି। 
ମଁୁ େଯଉଁଆେଡ଼ ଯାଏ ତୁେମ େମା ପାଖେର, 
ମଁୁ େଯଉଁଠି ବି ରୁେହ ତୁେମ େମା ପାଖେର। 
କଣ! ମଁୁ ତୁମକୁ ଭଲପାଏ େବାଲି ନା 
ତୁେମ େମାେତ ଭଲପାଏ େବାଲି। 
ନା ନା ତୁେମ ତ ତୁମ କ\�ବ� କରୁଛ  
ଜଣ- ନିେ��ଶେର, 
ଯିଏ େମା ସୃ�ିକ\�ା। 
ଯାହା େହଉ ମଁୁ ଭୁଲିବିନି ତୁମକୁ 
ଆଜି ନେହଲା ନାହW  
ଦିେନ ତ ଯିବି ତୁମ େସ ଦୁନିଆକୁ। 
େମା େଶଷ ନିଶ£ାସ ପେର  
ପାଉଁଶ େହାଇ ଉଡ଼ିଯିବି। 
 

ଗpାମ, ଓଡ଼ିଶା 
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ଶୁଭକାh ସାହୁ 

ତୁେମତୁେମତୁେମତୁେମ    
ତୁେମ େମାେତ ଚାହୁଁଛ କି ନା ମଁୁ ଜାେଣନା 
କି�, େମାେତ ଲାଗୁଛି ତୁେମ େମାେତ ଚାହୁଁଛ। 
େମାର କହିବା ତୁେମ ଶୁଣୁଛ କି ନା ମଁୁ ଜାେଣନା 
କିh, େମାେତ ଲାଗୁଛି ତୁେମ ଶୁଣୁଛ। 
େମାେତ େଦଖି ତୁେମ ହସୁଛ କି ନ ମଁୁ ଜାେଣନା 
େମାେତ ତୁେମ ଭଲ ପାଉଛ କି ନା ମଁୁ ଜାେଣନା 
େହେଲ ମଁୁ ତୁମକୁ ଚାହୁଁଛି, ତୁମକୁ ଡାକୁଛି 
ଆଉ, ମଁୁ ତୁମକୁ ଭଲପାଉଛି  
େମା ଜୀବନଠୁଁ ବି େବଶୀ। 
କାରଣ ତୁମ ନାଲି ଓଠର ମୁରୁକି ମୁରୁକି 
ହସତ େମାେତ ଆକୃ� କରିଛି 
ତୁେମ ହW ତ େମାେତ ଏଠାକୁ େନଇ ଆସିଛ 
ତୁେମ ହW ତ େମାେତ ସବୁକିଛି େଦଇଛ 
ଆଉ, ତୁେମ ହW େମାେତ ଶିଖାଇଛ ‘ଭଲପାଇବା’ 
ହଁ, ୟା ପେର ବି ଯଦି ତୁେମ େମାେତ ଭଲନପାअ 
ତାହାେଲ େହ ପ�ଭୁ, 
ତୁମର ବିଶାଳ ବାହୁେର େମାେତ ଟାଣି େନଇ 
ଲୀନ କରିଦିअ ତୁମରି ଶରୀେର। 

େଗାପବ~ୁ ହାଇdୁଲ୍, େପାଲସରା,ଗଂଜାମ, ପିନ୍-୭୬୧୧୦୫, େମା-୯୮୬୧୭୩୨୨୫୬ 
E-mail- subhakantasahu@rocketmail.com 
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କାମେଦବ ମହାରଣା 

ଦୁବଦୁବଦୁବଦୁବ    
ତେମ େଯେତ ନିଆଁ ଜାଳୁଛ ଜାଳ 
କାଠି, କୁଟା, ପତ�  ପେକଇ 
େଯେତ ବଢ଼ି ନଈ-ୁ ଡାକୁଛ ଡାକ 
ଭାtିେଦଇ ନଈବ~, ବ�ାେରଜ୍ 
େଯେତ ତତଲା େତଲ ଢାଳିବାର अଛି ଢାଳ 
କରିପାରିବନି ଆମକୁ ନିମ�ଳୂ! 
 
ନା ଆମର fିତି अଛି ନା ବିସD ½ତି 
ବିwୁଏ ଭୁଇଁର ଆେମ अଚଳ ଈଶ�ର 
େକଇଧାେର ଆଲୁअ େକଇ େପାଷ ଆକାଶ 
ଜନD  ଜନD ର ଆହାର - अଧିକାର 
 
ଆେମ େଦଇ ଜାଣୁନା ମିଛ ହୁଂକାର 
କରିପାରୁନା ତବ ପାଦପଦD  େତୖଳ ଉପଚାର 
େଯେତ ଗେଦଇବାର अଛି ଗଦାअ 
ମାଟି, ପଥର, ଆବଜ�ନା 
ଆେମ ଫେଟଇ ଚାଲି ଆସିବୁ 
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 ତୁମ କାମଳ - େବୗ�ିକତାର ପ�fର-ପ�ାଚୀର 
 
ସାଥିେର େଗାଡ଼ାଉଥିବା ତୁମର େସ ବାତୁଳ ଗାୟେକ 
େଯଉଁ ଗୀତ ଗାଉଛhି 
ଜୟ ଜୟ କରି ତୁମ ପାoିତ� ଓ ସୁକାରିଗରୀର 
େକେବ ଶୁଣିବ େହ ସୁଧିଜେନ 
ଖୁବ୍ ଏକଲା, ସୁଶାh ମନେର 
େକମିତି ଫୁଟିଛି ତବ 
ସାମh-ଛଳନା, ଶୃଗାଳ-ଚାତୁଯ��, ଶ�ାନ-अଭିମାନ 
େକମିତି ଦିଶିଯାଉଛି 
ନଗq େନୖତିକତାର େଗାେଟ ମୁକୂଳା ନ��ମା 
କିଛି ନଥାଇ ବି ଆେମ ଖୁଉବ୍ ଶାhିେର 
ମନ େଖାଲି ଗୀତ ଗାଉ 
ସକାଳ ସରୁୂଜ ଓ ନୀଡ଼େଫରା ପyୀ- ସାଥିେର 
ଯାହା ମୁଠାଏ ବାଲି ପରି 
ପଶିଯାଏ ଆପଣ- ଚଷମା ଲଗା 
କୁଟୀଳ ଆଖିେର 
 

ଯାhି� କ ବିଭାଗ 
ପବୂ�ତଟ େରଳପଥ, ପୁରୀ - ୨, ଭ� ାମ�ଭାଷ : ୯୬୫୮୦୭୬୬୧୨  
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ପ�ଶାh କୁମାର ନାଥ 

ଆସ େପ�ମେର ଭିଜିବାଆସ େପ�ମେର ଭିଜିବାଆସ େପ�ମେର ଭିଜିବାଆସ େପ�ମେର ଭିଜିବା    
ବରଷାେର ସିନା େଦହ ଭିଜିଯାଏ 
ଆସ ଆେମ େପ�େମ ଭିଜିବା 
ନିଜକୁ ହେଜଇ अନ�ର ପାଖେର 
ମିଳିମିଶି ଆେମ େଖାଜିବା । 
ଧରା ଧରି େହାଇ େପ�ମର ପାହାଚ 
ଥିରି ଥିରି ଆେମ ଚଢିବା 
ଭଲ ପାଇବାର अଜଣା ରାଇେଜ 
ସD ½ତିର ନअର େତାଳିବା । 
େପ�ମର େସ�ାତେର ଭାସ ମାନ େହାଇ 
ଭାସି ଭାସି ଆେମ େଖଳିବା 
େପ�ମ ସାଗରର ଗଭୀର ଜଳେର 
ଦୁେହଁ ମିଶି ବୁଡ଼ ମାରିବା । 
େପ�ମର ଖାତାେର ଦୁେହଁ ମିଶି ଆେମ 
େପ�ମର କାହାଣୀ େଲଖିବା 
େସହି କାହାଣୀକୁ େଗାପନ ସପେନ 
ଲୁଚି ଲୁଚି ଆେମ ପଢ଼ିବା । 
େପ�ମ ଆକାଶେର ପyୀ ଦୁଇ ସାଜି 
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 ମନ େଖାଲି ଆେମ ଉଡିବା 
ଆସ ଥେର ତୁେମ େପ�ମ ବରଷାେର 
ସାଥି େହାଇ ଆେମ ଭିଜିବା । 
                 ~~~*~~~ 

ସୁwରପୁର, ଉ\ରକୂଳ ହାଟ, ପ�ୀତିପୁର, ଯାଜପୁର  
ଭ� ାମ�ଭାଷ : ୦୮୮୯୨୩୦୧୧୪୩  
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ବରୁଣ କୁମାର ଦାସ 

अତୀତअତୀତअତୀତअତୀତ    
ସ"କ�, ସ�ପq, ଟାଣପଣ 
ଆଉ େପ�ମ େନଇ ଗଲା ପେର 
େକମିତି ବ�ି େହବ କୁହ? 
େଦବା ଲାଗି ବାକି ଯାହା अଛି 
ଆଖିେର ଆଖିଏ ଲୁହ 
ଉଛୁଳା ମନର େବଦନା 
ଆଉ ଛାତିର ଛାତିଏ େକାହ। 
 
ପାଳୁସିଆ, େଦହୁ��ା, ବାେଲଶ�ର 
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ନିମ�ଳ କୁମାର ଦଳାଇ 

େଶଷ େପ�ମିକାେଶଷ େପ�ମିକାେଶଷ େପ�ମିକାେଶଷ େପ�ମିକା    
ତୁ ଗଲାପେର 
ଆେଗା ପି�ୟତମା  
ବସh ଯାଇଛି ମଉଳି , 
ଫଗୁଣର ରt  
ଫିକା ଫିକା ଲାେଗ  
ଜହq  ତ ପଡିଛି ଝାଉଁଳି 
 
ଶୀତ ସକାଳର  
ଦର ଓଦା ଘାସ  
ପାରୁନି ଟିକିଏ ହସି , 
ସଜ େଗାଲାପର 
ଯ�ଣା ଏେତ େଯ  
େସ ବି ଦିଶୁଛି ବାସି 
 
ତେତ େଯେବ  
କିଛି ମାଗିନି  
ଇସାରାେର अଜାଡି େଦଇଛୁ , 
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 ଆଜି େଯେବ 
ହାତ ପାତୁଛି  
ସତେର କାହW ଛାଡି ଯାଇଛୁ 
 
େଫରିବୁନି କହି  
ଚାଲିଯାଇଛୁ େଯ  
ତଥାପି କରିଛି अେପyା , 
ସD ½ତି ଲିଭୁନାହW  
ଆଖିର ଲୁହେର  
ଆେଗା େମା େଶଷ େପ�ମିକା  
 

ପାଇକ ସାହି, ବ� ହD ଗିରି, ପୁରୀ  
େମା ନଂ - ୯୦୯୦୦୬୯୩୫୦  
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ଡ: ସତ� ନାରାୟଣ ମିଶ� 

ପଜିୂବା ତ ଶ-ରପଜିୂବା ତ ଶ-ରପଜିୂବା ତ ଶ-ରପଜିୂବା ତ ଶ-ର    
ସାରା ରାତି ଉଜାଗେର ପଜିୂବା ତ ଶ-ର 
ସାରା ଦୁଃଖ ଦୂର େହବ କୃପାକେଲ ଈଶ£ର 
ମାଗିବା ତ ଧନ ଜନ ମାଗିବା ତ ଆୟୁ୍ଷ 
ମାଗିବା ଜୀବନ ସାଥୀ, ଦୁନିଆେର େଯ ଯଶ 
ଜାଳିବା ଦିପ, ଢାଳିବା ଜଳ ଆଉ େଯ yୀର 
େଦବା ଫୁଲ ଭsିଭେର ପଢ଼ି ନାନା ମhର 
େଭାଳାନାଥ ଦୟା କେଲ ନ ରହିବ କଷଣ 
େସ ତ ଜଗତ ନିମେh କେଲ ବିଷ ଭyଣ 
अକମ� କମ� ଦାୟକ, अମtଳନାଶକ 
ଆଖoଳ ପଜୂ� େଦବ କାମ ତାପ ହାରକ 
ପଶୁପତିନାଥ ହରି ବିେଜ ଶିଳା ରୂପେର 
ପଶ ଶରଣ ଭକେତ ରହି ଉପବାସେର 
ମହାଦୀପ ଜଳୁଥାଉ ଉଡୁ ବାନା ଜଗେତ  
ପାପ ପ-ୁ ତ� ାହି କର ଚଁାହ ଥେର ଭକେତ। 
 

ଲିtରାଜ ବିହାର, ଭୁବେନଶ£ର - ୨୦ 
ଭ� ାମ�ଭାଷ : ୯୯୩୮୧୬୭୩୩୧ 
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ହିମାଂଶୁ ଭୂଷଣ େଜନା 

ଏଇ େବାେଧ େପ�ମଏଇ େବାେଧ େପ�ମଏଇ େବାେଧ େପ�ମଏଇ େବାେଧ େପ�ମ    
େଶାଇ ରହିଥିବା ମନଟା ହଠାତ୍ କାହWକି 
ଏେତ yୀପ�, ଚଳଚ�ଳ, ହୃଦୟଟା अେବଗମୟ? 
ଖୁସିର अଗଣିତ େଢଉ ମଥାପାତି 
ସ�ୀକାର କରୁଛhି ତୁମ ସାନିଧ� 
ଭବ� ସ^��ନାେର ମହକୁଛି ଏ ଶରୀର, ଆତD ା 
ଯ�ଣାର ଧାରା ହାର ମାନିଛି 
ତୁମ ବିେବକୀ ପ�ାଣସ\ା ପାେଖ 
ରଚିବାକୁ ଆଶା-ଆେଲାକର ନୂଆ ଇତିହାସ 
କି ସ�ଗ�ୀୟ अନୁଭବ! 
अପହ� ଇଲାକାର ତୁେମ ମୁକୁଟବିହୀନ ସମ�ାଟ 
ଆସ, େନଇଯାअ ତୁମ ପ�ାପ� 
ନାହW ଏଠି ପ�ତାରଣାର ପ�ତିବି^ 
अବିଶ�ାସର ପ�ତିଧ�ନୀ 
ନିରାଶାର ପଦଚିହq  
କିଛି ପାଇବା – ହରାଇବାର ଆେରାପ-ପ�ତ�ାେରାପ 
अଛି େକବଳ ତୁମ ପ�ତି ସ"ୂ$� ସମପ�ଣର ଭାବ 
ଏଇ େବାେଧ େପ�ମ। 
 

ସହକାରୀ ଶିyକ  
ସରକାରୀ ଉନq ୀତ ଉ� ବିଦ�ାଳୟ, ନିଆଳି, ଯାଜପୁର  

ଭ� ାମ�ଭାଷ - ୯୭୭୭୬୯୩୩୮୦ 
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ଆଶୁେତାଷ େମେହର 

ଦୁଇଟି ସମଲପୁ୍ରୀ ଗୀତଦୁଇଟି ସମଲପୁ୍ରୀ ଗୀତଦୁଇଟି ସମଲପୁ୍ରୀ ଗୀତଦୁଇଟି ସମଲପୁ୍ରୀ ଗୀତ    
ଏକ 
ପରର୍ ଦୁଃେଖ କାwସି  
ଧଏନ୍ େର ବାବୁ ଧଏନ୍ େସ େଲାକ 
ପରର୍ ଦୁଃେଖ କାwସି 
ନିଜର୍ ଭାବି େସ ଦୁଃଖ୍ େକ ମିଟାସି 
अଏନ୍ କାମ୍ େଟ କରସି । 
େହନତା ମୁନୁଷ୍ େକେଭ ନାଇ ମେର 
ପିଢି େଯ ପିଢି ଝୁରସି 
ଜନମ୍ ତାହାର୍ ସଫଲ୍ ଦୁନିଆଁ 
ମହାମୁନୁଷ୍ ମାନସି । 

ଦୁଇ 
ଭଗବାନ୍ ଆର୍ ସରଗ୍ 
ଭଗବାନ୍ ଘର୍ ସରଗ୍ ବଲି େଯ 
अେଛ କାଏଁ ଯାଗା ଗୁେଟ 
ଖୁଜେଲ ମିଲବା େକନ୍ ଠାେନ କହ 
େକେତ ଦୁେର େକନ୍ ବାେଟ? 
େସଟା େସ ଯାଗାଟା େଯନ୍ ଠାେନ ଥିସି 
େସେନହ ଶରଧା ଭରି, 
ମାନ୍ ସନମାନ୍ ହସ୍ ଖୁସି ମଜା 
ବାସୁ ଥିସି ଭୁରି ଭୁରି। 
 
୫୪ ଆୟ��ପଲ� ୀ 
କିଟଛକ,ପଟିଆ 
ଭୂବେନଶ�ର ୭୫୧୦୨୪ 
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ପ-ଜ ରଣା 

ଆଉ କି େସଦିନ ଆସିବଆଉ କି େସଦିନ ଆସିବଆଉ କି େସଦିନ ଆସିବଆଉ କି େସଦିନ ଆସିବ    
ଆଉ କି େସଦିନ ଆସିବ 
ଉ¶ଳ ପ,େର ବାରିଧି ତଟେର 
ଉ�ଳ େକଶରୀ ନରସିଂହ ଡାେକ 
ବାରଶହ ବେଢ଼ଇ ଏକ ପ�ାଣ େହାଇ 
ନବ େକାଣାକ�େଟ ଗଢ଼ିବ! 
ମରଣକୁ ଲଢ଼ି ନିହାଣ ମନୂେର 
ମୃତ ପ�]ରକୁ ଜୀବh ପ�ତୀମ 
ପାଷାେଣ ପରାଣ ଭରିବ 
ଆଉ କି େସଦିନ ଆସିବ! 
 
ଆଉ କି େସଦିନ ଆସିବ, 
ପ�ଜାନୁରpକ େହାଇ ବିଭି�କ 
ଚଳhି ରଥର ନିଦଶ�ନ କାhି 
େକାଣାରେକ େଫରି ପାଇବ, 
ବାରଶ ବେଢ଼ଇ ବାର ବଷ�ଧରି 
ପ�େଚ�ା ସେ\� କ ଦଧିନଉତିକ 
କେଳ ବେଳ ଚୂେଳ େଥାଇ ନପାରିେବ 
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 ସଭି-ୁ ବିବ�ତ କରିବ 
ଆଉ କି େସଦିନ ଆସିବ? 
 
ଆଉ କି େସଦିନ ଆସିବ 
େକ� ାଧାନି� ତ ରାଜା ମୁoକାଟବାଣୀ 
ମହାରଣା ସାେଥ ସମ] ବି~ାଣୀ 
ପ�ମାଦେକ ଆଉ ଗଣିବ, 
ପିତା- ବିେeଦ ବିଶୁ- ଦାୟାଦ 
ମାତା-ୁ ପୁeିବ ତାହା- ସ^ାଦ 
େଦବଦୂତ ପ�ାୟ େଭଟିବ 
ଆଉ କି େସଦିନ ଆସିବ? 
 
ଆଉ କି େସଦିନ ଆସିବ 
ଧରମର ବଳ ପ�ତାପୀ ପ�ବଳ 
ରକେତ ରକତ ଚିହିq ବା େକବଳ 
ପ�ମାଣର େଖଳ େହାଇବ, 
ବାଡ଼ି ବରେକାଳି କାଳିଆ କୁକୁର 
ବଂଶ ପର"ରା ମାତା- ସଂdାର 
ଧରମାକୁ ବିଶୁ ଚିହିq ବ 
ଆଉ କି େସଦିନ ଆସିବ? 
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ଆଉ କି େସଦିନ ଆସିବ 
ବିଶ�ର ଏହି अଦି� ତୀତ କୀ\z 
ପୁନଃ ନିମ�ାଣ େକ କରିବ, 
ବାରଶ ବେଢ଼ଇ ଯଶ ଥାଉ ଥାଊ 
ଉ�ଳିକା ବେy ଇତିହାସ କରି 
କାହା କୀ\zେଟକ ରଖିବ 
ଆଉ କି େସଦିନ ଆସିବ? 
 

ଭ� ାମ�ଭାଷ : ୯୭୭୭୪୧୯୫୯୪ 
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ସସିDତା ସାହୁ 

େମା ମାଆେମା ମାଆେମା ମାଆେମା ମାଆ    
େହ ବରଷା... 
େଧାଇ େନଇଯା’େର େତା ତୀବ�  
ଧାରା ମାଆ ଆଖିର େଲାତକ, 
େହ ପବନ... 
ଉଡ଼ାଇ େନଏେର େବଦନା ମାଆର 
ପକାଇ େତା ବଳ ଚାବୁକ 
େହ ସରୁୂଜ... 
ଶୁଖାଇ େଦଏେର ଦୁଃଖର ନଦୀକୁ 
ମାଆର ହୃଦେକାଣରୁ, 
େହ ବସh... 
ଫୁଟାଇ େଦଏେର େମା ମାଆ ମୁେଖ 
ଆନwର ଲତା ଚାରୁ 
ଜାଣିଛି ଏ ଜୀବେନ ଶୁଝି େହବନାହW 
େକେବ େହଁ ମାତୃଋଣ, 
ତଥାପି ପ�େଚ�ା ରଖିବି େମାହର 
ପଜିୂକି ତା’ର ଚରଣ... 
ପଜିୂକି ତା’ର ଚରଣ...                    ବ�ାସ ନଗର, ଯାଜପୁର 
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ଭାଗୀରଥି ଜାନୀ 

ପାହାଡ଼ର ଦୁଃଖପାହାଡ଼ର ଦୁଃଖପାହାଡ଼ର ଦୁଃଖପାହାଡ଼ର ଦୁଃଖ    
ଆଦିମକାଳୁ ଗିରି   अଛି ପୃଥ�ୀକୁ ଧରି 
ତନୁଟି ତା’ର ଗଢ଼ା କଠିେନ, 
ବିଶାଳ ତନୁ ମେଧ�   ଜୀବନିଜ�ୀବ େଯେତ 
ପାଳଇ ସିଏ अତି ଯତେନ୧ 
ଶାଳ ଶିଶୁ ଚwନ   ପଳାଶ ଓ ଶାଗୁଆନ 
ସବୁେଜ ଭରାଥିଲା ତା ବy, 
ଆଦ�ରୁ ଥିଲା ଯିଏ  ବିନ� ଆଜି ସିଏ 
ପରୂଣ କରି ସଭି- ଲy�୨ 
କହିଲା ଦିେନ ବଣ  ଶୁଣ େହ ଜୀବବର 
ଶୁଣ େମାର ଜୀବନ େବଦନା, 
କ� }ର ମାନବସାଜି   ଧ�ଂସ କରିଛୁ ଆଜି 
ତନୁ େମାର ସବୁ କରି ଚୁନା୪ 
ଟଗର, ଚ"ା, ମଲ� ୀ  େଯେତ ସହର ପଲ� ୀ 
ରହିଥିେଲ େମା ଏ ବy ତେଳ, 
େଯେତ ନଗରବାସୀ  ବ�ିଥିେଲ ହସି ହସି 
କାହW େକଉଁକାଳୁ େମା’ରି େକାେଳ୪ 
ସୁମେନାହରେର ଭରା  େମା ବିଶାଳ ତନୁଟି 
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 ଛିନq  ବିଛିନq  କରିଛୁ ଆଜି 
େସହି ପାହାଡ଼ ଗୁãା  ଦିଶଇ ଆଜି ସଫା 
ଚୁନାେହାଇ େସ ଗଲାଣି େଯ ହଜି୫ 
]� ଆଜି ବନ   ନାହW ବିହଗ ଗାନ 
ଯାହା ସ�ର ଶୁଭୁଥିଲା ଦିେନ, 
ନାହW କାହାରି ପତା  େଯେତକ ଗଛ ଲତା 
େସ ସବୁ ଶନୂ� ଆଜି େମା fାେନ୬ 
ଥିଲି ମଁୁ ଦିେନ ଚାହW  ବିଶ�କଲ�ାଣ ପାଇଁ 
ଜୀବେନ ଆଜି ଯାଇଛି ମଁୁ ହାରି, 
ଏ ବିଶାଳ ଜଗେତ  ଥିଲା େମା ଖ�ାତି େଯେତ 
ତା’ପାଇଁ ମନ େହଉଛି ଝୁରି୭ 
ଶୁଣି ପାହାଡ଼ କଥା  େହାଇଲା ମୁoବ�ଥା 
େଚତିଲା ନର ପା�ି ଉପାୟ, 
କରିବ ସୃ�ି ବନ  ବଢ଼ିେବ ପଶୁଧନ 
େହବନି ଆଉ ଏଇ ଜଗତ yୟ୮ 
 

ଗ�ାମ/େପାअ : ଦଳପଡ଼ା 
ଭାୟା : ଖଜୁରୀପଡ଼ା 

କ~ମାଳ, ୭୬୨୦୧୨ 
ଭ� ାମ�ଭାଷ : ୯୪୩୮୦୨୬୮୪୮ 
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अରୁଣ କୁମାର ପାତ�  

େପ�ମ ଓ ପ�ତାରଣାେପ�ମ ଓ ପ�ତାରଣାେପ�ମ ଓ ପ�ତାରଣାେପ�ମ ଓ ପ�ତାରଣା    
ପyୀଟିଏ ଭଲ ପାଉଥିଲା ଏମିତି ଏକ ଫୁଲକୁ 
ବୁଝିଥିଲା ସିଏ େପ�ମ ତ�ାଗର ମଲୂକୁ 
ହଜୁଥିଲା... 
ଭିଜୁଥିଲା... 
େପ�ମେର େସ େଖାଜୁଥିଲା 
ତା’ର ମନର ମାନସୀକୁ୧ 
 
ପ�ତୁ�\ର େଦଲା ଫୁଲ 
ପାअ ନାହW ଏେବ ଭଲ 
େଦଖ ଏ କअଁଳ अt.... 
ଭରିନାହW େପ�ମ ରt... 
ପ�ତୀyା କେର ପyୀ େପ�ମିକ 
ପାଇବୁ ତା’ପେର ଭଲ୨ 
 
ମନେର ଜାଗିଲା ଆଶା 
କରିଲା େପ�ମେର ଭରସା 
ଘାରିେହଲା... 



ତ� େୟାଦଶ ବଷ�, ତୃତୀୟ ସଂଖ�ା, ମା�� ୨୦୧୮ Download Magazine from www.aahwaan.com 

 

ଆହ� ାନ ଇ-ପତି� କା ସ"ୂ$� ନିଃଶୁ' ବିତରଣ େହତୁ ଡା େଜ�ାତି ପ�ସାଦ ପ,ନାୟକ- .ାରା ପ�ତି/ିତ ଓ ପ�କାଶିତ  | Aahwaan.com  Aahwaan.com  Aahwaan.com  Aahwaan.com  |  208 

 ଝୁରିେହଲା... 
ପ�ତୀyାର ପାହାଚେର ବସି 
ସ�ପqର େସୗଧ େସ ଗଢ଼ିଲା୩ 
 
ମେନ ମେନ କରିଲା ଶପଥ 
େପ�ମ େମାର େହବନାହW ବ�ଥ� 
ସେଜଇବି... 
ଭିେଜଇବି... 
େପ�ମରେt ରେtଇବି 
େଦଇ ନିଜର ରକତ୪ 
 
କାଟିେଦଇ ନିଜ େଡଣା 
ଭରିଲା େପ�ମ ପାଉଣା 
ରs େଦଲା... 
ଶs କଲା... 
େପ�ମିକାର अtକୁ  
କାେଳ େସ ଛୁଇଁବ େପ�ମର ପରିପ$ୂ�ତାକୁ୫ 
 
ବିଚିତ�  ଏ ବିଧିର ବିଧାନ 
େଖାେଜ ଯାହା ପାଏନାହW ମନ 
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 ସ�ାଥ� ଗଲା... 
ବ�ଥ� େହଲା... 
େପ�ମର ପରଶ ପାଇବାକୁ 
ପyୀ ପ�ାଣତ�ାଗ କଲା୬ 
 
ବୁଝିଲାନି ତ�ାଗର ମଲୂ 
ଏେତ ପ�ତାରକ ଫୁଲ 
ହସୁଥିଲା... 
ମିଶୁଥିଲା... 
अନ� ସେt ସt େହାଇ 
େପ�ମ ରେt େହଲା ମସଗୁଲ୭ 
 
ତ�ାଗ େନଇ ମଲା ପyୀ 
ତା’ପାଇଁ ଫୁଲ ସୁଖୀ 
େଖାଜିନାହW... 
େହଜିନାହW... 
େହାଇନାହW େକେବ 
ପyୀ େପ�ମ ପାଇଁ ଦୁଃଖୀ୮ 

ଶିyକ, େକwୁପଦର, ଫୁଲବାଣୀ - ୭୬୨୦୦୧ 
ଭ� ାମ�ଭାଷ : ୯୪୩୭୭୬୫୨୭୫ 
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ନିତ� ରpନ ନw 

ସମୟସମୟସମୟସମୟ    
ସୁଖଦୁଃଖ ସମାହାର ଏ ବିଶ� ସଂସାର 
ଦୁେହଁ ଆସhି େଯପରି କରିଣ ବିଚାର 
ଚିରଦିନ ସୁଖ େମା ନ ଆସିବ େକେବ 
ଚିରଦିନ ଦୁଃଖ େମାେତ ନ ଆସୁ ଏ ଭେବ 
 
ସୁଖଦୁଃଖ ମିଶ�ଣର अପବୂ� ସ¯ାର 
ଜୀବନେର ଆଣିଥାhି ବା\�ା ମେନାହର 
ସୁଖ େକେବ ରେହନାହW ସବୁଦିନ ପାଇଁ 
ଦୁଃଖମଧ� େକେବ େହେଲ ନୁେହଁ ଚିରfାୟୀ 
 
ଦିନ अବସାନ େହେଲ ସଂଧ�ା ଭାସିଆେସ 
ରାତ� ୀ େଶଷ େହେଲ ଦିବା ଆେସ େଯ ହରେଷ 
ମାନବ ଜୀବନ अେଟ େକେତ େଯ ସୁwର 
ଏହା ସେତ ପ�ଭୂ-ର େଶ�/ ଉପହାର 
 
ସମୟକୁ ଧ�ାନ େଦଇ ଦୃଢ଼ମନା େହାଇ 
ଆଶାବାଦୀ େଲାକମାେନ ଯାଆhି ଆେଗଇ 
ବୁ�ିବିେବକ ସହିତ ବିଚାର କରhି 
ଜୀବନେର अେନକ େଯ ସାଫଲ� ଆଣhି 
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ସpୟ ଦାସ 

େଗାେଟ ରା]ାକଡ଼ର ବୁଢ଼ୀେଗାେଟ ରା]ାକଡ଼ର ବୁଢ଼ୀେଗାେଟ ରା]ାକଡ଼ର ବୁଢ଼ୀେଗାେଟ ରା]ାକଡ଼ର ବୁଢ଼ୀ    
ଏ ହୁତ୍ ହୁତ୍ ନିଆଁ େଦହସୁହା େହାଇଗଲାଣି 
ଦୁନିଆଟା ଦଉେଡ଼ ଆକୁ ଶାh କରିବା ପାଇଁ; 
ଜାଣି ମଧ� େସ ନିବzକାର 
େଭାକିଲା େପଟ, େଲାଚାେକାଚା ଚମ� ଓ ଶୁଖିଲା ଆଖି – 
ସାtକୁ अସୁମାରୀ ଦୁଃଖ ଓ ଧ�] ହୃଦୟ 
“ବଡ଼” େପଟମାେନ ସବୁେବେଳ yୁଦାଥ�, 
େସ କି� ଜନସଂଖ�ାର ବିେÄାରଣେର ଏକତ�  ହରାଇ ବେସ 
କିଛି ହୃଦୟମାେନ ସାହାଯ�ପୁ$�  ହୁअhି 
ହତ�ାକାo ଚାେଲ, ହିଂସା ହୁଏ 
ମାତ�  ନିବ�ାକ୍ ବୁଢ଼ୀଟା େସମିତି ଚାହW ରହିଥାଏ ଏ ଦୁନିଆଟାକୁ – 
ତା ମଳିନ ଆଖିେର 
ପାକୁଆ ପାଟିେର ମୁଚୁକୁw ମାରି, କଟାy ଆଖିେର େସ କେହ, 
“ମଁୁ ବି େମା ରାଇଜର ରାଣୀ” 
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ମେନାରpନ ମୁଦୁଲି 

ଦyିଣା ଟେ- ଆଠଣାଦyିଣା ଟେ- ଆଠଣାଦyିଣା ଟେ- ଆଠଣାଦyିଣା ଟେ- ଆଠଣା    
େମା କଥା ଶୁଣିବନି ଥେର....! 
ତୁମ ପାେଖ ସମୟ ଥିବ କି ନଥିବ, 
ସବୁେବେଳ ତୁମରି ଦୁଆେର ଲାଗିଛି ତ ଭିଡ଼, 
ପଶିବାକୁ େହଉନି ସାହସ େମାର....! 
ନଡ଼ିଆ କଦଳୀ େକେତ ଫଳମଳୂ 
ଘିअ ଗୁଡ଼ ଶାକର ମହୁ yୀର ଦହି େଛନା 
ପ�ରତq  ପ�ଶସ� ପ�ଗବ� େଧାତି ନୂଆ କନା 
ତାମ� ପାେତ�  େଭାଜ� ଆଉ ବ� ାହD ଣ ଦyିଣା 
ମଁୁ ନୁେହଁ େନତା अବା େକାଟିପତି अଭିେନତା, 
ଆଗେର अମଲା ପିଆଦା ସୁରyା େସନା 
ଶ�ୁଳି େନେବ ଆସି ବଡ଼ପoା अବା ମwିରର ନନା 
ଭବ� ଆଡ^ରେର େହବ ପଜୂା ଓ ମାଜ�ନା, 
ଭsର ଭାବଟା ହୁଏ ଏଠି ପଇସାେର କିଣା। 
େମା ପାଖେର ନାହW େପଟକୁ ମୁଠାଏ ଦାନା, 
ନୁଖୁରା େକଶେର େମା ଚାଲୁନି ପାନିଆ... 
ସାତ ଫଟା କାନିେର ବା~ିଛି ଟ-ାଏ ଆଠଣା, 
ମwିର ନନା େଦଖୁ େଦଖୁ କହି ଦିଏ ... 
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 ଭିଡ अଛି ଏେବ ତୁ ଆ..ନା ! 
ନାହW େବାଲି େମା ପାଖେର ଧପୂ ଦୀପ.... 
କେଣଇ େଦଖୁନି ମwିରର ନନା। 
ତୁେମ େହେଲ କହିଦିअ ଥେର ... ଆସିବିନି ଜମା.…!! 
ତୁମ ହୁoିଟାେର େଦଇଯିବି ଟ-ାଏ ଆଠଣା... ନନାର ଦyିଣା। 
ତୁେମ ତ େଦଉଛ ସବୁ, 
କି अବା େଦବି ମଁୁ ତୁମକୁ... ଭାବଗ�ାହୀ ତୁେମ, 
ଗ�ହଣ କର ଥେର େମା ହୃଦୟର ଭାବଟାକୁ... 
େମା ପାଖେର ନାହW କିଛି େଦବାକୁ ପାଉଣା ଦyିଣା..!! 
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କାହq } ଚରଣ ସାହୁ 

ତୁମ କଥା ମେନପେଡ଼ତୁମ କଥା ମେନପେଡ଼ତୁମ କଥା ମେନପେଡ଼ତୁମ କଥା ମେନପେଡ଼    
ପରୁୂବ ଆକାେଶ ସରୁୂଜ ଉଇଁେଲ 
ତୁମ କଥା ମେନ ପେଡ଼ 
ତୁମ ନିରବତା େଦଖି ହୃଦେୟ େମାର 
अfିରତା ସୃ�ି ହୁଏ 
 
अଳସୁଆ େହାଇ େଶଯରୁ ଉଠିେଲ 
ପ�ଥେମ ତୁମକୁ େଦେଖ 
ତୁମ ହସ ହସ େସାରିଷ ଫୁଲିଆ ମୁହଁ 
େମା ଆଖିେର ନାଚି ଉେଠ 
 
ମେନ ମେନ ଭାେବ ମଁୁ ତୁମର ପସw ନୁେହଁ 
ତଥାପି ତୁମ ସହ କଥା ହୁଏ 
ତୁମ ମିଠା ମିଠା କअଁଳ ଓଠର ସଂଗୀତ 
ସପନେର େମାେତ ହଜାଇ ଦିଏ 
 
ରାତିଦିନ ଖାଲି ତୁମ କଥା ଭାେବ 
ମୁହW ସକାଳରୁ ସpଯାଏଁ 
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 ଖିଆପିଆ ଛାଡ଼ି ସବୁେବେଳ 
ତୁମରି ସD ½ତିକୁ ସାଉଁଟୁ ଥାଏ 
 
େମା ମନ ମwିେର ସାଇତି ରଖିଛି 
ତୁମକୁ େଯ େଦବୀ ରୂପେର 
ମଲାଯାଏଁ ଥାଉ ସ"କ� ଆମରି 
େକେବ ଭାtିନ ଯାଏ ଏ ଜୀବନେର 
 
ରହିअଛି େମା ହୃଦୟର ସାଥୀ 
ରହିଥିବ ତୁେମ ସବୁଦିନ 
ଭଲ ମଁୁ ପାଉଛି ତୁମକୁ 
େଦଇ େମାର ମନପ�ାଣ 
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ଓଁକାର ଦାଶ 

ଡtାଡtାଡtାଡtା    
ଏକ 
ଭସାଇ େଦଉଥିଲି ଡtାଟିଏ 
େଯେତଥର ଆସୁଥିଲା 
ଆମ ଗଁା ଆେଡ଼ ବୁଲି ବଷ�ା अସରାଏ 
ଚାହW ରହୁଥିଲି ଡtାଟିର ଗତିପଥକୁ 
ଆମ ଦାoରୁ ବହିଯାଇ 
ତୁମ ଦାoେର ପହ�ିବା ଯାଏ 
ହଜି ଯାଉଥିଲି ସପନର ନଈେର 
ଡtାଟିକୁ ଚାହW ଚାହW 
ତୁମ ସହ କରୁଥିଲି ଭ� ମଣ 
ସୁସ»ିତ େସହି ଡtାେର 
ମଳୟର ମିଠା ମିଠା ଛୁଆଁେର... 

ଦୁଇ 
ପÁା େହାଇଗଲାଣି 
ମାଟି କାଦୁअର ଗଁା ଦାo 
ଆଉ ସୃ�ି ହୁଏନା 
ମିଛି ମିଛିକା ସ�jfାୟୀ ନଈ 
ତୁେମ ବି ଛାଡ଼ିଛ ଗଁା 
ରହିଲଣି ସହରେର ଯାଇ 
ତଥାପି େଯେବ ଆେସ 
ବଷ�ା अସରାଏ 
ଖବର କାଗଜ ଚିରି 
ତିଆରି କେର ମଁୁ ଡtାଟିଏ 
ତୁମ ଦାo ଯାଏ 
ଆମ ଦାoରୁ 
ପାେରନା ସିନା ଯାଇ 
ସD ½ତିର ଆଲମାରୀେର 
ଡtାଟିକୁ ରଖିଦିଏ ସାଇତି ସେଜଇ.... 
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ସୁଶାh କୁମାର ଧଳ 

ଛଳନା େପ�ମଛଳନା େପ�ମଛଳନା େପ�ମଛଳନା େପ�ମ    
କାହWକି ପାଇଲି ଭଲ 
ଏଇ ଜୀବନେର? 
ହୃଦୟ ଭାtିଲା ସିଏ 
ଛଳନା େପ�ମେର 
େଦଖିଥିଲି େକେତ ସ�ପq 
ସାଥିର ଆଖିେର 
ସାଥି ଚାଲିଗଲା ଛାଡ଼ି  
अଜଣା ତିଥିେର 
ଭାtିଗଲା ସବୁ ସ�ପq 
ଆଖି ପଲକେର 
ଲିଭିଗଲା ଆଶାଦୀପ 
अଦିନ ଝଡ଼େର 
ଚୁପି ଚୁପି କାେw ମୁହW 
ଗହନ ରାତିେର 
ପିଇଯାଏ ସବୁ ଲୁହ 
ରାତିର େଶଯେର 
ରାତିସିନା ଓଦା ହୁଏ 
ସଜଳ ସD ½ତିେର 
େପ�ମକି� ରହିଯାଏ 
अଧୁରା ଗୀତିେର               ଦଶରଥପୁର, ଯାଜପୁର 
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ଶ�ୀମାନ୍ ଆ\�ତ� ାଣ ଖୁଡ଼zଆ 

େପ�ମ ଓ ବିରହେପ�ମ ଓ ବିରହେପ�ମ ଓ ବିରହେପ�ମ ଓ ବିରହ    
େପ�ମ େକେତ କଣ ପୀଡ଼ା ନ ଦିଏ 
ମନକୁ ଭtାଇ ଥରକେର 
ଲହୁ, ଲୁହ, ଦୁଃଖର ପସରା 
ବୁ�ିହୀନ କରିଦିଏ ନିଜ ସାମଥ��କୁ 
ତଥାପି ହସୁଥାଏ ମନ 
ବିନା ପ�ତିବାଦେର 
େସଇ ବିେeଦର ବିରହେର ବି୧ 
 
ଦୁଃଖେର ବି ହସିପାେର ମନ 
ଠିକ୍ େପ�ମ ଫଗୁଣେର ହସିବା ପରି 
ମନ ଠିକ୍ ଜାେଣ 
ଦୁଃଖର ଆଢୁଆଳେର 
ଉଭା େହାଇଛି ସୁଖ, ସେ^ଦନା 
ଓ ପୀରତି ଶକତି 
ଦୁଃଖ अପସରି ଗେଲ 
ପାଖକୁ ଆସିବ ସିଏ 
yତେର ବା~ିେଦବ ପଟି 
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 ମଲମ ଲଗାଇେଦବ 
େମା ମନେର ଭରିେଦବ 
ପୁଣିଥେର ବ�ିବାର ମ� 
ଆଉ େଗାେଟ 
ନୂଆ ମାୟାବିନୀ ନାରୀ େହାଇ୨ 
 
ତା’ପେର ସ�ରିଯିବ ପ�ତିଟି େକାଷେର 
ନବପ�ାଣ, ପ�ସରିଯିବ ପୀରତି ପୀୟୁଷ 
େପ�ମର ବାଦଲ ଧିେର ଧିେର 
ହୃଦୟକୁ ଢା-ି ରଖିବାପରି 
ମନ ଭିତେର ପରସି ଯିବ େପ�ମ 
ପୁଣି ନବନୀତ ଲାଗିବ ବିରହ ଜୀବନ୩ 
 
ମନ ସିନା ଜାେଣ 
ଆଶା େକମିତି ବ�ାଇ ରେଖ 
େପ�ମର ଉଲ� ାସକୁ 
ଜୀବନର ଆହ� ାଦକୁ 
ପୀରତିର ମହ� ାରକୁ 
ସପନର ଘୁtୁରକୁ୪ 
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 ମନ ସିନା ଜାେଣ 
େବୖଶାଖ ଥାଏ େବାଲି ଫଗୁଣ ଆେସ 
ବତାସ ଥାଏ େବାଲି ମଳୟ ଆେସ 
କୁମୁଦିନୀ ଥାଏ େବାଲି ଚw�  େଜ�ାäା ପରେଶ 
ସ�ପq ଥାଏ େବାଲି ନୂତନ ଜୀବନ ଆେସ 
ଆଉ ଥେର ପୁଣି ଭରି ଆେସ ସୁଖ 
ଆଉ ପ�ତ�ହ କରୁଥାଏ 
ମିନତି 
ଭାନୁର ଉ»�ଳିତ କିରଣ ଭଳି୫ 
 

େସୗଦାମିନୀ ନିଳୟ, ବ-ିଆ 
ବୀରମହାରାଜପୁର, ସୁବ$�ପୁର 

ଓଡ଼ିଶା, ୭୬୭୦୧୮ 
ଭ� ାମ�ଭାଷ : ୯୪୩୯୧୪୦୮୧୪ 

ଇେମଲ୍ : akhurdia999@gmail.com 
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ଇଂ େସୗମ�ରpନ େଲ-ା 

ମହାନଦୀମହାନଦୀମହାନଦୀମହାନଦୀ    
ପାଣି ବିନା ଫୁେଟ ନାହW ପଦD , 
ପାଣି ବିନା ଚାେଲ ନାହW ତ ଶ� 
ପାଣି ବିନା ଚାଲିବ ବା କାହୁଁ ହାତ ଏଠି? 
ତୁମ ଇସାରାେର... 
ତଥାପି ଜାଣି ତୁେମ କର କାହW ଏମିତି? 
ଆ�ା କର କାହW ଏମିତି? 
ଶୀଘ� ଆଣ ମହାନଦୀ ପାଣିକୁ 
ଆ�ା ଶୀଘ� ଆଣ ମହାନଦୀ ପାଣିକୁ୧ 
 
ପାଣିବିନା ଦବ କ’ଣ ଏ ମାଟି ତୁମକୁ! 
ପଚାର ଏ ଚାଷୀକୁ 
ପଚାର ଏ ମାଟିକୁ 
ଆ�ା ପଚାର ଏ ଚାଷୀକୁ, ପଚାର ଏ ମାଟିକୁ 
 
ଶିjପତି େକେତଦିନ େଦବ ଖpି 
ତୁମ େପଟ ଗଡ଼ିଆକୁ 
ଖାଦ�, ଶସ� ଓ ଫିÝର ପାଣିକୁ୨ 
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ସବୁ ତ ବିକିଲ ତୁେମ ଏଠି 
ଭୁଲି ମାଟି ମା’ କଥାକୁ 
ରସେଗାଲାଠୁ... େକାଇଲା, ଲୁହା ପଥର ଯାଏ 
ତଥାପି ବସିଛ ବିକିେଦବ 
ତୁେମ ମହାନଦୀ ପାଣିକୁ୩ 
 
ଭୁଲି ଯାଉଛ ତୁେମ ସବୁ 
ଓଡ଼ିଶାବାସୀର ହକ୍ ଦାବୀକୁ 
ଯଦି अଛି ତୁମ ମାଟି ମା’ପ�ତି ଭsି 
େତେବ ଛତିଶଗଡ଼ରୁ ଶୀଘ� ଦିअ 
ମହାନଦୀକୁ ମୁsି 
ଆ�ା ଦିअ ମହାନଦୀକୁ ମୁsି 
 

ବାଣପୁର, େଖା��ା, ୭୫୨୦୩୫ 
ଭ� ାମ�ଭାଷ : ୯୪୩୭୨୮୬୭୬୭ 

ଇେମଲ୍ : saumyaranjanlenka@gmail.com 
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ଡା ସ~�ାରାଣୀ ତି� ପାଠୀ 

ଫଗୁଣ ଆେସଫଗୁଣ ଆେସଫଗୁଣ ଆେସଫଗୁଣ ଆେସ    
ଫଗୁଣ ଆେସ 
ବଉଳ ବାେସ 
ମିଠା ମିଠା ହେସ 
େକେତ େସ ରୁେଷ 
ଏବରଷରୁ େସ ବରେଷ 
େକେତ अଭିମାନର 
େକେତ अଭିନୟର 
େକେତ େସ ସାେଜ 
େକେବ େଯ ହେଜ 
ମନ ଉଣା କେର 
ଭରେମ ମନେର 
ମନ अମାନିଆ 
ବାସେର ଭାେସ 
अତର ଢାେଳ 
ମତୁଆଲା ପିଆସୀ 
ଝୁମିଛି େଯ ଏ ଭାବି 
ରt େବାଳା 

अବିର େବାଳା ମନେର 
ଭରିଛି ଉନD ାଦନା େମାହେର 
ହସ ଖୁସିର ଲହରୀ 
େମାହ ମାୟାର କବରୀ 
ସୁଖର ପିଚକାରୀେର 
ଦୁଃଖ ଲୁେଚ ଓଢଣାେର 
େଦହେର ଭରି ବାସ ବଉଳର 
ଭରିଛି େପ�ମ ମନେର ନୂଆ ବଧରୂ 
ମନଟା କାହWକି ରୁଣୁଝୁଣୁ ନୂପରେର 
ଆସୁଛhି ପରା ପ�ାଣ ପି�ୟ ସତେର 
େପ�ମର ଭାଷା ସଖାର ଖୁସିର 
ସ"କ�ର ବି]ୃତ େସତୁ अମାପର 
अମାର ଭରା ଆଖିର ସପନର  
ଝଲେକ ବିଜୁଳି ପରି ବ$�ାଳିର 
 

ବରି/ା �ୀ ଓ ପ�ସତୂୀ େରାଗ ବିେଶଷ�ା 
ବ� ହD ପୁର, ଗpାମ, ଓଡ଼ିଶା 
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ସୁଶ�ୀ ମିନତିରାଣୀ େମoିଲି 

େକବଳ ତୁମପାଇଁେକବଳ ତୁମପାଇଁେକବଳ ତୁମପାଇଁେକବଳ ତୁମପାଇଁ    
ମଁୁ ଜାେଣ ପ�ୀତିରାଜ, 
ମଁୁ ତୁମକୁ ଛାଡ଼ିେଦେଲ 
ପୃଥିବୀ େଲଉଟି ପଡ଼ିବ ନାହW 
କି କାହାର ପାଦ ତଳର ମାଟି 
ଖସି ପଡ଼ିବ ନାହW 
ସଯୂ��ଚw� , ଗ�ହନyତ�  କାହାର ବି 
fାନ ବିଚୁ�ତି ଘଟିବ ନାହW୧ 
 
ତଥାପି ମଁୁ ତୁମକୁ ଧରିଛି େମା 
ମନ େତାଷ ପାଇଁ େଯତିକି ନୁେହଁ େମା 
େପ�ମ ପ�ଣତିର ଜୟଗାନ ପାଇଁ 
ହୃଦୟର xwନ ପାଇଁ 
ତୁମର େକାମଳ ହାତର xଶ�େର େମା 
ଶରୀରକୁ ତୁମର କରିବାପାଇଁ୨ 

 
ଏେତ ପେର ବି ତୁେମ େମା ଠାରୁ 
ଦୂେରଇ ଯାଉଛ କ’ଣ ପାଇଁ 
ମଁୁ ବ�s କେର ଭାଷା ତୁମ ପାଇଁ 
ମଁୁ େଲେଖ କବିତା ତୁମ ପାଇଁ 
ମଁୁ ମିନତି କେର ପ�ଭୂ-ୁ ତୁମ ପାଇଁ୩ 
 
ଜୀବନର ସବୁ अଭିପ�ାୟ 
େକବଳ େମା ପି�ୟ, ତୁମ ପାଇଁ 
 

ବୀର ମହାରାଜପୁର, ସୁବ$�ପୁର 
ଭ� ାମ�ଭାଷ : ୯୪୩୯୧୪୦୮୧୪ 
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େସୗମ�ରpନ ପାଳ 

ରାଜକନ�ାରାଜକନ�ାରାଜକନ�ାରାଜକନ�ା    
ରାଜକନ�ା ତୁେମ 
ରାଜକୀୟ ଢେt 
ରହିଛ ରନ� ରାଜପ�ାସାେଦ... 
ଋତୁଚକ�  ପରି 
ରt ବଦଳାअ 
ରୁହନା େକୗଣସି ବାେଦ 
ରଚିପାର ତୁେମ 
ରକମାରୀ ଗj 
େରଣୁଠୁ ଦୂର େଗାତ� ଯାଏଁ ରଖିପାର ପୁଣି 

ରବିଠୁ ଶନି-ୁ 
ରାତିରୁ ବିଧୁ ଉଇଁବାଯାଏଁ 
ରୁଧିର ବୁହାअ 
ରାଜପରିବାର ନାେମ 
ରୁଦ� ାଣୀ ଚରିତ�  ଆେବାରି... 
ର¯ା ତ ନୁହଁ, 
ରମଣୀ ତୁମକୁ 
େରାହିଣୀଶ ବ$z ବି କିପରି? 
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ସୁଧାଂଶୁ େଶଖର ଦି� େବଦୀ 

କିଏ ଜେଣ ଆସୁଛିକିଏ ଜେଣ ଆସୁଛିକିଏ ଜେଣ ଆସୁଛିକିଏ ଜେଣ ଆସୁଛି    
କିଏ ଜେଣ ଆସୁଛି େବାଲି 
ସବୁଠି େତାରଣ, ଝାଲର ଓ 
ରtେବରtେର ସଜିଲା 
ସମ]-ଠି ତ¶ରତା 
ସବୁଠି ଏକ ନିଆରା ଚରିତ� ର ପରିଚୟ 
ଆଉ ଚରିତ� ମାନ-ର 
अଧମ� - अତ�ାଚାର 
ପାପ - ବ�ଭିଚାର 
ଭଲ - ଖରାପର 
अେh�ିକି�ୟା 
ହୁଏତ କିଛି ସମୟର ବ�ବଧାନ 
ପୁଣି କୁଆଁ କୁଆଁର ଶ³ 
ଏ�ଡ଼ିଶାଳର ପ�ାର� 
ସୁନାରt ସଯୂ��େର 
ନୀଳ ଆକାଶ ଚw�େର 
ସାତରt ଫୁଲ ସ¯ାରେର 
ଥର ଥର ଶୀତ ରାତିେର 

କାକର ଭିଜା ଘାସ ଗାଲିଚାେର 
ଓ 
ନିଜ ହୃଦକwରେର 
ଏମିତି କି 
କୀଟରୁ ପତt 
ଜୀବରୁ ଜଗତ 
ଭୂମିରୁ ଆକାଶ 
ସଚରାଚର 
ଶୁଭୁଛି େସଇ େଗାଟିଏ ଶ³ 
କିଏ ଜେଣ ଆସୁଛି... 
କିଏ ଜେଣ ଆସୁଛି... 
କିଏ ଜେଣ ଆସୁଛି... 
 

ବିସି-୭୪, େସ�ର-୧ 
ସଲ୍ ଟେଲକ୍, କଲିକତା - ୬୪ 

ଭ� ାମ�ଭାଷ : ୯୬୮୧୩୭୩୫୧୨ 
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କjତରୁ ମିଶ� 

ସୁନାନାକୀ ଝିअ ମାମୁନିସୁନାନାକୀ ଝିअ ମାମୁନିସୁନାନାକୀ ଝିअ ମାମୁନିସୁନାନାକୀ ଝିअ ମାମୁନି    
ମାମୁନି ଆମର ସୁନା ନାକୀ ଝିअଟାଏ   
ମାମୁନି ଆମର ସଭିଠୁ ଆଦର ପାଏ 
ପଢ଼ା େବେଳ ପେଢ, େଖଳ େବେଳ େଖେଳ   
ଗୁଣୁ ଗୁଣୁ ଗୀତ ଗାଏ, ପୁଣି େକେତ ଧଳିୂ ଘର େତାେଳ 
ପି~ି ଦିଏ ନିଇତି େସ, ତା’ େବାଉ ପି~ା ଶାଢ଼ୀେଟ 
ମଥାେର ଓଢ଼ଣା ଦିଏ ସେତ ନୂଆ େବାହୁେଟ 
ହାତେର ତା ପାଣି କାଚ ପିେ~ ନାଲି ଟିକିଲି 
ପାଦେର अଳତା ପିେ~ ଥିରି ଥିରି ତା ଚାଲି 
ବାରିପଟ ଆ^ ମଳୂ ତା’ର େଛାଟ କୁଡ଼ିଆ 
ସାଥି ପିଲା ଡାକି ଘର େତାେଳ ବଢ଼ିଆ 
ବାଲି, େଗାଡି, ମାଟି ରାେ~ ସେଜଇ େସ ଷେଢ଼ଇ 
ଡାଲି, ଭାତ ରାେ~ କରି ଭtା ମାଟିହାoି କେରଇ 
अମାନିଆ ତା’ର ମନ ସଦା ହୁଏ अfିର 
ପ�ଜାପତି ପରି ଉଡୁଥାଏ ନିରhର 
ହାତେର ତାହାର ଥାଏ ଆମ େପାଷା ବିେଲଇ  
ମ�ାଉଁ ମ�ାଉଁ େବାବାଏ ଖାଲି  
ଆଉଁସି େଦେଲ େସ ହୁଏ ଫୁେଲଇ 
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 ଘୁଡୁର ଘୁଡୁର ଲାpକୁ େତାଳି 
ଝିअ अବା େହଉ ପୁअ ସଭିଏଁ ତ ସମାନ 
ବଡ଼ େହେଲ ରଖିେବ ତ େଦଶ ଜାତି ସ�ାନ 
େଯେତ ସବୁ କୁନି ପିଲା ସବୁ अମୁଲ� ରତନ 
ସୁନା, ହୀରା, ଲୀଳା ଠାରୁ अଧିେକ କର ଯତନ  
अ~ାରକୁ ଦୂର କେର ଦୀପଟିଏ େଯସେନ 
ବିକାଶ ଆେଲାକ ରାଜି ବୁଣି େଦେବ େସମାେନ 
ଇତିହାସ ଆଜି ବି ତ କେହ ଶିଶୁ-ର ବାରତା 
ଧ�}ବ, ପ�ହଲ� ାଦ, ବାଜିଆ, ଧରମା ବୀର ଆମର ଗାଥା 
ଭାtି େଦବା ନାହW େକେବ ଶିଶୁ-ର ସପନ 
ଭଲ ବାେଟ େନଇ ତା-ୁ ଗଢ଼ି ତା- ଜୀବନ 
 

ନିେଳାକ, ବh, ଭଦ� କ  
ଭ� ାମ�ଭାଷ : ୮୦୯୩୦୨୭୪୯୪  

ଇେମଲ୍ : mishra7593@gmail.com 
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ଡ^ରୁଧର ପ,ନାୟକ 

ତୁଳନାତୁଳନାତୁଳନାତୁଳନା    
ଚାଷୀଟିଏ େହାଇ ଫସଲ ଫଳାଇ ନପାରିବା 
େମା ପାଇଁ ଇ»ତର ପ�ଶq! 
େତେବ ଇ»ତ ହାରିବା େଲାକ ମଁୁ ନୁେହଁ, 
ଦରକାର େହେଲ ଇ»ତ ପାଇଁ 
ମଁୁ ଜୀବନ ହାରିେଦବି ।୧ 
 
ନୀରବ େମାଦି ପରି ଋଣ କରି 
ବିେଦଶ ଚାଲିଯିବା େମା େପୗରୁଷ ନୁେହଁ 
ଦରକାର େହେଲ ବିବଶତାର ବିଷ ପିଇ 
ସବୁଦିନ ପାଇଁ ମଁୁ ନିରବିଯିବି ପେଛ 
େମା ବିଲ ଛାଡି ମଁୁ କୁଆେଡ ଯିବିନାହW ।୨ 
 
ବିଜୟ ମାଲ�ା ପରି 
ଋଣ କରି ଘିअ ପିଇବା େଲାକ ମଁୁ ନୁେହଁ, 
ସାର ପାଇଁ କରିଥିବା ଋଣ ଶୁଝିନପାରି 
ମଁୁ ପେଛ ମରିଯାଏ େହେଲ  
अଧମ� ବି\େର अଏସ କରିବା 

େମା ପ�ବୃ\ି ନୁେହଁ ।୩ 
 
ଲହୁଲୁହର ଚାଷ କରି, ଫସଲ ଆଣି 
େକାଠରୀ ଭରିବାେର େମାର ଆନw, 
େହେଲ ବିକ�ମ େକାଠାରୀ ପରି 
ସରକାରୀ ଧନେର େବପାର କରି 
अଏସ ଆରାମ କରିବା େମା ଧwା ନୁେହଁ 
।୪ 
 
ନିରବେର ବିଜୟର ବାନା ଉଡାଇବା 
अଥବା ଫ"ା ବିକ�ମେର େକାଟିେକାଟିେର 
ଆପଣାର େକାଠରୀ ଭରିବା େହଉଛି 
ଏ େଦଶର େବପାରୀ- େଖଳ ।  
अଥଚ ସାମାନ� େକଇହଜାର ଟ-ା ପାଇଁ  
ଚାଷୀର ଜୀବନ ହୁଏ କାଳ ।୫ 
 
ବାଣିଜ�କର ବିଭାଗ, ରାୟଗଡ-୭୬୫୦୦୧ 
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ଉେମଶ କୁମାର େବେହରା 

ଛବିଟିଏଛବିଟିଏଛବିଟିଏଛବିଟିଏ    
େମା ଲy�ହୀନ, अfିତ� ହରା ଜୀବେନ 
େମା ବାଲୁtା ପଥର ମନେର 
େମା अପଦାଥ�କ, अx� ଜୀବେନ 
ତୁମର ହW x� ଛବିଟିଏ। 
 
अହରହ, ବ�]ମୟ ଦୁନିଆଁେର 
]³, ନିରବ, ନିରଳା ଜୀବେନ 
ପଥହରା, ବାଟବଣା ରା]ାେର 
ସହଯାତ� ୀ ଟିଏ, ତୁେମ ଛବିଟିଏ । 
 
ବି� ଓ ବି�ାନ ସମାଜେର 
େମା ମୁଢ଼, अ�ାନ ଜୀବେନ 
ଦୁନିଆଁ କୁ ଜାଣିବା ବୁଝିବା 
ଛପା ବହିଟିଏ, ତୁେମ ଛବିଟିଏ। 
 

କଲ�ାବାହାଲି (କଂଟାବାpି), ବଲାtିର 
ଭ� ାମ�ଭାଷ : ୮୬୫୮୪୮୪୧୬୬ 
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ଦୁଗ�ା ଚରଣ ପ��ଧାନ 

କଳିଯୁେଗ ନରକଳିଯୁେଗ ନରକଳିଯୁେଗ ନରକଳିଯୁେଗ ନର    
अଳିକ ଜଗେତ ବୃଥା ଆଧିପତ� 
ବୁେଝ କି ବା ନରାଧମ 
ବିଧ�ଂସି ପ�କୃତି ସ�ାଥ�ା~େର ମତି 
ମେଣ ଦିବାରାତ� ୀ ସମ୧ 
କୁଖାଦ�କୁ ଖାଦ� ରୂେପ କରି ଭy 
ବିନାଶ ପେଥ ଉନD \ 
अନେଳ ପତt ଗମଇ େଯସନ 
अନୁରୂେପ ନର ରତ୨ 
ବରଜି अଧ�ାତD  अରଜି େଭୗତିକ 
ତୃkଇ ଇwି�ୟ େଭାଗ 
ଭୁpଇ େଯମh अବଧି ପବୂ�ରୁ 
ବଳିଦାେନ ଥିବା ଛାଗ୩ 
ଚି\ ବିେନାଦେନ ଏଇ अପଘେନ 
ପାଳଇ ହରେଷ ବ�ାଧି 
ଛଦD େବଶୀ ଲେଭ ସ»ନ ଗୃହେର 
େଯଉଁ ରୂେପ ଘୃତ ଦଧି୪ 
 

ଗ�ା: ଜାମପାଲି, େପା: ସାେଲପାଲି ଥାନା: େମଲଛାମୁoା,  
ବରଗଡ଼ ଜିଲ� ା ୭୬୮୦୩୫, ଓଡ଼ିଶା 

ଭ� ାମ�ଭାଷ : ୯୬୬୮୬୯୯୮୪୪ 
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ବି. ପ�କାଶ ଚw�  ପାତ�  

କୁwୁଲି କାwୁଛିକୁwୁଲି କାwୁଛିକୁwୁଲି କାwୁଛିକୁwୁଲି କାwୁଛି    
ଆେର ବାବୁ ତୁେମ ବୁଝୁନ କାହWକି? 
କୁwୁଲି େଗାେଟ େରାଗ... 
କୁwୁଲି, କୁwୁଲି େହଇ 
ରାଇଜ ସାରା ହୁରି ପକାଉଛ! 
ଆେର କୁwୁଲି-ଛାଟିଲା ସହିପାରିଲାନି.. 
ବିଷ ପିଇଲା ମଲା.. 
ମଲା ତ ଗଲା..!!! 
େସଥିପାଇଁ ଏ େପାଡ଼ାଜଳା.. 
ବw-ବାw, ଏେତ ହାଟନାଟ? 
କି ହଇରାଣେର ବାପା... 
କୁwୁଲି ଛାଟିଲା େବାଲି ଏେତ କଥା!! 
ଏମିତି ବୁଝିଥିବା 
କିରିଆ^ା ଗଁାର ଦନା ଭାଇନାକୁ 
େକମିତି ମଁୁ ବୁଝାଇବି େଯ? 
କୁwୁଲୀ ପୀଡ଼ିତାର ଦୁଃଖର କଥା! 
େକମିତି ବୁଝାଇବି ଦୁ�ମ� କ’ଣ? 
େଦାଷୀ, େଦାଷ, ସରକାର ଓ ବଳା�ାରୀର କଥା 
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 େକମିତି ବୁଝାଇବି ପରିଚୟ େଖାଜୁଥିବା 
dୁଲ ପଢୁଆ ଝିअର ପରିଚୟ ହଜି ଯିବାର କଥା 
ତା ଭାtି ଯାଇଥିବା ସ�ପqର ପିରାମିଡ଼ 
କାହWକି କୁwୁଲି କାwୁଛି େସଇ ଦିନୁ... 
କୁwୁଲିରୁ କଟକ ଯାଏଁ 
ତା ଶୁଖିଲା ଓଠର କଥା... 
ତା’ ଆଖିର ଲୁହର କଥା 
କି� ତା ଆଖିର ଲୁହ ସିନା ଲିଭିଲାନି... 
େହେଲ େମା ଆଖିରୁ ଆଉ ଲୁହ ବାହାରୁନି 
ମଁୁ ନିବ�ାକ!! 
ଦନା ଭାଇନା- ପାଇଁ... 
X X X X 
େସଇଦିନୁ ମଁୁ କାwୁଛି େଯ କାwୁଛି 
अଗଣିତ ଦନାଭାଇନା- ପାଇଁ 
 

अଧ�y, ଆ�ଳିକ ବି�ାନ ମହାବିଦ�ାଳୟ, 
ବାଲିପଦର, ଗpାମ 

ଭ� ାମ�ଭାଷ : ୮୮୯୫୯୬୧୭୫୭ 
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ପ�ୀତିନwା ପାଣିଗ�ାହୀ 

ଉଷାଉଷାଉଷାଉଷା    
ଉଷା ଆpୁଳାେର ଆpୁେଳ ଆଣିଛି 
ମୁକୁତା ଉପହାର 
ଗଭାେର ଖpିଛି ଇw�ଧନୁ ପୁଣି 
ବଉଦ ମାଳ ମାଳ 
ଘାସର ଗାଲିଚା ବିେଛଇ ଟାକିଛି 
ଉଷା ଆଗମନ େଦଖି 
କିଏ େସ अତିଥି କାହା ମନଜାଣି 
ଟାକିଛି ସ¯ାର ରଖି 
କାକ, ଶୁକ, ପିକ ପ�ଭାତୀ ଗାଆhି 
କାହାକୁ କରିେବ ବଶ 

କାହା ମନଜାଣି ଏ ଗୀତ ଗାଆhି 
େଦଇ ସେତ ନବରସ 
ଆମ� ମpରୀକୁ ବଉଳର ବାସ 
ମନକୁ େଚାରାଇ ନିଏ 
ବସh ଆସୁଛି ନବବଧ ୂସାଜି 
ଏଇ ତ ସଚୂନା ଦିଏ 
ମନର ଭାବେର ବସhର ରt 
ମିଶି େପ�ମରt ହୁଏ 
ଏ େପ�ମ ରtେର େସେନହ ମିଶିେଲ 
ମାନବତା େଦଖାଦିଏ 

ସହେଯାଗ ନଗର, ଡି/୨, ବୁଢ଼ାରଜା, 
ସ^ଲପୁର 



ତ� େୟାଦଶ ବଷ�, ତୃତୀୟ ସଂଖ�ା, ମା�� ୨୦୧୮ Download Magazine from www.aahwaan.com 

 

ଆହ� ାନ ଇ-ପତି� କା ସ"ୂ$� ନିଃଶୁ' ବିତରଣ େହତୁ ଡା େଜ�ାତି ପ�ସାଦ ପ,ନାୟକ- .ାରା ପ�ତି/ିତ ଓ ପ�କାଶିତ  | Aahwaan.com  Aahwaan.com  Aahwaan.com  Aahwaan.com  |  235 

େଶୖବାଳିନୀ ସାହୁ 

ଆଖିପତା େଖାେଲ ନାହWଆଖିପତା େଖାେଲ ନାହWଆଖିପତା େଖାେଲ ନାହWଆଖିପତା େଖାେଲ ନାହW    
ଫଗୁେର ଫଗୁଣ ରt େମା अଧର 
େପ�ମର ପରଶ ପାଇ, 
ବସh ମଳୟ ଲାଗୁଛି ଜହର 
ବିରହ ଯାତନା ସହି 
 
अମଳିନ ରt ବିରହ ବିଧୁର 
अମାନିअ ଜହq  ଆେସ ଉଇଁ, 
ସD ½ତିର ପାହାଡ଼ ସ�ପq େହାଇ ଝେର 
ଆଖିପତା େଖାେଲ ନାହW 
 
ପାଗଳ ଭ� ମର ଗୁଣୁଗୁଣୁ ଗାଏ 
େମା’ ଛିନq  ଆଶାର ଆହତ ସ�ରକୁ 
ତୁେମ, ଶୁଣିପାର अବା ନାହW 
ତଥାପି କାହWକି, अେଲାଡ଼ା ଜୀବନ 
ତୁମ େପ�ମ ସାଗେର 
ଚାହୁଁଛି ଡୁବିବା ପାଇଁ.... 
ବସh ମଳୟ ଲାଗୁଛି ଜହର 
ବିରହ ଯାତନା ସହି 

େମେଟ� ାପଲିଟାନ୍ େକାପେରଟିଭ୍ ହାଉସିଂ େସାସାଇଟି 
େସ�ର-ଏ, ପ�ଟ୍ ନଂ - ୯୪, େକାଲକାତା -୭୦୦୧୦୫ 
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େବୖଚw�  ମଲି� କ 

େହ ନ�ାୟମ\ୂzେହ ନ�ାୟମ\ୂzେହ ନ�ାୟମ\ୂzେହ ନ�ାୟମ\ୂz     
େହ, ନ�ାୟ ମ\ୂz! 
ଶତ ପ�ଶq ଆଜି ତୁମ ପାଇଁ, 
ସବୁ ପ�ଶqର ଜବାବ୍ ରଖ୍ ଆଜି 
ନେଚତ୍, ରyା ନାହW ରyା ନାହW!!! 
 
କ'ଣ ପାଇଁ ଏ ନ�ାୟ ଦରବାେର? 
ଦoାୟିତ ତୁେମ କାହା ପାଇଁ?? 
ତୁମ ହେ] ଏ ନ�ାୟର ନିକିତି କାହା ପାଇଁ??? 
ଆଉ ତୀyଣ ଖæ,ନିକିତି,ଏ अ~ର ପୁଟୁଳୀ କାହା ପାଇଁ??? 
 
ସତେର ତୁେମ କ'ଣ ଜେଣ ନାରୀ? 
େମାର କାହW ଏ ବିଶ�ାସ ଜମା ଆଉ ନାହW! 
େକଉଁ ଗୁେଣ କୁହ ତୁେମ ଜେଣ ନାରୀ? 
ନାରୀର ତ' େକଉଁ ଲyଣ ତୁମ ପାେଖ ନାହW!!! 
 
ହଁ, ନାରୀକୁ ମଁୁ ଭଲ ଭାେବ ଜାେଣ ! 
େସ ହୁଏ ଭଗିନୀ, ଭାଯ��ା, ଆଉ ମାଆ 
ତୁମ ପରି େକାଠର ହୃଦୟ ତ' ତା-ର ନାହW!! 
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 ଆନ ଦୁଃେଖ ଦୁଃଖି! ନୟନରୁ ଝରିପେଡ ତା- अବାରିତ अଶ�}!!! 
 
ଧନ�! ଧନ�!! େସହି ନାରୀ!!! 
େଯଉଁ ନାରୀ ଜାଣିପାେର अନ� ମନର ଦୁଃଖ, 
ଆଉ ଗହନ ହୃଦୟେର ଛପିଥିବା ଯ�ଣା ଗାଥା...... 
େକାଉ ମା' ନପାରିଛି ଚିହିq ? ପୁअ େପଟର େଭାକ ଆଉ ବା\�ା!! 
 
ଭଗqୀ ଏଠି ବ�ତ ମନାେସ!! 
ଭାଇର ଦୀଘ�ାୟୁ କାମନା କରି, 
ଆଉ ସତୀ ସାବିତ� ୀ କଥା ତ' ତୁ ଭଲ ଭାେବ ଜାଣୁ!! 
କହ,େସqହମୟୀ ମା' ଚିପିଛି କି ତ�ି? ଏ�ଡି ଶାେଳ ସhାନକୁ ତାର??? 
 
ହଁ, ତୁ କହୁ ପରା, ତୁ ଜେଣ ନାରୀ। 
ନାରୀ େହାଇ ନପାରିଲୁ ଚିହିq ? ନାରୀ अhରର ଦୁଃଖ!! 
ନ�ାୟ ପାଇଁ ଆସି ଥିେଲ .ାେର ତୁମ, େସହି ଭଗqୀ େମାହର! 
କୁwୁଲି,ପିପିଲି,ଆଉ ଦିଲ� ୀ ପୀଡିତା-ୁ େକଉଁ ନ�ାୟ େଦଲୁ କହ??? 
 
ଧର, ତୁ ହୁଏ ଜେଣ ନାରୀ!! 
ନାରୀ अବତାରୀ ରyାସୀ ଟିଏ!! 
େତା ଜନD  ହୁଏ େବାେଧ ଏକ ରାyାସ କୁଳେର!!! 
େତଣୁ, େତା କାଯ�� େହବକି କହ? ଏକ ମହତ୍ ଉେ�ଶ�େର! 
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କାନ େଖାଲି ଶୁଣ୍ ଆଜି! 
ସମ]ି-ୁ କୁେହ େତା ଗୁk ରହସ�!! 
େକଉଁ କାେଯ�� ଲଗାଉଛୁ ଏ ନ�ାୟର ତରାଜୁ ଆଉ ତୀç ଖæ!!! 
ମୁେଖ ଭିଡି अ~ର ପୁଟୁଳୀ ଆଜି କି ଲଗାଇଛୁ ନାଟ???? 
 
ଶୁଣ୍ େର ରାyାସୀ ନାରୀ!!! 
ଜାଣିନୁକି? ସତ େକେବ ଲୁଚି ରେହ ନାହW। 
ନ�ାୟ ନ େଦଇ ମୃତୁ�ଦo େଦଲୁ କ'ଣ ପାଇଁ??? 
କି େଦାଷ ତା-ର, େଗାଡାଇ ଖାଇେଲ େତା ରାyାସ କୁଳର ଭାଇ!!! 
 
ଏେବ କହ ତୁ ରାyାସୀ ନୁେହଁ େଦବୀଟିଏ େବାଲି, 
େଦବୀ ଯଦି,େଦବୀ ପୀେଠ ରs ରଂଜିତ୍ ଆଜି କ'ଣ ପାଇଁ?? 
ନିରୀହ ଜୀବ-ୁ ଏଠି ହତ�ାକେର ପାଗଳ ମଣିଷ କ'ଣ ପାଇଁ? 
ଜବାବ୍ େଦ! ତୁ ଏେବ ରାyାସୀ ନୁେହଁ େଦବୀ ଟିଏ େବାଲି!! 
 
ସତେର, ତୁ ଜେଣ ରାyାସୀ ଟିଏ!! 
ତୀç ଖେæ କାଟିଛୁ ନା? ଶବକୁ ତା-ର!!! 
ନିକିତିେର େତାଉଲିଛୁ ରs ମିଶା ମାଂସକୁ ତା-ର!! 
ଆଉ ରାyାସୀ ରୂପକୁ ଚିହିq  େଦେବ େବାଲି, ନୟନେର ଭିଡିଛୁ ନା? କଳାର ଚାଦର!!! 
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 ମଁୁ କେହ ଆଜି ଖାଲି ତୁ ଶୁଣ୍!! 
େକେତ ଘୃଣ�କାଯ�� କର େତା ରାyାସ କୁଳର, 
େଯଉଁ ହାଡ ଖo ଖo ନପାରିଲୁ କାଟି अବା ବା�ି, 
ଫିtି େଦଲୁ ନା? ପାେଖ ଥିବା କଳା,ଧଳା,ମାଟିଆ କୁକୁର େଦେଲ ଚାଟି!!! 
 
ଏେତ अନ�ାୟ େଦଖି ମଁୁ ଆଜି ନ ରହିବି ଚୁପ୍! 
ଭଲ ଗତି ଚାହୁଁ ଯଦି ଏ ପଦରୁ ଯଥା ଶିଘ� ହଟ୍!!! 
ନେଚତ୍, ଏ ନ�ାୟ ଦରବାରୁ ଭରଷା ତୁଟିଥିବା ମା'ଓଭଗqୀ-ୁ, 
ଏକଜୁଟ୍ କରାଇବି ମଁୁ, ତାେ- େଦଇ ଚାବୁକ୍ ଗାଦିଚୁ�ତ୍ କରାଇବି ମଁୁ!!! 
 
ମ\ୂz ନୁେହଁ, ଏ ଦରବାେର ରହିବ ଜେଣ ମା'!! 
େଲାଭ େମାହ ମାୟାର ଉ��� େର ଥିବା େସହି ମା'!! 
ପାପି� ପୁअକୁ अବଶ� ଦo େଦେବ କାନମୁଡା େହଉ କି ଚାପୁଡା 
अତି ପାପି� ପୁତ� କୁ, ଦୁଗ�ା ପରି ସଂହାରିବ େସହି ମା'!!! 
 
ଏଠି ନ�ାୟ ନୁେହଁ, ଏହା ଏକ ବଡ ପ�ହସନ! 
ଏଠି ଦo ନୁେହଁ, େଦାଷି ପାଏ ବହୁ ଧନଧାନ�!! 
ଏଠି ମ\ୂz ଥିେଲ, େହବ ଖାଲି अନିତି अନ�ାୟ!!! 
ଏଠି ମା' ବିରାଜିେଲ, ଧରା େହବ ମଧୁମୟ......!!!! 

 
ଶିyକ, ରାସୁଡି, ଫୁଲବାଣୀ, ଦୂରଭାଷ ନଂ- ୮୭୬୩୭୬୮୯୨୬ 
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ସତ�ବ� ତ ବାରିକ 

େପ�ମ ଋତୁେରେପ�ମ ଋତୁେରେପ�ମ ଋତୁେରେପ�ମ ଋତୁେର    
ଆସିଲୁ େଯେବ ପି�ୟା େମା ଜୀବନେର 
େତା େପ�ମେର ଭିଜିଗଲି େପ�ମ ଋତୁେର 
 
ସବୁ ଋତୁପରି େପ�ମ ଋତୁ ନିଆରା 
ଆଖିେର ଆଖିେର େଦଲୁ ତୁ ଇଶାରା 
 
ମିଠା ମିଠା କଥାେର େତାେତ ଭଲ ପାଇଲି 
େପ�ମେର େପ�ମେର ସବୁ ଭୁଲିଗଲି 
 
ହାତଧରି ଚାଲୁଥିବା अସରhି ବାଟ 
ସାଥୀ େହାଇ ରହିଥିବା ଏ ଜୀବନଯାକ 
 
ରଖିଛି େତାେତ େନଇ ଏ ହୃଦୟେର 
ରହିଛୁ ରହିବୁ ତୁ େମା ସାଥୀେର 
 
େପ�ମ ଋତୁ େହେଲ େଦେହ ଲାେଗ ରt 
ଏ ରt ଛାଡ଼ିବନି, େଦବ ଖୁସି ତରt 
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ଶ�ସି~ୁ ପୁେରାହିତ 

ନାରୀନାରୀନାରୀନାରୀ    
ନା.. ନା... 
ମଁୁ ନାରୀ, 
ଭୃତ� ନୁେହଁ େଯ, 
ସକାଳୁ ସp ପଯ��h ଖଟିବି 
ଆେଦଶ ମାତ� େକ 
 
ସଭା ସମିତି - ଭାଷଣବାଜି 
ସମାଜେସବା - ସେଚତନତା 
ଆଦି ମାଧ�ମେର 
ନାରୀ ଜାତିର ବିକାଶ େମାର ଲy� 
ଝାନ୍ ସୀ ରାଣୀ, କjନା ଚାୱଲା 
ହୁअ� ଆଦଶ� ଆମ ଜାତିର 
 
- ତା େହେଲ ଘରର ଯାବତୀୟ କାଯ��? 
- େସଥିପାଇଁ ତୁେମ, अjପାଠୁଆ ଚାକରାଣୀ ଖେo ରଖିପାର 
କି�, 
ମଁୁ, ଜମାରୁ ନୁେହଁ 
 

ବଡ଼ାଲି, ଉଲୁoା, ସୁବ$�ପୁର ଜିଲ� ା, ଓଡ଼ିଶା 
ଭ� ାମ�ଭାଷ : ୯୯୩୮୭୨୦୧୯୫ 
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ପ�ବ~ ବିଭାଗ 
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ପ�ତିଭା ପି�ୟଦଶzନୀ 

ବାସhୀୟ ନବରାତ� ୀବାସhୀୟ ନବରାତ� ୀବାସhୀୟ ନବରାତ� ୀବାସhୀୟ ନବରାତ� ୀ    
 ବିଶ�ର ବିଭିନq  ଧମ� ଓ ପ�େର ଈଶ�ର-ୁ ପରମପିତା ବା ପୁରୁଷ ଭାବେର ବିଶ�ାସ ଓ 

ପଜୂନ କରାଯାଏ। େତେବ ସନାତନ ହିwୁଧମ�େର ପରମଶsି ବା ପରାଶsି ଭାେବ େଦବୀ 

ବା �ୀ ରୂପେର ଉପାସନା କରାଯାଏ। େଦବୀ ସକଳ ଶsିର ପ�ତୀକ ଏବଂ କଲ�ାଣ 

କାରିଣୀ, ସୃ�ି ସ¯ବା ମାତୃ ରୂପେର ପଜିୂତା। ଆମେଦଶେର ଶsି ଉପାସନା େବୖଦିକ 

କାଳରୁ ପ�ଚଳିତ। ଋକ୍ େବଦର େଗାଟିଏ ସ"ୂ$� अଧ�ାୟ ଏହି ବିଷୟ ବ$�ନା କେର। 

ଋକ୍ େବଦର ‘େଦବୀ ସୁs’ ଓ ‘ଉଷାସୁs’ ଏବଂ ସାମ େବଦର ‘ରାତି� ସୁs’େର େଦବୀ 

ପଜୂନର ମାହାତD � ବ$�ନା କରାଯାଇଛି। ମାକ�େoୟ ପୁରାଣେର ସ�ୟଂ ବ� ହD ା େଦବୀ- 

ନବରୂପ ବିଷୟେର ସଚୂାଇଛhି। େସଗୁଡିକ େହଉଛhି େଶୖଳପୁତ� ୀ, ବ� ହD ଚାରିଣୀ, 

ଚw�ଘ�ା, କୁଷD ାoା, dwମାତା, କାତ�ାୟିନୀ, କାଳରାତି� , ମହାେଗୗରୀ ଓ ସି�ିଦାତ� ୀ। 

ଶିବପୁରାଣ अhଗ�ତ ରୁଦ� ସଂହିତାର ପ�ମ अଧ�ାୟେର ମଧ� େଦବୀ ଦୁଗ�ା- ବିଭିନq  ସ�ରୂପ 

ବିଷୟେର ଉେଲ� ଖ ରହିଛି। 

 େଦବୀ ଆରାଧନାର ପ�ମଖୂ ପବ� ନବରାତି�  ବଷ�େର ୫ଥର ପାଳନ କରାଯାଏ। ଗ�ୀଷD  

ଓ ଶୀତଋତୁର ଆଗମନ ପବୂ�ରୁ ପାଳନ େହଉଥିବା ଦୁଇ ନବରାତି�  ସମୟେର ଋତୁଚକ�  ଓ 

ସଯୂ��- ପ�ଭାବ ପରିବ\�ନ େହଉଥିବାରୁ ଏହାକୁ अଧିକ ମହ\�  େଦଇ ପାଳନ କରାଯାଏ 

ଏବଂ ଏଥିେର ନବଦୁଗ�ା- ଆରାଧନା କରାଯାଏ। अଧିକ ସଂଖ�କ େଲାକ ଏହି ଦୁଇ 

ନବରାତି�  ପାଳନ କରhି। अନ� ତିେନାଟିଯାକ ନବରାତି� କୁ ଗୁk ନବରାତି�  କୁହାଯାଏ। 
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 ଗୁk ନବରାତି�  अଧିକ� ଶsି ଉପାସକ ଓ ସାଧକମାେନ ନି/ାର ସହିତ ପାଳନ କରhି 

ଏବଂ ଏହି ସମୟେର ଦଶ ମହାବିଦ�ା- ଆରାଧନା ବିେଶଷତଃ କରାଯାଏ। ବଷ�ର ପ�ଥମ 

ନବରାତି�  ପାଳନ ହୁଏ ଗ�ୀଷDଋତୁର ଆଗମନ ପବୂ�ରୁ अଥ�ାତ ବସh ଋତୁର अhିମ ପଯ��ାୟ 

ବା େଚୖତ�  ମାସେର। େତଣୁ ଏହାକୁ ବାସhୀୟ ନବରାତି�  ବା େଚୖତ�  ନବରାତି�  କୁହାଯାଏ। 

ସମ] ନବରାତି�  ନି�z� ମାସର ଶୁକ¼  ପ�ତିପଦା ତିଥିରୁ ଆର¯ େହାଇ ନବମୀ ଯାଏଁ ପାଳିତ 

ହୁଏ। େଚୖତ�  ନବରାତି� ର ଆର¯ ହିwୁ ନବବଷ� ଓ ରା�� ୀୟ ପ�ାt ବା ବିକ�ମସ^ତ୍ ର 

ଆର¯ ହୁଏ। ଏହାପେର ଆଷାଢ ଶୁକ¼  ପ�ତିପଦାରୁ ଆର¯ ହୁଏ ଆଷାଢୀ ନବରାତି� । 

ଏହାକୁ ଗୁk/ଗାୟତ� ୀ/ଶାକ¯ରୀ ନବରାତି�  ମଧ� କୁହାଯାଏ। ତତ୍ ପେର ଆେସ ଶରତ 

ଋତୁେର ପାଳିତ େହଉଥିବା ଶାରଦୀୟ ନବରାତି� । ଆଶ�ୀନ ମାସକୁ ଶାsମାେନ ଖୁବ ମହ\�  

ଦିअhି, େତଣୁ ଆଶ�ୀନ ନବରାତି� କୁ ମହାନବରାତି�  ମଧ� କୁହାଯାଏ। ମହାଳୟା अମାବାସ�ା 

ପରଠାରୁ ଏହା ଆର¯ େହାଇ ମହାନବମୀେର ହ"ୂ$� ହୁଏ ଏବଂ ପରଦିନ ଦଶହରା 

ପାଳିତ ହୁଏ। ଏହା ପେର େପୗଷ ମାସ ଶୁକ¼ପyେର େପୗଷ ନବରାତି�  ଏବଂ ମାଘ ମାସ 

ଶୁକ¼ପyେର ମାଘୀ ନବରାତି�  ପାଳିତ ହୁଏ। 

 ନବଦୁଗ�ା- ବିଷୟେର ଏବଂ ନବରାତି�  ପାଳନ ବିଷୟେର ସମେ] अjବହୁତ 

ଜାଣhି। ଏଠାେର ବାସhୀୟ ନବରାତ� ୀ ବା େଚୖତ�  ନବରାତି�  ସ"କzତ ଏକ େପୗରାଣିକ 

କାହାଣୀ ବିଷୟେର ଜାଣିବା।  

 अେନକ ବଷ� ପେୂବ� େକାଶଳ ରାଜା ଥିେଲ ଦୁଶିବାେଗା। ତା-ର ଦୁଇଜଣ ରାଣୀ 

ଥିେଲ, ଲୀଳାବତୀ ଓ ମେନାରମା। ଏକଦା  ରାଜା ଶିକାର ପାଇଁ ଯାଇଥିବା େବେଳ ଏକ 

ସିଂହ ଆକ�ମଣେର ନିହତ େହେଲ। ଲୀଳାବତୀ- ପିତା ଉ»ୟିନୀ ନେରଶ ଯୁ�ଜିତ ଏବଂ 
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 ରାଣୀ ମେନାରମା- ପିତା କଳିt ରାଜ ବୀରେସନ ନିଜ ନିଜ ନାତି- ପାଇଁ େକାଶଳ 

ସିଂହାସନକୁ ଆେଖଇଥାhି। େକାଶଳ ନେରଶ- ମୃତୁ�ପେର ଏଇ ଦୁଇ ରାଜା ପରxର 

ସହିତ ଯୁ�କେଲ ତଥା ଯୁ�େର ରାଜା ବୀରେସନ- ମୃତୁ� େହଲା। अନ�ପେଟ ରାଣୀ 

ମେନାରମା ରାଜକୁମାର ସୁଦଶ�ନ ଏବଂ ଜେଣ କିନq ର ପରିଚାରକକୁ ସାtେର େନଇ 

ଜtଲକୁ ପଳାୟନ କେଲ ଏବଂ ଭର.ାଜ ଋଷି- ଆଶ�ମେର ଆଶ�ୟ େନେଲ। 

 େସପେଟ ବିଜୟୀ ରାଜା ଯୁ�ଜିତ ନିଜ େପୗତ�  ଶତ� }ଜିତ-ୁ େକାଶଳର ରାଜଧାନୀ 

अେଯାଧ�ାେର ଯୁବରାଜ ଭାବେର अବfାପିତ କେଲ। ତ¶େର େସ ମେନାରମା ଓ 

ସୁଦଶ�ନ- अେନ� ଷଣେର ବାହାରି ପଡ଼ିେଲ। ଋଷି ଭର.ାଜ ନିଜ ଆଶି�ତ ମାନ-ୁ ହ]ାhର 

କରିେବ ନାହW େବାଲି କହିବାରୁ ଯୁ�ଜିତ ଭୟ-ର େକ� ାଧିତ େହେଲ ଏବଂ ଋଷି-ୁ ଆକ�ମଣ 

କରିବାକୁ ଚାହWେଲ। େତେବ ମ�ୀ ବୁଝାଇବା ପେର େସ ଉଆସକୁ େଫରିଗେଲ। 

 ଭାଗ�େଦବୀ ସୁଦଶ�ନ- ଉପେର ପ�ସନq  େହେଲ। ଏକଦା ଜଣ ତପସ�ୀ- ପୁତ�  

ମେନାରମା ସାtେର ଆଣିଥିବା କିନq ର-ୁ ତା- ସଂdୃତ ନାମ ‘କ¼ ୀବ’ କହି ସେ^ାଧନ 

କେଲ। ରାଜକୁମାର େସହି ଶ³ର ପ�ଥମ अyର ‘କ¼ ୀ’ କୁ ମେନରଖି ବାର^ାର ଉ�ାରଣ 

କରିବାକୁ ଲାଗିେଲ। େତେବ ଏହି अyରଟି େଦବୀ-ର ଶsିଶାଳୀ ନବାyର ମ�ର ଏକ 

ବୀଜ अyର अେଟ। ବାର^ାର ବୀଜମ�ର ଉ�ାରଣ କରି ରାଜକୁମାର ପରମ ମାନସିକ 

ଶାhି ସହିତ େଦବୀ- अପାର କୃପାଲାଭ କେଲ। େଦବୀ ସ�ୟଂ ପ�କଟ େହାଇ ତା-ୁ 

ଆଶୀବ�ାଦ ସ�ରୂପ अେନକ ଦିବ� अ� ଶ� ଓ ଏକ अସରhି ତୁଣୀର ପ�ଦାନ କେଲ। 

 ବନାରସ ରାଜା- ଦୂତମାେନ ଏକଦା ଋଷି ଭର.ାଜ- ଆଶ�ମ େଦଇ ଯିବାେବେଳ 

ରାଜକୁମାର ସୁଦଶ�ନ-ୁ େଦଖି अଭିଭୂତ େହେଲ ଏବଂ ରାଜକୁମାରୀ ଶଶିକଳା- ପାଇଁ 
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 ବରପାତ�  ଭାେବ ପ�]ାବିତ କେଲ। ରାଜକୁମାରୀ- ସ�ୟ^ର ଆେୟାଜନ କରାଗଲା। 

ଶଶିକଳା ପ�ଥମ ଦଶ�ନେର ହW ସୁଦଶ�ନ-ୁ ବରଣ କେଲ। ବିଧିପବୂ�କ େସମାନ- ବିବାହ 

ସ"$� େହଲା। େସଠାେର ଉପfିତ ଥିବା ରାଜା ଯୁ�ଜିତ ଏଥିେର ଈଷ�ାନି� ତ େହାଇ 

ସୁଦଶ�ନ ଏବଂ ତା- ଶ�ଶୁର ବନାରସ ରାଜା- ସହ ଯୁ� କରିବାକୁ ଲାଗିେଲ। େଦବୀ 

ସ�ୟଂ ସୁଦଶ�ନ ଓ ତା- ଶ�ଶୁର- ସହାୟତା କରୁଥିବା େଦଖି ଯୁ�ଜିତ ପରିହାସ କେଲ। 

ଏଥିେର େକ� ାଧିତ େହାଇ େଦବୀ େଗାଟିଏ ଥରେର ଯୁ�ଜିତ ଓ ତା- େସୖନ�ବାହିନୀକୁ 

େପାଡ଼ି ପାଉଁଶ କରିେଦେଲ। ସୁଦଶ�ନ ନିଜ ପତq ୀ ଓ ଶ�ଶୁର- ସହିତ କୃତ�ତା ଜଣାଇ 

େଦବୀ-ୁ ]ୁତି କରିେଲ। ଏମାନ- ଠାେର ପ�ସନq  େହେଲ ଏବଂ ଯ� ସହିତ ବିଧିପବୂ�କ 

େଚୖତ�  ମାସ ଶୁକ¼  ପତିପଦା ତିଥିରୁ ନବଦିନ ବ�ାପି ତା-ର ଆରାଧନା କରିବାକୁ ନି��ଶ 

େଦଇ अhଧ��ାନ େହାଇଗେଲ। 

 ସୁଦଶ�ନ ଓ ଶଶିକଳା ଋଷି ଭର.ାଜ- ଆ�ମକୁ େଫରିେଲ। ମହଷz ନବଦ"\ି-ୁ 

ଆଶୀବ�ାଦ ପ�ଦାନ କରିବା ପବୂ�କ ସୁଦଶ�ନ-ୁ େକାଶଳର ରାଜାଭାବେର अଧି/ିତ 

କରାଇେଲ। ସୁଦଶ�ନ, ଶଶିକଳା ଏବଂ ବନାରସ ରାଜା େଦବୀ- ନିେ��ଶାନୁସାେର 

ବାସhୀୟ ନବରାତି�  ଖୁବ ଉ�ାହ, ଉ�ୀପନା ଓ ଭବ�ତା ସହିତ ପାଳନ କେଲ। 

 ସୁଦଶ�ନ- ଉ\ରପିଢି ଶ�ୀରାମ ଓ ଲyDଣ ମଧ� ଲ-ା अଭିଜାନ ପବୂ�ରୁ େଦବୀ- 

ଆରାଧନା କରିଥିେଲ ଏବଂ େଦବୀକୃପା ପ�ାkେହାଇ ସୀତା- ମୁs କରି ଆଣିଥିେଲ। 

କୃ\ିବାସ ରାମାୟଣ अନୁସାେର ରାବଣ ସହିତ ସମର ପବୂ�ରୁ ଶ�ୀରାମ େଦବୀ-ୁ ଆବାହନ 

କରିଥିେଲ। ଯଦିଓ େସେତେବେଳ େଦବୀ-ୁ ବିଳମି�ତ ବସhେର େଚୖତ� ମାସେର ପଜୂା 

କରିବା ପ�ଚଳିତ ଥିଲା, ତଥାପି ଯୁ� ବାତାବରଣ େଯାଗଁୁ ପ�ଭୁ ଶ�ୀରାମ େଦବୀ-ୁ अ�ମ 
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 ମହାବିଦ�ା ‘ମା ବଗଳାମୁଖୀ’ ରୂପେର ଆବାହନ କରିଥିେଲ ଶରତ ଋତୁେର। େତଣୁ ଏହାକୁ 

अକାଳ େବାଧ (अସମୟ େବାଧନ) େବାଲି କୁହାଯାଏ। ଏହି ଶାରଦୀୟ ପଜୂା ପର"ରାଗତ 

ବାସhୀୟ ପଜୂାଠାରୁ ଭିନq  ଥିଲା। େତଣୁ ଏହି ପଜୂାକୁ अସମୟ ଆବାହନ ବା 

अକାଳେବାଧନ େବାଲି କୁହାଯାଏ। ଶ�ୀରାମ- .ାରା ପାଳିତ ଏହି େଦବୀ ଆବାହନ ଓ 

ପଜୂନକୁ ଏେବ ଶାରଦୀୟ ନବରାତି�  େବାଲି କୁହାଯାଏ। ଏହାର ସମାପନ ପରଦିନ 

ଦଶହରା ପାଳନ କରାଯାଏ। େତେବ ନବରାତି�  ପାଳନର ମଳୂ ପର"ରା ବାସhୀୟ ବା 

େଚୖତ�  ନବରାତି�  ରୁ ଆର¯ େହାଇଥିଲା। 

 ଚଳିତବଷ� ବାସhୀୟ ନବରାତି�  ମା�� ମାସ ୧୮ ତାରିଖରୁ ଆର¯ େହଉଛି। 

ନବଦୁଗ�ା ସଭି-ୁ ଆଶୀବ�ାଦ କରିବା ପବୂ�କ ସମଗ� ସଂସାରେର ସୁଖ-ଶାhି-େସୗହା��� 

ଭରିଦିअ�, ଏତିକି ପ�ାଥ�ନା। 

 

ଲି-୍ େରାଡ଼, କଟକ 
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ଶ�ୀ ରବୀw�ନାଥ ସାମଲ 

ଉ�ଳେର େସାମବଂଶୀୟ ଶାସନଉ�ଳେର େସାମବଂଶୀୟ ଶାସନଉ�ଳେର େସାମବଂଶୀୟ ଶାସନଉ�ଳେର େସାମବଂଶୀୟ ଶାସନ    
େସାମବଂଶୀୟ ରାଜତ�  : େବାଧିପଦ� କବିହାର 

 ଓଡ଼ିଶା ମାଟିେର େସାମବଂଶୀୟ ରାଜା- ରାଜତ� ର ସମୟ ଥିଲା ଖ�ୀ�ୀୟ ଦଶମ 

ଶତା³ୀଠାରୁ .ାଦଶ ଶତା³ୀ अଥ�ାତ ଖ�ୀ ୯୨୨ରୁ ଖ�ୀ ୧୧୧୦ ଯାଏଁ ଏହି ରାଜତ�  କାଳେର 

ମହାଶିବଗୁk ଯଯାତି-୨ୟ ଥିେଲ ଜେଣ अପ�ତି.wୀ ରାଜପୁରୁଷ ତା- ରାଜତ�  କାଳ ଥିଲା 

ଖ�ୀ ୧୦୨୫ରୁ ଖ�ୀ ୧୦୪୦ ପଯ��h ତା- ପବୂ�ରୁ େସାମବଂଶୀୟ ରାଜା ଧମ�ରଥ, ମ�ୁଷ ଓ 

ଇw�ରଥ ଖ�ୀ ୧୦୨୪ ପଯ��h ରାଜତ�  କରି ଆସିଥିେଲ ଯଯାତି-୨ୟ- ରାଜତ�  ପବୂ�ରୁ 

ଉ\ର େତାଷାଳୀର େକେତକ अଂଶ ଏମାନ- ନିଜସ� କ\�ୃ ତ� େର ନଥିଲା େଗୗଡ଼ େଦଶର 

ପାଳ ବଂଶୀୟ ରାଜାମାେନ ଏହାର ପେୂବ�ା\ର ଭାଗରୁ େକେତକ अଂଶ अଧିକାର କରି 

େସଥିେର ପoୁଭୁsି ମoଳେର େଗାଟିଏ ଦୃଢ଼ଘାଟି ନିମ�ାଣ କରିଥିେଲ[୧] କି� ଖ�ୀ ୧୦୨୪ 

ମସିହାେର ଦାyିଣାତ�ର େଚାଳବଂଶୀୟ ରାଜା ରାେଜw�  େଚାଳ- ଆକ�ମଣ ସମୟେର 

େସାମବଂଶୀୟ ରାଜା ଇw�ରଥ ପରାଜିତ େହବା ସହିତ ଦoଭୂsି ମoଳର ତତ୍ କାଳୀନ 

ରାଜା ଧମ�ପାଳ ମଧ� ରାଜ� ହରାଇଥିେଲ ଧମ�ପାଳ ଥିେଲ କେ^ାଦ ବଂଶୀୟ ରାଜା-ର 

ଜେଣ ସାମh ରାଜା[୨] 

 େସାମବଂଶୀୟ ରାଜା- ରାଜତ�  ପବୂ�ରୁ ଓଡ଼ିଶାେର େଭୗମକର ରାଜାମାେନ ଶାସନ 

କରୁଥିେଲ ମଧ� ଖ�ୀ ୯୫୦ ମସିହାେର େସମାନ- ଶାସନ अ]ମିତ େହବା ସମୟେର 

କେ^ାଦ ପାଳବଂଶୀୟ ରାଜାମାନ- अଧୀନେର ଦoଭୂsି ମoଳ अଥ�ାତ ଆଧୁନିକ 
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 େମଦିନିପୁର ଜିଲ� ା ସହିତ ଓଡ଼ିଶା ରାଜ�ର ଉ\ର ବାେଲଶ�ର अ�ଳ ଏଥିସହିତ ଶାସିତ 

େହଉଥିଲା େସତିକିେବେଳ ଏହି ଦoଭୁsି ମoଳ ବ��ମାନ ଭୁsି ଶାସନ ଖo अଧୀନେର 

ଶାଶିତ େହଉଥିେଲ ମଧ� ତାହା ତତ୍ କାଳୀନ ସମୟେର ଉ\ର ରାଢ଼େଦଶାhଗତି େହାଇ 

ରହିଥିଲା ଏହି େଦଶର ଦyିଣ ଭାଗେର ଥିଲା ଆଧୁନିକ େମଦିନିପୁର अ�ଳର ତାମ�ଲିk 

ଏବଂ ଦoଭୁsି ମoଳ[୩] ଏହି ସବୁ अ�ଳ ମଧ�ରୁ େକେତକ अଂଶ(ବାେଲଶ�ର ଠାରୁ 

ସମଗ� ଉ\ରାଂଶ) କେ^ାଜୀୟ ରାଜା- ଶାସନ ମoଳର अhଭ�ୂs ଥିଲା ଏହାର ପ�ମାଣ 

ମିେଳ କେ^ାଜ ବଂଶୀୟ ରାଜା ନୟାପାଳ େଦବ- ଦୁଇଟି ଦାନପତ� ରୁ[୪] ଏହି ଦାନପତ�  

ଦୁଇଟିରୁ େଗାଟିଏ ବ]ା ଥାନା अhଗ�ତ ‘ଇଡ଼ଦା’ ନାମକ ଗ�ାମରୁ ଏବଂ अନ�ଟି ଏହାର 

ନିକଟf ବାଲିଆପାଳ ଥାନାର ‘େକଳାପଲ� ୀ ମoଳ’ରୁ, ଯାହା अଧୁନା ‘କଳିwା’ ନାମକ ଗ�ାମ 

ରୂେପ ପରିଚିତ ଏହା ପ�ାk େହବା ପେର େସହି ସବୁ अ�ଳ କେ^ାଜ ରାଜବଂଶ .ାରା 

ଶାସିତ େହଉଥିବାର ପ�ମାଣିତ ହୁଏ 

 ଏମିତି ସମୟେର ଉ�ଳ ରାଜ�େର अରାଜକତା ସୃ�ି େହବାରୁ େଦଶର ସୁଧୀଜନତା 

ଓ ଶାhିପି�ୟ ଖoପାଳମାନ- अନୁେରାଧ ରyାକରି େସାମବଂଶୀୟ ରାଜା ଯଯାତି-୨ୟ 

େକାଶଳ ଓ ଉ�ଳକୁ ଏକତ�  କରି ଶାସନ କରିଥିେଲ ଆଉ ଏହି ସମୟ ଥିଲା - ଖ�ୀ ୧୦୨୫ 

ମସିହା[୫] ଏଠାେର ଉ�ଳ କହିେଲ ଆଧୁନିକ େଢ-ାନାଳ, େକଉଁଝର, ମୟୁରଭp, 

ବାେଲଶ�ର, େମଦିନିପୁର ଏବଂ କଟକ ଜିଲ� ାର କିଛି अଂଶକୁ ବୁଝାଉଥିଲା ଏହି ସବୁ अ�ଳ 

ଥିଲା ଏକଦା େଭୗମକର ଶାସନ କାଳେର ଉ\ର େତାଷାଳୀ ଏହି ସମୟେର ରାଢ଼ ଓ 

େଗୗଡ଼ େଦଶ अଥ�ାତ ଦyିଣପ�ିମ ବtଳାେର ପାଳବଂଶୀୟ ରାଜାଥିେଲ ବିଗ�ହପାଳ-୨ୟ- 

ପୁତ�  ମହୀପାଳ-୧ମ (ଖ�ୀ ୯୯୮ରୁ ଖ�ୀ୧୦୩୮)[୬] ଦଶମ ଶତା³ୀର େଶଷ ଭାଗେର େସ 
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 ସମଗ� ଉ\ରପବୂ� ବtଳା अଧିକାର କରିେନବା ପେର କେ^ାଜୀୟ ପାଳମାେନ ବ��ମାନ 

ଭୁsିର ଦoଭୂsି ସହିତ ଉ\ର ବାେଲଶ�ର अଂଶକୁ ଶାସନ କରି େସତିକିେର ସ�� 

ରହିେଲ ମାତ�  ଯଯାତି-୨ୟ ଶାସନ କାଳର ପ�ାର¯େର େବୖତରଣୀ ନଦୀକୂଳେର 

ଯାଜପୁରକୁ ନିଜର ରାଜଧାନୀ ଭାବେର ଗ�ହଣ କରିେନଇଥିେଲ[୭] ଏହାକୁ अଭିନବ 

ଯଯାତି ନଗର େବାଲି କୁହାଗଲା[୮] 

 ଖ�ୀ�ୀୟ अ�ମ, ନବମ ଓ ଦଶମ ଶତା³ୀେର ମହାଯାନୀ େବୗ�ମାନ- .ାରା ତ� 

ଉପାସନା େହଉଥିବା େହତୁ େଶୖବ, ଶାs ଓ େବୗ� ଧମ�ର ସମିDଶ�ଣ ଘଟିଥିଲା ଯାହା.ାରା 

ଏହି ତ� ସାଧନାେର ପ�ମକାରର ତ� ଉପାସନା ପ�ତିେର ଆଚାର ବିଚାର ନଥାଇ 

ମଦ�, ମୁଦ� ା ଓ େମୖଥୁନର ବ�ାପକ ପ�ସାର ଘଟିଥିଲା[୯] ମୁଦ� ା ଓ େମୖଥୁନ ମାଧ�ମେର 

େଚୗଷଠୀ େଯାଗିନୀ- ଉପାସନା ପାଇଁ ନାରୀକୁ ସହଜ ସୁwରୀ ରୂେପ ବ�ବହାର କରାଯାଇ 

ତା ସହିତ େମୖଥୁନ କି�ୟାେର ନିେୟାଜିତ େହାଇ ତ� ସାଧନା କରାଯାଉଥିଲା अ�ମ 

ଶତା³ୀରୁ .ାଦଶ ଶତା³ୀ - ଏହି ଚାରିଶହ ବଷ� ମଧ�େର ଓଡ଼ିଶା, ବt ଓ ବିହାର ଆଦି 

ରାଜ� ମାନ-େର ବହୁ ଗୁରୁତର ପରିବ\�ନ େଦଖା େଦଇଥିଲା[୧୦] ଆଉ ଏତିକି େବେଳ 

ସି�ାଚାଯ�� ମାନ-ର ଆବିଭ�ାବ ଘଟିବା ଫଳେର ତାhି� କ ପ�ତିେର ଶିବ, ଶsି ଓ ବିÅୁ- 

ଆରାଧନା ସକାେଶ ନୂତନ ଆଗମ ମାନ େଲଖାଯିବାରୁ ଓଡ଼ିଶାର ବିଭିନq  ସ"�ଦାୟ ତଥା 

ଶାଖା ମାନ- ମଧ�େର ଧମ� ସ"କ�ୀୟ ମତେଭଦ େଦଖାଗଲା ଏହି ଶାଖା ଗୁଡ଼ିକ 

ମଧ�େର ବଜ�ଯାନ, କାଳଚକ�ଯାନ ଏବଂ ସହଜଯାନ ଥିଲା ପ�ଧାନ ଓଡ଼ିଶାେର 

କାଳଚକ�ଯାନ ଓ ତ�ଯାନର ପ�ସାର अଧିକ ମାତ� ାେର ଘଟିବାରୁ େସଥିେର େଯଉଁ ସବୁ 

ପ�ତି अନୁସୃତ େହଲା, େସଥିରୁ ପ�ମକାର ସଂପୃs ମହାକାଳୀ ଓ ମହାକାଳ େଭୖରବ 
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 ଉପାସନାର ସୃ�ି େହଲା[୧୧] ସହଜଯାନର େମୗଳିକ ନୀତି ଥିଲା ସେ¯ାଗ ସେt 

अପାଥzବ ସୁଖଲାଭ 

 େଭୗମକର ରାଜତ� କାଳ(ଖ�ୀ ୮୮୫ ମସିହା)େର ଓଡ଼ିଶାେର ମୃତପ�ାୟ େବୗ� ଧମ�ର 

ପୁନରୁ�ାର କରାଯାଇଥିଲା ଏତିକିେବେଳ ରାଜା- ପ�ଭାବେର ପ�ଭାବିତ େହାଇ 

ବୁ�ଭ,ାରକ- ମwିରମାନ ଗଠନ କରି େସଥିେର ଭିyୁ ଓ ଭିyୁଣୀମାନ- ରହିବା ନିମେh 

ସାମh ରାଜାମାେନ ମଧ� ପ�ୟାସ ଚଳାଇଥିେଲ େସମାେନ ଏକତ�  अବfାନ କରି ବିହାର 

ଗୁଡ଼ିକେର ସାଂସାରିକ େଭାଗ ଲାଳସାେର ଲିk ରହିେଲ ଫଳେର ଦୂରାଚାର ପ�େବଶ 

କଲା 

 ଓଡ଼ିଶାର ପେୂବ�ା\ର ଭାଗେର ସୁବ$�େରଖା ନଦୀ ମୁହାଣ ନିକଟେର ଖ�ୀ�ୀୟ ପ�ମ/

ଷ/ ଶତା³ୀେର ଦoଭୁsି ମoଳର ମହାରାଜା େଗାପଚw�- ସାମhରାଜା अଚୁ�ତ େବୗ� 

ଧମ�ର ବିକାଶ ଲାଗି ନିମ�ାଣ କରିଥିବା ‘େବାଧିପଦ� କବିହାର’ ସkମ ଶତା³ୀେର 

କ$�ସୁବ$�ର ରାଜା ଶଶା- ରାଜ- େବୗ� ବିେ.ଷନୀତି େଯାଗଁୁ ଏହା ଧ�ଂସ ପାଇ 

ଯାଇଥିେଲ ବି େଭୗମ ରାଜତ�  କାଳେର ସ¯ବତଃ ଖ�ୀ�ୀୟ ନବମ ଶତା³ୀେର ତା’ର 

ପୁନଃସଂdାର କରାଯାଇ େସଠାେର େବୗ� ମହାଯାନ ପ�ାେର ତ� ଉପାସନା ଆର¯ 

କରାଯାଇଥିଲା େବେଳ ସମଗ� ଓଡ଼ିଶାର େବୗ�ପୀଠ ମାନ-େର ଏକ ପ�କାର ନୀତି 

अନୁସୃତ େହଉଥିଲା 

 ଏହି ନଦୀ ମୁହାଣf ପ�ାଚୀନ େବୗ�ବିହାର ଆଧୁନିକ ଓଡ଼ିଶାର ବାେଲଶ�ର ଜିଲ� ାfିତ 

େଭାଗରାଇ ଥାନାର ଜୟରାମପୁର ଗ�ାମେର ଥିବାର ଜଣାପେଡ଼ କାରଣ ଏହି ଗ�ାମfିତ 

ଆହୁତିକୁo ନାମକ fାନେର ମାଟି େଖାଳାଯାଉଥିବା ସମୟେର ମାଟିତଳୁ ବହୁ େବୗ� 
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 େଦବାେଦବୀ- ପ�]ର ପ�ତିମା, େଟରାେକାଟା ମ\ୂz ତଥା େପାଡ଼ା ମାଟିର ପାତ�  ଆଦି ସହିତ 

ଏକ ତାମ�ଶାସନ ଆବି�ୃତ େହାଇଥିଲା ଏବଂ େସଥିରୁ ଏ ସବୁ ବିଷୟ x� େହାଇअଛି 

ପୁନ� ପରବ\�ୀ ସମୟେର ଉs fାନରୁ େଯଉଁ ସବୁ ମ\ୂ�ୀ ପ�ାk େହାଇଛି, ତାହା ତାhି� କ 

େବୗ� ଧମ�ର ମ\ୂz େବାଲି ଏେବ ପଯ��େବyଣ କରିଥିବା କଲିକତା ବିଶ�ବିଦ�ାଳୟର 

ଲିପିତତ� ବିଦ୍, ପ�ତq ତତ� ବିଦ୍ ତଥା ଗେବଷିକା ଡଃ ଦୀପଶିଖା ଆଚାଯ�� ମତବ�s କରିଛhି

[୧୨] 

 ଓଡ଼ିଶାର େସାମବଂଶୀୟ ରାଜା ଯଯାତି-୨ୟ େବୖତରଣୀ ନଦୀ ତୀରେର ଯାଜପୁର 

ଠାେର ରାଜଧାନୀ ପ�ତି/ା କରିବା ପେର େସଠାକାର ପ�ଚଳିତ ପାର"ରିକ ତ�ସାଧନା 

ପ�ତି ବିତxୃହ େହାଇ ତା’ର ବିେଲାପ ସାଧନ ପାଇଁ ପ�କି�ୟା ଆର¯ କରିବା ସହିତ 

େସଠାେର ବ� ାହD ଣ� ଧମ�ର ପୁନଃପ�ତି/ା ନିମେh େଶୖବଧମ�ର ପୃ/େପାଷକତା କେଲ

[୧୩] ଏଥିପାଇଁ େସ ଯାଜପୁରେର ଦଶାଶ�େମଧ ଯ� କରିବା [୧୪] ପବୂ�ରୁ ସମ�ାଟ 

अେଶାକ- େବୗ�ଧମ� ପ�ତି/ାପାଇଁ अଠରଶହ ଆଜୀବକ-ୁ ନିମ�ମ ଭାବେର ହତ�ା [୧୫] 

କଲା ପରି େସ ଛअ ଶହ େବୗ� ତାhି� କ-ୁ ହତ�ା କରିବା ସହିତ ତ� ସାଧନାର ପୀଠ 

ଗୁଡ଼ିକୁ ଭାtି ନି�ିହq  କରି େଦଇଥିେଲ େବାଲି ତା-ର େଲଖନୀ ଏବଂ କି^ଦhୀ ମାନ-ରୁ 

x� ହୁଏ ତଥାପି ଏେବ ମଧ� େସହି ନଦୀ ତୁଠେର ଶୁଭ]¯ କି^ା ତ� ଉପେର େବୖଦିକ 

ବ� ାହD ଣ� ଧମ�ର ବିଜୟ]¯ ବିଦ�ମାନ[୧୬] ଏଥିପାଇଁ େସ େସଠାେର ବହୁ ଶିବମwିର 

ନିମ�ାଣ କରିବା ସହିତ ଭୁବେନଶ�ରfିତ ଲିtରାଜ ମwିରର ନିମ�ାଣ କାଯ�� ଆର¯ 

କରିଥିେଲ 

 ଏହାପେର ତା- ରାଜତ� ର ତୃତୀୟ ବଷ�େର େଯେତେବେଳ ଉ\ର େତାଷାଳୀ 
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 अଭିଯାନ କରିବାପାଇଁ ଇeା ପ�କଟ କେଲ, େସତିକି େବେଳ ରାଢ଼ ଓ େଗୗଡ଼ େଦଶ ସହିତ 

ବtର ମତାhର [୧୭] ଥିବାର ସୁେଯାଗ େନଇ ନିଜର ସାମରିକ େକୗଶଳ େହତୁ ବt ଆଡୁ 

ରାଢ଼ ଓ େଗୗଡ଼େର େଜୖତ� ଯାତ� ା ନିବzଘqେର ସମାହିତ କରିଥିେଲ େତଣୁ ତା- ପ�ଶ]ିେର 

‘େଗୗଡ଼ ରାଢ଼ା^ନ ପ�କଷ�େଣାଦ୍ ଘାତ କାରୁତଃ’ େବାଲି ଉେଲ� ଖ କରାଯାଇଛି ଆଉ େସହି 

େଜୖତ� ଯାତ� ା ସମାପନାେh ଆଧୁନିକ େଭାଗରାଇfିତ େବୗ�ପୀଠର ତ�ସାଧନା େyତ�  

ତା- ନଜରକୁ ଆସିଥିବା ସ¯ବ କାରଣ ଏହି ସମୟେର ଓଡ଼ିଶାର ତ�ଯାନର 

ତ�ସାଗର ମଧ�େର ନିମ»ିତ ଥିଲା େବାଲି କବିଡିoିମ ଜୀବେଦବାଚାଯ��- ‘ଭsି 

ଭାଗବତ’ ପୁ]କରୁ ସଚୂନା ମିଳୁଥିବା େବେଳ ଏଠାେର ମଧ� େସହି ପର"ରାଗତ 

ତ�ସାଧନା ପ�ଚଳିତ ଥିବାର ଯେଥ� ପ�ମାଣ ମିଳୁअଛି କାରଣ ଏଠାfିତ େସହି 

ଆହୁତିକୁo ନାମକ fାନରୁ ପ�ାୟ ୭/୮ ବଷ� ତେଳ େଯଉଁ ମ\ୂz ଆବି�ୃତ େହାଇଛି, ତାହା 

ତତ୍ କାଳୀନ ତ�ସାଧନାର ଚତୁଭ�ୂଜ ମହାକାଳ େଭୖରବ ପ�ତିମା ଏବଂ େସ ସମୟେର 

ପ�ମକାର ସାଧନା ନିମେh ସହଜଯାନ ତ� ସାଧନାର େଗାଟିଏ अଂଶ ଡଃ 

ସତ�ନାରାୟଣ ରାଜଗୁରୁ- ମତେର ଏହା ହW ଥିଲା ସହଜଯାନର େଗାଟିଏ ପ�ତି 

 େତଣୁ ଓଡ଼ିଶାର ରାଜା ଏଠାକାର ପ�ଚଳିତ ପର"ରାକୁ ଘୁ�ାଇ େଦଇ େସହି fାନେର 

ବ� ାହD ଣ� ଧମ�ର ପ�ତି/ାପାଇଁ ବିଶାଳ ଯ�ର ଆେୟାଜନ କରିବା ପବୂ�ରୁ ସମ] ତ� ସାଧନା 

ପୀଠ ଗୁଡ଼ିକୁ ନି�ିହq  କରିେଦବା ସହିତ ସୁବ$�େରଖା ନଦୀ ମୁହାଣ ନିକଟେର ଏକ ବିଶାଳ 

ପଥର ମwିର ନିମ�ାଣ କରି େସଥିେର ବିଶାଳ ଲିt େଦବତା-ୁ ପ�ତି/ା କରାଇ ତା’ର ପଜୂା 

ଆରାଧନାର ବ�ବfା କରିଥିବା ସ¯ବ ପାର"ରିକ ରୀତିେର େସ ସମୟେର ସାଗର 

ବାଣିଜ�େର ଲିkଥିବା ବଣିକ ମାେନ ଠାକୁର- ପଜୂା ଆରାଧନା ପାଇଁ ବହୁଧନ ଦାନ 
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 କରିବା [୧୮] ସହିତ ସାମୟିକ ଭାବେର ସାଗର ଉପକ�କୁ ଆସି େସହି େଦବତା-ୁ ସଶ�� 

ପ�ଣତୀ ଜଣାଇ ଯାଉଥିେଲ ମାତ�  ଦୁଭ�ାଗ�ର ବିଷୟ ମୁସଲମାନ ମାନ- ଶାସନ କାଳେର 

େସମାନ-ର ହିwୁବିେ.ଷ ନୀତିେଯାଗଁୁ ଏହି ମwିର ନ� େହାଇଯାଇଥିବା [୧୯] େବେଳ 

ପରବ\�ୀ କାଳେର ପ�ାକୃତିକ ବିପଯ��ୟ अଥବା ରାଜେନୖତିକ କାରଣରୁ ମwିରଟି ସ"ୂ$� 

ନ� େହାଇ ଯାଇଥିେଲ ମଧ� ମwିର ମଧ�f େସହି ବିଶାଳକାୟ ଲିt େଦବତା ଆଜି 

ଏଠାେର ଭୂଷେoଶ�ର ନାମେର ପରିଚିତ େହାଇ ଆରାଧିତ େହଉଛhି 

ପାଦଟୀକା 

୧. ଡ: ସତ�ନାରାୟଣ ରାଜଗୁରୁ - ଓଡ଼ିଶାର ଇତିହାସ - ୧ମ - ପୃ - ୫୪୮ 

୨. ଡ: ସତ�ନାରାୟଣ ରାଜଗୁରୁ - ଓଡ଼ିଶାର ଇତିହାସ - ୧ମ - ପୃ - ୪୩୯ 

୩. Gopinath Mohanty - Culture, Heritage of Odisha, Balasore - ପୃ - ୨୬୯ 

୪. ଡ: ସତ�ନାରାୟଣ ରାଜଗୁରୁ - ଓଡ଼ିଶାର ଇତିହାସ - ୧ମ - ପୃ - ୪୫୫ 

୫. ଡ: ଯ� କୁମାର ସାହୁ - ଓଡ଼ିଶାର ଇତିହାସ - ୧ମ - ପୃ - ୧୫୪ 

୬. ଡ: ଯ� କୁମାର ସାହୁ - ଓଡ଼ିଶାର ଇତିହାସ - ୧ମ - ପୃ - ୧୫୩ 

୭. ଡ: ଏକାଦଶୀ ପାଢ଼ୀ - ଯୁେଗ ଯୁେଗ ଯାଜପୁର - ପୃ - ୨୦୮ 

୮. ଡ: ଉେମଶ ଚw�  ମଜୁମଦାର - ବାଂଲାର ଇତିହାସ - ପୃ - ୧୬୭ 

୯. ଡ: ସତ�ନାରାୟଣ ରାଜଗୁରୁ - ଓଡ଼ିଶାର ଇତିହାସ - ୧ମ - ପୃ - ୪୫୪ 

୧୦. ଡ: ଏକାଦଶୀ ପାଢ଼ୀ - ଯୁେଗ ଯୁେଗ ଯାଜପୁର - ପୃ - ୨୧୦ 

୧୧. ଡ: ସତ�ନାରାୟଣ ରାଜଗୁରୁ - ଓଡ଼ିଶାର ଇତିହାସ - ୧ମ - ପୃ - ୪୫୭ 

୧୨. ଡ: ଦୀପଶିଖା ଆଚାଯ�� - ତା ୧୦/୪/୨୦୧୫େର ଆସିଥିେଲ 
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 ୧୩. ଡ: ଏକାଦଶୀ ପାଢ଼ୀ - ଯୁେଗ ଯୁେଗ ଯାଜପୁର - ପୃ - ୨୧୦ 

୧୪. ଡ: ସତ�ନାରାୟଣ ରାଜଗୁରୁ - ଓଡ଼ିଶାର ଇତିହାସ - ୧ମ - ପୃ - ୪୫୪ 

୧୫. ଡ: ଏକାଦଶୀ ପାଢ଼ୀ - ଯୁେଗ ଯୁେଗ ଯାଜପୁର - ପୃ - ୨୧୧ 

୧୬. ଡ: ହେରକୃÅ ମହତାବ - ଓଡ଼ିଶା ଇତିହାସ - ପୃ - ୨୩୨ 

୧୭. ଡ: ହେରକୃÅ ମହତାବ - ଓଡ଼ିଶା ଇତିହାସ - ପୃ - ୨୩୦ 

୧୮. yୀତିw�  ନାଥ ଠାକୁର ଓ େyେମw�ନାଥ ଠାକୁର - ତ\� େବାଧିନୀ ବtଳା ପତି� କା - 

୧୭୮୪ - ଭାଦ�  ସଂଖ�ା - ପୃ - ୨୩୨ 

୧୯. yୀତିw�  ନାଥ ଠାକୁର ଓ େyେମw�ନାଥ ଠାକୁର - ତ\� େବାଧିନୀ ବtଳା ପତି� କା - 

୧୭୮୪ - ଭାଦ�  ସଂଖ�ା - ପୃ - ୨୩୩ 
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ଡ: ଲyDଣ ସାହୁ 

ଜାତିପ�ାଣ ଫକୀରେମାହନଜାତିପ�ାଣ ଫକୀରେମାହନଜାତିପ�ାଣ ଫକୀରେମାହନଜାତିପ�ାଣ ଫକୀରେମାହନ    
 ଊନବିଂଶ ଶତା³ୀେର ଓଡ଼ିଶାେର େଯେତେବେଳ  ନବଜାଗରଣର  ଜୁଆର  ଉଠିଲା,  
ନୂତନ ରୁଚି ପରିଚଯ��ାର ଇeାର ସୃ�ି  ଘଟିଲା, ନୂତନ ଚିhା ଓ େଚତନାର ସୁअ ପ�ବାହିତ 
େହଉଥିଲା, ତା’ର अhରାଳେର େଯଉଁ େକେତଜଣ ମୁ�ିେମୟ ଜାତିପ�ାଣ  ଓଡ଼ିଆ ଥିେଲ 
େସମାନ- ମଧ�ରୁ ଫକୀରେମାହନ अନ�ତମ ସାରଥୀ। ଫକୀରେମାହନ ଜେଣ ଏଭଳି 
ସ��ା ଭାରତୀୟ ସାହିତ� ଜଗତେର ଏ ଯାବତ୍ େକହି ତା-ପରି େହାଇଥିବା ମେନ 
ହୁଏନାହW। ତା-ର ଜନD  ବାେଲଶ£ରର ଏକ ସéାh  ବଂଶେର ଘଟିଥିଲା, େହେଲ େସ ଥିେଲ 
େଶୖଶବରୁ ପିତୃମାତୃହୀନ, କପ��କଶନୂ�, ସ£jଶିyାପ�ାk ଓ ରୁଗ୍ ଣ ବ�sିଟିଏ 
ବାଲ�ବfାେର ବୃ�ା ପିତାମହୀ- ପାଖେର ପାଳିତ େହାଇଥିେଲ ଓ ସ£jଶିyାପ�ାk ପେର 
अଥ�ାଭାବରୁ ବାେଲଶ£ର ବwରେର ପାଲ ସିେଲଇ କାମ ତଦାରଖ କରିବା ନିମh େସ ନିଜକୁ 
ନିେୟାଢିତ କରିଥିେଲ। 
 ଫକୀରେମାହନ ଏକାଧାରେର କବି, ଔପନ�ାସିକ, ଶାସକ, ପoିତ, ସମାଜ-
ସଂdାରକ, ମୁଦ� ାକର, ସଂପାଦକ, ବ�ବସାୟୀ, ସେବ�ାପରି ଜେଣ େଦଶଭs ଓ  ଜାତି 
େସବକ ଥିେଲ। ତା- ଜୀବନ अତି େରାମା�କର, ଯାହାଫଳେର େସ ତା-ର अନବଦ� 
ଗj - ଉପନ�ାସ ଦ£ାରା ନିଜମାତୃଭାଷାକୁ ପ�ଚୁର ଊବ�ର କରିବାେର ସଫଳ େହାଇ 
ପାରିଥିେଲ, अଧିକ ବିସDୟ େସ ଦୁଇଟି ବଷ�ରୁ अଧିକ dୁଲ  ମାଡ଼ି ପାଠ ପଢ଼ିବାର ସୁେଯାଗ 
ପାଇନଥିବା େବେଳ େସ ନିଜ େଚ�ାବଳେର ପରବ\�ୀ ସମୟେର ଇଁରାଜୀ ଓ ସଂdୃତ 
ସେମତ ପା�ଟି ଭାଷାକୁ ଆୟ\କରି ଏକ ବିରାଟ ପ�ତିଭାର ପରିଚୟ େଦଇଥିେଲ। ତା- 
अସାଧାରଣ ବିଚyଣତା େଯାଗଁ ୂ ତ�ାଳୀନ ବହୁ ଉ�ପଦf ଇଁେରଜ କମ�ଚାରୀ- ବ~ୁ 
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 େହବା ସଂେଗ ସଂେଗ େସ େଦଶୀୟ ରାଜ�ମାନ-ର ଶାସକ ମଧ� େହାଇଥିେଲ। 
 ଫକୀରେମାହନ େକବଳ େମୗଳିକ ରଚନାେର ନୁହଁhି, ଛାପାଖାନା ପ�ତି/ା, 
ପାଠ�ପ]ୂକ ପ�ଣୟନ, ପତ� ପତି� କା ସଂପାଦନ, ପ�ଶାସନ, ସମାଜେସବା, ଭାଷା ଓ 
ସାହିତ�ର ସୁରyା ଆଦି ପ�େତ�କେyତ� େର ନିଜର ଦାୟିତ£ ଓ କ\�ବ� ନିବ�ାହ କରିଛhି, 
େସଥିପାଇଁ ଓଡ଼ିଆଜାତି ତା- ପାଖେର ଯୁେଗଯୁେଗ ଋଣୀ େହାଇ ରହିଥିବ । େସ ଥିେଲ 
ମନ ଓ ମନନେର ଖା�ି ଓଡ଼ିଆ। ଭାଷା ଆେwାଳନେର ଓ  େଦଶମିଶ�ଣ ଆେwାଳନେର 
େସ େଯପରି ସଫଳ ଭୂମିକା ଗ�ହଣ କରିଛhି, େସପରି ମଧ� ତା- ଭାଷା ଓ ପ�କାଶଭtୀ 
x� ଓ ନିଭ�ୀକ ଯାହା ଓଡ଼ିଆ ଜାତିର ପ�ାଣକୁ ନିବିଡ଼ ଭାବେର xଶ� କରିଛି, େତଣୁ 
କଥାଶିjୀ ଫକୀରେମାହନ ଏ ଜାତିର ସାହିତ�େର अଦି£ତୀୟ ଓ ଚିରନମସ� 
େହାଇରହିଛhି। 
 ଫକୀରେମାହନ ମାନବ ଜୀବନର ବା]ବ अନୁଭୂତି, ନାନାବିଧ ସମସ�ା, अhଦ£w£ 
ଆଦିକୁ ନାନା ବ$�ବିଭାେର ଉପfାପନ କରିଛhି। ଜୀବନ ଓ ଜଗତକୁ ଆଧାରର 
େyତ� ଭାବେର ଧାରଣ କରି ସୃ�ିକମ�େର ମେନାନିେବଶ କରିଛhି ଓ ଜୀବନର ବିେଶ¼ଷଣ 
ସହିତ ସମାଜର ମଲୂ�େବାଧକୁ ନିରୂପଣ କରିଛhି। ତା-ର ସୃ�ି ମଧ�େର ଗj, 
ଉପନ�ାସ, ପ�ବ~, କବିତା ଓ ଆତD ଜୀବନୀ ଆଦି ଖବୂ୍ ଗୁରୁତ£ପଣୂ � । ତା-ର କୃତିସମହୂ 
ଓଡ଼ିଆ ସାହିତ� ଭoାରର ଏକ ଏକ अନନ� ସାଧାରଣ ଲିପି-ସଂପଦ। ତା-ର अମ¼ାନ 
କୃତିଗୁଡ଼ିକ କବିତା - ପୁ�ମାଳା, ଉପହାର ଓ अବସର ବାସେର, କାବ�ଗୁଡିକ େହଉଛି - 
ଉ�ଳ ଭ� ମଣ, େବୗ�ବତାର କାବ�, ପଜୂାଫୁଲ ଧୃଳି। େସ ଥିେଲ ସଫଳ अନୁବାଦକ, 
ମହାଭାରତ(अସଂପ$ୂ�), ରାମାୟଣ, ଶ�ୀମଦ୍ ଭଗବତ୍ ଗୀତା ଓ ଉପନିଷଦର अନୁବାଦ 
କରିଛhି। ଇତିହାସ ରଚନାେର ଭାରତବଷ�ର ଇତିହାସ ଗ��.ୟ, ଗj ଓ ଉପନ�ାସ 
େyତ� େର ତା-ର େକାଡ଼ିଏଟି ଗj ଓ ଚାେରାଟି ଉପନ�ାସ - ଛ’ମାଣ ଆଠଗୁ�, ଲeମା, 
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 ମାମଁୁ ଓ ପ�ାୟ�ିତ ଏକ ଏକ अମର କୃତି। ତା- ରଚିତ କବିତା ଓ କାବ� ଗୁଡ଼ିକେର 
ବ�sିଗତ ବିଷାଦେବାଧ, अତୀତପ�ୀତି, ପଲ� ୀପ�ାଣତା ଜାତୀୟତା, ସମାଜଚିhନ, ନାରୀବାଦୀ 
ଦୃ�ିଭtୀ, ମୃତୁ�େବାଧ, ବ�tଧମzତା ଆଦିର ସ£ରସଂଭାର ରହିଛି। ବିେଶଷତଃ 
ଦୁଇଦୁଇଟି ପତq ୀ ଓ ମାତାମହୀ ଆଦି- ପ�ଭାବପୁ� ତିs-ମଧୁର अନୁଭୂତି ତା- କାବ� 
କବିତା, ଗj ଉପନ�ାସ ଓ ଆତD କାହାଣୀେର ନାନା ଚରିତ�  ଓ ଭାବଭାବନାେର ପ�ତ�y ଓ 
ପେରାyେର ପ�କାଶ ଲାଭକରି ପାଠକୀୟ ହୃଦୟ ମ�ନ କରିଛି। 
 ପ�େତ�କଟି ଗj, ଉପନ�ାସ ଓ ଆତD ଜୀବନୀେର ସମାଜ, ସଂdୃତି, ରାଜନୀତି, ଧମ� 
ଆଦି ନାନା ପ�ସଂଗ ଉପfାପନର କଳାତD କ ଚିତ�  ପ�ତିଫଳିତ। ବିେଶଷତଃ ଊନବିଂଶ ଓ 
ବିଂଶ ଶତକର ଜୀବନଚିତ�  अ-ନ କରିବା ତା- ସୃ�ିର େଶ�/ ଉପାଦାନ ଥିଲା। 
ହାସ�ବ�t େଶୖଳୀ, କଟାy, କରୁଣ ମଧୁର ରସ ପରିେବଷଣ ହW ତା- ସାହିତ�ର 
େବୖଶି��। ବିଶି� କବି ଓ ସମାେଲାଚକ ଡଃ ମାୟାଧର ମାନସିଂ ତା-ୁ ସମଗ� ଆଧନିୂକ 
ଭାରତୀୟ ସାହିତ�ର ପ�ଥମ େଲାକ-େଲଖକର ସମqାନ େଦବାକୁ ଯାଇ ବିଖ�ାତ ବtଳା 
ଔପନ�ାସିକ ବ-ିମଚw�  ଓ ହିwୀ ଔପନ�ାସିକ େପ�ମଚw- ସହ ତୁଳନା କରିଛhି 
 ବା]ବେର ଫକୀରେମାହନ- ସୃ�ି ସଂପଦକୁ अନୁଶୀଳନ କେଲx� ହୁଏ େସ 
େଯଭଳି ଜଣସାଧାରଣ- େଲୗକିକ ଭାଷାକୁ ମାଟି ଓ ପ�କୃତି ସହ ଘନି/ ଭାେବ ସଂପୃs 
ଥିବା ନରନାରୀମାନ-ୁ ସାହିତ�େର अtୀକାର କରି ଆମକୁ  ବିଶ£ଜନୀନତାର େଯଉଁ ସ£ାଦ 
େଦଇଛhି, ଯଥ�ାଥେର େସ ‘ବ�ାସକବି’ ଓ ‘ସରସ£ତୀ’ ଉପାଧିର େଯାଗ� ଏକ अମ¼ାନ 
ମହାପୁରୁଷ। 

ଓଡ଼ିଆ  ଭାଷା  ଓ  ସାହିତ�  ବିଭାଗ 
ମହାନଦୀ  ଡିହାର  ମହିଳା  ସqାତକ  ମହାବିଦ�ାଳୟ,  କଟକ – ୪ 

ଦୂରଭାଷ  :  ୯୪୩୭୭୪୦୨୮୦ 
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ଡା େଜ�ାତି ପ�ସାଦ ପ,ନାୟକ 

ସିରିଆ ସମସ�ା କସିରିଆ ସମସ�ା କସିରିଆ ସମସ�ା କସିରିଆ ସମସ�ା କ’’’’ଣଣଣଣ????    
ସିରିଆ : କାହWକି ଏକ ଯୁ�େyତ� େର ପରିଣତ େହଲା 

 ବିଶ�ର अେନକ େଦଶକୁ अସୁରyିତ େବାଲି ସଂଯୁsରା��  (ୟୁନାଇେଟଡ୍ େନସନ୍ ସ) 

େଘାଷଣା କରିଥାଏ ବିଗତ ପା�ବଷ� େହବ ସିରିଆକୁ ବିଶ�ର ସବୁଠାରୁ ବିପଦସଂକୁଳ 

ରା��   ଭାବେର ଲଗାତାର େଘାଷଣା କରାଯାଇଛି ଆଗାମୀ ମା�� ପwର ତାରିଖେର 

ସିରିଆେର ଲାଗି ରହିଥିବା ଗୃହଯୁ� ଏହାର अ�ମବଷ� ପ\ୂz କରିବ ଆଜିକାଲି 

େସାସିଆଲ୍ ମିଡ଼ିଆେର ସିରିଆକୁ େନଇ अେନକ େପା�ିଂ ଆସୁଛି ସିରିଆେର ଦିନକୁ ଦିନ 

अfିର େହଉଥିବା ମାନବିକ अଧିକାର ଉଲ� ଂଘନର ଦୃଶ� ଓ ଭିଡ଼ିଓ ପ�ସାରିତ େହଉଛି 

ଏକ ସମୟେର ବିଶ�ର ଶାhିପି�ୟ େଦଶ ଭାବେର ଜଣାଯାଉଥିବା ସିରିଆେର ଏହିପ�କାରର 

ଧ�ଂସଲୀଳା େହଉଛି କାହWକି? ଏହା .ାରା କାହାର କଣ ଲାଭ େହଉଛି? କିଏ ଏହି ଯୁ�ର 

ଆହ� ାନ େଦଇଛି? ଏମିତି अେନକ ପ�ଶq ଆମ ସମ]- ମନକୁ ଆେwାଳିତ କରୁଥିବ 

ନି�ୟ ମଁୁ ବ�sିଗତ ଭାବେର ଏହି ବିଷୟେର କିଛି ବି ଜାଣିନଥିଲି ବିଗତ କିଛି ଦିନ 

ଇ�ରେନଟ୍ ମାଧ�ମେର ଏହି ବିଷୟେର ଗେବଷଣା କରିବାପେର ଯାହା ଜାଣିବାକୁ ପାଇଲି 

ତାହା ନିମqମେତ ଜଣାଉଛି ଆଶା କରୁଛି ଆପଣମାେନ ବି ଏହା.ାରା ପ�କୃତ ଘଟଣା 

ବିଷୟେର अବଗତ େହାଇପାରିେବ 

 ସିରିଆ, ଇରାନ୍, ଇରାକ୍, େଜାଡ଼�ାନ୍ ଇତ�ାଦି େଦଶ ନିଜର ପ�ାକୃତିକ ସ^ଳ 

(अେଶାଧିତ େପେଟ�ାଲିୟମ୍ େତୖଳ) ପାଇଁ ସମୃ� େଦଶର अଧିକାଂଶ अ�ଳ ମରୁଭୂମି ଭଳି 
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 େହାଇଥିବା େବେଳ େସଠାକାର अଥ�ନୀତି େତୖଳ ଉପେର ନିଭ�ରଶୀଳ 

 ବସର୍-अଲ୍-अସଦ୍ ଏବଂ ତା- ପବୂ�ରୁ ତା- ପିତା ୧୯୭୧ ମସିହାରୁ ସିରିଆର 

ରା��ପତି ପଦବୀ ନିଜ अଧିନେର ରଖିଛhି ବଷ� ୨୦୧୧ େହଉ େହଉ ସିରିଆ ନିକଟବ\�ୀ 

ଟୁ�ନିସିଆ ଏବଂ ଇଜିêର ରା��ପତି-ୁ େଦଶର ଜନସାଧାରଣ ଆେwାଳନାତD କ ପଦେyପ 

େନଇ ଗାଦିଚୁ�ତ କରି ସାରିଥିେଲ ଏହି ସମୟେର ସିରିଆର ରା��ପତି ସିରିଆରୁ 

ବିେଦଶକୁ ଏକ େତୖଳ ପାଇପଲାଇନ େପ�ାେଜ�କୁ ମpୁରୀ େଦଇେଦେଲ ଏହା ଫଳେର 

ସିରିଆର ପେଡ଼ାଶୀ अେନକ ରା�� କୁ ସଂକଟ େଦଖାେଦଲା ଏହା .ାରା ବିଶ� ବଜାରେର 

ସିରିଆର େତୖଳ ବିକ� ୀ अଧିକ େହବ ଏବଂ େସମାନ-ର ବ�ାପାରେର yତି େହବ େବାଲି 

ମେନ କରି େସଇ େଦଶମାେନ ସିରିଆର ରା��ପତି ବସର୍-अଲ୍-अସଦ-ୁ ଗାଦିଚୁ�ତ କରିବା 

ପାଇଁ େଦଶେର ସାଧାରଣ ଜନତା-ୁ ଉସୁକାଇବାର କାମ କେଲ 

 ଏହି ସମୟେର ଆରବ xି� t୍ ନାମକ ଏକ ଆେwାଳନ ସଫଳ େହାଇଥିଲା ଯାହା 

ଫଳେର अେନକ େଦଶେର ଗୃହଯୁ�ର fିତି ସୃ�ି େହାଇ ରା��ପତି ମାେନ ନିଜ ପଦବୀ 

ହରାଇଥିେଲ, େସହି ଆରବ xି� tର ସମଥ�ନେର କିଛି ଯୁବକ ସିରିଆର अେନକ 

ବିଦ�ାଳୟର ପ�ାଚୀର ମାନ-େର ସୁଦୃଶ ଚିତ� ମାନ ଆ-ିଥିେଲ ଯାହାର ବିେରାଧ ସିରିଆ 

ସରକାର ଦୃଢ଼ଭାବେର କରିଥିେଲ ଏବଂ ମା�� ୨୦୧୧େର ସରକାର- କଡ଼ା ଆଭିମୁଖ� 

ବିେରାଧେର ଜନ ଆେwାଳନ ସୃ�ି େହାଇଥିଲା ଏହାକୁ ଦମନ କରିବାପାଇଁ ବସର୍-अଲ୍-

अସଦ୍ ସରକାର अେନକ ଯୁବକ-ୁ ହାଜତକୁ େନଇ ଦମନମଳୂକ କାଯ�� କରିବାପାଇଁ 

େସମାନ-ୁ ଯାତନା େଦଇଥିେଲ ଏବଂ ଏଥିେର ୧୩ ବଷ� ବୟd ଜେଣ ଛାତ� ର ମୃତୁ� 

େହାଇଥିଲା ଏହାପେର େଲାକମାନ- ଭିତେର ଆେକ� ାଶ ବୃ�ି ପାଇଥିଲା ଆେwାଳନ 
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 େଦଶ ସାରା ବ�ାପୀଥିଲା ଏହାକୁ ଦମନ କରିବାକୁ ସରକାର ଆେwାଳନକୁ ଭoୁର କରିବା 

ଉେ�ଶ�େର ଆେwାଳନକାରୀ- ଉପେର ଗୁଳି ଚାଳନା କରିଥିେଲ ଫଳେର େଦଶେର 

अଶାhି ବ�ାପୀଥିଲା 

 ପେର ପେର ସିରିଆର େସୖନ�ବାହିନୀର अେ��କ ପ�ାୟ ନିଜ ଦାୟିତ�  ତ�ାଗକରି 

େଲାକମାନ- ସହ ମିଶି ସରକାର ବିେରାଧୀ ଆେwାଳନେର ସାମିଲ େହାଇଗେଲ ସିରିଆ 

ସରକାର ପ�ାୟ ସିହା ସଂପ�ଦାୟ .ାରା ପରିଚାଳିତ େହଉଥିବା େବେଳ େଦଶେର ସୁନିq  

ମୁସଲମାନ ମାନ- ସଂଖ�ା ଗରି/ତା ଥିଲା ଫଳେର ଏହା ଏକ ପ�କାର ଧମ�ଯୁ�େର 

ପରିଣତ େହାଇଗଲା ସୁନିq  ସଂପ�ଦାୟ-ୁ ସମଥ�ନ ଜଣାଇ अେନକ େଦଶ 

ଜନଆେwାଳନକୁ ଆଥzକ ସମଥ�ନ େଦବା ଆର¯ କରିେଦେଲ ଏବଂ ସରକାର ତ�ାଗ 

କରିଥିବା େସୖନ�ମାେନ ଫି�  ସିରିଆନ୍ ଆମ�ୀ ନାମକ ସଂଗଠନ ଗଠନ କରିଥିେଲ 

 ଏହି ସମୟେର ବିଶ�ର अେନକ େଦଶେର ଯୁ� ଲଢ଼ି ଲଢ଼ି େବକାର ବସିଥିବା अେନକ 

ଆତ-ବାଦୀ ସଂଗଠନ ଆଥzକ ଲାଭ ଆଶାେର ସିରିଆେର ଆସି ପହ�ିେଲ ଏବଂ ସିରିଆ 

ଗୃହଯୁ� ବ�ାପକ େହବାକୁ ଲାଗିଲା ଏହାକୁ ମଧ�-ପ�ାଚ�ର अେନକ େଦଶ ପ�ତ�y ଏବଂ 

ପେରାy ଭାବେର ସମଥ�ନ େଦବାକୁ ଲାଗିେଲ ଫଳେର अଧିକରୁ अଧିକ େଲାକ ଏଥିେର 

ସାମିଲ େହବାକୁ ଲାଗିେଲ େଦଶରୁ ରା��ପତି-ୁ ଗାଦିଚୁ�ତ କରିବା ପାଇଁ େସମାନ- 

ଆେwାଳନ ବ�ାପକ େହବାକୁ ଲାଗିଲା 

 ଏହି ସମୟେର ବିଶ�ର ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ଆତ-ବାଦୀ ସଂଗଠନ अଲକାଏଦା ଏଥିେର 

ସାମିଲ େହାଇ ନିଜର ଏକ अଲଗା ସଂଗଠନ अଲ୍-ନୁସରା ସୃ�ି କରି ନୂଆ ନୂଆ 

ଆତ-ବାଦୀ-ୁ ଏଥିେର ସାମିଲ କରିବାକୁ ଲାଗିେଲ ଏହାକୁ ବ�ଥ� କରିବାପାଇଁ ସରକାରୀ 
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 ]ରେର ମଧ� େଯାଜନା କରାଯାଇ ବିଭିନq  େଜଲେର ବwୀଥିବା ଆତ-ବାଦୀ-ୁ ମୁs 

କରିଦିଆଯାଇ େସମାନ-ୁ ଫି�  ସିରିଆନ୍ ଆମz ବିେରାଧେର ଲଢ଼ିବାପାଇଁ ପ�]ୁତ କରାଗଲା 

ଫଳେର ଯାହା ଗୃହଯୁ� ଭଳି ସୃ�ି େହାଇଥିବା ବ\�ମାନ ଏକ ବହୁରା�� ୀୟ ଯୁ� େyତ� େର 

ପରିଣତ େହାଇ ସାରିଥିଲା 

 ବଷ� ୨୦୧୩-୧୪ େବଳକୁ ଏକ ରିେପାଟ୍� ଆସିଲା େଯ ସିରିଆର ରା��ପତି- 

ନିେ��ଶେର ଆେwାଳନ କରୁଥିବା ସଂଗ�ାମୀ ମାନ- ଉପେର अତ�ାଚାର କରାଯାଇ 

େସମାନ- ଉପେର ରସାୟନିକ अ� .ାରା ଆକ�ମଣ କରାଯାଇଛି, ଏହାପେର ଏହାକୁ 

ଦୃ�ାh ଦଶ�ାଇ ଆେମରିକା ଏହି ଯୁ�େର ସାମିଲ୍ େହାଇଗଲା ଏହା .ାରା ଆେମରିକା 

ସିରିଆେର ଲଢୁଥିବା ଗରିଲାମାନ-ୁ ଯୁ�ା� େଯାଗାଇବା ଆର¯ କରିେଦଲା ଫଳେର 

ଘଟଣା अଧିକ ଜଟିଳ େହାଇଗଲା େଯଉଁ େଦଶର ଜନତା ମାତ�  ସରକାର-ୁ ଗାଦିଚୁ�ତ 

କରିବାପାଇଁ ଆେwାଳନ କରିଥିେଲ ଏେବ େସମାେନ ନିଜ େଦଶେର ମାତ� ାଧିକ 

ଆତ-ବାଦୀ କାଯ��କଳାପ େଦଖି େଦଖି अତି/ େହାଇ ଉଠିେଲ 

 ଏହାପେର ପେର ସିହା ସଂପ�ଦାୟ ସମଥ�କ अେନକ େଦଶ ସିରିଆ ରା��ପତି- 

ସମଥ�ନେର ନିଜ େଦଶର େସୖନ�ମାନ-ୁ ସିରିଆ ପଠାଇେଲ ଇରାନ, ଇରାକ୍ ଭଳି 

େଦଶମାେନ ସିରିଆ ସରକାର-ୁ ସମଥ�ନ େଯାଗାଇେଲ ଏହାଫଳେର େହଜେବାଲା 

ନାମକ ଏକ ଦୁ��ାh େସୖନ�ବାହିନୀ ସିରିଆେର ପହ�ି ବିେଦ� ାହୀ ମାନ-ୁ ଦୃଢ଼ ଭାବେର 

ଦମନ କରିବାକୁ ଲାଗିେଲ ଏଥିେର ଚିhିତ अେନକ େଦଶ ସିରିଆକୁ अଧିକରୁ अଧିକ ଆଥzକ 

ଓ अ�ଶ� େଯାଗାଇବାେର ଲାଗିେଲ ଫଳେର େଦଶବ�ାପୀ ଯୁ�ର अବfା ସୃ�ି 

େହାଇଗଲା 
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  ବଷ� ୨୦୧୪ର ମଧ� େବଳକୁ ସିରିଆେର ଯୁ� କରୁଥିବା ବିେଦ� ାହୀମାନ- ଏକ 

େଗା/ୀ ନିଜକୁ ସ�ାଧୀନ େବାଲି େଘାଷଣା କରି ବିଶ�ର ଏକ ବହୁତ ଦୁ��ାh ଆତ-ବାଦୀ 

େଗା/ୀ ଆଇଏସ୍ ଆଇଏସ୍ ର ସୃ�ି କରିେଲ େସମାେନ ସ"ୂ$�ଭାବେର ସୁନିq  ମୁସଲିମ୍ 

ମାନ- ଏକ େଗା/ୀ ଥିେଲ େଯଉଁମାେନ ଶରିଆ ନିୟମ େନଇ ସିରିଆ ଏବଂ ଇରାକେର 

ଖଲିଫତ୍ ବା ଇସଲାମିକ୍ ରା��  ନିମ�ାଣର ସ�ପq େଦଖୁଥିେଲ େସମାନ- .ାରା अଗଣିତ 

ବ�sି-ୁ अପହରଣ ଓ ହତ�ାକାo କରାଯିବା ପରିେପ�yୀେର ବିଶ�ବ�ାପୀ େସମାନ- 

ବିେରାଧେର अେନକ େଦଶ ଆେଗଇ ଆସିେଲ ଏବଂ ସିରିଆର ଭୂମିେର ଆଇଏସ୍ 

ବିେରାଧେର ଯୁ� ଆର¯ େହାଇଗଲା, ଫଳେର ସିରିଆ ଯୁ� ଭୂମିେର ପରିଣତ 

େହାଇଗଲା  

 ଏହି ସମୟେର ଆେମରିକା ସିରିଆ ଉପେର େବାମାବଷ�ୀ ବିମାନ .ାରା େବାମା 

ପକାଇବା ଫଳେର େଦଶେର अେନକ ଧନ ଜୀବନ ନ� େହଲା ସିରିଆ ସରକାର-ୁ 

ଗାଦିଚୁ�ତ କରିବା अଭିପ�ାୟ େନଇ ଆେମରିକା କରୁଥିବା ଏହି ସବୁ ଆକ�ମଣ-ୁ ପ�ତିହତ 

କରିବାପାଇଁ େସେê^ର ୨୦୧୫େର ରୁଷିଆ ସରକାର ସିରିଆ ରା��ପତି- ସମଥ�ନେର 

ଆସିଲା ଫଳେର ସିରିଆର ଲାଭ କିଛି େହଲାନାହW, କି� ପରxରଠାରୁ ନିଜକୁ अଧିକ 

ଶsିଶାଳୀ ଦଶ�ାଇବାର ଯୁ� ଲାଗିଗଲା ଏବଂ ଏଥିେର ବଳି ପଡ଼ିଲା ସିରିଆ 

 ବଷ� ୨୦୧୧େର ଆର¯ େହାଇଥିବା ସରକାର ବିେରାଧୀ ଆେwାଳନ େଯ ସମଗ� ବିଶ� 

ପାଇଁ ଏକ ଯୁ� fଳୀେର ପରିଣତ େହାଇଗଲା ତାହା ସମେ] ଏେବ ଜାଣିେଲଣି ଆଜିର 

ଦିନେର ମଧ� ସିରିଆେର ପ�ତିଦିନ ଯୁ� ଭଳି ପରିfିତି ଜାରୀ ରହିଛି ସରକାରୀ 

େସୖନ�ବାହିନୀ ରୁଷିଆ ସରକାର- ସହାୟତାେର େଦଶର अେନକ ପ�ମୁଖ ସହରକୁ ନିଜ 
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 କବଜାେର େନଇ ସାରିେଲଣି କି� େସହି ସବୁ ସହର ମାନ-େର अନୁ�ନ ପା�ଲy 

େଲାକ ପ�ାଣ ହରାଇ ସାରିେଲଣି ଏବଂ ଷାଠିଏ ଲyରୁ अଧିକ େଲାକ ବ\�ମାନ ବିfାପିତ 

େହାଇ ସାରିେଲଣି କିଛି ବଷ�ପେୂବ� ସମୃ� ଥିବା ସିରିଆ ବ\�ମାନ ଧ�ଂସ]ୁପେର ପରିଣତ 

େହାଇଗଲାଣି େଯଉଁଆେଡ଼ େଦଖିେଲ େସଇଠି ଖାଲି ଧ�ଂସର ତାoବଲୀଳା େଦଖିବାକୁ 

ମିଳୁଛି ଏଥିେର ପ�ାଣ ହରାଉଛhି ନିରୀହ ଶିଶୁମାେନ ଯାହାର ଦୃଶ� ଓ ଭିଡ଼ିଓ ବିଭିନq  

ଗଣମାଧ�ମ ପ�ସାରଣ କରୁଛhି ଏବଂ େସମାନ- ପାଇଁ ଶାhିର ପ�ାଥ�ନା କରୁଛhି 

 ସିରିଆ ଯୁ� ବ\�ମାନ ଏକ अଥ�େନୖତିକ, ଧାମzକ ଏବଂ ବ]ୁତଃ ବିଶ� ଯୁ�େର 

ପରିଣତ େହାଇଗଲାଣି ଏହି ଯୁ� ଫଳେର ଆେମରିକା ଓ ଋଷ ଭଳି େଦଶମାନ-ର 

अ�ଶ� ବିକ� ୀ ବୃ�ି ପାଇଛି ଆଇଏସ୍ ଭଳି ସଂଗଠନ ସୃ�ି େହାଇଛି େଯଉଁମାେନ ଧାମzକ 

ହିଂସାକାo .ାରା ବିଶ�େର ଇସଲାମ୍ ଧମ�ର ପ�ସାର କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛhି ସାଉଦୀ ଆରବ 

ଭଳି େଦଶ ଏହି ଯୁ�େର ପେରାyେର ସାମିଲ େହାଇ ଆଥzକ ସହାୟତା େଯାଗାଇ 

ଚାଲିଛhି ଏହି ଯୁ� ଖୁବ ଶୀଘ� ସମାk େହବାଭଳି ମେନ େହଉନାହW େଯେତଦିନ ଯାଏଁ, 

ଏହାପାଇଁ ବିଶ� ଶsିମାେନ ଏକତି� ତ େହାଇନାହାhି 

 ବିଗତ ଦିନେର ସିରିଆର ରା��ପତି େଦଇଥିବା ଏକ ସାyାତକାରେର ଆଶା ବ�s 

କରିଛhି େଯ ବିଶ�େର ବ\�ମାନ େକବଳ ଭାରତ ହW େନତୃତ�  େନଇ ପାରିବ ଯାହା .ାରା 

ଏହି ଗୃହଯୁ� ସମାk େହବାର ସ¯ାବନା ସୃ�ି େହାଇପାରିବ 
 ଉପେର ଦିଆଯାଇଥିବା ସଚୂନା ଇ�ରେନଟରୁ ଗ�ହଣ କରାଯାଇଛି ଏବଂ ଏହାର ସତ�ତା ଉପେର ଆେମ 

େକୗଣସି ପ�କାର ଦାବୀ କରୁନାହୁଁ  
 ବୀମା ନଗର, ବ� ହD ପୁର, ଓଡ଼ିଶା ୭୬୦୦୧୦  
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ଡା ସୁବାସ ଚw�  ରାଉତ 

କବୀର େଦାହା ଗୁe କବୀର େଦାହା ଗୁe କବୀର େଦାହା ଗୁe କବୀର େଦାହା ଗୁe ୩୩୩୩    
କବୀର େଦାହା ଗୁe ୩ 

ସ� କବୀର 

अନୁବାଦ – ଡା ସୁବାସ ଚw�  ରାଉତ 

ବୃy କହିଲା ପତ� କୁ ଶୁଣ, ପି�ୟ ପତ�  େମାର କଥା, 

େଗାଟିଏ ଆେସ େଗାଟିଏ ଯାଏ, ଏ ଘରର ଏହି ପ�ଥା ।୧। 

ରେହ ଧନ ନା େଯୗବନ ରେହ, ରେହ ଗ�ାମ ନା ଧାମ, 

କେହ କବୀର, ଯଶ ହW ରେହ, କରି अନ�ର କାମ ।୨। 

ମିଥ�ା ସୁଖକୁ ସୁଖ ଭାବୁଛ, କjନାେର ତୁେମ अଛ, 

କାଳ କବେଳ ସଂସାର ଥାଏ, ଯିବା େହାଇ ଆଗ ପଛ ।୩। 

ନିଜ ମହ\�  ବଢ଼ାअ ନାହW, କହି ବଡ଼ ବଡ଼ କଥା,  

ହୀରା କେହନି ନିଜ ମୁହଁେର, ଲେy ମଲୂ� େମାର ମଥା ।୪। 

अ�ାନୀ-�ାନୀ-ୁ କହ କହିେଲ, କବୀର ଲ»ିତ ହୁଏ,  

( अ�ାନୀ େହାଇ ନିଜକୁ �ାନୀ େଯ କେହ ) 

अ~ ଆଗେର ନାଚ କରିେଲ, କଳା ବ�ଥ� େହାଇଯାଏ ।୫। 

ଶୀତଳ ଶ³ ମୁଖେର କହ, अହଂ ମୁs अଧେର, 

ତୁମ ମଧ�େର ତୁମର ପି�ୟ, ଶତୃ ବି ତୁମ ଭିତେର ।୬। 
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 ଧରିତ� ୀ ଧମ� ସେହ କଷ�ଣ, ବୃy କଟା ସେହ ବଣ, 

ସୁଜନ ସେହ କୁଟୀଳ କଥା, ସହି ପାେରନି ଦୁଜ�ନ ।୭। 

ମନର ରt ସଂଖ�ା ହଜାର, ବଦଳୁ ଥାଏ ତ େସହି, 

ଏକ ହି ରt अେଟ ଯାହାର, ବିରଳ େସ ଜନ େକହି ।୮। 

ସମେ] ମିଠା ଖାଆhି ବସି, େଦହେର ବିଷ ସ�େର, 

େକହି ପିଏନି ନିମର ରସ, ସବୁ େରାଗ ଯିଏ ହେର ।୯। 

ଗବ� ପ�fାନ କରିେଲ ମଧ�, ତା fାନ ପରୂଣ ହୁଏ, 

ମନ fିରତା ଚାଲି ଆସିେଲ, ସତ�ର ପ�କାଶ ହୁଏ ।୧୦। 

 

ବୃy କହିଲା ପତ� କୁ ଶୁଣ, ପି�ୟ ପତ�  େମାର କଥା, 

େଗାଟିଏ ଆେସ େଗାଟିଏ ଯାଏ, ଏ ଘରର ଏହି ପ�ଥା ।୧। 

 ଏଠାେର ବୃyକୁ ସଂସାର ସହିତ ତୁଳନା କରାଯାଇଛି ଓ ଜୀବ ଜଗତକୁ ପାତ�  ସହିତ 

ତୁଳନା କରାଯାଇଛି। ପ�େତ�କ ବୃyେର अେନକ ପତ�  ଥାଏ ଓ ପତ� ଗୁଡ଼ିକ ବୃyର 

ର~ନଶାଳା େଯଉଁଠାେର ଗଛର ଖାଦ� ର~ନ ହୁଏ। ପ�ତି ବଷ� ଏହି ର~ନଶାଳା ନୂଆ 

କରି ତିଆରି େହବା ଆବଶ�କ ହୁଏ। େତଣୁ ଶୀତଦିେନ ବୃy ପତ� ଝଡ଼ା ଦିଏ ଓ ବସh 

ଋତୁର ଆଗମନେର ନୂଆ ପତ�  ସୃ�ି ହୁଏ। େସହିଭଳି ସୃ�ିେର ପ�େତ�କ ଜୀବର  ମଧ� 

अh ହୁଏ ଓ ନୂଆ ଜୀବ ସୃ�ି ହୁअhି। ଏହା ଏହି ଘରର अଥ�ାତ ଏହି ସଂସାରର ନିୟମ।    

ନିଜ ମହ\�  ବଢ଼ାअ ନାହW, କହି ବଡ଼ ବଡ଼ କଥା,  

ହୀରା କେହନି ନିଜ ମୁହଁେର, ଲେy ମଲୂ� େମାର ମଥା ।୪। 
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  ସାଧାରଣତଃ େଲାକମାେନ ନିଜର େଢାଲ ନିେଜ ପିଟିବାକୁ ଭଲ ପାଆhି अଥ�ାତ ନିଜ 

ପ�ଶଂସା ନିେଜ କରhି। ଏହା �ାନୀ ଓ अ�ାନୀ ଉଭୟ- େyତ� େର ପ�ଯୁଜ�। ଏହା अଧିକ 

େଦଖାଯାଏ ଯାହାର ପ�କୃତ �ାନ ନଥାଏ। ଆପଣମାେନ ଜାଣିଥିେବ, अେନକ ପ�େଦଶେର 

अସତ ଉପାୟେର ବିଶ�ବିଦ�ାଳୟେର ମଧ� ପ�ଥମ fାନ अଧିକାର କରିପାରୁଛhି। େଗାଟିଏ 

ଦରଖା] େଲଖିବା ପ�ଣାଳୀ ନ ଆସୁଥିେଲ ମଧ� ପ�ଥମ fାନ अଧିକାର କରିବାର ଡିoିମ 

ବଜାhି। େଲାକମାେନ କି� ସବୁ ଜାଣhି, ସବୁ ବୁଝhି। ସୁତରାଂ ଏଭଳି କଥା କହିେଲ 

ନିଜର କିଛି ମହ\�  ବଢ଼ିବା ଆଶା ନିରଥ�କ। େଯଉଁମାେନ ପ�କୃତ �ାନୀ, େସମାେନ ନିଜ 

ମୁହଁେର ନିଜ ମଲୂ� ନି��ାରଣ କରhିନି। ଏହାକୁ ଉପଲy କରି କବୀର କହୁଛhି, ହୀରା 

େକେବେହେଲ ନିଜର ମଲୂ� ଲy ଲy ମୁଦ� ା େବାଲି କେହନି। େତଣୁ ନିଜର ମହ\�  अଯଥା 

ବେଢ଼ଇ କହନି।    

अ�ାନୀ-�ାନୀ-ୁ କହ କହିେଲ, କବୀର ଲ»ିତ ହୁଏ,  

(अ�ାନୀ େହାଇ ନିଜକୁ �ାନୀ େଯ କେହ ) 

अ~ ଆଗେର ନାଚ କରିେଲ, କଳା ବ�ଥ� େହାଇଯାଏ ।୫। 

 ଏ ସଂସାରେର ଏମିତି अେନକ ବ�sି अଛhି େଯଉଁମାେନ ବହୁତ ଛଳନା ପି�ୟ। 

अେନକ ବ�sି ପ�କୃତ �ାନୀ ନ େହାଇ ମଧ� ଏମିତି ଛଳନା କରhି େଯମିତି େସମାେନ 

ପ�କୃତ �ାନୀ। ଏଭଳି େଲାକ ସବୁ ଯୁଗେର अଛhି। ଏେବକାର କଥା, ଜେଣ ବ�sି 

ଜୀବନେର େକେବ େହେଲ ବିଶ�ବିଦ�ାଳୟେର ଉ�fାନ ନ ରଖି ମଧ� ଏଭଳି ପ�ଚାର 

କରhି, େଯପରି େସ ସବୁ ବିଶ�ବିଦ�ାଳୟ ଓ େବାଡ� ପରୀyାେର ପ�ଥମ fାନ अଧିକାର 

କରିଛhି। ପ�କୃତ �ାନ ନଥାଇ େଯଉଁମାେନ �ାନଥିବା େଦେଖଇ ହୁअhି େସମାନ-ୁ କବିର 
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 अ~ ସହିତ ତୁଳନା କରିଛhି। ଏହି ଭଳି େଲାକ-ୁ କିଛି �ାନ, ଉପେଦଶ ବା ପ�ବଚନ 

େଦବାକୁ କବିର-ୁ କହିେଲ େସ ଲ»ିତ ହୁअhି। अ~ ଆଗେର ତୁେମ େଯେତ ସୁwର ନୃତ� 

କେଲ େସ େଦଖିପାେରନି ଓ ନୃତ� କଳାର ମଯ��ାଦା ରେହନି। େତଣୁ ଯାହା ଆଗେର �ାନ 

େଦଖାଇେଲ ତା’ର ମଯ��ାଦା ରହିବ, େସହି fାନେର େକବଳ �ାନ େଦଖାअ।  

ଧରିତ� ୀ ଧମ� ସେହ କଷ�ଣ, ବୃy କଟା ସେହ ବଣ, 

ସୁଜନ ସେହ କୁଟୀଳ କଥା, ସହି ପାେରନି ଦୁଜ�ନ ।୭। 

 ମାଟି ଉପେର ମଣିଷ अବିରାମ ଗତିେର अତ�ାଚାର କରିଚାଲିଛି। ଚାଷ କରିବାକୁ 

ମାଟି େଖାଳୁଛି, ଘର େତାଳିବାକୁ ଇଟା ଆବଶ�କ; େସଥିପାଇଁ ମାଟି େଖାଳୁଛି। ପାଣି 

ପାଇବା ପାଇଁ କୂअ େପାଖରୀ େଖାଳୁଛି। ଶବକୁ ମାଟି େଖାଳି କବର େଦଉଛି। ଧରିତ� ୀ ବା 

ମାଟି ଏେତ अତ�ାଚାର ସହୁଛି, କି� େକେବ େକୗଣସି ପ�ତିକି�ୟା େଦଖାଏନି। େସହିଭଳି 

ଜtଲେର ଗଛ କଟା अବିରାମ ଗତିେର ଚାଲିଛି, କି� ଜtଲ କିଛି ତ�ାଳ ପ�ତିକି�ୟା ସୃ�ି 

କରୁନି। ସୁଜନ अଥ�ାତ େଯଉଁମାେନ ଉ\ମ ବ�sି େସମାେନ କୁଟିଳ କଥା ଶୁଣିେଲ ମଧ� 

ପ�ତିକି�ୟା େଦଖାhିନି। ଦୁଜ�ନ େଲାକ ଏ ସମ]-ଠାରୁ ନିଆରା। େସ କିଛି ସହିପାେରନି। 

ତା ଭାବନାର କିଛି अପି�ୟ କଥା ଶୁଣିେଲ ମରିବା ବା ମାରିବା ପଯ��h କଥା ଯାଏ।  

ମନର ରt ସଂଖ�ା ହଜାର, ବଦଳୁ ଥାଏ ତ େସହି, 

ଏକ ହି ରt अେଟ ଯାହାର, ବିରଳ େସ ଜନ େକହି ।୮। 

 ସାଧାରଣ ମଣିଷର ମନ ଭିତେର अସଂଖ� ରକମର ଭାବନା, ବିଚାର, ବୁଝିବା ଶsି, 

ସମାଧାନ ଶsି, ସହନ ଶsି अଛି। ଏ ସବୁ ଶsି ପରିfିତି अନୁସାେର ବଦଳି ଯାଏ। 

େଗାଟିଏ େଛାଟ ଉଦାହରଣ େଦବି। ପରିବାରେର େଗାଟିଏ ଝିअର ବିବାହ ସମୟ ଆସିେଲ 
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 ବାପା ମା ଉଭୟ େଯୗତୁକ ପ�ଥାକୁ ଖରାପ କହhି ଓ ଯିଏ େଯୗତୁକ ମାଗିବ ତା ଘେର ଝିअ 

େଦବୁନି, ଏ କଥା କହhି। େଯେତେବେଳ ପୁअ ବାହାଘର ଆେସ, େସଇ ମାଆ ବିଭିନq  

ବାହାନାେର େଯୗତୁକ ମାେଗ। ସୁତରାଂ ଏହି ଏକା ମହିଳାର ଝିअ ବିବାହ ସମୟେର ଓ ପୁअ 

ବିବାହ ସମୟେର ମନର ରt ବଦଳି अଲଗା େହାଇଯାଏ। େସହି ମାଆ ବି ଦିେନ ଝିअ 

ଥିଲା, େସକଥା ଭୁଲିଯାଏ। େସହି ମାଆ େବାହୁ ଉପେର େଯୗତୁକ ନିମେh अତ�ାଚାର କରି 

ମାରି େଦଇପାେର। ଏ ସଂସାରେର ଏଭଳି େଲାକ अଛhି େଯଉଁ ମାନ-ର ମନର ରt 

େକେବବି ବଦେଳନି। ଏଭଳି େଲାକ କି� ବିରଳ। େସମାନ-ୁ ସ»ନ ବା କୁଳୀନ ବ�sି 

କୁହାଯାଏ। େସମାେନ ଜୀବନେର େଗାଟିଏ ନିୟମକୁ ମାନି ଚଳhି।    

 

अନ� େଦାହାଗୁଡ଼ିକ େବାଧଗମ� େହଉଥିବାରୁ ତଜ�ମା ଦିଆଗଲାନି ।  
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ଶ�ୀ ରମାକାh ମିଶ� 

ଜାତୀୟ ସୁରyା ଦିବସଜାତୀୟ ସୁରyା ଦିବସଜାତୀୟ ସୁରyା ଦିବସଜାତୀୟ ସୁରyା ଦିବସ    
ମା�� ୪ ତାରିଖ ଜାତୀୟ ସୁରyା ଦିବସ ଉପଲେy 

ସବୁଜ ତି� େକାଣ କ'ଣ ? 

 ସବୁଜ ତି� େକାଣ अଥ�ାତ ସୁରyା ତି� େକାଣ ଏବଂ 

ଏହା ସୁରyାର ପ�ତୀକ େଦୖନwିନ ଜୀବନର ମୁଖ� 

ଆବଶ�କ ବିଷୟ ଗୁଡ଼ିକୁ ଆେମ ପ�ତୀକ ସାହାଯ�େର 

ମେନ ରଖିବାକୁ େଚ�ା କରିଥାଉ ସୁରyା ଜୀବନର 

अପରିହାଯ�� अt ଜନD  ଠାରୁ ମୃତୁ� ମଧ�େର ଜୀବନର ପ�ତି ପଦେyପେର ସୁରyାର 

ଆବଶ�କତା ରହିअଛି ଏଣୁ କରି ସୁରyା ବିଷୟେର ଆେଲାଚନା କରିବା ସବ�ାେଦୗ 

ଆବଶ�କ ରା]ାେର ବିଭିନq  େଗାେଳଇ ଛକ ମାନ-େର ଆଜିକାଲି ଯାନ-ବାହାନ 

ନିୟ�ଣ କରିବା ପାଇଁ ମୁଖ�ତଃ ଦୁଇଟି ରtର ଚିହq  ବିେଶଷ ଭାବେର ପ�େୟାଗ 

େହାଇଥାଏ ପ�ଥମଟି େହଲା ସବୁଜ ତି� େକାଣ अଥ�ାତ ଲାଇନ କି�ୟର ବା ଯାଇ ପାରhି 

ଆଉ ଦି£ତୀୟଟି େହଲା ଲାଲ ତି� େକାଣ अଥ�ାତ ରହିଯା� ବା ଆଗେର ବିପଦ अଛି ଏଣୁକରି 

ସବୁଜ ତି� େକାଣ ବ\�ମାନ ସୁରyା ତି� େକାଣ ଭାବେର ସବ�ଜନ ଆଦୃତ େହାଇ ସାରିଛି  

 ବିଷୟଟିକୁ ବିଷଦ ଭାବେର ଆେଲାଚନା କରିବା ପବୂ�ରୁ ସୁରyାେର ବିଭିନq  ରtର 

ଭୂମିକା ସ^~େର କି�ିତ ଆେଲାଚନା କରାଯାଉ ସବୁଜ ରt ସୁରyା ପାଇଁ କାହWକି 

ବ�ବହାର କରାଯାଏ ତା ସ^~େର ମଧ� ସାମାନ� ବିଚାର କରାଯାଉ ଦୁଘ�ଟଣା ନିବାରଣ 
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 ପାଇଁ, ବିପଦକୁ ଚିହq ାଇ େଦବା ପାଇଁ, ସାବଧାନ େହବା ପାଇଁ, େଖାଲା ଯ�କୁ ଚିହିq ତ କରିବା 

ପାଇଁ ନି�z� ରtର ବ�ବହାର କରାଯାଇଥାଏ I 

 ଲାଲ ରt ବିଭିନq  ପ�କାରର अଗିq ନିବ�ାପକ ଯ� ମାନ-େର ବ�ବହୃତ ହୁଏ 

ହଳଦିଆ ରt ସାଧାରଣତଃ କାରଖାନା ଭିତେର ଥିବା ଗତିଶୀଳ ପରିବହନ ଯାନ 

ମାନ-େର ବ�ବହୃତ ହୁଏ ନୀଳ ରtକୁ ପାଣିଟା-ି ଏବଂ ସିଢି ଇତ�ାଦିେର ବ�ବହାର 

କରାଯାଏ  କଳା ଆଉ ଧଳା ରtକୁ ହଳଦିଆ ରtର ପରିପରୂକ ଭାବେର ବ�ବହାର 

କରାଯାଏ ତା’ଛଡ଼ା ରା]ାମାନ-େର େଜବ� ା କ� ସିଂେର ମଧ� କଳା ଆଉ ଧଳା ରtର 

ବ�ବହାର ହୁଏ ରt ମାନ-ର ସଂyିk ପରିଚୟ େଦବାର ଉେ�ଶ� େହଲା, ଏହା 

ସମ]-ର ଜାଣିବା ଦରକାର େସହିପରି ସବୁଜ ରt େଯ େକୗଣସି ସୁରyା ଉପକରଣର 

ପ�eଦପଟ ଭାବେର ବ�ବହୃତ ହୁଏ ସବୁଜ ରt ଜୀବନର ପ�ତୀକ େଯେତ ସମୟ 

ପଯ��h ଗଛର ପତ� ମାେନ ସବୁଜ अଛhି ଧରାଯାଏ େସଥିେର ଜୀବନ अଛି ପତ� ର ଜୀବନ 

ସରିଗେଲ ତାର ରt ଆଉ ସବୁଜ ନ ରହି ହଳଦିଆ େହାଇଯାଏ ଓ ପରବ\�ୀ କାଳେର 

ଶୁଖି ଯାଏ ସବୁଜ ରt ଶାhିର ପ�ତୀକ ମଧ� ଏହା ଚyୁକୁ ଆନw ଦିଏ ଏହି କାରଣରୁ 

ହW ସବୁଜ ରtକୁ ସୁରyାର ପ�ତୀକ ଭାବେର ମଧ� ଗ�ହଣ କରା ଯାଇअଛି  

 ସବୁଜ ତି� େକାଣ େଗାଟିଏ ସମବାହୁ ତି� ଭୁଜ ଏହାର ତିେନାଟି ବାହୁର ନି�z� अଥ� 

ରହିअଛି ପ�ଥମ ବାହୁର अଥ� େହଲା ଇଂଜିନିୟରିଂ ବା ଯ�ବିଦ�ା ଦି� ତୀୟ ବାହୁର अଥ� 

େହଲା ଏଡୁେକସନ ବା ଶିyା ଏବଂ ତୃତୀୟ ବାହୁର अଥ� େହଲା ଏନେଫାସ�େମ�  ବା 

ପ�ବ\�ନ କରିବା ଏହି ତିେନାଟି अଥ�ର ସମାେବଶେର ସ"ୂ$� ସୁରyା ପ�ତି 

ପଯ��େବସିତ ବ\�ମାନ ଆେମ ଏହି ତିେନାଟି अଥ�କୁ ବିଷଦ ଭାବେର ବିେଶ�ଷଣ କରିବା  
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 ୧ମ ବାହୁ - ଇଂଜିନିୟରିଂ अଥ�ାତ ଯ� ବିଦ�ା  

୨ୟ ବାହୁ - ଏଡୁେକସନ अଥ�ାତ ଶିyା  

୩ୟ ବାହୁ - ଏନେଫାସ�େମ� अଥ�ାତ ପ�ବ\�ନ କରିବା 

 ଯଦିଓ ସୁରyା ଏକ ଜନD ଗତ େଚତନା ଏବଂ ଜନD ଠାରୁ 

ମୃତୁ� ପଯ��h ପ�ତି ପଦେyପେର ସୁରyାର ଆବଶ�କତା ରହିअଛି, କି� ଏହାର ପ�କୃତ 

ମହତ£ ଉପଲ�ି କରାଯାଇଥିଲା ଔେଦ�ାଗୀକରଣ ପେର ସଂସାରର ଶିj ଇତିହାସ ମାତ�  

୩୦୦ ବଷ�ର ପୁରାତନ ପୁଣି ଭାରତେର ଏହା ମାତ�  ୧୫୦ ବଷ� ପୁରାତନ 

େଯେତେବେଳ ଶିjମାନ-ର ଦ� }ତ ବିକାଶ େହଲା, ପରବ\�ୀ କାଳେର େଦଖାଗଲା େଯ 

ଯଦିଓ ଶିj ଶ�ମିକମାନ-ର ଜୀବନ ମାନେର ଉନq ତି େହଉଛି, କି� अଯଥା अେନକ ଶ�ମିକ 

ଦୁଘ�ଟଣାର ଶିକାର େହାଇ ସମାଜେର ପtୁ ପରି ବ�ି ରହିବାକୁ ବାଧ� େହଉଛhି ଧିେର 

ଧିେର ଯ� ସଭ�ତାର ବିକାଶ ସେt ସେt ଯ�ୀମାେନ ଯ� ଗୁଡ଼ିକର ଗଠନେର ସୁଧାର 

କରିବାେର ଲାଗି ପଡ଼ିେଲ अଥ�ାତ ଯ�ର ବିପଦପ$ୂ� fାନମାନ-ୁ ଏପରି ଭାବେର ଢା-ି 

ରଖିବାକୁ େଚ�ା କେଲ େଯ େକହି େଯପରି େସହି ବିପଦପ$ୂ� fାନମାନ-ର ସିଧା ସଳଖ 

ସଂxଶ�େର ନ ଆେସ ଏହାହW େହଉଛି ଯାhି� କ ବିଦ�ା ଦ£ାରା ଯ�ର ଉେ\ାର\ର ଉନq ତି 

କରିବାର ପ�ଣାଳୀ ଏହି ପ�ଣାଳୀ अହରହ କାମ କରୁଛି ଏହା ଫଳେର ଆେମ ନିତ� 

ନୂତନ ପରିମା»zତ ଯ� ଗୁଡିକ ବ�ବହାର କରିବାର ସୁେଯାଗ ପାଇଁ ପାରୁଛୁ ସବୁଜ 

ତି� େକାଣର ପ�ଥମ ବାହୁଟି େତଣୁକରି ଯ� ବିଦ�ାକୁ ବୁଝାଏ, अଥ�ାତ ଯ� ବିଦ�ା ଦ£ାରା, 

କାରିଗରୀ େକୗଶଳ ଦ£ାରା ଯ�କୁ ଏପରି ଭାବେର ଗଠନ କରିବା ଯାହାଦ£ାରା େସଥିେର 

କାମ କରୁଥିବା ଶ�ମିକ ନିେଜ ନିେଜ ସୁରyିତ େହାଇ ରହିବ I ଆପଣ ମାେନ ସମେ] 



ତ� େୟାଦଶ ବଷ�, ତୃତୀୟ ସଂଖ�ା, ମା�� ୨୦୧୮ Download Magazine from www.aahwaan.com 

 

ଆହ� ାନ ଇ-ପତି� କା ସ"ୂ$� ନିଃଶୁ' ବିତରଣ େହତୁ ଡା େଜ�ାତି ପ�ସାଦ ପ,ନାୟକ- .ାରା ପ�ତି/ିତ ଓ ପ�କାଶିତ  | Aahwaan.com  Aahwaan.com  Aahwaan.com  Aahwaan.com  |  273 

 ଜାଣିଥିେବ ଆଜି ଠାରୁ ୫୦ ବଷ� ପେୂବ� େଯଉଁ େଟବୁଲ ଫ�ାନ ଗୁଡିକ ତିଆରି େହଉଥିଲା 

ତାର ତୀବ�  େବଗେର ଘୁରୁଥିବା େବ� ଡ ଚାରିକେଡ ଆଜି ଭଳି େଛାଟ ଜାଲି ଦିଆ ଯାଉ ନ 

ଥିଲା, ଫଳେର ବ�sି ବିେଶଷ- अସାବଧାନତା େହତୁ ହାତ ବା େଗାଡ଼ କାଟି ଯାଉଥିଲା I 

କି� ଏେବକାର ନୂତନ ଇେଲ�ି�କ େଟବୁଲ ଫ�ାନ ର େବ� ଡ ଚାରି ପାେଖ ଏପରି ଜାଲିର 

ବ�ବfା କରାଯାଇଛି ଯାହା ଫଳେର େକହି ଇଛା କରି ମଧ� ତା ଭିତରକୁ ଆtୁଠି ପୁରାଇ 

ପାରିେବ ନାହW I ଏହାହW େହଉଛି ଯ� ବିଦ�ା ଦ£ାରା ସୁରyିତ େହାଇ ରହିବାର େଗାଟିଏ 

ଉଦାହରଣ I अଧୁନା ଯ�ୀ ମାେନ ବିଭିନq  ଯ�ର ବିପଦ ପ$ୂ� fାନ ମାନ-ୁ ସୁରyିତ 

କରିବା ପାଇଁ अହରହ େଚ�ିତ अଛhି I  

 ସବୁଜ ତି� େକାଣର ଦି� ତୀୟ ବାହୁଟି େହଲା ଏଡୁେକସନ ବା ଶିyା I ଶିyା େହଉଛି 

ପ�େତ�କ ସଫଳତାର ମଳୂ I ଶିyାର ବିକାଶେର ହW ବ�sି ବିେଶଷ- ଏବଂ ପରବ\�ୀ 

କାଳେର ସମାଜର ଉନq ତି େହାଇ ଥାଏ I ଶିyା ହW ମଣିଷକୁ େଯ େକୗଣସି ଇତର ପ�ାଣୀଠାରୁ 

ଭିନq  କରିଥାଏ I ଆେ¯ମାେନ ସଦା ସବ�ଦା ଶିyା ଉପେର େଜାର େଦଇଥାଉ କାରଣ ଶିyା 

ମାଧ�ମେର ହW ମନୁଷ� େଯ େକୗଣସି ସମସ�ାର ଉପଯୁs ସମାଧାନ କରିବାର ପାଠ େଖାଜି 

ପାଇଥାଏ I ସୁରyା ଏକ ଜନD ଗତ େଚତନା ଏବଂ ଏହା ଏକ ବ�sିଗତ େଚତନା ମଧ� I 

କି� ତା’ ସେ\£ ଆେମ ପ�ତିଦିନ ସୁରyା ବିଷୟେର ଆେଲାଚନା କରିବା ପାଇଁ, ସୁରyା ଶିyା 

କରିବା ପାଇଁ ସମ]-ୁ ଆଗ�ହIନି£ତ କରିଥାଉ I କାରଣ ପ�ତିଦିନ ଆେଲାଚନା କେଲ, 

ସୁରyା ଶିyା କେଲ ଏହା ଆମର ଈଶ£ର ପ�ଦ\ େଚତନାକୁ ଆହୁରି ବିକଶିତ କରିଥାଏ I 

ସୁରyା େଯପରି େଗାଟିଏ େଚତନା େସହିପରି ଖାମଖିଆଲି ଭାବ अନ� ଏକ େଚତନା, ଏହା 

ମଧ� ପ�େତ�କ-ୁ ଜନD ଗତ ଭାବେର ମିଳିଥାଏ I ସୁରyା ଶିyା ଓ ଆେଲାଚନା ମାଧ�ମେର 
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 ଆେମ ଏହି ‘ଖାମଖିଆଲି’ ଭାବକୁ କମାଇ େଦଇ ‘ସୁରyା’ ଭାବନାକୁ ବିକାଶ କରିବା ପାଇଁ 

େଚ�ା କରିଥାଉ I ଏହି କାରଣରୁ ସୁରyା ଶିyାର ଯେଥ� ମହତ£ ରହିअଛି I ସବ�େଶଷ 

କାରଖାନା ଆଇନେର ଏହି ସୁରyା ଶିyା ଉପେର ବିେଶଷ େଜାର ଦିଆ ଯାଇअଛି I 

କାରଖାନା ମାନ-େର ସୁରyା ଶିyାକୁ ବାଧ�ତାମଳୂକ କରାଯାଇअଛି I କାରଣ ବ\�ମାନ 

ଆଧୁନିକ ଯ� ମାନ-େର େଯଉଁ ମାେନ କାମ କରିେବ ଏବଂ ଉ¶ାଦନ କରିେବ େସମାନ- 

ଶିyାଗତ େଯାଗ�ତା ମଧ�େର ସୁରyା ଶିyାର ମଧ� ଯେଥ� ଆବଶ�କତା ରହିअଛି, ଏ 

କଥା ସରକାର- ଠାରୁ ଆର¯କରି ସାଧରଣ ମଣିଷ ପଯ��h ସମେ] ବୁଝିବାକୁ ସyମ 

େହାଇ ପାରିଛhି I  

 ସବୁଜ ତି� େକାଣର ତୃତୀୟ ବାହୁଟିର अଥ� େହଲା କଡାକଡି ଭାବେର ସୁରyାକୁ 

ପ�ବ\�ନ କରିବା I ଆେମ ପବୂ�ରୁ ଆେଲାଚନା କରିଛୁ େଯ ମଣିଷ ମାତ� େକ ଶିyିତ େହଉ ବା 

अଶିyିତ, ତା- ମନେର କିଛି ନ କିଛି ଖାମଖିଆଲି ଭାବ ରହିଥାଏ I ଫଳେର ଜାଣତେର ବା 

अଜାଣତେର ମଣିଷ େବେଳ େବେଳ ବିପଦ ପ�ତି ସେଚତନ େହାଇ ପାେର ନାହW ଏବଂ 

ଦୁଘ�ଟଣାର ଶିକାର ହୁଏ I ଦୁଘ�ଟଣାର ନିବାରଣ ପାଇଁ ଯ� ବିଦ�ା ଓ ସୁରyା ଶିyାର 

େଯପରି ଆବଶ�କତା ରହିଛି, ସୁରyା ନୀତି-ନିୟମକୁ କଡାକଡି ଭାବେର କାଯ��କାରୀ 

କରିବାର ମଧ� େସହିପରି ଆବଶ�କତା ରହିअଛି I ସବୁ ଭଲ କଥାକୁ ସମେ] 

େକେବେହେଲ ଗ�ହଣ କରhି ନାହW I अେନେକ ଜାଣିଶୁଣି ସୁରyା ନିୟମର ବହିଭ�ୁ ତ କାଯ�� 

କରhି I ଏ ପ�କାର ଖାଖୟାଲୀ ଭାବର ବିନାଶ ପାଇଁ ଆମକୁ ଦରକାର ପଡ଼ିେଲ ଦoର 

ବ�ବfା ମଧ� କରିବାକୁ େହବ I ନିୟମ ପ�ତି ଭୟ ଥିେଲହW ତାକୁ େଲାେକ ଭsିର ସହ 

ଗ�ହଣ କରିେବ I ଭୟହୀନ ଭsିର କାରଣ I ଶୃ�ଳା ପ�ତି ପ�େତ�କ-ର ସ�ାନ ଥିବା 
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 ଦରକାର I କାରଣ ବିଶୃ�ଳିତ େହାଇ ଆେମ େକେବେହେଲ ସୁରyିତ େହାଇ ପାରିବୁ ନାହW 

I ସୁରyା ଆଉ ଶୃ�ଳା ପରxର अtାtୀ ଭାବେର ଜଡ଼ିତ I େତଣୁ ସୁରyା ନିୟମ ପ�ଣୟନ 

ଯେଥ� ନୁେହଁ, ତାକୁ ପାଳନ କରିବା ପାଇଁ ଦରକାର ପଡିେଲ କେଠାର ଦoର ମଧ� 

ବ�ବfା ରହିଥିବା ଦରକାର I  

 ଏହାହW ସୁରyା ତି� େକାଣ ବା ସୁରyା ତି� ଭୁଜର ବି]ୃତ ବିବରଣୀ I ସୁରyାହW ଜୀବନର 

ପ�ଥମ ଆଉ େଶଷ ଆବଶ�କତା I ଜୀବନର ପ�ତି ପଦେyପେର ଆମକୁ ସୁରyା ନିୟମ 

ମାନିବାକୁ ପଡିବ I ପ�ତିଦିନ ଆମକୁ ଏହା ବିଷୟେର ଚିhା କରିବାକୁ େହବ I ପ�ତିଦିନ 

ସୁରyା ଭାବଧାରାକୁ ଜାଗ�ତ ରଖିବା ପାଇଁ େତଣୁକରି ଆମ ସଂମ]-ୁ ସବୁଜ ତି� େକାଣ କୁ 

ଆଖି ଆଗେର ରଖି କାଯ�� କରିବାକୁ େହବ I  

 

-  ଜୟ ସୁରyା - 

 

ଭି.ଆଇ.ଏମ  .- ୨୬୮ 

େଶୖଳଶ�ୀ ବିହାର  

ଭୂବେନଶ£ର - ୭୫୧୦୨୧  

େମାବାଇଲ - ୯୯୩୭୨୬୮୦୧୨ 



ତ� େୟାଦଶ ବଷ�, ତୃତୀୟ ସଂଖ�ା, ମା�� ୨୦୧୮ Download Magazine from www.aahwaan.com 

 

ଆହ� ାନ ଇ-ପତି� କା ସ"ୂ$� ନିଃଶୁ' ବିତରଣ େହତୁ ଡା େଜ�ାତି ପ�ସାଦ ପ,ନାୟକ- .ାରା ପ�ତି/ିତ ଓ ପ�କାଶିତ  | Aahwaan.com  Aahwaan.com  Aahwaan.com  Aahwaan.com  |  276 

अନh ବାଗ 

ଟ�ାଫିକ୍ ନିୟମଟ� ାଫିକ୍ ନିୟମଟ� ାଫିକ୍ ନିୟମଟ� ାଫିକ୍ ନିୟମ    
 ସଭ�ତାର ବିକାଶ େହବାସହ ମନୁଷ�ର ଚାଲିଚଳନ, ରୀତିନୀତିେର ମଧ� अେନକ 

ପରିବ\�ନ ଆସିअଛି ଦିନ ଥିଲା ଦୂର fାନକୁ ଯିବାକୁ େହେଲ ସାtେର ଚାଉଳ / ଖାଦ� 

େନଇ ଯିବାକୁ େହଉଥିଲା ଆଜି ଯୁଗ ବଦଳିଛି େକଇ ଘ�ାକେର େଗାଟିଏ ରାଜ�ରୁ अନ� 

ରାଜ�କୁ ତଥା େଦଶ, ବିେଦଶକୁ ବୁଲି ପାରୁଛୁ ଏେବ ଆମକୁ ଯାତାୟତ ପାଇଁ କିଛି 

अସୁବିଧା ନାହW 

 କି� େଯଉଁପରି ଭାେବ ଦିନକୁ ଦିନ ଦୁଘ�ଟଣାମାନ ବୃ�ି ପାଇବାେର ଲାଗିଛି, ଏହା 

ଆମ ଟ�ାଫିକ୍ ନିୟମ ପ�ତି ପ�ଶqବାଚୀ ସୃ�ି  େହାଇଛି ଏଇ କିଛିଦିନ େହବ ବିନା 

‘େହଲେମଟେର’ ନିୟମ ନ ମାନି ଗାଡ଼ି ଚେଲଇବାକୁ େନଇ ଆମ ପୁଲିସ୍  କଡ଼ା ଯା� 

କରୁଥିେଲ अବଶ� ଏହାର ପବୂ�ରୁ ମଧ� ଯା� କରା କରାଯାଉଥିଲା 

 ଏଥି ପାଇଁ ଟିଭି ଚ�ାେନଲ୍ େର ମଧ� अେନକ ସେଚତନ କରାଯାଉଛି  କି� 

ଫଳାଫଳ ସବୁ ଓଲଟା େହଉଛି ମଁୁ େଗାଟିଏ ଓଡ଼ିଆ ଟିଭି ଚ�ାେନଲ୍ େର ନିୟମ ନ ମାନି 

ଗାଡ଼ି ଚେଲଇବାର ଖବର େଦଖିଥିଲି ଏଥିେର େଖାଦ୍ ଆମ ଓଡ଼ିଶାର ରାଜଧାନୀ 

ଭୂବେନଶ£ର ‘ସD ାଟ�ସିଟି’େର ଟ�ାଫିକ୍ ନିୟମ ନ ମାନିବାର ଦୃଶ� ପ�ସାରିତ େହାଇଥିଲା! 

ଏଥିେର ସାଧାରଣ ନାଗରିକ ଠାରୁ ପୁଲିସ ପ�ଶାସକ ମଧ� ବିନା େହଲେମଟେର ଗାଡ଼ି 

ଚଲାଉଥିେଲ ଏଥିରୁ x�  େହଉଛି େଯ େଯମିତି ମୁହଁେର ସମେ] କହୁଛhି େକହି ବି 

ତାହାକୁ ପାଳନ କରୁ ନାହାhି 
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  ଏଇ ଆମ େଛାଟ ସହର ‘ସିେ~େକଲା’ କଥା କହିବାକୁ ଗେଲ - ପ�େତ�କ ଦିନ अj, 

ବହୁତ ଭିଡ଼ ପରିଲyିତ ହୁଏ େସମିତି ଏଇ କିଛିଦିନ ତେଳ ଏ ସହରର ପୁଲିସ ଟ� ାଫିକ୍ 

ନିୟମ ସେଚତନ କରିବା ସହ ବିନା େହଲେମଟେର ବାଇକ୍ ଚେଲଇବା େଲାକ-ୁ 

ଧରୁଥିେଲ ଏଥିପାଇଁ अେନକ େଲାକ ଛାନିଆ େହାଇ େହଲେମଟ୍  ପି~ି ଗାଡ଼ି ଚେଳଇବାକୁ 

ବାଧ� େହାଇଥିେଲ! 

 अବଶ� େଯଉଁ ପରି ଭାେବ େଲାେକ େହଲେମଟ୍ ବ�ବହାର କେଲ ଏଥିେର 

େହଲେମଟ ବିକାଳିର ଦି' ପଇସା ଭଲ େରାଜଗାର େହଲା ଆପଣମାେନ ଭାବୁଥିେବ େଯ 

ସମେ] ଏଥର ସୁଧୁରି ଯିେବ, କି� ସୁଧି ପାଠେକ ଏହା ଆପଣ- ସ"ୂ$� ଭୁଲ୍!  ଏେବ 

େଦଖାଗଲା େଯ େଯଉଁ ଜାଗାେର ଟ�ାଫିକ୍ େଚକିt ଚାଲିଛି େକବଳ େସଇ ଜାଗାେର ହW 

ବାଇକ୍ ଚାଳକମାେନ େହଲେମଟ୍ ପି~ିବାର ମିଛ अଭିନୟ କେଲ - ପେର େହଲେମଟ୍ କୁ 

ମୁoରୁ େଖାଲି ବାଇକ୍ େର ରଖିେଦେଲ! 

 େଯେତ ସେଚତନ କର େଯେତ ବଡ଼ କାଗଜେର େଲଖିଦିअ, େହେଲ େକହି ମାନିବାକୁ 

ପ�]ୁତ ନୁହଁhି େଗାଟିଏ ମଜା ଘଟଣା ଏହା େଯ  ଦି’ବଷ� ତେଳ ଆମ େଦଶର ସଡ଼କ ଓ 

ପରିବହନ ମ�ୀ ‘ଶ�ୀଯୁs ନୀତିନ ଗଡ଼କରି’ ବିନା େହଲେମଟ୍ େର ଗାଡ଼ି ଚଳାଇବାର ଛବି 

ଗଣମାଧ�ମେର ଭାଇରାଲ୍ େହାଇଥିଲା! ଯାହା ଫଳେର ଟ�ାଫିକ୍ ନିୟମ ମାନିବା ପ�ତି 

ପ�ଶqବାଚୀ ସୃ�ି େହାଇଥଲା େତେବ ଯାହା େହଉ ଆମକୁ ଟ� ାଫିକ୍ ନିୟମ ମାନି ଚାଲିବାକୁ 

ପଡ଼ିବ ମନୁଷ� ନିଜ ବୁ�ି ବଳେର ନିଜ ପାଇଁ  अେନକ ସୁବିଧା, ସୁେଯାଗ କରିଛି କି� 

ଏହାର ଉଚିତ ବ�ବହାର କରା ନ ଗେଲ ଏହା ମନୁଷ� ସମାଜର ହW yତି ସାଧନ କରିବ 

ଜୀବନ େହଉଛି ସବୁଠୁ ବଡ଼, େଯ ପଯ��h ଆମ ନିଶ�ାସ ପ�ଶ�ାସ ଚାଲିଛି ଆେମ େଯେକୗଣସି 
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  କାଯ�� କରିବାକୁ ସyମ ନିଜ ପାଇଁ ନ େହେଲ ମଧ� ଆେମ अନ� ପାଇଁ େଗାଟିଏ 

ବିକାଶଶୀଳ େଦଶର ନାଗରିକ ହିସାବେର ଆମ କ\�ବ� ଆେମ ନିେଜ ପାଲନ କରିବାକୁ 

ପଡ଼ିବ କଥାେର अଛି ‘ଦ� }ତ ଗତି ମହା ବିପ\ି’, अତି େଜାରେର ଗାଡ଼ି ଚଳାଇବା ସବ�ଦା 

ବିପଦପ$ୂ� ଜରୁରୀ କାମ ଥିେଲ ଟିେକ ଶୀଘ� ପେଛ ବାହାରିବା କି� େବପରୁଆ ଭାେବ 

ଗାଡ଼ି ଚଳାଇବା ନାହW ସବ�ଦା ଟ� ାଫିକ୍ ନିୟମ ମାନି ମୁoେର େହଲେମଟ୍ ପି~ି ଗାଡ଼ି 

ଚେଲଇବା ନିେଜ ସେଚତନ େହଇ अନ�କୁ ସେଚତନ କେଲ ଯାଇ ନିଜର ସୁରyା େହବା 

ସହ अନ�ର ସୁରyା େହଇ ପାରିବ 

 

ପିତାମହୁଲ, अଲoା, ସିେ~େକଲା, ବଲାtିର 

ପିନ୍-୭୬୭୦୩୩ 

େମା-୭୮୯୪୮୧୭୧୫୬ 



ତ� େୟାଦଶ ବଷ�, ତୃତୀୟ ସଂଖ�ା, ମା�� ୨୦୧୮ Download Magazine from www.aahwaan.com 

 

ଆହ� ାନ ଇ-ପତି� କା ସ"ୂ$� ନିଃଶୁ' ବିତରଣ େହତୁ ଡା େଜ�ାତି ପ�ସାଦ ପ,ନାୟକ- .ାରା ପ�ତି/ିତ ଓ ପ�କାଶିତ  | Aahwaan.com  Aahwaan.com  Aahwaan.com  Aahwaan.com  |  279 

ଦୀପାpଳି ସାହୁ 

अ- ଓ ଜୀବନअ- ଓ ଜୀବନअ- ଓ ଜୀବନअ- ଓ ଜୀବନ    
େଯପରି ପ�େତ�କ ଘରର ଜେଣ ମୁରବି ଥାଆhି, େସପରି ସଂଖ�ା େyତ� େର ସେବ�ା� 

fାନୀୟମାନ ଥିବା अ-କୁ ମୁରବି େବାଲାଯାଇପାେର। 

ଏକ अ- ବିଶି� ସଂଖ�ା – अବିବାହିତ अବfା। ଏ अବfାେର ଚାକିରି େହଉ, ଘର େହଉ, 

ବ�ବସାୟ େହଉ େଯ େକୗଣସି େyତ� େର ପରିବ\�ନ ପାଇଁ େବଶି କିଛି ଭାବିବାକୁ ପେଡ଼ 

ନାହW. କାରଣ େସେତଟା ଜpାଳ ନ ଥାଏ। 

ଦୁଇ अ- ବିଶି� ସଂଖ�ା - ନବ ବିବାହିତ- ପରି। େଯପରି ଦୁଇ अ-େର ଦଶକ ଘରର 

अ- ବଦଳାଇବାକୁ େହେଲ ଏକକ ଘରର अ-କୁ ଦଶ ଥର ବଦଳିବାକୁ ପଡ଼ିଥାଏ, 

େସହିପରି ଏହି अବfାେର େକୗଣସି ଏକ ପରିବ\�ନ ପାଇଁ ଦଶଥର ଭାବିବାକୁ ପଡ଼ିଥାଏ। 

ଚାକିରି ବଦଳାଇବାକୁ େହେଲ, ଘର ବଦଳାଇବାକୁ େହେଲ ମୁରବୀ-ୁ ଚିhା କରିବାକୁ 

ପେଡ଼ ନୂଆ ଚାକିରି ଦରମାେର ଚଳିେହବ ତ, ନୂଆ ଘର अଫିସଠୁ େକେତ ଦୂର ହବ 

ଇତ�ାଦି ଇତ�ାଦି। 

ତିନି अ- ବିଶି� ସଂଖ�ା - ବୁଝିପାରୁଥିେବ ଆ�ା ଦୁଇରୁ ତିନି ଆଉ କଣ। ତା’ପେର ଶତକ 

ଘରର ସଂଖ�ା ବଦଳାଇବାକୁ େହେଲ ୧୦X୧୦=୧୦୦ ଥର ଏକକ ଓ ଦଶକ ମିଶି 

ବଦେଳ। ମାେନ ୧୦୦ ଥର ଭାବିବାକୁ ପେଡ଼ େକୗଣସି ପରିବ\�ନ ପାଇଁ। ଶିଶୁ େରାଗ 

ବିେଶଷ� େକଉଁଠି अଛhି, ଆଜି ପିଲାର ଜ� ର କାଲି କାଶ �ୀ अ�ାବି~ା, ନୂଆ अଫିସର 

ୱାକ� େପ�ସର କିପରି, ପରିବାରକୁ ସମୟ େଦଇ ହବ କି ନାହW ଆଦି। 
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 ଚାରି अ- ବିଶି� ସଂଖ�ା - ଏଥର ହଜାର ଘରର अ- (ମୁରବି) ବଦଳାଇବା ପାଇଁ 

୧୦X୧୦X୧୦=୧୦୦୦ ଥର ଏକକ ଦଶକ ଓ ଶତକ ଘରର ସଂଖ�ା ବଦେଳ। ପିଲା ବଡ଼ 

େହବା ସହିତ ପରିବ\�ନ ଆହୁରି ଜଟିଳ ହୁଏ। ତାର ପାଠପଢ଼ା ତ। dୁଲ ଘରଠୁ େକେତ 

ଦୂର େହବ। अବସର ପେର ବୃ� ଓ ନିଭ�ରଶୀଳ ବାପାମା’- ପାଇଁ ସ£ାf� େସବା େକଉଁଠି 

ମିଳିବ। अମୁକ େରାଗ ପାଇଁ େକଉଁଠି ବିେଶଷ� ମିଳିେବ ଇତ�ାଦି ଇତ�ାଦି ହଜାେର 

ଜpାଳ। 

ଏହା େକବଳ ପରିବାର ପାଇଁ ନୁେହଁ, अଫିସେର ମଧ� ପ�ଯୁଜ�। କିପରି? 

                                                                                                              

କ�ମଶ8   ........ 

 

ଓଡିଶା ସଚିବାଳୟ େସବା ସଂଘ 

ଭୁବେନଶ�ର   
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ବିପ� ନାରାୟଣ ଦାସ 

ଆଉ େସ ମଜା ନାହWଆଉ େସ ମଜା ନାହWଆଉ େସ ମଜା ନାହWଆଉ େସ ମଜା ନାହW    
 ପିଲାେବେଳ ବାପା- ସହ ବୁଲିବାକୁ ଇeା ହୁଏ ସାଇେକଲର ଆଗେର ବସି େସ 

ରାବଣ େପାଡ଼ି େହଉ କି େକଉଁ େମଳା େହଉ, େସେତେବେଳ ମେନ ହୁଏ ମଁୁ େକେବ ବଡ଼ 

େହବି ଏକା ଏକା ବୁଲିବି, କି� ଆସି େସ ସମୟ ଆସିଛି, ଓଡ଼ିଶା ନୁେହଁ ଭାରତର ବହୁତ 

ଜାଗା ବୁଲୁଛି, କି� ମେନ ପଡ଼ିେଲ ଲାଗୁଛି, ଆଉ େସ ମଜା ନାହW 

 ଦିନ ଥିଲା େଗାେଟ ପ�ାେକଟ୍ ଟାଇଗର୍ ବିdୁଟ୍ ପାଇଁ ଭାଇଭଉଣୀ ଭିତେର କଳି 

ଲାଗିଲା େବେଳ ମାଆର ଗାଳି, େସେତେବେଳ ଇeା ହୁଏ ପୁରା ପ�ାେକଟଟା ମିଳି ଯାଆhା 

କି ଏକା ଏକା ଖାଇ ଦିअhି କି� ଆଜି େସ ସମୟ ଆସିଛି େଗାେଟ କାହWକି ଶେହଟା 

ଆଣିେଲବି େସ ମଜା ନାହW 

 ଆଉ େଗାେଟ କଥା ବି ମେନ ପେଡ଼ ଘରୁ ଟ-ାେଟ ମିଳିଗଲାପେର ମଷୂାଭାଇ 

େଦାକାନରୁ ବୁଟ ଚନାଚୁର୍ ଆଣି ଖାଇ ସାରିଲା ପେର ଆtୁଳି ଚାଟିବାର ମଜା 

େନଲାେବେଳ ଇeା ହୁଏ, େକେବ ବଡ଼ େହବି େଗାେଟ ପ�ାେକଟ୍ ମି¾ଚର୍ ଆଣି ପୁରା 

ଏକୁଟିଆ ଖାଇବି, କି� ଆଜି କୁର୍ କୁେର, ହଳଦୀରାମ୍ େଯେତ ଖାଇେଲ ବି େସ ମଜା ନାହW 

 େସେତେବେଳ ଛାଇେଲଉଟା େବେଳ ମନାବା ଦାoେର େବାହୁ ବାଗୁଡ଼ିଠୁ ଆର¯ କରି 

ଲୁଚକାଳି େଖଳେର ମ»ି ଯାଉଥିବା େବେଳ େଜେଜମାର ପି-ୁ ପି-ୁ ଡାକ ଆଉ ତାର 

େଚତାବନୀ େଯ ସ~�ା େହଲାଣି ଯଦି ଭଲ ଦଶା अଛି ତ ଘରକୁ ଆସି ବହିଧରି ବସ୍ 

ନେହେଲ ବାପା ଆସି ବାେଡ଼ଇେବ େସେତେବେଳ ଇeା ହୁଏ େକେବ ବଡ଼ େହବି ଆଉ 
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 ମନଇeା ଦିନରାତି େଖଳିବି ଆଜି େସ ସମୟ ଆସିଛି, ଇeା େହେଲ ଘରକୁ ଆସୁଛି, 

ନେହେଲ ନାହW କି� ସତେର ଲାଗୁଛି ଆଉ େସ ମଜା ନାହW 

 େଛାଟେବେଳ ଗଁା ଛକ ପାଖେର ଛିଡ଼ା େହେଲ ଡରଥାଏ, କାେଳ ଭାଇ ଆସିଯିବ ଆଉ 

ଗାଳିକରି କହିବ କାହWକି ଏଠି ଛିଡ଼ା େହଇଛୁ ଯାଉନୁ ପଢ଼ିବୁ ଆଉ ମଁୁ ଭାେବ ମଁୁ ବଡ଼ ଭାଇ 

େହାଇଥାhି କି ସବୁ ମନ ଇeା କରhି ଆଜି ଛକେର ଛିଡ଼ା େହଉଛି ଆଉ ମଜାମ]ି 

କରୁଛି ଭାଇ ବି କିଛି କହୁନି କି� କାହWକି େକଜାଣି ଆଉ େସ ମଜା ନାହW 

 ସମୟ ବଦଳିଛି, ମଁୁ ଆଜି ଭାରତର ରାଜଧାନୀେର ରହୁଛି ଘରକୁ ଗେଲ ଇeା ହୁଏ 

ଆଜିବି ବାପା- ସାଇେକଲେର ବସିବାକୁ, ତିନି ଭାଇଭଉଣୀ ଏକାଠି ମିଶି ଖାଇବାକୁ, ଛକକୁ 

ଯାଇ ମଷୂା ଭାଇ େଦାକାନରୁ ମିd୍ଚର ଖାଇବାକୁ, ବାହାେର ସ~�ାେବେଳ ଜାଣି ଜାଣି 

अଧିକ ସମୟ ରହି େଜେଜମା’ର ଡାକ ଶୁଣିବାକୁ, କି� ଆଉ େସ ସବୁ େହଉନି, କାହWକି ନା 

ମଁୁ େବାଧହୁଏ ବଡ଼ େହାଇଯାଇଛି 

 

ଆଟ୍� ଡାଇେର�ର,  

ପବି� ସିସ୍ ଆଡ଼ଭଟ�ାଇଜିଂ ପ�ା.ଲି., ନୂଆ ଦିଲ� ୀ 

ଇେମଲ୍ : bipranarayan@gmail.com 
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ଶ�ୀ େବୖକୁ�ନାଥ ଖଟୁଆ 

ଜମିଜମା ଓ ସୀମା ସରହଦଜମିଜମା ଓ ସୀମା ସରହଦଜମିଜମା ଓ ସୀମା ସରହଦଜମିଜମା ଓ ସୀମା ସରହଦ    
 ପୃଥିବୀ ପୃ�େର େଯେତ ରsପାତ ଘଟିଛି ସବୁ େଗାରୁ, େଜାରୁ, ଜଳ, ଜମି, ଜtଲ ଓ 

ସୀମାକୁ େନଇ ବିବାଦ ସୃ�ି େହାଇଛି।  ବ\�ମାନ ସୁ�ା अେନକ େଦଶର ସୀମା ନି��ାରଣ 

କରାଯାଇ ପାରିନାହଁ। ଯଥା ଭାରତ-ଚୀନ, ଭରତ-ପାକି]ାନ, ଚୀନ-ୠଷିଆ,  ଚୀନ-

େକାରିଆ, ଚୀନ-ଭଏତନାମ ଏମିତି अେନକ। ଏଗୁଡ଼ାକୁ ମ�ାକ୍ େମାହନ ଲାଇନ୍, ଡୁରାo 

ଲାଇନ୍, ରାଡ଼କି�ଫ ଲାଇନ୍ ଇତ�ାଦି କୁହାଯାଏ।  

 ଯାଯାବର ଜୀବନଯାପନ ପେର ମଣିଷ fାୟୀଭାବେର ବସବାସ କଲା। ବିରାଟ 

ପୃଥିବୀେର अj ସଂଖ�କ େଲାକ-ୁ ସୀମା ସରହଦ କ’ଣ ଆବଶ�କ? ଯିଏ େଯଉଁଠି 

ରହିପାରିେଲ େହଲା। େସେତେବେଳ ସୀମା ସରହଦ କିଛି ନଥିଲା। ତଥାପି ଜଣକ 

अ�ଳେର ଆଉ ଜେଣ ପ�େବଶ କେଲ; ଲାଗୁଥିଲା ଯୁ�। ଏପରିକି ପଶୁମାେନ ଦଳବ� 

ଭାବେର ବସବାସ କରୁଥିେଲ। େଗାଟିଏ ସିଂହ ଦଳ ଭିତେର, ଆଉ େଗାଟିଏ ସିଂହ ପ�େବଶ 

କେଲ ଦୁଇ ଦଳ ଭିତେର ତୁମୁଳ ସଂଗ�ାମ ଲାଗୁଥିଲା। େଯଉଁ ଦଳ ପରାଜିତ େହଉଥିଲା, 

େସ େସଠାରୁ ପଳାଇ ଯାଇ अନ� ଜାଗାେର ଆଶ�ୟ େଲାଡୁଥିଲା। ସମଭାବାପନq  ପଶୁ ଏକତ�  

ବସବାସ କରୁଥିେଲ। କାହା ସହିତ କାହାର ନ ପଡ଼ିେଲ େସ ଜାଗା ଛାଡ଼ି अନ�ତ�  ପଳାଇ 

ଯାଉଥିଲା। ଏହା ଥିଲା କି ପଶୁ, କି ପyୀ, କି ମଣିଷ – ସମ]-ର ସହଜାତ ପ�ବୃ\ି। 

ଏହାକୁ ହW ମାନିବାକୁ ପଡୁଥିଲା। ଯଦି େକହି ଜେଣ ଜଣକ କଥା ନ ମାନିଲା ତାକୁ କହିେଲ - 

େଗାଠ ଖoିଆ। ତାକୁ ମାରି ମାରି ବିଦା କରି େଦଉଥିେଲ। ଗଁାରୁ ବାସw କରୁଥିେଲ। 
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 ପଶୁମାନ-ଠାରୁ ଏ ସ£ଭାବ ମଣିଷ ଉପଲ�ି କଲା।  

 ଦିନ ଥିଲା ମଣିଷ ଜtଲେର ବୁଲୁଥିଲା। ଆବଶ�କତା କିଛି ନଥିଲା। ଯାହା 

ମିଳୁଥିଲା ଖାଉଥିଲା। fାୟୀ ଭାବେର ବସବାସ କଲା। ଆବଶ�କତା ଆେ] ଆେ] 

ବଢ଼ିଲା। ତା ସହିତ ନୀତିନିୟମ ମଧ� ତିଆରି େହଲା। ପ�ଥେମ ପ�ଥେମ ସୀମା ସରହଦ 

କିଛି ମାନୁ ନଥିେଲ। ପୁରାଣ ଯୁଗକୁ ଯଦି ଆେମ ଲy� କିରିବା ଭାରତକୁ ଭାରତବଷ� 

କହୁଥିେଲ। ଏଥିେର अେନକ ଭାରତ ଥିଲା। ରାଜା ଭରତ ଦୁଷDh- ପୁअ ନାମ अନୁସାେର 

ଏ େଦଶର ନାମ ଭାରତ। ରାଜା ଭରତ अେନକ ରାଜ� ଜୟ କରିଥିେଲ। େସ ସବୁ 

ରାଜ�ର ନାମ ଭାରତ ରଖିଥିେଲ।  େତଣୁ ଏହାକୁ ଭାରତବଷ� କହୁଥିେଲ। ଭାଗବତ 

ପୁରାଣ अନୁସାେର ଋଷଭ- ପୁअ ଧ�}ବ ତା- ପୁअ ପ�ହ� ìାଦ ପୁअ ପି�ୟବ�ତ ତା- ପୁअ 

ଭରତ- ନାମ अନୁସାେର ଏ େଦଶର ନାମ ଭାରତ। େଯମିତି େସାଭିଏତରୁ େସାଭିଏତ୍ 

“ୟୁନିୟନ” ଏହି ୟୁନିୟନ “ବଷ�” ସହିତ ସମାନ। େଯମିତି ଆେମରିକାେର ଇଉନାଇେଟଡ଼ 

ଲାଗଛି। େସମିତି ଆମର ଭାରତେର “ବଷ�” ପ�ାh େଯାଜକ ଭାେବ  “ବଷ�” ଲାଗିଛି 

“ସମହୂ” अଥ�େର।   

 େସେତେବେଳ େଦଶର ସୀମା ନଦୀ ପାହାଡ଼ ପବ�ତ ସମୁଦ� କୁ େନଇ ଧରାଯାଉଥିଲା। 

ମହାେଦଶ ଗୁଡ଼ିକର ସୀମା ସମୁଦ� କୁ େନଇ ଧରାଯାଉଥିଲା। ବରାହ ମିହିର- େଜାତିଷ 

ଶା� अନୁସାେର ସମୁଦ� କୁ ସାତ ଭାଗେର ବିଭs କରିଥିେଲ ଯଥା ଲବଣ ସାଗର, ସୁରା 

ସାଗର, ଆଉ ମଧ� ସମଗ� ପୃଥିବୀକୁ ୭ଭାଗେର ବିଭs କରିଥିେଲ ଯଥା ୧. ଜ^} ଦ£ୀପ -

ଭାରତ (ଜାମୁ ଗଛ େଦଖାଯାଏ ) ୨. ପ¼y ଦ£ୀପ (ପଳାଶ  ବା अଶ£] ଗଛ)- ଗ�ୀସ୍, ୩. 

ଶାଳD ଳୀ ଦ£ୀପ - ଆଫ� କା ( ଶିମୁଳି ଗଛ େଦଖାଯାଏ ), ୪.କୁଶ ଦ£ୀପ -ଇରାନ୍ ( କୁଶ 
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 େଦଖାଯାଏ ), ୫. େକୗଂଚ ଦ£ୀପ -କାଜଗା]ାନ (କାଂଟି ବଗ େଦଖାଯାଆhି ), ୬. ଶାକ ଦ£ୀପ 

-ଇେoାେନସିଆ (ଶାଗ ଗଛ େଦଖାଯାଏ ), ୭. ପୁ�ର ଦ£ୀପ (ଜାପାନ) । େଯଉଁ ଜାଗାେର 

ଯାହା େଦଖାଯାଉଥିଲା ତାହା अନୁସାେର େସହି ଜାଗାର ନାମକରଣ କରାଯାଇଥିଲା। 

ଏମିତି ତ ବହୁତ ଜାଗା अଛି େଯଉଁଠାେର ଯାହା ମିଳୁଛି େସହି अନୁସାେର ତା’ର ନାମ 

େହାଇଛି। ପରିେବଶ अନୁସାେର ଗଛ ବୃy ଲତା ପଶୁ ପyୀ ଇତ�ାଦି ରୂପ ନିअhି। 

େଗାଟିଏ ନି�z� ଜାଗାେର େଗାଟିଏ ପ�କାରର ଜୀବଜ� ପଶୁପyୀ ଜନD  ନିअhି। अନ� 

ପରିେବଶେର अନ�ପ�କାରର ହୁअhି। ପ�କୃତି େଗାଟିଏ ସୀମା ଭିତେର କାମ କେର। 

ସୀମାେରଖା◌ାରୁ ବାହାରିଗେଲ अନ� େଗାଟିଏ ପ�ଜାତିର ହୁଏ। ଏଇତ ପ�େଭଦ କୁକୁର ଓ 

ସିଂହ; ବିେଲଇ ଓ ବାଘ। ଏଇ େହଲା ଡାରୱିନ୍ ଥିଓରି - अରିଜିନ୍ अଫ େxସିଜ “ଲ अଫ୍ 

ଭାରିଏସନ୍, େନଚୁରାଲ ସିେଲ¾ନ ଓ ଇନିେହରିଟାନ୍ସ ଆo ଡାଇଭରସିଟି”। ଏଇ େହଲା 

ପ�େଭଦ ଏହି େହଉଛି ପ�କୃତିର ସୀମା ସରହଦ୍। ଲବକୁଶ ମଧ�େର େକାଶଳ 

ଦୁଇଭାଗେର ବିଭs େହାଇଥିଲା। ଗtାନଦୀକୁ ସୀମା କରି ଉ\ର େକାଶଳ ଦyିଣ 

େକାଶଳ େହଲ। ପାଟଣା ରାଜ� ଦୁଇଭାଗେର ବିଭs େହଲା େଗାଟିଏ ପାଟଣା ଓ अନ�ଟି 

ସ^ଲପୁର। ଏହାର ସୀମା େହଲା ଗ~ମା��ନ ପବ�ତ ଓ अt ନଦୀ। ଉଜୟିନୀ ନଗରୀ 

ଦୁଇଭାଗେର ବିଭs େହାଇଥିଲା ଯଥା – ୧. ଉଜୟିନର ୨. ମାେହଷDତି। ଏହି ଭଳି ଭାବେର 

ସୀମା ନି��ାରଣ କରାଯାଉଥିଲା। ଇଂେରଜମାେନ ଓଡ଼ିଶାକୁ ଦୁଇଭାଗ କରିଥିେଲ। 

ମହାନଦୀ ଏହାର ସୀମାେରଖା ଥିଲା ଉ\ରା�ଳ ଓ ଦyିଣା�ଳ। ଉତରା�ଳେର ଜେଣ 

କମିଶନର ଓ ଦyିଣା�ଳେର ଜେଣ କମିଶନର ଥିେଲ। େସମାେନ େହେଲ ୧୮୦୩େର 

ରବଟ� େକର୍ ଓ ଚାଲ�ସ� େଗ�ାମ୍ ପୁଣି ୧୮୦୪େର ଜନ୍ ମିଲିଭିଲ୍ ଓ ଜଜ� ହାରେକାଟ୍। 
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 ଏହାଥିଲା ଇଂେରଜମାେନ ଓଡ଼ିଶା अଧିକାର କରିବାର ପେର ପେର अଥ�ାତ୍ ୧୮୦୩ ପେର।  

େସମିତି େଭୗମମାେନ େତାଷାଳିକୁ ଦୁଇଭାଗ କରିଥିେଲ – ଉ\ର େତାଷାଳି ଓ ଦyଣ 

େତାଷାଳ। ବିଶାଳ କଳିt ସାମ�ାଜ�କୁ ଭାଗ ଭାଗ କରାଯାଇଥିଲା। କଳିt ଚୁଲ� } କଳିt ଓ 

ମଗ କଳିt। ଚୀନାମାେନ ମେtାଲ अକ�ମଣର ପ�ତିେରାଧ କରିବାପାଇଁ ବିରାଟ ପ�ାଚୀର 

ନିମ�ାଣ କରିଥିେଲ ( େଗ�ଟ୍ ୱାଲ अଫ୍ ଚାଇନା ୨୩୨  ବିସି)। ପବୂ�ଜମ�ାନୀ ଓ ପ�ିମ 

ଜମ�ାନୀ ମଝିେର ବାଡ଼ ପଡିଲା। ବ� ାେoନ୍ସବଗ� ପ�ାଚୀର।  

 ପୃଥିବୀର ପ�ଥମ ସଭ�ତା ମିଶରେର ସୃ�ି େହାଇଥିଲା। ମିଶରେର ବିଭିନq  ରାଜ 

ବଂଶ ଶାସନ କରିଥିେଲ। େମେସାପଟମିଆର େଲାେକ ଯାଯାବର ଥିେଲ। ଏହି अଂଚଳ 

ମରୁଭୂମି। ଖାଦ� अେନ£ଷଣ ପାଇଁ ଓଟ ପିଠିେର ଏମାେନ ମାଇଲ୍ ମାଇଲ୍ ଧରି ବୁଲୁଥିେଲ। 

େସମାେନ ସୀମା ସରହଦ କଥା କିଛି ବୁଝୁନଥିେଲ। ତଥାପି େମେସାପଟମିଆେର अେନକ 

ସଭ�ତାର ସାyର ଆେମ େଦଖିବାକୁ ପାଉ। ଯଥା େବବିେଲାନିଆ, ଆକାଡ଼ିୟ ହି,ି - 

ଏମାନ-ର ସୀମା ସରହଦ ଥିଲା। େକଉଁଠି େକଉଁ ରାଜବଂଶ େଲାପ ପାଇଗେଲ अନ� ଏକ 

ରାଜ ବଂଶ ଗଢ଼ି ଉଠୁଥିଲା େମେସାପଟମିଆ ସଭ�ତା ପେର ଗ�ୀକ୍ ସଭ�ତା ଆର¯ େହଲା। 

ଗ�ୀକ୍ ଓ ପଶzଆ ମଧ�େର ଉପନିେବଶ େନଇ अେନକ ଯୁ� େହାଇଥିଲା। ଏହି ଯୁ� ଟ�ୟ 

ଯୁ�ଭାେବ ପରିଚିତ। ଟ�ୟ ଯୁ�ର ଘଟଣା ଖ�ୀ.ପ.ୂ ୧୨୫୦ – ଏଇଟା ଗ�ୀକ�  ପାରସ�କୁ 

ପଦାନତ କରି ଉପନିେବଶ fାପନ କରିବାପାଇଁ ଥିଲା। ଗ�ୀକ୍ ମାେନ କୃÅସାଗର  ଓ 

ମାରେମେ଼ଡା ସାଗର କୂେଳ କୂେଳ ଉପନିେବଶ fାପନ କରିବାପାଇଁ ଏହି ଯୁ� କରିଥିେଲ। 

ଟ�ୟ ନଗରୀ ଏହି ମାରେମଡ଼ା ସାଗରରୁ ଏଜିଆନ ସାଗର ପ�ଣାଳୀର କୂଳେର अବfିତ 

ଥିଲା। େତଣୁ ଗ�ୀକ୍ ମାନ- ସମୟେର ସୀମା ବିବାଦ ରହିଥିଲା। ଗ�ୀକ୍ ମାନ-ର େସମିତି 
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 କିଛି ଭୂଖo ନଥିଲା। ଗ�ୀକ୍ େହଉଛି େଛାଟ େଛାଟ ଦ£ୀପ ସମହୂ। ମଳୂ ଭୂଖoେର ପାହାଡ଼ 

ପବ�ତ। େତଣୁ ଗ�ୀକ୍ ମାନ- ସମୟେର ସୀମା ବିବାଦରୁ ଜଣାପଡୁଛି େସ ସମୟେର ସୀମା 

ଥିଲା। ରାମାୟଣ ଯୁଗେର ରାମ ରାବଣ ଯୁ� େହାଇଥିଲା। ରାବଣର ରାଜ� ଲ-ାପୁରୀ। 

ରାମଚw�-ର ରାଜ� ଜ^}ଦ£ୀପ। ମଝିେର ସୀମା ସମୁଦ�  ଥିଲା। େତଣୁ ଯୁେଗ ଯୁେଗ ସୀମା 

ସରହଦ ଥିଲା।  େକୗଟିଲ�- अଥ� ଶା�ରୁ ଜମିର କର ବିଷୟେର ଜଣାପେ଼ଡ। ପ�ାଚୀନ 

ମଗଧ ଆଉ େକାଶଳ ମଧ�େର ଗtାନଦୀ ସୀମା ନି��ାରଣ େହାଇଥିଲା। ପେର େକାଶଳର 

ଘନଘନ ଆକ�ମଣ ଫଳେର अଜାତଶତୃ ତା-ର ରାଜଧାନୀ ଗtାନଦୀକୂଳ ପାଟଣା

(ପାଟଳିପୁତ� )କୁ ଉଠାଇ ଆଣିେଲ।  

 ମଧ�ଯୁଗେର େଦଶର ସୀମା େକେତେବେଳ ବଢ଼ୁଥିଲା ତ େକେତେବେଳ କମୁଥିଲା। 

ଉଦାହରଣ ସ£ରୂପ କଳିt େଦଶର ସୀମା ଗtାଠାରୁ େଗାଦାବରୀ ପଯ��h ଥିଲା। 

େକେତେବେଳ ସାମ�ାଜ� ଭାtି ଖo ଖo େହାଇ  अନ� ସାମ�ାଜ� ସହିତ ମିଶି ଯାଉଥିଲା। 

अେଶାକ- ସମୟେର ଭାରତ ଏକତି� ତ େହାଇଥିଲା। ତା- ପେର ତା- ବଂଶଧରମାେନ 

ଏହାକୁ ରyା କରିପାରିେଲ ନାହW। ଭାtି ଖo ଖo େହାଇଗଲା।  ପୁଣି ସମୁଦ� ଗୁk- 

ସମୟେର ଏକତି� ତ େହଲା। ଏମିତି ଆଲ� ାଉ�ିନି ଖିଲିଜ୍ ଓ ଆକବର- ସମୟେର ଭାରତ 

ଏକତି� ତ େହାଇଥିଲା। ରା��ର ସୀମା ସରହଦର େକୗଣସି ନି�z�ତା ନଥିଲା।  େସହିପରି 

ଖo ବା ବିଶିର ସୀମା ନି��ାରଣ କରାଯାଇଥିଲା। ମoଳର ସୀମା ମଧ� ନି$�ୟ 

କରାଯାଇଥିଲା। ଆେମ ନw, ତୁt, ଭp, େଭୗମ, େଶୗେଳା¹ବୀମାନ- ତ^ାପଟାରୁ ସୀମା 

ବିଷୟେର ଆମର ଧାରଣା ହୁଏ।  ଭାଷାଭିତିେର ସୀମା ନି��ାରଣ ଆଉ ଏକ ବଳି/ 

ମାଧ�ମ ଥିଲା। େଗାଟିଏ ନି�z� अଂଚଳର େଲାେକ େଗାଟିଏ ନି�z� ଭାଷା କହୁଥିେଲ। 
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 େଯଉଁଠାେର ଭାବର ଆଦାନପ�ଦାନ अଭାବ ଥିଲା େସଠାେର ଭାଷା ନି�z� ଆକାର ଧାରଣ 

କରିଥିଲା। ଉଦାହରଣ ସ£ରୂପ ସାhାଳି ଭାଷା େଗାଟିଏ ନି�z� अଂଚଳେର ସୀମିତ ଥିଲା। 

େସମିତି କୁଇ ଭାଷା େଗାଟିଏ ନି�ି� अଂଚଳେର ସୀମାବ� ଥିଲା।  କି� ଓଡ଼ିଆଭାଷା 

ଗtାରୁ େଗାଦାବରୀ ସୀମାଯାଏ ବି]ାର ଲାଭ କରିଥିଲା। ଏହା େକବଳ ଗମନାଗମନ ଓ 

ଶାସନଗତ ଦୃ�ିରୁ ଏକତି� ତ ରହିଥିଲା। ଆଉ ମଧ� େଲାକମାନ-ର ଆଗ�ହ େଗାଟିଏ 

କାରଣ ଥାଇପାେର।  

 ମଧ�ଯୁଗେର ଜମିଜମାକୁ ହଳମାଳ ଆକାରେର ମାପୁଥିେଲ। େସହି अନୁସାେର 

କରଧାଯ�� େହଉଥିଲା ଜମିର ସୀମା ପବୂ�େର ବଡ଼ ପଥର ପ�ିମେର ବରଗଛ ଉ\ରେର 

ନଦୀ ଦyିଣେର ଦoା ଏମିତି ନ$�ୟ କରାଯାଉଥିଲା। ଏହି ବ�ବfା େକଶରୀମାନ- 

ପଯ��h ଥିଲା। ଗtମାନ- ସମୟେର ଏକ ବିରାଟ ପରିବତ�ନ େହଲା।  ଜମିଜମାର ମାପ 

ଗୁ� ମାଣ ନଳ ଭିଆଣ ମାଧ�ମେର ଆର¯ େହଲା। ତଥାପି ଗ��ାମର େକୗଣସି ନି�z� ସୀମା 

ନଥିଲା। ଯିଏ େଯଉଁ ଜାଗାେର ବସତି fାପନ କରିପାରୁଥିଲା େସହି ଜମି େସହି अଂଚଳର 

ମାଲିକ ଭାବେର ପରିଚିତ େହଉଥିେଲ। ଜମିର େସେତ ଆବଶ�କତା ନଥିଲା। अେନକ 

ଜମି ଆବାଦ ନେହାଇ ପଡ଼ିରହିଥିଲା। େସେତେବେଳ ନ¾ା ନଥିଲା। ପ�ଥେମ ଗ�ାମକୁ 

ପାଟକ ପାଟଣା କହୁଥିେଲ। ପେର ମୁସଲମାନ୍ ମାେନ ଗ�ାମକୁ େମୗଜା କହିେଲ। ବିଷୟ 

ମoଳ ଉଠିଗଲା ତା’ ଜାଗାେର ଗଡ଼ ସୁବା ସୃ�ି େହଲା। େକେତଗୁଡ଼ିଏ ବିଷୟକୁ ଏକତ�  

କରାଯାଇ ଗଡ଼ ସୃ�ି େହଲା। ଏହା ଗtମାନ- ସମୟେର େହଲା। ମୁସଲମାନମାନ- 

ସମୟେର ପୁଣି ପରଗଣା ସୃ�ି େହଲା। ଇଂେରଜମାନ- ସମୟେର କିଲ� ା ରାଜ� ସୃ�ି 

େହଲା। ଥାନା ଏକ ପାଶ�ୀ ଶ³। ମୁସଲମାନମାନ- ସମୟେର ଦାରୁଗା କଟୁଆଳ ନିଯୁsି 
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 େହାଇଥିେଲ। ଥାନା କଁା ଭଁା ଥିଲା। ଏହି ଇଂେରଜମାନ- ସମୟେର ଥାନା ଡାsରଖାନା 

dୁଲ ଆଦି fାପନ କରାଗଲା। ସୀମା ସରହଦ କଥା େଖା��ା ରାଜା- ଚିଠାଉରୁ ଜଣାପେ଼ଡ 

ଏହା ତେଳ ଦିଆଗଲ। - 

 “ଶ�ୀ ବୀର େକଶରୀ େଦବ-ର ମୀନ ୧୮ କଦିନ। ସି� ଶ�ୀ ବାହାଦୂର ଖଁା 

ଦିଆନ-ର ଶ�ୀ ଜଗନq ାଥ ମହାପ�ଭୁ-ର ସମ] େସବକମାନ-ୁ ଚିଟାଉ। ନରସିଂହପୁର 

ସୀମନା ପଦାମାଳ ଆଶିନ୍ ୧୮ଦିନ େଲଖିଲୁ। ରାଜା ରଘୁଜୀଉ ମୀର ହବିବୁଲ¼  ଖଁା 

େଘାଡ଼ାେର अଇେଲ। ଆେ¯ ଫୁଲଝରିଠାେର ମୁଲାକାତ୍ କଲୁ। ତା-ୁ ଦଶପଲ¼ ା ସୀମା 

େବଲପଡ଼ା ଠାେର ପାରକରି ନରସିଂହପୁର ସୀମାେର କରି ବଡଆସି£ ଆଠଗଡ ସୀମାେର 

େଘନି କଟକ ଗଲୁଁ। ପରେମଶ�ର-ୁ େସବା କରୁଥିବ। ଆେ¯ ଏଠାେର ଥିବାରୁ ଓଡିଶା 

ସରହଦକୁ ନ ଯିବାର ଜାଣିବ।” େଭାଇବଂଶର ରାଜାମାନ-ର ରାଜ�କୁ ଓଡ଼ିଶା 

କହୁଥିେଲ। ରାମଚw�େଦବ ରାଜ�ହରା େହାଇ ଦଶପଲ� ା ପେର ନରସିଂହପୁର େଦଇ 

ଯାଇଥିେଲ। େସ େଖା��ା ସୀମା ସରହଦକୁ ଯିବାକୁ ମନା କରି ଚିଠା େଲଖିଥିେଲ।   

 ସରହଦ୍ ଏକ ପାଶ�ୀ ଶ³। ଗtମାେନ େଯେତେବେଳ ଗଡ଼ fାପନ କେଲ 

େସେତେବେଳ ଗ�ାମମାନ-ର ସୀମା ସଦହଦ୍ ନି$�ୟ କରାଗଲା। େହେଲ ଏହାର ନ¾ା 

ନଥିଲା ଜମି ଉପେର ଚିହqରଖି ନି$�ୟ କରାଯାଉଥିଲା। ନଦୀ ନାଳ େଗାହିରୀ େଗାପଥ 

ଦoାକୁ େନଇ  ସୀମା ଧରାଯାଇଥିଲା। ମୁସଲମାନମାେନ େଦଶକୁ ଦoାରୁ ଦoପାଟ ଓ 

ସରରୁ ସରକାରେର ବିଭs କରିଥିେଲ।  ଯଥା େକାଦିoା ଦoପାଟ (ବିରିବାଟୀ अଂଚଳ) 

ଜେଳଶ£ର ସରକାର, କଟକ ସରକାର, ରାଜମାେହw� ୀ ସରକାର।  େସେତେବେଳ ଜମିର 

ଆବଶ�କତା େଲାକମାେନ ଉପଲ�ି କେଲଣି। ମେନକର� ଜtଲ ଭିତେର େଗାଟିଏ ଗଁା 
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 अଛି ତା’ର ସୀମା କଣ? ଚାରିପଟ ଜtଲ କାହାକୁ ସୀମା ଧରାଯିବ। ସୀମା ପ�ଥେମ 

ଆର¯ େହଲା ସମତଳ ଜାଗାେର ବା ନଦୀ अବବାହିକା अଂଚଳେର।  େଯଉଁ ଗଁାର 

େଲାେକ େଯେତ ଜମି अଧିକାରେର ରଖhି େସ ଗଁାର ସୀମା େସତିକି ପଯ��h। ଗଁାର ସୀମା 

ରା]ାକୁ ଲାଗିକି ରଖାଯାଉଥିଲା। ରାଜ�ର ସୀମା ମଧ� ରା]ାକୁ ଲାଗି ରହୁଥିଲା। ଗଁାେର 

ମଧ� ଜtଲ ରହୁଥିଲା। ଜtଲ ଉପେର େଲାେକ ନିଭ�ର କରୁଥିେଲ।  ଗଁାର ସୀମାକୁ 

ଜଳାଶୟ ରହୁଥିଲା େତଣୁ କୁହାଯାଏ ସରହଦ ସର+ହଦ= ସରହଦ। ସର अଥ� େପାଖରୀ 

ହଦ अଥ� ଜଳ ଜମି ରହୁଥିବା ଜାଗା। अଥ�ାତ୍ ସମତଳ अଂଚଳ।  ସୀମା ବିବାଦ େନଇ 

ଗଡଜାତ ରାଜାମାନ- ମଧ�େର अେନକ ଯୁ� େହାଇଛି ତାହା େଲଖକମାନ-ଦ£ାରା େଲଖା 

େହାଇ ରହିଛି। ଯଥା ବଡ଼ା^ା-ନରସିଂହପୁର, େଢ-ାନାଳ-अନୁେଗାଳ, अନୁେଗାଳ-ଦଶପଲ� ା, 

େଢ-ାନାଳ-ମଧୁପୁର, େକwୁଝର-ପାଲଲହଡ଼ା, ନୟାଗଡ଼-ଘୁମୁସର ବା-ୀ-ତିଗିରିଆ, େଖା��ା 

। ଏଗୁଡ଼ାକ ବଡ�ର ଡିସ୍ ପୁ�ଟ୍  କହh। ଏେବ ମଧ� ଓଡ଼ିଶା-ଆ~� ,  ଓଡ଼ିଶା-ପ�ିମ ବt 

ଓଡ଼ିଶା ଛତିଶଗଡ଼ ମଧ�େର ବଡ�ର ଡିxୁ�ଟ୍ ରହିଛି।  

 ଗଁାର ସୀମା ସରହଦ ୧୮୨୯େର ବାରହାoିଆ ସାେହବ fାପନ କରିଥିେଲ। େସ 

ବଡ�ର ଲାଇନ୍ ଫି¾ କରିଥିବାରୁ ତା-ୁ ବାରହାoିଆ ସାେହବ କହୁଥିେଲ। େସ अjଦିନ 

ପାଇଁ ଓଡ଼ିଶାର କମିଶନର ଥିେଲ। ତା-ରି ସମୟେର ଗଁାର ସୀମା ନି��ାରଣ କରି ପଥର 

େପାତା ଯାଇଥିଲା। େତଣୁ ତା-ୁ ବାରହାoିଆ କମିଶନର କହhି। ୧୮୨୯ େବଳକୁ ଜମିର 

ନ¾ା ତିଆରି େହଲାଣି କି� ସବୁ ଜାଗାର ନ¾ା ତିଆରି େହାଇନଥିଲା। ୧୯୦୦ ମସିହା 

େବଳକୁ ସବୁ अଂଚଳର ନ¾ା ତିଆରି େହାଇସାରିଲାଣି। େହେଲ ମଧ� ଜୟପୁର ଏେଜନ୍ସୀ 

୧୯୪୭ ମସିହା ସୁ�ା କାେ଼ଡ�� ାଲ ମ�ାପ ତିଆରି େହାଇପାରି ନଥିଲା। ସ£ାଧୀନତା ପେର 
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 ଓଡ଼ିଶା ସରକାର ସେଭ� କରି ମ�ାପ ପ�]ୁତ କେଲ। ଗଁାର ସୀମା େମୗଖିକ ଭାବେର ଥିଲା। 

େଯଉଁଠି କିଛି ଗoେଗାଳ ଥିଲା ତାକୁ ଠିକ୍ ଭାବେର ତଜ�ମା କରି ସୀମା ସରହଦ ନି$�ୟ 

କରାଗଲା।  

 ପବୂ�କାଳେର ଗ�ାମମାନ-େର ଜାଗା ପଡ଼ିରହିଥିଲା। ରାଜାମାେନ େବଠି ଖଟାଇ 

ପ�ଜାମାନ-ର ପରିଶ��ମେର ଜtଲ ଧୁoି ଓଳାଉଥିେଲ। ଜାଗା ସଫା ରଖୁଥିେଲ। 

େସେତେବେଳ ଯିଏ େଯଉଁ ଜାଗାେର ଯାହା କରୁଥିଲା ତାହା ତା’ର ଥିଲା। େସେତେବେଳ 

େଲାକମାେନ ଜମିର ଧାଯ�� କର େଦଇପାରୁ ନଥିେଲ। େତଣୁ େଲାେକ ଚାଷ କରିବାକୁ 

अନିeା ପ�କାଶ କରୁଥିେଲ। ଜାଗାକୁ ସମତଳ କରି ଚାଷ କରିବା ଏକ ସମସ�ା ଥିଲା। 

ଗଁାର ଜମିଜମାର କର ସଂଗ�ହ କରିବାର ଦାୟିତ£ ଗଁା ସବ�ାରାକାର-ର ଥିଲା। େସ 

େଲାକମାନ-ଠାରୁ କର ଶସ� ଆକାରେର ସଂଗ�ହ କରି ରାଜା- ଖମାରେର ବୁଝାଉ 

ଥିେଲ। ରାଜା-ର ବଡ଼ ବଡ଼ ଖମାର ଥିଲା। ଏେବ ସିନା ରାଜେକାଷେର ଟ-ା ଆକାରେର 

ଜମା କରାଯାଉଛି। େସେତେବେଳ ଶସ�ଆକାରେର କର ଆଦାୟ କରାଯାଉଥିଲା।  ପେର 

ଏହା अେଧ ଶସ� ଆକାରେର ଆଉ अେଧ ଟ-ା ଆକାରେର େଦବାକୁ େହଉଥିଲା। ଗଁାର 

ସବ�ାରାକାର ଗଁାର ସେବ�ସବ�ା ଥିେଲ। ସବ�ରାକାର କାହWକି କହhି  ସବ�+ଆକର = 

ସବ�ରାକାର,  ସବ� अଥ� ସବୁ, ଆକର अଥ� କର। ଆଉ ମଧ� ସବ�ରୀ କହhି। ଜେଣ ଯଦି 

େଗାଟିଏ ଜମି ଚାଷ କରିଛି ଧାନ କାଟିଲା େବଳକୁ ଗଁାର ସବ�ାରାକାର ଆଉ ଜଣକୁ ଧାନ 

କାଟିବା ପାଇଁ କହି େଦଉଥିଲା। େସେତେବେଳ ଏହିପରି yମତା ସବ�ରାକାରମାନ-ର 

ଥିଲା। ଚାଷିମାେନ अେନକ अସୁବିଧାେର ଚାଷ କରୁଥିେଲ। ଗଁାର ସୀମ େକେତେବେଳ 

ନି��ାରଣ କରାଯାଇଥିଲା କୁହାଯାଇ ପରିବ ନାହW କାରଣ ୧୮୨୯େର ପ�ଥେମ ଭିେଲଜ 
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 ବାଉେoରୀ ନି��ାରଣ କରାଗଲା। ତା  ପବୂ�ରୁ ଗଁାର ସୀମା ଥିଲା। ଯାହାର ନ¾ା ନଥିଲା। 

ଚିହq  ହିସାବେର ଗଁା ସରହଦ ଧରାଯାଇଥିଲା। ପଥର ରା]ା ନାଳ ନଦୀ େଗାହିରୀ େଗାପଥ 

अଦିକୁ େନଇ ସୀମା ନି��ାରଣ କରାଯାଉଥିଲା। ସୀମା ତୁେo ତୁେo ଥିଲା।  

 ଜମିଜମା ମାପଚୁପ ରାଜା अନ-ଭୀମେଦବ ସମୟରୁ ଆର¯ େହାଇଥିଲା। ଏହାର 

ନ¾ା ନଥିଲା। ଖାଲି େମୗଖିକ କର ଧାଯ�� କରାଯାଉଥିଲା। େଶରଶାହ ମଧ� ଜମିଜମା 

ବେwାବ] କରିଥିେଲ। ତାପେର ଆକବର- ସମୟେର େତାଡରମଲ�  ଜମିଜମା ବେwାବ] 

କରିଥିେଲ।  

 ଏହି ଭଳି ଭାବେର ଭୂମିର ମୀମା ଚିହq ରୁ ନ¾ାକୁ ରୂପାhରିତ େହଲା। ବତ�ମାନ 

େସହି ସୀମା ସରହଦ ରହି ଆସିଛି। ଗଁାକୁ ଜମିର ଏକକ ଭାବେର ଗ�ହଣ କରାଯାଇଛି। 

ପ�ଥେମ େଯେତେବେଳ ନ¾ା ପ�]ୁତ େହଲା େସେତେବେଳ  ଗଁାକୁ ଏକକ ଭାବେର ଗ�ହଣ 

କରାଯାଇଥିଲା। ଏେବ ସୀମାେର ଆଉ ପଥର େପାତା ଯିବନି। େସେଟଲେମଂଟ ପେର 

ସୀମା ପଥରକୁ େଲାେକ େଖାଳି େନଇ ନ� କରିେଦଉଥିେଲ। ଏେବ  େଗ�ାବାଲ େପାଜିସନିଂ 

ସି�ମ୍ (ଜିପିଏସ୍) ଦ£ାର अyାଂଶ ଦ� ାଘିମାଦ£ାରା ଜମିର ସୀମା ନି��ାରଣ କରାଯିବ। ଟିକିଏ 

ଏପଟ େସପଟ େହବ ନାହW କି ପଥର େପାତା ଯିବ ନାହW। କି ପଥର ନ�କରିବାର ଭୟ 

ରହିବ ନାହW।  ଏେବ ପୃଥିବୀ ସଂକୁଚିତ େହବାକୁ ବସିଲାଣି। ଦିନ ଆସିବ ପୃଥିବୀ 

ଏକାକାର େହାଇଯିବ। ନଥିବ ସୀମା ବିବାଦ। ନଥିବ ମଁୁ ତୁ। ନଥିବ େଭଦଭାବ।  

 ଆଯ��ମାନ-ର େସହି ମହତ ବାକ�େର ଆେମ  अନୁପ�ାଣିତ େହବୁ ; ପୃଥିବୀକୁ 

“ବସୁେଧୖବ କୁଟୁ^କମ”େର ପରିଣତ କରିବୁ।      
ଏଲ୍ - ୨୪୨ / େଫଜ-୧, ଡୁମୁଡୁମା ହା.େବା. ଭୁବେନଶ£ର-୧୯, (େମା-୯୭୭୭୧ ୪୩୪୮୫) 
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ବିଜୟଲyD ୀ ରାଉତରାୟ 

ପରିତ�s ପଦିD ନୀ ଓ ସ�ାf�େସବାପରିତ�s ପଦିD ନୀ ଓ ସ�ାf�େସବାପରିତ�s ପଦିD ନୀ ଓ ସ�ାf�େସବାପରିତ�s ପଦିD ନୀ ଓ ସ�ାf�େସବା    

ପରିତ�sା ପଦିD ନୀର ମୃତୁ� େକୖଫିୟତ ମାଗୁଛି!!! 

 ମୃତା ପଦିD ନୀ ପି�ୟଦଶzନୀ ନାୟକ ସ£ାf� ବିଭାଗର ଚରମ अବେହଳା ଏବଂ ଉପଯୁs 

ଚିକି�ା अଭାବେର ଯ�ଣାେର ଛଟପଟ େହାଇ ଯyD ା େରାଗେର ମୃତୁ� ବରଣ କେଲ। ମୃତା 

ପଦିD ନୀ- ଘଟଣା େଗାଟିଏ ଦିନର କି^ା ଜଣକର କାହାଣୀ ନୁେହଁ – ତା- ପରି अେନକ 

अବେହଳିତ ଯyD ା େରାଗୀ ମାନ- େଗାଟିଏ ଦୃ�ାh ମାତ�  ତା- ପରି अେନକ ଦୁf 

ଏମଡ଼ିଆର / ଏ¾ଡ଼ିଆର ଯyD ା େରାଗୀ ବିଭିନq  ଭାବେର अବେହଳିତ ଏବଂ ପ�ତ�ାଖାତ 

େହଉଛhି। ଜୀବନ େସମାନ- ପାଇଁ େବାଝ େହାଇ ଯାଉଛି। ଯ�ଣାକ� ୀ� ଶରୀର ଧରି 

ମୃତୁ� ପଯ�h ନିଜ अଜାଣତେର ତା- ପରି अେନକ ନୂଆ େରାଗୀ ସୃ�ି କରି ଚାଲୁଛhି। 

ଯyD ା ପରି ସଂକ� ାମକ େରାଗ ଯାହା େକଉଁ अନାଦି କାଳରୁ ରହି ଆସିଛି, ଆଜି େସ ପାଇଁ 

ସଫଳ ମାଗଣା ଚିକି�ାର ସୁବେwାବ] ଥିେଲ ମଧ� ତଳୁ ଉପର ପଯ��h ସବୁ]ରେର 

ସ£ାf� ବିଭାଗର ଖାମଖିଆଲି, ଦାୟି�ତ� ହୀନ ମେନାବୃ\ି େହତୁ େରାଗ କମିବା ପରିବେତ� 

ଏମଡ଼ିଆର/ଏ¾ଡ଼ିଆର ଯyD ା େରାଗୀ- ହାର ରାଜ�େର ବଢି ଚାଲିଛି। େରାଗ ବାବଦେର 

ସେଚତନତା अଭାବ ସାtକୁ ପ�ଶାସନିକ ଆhରିକତାର ଏବଂ ଜନସ£ାf� ବିଭାଗର 

ଉ\ରଦାୟିତ� ର अଭାବ ସାଧାରଣ ମଣିଷକୁ ବିପଦେର ପକାଉଛି। େସଥିପାଇଁ କାହାର 

ନିଘା ନାହW। କାରଣ ଏପରି େରାଗୀ ମେଲ କିଏ ଜାଣୁଛି କାହWକି ମଲା, େସମାେନ अତି 

ସହଜେର ଛାଡ ପାଇଯିେବ, େଯେହତୁ ସମେ] ଚିକି�ା େହେଲ ବ�ିେବ ତା’ର ମାେନ 
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 ନାହW। ଏସବୁ କଥା अବତରଣାେର କଲାେବେଳ କିଏ ଏହି ପଦିD ନୀ, େକମିତି ତାର ମୃତୁ� 

େହଲା, ସ£ାf� ବିଭାଗ କିପରି ତାକୁ ପରିତ�sା କଲା ତାକୁ ଆପଣ- ସାମqାେର ରଖୁଛୁ। 

 ପଦିD ନୀ ପି�ୟଦଶzନୀ ନାୟକ ବାପାମା’- ଦି� ତୀୟ ସhାନ। ଉପେର େଗାେଟ ଭାଇ 

ତେଳ ସାନ ଭଉଣୀ। ବାପା ସୁଦଶ�ନ ନାୟକ ବଡଝିअ  ହିସାବେର ତାକୁ ବହୁତ େଗହ� ା 

କରୁଥିେଲ। ଇଂରାଜୀ ମାଧ�ମେର ପଢୁଆ ପଦିD ନୀ ୧୮ ବଷ�େର ଯୁs ଦୁଇ ପାସ କଲା। 

କିେଶାରୀ ବୟସେର ଏସ ଜଗଦୀଶ ରାଓ-ୁ ଭଲପାଇ ଏମିତି ଦିେନ ତା- ସାଥିେର ଘର 

ଛାଡିଗେଲ। ଏଥିେର ବାପାମା’ ପରିବାର ବହୁତ ଦୁଃଖୀ େହାଇଥିେଲ ମଧ� ଝିअର ଇeା 

ଲାଗି ଚୁପ ରହିଥିେଲ। କି� ଶାଶୁଘରକୁ ଗଲାପେର ପଦିD ନୀର ସ�ପq ଚୂନା େହାଇ 

ଯାଇଥିଲା। ସ�ାମୀ ଏସ. ଜଗଦୀଶର େରାଜଗାରପତ�  କିଛି ନଥିଲା। ଭଲପାଇ ବାହା 

େହଇଛି, େତଣୁ ଯାନିେଯୗତୁକ ଆଣି ନଥିଲା। େସଥିପାଇଁ ପ�ଥମରୁ ଶାଶୁ ଆଖିେର କ�ା 

େହାଇ ଖଟକୁ ଥିଲା ପଦିD ନୀ। ମଦ�ପ ଶଶୁର େକେବ େକମିତି ତାର ପଟ େନଇ କହି 

େଦଉଥିେଲ, ତା’ପେର ଯେଥ� କୁଭାଷା ଶୁଣିବାକୁ ପଡୁଥିଲା ପଦିD ନୀକୁ। ବ]ିର ଘର, 

अଶାଳୀନ ଭାଷା, ସ�ାମୀର अବେହଳା ଭିତେର अଣନିଶ�ାସୀ େହାଇ ପଡୁଥିଲା େସ। କି� 

କହିବ କାହାକୁ? ପଛେର ଛାଡି ଆସିଛି ବାପାମା’- େସqହ ଓ ଭାଇଭଉଣୀ- अଳି 

 अଝଟ। ଦିନସାରା ଖଟିଖଟି ରାତିେର ଥକି ପଡୁଥିବା  ଉପାସିଆ େଦହଟାକୁ 

ବିଛଣାେର େଲାଟାଇ ଭବିଷ�ତ କଥାଭାବି ଚମକୁ ଥିଲା ଥରକୁ ଥର।  

 ଏେତ ସବୁ ଭିତେର େଯଉଁ ଦିନ େସ ମା’ ହବାକୁ ଯାଉଛି ଜାଣିଲା, ତାକୁ ଲାଗିଲା 

ଏଥର େବାେଧ ସବୁ ଠିକ େହାଇଯିବ, ବାପା େହବା ନିଶାେର ଜଗଦୀଶ କାମ କରିବ, 

ସ�ାମୀକୁ ଭରସି କି କିଛି କହିେହବ! ଏେତ ଦିନ ବାପ  ଘରକୁ ଯାଇନି, ତାକୁ ଟିେକ ସାହସ 
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  େହଲା େସଠିକି ଯିବାକୁ। ସ�ାମୀକୁ େନଇ ଗଲାପେର ଘର େଲାକ ସବୁ  ଭୁଲି ତାକୁ 

ଆଦରେର େକାେଳଇ େନେଲ। ସରକାରୀ ଚାକିରୀ କରୁଥିବା ତା’ର ମା େବଳ अେବଳେର 

ଯାଇ ଝିअକୁ  ଟ-ା ୧୦୦୦/୨୦୦୦ ହାତେର ଗୁpି େଦଇ ଆସୁଥିେଲ। ପ�ଥମ ଛୁଆ 

ସୁବିଧାେର ଜନD  େହବ, ଟିେକ ବିଶ�ାମ ମିଳିବ େସଥିପାଇଁ ବାପଘରକୁ ଆସିଥିଲା। 

अେ�ାବର ୨୦୦୯ ଝିअ ଜନD  େହଲା। ସବୁ ଖ�� ବାପା- ଘେର କରିଥିେଲ। ଝିअକୁ େନଇ 

ଶାଶୁଘେର ପହ�ୁ ପହ�ୁ ଚାଳ ବାଜିଲା। େପାଷିବ କିଏ? ତିନି ତିନିଟା େଲାକ-ୁ। 

େନହୁରା େହଉଥିଲା ସ�ମୀକୁ, କିଛି ତ କର। ବେଷ� ଦି’ବଷ� ପେର ମା’ର अବସର ପେର 

ଆଗଭଳି େସପଟୁ  େସମିତି ଆଖି ଦୃଶିଆ ସାହାଯ� ଆସି ପାରୁନଥିଲା। ପିଲା ଚେଳଇବାକୁ 

ମଝିେର ମଝିେର ବାପ ଘରକୁ କିଛିଦିନ େଲଖାଏଁ ଚାଲି ଯାଉଥିଲା। େଶଷେର ଏମିତି 

େଗାେଟ ଦିନ ଆସିଲା, ସବୁ ସହିବା ସୀମା ଟପି ଗଲା। ଆଉ ନୁେହଁ ଭାବି ଛୁଆଟାକୁ ଧରି 

ଡିେସ^ର ୨୦୧୧େର ବାପମା’- ପାଖକୁ ଚାଲି ଆସିଲା। 

 ଭାଇର ଚାକିରୀ େହାଇନି, ବାପାମା’ ଚାକିରୀରୁ अବସର େନେଲଣି, ସାନ ଭଉଣୀର 

ପାଠପଢା େସଥିେର  (ମା’ପିଲା-) ଦାୟିତ�  ଲଦି େଦଲାେବଳକୁ ତା ଭିତରଟା ଗ¼ାନିେବାଧ 

ଭରି ଯାଉଥିଲା। ଝିअର ଭବିଷ�ତ ପାଇଁ େସ ଚାକିରୀ େଖାଜାେଖାଜି ଆର¯ କରିେଦଲା। 

ଯାହାେହଉ ତାର ଇଂରାଜୀ ମାଧ�ମ ପାଠପଢା ସାtକୁ ଯୁs ଦୁଇ ପ�ମାଣପତ�  ବଳେର 

ପାଖେର ଥିବା “େହେଲ� ା କିଡ୍ସ” dୁଲେର ଶିyୟତ� ୀ କାମ ପାଇଗଲା। ସ�]ିେର  ନିଶ�ାସ 

ମାରିଲା ଟିେକ। ଆଊ ଦୁଇ ତିନିଟା ପ�ାଇେଭଟ ଟୁ�ସନ ଧରିେଦଲାଆଊ ଟିେକ ଆୟ 

ଆଶାେର।  ଦରକାର ଥିେଲକି କାମ ଥିେଲ େସ ଶାଶୁ ଘର ଯାଇ ଆସୁଥିଲା, ମଝିେର 

ମଝିେର େସମାେନ ବି େକେବ  ବୁଲି ଆସୁଥିେଲ। 
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  ଏମିତି େହଲା, େଯାଗକୁ େସ େଯଉଁ ପ�ାକ େଶୖଶବ ବିଦ�ାଳୟେର ପାଠ ପଢଉଥିଲା 

େସଠି କାମ କରୁଥିବା ଜେଣ ଆୟା ଏମଡ଼ିଆର ଟିବିେର ଆକ� ାh ଥିଲା। ପଦିD ନୀ କି^ା େସଠି 

ଥିବା अନ� ଶିyୟତ� ୀ କାହାର ମଧ� େରାଗ ସ^~େର ବିେଶଷ ଧାରଣା ନଥିଲା। େସହି 

ବଷ� ୨୦୧୨େର ତାର କାଶ, କଫ ସାtକୁ ଜର େଦହେର ଲାଗି ରହିଲା। ଥoା ଟିେକ 

େହାଇଛି ଭାବି ପାଖ ଔଷଧ େଦାକାନକୁ େଯଉଁ ଡାsରମାେନ ଆସhି ତା-ୁ େଦେଖଇ 

ଔଷଧ ଆଣି ଖାଇ ଦିଏ।ଦିମାସ’ ଔଷଧ ଖାଇ ସାରିଲା ପେର କିଛିବି ଫରକ ନ ପଡିବାରୁ 

ଜଗଦୀଶ ତାକୁ କ�ାପିଟାଲ ହxିଟାଲ େନଇଗଲା। େସଠି ପରୀyାରୁ ଜଣା ପଡିଲା ତାକୁ 

ଟିବି େରାଗ େହାଇଛି। अଗ� ୨୦୧୨େର ତାକୁ (ଡଟସ) କାେଟେଗାରୀ-୧ ଚିକି�ା େଦବା 

ଆର¯ େହଲା। ତିନିମାସ େସ ସରକାରୀ ଔଷଧ (ଡଟସ) ଖାଇଛି। କି� ସେଚତନତା ଓ 

ସଠିକ ପରାମଶ� अଭାବରୁ ୨-୩ ସkାହ ଗାtଟକ ବୁଲିବା ଯାଇଥିଲା େବେଳ ଔଷଧ ଛାଡି 

େଦଇଥିଲା  େସଠୁ ଆସିଲାେବଳକୁ ତା େଦହ େବଶୀ େବଶୀ ଖରାପ େହଲା କଣ େହଲା 

େବାଲି େସ ପୁଣି କ�ାପିଟାଲ ହxିଟାଲ ଗଲା। େସଠି ତାକୁ ଟିେକ ସହାନୁଭୁତି େଦଖାଇ, 

ସଠିକ ପରାମଶ� େଦବା ବଦଳେର ଭଲକରି ଗାଳି େଦବା ସହ अପମାନିତ କେଲ। େସ 

ଜାଣି ପାରୁନଥିଲା ତାକୁ ଏମିତି ବ�ବହାର କାହWକି କରୁଛhି? ବିେଶଷକରି ଚିକି�ା 

କରୁଥିବା ଡାsର- ବ�ବହାରେର ଭାtି ପଡି େସ ନି�\ି େନଲା ଯାହା େହଇଯାଉ େସ 

ପ�ାଇେଭଟେର େଦଖାଇ ଔଷଧ ଖାଇବ ସିନା ସରକାରୀ ଡାsରଖାନା ଯାଇ अପମାନିତ 

େହବନାହW। 

 ତାପେର’ େସ ଡାsର-ୁ ପ�ାଇେଭଟ କି� ନିକେର େଦଖାଇଲା। େସଠି ଡାsର କିଛି 

ରs ପରୀyା କରି ପ�ତିଦିନ କରି ୬ମାସ ପାଇଁ ଔଷଧ ଖାଇବାକୁ େଦେଲ ରାଣ 
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 େଦଲାପରି ସବୁଦିେନ େସ ଔଷଧ ଖାଇଲା। ତଥାପି ତାର ସ£ାf� ଦିନକୁ ଦିନ ଖରାପ 

ଆଡକୁ ଗତିକରୁଥିଲା। ତାର ସ�ାf�ବfାେର ବିଚଳିତ ଡାsର ବଡ େମଡିକାଲ କଟକର 

ଛାତିେରାଗ ବିଭାଗ ମୁଖ� ଡାsର େଜ�ାତି ପ,ନାୟକ- ସହ ଆେଲାଚନା କରି 

ପଦିD ନୀ-ୁ ତା- ପାଖକୁ ପଠାଇେଦେଲ। େସଠାେର କିଛି ପରୀyା କଲାପେର ଜଣା ପଡିଲା 

 ପଦିD ନୀ ଭୟାନକ ଏମଡ଼ିଆର ଟିବି େରାଗାକ� ାh। ତାପେର’ କ�ାେଟେଗାରୀକ�ାେଟେଗାରୀକ�ାେଟେଗାରୀକ�ାେଟେଗାରୀ----୪୪୪୪ର ର ର ର 

ଚିକି�ା ଚିକି�ା ଚିକି�ା ଚିକି�ା ୨୦୧୩ ୨୦୧୩ ୨୦୧୩ ୨୦୧୩     େମ ମାସରୁ େମ ମାସରୁ େମ ମାସରୁ େମ ମାସରୁ ଆର¯ େହଲା। େସେତେବେଳ ତାକୁ ୨୨ ୨୨ ୨୨ ୨୨ ବଷ� ବଷ� ବଷ� ବଷ� େହାଇଥାଏ। 

ଓଜନ ୩୫ ୩୫ ୩୫ ୩୫ େକଜି ଓ ଉeତା େକଜି ଓ ଉeତା େକଜି ଓ ଉeତା େକଜି ଓ ଉeତା ୧୬୦ ୧୬୦ ୧୬୦ ୧୬୦     େସମି େସମି େସମି େସମି ଥିଲା। ପାଖାପାଖି ୩ମାସ ଔଷଧ ଖାଇ ସାରିଲା 

େବଳକୁ ତାର’ ଭୀଷଣ ଭାେବ ଔଷଧର ପାଶ�� ପ�ତିକି�ୟା ଆର¯ େହାଇଗଲା। େସ ତା’ର 

अସୁବିଧା ସମ]-ୁ ଜେଣଇଲା DOT େଦବା ବ�sି-ଠୁ, କ�ାପିଟାଲ ହxିଟାଲ ଡାsର- 

ପଯ��h େହେଲ େକହି ଆେଗଇ ଆସିେଲନି ତା’ର अସୁବିଧା ବୁଝିବା ପାଇଁ। କି� େସଇ 

େଗାଟିଏ ଉ\ର ଔଷଧର ପାଶ��ପ�ତିକି�ୟା େହବ, େହେଲ େରାଗୀର अସୁବିଧାେର ଚିକି�କ- 

ସଂେବଦନଶୀଳତା କିଛି ନାହW କିଏ ଖାତିର କରୁଛି େରାଗୀକୁ। ଯଦିଓ ଏହି ଚିକି�ା ପ�ତ�y 

ତ\� ାବଧାନେର େହବା କଥା କି� େସସବୁ କିଛି ତା େyତ� େର କରାଗଲା ନାହW (େକଉଁଠି 

ମଧ� ତ\� ାବଧାନ କରhିନି)। ଏମିତି ସମୟ ଆସିଲା କ� େବଶି अସହ� େହଲା େବଳକୁ 

େସ ଔଷଧ େଫାପାଡି େଦଉଥିଲା अେନକ ସମୟେର। ଏପରିକି ପରିବାର  େଲାକ 

ଏସବୁ ଜାଣି ପାରୁନଥିେଲ। କି^ା ଔଷଧ େସ ଠିକ ଖାଉନି ଏ ବାବଦେର କାହାକୁ 

କହୁନଥିେଲ। ଏସବୁ ଭିତେର େସ  dୁଲ ଯାଉଥିଲା। ଟିଉସନ କରାଉଥିଲା। ତାର’ 

ଔଷଧ, ପରୀyା ନିରୀyା ଖରଚ ଦିନକୁ ଦିନ ବଢୁଥିଲା, େତଣୁ ନିଜର ସୀମିତ ଆୟକୁ ଟିେକ 

ବଢାଇବାପାଇଁ ଆଉ ଜେଣ ମହିଳା- ସାtେର ମିଶି ବୁ�ଟିକେଟ େଖାଲିଲା। କି� 
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 ଇଂେଜକସନ େନବା କି^ା ସମୟେର ଯାଇ କଫ କଲଚର କରିବାେର େହଳା େହାଇନି। 

 ୧୭ ନେଭ^ର ୨୦୧୪େର ଜଣାପଡିଲା ତାକୁ ଭୀଷଣ ସାଂଘାତିକ ଏ¾ଡ଼ିଆର ଟିବି 

େହାଇଛି। ପରିବ\zତ ଯyD ା ନିୟ�ଣ କାଯ��କ�ମ ତରଫରୁ ଏଥର ତାକୁ କ�ାଟାେଗାରୀ-୫କୁ 

ପରିବ\�ନ କରି ଦିଆଗଲା। ଏେତ େବଳକୁ ତାର ଓଜନ ୨୬ େକଜି େହାଇ ଯାଇଥିଲା। 

ଏସବୁ ସେ\£ ସବୁ ପ�ତିବ~କକୁ ଏଡାଇ dୁଲେର (ତିନିଟା dୁଲ ପରିବ\�ନ) କାମ, ଟିଉସନ, 

ବୁ�ଟିକ କଥା ବୁଝୁଥିଲା। ତାକୁ କି^ା ତାର ପରିବାର େଲାକ-ୁ େକହି ଜଣାଇ ନଥିେଲ, 

ତାର ଏ अବfାେର dୁଲେର ପିଲା- ସହ ମିଶିବା ଠିକ ନୁେହଁ। ତା ପାଇଁ ବିଶ�ାମ ବହୁତ 

ଦରକାର କି^ା ବାହାରକୁ େବଶି ଯିବା ଆସିବା କେଲ अନ�ାନ ବାହ� ପ�ଦୂଷଣ େରାଗକୁ 

େବଶୀ ଖରାପ କରିବ  

 ମା�� ୨୦୧୫େର ତାର ଶ�ାସ ପ�ଶ�ାସ କାମ କଲାନାହW। ଘରେଲାେକ ତାକୁ ବିକଳେର 

କ�ାପିଟାଲ ହxିଟାଲ େନଇଗେଲ। ଦୁଭ�ାଗ�କୁ େସଇ ପୁରୁଣା अଭ�ାସ ସଂକଟାପନ�q  

େରାଗୀ-ୁ ବଡ େମଡିକାଲକୁ େରଫର କରିେଦଇ ହାତ ଝାଡିେଦେଲ କାମ ସରିଲା। 

େସରାତିେର ମଧ� ଠିକ େସଇକଥା େହଲା। େସଭଳି अବfାେର ତାକୁ ଏେତ ଦୂର କଟକ 

େନବା ସ¯ବ ନଥିଲା। େତଣୁ ତାକୁ ନିକଟf ବିେବକାନw ହସପିଟାଲେର ୧୬ ମାଚ� 

୨୦୧୫େର  ଘରେଲାେକ ଏଡମିଟ କରିେଦେଲ। ପ�ଥମ ଥର ସ�ାମୀ ଏବଂ ଶାଶୁଘର 

ପରିବାର େଲାେକ ତାକୁ େଦଖିବାକୁ ଆସିଥିେଲ ତା ସାtକୁ ଚିକି�ା ଖ�� ପାଇଁ କିଛି ଆଥzକ 

ସହାୟତା ମଧ� କରିଥିେଲ। ୧୮ ମା�� ୨୦୧୫େର  େଯେତେବେଳ େସ ଡିସ୍ ଚାଜ� େହଲା 

ବହୁତ ଖୁସିେହଲା ଭାବିଲା ଏେବ େବାେଧ ସବୁ ଠିକ େହାଇଯିବ। ୟା ପରଠୁ  ତା’ର 

ବାହାରକୁ ଯିବା, କାମ କରିବାପାଇଁ ବାପା ପୁରା ମନା କରିେଦେଲ। ତା େଦହ ଖରାପର 
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 ସୁେଯାଗ େନଇ ଭାଗୁଆଳୀ �ୀ େଲାକ ପୁରା ବୁ�ଟିକ ହାେତଇ େନଲା। ବାପାମା, ଭାଇ 

ଭଉଣୀ ସାହସ େଦେଲ। େକମିତି ସବୁ ଔଷଧ ନିୟମିତ ଖାଇବ େସ ଔଷଧ େଦବାର 

ଦାୟିତ�  ମା’ େନଇଗେଲ। अତ�ଧିକ ଶsିଶାଳୀ ଏ¾ଡ଼ିଆର  ଟିବିର ଚିକି�ାର ଭୀଷଣ 

ପାଶ�� ପ�ତିକି�ୟା ସମେ] ଜାଣhି। अତ�ଧିକ ବାhି, ତରଳଝାଡ଼ା,  ଦୁବ�ଳତା, ମୁo 

ବୁେଲଇବା, ପ�ଶ�ାସ େନବାେର କ�, ଶରୀରେର अତ�ଧିକ ପୀଡା ସବୁଦିେନ ଲାଗି ରହୁଥିଲା 

କି� େରାଗକୁ ହେରଇବାର ପ�ବୃ\ି ତା’ ଭିତେର ଦୃଢ େହାଇଥିଲା। େସ ଔଷଧ ପୁରା 

ନିୟମିତ ଖାଉଥିଲା। ଜୁଲାଇ ୨୦୧୫େର ତା’ ଚିକି�ାର ଇେନ୍ଟସିଭ ପଯ�ାୟ 

ସରିଯାଇଥିଲା। 

 ନି��ାରିତ ସମୟେର ନିୟମିତ କ�ାପିଟାଲ ହସପିଟାଲ ଯାଇ ଆବଶ�କୀୟ କଫ, LFT, 

Urea,  Creatinine, CBC ଇତ�ାଦି େଟ� କରାଉଥିଲା। ତା’ର ଔଷଧ କ×ନା 

ଡ଼ିସେପନସରିରୁ ଆଣୁଥିଲା। ପରିବ\zତ ଯyD ା ନିୟ�ଣ କାଯ��କ�ମର ନିେ��ଶାବଳୀ 

अନୁଯାୟୀ ଯଦିଓ ସବୁ ପରୀyା େଦୟ ମୁs କି� अେନକ େଟ� ପାଇଁ ତାକୁ ପୁରା ପ�ାପ� 

େଦବାକୁ ପଡୁଥିଲା। ପ�ଥେମ କିଛି ପରିମାଣେର ତାର ଶାରୀରିକ ସୁଧାର ଜଣା ପଡୁଥିଲା 

ପ�ାୟ अେ�ାବର ୨୦୧୫ ପଯ��h। କି� ତା ପରଠାରୁ କ�ମାଗତ ଭାେବ ତା’ର 

ସ£ାfାବfାେର ଦ� }ତ अବନତି ଘଟିଲା। ଠିକ େସ ସମୟକୁ ସ�ାମୀର େକେବ େକମିତି 

ଆସିବାଟା ପୁରା ବw େହାଇଗଲା।  େଫାନେର ସ"କ� ମଧ� ରହିଲା ନାହW ସ"ୂ$� 

ଦୂେରଇ ଗଲା। ଶାଶୁଘର େଲାକ େକେବ େକମିତି େଯଉଁ ଆସୁଥିେଲ େସମାନ-ର ଆସିବା 

ବw େହାଇଗଲା। ତା ଝିअ ଏବଂ େସ ତା- ପାଇଁ अେଲାଡା, ଆେଖାଜା  େହାଇଗେଲ। 

େରାଗର ଦାଉ ସାtକୁ ସ"କ�ର ନି/ୁରତା ଭିତେର ଭିତେର େକାରି ଖାଉଥିଲା। 
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  ତଥାପି େସ ଆଶା ଛାଡିନଥିଲା। ଦୃଢମନା अଦମ� ସାହସୀ ପଦିD ନୀ ମନfିର 

କରିଥିଲା, େଯେତ ଯାହାେହଉ େସ ପୁରା ଚିକି�ା େନବ, ଔଷଧ ଖାଇବ, ଭଲ େହାଇଯାଇ 

ତା ଝିअକୁ ଏକା ଏକା ମଣିଷ କରିବ। ନେହଲା ନାହW ମଁୁ ହW େମା ଝିअର ‘ବାପା ଆଉ ମା’ । 

ମନକୁ ମନ ପଣ କରିଥିଲା। େହେଲ ଦିନକୁ ଦିନ ତାର ଓଜନ କମି ଯାଉଥିଲା। ପ�ଶ�ାସ 

େନବାେର ଭୀଷଣ କ� अନୁଭବ କରୁଥିଲା। 

 େମ ୨୦୧୬ େବଳକୁ ତା’ର fିତି ପୁରା ଖରାପ ଆଡକୁ ଗତିକଲାଣି। କଟକ ବଡ 

େମଡିକାଲ ଡିଆରଟିବି ୱାଡ�େର ୩୧େମ ୨୦୧୬େର ଏଡମିଶନ େନଲା। େସଠି ପwର 

ଦିନରୁ अଧିକା ରହିଲା। ୧୮ ଜୁନେର ୨୦୧୬ ଡିସ୍ ଚାଜ� େହାଇ ଘରକୁ ଆସିଲା। େସ ପୁରା 

କତରାଲଗା େହାଇଯାଇଥାଏ। ହସପିଟାଲ େବଡ ପରି ସ�ତ� ଲୁହା େବଡ଼୍  େଟ ବାପା କିଣି 

ଆଣିଥିେଲ। अ¾ିେଜନ ଲଗାଇବା ଏବଂ ତାକୁ ଟିେକ ଉଠାଇକରି ରଖିବା ପାଇଁ ସୁବିଧା 

େହବ ଆଶାେର। ୧୯ ଜୁନେର େସଇ େବଡ ଉପେର େଶାଇଥିବା अବfାେର ତାର 

୨୫ତମ ଜନD ଦିନ ସାtସାଥିମାେନ ଆସି ଘରେଲାକ- ସହ ପାଳନ କରିଥିେଲ। 

େସେତେବେଳ କିଏ ଜାଣିଥିଲା, େସଇଟା ହW େହବ ତା’ର େଶଷ ଜନD ଦିନ। ଘେର େସ ପୁରା 

अ¾ିେଜନ supportେର ରହୁଥିଲା। ତାର ସବୁ ନିତ�କମ� େବଡେର କରାେହଉଥିଲା। 

ଦିନ ରାତି ବାପା ତାକୁ ଜଗି ଖଟ ନିକଟେର ତେଳ େଶାଉଥିେଲ। େସ  ପଡି ରହିଥିଲା 

अfିକ-ାଳସାର, ନି�w ମଣିଷଟିଏ ମୃତୁ�କୁ अେପyା କଲାଭଳି। କଥା େହବାକୁ େଚ�ା 

କେଲବି ଆଉ ଶ³ ଶୁଭୁ ନଥିଲା। ନିେ]ଜ ଶରୀରେର ବଡ ବଡ ଆଖି ଦୁଇଟା अେନକ 

ବ�ଥା େବଦନାକୁ କି ଆବଶ�କତାକୁ େକୗଣସି ମେତ ପ�କାଶ କରୁଥିଲା। ତା’ର ଏପରି 

अବfା ଔଷଧ େଯ କାମ କରୁନାହW େସକଥା ବୁଝି ପାରୁଥିଲା ସମାଜେସବୀ ଜଣକ େତଣୁ 
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 ପରିବାର େଲାକ-ୁ କହିଥିଲା extended Drug Sensitivity Testing DRTB େସ�ରେର 

କରିବାପାଇଁ। अhତଃ ଆଉ େକଉଁ ଔଷଧ ତା େଦହେର କାମ କରୁନାହW ଜଣା  ପଡିେଲ 

ହୁଏତ ଆଉ ଟିେକ ଉନq ତ ଚିକି�ା କରି अବfାେର ସୁଧାର ପାଇଁ େଚ�ା କରାଯାଇ 

ପାରିବ। େହେଲ କାହାର କଣ ଯାଉଛି, अଯଥାେର ପରୀyା କରି ଝେମଲାେର ପଶିେବ। 

ପୁଣି ଓଡ଼ିଶାେର TDR-TB େକସ େହଲାଣି ଜଣା ପଡିବ, ତା अେପyା ଦାୟିତ�  ଜୁଆଳୀରୁ 

କା~ ଖେସଇ େଦେଲ। େସ ଏକୁଟିଆ ପଡି ରହିଥିଲା ବିଲକୁଲ ଏକଲା, ଯ�ଣାେର 

ଖିନଭିନ େହଉଥିବା ଦୁବ�ଳ େଦହେର ଆଖିରୁ ଲୁହ ଟିେକ ଝରାଇ ପାରୁ ନଥିଲା। 

 ୨୨ ଜୁନେର ପୁଣି ପରିfିତି ଘେର अଣାୟତ େହବାରୁ DRTB-Centerେର ଏଡମିଟ 

େହଲା।  େସେତେବଳକୁ ସମ]- ବ�ବହାର େଦଖି େସ ଭାବୁଥିଲା ଧିେର ଧିେର ତା’ 

ଜୀବନ ସମ]- ପାଇଁ େଯମିତି अଯଥା େବାଝ େହାଇଯାଉଛି। DRTB-Centerେର େଯପରି 

ଭାବେର ତାକୁ ଚିକି�ା କରୁଥିେଲ, େଯମିତି ବ�ବହାର େସଠି େଦଖାଉଥିେଲ, ନିଜକୁ 

ସଂକୁଚିତ ମେନ କରୁଥିଲା। ପୁରା େଗାେଟ ହତାଶ େବାଧ ତାକୁ କବଳିତ କରୁଥିଲା। କଣ 

େହବ ତା’ ଝିअର। ତାର ସଂକ� ମିତ ଫୁସଫୁସ अପେରଶନ ଦରକାର କରୁଥିଲା, ତାର 

ଓଜନ ମାତ�  ୨୨ େକଜି ଥାଏ। ସେତ େଯମିତି େସ େଗାଟାଏ ପ�ତିକି� ୟା ଶନୂ� ଶରୀର ଏ 

ପରୀyା େସ  ପରୀyା ପାଇଁ କ-ାଳ ଶରୀରକୁ କିଏ ଆସି େକମିତି େଫାଡି 

ପକାଉଥିେଲ, ଯ�ଣାେର େସ ବାପା-ୁ अନୁେରାଧ କଲା ବାପା ଆଉ ନୁେହଁ, େମାେତ ଘରକୁ 

େନଇଯାअ। ୧ ଜୁଲାଇ ୨୦୧୬େର ଡିସ୍ଚାଜ� େହାଇ ଘରକୁ େଫରି ଆସିଲା। 

 ଘେର ନିୟମିତ अ¾ିେଜନ, nebulizer, ସାଲାଇନ ଓ ଯାବତୀୟ ଔଷଧ injection 

ଦିଆ ଚାଲିଥାଏ। େସଦିନ ଥିଲା ଶୁକ�ବାର ଜୁଲାଇ ୮ ତାରିଖ। ପାଖ ଔଷଧ େଦାକାନରୁ 
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 ଦୁଇଜଣ nurse ଆସିଥାhି ଇଂେଜକସନ େଦବାପାଇଁ। ଘ�ା ଘ�ା େଭନ ପାଇବାପାଇଁ 

ତାର ନିେ]ଜ ଶରୀରକୁ େଫାଡି ଚାଲିଥାhି। अସହ� ଯ�ଣାେର ଛଟପଟ େହାଇ yୀଣ 

ପ�ତିବାଦ ବାହାରି ଆସିଲା ‘ଛାଡିଦିअ େମାେତ’ । ସାରା ରାତି ତାକୁ अ¾ିେଜନ ଦିଆ 

େହଉଥିଲା। ଶନିବାର ୯ ଜୁଲାଇ ବଡି ସକାଳୁ ସମାଜେସବୀ ଜଣକ େଫାନ ପାଇେଲ। 

ପଦିD ନୀ अx� ସ�ରେର ମା’-ୁ କହୁଥାଏ, କହ ଦିଦି ଆସିେବ। ଟିେକ ଇଂେଜକସନ 

େଦଇେଦେବ। େସ अବfାେର େକବଳ DRTB-Center ଯିବା ତା’ର ବହୁତ ଆବଶ�କ 

ଥିଲା। ପରିବାର େଲାକ-ୁ ବୁେଝଇଲା ପେର ତୁରh େସମାେନ େସଠିକି େନଇଗେଲ। କି� 

େସଇ ଏକା ଶନିବାର ଦିନ ମଧ� ରାତ� ୀେର ବାପା ଥାଇ ନଥିଲା ପରି ୭ ବଷ� ଝିअଟିକୁ 

ସବୁଦିନ ପାଇଁ େଛଉo କରି ଆଖି ବୁଜିେଦଲା ପଦିD ନୀ। 

 େସ ଏକ ଦୃଢ ମେନାବଳ ଥିବା ସାହସୀ ଏବଂ ଲଢୁଆ ଝିअ ଥିଲା - େଶଷେର େସ 

ହାରିଗଲା। ମୁo ନୂଆଁଇ େଦଲା େବଦରଦୀ ସ�ାf� ବ�ବfା, ଭୟାନକ ନି��ୟ 

େବମାରୀ, ସ�ାଥ�ପର ସ�ାମୀ ଏବଂ ଶାଶୁଘର େଲାେକ ତଥା ସାରା ଦୁନିଆ ଆଗେର। 

    ଆେମ ଏକ ସଭ� ସମାଜ ହିସାବେର ତଳ ପ�ଶq ଗୁଡିକ ଉପେର ଚିhା କରି ତାର 

ଉ\ର େଖାଜିବା ନିହାତି ଆବଶ�କ: 

• େକମିତି ଓ କିପରି ଭାବେର ଦୁଇଦୁଇ ଜଣ ସାଂଘାତିକ ଏମଡ଼ିଆର େପେସ�-ୁ (ପଦିD ନୀ 

ଏବଂ ଆୟା)ଜାଣୁ ଜାଣୁ େଛାଟ େଛାଟ କअଁଳ ପିଲାମାନ- ସହ କାମ କରିବାକୁ अନୁମତି 

େଦେଲ? କାହWକି କମ�fଳୀେର ନିରାପ\ା ନିୟମ ଉପେର ପରାମଶ� େସବା 

ବ�ବfାକରାଯାଉନାହW? 

• କାହWକି ସରକାରୀ ସ�ାf� ବ�ବfାେର ଚିକି�କ ବା अନ� େସବା ପ�ଦାନକାରୀ େରାଗୀ 



ତ� େୟାଦଶ ବଷ�, ତୃତୀୟ ସଂଖ�ା, ମା�� ୨୦୧୮ Download Magazine from www.aahwaan.com 

 

ଆହ� ାନ ଇ-ପତି� କା ସ"ୂ$� ନିଃଶୁ' ବିତରଣ େହତୁ ଡା େଜ�ାତି ପ�ସାଦ ପ,ନାୟକ- .ାରା ପ�ତି/ିତ ଓ ପ�କାଶିତ  | Aahwaan.com  Aahwaan.com  Aahwaan.com  Aahwaan.com  |  303 

 ମାନ-ୁ ଏପରି अମାନୁଷିକ ପ�ତିକି�ୟାଶୀଳ ବ�ବହାର କରୁଛhି, େଯଉଁଥିପାଇଁ ସାଧାରଣ 

ଗରିବେରାଗୀ ମଧ� ବାଧ�େହଉଛି ବ~ାଛwା ପଡୁ ପେଛ ପଇସା େଦଇ େକଉଁଠି 

ପ�ାଇେଭଟେର ଚିକି�ା େହବ ସିନା ସରକାରୀ ଡାsରଖାନାେର ଯାଇ अପମାନ ପାଇବନି 
। 

• ନିୟମାବଳୀ अନୁଯାୟୀ ସାମାଜିକ ସହାୟତା, ଉ�ାହିତ କରିବା, େରାଗୀ ଏବଂ 

ପରିବାର-ୁ ସେଚତନ କରିବା, େସମାନ-ୁ ପରାମଶ� େଦବାର ସମ] ବ�ବfା ଥିେଲ 

ମଧ� େକଉଁଥିପାଇଁ କାଯ�କାରୀ େହଲା ନାହW? 

• ଏପରିକି ମା�� ୨୦୧୫େର େଯେତେବେଳ ଔଷଧ ଇଂେଜକସନ ସମୟେର େନଲାପେର 

ମଧ� ତାର अବfା ଖରାପ େହଲା, େସଠି ସ£ାf� ବ�ବfା ନିଜ ତରଫରୁ ସ�ତଃÄୁ\� 

ଭାବେର ସବୁ ଔଷଧର extended DST କରିବାର ଥିଲା। ତାେହେଲ अhତଃ େଯଉଁ 

ଔଷଧ ତା ଶରୀର ଟିବି ଜୀବାଣୁକୁ ମୁକାବିଲା କରିପାରିବ ତାକୁ େସ ଖାଇପାରିଥାhା। 

ପରିତାପର କଥା ମଲା ପଯ��h ଏହି ପରୀyା କେଲନାହW, କାହWକି କେଲନି, େକଉଁଥିପାଇଁ 

କେଲନି? 

• ଏପରି େରାଗୀକୁ ଘେର ରଖି ଚିକି�ା ଦିଆ ଯାଉଥିେଲ ମଧ� କାହWକି ଘନି/ 

େଲାକମାନ- active contact tracing କରି ନଥିେଲ? 

• ଓଜନ ୨୨େକଜି କି^ା ତାଠୁ କମ ଥିଲାେବେଳ େକଉଁ ହିସାବେର 26-45 kg weight 

bandର ଔଷଧ ଖାଇବାକୁ େଦଉଥିେଲ ? 

• କାଯ�କ�ମେର ସବୁ ପରୀyା ମାଗଣା େହବା କଥା, କି� କାହWକି अେନକ େଟ� ପାଇଁ 

ତା-ୁ ଟ-ା େଦବାକୁ ପଡିଥିଲା ? 
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 • କାହWକି ତା-ୁ ଆନୁଷtିକ ଔଷଧ ଏବଂ େଟ� ଯାହା େଲଖୁଥିେଲ, େସପାଇଁ େରାଗୀକୁ 

ଖ�� अଥ� େଫର] କରାଗଲା ନାହW? 

• କାହWକି DRTB Centerେର ଜେଣ ସାଂଘାତିକ େରାଗୀକୁ ଡାsର େଦଖିେବନି? ଏମିତିକି 

ଯଦି େକେବ yଣିକ େଦଖା ପାଇଁ ଆସିଗେଲ କଥା ପେଦ େହେବନି ତହWକୁ େରାଗୀ 

ଛାତିେର stethoscope େଦଇ ପରୀyା କରିବା କଥାତ ଛାଡ! 

 

ପଦିD ନୀର ମୃତୁ� ଆମ ସମ]- ପାଇଁ ଏକ େଖାଲା ଆହ� ାନ। ପଦିD ନୀର अନାଥ ଝିअ ଆପଣ 

ସମ]- ସଂେବଦନଶୀଳତାକୁ ପ�ଶq କରୁଛି । 

 

ସହେଯାଗ अନୁ/ାନ,  

୯୬, ସଯୂ��ନଗର, ପ�ଥମ  ମହଲା 

ଭୁବେନଶ�ର 
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अଧ�ାପିକା ରpିତା ପାତ�  

ଏ�ିେରାମା�ିକେର ମାନବବାଦଏ�ିେରାମା�ିକେର ମାନବବାଦଏ�ିେରାମା�ିକେର ମାନବବାଦଏ�ିେରାମା�ିକେର ମାନବବାଦ    
କଥାକାର ବସh ଶତପଥୀ- ‘ଏ�ିେରାମା�ିକ୍’େର ମାନବବାଦର ସ�ର 

 ମୟୁରଭp ମାଟିର ବରପୁତ�  ବସh କୁମାର ଶତପଥୀ େସ ୧୯୧୩ ମସିହା, ଜୁନ୍ 
ମାସ ୨୭ ତାରିଖେର ଜନD  ଗ�ହଣ କରhି ପିତା େଭାଳାନାଥ ଓ ମାତା ଋକିD ଣୀ ଶତପଥୀ- 
ସୁେଯାଗ� ପୁତ�  େକବଳ ନୁହhି ବରଂ ଓଡ଼ିଶାମାଟିର େଯାଗ�ତମ ସhାନ ଶିyା, ସଂdାର 
ଓ ସାହିତ� ସୃ�ିେର ଥିେଲ ସବ�ଗୁଣସ"ନ�q  େତଣୁ ୧୯୩୭ ମସିହାେର େରେଭନ୍ ସା 
କେଲଜ ତା-ୁ ସ�ାନଜନକ ‘ରାୟବାହାଦୁର ଜାନକୀନାଥ’ ପୁରdାର ପ�ଦାନ କରିଥିେଲ 
ସମୟକ�େମ ତା-ର ବୃ\ି ଓ କୃତି\�  ପାଇଁ ମିଳିଛି ବହୁ ସ�ାନ ଓ ପୁରdାର ୧୯୭୭ 
ମସିହାେର ଓଡ଼ିଶା ସାହିତ� अକାଦମୀ ପୁରdାର, ପ�ଜାତ� ସମିତି .ାରା ଯଥାକ�େମ 
୧୯୬୪, ୧୯୬୮ ଓ ୧୯୭୨େର ପୁରdୃତ ଓ ସ�ାନିତ େହାଇଛhି ଶାରଳା ସ�ାନ ସହିତ 
अନ�ାନ� ବହୁ ପୁରdାର अଧିକାରୀ ବସh କୁମାର ଶତପଥୀ ବୃ\ିେର ଶିyକ, अଧ�ାପକ, 
ତଥା ପ�ଶାସନିକ अଧିକାରୀ ଥିେଲ େହଁ ବୃ\ିେର ଜେଣ ସାହିତ� ସ��ା ସମାଜର अକୁହା 
େବଦନା, ଦୁଃଖୀ େଭାକିଲା େଲାକର କାହାଣୀ ଠାରୁ ପଶୁପyୀ ଇତର ଜୀବପ�ତି େସ ଥିେଲ 
ସେ^ଦନଶୀଳ ହୃଦୟର अନୁଭବକୁ ଗj ମରୁଭୂମିେର ରୂପାୟିତ କରିଛhି ନବନାଟିକା, 
ଭ� ମଣ କାହାଣୀ ଓ अନୁବାଦ େyତ� େର ପାରଦଶzତା ପ�ଦଶ�ନ କରିଥିେଲ େହଁ ଜେଣ 
ହାସ�ରସିକ ଗାjିକ ଭାବେର େସ ଖୁବ୍ େଲାକପି�ୟ ୧୯୬୬ ମସିହାେର ତା-ର ପ�ଥମ 
ଗj ସଂକଳନ ‘ଏ�ିେରାମା�ିକ୍’ ପ�କାଶିତ ହୁଏ ଏହି ପୁ]କ ପାଇଁ ୧୯୬୮ ମସିହାେର 
ଓଡ଼ିଶା ସାହିତ� अକାଦମୀ ପୁରdାର ପାଇଛhି ତା-ର अନ�ାନ� ଗj ସଂକଳନ 
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 ମଧ�େର ରହିଛି - ଗtା ଓ ଗାtୀ (୧୯୮୧), ହାଇଦ� ାବାଦ अtୁର (୧୯୮୨), ମାଂସାଶୀ-
ମାନ- ଉେ�ଶ�େର (୧୯୮୨), ନୀଡ଼ାଶ�ୟୀ (୧୯୮୩), ଆକାଶୀ ଫୁଲ (୧୯୮୩), अଜାଗା 
ଘାଆ(୧୯୮୩), େମଜର अପେରସନ(୧୯୯୧) ଇତ�ାଦି 

 अନୁବାଦ ସୃ�ି ମଧ�େର ରହିଛି - ନବନାଟିକା, ଦୁଇଟି ଭ� ମଣ କାହାଣୀ, ସ�ୟନ, 
େଲ^- େସ¾ପିୟର କାହାଣୀ ମାଳା, ରାଜା (ରବୀw�ନାଥ ଠାକୁର), Fakir Mohan : His 
like & Literature, ବାସhୀ ରମ�ରଚନାମାଳା (୧,୨,୩,୪) ଖoେର ବିଭs 

 ସମାେଲାଚନମଳୂକ ନିବ~ ମଧ�େର ରହିଛି - ଫକୀରେମାହନ ଓ ସାତଜଣ ସାଥୀ 
(ପୁ]କ ଆକାରେର अପ�କାଶିତ) ଏତଦ୍ ବ�ତୀତ ବହୁ ଆେଲାଚନା ବିଭିନq  ପତ� ପତି� କାେର 
fାନ ପାଇଛି ଏସବୁ ବ�ତୀତ ଇଂରାଜୀ ଓ ଓଡ଼ିଆ ପତି� କାର ସଂପାଦନା ଦାୟିତ�  
ତୁଲାଇଛhି ସମାଜ, ସାହିତ� ଓ ସଂdୃତିେପ�ମୀ ମଣିଷ ଭାେବ େସ ସ�ତ� ବାରି 
େହାଇପଡ଼hି 

 ୧୯୬୬ ମସିହାେର ପ�କାଶିତ ‘ଏ�ିେରାମା�ିକ୍’ ସଂକଳନେର ରହିଛି ନअେଗାଟି 
ଗj ଗjକ�ମର ପ�ଥମ ଗj ‘ବାଣୀ ଚିଆଁ’ ଗjଟିେର କୁକୁଡ଼ା ଚିଆଁ ପ�ତି ଦୁଃଖ ଓ 
େବଦନା ପ�କାଶ ପାଇଛି ‘अଶ�ତ୍ ଥାମା ହତ?’ ଗjେର ସାମାନ� ନିଜ ସ�ାଥ�ପାଇଁ 
ମନୁଷ�ତ� ର ମୃତୁ� ଘଟିଛି ମାତ�  ଗjେର େଶଷ ପରିଣତି ଏପରି ପରିfିତିକୁ ପ�ଶ�ୟ 
େଦଇନାହW ହିରାଲାଲ ଚରିତ� କୁ अନୁତାପର अନଳେର େଧାଇ େଦଇଛhି ଗାjିକ 
‘େଗାଟିଏ ଆଳୁ’ ଗjେର ଷÚ ଛୁଆର ମୃତୁ�ର କାରଣ ଖୁବ୍ xଶ�କାତର ଘଟଣା 
େଦାକାନରୁ େଗାଟିଏ ବଡ଼ ଆଳୁକୁ ଷÚ ଛୁଆଟି ଖାଇ େଦଇଛି ପରିଣତ ସ�ରୂପ 
େଦାକାନୀର ମାଡ଼େର ଷÚ ଛୁଆର ଜୀବନ ଦୀପ ଲିଭିଗଲା ଏପରି ଏକ xଶ�କାତର 
ପରିେବଶେର ଗjର ଆର¯ ଓ େଶଷ େହାଇଛି ପାଠକ ମନେର ପଶୁପ�ତି କରୁଣା େବାଧ 
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 ସୃ�ି କରିବାେର ଗାjିକ େହାଇଛhି ସଫଳ ‘ହୀରାକୁଦ କେର�’ ଗjେର ଦୁଃଖ ଓ 
ବିେeଦର ଯ�ଣା ମଧ�େର େପ�ମ ରୂପକ କେର�କୁ अନୁଭବ କରାଇଛhି ଯାହା ଗjର 
ନାୟକ ସେରାଜବାବୁ ଓ କମଳିନୀ ଚରିତ�  ମଧ�େର େହାଇଛି ପ�ତିଫଳିତ ‘अ��ଳି’ 
ଗjେର ସ�ାବଲ^ନଶୀଳ େହବାର ମହ\�  େକୗଣସି ଚାକିରୀଠାରୁ କିଛି କମ ନୁେହଁ େବାଲି 
ଦଶ�ାଇଛhି ଏହାର ପ�ମାଣ ରାଜବଲ� ଭ ଦoପାଟ ଚରିତ�  େଦଇ ପରିଣତି ଟାଣିଛhି 
‘ଭଡ଼ାଟିଆ’ ଗjେର ମଣିଷ ସମାଜର ବିେ.ଷ ଭାବକୁ ଦଶ�ାଇଛhି अଧ�ାପକ 
ମେହଶବାବୁ ଘରଭଡ଼ା େନଇ ରହୁଥିବା କାରଣରୁ ଘର ମାଲିକ ସହିତ ସୁସ"କ� fାପନ 
କରିବାେର ସଫଳ େହାଇନାହାhି ଫଳସ�ରୂପ ଭଡ଼ାଘର ଛାଡ଼ିବାର ପରିfିତି ସୃ� 
େହାଇଛି ପାଠକ ମନେର ମାନବିକ େଚତନାର ପ�ଶq ସୃ�ି କରାଇଛhି ଗାjିକ ଗj 
ସଂକଳନର ନାମ ବହନ କରୁଥିବା ‘ଏ�ିେରାମା�ିକ୍’ ଗjେର ରହିଛି, अବେହଳିତ 
ନାରୀପ�ତି ସମାଜର ଦୃ�ିେକାଣ କାମୁକ ମଣିଷର ବା]ବ ରୂପ ସମାଜର ଭଦ� ବ�sି 
ରୂେପ ପ�ତିବିମି�ତ େହଉଥିବା ବାବାଜୀ- ପ�eନ େଲାଲୁପତା 

 ଏହିପରି ‘ଏ�ିେରାମା�ିକ୍’ ଗj ସଂକଳନେର ପାଠକକୁ ସମେବଦନାେର ଭରି 
େଦଇଛhି ଗାjିକ ଗjେର ହାସ�, ବ�t, କରୁଣ, େପ�ମ, ଘୃଣା, ସମସ�ା ଓ 
ମାନବିକତାର ବୀଜ େରାପଣ କରିବାକୁ ତା- ଗjଗୁଡ଼ିକ ସମଥ� 

ସqାତେକା\ର ଭାଷା ଓ ସାହିତ� ବିଭାଗ 

ଉ\ର ଓଡ଼ିଶା ବିଶ�ବିଦ�ାଳୟ, ବାରିପଦା 
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ଡା େଜ�ାତି ପ�ସାଦ ପ,ନାୟକ 

ବିଶ� ମାତୃଭାଷା ଦିବସ अନୁଚିhାବିଶ� ମାତୃଭାଷା ଦିବସ अନୁଚିhାବିଶ� ମାତୃଭାଷା ଦିବସ अନୁଚିhାବିଶ� ମାତୃଭାଷା ଦିବସ अନୁଚିhା    
ଆମ ପିଲାମାେନ ଇଂରାଜୀ ମାଧ�ମ ବିଦ�ାଳୟେର ପଢ଼hି କାହWକି? 

 अେନକ ସମୟେର ସାମାଜିକ ଗଣମାଧ�ମେର ଏହି ପ�ଶq ଉପfାପିତ େହାଇଛି ଏବଂ 

ବ�t ଛଳେର େହଉ ବା ଯୁsି ମାଧ�ମେର େହଉ अେନକ ବ~ୁ ପ�ଶq କରhି, “ଭାଇ, ତେମ 

ମିଛଟାେର ଓଡ଼ିଆ ଓଡ଼ିଆ େହଉଛ? ଯଦି ଓଡ଼ିଆ ଭାଷା ପାଇଁ ତମର ଏେତ ଦରଦ अଛି ତା 

େହେଲ ତମ ପିଲାମାନ-ୁ ଓଡ଼ିଆ ମାଧ�ମ ବିଦ�ାଳୟେର ନ ପଢ଼ାଇ ଇଂରାଜୀ ମାଧ�ମ 

ବିଦ�ାଳୟେର କାହWକି ପଢ଼ାଉଛ?” 

 ପ�ଶqଟି ବା]ବିକ ଯୁsିଯୁs ଆେମ ସତେର ଯଦି ଆମ ମାତୃଭାଷା ପାଇଁ ଏେତ ଚିhିତ 

ତା େହେଲ ଆେମ ଆମ ସhାନମାନ-ୁ ଓଡ଼ିଆ ମାଧ�ମେର ପାଠ ନ ପଢ଼ାଇ ଇଂରାଜୀ 

ମାଧ�ମେର ପଢ଼ାଇବାକୁ କାହWକି ଚାହୁଁଛୁ? अବଶ� ଏହା ଇeା ନ େହାଇ ବାଧ�ତାମଳୂକ ବି 

େହାଇପାେର, କି� େସ ବିଷୟେର ଚ��ା କିଛି ସମୟପେର କରିବା ଓଡ଼ିଶାେର ଇଂରାଜୀ 

ମାଧ�ମ ବିଦ�ାଳୟର ପ�ଚଳନ अେନକ ଦଶ~ୀରୁ େହାଇଛି ସ¯ବତଃ ଆେମ 

େଯେତେବେଳ ନୂଆ ନୂଆ ବିଦ�ାଳୟେର ପାଦ େଦଉଥିଲୁ େସଇ ସମୟେର ହW ଏହି 

ଇଂରାଜୀ ମାଧ�ମ ବିଦ�ାଳୟ ମାନ- ପ�ଚଳନ ଓଡ଼ିଶାେର ଆର¯ େହାଇଥିଲା ଆେମ 

େଯେତେବେଳ ବିଦ�ାଳୟ ଯାଉଥିଲୁ େସେତେବେଳ ପିଲାଟିଏ अନୁ�ନ ପା�ବଷ� େହାଇଗେଲ 

ବାପାମା’ ତାକୁ େନଇ ଗଁା କି^ା ଘର ପାଖେର ଥିବା ସରକାରୀ ବିଦ�ାଳୟେର ନଁା େଲେଖଇ 

େଦଇ ଆସୁଥିେଲ େସେତେବେଳ ଇଂରାଜୀ ମାଧ�ମ ବିଦ�ାଳୟ ସଂଖ�ା ନଗଣ� ଥିଲା 
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 କହିେଲ अତୁ�sି େହବ ନାହW ତା’ପେର ଆେମ େଯେତେବେଳ ଚତୁଥ� େଶ�ଣୀେର ପାଠ 

ପଢ଼ିଲୁ େସେତେବେଳ ଆମକୁ ଇଂରାଜୀ अyର ସହ ପରିଚୟ କରି ଦିଆଗଲା ଏବଂ ତା 

ପେର ପ�ତିବଷ� ଇଂରାଜୀ ବିଷୟ ଆମକୁ ପଢ଼ାଗଲା େହେଲ ଇଂରାଜୀ ବିଷୟ ପ�ତି ଭୟ 

ଏେତ ମାତ� ାେର ଥିଲା େଯ ଦଶମ େଶ�ଣୀେର ପାଦ େଦଉ େଦଉ अଧିକାଂଶ ଛାତ� ଛାତ� ୀ 

ଇଂରାଜୀ ବିଷୟେର अକୃତକାଯ�� େହବାର େଦଖାଯାଉଥିଲା ଆେମ ବୁଝି ପାରୁନଥିଲୁ 

ସତେର ଏ ବିଷୟଟା ଏେତ କଠିନ କାହWକି? କାହWକି अଧିକାଂଶ ଛାତ� ଛାତ� ୀ ଏହି ବିଷୟକୁ 

ଏେତ ଭୟ କରhି? େସ ଯା େହଉ, େଯଉଁମାେନ ଦଶମ େଶ�ଣୀ େବାଡ୍� ପରିyା ପାର 

କରିଗେଲ େସମାେନ ଯୁs ଦୁଇେର ପାଠ ପଢ଼ିବା େବେଳ ବହୁତ କଠିନ ସମୟ େଦଇ ଗତି 

କରିଥିେଲ କାରଣ ବିଦ�ାଳୟେର ଶିyାଦାନ ଓଡ଼ିଆେର େହଉଥିବା େବେଳ 

ମହାବିଦ�ାଳୟେର କି� ତାହା ଇଂରାଜୀ ଭାଷାେର େହଉଥିଲା ଏହା ଫଳେର ଦଶମେର 

ଭଲ ମାକ� ରଖିଥିବା ଛାତ� ଛାତ� ୀ ମାେନ ଯୁs ଦୁଇେର अସଫଳ େହଉଥିେଲ କି^ା ଭଲ ମାକ� 

ରଖିବାେର ସଫଳ େହଉନଥିେଲ ଆଉ େଯଉଁମାେନ ଏହି ସବୁ କଠିନ ପଥକୁ ସହଜେର 

ପରି�ାର କରିେଦଇ ଆେଗଇ ଥିେଲ େସମାେନ ବିଦ�ାଧ�ୟନେର ସଫଳ େହବା ସହ ଉ� 

ଶିyା ପାଇେଲ ଏବଂ ଭଲ ଭଲ ଚାକିରୀ କରିବାେର ସଫଳ ବି େହାଇଥିେଲ 

 କି� ଆମର ମହାବିଦ�ାଳୟ ପ�େବଶ େବଳକୁ ଆମ ସ�}ଖେର ପ�ତି.wିତା 

କରିବାପାଇଁ ଉପfିତ ଥିେଲ ଇଂରାଜୀ ମାଧ�ମ ବିଦ�ାଳୟେର ପାଠ ପଢ଼ିଥିବା କିଛି 

ଛାତ� ଛାତ� ୀ େଯଉଁମାେନ ପାଠ�କ�ମକୁ ସହଜେର ବୁଝିପାରୁଥିେଲ ଏବଂ ମହାବିଦ�ାଳୟର 

अଧ�ାପକ ମାନ- ଇଂରାଜୀ ବsବ�ର ସଠିକ अଥ� ବୁଝିପାରୁଥିେଲ ଯାହା ଆମ ପyେର 

ସ¯ବ ନଥିଲା ଆେମ ମହାବିଦ�ାଳୟର ପରିସର େଡଇଁ େଯେତେବେଳ ଚାକିରୀ କରିବାକୁ 
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 ଆସିଲୁ େସେତେବେଳ ଏକ ଏମିତି ସମୟ ଆସିଲା, ଆମ ସହ ପାଠ ପଢୁଥିବା अେନକ 

ଛାତ� ଛାତ� ୀ ହଠାତ୍ ବିେଦଶ ଯିବା ଆର¯ କରିେଦେଲ ଏହାର ପ�ଭାବ ପିତାମାତା- 

ଉପେର ପଡ଼ିଲା ସମ] ପିତାମାତା ପ�କାରାhେର ଚାହWେଲ େଯ େସମାନ- ସhାନମାେନ 

ବି ବିେଦଶ ଯାଆ� ଡଲାରେର ପଇସା ଆୟ କର� ଏବଂ ବେ^, ବାtାେଲାରେର ଉ� 

अ,ାଳିକାେର ଘର କର� େତଣୁ େସମାେନ ସhାନମାନ-ୁ अjବୟସରୁ ହW ଇଂରାଜୀ 

ଶିyାପ�ତି ଆକୃ� କରିବା େହତୁ ଇଂରାଜୀ ମାଧ�ମ ବିଦ�ାଳୟେର ଭ\z କରିବାକୁ 

ଲାଗିେଲ 

 ଏହାର अନ� ଏକ କାରଣ ବି ଥିଲା ଆଉ ତାହା ଥିଲା ସରକାରୀ / ଓଡ଼ିଆ ମାଧ�ମିକ 

ବିଦ�ାଳୟ ମାନ-େର ଦିନକୁ ଦିନ ଶିyାଦାନେର अବେହଳା ଓ ଛାତ� ଛାତ� ୀ- ଭବିଷ� ପାଇଁ 

ନି�ିh ଶିyକେଗା/ୀ ସ¯ବତଃ ଆେମ ପାଠ ପଢୁଥିବା ସମୟେର େଯଉଁ ସବୁ 

ଶିyକମାେନ ଥିେଲ େସମାେନ ଆମ ପାଇଁ େଯତିକି ମାତ� ାେର ଚିhିତ େହଉଥିେଲ ବ\�ମାନ 

ସମୟେର େସମିତି େହଉନଥିବ ଏହାର କାରଣ େହଉଛି ଶିyା େyତ� େର ବ�ାପକ 

ପରିବ\�ନ अଧିକରୁ अଧିକ ଛାତ� ଛାତ� ୀ-ୁ ବିଦ�ାଳୟକୁ ଆଣିବା ଉେ�ଶ� େନଇ ସରକାର 

ଏମିତି କିଛି ନି�\ି େନେଲ ଯାହାଫଳେର ଶିyାଦାନ ବାଧାପ�ାk େହବା ସ�ାଭାବିକ 

େହାଇଗଲା ଦଶମ େଶ�ଣୀ ପଯ��h ଛାତ� ଛାତ� ୀ-ୁ େଫଲ୍ କରାଯିବ ନାହW, େବାଲି 

କୁହାଗଲା अଥ�ାତ ଜେଣ ଛାତ�  ଯଦି ବିଦ�ାଳୟେର ନଁା େଲଖାଏ ତା େହେଲ अନୁ�ନ 

ଦଶମ େଶ�ଣୀ ପଯ��h େସ େଯମିତି େହେଲ ପାସ େହାଇ ଯିବ େସ ପାଠ ଭଲ ଭାବେର 

ବୁଝୁ ବା ନ ବୁଝୁ େସ ପରୀyା େଦଉ ବା ନ େଦଉ ଏହା ଫଳେର ଶିyକ ମାନ- 

ଉପେର େବାଝ ବହୁତ ପରିମାଣେର କମ େହାଇଗଲା େଯଉଁ ଶିyକମାେନ ଛାତ� ଛାତ� ୀ- 
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 ପାଇଁ ଚିhା କରୁଥିେଲ େସମାେନ ମଧ� ଚିhାଶନୂ� େହାଇ ବସିଗେଲ କାରଣ େଯଉଁଠି 

ଛାତ� ଛାତ� ୀ-ୁ େଫଲ କରିବା ମନା, େସଠି କିଏ େକେତ ପଢ଼ିଲା ନ ପଢ଼ିଲା େସ ବିଷୟେର 

କିଏ ବୁଝୁଛି? େତଣୁ ସରକାରୀ ବିଦ�ାଳୟ ପ�ତି अେନକ ପିତାମାତା ବିତxୃହ େହାଇଗେଲ 

ଆେମ କାହWକି ଏମିତି େଗାଟିଏ fାନେର ଆମ ପିଲା-ୁ ପଢ଼ାଇବୁ େଯଉଁଠି ଶିyକମାେନ 

େସମାନ- ଉନq ତି ପାଇଁ ଯୁsିଯୁs ପଦେyପ େନବା ସପyେର ନାହାhି? େସହି 

ବିଦ�ାଳୟେର ପାଠ ପଢ଼ିେଲ ଆମ ସhାନ ମାନ-ର କିପରି ଉନq ତି େହବ? 

 ବ\�ମାନ ଆସ� େଦଖିବା େବସରକାରୀ / ଇଂରାଜୀ ମାଧ�ମ ବିଦ�ାଳୟେର 

ଶିyାଦାନ ବ�ବfା ଏଠାେର अନୁ�ନ ପିଲାମାନ-ୁ ଶିyାଦାନ କରାଯାଏ ପ�ତି ମାସେର 

କିଛି ନା କିଛି ଗଠନମଳୂକ କାଯ�� ଦିଆଯାଇ ଛାତ� ଛାତ� ୀ- ପ�ତିେଯାଗୀତାମଳୂକ x��ାକୁ 

ଉ�ାହିତ କରାଯାଏ ଶିyାଦାନେର अବେହଳା େହେଲ ଶିyକ ମାନ-ୁ अଧ�yମାେନ 

ବ�sିଗତ ଭାବେର ନିେ��ଶ େଦଇ ଉଚିତ ପଦେyପ େନବାକୁ କହhି ବିଦ�ାଳୟେର େଯ 

େକବଳ ଇଂରାଜୀ ମାଧ�ମେର ହW ଶିyାଦାନ ହୁଏ ତା ନୁେହଁ, ଏହି ବିଦ�ାଳୟମାନ-େର 

ଓଡ଼ିଆ ବାଧ�ତାମଳୂକ ବିଷୟ ଭାବେର ମଧ� ପଢ଼ାଯାଏ ଏହା ସହ ହିwୀ ଏବଂ ସଂdୃତ 

ମଧ� ପଢ଼ାଯାଏ େତଣୁ ବ]ୁତଃ ଓଡ଼ିଆ ଏବଂ ଇଂରାଜୀ ମାଧ�ମ ବିଦ�ାଳୟେର ଶିyାଦାନ 

ଖସଡ଼ାେର େକୗଣସି ପାତରअhର ନାହW ହଁ ଆଇସିଏସସି / ସିବିଏସସି ମାଧ�ମ ବିଦ�ାଳୟ 

ମାନ-େର ଶିଶୁମାନ-ୁ अj ବୟସରୁ ହW ସାମାନ� କଠିନ ବିଷୟବ]ୁ ସ^ଳିତ ବିଷୟେର 

ଶିyାଦାନ କରାଯାଏ, ଯାହା ଆମ ମତେର ଶିଶୁର େବୗ�ିକ ବିକାଶେର ସହାୟକ େହାଇଯାଏ 

ଏବଂ ଭବିଷ�େର େସହି ଶିଶୁମାେନ ବିଶ� ଦରବାରେର ନିଜକୁ େଯାଗ� େବାଲି ପ�ମାଣିତ 

କରିବାର େଯାଗ�ତା ରଖhି 
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  ସାଂପ�ତିକ ସମୟେର ଶିyାପ�ାk ଯୁବକଯୁବତୀ େକବଳ ନିଜ अ�ଳେର ହW ରହି 

ଜୀବିକାନିବ�ାହ କରିବା ସପyେର ନାହାhି ଆଜିକାଲି େଯ େକହି ଶିyା ସମାk େହାଇଗଲା 

ପେର ମୁ^ାଇ, ବାtାେଲାର, ଦିଲ� ୀ କି^ା अନ� ଜନବହୁଳ ସହରେର ରହି ଚାକିରୀ କରିବା 

ସପyେର ହW ମତ େଦବ ଏବଂ େସଠାେର ଚାକିରୀ କରୁଥିବା अଧିକାଂଶ ଯୁବକଯୁବତୀ 

ବିେଦଶ ଯିବାପାଇଁ ଇeୁକ େତଣୁ େସମାନ- ପାଇଁ ଇଂରାଜୀ ଶିyାର ଆବଶ�କତା अଧିକ 

କହିେଲ ହୁଏତ କିଛି େଲାକ-ୁ ପସw େହାଇ ନପାେର କି� ବିଗତ ଦୁଇ ଦଶ~ୀେର ଓଡ଼ିଶା 

ସରକାର- .ାରା େକେତ ଜୀବିକା / ଚାକିରୀ ସୃ�ି କରାଯାଇଛି? ରାଜ�େର ମୁଠା ମୁଠା 

ଇpିନିୟରିଂ ମହାବିଦ�ାଳୟ େଖାଲିେଦଇଥିେଲ େଯ अଗଣିତ ଇpିନିୟର ବ\�ମାନ 

େବକାର େହାଇ ବସିଛhି अବfା ଏମିତି ଆସିଛି େଯ ସମୁଦାୟ ଇpିନିୟରିଂ 

ମହାବିଦ�ାଳୟର ପଚିଶି ପ�ତିଶତ ସିଟ୍ ମଧ� ଭ\z େହଉନାହW, ଏବଂ ଚଳିତବଷ� अନୁ�ନ 

अଧା ଇpିନିୟରିଂ କେଲଜ ବw େହାଇଯାଇଛି କି^ା ବw େହବାଭଳି अବfାେର ଆସି 

ପହ�ିଛି 

 ଓଡ଼ିଶାେର ଚାକିରୀ ପାଇଁ ଆଶା ନାହW, େଯଉଁମାେନ ଚାକିରୀ କରିବାପାଇଁ ଆଶାୟୀ 

େସମାନ-ୁ ଓଡ଼ିଶା ବାହାରକୁ ଯିବାକୁ େହବ ହW େହବ ଏବଂ େସଥିପାଇଁ େସମାନ-ୁ 

ସବ�ଭାରତୀୟ ]ରର ପ�ତିେଯାଗୀତାକୁ ସ�}ଖୀନ େହବାଭଳି x��ା ରଖିବା ଆବଶ�କ, 

ଯାହା ଓଡ଼ିଆ ମାଧ�ମ ବିଦ�ାଳୟେର ମିଳିବା अସ¯ବ, େତଣୁ ଆମ ସhାନମାେନ ଇଂରାଜୀ 

ମାଧ�ମ ବିଦ�ାଳୟେର ପାଠ ପଢ଼hି 

 ଇଂରାଜୀ ମାଧ�ମ ବିଦ�ାଳୟେର ପାଠ ପଢ଼ିବା .ାରା େକହି ଇଂରାଜୀ େହାଇ ଯାଆhି 

ନାହW କାରଣ ଆେମ ଜନD ରୁ ଓଡ଼ିଆ, ଆମ ଘେର ଓଡ଼ିଆେର ହW କଥାଭାଷା ହୁଏ ଏହା 
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 .ାରା ଆେମ ଓଡ଼ିଆ ଭାଷାକୁ अବେହଳା କରୁନାହୁଁ ହଁ କି� ଓଡ଼ିଶାର ପ�ମୁଖ ଗଣମାଧ�ମ 

ମାେନ ଓଡ଼ିଆ ଭାଷାକୁ େକେତ ସ�ାନ ଦିअhି ତାହା ଆପଣ ନିେଜ େଦଖିେଲ 

ଜାଣିପାରିେବ ଆମ ସhାନମାେନ ଭବିଷ�ତ ପାଇଁ ନିଜକୁ ପ�]ୁତ କରିବା ଉେ�ଶ� େନଇ 

ଇଂରାଜୀ ମାଧ�ମ ବିଦ�ାଳୟେର ପାଠ ପଢ଼hି, ଓଡ଼ିଆକୁ ନୁ�ନ କରି େଦଖାଇବା ପାଇଁ 

ନୁେହଁ ସାଂପ�ତିକ ସମୟେର ସରକାରୀ / ଓଡ଼ିଆ ମାଧ�ମ ବିଦ�ାଳୟ ମାନ-େର 

େହଉଥିବା ଶିyାଦାନ ବ�ବfାକୁ େଦଖିେଲ ଆେମ ଆମ ସhାନମାନ-ୁ ଇଂରାଜୀ ମାଧ�ମ 

ବିଦ�ାଳୟେର ଭ\z କରିବାକୁ ଏକ ରକମ ବାଧ� େହଉଛୁ େବାଲି କହିେଲ अତୁ�sି 

େହବନାହW 

 

ବୀମା ନଗର, ବ� ହD ପୁର 

୭୬୦୦୧୦, ଓଡ଼ିଶା 

ଭ� ାମ�ଭାଷ : ୭୦୦୮୫୬୭୦୮୫ 

Article Source : http://www.aahwaan.com/blog/ 
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ଦମୟhୀ େଜନା 

ଶିyାବ�ବfାର ଦୂରାବfାଶିyାବ�ବfାର ଦୂରାବfାଶିyାବ�ବfାର ଦୂରାବfାଶିyାବ�ବfାର ଦୂରାବfା    
 କଥାଟି ସତ େଯ ଆଜିର ଶିଶୁ କାଲିର ନାଗରିକ ଓ େଦଶର ଭବିଷ�ତ ଶିଶୁ ହସିେଲ 

ଦୁନିଆ ହେସ। ଶିଶୁ- ଉପେର ମାନସିକ କି^ା ଶାରୀରିକ अତ�ାଚାର େଘାର अନ�ାୟର 

ବିଷୟବ]ୁ। ଏଣୁ ପ�ଥେମ, ଶିଶୁ- ବୁଝିବା ଦରକାର। େସମାନ- ମନରୁ ଭୟ େଲାପ 

ପାଇବା ଦରକାର। ଖାଇବା ବ�ିବା, ପି~ିବା ଭଳି ପାଠ ପଢ଼ିବା ମଧ� େସମାନ- େମୗଳିକ 

अଧିକାର। ଏଣୁ ଶିyାବ�ବfାେର ଚାଲିଛି ପରିବ\�ନ ଉପେର ପରିବ\�ନ। ସମ] ଶିଶୁ 

କିପରି ପ�ଥମରୁ अ�ମ େଶ�ଣୀ ଯାଏଁ ପ�ାଥମିକ ଶିyା ଗ�ହଣ କରିେବ େସ େନଇ ଚାଲିଛି 

େଯାଜନା ଉପେର େଯାଜନା। େକାଟି େକାଟି ଟ-ା ବ�ୟ କରି ଚାଲିଛhି ସରକାର େକେବ 

ବିଦ�ାଳୟ ଗୃହ ତିଆରି ତ େକେବ ପାେଚରୀ, ପିଲା-ୁ ଆକୃ� କରିବା ପାଇଁ ବିଭିନq  େଖଳ 

ସାମଗ�ୀ ସେମତ େଖଳ ପଡ଼ିଆ, ମାଗଣା ବହି, େପାଷାକ ଓ ମଧ�ାହq  େଭାଜନର େଯାଜନା।  

 ପୁଣି ଆନwମୟ ଶିyାେର ପିଲା େଖଳ ମାଧ�ମେର ପାଠ ଶିଖିେବ। ଦo ମୁs अ�ଳ 

ବିଦ�ାଳୟେର େକୗଣସି ଶିyକ ନିଜ ଛାତ�  ବା ଛାତ� ୀକୁ ଦo େଦେଲ େସ ନିେଜ ଦoର 

अଧିକାରୀ େହେବ। ବିଦ�ାଳୟେର  େଶୗଚାଳୟର ସୁବିଧା, ପାନୀୟ ଜଳର ସୁବିଧା ସେମତ 

ପରୀyାେର ପାସ୍ େଫଲ୍ ଉେଠଇବା ବ�ବfା ମଧ� କେଲ। କାରଣ ଶିyାଧିକାର ଆଇନ 

(RTE ACT) ୨୦୦୯ अନୁସାେର ୬ ରୁ ୧୪ ବଷ�ର ସମ] ପିଲା अ�ମ ପାସ୍ କରିବା 

ବାଧ�ତାମଳୂକ ୬ରୁ ୧୪ ବଷ� ବୟସ ମଧ�େର ସମ] ପିଲା-ୁ ମାଗଣାେର ଶିyାଦାନ 

କରାଯାଇଥାଏ dୁଲେର େଯାଗେଦବାର େଶଷ ତାରିଖ ମଧ� କିଛି ନାହW ପିଲା 



ତ� େୟାଦଶ ବଷ�, ତୃତୀୟ ସଂଖ�ା, ମା�� ୨୦୧୮ Download Magazine from www.aahwaan.com 

 

ଆହ� ାନ ଇ-ପତି� କା ସ"ୂ$� ନିଃଶୁ' ବିତରଣ େହତୁ ଡା େଜ�ାତି ପ�ସାଦ ପ,ନାୟକ- .ାରା ପ�ତି/ିତ ଓ ପ�କାଶିତ  | Aahwaan.com  Aahwaan.com  Aahwaan.com  Aahwaan.com  |  315 

 େଯେତେବେଳ ଚାହWେବ dୁଲକୁ ଆସି ନିଜ ବୟସ अନୁସାେର େଶ�ଣୀ କyେର େଯାଗଦାନ 

କରିପାରିେବ ତା ବି ପୁଣି ଜନD  ତାରିଖର ବିନା ପ�ମାଣପତ� େର ଯଦି େଗାଟିଏ ପିଲା dୁଲ 

ଆସିବାେବେଳ ୮ କି^ା ୯ ବଷ� େହଇଥାଏ ତା େହେଲ ସିଧାସଳଖ ୩ୟ େଶ�ଣୀେର 

ଭ\z  କରାଇେବ। 

 ଏେତ ସବୁ େଯାଜନା ପେର ବି ଆଜିର ପ�ାଥମିକ ଶିyା େକେତ ଦୂର अଗ�ଗତି 

କରିଚାଲିଛି ତାହା ସମେ] ଭଲଭାେବ ଜାଣିଛhି। dୁଲର ପରିଚାଳକ ତଥା अଭିଭାବକ ଓ 

ଆଜିର ସମାଜ ସମେ] େକବଳ େଦାଷାେରାପ କରିଚାଲିଛhି ଶିyକ ସମାଜକୁ। ସମ]-ୁ 

େମାର ବିନମ� अନୁେରାଧ କି େଯ ଥରୁଟିଏ ଏକାଗ�ତା ରyା କରି ଭାବିେଲ ସତେର କଣ 

ପିଲା- ଏପରି अବfା ପାଇଁ େକବଳ ଶିyକ ହW ଦାୟୀ ??? 

 ପ�େତ�କ dୁଲେର ଏଭଳି अେନକ ପିଲା ପାଠ ପଢୁଛhି େଯଉଁମାେନ ଓଡ଼ିଆ ବହି ପଢ଼ି 

ପାରୁନାହାhି। ନିଜ ନାମକୁ ଇଂରାଜୀେର େଲଖି ପାରୁନାହାhି। ଗଣିତର ଚାରି ସତୂ�  ଯଥା 

େଯାଗ ବିେୟାଗ ଓ ଗୁଣନ ହରଣର �ାନ ନାହW ତଥାପି େସମାେନ ସkମ, अ�ମ େଶ�ଣୀେର 

ବସିବାକୁ େଯାଗ� ବିେବଚିତ େହାଇଛhି। ଏହାକୁ ଆଧାର କରି ପୁଣି ଚଳ�ିତ�  ଆସିଲା, 

“ତାେର ଜମିନ୍ ପର” ଶିyକ-ୁ ଶିyଣ ନାମେର ପ�ଶିyଣ େକw�କୁ ଡକାଯାଇ େଦଖାଇଥିେଲ 

ଏହି ଚଳ�ିତ� , ଆଉ କୁହାଗଲା ଦୁବ�ଳ ପିଲା-ୁ अଧିକ ସମୟ େଦଇ ଉନq ତି କରାଇବା 

ପାଇଁ। କିଛି ପିଲା ଉନq ତି ଦିଗେର ଆେଗଇ ଚାଲିେଲ ମଧ� ଆଖିଦୃଶିଆ ଫଳମିଳିଲା 

ନାହW। କାରଣ େସ ଚଳ�ିତ� େର େକବଳ େଗାଟିଏ ଛାତ�  େସ ଭଳିଥିଲା। କି� ଆମ 

ବିଦ�ାଳୟେର अଧିକାଂଶ ପିଲା ଏହି ଭଳି ତା ଉପେର ପୁଣି ଶିyକ- ଉପେର ପାଠପଢ଼ା 

ବ�ତୀତ अନ� ବାହ� କାଯ�� ମଧ� ନ�] କରାଯାଏ। child senses ସହ ପିଲା- ଆଧାର 



ତ� େୟାଦଶ ବଷ�, ତୃତୀୟ ସଂଖ�ା, ମା�� ୨୦୧୮ Download Magazine from www.aahwaan.com 

 

ଆହ� ାନ ଇ-ପତି� କା ସ"ୂ$� ନିଃଶୁ' ବିତରଣ େହତୁ ଡା େଜ�ାତି ପ�ସାଦ ପ,ନାୟକ- .ାରା ପ�ତି/ିତ ଓ ପ�କାଶିତ  | Aahwaan.com  Aahwaan.com  Aahwaan.com  Aahwaan.com  |  316 

 କାଡ଼� କରିବା, ବ�ା-ଖାତା େଖାଲିବା, ଜାତିଗତ ପ�ମାଣପତ�  ବେନଇବା, ପ�ାକ୍ ମାଟି�କ ବୃ\ି 

ଫମ� ପୁରଣ, େଭାଟର ସଂେଶାଧନ, ବିବରଣ କାମ, ପାଇଖାନା अଛି କି ନା ଡାଟା collec-

tion ଇତ�ାଦି अେନକ କାମ� 

 ଆଛା ସତେର କଣ େକବଳ ଶିyକ ଚାହWେଲ େଯ େକୗଣସି ପିଲାକୁ ଭଲ ମଣିଷଟିଏ 

କରିପାରିେବ। ନା ଶିyକ- କ\�ବ� ସହ ଆବଶ�କ ପିଲାର ଉ\ମ ପରିେବଶ ପିଲାର 

ମେନାବୃ\ି ଓ ଆଗ�ହ , अଭିଭାବକ- େପ�ରଣା ଓ ତଦାରଖ ........  

 ଦିନକର କଥା ମଁୁ େଶ�ଣୀେର ପାଠ ପଢ଼ାଇବା େବେଳ ଲy� ରଖିଥିଲି ଏଭଳି କିଛି 

ପିଲା-ୁ େଯଉଁମାେନ େଶ�ଣୀେର ବସୁଥିେଲ ସତ କି� ପାଠପଢ଼ାଠୁ ଥିେଲ अେନକ ଦୂରେର 

ପାଠପଢ଼ା ସାରି େସମାନ-ୁ ପଚାରିଲି ତୁମ ଦିନଚଯ��ା କଣ ସବୁ କର – ପରxର ମୁହଁକୁ 

ଚାହW େସମାେନ ପାଟିେର ହାତ େଦଇ ହସିେଲ। ମଁୁ ଟିେକ ଉ� ସ�ରେର କହିଲି ହସୁଛ 

କଣ! କିଛି ପଚାରିଲି ନା!! ଉ\ର ଦିअ। 

 ହସି ହସି କହିେଲ ଗୁରୁମା ସକାଳୁ ଉଠି ଗାଧୁଆ ପାଧୁଆ ସାରି େଖଳୁ, େବାଉ ଯଦି 

କିଛି ଘର କାମ କେହ ତାହା କରୁ ଆଉ ୧୦ଟାେର dୁଲକୁ ଆସୁ ପୁଣି ୪ଟା େବେଳ ଘରକୁ 

ଯାଉ େଖଳୁ ଓ େଶାଇଯାଉ। ମଁୁ ପଚାରିଲି ପ�ତିଦିନ ପୁଣି ସବୁ ସମୟେର ଖାଲି େଖଳ ଆଉ 

କିଛି କରନାହW? 

 ଉ\ର ଆସିଲା – “ଆଉ କଣ କରିବୁ ଗୁରୁମା?” 

 ମଁୁ ଭଲଭାେବ ଚିhା କରି ସମ] ଛାତ� ଛାତ� ୀ-ୁ ଲy� କରି ସୁନି�ିତ େହଲି େଯ 

ଶିyାର ଡ଼ିଗ�ୀଧାରୀ େହାଇଗେଲ ଶିyାବିତ୍ େହାଇଯିେବ ନାହW। ସମାଜର େନୖତିକ 

ମାନଦoର ଉନq ତି େହେଲ ହW ଶିyାର ମଲୂ� ସାଥ�କ େହବ। 
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  “ସମ] କାଯ��େର ସଫଳତା ପାଇବା ପାଇଁ  ଦରକାର ମନର ଏକାଗ�ତା, ଶୃ�ଳା, 

ମେନାବୃ\ି କିଛି କରିବାର ଆଗ�ହ ଓ ଆବଶ�କ ଭି\ିଭୂମି, କଥାେର अଛି “if there is a 

will, there is a way……” 

 

 ଯଦି ଆଗ�ହ ହW ନାହW ଏକାଗ�ତା ନାହW, ତା େହେଲ େକୗଣସି କାଯ��େର ସଫଳତା 

ମିଳିବ କିପରି? 

 ଆନwମୟ ଶିyାେର ପ�ାଥମିକ ପିଲା-ୁ ଶିyା େଦବା ଉଚିତ ମେନ େହଉଥିବା େବେଳ 

ଉ� ପ�ାଥମିକ ପିଲା- ପାଇଁ ଏହା ଗ�ହଣୀୟ ନୁେହଁ  େବାଲି ମେନହୁଏ ପାସ୍ େଫଲ୍ ବ�ବfା 

ଉଠିଯିବା ପେର ପିଲା- ମନେର ପାଠ ପଢ଼ିବା ଆଗ�ହ ଓ େଶ�ଣୀେର ପ�ତିେଯାଗିତା ପବୂ� 

अଧ�ୟନ ପୁରାପୁରି ଭାେବ େଲାପ ପାଇଗଲାଣି। ଦoର अଭାବରୁ ପିଲା- ବିଶୃ�ଳା 

ବଢ଼ିବାେର ଲାଗିଛି। େସମାେନ ନିଜ ଇeା अନୁସାେର ୧୦ଟାରୁ ୪ଟା ପଯ��h ଚଳପ�ଚଳ 

କରୁଛhି। େକୗଣସି ନିୟମ ବିନା ଶୃ�ଳା ରେହ ନାହW କି ଶୃ�ଳା ବିନା କାଯ��େର ସଫଳତା 

ମିେଳ ନାହW। ଆବଶ�କ ଭି\ିଭୂମି େଯାଗାଇବା ସେt ସେt କିଛି ନିୟମକୁ କଡ଼ାକଡ଼ି 

ପାଳନ କେଲ ପିଲା- ମଧ�େର ଶୃ�ଳା ରହିବ ଓ କାଯ��େର ସଫଳତା ମିଳିବ େବାଲି 

େମାର ଆଶା ___ 

 “ବ�ବfାର ପରିବ\�ନେର अବfାର ପରିବ\�ନ ମଧ� ସୁନି�ିତ” 
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ବନଜ କୁମାର ପାଣିଗ�ାହୀ 

ଓଡ଼ିଶା अବେହଳିତ କାହWକିଓଡ଼ିଶା अବେହଳିତ କାହWକିଓଡ଼ିଶା अବେହଳିତ କାହWକିଓଡ଼ିଶା अବେହଳିତ କାହWକି????    
ଐତିହ�ସ"ନq  ଓଡ଼ିଶା ତା’ର ଇତିହାସ ପାଇଁ ପୃଥିବୀର ସେବ�ା� ସ�ାନ ପାଇବ େକେବ ?  

(େକଉଁ କାରଣରୁ ପାଇବା ଆବଶ�କ ନିମqେର ବ$�ନା କରାଗଲା) 

 େକଉଁ ୫୦/୧୦୦ ବଷ� ପେୂବ� ପୃଥିବୀର ସkା�ଯ�� ମଧ�େର େକବଳ ଓଡ଼ିଶାର ଏକ 

ମାତ�  େକାଣାକ� ମwିର fାନ ପାଇଥିଲା େବାଲି ଆେମ ଗବzତ ଥିେଲ େହେଲ ଆଜି ଦିନେର 

କ’ଣ ନ କରିଛି ଓଡିଶା! ତାହାର ବିଷଦ ବିବରଣୀ ପାଠ କେଲ ଜାଣିେହବ େଯ କାହWକି 

ଓଡିଶା ପୃଥିବୀର ସେବ�ା� ସ�ାନ ପାଇବ?  

 ୧. ପବୂ�ରୁ ବtେର ଓଡ଼ିଆମାେନ ଭଲ ଘେରାଇ ରା~ୁଣିଆ ଭାେବ ସୁପରିଚିତ 

ଥିବାେବେଳ ବିେଶଷ ଖ�ାତି अଜ�ନ କରି ପାରିଥିେଲ ଏବଂ ବ\�ମାନ ସୁ�ା ସୁରତେର 

ଲୁଗାକଳ ଶ�ମିକ ତଥା ଆ~� , ତାମିଲନାଡୁ, କ$�ାଟକ, ଗୁଜରାଟ, ମହାରା��  ତଥା 

ସେବ�ାପରି େଦଶର ସମ] ରାଜ� ଗୁଡ଼ିକେର ଉ\ମ ଶ�ମିକ ଭାେବ, କମ ମଜୁରୀେର अଧିକ 

ଶ�ମେଦଇ ଖୁବ ସୁଖ�ାତି अଜ�ନ କରିପାରିଛhି 

 ୨. ଓଡିଶାେର ଥିବା ପ�ାକୃତିକ ସ"ଦ ଗୁଡ଼ିକୁ ନିେଜ ବ�ବହାର କେଲ କାେଳ yତି 

େହାଇ ଯାଇପାେର େବାଲି अନ� ଘେରାଇ ସଂfା ତଥା ବିେଦଶୀ କ"ାନୀମାନ-ୁ ଖୁବ କମ 

ଦରେର ବିକ� ୀ କରି େସମାନ- ପାଖେର ଶ�ମିକ ଭାେବ କାମ କରhି ଯାହା ଦ£ାରା ବଢ଼ି 

ମରୁଡ଼ି ମହାବାତ�ା େହେଲ ମଧ� ତା-ର ମାସିକ େବତନ ପାଇବାେର अସୁବିଧା ନାହW କି 

େକେବ yତି େହବାର ସ¯ାବନା ନଥାଏ କମ ଦାମେର ବିକ� ୀ କରି ଉଦାର, ଏବଂ yତି 
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 ଭାର ନଉଠାଇ େକେତ ଚତୁର ଆେମ! 

 ୩. େଦଶସାରା କୁେହଳିକା ହୁରି ପଡୁଛି େଯ ଜନସଂଖ�ା ବୃ�ି ନିୟ�ଣ କରାଯାଉ! 

େହେଲ ସମେ] ଭାବୁଛhି ଆମର ପିଲା ଛୁଆ କମ କରିବା ପାଇଁ ସରକାର ଚାପ ପ�େୟାଗ 

କାହWକି କରିେବ? େତଣୁ ଗତ ୫୦ ବଷ� ତଳକୁ ଯାଇ ହିସାବ କେଲ ଜଣାଯାଏ େଯ ପ�ାୟ 

୩ଗୁଣରୁ अଧିକ ଜନସଂଖ�ା ବଢ଼ିଗଲାଣି ଆମ େଦଶେର େହେଲ ଆେମ େସମିତି େଲାକ- 

ମନକୁ ବାଧିଲା ଭଳି ବ�ବfା କରୁନାହୁଁ ଆେମ େଲାକ-ୁ ତା- अଧିକାର େଦଇ 

କମ�େଦବ- ସହାୟତେର ଛୁଆ ଜନD  େହବା ପେର ତାକୁ ମାରିେଦଉ! େହେଲ ବିଚରା 

ବାପାମା’ ନିଜ କମ�କୁ ନିwା କରhି ପେଛ ସରକାର-ୁ ନୁେହଁ କ� େହଲା ଭଳି କଥା 

ନକହି େକେତ ଉଦାର, ଏବଂ ଆମ କାମ ଭିତିେରଇ କରି େକେତ ଚତୁର ଆେମ! 

 ୪. େକଉଁ କାେଳ େଲାକ ମଖୂ� अ~ ଥିେଲ େବାଲି ଦାଦା ବଟି େଦଉଥିେଲ! େହେଲ 

ଆଜି କ’ଣ ଆଉ େସହି ପୁରୁଣା ପ�ଯୁsି ବିଦ�ା अଛି? ଆେମ େଲାକ-ୁ ଏମିତି ଦାଦାଗିରି 

କରି ଆଉ ବଟି ଆଦାୟ କରୁନାହୁଁ କାରଣ େସଥିେର ବହୁତ ସମୟ ନ� େହଉଥିଲା 

େଲାକ ଧୀେର ଧୀେର अj अj କରି େଦଉଥିେଲ ଯାହା ସମୟ ସାେପy ଥିଲା େତଣୁ 

ଆେମ ସବୁ ଗୁoାମାନ-ୁ ଦମନ କରି େଜଲ ପଠାଇେଦଲୁ ଏବଂ ବିଭିନq  ପ�େଦଶରୁ ଜାଲି 

କାମେର ପାରtମ େଲାକମାନ-ୁ ଆଣି ନୂତନ ବଟି ଆଦାୟ କ"ାନୀ େଖାଲି କମ ସମୟ 

ମଧ�େର େକାଟି େକାଟି ଟ-ା େଲାକ-ୁ ଭୁଆଁ ବୁଲାଇ, େସମାେନ ନ ଜାଣିପାରିଲା ଭଳି 

ଉପାୟେର ଆଦାୟ କରିପାରିଲୁ େଲାକ- ହୃଦୟକୁ ସିଧା ସଳଖ କ� ନେଦଇ େକେତ 

ଉଦାର, ଆଉ ଆମ କାମକୁ ଗୁଣାତD କ ମାନ େଦଇ ପ�ଚୁର ଆଦାୟ କରି େକେତ ଚତୁର 

ଆେମ! 

 ୫. ପବୂ�ରୁ ସରକାରୀ କାଯ��ାଳୟ ଗୁଡିକେର ୫/୧୦ ଲା� େନଇ ଫାଇଲ ଚାଷ କରି 
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 କରି ନଥିପତ�  ଗୁଡ଼ିକ ରଖିବା ପାଇଁ େଗାଦାମ ଘର ଉଛୁଳି ପଡିଲା େହେଲ େଲାକ 

ହhସh, ସରକାର ବିବ�ତ! େତଣୁ ଆେମ ତାକୁ ନୂତନତ£ େଦଇ ଏମିତି କଲୁ େଯ ଆଉ 

ଫାଇଲ ଚାଷ େହବ ନାହW! େହେଲ େକମିତି େହବ? ଆ�ା ଏେତ ଗୁଡ଼ିଏ କାଯ��ାଳୟ କରି 

ଫାଇଲ ଚାଷ କରି କରି ଉଇ अଳ~ୁ ଘେର ବସି କାମ କେଲ କଣ େହବ? େତଣୁ ସବୁ 

ସରକାରୀ କାଯ��ାଳୟ ଗୁଡ଼ିକୁ ମାବ�ଲ ପକାଇ ଚକାଚକ କରି େସଇଠି ସରକାରୀ କମ�ଚାରୀ 

ବଦଳେର ଏେଜ� ନିଯୁsି କଲୁ! ରାଜଧାନୀେର ତୃତୀୟ ମହଲାେର େଗାଟିଏ ନିୟ�ଣ 

େକାଠରୀ କଲୁ େଯଉଁଠାରୁ େସହି ସବୁ ଏେଜ� କାଯ��ାଳୟ ନିୟ�ଣ େହବ ଆଉ େଯଉଁ 

େଲାକ- କାମ अଛି େସହି fାନୀୟ ଏେଜ�- ଜରିଆେର ନିୟ�ଣ େକାଠରୀକୁ ପାଉଣାଟି 

େମାଟା अ-େର ପଠାଇ େଦେଲ ଦୂରଭାଷ ମାଧ�ମେର ତା-ର କାମ େହାଇଯାଉଛି ଯିଏ 

ବ�ବfା ଜାଣି ପାରୁନି ତା କଥା ବୁେଝ କିଏ? ଆଇନ କାନୁନ ଫାଇଲ ନଥିପତ�  ସବୁ ଉଠାଇ 

େଦଇ ଦୂରଭାଷ ଆଉ କ"ୁ�ଟର ମାଧ�ମେର ସମ] କାଯ��ାଳୟକୁ େଯାଡ଼ିେଦଇ अଧିକ 

ପାଉଣା େଦୟ ଯୁs େହେଲ ମଧ� କାମ କରାଇ େଦବାେର େକେତ ଉଦାର, ଆଉ ନିୟମ 

କାନୁନ ଭଳି ସାବ�େଭୗମତ£କୁ ଚାପିେଦଇ ଇଛା ମୁତାବକ କାମକରି େକେତ ଚତୁର ଆେମ! 

 ୬. ମହିଳା ସୁରyା ଆେମ େଦଉଥାଉ େଯେତେବଳ ପଯ��h େସ ନିେଜ ସୁରyିତ 

ଥାଏ ଆଉ अତ�ଧିକ େହେଲ ତାକୁ ଚାପ ପ�େୟାଗ କରି ମାରିେଦଉ କି^ା େସ ନିେଜ 

ମରିବା ପାଇଁ ବାଧ� େହବା ଯାଏ अେପyା କରୁ! କାରଣ େସମିତି ନେହେଲ କାେଳ ତାହାର 

କୁପ�ଭାବ अନ� ଝିअ- ଉପେର ପଡ଼ିବ! େହେଲ ଯଦି େଦୖବାତ େକଉଁ କଥାଟା ପଦାେର 

ପଡ଼ିଗଲା ତା- ପରିବାରକୁ କିଛି ପଇସା ପତ�  େଦଇ କଥାଟିକୁ ଚାପି ରଖିବାକୁ େଚ�ା 

କରୁ! େହେଲ କୁକମ� କରିଥିବା େଲାକ-ୁ ଆେମ ଆଇନ ରା]ାେର ନେନଇ ତାଠାରୁ 

ଯେଥ� ସ£ାଥ� ହାସଲ କରୁ ସମାଜର ନାରୀ ମାନ- ଉପେର କୁପ�ଭାବ ନ ପଡୁ େବାଲି 
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 ଭାବି ଘଟଣାକୁ ଲୁଚାଇ ରଖି େକେତ ଉଦାର, ଆଉ କୂକମ�ୀ- ଠାରୁ ଯେଥ� ସ£ାଥ� ହାସଲ 

କରି େକେତ ଚତୁର ଆେମ! 

 ୭. ଜନସଂଖ�ା ନିୟ�ଣ ତଥା ଯେଥ� ଟିକସ ଆଦାୟ କରିଥାଏ ମଦ, ତ^ାଖୁ, 

ସିଗାେରଟ ଇତ�ାଦି! େହେଲ େସସବୁ ଶରୀର ପାଇଁ yତି କାରକ େବାଲି ନକହିେଲ 

େଲାକ-ୁ ଶିyା େଦବାେର ବ�ତିକ�ମ େହବ େବାଲି, େକବଳ ତା’ର ପ�ାେକଟ ଉପେର 

େଲଖିେଦଉ େହେଲ େସସବୁ ମଧ� ୧ ନଂ କମ, ୨ ନଂ େବଶୀ, ପ�]ୁତକାରୀ ମାନ- 

ଜରିଆେର ଆେମ ପ�ଚୁର ୨ ନଂ अଥ� ଆଦାୟ କରିପାରୁ ବ�sିଗତ ସ£ାଥ� ପାଇଁ ଯଦି 

େକେତେବେଳ େକୗଣସି ସାମାଜିକ ପରିfିତି େହତୁ କିଛି ଆଇନ ପ�ବତ�ନ ହୁଏ ତାକୁ ବw 

କରିବାପାଇଁ, ଆେମ ନୂତନ ଆଇନଟିଏ େଯାଡ଼ି େଦଇ ତାର ଉପେଭାsା- ପାଇଁ ଯେଥ� 

ସୁବିଧା େଯାଗାଇ େଦଇଥାଉ କାରଣ େସଥିେର ପ�]ୁତ କ\�ା, ବିେକ�ତା, ଉପଭsା, ଆଉ 

ଆେମ ସମେ] ଖୁସି ନିଜ ନିଜର ସ�ାଥ�ପାଇଁ େହେଲ ପ�ାେକଟ ଉପେର ସେଚତନତା 

ବା\�ା େଦଇ େକେତ ଉଦାର, ଆଉ ଜନସଂଖ�ା ନିୟ�ଣ ସାଥିେର ନିଜସ£ ସ£ାଥ� ହାସଲ କରି 

େକେତ ଚତୁର ଆେମ! 

 ୮. ଆମ ରାଜ�େର अଶିyିତ ରହିେବ ନାହW ଆମ ପିଲାଏ अଶିyିତ କହିେଲ ଆମ 

ପଦମଯ��ଦା yୁ$� େହବ େହେଲ କଣ କରାଯିବ? ଆମ ରାଜ�େର ଶିyକତା କରିବା ପାଇଁ 

ସବୁ ପଛ ଧାଡ଼ି ପିଲା ହW ମିଳhି, େଯଉଁମାେନ ଭଲକରି ଦରଖା]ଟିଏ ମଧ� େଲଖି ପାରିେବ 

ନାହW ଆଉ େସତକ ନକେଲ ସବୁ ବିଦ�ାଳୟ ମହାବିଦ�ାଳୟ ସ"ୂ$� ବw େହାଇଯିବ 

େତଣୁ ଆେମ ଭିତିରିକରି ସମୁଚିତ ଶିyା େଦଇ ଶିyକ ମାନ-ୁ ପ�ବ\�ାଇ ଥାଉ େଯ ଯଦି 

ଜେଣ ବିଦ�ାଳୟେର ନାମ େଲଖାଇଲା ପାଠ ହଉ ବା ନେହଉ ଶିyାଥ�ୀ अକୃତକାଯ�� 

େହବନାହW ଶିyା େଶଷ ପଯ��h େସ େଯେକୗଣସି ମେତ ଡିଗ�ୀଟିଏ େନଇ ହW ବାହାରିବ 
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 ତାର ବୟସ ବଢ଼ିଲା େବଳକୁ ଆଉ ଯିଏ ବିଦ�ାଳୟ ନଆସିଲା ତା କଥା େସ ନିେଜ 

ବୁଝିବ ଆଉ ଆେମ ଆମର କୁକମ� ତଥା अପାରଗତାକୁ ଲୁଚାଇବାପାଇଁ ଶିyାଥ�ୀମାନ-ୁ 

ଖାଇବା ପି~ିବାଠାରୁ ଆର¯ କରି ଗମନାଗମନ ତଥା ପାଠ� ଉପକରଣ ମାଗଣାେର 

ବିଦ�ାଳୟ ପରିସର ମଧ�େର େଯାଗାଇେଦଉ ଯାହା ଆଗରୁ େହଉନଥିଲା ଆଉ େସହିସବୁ 

ସରକାରୀ अନୁଦାନରୁ ଆମକୁ ବହୁତ ଭିତିରିଆ ସ£ାଥ� ଉପଲ� େହାଇଥାଏ ବିଭିନq  

ମାଧ�ମେର େହେଲ ପିଲାମାନ-ୁ ଏେତ ସୁବିଧା େଯାଗାଇ େଦଇ ପାଠ େହଉକି ନେହଉ 

ପ�ମାଣ ପତ�  ନି�ିତ େଦବାେର େକେତ ଉଦାର ଆଉ ବିଭିନq  େଯାଜନା ମାଧ�ମେର 

ବ�sିଗତ ସ£ାଥ� ହାସଲ କରିପାରିବା ତଥା ମିଥ�ା ସ�ାyରତା ପ�ମାଣ ପତ�  େଦଇ ଖ�ାତି 

अଜ�ନ କରିପାରିବାେର େକେତ ଚତୁର ଆେମ! 

 ୯. ଆଗଭଳି ଆଉ ଆମ ସରକାରୀ ଚିକ�ାଳୟ ଗୁଡ଼ିକ ନାହW ଏେବ େସସବୁ ମାବ�ଲ 

ତଳ ସହିତ ସୁସ»ିତ କା� ଓ ଛାତ ତେଳ ଶୀତତାପ ନିୟhି� ତ େକାଠରୀ  ଭିତେର ସମ] 

ଉପକରଣ ସହିତ ଉପଲ� ଏଥିପାଇଁ ଆବଶ�କ ସରକାରୀ अଥ�ରୁ ଯେଥ� ବାଟମାରଣା 

େହଉଥାଇ ଆମର ବ�sିଗତ ସ£ାଥ� ହାସଲ େହାଇ ପାରୁଥିେଲ ମଧ� ସବୁ ଜାଗାେର ସବୁ 

ଉପଲ� େହେଲ ଡାsର ବା अନ�ାନ� ଚିକି�କ ଉପଲ� ନଥିବା େହତୁ ଏବଂ ଯ� 

ଗୁଡିକ ଠିକ କାମ କରୁନଥିବା େବେଳ ଗରିବ ନଁା ନଥିବା ମଳିମୁoିଆ ସିନା ହଇରାଣ ହୁअhି 

େହେଲ ଧନଶାଳୀ ବ�sି- କିଛି अସୁବିଧା ହୁଏନି ଆମ ରାଜ�େର! କାରଣ ଆେମ ତାହାର 

अନୁରୂପ ଘେରାଇ ଚିକି�ାଳୟ ପାଇଁ ଆମ ସରକାରୀ ଏେଜ�ମାନ- ଜରିଆେର 

େସମାନ-ୁ ସୁହାଇଲା ଭଳି ବ�ବfା ବେwାବf କରାଇ अନୁମତି ପ�ଦାନ କରିअଛୁ ତାରି 

ପାଖେର  େହେଲ େରାଗୀ ହhସh େହେଲ ମଧ� େଯେକୗଣସି ମେତ ଚିକ�ା କରାଇ 

ପାଉଣାଟି ବା�ିକୁ�ି ଖାଉ ଆେମ ସମେ] ମଳୂରୁ ଚୁଳ ଯାଏ େହେଲ ଯାହା େହଉ ତାହାର 
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 अନୁରୂପ ବିକj କରାଇ େକେତ ଉଦାର ଆଉ ଚକାଚକ ଚିକ�ାଳୟ ପ�ଦଶ�ନ କରାଇ 

ଭିତିରି ନିଜସ£ ସ£ାଥ� ହାସଲ କରିପାରିବାେର େକେତ ଚତୁର ଆେମ! 

 ୧୦. ଆଗରୁ ଆମ େଦଶେର େଲାକମାନ- ଜୀବନ େଶୖଳୀ अଲଗା ଥିଲା କି� ଏେବ 

ଆେମ ଲy� କରୁଛୁ ସବୁ େଲାକ ପ�ାୟ अଳସୁଆ େହାଇଗେଲଣି େହେଲ କିଛି େଲାକ 

ପରିfିତିେର ପଡ଼ି ଚାଷବାସ କରୁଛhି େହେଲ େସମାନ- ପାଖେର ଯଦି अଧିକ ପଇସା 

େହଇଯିବ େସମାେନ ମଧ� କାେଳ अଳସୁଆ େହାଇଗେଲ ଆେମ ଆଉ ଖାଇବା କଣ? 

ବ�ିବା େକମିତି? କାରଣ ଚାଷୀ କମ, ଆଉ ବସି କରି ଚିÁଣ ମଧୁର କଥା କହି ଖାଇବା 

େଲାକ ଆମ ଏଠି େବଶ! େତଣୁ ବହୁତ େଲାକ- ସ£ାଥ�କୁ ଆଖି ଆଗେର ରଖି ଚାଷୀମାନ-ୁ 

ଉପରକୁ ଯିବାପାଇଁ ସୁେଯାଗ ନେଦଇ କିଛି ରହସ�ମୟ ସୁବିଧା ଦିଆଗଲା ଭଳି 

ପ�ଦଶ�ନପବୂ�କ େସମାନ-ୁ ଦମନ କରି ରଖିଥାଉ ଆେମ କି� ବାହାରକୁ େଦଖାଇବା 

ପାଇଁ େକବଳ ଭୁଆଁ ବୁଲାଇ ସମ]- ପି�ୟପାତ�  େହବାପାଇଁ अେନକ େଯାଜନା େଘାଷଣା 

କରାଯାଇଥାଏ େହେଲ େସଥିେର କିଛି ବା]ବତା ନଥାଏ ଆଉ ଚାଷୀମାନ- ସହାୟତା 

େନଇ ବିଭିନq  େଦଶ ତଥା ବିଶ£ ବ�ା-ରୁ ମଧ� अେନକ ଋଣ ଓ ସହାୟତା ମିଳିଥାଏ ଯାହା 

ଆମ ବ�sିଗତ ସ£ାଥ�ପାଇଁ ଯେଥ� ସାହାଯ� କରିଥାଏ େହେଲ ଚାଷୀମାନ- अଳସୁଆ 

ନେହବା ତଥା ସାମୁହିକ ସ£ାଥ� ପାଇଁ ଧ�ାନ େଦବାେର େକେତ ଉଦାର ଆଉ େସମାନ-ୁ 

ଭୁଆଁ ବୁଲାଇ ବ�sିଗତ ସ£ାଥ�ହାସଲ କରୁଥିବାେର େକେତ ଚାଲାକ ଆେମ! 

 ୧୧. ବ�sିଗତ ଉନq \ିେର ରା��ର ବିକାଶ େହାଇଥାଏ! ଏହା ନିରାଟ ସତ� େହେଲ 

ଆମ ରାଜ�େର ପତିତ େହାଇ ରହିଥିବା ସରକାରୀ ଜମି ଗୁଡ଼ିକ େକଉଁ ଆବହମାନ କାଳରୁ 

ବ�ବହାର ନେହାଇ ପଡ଼ିରହି କିଛି ଲାଭ େହଉନାହW େତଣୁ ଆେମ େଗାଟିଏ ତୀରେର 

ଦୁଇଟି ଶିକାର କଲୁ! େସହି ଜମିଗୁଡ଼ିକ ବ�sିଗତ ବ�ବସାୟୀମାନ-ୁ େଦଇ େସମାନ- 
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 ବ�ବସାୟ ଉନq ତି େହେଲ ରା��ର ବିକାଶ େହବା ସ¯ାବନାକୁ ଆଖିଆଗେର ରଖି 

ତା-ଠାରୁ ଯେଥ� ମାତ� ାେର ବ�sିଗତ ସ£ାଥ� ହାସଲ କରିପାରିଲୁ େହେଲ େତଣିକି 

ଜନସାଧାରଣ ତଥା ପରିେବଶ କଥା ବୁେଝ କିଏ? େସମାେନ ତାର ଉପେଯାଗ କରି ଯେଥ� 

ଲାଭ ପାଇପାରିେଲ ଆଉ ସାମୁହିକ ସ"\ିକୁ ବିେକw� ୀକରଣ କରାଯାଇ ବ�sିଗତ 

ସ"\ିେର ପରିଣତ େହାଇଗଲା େହେଲ କି� ରା��  ବିକାଶ ଦିଗେର ଚିhାକରି େକେତ 

ଉଦାର ଆଉ ବ�sିଗତ ସ£ାଥ� ହାସଲ କରିପାରିବାେର େକେତ ଚାଲାକ ଆେମ! 

 ୧୨. ପତିତ ଖଣି ତଥା ପ�ାକୃତିକ ଖଣିଜ ସ"ଦ ଗୁଡ଼ିକୁ ଆଗରୁ ଆମ େଲାକମାେନ 

ଦ� }ତ ଗତିେର ଉପେଯାଗ କରାଯିବା ଉପାୟ ଚିhା କରିନଥିେଲ अତଏବ ଆେମ ଘେରାଇ 

କ"ାନୀମାନ-ୁ ତଥା କିଛି ବିେଦଶୀ ସଂfାମାନ- ମାଧ�ମେର ତାହାର ଉପେଯାଗ କରାଇ 

େସମାନ- ଠାରୁ ଯେଥ� ନିଜସ£ ସ£ାଥ� ହାସଲ କରିପାରିଲୁ ଏବଂ ତାହା ସହିତ ସରକାର-ୁ 

କମ ଓ େସମାନ-ୁ अଧିକ ଲାଭ େହବାଦିଗେର ଆଇନ ପ�ଣୟନ କରିପାରିଲୁ େହେଲ 

ତାହା େଯାଗଁୁ ଆଦିବାସୀ ଗରିବ େଲାକ- ସହିତ ପରିେବଶ ଦୂଷିତ ବା ବ�ତିକ�ମ େହବାକୁ 

ଧ�ାନ ଦିଏ କିଏ? ଗରିବ- େକହି ସାହା ନାହW କି ପରିେବଶର ତ ପାଟି ନାହW! ଆଉ 

ରହିେଲ ସମାଜବାଦୀ ଯାହା-ୁ ଦମନ କରିବା ଆେମ ଜାଣୁ! େହେଲ ଖଣିଜ ସ"ଦ ବିକାଶ 

ପାଇଁ ଉଦ�ମ ତଥା ଘେରାଇ କ"ାନୀ ମାନ- ବିକାଶ ଦିଗେର ଚିhା କରି େକେତ ଉଦାର 

ଏବଂ ସାମୁହିକ ସ£ାଥ�କୁ ଜଳାpଳି େଦଇ ନିଜସ£ ସ£ାଥ� ହାସଲ କରିପାରିବାେର େକେତ 

ଚାଲାକ ଆେମ! 

 ୧୩. ଆମ େଲାେକ ଆମ ନିଜର! ଆମ ଓଡ଼ିଆମାେନ ଆମ ଘରେଲାକ ଆେମ ସବୁ 

ଏକ ଏଇଠି କାହାର yତିକୁ ନିଜର yତି େବାଲି ଭାବୁ ଆେମ ମାେନ େଗାଟିଏ ପଦେର 

କହିବାକୁ ଗେଲ ଆ�ା ଆେମ ସମ] ଓଡ଼ିଶାବାସୀ େଗାଟିଏ ପରିବାର ସଦୃଶ! େତଣୁ ଏଇଠି 
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 କାହାର େହେଲ େକୗଣସି ପ�କାର yତି ଆେମ େଦଖି ପାରିବୁ ନାହW! େତଣୁ ଆମ ପରିବାର 

େଲାକମାେନ କାେଳ yତିେର ପଡ଼ି ଯାଇପାରhି େବାଲି ଭାବି ଆମର ଥିବା ସବୁ ସରକାରୀ 

କ"ାନୀ ଗୁଡ଼ିକୁ କିଛି ବw କରିେଦଲୁ, ଆଉ କିଛି अନ� ରାଜ� ତଥା ବିେଦଶୀ 

କ"ାନୀମାନ-ୁ ହ]ାhର କଲୁ! ଏବଂ ଏଇଠି ଯଦି େକହି ଓଡ଼ିଆ କ"ାନୀ କରିବାପାଇଁ 

ଉଦ�ମ କରhି ତା’େହେଲ େସମାନ-ୁ କଦାପି କରାଇ ନେଦବା ପାଇଁ ଆେମ ସଦା େଚ�ିତ 

ଓ ପ�ତିଶୃତି ବ� କାରଣ ଆେମ ଚାହୁଁ ଆମ ପରିବାର େଲାେକ ବଡ଼ େହାଇ ଉପରକୁ 

ନଯା’� ପେଛ ଆନwେର अନ�ର େଗାଲାମୀ କରି ମାସିକ େବତନ ଖାଇ ଜୀବନଯାପନ 

କର� अତଏବ େସଥିେର ଘେରାଇ କ"ାନୀମାେନ ମଧ� ଆମକୁ ନିଜସ£ ସ£ାଥ� ହାସଲ 

ପାଇଁ ବିଭିନq  ଦିଗେର ଯେଥ� ସାହାଯ� କରhି! େହେଲ ଆମ ପରିବାର େଲାକ- ସରଳ 

ଜୀବନ କାମନା ଦିଗେର େକେତ ଉଦାର, ଆଉ ବିେଦଶୀ ମାନ- ଲାଭ େହଉକି yତି 

େସମାେନ ବୁଝhି, କି� ଆମର ବ�sିଗତ ସ£ାଥ� ହାସଲ କରିପାରିବାେର େକେତ ଚାଲାକ 

ଆେମ! 

 ୧୪. ସବୁଠାରୁ ଚମ�ାର ଏବଂ ରହସ�ମୟ ତଥ� େଯଉଁଥିପାଇଁ ଏହି ସବୁ ସ¯ବ 

େହାଇ ପାରୁଛି ଏବଂ ଆେମ କିଭଳି ସରକାର ଗଠନ କରି ରାଜ� ସ¯ାଳୁେଛ ବ�ାyାଟିର 

େଶଷ ଦୁଇଟି अ-େର ଉେଲ� ଖ କରାଗଲା ଏକ ଗୁରୁତ£ପଣୂ � ପ�ସt େହଲା ଆମ ରାଜ�େର 

ଦୁନିଆର ସମ] fାନ ଗୁଡ଼ିକ ତୁଳନାେର ଶ]ାେର ମିଳୁଥିବା ଏକମାତ�  ମହନୀୟତା ଯାହା 

େହଉଛି େଲାକମାନ-ର ସାମାଜିକ ତଥା ରାଜେନୖତିକ अଧିକାର अଥ�ାତ ଏହି अଧିକାର 

ଏେତ ଶ]ା େଯ ତାକୁ କିଣି ସାରିଲା ପେର ଉପରଲିଖିତ ସମ] ତଥ� ସାକାର କରିବା 

अତିସ¯ବ ଏଠି ଆ�ା ଆେମ ୫୦ ଟ-ାର ମଦ ଆଉ ୫୦୦ ଟ-ା ପାଇଁ ଆମ 

ରାଜେନୖତିକ अଧିକାରକୁ ୫ ବଷ� ପାଇଁ ବିକ� ୀ କରିଥାଉ! େଦଶ, ଦୁନିଆବାସୀ େଦଖ ଆଉ 
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 ବିଚାର କର ଆେମ େକେତ ଚାଲାକ ଆଉ େକେତ ଉଦାର ! 

 ୧୫. ଆଉ ସବୁଠାରୁ ବିଶ£ ପ�ସି� ଭିନq ତା ଆମ ଓଡ଼ିଆମାନ- ଶାସନ ଗୃହେର 

େଦଖିବାକୁ ମିଳିବ ଯାହା ହୁଏତ ଆଉ େକଉଁଠି ନଥିବ! ମହନୀୟତାର ମାଧୁଯ�� ବ$�ନା 

କଲାେବେଳ ଆଖିକୁ ଆେପଆେପ ଲୁହ ଚାଲିଆେସ! କି� ଆେମ ନିବ�ାକ! ଆମ ରାଜ� 

ଶାସନେର ଜେଣ अଛhି "seating chief minister" (ଉଦାର)ଏବଂ ଆଉ ଜେଣ "sitting 

duck chief minister" (ଚାଲାକ) ! ଏମିତି ଆ�ା  ଆଉ େକଉଁଠି ନଥିବା ନିହାତି ଆମର 

अନୁମାନ ଆପଣ ମାେନ ନିେଜ ବିଚାର କର� େକେତ ଉଦାର ଆଉ ଚାଲାକ ଆେମ 

‘ଓଡ଼ିଆ’! 

 ଏମିତି ଆ�ା କହୁଥିେଲ ରାତି ପାହୁଥିବ ସକାଳ େହାଉଥିବା କି� ଆମର କୀ\zମାଳା 

ସରୁନଥିବ! େହେଲ େହ ବିଶ£ବାସୀ ଆପଣମାେନ କହ� ଆେମ ଓଡ଼ିଆ ପୃଥିବୀର ସେବ�ା� 

ସ�ାନ ପାଇବାପାଇଁ େଯାଗ� କି ନୁହଁ? ଯଦି ନାହW କାହWକି? ଯଦି ହଁ େକେବ ? 

 ଆପଣ ମାନ- ସୁଚିhିତ ମତାମତ ଓ ସହେଯାଗ अେପyାେର ରହିଲୁ ...ଆସhା 

ସଂdରଣ ପଯ��h ...... 

 ଧନ�ବାଦ  ! 

अତି ସହିÅୁ ଓଡ଼ିଆ  ! 

 

ବ�ା- କେଲାନୀ, ଛତ� ପୁର, ଗpାମ. 
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ବାଲD ୀକି ନାୟକ 

ଭୟରୁ ଈଶ�ର ସୃ�ି ଭୟରୁ ଈଶ�ର ସୃ�ି ଭୟରୁ ଈଶ�ର ସୃ�ି ଭୟରୁ ଈଶ�ର ସୃ�ି : : : : ଏକ अନୁଶୀଳନଏକ अନୁଶୀଳନଏକ अନୁଶୀଳନଏକ अନୁଶୀଳନ    

 “କୁହାଯାଏ ଧମ� ତ ଈଶ�ର େକୖwି�କ ଧମ�ର ସଂdାର େଯେବ अସ¯ବ, ଧମ�ର 

ବିଲୁkି କାମ� ଠିକ୍ କଥା, ଯଦି ସଫା କରି ନ େହବ, ନ� କରିେଦେଲ अସୁବିଧା କ’ଣ? 

ସମାନ ନ�ାୟେର ପୁଣି କୁହାଯାଏ ଈଶ�ର କjନା ଭୟରୁ ଜାତ ମାନି ନିଆଯାଉ େତେବ, 

ଧମ�ର ମଳୂ ଈଶ�ର ଈଶ�ର ମଳୂ ଭୟ େତେବ ସମାଧାନ ଈଶ�ର ନ�େର ନାହW 

अଧିକ� ଭୟ ନ�େର ରହିଛି ଭୟ େଜ�/ ଆଉ ଈଶ�ର କନି/ ତ ଭୟ େତଣୁ ଉଭୟ 

ଈଶ�ର ଓ ଧମ�ର ଉ� ମଳୁୂ ମାରିେଲ ଯିବ ସରି, େଦବ- ସେt କି"ା କଳି ଭୟର ନ� 

ଓ ନିଭ�ୟ ସମାଜ ଗଠନେର େହତୁବାଦୀ ବା Rationalist ଦଶ�ନ କ’ଣ କହୁଛି? 

 େଫସବୁକେର ଏହା ଈଶ�ର ଓ ଧମ� ପ�ତି ସେଚତନ ଓ ମୁsମନା ଜେଣ େଲଖକ- 

ମତ ତା-ର ପ�ଶqର େହତୁବାଦୀ ଉ\ର େଦବାକୁ ମଁୁ ପ�ୟାସ କରୁଛି 

 ଆତD ରyା କରିବା କି^ା ମୃତୁ�କୁ ଭୟ କରିବା େକବଳ ମଣିଷ ନୁେହଁ, ପ�େତ�କ 

ପ�ାଣୀର ଏକ ସହଜାତ ପ�ବୃ\ି ପ�ାଣୀ ଜନD  େହବାଠାରୁ ମୃତୁ� ପଯ��h ଏହି ଭୟରୁ ମୁsି 

ନାହW ମଣିଷ ଓ अନ�ାନ� ପ�ାଣୀ ଭିତେର ଆତD ରyା ପାଇଁ ପ�େଭଦ ରହିଛି अନ�ାନ� 

ପ�ାଣୀ େକବଳ ନିଜର ଶାରୀରିକ ଶsି ସହ ଯୁ� କରି କି^ା ବିପଦ fାନରୁ ପଳାୟନ କରି 

ଶତୃ ବା ପ�ାକୃତିକ ବିପଦରୁ ନିଜକୁ ରyା କରିବାକୁ େଚ�ା କରିଥାଏ ମଣିଷ ମଧ� ଆଦିମ 

अବfାେର ଠିକ୍ େସଇୟା ହW କରୁଥିଲା କାଳକ�େମ ତା’ର ମାନସିକ ବିକାଶ େହବାରୁ େସ 

େଭୗତିକ ଜଗତରୁ ନିଜକୁ ରyା କରିବାର अେନକ ଉପାର େଖାଜିବାଉ େଚ�ା କଲା 
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 ତଥାପି ପ�କୃତିର ରହସ� ବୁଝିବାେର अସମଥ� ଥିଲା अତି ବଷ�ା, ଝଡ଼, ବିଜୁଳୀ, ଘଡ଼ଘଡ଼ି, 

ଭୀଷଣ ଶୀତ, ଭୀଷଣ ଗ�ୀଷD  ଇତ�ାଦିର କାରଣ କ’ଣ ଏବଂ ନିଜକୁ ରyା ପାଇବାର ଉପାୟ 

ଜାଣି ପାରୁନଥିଲା େସହି ସମୟେର େକେତକ ବୁ�ିଆ ବ�sି ଭାବିେଲ, “ଏ ସବୁ ନି�ୟ 

େକୗଣସି अଦୃଶ� ମହାଶsି .ାରା ଘଟୁଛି” 

 ପ�ଶq ଉଠିଲା - ଏଥିରୁ ରyା ପାଇବାର ଉପାୟ କ’ଣ େହାଇପାେର? 

 େଗାଟିଏ େହଉଛି - ନିଜର ବୁ�ି ଓ ବଳ अନୁସାେର ଆତD ରyା କରିବା 

 अନ�ଟି େହଉଛି - ଯଦି ତାହା ସ¯ବ ନୁେହଁ, ନିଜକୁ େସହି ମହାଶsି ଆଗେର 

ସମପ�ଣ କରିେଦବା 

 ଦି� ତୀୟ ପ�ାଟି ସମ]-ୁ ସହଜ ଲାଗିଲା ସମପ�ଣ କରିବା अଥ� େସହି ଶsିକୁ 

ନିଜର ବିନମ� ଭାବ େଦଖାଇ ନିେବଦନ କରିବା ‘ମଁୁ अସହାୟ, େମାେତ ତୁେମ 

ରyାକର’ 

 େସହି अସହାୟ େବାଧରୁ ଜାତ କାjନିକ ମହାନ ଶsିକୁ ‘ଈଶ�ର’ ନାମ େଦଇ ସାରା 

ଦୁନିଆେର ‘ଈଶ�ର’ ହW ସୃ�ିକ\�ା ଓ େସ ହW ରyା କ\�ା େବାଲି ଏକ ଭ� ମ ଦୃଢ଼ୀଭୂତ େହାଇ 

ରହିଛି 

 େଲଖକ- ମତ - ଈଶ�ର ପରିବେ\� ଭୟକୁ ମାରିେଦେଲ ସବୁ ସମାଧାନ େହାଇଯିବ 

େମା ମତେର ଏହା ଆେଦୗ ସ¯ବ ନୁେହଁ ପ�ାଣୀର େଗାଟିଏ ସହଜାତ ପ�ବୃ\ିକୁ େକମିତି 

ଦୂର କରି େଦଇେହବ? ମନରୁ ଭୟ ଦୂେରଇଗେଲ େସ ଆତD ରyା କରିବାକୁ େଚ�ା କରିବ 

କାହWକି? େଗାଟିଏ େଛାଟ ପିଲା ଯିଏ ନାଗ ସାପକୁ ଜାଣିନାହW, େସ ଯଦି ତା’ସହ େଖଳିବାକୁ 

ନିଭ�ୟେର ସାପକୁ ଧରି ଟାଣିବ, ସାପ କ’ଣ େଛାଟ ପିଲା ଜାଣିନାହW ଭାବି ଦଂଶନ ନ କରି 
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 ଛାଡ଼ିେଦବ? 

 ଦି� ତୀୟ କଥା େହଉଛି, େଯଉଁ ଈଶ�ରର अ]ିତ�  ନାହW ତାକୁ ମଧ� ମାରିବାର ପ�ଶq 

ଉଠୁନାହW ଏହି ସମସ�ାର େଗାଟିଏ ସହଜ ଉପାୟ େହଉଛି - ନିଜର େବୖ�ାନିକ 

ଦୃ�ିେକାଣରୁ ବିଚାରପବୂ�କ ମନରୁ ପବୂ�ାଗ�ହ ତ�ାଗକରି ଈଶ�ର ବା ଧମ�ର ଭ� ମକୁ ଦୂର କରି 

େହବ ଏଥିପାଇଁ ଆବଶ�କ �ାନ ଓ ବି�ାନର ବିକାଶ 

 ମଣିଷର ଚିhନ ଶsି ଯେଥ� ବିକାଶ େହବାପେର େସ ପ�କୃତିର अେନକ ରହସ� 

ଜାଣି ପାରିଲା ପ�ାକୃତିକ ବିପଯ��ୟ ଗୁଡ଼ିକରୁ ନିଜକୁ ରyା କରିବାର अେନକ ଉପାୟ ମଧ� 

େଖାଜି ପାଇଲା ଖାଲି େସତିକି ନୁେହଁ, ପ�ାକୃତିକ ବିପଯ��ୟ ଗୁଡ଼ିକରୁ ରyା ପାଇବା ପାଇଁ 

ତଥାକଥିତ ଈଶ�ରକୁ େଯେତ ପ�କାର ପଜୂାପାଠ ଆରାଧନା କେଲ ମଧ� କିଛି ସୁଫଳ 

ପାଇବା େସ अନୁଭବ କଲାନାହW ଧିେର ଧିେର ଈଶ�ର ଉପରୁ ବିଶ�ାସ େକାହଳ େହବାକୁ 

ଲାଗିଛି ଆଜି ସମେ] େରାଗେହେଲ ଘେରବସି ହାତେଯାଡ଼ି େକବଳ ଈଶ�ର-ୁ ପ�ାଥ�ନା 

କରୁନାହାhି ବରଂ ତୁରh ଆଧୁନିକ ଡାsର- ପାଖକୁ େଦୗଡ଼ି ଯାଉଛhି େସହିଭଳି 

ପ�ାକୃତିକ ବିପଯ��ୟ େବେଳ ମଧ� େକହି ଶନୂ�କୁ ଚାହW ବସି ଈଶ�ର अବତରଣ କରି 

ବେ�ଇବା ପାଇଁ ପ�ାଥ�ନା କରୁନାହାhି ବି�ାନ ଓ ପ�ଯୁsି ବିଦ�ା.ାରା ନିମzତ ସାଧନ 

ଗୁଡ଼ିକୁ ବ�ବହାର କରି ନିଜକୁ ସୁରyିତ ରଖିବାକୁ ଆପ�ାଣ େଚ�ା କରୁଛhି 

 ଈଶ�ରର अ]ିତ�  ଉପେର ସେwହ ସୃ�ି କରୁଥିବା ଆଉ ଏକ ଉଦାହରଣ େହଉଛି - 

ଈଶ�ର ଓ ଧମ� ନଁାେର େଲାକମାନ-ୁ ଶାରୀରିକ, ମାନସିକ ଓ ଆଥzକ େଶାଷଣ କରୁଥିବା 

ତଥାକଥିତ ସ�ୟଂଭୂ ଭଗବାନରୂପୀ ବାବାମାେନ ଈଶ�ର େସମାନ-ୁ ବ�ଭିଚାର କରିବା 

ପଥରୁ ଦୂେରଇ ରଖି ପାରିନାହW କି^ା େଶାଷିତ େହଉଥିବା ନାରୀ-ୁ ତା- କବଳରୁ ରyା 
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 କରି ପାରୁନାହW େତଣୁ ପ�ଶq ଉଠୁଛି - ଈଶ�ର ଶsିହୀନ ନା ଏକ ଭ� ମ ମାତ� ! 

 େଶଷେର ଏତିକି କୁହାଯାଇ ପାରିବ - େଗାଟିଏ ସୁf, ସଭ� ଓ ମାନବବାଦୀ ସମାଜ 

ଗଠନ ପାଇଁ ଧମ� ରହିତ ଦୁନିଆର ନିମ�ାଣ अତି ଆବଶ�କ ପ�େତ�କ ମଣିଷକୁ ପିଲା 

ଦିନରୁ ହW ଉପଯୁs ଆଧୁନିକ ଶିyା ପ�ଣାଳୀେର ଶିyା େଦବାକୁ େହବ, ଯାହା .ାରା ମଣିଷ 

ଭିତେର େନୖତିକତା, େସqହ, ଭାତୃତ� ଭାବ ଓ େବୖ�ାନିକ ଦୃ�ିେକାଣର ବିକାଶ 

େହାଇପାରିବ େସଥିପାଇଁ ଆଧ�ାତିD କବାଦର େକୗଣସି ଆବଶ�କତା ନାହW 

ଆଧ�ାତିD କବାଦ ସାରା ଦୁନିଆେର େକେତ େକାଟି ନରସଂହାର କରି ସାରିଲାଣି ତାହା 

ପ�େତ�କ ଇତିହାସ ପାଠକ ଜାଣିଛhି ଆଜି ବି େସ ତାoବଲୀଳା ଚାଲିଛି େକୗଣସି 

ଧମ�ର ତଥାକଥିତ ଈଶ�ର େକୗଣସି ଭsମାନ-ୁ ରyା କରି ପାରିନାହାhି ପ�େତ�କ 

ଧମ�େର अେନକ ଧମ� ରyକ - ପାଗଳ ଭsଗଣ, ସରଳ ବିଶ�ାସୀ ମଣିଷ ମାନ-ର ଭyକ 

ସାଜି ବସିଛhି 

  

େବtାଲୁରୁ, କ$�ାଟକ 

ଭ� ାମ�ଭାଷ : ୦୯୪୮୨୦୧୬୨୬୦ 



ତ� େୟାଦଶ ବଷ�, ତୃତୀୟ ସଂଖ�ା, ମା�� ୨୦୧୮ Download Magazine from www.aahwaan.com 

 

ଆହ� ାନ ଇ-ପତି� କା ସ"ୂ$� ନିଃଶୁ' ବିତରଣ େହତୁ ଡା େଜ�ାତି ପ�ସାଦ ପ,ନାୟକ- .ାରା ପ�ତି/ିତ ଓ ପ�କାଶିତ  | Aahwaan.com  Aahwaan.com  Aahwaan.com  Aahwaan.com  |  331 

ଗjx��ା ବିଭାଗ 
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ଶ��ାpଳୀ ମିଶ� 

ସଂସାରସଂସାରସଂସାରସଂସାର    
 ପ�ଶାh ଘରକୁ ପଶି ଆସୁଥିବା େବେଳ ବାଟ ଓଗାଳି ଛିଡ଼ା େହାଇଗଲା ସିDତା I ମୁହଁ 

ଲାଲ େଦଖା ଯାଉଥିଲା I “େକଉଁଠି ଥିଲ ଏେତେବଳ ଯାଏଁ? ଏଇଟା ଘର ନା ଆଉ କିଛି? 

ତେମ େଯେବ ଇଛା େହବ ଆସିବ ଆଉ ଯିବ? ଆଉ କାହା ପ�ତି ତମର କିଛି ଦାୟିତ£ अଛି 

େବାଲି ଜାଣିଛ ନା ନାହW?” ପି~ିଥିବା ସାଟ�କୁ େଖାଲିେଦଇ ସିDତାକୁ ଧÁାେଦଇ ଘର 

ଭିତରକୁ ପଶିଗଲା ପ�ଶାh I ସିDତା େସମିତି ବିରs େହଉଥିଲା େବେଳ କହିଲା, “େମାେତ 

େଭାକ ଲାଗିଲାଣି, ଜଲଦି ଖାଇବାକୁ ବାଢ଼” 

 ସିDତା अବାକ େହାଇ ଚାହWଥିଲା କି अ¹ୁତ ମଣିଷ ଇେୟ ? ଏେତ ବିରs େହାଇ 

ଗାଳି କେଲ ବି କିଛି ଫରକ ପଡୁନି? ନା, ଆଜି ଯାହା ବି େହଉପେଛ ଏହାର କିଛି େଗାେଟ 

ସମାଧାନ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ ସବୁେବେଳ ଏମିତି ବିଳ^େର ଆସିବା ଚଳିବନାହW I ଆଜି 

ଖାଇବାକୁ ମିଳିବ ନାହW େବାଲି ସିDତା େଘାଷଣା କରିେଦଲା I ସ£ାମୀକୁ କଡ଼ା କଥା ପେଦ ସିନା 

କହିେଦଲା କି� ସିDତାର ଆଖିେର ଲୁହ ଆଉ େବାଲ ମାନୁ ନଥିେଲ I ଏ କଣ େସ ପ�ଶାh? 

ଯାହାକୁ େସ ଭଲ ପାଇଥିଲା, ଏ କଣ େସ େଲାକ ଯିଏ ଆଖିେର ଲୁହ େଟାପାଏ ଦବନି 

େବାଲି ଶପଥ କରିଥିଲା, ଏ କଣ େମାର କେଲଜର େସହି େପ�ମିକ ଯିଏ କି ସିDତା ଆଖିେର 

ଲୁହ େଟାପାଏ େଦଖିେଲ ଲୁହକୁ େପାଛି ପି ଦିଏ ଆଉ ଆଜି ଲୁହର ବନ�ା େବାହି ଗେଲ ବି 

କିଛି ଫରକ ପଡୁନି I  

 ଦଶ ବଷ� ପଛକୁ େଫରି ଯାଉଥିଲା େସ I ତା ଆଖି ଆଗେର ଭାସି ବୁଲୁଥିଲା ତା 
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 କେଲଜ େବଳର କଥା I ସିDତା କେଲଜେର ପଢୁଥିଲା େବେଳ େଦଖା େହଇଥିଲା ପ�ଶାh ସହ 

I ସିDତାର ଦୁଇ ଜଣ ସାt ଥିେଲ अନୁ ଆଉ ରିନୁ I କେଲଜେର ଧିେର ଧିେର अନୁ, ରିନୁ 

ଆଉ ସିDତାର अତି ନିକଟତର ସାt େହଇ ଯାଇଥିେଲ अନୁ ଆଉ ରିନୁ ଦୁଇଜଣ 

ହେ�ଲେର ରହୁଥିେଲ ସିDତା କି� େଲାକାଲ ପିଲା ଥିଲା I େସଥିପାଇଁ ସିDତା ରହୁଥିଲା ଘେର 

I େଗାେଟ ଦିନ ରିନୁର େପ�ମିକ ରିନୁକୁ େଦଖା କରିବାକୁ ଆସିଥିଲା କି� ରିନୁ ଏ ସହେର 

ନୂଆ I କିଛି ଜାଣିନି ଏ ସହର ବିଷୟେର I େସ ସିDତାର ସାହାଯ� େନଲା I ସିDତା ବି ରାଜି 

େହଲା ଦୁଇ ଜଣ-ର େଦଖାକରିବାକୁ  | ରିନୁର େପ�ମିକ ଆଉ ତା ସାtେର ତା’ର େଗାେଟ 

ସାt ଆସିବାର ଥିଲା ରିନୁକୁ େଦଖା କରିବାକୁ I େସଦିନ େସମାେନ ପହ�ୁ ପହ�ୁ ସ~�ା 

େହାଇ ଯାଇଥାଏ I ରିନୁ ଆଉ େଦଖା କରିପାରିଲା ନାହW I ହେ�ଲ ୬ଟାେର ବw 

େହଇଯାଏ I େସଥିପାଇଁ ସିDତା ହାତେର ଖେo ଚିଠି େଲଖିକି େଦଲା ତା େପ�ମିକକୁ 

େଦବାପାଇଁ | ସିDତା अେପyା କରିଥାଏ ରିନୁର େପ�ମିକ ଆଉ ତା ସାtକୁ I କିଛି ସମୟ 

अେପyା କଲା ପେର ଦୁଇ ଜଣ ବାଇକ େନଇ ଆସିେଲ ଜେଣ ବାଇକରୁ ଓେହ�ଇ ସିDତା 

ଆଡ଼କୁ ଆସିଲା ରିନୁ ଭାବିକି I ଆଉ ସିDତା ବି ତା ଆଡ଼କୁ ଯାଉଥିଲା ରିନୁର େପ�ମିକ ଭାବିକି 

I ଏଇଠି େହାଇଥିଲା ସିDତା ଆଉ ପ�ଶାhର ପ�ଥମ େଦଖା  େଯଉଁଠି ଦୁେହଁ ଏ ଦୁହW ଜଣ-ୁ 

ଜାଣିନଥିେଲ I କିଛି ସମୟ କଥା େହବା ପେର ସିDତା ଜାଣିବାକୁ ପାଇଲା େଯ ଏ ରିନୁର 

େପ�ମିକ ନୁହଁ ତା ସାଂଗ ପ�ଶାh ଆଉ ପ�ଶାh ବି ଜାଣିବାକୁ ପାଇଲା ଏ ରିନୁ ନୁହଁ ତା ସାଂଗ 

ସିDତା େସଦିନରୁ େସ ଦୁେହଁ ଦୁହWକୁ ଭଲ ପାଇ ବସିଥିେଲ I ସମୟ ଗଡ଼ିବା ସହ ଦୁହW-ର 

ଭଲପାଇବା ବହୁତ अhରt େହଇଗଲା ଦୁଇ ଜଣ ବିବାହ କରିବାକୁ ଠିକ କେଲ କି� 

ପ�ଶାh ପାଖେର ଭଲ ଚାକିରୀ ଥିଲା ନା ଥିଲା ଭଲ ଘର I େସ େକଉଁ ବଡ଼ ଖାନଦାନ କି 
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 ବଡ଼ ବ�ବସାୟୀ ଘରର ପିଲା ନଥିଲା I େସ ଥିଲା ଏକ ନିହାତି ମଧ�ବି\ ପରିବାରର ପିଲା 

I ସିDତାର ଘର େଲାକ ରାଜି ନଥିେଲ ଏ ବାହା ଘର ପାଇଁ I େସଥିପାଇଁ ସିDତା ତା ଘର ଛାଡ଼ି 

ଆସି ତା ବାପା ମା’- ବିନା अନୁମତିେର ପ�ଶାhକୁ ବିବାହ କଲା ଏ ଦଶ ବଷ� ଭିତେର 

ଝିअେଟ େହାଇଛି ଦଶବଷ�ପେର କି� ଦୁଇ ଜଣ- ଭଲପାଇବା ଆଜି ଏ େମାଡ଼େର 

ପହ�ିଛି େଯଉଁଠି ନା ଦୁଇଜଣ- ମନ ମିଶୁଛି ନା ପ�କୃତି ପ�ଶାhର ଏମିତି େଲଟ ଆସିବା 

ସିDତାକୁ ପସw ନଥିଲା ସବୁ ଦିନ ରାତିେର ମଦ ପିଇକି ଆସିବା ଥିଲା ପ�ଶାhର 

ପ�ତିଦିନର ନାଟକ ସତେର ଏ କଣ େସଇ ପ�ଶାh ଯିଏ ସିDତାକୁ ଜୀବନଠୁ ବି अଧିକ ଭଲ 

ପାଉଥିଲା?  

 ସିDତା ଏେବ ଜିଲ� ାର ନାରୀ ସୁରyା ମ�ର ସଭାପତି େକେତ �ୀ େଲାକ- ଗୁହାରି 

ବୁଝୁଛି େସ ଆଉ ତା ନିଜ ଘେର େସ ନିେଜ ନିଯ�ାତନା ପାଉଛି କାହାକୁ କହିବ ଏ କଥା? 

ସିDତା ମ� ଉପେର ଠିଆ େହାଇ ନାରୀ ମାନ-ୁ ସଶsିକରଣ ଓ ଆତD  ନିଭ�ରଶୀଳ େହବାକୁ 

ଭାଷଣ େଦଉଛି କି� ଆଜି ନିଜ ଘେର ନିଜ ସ£ାମୀ ମଦ ପିଇକି ଆସୁଛି େଲଟନାଇଟେର 

ସିDତା ଯିଏ अନ� ନାରୀକୁ ବୁଝାଉଛି ଆଉ ନିେଜ ହାରିଯାଇଛି ସମାଜ ଆଉ ତା ସ�ାମୀ 

ଆଗେର ଏ ସବୁକୁ ଭାବି ଭାବି ସିDତାର ଆଖିେର ନିଦ ଆସି ଯାଇଥିଲା  

 ସକାଳୁ ପୁଣି ଆଉ େଗାେଟ ସଭାେର ସିDତାକୁ ଭାଷଣ େଦବା ପାଇଁ ଯିବାର ଥିଲା..... 
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ସିପ�ା ନାମତା (ନମ�ତା) 

େମା ସେwହୀ ପି�ୟାେମା ସେwହୀ ପି�ୟାେମା ସେwହୀ ପି�ୟାେମା ସେwହୀ ପି�ୟା    
 ଦରବାନ େଗଟ େଖାଲିଲା। ଚାରିଚକିଆ ଗାଡ଼ିେଟ ପଶିଆସିଲା ଭିତରକୁ। ଗାଡ଼ିରୁ 

ଓହ� ାଇ ଘରକୁ ଆସୁଥିବା େବେଳ ବାଟ ଓଗାଳି ଛିଡ଼ା େହାଇଗଲା ସିDତା। ମୁହଁ ଲାଲ 

େଦଖାଯାଉଥିଲା। “େକାଉଠି ଥିଲ ଏେତ େବଳଯାଏ, ଏଇଟା ଘର ନା ଆଉ କିଛି? ତମର 

େଯେବ ଇଛା େହବ ଆସିବ ଆଉ ଯିବ? ଆଉ କାହା ପ�ତି ତମର କିଛି ଦାୟିତ£ अଛି େବାଲି 

ଜାଣିଛ ନା ନାହW?” ପି~ିଥିବା ସାଟ�କୁ େଖାଲିେଦଇ ସିDତାକୁ ଧÁା େଦଇ ଘର ଭିତରକୁ 

ପଶିଗଲା ପ�ଶାh। ସିDତା େସମିତି ବିରs େହଉଥିବା େବେଳ କହିଲା, “େମାେତ େଭାକ 

ଲାଗିଲାଣି ଜଲଦି ଖାଇବାକୁ ବାଢ଼।” ସିDତା अବାକ େହାଇ ଚାହW ରହିଥିଲା। କି अ¹ୁତ 

ମଣିଷ ଇେୟ? ଏେତ ବିରs େହାଇ ଗାଳି କରିେଲ ବି କିଛି ଫରକ ପଡୁନି? ନା, ଆଜି 

ଯାହା ବି େହଉ ପେଛ ଏହାର କିଛି େଗାେଟ ସମାଧାନ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ସବୁେବେଳ 

ଏମିତି ବିଳ^େର ଘରକୁ ଆସିବା ଚଳିବ ନାହW। ଆଜି ଖାଇବାକୁ ମିଳିବ ନାହW େବାଲି ସିDତା 

େଘାଷଣା କରିେଦଲା। “କାହWକି ଏମିତି େବକାରଟାେର ପାଟି କରୁଛ କହିଲ? କାହWକି 

େମାେତ ଜଗିଛ? ମଁୁ ତ ତମର କିଛି କାମର େଲାକ ନୁହଁ ନା... ଦିअ... ଦିअ ଖାଇବାକୁ 

ଦିअ... ଆଜି ନଟୀ ଆସିନି ନା କଣ ?” ଚାରିଆଡକୁ ଚାହW .... “ଓଃ େସଥିପାଇଁ ମାଡମ- 

ରାଗଟା ପ�ମ େର।” ୟା ଭିତେର ଡାଇନିଂ େଟବୁଲର େଚୟାରେର ବସି େଟବୁଲେର ସଜା 

େହାଇଥିବା େପ�ଟ ଗୁଡ଼ିକୁ ସିଧା ରଖୁଥାଏ ପ�ଶାh। ସିDତାକୁ େସମିତି ଠିଆ େହାଇ ରହିବାର 

େଦଖି କହିଲା, “କଣ ଠିଆ େହାଇ ରହିଲ େଯ?” ଏହି ସମୟେର ସିDତାର ମାଉସୀ ଝିअ 
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 ଭଉଣୀ, ତା’ଠାରୁ ବଡ଼, ଶାhିअପା ସିDତାକୁ ଡାକି ଡାକି ଘର ଭିତରକୁ ପଶିଆସିେଲ। ଘର 

ଭିତରର ପରିfିତି େଦଖି अଡୁଆ ସମୟେର ଆସିଥିବାରୁ କାଇଲା ଲାଗିଲା ତା-ୁ। ପ�ଶାh 

ସ^~େର ହW ସଚୂନା େଦବାକୁ େସ ଆସିଥିେଲ ସିDତା ପାଖକୁ। ସେt ସେt ବୁ�ି ଖଟାଇ 

କହିେଲ, “ଆଜି କଣ ଖାଇ ନଥିଲ କି ପ�ଶାh? ସିDତା ଦଉନୁ ଖାଇବାକୁ” କହି ଏକରକମ 

େପଲିେପଲି େନଇଗେଲ େରାେଷଇ ଘର ଭିତରକୁ। 

 ତରକାରୀ ବାସqାେର ବିେଭାର ପ�ଶାh ପାଟିକୁ ଖାଦ� େନଉଥିବା େବେଳ ଶାhି 

ପଚାରିେଲ, “ଆଜି ହxିଟାଲ କାହWକି ଯାଇଥିଲ? ତେମ ଠିକ୍ अଛ ତ?” ସାମାନ� ଆ�ଯ�� 

େହାଇ ପ�ଶାh କହିଲା, “ତୁେମ େକମିତି ଜାଣିଲ? ଯାଇଥିଲ କି? କାହାର କିଛି अସୁବିଧା 

େହଇଛି କି?” 

 “ଆେର ନା ନା, ଘେର ସବୁ ଠିକ୍। େମାର ଟିେକ ଡ଼ଃ ରାଉତ- ପାଖେର କାମ ଥିଲା 

ତ! େସଥିପାଇଁ ଯାଇଥିଲି। କି� ତୁେମ କିଛି କହିଲନି େଯ” କହିେଲ ଶାhି। ପ�ଶାh 

ନୀରବେର ଖାଇବାକୁ ଲାଗିଲା ଖାଇସାରି ହାତ େଧାଉ େଧାଉ କହିଲା, “ସମାଜ େସବା 

ପାଇଁ” 

 “ତେମ କଣ ୟା ଭିତେର ତମ अଫିସ ବଦେଳଇ େଦଇଛ। ଆଜି ତ କଣ ନୂଆ 

ଶୁଣିଲା ପରି ଲାଗୁଛି” ପ�ଶାh କଥା ଛେଡଇ େନଇ ଶାhି ଉେ�ଶ�େର ସିDତାକୁ େଦେଖଇ 

କହିଲା, “େସ କଥା ତମ ପରି େଲାକ ବୁଝିପାରିେବନି” କହି ତା’ େକାଠରୀ ଆଡ଼କୁ 

ମୁହଁାଇଲା। 

 ପ�ଶାhର ଯିବା ବାଟକୁ ଚାହW ଶାhି କହିେଲ, “େସଇଥିପାଇଁ ମଁୁ କହୁଥିଲି େକାଳକୁ 

େଗାେଟ ଜୀअhା କେÚଇ ଆସୁ, ସଂସାର ବଢିେଲ ଜpାଳ ବଢ଼ିବ େତଣିକି ଆେପ ଘରମୁହଁା 
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 େହଇଯିବ କି� ନାଇଁ ପ�ାନିଂ କରିଛ ହଉ... ଏେବ େଦଖୁଛୁ ତ େକମିତି ଘରଛାଡ଼ି 

ବାହାର ମୁହଁା େହଲାଣି।” ଦୂରଦୃ�ି ସ"ନq  ହିତକାରୀ ମଣିଷଟି ପରି ଶାhିର ଏଇକଥା ଶୁଣି 

ସିDତାର ମୁହଁ अ�ାତ ଆଶ-ାେର ଶିହରିଗଲା େବଳକୁ ଆଖି ଦୁଇଟି ଛଳଛଳ େହାଇଗଲା। 

अସହାୟ େହାଇ ବସିପଡ଼ିଲା େଚୟାର ଉପେର। ଏେବ ଆଉ ନୀରବ େହାଇ େବାହିଲାନି 

ତା ଲୁହ ଧାର, କଇଁ କଇଁ େହାଇ ଚାପା କ�wନର ଧ£ନୀ ନିଗ�ତ େହଲା ତା କ�ରୁ। ଶାଢ଼ୀ 

अ�ଳେର ଆଖି େପାଛୁ େପାଛୁ କାwିବା ସ£ରେର କହିବାକୁ ଲାଗିଲା, “ଏେବ କଣ େହବ 

अପା?କାହାକୁ େଦଖିଲ କି ତା- ସାtେର? େମାେତ େଖାଲି କରି କୁହ” 

 “ଆେର ତୁ ଏେତ ବ�] କାହWକି େହଉଛୁ? େମା କହିବା ଉେ�ଶ� ଠିକ୍ େସଇୟା ନୁହଁ 

େଯ, ପୁରୁଷ ପିଲା ତ ବାହାେର अଧିକାଂଶ ସମୟ ରହୁଛhି। ନିେଜ ଭଲ େହେଲ ବି େକେତ 

ଜଣ େସ ଭଲଟାକୁ େଦଖିପାରhି, ନା ସହିପାରhି?ମଉସା କି ମାଉସୀ େକହି ବ�ିଥିେଲ 

େତାେତ ବୁ�ି େଦଇଥାେh େତଣୁ େମା କହିବା କଥା, ମଳୂରୁ अଡୁଆ ଛିଡ଼ିଗେଲ ଯାଏ। ତା 

ପେର ଯାହା େହଉଛି େହଉଥାଉ। େକାଳେର ଛୁଆଟିଏ ଆସିେଲ େତାର ବି ସମୟ 

କଟିଯାअhା, ଆଉ େସ ବି ବାହାରକୁ ଯିବା କେମଇ ଦିअhା। ହଉ ଶୁଣ, େସ େଯେତେବେଳ 

ଭଲ ମନେର ଥିବ େସତିକିେବେଳ ଟିେକ ହୁସିଆର େହଇ କଥାଟା ପେକଇବୁ। ମଁୁ ଚାଲିଲି 

େତେଣ େତା ଭିେଣାଇ ପୁଣି ଆକାଶ େତାରା େଦେଖଇେଦେବ। ହଁ, େବଶୀ ରାଗିବୁନି 

ତା’ଉପେର। େହଲା! ମଁୁ ଏଥର ଆେସେର” କହି ଚାଲିଗେଲ ଶାhି କିଛି ଶାhି ଓ 

अଶାhିର ବୀଜ ସିDତା ମୁoେର ଗଜୁରିବା ପାଇଁ ଛାଡ଼ିେଦଇ। 

 େସଇଦିନ ରାତିେର ପ�ଶାhର ବିଳ^େର ଆସିବାକୁ yଣେକାପୀ ସିDତା ଯଦିଓ ସହି 

ପାରୁ ନଥିଲା େହେଲ ଶାhି अପାର ଉପେଦଶ अନୁସାେର ନୀରବ ରହିବାକୁ ବାଧ� 
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 େହାଇଛି। କି� ଭରସି କରି କିଛି କଥା କହି ବି ପାରୁନି େସ ପ�ଶାhକୁ। ରାତ� ୀ େଭାଜନେର 

ସୁସ£ାଦୁ ବ�pନ ପରଶି େଦଇ ସିDତା ବାଧ� ଛାତ� ୀଟି ପରି ଠିଆ େହାଇ ଆନୁଗତ� ପ�ଦଶ�ନ 

କରୁଛି। 

 “ତେମ ଖାଇଛ?”  

 ମୁo ହେଲଇ ମନା କଲା ସିDତା।  

 “ତମ ଆଗରୁ ମଁୁ େକେବ ଖାଇଛି?” 

 ଦିନେର େସ ଯାହା ଖାଇଥାhା, ଶାhି अପାର କଥାେର ଖାଇବାର xୃହା ମରିଯାଇ 

ଥିଲା ସିDତାର। େଗାେଟ अନାଗତ ଆଶ-ା ଓ ଭୟେର ତା’ର ସମଗ� ଶରୀରେର ନି�"ତା 

अନୁଭୂତ େହଉଥିଲା। େବନିନୟନ ଶ�ାବଣର ଛାୟାେର ଢଳ ଢଳ େହଉଥିଲା ପ�ଶାhର 

େକଉଁ अନ� ନାରୀ ସହ ସ"କ� ଥାଇପାେର??? ଛିଃ, େକମିତି ଭାବନା ଗୁଡ଼ାକ େଠଲି 

େପଲି େହାଇ ମୁoଟାକୁ ଖରାପ କରିେଦଉଛhି।  

 “କଣ ଏେତ ଭାବୁଛ? ଆସ... ସାtେର ଖାଇେନବା” ପ�ଶାhର ଆଗ�ହେର ସିDତା ତା 

ସହ ବସି ଖାଇଲା। ଏମିତି अେନକ ସମୟେର େସମାେନ ସାଥୀେର ବସି ଖାଆhି। ସହର 

ଭିତେର ଥିେଲ, େକେବ େକେବ ବି େଫାନେର େଡରି େହବା କଥା କହିେଦଇଥାhି। ତଥାପି 

େକମିତି େଗାେଟ ଖାମଖିଆଲି ଭାବ ଥାଏ େବାଲି अନୁଭବ କେର ସିDତା। 

 ଖାଇସାରିବା ପେର ପ�ଶାh କହିଲା, “ସତେର ସିDତା ତମ ହାତେର ଯାଦୁ अଛି। 

ଚମ�ାର ରା~ିପାର ତେମ। େସଇଥିପାଇଁ େଯେତ ବିଳ^ େହେଲ ମଧ� ବାହାେର 

ଖାଇବାକୁ ଇଛା ହୁଏନାହW” 

 ଦୁେହଁ ଶୟନକyକୁ ଯାଇ ଶଯ�ାର ଆଶ�ୟ େନେଲ। ପ�ଶାh ଆଡ଼କୁ ପଛ କରି 
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 କେଡ଼ଇ େଶାଇଲା ସିDତା। ପ�ଶାh କା�େର ଝୁଲୁଥିବା ଟି.ଭି.ର ପରଦା ଉପେର େଗାେଟ 

ପେର େଗାେଟ ଚ�ାେନଲ େଖଳାଇ ମନ ପସwର କିଛି େପ�ାଗ�ାମ ନ ପାଇ ଟି ଭି ବw 

କରିେଦଇ େମାବାଇଲେର ଆସିଥିବା େମେସଜ ଗୁଡ଼ିକ େଚକ କଲା। ନଜର ପଡ଼ିଲା 

େଗାେଟ ନଂେର ଜି. ଭାଗ�ବୀ ଠିକ୍ େସଇ ସମୟେର ଏକ ଚାପା କ�wନର ସ£ର ତା’ 

କ$�େଗାଚର େହବା yଣି େସ ସିDତା ଆଡ଼କୁ ଚାହWଲା। अନୁସ~ି�ୁ ମନେନଇ ଝୁ-ି ପଡ଼ିଲା 

ପତq ୀ ଉପରକୁ। अଶ�}ଶିsା ସିDତାର ମୁଖମoଳକୁ ଚାହW ଆ�ଯ��ର ସୀମା ରହିଲାନି ଆଉ 

ଖୁବ୍ ବ�] ଲାଗିଲା ତାକୁ। ମୁହୂ\�କେର େସଇ अଶ�}ସqାତା ମୁହଁର କମନିୟତା, ଓ ସୁwରତା 

अତୀବ ରମଣୀୟ ମେନ େହଲା ତାକୁ। େସୗwଯ��ର अପରୁପା ମ\ୂzଟିକୁ େସ ଏଇ କିଛିଦିନ 

େହବ େବଶ अବେହଳା କରିଆସିଛି େବାଲି ଭାବି ତାକୁ ନିଜକୁ ଦୁଃଖ ଲାଗିଲା। କି� ସିDତା 

କ�wନର ରହସ� ତା’ ମୁହଁରୁ ଶୁଣିବା ପେର େଠା େଠା େହାଇ ହସିଉଠିଲା ପ�ଶାh। 

 “ତୁମ ପରି ଜେଣ ବିଶି� କଳାକାର ପାଖରୁ ଏମିତି ଭାବନା ମଁୁ ଆଶା କରୁ ନ ଥିଲି 

ସିDତା। ମେନअଛି, ବିବାହର ଠିକ୍ ପେର ପେର ତୁମକୁ ଏ ବିଷୟେର କହିଥିଲି ଆଉ ତୁମ 

ନୃତ� କଳାକୁ ବି କ�ିନୁ� କରିବା ପାଇଁ ତୁମ ଇଛା ଜଣାଇବା ପାଇଁ କହିଥିଲି। କି� ତୁେମ 

ନୀରବ ତ ରହିଲ ଆଉ ତା ସହିତ େସ କଥା ଭୁଲିଯାଇଛ େବାଲି ବ\�ମାନ ମଁୁ ଜାଣୁଛି। 

ପା� ବଷ�ରୁ अଧିକ େହବ ମଁୁ େସମାନ- ସହ ରହିଛି।” 

 अବାକ େହାଇ ଚାହW ରହିଥିବା ସିDତାକୁ େକାେଳଇ େନଇ ପ�ଶାh ତା’ର କାଯ�� 

ବ�]ତାର ସମ] ରହସ� ଉେନD ାଚନ କରିବା ପାଇଁ େମାବାଇଲ େଦଖାଇଲା ସିDତାକୁ। 

ଦିବ�ାtମାନ- େସବା ଓ ସବ�ାtୀନ ବିକାଶ ନିମେh ଏକ अhଃରା�� ୀୟ କ"ାନୀର 

ଭାରତୀୟ ଶାଖାର ପ�ବ~କ ଜି. ଭାଗ�ବୀ-... “ଯୁବ ଉେଦ�ାଗପତି ପ�ଶାh ରାଜ� ]ରୀୟ 
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 ଦିବ�ାt େପ�ରଣା କମ� ଶାଳା, ‘ଉଇ ଆର �ାରସ’ (we are stars)ର ପ�େୟାଜକ ରୂେପ 

‘ବିେଶଷ ପ�ତିଭା ବିକାଶ ସ�ାନ’ ପାଇବାକୁ ଆମhି� ତ େହାଇଛhି” େବାଲି େମେସଜଟିକୁ 

ପଢ଼ିସାରିବା ପେର ପ�ଶାh େସ କମ�ଶାଳା ଗୁଡିକର କିଛି ଛାୟା ଦୃଶ� ଟି.ଭି. ସହିତ ସଂଯୁs 

କରିେଦଲା। ବଡ ପରଦା ଉପେର x� ଭାବେର ସିDତା େଦଖୁଥିଲା, ବିଭିନq  ବୟସର, 

ବିଭିନq  ବଗ�ର ଦିବ�ାt ପିଲାମାେନ କୃତି� ମ अt ସାହାଯ�େର େବଶ ସୁwର ଭାେବ अେନକ 

କିଛି କାମ କରିପାରୁଛhି। ଓଃ... ଆଉ ଚାହW େହଉନି...। ଆତD ା ହାହାକାର କରି ଉଠୁଥିଲା 

ସିDତାର। अସୀମ େଧୖଯ��, େସqହ, େପ�ମର ମwାକିନି ବୁହାଇ େକୗଶଳୀ ଶିyକମାେନ 

େସମାନ-ୁ ତାଲିମ େଦବାେର, ପ�ଶିyିତ କରାଇବାେର ନିେୟାଜିତ। ବିଭିନq  ଶିyା, 

େଖଳକୁଦ, ନୃତ�ସtୀତ, ଚିତ� ା-ନ, अଭିନୟ ଇତ�ାଦିେର ଦିବ�ାtମାନ-ୁ ପ�ଶିyଣ 

େଦବାେର େସମାନ- ଆତିD କ ଆେବଗକୁ ହୃଦୟରୁ ପ�ଣାମ ନ ଜଣାଇ ରହିପାରିଲାନି ସିDତା 

ଆଉ ତା ସାଥିେର ଶାhିअପାଦ£ାରା ସୃ�ି େହାଇଥିବା େଗାଟିଏ ମୁହୂ\�ର ସେwହକୁ ସମେୂଳ 

େପାଛିେଦଇ ସ£ାମୀ ପ�ଶାhର ଓସାରିଆ ଛାତିେର ମୁହଁ ଗୁpି ଖୁବ୍ ଆତୁର କ�େର କହିଲା, 

“େମାେତ yମା କରିଦିअ” 

 ସିDତାକୁ ଆଉ ଟିକିଏ ନିବିଡ଼ କରୁ କରୁ ପ�ଶାh କହିଲା, “ମଁୁ ଭାବୁଛି ଘେର ଏକା ବସି 

ବସି ତୁେମ ନିହାତି େବାର େହାଇଯାଉଛ ତଥା अନ�ମାନ- ଶିyାେର ପଡୁଛ। େତଣୁ େମା 

ମତେର ତୁେମ ପୁଣି ତୁମ ଡ�ାନ୍ସ କ�ାରିअରେର ମନ ଦିअ। ଘେର େଗାେଟ େଛାଟ 

ଡ�ାନ୍ସ dୁଲ େଖାଲିଦିअ। ତୁେମ ଭାବୁଥିବ ମଁୁ େକମିତି ଏେତ କଥା କହୁଛି? ମେନ अଛି 

ଆମ ବିବାହର କିଛି ମାସ ପବୂ�ର କଥା --ବଲାtୀର ଜିଲ� ାେର ଏମିତି ଏକ କାଯ��କ�ମ 

‘अମୃତର ସhାନ’େର ତମର ଓଡ଼ିଶୀ ନୃତ� ସମ]-ୁ ମ�ମୁ· କରିଥିଲା ବିେଶଷ କରି 
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 େମାେତ। େସେତେବେଳ ମଁୁ େସଠି ସ�ାନୀୟ अତିଥି ଭାବେର େଯାଗ େଦଇଥିଲି। ଆଉ 

ତା’ପେର ପେର ହW ତେମ େମା ଜୀବନସtିନୀ େହଲ।” 

 ସିDତା ମୃଦୁ ହସି ଆଖି ନଚାଇ ପ�ଶାhର ନିବିଡ଼ତମ େହଉ େହଉ କହିଲା, “ଏେତ 

ରହସ�ଥିଲା ୟା ଭିତେର କି� େକେବ ଜାଣିବାର ସୁେଯାଗ େଦଇନଥିଲ ତ, ବାହାଘରକୁ 

ବେଷ� େଡଇଁଲାଣି। ଯା’େହଉ ଶାhିअପା େଗାେଟ ମ]ବଡ଼ ଉପକାର କରିେଦଇଗେଲ। ତୁମ 

ପରି ସ£ାମୀେମାେତ ସବୁ ଜନD େର ପ�ାk େହଉ।” 

 “ହଉ ଏେବ ଜାଣିଲ ତ!! େମା ସେwହୀ ପି�ୟା......” ପ�ଶାh ଆଖିେର ଆଉ ଓଠେର 

ଦୁ�ାମୀର ହସ ସହିତ ରାତ� ୀ ତା’ର େଯୗବନେର ଉପନୀତ େହଉଥିଲା ଓ େସଇ ହସ 

ସଂଚରି ଯାଉଥିଲା ସିDତା ଓଠକୁ ସେwହର ଘନ କୁେହଳୀକା अପସାରଣ କରି।....  

 

ବାରିପଦା ,ମୟୁରଭp  
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अେଶାକ କୁମାର େସଠୀ 

ଚାକିରୀଚାକିରୀଚାକିରୀଚାକିରୀ    
 େସଦିନ ନୀରବେର ନିେବଦିତା ମୁହଁ ବୁେଲଇ ଚାଲି ଗଲା ସିନା; କି� କହିଗଲା ବହୁତ 

କିଛି। ନୀରବେର ସବୁ ବୁଝିଲା ସିନା କାହାକୁ ବା କହି ପରୁଛି? अଜାଗା ଘାଆ େଦଖି 

େହଉଛି ନା େଦେଖଇ େହଉଛି! ମିଠା ମିଠା ତାଗିଦ କି େରାକ୍ େଠାକ୍ ଜେଣଇେଦଲା 

େକଜାଣି...! ପ�ଶq ତ ଥିଲା ସବୁ ପୁରୁଣା େଖାଜୁଥିଲା ନୂଆ ଏକ ଉ\ର, ନୂଆ ଏକ 

ସ¯ାବନା। େକଉଁ ଭରଷାେର ଭରଷା େଦବ ଭାବୁ ଭାବୁ େସ ଚାଲି ଯାଉଥିଲା, ପ�ଶାhର 

ଭାବନାକୁ अhର କରି। ପ�ଶାh ନି]� େହାଇ अନାଇ ରହିବା ଛଡ଼ା  ତା’ର ବା େକଉଁ ଜୁ 

ଥିଲା ତାକୁ अଟକାଇବାକୁ। 

 ପ�ଶାh ମହାପାତ�  େରେଭନ୍ସା ବିଶ�ବିଦ�ାଳୟରୁ ଇଂରାଜୀେର ସqାତେକା\ର ଉ\ୀଣ� 

େହଲା ପେର ଏ ବଷ�କୁ ମିେଶଇ ଚାରିବଷ� େହଲାଣି ପ�ତିେଯାଗିତାମଳୂକ େଘାଡ଼ା େଦୗଡ଼େର 

ସାମିଲ। ମନେର अେହତୁକ ଆଶା େପାଲିସ ଏସ୍ ଆଇ େହବ। କେଲଜେର ପଢ଼ିଲା େବଳୁ 

ହW ତାର ଏ  ସ�ପqର ମpିଟା େପାତାେହାଇ ସାରିଥିଲା। ପ�ଶାh େଦଖିବାକୁ େକୗଣସି ଫିଲିD  

ହିେରା ଠୁ କମ ନୁହଁ। ଶାରୀରିକ ଗଠନ େଯମିତ ବିଦ�ା ବୁ�ିେର ବି େସମିତି ପ�ଖର। 

ନିୟମିତ ବ�ାୟାମ ହW ତାର ଏ ସୁଠାମ ଶାରୀରିକ ଗଠନର ରହସ�। େଗାେଟ େପାଲିସ 

अଫିସର େହବ। ଏସ୍ ଆଇ େପାଲିସକୁ अେନଇ अେନଇ ଚାରିବଷ� ବିତିଗଲାଣି ଏ 

ଭିତେର। ଏମିତିେର ତ ଏସ୍ ଆଇ ଚାକିରୀର ବି�ାପନ ଚାରିବଷ�େର ଥେର ବାହାେର, 

ଯଦିଓ ପ�ତି ବଷ� ବାହାରିବାର ନିୟମ अଛି। େକୗଣସି କାରଣ େଯାଗଁୁ ତାହା ତିନି କି 
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 ଚାରିବଷ�େର ଥେର ବାହାେର। ପ�ଶାh କଟକର ଖାନ୍ ନଗରେର େମସ କରି ରୁେହ। 

ଖାନ୍ ନଗର ବିଶ£ନାଥ ପoିତ ଲାଇେବ� ରୀ  ନିତି ପଢିବାକୁ ଯାଏ। ସକାଳ ଆଠରୁ ରାତି 

ଆଠ। ତା ଭିତେର ପୁଣି ସକାେଳ ସ~�ାେର ଟୁ�ସନ, ପା� େକାଷ ସାଇେକଲ େପଲି  

ଯିବାକୁ ପେଡ। ଟୁ�ସନ ଦରମାେର େଯନେତନ ପ�କାେରଣ େମସ ଖ�� ଉଠିଯାଏ। ଆଉ 

କିଛି ଘରୁ ଆେସ। 

 ଲାଇେବ� ରୀକୁ ଲାଗି ଥାଏ ମା କାଳୀ- ମwିର। ମwିରକୁ ଯାଇ ନିଜ ଦୁଃଖ ଗୁହାରି 

ଜେଣଇବାକୁ ଭୁେଲ ନାହW, େସ। କୁଆେଡ଼ ମାଆକୁ ଡାକିେଲ େସ ତମ କଥା ଶୁଣି ପାରhି 

େବାଲି ନିେବଦିତା, ପ�ଶାhକୁ େକେତ ଥର କହିଛି। ମା’- ଆଗେର କ’ଣ େକଜାଣି ଗୁଣୁ 

ଗୁଣୁ େହାଇ କେହ ପ�ଶାh ...! ମା’-ୁ ମୁoିଆ ମାରିଲା େବେଳ ପ�ଶାhର ଆଖି ଆେଗ 

ଝଲସି ଉେଠ େବାଉର କରୁଣ ମୁହଁ, ତା ଆଶାୟୀ ଆଖି, ବାପା- କ� ାhସମ ହାଲିଆ ମୁହଁ। 

େବାଉ ବା�ରୁ� େକାହେର କହିଥିବା କିଛି କଥା; କଥା ଛଳେର େସ େକେତଥର କହିଲାଣି, 

ବାପେର...! ଏଥର ତୁ ଟିେକ अ�ା ଭିଡ଼�ନି..? େଦଖୁଛୁ ତ ବାପା-ର ବଳବୟସ 

ଗଡ଼ିଲାଣି। େକେତ ଦିନ ଆଉ େସ ଏ ଜଂଜାଳର େବାଝ େବାହୁଥିେବ...? 

 ଆେମ େତା ଭରସାେର ରହିଲୁ...! 

 ଗଁା େଲାକ- ଟାହି ଟାପରାରୁ େକେତ ବ\zବାକୁ େଚ�ା କେଲ ମଧ� େକଉଁ ବାେଟ 

େସ ତୀର ଆସି ଗଳିଯାଏ। ସାହି ପଡିଶା- ଚିhାକୁ ପ�ଶାh େଯମିତ अଧିକ ଭାରାକ� ାh 

କରିେଦଉଥିବା େଯାଗୁ େକୖଫୟତ େଦବାକୁ େସ ବାଧ�...! ଯିଏ ବି େଦଖା ହୁअhି ତାeଲ�ର 

କୃତି� ମ ହସଟିଏ ମୁହଁେର ଫୁଟାଇ ପଚାରି ବସhି, କଣ ପାଠପଢ଼ା ସରିଲାଣି? 

ଚାକିରୀବାକିର େକେବ େହବ?? େକେତ ଦିନ ଏମିତି ପଢୁଥିବୁ??? କଟକେର ଏେତ 



ତ� େୟାଦଶ ବଷ�, ତୃତୀୟ ସଂଖ�ା, ମା�� ୨୦୧୮ Download Magazine from www.aahwaan.com 

 

ଆହ� ାନ ଇ-ପତି� କା ସ"ୂ$� ନିଃଶୁ' ବିତରଣ େହତୁ ଡା େଜ�ାତି ପ�ସାଦ ପ,ନାୟକ- .ାରା ପ�ତି/ିତ ଓ ପ�କାଶିତ  | Aahwaan.com  Aahwaan.com  Aahwaan.com  Aahwaan.com  |  344 

 ଦିନ ରହି କଣ କରୁଛୁ େଯ...! ତା ସହ ଉଦାହରଣଟିଏ େଦବାକୁ ଭୁଲhି ନାହW; अମୁକର 

ପୁअ େରଳବାଇେର ଚାକିରି ପାଇଲା, ସୁଦାମ ପୁअ େତା ଠୁ ସାତ ସାନ େସ ବି ସାତ ଆଠ 

ମାସ େହଲା ବ�ା-େର ପାଇଛି। ଚାକିରୀଟିଏ େଯଉଁପଯ��h ପାଇନାହଁ ସଭି-ର ଏମିତ 

କୁ�ାରଟନା ଶରବ� େହବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଜେଣ अନୁଭବିଟିଏ ଛଡ଼ା ଆଉ କିଏ ବୁଝି 

ପାରିେବନି ଏ ଦହଗଂଜର ଆତୁର ଚି�ାର 

 ଓଃ ... अଣନିଶ£ାସୀ େହାଇଯିବ ମଣିଷ ...!! अଭିମାନ କି अଭିେଯାଗେର ସ£ତଃ xୃତ 

ବାହାରି ଆେସ। ମଁୁ ପାରୁନି, ନି]ାର େଦ ମାଆ!! ହhସhର ଏ ବା]ବ अବfା, ସବୁ 

ଆେଡ଼ ନିwା अପବାଦର ଚ��ା। ପାଦତଳୁ େଚାରାବାଲି ପରି ଚାଲି ଯାଉଥିବା ବୟସକୁ କଣ 

େନହୁରା େହାଇ  अଟକାଇ ହୁଏ! ନା ବାଟ କିଛି େଖାଜି ପାଉନଥିବା ହତାସ ବିବଶତାକୁ 

ମିେଳ େକଉଁ ଆଶ£ାସନା?? େକେତ ଦିନ ଏମିତ ନିଜ ସହ ଏ ଲୁଚକାଳି େଖଳ। ବିବଶ 

ଉପାୟଶନୂ� େଯମିତ ‘କିଂକ\�ବ�ବିମୁଢ଼’ fିତିେର ପ�ଶାh। 

 େକେତ କୁଟିଳ ଜଟିଳତା ସଳଖୁ ସଳଖୁ େକେତ ଦିନ ମାପି ଚୁପି ବାଆଁେରଇଥାhା 

ବୟସକୁ। ନା କିଛି अଛି ସଂରyଣର ସୁବିଧା ନା अତିରିs ସୁବିଧା...। ଏ  ବଷ� ହW େଶଷ 

ସୁେଯାଗ ପ�ଶାhର। ଏ ବଷ�କୁ  ପଚିଶ ପୁରିବ ପ�ଶାhକୁ। ଏସ୍ ଆଇ େପାଲିସ େହବ େବାଲି 

अନ�ାନ� ଚାକିରୀକୁ अଣେଦଖା କରିବା ଉଚିତ ନୁହଁ େବାଲି େକହି େକହି ସତକ� କେଲ 

ସୁ�ା କାହାରି କଥାକୁ ପରେତ ଗେଲ ସିନା...!! େସ ତ ମେନ ମେନ अଡ଼ି ବସିଛି ଚାକିରୀ  

କରିବି ତ ଏସ୍ ଆଇ େପାଲିସ। 

 ବହୁ ଆଶା ଓ ଆଶ-ାର अବସାନ ଘଟାଇ ଦୀଘ� ଚାରିବଷ�ର ବ�ବଧାନ ପେର 

ଏସ୍ ଆଇ େପାଲିସ ନିଯୁsି ବି�ାପନ ପ�କାଶ ପାଇଛି। ଏସ୍ ଆଇ େପାଲିସର ବୟସ ସୀମା 
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 ଏେକାଇଶିରୁ ପଚିଶ େହାଇଥିବା अନିବାଯ��। ଭାଗ� ବଶତଃ ଟାଣି ଟୁଣି େହାଇ ପ�ଶା� 

ବୟସ େଶଷ ସୀମାେର ଥିଲା। 

 ଦିନରାତି ଏକ କରି େଦବାର अଭିପ�ାୟ େଜାର ଧରିଛି ନି�ିତ, ପ�ଶାhକୁ... ଖରା ବଷ� 

ଶୀତ କାକର େକଉଁ ଦିନ ବି ବ�ାୟାମରୁ ବିରତ ଯାଇନି େସ। ଶୀତଦିନର ପ�ବଳ ଜାଡର 

ହାଡ ଭtା ଶୀତକୁ େବଖତିର କରିଛି ପ�ଶାh। ଶୀତଦିନର ପାହାhି ନିଦେର ସପନର 

ଭିଡକୁ େଠଲି ଆଖି ମଉଳି ମଉଳି ବାଆଁେରଇ, ମନ କ� अଭିମାନକୁ ମନ ଭିତରେର 

ମାରିଛି ପ�ଶାh। ଡର ତ ଲାଗୁଛି ଏଥରକୁ ପୁଣି େହଇଯିବନି ତ ଉଛୁର...!! ଶୀତ ଯାଇ 

ଖରା ଗଲା ତଥାପି ଆଭ�ସ अବ�ାହତ ରହିଥାଏ। ବଷ�ା ଯାଇ ପୁଣି ବଷ�ା ଛୁଇଁବା ଛୁଇଁବା 

େହଉଛି; ଏ ଯାଏଁ କିଛି ବି ଫିଜିକାଲ େଟ�ର अଣୁ ମାେତ�  ସଚୂନା ନାହW....? ଟି� ବୁନାଲର 

ରହିତାେଦଶ େଯାଗଁୁ ଫିଜିକାଲ େଟ� େକେବ େହବ ସଠିକତା ନାହW। ଟି� ବୁନାଲେର ଏମିତ 

ଗଡ଼ି ଚାଲୁଥାଏ େକସ୍ ପେର େକସ୍। ବିଚରା ଆଶାୟୀ ପ�ାଥ�ୀ ବିସDୟେର ଆଁ ଟା କରି 

ଚାହWବା ବ�ତିେରକ ଆଉ କଣ अଛି...! ଆେବଗକୁ ଆଡ଼ଉ ଆଡ଼ଉ ଆଉ ଏକ अଡୁଆେର 

ଛwି। େବଳୁ େବଳ ଆଶ-ା ଲମି� ଯାଏ अପରାହq  ଛାଇ ପରି। ନିଜକୁ ଏ େଘାଡା େଦୗଡେର 

ସାମିଲ କରିବାକୁ େହେଲ େକେତ କୃଛ ସାଧନା କରିବାକୁ ପେଡ଼, ଥେର ଆସି ସାମିଲ ହୁअ 

ଜାଣିପାରିବ...! ଏ ପ�ୟାସ ଆÄାଳନ ନଯାଉ, େସଥିପାଇଁ ସବୁପ�କାରର ପ�ତିକୁଳ ପାଇଁ 

ପ�]ୁତ େହାଇ ରହିବାକୁ ପଡ଼ିବ। େସଥିପାଇଁ ପ�ଶାh କେହ, “practice like devil, per-

form like god…!” 

 ଏହା ଭିତେର ଆଉ ଚାରିବଷ� ବିତି ଯାଇଥାଏ। ଟି� ବୁନାଲ କି ଆଉ େକଉଁ ଆଢୁଆଳ 

ଆଳେର େକଜାଣି! ସାଧାରଣ େଲାକଟିଏ ପାଖେର େସ ରହସ� େଭଦ କରିବା अସାଧ�!! 
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 ବିବ\�ମାନେର ସବୁ କିଛି ବଦଳୁଥାଏ ଆପଣା ଛାଏଁ। େକେତ ନୂଆ ଚିହq ା ଜଣା ପରିଚୟ, 

ପରିଚୟରୁ ବ~ୁତା। ଏସ୍ ଆଇ େହଲା ପେର କିଏ କଣ କରିବ େକେତ କଣ ଆକଳନ, 

େଯାଜନା ବସା ବା~ୁଥାଏ ଆପଣା ଆପଣା ମନେର। େସମାନ- ଭଳି ପ�ଶାhର ବି..  

ଆଗତା ଚେଢ଼ଇକୁ େବସର ବାଟି ସାରିଥାଏ। େକେତ କଣ ଗଢ଼ି ପୁଣି ଭାtୁଥାଏ अେଦଖା 

ଆଢୁଆଳେର। 

 ଏସ୍ ଆଇ ପରୀyାର अେହତୁକ ବିଳ^ତା େଦଖି ବହୁ ଆଶାୟୀ ପ�ାଥ�ୀ अନ� ବିକjକୁ 

େଶ�ୟ ମଣିେଲ। ଏେତ େଧୖଯ�� ଆଉ ନାହW! ଏମିତି କeପ ଗତିେର ଚାଲିେଲ ସବୁ ନାଆେର 

େଗାଡ଼ ନେଦଲ ନ ଚେଳ! ନିେବଦିତା, ପ�ଶାhକୁ କହିଲା, “ଭାଇ! ତେମ अନ�ାନ� େପା� 

ଯାହା ବାହାରୁଛି ଆପ�ାଇ କରିଥାअ, ଏସ୍ ଆଇ କଥା କିଛି କହି େହଉନାହW।” 

 ନିେବଦିତା ଓ ତା’ ସାt କିଛି ଏସ୍ ଆଇ ପାଇଁ ବି अଭ�ାସ କରୁଥାhି। େସମାେନ 

ଯଦିଓ ବ�ା-ିt ପାଇଁ ପ�]ୁତ େହଉଥିେଲ अନ� ଉପାୟ ନ ପାଇ େସମାେନ ଏସ୍ ଆଇ  

ଲାଇନକୁ ଆସିଛhି। 

 ଫିଜିକାଲ େଟ� ତାରିଖ ଧାଯ�� େହଲା। ଯଦିଓ अେନକ ଥର ଏମିତ ଠିକ େହାଇ 

अବ�ବହିତ ପବୂ�ରୁ ବାତିଲ େହାଇଛି। ଫିଜିକାଲ େଟ�ର ୩୦ ଦିନ ପେର େମନ 

ପରୀyା। ଏହି ପରୀyାେର ଭଲ କରିବା अନିବାଯ�� ନେଚତ ସବୁ ପରିଶ�ମ ବ�ଥ�। 

ପରୀyାେର ସମେ] କୃତକାଯ�� େହାଇଥାhି। ସମ]- ଖୁସିଠାରୁ ନିେବଦିତାର ଖୁସି ସ£ତ� 

ଥିଲା। କାରଣଟା ବି େସମିତି ଥିଲା େଯ...! ଖୁସିର ମାେହାଲ ଆକଳନ କରିବା 

ସାଧ�ାତୀତ। अପାର ଏ ଖୁସୀ, କାହାର ବି େଗାଡ଼ ତେଳ ଲାଗୁ ନଥାଏ। ସମେ] ଏକାଠି 

େହବାକୁ ନି�ତି େନେଲ। କି� ପ�ଶାhର ଉପfିତ ସମେ] ଏକ ବାର ଭୁଲି ଯାଇଥିେଲ। 
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 ହଠାତ ନିେବଦିତାର େଫାନ ଆସିଛି।  

 ତୁ ଜାଣିଛୁ, ପ�ଶାh ଭାଇର େହାଇନି େବାଲି!!! 

 ଲଥ କରି ତେଳ ବସି ପଡ଼ିଲା ନିେବଦିତା। ମୁହୂେ\� ପାଇଁ ସବୁଆେଡ ଆ~ାର। 

ନିରବ ନି�ଳ ଏକବାର fାଣୁ ପାଲଟି ଯାଇଛି େସ... କାହାକୁ କିଛି ନଜେଣଇ େସ ଜାଗା 

ଛାଡି େଫରିଆସିଲା ନିଜ ରୁମକୁ। ପା� ସାତ ଦିନ କି ତା’ଠୁ अଧିକା େହବ ପ�ଶାh କଥା 

କାହାର ମନକୁ ଆସିନି। ପ�ଶାhର ମାନସିକ अବfା ଜାଣି ସୁ�ା ବାଧ� େହାଇ ନିରବ 

ରହିଲା, ନିେବଦିତା। 

 ଧୀେର ଧୀେର ସ"କ�ର ପାଣିପାଗ ବଦଳିବାକୁ ଲାଗିଲା। ଚିହq ା ମୁହଁ ସବୁ अଚିହq ା 

ବାରିେଲ। େକେବ େକମିତ େଭଟ େହାଇଗେଲ ନେଦଖିଲା ପରି ମୁହଁ ବୁେଲଇ ଚାଲିଗେଲ। 

କିଛି ଦିନ ପେର ନିେବଦିତା ପ�ଶାhକୁ େଦଖା କରିବାକୁ କହିବାରୁ ସିଧା ସିଧା ପ�ଶାh ମନା 

କରିେଦଲା। ରାଣ ପେକଇ  ଥେର େଦଖା କରିବାକୁ କହିଲା, ନିେବଦିତା। ତା ଆକୁଳ 

अନୁେରାଧକୁ ଏେଡ଼ଇ ପାରିଲାନି ପ�ଶାh। ଭାଇ ଏ ସବୁ କଣ େହାଇଗଲା ମଁୁ କିଛି ବି ବୁଝି 

ପାରୁନି। ଭଗବାନ ଏେତ ନି/ୁର େକମିତ େହାଇ ପାରhି!! 

 ଭାଇ, ମନ ଦ¯କରି ଆଗକୁ ଚାଲ ଝୁଂଟି ପଡ଼ି अଟକି ଗେଲ ବାଟ ସରିବନି କି 

ଲy�fଳ ତମ ପାେଖ ଆସି ପହଂଚିବ ନାହW। ତେମ ଭାtି ପଡ଼ିେଲ ମଁୁ ଆଗକୁ ପାେଦ 

ଆେଗଇ ପାରିବିନି। େମାର ବ�ା- ପରୀyା ଖରାପ େହଲା େବେଳ ତେମ ହW ତ ମେତ 

ମେନାବଳ େଦଇଥିଲ, େସ ପିଲା ଆଜି ଆଜି େକମିତ ଏେତ ଭାtି ପଡିଛି ..?? 

 ତେମ ମେତ କହୁଥିଲ ନା େସ େଶ¼ାକ : 

 “ନା अ]ି େମଘସମମ୍ େତାୟମ 
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  ନା अ]ି ଚାତD ସମମ୍ ବଳମ ” 

 ଭାଇ, ମଁୁ ତମ ସହ ସବୁେବଳ ରହିଛି, ରହିବି ସବୁ ମୁହୂ\�େର। ପ�ଶାh ନିରବ ନି�ଳ 

ଥାଏ। ଶୁଣି ପରୁଥାଏ କି ନାହW େସ ଜାେଣ! 

 ସମେ] ଏେବ BPSPA  େଟ�ନିଂ େସ�ରେର। ପ�ଶାh କି� ଇତଃ]ତଃ େହାଇ ଘୁରି 

ବୁଲୁଥାଏ ଆପଣା ଭିତେର ଭିତେର, କି ଠିକଣାହୀନ େସ ଆଜି? କିଛି ଦିନ ଉ\ାରୁ 

ଜୁନିअର ଆସି�ାo ପରୀyାର ଫଳ ପ�କାଶ ପାଇଥାଏ େଯଉଁଥିେର ପ�ଶାh କୃତକାଯ�� 

େହାଇ ବ\�ମାନ ମଖୂ� କାଯ�ାଳୟେର ଜୁନିअର ଆସି�ାo ଭାେବ କାଯ��ରତ। ଧିେର ଧିେର 

ପୁରୁଣା  yତ ସବୁ ମୁଖରିତ େହବାକୁ ଲାଗୁଥାଏ। 

 ଘେର  େବାଉ େତେଣ अେଧୖଯ�� କରି ପକାଉଥାଏ, େତା ହାତକୁ ଦି ହାତ କରିେଦେଲ 

ଆେମ ଜଂଜାଳ ମୁs େହବୁ। ବୟସ ଆଉ କଣ ଆସୁଛି? ତେତ ବା ଆସି ଏେବ ୩୦ ଟପି 

୩୧ ଚାଲିଲାଣି ଟି...!! ଆଉ କଣ ବୁଢା େହେଲ ବାହାେହବୁ? ଆେମ ଝିअ ଠିକ୍ କରିସାରିଛୁ 

ତୁ ଥେର େଦଖି ଆେସ।  େତା ମନ ନିତ� େହେଲ ଆେମ ଆେଗଇବୁ। 

 େମାର େଦଖିବା କଣ େଲାଡ଼ା େଯ...! ତେମ ମାେନ ଯଦି ଠିକ୍ କରିଛ େମାର େସଥିେର 

କିଛି ଆପ\ି ନାହW। ସତ କଥା େହଲା ପ�ଶାhର ମନ ଏସବୁ ପ�ତି ବିତxୃହା 

େହାଇଯାଇଛି। ନିବ�~ର ୨୫ ଦିନ ପେର ବାହାଘର ତାରିଖ ଧାଯ�� କରାଗଲା। ପ�ଶାh 

अଫିସ ସାରି ଏମିତ ଟିେକ େଫସବୁକ, ହ£ାଟ୍ସअ÷ ନଜର ବୁଲାଉଥିଲା। ହଠାତ 

େଫସବୁକେର ସସିDତା ଦାସ (ସିDତା)ରୁ ଏକ େଫ� o ରିକୁ�ଏ� ଆସିଲା। େପ�ାଫାଇଲ 

େଦେଖ ତ ଏଇ ତ ସିDତା। ଗ�ହଣ କରିବି କି ନାହW ଟିେକ େଦା େଦା ପା�େର ରହିଲା। 

କାଯ��ବ�]ତା ଭିତେର ଦୁଇ ତିନି ଦିନ ବିତି ଯାଇଥାଏ। ମେନ ପଡିଲା ସିDତା କଥା, ପ�ଶାh 
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 ଏକବାର ଭୁଲି ଯାଇଥାଏ େଫ� o ରିକୁ�ଏ� ଆକେସê କରିବା କଥା। ଆକେସê କରି 

େମେସଜଟିଏ େଦଇଛି ତ... 

 ପ�ତିଉ\ର ଆସିଲା ତେମ ଟିକିଏ େବଶୀ ଫୁଲିଆ ନୁହଁ ...?? 

 -ବୁଝି ପାରିଲିନି? 

 -ଦୁଇ ଦିନ ପେର ଆକେସê କରୁଛ...! 

 - ସରି, ଟିେକ ବ�] ରହିଯାଇଥିଲି । 

 ତା ପେର ଚାଟିt୍ ର ଫୁରୁସତ ନାହW। ସିDତା ଖୁବ ମଜା କେର। କଥା କଥା େକ 

ହସାଏ।  େକେତେବେଳ ପ�ଶାhର ମନ ତଳର ସବୁ ଦୁଃଖ ଉେଭଇ ଗଲାଣି ଏ ଭିତେର। 

ଦୁଃଖର ଚିହq  ଟିେକ ବି ନାହW। ଧୀେର ଧୀେର ପ�ଶାh ଜାଣିବାକୁ ପାଇଲା ସିDତାର ସାହିତ� 

ପ�ତି अସ¯ବ ଦୁବ�ଳତା। ମେନାଜ ଦାସ ତା ପି�ୟ େଲଖକ। ଏମିତ କି େଛାଟ େଛାଟ ତ� }ଟି 

େଦଖିେଲ ସିDତା ସେୂଚଇ େଦବାକୁ ଭୁେଲନା: ଏଇଟା ବନାନଗତ ତ� }ଟି, ଏଇଟି ବ�ାକରଣଗତ 

ତ� }ଟି। ବ�ାକରଣ ସାହିତ�କୁ ଶୁ� କରିଥାଏ। େସଥି ପ�ତି ସେଚତନ େହବା अନିବାଯ��। 

 େସଥି ପାଇଁ କୁହାଯାଇଛି , 

 “ଲବଣଂ ବିନା ବ�ଞନମ୍ 

 ବ�ାକରଣଂ ବିନା ବଚନମ୍”                                           

 ପ�ଶାh ପଚାରିଲା ତେମ ତ ବି�ାନର ଛାତ� ୀ ଏ ସବୁେର ଏେତ ଗଭୀର ଦଖଲ 

େକମିତି ..? େସ ଯାହା େହଉ ଖୁବ ଭଲ କଥା ..! 

 ତୁମ ମୁହଁରୁ ଏଇ ଟିେକ ଭଲ ଶୁଣିବା ଲାଗି ଗଭୀର ଦଖଲ, ପରିହାସେର  ସିDତା 

କହିଲା। 
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  ଆଜି କାହW ଖଁା ଖଁା ଲାଗୁଚି? ଆସିକି अଧ ରାତି, ସିDତା କାହW अନଲାଇନ 

ଆସୁନାହାhି ...! ମେନ ମେନ େକେତ କଣ ଭାବି ବସୁଥାଏ, ପୁଣି ନିଜକୁ ନିେଜ ବୁେଝଇ 

େଦଉଥାଏ ପ�ଶାh। ସବୁ େକୗତୁହଳର अhରାେଳ ହଠାତ ସିDତାର େମେସଜ ଆସିଲା, “କଣ 

କିଓ ଏେତ ରାତି ଯାଏଁ ହ£ାଟ୍ସଆପ, େଫସବୁକେର ବୁଲୁଛ, କଣ ଭୟ ଲାଗୁନି?” 

 ପ�ାଣଟା ଯାଉ ଯାଉ अଟକିଗଲା ଏମିତି ଟିେକ ପରିହାସେର କହିଛି ତ.. ଏମିତ 

କହିେଲ ଆଜି ଠୁ ମଁୁ ଆଉ अନଲାଇନ ଆସିବିନି, ସିDତା ବି अଭିମାନେର ଜେଣଇେଦଲା। 

 “ଆଛା େଗାେଟ କଥା ପଚାରିବି?” ସିDତା କହିଲା  । 

 - ହଁ, ପଚାର। 

 - ସମ] ସାହିତି�କ କଣ ରସିକ? 

 ପ�ଶାh ଜେଣ କବି ତ ନି�ୟ 

 अତଏବ ପ�ଶାh ଜେଣ ... ?? 

 ପ�ଶାhର ଉ\ର ଥିଲା ଖାଲି ଏକ େଖାଲା ହସ। 

 ଏ ଭିତେର ୨୫ଟା ଦିନ େକେତ ଶୀଘ� ଚାଲିଗଲା ଜଣା ବି ପଡିଲାନି। ସୁଖର ଦିନ 

େଘାଡ଼ା ଚେଢ଼, ଦୁଃଖର ଦିନ ହାତୀ ଚେଢ଼ େବାଲି। ଏେବ ହୃଦେବାଧ କରି ପାରୁଛି ପ�ଶାh। 

 ଧୁମ ଧାମେର ବାହାଘର ନ େହଇଥିବା ସେ\�  କାହା ମନେର େସଥିପ�ତି अବେଶାଷ 

ନାହW। ଉଭୟ ଉଭୟ-ୁ ଠିକ ଭାେବ ବୁଝି ପାରିଛhି ଏଥିରୁ ସହେଜ अନୁେମୟ। ଆଜି 

ବାସର ରାତି। ସମ]- ପରି ପ�ଶାh ପାଇଁ ବି ଏହି ଦିନଟି ବଡ଼ େକୗତୁହଳ ଥିଲା। ସିDତା 

ପ�ଶାh ଆଗର ବସିଥାଏ; ଉଭୟ ସାମନାସାମନି ବସିଥାhି। ଉଭୟ ନିରୁ\ର। ପ�ଶାh 

ପାଟିରୁ କଥା ପେଦ ବାହାରୁ ନଥାଏ, ତା ମାେନ ନୁହଁ େସ େଚ�ା କରୁନି କିଛି 
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 କହିବାକୁ ..!!! 

 କିଛି ସମୟ ପେର ନୀରବତା ଭାtି ସିDତା ପଚାରିେଲ, “ତେମ କଣ ଘୁtା କି ..?” 

 - ପ�ଶାh ଆଉ ହସ अଟକାଇ ପାରିଲାନି। 

 - ତେମ ସବୁ କବି-ୁ ମଁୁ ଜେଣ, ସବୁତକ ରସିକ ...! 

 ଛାଡ େସ କଥା, ତେମ ମେତ ଆଜି କଣ ଉପହାର େଦଉଛ? ସିDତା ପଚାରିେଲ। 

 - ତେମ କଣ ଚାହଁ? ଦାମିକା ନା ସhକ ?? 

 - ସhକର xଶ� ଖୁବ ଆକଷ�ଣ ଓ ନିବିଡ! 

 - େବଶ୍, ଠିକ୍ अଛି! ବହି ଥାକ ଆଡକୁ ଇtିତ କଲା ପ�ଶାh। 

 ସିDତା କିଛି ମୁହୂ\� ଆବାକ େହାଇ ରହିଗଲା! ବହି ଥାକର ଉପର ଦୁଇ ଥାକ ମେନାଜ 

ଦାସ- ସବୁ ବହି ଭ\z। ତw� ାେଲାକର ପ�ହରୀ ଠାରୁ अମୃତ ଫଳ ଯାଏଁ ସବୁ ଉପନ�ାସ, 

କଥା ଓ କାହାଣୀ େହଉ କି ଉପକଥା ଶତକ ସବୁ ଗj, ଭ� ମଣ କାହାଣୀ ସବୁ କିଛି େସଇ 

ଥାକେର। 

 ସବୁ ବହି ତ କିଣିଲ ପୁଣି ସୃଜନୀ ସମଗ� କିଣିବା କଣ ଦରକାର ଥିଲା େଯ..! ତମର 

ଏ ଉପହାର ସତେର ମଁୁ ଭାଷାେର ବ�s କରିବା ନି�ିତ ଭାେବ अସ¯ବ। 

 ସିDତା, ପ�ଶାh ଜୀବନେର ଏକ अବିସDରଣୀୟ େମାଡ଼। ସେତ େଯମିତ ତା କାଉଁରୀ 

xଶ�େର ପ�ଶାhର अସଜଡ଼ା ଭାଗ� ସବୁ ସଜାଡ଼ି େହାଇଯାଇଛhି ସୁଚାରୁ ରୂପେର। ସିDତା, 

ପ�ଶାhର ଉ\k ମରୁେର ଘନ ସବୁଜତାର ଆଶା। ଜୀବନ ରା]ାେର େଯେତ ଝୁ�ିେଲ ବି 

ଭୟ ନାହW, ସିDତା ପରି ସାଥିଟିଏ ସାେଥ ଥିେଲ। ପ�ଶାh ଠାକୁର-ୁ ଧନ�ବାଦ ଜଣାଏ, ସିDତା 

ଭଳି ଜୀବନ ସାଥିଟିଏ ତା ହାେତ େଦଇ ଥିବାରୁ। 



ତ� େୟାଦଶ ବଷ�, ତୃତୀୟ ସଂଖ�ା, ମା�� ୨୦୧୮ Download Magazine from www.aahwaan.com 

 

ଆହ� ାନ ଇ-ପତି� କା ସ"ୂ$� ନିଃଶୁ' ବିତରଣ େହତୁ ଡା େଜ�ାତି ପ�ସାଦ ପ,ନାୟକ- .ାରା ପ�ତି/ିତ ଓ ପ�କାଶିତ  | Aahwaan.com  Aahwaan.com  Aahwaan.com  Aahwaan.com  |  352 

  ସିDତା ଭାରି ମଜାଳିଆ ଓ ଗପୁଡ଼ି। ଗପିବା ଆର¯ କରିଛି ମାେନ ଇଛା ଥାଉ ନଥାଉ 

ଶୁଣିବାକୁ ବାଧ�। ଯଦି େକେବ ନଶୁଣୁଛ, କଥା ସରିଲା, ଉଷୁନା ହାoି ପରି ମୁହଁ ଫୁେଲଇ 

ବସିବ। ବୁଢ଼ୀ ମା अସୁରୁଣୀ ଗପ ଶୁଣିଲା ପରି ମଝିେର ମଝିେର ‘ହୁଁ’, ‘ହୁଁ’ ମାରିବାକୁ 

ପଡ଼ିବ। ସିDତା ଉ� ଶିyିତା। ବି�ାନେର ସqାତେକା\ର। େବେଳ େବେଳ ତା’ର କିଛି କଥା 

ଗଭୀର ଦାଶ�ନିକତ\£ ଭି\ିକ ସହଜେର େଭଦକରି ହୁଏନି। େବେଳ େବେଳ ଭାରି କ� ୀ� 

ତ\£କୁ ସହଜଢ଼tେର ବୁେଝଇ ପାରୁଥିବାର ଦyତା େଦଖି େଯ େକହି अଭିଭୂତ 

େହାଇଯିେବ। ନି�ିତ ଭାବେର ଏ ସବୁ େସ ସାହିତ�ର ପ�ଭାବ। 

 ଏ ଭିତେର ଓଡ଼ିଶା ପ�ଶାସନିକ େସବା ପରୀyାର ପ�ାର¯ିକ ଫଳ ପ�କାଶିତ 

େହାଇଥାଏ। ସିDତା ଏଥିେର ଉ\ୀ$� େହାଇଥାଏ। ପ�ଶାh ଖୁସିେର ଆତD ହରା। ନିେବଦିତା 

ପ�ଶାhକୁ ପଚାରିଲା ତମର େଦଖିଲାଣି ନା ନାହW ? 

 ନା’ େମାର େହାଇନଥିବ। େଯାଉଠି ଏସ୍ ଆଇ େହଲାନି େସଠି ଓଏସ େକମିତ 

େହବ? ତା ପେର େମାର ଆଉ xୃହାନାହW। ତେମ େକମିତି ପାଇବ େଚ�ାକର। ଯଦିଓ 

େସ ନିେଜ ମଧ� ଉ\ୀ$� େହାଇଛି। କି� ଖୁସିଟା ଥିଲା ସିDତା ପାଇଁ। ସିDତା ପ�ଶାhକୁ ବହୁତ 

ବୁେଝଇବାକୁ େଚ�ା କରିଛି। ଝୁ�ି ପଡ଼ିବା ଭୟେର ବାଟ ଟା अବାଟ େବାଲି अଡ଼ି ବସିେଲ 

ପଛ େଲାକ ତମକୁ ଆେଡ଼ଇ ଆଗକୁ ଚାଲିଯିେବ। ହାରିଗଲ େବାଲି ଓହରି ଗେଲ ଭାବି ନିअ 

େଯ ଲy�fଳର अବ�ବହିତ ପବୂ�ରୁ ତେମ େଫରିଆସିଛ। ଜିତିବାର अବେଶାଷ ଯ�ଣାରୁ 

ତେମ ମୁs େହାଇପାରିବ ତ...! ଆର ପାଖର ଆଶା  ସବୁଦିନ ଆଢୁଆଳ େହାଇରହିଯିବ। 

 ତେମ ନି�ିତ ପାଇବ େମାର େସ ବିଶ£ାସ अଛି। ତମର କଣ େମା ବିଶ£ାସ ଉପେର 

ତମର ବିଶ£ାସ ନାହW...!! ତେମ ପରିଶ�ମୀ, ପରିଶ�ମର ଫଳ ବ�ଥ� ଯାଏନା। ମଁୁ ତମ ସହ 
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 ବି ପଢ଼ିବି, ପରୀyା େଦବି। 

 “ଏକାକିନା ତେପା ଦ£ାଭ�ାମ୍ ପଠନମ୍” 

 ସିDତାର अନୁେରାଧକୁ ଏଡ଼ାଇ ଯିବାପାଇଁ, କାଇଁ ମନ ବେଳଇଲା ନାହW ବରଂ 

ମେନାବଳକୁ ଆହୁରି ଦୃଢ କଲା। ମେନ ମେନ ସଂକj କଲା ସିDତାର ବିଶ£ାସକୁ ବା]ବ 

ରୂପ େଦବା ପାଇଁ େଚ�ା କରିବି। େତଣିକି େଦଖାअଛି ଭାଗ�ଟା େଶାଇଛି ନା ଛିଆଇଁଛି। 

 “କମ�େଣ� ବାଧିକାେରଷୁ ମା ଫେଳଷୁ କଦାଚନମ” 

 ହଠାତ ନିେବଦିତାର ମଁୁ କାହW ଆଜି ମେନ ପଡ଼ିଲି ବହୁତ ଦିନ ପେର? ଭାଇ କାଲି 

ଟିେକ ଡିଜି अଫିସ ଯିବା? କାମ ଥିଲା..! ହଉ େତେବ ଆସ, ପ�ଶାh ପ�ତିଶ�}ତି େଦଲା। 

ଡିଜି अଫିସରୁ କାମସାରି େଫରିଲା େବେଳ ପ�ଶାh ପରିହାସେର ପଚାରି େଦଲା ଆଛା, 

ତେମ IG ,DIG-ୁ େକମିତ ଜାଣୁଛ? ତା- େନମ େପ�ଟରୁ କହି ହସୁଥାଏ, ନିେବଦିତା। 

 ମଁୁ ପଚାରୁଥିଲି 

 - େସମାନ- ପଦ ସଚୂକ ଚିହq  କଣ? 

 - ମଁୁ ଜାଣିନି, ତେମ କୁହ। 

 - ତେମ ଡିପାଟ�େମ� େଲାକ, ମଁୁ କହିବି? କେନ�ବଳ, େହଡ଼ କେନ�ବଳ ଜାଣି 

ପାରୁନଥିବ ତ ? 

 - େହଡ଼ କେନ�ବଳର ବାମ ବାହୁେର ତିେନାଟି ‘ଭି’ ଭଳିଥାଏ, କେନ�ବଳର କିଛି 

େସମିତି ନଥାଏ । 

 ଆଉ ରହିଲା IG , DIG େସ କଥା ତେମ କୁହ। 

 - IG - କା~େର େଗାଟିଏ �ାର ଏବଂ େସାଡ୍ ଓ ବାଟନ୍ ଛକି ପଡ଼ିଥାଏ ଆଉ DIG 
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 - କା~େର ତିେନାଟି �ାର େଗାଟିଏ अେଶାକ ]¯ ଥାଏ। 

 ଆଛା, ଭାଉଜ- କଥା କିଛି କହିଲନି ତ..! ନିେବଦିତା ପଚାରିଲା। 

 ହଁ, ସବୁ ଭଲ ..! 

 ଭାଇ ତେମ ଆମ ସହିତ ଆସିଥିେଲ ବହୁତ ଭଲ େହାଇଥାhା! ସଭି- ନଜର ତମ 

ଉପେର ହW ଥିଲା। େସଥି େଯାଗଁୁ େବାେଧ…  କଥାେର अଛି, “ଗଛର ଛାଇ ମଣିଷର ହାଇ 

ଯାହା ଉପେର ପେଡ଼, େସ େକେବ ଉେଧଇ ପାେରନି।” 

 ତମ କଥା େବେଳ େବେଳ ଆେଲାଚନା ହୁଏ, ସେରାଜ ବି େବେଳ େବେଳ ତମ କଥା 

କେହ। ହଁ… ଜାଣିଛ ଭାଇ? ସେରାଜ ଆଉଟ ପାସ େଟ�େର େଗାଲଡ େମଡାଲ 

ପାଇଛି..! 

 ହଁ ପାଇଥିବ ନି�ିତ, ପ�ଶାh ମେନ ମେନ ଭାବୁଥାଏ, “ନିର� ପାଦେପା େଦେଶ 

ଏରoପୀ ମହାଦ� }ମୟେତ।” 

 କିଛିଦିନ ପେର ପ�ଶାh ଖବର ପାଇଲା, ସେରାଜ, ନିେବଦିତାକୁ ଯା’ଇଛା ତାହା ଗାଳି 

କରିଛି। ପ�ଶାh ସହ କାଇଁ DG अଫିସ ଯାଇଥିଲା େବାଲି। ତାର ଔକାତ େକେତ ତୁ ତା 

(ପ�ଶାh) ସହ ଏେବ ବି ମିଶୁଛୁ। େସ ସାମାନ� ଜୁନିअର ଆସି�ା�୍ , ଏକ ଠିକା କମ�ଚାରୀ। 

ତା ପୁଣି ୨୮୦୦ େଗ�ଡ଼ େପ। ତୁ େଗାେଟ अଫିସର। େସ କଣ ତେତ ସାହାଯ� କରିବ? 

ତେତ ସତକ� କରିେଦଲି ତା (ପ�ଶାh) ସହ େଯମିତ େକେବ ତୁ ନ ମିଶୁ ..! 

 ପ�ଶାh ସବୁ ଶୁଣି ମନ କଥା ମନେର ରଖିଲା। 

 କିଛିଦିନ ପେର ଓଡ଼ିଶା ପ�ଶାସନିକ େସବା ପରୀyା ଫଳ ପ�କାଶ ପାଇଥାଏ। 

େସଥିେର ପ�ଶାh କୃତକାଯ�� େହାଇଛି। ଓଡିଶା େପାଲିସ େସବା (OPS) ପାଇଁ େଯାଗ� 
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 ବିେବଚିତ େହାଇଛି। DSP େଟ�ନିଂ ପାଇଁ BPSPA ରୁ ଚିଠି ଆସିଥାଏ। ପ�ଶାh BPSPA 

ଯାଇ ନିେବଦିତାକୁ ଏ ସରପ�ାଇଜ୍ େଦବ େବାଲି ମେନ ମେନ େଯାଜନା କରିଥାଏ। ପ�ଶାh 

େଦଖୁଛି ସେରାଜ ଆଉ ନିେବଦିତା ତା ଆଡ଼କୁ ଆସୁଛhି ନିକଟତର େହବା yଣି ପ�ଶାh 

େସମାନ-ୁ େଦଖି ହସିେଦଲା। େସମା-ର େକୗଣସି ପ�ତିକି�ୟା ନାହW। ନିେବଦିତା..! 

ନିେବଦିତା..! ଡାକିଲା ପେର ବି େସମାେନ ଶୁଣି ନଶୁଣିଲା ପରି ଚାଲିଗେଲ ମୁହଁକୁ ବୁେଲଇ 

କଣ ଗପି ଗପି। ପା� ଦଶ ମିନିଟପେର ନିେବଦିତା କଲ କରିଛି। 

 ପ�ଶାh କିଛି କହିବା ପବୂ�ରୁ अବିରତ ଭାେବ ଗପି ଚାଲିଲା ନିେବଦିତା। କଣ ତମ 

ମୁoଖରାପ େହଇଯାଇଛି କି? ଏଇଟା କଣ ଭାବିଲ ସବ�ସାଧାରଣ ଜାଗା। ଏଇଟା ଆମ 

अକାେଦମୀ। ଏଠି ଆମର କିଛି ନୀତି ନିୟମ अଛି। ମଁୁ ବ�zେର ଥିଲା େବେଳ କାହା ସହ 

କଥା ହୁଏନି। ତା ପେର ସେରାଜ ସହ ମଁୁ ଥିେଲ, େକଉଁ ସାହସେର ମେତ ଡାକୁଥିଲ 

େସଠି। ଦୟାକରି ମେତ ଆଉ ଡି�ବ� କରନି। ପ�ଶାh ଆବାକ େହାଇ ଶୁଣୁଥିଲା ଖାଲି। 

କହି େହଉଛି ନା ସହି େହଉଛି। 

 ତା ପରଠୁ ନିେବଦିତା କଥା େକେବ ଉଠିନି। 

 ପ�ଶାh SDPO େହାଇ ବାରିପଦାେର ଚାକିରୀେର େଯାଗେଦଇଥାଏ। ସବୁ କାଯ��କୁ 

ସୁଚାରୁ ରୂେପ ତୁେଲଇବାକୁ େସ ଯଥାସାଧ� େଚ�ା କେର। ସବୁ କାମକୁ ସହଜ ରୂେପ 

ତୁେଲଇ େନବା ପଛେର ଯାହାର ପ�eନq  ହାତ ଥାଏ େସ େହଲା ସିDତା। ଈଶ£ର ଏମିତ ଏକ 

ଉପହାର ଏ ହତଭାଗା ହାେତ େଥାଇେଦଇଛhି, ଯାହା କjନାତୀତ! କଣ େସ ପରିଭାଷା 

େସ େଖାଜି ପାଉନି। ସିDତା ବିନା େମାର अ]ିତ£ ନାହW ଏ କଥା େଖାଦ ପ�ଶାh ସ£ୀକାର 

କେର। େପାଲିସ ଚାକିରୀେର େକୗଣସି ନି�z� ଟାଇମ ନଥାଏ। େଯ େକୗଣସି ମୁହୁତ�େର 
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 ଡିଉଟି େହଇପାେର। େପାଲିସ ମାନ- ଡିଉଟି ୨୪ ଘ�ା। ଯଦିଓ ବିରାମ ଥାଏ। ସବୁ 

େବେଳ ସତକ� ଓ ସଜାଗ ରହିବାକୁ ପେଡ଼। ଏେବ କିଛି ଦିନ େହବ ଡିଉଟି ସାରି େଫରିଲା 

େବଳକୁ ଟିେକ ବିଳ^ େହାଇଯାଏ। ସିDତାର ମୁହଁରୁ ଟିେକ ଟିେକ ବିରsିର ଆଭାସ 

ପଇସାରିଲିଣି। ଘରକୁ ପଶି ଆସୁଥିବା େବେଳ ବାଟ ଓଗାଳି ଛିଡା େହାଇଗଲା ସିDତା। ମୁହଁ 

ଲାଲ େଦଖା ଯାଉଥିଲା। “େକାଉଠି ଥିଲ ଏେତେବଳ ଯାଏଁ?” ଏଇଟା ଘର ନ ଆଉ କିଛି? 

ତମର େଯେବ ଇଛା େହବ ଆସିବ ଆଉ ଯିବ? ଆଉ କାହା ପ�ତି ତମର କିଛି ଦାୟିତ£ अଛି 

େବାଲି ଜାଣିଛ ନ ନାହW? ପି~ିଥିବା ସାଟ�କୁ େଖାଲି େଦଇ ସିDତାକୁ ଧକା େଦଇ ଘରଭିତରକୁ 

ପଶିଗଲା ପ�ଶାh। ସିDତା େସମିତି ବିରsି େହଉଥିବା େବେଳ  କହିଲା, “େମାେତ େଭାକ 

ଲାଗିଲାଣି, ଜଲଦି ଖାଇବାକୁ ଦିअ” 

 ସିDତା अବାକ େହଇ ଚାହW ରହିଥିଲା। କି अ¹ୁତ ମଣିଷ ଇେୟ? ଏେତ ବିରsି େହାଇ 

ଗାଳି କରିେଲ ବି କିଛି ଫରକ ପଡୁନି? ନା, ଆଜି ଯାହା ବି େହଉପେଛ ଏହାର କିଛି 

େଗାେଟ ସମାଧାନ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ସବୁେବେଳ ଏମିତି ବିଳ^େର ଘରକୁ ଆସିବା ଚଳିବ 

ନାହW। ଆଜି ଖାଇବାକୁ ମିଳିବ ନାହW େବାଲି ସିDତା େଘାଷଣା କରିେଦଲା। ପ�ଶାh ବାଥରୁମ 

ଯାଇ େଫ� ସ େହାଇ ଆସି େବଡ଼େର ଟିେକ ଗଡୁ ଗଡୁ ତw� ା ଲାଗିଯାଇଥାଏ। ଆଖି ଆେଗ 

ସବୁ କଥା ଝଲସି ଉଠିଲା। अଭୁଲା ମୁହୂ\�ର ଦାଉ ଦାଉ ଜଳhା अନୁଭବର ନିଆଁ। 

 କାଲି ପରି ଲାଗୁଛି ସବୁ କଥା। ନିେବଦିତା େଦଖିବାକୁ ତନୁ ପାତଳୀ yୀଣ ଶରୀର। 

େଗୗର ବ$�। ଘନ କୃÅ ଲ^ା େବଣୀ। ସୁwର ନେହେଲ ବି अସୁwର ଜମା ନୁହଁ!! କି� 

ଖୁବ ଆକଷ�ଣୀୟ ତା ଗଢ଼ଣ। େସ ବ�ା-ିt ପ�]ୁତି ପାଇଁ ଏଇ ଖାନନଗର fିତ ବିଶ£ନାଥ 

ପoିତ ଲାଇେବ� ରୀକୁ ନିୟମିତ ଆେସ। େରେଭନ୍ସାରୁ ବି�ାନେର ସqାତକ ସାରି ଏଇ ବେଷ� 
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 କି େଦଢ଼ ବଷ� େହବ ବ�ା- ପରୀyା େଦଉଛି। ଲାଇେବ� ରୀର କିଛି ପିଲା ତା ପିଛା ପଡ଼ି 

ସାରିଥିେଲ। େକାଉଠି ଘର, ଆସୁଛି େକାଉଠୁ ଗୁଇwା ଲାଗି ଯାଇଥାhି। େସ ପାତଳୀଟିଏ 

ସିନା ଏେତ ଦ� }ତେର ସାଇେକଲ ଚଳାଏ େଯ.. ସେତ େଯମିତି କି ଆଖି ପିଛୁଳାେକ ଉେଭଇ 

ଯାଏ। କିଛି ପିଲା ତା ପିଛା अନୁସରଣ କରି ନୂଆବଜାର ଛକ ଯାଏଁ ଯାଇ ନିରାଶ େହାଇ 

େଫରhି। େସ େକଉଁ ଗଳିେର ସଟ୍ କରି ପଶିଯାଏ, କିଛି ବି ଠଉରାଇ ପାରhିନି। ପ�ଶାh 

ନିେବଦିତାକୁ େଯେବ ବି େଦେଖ େକଜାଣି କାହWକି ତା ମନେର ଏ अଜଣା େକୗତୁହଳଟିଏ 

େଖଳିଯାଏ ସ�ରିଯାଏ ସମଗ� ଶରୀରକୁ। େକେବ େକମିତ ଉ-ିମାେର अେଦଖା ଆେବଗ 

ଉ�ୁକତା ଉହାେଡ଼। େବଳ ଜାଣି େଖାଜୁଥାଏ ସୁବିଧା ଟିେକ। କଥା ପେଦ ହୁअhା କି ଖାଲି! 

େସଥିଲାଗି ତା ଯିବା ଆସିବା ସମୟକୁ ନିଘା ରଖିଥାଏ ପ�ଶାh। ଆଜି ସାଇେକଲ �ାoେର 

ଘଡ଼ିଏ ଆଗରୁ ଯାଇ अେନଇ ବସିଛି  ନିେବଦିତା ଆସିବା ବାଟକୁ। ପ�ଶାh େଦଖୁଛି 

ନିେବଦିତା ସାଇେକଲ �ାo ମଧ�କୁ ପଶି ଆସୁଛି, େସ େବଗେର ପ�ଶାhର ହୃଦxwନ ବି 

ବଢ଼ିଚାଲୁଛି। ଜିଭ ଓଠ ଶୁଖିଲା ଶୁଖିଲା ଲାଗୁଛି। ନା… ମନ ଟାଣ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। କିଏ 

ଜାେଣ ଏ େବଳ ଆଉ ଆସିବକି ନାହW ..! ସାହସ ସ�ୟ କରି ପଚାରିଲା, “ତେମ ବ�ା-ିt 

ପାଇଁ ପ�]ୁତ େହଉଛ ..?” 

 - ହଁ, 

 - �ାଫ ସିେଲ¾ନ ଟ�ାଏ କରୁ ନାହାhି? 

 - ହଁ, େଦଖିବା। 

 େକଉଁ ବାଗେର अସଲ କଥାଟା ପଚାରିବ ପଚାରିବ େହଉଥାଏ ପ�ଶାh। 

 - ମଁୁ, ତମ ସହ େଫ� oସିପ କରିବାକୁ ଚାେହଁ...! 
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  - ଦୟାକରି ମେତ େସ ସବୁ କଥା କୁହ�ନି। ମଁୁ ଏଠି ପାଠ ପଢ଼ିବାକୁ ଆସିଛି, କହି 

ଏକ ମୁହଁା ଚାଲିଗଲା ନିେବଦିତା। 

 ପ�ଶାh ମନଟା େପାକଡ଼ା ବାଦାମ ଖାଇଲା ପରି େହାଇଗଲା। ନିତି ତା ଯିବା ଆସିବା 

ସମୟକୁ, ପ�ଶାh ନଜାଣିଲା ପରି ଲାଇେବ�ରୀ ଆେଗ ଛିଡା େହଉଥାଏ। ଏ କଥା କି� 

ନିେବଦିତା ଜାଣି ସାରିଥାଏ 

 ପ�ଶାh ସାହିତ� ପ�ତି ରୁଚି ରଖିଥାଏ। ତାର କିଛି ଗj, କବିତା ବିଭିନq  ପତ�  

ପତି� କାେର ପ�କାଶ ପାଉଥାଏ। େସେତେବେଳ ତା’ର ଏକ କବିତା ସ^ାଦ ପତ� େର ପ�କାଶିତ 

େହାଇଥାଏ। େସଥି ପାଇଁ ଲାଇେବ� ରୀେର ତା ନଁା ଟିେକ ଚ��ା ଧରିଥାଏ। ଏ ଖବର 

ନିେବଦିତା ଯାଏଁ ନି�ିତ ପହଂଚି ସାରିଥିବ େବାଲି ପ�ଶାh ନି�ିତ ଥାଏ। ପ�ଶାh, 

ନିେବଦିତାକୁ େଫସବୁକେର ବହୁତ େଖାଜିଲା ପେର େସ େଖାଜିପାଇଛି। ଯା େହଉ 

ନିେବଦିତା अତି ଶୀଘ� ଗ�ହଣ କରିେନଇଛି। ଚାଟିtରୁ ଧିେର ଧିେର କଥା ଆର¯। ତେମ 

ଖୁବ୍ ସୁwର କବିତା େଲଖୁଛ! ମଁୁ େପେପରରୁ ପଢ଼ିଲି, ଭଲ ଲାଗିଲା। ପ�ଶାh ତ ମେନ 

ମେନ ଏମିତ କିଛି ଆଶା କରୁଥିଲା। 

 “ମଳୁ େଖାଜୁଥିଲା କାକର ପାଣି ବଇଦ କହିଲା ପିଇ େତାରାଣି।” 

 କିଛି ଦିନ ଏମିତ େମେସଜ ଜରିଆେର କଥା ଚାଲିଥାଏ। ପ�ଶାh େମାବାଇଲ ନ^ର 

ମାଗିଛି ତ..! ତେମ େବାେଧ ପାହାଚ ଚଢ଼ିବା ଆର¯ କରି ସାରିଲାଣି...। ନିେବଦିତାର 

ଏମିତ ପ�ତିଉ\ରର ମାେନ ପ�ଶାh ଠିକ୍ ବୁଝି ସାରିଥାଏ। ତଥାପି ପଚାରିଲା ଏମିତ 

କହିବାର ମାେନ? ମାେନ अବିଧାନେର अଛି। ପ�ଶାh ସାମାନ� ହସିେଦଲା। ନିେବଦିତା 

ଖୁବ ପରିଶ�ମ କରିବା ସେ\�  ବ�ା-େର ପାଉନଥାଏ। ଏ ଥର ବି େରଜÝ ବାହାରିଛି, 
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 ନିେବଦିତା ସହ ଆସୁଥିବା ଝିअଟିର େହାଇଛି अଥଚ ବିଚାରୀର େହାଇନାହW। 

ଲାଇେବ� ରୀେର େସମିତ େଟବୁଲ ଉପେର ମୁହଁ େପାତି କାwୁଥାଏ। ସମେ] ତା’କୁ 

ବୁଝାସୁଝା କେଲ। ପ�ଶାh ଏ ଭିତେର େକେତ ଥର କହିଲାଣି, ବ�ା-ିt ସହ �ାଫ 

ସିେଲକସନ ବି ଦିअ। କିଛି ଦିନ ପେର େପାଲିସ ସବଇନେx�ର ବି�ାପନ ବାହାରିଲା। 

ଏଥିେର ଆେବଦନ କରିବା ପାଇଁ ନିେବଦିତାକୁ କହିଲା। ପ�ାର¯ିକ ପରୀyାେର କୃତକାଯ�� 

େହାଇଛି। ଲାଇେବ� ରୀରୁ ପାଖାପାଖି ୬୦ ପିଲା ପାଇଛhି େସଥି ମଧ�ରୁ ୧୫ କି ୨୦ ଝିअ। 

ୟା ପେର ପେର ଆହୁରି ଚାେରାଟି େସାପାନ। ଭାଇ େମା େଦଇ େୟ ଧଁାଧପଡ଼ େହବନି। 

ତମକୁ କିଏ କହୁଛି େଦୗଡ଼ିବାକୁ? ତେମ ସକାେଳ କି� ପଡ଼ିଆକୁ ଆସ। େକବଳ ଚାଲିବ। 

 ତା’ ପରଦିନ ନିେବଦିତା ଆଉ କିଛି ଝିअ ଆସିଥାhି ପଡ଼ିଆକୁ अଭ�ାସ ନିମେh। 

ଲାଇେବ� ରୀେର ମୃଦୁ ଗୁpରଣ େଖଳିଗଲା େଯ ନିେବଦିତା ସକାେଳ ପଡ଼ିଆକୁ ଯାଉଛି। 

ସେତ େଯମିତ େସ ନୀରବେର ସମ]-ୁ ଜେଣଇେଦଲା ସମେ] ନିଜ ସ£ାf� ପ�ତି ଯତq ବାନ 

େହବ ଆସ। ସବୁ ଦିନ ସକାେଳ ପଡ଼ିଆେର େଗାେଟ ଖଟି ଜେମ। ଭାଇ େଗାେଟ କବିତା 

ଆଜି ଏଠି କହିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଆଉ େସଇଟି େରାମା�ିକ େହାଇଥିବା ଚାହି। େସ ପଂsିଟି 

ଆଜି ବି ନିେବଦିତା ମେନ େସମିତ ସେତଜ ଥିବ େବାଲି, ପ�ଶାhର ଦୃେଢାsି। ସମେ] 

ପ�ଶଂସାର ଶତମୁଖର େହଉଥିଲା େବେଳ ଜେଣ େକହି େସମିତି ନୀରବେର ଶୁଣି ରହିଗଲା। 

କବିତାଟିର ପଂsି ଏମିତ ଥିଲା : 

 ଭଲ ପାଏ େବାଲି କହିେଦବା 

 ଏମିତି ସହଜ କଥା ନୁେହଁ, 

 ଜିଇଁକି ମରିବା ମରିକି   ଜିଇଁବା 
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  ଏମିତ ସହଜ କଥା ନୁେହଁ! 

 ଭଲ ପାଇଁ ଭୁଲି ଗେଲ 

 ଜିଇଁବା ମରିବା ଏକା ହୁଏ । 

 ସବୁ କଥା କଣ କହିହୁଏ ...?? 

 କିଛି କଥା ନ କହିେଲ ବି ବୁଝି ହୁଏ ... 

 େକେତ ବିଚାର ଆେଲାଚନା, ମନ ଫଟା ଫଟି। ଏେବ ଠୁ ଭାଗ ବ�ା ବ�ି ଚାକିରୀ 

ପେର କିଏ େମାର କିଏ େତାର। ଢ଼ି-ିଶାଳରୁ େଢ-ାନାଳ ଯାଏଁ ସବୁ କଥାର ଖଟି ହୁଏ..। 

ଏମିତ ଦିେନ ନିେବଦିତା କହିଲା ଭାଇ େଗାେଟ କଥା ଶୁଣ। 

 କିଛି ଦିନ େହବ ସେରାଜ ଆଗ ଛକେର ଛକି ରହୁଛି। ମଁୁ ଗେଲ େମା ପେଛ ଯାଉଛି। 

ମଁୁ େଯେତ अଣେଦଖା କେଲ ବି େସ କିଛି ନା କିଛି ପଚାେର। କଣ କହିବ େବାଲି 

କହୁଥିଲା। ମଁୁ ଶୁଣିଲିନି ପେଳଇଗଲି। 

 - କଣ କହୁଥିଲା ପଚାରିଲନି? 

 - ମଁୁ ଯାଉଥିଲି... େସ କୁକୁରଟା କୁ ପଚାରିବାକୁ! 

 ଏଇ ଭିତେର େଦଢ଼ ମାସ ବିତି ଯାଇଥାଏ। ଆର ପାହିଲାକୁ ଫିଜିକାଲ େଟ�। ତେମ 

ବହୁତ ଚାଲିଲାଣି କାଲି ଠୁ େଦୗଡ଼ ଆର¯। ଏତିକି କହିଛି କି ନାହW ନିେବଦିତାର ମୁହଁ ଫିକା 

ପଡ଼ିଗଲା। େସେତେବଳକୁ ସବୁ ଝିअ ପ�ାୟ ୫ କିେଲାମିଟର େଦୗଡ଼ିବାର ଦyତା େହାଇ 

ସାରିଥାଏ। େକବଳ ନିେବଦିତାକୁ ଛାଡ଼ି। ଆଜି ପ�ଥମ ଥର ବଡ଼ କ�େର ୩ ରାଉoେର 

ନିେବଦିତା ଧଇଁ ସଇଁ। େହ, ଭଗବାନ ଛାତି ଫାଟିଯିବ। କି କ�...! 

 - ଏମିତ େହେଲ କଣ େହବ? କାଲି ଠୁ େମା ସହ େଦୗଡ଼ିବ। 
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  - ନା. ବାବା ମଁୁ ତମ ସହ େଦୗଡ଼ି ପାରିବିନି। 

 - ଆଛା, ଠିକ୍ अଛି ମଁୁ ତମ ସହ େଦୗଡ଼ିବି। 

 ଆଜି େସ ୫ ରାଉo େଦୗଡ଼ି ପାରିଛି, ପ�ଶାh ସହ େଦୗଡୁଥିଲା େବାଲି, ପ�ଶାhକୁ 

ଧନ�ବାଦ ଜେଣଇଲା େସ। େଗାେଟ ମାସ ଭିତେର େସ ୫ କିେଲାମିଟର େଦୗଡ଼ିବାର 

ଦyତା ହାସଲ କରି ସାରିଥାଏ ନିେବଦିତା। 

 ଦଶହରା ପାେଖଇ ଆସୁଥିବାରୁ କଟକ ସହରଟା ଏେବ ଚଳଚ�ଳ। ସବୁ ଆେଡ 

ମାଳ ମାଳ ଆେଲାକର େରାଷଣୀ। େକେତ ଆକୃତିର େତାରଣ। ସ~�ା େହେଲ ନାହW 

ନଥିବା ଭିଡ଼। ତଥାପି ଏ ଭିଡ଼ େଠଲି ପ�ାୟ େମଢ଼ ବୁଲିଲୁ। ୟା ପେର ପେର ବାଲିଯାତ� ା 

ସମେ] ବୁଲିଗଲୁ। ଦହିବରା ଆଳୁଦମ ଠୁ ଆର¯ କରି ଠୁ-ା ପୁରୀ ସବୁ ଚାଖି ସାରିଛୁ। 

ସମେ] ଜିଦି କେଲ ରାମେଦାଳିେର ବସିବା ପାଇଁ। ନିେବଦିତାକୁ ଛାଡ଼ି। ଆେର... 

अେନଇେଲ ଆଖି ପାଉନି, ବସିବା ଏଥିେର...? ସମେ] ଜିଦି ଧରିେଲ ବସିବା ପାଇଁ। 

ନିେବଦିତା ପଛଘୁ�ା େଦଉଥାଏ। କଣ େପାଲିସ େହବୁ ଡରୁଛୁ...! େଟକା େଟକି କରି କହି 

ବେସଇେଦେଲ। ଦୁଇ େଘରା ବୁଲିଛି କି ନାହW ପ�ଶାhକୁ ଭିଡ଼ି ଧରି ଚିେଲ� ଇ ଉଠିଲା। ତା 

କଥା ବା କିଏ େସଠି ଶୁଣିବ...!! ତଳକୁ ଓେହ�ଇଛୁ ତ, ନିେବଦିତା ପ�ଶାhକୁ କାwି କାwି 

କହିଲା ଆଜି ଠୁ ମଁୁ ତମ ସହିତ କୁଆେଡ଼ ଯିବିନି କହି େଭା େଭା େହାଇ କାwିବାକୁ ଲାଗିଲା 

େତେଣ ସବୁ ପିଲା େଠା େଠା ହସୁଥାhି...! 

 ନିେବଦିତା ୟା ଭିତେର ପ�ଶାhର ଘନି/ େହାଇସାରିଛି। ସୁଖଦୁଃଖ ସବୁ ପ�ଶାh ସହ 

ବାେ�। ସବୁ କଥାେର ପ�ଶାhର ପରାମଶ� ନିଏ। େକେତ ଥର ପ�ଶାhକୁ ଘରକୁ 

ଡାକିଛି।କି� ପ�ଶାh ତା- ଘରକୁ ଯିବା ଉଚିତ ମଣିନି। ଏଇ ପ�ଥମା�ମୀେର େକେତ 
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 अନୁେରାଧ କରିଛି ଘରକୁ ଆସିବା ପାଇଁ େକୗଣସି ବାହାନା ଆଳ େଦେଖଇବା ସେ\£ 

ନିେବଦିତା ନିେଜ ତା ପାଇଁ ପିଠା େନଇ ଆସିଛି। 

 ଫିଜିକାଲ େଟ� ଆସhା ସkାହରୁ ଆର¯ େହବ। ସଭି-ର अଭ�ାସ େଜାର 

ଧରିଥାଏ। ନିେବଦିତା ଲt ଜ"୍ ମାରିଲାେବେଳ ତା େଗାଡ଼ ମକଚି େହାଇଯାଇଥାଏ। 

ପ�ଶାh ତା େଗାଡ଼ ଘଷି େଦଉଥିଲା େବେଳ ନିେବଦିତା କହିଲା, ଭାଇ, ସବୁ ପିଲା 

अନଉଛhି। ସବୁ ପିଲା-ର  ପ�]ୁତି ଭଲଥିଲା। ପ�ଥେମ ପ�ଶାhର ସରିଯାଇଥାଏ। େଯଉଁ 

ପିଲା अଭ�ାସ କରିଥାhି େସମା-ର େକୗଣସି अସୁବିଧା େହଉନଥାଏ। ତା ପେର ତା ପେର 

ଲଗାତର ସାତ ପ�କାରର ଇେଭ� େଦବାକୁ ପଡ଼ିଥାଏ। ସକାଳ ୬ ରୁ ଆର¯ େହାଇ ସ~�ା 

୬ େର େଶଷ। ପ�ଶାh ପବୂ�ରୁ େଯଉଁ ପିଲାଟି ଥିଲା େସ େଦଖିବାକୁ ଶୀ$�କାୟ। େସ 

େଯେତେବେଳ କମ୍ ଓଜନ େହତୁ କଟିଗଲା। ପ�ଶାhର ମନେର ଛନକା ପଶିଗଲା। କାରଣ 

ନିେବଦିତାର  ଓଜନ ଉପେର ସେwହ। ଝିअ ପିଲା-ର ଓଜନ ୪୭.୫ କି.ଗ�ା. ଆବଶ�କ 

ଥାଏ। ନିେବଦିତାର ଆଉ ଚାରି ଦିନ ପେର ଥାଏ। ଏ କଥା ପ�ଶାh ନିେବଦିତାକୁ କହୁ 

ନଥାଏ। ତା ପରଦିନ ନିେବଦିତାକୁ ଓଜନ କରାଇ େନଲା ପେର। ପାଖ ପାଖି ଏକ କିେଲା 

କମ ଆବଶ�କତା ଠାରୁ। କଣ େହଇଛି କହୁନ...? ନିେବଦିତା ବାର^ାର ପଚାରୁଥାଏ। 

ପ�ଶାh ବାଧ� େହାଇ ଘଟଣାଟା କହିଲା। ଭାଇ, େମା ଭାଗ�େର ନାହW! ତେମ ଏେତ 

अେଧୖଯ�� କାହWକି ହଉଛ େଯ? ମଁୁ ଯିବିନି େଟ� େଦବାକୁ। େଦବି ଧରିକି େଯ...! ପ�ଶାh 

ହସିଲା କି� ହସେର େଯମିତ ଜୀବନ ନଥିଲା। େଦଖିବା କଣ େଗାେଟ କରିବା। େସ 

ଦିନଟି ଆସି ପହଁଚିଲା। ନିେବଦିତାକୁ େନଇ ପ�ଶାh ଯାଇଥାଏ। 

 ମନ େଦଇ ଶୁଣ ମଁୁ କଣ କହୁଛି। ଏ ଦୁଇଟା କାଗଜ ପୁଡିଆକୁ ପେକଟେର ରଖ। 
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 ଏଇଟା କଣ ଭାଇ ଏେତ ଭାରି ଲାଗୁଛି। ତେମ ଚୁପ ଚାପ େସଠି ଯାଇ ବସ। ପାରୁଛ ତ 

କଦଳୀ ଦି ଚାରିଟା ଖାअ। ପ�ଶାh ଠାକୁର-ୁ ଡାକୁଥାଏ। ଏ ଘଡି ସ~ି ମୁହୂ\�କୁ ପାର 

କରିଦିअ ପ�ଭୁ। ନିେବଦିତାର ପାଳି ପଡ଼ିଲା ଓଜନ େହବା ପାଇଁ। ପାେଚରୀ ଏପଟୁ କିଛି 

ଜାଣି ହଉନି କଣ େହଲା। ଏେତ ସମୟ େହଲାଣି କଣ ଆସୁନି...? ମନେର ନାନା 

ଆଶ-ା। ନିେବଦିତା ହସି ହସି ଆସୁଛି। ଭାଇ ମଁୁ ୪୮ କିେଲାଗ�ାମ...? ମଁୁ ଜାଣିନି େସ 

ପୁଡ଼ିଆ ଦୁଇଟା ଦିअ। ଭାଇ କଣ ଏଇଟା? ତେମ ଚାଲ ଲt ଜ"୍ ମାରିବ। ଆଉ ସବୁ 

ଇେଭ� अନାୟାେସ ପାରି େହାଇଗଲା େସ। 

 େମନ ପରୀyା ପାଇଁ ଯୁ�କାଳୀନ ଭି\ିେର ସମେ] ଲାଗି ପଡ଼ିଥାhି।  ପଢ଼ିବାକୁ 

ପଡ଼ିବ। ଆଉ ମାତ�  ମାେସ ସମୟ। େକେତ କଣ ପଢ଼ିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ରଚନା ପ�ବ~ େମା 

େଦଇ ଜମାେହବନି। ବ�ାକରଣ, ସାଧାରଣ �ାନ େକେତ କଣ ରହିଲାଣି? ଫିଜିକାଲ 

େବାଲି ସିନା ଲାଗିପଡ଼ି କରିେଦଲି। ଭାଇ, ମଁୁ କଣ କରିବି କୁହ...? ୩୦ ଦିନ ବହୁତ 

େହଲାଣି ମନ େଦଇ ପଢ଼ାପଢ଼ି କର। ପ�ଶାh ସାହିତ�େର ଧରିୂଣ ଏ କଥା ସଭିଏଁ 

ଜାଣିଥାhି। ଏବାବଦେର ଯାହାର ଯାହା ଆବଶ�କ ପେଡ଼ ପ�ଶାh ସାହାଯ� କେର। କିଛି 

ପିଲା ମାଗିଥାhି। କିଛି ରଚନା ଥିେଲ ଆମକୁ େଦବ। ଏ କଥାଟା ନିେବଦିତା େଦହେର 

ଗଲାନାହW। େସ କହିଲା ଭାଇ ତେମ ଏେତ ପରିଶ�ମ କରି େଲଖିଛ େସମାନ-ୁ େଦେଲ 

ଉ\ର ଏକା େହେଲ ତମ ମାକ� କମଯିବାର ସ¯ାବନା अଛି। ତା’ପେର ମଁୁ ତ ତମକୁ 

ପ�ଥେମ କହିଥିଲି ନା! ପ�ଶାh ସମ]-ୁ େଦଲା କି� ଏ କଥା ନିେବଦିତାକୁ ଜେଣଇଲା 

ନାହW। ପରୀyା ମୁo ଉପେର। ନିେବଦିତାର ବାର^ାର େଫାନ। ଭାଇ... ଏଇଟା 

ଆସିଲାନି, ଏଇଟା େକମିତ େହବ, େମାର େସ େନାଟ ଦରକାର ଥିଲା। େବେଳ େବେଳ 
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 ରାତି ୧, ୨ େର ଭାଇ େଶାଇ ପଡ଼ିଲଣି?  ତା’ର अବାଧ� ବିରsିକୁ ସହିବାକୁ ପେଡ଼। 

 ପରୀyା ଦିନ େଯେତ େଯେତ ନିକଟତର େହଉଥାଏ ମନ ଭିତରର ଉେ.ଳନ େସେତ 

ତୀବ�ତର େହଉଥାଏ। ପରୀyାର ପବୂ�ଦିନ କଥା ନିେବଦିତା କାw କାw ମୁହଁେର କହିଲା, 

“ଭାଇ କ’ଣ େଗାେଟ କର, ନ େହେଲ ମଁୁ ପୁଣି େଫଲ େହାଇଯିବି। ମଁୁ ଆଉ ନିwା अପନିwା 

ସହି ପାରିବିନି।” କାହାର ଇଛା ନାହW ତମାମ ଇଛା ନିଜ ଆୟତେର ରୁହ� େବାଲି। ତାହା 

ସାଧ�ାତୀତ, ଯାହା ନିୟତିବିହିତ ତାକୁ ମାନି େନବାକୁ ପଡ଼ିବ। ପ�ଶାh ଗ¯ୀର ସ£ରେର 

କହିଲା। ନିେବଦିତା ବୁଝିପାରିଲା ଦୁେହଁ ଏକା ନାଆର ଯାତ� ୀ େବାଲି। ତଥାପି େମା ପେy 

ଯାହା େହଇ ପାରିବ ମଁୁ ନି�ିତ ସାହାଯ� କରିବି।  

 ଛ ଘ�ାର ପରୀyା ଯଦିଓ ମଝିେର ଏକ ଘ�ାର ବିରତି। ସମ] ପରୀyାଥ�ୀ- ମୁହଁ 

ଭାରି ଭାରି। କିଏ କାହା ସହ କଥା େହଉନାହାhି। ପ�ଥମ ସିଟିt ସରିଲା। ବ�ାକରଣ 

ଟିେକ ଭୁଲ େହାଇପାେର କି� ଆଉ ସବୁ ଏକ ପ�କାରର ଭଲ େହାଇଛି, ନିେବଦିତା 

କହିଲା। ହଉ ଠିକ अଛି! ତେମ େଗାେଟ କାମ କର। ପରୀyା ଆର¯ର ଠିକ୍ ଦୁଇ 

ଘ�ାପେର ବାଥରୁମ ଆସିବ। ପ�ଶାh ଯାଇ ବାଥରୁମେର अେପyା କରିଛି ଠିକ ସମୟେର 

କି� ନିେବଦିତାର େଦଖା ନାହW ଏ ଯାଏଁ। ଆଉ अେପyା କରି େହବନି ସବୁ अସୁବିଧା 

େହାଇଯିବ େତେଣ। େସ େଫରି ଆସୁଥିଲା େବେଳ ତର ତର େହାଇ ଆସିଲା ନିେବଦିତା। 

ଭାଇ ଟିେକ େଡରି େହାଇଗଲା। ଏ କାଗଜଟିକୁ ନିअ, େଦଇ ଚାଲିଗଲା ପ�ଶାh। 

 ପରୀyା ସରିଲା େବଳକୁ ମାଛି अ~ାର େହାଇ ଯାଇଥାଏ। ନିେବଦିତା ହସି ହସି 

ଆସୁଛି। ଖାଲି ହସୁଛି, ପ�ଶାh ବିଗିଡ଼ିବାରୁ yାh େହଲା। ସମେ] ବସ୍ େର ଆସିଥିେଲ, 

ଯିବାପାଇଁ ନିେବଦିତାକୁ ଡାକିେଲ। େସ ପ�ଶାh ସହିତ ଯିବ େବାଲି ଜେଣଇ େଦଲା। ଦୁେହଁ 



ତ� େୟାଦଶ ବଷ�, ତୃତୀୟ ସଂଖ�ା, ମା�� ୨୦୧୮ Download Magazine from www.aahwaan.com 

 

ଆହ� ାନ ଇ-ପତି� କା ସ"ୂ$� ନିଃଶୁ' ବିତରଣ େହତୁ ଡା େଜ�ାତି ପ�ସାଦ ପ,ନାୟକ- .ାରା ପ�ତି/ିତ ଓ ପ�କାଶିତ  | Aahwaan.com  Aahwaan.com  Aahwaan.com  Aahwaan.com  |  365 

 ବାଇକ୍ େର କଟକ େଫରୁଥାhି। କଟକ ଭୁବେନଶ£ର ମଝା ମଝି େହବ। ଫୁଲନଖରାର 

ଟିେକ ଆଗକୁ। ନିେବଦିତା ଗାଡ଼ି ରଖିବାକୁ କହିଲା। ନିେବଦିତା କାwୁଛି େଯ କାwୁଛି। 

ଏେତ अ~ାର ସେ\�  େସ x� େଦଖିପାରୁଛି େସ ଲୁହ। େସ ଲୁହର କାରଣ ପ�ଶାh ହୃଦୟ 

କୁଳ ଛୁଇଁ ସାରିଥାଏ। ତା ମୁହଁକୁ େଦଖିେଲ ଆେବଗ ନଥିବା େଲାକର ବି ଆଖି ଜେକଇ 

ଆସିବ। ନିେବଦିତା ବା�ରୁ� କ�େର କହିଲା ଭାଇ ଏ ଜନD  କଣ ସାତ ଜନD େର ବି ମଁୁ 

ତମ ଋଣ ସୁଝି ପାରିବିନି। ମଁୁ ଯଦି ଏ ଯାଏଁ ଆସି ପାରିଛି ତା େକବଳ ତମ ପାଇଁ। ଭାଇ 

ତେମ ବିଶ£ାସ କର କି ନ କର। େମା ହୃଦୟେର ତେମ େଯଉଁ ଜାଗାଟି अଧିକାର କରିଛ େମା 

ଜୀବନ ଥିଲା ଯାଏଁ ଏ ସ£ତ�। ମଁୁ, େମାର ମଁୁତ£କୁ ସମ�କ ରୂେପ ତମକୁ େଦଇ 

ସାରିଛି।ପ�ଶାh ତା ଲୁହ େପାଛୁ େପାଛୁ ଏତିକି କହିଲା ତମର ଯଦି ଭାଗ�େର ଏସ୍ ଆଇ 

େହବାର ଥିବ। ତମକୁ ଈଶ£ର ସହାୟ େହାଇଛhି ମଁୁ ମାଧ�ମ ମାତ� । ପ�ଶାhର ହାତକୁ 

ଜାବୁଡି ଧରି େସ େସମିତ କାwୁଥାଏ। 

 ଦୀଘ� ଦିନର ବ�ବଧାନ ପେର େରଜÝ ବାହାରିଲା। ତା ପେର େମୗଖିକ ପରୀyା 

ସିଧା ସଳଖ IG, DG- ପ�ଶqର ଉ\ର। ଭାବିଲା େବଳକୁ ଉ\ର ସବୁ ଧଆୂଁ େହାଇ 

ଉଡ଼ିଯାଏ। ପ�ଶାhକୁ ପଚରା ଗଲା ତମର ରୁଚି କଣ? ସାହିତ� ପଢ଼ିବା, ମୁଖ�ତଃ ଓଡ଼ିଆ। 

ତେମ ଇଂରାଜୀର ଛାତ�  େହାଇ ଓଡ଼ିଆ ପ�ତି େକମିତି? ଆଛା, ସାହିତ� ଆମ େପାଲିସ 

ବିଭାଗେର କି କାମେର ଆସି ପାରିବ? ସାର, ସାହିତ� अପରାଧକୁ अପରାଧ େହବା ପବୂ�ରୁ 

େରାକି ପାରିବ। ସମାଜର ଟିକି ନିକି ଘଟଣାବଳୀ ଆପଣ ସାହିତ�େର ପାଇେବ। େପାଲିସ 

ତଦh େଯଉଁ ଜାଗାେର ପହଂଚି ପାରିନଥାଏ, ସାହିତ� अନାୟାେସ ପହଂଚି ପାରିଥାଏ। 

ସାହିତ� अପରାଧୀକୁ ଦo ଦିଏନି। अପରାଧର ମଳୂ କାରଣ େଖାଜି ବାହାର କରିବା ସହ 
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 େସଥି ପ�ତି ସେଚତନତା କରାଇ ଥାଏ। େସଥି ପାଇଁ ସାହିତ�କୁ ସମାଜର ଦପ�ଣ 

କୁହାଯାଏ। 

 ତମର ବୟସ ୩୦ ପେର େହଲାଣି, ଆଜି ଯାଏଁ କାହW ବିବାହ କରିନାହଁ? ସାର େଯଉଁ 

ପଯ��h ନିଜ େଗାଡ଼େର ନିେଜ ଛିଡା େହାଇନି େକମିତି ବାହା େହାଇ ପାରିବି! 

ଆପଣମାନ- ଆଶୀବ�ାଦ େହେଲ ନି�ିତ େୟ ଏସ୍ ଆଇ ପେର ବିବାହ କରିବି। ସମେ] 

ହସିେଲ ଏ କଥା ଶୁଣି। ଏମିତ ୨୫ ମିନିଟ କାଳ ତୁହାଇ ତୁହାଇ ପ�ଶq। 

 ସମ]-ର େମୗଖିକ ପରୀyା ସରି ଯାଇଥାଏ। କିଛିଦିନ ପେର ନିେବଦିତାର େକୗଣସି 

ଖବର ନାହW। ଶୁଣିବାକୁ ପାଇଲି ସେରାଜ ନିେବଦିତା ଏେବ କୁଆେଡ ଘନି/ େହାଇ 

ଯାଇଛhି। ପ�ଶାhକୁ ଏ କଥା ବିଶ£ାସ େହଲାନି। େସ କଥାକୁ ବି ଗୁରୁତ£ େଦଉନଥାଏ। 

ଆଉ େଗାେଟ କଥା ଖବର ପାଇ େସ ହତ ଚକିତ। ସବୁ େପା� କାରବାର େହଲାଣି। 

େପାଲିସ ଚାକିରୀମାେନ କାରବାର ତ େହବ। େଯାଗ� अେଯାଗ� କଣ େଯ ଧୁଆ ମଳୂା 

अଧୁଆ ମଳୂା ସବୁ ସମାନ। ଏଠି ଯିଏ ଜିତିଲା େସ େଯାଗ�। େସଥିପାଇଁ ଆଜି ଯାଏଁ ପ�ାୟ 

ଏସ୍ ଆଇ ପିଲା- ଦରଖା] ପ�ଶାh ଦ£ାରା ଲିଖିତ। ପ�ଶାhର ପରୀyା ଭଲ େହାଇଥାଏ 

େସଥି ପ�ତି େତଣୁ େସ କ$�ପାତ କଲା ନାହW। ଯଦିଓ େସ ଜାଣିଥିଲା ଏମିତ କିଛି ହୁଏ 

େବାଲି। ବହୁ ଆଶା ଓ ଆଶ-ାର अବସାନ ଘଟାଇ ସଭି- େଲାଲୁପ ଦୃ�ିର ଉହାେଡ଼ 

ଝୁଲୁଥିବା अଦୃଶ� ଫଳଟି େବାେଧ ହୁଏ ଭୂପତିତ େହବା େହବା େହଉଛି। ବହୁ ଉେପyା ଓ 

ହା ହୁତାସ  ହେତା�ାହ अଗ�ଳୀ େଦଇ ଏଇନା ଏଇନା ଚିତାକଷ�କ ଭାଗ�ଟି ଚମକିବାକୁ 

ଯାଉଛି। କିଏ ଜାଣିଛି ହାତ ପାଆhାେର ରହୁଛି କି ଖସି ଯାଉଛି..! 

 अhିମ ଫଳ ପ�କାଶ ପାଇଛି। ହତାସର କରାଳ େସ�ାତ ପ�ଶାhକୁ  ଭେସଇ େନଇ 
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 ରସାତଳ କରିବାକୁ େଯମିତ ବ�ପରିକର। େଯେତ େଗାଡ଼ ହାତ ହେଲଇେଲ େସ େସ�ାତ 

ଆେଗ ସମ] ପ�ୟାସ ନିùଳ। ତା’ର ଆକୁଳ ଚି�ାର କାହା ପାେଖ ପହ�ି ପାରୁନି। 

ଆହାଃ.. ଆହାଃର କୁଟିଳ ସାh£ନା। ଦୟାର ଦ£ାହି େଦଇ େକେତ ବିଦୃପର କଟାy.. 

 ନିେବଦିତା ତା ଋଣ ଶୁଝିବା ଆର¯ କରି ସାରିଲାଣି ୟା ଭିତେର। ତା’ର ସବୁ 

ପ�ତିଶୃତି ଏେବ ଶୃତିପ�ତି େକବଳ। ସେରାଜର ଏସ୍ ଆଇ େହଲା ପେର।  ଏେବ େସ ତା 

ପି�ୟ ବ~ୁ। ଏହା ବି କହିବାକୁ ଭୁଲିନାହW, ପାଠ ପଢ଼ିେଲ ସିନା େହବ। ଗପ, କବିତା 

ପଢ଼ିେଲ କଣ େହବ? ସବୁେବଳ अନ� ମାନ-ୁ ସାହାଯ� କରିବ ନିଜ କାମ ପଡ଼ିଆ 

ପେକଇ। େଯ େଯାଗ� େସ ହW ପାଇବ, “survival of the fittest.” 

 ଏ କଥା ବୁଝିବାକୁ ପ�ଶାhର ଆଉ ମୁo ନାହW। ବ\�ମାନ ପ�ଶାh ଏକଘରିଆ, 

ବାସw। ଧୀେର ଧୀେର ସବୁ ଚିହq ା ମୁହଁ अଚିହq ା ବାରିେଲ। ନିେବଦିତା ଆଉ ସେରାଜ 

ଉଭେୟ ଏେବ BPSPAେର େଟ�ନିଂ। େସମାନ-ର ଏ ଭିତେର େକାଟ� ମ�ାେରଜ ସରିଛି। 

ଖାଲି ଯାହା ବିଧିକୁ ପରିବାରର ସ£ୀକୃତିେର େହବ କଥା। େଟ�ନିଂ ପେର ନିେବଦିତାର 

ବାରିପଦାେର େପା�ିt। ସେରାଜର େକାରାପୁଟ। ନିେବଦିତା ଏସ୍ ଆଇ େହବା ପରଠାରୁ 

କି ସେରାଜ ସହ ମିଶିବାଠାରୁ େସ େକେବ ପ�ଶାhର ଖବର ରଖିବାକୁ ଉଚିତ ମଣିନାହW। 

 ପ�ଶାh ସାହିତ�େର ରୁଚି ରଖିଥିବାରୁ େସ ଆଜି SDPO କାରଣ ତା େxସିଆଲ 

େପପର ଓଡ଼ିଆ ଥିଲା। େସ ଏେବ ବାରିପଦାେର କାଯ��ରତ। 

 अଦ�ାବଧି ସେରାଜ ଓ ନିେବଦିତା ବିବାହ କରି ନାହାhି। େକାଟ� ମ�ାେରଜ କରିବା 

କଥାଟା ମିଛ େବାଲି ଏେବ ଜଣା ପଡ଼ିଲା। ଦୁହW- ମଧ�େର ଏେବ ମତାhର। ସେରାଜ 

ଏେବ ନିେବଦିତାକୁ ବିବାହ କରିବାକୁ अନିଛୁକ। ତା’ର अଭିେଯାଗ ନିେବଦିତାର ଥାନା 
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 अଧିକାରୀ ସହ ସ"କ� अଛି। ଏ କଥାେର ସତ�ାସତ� ଏେବ ଉ�]ରୀୟ ବିଭାଗକୁ  

ହ]ାhର କରାଯାଇଛି। 

 ସେରାଜ ନିେବଦିତା ସହ େକୗଣସି ସ"କ� ରଖିବାକୁ ନାରାଜ। ଏଭଳି ଏକ ସଂଗୀନ 

अଭିେଯାଗ ଆଣିଛି ନିେବଦିତା ସେରାଜ ବିରୁ�େର। ଏହାର ତଦh ପାଇଁ ବିଭାଗୀୟ 

ଉ�ପଦf अଫିସର-ୁ ଦିଆଯାଇଥାଏ। ଏ ଦାୟିତ£ ପ�ଶାh ହାତେର ନ�] 

କରାଯାଇଥାଏ। ଏ ଘଟଣା ଶୁଣି ପ�ଶାh ହତବାକ। ଡିପାଟ�େମ� ଉପେର େକୗଣସି ଆ� 

ନ ଆସୁ େସଥିପାଇଁ ଏ ବିଷୟଟିକୁ ପ�ଶାh ଗୁରୁତର ସହ େନଇ ଏହାର ସମାଧାନ କରି 

ପାରିଥିବାରୁ େସ ଆଜି ଖୁବ ଖୁସି। ସେରାଜ ରାଜି େହାଇ ଯାଇଛି ନିେବଦିତାକୁ ବିବାହ 

କରିବା ପାଇଁ। ଆେର ଏ କଣ.. ନିେବଦିତାର ମୁହଁ ଖୁସି ବଦଳେର ଏମିତ େଘାର ବିଷାଦ 

କାହWକି..?? 

 ପ�ଶାh अଫିସ କାମ ସାରି େଫରୁଥାଏ ପଛରୁ କାହାର ଡାକ ଶୁଭୁଥାଏ, ଭାଇ ...! 

ଭାଇ ...! 

 ହଠାତ୍ ପ�ଶାhର ନିଦ ଭାtି ଯାଇଛି, ସିDତା ତା-ୁ ଉଠ... ଉଠ... େବାଲି କହୁଛି। 

ସତେର ରାଗିଗଲ ନା କଣ? ଆସ ଖାଇବା ମେତ ବି େଭାକ ଲାଗିଲାଣି। େସ ସD ½ତି ଏମିତ 

ଭାବେର ଆେବାରି ବସିଥାଏ ସିDତା ଆଉ ନିେବଦିତା ମୁହଁ ଏକ ପରି ଲାଗୁଥାଏ େସ 

ମୁହୁତ�େର। ଯାହା େହଉ ସିDତା ଏ ବିଷୟେର अବଗତ ନାହW...! ସିDତା ତା ଗପ ଆର¯ କରି 

ସାରିଥାଏ। ହଠାତ ଝଟକା ମାରିଲା ଭଳି କିଛି ଶ³ ପ�ଶାh କାନେର ବାଜିଲା, 

ଜାଣିଛ...! ନିେବଦିତା ଆଜି ଆମ ଘରକୁ ଆସିଥିଲା... 

କଲ�ାଣପୁର, ନୟାଗଡ େମା - ୯୮୬୧୦୦୧୫୨ 
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ବିେକଶ କୁମାର ସାହୁ 

କି ଭୂଲ କଲା େସକି ଭୂଲ କଲା େସକି ଭୂଲ କଲା େସକି ଭୂଲ କଲା େସ????    
 अ~ାରୁଆ ନିବୁଜ େସଇ େଜଲ େକାଠରୀ ଭିତରର ଘନअ~କାର ଭିତେର yୁଦ�  ଏକ 

ଝରକା େଦଇ ଦୁଇଧାର ଆେଲାକ ରଶିDର ଝାପସା ଆେଲାକେର अx� अ~ାରୁଆ 

େକାଣେର ମଥା େପାତି ଭାଗ�କୁ ଆଦରି ବସି ରହିଥାଏ ସିDତା। ହଠାତ େସଇ ଲୁହା 

େଗଟଟା େଖାଲି ଜେଣ ମହିଳା େପାଲିସକମ�ୀ ଖାଇବାଥାଳି ଧରି ଭିତରକୁ ପଶି ଆସିେଲ। 

ଖାଇବା ଥାଳିଟାକୁ ସିDତା ପାଖେର ରଖିେଦଇ ବସିପଡ଼ିେଲ। ଆଜକୁ ଦଶ ଦିନ ବିତିଯାଇଛି 

େସଇ େଜଲଘର ଭିତେର। ଆଉ େସଇ ଦଶଦିନ ଭିତେର େସଇ ମହିଳା ଜଣକ ପ�ତିଦିନ 

ତା-ୁ ଖାଇବାକୁ େଦଇ ଆସୁଛhି। ସବୁଦିନ ପରି ଆଜି ବି ମୁo ଉପେର ଆଉଁସି େଦଇ 

ଖାଇବା ପାଇଁ କହିେଲ। ନିଜ ଝିअ ପରି ତା’ର ପ�ତିଟି ସମୟେର ଦୁଃଖ ସୁଖ ବୁଝି 

ଆସୁଛhି। अେନକ ଥର ତାକୁ େପାଲିସ ବାବୁ େଜରା କେଲଣି େହେଲ େକେବ ବି ତା ପାଟି 

ଫିେଟନି। ଖାଲି େଗାଟିଏ କଥା ସବୁେବେଳ କହିଆସୁଛି “ମଁୁ ନିେଦ�ାଷ... ମଁୁ ନିେଦ�ାଷ... ମଁୁ 

କିଛି ଭୁଲ କରିନି...” ଏଇ େଗାଟିଏ ପଦ କଥା ଛଡ଼ା ଆଉ କିଛି ବି େସ କେହନି। ଏପରିକି 

େସଇ ଭଦ�  ମହିଳା ମଧ� अେନକ ଥର ତା-ୁ ଏ ବିଷୟେର ପଚାରିଛhି େହେଲ େକେବ ବି 

କିଛି କହିନି। ସବୁ ଦିନ ପରି େସଇ अ~ାରୁଆ େକାଣେର ମଥାପାତି अେପyା କରିରହିଥାଏ 

େସଇ  ନ�ାୟାଳୟର अhିମ ନ�ାୟକୁ। 

 ଏମିତି କିଛି ଦିନ ବିତିଯାଇଛି ଆସhା ମtଳବାର ନ�ାୟାଳୟ ତା’ର େଶଷ ନି�\ି 

ଶୁେଣଇବ େହେଲ ସିDତା ମୁହଁେର ନ ଥାଏ ଭୟର ଆଭାସ। ତା’ର yୁଦ�  ମାନସିକତା 
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 ଭିତେର େସ ଭାବିେନଇ ଥିଲା େସ ଯାହା କରିଛି ଠିକ କରିଛି। େକେତ ବା ଆଉ 

ସହିଥାhା। େସମିତି ଜୀବନ ଜୀଇଁବା अେପyା େସଇ ରyସଟାର ରs ପିଇ ଶୁଳୀେର 

ଚଢ଼ିବାକୁ େସ େଶ�ୟ ମଣିେନଇଛି। ଚିhା अଛି ତ ଖାଲି ତା ପୁअ ଟି-ୁର। ଭଲେର ଦୁନିଆ 

ବି େଦଖିନି େସ। ଏେଡ଼ ବଡ଼ ଦୁନିଆେର ତା’ର ଆଉ अଛି ବା କିଏ େଯ େସ ତାର ସହାରା 

ସାଜିବ। ତଥାପି ଭଗବାନ- ଉପେର ତା’ର ଗଭୀର ବିଶ£ାସ। ତା’ର କିଛି अସୁବିଧା 

େହବାକୁ େସ େଦେବ ନାହW। ଏମିତି अେନକ କିଛି ଭାବୁଥାଏ େସ। ତା’ରି ସାtକୁ ମେନ 

ପଡ଼ିଯାଏ ତାର େସଇ अତୀତ ଘଟଣା ସବୁ। େକେତ ସ£ପq େଦଖିଥିଲା େସ। ଆଜି େଯମିତି 

ତାର େସଇ ସବୁ ସ£ପqେର ଗ�ହଣ ଲାଗିଯାଇଛି। ସବୁ ସ£ପq ତା’ର ଚୁରମାର୍ େହାଇ ଯାଇଛି 

ଆଜି। ବାପା ମାଆ- ସ�ାନ ପାଇଁ େସ ବଳି ପେକଇ େଦଇଥିଲା ନିଜ େପ�ମକୁ ଆଉ 

ପ�ଶାhର ହାତ ଧରିଥିଲା। େହେଲ େସ କଣ ଜାଣିଥିଲା େସଇ ମଣିଷ େଚେହରା ଭିତେର 

ଲୁଚି ରହିଛି ହିଂସ� ନରରାyସଟିଏ। ତଥାପି अେନକ େଚ�ା କରିଛି ତାକୁ ସୁଧାରିବା ପାଇଁ  

େହେଲ କିଛି ଲାଭ ମିଳିନି। ବାହାଘର ପରଠାରୁ କାମଧwା ତ ଦୂର କଥା ଓଲଟା ବିକି�  

କରିଛି େଯୗତୁକେର ମିଳିଥିବା ସାମାନ ସବୁକୁ ଆଉ ପ�ତିଦିନ ଜୁଆ ଓ ମଦେର ଉେଡ଼ଇ 

େଦଇଛି ସବୁ ଟ-ା। ତଥାପି କିଛି କହିନି ସିDତା। କହିେଲ ବା କଣ ମିଳିବ, ମିଳିବ ତ 

େକବଳ ଚମଡା େବଲ୍ ଟ୍ ର ମାଡ଼। େଶଷେର ଘରଖ�� ପାଇଁ ପେଡାଶୀ ଘେର କାମ କରିଛି, 

ମଲୂ ଲାଗିଛି। ଏମିତିେର ପ�ାୟ ତିନିବଷ� ବିତିଯାଇଛି। ଆଉ େସଇ ତିନିବଷ� ଭିତେର ସିDତା 

ମୁoେର ଆଉ େଗାଟିଏ େବାଝ। ଆଉ େସ େହଉଛି ରି-ୁ। ପୁअଟାକୁ େକମିତି ମଣିଷ କରିବ 

େସଇ ଚିhାେର େସ କିଛି କିଛି ପଇସା ସଂଗ�ହ କରିବାେର ଲାଗିପଡ଼ିଲା। ତା’ ପୁଣି ପ�ଶାhର 

अଜାଣତେର। 
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  େସମିତି େଗାେଟ ଦିନର କଥା ରାତ� ୀ ୧୧ଟା େହାଇ ସାରିଥାଏ। ଏ ଯାଏ ଆସି ନଥାଏ 

ପ�ଶାh। ଘରର ପ�େବଶ ଦ£ାର ପାଖେର ସିDତା ଚାହW ରହିଥାଏ ତା ଆସିବା େବଳକୁ। 

ସବୁଦିନ अେପyା ସିDତା ଆଜି ସ"ୂ$� ଭାବେର ରାଗିଯାଇଥାଏ। ଏତିକି େବେଳ ପ�ଶାh 

ଆସିଛି। ତା ପାଦ ଦୁଇଟି ବି େସ ଭଲେର ଥାପି ପାରୁନଥାଏ। ସମ$ୂ� ମାତାଲ େହଇ 

ଘରକୁ ପଶି ଆସୁଥିବା େବେଳ ବାଟ ଓଗାଳି ଛିଡା େହାଇଗଲା ସିDତା। ମୁହଁ ଲାଲ 

େଦଖାଯାଉଥିଲା। “େକାଉଠି ଥିଲ ଏେତେବଳ ଯାଏଁ? ଏଇଟା ଘର ନା ଆଉ କିଛି? ତମର 

େଯେବ ଇeା େହବ ଆସିବ ଆଉ ଯିବ? ଆଉ କାହା ପ�ତି ତମର କିଛି ଦାୟିତ£ अଛି େବାଲି 

ଜାଣିଛ ନା ନାହW?” ପି~ିଥିବା ସାଟ�କୁ େଖାଲିେଦଇ ସିDତାକୁ ଧÁାେଦଇ ଘର ଭିତରକୁ 

ପଶିଗଲା ପ�ଶାh। ସିDତା େସମିତି ବିରs େହଉଥିବା େବେଳ କହିଲା, “େମାେତ େଭାକ 

ଲାଗିଲାଣି ଜଲଦି ଖାଇବାକୁ ବାଢ।” 

 ସିDତା ଆବାକ େହଇ ଚାହW ରହିଥିଲା। କି अ¹ୁତ ମଣିଷ ଇେୟ? ଏେତ ବିରs େହାଇ 

ଗାଳି କରିେଲ ବି କିଛି ଫରକ ପଡୁନି? ନା, ଆଜି ଯାହା ବି େହଉପେଛ ଏହାର କିଛି 

େଗାେଟ ସମାଧାନ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ସବୁେବେଳ ଏମିତି ବିଳ^େର ଘରକୁ ଆସିବା ଚଳିବ 

ନାହW। ଆଜି ଖାଇବାକୁ ମିଳିବ ନାହW େବାଲି ସିDତା େଘାଷଣା କରିେଦଲା। ଏତିକି େବେଳ 

ପ�ଶାh ରାଗିଯାଇ ସିDତାକୁ ବହୁତ ମାଡ଼ ମାରିଲା  ତା ସହ ତାକୁ ଜୀବନରୁ ମାରିେଦବାକୁ 

ମଧ� ଧମକ େଦଇଛି। ତା ସହ ରି-ୁକୁ ମଧ� ମାରିେଦବ େବାଲି େସ େରାକେଠାକ କରି 

କହିଛି। ଏଇ ସବୁ ଶୁଣି ସାରିଲା ପେର ସିDତା ନିଜର େଶଷ ନି�ତି େନଇଛି। େସ ଆଜି 

ଯାହା େହେଲବି ଏଇସବୁର अh କରିବ। ଆଉ େସଇଥି ପାଇଁ ପ�ଶାhକୁ अେନକ େନହୁରା 

ମଧ� େହଇଛି ତାକୁ ଛାଡ଼ି େଦବାକୁ। େହେଲ େସଇ ରାyସଟା ତା ପେଦ କଥା ମଧ� 
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 ଶୁଣିଲାନି। େଶଷେର ଖାଇବା ଆଣିବାକୁ କହି େସଇଠି େସମିତି ବସିପଡିଲା। ସିDତା 

େରାେଷଇ ଘରକୁ ଆସି अେନକ କିଛି ଭାବିଲା ପେର ନିଜ ହାତେର ନିଜ ସିwୁର ଓ ଶ�ାକୁ 

ମିେଟଇ େଦବାକୁ fିର କରିେନଇଛି। ଆଉ େସଇଥି ପାଇଁ ଖାଇବାେର ବିଷ ମିେଶଇ 

େଦଇଛି। ଆଉ ସାଜି ଯାଇଛି ବିଧବା। ଆଉ େସଇ ଦିନଠୁ ଆଜି ଯାଏ େସ अେନକ ଥର 

ନିଜକୁ ପ�ଶq କରିଛି “ମଁୁ କି ଭୁଲ କରିଛି?” 

 େଶଷେର ଆସିଲା େସଇ अhିମ ଦିନ। ଆଜି ନ�ାୟାଳୟେର ସିDତାକୁ େଦବାକୁ େହବ 

अhିମ अଗିq ପରୀyା। ନ�ାୟାଳୟେର ଆଜି अେନକ ଭିଡ଼ ଜମିଛି। ସମ]- ମନେର 

ଉ��ା େସଇ ନ�ାୟାଧୀଶ- ନ�ାୟର। ଆଜି କି� ସିDତା ନିଜ ହୃଦୟର ସବୁତକ अକୁହା 

ବ�ଥାକୁ େଗାଟି େଗାଟି କରି କହି ଚାଲିଲା। ସମ]- ଆଖିେର େଖଳିଗଲା ଦୁଃଖର କରାଳ 

ଛାୟା। କି� କଣ ଆଉ କରେh ନ�ାୟାଧୀଶ େସ ତ ନିୟମେର ବ~ା। କିଛି ସମୟ ସ"ୂଣ� 

ନି]� େହାଇଗଲା େସଇ ନ�ାୟାଳୟ। ଆଉ େଶଷେର ମିଳିଲା ସିDତାକୁ ଆଜୀବନ 

କାରାଦo। 

 ଆଉ େସେତେବେଳ ସବୁ େଲାକ- ମୁହଁେର େସଇ େଗାଟିଏ କଥା “କି ଭୁଲ କଲା 

ସିଏ ?” 

ଭୂଷଲାଡ଼, ସିେ~େକଲା, ବଲାtୀର 
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ସୁବଳ ମହାପାତ�  

ବିଧିର ବିଧାନବିଧିର ବିଧାନବିଧିର ବିଧାନବିଧିର ବିଧାନ    
 ବୟସର अପରାହq , ପ�ଶାh ବାବୁ ନିଜ କମ�ମୟ ଜୀବନରୁ अବ�ାହତି େନଇ େଫରି 

ଆସିଛhି ନିଜ ସହରକୁ। अବ�ାହତି କ’ଣ? ଆଉ ଇଛା ନ ଥିବାରୁ ଚାକିରୀ ଛାଡ଼ି ଚାଲି 

ଆସିଛhି ନିଜ ସହରକୁ ବାପାମା’ ଚାଲିଗଲା ପେର ଏ ଘେର ରହିବାକୁ େକହି ନଥିେଲ 

ଜୀବନର ପଚାଶଟି ବସh अତିକ�ମ କରି ସାରିଛhି ସହରର ମଝିଆ ମଝି ନିଜ ଘର, କି� 

େସହି ଘେର ରହିବା ତା- ଭାଗ�େର ନଥିଲା ବାହାଘର ପେର ଏକରକମ େସ ଆେଡ଼ଇ 

େହାଇଯାଇଥିେଲ ସମ]- ପାଖରୁ ପେର ଶୁଣିଥିେଲ େଯ ବାପାମା’ ତା- ମୁହଁ େଦଖିବାକୁ 

ବି ଇଛା କରୁ ନଥିେଲ େପଟ ପାଟଣା ଆଉ ନିଜ କ�ାରିअରର ଦାୟେର େସ ବୁଲିଛhି 

ଭାରତର ପ�ାୟ ସବୁ ରାଜ� କି� ଏକା ଏକା େଯତିକି ପଇସା ସ�ିଛhି େସତିକି ବାକି 

ଜୀବନ ଚଳିଯିବା ପାଇଁ ଯେଥ� ଏେବ େସ େଫରି ଆସିଛhି ତା- ନିଜ ସହରକୁ 

ବାପାେବାଉ େକଉଁ ଦିନୁ ଚାଲିଗେଲଣି ସାନଭାଇ ସୁଧୀର ତା’ �ୀପିଲା-ୁ େନଇ େଦଶ 

ବାହାେର ବହୁତ ଦିନୁ ଘରଟିେର ଝାଡୁ ବି ବାଜିନି अଳିହା ମଳିହା େହାଇ ପଡ଼ିଛି ସବୁ 

ଆେଡ଼ ଆସିଲା ପେର େଗାଟିଏ ବଖରା ସଜଡ଼ା ସୁଜୁଡ଼ି କରି अଛhି େସଥିେର ବାକି ଗୁଡ଼ା 

ପଡ଼ିଛି େସମିତି ଚାରି ବଖରା ଘର ଭିତରୁ େସ ବାଛିଥିେଲ ବାପାମା’- ବଖରାଟିକୁ 

ଏେବ ବି ବାପାମା’- େଦହର ବାସqା ଆେସ େସ ଘର ଭିତରୁ ବାପାମା’ ସିନା ରାଗେର 

ତା- ମୁହଁ େଦଖିବାକୁ ଇଛା କରୁନଥିେଲ େସ କି� ବହୁତ ଭଲ ପାଆhି େସମାନ-ୁ 

ଏେତଦିନ େସମାନ-ୁ ଛାଡ଼ି अଲଗା ରହିବା େକେତ କ� ଏକଥା େସ ଜାଣିଛhି ତା- 
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 ନିଜ ବଖରାେର ରହିବାକୁ ଇଛା ନଥିଲା କାହWକି ଯିେବ ତା ଭିତରକୁ? କଣ ଆଉ अଛି? 

କିଛି ଦିନର ସD }ତି ଯାହା ନେହେଲ ଏ ବୁଢ଼ାକାେଳ େସ ଏକା ରହୁଥାେh? େସ ବି ବାହା 

େହାଇଥିେଲ କି� ବାହାଘରର ତିନିବଷ� ପେର �ୀ ତା-ୁ ଛାଡ଼ି ଚାଲିଯାଇଥିଲା ବାପ ଘରକୁ 

େକେବ ନ େଫରିବାର ଧମକ େଦଇ ଭଲ ପାଇ अଜାତିେର ବାହା େହାଇଥିେଲ େସ 

ଆଉ େକଉଁ ମୁହଁେର ଆସିଥାେh ବାପାମା’- ପାଖକୁ? େସ ବି ନି�\ି େନଇ ସାରିଥିେଲ 

�ୀ’ର ଖବର େକେବ ବି ରଖିେବନି େବାଲି 

 େସଦିନ ଶୀତ ସକାଳର କअଁଳିଆ ଖରାକୁ ପଛ କରି ବସି େପପର ପଢୁଥିେଲ େସ 

ଆଗକୁ ଶିବରାତି�  ପାଇଁ େପପରେର ଭିନq  ଭିନq  ଖବର ପଢୁ ପଢୁ ଆଖି ଆଗେର ପଡ଼ିଗଲା 

ଏକ ଖବର, “ଏଥର ମହାଦୀପ ଉଠିବ ରାତି ବାରଟା ପwରେର” ବହୁତ ବଷ� ପେର 

କାହWକି େକଜାଣି ଶିବ ମwିର ଆେଡ଼ େଘେର ବୁଲି ଆସିବା ପାଇଁ ଚିhା କେଲ ସ~�ାେର 

କିଛି ସାtେମଳେର ଚା’ଖଟିେର ଜାଣିବାକୁ ପାଇେଲ େଯ ତା- ଖଟିର ପ�ାୟ ସବୁ ବୁଢ଼ା 

ଶିବରାତ� ୀେର ରାତି ସାରା ରହିେବ ମwିରେର େକହି ନିଜ �ୀ ସହ ତ େକହି ପୁअ ଝିअ- 

ମାନ- ସହ ନିଜର ନା �ୀ अଛି, ନା ପିଲା ଛୁଆ ତଥାପି ମେନ ମେନ ଚିhା କେଲ କିଛି 

ନେହେଲ ବି େସ ଏକୁଟିଆ ରାତିଟି ତ କଟିଯିବ କିଛି େଲାକ- ଗହଣେର ଆହୁରି ବି େସ 

yମା ମାଗିେନେବ େଦବ- େଦବ ମହାେଦବ- ଠାରୁ ପାଖାପାଖି େକାଡିଏ ବଷ� ଭିତେର 

େସ େକେବ େହେଲ ମwିର ଯାଇ ନାହାhି ରାଗେର ଏେବ ଏ ବୁଢା ବୟସେର କାହWକି 

ଆଉ ରାଗ ରଖିେବ ଯାହା ତ େହବା କଥା େହଇ ସାରିଲାଣି ଆଉ ରାଗ ରଖି ବି ଲାଭ 

କଣ? କାଳର କରାଳ ଗଭ�େର ସମେ] ସମୟ ଆଗେର ହାର ମାନିବାକୁ ବାଧ� େସ ବି 

ହାର ମାନି ଗେଲଣି ଏେବ ଏ ନିସt ଜୀବନେର ଟିେକ େସqହ େଲାଡ଼ା ଯାହା      
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  ପରଦିନ ଶିବରାତ� ୀପାଇଁ କିଛି ଘିअ, େଗାେଟ ଦୀପ, କିଛି ଧୁପକାଠି ଧରି େସ 

ପହଁଚିେଲ ମwିରେର େଲାକ ଭ\z, ପାଦ ପେକଇବାକୁ ଜାଗା ନାହW ସମୁଦ�  ପରିକା 

େଲାକ ଚାରିଆେଡ଼ ଭାବିଥିେଲ ସବୁ ସାt ଏକାଠି େହେଲ କଥାବା\�ାେର େହେଲ ସମୟ 

କଟିଯିବ େହେଲ ଏ ଗହଳିେର କୁଆେଡ଼ େଖାଜିେବ କାହାକୁ? କିଛି ସମୟ ଏପଟ େସପଟ 

େହଲା ପେର େଖାଜି େଖାଜି େଗାେଟ ଖାଲି ଜାଗାେର ବସି ପଡ଼ିେଲ େସ ବହୁତ େଲାକ 

ଦୀପ ଲେଗଇ ସାରିେଲଣି, ଆହୁରି େକେତ େଲାକ ଆସୁଥାhି, େକେତ ଯାଉଥାhି, ଗହଳି 

ଚହଳି ଲାଗିଥାଏ ନିେଜ ପଲିଥିନରୁ ଘିअ ଓ ଦୀପ ଲେଗଇବାକୁ ବାହାର କେଲ ଦୀପ 

ଲେଗଇ ସାରିଲା େବଳକୁ ପଛପେଟ କାହାର କର xଶ�େର େସ ବୁଲି ଚାହWେଲ, “अ-ଲ, 

ମାଚି଼ସଟା ଟିେକ େନବି?” ହଁ, ନାହW କୁ अେପyା ନ କରି ମାଚି଼ସଟି େନଇ େସ ଚାଲିଗଲା 

ପ�ଥମ ଚାହଁାେର ଝିअଟି େକମିତି ନିଜର ନିଜର ଲାଗିଲା ବାପା-ର अବିକଳ େଚେହରା 

ନା, ନା, अ~ାରେର େସମିତି େଦଖା ଯାଇଥିବା ପରା, େବାଲି ଭାବି େସ ଦୀପ ଲେଗଇବାେର 

ମନ େଦେଲ अj अj ପବନେର ଦୀପ ଲିଭି ଯାଇପାେର ଦୁଇ ହାତେର ଆଢୁଆଳ କରି 

ଦୀପଟି ଟିକ ଭଲେର ଜଳିଲା ପେର ଦୀପ ନିଆଁେର ଧପୂ ଲେଗଇ େସ ବସିଗେଲ 

ମହାେଦବ- ପାଖେର ନିଜ କଲା କମ� ପାଇଁ yମା ମାଗି ଆର¯ କେଲ “ଓଁ ନମଃ ଶିବାୟ”ର 

ଜପ ଆଖିବw କଲା େବଳକୁ କାହWକି େକଜାଣି ଆଖିେର ଦିଶି ଯାଉଥାଏ ବାପା- ମୁହଁ 

ଆଉ େସ ଝିअର ମୁହଁ अବିକଳ ସାମpସ� େହଇଥିବ େବାଧହୁଏ େକହି ବ~ୁବା~ବ 

ଯାହାର କିଛି ସ"କ� ଥିବ ବାପା- ଘର େଲାକ- ସହ ଏେତ ବଷ� ଭିତେର େସ ତ 

େକେବ କାହା ସହ ସ"କ� ରଖି ନାହାhି, େସ କାହାକୁ ଚିହିq େବ ନା ତା-ୁ କିଏ ଚିହିq ବ? 

ଛାଡ଼.. ଆଖି ବw କରି, ହାତେର ରୁଦ� ାy ମାଳି ଗେଡ଼ଇ ଗେଡ଼ଇ ପାଟିେର ‘ଓଁ ନମଃ ଶିବାୟ’ 
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 ସିନା କହୁଥିେଲ କି� ମନେର ମାଡ଼ି ଆସୁଥାଏ ଭିନq  ଭିନq  ଚିhା ସିDତା ଥିେଲ, ଏେତେବଳକୁ 

ତା-ର ବି ଝିअଟିଏ କି ପୁअଟିଏ ଥାhା େସ ବି ଏେତେବଳକୁ ଏତିକି ବଡ଼ େହାଇ 

ଯାଇଥାhା ଭାଗ�ର େଖଳ େଦଖ, ପଇସା ସିନା अଛି କି� ଆଉ େକହି ନାହାhି ଭୁଲ 

କାହାର? ତା-ର, ନା ସିDତାର, ନା ବାପା-ମା’-ର? ନା, ଏହା ଭଗବାନ- ଇଛା?    

 ଏସବୁ ଚିhା ମନେର ଆସୁ ଆସୁ ପୁରୁଣାଦିନ ମାନ-ୁ େଫରି ଯାଉଥିେଲ େସ.... 

େଛାଟରୁ େସ ବଡ଼ େହାଇଛhି ଏଇ ସହରେର ଏହି ଘେର ବାପା ମା, ପ�ଶାh ଓ ସାନଭାଇ 

ସୁଧୀରକୁ େନଇ ତା- ସଂସାର ପିଲାଟି େବଳୁ େସ ସବୁଥିେର ଆଗୁଆ ପାଠ ଶାଠ 

ଦୁ�ାମୀରୁ ଆର¯ କରି ସବୁଥିେର ଯୁs ଦୁଇ ପେର ନଁା େଲେଖଇଥାhି ଯୁs ତିନିେର 

କେଲଜେର +୩ର ପ�ଥମ ବଷ� ପ�ଥମ ଦିନ କେଲଜ ଯିବା ପବୂ�ରୁ େସ ପହ�ିଥିେଲ ଏହି 

ଶିବ ମwିରେର ଉେ�ଶ� ଥିଲା ଦୀପଟିଏ ଜାଳି କେଲଜ ଯିେବ ଦୀପ ଜାଳି ସାରି ମୁoିଆ 

ମାରିଲା େବଳକୁ କାହା ହାତ xଶ�େର େସ ପଛକୁ ବୁଲି ଚାହWେଲ “ଆ�ା, ମାଚି଼ସ अଛି 

କି?” ତନୁ ପାତଳୀ ଝିअଟିଏ ହାତେର ଧପୂକାଠି ଓ ଦୀପଟିଏ ଧରି ଠିଆ େହାଇଥିଲା 

ଆଖିେର କୃତ�ତାର ଚାହାଣି ପ�ଶାh ହାତେର ଥିବା ଦିଆସିଲିକୁ େଦଖି େଦଇଥିଲା 

େବାେଧ ଆଖିକୁ ନ ଚାହW େସ ଚାହWଥାଏ ଦିଆସିଲି ଡବାଟିକୁ େଦବା ପବୂ�ରୁ अତକzତ 

ଭାେବ ହାତରୁ ଛେଡଇ େନଇଥିଲା େସ ପ�ଶାh ହାତରୁ ଆ�ଯ�� େହାଇ ପ�ଶାh ଠିଆ 

େହାଇଥାଏ ମ\ୂ�ୀ ଭଳି ଦୀପ ଲେଗଇ, ଧପୂ େଦଇ ଆ�ୁଭାtି ମୁoିଆ ମାରି ବୃଷଭ- 

କାନେର େକେତ କଣ କହିଯାଉଥାଏ େସ ନିରବ ନି�ଳ ଭାବେର ପ�ଶାh ଠିଆ 

େହାଇଥାଏ ତାକୁ ଚାହW େକେତ ସୁwର ଝିअଟି େକେତ ସୁwର ସଂdାର ଆଖି େଫରୁ 

ନଥାଏ ତା’ର ପ�ଥମ େଦଖାରୁ େପ�ମ କରି ବେସ େସ ପଜୂା ସାରି ଝିअଟି ହସ ହସ 
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 ମୁହଁେର ଆସି ପ�ଶାhକୁ ଦିଆସିଲି ଡବାଟି ବେଢ଼ଇ େଦଇ କହିଲା, ‘ଧନ�ବାଦ’ ଆଖିରୁ 

ପଲକ ପଡୁ ନଥାଏ ପ�ଶାhର େକେତେବଳୁ ଝିअଟି ଚାଲି ଗଲାଣି ତଥାପି ପ�ଶାh ସ�ପqର 

ଦୁନିଆଁେର ଥାଏ ଭୁଲି ଯାଇଥାଏ ତା’ର କେଲଜ ଯିବାର अଛି ପ�ଥମ ଦିନର ପ�ଥମ 

କ� ାସ କିଛି yଣପେର ତw� ା ରାଇଜରୁ େଫରିଲା େସ ହାତ ଘ�ା େଦଖି ଜାଣିଲା େସ 

ପୁରା ପwର ମିନିଟ ବିଳ^ େହାଇ ସାରିଲାଣି, अଗତ�ା ସାଇେକଲ ଖoିକୁ ଧରି କେଲଜ 

ବାହାରିଲା  

 କେଲଜ ପହ�ି କ� ାସେର ପ�ଥମ ଧାଡ଼ିେର େସଇ ଝିअଟିକୁ େଦଖି ଚମକି ପଡ଼ିଲା 

ପ�ଶାh ଆଖିକୁ ବିଶ£ାସ ଆସୁନଥିଲା ତା’ର ସତେର ଏ ଝିअଟି ତା’ର କ¼ ାସେମଟ? ବାଃ... 

ଝିअଟି ବି ତାକୁ ବୁଲି ବୁଲି ଚାହୁଁଥାଏ ଆଖିକୁ ଆଖି ମିଶିଗେଲ ଦୁେହଁ ଲାେଜଇ ଯାଇ अନ� 

ଆେଡ଼ ଚାହୁଁଥାhି ପ�ଥମ ଦିନ ଓରିଏେ�ସନ କ� ାସ ସରିଗଲା ପେର କେଲଜରୁ ବାହାରି 

ଆସୁ ଆସୁ କାହାର ଡାକେର अଟକି ଗଲା େସ “ଆeା, ତେମ ବି ଏଇ କ� ାସ େର” କହି, 

ହସି ହସି ଆସିଲା େସ “ସିDତା, ସିDତା ନାୟକ” କହି ଡାହାଣ ହାତକୁ ଆଗକୁ ବେଢ଼ଇ େଦଲା 

େସ ହ�ାoେସକ କରିବା ଉେ�ଶ�େର ପ�ଶାh ବି ହାତ ମିେଳଇ କହିଲା, ପ�ଶାh, ପ�ଶାh 

ଦି� େବଦୀ  

 -- ଏଇ ପାଖେର ଘର େବାେଧ I  

 -- ହଁ !  

 ପ�ଶାh ଏେବ ବି ଭାବି ପାରୁନଥିଲା େଯ ସତେର େସ ଝିअଟି ସହ କଥା େହଉଛି 

ଆଉ ଝିअଟି ନିେଜ ଆସି କଥା େହଉଛି ତା ସହ କିଛି ସମୟ ଚୁପ ରହିଲା ପେର ପ�ଶାh 

ପଚାରିଲା, “ତୁେମ? ଆଗରୁ ତ େକେବ ତୁମକୁ େଦଖିନି ଏଠି”  
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  -- ନଁା, ଏଇଟା େମା ମାମଁୁ- ଘର ମାମଁୁ ରୁହhି ଏଠି ମଁୁ ତା- ପାେଖ ରହି 

ପଢ଼ିବାକୁ ଆସିଛି 

 -- ଓଃ.. ନିଜ ଘର ?  

 -- ପାରା.ୀପ !! 

 -- େସଠି କେଲଜ ଛାଡ଼ି ଏଠି ? 

 -- ହଁ ଆମ ଗଁାେର କେଲଜ ନାହW ମାମଁୁ ଏଠି ରୁହhି ତ, େସଥିପାଇଁ ଏଠିକି ଆସିଲି  

 ଏମିତି ପରିଚୟ ଆଦାନ ପ�ଦାନ ଓ अନ� କିଛି କଥାବା\�ାପେର ଦୁେହଁ अଲଗା େହାଇ 

ଯାଇଥିେଲ ନିଜ ନିଜ ବାଟ େର... ତା ପର ଠୁ କି� ସାtେହାଇ ଯାଇଥିେଲ କେଲଜେର 

କ� ାସ, କ� ାସ ପେର ପ�ା�ିକାଲ, ବଗିଚା, ପାେଚରୀ, ଗଛ ମଳୂ ସବୁ ନିଜର େହାଇ ଯାଇଥିଲା 

ତିନି ବଷ� ଭିତେର ଏକାଠି ବସିବା, କଥା େହବା, ସାt, ସାt ରୁ େପ�ମିକ/େପ�ମିକା ଆଉ 

ଆେ] ଆେ] ନିଜର, େକବଳ ନିଜର.... 

 ଆଜି ବି ମେନ अଛି ଏପି�ଲ ଏକ ତାରିଖେର େସ ପ�େପାଜ କରିଥିେଲ ସିDତା, ହଁ 

କହିବ କି ନା କହିବ ଜଣାନାହW ବହୁତ ସଂଶୟ ଭିତେର େସ ପ�େପାଜ କରିବାକୁ ବାହାରି 

ଥିେଲ ମନେର େକେତ ଆଶ-ା, ଧଡ ଧଡ ଛାତି, ଖାତା ଭିତେର େଗାଲାପ ଫୁଲ ଆଉ 

େଗାେଟ ନିଜ ହାତେଲଖା କାଗଜ ବହୁତ ଭାବି ଭାବି େସ ନି$�ୟ କରିଥିେଲ ଏହି ତାରିଖ 

ଟିକୁ ଏପି�ଲ ଏକ, ଫୁଲ୍ ସ େଡ  ଯଦି ହଁ କରିବ ତ ଠିକ अଛି, ନେହେଲ ଏପି�ଲ ଫୁଲ 

କି� ସାt ଭାtିଯିବା ଡର ବି ଥିଲା ମନେର େସଥିପାଇଁ ତ କଥା ବିଗିଡ଼ିଗେଲ ଏପି�ଲ 

ଫୁଲ କହିବାକୁ ବି ତୟାର ଥିେଲ  

 ଏପି�ଲ ଏକେର େସ କେଲଜ ବାହାେର अେପyା କରିଥିେଲ ସିDତାକୁ କ� ାସ ସାରି ସିDତା 
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 ଟିେକ େଡରିେର ଆସିଲା ପାଖେର ଆଉ କିଛି ସାt, େଯଉଁମାେନ ଜାଣିଥିେଲ େଯ ପ�ଶାh 

ଆଜି ପ�େପାଜ କରିବାକୁ ଯାଉଛି ଆଖିର ଇସାରାେର େସ େସମାନ-ୁ ଯିବାକୁ କହିେଲ 

ସିDତା ଆ�ଯ�� େହାଇ ଚାହWଥାଏ ହଠାତ ଆେ�ଇ ପଡ଼ି ଖାତା ଭିତରୁ େଗାଲାପ ଫୁଲଟି 

ବାହାର କରି ବେଢ଼ଇ େଦେଲ େସ ସିDତାକୁ ଥମ ଥମ ମୁହଁେର ସିDତା ବୁଝି ସାରିଥିଲା 

ଘଟଣାଟି ରାଗେର ପ�ଶାhର କଲର ଧରି ତଳୁ ଉେଠଇଲା ଓ କହିଲା, “ଓଃ, ଏଇଥିପାଇଁ 

ତେମ େମା ସହ ସାt େହଉଥିଲ? କାଲି ଠୁ େମା ସାମqାକୁ ଆସିବନି” अପରାଧୀ ପରି 

ଠିଆ େହାଇଥିେଲ େସ ‘ଏପି�ଲ ଫୁଲ’ କହିବା ପାଇଁ ମେନ ପଡ଼ିନଥିଲା ସିDତା ରାଗେର 

ଯାହା ଇଛା ତାହା ବକି ଯାଉଥାଏ ସାtମାେନ କିଛି ଦୂରେର ଲୁଚି ଏସବୁ େଦଖୁଥାhି 

अବfା अସ¯ାଳ ଆଡ଼କୁ ଯିବାର େଦଖି କିଛି ସାt ପାଖକୁ ଆସିେଲ ଓ ସିDତାକୁ ଚୁପ 

ରହିବାକୁ କହି ପ�ଶାhକୁ ସାtେର େନଇ ଯିବାକୁ ବାହାରିେଲ ପ�ଶାh େସେତେବଳକୁ 

କାw କାw େହାଇ ସାରିଥାଏ ଆଖିରୁ अନବରତ ଲୁହ େବାହୁଥାଏ େଗାଲାପ ଫୁଲଟି 

େସମିତି ହାତେର ଥାଏ I ଦୁଇ ପାହୁo ଆଗକୁ ଯାଉ ଯାଉ ସିDତା ପୁଣି ପଛରୁ ଡାକିଲା ଆଉ 

କହିଲା, ‘ଏପି�ଲ ଫୁଲ’ !!! ତମକୁ କଣ ଏକା ମଜା କରି ଆେସ? ପ�େପାଜ କରିବ, ଆଉ 

ନାହW କେଲ ‘ଏପି�ଲ ଫୁଲ?’ ତ.. ମଁୁ ଭାବିଲି ମଁୁ ବି ଟିେକ ମଜା କେର ମନେର ଦୁଃଖ 

େଦଇଥିବାରୁ ସରି... କି� ପ�େପାଜ କରିବାକୁ ବାହାରିଛ ମାେନ ଏସବୁ କରିବା ଦରକାର 

ନାହW େଗାେଟ ଝିअ ସବୁେବେଳ ଚାେହଁ ତୁେମ ଆସି ତାକୁ ସମ]- ଆଗେର ନିଭ�ୟେର 

ପ�େପାଜ କର ଏଇଥିରୁ ଜଣା ପେଡ ତୁମ ପାରିବା ପଣିଆ ଆଉ ଲୁଚି ଲୁଚି, ଚିଠି େଦଇ, 

ବାହାନା କରି ଭଲ ପାଇବାକୁ, ଭଲପାଇବା କୁହା ଯାଏନି ଏେବ ପୁଣି ଥେର ଆ�ୁମାଡ଼ି 

େମାେତ ପ�େପାଜ କର ଆଉ େସ ଫୁଲ ଓ ଚିଠି ଦୁଇଟା ଯାକ ଦିअ  
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  ଆ�ଯ�� େହାଇ ଯାଇଥିଲା ପ�ଶାh ସିDତା େକମିତି ଜାଣିଲା ମଁୁ ଆଜି ତାକୁ ପ�େପାଜ 

କରିବି େବାଲି? େକମିତି ଜାଣିଲା ଚିଠି ବି ମଁୁ େଲଖିଛି ତା ପାଇଁ କି� ବାଧ� ପିଲାଟି ପରି 

ପୁଣି ଆ�ୁମାଡ଼ି ପ�େପାଜ କଲା ସିDତାକୁ ଆଉ ସିDତା ଖୁସି ଖୁସିେର ତାକୁ ତଳୁ ଉେଠଇ 

କୁେÚଇ ପେକଇଲା ପେର ଜଣା ପଡ଼ିଲା ଏସବୁ କଥା େସ ଆଗରୁ ଜାଣିଥିଲା େଗାେଟ 

ସାt ପାଖରୁ  

 କେଲଜେର ପ�େପାଜ େଡ କଥା ମେନପଡ଼ିବାରୁ ସିDତହାସ� େରଖାଟିଏ ହଠାତ ଉଦୟ 

େହାଇ ଉଭାନ େହାଇଗଲା ଶିବମwିର ଆଗେର ବସି ଦୀପ ଜାଳୁଥିବା ପଚାଶ ବଷ�ୀୟ 

ପ�ଶାhର ମୁଖ ମoଳେର ପୁଣି ନମ�ାଲ େହାଇ ‘ଓଁ ନମଃ ଶିବାୟ’ ମ� ପଢ଼ି ମାଳା 

ଗେଡ଼ଇବାକୁ ଲାଗିଲା େସ ଏେବ େସ ଚାହୁଁଥିଲା ଏକାh ସମୟ ଟିେକ େଯଉଁ ସମୟେର 

େସ ମେନ ପେକଇ ପାରିବ ତା’ର ପୁରୁଣା ଦିନମାନ-ୁ ଘେର ଏକା ଥିେଲ ବି ଏେତ ଶାhି 

ନଥାଏ ଖାଲି ଘର ସବୁ େବେଳ ଖାଇ େଗାଡ଼ାଏ ମୁoେର ଚିhା ପେଶ େକେବ ବି େସ 

ଭାବି ପାେରନି କିଛି ଚିhା କରିବାକୁ ଆଜି େବାଧହୁଏ ଭଗବାନ-ୁ yମାମାଗିବା ପେର େସ 

ମେନ ପେକଇ େଦଉଛhି ପୁରୁଣା ଦିନ କେଲଜ ସାରିବା ପେର ପ�ଶାh ପାଇଗଲା ଚାକିରୀ 

ଖେo ଆଉ ସିDତା ଘେର ତା ପାଇଁ ପୁअ େଦଖିବା ଆର¯ କରି ସାରିଥିେଲ ସବୁଦିନ 

ସ~�ାେର ପ�ଶାh ଓ ସିDତା େଦଖା କରhି େକଉଁ ପାକ�େର अବା ମwିରେର अବା େକଉଁ 

ମାେକ�ଟେର େବେଳେବେଳ ସିDତା ଯାଏ ଭାରି ତା- ନିଜ ଘରକୁ େସତିକି ଦିନ ଭାରି 

ଯ�ଣାେର କାଟhି ଦୁଇଜଣ ଯାକ ବହୁତ ପ�]ାବ ଆସୁଥାଏ ସିDତା ପାଇଁ ଓ ପ�ଶାh ପାଇଁ 

ଦୁଇ ଜଣ ଯାକ ସବୁ ପ�]ାବକୁ ନା କଲା ପେର ଘର େଲାକ ସାtସାଥୀ- ମାଧ�ମେର 

ଏମାନ- ମନକଥା ଜାଣିବାକୁ େଚ�ାକେଲ ବୁଝୁ ବୁଝୁ ନିଆଁ ଲାଗିଗଲା ଘେର अଜାତି? 
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 େହଇ ପାରିବ ନାହW ଯାହା ବି େହଇଯାଉ କୁଳୀନ ବ� ାହD ଣ ଜେଣ ବାହାେହବ 

ଖoାୟତକୁ?? ବାହାଘର େହବ ଯଦି ନିଜ ଜାତିେର ନେହେଲ ନାହW ବହୁତ ବୁଝାସୁଝା 

କଲାପେର ବି ଘରେଲାକ ନ ମାନିବାରୁ ପ�ଶାh ଓ ସିDତା େହାଇଗେଲ େଫରାର ସ"କ� 

ତୁଟିଗଲା ସବୁ ଜାଗାରୁ ନା ପ�ଶାhର ଘର େଲାକ ନା ସିDତାର ଘର େଲାକ କାହା ସହ ବି 

ସ"କ� ନଥିଲା ଚାକିରୀ ଜାଗାକୁ ଆସି ବାହା େହାଇ ରହିେଲ ସବୁ କିଛି ଠିକ 

ଚାଲିଥିଲା କି� ମଝିେର ମଝିେର ଘର େଲାକ- କଥା ମେନପେଡ଼ ମେନପେଡ଼ 

ବାପାମା’- କଥା ସାtସାଥୀ- କଥା ଘର କଥା ବାପାମା’ ଆଉ େକେବବି ପ�ଶାhର 

ମୁହଁ ନେଦଖିବାକୁ ଠିକ କରିସାରିଥିେଲ ଓ ତା-ର େଗାଟିଏ େବାଲି ପୁअ ସୁଧୀର େବାଲି 

କୁଟୁ^- ଆଗେର ସ�ୀକାେରାsି େଦଇ ସାରିଥିେଲ ଚିhାେର ଆେ] ଆେ] ପ�ଶାh 

ପଡ଼ିଗଲା ମଦର େପ�ମେର ସାtମାନ- ସହ ମିଶି ପିଉ ପିଉ अଭ�ାସ େହାଇ ଯାଇଥିଲା 

ତା’ର ସବୁଦିନ अଫିସରୁ େଫରି ସାtମାନ- ସହ େକେବ ବାରେର େକେବ ଢ଼ାବାେର ତ 

େକେବ େକଉଁ େଦାକାନ ପଛପେଟ ନ ପିଇେଲ ଭଲ ଲାଗୁ ନଥିଲା ତାକୁ ଭୟ ହW ଜୀବନ 

ଗଢ଼ିବାର ଉ�ୃ� ବାଟ ଭୟ ନଥିେଲ ମଣିଷ ହୁଏ ବିପଥଗାମୀ ଭୟ େହଉ ଭଗବାନ-ର 

କି^ା ବାପାମା’-ର କି^ା �ୀର ଘେର ଥିବା ଯାଏ ବାପା-ୁ ଡରି ରାତି ୯ ଭିତେର େଫରି 

ଆେସ ଘରକୁ ଦୁ�ାମୀ ସିନା କେର କି� େକେବ େକୗଣସି ଜୀବଜ�-ୁ ମାେର ନାହW 

କାରଣ ଥାଏ ପାପ େହବାର ଭୟ ବାହାଘର ପେର ମଦ ସିଗାେରଟ ଛୁଁ’ନଥିଲା, ଥିଲା 

କାେଳ �ୀ ଖରାପ ଭାବିବ େସ ଭୟ କି� ଥେର ମଦ ପିଇ ଘରକୁ ଆସିବା ପେର େସ ଡର 

ଛାଡି ଯାଇଥିଲା ଆେ] ଆେ] ସବୁଦିନ ମଦ ପିଇ ଘରକୁ ଆସିବାକୁ ଲାଗିଲା ଏେବ େସ 

ହW ଥିଲା ଘରର ମୁରବି, ସେବ�ସବ�ା ଆଉ ଡର କାହାକୁ?? 
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  ଓଃ... ସତେର କି ଦାରୁଣ ଥିଲା େସଦିନ.... ଆଜି ବି ଆଖି ଆଗେର ନାଚି ଯାଉଛି 

େସଦିନର ଘଟଣା ସବୁଦିନ ଭଳି େସଦିନ ବି େସ ମଦ ପିଇ ଘରକୁ ଆସିଲା ରାତି ପ�ାୟ 

୧୧ଟା ପେର ହଲି ହଲି େସ େଫରିଲା ଘରକୁ ସିDତା ଘରର ଦାoେର ଠିଆ େହାଇଥାଏ 

ପ�ଶାh ଘରକୁ ପଶି ଆସୁଥିବା େବେଳ ବାଟ ଓଗାଳି ଛିଡ଼ା େହାଇଗଲା ସିDତା ମୁହଁ ଲାଲ 

େଦଖା ଯାଉଥିଲା “େକଉଁଠି ଥିଲ ଏେତେବଳ ଯାଏଁ? ଏଇଟା ଘର ନା ଆଉ କିଛି? ତେମ 

େଯେବ ଇଛା େହବ ଆସିବ ଆଉ ଯିବ? ଆଉ କାହା ପ�ତି ତମର କିଛି ଦାୟିତ£ अଛି େବାଲି 

ଜାଣିଛ ନା ନାହW?” ପି~ିଥିବା ସାଟ�କୁ େଖାଲିେଦଇ ସିDତାକୁ ଧÁାେଦଇ ଘର ଭିତରକୁ 

ପଶିଗଲା ପ�ଶାh ସିDତା େସମିତି ବିରs େହଉଥିଲା େବେଳ କହିଲା, “େମାେତ େଭାକ 

ଲାଗିଲାଣି, ଜଲଦି ଖାଇବାକୁ ବାଢ” 

 ସିDତା अବାକ େହାଇ ଚାହWଥିଲା କି अ¹ୁତ ମଣିଷ ଇେୟ? ଏେତ ବିରs େହାଇ ଗାଳି 

କେଲ ବି କିଛି ଫରକ ପଡୁନି? ନା, ଆଜି ଯାହା ବି େହଉପେଛ ଏହାର କିଛି େଗାେଟ 

ସମାଧାନ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ ସବୁେବେଳ ଏମିତି ବିଳ^େର ଆସିବା ଚଳିବ ନାହW ଆଜି 

ଖାଇବାକୁ ମିଳିବ ନାହW େବାଲି ସିDତା େଘାଷଣା କରିେଦଲା ଆହୁରି ବି, ୟା ପରଠୁ ମଦ 

ପିଇ ଘରକୁ ଆସିେଲ େସ କବାଟ ଫିଟାଇବ ନାହW କି ଖାଇବାକୁ େଦବନାହW ବାହାେର 

େଶାଇବ ସିDତା ପାଖରୁ ଏତିକି ଶୁଣି ମୁoକୁ ପି\ ଚଢି ଯାଇଥିଲା ପ�ଶାhର ରାଗେର 

‘େଢ଼ା’ କରି ଚଟକଣୀଟିଏ ପେକଇଲା ତା ଗାଲେର ଜୀବନେର େକେବ ଟିପ େଦଇନଥିବା 

�ୀ ଉପରକୁ େସ ହାତ ଉେଠଇ ସାରିଥିଲା ରାଗେର ସିDତା ବି ବାପା ଘରକୁ ଚାଲିଯିବାର 

ଧମକ େଦଇ ନିଜ ଜିନିଷ ପ�ାକ କଲା ଆଉ ସକାଳୁ ସକାଳୁ ଘର ଛାଡ଼ି ଚାଲିଯାଇଥିଲା 

ପ�ଶାh ସକାଳୁ ଉଠି ସିDତାକୁ େଖାଜିଲା େବଳକୁ ସିDତା ନଥିଲା ଘେର ରାତି କଥା ପ�ଶାh 
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 ମେନ ପେକଇ ପାରୁ ନଥିଲା ଖାଲି ଏତିକି ମେନଥିଲା େଯ ରାତିେର େସ ସିDତାକୁ 

ବାେଡ଼ଇଥିଲା ଆଉ ସିDତା ଘର ଛାଡ଼ି ଚାଲି ଯିବାର ଧମକ େଦଇଥିଲା “ଯାଉ, େବାପା ଘର 

କି ଶାଶୁ ଘର ତ ଘେର ପେୂରଇେବନି, ବେଳ ଆସିବନି!! ଯିବ କୁଆେଡ?” ଭାବି େସ ବି 

କିଛି ଖବର େନବାକୁ ଚାହW ନଥିଲା  

 କିଛିଦିନ ପେର କି� େଖାଜିଥିଲା େହେଲ ସିDତା େଯମିତି ଶନୂ�େର ମିେଳଇ 

ଯାଇଥିଲା କାହା ପାଖେର ବି ନଥିଲା ତା ଖବର େଖାଜି େଖାଜି ନ ପାଇଲା ପେର ବହୁତ 

କରି ଠାକୁର-ୁ ଡାକିଥିଲା ଦୁଇ ଦିନ अଧିଆ ପଡ଼ିଥିଲା ଶିବମwିର ଆଗେର ତଥାପି 

ଖବର ମିଳୁ ନଥିଲା ସିDତାର ଶିବ ମwିର ଆଗେର ଠିଆ େହାଇ ବହୁତ ଗାଳି େଦଇଥିଲା 

େସ େସଦିନ ଆଉ ଶପଥ କରିଥିଲା ସିDତା ନ ମିଳିବା ଯାଏଁ ମwିର ଯିବ ନାହW େସଦିନୁ 

ପ�ାତାପେର, େସ ମଦ ତ ଛାଡି େଦଇଥିଲା ଆହୁରି ବି ଠାକୁର- ଉପେର ରାଗି ଛାଡ଼ି 

େଦଇଥିଲା ମwିର ଯିବା କି ମୁoିଆ ମାରିବା ବହୁତ େଖାଜିଛି େସ ସିDତାକୁ ଏଇ େକାଡିଏ 

ବଷ� ଭିତେର କି� ନା... 

 ଦୀଘ�ଶ£ାସ ସହ ଆଖିରୁ ତତଲା ଲୁହ େମେ� ବାହାରି ଆସିଲା ପ�ଶାh ଆଖିରୁ 

େଲାକମାେନ ତଥାପି ଆସୁଥାhି ମwିରକୁ କିଛି େଲାକ ଠାକୁର ଦଶ�ନସାରି ଘରକୁ ବାହୁଡ଼ି 

ଯାଉଥାhି ଭିଡ ଟିେକ ଟିେକ ପତଳା େହାଇଆସିଲାଣି ଏ ଭିତେର େକେତ ସମୟ ଚାଲି 

ଗଲାଣି େସ କଥା ଧ�ାନେର ନାହW ତା’ର ତା’ ଦୀପରୁ ଘିअ ସରି ବଳିତା ବି େପାଡ଼ି 

ଗଲାଣି ମwିର ଚାରି ପାଖେର ଦୀପ ସବୁ ଦାଉ ଦାଉ େହାଇ ଜଳୁଥାଏ କି� ପ�ଶାhର ମନ 

ଭିତେର େଯଉଁ େକାହଥିଲା ଆଜି ତାହା ତରଳି ବାହାରି ଆସୁଥାଏ ଆଖି ବାଟ େଦଇ ଆଖି 

େପାଛି େସ ପୁଣି ଦୀପ ଲେଗଇବା ପାଇଁ ବଳିତା ଓ ଘିअ ସଜ କଲା ଦିଆସିଲି କାଇଁ? 
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  ଏପଟ େସପଟ େଦଖିଲା େବଳକୁ ପୁଣି େଦଖାଗଲା େସ ଝିअଟି କିଛି ପାହୁo ଦୂରେର 

ହାତ େଯାଡ଼ି ବସିଥାଏ ଝିअଟି ପାଖେର ଜେଣ �ୀ େଲାକ ମୁoେର ଓଢ଼ଣା େଦଇ 

ବସିଥାhି ଦିଆସିଲି ଆଣିବାକୁ ତା- ପାଖକୁ ଯାଇ ପ�ଶାh କହିଲା, “ଝିअ, ଦିଆସିଲିଟା 

େନବି?” ହଠାତ �ୀ େଲାକର ମୁହଁ େଦଖି ଚମକି ପଡ଼ିଲା େସ ସିDତା? ଆ�ଯ�� ଭାେବ 

ପାଟିରୁ ବାହାରି ଆସିଲା ଏ ନଁା ଟି ସିDତା ବି ନିଜ ନଁା ଶୁଣି ଉପରକୁ ଚାହWଲା ଆଉ ଆଖି 

ଆଗେର ପ�ଶାhକୁ େଦଖି ହଁା କରି ଚାହWରହିଲା ଆଖିେର ଆଖି ମିଶି ଯାଇଥାଏ କାହାକୁ 

ଆଉ କିଛି ବି େଦଖା ଯାଉନଥାଏ ମwିର ଆଗେର ନି�ଳ ମ\ୂ�ୀପରି ଦି’ ଜଣ ଯାକ ଦି’ 

ଜଣ ଦି’ ଜଣ-ୁ େଦଖୁଥାhି ଆଖିେର ପଲକ ପଡୁନଥାଏ ଦୁହW- ଆଖିରୁ ଲୁହ ବାହାରି 

ଯାଉଥାଏ େକହି କାହାକୁ କିଛି କହିବା अବfାେର ନ’ଥାhି େକଜାଣି େକେତେବଳ 

ବିତିଗଲାଣି ୟା ଭିତେର ଝିअଟି ସିDତାକୁ ହେଲଇ େଦଇ ପଚାରିଲା, “ମା, କଣ େହଲା?” 

ସିDତା ମୁହଁରୁ ଭାଷା ବାହାରୁ ନ ଥାଏ, ପ�ଶାhକୁ ମୁoିଆ ମାରି, ଖେନଇ ଖେନଇ ଝିअକୁ 

କହିଲା, “େୟ, େତା ବାପା” ପ�ଶାh ଆଡକୁ ଚାହW କହିଲା, “େୟ ଝିअ, ମିତୁ” ମିତୁ କି 

ପ�ଶାh, େକହି କିଛି ବୁଝି ପାରୁ ନଥାhି କି� ପ�ଶାh େବାଧହୁଏ ଠଉେରଇ େନଲା, ଆଉ 

କହିଲା, “େକେବ? େକମିତି? େକଉଁଠି ଥିଲ ଆଜି ଯାଏ? ଜାଣିଛ, ମଁୁ ମଦ ପିଆ ପୁରା 

ଛାଡିେଦଇଛି ପି�ଜ, େମାେତ ଛାଡ଼ି ଆଉ କୁଆେଡ଼ ଯିବନି ବହୁତ େଖାଜିଛି ତୁମକୁ, 

େକଉଁଠି ବି ପାଇଲି ନାହW ରାଗେର ମwିର ବି ଯାଉ ନଥିଲି ଆଜି ଆସିଥିଲି େମା କଲା 

କମ� ପାଇଁ ଭଗବାନ- ପାଖେର ଭୁଲ ମାଗିବାକୁ ଠାକୁର ଆଜି େମାେତ yମା କରି 

େଦଇଛhି, ଏତକ ଏକ ନିଶ£ାସେର କହିଗଲା େସ ମwିରକୁ ଚାହW ମୁoିଆ ମାରିଲା ଆଉ 

ସିDତାକୁ ଭୁଲ ମାଗିବାକୁ ଗଲାେବେଳ ସିDତା ତାକୁ अଟେକଇ େଦଲା ସିDତା, ପ�ଶାhର ହାତ 
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 ଧରି ଠିଆ େହାଇଥାଏ େସମିତି 

 ଏ ଭିତେର ମିତୁ କିଛି ବୁଝି ପାରୁ ନଥାଏ ଦୁହW-ୁ େସ ବଲବଲ େହାଇ ଚାହW ମା’କୁ 

ପଚାରିଲା, “େୟ ବାପା? କି� ତୁ ତ କହୁଥିଲୁ...” 

 ସିDତା, ମିତୁକୁ ଆଉ ଆଗକୁ କହିବାକୁ ନ େଦଇ କହିଲା, “ହଁ” 

 ମିତୁ, ପ�ଶାhକୁ ମୁoିଆ ମାରିବାକୁ ଗଲା େବେଳ ପ�ଶାh ଝିअକୁ େକାେଳଇ େନଇ 

ସିDତାକୁ ପଚାରିଲା, ତୁେମ ଏଠି େକମିତି? େସଦିନ କୁଆେଡ ଗଲ?               

 ଆଖିରୁ ଲୁହ େପାଛି ସିDତା କହିଲା, “େସଦିନ ପ�ଥମ କରି ମଁୁ ମା’ େହବାକୁ ଯାଉଛି 

େବାଲି ଡାsର- ପାଖରୁ ଶୁଣି अେପyା କରିଥିଲି ତୁମ ଆସିବା ବାଟକୁ େମା େଗାଡ଼ ତେଳ 

ଲାଗୁନଥାଏ େକେତେବେଳ ତୁେମ ଆସିବ, ତମ ବାଟକୁ ଚାହW ଚାହW େସ ଦାo ଦୁଆେର 

ଏପଟ େସପଟ େହଉଥାଏ େକମିତି ତୁମକୁ ଏ ଖବରଟି େଦବି େବାଲି େମାେତ ଲାଜ ଲାଜ 

ଲାଗୁଥାଏ କି� ତୁେମ ଆସିଲ େପେଟ ପିଇ େଦଇ ଆଉ େମା ସହ କଳି କରି େମା 

ଉପରକୁ ହାତ ଉେଠଇଲ ମଁୁ ରାଗିକି େମା ଜିନିଷ ପ�ାକ କରୁଥାଏ କି� ତୁେମ ଥରେଟ ବି 

େମାେତ अଟେକଇଲ ନାହW ଓଲଟା ଗାଳି େଦଇ କହିଲ, “ଯା, େତାର େକଉଁ େବାପା େତାେତ 

ରଖିବ ମଁୁ େଦଖିବି” ପରଦିନ ସକାଳୁ ମଁୁ ଘର ଛାଡ଼ି ଚାଲି ଆସିଲି ବାପଘରକୁ ଗଲାରୁ 

େସମାେନ େମାେତ ତଡ଼ିେଦେଲ ଲୁଚି ଲୁଚି ଆସିଲି ମାମଁୁ ଘରକୁ ମାମୁ- ପାଖେର ରହି 

ତୁମ ଘରକୁ ଖବର େଦଲି କି� ତୁମ ବାପାମା’ କହିେଲ େସ ଦୁେହଁ ଆମ ପାଇଁ ମରି 

ଯାଇଛhି କୁଆେଡ଼ ଆଉ ଯାଇଥାhି? େକେତ अେପyା କରିଥିଲି, ତୁେମ ଆସିବ, େମାେତ 

ଭୁଲ ମାଗି ପୁଣି େମାେତ େଫେରଇ େନବ ଆେମ ଘର ସଂସାର କରିବା କି�...” 

 ଦୀଘ�ଶ£ାସ ଛାଡ଼ି ସିDତା ପୁଣି କହିଲା, “ମାମଁୁ କହିେଲ େମା ପାଖେର ରହ କି� କିଛି 
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 ଦିନପେର ମାମଁୁ -ର ବଦଳି େହାଇଗଲା େକାରାପୁଟ ଆେମ ସମେ] େକାରାପୁଟ 

ଚାଲିଗଲୁ ଝିअ ଜନD ପେର ତୁମକୁ ଚିଠି େଦଇଥିଲି କି� ଚିଠି େଫରି ଆସିଲା ତୁେମ େସ 

ଜାଗା ଛାଡ଼ି ଆଉ କୁଆେଡ଼ ଯାଇ ସାରିଥିଲ ଆେମ ଦୁେହଁ ମାମଁୁ- ପାଖେର ରହି ଆସୁଛୁ 

ଏେବ ଯାଏଁ ମାମଁୁ ରିଟାଡ଼� କଲା ପେର ଚାରି ବଷ� ପବୂ�ରୁ  ଆସିଲୁ ଏଠିକୁ ମାମଁୁ- ଘରକୁ 

ଏେବ ଏଇଠି ହW अଛୁ”  

 ପ�ଶାh ଆଉ କିଛି କହିବା अବfାେର ନ ଥାଏ ତା’ �ୀ ଓ ଝିअ ଏହି ସହରେର ହW 

अଛhି ଖୁସିେର େସ �ୀ ଓ ମିତୁକୁ କୁେÚଇ ପେକଇଲା ଓ ସିDତାକୁ ପଚାରିଲା, “ଏେବ ଯିବା 

ଘରକୁ?” ମିତୁ ପଚାରିଲା, ତୁମ ଦୀପ ଜଳା ସରିଗଲାଣି? --  ଆେର, େହ... କହି ପ�ଶାh 

ମୁoେର ହାତ ବାେଡଇଲା େବେଳ ମିତୁ ଓ ସିDତା ମୁହଁେର ହସ େଖଳି ଯାଉଥିଲା ଦୀପ 

ଜେଳଇ ସାରି ତିନିଜଣ ଯାକ ମwିରକୁ ଚାହW ମୁoିଆ ମାରୁଥିେଲ  

 େସପେଟ ମwିର ଉପରକୁ ମହାଦୀପ ଉଠୁଥିଲା ଆଉ ପ�ଶାh ଜୀବନେର ଆେଲାକ 

ଧୀେର ଧୀେର ପ�େବଶ କରୁଥିଲା .....     

  

ଗା~ିନଗର, ଗୁଜରାଟ , ୩୮୨୦୦୯ 

ଦୂରଭାଷ - ୯୩୭୬୦୧୨୫୦୦ 

ଇେମଲ - subal.mohapatra@gmail.com 
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ଚେ"ଶ�ର ସନବଷzଆ 

अଭିମାନିନୀअଭିମାନିନୀअଭିମାନିନୀअଭିମାନିନୀ    
 “େହେଲା ! ବାବୁ ପ�ଶାh, ଭଲ अଛୁ ବାବା” ପ�ଶାh ସୁଦୂରପ�ାh ନିଜ ରାଜ� 

ବାହାେର ଚାକିରୀଟିଏ ପାଇଛି େସ ତା ବାପାମା’ର ସ£ପqକୁ ସାକାର କରି ପାରିଛି 

ବାପାମା’କୁ ମଝିେର ମଝିେର େଫାନ କରି ଖବର ରେଖ ପ�ଶାh ଆଜି କି� ଓଲଟା! ବାପା 

େଫାନ କରିଛhି ..... ଟିକିଏ अସpତ େହାଇପଡ଼ିଲା, “ହଁ, ବାପା ନମdାର! ମଁୁ ଭଲ अଛି 

ମା, ଭଉଣୀ ଆଉ ତେମ େକମିତି अଛ ବାପା?” ବାପା କହhି, “ବାବୁେର ଆଜି େତା ପାଇଁ 

େମା ଛାତିଟା ଗବ�େର ଫୁଲି ଯାଉଛି” ପ�ଶାhର ଆଖିଟା ପାଣିେର ଭରି ଯାଏ ବାପା- 

अତୀତକୁ ମେନ ପକାଏ େସଦିନର ପ�ଶାhର ବାପା ଆଉ ଆଜିର ବାପା ଭିତେର अେନକ 

ପାଥ�କ� ରା]ାେର ପ�ଶାhର ବାପା-ୁ अେନକ ସାtସାଥୀ ପ�ଣାମ କରhି ବାପା- ହାଥ 

ଉପରକୁ ଉଠିଯାଏ ସତ, େହେଲ ଆଖିଟା ଜଳ ଜଳ େହାଇଯାଏ ମୁହଁ ବା�ରୁ� 

େହାଇଯାଏ କାରଣ େସଇମାେନ ଦିନଥିଲା ନା ଧରି ଡାକ ମାରି ଶ�ମିକ ଭାବେର େକେତ 

କାମ କେରଇଛhି ବାପା ଶ�ମିକଭାେବ ସବୁ ସହି କଠିନ ପରିଶ�ମ କରିେବ, ଆଉ କହିେବ 

“ତୁ ପାଠ ପଢ଼, ବଡ଼ ହବୁ, ଚାକିରୀ କରିବୁ, େମାର ସ�ାନ ରଖିବୁ େଲାେକ େତାେତ େଦଖି 

କହିେବ, ଏଇ େଦଖ ଦିନ ମଜୁରିଆର ପୁअ ପାଠ ପଢ଼ି ଚାକିରୀ କରୁଛି” ପ�ଶାh ବାପା- 

ଇeାକୁ ପରୂଣ କରି ପାରିଛି ବାପା ଗବ� କରିେବ ନି ତ କରିବ କିଏ? 

 ଆଜିର ଦିନଟା କି� ଥିଲା ଏକ ଭିନq  अନୁଭୂତି ସବୁଦିନଠୁ ଆଜିର ଭାବନା ପ�ଶାh 

ମନେର କାହWକି େକଜାଣି ନୂଆଁ ଆେବଗ ଉ-ି ମାରୁଥାଏ ଠିକ ଏତିକିେବେଳ ବାପା 
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 କହିେଲ, “ବାବୁେର କଥାଟିଏ କହିବି?” ପ�ଶାhର ମନ ଶାh ପଡ଼ିଗଲା ନୀରବ େହାଇ 

अଜସ� ପ�ଶq ପଚାରିଲା ନିଜକୁ “େହ ପ�ଶାh ତୁ କିଛି ଭୁଲ କରିନୁ ତ? ବାପା କ’ଣ କହିେବ? 

କ’ଣ ତୁ ନିଜ କ\�ବ�େର ବିଳ^ କରିଛୁ କି?” ତା ନୀରବତାକୁ ବାପା-ର ଶ³ଟା 

ଭାtିେଦଲା “ବାପା ତୁ ଚୁପ େହାଇଗଲୁ େଯ? କିଛି କହିଲୁ ନାହW?” ପ�ଶାh ଟିକିଏ 

अସpତ ଭାବେର କହିଲା, “ହଁ ବାପା କୁହ” ବାପା- ମୁହଁରୁ ବାହାରି ପଡ଼ିଲା େସହି ଦୀଘ� 

ଦିନରୁ ମନ ଭିତେର ଉ-ିମାରି ପଡ଼ି ରହିଥିବା ବାକ�, “ବାପାେର! େତା ପାଇଁ ସୁନା 

ଝିअଟିଏ େଦଖିଛି ତୁ ଆସିେଲ ଯାଇ ଟିେକ େଦଖିେଦଇ ଆସ� ତୁ ହଁ କହିେଲ ଏ ବଷ� 

େତା ବାହାଘର କରିେଦବା େମାର ଆଉ େକେତଟା ଦିନ େଯ! େତା ବାହାଘର 

େହାଇଗେଲ େମା େବାହୁଟାର ହାତର~ା ଖାଇବି େତା ମା’ର ହାତର~ା ଆଉ ଭଲ 

ଲାଗୁନି” ପ�ଶାh ହୁଁ ମାରି କଥାକୁ ବେ-ଇ େଦଲା ମନେର ରଖିଗଲା ଝିअ େଦଖିବାକୁ 

ଯିବ, ବାହାଘର େହବ 

 ପ�ଶାh ଆଜି ତା ସମାଜେର ଏକ ଜଣାଶୁଣା ନା େହାଇଗଲାଣି ଆଖ ପାଖ ଦଶ 

ଗଁାେର ତାକୁ କିଏ ବା ନ ଜାେଣ ତା ପାଠପଢ଼ା ପାଇଁ େଯତିକି ଜଣାଶୁଣା ଥିଲା ଆଜି ତା 

କମ� େyତ� େର େସତିକି ଜଣାଶୁଣା କାରଣ ତା ନିଜ କମ�େର େକେବ अବେହଳା କରିନି 

େଛାଟ ବଡ଼ ସମ]- ପି�ୟ ପ�ଶାh ସାର ଏ ସବୁ ସ¯ବ େହାଇଛି ଏଇ େକେତଟା ବଷ� 

ଭିତେର ନିଜ କ\�ବ� ଠୁଁ अଧିକ କିଛି କରି େଦଖାଇବା ତା’ର ନିତିଦିନିଆ େହାଇଗଲାଣି 

ଏସବୁେର ତାକୁ ବହୁତ ଖୁସି ମିେଳ ରାତିେର ଭାବି ଭାବି ଗଦଗଦ େହାଇଯାଏ ସକାଳ 

େହବ, ପୁଣି େସହିପରି ପ�ଶଂସାର ସୁअ ଛୁଟିବ ତା अନୁ/ାନର ମଖୂ� କଥାେର କଥାେର 

ତା’ର ଉଦାହରଣ େଦଇ କହିେବ, “ହବ ଯଦି ପ�ଶାh ହୁअ” ଏତିକି ପରିଚୟ ହW ସବୁକିଛି 
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 ଆଜିର ରାତ� ଟା କି� ଭିନq  ଭାବନାେର ହଜିଯାଇଛି ପ�ଶାh େସ ବାହାହବ, େସ ବାହା 

େହାଇ ଏ ସବୁକୁ କ’ଣ ସ¯ବ କରିପାରିବ? ପ�ଶାh ସାର େହାଇ ରହିପାରିବ ତ? େସ ଭଲ 

ଭାେବ ଜାେଣ, ଯାହାକୁ ବାହାେହବ େସ ତା’ର େହବ अ��ାtିନୀ ଝିअ ତା ବାପା, ମା, 

ଭାଇ, ଭଉଣୀ ସମ]-ୁ ଛାଡ଼ି ତାକୁ ଆପେଣଇବ ନିଜର କରିବ ସ�ାମୀ- ସବୁ ଇeାକୁ 

ପରୂଣ କରିବାକୁ େଚ�ା କରିବ ଏଇ େଚ�ା ଭିତେର େଖାଜି ବୁଲିବ ସ£ାମୀ- ପାଖେର ତା 

ବାପା- େସqହ, ମା’ର ମମତା, ଭାଇର େପ�ମ, ଭଉଣୀର ଆଦର ଭାବୁ ଭାବୁ ପ�ଶାhର 

ଆଖି ଲାଗିଗଲା ସକାଳୁ ଉଠି ଭାବିଲା ଏକ ସ£ପq ! କି� ସତ�ତା ମଁୁହେର ଝଲସୁଥାଏ 

ତା’ର ବାହାଘର ନି�ୟ 

 ଇତିମଧ�େର ଗ�ୀଷD  ଛୁଟିେର ପ�ଶାhର ବାହାଘର ସରିଯାଇଛି ଆଜି ଆଉ େକୗଣସି 

ସ£ପq ନାହW, ଭାବନା ନାହW, ଉଦେବଗ ନାହW ସିDତା ତା’ର ସ£ପq, ସତ�, ପ�ାଣ ବାପା- 

ପସw େଯ ପ�ଶାhକୁ ନା କରିବାର ରା]ା ମିଳିବ, अସ¯ବ ଥିଲା ସିDତା ଥିଲା अନନ� 

ସୁwରୀ କାବ� ଭିତେର ହଜିଗଲା ପ�ଶାh I ଭp କାବ�େର ନାୟିକାକୁ େକେତଥର 

अନୁଭବ କରିଛି, ଚିତ�  ଆ-ିଛି ଆଜି ତା’ର ଜୀବh ରୂପକୁ େଦଖି ଆନw ବିେଭାର 

େହାଇଗଲା େଗାଲାପୀପାଦ, ଲାଜେର ଲାଜେର ଭିତରକୁ ଆଉଁଜି େହଉଥାଏ ପାଉଁଜିଟା 

କହିେଦଉଥାଏ େଯ ତା ପାଦଦିଟା ଧିେର fିେର ନାହW ସତକ� େହାଇ ଛିଡ଼ା ହଉଥାଏ 

ପାଦତଳୁ ପ�ଶାhର ଆଖି ଧିେର ଧିେର ଉପରକୁ ଉଠିଲା ନୀଳ ରଂଗର ସାଲୱର ସାtକୁ 

ତନୁ ପାତଳୀ अ�ା, ଚଳଚ�ଳ ନୟନ ସୁwରତାକୁ ଦି� ଗୁଣିତ କରୁଥାଏ ଆଖିେର ତା’ର 

ସ£ପqଭରା କାହାଣୀ ନାଚି ଉଠୁଥାଏ ଓଠେର अେନକ ପ�ଶq େଗାଲାପୀ ଓଠ ଭିତେର ସିDତ 

ହସକୁ ଚାପି ରଖୁଥାଏ ଆଖି ତଳକୁ କରିଥାଏ  େଯମିତି ହାତର अଂଗୁଠି ମଧ�େର ନଖ 
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 େଖାଜୁଛି ପ�ଶାh, ଇଏ ତୁମର ସ£ପqର ରାଣୀ ସିDତା  

 ସମୟର ଗତିେର ତାଳ େଦଇ ପ�ଶାh ନିଜକୁ ପ�ମାଣିତ କରିବାକୁ େଚ�ା କରୁଥାଏ 

ଏକ କ\�ବ�ବାନ ସ£ାମୀ ଭାବେର େପ�ମ, ରାଗ, अଭିମାନ  अେନକ ଭାବନାକୁ 

ଆପେଣଇଛି େକଇଟା ବଷ� ଭିତେର ଜାଣିଛି ଏ ସବୁ ସମ]- ଜୀବନେର ଆେସ ମୁo 

ନୂଆଁଇ ପାର େହେଲ ଯାଇ ଚିରhନ େପ�ମର ସ£ାଦକୁ ଚାଖିହୁଏ ଜାଣିେଲ କ’ଣ େହବ, 

କ\�ବ�ରତ ପ�ଶାh ପାଇଁ େଯ େକେବଠୁ ଏସବୁ ଦୂେରଇ ଯାଇଛି ତା ଚାକିରିେର େହଳା 

କରିନି ସତ କି� ସିDତା ପାଇଁ କରିଛି କ’ଣ? ମନର କଥା କହିବାକୁ ବା ବୁଝିବାକୁ ସମୟ 

କାହW? ସମୟର େଖଳ, ସମୟ ସହିତ େଖଳି ନ ପାରିେଲ ହାର ନି�ିତ ମନର କଥାପେଦ 

କହିବାକୁ, ଟିକିଏ ଟାହିଟାପରା େହବାକୁ ସିDତା େକେବ େଯ ନ अେନଇ ବସିଛି ତା’ର ମେନ 

ନାହW ଏଇ ଟିକକ ପାଇଁ ତ ମଣିଷ ବ�ି ରେହ ସିDତା अେନକ ଥର େଚ/ା କରିଛି କହିବା 

ପାଇଁ “କ’ଣ ସିDତା ତୁମକୁ ମେନ ପେଡ଼ ନାହW?” କି� ମନ ଭିତେର ଚାପି ରେଖ ଭାେବ 

ଆଜି ନ େହଲା ନାହW କାଲି ତ ବୁଝି ପାରିେବ େଯ �ୀ ଏକା ଏକା େକମିତି ପୁରା ଦିନଟା 

କାଟୁଛି? କ’ଣ ଭାବୁଛି? କ’ଣ ଚାହୁଁଛି? େସ ବି ତ ଏକ ମଣିଷ ସିDତା ପରୂା ସମଥ�ନ 

େଦଇ ଚାଲିଥାଏ େଯ ତା ସ£ାମୀ ନିଜ अନୁ/ାନ ପାଇଁ ସ"ୂ$� ଦାୟିତ£ବାନ ତା- ପାଖେର 

अେନକ କାମ ତା-ର ପ�ଶଂସା अନ� ମାନ-ଠୁ ଶୁଣି ସିDତା ବହୁତ ଖୁସି ହୁଏ େହେଲ �ୀ 

ଭାବେର ପାଉଛି କ’ଣ? େଯଉଁ ସମୟ ଟିକକ ଦରକାର େସଇଟା ବି ପାଇ ପାରୁନି! 

 େକଇଟା ବଷ� ବିତିଯାଇଛି ସିDତା ଏ ବଷ� ଭିତେର अେନକ ଶିyା ପାଇଛି ମନକୁ 

ଦୃଢ଼ କରିଛି ନିଜକୁ ପଚାରିଛି अେନକ ପ�ଶq “ସିDତା ତୁେମ କ’ଣ ତୁମର ପରିଚୟ 

ହେରଇବ? ତୁେମ କ’ଣ ତୁମର अଭିମାନ ବେ�ଇ ପାରିବନାହW? ତୁେମ େହାଇପାର 
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 କାହାର �ୀ, କି� ନାରୀ ସମାଜ ପାଇଁ ତୁେମ ଦୃ�ାh ସୃ�ି ପାରିବ ନାହW? ତୁେମ ଚାହWେଲ 

େହାଇ ପାରିବ ପୁରୁଷ ପ�ଧାନ� ସମାଜର ମୁଖ�େସ�ାତ” ସିDତା ତା ମନକୁ ଦୃଢ଼ କଲା େସ 

ସିDତା, अଭିମାନିନୀ ସିDତା  

 ଆଜି ସିDତା ପ�ଶାhର ବାଟକୁ ଚାହW ରହିଛି ତା ଜୀବନେର ଏମିତି अେନକ ଥର ଚାହW 

ରହି ନିରାଶ େହାଇଛି କି� ଆଜି ସ"ୁ$� ବିପରୀତ ପି�ୟା ସିDତା ନୁେହଁ, अଭିମାନିନୀ 

ସିDତା ରାଗେର ନାକ େଫାଡ଼ା ଉପର ତଳ ହଉଛି ପ�ଥମ େଦଖାେର େଯଉଁ ସିDତାର ଆଖି 

ଲାଜେର ନଇଁ ରହିଥିଲା ତାହା ଲାଲ େହାଇଯାଇଛି ଆଖିର ଆକାର ଦି£ଗୁଣିତ 

େଦଖାଯାଉଛି ଏଇ ସମୟେର ପ�ଶାh େଦଖା େଦଲା ଘରକୁ ପଶି ଆସୁଥିବା େବେଳ ବାଟ 

ଓଗାଳି ଛିଡ଼ା େହାଇଗଲା ସିDତା  ମୁହଁ ଲାଲ େଦଖାଯାଉଥିଲା “େକଉଁଠି ଥିଲ ଏେତେବଳ 

ଯାଏଁ? ଏଇଟା ଘର ନା ଆଉ କିଛି? ତମର େଯେବ ଇeା େହବ ଆସିବ ଆଉ ଯିବ? ଆଉ 

କାହା ପ�ତି ତମର କିଛି ଦାୟିତ£ अଛି େବାଲି ଜାଣିଛ ନା ନାହW?” ପି~ିଥିବ ସାଟ�କୁ 

େଖାଲିେଦଇ ସିDତାକୁ ଧÁାେଦଇ ଘର ଭିତରକୁ ପଶିଗଲା ପ�ଶାh ସିDତା େସମିତି ବିରs 

େହଉଥିବାେବେଳ କହିଲା, “େମାେତ େଭାକ ଲଗିଲାଣି, ଜଳଦି ଖାଇବକୁ ବାଢ଼ ” 

 ସିDତା अବାକ େହଇ ଚାହW ରହିଥିଲା କି अ¹ୁତ ମଣିଷ ଇେୟ? ଏେତ ବିରs େହାଇ 

ଗାଳି କରିେଲ ବି କିଛି ଫରକ ପଡ଼ୁନି? ନା, ଆଜି ଯାହା ବି େହଉ ପେଛ କିଛି େଗାେଟ 

ସମାଧାନ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ ସବୁେବେଳ ଏମିତି ବିଳ^େର ଘରକୁ ଆସିବା ଚଳିବ ନାହW 

ଆଜି ଖାଇବାକୁ ମିଳିବ ନାହW େବାଲି ସିDତା େଘାଷଣା କରିେଦଲା  

 ପ�ଶାh ବୁଝିପାେର �ୀ’ର अଭିମାନ କରିବ କ’ଣ? ଯାହା ପାଇଁ ଆଜି ତା’ର ଏ 

ସ�ାନ, ଏ ସିDତା ଆସିଛି ତା ଜୀବନେର ତାକୁ ଛାଡ଼ିେଦବ? ପ�ଶାh େକେବ अଶାh 
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 େହାଇପାେରନା ନିଜ ମନ କଥାକୁ ଚାପିରଖି ଖାଇବା ପାଇଁ ନିେଜ ବାଢ଼ି ଆଣିଲା େସ 

ଜାେଣ, �ୀ’ର अଭିମାନ ଭାରି ଭଲ ଲାେଗ କି� ପରିfିତି ଏଇଠି ଭିନq  ଏମିତି अେନକ 

ରାଗ, େରାଷ, अଭିମାନକୁ ଆପେଣଇ ସାରିଛି ପ�ଶାh ସିDତା ତା’ର अ��ାtିନୀ �ୀ’ର 

ଦୁଃଖ, ପ�ଶାhର ଦୁଃଖ ଦୁଃଖ ପେର ସୁଖ, ସୁଖ ପେର ଦୁଃଖ ଏହା ପ�କୃତିର ନିୟମ 

ଏହାକୁ ଏଡ଼ାଇ ପ�ଶାh ବା ରହିବ େକମିତି? ପ�ଶାh ଆଜି ଶାh େହାଇ ଯାଇଛି କ\�ବ� 

ପଥେର କ� ାh େହାଇ ପଡ଼ିଛି ଖାଇକି ଆରାମ େଚୗକିେର ବସିପଡ଼ିଲା ପ�ଶାh ଆଖି ବw 

କରିକି ବିତି ଯାଇଥିବା ଦିନକୁ ଚାହWଲା, अେନକ ସ£ପq ଘୁରିବୁଲୁଥିଲା ତା ଆଖି ଆଗେର 

ପ�ଶାhର ଦିବାସ£ପqକୁ ସିDତାର ଦିେଟାପା ଲୁହ ଭାtିେଦଲା େଦଖିଲା ସିDତା ତା’େଦହେର 

ଆଉଜି େହାଇ ଛିଡ଼ା େହାଇଛି ରାଗ, अଭିମାନ େପ�ମେର ରୂପାhର େହାଇ ଯାଇଛି 

ପ�ଶାhର ଛାତିେର ମୁo ରଖି ବସି ପଡ଼ିଲା ପ�ଶାh ସିDତାକୁ କୁେÚଇ ଧରିଲା ଆଖି ଜଳ 

ଜଳ, ବା�ରୁ� କ�େର କହିଲା, “ସିDତା ତମକୁ ପାଇ ମଁୁ ବହୁତ ବଡ଼ ଭାଗ�ବାନ!” 

  

 

ପ�ାଥମିକ ଶିyକ 

େକw� ୀୟ ବିଦ�ାଳୟ, ଭୁବେନଶ£ର 

ଭ� ାମ�ଭାଷ : ୭୦୭୭୩୮୧୦୦୬ 
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ଜିେତw�  କୁମାର କହଁର 

ଯଦି େହାଇଥାhା ସତଯଦି େହାଇଥାhା ସତଯଦି େହାଇଥାhା ସତଯଦି େହାଇଥାhା ସତ    
 ପ�ଶାhର ସଂସାର କହିେଲ େକବଳ �ୀ ସିDତା ଆଉ କୁନି ଝିअ ରୀତା। ପ�ଶାh ନିଜ 

ଗଁା ପାଖ ସହରର ତହସିଲ अଫିସେର େଛାଟ କିରାଣୀ ଚାକିରୀଟିଏ କରିଛି। ଦରମା 

ମାସକୁ ପା� ହଜାର ଦୁଇଶହ ଟ-ା। ଖ�� କହିେଲ ବିେଶଷ କିଛିନାହW। ଝିअ ପାଇଁ କିଛି 

ଖ�� ସହ ଯାହା अଫିସ ଯିବା ଆସିବାେର ଟିକିଏ ଖ��। ଘରର ଶାଗ ପଖାଳ ଭଲ ତ େସ 

ଭଲ। େତଣୁ अj ଦରମା େହେଲ ବି ପ�ଶାhର େତଲ ଲୁଣର ସଂସାର ବହୁତ ହସ ଖୁସିେର 

ଗଡି ଚାଲିଥାଏ।  

 ଏଇ କିଛି ଦିନ େହବ କଣ େହାଇଛି େକଜାଣି ସିDତାର ମୁoେର ସହର ଭୁତ ପଶି 

ଯାଇଛି। େବାଧହୁଏ ସବୁ େସଇ ଟିଭି ସିରିଏଲର ପ�ଭାବ। େଯେତେବେଳ େଦଖିବ ଟିଭି 

ଆଗେର ବସି ଶାଶୁ େବାହୁ ସିରିଏଲେର ମାତିଥିବ। ସବୁେବେଳ ସହରେର ଘର ଭଡ଼ା 

େନଇ ରହିବା କଥା ପ�ଶାhକୁ କୁେହ। ପ�ଶାh େଯେତ କହିେଲ ବି ସିDତା ଶୁଣିବାକୁ 

ନାରାଜ। ସହରେର ରହିେଲ େକେତ ଖ�� ସିDତା କାହWକି ବା ବୁଝିବ। ଧନୀ ଘରର ଝିअ 

େସ। ଘିअ ମହୁେର ବଡ଼ େହାଇଛି। ଭଲ ପାଇ ବାହା େହାଇଗଲା ସିନା ଏେବ ଭାବୁଛି େଯ 

େକବଳ ଭଲ ପାଇବାେର େପଟ ପୁେରନି େବାଲି। ସିDତାର କଥା ରଖିବାକୁ ଯାଇ ଶ]ା 

ସୁwର ଘରଟିଏ ପ�ଶାh ସହରେର େଯାଗାଡ଼ କରିବାେର ଲାଗିଗଲା ସିନା େକମିତି କଣ 

ଚଳିେବ ପ�ଶାhର େସଇ ଚିhାଥାଏ। କାରଣ ସହରେର ପରା ଡିେଜଲ େପେଟ�ାଲ ପରି ପାଣି 

ବି କିଣିବାକୁ ପେଡ଼।  
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  କଥାେର अଛି “ସଂସାର ଭିତେର ଘର କରିଥିେଲ ପଥର ପଡିେଲ ସହି” ବାସ୍ ସହି 

କଥା େବାଧହୁଏ ପ�ଶାhର ବ\�ମାନର ଜୀବନ ପରିଚାଳିତ ପ�ତିଟି ସୁଖଦୁଃଖେର 

ଭାଗିଦାରୀ େହବା, ପ�ତିଟି ସମସ�ାକୁ ମିଶିକି ସାମqା କରିବା ଆଦି ବିବାହ ପବୂ�ରୁ ଥିବା 

ସିDତାର େଯେତ ପ�ତିଶ�}ତି ପ�ଶାh ପାଇଁ ବ\�ମାନ େହାଇଯାଇଛି େଯମିତି ଏକ अବା]ବ 

ସ£ପq। ନିଜ ଭିଟାମାଟି ଛାଡି ସହରକୁ ଆପଣାର କରିବା ପ�ଶାh ପାଇଁ ସହଜ ନଥିଲା। 

ତଥାପି େସ ତା’ �ୀର ଖୁସି ପାଇଁ ପାଖ ସହରେର ଘର ଭଡ଼ାଟିଏ େନଇଗଲା। ଆଉ ଏଇ 

ମାସ େକେତାଟା େହବ େସମାେନ ସହରେର ରହିେଲଣି।  

 ସହରେର ଆସି ରହିବା ଦିନ ଠାରୁ ସିDତାର ପାଦ ଆଉ ତେଳ ଲାଗୁନଥାଏ। କିଛି 

ମାସର ରହଣି ଭିତେର ପଡ଼ିଶା ଘର ମହାhି ବାବୁ- �ୀ ମମତା ଆଉ ପ,ନାୟକବାବୁ- 

�ୀ ସୁମନ ସହ ପରିଚୟ େହାଇଯାଏ। େଯେତେବେଳ ବି ଘର କାମ ଆଉ ଝିअ ପାଖରୁ 

ଫୁରସତ ମିେଳ ତିନି ଜଣ-ର ଖଟି ଆର¯ େହାଇଯାଏ। ଆଜି ଆମର ଏଇଆ ଆସିଲା 

କାଲି ଆମର େସଇଆ ଆସିବ। ଆଜି ଆମର ନୂଆ ଟିଭି ଆସିଲା। ଆଜି ଆେମ ଏେତ ଭରି 

ସୁନା କିଣିଲୁ... ଏେତ ଟ-ା ଖ�� େହଲା ଇତ�ାଦି ଇତ�ାଦି। ସିDତା ପାେରନି ସିନା କି� ସତ 

ମିଛ କହି େସମାନ- ସହ ତାଳ େଦଇ ସବୁେବେଳ କହିବାକୁ େଚ�ା କେର। 

 “େହଇଟି ଶୁଣୁଛ ଆମର େଗାଟିଏ ଫି� ଜ ଆଉ େଗାଟିଏ ୱାସିଂ େମସିନ େନଇ ଆସିବ 

ଏଇ ମାସେର”, ପ�ଶାh अଫିସରୁ େଫରୁ େଫରୁ କହିଲା ସିDତା। କାହW ଆଜି କଣ େହଲା କି 

ହଠାତ୍ ତୁମ ପାଟିେର ଆଜି ଫି� ଜ୍ , ୱାସିଂ େମସିନର କଥା କୁେହ ପ�ଶାh। “ମଁୁ କିଛି ଜାଣିନି.. 

େମାର ଦରକାର ମାେନ ଦରକାର...” ସିDତା ଖାଇବା ବାଢ଼ି େଦଉ େଦଉ ପୁଣି ଥେର 

କହିଲା। ପ�ଶାh କଣ କହି ବୁେଝଇେବ ଜାଣି ପାରୁନଥିଲା ତଥାପି କୁେହ, “ସିDତା ତୁେମ ତ 

ଜାଣିଛ େମା ଦରମା କଥା। ଝିअର ପାଠପଢା.. ଘରର ମାସ ସାରା ରାସନ ପାଇଁ ତ 
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 ନିअ�। େକାଉଠୁ ଆଣିବି ପୁଣି ଫି� ଜ୍ ,  ୱାସିଂ େମସିନ ପାଇଁ ଟ-ା।” କି� ସିDତା ମୁହଁ 

ବୁେଲଇ େରାେଷଇ ଘର ଭିତରକୁ ଚାଲିଗଲା। ପ�ଶାh ମଧ� ସିDତାର କଥାକୁ ଏେତ ଗୁରୁତ£ 

ନ େଦଇ ଖାଇ ସାରି େଶାଇବାକୁ ଝିअ ସହ େଶାଇବାକୁ ଚାଲିଗଲା। 

 ସବୁଦିନ ପରି ପ�ଶାh ସକାଳୁ ଉଠି ନିତ�କମ� ସାରି अଫିସ ବାହାରି ଗେଲ। 

ସଂଧ�ାେର अଫିସରୁ ନ େଫରୁଣୁ ସିDତା ପୁଣି ଆର¯ କରିେଦଲା ପବୂ�ଦିନ କଥା, “ତୁେମ କଣ 

େଦଖୁନ ଆମ ପଡ଼ିଶା ଘର ମମତା ଆଉ ସୁମନ ଘର। ତା-ର କଣ ନାହW କହିଲ। ଗାଡ଼ି 

େଘାଡ଼ା ଠାରୁ ଆର¯ କରି ସୁନା ରୂପା ସବୁକିଛି। ଆମର ଏ ଭଡ଼ା ଘର ଖେo ଛଡ଼ା ଆଉ 

କଣ अଛି। ମଁୁ େସମାନ-ୁ ପଦୁଟିଏ କିଛି କହି ପାରୁନି। ଯଦି େମା ଇଛା ପରୂଣ 

କରିପାରିବନି େମାେତ ବାହା େହଉଥିଲ କ’ଣ ପାଇଁ। ମହାhି ବାବୁ ଆଉ ପ,ନାୟକ ବାବୁ 

ତ ତୁମ ପରି େଛାଟ ଚାକିରିଟିଏ କରିଛhି। େସମାେନ ତ ତା-ର �ୀ- ସବୁ ଇଛା ପରୂଣ 

କରୁଛhି। ତୁେମ କାହWକି କରିପାରିବନି।” ପ�ଶାh ସିDତାକୁ ବୁଝାଇବାକୁ େଚ�ା କରି କୁେହ, 

“ତୁେମ ବୁଝିବାକୁ େଚ�ା କର ସିDତା। ମଁୁ େଯତିକି େସମାନ-ୁ ଏଇ अj ମାସର ରହଣି 

ଭିତେର ଜାଣିଛି। େସମାେନ ବିଭିନq  କାମ ପାଇଁ େଲାକ ମାନ- ପାଖରୁ ଲା� ନିअhି। 

ଆଉ େସଇ ଟ-ାେର େସମାେନ ମଜା ମଜଲିସ କରhି। ମଁୁ ତ େସମିତି କରି ପାରିବିନି ନା 

ସିDତା।” ସେt ସେt ସିDତା କୁେହ, “କାହWକି ତୁେମ ଲା� େନେଲ ତୁମକୁ କଣ ଫାଶି 

େହାଇଯାଉଛି କି ନା ତୁେମ ଧରା ପଡ଼ିଯାଉଛ। ତୁମକୁ କିଏ କହୁଛି ସବୁେବେଳ ଲା� 

େନବାକୁ ଆମ ପାଇଁ େଯତିକି ଆବଶ�କ ଆେମ େସତିକି େନବା। ପ,ନାୟକ ବାବୁ ଆଉ 

ମହାhି ବାବୁ ଯଦି କରିପାରୁଛhି ତୁେମ କାହWକି ପାରିବନି।” ପ�ଶାh ଆ�ଯ�� େହାଇ କୁେହ 

ଏ କଣ କହୁଛ ସିDତା ତୁେମ। ନା ସିDତା ନା ମଁୁ ପାରିବନି ଲା� ଟ-ାେର ମଁୁ ତୁମ ପାଇଁ 

େକୗଣସି ଖୁସି କିଣି ଆଣିେଦଇ ପାରିବିନି।”  
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  “ଠିକ अଛି ତୁମକୁ ଯାହା ଇଛା େହଉଛି େସଇଆ କର କି� େମାର ଦରକାର ମାେନ 

ଦରକାର... ମଁୁ କିଛି ଜାଣିନି ଏତକ କହି ସିDତା ମୁହଁ ବୁେଲଇ ଠିଆ େହାଇ ପଡିଲା।” 

ଦିନ ବିତିବା ସହିତ ପ�ଶାh ଆଉ ସିDତା ଭିତେର ମତାhର େହବାକୁ ଲାଗିଲା। ମାନସିକ 

ଦୁ�ିhାେର ପ�ଶାhର ଦିନ କେଟ। �ୀର ଖୁସି ପାଇଁ େସ କୁଆଡୁ ଆଣିବ ଏେତ ଟ-ା। ତା 

ମନ କେହ ଥରୁଟିଏ ଲା� େନବା ପାଇଁ କି� ବିେବକ ବାଟ ଓଗାଳି ବସିଥାଏ। अଫିସରୁ 

ଘରକୁ େଫରିେଲ ପୁଣି ଆର¯ େହାଇଯାଉଥାଏ ସିDତାର ନିତି ଦିନିଆ କଥା େକେତେବେଳ 

ସୁନା ହାର ଦରକାର ତ େକେତେବେଳ ପାଟଶାଢ଼ୀ ପୁଣି େକେତେବେଳ ଫି� ଜ ତ 

େକେତେବେଳ ୱାସିଂ େମସିନ। େତଣୁ ପ�ଶାh ସବୁଦିନ ଜାଣି ଶୁଣି ଘରକୁ ବିଳ^େର 

େଫେର। अଫିସ ଛୁଟି ପେର ସିଧା ଚାଲିଯାଏ ପାଖେର ଥିବା ପାକ� ଭିତରକୁ। ପାକ�େର 

ବହୁତ ସମୟ ଏକୁଟିଆ ବସି ଘରକୁ େଫେର ଆଉ ଖାଇ ପିଇ େଶାଇ ପେଡ଼। ସିDତା 

ପ�ଶାhକୁ अେପyା କରି କରି େଶାଇ ପଡୁଥାଏ। ସକାଳୁ ମଧ� ପ�ଶାh ସअଳ ଉଠି अଫିସ 

ସମୟରୁ ଯେଥ� ପବୂ�ରୁ अଫିସ ଚାଲିଯାଏ। ଏମିତି କିଛି ଦିନ ଭଲେର ଭଲେର 

କଟିଗଲା। କାରଣ �ୀ ସିDତାକୁ ସାମqା କରିବାକୁ ପଡୁ ନଥିଲା। 

 େସଦିନ ମଧ� ପ�ଶାh अଫିସ କାମ ପେର ପାକ�େର ବସିଥାଏ। ମୁoେର अେନକ 

ଚିhା। ପ�ଶାh ଏକୁଟିଆ ବସିଥିବା େବେଳ େକହି ଜଣ- ଡାକେର ଚମକି ପଡିଲା। ପଛକୁ 

ବୁଲି େଦେଖତ େପାଲିସ ବାବୁ ଜଣକ ଠିଆ େହାଇଛhି। ହଠାତ ଚିହିq  ପାରିଲାନି ପ�ଶାh। 

ନିେରଖି େଦେଖତ େସ ଥିଲା ତା’ର ପିଲା େବଳର ବ~ୁ ରେମଶ। ନୂଆ କରି ପ�ଶାh 

ରହୁଥିବା ସହରକୁ ଥାନାଧିକାରୀ େହାଇ ଆସିଛhି। େଢର କିଛି ସମୟ ଦୁଇ ବ~ୁ 

କଥାବା\�ା େହେଲ। ପ�ଶାhର ଚିhାଗ�] ମୁହଁ େଦଖି ରେମଶ କାରଣ ଜାଣିବାକୁ ଚାହWଥିଲା 

କି� ପ�ଶାh ତା କଥାକୁ ଏଡ଼ାଇ ଯାଇଥିଲା। କାରଣ କହିେଲ ତ କୂଳ କୁଟୁ^କୁ ଲାଜ ନ 



ତ� େୟାଦଶ ବଷ�, ତୃତୀୟ ସଂଖ�ା, ମା�� ୨୦୧୮ Download Magazine from www.aahwaan.com 

 

ଆହ� ାନ ଇ-ପତି� କା ସ"ୂ$� ନିଃଶୁ' ବିତରଣ େହତୁ ଡା େଜ�ାତି ପ�ସାଦ ପ,ନାୟକ- .ାରା ପ�ତି/ିତ ଓ ପ�କାଶିତ  | Aahwaan.com  Aahwaan.com  Aahwaan.com  Aahwaan.com  |  397 

 କହିେଲ କୂଳ ଭାସି ଯାଉଛି। ରେମଶ ପ�ଶାh ଠାରୁ ବିଦାୟ େନଲାେବେଳ ନିଜର ଏକ 

ଭିଜିଟିt କାଡ� େଦଇଗଲା ଆଉ କହିଲା େଯେତେବେଳ ବି ଯାହା अସୁବିଧା େହବ େଫାନ 

େଯାେଗ ଜଣାଇବାକୁ। ଏହାପେର ପ�ଶାh ମଧ� ନିଜ ଘର अଭିମୁେଖ ବାହାରି ପଡ଼ିଲା। 

 ପ�ଶାh ଘରକୁ ପଶି ଆସୁଥିବା େବେଳ ବାଟ ଓଗାଳି ଛିଡ଼ା େହାଇଗଲା ସିDତା। ମୁହଁ 

ଲାଲ େଦଖା ଯାଉଥିଲା। “େକାଉଠି ଥିଲ ଏେତେବଳ ଯାଏଁ? ଏଇଟା ଘର ନା ଆଉ କିଛି? 

ତମର େଯେବ ଇଛା େହବ ଆସିବ ଆଉ ଯିବ। ଆଉ କାହା ପ�ତି ତୁମର କିଛି ଦାୟିତ£ अଛି 

େବାଲି ତୁେମ ଜାଣିଛ ନା ନାହW?” ପି~ିଥିବା ସାଟ�କୁ େଖାଲି େଦଇ ସିDତାକୁ ଧÁା େଦଇ ଘର 

ଭିତରକୁ ପଶିଗଲା ପ�ଶାh। ସିDତା େସମିତି ବିରs େହଉଥିବା େବେଳ କହିଲା, “େମାେତ 

େଭାକ ଲାଗିଲାଣି ଜଲଦି ଖାଇବାକୁ ବାଢ଼” 

 ସିDତା अବାକ୍ େହାଇ ଚାହW ରହିଥିଲା। କି अ¹ୁତ ମଣିଷ ଇେୟ। ଏେତ ବିରs େହାଇ 

ଗାଳି କରିେଲ ବି କିଛି ଫରକ ପଡୁନି। ନା ଆଜି ଯାହାବି େହଉ ପେଛ ଏହାର କିଛି େଗାେଟ 

ସମାଧାନ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ସବୁେବେଳ ଏମିତି ବିଳ^େର ଘରକୁ ଆସିବା ଚଳିବ ନାହW। 

ଆଜି ଖାଇବାକୁ ମିଳିବ ନାହW େବାଲି ସିDତା େଘାଷଣା କରିେଦଲା। ଆେର ସିDତା ବୁଝିବାକୁ 

େଚ�ା କର। ଭଗବାନ ଆମକୁ େଯତିକି େଦଇଛhି ଆେମ େସତିକିେର ଖୁସି େହବା 

ଦରକାର। କାହWକି ତମର ଏ ବାଚାଳାମି। ଠିକ अଛି ମଁୁ ଲା� େନବି। ଆଉ ଜୀବନେର 

ଥରୁଟିଏ େନବି। େକବଳ ତୁମ ଖୁସି ପାଇଁ। ଆଉ ଦି£ତୀୟ ଥର େମାେତ ଏ କାମ କରିବାକୁ 

େଯମିତି ନ କୁହ। ରାଗଭରା କ�େର କହି ଖାଇବା େଟବୁଲରୁ ଉଠି ପ�ଶାh େଶାଇବା 

ରୁମକୁ ଚାଲିଗଲା। ସିDତା େଯେତ ଖାଇବା ପାଇଁ ଡାକିେଲ ବି େସ ଆଉ ଶୁଣିଲାନି। ସିDତା 

ଟିକିଏ ଖୁସି େହଉଥାଏ କାରଣ ତାର ଇଛା ପରୂଣ େହବାକୁ ଯାଉଥିଲା। 

 ଏହି ଘଟଣାର ଚାରି ଦିନ ପେର ଦିେନ ସଂଧ�ା େବଳକୁ ପ�ଶାh ଘରକୁ େଫରି ସିDତା 
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 ହାତେର ୩୦,୦୦୦ ଟ-ା ଗୁpି େଦେଲ। ଏେବ ମନ ଖୁସି ତ। ଜୀବନ େର ପ�ଥମ ଆଉ 

େଶଷ ଥର ପାଇଁ ତୁମ ପାଇଁ ଲା� େନଲି। ଯାअ ତୁମ ଇଛାେର ଫି� ଜ, ୱାସିଂ େମସିନ ଯାହା 

ଇଛା କିଣି େନଇ ଆସ। ସିDତା ଟ-ାତକ େନଇ ଖୁସିେର ପ�ଶାhର ମନ ପସwର ବ�pନ 

ପ�]ୁତ କରିବାେର ଲାଗି ପଡ଼ିଲା। 

 କିଛି ସମୟ ପେର ଝିअ ରୀତା ସହ ପ�ଶାh ଆଉ ସିDତା ଖାଇବା ପାଇଁ ପ�]ୁତ ହୁअେh 

ଘରର ମୁଖ� ଦ£ାରେର କାହାର ଠକ୍ ଠକ୍ ଶ³ ସମ]-ର ଧ�ାନ ଭଗq କଲା। ସିDତା ଯାଇ 

କବାଟ େଖାେଲ ତ ଠିଆ େହାଇଥିେଲ େପାଲିସ ବାବୁ ଥାନା अଧିକାରୀ ରେମଶ ବାବୁ। 

 େପାଲିସକୁ େଦଖି ସିDତା ଭୟଭୀତ େହାଇଯାଇଥିଲା। କିଛି yଣ ପେର ରେମଶକୁ 

ଚିହିq ପାରି ଟିକିଏ ଆଶ�]ି अନୁଭବ କଲା। “ଆେର ରେମଶ ତୁେମ େପାଲିସବାବୁ େହାଇ 

ଗଲଣି। ମଁୁ ତ ପୁରା ଡରିଯାଇଥିଲି। ଆସୁ ନ ଭିତରକୁ ଆସ। େହଇଟି ଶୁଣୁଛ ରେମଶ 

ଆସିଛhି।” ପ�ଶାhକୁ ସିDତା ଡାକ ଦିअେh ତା’ର କଥାେର ପ$ୂ�େeଦ ଟାଣି ରେମଶ କୁେହ, 

“yମା କରିେବ ଭାଉଜ ମଁୁ ଏଠାକୁ ବୁଲିବାକୁ ଆସିନି। ଡୁ�ଟିେର ଆସିଛି। ପ�ଶାh ନଁାେର 

अଭିେଯାଗ अଛି େଯ େସ ୩୦,୦୦୦/- ଟ-ା ଲା� େନଇଛhି। ତା’ର ସିସିଟିଭି ପ�ମାଣ ବି 

अଛି ଆମ ପାଖେର େତଣୁ ତାକୁ ମଁୁ ଗିରଫ କରିବା ପାଇଁ ଆସିଛି।” ସିDତାର ପାଦ ତଳୁ ମାଟି 

ଖସିଯାଏ। କଣ କରିବ ସିDତା ଜାଣି ପାେରନି। 

 ନିଜର अନାବଶ�କ ଇeା ପରୂଣ କରିବାକୁ ଯାଇ େସ ଏ କଣ କଲା। ନିଜ ସିwୁରକୁ 

ବଳି ପକାଇେଦଲା। ରେମଶ ଘର ଭିତରକୁ ଆସି ତିରିଶି ହଜାର ଜବତ କରିେନଲା। 

ପ�ଶାh େସମିତି ଚୁପଚାପ ଠିଆ େହାଇଥାଏ। ରେମଶ ପ�ଶାhକୁ ସାଥିେର ଥାନାକୁ େନବାକୁ 

ଉଦ�ତ ହୁअେh ସିDତା ରେମଶର େଗାଡ଼ ତେଳ ପଡ଼ିଗଲା। ଆଉ କାwି କାwି ପ�ଶାhକୁ ଛାଡ଼ି 

େଦବା ପାଇଁ େନହୁରା େହାଇ କହିଲା, “ସବୁ େଦାଷ େମାର। େମାରି ପାଇଁ ପ�ଶାh ଲା� 
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 େନଇଛhି। ତୁେମ ତା-ୁ ଏଇ ଥରକୁ ଛାଡ଼ିଦିअ। ମଁୁ କଥା େଦଉଛି େସ େକେବ ଆଉ ଲା� 

େନେବନି। ତୁେମ ପରା ତା-ର ପିଲା େବଳର ବ~ୁ। ଦୟା କର ଏଇ ଥରକ ତା-ୁ 

ଛାଡ଼ିଦିअ। ତା- ବିନା େମାର କଣ େହବ। େମା କୁନି ଝିअର କଣ େହବ।” 

“ଭାଉଜ କ\�ବ� ଆଗେର ସ"କ�ର ମାେନ କିଛି ନ ଥାଏ। େମାେତ େମା କ\�ବ� କରିବାକୁ 

ଦିअ।” ଏତକ କହି ପ�ଶାhକୁ ଟାଣି ଟାଣି େନଇଗଲା େବଳକୁ ପ�ଶାh ଦୁଇ ମିନିଟ୍ ସିDତା 

ସହ କଥା େହବା ପାଇଁ ରେମଶକୁ ସମୟ ମାେଗ।” ଠିକ अଛି ମଁୁ ବାହାେର ଗାଡ଼ି ପାଖେର 

अେପyା କରିଛି କହି ରେମଶ ବାହାରକୁ ଚାଲି ଆେସ।” 

 ସିDତାକୁ ଜୀବନର अhିମ yଣର अନୁଭବ େଦଉଥାଏ ଏହି ଦୁଇ ମିନିଟ୍। େହେଲ କଣ 

େହବ େନଡ଼ିଗୁଡ଼ ତ କହୁଣିକୁ ବହି ସାରିଥାଏ। ପ�ଶାh अଶ�}ଳ ଆଖିେର କୁେହ, “ମଁୁ ତୁମକୁ 

େକେତ ଥର କହିଥିଲି ସିDତା େହେଲ ତୁେମ... େଦଖିଲ ଆଜି ଏହାର ପରିଣାମ। ଝିअ 

ରୀତାର ଯତq  େନବ।” ସିDତା ପ�ଶାh ପାଖେର ମଧ� କାwି କାwି yମା ପ�ାଥ�ନା କରିବାକୁ 

ଲାଗିଲା ଆଉ ନିଜ ସାt ରେମଶକୁ ତାକୁ ଛାଡ଼ି େଦବା ପାଇଁ କହିବାକୁ କହିଲା। େସ 

ନିଜର ଭୁଲ ପାଇଁ ପ�ାତାପ କରିସାରିଥାଏ। ଝିअ ରୀତା ମଧ� କାwୁଥାଏ। ଠିକ ଏତିକି 

େବଳକୁ ରେମଶ ପୁଣି ଥେର ଘର ଭିତରକୁ ପଶି ଆସିଲା ପ�ଶାhକୁ େନବା ପାଇଁ। ସିDତା 

ଉପାୟ ଶନୂ� େହାଇ ଯାଉଥିଲା। କଣ େସ କରିବ ଏେବ। େକମିତି ବ�ିବ ବିନା 

ସାହାରାେର କୁନି ଝିअକୁ େନଇ। 

 ରେମଶ ସିDତାକୁ ବୁଝାଇବାକୁ ଯାଇ କୁେହ ଭାଉଜ ଧନ ସ"ତି ଜୀବନେର ବଡ଼ 

ନୁେହଁ। େସqହ ଭଲ ପାଇବା ଠାରୁ ବଡ଼ କିଛି ନାହW ଦୁନିଆେର। ତୁମ ପାଖେର ତ ଏେତ 

ଭଲ ପାଉଥିବା ସ£ାମୀଟିଏ अଛି ଆଉ ଏେତ ସୁwର ଝିअଟିଏ ଭଗବାନ େଦଇଛhି। ଆଉ 

କଣ େଲାଡ଼ା ତୁମକୁ। େଶଷେର ଏମିତି ଏକ କାମ କରିବା ପାଇଁ ପ�ଶାhକୁ ବାଧ� କଲ। 
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 ସିDତା ମୁo ତଳକୁ କରି ଠିଆ େହଲା। ଆଖିରୁ ତାର ବହି ଚାଲିଥାଏ अଶ�}ର ଧାର। ଚିhା 

କରନି ଭାଉଜ େସ ତିରିଶି ହଜାର ଟ-ା େକାଉ ଲା� ଟ-ା ନୁେହଁ। େସଇ ଟ-ା େହଉଛି 

େମା ଟ-ା। ଦୁଇ ଦିନ ତେଳ ପ�ଶାh अନ�ମନd େହାଇ ରା]ାେର ଚାଲି ଚାଲି ଯାଉଥିେଲ, 

େସୗଭାଗ�କୁ ମଁୁ େସଇ ଜାଗାେର ଥିଲି େବାଲି अjେକ ଏକ ବଡ଼ ସଡ଼କ ଦୁଘ�ଟଣାରୁ 

ବ�ିଗେଲ। ପ�ଶାh ଠାରୁ ସବୁ କଥା ଶୁଣି ମଁୁ ହW ଏମିତି ଏକ ନାଟକ ରଚନା କରିଥିଲି 

େକବଳ ତୁମର ଆଖି େଖାଲିବା ପାଇଁ।  

 ରେମଶ ପାଖରୁ ସବୁ ଶୁଣି ସିDତାର େଦହେର େଯପରି ପୁଣିଥେର ଜୀବନ ସ�ରିତ 

େହାଇଯାଇଥିଲା। େସ ଏକ ଦୀଘ� ଶ�ାସ େନଇ ନିଜକୁ ସ¯ାଳିବାକୁ େଚ�ା କଲା। ରେମଶ 

ପାଇଁ େସ ନିଜର ଭୁଲ ବୁଝି ପାରିଥିଲା େତଣୁ ତା-ୁ ଧନ�ବାଦ େଦଇ ନିଜ ଝିअର ମୁo ଛୁଇଁ 

ସିDତା ପ�ତି�ା କଲା େଯ େସ ଏମିତି ଆଉ େକେବ କରିବନି େବାଲି। ସିDତା ସହିତ ସମ]- 

ଓଠେର ଏକ ସୁwର अଶ�} ମିଶି�ତ ସିDତ ହସଟିଏ େଖଳିଗଲା। ସିDତା ନିଜ ଝିअ ରୀତାକୁ ଧରି 

ପ�ଶାhର ଛାତି ଉପେର ମୁoରଖି ଭାବୁଥିଲା... େହ ଭଗବାନ ଏ ସବୁ ଘଟଣା ଯଦି ସତ 

େହାଇଥାhା େତେବ......!!! 

 

ଶିyକ (କଲାଡି,ଫୁଲବାଣୀ) 

ଦୁରଭାଷ- ୯୪୩୯୫୪୨୫୨୧ 
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ଭାଗୀରଥି ଯାନୀ 

ନିରବତାର अhଃସ�ରନିରବତାର अhଃସ�ରନିରବତାର अhଃସ�ରନିରବତାର अhଃସ�ର    
 ଫୁଲବାଣୀ ସହରର ଉପକ�େର ଥିବା ଏକ କାଯ��ାଳୟେର ପ�ଶାh କିରାଣୀ 

ଚାକିରୀଟିଏ କେର େସହି ସହରେର ଘରଭଡ଼ା େନଇ ରେହ अଫିସେର ଏେତ 

କାଗଜପତ�  କାମ କରିବାକୁ ପେଡ଼ େଯ େସ ପ�ାୟ ବ�]ତା ଭିତେର ସମୟ କାେଟ 

େଯଉଁଦିନ अଫିସେର କାଯ�� ବିେଶଷ ନଥାଏ େସହିଦିନ େସ ଶୀଘ� ବସାକୁ େଫେର ଆଉ 

େଯଉଁଦିନ अଧିକ କାଯ��ଥାଏ େବେଳ େବେଳ ବସାକୁ େଫରିବାେର ବିଳ^ ହୁଏ ସୁବିଧା 

ସମୟ େଦଖି ଛୁଟିେର ନିଜ ଘରକୁ ଯାଏ ଘେର ତା �ୀ ସିDତା ଓ ପୁअ ମେନାଜ ଆଉ ତା 

ବାପାମା’ ରହhି କି� େବେଳ େବେଳ ଘରକୁ ଯାଇପାେର ନାହW େତଣୁ ସମେ] ତା’ପାଇଁ 

ଭାରି ବ�] ହୁअhି େସ ନିଜଭଳି ସାଧାରଣ କିରାଣୀ ଚାକିରୀଠାରୁ ତା ପୁअକୁ ପାଠ 

ପଢ଼ାଇ, ବଡ଼ ଚାକିରୀଟିଏ କରାଇବ େବାଲି ଲy� ରେଖ 

 ପ�ଶhି ଦିେନ अଫିସରୁ େଫରୁଥିବା େବେଳ ରା]ାଟି ଗହଳି ଥିଲା େସ େଦଖିବାକୁ 

ପାଇଲା େଗାଟିଏ ପୁअ ଦୁଇଟି ଝିअ କାକୁତି ମିନତୀ େହାଇ େଲାକମାନ-ୁ କିଛି ଭିyା 

ଉେ�ଶ�େର ହାତ ପତାଉଛhି କି� େସମାେନ େଦଖିବାକୁ ତିନି ଭାଇଭଉଣୀ ପରି 

ଲାଗୁଛhି େସ େସମାନ- ନିକଟକୁ ଗଲା େସମାନ- ବିଷୟେର ଜାଣିବାପାଇଁ ତା’ର 

ମନେର ଭାରି େକୗତୁହଳ ଜାଗ�ତ େହଲା ନିରୀହ, ନି�ାପ, େଦଖାଯାଉଥିବା ତିନିଜଣ-ୁ 

ଏକାଠି ଡାକି ପ�ଶq କଲା େସମାେନ ନିଜ ନିଜ ନଁା କହିେଲ, ଉଷା, ନିଶା ଓ ରବି 

ତା’ପେର ପ�ଶାhର େକୗଣସି ପ�ଶqର ଉ\ର ନ େଦଇ अବିରତ କାwିବାକୁ ଲାଗିେଲ କ’ଣ 
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 କରିବ! ଏମାନ-ୁ େଦଖି ତା ମନେର ଦୟା ଆସିଲା ଭାବିଲା ଏମାନ-ୁ ନିଜ ବସାକୁ 

େନଇଯିବ 

 ଧୁଳିଧୁସରିତ ତିନି ଭାଇଭଉଣୀକୁ ଘରକୁ େନଇ େସମାନ-ୁ ସଫା କରାଇ ଭଲ 

େପାଷାକ ପି~ିବାକୁ େଦଲା େସମାନ-ର ଖାଇବାପିଇବା ବ�ବfା ବି କରିେଦଲା ଏ 

ଭିତେର ଚାରିପା�ଦିନ ବିତିଗଲା ପିଲା ତିନିଟି ନିଜ ପିତାମାତା- ପାଇଁ ବ�କୁଳ କି� 

ଯିବାପାଇଁ ଉପାୟ ନାହW େତଣୁ େସମାେନ ପ�ଶାh ପାଖେର ହW ରହିେଲ ପ�ଶାh ନିଜର 

ସ�j ଆୟର କିଛି अଂଶ େସମାନ- ପାଇଁ ଖ�� କରିବାକୁ ଲାଗିଲା ଏହା ଭିତେର अେନକ 

ଦିନ ବିତିଗଲାଣି ଘେର ସମେ] ଚିhିତ अଛhି ପ�ଶାh ଘରକୁ ଯାଇନାହW ଟ-ା ଯାହା 

ଖାଲି ପଠାଉଛି ସିନା ଯିବାର ନଁା େନଉନାହW ସିDତା ବିରs େହଲାଣି, ମେନାଜ ଚିhା 

କଲାଣି କି� େସ ବା କଣ କରିବ? େଶଷେର େସ ନି�\ି େନଲା, େସଇ ତିନିଜଣ ପିଲା-ୁ 

dୁଲେର ନଁା େଲଖାଇେଦଲା ସମୟ ଗଡ଼ି ଚାଲିଲା ଧିେର ଧିେର େସମାେନ ବଡ଼ େହବାକୁ 

ଲାଗିେଲ େଦଖୁ େଦଖୁ େସମାେନ େକେବ ବଡ଼ େହାଇଗେଲ ଜଣାପଡ଼ିଲା ନାହW ଏହା 

ଭିତେର अେନକ ବଷ� ବିତିଗଲାଣି ଦଶମ େଶ�ଣୀ େବାଡ୍� ପରିyା ନିକଟତର େହବାପେର 

ବିଦ�ାଳୟର ପ�ଧାନଶିyକ ପିଲା ତିନିଜଣ- ପିତା- ନାମ େଦଖି ଆ�ଯ�� େହେଲ େସ 

ଜାଣିଥିେଲ େଯ ପ�ଶାhର େକବଳ େଗାଟିଏ ସhାନ େସ ଯାେହଉ ପିଲା ତିନିଜଣ ପରିyା 

େଦେଲ ଆଉ ଜିଲ� ାେର ସେବ�ା� अ- ରଖି ପାସ ମଧ� କେଲ େତଣୁ ପ�ଶାhର ନିଜ ପୁअ 

ମେନାଜ ମଧ� ପରିyାେର ଭଲ अ- ରଖି ପାସ୍ କରିଥିଲା 

 ଜିଲ� ା ]ରୀୟ ସ�ାନ ମେହା�ବେର ପିଲା ତିନିଜଣ- अଭିଭାବକ ଭାବେର 

ପ�ଶାhର ସମେ] ଭୁରି ଭୁରି ପ�ଶଂସା କେଲ अଜଣା ପିଲା-ୁ ନିଜ ଘେର ରଖି େସମାନ-ୁ 
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 ଏେତ ଦୂର ଯାଏଁ ଶିyାଦାନ କରିବା ବ�ବfା କରିଥିବା େହତୁ ସମେ] ତାହାର ପ�ଶଂସାେର 

ଶତମୁଖ େହେଲ ଖବର କାଗଜ ମାନ-େର ଏହି ବିଷୟେର ଖବର ଛପିଲା ଏହା 

ଜାଣିବାପେର ବିଦ�ାଳୟର ପ�ଧାନ ଶିyକ ପ�ଶାhକୁ ଧନ�ବାଦ େଦବାପାଇଁ େଖାଜିେଲ  

 अେନକ ଦିନପେର ପ�ଶାh ଘରକୁ େଫରୁଥିଲା େସ ଭାରି ଖୁସିଥିଲା କି� ଘରକୁ 

ଆସୁଥିବା େବେଳ ବାଟ ଓଗାଳି ଛିଡ଼ା େହାଇଗଲା ସିDତା। ମୁହଁ ଲାଲ େଦଖାଯାଉଥିଲା। 

“େକାଉଠି ଥିଲ ଏେତ େବଳଯାଏ, ଏଇଟା ଘର ନା ଆଉ କିଛି? ତମର େଯେବ ଇଛା େହବ 

ଆସିବ ଆଉ ଯିବ? ଆଉ କାହା ପ�ତି ତମର କିଛି ଦାୟିତ£ अଛି େବାଲି ଜାଣିଛ ନା ନାହW?” 

ପି~ିଥିବା ସାଟ�କୁ େଖାଲିେଦଇ ସିDତାକୁ ଧÁା େଦଇ ଘର ଭିତରକୁ ପଶିଗଲା ପ�ଶାh। ସିDତା 

େସମିତି ବିରs େହଉଥିବା େବେଳ କହିଲା, “େମାେତ େଭାକ ଲାଗିଲାଣି ଜଲଦି ଖାଇବାକୁ 

ବାଢ଼।”  

 ସିDତା अବାକ େହାଇ ଚାହW ରହିଥିଲା। କି अ¹ୁତ ମଣିଷ ଇେୟ? ଏେତ ବିରs େହାଇ 

ଗାଳି କରିେଲ ବି କିଛି ଫରକ ପଡୁନି? ନା, ଆଜି ଯାହା ବି େହଉ ପେଛ ଏହାର କିଛି 

େଗାେଟ ସମାଧାନ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ସବୁେବେଳ ଏମିତି ବିଳ^େର ଘରକୁ ଆସିବା ଚଳିବ 

ନାହW। ଆଜି ଖାଇବାକୁ ମିଳିବ ନାହW େବାଲି ସିDତା େଘାଷଣା କରିେଦଲା।  

 କଣ ପାଇଁ େଯ ସିDତା ଏେତ େଜାରେର ତା’ଉପେର ବିରs ସ�ଭାବ ସବୁ अଜାଡ଼ି 

େଦଉଛି, ତାହା େସ ଭଲେର ବୁଝି ପାରୁଥିଲା େତଣୁ େସ ନିରବେର ସବୁ ଶୁଣି ଯାଉଥିଲା 

େକୗଣସି ପ�ତିକି�ୟା ବା ପ�ତିବାଦ କରିନଥିଲା ଏହି ସମୟେର ପିତା କହିେଲ, “େମା ନାତିଟା 

ବାପା ବାପା େବାଲି େକେତ େହଲା, େକେତ େଖାଜିଲା ତୁ ଏେତ ଦିନ େହଲା ଆସୁନଥିଲୁ 

କାହWକି?” ପ�ଶାh ଥିଲା ନିବzକାର ପ�ଶାhକୁ ଚାହW ମା କହିେଲ, “ତୁ କିଛି କହୁନୁ କାହWକି? 
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  େତାର କଣ େହାଇଛି?” ପ�ଶାh ନିରବେର କହିବାକୁ ଲାଗିଲା, ତା ସହ ଘଟିଥିବା 

ସମ] ଘଟଣା ସବୁ ଶୁଣିବାପେର ପରିବାରେର ସମେ] ]³ େହାଇଗେଲ ପ�ଶାh ପାଇଁ 

ସିDତା ଗବzତ अନୁଭବ କରିଥିଲା ସିDତା ସବୁ ଶୁଣିବାପେର କହିଲା, “େସଇ ପିଲାମାନ-ୁ 

େକାଉଠି ଛାଡ଼ି େଦଇ ଆସିଛ? ଯାअ େସମାନ-ୁ ଶୀଘ� େନଇ ଆସ” 

 ଖବର କାଗଜେର ପ�କାଶିତ େହାଇଥିବା ଉଷା, ନିଶା ଓ ରବି- ସଫଳତାର ଖବର 

ବିଷୟେର େଲାକ- ପାଖରୁ ଜାଣିବାପେର େସମାନ-ର ବାପାମା’ ଆଶାବାଦୀ େହାଇ 

େସମାନ-ୁ େଖାଜିବା ଉେ�ଶ�େର ଆସି ପହ�ିେଲ ପ�ଶାh अଫିସ୍ ଯାଉଥିବା ସମୟେର 

େସମାେନ ପ�ଶq କରୁଥିବାର େଦଖିଲା, “ଆମର ଦୁଇ ଝିअ ଓ ପୁअଟିଏ େକଉଁଆେଡ଼ 

ଚାଲିଯାଇଥିେଲ େସମାେନ ହୁଏତ ଖବର କାଗଜେର ଛପା େହାଇଥିବା ପିଲା ତିନିଜଣ 

େହାଇପାରhି େସମାନ-ୁ ଆେମ େକଉଁଠି ପାଇବୁ?” 

 ପ�ଶାh େସମାନ-ୁ ବ�sିଗତ ଭାବେର ମିଶିବା ପେର େସମାନ- ବିଷୟେର ସବୁକିଛି 

ଟିକିନିଖି ବୁଝିଲା େସ ଦୁଇଜଣ ନେରw�  ଆଉ କା�ନ େସମାେନ ହW ଉଷା, ନିଶା ଆଉ 

ରବିର ପିତାମାତା ଏଥିେର ତିେଳ େହେଲ ସେwହ ନଥିଲା ନେରw�  କହିଥିଲା, “େମାର 

ପିଲାମାେନ ସାନ ସାନ େହାଇଥିବା ସମୟେର ଥେର କା�ନର େଦହ ପ�ବଳ ଖରାପ 

େହାଇଗଲା ଏବଂ ତାକୁ ଚିକି�ା କରିବାପାଇଁ େନଇ ହସପିଟାଲେର ରଖିବାକୁ ପଡ଼ିଲା 

ଏହି ସମୟେର ପିଲାମାନ-ୁ ଘେର ଛାଡ଼ିେଦଇ ଆେମ ପ�ାୟତଃ ହସପିଟାଲେର ହW 

ରହୁଥିଲୁ ପିଲାମାନ- ଭଲମw େଦଖାଶୁଣାେର କିଛି अସୁବିଧା େହାଇଗଲା କି କଣ, 

ଆେମ ହସପିଟାଲରୁ େଫରିବା େବଳକୁ ଘେର େକହି ନଥିେଲ अେନକ େଖାଜାେଖାଜି 

କରିବାପେର ମଧ� ଆେମ ଆଉ ପାଇଲୁନାହW ଆେମ ଭାବିଥିଲୁ ଆମ ପିଲାମାେନ ଆଉ 
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 ନାହାhି େହେଲ କିଛିଦିନ ତେଳ ଖବରକାଗଜେର ଉଷା, ନିଶା ଆଉ ରବି ନଁା ଶୁଣି ଆେମ 

ଆଶାବାଦୀ େହାଇ ଆସିଛୁ” ପ�ଶାh େସମାନ-ୁ अଭୟ େଦଇ କହିେଲ େସ ପିଲାମାନ-ୁ 

ନିଜ ପାଖେର ରଖିଛି 

 ପ�ଶାhର ବସାେର ପିଲାମାେନ ନିଜ ପ�କୃତ ପିତାମାତା- ସହ ମିଳନ େହାଇଥିଲା 

ନିଜ ସhାନମାନ-ୁ ପାଇ େସମାେନ ଧନ� େହାଇଥିେଲ ପ�ଶାhର ସୁକମ� ପାଇଁ େସମାେନ 

କୃତ�ତା �ାପନ କରିବା ସହ अେଶଷ ଧନ�ବାଦ େଦଇଥିେଲ ପ�ଶାh େସମାନ-ୁ 

ସାଥିେର େନଇ ନିଜ ଘରକୁ ଯାଇଥିଲା ସିDତା େସମାନ-ୁ େଦଖି ବହୁତ ଖୁସି େହଉଥିଲା 

ମେନ ମେନ ଭଗବାନ-ୁ ପ�ାଥ�ନା କରୁଥିଲା, ଏମିତି ସ�ାମୀ େମାେତ ସବୁ ଜନD େର ମିଳୁ 

େବାଲି କହୁଥିଲା 

 

 

ଦଳପଡ଼ା, ଖଜୁରୀପଡ଼ା, କ~ମାଳ 

୭୬୧୦୧୨, ଓଡ଼ିଶା 

ଭ� ାମ�ଭାଷ : ୯୪୩୮୦୨୬୮୪୮ 
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ପ�ଶାh କୁମାର ନାଥ 

ଦାୟିତ�  ଓ େପ�ମଦାୟିତ�  ଓ େପ�ମଦାୟିତ�  ଓ େପ�ମଦାୟିତ�  ଓ େପ�ମ    
 ପ�ଶାh ଏକ ପ�ାଇେଭଟ କ"ାନୀେର ଚାକିରି କରୁଥିଲା। େସ ଥିଲା अତ�h ଶାh 

ସ£ଭାବର। େକେବ କାହାରି ମନେର କ� ଦିଏନି। अନ� ମାନ-ୁ ସାହାଯ� କରିବା ପ�କୃତ 

ମଣିଷ ପଣିଆ େବାଲି ସିଏ ଭାବୁଥିଲା। େସଥିପାଇଁ ସିଏ ସମ]- ପି�ୟ ଭାଜନ େହାଇ 

ପାରିଥିଲା। ଏକ ଗରିବ ଘେର ଜନD ଗ�ହଣ କରିଥିବା ପ�ଶାh ବହୁତ କ�େର ପାଠ 

ପଢିଥିଲା। ବିଏ ପାସ୍ କଲାପେର अଧିକ ପଢ଼ିବାକୁ ଇଛା ଥିେଲ ବି ଦାରିଦ� �ତା ତା’ର ବାଟ 

ଓଗାଳି ବସିଥିଲା। ଆଉ େସ ଚାଲି ଯାଇଥିଲା ନିଜ ଗଁା ଠୁଁ କାହW େକେତ ଦୂର ବାtାେଲାର 

ସହରକୁ। 

 େସଠାେର ଏକ େଛାଟ କ"ାନୀେର କିରାଣୀ ଭାବେର ନିଯୁs େହାଇଥିଲା। ଘେର 

ତା’ର ଥିେଲ ବାପା, ସାନ ଭାଇ ଆଉ େରାଗୀଣା ମାଆ। ଆଉ େସମାନ- ଦାୟିତ£ ବହନ 

କରୁଥିଲା ପ�ଶାh। ସ£j େରାଜଗାରେର ନିେଜ ଚଳି ପରିବାରକୁ ମଧ� ଚଳାଇ େନଉଥିଲା 

ପ�ଶାh। ବିବାହ ବୟସେର ଉପନୀତ େହାଇ ସାରିଥିେଲ ସୁଧା େସ େକେବବି ଚାହWନଥିଲା 

ବିବାହ କରିବାକୁ। କାହWକି ନା ଚାରିପ�ାଣୀ- ପାଇଁ ନିअ� ସାଜୁଥିବା େରାଜଗାରେର ଆଉ 

ଜେଣ ଭାଗିଦାରୀ େହାଇଯିବ।  

 ତା’ପେର ଆଜିକାଲି ସମୟ ଯାହା କିଏ କହିପାରିବ େକମିତି ଝିअେଟ ମିଳିବ। 

ଏମାେନ ସିନା ନିଜର अଭାବକୁ ହୃଦୟtମ କରି େଯନେତନ ପ�କାର ଚଳି ଯାଉଛhି। 

େହେଲ ଯଦି ଘରକୁ େବାହୁ ସାଜି ଆସିଥିବା ଝିअଟି ଆଡ୍ ଜ� ନକରି ପାରିଲା। କାହWକିନା 
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 ସବୁ ଝିअ ମାନ-ର ମଧ� କିଛି ସ£ପq ଥାଏ। ଆଉ ପ�ାୟ ସମେ] ଏକ ସୁଖୀ ପରିବାରର ସ�ପq 

େଦଖି ଥାଆhି। କି� େକେତଜଣ ବୁଝhି େଯ ପ�କୃତେର ହସଖୁସି ଆଉ ସୁଖୀ ପରିବାର 

ଟ-ା ପଇସାେର ନଥାଏ, ଥାଏ େସqହ େପ�ମ ଆଉ ଭଲ ପାଇବାେର। ଆଜିକାଲି 

େକେତଜଣ ବୁଝୁଛhି ଶାଶ ୂଶଶୁର ଆଉ ସ£ାମୀ- େସବା ହW ପରମ ଧମ�।  

 କି� ଜୀବନର ଏକ ମୁଖ� ଆଉ ମହତ£ପ$ୂ� अଧ�ାୟ େହଉଛି ବିବାହ। ବିବାହ ବିନା 

ଜୀବନଟା େଯମିତି अସ"ୂ$� ଲାେଗ। େସମିତି ପ�ଶାhର ମଧ� �ୀ ଛୁଆ ପିଲାକୁ େନଇ ଏକ 

ସୁେନଲି ସ£ପq ଥିଲା। କି� େସ ନିେଜବି ଜାଣିନଥିଲା ପ�କୃତେର ତାର େସହି ସ£ପq ବା]ବର 

ରୂପ େନବ କି ନାହW। ପ�ଶାhର ବାପାମା’ େତେଣ ଭାବୁଥାhି। ତା’ର ବିବାହ କରାଇେଦେଲ 

େସମାେନ ଟିେକ ଶାhିେର ନିଶ£ାସ ମାରିେବ। ବହୁତ େଖାଜା େଖାଜି ପେର ତା’ର ବାହାଘର 

େହାଇଗଲା। ବାହାଘରର କିଛିଟା ଦିନ ପେର ହW �ୀ ଜିଦ ଧରିଥିଲା ସ£ାମୀ ସହ ଯାଇ 

ବାହାେର ରହିବ। କି� ସ£j ଦରମାେର େସଠାେର ଘରଭଡ଼ା େନଇ ରହିବା େକେତ େଯ 

କ� ତାହା ଜେଣ अେt ନ ନିେଭଇେଲ ବୁେଝଇବା ସହଜ ନୁେହଁ। କି� �ୀର ଜିଦ ଆଉ 

ବାପମାଆ- ବାଧ�ବାଧକତାେର ପ�ଶାh ନିଜର �ୀକୁ ତା ପାଖକୁ େନଇ ଯାଇଥିଲା। ଆଉ 

ମାସିକ ପା� ହଜାର ହିସାବେର େଗାେଟ ଏକ ବଖରା ବିଶି� ଘର ଭଡାେର େନଇଥିଲା। 

ପ�ଥେମ ପ�ଥେମ ତ ସବୁ ଠିକ୍ ଠାକ ଚାଲିଥିଲା କି� ଧୀେର ଧୀେର ଖ�� ବଢ଼ିଲା। େଯେତ 

େରାଜଗାର କରିେଲ ବି ନିअ� େହଲା। କି� �ୀ ନିଜର ଖ��ରୁ କିଛି ଆଡ଼ଜ� କରିବାକୁ 

ନାରାଜ ଥିଲା। େସପେଟ ଘେର େରାଗୀଣା ମା’, ବାପା ଆଉ ଭାଇର ପଢିବା ପାଇଁ ମଧ� 

ଟ-ାର ଆବଶ�କ। େଯେହତୁ େସ ଘରର ବଡ଼ପୁअ ଘରର ଦାୟିତ£ େନବା ତାର କ\�ବ� 

ଆଉ ଏପେଟ �ୀକୁ ଖୁସିେର ରଖିବା ମଧ� ଜେଣ ସ£ାମୀର କ\�ବ�। କି� ଏହି ଦୁଇ 

କ\�ବ�କୁ ପାଳନ କରିବାକୁ ଯାଇ େଯମିତି ସିଏ େପଷି େହାଇ ଯାଉଥିଲା।  



ତ� େୟାଦଶ ବଷ�, ତୃତୀୟ ସଂଖ�ା, ମା�� ୨୦୧୮ Download Magazine from www.aahwaan.com 

 

ଆହ� ାନ ଇ-ପତି� କା ସ"ୂ$� ନିଃଶୁ' ବିତରଣ େହତୁ ଡା େଜ�ାତି ପ�ସାଦ ପ,ନାୟକ- .ାରା ପ�ତି/ିତ ଓ ପ�କାଶିତ  | Aahwaan.com  Aahwaan.com  Aahwaan.com  Aahwaan.com  |  408 

  େସଦିନ अଫିସରୁ େଫରୁ େଫରୁ ତାର ନଜରେର ପଡ଼ିଲା ଏକ ଇେଲ�ି�କ େପାଲେର 

ଲଗାଯାଇଥିବା ପାଟ�ଟାଇମ ଜବ ବିଷୟେର। େସଠାରୁ ଠିକଣା ସଂଗହ କରି େସଦିନ ସିଏ 

ପହ�ିଥିଲା ଦିଆଯାଇଥିବା अଫିସର ଠିକଣାେର। ସେତ େଯମିତି ଦାୟିତ£ ଓ େପ�ମର 

େଦାଛକିେର ଠିଆ େହାଇଥିବା େଲାକଟିକୁ ଏକ ସୁରyିତ ଆଉ ସହଜ ରା]ାେଟ ମିଳିଗଲା। 

େସଠାେର ତାକୁ अେପyା କରିବାକୁ କୁହାଗଲା। ଭାବିଲା �ୀକୁ େଫାନ କରି କହିେଦବ 

ଆଜି अଫିସରୁ େଫରିବା ଟିେକ େଲଟ େହବ। ପୁଣି ଭାବିଲା �ୀ କଣ ଏକଥା ଶୁଣି ବିଶ£ାସ 

କରିବ ଓଲଟି ଚିଡି ଉଠିବ ଆଉ େଯେତ ଜଲଦି ଆସିବାକୁ ହୁକୁମ କରିବ। ତାପେର ପାଟ� 

ଟାଇମ ଚାକିରି କେଲ ସବୁଦିନ ତ ଘରକୁ େଲଟେର େଫରିବାକୁ ପଡିବ I ଧୀେର ଧୀେର 

ସବୁ ଠିକ୍ େହାଇଯିବ।  

 େବେଳ େବେଳ �ୀର ଜିଦେଖାର କଥା ଗୁଡିକ ବହୁତ କ� ଦିଏ କି� ସବୁକିଛି ସହି 

ରହିବାକୁ ହୁଏ। ପାଟି େଖାଲିେଲ ଘେର ସୃ�ି ହୁଏ ମହାପ�ଳୟ। ଝିମିଟି େଖଳରୁ 

ମହାଭାରତ ସୃ�ି େହଲାପରି ଟିକିଏ କଥାକୁ େନଇ କଥା କାହW େକଉଁଠି ପହ�ିଯାଏ। 

ପ�ଶାh ସିନା ଏ ସବୁକୁ ବୁଝି ଚୁପଚାପ ସବୁ ସହି ଯାଉଛି କି� ଛାତି ତେଳ ତାର अସହ� 

ଯ�ଣା। ଠିକ୍ अଜାଗା ଘା ପରି ନା ନିେଜ େଦଖି େହଉଛି ନା କାହାକୁ େଦେଖଇ େହଉଛି। 

 ମେନ ମେନ ଭାବିଲା ଡୁ�ଟି ସରିଗଲା ପେର ଦୁଇ ଘ�ା କିଛି ପାଟ� ଟାଇମ କାମ 

କରିବ। କିଛି ପଇସା ହାତକୁ ଆସିଯିବ ଆଉ ଆଡ଼ଜ� େହଇଯିବ। େସଦିନ େସହି 

अଫିସେର ସାyାତ କରି େଫରୁ େଫରୁ େଡରି େହାଇଗଲା। ଆଉ ତର ତର େହାଇ ଘରକୁ 

ପଶି ଆସୁଥିବା େବେଳ ବାଟ ଓଗାଳି ଛିଡା େହାଇଗଲା ସିDତା। ମୁହଁ ଲାଲ େଦଖା 

ଯାଉଥିଲା। “େକାଉଠି ଥିଲ ଏେତ େବଳ ଯାଏଁ? ଏଇଟା ଘର ନ ଆଉ କିଛି? ତମର 

େଯେତେବେଳ ଇeା େହବ ଆସିବ ଆଉ ଯିବ? ଆଉ କାହା ପ�ତି ତୁମର କିଛି ଦାୟିତ£ अଛି 
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 େବାଲି ଜାଣିଛ ନା ନାହW?” ପି~ିଥିବା ସାଟ�କୁ େଖାଲିେଦଇ ସିDତାକୁ ଧÁା େଦଇ ଘର 

ଭିତରକୁ ପଶିଗଲା ପ�ଶାh। ସିDତା େସମିତି ବିରs େହଉଥିବା େବେଳ କହିଲା, “େମାେତ 

େଭାକ ଲାଗିଲାଣି, ଜଲଦି ଖାଇବାକୁ ବାଢ଼”  

 ସିDତା अବାକ େହାଇ ଚାହW ରହିଥିଲା। କି अ¹ୂତ ମଣିଷ ଇଏ? ଏେତ ବିରs େହାଇ 

ଗାଳି କରିେଲ ବି କିଛି ଫରକ ପଡୁନି? ନା, ଆଜି ଯାହା ବି େହଉ ପେଛ ଏହାର କିଛି 

େଗାେଟ ସମାଧାନ କରିବାକୁ ପଡିବ। ସବୁେବେଳ ଏମିତି ବିଳ^େର ଘରକୁ ଆସିବା ଚଳିବ 

ନାହW। ଆଜି ଖାଇବାକୁ ମିଳିବ ନାହW େବାଲି ସିDତା େଘାଷଣା କରିେଦଲା। ନିଜ ଲୁହରୁ 

କଂସାଏ ପିଇ ଆଉ ନିଜ କ� ଓ ଯ�ଣାରୁ େପେଟ ଖାଇ େଶାଇ ପଡ଼ିଲା ପ�ଶାh। 

 ସକାଳୁ ଉଠିଲା େବଳକୁ ମନେର ତା’ର ରାଗ ରୁଷା ମାନ अଭିମାନ କିଛି ବି ନଥିଲା। 

କାଲି ରାତିେର ସିDତା କିଛି ଖାଇନଥିବ ଭାବି ନିଜ ହାତେର ଚା ଆଉ ଜଳଖିଆ ତିଆରି କରି 

ପହ�ିଗଲା ସିDତା ପାଖେର। ସିDତା अବାକ େହାଇଗଲା ଆଉ ଭାବୁଥିଲା ସତେର ଏ ମଣିଷ 

ଜଣ- େକଉଁ ଉପଦାନେର ଗଢା। ଏେତ କଥା େହଲା ପେର ବି अଭିମାନ ଟିେକ ବି ତା- 

ପାଖ ମାଡି ପାରିନି। ପ�ଶାh  ସିDତାକୁ ବୁେଝଇବାକୁ େଚ�ା କରୁଥିଲା, କହୁଥିଲା କାଲି 

ରାତିେର େଡରିେର େଫରିବା ଥିଲା େମାର ଦାୟିତ£ର କଥା। ଆଉ ଆଜି ସକାଳୁ ଉଠି ତୁମ 

ପାଇଁ ଜଳଖିଆ ତିଆରି କରିବା ଥିଲା େମାର େପ�ମ। ଆଉ ତୁେମ ସାମାନ� ଟିକିଏ 

ସହେଯାଗର ହାତ ବେଢ଼ଇେଲ ମଁୁ େମାର ଦାୟିତ£ ଓ େପ�ମକୁ अତି ସହଜେର ବଲାନ୍ସ କରି 

ଚାଲି ପାରିବି। ସିDତା େଲାଟି ପଡିଥିଲା ପ�ଶାhର ଛାତିେର। ଆଉ ପ�ଶାhର ହାତ ବୁଲୁଥିଲା 

ସିDତାର ପିଠିେର। 

ସୁwରପୁର, ଉ\ରକୂଳ ହାଟ, ପ�ୀତିପୁର, ଯାଜପୁର I  

େମା- ୮୩୧୦୩୨୮୩୪୫ 
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ଡ: ସଂଘମିତ� ା ମହାପାତ�  

କ\�ବ�କ\�ବ�କ\�ବ�କ\�ବ�    
 ସକାଳୁ ସକାଳୁ ପ�ଶାh ନିଜର ନିତ�କମ� ସାରି ନିଜକୁ ପ�]ୁତ କରୁଥିେଲ ଝିअର 

ବହି ସଜାଡ଼ି େଦଇ ସିDତା dୁଲ୍ ଟିଫିନ୍ ପ�ାକ୍ କରିବାେର ବ�] ଥିେଲ ଝିअ ଗୁpନ୍ େଡ�ସ୍ 

ପି~ି ପୁରା ପ�]ୁତ ପ�ଶାh ଝିअ ଗୁpନକୁ dୁଲ ପାଖେର ଛାଡ଼ିେଦଇ ଚାଲିଗେଲ ଗୁpନ 

dୁଲ ହତା ଭିତରକୁ ପ�େବଶ କଲା ପ�ଶାh ଯାଉଥିବା ରା]ାେର ଗଁାର ପୁରୁଣା ବ~ୁ- ସହ 

ହଠାତ୍ େଦଖା େହାଇଗଲା ଗାଡ଼ି अଟକାଇ ଉଭୟ କଥା େହେଲ, ଚା’ ପିଇ କଥା େହବାକୁ 

ନିକଟେର ଥିବା େଦାକାନକୁ ଗେଲ େସଠାରୁ ଆକାଶକୁ ଇ�ରଭୁ� େସ�ରେର ପହ�ାଇ 

େଦଇ େଦଖିବା େବଳକୁ ଘ�ାେର ସାେଢ଼ ନ’ଟା ବାଜି ଗଲାଣି େତଣୁ अଫିସ୍ ର କାଯ�� 

ବ�]ତାକୁ ଆଖି ଆଗେର ରଖି ପ�ଶାh ଘରକୁ ନ ଯାଇ ସିଧା ସିଧା अଫିସ ଚାଲିଗେଲ 

ସମୟ ଗଡ଼ି ସାରିଥିଲା କି� ସିDତା- अେପyାର अh ନଥିଲା େସ ଚାହW ବସିଥିେଲ 

ପ�ଶାh-ର େଫରିବା ରା]ାକୁ କାରଣ ପ�ଶାh କିଛି ଖାଇନଥିେଲ କି ଗଲାେବେଳ ଟିଫିନ୍ ବି 

େନଇନଥିେଲ ବାଧ� େହାଇ ସିDତା େଫାନ କେଲ, ମାତ�  େଫାନ अପହ� ଦୂରତାେର ଥିବା 

କଥା େକବଳ ଶୁଣି ପାରିେଲ ବାର^ାର େଫାନ୍ କେଲ ମଧ� େକୗଣସି ପ�କାର 

େଯାଗାେଯାଗ େହାଇ ପାରିନଥିଲା େସ େସମିତି अେପyା କରି ରହିେଲ, ରାଗ ଆଉ 

ବିରsିମିଶା ଭାବେର 

 ବହୁ ସମୟପେର େକୗଣସି ପ�କାେର ପୁନ� େଫାନ ଲଗାଇବା ପାଇଁ େଚ�ା କରିବାରୁ 

େଫାନଟି ରିt୍ େହଲା େଶଷେର େଫାନ ରିt୍ େହାଇ କଟିଗଲା କି� େକୗଣସି ଉ\ର 
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 ଆସିଲା ନାହW ଏ ଭିତେର ଗୁpନର dୁଲରୁ େଫରିବାର ସମୟ େହାଇ ସାରିଥାଏ େତଣୁ 

ଆଉ ବିଳ^ ନ କରି ସିଧା ଚାଲିଗେଲ dୁଲକୁ େସଠାରୁ ଝିअକୁ ସାtେର ଆଣି ଘେର 

ପହ�ିେଲ ତାକୁ ଖାଇବାକୁ େଦଇ େଶାଇବାପାଇଁ ପ�]ୁତ କରାଇ ନିେଜ େଶାଇବା ଘରକୁ 

େନଇଗେଲ ଝିअକୁ ଶୁଆଇ ନିେଜ ମଧ� େଶାଇପଡ଼ିେଲ ଘେର ଏଇ ଦୁଇପ�ାଣୀକୁ ଛାଡ଼ି 

େଦେଲ ଆଉ େକହି ନାହାhି ଗତ ଦଶବଷ� େହଲା ଗଁା ଛାଡ଼ି ଆସିଛhି େସମାେନ ପ�ଶାh 

ସହରେର ଏକ କ"ାନୀେର ଚାକିରୀ କେର ଝିअକୁ ଏେବ ମାତ�  ସାତବଷ�, େସ ଦି� ତୀୟ 

େଶ�ଣୀେର ପେଢ଼ 

 ପ�ଶାh-ର ସବୁ अଫିସ କାମ ସରିବାରୁ େଫାନ େଦଖିେଲ ସିDତାର ମିସ୍ ଡ଼ କଲ୍ 

अଛି େସେତେବଳକୁ ଘ�ାେର ପା�ଟା ବାଜି ସାରିଥାଏ େଫାନ ସିDତାକୁ ଲଗାଇବା 

େବେଳ ଆକାଶର େଫାନ ଆସିଲା େତଣୁ ଆକାଶର େଫାନ୍ ରିସିଭ୍ କରି ପ�ଶାh କଥା 

େହଲା 

 - ହଁ ଆକାଶ, କହ ଇ�ରଭୁ� େକମିତି େହଲା? 

 - ହଁ ଭଲ େହଲା କି� ମଁୁ ଏେବ ଘରକୁ ଯିବାକଥା େହେଲ ବସ �ାoେର 

ବିଳ^େର ପହ�ିବାରୁ ଆଉ ବସ୍ ପାଇଲି ନାହW 

 - ଓଃ, ହଉ ତୁ ବ�] ହୁअନା ମଁୁ ବସ�ାoେର ପହ�ୁଛି 

 ଆକାଶ ବସ�ାoେର ପ�ଶାhକୁ अେପyା କଲା अଧଘ�ା ପେର ପ�ଶାh େସଠି 

ପହ�ିଲା ଦୁେହଁ କଥାବା\�ା େହେଲ ସଚୂନା େକw�େର ଯାଇ ପଚାରି ବୁଝିେଲ, େହେଲ 

ଗଁାକୁ ଯିବାପାଇଁ ଆଉ େକୗଣସି ବସ ନଥିଲା ପ�ଶାh କହିେଲ, 

 - ଶୁଣ୍, ତୁ ଗାଡ଼ିେର ବସ ମଁୁ ତେତ େନଇ ଗଁାେର ଛାଡ଼ିେଦଇ ଆସିବି 
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  - ଆେର ନା ନା ତୁ ଏକା ଏକା େଫରିବୁ ନା କଣ? 

 - କିଛି अସୁବିଧା ନାହW ମଁୁ ଚାଲି ଆସିବି... 

 - ନା ନା େଫରିଲା େବଳକୁ ବହୁତ ବିଳ^ େହାଇଯାଇଥିବ ପୁଣି ଶୀତ ଦିନଟା, 

ଥoା ବି େହବ... େତା ପାଖେର କିଛି... 

 - େମାର କିଛି अସୁବିଧା ନାହW ଏମିତିେର େମାେତ ବହୁତ ଗରମ ଲାେଗ ଚାଲ ବସ 

ଗାଡ଼ିେର... 

 - ନା’ ଥାଉ େତେଣ ଭାଉଜ ଚିhା କରୁଥିେବ, ବ�] େହେବ 

 - ଠିକ୍ अଛି ତା େହେଲ ତୁ ଆଜି ଆମ ଘେର ରହିଯା 

 - ନା ନା, ବାପାେବାଉ େତେଣ अେପyା କରିଥିେବ... ରହି େହବନି ମୁo ଉପେର 

ଭଉଣୀର ବାହାଘର ସବୁକାମ କରିବାକୁ େହବ ବାହାଘର ଆଉ ଦୁଇ ଦିନପେର 

େମାେତ ଘରକୁ ଯିବାକୁ େହବ ହW େହବ ଆଉ େକେବ ଆସିେଲ ରହିବି 

 - ହଉ ତା େହେଲ ମଁୁ ଗଁାେର ଛାଡ଼ିେଦଇ ଆସିବି ଯାହା କିଛି ଦରକାର ପଡ଼ିବ 

େମାେତ କହିବୁ ବିନା ସେ-ାଚେର ଆେର ସାt अସୁବିଧାେର ନ ଆସିେଲ େସ କି ସାt? 

େସ କି ସ"କ� ପୁଣି! 

 ଆକାଶ ପ�ଶାhର ଗାଡ଼ିେର ବସିଲା ଦୁେହଁ ସରପଲ� ୀ अଭିମୁେଖ ଯାତ� ା ଆର¯ 

କେଲ अେଢଇ ଘ�ା ଗାଡ଼ି ଚାଲିବା ପେର ଆକାଶର ଦାo ଆଗେର ଗାଡ଼ି ଲାଗିଲା 

ଆକାଶ ପ�ଶାhକୁ ଘର ଭିତରକୁ ଡାକୁଥିଲା େହେଲ ପ�ଶାh କହିଲା, “ନା ଆଜି ମଁୁ ଯାଉଛି 

ଆଉ େକେବ ଆସିବି େତେଣ ସିDତା अେପyା କରିଥିବ” ଏତିକି େବଳକୁ ଆକାଶର 

ବାପାମା’ ଆସି ପହ�ିେଲ ଆଉ କଥା େହଉ େହଉ କହିେଲ ଆଜି ପ�ଶାh ଆସିଛି अେନକ 
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 ଦିନପେର ସମେ] ଏକାଠି ରାତ� ୀ େଭାଜନ କରିବା 

 ଆକାଶର ବାପା ଭଲମw ବୁଝୁ ବୁଝୁ ପଚାରୁଥିେଲ, 

 - ଆଉ ବାପ, ତୁେମ ଏେବ କଣ କରୁଛ? 

 - ମଉସା େଗାେଟ ପ�ାଇେଭଟ୍ କ"ାନୀେର ଚାକିରୀ କରୁଛି 

 - ହଉ ଭଲ େହଲା ଏଇ ଆକାଶଟା େକଉଁଠି େଗାେଟ ଲାଗିଗେଲ େମାର ଚିhା 

ଯାଆhା ଯାଇଥିଲା ତ ଇ�ରଭୁ� େଦବାପାଇଁ, େକଜାଣି କଣ କରିଥିବ ପ�ାଥ�ନା କରୁଛି 

େକମିତି ଭଲେର ଭଲେର େହଇଯାଉ 

 େସମାେନ କଥା େହଉଥିବା େବେଳ ଆକାଶର ମା ଚା’ ଆଉ ଚୁଡ଼ାଭଜା ଧରି 

ଆସିେଲ ପ�ଶାhକୁ େସ ସବୁ େଦଇ ପଚାରିେଲ, 

 - ଆଉ ବାପ, ଘେର ସବୁ ଭଲ ତ? 

 - ହଁ ମାଉସୀ, େସମିତି ସୁେଖଦୁଃେଖ ଚାଲିଛି 

 - ହଁ, ବାପ େସଇତିକି ଦରକାର ଆମର ଏ ଆକାଶଟା କୂଳକୁ ଲାଗିଗେଲ ତା 

ହାତକୁ ଦି ହାତ କରି ଦିअ� ଆେମ ଆଉ େକେତଦିନ ବ�ିବୁ? ତା ହାତେର ସବୁ ଦାୟିତ�  

େଦଇ... 

 - ନା ମାଉସୀ, େସମିତି କାହWକି କହୁଛhି? ଆପଣ େଦଖିେବ ସବୁ ଭଲ େହବ 

 ଏ ଭିତେର ଚା’ ଚୁଡ଼ା ଖାଇବା ପବ� ସରିଥିଲା ପ�ଶାhକୁ ବାହାଘର ପାଇଁ ନିମ�ଣା 

କଲା ଆକାଶ ଭାଉଜ ଆଉ ଝିअକୁ ସାଥିେର େନଇ ଆସିବା ପାଇଁ अନୁେରାଧ କରିଲା 

 ବହୁତ ବିଳ^ େହଲାଣି କହି ପ�ଶାh େସଠୁ ବାହାରିଲା ତୀବ�  େବଗେର ଆସି ଘେର 

ପହ�ିଲା େବଳକୁ ଦଶଟା ବାଜିଲାଣି ପ�ଶାh ଗାଡ଼ି ରଖି ଘର ଭିତରକୁ ପଶି ଆସୁଥିବା 
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 େବେଳ ବାଟ ଓଗାଳି ଛିଡ଼ା େହାଇଗଲା ସିDତା ମୁହଁ ତା’ର ଲାଲ େଦଖା ଯାଉଥିଲା 

“େକଉଁଠି ଥିଲ ଏେତେବଳ ଯାଏଁ? ଏଇଟା ଘର ନା ଆଉ କିଛି? ତମର େଯେବ ଇeା େହବ 

ଆସିବ ଆଉ ଯିବ? ଆଉ କାହାପ�ତି ତୁମର କିଛି ଦାୟିତ�  अଛି େବାଲି ଜାଣିଛ ନା ନାହW?” 

ପି~ିଥିବା ସାଟ�କୁ େଖାଲିେଦଇ ସିDତାକୁ ଧÁା େଦଇ ଘର ଭିତରକୁ ପଶିଗଲା ପ�ଶାh ସିDତା 

େସମିତି ବିରs େହଉଥିବା େବେଳ କହିଲା, “େମାେତ େଭାକ ଲାଗିଲାଣି, ଜଳଦି ଖାଇବାକୁ 

ବାଢ଼” 

 ସିDତା अବାକ୍ େହାଇ ଚାହW ରହିଥିଲା କି अ¹ୂତ ମଣିଷ ଇେୟ ଏେତ ବିରs େହାଇ 

ଗାଳି କରିେଲ ବି କିଛି ଫରକ୍ ପଡୁନି? ନା ଆଜି ଯାହା ବି େହଉ ପେଛ ଏହାର କିଛି 

େଗାେଟ ସମାଧାନ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ ସବୁେବେଳ ଏମିତି ବିଳ^େର ଘରକୁ ଆସିବା ଚଳିବ 

ନାହW ଆଜି ଖାଇବାକୁ ମିଳିବ ନାହW େବାଲି ସିDତା େଘାଷଣା କରିେଦଲା 

 ପ�ଶାh ଧୁଆେଧାଇ େହାଇ ଆସି ବସିେଲ ଡାଇନିଂ େଟବୁଲ୍ ଉପେର, ସିDତା େସମିତି 

ରାଗେର ଠିଆ େହାଇ ରହିଥିେଲ ଆଉ କିଛି ନ କହି ସିDତା ଖାଇବା ଆଣି େଥାଇଲା 

େଟବୁଲ୍ ଉପେର ପ�ଶାh ଖାଇସାରି ଉଠିେଲ ଝିअକୁ େଖାଜି େଦଖିେଲ ଝିअ େଶାଇଛି 

ତା’ ମୁoେର ହାତ ବୁଲାଇ ଟିଭି अନ୍ କେଲ େଟବୁଲ୍ ଉପରୁ ବାସନ ଉଠାଉଥିଲା ସିDତା 

ଆଖିେର ଦୁଇ ଧାର ଲୁହ ଆସି ଯାଇଥିଲା 

ଆସିକା ବି�ାନ ମହାବିଦ�ାଳୟ, ଆସିକା 

ଗpାମ, ଓଡ଼ିଶା 

ଭ� ାମ�ଭାଷ : ୯୦୯୦୨୫୧୨୮୫ 



ତ� େୟାଦଶ ବଷ�, ତୃତୀୟ ସଂଖ�ା, ମା�� ୨୦୧୮ Download Magazine from www.aahwaan.com 

 

ଆହ� ାନ ଇ-ପତି� କା ସ"ୂ$� ନିଃଶୁ' ବିତରଣ େହତୁ ଡା େଜ�ାତି ପ�ସାଦ ପ,ନାୟକ- .ାରା ପ�ତି/ିତ ଓ ପ�କାଶିତ  | Aahwaan.com  Aahwaan.com  Aahwaan.com  Aahwaan.com  |  415 

अରବିw ଆଚାଯ�� 

ସିପୁସିପୁସିପୁସିପୁ    
 ବାହାଘର ଦୁଇବଷ� ପୁରି ତିନି ଚାଲୁଛି ଏ ପଯ��h ସିDତାର େକାଳ ଶନୂ� େକେତ 

ଠାକୁର-ୁ ମାନସିକ କରି କରି ଥକିଲାଣି ସବୁ ଥର ତା’ ଆଶା ମଉଳି ଯାଉଛି ପ�ତିଥର 

ନିଜ ମନକୁ ବୁେଝଇ େଦଇ ରହିଯାଉଛି ଭାବୁଛି, ଏମିତି अେନକ ଦ"\ି अଛhି 

େଯଉଁମାେନ ବାହାଘରର ତିନି ଚାରିବଷ� ପେର ମଧ� ପିଲାପିଲି ପାଇଁ ବ�] େହଉନାହାhି 

କହୁଛhି କଣ ନା, ଲାଇଫକୁ ଏpୟ ଏେବ କରିବା ନା, ପିଲାପିଲି େହାଇଗେଲ ଆଉ ଏpୟ 

କରିହୁଏ? କି� େସ କଥା ଗୁଡ଼ା ସିDତାକୁ ଭଲ ଲାେଗନି େସ ଭାେବ ଯାହାେହେଲ ବି ଘରକୁ 

ସୁwର ପିଲାଟିଏ ପିଲାପିଲି ନଥିେଲ ଘରଟା ଖଁା ଖଁା ଲାେଗ େଯେତ ଯାହା େହେଲ ବି 

ନାରୀର ପ$ୂ�ତା ମାତୃତ� େର ତା’ ସାtେର େଯେତ ଜଣ ବାହା େହଇଥିେଲ ସମେ] 

ପିଲାପିଲି ଧରି ବୁଲିେଲଣି ବାଟେର ଘାଟେର େଦଖାେହେଲ ସବୁେବେଳ ପଚାରୁଛhି, “କଣ 

ସିDତା ଫ�ାମିଲି ପ�ାନିଂଗ କରୁଛୁ କି? କିଛି ନୂଆ ଖବର େଦଉନୁ େଯ? େକଉଁ ଦିନ ନୂଆ 

ଖବର େଦଇ ଖୁସି କେରଇବୁ?” 

 ସିDତା ଖାଲି ହସିଦିଏ କଣ ବା କାହାକୁ କହିବ? अଜାଗା ଘା କାହାକୁ େଦେଖଇ 

ହୁଏନି କି ନିେଜ େଦଖି ହୁଏନି ସିଏ ଆଉ ତା’ ସ£ାମୀ ପ�ଶାh  ବାହାଘରର ମାେସ ପେର 

ଏଇ ସହରକୁ ଆସି ଭଡ଼ା ଘେର ରୁହhି ପ�ଶାh େଗାେଟ ପ�ାଇେଭଟ କ"ାନୀେର ଚାକିରି 

କେର ପ�ଶାhର ନିଜ ଘର अନୁଗୁଳେର କି�  ଏେବ ନିଜର େବାଇେଲ େକହିନାହାhି 

ପିଲାଟି ଦିନରୁ ବାପ େଛଉo, ତା ମା’ ହW ତାକୁ ପାଳିେପାଷି ବଡ଼ କରିଥିେଲ କି� ତା’ ମା’ 
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 ପ�ଶାhର ବାହାଘରର ପwର ଦିନ ଯାଇଛି କି ନାହW ହାଟ� ଆଟାକେର େସପାରିକୁ 

ଚାଲିଗେଲ ପ�ଶାhର ମାମଁୁ ଘରଆଡୁ କି^ା ତା’ର ନିଜ ବାପା- ଆଡୁ  େସମିତି େକହି 

ନିକଟ ସ"କ�ୀୟ େକହି ନାହାhି 

 ଯିଏ ବି अଛhି ସମେ] ଦିେନ अେଧ ପାଇଁ ଖାଲି ଦାୟିତ�  अଛି େବାଲି େକେବ 

େକେବ େଫାନେର ପଚାରି ଦିअhି େକମିତି अଛୁ େବାଲି....... େସତିକି ସିDତାର ଆଉ 

ପ�ଶାhର ଆେରp୍ଡ଼ ମ�ାେରଜ ପ�ଶାhର ମା’ ହW ସିDତାକୁ େଦଖି ପସw କରିଥିେଲ 

 ସିDତା ବି ପିଲା ଦିନରୁ ମଉସା ମାଉସୀ- ପାଖେର ରହି ବଢ଼ି ଆସିଛି ସିଏ ମଧ� 

अଭାଗିନୀ େଛାଟ େବଳୁ ବାପାମା’-ୁ ହେରଇଛି ତା’ ବାପା ମା’- କଥା ତା’ର ଝାପସା 

ଝାପସା ମେନ ପେଡ଼ ସିଏ େସେତେବେଳ େବାଧହୁଏ ନସ�ରୀ କି^ା ୟୁେକଜି ପଢୁଥିଲା 

ଦିେନ dୁଲରୁ େଫରି ଘେର ପହ�ିଲା େବଳକୁ େଦଖିଲା ତା- ଘରସାରା େଲାକ ଭ\z 

କଣ େହଇଛି େବାଲି େଲାକ-ୁ ଆେଡ଼ଇ ପଶିଗଲା େବଳକୁ େଦଖିଲା ତା ବାପା ଆଉ ମା-ୁ 

ଦାo ଘେର ଧଳା ଚାଦର େଘାେଡ଼ଇ ଶୁଆଇ ଦିଆ ଯାଇଛି ସିଏ ତ େଛାଟ, କିଛି ବୁଝି ପାରୁ 

ନଥାଏ ଖାଲି ବିକଳେର ଡାକୁଥିଲା, 

 “ଏ ମା! ଉଠ୍ ....... ବାପା ଉଠ!” କି� େକହି ଉଠିନଥିେଲ ପେର ତା ମଉସା 

ମାଉସୀ-ଠୁ ଶୁଣିଲା ତା ବାପା ଆଉ ମା’ ଗାଡ଼ି ଚେଲଇ ଗଲା େବେଳ ପଛରୁ ବଡ଼ ଟ�କ ଆସି 

ପିଟି େଦଇଥିଲା ଦୁେହଁ େସଇଠାେର ହW େଶଷ ନିଶ�ାସ ତ�ାଗ କରିଥିେଲ େସେବଠାରୁ 

ବାହାଘର େହଲା ଯାଏଁ ସିଏ ମଉସା- ଘେର ବଢ଼ିଛି କି� ବାହାଘର ପେର ପେର ପ�ଶାh 

ହW ସିDତାର ଦୁନିଆଁ 

 ପ�ଶାh  ବହୁତ  ଭଲ ମଦ ନିଶା, ବିଡ଼ି ସିଗାେରଟ, ଗୁଟୁଖା, ଏମିତିକି  ଚା ବି 
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 ପିଏନାହW ସିନା, େଗାେଟ ବଦ୍ ଗୁଣ ତା’ର ଥିଲା, େସଇଟା େହଲା ସାt େଦଖିେଲ ସବୁକଥା 

ଭୁଲିଯାଏ ଘେର ସିDତାକୁ କହି ଆସିଥିବା କଥା ମଧ� ଭୁଲି अନ� କାମେର ମାତିଯାଏ 

କ"ାନୀ କାମେର ବିଭିନq  ଜାଗାକୁ ଯିବାକୁ ପେଡ଼ ବହୁତ ସମୟେର କଥା େଦଇ କଥା 

ରଖିପାେରନି  ପ�ଶାh ଜାେଣ ସିDତା ଆଉ ସିଏ ଦୁେହଁ ଏ ଦୁନିଆଁେର ପୁରା ଏକୁଟିଆ 

କହିେଲ ଚେଳ ନିଜର େବାଇେଲ େକହି ନାହାhି କି� ସିDତାକୁ ତା’ର ସମୟର ଖୁବ କମ୍ 

ଭାଗ ହW େଦଇପାେର େସଥିପାଇଁ ଦୁହି- ଭିତେର େକେବ େକେବ ମେନାମାଳିନ� 

େହଇଯାଏ କି� ପ�ଶାh ସବୁେବେଳ ସିDତାକୁ ଖୁବ ଭଲ ଭାବେର ମେନଇ ଦିଏ େସ 

କଳାେର ତାକୁ େକହି ପାରିେବନି କାରଣ ବହୁତ ଭଲପାଏ େସ ସିDତାକୁ  

 ଏଇ ଶିବରାତ� ୀର ଘଟଣା, ପ�ଶାh ସିDତାକୁ କହିଥିଲା େସଇ ସkାହେର େମଡ଼ିକାଲ 

େଚକ୍ अପ୍  ପାଇଁ େନଇଯିବ େବାଲି କି� ସିଏ କଣ ଜାଣିଥିଲା ତା ସବୁ ସାt ମିଶି ତାକୁ 

ବାଧ� କରି ଶିବରାତ� ୀ େମଳାକୁ େନଇଯିେବ େବାଲି? େଯେତ କହିେଲ ବି ମାନିେଲନି 

ଏକା ଜିଦ ପ�ଶାh ନଗେଲ େକହି ଯିେବନି ଆଗରୁ ତ ସାt ମାନ-ୁ  ମୁoେର 

ବେସଇଛି ଏେବ କରିବ କଣ? ବାଧ� େହଇ ଶିବରାତ� ୀ େମଳା ଗଲା ଶିବରାତ� ୀ 

େମଳାେର ବୁଲୁଥିଲା ସିନା, ମନଟା ଥାଏ ସିDତା ପାଖେର ଖାଲି ଭାବୁଥିଲା ଘରକୁ େଫରିେଲ 

େକମିତି କଣ କହିବ? ଶିବରାତ� ୀ େମଳାେର ଯିଏ ଯାହା ଯାଚିଲା କିଛି ପାଟିେର େଦଲାନି 

ମନ ଭଲ ଥିେଲ ସିନା ରୁଚିବ? େସମିତି େସମିତି େଭାକ େପଟେର ଶିବରାତ� ୀ େମଳାେର 

ବୁଲୁଥିଲା ଆଉ ବାର^ାର ସାtମାନ-ୁ କହୁଥିଲା, “େହଲା ଭାଇ! େସତିକି ବୁଲିଥାअ 

ତୁେମ ସିନା ବାହା ସାହା େହଇନ, ମଁୁ ତ େହଇଛି େମାେତ କାହWକି अପଦ] କରାଉଛ 

କହିଲ? ଶୀଘ� କାମ ସାର ଯିବା”      
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  କିଏ ତା’ କଥାକୁ ହସ େର ଉେଡ଼ଇ େଦଉଥାଏ ତ ଆଉ କିଏ ତାକୁ ଟାହି ଟାପରା କରି 

କହୁଥାଏ, “ଓଃ... ଇଏ ଏକୁଟିଆ ବାହା େହଇଛି ଆଉ କିଏ ଦୁନିଆଁେର ବାହା େହଇଛhି 

କି? େବଶି ଘର ଘର େହଉଛି ରଖ େବ େତା ଘର ଶଳା... �ୀ େବାଲକରା! ଘଡିଏ 

ସାt- ସହିତ କାଟି ପାରୁନି”   

 ଏମିତି କଥା କଟା କଟିେର ବହୁତ ସମୟ ପେଳଇଥିଲା ଘରକୁ େଫରୁ େଫରୁ ବହୁତ 

େଡରି, ଘରକୁ ପଶି ଆସୁଥିବା େବେଳ ବାଟ ଓଗାଳି ଛିଡ଼ା େହାଇଗଲା ସିDତା ମୁହଁ ଲାଲ 

େଦଖାଯାଉଥିଲା  

 “େକଉଁଠି ଥିଲ ଏେତେବଳ ଯାଏଁ? ଏଇଟା ଘର ନଁା ଆଉ କିଛି? ତମର େଯେବ ଇeା 

େହବ ଆସିବ ଆଉ ଯିବ? ଆଉ କାହା ପ�ତି ତମର କିଛି ଦାୟିତ�  अଛି େବାଲି ଜାଣିଛ ନା 

ନାହଁ?” 

 ପି~ିଥିବା ସାଟ�କୁ େଖାଲିେଦଇ ସିDତାକୁ ଧÁାେଦଇ ଘର ଭିତରକୁ ପଶିଗଲା ପ�ଶାh 

ସିDତା େସମିତି ବିରs େହଉଥିବା େବେଳ କହିଲା, “େମାେତ େଭାକ ଲାଗିଲାଣି, ଜଲଦି 

ଖାଇବାକୁ ବାଢ଼!” 

 ସିDତା अବାକ େହଇ ଚାହW ରହିଥିଲା କି अ¹ୂତ ମଣିଷ ଇଏ? ଏେତ ବିରs େହାଇ 

ଗାଳି କରିେଲ ବି କିଛି ଫରକ ପଡୁନି? ନା, ଆଜି ଯାହା ବି େହଉପେଛ ଏହାର କିଛି 

େଗାେଟ ସମାଧାନ କରିବାକୁ ପଡିବ ସବୁେବେଳ ଏମିତି ବିଳ^େର ଘରକୁ ଆସିବା ଚଳିବ 

ନାହଁ ଆଜି ଖାଇବାକୁ ମିଳିବ ନାହଁ େବାଲି ସିDତା େଘାଷଣା କରିେଦଲା     

 “କିଛି ରା~ିନ?” େଭାକକୁ ଚାପି ପ�ଶାh କହିଲା 

 “ରା~ିଛି, କି� ତୁମକୁ େଦବିନି” ସିDତା ଗରଗର େହଇ କହୁଥିଲା ତା ପେର ପୁଣି 
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 କହିଲା, “ଏେତ େଜାରେର କିଏ ଏମିତି ଧÁା ଦିଏ? ଆଉ ଟିେକକୁ େମା ମୁo କା�େର 

ବାଜିଥାhା” 

 “ଓ... ସରି... ତୁେମ ବାଟ ଓଗାଳି ଛିଡ଼ା କାହWକି େହଇଥିଲ କି? ମୁo ବାଜିନି ତ? 

ବାଜିଥିେଲ ମଁୁ ଡାsରଖାନା େନଇ ଯାଇଥାhି କିଛି ଚିhା କରନି” କହିବା ସହିତ ନିଜ 

ଡାହାଣ ଆଖିକୁ ବw କରି ଜିଭ କାମୁଡ଼ି ସିDତାକୁ ଜେଣଇ େଦଉଥିଲା େଯ େସ ଯାହା କରିଛି 

अଜାଣତେର ଏେତ େଜାରେର େଠଲି େହଇଯିବ େବାଲି େସ ଭାବିନଥିଲା  

 “ଆଉ ରଗାअନି... କହି େଦଉଛି େକାଉଠି ଥିଲ ତୁେମ?”  

 “ସରି ବାବା!... ଭୁଲ େହଇଗଲା... ଆଉ ରାଗନି ସତେର େମାେତ ବହୁତ େଭାକ 

ଚାଲ ମିଶିକି ଖାଇବା ଆଉ କଥା େହବା... ଓେକ!” ଏତିକି କହି ପ�ଶାh େକାେଳଇ େନଲା 

ସିDତାକୁ ସିDତା ଆଉ େକେତ ବା ରାଗhା? ନିଆଁେର ପାଣି ପଡ଼ିଲା ପରି ସିDତାର ରାଗ ଥoା 

େହଇଗଲା ଏଇ େହଲା ନାରୀର ମହାନତା ଟିକିଏ େସqହ ଆଦର ପାଇେଲ ଦୁନିଆଁର 

ସବୁ କ�କୁ ହସି ହସି ସହିଯିେବ  

 ଦୁେହଁ ଯାଇ ଯାହା ର~ା େହଇଥିଲା ସାt େହଇକି ବଢ଼ାବଢ଼ି କେଲ ଖାଇବା ବାଢୁ 

ବାଢୁ ସିDତା କହୁଥିଲା, “ଜାଣିଛ, ମଁୁ ବି କିଛି ଖାଇନି ବହୁତ େଭାକ �ୀକୁ ଏମିତି 

େଭାକେର ରଖhି? ପାପ ହବ, ଆଉ େକେବ ବି ଏମିତି କରିବନି” 

 ପ�ଶାh କାନ ଧରିବା ଭଳି ଦୁଇ ହାତ ଛwି, ସିDତାର ମୁହଁକୁ ନିଜ ମୁହଁ ପାଖେର ରଖି 

କହୁଥିଲା, “ଆଉ, େକେବ େସମିତି ହବନି ମଁୁ ଜାଣିଛି ତୁେମ େମାେତ ନ ଖୁଆଇ ନିେଜ 

ଖାଇବନି କି� ଏ ସବୁ ପୁରୁଣା ନୀତି ନିୟମ ତାକୁ ଆଜିକାଲି ଏମିତି ମାନିେଲ ଚଳି 

ହବ?” 
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  “ଆଉ? ତୁେମ ତୁମ କଥା ନରଖି େମାେତ ଡାsରୀ ପରୀyା ପାଇଁ ନ େନେଲ ଚଳିବ, 

ନୁେହଁ?” 

 “କହିଲି ପରା, ଭୁଲ େହଇଗଲା କାଲି ହW ଯିବା, ମନ ଖୁସି ତ?” 

 ପ�ଶାh ଆଉ ସିDତା ପରxରକୁ ଖୁଆଇ େଦଉଥିେଲ ସ�ଗ�ୀୟ ବାତାବରଣ େଖଳି 

ଯାଉଥିଲା �ୀର ସୁଖ ସ�ାମୀ େସାହାଗେର 

 ଖାଇ ସାରି ଦୁେହଁ ବହୁତ କଥା େହେଲ ପ�ଶାh ନିଜ ସାtମାନ- କଥା ମଧ� 

କହିଲା େକମିତି ସିଏ ଶିବରାତ� ୀ େମଳା ଯିବାକୁ ଚାହୁଁ ନଥିେଲ ମଧ�, ତା ସାtମାେନ 

ତାକୁ େଜାର କରି ଶିବରାତ� ୀ େମଳା ବୁଲିବାକୁ େନଇ ଯାଇଥିେଲ ଇତ�ାଦି ସବୁ କହିଲା 

ସବୁ ଶୁଣି ସିDତା ବୁଝି ପାରୁଥିଲା ପ�ଶାh ତାକୁ େକେତ ଭଲପାଏ ଆଉ ନିଜକୁ ନିେଜ ଲ»ିତ 

େହଇ ଭାବୁଥିଲା େକେତ ରାଗିଯାଇଥିଲା େସ, ପ�ଶାh ଉପେର      

 ତା ପରଦିନ ପ�ଶାh ସିDତାକୁ େନଇ ଡାsର- ପାଖକୁ ଗଲା ଡାsର ସବୁ 

େଦଖିେଲ ଆଶ�ାସନା େଦଇ କହିେଲ, “କିଛି ଚିhା କର� ନାହW ଏେବ ଦୁଇଜଣ- ସବୁ 

େଟ� ରିେପାଟ� ଭଲ ଆସିଛି ପବୂ�ରୁ ଯାହା ଟିେକ ଟିେକ अସୁବିଧା ଥିଲା ସବୁ ଭଲ େହଇ 

ଆସିଲାଣି ସିDତା ନି�ୟ ମା’ େହବ|” 

 କହିବାବାହୁଲ� ବେଷ� ପେର ସିDତା େଗାଟିଏ ପୁତ�  ସhାନକୁ ଜନD  େଦଲା ତା ନଁା କଣ 

ରଖିଥିବ କହିେଲ? ପିଲାଟିର ଡାକ ନଁା........  ‘ସିପୁ’ ...... ସିDତାରୁ  ‘ସି’  ଆଉ  ପ�ଶାhରୁ 

‘ପୁ’ େକମିତି ଲାଗିଲା? 
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ଶୁଭକାh ସାହୁ 

ଏକ ଆଦଶ� ସମାଜର ସ�ପqଏକ ଆଦଶ� ସମାଜର ସ�ପqଏକ ଆଦଶ� ସମାଜର ସ�ପqଏକ ଆଦଶ� ସମାଜର ସ�ପq    
 ଘରକୁ ପଶି ଆସୁଥିବାେବେଳ ବାଟ ଓଗାଳି ଛିଡା େହାଇଗଲା ସିDତା। ମୁହଁ ଲାଲ୍ 

େଦଖାଯାଉଥିଲା। “େକଉଁଠି ଥିଲ ଏେତେବଳ ଯାଏଁ? ଏଇଟା ଘର ନା ଆଉ କିଛି? ତମର 

େଯେବ ଇଛା େହବ ଆସିବ ଯିବ? ଆଉ କାହା ପ�ତି ତମର କିଛି ଦାୟିତ£ अଛି େବାଲି 

ଜାଣିଛ କି ନାହW?” ପି~ିଥିବା ସାଟ�କୁ େଖାଲିେଦଇ ସିDତାକୁ ଧÁା େଦଇ ଘର ଭିତରକୁ 

ପଶିଗଲା ପ�ଶାh। ସିDତା େସମିତି ବିରs େହଉଥିବା େବେଳ କହିଲା, “େମାେତ େଭାକ 

େହଲାଣି, ଜଳଦି ଖାଇବାକୁ ବାଢ଼” 

 ସିDତା अବାକ୍ େହାଇ ଚାହW ରହିଥଲା। କି अ¹ୁତ ମଣିଷ ଇେୟ? ଏେତ ବିରs େହାଇ 

ଗାଳି କେଲ ବି କିଛି ଫରକ୍ ପଡୁନି? ନା ଆଜି ଯାହା ବି େହଉ ପେଛ ଏହାର କିଛି େଗାେଟ 

ସମାଧାନ କରିବାକୁ ପଡିବ। ସବୁେବେଳ ଏମିତି ବିଳ^େର ଘରକୁ ଆସିେଲ ଚଳିବ ନାହW। 

ଆଜି ଖାଇବାକୁ ମିଳିବନାହW େବାଲି ସିDତା େଘାଷଣା କରିେଦଲା। 

 ବିବାହର ପwର ବଷ� ପେର ବି ସିDତା ପ�ଶାhକୁ ହୁଏତ ଠିକ୍ ରୂେପ ବୁଝି ପାରିନଥିଲା। 

ବୁଝି ପାରିନଥିଲା ନୁେହଁ ତ ସବୁ ବୁଝି अବୁଝା େହଉଥିଲା। ତା’ମନେର ପ�ଶାh ପ�ତି ଗଭୀର 

ଭଲ ପାଇବା ଥିଲା; ଏହା ନିସେwହ େହେଲ ପ�ଶାh ବିରାଟ ପୃଥିବୀର ବୃହତ୍ ସମାଜ 

ମଧ�େର େକବଳ େଗାଟିଏ ମଣିଷର ମାୟାେର ବା~ିେହାଇଯିବ! େସ �ୀର େକଉଁ 

ଆବଶ�କତା ବା ପରୂଣ ନ କରିଛି? ଆଉ ରହିଲା ସମୟ େଦବା। ସତେର େସ କ’ଣ ନିଜ 

ପରିବାରଠୁ କାହାକୁ अଧିକ ସମୟ େଦଇଛି?? ତଥାପି �ୀ ଗୁଡ଼ିକ ଏମିତି ହW ଭାବhି अଫିସ୍ 
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 ସରିେଲ ସ£ାମୀ ଗୁଡ଼ାକ ତା- ଚତୁଃପାଶ£େର� ଏମିତି ନସର ପସର େହଉଥା� େଯମିତି ବିଶ£-

ବ� ହD ାo ଭ� ମଣ କରିବାକୁ ଯାଇ ଶ�ୀ ଗେଣଷ ଶିବ-ପାବ�ତୀ- ଚତୁଃପାଶ£େର� ପରିକ�ମା 

କରୁଥିେଲ। େଯଉଁ ସମାଜେର ଏବଂ େଯଉଁ ସମାଜ ପାଇଁ େସ ଆଜି ପ�ତି/ିତ, େସଇ ସମାଜ 

ପ�ତି ତା’ର କ\�ବ� ଭୁଲିଯାଇ ନିଜ �ୀର ପଣତ ତେଳ ରହିଯିବ!  

 ପ�ଶାh ଦଳିତ ପରିବାରେର ଜନD । ପୁଣି େଜେଜ ଯଦିଓ ସି अyର ବିବଜzତ ସିଏ 

କୁଆେଡ ଟିପମାରି ବି େମହhରୀ ଦରମା ଉଠାଉଥିେଲ। େସଥିରୁ अଧା ମଦ�ପାନ ଓ ଆଉ 

अଧା କୁଟୁ^ େପାଷଣ। ହାକିମ- ଚାପେର େସ  େଜେଜ-ୁ ମାତ�  ୫ମ ପଢ଼ିବାର ସୁେଯାଗ 

େଦଇଥିେଲ। େସଇ ୫ମ ପାଠେର ତା-ୁ ପିअନ ଚାକିରୀ ମିଳିଗଲା। େଜେଜ ବ]ିରୁ 

ବାହାରି ଦkର ଗଲାେବେଳ ତା- ପାଖ ପେଡ଼ାଶୀ େସମିତି ଥିେଲ, େଯମିତି ଶେହ ବଷ� 

ଆଗରୁ ଥେଲ। େଜେଜ ବାପା- ପ�େଚ�ାେର ବାପା ତିନିଥରେର େହେଲ ବି ମାଟି�କ୍ ପାଶ 

କରିଗେଲ। େହେଲ ସରକାର- ଦୟା: ଜାତିଗତ ସଂରyଣ ପାଇଁ େସ ବହୁ ସବ$�-ୁ 

ପଛେର ପକାଇ କିରାଣୀ ଚାକିରୀଟା ପାଇଗେଲ। ଆଉ ସଂରyଣର େସଇ ଉ\ରାଧିକାରୀ 

ସତୂ� େର ପ�ଶାh ଆଜି अଫିସର 

 ସିDତାର ବାପା ବି େସଇ अବେହଳିତ ପରିବାର ବଗ�- ମଧ�ରୁ ଜେଣ। େହେଲ 

अଫିସରର ପତq ୀ େହଲାପେର ସିଏ ଟିେକ େବଶୀ ଫୁେଲଇ େହାଇଯାଇଛି। ତା େଶୖଶବର 

ଦାରିଦ� �ତା, ମଇଳା ଚିରା େପାଷାକ, dୁଲ୍ ନ ଯାଇ dୁଲ୍ ଯାଉଥିବା ପିଲା-ୁ ଖେତଇ େହଉ 

େହଉ ନାକର ସିºାଣି ପାଟିେର ପଶି ଯାଉଥିବାର अବfା – ଏସବୁ ଏେବ ସେତ େଯମିତି 

ତା’ ପବୂ� ଜନD ର ଥିଲା। अଫିସର୍ ପତq ୀ  େହବା ପେର େସ ବ]ି ସହ ଆଉ େକୗଣସି ସ"କ� 

ରଖିବାକୁ ଚାହୁଁନି। ପ�ଶାhକୁ ବି ତାଗିଦ୍ ବ]ିକୁ ନ ଯିବାପାଇଁ। 
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  ପ�ଶାh କି� ପତq ୀେପ�ମ ପାଇଁ େଗାେଟ अବେହଳିତ ସମାଜ ତ�ିେର େଗାଡ ରଖି 

ଉ��£କୁ ଉଠିବାକୁ ଚାହୁଁନି; େସ ଚାହୁଁଛି ପରୂା ସମାଜଟାକୁ ତା ସାଥୀେର େନଇଯିବ। େତଣୁ 

ପତq ୀର ଶତ ଆକଟ ସେ\�  େସ ନିଜ ପଣି େଜେଜ- अମଳର େସଇ अସନା ବ]ିକୁ ଯାଏ। 

ତାର ଦାଦା, ମଉସା, ପିଉସା େଲଖା େଲାକ ସବୁ ତାକୁ “ବାବୁ ବାବୁ” ଡାକିେଲ େସ ବାରଣ 

କରି କେହ “ପ�ଶାh” ଡାକିବାକୁ। େସମାନ- ପିଲାମାନ-ୁ ପାଠ ପଢା� େବାଲି ବୁଝାଏ। 

ନିଜ େରାଜଗାରକୁ ମଦମାଂସେର ନ ସାରି ପିଲା- ପାଠପଢା ତଥା ପରିବାର ପାଇଁ ଖ�� 

କର� େବାଲି କେହ। ବ]ିର ମଇଳା अସନା ଦୁଗ�~ମୟ ପରିେବଶ କିପରି ଏକ ସୁf 

ସୁwର ପରିେବଶର ରୂପ େନବ ତା’ର ନ¾ା କେର। େଯଉଁ ଜାତିଗତ ସଂରyଣବାଦେର 

ତା’ର ପରିବାର ଆଜି ଭୂମିରୁ ଭୂମା ଯାଏଁ ପହ�ି ପାରିଛି, ତା’ରି ଆଧାରେର େସ ସମଗ� 

ଜାତିକୁ ଭୂମା�ଶ� କରିବାର ସୁେଯାଗ କାହWକି ନେଦବ? ସଂରyଣବାଦର ସୁେଯାଗ େକବଳ 

େଗାଟିଏ ପରିବାର କାହWକି ଉଠାଇ ଚାଲିଥିବ?? େତଣୁ ପ�ଶାh େଗାଟିଏ ସ£अବେହଳିତ 

ସମାଜର ଉúାନ ପାଇଁ ସଂକj େନଇଛି। 

 ବ]ି ପିଲା- ପାଠପଢାର ଦାୟିତ£ େସ େନଇଛି। ସରକାର- ସ£ଛ ଭାରତ अଭିଯାନ 

େଯଉଁମାନ- ପ�ତ�y ସଂଶି¼�େର ସଫଳ େହବାକୁ ଯାଉଛି, େସମାେନ ନିେଜ କାହWକି अସ£ଛ 

େହାଇ ରହିଥିେବ! ଏକ ଶିyିତ ସମାଜ ହW ସ£ଛତାକୁ ଠିକ୍ ଭାେବ ବୁଝିପାରିବ ଓ ନିଜର 

अଧିକାରକୁ ସାବ�f କରିପାରିବ। େସଦିନ ହୁଏତ େସ ନଥବ, େଯଉଁଦିନ ତାର ଏ 

େଛାଟିଆ ଉଦ�ମ ତା’ଜାତିକୁ ଏେତ ଆଗକୁ େନଇଯାଇଥବ େଯ ଜାତିଗତ ସଂରyଣବାଦର 

େବାଝକୁ ଏ ଜାତି ଆଉ ଉଠାଇବାକୁ ପ�]ୁତ ନଥିବ ବରଂ ଦାବି କରିବ େକବଳ 

ସଂରyଣବାଦ ପାଇଁ ଏଇ ଜାତିକୁ अସବ$� ଆେyପ କରାନଯାଉ। ଏ ଜାତି ଏେବ ସବ$�- 
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 ସହ ସଂପ$ୂ� ସମକy। ଏ ଜାତି ତ�ାଳୀନ ସରକାର- ପାଖେର ଦାବି ଉପfାପନ କରିବ 

େଯ ସଂରyଣ ଆଢୁଆଳେର ସମାଜେର ଏ ସବ$�-अସବ$� ପ�ାଚୀର େସମାନ-ର ଦରକାର 

ନାହW। ସରକାର ଏ ପ�ାଚୀର ଭଗq କରି େଘାଷଣା କର� ସମାଜେର େକୗଣସି ସବ$�-

अସବ$� ଜାତି ନାହW; अଛି େକବଳ ମାନବ ଜାତି! 

 ଯା’ ମନେର ଏେତ ବଡ଼ ଜାତି ପାଇଁ ଏେତ ବଡ଼ ସମାଜ ପାଇଁ ଏେତ ବଡ ପରିବ\�ନର 

େଯାଜନା अଛି, େସ କ’ଣ ତା’ର ଏକମାତ�  େସqହକାtାଳୀ ପତq ୀଟିକୁ ପରିବ\�ନ 

କରିପାରିବନି? ସିDତାର ମନକୁ ଜିଣିବା ପାଇଁ େସ अଧରେର ସିDତହାସ�ଟିଏ େତାଳି କହିଲା, 

“ଠିକ୍ अଛି, ଆଜି ତେମ େମାେତ ଖାଇବାକୁ େଦବନାହW ତ, ତାହାେଲ ଆଜି ମଁୁ ତମକୁ 

ଖାଇବକୁ େଦବି” ପ�ଶାh ଖାଇବା ବାଢ଼ିବାକୁ ଗଲାେବେଳ ସିDତା କହିଲା, “ଥାଉ ଥାଉ। 

ଆଉ ଏେତ ପେଟଇବା ଦରକାର ନାହW। ବସ ମଁୁ ଖାଇବାକୁ ବାଢୁଛି” 

 

 େଦଉଳପଲ� ୀ , କଳ^, େପାଲସରା, ଗଂଜାମ ।  

ପିନ: ୭୬୧୧୦୫, ଓଡ଼ିଶା 

େମାବାଇଲ୍ : ୯୦୪୦୩୨୦୧୮୬ 
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ଗjx��ାେର ସଫଳ େହାଇଥିବା ପ�ତିେଯାଗୀ ଗjx��ାେର ସଫଳ େହାଇଥିବା ପ�ତିେଯାଗୀ ଗjx��ାେର ସଫଳ େହାଇଥିବା ପ�ତିେଯାଗୀ ଗjx��ାେର ସଫଳ େହାଇଥିବା ପ�ତିେଯାଗୀ ::::    

ପ�ଥମ fାନ :  

ସୁବଳ ମହାପାତ�ସୁବଳ ମହାପାତ�ସୁବଳ ମହାପାତ�ସୁବଳ ମହାପାତ�     
ଦି� ତୀୟ fାନ 

ତୃତୀୟ fାନ 

ବିଜୟିନୀ ପoା          ସିପ�ା ନାମତା           ସରସୀ ଆଚାଯ�� 

अରବିw ଆଚାଯ��     ପ�ଶାh କୁମାର ନାଥ              ଦୀପକ ଷଡ଼tୀ 
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 अେପ�ଲ ମାସ ପାଇଁ ଗj x��ାअେପ�ଲ ମାସ ପାଇଁ ଗj x��ାअେପ�ଲ ମାସ ପାଇଁ ଗj x��ାअେପ�ଲ ମାସ ପାଇଁ ଗj x��ା    
 ଆହ� ାନେର ବିଗତ କିଛି ମାସ େହବ ଆେମ ଆର¯ କରିଛୁ ଏକ ନୂତନ ବିଭାଗ ପତି� କାେର 
ପ�କାଶନ େଯାଗ� କାହାଣୀ ନିେବଦନ କରାଯାଉଛି କି� େସଥିପାଇଁ େଯଉଁ େଲଖା ପଠାଇବାକୁ ହୁଏ 
ତାହାର ସମ�କ କଥନ ଆେମ ଏଠାେର େଦଇଥାଉ ଏବଂ ତାହାକୁ କାହାଣୀେର fାନ େଦଇ େଗାଟିଏ 
କାହାଣୀ ସୃ�ି କରିବାକୁ କୁହାଯାଏ ଆପଣ ମଧ� ଚାହWେଲ ନିମqେର ଦିଆଯାଇଥିବା କାହାଣୀର अଂଶକୁ 
େନଇ ନିେଜ େଗାଟିଏ ସୁwର କାହାଣୀ େଲଖି ଆମ ନିକଟକୁ ପଠାଇ ପାରିେବ ମେନ ରଖ� ଆପଣ- 
କାହାଣୀେର ଆେମ େଦଇଥିବା କାହାଣୀର अଂଶ ନି�ୟ ଭାବେର ରହିଥିବ 

 

 “କୁନା କାହW? େଦଖାଯାଉନି?” ସବୁ ଘର ବୁଲିେଦଇ ପଚାରୁଥିଲା ବିନୟ अଫିସରୁ 
େଫରିବାପେର ନିଜର ଏକମାତ�  େଗହ� ା ପୁअ ସହ କିଛି ସମୟ ନ େଖଳିେଲ ତାକୁ ଭଲ ଲାେଗନି 
େରାେଷଇ ଘରୁ କହୁଥିଲା ମିନୁ, “େଦଖୁନ! ଏଇଠି େକାଉଠି େଖଳୁଥିବ? ବାହାେର ଯାଇ େଦଖ” 

 କିଛି ସମୟପେର ବିନୟର ଉ�ସ�ରେର ଘର କ"ି ଉଠୁଥିଲା “ବାର^ାର ମନା କରିଲି ପିଲାକୁ 
ବାହାରକୁ ପଠାअନି େସାସାଇଟିେର ବାେଜ ପିଲା- ସହିତ ବସି ବାଲି େଖଳୁଥିଲା ଏଇୟା ସବୁ ଶିଖୁଛି 
ତମ ପୁअ? େଦଖ ତା େଦହ... ବାଲିଧୁଳିେର ଭ\z େଦହ ଖରାପ େହଉ, େମାେତ କହିବ!” 

 େରାେଷଇଘରୁ ବାହାରି ଆସୁ ଆସୁ ମିନୁ କହୁଥିଲା, “ଓେହା, ପିଲାଟା ଟିେକ େଖଳିେଦେଲ କଣ 
େହଇଗଲା? ତେମ େଖଳୁନଥିଲ କି? ଜନD ରୁ ଏସି ରୁମେର ବଢ଼ିଥିଲ ନା କଣ ?”  
 

 ମେନ ରଖ� ଏହି ପାରାଗ�ାଫଟି ଆପଣ- କାହାଣୀେର ରହିବା अନିବାଯ�� ଆପଣ ଏହାକୁ 
କାହାଣୀେର େଯ େକୗଣସି ଭାଗେର ରଖିପାରିେବ କାହାଣୀ ଆମ ନିକଟକୁ ୨୦୧୮, अେପ�ଲ ମାସ ତିନି 
ତାରିଖ ପବୂ�ରୁ ପହ�ିଯିବା ଆବଶ�କ ଆମ ଇେମଲ୍ ଠିକଣା : aahwaan@gmail.com  
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ବିେଶଷ ସଚୂନାବିେଶଷ ସଚୂନାବିେଶଷ ସଚୂନାବିେଶଷ ସଚୂନା    
ଆହ� ାନ ଇ-ପତି� କାର ଆଗାମୀ ସଂdରଣ : अେପ�ଲ ୨୦୧୮ 

େଲଖା ପଠାଇବାର େଶଷ ତାରିଖ : ୩ अେପ�ଲ ୨୦୧୮ 

େଲଖା ପଠାଇବା ସମୟେର ଇେମଲ୍ େର ସବ୍ େଜ�୍ େଲଖିେବ : 

Article for APRIL 2018 Edition: YOURNAME Article for APRIL 2018 Edition: YOURNAME Article for APRIL 2018 Edition: YOURNAME Article for APRIL 2018 Edition: YOURNAME (ନିଜ ନଁା େଲଖିେବ)    

 େଲଖା ଗୁଡ଼ିକ ଯଦି ଓଡ଼ିଆେର ଟାଇପ୍ କରି ୱାଡ଼� ଫାଇଲେର ପଠାଇେବ ତା େହେଲ 

ଆମକୁ ପୁଣିଥେର େସହି ସବୁ େଲଖା ଟାଇପ୍ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ ନାହW ହାତ େଲଖାକୁ 

ଫେଟା ଉଠାଇ କି^ା dାନ୍ କରି ଇେମଲ୍ ଆଟାଚ୍ େମ�୍ ଭାବେର ପଠାଇେବ ହ]େଲଖା 

ସୁwର ଓ ପଠନେଯାଗ� େହବା अନିବାଯ��, ନେଚତ ଯଦି ପ�କାଶନେର େକୗଣସି ତ� }ଟି ରେହ 

େସଥିପାଇଁ ସ"ାଦକ ଦାୟୀ ରହିେବ ନାହW 

 ଯଦି ଗj ବା କାହାଣୀ କି^ା ପ�ବ~ ପଠାଉଛhି େତେବ ଧ�ାନ ଦିअ�, ପ�େତ�କ ଶ³ 

ମଧ�େର େକବଳ େଗାଟିଏ ଖାଲି fାନ ଛାଡ଼ିେବ, କମା, ପ$ୂ�େଛଦ, ଯୁsାyର ଆଦି 

ବ�ାକରଣ ତ� }ଟି ପ�ତି ସାବଧାନ ରହି ଟାଇପ୍ କରିେବ ବ�ାକରଣଗତ ତ� }ଟି ପାଇଁ 

ପ�କାଶନେର अେହତୁକ ବିଳ^ ହୁଏ େତଣୁ ଯଦି ସ¯ବ େହଉଛି ଆପଣ- ନିକଟେର 

ଥିବା େକହି ଓଡ଼ିଆ ବ~ୁ- .ାରା ନିଜ େଲଖାକୁ ସଠିକ ଭାବେର ପରୀyା କରି ନିअ� 

 େଲଖା ସହିତ ନିଜର େଗାଟିଏ ପାସେପାଟ୍� ଫେଟା (ଯଦି ନାହW, େତେବ ଭଲ 

େଦଖାଯାଉଥିବା ସୁwର ଫେଟାଟିଏ) ସହିତ ନିଜର ଠିକଣା େଲଖି ପଠାଇେବ 

 ଆମର େଲଖା ସଂଗ�ହ ଇେମଲ୍ : aahwaan@gmail.comaahwaan@gmail.comaahwaan@gmail.comaahwaan@gmail.com 
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ବିେଶଷ ସଚୂନାବିେଶଷ ସଚୂନାବିେଶଷ ସଚୂନାବିେଶଷ ସଚୂନା    
 ଦୟାକରି ପ�େତ�କ ମାସର ସଂdରଣ ନିମେh େକବଳ େଗାଟିଏ ବା ଦୁଇଟି େଲଖା ହW 

ପଠା� କିଛି ବ~ୁ ଏକାଧିକ େଲଖା ପଠାଇ ଆମକୁ ଚିhାେର ପକାଇ େଦଉଛhି ଆେମ 

େସ ମଧ�ରୁ ଚୟନ କରିବାକୁ अସୁବିଧାର ସ�}ଖୀନ େହଉଛୁ ସଚୂନାେଯାଗ� େଯ କିଛି 

ବ~ୁ ବିଗତ ମାସେର अନୁ�ନ ଦଶରୁ अଧିକ କବିତା ପଠାଇଛhି ଏହା.ାରା ଆମ ଇେମଲ୍ 

ବ¾ ଭ\z େହଉଛି ଏବଂ ସ"ାଦନା କାଯ��େର ବାଧା ସୃ�ି େହଉଛି 

 ବାର^ାର अନୁେରାଧ ସେ\�  अେନକ ବ~ୁ ଟାଇପ୍ ନ କରି େଲଖା ପଠାଉଛhି ଏହା 

ଫଳେର ଆମକୁ ସ"ାଦନା ପବୂ�ରୁ अନୁ�ନ अ��ାଧିକ ପୃ/ା ନିେଜ ଟାଇପ୍ କରିବାକୁ ପଡୁଛି 

ଏବଂ ଏଥିପାଇଁ ପତି� କା ପ�କାଶନେର ବିଳ^ େଦଖା େଦଉଛି ଦୟାକରି ନିଜସ� େଲଖା 

ଟାଇପ୍ କରି ମାଇେକ� ାସÆ୍ ୱାଡ୍� ଫାଇଲେର ପଠା� ଯଦି ଟାଇପ୍ କରି ପାରୁନାହାhି ତା 

େହେଲ अନ� ଉପାୟ କର� ପିଡ଼ିଏଫ୍ ଫାଇଲେର ପଠାଉଥିବା େଲଖାକୁ ୱାଡ୍� 

ଫାଇଲେର ପଠା� 

 ହ� ାଟ୍ ସଆପ୍ େର େଲଖା ପଠା� ନାହW ଏହା ସ�ୀକାଯ�� େହବନାହW େକବଳ ଇେମଲ୍ 

.ାରା ହW େଲଖା ପଠା�  

ପତି� କାେର ଥିବା ବ�ାକରଣଗତ ତ� }ଟି ପାଇଁ ସ"ାଦକ yମାପ�ାଥ�ୀପତି� କାେର ଥିବା ବ�ାକରଣଗତ ତ� }ଟି ପାଇଁ ସ"ାଦକ yମାପ�ାଥ�ୀପତି� କାେର ଥିବା ବ�ାକରଣଗତ ତ� }ଟି ପାଇଁ ସ"ାଦକ yମାପ�ାଥ�ୀପତି� କାେର ଥିବା ବ�ାକରଣଗତ ତ� }ଟି ପାଇଁ ସ"ାଦକ yମାପ�ାଥ�ୀ    

ଆମ ଇେମଲ୍ ଠିକଣା :  

aahwaan@gmail.comaahwaan@gmail.comaahwaan@gmail.comaahwaan@gmail.com 


