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ଓଡ଼ିଶାର ପ�ଥମ ଏବଂ ଏକମାତ�  ସ$ୂ&� ଓଡ଼ିଆ ମାସିକ ସାହିତ� ଇ-ପତି� କା 

ପ�ତି2ାତା - ସ$ାଦକ 
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 ‘ଆହ� ାନ’ ଇ-ପତି� କାେର ପ&ୂ�ତଃ େମୗଳିକ, अପ�କାଶିତ େଲଖା ଗୁଡ଼ିକ ହZ 
େଲଖାର ମାନ ଏବଂ ଭାଷା ତଥା ଉପାେଦୟତା ଆଧାରେର ଚୟନ କରାଯାଇଥାଏ 
େକୗଣସି େବନାମୀ େଲଖା ଉପେର ଆମର େକୗଣସି କ_�ବ� / ଦାୟିତ�  ରହିବ 
ନାହZ େଲଖାେର ଦିଆଯାଇଥିବା ସମ` ତଥ� ଏବଂ ବିଚାର େଲଖକ0ର ସ$ୂ&� 
ନିଜସ�, ତାହା ଉପେର ସ$ାଦକ କିaା ପ�କାଶକ0 ସହମତି ରହିବ େବାଲି େକୗଣସି 
ଲିଖିତ ନିୟମ ନାହZ ଯଦିଓ ପ�େତ�କ େଲଖାକୁ ଭଲଭାବେର ପଢ଼ିବା ଏବଂ 
ବୁଝିବାପେର ହZ ପ�କାଶନ େହତୁ ନିବ�ାଚନ କରାଯାଇଥାଏ ତଥାପି େଲଖାର 
ଶତପ�ତିଶତ ସତ�ତାର ଦାବୀ େକବଳ େଲଖକ0ର େକୗଣସି େଲଖାକୁ େନଇ 
ଉଠିଥିବା ବିବାଦର ଉ_ରଦାୟିତ�  େକବଳ େଲଖାର ମଳୂ େଲଖକ0ର, ଏଥିେର 
ସ$ାଦକ କିaା ପତି� କାର େକୗଣସି ଉ_ରଦାୟିତ�  ରହିବ ନାହZ 

 ଏହି ପତି� କାର େକୗଣସି अଂଶ ବା େଲଖା ସ$ାଦକ0 ଲିଖିତ अନୁମତି ବିନା 

अନ� େକୗଣସି ମାଧ�ମ (ପତ�  ପତି� କା / ଗଣମାଧ�ମ / ସaାଦପତ�  ଇତ�ାଦି)େର 

ପ�କାଶିତ କରିବା अପରାଧ େବାଲି ଧରିନିଆଯିବ ପ�େତ�କ େଲଖା ଉପେର 

ସ$ୂ&� अଧିକାର େଲଖକ0ର ରହିବ, େସ ଚାହZେଲ ତାହାକୁ େଫସବୁକ ଏବଂ 

ଟି� ଟର ଆଦି ଗଣମାଧ�ମେର କିaା अନ� ମାଧ�ମେର ପ�କାଶିତ କରିପାରିେବ  

ପବିତ�  ଉgଳଦିବସ ଉପଲେh ଆହ� ାନର अଗଣିତ 
ପାଠକପାଠିକା, େଲଖକେଲଖିକା, ଶୁଭାକାଂhୀ ବiୁ 

ମାନ0ୁ ତଥା ସମ` ଓଡ଼ିଶାବାସୀ0ୁ ଆହ� ାନ ଇ-ପତି� କା 
ତରଫରୁ अେନକ ଶୁେଭjା 
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 େଯଉଁ ବiୁମାେନ ଏହି ପତି� କା ପାଇଁ େଲଖା ପଠାଉଛnି େସମାନ0ୁ ବିନୀତ 
अନୁେରାଧ, େସମାେନ େଧୖଯ��ର ସହ ପତି� କାର ପ�କାଶନକୁ अେପhା କରp 
ପତି� କା ପ�କାଶିତ େହବାପେର ପେର ଆହ� ାନ ଇ-ପତି� କାର େୱବ୍ସାଇଟ ଏବଂ 
ଆr�ଏଡ୍ ଆପ୍ 1ାରା ପତି� କାର ପ�କାଶନ ସaiୀୟ ସଚୂନା େପ�ରଣ କରାଯିବ  
 ପ�େତ�କ ମାସେର ଜେଣ େଲଖକ0 ସବ�ାଧିକ ଦୁଇଟି େଲଖା ହZ ପ�କାଶିତ 
େହବ େସଥିପାଇଁ େଲଖକ ନିେଜ ସ�ରଚିତ େକବଳ େଗାଟିଏ କିaା ଦୁଇଟି େଲଖା 
ହZ ପଠାp ଏକାଧିକ େଲଖା ପଠାଇେଲ, ପ�ଥେମ ମିଳିଥିବା େଲଖାକୁ ହZ ପ�କାଶନ 
େହତୁ ସ�ୀକାର କରାଯିବ େଲଖା ପାଇବା ପେର ଆେମ ଇେମଲ୍ 1ାରା 
ଜଣାଇଥାଉ, ତଥାପି ଯଦି ଆପଣ ଜାଣି ପାରnି ନାହZ, େତେବ ଆମ ଇ-ପତି� କାର 
ଆr�ଏଡ୍ ଆପ୍  ଡାଉନେଲାଡ୍ କରି େସଠାେର ସଂଗୃହୀତ ଆେଲଖ� ପୃ2ାେର 
ଆଗାମୀ ସଂ?ରଣ ପାଇଁ ମିଳିଥିବା େଲଖା ତାଲିକା େଦଖି ପାରିେବ 
 ବାରaାର अନୁେରାଧ ସେ_�  अେନକ ବiୁ େଲଖାଗୁଡ଼ିକୁ ଟାଇପ୍ କରି ପଠାଉ 
ନାହାnି, ଆଉ ଯଦି େସମାନ0ୁ अଧିକ ବାଧ� କରାଯାଏ, ଉଣାअଧିେକ େଲଖା 
ପଠାଉଥିବା ନେବ ପ�ତିଶତ େଲଖକ େଲଖା ପଠାଇବା ବs କରିେଦେବ, କାରଣ 
େସମାନ0ୁ ଓଡ଼ିଆେର ଟାଇପ୍ କରି ଆେସନି େତଣୁ େଯମିତି ବି େହଉ ଏହି 
ପତି� କାକୁ ପ�େତ�କ ମାସେର ପ�କାଶନ କରିବା େମାର ଲh� େତଣୁ େମାର 
ବ�`ବହୁଳ ଜୀବନଚଯ��ାେର ସୀମିତ ସମୟର ସଦୁପେଯାଗ କରିବା ଉେ�ଶ�େର 
ଏହି ପତି� କାକୁ ପ�କାଶିତ କରୁଛି ଏବଂ କରୁଥିବି ମଧ� ଆପଣ ମାନ0 ସହେଯାଗ 
ପାଇଁ ମଁୁ ଆପଣ0 ନିକଟେର ଋଣୀ 

    ଡା େଜ�ାତି ପ�ସାଦ ପ/ନାୟକଡା େଜ�ାତି ପ�ସାଦ ପ/ନାୟକଡା େଜ�ାତି ପ�ସାଦ ପ/ନାୟକଡା େଜ�ାତି ପ�ସାଦ ପ/ନାୟକ, , , , ସ$ାଦକସ$ାଦକସ$ାଦକସ$ାଦକ    

େଲଖକ ମାନ0 ପାଇଁ ସଚୂନାେଲଖକ ମାନ0 ପାଇଁ ସଚୂନାେଲଖକ ମାନ0 ପାଇଁ ସଚୂନାେଲଖକ ମାନ0 ପାଇଁ ସଚୂନା    

ଆହ� ାନ ଇ-ପତି� କାର ଆr�ଏଡ୍ ଆପ୍ ସ$ୂ&� ନିଃଶୁ( ଭାବେର ଗୁଗୁଲ୍ େପu େvାରେର ଉପଲw अଛି 
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ସଂପାଦକୀୟ    ଡା େଜ�ାତି ପ�ସାଦ ପ/ନାୟକ  ୧୪ 

କାହାଣୀ ବିଭାଗ           ୩୧ 

ସୁେନଲୀ ସିଂହ    अେଶାକ ବିଶ�ାଳ     ୩୨ 

अବିନାଶି     ବିନୟ ମହାପାତ�      ୩୭ 

େମାhା     ପ�ତିଭା ପି�ୟଦଶ{ନୀ    ୪୬ 

ଭାେଲ|ାଇନ୍ ପବୂ�ରାତି   ଧୀେରs�  କୁମାର ପ�ଧାନ    ୫୩ 

େଚାରାବାଲି     ସୁଷମା ପରିଜା     ୫୭ 

ଜୀବn अନୁଭୂତି    ପ�ଦୀପ ବi      ୬୨ 

अମଲୂ� ଦାନ    अନସୟୂା ପrା     ୬୯ 

କବିତାର େଶଷ କବିତା   ଗଦାଧର ବଳ     ୭୯ 

अ`ସଯୂ��ର ଏଲିଜି   ତି� େଲାଚନ ଦାସ     ୮୫ 

अ`ମିତ ସଯୂ��    ସେnାଷ କୁମାର ରାଉତ    ୯୩ 

କଳିଯୁଗର ବiୁ    ମେହଶ�ର ସାହୁ     ୯୭ 

ସାବାସ ମିଲକା    ବି. ନିରୁପମା     ୧୦୩ 

େହେଲ କାହZକି?    ସସିFତା ସାହୁ     ୧୦୭ 

ଭାଗ�      ମିନାhୀ ଦାସ     ୧୧୦ 

ସଚୂୀପତ�ସଚୂୀପତ�ସଚୂୀପତ�ସଚୂୀପତ�     
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ମଣିଷପଣିଆ    ର�ନ କୁମାର ଦାସ    ୧୧୬ 

ଶାଶୁ      अନୁସୟୂା େଜନା     ୧୧୯ 

ଦୁଇଟି hୁଦ� ଗ�    ସୁଧାଂଶୁ େଶଖର ଦି� େବଦୀ   ୧୨୪ 

अସାମାଜିକ     ସନାତନ କଟା     ୧୨୭ 

କାକ୍ ଟସ୍     ବି�ୁପି�ୟା କରସୁଧା ପ/ନାୟକ  ୧୨୯ 

ବଉଳ     ସୀତାରାମ ଦାସ     ୧୩୩ 

େମା କଲମ କାsୁଥିଲା   अ0ିତା ପାଢ଼ୀ     ୧୩୭ 

କବିତା ବିଭାଗ           ୧୪୦ 

ରାଧିକା ବଜାଏ ଘୁ�ୁର   ରାମ ପ�ସାଦ ସିଂହ    ୧୪୧ 

ହସି ହସି ଜୀଇଁଯାअ   अନିଲ୍ କୁମାର     ୧୪୨ 

ସରସ�ତୀ ବsନା    hମାନିଧି ସାହୁ     ୧୪୪ 

ନୁଆଁଣିଆ ଚାଳଘର   ରଜୀତ କୁମାର ଦାସ    ୧୪୫ 

ନାରୀ      ଶୁଭଲhF ୀ ଦାସ     ୧୪୭ 

ମହାନିବ�ାଣ     ସୁବ� ତ କୁମାର େଜନା    ୧୪୯ 

ମାନସୀ     ରେମଶ ଚs�  େବେହରା    ୧୫୧ 

େରଡ୍ ୱାଇନ୍    େସୗମ�ର�ନ୍ ପାଲ୍    ୧୫୨ 

ମଁୁ ଯଦି ହଜିଯାଏ    �ାନର�ନ ମହାରଣା    ୧୫୩ 

େସ ପିଲାଦିନର କିଛି   ଟି�0ଲ୍ ମହାnି     ୧୫୫ 
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ସହରୀକରଣ अଭିମୁେଖ   अଭିେଷକ ମହାପାତ�     ୧୫୭ 

ବସnର ଆଗମେନ   ପ�ଶାn କୁମାର ପଧାନ    ୧୫୯ 

କିଏ ଜାେଣ କାହାକୁ   ଭଗତରାମ କ|ା     ୧୬୦ 

ପ�କୃତ ବiୁ     େଦବବ�ତ େଜନା     ୧୬୧ 

ଭ� ମଣ କରି େଦଖିେବ ପ�ଭୂ ସବ�ତ�  ବି.ନିରୁପମା      ୧୬୨ 

ଶୁଭ ସକାଳ     ଡaରୁଧର ବାଗ୍     ୧୬୩ 

ଶିଶୁ ଶ�ମିକ     ଶାରଦା ପ�ସନ�  ସାହୁ    ୧୬୪ 

ସାଥୀ      େମାନାଲିସା ପାଣିଗ�ାହୀ    ୧୬୬ 

େମା ଜୀବନସାଥୀ    hଣପ�ଭା ବାଗ     ୧୬୭ 

ରାତିର ଶାn ସହର   ଲିପିନ୍ ରାଉତ     ୧୬୮ 

ଏତିକି ମିନତୀ େମାର   अ0ିତା ପାଢ଼ୀ     ୧୬୯ 

କବି ଓ କଳାକାର    ମେହଶ�ର ସାହୁ     ୧୭୦ 

େମା ପି�ୟା      अନିଲ୍ କୁମାର ମହାରଣା   ୧୭୨ 

କହିଲି ଆକାଶକୁ    अପ{ତା ରଣା     ୧୭୩ 

େମା ମନର ଟିକି ଶାରୀ   ପି�ୟବ�ତ କର     ୧୭୪ 

अଭୁଲା ସ�ପ�     ଶିବାନs ବନେଛାର    ୧୭୫ 

କାହZକି ଜାଣିନି    ସିେ�ଶ�ର ତି� ପାଠୀ    ୧୭୭ 

ଆଧୁନିକତା     େଜ�ାତିର�ନ ମହାରଣା   ୧୭୮ 
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ଏଲକସ୍ ସାଇନ୍    ଦିଲu ୀପ କୁମାର ସାମଲ    ୧୭୯ 

େବାଉ ମାରିବ    ନୂତନ କୁମାର େବେହରା   ୧୮୨ 

େକମିତି କହିବି    େସଠୀ କା_{କ ଚs�     ୧୮୪ 

ସF �ତି       ଚିନF ୟ ଶୁଭ� ାଂଶୁ     ୧୮୫ 

ମନ ଆଇନା    ଆଶୁେତାଷ େମେହର    ୧୮୬ 

ସୁନାର ଭାରତ    ମେନାରମା ହାତୀ     ୧୮୭ 

ଶୁଣ୍ େଲା େକାଇଲି   କାଳିsୀ ରାଉତ     ୧୮୯ 

କାଣିଚାଏ ଚିnନ    अବିନାଶ େବେହରା    ୧୯୧ 

अ��ା�ିନୀ     ଓଜସି�ନୀ ଦାସ     ୧୯୩ 

ନିବ�ାଚନ     କrୁରୀ ଚରଣ ରାଉତ    ୧୯୫ 

ବଉଳର ବାସ�ା    ସସିFତା ମିଶ�      ୧୯୬ 

ମୁଠାଏ ସF �ତି     ଲିପୁ ସାହୁ      ୧୯୮ 

ସ�ପ� ସୁsରୀ     ଆତF ପ�କାଶ ସାହୁ     ୧୯୯ 

ଥୁ|ାଗଛ     ଶୁଭସିFତା େବେହରା    ୨୦୦ 

ଆସ େଖାଜିବା ଠିକଣା   ରାହାସ କୁମାର େବେହରା   ୨୦୧ 

ଆେମ ମୟୁରଭ�ିଆ   ପ0ଜ କୁମାର ମାହାନା    ୨୦୪ 

ସ�ପ� ସୁsରୀ     ମେନାଜ ମହାନs     ୨୦୫ 

ସବୁ ସୁsର     अଜୟ େବେହରା     ୨୦୭ 
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କଳା କେହ�ଇ    ଦୁଷFn କୁମାର ମିଶ�    ୨୦୮ 

ଆତF ଚିnନ     ବନେଜ�ା�ା ପrା     ୨୦୯ 

ମନ ମsିର, ବିେବକ ପଜୂାରୀ  େରାଜା ପrା     ୨୧୦ 

ଫିକେର ଚୁଲିକୁ    ଏମ୍ ବିଜୟ କୁମାର    ୨୧୨ 

ମମତାମୟୀ ମା ତାରିଣୀ   ଶିବାଶିଷ ନାଏକ     ୨୧୪ 

େମା ଗଁା     ପଶ�ୁରାମ ସାହୁ     ୨୧୬ 

ବିଚାରୀ ମାଆଟା    ନାରାୟଣ ଚs�  େସନାପତି   ୨୧୭ 

अଭିନsନ     ଜିେତs�  କୁମାର କହଁର    ୨୧୯ 

ନିଶାକୁ କରିବା ଦୂର   ହେରରାମ ପrା     ୨୨୨ 

अnେର ଜ� ଳନ ତୁମପାଇଁ ସାଥି  ସୁ�ାନ କୁମାର କହଁର    ୨୨୩ 

ଆସ େହ ବସn    େପ�ମଶିଲା ରାଉତ     ୨୨୪ 

ନିଶିଥ ଲଗେନ    ବିକାଶଚs�  ଧୁ�ିଆ    ୨୨୫ 

ଆଖିେର ଆକାେଶ େପ�ମ  ସସିFତା ସାହୁ     ୨୨୭ 

େଲା େରବ େଲା ଚୁଲି େଲା ନିଆଁ  ପି�ୟ0ା ନାୟକ     ୨୨୮ 

ଓଡ଼ିଆ ଭାଷା    ତାନଶ�ୀ ପାଣିଗ�ାହୀ    ୨୩୦ 

ଲ�ଳା     ଡା ନୀଳମାଧବ କର    ୨୩୧ 

ଶହୀଦର ନିେବଦନ   ଧିେରନ୍ ବାଗ୍     ୨୩୨ 

ଭାରି ଇjା ହୁଏ     ନିନୁ ନାଏକ      ୨୩୩ 
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अମର ଶହୀଦ    ବିଭୁତିଭୂଷଣ ସାମଲ    ୨୩୪ 

ସାଥିପାଇଁ ଚିଠିଟିଏ   ଗ�ାସୁନsିନୀ ରୂପମା ଗୁରୁ   ୨୩୫ 

ମହକିବ ଧରାଭୂଇଁ    ରବୀs�ନାଥ ମହାରଣା    ୨୩୬ 

ପ�ତିେଶାଧ     େବୖଶାଖୀ ନାୟକ     ୨୩୭ 

ଜୀବନ     ଡଃ �ାେନଶ�ର ମିଶ�    ୨୩୮ 

ବଜାରବୁଲା     େବବିସିFତା କର     ୨୩୯ 

ମା ଓ ବiୁ     ସନାତନ ମହାକୁଡ଼    ୨୪୦ 

अହଂକାରୀ େଦାଷୀ   ଜୟn କୁମାର ସାହୁ    ୨୪୧ 

କର ବିଲୀନ    େଗୗରୀ ପrା     ୨୪୨ 

ଶିhା      अନାମ ଚରଣ ସାହୁ    ୨୪୪ 

ସହୀଦ, अମରାତF ା!   ଚs�  େଶଖର େଗା     ୨୪୫ 

ପ�ଣାମ ବୀର ଯବାନ   ନିେବଦିତା ମହାପାତ�     ୨୪୭ 

ନାଟକ େମା ର�ମେ�   େଜ�ାତିର�ନ ସାହୁ    ୨୪୯ 

ଭୃଣହତ�ା     ଶିବଶ0ର ପାତ�      ୨୫୦ 

ଆସିଛି ରେ�ାଲୀ    ସମି�ତ୍ ସତ�ପ�କାଶ ମିଶ�    ୨୫୧ 

ବiୁ      ଦି�ିଶିଖା କର     ୨୫୨ 

ଏଇତ ଜୀବନ    େକଶରୀ ପ�ସାଦ ମହାnି    ୨୫୪ 

ସୁsରତା     ସୁଶାn କୁମାର ଧଳ    ୨୫୬ 
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େହାଲି     अନନ�ା अନ�ତମା ମହାnି   ୨୫୮ 

ତୃ�ାମୟୀ ନାରୀ    ହୃଦୟାନs ପଧାନ    ୨୫୯ 

ନୁେହଁ େସ ତ କାଠ   ଯଶସି�ନୀ ସାହୁ     ୨୬୧ 

ମନ କଣ କହୁଛି    ଶ�ୀରାଜେଶଖର ସି ଚିମା    ୨୬୩ 

ସୁବ&�େମାତି    ବିଭୁତି ର�ନ ପାଣିଗ�ାହୀ   ୨୬୪ 

କଟକ     ସଂଘମିତ� ା େବେହରା    ୨୬୫ 

ମାତୃଭୂମି ପାଇଁ ପେଦ   ପବିତ�  ଦାସ      ୨୬୬ 

ସାଥୀ      କା_{କ ପାଣିଗ�ାହୀ     ୨୬୭ 

ପେଡ଼ାଶୀ     अନୁସୟୂା ମିଶ�     ୨୬୯ 

ବସn     ଚs�କାn େଜନା     ୨୭୧ 

ନଜର ରଖିଥା ତା0ୁ   ଶିଶିର କୁମାର ପrା    ୨୭୨ 

ପ�ଜାପତିର େଡଣା    अଶି�ନୀ ଦାଶ     ୨୭୩ 

େଦହଛୁଇଁ କଥା େଦଲି   ସୁଧାଂଶୁ ମrଳ     ୨୭୪ 

ନାରୀ      ନିେବଦିତା ମହାପାତ�     ୨୭୫ 

ପଣତ କାନି     ସଂଘମିତ� ା କାନୁନେଗା    ୨୭୮ 

ଆହ� ାନ     ଦୀପକ କୁମାର ଦାସ    ୨୮୦ 

େଶଷ ଫଗୁଣ    ନୀଳକ� ମହାnି     ୨୮୧ 

ନାରୀ ତୁେମ     ଟିଟୀ ସାର�ୀ     ୨୮୩ 
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ଆଈମା’ କାହାଣୀ    ବିଦ�ାଧର େସଠୀ     ୨୮୬ 

ଯାତନାର େଢଉ    ଶଶା0 େଶଖର ପrା    ୨୮୮ 

ନୀଳ ଲଫାଫା    ସୁଜାତା ଗିରି     ୨୮୯ 

େଦାଳଯାତ� ାର ଆଗମନ   ପ�ଦୁ�ତ ମହାକୁଡ଼     ୨୯୧ 

ତୁେମ ତ ପାରିବ ବୁଝି   ଦୀପକ ଷଡ଼�ୀ     ୨୯୩ 

ସaଲପୁରୀ ବିଭାଗ          ୨୯୪ 

ଜୀବନ ଜୁଏ     ଆତ�ତ� ାଣ ଖୁଡ଼{ଆ     ୨୯୫ 

ଫଟ୍ ଫଟି     ଯାଦବ ପ�ଦୀପ ପରୁଆ    ୨୯୬ 

ଦଗଲି     ସୁବାଷ ଚs�  ଭୁଏ     ୨୯୭ 

ମେନଥଉ     କବି ପ�ସାଦ      ୨୯୯ 

ବାଟ୍      ପ�ସନ�  ପ�ୟାସ ଭୁଏ    ୩୦୦ 

ଖୁସିର୍ ସପନ୍ ସପନ୍ େହଇଗଲା ମେନାଜ ମହାନs     ୩୦୧ 

ଫଲ୍ ସା ଫୁଲ    ଏମ୍ ବିଜୟ କୁମାର    ୩୦୪ 

ଇ େମାର୍ ଗଁା କଥା   େଯାେଗଶ�ର ସାହୁ     ୩୦୫ 

ସଜନୀ ବିେନ ରଜନୀ   ଚs�େଶଖର େଗା     ୩୦୬ 

ପ�ବi ବିଭାଗ           ୩୦୭ 

ଗିରନାର୍ ପାହାଡ଼ ଭ� ମଣ  ସୁବଳ ମହାପାତ�      ୩୦୮ 

ମଣିମା ଶୁଣିମା େହଉ   ଶ�ୀ अଖr      ୩୩୫ 
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ଜୟ ଜୟ ପରମାତF ନ୍   ପ�େମାଦ କୁମାର ପrା    ୩୩୭ 

ଜଲିଉଡ଼େର ନଗ�ତା   ନାରାୟଣ ଚs�  େସନାପତି   ୩୪୦ 

ଜୀବନ ଏକ ସଂଘାତ ଓ ସଂଘଷ� ସତ�ପ�କାଶ େସଠୀ    ୩୪୭ 

ବିେଶଷ अନୁେରାଧ          ୩୫୫ 

ବିେଶଷ ସଚୂନା           ୩୫୬ 

ଆଗାମୀ ସଂ?ରଣ ନିମେn ଆପଣ0 େଲଖା अେପ�ଲ ଆଗାମୀ ସଂ?ରଣ ନିମେn ଆପଣ0 େଲଖା अେପ�ଲ ଆଗାମୀ ସଂ?ରଣ ନିମେn ଆପଣ0 େଲଖା अେପ�ଲ ଆଗାମୀ ସଂ?ରଣ ନିମେn ଆପଣ0 େଲଖା अେପ�ଲ 
ମାସର ମାସର ମାସର ମାସର ୩ ୩ ୩ ୩ ତାରିଖ ସୁ�ା ପହ�ିବା ଦରକାରତାରିଖ ସୁ�ା ପହ�ିବା ଦରକାରତାରିଖ ସୁ�ା ପହ�ିବା ଦରକାରତାରିଖ ସୁ�ା ପହ�ିବା ଦରକାର    

ଚଳିତ ସଂ?ରଣ ନିମେn େଶଷ ତାରିଖ ପଯ��n ମିଳିଥିବା ସମ` େଲଖା 
ପତି� କାେର ପ�କାଶିତ କରାଯାଇଛି, େଯଉଁମାନ0ର େଲଖା ପ�କାଶିତ େହାଇନାହZ, 

େସମାେନ ପୁଣିଥେର ପଠାଇ ପାରିେବ ପ�େତ�କ ମାସେର ପ�କାଶିତ ହୁଏ 
ଆହ� ାନ ଇ-ପତି� କା, ତାେହେଲ ଆପଣ େକେବ ବି ବିଳa େହେବ ନାହZ ଚଳିତ 

ମାସେର ନ େହେଲ ଆପଣ ଆଗାମୀ ମାସେର ପତି� କାେର �ାନ ପାଇେବ 

ହ� ାଟ୍ ହ� ାଟ୍ ହ� ାଟ୍ ହ� ାଟ୍ ସଆପ୍ 1ାରା େଲଖା ପଠାp ନାହZସଆପ୍ 1ାରା େଲଖା ପଠାp ନାହZସଆପ୍ 1ାରା େଲଖା ପଠାp ନାହZସଆପ୍ 1ାରା େଲଖା ପଠାp ନାହZ, , , , ପ�କାଶନ ପ�କାଶନ ପ�କାଶନ ପ�କାଶନ 
େହତୁ ଗ�ହଣ କରାଯିବ ନାହZ ଧନ�ବାଦେହତୁ ଗ�ହଣ କରାଯିବ ନାହZ ଧନ�ବାଦେହତୁ ଗ�ହଣ କରାଯିବ ନାହZ ଧନ�ବାଦେହତୁ ଗ�ହଣ କରାଯିବ ନାହZ ଧନ�ବାଦ    
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 ଡା େଜ�ାତି ପ�ସାଦ ପ/ନାୟକ 

ସ$ାଦକ0 କଲମରୁସ$ାଦକ0 କଲମରୁସ$ାଦକ0 କଲମରୁସ$ାଦକ0 କଲମରୁ............    
ନମ?ାର 

 ଆହ� ାନ ଇ-ପତି� କାର ମା�� ୨୦୧୯ ସଂ?ରଣ ଆପଣମାନ0ୁ 

ଉପହାର େଦଉଥିବା ସମୟେର ସମ` ପାଠକପାଠିକା0ୁ େହାଲି ଏବଂ 

ପବିତ�  ଉgଳ ଦିବସର अଗ�ୀମ अଭିନsନ ଜଣାଉଛି 

 ଚଳିତ ସଂ?ରଣ ପାଇଁ ମିଳିଥିବା अେନକ େଲଖା ମଧ�ରୁ अେନକ 

େଲଖା େଦଶେପ�ମେର ଓତେପ�ାତ େହାଇଥିବା େଦଖିବାକୁ ମିଳିଛି, ଏହାର 

ଏକ କାରଣ େହଉଛି ନିକଟ अତୀତେର େହାଇଥିବା अେନକ ଘଟଣା 

େସହି ସମ` ବିଷୟେର ସମ�କ ବିବରଣୀ େଦବାକୁ ମଁୁ ଉଚିତ ମେନ 

କରୁଛି 

ପୁଲୱାମାେର ଆତ0ବାଦୀ ଆକ�ମଣ 

 ବିଗତ ମାସର ଚଉଦ ତାରିଖ ଦିନ ସମଗ� େଦଶେର େସ�ହ ଓ 

େପ�ମର ଦିବସ ଭାବେର ପାଳିତ େହଉଥିବା ସମୟେର अପରାହ�  ସାେଢ଼ 

ତିନିଟା େବେଳ ଏକ ଆତF ଘାତୀ ଆକ�ମଣେର ଭାରତୀୟ ପଦାତିକ 

ବାହିନୀର ଚାଳିଶିଜଣ ବୀର ଯବାନ ପ�ାଣ ହରାଇେଲ କାଶF ୀରଠାେର 

େକs� ୀୟ ସୁରhାବଳର ଯବାନ0ୁ େନଇ ଯାଉଥିବା ଏକ ଗାଡ଼ିକୁ 

ବିେ�ାରକ ଲଦା େହାଇଥିବା ଏକ ଭ�ାନ ଆସି ଧ�ା େଦବାପେର 
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ଚାଳକ ନିଜକୁ େବାମାେର ଉଡ଼ାଇ େଦଇଥିେଲ ବିେ�ାରଣ ଏେତ ବିଶାଳ ଥିଲା େଯ 

ଏଥିେର େସନାବାହିନୀର େଗାଟିଏ ଟ�କ ଭା�ି ଚୁରମାର େହାଇଯାଇଥିଲା ଏବଂ ଚାଳିଶି ଜଣ 

ଯବାନ ପ�ାଣ ହରାଇଥିେଲ ନିକଟେର ଥିବା अେନକ ଘରର କାଚ ଝରକା 

ଭା�ିଯାଇଥିଲା ଭାରତେର େହାଇଥିବା अେନକ ଆତF ଘାତୀ ଆକ�ମଣ ଭିତେର ଏହା 

ସବୁଠାରୁ ବିଶାଳ ଏବଂ ଭୟ0ର ଥିଲା ଏହାର ଖବର ପ�ସାରଣ େହବାପେର ସମଗ� 

େଦଶେର ସାଧାରଣ ଜନତା0 ମଧ�େର ସୁ� ଥିବା େhାଭ ସାମାଜିକ ଗଣମାଧ�ମେର 

ପ�ସାରିତ େହବାକୁ ଲାଗିଲା ଏହି ଆତ0ବାଦୀ ଆକ�ମଣ ପେର ପେର ପ�ତିବiିତ ଆତ0ୀ 

ସଂଗଠନ େଜୖଶ-ଏ-ମହ�ଦ ଏହାର ସମ` ଦାୟିତ�  ନିଜ ଉପରକୁ େନବାର େଘାଷଣା 

କରିଥିେଲ 

 ସଚୂନାେଯାଗ� େଯ ଚଳିତ େଲାକସଭାର େଶଷ େକଇ ମାସ ଥିବା େବେଳ ଏହି ଭଳି 

ଏକ ଘଟଣାର ପୁବ�ାନୁମାନ କରାଯାଉଥିଲା େଜୖଶ୍ ସଂଗଠନ ଏହାକୁ ସ�ୀକାର କରିବାପେର 

ଏହା ବିେରାଧେର ପାକି`ାନକୁ ସଚୂନା ଦିଆଯାଇଥିଲା କିp ପାକି`ାନ ତରଫରୁ େକୗଣସି 

ଆଖି ଦୃଶିଆ କାଯ��ାନୁ2ାନ ନିଆଯାଇ ନଥିଲା 

 ଘଟଣା ଘଟିବା ପେର ସରକାର ଏବଂ ବିପhଦଳ ମାେନ ଏହାକୁ ନିsା କରିବା ସହ 

ଦୃଢ଼ କାଯ��ାନୁ2ାନ କରିବାପାଇଁ ଉସୁକାଇଥିେଲ ଏହା ସହିତ େଲାକମାନ0 ଚାପ ମଧ� 

ବଢ଼ିବାକୁ ଲାଗିଥିଲା କିp ମାତ�  ପଚାଶ ଦିନ ଭିତେର ସୀମିତ ଥିବା ସରକାର େକଉଁ 

ପ�କାର ପ�ତିକି�ୟା କରିେବ ତାହା ସମେ` େଦଖିବାକୁ ଚାହୁଁଥିେଲ 

 ଆଗରୁ अେନକଥର ଭାରତେର େହାଇଥିବା ଆତ0ବାଦୀ ଆକ�ମଣକୁ ପ�ଧାନମ�ୀ 

ଶ�ୀ େମାଦୀ ଦୃଢ଼କ�େର ସମାେଲାଚନା କରିଥିେଲ ଏବଂ ତgାଳୀନ ସରକାର0ୁ ନିsିତ 
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କରିଥିେଲ େତଣୁ ସମେ` ଏହାପେର କଣ େହବ େବାଲି ଚାହZ ରହିଥିେଲ 

 ଆକ�ମଣ ପେର ପେର ଭାରତ ସରକାର ପାକି`ାନକୁ େମାv୍ େଫଭରଡ୍ େନସନ୍ 

ତାଲିକାରୁ ବାଦ େଦଇଥିେଲ ଏବଂ ପାକି`ାନରୁ ଆସୁଥିବା ଦ� ବ� ଉପେର ୨୦୦ ପ�ତିଶତ 

କର ବସାଇଥିେଲ ଏହାକୁ େନଇ अେନକ ବୁ�ିଜୀବି ଦୁବ�ଳ ପଦେhପ େବାଲି ମତ 

େଦଇଥିେଲ ଯୁ� ଏକ ପ�କାର अବଶ��ାବୀ େହାଇ ପଡ଼ିଛି େବାଲି ପ�ାୟ ସମେ` 

ଉଣାअଧିେକ ମତ େଦଉଥିେଲ 

ପାକି`ାନେର अଥ�େନୖତିକ ଦୁଗ�ତି 

 ଭାରତ1ାରା ଜାରୀ କରାଯାଇଥିବା ୨୦୦ ପ�ତିଶତ କର ବିଷୟକୁ अେନକ ବୁ�ିଜୀବି 

अନୁଚିତ ପଦେhପ କହୁଥିବା ସେ_�  ଏହା ଫଳେର ପ�ତିଦିନ ଭାରତକୁ ର�ାନୀ େହଉଥିବା 

अତ�ାବଶ�କ ଦ� ବ� ସବୁ ଆଉ ଭାରତକୁ ପଠାଇ ନ ପାରି ପାକି`ାନ େଦୖନିକ ସାେଢ଼ 

ତିନିଶହ େକାଟିର hତି ସହିବା କଥା େସମାନ0 ଗଣମାଧ�ମ କହିଥିେଲ ଭାରତ 

ପାକି`ାନ ମଧ�େର ସଂପକ�େର ତି�ତା ଆସିବାପେର ଭାରତରୁ ର�ାନୀ େହଉଥିବା 

अେନକ ପଦାଥ� ମଧ� ପାକି`ାନକୁ ପଠାଯାଇନଥିଲା ଏହା ଫଳେର ପାକି`ାନେର 

अତ�ାବଶ�କ ସାମଗ�ୀ ମାନ0 ଦର ଆକାଶଛୁଆଁ େହାଇଗଲା ଗଣମାଧ�ମେର ଏହାକୁ 

େନଇ अେନକ େରାମା�କର ଖବର ପରିେବଷଣ େହଉଥିଲା 

 ପାକି`ାନର ଏକ େବସରକାରୀ ଚ�ାେନଲେର ପାକି`ାନେର ଟମାେଟାର କ�ମବ�{�ୁ 

ଦରକୁ େନଇ େତାବା େତାବା କରୁଥିବା ଖବର ଭାରତର ଗଣମାଧ�ମ 1ାରା ପ�ସାରିତ 

େହାଇ େଲାକ0ୁ ଆନsର େଖାରାକ େଯାଗାଇଥିଲା 

 ଭାରତର କୂଟେନୖତିକ ସଂପକ� 1ାରା ପବୂ�ରୁ ପାକି`ାନକୁ ଏକଘରିକିଆ କରାଯାଇ 
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ଏହାର अଥ�ନୀତିକୁ ଦୂବ�ଳ କରାଯାଇଥିଲା ଏବଂ ପୁଲୱାମା ପରବ_�ୀ ପ�ତିବi 1ାରା 

ଏହା ଆହୁରି ଦୁବ�ଳ େହାଇଗଲା ଏପରି अବ�ା େହାଇଥିଲା େଯ ପାକି`ାନ ଟିଭିେର 

େସମାନ0 ବୁ�ିଜୀବି ସରକାର0ୁ  ମେନ ପକାଇ େଦଇଥିେଲ େଯ ଯଦି ପାକି`ାନ େକୗଣସି 

ପ�କାର ଦୁଃସାହାସ କେର ଏବଂ ଯଦି ଭାରତ ଆକ�ମଣ କେର େତେବ ପାକି`ାନ ହୁଏତ 

ମାତ�  େକଇଦିନେର େଦବାଳିଆ େହାଇଯିବ କିଛି ନୁ�ଜ୍ ଚ�ାେନଲ୍ କହିଥିେଲ େଯ 

ବ_�ମାନ अବ�େର ପାକି`ାନ ଯୁ� କରିବା ସପhେର ମତ େଦବା ଉଚିତ ନାହZ 

 କିp अଥ�େନୖତିକ ପ�ତିବi କରିବା ଭାରତ ସରକାର0 କାଯ��ପ�ାେର ସୀମିତ 

ନଥିଲା ଯୁ�ରାv�  ଆେମରିକାର ରାv�ପତି ସଚୂନା େଦଇଥିେଲ େଯ ଭାରତେର अବ�ା 

ଏପରି ରହିଛି େଯ ଭାରତ େଯେକୗଣସି ମୁହୂ_�େର ଏକ ବିଶାଳ ପଦେhପ େନଇପାେର 

ଏବଂ ଏହାପେର ପାକି`ାନ ସରକାର ପାକ୍ अଧିକୃତ କାଶF ୀରେର ଥିବା ସମ` େଟରର୍ 

କ�ା$କୁ �ାନାnରିତ କରିବାକୁ ବାଧ� େହାଇଥିେଲ ତଥାପି ଭାରତ 1ାରା କରାଯାଇଥିବା 

କାଯ��ପ�ା ସମଗ� ବିଶ�କୁ ଚକିତ କରିେଦଇଥିଲା 

 ପାକି`ାନେର ଥିବା ଆତ0ବାଦୀ ସଂଗଠନ ଉପେର କଡା କାଯ��ାନୁ2ାନ ଗ�ହଣ 

କରିବା ପାଇଁ ଭାରତ ପ�ତି `ରେର ନିଜର ସ�ର ଉେ_ାଳନ କରିବାେର ଲାଗିଛି। େସଭଳି 

ପାକି`ାନ ପ�େତ�କ `ରେର େଜୖଶ ସ$କ{ତ ଭାରତର अଭିେଯାଗକୁ ମିଛ େବାଲି ପ�ମାଣିତ 

କରିଆସୁଛି। କିp ଏେବ େସଠାର ପବୂ�ତନ ରାv�ପତି େଜେନରାଲ ପରେଭଜ ମୁଶରଫ୍ 

ଏେନଇ ବଡ ଖୁଲାସା କରିଛnି। େସ କହିଛnି ତା0 କାଯ��କାଳେର ଭାରତ ଉପେର 

ଆକ�ମଣ କରିବା ପାଇଁ େଜୖଶ-ଏ-ମହ�ଦ ପାକି`ାନର ଗୁଇsା ସଚୂନା ବ�ବହାର 

କରୁଥିଲା। େକବଳ େସତିକି ନୁେହଁ ମୁଶରଫ୍ ଏହା ମଧ� ମାନିଛnି େଯ େଜୖଶ କଶF ୀେର 
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ସୃଷ୍ଯି େହଉଥିବା ହିଂସା ଓ ସୀମାେର ବିବାଦର େକs�  ବିsୁ। 

 ଭାରତ-ପାକି`ାନ ମଧ�େର କାଗ{ଲ ଯୁ� ପାଇଁ ମୁଶରଫ୍ ଦାୟୀ େବାଲି ପବୂ�ତନ 

ପ�ଧାନମ�ୀ ନଓ�ାଜ ସରିଫ୍ କହିସାରିଛnି। ଏେବ ମୁଶରଫ୍ ମଧ� ସ�ୀକାର କରିେନଇଛnି 

ଭାରତରେର अଶାnି ପାଇଁ  ପାକି`ାନ ଗୁଇsାର େଲାକ ସବୁେବେଳ କାମ କରୁଥାnି। 

ମୁଶରଫ୍ ପାକି`ାନର ଜେଣ ସାaାଦିକ0ୁ ବିେଶଷ ସାhାତକାର ସମୟେର ଏହି କଥାକୁ 

ମାନିଛnି। େସ କହିଛnି େଜୖଶର ମୁଖ� ଲh� ଭାରତରୁ କାଶF ୀରକୁ ଛଡାଇ େନଇ 

ପାକି`ାନେର ମିଶାଇବା। ମାସୁଦ ଆଝାରର ନିେଦ�ଶେର ଏହି  ସଂଗଠନ କାମ କରିଥାଏ। 

ମୁଶରଫ0 ଏହି ବୟାନ ଏେବ ଭାରତ ଓ ସ$ୂ&� ବିଶ� ପାଇଁ ଖୁବ୍ ଗୁରୁତ� ପ&ୂ�। ଏହା1ାରା 

ପାକି`ାନର ସତ ଏବଂ ମିଛ ସବୁକିଛି ଜଣାପଡିଯିବ। 

ଭାରତର ଦି� ତୀୟ ସଜ{କାଲ୍ v� ାଇକ୍ 

 ପୁଲୱାମା ଆକ�ମଣର ବାରଦିନ ପେର अତ�n େଗାପନୀୟ ଭାବେର ଭାରତ 

ପୁଣିଥେର ପାକି`ାନେର ସଜ{କାଲ୍ v� ାଇକ୍ କରିଥିଲା େଫବୃଆରୀ ଛବିଶି ତାରିଖ ରାତି 

ସାେଢ଼ ତିନିଟା ସମୟେର ଭାରତୀୟ ବାୟୁେସନାର ବାରେଟା ଜାହାଜ ପାକି`ାନେର ପ�େବଶ 

କରି ଦୁଇଟି �ାନେର अନୁ�ନ ଏକ ହଜାର କିେଲା ଓଜନର େବାମାବଷ�ଣ କରିଥିେଲ ଏବଂ 

ଏଥିେର ସାେଢ଼ ତିନିଶହ ଆତ0ବାଦୀ ମୃତୁ�ବରଣ କରିଥିବା କଥା କୁହାଯାଇଥିଲା 

ଏହାକୁ େନଇ େଦଶବାସୀ0 ମଧ�େର ଉ�ହ େଦଖାଯାଇଥିଲା 

 ସଚୂନାେଯାଗ� େଯ ପୁଲୱାମା ଆକ�ମଣ ପେର ପାକି`ାନ ଆnଜ�ାତୀୟ ସୀମାେରଖା 

ନିକଟେର ଥିବା ସମ` ଆତ0 ସଂଗଠନର େଟ�ନିଂ କ�ା$ ଗୁଡ଼ିକୁ ହେଟଇ େଦଇଥିେଲ 

ଏବଂ େସମାନ0ୁ ବାଲାେକାଟ୍ ନିକଟେର େଗାଟିଏ ବିଶାଳ କ�ା$େର ରଖାଯାଇଥିବା ଖବର 
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ଗୁଇsା ସତୂ� ରୁ ଭାରତୀୟ ସରକାର ଜାଣିବାକୁ ପାଇଥିେଲ େତଣୁ େସହି �ାନକୁ ସେବ�hଣ 

କରିବାପେର ହଠାତ୍ ରାତାରାତି ଆକ�ମଣ କରାଯାଇଥିଲା 

 ଏହି ଆକ�ମଣ ଏେତ अପ�ତ�ାଶିତ ଭାବେର େହଲା େଯ ପାକି`ାନର େସନାବାହିନୀ 

େକୗଣସି ପଦେhପ୍ େନବାପବୂ�ରୁ ମାତ�  ଏେକାଇଶି ମିନିଟେର କାଯ�� ସାରିେଦଇ 

େସନାବାହିନୀ ଭାରତକୁ େଫରି ଆସିଥିେଲ 

 ମଜା କଥା େହଉଛି ଏହି ଆକ�ମଣର ଖବର ପ�ଥେମ ପାକି`ାନ ଗଣମାଧ�ମେର 

ପ�ସାରିତ େହାଇଥିଲା ଏହାପେର ଭାରତୀୟ ଗଣମାଧ�ମ ଏହାକୁ ପ�ସାରିତ କରିଥିେଲ 

ଏହାକୁ େନଇ ପାକି`ାନ अତ�n ତୀବ�  ପ�ତିକି�ୟା େଦଖାଇଥିଲା, କିp ଭାରତ ସରକାର 

ତରଫରୁ ଏହାକୁ ଆତ0ବାଦୀ0 ବିେରାଧେର ନିଆଯାଇଥିବା ପଦେhପ କହିବା ଏବଂ 

ସମଗ� ବିଶ�ର अେନକ େଦଶ ଏହି ଆକ�ମଣ ସପhେର ଆଗକୁ ଆସିବା ପେର ପାକି`ାନ 

ଏକ ରକମ ଏକଘରିକିଆ େହାଇଯାଇଥିଲା 

 ଭାରତର ଆକ�ମଣକୁ ଯୁ� େବାଲି ଧରିେନଇ ପାକି`ାନ ବାୟୁେସନା 1ାରା ଏଫ୍-୧୬ 

ବିମାନ0 ଏକ ଦଳ ଭାରତୀୟ ବାୟୁସୀମାେର ପ�େବଶ କରିବାର ଦୁଃସାହାସ କରିଥିବା 

େବେଳ ଜାଗ�ତ ଭାରତୀୟ ବାୟୁେସନାର ମିଗ୍-୨୧ ବିମାନ େଗାଟିଏ ଏଫ୍-୧୬କୁ ଧରାଶ�ୟୀ 

କରିେଦଇଥିେଲ  

 ଏହି ସମ` ଘଟଣାକ�ମ ଫଳେର ପାକି`ାନ ସରକାର େସମାନ0 େଦଶର ସମ` 

ବିମାନବsରକୁ ବs କରିେଦଇଛnି ଘଟଣା ଘଟିବାର ଦୁଇ ସ�ାହ ବିତିଯାଇଥିେଲ ସୁ�ା 

ପାକି`ାନକୁ େକୗଣସି ବିମାନ ଯାତାୟାତ କରୁନାହZ ମାତ�  ପା�ଟି ବିମାନ ବsର 

କାଯ��hମ ଥିବା େବେଳ ଭାରତେର କିp ସମ` ବିମାନ ବsର ସ�ାଭାବିକ ଭାବେର କାଯ�� 
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କରୁଛnି  

 ବାଲାେକାଟେର ବାୟୁେସନାର ସଜ{କାଲ v� ାଇକ୍ ପେର ଉଭୟ େଦଶ ତରଫରୁ 

अଧିକ ଜାଗ�ତ ବ�ବ�ା ରହିଥିବା େବେଳ ପାକି`ାନ ସୀମାେର େଗାଟିଏ ଘଟଣା ଘଟିଲା 

ଯାହା ସମ` େଦଶକୁ ଚିnାେର ପକାଇେଦଇଥିଲା 

ଭାରତୀୟ ବାୟୁେସନା େସୖନିକ अଭିନsନ ପାକି`ାନ 1ାରା ବsୀ 

 ଭାରତ ପାକି`ାନ ମଧ�େର ଉଷFତା ବୃ�ି ପାଉଥିବା େବେଳ ସୀମାେର କ_�ବ�ରତ 

ଏକ ମିଗ୍-୨୧ ବିମାନେର ଯା�ୀକ ତୃଟି େଦଖାଯିବାପେର େବୖମାନିକ अଭିନsନ ପ�ାଣରhା 

ପାଇଁ ଜାହାଜରୁ ବାହାରକୁ ବାହାରିବା ପେର ଦୁଭ�ାଗ� ବଶତଃ ପାକି`ାନ ସୀମା ଭିତେର 

ଓହu ାଇଥିେଲ ଏବଂ ଏହାପେର େସହି अ�ଳର େଲାକମାେନ ତା0ୁ ଆକ�ମଣ କରିବାର 

ଭିଡ଼ିଓ ପ�ସାରଣ େହାଇଥିଲା 

 ପାକି`ାନ ରhାମ�ଣାଳୟ ତରଫରୁ ତରବରିଆ ଭାବେର ଏକ େପ�ସ୍ ମିଟ୍ 

କରାଯାଇ ସଚୂନା ଦିଆଯାଇଥିଲା େଯ ପାକି`ାନ ତରଫରୁ ଭାରତର ଦୁଇଟି ବିମାନକୁ 

ଉେଡ଼ଇ ଦିଆଯାଇଛି ଏବଂ ଦୁଇଜଣ ପାଇଲଟ୍ ବsୀ େହାଇଛnି େସମାେନ अଭିନsନ0 

ଭିଡ଼ିଓ େଦଖାଇଥିେଲ କିp अନ�ଜେଣ ପାଇଲଟ୍ ବିଷୟେର େକୗଣସି ସଚୂନା 

େଦଇନଥିେଲ 

 ପେର ଜଣାପଡ଼ିଥିଲା େଯ ପାକି`ାନ ସରକାର କହିଥିବା କଥା ସତ� େସମାେନ ଦୁଇଟି 

ବିମାନକୁ ଉଡ଼ାଇଥିେଲ କିp େସଥିରୁ େଗାଟିଏ େସମାେନ ନିଜ େଦଶର ବିମାନକୁ ହZ ଉଡ଼ାଇ 

େଦଇଥିେଲ ଏବଂ େସହି ବିମାନର ପାଇଲଟକୁ ଭାରତୀୟ ଭାବି �ାନୀୟ େଲାକମାେନ 

ମରଣାnକ ଆକ�ମଣ କରିଥିେଲ ଏବଂ ପେର େସ ଚିକି�ାଧୀନ अବ�ାେର ପ�ାଣ 
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ହରାଇଥିେଲ 

अଭିନsନ ଭାରତ େଫରିେଲ 

 ଭାରତୀୟ ପାଇଲଟ୍ अଭିନsନ ପାକି`ାନ1ାରା ଗିରଫ େହବାପେର ସମଗ� 

େଦଶେର େଲାକମାେନ ତା0 ମୁ�ିପାଇଁ ପ�ାଥ�ନା କରିଥିେଲ अବଶ� ଯୁ�ବsୀ ନିୟମ 

अନୁସାେର ତା0ୁ ପାକି`ାନ ସରକାର ନିଜ ପାଖେର ରଖି ପାରିେବ ନାହZ େବାଲି ନିୟମ 

ଥିବା େହତୁ େସ େଫରିବା େନଇ ସମେ` ନି�ିତ ଥିେଲ 

 କିp ପାକି`ାନ ସରକାର ତା0ଠାରୁ अଧିକ ଗୁ� ସଚୂନା ପାଇବାକୁ େଚvାକରୁଥିବା 

େବେଳ ଭାରତ ସରକାର0 ଚାପେର ପରଦିନ ହZ ତା0ୁ ଛାଡ଼ିଦିଆଯିବ େବାଲି ପାକି`ାନୀ 

ପ�ଧାନମ�ୀ ଇମ�ାନ ଖଁା ତା0 ସଦନେର େଘାଷଣା କରିଥିେଲ 

 ଏହାର ଦିନଟିଏ ପେର अଭିନsନ0ୁ ସସ�ାେନ ଆଣି ପାକି`ାନ ଏବଂ ପ�ାବ 

ସୀମାnେର ଥିବା ୱାଘା େବାଡ�ର ଠାେର ଛାଡ଼ି େଦଇଥିେଲ ଏହା ଭାରତର ଏକ ବିଶାଳ 

ବିଜୟ େବାଲି ସମେ` କହିଥିେଲ ଏବଂ ଏହା େକବଳ େମାଦୀ ସରକାର0 କୂଟେନୖତିକ 

ବିଜୟ େବାଲି କହିଥିେଲ  

ଏଫ୍-୧୬ ବ�ବହାର ପାଇଁ ପାକି`ାନକୁ ଟ�$0 ଧମକ 

 ସଚୂନାେଯାଗ� େଯ ଆେମରିକା ସରକାର ଆତ0ବାଦ ବିେରାଧେର ଯୁ� ପାଇଁ 

ପାକି`ାନକୁ ଉନ� ତ୍ ଏଫ୍-୧୬ ଜାହାଜ େଦଇଥିେଲ କିp ପାକି`ାନ୍ ସରକାର ଏହି ବିମାନକୁ 

ଭାରତର अେନକ �ାନେର ଆକ�ମଣ ଉେ�ଶ�େର ବ�ବହାର କରିବା ଏବଂ େସଥିରୁ 

େଗାଟିଏ ବିମାନ ନv େହାଇଯିବାର ଯେଥv ପ�ମାଣ ଭାରତ 1ାରା େଦବାପେର 

ଆେମରିକା ପ�ଶାସନ ପାକି`ାନକୁ ଜବାବ ତଲବ କରିଛnି 



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

ଆହ� ାନ ଇ-ପତି� କା ସ$ୂ&� ନିଃଶୁ( ବିତରଣ େହତୁ ଡା େଜ�ାତି ପ�ସାଦ ପ/ନାୟକ0 1ାରା ପ�ତି2ିତ ଓ ପ�କାଶିତ  | Aahwaan.com  Aahwaan.com  Aahwaan.com  Aahwaan.com  |  22 

 କିp ଏଫ୍-୧୬ ବିମାନକୁ ଭାରତର ମିଗ୍-୨୧ ବିମାନ ନv କରିଥିବା ଖବର ପ�ସାରଣ 

ପେର ସବ�ାଧିକ ଖୁସି େହାଇଥିେଲ ଋଷ ସରକାର ସଚୂନାେଯାଗ� େଯ ମିଗ୍-୨୧ ବିମାନ 

ଋଷେର ନିମ{ତ ଏବଂ ଏହା ପଚାଶବଷ�ରୁ ପୁରୁଣା େକୗଶଳେର ନିମ{ତ ବିମାନ େହାଇଥିବା 

େବେଳ ଏଫ୍-୧୬ ନୂତନ �ାନେକୗଶଳେର ନିମ{ତ େହାଇଥିବା ସେ_�  ଏହାକୁ ମିଗ୍-୨୧ ଧ�ଂସ 

କରି ପାରିବା ଋଷିଆକୁ ଆନs େଦଇଛି 

ପୁଣିଥେର ସଜ{କାଲ v� ାଇକ୍ କୁ େନଇ କଂେଗ�ସର ପ�ଶ� 

 ସଜ{କାଲ୍ v� ାଇକ୍ ପେର ଏହାକୁ େନଇ अେନକ ରାଜନୀତି ପୁଣିଥେର େଦଖା 

େଦଇଛି अଭ�ାସଗତ ଭାବେର କଂେଗ�ସ ଦଳର अେନକ ତୁ� େନତା ପୁଣିଥେର 

ସଜ{କାଲ୍ v� ାଇକକୁ େନଇ ପ�ଶ� ପଚାରିଛnି ବାଲାେକାଟ୍ ଆକ�ମଣେର େକେତଜଣ 

ମରିଥିେଲ ତାହାର ହିସାବ अେନକ ମାଗିଥିବା େବେଳ ବିଧାୟକ ନବେଜ�ାତ ସିଂ ସି�ୁ 

ଭାରତୀୟ େସନାକୁ କଟାh କରିବାକୁ ପଛାଇ ନଥିେଲ ପବୂ�ରୁ େସ ପୁଲୱାମା ଆକ�ମଣ 

ସମୟେର ମଧ� କହିଥିେଲ େଯ ପ�େତ�କ ଆକ�ମଣ ପାଇଁ ପାକି`ାନକୁ େଦାଷୀ କରିବା ଠିକ୍ 

ନୁେହଁ  

 ବ_�ମାନ କଂେଗ�ସର ଦିଗବିଜୟ ସିଂ, ସି�ୁ, କମଲନାଥ, ପି ଚିଦାaରମ୍ ଆଦି 

େନତାମାେନ ଏହି କାଯ�� ବିେରାଧେର ବିଭିନ�  ପ�କାର ପ�ଶ� ପଚାରିଛnି ଯାହାକୁ େଦଖାଇ 

ପାକି`ାନର ଗଣମାଧ�ମ େସମାନ0 ଜନତା0ୁ ଜଣାଇଛnି େଯ େମାଦୀ ମିଥ�ା କହୁଛnି 

अେନକ ପ�କାରର ସଂଗଠନ 1ାରା ବାଲାେକାଟ୍ ଆକ�ମଣେର अନୁ�ନ ତିନିଶହ ଆତ0ୀ 

ମୃତୁ�ବରଣ କରିଥିବା କଥା କୁହାଯାଉଥିେଲ ସୁ�ା େକହି ବିଶ�ାସ କରିବାକୁ ରାଜି 

େହଉନାହାnି 
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 ସଜ{କାଲ v� ାଇକ୍ ପେର ଏେକାଇଶିଟି ବିେରାଧୀ ଦଳର େନତାମାେନ ଦିଲu ୀଠାେର 

ଏକତି� ତ େହାଇ ସଭା କରି ଏହାକୁ େନଇ େକୗନସି ରାଜନୀତି କରାନଯାଉ େବାଲି ମତ 

େଦଇଥିେଲ େସମାେନ କହୁଥିେଲ େଯ ସଜ{କାଲ v� ାଇକକୁ ବ�ବହାର କରି େମାଦୀ 

ପ�ଚାର କରୁଛnି େସ ଯାେହଉ, ବ_�ମାନ ସମୟେର ଭାରତ 1ାରା ନିଆଯାଇଥିବା 

ପଦେhପ ଫଳେର େଲାକମାନ0ର େମାଦୀ ଉପେର ଆ�ା अଧିକ ବୃ�ି ପାଇଛି ଏହା 

କହିେଲ अତୁ��ି େହବନାହZ କାରଣ ଆେମ ଆଗରୁ अେନକ ସମୟେର ଭାରତ ଉପେର 

ପାକି`ାନେର ଘର କରିଥିବା ଆତ0ୀ ସଂଗଠନ 1ାରା େହାଇଥିବା ଆକ�ମଣ ପେର 

ସରକାରେର େକୗଣସି ଉେଲu ଖନୀୟ ପ�ତିକି�ୟା େଦବାର େଦଖିନଥିଲୁ ୨୬/୧୧ ମୁaାଇ 

ଆକ�ମଣ ପେର େକବଳ ସଚୂନା ଦିଆନିଆେର ହZ ସୀମିତ ରହିଯାଇଥିଲା ପ�ତିକି� ୟା ଏବଂ 

ଏହାକୁ େନଇ କଂେଗ�ସ େନତା ଦିଗବିଜୟ ସିଂ େସହି ସମୟେର ଏହାକୁ ହିsୁ 

ଆତ0ବାଦୀ0 କାଯ�� କହି ଏକ ପୁ`କ ଉେନF ାଚନ ମଧ� କରାଯାଇଥିଲା 

େବୖଜୟn0 ବିେଜପିେର ବିଲୟ 

 ବିଜୁ ଜନତା ଦଳର େଲାକପି�ୟ େନତା ତଥା େକs� ାପଡ଼ା ସାଂସଦ େବୖଜୟn ପrା 

ବିେଜଡ଼ିରୁ ନି�ାଶିତ େହବାପେର େକଉଁ ଦଳେର େଯାଗ େଦେବ େବାଲି अେନକ କ�ନା 

ଜ�ନା ଚାଲିଥିଲା ଏ ସବୁର अn କରି େସ ବିଗତ ଦିନେର ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାଟ{େର 

େଯାଗ େଦଇଛnି अବଶ� େସ ବିେଜପିେର େଯାଗ େଦେବ େବାଲି ଆଗରୁ अେନକ ଖବର 

ଆସୁଥିେଲ ସୁ�ା େସ େକୗଣସି ସଚୂନା ନିେଜ େଦଇନଥିେଲ  

 କିଛି ମାସ ପବୂ�ରୁ ଶୁଣାଯାଉଥିଲା େଯ ଓଡ଼ିଶାରୁ େବୖଜୟn ପrା ବିେଜପିେର େଯାଗ 

େଦେବ ଏବଂ େସ ଦଳର ମୁଖ�ମ�ୀ ପ�ାଥ�ୀ େହେବ କିp ଏହି ସମୟେର अପରାଜିତା 
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ଷଡ଼�ୀ0ୁ ଦଳେର ସାମିଲ କରିବା ସହ ମୁଖ�ମ�ୀ ପ�ାଥ�ୀ େବାଲି କୁହାଗଲା ନୂଆ କରି 

ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାଟ{ (ବିେଜପି)େର େଯାଗ େଦଇଥିବା ପବୂ�ତନ ସାଂସଦ େବୖଜୟn 

ପrା0ୁ ଦଳ ବଡ଼ ଦାୟିତ� େଦଇଛି । ଦଳର ଜାତୀୟ ଉପସଭାପତି ପଦବୀ ସହ ତା0ୁ 

ମୁଖପାତ�  ଭାେବ ନିଯୁ� କରିଛି ବିେଜପି । ରାv� ୀୟ ସଭାପତି अମିତ ଶାହ0 अନୁେମାଦନ 

କ�େମ େବୖଜୟn0ୁ ଏହି ଦାୟିତ� ଦିଆଯାଇଛି େବାଲି ରାଜ� ପ�ଭାରୀ ତଥା ବିେଜପି ଜାତୀୟ 

ସାଧାରଣ ସ$ାଦକ अରୁଣ ସିଂହ ସଚୂନା େଦଇଛnି । ଏହି ଦାୟିତ� ମିଳିବା ପେର ଦଳର 

ଜାତୀୟ ସଭାପତି ଶାହ0ୁ କୃତ�ତା ଜଣାଇଛnି େବୖଜୟn । ଟି�ଟ୍  କରି େବୖଜୟn 

କହିଛnି, ଦଳର ସଫଳତା ବଜାୟ ରଖିବାକୁ େସ ନି2ାର ସହ କାମ କରିେବ । ନେରs� 

େମାଦି0 େନତୃତ�େର ନୂଆ ଭାରତ ଗଠନ ପାଇଁ ଉଦ�ମ ଜାରି ରଖିେବ ।  

ଆ�ା0 अନୁପ�ିତିେର େମାଦି ଆମର ପିତା: ଏଆଇଏଡିଏମେକ 

 ତାମିଲନାଡୁର ପବୂ�ତନ ମୁଖ�ମ�ୀ ଜୟଲଳିତା0 ପରେଲାକ ପେର ତା0 ଦଳ 

ଏଆଇଏଡିଏମେକ ପାଇଁ ଏେବ ପ�ଧାନମ�ୀ ନେରs�  େମାଦି ସବୁ କିଛି। ଏକଥା ନିେଜ 

କହିଛି ଦଳ। ରାଜ�ର ମ�ୀ େକଟିଆର ବାଲାଜୀ0ୁ େଯେତେବେଳ ପଚରାଯାଇଥିଲା 

ଗୁଜରାଟର େମାଦି ଓ ତାମିଲନାଡୁେର କିଏ ସବୁଠାରୁ ଭଲ? ଏହାର ଉ_ରେର େସ 

କହିଥିେଲ ଆ�ା(ଜୟଲଳିତା)0 अନୁପ�ିତିେର େମାଦି ହZ ତା0 ଦଳ ପାଇଁ ପିତା ସଦୃଶ�। 

େସ ଭାରତର ପିତା। ଆେମ ତା0ର େନତୃତ� କୁ ସ�ୀକାର କରୁଛୁ। ଆ�ା0 ନି _ି ତା0 

ନିଜର ହZ ଥିଲା। କିp ଆଜି ସମୟ ବଦଳିଛି। ୨୦୧୪ରୁ ୨୦୧୯ ମଧ�େର ବିେଜପି ଓ 

ଏଆଇଏଡିଏମେକର ସ$କ�େର ଖୁବ୍ ପରିବ_�ନ େହାଇଛି। 

 ୨୦୧୪ରୁ ନିବ�ାଚନେର ଏଆଇଏଡିଏମେକର ମୁଖ� ଓ ପବୂ�ତନ ମୁଖ�ମ�ୀ 
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ଜୟଲଳିତା0 ରାଲିେର େଲାକ0ୁ ପଚାରୁଥିଲୁ କିଏ ସବୁଠାରୁ ଭଲ ପ�ଶାସକ? ଗୁଜରାଟର 

େମାଦି ନା ତାମିଲନାଡୁର େଲଡି? ଏହାର ଉ_ରେର େଲାେକ କହୁଥିେଲ େଲଡି। େସ 

ସମୟେର ଏଆଇଏଡିଏମେକ ସମ` ୩୯ ଟି େଲାକସଭା ଆସନେର ନିବ�ାଚନ ଲଢୁଥିଲା, 

େଯଉଁଥିେର ଦଳ ୩୭ଟି ଆସନେର  ବିଜୟୀ େହଉଥିଲା। କିp ୨୦୧୬େର ଜୟଲଳିତା0 

ପରେଲାକ ପେର ସବୁ କିଛି ବଦଳିଗଲା। 

 ଉପମୁଖ�ମ�ୀ ଓ ପନିରେସଲଭରମ ଦଳରୁ ବାହାର େହାଇ, ପୁଣିଥେର ସାମିଲ 

େହେଲ। ଏହାପେର ଭିେକ ଶଶିକଳା ଓ ତା0ର ପୁତୁରା ଟିଟିଭି ଦିନାକରନ0ୁ ବାହାର 

କରାଯାଇଥିଲା। ଉେଲ¡ ଖନୀୟ େଯ ବିଧାନସଭାର ୨୩୫ଟି ଆସନରୁ ଏଆଇଏଡିଏମେକ 

ପାଖେର ୧୧୪, ଡିଏମେକ ନିକଟେର ୮୮, କଂେଗ�ସର ୮, ଆଇୟୁଏମଏଲର େଗାଟିଏ ଏବଂ 

ଜେଣ ନିଦ�ଳୀୟ ବିଧାୟକ ରହିଛି। ବିଧାନସଭାେର ୨୧ଟି ଆସନ ଖାଲି ରହିଛି େଯଉଁଥିେର 

୧୯ ବିଧାୟକ0ୁ अେଯାଗ� େଘା ଷିତ କରାଯାଇଛି ଓ ୨ ଜଣ ଜଣ0ର ମୃତୁ� େହାଇସାରିଛି। 

(େସୗଜନ� : ପ�େମୟ) 

ବାରାଣସୀରୁ ଲଢ଼ିେବ ନେରs�  େମାଦି 

 ଆଗାମୀ େଲାକସଭା ନିବ�ାଚନେର ପ�ଧାନମ�ୀ ନେରs�  େମାଦି ପୁଣିଥେର ବାରାଣସୀ 

ଆସନରୁ ଲଢ଼ିେବ । ଆଜି ବିେଜପିର ସେବ�ା� ନୀତି ନି��ାରକାରୀ ସଂ�ା ସଂସଦୀୟ େବାଡ� 

େବୖଠକେର ଏହି ନି _ି ନିଆଯାଇଛି । େବୖଠକେର ପ�ଧାନମ�ୀ େମାଦି, ବିେଜପି ରାv� ୀୟ 

अଧ�h अମିତ ଶାହ, ସ�ରାv�ମ�ୀ ରାଜନାଥ ସିଂହ, अଥ�ମ�ୀ अରୁଣ େଜଟ୍ ଲୀ, େବୖେଦଶିକ 

ବ�ାପାର ମ�ୀ ସୁଷମା ସ�ରାଜ, ସଡ଼କ ପରିବହନ ଓ ରାଜପଥ ମ�ୀ ନୀତିନ ଗଡକରୀ ଓ 

अନ� େନତାମାେନ ଉପ�ିତ ଥିେଲ । େଲାକସଭା ନିବ�ାଚନ ପବୂ�ରୁ ଏହା ବିେଜପିର େଶଷ 
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ସଂସଦୀୟ େବାଡ� େବୖଠକ େବାଲି କୁହାଯାଉଛି । 

 ପ�ାୟ ୩ ଘ|ା ଧରି େବୖଠକ ବସିଥିଲା । ଏଥିେର େଲାକସଭା ନିବ�ାଚନ ପାଇଁ ପ�ାଥ�ୀ 

ଚୟନ ଓ ରଣନୀତି ଉପେର ବି`ୃତ ଆେଲାଚନା େହାଇଛି । କିp େବୖଠକେର କ’ଣ ସବୁ 

ନି _ି ନିଆଯାଇଛି େସ ବିଷୟେର ବିେଜପି ପhରୁ କିଛି କୁହାଯାଇ ନାହZ । ଆସnା 

ସ�ାହେର ପ�ାଥ�ୀ ତାଲିକା େଘାଷଣା କରାଯିବ । କିp अସମଥ{ତ ସତୂ� ରୁ ମିଳିଥିବା ସଚୂନା 

अନୁଯାୟୀ େମାଦି ପୁଣିଥେର ବାରାଣସୀରୁ ପ�ାଥ�ୀ େହେବ । ୨୦୧୪ େଲାକସଭା 

ନିବ�ାଚନେର େସ ଏହି ଆସନରୁ ୫ଲh ୮୦ ହଜାରରୁ अଧିକ େଭାଟ ପାଇ ବିଜୟୀ 

େହାଇଥିେଲ । ୨୦୧୭ ଉ_ରପ�େଦଶ ବିଧାନସଭା ନିବ�ାଚନେର ବାରାଣସୀ େଲାକସଭା 

अଧୀନ� ସମ` ୮ଟି ଯାକ ଆସନେର ବିେଜପି ଓ ତାହାର ସହେଯାଗୀ ଦଳ ବିଜୟୀ 

େହାଇଥିେଲ । େସହିଭଳି ବିେଜପି ସଂସଦୀୟ େବାଡ� େବୖଠକେର ବୟସ ଓ ବିଜୟ 

ସ�ାବନାକୁ ଦୃvିେର ରଖି ପ�ାଥ�ୀ ଚୟନ କରାଯିବ େବାଲି ସଚୂନା ମିଳିଛି । ୭୫ ବଷ� କିaା 

ତା ଠାରୁ अଧିକ ବୟସର େନତା0ୁ ଆଉ ଟିେକଟ ଦିଆଯିବ ନାହZ । ଏଭଳି େହେଲ 

ଲାଲକୃ� ଆଡଭାନୀ, ମୁରଲୀ ମେନାହର େଯାଶୀ, କଲରାଜ ମିଶ�, ବି.ସି. ଖrୁରୀ, ସୁମିତ� ା 

ମହାଜନ, ହୁକୁମ େଦବ ନାରାୟଣ ସିଂହ ଯାଦବ ଓ ବି.ଏସ୍ .େୟଦୁର¢ା0 ଭଳି ବଷ�ୀୟାନ 

େନତା0ୁ ଆଉ ଟିେକଟ ମିଳିବ ନାହZ । କିp ଏଭଳି ବୟସ ସୀମା ଧାଯ�� େହାଇଥିବା 

ଖବରକୁ ଶାହ ଖrନ କରିଛnି ।  

 େବୖଠକ ପେର ବିେଜପି ସାଧାରଣ ସ$ାଦକ ଭୁେପs�  ଯାଦବ କହିଛnି େଯ ବିଜୟ 

ସ�ାବନା ଥିବା ପ�ାଥ�ୀ0ୁ अଗ�ାଧିକାର ଭି_ିେର ଟିେକଟ ଦିଆଯିବ । ଏଥିସହିତ 

ଝାଡଖrେର ବିେଜପି अଲ୍  ଝାଡଖr vୁେଡ|ସ୍  ୟୁନିअନ (ଏେଜଏସ୍ ୟୁ) ସହିତ ନିବ�ାଚନ 
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େମ| କରିବ । ରାଜ�ର େମାଟ ୧୪ େଲାକସଭା ଆସନରୁ ବିେଜପି ୧୩ ଏବଂ ଏେଜଏସ୍ ୟୁ 

େଗାଟିଏ ଆସନେର ଲଢ଼ିବାକୁ �ିର େହାଇଥିବା େସ କହିଛnି। ୨୦୧୪ େଲାକସଭା 

ନିବ�ାଚନେର ବିେଜପି ଏକାକୀ ଲଢ଼ିଥିଲା ଏବଂ ୧୨ଟି ଆସନ ଜିତିବାେର ସhମ 

େହାଇଥିଲା। 

ଉgଳ ଦିବସରୁ େଟ�ନ୍  ଟିେକଟ୍ େର ଓଡ଼ିଆ ଭାଷା ରହିବ 

 ଏଣିକି େଟ�ନ୍  ଟିେକଟ୍ େର ଇଂରାଜୀ ଓ ହିsି ଭଳି ଓଡ଼ିଆ ଭାଷା ରହିବ । ଓଡ଼ିଶା 

ଦିବସ ବା ଉgଳ ଦିବସରୁ ଏହା ଆର� େହବ । େକs�ମ�ୀ ଧେମ�s�  ପ�ଧାନ େରଳମ�ୀ 

ପୀୟଷୂ େଗାଏଲ0ୁ ଚିଠି େଲଖିବା ପେର େରଳ ମ�ଣାଳୟ ଏଭଳି ନି _ି େନଇଛି । 

ଧେମ�s�  େରଳମ�ୀ0ୁ େଲଖିଥିବା ଚିଠିେର अନୁେରାଧ କରିଥିେଲ, ଓଡ଼ିଶାେର େରଳ 

ଟିେକଟକୁ ଆ�ଳିକ ଓଡ଼ିଆ ଭାଷାେର ଛାପାଯାଉ । ଓଡ଼ିଶାେର େରଳଯାତ� ୀ0 ସୁବିଧା ପାଇଁ 

ଭାରତୀୟ େରଳ ବିଭାଗ ପhରୁ अେନକ ବ�ବ�ା କରାଯାଇଛି । ଯାତ� ୀ ସୁବିଧାେର ଗତ 

କିଛି ବଷ�େର ଉନ� ତି େହବା ସହ ଯାତ� ା ସମୟେର େଲାକମାନ0ର ସୁଖଦ अନୁଭୂତି 

େହଉଛି 

 ଏଗୁଡ଼ିକ ସହିତ ଓଡ଼ିଶାେର ଟିେକଟ୍ ଗୁଡ଼ିକ ଓଡ଼ିଆେର େହେଲ ରାଜ�ର େଲାକମାେନ 

अଧିକ ଲାଭବାନ େହେବ େବାଲି ଶ�ୀ ପ�ଧାନ ଚିଠିେର ଉେଲu ଖ କରିଥିେଲ । ପବୂ�ତଟ 

େରଳପଥ ପhରୁ ସଚୂନା ଦିଆଯାଇଛି େଯ, ସମ` େvସନ୍  ଓଡ଼ିଆ ଭାଷାେର େଲଖାଯାଇଛି 

। େସହିପରି ଓଡ଼ିଶା ମଧ�େର ଥିବା ପବୂ�ତଟ, ଦhିଣ-ପବୂ� ଏବଂ ଦhିଣ-ପବୂ�-ମଧ� 

େରଳପଥର ସମ` ୩୧୭ େvସନରୁ ଏପି�ଲ ୧ ତାରିଖ (ଉgଳ ଦିବସ)ରୁ ଓଡ଼ିଆ ଲିପିେର 

େଟ�ନ୍  ଟିେକଟ୍  କରିବାକୁ ବ�ବ�ା କରାଯାଇଛି । 
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 କି�ସ୍  ଦ�ାରା େବୖଷୟିକ ସହାୟତା ସହ େରଳ ଯାତ� ୀ0 ସୁବିଧା ପାଇଁ ପବୂ�ତଟ 

େରଳପଥ େଦଶର ୮ହଜାରରୁ अଧିକ େvସନ୍  ନାମକୁ ଓଡ଼ିଆ ଲିପି ସହ ସଂେଯାଗ କରିଛି 

। େଦଶର ବିଭିନ�  ପ�ାnେର ଥିବା େvସନଗୁଡ଼ିକେର ଭାଷାଗତ ଉ�ାରଣକୁ ଦୃvିେର ରଖି 

ପ�ାnୀୟ େରଳ େvସନଗୁଡ଼ିକର ଓଡ଼ିଆ ଲିପିେର ନାମକରଣ କରାଯାଇଛି । ରାଜ�େର 

ଥିବା େvସନଗୁଡ଼ିକର ଟିେକଟ୍  କାଉ|ରରୁ अଣସଂରhିତ ଟିେକଟ୍  ପାଇଁ ପ�ଥେମ ଏହି 

ସୁବିଧା କରାଯାଇଛି ।  

ଭୁବେନଶ�ର ବିମାନବsର ସବ�େଶ�2 

 ଓଡ଼ିଶା ପାଇଁ ଖୁସି ଖବର । ଆnଜ�ାତିକ`ରେର ଭୁବେନଶ�ରକୁ ମିଳିଛି ଆଉ ଏକ 

ଖ�ାତି । ବିମାନ ଯାତ� ୀ0ୁ େସବା େଯାଗାଇବା େhତ� େର ସବ�େଶ�2 ବିେବଚିତ େହାଇଛି 

ବିଜୁ ପ/ନାୟକ ଆnଜ�ତିକ ବିମାନବsର, ତାହା ପୁଣି ବିଶ�`ରେର । ଭୁବେନଶ�ର 

ବିମାନବsର ଜିତିଛି ସ�ାନଜନକ ଏୟାରେପାଟ� ସଭ{ସ୍  କ�ାଲିଟି (ଏଏସ୍ କୁ�) ଆୱାଡ�-

୨୦୧୮ । ଏସିଆ ପ�ାସିଫିକ୍  ରିଜନର ବାଷ{କ ୨୦ ଲhରୁ ୫୦ ଲh ଯାତ� ୀ0ୁ େସବା 

େଯାଗାଉଥିବା ବିମାନବsର ବଗ�େର ଭୁବେନଶ�ର ନaର ୱାନ୍  େହାଇଛି । ବଡ଼ କଥା 

େହଲା, ଏହି ଆୱାଡ� େରସ୍ େର ଇେrାେନସିଆ, ଇେsାର, ଚୀନ ଓ ଚrିଗଡ଼ 

ବିମାନବsରକୁ ବି ପଛେର ପକାଇ େଦଇଛି ଭୁବେନଶ�ର । ପ�ଥମ ଥର ପାଇଁ ଏଭଳି ଏକ 

ବିଶ�`ରୀୟ ସେବ�hଣେର ଭୁବେନଶ�ର ବିମାନବsର ଏେତ ବଡ଼ ସ�ାନର ହକ୍ ଦାର୍  

େହାଇଛି । 

 ବିଜୁ ପ/ନାୟକ ବିମାନବsରକୁ ଯାତ� ୀ0 ଆଗମନ ବଢ଼ିବାେର ଲାଗିଛି । ଗତ 

ଆଥ{କ ବଷ�େର ୩୨ ଲh ଯାତ� ୀ ଯାଆସ କରିଥିେଲ । ଚଳିତ ଆଥ{କ ବଷ�େର ଏହା ବୃ�ି 



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

ଆହ� ାନ ଇ-ପତି� କା ସ$ୂ&� ନିଃଶୁ( ବିତରଣ େହତୁ ଡା େଜ�ାତି ପ�ସାଦ ପ/ନାୟକ0 1ାରା ପ�ତି2ିତ ଓ ପ�କାଶିତ  | Aahwaan.com  Aahwaan.com  Aahwaan.com  Aahwaan.com  |  29 

ପାଇ େଫବ� £ଆରୀ ସୁ�ା ୪୧ ଲhେର ପହ�ିଛି । ମା�� େଶଷ ସୁ�ା ଏଥର ଯାତ� ୀ0 ସଂଖ�ା 

୪୫ ଲh ଛୁଇଁବା ଆଶା କରାଯାଉଛି । ଆସnା ବଷ�କୁ ଯାତ� ୀ ସଂଖ�ା ୫ ଲh ଛୁଇଁପାେର। 

ରସେଗାଲା ଜିଆଇ ଟ�ାଗ୍  ଲେଢ଼ଇ: ଏପି�ଲ ସୁ�ା ପ�ମାଣ ରଖିବ ଓଡ଼ିଶା 

 ରସେଗାଲାର େଭୗଗଳିକ ଉ¤_ି �ଳ (ଜିଆଇ) ଟ�ାଗ୍  େନଇ ଓଡ଼ିଶା-ପ�ିମବ� 

ଭିତେର ଚାଲିଥିବା ଲେଢ଼ଇ ନୂଆ େମାଡ଼ େନଇଛି । ଜିଆଇ ଟ�ାଗ୍  ଜାରି କରୁଥିବା 

େଚନ� ାଇ�ିତ ସଂ�ା ନିକଟେର ଓଡ଼ିଶା ସରକାର ଏପି�ଲ ମାସ ସୁ�ା ରସେଗାଲାର 

ଦାବିଦାରୀ େନଇ ସମ` ଦ`ାବିଜ ଓ ପ�ମାଣ ଦାଖଲ କରିେବ । ଏପି�ଲେର ହZ ଏହି 

ମାମଲାର ବିଚାର େହବ । ୨୦୧୫ରୁ ରସେଗାଲାକୁ େନଇ ଓଡ଼ିଶା ଓ ପ�ିମବ� ଭିତେର 

ବିବାଦ ଆର� େହାଇଛି । ପ�ିମବ� କହୁଛି, ରସେଗାଲାର ଜନF  ପ�ିମବ�ରୁ । 

ଓଡ଼ିଶା ବି ଦାବି କରୁଛି, ରସେଗାଲା ଆମର । ଜଗନ� ାଥ ପର$ରାେର େକଉଁ ଯୁଗରୁ 

ରସେଗାଲା େଭାଗ ଲାଗି ଆସୁଛି । େତେବ ରସେଗାଲା କାହାର? ଏହାକୁ େନଇ ଭଭୟ 

ରାଜ� ଭିତେର ବିବାଦ ଲାଗିଥିବାେବେଳ ୨୦୧୭ ନେଭaରେର ରସେଗାଲା ଲେଢ଼ଇେର 

ବାଜି ମାରି ପ.ବ� । ହାେତଇ େନଇଥିଲା ଜିଆଇ ଟ�ାଗ୍  । ଏହା ପେର ଓଡ଼ିଶାର େଚତା 

ପଶିଥିଲା ।  

 ରାଜ� hୁଦ�  ଶି� ନିଗମ (ଓଏସ୍ ଆଇସି) ରସେଗାଲାର ଜିଆଇ ଟ�ାଗ୍  ପାଇଁ 

ଦାବିଦାରୀ ରଖିଥିଲା । ପିଟିସନ୍  ଦାଖଲ କରିଥିଲା େଚନ� ାଇ�ିତ ଜିଆଇ ଟ�ାଗ୍  ଜାରି 

କରୁଥିବା ସଂ�ା ନିକଟେର । ଏହି ମାମଲାେର ଉ� ସଂ�ା ଓଡ଼ିଶା ସରକାର0ୁ ନିେ��ଶ 

େଦଇଛnି, ଏପି�ଲେର ଏହି ପିଟିସନ୍  ଉପେର ଶୁଣାଣି େହବ । ଏହା ପବୂ�ରୁ ରସେଗାଲାର 

ଉ¤_ି �ଳ େନଇ ଓଡ଼ିଶା ନିଜର ପ�ମାଣ ଓ ଦ`ାବିଜ୍  ଦାଖଲ କରୁ । ନେଚତ୍  ଓଡ଼ିଶା 
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କରିଥିବା ଆେବଦନକୁ ଖାରଜ କରାଯିବ । 

 ଭାରତ ଏକ, ଏହାର ସମ` ନାଗରିକ େଦଶେପ�ମେର ଓତେପ�ାତ ଏହାକୁ ପ�ମାଣ 

କରିବାର େକୗଣସି ଆବଶ�କତା ନାହZ କିp ସାଂପ�ତିକ ସମୟେର େଯେତେବେଳ ଭାରତ 

ସରକାର ପାକି`ାନେର ବୃ�ିପାଉଥିବା ଆତ0ବାଦୀ ସଂଗଠନ ବିେରାଧେର େକୗଣସି 

ପଦେhପ େନଉଛnି, ଆେମ ଏହାକୁ ସ�ାଗତ କରିବା ଉଚିତ, ଏବଂ ଆମ େସନାବାହିନୀକୁ 

ସମାେଲାଚନା କରିବା अନୁଚିତ 

 ବିଭିନ�  ଶିhାନୁ2ାନେର ଏେବ ବାଷ{କ ପରୀhାର ସମୟ ଗ�ୀଷFର ନିଦାଘ ଏବ 

अନୁଭୂତ େହଲାଣି ସମେ` ସୁରhିତ ରୁହp ଏବଂ ସମ`0ର ଉନ� ତି େହଉ ଆଶା 

କରୁଛି ମା�� ମାସର ଏହି ସଂ?ରଣ ଆପଣ0ୁ ଭଲ ଲାଗିବ 

ଧନ�ବାଦ 

ଡା େଜ�ାତି ପ�ସାଦ ପ/ନାୟକ 

ପ�ତି2ାତା-ସ$ାଦକ 

ସମ` ବiୁ0ୁ अନୁେରାଧ ଦୟାକରି ଆହ� ାନ ଇ-ପତି� କାର ଆr�ଏଡ୍ ଆପ୍ 
ଗୁଗୁଲ୍ େପu େvାରରୁ ଡାଉନେଲାଡ୍ କରି ନିଜ େମାବାଇଲ୍ େର ଇନ୍ vାଲ୍ 
କରp ଏବଂ ଏହି ଆପ୍ େର ନିଜ ମତାମତ ଦିअp ଆପଣ ଚାହZେଲ 
ଏହି ଆପ୍ େର ବିନା ଶୁ(େର ଆମକୁ hୁଦ�  ସaାଦ (ଏସ୍ ଏମ୍ ଏସ୍)ପଠାଇ 

ପାରିେବ ଆଜି ହZ ଆମ୍ ଆପ୍ ଡାଉନେଲାଡ୍ କରp 
Search “Aahwaan e-Patrika” on Google Play Store and Download Our App.  
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କାହାଣୀ ବିଭାଗ 
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ସୁେନଲୀ ସିଂହ ସୁେନଲୀ ସିଂହ ସୁେନଲୀ ସିଂହ ସୁେନଲୀ ସିଂହ     
ପରିବାରେର अତିଥି 

 େସମାନ0 ଦଳେର ଏକ ନୂଆ ସିଂହୀ ମିଶିଗଲା। େସମାେନ ଖୁସି 

େହେଲ। କିp େସମାନ0ର ପୁରୁଣା ସିଂହୀମାେନ ପ�ଥମରୁ ଜମା ନୂଆ 

ସିଂହୀକୁ ପାଖ ପୁରାଉ ନଥିେଲ। କଥାଟା ଏମିତି। 

 ଏକ ଆଉ ନୂଆ କାହାଣୀ, ଗୀର୍ ଜ�ଲ ମଧ�େର େକମିତି େଗାଟିଏ ଏକୁଟିଆ ସିଂହୀ 

େହାଇ ଯାଇଥିଲା । ସାଧାରଣତଃ ସିଂହୀମାେନ ଏକୁଟିଆ ରୁହnି ନାହZ । ସିଂହ ମାନ0ୁ 

ଦଳରୁ କାଢି ଦିଆଯାଏ । େସ େକମିତି ଏକୁଟିଆ େହାଇଯାଇଥିଲା । ଆଉ ତାର ଭାଇ 

ଭଉଣୀମାେନ ତା ଠାରୁ अଲଗା େହାଇ ଯାଇଥିେଲ । 

 ଏକୁଟିଆ ସିଂହୀ ବଂଚିବା କv । େତଣୁ ସିଂହୀଟି େକଉଁ ଏକ ଦଳସହ ମିଶି ଯିବା 

ପାଇଁ ଚାହୁଁଥିଲା । ସିଂହୀଟି ପ&ୂ� ବୟ?ା । େସ ଏକ ସାଥି େଖାଜି ବୁଲୁଥିଲାଆଉ ନିଜର 

ପରିବାର େଖାଜି ବୁଲୁଥିଲା । ଏମିତି େହାଇଥିବ ନିେଜ ଶିକାର େଖାଜି ବାହାରି ଆସିଥିବ 

ଆଉ ରା`ା ଭୁଲି ଯାଇଥିବ । ଏମିତି େହବା କଥା ନୁେହଁ । କିaା ଦଳେର କିଛି ବଡ 

େଲଢଇ େହାଇଥିବ ଆଉ େସ ବଂଚିବା ପାଇଁ ଦଳରୁ ବାହାରି ଆସିଥିବ । ପେର େସ ପ�ାୟ 

ଏକୁଟିଆ ଶିକାର କରୁଥିଲା । ଏ ସିଂହୀଟି अନ� ସିଂହୀଠାରୁ େକଉଁ ଗୁଣେର କମ୍ ନଥିଲା । 

ଖୁବ ଚଂଚଳ ଆଉ ଭଲ ଶିକାରୀ ଥିଲା । େସ ଏକୁଟିଆ ବଂଚି ଯାଇଥାnା । କିp ସିଂହୀକୁ 

ବଂଚିବା ପାଇଁ ଏକ ଦଳ ଦରକାର, ଛୁଆ େହେଲ ଦଳ କାମେର ଆସିବ । 

अେଶାକ ବିଶ�ାଳ 
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 ସିଂହୀଟି ଦିେନ ଏହି ଦଳ ସହିତ ମିଶିବାକୁ ଚାହZଲା ।  

 ଦିନ अେନକ େହାଇଯାଇଥିଲା । ସିହ ଦଳଟି ବିଶ�ାମ େନଉଥିେଲ । ଗୀରର अ� 

େଖାଲା अଂଚଳ, କିଛି ଗଛ अଛି । ଏକ େଛାଟ କୁଦ, କିଛି ପଥର ଏପଟ େସପଟ ପଡିଛି । 

େବଶି ଗରମ େହଉ ନଥିଲା । ସିଂହୀ ଦଳକୁ ବିଶ�ାମ େନଉଥିବାର େଦଖର ଏହାକୁ ଏକ 

ଭଲ ମଉକା ଭାବିଲା । ଦଳର ସବୁ ସଦସ� अଛnି  । େସମାେନ ଖାଇ ବିଶ�ାମ େନଉଛnି 

। ସମେ` ଆକ�ମଣମୁଖା େହେବ ନାହZ । େତଣୁ ଧୀର ଚାଲିେର ଦଳ ପାଖକୁ ଆସୁଥିଲା । 

ଏେବ ଦଳର ଖୁବ୍ ପାଖେର । ତା ମନେର ବହୁତ ଡର ଥିଲା । ଦଳର ସିଂହ ଓ अନ� 

ସିଂହୀମାେନ ତାକୁ ସାମୁହିକ ଆକ�ମଣ କରିପାରnି । ଦଳେର ଛୁଆମାନ0 ନିଦ ସାମାନ� 

ଶ¥େର ଭା�ିଯାଏ । େସମେନ ସବୁେବେଳ ସଜାଗ ଥାଆnି ।  

 େଗାଟିଏ ଛୁଆ ଆେଗଇ ଆସୁଥିବା ସିଂହୀକୁ େଦଖିେଦଲା । ଆଉ ନିଜ ସ�ରେର 

अ...अ... େହାଇ କିଛି କହିବାକୁ ଲାଗିଲା । ବିପଦର ଧ�ନୀ ।  

 ଏଇଟା କିଏ?  

 ଆମ ଦଳ ଆଡକୁ ମାଡି ଆସୁଛି । 

 ସମେ` ସଜାଗ େହାଇଗେଲ । ଏକ ଆେଗଇ ଆସୁଥିବା ସିଂହୀକୁ େଦଖି ସମେ` ତା 

ଆଡକୁ अନାଇେଲ । ନୂଆ ସିଂହୀଟି ଧିେର ଧିେର ଚାଲି ଚାଲି ଆସୁଥିଲା । େମାେଟ ଛକୁ 

ନଥିଲା । ତାର ଚାଲି େଦୗଡ ମଧ� ନଥିଲା । ଏମିତିଆ ଚାଲିେର କିଛି ଔ�ତ� ବା 

ଆକ�ମଣର ନିଦଶ�ନ ନଥିଲା । ଦଳପାଇଁ େସମିତି ଡରିବାର କିଛି କାରଣ ନାହZ । କିp ମା 

ମାନ ମାେନନା । ଦଳର ସିଂହୀ ମାେନ ଠିଆ େହାଇଗେଲ । ହୁଏତ ଏ ନୂଆ ସିଂହୀଟି 

ଦଳର ଛୁଆମାନ0ୁ ମାରି େଦଇପାେର । अଜଣା ସିଂହ ସବୁେବେଳ ଯୁ�ପାଇଁ ପ�`ୁତ ଥାଏ 
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। େସମାେନ କିଛି ଦୟା ନେଦେଖଇ ଛୁଆ ମାନ0ୁ ମାରି େଦଇଥାnି । 

 ନୂଆ ସିଂହୀଟି ଧିର ପାଦେର ଆେଗଇ ଆସୁଥିଲା । ସିଂହୀକୁ ସମେ` ବୁଲି अନାଇେଲ 

ଆଉ ସବୁ ସିଂହୀମାେନ ଏକାଥେର ତା ଆଡକୁ େଖଦିଯାଇ ଆକ�ମଣ କରିବାକୁ ଆର� 

କେଲ । ଆ�ଯ��ର କଥା େହଉଛି ଦଳର ସିଂହମାେନ ଆକ�ମଣ କରୁ ନଥିେଲ । ଦଳେର 

ପ�ଥେମ ସିଂହମାେନ ଆକ�ମଣ କରnି । େସମାେନ ନିଜର ସୀମାେhତ�  ଭିତେର େକଉଁ 

ଆଗpକକୁ ଆସିବାକୁ ଦିअnି ନାହZ । ଦଳର  ସିଂହୀମାେନ ଏକୁଟିଆ ସିଂହୀ ଚାରିପେଟ 

ବୁଲିବାକୁ ଲାଗିେଲ । ତାକୁ ସବୁଆଡୁ କାମୁଡିବାକୁ େଚvାକେଲ । େସ ନୂଆ ସିଂହୀଟି 

େମାେଟ ଆକ�ମଣ କରୁ ନଥିଲା, ମୁr ତଳକୁ କରି ଆଉ ଟିକିଏ ନଇଁଯାଇ ନିଜର ଆନୁଗତ� 

େଦଖାଇବାକୁ େଚvା କରୁଥିଲା । ଦଳର ସିଂହୀମାେନ କିଛି ମାନୁ ନଥିେଲ, ତାକୁ 

କାମୁଡିବାକୁ େଚvା କରୁଥିେଲ । ବାଧ�େହାଇ ନୂଆ ସିଂହୀଟି ଟିକିଏ ଦୂରକୁ ଚାଲିଗଲା 

ଆଉ अ�ବାଟ ଚାଲିଯାଇ େପେଟଇ ପଡିଲା ଆଉ ପୁଣିଥେର  ନିଜର ଆନୁଗତ� 

େଦଖାଇବାକୁ େଚvା କଲା । 

 ମଁୁ ଦଳେର ମିଶିବାକୁ ଚାହୁଁଛି । ନୂଆ ସିଂହୀଟି अଃ --अଃ-- େହାଇ କହିବାକୁ ଲାଗିଲା। 

 ନୂଆ ସିଂହୀଟି ପ�ତି ଆକ�ମଣ କରିବାକୁ ଏକଦମ େଚvାକରିନଥିଲା । ନିଜର ଦାn 

େଦଖାଇ अନ�କୁ ଡରାଇବାର େଚvା କରି ନଥିଲା। କିp ପୁରୁଣା ସିଂହୀମାେନ ତାକୁ 

ପାଖେର ପରୂାଇ େଦବାକୁ ଚାହୁଁନଥିେଲ। େସମାେନ ତାକୁ ଖୁବ କାମୁଡିେଲ। ଆଜି କିଛି 

ଲାଭ ନାହZ। େସ େଦୗଡି ପଳାଇଲା। 

 ଏମିତି େସ କିଛିଦିନ ପାଇଁ େଚvା କରି ଚାଲିଲା। କିp ପ�ତିଥର ତାକୁ अନ� 

ସିଂହୀମାେନ ଘଉଡାଇ ତଡି େଦଉଥିେଲ। କିp ନୂଆ ସିଂହୀର ଆଉ କିଛି ଉପାୟ ନଥିଲା। 
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େଯମିତି େହେଲବି ତାକୁ ଏକ ଦଳ େଦଖି ନୂଆ ଦଳ ସହିତ ତାକୁ ମିଶିଯିବାକୁ ପଡିବ। 

ପାଖେର ଆଉ େକଉଁ ଦଳ ନଥିଲା। ଏମିତି ଦଳକୁ ଆସିବାର େଚvା अେନକ ଦିନ ଧରି 

ଚାଲିଲା। ଦିେନ େସ ଦଳର ଏକଦମ୍ ପାେଖଇ ଆସୁଥାଏ । अନ�ଦିନ ଭଳି अନ� 

ସିଂହୀମାେନ ତାକୁ କାମୁଡ଼ିବାକୁ େଚvା କରୁଥାnି । କିp େସଦିନ େସ େଦୗଡି ଚାଲିଯିବାକୁ 

ଏକଦମ ଚାହୁଁ ନଥିଲା । अନ� ସିଂହୀମାେନ ତାକୁ େଜାେର� ଗଜ�ନ କରି କାମୁଡ଼ିବାକୁ େଚvା 

କରୁଥାnି । ଦଳର ସିଂହଟି ଦୂରେର ଥାଇ ନୂଆ ସିଂହୀକୁ େଦଖିୁଥିଲା କିp ଆକ�ମଣ 

କରୁନଥିଲା  ।  

 େମାେତ ଦଳେର ମିଶିବାକୁ ଦିअ- ନୂଆ ସିଂହୀଟି ଗଡିଯାଇ ବିକଳ େହାଇ କହୁଥିଲା ।  

 ଦଳର ମୁଖିଆ ସିଂହୀ ନୂଆ ସିଂହୀକୁ अେନକ ସମୟ କାମୁଡିବାକୁ େଚvା କଲା। 

ଏେଣ ନୂଆ ସିଂହୀଟି ସଂପ&ୂ� ଭାବେର ଆନୁଗତ� େଦଖାଉଥାଏ। ଟିକିଏ େହେଲ 

କାମୁଡ଼ିବାକୁ େଚvା କରୁନଥାଏ। େଯେତେବେଳ ବଡ ସିଂହୀଟି କାମୁଡିବାକୁ ଆର� 

କରୁଥାଏ େସ ତେଳ ଗଡିଯାଇ ନିଜକୁ ହାରିଯାଉଥିବା ସିଂହୀଟି ପରି େଦଖାଇ େହଉଥାଏ। 

ଏମିତି अେନକ ସମୟ ପେର ଦଳର ମୁଖ� ସିଂହୀ ଆଉ ତାକୁ କାମୁଡିଲା ନାହZ। ଆଉ 

ଦଳର अନ�ମାେନ ଧୀେର ଧୀେର ତାକୁ ଗ�ହଣ କରିେନେଲ। େତଣୁ ବ_�ମାନ ସିଂହୀଟିଏ 

ଦଳର ସଦସ�। ଛୁଆମାନ0ର େସ ମଧ� ଖିଆଲ ରଖିବ, ଯତ�  କରିବ। 

 ଦଳେର ବ_�ମାନ ୧୨ ଜଣ ସଦସ�। ୫ ଜଣ ପ&ୂ� ବୟ? ଶ�ିଶାଳୀ ସିଂହୀ अେନକ 

ଛୁଆ। ସିଂହୀମାେନ ନିଜ ମୁrକୁ ମୁr ଘଷାଘଷି େହେଲ। ନୂଆ ସଦସ� ତା0 ସହିତ ମିଶି 

ଗଲା। ଏେବ ସିଂହମାେନ ଏ ସିଂହୀକୁ ତଡିବାେର କିଛି ଇ�ିତ କରୁ ନଥିେଲ। ଦଳେର 

ସିଂହୀ ମିଶିେଲ ଦଳର ସଂଖ�ା ବଢିବ। ଏକ ସମ�ାଟ ଏଇ ହZ ତ ଚାେହଁ। 
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 ଜୟ ବିଜୟ ଦୁେହଁ ନୂଆ ସିଂହୀକୁ େଦଖିେଲ। େସମାେନ ତା ପାଖକୁ ଆସି ତାକୁ ଟିେକ 

ଶୁଂଘିେଲ। अନ� ସିଂହୀମାେନ ନୂଆ ସିଂହୀର ଗiସହ ପରିଚିତ େହଉଥିେଲ। ପଶୁ 

ସମାଜେର ଗi ନିଜର ଏକ ପରିଚୟ େଦଇଥାଏ।  

 ସିଂହୀଟି ସମ`0 ପାଖକୁ ଗଲା । େକହି ଠିଆ େହାଇତାକୁ ତଡିବାକୁ େଚvା କେଲ 

ନାହZ । େସ ବଡ ସିଂହ ପାଖକୁ ବହୁତ ଧିେର ଯାଉଥିଲା । ବଡ ସିଂହ ପାଖେର ଏକଦମ 

ଆେ�ଇ ପଡିଲା । ନିଜର ବିନମ� ଆନୁଗତ� ପ�କାଶ କରୁଥିଲା । ସିଂହ ନୂଆ ସିଂହୀକୁ 

ଟିେକ େଦଖିଲା । ଏହାଠାରୁ ଦଳପାଇଁ କିଛି ବିପଦ ନାହZ । ତାର ଆଖି ଜଳୁ ନଥିଲା । େସ 

ଧିେର ଆଖି ବୁଜିେଦଲା ।  

 ଦୁଇ ଭାଇ ନୂଆ अଦଳେର ମିଶି ଯିବାର େଦଖିେଲ । େସମାନ0ୁ ଏେବ ସବୁ 

ସ�ାଭାବିକ ଲାଗୁଥିଲା । ଦଳ ଆଗଭଳି ବିଶ�ାମ େନଉଥିଲା । ନୂଆ ସିଂହୀ ଏକ ବଡ 

ସିଂହୀପାଖେର େଶାଇପଡିଲା । େସ ଏେବ ଯାଗା ପାଇଯାଇଥିଲା । 

ହ� ାଟସ୍ ଆପ୍ 1ାରା େଲଖା ପଠାp ନାହZ େକବଳ ଇେମଲ୍ 
1ାରା ହZ େଲଖା ପ�କାଶନ େଯାଗ� େବାଲି ଧରାଯିବ ଆପଣ 
େଦଇଥିବା େଲଖା ଆମ ନିକଟେର ପହ�ିଛି କି ନାହZ ଜାଣିବା 
ପାଇଁ ଆପଣ ଆହ� ାନ ଇ-ପତି� କାର ନୂତନ ଆr�ଏଡ୍ ଆପେର 

ସଂଗୃହୀତ େଲଖା ତାଲିକା େଦଖି ପାରିେବ 
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अବିନାଶିअବିନାଶିअବିନାଶିअବିନାଶି    
 େବେଳ େବେଳ ମନ େଯମିତି ଆଦ� େଯୗବନର େପ�ମକରିବା 

ବୟସେର ପହ�ିଯାଏ। ହାତଠାରି ଡାେକ, କେହ, ଆେର ଚାଲ େମା 

ସାଥିେର, ନଈକୂଳକୁ ଯିବା! େସଇଠି ଦି’ଘଡି ପାଣିପାଖେର ନିେରାଳାେର 

େଦହକୁ େଦହ ଲେଗଇ ବସିବା, ତୁ କିଛି କହିବୁ, ମଁୁ କିଛି କହିବି ଦୁେହଁ ମିଶି େଢରସାରା 

ଗପିବା। ମନର କଥାମାନି ତା ସା�େର ନଈକୂଳକୁ ଗଲି। େସଇଠି ପାଣିପାଖରୁ ଟିକିଏ 

ଦୂରେର େସଇ ବାଲି ଉପେର ବସିଲୁ, ସଂଜ େହାଇ ଆସୁଥିଲା, ପhୀମାେନ ନାଲିଆ 

ଆକାଶେର ତା0ର େଡଣାଝାଡି ଉଡିଯାଉଥିେଲ। ଘେର ପହ�ିବାର ବ�ଗ�ତା ତା0 ଗତିରୁ 

§v ବାରିେହାଇ ଯାଉଥିଲା। ସଂଧ�ାର ଡୁବିଲା ସଯୂ��କୁ अ�ୁଠି େଦେଖଇ ମନ କହିଲା, 

େଦଖୁଛୁ କି ସୁsର, କମନୀୟ ଦିଶୁଛି ଏଇ अ`ଗାମୀ ସଯୂ��, ଲାଲ ଟହଟହ କମଳାଟିଏ 

େଯମିତି। କିp अବେଶାଷ େବଶି ସମୟ ରହିପାରିବନି ଏଇ ସଯୂ��, ଆଉ अ� ସମୟ ପେର 

େସଇ ଦୂରଦିଗବଳୟେର ଚୁପଚାପ୍ अ`େହାଇଯିବ। େହେଲ ମନ, ବଡଭାଇପରି ଆଖି 

ବଡବଡ କରି େମାେତ ସାବଧାନକରି କହିଲା, ଆେର ଏଇ ଡୁବିଲା ସଯୂ��କୁ େଦଖି 

ଇେମାସନାଲ େହାଇଯାଉନୁ ତ! ମେନରଖ, େକେବବି ଏମିତି ଭାବିବୁନିେଯ େତା ଜୀବନର 

ସଯୂ��ବି େସଇ अ`ସଯୂ��ର ପଛେର ଆଉ େତା ଜୀବନର େଶଷପାହାଚ ଉପେର ଠିଆ 

େହାଇଛି, ଆଉ ସଯୂ��ର ପେଛ ପେଛ ସିଏବି अ` େହାଇଯିବ! 

 ମନକୁ କହିଲି, ଠିକ୍ କହୁଛୁ, େହେଲ େସକଥା ଭାବିବିନି ତ ଏ ବୟସେର ଆଉ କଣ 

ବିନୟ ମହାପାତ�  
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ଭାବିବି କହିଲୁ? ସୁଖିଲା ପତ� ପରି ଏଇ ଜୀବନ, ଖାଲି େଡ¨େର ଯାହା ଲଟକିରହିଛି। 

ଥିରିଥିରି ପବନେର ବଡ ସାବଧାନେର େଦାହଲୁଛି। ପବନ ଯଦି ଟିକିଏ େଜାରେର 

େବାହିବ, େକାଉ ମୁହୁ_�େର ଟପ୍ କରି ଝଡିପଡିବ କିଏ ଜାଣିଛି? ମଣିଷ ଜୀବନର ଭରଷା 

କଣ, ଏଇେନ अଛି ଏଇେନ ନାହZ। କହnି ପାଣି େଫାଟକା ପରି ଜୀବନ, ବୟସ ତ 

ସରିଆସିଲାଣି। େଯେତ ଯାଏ ନିଶ�ାସ ଚିଲିଛି ଚାଲିଛି, େକାଉ ମୁହୁ_�େର ବs େହାଇଯିବ 

େକହି କହିପାରିବନି। 

 ମନ ଆଖି େଦେଖଇଲା, ବିର� େହାଇ କହିଲା, କି अଜବ ମଣିଷଟାଏେର ତୁ। 

ସବୁେବେଳ ନିରାଶ େହାଇଯାଉଛୁ। ବୟସଟା କଣ? େକବଳ େଗାଟିଏ ସଂଖ�ାତ! ସମୟ 

ସାଥିେର ବଢି ବଢିଯିବ ଏଥିେର ନୁଆକଥା କଣ? ଜୀବନଟା ତ େଗାଟାଏ ଗଣିତ। କିp 

ସବୁ ଜିନିଷର ‘େନେଗଟିଭ ପଏ|’ ଉପେର େଯାରେଦବା କଣ ନିହାତି ଜରୁରୀ? ସବୁ 

କଥାର େଗାଟିଏ ‘ପଜିଟିଭ ପଏ|’ ବିତୁଥାଏ! େସଇ କଥାଟା କଣ ମେନ ପେଡନା, ନା 

ଭାବିବାକୁ ମନ ହୁଏନା? 

 ପଚାରିଲି, ଏମିତି କ’ଣ ପଜିଟିଭିଟି अଛି ଏଇ अ` ସଯୂ��େର? ଦିନ ସରିଲା, ସଯୂ�� 

ଏେବ अ` େହାଇଯିବ, ସାରା ଦୁନିଆ अiାର ଭିତେର ହଜିଯିବ। ୟା ଛଡା ଆଉ अଧିକ 

କଣ େହବ େଯ? अ`ସଯୂ��େର ଏମିତି କଣ अଛି େଯ ତା ଭିତର ପଜିଟିଭିଟି େଖାଜିବି? 

ସଯୂ�� अ`େହବା ଦିନର ସମା�ିର ଖବର େଦଇଯାଏ। ସଯୂ��ର େଗାଟିଏ ଦିନର, ତାର 

ଆଜିର ଜୀବନ ସମା� େହାଇଗଲା। େଶଷ େହବାଟା କିଛି ଭଲକଥା ନୁେହଁନା। 

 ମନ ଟିକିଏ ହସିଲା, କହିଲା ବସ ଏଇଠି େମା ପାଖେର। େଦଖ, ସଯୂ��ର ମୁହଁେର 

ବୟସର କ¡ ାnି ଦିଶୁଚି େତାେତ? ନାହZ ନା’! ସକାେଳ େଯେତେବେଳ ସଯୂ�� ଉଇଁଥିଲା, ଠିକ 
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ଏମିତି ଦିଶୁଥିଲା ତାର ହସହସ ମୁହଁଟା! ଏେବବି େସମିତି ଦିଶୁଚି, କअଁଳିଆ ଛୁଆଟିଏ ପରି 

ଲାଲ ଟୁକ୍ ଟୁକ୍। ଏଇଆକୁ େଦଇ, ଖାଇବା େଲାଭେର ହନୁମାନଜୀ अnରୀhେର ପହ�ି 

ଯାଇଥିେଲ ପରା। “ଯୁଗ ସହସ� େଜାଜନ ପର ଭାନୁ, ଲିେଲ�ା ତାହି ମଧରୂଫଲ ଜାନୁ” 

ଭୂଲିଗଲୁନା ହନୁମାନ ଚାଳିଶା! ଆେର େସଇ ସକାଳ ସଯୂ��ର ଆଭା, ସଂଧ�ାର ଏଇ अ` 

ସଯୂ��େର ବି ଠିକ୍ େସମିତି ଦିଶୁଛି। ସଯୂ�� ହସିହସି କହୁଛି ଆେର େଦଖ, ମଁୁ ପୁଣି ପିଲାଟିଏ 

େହାଇଗଲି। ଏେବ ଯାଉଛି ମାଆ ପାଖକୁ, େସଇଠି ଟିକିଏ େରv େନବି, କାଲି ସକାେଳ 

ପୁଣି ନୁଆେହାଇ ଆସିବି। ସଧ�ା ସଯୂ��ର ସେsଶ ଏଇଟା, ଯିବାେବଳେର अଶ�£ଳ ଆଖିର 

‘ଗୁଡବାୟ’ ପରି ନୁେହଁ, ବରଂ ‘ଫିର ମିେଲେ�’ ପରି ପ�ତିଶୃତିଟିଏ! ସଯୂ�� ପୁଣି ଆସିବ କାଲି 

ସକାେଳ। ଠିକ୍ ଏମିତିଆ ଲାଲ୍ ଟୁକ୍ ଟୁକ୍ ହସିଲା ମୁହଁ େଦେଖଇ। अn େକବଳ अn 

ନୁେହଁ, अn ଆର�ର ସଚୂନା ମଧ� େଦଇଯାଏ। ଦୁନିଆ ନା ଆଗକୁ ଯାଉଛି ନା ପଛକୁ। 

ଦୁନିଆ େଗାଟିଏ ବୃ_ର ପରିଧୀେର ଘୁରୁଛି। େଯଉଁଠାରୁ ଆର� େସଇଠି େଶଷ, ପୁଣି େସଇ 

େଶଷରୁ ଆଉଥେର ଆର�। ନିରnର ଏଇ ଯିବା ଆସିବା ଚାଲିଛି ଆଉ ଚାଲିବ। େଶଷକୁ 

େଶଷ କାହZକି ଭାବୁଛୁ, େଶଷଟାକୁ ଆର� େହବାର ସଚୂନା େବାଲି ମାନିେନବାେର hତି 

କଣ ? 

 ଏଇଠି କିଛି ସେରନା ଏଇ ଦୁନିଆେର, ‘ନଥି� ଏrସ୍ ହିअର’। ଫିଜି« ପଢିଛୁ ନା’? 

େକୗଣସି ବ`ୁ ନv ହୁଏନା, अନn ବିଶ�େର କାହାର ବି अn ନାହZ, ସବୁ अନn। ବ`ୁର 

େକବଳ ଆକାର ବଦେଳ, ରୂପ ବଦେଳ, ଗୁଣ ବଦେଳ। କିp ସିଏ ଏଇଠି ଥାଏ, ଏଇଠି 

ରେହ। େଯମିତି ପାଣି, ପାଣି ବରଫ ହୁଏ, ବା¨ ବି ହୁଏ, େସଇଟା ପାଣିର ପରିବ_{ତ ରୂପ, 

େହେଲ େସଇଟାବି ତ ପାଣିର अନ�ରୂପ! େଯମିତି ଗୀତାେର ଭଗବାନ ଶ�ୀକୃ� କହିଛnି। 
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ଆତF ା अବିନାଶୀ। କାଠ ଜଳିେଲ, अ�ାର େହାଇଯାଏ, ପାଉଁଶ େହାଇଯାଏ। କାଠର ନାଆଁ 

ବଦେଳ, ରୂପ ର� ଗୁଣ ସବୁ ବଦେଳ େହେଲ ଏ ସବୁତ େସଇ କାଠର ପରିବ_{ତ ରୂପ 

ନା’! 

 େତାର अn କିପରି େହାଇଯିବ? େତାର ବୟସ ବଦଳି ଗଲା, ରୂପର� ବଦଳି ଗଲା 

ତା’ମାେନ ନୁେହଁ େଯ ତୁ ବଦଳିଗଲୁ। େତାର ବିଚାର, େତାର ଜୀବନ, େତାର ଭାବନା ସବୁ 

କଣ ବଦଳିଯିବ ବୟସ ସାଥିେର? ଏେତ ନିରାଶବାଦୀ କାହZକି। େକଉଁଠି ଥିଲା େତାର 

େଯୗବନ? େତା େଦହେର? େତା ର�ର ଉଷFତାେର? େତା ଉଦr ଚାଲିେର? େତା 

କଥାେର େତା ଗୀତେର େକାଉଠି ଥିଲା େସ େଯୗବନ? ମନ ପୁଣି ବୁଝାଏ, େତା େଯୗବନ 

େତା ମନେର ଥିଲା, େତା ହୃଦୟେର, େତା ଭାବେର, େତା ଭାବନେର ଥିଲା। େସ େଯୗବନ, 

ଏେବବି େସଇଠି େସମିତି अଛି। ଥେର ଆଖିେଖାଲି େଦଖ୍, େସ ସବୁ ଆଗପରି େସଇ 

ଜାଗାେର େସମିତି ମିଳିବ। କିp ତୁ େଯ ତା’ଉପେର େତା ନିରାଶବାଦର ଚାଦର 

ଢା0ିେଦଇଛୁ, ଭୂଲିଯାଇଛୁ େତାର େଯୗବନକୁ, େତାର ବୟସ ସାଥିେର େତାର ଭାବ, 

ଭାବନାକୁ ବୁଢା କରିେଦଉଛୁ। ଫଳ ପାଚିେଲ ତାର ସ�ାଦ ବଢିଯାଏ, ଚିନିପାଣିକୁ ଗାଢକେଲ 

ସିରା େହାଇଯାଏ। ଶରୀର ସହିତ େତାର ଭାବ ଆଉ ଭାବନା ମଧ� ପରିପକ� 

େହାଇଉଠିଛି। େତାର �ାନ ସହିତ େତାର अଭି�ତା ମିଶି େତାେତ ଆହୁରି ଶ�ିଶାଳୀ 

କରିପାରିଛି। େଯୗବନ ଉପରୁ େତାର େସ ନିରାଶର ଚାଦରକୁ ହେଟଇକି େଦଖ୍, ପୁଣି 

େତାର େସଇ ସୁ� େଯୗବନ ଜାଗିଯିବ। େଯୗବନଟା କିଛି अବ�ା ନୁେହଁ, କିଛି ବୟସ 

ନୁେହଁ। େଯୗବନଟା ଏକ ମାନସିକ �ିତି, େଗାଟିଏ ମାନସିକ अବ�ା। ମନେର େଯ ପଯ��n 

େଯୗବନ ଜାଗ�ତ अଛି, ମଣିଷ େସ ପଯ��n ଯୁବକ अଛି। କହିଲୁ େଦଖି, ଘର େପାଡିଗଲା 
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େବେଳ ଜେଣ ଦୁବ�ଳ ମଣିଷ ବି अେନକ ବଳଶାଳୀ େଲାକର କାମ କରିଯାଏ, ପେର ଭାେବ, 

ଏେତ ବଡ କାମଟାଏ େସ କଲା େକମିତି? ତା’ର ମାେନ କଣ ଜାଣୁ?? ତା’ର ମାେନ, 

ମଣିଷର ଶ�ି ତା େଦହେର ନଥାଏ। ଶ�ି ଥାଏ ତା ମନେର। େସମିତି ଏଇ େଯୗବନଟା। 

 ସବୁ ମଣିଷ ବୁଢା େହାଇଗେଲ କଣ େତାରି ପରି ଏମିତି ନିରାଶବାଦୀ େହାଇଯାଆnି? 

ଜୀବନଟା ଏମିତି ଏକ ଜିନିଷ ତାକୁ େକେବବବି ଆର� କରାଯାଇ ପାେର କିp ତୁ ତ 

ମରିଯିବୁ େବାଲି ଏେବଠାରୁ େଗାଡେଟକି ଯିବାକୁ ବାହାରିଲୁଣି, େଧତ୍ ବୁଢା େକଉଁଠିକାର! 

ଆେର ବୟସ େହେଲ ସମେ` ମରିେବ, କହnି ମରିବାର କିଛି େଗାଟାଏ ନି�{v ବୟସ 

ନଥାଏ। ମୃତୁ� ସତ�, େସ େକବବି ଆସିପାେର, ତା େବାଲି ମଲା ଆଗରୁ େହଂସ 

େଘାେଡଇେହାଇ େକହି ପଡିରହିବ ନା କଣ?? ବା��କ�ଟା ଜୀବନର अଭିଶାପ ନୁେହଁ। 

ବା��କ�କୁ ଜୀବନର ଆଶିବ�ାଦ ରୂେପ େଦଖ୍। ଜାଣିଛୁ, ସମେ` େତାପରି ଭାଗ�ବାନ 

ନୁହଁnି। अେନକ अଧା ଜୀବନେର ବି ଚାଲିଯାଆnି। ମୃତୁ� ସତ�, ସମ`0 ଜୀବନେର 

ଆସିବ, ନି�ୟ ଆସିବ। କିp େକେବ ଆସିବ େକହି ଜାେଣନା। କିp ଏହାର अଥ� ନୁେହଁ 

େଯ, ମୃତୁ�କୁ अେପhା କରି ବସିରହିବ। ‘ଫରେଗଟ ଏବାଉଟ ଏଜ୍’। ଭୂଲିଯାଆ ନିଜର 

ବୟସ, ବୟସଟା ମେନ ରଖିବା କଣ ନିହାତି ଜରୁରୀ। େକାଉ ଝିअକୁ ଯାଇ ପଚାେର, 

େଦବୀଜୀ ଆପକା ଉମର କ�ା େହୖ। ଜାଣିଛୁ େସ କଣ କହିବ? ଆେର କହିବ କଣ, େସ 

କରିକି େଦେଖଇ େଦବ, ମାରିବ ବ� ହF  ଚାପୁଡାଟାଏ। କହିବ ଇଡିअଟ୍, ଏତିକି କଟ�ସି ନାହZ। 

ଝିअମାନ0ର ବୟସ ପଚାରnି ନାହZ େବାଲି ଜାଣିନ। ଆେର ଝିअ କଥା ଛାଡ େକାଉ 

ମରଦକୁ ଯାଇ ପଚାର, େସବି ଲୁେଚଇବ ତାର अସଲି ବୟସ, ଚାରି ଛअ ବଷ� କମ୍ କରିକି 

କହିବ। କହnି ‘ଏଜ ଇଜ୍ ଜv ଏ ଫିଗର’ ବୟସଟା ଏକ ସଂଖ�ା େକବଳ। 
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 ମନକୁ କହିଲି, କହିବାଟା େଯେତ ସହଜ, ବୁଝିଯିବାଟା କଣ େସେତ ସହଜ ? େକମିତି 

ଭୂଲିଯିବି, ଚାରିମାସ ଆଗରୁ ପିଲାମାେନ େମା ୬୦ତମ ଜନF ଦିନ ମେନଇଥିେଲ। ବଡ 

େକକ୍ ଟିଏ ଆଣିଥିେଲ। ତା ଉପେର େଲଖା େହାଇଥିଲା ହାପି ସିକvିଥ ବାଥ�େଡ। ଆେର 

୬୦ବଷ�ର ଜନF ଦିନ େକାଉ ହାପି ବାଥ�େଡ ଥାଏ ଭଲା! େସଇ ଦିନଠାରୁ ୬୧ବଷ� 

କାଉ|ଡାଉନ୍ େର ଚାଲିଛି। 

 ମନ ଟିେକ ହସିଲା। କହିଲା, େଦଖ୍, ଦୁନିଆେର ଏେତ अଦଳ ବଦଳ ଓଲଟ ପାଲଟ 

େହଉଛି। ତୁ ସାମାନ� େଗାଟିଏ ସଂଖ�ାକୁ ଓଲେଟଇ ପାରୁନୁ? କହnି ନା ବୟସଟା 

େଗାଟିଏ ସଂଖ�ା ମାତ� । ୬୧କୁ ଓଲେଟଇେଲ େକେତ େହଲା ? ୧୬ ନା’? ମଁୁ ବି ତ ଏେବ 

େସଇ ବୟସେର अଛି! ତୁ ବି େମା ବୟସର େହାଇଯାଆ। େମାର ସା� େହଇଯାଆ। ବୁଢା 

େଦହ େଘାଡା େହାଇ ପାରିବନି, ତାହାେହେଲ କଣ େହଲା? ମନବିତ େଘାଡାଟିଏ, େଚାଖା 

ଆରବୀ େଘାଡା ପରି। ମନକୁ ଦଉଡା ଜୀବନର େରସେର। କ�ନାର େଘାଡାେର ଚଢି 

କୁଆରୀ କନିଆଁ ରାଜାପୁअ, ମ�ୀପୁअର ସପନ େଦେଖ’ନା। ଗରୀବ ବିଚରା ଭ�ା 

ଚାଳିଆେର େଶାଇ େଶାଇ କ�ନାର େଘାଡାେର ଚଢି ରାଜ ଉଆସର ସପନ େଦେଖନା? 

ଏଇ କ�ନାର େଘାଡାେର ଚଢି େକେତ କିଏ କଣ କଣ ସପନ ବୁଣି ଯାଆnି। ତୁ େତା 

କ�ନାର େଘାଡାକୁ କାହZକି ବାiି ରଖିଛୁ? ଦଉଡା ତାକୁ, ଦଉେଡଇ ପାରିବୁନି? ଦି’ ଘଡି 

ଆନs େହବାକୁ, ମନେଖାଲି ଟିକିଏ ହସିବାକୁ, କିଏ ମନା କରିଛି େତାେତ। 

 ମନକୁ କହିଲି, ତୁ କଣ ସମାଜକୁ ଜାଣିନୁ? ସମାଜର କିଛି ନିୟମ କାନୁନ୍ ବି अଛି। 

ଶା¬େର େଲଖା अଛି ଚାରି ଆଶ�ମ କଥା। ବ� ହF ଚଯ��, ଗାହ���, ବାନପ�� ଆଉ ସନ�ାସ। 

ଏଇ ବୟସଟା ସନ�ାସର ବୟସ। େଘାଡା ଦଉେଡଇବାର ବୟସ ନୁେହଁ। େତା କଥାେର 
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ପଡିେଲ ଖାଲି େଲାକହସା େହବାହZ ସାର େହବ। େଲାେକ କଣ କହିେବ? ସମାଜ କଣ 

କହିବ? କହିେବ ଏଇ ବୟସେର ରାମନାମ ନଜପି ବୁଢା ସପନ େଦଖୁଛି। ସପନ 

େଦଖିବାର ବୟସ କଣ ଆଉ ବାକିअଛି େମାର? ସବୁ କାମ ପାଇଁ େଗାେଟ ସମୟ ଥାଏ, 

ବୟସ ବି ଥାଏ। 

 ମନ ହସିଲା ଖୁବ୍ େଯାରେର, ସେତ େଯପରି ପାଗଳ େହାଇଯାଇଛି। େମାେତ କହିଲା, 

ପାଗଳ େକାଉଠିକାର। ସବୁ କାମ ପାଇଁ ବୟସ ଥାଏ! ସଃ, କିଏ �ିର କରିଛି ଏ 

ବୟସସୀମା? ସମାଜ? ସମାଜ କଣ ନିେଜ �ିର?? ନା େର ନା’ ସମାଜ ନିେଜ ବି �ିର 

ନୁେହଁ। ସମୟ େଯମିତି ବଦେଳ, େଲାକ ବି ବଦଳnି, ସମାଜବି ବଦେଳ, ସମାଜର ନିୟମବି 

ବଦେଳ। େକାଡିଏ ବଷ� ତଳର ସାମାଜିକ ନିୟମ अଛି ଆଜି? ବାହାଘର ବୟସ କଥା 

ଭାବ, ପ�ଥେମ ବାଲ� ବିବାହ େହଉଥିଲା, ତାପେର ନିଶ ଉଠିଗେଲ ବାହା ବୟସ 

େହାଇଗଲା େବାଲି କୁହାଯାଉଥିଲା, ଏେବ ମୁrବାଳ େଗାେଟ େଗାେଟ ଧଳା େହବା ଆର� 

େହାଇଗଲା ପେର ଯାଇ ପୁअଝିअ ବାହା େହଉଛnି। ଏଇ ସମାଜେର, ଶା¬େର ଶ�ବଣ 

କୁମାର ବିଷୟେର େକେତ କଥା େଲଖା େହାଇଛି, ମାଆ ବାପା0ର େକେତ େସବା 

କରୁଥିଲା େସ। ବୁଢା ବାପା ମାଆ0ୁ କାiେର ଉଠାଇ ତୀଥ�ଯାତ� ା କରାଇଥିଲା ସିଏ। 

େହେଲ ଆଜି କାଲିକା ପିଲାଏ ମାଆ ବାପା0ୁ अନାଥ ଛାଡି େଦଉଛnି। େସେତେବେଳ 

କୁଆେଡ ଯାଏ ସମାଜ? ଯଉତୁକ ପାଇଁ ନୁଆେବାହୁକୁ ଜଳାଇ ଦିଆଯାଏ, େସେତେବେଳ 

କୁଆେଡ ଯାଏ ସମାଜ? ସମାଜ ଏକ ସୁବିଧାବାଦୀ ବ�ବ�ା। ସୁବିଧା अନୁସାେର ନିୟମ 

ତିଆରିହୁଏ, ସୁବିଧା अନୁସାେର ନିୟମ ବଦେଳ। 

 ମଁୁ େତାେତ ସମାଜ ବିରୁ�େର ଯିବାକୁ କହୁନି, ସାମାଜିକ ବ�ବ�ାକୁ ନମାନିବାକୁ 
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କହୁନି। କିp ମଁୁ େତା ନିଜ ଜୀବନ ପାଇଁ କହୁଛି। ନିେଜ ବ�ି ରହିେଲ, ତାପେର ଆସିବ 

ସମାଜର ଚିnା। ସମାଜ ମଣିଷ0ୁ େନଇ ଗଢା। ସମାଜକୁ େନଇ ମଣିଷ ଗଢା ହୁଏନି। 

ମଣିଷ ନଥିେଲ ସମାଜ େକଉଁଠୁ ଆସିବ? କିp େତା ନିଜ ଖୁସି କଥା ସମାଜ କିପରି 

ଡିସାଇଡ୍ କରିବ? ତୁ କଣ ଖାଇବୁ, କଣ ପିiିବୁ େକମିତି ଜିଇଁବୁ େସକଥା େକବଳ ତୁ ହZ 

�ିର କରିପାରିବୁ। अନ�ର hତି ନକରି, अନ�କୁ କv ନେଦଇ ତୁ ଯଦି େତା ନିଜର ଖୁସି 

ପାଇଁ କିଛି କରୁ, େସଥିେର ସମାଜ କାହZକି ଆପ_ି କରିବ?? ଆଉ ରହିଲା ପ�ଭୂ0 ନାମ 

େନବା, ଭଗବାନ0 ନାମେନବା ଖୁବ୍ ଭଲ କଥା। ପ�ଭୂ0ୁ ସFରଣ କର, ପୁଜାପାଠ କର 

ଶା¬ अଧ�ୟନ କର। କିp ତା अଥ� ନୁେହଁ େସଥିପାଇଁ ଆଉ ସବୁକିଛି କରିବା ମନା। 

ଦିନରାତି ମିଶି ଚବିଶ ଘ|ା, ତାଆରି ଭିତେର ନିଜ ସମୟକୁ ଖାଇବା ପିଇବା େଶାଇବା 

ଠାକୁରପଜୂା ନାତି ନାତୁଣୀ0 ସହ େଖଳିବା ସା� ସାଥୀ ବiୁ ପି�ୟଜନ ସମ`0 ପାଇଁ 

ସମୟ ବାହାର କର। ଜୀବନଟା କିଛି ?ୁଲର ରୁଟିନ୍ ନୁେହଁ। ଚାରି ପିରିୟଡର ବୟସ। 

ଚତୁଥ� ପିରିୟଡଟା େକବଳ ଗଣିତ ପାଇଁ ଉ�ିv, େସଇଠି ଆଉ କିଛି ପଢାଯାଇ ପାରିବିନି। 

ଏଇ ବୟସଟା କଣ େସମିତି େକବଳ ସନ�ାସ ପାଇଁ ସମପ{ତ? ଏଇ ବୟସେର ଭଗବାନ 

ନାମ ଛଡା ଆଉକିଛି କରାଯାଇ ପାରିବନି? ମଁୁ କହୁଛି, ପ�ଭୂ0ୁ ବି ଡାକ, ଜନେସବା ବି 

କର, ନିଜ ଖୁସି ପାଇଁ ଯାହା ଇjା େହଉଛି କର, ବସେ_�, ତୁମର କାଯ��କଳାପ, ତୁମର 

ଜୀବନେଶୖଳୀକୁ ସpଳିତ େସୗହା���ପ&ୂ� ରଖ, ଯାହା अନ�ମାନ0 ପାଇଁ ଏକ ଆଦଶ� 

େହାଇପାରିବ। ସମାଜ ପାଇଁ େକୗଣସିଭାେବ अହିତ କର ନହୁଏ अବା ଏହାର େକୗଣସି 

କୁପ�ଭାବ अନ� ଉପେର େଯପରି ନପଡିବ େସଥିପ�ତି ସାବଧାନ ରୁହ। 

 ବୟସର ରାଗ ଆଳାପ କରି ବାହୁନି େହେଲ ବୟସ ତ ଆଟକି ଯିବନି। ଏଠି 
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अଧାବୁଜା ଆଖିେର ଯମଦୂତର ସପନ େଦଖିବା अେପhା ଦି’ଘଡି ଖୁସି େହବାେର अସୁବିଧା 

କଣ? କିଛି ନୂଆ ସପନ େଦଖ, କିଛି ସପନ େଦଇ ଯାଆ ଆଗାମୀ ପିଢିକୁ। ତୁେମ େଯେବ 

ଏଠି ନଥିବ, ତୁମ ସପନ ରହିଯିବ ଏଇଠି। ତାରି ସୁଗi ମହକି ଯିବ ଚଉଦିଗେର। ତୁମର 

ପଦିଏ କଥା, ତୁମର ପଦିଏ ଗୀତ, ତୁମର ଟିକିଏ କାମ, ତୁମର ଉପ�ିତିକୁ ଜାହିର କରିଯିବ 

ଏଇ ଦୁନିଆେର, େଯେତେବଳ କାହା ମଁୁହରୁ ତୁମ ନାଆଁ ଶୁଭିଯିବ, କାହା କ�ରୁ ତୁମର 

ପଦିଏ କବିତା ଶୁଣାଯିବ अଥବା ତୁମ ଗପର େଗାଟିଏ ପାରା କାହା ଜୀବନେର ନୂଆ 

ଆେଲାକ େନଇ ଆସିବ େସେତେବେଳ ସାଥ�କ େହାଇଯିବ ତୁମର ଜନF  ତୁମର ନାମ। 

ଏଇଠି େକେତ େରାଜଗାର କଲ, େକେତବଡ ଘର ତିଆରି କଲ, େକେତ ସଂ�ୟ କଲ, 

ତାକଥା େକହି ପଚାରିେବନି। େକେତ େଦଇକି ଗଲ, କଣ େଦଇକି ଗଲ, େକବଳ ତାରି 

ଚ��ା େହବ ତୁେମ ଗଲାପେର। ମଣିଷ ଜୀବନ ବଡ ଦୂଲ�ଭ, ଜୀବନଟା େକେତ अଧିକ 

ଜିଇଁଲ ତାର କିଛି ମଲୂ�ନାହZ, ଜୀବନକୁ େକମିତି ଜିଇଁଲ େସଇଟା ମାେନ ରେଖ। ଜୀବନର 

ପ�ତିଟି ମୁହୁ_� ମଲୂ�ବାନ। ଜୀବନର ପ�ତିଟି ମୁହୂ_�କୁ ନିଜପାଇଁ ଆଉ अନ�ପାଇଁ ମନଭରି 

ଜିଇଁ ଯାଆ। 
ପଟିଆ, ଭୂବେନଶ�ର, ଓଡିଶା 
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େମାhାେମାhାେମାhାେମାhା    
 ଭୀଷଣ େଗାେଟ अସହାୟତାେର ଥରୁଥାଏ େମାhା। ପ�ସବ ପେର 

ହଠାତ ହାଲୁକା ଲାଗୁଥିବା େଦହଟା େଯମିତି େମରୁଦr େଭଦି ଥରିଯାଏ, 

ଠିକ େସମିତି। ୯ବଷ� ପେର ଭିତେର ପୁେରଇ ରଖିଥିବା ସବୁତକ ସ�ିତ 

େକ� ାଧ, अବେସାସ, ବିର�ି, େhାଭ ଓ अଭିସ$ାତ ତକ କିଲିବିଲି େହଉଥିଲା େକେତକାଳୁ। 

େହେଲ ସଂଯମର ପଥର ଛାତି ତେଳ ଚାପି େଦଇଥିଲା ସବୁକିଛି ସଂ?ାରି େବାହୁର ପରିଚୟ 

ପଛେର। କୁହୁଳି କୁହୁଳି ଲାଭା େହାଇସାରିଥିଲା େସସବୁ। ଲାଭା ତ ପୃଥିବୀର ବୁକୁ ଚିରି 

ପଥର ତରେଳଇ ଫୁଟିପେଡ଼ ଚାପ अତ�ଧିକ େହେଲ। ଏଠି ମଧ� ତାହା ହZ େହଲା। 

ମଥାରୁ ପାଦ ଯାଏ ବହୁଥିଲା ଗମ ଗମ ଝାଳର ଝରଣା। ଆଉ ଠିଆ େହଇ ହଉନି। କା�କୁ 

ଆଶ�ା କରି ନିତa ଚଟାଣ ଛୁଇଁଲା ଯାଏ େଦହକୁ ତଳକୁ ଖସଉଥାଏ। ଚଟାଣ ସିେମ|ର 

େହେଲବି ମାଟି ମା’ର େକାଳ ଭଳି ଲାେଗ। େସଇ ମାଟି ମା’ ଯିଏ ସୀତା ମାତା0ୁ अ0େର 

ଆେବାରି େନଇଥିଲା େବଦନାର ଭାର अସହ� େହବାେର। େମାhାକୁ େମାh ନୁେହଁ, ନିଭ�ୟ 

ଓ ଦ� ଆଶ�ାଟିଏ େଲାଡ଼ା ଏଇ ମୁହୂ_�େର। ମାଟି ମା’ଠୁ ବଡ଼ ଆଉ କିଏ େହବ ଏମିତି 

ଦା�ିକ ଆଶ�ା। 

 अପରାହ�  େବାଲି କହି େହବନି େବାେଧ ଖରାଦିନ ଦି�ପ�ହର ସାେଢ଼ ତିନିଟା େବଳକୁ। 

େସଇ ସମୟ ସା�କୁ ଗ�ୀଷF  ଋତୁର ପ�ଭାବେର ଚାରିଆେଡ଼ ପ�ସରିଥାଏ ବିଚିତ�  ଏକ ଧସୂର 

ନୀରବତା। େମାhା ଲୁହ ଝରାଇ ଚାଲିଛି। ଭିତରୁ ଏେବବି ଶୁଭୁଚି ଶାଶୁ0 ପାଟି। ତା0 

ପ�ତିଭା ପି�ୟଦଶ{ନୀ 
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କ|ା ଲିvେର ଥିବା ସମ` ବiୁ ପରିଚିତ0ୁ େଗାଟିକ ପେର େଗାଟିଏ କଲ କରି 

ଚାଲିଛnି ଆଉ ସାମାନ� ସେକଇ ସେକଇ ଶୁେଣଇ ଚାଲିଛnି ଏଇ େକଇପଦ କଥା, “ଆେମ 

ଠକାମୀେର ପଡ଼ିଗଲୁ। ଶିhକ ଘରର ସଂ?ାରି ଝିअକୁ େବାହୁ କରି ଆଣିଥିଲୁ େକେତ 

ଆଶାେର। େହେଲ ଆଜି ପେ`ଇବା ବିନା अନ� ବାଟ ନାହZ। ମଁୁ ତ େଜାତା ଝାଡୁ 

ମାଡ଼ଖାଇ ରହିଥିଲି ଏେତଦିନ। ଆଜି େମାେତ ଘରୁ ତଡ଼ିେଦବ କହିେଦଲା। କୁଆେଡ଼ େନଇ 

େଫାପାଡିବ େମାେତ ଜାଣିନି। େସଇଥିପାଇଁ ସମ`0 ସାେ� କଥା େହଇଗଲି। କିଏ 

ଜାେଣ ଆଗକୁ ସୁେଯାଗ ମିଳିବ କି ନାହZ।” ଏତକ କହି ପୁଣି ଟିେକ ସେକଇ ସେକଇ 

କାsୁଥାnି। ଏଇ ପ�କି�ୟା େସେତେବଳକୁ ପ�ାୟ ୨୦ ଥରରୁ େବଶୀ ପୁନରାବୃ_ି େହାଇ 

ସାରିଥାଏ।  

 େମାhା ତା0 କଥାରୁ ଧ�ାନ ହେଟଇ अଗଣା େକାଣର େଖାଲା ମାଟିକୁr ଆେଡ 

େକsି�ତ କଲା। ପାରା ହେଳ ଆସି ଚ�ୁଏ େଲଖାଏଁ ପାଣି ପିଇ େଖଳେର ମାତିଥାnି। 

ଥ|େର ପାଣି ଟିେକ େନଇ ପରକୁ ସଫା କରି ଝାଡ଼ିଝୁଡ଼ି େହଇ କିଛି ସମୟ ଉ_ାେର 

ଉଡ଼ିଗେଲ େକେତ ଦୂର ଆକାଶକୁ। େମାhା ବି ତ ଏମିତି ଝିअେଟ ଥିଲା। ଚ�ୁଏ ଜୀବନକୁ 

େଢ଼ାକି ବ�ୁଥିଲା ଚ�ଳ ଚାପଳ ଛsେର। ବାପା େବାଉ ଭାଇଭଉଣୀ ଆଉ େଜେଜମା, 

ଏତିକି ଭିତେର ତ ପୃଥିବୀ। ବାପା େବାଉ ଉଭୟ ଶିhକ। ପିଲାଦିନରୁ ସବୁ ରୁଟିନ୍ ବiା। 

ସକାଳୁ ଉଠିବା େବଳୁ ରାତିେର େଶାଇବା ଯାଏ, ସବୁର ସମୟ ନି�{v କରିଥିେଲ ବାପା। 

େବାଉବି ତା0ୁ ପ&ୂ�  ସମଥ�ନ କେର। अନ� ପିଲା0 େବାଉମାେନ ପିଲା0 ପh ନିअnି, 

େହେଲ େମାhା େବାଉ ସବୁେବେଳ ପ�ଥେମ ନିଜ ପିଲା0ୁ େଜରା କରିେବ େକହି କିଛି 

अଭିେଯାଗ ଆଣିେଲ। ଆଉ ବାପା0 କଥା ସମି�ଧାନ। େଜେଜମା ଟିେକ ପିଲା0 ପେଟ 
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ହୁଏ। େମାhା ଘରର ପ�ଥମ ଛୁଆ, େତଣୁ ମୁଖୀ େହଉଛି େଜେଜମାର ଗ�ିଧନ। େମାhା 

ମାଟି�କ ପାସ କରିବା ପେର ବାପା ତାକୁ ଘରର ନି _ିେର ସାମିଲ କରnି। ବିେଶଷ କରି 

ସାନ ଭାଇ ଭଉଣୀ ଦୁହZ0 ସ$କ�େର ନିଆଯାଉଥିବା ଫଇସଲାେର େମାhା ବି ସାମିଲ ହୁଏ, 

େତଣୁ ଦୀhା ଓ ମିଟୁ େଯତିକି ରାଗnି, କାମଥିେଲ େସତିକି େତଲ ମାଲିସ ବି କରnି। ଏମିତି 

େସ�ହ ଛଳ ଛଳ ଜୀବନ ବ�ିଥିବା େମାhା ପାଇଁ ବିବାେହା_ର ଜୀବନ ଥିଲା ଏକଦମ 

ବିପରୀତ। 

 ସବ�ସାଚୀ ଖୁବ अମାୟୀକ ଓ ଶାn ମଣିଷ। अଫିସେର ସାhାତ େହାଇଥିଲା େମାhା 

ଆଉ ସବ�0ର। ଏମିତି କ�ା|ିନେର ଗପସପ େବେଳ ସବ� କହିଥିେଲ ତା0ୁ େପ�ମେର 

ପେକଇ ପାରିବା ଭଳି ଝିअ େକହି ନାହZ। ସାଥି ସହକମ�ୀ0 ଟିହାଇବାେର େମାhା 

େନଇଥିଲା ଚ�ାେଲ�। ସବ�0 अେଗାଚରେର ପହ�ି ଯାଇଥିଲା ତା0 ଘେର। େସଠି 

ସବ�0 ମା ଓ ସାନ ଭଉଣୀ0ୁ ବିଶ�ାସ ଦିଆଇଥିଲା େଯ ସବ� କାେଳ ତାକୁ ବିବାହ 

ପ�ତିଶ�£ତି େଦଇଛnି ଆଉ ଆଜି ଘରକୁ ଡାକିଥିେଲ ପରିବାର ସହିତ େଭଟ କେରଇବାକୁ। 

ଭିତେର ଭୟ ଥରହର େମାhା ସବୁ କହିଗଲା। ସବ�0 ମା କିp ମାନିବାକୁ ନାରାଜ। 

ସାନ ଭଉଣୀ କିp ଖୁବ ଏ«ାଇେଟଡ଼ େହଉଥାଏ। େଫରି ଆସିଲା େମାhା। ସବ�0ୁ ସବୁ 

ଜଣାଇେଦଇଥିେଲ अନ�ମାେନ। କିଛି ଦିନ ପେର ସବ� ଘେର ନିେଜ େଘାଷଣା କେଲ 

େମାhାକୁ ବିବାହ କରିବାକୁ ଚାହାnି େବାଲି। ରୀତିମତ େପ�ମ ନେହେଲ ବି ଉଭୟ େମାhା 

ଓ ସବ� ଦୁଇଜଣ ଖୁବ ସହଜ ଚରିତ� ର ପିଲା। େତଣୁ ଜୀବନକୁ ଏକାଠି ବ�ିବାେର ବିେଶଷ 

अସୁବିଧା ନାହZ। ଏମିତି ବି ଦୁେହଁ ଆେର� ମ�ାେରଜ କରିଥିେଲ ସ$ୂ&� अପରିଚିତ0 

ସହିତ ବ�ିଥାେn। ଏମିତି अnତଃ ଚିହି� ଥିବାର ସାମାନ� ଫାଇଦା ମିଳିବ। ତା ସା�କୁ 
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ଗୁରୁଜନ0ୁ ମିଛ କହିବା େଦ� ାହ ବି ଲାଗିବନି। ଏମିତି ଘଟିଗଲା ତା0 ବାହାଘର। 

 ଦୁନିଆ ଜାେଣ ତା0ର ଲଭ ମ�ାେରଜ େବାଲି, େହେଲ େସ ଦୁେହଁ ଜାଣnି ଏହା ଏକ 

ପରିଚିତ0 ଆେର� ମ�ାେରଜ। େମାhା କିp ପ&ୂ� ପ�ାଣେର ଆପେଣଇଥାଏ ସବ�0 

ପରିବାରକୁ। େହେଲ ସବ�0 ପରିବାର େକେବବି अnରରୁ ଆପେଣଇେଲ ନାହZ 

େମାhାକୁ। ତଥାପି େମାhା ସମାnରାଳ ଭାେବ କରିଚାେଲ ଆପଣା କ_�ବ�। ଶାଶୁ0ର 

ସବୁଠାରୁ ବଡ अବେଶାଷ େଯ େମାhା ସୁsରୀ ନୁେହଁ। େସ େଖାଜିଥିେଲ ତା0 ରାଜାପୁअ 

ଭଳି େଚେହରା ଧାରି ସବ� ପାଇଁ ପରୀଟିଏ େଖାଜିଥାେn ଯିଏ ସା�େର େଯୗତୁକର ବଡ଼ 

ଖଣିଟିଏ ଧରି ଆସିଥାnା। େମାhା ତା0 अଭିମାନକୁ ବି ସାଦେର ଗ�ହଣ କେର। ଶ�ଶୁର 

ଚାଲିଗେଲ ସବ� ଏମବିଏ କରିବା େବେଳ। େସ ଦୁଇବଷ� ସବ� ନିଜ ପାଠପଢା ଖ�� ନିେଜ 

ଉଠାଉଥିେଲ ଟୁ�ସନ କରି। େହେଲ ସୁଚରିତାର ପଢ଼ାଖ�� ଓ ଘର ଚେଲଇବା ଖୁବ କଠିନ 

ଥିଲା ଶାଶୁ0 ପାଇଁ। ପୁଣି ମନଲାଖି େବାହୁଟିଏ ସବୁ ଶାଶୁ0ର ଇ®ିତା। ତା0 ଜୀବନେର 

ଥିବା ସମ` ଫ� େv�ସନ େସ େମାhା ଉପେର ବାହାର କରnି। େମାhା ବି ଏକଥା ଭାବି 

ସହିଯାଏ େଯ ଉ_ର େପ�ୗଢେର ବିଧବା ମହିଳା ଜଣ0 ମେନାଦଶା ଏଭଳି େହବା 

ସ�ାଭାବିକ। ଯଥା ସ�ବ ତା0ୁ ଖୁସି କରିବା େଚvା କେର। 

 ତିନିବଷ� ତେଳ ସୁଚରିତାର ବିବାହ ପେର ଶାଶୁ0 ଚିଡାପଣ ଆଉ ରୁh ବ�ବହାର 

େବଶୀ ବଢିଛି। ସୁଚରିତା ନିଜ ଇjାେର ଘରୁ େଫରାର େହଇଗଲା अନ� ଧମ�ର ପିଲା 

ସହିତ। େସଇ େଦାଷ ବି େମାhା ଉପେର ଲଦିେଦେଲ େସ। ସାରା ଜୀବନ ଭଡାଘେର 

ବିତିଗଲା, େମାhା ସହିତ ବାହାଘର ପାଇଁ ଶୀଘ�ତା ନଥିେଲ ସବ� ପ�ଥମ ଘରେତାଳି ତା 

ପେର ବାହା େହାଇଥାେn େବାଲି ବାରaାର କୁହnି। େତଣୁ ଉଭୟ ସବ� ଓ େମାhା ନିଜ 
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େପଟକାଟି ପ�ଥେମ ଘର େତାଳିେଲ। ୫ ବଷ� ଯାଏ ସnାନ େହାଇନଥିଲା େବାଲି େମାhାକୁ 

ଯାବତୀୟ ଉଲୁଗୁଣା ଦିअnି। ବୁଝnିନି େଯ ପୁअ େବାହୁ ଏକାେବେଳ ଏେତ ଦାଇତ� 

ନିେଭଇେବ େକମିତି। େଶଷେର େମାhା ମା େହଲା। କିp ମିଠିର ଆଗମନେର ପୁଣି ରାଗ 

ତା0ର। ବଂଶ ରhା ପାଇଁ ପୁअ େଲାଡ଼ା। ଆଉ ୨ ବଷ�େର ଜନF  େହଲା ମୁନୁ। ଏେବ ଶାn 

େହଲାେବଳକୁ ସୁଚି େଫରାର େହବାକୁ ଥିଲା। େମାhା ଜୀବନେର ଶାଶୁ0 ନିsାରୁ 

ବ_{ବାର ମୁହୂ_�େଟ ରଖିନଥିେଲ ଈଶ�ର। 

 ମଣିଷର ସହିବାର ବି େଗାଟାଏ ସୀମା ଥାଏ। ୯ ବଷ� ସହିବା ପେର େଧୖଯ�� ସୀମା 

ଲ¯ିବାର ଆଶ0ା ବଢିଥିଲା। ସବୁଠୁ େବଶି କvଦିଏ ସବ�0 ଉଦାସୀନତା। େସ 

େକେବବି ମୁହଁ େଖାଲnିନି େମାhା ସପhେର। ଓଲଟା େବାଉ0 ସାମ�ାେର ତା0 ସହିତ 

ସ�ର ମିଶାnି ତା0ୁ ଖୁସି କରିବାକୁ। ଆଜି କିp ଆଉ ସ�ାଳି ପାରିଲାନି େମାhା। 

ଫାଟିପଡିଲା ଭିତରର ସୁ� ଆେଗ�ୟଗିରି। ନୂଆ ଘରକୁ ଆସିବା ପେର ପ�ଥମ अଭିେଯାଗ 

ଥିଲା ଶାଶୁ0ର ନିଜ େକାଠରୀକୁ େନଇ। ଲିଭିଂ ରୁମେର ତା0 େଫାେଟା ନାହZ, ତା0 

ରୁମେର କା�ର ର�ଠୁ େବଡ଼ ଯାଏଁ କିଛି ତା0 ପସsର ନୁେହଁ କହି ମୁହଁ ଫୁେଲଇେଲ। 

େଶଷେର େମାhା ଇେ|ରିअର ଡିଯାଇନର0ୁ େଭଟି ଶାଶୁ0ୁ ସୁହାଇବ ଭଳି ସଜାଡ଼ିଲା 

ତା0 ରୁମ। ତଥାପି अସpv। ଲିଭିଂ ରୁମେର ଲାଗିଥିଲା ସବ�, େମାhା, ମିଠି ଓ ମୁନୁ0ର 

ବଡ଼ େଗାେଟ େଫାେଟା େଫ� ମ। ତା ସା�କୁ ଥିଲା ଦୁଇ ପିଲା ଓ ସବ�-େମାhା0 ଭିନ�  ଭିନ�  

ଆଉ କିଛି େଫାେଟା। ଶାଶୁ0 ରୁମେର ଶଶୁର0ର ଏକକ େଫାେଟା ସହିତ ଶାଶୁ0 ସହିତ 

ସବ� ଓ ପିଲା ଦୁହZ0 େଫାେଟା ସବୁଥାଏ। ଡିଯାଇନର ଆସିଥାnି ଘରକୁ, େସୗଜନ� ମଳୂକ 

ସାhାତ କରିବାକୁ ଓ ମତାମତ ଜାଣିବା ପାଇଁ। ତା0ରି ସାମ�ାେର ବାରaାର ଶାଶୁ0ର 
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अଭିେଯାଗ େଯ େମାhା ଜାଣିଶୁଣି ତା0ୁ ସୀମିତ କରିେଦଇଛି େଗାଟିଏ ରୁମେର। େସମାେନ 

େଯେତ ବୁଝାଇେଲ କି ମାଉସୀ ଆପଣ ଖୁସି ହୁअp େଯ ଆପଣ0 େବାହୁ ଆପଣ0 ପାଇଁ 

ଏେତ କିଛି କେରଇଛି।  

 ତା0 ସହିତ ଯୁ�ି ତକ� କେଲ କି େମାhା ସ�ାଥ�ୀ। େସମାେନ େଫରିଗଲା ପେର ପୁଣି 

ଶୁେଣଇେଲ େମାhାକୁ। ବାହାର େଲାକ0 ଆଗେର ଏମିତି अପମାନ ନୂଆ ନଥିଲା ସତ, 

କିp ସହିବାର ସୀମା ଟପିଗଲା ଆଜି। ହଠାତ ଚିgାର କରି ଉଠିଲା େମାhା, ବାସ୍.....ବହୁତ 

କହିେଲ। ଶୁଣୁଛି ମଁୁ ୯ ବଷ� େହଲାଣି। ସବୁ अପମାନର ଜହର ପିଇ ସାରିବା ପେର େମା 

ଭିତେର ବି ବାକି ନାହZ ମିଠାପଣ। ଏେତ ଯଦି ଗiଉଛି ମଁୁ େତେବ ଯାଆp େସଠିକି 

େଯାଉଠି ଖୁସିେର ରହିେବ। ମଁୁ େରାକିବିନି ଆପଣ0ୁ। ଦୟାକରି ନିଜକୁ ପୀଡିତ େଦେଖଇ 

େମାେତ ମାନସିକ ପ�ତାଡନା େଦବାର ଏ ପୁରୁଣା େକୖେକଇପଣିଆ ଛାଡ଼p। ଖୁବ ସହିଲି। 

ଆଉ ନୁେହଁ। ଆପଣ0ୁ ସ�ାନ େଦବା େମା ସଂ?ାର କିp ସବୁ अବିଚାର ଓ 

अନ�ାେୟାଚିତ ବ�ବହାର ସହିେନବା ବି ବଡ଼ अପରାଧ। ମଁୁ ଆଉ କରିବିନି େସ अପରାଧ। 

ମଁୁ ବୟସେର ଆପଣ0ଠୁ ଯେଥv ସାନ େହାଇ ଜେଣ ନାରୀ ଭାେବ ଆପଣ0 ମନଦଶା 

ବୁଝି ପାରିଲି ଓ େସଇ ହିସାବେର ସବୁକୁ ଆଡ଼ଜv କଲି। अଥଚ ଆପଣ ବୟ? ନାରୀଟିଏ 

େହାଇ େମା ସ�ାନକୁ ବାରaାର hତା� କରିଛnି। େମାେତ अnରରୁ ଆପେଣଇ ପାରିେବ 

ଯଦି ଏକାଠି ରହିେହବ, ନେଚତ ଯିଏ ଜେଣ େହେଲ अନ�ତ�  ରହିବା ଦରକାର 

ପରିବାରେର ଶାnି ପାଇଁ। ମଁୁ େମା ପିଲା0ୁ େନଉ ଚାଲିଯିବି, ନେଚତ ଆପଣ ନିଜ 

ପସsେର େଯଉଁଠି ରହିବାକୁ ଚାହZେବ ଯିେବ। ଖ�� ଆପଣ0 ପୁअ ବୁଝିେବ। 

 େସତକ କହି ବାହାରି ଆସିଲା େମାhା। ବାସ୍, େସତିକି େବଳୁ ଶାଶୁ େଫାନେର 
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ଲାଗିଛnି। ଦୀଘ� ଶ�ାସଟାଏ ଭିଡ଼ିେନଲା ଭିତରକୁ। ଚୁaକେର ସବ�0ୁ ଜେଣଇେଦଲା 

ଆଜିର ଘଟଣାକ�ମ ଆଉ ବରାଦ େଦଲା ଶାଶୁ0 ପି�ୟ େଛନାେପାଡ଼ େନଇ ଆସିବାକୁ। 

ସବ� ଜାଣnି େମାhାର ଏ ଗୁଣ। େଯେତ କv ପଡୁ ପେଛ େସ କ_�ବ�ରୁ ଓହେରନି। ଶାଶୁ 

ଏ ଭିତେର ଥକି େଶାଇ ପଡିେଲ େବାେଧ। ଆଉ େଫାନ କି ସେକଇବା ଶୁଭୁନଥିଲା। 

େମାhା ମନକଥା ଓଗାଳି େଦଇ ହାଲୁକା େହଇଗଲା, େସତିକିେର େସ ସpv। େସ ଆଉ ଏ 

ବୟସେର ବଦଳିେବନି କିp ପିଲାମାେନ ?ୁଲରୁ ଆସିଯିେବ ଏେବ, ତା0 ଲାଗି ଜଳଖିଆ 

ତିଆରି କରିବାକୁ େହବ। ନିଜ କାiକୁ ଥାପୁେଡ଼ଇ ନିଜକୁ ସବାସୀ େଦଲା େମାhା ଆଉ 

ଉଠି ଠିଆ େହଲା ଜୀବନ ଯାତ� ାେର ଭଲ େବାହୁ, ଆଦଶ� ପତ� ୀ ଓ ମାତୃତ�ର ପରୀhା 

େଦବାକୁ..... 
ଲି0୍ େରାଡ଼, କଟକ, ଓଡ଼ିଶା 



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

ଆହ� ାନ ଇ-ପତି� କା ସ$ୂ&� ନିଃଶୁ( ବିତରଣ େହତୁ ଡା େଜ�ାତି ପ�ସାଦ ପ/ନାୟକ0 1ାରା ପ�ତି2ିତ ଓ ପ�କାଶିତ  | Aahwaan.com  Aahwaan.com  Aahwaan.com  Aahwaan.com  |  53 

ଭାେଲ|ାଇନ୍ ପବୂ�ରାତିଭାେଲ|ାଇନ୍ ପବୂ�ରାତିଭାେଲ|ାଇନ୍ ପବୂ�ରାତିଭାେଲ|ାଇନ୍ ପବୂ�ରାତି    
 ରାତି ଏଗାରଟା। ନିଜ�ନ ନିଃଶ¥। ସକାଳ ପାହିେଲ 

ଭାେଲ|ାଇନସ୍ େଡ। ସହରର େଶଷେର ଥିବା ପାକ�ର େକାଣ 

େବ�େର ବସିଛnି ଦୁଇ େପ�ମୀଯୁଗଳ ରାଜା ଓ ରାଣୀ। 

 ପ�ଥମ େପ�ମର ମହକେର ମହମହ ବାସୁଥିଲା ରାଜାର ମନ। 

ରାଣୀର ମଥାକୁ ଆଉଁସି େଦଉେଦଉ ତା ମଥାେର େଛାଟ େକାମଳ ଓଠ §ଶ� େଦଉଥିଲା 

ରାଜା। ଦୁଇ େପ�ମୀ0ର ମିଳନ। ରାଜା, ରାଣୀ ସାମ�ାେରେର ବସି ଏକ ଲୟେର 

େଦଖୁଥିଲା ତାର ପ�ାଣର େପ�ୟସୀ ମନର ମାନସୀକୁ। ଆଉ କହୁଥିଲା ଏ ଚାତକ ମନ 

ପରିତୃ� େହାଇଯାଉ। ସାଗରକୁ ପିଇଗଲା ଭଳି େଶାଷ ଥିଲା, ତୁମକୁ ଏେତ ପାଖେର ପାଇ 

ମଁୁ ବାସ୍ ଏଇ ଆଖିକୁ ପରିତୃ� କରିବାକୁ ଚାେହଁ। େହ ରାତି ତୁେମ ଏଇଠି ରହିଯାअ। ଆଉ 

ଦୁଇ ବାହୁ େମଲି ଚିେଲଇ କହିଲା ମଁୁ ତମକୁ ବହୁତ ଭଲପାଏ ରାଣୀ। ଆଉ ରାଣୀ େମା 

ଜହ� କୁ ପାଇଛି େଯେତେବେଳ େସ ଜହ�  ସହ ତୁଳନା କରିଦିଏ ଟିେକ େମାର ଜହ� କୁ।  

 ରାଣୀ ଲାେଜଇ ଗଲା। ରାଜା ପୁରା ମାତାଲ େସ ଲାଜବତୀ ରାଣୀକୁ େଦଖି ଆଉ 

କହିଲା, “କଣ ତୁେମ େମା ଭାେଲ|ାଇନ୍ େହବ କି?”  

 ରାଣୀ- ହଁ, େମା ରାଜକୁମାର ମଁୁ ତୁମକୁ ବହୁତ ଭଲ ପାଏ 

 ରାତିେର ବହୁଥିଲା ମଳୟ। ଆସିଥିେଲ ଭ� ମର ଆଉ େକାଇଲି। ଶୁଭୁଥିଲା ମଧୁଗୁ�ନ 

କୁହୁତାନ। ହ�ଦେର କଇଁ ଫୁଟୁଥିେଲ ଜହ� କୁ େଦଖି। ରାଜାର ବାହୁବiନେର अଳସୀ ରାଣୀ 

ଆଉଜି ପଡି ଶୁଣୁଥିଲା ହୃଦ§sନ। 

ଧୀେରs�  କୁମାର 
ପ�ଧାନ 
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 ରାଜାର ପରିବାର ଓ ରାଣୀର ପରିବାର ମଧ�େର ଶତ� £ତା ଚରମ ସୀମାେର ଥିଲା 

ଯାହା ବଂଶ ବଂଶ ଧରି ଚାଲିଥିଲା। ଆଉ ଉଭୟ0 େପ�ମ େସ ଘୃଣାର ନିଆଁେର ଘୃତାହୁତି 

ଭଳି କାମ କଲା। େପ�ମର ମିଠା ଆକଷ�ଣ ତ ମାେନନା କିଛି। ବs େହାଇଯାଇଥିଲା 

କେଲଜ। ଖୁବ୍ ମାଡ ଖାଇଥିେଲ। ଦୁହZ0 ବୟସ ଏେତ अଧିକ ବି ନଥିଲା ଏେତ ସହ� 

କରିବା ପାଇଁ। ଆଖିରୁ ମନର ମଣିଷକୁ ସିନା ଦୂର କରାଯାଇ ପାରିବ କିp ହୃଦୟେର ତ 

ଶ� ନିअଁଟିଏ ପଡ଼ି ସାରିଥିଲା। 

 ନିଜ ଘରର ପ�େତ�କଟି ଆଖି ତା0 ବିେରାଧେର ଥିଲା। କାହାରି ଆଖିେର ବି ଟିେକ 

ମମତା ନଥିଲା। ଯ�ବତ୍ ବ�ି ଚାଲିଥିେଲ ଉଭୟ ନିଜଘେର ନଜରବsୀେର। 

ବଢିଯାଇଥିଲା ସିନା ଦୂରତା କିp ହୃଦୟର ଦୂରତା ହ� ାସ େହାଇ ଏକ େହାଇଯାଇଥିଲା। 

 ଦିେନ ହଠାତ ରାଣୀକୁ ସୁେଯାଗ ମିଳିଲା େଫାନ କରିବାର। ଆଉ େଫାନ କରିବା 

େବେଳ ସଂେଯାଗ େସୗଭାଗ�େର ରାଜା ବି େଫାନ ଉେଠଇଲା। େହାଇଗଲା ପuାନ। ଗଁାେର 

ମହାଯ�। େଫବୃଆରୀ େତର ତାରିଖେର। ସମେ` ବ�` ରହିେବ। ଏଇ ସୁେଯାଗେର 

େଦଖା େହବାର କଥା େହାଇଗେଲ। ଆଉ ତାପେର 

 ରାଣୀ - ଆେର ତେମ ଏେତ ଦିନ ପେର େମାେତ ପାଇଛ। େମା ପାଇଁ କଣ ଆଣିଛ 

େଯ? 

 ରାଜା - େମାର अବ�ା େଦଖୁଛ ତ ତେମ। େଦୗଡି େଦୗଡି ହାଲତ ଖରାପ। ଆେର 

ଆସିଲାେବେଳ େଗାେଟ अେଟାେର ବାେଡଇ େହାଇଗଲି। अiାର ଥିଲା। ଆେର େସ 

ବଜାର ଛକ ବୁଲାଣିେର ମ। ଚିହି�  େଦବ କିଏ େବାଲି ସିଧା ଝାଡିଝୁଡି ନେହାଇ େଦୗଡିଛି। 

ମୁr ଝଣ ଝଣ କରୁଥାଏ। ଆଉ କଣ ଆଣିଥାnି େଯ? 

 ରାଣୀ - ଆେର ମଁୁ ବି ଆସିଲାେବେଳ ବିଲେର େଗାଡ ଖସିଗଲା। େଯ ମଁୁ ସିଧାଯାଇ 
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େଗାେଟ େଛାଟ ପଲିଥିନେର କିଛି ସ�ା« ଆଣିଥିଲି । ଛିଟିକିଯାଇ ଖେr ଦୂରେର ପଡିଲା। 

ହାତ ବେଢଇଲି ଉଠିକି। अiାରେର अrାଳି। େହେଲ େକମିତି େଗାେଟ अଣନିଶ�ାସୀ 

ଲାଗୁଥାଏ। କିଏ େଗାେଟ େସପଟୁ ଆସିବାର ଶୁଭିଲା ତ ମଁୁ ବି ଉଠିକି େଦୗଡିଛି। 

ହାହାହାହା। ଧନ କିଛି େହାଇନି ତ ତମର??? 

 ରାଜା - ଆେର ନା ମ। କହି ରାଣୀକୁ ପାଖକୁ ଟାଣିଆଣି ମଥାକୁ ଆଉଁସି େଦଲା। ହଁ 

ମଁୁ େଗାେଟ େଗାଲାପ ଫୁଲ କିଣିବାକୁ ଯାଇଥିଲି। ଦି ଥର ମାଗିଲି। େସ ବୁଢୀ େସଆେଡ 

ଗପେର ମସଗୁଲ। ତାପେର େକହି ଚିହି�  େଦବା ଭୟେର ପେଳଇ ଆସିଲି। 

 ରାଣୀ - ଆେର େମା ରାଜା ତେମ ତ େମାର େଗାଲାପ। ତେମ େମାର ଜୀବନ ଆଉ 

କଣ ଦରକାର େମାର। େହେଲ ଆେମ !!!!! 

 ରାଜା - ମଁୁ ଭୁବେନଶ�ର ଯିବି। ଚାକିରୀ ପାଇଁ ପ�`ୁତ େହବି। ଆଉ ଦିେନ ତମକୁ 

ତମ ଘରୁ ପାଲି0ିେର ହZ ବାହାେହାଇ େବାହୂକରି େନଇଯିବି। 

 ରାଣୀ - ତେମ ଜଗିକି ଚଳିବ। ଆମ ଘରେଲାକ0ୁ େମାର ଭୟ। କାେଳ 

ତମକୁ???? 

 ରାଜା - ଆେର ତମ ଘର ଛାଡ ଆମ ଘର େଲାକ େମାେତ ମାରିେଦେବ। ତେମ ଚିnା 

କରନି। ଭରସା ରଖ େମା ଉପେର।। ଏଥର ଉଠ। ଯିବା। ଯ� ମrପ ପାଖେର 

ଛାଡିେଦବି ତମକୁ। ରାଜା ରାଣୀ ଏକ ନିବିଡ ଆଲି�ନ େର ହଜିଗେଲ ଓ ଯିବାକୁ 

ଲାଗିେଲ।।। 

 ରାଣୀ ବାଡିପେଟ ଘର ଭିତରକୁ ଯାଇ େଦେଖତ ତା େଜେଜ ମାଆ କାsୁଛି। 

ଡରିଗଲା ରାଣୀ। ସବୁ ଜାଣିେଦେଲ ନା କଣ? େଜେଜମାକୁ ପଚାରିେଲ କଣ େହବ ତାକୁ 

ଶୁଭୁନି କି େଦଖାଯାଉନି। 
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 େସ େମା ରାଣୀ େଲା କୁଆେଡ ଗଲୁ େଲା େବାଲି ବାହୁନି କାsୁଥାଏ। େସ ବୁଝିଗଲା 

େଯ େସ ଧରା ପଡିଯାଇଛି। ବାହାରକୁ ଯିବାକୁ ସାହସ ନଥିଲା।କିp ବାହାେର ବି 

କାsୁଥିବା ଖୁଡୀ0ୁ େକହି କହୁଥାଏ େସମାେନ ଡା�ରଖାନାରୁ େଫରିେଲଣି େବାଲି। ରାଣୀ 

େଦୗଡିଯାଇ ଖୁଡୀ0ୁ ପଚାରିଲା। କିp, ଏଇ ସମୟେର ଆa£ଲାନ୍ସ ଆସିଲା। ସାହି ସାରା 

ଭିଡ େହାଇଗେଲ। अଜଣା ଆଶ0ାେର ଡରିଯାଇଥାଏ ରାଣୀ। କିp ବାପା େବାଉ ସବୁ ତ 

ସୁ� अଛnି। ଭାଇ ଦାଦା ସବୁ ପଛ ଗାଡିରୁ ଓହu ାଇେଲ। େବାଉ ଛାତି ବାେଡଇ 

କାsୁଥାଏ। ବାପା ଖସିପଡିେଲ अଗଣାେର। େଦୗଡିଗଲା ରାଣୀ। ପାଦ ତଳୁ ତାର ଜମି 

ଫାଟିଗଲା। ଆa£ଲାନ୍ସ ଭିତେର ରାଜା ବସିଛି। ଆଉ େv�ଚରେର େଶାଇଛି ନିେଜ 

ରାଣୀ। ଶବଟିଏ େହାଇ। 

 ରାଜା ରାଣୀକୁ ଆସି କୁେ°ଇ ପେକଇ କାsିବାକୁ ଲାଗିଲା। ରାଣୀ ଚମକି ପଡି 

ରାଜାକୁ କହିଲା - ରାଜା େମା ଧନ ତେମ। ରାଜା ରାଣୀର ହାତ ଧରି େଦୗଡିବାକୁ ଲାଗିଲା। 

ରାଜା ଘର ସାମ�ାେର ଭିଡ। େଘରିବସି କାsୁଛnି ରାଜାର ଘର େଲାକ ରାଜାର ଶବ 

ଚାରିପାଖେର। 

 ରାଜା - େଭାେଭା କରି କାsି କହିଲା ହଁ ରାଣୀ ମଁୁ ବି ବିଲେର ରାଣୀ ନାକେର 

କାଦୁअ ପଶି ଓ ରାଜାର अେଟା ଧ�ାେର ଦୁେହଁ ସାଜିଥିେଲ ଆତF ା, अଶରୀର େପ�ମ ଦିବସ 

ପବୂ� ଦିନ ରାତିେର। ଦୁେହଁ ଏକାତF ା େହାଇ ଯାଉଥିେଲ େକଉଁ ଏକ अଜଣା ରାଇେଜ 

େଖାଜିବାକୁ ମିଳନର ସ�ଗ�।  

 
ଝଜିରୀବାହାଳ। अନୁେଗାଳ। ୭୯୦୪୪୫୮୧୪୫। 
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େଚାରାବାଲିେଚାରାବାଲିେଚାରାବାଲିେଚାରାବାଲି    
 ସୁମନକୁ ନିଶାମୁ�ି  େକs�େର ଛାଡି େଫରୁଥିଲା अଲିଭା। 

କାsିକାsି ଆଖି ଦୁଇଟା େଗrା ଭଳିଆ ଫୁଲି ଯାଇଥିଲା, େକଶ 

ଫୁରୁଫୁରୁ େହାଇ ଉଡୁଥିଲା, ତାକୁ େଦଖିେଲ ହZ ଲାଗୁଥିଲା େସ କିଛି 

େଗାଟାଏ ହେଜଇ ଆସିଛି। ଆଜିକୁ ସାତଦିନ ତେଳ େସ ନେରଶ ସା�େର ଗଁାରୁ  

ଆସିଥିଲା କଟକ ସୁମନକୁ ଡା�ର0ୁ େଦଖାଇବା ଲାଗି। ଗଁାେର ଛअ ମାସ ଧରି ସୁମନର 

େଦହ ବରାବର ଖରାପ ରହୁଥିଲା। ଖଁୁ ଖଁୁ କାଶରୁ ଆର� େହାଇଥିଲା ସୁମନର अସୁ�ତା। 

ଥrା अନବରତ ଲାଗି ରହୁଥିଲା, ନାକରୁ ସବୁେବେଳ ପାଣି ଗଡୁଥିଲା। ଧୀେର ଧୀେର  

େଦହହାତ େଘାଳାବିiା େହାଇ ଛଟପଟ େହଉଥିଲା ସୁମନ। କ�େମ କ�େମ େସ ଛଟପଟ 

େହବାର ମାତ� ା ବଢି ବଢି ଚାଲିଲା, େସଇ ସମୟେର ଲାଗୁଥିଲା େଯମିତି ସୁମନର ତ|ିକୁ 

କିଏ ଚିପି ଧରିଛି, େସ अଣନିଃଶ�ାସୀ େହାଇ ପଡୁଥିଲା ଜାଲ ଭିତେର ପଡିଥିବା ମାଛଟିଏ 

ଭଳି, େପଟକୁ ଧରି ଗଡି ଯାଉଥିଲା ଭୂଇଁ ଉପେର। ତା’ର କv େଦଖି  ଛାତି େକାରି େହଇ 

ଯାଉଥିଲା अଲିଭାର। ନେରଶ ପୁअର କv େଦଖି  ସହିପାରୁ ନଥିେଲ ମଧ� ମୁହଁେର କିଛି  

କହୁ ନଥିେଲ। େସ ସବୁଦିେନ େସମିତି अnଃମୁଖୀ। ଦୁଃଖେର ଛାତି ଫାଟି ଯାଉଥିେଲ ମଧ� 

ଉପରକୁ ପୁରା �ିର ଜଣା ପଡୁଥିେବ। ମନ ଭିତେର େକାହକୁ ଚାପି ରଖି ଏକବାର 

ସାଧାରଣ ଢ�େର ବ�ବହାର କରୁଥିେବ ସେତ େଯମିତି ତା0ୁ େକଉଁଠି କିଛି ଫରକ 

ପଡୁନି। ସୁମନର ଏମିତି अବ�ା େଦଖି େସ ଧରି େନଇଥିେଲ େଯ େକଉଁଠି େଗାଟିଏ  

ସୁଷମା ପରିଜା 
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अସୁବିଧା  ନି�ୟ  େହାଇଛି  ସୁମନର। େସଥିଲାଗି ପଇସା ପତ�  େଯାଗାଡ କରି अଲିଭା 

ଆଉ ସୁମନକୁ ସାଥୀେର ଧରି  ବାହାରି ଆସିଥିେଲ କଟକ ବଡ େମଡିକାଲେର ବଡ 

ଡା�ର0ୁ େଦଖାଇ ପରାମଶ� କରିବା ପାଇଁ। 

 କଟକେର ପହ�ି ରାଣୀହାଟର େଗାଟିଏ େଛାଟ ଏବଂ ଶ`ା େହାେଟଲ୍ ରହିଥିେଲ  

େସମାେନ। ପରଦିନ େମଡିକାଲେର ପହ�ିଥିେଲ। ଆନୁଷ�ିକ କାଗଜପତ�  କରି 

େଦଖାଇଥିେଲ  େମଡିସିନ୍ େ§ଶାଲିv0ୁ। ସବୁ ପରୀhା ନିରୀhା କରି ଡା�ର କହିେଲ, 

“ଏଇଟା  ଡ�ଗ୍ ଆଡି«ନ େକଶ୍, ଏଥିଲାଗି ଲaା ଚିକି�ା କରିବାକୁ ପଡିବ, େରାଗୀକୁ ଶୀଘ� 

ଚିକି�ା ନକେଲ େରାଗୀ ପାଗଳ େହାଇ ଯାଇପାେର କିaା ମରି ଯାଇପାେର, ଆପଣ ତୁରn 

ୟାର ଚିକି�ା ଆର� କରp ମଁୁ ୟାକୁ ଆଡମିଶନ ପାଇଁ େଲଖି େଦଉଛି” 

 ଥ�ା ମରା େହାଇ ବସି ପଡିଥିେଲ अଲିଭା ଆଉ ନେରଶ। अଠର ବଷ�ର ପୁअ  

ତା0ର “'ଡ�ଗ୍  ଆଡିେଡ୍?” ?ୁଲ ଛାଡ଼ି କେଲଜ ଯିବାର ଦୁଇ ବଷ� ପୁରି ନାହZ,େକଉଁଠି 

ଶିଖିଲା ଏ ସବ�ନାଶୀ ବିଦ�ା? 

 େଗାଟିଏ େବାଲି ପୁअ ତା0ର, େକେଡ ଶାnଶିv, େକେଡ ସୁଧାର ଥିଲା। ଫାv 

ଡିଭିଜନେର ମାଟି�କ ପାସ୍ କରିଥିଲା ଗଁା ?ୁଲରୁ। େରେଭନ୍ସା କେଲଜେର ସାଇନ୍ସ  

ପଢିବାପାଇଁ ସିେଲ«ନ େହବାରୁ ଖୁସିେର ଉଛୁଳି ପଡିଥିଲା ବାପାମାଆ0 ମନ। 

ଆଡମିଶନ୍ ପେର ହେvଲ ନ ମିଳିବାରୁ ପାେରଶ�ର ସାହିେର େମସ୍ଟିଏ କରି ରହୁଥିଲା 

ସା�ମାନ0 ସହିତ। େକେତେବେଳ େକମିତି ଛୁଟିଦିନ ମାନ0େର ଗଁାକୁ ଯାଉଥିଲା। କାଇଁ 

େକେବ ତ ଏକଥା अନୁମାନ କରି ପାରିନଥିେଲ େସମାେନ। ହଁ, ଆଗରୁ ହଜାେର ଟ0ା 

ମାସେର ପେକଟ୍ ଖ�� େଦଉଥିେଲ ଚଳି ଯାଉଥିଲା ସୁମନ, ଧୀେର ଧୀେର ତା’ର ଖ�� 
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ବଢୁଥିଲା, ହଜାେରରୁ ଦୁଇହଜାର ଟପି ତିନି ହଜାର ଧରିଲା େବଳକୁ ବିର� େହାଇଥିେଲ 

ନେରଶ। अଲିଭାକୁ କହିଥିେଲ କ’ଣ କରୁଛି କି ସୁମନ ପଇସା ଗୁଡାକ? ମଁୁ େକେତ କv 

କରୁଛି ଏ ପ�ାଇେଭଟ୍  କ$ାନୀେର ପଇସା େରାଜଗାର କରିବା ଲାଗି ତେମ ମା’ପୁअ ଦି ଜଣ 

ବୁଝି ପାରୁନ ନା କअଣ? अଲିଭା କହିଥିଲା, “ଓେହା! ତମର ସବୁେବେଳ ଖାଲି ପଇସା  

କଥା। ଛୁଆଟା କ’ଣ ମନକରି ସା� ସାଥିେର ଖାଇ େଦଇଥିବ କି ବୁଲାବୁଲି କରି ସିେନମା 

ଫିେନମା ଟିେକ େଦଖି େଦଇଥିବ, େସଥିଲାଗି ପଇସା ସରି ଯାଇଥିଦ, ତେମ ଏମିତି ଜାହାଜ 

ଖାଲି େହାଇଗଲା ଭଳିଆ ଚିଲu ା ପେକଇଛ କାହZକି େଯ?” ମୁହଁକୁ ବsକରି େଫରି 

ଆସିଥିେଲ ନେରଶ। 

 ତା’ପର ମାସଠାରୁ ଆଉ ତା0ୁ अଧିକ ପଇସା ମାଗିନଥିଲା ସୁମନ। ନେରଶ  

ଭାବୁଥିେଲ ବାପ ଧମକେର ସାବାଡ୍ େହାଇଯାଇଛି ସୁମନ। କିp େସ େଯ ଚୁପ୍ ଚୁପ୍ କରି 

अଲିଭା0ର ହାତ ପା�ି ଖାଲି କରୁଥିଲା େସକଥା ନେରଶ ଜାଣିବା େବଳକୁ ବହୁତ େଡରି 

େହାଇ ଯାଇଥିଲା। କାରଣ ପୁତ�  େମାହେର अଲିଭା ଏେତ अiୁଣୀ େହାଇ ଯାଇଥିେଲ େଯ 

ପୁअର अସ�ାଭାବିକ ଆଚରଣ ସବୁ ତା0 ଆଖିେର ପଡୁନଥିଲା, ପଡୁଥିେଲ ବି େସ ତାକୁ 

ଗୁରୁତ� େଦଉନଥିେଲ। ସୁମନର ଏମିତି ଖାପଛଡା ବ�ବହାର କିp ନେରଶ0 ଆଖିରୁ ବାଦ 

ପଡିନଥିଲା। ନେରଶ  ଲh� କରୁଥିେଲ ସୁମନ ଆଜିକାଲି ତା0ୁ ଆଖିେର ଆଖି ମିେଶଇ 

କଥା କହୁନି, ସବୁେବେଳ ଗୁମ୍ ସୁମ୍ ରହୁଛି, ଛୁଟିଦିନମାନ0େର ଘରକୁ ଆସିବା अେପhା  

େମସ୍ େର ରହିବାକୁ ଇjା କରୁଛି, େଫାନେର କଥା େହଲାେବେଳ अନୁ� ଶ¥େର 

କଥାବା_�ା କରୁଛି, େକହି ଆସିଗେଲ େଫାନଟିକୁ କାଟିେଦଉଛି ଏମିତି अେନକ अସ�ାଭାବିକ  

ଆଚରଣ ସବୁ କରୁଛି। ଦିେନ अଲିଭା0ୁ ଏକଥା େସ କହିଥିେଲ ମଧ�। କିp अଲିଭା  
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ଏସବୁ  ଏମିତିକା  ବୟସେର ହୁଏ କହି ଏେଡଇ ଯାଇଥିେଲ। ଦିେନ ଗାଧୁଆ ଘରୁ ଖାଲି  

େଦହେର ବାହାରି ଆସୁଥିବା ସୁମନର ବାହୁେର େସ େଦଖିେଲ ଇେ�«ନ ଛୁ�ିର ଦାଗ। 

ସୁମନକୁ ପାଖକୁ ଡାକି େସ ବିଷୟେର ପଚାରିେଲ ମଧ�, କିp  ସୁମନ କହିଲା େଯ 

କେଲଜେର ର�ଦାନ ଶିବିର ଆେୟାଜନ କରାଯାଇଥିଲା ତ େସଥିଲାଗି େସ ବu ଡ୍ ଗ�£ପ୍ 

କରିବା ପାଇଁ େସଠୁ ସା$ଲ େନଇଥିେଲ ଡା�ର। ଆଶ�` େହାଇଥିେଲ ନେରଶ। 

 ଫାଇନାଲ ପରୀhା ସରିଲା ପେର ଘରକୁ େଫରିଲା ସୁମନ। କିp େସ ପ�ତିଦିେନ  

ଦୁଇଦିନ अnରେର କଟକ ଯିବା ଛାଡୁନଥିଲା। ତାକୁ େଯେତ ମନାକେଲ ବି େସ 

ଶୁଣୁନଥିଲା। ଆଜି ଏ କାମ अଛି, କାଲି େସ କାମ अଛି କହି ଖସି ଯାଉଥିଲା। ଲାଗୁଥିଲା 

େଯମିତି କଟକେର େସ କିଛି ଛାଡ଼ି ଆସିଛି ଯାହା ତା’ର ଏକାn ଆବଶ�କ। अଯଥାେର 

ଯିବା ଆସିବା କରି ପଇସା ଗୁଡାକ ନv କରୁଛି େବାଲି ବିର� େହଉଥିେଲ ନେରଶ। 

 େସଥରକ କ’ଣ େହଲା େକଜାଣି କଟକରୁ େଫରିବା ପେର େସ େକମିତି अ`ବ�` 

ଜଣା ପଡୁଥିଲା। ଘରୁ ବାହାର, ବାହାରୁ ଘର ଏମିତି  अଣନିଃଶ�ାସୀ େହାଇ କ’ଣ େଯମିତି  

େଖାଜି ବୁଲୁଥାଏ ସୁମନ। ବାହାେର ରହି ତା’ର ଏ ବ�`ତାକୁ ଲh� କରୁଥିେଲ ନେରଶ। 

ତା’ପାଖକୁ ଯାଇ ପଚାରିେଲ େସ କ’ଣ େଖାଜୁଛି େବାଲି। କିଛି ନାହZ କହି କଥା ବୁେଲଇ 

େଦଲା ସୁମନ। ନେରଶ େଦଖିେଲ ସୁମନର େଦହ ମୁr ଥରୁଛି, େସ ନିଶ�ାସ ପ�ଶ�ାସ 

େନବାକୁ କv ପାଉଛି। ଧାଇଁ ଯାଇ ତାକୁ ଧରି ପେକଇ अଲିଭା0ୁ ଡାକ ପକାଇେଲ 

ନେରଶ। େସେତେବଳକୁ ସୁମନ େକଉଁ ଏକ अଜଣା ଆତ0େର ଛଟପଟ େହଉଥାଏ। 

ତା’ର ହାତେଗାଡ ମୁଠା ମୁଠା େହାଇ ଯାଉଥାଏ। ପାଟିରୁ େଫଣ ବାହାରୁଥାଏ। ଆଖିରୁ 

ଧାର ଧାର ଲୁହ େବାହି ଯାଉଥାଏ। ନେରଶ ଭାବୁଥିେଲ ପୁअକୁ କିଛି େଗାଟାଏ ବଡ େରାଗ  
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େହାଇଛି। ମୁହଁକୁ ପାଣି ଛାଟି ତାକୁ ସାvାମ କରିବାକୁ ଲାଗିଗେଲ ବାପମାଆ ଦୁଇଜଣ 

ଯାକ। ନେରଶ  କହିେଲ  अଲିଭା0ୁ, ଆଜି ରାତିଟା େକମିତି କଟିଯାଉ। କାଲି ସକାଳୁ 

ପୁअକୁ କଟକ େନଇ ବଡ େମଡିକାଲେର େ§ଶାଲିv0ୁ େଦଖାଇବା। େସଇ अନୁସାେର  

େସମାେନ ଆସିଥିେଲ କଟକ ବଡ େମଡିକାଲକୁ। 

 କାହାର େଗାଟିଏ  ବିକଟାଳ ଚିgାରେର ଚମକି ପଡିଲା अଲିଭା। ତିନିଦିନ କାଳ 

अଖିଆ अପିଆ ବସି ରହିଥିଲା ରାତି अନିଦ� ା େହାଇ ନିଶାମୁ�ି େକs�  ବାହାେର ପଡିଥିବା  

େସଇ ମଇଳା େବ� ଉପେର। େଯଉଁଠି ତା’ ପୁअ ଚିକି�ିତ େହଉଥିଲା। ଓଃ କି କv 

ପାଉଥିଲା ସୁମନ,  ତା’କୁ େଦଖି ଛାତି ଫାଟି ଦି ଫାଳ େହାଇ ଯାଉଥିଲା अଲିଭାର। ଆଉ  

ସ�ାଳି ପାରୁନଥିଲା େସ। ତା’କୁ େହାେଟଲକୁ େଫରିଯିବାକୁ अନୁେରାଧ କରି କରି ଥକି କି 

େଫରି ଯାଇଥିେଲ ନେରଶ ଶ`ା େହାେଟଲର େସଇ େଛାଟ ରୁମଟିକୁ। ମେନମେନ  

ପ�ାତାପ କରୁଥିଲା अଲିଭା, ଯଦି ନେରଶ0 କଥାେର େସ ପ�ଥମରୁ ଧ�ାନ େଦଇ ଥାଆnା  

େତେବ ତା’ପୁअ ଏମିତି अବାଟକୁ ଯାଇ ନଥାnା। ମାରାତF କ ନିଶାର େଚାରାବାଲିେର ଫସି 

ଏମିତି ପ�ାଣାnକ କv େଭାଗୁ ନଥାnା। ଆଖିରୁ ଲୁହ େପାଛି େବ� ଉପରୁ ଉଠିଲା 

अଲିଭା। ଦୁଇ ହାତେଯାଡ଼ି ପ�ାଥ�ନା କଲା, “େହ ଜଗନ� ାଥ! େମା ପୁअର େଦାଷ hମା କରି  

ତା’କୁ ଆେରାଗ� କରିଦିअ ପ�ଭୁ, େସ ସୁ� େହାଇ ଘରକୁ େଫରିଆସୁ, ତା’କୁ ଶ�ି ଦିअ େସ 

ଏଇ ନିଶା ରାhସ କବଳରୁ  ମୁ�ି  ପାଉ” 

 
ଶାରଳା ଭବନ, େପାତାେପାଖରୀ, ନୂଆବଜାର କଟକ  

ଭ� ାମ�ଭାଷ : ୯୩୩୭୨୭୨୬୪୭ 
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ଜୀବn अନୁଭୂତିଜୀବn अନୁଭୂତିଜୀବn अନୁଭୂତିଜୀବn अନୁଭୂତି    
 େସଦିନ ଥାଏ अୋବର ମାସ େତର ତାରିଖ। ସକାଳୁ ସକାଳୁ 

େରଡ଼ିଓ େରକଡିଂ ପାଇଁ ଡାକରା ଆସି ପହଁଚିଲା, ପାଖେର େଗାେଟ ବି 

େହେଲ ପଇସା ନଥାଏ, େକମିତି ଯିବି କ’ଣ କରିବି ଭାବି ଭାବି ମନଟା 

େଗାେଳଇ ଘା|ି େହଉଥାଏ। अସହାୟ ମେନ େହେଲ େମା अତି ପି�ୟ ବiୁ ରତିକୁ ସବୁ 

କଥାେର େସୟାର କେର, ତା ପାଖକୁ ଯାଇ ସବୁ କହିଲା ପେର ସେତ େଯମିତି ତା ହୃଦୟେର 

ଭଗବାନ ମହାପ�ଭୁ ଶ�ୀ ଜଗନ� ାଥ ବିରାଜମାନ େହାଇ େମାେତ ବାଟ କେଢଇ େନେଲ ଭଳି 

ମେନ େହଉଥିଲା। 

 ରତି ପାଟିରୁ ଆେପ ଆେପ ବାହାରି ଆସିଲା େବାକା ତୁ କାହZକି ଭୁବେନଶ�ରରୁ 

ଓେହuଇ ପୁଣି େକାଣାକ� ଯିବୁ, େଗାେଟ କାମ କର ସିଧା ସଳଖ ପୁରୀ ଚାଲିଯା ଜଗନ� ାଥ0 

ଦଶ�ନ ବି କରି େତା କାମ ସାରି େଫରିଆସିବୁ। ଆଉ ପଇସା ନିଜ ପେକଟରୁ କାଢି କହିଲା 

ଜଗତର ନାଥ ଜଗନ� ାଥ0ୁ େମା ପାଇଁ ଟିେକ କହିବୁ, ଏସବୁ ଏେତ ଶୀଘ� େମା ଜୀବନେର 

ପରିବ_�ନ ଆସିବ ଭାବି ଭାବି, ମହା ବଳିଆନ ବାଲିହାର ଭୁଜ ଶ�ୀ ଶ�ୀ ହଳଧର0 ସତ 

ସିଂହର ବଳ େମା ଶରୀରେର ଜାଗ�ତ େହଇ ଉଠୁଥିଲା, ସମୟ େସେତେବେଳ ସi�ା 

ସାତଟା ପsର କି ସାେଢ଼ ସାତଟା େହବ।  

 ଆମ ବଜାରରୁ ପା� କିମି. ପଯ��n ଯାତାୟତ ପାଇଁ ନିହାତି େକହି ଜେଣ ସାହାଯ�ର 

ଆବଶ�କ ଭାବି ଭାବି ବାପା0 ପାଖକୁ ଯାଇ ସବୁ ଜେଣଇ ଲୁଗାପଟା ପିiି ବାହାରି ବାପା0ୁ 

ପ�ଦୀପ ବi 
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ମୁrିଆେଟ ମାରି ଆସିଲା େବେଳ ବାପା କିଛି ପଇସା େଦେଲ। ଖୁସି ମନେର ଆସି ରା`ା 

ପାଖ େଦାକାନେର ପାଣି େଟାେପ ପିଇ େକେତ କ’ଣ ଭାବୁଥାଏ ଯିବି େକମିତି। ହଠାତ୍ 

ଜେଣ अଚିହ� ା अଜଣା ବାଇକି ଚାଳକ ଆସି େମା ସାମ�ାେର େବ�କ ମାରି କହିେଲ ଯିେବକି 

ଭାଇ? କିଛି ନ କହି ହଁ କହି ବସିପଡ଼ିଲି। ଏେତ ଖୁସି େଯ େସ ସମୟେର ଆଉ କାହାରି 

କଥା ମେନ ପଡୁନଥାଏ। େକବଳ େସହି ମହାପ�ଭୁ0 କୃପା ଏମିତି ଭାବି ଭାବି ଖୁସିେର ଆଖି 

ଭିଜି ଯାଉଥାଏ, େସ ବାଇକି ଚାଳକ ଭାଇ ଜଣକ େକେତ କ’ଣ ଗପି ଚାଲିଥାnି। ହଠାତ୍ 

େବ�କ ମାରି କହିେଲ, ଆେର ଭାଇ ମଁୁ ଏେତ ଗପିଚାଲିଛି ଆପଣ କିଛି କହୁନାହାnି େଯ? 

କିଛି ନ କହି ଓେହuଇ ଠିଆ େହାଇ କହିଲି ନା କିଛି ନାହZ। ଏକଥା ଶୁଣି ପୁଣି ଗାଡି vାଟ� 

ମାରି ବସp କହି ଚେଲଇବାକୁ ଲାଗିେଲ, अ� ସମୟ ମଧ�େର ଯାଇ ବସ୍vାr ପାଖେର 

ପହ�ିଗଲୁ, କହିେଲ ଏଥର ଭାଇ ଓହu ାp େମାର ଟିେକ କାମ अଛି ଏପଟକୁ ଯିବି କହି 

େମାେତ ଛାଡ଼ି ଗଲାେବେଳ ତା0ୁ ପ�ଣାମଟିଏ କରି କହିଲି ଜଗନ� ାଥ ଆପଣ0ର ମ�ଳ 

କରp, େସେତେବଳକୁ ପ�ାୟ ଆଠଟା ପାଖାପାଖି, େସଠାେର ଠିଆ େହାଇଥାଏ ଆଉ େଗାେଟ 

େହେଲବି େକୗଣସି ଗାଡି ରଖୁନଥାnି, ଭଗବାନ0ୁ ଡାକି ଡାକି ରା`ା କଡେର ଠିଆ 

େହାଇଥାଏ। 

 अଧଘ|ାଏ ପେର େସହି ଭାଇ ଜଣକ ପୁଣି େଫରିଆସି େବ�କମାରି କହିେଲ ଆେର 

ଭାଇ ଆପଣ େସେତେବଳୁ ଠିଆ େହାଇଛnି। କୁଆେଡ ଯିେବକି ଏତିକି ତା0 ପାଟିରୁ 

ସରିଛି କି ନାହZ ଖୁସିେର अତି ନିଜର େଲାକ ଭଳି ଭାବି ତା0 ଗାଡ଼ିେର ବସିପଡି କହିଲି 

ବାସୁେଦବପୁର ଯିବି, ତା’ପେର ଆେମ अେନକ କଥାେହଲୁ େସ ଗାଡି ଚଲାଉଥାnି, େମା 

ମେନ ମେନ ଭଗବାନ0ୁ ଶହ ଶହ ପ�ଣାମ କରି ହୁଁ ମାରି ଚାଲିଥାଏ, େଶଷେର େସ େଗାଟିଏ 
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କଥା କହିଥିେଲ ଏେବବି େମାର ମେନ अଛି ଆପଣ ଯଦି େକୗଣସି ଜୀବଜp0ୁ ସାହାଯ� 

କରିଥିେବ ଆପଣ0ୁ ଭଗବାନ ନି�ୟ ସାହାଯ� କରିେବ। େହଇ େଦଖୁନାହାnି ଆପଣ0ୁ 

ବାଟ କେଢଇ େନବା ପାଇଁ ମହାପ�ଭୁ ଜଗନ� ାଥ େକମିତି େମାେତ ପଥ ପ�ଦଶ�କଟିଏ କରି 

ପେଠଇଛnି। ଏମିତି କହୁ କହୁ ବାସୁେଦବପୁର ଆସିଗଲା। େବ�କ ମାରି କହିେଲ ଏଇଠି 

ଓେହuଇେବ ନା ଆଉ କୁଆେଡ ଯିେବ ମଁୁ ଭଦ� କ ଯିବି କହି ଆନsେର अଶ�£ ଆସିଗଲା 

ଜଗନ� ାଥ0ୁ ସୁମରି ହୃଦୟରୁ ପ�ଣାମଟିଏ କରି ପୁଣି ଗାଡ଼ିେର ବସି ଭଦ� କେର ପହଁଚିଲା 

େବଳକୁ ପ�ାୟ ଦଶଟା। ଶୀଘ� ଯାଇ ଟିେକଟ କାଟି ପଚାରି ବୁେଝତ କହିେଲ ତିନି ନaର 

ପuାଟଫମ�େର ଜଗନ� ାଥ ଏ«େପ�ସ କିଛି ସମୟ ମଧ�େର ଛାଡିବ। ଏକଥା ଶୁଣି ଦଉଡି 

ଦଉଡି ଯାଇ ପହ�ିଲା େବଳକୁ େଟ�ନଟି ଛାଡିବ अବ�ାେର। ଚଳnା େଟ�ନେର ଉଠିପଡ଼ି 

େଗାେଟ କଣେର ଠିଆ େହାଇ ନିଶ�ାସ ମାରିଲି ଜୟ ଜଗନ� ାଥ େତାର अପର କରୁଣା ପ�ଭୁ 

କହୁ କହୁ, ଟିଟି ଜେଣ ଆସି ଟିେକଟ ଟିେକଟ କହି େମାେତ ପଛପଟୁ ଛୁଇଁଲା େବଳକୁ ମଁୁ 

ହଠାତ୍ ବୁଲି ପଡି େଦେଖ ତ େସହି ଚିହ� ା ମୁହଁ। 

 ଯିଏକି ପ�ଥମରୁ େମାେତ ଭଦ� କ ପଯ��n ସାହାଯ� କରି ଆଣି ଖୁସିର ଲହରୀ େଖେଳଇ 

େଦଇଛnି। ମଁୁ ଆ�ଯ�� େହାଇଗଲି େକମିତି ସ�ବ ଭଗବାନ ନିେଜ ଆସି େମା ପ�ତିଟି  

ଦୁଃଖର ପାହାଚେର ଫୁଲଟିଏ େହାଇ ପଦାପ�ଣ କରୁନାହାnି ତ ତା0 ମୁହଁକୁ ବଲ ବଲ କରି 

ଚାହZଥାଏ। अତି ଖୁସି ମନେର ପଚାରିଲି ଆପଣ ଆ�ା କହିବା ସରିଛି କି ନାହZ େସ - ହଁ ମଁୁ 

ଜଗନ� ାଥ ଏ«େପ�ସର ଟିଟି ଆପଣ େମାେତ ପ�ଥମରୁ େମା ପଚାରିବାର ଉ_ର ଗୁଡାକ  

େଦଇଥିେଲ ଆଜି ଏେତ ଦୁଃଖ କି अସୁବିଧାେର ସ�£ଖୀନ େହବାକୁ ପଡିନଥାnା। ହସିେଦଇ 

କହିେଲ ପାଗଳାଟା, ହଉ ଆସ ମଁୁ େଗାେଟ ସିଟ୍ ଦଉଛି ତା’ପେର େଗାେଟ ସିଟ୍ େଦଇ 
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କହିେଲ କିଛି ଖାଇଛ ନା ନାହZ। କହୁ କହୁ େମା ମଁୁହକୁ ଚାହZ ପଚାରିେଲ ଆେର ପାଗଳା 

ଖାଲି କାsୁଛ କାହZକି? ମଁୁ ସବୁକଥା କହିବାକୁ ଲାଗିଲି େମା ସାହିତ� ଜୀବନୀ କଥାଶୁଣି 

ଭାରି ଖୁସି େହେଲ େମାେତ अଭିନsନ କହି ଛାତି ଉପରକୁ େକାେଳଇ େନଇ କହିେଲ 

େମାେତ ଚିହି� ଛnି। ମଁୁ ଗୁଂ ମାରି କହିଲି ନା ଆ�ା। ସବୁ ତା0 ତରଫରୁ କହି ତା0 ଭଜନ 

ସାତଟା େମାେତ ଶୁେଣଇେଲ ନିେଜ େଲଖି ନିେଜ କ�ଦାନ ଏେତ ସୁsର କରିଛnି େଯ 

ଏେତ ସୁsର ଭାବଧାରେର ରଚନା ମାନ ଶୁଣୁ ଶୁଣୁ ସେତ େଯମିତି ପୁରୀ ବଡ଼ଦାrେର ନିଜ 

ଗରିବ ପଣିଆକୁ ବିେଛଇ େଦଇ ତା ପାଦ ତେଳ ଶରଣ େନଇ ଶେହ େକାଟି ପ�ଣାମ କରି 

ଚାଲିଥାଏ। ହଠାତ୍ କଟକ ଆସିଗଲା। ଟିଟି ଭାଇ ଜଣକ ଓେହuଇ ପଡି କହିେଲ ମଁୁ अଧ 

ଘ|ାଏ ପେର ଆସିବି ଶେହ ଟ0ା ରଖ କିଛି ଖାଇେନବ, ମଁୁ ମନା କରିବା ସେ_� ହାତେର 

େଗ�ି ଚାଲିଗେଲ। ଏମିତି େହଉ େହଉ ଭୁବେନଶ�ର ଆସିଗଲା େଯେତ ଆ0ୁ ପା0ୁ େହାଇ 

େଖାଜୁଥାଏ େସ ଟିଟି ଜଣ0ୁ ଆଉ େଭଟି ପାରିଲି ନାହZ, ପୁରୀେର ଓେହuଇ ମଧ� ପ�ଥମ 

ବଗିରୁ େଶଷ ବଗି ପଯ��n େଖାଜିଲି। େଶଷେର ନିରାଶ େହାଇ ଆଖି ଛଳ ଛଳ େହାଇଗଲା 

ସତେର େହ ମହାପ�ଭୁ ଜଗନ� ାଥ ଆପଣ ମଣିଷ ରୂପେର ଆସି େମା ପ�ତିଟି ପାହାଚେର  

ସୁଖର ଆସର ସେଜଇ େଦଇ କୁଆେଡ ଉେଭଇ ଗେଲ କହୁ କହୁ ଭାଗବତର େଗାେଟ 

ଆଦଶ� ବାଣୀ ମେନ ପଡିଗଲା। ମେନ ମେନ ଗାଉଥାଏ େହ ପ�ଭୁ ଯାହାକୁ ରଖିେବ अନn 

େକ କରିପାେର ବଳବn। ଏମିତି ଜଗନ� ାଥ0ର ଶେହ अଢ଼ଷଠି ନାମ ଉ�ାରଣ କରୁ କରୁ  

ପୁରୀ େବଳାଭୂମି ପୁରୀ େବଳାଭୂମି କରି ଡାକି ଚାଲିଥାଏ ଯାଇ ଖୁସିେର ବସିପଡ଼ିଲି, 

ଓେହuଇଲା େବଳକୁ ମୁହଁ अiାର ଥାଏ। କ’ଣ କରିବି କୁଆେଡ ଯିବି ଭାବି ଭାବି ମେହାଦଧି 

ତଟ ଆଡକୁ ଯାଇ େଶୗଚ େହାଇସାରି େଫରିଲା େବଳକୁ ଜେଣ अଜଣା ବ��ି ଠିଆ େହାଇ 
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ଆଖିରୁ ଲୁହ ନିଗାଡ଼ି କାsୁଥିବାର େଦଖି ସହିପାରିଲିନି। 

 ବୟସ ପ�ାୟ ପ�ାବନ ପେର େହବ ପଚାରିଲି ଆ�ା ଆପଣ କାsୁଛnି କ’ଣ 

େହାଇଛି। ଏତିକି ପାଟିରୁ ସରିଛି କି ନାହZ ଆହୁରି େଜାର୍ କାsିବାକୁ ଲାଗିେଲ। କିଛି ସମୟ 

ପେର ନିଜ ଦୁଃଖ ପ�କାଶ କରିସରିବା ପେର େମାେତ ବହୁତ ଦୁଃଖ ଲାଗିଲା ଭଗବାନ0ୁ 

ଆଖ�ା କରି କହିଲି ଯାହା ଘଟିବାର ଥିଲା ଘଟି ସରିଛି ଚାଲp କିଛି ପଇସା େଦବି େସହି 

ଭଗବାନ ହZ ଆପଣ0ୁ ସାହା ଭରସା। अମୃତମୟ अନୁଭବର ମହାମୟ0 ରୂପକାnି 

ଦଶ�ନାଭିଲାେଷ ସାଥିେର ଚାଲିଥାଉ, ନାଲି अଧରିଆ ଚକାେଡାଳା ସେତ େଯମିତି ପାେଛାଟି 

େନଉଥାଏ ମsିର େବଢା ଆଡକୁ। ପ�ଥମ ଭଗବାନ0 ସିଂହ1ାରର ରhାକ_�ା0ୁ ପ�ଣିପାତ 

କରି ମହାପ�ଭୁ0 ଶ�ୀମsିର ଭିତରକୁ ପ�େବଶ କଲୁ। 

 ବ� ାହF ଣ େଦୖତା ମାନ0ର ବ�ବହାର अତିv ଲାଗୁଥିେଲ ମଧ� ଜଗତର ଠାକୁର ତିନି 

ଦିअଁ0ୁ ଦଶ�ନ କରିବା ଲାଗି ଧାଡିେର ଠିଆ େହାଇ ଭାବ ଭ�ିର େସ ଜଗା, ବଳିଆ ଓ ମା 

ସୁଭଦ� ା0 ମହା ମୁରତି େବଶ େଦଖି ଆଖି ହଟୁନଥାଏ। ପଛରୁ ଭ�0ର ଭିଡେର େକେତ 

କ’ଣ ମନେର ଭାବନୁରାଗେର ଚାଲିଥାଉ, େପାଲିସ ମାନ0ର ଲାଠିମାଡେର ବି ହଟୁନଥାଏ 

ଆଖି ଚାଲୁନଥାଏ ଆଗକୁ ପାଦ। ସେତ େଯମିତି ଭ�ର ମନ ବୁଝୁଥିବା େସ ଏକା ଭାବର 

ମନୁଆ ଠାକୁର। ଚତୁ��ା ମୁରତି େଦଖି େଭାକେଶାଷ ଦୁଃଖସବୁ େଯମିତି ଲାଘବ 

େହଇଯାଉଥାଏ। ଦଶ�ନ ସାରି ଧrା अମୃତ ପାନ କରି अଭଡ଼ା ଖାଇ ବଡ଼ ଦାrକୁ ବାହାରି 

ଆେମ ଦୁଇ ଜଣ ଚାଲିଥାଉ। କିଛି ବାଟ ଗଲା ପେର ହଠାତ୍ େସ ବୟ? େଲାକ ଜଣକ 

କହିେଲ ଆଜି ଏ ବଡ଼ ଦାrେର ଯାହା ପାଇଲି ଆଉ ଜମା ଭୁଲି ପାରିବିନି ଏମିତି କହୁ କହୁ 

କହିେଲ େମାର ଦୁଇଟି ଝିअ ଆଜି ଠାରୁ ଜଗା େଦଇଥିବା ଧନଟି ତେମ  ଆଜି ଠାରୁ େମା 



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

ଆହ� ାନ ଇ-ପତି� କା ସ$ୂ&� ନିଃଶୁ( ବିତରଣ େହତୁ ଡା େଜ�ାତି ପ�ସାଦ ପ/ନାୟକ0 1ାରା ପ�ତି2ିତ ଓ ପ�କାଶିତ  | Aahwaan.com  Aahwaan.com  Aahwaan.com  Aahwaan.com  |  67 

ପୁअ େହଲ। କହି ଖୁସିେର ଆଖିରୁ ଲୁହ ଗେଡଇ େକାେଳଇ େନେଲ, େମା ହୃଦୟ ଆହୁରି 

ଗୁମୁରି ଗୁମୁରି କାsୁଥାଏ। ଖୁସିେର ତା0 ହାତେର କିଛି ପଇସା େଦଇ ପ�ଣିପାତ କରି 

େକାଣାକ�ର େରଡ଼ିଓ େରକଡିଂ ନିମେn ବାହାରୁ ବାହାରୁ ହଠାତ୍ ଜେଣ ବiୁ େଦଖା େହାଇ 

େମାେତ େକାଣାକ�େର ଆଣି ଛାଡିେଲ, େସ ମୁହୁ_� ଗୁଡିକୁ ମେନ ପେକଇେଲ ଆଖି ଭିଜି 

ଯାଉଛି କିp ପ�ଥମରୁ ସାହାଯ� କରିଥିବା ବ��ି ଜଣ0ୁ େଖାଜି େଖାଜି ବି ମଁୁ ହାରି 

ସାରିଛି,ଏ ଗରିବ ଜୀବନର अନ�ତମ େସ ହZ ପରା ହଟ ହଟିଆ, ତା0 କରୁଣ ଥିେଲ अi 

ପଥଦଶ�କଟିଏ େହାଇ ବାଟ କେଢଇ େନବ। 

 ପ�ଥମ େରକଡିଂେର ଗାଇଥିବା ଜଗନ� ାଥ0 ପାଦ ପଦF େର େମାର େପ�ମ ନିେବଦନର  

ଆବୃ_ି କବିତା।। 

େହ କାଳିଆ ଠାକୁର।। 

ବଡ଼ େଦଉଳେର ରାଜା ତୁ କାଳିଆ 

ଶୁଣୁଛୁ େକାଟିଏ ଡାକ, 

େତାେତ ଆଶା କରି ଧାଇଁ ମଁୁ ଆସିଛି 

ମାଗିବାକୁ ମୁେଠ ଭିକ।। 

 

ସିଂହ ଦୁଆରେର ଥାଳି ପାତି ପ�ଭୁ 

ଗାଉଛି  େତାହରି ନାମ, 

କାହZକି ଯିବି ମଁୁ अନ� ଦୁଆରକୁ 

େତା ଚରେଣ ଚାରି ଧାମ।। 
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ତିନି ପାଦ ଭୁମି ମାଗିଥିଲ ପ�ଭୁ 

ବଳିକୁ ବାମନ େହାଇ 

େତାେତ ମଁୁ ମଗୁଛି ଶରଧା ବାଲିରୁ 

େଦ'େର ଚାଖେr ଭୂଇଁ।। 

 

େସ ଭୂମିେର ବସି ଭକତିେର ରସି 

ଗାଇବି ଭଜନ େତାର 

ନୀତି େଦଖୁଥିବି େତା କଳା ମୁହଁକୁ 

ଜୀବ ଥିବା ଯାଏ େମାର ।। 

େହ କାଳିଆ ଠାକୁର  

େହ କାଳିଆ ଠାକୁର।। 

   

 ।।  ଜୟ ଜଗନ� ାଥ।। 

 
ଭଦ� କ, ବାସୁେଦବପୁର 

ରାଜଘରେପାଖରୀ, ସାନମଛୁଆଘାଇ 

େମା--୮୦୭୨୭୮୩୨୨୦।। 
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अମଲୂ� ଦାନअମଲୂ� ଦାନअମଲୂ� ଦାନअମଲୂ� ଦାନ    
 ପୁଣିଥେର अମୀୟ0 େମାବାଇଲକୁ େଫାନ ଲଗାଇଲା ନିଳୀମା 

“ହଁ, ହଁ ଏେବ ବାହାରୁଛି अଫିସରୁ ମିଟିଂ ସରୁ ସରୁ ଛअଟା ବାଜି 

ଯାଇଥିଲା ତେମ େରଡ଼ି େହାଇଥାअ ମଁୁ ପsର ମିନିଟେର ପହ�ୁଛି 

ଘେର” ବ�` ବ�` ସ�ରେର କହୁଥିେଲ अମୀୟ େସପଟୁ ହଉ କହି େଫାନ୍ ରଖିଥିଲା 

େସ େକେତେବଳୁ େସ ପୁରା ସଜ େହାଇ ବସିଛି ଆଜି अନସ୍� ପିଲାମା0ର ଦୁଇଟା କu ାସ୍ 

ଥିଲା େଗାେଟ ପେର କେଲଜରୁ େଫରି ସୁଦି�ାର ମନପସs ଚେକାେଲଟ୍ େକକ୍, େଛନା 

ପାଏସ୍ କଲା 

 ସୁଦି�ା ତା ସାନ ଭଉଣୀ, ଡା�ର अଛି ଆଜି ତା’ର ଜନF ଦିନ ଖୁବ୍ ସୁsର ପି0୍ 

କଲର େଲହ�ାଟିଏ ମଧ� କିଣିଛି ସୁଦି�ା ପାଇଁ ପି0୍ ର� ସୁଦି�ାର ଖୁବ୍ ପସs 

େଛାଟ େବଳଠୁ େଲହ୍�ା ପିiିବାକୁ ସୁଦି�ାର ଖୁବ୍ ଦୁବ�ଳତା ନିଳୀମା ଭାବିଥିଲା ତା 

ବାହାଘରକୁ ସୁଦି�ାପାଇଁ େଲହ୍�ାଟିଏ କିଣିବା ପାଇଁ, ମାତ�  େସେତେବେଳ ସ�ବ େହାଇ 

ପାରିନଥିଲା 

 ସମୁଦ� ପରି ସୁଦି�ା େକବଳ େସ ନିଳୀମାକୁ େଦବା ଜାେଣ  ଭଲ େଡ�ସେଟ, ଭଲ 

କାନଫୁଲ, ଭଲ ଖାଇବା ଜିନିଷ, ସବୁଥିେର େଯମିତି ନିଳୀମାର ପ�ଥମ ହକ୍ ସବୁ ଭଲ 

େଯମିତି ନିଳୀମାକୁ େଦଇେଦେଲ ଖୁସିପାଏ େଯତିକି ଚଳଚ�ଳ େସତିକି �ିର, ନିବ{କାର 

ଝିअେଟ େସ ସବୁ ପରି�ିତିକୁ େସ ସାମନା କରିଛି େଗାଟିଏ ସମାଧାନର ହାତ େନଇ 

अନସୟୂା ପrା 
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 ନିଳୀମା ବଡ଼ େହେଲ ବି ସବୁେବେଳ ନିଜ ସମସ�ା କହି ବାପାେବାଉ0ୁ ଚିnା 

େଦଇଛି ବାପାେବାଉ0 ବାହାଘରର ଛअବଷ�ପେର ନିଳୀମା ଜନF , େତଣୁ ଖୁବ୍ େଗହu ା 

ସବୁେବେଳ େକବଳ ଆେଦଶ େଦଇଛି ଆଉ ଇjା କରିଛି ଆଉ ସୁଦି�ା ନିଜର ପାଠପଢ଼ା 

ସହ ଘରର ସବୁ ସମସ�ା ବାପା0 େଦହ ଖରାପ ସମୟର ସମ` ଦାୟିତ�  ରିଟାୟେମ�|୍ 

େହବାଯାଏଁ ବାପା ଘରଟିଏ ବି କରିନଥିେଲ, ଘର କରିବାର ସମ` ଦାୟିତ�  ବି ସୁଦି�ା େନଇ 

ମଧ� ଆଜି ସିଏ ଏକ ସଫଳ ଡା�ର ଘରର ସବୁ େକାଣ अନୁେକାଣେର ସୁଦି�ା ହZ 

ସୁଦି�ା ତଥାପି ବାପା େବାଉ0ର ନିଳୀମା ପାଇଁ ବ�ାକୁଳତା ତାକୁ ଆହୁରି ଦୁବ�ଳ 

କରିଦିଏ 

 ମାଗାଜିନ୍ ରୁ ତା େଲଖା ପଢ଼ି ଚିଠି େଲଖିଥିେଲ अମୀୟ ତାପେର ତା0 ସହ ଏମିତି 

େଯାଗାେଯାଗ ଓ ମିଳାମିଶା ପେର अମୀୟ ଆପଣାର ଲାଗିଥିେଲ ନିଳୀମାକୁ अମୀୟ 

ଇ�ିନିୟର୍ अଛnି ତାଳେଚରେର  

 ଜୀବନର अେନକ अସଫଳତା ପେର ଭା�ିପଡ଼ିଥିଲା ନିଳୀମା ଯଦି ବାହାଘର ପୁଣି 

ଏକ ଝଡ଼କୁ ଡାକିଆେଣ! ବାହାଘର ପାଇଁ ମତ ଖୁବ୍ ଭିନ�  ଥିଲା ନିଳୀମାର ସବୁେବେଳ 

େସ ଭାେବ ବାହାେହାଇଥିବା େଲାକଟିକୁ ଆଗରୁ ଜାଣିବା ଦରକାର େସ ତାକୁ ବୁଝୁଥିବା 

ଦରକର େଗାେଟ अବା`ବ େବୖବାହିକ ଜୀବନ କାଟିବାକୁ ନିଳୀମାର ବିଲକୁଲ୍ ଇjା 

ନଥିଲା ତା ମନେର ତିଆରି େହାଇଥିବା ମଣିଷର ଛବି େସ अମୀୟ0 ପାଖେର 

ପାଇଥିଲା ମାତ�  ଦୁଇମାସ ଚିହ� ା ଜଣାେର अମୀୟ ତା0 ଘରକୁ ବିବାହ ପ�`ାବ େନଇ 

ଆସିଥିେଲ ଆଉ ତା ବାପାେବାଉ ନିଳୀମା0ର ପସsକୁ ନାକଚ କରିବାର େକୗଣସି 

अଭିେଯାଗ େଦଇନଥିେଲ अମୀୟ ତା0ର ବାହାଘର ବହୁ ଆଡ଼aର ସହିତ ସ$ନ�  
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େହାଇଥିଲା ଖୁବ୍ ଭଲ ମଣିଷ अମୀୟ, ଖୁବ୍ ଆପଣାର, ବୁଝିବାର, ନିହାତି ସରଳ 

 କାରର ହ&� ଶ¥େର ନିଳୀମା ସେଚତନ େହଲା अମୀୟବାବୁ अଫିସରୁ ଆସିେଲ 

ଦାr କବାଟ େଖାଲୁ େଖାଲୁ ନିଳୀମାକୁ େରଡ଼ି ଥିବା େଦଖି अମୀୟ କହିେଲ, “ଆଉ ଗାଡ଼ି 

େଗଟ୍ ଭିତରକୁ ଆଣିବି କଣ, ତୁେମ ତ ବାହାରିକି अଛ, ଚାଲ ଯିବା ସାେଢ଼ ଛअଟା 

ବାଜିଲାଣି ପାଖାପାଖି ଘେ| ଲାଗିଯିବ ତୁମ ଘେର ପହ�ିବାକୁ ସଂଧ�ା ସମୟ, ଟ� ାଫିକ୍ 

ବି ଥିବ” 

 ନିଳୀମା କହିଲା, “ତୁେମ अଫିସରୁ ଆସିଛ, ଟିେକ ଧୁଆେଧାଇ େହାଇଯାअ କଫି 

ଟିେକ କରିେଦଉଛି, ପିଇ ଦିअ” 

 “ଆେର ନା, େଡରି େହାଇଯିବ, ମଁୁ ଏମିତି େର ବି ଠିକ୍ अଛି” अମୀୟ କହିେଦଇ 

ଚପଲ ପିiିବାେର ଲାଗିେଲ 

 ଟିେକ ହସିେଦଇ ନିଳୀମା କହିଲା, “ବାହାଘର ପେର ତୁେମ ତୃତୀୟଥର ପାଇଁ ଶଶୁର 

ଘରକୁ ଯାଉଛ, ପୁଣୀ େଗାେଟ େବାଲି ସୁsରୀ ଶାଳୀର ଜନF ଦିନ अଛି ଆଉଥେର 

ଭାବିନିअ” 

 କଣ ଭାବି अମୀୟ ଗାଡ଼ି େଗଟ୍ ଭିତରକୁ ପୁରାଇେଲ ବାଥରୁମରୁ ଆସି କଫି କପ୍ ଟା 

ନିଳୀମା ହାତରୁ େନଉ େନଉ କହିେଲ, “େସ ବu £ ସରୁ େଚକ୍ ସାଟ୍� େଯଉଁଟା ସୁଦି�ା େମା 

ପାଇଁ ପଠାଇଥିଲା େସଇଟା ଆଣିଲ” 

 ନିଳୀମା ମଧ� ଆଉଟିେକ ନିଜକୁ ସଜାଡ଼ି େନଲା ବାପାେବାଉ େଦଖି ଖୁସି ହୁअp 

େଯ ଝିअ ତା0ର ବାହାଘର ପେର ଖୁସିେର अଛି 

 ବାହାଘର ଦିନପେର, ସ�ମ�ଳାକୁ अମୀୟ0 ସହ ନିଳୀମା ଘରକୁ ଆସିଥିଲା 
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େହେଲ ସୁଦି�ାର କଣ ଜରୂରୀ अପେରସନ ଥିଲା ଯାହାକି େସ ଏଡ଼ାଇ ପାରିଲାନି େତଣୁ 

ବାହାଘରର େହା ହଲu ା ଦିନପେର ପ�ଥମଥର ପାଇଁ ସୁଦି�ାକୁ अମୀୟ ଭଲଭାବେର 

େଦଖିେବ, କଥା େହେବ ସବୁଦିେନ अମୀୟ0ୁ ସୁଦି�ା କଥା ନିଳୀମା ଶୁଣାଏ େସ 

ନିରବେର ଶୁଣnି, ହସnି େକେବ ବି ବିର� ହୁअnି ନି ସତେର େସମିତିକା ଝିअେଟ 

ସୁଦି�ା, ତାକୁ ସ�ାନ କରିବାକୁ ଇjା ହୁଏ ନିଳୀମାକୁ 

 अମୀୟ0 ଘର ସaଲପୁର ତା0 ବାପାମା’ େସଠି ରହnି ବାପା ଏେବ अବସର 

େନଇଛnି ଚାକିରୀରୁ ମା ଏେବ ବି ?ୁଲେର ପ�ଧାନଶିhୟିତ� ୀ ରୂେପ କାମ କରୁଛnି 

ନିଳୀମାର ବାପା0 ଘର େସମାେନ ରହୁଥିବା ଯାଗାଠୁ କମ୍ ଦୂର େହାଇଥିେଲ ମଧ� अମୀୟ 

ପସs କରnିନି ବାରaାର ଯିବାକୁ ବାହାଘରର ଚାରିମାର ପେର ଏ ଥିଲା ତା0ର ତୃତୀୟ 

ଗ` ସବୁଦିନ େଫାନେର କଥା େହେଲ ବି, ବାପାେବାଉ0ୁ େଦଖିବାକୁ ମନ ବ�କୁଳ ହୁଏ 

ନିଳୀମାର େସମାନ0ର ଭଲପାଇବା ହZ ତାକୁ ବହୁତ ଦୁବ�ଳ କରିଦିଏ 

 ହଁ ବାଟରୁ ହଳଦିଆ ର�ର େଗାଲାପ ଫୁଲେତାଡ଼ା ଓ େବଲୁନ୍ କିଣିବାକୁ अନୁେରାଧ 

କଲା ନିଳୀମା अମୀୟ0ୁ ‘ସୁଦି’ େବଲୁନ୍ ଏେବ ବି ଖୁବ୍ ଭଲପାଏ ଆଉ ହଳଦିଆ 

େଗାଲାପ ତା ଜୀବନ 

 ଏେତଦିନ ପେର ନିଳୀମାକୁ େଦଖି ତା ବାପାେବାଉ ଖୁବ୍ ଖୁସି େହେଲ ତା ଭାଇ ଶିତୁ 

ମଧ� ହାଇଦ� ାବାଦରୁ ଆସିଥିଲା ପ�ାର�ିକ କଥାବା_�ାପେର ଜ� ାଇଁ ଚ��ାେର ଲାଗିଗେଲ 

ନିଳୀମାର େବାଉ େହେଲ ସୁଦି କାହZ? େସ ତ େବଶୀ େହବାକଥା ନିଳୀମା ଆସିବା ଶୁଣି 

ନିଳୀମା ତା’ େବାଉକୁ ପଚାରିଲା, “େବାଉ, ସୁଦି ଆସିନି କି ଡା�ରଖାନାରୁ? କାହZ 

େଦଖାଯାଉନି ତ?”  
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 “ନାଇଁ ମ ଏଇ ପsର ମିନିଟ୍ େହବ ଆସିଲା ତ, ଉପର ଘେର ଥିବ” େବାଉ 

କହିେଲ 

 अମୀୟ ବସି ନିଳୀମାର ବାପା0 ସହ କଥା େହଉଥିେଲ अମୀୟ0ୁ ଡାକି ନିଳୀମା 

କହିଲା, “ଆସ ଉପର ଗହ� କୁ ଯାଇ ବାଥ� େଡ େବବିକୁ ସର୍ ପ�ାଇଜ୍ େଦବା” ତା’ର 

େଲହ୍�ା, େବଲୁନ୍ ଓ ଫୁଲେତାଡ଼ା ଧରି ଦୁେହଁ ସୁଦି�ାକୁ େଭଟିବାକୁ ଉପରକୁ ଗେଲ 

 େଗାେଟ ଚିn ଚିnା ମୁଡ଼େର ସୁଦି ଖଟ ଉପେର ଗଡ଼ପଡ଼ େହଉଥିଲା େବାଧହୁଏ 

େସମାେନ ଆସିବା ଖବର େସ ପାଇନଥିଲା ହଠାତ୍ େସ ଦୁହZ0ୁ େଦଖି ଖୁସିେର ନିଳୀମାକୁ 

କୁ°ାଇ ପକାଇଲା ଫୁଲେତାଡ଼ାଟା अମୀୟ ବଢ଼ାଇେଦେଲ ତା ହାତକୁ “କଣ ପସs 

ଆସିଲା ତ? ଫୁଲେତାଡ଼ାଟା େତା ଭାଇନା େତା ପାଇଁ ବାଛି ବାଛି ଆଣିଛnି” ନିଳୀମା 

ଜଣାଇେଦଲା େଗାେଟ ଶୁଖିଲା ହସ ହସିଲା ମାତ�  ସୁଦି�ା େବଲୁନ୍ େଦଖିେଲ େସ 

ଛୁଆ0 ପରି ନାଚିଯାଏ ମାତ�  େକୗଣସି ଚ�ଳତା ନଥିଲା ତା’ଠି େବାଧହୁଏ େସ ବହୁତ 

ଥକିଯାଇଥିଲା ମାତ�  େଯେତ ଥକିେଲ ବି, େକେବ େହେଲ ତା ମୁହଁରୁ େସ ନିjକ ହସ 

ଲିଭିନଥାଏ? 

 “ତୁ ଭାଇନା0 ସହ କଥା େହଉଥା ଏଠି େଲହ୍�ା ରହିଲା, ପିiିକି ତଳକୁ ଆସିବୁ 

ମଁୁ ତଳକୁ ଯାଉଛି, େକକ୍ ସଜାସଜି କରିବି, ଖାଇବା ପିଇବା କଥା େବାଉ ସହ େଦଖିବି” 

କହିେଦଇ ନିଳୀମା ତଳ ଘରକୁ ଆସିଲା 

 “କଣ େହାଇଛି େବାଉ ସୁଦିର? ବହୁତ ମନ ଦୁଃଖ ଥିବାପରି ଲାଗୁଛି? କଣ अସୁବିଧା 

େହାଇଛି କି? ଆଉ ତା ବାହାଘର କଥା କଣ େହଲା?” ନିଳୀମା ଏକାଥେର ଏେତ ପ�ଶ� 

ପଚାରିଥିଲା େବାଉକୁ 
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 “ଆଜି କଣ ତାର େଗାେଟ େମଜର अପେରସନ ଥିଲା େବାଲି କହୁଥିଲା ଆଉ ତୁ 

ଥିଲୁ, ତୁେମ ଦିେହଁ ହସଖୁସି େହଉଥିଲ େତା ବାହାଘର ପେର େସ ଏକୁଟିଆ େହାଇଯିବାରୁ 

ଚୁପ୍ େହାଇଯାଇଛି” ତା େବାଉ ଖାଇବା େଟବୁଲ୍ ଉପେର େପuଟ୍ ସବୁ ସଜାଡ଼ି ସଜାଡ଼ି 

କହୁଥିେଲ “ହଁ େସ ବି କଣ ବାହା େହବନି େବାଲି କହୁଛି କଣ େଯ ତୁେମ ସବୁ ପାଲା 

କରୁଛ ମଁୁ ବୁଝିପାେରନା” 

 ଏମିତି ମା’ଝିअ ଦୁେହଁ କଥାବା_�ା େହଉ େହଉ ତା ବାପା ଟିଭି ପାଖରୁ ଉଠି ଆସି 

କହିେଲ, “ଆେର ତୁେମ ଦୁେହଁ ଆଜି ରହିବ ତ?” 

 “ନା ବାପା, େସ ରାଜି େହେବନି ତାପେର କାଲି ତା0ର अଫିସ୍ अଛି ଓ େମାର 

ସକାଳ କu ାସ୍, अସୁବିଧା େହବ” ନିଳୀମା କହିଲା 

 “କଣ ଦରକାର ଥିଲା େତେବ ତରତର େହାଇ ରାତିେର ଆସି ରାତିେର ଯିବା? ଯଦି 

ଏମିତି କଥା େତେବ ଆଉ େଡରି କାହZକି? ଜ� ାଇଁ0ୁ ଡାକ ସୁଦି କୁଆେଡ଼ ଗଲା? ବଢ଼ାବଢ଼ି 

କର ଏଥର” ନିଳୀମାର ବାପା ବିର� େହାଇ କହିେଲ 

 “ହଉ ମଁୁ ଯାଉଛି େସ ଦୁଇଜଣ0ୁ ଡାକି ଆଣୁଛି େବାଉ ତୁ ଶିତୁକୁ ଡାେକ ଆେମ 

ସମେ` ଏକାଠି ବସି ଖାଇବା” କହି ନିଳୀମା ଉପର ମହଲାକୁ ଗଲା କବାଟ अଧା 

ଆଉଜା େହାଇଥାଏ अମୀୟ0 କ� ଶୁଭୁଥିଲା, “ତୁମ କଥା अନୁସାେର ମଁୁ ସବୁକଲି ଜାଣି 

ଜାଣି ତୁମ ବଡ଼ ନାନୀ0ୁ ତା0 େଲଖାପାଇଁ ପ�ଶଂସା କରି ଚିଠି େଲଖିଲି ଭଲପାଇ ବିବାହ 

କଲି କାହZକି ଜାଣ? େକବଳ ମଁୁ ତୁମକୁ ଖୁବ୍ ଭଲପାଏ େବାଲି ତୁେମ ଖୁସି ହୁअ େବାଲି 

େକେତ ଆଉ ଜଳା�ଳୀ େଦବ ସୁଦି ତୁେମ? ଏେବ କଣ କହୁଛ ନା, ବଦଳି େହାଇ ଦୂରକୁ 

ଚାଲିଯିବ! ଠିକ୍ अଛି, ତୁେମ ଭାବୁଛନା େମାେତ େଦଖିେଲ ତୁମର अସୁବିଧା େହବ େତଣୁ ମଁୁ 
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ଆଉ େକେବ ବି ଆସିବିନି ତୁମ ଘରକୁ ସବୁକିଛି କରିବି ତୁମ ଖୁସିପାଇଁ, େହେଲ ତୁେମ 

ତୁମ ଭଲ ପାଇବା ପାଇଁ ଯାହା ଇjା କରିବ େସଇଆ କରିବ ନିଳୀମା େକଉଁଠି ବାହା 

େହବାକୁ ରାଜି େହଉନଥିେଲ, ତା’ ପସs ତୁେମ ଠିକ୍ ଭଲ ଭାବେର ଜାଣିଥିଲ ନିଳୀମାର 

ବାହାଘରକୁ େନଇ ତୁମ ବାପାମା’ ଖୁବ୍ ବ�` ଥିେଲ, ଏମିତି କି ତୁମ ବାପା0ର ହୃଦଘାତ ବି 

େହଲା ଆଉ ତୁେମ େଶଷେର ନିଳୀମାର ପସs ପାଇଁ, ସୁଖ ପାଇଁ ବାପାମା’0 ଇjା ପାଇଁ 

ନିଜ ଭଲପାଇବାକୁ େଟକିେଦଲ ସତ କୁହ ତୁମ ନାନୀ, ତୁମ ଘରକୁ ଛାଡ଼ି େକେବ କଣ 

ତୁେମ େମାେତ ଭଲ ପାଇଥିଲ? କଣ ବିତିଥିବ େମା ମନେର େକେବ ଭାବିଛ? 

 େକେତ ଖୁସି ଲାେଗ ତୁମକୁ େଦଖିେଲ େମାେତ େସ କଥା ତୁେମ ଜାଣିନ, େହେଲ 

ବାରaାର େମାେତ ବାହାଘର ପେର ମନା କରିଛ ତୁମକୁ େଦଖା କରିବାପାଇଁ େସଥର 

अପେରସନ ବାହାନା କରି ବାହାେର ରହିଗଲ ଆଜିବି ଯଦି ଆଗରୁ ଜାଣିଥାn େତେବ 

େସଇୟା କରିଥାn େକବଳ ତୁମକୁ ସରପ�ାଇଜ୍ କରିବାପାଇଁ ନିଳୀମା ବାପାେବାଉ0ୁ 

ଆଗରୁ କହିେଦଇଥିଲା ତୁମକୁ ନ ଜଣାଇବା ପାଇଁ େସଥିପାଇଁ ଆଜି େଦଖା େହାଇଗଲା 

 କଣ ଭାବୁଛ ତୁେମ, ତୁମ ନାନୀ0ୁ ମଁୁ ହଇରାଣ କରିବି? ତୁମ ସହ ମିଶିେଲ, ତୁମ 

ନାନୀ0 ପ�ତି ଭଲପାଇବା କମ େହାଇଯିବ? ନା େସମିତି େକେବ େହବନି କାରଣ 

େଯଉଁଠି ତୁମ ନାନୀ ଖୁସିେର ରହିେବ, େସଥିେର ତୁମର ଖୁସି ଆଉ ମଁୁ େସ ଶପଥ କରି 

ତୁମ ନାନୀ0ୁ ବିବାହ କରିଛି 

 େସଥିେର େକେବ ଢିଲା କରିବିନି େମା ଉପେର ବିଶ�ାସ ରଖ ମଁୁ େକେବ ଏ ସବୁ 

ବିଷୟେର ନିଳୀମାକୁ अବଗତ କରାଇବିନି ତାକୁ ଖୁସିେର ରଖିବି ମାତ�  ତୁେମ ଏଠୁ 

ଦୂରକୁ ବଦଳି େହାଇ ଯାअନି େମା ଠାରୁ େମା େପ�ମର ପରୀhା ନିअନି 
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 ବୁଲ�ା କେଲଜଠାରୁ ଏ ପଯ��n ଦୀଘ� ଆଠବଷ� ଧରି ମଁୁ ତମର ସବୁ ଇjା ରଖିଛି 

ତୁମକୁ ସ�ାନ କରିଛି ତୁେମ େମାର ଏଇ େଗାଟିଏ ଇjା ରଖ अnତଃ େକେବ େକେବ 

ତୁମକୁ େଦଖିବାକୁ ମନା କରନି େମା ଠାରୁ ଦୂରକୁ ଯାअନି ତୁମ ଖୁସିପାଇଁ ମଁୁ ନିଳୀମାକୁ 

ଖୁବ୍ ଖୁସିେର ରଖିବି” 

 ସୁଦିର ଚାପା କାs ଶୁଣାଯାଉଥିଲା 

 ଭିତରକୁ ଯିବା ଠିକ୍ ଭାବିଲାନି ନିଳୀମା ଘର ବାହାରୁ ପଳାଇ ଆସିଲା ତଳକୁ ଓଃ 

କଣ କଲା ସୁଦି�ା େଛାଟ େବଳଠୁ ସବୁ ଜିନିଷ ତା’ର ମଁୁ ପ�ଥେମ ବ�ବହାର କେର 

ସବୁେବେଳ େସ େମା ପାଇଁ ସବୁ ଭଲ ବାଛିେଦଲା େବେଲ ନିଜର ଇjା ବ�� କେରନି କି 

ମନ ଦୁଃଖ କେରନି ଆଉ ମଁୁ େସସବୁ ଉପେଭାଗ କଲାପେର ମଧ� ଶାnିେର 

ରହିପାେରନି େହେଲ େସ ସବୁ ଜିନିଷ କଥା ଛାଡ଼, େଗାେଟ ମଣିଷକୁ ବି େସ େମା ପାଇଁ 

ବଳିଦାନ କରିେଦଲା? ସବୁ ଜାଣିଲାପେର ମଁୁ େକମିତି ଶାnି ପାଇବି? ଚିରଦିନ ସୁଦି 

େମାେତ ଦୟାର ପାତ�  କରି ରଖିେଦଲା?” 

 ନିଳୀମାର ମନ େଗାେଳଇଘା|ି େହଉଥିଲା ତାକୁ କିଛି ଭଲ ଲାଗୁନଥିଲା 

 “ଏଇ ତାେହେଲ େସ ସୁପର୍ ସିନିୟର୍ ଇେଲି�କାଲ୍ ଇ�ିନିୟରିଂ ବିଭାଗର अମୀୟ 

ଯାହା0 କଥା ଥେର अେଧ ସୁଦି କହିଥିଲା ପଢ଼ିଲା େବେଳ ବୁଲ�ାେର େମଡ଼ିକାଲ୍ ପଢୁଥିବା 

େବେଳ ବହୁତ େରଗିଂ େହଉଥିଲା େରଗିଂ ବsପାଇଁ ଥେର ଭୀଷଣ v� ାଇକ୍ େହାଇଥିଲା 

କିଏ କୁଆେଡ଼ ହେvଲ୍ ଛାଡ଼ି ଯାଉଥାnି ନେହେଲ ହେvଲେର ସିନିୟର୍ ମାନ0ର 

େଦୗରାତF �, ହେvଲରୁ vାr ପଯ��n ଆସିବା ନୂଆ ନୂଆ ଘରୁ ହେvଲ୍ ଯାଇଥିବା 

ସୁଦି�ାକୁ ମୁସ୍ କିଲ୍ େହାଇଯାଇଥିଲା ଏଇ अମୀୟ ହZ ତାକୁ େସେତେବେଳ ବହୁତ ସାହାଯ� 
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କରିଥିେଲ ତାପେର େବାଧହୁଏ ବiୁତା େହାଇଥିବ ନିଳୀମା ଭାବୁଥିଲା 

 ଏଇ ଚାରିମାସ ଭିତେର େସ अମୀୟ0 ରାଗ େଦଖିଛି, ହସ େଦଖିଛି, କାs େଦଖିଛି, 

େପ�ମ େଦଖିଛି, େସ�ହ େଦଖିଛି େହେଲ ଏେତ ବଡ଼ ସତ�ର ସୁରାଗ ଟିକିଏ ବି ପାଇନି 

ତିେଳ ବି େହଳା କରିନାହାnି େସ ନିଳୀମାକୁ 

 େହେଲ ସୁଦି କଣପାଇଁ ଏେତ େଛାଟ କରିେଦଲା ନିଳୀମାକୁ େଶଷକୁ ନିଜ 

ଭଲପାଇବାକୁ ତା ପାଇଁ ତ�ାଗ କରିେଦଲା େସଥିପାଇଁ େବାଧହୁଏ େସ ବାହା େହବାକୁ 

ମନା କରୁଛି ବହୁତ ଗୁମସୁମ୍ ରହୁଛି ନିଜର େପ�ମକୁ ନିଜ ବଡ଼ ଭଉଣୀର ସ�ାମୀ 

ଭାବେର ଗ�ହଣ କରିବା ସତେର ବହୁତ କଠିନ େହାଇଯାଉଥିବ ତା ପାଇଁ ସତେର େକେତ 

େଯ ଗରଳ ଚଳୁ କରି ନିରବେର ପିଇଯାଉଛି ସୁଦି�ା? 

 ଖାଇବା ପିଇବା ପେର େସ ଦୁେହଁ େଫରିବାକୁ ବାହାରିେଲ ନିଳୀମାର କଥା ରଖି 

ସୁଦି େସ େଲହ୍�ାଟା ପିiିଥିଲା ସତର ହଜାର ଟ0ାର େଲହ୍�ା କିଣିଥିଲା େବାଲି 

ନିଳୀମା ଖୁବ୍ ଗବ� କରୁଥିଲା ମାତ�  ଆଜି ସୁଦିର ମହାନତା ଶୁଣି ସାରାଜୀବନ ତା ଦୟାେର 

େସ ଦବି େହାଇ ରହିଯିବାପରି ଲାଗୁଥିଲା େଫରିବା ବାଟେର अମୀୟ କହୁଥାnି, “ଖୁବ୍ 

ସୁsର ଦିଶୁଥିଲା ନା ସୁଦି େସ େଲହ୍�ାେର? େକକ୍ ଟା ବି ତୁେମ ଖୁବ୍ ଭଲ ତିଆରି 

କରିଥିଲ” 

 ସତେର େକେତ ନିjକ, ପବିତ�  ଭଲ ପାଇବା ସୁଦି�ା ଓ अମୀୟ0ର େକେତ ତ�ାଗ 

ଓ ବିଶ�ାସେର ଭରପରୂ ନିଜ ସାନଭଉଣୀର େପ�ମୀକୁ ସ�ାମୀ ରୂେପ ଗ�ହଣ କରିବା ଏେବ 

ନିଳୀମା ପାଇଁ କଠିନ େହାଇଯିବ କଣ ବା ଲାଭ େହଲା? ପୁଣି େସ ସାରାଜୀବନ 

अଶାnିେର ଜଳିବ ନା େସ ସୁଦିକୁ अନୁେରାଧ କରି ପାରିବ ତା ଦାନକୁ େସ େଫରାଇ 
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େନଉ, ପାରିବ ନିଳୀମା ଏ କଥା କହି? ନା େସ ପାରିବନି अନ�ମନ? େହାଇ ନିଳୀମା 

ଭାବୁଥିଲା 

 ତା ହାର ଉପେର ହାତରଖି अମୀୟ କହିେଲ, “େହ, କଣ ଏେତ ଭାବୁଛ? କଣ େହଲା 

ତୁମର? ତୁେମ ଏମିତି ଚୁପ୍ େହାଇଗେଲ େମାେତ ବିଲକୁଲ୍ ଭଲ ଲାେଗନି େଦଖ ଆମ 

ଘର ଆସିଲାଣି” 

 ଯଦି ତାର ସୁଖଶାnି ପାଇଁ ସୁଦି ତାର ସୁଖ େଟକି େଦଇପାରିଲା, େତେବ ତାକୁ େସ 

ପ�ଶାnିେର କାହZକି ଗ�ହଣ ନ କରିବ? ପଛକୁ େଫରିଯାଇ ସୁଦି�ାକୁ ତ ତାର ଏ 

अମଲୂ�ଦାନ େଫରାଇ େହବନି, ସମାଜେର ବାପାେବାଉ0 ପ�ତିପ_ିକୁ ଆଖିେର ରଖି 

    େଯେକୗଣସି େଲଖକ0 ସବ�ାଧିକ ଦୁଇଟି େଲଖା ହZ େଗାଟିଏ 

ସଂ?ରଣେର ପ�କାଶିତ େହାଇପାରିବ େସଇଥିପାଇଁ ନିଜର 

େଶ2 ବିେବଚିତ େଲଖା ହZ ଆମ ନିକଟକୁ ପଠାp ଏକାଧିକ 

େଲଖା ପଠାଇ ଚୟନ ପ�କି�ୟାକୁ ଜଟିଳ କରp ନାହZ େକବଳ 

େଗାଟିଏ କିaା ସବ�ାଧିକ ଦୁଇଟି େଲଖା ହZ ପଠାp େଯେକୗଣସି 

ବିଭାଗେର (ଗ�, କବିତା, ପ�ବi, ସaଲପୁରୀ ଇତ�ାଦି) େକବଳ 

େଗାଟିଏ ହZ େଲଖା ପ�କାଶିତ େହାଇପାରିବ 
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କବିତାର େଶଷ କବିତାକବିତାର େଶଷ କବିତାକବିତାର େଶଷ କବିତାକବିତାର େଶଷ କବିତା    
 େସଦିନ ତରତର େହାଇ ବିକାଶ ବାବୁ ନିଜର अଫିସ କାମ ସାରି 

ନିଜର େପୖତୃକ ଗଁା ଚାsବାଲି अ�ଳର ହରିପୁର अଭିମୁେଖ 

ବାହାରିେଲ ଜେଣ अଧ�ନ କମ�ଚାରୀ0 ମଟର ସାଇେକଲେର ବସି 

ବରମୁrା ବସvାrକୁ ବାହାରିଛnି ବସ୍ ସମୟ ସଂଧ�ା ୫ଟା ୧୫ ବରମୁrା ବସvାrରୁ 

େସ ବସ୍ େଫଲ େହେଲ ଆଉ ପ�ାୟ ବସ୍ ନାହZ ସିଧା ତା0 ଗଁାକୁ ଯିବା ପାଇଁ ବ�` େହାଇ 

ବରମୁrାେର ପହଁ�ି ଗଁାକୁ ଯାଉଥିବା ଏକମାତ�  ବସଟି ପାଇଗେଲ ବିକାଶ ବାବୁ ପିrେର 

େଯମିତି ପ�ାଣ ରହିଗଲା ତା0ର ଘେର ପହ�ିବାର ସମୟ ରାତି ୧୦ଟା ପେର  

କrର ବି ବସେର ଚଢିବା ପେର ବାମ ପାଖେର େଗଟ୍ ପାଖକୁ େଗାଟିଏ ସିଟ୍ େଦଇେଦଲା 

ବସିବା ପାଇଁ ବସ୍ ଟି अେନକ ସମୟେର अ� ଯାତ� ୀ0ୁ େନଇ କଟକ ପଳାଇ ଆେସ 

କଟକ ବାଦାମବାଡି ବସ୍vାrରୁ ଯାତ� ୀ ପ�ାୟ ଭ_{ େହାଇଯାଆnି ବିକାଶବାବୁ ବସେର 

ବସୁ ବସୁ ରସୁଲଗଡ ଛକ ପେର ପେର ତା0 ଆଖିକୁ ସାମାନ� ଛାଇ ନିଦ ଲାଗିଯାଇଛି  

ନିଦ ଆସିବାଟା ବି ସ�ଭାବିକ କାରଣ अଫିସେର କାଯ��ର ଚାପ ପୁଣି ବସେର ବସି ପ�ାୟ ୫ 

ଘ|ାର ଯାତ� ା, ନିଦ ନ ଆସୁଥିେଲ ବି େଯ େକୗଣସି ବ��ି ଯାତ� ାର ଦୀଘ� ସମୟ ଚିnାେର 

ଆେପ ଆେପ ଥକ�ା େନବାକୁ ବାଧ� ହୁଏ 

 ବିକାଶବାବୁ, ବିକାଶ କୁମାର ସାମn ରାଜ� ସଚିବାଳୟର ଜେନୖକ ବରି2 କିରାଣୀ 

ଦୀଘ� େକାଡିଏ ବଷ�ର ଚାକିରିର अଭି�ତା ଇତିମଧ�େର ତା0ର କମ� କୁଶଳତା େହଉ କି 

ଗଦାଧର ବଳ 
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ସରକାରୀ ବିଧିବ�ବ�ା େହଉ େହଡକuକ�କୁ ପ�େମାଶନ ପାଇଛnି ଭୁବେନଶ�ରେର 

ସରକାରୀ କ� ାଟ�ରଟିଏ ମିଳିଛି, ମାତ�  ଚାକିରି ଆର�ରୁ ତା0ର କାହZକି େକଜାଣି ଗଁା ପ�ତି 

ଏେତ ଦୁବ�ଳତ! ତା’ପେର ପାରିବାରିକ ଜ�ାଳ ବି ତା0ୁ ବାଧ� କରିଥିଲା ଗ�ାମାଭିମୁଖୀ 

ଚିnାଧାରାକୁ ଆପେଣଇେନବାକୁ ଚାକିରି ଆର�ରୁ ମାସର ପ�ାୟ ଛୁଟିଦିନେର ଗଁାକୁ 

ଯାଆnି ନିଜ ପିତା0ର େସ ଏକମାତ�  ସnାନ ପିତା ପ�ାଥମିକ ବିଦ�ାଳୟର ଶିhକତା 

କରି अବସର େନବା ପେର ବି ତା0ର ଏକାn ଜିଦ୍ ଗଁା ଛା଼ଡି କୁଆେଡ ବି ଯିେବନି ଗଁାେର 

ଜନିF ଛnି, ଗଁାେର ହZ ତା0ର ଜୁଇ ଜଳିବ ପିତା0 ଯୁବାବ�ାେର ଏକମାତ�  ପୁତ�  ବିକାଶକୁ 

ଜନF  େଦବାପେର ପେର ମାଆ େକୗଶଲ�ାେଦବୀ ଡା�ରଖାନାେର ହZ ମୃତୁ�ବରଣ 

କରିଥିେଲ ବିକାଶବାବୁ େସେତେବେଳ ମାତ�  ମାସକର ଶିଶୁ େତଣୁ ବାପା ତା0ର ଉଭୟ 

ପିତା ଓ ମାତା ବିକାଶ ବାବୁ0 ମୁହଁକୁ ଚାହZ େସ ସମେୟ ବାପା ତା0ର ଆଉ ୨ୟ ବିବାହ 

ନ କରିବାକୁ ନି _ି େନଇଥିେଲ େତଣୁ ବିକାଶ ବାବୁ ବି ବିବାହପେର ବାଧ� େହାଇଥିେଲ 

ପତ� ୀ ପିଲାମାନ0ୁ ଗଁାେର ରଖିବା ପାଇଁ େକେବ ବି  ଛୁଟି େହବାର ପବୂ� ଦିନରୁ େସ ଗଁାକୁ 

ଚାଲି ଆସnି  

 ଇତି ମଧ�େର ବିକାଶ ବାବୁ0ର अଜାଣତେର ବସଟି ବାଦାମ ବାଡି ପାରି େହାଇ 

ଯାଇଛି, ଗାଡି ଚାଲିବା ଓ ପୁରା େଲାକ ଭ_{ ଯାତ� ୀ0 େକାଳାହଳ ଭିତେର ବିକାଶ ବାବୁ 

େଦଖିେଲ ଜେଣ ମଧ� ବୟ?ା ମହିଳା0ୁ କrର ତା0 ପାଖ ସିଟେର ଆଣି ବସାଇଲା 

अଲୁଳାୟିତ ସାମାନ� େଶ�ତ କୁnଳ ମୁହଁେର ବିjି&� େହାଇପଡିଛି ଛିଟା ପି�| ଶାଢୀଟିଏ, 

ହାତେର ହ�ାr ବ�ାଗଟିଏ ଧରିଥିେଲ ଭଦ�  ମହିଳା ଜଣକ ବିକାଶ ବାବୁ0 ସିଟ୍ ପାଖେର 

ବସିବାପେର କrକଟର ସହ ବା_�ାଳାପ ସମୟେର େକଜାଣି କାହZକି ବିକାଶ ବାବୁ0ୁ अତି 
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ପରିଚିତା ଲାଗିଲା େସ ମହିଳା ଜଣକ ତା0ର କ� ସ�ରରୁ ବସ୍ ଚାଲିବା ପେର ବିକାଶ 

ବାବୁ ଭଦ� ମହିଳା ଜଣ0ର ହାବଭାବରୁ अନୁଭବ କେଲ ମହିଳା ଜଣକ େଯମିତି ଖୁବ୍ 

ମାନସିକ ଚାପଗ��  अଛnି अ� ରା`ା ଯିବାପେର ବିକାଶ ବାବୁ ନିଜ ଆଡୁ ପଚାରିେଲ, 

“ମାଡାମ େକଉଁଠି ଓହu ାଇେବ?” 

ଉ_ର ଥିଲା, “ଜାରକାେର” 

 ସi�ାର अiକାର ବସକୁ ମଧ� କବଳିତ କରିସାରିଥିଲା ମାତ�  ବସ୍ ଭିତରର 

ସାମାନ� ଆେଲାକେର ଯାତ� ୀମାେନ ନିଜ ନିଜ ମଧ�େର ପରିଚିତ େଲାକମାନ0 ସହ 

ବା_�ାଳାପେର ପ�ାୟ ମଗ� େହାଇ ସାରିଥିେଲ ଓ ଉ� ଗୁ�ରଣ ସାମାନ� ନିରବତାକୁ 

ମଝିେର ମଝିେର ଭ� କରୁଥାଏ ବିକାଶ ବାବୁ0 ସF �ତିକୁ ଉଦେବଳିତ କଲା, ଏ କ� ସ�ର 

୩୫ ବଷ� ତଳର ସହ ପାଠିନୀ କବିତାର ନୁହଁ ତ! 

 ବହୁଦିନର ସF �ତି ତା0ର ମନକୁ ଆସି ତା0ୁ ବାରaାର ଆଘାତ େଦବାକୁ ଲାଗିଲା 

କାଲି ପରି ଲାଗୁଛି ତା0ର ସF �ତିଖିअ अଡୁଆ ସୁତାଟା 

 କେଲଜ अଧ�ୟନ ସମେୟ ଇଂଗ�ାଜୀ अଧ�ାପକ ପ�େଫସର ମାୟାଧର ମହାପାତ� 0 

ଏକମାତ�  କନ�ା ‘କବିତା’ ତା0ର ସହପାଠିନୀ ଉଭୟ ଇଂଗ�ାଜୀ अନସ�ର ଛାତ�  ଥିେଲ 

କ�ମଶଃ ନିକଟତର େହାଇ େକହି କହାକୁ ନ କହିପାରିେଲ ବି ମେନ ମେନ ଉଭୟ ଉଭୟ0ୁ 

ମନ େଦଇ ଭଲ ପାଉଥିେଲ ବି.ଏ. ପାଶ ପେର ଉଭୟ କେଲଜ ଛାଡିଥିେଲ କେଲଜ 

ଜୀବନ ପେର ବିକାସ ବାବୁ କନି2 କିରାଣୀ ପରୀhାେର ଉ_ୀ&� େହାଇ ଭୁବେନଶ�ରର 

ସଚିବାଳୟେର ଚାକିରୀେର େଯାଗ େଦଇଥିେଲ  

 ସତେର ‘କବିତା’ ନଁାଟା େଯମିତି ତା କଥା ବି େସମିତି, କଥା ନୁହଁ ତ ତାର େକାକିଳ 
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କ� ସହ ସୁଢଳ େଚେହରା କେଲଜର ସହପାଠୀମାନ0ୁ େସ ସମୟେର ଦିୱାନା କରି 

େଦଉଥିଲା ବି.ଏ. ପାଠ ସାରିବା ପେର େସ ଉ�ତର ଶିhା ଗ�ହଣ ପାଇଁ େରେଭନ୍ସା 

କେଲଜେର ନାମ େଲଖାଇ ଥିଲା ପେର ଗେବଷଣା ପାଇଁ ହାଇଦ� ାବାଦ ଯାଇଥିବାର 

ଶୁଣିଛnି ବିକାଶ ବାବୁ  

 ବିକାଶବାବୁ ବି अତ�n େମଧାବୀ ନ େହେଲ ବି ଆପାତତଃ ଉ_ମ ନaର ରଖି 

େମଟି�କ ପାଶ୍ ପେର ଭଦ� କ କେଲଜେର ନିଜର ଆଇ.ଏ. ତଥା ପେର  ବି.ଏ ପାଶ୍ 

କରିଛnି   

 ବିକାଶ ବାବୁ ସେsହ ସ�ରେର ପଚାରିଲା, “ତେମ ମାୟାଧର ସାର0 ଝିअ........” 

 ବିକାଶ ବାବୁ0 କଥା ମଝିେର ମହିଳା ଜଣକ କହି ପକାଇେଲ, “ତେମ ବିକାଶ ତ?” 

 କ� ାଳାନିତ अପରାହ� େର ବାଧ�କ�ର 1ାରେଦଶେର ଉପନିତ ଦୁଇ ଚରିତ�  ନିଜ ନିଜ 

ମଧ�େର ଚିହ� ା ପରିଚୟ  େହବା ପେର ବା_�ାଳାପ େହବା ପୁବ�ରୁ ବିକାଶ ବାବୁ ଏକତରଫା 

ଭାେବ अେନକ ପ�ଶ� ଏକ ନିଶ�ାସେର ପଚାରି ଚାଲିଥିେଲ, “ସାର୍ 0 ଖବର କଣ? ତେମ 

ଏେବ କଣ କରୁଛ? େକଉଁଠି ବିବାହ କରିଛ? ସ�ାମୀ ତମର କଣ କରୁଛnି?” ଇତ�ାଦି 

ଇତ�ାଦି... 

 ବi�ା ମରୁଭୁମୀର ଦିଗହରା ନିଝ�ରିଣୀ ପରି ‘କବିତା’ ବିକାଶ ବାବୁ0 ପ�ଶ� େଶଷ 

େହବାପେର େକାହ ଭରା କ�େର କହି ଚାଲିଲା ତାର ସ�ୟ�ି, “ବାପା अବସର େନବାର 

୩୦ ବଷ�ରୁ अଧିକ େହଲାଣି ବାପା0 अବସର ୧୦ ବଷ� ପେର ମାଆ ସ�ଗ�ାେରାହଣ କରି 

ସାରିଛnି ତେମ ତ ଜାଣିଛ ମଁୁ େସମାନ0ର ଏକମାତ�  ସnାନ େରେଭନ୍ସାରୁ 

ସ�ାତେକା_ର ପାଶପେର ଉ�ତର अଧ�ୟନ ପାଇଁ ହାଇଦ� ାବାଦ ଓ ପେର ବିେଦଶ 
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ଯାଇଥିଲି ୩ ବଷ� ପେର ବାପା0ର େଦହ अସୁ�ତା ପାଇଁ ଘରକୁ େଫରି ଆସିଲି ଏେବ 

ଆମ େପୖତୃକ ଗଁା ରସଳପୁରେର ରହୁଛୁ ବାପା0ର अସୁ�ତା ସମୟେର େସ 

ପାରାଲିସିସେର ପିଡିତ େହାଇ ଶଯ�ାଶାୟୀ େହାଇ ଯାଇଛnି େସହି ସମୟେର ମାଆ 

ଆମକୁ ପର କରି ଆରପାରିକୁ ଚାଲିଗେଲ ଉ� େବତନେର େମା ପାଇଁ ବିଭିନ�  କଂପାନୀରୁ 

ଚାକିରି अଫର ଆସିଛି, ମାତ�  ବାପା0ର अସୁ�ତା େସ ସବୁକୁ େମାେତ ପ�ତ�ାଖ�ାନ କରିବା 

ପାଇଁ ବାଧ� କରିଛି ସବୁ କvକୁ ସହ� କରି ଚାକିରି କରିବାକୁ ନି _ି େନଇଥିଲି କିp 

ବାପା0ୁ େସ କଥା କହିବା ପେର େରାଗ ଶଯ�ାେର େସ େମା ହାତ ଧରି େଛାଟ ପିଲାଟି ପରି 

କଇଁ କଇଁ କାsିଥିେଲ, ଆଶ0ା କରିଥିେଲ ମଁୁ ଚାକିରିକୁ ପଳାଇ ଗେଲ େସ ପ�ତ�କ ଦିନ 

ଔଷଧ ଖାଇେବ େକମିତି! ତା0 େସବା ଶୁଶୃଷା କରିବ କିଏ? େତଣୁ ଚାକିରି କରିବାର 

ଲାଳସାକୁ ମନରୁ େପାଛି େଦଇଥିଲି େସଦିନ ମଁୁ ନି _ି େନଇଥିଲି ବାପା0ୁ ଛାଡି େକେବ 

ବି ଯିବିନି अତିକ� ାn ବୟସେର ବି ବିବାହ ସ�ପ� ମଉଳି ସାରିଥିଲା ଆଶା େବୖତରଣୀ 

କ�ମଶଃ ସୁଖି ସୁଖି ଯାଇଥିଲା ମନରୁ ବାପା0ର ଏମିତି अବ�ାେର ଡା�ର େଦଖାଇବା, 

ଔଷଧ ଆଣି େଦବା ସବୁ କାମ େମାର ବାପା0ର अବସର ପରର ମାସିକ େପନସନ ହZ 

ଆମର େରାଜଗାରର ଏକମାତ�  ପ�ା ବାପା0ର େଦୖନିକ ଆବଶ�କ େହଉଥିବା ଔଷଧ 

େକବଳ କଟକେର ହZ ମିେଳ େତଣୁ ମାସେର ଥେର କଟକ ଆସି ତା0 ପାଇଁ ଔଷଧ 

େନବାକୁ ପେଡ ବାପା0ୁ େରାଗ ଶଯ�ାେର ଶୁଏଇ େଦଇ ମଁୁ କଟକ ଆେସ ପ�ତ�କ ମାସର 

ପ�ଥମ ସ�ାହେର ଆଜି ବି େସହି ଔଷଧ ପାଇଁ ହZ ମଁୁ କଟକ ଆସିଥିଲି.....!!” ଏମିତି 

अେନକ अେନକ ଦୁଃଖ କଥା କହି ଚାଲିଥିଲା କବିତା ତାର େକାହ ଭରା କ�େର  

 ବସର କିuନର େସହି ସମୟେର ଡାକ ପକାଇଥିଲା, “ଜାରକା, ଜାରକା!! ଜାରକାେର 
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ଯିଏ ଓହu ାଇବ େଗଟ୍ ପାଖକୁ ଶୀଘ� ଚାଲିଆସ” 

 ବୁଢୀ ମାଆର କାହାଣୀ େପଡିର ସବୁ କାହାଣୀ େଶଷ େହବା ପୁବ�ରୁ େଯମିତି େବେଳ 

େବେଳ େଛାଟ ପିଲାଟି େଶାଇଯାଏ, ଆଉ ବୁଢୀମାଆର କାହାଣୀ अସଂପୁ&� ରହିଯାଏ ଠିକ୍ 

େସମିତି କବିତା ସିଟ୍ ଛାଡି ବସର େଗଟ ପାଖକୁ ଚାଲି ଯାଉଥିବା େବେଳ ବିକାଶ ବାବୁ0ୁ  

େସମିତି अନୁଭୁତ େହାଇଥିଲା ବିକାଶ ବାବୁ େକବଳ କମ�ବ�`ତା ମଧ�େର ନିଜର 

ନିସ�� ାଥ�ପରତା, କ_�ବ� ପରାୟଣତା ବିଷୟେର अେନକ ସମୟେର अନ�ମାନ0ୁ ଉଦାହରଣ 

େଦଉଥିବାର अହଂଭାବ େସଦିନ ଭା�ି ଯାଇଥିଲା ତା0 ମନର अଳsୁ ଭିତରୁ अନୁଭବ 

କରିଥିେଲ ଦୁନିଆେର ଏମିତି ବି ମହୀୟସି ମହିଳା अଛnି େଯଉଁମାେନ ପିତାମାତା0 

େସବାେର ନିଜର ଭବିଷ�ତକୁ ଜଳା�ଳି େଦଇପାରnି ନାରୀର େଦବତୁଲ� ପରଶ 

େକବଳ େଯ ସnାନ, ପରିବାର, ସମାଜ ପାଏ, େସକଥା ନୁହଁ, ଜନିF ତ ପିତା ମାତା ବି େସମିତି 

ପରଶ ପାଇଥାnି...... 

 ବି`ି&� େବଳାଭୂମୀର अସହାୟ ଶାମୁକଟିଏ ପରି କବିତା ଜୀବନର ଦରଦି 

କବିତାଗୁjକୁ ମେନ ମେନ ସାଉଁଟୁ ସାଉଁଟୁ अଜାଣତେର ବିକାଶ ବାବୁ0 ନୟନ ସାମାନ� 

ଜଳା&�ବ େହାଇ ଯାଇଥିଲା ଦୀଘ�ଶ�ାସ ପକାଇ ନିଜ ସିଟେର ମୁr ଗଡଉ ଥିେଲ େସ..... 

 
ଗଦାଧର ବଳ, 

ଆଇନଜୀବୀ ,ଭଦ�କ 

୯୪୩୭୧୨୮୮୪୧ 
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अ` ସଯୂ��ର ଏଲିଜିअ` ସଯୂ��ର ଏଲିଜିअ` ସଯୂ��ର ଏଲିଜିअ` ସଯୂ��ର ଏଲିଜି    
 ସୁବ� ତ ବାରaାର ନିଜଘ|ାକୁ େଦଖୁଥିଲା ଆଉ अନ�ମନ? 

େହାଇ ଯାଉଥିଲା ସତେର େସ କ’ଣ ଗଁାକୁ େଶଷ ବସ୍ ଧରିପାରିବ! 

ଏତିକି େବେଳ ବି ଏ ଟ� ାଫିକ୍ ଆଲୁअଟା ଦାଉ ସାଧିବାର ଥିଲା େସହି 

େଯ ନାଲି େହଇଚି, ର� ବଦେଳଇବା ନଁା ଧରୁନି ସତେର ଯଦି େଶଷ ବସଟା ଧରି 

ନପାେର, େତେବ େସ କଣ କରିବ? େସ ମେନମେନ ନିଜକୁ େଦାଷୀ ମଣୁଥିଲା ଆଉ 

େକମିତି େଗାେଟ अପରାଧେବାଧ ତା ଭିତେର ସ�ରି ଯାଉଥିଲା ଏହା ଭିତେର ଟ�ାଫିକ୍ 

େଖାଲିଯାଇଥିଲା ଆଉ ପଛଗାଡ଼ିଟା େଜାରେର ହ&�େଦବାରୁ େସ ପ�କୃତି� େହାଇ େଯେତ 

ସ�ବ ନିଜ ବାଇକକୁ ଆେଗଇ େନଲା vାrରୁ ବହାରୁଥିଲା ଆଉ ଗଁା କrର ତାକୁ 

େଦୗଡୁଥିବାର େଦଖି େହଲପରକୁ  ବସ୍ अଟକାଇବାକୁ କହିବା ମାେତ�  େସ େଗାେଟ ଲ¨େର 

ବସ୍ଭିତେର ହାଜର େହାଇଗଲା କrର ନିଜ ସିଟ ଛାଡିେଦଇ କହିଲା, “ସୁବୁ, ତୁ ପରା 

କାଲି ଆସିବାର ଥିଲା? କେକଇ କାଲି ସi�ାେର vାrେର େତାେତ अେପhା କରିଥିେଲ, 

ଆଉ ତୁ ନ ଆସିବା େଦଖି ମୁହଁ ଶୁେଖଇ େଫରିଗେଲ କ’ଣ େହଇଛି କିେର? ଘେର କିଛି 

अସୁବିଧା େହଇନି ତ”! ସୁବ� ତ କହିଲା, “ନାନା େସମିତି କିଛି େହଇନି, େତେବ ବାପା କାଲି 

େମାେତ ଆସିବାକୁ କହିଥିେଲ, ଆଉ ବ�`ତା େଯାଗଁୁ ମଁୁ ଆସି ପାରିଲିନି” କrର 

କହିଲା,“ହଉ ତୁ େମା ସିଟେର  ବସ, ମଁୁ ପଛ ଆଡ଼ୁ ଆସୁଛି” ବାପା ଗତକାଲି अେପhା 

କରିଥିବା କଥା ଶୁଣି ସୁବ� ତକୁ ଭାରି ବ�` ଲାଗିଲା ଗତଥର ଆସିଥିବା େବେଳ ବାପା0ର 

ତି� େଲାଚନ ଦାସ 
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ଉଦାସ ଆଖିେଯାଡ଼ାକ େଦଖି ତାକୁ ଲାଗୁଥିଲା େଯମିତି ଏେବ ବାପା0ର अନ� କିଛି ନୁେହଁ, 

ସାହାରାର ଆବଶ�କତା अଛି ବାପା ଦୁଇଦିନ ତେଳ େଟଲିେଫାନ୍ କରିଥିେଲ ପ�ାୟ 

ମାେସ େହବ େବାଉ େଦହ ଖରାପ ରହୁଥିଲା, ଏେବ ପୁଣି କିଛିଦିନ େହଲା ତାର ପୁରୁଣା 

େରାଗଟା ବାହାରିଛି ଦୁଇଦିନ େହଲା େସ ଆଖିବୁଜି ପଡ଼ି ରହିଛି ଆଉ ମଝିେର ମଝିେର 

ଆଖିେଖାଲି ପଚାରୁଛି “ସୁବୁ, ଆସିଲାଣି?” ବାପା କହୁଥିେଲ, “େବାଉର ଶ�ାସ େରାଗଟାକୁ 

ଆଉ େକୗଣସି ଚିକି�ା କାଟୁ କରୁନି େବାଉର େଦହ ଖରାପ ଶୁଣି ‘କୁନି’ ତା’ ତିନି ମାସର 

େଛାଟପୁअକୁ ଧରି ଜ� ାଇଁ0 ସହିତ ଆସି ପହ�ିଛି ତୁ େଯମିତିେହେଲ ଆଜି ସi�ାସୁ�ା 

ଆସିବାକୁ େଚvା କରିବୁ” େସଦିନ ବାପା0ର କଥାଗୁଡାକ ସବୁଦିନ ଭଳି ଟାଣ ନଥିଲା 

ତା0 କଥାେର େକମିତି େଗାେଟ ଉଦାସ ଭାବ ଥିବାଭଳି ଜଣା ପଡୁଥିଲା, ଆଉ କିଛି େଗାେଟ 

ହେରଇବା ଭୟେର ତା0ର େସହି ଦ�ିଲା ସ�ର ହଠାତ୍ େଯମିତି କରୁଣ େହାଇ ଯାଇଥିଲା 

ବାପା0ର ଏଭଳି अସହାୟତା ସୁବ� ତ େକେବ ବି େଦଖିନଥିଲା େଯେତ ଯାହା अଭାବ 

େହଉପେଛ, ?ୁଲ ଶିhକ ଚାକିରୀର ସ�� ଦରମାେର ବି େସ କାହା ଆଗେର ହାତ 

ପେତଇବାର ବା अସହାୟତା ପ�କାଶ କରିବାର ସୁବ� ତ େକେବ େଦଖି ନାହZ କିp େସ 

େବେଳ େବେଳ ଭାେବ, େଯ ତା0 ପୁअ େହଇ ଆଉ ତା0 ଆଦଶ�େର ବଢ଼ି ମଧ�, େସ 

କାହZକି ସବୁେବେଳ ନିଜକୁ अସହାୟ ମଣୁଚି ତା’ଭିତେର ବାପା0 େସହି ଦୃଢ଼ତା ଆଉ 

ନିଜକୁ अନ�ଆଗେର ଜାହିର କରିବାର ଲଢ଼ୁଆ ମେନାବୃ_ି ନାହZ କାହZକି? କାହZକି େସ 

ନିଜର ବ��ିତ� କୁ अନ� ଆଗେର ଠିକ୍ଭାେବ ପ�କାଶ କରି ପାରୁନାହZ? ବାପା0ର ସ�ପ�ଥିଲା 

ତା0 ପୁअକୁ େସ ଡ଼ା�ର କରିେବ କିp ସ�ପ� ତା0ର अଧାେର ରହିଗଲା େଯେତେବେଳ 

ସୁବ� ତ ବାରaାର ଏ|� ାନସ୍ େଦବାସେ_� ବି େକୗଣସି ସରକାରୀ େମଡିକାଲ କେଲଜେର 
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ସିଟଟିଏ ପାଇଲା ନାହZ େଶଷେର ତାକୁ ବି�ାନେର ସ�ାତକ କରି ବ�ା0 କିରାଣୀ ଚାକିରୀ 

ଆଦରିବାକୁ ପଡ଼ିଲା ସୁବ� ତ େକେବ ବି ବାପା0ର अବାଧ� େହାଇ ନାହZ, ଏମିତିକି ଜୀବନ 

ସାଥିଟିଏ ବାଛିବା େବେଳ ମଧ� େଯେତେବେଳ ବାପା0 अnର� ବiୁ0ର ସ�� ଶିhିତା 

କନ�ା ‘ଛsା’କୁ ତା’ର अନିjା ସେ_� ତା’ସହିତ ଛsି ଦିଆଗଲା, େସେତେବେଳ ବି େସ 

ପ�ତିବାଦ କରିନାହZ କିp ଆଜି େସ ବାପା0ର अବାଧ� େହଲା େକମିତି? ବାପା 

େଯେତେବେଳ ତା’ର ଉପ�ିତି अତି ଜରୁରୀ େବାଲି ମେନ କରୁଥିେଲ, େସେତେବେଳ େସ 

ତା0 କଥାକୁ ଗୁରୁତ� େଦଲା ନାହZ କାହZକି? ଗତକାଲି େସ ଗଁାକୁ ଯିବାପାଇଁ ବାହାରିଲା 

େବଳକୁ େବାଉର अସୁ�ତାକୁ ଛsା େଯଉଁଭଳି ହାଲକା ଭାବେର ଗ�ହଣ କଲା, ଆଉ अସୁ� 

େବାଉକୁ େଦଖାକରିବା अେପhା ଝିअର ବାଷ{କ ଉ�ବେର େଯାଗେଦବା କଥାଟାକୁ अଧିକ 

ଗୁରୁତ� େଦଲା, େସେତେବେଳ େସ ତାକୁ ସହଜେର ଗ�ହଣ କରିେନଲା େକମିତି? ହୁଏତ 

ତାର अବେଚତନ ମନ ଭିତେର େଗାେଟ କଳହ ପି�ୟ ¬ୀ ସହିତ ସାଲିସ୍ କରିବା କଥାଟା 

ବସା ବାiି ରହି ଯାଇଥିଲା ‘ମୁନି’ର ଗତକାଲି ତା0 ?ୁଲେର ବାଷ{କ ଉ�ବ ଥିଲା, ଆଉ 

େସହି ଉପଲେh ଛାତ� ଛାତ� ୀମାେନ କରୁଥିବା ଏକ ଗୀତିନାଟ�େର अଭିନୟ କରୁଥିଲା 

ନିଜନିଜ ପିଲାମାନ0ର अଭିନୟ େଦଖିବା ଏବଂ ତା0ୁ ଉ�ାହିତ କରିବାପାଇଁ ପ�ାୟତଃ 

ସବୁ ବାପାମା’ ଯାଉଥିେଲ ଝିअକୁ େନଇ ପେଡାଶୀ0 ଗାଡ଼ିେର ଯିବାର ସମ` ବେsାବ` 

କରିେଦବ େବାଲି ସୁବ� ତ କହିବା ସେ_� ଛsା ବୁଝିବାକୁ ରାଜିେହଲା ନାହZ ଓଲଟି କହିଲା, 

“େବାଉ0 ଶ�ାସେରାଗ ସବୁେବେଳ ବାହାରୁଛି, ଆଉ ବାପା ବି ଖବରେଦଲା ମାେତ�  ସେ� 

ସେ� ଯାଇ ଗଁାେର ପହ�ି ଯାଉଛ ପହ�ିଲା େବଳକୁ ସବୁ ଠିକ୍ଠାକ୍ ଥିବା େଦଖି ଗଁାେର 

ଦୁଇଚାରିଦିନ ମହାଆଡ଼aରେର ରହି େଫରି ଆସୁଛ ଆଜି କଥାଟା ବି େସଇୟା ବରଂ 
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ଝିअର ଉ�ବକୁ ନ ଗେଲ େସ अନ�ସବୁ ବାପାମା’0ୁ େଦଖି, ତୁମର अନୁପ�ିତି ତାକୁ ଖୁବ୍ 

ବାଧିବ ଏଣୁ ଝିअର ଉ�ବ ପେର ଆସnା କାଲି ଯିବାର ବେsାବ` କର” ସୁବ� ତ, 

ଛsାକୁ ବୁେଝଇବାକୁ େଚvାକରି କହିଲା େଯ, ଏଥର ବାପା0 କଥା ଭିତେର େବାଉର 

अସୁ�ତା अତି ଗୁରୁତର େବାଲି §v ବାରି େହାଇପଡୁଥିଲା ଏବଂ ତା’ର ଯିବାଟା अତ�n 

ଜରୁରୀ ଥିେଲ ବି ଛsା େକୗଣସି ପ�କାର ତା’କଥାକୁ ବୁଝିବାକୁ ରାଜି େହଲାନି ବରଂ 

ଯୁ�ିତକ�ଟା ଆେ` ଆେ` ଉgଟ ଆକାର ଧାରଣ କଲା, ଆଉ ଏଭଳି ପରି�ିତିେର େସ 

ଶାnି ପାଇଁ ସiି କରିବାକୁ ବାଧ�େହଲା େସଦିନ ରାତିେର ସୁବ� ତ େଶାଇ ପାରିଲା ନାହZ 

େଗାେଟ अଜଣା ଆତ0 ତା’ଚାରିପେଟ େବଢ଼ି ରହିଥିବାର अନୁଭବ କଲା ଛାଇ ନିଦେର 

େସ ସ�ପ� େଦଖିଲା େଯ େବାଉ କହୁଛି, “ଆେର ‘ସୁବୁ’, ଶୀଘ� ଗାେଧାଇଆ ତୁ ମହୁରାଳୀ 

ମାଛ େବସର ଖାଇବାକୁ ଭଲପାଉ େବାଲି ବାପା ସକାଳୁ ସକାଳୁ ଯାଇ ମାଛ େଯାଗାଡ଼ କରି 

ଆଣିଛnି ଆଉ ତୁ अଖିଆ अପିଆ ଗଁାଟା ଯାକ େଟାେଟା େହାଇ ବୁଲୁଚୁ !” ଗଁା େଯତିକି 

ପାେଖଇ ଆସୁଥିଲା, ସୁବ� ତର ଉg�ା େସତିକି ବଢ଼ି ବଢ଼ି ଯାଉଥିଲା, ଆଉ ତା’ ମନକୁ ପାପ 

ଛୁଉଁଥିଲା େସ ଭାବୁଥିଲା, ସତେର େବାଉ ଆଉ କ’ଣ ଭଲ େହବନି, େବାଉଠୁ ଆଉ 

େକେବ ‘ସୁବୁ’ ଡ଼ାକ େସ ଶୁଣି ପାରିବନି? ଗଁାକୁ େସହି େଗାଟିଏ ବସ୍ ରାଜଧାନୀରୁ ସ� 

େବେଳ ଯିବ, ପୁଣି େଫରିବ ପରଦିନ ସକାେଳ େସ କାଲି ଛsାକୁ କହୁଥିଲା େଯ ଭଡ଼ା 

ଗାଡ଼ିେଟ େନଇ ସକାେଳ ଗେଲ ଭଲ ହୁअnା କିp ଗାଡ଼ିକଥା ଶୁଣି ଛsା ଚିହZକି ଆସି 

କହିଲା, “ମାସ େଶଷେର ଆଉ ଟ0ା अଛି େଯ ଗାଡ଼ିଭଡ଼ା େନଇଯିବ ତୁେମ ଘର 

ଚେଳଇବାକୁ ଏ ମାସ େଦଇଥିବା ଟ0ା େଶଷ େହଇଗଲାଣି ଏେବ ପୁଣି କ’ଣ ବାକିେର 

ଗାଡ଼ି େନଇଯିବ? ଭଡ଼ା ସିନା ଗାଡିବାଲା ପେର ନବ, କିp ଗାଡ଼ିେର ତ ଆଉ ବାକିେର 
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େତଲ ପେକଇ ପାରିବନି?” ନିଜର ଆଥ{କ अବ�ାର ନ«ାଟା େଯମିତି ଉେ�ଶ�ମଳୂକ 

ଭାେବ ତାକୁ ଛsା ପୁଣିଥେର େଦେଖଇ େଦଲା ପ�କୃତେର େକବଳ ତାର ନୁେହଁ, अଧିକାଂଶ 

ବ�ା0ବାଲା0 अବ�ା ଉଣାअଧିେକ ଏଇୟା ଋଣ ସହଜେର (ସୁବିଧାେର ନୁେହଁ!) 

ମିଳିଯାଏ େବାଲି ଦରକାରୀ/अଦରକାରୀ ଯାହା େଦଖିେବ କିଣିେବ, କିp ଶୁଝିବା କଥା ଚିnା 

କରିେବ ନାହZ କି`ି ତ ଦରମାରୁ କଟିବ, ଚିnା କରିେବ କାହZକି? ଘରେଟ ପାଇଁ ଋଣକଲ, 

ଠିକ୍ अଛି କିp ତା’ପେର ଉଦବୃ_ ଦରମାେର ନିଜର ଜରୁରୀ ଆବଶ�କତା ପୁରଣ 

େହବକି ନାହZ, େସକଥା ଚିnା ନକରି, ଥାଟ ପାଟ ସବୁ ବେଢ଼ଇବା କ’ଣ ନିହାତି ଦରକାର? 

କି`ିେର ଯଦି ମିଳିବାର ସୁବିଧା अଛି, ଯାହା ମିଳୁଛି କିଣ ଋଣରାhସ େଯେତେବେଳ ଗିଳି 

ଗିଳି ତ|ିପଯ��n ଆସିବ, େସେତେବେଳ ଯାଇ େଚତା ପଶିବ ସୁବ� ତ ଏେବ ଏେତ 

ଋଣଗ�` େହାଇ ଯାଇଥିଲା େଯ ଦରକାର ସମୟେର ବାପା0ୁ ସାହାଯ� କରିବ କ’ଣ, ବାପା 

ତାକୁ ସାହାଯ� କରୁଥିେଲ ଏମିତିକି େସ କିଣିଥିବା ଘରର ଭିତର ସାଜସ³ା ପାଇଁ ଟ0ା 

अଭାବ ପଡିଲା େଯ ବାପା ତା0 ତିନି ଫସଲି ପାଟ ଜମିରୁ ଏକରେଟ ବିକି ତାକୁ ଟ0ା 

େଦେଲ ଘରବାରି ବା ଜମି ବିକିେଲ ଗଁା େଲାେକ ଲhF ୀଛଡ଼ା କହିେବ େବାଲି େବାଉ 

ବାପା0ୁ କହିଲାରୁ ବାପା େବାଉକୁ ଉ_ର େଦେଲ, “ସୁବୁ ଆଉ କ’ଣ ଗଁାକୁ େଫରିବ ନା 

ଚାଷ କରିବ? ମଁୁ ମଲାପେର ଏ ସବୁ ମଲୂ�ବାନ ଜମିକୁ େସ ମାଛ ଶାଗ ଦରେର ବିକିବ 

ତା’अେପhା ଏେବ ଯଦି ଜମିଟା ଉଚିତ ଦରେର ବିକି�  େହାଇ ଘରକାମେର ଲାଗି ପାରିଲା, 

େସଥିେର hତିକ’ଣ?” ବାପା0 ଯୁ�ିକୁ େବାଉ େବାଧହୁଏ ଠିକ୍ଠିକ୍ ବୁଝିଗଲା, ଆଉ 

ସୁବ� ତକୁ ଜମିବିକି� ରୁ ତିନିଲh ଟ0ା ମିଳିଗଲା 

 अନାବନା ଚିnା ଭିତେର ବୁଡ଼ି ଯାଇଥିବା ସୁବ� ତ ହଠାତ୍ ପ�କୃତି� େହଲାେବଳକୁ ବସ୍ 
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ଗଁାମୁr vାrେର  ପହ�ି ସାରିଲାଣି େସ ତରତର େହାଇ ଓହu ାଇ ଦି ପାହୁr ଯାଇଛି କି 

ନାହZ, ହରି କେକଇ ସାମ�ାସାମି� େହଇଗେଲ ପାଦ ଛୁଇଁଲା େବଳକୁ େସ ଗ�ୀର ସ�ରେର 

କହିେଲ, “ସୁବୁ, ତୁ କ’ଣ ଏେବ ଆସୁଛୁ?” େସ ମୁr ହେଲଇ ହଁ କହିଲାରୁ କହିେଲ, “ହଉ 

ଘରକୁ ଯା” ହରି କେକଇ0 ସ�ରେର ତା’ପ�ତି େଗାେଟ ତାjଲ� ଭାବଥିବା େଦଖି ତା0ୁ 

“େବାଉ େକମିତି अଛି” େବାଲି ପଚାରିବାର ସାହସ େସ ଜୁେଟଇ ପାରିଲାନି କେକଇ0 

କଥାେର େସ ଏେତ ଭୟଭୀତ େହାଇ ଯାଇଥିଲା େଯ ନିଜେଗାଡ଼ ଦୁଇଟିକୁ ନିୟ�ଣ 

କରିପାରୁ ନଥିଲା ଭୟ, ଉg�ା ଆଉ େଗାେଟ अଜଣା अପରାଧେବାଧେର ତାର ସବ�ା� 

ଥରୁଥିଲା ଗଁା ଭିତରକୁ ଗଡ଼ିଲା େବଳକୁ େଦଖିଲା େଯ ଏେତ ଚଳଚ�ଳ ଗଁାଦାrଟା ଖଁା ଖଁା 

ଲାଗୁଛି ଦାମ ବାରିକ ଆଉ ଯଦୁ ବାଉରୀ ଦୁଇଜଣ ରା`ାେର େଦଖାେହେଲ ବି େସ ଭରସା 

କରି ତା0ୁ କିଛି ପଚାରି ପାରଲା ନାହZ, କି େସମାେନ ଖାଲି ଓଳଗି େହବା ଛଡ଼ା ନିେଜ କିଛି 

କହିେଲ ନାହZ ଘର େଯତିକି ପାେଖଇ ଆସୁଥିଲା, ସୁବ� ତର ହୃତ§sନ େସତିକି ବଢ଼ି ବଢ଼ି 

ଯାଉଥିଲା ଉେ_ଜନାେର ତା’େଦହ ଥରୁଥିଲା ଆଉ େଦହସାରା ଗମ୍ଗମ୍ େହାଇ ଝାଳ 

େବାହି ଯାଉଥିଲା ଗଁା ଦାrରୁ ଗଡାଣି ବୁଲି ଘରକୁ ଗଲାେବଳକୁ େଦଖିଲା େଯ ଗଳି 

ରା`ାଟା େଲାକାରଣ� ତାକୁ େଦଖି ଭିଡ଼ ଭିତେର ଜେଣ ଜେଣ େହାଇ କେଡଇ ଯାଇ 

ତା’ପାଇଁ ରା`ା ଛାଡିେଦେଲ ସୁବ� ତ ଏେବ ଗଛହଣା େହଉଥିବାର ଶ¥ §v ଶୁଣି 

ପାରିଲା, ତା ସହିତ କାs େବାବାଳି ବି ସୁବ� ତର ଆଉ କିଛି ବୁଝିବାକୁ ବାକି ରହିଲାନି 

ଘର ଆଗ अଗଣାେର େକାେକଇ ଉପେର େଶାଇଛି େବାଉ, ମୁrସାରା ସିsୂର, େଦହସାରା 

ଫୁଲଭ_{ ମୁହଁତଳକୁ କରି ବାପା ବସିଛnି େବାଉର ମୁr ଆଡକୁ, ବ�{ତ ଶFଶୃ ଆଉ 

େଜ�ାତିହୀନ ମୁଖମrଳ େବାଉର େଗାଡ଼ପାଖେର ବସି କୁନି ଛାତି ଫଟାଇ କାsୁଛି କିଏ 
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ଜେଣ ପାଟି କରି କହିଲା, “େହଇ ‘ସୁବୁ’ ଆସିଲାଣି” ବାପା ମୁr ଉେଠଇ ଚାହZେଲ, ତାକୁ 

େଦଖିେଲ, କିp କିଛି ନକହି ପୁଣି ମୁr ତଳକୁ କରି େନେଲ କୁନି ମୁr ବୁେଲଇ ସୁବ� ତକୁ 

େଦଖିଲା ଆଉ ଆହୁରି େଜାରେର କାsିବାକୁ ଲାଗିଲା କୁନି କହୁଥାଏ, “ଭାଇ ତୁ କିଭଳି 

ଏେତ ନି2ୁର େହାଇ ପାରିଲୁ? େତାର େମାବାଇଲ୍ ଲାଗିଲାନି େବାଲି ଲ�ାrଲାଇନେର 

ବାପା ଆଉ ମଁୁ କାଲି ଦିନେବେଳ ଦୁଇଥର ଭାଉଜ0ୁ କହିଛୁ େଯ େଯମିତି େହେଲ ବି 

ଭାଇକୁ ସi�ା ସୁ�ା ପେଠଇବ େବାଉର अବ�ା ଭଲନାହZ, ସବୁେବେଳ ଖାଲି ଭାଇକୁ 

େଖାଜୁଛି ଆଉ ‘ସୁବୁ’ ‘ସୁବୁ’ େବାଲି ଡାକି େଚତା ହେରଇ ବସୁଛି କିp ତୁ ଏଇଟା ଠିକ୍ 

କଲୁନି ଭାଇ, େଶଷ ମୁହୁ_�େର େତାେତ େଦଖି ନ ପାରିବାର अବେଶାଷ େବାଉ ମନେର 

ରହିଗଲା ତୁ େଗାେଟ ବହୁତ ବଡ଼ ଭୁଲ୍ କରିେଦଲୁ, ଆଉ ଏଇଥିପାଇଁ ତୁ ନିଜକୁ େକେବ ବି 

hମା କରି ପାରିବୁ ନାହZ ତୁ अନୁମାନ କରିପାରୁଛୁ କି ବାପା0 ଉପେର କ’ଣ ବିତୁଥିବ 

େଯଉଁ ପୁअକୁ େନଇ େସ ଗବ� କରୁଥିେଲ, େସହି ପୁअ ଆଜି ତା0 ମୁr ତଳକୁ କରିେଦଲା 

େଶଷେବଳକୁ େବାଉ କଥା କହିପାରୁ ନଥିେଲ ବି େଖାଜିଲା େଖାଜିଲା ଆଖିେର ବିକଳ 

େହାଇ ଚାରିଆେଡ଼ ଚାହୁଁଥିଲା, େଯମିତି ତାର ‘ସୁବୁ’ ହାତରୁ ବୁsାଏ ପାଣି ପିଇେଲ ହZ େସ 

ପ�ାଣ ଛାଡ଼ିବ” କୁନିର କଥା ଗୁଡାକ ଲୁହାକ|ା ଭଳି ସୁବ� ତ େଦହେର େଭଦି ଯାଉଥିଲା, 

କିp ତା’ ପାଟିରୁ େକୗଣସି ବାକ� �ୁରୁନଥିଲା, ସ$ୁ&� ଭାେବ ମୁକ େହାଇ ଛିଡ଼ା 

େହାଇଥିଲା ନା େସ କାsି ପାରୁଥିଲା, ନା ତା ଆଖିରୁ ଲୁହ ଝରୁଥିଲା ହଠାତ୍ ସୁବ� ତ 

अନୁଭବ କଲା େଯ ତା’ପାଦ ଦୁଇଟି ପhାଘାତଗ�` େହାଇ ଯାଇଛି ଏେବ େସ ଶ¥େର 

େବାଉର ପାଦ ଉପେର କଚାଡି େହାଇପଡ଼ିଲା, ଆଉ ଖାଲି ବଲବଲ େହାଇ େବାଉ ମୁହଁକୁ 

ଚାହZ ରହିଲା ମିନିେଟ, ଦୁଇମିନିଟ୍, ପା�ମିନିଟ୍ ଏହି ଭଳି ପ�ାୟ ପsରମିନିଟ୍ ବିତିଗଲା 
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ସୁବ� ତ କିp ନି�ଳ, ମୁହଁେର ତାର େକୗଣସି ଭାବାnର ନାହZ, ନା अଛି ଆଖିେର ଲୁହ ନା 

�ୁରୁଛି େକୗଣସି ଶ¥ େଶାକାକୁଳ ବiୁ ପରିଜନ, ସାହି ପଡିଶା ସମେ` େଦଖୁଥାnି, କିp 

ଜାଣି ପାରୁନଥାnି କ’ଣ େହଲା େବାଲି ଏତିକି େବେଳ ହରି କେକଇ ଦାrରୁ େଫରି 

ସୁବ� ତକୁ अେନଇ େଦଇ ହତଭ� େହାଇଗେଲ ଖୁବ୍ େଜାରେର ଚିgାର କରି କହିେଲ, 

“ଆେର କିଏ େକଉଁଠି अଛେର, ଶୀଘ� ଆସ, ଆଉ ୟାକୁ କsାअ େସ ନ କାsିେଲ ଖୁବ୍ 

େଗାେଟ ବଡ अନଥ� େହାଇ ଯିବେର!”  
 ଭ� ାମ�ଭାଷ:୭୦୦୮୬୩୫୧୭୯ 

ଠିକଣା:୨୯-ଏ,କ�ନା ଏରିଆ, ବି.ଜି.ବି.ନଗର,  

ଭୁବେନଶ�ର-୭୫୧୦୧୪ 

(अବସରପ�ା� ପରିଚାଳକ,  

ୟୁନାଇେଟଡ଼ ବ�ା0 अଫ୍ ଇrିଆ) 
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अ`ମିତ ସଯୂ��अ`ମିତ ସଯୂ��अ`ମିତ ସଯୂ��अ`ମିତ ସଯୂ��    
 ରବିବାରର अପରାହ�  ସମୟ, କମ�ମୟ ସମୟ ଠାରୁ ସାମାନ� 

ଫୁରସତେର ସହରଠାରୁ अ� ଦୂରେର ଥିବା ସବୁଜିମା ଭରା, େସଇ 

େଛାଟ ପାହାଡ ଉପରକୁ ଭାରକ� ାn ମନକୁ ସାମାନ� ହଲକା 

କରିବାପାଇଁ ଯାଇଥିଲି। ଚାଲି ଚାଲି ଥକିପଡିବା ପେର, ଚଲାରା`ାର କଡ଼େର ଥିବା 

େଗାଟିଏ ନିଜ�ୀବ ପଥର ଚଟାଣ ଉପେର ଥମକରି ବସିପଡିଥିଲି। େକେତେବେଳ େଯ 

अେନକ ସମୟ ବିତିଗଲାଣି ଜଣାପଡୁନଥିଲା। 

 ଏକାnେର କିଛି ସମୟ अତିବାହିତ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଥିବା େବେଳ ....  

 अତୀତର ସF �ତିସବୁ ମନ ଭିତରକୁ ଧେସଇ ପଶୁଥିଲା। ମେନ ପଡୁଥିଲା େସଦିନର 

କଥା .... 

ଆଈମା େମା େଫରିବା ବାଟକୁ ଚାହZ ବସିଥିଲା ତା’ର ଆଖିକୁ ବି ଆଉ ଭଲ ଦିଶୁନଥିଲା 

କାନ ବି ଶ�ବଣ କରିବାର େଯାଗ�ତା ହେରଇ ବସିଥିଲା। େଲାଚାେକାଚା ଚମର ଶରୀରଟା 

ଆଉ େକେତଦିନ अବା େମା ପାଖେର ରହିବ। ତା କଥା ଭାବିଭାବି ଆଖିରୁ ଆେପ ଆେପ 

अଜାଣତେର ଲୁହ ନିଗିଡି ଯାଉଥିଲା  

 ଆମ ଘେର େମାେତ ମିଶାଇ ଆେମ ତିନିଭାଇ, ଦୁଇ ଭଉଣୀ େମାଟ ଭାଇ ଭଉଣୀ 

ପା� ଆଉ ବାପାେବାଉ ଆଈ କହୁଥିଲା ମଁୁ େଯେତେବେଳ ଦୁଇବଷ�ର ଥିଲି ବାପା ଆର 

ପାରିକି ଚାଲିଗେଲ, ବାପା0 ମୃତ�ପେର ମା ବି ଆମ ସମ`0ୁ ଛାଡି ଆଉ ଜଣ0ୁ ବିବାହ 

ସେnାଷ କୁମାର 
ରାଉତ 
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କରି ନିକଟ ସହରକୁ ଚାଲି ଯାଇଥିଲା ଆମର ଆଦିବାସୀ ଚଳଣୀେର ଏହିଭଳି ପ�ଥା ରହି 

ଆସିଥିଲା। େବାଉ ଯିବାପେର, ଆମର ସାହା ଭରସା ଆଉ େକହି ନଥିେଲ, ଆହା ପେଦ 

କହି େକାେଳଇ େନଇ ଆଖିରୁ ଲୁହ େପାଛିବାକୁ କାହାର ହାତ ଆସିନଥିଲା। େସ ସମୟେର 

ଆଇ ହZ ଥିଲା ଆମର ଏକ ମାତ�  ସାହାଭରସା, ବୟସର अପରାହ� େର ପଦାପ�ଣ କରିଥିେଲ 

ମଧ� ତାର ଛିrାକାନି ତେଳ ଆମ ଭାଇଭଉଣୀ0ୁ ରାହା େଦଇଥିଲା। ଆଉ େସେବଠାରୁ 

ଆଈ ଆମ ପାଖେର ହZ ରହିଲା ନିେଜ ପରଘେର କାମକରି, ଜ�ଲରୁ କାଠ ଆଣି ବିକି�  

କରି ଆମ ମୁହଁେର ଆହାର େଦଉଥିଲା ସତେର ଭଗବାନ ଏେତ ନି2ୁର, ଦୁନିଆର ସବୁ 

ଦୁଃଖ ତାକୁ ହZ େଦଉଥିେଲ ନିେଜ ଓପାସ ରହି ଆମକୁ ଖୁଆଏ ଆଉ ରାତିେର ପାଣି 

ଗିଲାେସ ପିଇ ଆମ ସମ`0ୁ େକାଳେର ଧରି କାsିକାsି େକେତ େବଳ େଶାଇପେଡ଼ ମଁୁ ବି 

େବାଉକୁ ଝୁରି ଝୁରି କାsି କାsି ଆଇ େକାଳେର େଶାଇପେଡ଼ ଦିେନ ଆମ ଗଁାେର କି 

େରାଗ ଏମିତି ବ�ାପିଲା େଯ େମାର େଗାଟିଏ ଭାଇ ଓ ଦୁଇଭଉଣୀ ଚିକି�ା अଭାବରୁ 

ମରିଗେଲ। 

ଆଈର ବି ବୟସ अଧିକା େହାଇ ଯାଇଥିଲା େସ କାମ କରି ପାରୁନଥିଲା, ଭାଇର ପାଠପଢା 

अଧା ରହିଲା अନ�ଘେର ଖାଇପିଇ ଟିେକ ବ�ୁ େବାଲି ଆଈ େମା ବଡ ଭାଇକୁ ଆମ ଗଁା 

ସାହୁକାରକୁ ଗାଈଆଳ କରି େଟକିେଦଲା େମାର ବୟସ େଯତିକି ଧୀେରଧୀର ବଢ଼ୁଥିଲା 

ଆଈର ଚିnା ବି େସତିକି ମାତ� ାେର ବଢ଼ୁଥିଲା। େମାର ବୟସ େଯେତେବଳ ପା�ବଷ�, ଆଇ 

ଆମ ଗଁା ପାଖେର ଥିବା ଏକ େସବାସଂ�ାର ?ୁଲକୁ େନଇ ବହୁତ େନହୁରା େହାଇ କାsିଲା, 

ସମ`0ର େଗାଡ଼ ହାତ ଧରିଲା, େମା ନାତିକୁ ଦି अhର ପାଠ ପଢ଼ାଇ ମଣିଷ କର େବାଲି 

କହି େନହୁରା େହଲା, େସ ବିଦ�ାଳୟର କମ�କ_�ାମାେନ ଆମର ଦୁଃଖ କାହାଣୀ ଶୁଣି 
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ତା0ର ଆଖି ବି ଛଳଛଳ େହାଇଗଲା। େସମାେନ େମାେତ ପେଢଇବା ପାଇଁ ରାଜି 

େହାଇଗେଲ। ବହି, ଖାତା, େପାଷାକ, ଚପଲ ,ଖାଦ� ଇତ�ାଦି େମାର ସମ` ଖଚ� 

ବହନକେଲ ମଁୁ ଭଲ ପାଠପଢ଼ିଲି ସବୁ ଗୁରୁଜୀ, ଗୁରୁମା0ର ପି�ୟଛାତ�  େହାଇଗଲି 

େଶ�ଣୀେର ପ�ଥମ େହଉଥିଲି ତୃତୀୟ େଶ�ଣୀେର ବୃ_ି ପାଇଲି, େମାର ସମୟାନୁବ_�ୀତା, 

ବ�ବହାରେର ସpv େହାଇ େମାେତ ବିଦ�ାଳୟର ସେଚତନ ମ�ୀ କରାଗଲା ଚିତ� ା0ନ, 

ପ�ବi ଇତ�ାଦି ପ�ତିେଯାଗିତାେର अେନକ ବu କ, ଜିଲu ା`ରୀୟ ପୁର?ାର ପାଇଲି 

ନବେଦାୟ ପରୀhାେର ମଧ� ଉ_ୀ&� େହଲି ବିଦ�ାଳୟ େମା ପାଇଁ ଗବ� अନୁଭବ 

କରୁଥିଲା  

 ଦିେନ ଖରା ଛୁଟିେର ଗଁାକୁ ଆସି ସାଥୀେମଳେର େଖଳକୁଦ କରି ଘରକୁ େଫରିବାେର 

ବିଳa େହାଇଯାଇଥିଲା ଆଇ ନଥିେଲ େମାର अ`ିତ�  ବା କାହZ, ବିଦ�ାଳୟେର ସମ`0 

ପି�ୟପାତ�  େହାଇଛି, ସମେ` େମାେତ ଖୁବ ଭଲପାଉଛnି, େମାର ବ�ବହାର ପାଇଁ ବହୁତ 

ପ�ଶଂସା ସାଉଁଟୁଛି। ଏସବୁ, ଆଇ ପାଇଁ ହZ ସ�ବ େହାଇଛି। ଏମିତି अେନକ କଥା ଭାବି  

େସଇ ସ�ୁଆ ସi�ାେର େଯେତେବେଳ ଚାଲି ଚାଲି ଆସି ଆମ ଭ�ାକୁଡ଼ିଆ ନିକଟେର 

ପହ�ିଲି େସେତେବଳକୁ ଆଈ େମାେତ େଖାଜିେଖାଜି ବହୁତ ବ�` େହାଇ ପଡ଼ିଥିଲା 

େସଦିନ କାହZକି େକଜାଣି ଇଛା େହଉଥିଲା ଆଈକୁ େଜାେର ଜାବୁଡ଼ି ଧରି କାsିବାକୁ ଆଈ 

େମାେତ େଦଖି େଯେତେବେଳ ଡାକିଲା ଆେର ନିଧି ମଁୁ ଆଉ େକାହ ସ�ାଳି ନପାରି 

ଆଈକୁ ଜାବୁଡ଼ି ଧରି େଭାେଭା େହାଇ କାsିଲି ମେନ ମେନ ସଂକ� େନଉଥିଲି େତାର 

ପରିଶ�ମର ଫଳ ଦିେନ ମଁୁ ଦୁନିଆକୁ େଦଖାଇବି େହେଲ େସେତେବେଳ ଯାଏ ତୁ େମା 

ପାଖେର ରହିବୁ … ଆଈକୁ େଯାର ଜାବୁଡ଼ି ଧରି କାsି କାsି କହିଲି। 
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 ଆଈ କହିଲା ଆେର ପାଗଳଟା କିେର ମାଇପିଲା0 ପରି କଣ କାsୁଛୁ ମଁୁ େତାେତ 

କଥା େଦଉଛି େତା ପାଖେର ସବୁଦିନ ରହିବି  

 ରାତିେର ସାଥି େହାଇ େଶାଇଲୁ ସକାଳୁ ମଁୁ ଉଠିଲି େଦଖିଲି ଆଈ େମା ପାଖେର 

େଶାଇଛି, େହେଲ ଆଈ ତ େମା ଠାରୁ ଆଗରୁ ଉଠିବା କଥା ଏେତ େଡରିଯାଏ କାହZକି 

େଶାଇଛି, ଡାକିଲି… େମା ଡାକ ତା କାନକୁ ଆଉ ଶୁଭୁନଥିଲା େମା ଆଈ େମାେତ अନାଥ 

କରି ଚିରନିଦ� ାେର େଶାଇ ପଡିଥିଲା ‘अ`ଗାମୀସଯୂ��’ ପରି ତାର ଜୀବନ ଆଲୁअ ଲିଭି 

ଯାଇଥିଲା…. କିp.... େମା ପାଇଁ େସ ଏକ ନୂଆ ସକାଳର ସiାନ େଦଇ ଯାଈଥିଲା....  

ଆଜି ମଁୁ ଜେଣ ପ�ତି2ିତ ଡା�ର… ଆଈର ସ�ପ�କୁ ସଫଳ କରିଛି, ତାର ପ�ଭୂତର 

ଶରୀରଟା ସିନା େମା ପାଖେର ନାହZ କିp େସ େମାର ପ�ତିଟି ପ�ାଣର §sନ େହାଇ 

ଯାଇଛି.... ପୁଣି େମା अଜାଣତେର ଆଖିର ଲୁହ ଗୁଡାକ अମାନିଆ େହାଇ େବାହି 

ଯାଉଥିଲା.... ମେନ ପଡ଼ୁଥିଲା େସହି େଶଷ ସାୟଂକାଳର ‘अ`ମିତ ସଯୂ��’ 

 ସଯୂ�� अ`ଗାମୀ… ପhୀ ଗୁଡିକ କିଚିରି ମିଚିରି ଶ¥ କରି ଉଡି ଉଡି ସ�&{ମ 

ଆକାଶେର ନିଜର ବସାକୁ େଫରି ଯାଉଥିେଲ ଶୀତୁଆ ପବନଟା େଦହକୁ ଥେରଇ 

େଦଉଥିଲା େମା ସହିତ େଯଉଁ ସା�ସାଥୀମାେନ ପାହାଡ ଉପରକୁ ଆସିଥିେଲ ସମେ` 

େଫରି ଯାଇଥିେଲ, େହେଲ ମଁୁ ଏକୁଟିଆ...... କିଛି ସମୟପେର ମଁୁ େମା ନିଜର ଉପ�ିତିକୁ 

ଜାଣି ପାରିଲି  
େକs� ାପଡା ,ଦୂରଭାଷ : ୭୦୦୮୦୩୯୮୪୮, ୯୦୪୦୪୯୭୭୪୧ 
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କଳିଯୁଗର ବiୁକଳିଯୁଗର ବiୁକଳିଯୁଗର ବiୁକଳିଯୁଗର ବiୁ    
 ଆପଣମାେନ ପ��ର ଯୁଗ, ତାମ� ଯୁଗ, ସତ�ଯୁଗ, େତ� ତୟା ଯୁଗ, 

1ାପର ଯୁଗ ଆଦି ପଢିଥିେବ। ଆଜି ନି�ୟ ଏଇ କଳିଯୁଗର କିଛି 

ଦୃvାn ପଢିେବ ଓ ଉପଲwି କରିେବ ମଧ�। ରାମ ଓ ନେରଶ ଦୁଇ 

ସା�। ଦୁଇ ଗଁାର େଲାକ, େହେଲ ବିପଦ ଆପଦେର ଦୁଇ ଜଣ କାiକୁ କାi ମିେଳଇ 

ସମ` କାଯ�� କରି ଯାଇଥାnି। ରାମ ସ�ଭାବେର ସରଳ, ଶାn, ନମ�, ଧୀର ଓ କ_�ବ� 

ପରାୟଣ ମଧ�। କିp ନେରଶ ସ�ଭାବେର ଟିେକ କକ�ଶ, କ� £ର, ଧ_ୂ�, କପଟୀ ଓ ନୃଶଂସ 

ପ�କୃତିର ଥିଲା। ଦିନକର କଥା ରାମ ନେରଶର ଘରକୁ ଆସିଥାଏ। ନେରଶ ତାର ପତ� ୀ 

ନମିତାକୁ କହିଲା, “ବୁଝିଲ ରାମର ଚ��ା ଟିେକ ଭଲ ଭାେବ କରିବ ଆଉ େମାର େକୗଣସି 

େଗାେଟ ଗରୁତ� ପଣୂ � କାମ अଛି ଓ ମଁୁ ଆସୁଛି” 

 ନମିତା ରାମର ସମ` ଚ��ା ଭଲ ଭାବେର କେଲ। ଖାଇବା ସରିଲା ରାମ ନିଜ ବiୁ 

ଗୃହେର ବିଶ�ାମ େନେଲ। ନିଜର ବiୁ ଗୃହ ନିଜ ଗୃହ ଠାରୁ ବହୁତ ଉନ� ତ ମାନର अେଟ। 

ପ�ା ଘର ସହିତ ନାନାବିଧ ଉପକରଣେର ସୁସ³ିତ ଇs�ଭୁବନର ମହଲ। ଯାହା େହଉ 

ବiୁ େମାର ଖୁସିେର ଥାଉ କହି ରାମ ନିଜକୁ ଶୟନ କhେର ବିଶ�ାମ େଦେଲ। ଇତି 

ମଧ�େର ନେରଶ ନିଜ କମ� ସମା� କରି ଗୃହକୁ ଆଗମନ କେଲ। ଆଉ ରାମର ଚ��ାର 

ଶୁଭ ବା_�ା ଶୁଣି ଆନsିତ େହେଲ।  

 କିଛି ସମୟ ପେର ରାମବାବୁ ମଧ�ାହ�  ଶୟନ ବିରାମ କରି େଦଖିେଲ ନେରଶ 

ମେହଶ�ର ସାହୁ 
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ଆସିଯାଇଛି। ନେରଶକୁ ପାଖକୁ ଡାକି କହିେଲ ନେରଶେର ମଁୁ ଚାଲିଲି ସିଆେଡ େମାର 

ବହୁତ କାମ अଛି। କିp ନେରଶ କହିଲା େଦଖ ଆଜି ରାତି� ଯାପନ େମା ଭବନେର 

କରିବାକୁ ପଡିବ। େଦଖ େମା କଥା ମାନିବୁ ଆଉ ରହିବୁ ମଧ�। ରାମ ବହୁତ ବାଧ� କେଲ 

ମଧ� ନେରଶ ଶୁଣିେଲ ନାହZ। େଶଷେର ରାମ ନେରଶ ଗୃହେର ରାତ�  େଭାଜନ ପାଇଁ ରାଜି 

େହେଲ। 

 ରାତ�  ନअଟା ମଧ�େର େଭାଜନ କାମ ସରିଯାଇଥିଲା। ରାତ�  ଶୟନ ପାଇଁ अତିଥି 

ଗୃହେର ରାମକୁ ନେରଶ अନୁେରାଧ କରିଥିେଲ। ରାମ ନିଜ ବିଛଣାେର େଶାଇଥାnି। ଠିକ 

ରାତି ବାରଟା େହବ ପ�ାୟ। ଏକ ଚିgାର ଶ¥ ଶୁଭୁଥିଲା। ରାମ0ର ନିଦ ଭା�ି 

ଯାଇଥିଲା। ଯାହା େହେଲ ବି େଭାଜନ ପରର ନିଦ ବହୁତ ନିେଗାଢ଼ ରହିଥାଏ। ରାମ 

ଚିgାର ଶ¥ ଶୁଣିେଲ ଓ ଟିେକ ଉଠି ବସିେଲ। ରାତ�  अiକାର ଭିତେର ଚିgାର ଶ¥ ଭାସି 

ଆସୁଛି େକଉଁ ଦିଗରୁ ବାରି େହଉନଥାଏ। ଏମିତି ଚିnା କରୁଥାnି ରାମ, କ'ଣ ବିପଦ 

ପଡିଲା ନେରଶ ଉପେର। ଯାହା େହେଲ ବି େସ େମାର ବାଲ�ବiୁ। ତାର ଖୁସି େମାର 

ଖୁସି ଆଉ ତାର ଦୁଃଖ େମାର ଦୁଃଖ, ଯାହା େହେଲ ବି େସ କାେଳ େକୗଣସି ବିପଦେର 

ପଡିଥିବ। ନ େହେଲ ଏମିତି ଚିgାର ଶ¥ କାହାର। େଯେତେହେଲ ବି ମଁୁ अତିଥି ନେରଶ 

ପାଇଁ। ହଉ ଯାଇ େଦେଖ କଣ େହଇଛି କହି ନିଜର କବାଟ େଖାଲିେଲ ରାମ। ଆଉ ଏମିତି 

ଦୃଶ� େଦଖି ନିେଜ अବାକ େହାଇଗେଲ ରାମ। 

 େକଇଜଣ ଗୁrା େଶ�ଣୀର େଲାକ ହାତେର ଛୁରୀ ଆଉ ଖrା ଧରି ନେରଶକୁ ବାiି 

େଦଇଥାnି। େଗାଇଠା ଓ ବିଧା ମଧ� ମାରି ଚାଲିଥାnି। େସମାେନ ରାମକୁ େଦଖି ଟିେକ 

ଭୟଭୀତ େହାଇଗେଲ ଓ ରାମକୁ ଛାଡି େଦଇ ଚାଲି ଯାଇଥିେଲ। ଯାହା େହେଲ ବି 
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େଯାଡ଼ାକୁ େଘାଡା ସରିେହବନି। େସମିତି ନେରଶ ପାଖେର ରାମକୁ େଦଖି େସମାେନ 

ନେରଶର େକୗଣସି hତି ନ କରି ଚାଲି ଯାଇଥିେଲ। 

 ରାମ ନେରଶକୁ ବiନ ମୁ� କରି ପଚାରିେଲ, “କିେର ନେରଶ େସମାେନ କିଏ ଆଉ 

ରାତି अଧେର ଘେର ପଶି େତାେତ କାହZକି ମାରିେଦବାର ଧମକ େଦଉଥିେଲ” 

 ନେରଶ ସିଧା ସିଧା ରାମକୁ କହିଲା େସ େମାର ବ��ିଗତ ସମସ�ା ଆଉ ତୁ କାହZକି 

ଏଠିକି ଆସିଲୁ ଆଉ ମେଲ ମଁୁ ମରିଥାnି। ତୁ କଣ େମା ଇ³ତକୁ ମାଟିେର ମିେଶଇ ନିଜକୁ 

ବଡ଼ପଣିଆ କରିବା ଲhେର େମା ପାଖକୁ ଧାଇଁ ଆସିଲୁ।  

 ନେରଶର ଏମିତି ଓଲଟା ନୀତି ରାମ ବୁଝି ପାରିନଥିଲା। ରାମ କହିଲା ଭାଇେର ମଁୁ 

େକମିତି ସହିଥାnି େତାର କରୁଣ ଚିgାର ତୁ ପରା େମାର ବାଲ�ବiୁ। ମଁୁ େମା ନିଜ 

ଜୀବନଠାରୁ େତାେତ अଧିକ ଭଲପାଏ। ବରଂ େମା ଜୀବନ ଚାଲିଯାଉ େତା ପାଇଁ େହେଲ 

ତେତ ମଁୁ େକେବ ବିପଦେର େଦଖି ପରିନଥାnି। କିp ନେରଶ ନିଜର ବଡ଼ ପଣିଆ ଆଉ 

अହମିକାକୁ ଜାବୁଡି ଧରି अiପରି ଭ��ନା କରିବାକୁ ଲାଗିଲା। अଧ ରାତି ଆଉ ରାମର 

େକୗଣସି ଉପାୟ ନ ଥିଲା େଯକି କିଛି କହିବାର। ନେରଶ ତାକୁ ଓଲଟା ବୁଝୁଥିଲା ଆଉ 

ନିଜକୁ ବଡ଼ େବାଲି ଧନୀ େବାଲି କହୁଥିବା। ନେରଶ େଯ େଲାକମାନ0 ପଇସା ଖାଇ ଆଉ 

ଜେଣ ଡ�ଗ୍ସ େବପାରୀ େହାଇ ଘେର ବସିଛି େୟ କଥା ରାମ ଜାଣିନଥିଲା। 

 ନେରଶ ବୁଝିଗଲା େଯ େମାର େକାଠା ବାଡି ଠକାମି ଆଉ ଟାଉଟରୀ କମ�ରୁ େହାଇଛି 

େବାଲି ରାମ ତ ଜାଣିେନଲା। େକମିତି ଆଉ ମଁୁହ େଦେଖଇବି ରାମ ଆଗେର। କିp ରାମ 

ତା’ର କଳା କାରନାମା କିଛି ଜାଣିନଥିଲା। େସ ଜାଣି ପାରୁନଥିଲା ନେରଶ କାହZକି ତା 

ଉପେର ଏେତ ରାଗୁଛି ଆଉ ଭିଣି ଭିଣି େହଉଛି। େକମିତି ରାତି ପାହୁଛି ଆଉ ଏଠୁ େସ 
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ବିଦାୟ େନବ େସଇ କଥା ଭାବି େହଉଥାଏ।  

 ରାତି ପହିବା ସମୟ ପବୂ�ରୁ ପୁଣି ଥେର ଘେର େକାଳାହଳ ଶୁଭିଥିଲା। ଆଉ ନେରଶ 

ରାମ ରାମ େବାଲି ଡାକ ଛାଡିଥିଲା। ରାମର ନିଦ ଭା�ିଯାଇଥିଲା ଏବଂ େସ ଉଠି େଦେଖତ 

ନେରଶ ଭବନେର େପାଲିସ। କଣ େହଇଛି େସ ବୁଝିବା ପବୂ�ରୁ େପାଲିସ ଆସି ତା ହାତେର 

ଓ ନେରଶ ହାତେର ମଧ� ହାତକଡ଼ା ପେକଇ େଦେଲ। ରାମର େକୗଣସି କଥା ବୁଝିବାକୁ 

େକହି ନଥିେଲ ପାଖେର। େପାଲିସ ତାକୁ ଧରି େନଇଥିେଲ ଓ ଥାନାେର ଥିବା ହାଜତ 

ମଧ�େର ରଖି େଦଇଥିେଲ ଦୁଇ ସା�0ୁ। କଣ େହାଇଛି ଆଉ େମାର େଦାଷ କଣ 

ଜାଣିବାକୁ କି କାହାକୁ ପଚାରିବାକୁ ସମୟ ନ ଥିଲା ତା ପାଖେର।  

 ହଠାତ େକଇ ଜଣ େପାଲିସକମ�ୀ ଆସି େରାଲବାଡ଼ି ଧରି ନିଧ�ୁମ ବେଡଇବା ଆର� 

କରିେଦେଲ ଏବଂ ପଚାରୁଥିେଲ କହ, “ଆଉ କିଏ ତମ ସାଥିେର अଛି? େକେତଜଣ ମିଶି 

ଡ�ଗ୍ସ େବପାର କର?” 

 ଡ�ଗ୍ସ େବପାର କଥା ଶୁଣି ରାମର େହାଶ ଉଡିଯାଇଥିଲା। େସ ତ େକେବ ଡ�ଗ୍ସ 

େଦଖିନି ଜୀବନେର! ନେରଶ କଣ ଡ�ଗ୍ସ େବପାର କରି ଧନୀ ଆଉ ମାନି େହଇଛି। ଧରା 

ପଡିବା ପବୂ�ରୁ ତାର ଡ�ଗ୍ସ ସାଥି େସଇଥି ପାଇଁ ମାରିେଦବାକୁ ଆସିଥିେଲ ରାତିେର? 

 େହ ଭଗବାନ! ବ�ାअ େମାେତ ଏହି ବିପଦରୁ। ଏମିତି ବହୁତ ବାହୁନି େହଉଥାଏ 

ରାମ ଆଉ ରୂଲ ବାଡିର ଆଘାତ ମଧ� ସହୁଥାଏ। କଳି ଯୁଗର ନୀତି ଗତି ରାମ ବୁଝି 

ଯାଇଥିଲା ଇତି ମଧ�େର। ଆଉ େସ ମଧ� ନିଜର ଶାn ଆଉ ସରଳ ଭାବନାକୁ ଜାଗ�ତ 

କରିଥିଲା। ରାମକୁ ହାଜତେର ଦୁଇ ଦିନ ରଖିବା ପେର େପାଲିସ ନ�ାୟାଳୟକୁ �ାନାnରଣ 

କରିଥିେଲ। କାଠଗଡ଼ା ମଧ�କୁ ରାମକୁ ଡକା ଯାଇଥିଲା। ଆଉ ପଚରା ଯାଇଥିଲା 
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ବିଚାରପତି0 ଦ�ାରା େଯ କି ତୁେମ େକେତ ଦିନ ଧରି ଡ�ଗ୍ସ େବପାରେର ସଂଶି¡v अଛ। 

ଏବଂ ରାମ େଗାଟିଏ ସିଧା ସାଧା ଉ_ର େଦଇଥିେଲ, “ବିଚାରପତି ମେହାଦୟ, ଆପଣ ଏହି 

କଳି ଯୁଗର ଧମ�ାବତାର, ମଁୁ ଜାଣିଛି ଆପଣ େମା ଉପେର ବିଶ�ାସ କରିେବନି ଆଉ େକୗଣସି 

ସଂଗିନ୍ ଦଫା ଲେଗଇ େମାେତ କାରାଗାର ପଠାଇ େଦେବ। େହେଲ ମଁୁ ଯାହା କହିବି ସତ 

କହିବି ଗୀତା ଛୁଇଁ କହୁଛି। େଯ କି େମାର ଏଇ କଳିଯୁଗର ବiୁ େହଉଛnି ନେରଶ ଆଉ 

ତା0 ଘରକୁ ମଁୁ ନିମ�ଣେର ଆସିଥିଲି। େସମାେନ ବାଧ� କରିବାରୁ ରାତି� ଯାପନ 

କରିଥିଲି। ୟା ଛଡା ମଁୁ କିଛି ଜାଣିନି ଆଉ ୟା ବିଷୟେର ମଁୁ अବଗତ ନୁେହଁ।  

 ନେରଶକୁ ମଧ� କାଠ ଗଢାକୁ ଡକା ଯାଇଥିଲା ଏବଂ ନେରଶ କହିଥିେଲ, “ମହାଶୟ 

େୟ ବiୁ େମାର ଡ�ଗ୍ସ େବପାର ଆର� କରିଛnି ଆଉ େସ କାଲି ଆମ ଘରକୁ ଡ�ଗ୍ସ 

ପଠାଇବା ପାଇଁ ଆସିଥିେଲ। ଏେବ େପାଲିସ ଦ�ାରା ଧରା ପଡିଯିବାରୁ ଖସିଯିବାର େକୗଶଳ 

େଖାଜୁଛnି।” 

 ବିଚାରପତି ଟିେକ 1sେର ପଡି ଯାଇଥିେଲ ଓ କହିଥିେଲ ତୁେମ ଦୁଇବiୁ ସତ କି 

ମିଛ କହୁଛ ଏେବ ମଁୁ ଏଇଠି ପ�ମାଣ କରିେଦବି। ଲୁଣ ଲୁଣ ଜାଗାେର ରହିବ ଓ ଚିନି ମଧ� 

ଚିନି ଜାଗାେର ରହିବ। 

 ବିଚାର ପତି ନିେଦ�ଶ େଦେଲ େୟ ଦୁଇବiୁ ମଧ�ରୁ କିଏ ସତ ଆଉ କିଏ ମିଥ�ା 

କହୁଛି େଗାେଟ ପରୀhା କରିବା। ଏଇ ପରୀhାେର ଯିଏ ଜିତିବ ସିଏ ସତ କହୁଛି। ବିଚାର 

ପତି କହିେଲ େଯକି ଦୁଇ ପ�ାକ ଡ�ଗ୍ସ ଆଣ ଆଉ ଦୁଇ ପେକଟକୁ ଦୁଇ ଗuାସ ପାଣିେର 

େଗାଳାଇ ଦିअ। େଚୗକିଦାର ଆେଦଶ अନୁସାେର ଦୁଇ ପ�ାେକଟ ଡ�ଗ୍ସକୁ ଦୁଇ ପ�ାେକଟ 

ପାଣିେର େଗାେଳଇ େଦେଲ ଆଉ ବିଚାରପତି କହିେଲ ଦୁଇ ଜଣ0ୁ ଦୁଇ ଗuାସ ଡ�ଗ୍ସ 
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ସରବତ ଦିଆ ଯାଉ ପିଇବାକୁ। ରାମ ଖୁସିେର ଧରିେନଲା ଓ ନେରଶ କହିଲା ଡ�ଗ୍ସ ମଁୁ 

କାହZକି ଧରିବି? ରାମ େବପାର କରୁଛି େସ ପିଉ। ମଁୁ କାହZକି ପିଇକି ମରିବିେଯ। ପଇସା 

ପେକଇ ଓକିଲ ଧରି ଜାମିନି ଆସିବି। ପୁଣି ନିଜ ଜୀବନକୁ ଆେଗଇବି। କହି ନେରଶ 

ପିଇବାକୁ अନିjା ପ�କାଶ କେଲ। 

 ରାମ କହିଲା ଯଦି ଡ�ଗ୍ସ ସରବତେର େମାର ଜୀବନ ଯାଇପାରିବ େତେବ େମାେତ 

ଦିअp ବିଚାରପତି! ମଁୁ େସଇ ଡ�ଗ୍ସ ସରବତ ପିଇ ମରିବାକୁ ଚାେହଁ। କଳିଯୁଗର ମିଥ�ା 

କଳ0 ଆଉ अପମାନ ମଁୁ ସହିପାରିବିନି। କାରଣ ଏଇଟା କଳିଯୁଗ ଆଉ ଯାହାକୁ ବିଶ�ାସ 

କରିବୁ ଓ ନିଜର ସଖା, ସା� ଓ ବiୁ ସେହାଦର ମେନ କରିବୁ େସଇ େହବ ତୁମର ପରମ 

ଶତ� £। େତଣୁ ମଁୁ ମରିବାକୁ ଚାେହଁ କହି ପୁରା ଗuାସ ଯାକ ପିଇ େଦଇଥିେଲ ରାମ।  

 ବିଚାରପତି କହିେଲ େଦଖ ରାମ ତେମ ଜେଣ ସେ�ାଟ ଓ ସତ�ବାଦୀ ବiୁ। ତୁମର 

ସତ� ଓ ନି2ା ପାଇଁ ମଁୁ ତୁମ ନିକଟେର ନତମ`କ େହଉଛି। ତୁେମ ପିଇଥିବା ଡ�ଗ୍ସ 

ସରବତ, ତାହା ଡ�ଗ୍ସ ନ ଥିଲା ତାହା ଥିଲା ଗu£େକାଜର ସରବତ। ବିଚାରପତି ରାମ0ୁ 

ନିେ��ାଷେର ଖଲାସ କରିଥିେଲ। ନେରଶକୁ ଆଜୀବନ କାରାଦrର ଶୁଣାଣି କରିଥିେଲ। 

 େହେଲ ରାମ ତ କରୁଣାର अବତାର େସ ତ ନ�ାୟ ଓ ନି2ାର अବତାର। 

େଗାଡ଼ତେଳ ପଡିଯାଇଥିେଲ ବିଚାରପତି0ର ଆଉ ଗୁହାରି କରିଥିେଲ ମଣିମା..... ନେରଶ 

ଖଟି ଖାଇବ ବରଂ େସ ଆଉ ଡ�ଗ୍ସ କାରବାର କରିବନି ତାକୁ ଛାଡି ଦିअp 

ମଣିମା.......!!!! 
େଗାପୀବିiା, ବ� ାହF ଣଗଁା, ବାେଲଶ�ର(ଭଦ�କ) 
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ସାବାସ ମିଲକାସାବାସ ମିଲକାସାବାସ ମିଲକାସାବାସ ମିଲକା    
 अନୁେଗାଳ ହାଇ?ୁଲେର େମାର ନାମେଲଖା ସରିଗଲା। ହେvଲ 

ରହଣୀ। ଘରଠାରୁ अେନକ ଦୂରେର। ନୂଆ ଜାଗା, ନୂଆ ପରିେବଶ; 

େକହି ଜେଣ ବି ପରିଚିତ ସା� ନଥା’nି। ଭାରି ଏକା ଏକା ଲାଗୁଥାଏ। 

 ଏମିତି ତିନି ଚାରିଦିନ ଗଲା। ଦିେନ अପରାହ୍ଣେର େଦଖିଲି େଗାଟିଏ େଛାଟ କୁକୁର 

େମା ପଛେର େଗାଡ଼ାଉଛି। ମଁୁ ଖାଉଥିବା ବି?ୁଟରୁ ଖେr ତାକୁ େଦଲି। େସ ଖାଇଲା। 

ଖାଇସାରି େମା ପେଛ ପେଛ ଚାଲିଲା ଲା�ୁଡ଼ ହେଲଇ ହେଲଇ। ତା ପ�ତି େମା ଆଗ�ହ 

ବଢ଼ିଲା। ଏେବ େସ େହାଇଗଲା େମାର ସା�। 

 ମଁୁ ତା’ର ନଁା ରଖିଲି ‘ମିଲକା’। 

 ଛାତ� ାବାସ ପରିଚାଳନା ଦାୟିତ�େର ଥାଆnି େମାହନ ସାର। ରବିବାର ଦିନ େସ 

अଚାନକ ଆମ ହେvଲ ପରିଦଶ�ନ କରୁଥା’nି। େସେତେବେଳ ମିଲକା ଥାଏ ବାରrା 

ଉପେର। ମଁୁ େକାଠରି ଭିତରୁ ବାହାରକୁ େଫାପାଡ଼ୁଥାଏ ଖrିଏ େଲଖାଏଁ ବି?ୁଟ। େସ 

ଉପରକୁ େଡଇଁ, ପାଟିେର ବି?ୁଟକୁ ଧରିେନଇ ଖାଉଥାଏ ଲା�ୁଡ଼କୁ ହେଲଇ ହେଲଇ। 

ଥେର ଥେର େକାଠରି ସାମନାକୁ ଧାଇଁ ଆସୁଥାଏ ବି। 

 ହେvଲକୁ अେବଳେର ତ_� ାବଧାରକ0 ଆଗମନ େହତୁ  ମଁୁ କିaା अନ� େକହି ଛାତ�  

ସଜାଗ ନ ଥିଲୁ। ସାର अନ� େକାଠରି ଗୁଡ଼ିକ ଯା� କରିସାରି ଆସୁଥା’nି େମା ରୁମ 

ଆଡ଼କୁ। ବାହାର ପଟକୁ ମୁହଁାଉଥିବା ମିଲକା ହଠାତ ପିଟି େହାଇଗଲା ସାର0 େଦହେର। 

ବି ନିରୁପମା 
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ଚମକି ପଡିେଲ ସାର। ଘୃଣାେର ଦୁଇ ପାଦ ପଛକୁ ଘୁ�ି ଆସୁ ଆସୁ ଗଜ�ନ କେଲ, “ଏଇଟା 

ଛାତ� 0 ହେvଲ ନା କୁକୁର ଖୁଆଡ଼? ପ�ତାପ, ବାiିଲୁ େସ କୁକୁରକୁ। ବାେଡ଼ଇକି େଛାଟା 

କରିେଦ। େଯମିତି, େସ ହେvଲ କ’ଣ ଏ ?ୁଲର ହତା ମାଡ଼ିବାକୁ ସାହସ କରିବନି।” 

 ଆ�ାଧୀନ ପିअନ ପ�ତାପ अବିଳେa ଆେଦଶକୁ କାଯ��କାରୀ କଲା। ଖୁବ େଜାର କରି 

େଠ�ାେର ପାହାେର ପେକଇଲା। ମାଡ଼ଖାଇ ଜୀବନ ବିକଳେର ବାହାରକୁ େଦୗଡ଼ି 

ପେଳଇଲା ମିଲକା। 

 େମା ରୁମ ସାମନାେର ବି?ୁଟର ଭ�ା ଖr େକେତାଟି ପଡ଼ିଥାଏ। ସାର0ୁ ଆଉ କିଛି 

ବୁଝିବାକୁ ବାକି ରହିଲାନି। େସ କିଛି କହିବା ଆଗରୁ - ମିଲକା ସହ େମାର अନାବିଳ ବiୁତ� 

ସ$କ�େର ସବି`ାେର ବ&�ନା କଲା ପ�ତାପ। 

 େସଦିନ ସi�ାର ପ�ାଥ�ନା ସଭାେର ଉପ�ିତ ରହିେଲ େମାହନ ସାର। େସହି 

ଘଟଣାକୁ େନଇ େମାର ଆଚରଣ ଜଘନ� अପରାଧ କହି, େସ କେଠାର ନିsା କେଲ। ଭଲ 

ଛାତ� ଟିଏ େବାଲି ପ�ଥମ ଥର ଦr ସିନା େଦେଲନି, େହେଲ ସମ`0ୁ େସ େଚତାବନୀ 

େଦେଲ, “େକହି ବି ଛାତ�  ଭବିଷ�ତେର ହେvଲ କିaା ?ୁଲ ପରିସରେର ଏମିତି ପଶୁପ�ୀତି 

େଦେଖଇେଲ, ତାକୁ ଛାତ� ାବାସରୁ ବହି�ାର କରାଯିବ” 

 अନିjା ସେ_� େସଇ ଦିନଠୁ ମିଲକା ସହ େମାର ବiୁତାେର ପ&ୂ�େjଦ ପଡ଼ିଲା। 

ମାଡ଼ ଭୟେର ମିଲକା ଆଉ ପଶୁ ନଥିଲା ହେvଲ ଭିତରକୁ। ପଡ଼ିଆେର େଖଳିବାେବେଳ 

େସ େମା ନିକଟତର େହବାକୁ େଚvା କରୁଥିଲା; କିp ମଁୁ ଛାତ� ାବାସର ନୂଆ ନିୟମ େନଇ 

େବଶ ସାବଧାନ ଥିଲି। अତଏବ ତା’ଠାରୁ ଯେଥv ଦୂରତା ରhା କରିବାକୁ ପ�ୟାସ 

କରୁଥିଲି। 
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ଏମିତିେର ସ�ାେହ ବିତିଗଲା। ମଁୁ େସଦିନର अଘଟଣକୁ ଭୁଲିବାକୁ େଚvା କରୁଥାଏ। 

ହଠାତ ଦିେନ ରାତି अଧେର ଶୁଣାଗଲା କୁକୁର ଭୁକିବାର ଶ¥। ଲଗାତାର अଧଘ|ା ଯାଏ 

େସ ଶ¥ ଶୁଭୁଥିଲା ଆମ େକାଠରି ମଧ�କୁ। 

 ପରଦିନ ସକାେଳ ଟିଉସନରୁ େଫରି ଶୁଣିଲି, େମାହନ ସାର େକୗଣସି ଏକ ଜରୁରୀ 

କାମେର ସପରିବାର ନିଜ ଗାଆଁକୁ ଯାଇଥିେଲ। ଏହାର ସୁେଯାଗ େନଇ େଚାରମାେନ ତା0 

ଘେର କଳାକନା ବୁେଲଇ େଦଇଛnି ଗତ ରାତିେର। ଖବର ପାଇ େଫରି ଆସିେଲଣି 

ସାର। 

 ଦୁଇଦିନ ପରର କଥା। ସi�ାେବେଳ ଆେମ ଛାତ� ାବାସେର ପଢ଼ାପଢ଼ି କରୁଥାଉ। 

ରାତି ନअଟା େବେଳ ପୁଣି ଶୁଣାଗଲା ଖୁବ େଜାରେର କୁକୁର ଭୁକିବା ଶ¥। ଏଥର କିp ମଁୁ 

ଆଉ ବସି ରହିପାରିଲିନି। ତୁରn ଶ¥ ବାରି ଘଟଣା �ଳେର ଯାଇ ପହ�ିଲି। େକେତଜଣ 

ଶିhକ ଆଉ ?ୁଲ କମ�ଚାରୀ ମଧ� ପହ�ି ଯାଇଥା’nି େସଠାେର। ମିଲକା ଜେଣ ବ��ିକୁ 

େଗାେଡ଼ଇ କାମୁଡ଼ିବାକୁ େଚvା କରୁଥାଏ। ମଁୁ ଯାଇ ତାକୁ ଶାn କଲି। କୁକୁର ଆକ�ମଣେର 

ହୁରୁଡ଼ି େଲାକଟି ତେଳ ପଡ଼ିଯାଇଥାଏ। େକେତଜଣ ତାକୁ ତଳୁ ଉେଠଇେଲ। େସ ଆମ 

ପିअନ ପ�ତାପର ଜେଣ ମଧୁର ସ$କ�ୀୟ େବାଲି େକହି ଜେଣ ତାକୁ ଚିହ�ଟ କେଲ। ଆଉ 

ଜେଣ ପାଣି ଗuାସଟିଏ ଆଣି ବେଢ଼ଇ େଦଲା ତା’ ହାତକୁ । େସ ହାତ ବେଢ଼ଇ ପାଣି େନବା 

େବେଳ େମାହନ ସାର ହଠାତ କିଛି େଦଖି ଚମକି ପଡିେଲ। େସ ତା0ର େଚାରି 

େହାଇଯାଇଥିବା ବିେଦଶୀ ହାତ ଘଡ଼ିଟିକୁ ଆବି�ାର କେଲ, େସଇ େଲାକର ହାତେର। 

ସମାନ ଘ|ା, ସମାନ ର�ର ଫିତା ଆଉ ଡାଏଲ ଉପେର ତା0 ସଂhି� ନାମ!! 

 େଚାର ଧରା େହଲା। ତଦn ପେର ଠାବ କରାଗଲା େଚାରି ଯାଇଥିବା अନ�ାନ� 
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ଜିନିଷପତ� । 

 “ଆେର, ଏ ଦୁଃସାହସିକ କାଯ�� କରିଥିବା ଆମ େଗାଇsା ହିେରା ମିଲକା ଏେବ ଗଲା 

କୁଆେଡ଼?” ସା� ସୁମିତ ପଚାରିଲା ମଜାେର। 

 େସତିକି େବଳକୁ, େଗଟ େସପାଖ ଏକ ଗଛ ମଳୂେର ଛିଡ଼ା େହାଇଥାଏ ମିଲକା। 

ଦୂରେର ଥାଇ ଚାହୁଁଥାଏ ଜୁଳୁଜୁଳୁ କରି, अଭିମାନେର କି ଭୟେର, େସ କଥା ତାକୁ ଜଣା। 

 ଆ�ମାନ0 ସହ େମାହନ ସାର ତା’ ପାଖକୁ ଗେଲ। ସାର0 ଆଗ�ହ ସେତ� , େସ 

ପେଛଇ ଘୁ�ି ଯାଉଥିବାର େଦଖି ମଁୁ ତାକୁ େକାେଳଇ େନଲି। ସାର ତା’ର ପିଠିକୁ ଆଉଁଶି 

େଦଇ କହିେଲ, “ସାବାସ ମିଲକା। େମାର ବୁଲା ଜୀବମାନ0 ପ�ତି ଥିବା ଭୁଲଧାରଣାକୁ ତୁ 

ଆଜି ଦୂେରଇ େଦଇଛୁ। ଡରନା, ଏଣିକି େତାର େଦଖାଶୁଣା କରିବା ଦାୟିତ� େମାର।” 

 ପରଦିନ େମାହନ ସାର ହେvଲେର ଜାରି କରିଥିବା କଟକଣାକୁ ଉେଠଇ େଦେଲ। 

 
ମାମୁରିଆ, େଛrିପଦା,अନୁେଗାଳ । 
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େହେଲ କାହZକିେହେଲ କାହZକିେହେଲ କାହZକିେହେଲ କାହZକି    
 ସିFତା ୪୫ ବଷ�ର ଏକ ପରିପକ�  ଗୃହିଣୀ I ସ�ାମୀ ବିନୟ ଦାସ I 

ଜେଣ ନାମୀ ଡା�ର I ତିେନାଟି ପୁତ�  ସnାନ, ତା ସହିତ ଘେର କିଛି 

अଭାବ ନାହZ I ଧନ ଧାନ�େର ଭରପୁର I ସିFତା ନିଜର ଘର ସଂସାରକୁ 

େନଇ ଖୁସି I କିp େବେଳେବେଳ ଏମିତି ପ�ତିକି� ୟା ସୃvି କରnି I ଯାହାର ଉ_ର େସ ବି 

ନିେଜ ଜାଣnିନି ହଠାତ ଦୁଃଖିତ ଓ अନ�ମନ? ଜଣାପଡnି ଆଉ ଏଇ କଥା ଡା�ର 

ବାବୁ0ୁ ଆେଦୗ ଭଲ ଲାେଗନା େତଣୁ େସ ବହୁତ ଥର ସିFତା0ୁ ଏ ବିଷୟେର ପ�ଶ� 

କରିଛnି କିp ସିFତା କଥା ବଦେଳଇ ଦିअnି अଥବା କିଛି ଉ_ର ଦିअnି ନାହZ I 

 ତିନି ପୁअ ବଡ େହାଇ ଗେଲଣି I ବଡ ପୁअ ଇ�ିନିअର େଶଷ ବଷ�, ମଝିଆ େମଡିକାଲ 

୨ୟ ବଷ� ଆଉ ସବା ସାନ ପୁअଟି ମାଟି�କ ପରୀhା େଦଇଛି I ପ�ାୟ ସମେ` କିେଶାର 

अବ�ାେର I େତଣୁ ତା0ର ବସାଉଠା ଭଲମs ବାପା0 ସହିତ େବଶୀ I ନ େହେଲ ସା� 

ମାନ0 ସହିତ କଟିଯାଏ ନେଚତ, ଟିଭି େଦଖିବାେର I କହିବାକୁ ଗେଲ ପୁअମାନ0ର 

ଚିnାଧାରା ଡା�ରବାବୁ0 ଚିnାଧାରା ଓ ବିଚାର ସହ େମଳଖାଏ I କିp ସିFତା0ର ଇଛା 

ପୁअମାେନ ତା0 ସହ କଥାହୁअp I ମିଶp କିଛି, ସମୟ ଦିअp I କିp ପିଲା ବଡ 

େହେଲଣି ଏେବ େସମାେନ ପୁରୁଷ େହବାକୁ ଲାଗିେଲଣି େତଣୁ େସମାନ0ର ରୁଚି 

अଲଗା 

 ଦିେନ ହଠାତ ସକାଳୁ ସକାଳୁ ସ�ାମୀ0ୁ ସିFତା କହିେଲ, 

ସସିFତା ସାହୁ 
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- େହଇଟି ଶୁଣୁଛ, ମଁୁ କିଛି ତୁମକୁ ମାଗିବାକୁ ଚାହୁଁଛି କ’ଣ ତୁେମ େମାେତ େଦବ? 

ସ�ାମୀ କହିେଲ, ଯଦି େମା ପେh ସ�ବ ତା’େହେଲ ନି�ୟ I େହେଲ କଣ ମାଗିବାକୁ 

ଚାହୁଁଛ ? 

େମା ଖୁସି ପାଇଁ ତୁେମ କ’ଣ କିଛି କରି ପାରିବ? 

ସ�Iମୀ ମୁr ହଲାଇ କହିେଲ, ନି�ୟ ଆେର ତୁମ ଖୁସି ତ େମା ଖୁସି କାହZକି ନୁେହଁ? 

କୁହ କ’ଣ ଚାହଁ? 

ସିFତା ଟିେକ अଟକି ଯାଇ ଧିର ଗଳାେର କହିେଲ, ମଁୁ େଗାଟିଏ ଝିअକୁ ଗ�ହଣ କରିବାକୁ 

ଚାହୁଁଛି ସ�ାମୀ ଶୁଣି ଆ�ଯ�� େହାଇଗେଲ ଆଉ କିଛି ପ�ଶ� କରିବା ପବୂ�ରୁ, ସିFତା 

କହିେଦେଲ ପିuଜ, କିଛି ପ�ଶ� ପଚାରିବ ନାହZ 

 ତିନି ପୁअ0ୁ ଡକାଗଲା ଆଉ ସମ`0 ସାମ�ାେର ଏ ପ�`ାବ ରଖାଗଲା ସମେ` 

ସ�ତି ପ�ଦାନ କେଲ, େହେଲ ସମ`0 ମନେର ରହିଥାଏ ‘କାହZକି?’ 

 ଖୁବ ଶୀଘ� କାଗଜ ପତ�  ପ�`ୁତ କରି ସିFତା ମା�� ମାସ ୮ ତାରିଖ ଦିନ, अନାଥ 

ଆଶ�ମରୁ ଏକ ୨ ମାସର ଶିଶୁ କନ�ାକୁ ଆଇନ अନୁଯାୟୀ ଗ�ହଣ କେଲ ସିFତା ଆଜି ବହୁତ 

ଖୁସି ହୃଦୟର ଆନs ମୁଖେର ପ�ତଫଳିତ େହଉଛି ତିନି ତିନିଥର ମାତୃତ�ର ସ�ାଦୁ ଚାଖିଲା 

ପେର ବି  ଆଜି ତା0 ପାଖେର ମା’ର ମମତାର अଭାବ ନ ଥିଲା 

 ଝିअର ଆସିବା ଖୁସିେର ଡା�ର ବାବୁ ଏବଂ ସିFତା ଏକ ସମାେରାହର ଆେୟାଜନ 

କେଲ ସା� ସାଥି ବiୁବାiବ ସIହି ପଡିଶା ସମ`0ୁ ନିମ�ଣ କରାଗଲା ଆଉ ସମେ` 

ଖୁସିେର ଆସିେଲ, େହେଲ ତା0 ମନେର ବି େସଇ େଗାଟିଏ ପ�ଶ� କାହZକି? ସମେ` ଏକାଠି 

ବସିଥାnି ଠିକ େସତିକି େବେଳ ସିFତା ମrପ ଉପରୁ ସମ`0ୁ ଧନ�ବାଦ ଜଣାଇେଲ I 
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େକାଳେର କୁନି ଝିअ I ମୁହଁେର ହସ I ଆଉ ତା ସହିତ ସେaାଧିତ କେଲ, ଆଜି ମଁୁ ପୁରା 

ସମାଜ ଓ ପରିବାରର ସାମ�ାେର େସଇ ‘କାହZକି’ର ଉ_ର ରଖିବାକୁ ଚାହୁଁଛି I  

 େମା ମତେର ପ�େତ�କ0 ଘେର େଗାଟିଏ ଝିअ ରହିବI ନିହାତି ଆବଶ�କ I ଝିअର 

େସ�ହ ଓ ଆପଣI କରିବାର ଗୁଣ ପରିବାରର ସମ` ସଦସ�0ୁ େଗାଟିଏ ସତୂ� େର ବାiି 

ରେଖ ତିନି ପୁअ ଥାଇ ମଧ� େମା ମନେର ସpvି ନଥିଲା େମା ନିଜର ଛାଇକୁ 

ଏମାନ0 ମଧ�ରୁ କାହା ଭିତେର େକେବ େଦଖିନାହZ କି େକେବ ବି େଦଖିବାକୁ ପାଇ 

ନଥାnି 

 କନ�ା ଶ�ି अେଟ I ସୃvିର େସ�ାତ अେଟ I ଘରର େସୗsଯ�� I ମମତାର ଛIଇ I 

େକୗଣସି ¬ୀ ଯଦି ଝିअଟିଏ େହବ ଭାବି ନିଜର ଗଭ�େର ଥିବା ଭୃଣର ହତ�ା କରାଏ କିaା 

अଳିଆ ଗଦାେର କୁକୁର କାଉ ଖାଇବାପାଇଁ େଫାପାଡ଼ି େଦଇଯାଏ, େସେତେବେଳ େମାେତ 

ଦୁଃଖ ନୁେହଁ ଭାରି କv ଲାେଗ I ଆତF ା କାsି ଉେଠ I 

 େମା ମତେର, େମା ସ�ାମୀ0ର ବଂଶ ସିନା େମା ତିନିପୁअ ଆଗକୁ ବେଢ଼ଇ େନେବ 

େହେଲ, େମାର ମାତୃତ� ର ବଂଶ େକବଳ େମା ଝିअ ହZ ବଢ଼ାଇ ପାରିବ େତଣୁ ସବୁକିଛି 

ଚିnା କଲା ପେର, ମଁୁ େଗାଟିଏ ଝିअର ମା, େହବାକୁ ମନ` କଲି I ଏେବ ଆପଣ ବୁଝି 

ପାରୁଥିେବ “ଏ କାହZକି… କାହZକି?”    
ନାଶିକ, ମହାରାv�  
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ଭାଗ�ଭାଗ�ଭାଗ�ଭାଗ�    
 ମମତା ବସି ଥାଏ। ହଟାତ ଗଁା ସାହି ମୁrରୁ େଜାର େଜାର ଶ¥ 

ଶୁଭାଗଲା। ପରୀhା ମୁrଉପେର େତଣୁ ଶ¥କୁ ଖାତିର ନକରି ପଢ଼ାେର 

ଧ�ାନ େଦଲା। अଗଣାେର ବସିଥାଏ, ୪ -୫ ଜଣ େଲାକ ପାଟି କରି 

ଆସୁଥାnି, େହ େଦୗଡ଼ି ଆସେର କିଏ େକାଉଠି अଛ େଦୗଡ଼ି ଆସ। ବାପା ଖଳାେର ଧାନ 

ଶୁଖାଉଥିେଲ। ଗଁା େଲାକ0 ପାଟିଶୁଣି ଧାଇଁେଲ, ମଁୁ ବି ବାପା0 ପଛେର ଧାଇଁଲି। ଗଁାର 

େଶଷ ମୁrେର ଥିଲା ବରଗଛ। ଆଉ େସ ବର ଗଛେର ଝୁଲୁଥିଲା େରାନିର ଶବ। େରାନି 

ଆମ ଗଁା ସନିଆ ମଉସା0 ଝିअ । +୨ ପଢୁଥିଲା ତା’ର ପରୀhା ବି ଭଲ ଯାଉଥିଲା।କହୁ 

ଥିଲା ନାନୀ ମଁୁ ଏଠି ପଢ଼ିବିନି ଭୁବେନଶ�ର ଚାଲିଯିବି। େସଠି ବଡ କେଲଜେର ପାଠ 

ପଢ଼ିବି। ବଡ ଚାକିରୀ କରିବି। େମା ବାପା ଆଉ ପର ଘେର ମଲୂ ଲାଗିେବନି, େଦଖିବା 

ଚାକିରୀ କରି ତା0ୁ େମା ପାଖକୁ େନଇଯିବି। ସବୁକଥା େମା କାନେର େଠା େଠା େହଇ 

ବାଜୁଥାଏ। େଯମିତି େସ ଏେବ ଠିଆ େହଇ ମେତ େକେତ କଣ କହିଯାଉଛି, ଏେତ ବଡ 

ବଡ ସ�ପ� େଦଖୁଥିବା ଝିअ ଆଜି ନିେଜ କାହା ପାଇଁ ସ�ପ� ସାଜିଗଲ। ବାପାର ଦୁଃଖ ଦୂର 

କରିବ କହି ଆଜି ଏକା କରି ଚାଲିଗଲା। େହେଲ କାହZକି? ହଟାତ ପଛଆଡୁ ପୁଲିସ 

ଗାଡ଼ିର ହ&� େମାର ସବୁ ଭାବନାକୁ ମୁ� କରିେଦଲା। ସାଇଡ଼୍ ସାଇଡ଼ ଶବକୁ ହାତ 

ଲଗାअନି। କିଛି େଲଡି କେନvବଳ ଶବକୁ ତଳକୁ ଆଣିେଲ। େଦହେର କିଛି ଜାଗା ଖrିଆ 

ଖାବରା େହଇଛି। ତୁେମ କିଏ। ଆ�ା ମଁୁ ତା ବାପା, ଶୁଣ ତୁମ ଝିअର େରପ େହଇଛି। 

ଆ�ା େସଟା କଣ। ତୁମ ଝିअକୁ ଧଷ�ଣ କରାଯାଇଛି, ଯାହା ତା ଖrିଆ ଖାବରାରୁ ଜଣା 

ମିନାhୀ ଦାସ 
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ଯାଉଛି। େପାvେମାଟ�ମ ରିେପାଟ� ଆସିଲା ପେର ଯାହା ଜଣାପଡିବ। ଏହା କହି େରାନିକୁ 

େନଇ ଚାଲିଗେଲ। ଏକଥା ଶୁଣି ଗଁା େଲାକ ଆର� କରିେଦେଲ ଟାହିଟାପରା, କାରଣ 

ଧଷ�ଣ କଥା ହୁଏତ ସବୁ ଜାଣିଥିେଲ। ଜାଣିେବନି ବା େକମିତି େସ କାଉନସଲରର ପୁତୁରା 

ରେଖଇ ବେସଇ େଦଉନଥିଲା ଗଁା ଝିअ େବାହୁ0ୁ। ଟଣା ଓଟରା କରିବା, ରା`ାେର ଗଲା 

ଆସିଲା େବେଳ ଝିअ େବାହୁ0ୁ କେମ| ମାରିବା ତା’ର ନିତିଦିନିଆ କଥାଥିଲା। େହେଲ 

ମୁହଁ େଖାଲିବାକୁ କାହାର ସାହସ ନଥିଲା। ଖଟିଖିଆ ମୁଲିଆ େଲାକ େକାଉଠୁ ବା ସାହସ 

ପାଇେବ ନାମଜାଦା ତହସିଲଦାର ସହିତ ଲାଗିବାକୁ। େନତାମ�ୀ ସବୁ ତା ପାେକଟେର। 

େରାନି େଛାଟଟି େବଳୁ ତା ମା’କୁ ହେରଇଛି। େଦଖିବାକୁ ସୁsରୀଟିଏ। େଯତିକି େଦଖିବାକୁ 

ସୁsର େସତିକି ବୁ�ିମତି ବି ତା ଜନF ପେର ତା ମା’ ଚାଲିଯିବାରୁ, ଗଁା େଲାକ କହିେଲ 

अଭାଗିନୀଟା ଜନF  ନଉ ନଉ ମା’କୁ ଖାଇଲା। ଘରସ$ତି ଯାହାଥିଲା ବାପା ତା’ର 

ଚିକି�ାେର ଖ�� କରିେଦଲା। େଛାଟେଟ େବଳୁ ଶ�ାସେରାଗ େହେଲବି େସ ସବୁକୁ ଖାତିର 

କେରନା, ଜୀବନଠୁ अଧିକ ତା ଝିअକୁ େସ ଭଲପାଏ। ଆଉ େରାନି ବି ତା’ ବାପାର ଦୁଃଖ 

ବୁଝିପାେର। ବୟସ ବଢିବା ସଂେଗ ସଂେଗ ଆହୁରି ଉଜ� ଳ ଓ ଦି�ିମୟୀ ଲାଗୁଥିଲା। େହେଲ 

ଏ ଭାଗ� ତା ଖରାପ अଭାଗୀ ଏସବୁର ମାେନ ବୁଝି ପାରୁନଥିଲା। ଦିେନ ତା ବାପାକୁ 

ପଚାରିଲା ବାପା େଲା ଏ ଭାଗ� ତା କଣ? ସବୁ କହୁଛnି େତା ଭାଗ�ଟା ଖରାପ, ଜନF  

େହଲୁ ମା’କୁ ହେରଇଲୁ, ଲhF ୀ ଛଡା କଲୁ। ମଁୁ କଣ ସତେର अଭାଗିନୀ। ଝିअର ପ�ଶ� ଶୁଣି 

ସନିଆ ମଉସା ଚୁପ ରହିଲା େହେଲ େରାନି ଏକଜିଦିଆ ଥିଲା କହୁନୁ ବାପା, କହ। ଶୁଣ ଏ 

ଭାଗ� ମଣିଷର ନିୟତି, ମଣିଷ ଭାଗ�େର ଯାହା େଲଖାଥାଏ ତାକୁ େଭାଗିବାକୁ ପେଡ। 

େମାର ଆର ଜନF େର କିଛି କମ�ଥିବ ଆଉ ତୁ େସଥିେର ଭାଗିଦାର ଥିବୁ େତଣୁ ଆମକୁ ଏ 

ଜନF େର େଭାଗିବାକୁ ପଡୁଛି। େହେଲ ବାପା ଏ ଭାଗ� େଲେଖ କିଏ। ଠାକୁର େସ 
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ଉପରବାଲା ଯାହା ପାଖେର ସବୁର ଟିକି ନିକି ହିସାବ ଥାଏ। 

 ତାେହେଲ ବାପା ଭୁଲ କାମ କରିଥିବା େଲାକ ମାନକୁ କି अଭାଗୀ କହୁନଥାnି। ଆଜି 

େସମାେନ ଖରାପ କାମ କରୁଛnି ଆର ଜନF େର ବି େସ अଭାଗୀ େହେବ ଠିକ େମା ଭଳିଆ। 

ମଁୁ ଆଉ ଏ ଜନF େର ଖରାପ କାମ କରିବିନି। ପଢିକି ବଡ ମଣିଷ େହବି ଆଉ ସବୁ ଦୁଃଖ 

େତାର ଦୂର କରିବି, ତାପେର ମେତ େକଇ ଆଉ अଭାଗିନୀ କହିେବନି। ସନିଆ ମଉସା 

କାsି ପେକଇ େକାଳି େନଲା େରାନିକୁ େହେଲ ଆଜି ଆଉ େରାନି ନାହZ। ଆଉ ରହିଲା 

ଧଷ�ଣ କଥା। ଗଁା େଲାକ0 ଆଗେର ରାଣୀକୁ ଟାଣି େନଇ ଚାଲିଗଲା। େସ ବଦମାସ 

अଭଦ�  କୁଳା�ାର କାଳିଆ ଟା, ତାହାକୁରା0ର ନ ସିନା ପାଇଛି େହେଲ ସବୁ କାମଟା 

ରାhସ ପ�ବୃ_ିର। କେଲଜ ଗଲା ବାଟେର େରାନି ଆଉ ତା ଭଳି अେନକ ଝିअମା’0ୁ ଟାଣ 

ଓଟରା କରିବା ଆଉ ଲୁଗା ଭିଡି଼ ବା ନୀତିଦିନିଆ କାମ। କିp କିଛି ଉ_ର ଦଉଥିେଲ ଆଉ 

କିଛି ଚୁପ ରହୁଥିେଲ, କିp େରାନିଥିଲା ଶିhିତା େତଣୁ ଏସବୁ େସ ସାହିବନୀ େବାଲି ଦିେନଟା 

ଗଲାକୁ େଜାର େସ ତା ଗାଲକୁ ଚାପୁଡ଼ାଟିଏ ମାରିଥିଲା, ମଁୁ ବି ତା ସା�େର ଥିଲି ହଟାତ 

ଚମକି ପଡିଲି କୁନି ଝିअେଟ ଥିଲା ସିନା କିp ସାହସ ତାର अସୀମ। କାଳିଆ ନାଲି ଆଖିେର 

ଚାହZ ରହିଥିଲା ଆମ ଦୁେହଁକୁ େଯମିତି େଗାଟା ଖାଇଯିବ। େହେଲ େରାନିର ଜମା ଭୟ 

ନଥିଲା କାରଣ େସ ଜାଣିଥିଲା ଖରାପ କାମ କରିନି, େତଣୁ େସ ଆଉ अଭାଗିନୀ ହବନି। 

କିp କାଳିଆ େଯମିତି ତ$ସାପ ଭଳି ଫଁ ଫଁ ହଉଥିଲା, ପ�ତିେଶାଧ ନିଆଁେର େସ ଯାଉଥିଲା 

େତଣୁ ଦିେନ କେଲଜରୁ େଫରିବା ବାଟେର େରାନିକୁ େସ ଗଁା େଶଷମୁrେର େସ ଭିଡି 

ଧରିଥିଲା। ଗଁାର ପ�ାୟ ସବୁେଲାକ ଥିେଲ କିp ସମେ` ନିଜ ନିଜର ସୁରhା ଚିnା 

କରୁଥିେଲ, ସନିଆ ମଉସା ବିଲେର ଥାଏ ଟପାେଖ ଖବର ପହ�ୁ ପହ�ୁ ସବୁ େଶଷ 

େହଇଯାଇଥିଲା। େସ ରାhସତ ଖିନ୍ ଭିନ୍  କରି େଦଇଥିଲା ତା ଶରୀରକୁ। ଏେତ hତା� 
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କରି େଦଇଥିଲା େଯ ତା ଶରୀରକୁ ତାହା ଆଖି େଦଖିେଲ ସହିବନି। କିp ତା ପେର ବି ତା 

ମନ ପୁରିନଥିଲା େଯ ସନିଆ ମଉସା0ର ଦୁଇ ବଖରା ଘରକୁ ଜାଳି େପାଡି ପାଉଁଶ କରି 

େଦଲା। େରାନି ବି ଭା�ି ପଡ଼ିନଥିଲା କାଳିଆ ନଁାେର ଏସପି अଫିସେର େକଶ ମଧ� 

କରିଥିଲା। ଆେରv ବି େହଲା। କିp ବଡ଼େଲାକ େତଣୁ ସବୁେଦାଷ େରାନି ଉପରକୁ ଦିअ 

ଦଳ ଗଁାର କିଛି ଖାଲ ପ�କୃତିର େଲାକ ଟ0ା େଲାଭେର ସାhୀ େଦେଲ। କହିେଲ େରାନି 

ନିଜ ଇjାେର ନିଜ େଦହକୁ ବିକି�  କରିଥିଲା। ଟ0ା ନମିଳିବାରୁ େସ କାଳିଆ ନଁାେର େକଶ 

କରିଥିଲା। େଗାେଟ ନା अେଧ େକେତ େଟାକା0 ସା�େର ଲଟର ପଟର େସ ଝିअର। 

ପଢୁଆ ଝିअଟା େଟାକା0ୁ ଧରି ମାେଦାନ ହଉଥିଲା କାଳିଆ େଯେତ ଖରାପ ଥାଉ େସ 

ଧଷ�ଣ କରିବେର ଗରିବ ମୁଲିଆ ଝିअକୁ ଯା ବା। େରାନି େସଦିନ ସତେର ଭା�ି ପଡିଥିଲା 

ଆଉ ସ�ପ�ବି। ହୁଏତ ତା ପରିଣତି େସ ଆଜି ଗଁା ବରଗଛେର ଏମିତି ଝୁଲିଥିଲା। ଘର 

ବଖରା ଜଳିଗଲା ଖାଇବାକୁ ମିଳିଲାନି। ଘର ଘର ବୁଲି େପଟ େପାଷୁଥିବା ବାପାକୁ ଭିକ 

ଗେr େଦେଲନି। େସ ପୁଣି କଣ ବା େକଶ କରିବ। କିଛି େଲାକ କହିେଲ ଭାଗ� ଖରାପ 

ଝିअ ତାର େଯେବଠୁଁ ଜନF  ପାଇଛି। ଖାଲି ଦୁଃଖ ହZ ସାଥିେର ଆଣିଛି। ତା ପାଇଁ ତା ବାପା 

କଣ ବା ନ ସହିଲା। ସତେର େଲା ଭାଗ� ଖରାପ ଥିେଲ ସୁନା ମୁrା ବି ପିତଳ ସାଜି ଯାଏ, 

ଏଇ ଭଳି ଟାହି ଟାପରାେର କିଛି ଦିନ ବିତିଗଲା। ସବୁ ନିଜ ନିଜ ବାଟେର ଚାଲିଗେଲ କିଛି 

ଦିନ ଗଲାପେର ସନିଆ ମଉସା ଝିअକୁ ହେରଇବାର ଯ�ଣା ସହିନପାରି ପାଗଳ 

େହଇଗେଲ। ଦିେନ ବାଟେର ଆସିଲାେବେଳ ସନିଆ ମଉସା0ୁ େଦଖିଲି େସ ବରଗଛ 

ମେୂଳ। ପାଖେର ଯାଇ ବସି ଟିଫିନଟିକୁ କାଢି ମଉସା0ୁ ଖାଇବାକୁ େଦଲି। େହେଲ 

ଏେତଦିନ େହଲା େଭାକିଲା ମଣିଷଟା େଭାକକୁ ଭୁଲି େଠା େଠା େହଇ ହସି ପେକଇଲା। 

େଯମିତି ତା ଭାଗ�ର କv ତା େଭାକଟାକୁ େଯମିତି ମାରିେଦଇଛି। ପୁଣି hଣିକେର େଭା 
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େଭା େହଇ କାsି କହିଲା େମା ଝିअ ଏ ଭାଗ� ଚାପେର ଦବି ମରିଗଲା ଯଦି ଭାଗ� ତା ଏେତ 

ବଡ କମ� ତା େହେଲ କଣ। ମଁୁ ମଉସା0ୁ ତୁନି କରି କହିଲି। ଜାଣିଲି େସ ପାଗଳ େହଇ 

ନାହାnି, ଏ ଦୁନିଆ ତା0ୁ ପାଗଳ କରିେଦଇଛି। ଟ0ା ଭାଗ� ନୁେହଁ ଏ ଗଁା େଲାକ ତା0ୁ 

ଆଜି ଭଲକରି ସେଜଇ େଦଇଛnି। ଆଉ କିଛି ନକହି ତା0 ବେଗେର ବ�ିଥିବା ଟିଫିନ 

ପୁେରଇଲା େବେଳ େଗାେଟ ଚିଠିଟିଏ ପାଇଲା, ଏତ େରାନିର େଲଖା। େବେଳ अେଧ େସ 

େମା େନାଟ େଲଖିଦିଏ େବାଲି ମଁୁ ତା ହାତ େଲଖା ଜାଣିପାରୁଛି, ଚିଠିଟିକୁ ପଢିବାକୁ ଇjା 

କଲା। ଚିଠିଟିେର େଲଖା ଥିଲା ବାପା ମଁୁ ଜାଣିଚି ମଁୁ ଗେଲ ତୁେମ ଭା�ିଯିବ, କିଛି 

େଦଇପାରିଲିନି ତୁମକୁ। अେନକ ସ�ପ� େଦଖିଥିଲି ଯାହା ସ�ପ�େର ରହିଗଲା। େସ କାଳିଆଟା 

ସବୁ ସାରି େଦଲା। େହେଲ ବି ହାରି ନଥିଲି ପ�ଥମ ଯ�ଣାକୁ ସହି ଠିଆ େହବାକୁ େଚvା 

କଲାେବେଳ ପୁଣି କାଲିରାତିେର େସ କିଛି େଟାକା0ୁ ଧରି ଆସି େମା ଶରୀର ନୁେହଁ େମା 

ଆତF ତାକୁ ଖିନ୍ ଭିନ୍ କରିେଦଲା। େଦହ ଭିତେର अେନକ ଯ�ଣା େହଲା। ପିଇଥିବା ମଦ 

େବାତଲ ସାହାଯ�େର େଯୗବନର ସବୁ ର�କୁ ଲାଲ ର�େର େଧାଇେଦଲା। ଜିअnା ଶବ 

େହାଇ ବ�ି ପାରିବିନି େସଥିପାଇଁ ଏଇ ପଦhପ େନଲି। ଆର ଜନF େର କି କମ� କରିଥିଲି ଏ 

ଜନF େର େମା ଭାଗ� ମେତ ଶା`ି େଦଲା। େସ କାଳିଆଟା ପାପ କମ� କରିଚାଲୁ େସ ଆର 

ଜନF େର अଭାଗୀ ହବ ତୁ କହିଥିଲୁ ନ ଠାକୁର ସବୁ ହିସାବ କିତାବ କରnି। େସ ଠାକୁର ତା 

ହିସାବ କରିେବ ଆଉ ତା ଭାଗଟାକୁ ଶା`ି ଦବ। ମଁୁ ଭଗବା0 ପାଖକୁ ଯାଉଛି ତା ବାକିତକ 

ହିସାବ ତା0ୁ ଜେଣଇବା ପାଇଁ। ଆମ ଗଁା ସାହୁ ମଉସା ଝିअ େସଦିନ କାଳିଆ ମଦ 

ନିଶାେର ଟାକୁ ଭିଡି ଆଣି ତା ସହିତ ଖରାପ କାମ କଲା। ମଁୁ ତା0ୁ କହିଲି ପୁଲିସିେର 

ଖବର େଦବା ପାଇଁ କିp େସ ମନା କେଲ କହିେଲ ପୁଲିସେର ଖବର େଦେଲ ସବୁ ଉଜୁଡି 

ଯିବ, ମଉସା ଭା�ିଯିେବ। ତାହା ଭାବି େସ ତୁନି ରହିଲା। ଏ ଭଳି अେନକ ଝିअ0ର 
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ଜୀବନ ନv କରି େସ େଖାଲା ଆକାଶେର ଘୁରି ବୁଲୁଚି ତା ଶା`ି ତାକୁ ନି�ିତ ମିଳିବ। ମଁୁ 

ଯାଉଛି ଆର ଜନF େର େତା େକାଳକୁ ଲhF ୀ େହଇ ଆସିବି। ମମତାର ଚିଠି ପଢି ତା ପାଦ 

ତଳୁ ମାଟି ଖସିଗଲା ଆଉ ଚିଠିଟିକୁ ଚିରି େଫାପାଡ଼ି େଦଲା। କାରଣ େସ ଚିଠିେର େଲଖା 

େହଇଥିବା ଝିअ ମମତା ହZ ଥିଲା। ମମତା ଏତିକି ବୁଝିସାରିଥିଲା ଭାଗ� ଆର ଜନF  କମ� 

ନୁେହଁ ବ_�ମାନକୁ େନଇ ଗାଢ଼ ହୁଏ। ମଁୁ େମା ଭାଗ�କୁ ଚୁପ ରହି ଗଢିବାକୁ ଚାହZଲି। ଆଜି 

ଆଇଏଏସ୍ ପରିhାଫଳ ବାହାରିଛି ଆଉ ମଁୁ କେଲର ମମତା ସାହୁ। ଯଦି େସଦିନ ମୁ 

ମଧ� େରାନି ଭଳି ମୁହଁ େଖାଲିଥାnି। ତା’େହେଲ ମଁୁ ବି अଭାଗୀ ମମତା େହାଇଥାnି। କିp 

ତା ମାେନ ନୁେହଁ େସ କାଳିଆଟା hମା େଯାଗ�। ପରି�ିତି ମଣିଷକୁ ବାଟ େଦଖାଏ। ମେତ 

େମା ପରି�ିତି େମା ଭାଗ� ଗଢିବାକୁ ବାଧ� କଲା। ନେହେଲ ମଁୁ ବି ସାମାନ� ଝିअ ମମତା 

େହଇ ରହିଥାnି। େସ ଦିନର ଧଷ�ଣ େମା ଭାଗ� ବଦେଳଇ େଦଲା। ଆଜି କାଳିଆ ନଁାେର 

ଆହୁରି ବି େକଶ ଚାଲିଛି ଏ ଥର େସ अଭାଗା ହବ। ଆଉ େକାଉ ଝିअ अଭାଗିନୀ ନୁେହଁ। 

କାରଣ ଆଜି ପରି�ିତି ଓ ଭାଗ� ସବୁ େମା ସପhେର। ଚିଠିଟିକୁ ଚିରି େଦଲି କାରଣ ନ�ାୟ 

ସବୁ େବେଳ ପ�ମାଣ ମାେଗ। ଭାଗ� େକବଳ କମ� ମାଗିଥାଏ। ଆଉ କାଳିଆର କମ�ର ଚିଠା 

େମା ପାଖେର ଥିଲା। େସଦିନର ମମତା ଚୁପ ରହିଥିଲା େହେଲ ଆଜିର ଏ କେଲର 

ମମତା ସାହୁ ଚୁପ ରହିବନାହZ। େସ ନିଜ ଭାଗ� ନିେଜ ଗଢ଼ିବ। 
ମିନାhୀ ଦାସ, ରାଉରେକଲା 



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

ଆହ� ାନ ଇ-ପତି� କା ସ$ୂ&� ନିଃଶୁ( ବିତରଣ େହତୁ ଡା େଜ�ାତି ପ�ସାଦ ପ/ନାୟକ0 1ାରା ପ�ତି2ିତ ଓ ପ�କାଶିତ  | Aahwaan.com  Aahwaan.com  Aahwaan.com  Aahwaan.com  |  116 

ମଣିଷ ପଣିଆମଣିଷ ପଣିଆମଣିଷ ପଣିଆମଣିଷ ପଣିଆ    
 ଡ� ାଇଭର େଗାପି ସାମ�ାେର ଆସି ଠିଆେହାଇ ବିନୀତ ସ�ରେର 

ସେରାଜ0ୁ କହିଲା, “ସାର୍ ପି|ୁ ବାବୁ0 ପୁରୁଣା ବହିଗୁଡାକ େଦେଲ 

ଏବଷ� େମା ପୁअର କାମେର ଆସnା। ଫାv ଡିଭିଜନେର େମଟି�କ ପାସ 

କରିଛି ପୁअ। ଏବଷ� େସ ଯୁ�ଦୁଇ ବି�ାନେର ଆଡ଼ମିସନ େନବ। ମା’0ୁ ଟିେକ କୁହେn।” 

 ପି|ୁ, ସେରାଜ0 ପୁअ, ଏବଷ� ଯୁ�ଦୁଇ ବି�ାନ ପରୀhା େଦଇଛି। 

       ବଡ଼ ପାଟିେର ହସିେଦଇ ସେରାଜ କହିଲା, “େତା ପୁअ ସାଇନ୍ସ ପଢିବ? ବହୁତ 

ଭଲ। ଖାଲି ବହି କାହZକି? ତୁ ପି|ୁର ସବୁ େନାଟ ବୁକ୍, ପ�େବଶିକା ପରୀhା ପାଇଁ ବିଭିନ�  

େକାଚିଂ ମ�ାେଟରିଆଲ, େଟv େପପର େନଇଯିବୁ। ରବିବାର ଦିନ ଘରକୁ ଆସି ସବୁ 

େନଇଯିବୁ।” 

 କୃତକୃତ� େହାଇଗଲା େଗାପୀ। “ଭଗବାନ ଆପଣ0ର ମ�ଳ କରିେବ ସାର୍। 

େସେକr ହ�ାr ବହି ବି କିଛି କମ ଦାମ ନୁେହଁ ଆମ ଭଳି େଲାକ0 ପାଇଁ।” 

 ଘରକୁ େଫରି ସେରାଜ, ¬ୀ ପି�ୟା0ୁ ସବୁକଥା କହିେଲ। 

 - ତେମ େମାେତ ନପଚାରି, ଡ� ାଇଭରକୁ କାହZକି ବହି େଦବାକୁ କହିେଦଲ? 

 ଆ�ଯ�� େହାଇ ସେରାଜ ପଚାରିେଲ, “ପି|ୁର ବହି ଖାତା ସବୁ କଣ େହବ? ଆମର 

ଆଉ ପିଲା ବି େକହି ନାହାnି େଯ ଆେମ ସାଇତିବା?” 

 - େମା ଭାଇ0 ପୁअ ପରା ଏବଷ� ଦଶମ ପାସ କଲା। ପି|ୁର ସବୁ ବହି ତାକୁ ମଁୁ 

ର�ନ କୁମାର ନାୟକ 
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େଦବି। 

 ¬ୀ0ୁ ବୁଝାଇେଲ ସେରାଜ, “ତମ ଭାଇ ବଡ଼ କ$ାନୀ’ର ଜେଣ ଉ�ପଦ� 

अଫିସର। ଲh ଲh ଟ0ା ମାସକୁ ଦରମା ପାଉଛnି। ପି|ୁର ପୁରୁଣା ବହି ତୁମ ପୁତୁରା 

ପଢିବ? େସମାେନ ପୁଣି अନ� ରାଜ�େର ରହୁଛnି। ଏେତ ବାଟ ବହି ସବୁ େକମିତି 

ପଠାଇବ? େଗାପିଟା ଗରିବ ମଣିଷ ଓ ଏ ବହିସବୁ ତା ପୁअ କାମେର ଆସିବ।” 

 - େମା ଘର େଲାକ0ୁ ବହି ନେଦଇ ବାହାର େଲାକକୁ କାହZକି େଦବି? ତେମ ଆଉ 

ଯୁ�ି କରନା। 

 ସେରାଜ ଜାଣିପାରୁ ନଥିେଲ େଗାପୀକୁ କଣ କହିେବ। ଲାଜ ମାଡୁଥିଲା ତା0ୁ। 

ସ�ାେହ ପାଇଁ ଟୁରେର େସ ବେa ଯିେବ। େଫରିଲା ପେର ବରଂ ପଇସା େଦଇେଦେବ 

ତାକୁ। 

 ଟୁରରୁ େଫରି ଘରକୁ ପଶିଲା େବଳକୁ ସେରାଜ େଦଖିେଲ େଗାେଟ ରଦି େବପାରୀ 

ଦୁଇ, ତିନିଟା ବ`ାେର କଣ ସବୁ ପେଶଇକି େନଉଥିଲା। 

 -ଭାଇର ପୁअ ଜିଦି କଲା କମସ� ପଢିବାକୁ। େସଥିପାଇଁ ବହି, ଖାତା ସବୁ ବିକିେଦଲି। 

ଦୁଇ ଶେହ େକାଡିଏ ଟ0ା ମିଳିଲା। ବଦମାସ ଠକ େଲାକଟା େକଜି ଚାରିଟ0ା ହିସାବେର 

େନଲା; େସଥିେର ପୁଣି ଦrି ମାରି ଆଉ ଦଶ େକାଡିଏ କିେଲା େନଇଯାଇଥିବ। 

 ଆକାଶରୁ ଗଳି ପଡ଼ିଲା ଭଳି ଲାଗିଲା ସେରାଜକୁ। ଛିଃ, ଏେତ ତଳକୁ ଯାଇ ପାରିଲା 

ପି�ୟା? ସାମାନ� େକେତଟା ଟ0ା ପାଇଁ अଥବା ଡ� ାଇଭରକୁ ବହି ନେଦବାର ଜିଦି? 

 ବାହାେର େଗାପି ନି�ୟ େଦଖିଥିବ ରଦି େବପାରୀ ପି|ୁ’ର ବହି ସବୁ େନଇ 

ଯାଉଥିବାର ଦୃଶ�। କଣ ଭାବୁଥିବ େସ? େସଇଥିପାଇଁ କହିଥିଲା କି ମା’0ୁ ଟିେକ 
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କହିେବ? 

 ନିଜକୁ अସହାୟ ଲାଗୁଥିଲା। େଗାପିର ପୁअ ଗେଣଷ’ର ମୁହଁଟା ମେନ 

ପଡିଯାଉଥିଲା। 

 अଫିସ ଗଲାେବେଳ ବାଟେର େଗାପି ହାତକୁ କିଛି ଟ0ା ବଢ଼ାଇ େଦଇ କହିେଲ, 

“ଏଇ ଟ0ା ରଖ େଗାପୀ, ପୁअର ବହି କିଣିବୁ।” 

 - ନାଇଁ ସାର୍, ଟ0ା ଦରକାର ନାହZ। ବହିଖାତା ସବୁ େସଇ ଚିହ� ା ରଦିେବପାରୀ 

େଗାବିsଠୁ ଆଣିଲି। ଆପଣ0 ଡ� ାଇଭର େବାଲି େସ େମାେତ ଜାେଣ। 

 େଛପ େଢ଼ାକି ସେରାଜ ପଚାରିେଲ, “େକେତ ଟ0ା େନଲା େତା ଠାରୁ େସ ରଦି 

େବପାରୀ ? 

 -େଗାବିs ଭାରି ଭଲ େଲାକଟା ସାର। େଯମିତି ଜାଣିଲା େମା ପୁअ’ର ପଢିବାକୁ େସଇ 

ବହି ଦରକାର, ମାଗଣାେର ସବୁତକ େଦଇେଦଲା। ପଇସା ଯାଚିଲାରୁ ମନା କରି କହିଲା, 

“ପିଲାେବେଳ ପାଠ ପଢିବାକୁ ବହି ପତ�  ପାଇନଥିଲି େବାଲି ଆଜି ରଦିେବପାର କରୁଛି। 

େତା ପୁअ ପାଠ ପଢି େତା ବାବୁ0 ଭଳି ବଡ଼ अଫିସର େହଉ।” 

 େଦହେର କେର| ଲାଗିଲା ଭଳି ଏକ अନୁଭବ। ଝଣଝାଣ େହାଇ ଛାତି ଭିତେର କିଛି 

ଭା�ି ଯାଉଥିଲା ସେରାଜ0ର। ତା0ୁ ଲାଗିଲା େସ ନିେଜ େଯମିତି ରଦି େବପାରୀ ବନି 

ଯାଇଛnି; अଥବା ତା’ଠାରୁ ବି ନୁ�ନ ! 
ଫାସିଗୁଡା, ଗ�ାମ  
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ଶାଶୁଶାଶୁଶାଶୁଶାଶୁ    
 େଡ� ସି� େଟବୁଲ ସାମ�ାେର େମକअପ୍ ର ଫିନିସି� ଟଚ 

େଦଲାେବେଳ ପଛପଟରୁ ପରଦା ଫା0େର ଉ0ି ମାରୁଥିବା ମୁହଟି 

େଦଖି ଚଢା ଗଳାେର ପ�ଶ� କଲା ସୁଧନ�ା, “କଣ େହଲା?” ନାଇଁ, କିଛି 

ନୁେହଁ, अମୃତା�ନ ଡବାଟା େକାଉଠି अଛି ପାଉନି ତ, େସଇଟାକୁ େଖାଜୁଥିଲି। ବିର�ି 

ଭାବେର ଶାଢୀର କାନିକୁ ଝାଡି େଦଇ କପେବାଡ଼�ରୁ अମୃତା�ନ ଡବା ବାହାର କରି ଏକ 

ରକମ କଚିେଦଲା େସ ଖଟ ଉପେର ଆଉ ରାଗ ତମତମ େହଇ ବାହାରକୁ ବାହାରିଗଲା। 

ଗଲାେବେଳ କହିଗଲା, ତେମ ଖାଇଦବ। ମଁୁ ଆଜି ବାହାେର ଖାଇବି।  

 ଆଜି କେଲଜ ସା� ମାନ0 େଗଟ-ଟୁେଗଦର। କେଲଜ ଛାଡିବା ପେର ସ$କ� ଗୁଡା 

ମହଳଣ ପଡି ଆସୁଥିଲା, ଏଇ େସାସିଆଲ ମିଡିଆେର ସକି�ୟତା ପୁଣି ସମ`0ୁ ଏକାଠି 

େହବା ପାଇଁ ସୁେଯାଗ ସୃvି କରିେଦଲା। େଫାନ କଲ ଆଉ ହ� ାଟସଆପେର େଭନୁ� ଆଉ 

େମନୁ ସବୁ ଫାଇନାଲ େହଇଗଲା।  ଜଣ ଜଣ କରି ସମେ` ଠିକ ସମୟେର ପହ�ିଗେଲ। 

େହେଲ ସ�ପ�ାର େଦଖାନାହZ। ଆେର, କଣ େହଲା? ତାକୁ େଫାନ କର, ସF �ତି କହିଲା। 

“ଥାଉ, ଦରକାର ନାହZ, େସ ଆଉ ଘେ| ପେର ଆେପ ଆସି ପହ�ିଯିବ। ତା’ଶାଶୁ ପୁରା 

େଲଡି ହିଟଲର। ପାନରୁ ଚୂନ ଖସିବନି ବୁଢୀର। ବିଚରା ସ�ପ�ା ସବୁଦିନ ରାତି ଚାରିଟାରୁ 

ଉଠି ଗାେଧାଇ ପଜୂାପାଠ କରିବ, ଘରର ସବୁ କାମ ସାରିବ, ବୁଢୀ ଲାଗି ଚା’, ଜଳଖିଆ, 

ଲ� େଥାଇେଦଇ अଫିସ ଯିବ, अଫିସରୁ େଫରିଲା େବଳକୁ ବୁଢୀ େଗାଡ େଟକି ବସିଥିବ 

अନୁସୟୂା େଜନା 
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ପୁଣି  ଚା’, ଜଳଖିଆ अେପhାେର। କାମବାଲି ରଖିବାର େଘାର ବିେରାଧୀ, ଏେଣ ନିେଜ 

କୁଟା ଖrକୁ ଦି’ଖr କରିବନି ବୁଢୀ। କହିବ, ଆେମ ସବୁ ତ ପୁଣି େକେତ କାମ କରୁଥିଲୁ, 

ତେମ ଏମିତି କଣ କରିପକାଉଚ କି? ମଁୁ ତା’ ଘରକୁ ଥେର ଦି’ଥର ଯାଇଛି, େସ େମା 

ଆଗେର ବଡ ଦୁଃଖେର ଏ କଥା କହିଥିଲା। ଖାଲି ଏତିକି ନୁେହଁ, କୁଆେଡ ଯିବ, 

େକେତେବେଳ େଫରିବ, େକେତ ପଇସା େକାଉ ବାବଦେର ଖଚ� େହଲା, ବାପଘରୁ କିଏ 

ଆସିଲା, କିଏ ଗଲା, ଏସବୁର ସବିେଶଷ ବିବରଣୀ ବୁଢୀକୁ େଦବାପାଇଁ ବି ପଡିବ। 

ପ�ାଇେଭଟ ଚାକିରୀେର େଯମିତି େଟନସନ, ସ�ପ�ା ପୁରା େପଷି େହଇଯାଉଛି।” ଏକାଥରେକ 

ଏତକ କଥା କହି ପକାଇ ଦମ େନଲା ସ�ାତୀ। ତା’ର ସାରଗଭ�କ ଭାଷଣେର େକହି େକହି 

ହସିେଲ ଆଉ କିଛି ଜଣ ଦୀଘ�ଶ�ାସ େନେଲ। ଆଛା, େତା ଶାଶୁ ତ ଭଲ େହଇଥିେବ ନା? 

ସ�ାତୀକୁ ପ�ଶ� କଲା ସF �ତି। ଏଥରକ ସ�ାତୀ ମୁହଁଟା ଟିେକ ଝାଉଁଳି ପଡିଲା। କହିଲା, ହଁ, ଭଲ 

େଯ.... ସତକଥା ହଉଛି ଦରକାରଠାରୁ अଧିକ ଭଲ, अଧିକ େଦେଖଇେହବା େଲାକ ସିଏ। 

ତୁ ତ ଜାଣିଛୁ, ଶଶୁର ଭଲ ଚାକିରି କରିଥିେଲ, ତା0ର େପନସନ, अଲଗା ଇନକମ, ସବୁ 

ଶାଶୁ0 ପାଖେର। େମାର ରୂଚି କଣ, ମେତ କଣ ଭଲ ଲାେଗ, େସଥିେର ତା0ର କିଛି ଯାଏ 

ଆେସ ନାହZ, ନିଜ ଇjାେର ଖାଲି ଶାଢୀ, ଗହଣା, ୟାଡୁ ସ�ାଡୁ ଆଣି ଗଦା କରିେବ ଆଉ 

ଯିଏ ଘରକୁ ଆସିଲା ତାକୁ େଦେଖଇେବ, େବାହୁ ଲାଗି ଏେତ ସବୁ ସଜ ସର�ାମ ଆଣୁଛnି 

େବାଲି। ଯୁଆଡିକି ଗେଲ େବାେଝ ଗହଣା ମrି େହଇ ଯିବାକୁ ବାଧ� କରିେବ। ତା0ରି 

ଇjା ମୁତାବକ େରାେଷଇ ହବ, ନେହେଲ େସ ନିେଜ କରିପକାଇେବ, ଆଉ େସ କଥା ସାହି 

ପଡିଶା0ୁ ବଖାଣିେବ େଯ ଆଜିକାଲି अମୁକ ଜିନିଷଟା ଖାଇବା ଭଲ, େମା େବାହୁ 

କରିପାରିବନି ତ, େସଥିପାଇଁ ମଁୁ ନିେଜ କରିେଦଲି। ଏମିତିକି େକାଉ ଫିଲF  େଦଖିବାକୁ ଯିବୁ, 
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େସ ନି _ି େସଇ େନେବ ଆଉ ଟିେକଟ ବି େସ କରାଇେଦଇଥିେବ।  ଏଇ େଦଖୁନୁ, ମେତ 

ଗ�ୀନ କଲର ବିଲକୁଲ ପସs ନୁେହଁ, େହେଲ େସ ଜବରଦ` କେଲ ମେତ ଏଇ ଶାଢୀ 

ପିiିକି ଆସିବାକୁ। ଏେଣ ମଁୁ ଏଠିକି ଆସିବି େବାଲି ସକାଳୁ अତି କମେର ଦଶଜଣ0ୁ 

େଫାନେର କହିସାରିଛnି, ମାେନ, ମଁୁ େବାହୁକୁ ଏମିତି ଭଲପାଏ ଆଉ ଏେତ ଫି� ଡମ 

େଦଇଛି। ସ�ାତୀ କଥାେର ମୁrେର ହାତ େଦଇେଦଲା ସF �ତି। କହିଲା, ଆେର ବାପେର, 

େତା ଶାଶୁ ତ ବଡ ସାଂଘାତିକ େଲାକ। େତାର ସ�ାମୀ କିଛି କୁହnିନି? ଆେର, ତା0 କଥା 

କହନା। ଯଦି େକେବ ମଁୁ ଏଇ କଥା କେହ, େସ କହିେବ, “ମାମା ତ ଆମର ଭଲ ପାଇଁ 

ଏସବୁ କରୁଛnି, ତା’ଛଡା ତମ ¬ୀ େଲାକମାନ0ର େଗାେଟ अଭ�ାସ ଶାଶୁମାନ0 

ବିେରାଧେର କହିବା, େବାଧହୁଏ ତେମ ବାହାେହାଇ ଆସିଲା େବେଳ ଏସବୁ େଟ�ନିଂ େନଇକି 

ଆସିଥାअ। ” ଏମିତି କଥାର ମଁୁ କଣ ଉ_ର େଦବି କହିଲୁ?   

 େମାର କିp ପୁରା ଫrା କିu ୟର। କହିଲା ସF �ତି। ପାଖେର ରଖିବାର ନାହZ କି ଏେତ 

େଟନସନ ନବାେର ନାହZ। ବଷ�େର ଥେର ଦୁଇଥର ତା0ୁ ଗଁାରୁ େନଇଆେସ, ଦଶ ପsର 

ଦିନ ରେଖ। ତା0 ଖୁସି ମୁତାବକ ରiାବଢା ଆଉ ଟିକିଏ ବୁଲାବୁଲି କେରଇେଦେଲ େସ 

ପୁରା ଖୁସ। େଯେତେବେଳ ଟିକିଏ କଥା କଟାକଟି େହବାର ସ�ାବନା ଆେସ, ତା0ୁ ପ¡ାନ 

କରି ଗଁାେର ଛାଡିେଦଇ ଆେସ। େଦହ ମୁr େହେଲ ସେ� ସେ� େମଡିସିନ ପଠାଇଦିଏ। 

ଛୁଟିଦିନ େଦଖି େକେତେବେଳ େକମିତି ଚାରିପା� ଦିନ ଗଁାକୁ ଯାଏ, ପୁରା ସୁନାେବାହୁ ଭଳି 

ସମ`0 ସେ� ମିଶିକି ଚଳିଯାଏ। ବାସ, ଆଉ अଧିକ କିଛି କରିବା ଦରକାର ନାହZ।  

 ସF �ତି କଥାେର ତାଳ େଦଇ ଆଉ ଦୁଇ ଚାରିଜଣ ବି ବଖାଣିେଲ, େସମାନ0 

ଶାଶୁମାନ0 ବିଷୟେର। କାହା ଶାଶୁକୁ େଯେତ ଭଲ େରାେଷଇ କରିେଦେଲ ମଧ� େକମିତି 
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ଋେଚ ନାହZ  ତ ଆଉ କାହା ଶାଶୁ େକମିତି ମୁହଁ ଶୁଖାଇ ବସnି, ଯଦି ତା’ ସ�ାମୀ ତା’ ଲାଗି 

ଶାଢୀ କି ଆଉ କିଛି େନଇ ଆସnି ଏବଂ େସଇ କଥା େନଇ ତା’ ଶାଶୁ ପେରାhେର ଦୁଇ 

ଚାରିପଦ କହିବାକୁ ଭୁଲnିନି ଇତ�ାଦି ଇତ�ାଦି। ସୁଧନ�ା ଏସବୁ କଥା ବସି ଚୁପଚାପ 

ଶୁଣୁଥିଲା ଆଉ ନିଜ ସେ� ତଉଲୁଥିଲା।  

 ଆjା, ଧନ�ା, େତା ଖବର କଣ? ସୁଧନ�ାକୁ ପଚାରିଲା ସF �ତି। ସେ� ସେ� ସ�ାତୀ 

କହିପକାଇଲା, ଆେର ତା’ କଥା ତ ନିଆରା। ମାଉସୀ ତ େକେବ ପାଟି େଖାଲnି ନାହZ। 

ଟିକିଏ ଗାଉଁଲିଆ େଲାକ ତ!! ଧନ�ାର ପୁରା ରାଜୁତି ତା’ ଘେର। ସ�ାତୀର ଏଇ ଦୁଇ ପଦ 

କଥାେର େଯମିତି କେର| ଲାଗିଗଲା ସୁଧନ�ା େଦହେର। େସଇ ମୁହୂ_�େର ଭୀଷଣ ରାଗ 

େହଲା ତା’ର ବାପା0 ଉପେର। ଖାଲି ଭଲ ଚାକିରି େଦଖି କଣ କିଏ ଝିअ େଦଇଦିଏ? 

ପରିବାର ବି େଦଖିବା ଦରକାର ନା ନାହZ? ତା’ର ଶ�ୀମୟ0 ସେ� ପ�`ାବ ପଡିବାେବେଳ 

ମାମା ବାପା0ୁ ଠିକ ଏଇ ପ�ଶ� କରିଥିେଲ, େହେଲ ବାପା ସିଧା ସଳଖ ଉ_ର େଦଇଥିେଲ, 

“ତେମ କଣ ତମ ଝିअକୁ ଜାଣିନ? ପରିବାର ଭିତେର ଚଳିବାଟା ତେମ ତାକୁ ଶିେଖଇଚ?” 

ଏତିକିେର ମାମା ଚୁପ ପଡିଯାଇଥିେଲ। 

 ବାହାଘର ପେର ଶ�ୀମୟ ତାକୁ अନୁେରାଧ କରିଥିେଲ, “ଧନ�ା, େମା ମା’କୁ େକେବ ବି 

କିଛି କହିବ ନାହZ। ବହୁତ କvେର େସ ମେତ ମଣିଷ କରିଛି। ତା’ ଲାଗି ତମର କିଛି 

କରିବା ଦରକାର ନାହZ, େସ ନିେଜ ସବୁ କରିପାରିବ। କିp ଟାଣ କଥା କହିେଲ େସ ବହୁତ 

ଦୁଃଖ ପାଇବ। ” ଶ�ୀମୟ0 କଥାକୁ ସୁଧନ�ା अବଶ� ଏ କାନେର ପୁରାଇ େସ କାନେର 

ଛାଡି େଦଇଥିଲା ଆଉ ଶାଶୁ0ର େଛାଟ େଛାଟ ଭୁଲେର ବିର� େହଇ ବଡପାଟି କରିବାକୁ 

ଭୁଲୁନଥିଲା। େସ ପରି�ିତିେର ଶ�ୀମୟ0 अସହାୟ ମୁହଁକୁ ବି ତା’ର ଖାତିର ନଥିଲା। ଆଜି 
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ସ�ାଟୀର ଏଇ “ଗାଉଁଲିଆ” ଶ¥େର ତା’ର କଟା ଘା’େର େଯମିତି ଚୂନ ଲାଗିଗଲା, ଭାରି 

अପମାନିତ ଲାଗିଲା ତାକୁ। ସା�ମାନ0 ସହିତ ପରବ_�ୀ ଘେ| ଦୁଇ ଘ|ା ବିତାଇବା 

କvକର େହଇଗଲା, ଖାଲି େସଇ “ଗାଉଁଲିଆ” ଶ¥ ତା’ ମୁr ଭିତେର ଟାଇଁ ଟାଇଁ େହଇ 

ବାଜିଲା।  

 େହାେଟଲରୁ ଘରକୁ ଏକ ମୁହଁା େହଇ ଆସି ଶାଢୀ ନ ବଦଳାଇ ଖଟ ଉପେର ରାଗ 

ଆଉ େhାଭେର ଗଡିପଡିଲା ସୁଧନ�ା। େକେତେବେଳ ଆଖି ଲାଗିଯାଇଛି, େସ ଜାଣିନି। 

ତା’ େଗାଡେର କାହାର ଟଁାସିଆ, ହାଡୁଆ ହାତର §ଶ�େର ଚମକି ଯାଇ ଉଠିପଡିଲା ସିଏ। 

େଦଖିଲା,  ଶାଶୁ ତା’ ପାଦ ଚିପି ଦଉଛnି। “ଆଜି ବହୁତ ହାଲିଆ େହଇ ଯାଇଚ କି ମା? 

େଦହ ଭଲ ଲାଗୁନି? ସi�ାେବେଳ େକେବ ଏମିତି େଶାଇବା ତ ମଁୁ େଦଖିନି?” ପ�ଥମ ଥର 

ଲାଗି ସୁଧନ�ା ମନ ଭିତରଟା ଶାଶୁ0 ପାଇଁ ଓଦା େହଇଗଲା। ସକାେଳ ରାଗେର 

अମୃତା�ନ ଡବା କଚି େଦଇ ଯାଇଥିବା କଥା ମେନ ପଡିଗଲା ତା’ର। ଆଖି େକାଣରୁ 

ନିଗିଡି ଆସୁଥିବା େଠାପାଏ ପାଣିକୁ ବିଶି ଆ�ୁଠିେର େପାଛି େଦଇ କହିଲା, ତମର ମୁr 

ବିiା ଭଲ େହଇଗଲା? ଚାଲ, ତମ ପାଇଁ ଚା’ ତିଆରି କରିେଦବି।  

 ଗ�ାସ େvାଭ ଉପେର ସସେପନେର ଚା’ ଫୁଟୁଥିଲା, ସୁଧନ�ାର ଆଖି ଜାଲୁଜାଲୁଆ 

େହଇ ଯାଉଥିଲା अମାନିଆ ଲୁହେର, େସ ଲୁହ अନୁତାପର। ଆଜି ଯାଏଁ େକେତ କଥା େସ 

ଏଇ ବୁଢୀ ମଣିଷଟିକୁ କହିଛି, େହେଲ େସ ଦିେନ ପାଟି ଫିଟାଇ ନାହାnି। अଥଚ ସା� 

ମାନ0 ଶାଶୁ ମାେନ!!! ତା’ ଇjା େହଉଥିଲା, ଚିେଲu ଇ ଚିେଲu ଇ ସା�ମାନ0ୁ କହିବାକୁ: 

“ସମ`0 ଜୀବନ କାହାଣୀେର ଶାଶୁ ଚରିତ� ଟି ଖଳନାୟିକାର ନୁେହଁ ” 
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ଦୁଇଟି hୁଦ� ଗ�ଦୁଇଟି hୁଦ� ଗ�ଦୁଇଟି hୁଦ� ଗ�ଦୁଇଟି hୁଦ� ଗ�    
ନାଟକ 

 ସକାେଳ ସକାେଳ ୮୦ ବଷ�ର ଶଶୁର ଖବର କାଗଜର ପୃ2ା 

ଓଲଟାଉଥା’nି, େରାେଷଇ ଘରୁ େବାହୁ ଡାକମାରି କହିଲା, “ବାପା 

ଜଳଖିଆ ବାଢ଼ି େଦଇଛି, ଖାଇେବ ଆସp” 

 ଶଶୁର େବାହୁର ଡାକ ଶୁଣି ନ ଶୁଣିବାପରି ଚୁପଚାପ ବସି ରହିେଲ, େବାହୁ ପୁଣିଥେର 

ଡାକିଲା ଏଥର ମଧ� ଶଶୁର ପବୂ�ପରି ଗୁମସୁମେର େପପର ଉପେର ନଜର ରଖି ବସି 

ରହିେଲ 

 ପୁअ ଆସି େଦଖିଲା ଡାଇନିଂ େଟବୁଲେର ଜଳଖିଆ ବଢ଼ା େହାଇଛି ଡ�ଇଁ ରୁମକୁ 

ଯାଇ ବାପା0ୁ ଡାକିଲା, “ବାପା ଆସ, ଜଳଖିଆ ଖାଇେନବ” 

 ଏଥର ନିଜ ମୁହଁକୁ ପୁअ ଆଡ଼କୁ ଘୁେରଇେନଇ କିଛି hଣ ଚାହZ ରହିେଲ େସ ତା0 

ହାବଭାବରୁ ଜଣାପଡୁଥାଏ େଯମିତି କିଛି ଜାଣି ପାରିନାହାnି େସପେଟ େବାହୁ ଦୃଢ଼ 

କ�େର କହୁଥାଏ, “ବାପା, ଜଳଖିଆ ବଢ଼ା େହାଇଛି, ଆସp” 

 ପ�କୃତି� େହାଇ ଉଠି ଠିଆ େହେଲ େସ, ଡାଇନିଂ େଟବୁଲେର ବସି ଜଳଖିଆ କେଲ 

ଓ ଚୁପଚାପ୍ ନିଜ ରୁମକୁ ଚାଲିଗେଲ 

 ସଂେଯାଗକ�େମ ଝିअ ଶଶୁରଘରୁ ବାପା0 ଘରକୁ ଆସିଥାଏ େସ ବାପା0 ପାଖକୁ 

ଯାଇ ପଚାରିଲା, “ଆjା ବାପା! ଏେବ ତ ତୁେମ ଏେତ କମ୍ ଶୁଣୁନାହଁ, ତା େହେଲ ଭାଇ 

ସୁଧାଂଶୁ େଶଖର 
ଦି� େବଦୀ 
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ଭାଉଜ ଏେତଥର ଡାକିବା ପେର କଣ ପାଇଁ ଶୁଣୁନଥିଲ?” 

 ଲୁହ ଛଳ ଛଳ ଆଖି ଓ ଭ�ା ସ�ରେର ବାପା କହିେଲ, “େସ ଦୁେହଁ େକବଳ େମା 

େବ�କ୍ ଫାv୍ ସମୟେର େମାେତ ମେନପକାnି େର ମା’ ମଁୁ ଚାେହଁ େସମାେନ ଆହୁରି 

अେନକଥର େମାେତ ଡାକp ଆଉ େସଇଥିପାଇଁ ଶୁଣି ନ ଶୁଣିବାପରି ନାଟକ କେର 

+=============================+ 

ନୁ�ଜ୍ 

 କିଛିଦିନ ତେଳ େକରଳର ଭୟ0ରୀ ବନ�ାେର अେନକ ଜନଜୀବନ hୟhତି 

େହଲା, େଲାକମାେନ ପାଣିେଘରେର ରହି ଜୀବନ ସହ ସଂଘଷ� କରୁଥାnି େସହି ପ�ାକୃତିକ 

ବିପଯ��ୟେର େକେତ େଯ ଜୀବନ ହାନି େହାଇଛି ତା’ର କଳନା କରିବା अସ�ବ େହାଇ 

ପଡ଼ିଥିଲା ବା`ବିକ େସଭଳି ବିପଯ��ୟ ହୃଦୟବିଦାରକ ଥିଲା, େକାଉଠି अତଡ଼ା ଖସି କୁଢ଼ 

କୁଢ଼ ଶବ ମାଟିତେଳ ଦବି ରହିଥାଏ ତ େକାଉଠି ବଡ଼ ବଡ଼ ପ�ାସାଦ ଭା�ି ତା ତେଳ ଦବି 

ଯାଇଛି ମଣିଷର ଧନସ$_ି ଓ ଜୀବନ ବଡ଼ ବଡ଼ ଗାଡ଼ି ମଧ� ଜଳ ସମାଧୀ େନଇଛି 

ଚାରିଆେଡ଼ ଖାଲି େକାକୁଆ ଭୟ ବନ�ା... 

 ବିଜୁଳି ନାହZ କି ପିଇବା ପାଇଁ ପାଣି ନାହZ େଲାକ0 ପାେଖ ପ�ଶାସନ ଓ 

ଉ�ାରକାରୀମାେନ ପୁରା ତ¤ରତାେର ଉ�ାର କାଯ�� କରୁଥାnି େସଇେବେଳ େଗାଟିଏ 

ଟିଭି ଚ�ାେନଲର ରିେପାଟ�ର ବନ�ା ପ�ପୀଡ଼ିତ hୟhତିର ଦୃଶ� େଦଖାଇ ନୁ�ଜ କହୁଥାଏ 

ବାେଲଶ�ର ସହରର େଗାଟିଏ ପରିବର ଉ�ୁକତାର ସହ ଟିଭିେର େଦଉଥିବା େକରଳ 

ବନ�ାର ନୁ�ଜକୁ େଦଖୁଥାnି ସମ`0 ମୁଖମrଳେର ନୀରବତା କିଛି ସଦସ�0 

ଆଖିେର ଲୁହ ଛଳ ଛଳ 
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 ଆମକୁ ଏେବ ଏେବ ଖବର ମିଳିଛି ମରିଥିବା କିଛି େଲାକ0ୁ ଦାହ ସଂ?ାର 

କରାଯାଇଛି ଆେମ େସମାନ0 ନଁା ?ି� ନେର େଦଖାଉଛୁ ରିେପାଟ�ର ?ି� ନେର ଆସୁଥିବା 

ନଁା ଗୁଡ଼ିକର ଠିକଣା, ବୟସ, ନଁା ଇତ�ାଦି କହି ଚାଲିଥାଏ 

 େହ ଭଗବାନ! ଆମ ପରିବାର ମଧ�ରୁ େସଭଳି ଦୁେଯ��ାଗେର େକହି ପଡ଼ିନଥାp 

ପରିବାରର ଜେଣ ବୟ?ା ମହିଳା ନିେଜ ନିେଜ ଭଗବାନ0ୁ ନିଜର ମନକଥା ଜେଣଇ 

ହାତେଯାଡ଼ି ପ�ାଥ�ନା କରୁଥାnି ପୁରା ପରିବାର ଭୟଭୀତ ଦୃvିେର ଟିଭିେର ପ�ସାରିତ 

େହଉଥିବା ମୃତକ0 ନାମ ଲିvକୁ େଦଖୁଥାnି ଘରସାରା ଶନୂସାନ ରାତିର ନି`ବ୍ ଧତା 

ପରି ପ�ତ�ୟ େହଉଥାଏ ସମେ` ପ�ାୟଃ ଭଗବାନ0 ନାମ ସFରଣ କରି ଗୁଣୁଗୁଣୁ 

େହଉଥାnି ହଠାତ୍ ନୁ�ଜ୍ ରିେପାଟ�ର୍ କହିଲା, “କିଛି ସମୟ ପାଇଁ ବିରତି, ବିରତି ପେର 

ପୁଣି େଫରିବୁ...” 

  
ବିସି-୭୪, େସର - ୧, ସଲ୍ ଟେଲକ୍, େକାଲକାତା - ୬୪ 

ଭ� ାମ�ଭାଷ : ୯୬୮୧୩୭୩୫୧୨ 

ଇେମଲ୍ : s.dwibedy@rediffmail.com 
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अସାମାଜିକअସାମାଜିକअସାମାଜିକअସାମାଜିକ    
 “अସହ� େହଉଛି अସାମାଜିକ କାଯ��କଳାପ” ସକାଳୁଆ ଚା’ପିଆ 

ସହିତ ଖବରକାଗଜର ଶୀଷ�କ ପେର ଶୀଷ�କ ପଢ଼ି ଚାଲିଥା’nି 

ସୁମnବାବୁ େହେଲ, କାଇଁ େକଜାଣି अସାମାଜିକ ଶ¥ଟି ମନେର 

अେନକ ପ�ଶ� ଆେsାଳିତ କରୁଥିଲା अଟକି ଗେଲ େସ 

 ଚା’ କପେର ଓଠ ଲେଗଇ ସିଏ ମେନ ପକଉଥିେଲ, େଯେତେବେଳ ସିଏ କେଲଜ 

ପଢୁଆ ଯୁବକ ଥିେଲ ଏଇ ସାମାଜିକ ଆଉ अସାମାଜିକ ଶ¥ର ପ�େଭଦ ବୁଝଉଥାnି, 

ରାଜନୀତି ବିଭାଗ ପ�େଫସର େହାତା ସାର 

 “ମଣିଷ ଏକ ସାମାଜିକ ପ�ାଣୀ ସମାଜ ବିନା େସ ତିେଳ ମାତ�  ତି2ିପାେରନା ବିନା 

ସମାଜେର ତି2ି ପାରnି ହୁଏତ ଈଶ�ର अଥବା ପଶୁ” 

 ନିଜକୁ ପୁଣି ଘା|ିେଲ ସୁମnବାବୁ େହେଲ, ଏ अସାମାଜିକ ମାେନ କ’ଣ 

େହାଇପାେର? ଠିକ୍ ଠିକ୍ ବୁଝିବାକୁ ହେଲ ଯିଏ ସାମାଜିକ ନୁହଁ अଥବା ସମାଜ ସହ 

ତି2ିବାକୁ ଚାେହଁନା, େସଇ अସାମାଜିକ ଆହୁରି ମଧ� ସାମାଜିକ ସ$କ� ତଥା 

କାଯ��କଳାପେର ବିଶ�ାସ ରଖୁନଥିବା ବ��ି ମଧ� अସାମାଜିକ େହାଇପାେର 

 ଏଥର ଆହୁରି अେନକ ସF �ତି ଉ0ିମାରିଲା ସକାଳୁଆ ଖବର କାଗଜ ସହିତ ଚା’ର 

ନିବିଡ଼ତାକୁ ତ େସ ଆଗରୁ अେନକଥର अନୁଭବ କରିଥିେଲ, ତା’ର ମଜା େନଉଥିେଲ; କିp 

ଆଜି अେନକ अସମାହିତ ପ�ଶ� ତା0ୁ ବ�ତିବ�` କରି ପକାଉଛି 

ସନାତନ କଟା 
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 अେନକ ଦିନ େହଲା, ଚାକିରୀ କଲାପରଠୁ େସ ନିେଜ େକୗଣସି ସାମାଜିକ 

କାଯ��କଳାପେର ପ�ତ�h ଭାବେର ଭାଗ େନଇ ନାହାnି ସାମାଜିକ ସ�ାନ ଲାଳସାେର 

ଆଜି େସ ଉ�ପଦବୀେର अବ�ାପିତ 

 େକେତ ବiୁମିଳନ, ବିବାହ ଉ�ବ, अେn�vିକି�ୟା ପରି ଏମିତି େକେତ େଯ ସାମାଜିକ 

अନୁ2ାନେର େସ ଭାଗେନଇ ନାହାnି ସବୁେବେଳ କାଯ��ବ�`ତାକୁ ଆଳ କରି ଆେଡ଼ଇ 

ଚାଲିେଲ ଚା ପିଇସାରି ଖାଲିଥିବା କପଟିକୁ ଟିପୟ୍ ଉପେର ରଖିେଦେଲ 

 ଏକ ଦୀଘ�ଶ�ାସ େନଇ ପୁଣି अନ�ମନ? େହେଲ 

 ପୁअ େବାହୁ ବିେଦଶେର ଚାକିରୀ େସଇଠି ନାତିନାତୁଣୀ େକେବ େକମିତି େଫାନ 

କଲ୍ ଆେସ େବେଳ େବେଳ ଭିଡ଼ିଓ କଲ୍ କରnି େଦଖିକି ଖୁସିେର ଆତF ହରା ହୁअnି 

କାଚ ବା«ର ମିଠା େକବଳ େଦଖିହୁଏ, ଖାଇ ହୁଏନା ମମ�େର ନିଜକୁ ବୁଝାnି 

 େହେଲ, ଗତ କିଛିମାସ େହଲା ଆଉ କଲ୍ ଆସୁନି ସମେ` କମ�ବ�` 

ନାତିନାତୁଣୀ ବି ପଢ଼ାେର ବ�` ସମୟ ବା କାହZ? ବହୁତ ଏକା अନୁଭବ କେଲ େସ ନା 

ବiୁ, ନା ବାiବ, ନା ପୁअେବାହୁ, ନା ନାତିନାତୁଣୀ, େକହି ନାହାnି 

 ନିଜକୁ ନିେଜ ପଚାରିେଲ, େଯେହତୁ ସିଏ ସମାଜର ସ$କ�ର ବହୁତ ଦୂରେର, ମାେନ 

ସିଏ ନିେଜ ବି ଜେଣ अସାମାଜିକ??? 

 ସ$� ତି ଦୁନିଆେର ଏମିତି ଆହୁରି େକେତ େଯ ଉ�ାଭିଳାଷୀ ବ��ି ସାମାଜିକ ସ�ାନ 

ତଥା ପ�ତି2ା ପଛେର େଗାେଡ଼ଇ େଗାେଡ଼ଇ अଜାଣତେର अସାମାଜିକ େହାଇ ସାରିଛnି 

 ସତେର ଭାରି अସହ� ଏ अସାମାଜିକ ଜୀବନ 
ସିଲୁଆଁ, ଟିଟିଲାଗଡ଼, ବଲା�ିର, ଭ� ାମ�ଭାଷ : ୯୪୩୭୮୬୮୨୫୩, ଇେମଲ୍ : sanatana.kata@gmail.com 
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କାକ୍ କାକ୍ କାକ୍ କାକ୍ ଟସ୍ଟସ୍ଟସ୍ଟସ୍    
(୧) 

ଜୀବନେର ବହୁତ କିଛି ଘଟଣା ଦୁଘ�ଟଣା ବିନା ଇ�ିତେର, ବିନା 

ଶ¥େର ଘଟିଯାଏ। अଜାଗା ଘା ପରି େକବଳ ସହିବାକୁ ପେଡ ନା େଦଖି 

ହୁଏ ନା େଦେଖଇ ହୁଏ । 

 େସଦିନ େସମିତି ବାରିvର अମର ନାଥ ସିଂ ନିଜକୁ ନିେଜ अiକାର େକାଠରୀେର 

େବଶ କିଛି ସମୟ ଆବ� ରଖିେଲ ସିନା କାହାକୁ କିଛି କହିେଲ ନାହZ। କାହାକୁ अବା 

କହିେବ? େକେତ ଧୁମଧାମେର ପୁअର ବାହାଘର କରିଥିେଲ। ରାତି ପାଇେଲ କୁଣିଆ 

ଯିେବ। କୁଣିଆ ଯିବାର ବେsାବ` କରିେବ କଣ... ସଦ� ବିବାହିତା େବାହୁ ଯିବ ପୁଣି ଏ 

ସାତ ଜନF  ପାଇଁ ବiା ସ$କ�ର େଡାରି ତୁେଟଇ। ଲାଜ अପମାନ େବାଝେର ମୁr ଉେଠଇ 

ନ ପାରି ପୁअ ବି ନିଜକୁ अନ� ଏକ େକାଠରୀେର ବs କରି ରଖିଛି। 

 ବଳାgାର କଣ େକବଳ ଝିअ0ର ହୁଏ? ପୁରୁଷ0 ପୁରୁଷତ� ବି ଏମିତି ବଳାgାରର 

ଶିକାର ହୁଏ। େତେବ ଚାହZକି ସୁଧା ରୁମରୁ ପଦାକୁ ବାହାରି ପାରୁ ନଥାଏ ଇ�ିନିୟର 

ତପନ କୁମାର ସିଂ। 

 ଘରଠୁ ଦାr, ଦାrଠୁ ସହର ଯାଏଁ ଟୁପୁରୁ ଟାପୁରୁ େହେଲଣି। ବଷ� ବଷ� ଧରି, ଜୀବନ 

ତମାମ େକେତ କvେର େକେତ ପରିଶ�ମେର ସ�ିତ ଇ³ତକୁ ନିଲାମ କରିବାକୁ ବସିଛି 

ସଦ� ବିବାହିତା େବାହୁ। କହୁଛି କଣ ନା ରହି ପାରିବନି, ଲେଗଇ ପାରିବନି अଳତା 

ବି�ୁପି�ୟା କରସୁଧା 
ପ/ନାୟକ 
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ସିsୂର, ତା ନଁା େଦଇ, େଦଇ ପାରିବନି େଦହ, ମନ, େପ�ମ। ଯାହା େସ େଦଇ ଆସିଛି ଆଉ 

କାହାକୁ। 

 ଓଃ କି ଯୁଗ େହଲା ସେତ, ଯାହା ଶୁଣିବାକୁ ଲାଜ ଲାଗୁଛି, ତାହା ବିନା ସେ0ାଚେର, 

ବିନା ଲଜ�ାେର କହି ଯାଉଛnି, କରି ଯାଉଛnି। 

 ଦୀଘ� ନିଶ�ାସେଟ ମାରି ଉଠିବସିେଲ अମର ବାବୁ, ନିଜର ସମ` େଚvା ଖେଟଇ  

ବୟ? େଦହେର େକଉଁଠି େକମିତି ବିଛିନ�  େହଇଥିବା ବଳ, େଧୖଯ�� ସାହସକୁ  ସାଉଁଟି  ଆଣି 

अବୁଝା ସହଧମ{ଣୀ0ୁ ବୁେଝଇବର अପେଚvା କରି ପୁअ ତପନ େକାଠରିକୁ ଗେଲ। 

(୨) 

 ତପନ ପ�`ୁତ େହଉଥିଲା, अଦିନିଆ ବଷ�ା ଝଡ଼କୁ ସାମ�ା କରିବାକୁ। ଗତ ରାତିେର 

ବାiିଥିବା ବସାକୁ ଆଜି ରାତି ନ ପୁରୁଣୁ ଭା�ିବାକୁ। େଦଇେଦଲା अନୁମତି ବିବାହ 

େବଦିେର େଯେତସବୁ ମ� ପାଠେର ପିେiଇଥିବା ନାଲି ସିsୁରକୁ େପାଛି ତା ମଥାେର କଳା 

େବାଳିବାକୁ। 

 ତପନ ଭାବୁଥିଲା ତାକୁ ସିsୁର େଦଇ ନିଜ ମଥାେର କଳା ହZ ତ େବାଳି େହଲା। 

ସକାଳ ପାଇେଲ ରାଇଜ ସାରା େଲାକ ଖବର କାଗଜେର ଆମ ଘର କଥା ବି ତ ପଢିେବ। 

 ସାହି ପଡିଶା, ଗୁରୁଜନ, ଲଘୁଜନ ସବୁରି ଆେଦଶ ଉପେଦଶକୁ ଭୃେhପ ନକରି ସବୁ 

ସ$କ� ତୁେଟଇ ଚାଲିଲା ପାଦରୁ ମଥାଯାଏଁ ପିiିଥିବା ଆଭୂଷଣ ଉତାରି ଉତାରି। କିଏ 

େକେତ କଥା କହୁଥିେଲ, େକେତ ଛି ଛି କରୁଥିେଲ କିp ତା’କୁ କିଛି ଫରକ ପଡୁ ନ ଥିଲା। 

 ଏ ଭିତେର ଘର ବାହାେର େକେତ େଲାକ, ଆଗରୁ େପାଲିସକୁ ଡେକଇ କାଗଜପତ�  

କାମ ବି ସାରି ଦିଆଗଲା ସମ` େଲାକ0 ସାମ�ାେର ତା ବାପା ହାତେର ଝିअକୁ ସମପ{ 
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ଦିଆଗଲା। 

 େଲାକହସା େହବ େବାଲି ଝିअଟିଏ େବାେଧ ଜାଣି ନଥିଲା। ସମ`0 ସାମ�ାେର 

ସ�ୀକାର କରୁଥିଲା, ମଁୁ ଯାହାକୁ ଭଲପାଉଛି ତାକୁ ହZ ବାହା େହବି, େସଥିପାଇଁ ଏ 

ବାହାଘରକୁ ମଁୁ ମାନୁନି।ଏକଥା ଶୁଣୁ ଶୁଣୁ ମୁr ତଳକୁ କରି ଠିଆ େହଇଥିବା ତା ବାପା ଦି 

ଚାପୁଡ଼ା େଦଲା.. ଚଟାଲ... ଚଟାଲ... ସମେ` `w अମରବାବୁ ଧାଇଁ ଆସି ଝିअ ବାପର 

ହାତ ଧରି ଓଗାଳିେଲ। अନୁେରାଧ କେଲ ବାଡ଼ାପିଟା ନ କରିବାକୁ। 

 େସପେଟ େଲାକମାେନ କହୁଥିେଲ ଆଜିକାଲି ସବୁ େବଲ³ା େହଇ ଗେଲଣି, ସିେନମା 

ସିରିୟଲର କୁପ�ଭାବ ସବୁ ଉÂଟ ଉଦ୍ ଭ� ାn େହେଲଣି। ଏଇ େସଦିନ ପରା, ଆମ ବ�ଜ 

ବାବୁ0 ଘର େବାହୁ ବା, ତିନି ତିନିଟା ଛୁଆର ମାଆ.. ଆଉ କାହା ସାେଥ ପେଳଇଗଲା, ଛି 

ଛି... କଳିଯୁଗ ଆ�ା କିଏ େକଉଁ କାେଳ ଶୁଣିଥିଲା ଏଇମିତି ବିଭା େହବା ଝିअ ସ�ାମୀ, ଶାଶ,ୂ 

ଶ�ଶୁର, ପିଲା ଝିଲା ଛାଡ଼ି ଯିବାର? 

(୩) 

 :ହଇ େହା ବିଭା େହବାକୁ ଇjା ନଥିଲା ଯଦି େହଉଥିଲୁ କିଆଁ? ଚାଲି ଯାଆp ବାପ 

ଘରୁ ସିଧା ବାପର ନଁା ଖା’p, ଏମିତି ଦୁଇ କୂଳର ନଁା ପେକଇେଦଲୁ େଯ ଧମ� अଛି? 

 :ଝିअ ମାେନ ଦୁଇଘରର ଇ³ତ ପାଇଁ ନିଜକୁ ବଳି େଦବାର େଦଖିଛୁ। ଆଜିକାଲି ଯୁଗ 

େଦଖ, ନିଜ ସ�ାଥ� ପାଇଁ ଦି’ଘରର ଇ³ତକୁ ବଳି ପେକଇ େଦଉଛnି। 

 :କିଏ କହୁଛି अହଃ.. ରାମ ରାମ କାହାର ମାନସ�ାନ ସହ େଖଳିବାକୁ କିଏ େଦଲା 

ୟା0ୁ अଧିକାର? 

 :ଯାହା କୁହ ଭାଇ ଏମିତି ନିଲ�ଜା ଗୁଡା ମରିଯିବା ଦରକାର।  



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

ଆହ� ାନ ଇ-ପତି� କା ସ$ୂ&� ନିଃଶୁ( ବିତରଣ େହତୁ ଡା େଜ�ାତି ପ�ସାଦ ପ/ନାୟକ0 1ାରା ପ�ତି2ିତ ଓ ପ�କାଶିତ  | Aahwaan.com  Aahwaan.com  Aahwaan.com  Aahwaan.com  |  132 

 :ଆ�ା େବଦ ପୁରାଣ କଣ ମିଛ? େକଉଁ ନାରୀ ପାଦ ପଡିେଲ ଘର ସ�ଗ� ପାଲେଟ ତ 

େକଉଁ ନାରୀ ପାଦ ପଡିେଲ ଶFଶାନ ପରା.. 

 : ଠିକ କହିେଲ ଆ�ା, େକଉଁ ଗଛ ଶ�ାସ ପାଇଁ अମ¡ଜାନ ଭେର ତ େକଉଁ ଗଛ ନିଶ�ାସ 

ହZ ବs କରିଦିଏ, ଖାଇଯାଏ େଗାଟାପେଣ ପରା। 

 ଏମିତି େକେତ େଲାକ େକେତ କଥା କହୁଥିେଲ । 

 ତପନ ନିରବ ମ_ୂ{ଟିଏ ପାଲଟି ଯାଇ ଘର अଗଣାେର େହଉଥିବା अଭିନବ ନାଟକ 

େଦଖୁଥିଲା। ଭାବୁଥିଲା ‘ଭଲ ଘାସେର ଗାଈ େକେବ ଚେରନି’ ସତ ନେହେଲ ଆମ ପରି 

अଭିଜାତ ସ$ନ�  ପରିବାରେର କଳ0 ଲେଗଇ ଯିବାକୁ ଭାରnା କି? अପମାନ େବାଧେର 

ଛାତି ଭିତରଟା େକାରି େହଇଯାଉଥାଏ ତା’ର। ମେନ ମେନ ଭାବୁଥାଏ, ଏ अଭିଶ� 

ନାଟକର ନାୟକ ମଁୁ ହZ େହବାର ଥିଲାକି? ସଂ?ାର ସଂ?ୃତିବିହୀନ ଝିअଟିଏ ଏକା େମା 

କପାେଳ ଥିଲା କି? କ�ବଟ ଭାବି କାସକୁ ଘେର �ାପନା କରୁଥିଲୁ କି?  

 
ଶିhୟିତ� ୀ, ଡାବୁଗଁା ବu କ 

ନବର�ପୁର 
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ବଉଳବଉଳବଉଳବଉଳ    
        ଫଗୁଣ ଆସିନି, େହେଲ ଚାରିଆେଡ଼ ଖାଲି ବଉଳର ମହମହ 

ବାସ�ା। ଆa ବଉଳ ଏହି ଆେମାଦଭରା ପରିେବଶକୁ କରିଛି ଆହୁରି 

ରସାଣିତ..... ପୁଲକିତ ଆଉ ଉ³ୀବିତ। ପ�କୃତିରାଣୀର ଚିରnନ 

େପ�ମେର ନିଜକୁ ହେଜଇ େଦଇଛnି अେନକ ସୁsର ସୁsର ପhୀ ସମହୂ। େକାଇଲିର କୁହୁ 

ତାନେର ମୁଖରିତ ଆମ�କୁ�। ପଜୂା अନ�ମନ? େହାଇ ଚାହZ ରହିଛି ଗଁାର େଶଷମୁrେର 

ଥିବା ସୁsରୀ ଆaଗଛକୁ। ବଉଳର ବାସ�ା ଆଜି ତାକୁ ଆନମନା କରିପାରୁନି। ଗଛର 

ଡାଳ ପତ� େର ଖାଲି ବଉଳର ମୁହଁ। ନିଜ अଜାଣତେର େକଇ େଟାପା ଲୁହ ଝରି ପଡିଲାଣି 

ଆଖିରୁ। ମେନ ପକାଇଛି अେଫରା अତୀତକୁ। କାଲି ପରି ଲାଗୁଛି.... 

 ସ�ମ େଶ�ଣୀେର ପଢ଼ୁଥିବା ସମୟେର ଏଇ ଗଛମେୂଳ ଏକ ନୀରବ अପରାହ� େର 

ଜଗନ� ାଥ0ୁ ସାhୀ ରଖି ଆେମ ଦୁେହଁ ବଉଳ ବସିଥିଲୁ। ଆଜୀବନ େକହି କାହା ନଁା ନ 

େନବା ପାଇଁ କରିଥିଲୁ ସଂକ�। ମଁୁ ତାକୁ ବହୁତ ଭଲପାଏ, ଆଉ େସ ବି ମେତ। ତାକୁ 

ଦିନଟିଏ ନ େଦଖିେଲ ମଁୁ ରହି ପାେରନି, େସ େମାର ସବୁ କିଛି। 

 ଏକାଠି ସବୁ କାମ କରୁ, ଏପରିକି ଖାଇବା ପିଇବା, ସାଥି େହାଇ ?ୁଲ ଯିବା, 

େଖଳବୁଲ ସବୁ କିଛି। େକବଳ ରାତିେର େଶାଇବାଟା ଛାଡିେଦେଲ େକହି अଲଗା କରି 

ପାରnିନି ଆମକୁ। ସବୁଆେଡ ଆମରି ଚ��ା ଆଉ ଆମ ପାଇଁ ଇଷ�ା। 

 ଧିେରଧିେର ଆେମ ବଡ଼ େହଲୁ, ଆମ ସ$କ� ଧିେର ଧିେର ଘନି2 େହାଇ ଚାଲିଥାଏ। 

ସୀତାରାମ ଦାଶ 
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?ୁଲ ପେର ଆର� େହଲା କେଲଜ ଜୀବନ। ଏେବ ଆମକୁ अେନକ ସମୟ ମିଳୁଥିଲା, 

ସା� େହାଇ କେଲଜ ଯିବାଠୁ ଆର� କରି ଆସିବା ପଯ��n ପାେଖ ପାେଖ ରହୁଥିଲୁ ଦୁେହଁ। 

 ଖରାଦିନ ଛୁଟିେର ବଉଳ ନିଜ ମାମଁୁଘରକୁ କିଛିଦିନ ପାଇଁ ଯିବା ପାଇଁ ବାହାରିଲା। 

ମଁୁ େକମିତି ବଉଳକୁ ଛାଡି ରହିବି ମେନ ମେନ अ`ବ�` େହାଇ ଯାଉଥିଲି। ବଉଳ ବି 

କଥା େଦଇଥିଲା ଖୁବ ଶୀଘ� େଫରି ଆସିବ। ଗଲାେବେଳ ଆମ ଘରକୁ ଆସି अଧଘ|ା ବୁଝା 

ସୁଝା କରି ଗଲା। ମଁୁ ବି ଶୀଘ� ଆସିବାକୁ କହି ହସି ହସି ବିଦାୟ େଦଲି। 

 ବଉଳର ମାମଁୁଘର ଥିେଲ ବହୁତ ଗରିବ କିp ମାମଁୁମାଇଁ ଥିେଲ ବହୁତ ସରଳ ଆଉ 

ନୀରିହ। କିଛି ଦିନ ରହିବା ପେର ବଉଳ ପୁଣି ଘରକୁ େଫରିବାକୁ ପ�`ୁତ େହାଇଥିଲା। 

ମାଇଁ ଆଉ ବଉଳ ଯାଇଥିେଲ େଡ�ସ କିଣିବାକୁ ପାଖ ବଜାରକୁ। େଡ�ସ କିଣି ଘରକୁ 

େଫରିଲା େବଳକୁ ସi�ା। କିଛି अସାମାଜିକ ଗୁrା େଶ�ଣୀର ବ��ି अଶାଳୀନ ବ�ବହାର 

କେଲ ବଉଳକୁ। ବଉଳ େସମାନ0ୁ ପ�ତିେରାଧ କରିଥିଲା। େହେଲ ଏକୁଟିଆ ବା କଣ 

କରିପାରିବ? ସାରା ବଜାରଟି ନୀରବ, କାହାର ସାହସ ଟିେକ ନାହZ अସହାୟ ଝିअକୁ ରhା 

କରିବାକୁ। ଗୁrାମାେନ ଜେଣ ମ�ୀ0 ନିଜ େଲାକ, େତଣୁ ସମେ` ନୀରବ। ଆେମ ପରା 

ଧୃତରାv�0 ବଂଶଧର। େଦୗପଦୀର ବ¬ହରଣ େଦଖୁବୁ ସିନା େହେଲ ରାଜ େନତା0ୁ 

ବିେରାଧ କରିବୁନି। 

 ସମେ` ନିରବ ଦ� vା। ବଉଳ ଚିgାର କରୁଥାଏ, “ମେତ ଛାଡି ଦିअ, ମେତ 

ବ�ାअ।” େହେଲ ପାପୀ ମାନ0ର ପାଷାଣ ହୃଦୟ ଉପେର କିଛି ବି ପ�ଭାବ ପଡ଼ୁ ନ ଥାଏ। 

ଜେଣ ବିଶାଳକାୟ ନିଶୁଆ ମଣିଷ ବଉଳକୁ େଟକି େନଲା କାର ଭିତରକୁ। ମାଇଁ େଲାକଟିର 

େଗାଡ଼ ଧରି ଛାଡ଼ି େଦବାକୁ େନହୁରା େହଉଥିେଲ କିp େସଇ ରାhସଟି ମାଇଁ0ୁ ଶ� 
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େଗାଇଠା ମାରିଥିଲା। କିଛି ଦୂରକୁ ଛିଟିକି ପଡିେଲ ମାଇଁ। ମୁrରୁ ଧାର ଧାର ର� ଝରି 

ଯାଉଥିଲା। କିଛି ସମୟ ପେର ଗାଡିଟି अଦୃଶ� େହାଇଗଲା ସମ`0 ନଜରରୁ। 

 ମାଇଁ0 ଉପେର ଦୁଃଖର ପାହାଡ଼ ଲଦି େହାଇଯାଇଥିଲା। ଏେବ କଣ େହବ ବିଚାରି 

ଝିअଟିର? ତା ସହିତ କଣ କରିେବ କାମi କ� £ର ନରରାhସ ମାେନ? ନିଜ ହାତେର ମୁrର 

ର�କୁ େପାଛି ଘରକୁ ଆସିଥିେଲ ମାଇଁ। ମାଇଁକୁ େଦଖି ସାହିପଡ଼ିଶା ତାଟିକବାଟ େଦଇ 

େଦଇଥିେଲ। ସେତ େଯପରି ବିରାଟ ଭୁଲ କରିଛnି ମାଇଁ। ଘଟଣାଟି ପବନ େବଗେର 

େଖଳିଗଲା ଚାରିଆେଡ। ମାମଁୁ େଦୗଡି ଆସିେଲ ଘରକୁ, ମାଇଁ0 ନିକଟରୁ ସବୁ ଶୁଣି ପଥର 

ପାଲଟି ଯାଇଥିେଲ। ଏେବ କଣ େହବ? େଶଷେର େବସାହାରା ପରିବାରଟି ନିକଟ� 

ଥାନାେର ଜାଣଇ ଥିେଲ କିp ଥାନା अଧିକାରୀ କହିଥିେଲ, ଯାअ ସକାଳୁ ଆସିବ। ବଡ଼ବାବୁ 

ନାହଁାnି। 

 ମ�ୀ0 ଠାରୁ ଆର� କରି ବି.ଡ଼ି.ଓ. କିଛି କ|� ାର ଏବଂ କିଛି େପାଲିସ ସମେ` 

ମିଶି ପଳପଳ କରି ବଉଳର ଶରୀର ସହିତ େଖଳିେଲ। େଶଷେର ର�ା� େହାଇ େବେହାସ 

େହାଇ ପଡିଲା ନିରୀହ ଝିअଟି। ନିଜର ପାପ ଲୀଳା ସରିବା ପେର ସମେ` ମିଶି ଗଁା ମୁr 

େପାଖରୀ ନିକଟେର ଫି�ି ଚାଲି ଯାଇଥିେଲ। ଗଁାେର କକୁଆ ଭୟ, ଘଟଣାଟି ସାରା 

ରାଜ�େର ଚାଂଚଲ� ସୃvି କରିଥିଲା। ବଉଳ ନିଜ ଜୀବନ ସହ ସଂଘଷ� କରି େଶଷେର 

େକାମାକୁ ଚାଲିଯାଇଥିଲା। ଏେତ ପେର ବି अପରାଧୀମାେନ ରାଜରା`ାେର ଛାତି ଫୁେଲଇ 

ବୁଲୁଥିେଲ। କିଏ କହିବ? ଆେପ ବ�ିେଲ ବାପର ନା। 

 ଏ ଘଟଣାେର େପାଲିସ ତ¤ରତା େଦଖାଇ ନ ଥିଲା। େକସ େକବଳ କାଗଜ 

କଲମେର ଚାଲିଥିଲା। अେନକ ଦିନ େକାମାେର ରହିଲା ପେର ଡା�ର େଗାେଟ 



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

ଆହ� ାନ ଇ-ପତି� କା ସ$ୂ&� ନିଃଶୁ( ବିତରଣ େହତୁ ଡା େଜ�ାତି ପ�ସାଦ ପ/ନାୟକ0 1ାରା ପ�ତି2ିତ ଓ ପ�କାଶିତ  | Aahwaan.com  Aahwaan.com  Aahwaan.com  Aahwaan.com  |  136 

ଇଂେଜକସନ େଦଇଥିେଲ ବଉଳକୁ। ଏହାର କିଛି ମୁହୂ_� ପେର ବଉଳ ଚାଲିଯାଇଥିଲା ଏ 

ଦୁନିଆ ଛାଡ଼ି। ସବୁ ଦିନ ପାଇଁ ନୀରବ େହାଇ ଯାଇଥିଲା ଏକ अବଳାର କରୁଣ କାହାଣୀ। 

ଲିଭି ଯାଇଥିଲା ଏକ କୁଆଁରୀ କନ�ାର अସିFତା। ତାଠାରୁ ଛେଡଇ େନଇଥିେଲ ବ�ିବାର 

ନ�ାଯ� अଧିକାର। ଦୁବ�ଳର ପ�ତିବାଦକୁ ପାଦେର ଦଳିେଦେଲ ସମାଜର ବଡ଼ ପrା 

ମାେନ। 

 अେନକ ବଷ� ପେର ଉ� ନ�ାୟାଳୟରୁ ବିଚାର ଆସିଲା “ପ�ମାଣ अଭାବରୁ ସମ` 

अଭିଯୁ� ମାନ0ୁ ନିେଦ�ାଷ େର ଛାଡି ଦିଆଗଲା” अେନକ େଲାକ େଦଖାଣିଆ ସମେବଦନା 

ଆସିଥିଲା ଚାରିଆଡୁ। ରା`ାେରାକଠୁ ଆର� କରି अେନକ ପ�ତିବାଦ କରାଯାଇଥିଲା। 

ଆଉ अଭିଯୁ� ମାେନ ଖୁସି ମନାଇଥିେଲ अପବୂ� ଆନsେର। ରାଜେନତା ଜଣ0 କହିେହଉ 

ଥିେଲ “ଆଇନ ସମ` ପାଇଁ ସମାନ। hୀର hୀର, ପାଣି ପାଣି। ଦଶ ଜଣ େଦାଷୀ ଖସି 

ଯାଆp କିp ଜେଣ ନିେଦାଷୀ ଦr ନ ପାଉ” 

 ସi�ାେର େଘାଟି ଆସିଲାଣି। ପଜୂା ଏକ ଲୟେର ଚାହZ ରହିଛି ଆa ଗଛକୁ। ପଛ 

ପଟୁ େବାଉ ଡାକ ପକାଇେଲ ଝିअପିଲାଟା ଏକୁଟିଆ କଣ ଏଠି କରିଛୁ। ଘରକୁ ଚାଲ, ତେତ 

େକେତ େଖାଜିଲୁଣି ଆେମ। ପଜୂା ଆଖିର ଲୁହକୁ ହାତେର େପାଛି ଘରକୁ େଫରିଲା। 

 ବି.ଦ� . : କିଛିଦିନ ପେର େନତାମାନ0 ପାଇଁ अପରାଧ କରିବା, ଧଷ�ଣ ଏବଂ 

ହଣାକଟା ଇତ�ାଦିରୁ ତୁରn ମୁ�ି କରିବା ପାଇଁ ଆଇନ ତିଆରି କରାଯିବ କାରଣ ଆଇନର 

ହାତ ବହୁତ ଲaା 
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େମା କଲମ କାsୁଥିଲାେମା କଲମ କାsୁଥିଲାେମା କଲମ କାsୁଥିଲାେମା କଲମ କାsୁଥିଲା    
 ସତ କହିବାକୁ ଗେଲ େମାର େଲଖା ଆପଣ0ୁ ଭଲ ଲାେଗ କି 

ନାହZ! ମଁୁ ତ ଜାଣିନି। ତଥାପି େବେଳ େବେଳ େମା କଲମ କାsି କାsି 

କେହ, ଖୁସି (େମା ଡାକ ନାମ) ତୁ େଲଖିଚାଲ େତା ଉପରକୁ ନି�ୟ 

ଶାରଳା0 କୃପା ଦୃvି ଆସିବ ଆଉ ଦିେନ ନା ଦିେନ ତୁ ନି�ୟ ଜେଣ େଲଖିକା ଆଉ କବି 

ଆସନେର ବସିଥିବୁ। ହଁ େଯ ନି�ୟ ମଁୁ େଲଖି ଚାଲିବି ଭଲ ପିଲା ମଧ� େହବି। ଏକଗ�ତା, 

ନି2ା, ଦୃଢ଼ ପରିକ�ନାର अଭ�ାସ ହZ ଜଣ0ୁ ଶିଖର ପହ�ାଇ େଦଇଥାଏ। େମା ମଧ�େର 

ଏମିତି କଣ କଳା େଦଖିଛnି େମା ଗୁରୁଜୀ (ମେହଶ�ର ସାହୁ), କୁହnି ତେମ ଜେଣ େଲଖିକା 

େହବ। ହଁ ସତେର େମା ଶିhକ0ୁ ମଁୁ ବହୁତ ଭ�ି, ସ�ାନ ଓ ଆଦର କରିଥାଏ। େମା 

ବାପା ଆଉ ମାଆ ମଧ� େମା େଲଖା ପଢିେଲ ବହୁତ ଖୁସି ହୁअnି। ମଁୁ ଜେଣ ଷ2 େଶ�ଣୀର 

ଛାତ� ୀ। େମା େଲଖା ଓଡିଶାବାସୀ0ୁ ପସs ଆସୁଛିକି ନାହZ। କିp ଆପଣମାନ0 

ଆଶୀବ�ାଦ େମାର କାମ�। ମଁୁ ଶପଥ କରୁଛି ଆପଣମାନ0 ପାଖେର ଆଉ େମା ବାପାମାଆ 

ଶିhକ0 ପାଖେର େଯକି ମଁୁ ନି�ୟ ଜେଣ ଭଲ େଲଖିକା ଓ କବିର ପରିଚୟ େନବି। ତା 

ସହିତ ମନେଦଇ ପାଠ ପଢିବି।  

 େଗାେଟ ସତ କଥା କହିବି! ଶୁଣp େମା କଲମ ଆଗରୁ କାsୁ ନଥିଲା, କିp ଏେବ କଣ 

େହଇଛି େକଜାଣି ଏେବ ଯଦି ମଁୁ େଗାେଟ ଦିନ ଟିେକ କିଛି େମା ନିଜ ପାଠ େହଉ କି େଲଖା 

େଲଖି େହଉ ନ କେଲ ବହୁତ େଭା େଭା େହଇ କାsୁଛି। େମା କଲମ େମାର ବହୁତ େଗହu ା 

अ0ିତା ପାଢ଼ୀ 
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େହଇଗଲାଣି। ଟିେକ ଛାଡିେଦେଲ କି ଦୁେରଇ ରହିେଲ େସ େମା ସ�ପ�େର ବାରaାର 

ଆସୁଛି। େଯମିତି େଭା େଭା େହାଇ କାsୁଛି। 

 ମଁୁ ଏମିତି େକମିତି େତାେତ ଛାଡ଼ିେଦବି କହିଲୁ? େମା ମାଆ କୁହnି କଲମର ଯିଏ ପି�ୟ 

େସ ରାତି ଦିନ ପେଢ। ସତେର େମା ମାଆ (ପୁ ିତା ପାଢ଼ୀ) ବହୁତ େସ�ହମୟୀ। େସ�ହୀ 

ମାଆ େମାର; େକଉଁ ପୁଣ� ବଳେର େମା ମାଆର େକାଳମrନ କରିଛି ମଁୁ ଜାଣିନି। କିp 

ସବୁେବେଳ େମାେତ ପଢ଼ ପଢ଼ କହି ରେଖଇ ଦିଏନି। ଟିେକ ନ ପଢ଼ିେଲ କହିବ ରହ 

ସାର0ୁ େଫାନ କରୁଛି। ମଁୁ ତ ସାର0 କଥାମାେନ ଆଉ ବହୁତ ମଧ� ଡେର। ଆପଣ 

ଜାଣnି ବହୁତ ବାଡ଼ାnି ପାଠ ନ କରିଥିେଲ। େହେଲ େମାେତ ବହୁତ େସ�ହ କରnି।  

 ଆଉ େଗାେଟ େମାର ମନର କଥା କହିବି। େମା ବିଦ�ାଳୟେର େମାେତ ବହୁତ 

ବହୁତ ଭଲ ପାଆnି ଆମର ଲିଲି ମ�ାଡାମ(ଗୁରୁମା) ବହୁତ େସ�ହମୟୀ ଆମର େସ। ସବୁ 

ଛାତ�  ଆଉ ଛାତ� ୀମାନ0ୁ ବହୁତ େସ�ହ ଆଉ ଆଦର କରିଥାnି। ସତେର ବିଦ�ାଳୟ 

ଯିବାଠାରୁ ମଁୁ ତା0ର ରାଗ ଆଉ अଭିମାନ େକେବ ବି େଦଖିନି।  

 ଆଉ େଗାେଟ କଥା ଜାଣnି େମା ବାପା(ର�ନ ପାଢ଼ୀ) ବାହାେର ମାେନ ଓଡିଶା 

ବାହାେର ରୁହnି। େସ ମାସେର ଥେର ଦୁଇଥର ଘରକୁ ଆସnି ଆଉ ଘରକୁ ଆସିେଲ 

ଆେମ ଭାଇ(ଆୟୁଷ ପାଢ଼ୀ) ଗୁଡୁ ଡାେକ ଭଉଣୀ ଦୁଇଜଣ0 ମଜା। କଲମ ବିଶ�ାମ େନଇ 

ନିଏ। େସଇ କିଛି ଦିନ କଲମ ପାଇଁ ବିଶ�ାମ। େଯେତ କାsୁଥିେଲ ବି େମା କଲମ ଆେମ 

ଦୁଇ ଜଣ ଶୁଣିବାର ନଁାହି।  

 ଆପଣ ମାେନ ଆ�ଯ�� େହଉଥିେବ କଲମ କଣ କାେs। ହଁ ଆ�ା କଲମ ବହୁତ 

କାେs। ଆଉ ଯିଏ କଲମର କାs ଶୁଣିପାେର େସ େହଉଛି ତ େଲଖକ ଆଉ େଲଖିକା। 
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କିp ସତ କଥା ଆଜିର ଦୁନିଆ ଏମିତି େଯକି କିଛି କଳୁଷିତ େଲାକ अଛn, େସମାେନ ସଜ 

ମାଛେର େପାକ ପେକଇ େଦେବ। ଆଉ ସବୁେବେଳ ହାେତ ମାପି ଚାଖେr ଚାଲିବା ନୀତି 

ଧରିେଲ ଦୁନିଆେର ଚଳିବା ସହଜ େହାଇଥାଏ। 

 ସତ କହୁଛି ଆପଣ ବି अନୁଭବ କରିେବ େଯକି େୟ ଦୁନିଆ େଯେତ ଆଗକୁ ବଢୁଛି, 

େଲାକ0ର ଚିnା ଧାରା େସେତ ନିମ� ମାନେର ତଳକୁ ଖସି ଯାଉଛି। ଝିअଟିଏ କାହାକୁ 

अେନଇ ହସିେଦେଲ େଲାେକ ତା ବାପା ମାଆ ଆଉ अନ� ଆପଣାର େଲାକ0 ପାଖେର 

େକେତ କଣ କହି ଦିअnି ଯାହାକି ଆପଣ ଭାବି ପାରିେବନି। େହେଲ ଆେମ ହି�ତ ନ 

ହରାଇ ନିଜ ଲh ପଥେର ଆେଗଇ ଚାଲିବା। ଆଉ ନିଜ ବାପା ଆଉ ମାଆ0ର ସ�ପ� 

ସାକାର କରିବା େହଉଛି େମାର କଲମ ମାଧ�ମେର ନୂତନ ଦିଗnର ଆହ�ାନ। ଆଜି ଏତିକି 

େଲଖିଲି ଆଉ ପୁଣି ଥେର ଆଗକୁ େମାର େଲଖା ପଢିେବ ଓ ଆପଣ ମାନ0ର କୁନି ଭଉଣୀ 

ଓ ଝିअ0ୁ ନି�ୟ ଆଶୀବ�ାଦ କରିେବ କମନାେର..... ମଁୁ 
ଷ2 େଶ�ଣୀ, େଜନିଥ ଇଂରାଜୀ ମାଧ�ମିକ ବିଦ�ାଳୟର ଛାତ� ୀ । 

ଗଗନବାବୁ ଛକ, ଏଡ଼ତାଳ, ଭଦ�କ 
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କବିତା ବିଭାଗ 
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ରାଧିକା ବଜାଏ ଘୁ�ୁରରାଧିକା ବଜାଏ ଘୁ�ୁରରାଧିକା ବଜାଏ ଘୁ�ୁରରାଧିକା ବଜାଏ ଘୁ�ୁର    
ବାଜୁଛି ଘଁୁଘଁୁର,  ଝୁମୁଛି ରାଧିକା  

 ନାଚୁଛି େଗାପଦାr  

ଶୁଭୁଛି ମୁରଲୀ,  ହସୁଛି େମାହନ  

 େଦଖୁଛି ଯମୁନାଘାଟ ; 

ଘଁୁଘଁୁର ସାତ ସୁେର, ଶ�ାମର େପ�ମେର  

        ପ�ଣୟ ସାଥିେର  

ଭାବନା ସାଗେର, ସ�ପ�ର ଝରେର  

 ରାଧିକା ଝୁେମେର ; 

ଆହା େସ ସୁsରୀ  

 ଶ�ାମର ମନ ନିତି କେର େଚାରି ; 

ଘୁ�ୁର ଧ�ନି ତାେଳ ତାେଳ  

 ଶ�ାମର େପ�ମ ହୁଏ ମଧୁର  

ରାଧିକା ହୁଏ ସେତ ମେନ  

 ଭାବର ସମୁଦ� େର ଆତୁର ; 

 
ସୁକରପଡା, କଟକ  

ରାମ ପ�ସାଦ ସିଂହ 
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ହସି ହସି ଜୀଇଁଯାअହସି ହସି ଜୀଇଁଯାअହସି ହସି ଜୀଇଁଯାअହସି ହସି ଜୀଇଁଯାअ    
ସଂଶୟ େଦାଛକିେର.. 

ମଣିଷ ଜୀବନ ନିତି େହଉଥାଏ ଘା|ି 

ଛଳନା ରଶିେର ଚିପି େହାଇଯାଏ ତ|ି , 

ଚିଲ ଶାଗୁଣାଏ ଚାହZ ରହିଛnି 

ହାଡ଼ମାଂସକୁ ଖିନଭିନ୍ କରି ଖାଇଯିବା ପାଇଁ ବା|ି ।। 

 

କାଣିଚାଏ ସୁଖ,ଶାnି ଟିକିଏ ପାଇବାର ଲାଳସାେର , 

ନିତି ପ�ତିଦିନ ଧାଇଁବାକୁ ହୁଏ ଦୁଃଖର ନଈ ତୀେର.. 

ବିଷ ପାଦପେର अମୃତ କଣା ସି�ି , 

ଚାଲିବାକୁ ହୁଏ ଆଗକୁ ଆଗକୁ ହସର ଫୁଆର ବି�ି ।। 

 

ସ�ାଥ�ୀ ଦୁନିଆ ଯହZ େଦଖ ତହZ ସ�ାଥ�ପରତା ଦିେଶ 

ମଣିଷ ଜୀବନ ବନ�ା ପuାବେନ କୁଟା ଖିअକେର ଭାେସ 

କିଏ अବା କାହା ପାଇଁ , 

କାହା ବିଷୟେର ଭାବିବାକୁ ତିେଳ ସମୟ କାହାର କାଇଁ..?? 

େକହି ଆସିବଇଁ ନାଇଁ , 

अନିଲ୍ କୁମାର 
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ଉ_ରୀୟେର େଲାତକ ଧାରାକୁ ତୁମ େପାଛି େଦବାପାଇଁ ।। 

 

ଜୀବନ କହିେଲ ଏpଡ଼ି ଶାଳୁଁ ମଶାଣୀର ଜୁଇ ଯାଏ 

ମୁଠାଏ ପାଉଁଶ େଶଷ ସnକ ହାଏ 

ବୁଝିବାକୁ ତାକୁ ଇଛିେଲ ତୁେମ अତୀତକୁ େଫରିଯାअ 

ଜିଇବାକୁ େହେଲ ବ_�ମାନେର ଛିଡା େହାଇକରି 

ହସିହସି ଜୀଇଁଯାअ....।। 

 

ଭ� ାମ�ଭାଷ : ୯୩୩୭୩୪୫୫୧୬  
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ସରସ�ତୀ ବsନାସରସ�ତୀ ବsନାସରସ�ତୀ ବsନାସରସ�ତୀ ବsନା    
ଜୟ ମା’େଗା ବାଣୀ, ପେଦF  ବୀଣାପାଣି 

ଶୁେଭ ଆସ अବତରି 

ପୁଲକିତ େହଉ ବୀଣାର ଝ0ାର 

ହୃେଦ ଶାnି ଯାଉ ଭରି.. ୧ 

ମା'େଗା ଭଗବତୀ ଏ ପ�ମୀ ତିଥି 

ମାଘମାସ ଶୁକ¡ପh 

ତବ ଆଗମେନ ମଳୟ ପରେସ 

ସୁଗମ କର ମା’ ଲh�... ୨ 

ଆେଗା ମା ଶାରଦା ହଂେସ ବିରାଜିତା 

ସୁେଶାଭିତ ତବ ମ_ୂ{  

େଘନ ନିେବଦନ ଭକତି ଆମର 

େଦଖାअ ମା’ ଦିବ� େଜ�ାତି... ୩ 

hମାନିଧି ସାହୁ 

 

ଆେହ ବାଗୀଶ�ରୀ େଶ�ତ ପାଟଧାରୀ 

ପ0ଜ ପ�ସେୂନ ଉଭା 

अନଭି� ଶିେର �ାନ ସଂଚାର ମା’ 

ସତ�େର ଦଶ�ାଇ େଶାଭା... ୪ 

ତୁହZ ବାଗେଦବୀ ବିଦ�ା ପ�ଦାୟିନୀ 

ଯଦି େତାର କୃପାହୁଏ 

ମଖୂ � କାଳିଦାସ ପrିତ େବାଲାଏ 

ପ0େର ସେରାଜ ଫୁେଟ... ୫ 

ବ� ହF ା0ର ସତୂା ସରସ�ତୀ ମାତା 

ବିଦ�ା, ବୁ�ି ଦିअ ମେତ 

ଜଳାଇ ଦିअ ମା’ �ାନର ପ�ଦୀପ 

ଶରଣ େତା ପାଦଗେତ... ୬                   
ଜାମପାଲି, େମଲଛାମୁrା, ବରଗଡ଼ 

୭୦୭୭୦୫୯୩୪୯ 
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ନୁଆଁଣିଆ ଚାଳଘରନୁଆଁଣିଆ ଚାଳଘରନୁଆଁଣିଆ ଚାଳଘରନୁଆଁଣିଆ ଚାଳଘର    
ନୁଆଁଣିଆ ଚାଳ ଘର 

ଦିକ ଦିକ ଜଳୁଥିଲା 

ଡିବିରି ଆଲୁअ। 

ବୁଢ଼ୀ ମା ଗପୁଥିଲା 

ବୁଢ଼ୀ अସୁରୁଣୀ ଠୁଁ େନଇ 

ଚିରୁଗୁଣି ପିତାଶୁଣି ଓ 

ଗଁା େଶଷମୁr  

ରାଧୁଆ ମାଇପ 

ସାଜୁଥିବା କ�ାଡାହାଣୀ ପଯ��n। 

 

ଠିକ େସତିକି େବେଳ ଶୁଭୁଥିଲା 

ଉ_ମ େଚୗକିଦାରର ପିତଳ 

ସମା ଲଗା ନାରୁଗୁଣି ବାଡିର 

ଠକ ଠକ ଆବାଜ ଓ 

ମଝିେର  ମଝିେର  

ଆେର େହା ହୁସିଆର ଡାକ। 

ରଜୀତ ଦାସ 

 

ଭୀତତ� ` ହରିଣୀଟି ପରି 

ଜାକିଜୁକି େହଉଥିଲୁ 

ବୁଢ଼ୀ ମା ର ପଣତ କାନିେର। 

 

ଏେବ ଏେବ ଦିନ ଆଉ 

ରାତି ବି ସମାନ 

ଚକଚକ ଆଲୁअେର ଭରା 

ଚାରିଆେଡ ମଦ�ପ 0 ଆଡା 

ନାହାnି େସ ଚିରୁଗୁଣି 

ଆଉ ପିତାଶୁଣି 

ନାହZ ବି େସ ବୁଢ଼ୀ अସୁରୁଣୀ 

 

ଏେବ ଖାଲି ଜୀବn ପିଶାଚ 

େଖଳୁଛnି ର� ଆଉ 
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କअଁଳ ମାଂସ େର 

ନାହZ ଆଉ ବୁଢ଼ୀ ମା ପଣତ 

ହଜିଛି େସ ସୁsର अତୀତ 

ମଣିଷ ତ ଭୟଭୀତ ଏଠି 

ଶାସକ ଓ ପ�ଶାସକ ଡେର 

େବାଧ ହୁଏ ଭଲ ଥିଲି 

େମାର େସଇ ନୁଆଁଣିଆ ଚାଳ ଘେର। 

 
ସି�ିଟାଳି, କୁଜ�, ପାରାଦୀପ 

୮୨୪୯୩୦୯୪୬୦ 
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ନାରୀନାରୀନାରୀନାରୀ    
ସଂ?ାର ସFରେଣ ଲ³ା ନିବାରେଣ, 

େଲାତକ ଝରଣା ତୀେର  

ଲେh ଦୁଃଖ ପାନ କରି ମହାନ େସ, 

ସବ�ଂସହା ନାେମ ଖ�ାତ.... 

େହ ନାରୀ !!!!  

େତାର ଚରେଣ ଶତ ପ�ଣିପାତ। 

 

ଭୃଣେର ସnାନ କନ�ା େହେଲ �ାତ, 

ଶତୃ େଯ ହୁअnି ଆପଣାର େଲାେକ.... 

ବୁ�ି ଭ� v ହୁଏ ରାhସ ପରାଏ, 

ଜୀବହnା ପାଲଟି ଯାଆnି ତ�ରିତ। 

 

କନ�ା, ଭଗ�ୀ, ଜାୟା, ମାତା ରୂପେର ତୁ, 

ହିଂସା େ1ଷକୁ ବି ଏକା ସହ� କରୁ। 

େଯଉଁମାେନ େତାେତ ପଜୂnି ଶରେତ.... 

ସ�ାଥ�ସାଧନ ଛଳେର କରିପାରnି अପମାନିତ। 

ଶୁଭଲhFୀ ଦାସ 
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अତ�ାଚାରର ପ�ଭାବ, ଯୁେଗ ଯୁେଗ ରହିଛି ପ�ମାଣ,  

େତା ପାଇଁ ରଚିତ ମହାକାବ� ରାମାୟଣ।  

େତା अପମାନ ଲାଗି େହଲା େଯ ମହାଭାରତ.... 

ତଥାପି अେବାଧ ମାନବ ଭ� ାnଧାରାେର କବଳିତ। 

 

ସାhୀ େଯ ଇତିହାସ ନାରୀ େଯେବ ଜେଳ େଧୖଯ��ର ବହି� େର, 

ଲୀନ ହୁଏ ସମଗ� ସୃvି ପ�ଳୟ େକାଳେର। 

ପ�ତିେଶାଧର ଦାବାଗ�ୀ କରାଳ ପ�େକାପ େହବା ପବୂ�ରୁ ରୂପାୟିତ, 

ସାବଧାନ ସାଧୁଗଣ !!!! 

ସତୀ ରୂପୀ ସବ�ଂସହା ନାରୀ ମହିମା ସବ�ବିଦିତ। 

 
ସିଡିଏ, େସର - ୦୭, 

କଟକ - ୭୫୩୦୧୪ 
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ମହାନିବ�ାଣମହାନିବ�ାଣମହାନିବ�ାଣମହାନିବ�ାଣ    
ଶୁଣ ଥେର େମାର େହ ଆଗpକ? 

େମା ହୃଦୟର େବଦନା କଥା. 

ପ�ତୀhା େମା ଶହ ଶହ ବଷ�ର 

ତୁେମ ଆସ? 

ତୁେମ ଥରୁଟିଏ େହେଲବି ଆସ. 

ତୁମରି ପାଦର §ଶ�େର ପବିତ�  େହାଇ ଯାଉ 

େମାର ଏ अଭିଶ� ଜୀବନ ମ� 

ତୁମରି ପ�ତୀhା େଯ ଏେତ ଲaା! 

ତାହା ମଁୁ ପାରିନଥିଲି କରି କଳନା 

ହୁଏତ େମା ତପସ�ା ପାରିନି କରି ସpv ତୁମକୁ 

ନ େହେଲ କଣ ପାଷାଣୀ ରୁ ମୁ�ି ପାଇଥାnା अହଲ�ା? 

ହୁଏତ ତା ପରି େମା ତପସ�ାେର ନାହZ ଏକାଗ�ତା 

ତଥାପି ମଁୁ କରିଚାଲିଛି ପ�ତୀhା ତପସ�ା ପରି 

ତୁେମ େମା ତପସ�ା କୁ अେଘାର୍ ନାମ େଦଇପାର 

ଯାହାର अn େକେବ ମଁୁ ଜାେଣନା 

କିp ମଁୁ େଘାର ଆଶାବାଦୀ 

ସୁବ� ତ କୁମାର େଜନା 
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ଖୁବ୍ ଶୀଘ� ପାଇବି ମୁ�ି ଏଇ ନକ�ରୁ 

ସମେ` ତ ଆସnି ଆଉ ଚାଲିଯାଆnି 

ମାତ�  ମଁୁ େଯଉଁଠି ଥିଲି ଆଜିବି େସଇଠି 

ଯାହା ଖାଲି ଝୁଲୁଛି ବାଇଆ ବସା ଭଳି 

ଶନୂ�େର ହଳା ହଳ ଭରା ପାପର ମହା ଶନୂ�େର 

ବାସ୍!ଖାଲି अେପhା େଗାେଟ ମହଜାଗତିକ ଦୃଶ�ର 

ସମେ` ତ ମହାପ�ଭୁ ଶ�ୀରମ େହାଇପାରିେବନି 

ଯିଏ େମାେତ େଦଇପାରିେବ ମୁ�ି 

ଏଇ ନକ�ର ଜୀବନରୁ......... 

 
ଯାଜପୁର, ଓଡ଼ିଶା 

୯୭୭୬୨୦୮୯୩୦ 
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ମାନସୀମାନସୀମାନସୀମାନସୀ    
େଛାଟିଆ ଝିअ େସ          ଚଗଲି ମନେଟ 

            ନାମଟି ତାର ମାନସୀ 

ଭାରି ଭଲ ଲାେଗ         ଧରି େନେଲ ତାକୁ 

           େହାଇଯାଏ ଭାରି ଖୁସି  । (୧) 

 

ସକାଳୁ ସକାଳୁ            ଡାକି େଦେଲ ତାକୁ 

              ଆସିଥାଏ ଧାଇଁ ଧାଇଁ 

ଟଣା ଟୁଣୀ େହଉ          ଆେମ ଦୁଇ ଜଣ 

          ତା ସାେଥ େଖଳିବା ପାଇଁ  । (୨) 

 

ରେମଶଚs� େବେହରା 

 

ବଡ଼ ସାନ ନୁହଁ            ସଭି0 ସାଥିେର 

               େଖଳିଥାଏ ମିଳିମିଶି 

େକାମଳ ହୃଦୟ           ଭଲ ଲାେଗ େସତ 

          ଯାଏନା େକେବ େସ ରୁଷି ।(୩) 

 

 

ଖିଲି ଖିଲି ହସ               ଆନs ଲାଗଇ 

           େକହି ନାହାnି ତା ପରି  

ଦିନ ଯାକ କv             ଭୁଲି ଯାଉ ଆେମ 

            ତାହାକୁ େକାଳେର ଧରି  ।(୪) 

 
ବାଟୀ, ସିମୁଳିଆ, ବାେଲଶ�ର 

ଭ� ାମ�ଭାଷ : ୯୯୫୮୩୭୫୫୨୯ 
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େରଡ଼୍ ୱାଇନ୍େରଡ଼୍ ୱାଇନ୍େରଡ଼୍ ୱାଇନ୍େରଡ଼୍ ୱାଇନ୍    
ନିଶା ଧରିଯାଏ  େଗାେଟ ଚାହାଣୀେର 

ମାଦକଠୁ ଭୟ0ର , 

ଶିରା ଧମନୀେର  େଖେଳ ଶିହରଣ 

ଉେ_ଜନା ଶୁଭ0ର । 

ଚିରୁଣୀର ହାେତ  ବାରୁଣୀର ସ�ାନ 

ଓଦା େହଇଯାଏ େଦହ , 

େବେଗ ଚଲା ପାଦ  ଶିଥିଳ ହୁअଇ 

ଲାଜ ସରସର ମୁହଁ । 

ସୁେନଲି ଆଭାର  ସରୁୂଜ କିରଣ 

ର� ଢ଼ାଳିଦିଏ ମେନ , 

ସଫଳ ସିେନମା  ନୂଆ କାରନାମା 

କହିଯାଏ କାେନ କାେନ । 

େସୗମ�ର�ନ୍ ପାଲ୍ 

 

ପବନ ସାଥିେର  କଥା କେହ ପୁଣି 

ନଜର ତ କାଢିନିଏ , 

अଫୁରn େସଇ  ଉଲu ାସ ଭିତେର 

ଆେବଦନ ବାଢିଦିଏ । 

अଇନା ଆଗେର  अବୟବ ଥିେଲ 

ନିଜ ପାଇଁ ଆେଣ ଖୁସି , 

ଦୁନିଆଁ ଆଗେର  ଦରଶନ େଦଇ 

ବାସ କିେଣ ପରେଦଶୀ । 
ଗ�ା/େପା:- ବଡ଼େଶାଳ, ଝାରେପାଖରିଆ, 

ମୟୁରଭ� 

୭୫୭୦୮୬, ଓଡ଼ିଶା 

ଭ� ାମ�ଭାଷ : ୯୯୩୭୮୮୯୮୩୩ 
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ମୁଁ ଯଦି ହଜିଯାଏମୁଁ ଯଦି ହଜିଯାଏମୁଁ ଯଦି ହଜିଯାଏମୁଁ ଯଦି ହଜିଯାଏ    
ମଁୁ ଯଦି ହଜିଯାଏ 
 ଓଲଟାଇବନି ଫ�� 
 ପଢିବନି अନାେଲାଚିତ ଗ� 
 କାରଣ ମଁୁ ଏକ ବାେଜ अଧ�ାୟଟିଏ ତୁମ  ଜୀବନ ବହିେର 
 अଶାn େହାଇପାେର ତୁମର ପ�ଶାn ଭାବନା, 
 अନାବୃତ େହଲା ପେର। 
 
ମଁୁ ଯଦି ହଜିଯାଏ, 
 କହିବନି ଆହା ପେଦ 
     େମା ଚାରିପାଖ ଘଟଣାକୁ େଦଖି 
  କାରଣ  ମଁୁ ଏକ अେଲାଡା ପରିତ�� ଭଗ� ହୃଦୟଟିଏ 
 ଭରି େଦଇପାେର କିଛିଟା ଯ�ଣା , ତୁମରି ମନେର । 
 
ମଁୁ ଯଦି ହଜିଯାଏ 
 ଆ0ିବନି େତୖଳ ଚିତ�   
 ଦବ ନାହZ ଫୁଲମାଳ େମା ମର ଶରୀରେର 
 କାରଣ ମଁୁ ଏକ ପରାଜିତ େସୖନିକ, େପ�ମ ନଗରୀେର 
 କରିପାେର ଆକ�ମଣ ଆର ଜନମେର। 
 
 

�ାନର�ନ 
ମହାରଣା 
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ମଁୁ ଯଦି  ହଜିଯାଏ  
 େଖାଜିବନି େମାେତ  
 ମଁୁ ତୁମ ପାଇଁ ନୁେହଁ , ଏେବ ମଁୁ अଚିହ� ା 
 ବiା ଏେବ ସ$କ�ର ମାୟା ଜାଲେର 
 ଖିନ୍ ଭିନ୍ କରିପାେର ତୁମ ସୁsର ନୀଡ଼କୁ 
       अଦିନିଆ ଝଡ ବଷ�ାେର। 
 
ମଁୁ ଯଦି  ହଜିଯାଏ  
     ଭୟ କରିବନି େମା ନିଶ�ତା ପାଇଁ 
     ମଜଭୁତ କରିେଦବ ହୃଦୟକୁ 
     କାରଣ ତୁମ ଭଲ ପାଇବାର ସF �ତିକୁ ଏକାଠି କରି  
     ମଁୁ ଏେବ େବଶ୍ ଶାnିେର  
     ପଥିକ ମଁୁ ନିବ�ାଣ ପ�ା�ିେର। 
 
ମଁୁ ଯଦି  ହଜିଯାଏ  
     େକବଳ ଏତିକି କରିବ 
     ଲିେଭଇ େଦବ ସବୁ  ସF �ତି େମା ଯୁଇ ପାଉଁଶେର 
     କାରଣ ମଁୁ ଥିଲି अନୁପ�େବଶକାରୀ  
     ତୁମ ଜୀବନର ଶାn ଇଲାକାେର। 
 

ଜିଲu ା ଜଳ ଓ ପରିମଳ ମିଶନ 
ଭ�ନଗର, ଗ�ାମ 

୯୦୪୦୮୬୭୧୨୯ 
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େସ ପିଲାଦିନର କିଛିେସ ପିଲାଦିନର କିଛିେସ ପିଲାଦିନର କିଛିେସ ପିଲାଦିନର କିଛି    
ଶୀତ ସକାଳର େସ ଶିଶିର େଟାପା େଟାପା, 

ମେନ ପକାଇ ଦିଏ େସଇ ପୁରୁଣା ଦିନର କଥା ! 

େଖଳୁଥିେଲ ମିଶି କାକର ଉପେର , 

ଘାସ ଗାଲିଚାେର ........ 

 

ତୁ େମା अଗଣାର ପ�ଥମ अତିଥି , 

ଯାହା ବାଟ ଚାହZ ବସିଥିଲି , 

କି ଦିନ କି ରାତି ? 

 

େମା ବiୁ ତୁ , 

ତୁ ହZ େମାର ସାଥି ! 

ଆସ ପୁଣି େଖଳିବା ଆଜି ଲୁଚାଲୁଚି ! 

 

େସ ପିଲାଦିନ , େସ ପିଲାଳିଆମି  , େସ କାଗଜ ଡ�ା , 

େସ ବଷ�ାର କାହାଣୀ । 

 

ଟି�0ଲ୍ ମହାnି 
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ଝିପି ଝିପି ବଷ�ାେର ମଁୁ େଯେବ ଚାଲୁଥିଲି ପାଦ ଚାପି ଚାପି , 

ଝୁ|ି ପଡୁଥିଲି େତାେତ ଦୂରୁ େଦଖି ! 

େସ େଯ ଟାଇଁ ଟାଇଁ ଖରା େହେଲ , 

ସମୟ ଟା ଜଣାପେଡ଼ ନାହZ ତୁ ସାେଥ ଥିେଲ । 

 

େସ ବାଗୁଡ଼ି , େସ ବହୁେଚାରି ସବୁ ଲାେଗ ନିଆରା , 

େଯେବ ତୁ ପାେଖ ଥାଉ କି ଶୀତ, ବଷ�ା , ଖରା !! 

           
କୃ�ନଗର,-େସରପୁର,- କାଇପଡା 

ଯାଜପୁର,-୭୫୫୦୧୦, ଓଡ଼ିଶା 

ଇେମଲ୍ : twinklemohanty26@gmail.com 
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ସହରୀକରଣ अଭିମୁେଖସହରୀକରଣ अଭିମୁେଖସହରୀକରଣ अଭିମୁେଖସହରୀକରଣ अଭିମୁେଖ    
େଯେବ ଆମ ଘର ଆଗେର ରା`ା ନଥିଲା, 

ଛପର ଘର େଯେବ ଆମ ଗାଆଁ େଲାକ0 ଆଶରା ଥିଲା, 

େବାେଧ େସେବ ଆମ ଗାଆଁ ଭଲ ଥିଲା । 

 

ମାଟି ରା`ାର ଓଦା ପଚର ପଚର ରା`ା , 

ଗାଆଁ ଚାଟଶାଳୀକୁ ଚାଲି ଚାଲି ଯିବାର େମାହ, 

େକେବ କାହା ବାଡିପଟ େଲa£ ଗଛେର ଆମ େଦୗରାତF �! 

େସେବ େବାେଧ ଆମ ଗାଆଁଟା ଭଲ ଥିଲା  । 

େଯେବ ଆମ ଗାଆଁେର ନଳକୂପ ନଥିଲା , 

ପାଣି ପାଇଁ କୁଳବଧ ୂନଦୀ ତୁଠକୁ କଳସୀ େନଇ ଯାଉଥିଲା ! 

 

େଛାଟେବେଳ ବୁଢ଼ୀ ମା େକାେଳ ଗପଟିଏ ଶୁଣିଲା େବେଳ , 

େଯେବ ଭୟେର କାନିେର ମଁୁ ମୁହଁ ଗୁ�ୁଥିଲି -  

ଡାହାଣୀ ଗପର େପଡ଼ି େଯେବ େଜେଜମା େଖାଲିେଦଉଥିଲା , 

େସେବ େବାେଧ ଆମ ଗାଆଁଟା ଖୁବ୍ ଭଲ ଥିଲା । 

େଯେବ େଯେବ କପଡା କେ°ଇର େମାହ ଥିଲା ! 

अଭିେଷକ ମହାପାତ�  
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ଏେବ ଏେବ ସବୁକିଛି ହାତ ପାହାnାକୁ ଆସିଲା ! 

ହାତେର ଗrା ଗrା ସF ାଟ� େଫାନ୍ , ଲ�ାପଟପ୍ , କ$ୁଟର, 

ସହରକୁ ଧାଇଁ ଟ0ା ପାଇଁ ମନ ବ�ାକୁଳ େହଲା । 

ଏେବ ଗାଆଁର କାଦୁअ ପଚର ପଚର ରା`ା, 

ଶିଘଂ।ଣିନାକି अଲୁରୀ ବାଳ ଝିअଟା ମଫ ଲାଗିଲା । 

 

ଆଉ ସହରୀକରଣ ଭୂତ ଆେବାରି  

ଗାଆଁଟାକୁ ନାରଖାର କରିେଦଲା ! 

                                            
ରାମଦାସପୁର, େକାଲଣଗିରି, ଭାୟା - ଇsୁପୁର 

ଯାଜପୁର, ୭୫୪୨୧୪, ଓଡ଼ିଶା 
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ବସnର ଆଗମେନବସnର ଆଗମେନବସnର ଆଗମେନବସnର ଆଗମେନ    
େହ ବସn ତୁେମ ଋତୁରାଜ ସାଜି 

ଆସ େଯେବ ଫଗୁଣେର 

େବଦନାସି�  ଏ  ବିଦÃ  ହୃଦୟ 

ଉପଶମ  ଲେଭ  ଧିେର   ।। 

ବିରହୀ ଋତୁ ବି ସାଜଇ  ପ�ଣୟ 

ତୁମର  େସ  ଆଗମେନ 

େପ�ମର ର�େର अବିରର ଛିଟା 

େବାଳିଦିଏ ପ�ତୀhେଣ    ।। 

େକାଇଲିର ସ�ର େତାଳଇ ଝ0ାର 

େପ�ମର ରାଗିଣୀ ସୁେର 

ଆନମନା େହାଇ େପ�ମିକ ବିଚରା 

ପି�ୟାର  §ଶ�କୁ  ଝୁେର    ।। 

େସାରିଷର େhତ କେର ଆକଷ{ତ 

କୁହୁକିନୀ ଟିଏ   ପରି 

ବାଧାବିଘ� ଭୁଲି  େପ�ମିକା ଆସଇ 

ଫଗୁର  ପସରା  ଧରି     ।। 

ପ�ଶାn କୁମାର ପଧାନ 

 

ପଳାସ ହସଇ  ନବବଧ ୂେବେଶ 

ପଦF   ପାଏ   ଯଉବନ 

େପ�ମିକ େଖାଜଇ  ମିଳନ ମୁହୂ_� 

ଆେsାଳିତ ହୁଏ ପ�ାଣ    ।। 

ମଳୟ ପବନ ତା  ଶୀତଳ §େଶ� 

େଖଳାଏ େଯ ଶିହରଣ 

ଦୁv  ପ�ଜାପତି  ମିଠା  ଚୁaନେର 

େଦଇଯାଏ ପ�ୀତି ଚିହ�     ।। 

େଫରିଯାअ ତୁେମ अଜଣା ରାଇେଜ 

ମିଳନର  ପବ�  ସାରି 

ସF �ତିର  େରଖାେଟ ଆ0ିଦିअ ମେନ 

अସୁମାରୀ ସ�ପ� ଭରି     ।। 
 

ବୁେରାମୁrା, ବରଗଡ, ଓଡ଼ିଶା 
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କିଏ ଜାେଣ କାହାକୁକିଏ ଜାେଣ କାହାକୁକିଏ ଜାେଣ କାହାକୁକିଏ ଜାେଣ କାହାକୁ    
କିଏ ଜାେଣ କାହାକୁ  

 ଏେତ ବଡ ଦୁନିଆେର 

ସମେ` ଆପଣା ପରିଧିେର  

 ସୀମାବ� େହାଇଯାଆnି  ସତେର 

 

 କିଏ ଚିେହ�   କାହାକୁ  

 ଏେତ ବଡ ଭିଡ  ଭିତେର              

ସମେ` ହୁअnି ସଜାଗ  

 ନିଜକୁ ରଖିବା ପାଇଁ  ସୁରhିତ  

 

କିଏ କେହ କାହାକୁ  

 ମୁହାମୁହZ  େହେଲ ସାମନାେର  

ଆପଣା ଛାଏଁ ନଇଁଯାଏ ମଥା  

 ସବୁକିଛି ସ�ୀକାର କରାଯିବାେର  

ଭଗତରାମ୍ କ|ା 

 

 

କିଏ େଖାେଜ କାହାକୁ  

 େଘାର अiକାର ରାତିେର 

ସମେ` ଭାବnି ନିଜକୁ 

 ବୁଲା କୁକୁର ଠାରୁ ହୀନ ନୀରବେର  

 

କିଏ ପଚାେର କାହାକୁ  

 ଏେତ ବଡ ଚିnା ଭିତେର  

ସମେ` ଘା|ି  େହଉଥାnି  

 ଉ0ି ମାରୁଥିବା ପ�ଶ� ଉ_ର 

अେପhାେର  

  

 
ଛତା, େକାମନା, ଜି-ନୂଆପଡା।(ଓଡିଶା ) 
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ପ�କୃତ ବiୁପ�କୃତ ବiୁପ�କୃତ ବiୁପ�କୃତ ବiୁ    
ଦୁନିଆେର ଭାଇକହିବ କି େମାେତ 

ସବୁଠୁ ନିଜର କିଏ 

ଦୁଦ{ନ ସମେୟ ଛିଡା େହାଇଥାଏ 

ସଦାେବେଳ ପାେଖ ସିଏ ।। 

ସ�ାଥ�ୀ  ନୁେହଁ ସିଏ अତି ଆପଣାର 

ନାମଟି ତାହାର ବୃh 

ଯୁେଗ ଯୁେଗ ଥାଏ ମାନବର ସାଥୀ 

ଜନF ଜନF  ପାଇଁ ସତ� ।। 

अଂଗାରକାମ¡ ଓ ବିଷା� ଗ�ାସକୁ 

ପ�ଶ�ାେସ ନିअଇ ଯିଏ 

अମ¡ଜାନ ନାମୀ ପୀୟଷୂ ବାଂଟଇ 

ପ�ାଣୀ ଜଗତକୁ ସିଏ ।। 

ପଥିକ ପାଇଁକି ସୁଶୀତଳ ଛାୟା 

ଦାନ କରିବାେର ବ� ତୀ 

ପ�ଚଣଡ ନିଦାଘ େକାପ ସହ� କରି 

ଯୁେଗ ଯୁେଗ ବାଂେଟ ପ�ୀତି ।। 

େଦବବ�ତ େଜନା 

 

ଜୀବଜଗତକୁ ଆହାର େଯାଗାଏ 

ଦିନ ମାସ ବଷ� ଯାକ 

ଫଳ ମଳୂ ଆଉ ଇiନ ସାଥିେର  

ନିସ� େହାଇ ସିଏ ଏକ ।। 

ବ� £h େରାପଣଟି अେଟ ପୁଣ�କମ� 

ଶା¬େର अଛି ଲିଖିତ 

ସୁପୁତ�  ଜନF ଠୁ ମଲୂ�ବାନ अେଟ 

ଏ ଶୁଭକମ�ଟି ସତ ।। 

ବନ ମେହା�ବ ସ�ାହ ପାଳିବା 

ଚାଲ ଗଛ ଲଗାଇବା 

ବ� £hଟିକୁ ଭାଇ ଭଉଣୀ ସଭିଏଁ   

ପ�କୃତ ବiୁ ମାନିବା ।। 
ରଣସିଂହପୁର ଆଶ�ମ ବିଦ�ାଳୟ, କମ��ା, େଭାଗରାଇ 

ବାେଲଶ�ର,  ଓଡ଼ିଶା, ୯୫୮୩୧୩୮୫୩୩ 
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ଭ� ମଣକରି େଦଖିେବ ପ�ଭୂ ସବ�ତ�ଭ� ମଣକରି େଦଖିେବ ପ�ଭୂ ସବ�ତ�ଭ� ମଣକରି େଦଖିେବ ପ�ଭୂ ସବ�ତ�ଭ� ମଣକରି େଦଖିେବ ପ�ଭୂ ସବ�ତ�     

ବୃଷଭ ବାହେନ ବିେଜ ଶ�ୀ ମେହଶ�ର, 

ମାଆ0ୁ େନଇ ଆସିେବ ମରତପୁର । 

ସାଥିେର ଆସିେବ ତା0 ଶ�ୀ ଗଜାନନ, 

କରିବାକୁ ମ_��ପୁେର ତୀଥ� ଭ� ମଣ   

 

ଶିବାଳୟ,ଶ�ିପୀଠ,ଗେଣଶ େhତ�  , 

ଭ� ମଣ କରି େଦଖିେବ ପ�ଭୁ ସବ�ତ�  । 

ଭକତ0 ପାେଶ ମିଳି ଶୁଣି ଗୁହାରି , 

ଦୁଃଖ,େଶାକ ସ0ଟରୁ କରିେବ ପାରି । 

 

ଆଶୁେତାଷ अଳପେର େହାଇ ପ�ସନ� , 

ଆଶିଷ େଦେବ ଭ�0ୁ େଦଇ ଦଶ�ନ । 

 େଦଖି ସnାନମାନ0 ଭାବ ଭକତି, 

 ବିତରି େଦେବ ମାଆ ତ ତା0 ଶକତି । 

ବି ନିରୁପମା 

 

ପଣତର ଆଢୁଆେଳ ରଖିେବ ଢା0ି, 

ବିପଦୁ ତରିେବ ଭ� ମାଆ0ୁ ଡାକି । 

 

ଗଣପତି େଦବ0ୁ େଯ ପାରିବ େତାଷି, 

କୃପାକରି େଦେବ ତା'ର अ�ାନ ନାଶି । 

ବିଦ�ା,ବୁ�ିେର େସ ପରା େହବ ପ�ବୀଣ, 

�ାନୀ, ଗୁଣୀ ହିସାବେର େହାଇବ ଗଣ� । 

 

ଏ ତିନି ମରୂତି େଦେଲ ଏକାଠି େଦଖି , 

ପବିତ�  େହାଇବ ନିେ� ଆମରି ଆଖି । 

ଘୁ�ିଯିବ ଦୁଃଖ, େଶାକ,ବାଧା-ବିପ_ି, 

ଉ�ରି ଧରିେବ େସ ତ େଦଇ ଶକତି । 

 
ମାମୁରିଆ, େଛrିପଦା,अନୁେଗାଳ । 
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ଶୁଭ ସକାଳଶୁଭ ସକାଳଶୁଭ ସକାଳଶୁଭ ସକାଳ    
ଦୂର ଦିଗବଳୟରୁ ପ�କାଶିଲା େଦଖ  

ସଯୂ��0 ସୁେନଲି ଆଭା । 

ନୀଳ ଗଗନେର କିରଣ ବିେଛଇ  

ଦିବାକର େହେଲ ଉଭା । 

ଶୁଭ ସକାଳକୁ ସ�ାଗତ କରିଣ  

ବାହାରିେଲ ଦିବାକର । 

ସଂସାର ମ�ଳ କରିବା ଉେ�େଶ�  

ଧରିେଲ ଦାୟିତ�  ଭାର । 

अiକାର ନିଶି ବିଦାୟ େନଲାଣି  

ଆେଲାକିତ େହଲା ଧରା । 

ପଶୁପhୀ ଗଣ ଖାଦ� अେନ� ଷେଣ  

ଧରିେଲଣି ନିଜ ଧାରା । 

ଚଷା ପୁअ ଚେଷ ବିଳକୁ ତାହାର  

ନାନା ଗୀତ ଗାଇ ଗାଇ । 

ଶ�ମିକ ଭାଇେସ ମାଟି ହାଣୁଥାଏ  

େପଟ ପାଟଣାର ପାଇଁ । 

ଡaରୁଧର ବାଗ୍ 

 

ତୁଳସୀ ବୃhେର ପାଣି ଢାଳୁଥାଏ  

ଗଁା’ର ମାଉସୀ ବୁଢୀ । 

ମsିେର ଶୁଭିଲା ଶÄ ଘ| `ୁତି  

ଦିନ ଗଲା ବଢି ବଢି । 

ଏ ଶୁଭ ଲଗେନ ଆଜିକାର େଟାକା  

େଶଯ ଛାେଡ ନାହZ ଶୀଘ� । 

ଗପୁଥାଏ ବସି ସା� ସାଥୀ ସହ  

େହଉପେଛ अ��ରାତ�  । 

अଧ�ୟନ ଛାଡି େମାବାଇଲ ଧରି  

ବସି ରେହ ଦିନରାତି । 

କି ଯୁଗ ଆସିଲା ଦିନ ବଦଳିଲା  

େହବ େକେବ ତା’ର ଇତି । 
ଚପି�ଆ, େଗାଲାମୁrା,-କଳାହାrି, 

୯୧୭୮୨୨୫୭୬୪  
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ଶିଶୁ ଶ�ମିକଶିଶୁ ଶ�ମିକଶିଶୁ ଶ�ମିକଶିଶୁ ଶ�ମିକ    
ଶିଶୁଟିଏ ସଦା ବସୁଧା ବୁକୁେର 

ସୁsର ବନର କଳିକା, 

େଜ�ାସ�ା ଗଗନ ର अଗଣିତ ତାରକା 

ଝଲସି ଉେଠ େସ ଭଳି ଭଳିକା ।। 

 

ଗରିବ କୁଳେର ଜନମିଛି େବାଲି  

ଦାଦନ ଖଟୁଛି େପଟ ପଡିଥାଏ ଖାଲି, 

ସରକାର ଚଳାଏ ସବ�ଶିhା अଭିଯାନ 

ଦରିଦ�  ଦାଉେର ଶିଶୁ ଖେଟ ଦାଦନ ।। 

 

ବାଳୁତ ହାେତ ନ ଧରି ଖଡ଼ି 

ଧରି ବୁଲୁଥାଏ ଲୁହା କୁରାଢ଼ୀ, 

କअଁଳ ହାତରୁ ଉଠିଯାଏ ଛାଲ 

ମାଲିକ ମାେଡ଼ ଫାଟି ଯାଏ ଗାଲ ।। 

 

ତତଲା େଦେହ ଖଇ ଫୁେଟ ମଥା 

ଶାରଦା ପ�ସନ�  ସାହୁ 

 

େଦେହ ବାଜି ଉେଠ ଗରମ େଚ0 ବ�ଥା, 

ନି��ୟ ମାଲିକ ବୁେଝ ନାହZ ମନ କଥା 

େପେଟ ଓଦା କନା େଦଇ ଶିଶୁ ପିଟୁଥାଏ 

ମଥା ।। 

 

ଉ0ି ମାରି ମେନ ଯାଆnି କି ?ୁଲ ବୁଲି 

ହାତ େର ବହି ସା� େମେଳ ଥିବି ଚାଲି , 

ମଜୁରୀ ବିନା ଘେର ଜେଳ ନାଇଁ ତାର ଚୁଲି 

ଭାଗ� କୁ ଆଦରି ସପନ ଯାଏ େସ ଭୁଲି ।। 

 

କିଏ ଡାେକ େଛାଟୁ ଡାେକ ପୁଣି କିଏ ଚୁଇଁ 

ସହିଛି େଯ େକେତ ଗାଳି ଆପ_ି େଯ ନାଇଁ, 

େପଟ ପାଇଁ କअଁଳ ଖଟୁଛି ଏଠି େବଠି 

େକହି ଆହା େବାଲି ପେଦ କେହ ନାହZ ଉଠି 
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।। 
 

େକାମଳ ଶରୀର ଆଉ ସହି ପାେର ନାହZ ପୀଡା 

ବଳ ପାଉ ନାହZ କୁନି ପାେଦ  େହବା ପାଇଁ ଛିଡା, 

ଚାତକ ପରି ଚାହZ ଆକାଶ କୁ ଖିଲିଖିଲି ସିଏ ହେସ 

ଆସିବ ଦଇବ େକାେଳଇ େନବା କୁ ସାଜି ମଣିଷ େବେଶ।। 

 

ଭାବିେଲ ଲାଗଇ ସେତ ଆେମ ଏେତ अପାରଗ 

ନିଦ�ୟ ହାେତ ଉଜଦି ଦଉ ଏ ଶିଶୁ ସରଗ, 

ବେଢ଼ଇ ହାତ ଯଦି ଆେଗଇ ଯିବା 

େକେତ ଶିଶୁ ଭବିଷ�ତ ଗଢି େତାଳିବ ।। 

 

 

 
କୃଷି ସ�ାତକ (ଓୟୁଏଟି), ଚିପିଲିମା, ସaଲପୁର 

ଚତ�ୁ ଥ ବଷ� 

କିଶିନାପୁର, ସାେଲପୁର, କଟକ 
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ସାଥୀସାଥୀସାଥୀସାଥୀ    
ଜାଣି ମଁୁ ନଥିଲି ସାଥି ତୁେମ ଏମିତି ମିଳିବ େବାଲି । 

ତୁମକୁ ପାଈ ମଁୁ ସାଥି ସଭି0ୁ ଯାଇଚି ଭୁଲି ।। ୧ 

ସାଥି ମଁୁ ତୁମକୁ େଯତିକି ଚିହ� £ଛି େସେତ ଲାଗ ନୂଆ । 

ମଁୁ ତୁମ କଥା େଯତିକି ଭାବୁଛି ତୁେମ ହୁअ अମାନିଆ ।। ୨ 

ସାଥି ତୁେମ ଯାଦୁଗର େମାେତ ଯାଦୁ କଲ । 

ସିsୂର େଦଈ ଏ ସଖୀକୁ ନିଜର କରି େନଲ ।। ୩ 

ତୁେମ କୁହ ସାଥି େକେବ ମାମା େଗଲୁ େକେବ ଧନ । 

ଧରିବନି Janu(ଜାନୁ), ଏ େଗଲୁର ମିଛ ରାଗ अଭିମାନ ।। ୪ 

ଜାଣି ମଁୁ ନଥିଲି ସିsୂରର ମାେନ ସିsୂର ପିiିଲା ଯାଏଁ । 

ସାଥି ତୁମ ସିsୂର ଲାଗିଥାଉ ସି�ିେର ମଁୁ ମଶାଣି ଯିବା ଯାଏଁ ।। ୫ 

ଜୀବନେର େଗାଟିଏ ମାଗୁଣି କାଳିଆ ପାଖେର । 

ରଖିଥାp ତୁମକୁ ଆେରାଗ�, ସୁଖ ସମୃ�ିେର ।। ୬ 
ଦିବ� େଜ�ାତି ସାଇନିବାସ  

ପି ମ ପାେଲମ, ବିଶାଖାପାଟଣା, ଆi�ପ�େଦଶ  

ପିନ - ୫୩୦୦୪୧ 

େମାନାଲିସା 
ପାଣିଗ�ାହୀ 
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େମା ଜୀବନସାଥୀେମା ଜୀବନସାଥୀେମା ଜୀବନସାଥୀେମା ଜୀବନସାଥୀ    
ତୁମ ବିନା ମଁୁ ବ�ିବି େକମିତି  

ତୁେମ େମାର ପ�ାଣ ଧନ । 

ତୁମ େଚେହରାକୁ େଦଖି େଦେଲ ସେତ 

ଭୁଲିଯାଏ अଭିମାନ । 

ଦିେନ ନ େଦଖିେଲ ତୁମକୁ ସେତ  

ଲାେଗ ଦୁନିଆ अiାର । 

େଦଖିେଲ ତୁମକୁ େଯେତ ଦୁଃଖ କv  

େହାଇଯାଏ ସବୁ ଦୂର । 

ତୁେମ ଥିେଲ ପାେଖ କିଛି େଲାଡା ନାହZ  

ସବୁ ତ ତୁେମ େମାହର । 

ଭଲପାଏ େକେତ ତୁମକୁ ମଁୁ ସେତ  

ତୁେମ େମା ଗଳାର ହାର । 

hଣପ�ଭା ବାଗ 

 

ପାେଶ ନାହଁ େବାଲି ହୃଦୟ େମାହର  

କାsୁଛି କୁହୁଳି କୁହୁଳି । 

ପାେଶ େଯେବ ତୁେମ ଆସିଯାअ ସାଥୀ  

ଦୁନିଆ କୁ ମଁୁ ଯାଏ ଭୁଲି । 

କଥା ମଁୁ େଦଉଛି ରାଣ ମଁୁ ଖାଉଛି  

ଭଲ ମଁୁ େଯ ପାଉଥିବି । 

ଭୁଲିଯିବି ପେଛ ଦୁନିଆକୁ ସେତ  

ତୁମକୁ େକେବ ନ ଭୁଲିବି । 

 
ଚପି�ଆ, େଗାଲାମୁrା, କଳାହାrି 
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ରାତିର ଶାn ସହରରାତିର ଶାn ସହରରାତିର ଶାn ସହରରାତିର ଶାn ସହର    
ଶୀତ ରାତିର ନି`w ସହର 
ଶୁନଶାନ ପଥ 
ରା`ା କେଡ, vି� ଟ ଲାଇଟର ଆସର  
ଶାn ଲାେଗ, ସହରଟା ଆଜି  
ଲାଗୁଛି ବିଶ�ାମ ନିଏ 
ମା’ର େକାଳେର... 
ଦିନର ଥ�ା ପଣରୁ ଟିେକ ଲାଘବ ପାଇଁ 
େଶାଇ ପଡିଛି  ନିେବ�ାଧ ଶିଶୁଟିଏ େହାଇ - ୧ 
ଓେହାଃ ! କି ନିଦ 
ଲାଗୁଛି କି, 
େଶାଇନାହZ ଦୀଘ� ଦିନ େହଲାଣି , 
କିp, ତୁ କାଇଁ େଶାଇନୁ କିେର ? 
ସମେ` ତ େଶାଇଛnି 
କଣ େହଇଛିେର ଧନ 
କଣ ନିଦ ଆସୁନି ? ୨ 
େଦହେର ତାର ସତୂା ଖିअଟିଏ ବି ନାହZ , 
ପଡ଼ି ରହିଛି ରା`ା କଡ଼େର । 
େଦହ ତା ଥରୁଛି, ଶୀତେର 
େକମିତି େଶାଇବ 
କୁହତ ? - ୩ 

ଲିପିନ୍ ରାଉତ 

 

ତୁମର କଣ अଛି, ତୁେମ ତ 
ରହୁଛ ନା ଆଲିସାନ ବ�ଳାେର, 
େଶାଉଛ ହ`ୀର ପଲ0େର.... 
େକେବ ଭାବିଛ, ଏମାନ0 କଥା, 
େକମିତି େଶାଉଛnି? 
ଏଠି ଏମାେନ, ବିନା ଛାତ, ବିନାବ¬େର  ୪ 
 
ଜାଣିଛି, େକେବ ଭାବି ନଥିବ 
ଆଉ ଭାବିବ ବା କାହZକି, େସ ତୁମର କିଏ? 
ଆସେର ଧନ,େମା ପାଖକୁ ଆସ 
େକହି ବୁଝିେବନି ଏଠି 
େତାର ଦୁଃଖ, େତାର କvକୁ 
ଏ ଦୁନିଆ ପରା ସ�ାଥ�ପର । ୫ 
 

ମଦନପୁର, େକsୁଝର, ଓଡ଼ିଶା 
ଭ� ାମ�ଭାଷ : ୯୭୭୭୧୨୩୨୬୭ 
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ଏତିକି ମିନତୀ େମାରଏତିକି ମିନତୀ େମାରଏତିକି ମିନତୀ େମାରଏତିକି ମିନତୀ େମାର    
ସବୁ ଠାରୁ ସ�ା,  अେଟ ଉପେଦଶ, 

       ମାଗିବା ପବୂ�ରୁ ମିେଳ । 

ହଜାର ହଜାର,   ଉପେଦଶ େଦେବ, 

       େବଢ଼ି ଯାଇଣ ସକେଳ ।। 

ହଜାର େଲାକ0ୁ,  ମାଗି ମାଗି ଯାअ, 

       ସାହାଯ� ଟିକିଏ ପାଇଁ । 

ପାଦତେଳ ପଡି, କରେଯାଡି େଯେତ, 

       ଜଣିଏ ଆସିେବ ନାହZ ।। 

ଏମିତି ଦୁନିଆ,     େକହି ନୁେହଁ କା’ର, 

     ସବୁ େଯ ମାୟାେର ବାୟା । 

ନିଜ ଖୁସି େଦଖି,    ପାରିେବନି ସହି, 

     କୁ�ୀର କାiଣା ଛାୟା ।। 

ନିଜ ଦୁଃଖ େଦଖି, େଲାତକ ଝରାnି, 

     ସାହି ଭାଇ େହାଇ ଆସି । 

ସୁଖ େଦଖି କିଆଁ,     ସହି ନ ପାରnି, 

      େଚର କାଟିଥାnି ବସି ।। 

अ0ିତା ପାଢ଼ୀ 

 

ମିଛେର ଝରାnି,    ଚhୁରୁ େଲାତକ, 

       କହିଥାnି ହାଏ ହାଏ । 

ଏେତ ଇଷ�ା କିଆଁ,   ତୁମ ହୃଦୟେର, 

     େଛାଟ କଥା ବଡ଼ ହୁଏ ।। 

େହ ଦୁନିଆବାସୀ, େଦଉଛି ଆହ�ାନ, 

        କୁନି ହୃଦୟରୁ େମାର । 

ଛାଡି ହିଂସାେ1ଷ,   ଧରି ଧମ�ପଥ, 

      ଖୁସିେର ସଂସାର କର ।। 

କରିବାକୁ ଯଦି,  ନାହZ େହ hମତା, 

        ଦୁବ�ଳର ଉପକାର । 

अନିv କରନା,     ସାଜି କଂସାସୁର, 

      ଏତିକି ମିନତୀ େମାର ।। 
େଜନିଥ୍ ଇଂରାଜୀ ମାଧ�ମିକ ବିଦ�ାଳୟ, ଗଗନ 

ବାବୁ ଛକ, ଏଡ଼ତାଳ, ଭଦ� କ 
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କବି ଓ କଳାକାରକବି ଓ କଳାକାରକବି ଓ କଳାକାରକବି ଓ କଳାକାର    
ସମାଜ ଦରିଆ,       ପ�କୃତି ନଉକା, 

 ନାଉରି ହୃଦେୟ ମନ । 

ନାଆ ଚାଲିଥାଏ, अ0ା ବ0ା ପେଥ, 

କ_�ବ� अେଟ ପବନ ।। 

ସମାଜ अ0ୁଶ,      ଦିଏ ସୁଖ ଦୁଃଖ, 

ଟାଣି ରଖଇ ବiନ । 

ସୁ� ଚିnା ଧଯ��, ଥିେଲ ମନୁଷ�େର, 

ପାଏ େସ ଉ� ଆସନ ।। 

ହିଂଶା େ1ଷ ମତି, େତଜେହ ମାନବ, 

ରୁହ େଶ�2 େହାଇ ଧାେମ । 

ବୁ�ି �ାେନ अଟ,  େଶ�2 ଜଗତେର, 

ବ�ି ବ�ାअ ଧରେମ । 

େଲଖି େଦଇ ଥାଏ,   କବିଟିଏ ସିନା, 

ନିଜ କ�ନାର କଥା । 

ବା_�ା େଦଇଥାଏ,    ସମାଜକୁ କବି, 

ଜନF ାଏ ପ�କୃତ ମଥା।। 

ମେହଶ�ର ସାହୁ 

 

କବି କଳାକାର,       ଶାnିର ମsିର, 

ସବୁରି ହୃଦୟ ଜିଣି । 

େନଇଛି ଆସନ,    ପରଂବ�ହF  ରୂେପ, 

ଶାnିର ଆେଲାକ ବୁଣି ।। 

କବି େଲଖି ଦିଏ,   େଦଶ ଦଶ ପାଇଁ, 

ଉେ_ଜିତ କେର ଲହୁ । 

ଲୁହ େପାଛିଦିଏ,    ଦୁଃଖୀ ହୃଦୟରୁ, 

ବ&�ନାରୁ ଢାଳି ମହୁ ।। 

କଳାକାର ନୁଁହ,        ପ�ତିମ_ୂ{ ଜଡ, 

େହାଇ ପାେର ବିକଳା� । 

अiର ଲଉଡି,     ହୁଏ ନିଃସହାେୟ, 

ଢାଳିଦିଏ ହାସ� ବ�� ।। 

ଖୁସିର କାମନା,   ହୃଦେୟ ଆଣିେଲ, 

େଲାଡ଼ା କଳାକାର ମ� । 
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ଦିବ� େଜ�ାତି ଢାଳି, ଉଡାଏ ପତାକା, 

କବି କଳାକାର ଉ� ।। 

ସ�ାଗତ ସଭିଏଁ,       କଳାକାର ବiୁ, 

େଲଖକ େଲଖିକା ବୃs । 

େଲଖି ଚଳୁଥାअ,     ନିଜ ଭାବନାକୁ, 

ଦୁନିଆ ନ େହଉ अi ।। 

 
େଗାପୀବିiା, ବ� ାହF ଣଗଁା, ବାେଲଶ�ର(ଭଦ�କ) 
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େମା ପି�ୟାେମା ପି�ୟାେମା ପି�ୟାେମା ପି�ୟା!!!!!!!!    
େକହି ଯଦି େମାେତ ପଚାରିବ ଆଜି 

ଜହ�  ସୁsର କି, ତାରା ସୁsର? 

ମଁୁ କହିବି ତା’କୁ, େଦଖି େମା ପି�ୟାକୁ 

ଦୁେହଁ ପିଇେଦେବ ନିେ� ଜହର ୧ 

ପି�ୟାର ମୁହଁଠୁ ଜହ�  ଲାେଗ ଫିକା 

ହଜାେର କଳ0 େବାଳା ତା’ େଦେହ 

ଏେଡ अଲାଜୁକି, େମା ପି�ୟାକୁ େଦଖି 

ଇଷ�ାେର େକମିତି ଜଳୁଛି, ହାଏ! ୨ 

ତାରାମାେନ ସିନା ଗହଳ ଲଗାnି 

େମା अନୁପମାକୁ େଦଖିବା ପାଇଁ, 

ଏ ତ अସ�ବ, େକେତ अବା ଦ� 

େସ ରୂପକୁ ସମ େହାଇେବ କାହZ? ୩ 

अନିଲ୍ କୁମାର 
ମହାରଣା 

 

ଯଦି’ବି ପଚାର, କିଏ େସ ଗହନ 

କଳା ବଉଦ, ବା ଘନ ଶବ�ରୀ 

ଏତିକି କହିବି, େମା ପି�ୟାର ଆଖି 

ନତୁବା ପି�ୟାର କୃ� କବରୀ! ୪ 

କଳାଘୁମୁର େସ େନତ�  ଯୁଗଳକୁ 

କାହୁଁ अବା େକହୁ େହବ ସମାନ? 

ଏମିତି େକ’अଛି, ଆଖି ମିେଶଇଛି 

େହାଇନାହZ ପୁଣି hେଣ अ�ାନ! ୫ 

ସମୀରଣ ଯା’ର, ମୁକୁଳା େକଶେର 

େକେତ ବାହାନାେର େଖଳୁଛି େଦାଳି 

େସ ଭାବ ଗହୀେର, ଯିଏ ନ’ବୁଡିଛି 

କାହୁଁ େସ ପି�ୟାକୁ ପାରିବ କଳି?? ୬ 
ନୟାଗଡ, ଭାପୁର, ବଡସହରା 

ଭ� ାମ�ଭାଷ-୮୫୯୮୮୩୨୮୮୮ 
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କହିଲି ଆକାଶକୁକହିଲି ଆକାଶକୁକହିଲି ଆକାଶକୁକହିଲି ଆକାଶକୁ    
କହିଲି ଆକାଶକୁ, 
ଆକାଶେର ଆକାଶ ଶୁଣି ଯା ଟିେକ 
 ଡାକୁଛି ମଁୁ ହାତ ଠାରି େକେତ େଯ େସାହାେଗ, 
ଜାଣିଛି ମଁୁ େତା ର� ନୀଳ ନୁେହଁ ନୀଳ ନୁେହଁ 
 କାହାଠୁ ତୁ ଆଣିଛୁ େଯ ଜାଣିବାକୁ ଚାେହଁ। 
ତମସା ତମସା ସବୁ ଏ ବ� ହF ାr ସାରା 
 ନୀଳ େବାଲି ର� କିଛି ନାହZ ପରା? 
େଚାର କି ତୁ ! ଠକ କି ତୁ! େଚାେରଇଛୁ ର� 
 େଧାବା ଆଜି କହୁଥିଲା େତାର ବୁ�ି ମs। 
େଦଇଛି କି ପ�ଜାପତି ତା େଡଣା ଝେଡଇ? 
 ଆଣିଛୁ କି ତୁ ଟିେକ ତା ଠୁ ଛେଡଇ? 
ମାଳତୀ କୁ କହିଥିଲୁ ନୀଳ େଦବାପାଇଁ 
 େଦଇଛି କି ନୀଳ େତାେତ ନୀଳ େହବାପାଇଁ। 
ମାଗିଛୁ କି ଶ�ୀକୃ� 0ୁ, େସ ତ ନୀଳ ମାଣିକ 
 ଯାଚିଥିେବ ଆନେs ତା0 େଲାଭ କାହZ! 
ହସିେଦଇ ଆକାଶ କହିଲା ଇଏ ରବି ଓ ଆେଲାକର େଖଳ 
 ବିjୁରଣ! 
  କ’ଣ ୟାର अଥ� େକଜାଣି!(?) 

ପଦF ପୁର, ରାଜେବାଡାସaର, ବରଗଡ଼ 

अପ{ତା ରଣା 
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େମା ମନର ଟିକି ଶାରୀେମା ମନର ଟିକି ଶାରୀେମା ମନର ଟିକି ଶାରୀେମା ମନର ଟିକି ଶାରୀ    
କାsି କାsି େମାର  ଆଖି ଗଲା ଶୁଖି 
ଲୁହ ଆସୁନାହZ ଝରି , 
େଯେବଠୁ ଯାଇଛି  ଏ ପ�ୁରୀ ଛାଡି 
େମା ମନର ଟିକି ଶାରୀ । 
କାହZ ଉଡ଼ିଗଲୁ  ଛାଡି ଚାଲିଗଲୁ 
କହିଲୁନି କାହZ େମାେତ , 
େଖାଲା ଥିେଲ ଆଖି  େତା ମୁହଁ େଦଖୁଛି 
ସପେନ େଦଖୁଛି େତାେତ । 
ରାତିେର େମାହର  ସପନ ଭା�ୁଛି 
ହୃଦୟ ହୁଏ ଆହତ , 
ସପନଟା ସିନା  କ�ନା ଜଗତ 
ହୃଦୟ ଢାେଳ ରକତ । 
ରକେତ େଲଖିଛି  ଏଇ କବିତା ମଁୁ 
କାହାଣୀ ନିଜ େପ�ମର , 
ଦୁନିଆଁେର ଯଦି  େପ�ମ ଶ¥ ଥିବ 
ଏ େଲଖା ହବ अମର । 
ଜୀଇଁପାରୁନାହZ  ମରିପାରୁନାହZ 
ଜାଳୁଛୁ କାହZକି ଏେତ , 
େମାେତ ଫା0ିେଦଇ  ମନ ଭା�ିେଦଇ 
ନେs अଛୁ କାହା ସାେଥ ? 

ପି�ୟବ�ତ କର 

 

େପ�ମ ବାେଟ େମାର  ଫୁଲ ଆଉ ନାହZ 
ବାଟସାରା ଖାଲି କ|ା , 
କହିବୁକି ପି�ୟା  େକାଉ େଦାଷ ପାଇଁ 
େପ�ମ କଲୁ ଭାଗବ|ା ? 
େଲାେକ ହZ କହnି  ମନ ଭା�ିବନି 
ଭା�ିଗେଲ େଯାଡିବନି , 
ଆହତ ହୃଦୟ  ଯ�ଣା େଭାଗିବ 
ମରଣ ବି ଆସିବନି । 
ଏେତ େହଲା ପେର  ତଥାପି ହାରିନି 
େଧୖଯ��କୁ ରଖିଛି ଧରି , 
ଏେବ ବି ତାହାର  ବିଶ�ାସ अଛି େଯ 
େଫରିବ ତା' ଟିକି ଶାରୀ । 
 

େସାରିଷେକାଠା, ପାଳଶିଆ, ଗଡ଼େଦଉଳିଆ 
ମୟୁରଭ�, ଓଡ଼ିଶା, ୭୫୭୦୮୨ 
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अଭୁଲା ସ�ପ�अଭୁଲା ସ�ପ�अଭୁଲା ସ�ପ�अଭୁଲା ସ�ପ�    
ପ�ତ�hଦଶ�ୀ ଥିଲି ତୁମ ବଧ ୂେବଶର 

ସଜାଇ େହାଇଥିଲ ନିଜ ରୂପ ଶୃ�ାର କରି 

ମଥାେର ଓଢଣା େଦଇଥିଲ ଆଉ 

ନୟନ ପାେଶ�� େଦଇଥିଲ ଗାଢ କ³ଳ ବିsୁ 

ଆଉ ସଜାଇ େହାଇଥିଲ ନବବଧ ୂେବଶେର ।। 

ତୁମ ପାଉଁଜିର େରାମା�ିତ ରୁଣୁଝୁଣୁ ଶ¥ 

ତୁମ ହ` ଚୁଡିର ଛଣଛଣ ଧ�ନି 

ଆଉ ତୁମ େକାମଳ अ�ର ସୁବାସିତ ବାସ�ା 

େମା ହୃଦୟେର ସୃvି କରୁଥିଲା अଦିନିଆ ଝଡ ।। 

ହଠାତ ତୁେମ କବାଟ େଖାଲି ପଶି ଆସିଲ କhକୁ 

ମଁୁ ହତବାକ୍ ଥିଲି ତୁମର ଏ ମହନୀୟ ରୂପେର 

େମା ସ$ୂ&� ହୃଦୟ ଓ ଶରୀରର ଆଉ େମା अଧିନେର ନ ଥିଲା 

ଆଉ ଚାରିଆେଡ ଖାଲି ତୁେମ ହZ ତୁେମ ।। 

ବାହାେର ଟୁପୁର ଟାପୁର ବଷ�ାର ଶ¥ 

ବଷ�ାେର ଭିଜା ମାଟିର ସୁଗi 

ଆଉ ବାହାରୁ ଆସୁଥିବା କାମୁକ ମଳୟ 

ଶିବାନs ବନେଛାର 
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ବାତାବରଣକୁ ଆହୁରି େରାମା|ିକ କରୁଥିଲା ।। 

ତୁେମ ଆସି େମା ପାଖେର अବ�ାନ କଲ 

ଆଉ ଠିକ୍ େଯେତେବେଳ 

ତୁମ ମଧୁରା ପ�ୀତିର §ଶ� େଦବାକୁ ଯାଉଥିଲ 

ହଠାତ ବାହାରୁ େଗାେଟ ଶ¥ େହଲା-ଉଠିପଡ଼ ଆଉ େକେତ େଶାଇବୁ 

ଆଉ ଧଡକରି ଉଠି ପଡିଲି ବିଛଣାରୁ 

େହେଲ ତୁେମ କାହZ 

ନା େସ େରାମା|ିକ ପରିେବଶ अଛି ନା ତୁେମ 

ଆଉ ବୁଝି ପାରିଥିଲି େସଟା େଗାେଟ अଭୁଲା ସ�ପ� େବାଲି ।। 

 
ଶ�ି, ଝାରବi, ଓଡ଼ିଶା 
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କାହZକି ଜାଣିନିକାହZକି ଜାଣିନିକାହZକି ଜାଣିନିକାହZକି ଜାଣିନି    
ଏ ଦୁନିଆେର  

अେନକ ସୁsରୀ अଛnି 

ତୁ କାହZକି ଏେତ ଭଲଲାଗୁ । 

 

େତା ଗୀତ ପାଖେର ଫିକା ଲାେଗ 

େକାଇଲିର ସ�ର 

େତା ହାତ अ0ା  ଚିତ�  ଗୁଡା 

ଲାେଗ ଭାରି ନିଜର ନିଜର । 

 

େତା ର� ଢ� ଚାହାଣୀ କାହାଣୀ 

େମା ମନକୁ କରିନିଏ ଗୁଣି 

ତୁ ନାଚିେଲ अଟେକ ମୟରୂୀ 

କଥାେରେତା ମନ େନଉ କିଣି । 

 

ପାଠେତାର ସତେର ବଢିଆ 

େପ�ମ କିp ଭରା ଛଳନାେର 

ସିେ�ଶ�ର ତି� ପାଠୀ 

 

ଶୁଣିଥିଲି ଭଲ अଭିେନତ� ୀ 

ଭାସିଗଲି େତା अଭିନୟେର । 

 

େକେତ େଲାକ େଲଖnି କବିତା 

େତା ଶ¥ ସବୁ ହୃଦୟକୁ ଛୁଏଁ 

ସମାଜର କଥା ସବୁ ଭୁଲି 

ଆଜିବି ମଁୁ େତାେତ ଭଲପାଏ । 

 

କାଠି କୁଟା  ଜରି ପତରେର 

ତୁ ଗଢୁ େକେତ ହ`କଳା 

 େତା ସF £ତି ଭାରି ମିଠା ମିଠା 

େହଉପେଛ ବିରହର ଜ� ାଳା । 
ସ$ାଦକ,- କବିର ଘର  ଇ-ପତି� କା 

କୁrିେଲା େକର� େଖା��ା, ୮୦୧୮୬୪୬୭୦୪ 
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ଆଧୁନିକତାଆଧୁନିକତାଆଧୁନିକତାଆଧୁନିକତା    
ଚକୁଳି ପିଠା, ଗୁଡ ପକାଇେଲ  

 ଆହା କି ମିଠା 

ସିଲଟ ଖଡିର ପ�ଥମ େଲଖା 

 ହାତେର ଟାେଣ ମଁୁ ,ବିଦ�ାର େରଖା 

 

ପୁରୁଣା େପ| ?ୁଲ େବଗ୍ ହୁଏ 

 ସାରୁ ପତର ଟା ଛତା 

Bata §�ଟା ଏେତ େଯ ଡିମାr 

 ମାରଇ କାଦୁअ ଛିଟା 

 

େଜ�ାତିର�ନ 
ମହାରଣା 

 

ପୁରୁଣା ଶାଢ଼ୀେର  େଟବୁଲୁ ସଜାକୁ 

 େଦ� ାଣାଚାଯ�� େନଇ ଭାଷଣ 

अଭିମନୁ� ଆଜି ଜନମ ନିଏନା 

 ଇତିହାସ ଆଜି ପୁରାଣ 

 

ମଧ�ାହ�  େଭାଜନ ଗୁରୁ ଖାଇ ଯାଏ 

 ପିଲାଏ େଭାକିଲା ରୁହnି 

ଗୁରୁମା ଆମର ?ୁଟି ଚଢି ଆସି 

 Facebook ମଜା ନିअnି... 

 
ସିଠାେଲା, ନିଆଳି  

କଟକ, ୭୫୪୨୯୪  

ଭ� ାମ�ଭାଷ : ୯୯୩୮୮୫୭୪୪୮ 
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ଏଲକସ୍ ସାଇନ୍ଏଲକସ୍ ସାଇନ୍ଏଲକସ୍ ସାଇନ୍ଏଲକସ୍ ସାଇନ୍    
ତୁମକୁ ଧରିବାକୁ ଭଲ ଲାେଗ େଦଖିବାକୁ ଚକାଚକ 

ପୁଣି ଆଖିକି ଭାରି ସୁଆଦ 

େସ ସୁଆଦର ମଲୂ� ନାହZ 

ଭାବିେଦେଲ ମେନ ଆସିଯାଏ େକେତ େଖଦ । 

କାଚଘର ପରି ତୁେମ ଆଖିକୁ ସୁsର 

େବେଳେବେଳ ଲାେଗ अବାnର 

ମଦ ନିଶା ଠାରୁ ଆହୁରି େସ ନିଶା 

ଚାବୁକ ପ�ହାର ପରି ମନେର ମାଡ଼ ହୁଏ ବାରaାର । 

ତୁମର େସ अ��ନଗ� େଦହ ଭାରି ଭଲଲାେଗ 

ମ`ି� ହୁଏ ନାହZ ହଲଚଲ 

ଆଜିର ଏ ସମାଜେର କଣ ଘଟିଲାଣି 

ମନକୁ କଲାଣି େବହାଲ । 

ମାନିଯାଉ  ଯଉବନ ଜୀବନେର ଥେର ଆେସ 

ବାଟ େଦଇ କହି ଚାଲିଯାଏ 

େସ ନୁେହଁ hଣ�ାୟୀ 

ନିଶା ସବୁଦିନ ପାଇଁ ରହିଯାଏ । 

ଦିଲu ୀପ କୁମାର 

ସାମଲ 
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ଗଁା େପାଖରୀର ଦୁଇ ତୁେଠ 

ମଇପି ମରଦ0ର ଗାଧୁଆ ହୁଏ 

ନାହZ େସଠି ଲାଜ େବସରମ 

ନଥାଏ ଲାଜ ଥାଏ ସଭିଏଁ ପାେଖ ସ�ାନ । 

କିଏ କେହ ସଂ?ାର ହୀନ 

ପୁଣି କିଏ କେହ ନାହZ ଲ³�ା ନିବାରଣ 

ଯିଏ କେହ େସ କି ବୁଝିପାେର 

ସଂସାରେର ସଂ?ାର ଆଉ ସଂ?ୃତି କଣ । 

ଏେବକାର ସଂ?ୃତି େବାେଧ ସହରୀ ଜୀବନ 

ଆଉ ପା�ାତ�ର େବଶଭୁଷା 

ବାଥରୁମର ସାୱାର ତେଳ ବିବ¬ ଗାଧୁଆ 

ଏହା କଣ ସଂ?ୃତିର ପରିଭାଷା । 

ଏ କଣ ଆମ ସଂ?ୃତି 

ଲାେଗ କାହZ ବିକୃତି 

ଭା� ନିଶା ଠାରୁ ଆହୁରି େସ ନିଶା 

େଜାକ ପରି ଲାଗିଛିେଯ ଛାଡୁନାହZ ଏଇ ପା�ାତ� ସଂ?ୃତି । 

ବାପା अଜା େବଳ କାଳ ଘର ହାrିଶାଳ 

ଗଁା’ର  େସ ପରିେବଶ େକେତ ଶୃÄଳିତ 

ଭାରି ସଂ?ାରିତ, ଭାବିେଦେଲ ଭଲ ଲାେଗ ପୁଣି ଦୁଃଖ 
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ଆଜିର ଏ ସମାଜ ବିବ¬ ଆଉ ବିଶୃÄଳିତ । 

ଯାହା କିଛି ସୁବିଧା ତାହା େବାେଧ ସଂ?ୃତି 

ତା େବାଲି ନାହZ ଲ³�ା ନିବାରଣ 

ଶତକଡ଼ା କିଛି ଭାଗ ରହୁ ମେନ 

ଆଉ ଆଖି ଆେଗ ପାପପୁଣ� ବିଚାର ଆଚାର । 

ଭଗବାନ ନାହZ ଆଜି ତୁମର ସଂ?ୃତିର େଶ�2 ବାଣୀ 

ପୁରୁଣା ଯାଇ େଯାଡ଼ି େହଲାଣି ନୂଆ କାହାଣୀ 

ସବୁ େଦଖି ସହିଲାଣି କଣ େକଜାଣି 

ସଂଯମତା ଚାହZଲଣି ଏ ଧରଣୀ । 

ସଂ?ୃତି ନୁେହଁ ଆଜି କୂअ େପାଖରୀ ବିଲବଣ 

େବାେଧ ବାଥରୁମ ସାୱାର ପୁଣି ଟଏେଲଟ ଆଉ େବସିନ 

େଦଖିବାକୁ ସବୁ ଭଲ ଲାେଗ ପୁଣି ମେନ अବେଶାଷ 

ଆଜିର ସଂ?ୃତି େବାେଧ େଦଖିବାକୁ େଲଖା ଫି�ା େପନ ଏଲକସ ସାଇନ । 

              
ରାଇପୁର, ନୟାଗଡ଼ 

ଭ� ାମ�ଭାଷ : ୯୮୫୩୫୭୦୦୯୯ 
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େବାଉ ମାରିବେବାଉ ମାରିବେବାଉ ମାରିବେବାଉ ମାରିବ    
ପିେଲ େମା କଥା  

 ଟିେକ ଶୁଣିବ,  

  ନିୟମିତ ?ୁଲ ଯିବ  

 ମନ େଦଇ ପାଠ ପଢିବ  

  ନେହେଲ େବାଉ ମାରିବ । 

 

ନହୁअ अଝଟ  

 ହୁअ ଭଲ ଚାଟ  

        ମନ କରି େଛାଟ  

        ଧରନା ମs ବାଟ,  

         ଯିଏ େଦଖିବ  

         ପ�ଶଂସା ନ କରି  

  ବହୁତ ଗାଳି େଦବ  

                 ଶୁଣି େବାଉ ମାରିବ । 

 

ସା� ସାଥିେର େଖଳିବ  

ନୂତନ କୁମାର 
େବେହରା 

 

କଳି ଗrେଗାଳ ନ କରିବ , 

 ପିଟାପିଟି େହେଲ  

  େଦହକୁ କାଟିବ  

ସହି ନ ପାରି େଭଁ େଭଁ କାsିବ, 

 ବୁଝାଇ େଦେଲ ବୁଝି ତୁନି େହବ  

 ନେହେଲ ରାଗିଯାଇ େବାଉ ମାରିବ । 

 

ଗୁରୁ ଗୁରୁଜନ କଥା ମାନିବ  

ଭାଇ ଭଉଣୀ0ୁ େସେନହ କରିବ  

 େକେବ ଜି�ି ନ କରିବ  

  ଦରକାର ଯାହା ମାଗି େନବ,  

 େଚାରି ନ କରିବ  

  କି କାହାଠୁ ଛଡାଇ ନ ଆଣିବ  

 ଏ କଥା ଜାଣିେଲ େବାଉ ମାରିବ । 
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 ?ୁଲେର ତ ଦr  

  େକେବ ନ ପାଇବ  

ଦr ମୁ� अ�ଳେର ପଢିବ  

अଝଟ େହେଲ କିଏ ସ�ାଳିବ,  

 େବାଉ ଆକଟ ବାପାର ଧମକ  

  ତୁମକୁ ଭଲ ବାଟ େଦଖାଇବ,  

 ଏେତ ସବୁ କଥା ଯଦି ନ ମାନିବ  

  ବଡ େହେଲ ହଇରାଣ େହବ,  

 ବୁଝାଇେଲ େଯେବ ବୁଝିଯିଦ  

  ନିେ� ସୁନା ପିଲା େହବ  

   अଯଥା କାହZକି େବାଉ ମାରିବ  । 
   େକାହି, ଗଡିଆ, ମୟରୂଭ�  । 
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େକମିତି କହିବିେକମିତି କହିବିେକମିତି କହିବିେକମିତି କହିବି    
େକମିତି କହିବି     ଦରଦୀ ବiୁ େଟ 

      ନୀଳମଣି କହ େମା’ର 

ଲୁହ େହାଇ ଆସୁ    ମହ ମହ ବାସୁ 

       ନ େଦଉ େକେବ ଉ_ର !! ୧ 

ଚାହZ ରହିଥାଉ      ପେଦ ବି ନ କହୁ 

       ପଲକ ପେଡନି େତା’ର 

ବଡ଼ ବଡ଼ ଆଖି      ମେନ ଯାଏ ଲାଖି 

      ଆଉ ର�ା ପାଟି  େତା’ର ।। ୨ 

ଚsନ ଚ�{ତ          ମ`କ େଶାଭିତ 

       େକକୀ ପୁj ଚs�  େଡାେର 

େଲାଭନୀୟ ପୁଣି    ଶ�ୀବା0 ଚାହଁାଣି 

        େକାଟି କsପ� ବି ହାେର  ।। ୩ 

ଦିବ� अ�, ରୂେପ   େଶାଭାପାଉ େହେଲ 

         ପତିୂଗi େମା’ର ଘର 

ଘରିୂ ବୁଲିବା କି    ଭାେଗ� େମା’ର େଲଖା 

          ପାେଶ ଥାଇ େହଉ ଦୂର !! ୪ 

େସଠୀ କା_{କ ଚs�  

 

ଜନF ରୁ ଜନF କୁ       କ�କ� ଯାଏଁ 

         ଦିଗହରା  ଏଇ ବiୁ 

କି ମଜା ପାଉଛୁ      କହେର ଶ�ୀମୁଖ 

         େହାଇ ତୁ ଆନs ସିiୁ ।। ୫ 

ତୁ ଚାହZେଲ ଧନ    େଗାେଟ ଜନମେର 

         ଭବୁ େହାଇଯିବି ପାର 

ଭ�ି ସୁଧାରେସ     ‘ଜଗନ� ାଥ’ ଗାଇ      

          ବୁହାଇବି अଶ�£ ଧାର ।। ୬ 

ଛାଡ଼ିଯିବି ନାହZ      େତା’ ବଡ଼ଦାrକୁ 

            ଆସୁଥିବି ବାର ବାର 

ଜୀବନF £� ଥେର     କରିେଦ କାଳିଆ 

          ମୁ�ି ଆଶା ନାହZ େମା’ର ।। ୭ 
ଚଉମୁଖ, ବାେଲଶ�ର 
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ସF �ତିସF �ତିସF �ତିସF �ତି    
ସF �ତିର େସଇ ଭଗ� ଉଆସେର 

अଜଣା ଛବିଟି କାହାର...? 

अଜଣା ଛବିର ଉ³�ଳ ମୁହଁଟି 

ଚିହ� ା ଚିହ� ା ଲାେଗ େମାର । 

अଜଣା ଛବିର अଖି ଦୁଇଟି କୁ  

ଲାଗୁଛି େଦଖିଚି େକେବ...? 

ଭୁଲି ମଁୁ ଗଲିଣି ଆଖି ଦୁଇଟି କୁ 

ମେନ ନାହZ େମାର ଏେବ । 

ହସ ହସ ମୁହଁ अଜଣା ଛବିର  

ମେନ େମାର ପଡୁअଛି 

କିଏ ଜେଣ ଏେବ ଜୀବn ଛବିଟି 

େକାଉଠି େକମିତି अଛି...? 

ଚିନF ୟ ଶୁଭ� ାଂଶୁ 

 

ସF �ତିର େସଇ ଭଗ� ଉଆସରୁ 

ଝରି ଆେସ କିଛି େକାହ 

ହସିବି ହସିବି ଭାବିଲା େବଳକୁ 

ଝରିଯାଏ ଆଖି ଲୁହ । 

ମେନ ପଡିଗଲା अଜଣା ଛବିର 

ଆଖି ହସ ଆଉ ମୁହଁ 

ସF �ତି େକାଠରୀ େର ଆବ� ରହିଛି 

ଭାବନା ତାହାରି ନାମ । 

 
ଗ�ାମ/େପା: - କୁଆମରା, ଥାନା - ଖୁ|ା 

ଜିଲu ା - ମୟରୂଭ�, ଓଡ଼ିଶା, ୭୫୭୦୨୭ 

ଭ� ାମ�ଭାଷ - ୯୭୭୬୦୫୦୬୬୭ 
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ମନ ଆଇନାମନ ଆଇନାମନ ଆଇନାମନ ଆଇନା    
ଆଖିେର େମା ଯାହା ପଢୁଛ ପି�େୟ େଗା 

ମନ ର ଆଇନା େଦଖି 

େସଇ କଥା ସବୁ େଖାଜିେଲ ପାଇବ 

ହୃଦେୟ େଦଇଛି େଲଖି ।। 

 

ଓଠ େକେବ େକେବ କହି େଯ ପାେରନା 

ମରମ ଭିତର କଥା 

ହୃଦୟୁ ନିଗିଡି ଆଖି ଲୁହ ଧାର 

ଗାଇ ଦିଏ ସବୁ ବ�ଥା  

କିଏ େସ ଜାଣିବ ଏହା ଠୁଁ अଧିକା 

ତୁେମ ଏକା ସାhୀ ସଖି 

......ହୃଦେୟ େଦଇଛି େଲଖି ।।୧।। 

ଆଶୁେତାଷ େମେହର 

 

 

କିଛି କଥା ଆେସ ଲୁହ େହାଇ ସିନା 

କିଛି କଥା ହୁଏ ଲହୁ 

କିଛି କଥା ପୁଣି ପାଷାଣ ପ�ତିମା 

ବନି ଯାଏ କହୁ କହୁ 

କିଛି କଥା ପୁଣି ବାଟ ବଣା ହୁଏ 

ମନ ଗହିରେର ଲାଖି 

.........ହୃଦେୟ େଦଇଛି  େଲଖି ।।୨।। 

 
୫୪, ଆୟ�ପଲu ୀ 

କିଟଛକ,ପଟିଆ 

ଭୂବେନଶ�ର ୭୫୧୦୨୪ 

ଦୂରଭାଷ : ୯୪୩୭୦୮୫୩୯୬ 
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ସୁନାର ଭାରତସୁନାର ଭାରତସୁନାର ଭାରତସୁନାର ଭାରତ    
େହ େମା େଦଶର ବୀର େସୖନିକ,  

 

ଏ େଦଶର अଧାେଲାକ  

अନୀତି अତ�ାଚାରେର ମାତିଥିବା େବେଳ  

ତେମ ସବୁ େଭାଗବିଳାସ ତ�ାଗକରି  

ଲହୁ ଲୁହାଣ େହଉଥାअ ଶତ� £ର ଗୁଳିେର 

ପାଉଁଶ େହଉଥାअ ବିେ�ାରଣେର  

ଖାସ୍ ଆମ ପାଇଁ,  

ଯିଏ ଲୁ�ନ କରnି ଦିନ ଦିପ�ହେର 

अନ�ର अଜ{ତ ଧନ 

ଯିଏ ଧମ�ର େଭଦଭାବ େନଇ  

ପ�ତିଦିନ କେର ଶହ ଶହ ଗrେଗାଳ  

ଆେsାଳନ ପୁଣି ଆେsାଳନକୁ 

ରାଜନୀତିର ରୂପ େଦବା ଲାଗି  

अବିରତ ଚକ� ାnେର ଜଡିତ 

 

ମେନାରମା ହାତୀ 

 

ଯିଏ ସ�ପ� େଦଖnି  

ସଂପଦ ବିଭବ ପ�ାଚୁଯ��େର 

ସାରା ଜୀବନ କାଟିବାର 

ଯିଏ ନିଜ ଭିତରର ମଣିଷପଣିଆ ମାରି 

ବଢାଇବାେର ଲାଗିଥାnି ବ�ା0 ବାଲାନସ୍ 

अଥଚ ରା`ାେର ସବ�ହରାର ପାତ� େର 

ଟ0ାଟିଏ ଫି�nିନି 

 

ଯିଏ ମାତିଥାnି 

ସରଳ ନିରୀହ0ୁ ଠକିବାେର 

ଲା� ମାଗିବାେର 

ଯିଏ ବଳପବୂ�କ ଶ�ିମୟୀ ନାରୀକୁ 

ଲାଗିଥାnି ବିବ¬ କରିବାେର 

ଚବିଶ ଘ|ାରୁ ଘ|ାଟିଏ ସମୟ ନାହZ  
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ନିଜ ମାତୃଭୂମି କଥା ଭାବିବା ପାଇଁ  

अଥଚ ଲh ଲh ଯୁବଜାତି ଏଠି 

ଦିନ ତମାମ ରାତି ତମାମ  

ମାତାଲ ହୁअnି ବାର୍ େର ରାଜରା`ାେର  

 

ଆଉ ତେମ!  

ଜୀବନ ତମାମ ବିତାअ 

ବରଫାବୃତ अ�ଳେର ଘ� अରଣ�େର 

େସ ବି ଉଜାଗେର 

ଖାସ୍!ଏଇ ମାନ0ର ସୁରhା ଲାଗି  

 

ସତେର! ତେମ କଣ  

ଏଇମାନ0ୁ େନଇ ଆଗାମୀର 

ସୁନାର ଭାରତ ଗଢିପାରିବ!  

ସମ` ଭାରତେପ�ମୀ ମାନ0 ପାଇଁ  

ଏହା ଆଜି ପ�ଶ� ବାଚୀ......।  

 
କେହ�ଇପୁର, ସି. ଆର୍. ଆର୍. ଆଇ, କଟକ, ୭୫୩୦୦୬ 

ଭ� ାମ�ଭାଷ : ୮୯୧୭୨୭୯୦୨୩ 
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ଶୁଣ୍ େଲା େକାଇଲିଶୁଣ୍ େଲା େକାଇଲିଶୁଣ୍ େଲା େକାଇଲିଶୁଣ୍ େଲା େକାଇଲି    
ଶୁଣ୍ େଲା େକାଇଲି, 

ତୁ େକମିତି ବାହାର କରିପାରୁଛୁ 

େତାର କଳା ର� ଭିତରୁ କୁହୁତାନର ମଧରୂ ମଛୂ�ନା? 

ଶିଖାଇ ଦିअpନି ଥେର, 

କଳା ମୁଖା ପିiା ମଣିଷ ମାନ0ୁ  

େପ�ମ ସ�ୀତର ପରିଭାଷା, 

ବୁଝାଇ ଦିअpନି ଥେର ବିଧମ�ୀ ମାନ0ୁ 

ଧମ�ର ମାେନ अନ�କୁ ଭଲ ପାଇବା। 

 

ଶୁଣ୍ େଲା େକାଇଲି, 

େତା କୁହୁତାନର ମହୁେର ଭିଜିଯାଆnାନି ସାରା ଦୁନିଆ, 

ହଜି ଯାଆnାନି କାଉ ମାନ0ର କକ�ଶ ସ�ର  ସବୁ 

ଆକାଶର ନୀଳ ନୀରବତା ଭିତେର। 

େଯଉଁଠି ମଣିଷ ମନେର ଫଗୁଣ ଆସିନି 

ମଳୟ ପବନ ଛୁଇଁ ଯାଆnାନି େସମାନ0ୁ, 

େପ�ମ େହଇଯାଆnାନି େସ ଆତ0ବାଦୀମାନ0ୁ, 

କାଳିsୀ ରାଉତ 
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ଧଷ�ଣକାରୀ0ୁ, ଆଉ ବିଶ�ାସ ଘାତୀ0ୁ। 

 

ଶୁଣ୍ େଲା େକାଇଲି, 

େଯଉଁ ମାଟି ର� ର�ିତ ଲାଲ୍ ର�ର େହାଲି େଖଳେର, 

େସଠି ଫଗୁଣର ଫଗୁ ସବୁ ବିେଛଇ େହଇଯାଆnାନି 

ପୁଲ୍ ବାମାଠୁ େପଶାବର ଯାଏ, େକାରିଆଠୁ ସିରିୟା ଯାଏ, 

ଆଉ ଇସ�ାଏଲ୍ ରୁ ପାେଲvାଇନ୍ ଯାଏ। 

 

ଶୁଣ୍ େଲା େକାଇଲି, 

େହାଲିକା ଦହନେର, 

ସବୁ ଆଡ{ଏ«,ଆଇଇଡି କାଠ େହଇ ଜଳି ଯାଆnାନି, 

ଆଉ ପୃଥିବୀର ସବୁ ପରମାଣୁ େବାମା ଫୁଟି ଯାଆnାନି 

ଫଗୁଣର ଫୁଲ ସବୁ େହଇ!!! 
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କାଣିଚାଏ ଚିnନକାଣିଚାଏ ଚିnନକାଣିଚାଏ ଚିnନକାଣିଚାଏ ଚିnନ    
अଧିର ନ େହାଇ, अବିରତ କରି ନିଜ କ_�ବ� 

अଧିକ ନ ଭାବି,  अନୁସiାନ କର ଚିରସତ� । 

 

ଆର� अଛି ଯାହାର, ନିେ� େଶଷ अଛି ତାହାର,  

ଆଶାର ଆେଲାକ ଝଲସି ଉେଠ, ଦୂେରଇ अiାର । 

 

ଇjାେର ମଣିଷ ବ�ିବାକୁ ଚାେହଁ, କିp ପାେରନା 

ଈଷ�ାେର ଛsିେହାଇ ଜଳିଯାଏ, ପାଏ ବିଡaନା । 

 

ଈଶ�ର ସବୁଠାେର, େହାଇ ନିରାକାର ବିଦ�ମାନ 

ଈଶ�ର  କରnି ସଭZ0 ସମସ�ାର ସମାଧାନ । 

 

ଉ_ର େଖାଜିବା ନୁହଁଇ ସହଜ, ସବୁ ପ�ଶ�ର 

ଉ_ର ପାଇବି େକେବ ହବାକୁ ହୁଏ ନିରୁ_ର । 

 

ଊ��� େଦଶୁ ତଳକୁ େଦଖିବା ହୁଏନାହZ  ସ�ବ 

अବିନାଶ େବେହରା 
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ଊଣା ରହିଯାଏ अନ�ର ପାଉଣା େଦବାକୁ େହବ । 

 

ଋଣ େନଇ େନଇ ଉଧାରେର ଚାଲଇ ଏ ଜୀବନ 

ଋତୁରାଜ ବସn କେର େକାଇଲିକୁ अଭିମାନ । 

 

ଏକମାତ�  ଉପାୟ ଚିnନ ବିଭୂପାେଦ ମନନ  

ଏଥିପାଇଁ ମନର ମsିରେର  ପ�ଭୁ ବିଦ୍ଯମାନ । 

 

ଐତିହ�କୁ କରି ପାେଥୟ େଦଖେର ବଡସପନ 

ଐଶ�ରୀୟ ଶ�ି ବଳେର େହବ ବୁ�ିର ବପନ । 

 

ଓଡିଆ କହିବା ଓଡିଆ େଲଖିବା ଆମର ଧମ� 

ଓଡ଼ିଶାର ମାନରଖି ଓଡ଼ିଆର ବୁଝିବା ମମ� । 

 

ଔଷଧ େସବନ କvରୁ ଦିଏ  କିଛିଟା ଆରାମ 

ଔଷଧୀୟ ବୃh ଲଗାଇେଲ ଭାଇ ଶାnି ପରମ । 
ସଂ?ୃତ ଶିhକ, ବାକରତଳା ସରକାରୀ ଉ� ବିଦ�ାଳୟ, 

ମୟରୂଭ� । 

ଭ� ାମ�ଭାଷ:୯୯୩୮୩୩୪୨୨୫         
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अ��ା�ିନୀअ��ା�ିନୀअ��ା�ିନୀअ��ା�ିନୀ    
ମଁୁ ଗାiାରୀ.... 
ଦିେନ ଥିଲି ଗiବ� ଦୁଲାରୀ 
ଆଖିେର ସ�ପ� ଥିଲା अସୁମାରୀ 
अଖr-େସୖାଭାଗ�ବତୀ େହବାର ଇjା େନଇ  
େମାର ପ�ାଣପି�ୟତମର अେପhାେର ଥିଲି 
କିp ବିଧିର କି ବିଡ଼aନା!!!! 
ନିୟତିର କେଠାର ଚକ� ାn 
ଭା�ିଗଲା େମା ନରମ ସ�ପ� 
େହଲି ମଁୁ ଧୃତରାv�  ଜାୟା 
ଭରିଗଲା अiକାର ଛାୟା 
ତିେଳ ମାତ�  ଭୃେଷପ ନ କରି 
ଆଖିେର ବାiିଲି ପଟି 
ଆଜୀବନ େନତ� ହୀନା େହଲି 
କାହାପାଇଁ ଥିଲା ଏ ତ�ାଗ, ଏ ସମପ�ଣ?? 
େକବଳ ରଖିବା ପାଇଁ ସ�ାମୀର अଭିମାନ। 
ନିଜକୁ ସ�ାମୀର ସମତୁଲ କରିବା ପାଇଁ 
ସହଧମ{ଣୀ, ସହକମ{ଣୀ, ସ�ିନୀ େହବା ପାଇଁ 
ନିଜଆଖିେର ନିେଜ ବାiିଲି अiପୁଟୁଳି।।। 
 
ମଁୁ  ଯା�େସନୀ.... 

ଓଜସି�ନୀ ଶତପଥୀ 

 

ଯ�ର ଔରସରୁ ଜାତ େହଇଥିଲି 
अସାମାନ� ରୂପସୀ, अସାଧାରଣ ବୁ�ି 
अଜସ� ସ�ାବନାର ଥିଲି अଧିକାରୀ 
ସମୟ କ�େମ େହଲା ସ�ୟଂବର 
ପତି େହେଲ ସବ�େଶ�2 ଧନୁ��ର 
କିp,........ 
ନିୟତିର अÂୁତ କରାମତି 
ବିନା େଦାେଷ େହଲି ମଁୁ ପା�ାଳୀ 
ପା� ପୁରୁଷେର ବ|ା େହଲି 
ନିରୀହ, ନିଜ{ବ ବ`ୁ ପରି 
କାହାପାଇଁ ନିଜ अ`ିତ� କୁ ଜଳା�ଳୀ 
େଦଲି????? 
େକବଳ ‘ମାତୃ ବଚନ’କୁ ସ�ାନ 
େଦବାପାଇଁ। 
େକବଳ ମାତୃ ଆ�ା ପାଳନ ପାଇଁ 
ଆତF ସମପ�ଣ କଲି 
ତଥାପି ଜଗତ କହିଲା ମେତ 
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ଆତF ଗବ�ୀ, अହଂକାରୀ।। 
 
ମଁୁ ଝାନସୀ ରାଣୀ ଲhF ୀବାଇ 
अଗି�କୁ ସାhୀ ରଖି 
େଦଲି ପ�ତିଶ�£ତି 
ଦୁଃଖେର, ସୁଖେର 
अଭାବେର, ସ�ଭାବେର 
ବିପଦେର, ସଂପଦେର 
ଶୁଭେର, अଶୁଭେର 
अନୁକୂେଳ ପ�ତିକୁେଳ 
ତୁମ ପାଖେର ଠିଆ େହବି 
ପ�ତିଛବି, ପ�ତିବିa ପରି 
େସଇ ପ�ତିଶ�£ତି ପାଇଁ 
ଉଠାଇଲି, ଖË ଆଉ ଢାଲ 
ବି� ଟିଶ ସାମ�ାଜ�କୁ କଲି ଛାରଖାର 
ଯୁ�ଭୂମିେର, �ିତପ�� ରହି 
अଜସ� अଶ�£ ଆଉ େକାହକୁ ଲୁଚାଇ 
େଶଷେର ବିଜୟିନୀ େହଲି 
କାହା ପାଇଁ?????? 
େକବଳ ସ�ାମୀର ସ�ାନ ପାଇଁ। 
 
ମଁୁ ନାରୀ, ପତ� ୀ, ଭଗିନୀ ଜାୟା 
ବସୁiରା ପରି ସବ�ସହା 

ମଁୁ अଗି� ପଥେର ଚାଲିପାେର 
େଧୖଯ�� ଆଉ ଆତF ବିଶ�ାସ େନଇ 
ମଁୁ ପବ�ତ ଶିଖରକୁ ଚାହZ ପାେର 
अଟଳ, अ�ିର ଦୃଢନି�ୟ  େନଇ 
ସଫଳତା େମାର ପ�ତି�ା 
ଜିତିବା େମା ଜୀବନର ସଂ�ା 
ମଁୁ ବିଶ�ଜିତା… 
କିp ସାରା ବିଶ�କୁ ଜିତିବା ଆଗରୁ 
ମଁୁ ତୁମ अ��ା�ିନୀ, ପତ� ୀ ଓ ପରିଣୀତା। 
 

ଓଜସି�ନୀ ଶତପଥୀ, ନୂଆ ଦିଲu ୀ 
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ନିବ�ାଚନନିବ�ାଚନନିବ�ାଚନନିବ�ାଚନ    
ଭାରତୀୟ ଆେମ ବଡ ସଂପଦଟା 

ଆମ ମାନ ସନମାନ 

ଭୁଲିଯାଉ ଆେମ େନତା ଓ ଜନତା 

ଆସିଗେଲ ନିବ�ାଚନ।  

 

େକେତଟା ଟ0ାେର େବାତେଲ ମଦେର 

ସ�ାଭିମାନ େଦଇ ବିକି 

ଗଣତ� ନାମ କରୁ କଳୁଷିତ  

ପା� ବଷ� ଯାଉ ଠକି।  

କrୁରୀ ଚରଣ ରାଉତ 

 

 

hମତା ମ�େର अଭିେନତା ସାଜି 

େନତା କରnି ଶାସନ  

ମଲୂ�େବାଧ ଭୁଲି କରିବାନି ଆେମ 

ନିକୃv ପ�ାଥ�ୀ ଚୟନ।  

 

ଲାଭ ଛଡା େନତା hତି ସହିବାକୁ  

ପ�`ୁତ ନୁହଁnି େକହି 

ରାଜନୀତି ଏେବ େସବା ନୁେହଁ ଭାଇ 

େବପାର ଯାଇଛି େହାଇ।  

 
ଶିhକ, ଧrାମାଳ, େଦଓଗଁା, ବଲା�ୀର, େମା-

ଭ� ାମ�ଭାଷ : ୯୯୩୭୯୮୨୮୪୬ 
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ବଉଳର ବାସ�ାବଉଳର ବାସ�ାବଉଳର ବାସ�ାବଉଳର ବାସ�ା    
ବଉଳର ବାସ�ାେର 

େତାଟା ମେନ ପେଡ   

େତାଟାମେନ ପଡ଼ୁ ପଡ଼ୁ  

େମା ଗଁା ମେନ ପେଡ 

ବସେn ବଉଳଭରା ଆa ବେନ ହଜିଥିଵା  

କୁହୁ କୁହୁ େକାଇଲିର ସୁର ମେନପେଡ   

 

ବଉଳର ବାସ�ାେର   

ପିଲା େବଳ ମେନପେଡ 

େତାର ଥେର କୁ େମାର ଥେର 

େକେତ ଥର ନକଲିଆ କୁହୁ ମେନପେଡ 

େମା କୁହୁେର ସିଏ କିଆଁ ରାବୁ ନାହZ 

ଉଡ଼ିଗଲା କାହZ 

ଉrି ଉrି ଆa ଡାେଳ 

େକାଇଲିକୁ େଖାଜିବାର 

अେଫରା େସଦିନ ମେନପେଡ 

ସସିFତା ମିଶ� 

 

ବଉଳର ବାସ�ାେର 

ଗଁା ଚାଳି ମେନପେଡ଼ 

अଗଣାର ଛବି ମେନପେଡ 

ଲିପାअଗଣାେର ପଖାଳର କଂସା ମେନପେଡ 

अଝଟ ମଁୁ େହଲାେବେଳ ଖାଇବିନି େବାଲି 

ଭା�ିଦିଏ ନାସିଲଗା କୁନି ଆaଟିଏ 

େତାରାଣି ଟିକକ ଶୁ¯ାଇ େଦଇ 

କେହ ମା େମାର ‘କି ବାସ�ା ଖାଇବୁନି ତ’ 

ଗାବୁ ଗାବୁ ଭhିଦିଏ hଣିେକ େସତକ   

ବଉଳର ବାସ�ାେର 

ମାର େସ ହାତ ମେନ ପେଡ଼ 

 

ବଉଳର ବାସ�ା େର 

ତେମ ମେନପଡ଼   
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ଆଉ ନି ାପ ତମର େସ 

େପ�ମ ମେନପେଡ଼ 

ଆେଗ ଆେଗ ଚାଲି ଗେଲ ତେମ 

ଗ�ାମ ଚଲା ପେଥ   

ଧାଇଁଯାଇ ଭିଡି ଧେର 

ହାତଟାକୁ ଜବରେର   

କେହ “ମୁନୁ ଝାଡି ଦବୁନୁ େସ ଆaଟା, 

େଦଖ େବu ଡପାତ ଲୁଣାଲ0ା  

ତେତ ବି େଦବି” 

ଫି�ି େଦଇ ବ`ାନି ଟା 

େଫାପଡ଼ା େଗାଟାଇ ଆଣ ପୁରୁଷ ପୁ�ବ 

ମାର େକେତ ଢଂଗଢା� କରି 

େଡ଼ଇଁଯାଏ େକେତ କଣ ଭାବି   

ସେତକା ଲh� େଭଦ ନ େହେଲ 

ରାମସୀତା0 ବାହାଘର ବାତିଲ   

ଆଉଟିେକ ଇ ଆଡକୁ ସି ଆଡ଼କୁ 

େହ େହଲାନି ,େତା େଦଇ ହବନି   

ଶେହ ତାଗିଦାର େଶଷେର  

ଝଡାଇ େଦଇ ଆaଟା 

ସଗେବ� ହାତ କୁ ଦଉ ଦଉ. 

ସରିଯାଏ. ପ�ାଥ�ନା   

ଏକ େଗାଡ଼ିକିଆ ଠିଆକରି   

ପrିେତ ଧରnି େବତ 

ତେମ ରଖ ଭିନ�  ଦିନ 

ଭିନ� ଭିନ�  ବାହାନା ଭିନ�  ମତ   

େମା ବାବଦକୁ 

ମିଛଟାକୁ କୁହ ସତ ପରି 

େମାରି ପାଇଁ 

ଆରାମେର ଖସିଯାଏ ମଁୁ 

ନିେଦ�ାଷେର ଖଲାସ 

ଛାଟ ପେର ଛାଟ ଖାଇ   

ଫାଟିଯାଏ େନାଳା 

ଫିେଟନାହZ ପାଟି 

ନୀରବତା अnେଭଦି 

ଶ¥ାୟିତ ତୁମର     

େସ େପ�ମ ମେନପେଡ 
ମହାନଦୀବିହାର ମହିଳା ମହାବିଦ�ାଳୟ କଟକ 

ଦୂରଭାଷ. 9078579612 
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ମୁଠାଏ ସF �ତିମୁଠାଏ ସF �ତିମୁଠାଏ ସF �ତିମୁଠାଏ ସF �ତି    
ନିଦ ରାଇଜର ସପନ ପୁअ 

ଜାଲିଦିଏ ସF �ତିର ଦୀପାଳି 

ନିଦ ହୁଏନା, ରାତି ପାେହନା 

ଉଜାଗର ରେହ ଖାଲି । 

ଛାଇ ଆଲୁअ େଖଳେର 

ହଜିଛି ଏ ଜୀବନ ଆଜି 

ବାକି ରହିଯାଇଛି अତୀତର 

ଭ�ା ଗଢା ସF �ତି ଖାଲି । 

ଆଖିେର ତୁମର େପ�ମ ପିପାସା 

ପାଗଳ କରିଛି ମେତ 

ଆଶାର ଆେଲାକ ହୃଦେୟ ଜାଳି 

ଦିନୁଦିନ ମେତ ମାେର । 

ଲିପୁ ସାହୁ 

 

ପାଇବାକୁ କିଛି ଆଶାନାହZ େବାଲି 

ମନକୁ ବୁଝାଏ ମିଛେର 

ସF �ତି ମୁଠାକ ଆଖିେର ଜାକି 

ଆଖିର ଲୁହ ଆଖିେର ମାେର । 

ଦୁବ{ସହ ଲାେଗ ଜୀବନ ଆଜି 

ନାହZ ତା କୁଳ କିନ� ାରା 

ମଝି ରା`ାେର अଟକି ଯାଇଛି 

େହାଇ ଆଜି ଦିଗହରା । 

 
ଗ�ାମ- ରଥିେଜମା, अଶୀଘର ସାହି 

ଇେମଲ୍ : lipusahoo9954@gmail.com 

ଭ� ାମ�ଭାଷ : ୯୭୭୭୯୩୯୩୬୩ 
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ସ�ପ� ସୁsରୀସ�ପ� ସୁsରୀସ�ପ� ସୁsରୀସ�ପ� ସୁsରୀ    
କି କହିବି କିଏ େସ ପରି 

ନିତି ଆେସ ସ�ପ� ଧରି 

ପେh ବେସ, ବହୁତ ହେସ 

ଜୀଇଁବାର ନୂଆ ଆଶା ଦିଏ 

 ହସିବା ନାଚିବା, ଆଉ େଖାଲିକି ଜୀଇଁବା 

େସ ଶିେଖଇ ଦିଏ । 

କାହZକି େକଜାଣି ଭୁଲି ପାେରନା, େସ ସ�ପ�କୁ 

ଆଉ େସ ସ�ପ� ସୁsରୀକୁ 

ପାହାnା ସକାଳର ପେର ପେର ଭାେବ... 

କୁଆେଡ ଗଲା େସ େମା ପରୀ? 

ଆତF ପ�କାଶ ସାହୁ 

 

ଆଉ अେନଇ ବେସ େସ ରାତିକୁ େଯଉଁ 

ରାତିେର 

ମଁୁ ପୁଣି ବାହାନ େଖାଜିବି ନିଦ ରାଣୀର 

ତାକୁ ଟିେକ େଦଖିବାକୁ.....ଗପିବାକୁ 

ଆଉ ମନ େଖାଲି ହସିବାକୁ । 

େସ ବି ଆେସ ଏଇ େମା ମାନେସ 

अଭୂଲା ସF �ତି ଗହନ ମାେନ ସାଉେ| । 
ଭ� ାମ�ଭାଷ : ୮୪୫୫୯୮୬୪୮୭ 
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ଥୁ|ାଗଛଥୁ|ାଗଛଥୁ|ାଗଛଥୁ|ାଗଛ    
ଆଜି ତୁେମ ମେନ ପଡ଼ିଗଲ 

ହଁ ଟିେକ अଧିକା... 

କିଛି ବିେଶଷ ମୁହୂ_�ର ସF £ତିମାନ 

ଆ0ି େହଇଗଲା अଶାn ମନେର... 

ଲିଭାଇବାର ପ�ୟାସେର 

 ବାରaାର ହାରିଲି.... 

ଗୁମ୍ େହଇ ବସିଲି େସଇ ଥୁ|ା ଗଛ ପାେଶ 

େଯାଉ ଗଛଟା ଦୃଶ� େହଉଥିଲା 

ଠିକ୍ କ0ାଳେଟ ପରି.... 

େଯଉଁଠି ଦିେନ ପତ� , ଫୁଲ ର ମିଶି�ତ ରୂପ 

ଥିଲା 

େସ ଆଜି अେଲାଡା  

ଠିକ୍ େମାରି ପରି.... 

ଶୁଭସିFତା େବେହରା 

 

େସ ଆଜି େବସାହାରା 

େହେଲ, 

 ଦିେନ ଥିଲା ସଭି0 ସାହାରା.... 

ମଁୁ ତଉଲି ବେସ 

ତାକୁ ମେତ େନଇ, 

ତା ଜୀବନଟା ଚାଲିଗଲା ତ�ାଗେର 

ଆଉ,  

େମାର ତୁମକୁ େନଇ 

अେପhା କରିବାେର.... 

େସ ତ�ାଗେର ଥିଲା 

ତା ପାଇଁ  ଆନଂଦ, 

େମା ପାଇଁ େମା अେପhାର ପରମ ଶାnି..... 

 
େଜନାପୁର, ଯାଜପୁର, ଓଡ଼ିଶା 
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ଆସ େଖାଜିବା ଠିକଣାଆସ େଖାଜିବା ଠିକଣାଆସ େଖାଜିବା ଠିକଣାଆସ େଖାଜିବା ଠିକଣା    
େକଉଁଠି ପାଇବା ତା’ ଘରର ଠିକଣା  

େସ'ତ ନୀଳ ଆକାଶର ର�ହୀନ ଚେଢଇଟିଏ  

େସ'ତ କାହା କଥା କୁହା अେଲୗକିକ କାହାଣୀଟିଏ  

େହେଲ େକେତେବେଳ େକଉଁଠି ତା' ସiାନ ମିେଳ 

ଘ� ପାହାଡ଼, ଦୂର ଦିଗବଳୟ  

अବା ସାଗର କୂଳ େସପାରିେର  

ନା’ ଭୂମିେର/ଭୂମାେର ?? | 

 

େସତ ଏଇଠି ଥିଲା  

ବି`ାରିଥିଲା ତା’ର  

ନିଜ ଇଛାର ଦୁଇଟି ଲaା େଡଣା  

ବସିଥିଲା ସମୟର ବୁଢା ବରଗଛ ଡାଳେର  

ପୁଣି ଉଡିଯାଇ ମୁନିଆ ଚ�ୁେର େନଉଥିଲା   

ଟିକି ଟିକି ଖୁଦ ମରୁଖର 

ଜୀବନ�ାସର अମୃତ ଦାନା | 

 

ରାହାସ କୁମାର 
େବେହରା 
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ସମ`0ର ନିଜର େଗାେଟ ଠିକଣା ଥାଏ  

ନିଜ ନାଆଁ, ବାପା0 ନାଆଁ, ଗ�ାମ, ଜିଲu ା, ପ�େଦଶ  

େଦଶ अବା ମହାେଦଶ ଆମ ପୃଥିବୀ ଗ�ହ  

ମାତ�  ନିଜ ଠିକଣା ଥାଇ  

ନା’ କହିବା ନ ଜେଣଇବାର अଥ� କଣ  

େସ ଜଡ ନା’ अi, ମୁକ/ବଧିର ?? | 

 

େସ େଗାେଟ अଦୃଶ� ଶ�ିରର ସମାହାର  

େସ ଜାଣିଛି ସେ�ାହନ କରିବାର େକୗଶଳ  

େସ େକେତେବେଳ ଆେସ ଆଉ େକେତେବେଳ ଯାଏ  

େସ अମର, अଶରିରୀ ନିଜ ଇଛାର ମାଲିକ  

େସ ଆସିେଲ ଭେର ଜୀବନ   

ଜୀବ ସ�ାେର ପିrେର  

େସ ଗେଲ ଶୁଖିଯାଏ େଦହ ରୂପୀ ସମୁଦ�  | 

 

େସ ନା େକେବ ଜେଳ ନିଆଁେର   

ନା େକେବ ବୁଡ଼ାଇେଲ ବୁେଡ଼ अଗଭୀର ଜଳେର   

ତାର ନା କିଛି अଛି ନିଜର ଆକାର/ପ�କାର  

େସ ରେହନା ପାହାଡ଼ ଗୁ¨ାେର  
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अବା େକାଠାବାଡ଼ି କାହା ଇଛାେର  

अବା େହାେଟଲ अବା ପାକ�େର  

େସ ଆେସ ମିେଶ ପବନେର  

କଥା ହୁଏ अଦୃଶ�େର  

ଦାn େଦଖାଇ ହେସ 

ସମୟର ଇଶାରାେର | 

 

େଖାଜିଲିଣି ତା' ଠିକଣା अେନକ ଦିନରୁ  

େମା' ଜନF ମରୁ ଆଜିଯାଏ .. 

ପାଉନି ରହିବାର ସiାନ 

ଜଗି ବସିେଲ ଆେସନି କି ଧରାବି ଦିଏନି  

େସ େଯେତେବେଳ ନାଚ କେର  

ମଁୁ େଶାଇଯାଇଥାଏ େମା ମାଆର େକାଳେର   

ଉଠିପଡିେଲ ମିେଳଇଯାଏ ମହା ଶନୂ�େର | 

 
ବାଲ�aା , େଢ0ାନାଳ :୭୫୯୦୧୫ 

େମା: ୯୪୩୮୧୧୪୩୬୮     
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ଆେମ ମୟୁରଭ�ିଆଆେମ ମୟୁରଭ�ିଆଆେମ ମୟୁରଭ�ିଆଆେମ ମୟୁରଭ�ିଆ    
ଆେମ ମୟରୂଭ�ିଆ 
ଆମ ମାଟି ଭ�ମାଟି  
ମା କିେଚକଶ�ରୀ ମାଟି 
अମି�କା ମାଟି 
ଦି� ତୀୟ ଶ�ୀେhତ�  ଏ ମାଟି । 
ଆେମ ମୟରୂଭ�ିଆ । 
ଆମ ରାଜା ଭ� ରାଜା  
ଆମ  ଭାଷା  ଓଡିଆ 
ଆମ  କଥା ଭାରି ବଢିଆ 
ଆେମ अତି ସରଳିଆ । 
ଆେମ ମୟରୂଭ�ିଆ । 
ଆମର ଏଠି अଛି 
ମୟଝୂଭ� ପ�ାସାଦ 
େବଲଗଡିଆ ପ�ାସାଦ 
अଛି ଶିମିଳି ପାଳ 
ବାମନ ଘାଟୀ 
अଛି ବେରହିପାଣି, 
ବୁଢାଭଳ� ନଦୀ ଗାଏ ତା ଗାଥା 
ମାଦଳର ତାେଳ ତାେଳ  
ଛଉ ନୃତ�  

ପ0ଜ କୁମାର ମାହାନା 

 

ସାରା ଜଗତ ଜାେଣ ଏ କଥା । 
ଆେମ ମୟରୂଭ�ିଆ 
अଛି ଭ�ବିହାର * 
अଛି ଶ�ୀରାମଚs�  ପାଠାଗାର  । 
ଆେମ ମୟରୂଭ�ିଆ । 
ଦିେନ ଭ�ଭୂମି ଥିଲା 
ମୟରୂଭ� ରାଜ� । 
ଆେମ ମୟରୂଭ�ିଆ 
େଲାକ ଭାରିସରଳିଆ  
ହାrିଆ ପିଇ 
ମାଦଳ ସହ କରିଥାଉ ମଜା 
      
ଆେମ ମୟରୂଭ�ିଆ । 
 

   ବାରିପଦା,ମୟୁରଭ� 
    ୯୫୮୩୨୫୪୯୨୮ 

* : (ଉ_ର ଓଡିଶା ବିଶ�ବିଦ�ାଳୟ ) 
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ସ�ପ� ସୁsରୀସ�ପ� ସୁsରୀସ�ପ� ସୁsରୀସ�ପ� ସୁsରୀ    
େମା ଜୀବେନ ଆସିଥିଲ 
         େକେତ ଆଶା େନଇ, 
  େମା ଜୀବନକୁ ବାiିେଦଲ  
               ସୁନା ପ�ୁରୀ େହାଇ । 
ଏଇ ସୁନୀଳ ଆଖି  
          ତୁମ ଚାହାଣି ଚାଖି,  
    ପାଗଳ େହଇଛି ମଁୁ  
                 ତମ ବଦନ େଦଖି । 
ପୁଣି ତୁମ େସହି ଓଠ  
          ମିଠା ମିଠା ହସ, 
    ପି�ତୀ ଝୁଲଣାେର ଝୁଲିବାକୁ  
             ଥେର େମା ପାଖକୁ ଆସ । 
ଓଠ ଉପେର କଳା ଜାଇ 
       ତୁମ େପ�ମ େମାେତ କଲା ବାଇ, 
   ସ�ପ� ନଗରୀର ଜହ�  ଆକାଶେର  
              େପ�ମର ଘର ଗଢିବା ଯାଇ । 
େପ�ମ ବiନେର ବାiି ଦିअ େମାେତ  
                    ସଜାଇ ପ�ୀତି अ�େନ, 
େମା ମାନସେର ଛବି ମଁୁ ଆ0ିବି  
   ପେଡ ତୁମ କଥା ମେନ । 

ମେନାଜ ମହାନs 
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େଦଖିଛ କି?...େଦଖିଛ କି?  
   ଜହ�  ଉଇଁେଲ କଇଁଫୁଲର अଭୁଲ ହସ,  
ସରୁୂଜର୍ େସଇ ପହିଲି କିରେଣ  
   ପଦF  ଫୁଲର ହଷ� ଉଲu ାସ । 
େହ.......ମାନସୀ! 
          େସହି ପରି େମା ଜୀବେନ ଆସି 
ପଦF , କଇଁ ପରି ଫୁଲ ଫୁେଟଇଲ,  
   େପ�ମ ସମୁେଦ�  ଗଲି ମଁୁ ଭାସି । 
ଜୁଇ, ଜାଇ, େହନା, 
   ମଲିu  ଫୁଲର ବାସ�ା, 
ଜହ�  ରାତିର େଜ�ା�ାେର େମାର  
                   େମ|ାअ େପ�ମର ତୃ�ା । 
ତେମତ ମାନସୀ େମା ଜୀବେନ ଆସି 
   େଦେଖଇ େଦଲ ଏ େପ�ମ ଦୁନିଆଁ, 
ଜଳ ବିନା ମୀନ ଛଟପଟ ଭଳି  
   ମରୁଛି ମଁୁ ନିତିଦିନିଆ । 
ତମ ବିନା େମାର ସ�ପ� ସୁsରୀ  
   ବ�ିବାର ନାହZ ଆଶା, 
ତଥାପି ଭାବୁଛି ସ�ପ� ସତ େହବ  
   ଈଶ�ର अଛି ସାହା ଭରସା । 
 

କରୁଆଁଝର, େଦଓଗଁା, ବଲା�ିର  
େମା - ୯୦୮୦୬୨୯୩୪୧ 
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ସବୁ ସୁsରସବୁ ସୁsରସବୁ ସୁsରସବୁ ସୁsର    
ମାଆଟି େମାର 

କଥାେର ତାର 

ଜୀବନ େମାର 

େହବ ସୁsର।। 

 

ନାହZ ତାଠାେର 

ଆପଣା ପର 

ସବୁ ନିଜର 

ନୁେହଁ େକ ପର।। 

 

ମନ ତାହାର 

ସମ ମsିର 

ହୃଦୟ ତାର 

ନୀଳ ସାଗର।। 

 

अଜୟ େବେହରା 

 

ଦୁଃଖେର ଯିଏ 

ସାହା େମାହର 

ସିଏ େମା ମାଆ 

अତି ନିଜର।। 

 

ଭାରି ସୁsର 

ନାଆଁଟି ତାର 

ତା ଡାକ ପୁଣି 

େକେଡ଼ ମଧୁର।। 

 

अବାେଟ ଗେଲ 

େଦଖାଏ ବାଟ 

ନ ମାରି ଛାଟ 

ପଢାଏ ପାଠ।। 
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କଳାକେହ�ଇକଳାକେହ�ଇକଳାକେହ�ଇକଳାକେହ�ଇ    
େତା କଳା ବଦନ  ଚାହZ ଯାଉଦିନ 

ଏତିକି େତା ପେଦ अଳିେର 

କଳା କାଇଁଚ ମାଳି 

ତୁତ ଭାବ ବିେନାଦିଆ ହରିେର  

କଳା କାଇଁଚ ମାଳି  

ଯଦି େତାେତ ନିତି  େଦଖି ନପାରିବି  

ଆଖିେମାର ଯାଉ ଫୁଟି 

େତା ଗୀତ େଗାବିs ଗାଇ ନପାରିବି  

ଜିଭ େମାର ଯାଉ କଟିେର  ।୧। 

 

େତା ବଡ଼ ଦାrେର  େତା ନsିେଘାଷେର  

ବଡ଼ ଦାେr ଯାଉଥିବୁ  

େଦଖୁଥିବି େତାେତ  

ଜୀଵ ଯିବ ଚାଲି  

ଏତିକି ଦୟା କରିବୁେର  

କଳା କାଇଁଚ ମାଳି ।୨। 

ଦୁଷFn କୁମାର ମିଶ� 

 

 

େଦଉଳକୁ େତାର େଦଖିବାକୁ ଗେଲ  

କବାଟ େଦଉତୁ କିଳି 

େମାହଦଧି ଜେଳ ବୁଡି ମଁୁ ମରିବି 

अପଯଶ େହବ େବାଲି େର  

କଳା କାଇଁଚ ମାଳି  

ମିଶ� ଟୁକୁ କେର अଳିେର  

କଳା କାଇଁଚ ମାଳି ।୩। 

 

ଜୟ ଜଗନ� ାଥ 

 
େଢ0ାନାଳ, ଓଡ଼ିଶା 
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ଆତF ଚିnନଆତF ଚିnନଆତF ଚିnନଆତF ଚିnନ    
ପ�ା�ି अପ�ା�ିର ଆସ�ିେର ବiା 

ଜୀବନ ତ ପ�ତିhଣ 

ଆଶା ନିରାଶାର ବଳୟ ମଧ�େର 

ଦÃିଭୂତ ଏଇ ପ�ାଣ । 

ଜୀବନ ପ�ଦୀପ ଲିଭିଗଲା ପେର 

େଶଷ ହୁଏ ସବୁ ସ�ପ� 

ପ�ମହାଭୂେତ ବିଲୀନ େହାଇେଲ 

ରହିଯାଏ ଖାଲି ଶନୂ� । 

ନଶ�ର ଶରୀେର अବିନାଶୀ ଆତF ା 

ନିରାକାର ନିବ{କାର  

ଏ ଭବ ସାଗର ମାୟା କବଳରୁ 

ମନକୁ ଉ�ାର କର । 

ବନେଜ�ା�ା ପrା 

 

ଜାଗତିକ ସୁଖ ଭରିଦିଏ ଦୁଃଖ 

ଜନିF ଥାଏ େଯେତ େhାଭ 

ଆତF  ଚିnନେର ବିତିଗେଲ ଦିନ 

ଦିବ�ତାର अନୁଭବ । 

ମନନ ଚିnନ ଏକାଗ� ସାଧନ 

ପ�ୟାସ ନହୁଏ ବ�ଥ� 

ସୁସୁ� ଶ�ିର ଜାଗ�ତ େକବଳ 

अେଟ େଶ�2 ପୁରୁଷାଥ� । 

अନିତ� ସଂସାେର ଈଶ�ର ହZ ସତ� 

ଶୁ� ଭାବନାେର ପ�ା� 

ପ�ତି ମୁହୂ_�େର ଯହZ େଦଖ ତହZ 

ସ_ା ତା0 ପରିବ�ା� ।  

 
ବାେଲଶ�ର, ଓଡ଼ିଶା 
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ମନ ମsିରମନ ମsିରମନ ମsିରମନ ମsିର, , , , ବିେବକ ପଜୂାରୀବିେବକ ପଜୂାରୀବିେବକ ପଜୂାରୀବିେବକ ପଜୂାରୀ    
अଳିଆ ରଖିବା ଘର ନୁେହଁ ମନ 

ମନ େଯ ପବିତ�  ମsିର, 

ଇଷ�ା, ରାଗ, େକ� ାଧ ନରଖି େସଥିେର 

େସ�ହ,େପ�ମ ଭରି ସଭିଏଁ ତାହାକୁ 

ଆସେର କରିବା ସୁsର -------------------୧ 

ମsିରେର କିଏ େଦଖିଛ କି େକେବ 

ଈଶ�ର0 �ାେନ अସୁର, 

େତେବ କାହZ ମେନ ଭରିବା ବିଷକୁ 

ନଝରାଇ େସଇ ପବିତ�  ମନେର  

ଶାnିର अମୃତଧାର--------------------------୨ 

େକ� ାଧ ମଣିଷର ସବୁ େଧାଇନିଏ  

ଇଷ�ା ଭୁଲିଯାଏ ସ$କ�, 

କାହZକି େସଥିରୁ ଦୁେରଇ ନଯିବା  

େକେତଦିନ ଆଉ ଆୟେତ ନରହି 

ମନକୁ କରିବା ନକ�--------------------------୩ 

େରାଜା ପrା 

 

ଆସେର ସଭିଏଁ ଏକମନ େହାଇ 

ବା|ିବା ଶାnିର ବାରତା, 

ଇଷ�ା,େକ� ାଧ ପରି अସୁରକୁ ତ�ାଗୀ 

େହବା ଏହିhଣି ସତ�,ନ�ାୟ,ନି2ା 

େସ�ହ ଓ େପ�ମର କରତା---------------------୪ 

ହସି ହସାଇବା ସଭି0ୁ ମହୀେର 

ହରିବା ସବୁରି ଦାରୁଣ ଦୁଃଖ, 

ନବୁଝି ପାରିେଲ ଦୁନିଆଁ ଆମକୁ 

ବୁଝିେବ ଈଶ�ର ଆମ ହୃଦୟକୁ  

ଏଇ କଥାଟିକୁ ମନେର ରଖ---------------------୫ 

ସମାଜ କଥାକୁ ମନକୁ ନେନଇ 

ଆତF ାକୁ ପଚାରି କ_�ବ� କର, 

ସବୁେବେଳ ନୁେହଁ ସମାଜ େଯ ଠିକ 

ନିଜ ବିେବକର କଥା ମାନି ସଦା 
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ଭୁଲ,ଠିକ ବାଛି ଆଗକୁ ବଢ଼---------------------୬ 

ସମାଜ ବି େକେବ ନିଜ ସ�ାଥ� ପାଇଁ 

ଭୁଲ ରା`ା ପେଟ େନବ କେଡଇ, 

ବିେବକ ନିଜର ସଦା ସାଥି େଦବ 

ବିେବକାନୁଯାୟୀ କାଯ�� କରୁଥିେଲ 

ଈଶ�ର ବି େଦେବ ପଥ େଦଖାଇ--------------------୭ 

ମନ ମsିରେର ଈଶ�ର0ୁ �ାପି 

ସବ�ଦା ସତ�ର ମାଗ�େର ଯିବା, 

अନ�ାୟ, अନୀତି େଦଖିେଲ ସାମ�ାେର 

ନିଜ ପର ଭୁଲି ସବୁ ସମୟେର  

େକବଳ ନ�ାୟର ପhେର ଥିବା----------------------୮ 

 
ପ&ୂ� ାନs ଭବନ, େନତାଜୀ ନଗର,ମଧୁପାଟଣା 

କଟକ-୭୫୩୦୧୦, Email-roja.somya@gmail.com 
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ଫିକେର ଚୂଲିକୁଫିକେର ଚୂଲିକୁଫିକେର ଚୂଲିକୁଫିକେର ଚୂଲିକୁ    
ନିଆଁେର ଜଳାअ 
ତମ ରୀତିନୀତି 
ଧମ�ଗ�� େଯେତ 
ଏ େବଦ ପୁରାଣ 
ଗୀତା ରାମାୟଣ 
ମହାଭାରତ ଓ 
େପାଥି ମନୁସF £ତି 
 
ମାନିବାକୁ ବାଧ� 
ନୁେହଁ ଏ ମଣିଷ 
ଧମ�ଗ�� େବାଲି 
ଫିକ ଫିକ ଚୂଲି 
ଧ୍ଵଂସ େହଉ ଜଳି 
 
ଚିତା ଚଇତନ 
କାଟି ଧମ�ବକ 
ନାମାବଳୀ ଜପି 
େକମିତି ମାନୁଛ? 
ଯାହା ପhପାତି 
ପ�ଚr  ବିେରାଧୀ 

ଏମ୍ ବିଜୟ କୁମାର 

 

ମାନବ ଜାତିର 
େଭଦ େଭଦ େଭଦ 
ଉ� ନୀଚ ଫsି 
ମହାସାଗରର 
ପାଣି କୁ କରତ 
ଏେତ ଭାଗ ଭାଗ 
ଜାତି ସଜା ସିଢି 
କିଏ କଲା କୁହ? 
 
ପାଣିକୁ ଫିକେର 
ଜଲେର ଭସାअ 
ବିସଜ�ନ କର 
େଯେତ ଫେଟାମ_ୂ�ୀ 
 
ମାନିବାକୁ ବାଧ� 
ନୁେହଁ ଏ ମଣିଷ 
ଭଗବାନ େବାଲି 
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ମଣିଷର ଇjା 
ମଜ{ର େସ ଦାସ 
ସଖୀ କେ°ଇ 
ବିେଦ୍ଵାଷର ବିଷ 
 
ଫିକ ଫିକ ପାଣି 
ଜେଳ ଭସF  େହଉ 
କାହZକି ?ମାନୁଛ 
େଯେହ� ଥିେଲ ଆଣି 
ବିନା ପରୀhା େର 
େକମିତି ?ମାନୁଛ 
अs ପଟି େଖାଲ 
ସତ�ତା ବିଚାର 
 
ଯିଏ ମାନବତା 
ଛିନ�  କରିअଛି 
ମଣିଷ ସ�ାଧୀନ 
ହରଣ କରିଛି 
ଛଦF ରୂପ ନାେମ 
ବବ�ର ସାଜିଛି 
ମଣିଷକୁ ମାରି 
ଈଶ�ର େବାଲୁଛି 
ଧମ�ର ନିକିତି 

ଧରି ପhପାତ 
ପଚାର କରଈ 
େଭଦ-ଜାତ-ପାତ 
ମୁ�ି ର ପଥିକ 
ହୁअେହ ମାନବ 
କ� ାnି େଯା�ା ଜିେଣ 
ହୃଦୟ ବିପuବ 
 

ଉ_ରା ରାମ ମsିର ପାଖ, ଭୁବେନଶ�ର 
େମା-୭୯୭୮୭୮୪୧୩୦ 
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ମମତାମୟୀ ମା ତାରିଣୀମମତାମୟୀ ମା ତାରିଣୀମମତାମୟୀ ମା ତାରିଣୀମମତାମୟୀ ମା ତାରିଣୀ    
- ଦି� ତୀୟ ଭାଗ 

ସ�େପ� ଭ�କୁ େଦେଲ ଉପେଦଶ 

ମ�ଳବାର େମା ପି�ୟ ବ�ତ  

େଯ କରିବ ତାହା ପାଳନ 

ତା ସଂସାର େହବ ଧନ� , 

ମମତା ମୟୀ ମା ତାରିଣୀ 

ମମତା ମୟୀ ମା ତାରିଣୀ । 

କହିଗେଲ ମାତ ପି�ୟ ପୁ  

ସଂସାର ଘରଣୀ ମୁେଖ ଥାଏ ତା ର�  

େସ ର� ଗେଭ� େମା ପୁ  

ତାକୁ ପାଇେଲ ମଁୁ ହୁଏ ସpv , 

ମମତା ମୟୀ ମା ତାରିଣୀ 

ମମତା ମୟୀ ମା ତାରିଣୀ । 

ଭ� କହିେଲ ମଁୁ ବୁଝିବାକୁ अସମଥ� 

ମାତା େବାଇେଲ େସତ ମsାର , 

ଭ� ରାଜ ହସ ମୁେଖ କହିେଲ 

ଶିବାଶିଷ ନାଏକ 

 

େମା ବାଡ଼ିେର ନାଲି ମsାର  

ପ�ତିଦିନ େଦବି ତୁମ ଗଳାେର ହାର , 

ମମତା ମୟୀ ମା ତାରିଣୀ 

ମମତା ମୟୀ ମା ତାରିଣୀ । 

ମାତା କହିେଲ ପ&ୂ� େହଉ ତୁମ ଭାବ 

ସେଦୖବ ରହିବ େମା ଇତିହାସର ପାଦଚିହ�  , 

ସଭିଏଁ ଜାଣିେବ ମଁୁ ଭ�ର ଚାତୁଯ��  

ତୁେମ ରାଜା ଧନ� , 

ମମତା ମୟୀ ମା ତାରିଣୀ 

ମମତା ମୟୀ ମା ତାରିଣୀ । 

ମାତା ଦୃଶ� ଭେବ କହିେଲ 

ଭ� ମେତ ମାଟି େଘାଡ଼ା ଆଣିଦିअ , 

ମଁୁ େଯ ବୁଲିବି େତାର ସବୁ କିଲu ା 

ତା ସେ� ପୃଥିବୀ କୂଳ , 



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

ଆହ� ାନ ଇ-ପତି� କା ସ$ୂ&� ନିଃଶୁ( ବିତରଣ େହତୁ ଡା େଜ�ାତି ପ�ସାଦ ପ/ନାୟକ0 1ାରା ପ�ତି2ିତ ଓ ପ�କାଶିତ  | Aahwaan.com  Aahwaan.com  Aahwaan.com  Aahwaan.com  |  215 

ମମତା ମୟୀ ମା ତାରିଣୀ 

ମମତା ମୟୀ ମା ତାରିଣୀ । 

ଏହା ଶୁଣି ଭ�ରାଜ ସେ� ଶୀେଘ�େଘନିେଲ 

େଯାଡ଼ିକ େଘାଡ଼ାର ସହଗ , 

ମାତା େଦଖି ଆନsିତ 

କହିେଲ ଭ� ତୁତ ପ�କୃତ ଭ� , 

ମମତା ମୟୀ ମା ତାରିଣୀ 

ମମତା ମୟୀ ମା ତାରିଣୀ । 

ଭ� ରାଜ ଦୂତ କହିଗେଲ ସାରା ଜଗତ 

ମାତା0 ପି�ୟ ଜିନିଷ , 

ଭକତ େମଳେର ଭଉଁରୀ ଛାଟ 

ସଭି0 ମନ ଛଉକ , 

ମମତା ମୟୀ ମା ତାରିଣୀ 

ମମତା ମୟୀ ମା ତାରିଣୀ । 

ଛୁଟି ଆସିେଲ ଭକତ େମଳି 

ମ�ଳବାର ଭିଡ଼ , 

କିଏ ଆଣିଛି ନାଲି ଶÄା 

କିଏ ଆଣିଛି ନାଲି ମsାର , 

କା ହାେତ େଯ େଯାଡ଼ିକ େଘାଡ଼ା 

କା ହାେତ ବାଡ଼ି ନଡ଼ିଆ , 

ସଭି0 ଭଲପାଇବା େଦଖି 

ମା ଆନs ଲଭା , 

ମମତା ମୟୀ ମା ତାରିଣୀ 

ମମତା ମୟୀ ମା ତାରିଣୀ । 

କିଏ କରିଲା ମାନସିକ 

କିଏ କରିଲା ବ�ତ , 

ଏମn ଚାଲି ରହିଥିବ  

ମା’ର କୃପା ରଥ , 

ମମତା ମୟୀ ମା ତାରିଣୀ 

ମମତା ମୟୀ ମା ତାରିଣୀ । 
 

ଧରଣୀଧର ସ�ୟଂଶାସିତ ମହାବିଦ�ାଳୟ,େକsୁଝର 

ଓଡ଼ିଆ ସ�ାନ ଛାତ�  

ଜଘିଂରା, େକsୁଝର, ଓଡ଼ିଶା  

ବା_�ାଳାପ - ୯୬୬୮୬୦୩୮୭୧, ୭୯୭୮୧୫୭୯୩୬  

ଇ-େମଲ ଠିକଣା - shibasheesh-

naikjgr@gmail.com 
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େମା ଗଁାେମା ଗଁାେମା ଗଁାେମା ଗଁା    
ମେନପେଡ଼ ଆଜି ଗଁା କଥା େମାର 

ଗଁା ପରିେବଶ ବହୁତ ସୁsର। (୧) 

େଯଉଁଠି ବିତିଛି େମା ପିଲାଦିନ 

ମେନରହିବ େସ ସାରା ଜୀବନ।(୨) 

ଖରାେବଳର େସ ଲୁଚକାଳି େଖଳ 

ଆaେତାଟା ମେୂଳ ସାଥୀ0 େମଳ।(୩) 

ନଈ ତୁଠର େସ ଗାଧୁଆେବଳ 

अପରାହ� େର େସ କି� େକଟ େଖଳ। (୪) 

ଦୁର ତାଳବଣ ବିଲ ପାହାଡ଼ 

ଗଁା ହାଟେର େଲାକମାନ0 ଭିଡ଼। (୫) 

ଚଷାଭାଇର ବିଲ ମେନାହର 

ମsିର ସମାନ ବିଦ�ାଳୟ େମାର। (୬) 

ଭୁଲି ପାରିବିନି अଭୁଲା ସF �ତିକୁ 

ମେନରହିବ େସ ଚିର ଦିନକୁ। (୭) 

ଧମ�ଶାଳା, ଯାଜପୁର 

ପଶ�ୁରାମ ସାହୁ 
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ବିଚାରୀ ମାଆଟାବିଚାରୀ ମାଆଟାବିଚାରୀ ମାଆଟାବିଚାରୀ ମାଆଟା    
ମାଘ ମାସ ଶୀତ ବାଘପରି ଆସି 

କରୁଥିଲା େକେତ  ଦ�ା, 

ଥରି ଉଠୁଥିଲା େଦହ,ହାତ ସବୁ 

ଲାଗୁଥିଲା ହାଡ଼ଭ�ା ।।(୧) 

ଦ୍ଵିମାସ ଶିଶୁଟା କ$ୁଥିଲା ଜ�େର 

ତା େଦହ ଯାଉଥିଲା ଥରି, 

ବିଚାରୀ अଭାବୀ ମାଆଟା ଆଖିେର 

अଶ�£ ଯାଉଥିଲା ଝରି ।।(୨) 

ପାଖେର ନ ଥିଲା ଫଟା କଉଡିେଟ 

ଯିବାକୁ ଗାଡ଼ିେର ବସି, 

ଚାଲି ଚାଲି ଯାଏ ଚାରି େକାଶ ବାଟ 

ଜଗନ� ାଥ0ୁ ଭରସି ।।(୩) 

ପାଉଣା अଭାେବ ସକାଳୁ ଆସି େସ 

ସ� ଯାଏ େହାଇ ଛିଡା, 

େଶଷେର ପାଇଲା ଚିଠାଟିଏ ସିନା 

ଖାଇଲା େକେତ େଯ ହୁଡା ।।(୪) 

ନାରାୟଣ ଚs�  
େସନାପତି 

 

ନ ଥିଲା ପଇସା କିଣିବ ଔଷଧ 

ବୁଲି ବୁଲି ଭିକ ମାଗି, 

ଟ0ା େକଇଟାେର କିଣିଲା ଔଷଧ 

ପାଟିେର ଖୁଆଏ େବଗି ।।(୫) 

ସi�ା ଆଗମିଲା େକମିତି ବା ଯିବ 

 ଜ�ଲ ରା`ାେର ପଶି, 

ରା`ାକଡ଼ ଏକ େଦାକାନ ପାଖର 

ବାରrାେର ଗଲା ବସି ।।(୬) 

ଥୁରୁଥୁରୁ େହାଇ ଥରୁଥାଏ ସିଏ 

ଛୁଆଟା ଥରୁଛି ବଳି, 

ନ ଥିଲା କ�ା କି କaଳ ଚଦର 

କଣ କରିବ େସ ଭାଳି ।।(୭) 
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ସାତ ସିଆଁ ଚିରା ପିiା ପଣତକୁ 

ତା ଧନ ଉପେର ଢା0ି, 

େଶାଇ ଯା ଧନ େମା ରାତି ପାହିଯାଉ 

ଘରକୁ ଯିବା କାଲିକି ।।(୮) 

ଛାତିେର ଚାପିେସ ତା ଗ�ିଧନକୁ 

ହାତେର େଦଲା ଆଉଁସୀ, 

େବାଧ କରି କେହ କାେsନାେର ଧନ 

ଆସୁଛି  ଉଷା ମାଉସୀ ।।(୯) 

ଆଉଜା ଛାତିର अଟଳ ବିଶ�ାସ 

ଆଉଁସା ହାତ ଭରସା, 

ମା େକାେଳ ଥିେଲ ତା ପ�ାଣ ଶିଶୁଟା 

ଯମ ହୁଏ େଲାକହସା ।।(୧୦) 

ରାତି ପାହିଗେଲ ସୁରୁଜ େଦବତା 

ଆସିେବ କିରଣ ଧରି, 

େସ େରଣୁ ପଡିେଲ ଲୁଚି ଚାଲିଯିବ 

ଏ ଦୁv ଶୀତ ଲହରୀ ।।(୧୧) 

ଆ'େର ସକାଳ ସअଳ ସअଳ  

ଧନ େମା ପାଏ ଯ�ଣା, 

ଘରକୁ ଯିବାକୁ ପାେଶ ନାହZ ଧନ 

େକ େଦବ ଏେତ ପାଉଣା ?(୧୨) 

ଦୁଃଖ େଯେବ ଆେସ ଭାଇ ବiୁ ଧରି 

ବିପଦର େଘାଡାଚଢି, 

ଆ ଜଗା େମାର ଢାଳିେଦ ସୁଖ ତୁ 

ଭା�ି ଦୁଃଖର ଲହଡି।।(୧୩) 
ଜ�ରା, େକsୁଝର, ଓଡ଼ିଶା 



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

ଆହ� ାନ ଇ-ପତି� କା ସ$ୂ&� ନିଃଶୁ( ବିତରଣ େହତୁ ଡା େଜ�ାତି ପ�ସାଦ ପ/ନାୟକ0 1ାରା ପ�ତି2ିତ ଓ ପ�କାଶିତ  | Aahwaan.com  Aahwaan.com  Aahwaan.com  Aahwaan.com  |  219 

अଭିନsନअଭିନsନअଭିନsନअଭିନsନ    
େହ ବୀର ସତୂ अଭିନsନ 

ଗବ{ତ ଆଜି ଭାରତମାତା 

ଗବ{ତ ଆଜି ସାରାଦୁନିଆ 

େଦଖି ତୁମ େଦଶଭ�ି େଦଖି ତୁମ ପରାକ�ମ। - ୧ 

ଶତ� £ର ସାମ�ାେର ନିଭ�ୟ ତୁେମ 

େଦଶ ମାତୃକାର ପରିଚୟ ତୁେମ 

େଦଲନାହZ ନଇଁବାକୁ ମାଆ ମାଟିର ମଥା 

ଶତ� £ର େଦଶେର ବି ଗାଇଗଲ ଭାରତର ବିଜୟ ଗାଥା। - ୨ 

ଆମ େଦଶର େକାଣ अନୁେକାେଣ 

ଶାnିର ବାରତା େହାଇ ଆମରି ସୁରhା ପାଇଁ 

ଉ�ଗ�ୀକୃତ କରିଛ ତୁମ ପ�ତିଟି ସମୟ 

ମହାନ ତୁମ ବଳିଦାନ ମହାନ ଏଇ ମାଟି 

ତୁମ ପରି ବୀରସnାନ ପାଇ। - ୩ 

ହରାଇ ସାରିଛି ଏଇ ମାଟି 

େକେତ େଯ ଯବାନ ପ�ତି ମୁହୂ_�େର 

େକାଟିଏ ମଖୂେର େଗାଟିଏ ପ�ାଥ�ନା ଥିଲା ତୁମପାଇଁ 

ଜିେତs�  କୁମାର 
କହଁର 
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େଫରିବ େବାଲି ପୁଣି ଭାରତମାତାର େସବା ପାଇଁ। - ୪ 

ସେsଶ େଯେବ ଆସିଥିଲା 

ତୁେମ ପୁଣି େଫରୁଛ 

ତୁମର େଗାଟିଏ ଝଲକ ପାଇଁ 

अଟକି ଯାଇଥିଲା ସମଗ� ଭାରତ, 

ତୁମର ସ�ାଗତ ପାଇଁ 

ଝରି ପଡ଼ିଥିଲା ବଷ�ାର ଜଳବିsୁ ରୂପେର 

ଭାରତ ମାଆ ଆଖିରୁ ଖୁସି ମିଶି�ତ େଲାତକର ସnକ। - ୫ 

ମୃତୁ�କୁ ସାମ�ାେର େଦଖି 

ଯିଏ ବିଚଳିତ ନଥିଲା, 

ତୁେମ େସଇ ବରପୁତ�  

େଦଶର ସୁରhାକୁ ତଥାପି ଯିଏ ସବ�ାେଗ� ରଖିଥିଲା। - ୬ 

ନା ନିେଜ ଦୁବ�ଳ ପଡ଼ିଥିଲ 

ନା େଦଶବାସୀ0ୁ ଦୁବ�ଳ ପଡ଼ିବାକୁ େଦଇଥିଲ 

ନିଜ କ_�ବ�େର ଛାତି ପତାଇ ଠିଆ େହାଇଥିଲ 

अକଥନିୟ ଯ�ଣାକୁ େଦଶବାସୀ ପାଇଁ ସହି ଯାଇଥିଲ। - ୭ 

ସ�&�अhେର ଲିପିବ� େହଲା 

ଇତିହାେସ ତୁମ ବୀରତ� ର କାହାଣୀ, 

ଯୁେଗ ଯୁେଗ େପ�ରଣାର ଉ� ସାଜି ଯାଉଥିବ 
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ଯିଏ େଦଉଥିବ अଦମ� ସାହାସର ବିବରଣୀ। - ୮ 

ଗରବେର ଆଜି ଫୁଲିଉେଠ ଛାତି 

େହ ବୀରପୁତ�  अଭିନsନ ତୁମ ପାଇଁ 

ଶହ ଶହ अଭିନsନ େଲାେଡ଼ ଏ ମାଟି ମାଆ େକାଳ 

ଉ�ା ରଖିବାକୁ େଦଶର ମାନ ଚିରଦିନ ପାଇଁ। - ୯ 
କଲାଡ଼ି, ଫୁଲବାଣୀ, କiମାଳ 

ଦୂରଭାଷ-୯୪୩୯୫୪୨୫୧ 
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ନିଶାକୁ କରିବା ଦୂରନିଶାକୁ କରିବା ଦୂରନିଶାକୁ କରିବା ଦୂରନିଶାକୁ କରିବା ଦୂର    
ରସିକ ମକରା ପାଦ ଟଳମଳ 

             ଯାଉଯାଉ ନଦୀ ବiେର , 

ବାnି ଓକାଳ କରିକି ପଡ଼ିଛି ‐ 

              ରହି େହଉ ନାହZ ଗiେର ॥ 

ବାnି ଚଟିବାକୁ େଘରିେଲ କୁକୁର 

             ଚାଟିେଲ ମକରା ମୁହଁକୁ , 

ପଥରେର ପଡ଼ି ଲହୁ ଲୁହାଣ ତା ‐ 

             ଚାହZ େହଉନାହZ ଦିହକୁ ॥ 

ଏମିତି ଘଟଣା େକେତ େଯ ଘଟୁଛି 

           ମଦ ନିଏ େକେତ ଜୀବନ , 

େକେତ ଦୁଘ�ଟଣା, େକେତ େରାଗବ�ାଧି ‐ 

            େକେତ େଯ अକାଳ ମରଣ ॥ 

ଶୁଣିଛି ଏ କାନ େସାମରସ ପିଇ ‐ 

             େଦବତାଏ ମ_ େହେଲ , 

ହେରରାମ ପrା 

 

ପୁରାଣ କହୁଛି କାଦaରୀ ପିଇ ‐ 

            ଯଦୁବଂଶ ଧ�ଂସ େହେଲ ॥ 

ମଦ ପ�ାଣ ନିଏ, ଘର ଭା�ିଦିଏ ‐ 

             ସମାେଜ େଖଳାଏ ଆତ0 , 

ତଥାପି ଶାସନ, େପାଲିସ ନିରବ ‐ 

             କାହା ମେନ ନାହZ ଦବକ ॥ 

ଆସp ସରେବ ସେଚତନ େହାଇ ‐ 

            ନିଶାକୁ କରିବା ଦୂର , 

ନିଶା ଦୂର େହେଲ ଦୁଃଖ ଦୂରେହବ 

             ହସିବ େଦଶ ଆମର ॥ 
अବସର ପ�ା� ପ�ଧାନଶିhକ 

ମଧୁପୁର େନାଡାଲ ସରକାରୀ ଉ� ବିଦ�ାଳୟ , 

କୁଆଁସ , େମ��ା କାଟିଆଛକ , ଯାଜପୁର । 
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अnେର ଜ� ଳନ ତୁମପାଇଁ ସାଥୀअnେର ଜ� ଳନ ତୁମପାଇଁ ସାଥୀअnେର ଜ� ଳନ ତୁମପାଇଁ ସାଥୀअnେର ଜ� ଳନ ତୁମପାଇଁ ସାଥୀ    
େଯେବ େଦଖା େହଲା ତୁମ ସହ, 

ବହୁ ବଷ�  ପେର अକସF ାତ । 

ଦିନ ପେର ଦିନ ବିତି ଯାଇଥିଲା, 

ମାସପେର ମାସ ବିତି ଯାଇଥିଲା, 

ବିତି ଯାଇଥିଲା ଚାରି ବଷ� । 

ଏେତ ବଷ� ଏକା ମଁୁ େକମିତି କାଟିଲି, 

ଭାବିଛ କି େକେବ? 

ନିରାଶର ମରୁ ମରିଚିକା, 

େଦଖିଥିଲି େକେତ? 

ଯ�ଣା ବି ପାଇଲି େକେତ? 

ବିରହର अନଳ ପେର ଜଳିଛି େକେତ? 

େକବଳ ତୁମ ବିନା ଏକାଏକା । 

ଚାରିବଷ� କାଳ ନିଃସ� ହZ  

ସାଥି େହାଇ ରହିଥିଲା। 

ମଁୁ ଏକା ଏକା ପାଉଥିଲି େକେତ ଯ�ଣା? 

ସୁ�ାନ କୁମାର 
କହଁର 

 

ହୁଏତ ତୁେମ େକେବ अନୁଭବ କରି ନଥିବ, 

अନୁଭବ କରିନଥିବ ଏେତ ଯ�ଣା। 

ନିଃସ� ତାର େବଳାଭୂମି େର , 

ଏକା ଏକା କାଟିଛି ସମୟ, 

ଚhୁ ରୁ େଲାତକ अବିଶ�ାn ବୁହାଇ। 

ଛଳଛଳ ନୟନେର େକବଳ ତମକୁ େଖାଜିଛି 

ପି�ୟା, 

ପ�ତି ମହୁୂ_� େର ଆଶା अଶ�£େର ଭିଜି । 

ମଁୁ ମାନିନୀ ଦିନ अବା ରାତି, 

ଜଳିଛି ଦିନ ପେର ଦିନ। 

େକବଳ ବିରହ ଜୁଇେର ଜଳି । 
ଶିhକ, ସରକାରୀ ଉ� ପ�ାଥମିକ ବିଦ�ାଳୟ, 

େଦଶୁଘାଟି 
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ଆସ େହ ବସnଆସ େହ ବସnଆସ େହ ବସnଆସ େହ ବସn    
ଆସ େହ ବସn ହରଷ ମନେର 

ଚାହZ ରହିଛି ଧରଣୀ 

ତୁମ ଆଗମେନ ହସିବ ନାଚିବ 

ଝେରଇ ଖୁସିର ମଣି     । 

ସେଜଇବ ଆସି ପ�କୃତି ରାଣୀକୁ 

ନାନା ରେ� ନାନା ଫୁେଲ 

ଚଉପାେଶ ଆମ ଚହଟିବ ସେତ 

ବାସ�ାର ଆa ବଉେଳ      । 

ଥୁ|ା ଗେଛ େକେତ କअଁଳିବ ପତ�  

ଭଳିକି ଭଳିକି େହାଇ 

ପତ�  ଉହାଡେର ପhୀ0ର ରାବ 

ମନ ସେତ େନବ େମାହି। 

ମୃଦୁ ମୁରୁଦୁ ମଳୟ ପବନେର 

ସଭି0 ଛୁଇଁବ ମନ 

େପ�ମର ସଂଗୀତ ଆସେର ସଂଗାତ 

କରିବା ସମେ` ଗାନ       । 

େପ�ମଶିଲା ରାଉତ 

 

ସବୁଜିମା ଭରା ପ�କୃତି ଆମର 

ଦିଶିବ େଯ ମନେଲାଭା 

ତୁମ ଆଗମେନ ଆେହ ଋତୁରାଜ 

ପାଇବ ପ�କୃତି େଶାଭା    ।  

ଆସି ତୁେମ େଯେବ ଆଣିବ ସାଥିେର 

ପ�ୀତି ପୁଲକ ଫଗୁଣ 

ଜୀବନେର ଆସି େବାଲି େଦଇଯିବ 

େପ�ମ ଭରା ର� ମାନ         । 

ର�ମୟ େହବ ଆମରି ଜୀବନ 

ତୁମରି ପରଶ ପାଇ  

ପ�ତିଟି ମନେର ଶାnି ପି�ତି ର�  

ଆସି େଯ େଦବ ଲେଗଇ      । 
ବୃsାବାହାଲ, େଗାଲାମୁrା, କଳାହାrି 
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ନିଶିଥ ଲଗେନନିଶିଥ ଲଗେନନିଶିଥ ଲଗେନନିଶିଥ ଲଗେନ    
ନିଶୀଥ ଲଗେନ ତୁେମ େଯେବ ଆସ, 

େକାମଳ ପାଦେର ଚାଲି ।  

ଧରଣୀ ବhେର ଉjୁଳି ପଡଇ,                    

ଶୁଭ�  େଜାଛନା ଶିରୀ ।।  

ଓଠେର ତୁମର ହସର ଜୁଆର,                   

େଦଖି ହୃଦଯାଏ ଲାଖି ।  

ଦୁନିଆ ପାଇଁ ତ େହେଲ ତୁେମ ହୀରା,                        

େମା ପାଇଁ ହୃଦୟ ରାଣୀ ।।  

ମୃଦୁ ସମୀରଣ କୂେଳ କୂେଳ ଆସି,                     

େମା େଦେହ ବାଜିଲା ପେର । 

ଫୁଲର ପସରା ବି�ିେହଇଯାଏ,                   

େମା ମନ ରାଇେଜ େକେତ ??  

ପାଦେର ତୁମର अଳତାର ଧାର,                    

ବସେn ଧରଣୀ ପରି ।  

ଇଷ�ା କେର େଦଖି ଦୁନିଆ ତୁମକୁ,                     

ନପାେର କାହାକୁ କହି ।।  

ବିକାଶଚs�  ଧୁ�ିଆ 

 

କୁନି କୁନି ପାେଦ େଯେବ ଚାଲିଆସ,                      

ଛପି ଛପି ମଧୁବେନ ।  

େପ�ମିକ ଭअଁର अେପhାେର ତୁମ,                    

ପାଇଁ ତୁମ अଭିସାେର ।।  

ହୃଦୟେର ତୁମ अ0ାବ0ା ତୀେର,                    

ଜୁଆର  ଆସିେଲ ମାଡି ।  

େମା ମନ ଆକାେଶ ଇs�ଧନୁ େଖେଳ,                      

ର� ବଳି େଦବାପାଇଁ ।। 

େକାମଳ ହୃଦୟ ହୃଦୟେର ତୁମ,                    

ଫୁଟିअଛି ଶତଦଳ ।  

େସ ଫୁଲେର େକେବ ନଲାଗୁ କଳ0,                      

ତୁମ ଆେଗ େମାର ପ�ାଣ ।।  

ଫଗୁଣେର ଫୁଲ ଡାଳେର େକାଇଲି,                     

ଗାଏ ଗୀତ ସାତ ସୁେର ।  
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ତୁମ ଗୀତ ସୁର ଶୁଣି େଯେବ ତାର,                      

ହୁଏ ଆନମନା ଲାେଜ ।।  

େଦଖିେଲ ତୁମକୁ ତୁମ ରୂପବିଥି,                   

ପଲକ ନପେଡ େମାର ।  

େମା ଆଖି ମୁଦିବା ଯାଏଁ ତୁମ ରୂପ,                      

ଏ ଆଖିେର ରହିଥିବ ।।  

ତୁମରି ସାଥିେର ଚାଲୁଛି ବାଟ ମଁୁ,                    

ଚାଲିବି ଜୀବନ ଯାକ ।  

ହାତ େକେବ େମାର ଛାଡିବନି ତୁେମ,                       

ଏ ଜୀବନ ଥିେଲ େମାର ।।  

ତୁେମ େଯେବ ଆସ ନିରଳାେର ଏକା,                       

େମାର ମନ अଗଣାେର ।  

ଭୁଲିଯାଏ ସବୁ ଦୁନିଆର ଦୁଃଖ,                   

ତୁମକୁ ପାଇ େମା ପାେଖ ।। 
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ଆଖିେର ଆକାେଶ େପ�ମଆଖିେର ଆକାେଶ େପ�ମଆଖିେର ଆକାେଶ େପ�ମଆଖିେର ଆକାେଶ େପ�ମ    
ତୁମ ବଣ{ତ େମା ନିଦୁଆ ଆଖିେର  

େମା ନିଦର ପଦ ଚିହ�  ନିେଖାଜ,  

ମଁୁ େଖାଜୁଛି େସହି ନିଦର ନିଶାକୁ  

ଯାହାକୁ େଦଖି ତୁେମ ଲଗାଇ ଥିଲ  

ଭାବ ବିହ୍ଵଳ ର अଗି� ସଂେଯାଗ l  

ତୁେମ କଣ ସତେର େସ ନିଦୁଆ ଆଖିେର ହଜିବାକୁ ଚଁାହୁଥିଲ,  

अବ�� ଗଭୀର ଭାବନାର ପ�େହଳିକା େଭଦି େମାେତ ପାଇବାକୁ େଚvା କରୁଥିଲ,,....  

େକଜାଣି,   

ତୁେମ େସ ଆଖିେର ମତୁଆଲା େହବାର ସ�ପ� େଦଖୁଛ  

अବା କୁହୁଡ଼ିେର ପଂହରୁଛ.....  

ଯଦି ସତେର ନିଜକୁ ହଜାଇ ବାକୁ ଚଁାହ ଏ ସୀମା ହୀନ ନୟନ ବଳୟ କୁ,  

େତେବ ସ$କ� ର ନାଲି ସତୂା କୁ ବiନ ସ�ରୂପ ବାiି ଦିअ େମା େଦହେର  

ଆଉ ରଚିଦିअ ଭବ� େପ�ମ ର ର�ୀନ ପ�ତିଛବି ଚିର କାଳକୁ l 

 
ବ�ାସନଗର, ଯାଜପୁର 

ସସିFତା ସାହୁ 
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େଲା େରବେଲା େରବେଲା େରବେଲା େରବ, , , , େଲା ଚୁଲିେଲା ଚୁଲିେଲା ଚୁଲିେଲା ଚୁଲି, , , , େଲା ନିଆଁେଲା ନିଆଁେଲା ନିଆଁେଲା ନିଆଁ    

ଆଜିର େରବତୀ କୁନି ପାପୁଲିେର ଧରୁନି 
େପନ୍ କି େପନ୍ ସିଲ, 
େବାହୁନି େସ ବହି ବ`ାନିର େବାଝ, 
କୁନି ହାତେର ଧରିବା ଶିଖିଲାଣି 
ସଂସାରର ଘର କରଣା କାମ 
କାଢ଼ିଲାଣି ଭାତହାrିର ଗରମ େପଜ  
ବଡ଼ େହାଇ ଦିେନ କାଳିଆ େଘାଡ଼ାେର ଚଢ଼ି 
ମଧୁବାବୁ ସହ ଲଢ଼ିବାର ମେନ ଆ0ିଥିଲା 
अସୁମାରି ସପନ, 
େଛାଟ ପ�ଜାପତି ପରି େଖଳିବୁଲି ଯାଉଥିଲା ?ୁଲ 
ଆନsମେନ 
କିp େସ ଜାଣିନଥିଲା େପନ ଧରୁଥିବା କୁନି 
ପାପୁଲିେର ଢା0ି େହବନି अସହ� େଲାଲୁପ ଦୃvିକୁ, 
ଶୀକାର େହଲା ଦାନବର େଲାଲୁପ ଆେକ� ାଶରୁ, 
अସହ� ବିକଳ ଚିgାର ଶୁଣି କ&�ପାତ କଲାନାହZ 
ସମଗ� ଜଗତ, 
େକାମଳ ର�ମାଂସ ଶରୀରଟିକୁ ଟିକିଟିକି କରି 
ଛିନ� ଭିନ�  ଶ� ନଖ ମୁନେର 

ପି�ୟ0ା ନାୟକ 
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ଦୁନିଆକୁ ଚିହି� ବା ଆଗରୁ 
ଦୁନିଆ ଚିେହ�ଇଲା ତାକୁ 
ପିପିଲି େବବିନା, େକsୁଲି ପରି ଗଣଦୁ�ମ�ା 
େରବତୀ ନାେମ 
ପଡ଼ିଥିଲା ଜ�ଲ ମେଧ� ଉଲଗ� ଉନF £� ର�ଭିଜା 
ଶରୀର, 
ଶୁଭୁନଥିଲା କ�ଭିଜାର ଆ_�ଚିgାର ଲିଭିଗଲା 
ଓଠୁ ହସ 
ଶୁଖିଗଲା ଆଖିରୁ େଲାତକର ଧାର, 
ଖବର ସମଗ� େହାଇଲା ପ�ଚାର ବିଭିନ�  ରାଜନୀତିର 
କରାଳ ବାହୁେର ନି`ାରି ପାରିଲାନି ନିଜ 
େକାମଳ ଜୀବନ 
ଏେବ ସିଏ ନିେ`ଜ �ାଣୁ ପାଲଟି େକାଠରୀର 
ଚାରିକା� ମଧ�େର 
ବiା ପଡ଼ିଛି େଛାଟ ନି ାପ ହୃଦୟ 
େଜେଜମାର େଲା େରବ, େଲା ଚୁଲି, େଲା ନିଆଁ 
ଡାକେର 

ଗ�ା: ଆବଲପୁର, ପ�ହରାଜପୁର, ପିପିଲି 
ପୁରୀ, ଓଡ଼ିଶା 
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ଓଡ଼ିଆ ଭାଷାଓଡ଼ିଆ ଭାଷାଓଡ଼ିଆ ଭାଷାଓଡ଼ିଆ ଭାଷା    
ଶିଖ ଓଡ଼ିଆ, େଲଖ ଓଡ଼ିଆ 

କୁହ ଓଡ଼ିଆ ଭାଷା, 

ଆପଣା ଭାଷା ଜାଣିନଥିେଲ 

େହବଟି େଲାକ ହସା 

ମାଆ ଡାକଟି ଲାଗଇ ମିଠା 

ସରିେକ େହବ ନାହZ 

େସ ଡାକ ଛାଡ଼ି ମାଆକୁ ଆେମ 

‘ମମିF ’ ଡାକିବା କାହZ? 

ବାପା ଆମର ସ�ଗ�ଠୁ ବଡ଼ 

ତା0 ପରିେକ ନାହZ 

େସ ଡାକ ଭୁଲି ବାପା0ୁ ଆେମ 

‘ଡାଡ୍’ ଡାକିବା କାହZ? 

ଓଡ଼ିଆ ଭାଷା ସାହିତ� ଆମ 

ଉ�େର େବାଲି ଜାଣ 

ବିେଦଶୀ ଭାଷା ଶିଖିବା ନିଶା 

ମେନ େକେବ ନ ଆଣ 

ତାନଶ�ୀ ପାଣିଗ�ାହୀ 

 

େକାଣାରକର ମକୂଶିଳାେର 

କଳାର अବଗତ 

ଆମ ରାଇଜ କଳା କୁଶଳ 

ବିେଦେଶ ଆଜି ଖ�ାତ 

ଆମ ଠାକୁର ଜଗତନାଥ 

ପୁରୀ ଧାମେର ବାସ 

ଜଗେତ ସିଏ ବଡ଼ ଠାକୁର 

ଏ ଜାତି ପଉରୁଷ 

ଉ�ନୀ�ର େଭଦଭାବକୁ 

କରିବା ଆେମ ନାଶ 

ଓଡ଼ିଆ ଭାଷା ପଢ଼ି େଲଖିବା 

अରଜିବାେର ଯଶ 
ପ&ୂ�ଚs�ପୁର, अମରଦା, ମୟୁରଭ� 

୭୫୭୦୫୫, ଓଡ଼ିଶା 
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ଲ�ଳାଲ�ଳାଲ�ଳାଲ�ଳା    
ତମ େଦହ ଏେତ ଶ`ା 

ବିକିେଦଲ अନାୟାେସ 

ମୁେଠ ଖୁଚୁରା ଟ0ାେର! 

କିଣିବାକୁ େଲାକ ଏଠି 

ସାଲୁବାଲୁ ମାଛି ଓ ଭअଁର 

େଖାଳିତାଡ଼ି ଖୁ$ିବାକୁ 

ସାମାନ� େକେତଟା ଟ0ା ବଦଳେର 

ମଲୂ�ଯା’ର ଆଜି ଖାଲି ପାଉଁଶ େଗାଡ଼ିେର 

ଏତିକି ବୁଝିଲ ନାହZ 

ପାନ ଖେr ଲା� େନବାଠାରୁ 

ହଜାେର ବା ଲେh 

ଆେଦୗ ବଡ଼ କଥା ନୁେହଁ 

ଡା ନୀଳମାଧବ କର 

 

ଜୀବନଟା ସତ� େହାଇପାେର 

ମୃତୁ�ପେର - ବ�ିଥିବ ଯଦି ତୁେମ 

अନ� ହୃଦୟେର 

ଲ�ଳା େହବା ପେର କିp 

ଥେର ସମାଜ ଆଖିେର 

ଚରିତ�  କହ ଆଉ ଗୁେଡ଼ଇବ 

କି ପରିjଦ 

ଢା0ିବାକୁ ଆପଣା କୀରତି 

ଯା ପାଇଁ େଲାଡ଼ିବ ତୁେମ 

ହୁଏତ ଏଣିକି -  

अମାବାସ� ରାତି ଆଉ 

ଚବ ଚବ େଗାଳିଆ ପାଣିକି 
 

ଓଲଭରହା$ଟନ୍, ଇଂଲr 
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ଶହୀଦର ନିେବଦନଶହୀଦର ନିେବଦନଶହୀଦର ନିେବଦନଶହୀଦର ନିେବଦନ    
ମଁୁ ତ  

ରକତ ଛିଟା ପିiି 

ମାଆ େକାେଳ ଯାଉଛି େଶାଇ 

େଫରିବିନି ଆଉ ଏ ଧାମକୁ 

େମା ପାଇଁ ଲୁହ ଝରାଇବ ନାହZ 

ମେନ କରୁଥିେବ େକେତ 

େମା ପିଲାଛୁଆ 

େମୗେନ ଏକା ବସି 

ଲୁହ ଝରାଉଥିେବ 

େମା ବୁଢ଼ା ବାପା, ମାଆ 

ଘର ଦୁଆେର ବସି 

ଧିେରନ୍ ବାଗ୍ 

 

ଲିଭିଥିବ ¬ୀର 

ଲଲାଟ ସିsୁର 

ଜରାଜୀ&� ଥିବ ବସନ 

ହୃଦେୟ େକାହ ରଖି 

େମାେତ େସ େଖାଜିଥିବ 

ରଖି ପ�ୀତିର େଗାପନ 

ଗୁହାରୀ କେର 

େହ େମା ଭାରତ ବାସୀ 

ତୁେମ େଯେବ ହସିବ 

େମା ପରିବାରକୁ ହସାଇ 

ମଁୁ ସହିଦ େବାଲି କହିବ 

 
ଭ� ାମ�ଭାଷ : ୯୬୯୨୧୮୮୦୮୧ 

େଗୗଡ଼ରମା, କୁଳିअଣା, ମୟୁରଭ� 
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ଭାରି ଇjା ହୁଏଭାରି ଇjା ହୁଏଭାରି ଇjା ହୁଏଭାରି ଇjା ହୁଏ    
ଇjା ହୁଏ େହବାକୁ ତୁମ ପାଇଁ 

ସକାଳର ଶୀତୁଆ ପବନ 

ତୁମ ଘର ଝରକା େଦଇ ଛୁअnି 

ତୁମ अସଜଡ଼ା ହୃଦୟ ମନ 

ହାଲକା ଶୀହରେଣ େଶାଇଥାn 

ଖୁବ୍ ନିେଘାେଡ଼ ଚାଦର ଭିଡ଼ି 

ଧରିବାକୁ ଇjା କରିଥାnି 

କିp, ମଁୁ ଯାଆnି ଦୂରକୁ ଉଡ଼ି 

अଭିମାନ କରି ମୁହଁ ଫୁଲାଇ 

ବସିଥାଆn ଏକା 

ମଁୁ ଆସnି ଲାେଜଇ ଲାେଜଇ 

ତୁମ ଗାେଲ ଦିअp ଚୁମା ଏକା 

 
अସନବଣି, ହିଜିଳି, ମୟୁରଭ� 

ନିନୁ ନାଏକ 
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अମର ଶହୀଦअମର ଶହୀଦअମର ଶହୀଦअମର ଶହୀଦ    
େସହି ଶୁଭhେଣ  ପ�ସତିୂ ଲଗେନ 

ଶୁଭିଥିଲା କୁଆଁ କୁଆଁ ଶ¥ 

ସମେ` ହସିେଲ  ଶୁଣି ତୁମ କାs 

େଖଳିଥିଲା अପବୂ� ଆନs 

ତୁମର େଶୖଶବ  େଦଖିअଛି ଯିଏ 

େଦଖିଛି ତୁମର ବାଲ�କାଳ 

ତୁମ ଗୁଣ ଗୁଣି  ଝୁରି ତୁମ କଥା 

ଆଖି ତା େହଉଛି ଛଳ ଛଳ 

ତୁମ ସହପାଠୀ  କାsୁଛnି େଲାଟି 

କାsୁଛnି ଝୁରି ତୁମକଥା 

ତୁମ କମ�ଭୂମି  ତୁମ ଜନF ମାଟି 

ଗାଉअଛି ଗଉରବ ଗାଥା 

େଦଶପାଇଁ େଦଲ  ନିଜ ପ�ାଣବଳି 

ସ�&� ାhେର ତୁମ ନାମ େଲଖା 

ତୁେମ ସୁରବୀର  ଚୀର अମର 

େହବନାହZ ସିନା ଆଉ େଦଖା 

ବିଭୁତିଭୂଷଣ ସାମଲ 

 

ଇହଲୀଳା ତୁେମ  କଲ ସaରଣ 

ତ� ୀର�ାେର ଢା0ିଛି ଶରୀର 

ଏ ଭାରତବଷ�  କରୁଛି ସଲାମ 

ଆେହ ଶହୀଦ ବୀର अମର 

ତୁମର ଆତF ାର  ସଦଗତି ପାଇଁ 

େଦଶବାସୀ ଜାଳnି ଦୀପାଳି 

ତୁମ ଚରଣେର  କରି ପ�ଣିପାତ 

େଦଇ ପୁ ା�ଳି ଫୁଲମାଳି 

ଭାରତ ମାତାର  ସୁେଯାଗ� ସnାନ 

ଏ ଜାତି ତୁମକୁ ଆଜି ଝୁେର 

ତୁମ ବଳିଦାନ  ଯିବ ନି େବକାର 

ରହିବ ସବୁରି ହୃଦୟେର 
ଜଳ ପରିମଳ ବିଭାଗ 

କୁଳିअଣା, ମୟୁରଭ� 
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ସାଥିପାଇଁ ଚିଠିଟିଏସାଥିପାଇଁ ଚିଠିଟିଏସାଥିପାଇଁ ଚିଠିଟିଏସାଥିପାଇଁ ଚିଠିଟିଏ    
ଝାରିବୁନି ଲୁହ  ବାଢ଼ିବୁନି େକାହ 
ପି�ୟା ତେତ ରାଣ େମାର 
େଦଶ ମା’ ପାଇଁ  ଶହୀଦ େଯ େହାଇ 
େଖଳିଛି େହାଲି ର�ର 
ରକତର େହାଲି  େଖଳିବା ପାଇଁକି 
ର�େଯ ନିअ| େହଲା 
େସଥିପାଇଁ ପରା  ସୀମnରୁ େତାର 
ସିsୁର େଲାଡ଼ା ପଡ଼ିଲା 
ସିsୁର ଲିଭାଇ  ସୁହାଗ େତା େନଇ 
ଯାଉଛି େଲା ବହୁଦୂର 
ଚାହZବୁନି ବାଟ  େହବୁନି अଝଟ 
େଫରିବାର ନାହZ େମାର 
ରାତି अେଧ ତୁ େଯ  େଖାଜିବୁନି େମାେତ 
େଶାଇଛି ତି� ର�ା ତେଳ 
କଫିନ୍ ଭିତେର  अଧା ଶରୀରେର 
େଦଖିେଲ ଡରିବୁ କାେଳ.... 
 

ୟୁଜି, ୟୁପି ?ୁଲ୍, ବାଲିସୁଆଁ, ମହାକାଳପଡ଼ା, େକs� ାପଡ଼ା 

ଗ�ାସୁନsିନି 
ରୂପମା ଗୁରୁ 
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ମହକିବ ଧରାଭୂଇଁମହକିବ ଧରାଭୂଇଁମହକିବ ଧରାଭୂଇଁମହକିବ ଧରାଭୂଇଁ    
କାହାପାଇଁ ଏଠି ଝୁରୁଛି ଫଗୁଣ 

ବସn ଆସିବ େବାଲି, 

ନାଲିର� େଘନି ହସୁଛି ଧରଣୀ 

କୃ�ଚୂଡ଼ା ଫୁେଟ େବାଲି 

େଦାଳଯାତରାେର अଗି ଜାଳିେଦଇ 

ସଭିଏଁ େଖଳିେବ େହାଲି 

ଫଗୁ ର� େବାଳି ଚହଟି ଉଠିେବ 

ଖୁସିେର ନାଚିେବ େବାଲି 

ବଉଳ ବାସ�ାେର ବାସ�ାୟିତ େହାଇ 

ମହକିବ ଧରାଭୂଇଁ 

ମs ମs େହାଇ ମଳୟ ବହିବ 

ସବୁରି ହୃଦୟ ଛୁଇଁ 

ରବୀs�ନାଥ 
ମହାରଣା 

 

କୁହୁ କୁହୁ ତାେନ େକାଇଲି ଗାଇବ 

ସବୁଜ ବନାନୀ େଦେହ 

ଝର ଝର େହାଇ ଝରଣା ବହିବ 

ଉ³�ଳ ଶରୀର େଶାେହ 

ବେନ ଉପବେନ କୁସୁମ କଳିକା 

ଫୁଟିେବ ପସରା େମଲି 

ଫଗୁ ର� େନଇ ହେସ କୃ�ଚୂଡ଼ା 

ଚହଟିେବ ଚ$ାମଲିu  

ନୀଳ ଆକାଶେର ରୂପାଥାଳି ପରି 

ଚs�ମା ଆସିେବ ଉଇଁ 

ରୂେପଲି କିରେଣ େଜାଛନା ରାତିେର 

ମହକିବ ଧରାଭୂଇଁ 
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ପ�ତିେଶାଧପ�ତିେଶାଧପ�ତିେଶାଧପ�ତିେଶାଧ    
ଆଜି େହାଇଛି ପ�ତିେଶାଧ ପରୂଣ 

ସକାର େହାଇଛି ଆଜି ଆମ ସପନ 

୪୦ ବଦେଳ କଲୁ ୩୦୦ର ଖrନ 

କିପରି ସି�ି େହାଇବ ପାକି�ାନର େସ ମs अଭିମାନ 

ଆତ0ବାଦିର େସ ହିଂସା ବୁ�ି େହାଇନାହZ ଆଜି ପ&ୂ� 

ସବୁପେର ବି ତ ଭାରତ ଆଜି କରିଲା ନିଜର ଜୟଗାନ 

ଜଗି ବସିଥିେଲ ସୀମା ନିକଟେର େକେବ େହବ ଆକ�ମଣ 

�ଳେର ତ ନୁହଁ ବାୟୁେସନାେର େମାଦି ଜେଣଇେଲ ସହୀଦକୁ ସ�ାନ 

ପୁଲବାମା ଆକ�ମଣ ପେର ମା’ କାsୁଥିଲା େମା ପୁअ ଆଉ ନାହZ 

ବାଲାେକାଟ୍ ଆକ�ମଣ ଆଜି ଜେଣଇ େଦଇଛି ଭାରତ ବି କମ ନୁହଇଁ 

ଇଟାର ଜବାବ ଆଜି େଦଲୁ ପଥରେର 

ନିଆଁ ଜାଳିେଦଲୁ ଇମ�ାନ ଖଁାର ମନେର 

ଏେକାଇଶ ମିନିଟେର ମାରିେଲ ତିନିଶହ ଜଣ0ୁ 

ପାକି�ାନ ଏେବ ଭରସା କରିବ କାହାକୁ? 

ଏକ ହଜାର କିେଲା େବାମା ନିେhପେର ଆତ0ବାଦୀ ନିପାତ 

ସବ�େଶଷେର ଏତିକି କହୁଛି ଆଜି ମହାନ େମା ଭାରତ 

େବୖଶାଖୀ ନାୟକ 

 



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

ଆହ� ାନ ଇ-ପତି� କା ସ$ୂ&� ନିଃଶୁ( ବିତରଣ େହତୁ ଡା େଜ�ାତି ପ�ସାଦ ପ/ନାୟକ0 1ାରା ପ�ତି2ିତ ଓ ପ�କାଶିତ  | Aahwaan.com  Aahwaan.com  Aahwaan.com  Aahwaan.com  |  238 

ଜୀବନଜୀବନଜୀବନଜୀବନ    
ଜୀବନ ସଂସାର କାଗଜେର 

ଭାଗ� େପନ୍ ସିଲେର ଟଣା ସରୁ ଗାରଟିଏ 

େରାଗର ରବର ବାଜିେଲ 

ନ ମାନି ମେହୗଷଧି ନିମିେଷ अଦୃଶ� ହୁଏ 

ଜୀବନ ସଂସାର ମାୟାେଡାରେର ବiା 

ସ�ପ� ପବନେର ଉଡୁଥିବା ଏକ ଗୁଡ଼ି 

ଦୁଘ�ଟଣାର ହାଲୁକା ପବନେର 

ସଂସାରରୁ ଛିrିଯାଏ ଛାଡ଼ି 

ଜୀବନ ଜ�ାଳ ଝ0ାଳିଆ ଗଛର 

ଖରାେବଳର ଛାଇ 

ଭାଗ� ସଯୂ�� ଘୁରିବୁେଲ 

ଛାଇ ଘୁରିଯାଏ ସଂସାର ଥାଏ ରହି 

ଡଃ �ାେନଶ�ର ମିଶ� 

 

ଜୀବନ ଏକ ଚଳnା େଟ�ନ୍ 

ସମାଜର େରଳ ଧାରଣାେର 

େଶଷେର अଟକି ଯିବାକୁ ହୁଏ 

େଶଷ ସତ� େvସନେର 

ପଛେର ଛାଡ଼ି ଆସିଥିବା ବତୀଖୁ| 

ବିଲବାଡ଼ି, ଗଛଲତା ସବୁ ଲିଭିଯାଏ 

ବiୁବାiବ, ପୁअଝିअ, ସାହି ପଡ଼ିଶା 

ଆତF ୀୟ େଦାସର ସବୁ ଗପ େହାଇଯାଏ 

ସବୁ ଯଦି ହଜିଯାଏ ଲିଭିଯାଏ 

ଜୀବନକୁ ଏେତ କାହZକି ଜାବୁଡ଼ି ଧରିବା 

କାଲର ନିୟମ ଦୁଃଖ କିaା ସୁଖକୁ ନ ମାନି 

ଜୀବନ ଶ¥ଟି ଥିଲା ଯାଏଁ ଆେମ 

ଜୀଇଁଯିବା 
ଭ� ାମ�ଭାଷ : ୮୪୨୦୨୪୨୭୫୫ 
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ବଜାର ବୁଲାବଜାର ବୁଲାବଜାର ବୁଲାବଜାର ବୁଲା    
ଯାଇଥିଲି ଦିେନ ବଜାର ବୁଲି 

ଆଣିବାକୁ अଟା, ଚାଉଳ ଡାଲି 

ବାଟେର େଦଖିଲି େଯେତ େଦାକାନ 

ସେଜଇ ରଖnି କରି ଯତନ 

େଗାେଟ ପେର େଗାେଟ ଲାଗିଛି ଧାଡ଼ି 

ଗହଳି େଦଖିକି ଗଲି ମଁୁ ମାଡ଼ି 

େଦଖିଲି େଦାକାନୀ ଡାକ ଛାଡୁଛି 

ଶ`ାେର ଭଲ େସ ସଉଦା େଦଉଛି 

ସଭି0ର ପାଦ ତା’ରି ଆେଡ଼ 

ଦଉଡୁଥାଆnି ପିଲାଠୁ ବୁେଢ଼ 

ଠକିବାର ନାହZ ଚିଜ अସଲ 

େଦଖିଲି ପଛେର ଚାେଲ େଭଜାଲ 

େବବିସିFତା କର 

 

େଫରିଲି େସଠାରୁ ମୁହଁ ବୁଲାଇ 

କିଛି ବାଟପୁଣି ଆେଗ ଚାଲଇ 

େଦଖିଲି େଦାକାେନ ବୁଢ଼ା େଲାକେଟ 

ବାଳ ନାହZ ମୁେr 

ଧଳା ଧଳା ନିଶ अଛି ଲaାେଟ 

େଦାକାନେର ତା’ର ଗହଳି ନାହZ 

ବସିଛି ମୁrକୁ ନୁଆଇଁ େଦଇ 

ପଢୁଛି େସ େଦଶ ବିେଦଶ କଥା 

ସେଜଇ ରଖିଛି େକେତ ସଉଦା 

େଦଖିଶୁଣି ସବୁ ଜାଣିଲି ଭଲ 

କିଣି ମଁୁ ଆଣିଲି େଦଇ ତା ମଲୂ 
ଇେମଲ୍ : bebismita.kar99@gmail.com 
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ମା ଓ ବiୁମା ଓ ବiୁମା ଓ ବiୁମା ଓ ବiୁ    
ମଳୂ ରଚନା ହିsୀ : ଧରମ ଦୁେବ 

ଓଡ଼ିଆ ଭାଷାnର : ସନାତନ ମହାକୁଡ଼ 

 

ମା 

ବାବୁ ଆସିଗଲୁ! 

ଏଥିେର ଭରିଥିବା 

ବା�ଲ�କୁ  

ମଁୁ ସ�ାହିେର 

ଉ_ାରି ନ ପାେର 

 

ସନାତନ ମହାକୁଡ଼ 

 

ବiୁ 

ଆଜି େଫସବୁକରୁ େଫ� rସ�ରୀ ପାଳିବାର 

ମିଳିଲା ସଚୂନା େମାେତ 

େକାଉଠି अଛୁ? 

ଆସି ଯା, hୀରି, ଡାଲି, ପୁରୀ ଖୁଆଇବି 

େତାେତ 

େଯମିତି ବiୁତ�  ବଜାୟ ରେହ ଆମର 

 
 

ଗ�ା/େପା : େବରୁଆଁବାରୀ, ୭୫୨୦୮୨ 

ନୟାଗଡ଼ ଜିଲu ା, ଓଡ଼ିଶା 

ଭ� ାମ�ଭାଷ : ୦୯୩୩୯୬୧୦୧୬୮ 

ଇେମଲ୍ : sanmahakud@gmail.com 

େୱବ୍ସାଇଟ୍ : www.sanatanmahakud.in 
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अହଂକାରୀ େଦାଷୀअହଂକାରୀ େଦାଷୀअହଂକାରୀ େଦାଷୀअହଂକାରୀ େଦାଷୀ    
େବଇମାନୀ ନିେ��ାଷ ନୁେହଁ ବରଂ 

अହଂକାରୀ େଦାଷୀ 

ଲୁହେର ଭିଜିବା ଆଗରୁ 

ଥେର ବୁଝିବାକୁ େଚvାକର 

କାହା ଆଗେର ତୁ େଦାଷୀ 

ନା ମିଛେର କରୁଛି अନୁତ� 

କ’ଣ ପଡୁଛି କିଛି ଫରକ 

ନା ତୁ ଏେବବି େସହି 

ନିଜକୁ ଫା0ୁଥିବା େବଇମାନୀ ମଣିଷ 

 

ଆଜି ଭୁଲ ମାଗିବାକୁ ବି 

ଲାଗୁଛି ଡର 

କ’ଣ ଜୀବନେର େକେବ େତା ଗବ� 

ଜୟnକୁମାର ସାହୁ 

 

ଆଉ अହଂକାର ମଧ�େର 

ଭାସୁଥିବା େତା ହୃଦୟ 

ନା ଆଉ କିଛି ଯାହା 

ପିଲାଦିନର ନିମ�ଳ ବିେବକ 

େଦଇ େଦଖୁଥିଲା ଏଇ ଦୁନିଆ 

ପାଇଁ କିଛି ସ�ପ� 

 

ଏଇ ଦୁଇଟି ବିଡ଼aନା ମଧ�େର 

अଟକି ଯାଇଛି ଜୀବନ 

ନା ମଁୁ େଦାଷୀ ନୁହଁ ବରଂ େବଇମାନୀ 

ହଁ ମଁୁ େଦାଷୀ କିp ଗବ�  

अହଂକାରେର ଭୁଲ ମାଗିବାକୁ 

ଲାଗୁଛି ଡର 
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କର ବିଲୀନକର ବିଲୀନକର ବିଲୀନକର ବିଲୀନ    
ଶହୀଦ ର�େର ଭିଜିଲା ପଣତ 

ଗୁମୁରି କାsୁअଛି ଜନନୀ ଭାରତ 

ଜନମିଥିେଲ ବୀର ଭାରତ େକାଳେର 

ପରାଣ େଦଇଗେଲ ସୀମା ସରୂhାେର 

ପିଉଥିେଲ େସ ଝର, ଜନନୀ ବhର 

େବାହିଗଲା େସ ଝର ନଦୀ ରକତର 

ବୀର କିଛି ବୁଝିବା, ଜାଣିବା ଆଗରୁ 

ଫୁଟିଲା ଆଇଡ଼ି ବିେ�ାରଣ େବାମାରୁ 

ଆହା କି ଦୁଃଖଦ କାହାଣୀ ଘଟିଲା 

ଚାଳିଶି ବୀର0ର ଜୀବନ େସ େନଲା 

କିଏ େର େସ ଦୂବ�ୃ _ ମତିଭ� v କଲା 

ନିରୀହ ଓ ନିର¬ ଜୀବନକୁ େନଲା 

େମା ଭାରତ ଜନନୀ ଦୁଃେଖ ଭା�ିପଡ଼ି 

ପଚାରୁଛି େସ ଆଜି ପାରିବକି ଲଢ଼ି? 

ଦୁଃେଖ େଦଖ ଭାରତ ଆଜି ମମ�ାହତ 

ସnାନର ପ�ାଣ ପାଇଁ େସ ବିଚଳିତ 

େଗୗରୀ ପrା 

 

କାsି କାsି କହୁଛି େମା ସnାନ ଶୁଣ 

ଶୁଝିବା ପାଇଁ କି େର ଜନନୀର ଋଣ 

େଲାଡ଼ିନାହZ ତୁମର ପ�ାଣର ଆହୁତି 

ଆେଦଶ େଦଉଛିେର ଚିରଶତ� £ ଛାତି 

ଶତ� £ ଲୁହେର େମାର ପାଦ େଧାଇଦିअ 

ଆଜି ଏ ପ�ତି�ା, େମା ସnାନ ନିअ 

େମା ବhର ଝରେର ଭୟକ� ାnି ନାଇଁ 

ଜାଣି ଶତ� £ ପଛରୁ ପ�ହାର କରଇ 

ଶୁଣ ମନେଦଇ େମା ଭାରତ ସnାନ 

ମାରିଯାअ ଶତ� £କୁ, ନେଦଇ ପରାଣ 

େଖାଲିଦିअ ସମ` ବiନ ଶୃÄଳ 

ଶତ� £େଦେବ େହଉେର ଉଗ� େକାଳାହଳ 

ଜାଗିଉଠି େଦଶେର ଜନ ଆେsାଳନ 

ଆସିअଛି ଏେବ େର ଜାଣିବାର ଦିନ 



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

ଆହ� ାନ ଇ-ପତି� କା ସ$ୂ&� ନିଃଶୁ( ବିତରଣ େହତୁ ଡା େଜ�ାତି ପ�ସାଦ ପ/ନାୟକ0 1ାରା ପ�ତି2ିତ ଓ ପ�କାଶିତ  | Aahwaan.com  Aahwaan.com  Aahwaan.com  Aahwaan.com  |  243 

ଉଠେର ଉଠ େମାର ସୁ� େକାଟି ସିଂହ 

ଦମନ କରି ଭା� ଶତ� £0ର ମୁହଁ 

ସମୟ ଆସିଛିେର ଭା� ତାର ଦ� 

େଯପରି ନ କେର େସ ଯୁ� ଶୁଭାର� 

େକୗଶଳେର ଆୟ_ କର ଶତ� £ହାତ 

ରାଜନୀତି ଶିଖାଏ େସ ମହାଭାରତ 

ରଖନାହZ ଆତF ୀୟ ସ�ଜନ ଭାବନା 

ଜନନୀ ପାଇଁ ଆେଗ କର ତାକୁ ଚୁନା 

େଲାଡ଼ିନାହZ େମାର େସ ଆତF ୀୟସ�ଜନ 

କvେଭାେଗ ଯା ପାଇଁ େମାହର ସnାନ 

ଜାଗେର, ଜାଗ ତୁେମ ଭାରତୀ ସnାନ 

କାଟିେର ମୁr ଆଣ ଯାଇ ପାକି`ାନ 

େଯେତ ପାର େସେତେର କାଟି ମୁr ଆଣ 

ମାନଚିତ� £ ତା ନାମ କରେର ବିଲୀନ 

 
ଜୟପୁର, େକାରାପୁଟ 
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ଶିhାଶିhାଶିhାଶିhା    
ପାହାଡ଼ ଶିଖାଏ ଆମକୁ 

ଆେମ େହବା ଉଦାର 
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ସାଗର ଜଣାଏ ବାବୁେର 

ସବୁ େଦବା େଫରାଇ 

ଋଣି ନ େହାଇବା କାହାରି 

େଛାଟ ଜୀବନ ପାଇ 

ଆକାଶ କୁହଇ ଶୁଣେର 

ହୃଦ କର ବିଶାଳ 

ସଭିଏଁ अଟnି ସମାନ 

େପ�େମ ପରାଣ ଜାଳ 

अନାମ ଚରଣ ସାହୁ 

 

ତଟିନୀ ଶିଖାଏ ଆନେs 

ସେବ� ମଣ ନିଜର 

େଭଦଭାବ େକେବ ନ ରଖି 

େଶେଷ ମିଶ ସାଗର 

ଦୀପଶିଖାଟିଏ ଜଳଇ 

ନାେଶ େଘାର अiାର 

�ାନଚhୁ େଫଡ଼ ବାଳେକ 

ପୃଥ�ୀ େହବ ସୁsର 

 
ବିଭୁତିପୁର, କାକଟପୁର, ପୁରୀ 

ଭ� ାମ�ଭାଷ : ୯୯୩୭୨୧୦୨୬୦ 
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ସହୀଦସହୀଦସହୀଦସହୀଦ! ! ! ! अମରାତF ାअମରାତF ାअମରାତF ାअମରାତF ା!!!!    
େହ େସୖନ�ଗଣ- 
ତେମ §sନ ଭାରତ ମାତାର 
େସୖନ�ବାହିନୀ ରhାକବଚ ଆମ ସ�ାଧୀନତାର। 
ଧନ� େସହୁ ପିତାମାତା- 
ଯାହା0 ଔରସୁ ଜନମ ଆପଣ0ର 
ଚିର ନମସ� େସ ମାତୃେଦବୀ ଭଗିନୀ ଭାରତୀର।। 
ତେମ ମଣିଷ ସିନା ର�ମାଂସହାଡ଼ର 
କଦାପି ତମକୁ ଛୁଇଁ ପାରିବନି ମୃତୁ� 
ତେମ ପରା ସହୀଦ! अମର!!  
ମଲାଯାଏ ବୁହାଇବ ସିନା अnର ଫଟାଇ- 
ମା'ମମତାର ଲୁହଧାର।। 
ମାଟି ପାଇଁ ଜୀବନ କଲ େହ ବିସଜ�ନ 
ପୁଲୱାମା ରାଜପଥ ପାଲଟିଗଲା ରକତ ତଟିନୀ 
େସଇ ରେ� ମିଶି େବାହିଗଲା ସେତ  
ର�ବ&�ା ସିsୂର ପ�ାଣପି�ୟାର 
ପରିବାର ପାଲଟିଗଲା େଶାକ-ପାରାବାର।। 
କି अବnିେପାରା अ�ଳ, hେଣ `w େହଲା ଭାରତ 
େଶାକବନ�ା େଖଳିଗଲା ପ�ତି ପ�ାେଣ ପ�ାେଣ।। 
ବୀଯ��ବn ବୀର ସ�£େଖ- 
କାପୁରୁେଷାଚିତ ଆତ0ୀ ଆତF ଘାତୀ ଆକ�ମଣ 

ଚs�େଶଖର େଗା 
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େକେବ କି ଲଭିବ ଟୀକା ବିଜୟର। 
ପରାହତ ସିନା ନିେ� ବାରaାର।। 
ଏଠି ଥେର ପଡ଼ିବ ଯା’ର ପାଦ 
େହବ ତା’ର ଜୀବନର ପୁଣ�ତୀଥ� 
େଯାଟିବ କି େସହି େସୗଭାଗ� େମାର 
ଯହZ ୪୪ ଯବାନ ସହୀଦ େହାଇ ଲଭିେଲ अମରତ� ।। 
ତେମ ଇତିହାସ ରଚିଗଲ ବଳିଦାେନ 
େଦଶପ�ୀତି େଚତନାକୁ ପୁନଜ�ୀବିତ କରି ପ�ାେଣପ�ାେଣ  
ପାଣିପବେନ ନଦୀକାନେନ ସବ�ତ�  ମାଟିରୁ ଆକାଶ ଯାଏ।। 
େହ ଯବାନ ତମପରି ଆଉ କିଏ अଛି ଭୂପୃ2େର 
ଯିଏ ସରାେଗ େସବିବ େଦଶମାତୃକା 
ଛାଡ଼ିେଦଇ ପରିବାର ବiୁବଗ� ବିେjଦବାେସ ନିରnର।। 
 
େହ ସହୀଦ େସୖନ�ଗେଣ େଘନ 
अଶ�£ଳ ଶ��ା�ଳୀ େକାଟିେକାଟି ହୃଦୟର 
ଚs�ସଯୂ�� अେ`ାଦୟ େହବାଯାଏ ପ�ତିଥର।। 
 

  ନsିତା ମହଲ, କଲ�ାଖମାର 
    େମା-୮୬୫୮୧୮୦୭୫୬ 
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ପ�ଣାମ ବୀର ଜବାନ୍ପ�ଣାମ ବୀର ଜବାନ୍ପ�ଣାମ ବୀର ଜବାନ୍ପ�ଣାମ ବୀର ଜବାନ୍    
अମାନିଆ ଆଖି ଲୁେହ ଓଦା ହୁଏ ପଣତ  
େଶାକେର ବୁଡିଛି େଦଖ ଆଜି ସାରା ମୁଲକ, 
ବାହୁନି କାsୁଛି ମାଆ ଶୁଖୁନି ଆଖି ଲୁହ 
ଆତ0ବାଦୀ0 ଶୀକାର େହାଇଛି ତା ପୁअ॥(୧) 
ଦଶମାସ ଗେଭ� ଧରି େଦଇଥିଲା ଜନମ 
ସହି ଥିଲା अଳି अଝଟ ମାନ अଭିମାନ, 
କୁଳର ନsନ ଥିଲା ସିଏ ମା' ଗ�ିଧନ 
େକମିତି ଦବ େସ ବିଦାୟ ବୁଝୁନି ତା ମନ॥(୨) 
ପୁअ ଥିଲା ତା0 ଜୀବନ ଏକାକୀ ଭରସା 
ତା କାେi ଯିବାକୁ ମଶାଣି ବାiିଥିେଲ ଆଶା 
अଦିନେର ଲିଭିଗଲା େସ କୁଳର ପ�ଦୀପ 
ହୃଦୟକୁ ପଥର କରି ସହିଛnି ବାପା॥(୩) 
େବଦୀ ନିଆଁ ସାhୀ ରଖି େଦଇଥିଲା ବଚନ 
ହାତ ଧରିଥିଲା ସାଥି େହବ ସାରା ଜୀବନ, 
ମଥାର ନାଲି ସିsୁର ତା ପଡିଗଲା ଫିକା 
ଭା�ିଗଲା ସଧବାର ସnକ ନାଲି ଶÄା॥(୪) 
अସମେୟ ଚାଲିଗଲା କାଟି ସବୁ ବiନ 
ର�ହୀନ େହଇଗଲା ନବବଧ ୂଜୀବନ, 
ଆଖିେର ଭରିଥିଲା ଯିଏ ସୁେନଲି ସପନ 
अଧାବାେଟ ଛାଡିଗଲା େସ ଭା�ିେଦଇ ମନ॥(୫) 

ନିେବଦିତା ମହାପାତ�  
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ନି ାପ ସnାନଟି କରିଥିଲା କିବା େଦାଷ 
ବିଧାତା େଲଖିଲା କପାେଳ ତାର ଏେତ କv 
ପିତାର ଆଶିଷ §ଶ� େସ ଆଉ ପାଇବନି 
ବ�ିବ ସାରା ଜୀବନ ବାପେଛଉଣ୍ତ େହାଇ॥(୬) 
ଭାଇ େସ�ହ ପାଇଁ ଭଉଣୀର ଝରିବ ଲୁହ 
ରାhୀ ପୁେନଇଁ ଦିନ ଉଠିବ ମନେର େକାହ 
କିଏ अବା କରିବ ଦୂର ତାର େସଇ ଦୁଃଖ 
ବିରସ ମନେର ଭରିବ ଭରସା ବିଶ�ାସ॥(୭) 
ଭାଇ,ବiୁ,�ାତି କୁଟୁa ଆତF ୀୟ ସ�ଜନ 
ସବୁରି ଆଖିେର ଭରିଛି ଲୁହର ଶ�ାବଣ, 
ନି`wତା ଭରିଯାଇଛି ଆଜି ସବୁ �ାେନ 
अଶ�£ଳ ବିଦାୟ େଦବାକୁ ଚାହZଛnି ଜେନ॥(୮) 
କଥା େଦଇ ଯାଇଥିଲା ଦିେନ େଫରିବା ପାଇଁ 
େଫରୁଛି ଆଜି େସ ଗଁାକୁ ଜଳିବ ତାର ଜୁଇ, 
ରାvି�ୟ ମଯ��ଦାେର େଶଷ େହବ େଶଷକୃତ� 
ଜୟକାର ଧ�ନିେର ଧରା େହବ ପ�କ$ିତ॥(୯) 
ଭାରତମାତାର ପରା େସ ସୁେଯାଗ� ସnାନ 
ସବୁଠୁ अମଲୂ� अଟଇ ତା0 ବଳିଦାନ 
ଛାଡି େଦଇଗେଲ େସମାେନ େଯଉଁ ଶନୂ��ାନ 
ନୁହଁଇ ସ�ବ େକେବ ଭରିବା େସହି �ାନ॥(୧୦) 
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ନାଟକ େମା ର�ମେ�ନାଟକ େମା ର�ମେ�ନାଟକ େମା ର�ମେ�ନାଟକ େମା ର�ମେ�    
ପରଦା ପଛର ନାୟକ ମଁୁ ଜେଣ  
ଏ ଦୁନିଆଁ ର�ମେ� 
େମାର ନିେଦ�ଶିତ େମା ନିଜ ନାଟେକ 
 अଭିନୟ ର� ବିେ�  ॥ 
େମା ନିଜ ନାଟେକ ମଁୁ େଯ अଭିେନତା  
ଏକା ମଁୁ ଦଶ�କ ଜେଣ 
ସମୀhକ ସାଜି େମା ନିଜ ବିେବକ  
ବେସ ର�ମ� େକାେଣ  ॥ 
hେଣ ହସି ପୁଣି hଣିକେର କାେs  
ଏହି େମା କାହାଣୀ ସାର 
ନିେଜ ମଁୁ ଦଶ�କ ଉପେଭାଗ କେର  
ନିଜ अଭିନୟ େମାର  ॥ 
ପ�ତିhେଣ ଚାେଲ େକେତ अଭିନୟ 
ନିଜର ମଁୁ ପ�ତିେଯାଗୀ 
ନିେଜ ସାଜି କେର ମଁୁ ପ�ତିେଯାଗିତା 
ନିଜକୁ ମଁୁ ହରାଇବି  ॥ 
ଏ ର�ମ�େର ପ�ଦଶ{ତ କେର 
ନିଜ अଭିନୟ େମାର 

େଜ�ାତିର�ନ ସାହୁ 

 

େଗାଟିଏ ରଜନୀ ନାଟକ ଏହା େମା 
ପାେଖ ଦୁଃଖ, ସୁଖ ଦୂର ॥ 
ନାଟକ ସରିେଲ अଭିନୟ େମାର 
ର�ମ�ୁ ଯିବ ସରି 
ବିେବକ ହାତେର ସମୀhା େହାଇବ 
େମା अଭିନୟ ଚାତୁରୀ  ॥ 
ସମୀhକ ସାଜି ବିେବକ କରିବ 
अଭିନୟ ମଲୂ�ା0ନ 
ଯାହାକୁ ବୁଝିବା ପାଇଁକି ହୁअଇ 
େଲାଡା अହଂ ଶନୂ� �ାନ  ॥ 
େମା ନିଜ ଲିଖିତ କାହାଣୀର ପୃ2ା  
ଚିରାେହବ କାଳ ହାେତ 
ଆଉ ନେହାଇବ ପୁନଃ ପ�ଦଶ�ୀତ 
ନାଟକ େମା ର�ମେ�  ॥ 
 

୮୮୯୫୧୫୬୩୫୫ 
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ଭୃଣହତ�ାଭୃଣହତ�ାଭୃଣହତ�ାଭୃଣହତ�ା    
କହିବାକୁ अଛି େକେତ େମାର କଥା   
ରହିନାହZ ଆଉ େବଳ, 
ଳୁଚି େଯ ରହିଛି अେନକର କଥା 
ସରିଲା କି େମାର େବଳ  ।୧ । 
େକଉଁ ଜନମେର କି ପାପ କେଲ େସ 
ଦୁନିଆଁ ପାରିବୁ କହି, 
କହିେଦେଲ ଥେର ସାରିେଦବି କଥା 
େକେବ ପଚାରିବି ନାହZ  ।୨ । 
ଶିଶୁକନ�ାକୁ ତୁ ପାଦେର ଆେଡଇ  
ମିଛ କହୁ କାଇଁ ଏେତ, 
େସ�ହ ମମତାର ଫୁଲ କି ସରିଲା 
ହଜିଲୁ କି େଦଖି ସେତ  ।୩ । 
େକେବ େସ अବଳା େକେବ େସ ଦୁବ�ଳା 
ପେଡ େଯ ରାଜରା`ାେର, 
ତଥାପି ସଭିଏଁ ସ�ାଥ�ପର େହାଇ 
େଫରnି ନିଜ ପଥେର  ।୪ । 
ମାଆର େସେନହ ପାଇ ପାରିବନି 
କରିଲୁ ତୁ ହୀନମାନ, 

ଶିବଶ0ର ପାତ�  

 

ସ�ାନ କି ନାହZ ତାହାରି ଜୀବନ 
ହରାଇବ େସ କି ପ�ାଣ  ।୫ । 
ନି ାପର ଶିଶୁ ପୃଥିବୀକୁ ଆସି 
ଆେଲାକ ପାେରନା େଦଖି 
କନ�ାଭୃଣ ହତ�ା େକେବ ନ��ମାେର 
ଫିେଟନା କାହାରି ଆଖି।୬ । 
अନ�ର ଦୁଃଖେର ଦୁଃଖୀ େହାଇଯାଏ 
ବେହ ତା ଆଖିରୁ ଳୁହ 
ଆଖି ବୁଜି ସିଏ ସବୁ ସହିଯାଏ  
ଦିଏ ନାହZ େକେବ େକାହ  ।୭ । 
େକମିତି ହଜିଛି ସଭZ0 ହୃଦୟ 
ପାେରନା ଆଜି ମଁୁ େଦଖି 
ଏମିତି ଦୁ�{ନ େଦଖିବା ଆଗରୁ  
ବୁଜିଯାଉ େମାର ଆଖି  ।୮ । 

 
େଭାଗରାଇ, ବାେଲଶ�ର 
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ଆସିଛି ରେ�ାଲୀଆସିଛି ରେ�ାଲୀଆସିଛି ରେ�ାଲୀଆସିଛି ରେ�ାଲୀ    
ରୂପର ସ�ାର ସୃvିର େସଇ ଫଗୁେର େଦଇଛି େବାଳି 

ସଜବାଜ େହାଇ ଆସିଛି ରେ�ାଲୀ  ସୁନାର ପ�ଦୀପ ଜାଳି।୧ ।  

ସବୁରି ପରାେଣ େଭଦଭାବ ଭୁଲି ମମତା ସାଗର େଢଉ 

ମନ ଉପବେନ ଆନs ଲହରୀ ଫଗୁଣର ର� େନଉ। ୨ ।  

ର� ପସରାର ଉଛୁଳା େପ�ମେର ସୀମା ପରିସୀମା େଡଇଁ 

ଫଗୁ ମୁଠା ମୁଠା ର� େବର�ର ଉଡଇ ଗଗେନ ଯାଇ। ୩ ।  

ବୁଝିବା ପାଇଁକି କାହା ମନଭାଷା ସମୟ ନଉକା ନାହZ 

ବୁେଝନା ଏମନ କିଏ ବଡସାନ ଆନsର ବଷ�ା େଦଲା ଭିେଜଇ। ୪ ।  

ଆମ େପ�ମା�ଳି ରେ� ର�ିନ େହାଲି ନ କରିବ ମେନ ପର 

ଖୁସି ଆଣିେଦବ ପ�ତିବଷ� ପରି ରଖିବ କଥା ଆମର। ୫ ।  

        
 ଠିକଣା –ଗୁଡିଆନ।ଳୀ ,େଢ0ାନାଳ ,୭୫୯୦୦୧  

ଇେମଲ ଠିକଣା :- sambitsm1987@gmail.com 

ସମି�ତ 

ସତ�ପ�କାଶ ମିଶ� 
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ବiୁବiୁବiୁବiୁ    
େସ�ହ ମମତାର େସତ ଆର� ବିsୁ 

ବିପଦ େବଳେର ସାେଜ ସାହାଯ�ର ସିiୁ 

ଝଡ଼ କି ବତାସ अବା ଆସୁ ପେଛ अiୁ 

ପାେଖ ଆସି ଛିଡ଼ା ହୁଏ େମାର ବiୁ 

 

ବiୁ ଶ¥ अେଟ ପରା अତୀବ େକାମଳ 

ନ ବୁଝିେଲ ମାନବକୁ କରଇ ଦୂବ�ଳ 

ବiୁ अେଟ ଭ� ାତା େସ ପୁଣି ଭଗିନୀ 

ତା ସହ ବିତିଯାଏ ଦୁଃଖର ରଜନୀ 

 

କଳିଯୁଗ କଳହେର େହାଇ अଛି ବsୀ 

अବିଶ�ାସର ବିେଷ େସ ତ େହାଇଯାଏ ରୁiି 

ଦୁନିଆଟା अେଟ ପେର अତ�n अଜବ 

ସ�ାଥ�ଲିପସୁ ବiୁ ଏଠି ସାଜଇ ଦାନବ 

 

ବiୁତ� କୁ ସାhୀରଖି ବ��ି ଦିअଇ ଜୀବନ 

ଦି�ିଶିଖା କର 
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ସବୁଠାେର ଉେ� ରେହ ବiୁତ�  ଆସନ 

ରାମାୟଣ ବି େଦଇଛି ବiୁତ� ର ପ�ମାଣ 

ସୁଗ�ୀବ ପାଇଁ ପ�ଭୂ େନେଲ ବାଳିର ପରାଣ 

 

ସୁଦାମାର ଖଇ ଖାଇ ପ�ଭୂ େହେଲ ପ�ୀତ 

1ାପରେର ବiୁତ� କୁ େଦଖିଲା ଜଗତ 

ବiୁତ�  ଆଗେର ପରା ଦୁନିଆ େଯ अi 

କବିର େଲଖନୀକୁ େକେବ ନ ଭାବିବ ମs 

 

 
ଉÂିଦ ବି�ାନ ଛାତ� ୀ 

ନରସିଂହ େଚୗଧୁରୀ ମହାବିଦ�ାଳୟ, ଯାଜପୁର 
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ଏଇତ ଜୀବନଏଇତ ଜୀବନଏଇତ ଜୀବନଏଇତ ଜୀବନ    
ରାତି ଏଠି େଛାଟ େହେଲ अେନକ ସପନ 

କାମିନୀ ପଛେର ପଡ଼ି ମଣିଷ अ�ାନ 

କୁମ�ଣାେର ମାତି ପୁତ�  ପିତାଠାରୁ ଭିନ�  

ପଚାରିେଲ କହିଦିଏ ଏଇତ ଜୀବନ 

ଆକାଶେର େଯେବ ପରା ଆେସ ନୀଳ ଜହ�  

ତାକୁ େଦଖି ଉେଠ ପେଡ଼ କୁମାରୀର ମନ 

ଜାଣିପାେର ନାହZ େକେବ ହୁଏ ତାକୁ େପ�ମ 

ପଚାରିେଲ କେହ େସତ, ଏଇତ ଜୀବନ 

େଯେତ ଭାଇ େସେତ ଘର, ସମାଜର ଧମ� 

ସତ� ଭୁଲି अବା`େବ ମାେତ ମଣିଷର ମନ 

ମଣିଷ ସାଜିଛି ଆଜି ସାଧାରଣ �ାନ ହୀନ 

ପଚାରିେଲ କହିଦିଏ ଏଇତ ଜୀବନ 

ମଣିଷ ତ ସାଜିअଛି ନରଭhୀ ଶ�ାନ 

େଚାରି ନାରୀ ଦୁନ�ୀତିେର େପଟ କେର ପ&ୂ� 

ଜାଣିପାରୁନାହZ େସ ତ କମୁଛି ସ�ାନ 

ପାଗଳ ପରିକା କେହ ଏଇତ ଜୀବନ 

େକଶରୀ ପ�ସାଦ 
ମହାnି 
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ଦୂର ନhତ� ମrେଳ ଜଳୁअଛି େବ�ାମ 

ହାତଠାରି ଡାେକ ତେତ େତାର ଦୁ�{ନ 

ଧେମ� କେମ� ମନ େଦଇ ରଖ ସ�ାଭିମାନ 

ଏଇ ଆଶା ରଖି ବିଧି େଦଇଛି ଜନମ 

अଜବ ମଣିଷ ଆଧୁନିକତାର ରମ� 

ଜୀବନ-ମୃତୁ�ର ଜାେଣ ନାହZ ତାରତମ� 

ସବୁଠି ଚାେଲ କଳହ ନାହZ ଉପଶମ 

ମେନରଖ େଶେଷ ବାiିେନବ ଯମ 

ଜୀବନଟା େଗାେଟ ହସ କାs ନଈ 

अମାନିଆ େହାଇ ଯାଏ େସ ତ ବହି 

କବି ଜାେଣ ଜୀବନଟା ସ�ପ�ର ସାଗର 

େସ�ହ େପ�ମ ମମତାେର ସେବ� ହୁअ ଏକାକାର 

 
ଉÂିଦ ବି�ାନ ଛାତ�  

ନରସିଂହ େଚୗଧୁରୀ ମହାବିଦ�ାଳୟ, ଯାଜପୁର 
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ସୁsରତାସୁsରତାସୁsରତାସୁsରତା    
ମହାବିଦ�ାଳେୟ ପଢୁଥିଲା ସାେଥ 

ନିରିମାଖି ଏକ ବାଳା 

େଦଖିବାକୁ ଏେତ ଭଲ େସ ନଥିଲା 

ର�ଥିଲା ଟିେକ କଳା 

 

ଆକଷ�ଣ ତା’ର ପ�ତିମା ନଥିଲା 

େଦଖିବାକୁ ବାରବାର 

ଆଢୁଆେଳ ସଦା ରହୁଥିଲା ସିଏ 

ନଥିଲା ଦୃvି କାହାର 

 

ପଡୁଥିେଲ ଯୁବ ସୁsରୀ ପଛେର 

କରି େପ�ମ ନିେବଦନ 

ତା ପଛେର େକହି ଆସିବାକୁ ଟିେକ 

ନଥିଲା କାହାରି ମନ 

ସୁଶାn କୁମାର ଧଳ 

 

 

ନିsୁଥିଲା ସଦା ଭାଗ�କୁ ତାହାର 

ବିଧାତାକୁ େଦଇ େଦାଷ, 

ପ�ତିhେଣ େସ ଜଳି ମରୁଥିଲା 

ନଥିଲା ଓଠେର ହସ 

 

କାହZକି ବିଧାତା ଗଢ଼ିଲା ଏମିତି 

କରିେଦଇ अସୁsର 

େକେତ କଥା ଭାବି ମନ`ାପ ତାର 

କେର ନିଜକୁ ଧି�ାର 
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େହେଲ, 

େସ କି ଜାଣିବ ସୁsରତା ନୁେହଁ 

ସବୁକିଛି ମଣିଷର 

ଗୁଣେର ବି1ାନ ମିଳଇ ସ�ାନ 

ପ�େବଶ ଯହZ ତାହାର 

 

ସୁsରତା अେଟ hଣ�ାୟୀ ପୁଣି 

ଚାଲିଯିବ କିଛିଦିେନ 

ଗୁଣେର େଯ ଗୁଣି େହାଇଥିେଲ ତୁହି 

ରହିବୁ ସଭି0 ମେନ 

 
ବ� ାହF ଣୀକୂଳ, ଜୟnରା, ଯାଜପୁର 

ଭ� ାମ�ଭାଷ : ୮୩୩୮୯୩୪୫୨୭ 
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େହାଲିେହାଲିେହାଲିେହାଲି    
େହାଲିେଯେବ ଆସିଥିଲା ସାଥିେର େନଇ ସାତର�ର अବିର, 

ତୁେମ େସେବ ଆସିଥିଲ େମା’ ଜୀବନେର ପ�ଥମଥର। 

େହାଲି ନାଲି- ନୀଳର�େର ସଭZ0ୁ କରିଥିଲା ରଂଗମୟ, 

କିp ତୁେମ େପ�ମର ନୂଆର�େର େମାେତ କରିେଦଇଥିଲ େପ�ମମୟ। 

େହାଲି େଫରିଗଲା ପୁଣିଥେର ଆସିବାର େଦଇ ପ�ତିଶ�£ତି,  

ତୁେମ କିp ଚାଲିଗଲ ଚିରଦିନ ପାଇଁ େମା’ ହୃଦୟେର ଛାଡ଼ିେଦଇ କିଛି अଭୂଲା ସF �ତି। 

େହାଲି ପୁଣି େଯେବ ଫଗୁଣର ସବାରୀେର ଆେସ େଲଉଟି,  

େଗାଟାଏ ଆନsଦାୟକ ଯ�ଣାେର େମା ହୃଦୟକୁ ଜଜ�ରିତ କରି ପକାଏ ତୁମର ସF �ତି। 

ପ�ତିବଷ� େମାର ସାଂଗମାେନ େହାଲି େଖଳnି ବଜାରର କୃତି� ମ ର�େର, 

ମଁୁ େହାଲି ମନାଏ ଲୁହ ଏବଂ ଲହୁେର। 

 
ରଘୁନାଥପୁର, ନମାେରା, ପୁରୀ 

୭୫୨୧୦୯, ଓଡ଼ିଶା 

ଇେମଲ୍ : ananyaanyatama87@gmail.com 

अନନ�ା 
अନ�ତମା ମହାnି 
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ତୃ�ାମୟୀ ନାରୀତୃ�ାମୟୀ ନାରୀତୃ�ାମୟୀ ନାରୀତୃ�ାମୟୀ ନାରୀ    
अi ଦୁନିଆର ମହାରନବ ଜେଳ 

ସ�ାନ କରିବାକୁ ଇjା କରିଥିଲି ସତ 

େସତଥିଲା ଧୁମାଭ�  ଦିଗnର େମ�ାଏ କୁହୁଡି ! 

 

ସତ େକବଳ ସ�ପ�େର ଚିରnନ ନୁେହଁ ! 

ସବୁଏଠି ତୃ�ାମୟ ସବୁଏଠି ଆଶି�ତ 

ସ�ାଥ�, ମ_��, ପାତାଳ 

େକେତେଯ अଛnି କଳ0ିତ ଆତF ା  

ତୁମ ଆମ ସମ`0 ମେଧ� ! 

 

ମାୟା ସାେଥ କାୟର େଖଳ 

ପୁଣି ଭଲ ପାଇବାର ଛଳନା 

କିଏ ଏଠି ନ ଜାଣିଛି ସବୁତୁj 

ଏ ଚତୁର ଦିଗ େଘରା ଧରିତ� ୀ ପ�£ସେଟ ! 

 

ବିଶ�ାସର ନିଆଁ ଏଠି 

ହୃଦୟାନs ପଧାନ 
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ଜଳିେପାଡି ପାଉଁଶ େହଲାନି 

ତଥାପି ଏ ନାରୀ ନି`¥  

େସତ अନୁସୟା ଗଭ�ରୁ ଜନିF ତ 

ସବୁଯୁେଗ ଲିପିବଧ� େତାର 

ଏ କଳ0ିତ ଇତିହାେସ ! 

 

ଇjା କରିଥିଲି ସାଉଁଟି ବି ମୁ�ା 

ସାଗରର अତଳ ଗଭ�ରୁ 

କାହZବ! େସ ମୁ�ା େସତଦିବା ସ�ପ� 

अମାବାସ�ା ରାତିର ଜହ�  !!!!!! 

 
अମରପାଲି, ବୀରମହାରାଜପୁର  

ସୁବ&�ପୁର, ଓଡ଼ିଶା 
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ନୁେହଁ େସ ତ କାଠନୁେହଁ େସ ତ କାଠନୁେହଁ େସ ତ କାଠନୁେହଁ େସ ତ କାଠ    
ନୁେହଁ େସ ତ କାଠ 

ନୁେହଁ େସ ପିତୁଳା 

ନୁେହଁ େସ ଲାବଣ�ବତୀ 

ନୁେହଁ ତ ଚs� ାବତୀ! 

େସ ସମାଜର अଗ�ଦୂତୀ 

ଆଜିର ରମଣୀ 

ନା ମଁୁ େସୗsଯ��ମୟୀ ରାଧା 

ନା ମଁୁ ଉବ�ଶୀ 

ମଁୁ ତ ସମାଜର अଗ�ଦୂତୀ 

ରାଣୀ ଲhF ୀବାଇ 

ଚାେହଁନା ମଁୁ ଆବ� େକାଠରୀ 

ଚାେହଁ ନା ମଁୁ ପାେଦ େବଡ଼ି 

ଚାେହଁ ମଁୁ େhପିଯିବାକୁ 

ଆକାଶେର େଡଣା ବାେଡ଼ଇ 

ଯଶସି�ନୀ ସାହୁ 

 

ଲ¯ିଯିବି ମଁୁ ଆକାଶର ଦ� ାଘିମା 

ଉଡ଼ାଇବି ବିଜୟର ପତାକା 

ନୁେହଁ ମଁୁ ଦୂବ�ଳା 

ନୁେହଁ ମଁୁ अବଳା 

େବାେଧ ମଁୁ ନଥିେଲ 

ଭ� େହାଇଥାnା ଶୃÄଳା 

ସ�ାଧୀନତା ମଁୁ ବି ପାଇଛି 

ମଁୁ ବି ଲଢ଼ିଛି 

କାହZକି ମଁୁ ଆଜି 

ପଛଘୁ�ା େଦବି 

ଜାଗ ଜାଗ ଉଠ ଉଠ 

େସ ପୁରର ନାରୀ 

ଡରିବାନି କାହାରିକୁ 

ମେନ ଦ�ଧରି 
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ଡର अଛି େମାର 

ଲ³ା अଛି େମାର 

େସ ଡର ଲ³ାକୁ 

ଭାବିଛକି େମା ଦୁବ�ଳ अ�? 

େସ ଡର ଲ³ା ନୁେହଁ 

अନ� କାହାରିକୁ 

େସ ଡର ଲ³ା ତ 

େମାର ନିଜକୁ 

କାହZକି ମଁୁ ଚୁପ୍ େହାଇଛି 

ଏେତଦିନ ଧରି 

ଏେବ ସକାଳ େହାଇଛି 

ସଯୂ�� ବି ଉଇଁଛି 

େଦଖାଇବା ଆଜି 

ନାରୀ0 କରାମତି 

 

େକs� ୀୟ ବିଶ�ବିଦ�ାଳୟ, େକାରାପୁଟ, ଓଡ଼ିଶା 
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ମନ କଣ କହୁଛିମନ କଣ କହୁଛିମନ କଣ କହୁଛିମନ କଣ କହୁଛି    
ମନ କଣ କହୁଛି!  
ମନ କଣ ଚାହୁଁଛି ! 
େପ�ମକଥା ଭାବିବାକୁ କହୁଛି! 
अଭିନବ अନୁଭବ େଦଖିବାକୁ ଚାହୁଁଛି! 
େମା ମନ କହୁଛି ନୂଆ ପ�ପ�କୁ ଯିବା ପାଇଁ, 
ନିଜ ପି�ୟ ସଖୀ ସହ ବିେନାଦବିହାର ପାଇଁ, 
ପ�ଣୟିନୀ0 ସହ ପ�ୀତିକର ପ�ଣୟାଳାପ ପାଇଁ, 
େମା େସୗମ� ସୁମଲତା0 ସିFତହାସ ଚାହZବା ପାଇଁ|୧|  
ଇsୁେଲାକ ଇsୁ ବଦନା0 ପ�ତି େମାହ ରହିବ ସଦାପାଇଁ, 
ମଧୁରବାଣୀ ଶୁଣିଲାେଗ ପଲu ୀ େକାଇଲି ଗାଉଛି େମା ପାଇଁ, 
େମା अnଃକରଣ ଉେ_ଜିତ କେର େପ�ମଗୀତ ଗାଇବା ପାଇଁ, 
ପ�ାଣସଖୀ ବିନା େଯୗବନ ଉ�ୀପନର अ`ିତ� अଛି କଣ ପାଇଁ|୨| 
ଜୀବିକା ଲାଗି ଶ�ୀ ଜଗନ� ାଥ ସବୁକିଛି େଦଇଛnି େମା ପାଇଁ, 
ମାତାପିତା ଗୁରୁଜନ0 अପାର ଆଶିଷ ଚାହୁଁଛି ଚିରଦିନ ପାଇଁ, 
ସୀମିତ ଜୀବନେର ନବରସର अନୁଭବ ମିେଳ ପ��ା ପାଇଁ, 
େପ�ମ ନ ରହିେଲ ସଂସାରେର ରହିବି କଣ ପାଇଁ କାହା ପାଇଁ|୩| 
ମନ କଣ କହୁଛି!  
ମନ କଣ ଚାହୁଁଛି! 
େପ�ମକଥା ଭାବିବାକୁ କହୁଛି! 
अଭିନବ अନୁଭବ େଦଖିବାକୁ ଚାହୁଁଛି!  

ଶ�ୀରାଜେଶଖର  
ସି’ ଚିମା 
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ସୁବ&� େମାତିସୁବ&� େମାତିସୁବ&� େମାତିସୁବ&� େମାତି    
େଚାରିକରିଲ ହୃଦୟ କାହZ େଯେବ ଏହା େକବଳ ତୁମର ଥିଲା 
ଧଡ଼କନ କିଆଁ ଚୁପ୍ େହାଇଲା େଯେବ ଏହା ତୁମ ନଁା େନଉଥିଲା 
ଆଖି ପଲକ କିଆଁ ବୁଜିେଦଲ େଯେବ ଆଖିେର ତୁମ େମା େଚେହରା 
ଥିଲା 
ଓଠେର ତୁମ େମା ନଁା ଥାଇ ବି କାହZ ଆଜି ସାମ�ାେର େମାର ତୁନିଗଲା 
§ଶ� ତୁମ ପ�ଥମଥର େକମିତି ଏକ ମେନ ଶିହରଣ େଦଲା 
କଥା ତୁମ ମେନ େମା ଏକ अÂୂତ ଉନF ାଦନା େଦଲା 
ଆସି େମା ଜୀବେନ ତୁେମ अଜସ� ଖୁସି ସ�ାରିେଦଲ 
େହଇ େମା ଲାଗି େସଇ ସୁବ&�େମାତି ହୃଦେୟ େମା ଘର କରିଲ 
ଆଖିେର ତୁମ କଜ� ଳଗାର େମା ଜୀବେନ ଭାଗ�ର ଗାର ସାଜିଲା 
ଓଠେର ତୁମ େଗାଲାପୀ ହସ େମା ମେନ େପ�ମର ବାସ�ା େଦଲା 
େଲଖିବି ତୁମ ଲାଗି ଯଦି କବିତା ମେନ େମା ତାହାର େଶଷ ନ ଆସିଲା 
ପ�ଭୁ0 ଆେଗ େମା ଏଇ େଶଷ ଦୁଇ ଇjା ରହିଲା 
େକେବ ସାଜିବ ତୁେମ େମା େପ�ମିକା ସମୟକୁ େମାର अେପhା ରହିଲା 
େକେବ ଆସିବ େମା ଘରକୁ େବାହୁ ସାଜି ଇjା ଆଜି େମା ମେନ ଘର କରିଲା 
अବା ସାଜି େମା ଲାଗି ପ�ୀତିର ବସn ଆସିବ େଯେବ ଦୁନିଆକୁ େମା 
େସଇ ମୁହୂ_�କୁ େମା अେପhା ରହିଲା 
େସଇ ମୁହୂ_�କୁ अେପhା ରହିଲା... 

ବିଭୁତି ର�ନ 
ପାଣିଗ�ାହୀ 
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କଟକକଟକକଟକକଟକ    
କାହାକୁ ମଁୁ अପାେସାରା ନୁେହଁ, अତି अnର� 

ହଜିନାଇଁ ବା ମରିନାହZ ସମୟର େସ�ାେତ 

ମଁୁ ଛାଡ଼ିନି ବା’କୁ ମା’କୁ ପୁअ अବା ଝିअକୁ 

ସଭିଏଁ େମା ଫାେs ବiା, କାଳକାଳକୁ 

ଆସ, େଫରି େଦଖ ତ ବି¬£ତ େମା କେଳବର 

ମଁୁ ରେଚ अତୀତ ଇତିହାସ, ବ_�ମାନ ପୁଣି ଭବିଷ�ତ 

େମା ଗରେଭ େତାଳା େହଲା େକେତ େଯ ଇମାରତ 

ବାରବାଟୀ, େରେଭନ୍ସା, ଖ�ୀv ପୁଣି vୁଆଟ୍� 

ରାଣୀହାଟ କ�ା|ନେମ|୍ ଠାରୁ େଜାବ� ା ଆନିକଟ ଯାଏ 

ମିଶନ୍ େରାଡ଼ ପୁଣି ମକ�ତ ନଗର, ବାଉନବଜାର अବା େତପନ ଗଳି 

ଗାଥା ନା ଇତିହାସ! ନିରବତା ବାେi ଏଠି 

କେଲର ଆଉ ସଂଗ�ହାଳୟ ବସା 

କପ�ରୂର ମହକ ତ ଗଲାଣି ହଜି, ସାଉଁଟୁଛି କନାଟି 

କଟକୀ ଆଉ କଟକ, ସେତଜ ପୁଣି ସମୟ ଗରେଭ 
ଓଡ଼ିଆ ବିଭାଗ 

ସହକାରୀ ପ�େଫସର, େରେଭନ୍ସା ବିଶ�ବିଦ�ାଳୟ, କଟକ 

ସଂଘମିତ� ା େବେହରା 
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ମାତୃଭୂମି ପାଇଁ ପେଦମାତୃଭୂମି ପାଇଁ ପେଦମାତୃଭୂମି ପାଇଁ ପେଦମାତୃଭୂମି ପାଇଁ ପେଦ    
ମାଆର ଜଠରୁ ପଡ଼ିବା ଦିନରୁ 

ପଡ଼ିଛି ମଁୁ େତା ଶରେଣ 

େକମିତି ଭୂଲିବି ଜନF ଭୂମି େପ�ମ 

କହ େମାେତ ତୁହି ଥେର 

अସାର ଜଗତ େତାହରି କୃପାେର 

େହଉଛnି ଆତଯାତ 

େତା କରୁଣା ଥେର ଉଣା େହାଇଗେଲ 

ଜୀବକି ପାଇବ ତ� ାଣ 

ତୁହି ତ ଜନନୀ ବୀର ପ�ସବିନୀ 

ଉgଳର अଟୁ ମାତା 

େତା କରୁଣା ଲାଭ ପାଇବା ପାଇଁକି 

ଝୁରି େହଉଥାଏ ମଥା 

ପବିତ�  ଦାସ 

 

अେନକ ଦିନରୁ ଭାବିଛି ମନେର 

ଶୁଝିବି େତାହରି ଋଣ 

ବାଟ ଦିଶୁନାହZ ଦିଶୁନାହZ ଦିଗ 

େକମିତି ଶୁଝିବି କହ 

େତାହରି ଦୟାେର ଏ େଦହେର ବଳ 

ଜମାଟ ବାiି କି अଛି 

ତୁ େଯେବ କହିବୁ େତା ମାନ ପାଇଁ କି 

ମାଡ଼ିଯିବି ଶତ� £କୂେଳ 

ଜାତିର ସୁରhା ଜୀବନର ଲh� 

େହଉ ଏ ଜୀବନ ବ� ତ 

ମାତୃଭୂମି ଋଣ ଶୁଝିବା ପାଇଁ କି 

ଏ ତ ବଡ଼ ଉପାଦାନ 

 
େରେଭନ୍ସା ବିଶ�ବିଦ�ାଳୟ, କଟକ 
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ସାଥୀସାଥୀସାଥୀସାଥୀ    
ସାଥି... 

ନା କିଛି କହିବାର ଥିଲା 

ନା କିଛି ଶୁଣିବାର ଥିଲା 

ନା କିଛି ବୁଝିବାର ଥିଲା 

ନା କିଛି ବୁଝାଇବାର ଥିଲା 

ନା େଦଖିବାର ଇjା ଥିଲା 

ନା ନ େଦଖିବାର ଜି�ାସା 

ତଥାପି ସବୁ ସ�ବ େହଲା 

ସମୟ ସୁअେର... 

ବାସ୍ େଗାଟିଏ ଝଲକ େଦଖିଲା ପେର 

େକଜାଣି କାହZକି ବାରaାର ଇjା େହଲା 

େଦଖିବାକୁ....େଦଖି ରହିବାକୁ... 

କା_{କ ପାଣିଗ�ାହୀ 

 

ତs� ା ତୁଟିଲା ତୁମ ଆକସିFକ ପ�ଶ�େର 

" େଦଖୁ େଦଖୁ ଭଲପାଇ ଗେଲନି ତ ?" 

େକମିତି କହିବି ଭଲପାଇବାର ସଂ�ା ? 

ମଁୁ ତ ଏଯାଏଁ ନିେଜ ହZ ବୁଝିପାରିନି 

କଣ କହିବି....'ହଁ' କହିବି 

ନା 'ନା' କହିବି ... 

 

ସାଥି... 

ତେମ ହZ କହୁଥିଲ ନା.. 

ତୁମଠୁ ଭଲ 

େମାେତ େକହି ବି ଜାଣିନାହାnି ! 

େଦଖ ତ  

ଆଜି ମଁୁ ସ$ୂ&� ନିରବ 

अଥଚ 
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ନା ତେମ େମା ନିରବତାକୁ ବୁଝିଛ 

ନା ନିରବତାର अକୁହା କଥାକୁ... 

 

ସାଥି... 

ଆଜି ମଁୁ ଆଜାଦ୍ 

େମା ମନ ହାତରୁ 

ତୁମ ସF �ତିର ପରିସରରୁ 

ତୁମ ଆଖିର କ³�ଳ ଗାରରୁ 

ତୁମ ଓଠର ଚୁପି ଚୁପି କଥାରୁ 

ତୁମ ଚିବୁକର କଳାଯାଇର େମାହରୁ 

ଆଜି ମଁୁ ଆଜାଦ୍ େମା ଭିତରୁ 

କାରଣ 

ଆଜି ମଁୁ ଦାହ କରିେଦଇଛି 

ନିଜ ଭିତେର େମା ନିଜତ� କୁ... 

 

ବ� ହF ପୁର, ଓଡ଼ିଶା 
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ପେଡ଼ାଶୀପେଡ଼ାଶୀପେଡ଼ାଶୀପେଡ଼ାଶୀ    
ଏମିତି କଣ ଗଡ଼ିଚାଲିଥିବ 

ପ�ତିପhତାର ଗÔାଳିକା ପ�ବାହଟି !! 

ତୁ hତା� କରୁଥିବୁ େମାେତ 

ମଁୁ େହାଇଉଠୁଥିବି େତା ର�ର ପିପାସୀ, 

ମଁୁ େଦାଷ େଦଉଥିବି େତାେତ 

ତୁ ଭାବୁଥିବୁ ସକଳ େତା ସ୍ଵାଥ�ସାଧନର 

ମଁୁ ହZ ପ�ଧାନ ପ�ତି1sୀ, 

େମା ଶତ� £ତାର ଶରବ� େହଉଥିବୁ ତୁ 

ମଁୁ ବି େହଉଥିବି 

अସରnି େତା ଆେକ� ାଶର ମଳୂଭି_ି। 

ଭୁଲିଯାଉଥିବା ଆେମ 

େତା'-େମା' ଭିତେର ଆଜିବି 

ମାଟିର ଗାରଟିଏ ମାତ�  अଛି। 

अନୁସୟୂା ମିଶ� 

 

अବରୁ� ଆମ ବିେବକର ଦ�ାର ଆଜି 

अi ବି ମାନବିକ अnଦ�ୃ vି, 

'ଭାଇଚାରା' ଏକ ରାଜେନୖତିକ ପଶାକାଠି 

ଶାnି, େସୗହା��� ଓ ସÂାବନାର ପ�ତିଶୃତି 

ବି 

କୁଟେନୖତିକ अଭିସiି କିଛି, 

ତୁ अବାଧ� େହେଲ 

अସହି�ୁ ହୁଏ ମଁୁ ବି 

ଆମ ମନକୁ ବିଷା� କରିଦିଏ 

'अତୀତ'ର ମ�ରା ପ�କୃତି, 

अସnାକାଲି ପାଇଁ ସାଇତି ରଖୁ ଆେମ 

अଜସ� ତି�ତାର ମେନାବୃ_ି। 
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ଧମ�କୁ ଆଖିଠାର ଦିଏ  

ଶାnିପ&ୂ� ସହାବ�ାନର ଚୁ�ି। 

େମା ଉନ� ତିେର ଗାତ� ଦାହ ହୁଏ େତାର 

େତା hୟhତିେର େମାର अପାର ଆତF ତୃ�ି, 

अହଂର अଗ�ାअଗି� ବନ`େର 

ବାଟବଣା ତୁ, ଦିଗହରା ମଁୁ ବି, 

େଦଖିବାକୁ अସମଥ� ଆମ ଦୃvି 

अନ�ାୟର ପ�ତିବାଦ 

ଓ ପ�ତିହିଂସାର ପ�ବୃ_ି  

ଭିତେର େଯ अେନକ ଫରକ୍ अଛି ! 

 

ହିମାଳୟ ବି  

ଆତF ୀୟତାର अnରାୟଟିଏ ନୁେହଁ ତ , 

ବିେଦ�ଷର ବରଫ କିଛି । 

ନିମିଷେକ ନି�ିହ�  େହାଇଯାଆnା େସ 

ଉଷFତାର §ଶ�ଟିଏ େନଇ ଆଜି 

ତୁ ପାେଦ, ମଁୁ ପାେଦ ଆେଗଇ ଆସେn 

ଯଦି। 

ଦୂର େହାଇଯାଆnା  

ଦୃvିେକାଣର ସମ` ଆବିଳତା, 

ତୁ େଦଖିପାରp §v, ମଁୁ ବି ବାରିପାରnି 

ମୁଦାଆଖି ତେଳ େତାର 

ଯିଏ ନିରାକାର ସବ�ମୟ ଏକ ସ_ା 

ସିଏ ହZ ରୂପଟିଏ ନିअnି େମା ଆଖି ଆଗକୁ 

ଆସି 

େମା ବିଶ�ାସର अନୁରୂପୀ। 

ଲିଭିଯାଆnା ପ�jନ�  ଏକ ଧ�ଂସର 

ବିଭୀଷିକା, 

ନିେ��ାଷ ଭବିଷ�ତ ବି 

ନିତି ନିତି ବଳି ପଡ଼nାନି ଆଉ 

ବ_�ମାନର अଦୂରଦଶ{ତା ଲାଗି। 
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ବସnବସnବସnବସn    
ଶୀତ ସରିଗଲା, ବସn ଆସିଲା 
ମୃଦୁମଳୟକୁ େନଇ 
ମଳୟକୁ ମଁୁ େଯ, େଖାଜି େହଉଥିଲି 
ନିଦାଘ ଆସିଲା ଧାଇଁ 
େକାଇଲିର କୁହୁ, ଶୀତଳ ପବନ 
ଆହା କି ସୁsର ପରିେବଶ 
ସବୁ ହଜିଗଲା, େଖାଜି େହଉଥିଲି 
अପବୂ� େସ ଧରା େବଶ 
ମଳିନ ପଡ଼ିଲା, ଶ�ୀହୀନ ଦିଶିଲା 
ବସnର ପରିପାଟି 
ନି`w େହାଇଲା, ନିେ`ଜ ପାଲଟି 
ମୁେଖ अiକାର ଆେସ େଘାଟି 
ମେନାହରୀ େସହି ମୃଦୁତାର ପ�ୀତି 
ମେନାରମା ତା’ର ରୀତି 
ସେତ କିଆଁ अବା, ନିଦାଘର ଉଷF  
ଭରିେଦଲା ତହZ ତାତି 

ଚs�କାn େଜନା 

 

ଶୀତଳ ତା ଛୁଆଁ, େକାମଳ ତା େପ�ମ 
ପୁଲକିତ କେର ମନ 
େହ ବସn ତୁମ ଚମgାରିତାର 
ହେଜଇ େଦଲ କି ଦିନ? 
ସF �ତି ଆକାଶେର ବିସF �ତିର ଚିହ�  
େକେବ? ହୃଦୟକୁ କେର ଶନୂ� 
ଶନୂ�ତାର ଭେବ, ପ&ୂ�ତା ଆଣିେଲ 
ପୁଣି େଫରnା େଯ େସହିଦିନ 
अେଫରା ରାଇଜ, ଯାଇଛ କି ଚାଲି 
ପ�କୃତିରାଣୀକୁ ଗଲଣି କି ଭୁଲି? 
ଚାଲିଆସ େଫରି, ନ ଯାअ, ନ ଭୁଲି 
ଚହଟିବ ଚ$ା, ଚହଟିବ ମଲିu  
େଫରିଆସୁ ସୁଖ, େଫରିଆସୁ ଶାnି 
ଉପଶମ େହଉ କu ାnି 
େହ ବସn ଆଜି ତୁମ ଆଗମେନ 
ହସି ଉଠnା ଏ ଧରଣୀ 
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ନଜର ରଖିଥାନଜର ରଖିଥାନଜର ରଖିଥାନଜର ରଖିଥା’ ’ ’ ’ ତା0ୁତା0ୁତା0ୁତା0ୁ    
ଆମ ମାତୃଭୂମି େସେନହ ମମତା 

ଭଲ ଲାଗୁନାହZ ଯାହାକୁ ଆଉ 

ଏଠି େସ ନରହି, କାହାକୁ ନକହି 

ପାକି`ାନ ଆେପ ପେଳଇ ଯାଉ । 

 

ଯାହା ମନଟାେଣ େସ େଦଶ ପାଇଁକି 

ଦରଦ ଯାହାର ପଡୁଛି ଝରି, 

ଆେହ ମାନ�ବର, ଏତିକି ତ କର 

େଗାଟା େଗାଟା ପଠା ତାହା0ୁ ଧରି । 

 

ବୟାନବାଜିେର କିଛି ଲାଭନାହZ 

କାମେର କରିକି େଦେଖଇ ଦିअ 

ତୁମରି ପଛେର अଛୁ ଆେମସବୁ 

ଏ େଦଶର େଯେତ ପୁअ ଓ ଝିअ । 

ଶିଶିର କୁମାର ପrା 

 

 

ଇମ�ାନ ମିଆଁକୁ ଆପେଟଇ େନଇ 

େସନା ମେନାବଳ ଭା�ୁଛି ଯିଏ 

େସଭଳି େଲାକ0ୁ କି अବା କହିବା 

ଗୃହଶତ� £ ବିଭୀଷଣ ଟି ସିଏ । 

 

ଘେରପଶି ଆେମ ମାରିଲୁ ମାରିବୁ 

ସଂହାର କରିବୁ ଆତ0ୀ ଲୀଳା 

ବିେରାଧ କରିବ ଯିଏ େସ କାମକୁ 

ତା0ପାଇଁ अଛି अଚଂଛା କୀଳା । 

 
କୁଆଁସ, େମରଦା କାଟିଆ, ଯାଜପୁର 

ଆଳାପ-୮୯୮୧୭୩୭୨୨୮ 
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ପ�ଜାପତିର େଡଣାପ�ଜାପତିର େଡଣାପ�ଜାପତିର େଡଣାପ�ଜାପତିର େଡଣା    
ସତକ�ତା ସହ ସମାଧାନେର 

କିଛି ପ�ଶ�ର ସମା�ି । 

 

ସବୁ ସତୂ� 0 ସାହାଯ�େର 

କିଛି ସେsହ େଶଷ ହୁଏନି, 

ଭୂତ0 ସହ ଯୁ� ହୁଏ 

अଜାଣେତ , अଦୃଶ�େର । 

 

େତା ଆେଡ अନାnି େକମିତି 

େସମାେନ, 

ଚାଲି ଆସnି େତା ପାଖକୁ 

େଗାେଟ ଚୁaକୀୟ ଆଲି�ନ 

अବା ଯୁ� ପିପାସାେର । 

 

େସଇ ରା`ାେର ଚାଲୁ ଚାଲୁ 

ସେଫଦ େସମାେନ, 

अଶି�ନୀ ଦାଶ 

 

ନିଜକୁ ମାଜnି, 

ଚି�ଣ କରାnି । 

 

ନିଜ ଆଲୁअ ହZ ତିଆେର 

ନିଜ ପାଇଁ ପଥ, 

କାହା ଛାଇେର ସବୁଦିନ ଚାଲି ହୁଏନି, 

ନିଜ ସତୂ� େର 

ନିଜକୁ ବାiି ଚଳିବାକୁ ହୁଏ 

ନିଜ ଛାଇେର । 

 
ଓଡିଆ ଭrାରି ସାହି, 

ପାରଳାେଖମୁrି, 

ଗଜପତି, 

େମାବାଇଲ-୮୭୬୩୨୫୦୬୫୬ 
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େଦହଛୁଇଁ କଥାେଦଲି ତେତ ଭୁଲିବି ନାହZେଦହଛୁଇଁ କଥାେଦଲି ତେତ ଭୁଲିବି ନାହZେଦହଛୁଇଁ କଥାେଦଲି ତେତ ଭୁଲିବି ନାହZେଦହଛୁଇଁ କଥାେଦଲି ତେତ ଭୁଲିବି ନାହZ    
ହସକୁ କହିଛି େତା ଓଠେର ରହି ସବୁଦିନ ହେସଇବ 

ଲୁହକୁ କହିଛି େତାରି ଆଖିରୁ ସାତପର େହାଇଯିବ 

ଫୁଲ ଝରିଯିବ ଗଛ ମରିଯିବ ଆଉ ପତର ପଡ଼ିବ ଝଡ଼ି 

ରହିବାନି ଆେମ େକହି କାହାକୁ ଛାଡ଼ି 

ଗପ ତ ସରିବ 

ଗୀତ ବି ସରିବ 

େହେଲ େସ�ହ ତ ସରିବ ନାହZ 

ରକତର ଏ େଡାରି େକେବ ଛିଡ଼ିବ ନାହZ 

ମାଟିକୁ ଆକାଶ ନ ଛୁଇଁଲା ନାହZ 

ତୁ େମାେତ ଗଲୁ ଛୁଇଁ 

ମନ କାଗଜେର େଲଖିଛି େତା ନଁା 

କାହZ େକେତ ଯୁଗ ପାଇଁ 

ଋତୁ ସରିଯିବ ରାତି ସରିଯିବ 

େହେଲ େପ�ମ ତ ସରିବ ନାହZ 

େଦହ ଛୁଇଁ କଥାେଦଲି ତେତ ଭୁଲିବି ନାହZ 
ବାେଲଶ�ର, ଓଡ଼ିଶା, ଭ� ାମ�ଭାଷ : ୭୭୫୨୦୪୬୬୬୦ 

ସୁଧାଂଶୁ ମrଳ 
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ନାରୀନାରୀନାରୀନାରୀ    
ସ�vା0 ସୃvିେର ପାଇଛି େଯ ସେବ�ା_ମ �ାନ 

ଗଢିଛnି ବିଧାତା ତାକୁ େଦଇ ମନ ଧ�ାନ 

ସବ�ଂସହା अଟଇ େଯ େସହି ଏକା ନାରୀ 

ମ_�� ମrେଳ ନୁହଁଇ େସ କାହାରି ବଇରୀ (୧) 

 

hୀଣ ତନୁ େହେଲ ତାର ଦୃଢ଼ ମେନାବଳ 

େସ�ହ ମମତା େଦଇ ସଭି0ୁ କରିନିଏ େକାଳ 

ଘାତ ପ�ତିଘାତ ସବୁକୁ ସେହ ହସି ହସି 

ନିଜ କv  ଯାଏ ଭୁଲି अନ�ର େଦଖି ଖୁସି (୨) 

 

ଜନନୀ, ଜାୟା, ଭଗିନୀ ପରି େକେତ ରୂପ 

ପାରିେବ  ନାହZ େହାଇ େକହି ତାର अନୁରୂପ 

ସବୁ ସହିଯାଏ େସ େକେବ କେରନି ପ�ତିବାଦ 

େସଥିପାଇଁ ମିଳଇ ନିତି ତାକୁ ଯ�ଣା अମାପ (୩) 

 

ମାତୃ ଗଭ�େର େହବା ଦିନୁ ପ�ାଣ ସଂଚରିତ 

ନିେବଦିତା 

ମହାପାତ�  
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ମୃତୁ�ର କରାଳ ହ` କେର ତାକୁ §ଶ�  

ସଭZ0 ଆଖିେର ବiା ପୁତ�  େମାହ ପଟି 

େତଣୁ ବଳି ପଡିଯାଏ କନ�ା ଭ� £ଣ େଗାଟି (୪) 

 

େକହି ବୁେଝ ନାହZ ତା’ ତ�ାଗର ମଲୂ 

ନାରୀ ଜନF  ସେତ अବା ପାପର ଫଳ 

ତଥାପି ମନେର ରଖି ନାହZ କିଛି अବେଶାଷ 

ତାବିନା ଏ ସୁsର ସୃvି େହାଇ ଯିବ ଧ�ସଂ (୫) 

 

ନୂତନ ସୃvି ସ�ବା େସତ ଗରଭ ଧାରିଣୀ 

ମୃତୁ� 1ାେର ରହି ଆେଣ ଜୀବନକୁ ଛାଣି 

ଜନନୀ ରୂପେର କରଇ େସ ଲାଳନ ପାଳନ 

ସେହ େକେତ अଳି अଝଟ ମାନ अଭିମାନ (୬) 

 

ଆସଇ ଜୀବେନ େଯେବ େସ ଭଗିନୀ ରୂପେର 

ସ�ଗ� ସୁଖ ମିଳିଯାଏ ସେତ ହାତ ପାହାnାେର 

ରାhୀ ପୁେନଇଁେର ଭାଇ ହାେତ ବାiି ରାhୀ 

ସୁରhା କରିବା ପାଇଁ ମାଗି ଥାଏ ପ�ତିଶୃତି (୭) 
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ଜାୟା େହାଇ ସାଜି ପୁଣି ପୁରୁଷର अ��ା�ିନୀ 

ସାତ ବଚନ େଦଇ ହୁଏ ଜୀବନ ସଂଗିନୀ  

ଦିପାଳି ସଳିତା ପରି ଜଳୁଥାଏ ପ�ତି hଣ 

ଆେଲାକିତ କରି ଦିଏ େସହି ସବୁରି ପରାଣ (୮) 

 

ଫୁଲ େହାଇ ଫୁେଟ େଯେବ अଗଣା ବଗିଚାେର 

ସୁବାସିତ େହାଇ ଉଠଇ ଘର ତାର ମହକେର 

ଦୁଇକୁଳ ପାଇଁ ସଦା ତାର ମେନ ଚିnା 

େସଥିପାଇଁ ନାମ ତାର େଯ अଟଇ  ଦୁହିତ (୯) 

 

ନିଜ ସ�ାଥ� ଭୁଲି କରିଥାଏ ସବୁରି ଉପକାର 

ତଥାପି ମିେଳନା ତାକୁ ତାର ନାଯ�� अଧିକାର 

ଯାତନା ସହୁଛି ସବ�ଦା ଛାତିକୁ ପଥର କରି 

ବସୁଧା ପରି ମହାନ େସହି ଏକା ନାରୀ (୧୦) 

 

ନିେବଦିତା ମହାପାତ�   

ମୁକୁs ମିଶ� ନଗର, ପୁରୀ 
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ପଣତ କାନିପଣତ କାନିପଣତ କାନିପଣତ କାନି    
େଗାଟାଏ ପଣତ କାନିରୁ 

ଆଉ େଗାଟାଏ ପଣତକାନିର  

ଦୂରତା, ଇମିତି େକେତ େଯ? 

ଯାହା ଭୁେଲଇ ଦିଏ ଜନF ର ବା�ଲ�କୁ, 

େକୖେଶାରର अଝଟ ପଣିଆକୁ, 

େଯୗବନର ଉ�ାମତାକୁ। 

 

ଆଉ ପୁअ େଖାେଜ ନାହZ, 

ମୁହଁ େପାଛିବାକୁ,େସ କ`ା ଶାଢୀର  

ଝାଳନାଳ ପଣତ କାନିକୁ। 

ମେନ ପେଡନା େସ ବାଳୁତ  କାଳକୁ, 

ହଜିଯାଏ,ମନର ସବୁ ଆେବଗିକ ସଂପକ�, 

ମା ବି ନିଜକୁ ସା0ୁଡି ନିଏ 

ନିଜକୁ କଇଁଛ େଖାଳପା ଭିତେର। 

ସଂଘମିତ� ା କାନୁନେଗା 

 

 

େଗାଟାଏ ପଣତ କାନିର େତଲଚିକିଟା  

ଦୁଧିଆ ବାସ�ାଟା ,କିମିତି ରୂପାnରିତ  

େହାଇଯାଏ,अତର ବାସ�ାେର େଯ 

ମନ ଖାଲି ଡୁବି ରେହ ବାସ�ାୟିତ  

ତରଂଗେର, ସ�ାମୀ¬ୀ0 ସଂପକ�ର ବଳୟ 

ଭିତେର  

ଲhFଣେରଖା ଲାଗିଯାଏ, 

ମା’ର अନୁପ�େବଶକୁ, ପଣତକାନିର  

େଦୖଘ��, ପ�� େଛାଟ େହାଇଯାଏ, 

ପରିଚୟ ହଜିଯାଏ, ପାଦ ତଳୁ 

ମାଟି ମୁଠାକ ବି ଖସିଯାଏ। 
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େକଉଁ ଜରା ନିବାସେର, अଂଧାରେର  

ଖଟ अrାଳୁ अrାଳୁ, ମା କେହ  

“ଧନ େମାର ଆସିଲାକି?” 

କାହା ପାଦ ଶବଦ ଶୁଭୁଛି।  

 

ପୁअ ତ ଆସିବନି, 

କଳା ବାଦଲ େକାଳେର, 

ସଯୂ�� ମୁହଁ ଢା0ୁଥିଲା ପରି, 

ମୁଠା ମୁଠା ଦୁଃଖର ପଣତକାନିେର, 

ମୁହଁ ଢା0ୁଥିବ ମା, 

ମୁହଁ ଢା0ୁଥିବ ମା.... 

 

ସଂଘମିତ� ା କାନୁନ୍ େଗା 

ଭବାନୀପାଟଣା, କଳାହାrି 
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ଆହ� ାନଆହ� ାନଆହ� ାନଆହ� ାନ    
ବୀର ର�ର अବିରେର ଆଜି ଏ ମାଟି େହାଇଛି अମ¡ାନ 

ବିପ¡ବୀର େସହି ବିଜୟୀ ର�ଟା ବାରaାର ଦିଏ ଆହ�ାନ 

ମାର अବା ମରର ସି� ମ�େର.... ୧ 

ମା’ର ବhରୁ ର� ଝେର ଆଜି, ¬ୀର ଆଖିରୁ ଲହୁ... 

अବ�� େସହି अସହ� ଯ�ଣା େଦଖୁ େଦଖୁ କିବା ସହୁ ।  

ଭାରତ ମାତାର ବୀର ପୁତ�  ତୁ, ର�େତା अେଟ ବିଜୟ ।  - ୨ 

େଡରିକରୁ କି$ା, ବଜାଓ ଏଥର ବିପ¡ବୀ ଶÄ ବାଦ� ।। 

ପାପୀ0 ପାପେର ଧରିତ� ୀ ଆଜି େହାଇअଛି ଦିଗହରା । 

ପାପି0 ର�େର ଆହୁତିତ ଦିअ...... 

ଶାnି ଲଭିବ ଧରା । -୩ 

ପ�ଳୟ ଆସିବ .... ଭୂମିକ$ େହବ । 

ଆବ{ଭିେବ ଦଶଭୂଜା.... 

ଦୄv ସଂହାରି, ସ� ପାଳିେବ 

ଉଡିବ ଧମ�ର ଧ�ଜା । 
ଛତ� ପୁର, ଗଂଜାମ 

ଭ� ାମ�ଭାଷ- ୯୭୭୬୩୬୭୦୭୮ 

ଦୀପକ କୁମାର 

ଦାସ 
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େଶଷ ଫଗୁଣେଶଷ ଫଗୁଣେଶଷ ଫଗୁଣେଶଷ ଫଗୁଣ    
ରାତି ନ ପାହୁଣୁ ଝରକା ଫା0ରୁ୍, अଚାନକ 

ଝରା ପତ� ଟିଏ ଟୁପକିନା,  

ଫଗୁଣଆସିବା ସେsଶ ଛାଡି େଦଇଗଲା । 

 

ଦଲକାଏ ପବନ, अସରାଏ ବଷ�ା   

ଛାତି ଭିତରଟାକୁ େମା अଜାଣତ ପୁଣି ଭିଜାଇ େଦଲା । 

ପୁରୁଣା ଜଖମ  େଯେତସବୁ ଥିେଲ, ଆଉଥେର ଜିଇଁ ଗେଲ। 

ତୁେମ ଯିବାପେର ବିତାଇଥିବା ଉନି� ଦ�  ରଜନୀ େଯେତ, 

ଆେପ ଆେପ ତାଜା େହାଇଗେଲ । 

 

େସ ଆସିେଲ.. 

ଭିଜିଲା ଦୀପ ଟି ପୁଣି େତଜି ଯିବ।   

ତୁମ େସହି ସୁେନଲି ହାତ େର ହାତ ଛsି େହାଇ  

ବିତାଇ େଦଇଥିବା ସବୁ अଭୁଲା ମୁହୂ_� ଗୁଡିକର  

େଗାଟି େଗାଟି ହିସାବ ମାଗିବ । 

 

ନୀଳକ� ମହାnି 
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ନଈ ବାଲିପଠା, ବାଡ଼ି ଆa େତାଟା.... 

ବଷ�ା ଭିଜା  ସୁନସାନ  ରାଜରା`।. 

..ଚଳnା ଗାଡିଭିତେର ଗୁ�ରିତ, ତୁମ ଖିଲିଖିଲି ହସ ... 

ସବୁଠି େସ େଖାଜିବ । 

ଏେବ ତାକୁ େକମିତି ବୁଝାଇବି େଯ..... 

ଭଲେହବା...ଭଲପାଇବା ମଧ�େର ଦୂରତା ଟା ମାପୁ ମାପୁ..... 

अମୀମାଂସିତ ଏହି ଗଣିତ ର ସମାଧାନ େଖାଜୁ େଖାଜୁ.. 

अେନକ   अସଜଡ଼ା ସ�ପ�0 ଭିଡକୁ ପଛେର ପକାଇ 

.େଗାଡ଼ ଯାଇ 

अଟକି ଥିଲା ,  ସମୟର ଏମିତି ଏକ େଦାଛକିେର,... 

େଯଉଁଠି  େମା ପୃଥିବୀ ଟା େବାେଧ େଶଷ.....। 

ଆଉ ତୁମରି ପାଈଁ, ତୁମ  ନୂଆଏକ ପୃଥିବୀର ଆର� ... । 

 

ତଥାପି  ପୁଣି କାହZକି  अେପhା.....? 

ଛାତି ତେଳ କାତର अନୁଭବ,? 

ଓଠ ତେଳ अସୁମାରୀ अଝଟ ପ�ଶ�,. !... 

ତୁେମ ଥିଲ,ଛାତି ଥିଲା,ଦରଦ ଥିଲା....। 

ଆଉ ଆଜି  अଛି େକବଳ ସsିÃ  ପ�ଶ� ବାଚି ଟିଏ....। 

ସତେର, ଆଉେସ ଫଗୁଣ  େଲଉଟିବନି....???         ଆଇନଜୀବୀ, ଭୁବେନଶ�ର 
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ନାରୀ ତୁେମନାରୀ ତୁେମନାରୀ ତୁେମନାରୀ ତୁେମ    
ନାରୀ ତୁେମ ପୁରୁଷ େକେବ ବି େହାଇ ପାରିବନି 

େସଭଳି କେଠାର ମନ କୁହ େକଉଁଠୁ 

ଆଣିବ !! 

�ାନର ସiାନେର କ'ଣ ଏକା ବୁ� ଯାଇପାରnି 

ତୁେମ ପାରିବନି ? 

ତୁମକୁ କି େଲାଡା ନାହZ �ାନର ଆେଲାକ !! 

େହେଲ ପାରିବ କି ଛାଡି ପତିେଦବତା0ୁ 

ଆଉ ତା0 େକାଳେର ତୁମ ନବଜାତକ ଶିଶୁକୁ ? - ୧ 

ଆେର ତୁେମ ତ େସମାନ0 ପାଇଁ  

ବାଜି ଲେଗଇ ଦବ ନିଜ ଜୀବନ ଆଉ ଭବିଷ�ତ 

େସମାନ0 ଓଠେର ହସଧାେର ପାଇଁ 

अତିକ�ମ କରିଯିବ ଲୁହର ସାଗର । - ୨ 

ନାରୀ ତୁେମ ପୁରୁଷ େକେବ ବି େହାଇ ପାରିବନି 

େସଭଳି କେଠାର ମନ କୁହ େକଉଁଠୁ ଆଣିବ !! 

କୁହ ରାମ େହଇ ପାରିବ ? - ୩ 

ପତିକୁ ତ୍ଯାଗ କରିପାରିବ େସଇ ଭୁଲ୍ ପାଇଁ 

ଟିଟୀ ସାର�ୀ 
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େଯଉଁ ଭୁଲ୍ େସ କରି ବି ନଥାp ପେଛ ? 

େନଇ ପାରିବ अଗି� ପରୀhା ପତି0ର 

ପରନାରୀ ସହ ସ$କ� अଛି କି ନା ପ�ମାଣ ପାଇଁ ? - ୪ 

ଆେର ତୁେମ ତ ତା0ର ହଜାର ଭୁଲ୍ hମା କରିଦବ 

ହସି ହସି ତିନିଗଡଗଡା େଗାଇଠା ଖାଇବ ପେଛ 

ଓଠେର େଖଳାଉଥିବ  େପ�ମର ଧାେର ହସ । - ୫ 

ନାରୀ ତୁେମ ପୁରୁଷ େକେବ ବି େହାଇ ପାରିବନି 

େସଭଳି କେଠାର ମନ କୁହ େକଉଁଠୁ ଆଣିବ !! - ୬ 

କୁହ କୃ� ସାଜି ପାରିବ ? 

େଯାଡି ପାରିବ ନିଜ ନାମ ସହ ପରପୁରୁଷର ନାମକୁ 

େଯମିତି କୃ�0 ସହ ରାଧା । 

ଆେର ତୁେମ କୁଳଟା କଳ0ିନୀ ଆଖ୍ଯା ପାଇଵ ! 

କାହା ସାେ� ମିଠା ହସ ହସି କଥା େହେଲ(କୃ�0 ଭଳି ) 

ଚରିତ�  ହୀନାର ମୁକୁଟ ପିiି ବୁଲିବ । - ୭ 

ନାରୀ ତୁେମ ପୁରୁଷ େକେବ ବି େହାଇ ପାରିବନି 

େସଭଳି କେଠାର ମନ କୁହ େକଉଁଠୁ ଆଣିବ !! -୮ 

କୁହ େହଇ ପାରିବ ଧମ�ବୀରା 

ବାଜି ଲେଗଇ ପାରିବ ପତିେଦବତା0ୁ ଜୁଆେର ? 

ଆେର ତୁେମ ତ ତା0ୁ ଜୁଆରୁ ମୁକୁେଳଇ 
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ନିଜକୁ ନିେଜ ବାଜି ଲେଗଇ ଦବ । - ୯ 

ଥାଉ ତୁମ ସଶ�ିକରଣ 

ତୁେମ ତ େପ�ମମୟୀ  

ତୁେମ ତ େସ�ହମୟୀ 

ତୁେମ ତ ଆନs ମୟୀ 

ତୁେମ ଚିର ଶାnି ମୟୀ 

अବଶ� 

ତୁମ େପ�ମ େଯତିକି ମିଠା  

ତୁମ ପ�ତିେଶାଧ େସତିକି ଭୟ0ର  

କାରଣ େପ�ମ ଭିନ�  ତୁେମ କିଛି ବି ବୁଝନି । 

ନାରୀ ତୁେମ ପୁରୁଷ େହଇ ପାରିବନି । - ୧୦ 

 

ଟିଟୀ ସାର�ୀ 

େସାନପୁର, ଓଡ଼ିଶା 
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ଆଈମାଆଈମାଆଈମାଆଈମା’ ’ ’ ’ କାହାଣୀକାହାଣୀକାହାଣୀକାହାଣୀ    
ମହାନ୍ ଏ ମାଟିର ଗରିମା  

େଯଉଁଠି ମଳୟ ବହିେଲ  

ମହେକ ସୁଗiିତ ପୁ   

ତଥା ପାଣି ପବନର ମହମହ ବାସ�ା  

ପୁଣି ମଉସୁମୀ ପହିଲି ଛୁଆଁେର  

ଦିଗn ବି`ାରୀ ଏ ବି`ୀ&� ପ�ାnର  

ଭରିଯାଏ ସେତ ବହଳ ସବୁଜିମା   

ଐତିହ� ମrିତ ଏ ମାଟିର ଇତିହାସ ପୃ2ା 

अତ�n ଉgଷ� ଆମ ଜାତୀୟ ସଂହତି  

ପରp ଭାଷାଗତ ବିଚିତ� ତା  

ଧମ�ଗତ ବିଭିନ� ତା  

ଦାରିଦ� �ର କଷଟି ପଥର ତେଳ  

ନିେ ଷିତ ଏଠି ଜୀବନ ଜୀବିକା ।  

ବିଦ�ାଧର େସଠୀ 

 

କାହZ େଯ େକେତ କାଳ  

ପରତ�ତାର ଦୃଢ ଶୃÄଳେର  

େଗାଲାମି ଖଚିଛି ଏ ଜାତି  

ନିପୀଡିତ ଜୀବନର ମଲୂ�େବାଧ 

ଜାଲିୱାନାବାଲାବାଗ୍ ର େସହି   

ବବ�ର ମମ�େଭଦୀ ଦୃଶ�ପଟ 

ଏେତ ଶୀଘ� ଏ ମାଟି ମାଆ  

ଭୁଲିଯିବ କିପରିେଯ…….?  

କାଳର କରାଳ ଗତି ବହିଚାେଲ  

ଦିବାନିଶି ସମୟର अnରାେଳ  

ଯୁଗଜନF ା ମହାତF ା0 अହିଂସା अ¬େର  

ସ�ାଧୀନତା ପରିପକ�  ଫଳ  

ଏେବତ ଆମ ହାତ ପାହାnାେର  

ନଭ�ୁ�ୀ ଇ®ିତ ଆକାଂhା  
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ବିକଶୀତ େହବା ପାଇଁ ଉନF _ ପ�ୟାସ  

ଫସର ଫାେଟ ପୁନ� ପ�ତି ମୁହୂ_�େର।  

ସବୁଠୁଁ ନିଆରା ଏ ପର$ରା  

ସ�&� ାଭ ଐତିହ�ର ବୃଥା ଆ�ାଳନ  

ଆଈମା’ କାହାଣୀର ପରିକ�ନା  

ପଥଭ� v अନି�ିତ ଭବିଷ�ତ  

ଦିଗବଳେୟ ବିବ&� ଛାଇର ଚିତ�   

ଜାତି ଧମ�ର ବିେଭଦ ପ�ାଚୀର  

ଦୃଢ଼ୀଭୂତ ହୁଏ କ�େମ  

hୁଧିତ ପ�ାଣର ଆତୁର ଚିgାର  

ରହି ରହି ଶୁେଭ अବଶ�  

ଚଉଦିେଗ ସ�ାସର ନିଆଁ  

ହୁତୁହୁତୁ ଜେଳ ପୁନରପି  

କାହାଣୀର ପ�jଦପଟେର।  

 
ବ��ିଗତ ସହାୟକ  

ଜିଲu ା ପରିଷଦ କାଯ��ାଳୟ, ବାେଲଶ�ର  

ଓଡ଼ିଶା, ୭୫୬୦୦୧  
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ଯାତନାର େଢଉଯାତନାର େଢଉଯାତନାର େଢଉଯାତନାର େଢଉ    
ଭ�ା ହୃଦୟକୁ େଯାଡ଼ିବା ପାଇଁକି  

ଦୁଆେର अତିଥି େହଲ  

ମୁଠା ମୁଠା ସ�ପ� ଆ�ୁଳିେର ଭରି  

େମା ହାେତ ବଢ଼ାଇ େଦଲ,  

ତୁମ ଛୁଆଁ ପାଇ ତନୁମନ େମାର 

ପୁଲକିେତ ଗଲା େଚଇଁ 

ପାଇବା ଆଶାେର अତୀତ ଭୁଲିଲି  

ଭାବନା ରାଇଜ େଡଇଁ, 

ବିଶ�ାସର ବତୀ ଜଳାଇ ମନେର  

अiାରକୁ ଦୂର କଲ..... 

େବଳା ଭୂଇଁ ପେର ଲୁହ ସାଗରେର 

ଯାତନାର ଉେଠ େଢଉ 

ସF �ତିର ପ�ାସାଦ ନିରେବ େଶାଇଛି 

ପାଇବ ପାଉଣା କାହୁଁ,  

ତଥାପି ଶିଶିର ସିsୁରାେର େମାେତ 

ନିଦେର ଆଉଁସି ଗଲ..... 

ଶଶା0 େଶଖର 
ପrା 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ଉ_ରବାଡ଼, ଭrାରିେପାଖରୀ, ଭଦ�କ  

େମା -:  ୯୯୩୭୧୨୬୮୦୪ 

Email -: sasanka87@rediffmail.com 
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ନୀଳ ଲଫାଫାନୀଳ ଲଫାଫାନୀଳ ଲଫାଫାନୀଳ ଲଫାଫା    
କିଛି ସF �ତି ଧଆୂଁ ଧଆୂଁ 

େବାଳିହୁଏ ଶୁ� ଛିrା  

ପତ� େର େଲସି ଥିବା 

ଝା®ା  ଝା®ା ... 

अhର ସବୁ 

ଆଜି ନିେରଖି େଦଖୁଛି 

ମେନ ପେଡ଼ େସଇ଼ ମୁହୁ_� 

ମନ ଦିଆ ନିଆର 

େଯେଵ େଖାଲିଦିଏ 

ମହକ ଭରା  

ତୁମ ନୀଳଲଫାପା  

ସF �ତି ସବୁ ଝରିପେଡ଼ 

ସୁଜାତା ଗିରି 

 

େକେତ ଥିଲା ଚ�ଳତା 

େସ अେପhାର େବଳ 

ତୁମ ଚିଠିର ଶ¥ ଥିଲା 

େମାତି ଭଳି ଉ³�ଳ 

ଆଖିର ରାହାେର 

ହୃଦେୟ େଭଦୁ ଥିଲା 

ତୁମ ଚିଠିର ଉ_ର 

ପୁଣି ଚିଠିର अେପhା 

ଦିନ ପେର ଦିନ ଗଲା 

ରହିଗଲା ଏଇ  

ନୀଳ ଲଫାପାର ପ�ତିhା ... 

ବାରaାର ମନକୁ  

କେର ବ�କୁଳିତ 
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ଦୁଃଖ ବି ଥିଲା ,ସୁଖ ବି ଥିଲା 

ମିଳନ ବି ଥିଲା, ବିେଛଦ ବି ଥିଲା 

ବିରହ େହଲା କଣ ପାଇଁ ? 

େହେଲ.... 

ଆଜିବି ମହକି ଉଠୁଛି 

େସ ନୀଳଲଫାପା  

ସF �ତି ଶିହରି ଉଠୁଛି ମଁୁ 

ଧଆୂଁ ଧଆୂଁ ଶ¥ େଫେରଇ 

େନଉଛି ତୁମ ପାଖକୁ 

ଆଜିବି अେପhା 

ତୁମ ନୀଳଲଫାପା କୁ !!!!!!! 
ସୁଜାତା ଗିରି  

ଚsେନଶ�ର, ବାେଲଶ�ର 
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େଦାଳଯାତ� ାର ଆଗମନେଦାଳଯାତ� ାର ଆଗମନେଦାଳଯାତ� ାର ଆଗମନେଦାଳଯାତ� ାର ଆଗମନ    
ଋତୁରାଜ ଆଗମେନ ସୁରଭିତ 

ଗୁ�େର ଆମ� କାନନ 

େକାଇଲି ର କୁହୁତାନ ସହିତେର 

ଆେସ ମଳୟ ପବନ ।। 

ପ�କୃତି ରାଣୀର अପବୂ� େଶାଭାେର 

ଧରା େହାଇଛି ମrିତ 

ବିମାନେର ଫଗୁ କ� ୀଡ଼ାେର ମ³ିେବ 

େମାହନ ରାଇ ସହିତ ।। 

ଫଗୁ ଦଶମୀ ରୁ ଦଶେଦାଳ ଯାଏ 

ଲାଗି ରହିଥିବ ଯାତ 

ରାଧାକୃ� 0ର ମିଳନକୁ େଦଖି 

ପବିତ�  େହାଇବ େନତ�  ।। 

ବୀମାେନ େଦଖିବୁ େଦାଳ େଗାବିs0ୁ 

ଚାପେର ମଧୁସଦୂନ 

ରଥେର ଦଶ�ନ ବାମନ ଠାକୁର 

ଜୀବନ କରିବୁ ଧନ� ।। 

ପ�ଦୁ�ତ ମହାକୁଡ଼ 

 

ଜୟ େଗାପୀନାଥ େଗାବିs େଗାପାଳ 

ବନମାଳୀ ହୃଷୀେକଶ 

ପ�ଭୁ ତି� ବିକ�ମ ସାର�ଧର େହ 

ଜନା��ନ ପୀତବାସ ।। 

अଖିଳ ଯାମଳା अଜ�ୁ ନ ଭ�ନ 

ଚକ�ପାଣି ବାସୁେଦବ 

ଦୀନବiୁ ଦଇତାରୀ ପଦF ନାଭ 

ପୁରୁେଷା_ମ େକଶବ ।। 

ଶ�ୀଧର ଶ�ୀପତି କୁମର अଦିତି 

ମାଧବ ବିଶ� େକଶନ 

ଶ�ୀନିବାସ ବିଶ�aର ପିତାaର 

ନିଧି ଯେଶାଦା ନsନ ।। 

ଗରୁଡ଼ ବାହନ ଶ�ୀକାn ମୁକୁs 

ସନାତନ ରାଘେବs�  
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ସଂସାରୁ କଳୁଷ ନାଶକର ଶ�ାମ 

ପୁରୁେଷା_ମ ଉେପs�  ।। 

ଠାକୁର0ୁ ଧରି ବାଡି େଖେଳ ମାତି 

ଧରି ଆଲଟ ଚାମର 

ସର ଲବଣୀ େର ପ�ସାଦ ଲଗାଇ 

କରି ଗ�ାମ ପଟୁଆର ।। 

ଭାଇ ଭଉଣୀ 0ୁ ଏତିକି ବିନତୀ 

ପ�ତିବi ଲଗାଇବ 

ରସାୟନ ର� ଦୁେର ଫି�ିେଦଇ 

ଫଗୁ େଖଳ େର ମାତିବ ।। 

ବ�ବହାର କେଲ अନାବନା ର� 

ଶରୀର ପାଇଁ अହିତ 

ରାଧାକୃ� ପାେଦ ରହିଥାଉ ମନ 

ଆରେତ ଡାେକ ଭକତ ।। 

 
ପ�ଦୁ�ତ କୁମାର ମହାଖୁଡ଼ 

ପ�ାୟତ ଉ�ବିଦ�ାଳୟ, ଇjାବତୀ ପୁର 

େଢ0ାନାଳ 
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ତୁେମ ତତୁେମ ତତୁେମ ତତୁେମ ତ... ... ... ... ପାରିବ ବୁଝିପାରିବ ବୁଝିପାରିବ ବୁଝିପାରିବ ବୁଝି    
ଲୁହର ତାତିେର ଲୁହର କବିତା 

େଲଖୁଛି ମଁୁ ବସି ଆଜି  

େକହି ନ ବୁଝିେଲ ସାରା ଦୁନିଆେର  

 ତୁେମ ତ ପାରିବ ବୁଝି  

  

ମନ ମଶାଣି ର ନିରାଶ ଜୁଇକୁ 

େକହି ନ ପାରିେଲ େଦଖି 

ତୁେମ ତ େଦଖିଛ ମଁୁ ଜଳୁଛି ଏଠି  

େପ�ମ ଏକା ଆମ ସାhୀ  

ଦୀପକ ଷଡ଼�ୀ 

 

ଦୂର ଆକାଶେର अଭିନବ ଜହ�  ମୁହZ 

େଜାଛନା େମାେତ ମାଗନା  

ମଁୁ ଏକ ଶୁ� ପାହାଡୀ ଝରଣା  

ଜଳ େଖାଜିେଲ ବି ମିେଳନା 

 

ଦିଗହରା ମଁୁ େଯ କ¡ ାn ପଥିକ 

ପଥକୁ ପାଉନି େଖାଜି 

େକହି ନ ବୁଝିେଲ ନ ବୁଝp ପେଛ 

ତୁେମ ତ ପାରିବ ବୁଝି  

 
ସହକାରୀ अଧ�ାପକ 

େରାଲାr୍ ଫାମ�ାସୀ ମହାବିଦ�ାଳୟ 

େଖାଡାସି�ି, ବ� ହF ପୁର-୧୦ 
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ସଂବଲପୁରୀ 

ବିଭାଗ 
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ଜୀବନ୍ ଜୀବନ୍ ଜୀବନ୍ ଜୀବନ୍     ଜୁଏଜୁଏଜୁଏଜୁଏ    
ଜନମ୍   ଠାନୁ  ଇ ମରନ୍   ଭିତେର                   

େଯତକି ଥାଏସି ଦୂରତା, 

େସେତଦିନ୍ ତକ୍  ଜଲୁଥିବା ସେତ 

ଆମର୍ ଜୀବନ୍ ସଲତା. 

ଜୀବନ୍  ଆଏତ  ପାଏନ୍  ଫୁଟକା 

ତଥାପି  ଭରମଁୁ  େକେତ, 

ଜନମ୍ ଥିେଲ ତ ମରନ୍ େଟ अେଛ 

ପରଭୁ େହେଲ ବି ସେତ. 

ବଂଧୁ, ବାଂଧବ୍    କୁଟୁମ୍  ବାଟୁମ୍ 

ସବୁ ତ  ଆଏ  େବକାର୍  

ପରାନ୍ ଛାଡେଲ अଛୁଁଆ କେହେବ 

କରେବ     ଛିଛି କାର୍ . 

ଆ_�ତ� ାଣ ଖୁଡ଼{ଆ 

 

ମଶାନର୍  ଜୁଏ  ସଜା  େହଇଥିବା 

ଖଇ ଝିଂଟି େନେବ ବୁହି, 

ଜନମ୍   ମରନ୍   ଦୁଇଟା   ଜିନିଷ୍  

ଦୁନିଆଁେର ସତ୍ ଭାଇ. 

କିଏ  କହୁଥିବା   ବେନ  ଲୁକଥିଲା 

କିଏ େଦଉଥିବା ଗାଲି, 

କିଏ କାଂଦୁଥିବା ଗୁଲ୍ ଗୁଲା େହଇ 

କିଏ ମାରୁଥିବା ତାଲି. 

ଜିଇଁ ଥିବା ଯାଏ  ରାମ୍ ନାମ୍ ଜପ 

ଜୀବନଟା େହବା ସାର୍ , 

ମୁନୁଷ୍  ଜୀବନ୍   ତ  ଦୁଇ ଦିନିଆଁ 

ଛାଡ   ଲୁଭ,  अହଁକାର୍ . 
ବୀରମହାରାଜପୁର, ସୁବ&�ପୁର 

େମା‐୯୪୩୯୧୪୦୮୧୪ 
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ଫଟ୍ ଫଟ୍ ଫଟ୍ ଫଟ୍ ଫଟିଫଟିଫଟିଫଟି    
ଟୁେକଲ ଗୁେଟ େକnା ଯିବା ପର୍ ଘର୍ େକ ଖଟି  

ନାଇଁ େଦେଲ ଫଟ୍ଫଟି।।୦୧।। (େଘାଷା) 

େବଦୀ ଶାଳ େକ ପଡ଼େଲ ଡ଼ାକ୍  

ବର କରୁେଛ ଫଟ୍ଫଟି ହାକ୍   

ପଲସର୍ ସାେ� ସୁନା ଦୁଇ ଭରି  

ଆଗମୁେଡ଼ େମାର େନଇ େଦେଲ େଡ଼ରି  

େକnା ପଡ� ା ବର କନିଆଁର ହାତ୍ ଗଁଠି 

।।୦୨।।  

ଫଟ୍ଫଟି େଦଇ କାଏଁଟା ସୁଖ୍  

େଯନ ରାଣୀ େକ େଫର୍ େସ ଦୁଃଖ୍  

ଶାଶ୍ ନs ମିଶି ଲାତ୍ ଆର୍ ବିଧା 

କଥା କଥାେକ କରସନ୍ େଖଦା 

େକେଡ଼ ରେ� ଢ଼େ� ହାେତ ଧରି ଜୁଏ ଲୁଠି     

।।୦୩।। 

ଯାଦବ ପ�ଦୀପ 

ପରୁଆ 

 

ନs ବି ଯିବା ପହ�ର୍ ଘର 

ବିହା େହଇ ଗୁେଟ ସୁsରା ବର  

ନାଇଁ େନଇ ଥିବା ଯଦି ଫଟ୍ଫଟି  

ଘିଚି େଦବା ଶାଶ୍ ମୁଡ଼ର ଚୁଟି । 
େହgି େବେଳ େଶାର୍ କରବା ବହୁେକ ଥିଲା ପିଟି  

।।୦୪।। 

ଶାଶ୍ ବି ଦିେନ ଥିଲା ବହ  

ତାର କଥା ଆର େନଇଁ କହ  

ନାଇଁ ଆନି ଥାଇ ଗୁେଟ ଫଟା ଟିନ୍  

ଏହାେଦ େଦଖ୍ ତାର େକେଡ଼ ଡ଼ି�୍  

ତାର ବୁଆ ଘରୁ ଆନି ଥିଲା କାଏଁ େବଟି  

େସ ଗୁେଟ ଫଟ୍ଫଟି  ।।୦୫।। 
େମା-୯୩୪୮୨୭୨୭୮୫ 

କୁଶାବାହାଲି, ପାଟଣାଗଡ଼  
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ଦଗଲିଦଗଲିଦଗଲିଦଗଲି    
କାଣା ନାଇଁ କରୁେଛ ଦଗଳି  

         ନକଲି େଲାକ ଭି େହଲାନ अସଲି  

ବିଚାର ଗଲାନ ବଦଳି  

                କାଣା ନାଇଁ କରୁେଛ ଦଗଳି............୧  

ଯାତରା ପରବ ତିହାର ବାହାେର  

                ମେତ ପଡସୀ ଡକରା  

ଲାଳ୍ ସାଗୁଆ କଲା ପଂର�ା  

                ମିଲସୀ ଭିନ ଭିନ ପସରା………….୨  

ପିiେଲ ସେତ ଲାଗସି େଯnା  

                ରଜା େଲେଖ ଗୁଟା େବଶ  

େଦେହ ସାେ� ବାହା ଦୁଇଟା अେଛ େହେଲ  

                ମନ ଲାଗୁେଛ ବଦେଲଇ େଦତି କାଏଁ େଦଶ ...........୩  

ମୁନୁଷର୍ ଗୁନ ଥି ଗୁନି  

                  ସେତ ଦଗଲି େଯନତl ସୁନାର୍ ରାନୀ  

ଇ ସମିଏଂ ପାପ େଦାଷ ନାଇ ଦିସ୍ ବାର୍  

                   ସବୁ ଗଲାନା ଭୁସ୍ ଲି  

ସୁବାଷ ଚs�  ଭୁଏ 
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ନକଲି େଲାକ ଭି େହଲାନ अସଲି  

                   ବିଚାର ଗଲାନ ବଦଳି  

                   କାଣା ନାଇଁ କରୁେଛ ଦଗଳି........ ୪ 

ଦୁନିଆ ବିଚାର କରୁେଛ ଦଗଲି େଦଖି  

                   ସେଥ େକଁ ଗଲାନ ଆଏଁଖ ଫୁଟି  

ମୁନୁଷ ପଣିଆ ଭାଵ ଛି ଡ଼ ଲା େର  

                    ଦିନୁ ଦିନ େକ ଗଲା ତୁଟି......... ୫ 

ଉପର ଚିକନ ଥିେଲ େକଇଟା େହବା  

                    ଭିତର ଥିେଲ ମଏଲା  

ଭୁସ୍ ଲି ଗଲା େର ନିଏ  

                    ପାପ େଦାଷ କିଛି ନାଇ ଦିସ୍ ଲା  

                    ପାପ େଦାଷ କିଛି ନାଇ ଦିସ୍ ଲା..... ୬ 

ଉଠେର େଭଣିଏ ଉଠ  

               ଖୁ େରଇ େଦଇ ଦଗଲି ବିଚାର  

ମୁନୁଷି ଆ ଭାବ କର  

ମୁନୁଷିଆ ବିଚାର ଧର  

ମୁନୁଷ ପଣିଆ ଭାବ କର............. ୭ 

अଧ�ାପକ, ଡୁ�ୁରିପାଳି ମହାବିଦ�ାଳୟ,  

ଧାେ�ର,ବରଗଡ, ଓଡିଶା  
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ମେନଥଉମେନଥଉମେନଥଉମେନଥଉ    
अଏନ୍ େଲାକ୍ କୁଁ 

େଲାକ୍ ସହେଜ ପାଶିରି ଯାଏସନ୍ 

अସାର୍ େକ େଶାର୍ କରିଥିସନ୍ 

ଘାଏ ଭାବ୍ ଜାନି େହବା 

େହଟା ତ ଦୁଖର୍ ମଂଜି । 

ଫଲ୍ ଝାରସନ୍ େଲଧାମାରି 

େହ ଦୁଖା େକ ଗଛ୍ ଯାଏସି ଭୁଲି 

ଆର୍ ଭିଲ ଫୁଲ୍ ଫୁଟିକରି ଫଲ୍ ଧରସି 

େଲଧାମାରୁ େକ ଭୁଲିକରି 

େଶାର୍ କରିଥିସି ପାଏନ୍ ଦଉେକ । 

କବି ପ�ସାଦ 

 

ବିଗିେଡଇ େଦଲା େଯନ୍ 

ତାହାର୍ ବିଗିଡାେଲ 

ତୁଇ ଭିଲ ତ େହଲୁ ବିଗିଡଉ 

अପକାରି େକ ଘାଏେକ ଭୁଲିଯା 

ଉପକାରୀର୍ ଉପକାର୍ ମେନଥଉ । 

େଦଖବୁ େହତରକ 

ସେଭ ନିଜର୍ ଲାଗେବ 

ବଏରି ଭିଲ ମଇତର କେହବା 

अଭାବ୍ ଛାଡି ଭାବ୍ ଆଏବା 

ଦୁଖ୍ ରୂପି ଝଉ ଭିଲ 

ସୁଖର୍ ମହୁଲିଆ ଧୁକା େଲେଖଁ ଲାଗବା । 

 

ସଗ{ଗୁଡା , େବଲପଡା , ବଲା�ୀର 

େମାବାଇଲ୍ - ୭୬୦୬୦୫୧୩୯୫ 
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ବାଟ୍ବାଟ୍ବାଟ୍ବାଟ୍    
ଆଶାର୍ ବଂଧା ଯାଉେଛ ଭାଂଗି 

             ସପନ୍ ଯାଉେଛ ହଜି, 

ହୁରୁଦର୍ ମsିର୍ ହଉେଛ ଧଁସ୍ 

           ଜୀବନ୍ ନି ପାଉେଛ ଖୁଜି । 

ମନ୍ ହଇେଛ ମରୁ ଭୁଇଁ 

            ହୁରୁେଦ େଯ କଁଟା ଭରା, 

ପିରତୀ କରି ପାଏଲି ଇ ସବୁ 

            େମାର ଇ ଜୀବନ୍ ସାରା । 

ଗଲା ସୁତ�ା ଭୁଲି ନି େହବାର୍ 

            अନୁଖନୁ ହଉେଛ ସାନିଘଁାଟି, 

ଦୁର୍ ଦୁର୍ ଜଲି ଯାଉେଛ ଭବିଷ୍ 

            ହୁଗ�ୁନି ହଉେଛ ଛାତି ପିଟି । 

ପ�ସନ�  ପ�ୟାସ ଭୁଏ 

 

ଧିରଜ୍ ଆରୁ ନାଇଁ ନ ଦିେହଁ 

           ଭାଂଗି ଯାଉେଛ ମନର୍ ବଲ୍, 

ପିରତୀ ରଂେଗ ମାତିଥିଲି ବଲି 

            ପାଉେଛ ଆଏଜ୍ ତାର୍ ଫଲ୍ । 

େକnା ବअଁଚିମି ଭଂଗା ହୁରୁେଦ 

            ନାଇଁ ପାରୁେଛ ମୁଇଁ  ବୁଝି, 

ଜୀବନର୍ ଦୁଇଛକି ଥି ଠିଆ ହଇ 

             ବାଟ୍ ନାଇଁ ପାଉେଛ କିଛି । 

 

ପ�ଧାନପାଲି, ସaଲପୁର  

ଭ� ାମ�ଭାଷ : ୮୬୫୮୨୧୮୭୬୬ 
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ଖୁସିର୍ ସପନ୍ ସପନ୍ େହଇଗଲାଖୁସିର୍ ସପନ୍ ସପନ୍ େହଇଗଲାଖୁସିର୍ ସପନ୍ ସପନ୍ େହଇଗଲାଖୁସିର୍ ସପନ୍ ସପନ୍ େହଇଗଲା    
େହେତଇ େଦେଲ ଘାଏ 

        େପାଲୱାମାର୍ କଥା  

              ହୃଦ୍ ଯଉେଛ ଫାଟି, 

 େସାର୍ କେଲ େସ  

         ପରିବାର୍ କଥା   

             ସୁଖି ଯଉେଛ ଟଁଟି । 

 

େଯନ୍ ବୁଆ ଦି'େନ 

     େଯନ୍ ଛୁଆେକ  

         ଖଁଦ୍ ଗୁେଡଇକରି ବୁହିେଛ, 

େହଇଁ ବୁଆ ଆଏଜ୍  

      େହଇଁ ଛୁଆର ମୁଦ�ାଲ୍  

          େହଇଁ ଖଁେsନ ବୁହୁେଛ । 

 

େଯନ୍ ମଁା ଦି'େନ  

      ଭାବିଥିଲା ମେନ  

ମେନାଜ ମହାନs 

 

           अେଛ େମାର୍ କଳା କହ� ାଇ, 

ଆଁଖ୍ ମୁେଜu  ମୁଇଁ 

      ମଁା େଗା! େବାଲି  

          େବଟି ପକାବା ବୁହି । 

 

େସ ମା'ର୍ ଆଁେଖ 

     ଦିଶୁେଛ ଆଏଜ୍  

          ଆଁଖ୍ ମୁଜିେଛ ତାର୍ ଛୁଆ, 

अiାର୍ େହଲା ତାର୍  

         ଆଶାର୍ ଦୁନିଆଁ  

                କିଏ କବ�ା ଆରୁ ଆହାଃ । 

 

େଯନ୍ ଦଦାର୍ ଆେଘ  

        େଗେଲ୍ହଇ ବୁେହନ୍  



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

ଆହ� ାନ ଇ-ପତି� କା ସ$ୂ&� ନିଃଶୁ( ବିତରଣ େହତୁ ଡା େଜ�ାତି ପ�ସାଦ ପ/ନାୟକ0 1ାରା ପ�ତି2ିତ ଓ ପ�କାଶିତ  | Aahwaan.com  Aahwaan.com  Aahwaan.com  Aahwaan.com  |  302 

               ହଁଟ୍ କେର ମୁହୁଁ ଫୁେଲଇ, 

େହଇଁ ଦଦା ଆଏଜ୍  

        ବୁେହନର୍ ଆେଘ 

               ଉÖିଆ ଖେଟ अେଛ ଶୁଇ। 

 

କାsୁେଛ ବୁେହନ୍ 

      ହା®ି େକେଚ୍ଡଇ େହଇ 

           ଦଦା ହଁଟ୍ କବ�ାର୍ େଦଖି, 

େସାର୍ କରୁେଛ େସ  

       ରାhୀ ପୁନି ଦିନ୍  

             କାହାର୍ ହାେତ ବାiିF  ରାhୀ । 

 

ଭାରତର୍ ମାନ୍ 

      ତି� ର�ାଝଜା  

           ଉଁେଘଇ କରି କୂେଳ ଧରିେଛ 

େତାର୍ କାଜି ଗେବ� 

       ଆଶF ାେନ ଉେଡଁ େବାଲି  

             ସବୁ ଗୁନ୍ େହେତଇ କାsୁେଛ । 

 

ହାଏେର ଦଇବ!  

      କାଣା କଲୁ ଇଟା  

            ସମ୍କର୍ ହସ ଖୁସି ଭା�ି େଦଲୁ, 

େକନ୍ ଛୁଆେକ  

     अନାଥ୍ କରିେଦଇ 

           କାହାର୍ ସିsୁର୍ ଗାର୍ େମେଟଇ 

େଦଲୁ । 

 

ଆର୍ କାହାେକ  

      କୁଆଁରୀ ଦିେହଁ  

           ଲଗାଲୁ ରାଆଁଣୀ ଚିହ� ା, 

େକନ୍ ଯୁଗର୍ କାଳର୍  

             ରିସ୍ ଉତାଲ�ୁ  

                  କାଣା ଥିଲା ତାର୍ େଦାଷ୍ 

ଗୁନା । 

 

କହି ନାଇଁ ହଉେଛ  

         ଇ ଦୁଃଖର୍ କଥା 

               ବକତ୍ ହଉେଛ ବାiି, 
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କବିତା ଆକାେର  

    େଲଖି େଦଖୁେଛଁ େଯ  

          କଲମ୍ ବି ପକଉେଛ କାsି । 

 

ଝରୁେଛ ଆଁଖଲ୍  

        ଥaାର୍ ନାଇଁ  

            ବୁଝ� ାର୍ ନାଇଁ ଇ ମନ୍, 

ମାଟି ମା’ର ଲାଗି  

      ସହିଦ୍ େହଇଗେଲ  

             ଧନ୍ଯ ତାକର୍ ଜୀବନ୍ । 

 

ତାକର୍ ଲାଗି େବାଲି  

     େକାଟି େକାଟି େଲାକ୍  

             ଗୁେଟ ହଇଛନ୍ ଆଏଜ୍, 

କାହZ ଗେଲ ଆମର୍  

      ରାମ୍ ଲଖନ୍ େବାଲି  

           ଖୁଜୁେଛ ରାମ୍ ରାଏଜ୍ । 

 

ଜାନିେଛଁ ପ�ଭୁ  

     ବୁହିଗଲା ପାଏନ୍  

          ନାଇଁ ଆେସ ଆରୁ ଫିରି, 

ନାଇଁ ଛେମ୍କ ଆରୁ  

      ସତୀର୍ ଦୁଇହାେତ  

          ଭା�ିଗଲା ଲାଖ୍ ଚୁରି । 

 

ସହିଦ୍ େହଇଗଲା  

      ବୀର୍ ଯବାନ୍ କୁ 

          ଭ�ିଭରା ମୁଡିଆ ମାରୁେଛଁ,  

अମର୍ ଆତF ା ତାକର୍  

      ସତ୍ ଗତି ହଉ  

            ଏgି କାମନା କରୁେଛଁ । 

 

ବାଗେଯାର, ସଇଁnଲା, ବଲା�ିର  

ପିନ୍ - ୭୬୭୦୩୨ 

େମା - ୮୦୧୮୦୮୯୩୩୫ 
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ଫଲ୍ ଫଲ୍ ଫଲ୍ ଫଲ୍ ସା ଫୁଲସା ଫୁଲସା ଫୁଲସା ଫୁଲ    
ଫଲସାଫୁଲ ଘର୍ ଘରା ଜୁଏଁ 

ଡ଼ହ ଡ଼ହ େହଇ ଜଲବା 

ଛାତି କଲେଜ ଆକZ ଦାଗିେଦବା 

ଉଲଗୁଲାନ 

ଘର ଘର ଜାଇ କେହବା 

ଫଲସାଫଲ  अଗଂରା ଜୁଏ 

ଉଲଗୁଲାନ ଉଲଗୁଲାନ - ୧ 

ତମର େଦଖାଥି ଫଲସାଫୁଲ 

କହଁର ନାଇ କି ମହକ ନାଇ 

ଲାଲ ଗଲ ଗଲ 

େଦେଖନ ସୁsରୀ 

ମୁଇ େଦଖସି ରକତମଲୂ 

ଗୁେଟ ବିପଲବ ବୀରର 

ହସି ମୁଲ୍ ମୁଲ୍ 

ନିଆଁଲଗାଏ ଜୁଏହୁଲାଧରି 

କଲା ପାତକା େଦଖାଇ 

ଏମ୍ ବିଜୟ କୁମାର 

 

ଜୁଏଁ ଜଲୁେଛ 

ସେଥଁେକ ସାନତିର ଛୁରୀ - ୨ 

ନିରମଲର ଖାଲି ନଁା 

ଫାଡ଼ିେଛ େକେଡ଼   ଆଁ 

ଜଲ ଜମିନ ଜଗଂଲ 

ପାହାଡ଼ େଗାଲା େଗାଲା 

ଗିଲବାେକ  ଢୁଣିମୁଢ଼ି 

କଲା ସଂସକୃତି ସବୁଜିମା 

ସମପୁରୁନ ଧଂअସ ଲିଗି 

ଆଉେଛ ଆଗେକ ମାଡ଼ି 

େହତିରଲାଗି ଫଲସା ଫୁଲ 

ରକତ ନିଆଁ 

ଉଲଗୁଲାନ ଜୁଏହୁଲାନ - ୩ 

େମା : ୭୯୭୮୭୮୪୧୩୦ 



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

ଆହ� ାନ ଇ-ପତି� କା ସ$ୂ&� ନିଃଶୁ( ବିତରଣ େହତୁ ଡା େଜ�ାତି ପ�ସାଦ ପ/ନାୟକ0 1ାରା ପ�ତି2ିତ ଓ ପ�କାଶିତ  | Aahwaan.com  Aahwaan.com  Aahwaan.com  Aahwaan.com  |  305 

ଇ େମାର୍ ଗଁା କଥାଇ େମାର୍ ଗଁା କଥାଇ େମାର୍ ଗଁା କଥାଇ େମାର୍ ଗଁା କଥା    
େଛାଟଥିଲା େବେଳ ଭାବୁଥିନି ମୁଇ ଗଁାନୁ ସହର ଆଏ ବେନ 

ଏେଭ ଭାବୁେଛ ମୁଇ ସହରୀ କଥା ଗଁାନୁ ବି ହୀନ ପେର 

ଗଁା ଗଣାଥି ମୁରୁଖ୍ େଲାକପେର ଚେରଇ ଯାଉଥିେଲ ଗାଇ ଗୁରୁ, 

ସହରୀ କଥା କେହବ କାଣା େସନ କୁକୁର୍ ଚରଉଛନ୍ ଶିhିତ ଗୁରୁ 

ଗअଁଳି ଗଁା ମୁରୁଖ୍ ଛୁଆ ମାବୁଆ େକ ପୁେଶ, 

ସହରୀ ଶିhିତ ମାଆବୁଆେକ ଆଶ�ମ ଥି େନଇ ରେଖ 

ଇ ଆମର େଛାଟ ଗଁାଥି अେଛ େଯ େକେତନି େକେତ େଖଳ୍ 

ଲୁକଲୁକାନି, େକଳି, ବହୁଗୁଡ଼ି, ବାଟି େଖଳି ବୁେଡ଼ େବଳ 

ଗଛଖୁଟ୍ କାଟି ସହରୀ େଲାକ ବେନଇ େନଉଛନ୍ ଘର1ାର, 

ଗअଁଳି ଭାଇ ଆମର ଗଛ ଖୁଟ୍ ଯୁଗାଉେଛ ଛାଡ଼ିକରି ଘର1ାର 

ସାହେର ତ କି ଗଁାେର ଥ ଚିnା କରବ ଇ ସବୁ କଥା, 

ସବୁନୁ अଏନ୍ ସବୁନୁ ବଏନ୍ େମାର ଗଁା, େମାର ଗାଆଁ ମଥା 

 

ଘସିଏନ, ବଲା�ିର 

େଯାେଗଶ�ର ସାହୁ 
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ସଜନୀ ବିେନ ରଜନୀସଜନୀ ବିେନ ରଜନୀସଜନୀ ବିେନ ରଜନୀସଜନୀ ବିେନ ରଜନୀ    
ଦିନ୍ ଶୁଇ ପଡ଼ସି ରାତିର୍ କଥଲିେନ  
ଚଷାେପା ବାରି କେଳକଳ୍  
ସେତ ଥକାପନ୍ ଘୁଚାସି ଦିନ୍ ଯାକର୍ ଉସେତଁ। - ୧ 
େକେଭଁ ଜନ୍'େକ ଧରାସି  
େକେଭଁ ଲିେମଇ ଦିକରି େଶାଏସି  
ଆର୍ େକେଭଁ େକେଭଁ ଘଡ଼ିେକଘଡ଼ି ଧେରାଥିସି  
େକେଭଁ ଉକିଆଁେନ େକେଭଁ अଧଁାେର ଶୁଇଭାର୍  
अଜଭ୍ ଲୁଏ अେଛ ତାର୍ । - ୨ 
ମଁୁଇଁ ମାତର୍ େସାେରାେଘାେରାେରତ୍ ଉସନିଦିରା  
ଶୁଇ େନପାେରଁ ଗୁେଟନିs୍ ବି ଭଲ୍'େସ 
ଲହରୁଥିସି ଇମନ୍ ବିେଛଦର୍ େବଲାଭୁଇଁେନ  
अସଁାତି ସମୁଦର୍ ଭଲିଆ । - ୩ 
ଜନ୍ ଉଁେଲ ପୁନି ନାଇଁଉଁେଲ ଉଆଁସ୍  
ତେମ ଛୁେମେରେଲ େମାର୍ ସବୁେରତ୍ ପୁନି ଏ  
ନାଇଁେରେଲ ଲାଗସି ସେତ ମଁୁଇଁ ସଁସାରର୍ ଆଖରି ମୁନୁସ୍ ଆଏ  
ଝୁମରା ସାଜସି େମାର୍ ବଏରି । - ୪ 
ମଁୁଇଁ ରାଏତ୍ ରାଏତ୍ - 
ପହରା ପକାଏଁ ଆମର୍ ସୁମୁତିର୍ ପୁରୁଥିେକ  
ରସିକିଆପେନ ଭାବର୍ ବiୁକ୍ ବୁହି ଛାତିେନ  
ସେତ େକଁହେଲ େମାର୍ କବାର୍ ନିପ୍'ଟାଏଁ ପାରୁପଯ�n  
ତମର୍ ବିେନ ଏକ୍'ଲା। - ୫ 

ଚs�େଶଖର େଗା 

 



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

ଆହ� ାନ ଇ-ପତି� କା ସ$ୂ&� ନିଃଶୁ( ବିତରଣ େହତୁ ଡା େଜ�ାତି ପ�ସାଦ ପ/ନାୟକ0 1ାରା ପ�ତି2ିତ ଓ ପ�କାଶିତ  | Aahwaan.com  Aahwaan.com  Aahwaan.com  Aahwaan.com  |  307 

ପ�ବ� ବିଭାଗ 
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ଗିରନାର ପାହାଡ଼ଗିରନାର ପାହାଡ଼ଗିରନାର ପାହାଡ଼ଗିରନାର ପାହାଡ଼    
ଭ� ମଣ କାହାଣୀ : ଗିରନାର ପାହାଡ (ଜୁନାଗଡ଼, ଗୁଜରାଟ ) 

ଜୟ ଗିରନାରୀ... ଗିରନାର ବାବା କି .....ଜୟ 

 ସବୁବଷ� ଶୀତ ଆସିେଲ ମେନ ପେଡ ବଣେଭାଜି, ପାଟ{, ଆଉଟି� 

ଇତ�ାଦି ଇତ�ାଦି ନିଜ କମ�ମୟ ଜୀବନରୁ କିଛି ଦିନର ଛୁଟିେର ମାନସିକ ଚିnା ଦୂର କରି 

ପ�କୃତି େକାଳେର ହଜିଯିବାର ସ�ାଦ ନି�ିତ ଭାେବ ନିଆରା। ସବୁବଷ� ପରି କିଛି ଦିନର 

ବ�ବଧାନ ପେର अଫିସର କିଛି ସା� ବାହାରିେଲ କୁଆେଡ େଗାେଟ ଯିବାପାଇଁ। (କୁଆେଡ 

େଗାେଟ କହିେଲ, ପ�କୃତ ଜାଗା ଜଣାନଥାଏ, ପ�ଥେମ ଯିବା କଥା �ିର ହୁଏ ତା’ ପେର ଜାଗା 

େଖାଜା ଆର� ହୁଏ)। ବହୁତ ଜାଗାର ନଁା ଆସିଲା ପେର େଶଷ ନଁା ଟି ଥିଲା ‘ଗିରନାର’ 

ପାହାଡ଼। ପିଲା0 ହଁ, ନା ଭିତେର, ବହୁତ କଥା କଟାକଟି ପେର େଶଷ ବି େହଲା ଏହି 

ଜାଗାେର। ପsରରୁ ବାର, ଏଗାର, ଦଶ, ଆଠ, ଛअ, ପେର ଚାରିଜଣ ରାଜି େହେଲ ଯିବା 

ପାଇଁ। ଏେତ କଥା ଭିତେର ଜିଦ ରହିଲା ଗିରନାର ହZ ଯିବା ଆଉ ଚଢ଼ିବା େଶଷ ଯାଏଁ।  

ଗିରନାର କଣ?  

 ଗୁଜରାଟର ଗିର ଜ�ଲ ଭିତେର, ଜୁନାଗଡ଼ରୁ ମାତ�  ସାତ କିେଲାମିଟର ଦୂରେର 

ପା�ଟି ପାହାଡ଼ अବ�ିତ, ଯାହାର ନଁା ଗିରନାର। ଏହାକୁ ପାହାଡ଼ ମାନ0 ସ0ଳନ ମଧ� 

କୁହାଯାଏ।  ପୃଥିବୀର ସବୁଠୁ ପୁରୁଣା ପାହାଡ଼ ମାନ0 ମଧ�ରୁ ଏ ପାହାଡ଼ଟି अନ�ତମ। 

ଗିରନାର ପବ�ତ (ପ�ାଚୀନ ନାମ ଉଜୟn ତଥା ଗିରିବର ତଥା େରତକ) ହିମାଳୟ ଠାରୁ 

ସୁବଳ ମହାପାତ�  
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ମଧ� ପୁରୁଣା ପବ�ତ अେଟ ଏହା ୨୨ତମ ତୀଥ�0ର େନମିନାଥ0ର ନିବ�ାଣ ଭୂମି I ସମୁଦ�  

ପ_ନଠାରୁ ପ�ାୟ ୧୦୩୧ ମିଟର ବା ୩୬୬୬ ଉ� ଏହି ପବ�ତଟି ଗୁଜରାଟର ଜୁନାଗଡ଼ 

ଜିଲu ାେର अବ�ିତ I ଏଠାେର ପ�ାୟ ୮୬୬ଟି ହିsୁ ଓ େଜୖନ ମsିର अଛି I ଦୂରରୁ େଦଖିେଲ 

ପାହାଡ ଗୁଡିକ ଜେଣ େଶାଇଥିବା ଋଷି0 ମୁଖ ବା ମୁହଁ ପରି େଦଖାଯାଏ। ଏହା ଏକ ପବିତ�  

�ାନ।  

(େଶାଇଥିବା ସନ�ାସୀ0 ମୁଖ ଆକୃତିର 

ପାହାଡ )  

ମsିର ମାନ0 ମଧ�େର ମୁଖ�ତଃ େଜୖନ ମsିର 

(୪୫୦୦ ପାହାଚ), େଗାମଖୂୀ ଗ�ା (୫୦୦୦ 

ପାହାଚ), अaା ମାତା (୫୫୦୦ ପାହାଚ), େଗାରଖନାଥ ମହାେଦବ (୬୫୦୦ ପାହାଚ) ଓ 

ଗୁରୁ ଶିଖର ବା ଦ_ାେତ� ୟ ମsିର (୧୦୦୦୦ ପାହାଚ) अନ�ତମ I ( ପାହାଚ ସଂଖ�ା 

ଗୁଡିକ ପ�କୃତ ପାହାଚର ସଂଖ�ା ନୁେହଁ, ଆନୁମାନିକ.....) 

 ଦଶହଜାର ପାହାଚ? ଯିବା ଦଶହଜାର, େଫରିବା ବି ଦଶହଜାର? ମାେନ େକାଡିଏ 

ହଜାର? ଏ ସଂଖ�ାଟି ମନଭିତେର ଭୀତି ସଂଚାର କରିବା ଯେଥv ଥିଲା, ଯାହାପାଇଁ ଆମ 

ପିକନିକ ପାଟ{ର େମaର ସଂଖ�ା ପsରରୁ ଖସି ଚାରିକୁ ଆସି ସାରିଥିଲା।  

 ମଁୁ କିp ବହୁତ ଖୁସିଥିଲି। ଗୁଜରାଟେର ଆଠବଷ� ରହିବା ଭିତେର ଗତ ଚାରିବଷ�େର 

ଚାରିଥର ନି�ୟ େଚvା କରିଥିବି ଗିରନାର ଚଢ଼ିବା ପାଇଁ କିp େକେବ ଜେଣ ସା� 

ପାଇନଥିଲି। େବେଳେବେଳ କିଛି ସା� ଯାଇ େଫରିବା ପେର ଖବର ପାଇଥିଲି େସମାେନ 

ଯାଇଥିେଲ େବାଲି, େତଣୁ ମନ ଦୁଃଖ େହେଲ ବି କିଛି କରିବାର ନଥାଏ, କାରଣ େସମାେନ 
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େସମାନ0 ସ$କ�ୀୟ ମାନ0 ସହ ଯାଇ େଫରିଥାnି କିaା େକୗଣସି କାରଣ ବଶତଃ 

େସମାେନ ଜେଣଇ ପାରି ନଥାnି। େତେବ ପ�ଭୁ ଜଗନ� ାଥ0 େଡାରି ନ ଲାଗିଲା ଯାଏଁ 

ପୁରୀେର ଥାଇ ମଧ� ଦଶ�ନ ନେହଲାପରି, ଗୁଜରାଟେର ଥାଇ ମଧ� ଗିରନାର ନ ଚଢି 

ପାରିବାକୁ ମଁୁ େସପରି କିଛି ଧରି େନଇଥିଲି।  

 ଚାରି ଜଣ େହେଲବି େସମାନ0 ଉ�ାହ େଦଖି, ମଁୁ ୩୬ ବଷ�ର ବୁଢ଼ା (ବୁଢ଼ା ଏଥିପାଇଁ 

େଯ େସମାେନ ସମେ` େମାଠୁଁ ପ�ାୟ ଦଶ, ବାର, ଚଉଦ ବଷ� ସାନ) ବି ଉ�ାହୀ 

େହାଇଯାଇଥିଲି। େତେବ େମaର ସଂଖ�ା ପୁଣି ବଢ଼ିବାେର ଲାଗିେଲ। ଆେ` ଆେ`।  

 କମ�ମୟ ଜୀବନରୁ ଟିକିଏ ବିରତି ବି ବହୁତ ଖୁସି େଦଇପାେର। ଆଉ କମ� ପାଇଁ 

େବେଳେବେଳ ନିଜ ଖୁସିକୁ ବି अଟେକଇବାକୁ ପେଡ। ଡିେସaର ପଚିଶରୁ ଆର� 

କରିଥିବା ଏ େଯାଜନାେର ହଠାତ ଭ/ା ପଡିଯାଏ, କu ାଏ| ଓ କ$ାନୀର ଓନର 

ଆେମରିକାରୁ ଆସିବା ଶୁଣି। ପuାନ ରହିଯାଏ अଧାେର। ଜାନୁଆରୀେର କu ାଏ| ଓ କ$ାନୀ 

ଓନର ଆସି ବିଭିନ�  ବିଷୟ ତଜ�ମା କରnି, ସକାଳ ଆଠରୁ ରାତି ବାର େକମିତି ହୁଏ ଜଣା 

ବି ପେଡନାହZ। କାମ, କାମ, କାମ.... ବାସ, ଏଇତ ଜୀବନ। କିp ମଝିେର ମଝିେର ଟିକିଏ 

ଟିକିଏ ଖୁସି ସାଉଁଟି େନବା ବି ଆମର ହକ। କu ାଏ| ଓ କ$ାନୀ ଓନର ଯିବାପେର ପୁଣି 

ଆର� ହୁଏ अଧା ରହି ଯାଇଥିବା ପuାନ। କିp ଓଃ... ଏ ଶୀତ.... କିଏ ବାହାରିବ ଏ 

ଶୀତେର... ଘେର େରେଜଇ, କaଳ େଘାଡ଼ି େହାଇ େଶାଇବାେର ଲାଭ अଛି 

 ହଠାତ ମାତ�  ଦୁଇଦିନ ପାଇଁ ଶୀତ ଛାଡିଯାଏ ଓ ମାତ�  ଦୁଇ ଘ|ାେର େହାଇଯାଏ 

ପuାନ। େଶଷ ଥର ପାଇଁ ପଚରାଯାଏ କିଏ ଯିେବ କି ନଯିେବ। ଯାହାେହଉ େମaର ପୁଣି 

ବଢ଼ି ବଢ଼ି ଦଶେର ପହ�nି, ପୁअ ଛअ ଜଣ ଝିअ ଚାରି ଜଣ। ଶୁକ�ବାର, (େଫବୃଆରୀ ଆଠ 
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ତାରିଖ) ସi�ା ଛअଟା ପଇଁଚାଳିଶେର ବସ, ସିuପର। ପହଁଚିବୁ ରାତି ୩.୩୦େର 

ଜୁନାଗଡ଼। େହାେଟଲେର ନିତ�କମ� ସାରି େଭାର ୪.୩୦ରୁ ଆର� େହବ ପାହାଡ଼ ଚଢା, 

େଫରିବୁ ଦିନ ଚାରିଟା ସୁ�ା। ପୁଣି ସi�ା ୫.୩୦େର ବସ ଧରିବୁ ଗାiିନଗରକୁ। 

 େକଜାଣି କାହZକି ଟିେକ ଖଟକା ଲାଗୁଥାଏ। ଏେତ କମ ସମୟ, ଚଢ଼ି ପାରିବୁ କି ନାହZ, 

ଯଦି ଚଢ଼ିଲା ପେର ସମୟ ନ अ|ିଲା େତେବ? େଫରିବା ପାଇଁ ତ େସଇ ସମାନ ରା`ା। 

ନିେଜ ହZ ଓେହuଇବ ଗାଡ଼ି େଘାଡ଼ା ତ ନାହZ େଯ ପେଳଇ ଆସିବ। अନ� ଏକ ପuାନ ବି 

କାହZକି ଠିକ ଲାଗୁ ନଥାଏ, ପାହାଡ଼ରୁ ଓେହuଇ ସାରିଲା ପେର େସଦିନ େହାେଟଲେର ରହି 

ପରଦିନ େଫରିବା। କିp ପାହାଡ଼ଚଢ଼ାରୁ େଫରି େଗାେଟ ଦିନ େଶାଇଲା ପେର ପରଦିନ 

େଯ ଚାଲିବାକୁ अବ�ା ଥିବ, େସ ବି ସେsହ। େତେବ?? ଭଗବାନ ଭରସା..... 

 ଏଠିକାର େଲାକମାେନ ଗୁରୁ ଦ_ାେତ� ୟ0ୁ ବହୁତ ମାନnି। କୁହnି ଯଦି ଭଗବାନ0 

େଡାରି ନ ଲାଗିଛି େତେବ ତୁେମ ଯାଇ ହZ ପାରିବନି। େତେବ? ଯଦି େଡାରି ଲାଗିଛି, େସ ହZ 

ବୁଝିେବ। ତଥାପି.... େତେବ ଭଗବାନ0 ଇଛା ଉପେର େକେବ ସେsହ କରିବା କଥା 

ନୁେହଁ। ତା0 ଉପେର ଛାଡ଼ିେଦେଲ େସ ହZ ବୁଝିେବ ଏକଥା ମଁୁ ନିେ� अେ� ନିେଭଇଛି 

ଏଥର।  

 ବସ େଖାଜୁ େଖାଜୁ ଯିବା ପାଇଁ ୬.୪୫ର ବସ ତ ମିଳିଗଲା, କିp େଫରିବାର ସବୁ 

ବସ ଫୁଲ। େଫରିବା ପାଇଁ ରାତି ୯.୫୦ ବସେର ସିଟ ମିଳିଲା। କଣ କରିବା? େଗାେଟ 

ଦିନ ରହି ପରଦିନ େଫରିବା ନା େସହିଦିନ ରାତିେର? େତେବ ସବ� ସ�ତି କ�େମ ରାତି 

୯.୫୦ ବସ ହZ ଫାଇନାଲ େହଲା େଫରିବା ପାଇଁ। (ଆଗକୁ ପଢିେବ, ଏଇଟା ହZ ଭଗବା0 

ଇଛା ଥିଲା) ଆଉ ଟିେକଟ କଟା ବି ସରିଗଲା। ଗୁରୁବାର ସi�ାେର अଫିସରୁ େଫରିଲା 
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ପେର େଫାନ ଉପେର େଫାନ, କଣ ନିଆେହବ? ପ�ାକି�େର କଣ କଣ ରହିବ? େଡ�ସ 

େକେତଖr? ବାକି ଆଉ କଣ? ଓଃ......  

 ବୁଲିଯିବା ଆଗରୁ େସହି ଜାଗା ବିଷୟେର ତନାଘନା କରିବା, େମାର େଗାେଟ ବହୁତ 

ବଡ଼ ଖରାପ अଭ�ାସ। େସଥିପାଇଁ ସବୁେବେଳ ମଁୁ ଟିେକ अଧିକ ସେଚତନ ରେହ। େକେତ 

ବାଟ? େକମିତି ଯିବ? େଗାେଟ ସାଇଟରୁ अନ� ସାଇଟ େକେତ ବାଟ? କଣ କଣ ସବୁ  

େଦଖିବାର अଛି? େକଉଁଟା ଭଲ? େକଉଁଟା ନ େଦଖିେଲ ବି ଚଳିବ େସମିତି? ଯଦି କାର 

ନ ମିେଳ, अେଟା ଯାଉଛି କି ନାହZ? ଏମିତି ସବୁ। ଏ ସବୁେର େବv େହଲା ଆଗରୁ ବୁଲି 

ଯାଇଥିବା େଲାକ0ର ମତାମତ ପଢ଼ି ଜାଣିବା। େସମାେନ ସବୁ ବିଷୟେର େଲଖିଥାnି।  

 ଆଗରୁ ଗିରନାର ଚଢିଥିବା େଲାକ0ର ମତାମତ ପଢ଼ିବା ପେର ମଁୁ ଆଗୁଆ କିଛି ଲିv 

ତିଆରି କରିଥିଲି, କଣ କଣ अତି ଦରକାରୀ ଜିନିଷ ଆଉ କଣ କଣ େନବା ଦରକାର ନାହZ।  

ଦରକାରୀ ଜିନିଷ ଭିତେର ଟ��, େମଡ଼ିସିନ, େଗାେଟ ପାଣି େବାତଲ, ଲାଠି, କିଛି ଶୁଖା 

ଖାଦ�, ଦଦ� ନିବାରଣକାରୀ ଔଷଧ (େ§� ), ଭଲ େଜାତା (ଯାହା ସବୁ ଯିବ ପାହାଡ଼ ଚଢ଼ିଲା 

େବେଳ) ଆଉ େଗାେଟ େଯାଡ଼ି େଡ�ସ, ରାତିେର ବସ ପାଇଁ କaଳ, ଗାମୁଛା, ଆଉ ଯାହାର 

ଯାହା अତି ଦରକାରୀ ଜିନିଷ।  

ମତାମତରୁ ପଢ଼ିଥିଲି ପାହାଡ଼ ଉପେର ଖାଇବା, ପାଣି େବାତଲ ସବୁ ମିଳିବ, େତଣୁ अଯଥା 

େସସବୁ େବାହି କି େନବା अେପhା ବରଂ ଖାଲି ଖାଲିେର ଗେଲ अଧିକ ବାଟ ଯାଇ ପାରିବ 

େତଣୁ....  ଆସିଗଲା ଶୁକ�ବାର, ସକାଳୁ ଉଠୁ ଉଠୁ ମୁrଟା କାହZକି େକଜାଣି ଟିେକ ବୁେଲଇ 

େଦଲା। अ� ସମୟ ଖଟ ଉପେର ବସି ତଳକୁ ଓେହuଇବା ପେର ଆର� େହାଇଗଲା 

ବାnି। କାହZକି? େକଜାଣି... ରାତିେର ତ େସମିତି କିଛି ଖାଇନି, େତେବ? ଯିବାର  ଚିnା 
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େବାଧହୁଏ। ଦଶ ଜଣ0 ଭିତେର ମଁୁ ଥିଲି ସବୁଠୁ ବଡ଼, ପୁଣି ଟିମ୍  ଲିଡ଼ର, ସା�େର ଝିअ 

ମାେନ ବି अଛnି େତଣୁ ଚିnା େହବା ସ�ାଭାବିକ। ଆଗରୁ ବି ଆେମ ସମେ` ମିଶି କି ଯାଉ 

ବୁଲିବାକୁ। କିp ସବୁଥର କିଛି ସହକମ�ଚାରୀମାନ0 ସହ େସମାନ0 ¬ୀ ଓ ଛୁଆ ସବୁ 

ଥା’nି। ଏଥର ¬ୀମାେନ ଯିବାକୁ ମନା କେଲ (ଦଶହଜାର ପାହାଚ ଚଢ଼ି ପାରିେବନି େବାଲି) 

େତଣୁ ସ�ାମୀ ମାେନ ବି ରହିେଲ ଘେର େଯଉଁ ମାେନ ଯିବାକୁ ବାହାରିେଲ େସମାେନ ସବୁ 

୨୨, ୨୪, ୨୬ ବଷ�ର ପିଲା (ମଁୁ େସମାନ0 ଭିତେର ସବୁଠୁ ବୁଢ଼ା) ପୁଣି ଝିअମାେନ ବି 

अଛnି I ଏେବ ଯାଏଁ କୁଆେଡ଼? ଚିnା େହବ ହZ େହବ। ତଥାପି ନିଜକୁ ସ�ାଳି, ନିତ�କମ� 

ସାରି अଫିସ ଗଲି। अଫିସେର ବି ନମ�ାଲ ରହିଲି, ତଥାପି ମଝିେର ମଝିେର ମୁr ଟିେକ 

ଟିେକ ବୁେଲଇ େଦଉଥାଏ, କାହାକୁ କିଛି ଜାଣିବାକୁ େଦଉନଥିେଲ ବି କାେଳ କିଏ ଜାଣିବ 

େବାଲି ସତକ� ରହିବାକୁ ପଡୁଥାଏ। ପା� ବାଜିବା ମାେତ�  ସମେ` ବାହାରିେଲ ଘରକୁ ଯାଇ 

ପ�ାକି� ବ�ାଗ ଧରି ବସvାrେର ପହ�ିେବ େବାଲି। ମଁୁ ବି ବାହାରିଲି। େହେଲ ଘରକୁ 

ନୁେହଁ, ଡା�ର ପାଖକୁ। ଡା�ର େଚକ କରି କହିେଲ ର�ଚାପ ବଢ଼ିଯାଇଛି କିp ଆଉ 

ଥେର ଦି ଥର ପରୀhା କର, ସବୁେବେଳ ଯଦି ଏମିତି ରୁେହ େତେବ େରଗୁଲାର େମଡ଼ିସିନ 

ଖାଇବାକୁ ପଡିବ। ନେଚତ ସମସାମୟିକ ଭାେବ େବେଳ େବେଳ ର�ଚାପ अଧିକ 

େହାଇଯାଏ। େକୗଣସି ଚିnା, େପ�ସର अଧିକ ରହିେଲ ବଢ଼ିଯାଏ, ପୁଣି କିଛି ସମୟ ପେର 

କମିଯାଏ। େତଣୁ ଦି ଦି ଦିନ ଛାଡ଼ି ପରୀhା କର ତା’ପେର ଯଦି ଦରକାର ହୁଏ େମଡ଼ିସିନ 

େଦବି।  

 ଏେବ କଣ କରିବି? ମୁr ବୁଲାଉଛି, ଘେ| ପେର ଗିରନାର ଯିବି ଚଢ଼ିବାକୁ। ଆଉ 

ସମୟ ନାହZ କାହାକୁ କିଛି ଜେଣଇବାକୁ, ଯଦି କେହ େସମାନ0 ଇଛା ବି ମରି ଯାଇପାେର। 
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େତେବ? ଡା�ର? “ଠିକ अଛି, ଏଇ େମଡ଼ିସିନ ଆଜି ଖାଇଦିअ ଏେବ। କାଲି ସକାଳୁ ଯଦି 

ମୁr ବୁେଲଇଲା େତେବ ଆଉ େଗାେଟ େନବ। େସାମବାର ଆସି େମାେତ ପୁଣି େଦଖା 

କରିବ” େସଇଠି େମଡ଼ିସିନ ଖାଇ ଘରକୁ ଆସିଲି।  

 ଘେର ପହ�ି ବ�ାଗ ଧରି ବସvାr ପହଁଚିଲା େବଳକୁ ଦି ଜଣ େମାେତ େଖାଜୁଛnି, 

ଆଉ ବାକି ସବୁ ବସେର ବସି ଯିବାପାଇଁ ତୟାର ବସେର ଯାଇ ବସିଲି। ନି��ାରିତ 

ସମୟେର ବସ ଛାଡିଲା। ଏେବ େଶାଇବା ବ�ତୀତ ଆଉ କିଛି କାମ ନଥିଲା। ରାତିେର 

ବସ େକୗଣସି େହାେଟଲେର ରଖିେଲ ଖାଇବା ଚିnା... େସେବ ଯାଏଁ ଜୟ ଜଗନ� ାଥ.... 

 ରାତିେର ଖାଇ ପିଇ, ରାତି ୩:୩୦େର ପହ�ିଲୁ ‘ଜୁନାଗଡ଼’। ଗୁ³ୁ ଭାଷାେର ‘ଜୁନା’ 

अଥ� ପୁରୁଣା, ଗଡ଼ ମାେନ ଗଡ଼ (ରାଜା ରାଜୁଡ଼ା0 ଗଡ଼)। ବସ୍vାr ପାଖେର େହାେଟଲଟିଏ 

ବୁଝି, ନିଜର ନିତ�କମ� ସାରି, ଗରମ ପାଣିେର ଗାେଧାଇ, ପାଖେର ଥିବା ବି?ୁଟ, ମି«ଚର, 

କୁରକୁେର ଖାଇ अତି ଦରକାରୀ ଜିନିଷ ବ�ତୀତ ବାକିସବୁ େହାେଟଲ ଲକରେର ରଖି 

ବାହାରିଲୁ ଗିରନାରର ତେଲଟି (ପାହାଡ଼ର ପାଦେଦଶ) କୁ...... 

 େଭାର ୪.୩୫। େଲାକ ସବୁ ଆେ` ଆେ` ଆସିବାକୁ ଲାଗିଥାnି। ବହୁତ େଲାକ 

ଚଢ଼ିବା ଆର� କେଲଣି। ଆହୁରି କିଛି ନିଜ ନିଜ ଜିନିଷ କିଣୁଥାnି େଦାକାନରୁ। ଏଠି 

ଚବିଶ ଘ|ା ଗହଳି ଚହଳି। ସବୁ ସମୟେର େଲାକ ଚଢnି। ଖରା, ବଷ�ା, ଶୀତ, ଦିନ 

ରାତି, ସବୁ ସମୟେର। କିp ଶୀତଦିେନ ଚଢ଼ିବା ଭଲ। ଖରାକୁ ଡର ନଥାଏ କି ବଷ�ାେର 

େଗାଡ଼ ଖସିବାର ଭୟ ନଥାଏ। େସଥିପାଇଁ ଶୀତଦିେନ अଧିକ େଲାକ ଆସnି। ପାଣିପାଗ ବି 

ଭଲ ଥାଏ। ଆେମ ସବୁ େଦାକାନରୁ ଲାଠି (ବାଉଁଶ ବାଡ଼ି) ଖେr ଖେr ଦଶ ଟ0ା 

ଭଡାେର ଆଣି ଚଢ଼ିବା ଆର� କଲୁ। େଦାକାନୀ ପ�ତି ଲାଠି ତିରିଶ ଟ0ା ହିସାବେର 
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ରଖିବ, ଲାଠି େଫେରଇେଲ ଦଶ ଟ0ା କାଟି େକାଡିଏ ଟ0ା େଫେରଇବ। େଯେତଜଣ 

ଯାଇଥିଲୁ ଆଗରୁ େକହି ବି ଗିରନାର ଚଢ଼ିନଥାnି, େତଣୁ ମତାମତ ପଢ଼ି ଜାଣିଥିବା େଲାକ 

େହଲି ମଁୁ, ସବୁଠୁ �ାନୀ େସମାନ0 ଭିତେର। ସମ`0ୁ ବାଧ� କରି ଲାଠି େଗାେଟ େଗାେଟ 

ଧେରଇଲି। ଆର� କଲୁ ଚଢ଼ିବା। େଭାର ୪.୪୫ େର।  

 ହସ, ଖୁସି ଥ/ା, ମଜା ଭିତେର ଉ�ାହ अଧିକା ଥାଏ। େକହି େକହି ପାହାଚ ପେର 

ପାହାଚ େଦୗଡ଼ିବା ଆର� କେଲ। ଡାକ ଛାଡ଼ି ଏକାଠି କଲି ସମ`0ୁ। କହିଲି, “ଧିେର 

ସୁେ� ଯିବା, ନି�ୟ ଜିତିବା” (Slow and Steady wins the race) େଦୗଡ଼ିେଲ अଧିକ 

ବାଟ ଯାଇ ପାରିବା ନାହZ। କାହା ସହ ପ�ତିେଯାଗିତା କରୁେନ। ଆେ` ଆେ` ଚାଲ, 

ଆମକୁ ଦଶହଜାର ପାହାଚ ଚଢ଼ିବାର अଛି। େତଣୁ ଆେ`। अiାର अ� अ� अଛି। 

v� ୀଟ ଲାଇଟ ଲାଗିଛି ତଥାପି କିଛି ଜାଗା अiାର, େତଣୁ ଟ�� ହାତେର ଧରି, ଦରକାର 

େବେଳ ବ�ବହାର କରି, ନିଜ ନିଜ ସhମ अନୁସାେର ଚାଲ। ଦରକାର ପଡ଼ିେଲ ଆଉ 

ଜଣ0 ପାଇଁ अ� ସମୟ अେପhା କର। କଥାବା_�ା େହଇ ଚାଲ େଯ କv ଜଣା ପଡିବ 

ନାହZ, ନେଚତ େମାେତ େଦାଷ େଦବନାହZ.... ଏେବ ଚାଲ.... 

 ପା�ଶହ ପାହାଚ अତିକ�ମ କଲା େବଳକୁ, େଯଉଁମାେନ अଧିକ ଶ�ି अଛି େବାଲି 

େଦେଖଇ େହଉଥିେଲ େସମାେନ ଫୁସ... ନା, ଆଉ ଯାଇ େହବନି.... ରହିବା ଟିେକ। ଠିକ 

अଛି, ମାତ�  ପା� ମିନିଟ, अଧିକ ସମୟ ରହିେଲ ପୁଣି ଚାଲି ପାରିବାନି। େଢାେକ ପାଣି ପିअ, 

େଯେତେବେଳ େଶାଷ େହବ, େଢାେକରୁ अଧିକ ପାଣି ପିଇବ ନାହZ। ଆଉ अ� ସମୟ 

ଯାଉ, ହଜାେର ପାହାଚ ଚଢ଼ି ସାରିଲା ପେର अ� ଜଳଖିଆ ଖାଇ, େଢାେକ ପାଣି ପିଇ ପୁଣି 

ଚଢ଼ିବା।  
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 ଆେ` ଆେ`, ହସ, ଖୁସି ମଜା ମଜଲିସେର ତିରିଶ େସେକr, େଗାେଟ ମିନିଟ, ଦୁଇ 

ମିନିଟ ଜେଣ अନ� ଜଣ0ୁ अେପhା କରି, ବିଶ�ାମ େନଇ ପହ�ିଗଲୁ ନअଶହ ପାହାଚ। 

କାହା େଦହେର ଆଉ ଜୀବନ ନାହZ। ମଁୁ ବି ଭାବିଲି ଏତିକି େବାେଧ। ହଉ, େଦଖାଯାଉ। 

ଆଳୁଚିପସ, େଗାେଟ ତିରିଶ ଟ0ିଆ ପ�ାେକଟକୁ ଦଶ ଜଣ, େଢାେକ ପାଣି, ପା� ମିନିଟର 

ବିଶ�ାମ। ପୁଣି ଚାଲ, ୯୦୧, ୯୦୨, ୯୦୩....୧୦୦୦। ମଝିେର ମଝିେର ଜେଣ अନ� ଜଣ0ୁ 

अେପhା ବାହାନାେର ତିରିଶ େସେକr, େଗାେଟ ମିନିଟର ବିଶ�ାମ..... େସତିକି ହZ 

ଯେଥv..... ୧୦୦୧ , ୧୦୦୨ , ୧୦୦୩ ... ୧୫୦୦ .... ବାସ, ରହିବା ଏେବ। 

 ଆଜିର ପିଲା ମାନ0ୁ େସØି, େଫାେଟା କଥା କହିେଲ ଶତ ସିଂହର ବଳ ଆସିଯାଏ 

େସମାନ0 େଦହେର। େମାଟରୁ ଚାଲିବାକୁ अhମ, ସମାନ ପଥର ଖେr େଦଖିେଲ hେଣ 

ବସିଯିବାପାଇଁ ବାହାନା େଖାଜୁଥିବା ପିଲା ୧୫୦୦ ପାହାଚ ପେର ତେଳ େଦଖାଯାଉଥିବା 

ଜୁନାଗଡ଼ ସହରର ଲାଇଟ ସହ େଫାେଟା ଉେଠଇବା ପାଇଁ େଡଇଁ ପଡିେଲ। ଖଚାଖଚ 

େଫାେଟା ଉଠା ଚାଲିଲା। ଭିନ�  ଭିନ�  େପାଜେର, ଭିନ�  ଭିନ�  ଭ�ୀେର। ପsର ମିନିଟ 

େଶଷ। ଏେବ ପୁଣି ଆଉ ୮୫୦୦ ବାକି अଛି େଯ.... ସମୟ ସକାଳ ୬.୧୫, ତଥାପି अiାର 

ଥାଏ अ� କିଛି େଫାେଟା ଉେଠଇ ପୁଣି ଚାଲିଲୁ। ପ�ିମ ପେଟ ପବୂ� अେପhା ପ�ାୟ 

ଦୁଇଘ|ା ବିଳaେର ସଯୂ�� ଉଦୟ ହୁଏ ଓ ଦୁଇ ଘ|ା ବିଳaେର अ` ଯାଏ। ସଯୂ�� ଉଦୟ 

େହବାକୁ ଆଉ अ� ସମୟ। ଆକାଶେର ସିsୁରା ଫାଟି ଟିେକ ଟିେକ ଫରଚା େହାଇ 

ଆସିଲାଣି। େକେତ ପାହାଚ ଚଢ଼ିଲୁଣି କିଛି ହିସାବ ନାହZ। ମଝିେର ମଝିେର େଲଖା 

େହାଇଥାଏ େବାଲି ପଢିଥିଲି କିp ସବୁ ଜାଗାେର ନୁେହଁ, େତଣୁ ଜାଣିବା अସ�ବ। ଚାଲୁ, 

େଦଖାଯାଉ େଯଉଁ ଯାଏଁ ଯାଇେହବ। ପିଲା0ୁ କହିଲି, ଉପରକୁ ଚାଲ, ସଯୂ�� ଉଦୟ 
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େଦଖିବା। ଶୀଘ� ଚଢ଼। ପିଲା ବି अ� ଉ�ାହେର ଆଗକୁ ମାଡି ଚାଲିଥାnି। କିp କାହZ? 

ସଯୂ�� ତ ଦିଶୁ ନାହାnି। େଯେତ ଉପରକୁ ଗେଲ ବି େଦଖାଯାଉ ନଥାnି। ପାହାଡ଼ର ପ�ିମ 

ପେଟ ଥାଇ ସଯୂ�� େଦଖିବାକୁ ମନ କେଲ େକମିତି େହବ? ସଯୂ��, ମଝିେର ପାହାଡ଼, ପଛେର 

ଆେମ। ହତାଶ େହବାକୁ ପଡିଲା। େତେବ ଟିମ ଲିଡର ହିସାବେର ଖରାପରୁ ବି ଭଲ ବାଛି 

ଟିମକୁ ଆଗକୁ େନବା େମା କାମ େବାଲି ଜାଣିଛି। େତଣୁ ମଝିେର କହି ଉଠିଲି, “ସଯୂ�� ନ 

େଦଖିେଲ ନାହZ, େସ ହାୱାେର ଆେମ କିଛି ନେହେଲ ବି ହଜାେର ଉପେର ପାହାଚ अତିକ�ମ 

କରିଗେଲ” ମନକୁ ନ ପାଇେଲ ବି େବେଳେବେଳ ନିଜକୁ ବୁେଝଇବାକୁ ପେଡ। େସମାେନ 

ବି ମୁr ଟୁ�ାରି ନିଜ ନିଜ ସ�ତି ପ�ଦାନ କେଲ। ପୁଣି ଚାଲିଲୁ। ଚାଲିଲା େବେଳ ଗରମ 

ଲାଗିବା େଯାଗଁୁ, ଜେଣ ପେର ଜେଣ ସି�ଟର, ଜ�ାେକଟ େଖାଲି अ|ାେର ବାiିବା ଆର� 

କେଲ। अ� ଥrା, अ� ଗରମେର ଚାଲିଲୁ ଆଗକୁ ଆଗକୁ।  

ଛବି : ୧୫୦୦   ପାହାଚରୁ ତେଲଟି ଓ ଜୁନାଗଡ଼ର ଦୃଶ�  

 ସମୟ ପ�ାୟ ଆଠଟା। ସଯୂ�� अ� अ� େଦଖାଗେଲ। ୩୫୦୦ 

ପାହାଚ अତିକ�ମ କରି ସାରିଲୁଣି େବାଲି କା�େର େଲଖା ଯାଇଥିବା 

େଦଖିବାକୁ ମିଳିଲା। ବହୁତ େଲାକ ଆମକୁ अତିକ�ମ କରି ଆଗକୁ ଚାଲି 

ଯାଉଥାnି। ପୁଣି େସମାେନ ଟିେକ ବିଶ�ାମ େନଲାେବେଳ ଆେମ 

ଆଗେର। ଏମିତି ଆଗ ପଛର େଖଳ ଭିତେର କିଏ କିଏ ବହୁତ ଆଗକୁ ଚାଲିଯାଉଥାnି ତ 

କିଏ କିଏ ପଛେର ପଛେର ରହି ଯାଉଥାnି। ବେଷ� ଦୁଇବଷ� ପିଲା0ଠାରୁ ଆର�କରି 

ସତୁରି, ପ�`ରୀ ବଷ�ର ବୁଢାବୁଢ଼ୀମାେନ ବି ଚାଲୁଥାnି। କିଏ ବାପା କି କାକାର କାiେର 

ବସି ତ କିଏ ଭାରୁଆ (େଛାଟ ପିଲା ଓ ଜିନିଷ ପତ�  େବାହିେନବା ପାଇଁ ଭାରୁଆ ମିଳnି ଏଠି)
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ର କାiେର। େକହି େକହି ବୁଢାବୁଢ଼ୀ େଦାଳାେର ବସି ଯାଉଥାnି। (େଯଉଁ ମାେନ ଚାଲି ନ 

ପାରିେବ, େସମାନ0 ପାଇଁ େଦାଳାର ବ�ବ�ା अଛି। ଜେଣ ମଣିଷର ଓଜନକୁ େନଇ ଭଡା 

ଫାଇନାଲ ହୁଏ। ଦୁଇଜଣ େଲାକ େସ େଲାକଟିକୁ େଦାଳାେର ବେସଇ େବାହି େନଇ 

ଯାଆnି, ପୁଣି ତଳକୁ ଆଣnି। େଲାକର ଓଜନ अନୁସାେର ୧୨୦୦୦ରୁ ୨୫୦୦୦ ଯାଏଁ 

ଦର ଛିେr। ତଳୁ ଉପର ଯାଏଁ, ପୁଣି ଉପରୁ ତଳ ଯାଏଁ େସମାେନ େଗାେଟ ଭଡା ନିअnି) 

ସମ`0ୁ େଦଖି େଦଖି, ନିଜ ବାଟେର ନିେଜ ଚାଲିଥାଉ। अଣଓସାରିଆ ପାହାଚ ଗୁଡିକେର 

େଲାକ0ୁ ପଛକୁ ଛାଡ଼ିେଦଇ ଆଗକୁ ଯିବାକୁ ଜାଗା କମ ପଡୁଥାଏ। େକହି େକହି ପେଛଇ 

ଗେଲ କିaା ଆେ` ଆେ` ଚାଲିେଲ, ନିଜ େବଗ ବି କମ କରିବାକୁ ପଡୁଥାଏ। େତଣୁ अତି 

ଗହଳିେର ବିଶ�ାମ େନଇ େଲାକ ଖାଲି ଥିଲାେବେଳ ଚାଲିବାକୁ କହିଲି ପିଲା0ୁ। ନେଚତ 

କାହା ପେଛ ପେଛ ଗେଲ େସ ଯଦି ପେଛଇ ଗଲା, ନିଜର ବଳ ଖ�� େହବ ସିନା ଆଗକୁ 

ଯାଇ େହବନାହZ। ତଥାପି ୧୫୦୦ରୁ ୩୫୦୦ ପଯ��n ପାହାଚ ଟିେକ अଧିକ ଉ� ଥିଲା। 

ଉପରକୁ ଉଠିବା େବେଳ େଗାଡ କାଟୁଥାଏ। େତଣୁ अ� ବାଟ ଯାଇ ଟିେକ ବିଶ�ାମ େନଇ 

ପୁଣି ଉପରକୁ ଉଠୁଥାଉ।  

ଛବି : େଦାଳା , ଭାରୁଆ 

ଛବି : ୩୫୦୦  ପାହାଚରୁ ତେଲଟି 

ଓ ଜୁନାଗଡ଼ର ଦୃଶ� 
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 ୪୫୦୦ ପାହାଚେର େଜୖନ ମsିର, ଆଉ ମାତ�  ୧୦୦୦ ପାହାଚ, ଆେମ ୩୫୦୦ 

अତିକ�ମ କରି ସାରିେଲଣି, କଣ ପହ�ି ପାରିବା ନି??..... ଟିେକ अଧିକ ଉ�ାହର ସହ 

କହିଲି। ସମେ` େମାେତ ଏମିତି େଦଖିେଲ େଯମିତି अଫିସେର ବସି ମଁୁ େଫସବୁକେର ଗପ 

ପଢୁଛି ଆଉ େସମାନ0ୁ ଆଠ ଘ|ାର କାମ ମାତ�  ଦୁଇ ଘ|ାେର ସାରିବାକୁ କହୁଛି। ଓଃ... 

ମୁହଁ ବୁେଲଇ ଆଗକୁ ଯିବାେର ମନ େଦଲି.... 

 ପିଲା0 ମନ`ତ�  ବୁଝିବାକୁ ବାକି ନଥିଲା। ୩୭୦୦ ପାଖାପାଖି ପାହାଚ अତିକ�ମ 

କରି ସାରିଲୁଣି। ହଠାତ େଦଖିଲି େଦାକାନୀ ଭାଇଟିଏ େଦାକାନ େଖାଲି ଚା ତିଆରି 

କରିବାକୁ ବାସନ େଧାଉଛି। େଦାକାନ ଆଗେର େଗାେଟ ଖାଲି ଜାଗା ସହ ବସିବା ପାଇଁ 

ପିrିଟିଏ କରାଯାଇଛି। େଦାକାନୀ ଭାଇକୁ ପଚାରିଲି, “କଣ ଚା’ ତିଆରି କରିବ? େକେତ 

ଟ0ା?”  

- ହଁ, ତିଆରି କରିବି। ହାଫକୁ ଦଶ ଟ0ା।  

- ହଉ େତେବ, ତିଆରି କର, ଆେମ ବସିଛୁ ଏଠି।  

 ସମ`0ୁ ଏଇଠି ରହି ଚା ପିଇବା େବାଲି େଯମିତି କହିଛି, ପିrି ଉପେର अଧା ଶୁଆ 

ଭାେବ ଗଡ଼ିଗେଲ ସମେ`। ମଣିଷକୁ ବାଧା ଲାଗିଲା େବେଳ ତୁjା ମାଟି ପିrି ବି ତୁଳିତ� 

େଶଜଠାରୁ ମଲୂ�ବାନ ଲାେଗ। କି ଝିअ, କି ପୁअ, କିଛି ବାଛବିଚାର ନାହZ। अଛି ତ େକବଳ 

अବଶ େଦହଟିକୁ ମାତ�  ପା� ମିନିଟ ପାଇଁ ଗେଡଇ େଦବାର ଇjା। ପୁଣି ବାଜିବ ଟିମ 

ଲିଡରର ହ|ର, “ଭାେଗା, ଲାଇଫ ଇଜ ଏ େରସ”... ପ�ାୟ ଦଶ ମିନିଟପେର େଦାକାନୀ 

ଭାଇ ମନଜାଣି ସମ`0 ପାଇଁ ହାଫ କଡ଼ା ଚା’ ଆଣି ଆସିଲା। ସମେ` ନିଜ ନିଜ “ସୁପର 

ପାୱାର ନାପ”ରୁ ଉଠି, େଢାେକ େଲଖାଏଁ ପାଣି ପିଇ, ଚା’କୁ ଏମିତି ପିଇଗେଲ େଯମିତି 
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େବାଧହୁଏ ପ�ାୟ ମାେସ େହଲା ଚା’ ପିଇ ନାହାnି।   

 (ମଁୁ ଏେତ କଥା କହୁଛି କାରଣ େଦାକାନୀ ହିସାବ କରି ନ ପାରି ମାତ�  ନअଟି ଚା’ 

ଆଣିଥିଲା ଆଉ ମଁୁ ଚା’ ପିଆରୁ ବ�ିତ ଥିଲି, େସ ପୁନବ�ାର େଦାକାନକୁ େଫରି ଚା’ ଛାଣି ନ 

ଆଣିବା ଯାଏଁ )। ଚା େଦାକାନୀ ଆଉ ଥେର ଚା’ ଆଣିବାକୁ ଗଲା, ଆଉ େଗାେଟ.. ଆଉ 

େଗାେଟ.. ଆଉ େଗାେଟ େହାଇ, ପୁଣି ତାକୁ ଚା’ ଆଣିବାକୁ ପଡିଲା ସମ`0 ପାଇଁ ଏଥର 

କିp ଏଗାରଟି (ମଁୁ ବି ଦିଟା ଚା’ ପିଇବି ନା...)।  

 ଦଶ ଜାଗାେର େକାଡିଏ ମିନିଟ ଯାଇ ସାରିଥିଲା। ଉଠିଲୁ ଏେବ ପୁଣି ଚଢ଼ିବା ପାଇଁ। 

କିp ଏଥର ସମେ` ଫୁସ। ଚାଲିବାକୁ ବଳ ପାଉନି, େଗାଡ କାଟିବା ଆର� ସମ`0ର। 

ମଁୁ ବି ଟିେକ େଜାର ପାଟିେର ଚିେଲu ଇ େଦଲି, “ମନା କରିଛି ନା ନାହZ? अଧିକ ସମୟ 

ବିଶ�ାମ େନେଲ ଚାଲି େହବନି େବାଲି। ଏେବ େଭାଗ ସମେ`। କହିଥିଲି େଶାଇବା ମନା। 

ପିrି ଉପେର ଗଡ଼ିଗଲ ସମେ`। ଏେବ ବୁଝିଲ??” ସମ`0 ମନ ନିରାଶାେର ଘା|ି 

େହଉଥିଲା। ବୁଝି ପାରୁଥିେଲ ସମେ` ଭୁଲ େକଉଁଠି ରହିଲା। େବେଳେବେଳ ପିଲାମାନ0ୁ 

ଭୁଲ କରିବାକୁ ଛାଡ଼ିେଦବା କଥା। ନିେଜ ବୁଝିେଲ ହZ ଆଉ େସମିତି ଭୁଲ କରିେବନି। 

ନିେଜ ନିେଜ ଠିକିେଲ ଶିଖିେବ, େଯେବଯାଏଁ ଭୁଲ କରି ନାହାnି, େସମାେନ ଜାଣି ପାରିେବନି 

ଭୁଲ କଣ, ଠିକ କଣ। େଯେବ ଜାଣିେବ ତା ପେର ନିେଜ ହZ ସୁଧୁରୀ ଯିେବ।  

 ଏ ଭିତେର ମଁୁ ନେଶାଇ ଏପଟ େସପଟ େହଉଥିଲି। ଏେବ େମା ପାଳି। (ପବୂ�ର 

ଚାହାଣି ଭୁଲି ଯାଇଛି ନା କଣ?) ଏଥର ଆେଦଶ େଦବା ଭ�ୀେର କହିଲି, “େଗାଡ ଦି ଥର 

ଭଲେର ଛାଟି, ଦଶ ପsର ପାହାଚ ଟିେକ େଜାର େଜାର ଚାଲ। ଟିେକ ଭଲ ଲାଗିବ।” 

କଥା ମାନି ସମେ` େଗାଡ଼ ଛାଟି େଜାର େଜାର ଚାଲିବା ଆର� କେଲ। ଏଥର କିp 
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ଶିhାଟି ଭଲ କାମ େଦଇଥିଲା। ଆଠଶହ ପାହାଚ ମାତ�  अଧଘ|ା ଭିତେର अତିକ�ମ କରି 

ସାରିଥିଲୁ।  

 େଜୖନ ମsିର, େଜୖନ ଧମ�ାବଲaୀ ମାନ0 ପାଇଁ ଏ �ାନଟି ଏକ ପବିତ�  �ଳ। 

େଦଶର ପ�ାଚୀନ େଜୖନ ମsିର ମାନ0 ଭିତେର अନ�ତମ I ଏଠି େଶ�ତାaର ଓ ଦିଗାaର 

େଜୖନ ମsିର ସହ अେନକ ଗୁଡିଏ ମsିର ଓ ମ_ୂ{  ସବୁ अଛି। ଧାଡି କି ଧାଡି ପ�ାୟ ୧୦୦ 

ଉପେର ମତୂ{, ଆଳତି ଚାଲିଥାଏ I େଜୖନ ଧମ�ାବଲaୀମାେନ ପ�ାୟତଃ ଧଳା କିaା ନାଲି ଲୁଗା 

ପିiିଥାnି, ମୁହଁେର ଧଳା କଣ ବାiିଥାnି I ମsିର ଭିତରକୁ ଯାଇ ଦଶ�ନ କଲୁ I େଜୖନ 

ମsିର ପାଖେର େଶୗଚାଳୟ (ପୁରା ପାହାଡ଼ ଉପେର ଏହି େଗାଟିଏ ଜାଗାେର େଶୗଚାଳୟ 

अଛି) ସହ ଗାେଧାଇବା ପାଇଁ ଗରମ ପାଣିର ସୁବିଧା ବି अଛି। ତା ସହ େକବଳ େଜୖନ 

ମାେନ ରହିବା ପାଇଁ ଧମ�ଶାଳାଟିଏ ବି अଛି। ବାଡ଼ି, ବ�ାଗ ଓ େଜାତା ମsିର ବାହାେର 

ସୁରhାକମ�ୀ ପାଖେର ରଖି ମsିର ବୁଲିବା ପାଇଁ ଗଲୁ। ଦଶ�ନ ପେର ପୁଣି ବାହାରକୁ ଆସି 

ନିଜ ନିଜ ଜିନିଷ ପତ�  ଧରି ଚାଲିବା ଆର� କଲୁ। 

ଛବି : (େଜୖନ ମsିର )(େଜୖନ ମsିର  ) (େଜୖନଗୁରୁ େନମିନାଥ  )  

 େଜୖନ ମsିର ପେର ପେର େଗୗମୁଖୀ ଗ�ା ମsିର ଓ କୁr। ହିsୁମାନ0ର ଏକ 
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ମsିର, ଭିତେର କୁr ଭିତେର େଗାମୁଖରୁ ଝରୁଥିବା ଜଳ କୁrେର ପଡୁଥିଲା। ପାହାଡ଼ 

ଉପେର ଥିବା ଦୁଇଟି କୁr (େଗୗମୁଖୀ ଗ�ା ଓ କମrଳ କୁr )ମଧ�ରୁ ଏହା अନ�ତମ 

କୁr।    

ଛବି : େଗାମୁଖୀ ଗ�ା 

 ଏଥର अ� ଆଗକୁ ଯାଇ, ଦୁଇଟି ଚି® ପ�ାେକଟ ଉଦର� 

କରି अ� ପାଣି ପିଇ अ� କିଛି େଫାେଟା ଉେଠଇ ପୁଣି ଆର� 

କଲୁ ଚଢ଼ିବା। ୫୦୦ ପାହାଚ ପେର अaାଜୀ ମsିର। ହିsୁ ମାନ0ର ମsିର। ବିେଶଷ 

କରି େଜୖନ, ହିsୁ ଓ ନବବିବାହିତ ମାେନ ଏହି ମsିରକୁ अଧିକ ସଂଖ�ାେର ଆସnି ମା’0 

ଆଶୀବ�ାଦ ପାଇଁ। ମsିରଟି ପ�ାୟ ୧୨୦୦ ଶତା¥ୀେର ତିଆରି େହାଇଥିଲା। अଧିକ 

ସଂଖ�ାେର େଲାକ ଏହି ଯାଏଁ ଆସି ପୁଣି େଫରି ଯାଆnି ତଳକୁ। ଆଗକୁ ଯିବାକୁ ମନ 

କରnି ନାହZ। ମsିର ଦଶ�ନ, େଭାଗ ସାରି ଆେମ ପୁଣି ଆଗକୁ ଚାଲିବା ଆର� କଲୁ। ତଳୁ 

ଏେବ ଯାଏଁ େଦଖି ଆସୁଥିବା େଦାକାନ ଗୁଡିକ ଏହିଠାେର େଶଷ। ଆଗକୁ େକୗଣସି 

େଦାକାନ ନାହZ। େତଣୁ ଆଗକୁ ଯିବାକୁ େହେଲ ଏହିଠାରୁ ପାଣି ଓ ଶୁଖିଲା ଖାଦ� େନଇ 

ଆଗକୁ ଯିବାକୁ ହୁଏ। ଆମ ପାଖେର ଖାଦ� ଓ ପାଣି ଆଗରୁ ଥିଲା। ତଥାପି େଦାକାନ 

ଗୁଡିକୁ େଦଖି ଆ�ଯ�� ଲାଗିଲା। ପା�ହଜାର ପାହାଚ ଉପେର ବି ବଡାପାଓଁ, ଦାେବଲି, 

ଗା�ିଆ, ପା$ଡ଼, ସହ ଆଳୁଚପ, ପକୁଡି ଆଦି ମିଳୁଥିଲା। ତଳୁ ଗ�ାସଟା0ି ସହ ସବୁ 

ଆସବାବପତ�  େବାହି ଆଣି େତଲ କେଡଇ ବେସଇ େସମାେନ ଗରମ ଗରମ ଜିନିଷ ଛାଣି 

େଲାକ0ୁ ପରଷୁଥିେଲ। ଦାମ, ଶେହ ଗ�ାମ ପ�ତି ପ�ତି ମାତ�  ଦଶ ଟ0ା अଧିକ। ପାଣି 

େବାତଲ ତ ପା�ଶହ ପାହାଚ ପେର ବି ଚାଳିଶ ଟ0ା, ପା� ହଜାର ପାହାଚ ପେର ବି 
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ଚାଳିଶ ଟ0ା। ଫି� ଜ ସହ ଇେଲି�ର ସବୁ ସୁବିଧା। କିp ସବୁ ଜିନିଷ େସମାନ0ୁ ତଳୁ 

େବାହି େବାହି ଆଣିବାକୁ ପଡୁଥିବାରୁ ବଡ ବଡ अhରେର େଲଖାଥିଲା ‘ଦୟାକରି ଖାଇ 

ସାରିବା ପେର ପିଇବାକୁ ପାଣି ମାଗp ନାହZ’ ଭିନ�  ଭିନ�  ପ�କାରର େଦାକାନ ପୁରା ପାହାଡ଼ 

ସାରା େଦଖିବାକୁ ମିଳିଥିଲା। ଏଠି କିp ଖାଇବା ସହ େଭାଗ, ଫଳ େଦାକାନ, ସାଲଡ଼ 

େଦାକାନ ଓ अନ� େଦାକାନ ସବୁ େଦଖିବାକୁ ମିଳିଲା। େତେବ ଆେମ ପୁଣି ଆଗକୁ 

ଚାଲିଲୁ... 

ଛବି : अaା ମାତା, ମsିରର ମୁଖ� 1ାର, ମsିର ସ�£ଖ ଭାଗ 

 େଗାଟିଏ ପାହାଡ଼ ଛାଡି अନ� ପାହାଡ଼କୁ ଯିବୁ। ମଝିେର କିଛି ପାହାଚ ଚଢି ପୁଣି 

ଓେହuଇସାରି େପାଲ ଉପେର ଚାଲିଲୁ I ସମତଳ େପାଲ। ଦୁଇ ପାହାଡର अଗ� ଭାଗକୁ 

ମିେଶଇ େପାଲଟି ତିଆରି େହାଇଛି। ଦୁଇ ପାହାଡ଼ ମଝିେର अନ� େକୗଣସି ପ�ତିବiକ 

ନଥିବାରୁ ପବନ ବହୁତ େଜାର େହଉଥାଏ। ଏେବ ଯାଏଁ ଚାଲି ଚାଲି ଗରମ ଥିବା େଦହ ବି 

ଶୀତେର େକାଲ ମାରି ଯାଉଥାଏ। ତାପମାତ� ା ହଠାତ ୧୫ଡିଗ�ୀରୁ କମ େହାଇ ପା� ଡିଗ�ୀ୍କୁ 

ଚାଲି ଆସିବା ପରି ଲାଗୁଥାଏ। ଚାଲିବା ପାଇଁ ଥିବା େପାଲ ଦୁଇପେଟ ଶ� ସିେମ| ବାଡ଼। 

କିp ପବନ अଧିକ େଯାଗଁୁ ଉେଡଇ େନବା ଭଳି ଲାଗୁଥାଏ। ପଡିବାର େକୗଣସି ଭୟ ନାହZ। 
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ଶୀତ େଯାଗଁୁ େଦହ ହାତ ଥରି ଯାଉଥିେଲ ବି ବ�ାଗ ଭିତରୁ େସ�ଟର କିaା ଜ�ାେକଟ 

କାଢ଼ିବା ସ�ବ ନଥିବାରୁ ଶୀଘ� ଶୀଘ� ପାଦ ପେକଇ अନ� ପାହାଡ଼କୁ ଯିବାକୁ େଚvା କଲୁ।  

ଛବି : ଦୁଇ ପାହାଡ ମଝିେର ଥିବା େପାଲ ଏବଂ େପାଲ ଉପରୁ େଗାରଖନାଥ ମsିର 

 अନ� ପାହାଡ଼େର ପହ�ୁ ପହ�ୁ ଏକ ମsିର ଶିବ ମsିର ‘େଗାରଖନାଥ ଶିବ ମsିର’ 

େଦଖିବାକୁ ମିଳିଲା। अଖr ଧୁନି ଜଳୁଛି େସ ମsିର ଭିତେର। ମsିରେର ଥେର 

ମୁrିଆଟିଏ େଲଖାଏଁ ମାରି ଚାଲିଲୁ ଆଗକୁ। ୬୫୦୦ ପାହାଚ अତିକ�ମ କରି ସାରିଥିଲୁ ୟା 

ଭିତେର। ଏଥର ସମୟ ଥିଲା ସମେ` ଆ�ଯ�� େହବାର। ମଁୁ ତ ଆଗରୁ ଜାଣିଥିଲି 

(ମତାମତ ପଢ଼ି ଓ ଫେଟା େଦଖି), େହେଲ ବାକି ସମେ` ଆ�ଯ�� େଯତିକି େହେଲ ତାଠୁ 

अଧିକ ଖୁସି େହେଲ। କାରଣ ଏେବ ଥିଲା ଓେହuଇବା ପାଳି। ପଛକୁ ଯିବା ନୁେହଁ, ଆଗକୁ 

ଯିବାକୁ େହେଲ ୨୫୦୦ ପାହାଚ ଓେହuଇବାକୁ ପଡିବ ପାହାଡ଼ ଉପରୁ ଓ ପୁଣି ଚଢ଼ିବାକୁ 

ପଡିବ अନ� ଏକ ପାହାଡ଼। ପାହାଡ଼ ତେଳ अଛି କମrଳୁ କୁr, अଖr ଧୁନି, ଉପେର अଛି 

ପ�ଭୁ ଦ_ାେତ� ୟ0 ପାଦୁକା। ମଝିେର ମଝିେର େମାବାଇଲର େନଟୱାକ� ଆସୁଥାଏ, 

ଯାଉଥାଏ I ଘରକୁ ଥେର ଦି’ଥର କିଏ କିଏ େଫାନ କରିଥିେଲ, ତିରିଶ େସେକr, ପୁଣି 
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େନଟୱାକ� ଗଲା... ଏମିତି ଚାଲିଥାଏ ...   

ଛବି : େଗାରଖନାଥ ଶିବ ମsିର, अଖr ଧୁନି, ପଛେର ଗୁରୁ ଦ_ାେତ� ୟ ମsିର,   

ବଷ�ାଦିେନ ଗୁରୁ ଶିଖର ପାହାଡର ଦୃଶ�  

 ସୁବିଧା ସୁବିଧାେର ଓେହuଇଗଲୁ ୨୫୦୦ ପାହାଚ। ଚାଲି ଚାଲି ଆସିବା ପରି 

ଲାଗିଲା। ମଝିେର େକବଳ ଖରା ଟିକିଏ ଖାଇବା ପାଇଁ ଏକ ପଥର ଉପେର ବସି ପୁଣି କିଛି 

ଚି® ଖାଇ ପାଣି ପିଇ ପୁଣି ବାହାରିଲୁ। କମrଳୁ କୁrେର ପହଁଚିବା େବଳକୁ ୧୦.୩୦  

େହାଇ ଯାଇଥିଲା। ମsିର ଦଶ�ନ କରି, ପ�ସାଦ ପାଇ ଆସିଲୁ ଉପରକୁ। ଏେବ ପୁଣି 

ଚଢ଼ିବାକୁ ପଡିବ ଆଉ ୧୦୦୦ ପାହାଚ। େଶଷ ୧୦୦୦ କିp ଭାରି ଉ�। ଫେଟା 

ଉେଠଇଲୁ ପାହାଡ଼େର ପ�ାକୃତିକ ଭାେବ ଲଖିଥିବା ହାତୀମୁr ଆକୃତିର ପଥରର। ପୁଣି 

ଚଢ଼ିବା ଆର�। ପାହାଚ ପାଖେର େଲାକଟିଏ େଭାଗ ଭାେବ ଶୁଖିଲା ନଡ଼ିଆ ଓ ଧପୂକାଠି 

ବିକି�  କରୁଥିଲା। ମାତ�  ୨୫ ଟ0ା। େସଠୁ େଭାଗ କିଣି, ଚାଲିଲୁ ଉପରକୁ। ଉପେର 

ପହ�ିବାକୁ ଲାଗିଗଲା ଘେ| ପsର ମିନିଟ। ୧୧.୪୫େର େଶଷ କଲୁ ୧୦୦୦୦ ପାହାଚ। 

ମsିରକୁ ଯାଇ ଦ_ାେତ� ୟ0 ପାଦୁକା ଦଶ�ନ କରି େଫରିଲୁ। ୧୨ ବାଇ ୧୨ର େଛାଟ 

ମsିରଟିଏ। ମsିରଟି ପାହାଡ଼ର ଶିଖରେର ନିମ{ତ। କୁହାଯାଏ अନn କାଳରୁ ଆଜି ଯାଏଁ 

ବ�ିଥିବା େଦବତା ମାନ0 ଭିତରୁ ଦ_ାେତ� ୟ ଜେଣ। େସ ରୁହnି ଏହି ମsିରେର। ଏହି 
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ପାହାଡ଼େର ଚଲାବୁଲା କରnି। ପାହାଡ଼ ଉପେର ପବନର େବଗ अଧିକ ଥିଲା। ତାପମାତ� ା 

୪ରୁ ୫ ଡିଗ�ୀ ଭିତେର। ଶୀତ ପ�ବଳ େହଉଥାଏ। ଚଢ଼ି ସାରିଲା ପେର ଖୁସି ସମେ` ପ�େ` 

ପ�େ` ସମେ` ସମ`0 ମୁହଁକୁ ଚାହZଲୁ I େସ�ଟର, ଜ�ାେକଟ, େଟାପି ପିiି ଆେମ ଶୀତେର 

ଥରୁଥିବା େବେଳ ଭିତେର ବସିଥିବା ବାବା, େକବଳ ନାଲି ର�ର ଖେr ମଠା ପିiିବା ସହ 

ଆଉ ଖେr େଘାଡ଼ି େହାଇ ବସିଥିେଲ। ମsିରରୁ ଆସି ପାହାଡ଼ ଉପରୁ େଦଖିଲୁ ପ�କୃତିର 

େଶାଭା, ଗିର ଜ�ଲ, अନ� ସବୁ ପାହାଡ଼ ଓ ପ�ାକୃତିକ ଦୃଶ�। କିଛି େଫାେଟା ସF �ତି ପାଇଁ ଓ 

କିଛି अନ� ମାନ0ୁ ପ�ମାଣ େଦେଖଇବା ପାଇଁ ଉେଠଇ େଫରିବାକୁ ଉଦ�ତ େହଲୁ। ଏେତ 

ବାଟ ଚଢି ପାରିବୁ େବାଲି ନିଜ ଉପେର ବିଶ�ାସ ନଥିଲା I ସମ`0 ମୁହଁେର ହସ ଫୁଟି 

ଉଠୁଥାଏ I “ହଁ, ଆେମ କରିପାରିଲୁ” କହି ଉଠିେଲ େକହି େକହି .... ନିଜ ନିଜ ଘରକୁ 

େଫାନ ଲେଗଇ ଆନsେର କହିବା ପାଇଁ ଗଲାେବେଳ େନଟୱାକ� ନାହZ... ମୁହଁ ଶୁେଖଇ 

ତେଳ ପହ�ିେଲ ସମ`0ୁ ଜେଣଇେବ େବାଲି କହି ପୁଣି େଗାଡ ଟଣାଟଣିେର ଲାଗି ଗେଲ 

ସମେ`....  

ଛବି : ଶ�ୀ ଗୁରୁ ଦ_ ଦ�ାର, अଖr ଧୁନିରୁ ବାହାରୁଥିବା ବିଭୁତି  



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

ଆହ� ାନ ଇ-ପତି� କା ସ$ୂ&� ନିଃଶୁ( ବିତରଣ େହତୁ ଡା େଜ�ାତି ପ�ସାଦ ପ/ନାୟକ0 1ାରା ପ�ତି2ିତ ଓ ପ�କାଶିତ  | Aahwaan.com  Aahwaan.com  Aahwaan.com  Aahwaan.com  |  327 

ଛବି : ଗୁରୁ ଦ_ାେତ� ୟ0 ପାଦୁକା, ଗୁରୁ ଦ_ାେତ� ୟ, ପାହାଡ ଉପରୁ କମrଳ କୁr ମsିର  

 ବଡି େଭାର ୪:୪୫ରୁ ଆର� କରିଥିଲୁ ଚଢ଼ିବା, ସରିଲା ୧୧.୪୫େର। ବିଗତ ଚାରି 

ବଷ�େର ଏକକାଳୀନ ତିନି କିେଲାମିଟର ଚାଲି ନଥିବା େମା ଶରୀରଟି େଯ ଦୀଘ� ସାତ 

ଘ|ାର ଯାତ� ା, ୧୦୦୦୦ ପାହାଚ अତିକ�ମ କରି ଏ ଜାଗାେର ପହ�ି ପାରିବ ଏ ଆଶା 

ନଥିଲା। ଜାଣିନି, ଭଗବାନ0 ଆଶୀବ�ାଦ ଥିଲା କି େମା ଇଛାଶ�ି େତେବ ମଁୁ ଠିଆ 

େହାଇଥିଲି ଗୁଜରାଟର अ��ାଧିକ େଲାକ ଚଢି ପାରିନଥିବା ଜାଗାେର। କୁହnି, ଜଗାର 

େଡାରୀ ନ ଲାଗିେଲ ପୁରୀ ବଡ଼େଦଉଳ ବାହାେର ଥାଇ ମଧ� ଦଶ�ନ ମିେଳନାହZ। ଏଠି 

ଗୁଜୁରାଟୀ ମାନ0 ବିଶ�ାସ େଯ, ଭଗବାନ0 ବରାଦ ନଥିେଲ ତୁେମ ଗୁରୁଶିଖର ଯାଏଁ ପହ�ି 

ପାରିବ ନାହZ। େତଣୁ ପାହାଡ଼ ଉପରକୁ ଚାହZ ଆଉ ଥେର ମୁrିଆଟିଏ ମାରି, ପୁଣି ଥେର 

େମାେତ ଡ଼ାକିବ େବାଲି ଭଗବାନ0ୁ କହି େଫରିବାକୁ ଉଦ�ତ େହଲୁ।  

 

ଛବି : ହାତୀ ମୁr ପଥର ଥିବା ପାହାଡ,  

ଗୁରୁ ଦ_ାେତ� ୟ ମsିର -- ଗୁରୁ ଶିଖର 

୧୦୦୦୦ ପାହାଚ  
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ଛବି : ଗୁରୁ ଶିଖର ପବ�ତ, ଗୁରୁ ଶିଖରରୁ କମrଳ କୁrର ଦୃଶ�  

 େଯଉଁ ରା`ା େଦଇ ଆସିଥିଲୁ ଏେବ େଫରିବୁ େସହି ରା`ାେର..... ପୁଣି ୧୦୦୦୦ 

ପାହାଚ I ତଳକୁ ଓେହuଇବା େବେଳ ମଁୁ §v ଭାେବ େଦଖି ପାରୁଥିଲି ପିଲା0 ମନେର ଗଡ଼ 

ଜିଣି ଯିବାର ଖୁସି ଓ ପୁଣି ପଛକୁ, େସହି अଫିସ, କାମ, କଂକି�ଟ ଜ�ଲ, କେପ�ାେରଟ 

ଲାଇଫକୁ େଫରି ଯିବାର ଦୁଃଖ। େତେବ େଫରିବାକୁ ତ ପଡିବ। अତ�n ଆଉ କିଛି ଘ|ା 

ମନ ଖୁସିେର ପ�କୃତି େକାଳେର କେଟଇ ଦିଆଯାଉ। ଥrା ପବନ ଖାଇ ପୁଣି ମାତିଗଲୁ 

ଜେଣ अନ�ଜଣ0 େଗାଡ଼ ଟାଣିବାେର.... ବାଟେର କିଏ କଣ କରିଛି, କିଏ େକମିତି 

ଚାଲୁଥିଲା, କଣ କଣ ସବୁ ଘଟିଥିଲା େସ ବିଷୟେର ସବିେଶଷ ବିବରଣୀ ସହ अନ�ର 

େଗାଡ ଟାଣି ସମ`0ୁ ଟିେକ ଟିେକ ଖୁସି େଦବାର ଉଦ�ମେର ଥିଲୁ ସମେ` I ମଜା 

ମଜାେର କଟିଗଲା କିଛି ସମୟ 

 େଫରିବା କିେର?? ପ�ଶ�ଟି ପଚାରି େଦଇ ଚାହZଲି ପିଲାମାନ0 ମୁହଁକୁ। େସମାନ0 

ମୁହଁେର ଥିଲା ‘ପ�ଶ�ବାଚକ ଚିହ� ’ ସହ ‘ନା ଥାଉ, ଯିବାନି’ ପରି ଚୁପଚାପ ଉ_ର। ଆଖିେର 

ଆଖିଏ ସ�ପ�, କିp େକଉଁଠି େଗାେଟ ହଜି ଯିବାର ଇଛା। େମା ପାଇଁ ବଡ ହୃଦୟବିଦାରକ 
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ଦୃଶ� ଥିଲା। କାହାକୁ କିଛି ନକହି ଆଉ କିଛି ସମୟ େସମାନ0ୁ ଏମିତି ଛାଡି େଦବାପାଇଁ 

ମନ କହୁଥିଲା। କିp େପଟର େଭାକ, େଶାଷ, ଆଉ େଫରିବା ପାଇଁ ବାଧ� ଥିବା ମନକୁ 

େନଇ େକେତ ସମୟ अବା अେପhା କରିଥାnି? େଫରିବାକୁ ଯଦି ପୁଣି ସାତ ଘ|ା ଲାେଗ 

େତେବ? େତଣୁ ବାଧ� େହଲୁ େଫରିବା ପାଇଁ।  

 ଯାତ� ା ଆର� କଲୁ ୧୨.୨୫େର। ୧୦୦୦ ପାହାଚ ଓେହuଇବାର ଥିଲା। ଆେ` 

ଆେ` अତିକ�ମ କରି ଆସିଲୁ ୧୦୦୦ ପାହାଚ। ଏେବ ପୁଣି ଚଢ଼ିବାକୁ ପଡିବ ୨୫୦୦ अତି 

ତିଖ ପାହାଚ, ଯାହାକୁ ଓେହuଇବାକୁ ଆମକୁ ମଜା ଲାଗିଥିଲା। ଏଥର କିp ଚଢ଼ିବା। ପ�ଥମ 

୧୦୦, ୨୦୦ ପାହାଚ ଚଢ଼ିଗଲାପେର ପ�ତି ୨୦, ୩୦ ପାହାଚ କିaା ପ�ତି ବା0େର 

ରହିବାକୁ ପଡୁଥିଲା। େଗାଡ଼ େବାଲ ମାନିବା अବ�ାେର ନଥିେଲ, ତଥାପି ସାହସ େଦେଖଇ 

ଆେ` ଆେ` ଚଢ଼ିଲୁ। ଗଲାେବେଳ େଯଉଁ ଜାଗାେର ବସି ଖାଇଥିଲୁ, େସହି ଜାଗାେର ଆଉ 

ଥେର ବସିଲୁ। ସମ`0 ପାଖରୁ ପାଣି ସରି ସରି ଆସୁଥାଏ। େଢାେକ ପିଇ, ଟିେକ ଆଗକୁ 

ଯାଉଥାଉ। अ� अ� ପାଣି ବେ�ଇବାକୁ କହିଲି, କାରଣ अaାଜୀ ମsିର ଯାଏଁ େକୗଣସି 

େଦାକାନ ନଥିଲା।  

ଛବି : େଫରିବା େବେଳ ଚଢିଥିବା ୨୫୦୦ ପାହାଚ 

 ଟିମ, ଗୃପେର ଗଲାେବେଳ ଯଦି ଜେଣ 

अନ�କୁ ସାହାଯ� କେର, େତେବ ସମେ` 

ଏକାେବେଳ ସକୁଶଳେର ପହ�ି ପାରିେବ। ଦୁଇଜଣ ଝିअ ଏେବ ତା0 ବ�ାଗ ବି େବାହିବା 

अବ�ାେର ନଥିେଲ। େତଣୁ କିଛି ସମୟ ପାଇଁ अଦଳ ବଦଳ କରି ତା0 ବ�ାଗ ଧରିଲୁ 

ସମେ`। େସ ଦି ଜଣ0ୁ ଏକା ଏକା, ଖାଲିେର ଚାଲିବାକୁ କହିଲୁ।  
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 ୩୫୦୦ ପାହାଚ ସରି ସାରିଥିଲା, େଗାେରଖ ନାଥ ମsିର ପାଖେର ପହ�ି ସାରିଥିଲୁ, 

ପାଣି ସରିଯାଇଥିଲା। ଉପରକୁ ଆସି ସାରିଥିଲୁ। ଏେବ ଆଉ ୧୦୦୦ ପାହାଚ, ତା ପେର 

ଯାଇ ପାଣି। ଥrା ପବନେର େଦହ େକାଳ ମାରି ଯାଉଥାଏ, ଏଇଟା େସହି ଜାଗା େଯଉଁଠି 

ଆମକୁ େସ�ଟର ଓ ଜ�ାେକଟ ପିiିବାକୁ ପଡିଥିଲା I ଏପେଟ େଶାଷ, େସପେଟ େଦହ ହାତ 

େକାଲ ମାରି ଯାଉଛି, ତଥାପି େସହି ଥrା ପବନେର ଘଡ଼ିଏ ଛିଡା େହାଇ ଯିବାକୁ ମନ 

କହୁଥିଲା I ଠିଆ େହଲୁ ବି.. କିp େକେତ ସମୟ? ଆଗକୁ ତ ଯିବାକୁ ପଡିବ.. ଚାଲିଲୁ 

ପୁଣି... େଯନେତନ କରି ପହ�ିଗଲୁ अaାଜୀ ପାଖେର। ପ�ଥେମ େଦାକାନରୁ ଥrା ପାଣି 

କିଣି ପିଇବାପେର ସମେ` କିଛି କିଛି ଜଳଖିଆ ଖାଇବାପାଇଁ କହିେଲ। ଗା�ିଆ, ଆଳୁଚପ, 

ବଡାପାଓଁ କିଣି ଖାଇଲୁ। अହମଦାବାଦେର ଗା�ିଆ, ଆଳୁଚପ ଓ ବଡାପାଓଁ ଯଥାକ�େମ 

ଶେହ ଗ�ାମକୁ ୩୦ ଟ0ା, ଶହ ୨୦ରୁ ୩୦, ଓ ୨୦ ଟ0ା ଥିବାେବେଳ େସଠି ୪୦, ୪୦ ଓ 

୩୦ ଥିଲା। ଆରାମେର ଖାଇ ସାରିବା ପେର େସଇଠି ହZ େଶାଇ ଯିବାକୁ ମନ କହୁଥିଲା। 

କିଛି ସମୟ ବିଶ�ାମ େନଇ ପୁଣି ଚାଲିଲୁ।  

 ଜୁନାଗଡ଼ ସହର େସଇ ହାତ ପାଖେର ଲାଗୁଥାଏ, କିp ପାହାଚ େଯେତ ଓେହuଇେଲ 

ବି ସରୁନଥାଏ। ଖରା ଆେ` ଆେ` ବଢୁଥାଏ, ତା ସହ ତାଳ େଦଇ ଗୁଳୁଗୁଳି। ହାତେର 

ପ�ଚୁର ସମୟ। ରାତି ୯.୫୦େର ବସ। େତଣୁ ଜଲଦି େଫରିବାର ଇଛା ନଥାଏ। ରହି, 

ବସି, ଉଠି, ବାଟ ସାରା େଘାଳଦହି, ମସଲା େସାଡା, ଚା, ପାଣି, ଲସି ପିଇ ଆସୁଥାଉ। 

ଚଢ଼ିବା ଠାରୁ ଓେହuଇବା େବଶି କv ଲାଗୁଥାଏ। େତଣୁ ପ�ତି अଧ ଘ|ାେର ଥେର ବସି ଉଠି 

ଚାଲିଥାଉ। ପାଦ, େପrା, ଆ�, ଜ¯ ସବୁ େକଁ େକଁ ଡାକ େଦଉଥାଏ। ମଝିେର ମଝିେର 

ସମତଳ ପଥରେର ବି େଗାଡ଼ ଖସୁଥାଏ। େଲାକମାେନ ଚାଲି ଚାଲି ପଥର ସବୁ ପାଲିସ କରି 
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େଦଇଥାnି। େଶଷ ତିନିହଜାର ପାହାଚ ସରିବାର ନଁା େନଉ ନଥାଏ। ମଝିେର ମଝିେର 

ରା`ା ଉପେର ମା0ଡମାେନ ବସି ମଜା େନଉଥାnି। କିଛି କିଛି େଲାକ (େଯଉଁମାେନ 

ସକାଳ େହଲାପେର ୮ ଟା, ୯ ଟା ପେର ଚଢ଼ିବା ଆର� କରିଥିେଲ) अaାଜୀ ମsିର ପାଖରୁ 

ଯାଇ େଫରୁଥାnି। େହଇ, ଜୁନାଗଢ଼ େଦଖା ଯାଉଛି ଆଉ अ� ପାହାଚ କହି ମନ 

ଭୁେଲଇଲା େବଳକୁ ପାହାଡ଼ କଡେର ୨୩୦୦, ୧୮୦୦, ୧୫୦୦ ପାହାଚ େବାଲି ଚିହ�ଟ 

କରା ଯାଇଥିବାର ଦିଶିଯାଇ ମନକୁ ଆହୁରି ହତାଶ କେରଇ େଦଉଥାଏ। ତଥାପି ଯାତ� ା 

ଚାଲିଥାଏ, ମଝିେର ମଝିେର କିଛି କଥା, େଜା«, ଆଉ େଗାଡ ଟଣାଟଣିେର ରା`ା ସରି 

ଚାଲିଥାଏ। େଶଷେର ଆସି ପହ�ିଲୁ ତେଳ।  

 ଆସିଲା େବେଳ ଭାବୁଥିଲୁ, ଏଇଟା ପ�ଥମ ଓ େଶଷ। ଆଉ ଆସିବିନି େଲା ବାପା.... 

 କିଛି¬ୀ େଲାକ, ବୁଢ଼ୀ ବୁଲୁଥାnି ତେଳ, ପାହାଡ଼ର ପାଦେଦଶେର। ପଚାରିେଲ, “ପୁରା 

ଉପରକୁ ଯାଇ ଆସିଲ?” 

କହିଲୁ -- ହଁ । 

-- ଗୁରୁଶିଖର ଯାଏଁ? 

-- ହଁ..... 

 ଦୁଇଜଣ ମାଡି ଆସି ପାଦ ପାଖରୁ ଧଳିୂ େନଇ ମୁrେର ମାରିେଲ ଓ ଜେଣ ଉଠିପାରୁ 

ନଥିବା ବୁଢ଼ୀ ମା, ରା`ା ଉପେର ମୁr ଛୁଇଁ ଆମକୁ ପ�ଣାମ କେଲ। ହଡ଼ବେଡଇ ଗେଲ ବି, 

େସମାନ0 ଭ�ି େଦଖି ନିଜ ଉପେର ପ�ଶ� ଆସୁଥିଲା, “ଆେମ କଣ ଏେତ ଭ�ିେର ପାହାଡ଼ 

ଚଢିଥିଲୁ?”  

 େବାଧହୁଏ ନା.... 
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 ପଛକୁ ଚାହZ ପାହାଡ଼କୁ କହି ଆସିଲି, “ଆଉ ଥେର ଆସିବି ନି�ିତ...” 

 ସମୟ ୫.୪୫। ଚଢ଼ି, ଓେହuଇବାକୁ ପୁରା ୧୩ ଘ|ା ଲାଗିଲା। अବଶ� ରହି, ବସି, 

ଉଠି, ଖାଇ ପିଇ ମଜା କରି ଆସିଥିଲୁ। ଭଲେର ଯାଇ ଭଲେର େଫରିଲୁ।  

 ତେଳ ପହ�ି ଲାଠି େଫେରଇ, େଗାେଟ େଦାକାନେର ପାଣି ଚା ପିଇ, ସi�ା ଆଠଟା 

ଯାଏଁ ବସି ଗୁଲିଖଟି କଲୁ। ନିଜ ନିଜ ଘରକୁ େଫାନ କରି ସକୁଶଳେର େଫରିଲୁ େବାଲି 

ଜେଣଇ େଦଲୁ। ଆଠଟା ପେର େହାେଟଲେର ଖାଇ ୯.୫୦େର ବସ ଧରିଲୁ। ବସ ଛାଡିଲା 

େବେଳ ଭାବୁଥିଲି, ଯଦି ଆେମ ୫.୩୦ ବସେର ଟିେକଟ କରିଥାp, େତେବ ପହ�ି ପାରିଥାp 

ତ?? (ନି�ିତ ଭାେବ, ଭଗବାନ0 ଉପେର ଛାଡିେଲ, େସ ବୁଝିେବ ସବୁ ଜିନିଷ) 

 ବସେର ଚଢି, କିଏ େକମିତି େଶାଇେଲ େକହି ଜାଣି ନାହାnି। କrର ଆସି ଟିେକଟ 

ମାଗିବାର ପsର ମିନିଟ ପେର ଟିେକଟ େଦେଖଇ ପୁଣି େଶାଇଗଲୁ। ସକାଳ ୬େର ପହ�ି 

ଗଲୁ ଗାiିନଗର। େସଦିନ ଥିଲା ରବିବାର। ନିଜ ନିଜ ଘେର ପହଁଚିଲା ପେର ଆଉ େକହି 

କାହା ଖବର ରଖିନୁ। େମଡ଼ିସିନ ଖାଇ, ମୁଭ ମାରି, ଦିନ ସାରା େଶାଇଲା ପେର ବି େଗାଡ଼ରୁ 

ପୀଡା ଯାଇ ନଥିଲା। େସାମବାର अଫିସେର େଦଖାେହଲା ୭ ଜଣ0 ସହ, ବାକି ଦୁଇଜଣ 

ଛୁଟିେର ଥିେଲ।  

 ଆଜି, ତିନିଦିନ ପେର ବି େଗାଡ଼ରୁ ପୀଡା ଯାଇନି। ଏେବ ବି ଘର ଓ अଫିସର ସିଡି 

ଚଢ଼ିଲା େବଳକୁ ଚଢି ଯାଉଛି ସିନା, ଓେହuଇେଲ ମେନ ପଡୁଛି େଶଷ ତିନିହଜାର ପାହାଚ 

କଥା।  

 ଆହୁରି ବି ମେନ ପଡୁଛି.....?? 

 ପଛକୁ ଚାହZ ପାହାଡ଼କୁ କହି ଆସିଥିଲି, “ଆଉ ଥେର ଆସିବି ନି�ିତ...” 
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 ଗିରନାର ପାହାଡ ଚଢିବା ପବୂ�ରୁ କିଛି ଜାଣିବା କଥା :-  

୧. ପାହାଡ ଉପେର ଜଳୀୟ ବା ର ସାs�ତା (Humidity) ସକାଳ ୯ଟା ପେର ବଢିଯାଏ, 

େତଣୁ ବଡି େଭାର ୩ ଟା ରୁ ୫ ଟା ଭିତେର ଚଢା ଆର� କରିବା କରp I  

୨. ପାହାଡ ଉପେର ଲାଇଟ ଓ अନ� ସୁବିଧା ଥିେଲ ମଧ�, େବେଳେବେଳ େକହି େକହି 

ଜ�ଲୀ ଜp0ୁ େଦଖି ଥିବାର କୁହnି, େତଣୁ ଦିନ ଥିବା ଭିତେର ହZ ଚଢିବା ଓ ଓେହuଇବା 

ଭଲ I ସା�େର ଟ��ଟିଏ ରଖp I ହାଲକା ଟ�� ତେଳ େଦାକାନେର ମିଳିବ I  

୩. ଶୀତଦିେନ ହZ, ଏ ପାହାଡ଼ ଚଢିବା ଭଲ I ଖରାଦିେନ ଗରମ ଓ ବଷ�ାଦିେନ ଖସଡ଼ା 

ପଥରରୁ ଖସିବାର ଭୟ ଥାଏ I େତଣୁ अୋବରରୁ େଫବୃଆରୀ ପାହାଡ ଚଢିବା ପାଇଁ 

ପ�କୃv ସମୟ I  

୪. ଚଢିବା େବେଳ ଭଲ, ହାଲକା ଓ §� େଜାତା ହZ ବ�ବହାର କରp, अଧିକ ଓଜନ 

କିaା ଚମଡା େଜାତା ଫାଟିଯିବାର ଭୟ ଥାଏ I ଓଜନ େଜାତା େଫରିଲା େବଳକୁ अଧିକ 

କv େଦଇପାେର I  

୫. ଚଢିବା ପାଇଁ ବାଉଁଶ ବାଡି଼ଟିଏ ସା�େର ରଖp I ମାତ�  ୧୦ଟ0ା ଭଡାେର ମିେଳ I 

अଧିକ େମାଟା କିaା अଧିକ ପତଳା ବାଡ଼ି ନିअp ନାହZ I  

୬. କମrଳୁ କୁrେର ମହାପ�ସାଦ ଖାଇବାକୁ େଯମିତି ନ ଭୁଲnି I  

୭. େଡାଲୀ କିaା ଜିନିଷ େବାହୁଥିବା େଲାକମାେନ େବେଳ େବେଳ ମିଛ କଥା କୁହnି, “ଚଢି 

ପାରିବନି, ଜିନିଷ େବାହି େହବନି, ବହୁତ ଦୂର, ବହୁତ କv” ଇତ�ାଦି I ନିଜ ଉପେର 

ବିଶ�ାସ ରଖp ଓ ସମୟ େନଇ ଚଢ଼ିବାକୁ ଯାଆp I ଯିବା ପବୂ�ରୁ ଇ|ରେନଟରୁ ଜାଗା 

ବିଷୟେର କିଛି କିଛି �ାନ ରଖିବା ଭଲ I  
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୮. ଭଗବାନ0 ନାମ େନଇ, େକୗଣସି ଭଲ ଗୀତ ଶୁଣି ଶୁଣି ଓ ଗୁଣୁ ଗୁେଣଇ କିaା ସା� 

ମାନ0 ସହ ହସ ଖୁସି େହାଇ ଯାଆp, ଚଢ଼ିବାର କv ଜଣ ପଡିବ ନାହZ I ପୁରା ପାହାଡ 

ଚଢିବା କିaା ଓେହuଇବାକୁ अନ� ରା`ା ନାହZ I ଆପଣ0ୁ ନିେଜ, ପାଦେର ଚାଲିଚାଲି 

ଯିବାକୁ ଓ ଓେହuଇବାକୁ ପଡିବ I   

୯. େପନ କିଲର, ମୁଭ ଓ अନ� अତି ଦରକାରୀ ଜିନିଷ ସା�େର ରଖp I अଧିକ ଲେଗଜ 

ବା ଜିନିଷ ପତ�  ସା�େର ନିअp ନାହZ I େଫରିବା େବେଳ ପିiିଥିବା ହାତ ଘ|ା ବି 

େବାହିବାକୁ କv ଲାଗିପାେର I ପାଣି ଓ अନ� ଖାଇବା ଜିନିଷ अ� अଧିକ ପଇସାେର 

ବାଟସାରା ପ�ାୟ ୫୫୦୦ ପାହାଚ ପଯ��n ମିଳିବ, ଗୁରୁ ଶିଖର ଯିବା ପବୂ�ରୁ ପାଣି 

େବାତଲଟିଏ ପାଖେର ରଖp I  

୧୦. େରାଗୀ, ଶ�ାସ େରାଗୀ, ହୃଦୟ େରାଗୀ ପାହାଡ ଚଢିବାରୁ hାn ରୁହp I ପାହାଡ ତେଳ 

ଥାଇ ଭଗବାନ0ୁ ଡାକିେଲ ବି େସ ଶୁଣିେବ I ଯିବାକୁ ଇjା ଥିେଲ ପାହାଡତଳୁ େଡାଲୀଟିଏ 

ଭଡା କରp I ଓଜନ अନୁସାେର ୧୨୦୦୦ରୁ ୨୫୦୦୦ ଯାଏଁ ଟ0ା ଲାଗିବ, ଯିବା ଆସିବା I  

 

ଖଲାରୀ, अନୁଗୁଳ, ଓଡିଶା 

୯୩୭୬୦୧୨୫୦୦ 

subal.mohapatra@gmail.com 
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ମଣିମା ଶୁଣିମା େହଉମଣିମା ଶୁଣିମା େହଉମଣିମା ଶୁଣିମା େହଉମଣିମା ଶୁଣିମା େହଉ    
 ପ�କୃତି ପୁରୁଷ ପ�ଭୁ ଶ�ୀଜଗନ� ାଥ। ଆଉ ଏହି ପ�କୃତି ବଳେର 

ସାରା ସଂସାର ଗତିଶୀଳ। ପ�ଭୁ0ର ଆର� େକଉଁଠି, େଶଷ େକଉଁଠି 

ତାହା େଖାଜିେଲ ମିେଳ ନାହZ। େସ େହଉଛnି अନାଦି ଓ अନn। 

ବିଶ�ାସ ଥିେଲ ବିଶ�ରୂପୀ0 ବିଶାଳତାକୁ ଜାଣିହୁଏ। ଆ�ା ଥିେଲ ଇଶ�ର0 अ`ିତ�କୁ 

ବୁଝିହୁଏ। ଭାବ ଥିେଲ ହZ ଭଗବାନ0ୁ अନୁଭବ କରିହୁଏ। ନେହେଲ ଭଗବାନ0ୁ େନଇ 

ଆେମ ବ�ଥ� ଯୁ�ି କରୁ ଓ ପ�ମାଣ େଖାଜି େଖାଜି ଜୀବନ େଶଷ େହାଇଯାଏ। ସଂସାରେର 

ଯାହା ସବୁ अନୁଭବ କରାଯାଏ, େସସବୁର କାରଣ େହଉଛnି ଇଶ�ର। ସୁଖ, ଦୁଃଖ, ଦିନ, 

ରାତି ଆେମ ଯାହା ଉପେଭାଗ କରୁେଛ, ତାହା ସବୁ ଜଗନ� ାଥ0 ମାୟାଯୁ� ରୂପ। ପ�ଭୁ0 

ରୂପେର ମିଶିେଲ, ତା0ୁ अନୁଭବ କେଲ, ସବୁ ଦୁଃଖ କv ଦୂର େହବ। େସ େହଉଛnି 

ଆନs ମରୂତି। ତା0 ଆନs ଭାବକୁ ବୁଝି େସଥିେର ମ³ି ରହିେଲ, ଆପଣ ନିେଜ ନିଜକୁ 

ଆନsିତ କରିପାରିେବ। ଏହା ହZ ପ�କୃତେର ପ�ଭୁ0 ପ�ତି ପ�କୃତ ଶ��ା। େହ ପ�ଭୁ! 

ଆପଣ0ୁ ମଁୁ େକାଟି ନମ?ାର କରୁଛି। କାରଣ ଆପଣ0 ନିକଟେର ସବୁକିଛି अnନ{ହିତ 

େହାଇରହିଛି। ସବୁଠାେର ଆପଣ େକଉଁ କାଳରୁ अବିନାଶୀ ବା अhର (ଯାହର hୟ ନାହZ) 

ଭାେବ ବିଦ�ମାନ अଛnି। ମଣିଷ େଦହେର ତାମସିକ ଗଣ େଯାଗଁୁ େସ ଧିେର ଧିେର अ�ାନ 

େହାଇଯାଉଛି। ତାକୁ ପ�ମାଦ�, ଆଳସ�, ନିଦ� ା ବିେମାହିତ କରୁଛି। ତାକୁ ହZ େସ ପ�କୃତ 

ସୁଖ େବାଲି ଧରିେନଉଛି। ଏହାର ଉପରକୁ ଉଠିେଲ େଯ ପ�ଭୁ0 ସାନିଧ� ରହିଛି ଓ ପରମ 

ଶ�ୀ अଖr 
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ଆନs ରିହିଛି। ତାହା େସ ବୁଝି ପାରୁନାହZ। ସୁ� अବ�ାରୁ ଆମକୁ ଜାଗ�ତ अବ�ାକୁ 

ଆସିବାକୁ େହବ। ନିଜକୁ ଉଜାଗର କରିବାକୁ ପଡିବ। ସୁ� ମନକୁ ଭ�ି ଦୀପ ଦ�ାରା 

ଉଜାଗର କେଲ ହZ ତାହା ପ�ଭୁ0ୁ अନୁଭବ କରିପାରିବ। େଯାେଗଶ�ର ଜଗନ� ାଥ0ୁ �ିର 

ଭାେବ ଧ�ାନ କରିପାରିବ। ଚାରିବାହୁ ବିଶିv ରୂପ ସହ ପ�ଭୁ0 ଶ�ୀମୁଖ अତ�n ସୁsର। 

ତା0 ମୁଖକୁ ଯିଏ अନୁଭବ କରିଛି, ତାକୁ ଆଉ େକଉଁ େସୗsଯ�� अବା ଆକଷ{ତ 

କରିପାରିବ? େସ େହଉଛnି ବିଶ�ମୁ_�ୀ। अଥାତ୍ ସାରା ବିଶ�ର େସ େହଉଛnି ସ�ରୂପ। 

ଜଗତ ଇଶ�ର ବି�ୁ ଏହି ଜଗତ ଭଳି ଆଉ େକେତ ଜଗତକୁ ମଧ� ଧାରଣ କରିଛnି। 

ପ�ଭୁ0 ବିଶ�ରୂପ ଦଶ�ନ କରିବାକୁ ସମେ` ଚାହାnି। ଭ� ଚାେହଁ। େଦବାେଦବୀଗଣ ମଧ� 

ଏଥିପାଇଁ ଲାଳାୟିତ। େସହି େତେଜାମୟ ରୂପ ଦଶ�ନ କରିବା ସମ`0 ଭାଗ�େର ନଥାଏ। 

ସମ`0ର େସତିକି ଶ�ି ମଧ� ନଥାଏ େଯ େସହି େତଜେମାୟ ରୂପକୁ େଦଖିପାରିେବ ବା 

अନୁଭବ କରିପାରିେବ। କାରଣ ମହାପ�ଭୁ0 େସହି ରୂପ ପରମ ଓ अନn। ଭ� ପ�ଭୁ0 

ଶରଣାପନ�  େହେଲ ହZ ପ�ଭୁ0 େସହି ରୂପକୁ अନୁଭବ କରିପାରିବ। ଆପଣ ମଧ� କଣ 

େସହି ରୂପକୁ େଦଖିବାକୁ ଚାହାnି ନାହZ ବା अନୁଭବ କରିବାକୁ ଚାହାnି ନାହZ। େତେବ 

ପ�ଭୁ0ୁ ଡାକp। ପ�ଭୁ0ୁ ପ�ଣାମ କରp। ପ�ଭୁ ଶୁଣnି ଓ ଆପଣ0 ଡାକ ନି�ିତ ଶୁଣିେବ। 

କାରଣ େସ ତ ଆପଣ0 ଡାକ ଶୁଣିବାକୁ ଆତୁର େହାଇ अଛnି।  

 

ଠିକଣା : ଦୀhା ମିଶନ, ପିପିଲି, ପୁରୀ, େମା – ୭୦୦୮୮୧୬୮୯୧ 
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ଜୟ ଜୟ ପରମାତF ନ୍ ଜୟ ଜୟ ପରମାତF ନ୍ ଜୟ ଜୟ ପରମାତF ନ୍ ଜୟ ଜୟ ପରମାତF ନ୍     
େବୖଦିକ ପର$ରାେର अଧିକାଂଶ ପ�ାଥ�ନା ସାମୁହିକ। ଏହା ଏକ 

ଉ�ତର ସାମାଜିକ େଚତନାକୁ ପ�ତିଫଳିତ କେର। ପରମାତF ା, ଓଁକାର, 

ଭାରତମାତା, ସମହୂର अଥ�ାତ େଗା2ୀ, ସଂଘର ଜୟଗାନ ଦ�ାରା 

କମ�େଯାଗ ଜନିତ କମ�ଫଳ ସାଧନର ଏକମାତ�  ତଥା େଶ�2 ପ�ା 

अେଟ। ଇଏ ଏକ େଜୖବିକି ପ�କି�ୟା ଆେଟ। େତଣୁ ବିେବକାନs େକs�ର କାଯ��କ_�ା ମାେନ 

ବାରaାର େବାଲୁଥିବା ପ�ାଥ�ନାରୁ େଗାଟିଏ अଂଶ  ଆଜିର ଏହି ପଦଦଳିତ ଓ ନିମ�ଗାମୀ 

ପରିେବଶେର ମଁୁ ଏହାର ଓଡିଆ ଭାଷ�ାଥ� କରି ଆପଣମାନ0 ସ�£ଖେର ରଖିବା ପାଇଁ 

ଇଛା କଲି। ଏହାଦ�ାରା େଶ�2 ଓ ପରାକା2ାର ପ�ତୀକ ଭାରତ ଭୂମିର କାନି, ତି� ର�ୀ 

ଧ�ଜା, ତେଳ ଆମ ମଥା ସବୁେବେଳ ପ�ଣମ� अବ�ାେର ରହିଥାଉଁ।  

 ଦୟାକରି େକବଳ ଏହାକୁ अସାଧାରଣ ଭାବ ଭାବି ପଢିବାକୁ अନୁେରାଧ। 

ବୟଂ ସୁପୁତ� ା अମୃତସ� ନୂନଂ, 

ତେବୖବ କାଯ��ାଥ�ମିେହାପଜାତାଃ॥ ୩ ॥ 

अଥ�ାତ୍ , 

ବୟଂ (ଆେମ) ସୁପୁତ� ା (ସnାନମାେନ) अମୃତସ� (अମରତ�ର) ନୂନଂ (ବା`ବେର), 

ତେବୖବ (େକବଳ ଆପଣ0ର) କଯ��ାଥ�ମ୍  (କାଯ�� ନିମେn) ଇେହାପଜାତାଃ (ଏଠାେର ଜନF  

େନଇଛୁ) 

 ଏହି ପ�ାଥ�ନାଟିେର ନିହିତ ବିେବକାନs େକs�ର ବିଚାର ଉପେର ପଯ��େବସିତ 

ପ�େମାଦ କୁମାର 

ପrା 
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ଭାବାଥ� ତେଳ ଉେଲu ଖ କରାଗଲା। 

େଶ�ତାଶ�ତର ଉପନିଷଦ, ଭାଗ-୨, େଶ¡ାକ-୫ େର अତି ଉ�ାଟ ସ�ରେର ଆମର अମୃତତ�  

ବିଷୟ ଉଦେଘାଷଣା କରି ସାରିଥିେଲ େଯ, 

ଶୃଣ�p ବିେଶ� अମୃତସ� ପୁତ� ା  

ଆ େୟ ଧାମାନି ଦିବ�ାନି ତ�ୁଃ। 

 ଏହାକୁ ଉ�ୃତ କରି ସ�ାମୀ ବିେବକାନs ୧୮୯୩ ଚିକାେଗା ଧମ� ମହାସଭାେର 

ଆେମରିକାବାସୀ0ୁ अନୁମତି ମାଗିଥିେଲ, େକବଳ ଭାରତବାସୀ0ୁ ନୁହଁnି, ବିଶ�ର ସମ`0ୁ 

अମୃତର ସnାନ ରୂେପ ସେaାଧନ କରିବା ପାଇଁ। େସମାେନ େସଠାେର େକହିେହେଲ ପାପୀ 

ନାହଁାnି, ଯାହା େସମାନ0 ଧମ�େର କୁହା ଯାଉଛି। ବରଂ ଈଶ�ର0 अଂଶୀରୂେପ ଆେମ 

ସମେ` େସହି अମୃତତ� ର ସnାନ।  

 ପ�ଶ� ଉଠିପାେର, ଯଦି ଆେମ अମୃତତ� ର अଂଶ, ଆମର ପୁନଜ�ନF  କାହZକି େହଲା? 

ଆେମ ଜନF -ମୃତୁ�ର କାଳ-ଚକ� ରୁ କାହZକି ବାହାରି ଯାଉେନ?  

ଉ_ର େହଲା, ଆେମ ତା0 କାଯ�� କରିବାକୁ ଏଇଠି ଜନF  େନଇଛୁ।  

ପୁଣି ପ�ଶ� - ତା0 କାଯ�� କଣ?  

ତା0 କାଯ�� େହଲା - ସାଧୁ ପ�କୃତିର ଉ�ାର ଓ ଧମ�ର ପୁନ��ାପନା। ପ�େତ�କ ମହୁୂ_�େର 

ପ�କୃତିେର �ଳନ अଥବା ପ�ାକୃତିକ अବ�ାର ପରିବ_�ନ ଘଟିଥାଏ। ଏହା ଫଳେର ନିହିତ 

ଧମ�ର अବhୟ अଟକାଇ ଦୁv ପ�କୃତିର ନାଶ, ସାଧୁ ପ�କୃତିର ଉ�ାର ଓ ଧମ�ର 

ପୁନ��ାପନା ନିମେn अମୃତର ସnାନ ମାନ0 ଭୂମିକା ମହ_�ପ&ୂ� अେଟ। 

ଥେର ନିବ{କ� ସମାଧିର ସ�ାଦ ଚାଖି ସାରିଲା ପେର ଶ�ୀ ରାମକୃ�0ୁ ପୁଣି ଥେର ତା0ୁ 

େସହି अବ�ାକୁ େନଇ ଯିବା ପାଇଁ କରିଥିବା ବିେବକାନs0 अନୁେରାଧକୁ ପ�ତ�ାଖ�ାନ 
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କରି ଶ�ୀ ରାମକୃ� ତା0ୁ ଝିଂଘାସି ଉଠିଥିେଲ - ଲ³�ା ଲାଗୁନି! େତା ନିଜ ସ�ାଥ� କଥା ହZ 

ଚିnା କରୁଛୁ। ମା’0 କାମ କରିବାକୁ େତାର ଜନF । 

ମା’0 କାମ - ଭାରତମାତାର କାମ, ବିଶ�ଜନନୀର କାମ! 

େସଥିପାଇଁ ଆମର ଜନF  ଏଇଠି େହଇଛି। 

ଏଇଠି, ମାେନ ଏଇଠି ହZ କାହZକି? 

ଏହାର କାରଣ ବି ସ�ାମୀଜୀ କଲେaା ଠାରୁ अଲେମାଡାେର େଦଇଥିବା ବିଚାର ଶୃÄଳାେର 

§v କରି େଦଇଛnି।  

ଏକାତF ା ଭାବର ଜନF ଦାତା ସନାତନ ଧମ�ର ସୃvି ଏହି ମାଟିେର।  

ବିଶ�କୁ ଏକ ଆତF ାର ଆଧ�ାତିF କତା ସତୂ� ର ବiନେର ବାiିବାର अଖr ପ�ୟାସ ଏ ମାଟିର। 

ଏହାର ଜଳବାୟୁର ପ�ତିଟି ବିsୁ, ମାଟିର ପ�ତିଟି କଣ, େବଦଶ�£ତିରୁ ଝ0ୃତ ପ�ତିଟି ଶ¥ 

ପବିତ�  ଓ अନୁଭବଜନିତ ପରିhିତ। 

?s ପରୂାଣେର କୁହା ଯାଇଛି: 

ବଷ�ାଣାଂ ଭାରତଃ େଶ�2, େଦଶଣାଂ ଉgଳଃ ଶ�£ତ,  

ଉgଳସ� ସେମାେଦଶ, େଦଶ ନା`ି ମହି ତେଳ ।  

େତଣୁ, େହ ପରମାତF ା ! 

ବା`ବେର ଆେମ अମୃତର ସnାନ,  

ଏଠାେର ଜନF  େନଇଛୁ କରିବାକୁ ଆପଣ0 କାଯ�� ସାଧନ।  

(େସୗଜନ� - ବିେବକାନs େକs�  ପ�ାଥ�ନା, ୩) 

୨ୟ େତାଟାସାହି, ବ� ହF ପୁର, ଓଡିଶା 
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ଜଲିଉଡ଼େର ନଗ�ତାଜଲିଉଡ଼େର ନଗ�ତାଜଲିଉଡ଼େର ନଗ�ତାଜଲିଉଡ଼େର ନଗ�ତା!!!!    
ଜଲିଉଡ଼ େର ନଗ�ତା-ଏକ ସମନ�ୟ ବିଚାର ବିମଷ�ର ଉଚିତ୍ ସମୟ  

 େବଶହୀନ ଜୀବ ଓ ଆବରଣହୀନ ଜିନିଷ ବା`ବେର ନଗ�। 

ତାହା କା�େର, କାଗଜେର, ବାଲିେର କିaା ଧରିତ� ୀ ଉପେର ଚଳ ପ�ଚଳ 

କରୁଥିବା ର�ମାଂସର ପ�ତିମା େହାଇପାେର। େସହିପରି ସୀମାବିହୀନ 

କ&� ଚାହୁଁଥିବା ଭାଷା ହZ ନଗ�। ଦିନଥିଲା, େସଦିନ ଆଦିମ ସଭ�ତାର େସ ପବୂ�ଜ ଥିଲା 

ନଗ� ବାନରର ବିଚିତ�  ରୂପ। अସଭ� ଯାଯାବର ଥିଲା ତା ସଭ�ତା ଓ ସଂ?ୃତି। ତା 

ଚରାଭୁଇଁ ଥିଲା ତା अଭିନ�  ର�ମ�। େଯଉଁଥିେର େସ अ�ାନେର अ�ାତ ଭାେବ କରୁଥିଲା 

ତା ନଗ� ମୁକ अଭିନୟ। ବ`ୁତଃ ତାହା ଥିଲା ସାବ�ଜନୀନ ବା ସାଧାରଣ। ସେaଦନ କଣ, 

ପ�ତିକି�ୟା କଣ ତାହା ଥିଲା ତା �ାନର େନପଥ�େର। ପ�କୃତିେର ବସବାସ କରୁକରୁ 

ପ�ାକୃତିକ ଜ�ଲର ଫଳମଳୂ, ମs ସମୀରଣ, ଶୀତଳ ଝରଣା ଓ ନଦୀର ଜଳ, ଦିବାକର0 

ଆେଲାକ ଥିଲା ତାର ପ�ମୁଖ ଆବଶ�କତା। ମାତ�  ତା େଦହର ଚମ�ର ଆବରଣ କି 

ଜୀବନର ସୁରhାର ଆବରଣ ଚିnା କରିବା ଥିଲା ସ�ପ�। 

 ଖରା, ବଷ�ା, ଶୀତ, କାକରେର େଯେତେବେଳ ଥରିଲା େଲାଡିଲା ପତ� େଟ, ଡାଳଖେr 

ଯାହା ଢେ0ଇେଲ େସ ଟିେକ ଆରାମ अନୁଭବ କଲା। 

 ପାଣିପାଗ ଜଳବାୟୁର ପରିବ_�ନ ଓ ମଣିଷର େଜୖବିକ ଆବଶ�କତା ପାଇଁ  ଭିନ�  ବା 

ବିପରୀତଲି�ୀ େଯେବ ଆକଷ{ତ େହେଲ ତାର ଆସିଲା ଲାଜ। େଯଉଁ अ�ମାନ 

ନାରାୟଣ ଚs�  

େସନାପତି 
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ସେaଦନଶୀଳ ବା ଆକଷ�ଣର େକs�ବିsୁ ତାକୁ େସ ଲୁଚାଇବାକୁ ଚାହZଲା। େସେତେବେଳ 

େଲାଡାେହଲା �ାୟୀ େପାଷାକ। ନଗ�ତାକୁ େସ ନାପସs କଲା। ଘେର, ସାହିେର, ବାହାେର 

େକଉଁଠି ବି  अ�ରୁ ବିେଶଷ କରି ସେaଦନ ଶୀଳ अ�ରୁ େପାଷାକ ଖସିେଲ ତାକୁ ଖରାପ 

ଲାଗିଲା। େସ େହଲା େପାଷାକେର ମାଜ{ତ ଓ ରhଣଶୀଳ। ସମାଜ ମୁr ନୂଆଇଲା ତା 

ସଂ?ୃତି, ପର$ରା ଓ ଆଦଶ� େଦଖି। 

 ପେୂବ� ମଣିଷ ଥିଲା କvସହି�ୁ। କାମନା ବାସନା ଆଶା ବି ଥିଲା କ� ଚିତ। ମsିର 

କା�ର ନଗ� ରୂପ ତା ମନେର ଆଣୁଥିଲା ମୃଦୁ� ଉନF ାଦନା। ନିଜ अଂଚଳର କୃତି ପ�ଦଶ�ନ 

ଓ ନିଦଶ�ନ ଓ ପଯ��ଟକ0 ଆକଷ�ଣ ପାଇଁ ମsିରର ଥିଲା େସ କଳାକୃତି। ଯୁଗ ବଦଳିଲା। 

ମଣିଷ ମେନାର�ନ ପାଇଁ ଆଦରି େନଲା ଯାତ� ା, ଚଳ�ିତ� , ଥିଏଟର, ପାଲା, ଦାସକାଠିଆ 

ଇତ�ାଦି। 

 अତ�ାଧୁନିକତାର §ଶ�େର ଆଧୁନିକ ନଁା ବି ଶୁଣିବାକୁ ପଡିଲା ଜଲିଉଡ଼, ଓଲିଉଡ ଓ 

ବଲିଉଡ। ବଲିଉଡ ଭାରତୀୟ `ରର ବିେଶଷତଃ ରାv�ଭାଷାର ଚଳ�ିତ�  ଜଗତ, ଓଲିଉଡ 

ଓଡ଼ିଶାର ଓଡ଼ିଆ ଚଳ�ିତ�  ଜଗତ ମାତ�  ଜଲିଉଡ଼ େହଲା ସବୁଠୁ ପ�ାକୃତିକ अତୀବ 

ମେନାମୁÃକର ଓଡ଼ିଶାର ଯାତ� ାଦୁନିଆଁ। 

 ପ�ଶ� ଆେସ ଏ ତିେନାଟି ଉଡ଼େର ନଗ�ତା କ’ଣ ନିତ�ାn ଆବଶ�କ। ସଭ�ତା 

କହିେଲ କି ସଂ?ୃତି କହିେଲ ସଂ?ାର ଓ ନୀତି ଆଦଶ� ପ&ୂ� ଚଳଣୀକୁ ବୁଝାଏ। େମା 

ଭାରତ ବଷ� ବିଶ�େର େଶ�2 ତା ମହନୀୟ ସଂ?ୃତି ପାଇଁ। ତା ଭିତରର ଓଡ଼ିଶାର ସଂ?ୃତି 

ବିଶ� ସଂ?ୃତିର ଜନନୀ। ପୁନ� ଖା|ି ଓଡ଼ିଆଣି, ଓଡ଼ିଆ େବାହୁ ଆଚାର ବିଚାର ପାଇଁ 

ଚୀର ପଜୂନୀୟା। ତାକୁ େଦଖିେଲ ଭଗବାନ ବି ମୁr ନୁଆଇଁ ସ�ାନ ଦିअnି। ଭାରତୀୟ 



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

ଆହ� ାନ ଇ-ପତି� କା ସ$ୂ&� ନିଃଶୁ( ବିତରଣ େହତୁ ଡା େଜ�ାତି ପ�ସାଦ ପ/ନାୟକ0 1ାରା ପ�ତି2ିତ ଓ ପ�କାଶିତ  | Aahwaan.com  Aahwaan.com  Aahwaan.com  Aahwaan.com  |  342 

ନାରୀ ତ ଭ�ିର अଘ��। ବିେଶଷ କରି ଶାଳୀନ ବ�ବହାର େଶାଭନୀୟ େପାଷାକ ତାକୁ 

ନମସ� କେର। ଲ³ା ତାର ଭୂଷଣ। ନଗ�ତାକୁ େସ ଘୃଣା କେର। 

 ପବୂ�ରୁ ଯାତ� ାେର ଯାଉଥିଲା ତାକୁ ଶୁଣିବାକୁ ପଡୁଥିଲା ‘ଯାତରା ଛତରା’। अତି 

अନୁନ� ତ, ଆଚାରବିହୀନ ପରିବାର କିaା କ� ଚିତ अଭାବୀ ଭଲ ଘରର ପୁअ ଝିअମାେନ 

ପରି�ିତିେର ଆଦରୁଥିେଲ ଏ ପuାଟଫମ�। େକବଳ େପାଷକର ନଗ�ତା ନୁହଁ ଏମିତିକି 

ଭାଷାର ନଗ�ତା ବି ଜଲିଉଡ଼େର ରହିଲା। େକେତକ अସମାଜିକ0ୁ ଶତ ପ�ତିଶତ ଖୁସି 

ବା|ିେଲ ବି ଭଦ�  ରhଣଶୀଳ0 ପାଇଁ ଥିଲା अସଭ� କି�ୟାକଳାପ। ତଥାପି େସ ସମୟର 

େଲାେକ अଧିକାଂଶ ମାତ� ାେର ଈଶ�ର ବିଶ�ାସୀ ଓ ଜଲିଉଡ଼ର ବିଷୟବ`ୁ େପୗରାଣିକ 

କଥାବ`ୁ ଉପେର ଆଧାରିତ ଥିବାରୁ ନଗ�ତା େସେତ ନ ଥିଲା, ଏମିତିକି ନୃତ�ନାଟିକା 

ଥିବାରୁ ନଗ�ତା अଶ¡ୀଳ ଠାରୁ ଦୂରେର ଥିଲା। େକବଳ ଡୁଏଟ୍ େର ସାମାନ� ନଗ�ତା ଉଭୟ 

ଭାଷା ଓ େପାଷାକେର ଥିଲା ଯାହା ହାରାହାରି ଚାଲିଯାଉଥିଲା। 

 ଓଲିଉଡ ଓ ବଲିଉଡ ସହ ଜଲିଉଡ଼କୁ ତୁଳନା କରାଯାଇ ପାେରନା। କାରଣ େସସବୁ 

ପରଦାେର ମଣିଷ େଦଖୁଥିଲା ଓ େଦଖୁଛି ମଧ�। ଓଲିଉଡର ସାମାନ� ନଗ�ତା େଯେହତୁ 

ପରଦା ପଛର ଓ େସନ୍ସର େବାଡ଼� ଦ�ାରା ପାଶ୍ େହଉଥିଲା ତାହା ଧ_�ବ� ନୁେହଁ। ପୁନ� 

ବଲିଉଡ अତ�ାଧୁନିକତାର ଛୁଆଁେର ଓ ବିେଶଷ କରି ପା�ାତ� େଦଶଗୁଡିକେର ସୁଟିଂ 

େହବାରୁ ବାହାେର ସ�� ସମୟ ଧରି ସୁଟିଂ ଦୃଶ�କୁ ପରଦାେର अଧିକାଂଶ ଉନ� ତ ଉ� 

`ରର ବ��ି େଦଖୁଥିେଲ ଯାହାକି ସରଳ ମନେର କୁପ�ଭାବ ପକାଇ ପାରୁନଥିଲା କି 

ପାରୁନାହZ। 

 ମାତ�  ଜଲିଉଡ଼ ବା ଯାତ� ାଜଗତ େସ ପରଦାର େବଶଭୁଷା, अଶ¡ୀଳ ଦୃଶ� ଓ ନଗ�ତାକୁ 
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ଜୀବn ଫୁଟାଇ ବାହାଦୁରୀ ମାରି अଧିକ ଟ0ା େରାଜଗାର କରିବାକୁ କଳାକାର ଓ ଯାତ� ା 

ମାଲିକ, ମ�ାେନଜର ସେ� ସେ� ବିଭିନ�  ଯାତ� ାକମିଟି ପାଦ ବେଢ଼ଇଲା। େସଦିନ ନାହZ, 

େସଦିନର ଯାତରା ଛତରା ଉ�ି ବି ନାହZ, ଯାତ� ାର ସ�ରୂପ ବଦଳିଛି, ମ� ବଢିଛି, अତି ଉ� 

ଶିhିତ ଓ ଭଦ�  ବଡ଼ ପରିବାରର ଉଭୟ ଲି�ୀ ମାନବ ପାଦ େଦଇଛି ଜଲିଉଡ଼େର କଳା 

ବିକାଶ କରିବାକୁ। 

 କିp ଦୁଃଖ ଲାଗୁଛି ଏେବ ଜଲିଉଡ଼ର ଉନF £� ନଗ�ତା େଦଖି। େସେତେବେଳ ମହାନ 

ଖଳନାୟକ େଦୖତାରି ପrା0 ଜୀअnା ଶବ, ନର ରାhସେର େରପ୍ ସିନେର ଥିଲା ସାମାନ� 

ନଗ�ତା, ନୀର ସ�ାଇଁ କି ମିଟୁ ଦାସ0 େସହିପରି ଦୃଶ�େର ସାମାନ� ନଗ�ତା। ଭଦ�  ସମାଜ 

ବି ଏସବୁକୁ ସହଜେର ଆଦରି େନଉ ନଥିଲା। ମାତ�  ଏେବ ଜଲିଉଡ଼େର ଆଜି େସ ଦh 

କଳାକାର0 ଭୟ0ର ଦୃଶ� ନାହZ କି େସଥିେର ନାରୀ ଚରିତ� ର अଶ¡ୀଳ ନଗ�ତା ନାହZ। 

ନଗ�ତାର ସୁअ ଛୁଟିଛି ସା$� ତିକ େରକଡ� ଡ�ାନ୍ସେର। େପାଷାକ ଖrିଆ ତ କିଏ ଜାଣି 

ଶୁଣି େଦଖାଉଛି अ�। ପୁନ� ସ�ାମୀ ¬ୀ ବି ଏପରି ମିଳନ ମୁହୂ_�କୁ ସ�£ଖୀନ େହଉ ନ 

ଥିେବ ଏପରି ପା�ାତ� अଭିନବ ନୃତ� ନଁା େର ନଗ�ତା କରାଯାଉଛି। 

 ପ�କୃତ ପhେର େକବଳ କୁକୁର ମା0ଡ଼ମାେନ ଏବଂ अନ� ପଶୁପhୀ ମାେନ ହZ 

ନଗ�ତାକୁ ଭଲ ପାଆnି। ପରp ଆଜିବି େକେତକ େପାଷା କୁକୁର କି ମା0ଡ଼ ନଗ�ତାକୁ 

ନାପସs କରିବା�େଳ ଯାତ� ାଜଗତର ନଗ�ତା ପାଇଁ ପ�ତିେଯାଗୀତା अତି अେସୗଜନ�। 

 ବ_�ମାନ ଯାତ� ାଜଗତେର ଚା�ଲ�କର ପରି�ିତି ସୃvିକରିଛnି ନିଜକୁ ଆଇଟମ୍ 

କୁଇନ୍ କହି ନିଲ�ଜ ଭାେବ ପ�ଶଂସିତ େହଉଥିବା ଇv&� अେପରାର ଉଦr ନ_�କୀ ରାନି 

ପrା। ଓଡ଼ିଆ େଲାକ େହାଇ ମଝିେର ମଝିେର vାଇଲେର अଣଓଡ଼ିଆ େଶୖଳୀେର 



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

ଆହ� ାନ ଇ-ପତି� କା ସ$ୂ&� ନିଃଶୁ( ବିତରଣ େହତୁ ଡା େଜ�ାତି ପ�ସାଦ ପ/ନାୟକ0 1ାରା ପ�ତି2ିତ ଓ ପ�କାଶିତ  | Aahwaan.com  Aahwaan.com  Aahwaan.com  Aahwaan.com  |  344 

ଧରପଡ଼ିଲା ପରି अପରିପକ� କଥା କହି ତାମିଳନାଡୁ, ଆi�ପ�େଦଶ କି ଛତଶଗଡ଼ି ପରିଚୟ 

େଦଉଛnି େସ। ଏଇ େକେତଦିନ େହବ ଗଣମାଧ�ମେର ଚ��ାର ବିଷୟ ହZ ରାନୀ0ର 

ନଗ�ତା। େସ ମ�କୁ େଯେତେବେଳ ଯା’nି ତା0ୁ େଦଖିେଲ ଦଶ�କ ଆଖି ବs କରିଦିअnି 

ନେଚତ୍ ମୁହଁ ତଳକୁ କରnି। ଯଦି ପରିବାର ସହ କିଏ ଯାତ� ା ଉପେଭାଗ କରିବାକୁ ପାଦ 

େଦଇଥାଏ େସ ଏଭଳି ଲ³ିତ ହୁଏ େଯ ପ�ତି�ା କେର ଏ अଭଦ�  ଯାତ� ା ମଁୁ ଜୀବନେର 

େକେବ େଦଖିବି ନାହZ। କିଏ କିଏ ବି କହnି, ସତେର ଏ ଝିअ କଣ େକଉଁ ମାଆ ବାପା0 

ଠାରୁ ଜନF ! େକହି ବି କହnି ଏ ଝିअର ପରିବାର अଛି ନା अନାଥିନୀଟିଏ। ଯଦି ବାପା ମା 

ପରିବାର ଥାଆେn େତେବ ନି�ୟ ନାରୀ କଣ, କଣ କରିବ ଉଚିତ୍, ଲ³ା କଣ, ଶାଳୀନତା 

କଣ, ସÚମତା କଣ ନି�ୟ ଶିଖାଇଥାେn। 

 ବା`ବେର ରାନୀର ନାଚେର ନାଚ ନ ଥାଏ। ଥାଏ େକବଳ अ�ଭ�ୀ ପ�ଦଶ�ନ। 

ପୁଣି ସବୁ ନୁହଁ େକବଳ ସେaଦନ ଶୀଳ अ� ଚାଳନା ଓ ଖରାପ ଇ�ିତ। अବଶ� ବହୁତ 

କରତାଳି, ହୁଇସିଲ, ସିଟି ବାେଜ ତା ଦୃଶ�େର ମାତ�  ସେଭ� କେଲ ଲାେଗ ଏଗୁଡ଼ାକ ମଦ�ପ, 

अସାମାଜିକ, अସଭ� ଓ ଇତର େଲାକ0 େରାଳ। ଭଲ ଭଦ�  ଶିhିତ ସÚମ ବ��ି ତାକୁ 

ଚାେହଁନାହZ। ଏମିତିକି ସାଧାରଣ ଦଶ�କ ବ�ତୀତ ଜଲିଉଡ଼ର अଧିକାଂଶ କଳାକାର ମୁହଁରୁ 

ଶୁେଭ ଛି ଛି ଏଟା ଯାତ� ାଜଗତର କଳ0ିନୀ। କିp ରାନୀକୁ ସାhାତକାରେର ପଚାରିେଲ 

େସ କୁହnି ଆଇଟମ ମାେନ ନଗ�ତା। ବିନା ନଗ�ତାେର ଆଇଟମ ଡ�ାନ୍ସ ହୁଏନା। 

ତା’ପେର େମାେତ େଲାେକ କୁହnି ନଗ� େହବାପାଇଁ େମାେତ ଦଶ�କ अନୁେରାଧ କରnି, 

ଡିମାr କରnି ନଗ� େହବାପାଇଁ। 

 ଏକଥା ଶୁଣିେଲ ଆମ ନିଜକୁ ଓଡ଼ିଆ େବାଲି କହିବାକୁ ଦୁଃଖ ଲାେଗ, ଘୃଣା ଲାେଗ। 
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େସ ବି କହnି ମଁୁ ନଗ� େହଲି କିଛି ଭୂଲ ନାହZ ବରଂ େଲାକମାେନ େମା ଇେମଜ ଓ ପବିu ସିଟି 

େଦଖି ଈଷ�ା କରିଛnି। ମଁୁ େଯେତେବେଳ ଖାଇବାକୁ ପାଉନଥିଲି ବାର ଦୁଆର ବୁଲୁଥିଲି 

େସେତେବେଳ େଲାେକ କିଛି କହୁ ନଥିେଲ କିp ଆଜି େମାର ପ�ଶଂସା େଦଖି େକହି ସହି 

ପାରୁନାହାnି। ମେନପେଡ ପବୂ� ଓଡ଼ିଆ ସଂ?ୃତି ସF �ତି, କହିବାକୁ ଇଛା ହୁଏ, ଶତ ଧିକ୍ େର 

ଓଡ଼ିଆ ନାରୀ, ଯିଏ ଇ³ତ ରଖିବାକୁ ଜୀବନ େଦଉଥିଲା, ତା ବଂଶଜ ପୁଣି.. ଏମିତି 

अସଭ� ! 

 ସତ ଧିକେର ହିsୁନାରୀ, ଯିଏ ନିsାକୁ ସହି ନପାରି अଗି�େର ଝାସ େଦଇ अମର 

େହାଇଯାଇଥିଲା... ମାତ�  େସଇ ପୁଣ�ଭୂମିର ଏ ଜଲିଉଡ଼ vାର ଟ0ା, ପ�ଶଂସା, ଉପାଧି, 

ନିଜ ପିପାସା େମ|ାଇବା ପାଇଁ ମ�େର ଆେଲାକ ଜାଳି ନଗ� ହୁଏ। ଖାଲି ମ� ଉପେର 

ନୁହଁ ତଳକୁ ଆସି କାହା କାନକୁ କାମୁେଡ଼ ତ କାହାକୁ ଚୁaନ ଦିଏ। ଆ�ଯ�� ଲାେଗ, ଏ 

ମାଟିେର ଓଡ଼ିଆ अଛnି ତ? ନା ୟା0ୁ ପ�ଶିhଣ ଦିଆ ଯାଇଛି ନଗ� ଶୃÄଳ ସୃvି କରିବାକୁ, 

ନଗ� ନିଲ�ଜର ବଂଶବୃ�ି କରିବାକୁ। େଯଉଁ ଯାତ� ାପାଟ{ ଏଭଳି କୁସଂ?ାର ପ�ଣୟନ କରୁଛି 

ତାକୁ ର� କରାଯାଉନି କଣ ପାଇଁ? େଯଉଁ କମିଟି ନଗ� ନୃତ� େଦଖାଇ अେନକ ତା0 

େରାଜଗାର କରୁଛି ତାକୁ ଆଇନ ଦr େଦଉନି କାହZକି? ଆମ ରାଜ�େର ପ�କୃତ େନତା, 

ବୁ�ିଜୀବୀ, ପrିତ, ସମାଜସ?ାରକ, ସାaାଦିକ ମାନ0 ସଂଖ�ା କ’ଣ େଲାପ ପାଇଛି ନା 

େସମାନ0ୁ ନଗ�ତା ଭଲ ଲାଗୁଛି ନା େସମାେନ अସାମାଜିକ0ୁ ଭୟ କରୁଛnି ନା ତା0 

େଲାକପି�ୟତା ହ� ାସ େହବାର ଭୟ କରୁଛnି? 

 େତଣୁ କଥାେର अଛି େବଳଥାଉ ଥାଉ ସାବଧାନ, ମୁଳୁ ମାଇେଲ ଯିବ ସରି େଦବ0 

ସାେଥ କି$ା କଳି। େଯଉଁ ଜଲିଉଡ଼ ନାରୀ ସÚମତା ସୀମା अତିକ�ମ କରୁଛି ତାକୁ 
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अଭିନୟରୁ େସ�jାକୃତ अବସର ଦିଆଯାଉ, େଯଉଁ अେପରା ପାଟ{ ନଗ�ତାକୁ େପ�ା�ାହିତ 

କରୁଛି ତା ସକି�ୟତା ର� କରାଯାଉ। ଭୁଲ୍ କରି ବାରaାର ଠିକ୍ କରିଛି କହୁଥିବା ନବୀନ 

କୁଇନକୁ ମାନସିକ अସୁ�ତାର ଆଶୁ ଚିକି�ା େଦଇ ସୁ� କରାଯାଉ ଓ ତାର ସ�ଜୀବନ 

ଯାପନ ପାଇଁ अନ� ପ�ାେର ମାଗ� ଦଶ�ାଯାଉ। ଏେବ ଉପନୀତ େହାଇଛି ଏକ ସମନ�ୟ 

ବିଚାର ବିମଷ�ର ଉଚିତ୍ ସମୟ। େବଳଥାଉ ଥାଉ ପାଗ ବାiୁ, ନେଚତ୍ ଯାତ� ା ଉପେଭାଗ 

କରୁକରୁ ମାନବ ଜାତି ତା ସଂ?ୃତି ସଂ?ାର ହରାଇ ସମାଜକୁ କଳୁଷିତ କରିବା ସେ� 

ସେ� अତ�ାଧୁନିକତାର ନିଆଁେର ଝାସ େଦଇ ପୁନ� େସଇ ଆଦିମ अସଭ� ଜଗତକୁ 

େକେତେବେଳ େଯ ଚାଲିଯିବ ତାର ସମୟ େକେବ ବି େଖାଜି ପାଇବ ନାହZ। 

 

ଜ�ରା, େକsୁଝର, ଓଡ଼ିଶା  
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ଜୀବନ ଏକ ସଂଘାତ ଓ ସଂଘଷ�ଜୀବନ ଏକ ସଂଘାତ ଓ ସଂଘଷ�ଜୀବନ ଏକ ସଂଘାତ ଓ ସଂଘଷ�ଜୀବନ ଏକ ସଂଘାତ ଓ ସଂଘଷ�    

 ସବୁଠାରୁ अବୁଝା େବଦ େହଉଛି ଏ ଜୀବନ, ଯାହା ନାନା ସଂଘାତ 

ଓ ସଂଘଷ�େର ପରିପ&ୂ�। େବଶ୍ ସରଳ ତରଳ ଥିଲା େମା ଶିଶୁ ମନ ଓ 

େଶୖଶବର ଚପଳାମି। ସଦାସବ�ଦା େଖଳ କୁଦେର ମାତିଥାଏ। େସହି 

ଥିଲା େମାର ହଷ� ବିଷାଦ ଭରା ଆନsିତ ମୁହୂ_�। େଗାଟିଏ ଚିnା ମୁrେର ମଁୁ େକଉଁ ଦିନ 

ମରଦ େହବି। ମରଦ। େମାର ବି ବପୁ ବିଶାଳ ହୁअnା। ନିଶ ଦାଢି ଉଠnା।ବଡ଼ ମଣିଷର 

ସାମଥ�� େମା ଭିତେର ଆସnା। ମଁୁ ବି ଭରସି କଥା ଜାହିର୍ କରି କହnି। େମା କଥାକୁ 

ସମେ` ଗୁରୁତ�  ଦିअେn। େକହି ମନା କରି ପାରୁ ନଥାେn, ସମେ` ମାନି ଯାଉଥାେn। 

ଭାରି ଭଲ ଲାଗୁଥାnା, ଗବ�େର ଛାତି ଫାଟି ପଡ଼ୁଥାnା। ମଁୁ ମରଦ। ବଡ଼ ମଣିଷ। େମା 

କଥାର ଓଜନ ସମେ` ମାପେn। ସମାଜେର େମାର ପ�ତିପ_ି ଓ ମଯ��ାଦା ବୃ�ି ଘଟnା। 

 େହେଲ ମଁୁ ତ ଏେବ େଛାଟ ପିଲା। େମା କଥା େକହି ଗ�ହଣ କରୁ ନାହାnି। ଯାହା 

କହିେଲ େହଟ୍ ହାଟ୍ କରି ସମେ` େମାେତ ଚାପି ଦିअnି। େମା କଥାର କିଛି ଗୁରୁତ�  ରେହ 

ନାହZ। ଯାହା କେଲ ଏଟା କରନା େସଟା କରନା’ର ବାଣୀ। ଧୀର ଚାଲ, ଏମିତି ଚାଲ, 

େସମିତି ଚାଲ, ରହ ପଡ଼ି ଯିବୁ, ଝୁ|ି ପଡ଼ିବୁ, ଧରନା ଭା�ିଯିବ, ଚୁପ୍ କରି ବସ, ପାଠ ପଢ। 

ଦୁv ହअନା, ତ|ିେର ଲାଖିବ, ପାଣି ପିଇ, ଏେବ େଶାଇ ପଡ଼, େସେବ େଖଳିବୁ ଏେବ ନୁହଁ, 

ଇତ�ାଦି େକେତ କ’ଣ ଭାଷଣ, େକେତ ଉପେଦଶ ଓ ପରାମଶ�। େମା ଶିଶୁ ମନ ବିେଦ� ାହ 

କରି ଉେଠ, େହେଲ କିଛି କହି ପାେରନାହZ। ଖାଲି ଭାେବ େକଉଁଦିନ ବଡ଼ େହବି, ଏମାନ0 

ସତ�ପ�କାଶ େସଠୀ 
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ଠାରୁ ମଁୁ ମୁ�ି ପାଇଯିବି। ଟିକିଏ ସ�ତ� େହାଇ ଆଚରଣ ଓ ବିଚରଣ କରିବି। अ0ୁଶର 

ଲଗାମ ଗୁଡ଼ାକ ସହି େହଉନାହZ।  ମଁୁ ଏକଦମ୍ अଣନିଶ�ାସୀ େହାଇଗଲିଣି। 

 ଦିେନ ସତ େହଲା। ମଁୁ ବଡ଼ େହାଇଗଲି। େଶୖଶବର ସରସତା ଓ ବାଲ� ଚପଳାମି 

େଦଇ ଏେବ କିେଶାରେର ପଦାପ�ଣ କରୁ କରୁ ଗ�ାମ� ସାଥୀମାନ0 ସହ ଓ ସହପାଠୀ 

ସହପାଠିନୀ0 ସହ େଦଖାେଦଲା େମା ଜୀବନେର ସଂଘାତ। ଟିକିଏ କଥାେର ମତାେନୖକ� 

ମତାnର। େଖଳ କୁଦକୁ େନଇ ସଂଘଷ�। ପୁଣି ପାଠପଢାକୁ େନଇ ଇଷ�ା, 1s ନାନା 

ଚୁଗୁଲାମି ।ପ�ତିଟି କଥାେର ବଡ଼ ପଣ ଜାହିର୍ କରିବାର ତଥା ସବ��ାତା ସାଜିବାର 

ସଂଘଷ�। େକହି କାହା ଠାରୁ ନୁ�ନ ନୁହଁ େବାଲି େଯମିତି େଗାେଟ ପ�ତିେଯାଗୀତା, 

ପ�ତିଦ�sିତା ଲାଗିଥାଏ। ସୁsର େସ କଳି ତକରାଳ । 

 କ�ମଶଃ ମଁୁ େହଲି ଯୁବକ। େମା ଭିତେର େଦଖାେଦଲା ଯୁବ ସୁଲଭ ଉ�ାମତା। 

ସମ` ପାରିବାର ପଣିଆ େମା ଭିତେର ଏକୀଭୁତ, ରୁrିଭୂତ। ଠୁଳ। େମାର ଏେବ ଗିରି 

ଲଂଘିବାର ଧୃvତା। अନତିକ�ମଣୀୟ ସମୁଦ�  अତିକ�ମ କରିଯିବାର ଦୁଃସାହସ। ଏ ସମ` 

ଦୁ��ମନୀୟ ଶ�ି ସାମଥ�� େନଇ ଆଗକୁ ବଢିଲି। େକୗଣସି କଥାକୁ ନା କହିଲି ନାହZ, ସବୁ 

ଖାଲି ହଁ। ସବୁ କରି ପେକଇବାର ତ ଟାଣପଣ। अେନକ େମାର ସ�ପ�, ସବୁ ସାକାର 

େହବାର ସ�ପ�େର କିଛିଟା ଉଲu ସିତ। ଗାiୀ େଗାପବiୁ େହବାର ପ�ୟାସ। କuବ ଗଢିବା, 

ସାମାଜିକ अନୁ2ାନକୁ କି�ୟାଶୀଳ କରିବା, ସାମହିୂକ କାଯ��େର ହାତ େଦବା। ବିକାଶର 

ନାରା େଦଇ ବିକାେଶାନF £ଖୀ ଚିnାଧାରାେର अବଗାହନ କରୁ କରୁ, େଦଖାେଦଲା ସଂଘାତ। 

ତା’ପେର ବିବାଦ, କଳି ତକରାଳ, ଗ�ାମ� अନୁ2ାନ ଭା�ି ଯାଉଥିବାର ଭୟ, ମାଡ଼େଗାଳ, 

ବାଡ଼ି େଠ�ା, ପୁଲିସ େକସ୍, େକାଟ� କେଚରୀ, ସବୁ ପେର ସ�ପ� ଭୁଶୁଡ଼ି ପଡ଼ିବାରୁ ମନ 



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

ଆହ� ାନ ଇ-ପତି� କା ସ$ୂ&� ନିଃଶୁ( ବିତରଣ େହତୁ ଡା େଜ�ାତି ପ�ସାଦ ପ/ନାୟକ0 1ାରା ପ�ତି2ିତ ଓ ପ�କାଶିତ  | Aahwaan.com  Aahwaan.com  Aahwaan.com  Aahwaan.com  |  349 

ବିଷ&�। ହତାଶାର କାଳିମା, ପୁଣି େସଇ ହାର୍। ହାର୍ ଓ ପରାଜୟ। ପରାଭାବର ଗuାନି। 

ବ�ଥ�ତାର ହୁତାଶନ। େବଶ୍ अଥୟ କରି ପକାଉଥାଏ ପ�ତିଟି अ�ର ଶିରା ପ�ଶିରାକୁ। 

ଆଜି କାଲି ସଫଳତାର ହାରଠାରୁ ବିଫଳତାର ଜୟଗାନ अଧିକା। େତଣୁ େମା ବ�`ତାର 

କାରଣ ସ�ାଭାବିକ, େସଇ ଏକ େହତୁର ନିେ��ଶ। 

 ଏଥର ପୁଣି ପରିବାର, ପରିବାର ଆଡ଼କୁ ଦୃvି ନିବ�। ପାଠ। ପାଠ ପେର ଚାକିରୀ 

ପାଇଁ ତୀବ�  ସ¯ଷ�, େବଶ୍ କିଛି ପ�ତିଦ�sିତାମଳୂକ ପରୀhାେର ଉ_ୀ&�। ଚାକିରୀ ପେର 

ପରିବାରର ଆକ�ମଣ, ଆତF ୀୟ0 କଟାh। ବିବାହ। ବିବାହ ବiନେର ଆବ�। ପୁଣି 

େସହି ଫାଶ, ନିଗଢୂ ଫାଶେର ବାiି େହବାର ଯ�ଣା। ପୁଣି େଦଖାେଦଲା ସଂଘାତ- ପତ� ୀର 

ଇjା ବିରୁ�େର ଲଢ଼ିବା ବା ତା’ର ସମ` ଇjା ପରିପ&ୂ� ନ କରି ପରିବାର अସମଥ�ତା 

େଯାଗଁୁ େହଉ। ଜୀବନ ପାଲେଟ ସଂଘାତପ&ୂ� ଓ ଯ�ଣା ଜଜ�ରିତ। ଆଉ େକେତେବେଳ 

ପୁଣି ପତ� ୀର ସ�ାଥ� ପାଇଁ ପରିବାର େଲାକ0 ସହିତ ଲଢ଼ିବା – େହେଲ ଲଢିବାଟା ଖାଲି 

ଲଢ଼ିବାେର ଯାଏ କ’ଣେଟ େଯ ସୁଫଳ ମିେଳ ମଁୁ ଜାେଣନା। ଜାଣିେଲ ବି େସମିତି କିଛି 

କହିବାକୁ େମା ପାଖେର ଏେତ େବଶି କିଛି ନାହZ। 

 ଏଥକୁ ଉପାୟଶନୂ� େହାଇ ଭଗବାନ0ୁ ଡାେକ। ମଁୁ ଜୀବନର େଗାଟାଏ ପେର 

େଗାଟାଏ ପାହାଚ अତିକ�ମ କରିବାର ଠିକ୍ ସiିhଣେର अନେନ�ାପାୟ େହାଇ ତ� ାହି ମାଂ 

ତ� ାହି ମାଂ ଡାକ ଛାେଡ଼। େସଥିରୁ ଟିକିଏ ବିରତି େନଇ ନୂତନ ଆଶା ଓ ସ�ାବନାର 

ଜୀବନ ଜୀଇବାକୁ ମଁୁ ଆଗକୁ ବେଢ।କହିଲି – ଏଥର ଆଉ ସା� ସାଥି, ବାହାରବାଲା ଓ 

ନିଜ ପତ� ୀ ଠାରୁ ହାରି ପାରିବିନି। କହିେଲ – ତଥା`ୁ। ଜୀବନ ଧାଇଁଲା ଆଗକୁ। େହେଲ 

କମ� େhତ� େର ସଂଘାତ। ହାକିମ0 ହାକିମଗିରି, ସାଥି ସହକମ�ୀ0 ପ�ତିେଯାଗୀତାମୟ ଭାବ 
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େପାଷଣ। ପ�ତିଟି େhତ� େର अଧିକ ସୁବିଧା ସୁେଯାଗ ହାେତଇବାର କଳେକୗଶଳ, ତହୁଁ 

େକାଣେଠସା େଦଇ ଆଗକୁ ଯିବାର ପ�ତିେଯାଗୀତା।େଯଣୁ େନଣ େଦଣ କାରବାରକୁ ଆେମ 

କୁଶଳୀ କାରିଗର େନାହୁଁ, େତଣୁ ଆେମ କିଛି େଲାକ ପଛେର ପଡୁ। ପ�ତିବାଦ କେଲ େକହି 

ଶୁଣnି ନି। 

 ଦୁନିଆଟା ଭାରି ସୁବିଧାବାଦୀ, େତଣୁ ନିସ�ାଥ�ପର0ର ଦୁ��ଶା। ହତାଶା େକବଳ 

ପୁ�ି। अଶ�£ ସାଥି। ମାନସିକ अଶାnି ଓ अସେnାଷେର ହୃଦୟ ହୁଏ ଶି�। 

 ଏଥର ଏଥିରୁ ଚାହZବାରୁ ମୁ�ି ଭଗବାନ କହିେଲ ତଥା`ୁ। େହେଲ ଏକ ରକମର ପୁଣି 

ନୂଆ ସମସ�ା, ନୂଆ ଯ�ଣା।ମଁୁ ଏେବ େପ�ୗଢ଼େର ପଦାପ�ଣ କଲିଣି। ପରିବାର େଲାକ0 

ଭିତେର େଦଖାେଦଲାଣି ଲa ଲa ବ�ବେjଦ, ବ�ବଧାନ ବଢିବାକୁ ଲାଗିଲାଣି। େମାେତ 

ଆଉ ଆଗ ଭଳି େକହି ଏେତ ଭଲ ପାଉ ନାହଁାnି। ମଁୁ ବି ଆଉ କାହାରି କାମେର େସେତ 

ଆସୁନାହZ। କିଛିଟା अେଲାଡ଼ା अଦରକାରୀ ମେନ େହଲିଣି। ସମ`0ର ପିଲା ଝିଲା ବଢି 

ଗେଲଣି। ଚାକିରୀବାକିରି କରି େକେତକ ବି ଘର ସଂସାର ବେସଇ ସାରିେଲଣି। େସମାେନ 

ଏେବ େବଶ୍ କିଛି ଆତF  ନିଭ�ରଶୀଳ। ଆେମ ଆଉ େଖାଜା ପଡ଼ୁନା ବା ଆମ ପାଇଁ କାହା 

ପାଖେର ସମୟ ନାହZ। ସାହାଯ� ସହେଯାଗ କଥା ତ ଛାଡ, େହେଲ କଥା କଥାେକ ତାନା 

ମାରିବାକୁ େସମାେନ ଭୂଲnି ନାହZ – ତାହା େସମାନ0ର अ�ି ମ³ାଗତ अଭ�ାସେର 

ପରିଣତ େହାଇ ଗଲାଣି। େପୖତୃକ ସ$_ିରୁ अଧିକ ଲାଭ ଉେଠଇବା ପାଇଁ ସମେ` ବ�`। 

ଫାଇଦା େନବା ଚକରେର ନିତି ଏଠି ନାନା ଚକ� ବୁ�ହ ରଚନା ହୁଏ। ନିଜ ନିଜ ଭିତେର 

ଦଳ ଗଢି ସାରିେଲଣି। ଜେଣ अନ� ଜଣ0ୁ ନିଜ ସପhେର େନବାକୁ ପ�ତିେଯାଗୀତା। 

 अଶାnି अସେnାଷ କୁେହଳି କୁେହଳି ବିରାଟ ରୂପ େନବାକୁ ବସିଲାଣି, ପାରିବାରିକ 
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ସ$କ� େହଲାଣି ବିଭାଜିତ। ସଂଘାତ ଓ ସଂଘଷ� େଗାଟାଏ ବଡ଼ କାr ସୃvି କରିବା 

अେପhାେର। ଏଇମିତି ମଣିଷ ଶାnିକୁ େଖାଜୁଥାଏ, େଗାଟାଏ ପେର େଗାଟାଏ ସମସ�ାରୁ 

ନି?ୃତି କାମନା କରିଥାଏ। ତହZରୁ ମୁକୁଳି ଆସିଲା ପେର ପୁଣି ନିତ� େନୖମି_ିକ ନୂତନ 

ସମସ�ା ମୁr େଟେକ। େସ ସମ` ସମସ�ାକୁ ସମାଧାନ କରୁ କରୁ ବଳ ବୟସ ହଟି 

ଯାଇଥାଏ। େସ ମୃତୁ�ର ନିକଟବ_�ୀ େହବାକୁ ଲାେଗ। େହେଲ ମୃତୁ�ର ନିକଟବ_�ୀ େହଉ 

େହଉ େସ କ’ଣ ଏମିତି ସାଉଁଟି ପାରିଥାଏ କି ଯାହାକୁ ବା କାହାକୁ େଭଟି େଦବ अବା 

ଜୀବନର େଶେଷ େବାହିେନବ ଆରପାରିକୁ ପର ଜନF ର ପୁ�ି କରି? 

 ଆହୁରି ବାକି ରହିଯାଏ ଜୀବନର अnିମ େସାପାନ – ବା��କ� ଓ ଜରା େସଠି 

ବିପଯ��ୟ ନି�ୟତା ସ�ାବନା େତାେଳ। ଆଜିର ବି�ାନୀ ମଣିଷ େଯେତ େଯେତ ସଭ� 

ଶିhିତ େହଉଛି, େସ େସେତ େସେତ ଆଧ�ାତିF କ ଓ ଆଧିେଭୗତିକ େଚତନାଠାରୁ ଦୁେରଇ 

ଯାଉଛି। କ�ମଶଃ େସ ଯ�ବତ୍ ମଣିଷର ମନୀଷା ବହନ କରୁଛି। ପ�ତିେଯାଗିତାମଳୂକ 

ମେନାବୃ_ିର ଦିନକୁ ଦିନ େଘାର ବିକାଶ ଘଟୁଛି। ଆଗକୁ ବଢ଼ିବାର ପ�ୟାସେର େସ 

अତୀତକୁ ଭୂଲୁଛି। େତଣୁ अତୀତ अବେହଳିତ େହବା ସ�ାଭାବିକ। ଭବିଷ�ତ ଠାରୁ କିଛି 

ଆଶା କରିବା ନିରଥ�କ। अବାÛିତ, अବେହଳିତ େହାଇ ପଡ଼ିବା ନିହାତି अସ�ାଭାବିକ ନୁହଁ। 

ନିଜର ଏକଲା ପଣକୁ େନଇ ଜୀଇବାଟା ସତ�। 

 େତଣୁ ମଁୁ ଭାେବ ସ$କ�ଟା अଧିକତର କାଯ�� କାରଣଗତ। ଯାହାର େଯତିକି ଦିନ 

ଆବଶ�କତା ଥାଏ େସ ସ$କ� େଯାଡ଼ି ରଖିଥାଏ। ସ�ାଥ� ହାସଲ େହାଇଗଲା ପେର ଆପଣା 

ଛାଏଁ ସ$କ�ଟା ଭା�ିଯାଏ। ଏମିତି େକେତ େଯ ସ$କ� େମା ସହ ତୁଟାଇ ଚାଲିଯାଇଛnି ମଁୁ 

େସ ସବୁର ହିସାବ ରଖି ପାରିନାହZ। ମତଲବିବାଜ୍ ଦୁନିଆେର ଆେମ ସମେ` ଖାଲି 
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ମତଲବୀ େହଉଛnି। େକଉଁଠୁ େଗାେଟ ନିସ�ାଥ�ପର ସ$କ�ଟାଏ ମିଳି ଗେଲ ଆେମ କୃତ� 

କୃତ� େହାଇଥାଏ। େବଶ୍ କିଛି ଦିନ ଆତF ୀୟତା ବା|ିଲା ପେର ତାହା ବି ତୁଟିଯାଏ, ଯଦିଚ 

କାରଣଟା ନିହାତି अ§v। େତେବ ଏପରି କାହZକି େହାଇଥାଏ? େତେବ ଏହି କ’ଣ 

ଜୀବନ? େଯଉଁଠି ନାନା ଘାତ ପ�ତିଘାତ ସେ_� ବିଭିନ�  ବିଭିଧତା ଭିତେର ଜୀବନ 

େବୖଚିତ� ମୟ େହାଇଥାଏ, अଥଚ େବଶ୍ ଆଗକୁ ଧାଉଁଥାଏ। 

 େତଣୁ େବେଳେବେଳ ମଁୁ ସ�ତଃ ନିଜକୁ ପ�ଶ� ପଚାେର – ମଁୁ କାହZକି ଭଲ େଲାକି 

େଦେଖଇ ହୁଏ ବା ଭଲ େଲାକ େହବାକୁ ପ�ୟାସ କେର? ସମ` ଭଲ େଲାକ କି େକବଳ 

ପରୂା ଜୀବନ ଜୀअnି? େସମାନ0 ଭିତରୁ ତ ଆହୁରି ଏମିତି େଥାେକ अଛnି, େଯଉଁମାେନ 

କି ସମ` କୁକମ� ଓ अପକମ�େର ଲି� ରହି, ଭଲ େଲାକକୁ अସୁବିଧାେର ପକାଇ, ତା0 

ମୁr ଉପେର େଗାଡ େଥାଇ ଉପରକୁ ଉଠିଛnି। େସମାନ0ର କାହZ କିଛି अସୁବିଧା 

େହାଇନାହZ, ଶାnିେର ଜୀବନଟା ଜୀଇ ପାରିଛnି। େତେବ ଆମ ଭଲ େଲାକ ଓ ଭଲ 

େଲାକି ପଣିଆର ମହ_� କ’ଣ? େକହି ଭଲା ବୁଝnା अବା ଭଲ ସାଟିଫ{ େକଟ ଖେr 

ଦିअnା? କିp ଏପରି ହୁଏ ନାହZ, ଦୁ��ଶା ବରଂ ବଢିଯାଏ। ତଥାପି ବି ପ�ବୃ_ି। ସମ` 

େକuଶ ସେ_� ଗୁଡ଼ାଏ अବା`ବ ଭଲର ପରିକ�ନା ଭିତେର ଜୀଇଁବା। େସଇଥିେର ଜୀବନ, 

େସହି ହZ ଶାnି। ଦୁଃଖ ସୁଖକୁ ସବୁଟାକୁ ଆପଣାର କରି ବ�ିବାର अଭିଳାଷା। ଜୀବନକୁ 

ବୁଝିବାର अପେଚvା। ସବୁ ପୁଣି ବ�ଥ�, अପରୂଣୀୟ ମେନାବାÛା। 

 ଏକଧାେର ଲୁହ, अନ� ଧାେର ହଷ{ତା ଭାବ। ଏକ ପେଟ अଭିଶାପ, अନ�ପଟୁ 

ଆଶୀବ�ାଦର hୀଣପ�ଭା ଆେଲାକେରଖା ।ଜୀବନ ଏହି ପରି अବିରତ ଚାେଲ, ମଁୁ େତଣୁ 

ଗାଏ- 
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ମଁୁ େକେବ ଡରି ନାହZ ମୃତୁ� ଭେୟ 

ମୃତୁ� େଯଣୁ େଶ�ୟ?ର 

େସ େଯ ଚିର ଶାnି 

େସ େଯ େଶଷ ଆଶ�ୟ �ଳ 

ଆଶ�ୟ ମଁୁ େଲାଡ଼ିବି କାହZେର? 

େସଦିନ ସିନା ଦୁଷFn ସମ 

ଭୂଲି ଥିଲି ଶକୁnେଳ 

ଆଜ କିp େହେଜ େଦଖି 

ତୁମ ସF �ତିର अଭି�ାନ 

ସୃvିର ଚିର ରହସ�େର 

ପାରୁନି େଯ ଆଉ 

ଯ�ଣା େହଲାଣି େଢର 

ପ�ାଣ ପି�ୟା ସଖୀ େମାର 

ଆଉ ଦେr ରହ 

ମଁୁ ଟିକିଏ ସଜବଜ େହାଇପେଡ 

ଜାଣୁଛି େବଳ େଯ େହଲାଣି ଉଛୁର 

େମାର ବି ବିଶ�ାମ ଦରକାର।। 

 ମଣିଷ ଖାଲି ହାେର, େକେତେବେଳ ସାମାଜଠାରୁ ବା କମ� େhତ� େର। ନିଜ ପତ� ୀ /

ସ�ାମୀଠାରୁ ତ ପୁଣି ପରିବାରର େଲାକ0ଠାରୁ ନତୁବା ନିଜ ପିଲାମାନ0ଠାରୁ। କିଛି 
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ନେହେଲ ନିେଜ ନିଜଠାେର ଖାଲି ହାରିବା ସାର ହୁଏ, କିp ଜିତିବାର ବାହାେ§ାଟ ଥାଏ। 

ହାରି ହାରି େଶଷେର ନିଜ ଜୀବନକୁ ତୁj ମେଣ। ପ�କୃତିର େକାଳେର ଆତF େଗାପନ 

କରିବାକୁ ଇjା ହୁଏ। ଯମର ଡାକରା ଆେସ, େଲଉଟାଣି ପବ� ପାେଳ। ମାଟି ମା 

‘େକାଳେର େଶଷ ଆଶ�ୟ େଖାେଜ । େସଇ କି େଶଷ ଆଶ�ୟ �ଳୀ? ଜୀବନର ଇତି ହୁଏ। 

ଏଇତ ଜୀବନ, ଯାହାକୁ ବୃଥା अହମିକାେର ଆେମ ଜୀଇ ଥାଉ। ପଡ଼ି ଉଠି ଉଠି ପଡ଼ି ଖାଲି 

ଧାଇଁଥାଏ। କ’ଣ ତା’ର ମାେନ ହୁଏ, ତଥାପି ସମେ` ଜୀଉଛnି େଦଖି ମଁୁ ବି ଜୀଏ। ଏଷଣା 

ଗଣିତାଦି ପ�େୟାଗ କରି ମଁୁ ଜୀବନକୁ अେନ�ଷଣ କେର। େହେଲ ଗେବଷଣା ଲw �ାନକୁ 

ବଖାଣିବା ପାଇଁ େମା ପାଖେର ବିେଶଷ କିଛି ଉ_ର ନଥାଏ। କାରଣ ଉ_ରଟି େମାେତ 

େବାଧ କରି ପାେର ନାହZ କି କାହାକୁ ବୁେଝଇେଲ ଏଥିରୁ ତାହାର अଥ� ଠିକ୍ େର େବାଧ� 

େହାଇ ପାେର ନାହZ। ଏଇତ ଜୀବନ, ଯାହା अନ� ଭାବେର ସଂଘାତ ଓ ସଂଘଷ�ପ&ୂ�। 
ଉପ ସହକାରୀ ନିବiକ 

ସମବାୟ ସମିତି ସମହୂ,  

ଭଦ� କ ସକ�ଲ, ଭଦ�କ  

ଭ� ାମ�ଭାଷ : ୯୯୩୭୧୮୧୮୪୬ 
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ବିେଶଷ अନୁେରାଧବିେଶଷ अନୁେରାଧବିେଶଷ अନୁେରାଧବିେଶଷ अନୁେରାଧ    

ନିମ�େର ଦିଆଯାଇଥିବା ଆହ� ାନ ପତି� କାର ଇେମଲ୍ ଗ�£ପେର େଯାଗ ଦିअpନିମ�େର ଦିଆଯାଇଥିବା ଆହ� ାନ ପତି� କାର ଇେମଲ୍ ଗ�£ପେର େଯାଗ ଦିअpନିମ�େର ଦିଆଯାଇଥିବା ଆହ� ାନ ପତି� କାର ଇେମଲ୍ ଗ�£ପେର େଯାଗ ଦିअpନିମ�େର ଦିଆଯାଇଥିବା ଆହ� ାନ ପତି� କାର ଇେମଲ୍ ଗ�£ପେର େଯାଗ ଦିअp::::---- 

https://groups.google.com/forum/#!forum/aahwaan-epatrika 

ଆହ� ାନ ଓଡ଼ିଆ ବu ଗ୍ ଆr�ଏଡ୍ ଆପ୍ 

ଡାଉନେଲାଡ୍ କରp : 

https://play.google.com/store/

apps/details?

id=com.aahwaan.tathya 
ଉପେର ଦିଆଯାଇଥିବା ଲି0୍ ଉପେର କିu କ୍ 

କରp ଏବଂ ଡାଉନେଲାଡ୍ କରp 

ଆହ� ାନ ଇ-ପତି� କା ଆr�ଏଡ୍ ଆପ୍ 

ଡାଉନେଲାଡ୍ କରp : 

https://play.google.com/store/

apps/details?

id=com.aahwaan.aahwaanePatrika 

ଉପେର ଦିଆଯାଇଥିବା ଲି0୍ ଉପେର କିu କ୍ 

କରp ଏବଂ ଡାଉନେଲାଡ୍ କରp 
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ବିେଶଷ ସଚୂନାବିେଶଷ ସଚୂନାବିେଶଷ ସଚୂନାବିେଶଷ ସଚୂନା    
ଆହ� ାନ ଇ-ପତି� କାର ଆଗାମୀ ସଂ?ରଣ : अେପ�ଲ ୨୦୧୯ 

େଲଖା ପଠାଇବାର େଶଷ ତାରିଖ : ୩ अେପ�ଲ ୨୦୧୯ 

େଲଖା ପଠାଇବା ସମୟେର ଇେମଲ୍ େର ସବ୍ େଜ୍ େଲଖିେବ : 

Your name (Your name (Your name (Your name (ଆପଣ0 ନାମଆପଣ0 ନାମଆପଣ0 ନାମଆପଣ0 ନାମ) : April 2019 ) : April 2019 ) : April 2019 ) : April 2019     

 େଲଖା ଗୁଡ଼ିକ ଯଦି ଓଡ଼ିଆେର ଟାଇପ୍ କରି ୱାଡ଼� ଫାଇଲେର ପଠାଇେବ ତା େହେଲ 

ଆମକୁ ପୁଣିଥେର େସହି ସବୁ େଲଖା ଟାଇପ୍ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ ନାହZ ହାତ େଲଖାକୁ 

ଫେଟା ଉଠାଇ କିaା ?ାନ୍ କରି ଇେମଲ୍ ଆଟାଚ୍ େମ|୍ ଭାବେର ପଠାଇେବ ହ`େଲଖା 

ସୁsର ଓ ପଠନେଯାଗ� େହବା अନିବାଯ��, ନେଚତ ଯଦି ପ�କାଶନେର େକୗଣସି ତ� £ଟି ରେହ 

େସଥିପାଇଁ ସ$ାଦକ ଦାୟୀ ରହିେବ ନାହZ 

 ଯଦି ଗ� ବା କାହାଣୀ କିaା ପ�ବi ପଠାଉଛnି େତେବ ଧ�ାନ ଦିअp, ପ�େତ�କ ଶ¥ 

ମଧ�େର େକବଳ େଗାଟିଏ ଖାଲି �ାନ ଛାଡ଼ିେବ, କମା, ପ&ୂ�େଛଦ, ଯୁ�ାhର ଆଦି 

ବ�ାକରଣ ତ� £ଟି ପ�ତି ସାବଧାନ ରହି ଟାଇପ୍ କରିେବ ବ�ାକରଣଗତ ତ� £ଟି ପାଇଁ 

ପ�କାଶନେର अେହତୁକ ବିଳa ହୁଏ େତଣୁ ଯଦି ସ�ବ େହଉଛି ଆପଣ0 ନିକଟେର 

ଥିବା େକହି ଓଡ଼ିଆ ବiୁ0 1ାରା ନିଜ େଲଖାକୁ ସଠିକ ଭାବେର ପରୀhା କରି ନିअp 

 େଲଖା ସହିତ ନିଜର େଗାଟିଏ ପାସେପାଟ୍� ଫେଟା (ଯଦି ନାହZ, େତେବ ଭଲ 

େଦଖାଯାଉଥିବା ସୁsର ଫେଟାଟିଏ) ସହିତ ନିଜର ଠିକଣା େଲଖି ପଠାଇେବ 
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ବିେଶଷ ସଚୂନାବିେଶଷ ସଚୂନାବିେଶଷ ସଚୂନାବିେଶଷ ସଚୂନା    
 ଦୟାକରି ପ�େତ�କ ମାସର ସଂ?ରଣ ନିମେn େକବଳ େଗାଟିଏ ବା ଦୁଇଟି େଲଖା ହZ 
ପଠାp କିଛି ବiୁ ଏକାଧିକ େଲଖା ପଠାଇ ଆମକୁ ଚିnାେର ପକାଇ େଦଉଛnି ଆେମ 
େସ ମଧ�ରୁ ଚୟନ କରିବାକୁ अସୁବିଧାର ସ�£ଖୀନ େହଉଛୁ ସଚୂନାେଯାଗ� େଯ କିଛି 
ବiୁ ବିଗତ ମାସେର अନୁ�ନ ଦଶରୁ अଧିକ କବିତା ପଠାଇଛnି ଏହା1ାରା ଆମ ଇେମଲ୍ 
ବ« ଭ_{ େହଉଛି ଏବଂ ସ$ାଦନା କାଯ��େର ବାଧା ସୃvି େହଉଛି 
 ବାରaାର अନୁେରାଧ ସେ_�  अେନକ ବiୁ ଟାଇପ୍ ନ କରି େଲଖା ପଠାଉଛnି ଏହା 
ଫଳେର ଆମକୁ ସ$ାଦନା ପବୂ�ରୁ अନୁ�ନ अ��ାଧିକ ପୃ2ା ନିେଜ ଟାଇପ୍ କରିବାକୁ ପଡୁଛି 
ଏବଂ ଏଥିପାଇଁ ପତି� କା ପ�କାଶନେର ବିଳa େଦଖା େଦଉଛି ଦୟାକରି ନିଜସ� େଲଖା 
ଟାଇପ୍ କରି ମାଇେକ� ାସÝ୍ ୱାଡ୍� ଫାଇଲେର ପଠାp ଯଦି ଟାଇପ୍ କରି ପାରୁନାହାnି ତା 
େହେଲ अନ� ଉପାୟ କରp ପିଡ଼ିଏଫ୍ ଫାଇଲେର ପଠାଉଥିବା େଲଖାକୁ ୱାଡ୍� 
ଫାଇଲେର ପଠାp 
 ହ� ାଟ୍ ସଆପ୍ େର େଲଖା ପଠାp ନାହZ ଏହା ସ�ୀକାଯ�� େହବନାହZ େକବଳ ଇେମଲ୍ 
1ାରା ହZ େଲଖା ପଠାp ଆହ� ାନ ଇ-ପତି� କାର ଆr�ଏଡ୍ ଆପ୍ ଡାଉନେଲାଡ୍ କରp 

ପତି� କାେର ଥିବା ବ�ାକରଣଗତ ତ� £ଟି ପାଇଁ ସ$ାଦକ hମାପ�ାଥ�ୀପତି� କାେର ଥିବା ବ�ାକରଣଗତ ତ� £ଟି ପାଇଁ ସ$ାଦକ hମାପ�ାଥ�ୀପତି� କାେର ଥିବା ବ�ାକରଣଗତ ତ� £ଟି ପାଇଁ ସ$ାଦକ hମାପ�ାଥ�ୀପତି� କାେର ଥିବା ବ�ାକରଣଗତ ତ� £ଟି ପାଇଁ ସ$ାଦକ hମାପ�ାଥ�ୀ    
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