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अେଶାକ ବେନ ଜାନକୀ   ରାମ ପ�ସାଦ ସିଂହ   ୧୮୨ 

ତୁମ ପାଇଁ      ଶିବାନE ବନେଛାର   ୧୮୩ 

ଆ’େର ଫଗୁଣ ଆ    େରାହିତ େସଠୀ    ୧୮୫ 

େଯେତେବେଳ େଛାଟ େହାଇଥିଲି ଭାରତୀ ସାହୁ    ୧୮୬ 

ଘୃଣା       अେଲଖ େମେହର   ୧୮୭ 

କାହାର େସ ପ�ତିବିc    ପବିତ�  ଦାସ    ୧୮୮ 

ନୀଳାଚଳ ନାଥ େହ    ନୃସିଂହ ଚରଣ ମହା�ି  ୧୮୯ 

अଭିଶାପ      ଇତିଶ�ୀ ମହାରଣା   ୧୯୦ 

ତିନିପାଦର ଜୀବନ    ମେନାର}ନ ବିେଷାୟୀ  ୧୯୨ 

ଦିେନ ଦିେନ ସକାେଳ େମାେତ େଶାଷ ଲାେଗ ଶିବଶ,ର ସାହୁ ୧୯୩ 

ଫୁଲ       ସୁଦିsା େବେହରା   ୧୯୪ 

ଏେବ କି� ଭାବିବାର େବଳ  अଭିମନୁ� େବେହରା   ୧୯୫ 

ବଷ�ା ଛିଟା      ସେରାଜ ସାହୁ    ୧୯୬ 

ଆଶା       ପୁ|ା}ଳୀ ବୁେଡ଼କ   ୧୯୭ 

ପୁअମାେନ      େକୖଳାଶ ସାହୁ    ୧୯୮ 
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ସମପ�ଣ       ଜଗ�ୀବନ େସଠୀ   ୧୯୯ 

ମଁୁ अଧ�ାପକ     ଓମ୍ ପ�ସାଦ ପ�ଧାନ   ୨୦୦ 

अେଲଖା କବିତା     ନିର}ନ ସାହୁ    ୨୦୨ 

କାଗଜ ଫୁଲ     ସତ�ବ�ତ ସାହୁ    ୨୦୩ 

ଧନ� େସ ପୁତ�      ପ�କାଶ ଚE�  ପtା   ୨୦୪ 

ଏେବ ଏେବର ବସ�    ଦtାସି ପ�ଧାନ    ୨୦୫ 

ପ�ାତଃ ଭ� ମଣ     ବିଭୂତି ଭୂଷଣ ରଥ   ୨୦୭ 

ଘରୁଆ େବୖ~ବ     ମନୁ ଭାଇ     ୨୦୮ 

ବି�ାପିତ      अଶି�ନୀ କୁମାର    ୨୧୧ 

େଜ�ା�ା      ବିଭୂତି ର}ନ ପାଣିଗ�ାହୀ  ୨୧୪ 

ନିରୀହ ସୁସିGତା     ସାବିତ� ୀ ସ�ାଇଁ    ୨୧୫ 

ପ�କୃତି      ପ"ୂkମା େଲ,ା    ୨୧୬ 

ପ�ତିଶୃତି      ମେନାର}ନ ମୁଦୁଲି   ୨୧୭ 

ମାଟିର ମଣିଷ     ଆୟୁଷ ମହ�    ୨୧୮ 

ବୁଇନ      ଡା ନୀଳମାଧବ କର   ୨୨୦ 
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େମା ଭଉଣୀ     ପ�ସନp ଜିତ ମହାପାତ�    ୨୨୪ 

ମା ସରସ�ତୀ     ପ�ସନp  ପଧାନ    ୨୨୬ 

ମାତୃଭାଷା      େସବକା� ନE    ୨୨୭ 

ବିଚିତ�  ସଂସାର     େବୖବସୁତ ନାଏକ   ୨୨୮ 

ଚୁଲବୁଲି ପି�ୟା     ମେହE�  କୁମାର ସ�ାଇଁ   ୨୨୯ 

େହ ଛାତ� ସମାଜ     ସ��ାରାଣୀ ନE   ୨୩୧ 

ଗଁାେର ଜହpରାତି    ପ�ସନp  କୁମାର ରାଉତ  ୨୩୨ 

ସାଗରିକା      ସାଗର ନାୟକ    ୨୩୩ 

କାଲି ଓ ଆଜି     ପ�ଶା� କୁମାର ନାଥ   ୨୩୫ 

ଆସ ସମେb େଖଳିବା େହାଲି  ସମି�ତ ମିଶ�    ୨୩୬ 

ମେନ ପଡୁଛ ତୁେମ    ଶ�ୀରାଜେଶଖର ସି ଚିମା  ୨୩୭ 

ତୁମପାଇଁ ପେଦ     ରାହୁଲ କୁମାର ନE   ୨୩୮ 

ମଧ�ରାତ� ୀର ଗBାନି    ସନାତନ ମହାକୁଡ଼   ୨୩୯ 
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ସcଲପୁରୀ ବିଭାଗ          ୨୪୧ 

ସମିଆଁ      ଜିେତE�  ପାେt    ୨୪୨ 

ହୁରଗୁନି      ଆa�ତ� ାଣ ଖୁଡ଼kଆ   ୨୪୩ 

ମଶାନପଦା     ଦୀପକ କୁମାର ପାତ�    ୨୪୪ 

ଆଏଲା ବସ�     iମାନିଧି ସାହୁ    ୨୪୫ 

ଆଏଜ୍ କାଲିର୍ ମୁନୁଷ୍   ଯୁବରାଜ କୁେଦଇ   ୨୪୭ 

ଭାବ୍ ପିରତି     ଉେମଶ କୁମାର ସୁନା   ୨୪୮ 

ଗିତ୍ ପେଦ ଗା’େର    iୀେରାଦ କୁମାର ସାହୁ  ୨୪୯ 

କରମ୍      ସୁଭାସ ଚE�  ଭୁଏ   ୨୫୦ 

ଭୁଆେସନ୍      अରୁଣ କୁମାର େଭାଇ   ୨୫୨ 

ଝୁମୁରା ନାଇଁ ଲାେଗ    ବିକାଶ ଚE�  େବେହରା  ୨୫୪ 

କବରିଆ ଜୀବନ୍    ସହେଦବ ଧରୁଆ   ୨୫୫ 

େମାର୍ ଗଁା ଆଜି ସହର୍ ସହର୍ ବାସୁେଛ ଗେଣଷ ଭୁଏ   ୨୫୭ 
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ପ�ବ� ବିଭାଗ           ୨୫୯ 

ଆସ କିଛି ଜାଣିବା    ନେରE�  ପ�ସାଦ େବେହରା  ୨୬୦ 

ଓଡ଼ିଆ ଭାଷା ଆଜି ଦିଗହରା  ମେନାଜ କୁମାର ପtା  ୨୬୨ 

େବସରକାରୀ କିB ନିକ୍    ଡା େଜ�ାତି ପ�ସାଦ ପ+ନାୟକ ୨୬୭ 

ବିବାହ ବ�ନ     େସାସିଆଲ୍ େଫାରମ୍   ୨୭୫ 

ସ�ଭାବ      ଇଂ ଶଶା, େଶଖର ପtା  ୨୮୨ 

େମା ଗଁା ମEିର     ଶା�ନୁ କୁମାର ରାଉତ  ୨୮୬ 

ବିେଶଷ ସଚୂନା           ୨୮୮ 

 

ଆହ� ାନ ଇ-ପତି� କାେର ପ�କାଶନ େହତୁ େଲଖା ପଠାଉଥିବା ସମb ସାହିତି�କ ବ�ୁ,ୁ 
ବିନମ� अନୁେରାଧ କରୁଛି, ଦୟାକରି ନିଜର େଲଖାକୁ ଓଡ଼ିଆେର ଟାଇପ୍ କରି ପଠା� 

ଆପଣ ଚାହ\େଲ ଆକୃତି ଆକୃତି ଆକୃତି ଆକୃତି / / / / ଶ�ୀଲିପି ଶ�ୀଲିପି ଶ�ୀଲିପି ଶ�ୀଲିପି / / / / अପ�ା� अପ�ା� अପ�ା� अପ�ା� / / / / ଗୁଗୁଲ୍ ଓଡ଼ିଆ ଗୁଗୁଲ୍ ଓଡ଼ିଆ ଗୁଗୁଲ୍ ଓଡ଼ିଆ ଗୁଗୁଲ୍ ଓଡ଼ିଆ କିେବାଡ଼� -ାରା  
ଟାଇପ୍ କରି ପଠାଇ ପାରିେବ  

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

ସ ାଦକ, କଲମରୁସ ାଦକ, କଲମରୁସ ାଦକ, କଲମରୁସ ାଦକ, କଲମରୁ............    
ନମ:ାର 

 ଆହ� ାନ ଇ-ପତି� କାର ମା�� ୨୦୨୦ ସଂ:ରଣକୁ ଆପଣ,ୁ ସ�ାଗତ 

ଜଣାଉଛି ଆଜି ପବିତ�  େହାଲି ପବ�, ହିEୁ ଧମ�େର ଏହି ଦିନର ମହାତG � 

अେନକ ରହିଛି କି� ଏହି ପବ� ବିେଶଷ ଭାବେର ଯୁବସମାଜେର अତ�� 

ପସE କରାଯାଏ, େଯଉଁଥିେର ପର�ରକୁ େସpହେର ବିଭିନp  ରv-ାରା 

ରvାୟିତ କରିବାର ସୁେଯାଗ ମିଳିଥାଏ ଯଦିଓ ଏହି ଦିବସଟି ଫଗୁ 

େଖଳିବା ପାଇଁ ବିଖ�ାତ ତଥାପି କାଳା�ରେର ଏଥିେର अନ� अେନକ 

ରvର ସମାହାର େହାଇ ସାରିଛି ଜାତିଧମ� ନିବkେଶଷେର ସମେb ଏହି 

ପବ�କୁ ଆନEର ସହ ପାଳନ କର�ି 

 େଦଶେର ସାଂପ�ତିକ ସମୟେର େଯଉଁଭଳି ପରି�ିତି ସୃ�ି େହାଇଛି 

େସଇ ସମୟେର େହାଲି ଭଳି ଉhବର ମହତ�  अଧିକ େହାଇଯାଏ 

ଚଳିତ ବଷ� େହାଲି ଉhବ ସମୟେର ବିଶ�ବ�ାପୀ କେରାନା ଭୁତାଣରୂ 

ଉପ�ିତି ଉhବର ପରିେବଶକୁ ଉଣାअଧିେକ ମାEା କରିେଦଇଥିଲା 

ଯଦିଓ େହାଲି େଖଳିବା ପାଇଁ େଲାକ, ମଧ�େର ପ�ତିେଯାଗୀତାମଳୂକ 

ଉhାହ େଦଖାଯାଇଥିଲା ତଥାପି ବିଗତ अେନକ ବଷ� ଭଳି ଚଳିତ ବଷ� 

େହାଲି ପବୂ�ରୁ ଉପେଦଶାତG କ ସେEଶ କିଛି େଦଖିବାକୁ ମିଳିନଥିଲା 
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େଯମିତି କୁହାଯାଏ େଯ େହାଲିେର ପାଣି ନ� େହଉଛି ଏହି ବଷ� ଏହି ସେEଶ ପ�ାୟ 

େଦଖିବାକୁ ମିଳିଲା ନାହ\ କି� କେରାନା େହତୁ େହାଲି େସମିତିେର ବି ଫିକା େହାଇଗଲା 

 ଆହ� ାନ ଇ-ପତି� କାର �ାୟୀତ� ର େଶ�ୟ େକବଳ ଏହାର େଲଖକ େଲଖିକା ମାନ, 

େଯାଗଁୁ ହ\ ସ�ବ େହାଇପାରିଛି ପ�େତ�କ ମାସେର अେନକ ଉhାହିତ େଲଖକେଲଖିକା 

ସ�ତଃ ନୂଆ ନୂଆ େଲଖା େଲଖି ପଠାଉଛ�ି ଏବଂ େସମାନ,ର େସpହ, ସଦିlା ଓ ଉhାହ 

େମାେତ ଏହି ପତି� କା ପ�କାଶନ ପାଇଁ ଉhାହ ଓ େପ�ରଣା େଯାଗାଇ େଦଉଛି ବିଗତ 

ବଷ�ମାନ, ତୁଳନାେର ଏେବ ପତି� କାର କେଳବର ବହୁତ ବଡ଼ େହାଇଛି ଏବଂ ମାସପେର 

ମାସ ଏଥିେର अଧିକରୁ अଧିକ େଲଖା ପ�କାଶିତ େହଉଛି ଏହା ନିoୟ ଭାବେର ଏକ 

ସୁଖଦ ଖବର 

 ବa�ମାନ ଏକ ଗୁରୁତ� ପ"ୂ� ଖବର, େକବଳ ଆମର େଲଖକେଲଖିକା ମାନ, 

ଉେjଶ�େର େଯଉଁବ�ୁମାେନ େଲଖା ପଠାଉଛ�ି ଯଦି ସମେb େଲଖାକୁ ଓଡ଼ିଆେର 

ଟାଇପ୍ କରି ମାଇେକ� ାସ�୍ ୱାଡ୍� ଫାଇଲେର ପଠାଇେବ ତା େହେଲ ପତି� କା ପ�କାଶନ ଶୀଘ� 

େହାଇ ପାରିବ ଏକ ଦୁଇ ପୃ.ା ବିଶି� େଲଖା ଗୁଡ଼ିକୁ ଟାଇପ୍ କରିବାକୁ କ� େହଉନାହ\, 

କି� अେନକ ପୃ.ାର ହାତେଲଖା ଛବି ପଠାଉଛ�ି ଯାହା ଭଲକରି େଦଖାଯାଉନାହ\ ଏବଂ 

େସ ସବୁକୁ ଟାଇପ୍ କରିବା କ�ସାଧ� ବି େହଉଛି େତଣୁ ଦୟାକରି ନିଜସ� େଲଖାକୁ 

ଟାଇପ୍ କରି ପଠା� ପବୂ�ରୁ ଲcା ଲcା େଲଖାଗୁଡ଼ିକୁ ଟାଇପ୍ କରିବାପାଇଁ ସମୟ 

ମିଳୁଥିଲା େବେଳ ବa�ମାନ ସମୟର େଘାର अଭାବ େହତୁ ଟାଇପ୍ କରିବା ସ�ବ 

େହଉନାହ\ ଟାଇପ୍ କରିବାପାଇଁ अନ�ଉପେର ନିଭ�ର କରିବାକୁ େହେଲ େମାେତ ଖ��ା� 

େହବାକୁ ପଡ଼ିବ, ଯାହା େମା ପiେର ସ�ବ ନାହ\ ଆପଣ ଜାଣ�ି ଏହି ପତି� କା ଏକ 
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ସ ୂ"�ତଃ अଣବ�ବସାୟିକ ପତି� କା, େତଣୁ ଏହାର ପ�କାଶନ ପାଇଁ ଆବଶ�କ अଥ�, ସମୟ 

ସବୁ ନିଜକୁ ହ\ ଖ�� କରିବାକୁ ପଡୁଛି ଏଣୁ ଆପଣ,ୁ अନୁେରାଧ ଆପଣ ନିଜ େଲଖା ସବୁ 

ନିେଜ ଟାଇପ୍ କରି ପଠା� ଆପଣ ଚାହ\େଲ େମାବାଇଲ୍ େର ଓଡ଼ିଆେର ଟାଇପ୍ କରି 

ମଧ� ଇେମଲ୍ -ାରା ପଠାଇ ପାରିେବ 

 ହ� ାଟ୍ ସଆପ୍ -ାରା େଲଖା ଗ�ହଣ କରିବାକୁ ମନା କରୁଛି କାରଣ ଏଥିେର େଦୖନିକ 

अସଂଖ� େଲଖା ଆସୁଛି, େସ ସବୁକୁ ସାଇତି ରଖିବା ଏବଂ ପତି� କା ପାଇଁ ସଂଗ�ହ କରିବା 

अସ�ବ େହାଇଯାଉଛି ବ�bବହୁଳ ଜୀବନଚଯ��ାେର ପତି� କା ପାଇଁ ଆେଲଖ� ସଂଗ�ହ 

କରିବାକୁ ପ�କୃ� ଉପାୟ େହଉଛି ଇେମଲ୍ େତଣୁ ଆପଣ ନିଜ େଲଖାକୁ ଓଡ଼ିଆେର 

ଟାଇପ୍ କରି ଇେମଲ୍ -ାରା ହ\ ପଠା� 

 ଆଶା କରୁଛି ଚଳିତ ମାସର ଆହ� ାନ ଆପଣ ମାନ,ୁ ଭଲ ଲାଗିବ 

 ନିଜକୁ ସୁରiିତ ରଖ� କେରାନାର କରାଳ ଛାୟା ସମଗ� ଭାରତ ଭୂଖt ଉପେର 

ପଡ଼ିବାକୁ ଆର� େହାଇଛି, େତଣୁ ସାବଧାନତା अବଲcନ କର� ସମେb ସୁ� ରହ� 

 ଧନ�ବାଦ 

  

 ଡା େଜ�ାତି ପ�ସାଦ ପ+ନାୟକ 

 ପ�ତି.ାତା-ସ ାଦକ, ଆହ� ାନ ଇ-ପତି� କା 
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ନୂଆ 

 

 

          ଭୂତାଣୁ ସଂ�ମଣ 

କେରାନା  

ଏହି ନୂତନ କେରାନା ଭୂତାଣୁ ସଂକ�ମଣର ଏହି ନୂତନ କେରାନା ଭୂତାଣୁ ସଂକ�ମଣର ଏହି ନୂତନ କେରାନା ଭୂତାଣୁ ସଂକ�ମଣର ଏହି ନୂତନ କେରାନା ଭୂତାଣୁ ସଂକ�ମଣର 
ଲiଣ ସବୁ କଣଲiଣ ସବୁ କଣଲiଣ ସବୁ କଣଲiଣ ସବୁ କଣ????    

अେନକ ବ�rି ଏହି କେରାନା ଭୂତାଣୁ ବିଷୟେର ଚି�ିତ 

କେରାନା ଏକ ବୃହତ ଭୂତାଣୁ େଗା.ୀର 

ଏକ ଭୂତାଣୁ, ଯାହା ମନୁଷ� ଏବଂ ପଶୁମାନ,ୁ 
ଥtା ଜନିତ େରାଗଭଳି ସଂକ�ମଣ କରିଥାଏ 

ଏହା-ାରା ସାମନ� ଜ� ର ଥtାରୁ ଆର� କରି 
अତି ବିପଦ୍ଜନକ ଶ�ାସ ସଂକ�ମଣ ମଧ� 

େହାଇଥାଏ 

ସଂପ�ତି େଦଖା େଦଇଥିବା କେରାନା 
ଭୂତାଣୁ, ଯାହା ଏମ୍ ଇଆର୍ ଏସ୍ ସଂକ�ମଣ 

କରିଥାଏ, अେପiାକୃତ ଏକ ନବୀନତମ 
ଭୂତାଣୁ, ଯାହା ବିଷୟେର अଧିକ ସଚୂନା 

ବa�ମାନ ସୁ�ା ଉପଲ� େହାଇପାରିନାହ\ 
ଏହା େକମିତି ହୁଏ, ଏହା-ାରା କଣ କଣ 

ଲiଣ େଦଖାଯାଇପାେର, ବା େରାଗୀକୁ 

େକଉଁଭଳି ସଂକ� ମିତ ହୁଏ, ଆଦି ବିଷୟେର 
अଧିକ ଗେବଷଣା ଚାଲିଛି 

ଏହି େରାଗପାଇଁ େକୗଣସି ସୁନିoିତ ଚିକିhାବ�ବ�ା ରହିଛି କି? 

ବa�ମାନ ସମୟେର ଏହି ଭୂତାଣୁଜନିତ ସଂକ�ମଣ ପାଇଁ 
େକୗଣସି ନିoିତ ଚିକିhା ବ�ବ�ା ନାହ\ କି� ଏହି େରାଗେର 
ଆକ� ା�ା ବ�rି,ୁ ଲiଣ अନୁସାେର ବିକ� ଚିକିhା ଉପଲ� 
କରାଯାଇ େରାଗ ଉପଶମ କରିବାକୁ େଚ�ା କରାଯାଉଛି 

ଏହି ଭୂତାଣୁ ପାଇଁ େକୗଣସି ଟୀକାକରଣ ବ�ବ�ା ରହିଛି କି? 

ନା ବa�ମାନ ସୁ�ା ଏହି ଭୂତାଣୁର ପ�ତିେଷଧକ ହିସାବେର 
େକୗଣସି ଟୀକା ଆବି�ାର କରାଯାଇନାହ\ 

ବିଶ�ାସ କରାଯାଏ େଯ କେରାନା ଭୂତାଣୁ अନ� ସମb କେରାନା ଭୂତାଣୁ 
ଏବଂ ଥtାଜ� ର ଭଳି ବ�ାପିଥାଏ 

େରାଗୀ ସଂ�ଶ�େର 
ଆସିବା -ାରା 

େରାଗୀର ଛି, ଓ 
କାଶ -ାରା 

େରାଗୀ, ମୁହଁ, 
ନାକ, ଆଖି ଆଦିକୁ 

ଛୁଇଁବା -ାରା 

 କାଶ େହବା  ଜ� ର ଆସିବା 
 ନିେମାନିଆ େହବା ଶ�ାସରୁ� େହବା 

କିଛି େiତ� େରକିଛି େiତ� େରକିଛି େiତ� େରକିଛି େiତ� େର    
 ବା�ି େହବା  ତରଳଝାଡ଼ା େହବା 

େରାଗବ�ାପିେଲେରାଗବ�ାପିେଲେରାଗବ�ାପିେଲେରାଗବ�ାପିେଲ    
 अତ�ାଧିକ ନିେମାନିଆ ବୃକକ୍ ଯ� अକାମୀ େହବା 
ଏବଂ ଯଦି ଏହି େରାଗକୁ ସଠିକ ସମୟେର ଚିକିhା କରାଯାଏ ନାହ\, 
ତା’େହେଲ ଏହାର ସୁଦୂରପ�ସାରୀ ପ�ଭାବ େରାଗୀ,ୁ ମୃତୁ�ମୁଖକୁ 
େଠଲି େଦଇପାେର 

ଏହି ସଂକ�ମଣରୁ ନିଜକୁ ରiା କରିବାର କିଛି ଉପାୟ; 

 ସଂକ�ମଣର ସେEହ ଥିେଲ / କିcା ଘରକୁ ବାହାରୁ 

େଫରିବାପେର ହାତକୁ ସାବୁନ -ାରା କିcା �ିରିଟ୍ -ାରା 

ସଫା କର� 

 କାଶ େହଉଥିେଲ ନିଜ ମୁହଁ ଓ ନାକକୁ ମା:୍ କିcା ରୁମାଲ / 

ଟିସୁ େପପର୍ -ାରା େଘାଡ଼ାଇ ରଖ� 

 କାଶୁଥିବା / ଛ,ୁଥିବା ବ�rି,ଠାରୁ ଦୂରତା ବଜାୟ ରଖ�  

 ଆମିଷ ଖାଦ�କୁ ଭଲଭାବେର େରାେଷଇକରି ଖାଆ� 

ଡା େଜ�ାତି ପ�ସାଦ ପ+ନାୟକଡା େଜ�ାତି ପ�ସାଦ ପ+ନାୟକଡା େଜ�ାତି ପ�ସାଦ ପ+ନାୟକଡା େଜ�ାତି ପ�ସାଦ ପ+ନାୟକ    
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କାହାଣୀ ବିଭାଗ 
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ସୁେନଲୀ ସିଂହ ସୁେନଲୀ ସିଂହ ସୁେନଲୀ ସିଂହ ସୁେନଲୀ ସିଂହ     
କଲରାପତରିଆ ବାଘର ଛପି ଆେଗଇବା ଓ ହରିଣ ଶିକାର- 

 ଆଉ ଏକଦିନ କଲରାପତରିଆ ବାଘଟି ଶିକାରକୁ ଲi� 

କରିଥାଏ। ତା ଚାଲି ବହୁତ ସ�ପ�ଣ। ଲାvୁଡଟି ପ�ାେୟ ଭୂମିକୁ ଛୁଇଁ 

ଯାଉଥାଏ। ଦୁଇଟି େଗାଡ ବେ,ଇ େହାଇଯାଇଥାଏ। େପଟଟି ଭୂମିକୁ ଛୁଏଁ ନ ଛୁଏଁ। ତାର 

େଛାଟ ମୁହଁଟି ଆଗକୁ ଲମି� ଯାଇଥିଲା। ଆଖି ଶିକାର ଉପେର ଲାଗି ରହିଥିଲା। 

କଲରାପତରିଆ ବାଘଟି ବହୁ ସ�ପ�ଣତା ସହିତ େଗାଡ ଆଗକୁ େନଉଥିଲା। ଟିକିଏ ଧିେର 

ଚାଲି ପୁଣି େପେଟଇ ପଡୁଥିଲା। ସବୁେବେଳ ଆଖି ସଂପ"ୂ� ଭାବେର ଶିକାର ଉପେର 

ନିବି� ଥିଲା। େଛାଟ କାନ ଦୁଇଟି ବେ,ଇ ଯାଇଥିଲା। ତାର େମାଟା ଲାvୁଡଟି ଲମି� 

ଯାଇ ଟିେକ ଟିେକ ମଝିେର ହଲୁଥିଲା। କଲରାପତରିଆ ବାଘ ଧିେର ଧିେର ରାbା अତିକ�ମ 

କରିଗଲା। େସପେଟ ଘାସ ଜମି। ରାbାେର ମଧ� କଲରାପତରିଆ ବାଘକୁ ହଠାତ୍ ଚିହିp ବା 

କ�। େଦଖିେଲ ଲାଗିବ ଦୂରରୁ ଏମିତି କାଠ ଗରଟିଏ ପଡିଛି ଆଉ ତା ଉପେର ଛତୁ ସବୁ 

େହାଇଯାଇଛି। ଏହି ବାଘର ଶରୀର अଜଗର ସାପପରି ଲାଗିବନି କି� ଲାଗିବ େଯମିତି 

ଏକ େମାଟା କାଠ ଗର। ତାର ମୁହଁ ଆେଗଇ ଯାଇଥାଏ। ଆଖି ଗୁଡିକ �ିର େହାଇ अନାଇ 

ରହିଥାଏ। େଛାଟ େଛାଟ ଆଖି େଯାଡିଏ। ନଖ ଗୁଡିକ ପ�ାରୁ େଖାଲି ନଥିଲା। 

କଲରାପତରିଆ ବାଘଟି ବଡ ସ�ପ�ଣତା ସହିତ ଘାସ ଜମିକୁ ଆଗଉ ଥାଏ। 

 ଆଗେର ସାମାନ� ପାଣିର ଧାର। କଲରାପତରିଆ ବାଘଟି ପାଣି ଧାରେର ବସିଗଲା। 

अେଶାକ ବିଶ�ାଳ 
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ତା ମୁt ଆଗ କା� ଉପେର अେନକ ତଳକୁ ନଇଁ ଯାଇଥିଲା। ଦୁଇ କା� ମଝିେର ଛାତି 

ତଳକୁ ମୁt ନଇଁ ଆସିଥିଲା। କାନ ଦୁଇଟି ଆଗ ଆଡକୁ ବ,ି ଯାଇଥିଲା। ପଛ େଗାଡଟି 

ପାଖେର େପଟ ମାଟିକୁ ଲାଗି ରହିଥିଲା। ପଛପେଟ ଗଛ ଗୁଡିକ ଉପରକୁ ଉଠିଯାଇଥାଏ। 

ତାର େକେତାଟି ଡାଳ କଲରାପତରିଆ ବାଘର ଉପର ଆେଡ ଥାଏ। କଲରାପତରିଆ 

ବାଘର େଦହର ଧଳା କଳା ରvଛାପି ଛାପି େହାଇଥିଲା। ଭିତେର अେପiାକୃତ ନାଲି ଦାଗ 

ସବୁଥିଲା। େଗାଡର ଉପର ଆଡକୁ ବା େପଟ ଆଡକୁ ଏ ନାଲି ଦାଗ ସବୁ �� 

େଦଖାଯାଏ। ମୁହଁର ଆଡକୁ ବା େଗାଡର ତଳ ଆଡକୁ ନାଲି ଦାଗ ସବୁ अ�� େବଶୀ କଳା 

େଦଖାଯାଏ। େବକ ପାଖେର ତ େମାେଟ ଜଣା ପେଡନି, ଖାଲି କଳା ଜଣାପେଡ। କି� ତାକୁ 

ଯଦ ଯବକାଚ େନଇ ବଡ କରାଯାଏ ତା େହେଲ ଏ ନାଲି ଦାଗ ଜଣା �� ଜଣା ପଡିବ। 

ଏହା େହଉଛି କଲରାପତରିଆ ବାଘର ବିେଶଷତ�। ଗହଳିଆ ଜvଲେର ଏହି ବାଘମାେନ 

ଖୁବ୍ ସହଜେର ଲୁଚି ଯାଇପାର�ି। କଲରାପତରିଆ ବାଘଟି ଖୁବ୍ ଧ�ାନର ସହ କିଛି ଲi� 

କରୁଥିଲା। ଆଗେର ଥିବା କିଛି ଶିକାରର ଶ� ବାରୁଥିଲା। ମୁtଟି ଶରୀରଠୁ ବେ,ଇ 

ଯାଇଁ ତଳୁଆ େହାଇଯାଇଥିଲା।  

 ଟିକିଏ ଦୂରେର ସcରଟିଏ अ� ଝରଣା ପାଣିେର ପଶି अନାଇଥିଲା। ଝରଣା କୂଳେର 

ଏେଣ େତେଣ ପଥର ଥିଲା। େଗାଟିଏ କୂଳ କାଦୁଆ ଥିଲା। େସଠି କିଛି ଘାସ ମାଡି 

ଆସିଥିଲା। େସହି ବାଟ େଦଇ ସcରଟି ପାଣି ଭିତେର ପଶିଗଲା। ତାର ଚାରିଖୁରା ପାଣି 

ଭିତେର ଥାଏ। େସ ପାଣି ଭିତେର ଯାଇଁ �ିର େହାଇ ଠିଆ େହାଇଗଲା ଆଉ ବେ,ଇ 

अନାଇ ରହିଲା। ଧିର ପାଣି ତା େଗାଡକୁ କାଟି େବାହିଯାଉଥାଏ। ପାଣି ପ�ାେୟ ଆ�ୁଏରୁ 

କମ୍। ଆଉ େକଉଁଠି ପାଣି ଚହଲିବାର ନଥିଲା। େସହି ସcର ହରିଣର ପ�ତିବିc ପାଣିେର 
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ପଡିଥାଏ । ଡାହଣକୁ ଗଛର ପ�ତିବିc, ଟିକିଏ ହା ା ତା ପଛକୁ ସcର ଠିଆ େହାଇଥିଲା । 

ସcରର େଦହଟି ମାଟିଆ ପାଉଁଶିଆ, ପିଠିଟା ଏକଦମ୍ ସିଧା, ଶରୀର, ସବଳ,ସୁ� । ପିଠି 

ଉପେର अସ�ଭାବିକ ଭାେବ ଏକ କାଉ ବସି ରହିଥିଲା । କାଉ ଆଉ ସcର ଦୁଇ ଜଣ ଯାକ 

ଏକ ଦିଗକୁ अନାଇ ରହିଥିେଲ । ସcରଟି ନିଜର ବାମକୁ େବକ େମାଡି େଦଇଥିଲା । 

କାନର ଫଡା ଦୁଇଟି ଆଗ ଆଡକୁ ବେ,ଇ ଯାଇଥିଲା । ଆଖି ମଧ� ଆଗ ଆଡକୁ �ିର 

ନିoଳ େହାଇ େଦଖିଥିଲା । ନାକ ପୁଡା ମଧ� ଆଗ ଆଡକୁ ବେ,ଇ ଯାଇଥିଲା । 

ଏହାଦ�ାରା ସcର ଆଗେର କଣ ଘଟୁଛି ନିଜର ଶ�ବଣ, ଘ�ାଣ ଏବଂ ନିଜର ଦୃ�ି ଶrି ଦ�ାରା 

ଜାଣିବାକୁ େଚ�ା କରୁଥିଲା ।  

 ସcରଟି अେନକ ସମୟ ଧରି ପାଣିେର ଠିଆ େହାଇ ରହିଲା । ତା ଆଖି ଗୁଡିକ 

େସମିତି ଲାଗି ରହିଥିଲା । ତାପେର ଉଠି ଉପରକୁ ଆସିଲା । ଉପେର ଘାସ ଥିଲା । 

େଛାଟ ଘାସୁଆ ଜମି ପଛେର ଗଭୀର ଜvଲ ଥିଲା । େସଥିେର ବଡ ବଡ ଗଛ ଭରି 

ରହିଥିଲା । ସcର ହରିଣଟି େସଇଠି ଆସି ଠିଆେହାଇ ରହିଲା । ତାର ଚାରିେଗାଡ अ�ିର 

େହଉଥିଲା । ଆଗ େଗାଡ ଦୁଇଟି ଥୟ ଧରୁ ନଥିଲା । ଲାvୁଡ ଦୁଇ େଗାଡ ସ�ିେର 

ଯାକିେହାଇ ଯାଇଥାଏ । ପୁରୁଷ ସcର େମାଟା େବକ ଉପେର େଗାଟିଏ େଛାଟିଆ ମୁt । 

ତା ଉପେର अେନକ ଶି¡, ଦୁଇଟି ଶି¡ରୁ अେନକ େକନା ବାହାରିଥାଏ । େକନା ଗୁଡିକ 

ଲcା  େଗାଜିଆ େହାଇ ଉପରକୁ େମଲିଯାଇଥାଏ । େଯେତ ବଡ ସcର ହରିଣ େସେତବଡ 

ଶି¡ । ସcର ହରିଣଟି ଏକ ଲୟେର କାହାକୁ अନାଇ ରହିଥିଲା । ତାର ଆଖି, କାନ, ମୁt 

େଥାବଣି ସବୁ ତାର ଡାହାଣକୁ ବେ,ଇ ଯାଇଥିଲା ।  

 अ� ଦୂରେର ଶୁଖିଲାେର ଦୁଇଟି ସcର ତେଳ େଶାଇରହିଥିେଲ । ଦୁଇଟି ଯାକ ମାଈ 
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ସcର । ଏମାେନ ହରିଣମାନ, अେପiା अେନକ ବଡ । େଦହସାରା ପାଉଁଶିଆହଳଦିଆ 

ରvର େଲାମ । େକଉଁଠି େକଉଁଠି  ସାମାନ� କାଳିଜିଆ ପଡିଯାଇଛି । ମୁt ଉପେର ବଡ 

ବଡ ଘରିୂ ବୁଲୁଥିବା କାନ ସବୁ ଠିଆ େହାଇ ରହିଥିଲା ।  ଏହି ହରିଣ ମାନ,ର 

अେପiାକୃତ େଗାଜିଆ ମୁtେର ବଡ ବଡ କଳା ଆଖି ଥିଲା । କଳା େଥାବଣି ଧାରେର ବଡ 

ବଡ ନାକ । ଏ ଜ�ର ମୁହଁଟି େଛାଟ, ଏକ ଲcା େମାଟାଳିଆ େବକ �ୁଳ ଶରୀରକୁ ଲାଗି 

ରହିଛି । ସcରମାେନ ବଡ ସୁ� ଜଣାପଡ�ି ।  

 ଦୁଇଟି ଯାକ ସcର େଶାଇରହି ଏପଟ େସପଟ अନାଇ ରହୁଥିେଲ । େସମାନ,ର 

अତି ଚଂଚଳ ଆଖି अତି ଚଂଚଳ କାନ । କାନ ଗୁଡିକ ସବ�ଦା ଏପଟ େସପଟ େହଉଥିଲା । 

ଏମିତିଆ ଲcା କାନ ଗୁଡିକ କିଛି ବି ଶ� ଶୁଣିବା ପାଇଁ ବ�b ରହିଥାଏ । ଘାସ ଉପେର 

ଶୁଖିଲା ପତ�  ସବୁ ପଡିଥାଏ । ଡାଳଗୁଡିକ ଶୁଖିଯାଇଥିଲା । ଶୁଖିଲା ଜvଲେର ସcରଟି 

ଛାଇେର େଶାଇ ରହିଥାଏ । ପତ� ଝଡା େଦଇଥିବା େହତୁ ଉପରୁ ସଯୂ�� କିରଣ ଗଛର ଫା, 

େଦଇ ସcର ଉପେର ଟିେକ ଟିେକ ପଡୁ ଥାଏ । େଯଉଁଠି ସଯୂ�� କିରଣ ପଡୁଥାଏ େସହି 

अଂଶ ସାମାନ� ଭାବେର ସୁେନଲି େଦଖାଯାଉ ଥାଏ  । ସcରଟି ଏପଟ େସପଟ ମୁt 

ହଲାଇ ଚାଲିଥାଏ । େସପେଟ ଜvଳ େକମିତି ସାମାନ� ଶାଗୁଆ । ପାଣି अ� अଛି । 

ଶାଗୁଆନ୍ ଗଛ ନାହ\ । େତଣୁ ଜvଲ ଏ ପଯ��� ମଧ� ସାମାନ� ଶାଗୁଆ େହାଇअଛି । 

अ� ଦୂରେର ନାଳ ଯଦିଓ ଆଜି ଦିନେର ଶୁଖିଲା କି� ଟିେକ ଟିେକ ପାଣି େକଉଁଠି अଛି । 

 େସଠି ତିେନାଟି ହରିଣ ଠିଆ େହାଇଥିେଲ । ହରିଣ, ମୁtେର ଲcା ଲcା ଶିv 

ଆସିଯାଇ ଥିଲା । ଶିv ଗୁଡିକ କାନର ଦୁଇ ପଟୁ େକନା େହାଇ େମଲି ଆସିଥାଏ ତାପେର 

େସଠୁ अେନକ େକନା େହାଇ अେନକ ଲମି� ଯାଇଥାଏ । େଶଷ ଆଡକୁ ସବୁ େକନା ଗୁଡିକ 
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େଗାଡିଆ େହାଇଆସିଥାଏ । ପ�ଥେମ ପ�ଥମ େକନା ଆର� ହୁଏ ଠିକ୍ କାନର अ� 

ଉପେର, ତାପେର େଗାଟିଏ େକନା ଖୁବ ଲcା େହାଇଯାଏ ପୁଣି େସଥିରୁ େକନା ବାହାରି 

ଆେସ । ସୁ� ସବଳ ଶରୀର  ହରିଣର ରv ଖୁବ୍ ମାଟିଆ, େଦହେର ଧଳା, ଲcା 

େଗାଲିଆ ପଟି ପଟି ଚିହp  ଥାଏ । ଏହି ହରିଣର େବକ ତଳ ଧଳା ଦିେଶ । ଖୁବ େଜାରେର 

େଦୗଡୁଥିବା େହତୁ ଏମାନ,  େଗାଡଗୁଡିକ ପତଳା । େଛାଟ େଛାଟ େଲାମ ଥିବା େଗାଡର 

ରv ସାମାନ� ଧଳା ।ଏମାନା, ଲାଂଜ ଗୁଡିକ େଛାଟ । 

 ହରିଣ ତିେନାଟି अନାଇ ରହିଥା�ି । େବେଳ େବେଳ ମୁt ହଲାଉଥା�ି । ଲcା 

କାନଗୁଡିକ ଏପଟ େସପଟ କରୁଥା�ି । କାନ ଗୁଡିକର ପତଳା अଂଶ ସାମନ� ନାଲି 

େଦଖାଯାଉଥାଏ । ହରିଣମାନ,ର ଲcା କଳା ଆଖି ଗୁଡିକ କାହାକୁ େଯମିତି अନାଇ 

ରହିଥା�ି । କଲାରା ପତରିଆ ବାଘଟି ଏମିତି अେନକ ସମୟ ଛପି ଛପି ରହିଲା । ଆଉ 

ବହୁ ସ�ପ�ଣର ସହିତ ଆେଗଇବା ପେର ସାମନ� ଉଠି ଠିଆ େହଲା । ତାପେର ଖୁବ୍ 

େଜାେର� େଦୗଡିବା ଆର� କଲା । ବa�ମାନ ତା ଶରୀର ଏକଦମ୍ ଲcା େହାଇଯାଇଥିଲା । 

େଗାଡ ଗୁଡିକ ମଝିେର ଲାvୁଡ େଶଷ ଆଡକୁ ବ,ି ଯାଇଥାଏ । କିଛି अଂଶ ମାଟିକୁ ଛୁଇଁ 

ଯାଇଥାଏ । ବାଘର େପଟ अଂଶଟି ପି}ରା ଆଡକୁ ପଶିଯାଇଥାଏ । ଛାତିଟି ଫୁଲିଯାଇଥାଏ 

। ଆଗ ପ�ା ଦୁଇଟି ଆଗକୁ ଳମି� ଯାଇଥାଏ । େବକ ଆଉ ଟିେକ ଆଗକୁ ଲମି� ଯାଇଥାଏ 

। ମୁt ତଳକୁ ନଇଁ ଆସିଥାଏ । କଲରାପତରିଆ ବାଘଟି ଖୁବ୍ େଜାେର� େଦୗଡୁଥିଲା । 

ତେଳ ସବୁ ଜିନିଷ अ�� େହାଇଯାଇଥିଲା । ତା େଦହର େରଖାଗୁଡିକ अ�� 

େହାଇଯାଇଥିଲା େକମିତି ଘସରିଆ େହାଇଯାଉଥିଲା । ତାର ହଳଦିଆ ଜଳୁଥିବା 

ଆଖିଗୁଡିକ ଶିକାର ଉପେର ଲାଗି ରହିଥିଲା । ତା େଦୗଡିବାେର ଏକଦମ୍ ଶ� ନଥିଲା । 
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ଘାସ ଗୁଡିକ ଦୁଇ ପଟକୁ େମେଲଇ େହାଇଯାଉଥିେଲ । ଚିତାଠାରୁକଲରାପତରିଆ ବାଘର 

ଆକାରର ପ�େଭଦ ପରି�ାର ଭାବେରଜଣାପଡିଯାଉଥିଲା । ଯଦିଓ ଏ ବାଘଟି ଖୁବ୍ ସୁ� 

ସବଳ, ଆଉ ଖୁବ୍ ଜଲଦି ଶିକାର କରିପାେର । କି� ଏ ବାଘର ଲiଣ େହାଉଛି ଏହା ଲୁଚି, 

ଛିଡାେହାଇ, କୁଦାମାରି, अ�ବାଟ େଦୗଡି ଶିକାର କେର । 

 କଲରାପତରିଆ ବାଘଟି କୁଦାମାରି ହରିଣକୁ ଧରିେଦଲା ଟିକିଏ େଚ�ାେର ହରିଣର 

େବକକୁ କାମୁଡି ଧରିଲା ଆଉ ତଂଟି ଝୁଣିେଦଲା ।  ହରିଣଟି ତେଳ ପଡିରହିଥାଏ । ତା 

େବକ ପାଖେର ଦୁଇଟି ଖୁବ୍ ଗଭୀର iତ । େସଇଟି ବାଘ ତାର ଲcା େମାଟା ଶ�ାନଦା� 

କାନାଇନ୍ ଟୁଥ୍ କୁ ହରିଣ େବକେର ଗେଳଇ େଦଇଛି ଆଉ ତଂଟିକୁ ଖୁବ୍ େଜାେର� କାମୁଡି 

ଧରିଛି । ଫଳେର ଶ�ାସରୁ� େହାଇ ହରିଣଟି ମୃତୁ� ବରଣ କରିଛି । ଘାସୁଆ ଜମିେର 

କଲରାପତରିଆ ବାଘଟି ବସିରହିଥିଲା । ପାଖେର ମଲା ହରିଣଟି ପଡି ରହିଥିଲା ।  

ତଂଟି◌ି ପାଖେର iତ ନ ଛାଡିେଦେଲ େଦହେର େକଉଁଠି ବି ସାମାନ� iତ ନାହ\ । 

ହରିଣର ଜିଭ ଦୁଇ ଦା� ତେଳ ଚିପି େହାଇଯାଇଥାଏ ।  

 କଲରାପତରିଆ ବାଘର ମୁହଁର ଚାରିପେଟ ରr । अେନକ ସମୟଧରି 

କଲରାପତରିଆ ବାଘଟି ହରିଣଟିକୁ କାମୁଡି ଧରିଥିଲା । ନାକର ତେଳ ମଧ� ରr 

ଲାଗିରହିଥାଏ । କଲରାପତରିଆ ବାଘର ଆଖିଟି ବa�ମାନ ସବୁଜ ଲାଗୁଥିଲା । ତାର 

େମାଟା େହାଇଯାଇଥିବା େଛାଟ କାନଟି ବେ,ଇ େହାଇ େସ ହରିଣ ଆଡକୁ ବୁଲିଯାଇଥିଲା 

। ହରିଣର ଚମଡ଼ା ଲାଲ୍, ଧସୂର େସଥିେର ଧଳା, ଧଳା, ପଟି ପଡିଛି । କଲରାପତରିଆ 

ବାଘର ରv େହାଇଛି ହଳଦିଆ, କଳା, ଧଳା, ତା ମଝିେର କଳା ପଟି ପଡ଼ିଛି ।  

 ବାଘର ଆକାର ହରିଣ ଆକାର ଠାରୁ ଖୁବ୍ ବଡ ନ ଥିଲା କି� ଏ ବାଘ ଖୁବ୍ 
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ସହଜେର ହରିଣକୁ ମାରି େଦଇଥିଲା ।  ବାଘଟି େଦଖିଲା ଶିକାର ଘାସୁଆ ଜvଲେର 

ପଡିଛି । ଏେଣ େତେଣ ପାଖେର ଟିକିଏ ଟିକିଏ ପତ�  ପଡିଛି । େତଣୁ ଏ ହରିଣକୁ ଖୁବ୍ ଶୀଘ� 

ଲୁଚାଇ େଦବାକୁ ପଡିବ । ବାଘଟି ପୁଣି ଥେର ମଲା ହରିଣର ଗଳାକୁ ଟାଣି େନଲା ।ଧିେର 

ଧିେର େସ ଯାଗାରୁ ଟାଣିେନଇ ଏକ ଗଛ ତଳକୁ େନଇ ଆସିଲା ଆଉ ବୁଦା ଉହାଡକୁ 

େନଇଗଲା । େସଇଠି ତାକୁ ଖାଇବାକୁ ଆର� କଲା । ବାଘ ଟିକିଏ ଖାଇ अେନଇବାକୁ 

େଚ�ା କଲା । କାେଳ କିଏ େକଉଁଠୁ ଆସୁଥିବ । କଲରାପତରିଆ ବାଘର ମୁଖ� ଶତ� ¤ ସିଂହ 

। ସିଂହ େକଉଁଠୁ ବି ଆସିଯାଇ ପାେର । େତଣୁ ତାକୁଜଲ୍ଦି ଜଲ୍ଦି ଖାଇବାକୁ ପଡିବ  । 

ତା ଆଖିେର ବa�ମାନ ଶିକାରୀର େକ� ାଧ ନ ଥିଲା । ନୀଳ, ସବୁଜ ଆଖି ଭିତେର େକମିତି 

େକଉଁଠି ଡର ଟିକିଏ ଥିଲା । ତାର ଆଖି ପୁଣି ତାର ଶିକାର ଆଡକୁ ନଇଁ ଗଲା । େସ 

ଜଲ୍ଦି ଖାଇବାକୁ େଚ�ାକଲା । ଶିକାରର େସପେଟ େଗାଟିଏ ଲcା କାଠ ଗରଟିଏ 

ପଡିଥାଏ । େକଉଁ କାଳରୁ କାଠ ଗରଟିଏ ପଡିରହି ଶୁଖିଯାଇ, କଳା ପଡି ଯାଇଛି । େସଇଠି 

ଶୁଖିଲା ଘାସ ଗୁଡିକ ଖୁବ୍ ବଡ େହାଇଯାଇଛି । ବାଘ ତା’ରି ଭିତେର ମଲା ହରିଣଟିକୁ 

ପକାଇ େଦଲା । ସହଜେର ଜେଣ ଠିଆ େହାଇ ଯାଗାଟିକୁ େଖାଜି ପାଇବ ନାହ\ ।  
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ପoାତାପପoାତାପପoାତାପପoାତାପ    
 ‘ଲିସା’ अଲିअଳି ଝିअ େମାର କାEୁଛି େଯ କାEୁଛି। େଯେତ ଯାହା 

ବୁେଝଇେଲ ବି ବୁଝୁନି ପିଲାଟା! अଲିअଳି ଝିअଟା େମାର, ଭଲଭାେବ 

କଥା ବି କହି ପାରୁନି େସ। ୨ ପୁରି ୩ ଚାଲିଲା ତାକୁ। ଠିକ ମାଗ�ଶିର 

ମାସ ଗୁରୁବାରେର ଜନG  େହାଇଥିଲା େସ। ବଂଧୁମାେନ କହ�ି େସ କୁଆେଡ େମାର ମାଆ 

ଲiG ୀ ଠାକୁରାଣୀ। ଜନG  ପେର େମାର ପିତୃ ହୃଦୟକୁ େଦାହାଲାଇ େଦଇଛି େସ। ଆଥkକ 

अବ�ା ବି କ�ମଶଃ ସ�lଳ େହାଇଛି େମାର ତାର ଜନG  େହବା ପେର ପେର। 

 ମଁୁ ବା କଣ କରିବି କିଂକa�ବ�ମୁଢ ମଁୁ ଆଜି! କଣ ବା କରିଥା�ି! ପତp ୀ ମୀରାର ନାଲି 

ଆଖି, ଆକଟ, ରୁ§ ମାନସିକତା, ଉhୃ̈ ଳ ତଥା ଉଗ� ବ�ବହାର େମା ହୃଦୟକୁ ବି अେନକ 

ଥର ଆଘାତ େଦଇ iତାr କରିେଦଇଛି। ଯ�ଣାେର ଛଟପଟ େହାଇଛି ମଁୁ अେନକ ଥର। 

କାହାରି ପାଖେର କହି ପାେର ନାହ\ କି ପ�ତିବାଦ ବି କରି ପାେର ନାହ\ ମଁୁ। କମ� ବ�bତାର 

-ାହିେଦଇ ନା ବଖାଣି ପାରୁଛି अନ� ପାଖେର, ନା େଦେଖଇ ପାରିଛି କାହାକୁ େକେବ। 

 ଲିସାକୁ େବାଉ େମାର ଛାଡି ଗଁାକୁ ଯିବାର ଆଜିକୁ ଠିକ ଆଠ ଦିନ ବିତି ଗଲାଣି। 

େମାର ହୃଦୟକୁ ଲୁହା ଠୁଁ ବି अଧିକ ଟାଣ କରି ସାରିଛି ଏହା ଭିତେର। େକମିତି ବା କରି ନ 

ଥା�ି! ପତp ୀ ମୀରାର ସମb ଟାହି ଟାପରା, କଟୁକଥା, େକେତ ବା ଏ କାନେର ପୁରାଇ େସ 

କାନେର ବାହାର କରିଥା�ି ମଁୁ। ସମୟ କାଳ ପାତ�  କିଛି ନାହ\ ତାର। अଫିସରୁ ମଣିଷ ଖଟି 

ଖଟି ଘରକୁ େଫରିବା ମାେତ�  ସବୁ େବେଳ ମୀରାର େସଇ େବାଉ କଥା! ପିଲାଟାର ଯତp  

ଗଦାଧର ବଳ 
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ଠିକ ଭାେବ େନଉନି, ପିଲାଟାକୁ ନ� କରିେଦବ ଏମିତି କରି, ମରହଟିଆ ବୁଢ଼ୀେଲାକ   

େସ ! ପିଲାଟାକୁ ଠିକ ସମୟେର ଖାଦ� କି େମଡିସିନ ଖାଇବାକୁ େଦଉନି, ଧୁଳି ମାଟିେର 

େଖଳଉଛି େଯ ଇନିେଫ©ନ େହବାର ସ�ାବନା ବି अଛି। ଏମିତି େକେତ କଣ ଲିସା ଜନG  

େହବାପର ଠୁଁ େବାଉ ବିରୁ�େର अଭିେଯାଗ କରୁଛି େସ! ମଁୁ ବି अେନକ ଥର କହିଛି 

ଧାଇଟିଏ ଆଣି ରଖିବାକୁ। ମାତ�  େସ ଶୁଣିେଲ ତ! ମୀରା େବାଉକୁ ଜିଦ କରି ଗଁାରୁ େନଇ 

ଆସିଲା ଲିସା ଜନG  ପେର ପେର। େବାଉ େକାଳେର ବଢି ଚାଲିଲା ଲିସା। ମାତ�  େସଇ 

ଦିନରୁ ହ\ କହୁଛି େବାଉର ପରି�ାର ପରିlନp ତା ନାହ\। େସଇଥି ପାଇଁ କୁଆେଡ ପିଲାଟା 

କ�ମଶଃ ଦୁବ�ଳ େହାଇ ଗଲାଣି। େବାଉ ପାଇଁ ବି କୁଆେଡ ଲିସା ଖୁବ ଜିଦେଖାର େହାଇ 

ଗଲାଣି। େଜେଜ ମା ଛଡା अନ� କିଛି ଶିଖିବାର ମାନସିକତା ବି ରଖୁନି! କାଲି ଭଳି :ୁଲ 

ଯିବ େସ। ପାଠ େକମିତି ପଢିବ? ତା, ପ�ତି अେହତୁକ ଦୁବ�ଳତା ବଢି ଚାଲିଛି ଲିସାର 

ଇତ�ାଦି ଇତ�ାଦି... ତାର ଏମିତି େକେତ େଯ अଭିେଯାଗ ସବୁ େସଇ େବାଉ ବିରୁ�େର। 

େକେତ ବା ଆଉ ଶୁଣିଥା�ି ମଁୁ। 

 େବାଉ ବି କି ପ�କାରର ମଣିଷଟା େକଜାଣି। ସବୁ ଶୁଣି ବି ପ�ତିବାଦ କେରନି 

େକେବ। ଲିସା ଭଲ ତ େସ ଭଲ। ଲିସାଟା େଯମିତି ତା ଜୀବନ, ଆତG ା, ହୃଦୟ ସବୁକିଛି। 

େତଣୁ େସ ଏଠାରୁ େକଉଁଆେଡ ଯିବାକୁ ନାରାଜ। େକବଳ ଦାଦା, କଥା କହିେଲ େକେବ 

େକେବ େସ ଗଁାକୁ ଯିବା କଥା କେହ। 

 େତଣୁ ବାଧ� େହାଇ ୮ ଦିନ ତେଳ େବାଉକୁ ଗଁାକୁ ପଠାଇ େଦଇଛି ମିଛ ବାହାନା 

କରି। ମିଛେର ତାକୁ  କହିଛି ବୁଲବୁଲ ବାତ�ାେର ଆମ ଜମିେର େହାଇଥିବା ଧାନ ଫସଲ  

iୟiତିର ସରକାରି ତଦ� ଚାଲିଛି। େତଣୁ ଆମର େକହି ଉପ�ିତ ନ ରହିେଲ 
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ସରକାର, ପାଖକୁ ଫସଲ ହାନିର ରିେପାଟ� ଯିବ ନାହ\। ସରକାରି ସହାୟତା ରାଶି 

ମିଳିବନି ଆମକୁ। େତଣୁ େତାର ଗଁାକୁ ନିହାତି ଯିବା ଦରକାର। ତଦ� ସରିବା ପେର ମଁୁ 

ନିେଜ ଯାଇ େନଇ ଆସିବାର ମିଥ�ା ପ�ତିଶୃତି େଦଇଛି ତାକୁ। 

 ମଁୁ ବା କଣ କରିଥା�ି। େକେତ ବା କଥା ଶୁଣିଥା�ା ବିଧବା ମାअଟା େମାର ମୀରା 

ପାଖରୁ ଏମିତି? 

 େସପେଟ କି� ଲିସାଟା େଜେଜ ମା େଜେଜ ମା େହାଇ ଆଠଦିନ େହବ ପାଣି ବି 

ଛୁଉଁନି। ଖାଇବା େବଳକୁ େଜେଜ ମା ତ େଶାଇବା େବଳକୁ େଜେଜ ମା। ଲିସାକୁ iଣଟିଏ 

ବୁଝାଇବା କ.କର େହାଇ ଗଲାଣି। 

 େବାଉକୁ ସିନା ଗଁାକୁ ପଠାଇ େଦଲି। େସହିଦିନରୁ ମଁୁ ବି େଗାଟିଏ ମୁହୁa� ଶା�ିେର 

ନିଶ�ାସ େନଇ ପାରୁନି ବିଧବା ବୁଢୀ ମାଆଟା କଥା ଭାବିଭାବି। ବରଂ अଶା�ି, 

अନୁେଶାଚନା ପ�ତିiଣ େମାେତ iତାr କରି େଦଉଛି। େବାଉ କଥାକୁ ମେନ ପକାଇ 

େମାେତ अେନକ କଥା ଭାବିବାକୁ ପଡୁଛି। ବିଧବା ବୁଢୀ େଲାକ, ଗଁାେର େକମିତି ଚଳୁଥିବ। 

ଘେର ବି अନ� େକହି ନାହ\ ତା ଯତp  େନବାକୁ। 

 ଖୁଡି ଯିବା ପେର ଦାଦା ଏକୁଟିଆ େଲାକ। ପୁअ େବାହୂ ବି ତା,ର ବିେଦଶେର। 

ଜୀବନ ଯାକ ତ ଦାଦା ହ\ ଆମ ପରିବାରର େଦଖା ଶୁଣା କରି ଆସିଛ�ି। ବାପା 

अସମୟେର  େମା ମାଆ, ମଁୁ ଓ େମା ସାନ ଭଉଣୀ କବିତାକୁ ଛାଡି ଚାଲିଗେଲ। ଆେମ 

ଭାଇ ଭଉଣୀ େଛାଟ େଛାଟ େସେତେବେଳ େହାଇଥିଲୁ। ଦାଦା ହ\ େମାେତ ଇଂଜିନିୟର 

ପାଠ ପଢାଇେଲ। ଡିଗି� ଇଂଜିନିୟର କେଲ। କବିତାକୁ ବି େସମିତି ବି.ଏ.ପଯ��� ପଢାଇବା 

ପେର ତାର ମନ ପସE ମୁତାବକ ବିବାହ କରାଇ େଦଇଛ�ି। ଶଶୁର ଘେର େସ ଭଲେର 
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अଛି। ମଁୁ ବି ଡିଗ�ୀ ଇଂଜିୟରିଂ ପଢି ସାରିବା ପେର ବାvାେଲାରେର ଏକ ବହୁରା�� ୀୟ 

କଂପାନୀେର ଚାକିରି କଲି ଓ କିଛି ଦିନ ପେର ଗଁା ପାଖ अ�ରv ବ�ୁ ବିକାଶର ଭଉଣୀ 

ମୀରା ସହ ଉଭୟ, ସହମତି କ�େମ ଆମ ମାନ, ଇlା ମୁତାବକ ବିବାହ କରାଇ 

େଦଇଥିେଲ େସ। ମୀରା ବିକାଶର ଏକମାତ�  ଭଉଣୀ। େସ ବି ଉ� ଶିiିତା। ବିବାହ 

ପୁବ�ରୁ ଭୁବେନଶ�ରର ଏକ ବହୁ ରା�� ୀୟ କଂପାନୀର ଉ� େବତନେର ଚାକିରି କରିଥିଲା 

େସ। େମାର ଚାକିରି ସୁଦୁର ବାvାେଲାରେର ଥିବା େବେଳ େସଠାରୁ ରିଜାଇନ କରି ମୀରା 

ପାଇଁ େକବଳ ମଁୁ ଭୁବେନଶ�ରେର ଏକ ସ�େୱର କ ାନିେର େଯାଗ େଦବାକୁ ବାଧ� 

େହଲି। ନିଜର କମ� ବ�bତା େହଉ କି ସ�ା�� ସେଚତନତା େହଉ ମୀରା କି� ଏେତ ଶୀଘ� 

ମାଆ େହବାକୁ ଚାହୁଁ ନ ଥିଲା। ଏଥିପାଇଁ ଏହା ଭିତେର େସ ୨/୩ଥର अସମୟେର ଗଭ� 

ନ� ବି କରାଇଛି। ମାତ�  େମାର ଜିଦ ଆକଟ ପାଇଁ େସ ବାଧ� େହାଇ େଶଷଥର ମାଆ 

େହାଇଥିଲା। ଲିସାକୁ ଜନG  େଦଇଥିଲା। 

 େବାଉ ଯିବା ପେର ମିରା अନୁଭବ କରୁଛି େବାଉର अନୁପ�ିତତାକୁ। ପିଲାଟାକୁ 

ଘେର ଛାଡି ଯିବା ପେର େବାଉ େକେତ େଯ କ�ସ�ୀକାର କରି ତାକୁ ବଢାଇଛି ଆଜି ମୀରା 

अନୁଭବ କରୁଛି। ଗତ ସାତ ଦିନ ମଧ�େର ୪ ଦିନ ତାର ବେକୟା ବାଷkକ ଛୁଟି େନଇ େସ 

ଘେର ଲିସା ପାଖେର ହ\ ଥିଲା! ତିନିଦିନ ତେଳ अଫିସର ବାଷkକ अଡିଟ ପାଇଁ େସ ବାଧ� 

େହାଇ अଫିସ ଯାଉଛି ଓ ମଁୁ ନିେଜ ଲିସାର େଦଖାଶୁଣା ଛୁଟି େନଇ କରୁଛି ତାପର ଠାରୁ। 

େମାର ବି ଆଉ େଗାଟିଏ ଦିନ ଛୁଟି ହାତେର अଛି। କଣ କରିବୁ କଣ କରିବୁ ଏମିତି 

ଜୀବନର େଦା ଛକିେର ଉଭୟ अtାଳି ସାଉଁଟି େହଉଥିବା େବେଳ, ସାvସାଥି ବ�ୁ ବା�ବ, 

ସଂପକ�ୀୟ ସମb,ୁ କହି ସାରିଲୁଣି ଧାଇଟିଏ େଯାଗାଡ କରିବା ପାଇଁ। ମାତ�  ହଠାତ ମିଳୁଛି 
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େକଉଁଠି େଯ! 

 ତା ପେର ଲିସାଟା ବି ଏକ ଜିଦିଆ ପିଲାଟା। ସକାଳୁ ଉଠି ରାତି ପଯ��� ଖାଲି େଜେଜ 

ମା େଜେଜ ମା େହଉଛି। େଜେଜ ମାକୁ େଖାଜି େଖାଜି ପାଣି େଟାେପ ବି ଛୁଉଁନି େସ। 

େବାଉଟା ଏମିତି अଭ�ାସ କରାଇ େଦଇଛି ତାକୁ ‘େଧାେର ବାୟା େଧା’ ଗୀତ ତା େଜେଜ ମା 

ଠାରୁ ନ ଶୁଣିେଲ ବିଛଣାକୁ ଯାଉନି େସ। ଭାରି अଝଟ େହଉଛି େଜେଜ ମା’କୁ ନ େଦଖି। 

 ଏପେଟ अସ�ା କାଲି କଣ କରାଯିବ, ଲିସାକୁ େକଉଁଠି ଛାଡିବା ଚି�ାେର ଆେମ 

ଉଭେୟ। ମୁt େମାର ଗରମ େହାଇଗଲା େଯ ବେହ େଶାଧି େଦଇଗଲି ମୀରାକୁ। େମା 

େବାଉ ତ ବହୁତ ଖରାପ ନା? ତମ ପିଲାକୁ ଖରାପ କରି େଦଉଥିଲା େସ। ପୁଣି କଣ ପାଇଁ 

ଦରକାର େହଉଛି ତାର? ପାoାତାପ ଦାବାଗିpେର ଜଳୁଥିଲା ମୀରା େସେତ େବେଳ। େବାଉ 

ଆଉ ମାଆର ତଫାତଟାକୁ अନୁଭବ କରୁଥିଲା ନିରବ ନିoଳ ଭାେବ। କିଛି ନ ବୁଝି ଏମିତି 

ମତ େଦଉଥିବା ସବୁ ମୀରାମାେନ ଏମିତି ଭୁଲ କରି ବସ�ି େସ କଥା ମୀରା ହ\ ହୃଦୟvମ 

କରୁଥିଲା। ନାତିନାତୁଣୀ ମାନ, ପାଇଁ େଜେଜମା େଜେଜବାପା, ଆବଶ�କତାକୁ अନୁଭବ 

କରୁଥିଲା ମୀରା େସ ସମୟେର! ଆେମ ଉଭୟ କାଲିର ସକାଳ ଓ ଲିସାର ଆବଶ�କତା 

କଥା ତଜ�ମା କରୁଥିବା େବେଳ ହଠାତ େମା େମାବାଇଲକୁ କଲଟିଏ अସିଥିଲା। ବିରrି 

ପୁ"�  ଭାବଧାରାେର ଇlା ନଥିେଲ ବି अସମୟେର େଫାନଟିକୁ ବାଧ� େହାଇ ଉଠାଇବାକୁ 

ଯାଇ େଦଖିଲି ଦାଦା, େଫାନ ଗଁାରୁ ଆସିଛି। େଫାନ ଉଠାଇବା ପେର ଦାଦା େସପଟୁ 

କହୁଥିେଲ,“ବିେବକ େତା େବାଉଟା େସହି ଦିନରୁ ଆସିବା ପେର ନାତୁଣି କଥା କହି କହି 

ଖାଲି କାEୁଛି। ଖିଆ ପିଆ ବି ଛାଡି େଦଲାଣି। େଯେତ ଆଟେକଇେଲ ବି ରହିଲା ନାହ\। 

ଖାଲି କହିେହଲା କି ଲିସା କାEୁଥିବ େକମିତି ଏଠାେର ରହିବି? େମାେତ େନଇ ଚାଲ 
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ଭୁବେନଶ�ରେର େମା ନାତୁଣି ପାଖେର ଛାଡି େଦଇ ଆସିବ। ଲିସାକୁ ରାତିେର ସ�ପpେର 

େଦଖୁଛି! େମା ସ�ା�� अବ�ା ଭଲ ନାହ\। ଚାଲି ବୁଲି ଠିକ ଭାେବ କରିପାରୁ ନାହ\। ବାଧ� 

େହାଇ ଆମ ଗଁା ବସେର େତା େବାଉକୁ ବସାଇ େଦଇଛି! ସଂଧ�ା ୮ ଟାେର ବରମୁtା ବସ 

�ାtେର ପହଁ�ିଯିବ। ଯିବା ପୁବ�ରୁ ତୁମ ଦୁହ\, େଫାନକୁ େଯେତ ବି କଲ କଲି ଲାଗିଲା 

ନାହ\। ଗଁା କଥା ତ ଜାଣିଛୁ अେନକ ସମୟେର ଟାୱାର ଆେସ ନାହ\! ଦିନ ଯାକ ଲେଗଇ 

ଲେଗଇ ଏେବ ଲାଗିଲା। ମେନ କରି େବାଉକୁ ବସରୁ ଆସି େନଇଯିବୁ। ବୁଢୀ େଲାକ 

ହଇରାଣ େହବ।” 

 ଦାଦା,ର କଥା ସରିବା ପୁବ�ରୁ କା¬େର ଝୁଲୁଥିବା ଘzାକୁ ଚାହ\ଲି ଆଠଟା 

ବାଜିବାକୁ ପEର ମିନିଟ ବାକିଥାଏ। ବରମୁtା ବସ�ାtକୁ େମାେତ ପEର ମିନିଟ୍ ସମୟ 

ଲାଗିବ! େତଣୁ େମାର ମଟର ସାଇେକଲଟି ବାହାର କରି �ାଟ� ମାରିବାକୁ ଯିବା େବଳକୁ 

େଦଖିଲି ମୀରା ନିରିହ ନି|ାପ ଶିଶୁଟିଏ ପରି େମା ପାଖେର ଛିଡା େହାଇ େହଲେମଟଟି େମା 

ହାତକୁ ବଢାଇ େଦଉ ଥିଲା। ପାoାaାପର ଦାବାଗpୀେର କୁହୁଳୁ ଥିବା ମୀରା େସ ଦିନ 

େମାର ହଠାତ ବାହାରକୁ ଯିବାର କାରଣ ମଧ� ପଚାରି ନଥିଲା.. େମାର ବି େକଉଁଆେଡ 

ଯାଉଛି କହିବାର ସୁେଯାଗ ବି ନଥିଲା େସେତ େବେଳ..... 
ଗଦାଧର ବଳ. 

ଆଇନଜୀବୀ.ଭଦ�କ 

୯୪୩୭୧୨୮୮୪୧.. 
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କବୁଲ୍ େହକବୁଲ୍ େହକବୁଲ୍ େହକବୁଲ୍ େହ    
 ବରେକାଳି ମଁୁ ତୁମକୁ ଛାଡ଼ି ବ�ିପାରିବିନି, ତୁେମ ଦୂେରଇ ଗେଲ 

ନା କଟିବ ଦିନ ନା କଟିବ ରାତି ମେନ ପଡିବ ଖାଲି ତୁମରି କଥା 

େମାେତ ....! ସୁବ� ତ� ର କଥା ସରିନଥିବା େବେଳ ସବନମ୍ କହି ଉଠିଲା 

 - “ଓଃ ତୁମକୁ େକେତଥର କହିବି େଯ େମାେତ େସ ବରେକାଳି ଜମା ଡ଼ାକିବନି େବାଲି 

େକାଉ ଶୁଣୁଛ େଯ ତୁେମ। ହଉ େଦଲ େମାେତ େସ ବରେକାଳି ଗୁଡ଼ିକ, େଦଖ ସ��ା େହାଇ 

ଆସିଲାଣି ଏେଣ ଘରକୁ ନଗେଲ ବାପା ବ�b େହାଇ େକେତ କଥା ପଚାରିେବ” 

 - େଦଖିଲ ତ ଏଇ ବରେକାଳି ପାଇଁ ଏେତ େଲାଭ େବାଲି ତୁମକୁ ବରେକାଳି ଡାେକ, 

ଆଗକୁ ଶୀତ ଋତୁ ସରିଯିବ ବରେକାଳି ନଥିବ େସେତେବେଳ କଣ କରିବ େଯ ତୁେମ ହାଃ 

ହାଃ 

 - ଆlା ତାେହେଲ ତୁମ ବରେକାଳି ଡାକ ଛାଡିଯିବ ତ ? 

 ନା ନା କହି ସବନମ୍ କୁ ବରେକାଳି ବରେକାଳି େବାଲି କହି ଚିେଡ଼ଇ ଉେଠ ସୁବ� ତ। 

ସବନମ୍ ରାଗିଯାଇ କୁେହ "ଦିअ ଆଗ େସ ବରେକାଳି ଗୁଡ଼ିକ ମଁୁ ଯାଏ। ତୁମର କଥା 

ସରିବନି ଜାଣିଛି। " 

 ହସି ହସି ବରେକାଳି ଗୁଡ଼ିକ ସବନମ୍ ହାତକୁ ବେଢଇ ଦିଏ ସୁବ� ତ। ସବନମ୍ ତାକୁ 

େନଇ ସୁବ� ତ ଠୁ ଆଗକୁ ଆଗକୁ ଚାଲି ଯାଉଥିଲା। ପଛରୁ ସୁବ� ତ ତାକୁ अପଲକ ନୟନେର 

ଚାହ\ ଥିଲା। ଏଇ ସବନମ୍ େଯ ଦୀଘ� ପା� ବଷ� ପେର ସୁବ� ତର ଭଲପାଇବାକୁ ସ�ୀକାର 

ଶ�ୀମାନି 

ପି�ୟଦଶkନୀ ଦାସ 
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କରିଛି। ସାମ�ରାପୁରର ବ� ାହG ଣ ଘର ପୁअ େହଇ େସ ଭଲ ପାଉଛି ମୁସଲିମ ଝିअ 

ସବନମ୍କୁ। ନା େସ ଭାବିଛି ସମାଜ ନା ଧମ� କଥା। ଦୁେହଁ ପ�ଥେମ ଭଲ ବ�ୁ ଥିେଲ 

େହେଲ ସୁବ� ତ ସବନମ୍ କୁ ଭଲ ପାଇବା କଥା ଜାଣିଲା ପେର ସବନମ୍ ଦୂେରଇ 

ଯାଇଥିଲା। େହେଲ େସ ପୁଣି ସୁବ� ତ ନିକଟକୁ େଫରି ଆସିଥିଲା ବ�ୁ ରୂେପ ନୁେହଁ େଗାେଟ 

େପ�ମିକା ରୂେପ। ଦୁେହଁ ସମାଜକୁ ନ ଡରି େପ�ମେର ବୁଡ଼ି ରହିଥିେଲ। େପ�ମର େସଇ 

ପ�ଥମ अନୁଭୂତି ଖୁବ୍ ଭଲ ଲାଗୁଥିଲା। ସୁବ� ତ ମେନ ମେନ ଭାବୁଥିଲା ସବନମ୍ ପାଖେର 

ଥିେଲ ନା ଦିନ ସର�ା, ନା ରାତି, ନା ମାସ ସର�ା, ନା ବଷ�। ସମୟ अଟକି ଯାଆ�ା କି? 

 ସୁବ� ତ ହାତଘzାକୁ अେନଇ େଦେଖ ସମୟ ୬.୩୦ ମିନିଟ। ସବନମ୍ େଯ 

େକେତେବଳୁ ଚାଲି ଗଲାଣି। ତାର ମେନ ପଡ଼ିଲା େବାଉ କହିଛି କିଛି ସଉଦା େନଇ ୭ ଟା 

ସୁ�ା ଘେର ପହ�ିବାକୁ, େହେଲ କଣ ସଉଦା େନବା ପାଇଁ କହୁଛି େମାର କିଛି ବି ମେନ 

ପଡୁନି। ଏଇ ସବନମ୍ ଥିେଲ ତାର କଣ ବା ମେନ ପଡିବ। ହଉ ଛାଡ଼ େଦାକାନେର ପହ�ି 

େମାେତ ପୁଣି େବାଉକୁ େଫାନ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ, ରାଗୁଥାଉ େଯେତ ରାଗିବ ମଁୁ କରିବି ବା 

କଣ? 

 - ହାେଲା..! େବାଉ ତୁ କଣ କହିଥିଲୁ େନବା ପାଇଁ ଆଉ ଥେର ଟିେକ କହ । 

 - କଣ ମଁୁ ଏପେଟ େରାେଷଇ କରିବା ପାଇଁ ବସିଛି ତୁ େସପେଟ ସଉଦା କଥା ଭୁଲି 

ଗଲୁଣି । ମଁୁ େରାେଷଇ କରିବି କଣ େତା ମୁt ? 

 - ଓଃ କାହ\ ରାଗୁଛୁ କହିଲୁ? 

 - ଭୁଲା େରାଗ େହଇଯାଉଛି କି ପୁअ େତାେତ ? େହଉ େହଉ अଟା ଆଉ ଆଳୁ େନଇ 

ଜଲ୍ଦୀ ଘରକୁ େଫରି ଆସିବୁ। 
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 ସତେର ତ େମାେତ ନିoୟ ଭୁଲା େରାଗ େହଇଯାଇଛି ଏଇ ସବନମ୍ ପାଇଁ । ଆଖି 

େଖାଲିେଲ େସ ଆଖି ବE କେଲ େସ ଆଉ କଣ ବା ମେନ ରହିବ । 

 ସୁବ� ତ ତରତରେର ସଉଦା ଆଣି ଆସୁଥିବା େବେଳ ତାର କିଛି ସାv, ସହ ଧ¯ା 

େହଇଯାଏ। ଆେର ସୁବ� ତ କଣ अ� େହାଇଯାଇଛୁ କି? ନା ସବନମ୍ େପ�ମେର କିଛି େଦଖି 

ପାରୁନୁ? ଜାଣିଛୁ ସାv େସ େତାର େକେବ େହାଇପାରିବନି, େତଣୁ ଏେବଠୁ ତାକୁ ଭୁଲି ଯା 

ନେହେଲ ଆଗକୁ ବହୁତ୍ କ� ସହିବୁ। େତାେତ କଣ ଧମ� କଥା ଜଣା ପଡୁନି? ଛାଡ଼ େସ 

ମୁସଲିମ ଝିअକୁ ଆେମ େତା ପାଇଁ ସବନମ୍ ଠୁ ସୁEର ଝିअ େଖାଜି ଆଣିବୁ। ସୁବ� ତ ଏହା 

ଶୁଣି ତାର େସଇ ସାv ଗାଲେର େଗାେଟ ଶr ଚାପୁଡା େଦଇ କୁେହ, “ତୁମମାନ, ପାଇଁ 

ହିEୁ ଓ ମୁସଲମାନ, ମEିର ଓ ମସଜିଦ, ପଜୂା ଓ ନମାଜ ଭିନp  େହେଲ ସୁବ� ତ ଓ ସବନମ୍ 

େକେବ ଭିନp  େହାଇପାରିେବନି।” ସୁବ� ତ େଯ ସବନମ୍ କୁ ଜୀବନଠୁ अଧିକ ଭଲ ପାଉଛି 

ତାହା ତା ସାv ମାନ,ୁ अଛପା ରହିଲା ନାହ\ । 

 ତା ପରଦିନ ସୁବ� ତ ତା େବାଉ ଆଚାର ବେନଇବା ପାଇଁ ରଖିଥିବା କିଛି ସୁଖା 

ବରେକାଳି ଲୁେଚଇ େନଉଥିବା େବେଳ ତା େବାଉ ହାତେର ଧରା ପେଡ। 

 - ଆେର ତୁ ତ ଏ ବରେକାଳି ଜମା ଖାଉନାହ\। େହେଲ କୁଆେଡ ନଉଛୁ ଏସବୁ 

ଶୁେଣ? 

 - ତୁ ଏେତ କଥା ଜାେଣନା ବୁଝିଲୁ। 

 -  ତା’େହେଲ େସସବୁ ବରେକାଳି ସବୁ େସଇଠି ରଖି ଯା। 

 - େବାଉ େଲା ମଁୁ ବରେକାଳି ପାଇଁ ବରେକାଳି େନଉଛି - କହି  େଦୗଡି  ପଳାଏ। 

 - ବରେକାଳି ପାଇଁ ବରେକାଳି େନଉଛୁ? ଆେର ଶୁଣି ଯା ମଁୁ ବୁଝି ପାରିଲିନି। 
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 - େତାର କିଛି ବୁଝିବା ଦରକାର ନାହ\ େବାଉ। େଦୗଡି େଦୗଡି ସୁବ� ତ କହୁଥାଏ । 

 - ହଉ ରହ ରହ ତୁ ଆଜି ଘରକୁ ଆେସ, େତା କଥା ବୁଝୁଛି 

 ଇସ୍ େକେତ ବରେକାଳି..! ମଁୁ ମଧ� ତୁମ ପାଇଁ େଗାେଟ ଜିନିଷ ଆଣିଛି। -"ଆଖି ବE 

କଲ 

 - ସୁବ� ତ ଆଖି ବE କରି ଦିଏ । 

 - "ଏେବ େଖାଲ" ସବନମ୍ କୁେହ । 

 ସୁବ� ତ ଆଖି ବE କରି େଖାଲି େଦେଖ ସବନମ୍ ଟିଫିନ୍ େର ବିରୀୟାନି ଆଣିଛି । 

ସୁବ� ତ अ� ସମୟେର ତାକୁ େଶଷ କରିଦିଏ । 

 - େକମିତି ଲାଗିଲା? କହିଲନି ତ? 

 - ଖୁବ୍ ବଢିଆ, ତୁେମ ହ\ ବେନଇ ଥିବ। 

 - ଆେର ତୁେମ େକମିତି ଜାଣିଲ? 

 - ତୁମ ହାତର�ା ମଁୁ ଜାଣିବିନି ଆଉ ଜାଣିବ କିଏ ? ଆେମ ପ�ଥେମ ସାv ଥିବା 

େବେଳ ତୁେମ ପ�ଥମ କରି ବିରିୟାନି ବନାଇ ଆଣିଥିଲ। 

 - ହଁ ହଁ..! ତା’େହେଲ ତୁମର ମେନ अଛି ସବୁ। େମାର ବି ମେନ ପଡୁଛି େସଦିନ 

ତୁେମ ଘେର ତୁମ େବାଉ, ଠାରୁ ଗାଳି ଶୁଣିଥିଲ, କାରଣ େସାମବାର ଥିଲା େବାଲି। ଓଃ 

ଭୁଲି ଗଲି ଆଜି ମଧ� େସାମବାର। 

 - ଓଃ କଣ କଲ େଯ? ତୁମକୁ େଦଖିେଲ ମଁୁ ସବୁକିଛି ଭୁଲି ଯାଉଛି..! ଏେବ ଘରକୁ 

ଗେଲ େବାଉଠୁ ଗାଳି ଶୁଣିବାକୁ ପଡିବ। 

 - ହାଃ ହାଃ...! ବହୁତ୍ ଭଲ େହବ କହି ହସି ଉେଠ ସବନମ୍ । 
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 ସୁବ� ତ ସବନମ୍ ଠୁ ବିଦାୟ େନଇ ଘରକୁ ଚାଲି ଆେସ। ସୁବ� ତର େବାଉ ସୁବ� ତର 

ସାଟ୍� କୁ ଲi� କରି କୁହ�ି - 

 - ଏ ପୁअ ସାଟ୍� େର କଣ ଲାଗିଛି େୟ ? 

 - େବାଉ ବିରୀୟାନି ଥରି ଥରି କୁେହ । 

 - େହ ରାମ...! େସାମବାର େକଉଁଠି ଆଇଁଷ ଖାଇେଦଲୁ େଯ । ଯା ଯା େସ ସାଟ୍� 

ବଦେଳଇ େଦଇ ଗାେଧଇ ପଡ଼ି ଆେସ । ନେହେଲ େତା ବାପା େତାେତ ମାରି େଦେବ। 

 - "ହଉ େବାଉ" କହି ଯାଉଥିବା ସମୟେର ତାର େବାଉ କୁହ�ି 

 - "ଆlା ପୁअ, ତୁ େକାଳି ଗୁଡ଼ିକ ସବୁ େନଲା େବେଳ କହିଲୁ ବରେକାଳି ପାଇଁ 

ବରେକାଳି େନଉଛି । ତାର अଥ� କଣ ?" 

 - େବାଉ ସବନମ୍ ପାଇଁ। 

 - ସବନମ୍ ? େସ କିଏ, ନାମରୁ ଲାଗୁଛି େକୗଣସି ମୁସଲିମ ଝିअ। 

 - ହଁ େବାଉ ଆର ଗଁା ଖାନ୍ ବାଦ୍ ସାହିର ଝିअ େସ ସବନମ୍। 

 - େହେଲ ତୁ ତା ପାଇଁ? 

 - େବାଉ ମଁୁ ତାକୁ ଭଲ ପାଉଛି। ଥରି ଥରି କୁେହ ସୁବ� ତ । 

 - କଣ କହୁଛୁ ତୁ? େହେଲ ଆମ ଧମ�? 

 - ହଁ େବାଉ ମଁୁ କାହା କଥା ବି ଭାବିନି? କାରଣ କଣ ଜାଣିଛୁ େବାଉ, େପ�ମ ଆଗେର 

ସବୁ ତୁl। ଧନି ଗରିବ, ଜାତି अଜାତି, अସହାୟତାର କିଛି ମାେନ ନଥାଏ। ଦୁଇ ହୃଦୟ 

ମିଳନେର େପ�ମ ହୁଏ ଏବଂ େପ�ମ ଚାହ\େଲ ସବୁ ବାଧାବିଘp अତିକ�ମ କରିପାେର। 

 - େହେଲ ମୁସଲିମ ଝିअଟିକୁ େଗାେଟ ବ� ାହG ଣ ଘରର େବାହୂ କରିବାକୁ େତା ବାପା ଆଉ 
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େଜେଜବାପା େକେବ ବି ରାଜି େହେବନି ପୁअ । 

 - େସକଥା ମଁୁ ବୁଝିବି। ସମୟ ଆସୁଛି। େମାେତ ବହୁତ୍ େଭାକ େହଉଛି େତଣୁ 

େମାେତ ଆେଗ ଖାଇବାକୁ େଦଲୁ। 

 - େହେଲ ପୁअ ତୁମ ଭଲ ପାଇବାକୁ ସମାଜ େକେବ ସ୍ଵୀକୃତି େଦବନି । େମା କଥା 

ତ ରଖ। 

 - େମା େବାଉ ଟା ପରା, େସ େତା େବାହୂ େହବ ନିoୟ େଦଖିବୁ। 

 - େହଉ ବାପା ଯାହା ଠାକୁର, ଇlା। 

 ସୁବ� ତ ଓ ତାର ମା କଥାବାa�ା େହଉଥିବା ସମୟେର ସୁବ� ତର ବାପା ଓ େଜେଜବାପା 

ରାଗେର ଘର ଭିତରକୁ ପ�େବଶ କର�ି। ସୁବ� ତର ମା ପଚାର�ି କଣ େହଇଛି? ରାଗିଲା 

ଭଳି ଜଣାପଡୁଛ। ବହୁତ୍ ବଡ଼ ଗtେଗାଳ େହଇଛି ଆଜି ମୁସଲମାନ, ସହ। ସୁବ� ତର 

ବାପା କୁହ�ି। 

 - େହେଲ କଣ ପାଇଁ ବାପା? 

 - ଆମ ଗଁାର ଜମିେର ଆେମ ମEିର ନିମ�ାଣ କରିବାର अଛି। େହେଲ େସମାେନ ମଧ� 

େସଇଠି ମସଜିଦ କରିେବ େବାଲି अଡି ବସିଛ�ି। 

 - ହଁ ବାପା ମEିର େହବ ଓ ମସଜିଦ ବି େହବ। ଏଥିେର अସୁବିଧା କଣ? 

 - ନା ଆମ ଗଁା େଲାକ, ଜମି େସଇଟା, େସଠାେର ମସଜିଦ େକେବ ବି େହାଇ 

ପାରିବନି। 

 - େହେଲ ବାପା अଧା ତ ଆମ ଗଁା େଲାକ, ଜମି ଆଉ अଧା ତ ତା, ଗଁା େଲାକ, 

ଜମି। 
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 - ତୁ େଯମିତି କହୁଛୁ, କଣ ତୁ ମୁସଲମାନ ଘର ପୁअ? 

 - ନା ବାପା ମଁୁ ସମb, ସମାନ ପାଇଁ କହୁଛି। ଦୁଇଟି ଗଁା ଭିତେର କାହ\ େକେତ 

କାଳରୁ ଭାଇଚାରା अଛି। ଭଲ ସ କ� अଛି। େସଇ ଭାଇଚାରାକୁ ଏମିତି ଗtେଗାଳ କରି 

ଭାvି ଦିअନି। େସଠାେର ମEିର ଓ ମସଜିଦ ଦୁଇଟା େହେଲ ବହୁତ୍ ଭଲ େହବ। ଦୁଇ ଗଁା 

ଭିତେର ଖୁବ୍ ଭଲ ସ କ� ରହିବ ବାପା। 

 - ନା ନା ନା, େକେବ ବି ନୁେହଁ। େସଠାେର େକବଳ ମEିର େହବ ହ\ େହବ। କାହା 

କଥା କିଛି ଶୁଣିବାର ନାହ\। ଆଉ ହଁ ତୁ ମେନରଖ ତୁ େତାର େଯତିକ ମୁସଲମାନ ବ�ୁ 

अଛ�ି େସମାନ, ସହ ବ�ୁତା େସତିକିେର େଶଷ କର। ଯଦି େତାେତ େକୗଣସି 

ମୁସଲମାନ, ସହ ମିଶିବାର େଦଖିବି, େସେବଠୁ ଏ ଘେର ତୁ କାହାର କିଛି ନୁହଁ େତାର 

ଆଉ ଏ ଘେର �ାନ ରହିବ ନାହ\ ।  

 ସୁବ� ତର ପାଦତଳୁ ମାଟି ଖସିଗଲା ପରି ଲାଗିଲା। ତାେହେଲ କଣ ତା ମନର ମାନସୀ 

ସହ ଆଉ େଦଖା େହଇପାରିବ ନାହ\? କଣ ତାର େପ�ମ ସଫଳ େହବନି? ନା େମା େପ�ମକୁ 

େକେବ अଧୁରା ରହିବାକୁ େଦବିନି େକେବ ନୁେହଁ। ସୁବ� ତ ତାର େଶାଇବା ଘରକୁ ଯାଇ 

ସବନମ୍ କୁ େଫାନ କରି ସବୁ କଥା ଜଣାଇଲା। ସବନମ୍ ମଧ� ତା, ଗଁା େଲାକ ରାଗିକି 

अଛ�ି େବାଲି କୁେହ । 

 - େତେବ ଆେମ କଣ କରିବା ବରେକାଳି? ଘରଛାଡି ଚାଲିଯିବା? ପଚାରିଲା ସୁବ� ତ। 

 - େଦଖ ତୁମ ପରିବାର ପ�ଥେମ ଏବଂ ମଁୁ ଦି�ତୀୟେର େତଣୁ କିଛି ଦିନ अେପiା କର 

ଦୁଇ ଗଁାେର ଶା�ି ସୁଧାର ଆସିେଲ ସବୁ କିଛି ସ�ବ େହବ। 

 - େହେଲ େମାେତ କାହ\ କିଛି ଠିକ୍ ଲାଗୁନି ବରେକାଳି। େହେଲ ତା ଆଗରୁ ଆେମ 
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େକାଟ� ମ�ାେରଜ୍ କରିେନବା? ଯାହା ଫଳେର ଆମ ଦୁଇଜଣ, ପରିବାର ନିoୟ ରାଜି 

େହାଇଯିେବ। 

 -  ଠିକ୍ अଛି।  

 ତା ପରଦିନ ସକାେଳ ସୁବ� ତ ଓ ସବନମ୍ େକୗଣସି କାମର ବାହାନା କରି ଘେର ମିଛ 

କହି ଆସି େକାଟ� ମ�ାେରଜ କରି ଦିअ�ି। ଏ ଘଟଣା କାହାକୁ ନ ଜଣାଇବା ପାଇଁ ସୁବ� ତ 

କହିଦିଏ। ଏବଂ ତାକୁ ପ�ତିଦିନ ଏକ େକାଠା ନିକଟକୁ ଆସିବାକୁ କୁେହ। େଯଉଁଠାକୁ ହିEୁ 

କି ମୁସଲମାନ େକୗଣସି େଲାକ ଯିବା ଆସିବା କର�ି ନାହ\। ଯାହା ଫଳେର ଦୁେହଁ 

ନିସେ,ାଚେର କଥା େହାଇପାରିେବ। ସୁବ� ତ ସବନମ୍କୁ େଯଉଁ େକାଠାକୁ ଆସିବାକୁ 

କହିଥିଲା େସଇ େକାଠାଟି ଦୁଇଟି ଗଁାର ମଝିେର ଥିବା ଏକ ୫ ମହଲା େକାଠା ଥିଲା। 

େଯଉଁଟା େକେବଠୁ ପରିତ�r େହାଇପଡ଼ିଥିଲା। ସୁବ� ତ ଓ ସବନମ୍ ଦୁେହଁ ଡର ଭୟ ଛାଡ଼ି 

େସଇ ଘରର ଛାତ ଉପେର ଘzା ଘzା ଧରି କଥା ହୁअ�ି ଓ ନିଜ ଭବିଷ�ତ ବିଷୟେର 

ଭାବିବାକୁ ଲାଗ�ି । 

 ଦୁଭ�ାଗ�ବଶତଃ େଗାେଟ ଦିନ ଏମାନ, କଥା େହାଇ େସ େକାଠାରୁ ବାହାରୁଥିବାର 

ଦୃଶ� ଏକ ଦୁ� ପ�କୃତିର େଲାକ େଦଖିଦିଏ। େସଇ ଦୁ�େଲାକଟି ଯାଇ ଗଁାେର 

େକେତଜଣ,ୁ ଜଣାଇ ଦିଏ। ତୁt ବାଇଦ ସହସ� େକାଶ ଭଳି ସୁବ� ତ ଓ ସବନମ୍ , େପ�ମ 

କାହାଣୀ ଦୁଇଟି ଗଁାର ସବୁ େଲାକ ଜାଣିଦିअ�ି। ଏକଥା ଯାଇ ସୁବ� ତ ଓ ସବନମ୍, 

ବାପା, କାନେର ପେଡ। ସବନମ୍ ଘେର ପହ�ୁ ପହ�ୁ ତାର ବାପା ତା ଚୁଟି ଟାଣି ଏକ 

ଘେର ବE କରି ଦିअ�ି। େସପେଟ ସୁବ� ତର ବାପା ସୁବ� ତକୁ ବହୁତ୍ ମାଡ଼ ଗାଳି ଦିअ�ି। ଓ 

ସୁବ� ତକୁ अେନକ କଥା କୁହ�ି 



ଆହ� ାନ
 ଇ-ପତି� କ

ା 

ଆହ� ାନ ଇ-ପତି� କା, ପ�ଦଶ ବଷ�, ତୃତୀୟ ସଂଖ�ା, ମା�� ୨୦୨୦ Magazine Downloaded from www.aahwaan.com 

ଆହ� ାନ ଇ-ପତି� କା ସ ୂ"� ନିଃଶୁ% ବିତରଣ େହତୁ ଡା େଜ�ାତି ପ�ସାଦ ପ+ନାୟକ, -ାରା ପ�ତି.ିତ ଓ ପ�କାଶିତ    Aahwaan.com  Aahwaan.com  Aahwaan.com  Aahwaan.com     39 

 - ବ� ାହG ଣ ଘର ପୁअ ବାହା େହବ ମୁସଲମାନ ଝିअକୁ अସ�ବ। ସୁବ� ତର େଜେଜ 

କହିେଲ 

 - ତୁ େମାର ମାନ ସ±ାନ ସବୁ ତେଳ ପକାଇଲୁ। ତୁ କି େମା େଯାଗ� ପୁअ? ସୁବ� ତର 

ବାପା କୁହ�ି 

 - ଆେମ ଯାହା କରିବୁ େତା ମvଳ ପାଇଁ। ତୁ ସାରା ଜୀବନ ହସିବୁ ଓ ଖୁସିେର 

ରହିବୁ। ସୁବ� ତ େବାଉ କାEି କାEି କହୁଥିେଲ 

 - ସବନମ୍ ବିନା େମାର କିଛି ଖୁସି ନାହ\ େବାଉ..! 

 ଦୂରରୁ ଜେଣ େଲାକ ଧଇଁ ସଇଁ େହାଇ ଆସି କହିଲା, “ମୁସଲମାନ ମାେନ ଆସୁଛ�ି 

ଆଉ ହାତେର अଛି ଖtା.....! ଏପେଟ ଗଁାେଲାକ ମଧ� ବାଡ଼ିଧରି ରାbାେର ରୁt 

େହାଇଗେଲଣି। ଆପଣ,ୁ ଜଲ୍ଦୀ ଯିବାକୁ ପଡିବ। 

 ସବନମ୍ ର ବାପା,ୁ େଦଖି ସୁବ� ତ କହିଲା। 

 - ଆମର ବିବାହ େହାଇ ସାରିଛି ଏଥର କଣ କରିବା କଥା କର�। 

 - ବିବାହ? 

 - ହଁ କହି ଘର ଭିତରୁ ମ�ାେରଜ ସାଟkଫିେକଟ ଆଣି ବେଢଇ ଦିଏ ସବନମ୍ ର 

ବାପା, ହାତକୁ। 

 - ସାଟkଫିେକଟ ଟି େଦଖୁ େକ� ାଧେର ଚିରି ଦିअ�ି ସବନମ୍ ର ବାପା। ଏ ସାଟkଫିେକଟ 

ନୁେହଁ ତୁ ଯଦି ଚାହ\ବୁ େଗାେଟ ସa� अଛି, ତା’େହେଲ ଯାଇ ତୁ ସବନମ୍ କୁ ପାଇବୁ। 

 - ସବନମ୍ ପାଇଁ ମଁୁ କିଛି ବି କରିପାରିବି..! ଏେବ ସa�ଟି କୁହ�। 

 - ତୁ ଆମ ମୁସଲମାନ ଧମ� ଗ�ହଣ କର। ଆଉ େସଠାେର ମEିର ବଦଳେର ମସଜିଦ 
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ପାଇଁ ଗଁା େଲାକ,ୁ ରାଜି କର। 

 - ସୁବ� ତ ଏ କଥା ଶୁଣି ତା ବାପା, ନିକଟକୁ अେନଇ ନିରୁaର ରହିଲା। 

 - ନା ଚାଲିଯାअ ଏଠୁ। ଆମ ପୁअର ଦରକାର ନାହ\ ତୁମ ସବନମ୍। ସୁବ� ତର ବାପା 

କୁହ�ି। 

 - ଶୁଣ, େମା ଝିअକୁ ପୁରାପୁରି ଛାଡ଼ିେଦ। ନେହେଲ अବ�ା ଖରାପ୍ େହବ 

କହିେଦଉଛି। କହି ଚାଲି ଯାଆ�ି ସବନମ୍ ର ବାପା। 

 ସୁବ� ତର ଘେର ସମେb ମନଦୁଃଖେର ବସି ଥାଆ�ି। ଏହି ସମୟେର ସୁବ� ତ 

ସବନମର ଜେଣ ସାvକୁ େଫାନ କରି ସବନମ୍କୁ େସଇ େକାଠି ନିକଟକୁ ଆସିବା ପାଇଁ 

କୁେହ। େସ ଝିअଟି େଯେହତୁ ସବନମ୍ ଘର ପାଖର େତଣୁ ନିଃସେEହେର ତାକୁ ଘର 

ଭିତରକୁ ଡ଼ାକି ଆଣ�ି ସବନମ୍ ର ବାପା। େସ ଝିअଟି ସବନମ୍ କୁ ସୁବ� ତ ବିଷୟେର 

କୁେହ। ରାତିେର ସମେb େଶାଇ ସାରିଲା ପେର ସବନମ୍ େସଇ େକାଠି ନିକଟକୁ ଆସି 

ସୁବ� ତକୁ ପଛ ଆଡ଼ୁ କୁେyଇ ଧରି କାେE। 

 - ଏ ତୁମ େଶଷ କାE ସବନମ୍। ଆେମ ଦୁେହଁ ଆଜି ଚାଲିଯିବା େଗାେଟ ନି�k� 

ଜାଗାକୁ, େସଠି ନା କିଏ ଆମର iତି କରିବାକୁ ଥିେବ...! 

 - ସୁବ� ତ ମଁୁ ବହୁତ୍ ଖୁସି। ଆେମ ଏଇ ଦିନକୁ େକେତ ନା अେପiା କରିଥିେଲ। ମଁୁ 

ବିଶ�ାସ କରି ପାରୁନି ଏ ଖୁସିର ସମୟ ଆସିଯାଇଛି..! ଆଜି ଆେମ ଆମ ପରିବାର, ସମାଜ 

ଓ ଧମ� ସହ ଲଢି ବିେଜତା େହଇେଛ, ଆମ େପ�ମ ବି ବିେଜତା େହାଇଛି।" ସବନମ୍ 

ସୁବ� ତର ହାତକୁ ଧରି କୁେହ 

 - ହଁ ସବନମ୍ ଆେମ ସବୁଦିନ ପାଇଁ ଏକାଠି େହାଇଯିବା। 
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 - ସୁବ� ତ ଆମ ପ�ଥମ େଦଖା ତୁମର ମେନ ପଡୁଛି? 

 - ହଁ, ମଁୁ େସଦିନ :ୁଲ୍ କୁ ବରେକାଳି େନଇଥିଲି। ଆଉ ତୁେମ େସଇ ବରେକାଳି 

େଲାଭେର ପଡ଼ି େମାେତ ହାତ େଦଖାଇ ମାଗିଥିଲ। େସଇ ହାତ ଏେବ ତୁେମ ନିଜ ହାତେର 

ଧରିଛ। 

 - ହାଃ ହାଃ ମଁୁ ତୁମ ବରେକାଳି େପ�ମେର ପଡ଼ିଯାଇଥିଲି। 

 - କି� ସବନମ୍, ମଁୁ ତୁମ େପ�ମେର...! 

 ଦୁେହଁ ପର�ରକୁ ଚାହ\ ବହୁତ୍ ସମୟ ହସିେଲ । 

 - ଏେବ ସମୟ େହଇଗଲାଣି। କଣ ତୁେମ ରାଜି ଏହି ସ କ�େର ସବୁଦିନ ରହିବା 

ପାଇଁ? ସୁବ� ତ ପଚାେର 

 - କୁବୁଲ୍ େହ ସବନମ୍ କୁେହ ସୁବ� ତକୁ ଥେର ଚାହ\ େଦଇ। 

 ସୁବ� ତ ହସି ହସି ସବନମ୍ ହାତକୁ ଜାବୁଡ଼ି ଧେର ଏବଂ େସଇ ୫ ମହଲା େକାଠା 

ଉପରୁ ତଳକୁ େଡଇଁପେଡ। େସେତେବେଳ ମଧ� ଦୁେହଁ ଦୁହ\, ହାତକୁ ଜାବୁଡ଼ି ଧରି 

ଥାଆ�ି। ଏହାପେର େସମାେନ ସବୁଦିନ ପାଇଁ ଏକ ଜାଗାେର ଏକାଠି େହଇଗେଲ ଯାହାକୁ 

ହିEୁ ମାେନ ‘ସ�ଗ�’ ଓ ମୁସଲମାନ ମାେନ ‘ଜନp ତ’ କୁହ�ି। କି� େସଠାେର ଏହାର େକୗଣସି 

ନାମ ନଥିଲା। 

 ‘କୁବୁଲ୍ େହ’ ସୁବ� ତ ସବନମ୍ ର ପ�ତି ଉaର େଦଲା। ଏବଂ ଦୁେହଁ ଯାତ� ା ଆର� 

କେଲ, େଯଉଁ ଯାତ� ାର େଶଷ ନଥିଲା।  ସମାଜ ସିନା ଧମ�ର ପାେଚରୀ ଠିଆ କରିଛି, କି� 

େସମାନ, େପ�ମ େସଇ ଧମ�ର ପାେଚରୀ କି ଭାvି େଦଇଛି। 
ଜଗନp ାଥପୁର, େଗାବିEପୁର, କzାପଡ଼ା, କଟକ-୭୫୪୦୦୩ । 
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ଖରାପ ସ�ପpଖରାପ ସ�ପpଖରାପ ସ�ପpଖରାପ ସ�ପp    
 ସ��ାର ସମୟ ଥାଏ ଆକାଶେର ଚୁନା ଚୁନା ତାରା ସାvକୁ 
ଶିତଳ ପବନ େବାହୁଥାଏ। ସେତ େଯମିତି ଝଡ ପରର ଆକାଶ ନkମଳ 
अ�ାରୁଆ। େବସ୍ କିଛି ଦିନର ନୀରବତା ପେର ଚୁପଚାପ୍ ଛାତ 
ଉପେର ପାଖାପାଖି ବସିଥାଉ ପରି ଆଉ ମଁୁ। ନୀରବର ନିoିହpତା 
ଭିତେର ଦୂର ଦିଗ�ଟା େଯମିତି ଆକାଶେର ମିେଳଇ ଯାଇଛି। େଯମିତି ସମୟର ସ�ରେର 
ବଦଳି ଯାଇଛି େଦହର ବୟସ, ମୁହଁର ଭୃଲତା, ଆଖିର କଜଳ ଆଉ ରାbାର ଇତିହାସ। 
ବହିର ଭିତରଟା ସେତଜ ଥିେଲବି ଚିରିଯାଇଛି ମଲାଟ। ଦର ଦାମ କସିବ କିଏ ନା 
ଭିତରର ପାଠକୁ ପଢିବ କିଏ? ସତେର ଏମିତି କାହ\କି ହୁଏ ,କିଛି ବି ବୁଝାପେଡନି ମନ 
ସିନା ଭୁଲି ଯାଏ କି� ଛାତିେର ଲାଖିେହାଇ ରହିଯାଏ.... ସାରା ଜୀବନ । କି� ତୁେମ କୁହ 
ଭୁଲ୍ େମାର ରହିଲା େକଉଁଠି ? 
 ନା... ନା... ସବୁ ଭୁଲ ତ େମାର ତୁମକୁ ଭଲପାଇବା! ଆଉ ବାପା, ଇlା ବିରୁ�େର 
ଯାଇ ତୁମକୁ ବିବାହ କରିବା। ବାପା େମାପାଇଁ େକେତ ଭଲ ଭଲ ପ�bାବ ଠିକ୍ କରିଥିେଲ 
କି� ତୁମର ଏଇ େଭାଳା ମୁହଁଟାକୁ େଦଖି ପଳାଇ ଆସିଥିଲି େହେଲ କଣ େହଲା? ନା 
ରହିଲା ସ�ପp ନା ରହିଲା ବାbବତା, ମାନୁଛି ତୁେମ ତୁମର ସବୁ ଶrି ଲଗାଇଛ ଆମ ସ�ପp 
ପୁରା କରିବାକୁ। ଖାଲି ଏଇଥି ପାଇଁ ତ ତୁମ େପ�ମର ପରସେର ଆଜକୁ ୨୫ବଷ� େହବ 
ବିତାଇ ସାରିଲିଣି ତୁମ ସହ। ଖାଲି ମା ଏତିକି କହୁଛି ତୁେମ େଯଉଁ ସ�ପp କଥା କହୁଛନା 
ତାକୁ ଭୁଲିଯାअ। ପିଲାମାନ, ସ�ପp ପିଲା ମାନ,ୁ େଦଖିବାକୁ ଦିअ। େଦଖିବ ସମେb ଠିକ୍ 
େହାଇଯିବ।  

ରାେଜଶ କୁମାର 

ବାରିକ 
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 ମଣିଷ ଠକିେଲ ଶିେଖ ଆଉ अଭି�ତା ଜୀବନର େମାଡ ବଦଳାଏ! ତୁେମ କୁହ େମାର 
अଭି�ତା କଣ କିଛି କାମକୁ ନୁେହଁ? ବାପା ମଁୁ ତା,ର ସବୁ ଭଲ ମE ବାଛ ବିଚାରି ଭାବିବା 
ଜଦି ଭୁଲ ମଁୁ ଭୁଲ୍ କରିଛି! ବାପା ମଁା ,ର ସ�ପp ଜଦି ତା, ପିଲାମାେନ ପୁରା କରିେବନି ତ 
କରିବ କିଏ? ଆଖିର କଜଳ ପରି ଛାତିେର ଜାକି େକେତ ଯତp େର ବଡକଲି ଭାବିଥିଲି ବଡ 
େହାଇ େମାର ସବୁ ଆଶା ସ�ପp ପୁରା କରିବ କି� େହେଲ ତୁମରି ପାଇଁ ପିଲାଟା ଖରାପ 
େହାଇ ଯାଇଛି ।  
 ଜାଣିଛ! େନାକିଆ ୧୨୦୦ ମେଡଲ୍ େଚ}୍ େହାଇ ୧୨୦୮ ଆସିବାକୁ ପୁରା ୫ବଷ� 
ଲାଗିଯାଇଥିଲା। କି� ଏେବ ପ�ତ�କ ଦିନ ୨ରୁ ୩ଟା େମାେଡଲ ମାେକ�ଟ୍ କୁ ଆସୁଛି, ଥେର 
ଆସି େଦଖ ବାହାର ଦୁନିଆକୁ େଦଖ େକେତ େଡଭଲପ୍ କଲାଣି? ଆଜିର ସମୟେର ସମୟ 
ସହ ନ େଦୗଡ଼ିେଲ ପଛେର ପଡିଯିବ ସିନା ଆଗକୁ ଆସିପାରିବନି। ତୁେମ କଣ ଚାହୁଁଛ ଆମ 
ପିଲା ଗଁା :ୁଲ୍ େର େଗାେଟ କିରାଣୀ େହାଇ ରହିଯାଉ! ଯାହା ତୁମ अଧୁରା ସ�ପp? ନିଜର 
ସ�ାଧୀକାର  କୁ ପିଲା ମାନ, ଉପେର ଲଦିେଦବା अେପiା  ଥେର ଛାଡିଦିअ ତା,  ନିଜର 
ସ�ପp ପୁରା କରିବାକୁ । େଗାଡେର ରଶି ବା�ି। େଦଖିବ ଆକାଶର ଚାE େହାଇ ସବୁଦିନ 
ଝଲସୁଥିବ।  
 ମଁୁ କିଛି କହିବା ଆଗରୁ ମୁହଁକୁ ହାତ େଦଇେଦଲା ପରି , କହିଲା... ମଁୁ ତୁମର ²ୀ 
ଆଜିବି ତୁମକୁ ଆଗଭଳି ଭଲ ପାଉଛି ପିBଜ୍ ଆମର େସଇ अଧୁରା ସ�ପpକୁ ଖରାପ ସ�ପp ଭାବି 
ଭୁଲିଯାअ। ପିଲା ମାନ,ୁ ତା, ସ�ପp ପୁରା କରିବାକୁ ଦିअ ପିBଜ୍....... ପାଖରୁ ଆହୁରି ପାଖକୁ 
ଆସି େମା କା� ଉପେର େଶାଇ ପଡିଲା। କି� ମଁୁ ନୀରବ ଆକାଶେର ଚାE ଆଉ େମା 
ପାଖେର େମା ଚାEିନୀ କୁ େନଇ ଭାବନା ରାଇଜେର ବୁଡିଗଲି...। 

 
େଦେବE�  ପୁର,अଭଣା,ବାେଲଶ�ର 
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ନିଆରା େଦଶଭrିନିଆରା େଦଶଭrିନିଆରା େଦଶଭrିନିଆରା େଦଶଭrି    
 ରାତି ପ�ାୟ େଗାଟାଏ ବାଜିବ। କାନନବିହାର େଫଜ୍ ଥ�ୀ 

ଇଲାକାର େଶଷମୁtେର ଥିବା ତି� ତଳ ଆପାଟ�େମzର ପଛପଟ 

ପାେଚରୀ େଡଇଁ େସଇ ପାଖେର ଥିବା ଗହଳିଆ ବୁଦାମେୂଳ ଟିକିଏ ବସି 

ପଡିଲା ଭରତ। ସତକ�ତା ବଶତଃ ଚାରିଆେଡ ଆଖି ବୁେଲଇ ଆଣିଲା, ସବୁଆେଡ 

ଶନୂ୍ଶାନ୍। ଏେବ ଗଭୀର ନିଦ� ାେର ଥିେବ ସମେb। ଆପାଟ�େମzର ସିକୁ�ରିଟି ଗାଡ� ମଧ� 

େଢାେଳଇ ପଡିଥିବ। ଏଇ େହଉଛି ପ�କୃ� ସମୟ, ଚୁପ୍ଚାପ୍ ନିଜ କାମ ପାରିେଦଇ 

େଫରିଯିବ େସ। ଭରତ ପିଲାଟି ଦିନରୁ ମାଆ େଛଉt ଥିଲା, ବାପା ମରିଗଲା ପେର 

ଗାଆଁେର ରହି ମାଟି�କ୍ ପାସ୍ କରିଥିଲା କେ� ମେ�, ଆଗକୁ ପଢିବା ପାଇଁ ଖୁବ୍ ଇlା 

େହଉଥିେଲ ମଧ� ସcଳ ନଥିଲା। ଚାକିରୀ କରିବ େବାଲି ଆସିଥିଲା ରାଜଧାନୀକୁ। 

ରାଜଧାନୀେର ଆସି ତିନିବଷ�କାଳ େହଲା ରହିବା ଦିନୁଁ ବହୁତ େଚ�ା କରିଥିଲା କିଛି 

କାମଧEା କରି ଜୀବିକା ନିବ�ାହ କରିବା ଲାଗି। େହେଲ ସବୁଆଡୁ ନିରାଶ େହାଇ 

େଭାକେଶାଷେର ଆଉଟୁ ପାଉଟୁ େହାଇ ବୁଲୁଥିଲା େବେଳ ସାiାତ େହାଇଥିଲା ତା’ରି 

ବୟସର ଧେନଶ�ର ସହିତ, ଯିଏ େଛାଟ େମାଟ େଚାରି କରି ଚଳୁଥିଲା। ଭରତର ହାଲ 

ହରକତ େଦଖି ଦୟାପରବଶ େହାଇ ସିଏ ତା’ ପଲାେର ଆଶ�ା େଦଲା ଭରତକୁ। ସାଥିେର 

େନଇ ଖୁଆଇ ପିଆଇ ରଖିଲା ଆଉ େଚାରି କରିବାର କାଇଦା ଶିେଖଇଲା। ଏେବ େଚାରି 

କରିବା ତା’ର ନିଶା ଆଉ େପଶା। ରାତି େହେଲ ନିଜ ପଲାରୁ ବାହାରି ପେଡ ଭରତ, 

ସୁଷମା ପରିଜା 
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ବଡବଡ ଘର େଦଖି େଯଉଁଠି ସୁବିଧା ମିେଳ େସଠି େଚାରି କେର, ଦୁଇ ଜଣ ମିଶି େଚାରି 

ସାମାନ ସବୁ ଠିକଣା ଯାଗାେର ଦିअ�ି ଆଉ ଦିନସାରା ପଲା ଭିତେର େଶାଇ ରୁହ�ି। 

େବେଳେବେଳ ଭରତର ମେନ ପେଡ ବାପା କଥା। ପର ଘେର ମଲୂ ଲାଗି ଚଳୁଥିଲା େହେଲ 

अନ�ର ଧନକୁ େକେବ େଲାଭ କରୁନଥିଲା। ସବୁେବେଳ କହୁଥିଲା, େମା ପୁअ େମା ଭଳି 

ମଲିୂଆ େହବ ନାହ\, ପାଠପଢି ବଡବାବୁ େହବ। ଭରତକୁ େକେତ ଶିେଖଇ ଥିଲା ବାପେର! 

ଭଲ ମଣିଷ େହବୁ, ବଡ େହାଇ େମା ନାଆଁ ରଖିବୁ। େହେଲ େହଲା କ’ଣ?େହଃ! କାହ\କି 

ଆଜି ଆଉ େସକଥା ଭାବୁଛି, ଯାହା େହବାର ଥିଲା େହାଇଛି କହି ମୁtଝାଡି େଦଇ ଉଠିଲା 

ଭରତ। 

 ଆଜି ତିନିଟିଘରୁ େଚାରି କରି ସାରିବା ପେର ଭରତ ଚତୁଥ� ଘେର ପହ�ିଲା। ପାଇପ 

ଧରି ଚଢି ଚଢି ତିନି ମହଲା ଉପେର ଥିବା ଘରଟିେର ଝରକାର େରଲିଂ ଭାvି ପଶିଥିଲା 

େସ। େବାଧହୁଏ େସଇଟି େବଡ଼ରୁମ୍ ଥିଲା। ଘରର ପାରିପାଶk�କ ପରି�ିତି େଦଖି ମେନ 

େହଉଥିଲା ଘେର େକହି ନାହଁା�ି େବାଲି। ସୁEର ସୁବ�ବ�ିତ ଥିଲା ଘରଟି। ଘେର ଥିବା 

�ିଲ୍ ର ଆଲମୀରା ଚାବିଟି ପାଇବା ପାଇଁ ଖଟେର ପଡିଥିବା ଗଦି ତଳ, େଡ� ସିଂ େଟବୁଲର 

ଡ�ୟାର୍, କା¬ ଆଲମୀରା େଖାଲି ତନp ତନp  କରି େଖାଜି ପକାଇଲା େସ। େକାଉଠି େହେଲ 

ମିଳିଲାନି ଚାବି। ନିଜ ପେକଟ୍ େର ରଖିଥିବା ଚାବି େଖାଲାଯ� (େପଚକସ୍)କୁ ହାତ ମାରିଲା 

େବଳକୁ େସଇଟା ବି ନାହ\, ଦୁଭ�ାଗ�ବଶତଃ େସଇଟା େକମିତି େକାଉଠି ଗଳି ପଡିଛି 

େବାଧହୁଏ। କିଛି େଗାଟାଏ ମୁନିଆଁ ଜିନିଷ େଖାଜିବାକୁ ଆରପଟ ଘରକୁ ପଶିଲା ଭରତ। 

େସଇଟି େବାଧହୁଏ ଲିଭିଂ ରୁମ୍ କମ୍ ଡ�ଇଁରୁମ୍। ସୁEର େସzର୍ େଟବୁଲ୍ ଟିଏ ପଡିଛି, ତା’ 

ପାଖକୁ େସାଫା କମ୍ େବଡ଼୍, ସାଇଡ଼େର ରଖାଯାଇଛି ୱାଡ� େରାବ୍ଟିଏ। ୱାଡ�େରାବେର 
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ତାଲାପଡି ନଥିବା ଭଳି ମେନ େହଲା ତା’ର। अ�ାର ଭିତେର अtାଳି अtାଳି େଖାଲିଲା 

େସଇଟିକୁ। ହଳହଳ େହାଇ େପାଷାକପତ�  ସବୁ ଝୁଲୁଥିଲା େସଥିେର, ହାତ ମାରିବା େବଳକୁ 

ଧାତବ ଜିନିଷଟିଏ ବାଜିଲା ହାତେର,  କିଛି ଦାମୀ ଜିନିଷ େହାଇଥିବ େବାଲି ଭାବି 

ପେକଟରୁ େଛାଟିଆ ଟ��େଟ ବାହାର କରି ୱାଡ�େରାବ୍ ଭିତରକୁ ପକାଇଲା ଭରତ। ଆଖି 

ଦୁଇଟା ବି³ାରିତ େହାଇଗଲା ତା’ର, ସାମନାେର ଝୁଲୁଥିଲା ହେଳ େସନା େପାଷାକ, 

େସଥିେର ଥିବା ସାଟ �େର ଲାଗିଥିଲା ଧାଡି ଧାଡି େହାଇ ପିaଳର େସନା ପଦକ ସବୁ, 

ସାଇଡ୍ଥାକେର ଥିଲା अେଶାକb� େଶାଭିତ େସୖନିକ େଟାପିଟିଏ, ହାତପାଦ ଥରିଉଠିଲା 

ତା’ର। ପଡ଼ି ଯାଉ ଯାଉ ପାଖ େସାଫାକୁ ଧରି ପକାଇ ତା’ଉପେର ବସିପଡିଲା ସିଏ, 

ହାତେର ଧରିଥିବା ଟ���  ଲାଇଟ୍ ପଡିଲା େକାଣେର ପଡିଥିବା େଛାଟ େଟବୁଲ୍ ଉପେର, 

େସଠାେର ଥିଲା େସନା େପାଷାକ ପରିହିତ ଜେଣ ମଧ�ବୟ: େଲାକ,ର ହସ ହସ ମୁହଁର 

ଫେଟା। ଫେଟାେର ଜାତୀୟ ପତାକାକୁ ସାଲୁ�ଟ୍ କରୁଥିେଲ େସନାବାହିନୀର େସଇ 

अଫିସର ଜଣକ। ଭରତ ହାତରୁ ଟଚ୍� ଲାଇଟ୍ ଟି ଖସି ପଡିଲା, େକଉଁ ଏକ ଭାବାେବଗେର 

େସ ଉଠି ଠିଆ େହାଇ ପଡିଲା ଆଉ ଦୁଇହାତ େଯାଡି ମୁt ଝୁ,ାଇ େସ ଠିଆ େହଲା ଯାଇ 

େସଇ ଫେଟାଟି ପାଖେର। 

 ତା’ର ଆପାଦମbକ ଥରୁଥିଲା, ଆଖିରୁ ତା’ର ଝରି ପଡୁଥିଲା ଧାର ଧାର ଲୁହ, େସ 

ସ�ଗେତାrି କଲା ଭଳି କହୁଥିଲା, “େହ ମହାମାନବ! ମଁୁ େକେତ ବଡ ଭୁଲ୍ କରିବାକୁ 

ଯାଉଥିଲି, ତୁେମ େମା େଦଶ ମାଆ,ୁ ଜଗିଛ, କାେଳ େକଉଁ ବାହାର ଶତ� ¤ ଆସି ଆମକୁ 

ଆକ�ମଣ କରିବ େବାଲି ତୁେମ ନିଜର େଭାକ େଶାଷ ନିଦ ସୁଖ ସବୁ ତ�ାଗକରି ସୀମା�େର 

ଜଗିରହୁଛ, ଆମପାଇଁ ଦରକାର େବେଳ ହସି ହସିଜୀବନ େଦବାକୁ ମଧ� କୁ�ାେବାଧ କରୁ 
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ନାହଁ, ଆଉ ମଁୁ ଚtାଳ ତୁମରି ଘରୁ ହ\ େଚାରି କରିବାକୁ ଆସିଛି! ଧିକ୍! ଶତ ଧିକ୍ େମାର 

ଜୀବନକୁ। େମାେତ iମା କରିଦିअ େହ ମହାମାନବ! ମଁୁ ମୁଖ�, अ�ାନୀ, ମଁୁ ମହାପାପୀ, 

େମାର େଦାଷ अପରାଧ iମା କରିଦିअ। ଛାତିରୁ ହାବୁକା ହାବୁକା େହାଇ େକାହ ଉଠି ଲୁହ 

େହାଇ େବାହି ଯାଉଥିଲା ଭରତ ଆଖିରୁ,  େସ ଆ�ୁମାଡ଼ି ମୁt ଝୁ,ାଇ ବସି ରହିଥିଲା 

େସଇ ଫେଟା ସାମନାେର େକେତ ସମୟ ଯାଏଁ। ହଠାତ୍ େଚତନା ପଶିଲା ତା’ର, େଭାର୍ 

େହାଇ ଆସୁଛି, ଯଦି େସ ଧରା ପଡିଯାଏ, େତେବ? ତା’ର ମନ अନୁତାପେର ଭରି 

ଯାଉଥିଲା କି� େସଠାରୁ ଚାଲି ଆସିବା ଛଡା ଆଉ େକୗଣସି ଉପାୟ ନଥିଲା ତା’ ପାଖେର। 

େସ ଉଠିଲା, ଖାଲି ହାତେର େସଇ ଘରୁ େଫରିବା ପବୂ�ରୁ ନିଜର ଭୁଲ୍ ସ�ୀକାର କରି ଚିଠି 

ଖtିଏ େଲଖି ରଖି େଦଇ ଆସିଲା େସଇ ଫେଟାଟି ପାଖେର ।। 
 

ଶାରଳା ଭବନ, େପାତା େପାଖରୀ, ନୂଆବଜାର, କଟକ 

ଭ� ାମ�ଭାଷ : ୯୩୩୭୨୭୨୬୪୭ 
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ସବୁଜ ସ�ଗ�ସବୁଜ ସ�ଗ�ସବୁଜ ସ�ଗ�ସବୁଜ ସ�ଗ�    
 ଗାଆଁ ହାଇ:ୁଲେର ଆଜି ପେରଶବାବୁ,ର େଶଷଦିନ ଥିଲା । 

ଦୀଘ� ବତିଶ ବଷ�ର ଶିiକତା ଜୀବନର अ�ିମ ଦିନ । ନିଜ କାଯ��କାଳ 

େଶଷ ଦିନଟିେର ଗାଆଁର କିଛି ପୁରୁଖାେଲାକ :ୁଲର ଶିiକ ଏବଂ 

ଛାତ� ମାେନ ସମେb ମିଶି ତା, ବିଦାୟ ସc��ନାପାଇଁ ସଭାଟିଏ କରିଥିେଲ । ସଭା 

ସରିଗଲା ପେର ସମେb ଯିଏ ଜୁଆେଡ ଚାଲିଗେଲ । ସମb,ଠାରୁ ବିଦାୟେନଇ 

ପେରଶବାବୁ ଘରମୁହଁା େହେଲ ତା,ର େସହି ଚିରାଚରିତ ରାbାେର । 

 ଆଜିବି ମେନପେଡ େସଇ ପୁରୁଣା ଦିନର ସବୁ କଥା । େସଦିନ େଯେତେବେଳ 

ତା,ର ବି.ଏ ପାଶ୍ ଖବରଟା ତା,ର େଛାଟିଆ ଗାଆଁଟିେର ବଡଖବର େହାଇ ପ�ଚାରିତ 

େହାଇଗଲା, େସେତେବେଳ ପେରଶବାବୁ, ବାପା ଛାତିଫୁଲାଇ ଗବ�େର ମୁt ଉ�ାକରି 

ପେରଶ ବାବୁ,ର ପିଠି ଥାପୁେଡଇ େଦଇଥିେଲ । କହିେଲ, ପୁରୁ (ପେରଶକୁ ଘରେଲାେକ 

ପୁରୁ େବାଲି ଡାକ�ି) ତୁ ଏଇ ବଂଶର ନାଆଁ ଉ�ାକରିେଦଲୁ । କୁଳର ମଖୂ ଉ�ଳ 

କରିେଦଲୁ । ସାତ ପୁରୁଷରୁ ଏଇ ଘରୁ, ଆେର ଏଇ ଘରୁ କଣ, ଏଇ ଗାଆଁରୁବି େକହି 

କେଲଜ ଯାଇ ନଥିଲା, େହେଲ ତୁ କେଲଜ ଗଲୁ ଆଉ ବିଏ ବି ପାଶକଲୁ । ଗବ�େର େମା 

ଛାତି କୁyେମାଟ େହାଇଯାଉଛି । ସ�ଗ�େର ଥାଇ ଆମ ପବୂ� ପୁରୁଷମାେନ େକେତ ଖୁସି 

େହଉଥିେବ ଆଜି । 

 େସେତେବେଳ ଗାଆଁର ହାଇ:ୁଲ ନଥାଏ, ପିଲାଏ ପା�, ସାତ ମାଇଲ ଦୂରେରଥିବା 

ରାେସାଳ ହାଇ:ୁଲକୁ ପାଠ ପଢିବାକୁ ଯାଉଥିେଲ, ଯିବାଆସିବା ପାଇଁ େସପରି ସୁବିଧା ବି 

ବିନୟ ମହାପାତ�  
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ନଥିଲା େସ ସମୟେର । ପିଲାମାେନ ଘରୁ ଡାଲି ଚାଉଳ େନଇ ହାଇ:ୁଲ ହେ�ଲେର ରହି 

ପାଠ ପଢୁଥିେଲ । େଯେତ ପିଲା ଗାଆଁ ମାଇନର :ୁଲରୁ ପାଶ କରୁଥିେଲ, ତାର 

ଦଶଭାଗରୁ ଭାେଗ ପିଲା ହାଇ:ୁଲ ଯାଇ ପାରୁଥିେଲ । ସମb,ର ଆଥkକ ସୁବିଧା ଏେତ 

ଭଲ ନଥିଲା, େସଇଠି ପିଲା,ୁ ହେ�ଲେର ରେଖଇ ପାଠ ପେଢଇବାକୁ । ଆଉ କେଲଜ 

ପାଠତ ବହୁତ ଦୂରର କଥା ଥିଲା । େସ ସମୟେର ପେରଶବାବୁ ତା, ଗାଆଁର ପ�ଥମ 

ଏବଂ ଏକମାତ�  ଗ�ାଜୁଏଟ ଥିେଲ । 

 ଏହି ସମୟେର ପେରଶ ବାବୁ, ଗାଆଁର କିଛି ଜଣାଶୁଣା ବୁଢାବୁଢା େଲାକ ମିଶି 

ଗାଆଁେର ଶିiାସୁବିଧା ପାଇଁ ହାଇ:ୁଲଟିଏ କରିବାକୁ େଯାଜନା କରୁଥିେଲ । ଗାଆଁେଲାେକ 

ମଧ� ନିଜର ସାଧ� अନୁସାେର ଯିଏ ଯାହା ପାରିେଲ ଆଥkକ ଏବଂ ଶ�ମ ସହାୟତା କରିବାକୁ 

ଆେଗଇ ଆସିେଲ ଏବଂ ଏଇ ବଷ� :ୁଲ ଆର� କରିବାପାଇଁ �ିର େହାଇଥିଲା । :ୁଲପାଇଁ 

ଗାଆମୁtେର ଥିବା ମୁtିଆ (େଛାଟ ପାହାଡ) ତେଳ 10 ଏକର ସରକାରୀ ଜମିକୁ 

କେଲ´ର,ୁ କହି :ୁଲପାଇଁ ନିଆଯାଇଥିଲା । େହେଲ ଏେତଶିଘ� ଏେତଟ,ା େକଉଁଠାରୁ 

ଆସିବ େଯ :ୁଲପାଇଁ େକାଠାଘର ତିଆରି େହାଇପାରିବ । େତଣୁ ଗାଆଁବାଲା ସମେb ମିଶି 

କାଠଖୁz େପାତି, ଚାରି ବଖରା ଚାଳଘର େଯମିତି େସମିତି କରି ତିଆରି କରିେଦେଲ, 

ମଝିେର ଝାଟି ଲେଗଇ ପାଟkସନ କା¬ ମଧ� େହାଇଗଲା । ପେର ସୁବିଧା େଦଖି 

ଧୀେରଧୀେର ଝାଟିଉପେର ମାଟିେବାଳି କା¬ କରିଦିଆଯିବାର ପ��ାବ େହଲା । େଯପରି 

େହଉ ଏଇବଷ�ଠାରୁ କB ାସ ଆର� କରିବାର େଯାଜନା ପ¯ା କରିଦିଆ ଯାଇଥିଲା । 

ପେରଶ ବାବୁ,ର ଗ�ାଜୁଏଟ େହବା ଖବରଟା ପାଇ ଗାଆଁର ସମେb ବହୁତ ଖୁସି 

େହାଇଯାଇଥିେଲ । େସଦିନ ସଂଧ�ାେର ନୁଆ :ୁଲର ମ�ାେନଜିଂ କମିଟିର ପ�ାୟ ଦଶ 

ପEରଜଣ ସଭ� ପେରଶବାବୁ, ଘରକୁ ଆସି ହାଜର । ସମେb ମିଶି ପେରଶବାବୁ, 
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ପାଖେର ବସି ପେରଶକୁ :ୁଲର ପ�ଥମ ପ�ଧାନଶିiକ େହବାପାଇଁ अନୁେରାଧ କରିଥିେଲ 

କି� ପେରଶବାବୁ ବଡ ବିନମ�ତାର ସହିତ ପ�ଧାନଶିiକ େହବାକୁ ମନା କରିେଦଇ କହିେଲ, 

ଆ�ା, ମଁୁ ଏେବ ଏେବ କେଲଜରୁ ବାହାରିଲି, :ୁଲ ଚେଳଇବା ପାଇଁ ଯତିକି �ାନ ଆଉ 

अଭି�ତା େଲାଡା େସପରି କାଣିଚାଏ େଯାଗ�ତା ବି େମାର ନାହ\ । ମଁୁ ପ�ଧାନଶିiକ 

େହବାପାଇଁ େଯାଗ� ନୁେହଁ, କି� :ୁଲେର ଶିiକଟିଏ େହାଇ ପାରିେଲ ମଁୁ ନିଜକୁ ବଡ 

ଭାଗ�ବାନ ମଣିବି । େଶଷେର �ିରକରାଗଲା େଯ ଜେଣ ରିଟାୟଡ� ଶିiକ,ୁ ପ�ଧାନଶିiକ 

ପଦେର ବଷ�କ ପାଇଁ ନିଯୁrି ଦିଆଯିବ ଏବଂ ପେରଶବାବୁ ଆସି�ାz େହଡମା��େହାଇ 

ବଷ�କ ଭିତେର ସବୁ କାମ ଶିଖିଯିେବ ଏବଂ ଆରବଷ�ଠାରୁ ନିେଜ େହଡମା��  କାମ ସ�ାଳି 

େନେବ । 

 ଆଜିବି ମେନପେଡ ପେରଶବାବୁ,ର, େସଇଦିନ ଆଉ ଆଜି ଭିତେର େକେତ ଫରକ 

ଆସି ଯାଇଛି ସେତ । ଦୀଘ� ବତିଶବଷ� ଭିତେର େକେତେଯ ପାଣି େବାହିଯାଇଛି ନଈେର, 

େକେତ େମଘ ଭାସି ଯାଇଛ�ି ଆକାଶେର େକେତ ପୁରୁଣା େଲାକ େଗାଟି େଗାଟି େହାଇ 

ଚାଲିଗେଲ େକେତ ଶିଶୁ ଏଇଗାଆଁେର ଜନG େନେଲ । ଏଇ :ୁଲେର ପାଠପଢି ଜୀବନେର 

ଆଗକୁ ମାଡି ଚାଲିଗେଲ । କିଛି ତ େଫର�ି ଗାଆଁକୁ, ମଝିେର ମଝିେର େଦଖା େହାଇଯାଏ, 

ଆଉ େକେତ ପିଲା ପାଠଶାଠ ପଢି ବଡ ମଣିଷ େହାଇଗେଲ, ଆଉ ଗାଆଁର ମାଟିକାଦୁअ 

ଭରା ରାbାକୁ େଫରିବାକୁ ମନ ବଳା�ି ନାହ\ । ପେରଶବାବୁ ଭାବ�ି ସତେର ତା, ପାଠ 

ପଢାେର, ମାଆ ବାପା,ର ପାଳନ େପାଷଣେର अବା ନିଜ ଘର, ନିଜ ଗାଆଁ ପ�ତି ମମତା 

ଆଉ େସpହ ଆଉ ଦାୟିତ� ବିଷୟେର ଶିଖାଇବାେର େକଉଁଠି କିଛି େଦାଷ ରହିଗଲା ? ନା 

ଗାଆଁ ମାଟି, ପାଣି ପବନେର କିଛି କିଛି ତୃଟି ରହିଗଲା େଯ ପିଲାଏ ଏଇ ଗାଆଁ, ନିଜ 

ବାପାମାଆ, ନିଜ ଭିଟାମାଟିକୁ ଏେତ ସହଜେର ଭୂଲିଗେଲ ? 
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 :ୁଲଠାରୁ ଘର େଫରିବା ରାbାେର ଆc େତାଟାଟିଏ ପେଡ, ବହୁତ ବଡ ଆc 

େତାଟାଟି, ବାଆଁ ପାଖେର ଥିବା ମୁtିଆ (େଛାଟ ପାହାଡ) ପଯ��� ଲାଗିଛି । ଆଜିବି 

ମେନअଛି, କିଛି ବଷ� ପବୂ�ରୁ ଏ ମୁtିଆଟି ବଷ�ସାରା ସବୁଜିମାେର ଭରିରହୁଥିଲା । अେନକ 

ଗୁଡିଏ ବଡ ବଡ କର}, ଜାମୁ ଆc ଗଛ ଆଉ େକେତଜାତି ଜvଲୀ ଗୁଳG ଲତାେର 

ଭରିରହି अତି ସୁEର ଦିଶୁଥିଲା । େହେଲ ଆଜି ହତଶୀରି, ଟାvରା ଶୁ� େହାଇ, 

ହଡାବଳଦପରି ତାର अ�ି କ,ାଳସାର କ,ରିତ ପିଠି େଦେଖଇ ପଡିରହିଛି । ନାଲି 

େଗାଡିପଥର ମିଶା ଏଇ ମୁtିଆଟି ତାର ସବୁଜ ଚାଦର ହେଜଇ ଆଜି ରୁi ମୁମୁଷ�ୁ ମୁହଁକୁ 

େଦେଖଇ ପଡିରହିଛି । अେନକ ଜାଗାରୁ େଲାେକ, ମାଟି, ପଥର ଆଦି େଖାଳିେନଇ 

ଖାଲଖମା ବି କରି ସାରିେଲଣି । ସତେର ଆେମ ମଣିଷ େକେତ ନିj�ୟ ! େଯଉଁ 

ପ�କୃତିମାଆ ଆମକୁ ଜୀବନ େଦବାପାଇଁ ନିଜକୁ ସପୁ"�ରୂେପ ସମପkତ କରିେଦଇଛି, ଆେମ 

ତାର ବଦାନ�ତାକୁ େକେବ ସ±ାନ େଦଇନୁ, ବରଂ ନିj�ୟ ଭାବେର ତାର ପ�ାଣ 

ଲୁଟିେନବାକୁ େକେବ କୁ�ା ପ�କାଶ କରୁନୁ । ପ�କୃତିଠାରୁ ସବୁକିଛି ଛଡାଇ େନବାକୁ ଆେମ 

େକେତ ବ�ଗ�, ସେତ େଯପରି ପ�କୃତି ଏେତ ସ aି ତା ନିଜପାଇଁ ସାଇତି ରଖିଛି । ଆେମ 

େକମିତି ଭୂଲିଯାଉଛୁ, ପ�କୃତି ଯାହାବି ରଖିଛି ସବୁ କିଛି ଆମରି ପାଇଁ ସାଇତି ରଖିଛି । 

ତାର ପ�ତିଟି ବୁEା ପାଣି ସମଗ� ଜୀବ ଜଗତର ତୃଷା େମେzଇବା ପାଇଁ, ପ�ତିଟି ଗଛର 

ପ�ତିଟି ପତ�  ସମଗ� ଜୀବଜଗତର ପ�ାଣବାୟୁକୁ अvାରକାମµରୁ अ©ିେଜନେର ବଦେଳଇବା 

ପାଇଁ ରଖିଛି । ଆେମ ପ�କୃତିକୁ ଧ�ଂସକରି ପେରାiଭାବେର ଆମ ଜୀବ ଜଗତକୁ ବିନାଶର 

ଖାଇ ଭିତରକୁ ଧକା େଦଉନୁତ? ପେରଶବାବୁ,ର ଆଖି ଛଳଛଳ େହାଇ ଆସୁଥିଲା । 

 ସାଇେକଲରୁ ଓେହBଇପଡି ବସିଗେଲ େଗାଟାଏ ଗଛମଳୂେର । ସଂଧ�ା ପବୂ�ର ସଯୂ��ର 

କअଁଳିଆ ନାଲି କିରଣ ବିଛାଡି ପଡିଥିଲା ଚାରିଦିଗେର । ସୁଲୁସୁଲୁ ଥtା ପବନେର ତା,ର 
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अଧା ଧଳା अଧା କଳା ବାଳସବୁ ଫୁରୁଫୁରୁ ଉଡୁଥାଏ, ସେତअବା ପ�କୃତି ମାଆ ବଡ 

ଶରଧାେର ତା, ମୁtକୁ ସାଉଁଳି େଦଉଛି । ଆଜି ମଣିଷ, ମଣିଷ ଭିତେର େଦବତ� େଖାଜୁଛି 

କି� ନିଜଭିତରର ମଣିଷଟିକୁତ ମାରି ସାରିଛି । ମଲାମଣିଷ ଭିତେର େଦବତ� ଆସିବ 

େକଉଁଠୁ ? ସମେb େକବଳ ନିଜ କଥା ହ\ ଭାବୁଛ�ି । ନିେଜ ବ�ିବା ବଢିବା ପାଇଁ ସଂଘଷ� 

କରୁଛ�ି । अନ�କଥା ଭାବିବାକୁ ସମୟ କାଇଁ । ମଣିଷ େକେତ ଆତG େକୖE� ୀକ 

େହାଇଯାଇଛି ସେତ ! ମଣିଷ ଭୂଲିଯାଉଛି ତାର ଏ ଜୀବନ ତା ପାଇଁ ଏକ କରଜ । ତାର 

ପ�ତିଟି ଦିନ, ପ�ତିଟି ନିଶ�ାସ ତା ପାଇଁ େଗାଟିଏ େଗାଟିଏ କରଜ । ଜୀବନଟା ତ ମାଗଣାେର 

ମିଳିନି । ମାଆ ବାପ ଏଇ ଶରୀର ଏଇ ଜୀବନ େଦଇେଦେଲ । ଏଇଟା କଣ ସ�ାନପାଇଁ 

େସମାନ,ର ଦାନ ଥିଲା ? ଜନG ରୁ ବଡ େହବା ପଯ��� ଖାଇବାକୁ ପିଇବାକୁ େଦଇ ପାଠ 

ପଢାଇ ମଣିଷ କେଲ େସଇଟା କଣ େସମାନ,ର ଦାନଥିଲା ନା େସମାେନ ସ�ାନକୁ ତାର 

ପୁରୁଣା କରଜ ଶୁଝୁଥିେଲ ? ମଣିଷ କାହ\କି ଭାବି ପାେରନା େସଇଟା ମାଆ ବାପା, ଠାରୁ 

ନିଆଯାଇଥିବା ଏକ କରଜ େବାଲି। ଯାହା ସ�ାନମାନ,ୁ ସୁଧମଳୂ ସହିତ ମାଆବାପା,ୁ 

େଫରାଇେଦବାକୁ େଚ�ାକରିବା ଉଚିତ୍ । ହଁ, େଯ ପଯ��� କରଜ ପଇଠ ପାଇଁ େନାଟିସ ନ 

ଆସିଛି େସ ପଯ��� କରଜଟା କରଜ ପରି ଲାେଗନା । େହେଲ, ନା ବାପାମାଆ, ନା ପ�କୃତି 

େଦଉଥିବା ଏଇ କରଜକୁ କରଜପରି ଭାବ�ି, ନା େକେବ କରଜ ପଇଠ କରିବା ପାଇଁ 

ତାଗିଦା େନାଟିସ ପଠା�ି ? କି� ରୁଣ ଗ�ହିତାମାେନ କିପରି ବଡ ନିଲ�ଜଭାବେର 

ନିଜଉପେର ଥିବା କରଜକୁ ଭୂଲି ଯାଆ�ି ? 

 େକହି େକେବ ହିସାବ କରିଛି ? ଆେମ ଆମର ପ�ତିଟି ନିଶ�ାସେର େନଉଥିବା 

ପବନର ମଲୂ� େକେତ? ନିଶ�ାସର ଏଇ ଦୂମ�ଲୂ� ପବନ ଟିକକ କଣ ମାଗଣା ? ଦାନ ?? 

ନା' କରଜ ??? େଯଉଁ ପାଣି େଟାପାକ ଆେମ ପିଉେଛ ତାର ମଲୂ� େକେତ ? କଣ, 
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ମୁ�ନିସପାଲିଟିର େଯଉଁ ପାଣିବିଲ ଆେସ େକବଳ େସତିକି ? ଆେର, େସଇଟାତ ପାଣି 

ସଂଗ�ହ କରି ଘେର ପହ�ାଇବାର ଖ��, କି� ଧରିତ� ୀ ମାଆର ଏଇ ସ ଦର ମଲୂ� କିଏ 

େକମିତ େପୖଠ କରିବ ? େକେବ େକହି ଭାବିଛି ?? ମଣିଷ େଯଉଁ ଭାତମୁଠାକ କି ରୁଟି 

ପଟକ ଖାଏ, ତାର ମଲୂ� େକେତ । େଯତିକି ଚାଷୀ, େବପାରୀ, େଦାକାନୀ ଖ�� କେର, 

अଥବା େକବଳ ଆମର କିଣାମଲୂ� ? କି� େଗାଟିଏ ଧାନ କି ଗହମ କି େଗାଟିଏ କଖାରୁ 

ମ}ିରୁ ମୁଠାଏ ଧାନ ଗହମ କିcା ଆଠଦଶଟା କଖାରୁ ଫେଳଇବା ପାଇଁ ଧରିତ� ୀ ମାଆର 

େଯଉଁ ଶ�ମ ତାର ମଲୂ� କିଏ େଦବ? ତାର ମଲୂ� େକେତ? ବିନା ମାଟିେର କଣ ଚାଷ 

କରିହୁଏ ? 

 ମଣିଷ ଜନG ର ପ�ଥମ ମୁହୁa�ରୁ େକେତେଯ କରଜର େବାଝତେଳ ଦବିଯାଏ, େକହି 

େକେବ ଭାବିଛି େସକଥା? ମାଆର अମୃତ ତୁଲ� ଦୁଧ େଟାପାକ, ବାପାର ଶ�ମ, ପ�କୃତି, 

ପ�ଭୂତର अବଦାନ, େଟାପାଏ ପାଣି, ପ�ତିଟି ନିଶ�ାସର ପବନ ଏସବୁର କରଜ କଥା େକହି 

େକେବ ଭାେବ? ନା' ଆେମ େକେବବି ଭାବୁନା । କି� ନିଲ�ଜପରି ଟିକିଏ ହସିେଦଇ 

ଆମର କରଜଦାତା,ୁ ମହାନ ଦାନୀ ଆସନେର ବସାଇ ଆେମ ଭୁଲିଯାଉ େସମାନ,ର 

ମହାନତା । ମାଆ ବାପା,ୁ ହତାଦର କରି ତିଳତିଳ ଜଳି ମରିଯିବାକୁ ଛାଡିେଦଉ । 

ଆମକୁ ଆମ ନିଶ�ାସର ପବନ, ଆମର ଖାଦ�, ଆମର ବାସଗୃହ େଦଉଥିବା ବୃi କାଟି 

ପକାଉ । କାରଣ ମାଆ ବାପା ପ�କୃତି େସମାେନ େକେବ କରଜ ଶୁଝିବାକୁ ତାଗିଦା କରି 

େନାଟିସ ପଠା�ି ନାହ\ । ପ�କୃତି, ପ�ଭୂତ ନିରବେର ସବୁକିଛି ସହିଯାଏ େକେବ କିଛି 

କେହନି । େତଣୁ େସମାନ,ର କରଜକଥା ଆେମ ଭୂଲିଯାଉ । ସତେର େକେତ ମହାନ 

ଆମର ଏଇ କରଜଦାତାମାେନ ! ଆମର ଏେତ अତ�ାଚାର ପେର ବି େସମାେନ 

େସମାନ,ର େସବା େଦବା ବE କରି ନାହା�ି । 
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 ମାଆ ବାପା ଜୀବନର େଶଷ ନିଶ�ାସ ଛାଡିବା ପଯ��� ପିଲାମାନ,ର ମvଳ କାମନା 

କରୁଥାଆ�ି । ପ�କୃତି ପାଣି ପବନ ଖରା ବଷ�ା ଆଦି ତାର ସବୁ କିଛି ଦାନକରିବା 

ନିରବlିନp  ଭାେବ ଜାରି ରଖିଥାଏ । କି� େକେତଦିନ ପଯ��� ଏ ସପBାଇ ଏମିତି ନିଧଡକ 

ଚାଲି ପାରିବ ? ଆଜି ନେହେଲ କାଲି, ଏେବ ନେହେଲ ଶେହ କି ହଜାର ବଷ� ପେର 

ସବୁକିଛି ଆେପ ଆେପ ବE େହାଇଯିବ । ବ� ହG ାtେର କିଛିବିତ अସିମିତ ନୁେହଁ । 

େକାଇଲା, େପେଟ�ାଲ ପରି ପାଣି, ପବନର अ©ିେଜନ ସବୁକିଛି ସମାs େହାଇଯିବ । ଯଦି 

ଆେମ େସମାନ,ର ଜତp  ନେନଉ, ପ�କୃତିର ସ�ଳନ ବିଗିଡିଯିବ । ରିସାଇକିµv 

ବାଧାପ�ାs େହବ ଏବଂ ତା ସହିତ ଏ ସମb ଜୀବଜଗତ ବିନାଶ େହାଇଯିବ । 

 'ଆଜି' ସରିଗଲା ପେର 'କାଲି' ତ ନିoୟ ଆସିବ, ଆଜିର ଦିନଟି କାଲି େହାଇବା 

ଆଗରୁ, ପେରଶ ବାବୁ ତା,ର ବହି ଖାତା େମେଲଇ ବସିଗେଲ ହିସାବ େଯାଡିବା ପାଇଁ । 

ଆଜିର ଲାଭ iତିର ତଜ�ମା ପାଇଁ । େକେତ କଣ ପାଇେଲ, ଆଉ େକେତ ପାଇବାର 

ଆଶା, େହେଲ ତା, ହିସାବ ଖାତାେର, େଦବାର ଘରଗୁଡିକ ଏମିତି ଖାଲି ଖାଲି କାହ\କି 

ଦିଶୁଚି । ମୁt ବାଳେର ଆvୁଠି ବୁଲଉ ବୁଲଉ ଭାବିବାକୁ ଲାଗିେଲ । ଜୀବନେର ତା,ୁ 

ଯାହାବି ମିଳିଛି େସସବୁ ତା,ୁ େକହିନା େକହି ତ େଦଇଛି◌ି, େହେଲ ପ�ତି ବଦଳେର 

େସମାନ,ୁ େସ କଣ େଦଇଛ�ି ? ପ�ତି ନିଶ�ାସେର େନଇଥିବା ବାୟୁ, ସଯୂ��ର ଆେଲାକ, 

ଝରଣାର ଜଳ, େକାଇଲିର ମଧରୂ ସvୀତ, ଫୁଲର େସୗEଯ�� ଆଉ େସମାନ,ର ମହ ମହ 

ବାସpା, ମାତା ପିତା,ର अବଦାନ, େସpହ ଆଶ�ାସନ, ବାhଲ�, ପତp ୀର अନାବିଳ େପ�ମ, 

ସ�ାନର େସ ହସର ଆନE । ପ�ତିବଦଳେର କଣ େଦଇପାରିଛ�ି େସମାନ,ୁ ? 

େସମାନ,ର ଦାନ ତୁଳନାେର କିଛିବିତ େଦଇପାରି ନାହା�ି । େସମାନ, ପ�ତି ନିଜର 

କିଛି କa�ବ� ବି ଠିକ୍ ଭାେବ ପୁରା କରିପାରିନାହା�ି । େସମାନ,ୁ ଧନ�ବାଦ େକେବବି 
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କହି ନାହା�ି । 

 େକଉଁ ବିଶାଦିତ ମୁଖେର ଟିକିଏ ହସ, େକଉଁ ହତାଶ ମନେର ଟିକିଏ ଆଶା, େକଉଁ 

ଦୁଃଖି ଜୀବନେର କାଣିଚାଏ ସୁଖ େସ କଣ େକେବ େଦଇ ପାରିଛ�ି ? ନିଜକୁ ନିେଜ 

ପ�ଶpକେଲ ପେରଶବାବୁ । ସତେର, ତା, ମନ ଆଜି ଏସବୁ ଭାବିବାକୁ କାହ\କି ବିବଶ 

େହାଇଯାଉଛି ! ନିଜକୁ ବଡ ହସହାୟ अନୁଭବ କରୁଥିେଲ େସ, ଆତG ା ତା,ରର ଲଜ�ାେର 

ମୁହଁ ତଳକୁ କରିେନଉଥାଏ । ସବୁ କିଛି ଥାଇ ବି ନିଜକୁ କvାଳପରି अନୁଭବ କରୁଥିେଲ 

ପେରଶବାବୁ ? ମନ, ହୃଦୟ, ଶରୀର ନିଜର ବିେବକ ଆଖିେର अପରାଧୀଟିଏ ପରି 

କଠଗଡାେର ଠିଆ େହାଇଛି । ମନେର ତା,ର अପରାଧ େବାଧ ତା,ୁ ଧି¯ାର କରୁଛି । 

ଆଜି େକେତ ନିଶ� େହାଇଯାଇଛ�ି ସିଏ ? 

 अବସର ପେର ଏକ ନୂତନ ଜୀବନ ଏକ ନୂତନ ଦିବସର ଆର� କରିବା ସହିତ 

ପେରଶ ବାବୁ ଏକ ନୂତନ ସଂକ� ଏକ ନୂତନ ଶପଥ େନେଲ । େହ ପ�ଭୁ ! େମାର 

ମନେର ଦୟା, iମା, େସpହ, ପର ଦୁଃଖେର ଦୁଃଖି େହବାର ଭାବ ଟିେକ ଦିअ । ଶରୀର, 

ମନ ବଚନେର ସାହସ ଓ ଶrି ଟିେକ ଦିअ । ଏ ସଂସାରରୁ େଫରିବା ଆଗରୁ କଡା ଗtା 

ହିସାବେର େମାର କରଜ ମଁୁ ଶୁଝି ନ ପାରିେଲ ନାହ\, अତି କମେର ସୁଧ ଗtାକ େଯପରି 

େଫରାଇେଦଇ ପାରିବି, େସତିକି ଶrି ଓ ସାମଥ�� େମାେତ ଦିअ । ଏକ ନୂତନ ଭାବନା 

ମନେର ସଂେଯାଗୀ ସାଇେକଲେର ବସିଗେଲ । 

 ସଂଜ ଗଡି ଯାଇଥାଏ େସେତେବଳକୁ । ଚଉପାଢି ପାଖେର ଗାଆଁର ବୁଢା 

େଟାକାେହାଇ କିଛି ଗାଆଁେଲାକ ଜମା େହାଇଥାଆ�ି । େକେତଜଣ ଦୁଃଖସୁଖ, ଏଣୁେତଣୁ 

ଗୁଡାଏ ଗପିବାେର ବ�b, ଆଉେକେତ ଭଜନ କୀa�ନ ପାଇଁ େଖାଳ ଖଜଣି ଟୁvଟାv 

କରିବା ଆର� କରି େଦେଲଣି । େସ ସମୟେର ପେରଶ ବାବୁ େସଠାେର ପହ�ି 
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ସାଇେକଲଟାକୁ �ାtେର ଲଗାଇ ଚଉପାଢି ଆଡକୁ ବଢିେଲ । ଏଇ अସମୟେର ତା,ୁ 

ଚଉପାଢିେର େଦଖି ସମେb ଆoଯ�� େହାଇଯାଇଥିେଲ । ପ�ାଇେମରୀ ଶିiକତାରୁ 

କିଛିଦିନ ଆଗରୁ ରିଟାୟଡ� େହାଇଥିବା अଜୟ ବାବୁ ପଚାରିେଲ ସାର ଆପଣ ଏଠାେର, 

ସବୁକିଛି ଠିକ୍ ଠାକ୍ ତ । ଖବର ପେଠଇଥିେଲ ଆେମସବୁ ଘରଯାଏ ଆସିଯାଇଥା� । 

ପେରଶବାବୁ କହିେଲ, ନାହ\ ନାହ\, େସମିତି କିଛି ଚି�ାର ବିଷୟ ନାହ\, କି� େମା ମନେର 

ଏକ ଗୁରୁତର ଚି�ା େମାେତ ବ�ତିବ�b କରୁଛି, େସଥାପାଇଁ ଭାବିଲି େସ ବିଷୟେର 

ଆପଣମାନ, ସହିତ ପରାମଶ� କେଲ ହୁଏତ ସମାଧାନର କିଛି ରାbା ବାହାର 

େହାଇପାରିବ । ସମb,ୁ ଏଇଠାକୁ ଡାକ� େସ ବିଷୟେର ବିଚାର ଆେଲାଚନା କରିବା । 

ପେରଶବାବୁ କଣ ଗୁରୁତର ଚି�ାେର ପଡିଛ�ି ଜାଣିବାକୁ ସମେb ଏକାଠି େହାଇଗେଲ । 

 ପେରଶବାବୁ, ମନେରଥିବା ଆଜିର ପରିବାର, ସମାଜ, ପରିେବଶ ଏବଂ ପ�କୃତି 

ବିଷୟେର ଯାହାକିଛି ତା, ମନକୁ ଉଦେବଳିତ କରୁଥିଲା, େସକଥା ସମb, ଆଗେର 

ଏକା ନିଶ�ାସେର ସବୁ କହିଗେଲ । କଥାମଝିେର अଜୟବାବୁ କହିେଲ, ସାର, ଆେମ ସବୁତ 

ବୁଢା େହାଇଗେଲଣି, ଆେମ ଆଉ କଣ କରିପାରିବା ? ଗାଆଁର ପାଠପଢୁଆ, ପାରିବାର 

ଯୁବକ େଯେତକ ସମେb ପ�ାୟ ଗାଆଁଛାଡି ସହରମୁହଁା େହାଇଗେଲଣି । ଗାଆଁେର ଆଉ 

କିଏ अଛି, ଗାଆଁକଥା ବୁଝିବାକୁ କି ସମାଜେର ସଂ:ାର ଆଣିବାକୁ ? ତାଛଡା ଏସବୁ କାମ 

େଯପରି, ବୃiେରାପଣ, ଗ�ାମ ଉନp ୟନ, ପରିlନତା ଆଦି ସରକାର, କାମ, ସରକାର 

ଏସବୁ କଥା ଚି�ାକରିେବ େଯେବ ସୁବିଧା େହବ େସମାେନ କରିେବ ଏଥିେର ଆେମ ମୁt 

େଖେଳଇ କଣ କରି ପାରିବା ? ପେରଶବାବୁ ସବୁଶୁଣି ଟିକିଏ ହସିେଲ, କହିେଲ, ଆପଣ 

ଠିକ୍ କହିେଲ, ଏସବୁ ସରକାର, କାମ, ସରକାର ଚି�ା କରିେବ, ଆେମ କାହ\କି କରିବା ? 

କି� ଆପଣତ ପିଲା,ୁ ପାଠ ପଢାଉଥିେଲ । କଟକ ଚି�ା ବାଇମୁtିକୁ କବିତା ବି ପିଲା,ୁ 
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ପଢାଇଥିେବ । କହିେଲ େଦଖି, ବାଇମୁtି ଯଦି ଭାବିଥା�ା, ମହାନଦୀ ବନ�ାରୁ କଟକକୁ 

ବେ�ଇବା େକବଳ ରାଜା, ଚି�ା, ରାଜା େସକଥା ଭାବିେବ, ଯାହା ଠିକ୍ ମଣିେବ େସୟା 

କରିେବ । େତେବ ଆଜି ଏ କଟକ ସହର, ଧବଳ ଟଗର ବ�ିକି ଥାଆ�ାଟି ? ବାଇମୁ�ିକୁ 

କଣ ପଡିଥିଲା ରାତିରାତି ନେଶାଇ କଟକକୁ ବନ�ାରୁ କିପରି ରiାକରାଯିବ େସକଥା 

ଭାବିବାକୁ? କି� ନାହ\, ବିଚରା ବାଇମୁtି ଭାବୁଥିଲା କଟକ କଥା । କଟକ ତାର 

ଜନG ମାଟି, ତାର ମାଆ, ତାର ଘର ତାର ସହର । େସଇଥିପାଇଁ େସ ଭାବିଲା କଟକ କଥା 

ଆଉ ରାଜା,ୁ ସମାଧାନର ରାbା ବି ବେତଇେଦଲା । 

 ଆେମ କଣ ଆମ ଘରକଥା ଗାଆଁକଥା ଭାବି, ଗାଆଁର ଭଲ ପାଇଁ କିଛି 

କରିପାରିବାନି ? ଆମ ଗାଆଁ କଥା ଯଦି ଆେମ ନଭାବିବା, ଆମକଥା ଆଉ କିଏ ଭାବିବ 

େବାଲି କିପରି ଆଶାକରିବା ? ଆଉ େଗାଟିଏ କଥା, ଏ କଥା େଶାଳअଣା ସତ େଯ ଆେମ 

ବୁଢା େହାଇଗେଲଣି । ଆମ େଦହେର କାମ କରିଲା ଭଳି େସେତ ଶrି ଆଉ ନାହ\, କି� 

ଆମ ପାଖେର अେନକ ବଷ�ର କମ�ର अଭି�ତା, ଜୀବନର अଭି�ତା अଛି, େଯଉଁଟା ଏଇ 

ଯୁବକମାନ, ପାଖେର ନାହ\ । ଆମ अଭି�ତା ଆଉ େସମାନ,ର ଶ�ମ ଯଦି ଏକାଠି 

େହାଇଯାଏ େତେବ କୁହ�ତ େଦଖି, ଦୁନିଆର େକଉଁ କାମ ଆମପାଇଁ अସ�ବ େହାଇଯିବ? 

ତାଛଡା ଛୁଟି ଦିନମାନ,େର ଆମ ଗାଆଁେର ଥିବା :ୁଲ ଛାତ� ମାେନ ବି ଆମ ସହିତ େଯାଗ 

େଦେଲ ଗାଆଁ ପରିମଳ େହଉ କି ବୃiେରାପଣ େହଉ ସବୁ କାମ ଆେମ କରିପାରିବା । 

ଥେର େଚ�ା କରିବାେର iତି କଣ ? ଉପ�ିତ ଥିବା ସମେb ଏକାସ�ରେର କହିଉଠିେଲ, 

ସାର ଆେମ ଆପଣ, ସାଥିେର अଛୁ, ଆେମ କରିବୁ ଆମ ଗାଆଁ ପାଇଁ କାମ । ଆପଣ ଖାଲି 

ଆମକୁ କୁହ� କଣ େକମିତି କରିବାକୁ େହବ । 

 ପେରଶବାବୁ ସମb,ୁ ବୁଝାଇ କହିେଲ ଭଲକାମ େଯେତ ପ�ଥେମ ନିଜ ଘରଠାରୁ ହ\ 
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ଆର� େହାଇଥାଏ । ଆେମ ନିେଜ ବଦଳିେଲ, ଆମ ସହିତ ଦୁନିଆଁ ବି ବଦଳିଯିବ । 

ଆେମ ନିତିଦିନ ଆମ ଘର ଝାଡୁକରୁେଛ ଆଉ ଆମଘରର ସବୁ अଳିଆ ରାbା ଉପେର 

ପକାଇ େଦଉେଛ । ଆମଘର ସିନା ପରି�ାର େହାଇଗଲା, କି� ଆମ ଘରସାମpାର ରାbା 

अଳିଆ େହାଇଗଲା । ଆେମ ପ�ତି ସାହିେର େଗାଟିଏ अଳିଆ ଜାଗା ରଖିବା ଏବଂ ସମେb 

ପଣେନବା କାଲିଠାରୁ ଆେମ ଆମ ଘର ଝାଡୁ କରିବା ସହିତ ଆମ ଘରସାମpାର ରାbାକୁ ବି 

ଝାଡୁ କରିବା ଏବଂ अଳିଆ ସବୁ ଆଣି େଗାଟିଏ ଜାଗାେର ଜମାକରିବା । ମଝିେର ମଝିେର 

େସଗୁଡିକ ଜାଳିେଦବା । େଦଖିେବ, ଆମ ଘର ସାଥିେର ଆମ ଗାଆଁ ରାbାବି ପରି�ାର 

ଆଉ ସୁEର ଦିଶିବ । ଆରମାସ ଆଡକୁ ଆc, ଜାମୁେକାଳି ଆଦି େକେତ ପ�କାରର ଫଳ 

ପାଚିଯିବ । ଆେମ େଯେତ ଫଳଖାଇବା େସଗୁଡିକର ମ}ି ନେଫାପାଡି ଏକାଠି ସଂଗ�ହ 

କରିବା । ବଷ�ାଦିନ ଆସିବା ଆଗରୁ େସଗୁଡିକ ଗାଆଁ ପାଖେର ଥିବା ଖାଲି ଜାଗାେର 

ବି�ିେଦବା ବଷ�ାପଡିେଲ େସଗୁଡିକରୁ ଗଜାବାହାରି ନିେଜ ନିେଜ ବଢିପାରିେବ ତାଛଡା 

ଆଉକିଛି ମ}ିରୁ ଚାରା ତିଆରିକରି ଆେମ ଆମ ଗାଆଁ ରାbା କଡେର, େପାଖରୀ ହୁଡାେର 

ବୃiେରାପଣ କରିବା ଏବଂ ଆେମ ସମେb ପ�ତି ବ�rି ଦେଶାଟି େଲଖାଏଁ ଗଛର 

ଦାୟିତ�େନବା । େଦଖିେବ ପା� ବଷ�େର ଆମ ଗାଆଁେର େକେତ ଗଛ ଆଉ େକେତ 

ଫଳଗଛର ଜvଲ ତିଆରି େହାଇଯିବ । 

 ସମେb ପେରଶବାବୁ, ସାଥିେର अzାଭିଡି ଆେଗଇ ଆସିେଲ, ମାସ େଗାଟାକେର 

ଗାଆଁର ନ©ା ବଦଳିଗଲା । େଲାେକ କହ�ି ଗାଆଁ ଏେତ ପରି�ାରେଯ ରାbା ଉପେର 

ଭାତଥାଳି ରଖି ଖାଇବାକୁ ମନେହବ । ବଷ� ଦୁଇଟାେର ପେରଶବାବୁ, ଗାଆଁର ଦୃଶ� 

ସ ୁ"� ବଦଳି ଯାଇଥିଲା । ଗାଆଁର ଚାରିଦିଗ ସବୁଜିମାେର ଭରିଗଲା, ଗାଆଁ ପାଖର େସଇ 

ଟାvରା ମୁtିଆଟାକୁ ସେତ େଯପରି କିଏ ସବୁଜ ଚାଦରେର ଢା,ି େଦଇଛି । ଗାଆଁର ସବୁ 
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ରାbା କଡେର ଗଛଗୁଡିକ ଯିବା ଆସିବା େଲାକର ସ�ାଗତ ପାଇଁ େଯପରି ମୁtେଟକି ଠିଆ 

େହାଇଛ�ି । ଆଉ ବଷ� େକେତଟାେର େସମାେନ ପଥିକକୁ ଛାୟାପ�ଦାନ କରିବା ସହିତ 

ମିଠାଫଳେଦଇ ସମb,ୁ ଖୁସିକରିେଦେବ । 

 ପେରଶବାବୁ, ଭାବନା େକବଳ ତା, ନିଜ ଗାଆଁେର ସୀମିତ ରହିଲାନି, 

େଦଖାେଦଖି ଏବଂ ପେରଶବାବୁ, ଆଦଶ�େର अନୁପ�ାଣିତ େହାଇ ଆଖପାଖର ପ�ାୟ ପଚାଶ 

ଗାଆଁର ଦୃଶ� ମଧ� ଧୀେର ଧୀେର ବଦଳିବାେର ଲାଗିଛି । ଆପଣ ଯଦି େକେବ 

ପେରଶବାବୁ, ଗାଆଁ ଆେଡ ଯିେବ, େତେବ ଏକ ସବୁଜସ�ଗ�ର େସୗEଯ��େର अଭିଭୂତ 

େହାଇଯିେବ । ଏେତସବୁ ପରିବa�ନ େଦଖିପାରିେବ । ଭାବିେଲ େଦଖି ସବୁଗାଆଁେର 

ଜେଣ ଜେଣ ପେରଶବାବୁ କଣ ଜନG  େନଇ ପାରିେବନି? 
ବିନୟ ମହାପାତ�   

କିଟ୍ ଛକ, ପଟିଆ, ଭୂବେନଶ�ରେର 
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ପ�ତିେଶାଧପ�ତିେଶାଧପ�ତିେଶାଧପ�ତିେଶାଧ    
 ଆକ�ମଣର ପ�ତି ଆକ�ମଣ ଓ ସତ�ର ବିଜୟ ପାଇଁ अସତ� ନୀତି 

ଆଦରିବା ଏଇ ମଣିଷ ସଭ�ତାେର ଏକ ପ�କାର ପ�bୁତି अେଟ । କB ା� 

ମନ ଓ ଉଦାସିୟା ହୃଦୟ ମଣିଷକୁ ଦୁବ�ଳ ଓ େରାଗଗ�b କରିଦିଏ । 

ମଣିଷ ବ�ିବା ପାଇଁ େକେତକ ନୀତି ଓ ଆଦଶ�ର ଦିଗ ଧାରଣ କରିଥାଏ । ଏଥିପାଇଁ ଆଜି 

ମଣିଷ େଶ�. ଯିବ ହିସାବେର ଦୁନିଆକୁ ନିଜ ଆୟaେର ରଖି ପାରିଛି । ଶ�ାବଣୀ ବହୁତ 

ଶା�, ସରଳ, ନିରୀହ, ଧୀର ଓ ନମ� େଶାଭାବର ଝିअଟିଏ । େଲଖିବା ଓ ପଢିବା ସହିତ 

ରୁଚି ରଖିଥାଏ ବ�ାୟାମ ଉପେର । ସକାଳ ସୁରୁଜ ନ ଉଇଁବା ଆଗରୁ ଉଠି ନିଜର 

ନିତ�କମ� ଭାବେର अଧଘzା ବ�ାୟାମ କେର । ବ�ାୟାମ କରିବା ସହିତ ନିଜ ଘର ପାଖ 

ଉଦ�ାନେର ଟିେକ ବୁଲାବୁଲି କରିଥାଏ । 

 ଆଜି ରବିବାର ବିଦ�ାଳୟ ବ� ଥିବାରୁ ସକାେଳ ଉଠି ବ�ାୟାମ କରି ଉଦ�ାନକୁ 

ଯାଇଥାଏ । ଉଦ�ାନର େଶାଭା अତ�� ଆକଷ�ଣୀୟ େହାଇ ଥିବାରୁ ବହୁତ ଖୁସି େହାଏ 

ଶ�ାବଣୀ । 

 ସକାଳ ସମୟ ଶ�ାବଣୀ ପହ�ି ଯାଇଛି ଉଦ�ାନ ଭିତେର ଓ େଦଖି ପ�ବଳ ଭୟଭୀତ 

େହାଇଗଲା । ଏକ ବିଶାଳ କାୟ ସପ� । ସପ�ଟି ଉଦ�ାନ ମଧ�େର ବୁଲି ବୁଲି ଝିzିକା, 

େବv, ମଷୂା ଆଦି ପ�ାଣୀ ମାନ,ୁ ଆହାର ରୂେପ ଗିଳି ଚାଲିଛି । ଶ�ାବଣୀ େଦଖିଲା ସପ�ଟି 

ବଡ଼ ଭୟ,ର ଓ ବିଶାଳ କାୟ ମଧ� । ପାଖେର ପଡିଥିବା ଏକ ବାଉଁଶ ବାଡ଼ି ଧରି ଆଘାତ 

ମେହଶ�ର ସାହୁ 
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କରିଥିଲା ସପ� ଉପେର । ସପ� ନିଜର ଫଣା ଉେଠଇ ବହୁତ ଗଜ�ନ କରି ମୁଖରୁ ବିଷ 

ଉ·ାର କରିବାେର ଲାଗିଲା । ଶ�ାବଣୀ ନିଜ ହୃଦୟେର ସାହସ ବା�ି ପୁଣି ଆଘାତ 

କରିବାେର ଲାଗିଲା । ଏମିତି େଦହ ସାରା ନଘ�ାତିଆ ପ�ହାର େଯାଗଁୁ ସପ�ଟି ମୃତୁ� ମୁଖକୁ 

ଯାଇଥିଲା । ଶ�ାବଣୀ େଶଷେର ଘରକୁ ଦଉଡି ଦଉଡି ପେଳଇ ଆଇଲା । ଘେର ଆସି 

ବାପା ମାଆ ଓ अନ� ସଦସ� ମାନ,ୁ ଘଟଣା ସ କ�େର ଜେଣଇବାରୁ ସମେb ଶ�ାବଣୀ 

ସାହସକୁ ବହୁତ ଶାବାସୀ କରିଥିେଲ । 

 ଶ�ାବଣୀ ବିନା େଦାଷେର ବିଶାଳ େଗାଖର ସପ�କୁ ହତ�ା କରିଥିଲା ସତ� େହେଲ 

ତାର ମନ ସବୁେବେଳ अଶା�ି ରହୁଥାଏ । ମେନ ମେନ ଭାେବ ମଁୁ ନିେଦ�ାଷେର ସପ�ଟିକୁ 

ହତ�ା କରିବା େମାର ବହୁତ ବଡ଼ ଭୁଲ ଓ ମଁୁ ବଡ଼ अନ�ାୟ କଲି । ଏମିତି ନିଜର 

ହୃଦୟେର ସବୁେବେଳ अନୁତାପର अନଳ ପ�ଜ� ଳିତ େହାଇ ଚାଲିଥାଏ । 

 େଲାେକ କୁହ�ି େକୗଣସି ସପ�କୁ ହତ�ା କରିବା ପେର ତାର ଶବକୁ େପାଡି ଦିअ, ନ 

େହେଲ ତାର ଆଖିକୁ ନ� କରିଦିअ । େହେଲ ଶ�ାବଣୀ ସପ�ଟିକୁ ହତ�ାକରି ଉଦ�ାନ 

ମଧ�େର ଛାଡି ଆସିଥାଏ । 

 ସପ�ଟି ମରିବା ପେର ତାର େଯାଡି ସପ�, ଶବ ପାଖେର ପହ�ି େଯେତେବେଳ अଘଟଣ 

େଦଖିଲା ବହୁତ ଦୁଃଖ ପ�କାଶ କଲା । ଶବରୁ ଦୁଗ�� ବାହାରିବା ଯାଏ ଶବ ପାଖେର ଜଗି 

ରହି କା�ିବାେର ଲାଗିଲା । େହେଲ ମରିଥିବା ପ�ାଣୀ େକେବ ଜୀବ� ହୁଏ ନାହ\ । ଥେର 

ଶରୀରରୁ ପ�ାଣ ବାୟୁ ଉଡ଼ିଗଲା ପେର ଆଉ େକେବ େଫରି ଆେସନା । େସମିତି େଯାଡି 

ସପ�ଟି ଶବଟିକୁ ଜଗି ଜଗି େଶଷେର अତ�� େକ� ା�ନି� ତ େହାଇ ଶବର ଆଖିକୁ ଦୃ�ି 

େଗାଚର କଲା । େସ େଯେତ ନିରiଣ କରୁଥାଏ ତାକୁ େକବଳ େକୗଣସି ଏକ ମଣିଷ, ଯିଏ 
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କି ଜେଣ ଝିअର ବାଉଁଶ ବାଡ଼ିେର ପ�ହାର ଘାତର ଛବି ଦୃଶ�ମାନ େହଉଥାଏ । ଏମିତି 

ବହୁତ ସମୟ ଧରି ନିରୀiଣ କଲା ପେର ନିଜ ହୃଦୟକୁ ପ�ତିେଶାଧର ଶା�ି ଉେନG ଚିତ 

େହାଇଥିଲା । ନଁା ନଁା ଚiୁ�ର େଲାତକ ନିମିଶ ମାତ�  ଓ ହୃଦୟରୁ କାଢ଼ିେଦଇଥାଏ ଦୁଃଖ ଓ 

ଗBାନିର ଭାବନା । େସମିତି େଯାଡି ସପ�ଟି ଏେବ ଜାଣିପାରିଲା େଯ ନିଜକୁ ଦୁଃଖେର 

ମି�ୟମାଣ କରି ତିଳ ତିଳ କରି ଜାଳିବା अେପiା ପ�ତିେଶାଧ ନିତ�ା� ଆବଶ�କ । ହଁ େମା 

ପ�ାଣ ପି�ୟାର ହତ�ାରୀଠୁଁ ମଁୁ ପ�ତିେଶାଧ େନବି । ଫଁ ଫଁ ଗଜ�ନେର କ ିଯାଉଥାଏ ଉଦ�ାନ 

। ଉ·ାର କରୁଥାଏ କାଳ କୂଟ ଜହର । କାଳ କୂଟ ଜହରେର ଭସG  େହାଇଯାଉଥାଏ ଆଖ 

ପାଖର କୀଟ ପତv । 

 େଯାଡି ସପ�ଟି ଏେବ ଚିହିp ବାକୁ ଇଛା କଲା କିଏ େସ ମଣିଷ । କିଏ େସ ନାରୀ ଯିଏ କି 

ପାପୀ ଓ ହତ�ାକାରୀ । କିଏ େସ ମୁଢମତି ଦୁମ�ତି । ଛାଡ଼ିବି ନାହ\ ତାକୁ ନିoୟ ତାର 

ପ�ତିେଶାଧ େନବି । ଏମିତି ଭାବି େଯାଡି ସପ�ଟି ଆଗକୁ ଆଗକୁ ମାଡି ଚାଲିଲା େଯଉଁଠି 

ଶ�ାବଣୀର ଘର । 

 ଆଜି ସକାେଳ ଶ�ାବଣୀ ବଡୀ େଭାରୁ ଉଠି ମୁହଁ େଧାଇ ବ�ାୟାମ କରିବାକୁ ଯାଇ 

େଦେଖତ େଗାଟିଏ ବିଶାଳ କାୟ ସପ� । ତାର ମେନ ପଡି ଯାଇଥିଲା େସଇ ଦିନର କଥା 

ଜଉଦିନ କି ଉଦ�ାନେର ଏକ ସପ�କୁ େସ ନିମ�ମ ଭାବେର ବାେଡଇ ବାେଡଇ ହତ�ା 

କରିଥିଲା । େସ ସପ�ଟିତ ମରିଯାଇଛି େହେଲ ଏଇଟା ପୁଣି କିଏ । ମନେର ଟିେକ ଭୟ 

ଆଉଥିଲା େହେଲ ସପ�ଟି अ�ଧ��ାନ େହଲା ଭଳି କୁଆେଡ ଉେଭଇ ଯାଇଥିଲା । 

 ଏମିତି ଶ�ାବଣୀ ବାରcାର ସପ�ଟିକୁ େଦଖୁଥାଏ େହେଲ ଶ�ାବଣୀ ଆଘାତ କରୁନ ଥାଏ 

କି କରିବାକୁ େଚ�ା କରୁନ ଥାଏ । ଶ�ାବଣୀ ଆଜି ସ�ପp େଦଖୁଛି, ଏକ अଜବ ସ�ପp ଓ 
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ସ�ପpେର େକବଳ ତାକୁ େକହି କହୁଛି ପ�ତିେଶାଧ େନବି । ଏବଂ ସ�ପpେର ସପ� ଦଶ�ନ ମିଳୁଛି 
। 
 ଶ�ାବଣୀ ନିଜର ମନର କଥା ନିଜ ବାପା ଓ ମାଆ,ୁ ଜେଣଇବାରୁ ବାପା ଓ ମାଆ 

ବୁେଝଇ କହିେଲ ବ�b େହବାର କିଛି ନାହ\ । ତୁ େସ ସପ�ଟିକୁ ହତ�ାକରି ବହୁତ ଦିନ ବିତି 

ଯାଇଛି । େହେଲ ତୁ େସଇକଥାକୁ କାହ\କି ବାରcାର ପୁନରାବୃaି କରୁଛୁ । 

 େକୗଣସି କଥାକୁ ପୁନରାବୃaି କେଲ ନିଜକୁ ଓ ନିଜ ହୃଦୟକୁ ଆଘାତ ମିଳିଥାଏ । 

େତଣୁ ତୁ େସ ସବୁ ନିଜ ମୁtକୁ ନ େନଇ ନିଜ ପାଠ ପଢ଼ାେର ବ�b ରହିେଲ େତାର ମvଳ 

। ଏମିତି କହି ବାପା ବଳରାମ ବାବୁ ଶ�ାବଣୀକୁ ବୁେଝଇ େଦେଲ ସିନା ମାଆ ମନ ମାନୁଛି 

କୁଆଡୁ । ମାଆ ସୁେଲାଚନା କହିେଲ " େହଇଟି ଶୁଣିଛ ! ତେମ ଟିେକ ଯାଇ ଗୁଣିଆକୁ 

େଦଖା କରି କୁହ ନା, କାହ\କି େସ ସପ�ଟି ଆମ ଝିअ ପଛେର ପଡିଛି ।" 

 ବଳରାମ ବାବୁ ହଁ କହିେଦଇ ଆଖ ପାଖେର ସପ� ବିଷ କାଟି କରୁଥିବା ଜେଣ ତା�ି� କ 

ଗୁଣିଆକୁ େଦଖା କରି ସବୁ କଥା କହିେଲ । ଗୁଣିଆ ସବୁ କଥା ଶୁଣି ସବ�େଶଷେର କହିଲା 

େଯଉଁ ସପ�କୁ ତୁମ ଝିअ ହତ�ା କରିଛି େସଇ ସପ�ର େଯାଡି ସପ� ତମ ଝିअର ଜୀବନ 

େନବାକୁ ବସିଛି, େହେଲ ତମ ଝିअକୁ େସଥିରୁ ବେ�ଇବା କ� ସାଧ� । ତେମ େସ 

ମାରିଥିବା ସପ�କୁ ଯଦି େପାଡି େଦଇଥା� କି ଜାଳି େଦଇଥା� େତେବ ଏଇ ଦୁj�ଶା ତୁମ 

ଉପରକୁ ଆସିନ ଥା�ା । େହେଲ ଏଇ ସପ�ଟି ଯଦି ମରିଥିବା ସପ�ର େଯାଡି ସପ� େହାଇ 

ଥାଏ େତେବ ମଁୁ ତମ ଝିअକୁ ବେ�ଇ ପାରିବି ନାହ\ । େମାେତ iମା କର ! 

 କି� ମଁୁ େଗାେଟ ସପ�ଭୟ ନିବାରକ ପାଉଁଜି େଦଉଛି ତୁେମ େନଇଯାअ ଓ ତୁମ ଝିअ 

େଗାଡ଼େର ବା�ି ଦିअ । କାରଣ ଏଇ ପାଉଁଜି ଶ�େର େକୗଣସି ସପ� ପାଖକୁ ଆସିେବ ନାହ\ 
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। ବଳରାମ ବାବୁ ତା�ି� କ ପାଖରୁ େଫରି ଝିअ େଗାଡ଼େର ପାଉଁଜି ବା�ି େଦେଲ । ଏେବ 

େସଇ ପାଉଁଜି ଶ� େଯାଡି ସପ� ପାଇଁ କାଳ ସାଜିଲା । ଶ�ାବଣୀ ପାଖକୁ ପହ�ିବା ତା ପାଇଁ 

କ� ସାଧ� େହଲା । େକମିତି ପ�ତିେଶାଧ େନବ ଭାବିବାେର ଲାଗିଲା । 

 ଏେବ େଯାଡି ସପ�ଟି ସୁବିଧା ଓ ସୁେଯାଗ େଖାଜିବାେର ଲାଗିଲା । େଯେତେବଳ 

ସୁେଯାଗ ମିଳିବ ନିoୟ ଆକ�ମଣ କରିବ େବାଲି ଆଗ�ହ ଓ ଇlାେର ଘୁରି ଚାଲିଲା ପାେଖ 

ପାେଖ, େହେଲ ଆଉ େଦଖା େଦଲା ନାହ\ ଶ�ାବଣୀକୁ । ଶ�ାବଣୀ ଏେବ ଚି�ା ମୁr । ଏମିତି 

ବଷ� ବଷ� ବିତିଗଲା । ଆଉ ସପ�ର ଦଶ�ନ ନ ମିଳିବାରୁ ଶ�ାବଣୀ ନିଜ ପାଦର ପାଉଁଜି 

େଖାଲି କାଢି େଦଇଥିଲା । ଆଉ େସ ମଧ� ଭୁଲି ଯାଇଥିଲା େଯ କି ତାକୁ େକହି ସପ� 

ଦଂଶନ କରିବାକୁ ଚଁାହୁଥିଲା । ଏଇ ପରିେପ�iୀେର ଶ�ାବଣୀର ଏକ ଉaମ ବର ସହିତ 

ବିବାହ କାଯ�� अନୁ.ିତ େହାଇଥିଲା ପ,ଜ ସହିତ । ବିବାହ ମଧ� ସରିଯାଇଥାଏ ଏକ 

अଜଣା ସହରେର େହେଲ େଯାଡି ସପ�ଟି ଚତୁଥ�ୀ ସର}ାମ ପଠା ଯାଇଥିବା ଗାଡ଼ିେର ଲୁଚି 

କରି ରହିଥିଲା । 

 ବିବାହ ପେର ବାପା ପେଠଇଥିବା ଚତୁଥ�ୀ ସର}ାମ ସହିତ ନିଜର କାଳ େହାଇ 

େଯାଡି ସପ�ଟି ଯାଇ ପହ�ି ଯାଇଥିଲା େସଇ ଶ�ାବଣୀର ଶଶୁର ଘେର । େସଠାେର ମଧ� 

ସୁରiିତ ପହ�ି अେପiା କରିଥିଲା ଶ�ାବଣୀର ବାସର ରାତିର େସଜକୁ । ଜୀବନ େକୗଣସି 

ଏକ ଭୁଲ ସବୁେବେଳ ନିଜ ପାଇଁ କାଳ େହାଇ ଘୁରିବୁଲିଥାଏ । େସମିତି ଶ�ାବଣୀ ପାଇଁ କାଳ 

େହାଇ ଘୁରିବୁଲୁଥିଲା େଯାଡି ସପ� । 

 ଶ�ାବଣୀର ଆଜି ବାସର ରାତି । ବାସର ରାତିେର अଜଣା ସ�ପpେର ମଜି ଯାଇଥାଏ 

ଜେଣ କୁମାରୀ । ନିଜ ଜୀବନ ଓ େଯୗବନର ପରିପକ୍ଵତାକୁ ଏହି ରାତିର ମାଦକତାେର 
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େକୗଣସି ପୁରୁଷ ଓ ନାରୀ ମି�ୟମାଣ କରି ଏକ अପବୂ� ଶା�ିର ଆେଲାକ େଖାଜିଥାଏ । 

େଖାଜିଥାଏ ଏକ ନିଆରା ଖୁସି ଓ ତୃsି । େହେଲ ଶ�ାବଣୀ ଏହି ଖୁସିର ସ�ାନେର ରହିଥାଏ 
। 
 ରାତି େହଲା । େଯାଡି ସପ�ଟି ଧୀେର ଧୀେର ଯାଇ ବାସର ରାତିର େସଜ ପାଖେର 

ପହ�ି ଗଲା । େଯେତେବେଳ ବର ବଧୁ ମିଳନର ସମୟ ଉପନୀତ େହଲା େସଇ ସମୟେର 

ଶ�ାବଣୀକୁ ଦଂଶନ କରିଥିଲା େଯାଡି ସପ� । ବାରcାର େଚାଟ ମାରି ଚାଲିଥିଲା ଶ�ାବଣୀ 

ପାଦକୁ । ମୁହୂa�କ ମଧ�େର ପ�ାଣତ�ାଗ କରିଥିଲା ଶ�ାବଣୀ । 

 େଯାଡି ସପ�ଟି ପ�ତିେଶାଧ ପରାୟଣ େହାଇ ନିଜ େଯାଡିର ହତ�ାକରିକୁ ଏମିତି 

ସମୟେର ଦଂଶନ କରିଥିଲା ଯାହାଦ�ାରା େସ ମଧ� େଯାଡି ହୀନ େହାଇଯାଇଥିଲା ସବୁଦିନ 

ପାଇଁ... 

 
େଲଖକ:- ମେହଶ�ର ସାହୁ 

େଗାପୀବି�ା, ବ� ାହG ଣ ଗଁା 

ବାେଲଶ�ର(ଭଦ�କ) 
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ବିଶ�ାସର ବିଶ�ାସର ବିଶ�ାସର ବିଶ�ାସର ‘‘‘‘େନାଟବEୀେନାଟବEୀେନାଟବEୀେନାଟବEୀ’’’’    
 ସୁପ�ଭା अେପiା କରିଛ�ି କମିଶନର, अଫିସ୍ ସାମpା ଲବିେର। 

ଇନକମ୍ ଟା© ଡିପାଟ�େମz ତା,ୁ େନାଟିସ୍ କରିଛି, ଆଜି କମିସନର, 

ନିକଟେର ହାଜର େହାଇ ତା,ର ଜବାବ ରଖିବା ପାଇଁ। ତା,ର 

अପରାଧ େହଲା େଯ ଗତ ୧୦ ନେଭcର ୨୦୧୬ରୁ ୩୦ ଡିେସcର ୨୦୧୬ ଭିତେର(अଚଳ 

େନାଟ୍ ବଦଳିବା ସମୟ) ନିଜ ଏକାଉzେର ସାେଢ଼ ସାତ େକାଟି ଟ,ାର େନଣେଦଣ 

କରିଛ�ି। ସରକାର ମେନ କରୁଛ�ି େଯ ଏହି ସମb କାରବାର ସେEହ ପଯ��ାୟଭୁr। 

ଏଣୁ ନିjk� ତାରିଖେର ବ�rିଗତ ଭାେବ କମିଶନର, ନିକଟେର ହାଜର େହାଇ ନିଜର 

ପi ରଖିେବ, ନେଚତ୍ ଆଇନାନୁଯାୟୀ ତା, ବିରୁ�େର କାଯ��ାନୁ.ାନ ଗ�ହଣ କରାଯିବ। 

ଆଜି ସୁପ�ଭା,ର କମିଶନର, ନିକଟେର ହାଜର େହବାକୁ ଥିବାରୁ ସ�ାମୀ, ସହିତ 

ନି��ାରିତ ସମୟେର ପହ�ି ଭିତରୁ ଡାକରା ଆସିବାକୁ अେପiା କରିଛ�ି। 

 କିଛି ସମୟ ବସିଲା ପେର ସ�ାମୀ କହିେଲ, “ସୁପ�ଭା! ତୁେମ ଏଇଠି अେପiା କର, ମଁୁ 

ଜଣକ ସହିତ କଥା େହାଇଆସୁଛି। ଏହା ଭିତେର ଯଦି ଡାକରା ଆସିଯିବ, େତେବ ଭିତରକୁ 

ଯିବ, ଆଉ ତୁମକୁ କହିଥିବା େସହି େଗାଟିଏ କଥା ହ\ କହିବ େଯ ତୁେମ ଏ ବିଷୟେର କିଛି 

ଜାଣିନାହଁ। ଯାହା ବି େହାଇଛି େସ ସବୁ ତୁମ अେଗାଚରେର େହାଇଛି। ଏଣୁ ସବିେଶଷ 

ତଥ� ରଖିବାକୁ ତୁମକୁ କିଛି ଦିନ ସମୟ ଦିଆଯାଉ। ତା ଛଡା ତୁମ ସହିତ ମଁୁ ଭିତରକୁ 

ଗେଲ ବି अସୁବିଧା, କାରଣ େସଠି ଯଦି େମାର ପରିଚୟ ଜଣା ପଡ଼ିଯିବ, େତେବ अଡୁଆ 

ବଢିଯିବ” ସ�ାମୀ ଚାଲିଗଲା ପେର ସୁପ�ଭା ନିଜକୁ ଖୁବ୍ अସହାୟ ମେନ କେଲ। ସ�ାମୀ 

ତି� େଲାଚନ ଦାସ 
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ତା,ର ଏକ ବ�ା, ଶାଖାର ମୁଖ� ପରିଚାଳକ। େନାଟିସ୍ ପାଇବାପେର ତା,ୁ େସ ଏ 

ବିଷୟେର ପଚାରିଥିେଲ। ସ�ାମୀ କହିେଲ େଯ ଏଇଟା ଏେତ କିଛି ଗୁରୁତ� ପ"ୂ� କଥା ନୁେହଁ। 

େସଥିପାଇଁ ବ�b େହବାର ଦରକାର ନାହ\, େସ ସବୁକିଛି ସ�ାଳି େନେବ। ଏକାଉzେର 

ଯାହା ସବୁ େହାଇଛି, ତାହା ତା, ବାଧ� ବାଧକତାେର େହାଇଛି। େଯଉଁମାନ, 

अନୁେରାଧକୁ ରiା କରି େସ ଏହି ସବୁ କାମ କରିଛ�ି ତାହା ଯଦି େସ ନ କରି ଥାଆେ�, 

େତେବ ତା, କ�ାରିୟର ଆଉ ଭବିଷ�ତକୁ अ�କାରକୁ େଠଲି େଦଇ ଥାଆେ�। 

େସମାନ,ର अନୁେରାଧେର अଚଳ େଘାଷିତ େନାଟ୍ ତା, ଏକାଉzେର ବଦଳ େହାଇଛି। 

େସ େକେବ ବି ଭାବି ନଥିେଲ େଯ େସଥିପାଇଁ େସ ଏଭଳି अଡୁଆେର ପଢ଼ିେବ। ଏେବ 

େସଥିରୁ ବାହାରିବା ପାଇଁ େସ ଉପର bରେର େଯାଗାେଯାଗ କରୁଛ�ି। ଆଶା, ଖୁବ୍ ଶୀଘ� 

ସବୁ ଠିକ ଠାକ୍ େହାଇଯିବ I  ସୁପ�ଭା େଯେତେବେଳ ସ�ାମୀ,ୁ ପଚାରିେଲ େଯ ଏସବୁ 

କରିବା ଆଗରୁ ତା,ୁ ଆପାତତଃ ଜଣାଇବା ଉଚିତ୍ ଥିଲା, େସେତେବେଳ ସ�ାମୀ କହିେଲ 

େଯ ତା,ୁ ଜେଣଇ ଥିେଲ ବି େସ େସେତେବଳର अବ�ା ବୁଝି ପାରି ନଥାଆେ�, ବରଂ େସ 

ସ,ଟେର ପଡ଼ିଛ�ି ଜାଣି ବ�b େହାଇ ଥାଆେ�। ଏଣୁ ଏଥିପାଇଁ ପବୂ�ରୁ ତା, ମତାମତ 

େନବାକୁ ଉଚିତ୍ ମଣିେଲ ନାହ\। ସୁପ�ଭା କଥାଟା ଆଉ ଆଗକୁ ବେଢଇେଲ ନାହ\। 

ଭାବିେଲ େଯ େଯଉଁ େଲାକଟି ସହିତ େସ େକାଡ଼ିଏ ବଷ�ଧରି େଗାଟିଏ ଛାତ ତେଳ କେଟଇ 

ଆସିେଲଣି, ତା,ୁ ବୁଝିବାେର େବାଧହୁଏ ନିଜର େକଉଁଠି େଗାେଟ ଭୁଲ୍ ରହି ଯାଇଛି। 

ସବୁେବେଳ ଗ�ୀର ରହୁଥିବା େଲାକଟି ଭିତେର ପ�ଗ¹ତା ତ ଦୂରର କଥା, େଗାେଟ ଉ�ାଟ 

ଭାବ େସ େକେବ େଦଖି ନାହଁା�ି, ଏପରିକି ଖୁବ୍ अ�ରv ମୁହୂa� ମାନ,େର ମଧ�। ସବୁ 

କିଛି ମାପିଚୁପି, ଗତାନୁଗତିକ ଆଉ େପ�ାଗ�ାମ କରାଯାଇଥିବା ଆେବଗ ହୀନ ଯ� ମଣିଷଟି 

ଭଳି। ସୁପ�ଭା ଭାବୁଥିେଲ େଯ ତା,ର ସବୁ କିଛି अଛି, ପୁଣି କିଛି ବି ନାହ\। ଆଉ ଏେବ 
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େସ ଜାଣିେଲ େଯ େସ ଏକା� ନିଜର େବାଲି ଭାବୁଥିବା ମଣିଷଟି ମଧ� ବିଶ�ାସ େଯାଗ� 

ନୁେହଁ। ସତେର ବିଶ�ାସକୁ ଛାଡ଼ି ମଣିଷଟିଏ କ’ଣ ମଣିଷ ଭଳି ବ�ିପାରିବ? 

 କି� େସ ବି ତ ଦିେନ ମଣିଷ ଉପେର ବିଶ�ାସ ହରାଇଥିେଲ। ଆଉ େସଥିପାଇଁ େଯଉଁ 

ମଲୂ� େଦବାକୁ ପଡ଼ିଛି, ତାହାର ଭରଣା କରିବା ଏ ଜୀବନେର େକେବ ସ�ବ ନୁେହଁ। 

ସୁପ�ଭା ଭାବୁଥିେଲ, ସ�ାମୀ ତା,ର ଖୁବ୍ଶୀଘ� େଫରିଆସିେବ। କି� ଏଇ ଆସୁଛି କହି 

ଘzାଏ େହଲାଣି, ଏ ପଯ��� େଦଖାନାହ\। ସୁପ�ଭା ଛିଡ଼ା େହାଇ ଚାରିଆଡକୁ अେନଇବା 

ଭିତେର ସାମpା ଚ�ାମ୍ଵର ଆଗେର ଲାଗିଥିବା ନାମଫଳକ ଉପେର ହଠାତ୍ ତା,ର ନଜର 

ପଡିଲା। ଏ.େକ.ଆଚାଯ��, ଆଇ.ଆର.ଏସ୍। ଏ.େକ अଥ�ାତ୍ अବନୀ କା� ନୁହ�ି ତ! ପୁଣି 

ଭାବିେଲ, େଧତ୍! अବନୀ ତ ବାେଲଶ�ର ଜିଲB ାର େଗାେଟ ମଫସଲ କେଲଜର अଧ�ାପକ, 

େସ ଏଠି अହମଦାବାଦକୁ େକମିତି ଆସିେବ? अବନୀ ନଁାଟା ଭାବିବା ମାେତ�  ତା, ଭିତେର 

େଗାେଟ ତଡିତ୍ ପ�ବାହ ସୃ�ି େହଲା। ଦିେନ अବନୀ ଥିେଲ ତା, ଜୀବନର ସବୁ କିଛି। 

େସ କି� ତା,ୁ ଧରି ରଖିବାକୁ ପ�ୟାସ କରିବା ପରିବେa� ନିଜ ଠାରୁ ଦୁେରଇ େଦେଲ, 

କାରଣ େସ ଦିନ अବନୀ ଆଉ ତା,ର ସାମଥ��କୁ େସ अବିଶ�ାସ କରିଥିେଲ। ସୁପ�ଭା 

ସାହିତ�ର ଛାତ� ୀ ଥିଲାେବେଳ अବନୀ ଥିେଲ अଥ�ନୀତିର ଛାତ� । ପ�ାକ୍ ବିଶ�ବିଦ�ାଳୟରୁ 

ସpାତେକାaର ପଯ��� େସମାେନ େଗାଟିଏ କେଲଜେର ପଢୁଥିେଲ। ପର�ରର ଘନି. ବ�ୁ 

େବାଲି କହି େସମାେନ ନିଜ ମନକୁ େଯେତ ବୁଝାଇବାକୁ େଚ�ା କରୁଥିେଲ ବି େସମାେନ 

େଯ ବ�ୁଠାରୁ ଆଉ କିଛି अଧିକ, ତାହା अନ�ମାେନ କହୁଥିେଲ। अବନୀ କି� ସୁପ�ଭାକୁ 

େକବଳ ବ�ୁ ଭାେବ େଦଖିବାକୁ ଚାହୁଁଥିେଲ। କାରଣ ସୁପ�ଭା ଆଉ ତା, ପରିବାର 

ଭିତେର ଥିବା अସାମ}ସ�ତା, ତା,ୁ ବ�ୁଠାରୁ अଧିକ କିଛି ଭାବିବାକୁ େଦଉ ନଥିଲା। େସ 

ନିଜ ଆଉ ନିଜର ସୀମାବ�ତାକୁ େକେବ ବି ଭୁଲିବାକୁ ଚାହୁଁ ନଥିେଲ। କି� ସୁପ�ଭା 
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ରହୁଥିେଲ ତା, ନିଜ କ�ନାର ସାମ�ାଜ�େର, ଠିକ୍ ସାହିତ�ର अନ� ବହୁଛାତ� ୀ, ଭଳି। 

େସ अବନୀ ଚାରିପେଟ େବଢ଼ି େହାଇ ରହିବାକୁ ଚାହୁଁଥିେଲ, ଆଉ ସୁେଯାଗ ପାଇେଲ 

ମନକଥା କହିବାକୁ େକେବ ବି କୁ�ାେବାଧ କରୁ ନଥିେଲ। अବନୀ ସବୁକିଛି ବୁଝୁଥିେଲ, 

କି� ପ�ତ�ାଖ�ାନ କରି ସୁପ�ଭା, ମନେର କ� େଦବାକୁ ଚାହୁଁ ନଥିେଲ। ନିଜ ମନ 

ଭିତେର ଥିବା େସହି अନୁ�ାରିତ ଶ� ମାନସ�ର ଯ� ପାଖେର ବାଟବଣା େହାଇ େଲଉଟି 

ଯାଉଥିଲା। ସୁପ�ଭା ଏକ ସºନp  ପରିବାରର ଝିअ େହାଇଥିବା େବେଳ, अବନୀ ଥିେଲ ଏକ 

ନିମpମଧ�ବିa ପରିବାରର ପୁअ। ବାପା,ର ପ�ତିକୂଳ ଆଥkକ ପରି�ିତି ତା,ୁ :ୁଲ ଓ 

କେଲଜ ପିଲା,ୁ ପାଠ ପଢାଇ ନିଜର ପଢାଖ�� ତୁଲାଇବାକୁ ବାଧ� କରିଥିଲା। ଏସବୁ 

ସେa� େସ ପାଠ ପଢ଼ାେର ଥିେଲ େବଶ୍ ଆଗୁଆ, ଏପରିକି େସ ଇzରମିଡିଏଟ ଆଟ�ସ୍ 

ପରୀiାେର ଓଡ଼ିଶାେର ପ�ଥମ େହାଇଥିେଲ। अବନୀର अଭାବ େବେଳ ସୁପ�ଭା େଯେତଥର 

ସାହାଯ�ର ହାତ ବଢ଼ାଇବାକୁ େଚ�ା କରିଛ�ି, େସେତଥର ତା,ୁ ନିରାଶ େହବାକୁ 

ପଡ଼ିଛି। अବନୀର ଆତG  ବିଶ�ାସ, ସେ�ାଟତା ଓ ନିଃସ�ାଥ�ପରତା େଦଖି ସୁପ�ଭା େକବଳ 

अଭିଭୂତ େହାଇ ନାହା�ି, ଚମ»ୃତ େହାଇଛ�ି ମଧ�। ସୁପ�ଭା କହ�ି େଯ ଏେତ ଭଲ 

େହବାଟା ଆେଦୗ ଉଚିତ୍ ନୁେହଁ, କାରଣ ଏହା େବେଳେବେଳ ମହvା ପଡ଼ିପାେର। अବନୀ 

କି� କହ�ି େଯ ପ�େତ�କଟି ମଣିଷର କିଛି ନୀତି ଓ ଆଦଶ� ରହିବା ଉଚିତ୍, ଯାହାକୁ 

ପାେଥୟ କରି େସ ସମାଜେର ସ±ାନର ସହିତ ବ�ିପାରିବ। ସୁପ�ଭା,ର ଯୁrିେହଲା, 

ଶୁଖିଲା ଆଦଶ�କୁ େନଇ ବ�ିହୁଏ ନାହ\। ଏକ ସୁଖୀଜୀବନ ଜୀଇଁବା ପାଇଁ ଦରକାର 

ପଡିେଲ ପରି�ିତି ସହିତ ନିଜକୁ ସାଲିସ୍ କରିବାକୁ ପେଡ। अବନୀ,ର କି� ଦୃଢ ବିଶ�ାସ 

େଯ ନୀତି ଓ ଆଦଶ�ବିହୀନ ଜୀବନ, ଜୀବନ ନୁେହଁ । େସ ଶଗଡ଼ ଗୁଳାେର ଚାଲିବାକୁ େସ 

େକେବ ବି ପସE କର�ି ନାହ\। ସୁପ�ଭା ଆଉ ଆଗକୁ ଯୁrି ବେଢଇବାକୁ ଚାହା�ି ନାହ\, 



ଆହ� ାନ
 ଇ-ପତି� କ

ା 

ଆହ� ାନ ଇ-ପତି� କା, ପ�ଦଶ ବଷ�, ତୃତୀୟ ସଂଖ�ା, ମା�� ୨୦୨୦ Magazine Downloaded from www.aahwaan.com 

ଆହ� ାନ ଇ-ପତି� କା ସ ୂ"� ନିଃଶୁ% ବିତରଣ େହତୁ ଡା େଜ�ାତି ପ�ସାଦ ପ+ନାୟକ, -ାରା ପ�ତି.ିତ ଓ ପ�କାଶିତ    Aahwaan.com  Aahwaan.com  Aahwaan.com  Aahwaan.com     70 

କାରଣ अବନୀର ବଳି. ଯୁrି ଆଗେର େସ ନିଜକୁ अସହାୟ ମଣ�ି, ଆଉ କଥାର ଧାରା 

ବଦଳି ଯାଏ। ମାତ�  ବିଚାରର ଭିନp ତା ସେତ�  ବି େସମାେନ େକହି କାହାର ସାନିଧ� ବିନା 

ମୁହୂେa� ବି अଲଗା ରହିବାକୁ ଚାହଁା�ି ନାହ\। ଏହା ଭିତେର ସpାତେକାaର ପରୀiା 

ସରିଗଲା। ପରୀiା ସରିବା ପେର ତା,ର େଶଷ େଦଖା େହାଇଥିଲା େସହି ପୁରୁଣା କଫି 

ସପେର, େଯଉଁଠିକୁ अବନୀର ଇlା ନଥିେଲ ବି ସୁପ�ଭା କିଛିନା କିଛି ବାହାନା କରି ଟାଣି 

େନଇ ଯାଆ�ି। େସଦିନ ସୁପ�ଭା କଫି ପିଉ ପିଉ ହଠାତ୍ अବନୀକୁ ପଚାରିେଲ େଯ 

େସମାେନ କ’ଣ ବାକି ଜୀବନଟା ଏକାଠି କଟାଇ ପାରିେବ ନାହ\? अବନୀ अପ�bୁତ 

େହାଇଯାଆ�ି, କି� ନିଜକୁ େରାକି ନପାରି ଉaର ଦିअ�ି େଯ େସଭଳି େହେଲ େସ ନିଜକୁ 

ଭାଗ�ବାନ ମେନ କରିେବ। କି� େସଥିପାଇଁ ସୁପ�ଭା,ୁ अେପiା କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ, େଯ 

ପଯ��� େସ ନିଜକୁ ପ�ତି.ିତ ନ କରିଛ�ି। ସୁପ�ଭା, କଥାକୁ େଯ अବନୀ ଏେତ ସହଜେର 

ମାନିଯିେବ ତାହା େସ ସ�ପpେର ସୁ�ା ଭାବି ନଥିେଲ I ତା, ଜୀବନର ଈ¼ିତ ବbୁଟି େଯ 

ଏେବ ତା, ହାତ ପାଆ�ାେର, ଏହା ଭାବିବା ମାେତ�  ଖୁସି ଆଉ ଉ»�ାେର ତା,ର 

କ�େରାଧ େହାଇ ଯାଉଥିଲା I 

 େସହିବଷ� ହ\ ଆଡହକ୍ अଧ�ାପକ େପା�ିଂ ବE େହାଇଗଲା, ଆଉ अବନୀ 

ପ�ତିେଯାଗିତା ମଳୂକ ପରୀiା ଖ�� ତୁଲାଇବା ପାଇଁ ବାଧ� େହାଇ ଏକ ନୂଆ କେଲଜେର 

ଜଏନ କେଲ। ଏହା ଭିତେର ସୁପ�ଭା ଗାଆଁକୁ େଫରିବା ପେର ବାପାମା’ ତା, ବାହାଘର 

ପାଇଁ ବ�b ହୁअ�ି। ସୁପ�ଭା ବିଭିନp  କାରଣ େଦଖାଇ ବାହାଘର ଗେଡଇବାକୁ ଚାହ\େଲ ବି 

ତାହା େସ େବଶିଦିନ अଟକି ପାର�ି ନାହ\, ଆଉ େଶଷେର अବନୀ ପ�ସv ପେଡ। 

େସମାେନ ପର�ରକୁ ପସE କର�ି ଏବଂ ଏଥିପାଇଁ अବନୀର ଏ ବଷ� ସିଭିଲ ସଭkସ 

ପରୀiାର ଫଳାଫଳ ପଯ��� अେପiା କରିବାକୁ ବାପା,ୁ କହ�ି। ବାପା,ର କି� 
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ଯୁrିେହଲା େଯ େଗାେଟ ନୂଆ କେଲଜେର अଧ�ାପକ େହାଇଥିବା ପିଲାଟି ଉପେର ଭରସା 

କରି େସ ନିଜ ଝିअର ଭବିଷ�ତକୁ अନିoିତତା ଭିତରକୁ େଠଲି େଦଇ ପାରିେବ ନାହ\। 

ସୁପ�ଭାକୁ ପଚାର�ି େଯ अବନୀ କ’ଣ ତାର ଇ¼ିତ ଫଳ ଏକ ନି�k� ସମୟସୀମା ଭିତେର 

ପାଇବ େବାଲି ଗ�ାେରzି େଦଇ ପାରିବ କି?ତାଛଡ଼ା ଏେବ େଯଉଁ ପ�bାବଟା ଆସିଛି, େସ 

ତା, ବ�ୁ,ର ପୁअ ଓ ପିଲାଟି ଖୁବ୍ଭଲ। ପିଲାଟି ବ�ା,େର अଫିସର ଆଉ ତା’ର ଉ��ଳ 

ଭବିଷ�ତ अଛି। ଏଣୁ େସ ଏ ବିଷୟେର ଆଉ अଧିକ କିଛି ଚି�ା କରିବାକୁ ଚାହା�ି ନାହ\। 

ସୁପ�ଭା େଯେତଥର अବନୀ, ସହିତ କଥାେହେଲ ବି ତା,ର େସହି େଗାଟିଏ ଉaର, ଯଦି 

େସ ତା,ୁ ବିଶ�ାସ କର�ି ଏବଂ ତା, ସାମଥ�� ବିଷୟେର ନିଃସେEହ, େତେବ େଯେତ 

ବାଧାବିଘp ଆସିେଲ ବି େସ େଦଇଥିବା କଥାରୁ େକେବ ବି ଓହରି ଯିେବ ନାହ\। 

 ସୁପ�ଭା କି� େଶଷ ପଯ��� अବନୀ ଉପେର ଭରସା ରଖି ପାରିେଲ ନାହ\ ଆଉ 

ବାପା, ପ�bାବେର ରାଜି େହାଇଗେଲ। ତା’ପେର अବନୀ, ସହିତ ତା,ର ଆଉ 

େକୗଣସି ସ କ� ନାହ\ ବା ତା, ସହିତ େଯାଗାେଯାଗ କରିବାକୁ େସ ସାହସ କରି ପାରି 

ନାହଁା�ି। 

 ସୁପ�ଭା ହଠାତ୍ ଚି�ା ରାଜ�ରୁ େଫରିଆସିେଲ େକହି ଜେଣ ତା, ନାଆଁ ଡାକୁଥିବା 

ଶୁଣି। ଭାବିେଲ, ସ�ାମୀ େଫରିଆସିେଲ େବାଧହୁଏ। ଚାରିଆଡକୁ अେନଇେଲ, ନା େକହି 

େକଉଁଠି େଦଖା ଯାଉନାହଁା�ି। ଏେବ େଲାକଟି ତା, ପାଖକୁ ଆସି କହିଲା,“ମାଡାମ୍! 

ଆପଣ,ୁ ଡାକୁଛି, ଭିତରକୁ ଯାଆ�” ସୁପ�ଭା ଟିେକ अପ�bୁତ ମେନ କେଲ, କି� 

ପରି�ିତିକୁ ସାମpା କରିବାପାଇଁ ନିଜକୁ ଦୃଢ଼ କେଲ। ଏେବ େସ କବାଟ େଠଲି ଭିତରକୁ 

ପଶିେଲ ଆଉ ଗୁଡ୍ ମଣkଂ ସାର୍ କହୁକହୁ ହଠାତ୍ ଚମକି ପଡ଼ିେଲ। ତା,ୁ ଲାଗିଲା େଯମିତି 

େଗାେଟ ଭୁକ  ଆର� େହାଇଯାଇଛି, ଆଉ ତା, ପାଦତଳରୁ ଚଟାଣ ଖସିବା ସହିତ 
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ପୃଥିବୀଟା ତା, ଚାରିପେଟ ଚକ� ାକାରେର ବୁଲୁଛି। କମିଶନର ଫାଇଲରୁ ମୁt 

ଉେଠଇେଲ, ଆଉ अତି ସହଜ ଭାବେର କହିେଲ, ସୁପ�ଭା! ଭିତରକୁ ଆସ। ସୁପ�ଭା ପାେଦ 

ଆେଗଇ ଯାଇ ଥରଥର େହାଇ ସାମpା େଚୟାର ଉପେର अଜାଡି େହାଇ ପଡିେଲ। 

କମିଶନର କହିେଲ, “ଆେb, ଟିେକ ସ�ାଳିକି ବସ। ତାପେର େଟବୁଲ୍ ଉପରୁ ପାଣି 

ଗBାସେଟ ଉେଠଇ ସୁପ�ଭା, ଉେjଶ�େର ବେଢଇ େଦଇ କହିେଲ, “ଆେଗ ଟିେକ ପାଣି 

ପିଇନିअ, ଭଲ ଲାଗିବ” ସୁପ�ଭା କºୁଥିବା ହାତେର ଗBାସଟା େନଇ େଗାଟିଏ େଢାକେର 

ପାଣିତକ ପିଇେଦେଲ। ଏେବ କମିଶନର କହିେଲ, “ସୁପ�ଭା! ମଁୁ ଭାବିଥିଲି ତୁମ ସହିତ 

ଜୀବନେର ଆଉ େକେବ େଦଖା େହବନାହ\। କି� ସଂେଯାଗ େଦଖ, ସୁଦୂର ଗୁଜରାଟେର, 

ପୁଣି अପ�ତ�ାଶିତ ଭାବେର ତୁମ ସହିତ େଦଖା େହାଇଗଲା। େଶଷଥର େଦଖାେହବାର 

ପ�ାୟ ବେଷ� ପେର େଯେତେବେଳ ପରୀiାଫଳ ବାହାରିଲା, ତୁମକୁ ପ�ଥେମ ଖବରଟା 

ଜଣାଇବା ପାଇଁ ସିଧା ଯାଇ ତୁମ ଗଁାେର ପହ�ିଲି। କି� େଯେତେବେଳ ସବୁକଥା ଶୁଣିଲି, 

େସେତେବେଳ େମା ପାଦତଳରୁ ମାଟି ଖସିଗଲା। ସଳଖ େହାଇ ଛିଡା େହବା ଭିତେର 

େଟ�ନିଂ ସମୟ ସରିଗଲା। େସଇଠୁ ଏ ପଯ��� ମଁୁ ଭାରତ ଭ� ମଣ କରୁଛି ଆଉ ଏେବ ତ 

େଦଶର अଧିକାଂଶ ରାଜ� ବୁଲି ସାରିଲିଣି। ବୁଝିଲ ସୁପ�ଭା!ଆଦଶ�େର ବ�ିବା କ� 

େହାଇପାେର କି� अସ�ବ ନୁେହଁ। ଏ ପଯ��� େକୗଣସି ପରି�ିତିେର ବି ମଁୁ ନିଜକୁ ସାଲିସ 

କରିପାରି ନାହ\ େବାଲି ତ େମାର ବଷ�କୁ ଥେର ବଦଳି େହଉଛି। କି� େସଥିପାଇଁ େମାର 

େକୗଣସି अଭିେଯାଗ ନାହ\। ସାଲିସ୍ ହୀନ ଜୀବନ ବ�ିବାେର େଯଉଁ ଆନE, ତାହା କ’ଣ 

ସାଲିସ ଭିତେର ମିଳିପାରିବ? ତା ଛଡ଼ା େମାର େକୗଣସି ଝ}ଟ ନାହ\। ବ�ାଗ୍ ଦୁଇଟା 

ପ�ାକିଂ କେଲ ଭାରତବଷ�ର େଯ େକୗଣସି �ାନେର ତତiଣାତ୍ ପହ�ି ଯାଇପାରିବି। ଆଉ 

ଆଜି ଏହି େବସାଲିସ୍ଜୀବନ, େମାେତ ସୁଦୂର ଗୁଜରାଟେର ପହ�ାଇ େଦଇଛି। ଆଜି 
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ସକାେଳ ଫାଇଲ୍ େଦଖୁେଦଖୁ ତା ଭିତେର ଥିବା ପାନକାଡ� କପିରୁ ତୁମ ନଁା ଆଉ ବାପା, 

ନଁା େଦଖି ନିoିତ େହାଇ ଯାଇଥିଲି େଯ ତୁମ ସହିତ अ�ତଃ ଆଉଥେର େଦଖା େହବ” 

 अବନୀ ତା, କଥା କହି ଚାଲିଥିବା େବେଳ ସୁପ�ଭା କି� ଚୁପ୍ଚାପ୍ ମୁt ତଳକୁ କରି 

ରହିଥିେଲ, େଯମିତି େଗାେଟ अଭିଯୁr अପରାଧୀ ବିଚାରପତି, ରାୟ अେପiାେର ମୁt 

ନୁଆଇଁ ଛିଡ଼ା େହବା ଭଳିI ସୁପ�ଭା ଭାବୁଥିେଲ େଯ अବନୀ, କଥାରୁ ଏତିକି �� େଯ େସ 

ଏେବ ବି अବିବାହିତ। କି� ତା, ଭଳି େଗାେଟ अବିଶ�ାସୀ ମଣିଷ ପାଇଁ େସ କାହ\କି ନିଜକୁ 

ଦtିତ କେଲ? 

 କିଛି ସମୟ ରହିଯାଇ ପୁଣି ଫାଇଲ୍ ଭିତରକୁ େଫରିଯାଇ अବନୀ ପଚାରିେଲ, “ମଁୁ 

ତୁମକୁ େଯତିକି ଜାଣିଛି, େସଥିେର େମାର ଦୃଢ ବିଶ�ାସ େଯ ତୁେମ ଏ ସବୁ କାମ େକେବ ବି 

କରିପାରିବ ନାହ\। ଏଣୁ ଯାହା ବି େହାଇଛି ତାହା ନିoିତ ଭାେବ अନ� କାହା -ାରା 

କରାଯାଇଛି। ସ�ବତଃ େସ ତୁମର ଖୁବ୍ ପରିଚିତ ଆଉ େସଥିପାଇଁ ହ\ େସ ଏସବୁ 

କରିବାର ସୁେଯାଗ ପାଇଛି। ଏହି ଭଳି ବହୁ ଘଟଣା ଆମ ନଜରକୁ ଆସିଲାଣି ଏବଂ ଆମର 

ଇେzଲିେଜନ୍ସ ମଧ� ବହୁ ଭଦ�  अପରାଧୀ, ମୁଖା େଖାଲି ସାରିଲାଣି। େମାର ଆଶା 

ଏଭଳି ସା�ାବ� ପରିଚିତ େଲାକ, ବିଷୟେର ଆମକୁ କିଛି ସୁରାକ୍ େଦବ, ଫଳେର ତୁମକୁ 

अପରାଧେର ଛEି େଦଇଥିବା େଲାକପାଖେର ଆେମ ସହଜେର ପହ�ିପାରିବୁ” ସୁପ�ଭା 

ଏେବ ମୁt ଉେଠଇ अବନୀ,ୁ ଚାହ\େଲ। ତା, ଦୃ�ିଥିଲା अତ�� କରୁଣ, ଆଉ ତା, 

ରrହୀନ ପାtୁର ମୁହଁଟା େଦଖା ଯାଉଥିଲା େଯପରି अପ�ତ�ାଶିତ ଭାେବ ଧରା 

ପଡ଼ିଯାଇଥିବା େଗାେଟ େଫରାର अପରାଧୀର ମୁହଁ ଭଳି। ସୁପ�ଭା,ୁ ଲାଗିଲା େଯମିତି 

େପାଲିସ୍ ତା,ୁ େଜରା କରୁଛି, “ସତ କୁହ, ତୁମ ସହ ଆଉ କିଏ ଏହି अପରାଧେର ସ ୃr। 

ସତ କହିେଲ ତୁମକୁ ରାଜସାiୀ କରାଯିବ ଏବଂ ତୁେମ अପରାଧ ମୁr େହବାର ବାଟ 
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ଫିଟିଯିବ” କି� େସ କ’ଣ ପ�କୃତେର ସତ କହିପାରିେବ ନା ମିଛ କହି ଫା,ି ପାରିେବ?

େସ େକୗଣସି ପରି�ିତିେର ବି ସତ କହିପାରିେବ ନାହ\, କାରଣ େସଇଟା ତା, ପାଇଁ 

ଆତG ଘାତୀ େହବ। ଏେବ ସୁପ�ଭା, ମୁହଁ ଆହୁରି କରୁଣ େଦଖାଗଲା। େସ ଏେବ ନିoିତ 

େହାଇଗେଲ େଯ अବନୀ, ପାଖେର ପ�କୃତ େଲାକ ବିଷୟେର ଖବର ପହ�ି ଯାଇଛି, କି� 

ତାହା େସ ସୁପ�ଭା, ମୁହଁେର ଶୁଣିବାକୁ ଚାହୁଁଛ�ି। ସୁପ�ଭା ନିରୁaର େଦଖି ପ�ସv 

ବଦେଳଇ अବନୀ କହିେଲ, “େଯେତେବେଳ ଗୁଜରାଟ ଆସିଛ, ତୁମ ସ�ାମୀ ନିoୟ ତୁମ 

ସହିତ ଆସିଥିେବ? େମାେତ କ’ଣ େସହି ଭାଗ�ବାନ ବ�rି, ସହିତ ପରିଚୟ 

କେରଇବନି?” ସୁପ�ଭା ଏଥର अବନୀ,ୁ ଚାହ\ କºିତ କ�େର କହିେଲ, “େସ ଆସିଛ�ି, 

କି� ତୁମ ସାମpାକୁ ଆସିବା ପାଇଁ ସାହସ ସ�ୟ କରି ପାରିେଲ ନାହ\। ଏସବୁ ଭୁଲ୍ ପାଇଁ 

େକବଳ ମଁୁ ହ\ ଦାୟୀ। ତୁେମ େଯ େକୗଣସି ଦtବିଧାନ କେଲ ବି ମଁୁ ତାହା ମୁtପାତି 

ସହିେନବି। ତୁମର ଆେଦଶ ବିରୁ�େର େକୗଣସି ଟି� ବୁନାଲ୍ ବା େକାଟ�େର अପିଲ୍ କରିବି 

ନାହ\। କାରଣ ମଁୁ କରିଥିବା अପରାଧ େକେବ ବି iମଣୀୟ ନୁେହଁ” 

 अବନୀ ଏେବ ସୁପ�ଭାକୁ ଚାହ\ ନୀରବେର ହସିେଲ। ତାପେର କହିେଲ, “ଠିକ୍ अଛି, 

ତୁମ କଥା ମଁୁ ମାନି େନଲି” 
ତି� େଲାଚନ ଦାସ 

୨୯-ଏ, କ�ନା ଏରିଆ, ବି.େଜ.ବି.ନଗର, ଭୁବେନଶ�ର-୭୫୧୦୧୪ 

ଦୂରଭାଷା:-୭୦୦୮୬୩୫୧୭୯ 
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େପ�ମ ତ ପରିତୃsିର କଥାକେହେପ�ମ ତ ପରିତୃsିର କଥାକେହେପ�ମ ତ ପରିତୃsିର କଥାକେହେପ�ମ ତ ପରିତୃsିର କଥାକେହ    
 ବସ �ପରୁ େସ ରହୁଥିବା ଆପାଟ�େମzର ରାbା ପ�ାୟ ଛअ ସହ 

ମିଟର େହବ l ଲcା ଲcା ପାହୁt ପକାଉଥିଲା ଜାହpବୀ l ଆଜି �ାଫ୍  

ମିଟିv ଥିବାରୁ କେଲଜରୁ ବାହାରିବାକୁ େଡରି େହାଇଯାଇଥିଲା l ଦୁଇ 

ତିନିଟା ବସ ଖୁବ ଭିଡ଼ େଯାଗଁୁ ଚଢି େହଲାନି, ଛାଡିବାକୁ ପଡିଲା l ନେହେଲ ଏ ସମୟେର 

େସ େକେବ ସିଟ ପାଇଁ ଜେଗନି l  

 ଜାହpବୀକୁ କ� ହୁଏ, ଘର, ପିଲାର ଦାୟିତ� ସହ ଆଧ�ାପନା, େହେଲ ନିଜକୁ ଟାଣି 

େନଇ େସ ଚଳାଇ ନିଏ l ଉସ�ାସେର ରହିେଲ କଣ ସବୁ ଜିନିଷ ଛୁଇଁ ହୁଏ?  

 ସ�ାମୀ ଆଶୁେତାଷ ଖୁବ ଭଲ ମଣିଷ, େସ ତାକୁ େକେବ ବାଧ� କରିନାହା�ି ନିଜକୁ 

କ� େଦଇ ଚାକିରୀ କରିବାକୁ l ଏମିତି ବି ଆଶୁେତାଷ,  ଦରମାେର  େସମାନ, ଘର ଖୁବ 

ଖୁସିେର ଚଳିଯାଆ�ା େହେଲ େସ ଖାଲି ଆଶୁେତାଷ, ²ୀ ଓ ନିତ�ାର ମା ଛଡା ନିଜର 

ପରିଚୟ ତିଆରି କରିବାକୁ ପସE କେର l ନିଜର ସ�ାଥkକ �ିତି ସହ ନିଜର ସ�ତ� ପରିଚୟ 

େସ େକୗଣସି ପରି�ିତିେର ହରାଇବାକୁ ଚାହୁଁ ନଥିଲା l ସକାଳୁ ଝିअକୁ :ୁଲ ପଠାଇବା ପେର 

େସ କେଲଜ ବାହାରିଯାଏ, ଝିअ ପହ�ିବା ପବୂ�ରୁ େସ ପହ�ିଯାଏ l େସମାନ, 

ଆପାଟ�େମzଟି ଭୁବେନଶ�ରର ନାମୀ ଦାମୀ ଜାଗାେର ଥିବାରୁ ଯାତାୟାତେର ବିେଶଷ  

अସୁବିଧା ହୁଏନି ଜାହpବୀକୁ l େକେବ େକମିତି ଏପଟ େସପେଟ େହେଲ ଆଶୁେତାଷ ସଖ� 

େଦଇ ଚଳାଇ ନିअ�ି l 

अନସୟୂା ପtା 
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 ତିନିଟା ସୁଧା ନିତ�ାର :ୁଲ ବସ ତା, ଆପାଟ�େମz େଗଟ ପାଖେର ପହ�ିବ l 

ଆଜିକାଲିର ତିr ଘଟଣା ପ�ବାହକୁ େଦଖି :ୁଲ କa�ୃ ପi ମଧ� ପିଲା,ୁ अଭିଭାବକ, ଛଡା 

अନ� କାହା ହାତେର ହbା�ର କରିବାକୁ କଡାକଡି ଭାେବ ମନାକରୁଛ�ି l ଯାହା େହଉ 

:ୁଲ ବସ ପହ�ିବା ସହ େସ ମଧ� ପହ�ି ସାରିଥିଲା ତା, ଆପାଟ�େମzର େଗଟ 

ପାଖେର 

 ଝିअକୁ :ୁଲ ବସରୁ ଆଣି ସାରି େଦଖିଲା ଆପାଟ�େମzର େଗଟ ସାମpାେର େପାଲିସ 

ଗାଡି ରହିଛି l ଜେଣ େଲଡି କେନ�ବଳ, ଦୁଇଜଣ ପୁରୁଷ କେନେ�ବଳ ବାହାେର ଛିଡା 

େହାଇଥା�ି l େପାଲିସ अଫିସର ଜଣ, ଆପାଟ�େମzର େସକୁରିଟି ଗାଡ� ବିେନାଦକୁ କଣ 

ସବୁ ପଚରା ଉଚରା କରୁଥାଏ l ତା ପାଖେର ଆପାଟ�େମzର ମ�ାେନଜେମzର େକେତକ 

େଲାକ ଠିଆ େହାଇଥା�ି l ଜାହpବୀ ଭାବିଲା େବାେଧ େକଉଁ ଭଡାଟିଆ ଘର ଛାଡିବାକୁ 

ନାରାଜ ବା େକଉଁ ଫB ାଟ େର କିଛି ପାରିବାରିକ ଗtେଗାଳ ପାଇଁ େପାଲିସ ଆସିଛି l 

 େସ ବିଷୟେର େବଶୀ ମୁt ନ େଖେଳଇ ଝିअକୁ ଧରି ଘରକୁ ଆସିଲା l  ପି�:ୁଲ ପେର 

ପିଲାଟା ଏଇ ବଷ� ଫରମାଲ :ୁଲ ଯାଉଛି l ସକାଳ ସାେଢ ସାତେର ଯାଇ ଥିଲା େଯ ଆସି 

ତିନିଟା ବାଜିବ, ପୁରାପୁରି ଝାଉଁଳି ଯାଇଥିଲା l ଝିअର :ୁଲ େଡ�ସ, େଜାତା କାଢି ତାକୁ 

ଖାଇବାକୁ େଦଉଛି ତ ବାହାେର ଖୁବ େଜାରେର ପାଟି ତୁt ଶୁଣି କବାଟ େଖାଲି େଦଖିଲା 

ଜାହpବୀ l େପାଲିସ अଫିସର, କେନ�ବଳ, ସହ,  ସିକୁରିଟି ଗାଡ� ବିେନାଦ ଓ अନ�ମାେନ 

ତା,  ଆପାଟ�େମzର େସେକ�େଟରୀ, ଘର ଦୁଆ ମୁହଁେର ଠିଆ େହାଇ ପାଟିକରୁଛ�ି l 

ତା ଘରର ଦୁଇଟା ଘର ଛାଡି େସେକ�େଟରୀ ସୁକା� ବାବୁ, ଘର l 

 କିଛି ସମୟ ପେର େପାଲିସ ସୁକା� ବାବୁ,ୁ ହାତ କଡା ପକାଇ ଆଣିବା େଦଖିବାରୁ 
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ଦାt କବାଟ ବE କଲା ଜାହpବୀ l  

 େଲାକଟା ଘେର ରହି କଣ ବିଜିେନସ କରିବା ସହ ଆପାଟ�େମzର ଗୁରୁତ�ପ"ୂ� 

ଦାୟିତ�ମଧ� ନିଏ l 

 ତା, ²ୀ अପ"�ା ଏଠି େକଉଁ ପ�ାଇେଭଟ କ ାନୀେର କାମ କେର, େଦଖିବାକୁ 

େଗାରା େହାଇ ଖୁବ ସୁEର l ଦୁହ\,ର େପ�ମ ବିବାହ l ସୁକା� ବାବୁ  ହାଇଦ� ାବାଦେର  

ହାଡ�େୱର ଇଂଜିନିअରିଂ ପଢିଲା େବେଳ େସ ଭଡା ରହୁଥିବା ମାଲିକ, ଝିअ େହେଲ 

अପ"�ା l  ବିବାହର ପେର ସୁକା� ବାବୁ, ସହ ସୁଖମୟ ଦା ତ� ଜୀବନ ତା, ଦୁହ\,  

େପ�ମର ସଫଳତାର ପରିଚୟ ଦିଏ, େକେବ େକେବ େଦଖା େହେଲ अପ"�ା, ସୁକା� ବାବୁ, 

ଭୁରିୟସୀ ପ�ଶଂସା କରି କୁେହ l  

 ପିଲାେବଳୁ ସୁକା� ବାବୁ ବାପା େଛଉଁt l ଗତ ବଷ� ତା, ମା, େଦହା� ପେର, 

ତା, ସାତ ବଷ�ର ପୁअକୁ ରଖିବାେର अେନକ ହଇରାଣ େହବାପେର, अଗତ�ା अଜା 

ଆଇ, ପାଖେର ହାଇଦ� ାବାଦେର େନଇ ଛାଡିଛ�ି l ଉଭୟ ସ�ାମୀ²ୀ ନିଜ କାମେର ବ�b, 

େଡେକୟାର अେପiା ପିଲାଟି େସଠି ସୁରiିତ l େସ େସଠି  :ୁଲେର ପେଢ, :ୁଲ ଛୁଟିେର 

ଏଠିକୁ अଜା, ସହ ଆେସ, ବାହାେର ସାଇେକଲ ଚଳାଇଲାେବେଳ ଜାହpବୀ େଦଖିେଲ ତା 

ସହ କଥାହୁଏ l  

 େମାଟା େମାଟୀ େଦଖିବାକୁ ଗେଲ ସୁକା� ବାବୁ ଖୁବ ଭଦ�  ଓ ନମ� ଜଣା ପଡ�ି l 

େତେବ କଥାଟା କଣ େହାଇ ପେର ଠିକେର अନୁମାନ କରିପାରିଲାନି ଜାହpବୀ l ପ�କୃତ 

ଘଟଣାଟା କଣ ଜାଣିବାକୁ ତା ମନ ଛଟପଟ େହଉଥାଏ l କିଛି ସମୟ ପେର ତାର ମେନ 

ପଡିଲା ପଡିଶାଘର  ଭାଉଜ,ର, ସୁକା� ବାବୁ, ଘରସହ  ଖୁବ ଭଲ ସ କ� l  
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 େଫାନ ଲଗାଇଲା, େହେଲ ସଠିକ ଖବର ଜାଣି ପାରିଲାନି ତା,ଠାରୁ  l େବାଧହୁଏ 

କଥାଟା ଜାଣିବି ସତ କଣ କହିବାକୁ ଇlା କରୁ ନଥିେବ ଭାଉଜ ! ମେନ ମେନ େସ 

ଭାବିଲା େବାେଧ ମ�ାେନଜେମz ଟ,ା ଖାଇ େଦଇଛି େତଣୁ... l ଇତିହାସ ବିଭାଗର 

अଧ�ପିକା େହେଲବି େସ େକୗଣସି କଥାର ଇତିହାସ ଗଭୀର ଭାେବ ଜାଣିବାକୁ ଏେତ 

େଚ�ା କେରନି l 

 ବହିମ�ୁଖୀ ଏେବ ମହାନଗରର ଜୀବନ l େକବଳ େସୗଜନ�ମଳୂକ କଥା ବାa�ା ଛଡା,  

କାହାର କାହା ପାଇଁ ସମୟ ନାହ\ l ବିନା ସ�ାଥ�େର ଏଠି େଦଖିେଲ ବି େକହି ହସ�ିନି  l ଯଦି 

ଘର ଭିତେର ମଣିଷ େକୗଣସି କାରଣରୁ ମାରିବି ଯାଏ ଗ� ନବାହାରିଲା ଯାଏ େକହି େଦଖି 

େବନି l କାମବାଲୀ ଆସୁଥିବା ଘର କଥା ଟିକିଏ अଲଗା l ଯଦି ଏମିତି ଚାେଲ େତେବ ଆଉ 

କିଛି ଦିନେର ମଣିଷ ଆଉ ସାମାଜିକ ପ�ାଣୀ େବାଲି କୁହା ଯିବନି l 

 ସ��ାେର ଝିअ େଶାଇକି ଉଠିବା ପେର, ତେଳ ଥିବା ପାକ� କୁ େଖେଳଇବାକୁ େନବା 

ସମୟେର ଶୁଭଶ�ୀ େଦଖା େହଲା l େସ ତା େଦଢ଼ ବଷ�ର ପୁअକୁ ଧରି ବୁଲୁଥିଲା l ଶୁଭଶ�ୀ 

ତା, ଆପାଟ�େମzର ଗୁଗୁଲ କହିେଲ अତୁ�rି େହବନି l ସବୁ ଖବର ତା ପାଖେର l ତାକୁ 

ପଚାରିଲାରୁ େସ କହିଲା, "ତେମ ଜାଣିନକି ଜାହpବୀ, ଏଇ ଆମ ସିକୁରିଟି ଗାଡ� ବିେନାଦର 

अବିବାହିତା ଶାଳୀ ଯିଏ ସୁକା� ବାବୁ, ଘେର ବାସନ ଧୁଏ, ଘର ଓଳା େପାଛାକେର,  

ସୁକା� ବାବୁ ପରା ତା ପିଲାର ବାପା େହବାକୁ ଯାଉଛ�ି ! ଏସବୁ ଘଟଣା ଜାଣିବାପେର 

ତା, ²ୀ ଘରଦ�ାର ଛାଡି ନିଜ ବାପ ଘରକୁ ପଳାଇଯାଇଛି l େପ�ମ କରି ବାହା 

େହାଇଥିଲାସିନା, ସ�ାମୀକୁ କି� କାନିେର ବା�ି ରଖିପାରିଲାନି !" 

 ଜାହpବୀ ଭାବୁଥିଲା, " େପ�ମ କରୁଥିବା ମଣିଷଟିକୁ େଖାଲା ଛାଡିଦିଆଯାଏ, ସ�ାଧୀନତା 
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େପ�ମକୁ ମଜଭୁତ କେର l ହାତମୁଠାେର ଜାବୁଡି ଧରିେଲ େସ ବାହାରକୁ ଉଡିଯିବାକୁ ବାଟ 

େଖାେଜ l  

 େପ�ମ ତ ପରିତୃsିର କଥା କେହ अତୃsିର ନୁେହଁ, େଦହ ନୁେହଁ ହୃଦୟର ଗାଥା କେହ 

l ଥେର ନିଜ େପ�ମକୁ ନିଜଭିତେର अନୁଭବ କଲାପେର,  ମଣିଷ ସ ୂଣ�ହୁଏ, ପରିପଣୂ � ହୁଏ 

ବିiିs ନୁେହଁ l" 

 
-अନସୟୂା ପtା,  

କାଡ�ଗୁଡି, ବାvାେଲାର,  

୯୮୪୦୭୦୬୧୪୦ 
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ଏକ େଛାଟିଆ େପ�ମକାହାଣୀଏକ େଛାଟିଆ େପ�ମକାହାଣୀଏକ େଛାଟିଆ େପ�ମକାହାଣୀଏକ େଛାଟିଆ େପ�ମକାହାଣୀ    
 ମିତାର  ମନ ବହୁତ ଖୁସି ଆଜି ଭ�ାେଲzାଇନ୍ େଡ େର ପ�େପାଜ 

କରିବ େସ ଆଜି େସାହନକୁ। ଦୀଘ� ୫ ବଷ�ର େପ�ମକୁ ଆଜି ମିଳିଯିବ 

ତା’ର ସ�ୀକାେରାrି। କେଲଜ ପଢିବା ସମୟେର େସ ବହୁତ େଚ�ା 

କରିଛି େସାହନକୁ ତା ମନେଖାଲି ସବୁ କହିେଦବା ପାଇଁ; କି� କହି ପାରିନି। କାରଣ ଟା 

େସ ନିେଜ ବି ଜାଣିନି। େସାହନକୁ େଦଖିବା ମାେତ�  ହ\ ମିତା ସବୁ ମେନ ପକାଇ ରଖିଥିବା 

କଥା ଗୁଡା ଭୁଲିଯାଏ। େସ ଯାହା େହଉ ଆଜି କି� େସାହନକୁ େସ ସବୁକଥା କହିଦବ।  

ଆଉ ଯଦି ନକହି ବି ପାରିବ େତେବ େସ ସାଥିେର ଚିଠି ଖେt ବି ଆଣିଛି ହାତକୁ ବେଢଇ 

େଦଇ କହିବ େମାରି ଆଗେର ଠିଆ େହାଇ କି ପଢିବାକୁ। ଦିନ ୧୦ଟା େବଳୁ େସ ପାକ�େର 

ବସିଛି ଆସି କି ଦିନ େଗାଟାଏ େହଲାଣି ତିନିଥର େଫାନ ବି କରି ସାରିଲାଣି େସ େସାହନକୁ 

ରିଂ ହଉଛି କି� େସପଟୁ କିଛି ଉaର ନାହ\। ମନକୁ ତା’ର ପାପ ଛୁଇଁ ଆସୁଥିଲା। କୁଆେଡ 

ଗଲା େସାହନ କହିଥିଲା େଯ ଠିକ ୧୦ଟାେର ଆସି ପହ�ିଯିବ େବାଲି। ମିତା ପୁଣି ମନକୁ 

ବୁେଝଇ େନଲା ହଁ ନୂଆ କରି ଚାକିରି କରିଛି ହୁଏତ େକୗଣସି କାମେର ବ�b ରହି 

ଯାଇଥିବ। ମିତାର େଫାନ ରିଂ େହଲା େସ େଦଖିଲା େସାହନର େଗାେଟ େମେସଜ େସ 

େଲଖିଥିଲା େଗାେଟ ବଡ अସୁବିଧାେର ମଁୁ ପଡି ଯାଇଛି େମା ପାଇଁ ଆଉ ଟିେକ अେପiା କର  

ମଁୁ ଗେଲ ତୁମକୁ େଗାେଟ ସରପ�ାଇଜ୍ ବି େଦବି। େସାହନ କି ସରପ�ାଇଜ୍ େଦବ େବାଲି  

ମିତା ଭାବି ଚାଲିଥିଲା ତା ସହ େସଥିପାଇଁ ବି ଚି�ିତ ଥିଲା େଯ େସାହନ କି अସୁବିଧାେର 

ପଡିଛି େବାଲି। କାଇଁ େମା ଆଗରୁ େସ େମାେତ ପ�େପାଜ କରିଦବନି ତ। ଏମିତି ସବୁକୁ 

ଦୀପକ ଷଡ଼vୀ 
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ଭାବି ମିତା ଲାଜେର ଝାଉଁଳି ପଡୁଥିଲା। ଏହି ସମୟେର ଆସି କି ପହ�ିଗଲା େସାହନ।   

ମୁହଁେର ତା’ର ହତାଶାର ଚିହp  �� ବାରି େହାଇପଡୁଥିଲା। ମିତା ଆଗେର ଆସି େଦାଷୀ,  

ଭଳି ଛିଡା େହଲା। ମିତା ତା’କୁ ପଚାରିଲା କଣ େହଲା େବାଲି କି� ତା ମୁହଁରୁ କିଛି ବି 

ଉaର ବାହାରୁ ନଥିଲା। େସ ମିତାର ହାତକୁ ଧରି କହିଲା ଆସ େମା ସେv। ମିତା 

କହୁଥିଲା ଆେର କୁଆେଡ ନଉଛ େମାେତ କିଛି ତ କୁହ। ମିତା ଆଉ କିଛି କହିବା ପବୂ�ରୁ 

େସାହନ ତା େମାଟରସାଇେକଲ କରି ତା’କୁ ବସିବାକୁ କହିଲା ଓ େମାଟର ସାଇେକଲକୁ 

ବିଜୁଳି େବଗେର ଛୁେଟଇ େନଇ ପହ�ିଗଲା େଗାେଟ ଘର ଆଗେର। େସାହନ ଏକଦମ 

ଚୁପ ଥାଏ। ଗ�ୀର େହାଇ ରହିଥିବା ମିତା କିଛି ବୁଝିପାରୁ ନଥାଏ ତା’ମନକୁ ବିଭିନp  

ପ�କାରର ଖରାପ ଚି�ା ସବୁ ଆସୁଥାଏ। େସାହନ ମିତାର ହାତକୁ ଟାଣିେନଇ ଘର ଭିତରକୁ 

େନଇଗଲା। ମିତା େଦଖିଲା େସ ଘେର େକହି ନାହଁା�ି। ସବୁ େକାଠରି ଗୁଡା ବE େହାଇ 

ରହିଥାଏ। ମିତାକୁ ଏକା ଠିଆ କରି େଦଇ େସାହନ ବି ଚାଲିଗଲା। ମିତା ଭୟେର  

ଥରୁଥାଏ। ଏହି ସମୟେର ହଠାତ ତା ଉପେର ଫୁଲର ବଷ�ା େହଲା। ଘରୁ ବାହାରି 

ଆସିେଲ ତିନି ଜଣ େଲାକ।  େସାହନର ବାପା, ମା ଓ ଭଉଣୀ। ସମେb ତାକୁ େଦଖି େଠା 

େଠା େହାଇ ହସୁଥାଆ�ି। ସମb, ପଛେର ଘରୁ କବାଟ େଖାଲି ଆସିଲା େସାହନ।   

ମିତା କିଛି ବୁଝି ପାରୁନଥାଏ। ଏ ସବୁ କଣ ହଉଛି ତା ସହ। େସାହନ ଆସି ଠିଆ େହଲା 

ମିତା ସାମpାେର ପେକଟରୁ େଗାେଟ ହୀରାର ମୁଦି ବାହାର କଲା ଓ ତା ସାମpାେର ଆେ�ଇ 

ପଡି ହାତେର ମୁଦି କି ମିତା ଆଡକୁ ବଢାଇ େଦଇ କହିଲା, “ୱିଲ୍ ଇୟୁ ମ�ାରି ମି?” 

େସାହନ ଓ ମିତାକୁ େଦଖି ସମେb ତାଳି ମାରି ଖୁସି ମନାଉଥିବା େବେଳ ମିତା ଲାଜେର 

ସରମି ଯାଇ ଧୀେର େସ  େସାହନକୁ କହି ସାରିଥିଲା େୟସ୍ ଆଇ ୱିଲ୍........।  
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ସଡ଼କ ଦୁଘ�ଟଣାସଡ଼କ ଦୁଘ�ଟଣାସଡ଼କ ଦୁଘ�ଟଣାସଡ଼କ ଦୁଘ�ଟଣା    
 ସୁଜନପୁର ଏକ େଛାଟ ଗାଆଁଟିଏ। ଚାରିଆେଡ଼ ସବୁଜ ସୁEର 

ପାହାଡ। ଗଁାର ପବୂ� ଦିଗେର କୁଳୁକୁଳୁ ନାଦେର ବହିଯାଇଛି େଗାଟିଏ 

େଛାଟିଆ ନଈ। ଘର କହିେଲ ଗଁାେର ପାଖାପାଖି ପEରଟି। େସହି 

ଗଁାେର ସୁରୁଚି ଘର ପରିବାର ବସବାସ କର�ି। :ୁଲ କହିେଲ ପ�ମ େଶ�ଣୀ ପଯ��� 

अଛି। େତଣୁ ସୁରୁଚି अ�ମ େଶ�ଣୀେର अଧ�ୟନ କରିବା ପାଇଁ ପାଖ ଗଁାେର ଥିବା 

ହାଇ:ୁଲେର ନାମ େଲଖାଇଛି। େସ େଶ�ଣୀେର ଭଲ ପାଠ ପେଢ। େଦଖିବାକୁ ବି ଭାରି 

ସୁEରୀ। ବାପା ମାଆ, अଳି अଳି େଗାଟିଏ େବାଲି ଝିअ। ସବୁଦିନ ଭଲି ଆଜି ବି େସ ପାଠ 

ପଢିବା ନିମେ� :ୁଲକୁ ଯାଇଥିଲା। ଛୁଟି େହଲାପେର ଘରକୁ େଫରି ଆସୁଥିଲା। ସବୁଦିନ 

ବହୁତ ଖୁସିେର ଘରକୁ େଫେର। ଆଜିବି ବହୁତ ଖୁସି େହାଇ ଘରକୁ େଫରୁଥିଲା। ମେନ 

ମେନ ଭାବୁଥିଲା େସ ଭଲ ପାଠ ପଢି ବଡ େହେଲ ବଡ ଚାକିରିଟିଏ କରିବ। ଏହି 

ସମୟେର ଗଁା ଆଡୁ ଜେଣ େଲାକ ଆସି କହିଲା - ସୁରୁ... ସୁରୁ... େତା ବାପାର ଆଜି ଗଁା 

ପାଖର ବରଗଛ ବି� ଜ ପାଖେର ଆ©ିେଡz୍ େହଇଯାଇଛି। ମୁtେର ପଥର ବାଜିଛି। ବହୁତ 

ରr େବାହୁଛି। ଶୀଘ� ଘରକୁ ଚାଲ୍। ଶୀଘ� ଡାrରଖାନା ନ େନେଲ अସୁବିଧା େହବ। 

ଆc¤ଲାନ୍ସ ଆସିଗଲାଣି। 

 େସ ବ�rି,ର କଥା ସରିଛି କି ନାହ\, ସୁରୁଚି ସିଧା କାEି କାEି ଘରକୁ ଏକ ମୁହଁା 

େହାଇ ଛୁଟିଲା। ଆସି େଦେଖ ତ ଘେର ତାଲା ପଡିଛି କ'ଣ କରିବ ଭାବି ଘର ବାରtାେର 

ଡcରୁଧର ବାଗ 
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ବସି ପଡିଲା। ମୁtଟାକୁ କା¬େର ଆଉଜି େଦଇ କ'ଣ ଭାବୁଥିଲା େକଜାଣି। 

 ଏ ସୁରୁ... ସୁରୁ! ଶୁଣୁଛୁ , େତା ବାପା,ୁ େତା ମାଆ ଗଁା େଲାକ ସାଥିେର 

ଡାrରଖାନାକୁ େନଇଛ�ି। ତୁ ଜମା ବ�b ହୁअନା। େସ ଶୀଘ� ଭଲ େହାଇଯିେବ। େନ 

ପାଣିଟିେକ ପିଇେଦ। ସୁରୁକୁ ତା’ର ଜେଣ ସ କ�ୀୟ ନାନୀ କହିେଲ। େହେଲ ସୁରୁଚି 

ମନେର अେନକ ଚି�ା। ଦୁଃଖ ବି ଏକା ଆେସ ନାହ\। ଆସିେଲ େସ ପିଲା କୁଟୁc ଧରି 

ଆସିଥାଏ। ବାପା କଥା େସ ମେନ ମେନ ଚି�ା କରୁଥାଏ। ବାପା େକମିତି ଥିେବ। େସ 

ଶୀଘ� ଭଲ େହେବ କି ନାହ\? େକେତ ଥର ତା,ୁ ମଁା ବୁଝାଇ କହିଥିେଲ। ମଦ ପିଇବ 

ନାହ\। ମଦ ପିଇ ଦ� ¤ତ ଗତିେର ଗାଡି ଚେଳଇବ ନାହ\। ଗାଡି ଚଳାଇଲା େବେଳ 

େହଲେମଟ ପି�ିବ, ଏମିତି େକେତ କଥା। ଜରୁରୀ ନ େହେଲ ଘରୁ କୁଆେଡ ଯିବ ନାହ\। 

େହେଲ ବାପା କ'ଣ ବୁଝୁଥିେଲ। ଓଲଟି ମାଆକୁ ଗାଳି କରୁଥିେଲ। େହଲେମଟ ନ ପି�ିେଲ 

େକଉଁ େପାଲିସ୍ ତାକୁ ଧରିବ? େକେବ ବି ବାପାମା’ କଥା ଧରିେଲ ନାହ\। ମଁୁ ତ େଛାଟ 

ପିଲା େମାର କଥାକୁ କିଏ ପଚାେର। େକେତ ଥର କହିଛି ବାପା,ୁ। ମଦ ନ ପିଇବାକୁ। 

ଦ� ¤ତଗତିେର ଗାଡି ନ ଚଳାଇବାକୁ। ଗାଡିେର ଯିବା େବେଳ େହଲେମଟ ପି�ିବାକୁ। 

 ହଠାତ ଆc¤ଲାନ୍ସ ଘର ପାେଖ ଆସି ଛିଡା େହାଇଗଲା। ଉଠିକି ସୁରୁଚି ଯାଇ 

େଦେଖ ତ ବାପା ତା'ର ଆଉ ନାହଁା�ି। ମୁtେର ଗଭୀର ଆଘାତ ଲାଗିଥିଲା େବାଲି 

ଡାrରଖାନା ଯିବା ପବୂ�ରୁ ତା,ର ମୃତୁ� ଘଟିଥିଲା। 

 ହଠାତ ପରିେବଶ କାE େବାବାଳିେର ଫାଟିଗଲା। ସୁରୁଚି ଆଉ ତା ମାଆ ମୁt ପିଟି 

ପିଟି କାEୁଥା�ି। େସ ଆଜି ବାପ େଛଉt େହାଇଗଲା। କାହାକୁ ବାପା େବାଲି ଡାକିବ? 

କିଏ ତାର ଯତp  େନବ? କିଏ ତାକୁ ପାଠ ପେଢଇବ? ସୁରୁଚିର ଆଖିରୁ ଲୁହ ନଈ ପରି 
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ବହିଯାଉଥାଏ। ସୁରୁଚିର ମାଆର अବ�ା ତ ନ କହିବା ଭଲ। େସ ଜେଣ ସାଧାସିଧା 

ସରଳ ନୀରିହା ²ୀ। अ� ବୟସେର ବିଧବା େହାଇଗେଲ। େକଉଁ ଜନମେର େକଉଁ େଦାଷ 

କରିଥିେଲ ମା ଝିअ େକଜାଣି। ଏଇ ଜନମେର ତାହା େଭାଗିବାକୁ ପଡିଲା। ସୁରୁଚିର ବାପା 

ବି ବହୁତ ଭଲ େଲାକ ଥିଲା। ମଦ ସିନା ପିଏ। େହେଲ କାହାକୁ େକେବ ଖରାପ ବ�ବହାର 

କେରନି । 

 େଲାକମାେନ ପର�ରକୁ କୁହାକୁହି େହଉଥିେଲ। କି�~ାର ବାପା େହଲେମଟ 

ପି�ିଥିେଲ ହୁଏତ ବ�ି ଯାଇଥା�ା। କିଏ କିଏ କହୁଥିେଲ େସ ମଦ ନ ପିଇଥିେଲ ବ�ି 

ଯାଇଥାେ�। କିଏ କିଏ କହୁଥିେଲ ଗାଡି ଦ� ¤ତ ଗତିେର ଥିଲା େବାଲି ଭାରସାମ� ହରାଇବାରୁ 

ଏ ପ�କାର अଭାବନୀୟ ଘଟଣା ଘଟିଲା। କିଏ କହୁଥିଲା େହଲେମଟ େଯାଗଁୁ େଗାଟିଏ ସୁଖର 

ପରିବାରେର ଦୁଃଖ ଭରିଗଲା। ସୁରୁଚି ଏେବ କ'ଣ କରିବ? ପାଠପଢି ବଡ ଚାକିରି କରିବ 

ନା ପାଠପଢାେର ତା'ର ବ�ାଘାତ ଘଟିବ। ଏମିତି अେନକ କଥା େଲାେକ କୁହାକୁହି 

େହଉଥିେଲ। େସପେଟ େକାେକଇେର ବୁହା େହେଲଣି ସୁରୁଚିର ବାପା। 

 
ଶ�ୀ ଡcରୁଧର ବାଗ, ଚପି�ଆ, େଗାଲାମୁtା, କଳାହାtି  

ଦୂରଭାଷ : ୯୧୭୮୨୨୫୭୬୪ 



ଆହ� ାନ
 ଇ-ପତି� କ

ା 

ଆହ� ାନ ଇ-ପତି� କା, ପ�ଦଶ ବଷ�, ତୃତୀୟ ସଂଖ�ା, ମା�� ୨୦୨୦ Magazine Downloaded from www.aahwaan.com 

ଆହ� ାନ ଇ-ପତି� କା ସ ୂ"� ନିଃଶୁ% ବିତରଣ େହତୁ ଡା େଜ�ାତି ପ�ସାଦ ପ+ନାୟକ, -ାରା ପ�ତି.ିତ ଓ ପ�କାଶିତ    Aahwaan.com  Aahwaan.com  Aahwaan.com  Aahwaan.com     85 

େଷyିଆଭାଇର ଭାେଲzାଇନ୍ େଡେଷyିଆଭାଇର ଭାେଲzାଇନ୍ େଡେଷyିଆଭାଇର ଭାେଲzାଇନ୍ େଡେଷyିଆଭାଇର ଭାେଲzାଇନ୍ େଡ    

 ନାtିଭାବି ସକାଳୁସକାଳୁ େଷyିଆଭାଇକୁ େଶଯେର େଶାଇଥିବା 

अବ�ାେର - “ଆଇ ଲଭ୍ ୟୁ”- କହି ବଁା ଗାଲେର ମb ଚୁ±ାଟିଏ 

ଲଦିେଦେଲ। େଷyିଆଭାଇ ବଁା ଗାଲରୁ ନାtିଭାବିର अଠାଳିଆ ଓଠର 

େଛପମିଶା ଲିପ୍�ିକ ରv େପାଛିେଦଇ ବଁା କଡମାଡି ବୁଲି େଶାଇଗେଲ। ଡାହାଣ ଗାଲ 

ଉପରକୁ େଦଖାଯିବାରୁ ନାtିଭାବି ମେନମେନ ଚି�ାକେଲ େଯ େଷyିଆଭାଇ େବାଧହୁଏ 

େସ ଗାଲେର ଆଉ େଗାଟିଏ ଚୁ±ା େଦବାକୁ ତା,ୁ ନିମ�ଣ େଦଉଛ�ି। କାଳବିଳ� ନକରି 

ଆଉଥେର - “ଆଇ ଲଭ୍ ୟୁ”- କହି ଡାହାଣଗାଲେର ଚୁ±ାଟିଏ କଷିେଦଇ ତା,ୁ ନିଦରୁ 

ଉେଠଇବାକୁ ହେଲଇେଲ। ଏଥର େଷyିଆଭାଇ ବିରr େହାଇ ଗାଳି କରିବାକୁ ପାଟି 

େଖାଲିଲା େବଳକୁ ନାtିଭାବି ତା, ଦୁଇ ଓଠ େଷyିଆଭାଇ ଓଠ ଦୁଇଟିେର अ� ଲେଗଇ 

ଧିେର ଧିେର ଫୁଶୁଫୁଶୁ କରି କହିେଲ, ଭାେଲଂନ୍ ଟାଇନ୍ େଡ’ର ସବୁ କାଯ��କ�ମ ବାକିअଛି। 

ପାଟିେର ଗାଳିମE ଶj ନପୁେରଇ ଖାଲି - “ଆଇ ଲଭ୍ ୟୁ”- କହିବ। େମା ଭାଇ ଗାtୁ, 

ଗtମଖୂ� େହେଲ କଣ େହବ େମା ଭାଉଜ େଭtିପାଇଁ ଭାେଲଂଟାଇନ୍ ହାରଟିଏ କିଣିଛି। 

ପଇସା ନଥିଲା େବାଲି अବଶ� େମା ଠାରୁ ଉଧାର େନଇଥିଲା, େହେଲ ମନ ବଡ। ତୁମ 

ପାଖେର ବbାବbା ଟ,ା ଥିେଲ କଣ େହବ! ମନ ତ ନାହ\। ୱାଡ�େମcର ଥିଲାେବେଳ 

େମାେତ ଭାରି ଭଲ ପାଉଥିଲ, ସsାହେର ଥେର େହାେଟଲ େନଉଥିଲ, ମାେକ�ଟ୍ ବି½ିଂ 

ବୁଲଉଥିଲ େହେଲ ବିଧାୟକ େହଲାପେର େସସବୁ ଛାଡ ମାସେର େଗାଟିଏ ରାତି ଘେର 

ରହିବାକୁ ତୁମକୁ ସମୟ ମିଳୁନି । ଏବର କଥା ତ ନକହିେଲ ଭଲ । କି େପtୁ ମ�ୀ 

ଇଂ ବିଦ�ାଧର ପtା 
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େହାଇଛ େକଜାଣି! ଏ ମ�ୀ େହଲାପେର ଖାଲି େରାଜଗାର ବଢିଛି ସିନା, କି� ଶା�ି ନାହ\ 

। ଗତ ଛ’ମାସ େହଲା କୁଆେଡ ଯାଉଛ, େକାଉଠି ରହୁଛ କିଛି ଜାଣି େହଉନି । 

େଫବୃୟାରୀ ୧୪ତାରିଖ, ଭାେଲଂନ୍ଟାଇନ୍ େଡ ପରି େକେତବଡ ଦିନଟାଏ ଗଲା କି� 

ତୁମର େଦଖା ନାହ\ । େସଥିପାଇଁ ମଁୁ ତୁମପାଇଁ ପାଂଚଲi ଟ,ାର େଗାଟିଏ ଚ,ିହିପ୍ହପ୍ 

େମାଟା ସୁନାର ଓ େମା ପାଇଁ  ଦଶଲiଟ,ାର ଭଲହୀରାର ଭାେଲଂନ୍ଟାଇନ୍ ହାର ଦୁଇଟା 

ମେଗଇଥିଲି, ଆଜିଜାଣ ଆମର ଭାେଲଂଟାଇନ୍ େଡ ପାଳିବା । ଖାଲି ଦିଦିନ ଗଡିଯାଇଛି । 

େସଥିେର କିଛି ମନଦୁଃଖ ନାହ\ । ଗାେଧାଇପାେଧାଇ ଆଜି ନୂଆେପାଷାକ ସାvେର େସ  

ଭାେଲଂନ୍ଟାଇନ୍ ହାର ଦୁଇଟା ପି�ି ରାମମEିର ଯିବା । େସଠାରୁ ଜୟେଦବବାଟିକା େହାଇ 

େମ େଫୟାର େହାେଟଲେର ପହଁଚି ପୁअ ଧtକୁ ଡାକି ଖିଆପିଆ ସାରି େଫରିବା । ତୁମର 

ଖ��ପତ�  କଥା କିଛି ଚି�ା କରିବା ଦରକାର ନାହ\ । ମEିର ପଜୂାପାଇଁ ଓ େମେଫୟାର 

େହାେଟଲ ଖ�� ବାବଦକୁ ଆଗରୁ େମା ଗାtୁଭାଇ ପଶ ହଜାର େନଇଛି ।  

 କି’ ପଜୂା କରିବ? କି’ ଖାଇବା ଖାଇବ େଯ ଏମିତି ପଶ ହଜାର ଟ,ା େଦଇଛ? 

 ଆେମ ତିନିଜଣ । େସମାେନ ରିଜଣ । ଗାtୁଭାଇ, େଭtିଭାଉଜ, ଝିଆରୀ ହୁtି ଓ 

ପୁତୁରା ଫାtି । 

 ଶଳା! ଫାtି କି ନଁା? କିଏ େଦଲା? 

 େସ ପୁअଟା ଜନG େହଲା ଦିନ ଗାtୁଭାଇକୁ େପାଲିସ ଚିଟ୍ଫt୍ େକେସ� ରାତିସାରା 

ଫାtିେର ରଖିଲା । େସଥିପାଇଁ ତା ନଁା ଫାtି େଦେଲ । ସିଏ ଯଦି ତୁମ େଦାଷତକ ତା 

ମୁtେର ନେନଇଥା�ା େତେବ ତୁେମ କିଏ ନା ଆଜି ଏ ମ�ୀପଦ କିଏ? ସିବିଆଇ େପାଲିସ 

େନଇ ତୁମକୁ ମାମଁୁଘେର ବା�ିକି ରଖିଥା�ା । 

 ଛାଡ େସ ବାେଜ କଥା । ଆମ ଦଳର ମୁଖିଆ ଦାମୀହାର ପି�ିବାକୁ ସଫା ସଫା ମନା 
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କରିଛ�ି । ମଁୁ ଜେଣ ଜନପ�ତିନିଧି େବଶେର ଏେତ ଦାମୀ ସୁନାହାର ପେକଇ ମEିର ବଗି 

ଆଦି ଜାଗାକୁ ଗେଲ େଲାକ କ’ଣ କହିେବ? ଏ ଖବର ପ�ଘଟ େହେଲେମାେତ ମ�ୀ ପଦରୁ 

ବହି�ାର କରିେଦେବ । 

- େସଥିପାଇଁ ମଁୁ ତୁମର ସବୁ ଖଦି େପାଷାକ ପାଣିେର ଭିେଜଇେଦଇଛି । ଆଜି ତୁମକୁ 

ଜିନସ୍ ଓ ଟିସାଟ�େର େଦଖିେଲ ବାହାେର େକହି ଚିହିp  ପାରିେବନି । ତଥାପି ଯଦି ସେEହ 

େହଉଛି େତେବ ମ,ିକ�ାପ୍ ପି�ିଦିअ । ସହେଜ େକାହଲା ପାଗ, େମଘ ଉେଠେ◌ଇଛି । 

ଆମଘର କରବାକର ବି ତୁମକୁ ଚିହିp  ଭଲେର ଠଉେରଇବା କାଠିକର ପାଠ େହାଇଯିବ । 

ଜଲଦିଜଲଦି ଉଠି ତୁମର ସବୁ ନିତ�କମ� ସାର । େମ େଫୟାର୍ ଲଂଚ୍ ସାରି େଫରିଲା 

ପେର ଟିକିଏ ବିଶ�ାମ କରି ସ��ା କିଟିପାଟିର ଆେୟାଜନ େମାେତ ହ\ କରିବାକୁ େହବ । 

ସsାେହ େହଲା େକେତେକେତ ଭଲଦିନ ସବୁ ଗଲାଣି ଆମର କିଛି େବାଲି କିଛି ନାହ\ । 

 କ’ଣ କ’ଣ ଭଲଦିନ ଲିଗଲା? ଆଜି ମୁଖିଆ ଡାକିଛ�ି, ନିଜ ନିଜ ଏରିୟାକୁ ଯାଇ 

େଲାକ ସ କ� ବୃ�ିକରିବାର ସତୂ�  ବେତଇେବ । 

 େସ ସତୂ�  ଫୁତ�  କଥା ଛାଡ । ଗତ ସsାହେର ତୁେମ ତୁମ ଏରିୟାେର ବୁଲିଛ । େତଣୁ 

ଏ ସsାହଟା ତୁେମ ²ୀ କଥା ମାନିବାକୁ େହବ, ତୁମ ଦଳ ମୁଖିଆ ଗାେଧାଇ ଯାଉ । ଗତ 

ସsାହ ବଦଳେର ଏଇଟା େହଲା ଆମପାଇଁ େପ�ମ ସsାହ  ଭାେଲଂନ୍ଟାଇନ୍ ଉଇକ୍ । 

େଫବୃୟାରୀ ୦୭ ତାରିଖ ଜାଗାେର ୧୫ତାରିଖ େରାଜ୍ େଡ, ଆମର ତ ବାହାଘର 

ସରିଯାଇଛି, େତଣୁ ୦୮ତାରିଖର ପ�େପାଜ େଡ ପାଳିବା ଆବଶ�କ ନାହ\ , େଫବୃୟାରୀ ୦୯ 

ପାଇଁ ୧୬ ତାରିଖ ଆମର େହବ ଚେକାେଲଟ୍ େଡ, ୧୦ ଜାଗାେର ୧୭ତାରିଖକୁ ପାଳିବା 

େଟଡି େଡ, ୧୧ ବଦଳେର ୧୮ତାରିଖ େପ�ାମିଜ୍ େଡ, ୧୨ ବଦଳେର ଫାବୃୟାରୀ ୧୯ ତାରିଖ 

ହଗ୍  େଡ, ୧୩ତାରିଖ ବଦଳେର ୨୦ତାରିଖ କିସ୍ େଡ, େଫବୃୟାରୀ ୧୪ ବଦଳେର ଆେମ 
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ପାଳିବା େଫବୃୟାରୀ ୨୧େର ଭାେଲଂନ୍ଟାଇନ୍ େଡ। ଶୁକ�ବାର, ଆଇଁଷିଆ ଦିନ। ବଢିଆ 

ଜମିବ । ତୁମ ହାତ ଧରି େମା ଜୀବନ ମାଟି େହାଇଗଲା। କିଛି େବାେଲ କିଛି ଜାଣୁନ, ଖାଲି 

ଟ,ା ବbା େଡରିେଲ ଲାଭ କ’ଣ? 

 େସ ଟ,ା ବbା େଡରି ଲାଭ ନାହ\ ତ! ଭାଇକୁ କାହ\କି େଖାଲି ପୁଳାପୁଳା େଦଇ 

ପକଉଛ? 

 ତୁମର େସଗୁଡା କ’ଣ ହାଡଭvା ଧନ େଯ ଏେତ ବାଧିଯାଉଛି? ସବୁ ତ ଲାଂଚଲୁଂଚା 

େନଇ ଆଣିକି ରଖିଛ । ପୁअ ଧt ଦିେନ ହିସାବ କରି କହୁଛି ଆେମ ଯଦି ଦିନକୁ ଲiଟ,ା 

ଖ�� କେଲ ବଷ�କୁ ରିେକାଟି । ବାପା େଯତିକି ରଖିଛ�ି ଶେହବଷ�େର ବି ଖ��କରି 

ସାରିପାରିବାନି । ମାମଁୁ ମାଇଁ,ୁ କହ କିଛି େବାହିେନେବ, ନେହେଲ ଭିଜିଲାନ୍ସ ବା�ିେଲ 

ଭିତେର ପୁେରଇ ମାରିମାରି େବଦମ କରିବ । େସଥିପାଇଁ ଏ ଦୁନ�ୀତି ପଇସାଗୁଡା 

ସାରିେଦବାକୁ ମଁୁ ଏମିତି ସବୁ ବାଟ ବାହାର କରୁଛି । କଥାେର अଛି ଯାହା ଖାଇଥିବ 

େପଟକୁ, ଯାହା େଥାଇଥିବ ଖଂଟକୁ । 

 ମ�ୀ ମେହାଦୟ କଥାଟିକୁ ହୃଦୟvମ କରି ²ୀ ନିକଟେର ଆତG ସମପ�ଣ କେଲ । 

ଏସବୁ କାଯ��କ�ମ ସହ ଆଜି ଆଉ େଗାଟିଏ କଥା ମ�ୀ,ୁ ତା, ଏେକାଇର ବଳା 

ବିଶିେକସନ ପାଇଁ କରିବାକୁ ମାଡାମ୍ ନିେj�ଶ େଦଇଛ�ି । ତାହା େହଲା ମ�ୀ ଗତ 

ତିନିଥର େହଲା ଜିତୁଛ�ି । ବୟସ ଷାଠିଏ ଉପେର । ପାେକଲା ଆc । େକେତେବେଳ 

େକାଉ କଥା । େତଣୁ ନିବ�ାଚନ ଜିତିବାର ସକଳ ସତୂ�  ଆଜି େଷyିଆଭାଇ ପୁତ� ମଣି 

ଧtବାବୁ,ୁ େମ େଫୟାର ଲଂଚ୍ େନବା ସମୟେର ଚୁcକେର କହିେଦେବ େବାଲି 

ନାtିଭାବି ଆେଦଶ କରିଛ�ି । ଏଥିପାଇଁ େଷyିଆଭାଇ କିଛିକିଛି େନାଟ୍ ତା, 

ଡାଇରୀପୃ.ାେର ଟିପିଛ�ି । 
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 ମଧ�ାହp େଭାଜନ ପବ� ଆର� େହଲା । େଗାଟିଏ େଟବୁେଲ�  ମ�ୀ, ମ�ୀଆଣି ଓ 

ତା,ର ସୁପୁତ�  । ଟିକିଏ ଦୂରର େକାଣ େଟବୁେଲ�  ବସିେଲ ଗାtୁବାବୁ, ତା, ²ୀ େଭtିଦିଦି 

ଓ ଦୁଇଟି ଛୁଆ । �ାଟ�अପ୍ अଡ�ର େନଇ େୱଟର୍ ଭିତରକୁ ଗଲାପେର ଧtିଆ ବାପାକୁ 

ନିବ�ାଚନ ଜିତିବାର ସରଳ ସତୂ�  ବିଷୟେର କିଛି �ାନେଦବାକୁ ଜି�ାସା କଲା । ଏଥିେର 

େଷyିଆଭାଇ ଆତି ପ�ସନp େହାଇ ତା,ର अେvନିଭା କଥା ଗୁଡିକ ବଖାଣି ଲିେଲ । 

 “ ପୁअ! ନିବ�ାଚନ ଜିତିବାଟା ଆେଦୗ ବଡକଥା ନୁେହଁ । ଯିଏ ତାଳ ପାଇଛି ସିଏ 

ସଦାେବେଳ ଜିତିବ । ପ�ଥେମ ବିଧାନସଭା अଂଚଳେର େଯେତ ଗୁtା ବଦG ାସ୍ ତା,ର 

ଚିଠାଟିଏ ପ�bୁତ କରିବାକୁ େହବ । େସମାନ, ଭିତରୁ ଦୁj�ା� େଶ�ଣୀର େଲାକଗୁଡିକୁ 

ବାଛି େସମାନ, ସହ ପ�େତ�i ସ କ� େଯାଡିବାକୁ ପଡିବ । କାହା ²ୀକୁ ଧରମ ଭଉଣୀ, 

କାହା ଭଉଣୀକୁ ଧରମ ଝିअ ପରି କହି ବଂଚି ପେକଇ ପEର ଦିନେର ଥେର ତା, ସହ 

େଯାଗାେଯାଗ ରଖିପାରିେଲ ଭଲ । େଯଉଁମାେନ ଜିଲB ା ବEିଶାଳାେର अଛ�ି େସମାନ,ୁ 

ସାiାତ କରି କୁ�ୀର କାEଣା କାEି ତା, ଭିତରୁ ଯଦି େକଇଟା,ୁ ବାହାର କରିପାରିଲୁ 

େସମାେନ ସଦାେବେଳ େତା ପାଇଁ ଜୀବନଯାକ ଖଟିେବ । ପ�ତି ପଂଚାୟତେର ରିଟା ରି 

ଦଉଡିକଟା, ମଦ ମାଉଁସ ଖ�� ନିବ�ାଚନର ଛअମାସ ପବୂ�ରୁ ଆର� କରି ନିବ�ାଚନ 

େଶଷେହବାର ମାେସ ଯାଏ େଦବାକୁ େଯାଗାଡ କରିବାକୁ ପଡିବ । ଏସବୁ ନିେଜ ବହନ 

ନକରି ବିଧାନସଭା େiତ� ର େଯେତ ଠିକାଦାର अଛ�ି େସମାନ,ୁ ଭିନp ଭିନp  ଢାବାେର 

ଚିେହBଇ େଦଇ େସଇସବୁ େଟାକା,ର ଖାତା େଖାଲିେଦେଲ େସମାେନ ମାସକୁ ମାସ 

ଖାଇେବ ଆଉ ଠିକାଦାରମାେନ ବିଲ୍ କିB ୟର୍ କରିେବ । ଏସବୁ ପେର ମୁଖ� େଦଖିବା କଥା 

େହଲା, ସାଇ ସାଇ ଭିତେର କି ଗଁା ଗଁା ଭିତେର ଝଗଡା । ଏଥିେର େଯଉଁ ମାନ,ର 

େଭାଟର୍ ସଂଖ�ା େବଶି େସମାନ, ସପiେର ମତାମତ େଦବୁ । କାରଣ େମା ଗୁରୁ 
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ଶିେଖଇଛ�ି ଭଲ କାମ କେଲ ଜେଣ ଆେଦୗ ଭଲ େନତା େହାଇ ପାରିବନି । େସମିତି 

େହାଇଥିେଲ अଟଳ ବିହାରୀ, ଏଚ୍ ଏନ୍ ବହୁଗୁଣା କି େବୖଜୟ� ପtା କ’ଣ ହାରିଥାେ�? 

ଜିତିବା େଗାଟାଏ କଳା, େସ କଳାେର ନିପୁଣ େହବାକୁ ପଡିବ । ଭଲକାମ କେଲ ଭଲ କି� 

େଭାଟ ପାଇ ଜିତିବାକୁ ରାଜନୀତିେର ପାରvମ େହବାକୁ େହବ । ଜୀବନେର କାହାକୁ 

ବିଶ�ାସ କରିବୁନି କି ମଣିଷ ଗଛ ଲେଗଇବୁନି । ତୁ େନତା େହଲାପେର ଯିଏ ଟିକିଏ ଉ�ା 

େହଲା ତାକୁ ଛ’ଇଂଚ େଛାେଟଇବୁ । ମଁୁ ଯଦି େସତିକି ନ’କରିଥା�ି ଏ ପEର େକାଡିଏ 

ବଷ�େର େମା ସାvେର ତାଳ େଦଲାଭଳି अତିକମେର ପEର େକାଡିଏ ଜ’ଣ ବାହାରି 

ନ‘ଥାେ� । େତେବ େତା ପାଇଁ ସୁେଯାଗ କୁଆଡୁ ଆସି ଥାଆ�ା? େତଣୁ େମା ପରି ତୁ ବି 

େତା ପୁअପାଇଁ େତା ଆସନଟି ପ�ଥମରୁ ସଂରiିତ କରି ରଖିବୁ । ଯିଏ ଟିକିଏ ମୁt େଟକିଲା, 

ତା ମୁt ଗେଡଇେଦବୁ । ନିେଜ ବଂଚିେଲ ବାପର ନଁା । ଏଇ କଥା ମାନି ଚଳିେଲ 

୨୦୨୪େର େତାେତ େମା ବିଧାନସଭା େiତ�  େଦଇ ମଁୁ ବୃEାବନ ପେଳଇବି । େଯେତ ପାପ 

କଲିଣି ଆର ଜନG କୁ ଗଧ କି ଘୁଷୁରି େହବି ଜଣାନାହ\ । ଠାକୁର, ନାମ ଦି ରିବଷ� େନେଲ 

ଯଦି ସାପ େବv ନେହାଇ ଗୃହପାଳିତ ପଶୁଟିଏ େହାଇ ଜନG େହେଲ ବି ଚଳିବ । େହଲା! 

ଲ ଏେବ ତୁେମ କିଟିପାଟି କର, େମା ଭାେଲଂଟାଇନ୍ େଡ େସତିକି ଥାଉ । ମଁୁ ମୁଖିଆ 

ପାଖକୁ ଯାଉଛି, ବାଏ ବାଏ ।            
 

 

ଇଂ. ବିଦ�ାଧର ପtା, େମା- ୯୪୩୯୧୨୮୦୫୦ 

ପBଟ-୧୭/୧୫,ପଂଚଶଖା ନଗର, ଡୁମୁଡୁମା, ଭୁବେନଶ�ର-୭୫୧୦୧୯ 
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ସାବାସ୍ ବିଲୁଆସାବାସ୍ ବିଲୁଆସାବାସ୍ ବିଲୁଆସାବାସ୍ ବିଲୁଆ    
 ଜvଲଟି ବିଶାଳ ବୃiେର ପରିପ"ୂ� େହାଇଥିଲା। ଜvଲ ମଝିେର 

କୁଳୁକୁଳୁ େହାଇ େବାହି ଯାଉଥିବା ଝରଣାଟିରୁ, ଜvଲେର ରହୁଥିବା 

ପ�ାଣୀମାେନ ମନଭରି ମଧୁର ଜଳପିଇ ନିଜର ତୃଷpା ନିବାରଣ 

କରୁଥିେଲ। ଜvଲଟି ବିଶାଳ ବୃiମାନ,ର ଗ�ାଘର ଥିଲା େବାଲି କହିେଲ अତୁ�rି େହବ 

ନାହ\। େସଇ ଜvଲେର ଶାଳ, ପିଆଶାଳ, ଶାଗୁଆନ, ଚEନ ଆଦି ମଲୂ�ବାନ ବୃi 

ମାନ,ର ବାସ�ାନ ଥିବା ସହିତ ହାତୀ, ବାଘ, ସିଂହ, ହରିଣ, ଭାଲୁ, ବରାହ ଆଦି ପଶୁ 

ମାନ,ର ବାସ�ାନ ଥିଲା ମଧ� । 

 ଜvଲର ରାଜା କହିେଲ ସିଂହକୁ ବୁଝାଏ େହେଲ େସଇ ଜvଲେର କିଛି ବ�ତିକ�ମ 

େଦଖା ଯାଉଥିଲା । କାରଣ େସଇ ଜvଲର ରାଜା ମହାବଳ ବାଘ ଥିଲା । ବାଘ ଶrିଶାଳୀ 

ଥିବାରୁ ସିଂହକୁ ରାଜା େହବାକୁ େଦଉ ନଥିଲା । ସିଂହ ବିଚରା ନିଜ ଭାଗ�କୁ ଆଦରି 

ରହୁଥାଏ । ସିଏ ବା କଣ କରି ପାରିବ । ବାଘ ଜାତି �ାନ ଶନୂ� । ବାଘ େକେବ ଆଗ 

ପଛ ଚି�ା କରି ନ ଥାଏ । ବାଘ ହୃଦୟେର େକେବ କାହା ପ�ତି ଦୟା ଆସି ନ ଥାଏ । ବାଘ 

େକେବ ଭଲ ଓ ଖରାପ ବିଷୟେର ଜାଣି ପାରି ନ ଥାଏ । 

 ରାଜା ଆଗେର ସମb ଜନତା ସମାନ । ଜେଣ ରାଜା ନିଜ अଧିନb ରାଜ�ର ସମb 

ପ�ଜା ପାଇଁ ଗୁରୁତ�ପ"ୂ� ଓ ରାଜା, ପାଇଁ ନିଜର ସମb ପ�ଜା ସମାନ । େହେଲ ଜvଲ 

ମଧ�େର େଯେତକ ପ�ାଣୀ ଥା�ି େସମାନ, ମଧ�େର ରାଜା େହବାର େଯାଗ�ତା େକବଳ 

अ,ିତା ପାଢ଼ୀ 
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ସିଂହର ହ\ ଥାଏ । ସିଂହ େକେବ ଗଭ�ବତୀ, ନିରୀହ, ଶିଶୁ, अପାରଗ ଓ େରାଗୀର ଶିକାର 

କେର ନାହ\ । ସିଂହ େକବଳ ଜvଲର ରାଜତ� ର କa�ବ� ସ ାଦନ କରିଥାଏ । 

 ମହାବଳ ବାଘ अତ�� ପରାକ�ମଶାଳୀ, ଦୁj�ା� ଓ ଧୃ� ପ�କୃତିର ଥିଲା। େକୗଣସି 

ପ�ଜାର ଦୁଃଖ ଓ ଦୁj�ଶା ବିଷୟେର ବୁଝିବାକୁ କଦାପି େଚ�ା କେର ନାହ\। ବାଘ ପାଇଁ କିଏ 

ଗଭ�ବତୀ ଓ କିଏ େରାଗୀ ଜାଣିବାର ସମୟ ନ ଥାଏ। ବାଘର ପ�େକାପ ବଢ଼ିବାେର 

ଲାଗିଲା। ସମb ପ�ାଣୀ େଶଷେର ସିଂହ ନିକଟେର ପହଁଚିେଲ। ସିଂହ ବହୁତ ଗ�ୀର ଓ 

େଧୖଯ��ବ� ପ�ାଣୀ अେଟ। ସିଂହ ହିଂସ� େହାଇପାେର େହେଲ ତା ମଧ�େର ରାଜତ� ର 

ଗରୀମା ଓ ପରାକା.ା ରହିଥାଏ। 

 ସମb ପ�ଜା,ର ତ� ାହି ତ� ାହି ଶ�େର ପ�କ ିତ େହଉଥାଏ ବିଶାଳ ଜvଲ। 

କ ିଯାଉଥା�ି ଶାଳ, ଶାଗୁଆନ, ପିଆଶାଳ ଆଦି ବୃiମାେନ। କାEି ଉଠୁଥାଏ ମଧୁର 

େଲାତକେର କଳ କଳ େହାଇ अଭିମାନିନୀ ଝରଣା। ହଠାତ ବିର ଦପ�େର ଠିଆ େହାଇ, 

ବିଲୁଆ କହିଲା "ମଣିମା ତେମ ଆପେଣ ରାଜା ଥାଉ ଥାଉ ବାଘ ମାମଁୁ କାହ\କି ଏମିତି 

अତ�ାଚାର କରିବ?" 

 अନ� ପଶୁମାେନ ମଧ� ଏକ ସ�ରେର କହି ଉଠିେଲ, “ଜବାବ ଦିअ� ମଣିମା ଜବାବ 

ଦିअ�।” 

 ମହାରାଜ ସିଂହ ନିଜର ବrବ�େର କହିେଲ, “େହ ପଶୁପiୀ ବୃE! ମଁୁ ନିରୁପାୟ, ମଁୁ 

େସଇ ହିଂସ� ମହାବଳର ସାମpା କରି ପାରିବି ନାହ\। ଯାହାର �ାନ ନାହ\ ତାକୁ अ�ାନୀ 

କୁହାଯାଏ, ବାହୁବଳୀ ମଧ� କୁହାଯାଏ। ବାହୁବଳୀ େହବା େକବଳ ନିମିଶ ମାତ� ।” 

 ମହାରାଜ ସିଂହ,ର ବrବ� ସମb ପଶୁ ଓ ପiୀ ମାନ,ୁ ଆତG ମୁ� ଥିଲା େହେଲ 
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ନ�ାୟ ଆଶାେର େସମାେନ ଏକ ଲୟେର ସିଂହ ନିକଟକୁ ଚାହ\ ରହିଥିେଲ। ସିଂହ ପୁଣିଥେର 

ନିଜର ବrବ�େର କହିେଲ, “େମା ପି�ୟ ଭାଇଭଉଣୀମାେନ, ତୁେମମାେନ ଜାଣିଛ େଯ 

ମହାବଳ େମାେତ ଆକ�ମଣ କରି ରାଜଗାଦୀରୁ ବିତାଡିତ କରିଛି। ମରଣାତG କ ଆକ�ମଣରୁ 

ନିଜକୁ ରiା କରି ମଁୁ ପାଖ ଜvଲେର ଲୁଚି ଲୁଚି ବୁଲୁଛି। େହେଲ େମାର ମ�ୀ ବିଲୁଆ 

ନିoୟ େକୗଣସି ବୁ�ି ଓ ଉପାୟ ଚି�ା କରିଥିେବ। େସ ହ\ ଆମକୁ ଉପାୟ ବେତଇେବ।” 

 ବିଲୁଆ କହିଲା ହଁ େଯ େହେଲ େମାେତ ସହେଯାଗ କରିବା ଦରକାର। େମାେତ 

ସହେଯାଗ କେଲ ମଁୁ ନିoୟ ଉପାୟ େଦବି। ନିoୟ ବାଘକୁ ପାେନ େଦବି। ଏଥିେର ସମb 

ପଶୁ ଓ ପiୀ ସହମତି େଦେଲ। ବିଲୁଆ କହିଲା ଠିକ अଛି ତୁେମମାେନ ନିଜ ବାସ�ାନକୁ 

ଯିବାପବୂ�ରୁ େଗାେଟ କଥା ମେନରଖ େଯ ସବୁେବେଳ ସଜାଗ ରହିବ। ମଁୁ ଯାଉଛି ସିଧା 

ବାଘ ମାମଁୁ ପାଖକୁ। େଦଖିବା େକଉଁ ପାଣି କୁଆେଡ ଯାଉଛି। ବିଲୁଆ କଥାେର ସହମତି 

େଦଇ ସମb ପଶୁ ନିଭ�ୟେର ନିଜ ବାସ�ାନକୁ ଚାଲିଗେଲ। 

 ବିଲୁଆ ସଭା ସାv େହବ ପେର ଯାଇ ବାଘମାମୁ, ପାଖେର ହାଜର। ବାଘ ମାମଁୁ 

ସିଂହାସନେର ବସି ରrାr ହରିଣର େଗାଡ଼ଟିଏ ଧରି କଡ଼ମଡ଼ କରି ଖାଇବାେର ଲାଗିଛ�ି। 

ବିଲୁଆକୁ େଦଖି କହି ପେକଇେଲ, “କଣ ଖବର କହ। ହରିଣ ମାଂସର ସ�ାଦ ବହୁତ ମଧୁର 

ଓ ମନ ଭିତେର ଶା�ି ଆସିଗଲା। ହଉ କହିପକା କଣ ଖବର।” 

 ବିଲୁଆ, “ମଣିମା ସିଂହ ରାଜା େହବା କଥା କହୁଛି। ମଣିମା ସିଏ ସବୁ ପଶୁ,ୁ ଡାକି 

ଡାକି କହୁଛି ମଁୁ ଜvଲର ରାଜା ଥିଲି ଓ ମଁୁ ହ\ ରାଜା େହବି” 

 “କଣ କହିଲୁ! ତାର ଏେତ ସାହସ! ମରିବ େସ ନିoୟ ମରିବ!” କହି ବାଘ ଗଜ�ନ 

କରିବାେର ଲାଗିଲା। ସ ୂଣ� ପ�ସ� ଜvଲ ପ�କ ିତ େହାଇଗଲା ସିଂହର ଗଜ�ନେର। 
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ବିଲୁଆ କହିଲା ମଣିମା ବୃଥାଟାେର ଗଜ�ନ କରି କଣ ମିଳିବ େଯ। ତେମ ଆପେଣ କିଛି 

ଉପାୟ କର�। େମାେତ ଭାରି େଭାକ େହଲାଣି ମଁୁ ଚାଲିଲି। 

 “େନ ଏଇ ଜ¡ ମାଂସରୁ ଖେt ଖାଇେଦ” କହି େଫାପାଡ଼ି େଦଲା ଖେt ହରିଣ 

ମାଂସ ପିtୁଳା ବିଲୁଆ ପାଖକୁ। ବିଲୁଆ େସଠାେର ବସି ମନ ଭରି ଖାଉଥାଏ ଓ ମେନ 

ମେନ େକୗଶଳ ପା�ୁଥାଏ। ଉପେର ଉପେର କହି େଦଉଥାଏ। ‘ରହେର ସିଂହ ଏେବ ନାମ 

େନବୁ’ 

 େପଟ ପୁରିଗଲା ପେର ବିଲୁଆ କହିଲା ମଣିମା ଆପଣ େଦଖିେବ ପଶୁମାେନ େକମିତି 

ଆଜିକାଲି ଲୁଚି ଛପି ବୁଲୁଛ�ି। େକହି କାହାକୁ ପେଦ କଥା ବି େହଉ ନାହା�ି। େଠକୁଆ 

େଗାେଟ େଲାକ, ତାକୁ ଡାକିଲି େଠକୁଆ ଭାଇ, େଠକୁଆ ଭାଇ ଟିେକ ଶୁଣ। େହେଲ େସ 

ଶୁଣିବାତ ଦୂରର କଥା अେନଇଲା ନାହ\। ଏେବ ସବୁ ପଶୁମାେନ ମନଇଛା ବ�ବହାର 

କରୁଛ�ି। ଯାହାକୁ କହିେଲ ବାଘ ରାଜା,ୁ େଦଖା କରିବ, େସମାେନ କହୁଛ�ି କିଏ େବ 

େସ ବାଘ ଆମ ରାଜା ତ ସିଂହ। ଆେମ େକଉଁ ବାଘ ଫାଗକୁ ଜାଣିନୁ। 

 ବିଲୁଆର କଥା ଶୁଣି ବାଘର ରାଗ ଆହୁରି ଦୁଇଗୁଣ େହାଇଗଲା। େପଟ ପୁରା ଖାଇ 

େଦଇଥିବାରୁ ଚାଲିବାକୁ ଭାରି କ� େହଉଥାଏ। କହିଲା ଠିକ अଛି ମଁୁ ଆଜି େଶାଇ ଯାଉଛି 

କାଲି େସ ସିଂହର ବିଚାର କରିବି କହି େଶାଇଗଲା ମହାବଳ ବାଘ। 

 ବିଲୁଆର େପଟ ପୁରି ଯାଇଥାଏ। େସ ଏେବ ଜvଲେର ବୁଲିବାକୁ ଆର� କଲା। 

ପ�ଥେମ ଗଲା ହାତୀ ପାଖକୁ ଓ କହିଲା ହାତୀ ଭାଇ ତୁେମ ଟିେକ େମାେତ ସାହାଯ� କରିବ। 

ହାତୀ ରାଜି େହାଇ ବିଲୁଆ ସାଥିେର ଚାଲିଲା। ଜvଲର ଏକ ପାଶ��େର େଗାଟିଏ ବିରାଟ 

ଗa� ଥାଏ। ଗa�ଟି ବହୁତ ଗଭୀର ଥିଲା େହେଲ ଯିଏ େସଥିେର ପଡ଼ିଯାଏ ଆଉ ବାହାରି 
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ପାରି ନଥାଏ। କି� ଗa�ଟି ସମb,ୁ େଦଖା ଯାଉଥିବାରୁ େକହି େସପାଖେର ଯିବା ଆସିବା 

କର�ି ନାହ\। ଗa�ର ଭିତର ପାଶ��କୁ େଦଖିେଲ େକବଳ ପ�ାଣୀ ମାନ,ର ଧବଳ ହାଡ଼ ଛଡା 

କିଛି େଦଖାଯାଏ ନାହ\। 

 ବିଲୁଆ ହାତୀକୁ େନଇ େସ ଗa� େଦେଖଇ କହିଲା ହାତୀ ଭାଇ ଏଇ କାମ ତୁମ ଦ�ାରା 

ସ�ବ େହାଇ ପାରିବ। ତୁେମ ଲ�ା ବାଉଁଶ ଉପାଡି ଆଣି ଏଇ ଗa� ଉପେର ବିଛାଇ ଦିअ। 

େଯମିତି ଏହି ଗa� କାହାରିକୁ ଜଣା ପଡିବ ନାହ\। ବିଲୁଆ ହାତୀକୁ ଏହି କାମ େଦଇ ସିଧା 

ସିଂହ ନିକଟକୁ ଗଲା ଓ କହିଲା ମଣିମା ତୁେମ ଗa�ର अପର ପାଶ��େର ଛିଡା େହାଇ ରହିବ। 

ବାଘ େଯେତେବେଳ ତୁମ ଉପେର ଲº ପ�ଦାନ କରିବ େସେତେବେଳ େସ ଏଇ ଗa�େର 

ପଡିବ ଓ ପ�ାଣ ତ�ାଗ କରିବ। ଏଥର ସମb େଯାଜନା କ�ମେର ବିଲୁଆ ପ�ାଣୀମାନ,ୁ 

କହିଲା ତୁେମ େକହି ବାଘକୁ େଦଖା େଦବ ନାହ\ ଓ କିଛି ତୃଣେଭାଜି ପ�ାଣୀ,ୁ କହିଲା ତୁେମ 

ସିଂହ ମହାରାଜ, ନିକଟେର ରହିବ େଯମିତି ବାଘ େଯେତେବେଳ େଦଖିବ ଆହୁରି अଧିକ 

ରାଗି ଯାଇ ସିଧା ଆଗ ପଛ ନ ଭାବି ଆକ�ମଣ କରିବ। 

 ଏଥର ବିଲୁଆ ଚାଲିଲା ବାଘ ନିକଟକୁ। ବାଘ ନିକଟେର ଯାଇ କହିଲା ମହାରାଜ ମଁୁ 

ସିଂହ େକଉଁଠି अଛି ତା’ର ଠିକଣା ଲେଗଇ ଆସିଛି। ସିଂହ ବହୁତ ବଦମାସ େହାଇ 

ଗଲାଣି। ମଣିମା ତାକୁ ନିoୟ ପାେନ େଦବା ଆବଶ�କ। ଜାଣ�ି ମହାରାଜ ସିଂହ ବଣର 

େଯେତକ ତୃଣେଭାଜି ପଶୁ अଛ�ି ସମb,ୁ ଡେକଇ ସଭା କରୁଛି। ତାର ଏେତ ସାହସ 

ବାଘ ପାଖକୁ େକହି ଯିବ ନାହ\ କହି ବାରଣ କରୁଛି। 

 ବାଘର ଏେବ ନିଜ ଉପେର ଭାରସାମ� ରହିଲା ନାହ\। େଦୗଡ଼ିଲା ବିଲୁଆ ସାଥିେର 

ସିଂହ ରହିଥିବା ଜାଗାକୁ। ଦଉଡି ଦଉଡି ଯାଇ ପହଁଚିେଲ ସିଂହ ଥିବା ଜାଗାେର। କିଛି 
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ଦୂରରୁ ବିଲୁଆ କହିଲା ମହାରାଜ ମଁୁ େସଠାକୁ ଯିବି ନାହ\ କାରଣ େସ େମାେତ େଦଖିେଲ 

ମାରିେଦବ। ତାର େଯଉଁ ମୁନିଆ ନଖ। ଦୂରରୁ ଟିେକ େଦଖ� ମହାରାଜ େକମିତି 

ପଶୁମାେନ େବଢ଼ି ରହିଛ�ି ସିଂହକୁ। ବାଘ କହିଲା ଡରେପାକ େମା ସହିତ ଚାଲ। େତାର 

କିଏ କଣ କରିବ େଦଖିବା। ଫାଡ଼ି େଦବି ଚିରିେଦବି କହି ଗଜ�ନ କରିବାେର ଲାଗିଲା 

ବାଘ। 

 ବାଘ କହିଲା ବିଲୁଆ େମା ସହିତ ଚାଲ କହି େଦୗଡ଼ିବାେର ଲାଗିଲା। ରାଗେର େଦୗଡୁ 

ଥିବାରୁ ବାଉଁଶ ତେଳ ଗa� ଜାଣିପାରିଲା ନାହ\ ସିଧା ଗa� ମଧ�େର ଯାଇ ହାଜର। ଏେବ 

ବାହାରକୁ ବାହାରିବା କ�। ହାତୀ ବାଉଁଶ अେ଼ଢଇ େଦବାରୁ ପଶୁମାେନ ଚାରି ପାଖରୁ 

କହିେଲ ମଣିମା ଆପଣ,ର କଣ େହଲା ଏେବ କଣ ନୂଆ ରାଜ�କୁ ଚାଲିଗେଲକି। ବିଲୁଆ 

କହିଲା ବାଘଭାଇ ଏେବ ତୁ ଏଇ ଗa� ରାଜ�ର ରାଜା େହାଇକି ଥା। 

 ଏେବ ବାଘ େଯେତ ଚିେଲଇେଲ କିଏ ଶୁେଣ। ସବୁ ପଶୁ ସିଂହକୁ ରାଜା ବେନଇ 

ସୁଖେର ବସ ବାସ କେଲ। ଜvଲର ଭାରସାମ� अନୁସାେର ପ�ାଣୀମାନ,ର ବ�ିବାର 

ରାହା ମିଳିଲା। ସମେb ବିଲୁଆର ଚାଲାକି ପାଇଁ ସାବସ ବିଲୁଆ କହି ବିଲୁଆକୁ ପ�ଧାନ 

ମ�ୀର ଦାୟିତ� େଦେଲ । 
 

ବାପା: ର}ନ ପାଢ଼ୀ 

େଜନିଥ ଇଂରାଜୀ ମାଧ�ମିକ ବିଦ�ାଳୟ 

ଗଗନବାବୁ ଛକ, ଏଡ଼ତାଳ, ଭଦ�କ । 
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अତୀତअତୀତअତୀତअତୀତ    
 େଗାଟିଏ େଛାଟ େଦଶେର ରାହୁଲ ଚାଟାଜ�ୀ ନାମକ ରାଜା ଥିେଲ, 

ଆଉ ତା, ରାଣୀ, ନାମ ଦିବ�େଯାତି େସ ବହୁ ଗୁଣେର अଧିକାରୀ 

େସ ତୀରଚାଳନା ଠାରୁ ଆର� କରି େଘାଡାଚଢ଼ା ପଯ��� ସବୁଥିେର 

ନିପୁଣ ଥିେଲ ଦୁେହଁ ଦୁଇ ଜଣ, ବିନା େଗାେଟ ମୁହୂତ� ବ�ିବା କ� ଥିଲା ରାଣୀ,ୁ 

ରାଜା ବହୁତ ଭଲ ପାଉଥିେଲ  

େଯେହତୁ େଛାଟ େଦଶ ଥିଲା େସ େସୖନ�ସାମ�ର अଭାବ ଥିଲା ତାର ସୁେଯାଗ େନଇ 

ତା, ପେଡାଶୀ ରାଜ�ର ରାଜା ଏ େଦଶ ଉପେର େଲାଲୁପ ଦୃ�ି ପକାଇେଲ ରାତ� ୀର 

अ�କାରେର ଏ େଦଶେର ଆକ�ମଣ ଆର� କରିେଦଲ େଶଷେର ରାଜା ହାରିଯାଇ ତା, 

ବEୀ େହାଇଗେଲ ରାଣୀ ଦିବ�େଜାତି ରାଜା,ୁ େଗାଟାଏ କଥା କହିଥିେଲ,“େମା ଶରୀର 

ସିନା ଏ ଦୁ� ପାଇଁ अଲଗା େହାଇଯିବ କି� ଏ ହୃଦୟ ତ ତମ ପାଖେର! ମଁୁ  େଯଉଁଠି 

ଥିେଲ ବି ମଁୁ ତୁମର” 

 କିଛି ବଷ� ପେର ରାହୁଲ ଚାଟାଜ�ୀ ରାଜା, ଦରବାରରୁ ଖସି ଆସ�ି ଏବଂ ରାଣୀ, 

କଥା ମେନ ପଡିବାରୁ ଛଦG  େବଶେର େଗାେଟ ବ� ାହG ଣ େବଶେର ରାଣୀ,ୁ େଦଖିବାକୁ 

ଗେଲ ବ� ାହG ଣ,ୁ ସcଧ�ନା େଦଇ ରାଜ ଉଆସକୁ ପାେଛାଟି େନେଲ ରାଜା ରାହୁଲ 

ସମb, ସହ କଥା ସରିଲା ପେର ରାଣୀ, ସହ କଥା େହବାରୁ େସ ଜାଣିବାକୁ ପାଇେଲ 

ରାଣୀ ପଛ କଥା ଭୁଲି ଯାଇଛ�ି ଏବଂ ଏେବ ପବୂ�ଠାରୁ ଏେବ ବହୁତ ଭଲେର ରହିବା ସହ 

ସୁଧାଂଶୁେଶଖର ସାହୁ 
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ଟ,ାର ଆଭବ ନଥିବା କଥା କହିଛ�ି  

 ରାଜା, େଶଷ ପ�ଶp : ଯଦି ପବୂ� ରାଜା ତୁମ ପାଖକୁ ଆସିେବ ତୁେମ କଣ କରିବ! 

 ରାଣୀ, ଉaର ଚମ»ାର ଥିଲା, େସତ अତୀତ ଥିେଲ ଏେବ ବତ�ମାନେର ରହିବାକୁ 

େହବ ଏଇ କଥା ଶୁଣି େଶଷେର ରାଜା କହିଥେଲ ଦୁେହଁ େଯଉଁ କଥା େହଇଥିଲ 

ଏକାଠି ମାରିବା ଏକାଠି ବଂଚିବା େସ କଥା   

 ରାଣୀ କହିଥିେଲ େସ ସବୁ େମା ପରି�ିତି ମେତ ବାଧ� କରିଥିଲା କହିବାକୁ  

 େଶଷେର ରାଜା, ରାଣୀ, ଏ କଥା ଶୁଣି ସବୁଦିନ ପାଇଁ ରାଣୀ େକାଳେର ହ\ 

ପ�ାଣତ�ାଗ କରିଥିେଲ 

 
େଦାରଡ଼, ଆଠଗଡ଼, କଟକ 

େମା : ୯୬୬୮୪୯୯୧୬୧ 
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ଫୁର୍ଫୁର୍ଫୁର୍ଫୁର୍    
 େଗାଟି େଗାଟି କରି କୁଟା କାଠି ପର ସଂଗ�ହ କରି ସୁEର େଛାଟିଆ 

ନୀଡ଼ଟିଏ ତିଆରି କେଲ ଆଗକୁ ବଷ�ାଋତୁ, अtା େଦେବ, ଛୁଆ 

ଫୁଟିବ ଚ\ ଚ\ ରାବେର ବସା ଫାଟି ପଡ଼ିବ ମା’ର ମନ ଆନEେର 

କୁରୁଳି ଉଠୁଥାଏ ମା ପiୀଟି अtା େଦଲା, େକଇ ଦିନ ଧରି ନ ଖାଇ ନ ପିଇ अtା 

ଉଷୁେମଇଲା ପରିଶ�ମ ସାଥ�କ େହଲା କୁନି କୁନି ଦୁଇଟି ଶାବକ ଜନG  େନେଲ ବାପାର 

ମନ କାହ\େର େକେତ ବସା ଭିତରକୁ ଥେର ତ ବାହାରକୁ ଥେର ଏ ଡାଳେର େସ ଡାଳ 

େଡଇଁ ବୁଲିଲା ମା ପiୀ अପଲକ ନୟନେର ଶାବକ,ୁ ଚାହ\ ରହିଥାଏ, “ଆହା! େକେଡ଼ 

ସୁEର ସତେର ଏମାେନ କଣ େମା େପଟରୁ ଜନG ?” ମା ପiୀ ପିଲା,ୁ ଦିନରାତି ଜଗି 

ବସିଥାଏ କାେଳ େଯପରି अଘଟଣ ନ ଘଟୁ ବାପା ପiୀ ଦିନ ତମାମ ବୁଲି ବୁଲି ଖାଦ� 

ସଂଗ�ହ କେର ପରିବାରଟି ସୁରୁଖୁରୁେର ଚଳିଯାଏ ଦିନ ଗଡ଼ିଚାେଲ ଶାବକମାେନ 

ଧିେର ଧିେର ବଡ଼ ହୁअ�ି ଟିକିଏ ଟିକିଏ ପର ବାହାେର ବାପାମା’ େଦଖି ବହୁତ ଖୁସି 

ହୁअ�ି ପିଲା,ୁ ଉଡ଼ିବା ଶିଖା�ି ପ�ଥେମ ପ�ଥେମ ଖtି ଉଡ଼ା, ତା’ପେର ଧିେର ଧିେର 

ପିଲାମାେନ ଉଡ଼ିବାେର ପାରvମ େହାଇଯାଆ�ି ହଠାତ୍ ଦିେନ ପିଲାମାେନ କଥା େହେଲ, 

“ବସାେର ରହି ରହି ବିରr ଲାଗିଲାଣି ଆଉ ଏଠି ରହି ଲାଭ ନାହ\ ବାହାର ଦୁନିଆଟା 

ବହୁତ ବଡ଼, ବହୁତ ସୁEର ଚାଲ ଉଡ଼ିଯିବା େଯଉଁଠି ନଥିବ ବାପା,ର କଟକଣା, ନା 

ଥିବ ମା’,ର ମାତ� ାଧିକ ଆକଟ” ଦିେନ ମୁହଁ େଖାଲି ଶାବକ ମାେନ ମା ପiୀକୁ 

ପୁ|ା}ଳୀ ବୁେଡ଼କ୍ 
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େରାକେଠାକ ଜେଣଇ େଦେଲ, “ମା ଆେମ ଆଉ ଏହି େଛାଟିଆ ବସାେର ରହି ପାରିବୁ 

ନାହ\ ଆମକୁ ଭାରି ବିରr ଲାଗୁଛି ଆେମ ବାହାର ଦୁନିଆ େଦଖିବୁ” ମା ପiୀ 

ହତବାକ େହାଇଗଲା ଆଖିରୁ ଧାର ଧାର ଗଡ଼ି ଆସିଲା ଦୁଇେଟାପା ଲୁହ ବାପା ପiୀ 

ସ��ାେର ବସାକୁ େଫରେ� ମା ପiୀ େଫରାଦ େହଲା ବାପା ପiୀ ବୁେଝଇ କହିଲା, 

“ଆେର ପାଗଳୀ େଡଣା ଲାଗିେଲ ପiୀ ଉଡ଼ିବ ତାର ସଂସାର अଲଗା େକେବ କଣ 

େଦଖିଛୁ ପiୀ ମାନ,ର େଯୗଥ ପରିବାର” 
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अପରାଧୀअପରାଧୀअପରାଧୀअପରାଧୀ    
ମଳୂ ଇସ୍ ଲାମ : ହମିଦ୍ ଜବିନ୍ (ବvଳାେଦଶ) 

ଓଡ଼ିଆ अନୁସୃଜନ : ସୁଧାଂଶୁ େଶଖର ଦି� େବଦୀ 

 େiତେର ଫାଟ ପଡ଼ି ସାରିଥାଏ, ପାଦଚଲା ରାbା, କୂअ, େପାଖରୀ 

ତଥା ଗଛପତ�  ଶୁଖି ନିଜ�ୀବ ପରି େଦଖାଯାଉଥାଏ େiତରୁ ଉ¿ନp  େହଉଥିବା ବାସମତି 

ଧାନର ସୁଗ�ପାଇଁ ଗଁା େଲାକମାେନ अେପiା କରିଥା�ି ବଷ�ସାରା େମଘ ଗଜkଲା େହେଲ 

ଆେଦୗ ବଷ�ା େହଲାନି ପ�େତ�କ େଲାକ, ମୁହଁେର େସଇ େଗାଟିଏ କଥା, େଗାଟିଏ 

ପ�କାର ପ�ାଥ�ନା, “େହ ଆଲB ା! ବିପaିରୁ ରiାକର” 

 ଶୁକ�ବାର ଦିନ ଗଁାର େଲାକମାେନ େମୗଲବୀ ସାେହବ,ଠାରୁ ଭାଷଣ ଶୁଣୁଥା�ି େସ 

କହିେଲ, “ଧରିତ� ୀ ପୃ.େର अପରାଧ ସାବ�ଜନିକ େହାଇଗେଲ ଆଲB ା, େକ� ାଧର ଶିକାର 

େହବାକୁ ପଡ଼ିଥାଏ ନିଃସେEହ ଗଁାେର ବହୁତ ବଡ଼ अପରାଧ ଘଟିଛି ଯାହାଫଳେର ବଷ�ା 

େହଉନାହ\ 

 ଆମ ସମb,ର କa�ବ� େଗାଟିଏ �ାନେର ଏକତ�  େହାଇ ସହାୟତା ପାଇଁ ଆଲା, 

ନିକଟେର ପ�ାଥ�ନା କରିବା ହୁଏତ େସ ଆମର अପରାଧକୁ iମା କରିେଦଇ ପାର�ି 

ତା’ଛଡ଼ା ଯିଏ अପରାଧ କରିଛି ତାକୁ ଗଁାସାରା େଖାଜିବାକୁ େହବ ନିoୟ ଆେମମାେନ 

କିଛି ଏଭଳି ପରି�ିତି ସୃ�ି କରୁେଛ େଯଉଁଥିପାଇଁ ଆଲB ା ଆମ ଉପେର अପ�ସନp  େହାଇ 

ପଡ଼ିଛ�ି” 

ସୁଧାଂଶୁ େଶଖର 
ଦି� େବଦୀ 
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 ହାଜି ସାେହବ ଗଁା ସମିତିର ପ�ମୁଖ अଟ�ି अତ�� ଧମ�ପରାୟଣ ନିର,ୁଶ ବ�rି 

ସଭା ଡକାଇ େସ ସମb,ୁ କହିେଲ, “ଆପଣମାେନ ଘର ଘର ବୁଲି େଖାଜ� େକହି 

ଦୁoରିତ� ା ²ୀ ନାହ\ ତ! କାହାରି ପ�ତି अତ�ାଚାର େହଉନାହ\ ତ! ପ�େତ�କ େଲାକ 

अପରାଧୀକୁ େଖାଜ� ଜେଣ अନ�ଜଣକୁ अନୁଧ�ାନ କର� ପୁଣି ପରଦିନ ପ�ାଥ�ନା 

ସଭାେର ଏକତି� ତ େହାଇ अବଗତ କରା�” 

 ହାଜି ସାେହବ ଭାଷଣ ସାରି ନମାଜ ପଢ଼ିବାକୁ ଚାଲିଗେଲ େସଠାରୁ ସିଧା ଘେର 

ପହ�ି ଜାଣିେଲ ତା, େବଗମ୍ ଘେର ନାହ\ ହାଜି ସାେହବ ଏ େiତ� େର ଖୁବ୍ ଶr ତା, 

ବଡ଼ େବଗମ୍ ବାହାେହାଇ ଘରକୁ ଆସିବା ପେର େବାଧହୁଏ େକେବ ବି ହାକିମ (ଡାrର), 

ପାଖକୁ ଯାଇନଥିଲା, ବାସ୍... େକବଳ ଶବ ଏ ଘରୁ କବର �ାନକୁ ଯାଇଥିଲା 

 େଛାଟ େବଗମ୍ ପ�ତି ମଧ� ସମାନ ନିୟମ ଲାଗୁ େହାଇଛି ପର� ଆଜି େସ 

େକାଉଠିକି ଯାଇଛି? ହାଜି ସାେହବ,ୁ ଖୁବ୍ ରାଗ ମାଡୁଥାଏ ରାଗେର ହାତେର ଧରିଥିବା 

ମାଳ अତି ଶୀଘ�ତାେର ଚେଳଇେଲ େସତିକିେବେଳ ତା, ବଡ଼ପୁअ अନୱର (ଯିଏ अେନକ 

ଦିନଧରି ସହରେର ରହି ପଢୁଥିଲା, ଏେବ ଘେର ରହୁଛି) ରୁମକୁ ପଶିଆସି ପଚାରିଲା, 

“ଆପଣ ମସଜିଦ୍ ରୁ ଆସିଗେଲଣି ଆÀାଜୀ?” 

 “ମନ ଭଲ ଲାଗିଲାନି ଶୀଘ� ଚାଲି ଆସିଲି କି� େତା େଛାଟି अମିG  କାହ\? ତାକୁ 

କଣ ଜଣାନାହ\, ଏ ଘରର ²ୀ େଲାକମାେନ ବାହାରକୁ ବାହାର�ି ନାହ\!” 

 “अମିG  ତ ଘେର अଛ�ି ଏେବ अଗଣାେର ଥିେଲ ଛାତ ଉପେର ଥିେବ ବଷ�ା 

େହଉନାହ\ ତ ଘର ଭିତେର ଭୀଷଣ ଗରମ େହଉଛି” 

 ହାଜି ସାେହବ ଆଶ�b େହେଲ ମାଳ ଉପେର େଦୗଡୁଥିବା ଆvୁଠି ଶା� ଓ 
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�ିରତାେର ଚାଲିଲା 

 अତୀତର କିଛି ସG �ତି ତା, ମନକୁ ଉଦ୍ େବଳିତ କରିେଦଲା େସେତେବେଳ ତା, 

େବଗମ୍ ମରି ଯାଇଥା�ି ହାଜି ସାେହବ, ମନ ଦୁନିଆର େମାହମାୟାରୁ ଉ�ାଟ େହାଇ 

ଯାଇଥାଏ େସଇେବେଳ କିଛି ବ�ୁ ତା, ନିକଟକୁ ଆସୁଥିେଲ କଥାଛଳେର ସମେb 

େଗାଟିଏ କଥା କହୁଥିେଲ, “ଘରର ଦୀପକୁ ପ�କାଶିତ କରିବାପାଇଁ ନିହାତି ଜେଣ ଘରଣୀ 

ଆବଶ�କ” 

 ହାଜି ସାେହବ,ର ବୟସ ପାଖାପାଖି ଷାଠିଏ ବଷ� େହାଇ ସାରିଥାଏ ଏ ବୟସେର 

ତା,ୁ କିଏ ଝିअ େଦବ? େତେବ ଜେଣ ବ�ୁ ନିଜ ଭାଣିଜୀକୁ ହାଜି, ସହ ନିକାହ 

େଦବାପାଇଁ ରାଜି େହବାରୁ ତା, ହୃଦୟେର ପୁଣିଥେର ନୂଆ ଉjୀପନା ସୃ�ି େହାଇଥିଲା 

 ବିବାହପେର ହାଜି ସାେହବ ନିଜ େବଗମ୍ କୁ େଦଖି ଆoଯ�� ଚକିତ େହାଇ 

ପଡ଼ିଥିେଲ େଯୗବନର ତାେଳ ତାେଳ अନନ� ସୁEରୀ ଥିଲା େବଗମ୍ େରଶମ 

 ଆଜାନ୍ ର ଆବାଜ ଶୁଣିବା iଣି ସG �ତି ପଟଳରି େଫରିଆସି ନମାଜ ପଢ଼ିବାକୁ 

ମସଜିଦ୍ କୁ ଚାଲିେଲ ହାଜି ସାେହବ अନୱର୍ େରଶମ୍ ପାଖାପାଖି ବସି ପଚାରିଲା, “ମଁୁ 

େରାଟି େବଲିେଦବି କି?” अନୱର୍ ପ�ଶpେର େରଶମ୍ ମୁହଁେର ସିGତହସର େରଖା ଫୁଟି 

ଉଠିଲା ତା ଦୃ�ିେର ଧାସେର େରଶମ୍ େଦହେର େଚ,ା ଲାଗିଲାପରି ଜଣାଗଲା ପେର 

ପେର ଦୁେହଁ ଧରିତ� ୀ େକାଳେର ଜଳିବାକୁ ଲାଗିେଲ 

 “େକେତ ନି.ୁର ଥିେଲ େସମାେନ! ରାଜକୁମାରୀ ଭଳି ଝିअକୁ ଜେଣ ଜୀନ୍ ସହ 

ଛEିେଦେଲ!” अନୱର୍ ମୁହଁରୁ ଆେiପ ଶୁଣି େରଶମ୍ ଆଖିରୁ ଲୁହ ନିଗିଡ଼ି ପଡୁଥାଏ 

 ତା ପରଦିନ ବbି ବାସିEା,ୁ ଖବର ମିଳିଲା अପରାଧୀ ଠାବ େହାଇଛି ବଡ଼ 
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ମସଜିଦ୍ ନିକଟେର ଶାେଦା ଓ ତା ବିକଳାv ସ�ାମୀ ରହୁଥା�ି ଶାେଦା କଠିନ ପରିଶ�ମ 

କରି ଦୁଇଟି ଜୀବନ ସ�ାେଳ, ତା େପଟ ବଢ଼ିଯିବାରୁ ଧାଇ ବେତଇଲା, ଆଠ ମାସ 

େହାଇଗଲାଣି ଏ ଖବର ଶୁଣିବାପେର ଗଁାର ସମେb ତାକୁ अପରାଧୀ େବାଲି େଘାଷିତ 

କେଲ ସମb,ର ଧାରଣା େସ େକାଉଠି ମୁହଁ କଳା କରିଛି ନ େହେଲ ଜେଣ ପiାଘାତ 

େରାଗୀ ପିଲାର ବାପା େକମିତି େହବ? 

 ଶାେଦା ବହୁତ କEାକଟା କଲା, କି� େକହି ତା କଥା ଶୁଣିେଲନି ବbିର 

ବୁ�ିଜୀବିମାେନ ଫଇସଲା କେଲ ଶାେଦାକୁ ଗଁାରୁ ବାହାର କରି ଆଲB ା, ନିକଟେର iମା 

ପ�ାଥ�ନା କରିେବ 

 ରାତିପାହି ସକାଳ େହଲା, େଲାକମାେନ େଗାଟିଏ �ାନେର ଏକତି� ତ େହେଲ  

ଶାେଦାକୁ ବbିରୁ ବାହାରି ଯିବାପାଇଁ ଆେଦଶ ଦିଆଗଲା େବଚାରୀ ଦରଦି ଦୃ�ିେର 

ସଭି,ୁ ଥରୁଟିଏ େଦଖିେନଲା ପୁଣି ନିଜ अପv ସ�ାମୀକୁ େକାଳେର ଧରି ପଡ଼ି ଉଠି ଗଁାରୁ 

ବାହାରି ଯିବାପାଇଁ ମାଟି ସଡ଼କ ପାଖକୁ ଆେଗଇଲା 

 ସମେb େଦଖୁଥା�ି ଗଁା ଛାଡ଼ି ଯାଉଥିବା ଶାେଦା ସଡ଼କ ଉପେର େଗାେଟ ବିEୁ ଭଳି 

ପ�ତୀୟମାନ େହଉଛି େସଇ ବିEୁ अଦୃଶ� େହାଇଗଲାପେର ହଠାତ୍ ପoିମ ଦିଗରୁ 

କଳାହାtିଆ େମଘ େଘାଟିଆସି ମଷୂଳ ଧାରାେର ବଷkଲା ବିଜୁଳୀ ଚମକି ଉଠିଲା, ଘଡ଼ଘଡ଼ି 

ଶ�େର ଚାରିଆେଡ଼ କ ନ େହଲା େଲାକମାେନ ଜେଣ ଜଣକୁ ଆଲିvନ କରି ଖୁସିେର 

ମସଗୁଲ େହେଲ ସଭି, ମୁହଁେର େଗାଟିଏ କଥାଥାଏ, अପରାଧୀ ବbିରୁ ଯିବାପେର ବଷ�ା 

େହଲା 

 ହାଜି ସାେହବ ଘେର ପହ�ୁ ପହ�ୁ ରାତି େହାଇ ଯାଇଥାଏ ପି�ାବ² ବି ଭିଜି 
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ଯାଇଥାଏ ଘର ଭିତରକୁ ଯିବାପବୂ�ରୁ ମ}ୁଆତି ଲତାର ବାଡ଼ ନିକଟେର କାହାର ହସ 

ଶୁଣି ପାରିେଲ ପେର ପେର ଚୁଡ଼ିର ଝଣ ଝଣ ଶ� 

 अନୱର ଆÀାଜାନ,ୁ େଦଖି ଭୟେର ଥv ଥv େହାଇ କହିଲା, “ସତେର ଆଜି 

ପବନେର େକେତ ଶୀତଳତା अଛି ଆÀାଜୀ!” 

 ହାଜି ସାେହବ େରଶମକୁ ବି େଦଖିେଲ ତା ମୁହଁେର ଆତG  ସେ�ାଷ �� ବାରି 

େହଉଥାଏ, େଯମିତି ବଷ�ା େହବାପେର ଗଁା େଲାକ, ମୁହଁେର ଆନEର େଶାଭା ପ�କାଶ 

ପାଉଥିଲା...!!! 

 
#ବିସି-୭୪, େସ´ର-୧ 

ସଲ୍ ଟେଲକ୍, େକାଲକାତା - ୬୪ 

ଇେମଲ୍ : s.dwibedy@rediffmail.com 
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ତି� କାଳଦଶ�ୀ ନଟବାବାତି� କାଳଦଶ�ୀ ନଟବାବାତି� କାଳଦଶ�ୀ ନଟବାବାତି� କାଳଦଶ�ୀ ନଟବାବା    
(iୁଦ�  ନାଟକ) 

 (ବାପା ହରି ବଳିୟାର ସିଂ(୪୮) ପୁअ େହମ� ସିଂ(୧୮)ପାଇଁ ବହୁତ 

ବ�b । ମାଆ ମଲB ୀ(୪୦) ପୁअ ସପiେର ବାହରିବାହାରି ତାକୁ ଆଉରି 

କୁପଥଗାମୀ କରାଉଛି । ଏଥର ଘଟିଛି େଗାଟିଏ ନୂଆ ଘଟଣା । ଘରକୁ ଲ�ାtେଫାନ୍ ବିଲ୍ 

ଆସିଛି । ଗାୟେମାଟ୍ ୧୨୦୦୦ଟ,ା ବିଲ୍ େପୖଠ କରିବାକୁ େହବ । ହରିବାବୁ 

ବିଏସ୍ଏନ୍ଏଲ୍ अଫିସ୍ ଯାଇ ବିଲ�  ପ�ତିଦିନର ଚିଠା ପରଖି ଜାଣିେଲ େଯ େଯଉଁ ଦୁଇଦିନ 

ଶଶୁରଘରକୁ ସିଏ ²ୀ ମଲB ୀ ସାvେର ଯାଇଥିେଲ େସହି ଦୁଇଦିନେର ଲ�ାtେଫାନେର 

ଦୁଇଟି କଲ୍ ପାଇଁ ୧୧୦୦୦ଟ,ା ବିଲ୍ ଉଠିଛି । େତଣୁ ଏହା ତା,ର ଏେକାଇରବଳା 

ବିଶିେକସନ ପୁअ େହମ�ର କାମ େବାଲି ଭାବି େଫରିଲାେବେଳ େଗାଟିଏ ପାହାର ଧରି ଘର 

ଭିତରକୁ ପଶିଲା େବଳକୁ େଭଟିେଲ ପୁअ େହମ�କୁ । ତାପେର େହମ�ଉପେର ପାହାରର 

ସଦୁପେଯାଗ ଆର�କରି ଦନାଦନ୍ ପିଟିବାକୁ ଲାଗିେଲ ।) 

 ହରି - ବାଘ ଘେର ମିରିଗ ନାଟ! ଶଳା! େମାେତ କଣ ପାଇଲ । ଭାବିଲ ମଁୁ କିଛି 

ଜାଣି ପାରିବିନି । ହଜାେର ନୁେହଁ ଦି ହଜାେର ନୁେହଁ ଏକାେବଳେକ ଏଗାର ହଜାର ବିଲ୍ । 

ଇଏତ େମାେତ କାvାଳ କରିେଦେବ । ବଡ ଦାtକୁ ପେଠଇେଦେବ ।   

 େହମ�- ମରିଗଲି, େବାଉ! େବାଉ! ମରିଗଲି । ଓ. ଉ.. ଓ.. ଉ.. ମରିଗଲି ମରିଗଲି 

। େମାେତ କାହ\କି ମାରୁଛ ବାପା! କି ଏଗାର ହଜାର! ମଁୁ କିଛି ବୁଝି ପାରୁନି । 

 ହରି - କିଛି ବୁଝି ପାରୁନୁ?(କହି େଗାଟାଏ ପାହାର ପିଟିବା) କିଛି ବୁଝି ପରୁନୁ?(କହି 

ଇଂ ବିଦ�ାଧର ପtା 
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ଆଉେଗାଟାଏ ପାହାର ପିଟିବା) କିଛି ବୁଝି ପରୁନୁ? (ଏମିତି କହିକହି  ପାହାରେର ପିଟବା) 

। ଏେବ ସବୁ ବୁଝି ପାରିବୁ । ପିଠିରୁ େଗାଟିଏ ପରb ମଳିଚମ ପିଠିରୁ ବାହାରିଗେଲ 

ଆେପଆେପ ସବୁ ବୁଝି ପାରିବୁ । 

 େହମ�- ମରିଗଲି, େବାଉ! େବାଉ! ମରିଗଲି । ଓ. ଉ.. ଓ.. ଉ.. ମରିଗଲି ମରିଗଲି 

। ବାପା! େମାେତ କାହ\କି ମାରୁଛ, େବାଉ! େବାଉ! କଣ କରୁଛୁ? ଜଲଦି ବାହାରକୁ ଆ 

। େଦଖ୍ େବାଉ! ବାପା େମାେତ େକମିତି ମାରୁଛ�ି! 

 ହରି - ବାଘ ଘେର ମିରିଗ ନାଟ! ଶଳା େମା ନଁା ହରି ବଳିୟାର ସିଂ । େମଂଚଡ 

େଟାକା େଗାଟାଏ । ଶଳା! େମାେତ ହାରକିନି େଦଖଉଛୁ? 

 (ମଲB ୀ ଘରଭିତରୁ େଦୗଡିେଦୗଡି ମଂଚକୁ ଆସି ହରିବାବୁ,ୁ ମାରିବାରୁ ବାରଣ କରି 

ପୁअ ସପiେର ଛିଡାେହବା) 

 ମଲB ୀ - अେର! अେର! ତୁମ ମୁtଫୁt ଖରାପ େହଇଗଲା ନା କଣ? ଛୁଆଟାକୁ 

ଏମିତି େଗାରୁଗାଈ ଭଳି ପିଟୁଛ କାହ\କି/ 

 ହରି - ପିଟୁଛି କାହ\କି? ତୁମ ଗୁଣମଣିକୁ ପର । କ'ଣ କରିଛି ସିଏ ତାକୁ ପର । 

ବାଘଘେର ତୁେମ ମିରିଗ ଓ େଛଳି ଦୁଇଟା ନାଟ କରୁଛ େବାଲି ମଁୁ ଆଜି ଜାଣିଲି । ନାଟ 

କର କି� େମା ପେକଟ ଦୁବ�ଳ କିଆଁ କରୁଚ? ତୁେମ ମାଆ ପୁअ ଦୁଇଟା ନିେଜ େରାଜଗାର 

କରି ଏ'ମାସର େଟଲିେଫାନ୍ ବିଲ୍ ଭରିବ । ନ'େହେଲ ଘରେଫାନ୍ କାଟିେଦବି । 

 ମଲB ୀ - କାଟିଦିअ । ଏେତ ଝଗଡାଝାଟି ମାରଧର अେପiା, ବରଂ କାଟିଦିअ ଭଲ 

େହବ । ତମରି ଶାଳି ରାତିअଧିଆ େଫାନ୍ କରୁଛି, ତୁମ ଭିେଣାଇ େକେତେବେଳ େକମିତି 

େମା ପାଖକୁ କେର । ନକେଲ ନକରିେବ । କ'ଣ କାହାର ଭାସିଯିବ । କାଟିଦିअ । 

 ହରି - େଯଉଁ ସବୁ ବ�ବସାୟ କଲ୍ ଆସୁଛି? େମା କାମ େକମିତି େହବ?  
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 ମଲB ୀ - ତୁମରି ମୁହଁେର ଉଆ ଉଷୁନା । ନିେଜ କହୁଛ କାଟିେଦବି । ପୁଣି କହୁଛ 

େମାର କଲ୍ ଆସିବ, କାମ େକମିତି େହବ! େଦାମୁହଁା େକଂଚୁअ ଭଳି କହିେଲ େକମିତି 

େହବ! ନ କାଟ, େତେବ ରଖ । 

 ହରି - ହଁ ରଖିବି । ତୁମ ଦୁଇଟା, ପାଇଁ ବିପେକଇ ରଖିବି । ତୁେମ େକବଳ େଫାନ୍ 

ରିସିଭ୍ କରିପାରିବ, କି� अନ�କାହାକୁ ନିଜପଟୁ ରିଂ କରି କଥା େହାଇପାରିବନି । େସସବୁ 

କଥା ପେଛ, ଏେବ ଆଗ ତୁମ ଗୁଣମଣି କହୁ େକାଉଝିअକୁ େଫାନକରି ଏେତ ବିଲ୍ 

ଉେଠଇଛି?  

 ମଲB ୀ - ସିଏ କାହ\କି େକାଉ ଝିअକୁ େଫାନ୍ କରିବ ମ? େମା ପୁअକୁ ମଁୁ ଭଲଭାବେର 

ଜାଣିଛି । ସିଏ େସମିତିଆ ନୁହଁ । ତୁେମ ତୁମ ବ�ବସାୟ ପାଇଁ କାହାକୁ କରି ଭୁଲି 

ଯାଇଥିବ, େମାେତ ଲାଗୁଛି ଛୁଆଟା ମିଛେର ଏେତ ଗୁଡାଏ ମାଡ ଖାଇଲା । 

 ହରି - ମିଛେର ମାଡ ଖାଇଲା? ତୁମ ପୁअସୁଆଗିଆ େଗଲବସରିଆ ଭଦ� େଲାକି  

େସତିକି ଥାଉ । ତୁମକୁ ଯାହା କହୁଛି େସଇଆ କର । େମା ଆଗେର ତାକୁ ପର ସିଏ 

କାହାକୁ େଫାନ୍ କରିଛି? କାରଣ େସଦିନ େସଇ ଏକା ଏ'ଘେର ଥିଲା । ଆେମ ଦୁଇଜଣ 

ତୁମଘରକୁ ଯାଇଥିେଲ । ତା'ଛଡା ଏ'ଘେର ଆଉ େକହି ନ'ଥିବା େବେଳ କିଏ େଫାନ 

କଲା?   

 ମଲB ୀ - େହମ�! ପୁअ କହ, ତୁ ଯଦି େଫାନ୍ କରିଛୁ କହି େଦ? କହୁନୁ? 

 େହମ� - ମଁୁ କାହାକୁ େଫାନ୍ କରିନି । େମାର ପEରଦିନ ତଳର କଥା କିଛି ବି ମେନ 

ନାହ\ । 

 ହରି- ମେନ ନାହ\? ତୁ େସଦିନ ଘଂଟାଏ େତତିଶି ମିନିଟ୍ କଥା େହାଇଛୁ । ଏେତ 

ସମୟ ଧରି କଥାେହଲୁ େତାର େକମିତି କିଛି ମେନ ନାହ\? ତୁ େତା ଜୀବନେର ଏେତ ସମୟ 
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ଧରି େକେତଥର କଥା େହାଇଛୁ? 

 େହମ� - ମଁୁ କାହାକୁ େଫାନ୍ କରିନି, କିଛି ଜାଣିନି । 

 ମଲB ୀ - ସିଏ ତ କହୁଛି ଜାଣିନି କି େଫାନ୍ କରିନି । ତାକୁ ବାଧ� କରୁଛ କାହଁକି? 

 ହରି- ବାଧ� କରୁଛି କାହଁକି? ଏ ବିଲ୍ ତୁମ ବାପଘରୁ ଆଣି େଦଇଦିअ । ମଁୁ କାହାକୁ 

କିଛି ପରିବିନି । ସିଏ ନାଟକ ନକରି ସତକଥା କହୁ, ତାପେର େଦଖିବା କ'ଣ କରିବା । 

େସ େଫାନ୍ ନcର ବି अଛି ଏ ଚିଠାେର । ତାକୁ ଆଉଥେର େଫାନ୍ କେଲ ସବୁ ସତ ଜଣା 

ପଡିଯିବ । କି� ଏସ୍ଟିଡି େକାଡ୍ ଦିଲB ୀର अଛି, अଯଥାେର ଶେହଟ,ାର ବିଲ୍ ଉଠିବ । 

େତଣୁ ଲାକ େହାଇ ଶା�ଶି� ଲାvୁଡ ବିଶି� ନିରୀହ ତିନିମା,ଡ ପରି େହେଲ କିଛି ଲାଭ 

ନାହ\ । ଧରା ପଡିବାକୁ ସବୁବାଟ େମା'ପାଖେର अଛି । ଏେବ କହିେଦଉ, କାହାକୁ 

କରିଥିଲା ।  

 ମଲB ୀ - କହୁନୁ କାହାକୁ େଫାନ୍ କରିଛୁ, କହି େଦ । େମା ଧନ! କହିେଦ । 

 େହମ� - ମଁୁ କିଛି କହିପାରିବିନି । ମଁୁ କାହାକୁ େଫାନ୍ କରିନି, କିଛି ଜାଣିନି । 

 ହରି- ଠିକ୍ अଛି । େତେବ ଲ ଭିତରକୁ । ମାଆପୁअ ଦୁେହଁ େମା ପାଖେର ବସିବ । 

ତୁମ ସାମpାେର ମଁୁ େସଇ େଫାେନ�  େଫାନ୍ ଲେଗଇବି । େଦଖିବା କିଏ ଉଠଉଛି? ଲ, 

ଭିତରକୁ ଲ? 

 (ତିନିକୁ ତିନିେହଁ ମଂଚର େଗାଟିଏପେଟ ଭିତରକୁ ଯାଇ ଆଉ େଗାେଟପେଟ ପୁନo 

ମଂଚେର ପ�େବଶ, ଏେବ ସାମpାେର େଟଲିେଫାନ୍ ଟିଏ । ଚିଠାେଦଖି ହରିବାବୁ େସ ନcର 

ଲେଗଇ େଫାନ୍ଟିର ଭଲୁ�ମ୍ ବଟନ ଦେବଇ ଫି� -େମାେଡ�  ରଖିବାରୁ ଶj) 

କି� ଂ କି� ଂ କି� ଂକି� ଂ କି� ଂ କି� ଂକି� ଂ କି� ଂ କି� ଂକି� ଂ କି� ଂ କି� ଂକି� ଂ କି� ଂ କି� ଂ 

 େଜ�ାତିଷାଯ�� ତି� କାଳଦଶ�ୀ ନଟବାବା - େହେଲା! େଜ�ାତିଷାଯ�� ତି� କାଳଦଶ�ୀ 
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ନଟବାବା େବାଲ୍ ରେହ େହଁ । ଆପ୍ କହଁାେସ େବାଲ୍ ରେହ େହଁ ବh? 

 ହରି- େମଁ ଓଡିଶାେସ େବାଲ୍ ରହଁା ହୁଁ । 

 େଜ�ାତିଷାଯ�� ତି� କାଳଦଶ�ୀ ନଟବାବା - େହେଲା! ଓ, ଉଡିଶାେସ!  ବh! େତରା 

ୟାଦ୍ ଆଗୟା । ତୁମ୍ ଉଡିଶା, ଜଗନp ାଥପୁରୀ ଉଡିଶା େସ େବାଲ୍ ରେହ େହା ନା? ଠିକ୍ େହ 

। କହ\ ତୁମ୍ େହମ� େତା େନହ\ । 

 ହରି- ଆପ୍ େକା େମରା ନାମ୍ ଭି ୟାଦ୍ େହ? ଧନ�ବାଦ୍ ବାବା । 

 େଜ�ାତିଷାଯ�� ତି� କାଳଦଶ�ୀ ନଟବାବା -ହେମ ସବ�ାଦ୍ େହ । ହମ୍ େଜ�ାତିଷାଯ�� 

ତି� କାଳଦଶ�ୀ ନଟବାବ।।  େହଁ । ହମ୍ ଭୂତ୍ ବତ�ମାନ୍ ଓ ଭବିଷ� ସବ୍କୁଛ୍ ଜାନ୍ସକେତ 

େହଁ? ତୁମେକା ପିଛିଲାବାର୍ େବାଲାଥା ତୁମାରା ଶରୀରପିଡା େଭାଗେନ କା େଯାଗ େହ? 

ଯାନ� ାହାନ୍ େଦେଖ୍କ ଯାତ� ା କରନା େହ, େନହ\ େତା ଖତରା । ତୁମେନ ମା��ମହିନା ପEର 

ତାରିଖେକା କିଆ ଥା? କିଆ ଥା କି େନହ\? େବାେଲା ନା! 

 ହରି- ବି ୁଲ୍ ସହି ବାବା, ପEର ତାରିଖେମ ହି ୟିଏ କଲ୍ େରକଡ� େହ । 

 େଜ�ାତିଷାଯ�� ନଟବାବା - ହମ୍ ଭାରତ ବିଖ�ାତ୍ େହଁ । ଭାରତ େନହ\, ପରୂା ବିଶ� 

ବିଖ�ାତ । େଲକିନ୍ ତୁମ୍ ମୁେଝ अଭି ପ�ଣାମ୍ ତକ୍ େନହ\ କିଆ? େମଁ ତୁେହG  ୟହଁାେଶ 

ଶାେପ୍ଦେକ ରାଖ୍ କସ�କତା ହୁଁ ।   

 ହରି- ଶାଲା ହାରାମି, ତୁମ୍ େଯସା ଭtବାବା ବେଚଁାେ,ା ଖରାପ କରତା େହ, ଶାଲା 

େକା ମାରେନ କି ଇ�ା େହା ରହା େହ । ତୁ ଶାଲା ଶାେପ୍ଦ, େମଁ େଦଖତା ହୁଁ େମରା କ�ା 

ଉଖଡ୍ ରହାେହ । ଶାଲା ହାରାମି ଶାଲା । 

 ନଟବାବା - ମୁେଝ ଗାଲି େଦ ରେହ େହା? ତୁମେକା େମରା ତାକକ� ା अEାଜ୍. 

 ହରି- ସବ अEାଜ େହ । ଶାଲା ହାରାମି, ଶାଲା ଠଗ୍ କହ\କା.. ହାରାମି.. 
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 (ଏତିକିକହି ହରିବାବୁ ଠାଏକିନି େଫାନ୍ ରଖି ମଲB ୀ ଆଡକୁ ହ\)  

 ହରି- ଏେବ ପର, ତୁମ ଗୁଣମଣିକୁ? େସ ଶଳା ତ� ୀକାଲ୍ଦଶ�ୀ େଜ�ାତିଷାଯ�� ନଟବାବା 

ଭtକୁ କାହ\କି ସିଏ େଫାନ୍ କରିଥିଲା । ଏସବୁ େଫାନେର ଏସ୍ଟିଡି ଜ� ସାvେର େସ 

ଭtବାବା, ଫିସ୍ ବି େଯାଡି େହାଇ େଫାନଗ�ାହକମାନ,ୁ େଦବାକୁ ହୁଏ । ଏହି ବିଲ�  

େଯଉଁ ଛअହଜାର ଟ,ା ଆସିଛି େସଥିରୁ ହଜାେର େହାଇଥିବ େଫାନ୍କଲ୍ ପାଇଁ ଏବଂ ବାକି 

ପାଂଚହଜାର େସ ଭt େଜ�ାତିଷାଯ�� ତି� କାଳଦଶ�ୀ ନଟବାବାର ଫି । ତୁମ ଗୁଣମଣି କାହ\କି 

କରିଥିେଲ ଟିେକ ପର? 

 େହମ� - ଭବିଷ� ଜାଣିବା ପାଇଁ । 

 ହରି- ଶଳା! ଏ େବାପା ଉପେର ଭରସା ନାହ\ । ଭବିଷ� ଜାଣିବାକୁ େସ ଦିଲB ୀ 

ବାପାକୁ ପରିଲୁ! ପରିଲୁ ଭଲ କଲୁ େଯ େହେଲ େମାର ପାଂଚହଜାର ଖ�� କିଆଁ କଲୁ? 

ଏେବ ଆର େଫାନ୍ଟି କାହାକୁ କରିଛ କୁହ? ଏହି କÉିକୁ ସାରି ମାତ�  ଦଶମିନିଟ୍ अ�ରେର 

ଆର କÉିକୁ ନିoୟ ତୁେମ ହ\ କରିଛ । ସତସତ କହିଦିअ । େସଇଟା କାହାକୁ କରିଛ, 

ନେହେଲ ଏେବ ମଁୁ ପୁଣି େଫାନ୍ କେଲ ଏଇଟାେର େଯମିତି ଧରା ପଡିଲ, େସହି େଫାନ୍ 

ନcରେର େଫାନକେଲ  େସମିତି ସବୁକଥା ଧରା ପଡିଯିବ । କ'ଣ କହୁଛ? କହିବ ନା 

ଲେଗଇବା େଫାନ୍? 

 େହମ� - େମାର କିଛି ମେନ ନାହ\ । ମଁୁ େଫାନ୍ କରିନି◌ି । 

 (ଚିଠାେଦଖି ହରିବାବୁ ପବୂ�ପରି େସ ନcର ଲେଗଇ େଫାନ୍ ଟିକୁ ଭଲୁ�ମ୍ ବଟନ 

ଦେବଇ ଫି� -େମାେଡ�  ରଖିେଲ) 

କି� ଂ କି� ଂ କି� ଂକି� ଂ କି� ଂ କି� ଂକି� ଂ କି� ଂ କି� ଂକି� ଂ କି� ଂ କି� ଂକି� ଂ କି� ଂ କି� ଂ 

 ହରି- ହାେଲା! 
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 ତରୁଣୀ ( ମହିଳାର ସୁEର କ�ସ�ର)- ଜାେନମନ୍, ଓଃ.ଉଃ. ଓଃ.ଇସ୍. । େକେତ 

ସୁEର ତୁମର ହାେଲା । େମାର ସେତ େଯମିତି , ଆଃ ଆଃ େମା ହୃଦୟ ଭିତେର ନିଆଁ 

ଲାଗିଯାଉଛି । ଆଉଥେର କୁହ ନା ପିBଜ୍, ତୁମର େସ ଦj�ଭରା ହାେଲା । କୁହ ନା । ତୁମ 

କ�ସ�ରେର ଯାଦୁ अଛି । ମଁୁ ଯଦି େଦଖାହୁअ�ି େମା ବାହୁବ�ନେର ତୁମକୁ ବା�ି ତୁମର 

ସବୁ ରାତିଗୁଡିକୁ ରvିନ୍ କରି ଦିअ�ି । େମାେତ ଟିେକ କିସ୍ ଦିअନା, ପିBଜ୍ , କିସ୍ ମି ପିBଜ୍ । 

ମଁୁ େମାର େଗାରାଗାଲକୁ େଫାନ୍ ରି◌ିସିଭେର� ଲେଗଇ ତୁମଓଠର ମଧୁର ପରଶକୁ अେପiା 

କରିଛି । ଦିअ 

 ହରି- ଏେବ ମେନ ପଡିଲା ! େମା ମୁtବାେଡଇ େଦବାକୁ ଇlା େହଉଛି । ଏସବୁ 

େହଉଛ�ି ପ�େଫସନାଲ୍ େସ©ଟକର୍ । ଜଣ, ସାvେର ଏମିତି ଖାଲି अଭଦ� କଥା 

େକଇପଦ େହବାପାଇଁ ତୁ ଖ�� କରିଛୁ ପାଂଚହଜାର ଟ,ା । ଟ,ା କ'ଣ ଗଛେର ଫଳୁଛି? 

େବାପା ପୁअର ଭବିଷ�ତ ପାଇଁ ପଇସା ପଛେର ଧାଇଁଧାଇଁ ସୁଗାର ବିପି ସବୁ ବଢିକି ରହୁଛି, 

େତେଣ ପୁअ େରାମାନ୍ସ କଥାେର ପାଂଚହଜାର ଉେଡଇେଦଉଛି । ଛି.. ଛି.. ଛିଛି .. ଛି । 

କାହ\କି ତାକୁ ଇଂଜିନିୟରିଂ ପେଢଇବା! 

 ମଲB ୀ - ଛାଡ, ମଁୁ ତାକୁ ବୁେଝଇେଦବି । ସିଏ ଆଉ ଏପରି ଭୁଲ୍ ଜୀବନେର କରିବନି 

। ଯା! ତୁ େତା ରୁମ୍କୁ ଯା । ହାତ ମୁହଁ େଧାଇ ଖାଇବାକୁ ଆେସ । 

 (େହମ�ର ପ��ାନ- ମଂଚେର େକବଳ ମଲB ୀ ଓ ହରିବାବୁ) 

 ହରି- ତୁେମ ଭାବୁଛ େଯ ଆଉ ତୁମ ପୁअ ବଦଳିବ? 

 ମଲB ୀ- କାହ\କି? କ'ଣ ଏମିତି କରିେଦଇଛି କି? ସିଏ କ'ଣ ଜାଣିଥିଲା ଏେତ ବିଲ୍ 

ଉଠିବ େବାଲି? ଜାଣିଥିେଲ ହୁଏତ ଏପରି କରି ନ'ଥା�ା । କି� ଏେତବଡ ଛୁଆକୁ ଏମିତି 

େଗାରୁଗାଈ ପରି ପିଟିବା କ'ଣ ଭଲ କଥା? େଗାଟିଏ େବାଲି ଛୁଆ । ଛअଟା ନା ନअଟା 



ଆହ� ାନ
 ଇ-ପତି� କ

ା 

ଆହ� ାନ ଇ-ପତି� କା, ପ�ଦଶ ବଷ�, ତୃତୀୟ ସଂଖ�ା, ମା�� ୨୦୨୦ Magazine Downloaded from www.aahwaan.com 

ଆହ� ାନ ଇ-ପତି� କା ସ ୂ"� ନିଃଶୁ% ବିତରଣ େହତୁ ଡା େଜ�ାତି ପ�ସାଦ ପ+ନାୟକ, -ାରା ପ�ତି.ିତ ଓ ପ�କାଶିତ    Aahwaan.com  Aahwaan.com  Aahwaan.com  Aahwaan.com     113 

େହଇଛି । ଆଜିକାଲି ଛୁଆ ମାନ, ରାଗ ତୁେମ ଜାଣୁନା! ରାଗେର କ'ଣ ନାଇଁ କ'ଣ 

କରିପକଉଛ�ି । 

 ହରି- େସଇଥିପାଇଁ ମଁୁ କହୁଛି, େଗାଟିକିଆ ପୁअ ସିଏ । ତା' ବୁଢାବାପାର େଯତିକି 

ଗଁାଜମି ବେଷ� ଚଷିେଲ ପାଂଚବଷ� ଖାଇବ । େବାପାଟା ରାତିଦିନ ଏ¯ରି ତା ପାଇଁ ଜେମଇ 

ଲିଛି । ସିଏ ଏ'ସବୁ େଦଖିକି କ'ଣ ତା ଭବିଷ�ତ अEାଜ କରିପାରୁନି େଯ େଗାଟାଏ 

ଭtବାବାକୁ ଏେତ ପଇସା ଖ�� କରି େଫାନେର ପରୁଛି? କ'ଣ ତା'ବୁ�ି? 

 ମଲB ୀ -(ରାଗିଯାଇ) କହିଲି ପରା ସିଏ ଏେତ ପଇସା ଉଠିବ େବାଲି ଜାଣି ନଥିବ! 

େସଇ େଗାଟିଏ କଥାକୁ ବାରcାର କହି େକେତ େଛାପରା େହଉଛ?  

 ହରି - (ନରମିଯାଇ) େସ କଥା େତେବ ଛାଡ । ଆଉ େଯାଉ ଝିअସାvେର ରvିନ୍ 

କଥା େହବାକୁ ପାଂଚହଜାର ଉଠିଛି, େସଇଟାରୁ କଣ ତୁେମ ବୁଝୁଛ େମାେତ ଟିେକ 

ବୁେଝଇଲ । 

 ମଲB ୀ- ଏଇ ସାମାନ� କଥା ବୁଝିପାରୁନ େଯ େମାେତ ପୁଣି ବୁେଝଇବାକୁ େହବ? 

 ହରି- ନାଇଁ, ମଁୁ କିଛି ଜାଣି ପାରୁନି । ତୁେମ ଟିେକ ବୁଝା । 

 ମଲB ୀ- ପୁअର ବୟସ ଏେବ अଠର । ତୁେମ ତିରିଶି ବଷ� ତଳକୁ େଫରି ତୁମ କଥା 

ଟିେକ ମେନ ପକା । ଏ ବୟସେର ଏମିତି ଭୁଲ୍ ହୁଏ । ଖାଲି େଫାନ୍ଟାଏ ତ କରିଛି । 

କ।।ହାକୁ େଟକି େନଇଛି, ନା କାହାର ଇ�ତମହତ ଲୁଟିଛି? ତୁମ େଟଲିେଫାେନ�  ତାଲା 

ପକା । ଆେମ ମା'ପୁअ ତୁମ େଟଲିେଫାନ୍ ଛୁଇଁବୁନି । କି� ମାରଧର କରିବାଟା ଠିକ୍ 

େହବନି । େଦଖୁନା େସ ନବମେଶ�ଣୀ ଝିअଟା ରିମହଲାରୁ େଡଇଁ ମରିଗଲା । ସବୁ ମିଳିବ, 

େହେଲ େସ ଜୀବନଟି ଲିଗେଲ ଆଉ େଫରିବ? ନା ଏ ବୟସେର ଆେମ ଆଉ ବାପା ମା 

େହାଇପାରିବା? 
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 ହରି- େହଲା େହଲା । ଏ ଶଳା ²ୀ େଲାକମାେନ ବୁଝିେବ ଫାେଳ । ତୁେମ ଆଉ 

େମାେତ ଡରାନା । ମଁୁ ସବୁ ଭୁଲି ଯାଉଛି । ଯାअ ଖାଇବାକୁ େଯାଗଡ କର । ତୁମ 

ଗୁଣମଣିକୁ ବି ଡାକ । ତିନିଜଣ ଏକାଠି ଖାଇବା । ଶଳା! ଆଜିକାଲିର ଛୁଆଗୁଡା,ୁ 

େକମିତି କଣ କରିବ କିଛି ବୁଝି େହଉନି । ଭବିଷ�ତ ଜାଣିବାକୁ ଛअ ହଜାର, ଝିअ ସାେv 

େଖାଲାେଖାଲି କଥା େକଇପଦ େହବାକୁ ପାଂଚ ହଜାର । େବାପାଠି ଏଗାର ହଜାର ଟ,ାର 

ଚୁନା ଲାଗିଲାଣି । କି� ପତp ୀ କହୁଛି ପୁअ ଜାଣି ନଥିବ! ହଉ ଏେବ ତ ଜାଣିଲା, ଆଗକୁ 

େଦଖିବା କଣ େହଉଛି? କି� ଲାଗୁଛି ଆଜିକାଲି ସଫଳ अଭିଭାବକ େହବା ବଡ କ� । 

ପିଲାମାନ,ୁ ମାପିଚୁପି ପାଳିବା ସହଜସାଧ� ନୁେହଁ । େମା ହିସାବେର ଏଥିପାଇଁ ସରକାର 

ବି ସମାନ ପାରିମାଣେର ଦାୟି । ଏପରି ଫ� ଡ୍ େଫାନ୍ ନcରଗୁଡିକୁ ବ�ାନ କରିେଦେଲ 

ଚଳ�ାନି!  

 (ମଂଚ अ�ାର, ଦୃଶ� େଶଷ) 

 
ଇଂ. ବିଦ�ାଧର ପtା, ଏଲ୍-୧୭/୧୫, ପଂଚଶଖା ନଗର, ଡ଼ୁମୁଡ଼ୁମା, 

ଖtଗିରି, ଭୁବେନଶ�ର-୭୫୧୦୧୯,େମା- ୯୪୩୯୧୨୮୦୫୦ 
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ସରଗପରୀକୁ େପ�ମ କରିସରଗପରୀକୁ େପ�ମ କରିସରଗପରୀକୁ େପ�ମ କରିସରଗପରୀକୁ େପ�ମ କରି    
ଭୂମିକାେର :- 

ପରୀ- କେଲଜ ଛାତ� ୀ 

bୁତି - ପରୀର କେଲଜ ବା�ବୀ 

ଆୟୁଷ - େମଧାବୀ ଛାତ�  

ରୁଦ�  - କେଲଜ ଦାଦା 

େଗୗରା - ରୁଦ� ର ସହଚର 

ଚକ� ା - ରୁଦ� ର अନ� ଏକ ସହଚର 

ଓ ସାcାଦିକ   ଟି. ଭି. ରିେପାପ�ର । 

 ପ�ଥମ ଦୃଶ� 

(କେଲଜର ଫାଟକର ଦୃଶ�, ଛାତ�  ଛାତ� ୀ ମାେନ ଯାଆ ଆସ କରୁଥା�ି, କେଲଜ ହତାର 

କୃ~ଚୂଡ଼ା ଗଛ ମଳୂେର ଠିଆ େହାଇଥାଏ ରୁଦ� , ପାଖେର ଦୁଇ ସହଚର େଗୗରା ଓ ଚକ� ା) 

ରୁଦ�  - (ସିଗାେରଟ୍ ଜେଳଇ ଟାଣିଛି ଓ ଉପରକୁ ଧଆୂଁ ଛାଡି) େଗୗରା, ଚକ� ା େଦଖୁଛ। ଏ 

ସିଗାେରଟ୍ ଧଆୂଁ। ନିଶା ଧରିବ ଦିମାକ୍ େର ଆଉ ଧଆୂଁ ଚହଟିବ ଆକାଶେର, ହାଃ... ହାଃ... 

େଗୗରା - ଆେର ଆକାଶେର ଚହଟୁ କି ବତାସେର ଚହଟୁ। ଆମକୁ ଆଉ ଭକୁଆ ବନା ନା, 

ଖେt ଖେt ସିଗାେରଟ୍ େଦ... 

ଚକ� ା - ଆେର ତୁ ଶିବ େହେଲ ଆେମ ଦୁଇଜଣ ନEୀ ଆଉ ଭୃvୀ। ଆମକୁ େଭାଗ ରୂେପ 

େଗାେଟ େଗାେଟ... 

ନୂତନ କୁମାର 
େବେହରା 
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ରୁଦ�  - ଓ. େକ., ବ�b ହୁअନା, େଧୖଯ��ଧର େଦଉଛି( େଗାେଟ େଗାେଟ ସିଗାେରଟ୍ େଦଇଛି, 

େସମାେନ ଲଗାଇ ଟାଣୁଥା�ି) 

େଗୗରା - ଆେର େହ, ଇଆେଡ ଭାଇସ୍ ପି�ନ�ାଲ୍ ଆସୁଛି। 

ଚକ� ା - ତୁ କଣ ଡରୁଛୁ... 

ରୁଦ�  - ଜମା ଡରନା ମଁୁ अଛି। ତା ଛଡା େସଇଟା େଗାେଟ େଘାଡା ମଦୁଆ। 

େଗୗରା - ଆେର େଘାଡା ମଦୁଆ କଣ ? 

ଚକ� ା - ଆେବ ଏଇଟା ବୁଝି ପାରୁନୁ। େଘାଡା ମଦୁଆ ମାେନ େଘାଡା ମଦ ପିଇେଲ ଆଉ 

ଛାଡି ପାେରନା। ମଦ ନ ପାଇେଲ ହvାମା କରି ପକାଏ। ଆଉ ଇଏ ସାର୍ ବି େସମିତି। 

ରୁଦ�  - ଆେର ଧଆୂଁ ତ ଉେଡଇଲ, ବଡି ଗରମ୍ ବି କଲ େହେଲ ଆଜି ବକ� ା ବେନଇବା 

କାହାକୁ... 

େଗୗରା - (ଏେଣ େତେଣ ଚାହ\ ) ଏଇତ ହଜିଲା ବଳଦ େଖାଜିଲା େଠଇଁ, ଆୟୁଷ ଏପେଟ 

ମାଡି ଆସୁଛି। 

ଚକ� ା - ଆୟୁଷ ଏ ପେଟ ଆସ୍। ରୁଦ�  ଭାଇ କଣ କହୁଛ�ି ଶୁଣ। 

ଆୟୁଷ - (ପାଖକୁ ଆସି) କଣ େହଲା... 

ରୁଦ�  - କିଛି େହଇ ନାହ\େର ବଚୁ.. ଯାହା େହବାର अଛି ତୁ କରିବୁ। 

ଚକ� ା - େସମିତି କିଛି ପାହାଡ ଓଲଟାଇବାକୁ େହବନି ମ, ଖାଲି ଭାଇ ଯାହା ଚାହ\େବ.. 

ଆୟୁଷ - ମଁୁ କାହା କଥାେର କିଛି କେରନା। ତୁମ କାମ ତୁେମ କର, େମାର କB ାସ୍ अଛି। ମଁୁ 

ଯାଉଛି.. 

େଗୗରା- ଆେବ ଭାଇକୁ େବଖାତିର, ଏ କେଲଜେର ତୁ ତି.ି ରହିପାରିବୁ ତ... 

ଆୟୁଷ - ଏ କେଲଜଟା କାହା  ବାପାର ନୁେହଁ। 
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ରୁଦ�  -  ଏଇଟା େମା ବାପାର, ଜାଣିନୁ କି... 

ଚକ� ା - ଜାଣିନୁ, ଏହାର ବାପା ଏମ୍. ଏଲ୍. ଏ.  ଏ କେଲଜର େପ�ସିେଡz୍ ... 

ଆୟୁଷ - େସ ଯିଏ ହୁअ� େମାର କିଛି ଯାଏ ଆେସ ନା। ମଁୁ ପଢିବା ପାଇଁ ଆସିଛି ପଢିବି। 

ରୁଦ�  - ଏୟ୍,how dare you? ଜାଣିଛୁ େଗାଟାଏ ଚୁଟ୍କିେର ଏଠୁ ବିଦା େହଇଯିବୁ... 

େଗୗରା - େବଶି ହିେରାଗିରି ନ େଦଖାଇ ସୁନା ପିଲା ପରି ଭାଇ କଥା ମାନି ଯାଆ... 

ଆୟୁଷ - ଯଦି ନ ମାେନ... 

ରୁଦ�  - ଯଦି ନ ମାନୁ, ତୁ ଆଉ ଲାଇଫ୍ ପାଇବୁ ନି, 

କାଲିକୁ େତା ଲାସ୍ େଖାଜିେଲ ବି ମିଳିବନି। 

ଚକ� ା - ସିଗାେରଟ୍ ଧଆୂଁ ଭଳି ତୁ ବି ଧଆୂଁ େହଇ ଯିବୁ। ଖବରଦାର୍... 

ଆୟୁଷ - (ଶ,ି ଯାଇ, ମେନ ମେନ ଭାବି) ଏ ଦୁ�ମାନ, ସହିତ ଚାେଲ} କେଲ ନିଜର 

ବରବାଦି। (ପ�କାଶ�େର) ହଉ, କୁହ.. େମାେତ କଣ କରିବାକୁ େହବ। 

ରୁଦ�  - ଶୁଣ, (କାନ ପାଖେର କିଛି କହିବାର ଭvୀ ) 

                -=-  ମ� अ�ାର  -=- 

 ଦି� ତୀୟ ଦୃଶ� 

 (ଲାଇେବ� ରୀେର ପରୀ ଏକାକିନୀ अନ� ମନ:ଭାେବ ବସି ଭାବଥାଏ ) 

ପରୀ - ଆୟୁଷ ଭଳି ଏକ ବିଚiଣ େମଧାବୀ ଛାତ� , ହଠାତ୍ ହାତେର ରr େଗାଲାପଟିଏ 

ଧରି ଆସି େମାେତ କହିବ I Love you, ମଁୁ ତୁମକୁ ଭଲ ପାଏ। ଆoଯ��... ଏ କଥା ମଁୁ 

ସ�ପpେର ଭାବି ନ ଥିଲି। ତାର ସାହସକୁ ମାନିବାକୁ େହବ... 

bୁତି - (ଆସିଛି) ଆେର ପରୀ, ତୁ ଏମିତି ଭାvି ପଡି ମଉଳି ଯାଇଛୁ। କଣ ଭାବୁଛୁ ? ମଁୁ 

ଯଦି ଠିକ୍ ଭାବୁଥାଏ, େସ ଆୟୁଷ ନୁେହଁ ତ ? 
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ପରୀ - ସତେର bୁତି, ଆୟୁଷ ଭଳି ପିଲା ଏମିତି ଭାେବ ତୁମମାନ, ପାଖେର େପ�ାପଜ୍ 

କରିବ, ମଁୁ େଯତିକି ଆoଯ�� େସତିକି ମମ�ାହତ। 

bୁତି - ଆୟୁଷ ନିଜ ଇlାେର ଏମିତି କରି ନାହ\। େତାେତ ହଟ୍ କରିବା ପାଇଁ ତଥା ବିଦ� ¤ପ 

କରିବାକୁ ଏ ପBାନ୍ େସହି ଦୁ� ଏମ୍. ଏଲ୍. ଏ. ପୁअ ରୁଦ� , କେଲଜ୍ ଦାଦାର। 

ପରୀ - ତୁ କଣ କହୁଛୁ.. 

bୁତି - ହଁ ପରୀ, ଆୟୁଷ ଏେତ େ��ଟ୍ ଫରୱାଡ� ନୁେହଁ େଯ ଏମିତି କହିବ। ତା ଛଡା େସ 

େଯତିକି ସରଳ ନି�ପଟ େସତିକି ସ�ାଭିମାନୀ। େକବଳ ରୁଦ� ଠାରୁ ବ�ିବା ପାଇଁ 

ବାଧ�ବାଧକତାେର ଏମିତି କରିଛି। 

ପରୀ - େସ ବରଂ ମିଛ େହଉ, ମଁୁ କି� ମେନ ମେନ ଆୟୁଷକୁ अେନକ ଆଗରୁ ଲାଇକ୍ 

କରୁଥିଲି। ଆଜିଠୁ ଭଲ ପାଇ ବସିଲି। ତା ପରି ପିଲା ଆଜିକାଲି ବିରଳ... 

bୁତି - ଏୟ ଚୁପ୍.. ଚୁପ୍.. ଆୟୁଷ ଏ ପେଟ ଆସୁଛି। 

   (ଉଭେୟ ଆୟୁଷ ଆଡକୁ ଚାହ\ଛ�ି) 

ଆୟୁଷ - ( अତି ନମ� ଭାବେର ଆସି ବିନୟର ସହିତ କହିଛି ) ପରୀ,  Really I am very 

sorry. ଏମିତି ଭାେବ ହଠାତ୍ ତୁମକୁ େମାର ହଟ୍ କରିବାର ନ ଥିଲା। େମାେତ iମା 

କରିବ... 

ପରୀ - ଆେଦୗ ନୁେହଁ, ତୁମକୁ ମଁୁ ଏ©େପାଜ୍ କରିବି। ପି�ନ୍ସପାଲ୍ , ଆଗେର କେ Bନ୍ 

କରିବି। 

bୁତି - ( ମୃଦୁ ହସି ) ତୁେମ ମଲ, ତିନି ପା}ିରୁ ଗଲ। ତୁମ େକରିୟାର୍ ଗଲା। ଆଉ ଆଇ. 

ଏ. ଏସ୍.  କଣ.. ପିअନଟିଏ ବି େହାଇ ପାରିବ ନାହ\। 

ଆୟୁଷ - ( अତି ବ�ତିବ�b େହାଇ ) ପରି, ମଁୁ ପ�କୃତେର ମମ�ାହତ, ଭାରି ଲ�ିତ। େମାେତ 
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ଥରୁଟିଏ iମା କର। ଭବିଷ�ତେର େକେବ ଆଉ ଏମିତି େକୗଣସି ପରି�ିତିେର କରିବି 

ନାହ\। 

ପରୀ - ହଁ, ମଁୁ iମାକରି ପାେର, କି� େଗାଟାଏ ସa�େର... ଆଉ େସଇ ସa�ଟା େହଉଛି, 

ଏହା ପେର ତୁମକୁ ଏମିତି ହ\ କରିବାକୁ ପଡିବ... 

  ( କିଛି ବୁଝି ନ ପାରିବା ଭଳି ଏକ ନିେବ�ାଧ ଚାହଁାଣିେର अଟକି ରହିଲା ) 

bୁତି - କଣ ବଂଧୁ, ବ�ନର କଥା କିଛି ବୁଝିଲ, ନା ନାଇଁ, ପରୀ ତୁମ ଉପେର ଫିଦା। ତୁମ 

େପ�ାେପାଜ୍ ପେର ତୁମକୁ ଭଲ ପାଇ ବସିଛି। 

ଆୟୁଷ - ନା.. ନା.. ଏ ସବୁ େକେବ ବି ସ�ବ ନୁେହଁ। ପରୀ ଜେଣ କେଲ´ର, ଝିअ ଆଉ 

ମଁୁ ସାମାନ� ଚାଷି ପରିବାର େଗାଟିଏ ସାଧାରଣ ପୁअ। େମାର ଭୁଲ୍, ମଁୁ  ରୁଦ� ର ଭୟେର 

ବାଧ� େହାଇ ଏମିତି କରିଛି। ତା ନ େହେଲ େସ େମାେତ ମାରି ଦିअ�ା... 

ପରୀ - ରୁଦ�  ମାରି େଦବ େବାଲି ତୁେମ େମାେତ I Love you  କହିଲ, ଏଣିକି ମଁୁ ତୁମକୁ 

ବ�ାଇବା ପାଇଁ  I Love you କହୁଛି। 

ଆୟୁଷ - ତୁେମ.. ତୁେମ.. ଭୁଲ୍ କରୁଛ ପରୀ। ତୁମ େମା ଭିତେର ଦୂରତା अେନକ। ତୁେମ 

େମା ନିକଟେର ସରଗର ପରୀ,ତୁମକୁ ଆଶା କରିବା ଆକାଶ କୁସୁମା କ�ନା, େଲାେକ 

ଶୁଣିେଲ ଉପହାସ କରିେବ। ଏହା େକେବ ବି ସ�ବ ନୁେହଁ। 

bୁତି - ଆେର େଯେତ ଦୂରତା ଥାଉ ନା କାହ\କି .. େପ�ମ ସବୁ ନିକଟତର କରିଦିଏ। ଭ}, 

ଭାଷାେର -: େକେତ ଦୂେର ଚE�  େକେତ ଦୂେର କୁମୁଦିନୀ, ପ�ୀତି ତା,ର अେଭଦ। େଯେତ 

ଦୂେର ଥିେଲ େଯ ଯାହାର, େସ ତାହାର। 

ପରୀ - ଶୁଣ ଆୟୁଷ, ସତେର ମଁୁ ତୁମକୁ ଭଲ ପାଇ ବସିଛି। ଏ ଭଲ ପାଇବା କି� ଆମ 

ଭିତେର ରହିବ ନୀରବ ଭାେବ। ଠିକ୍ ଚE�  ଆଉ କୁମୁଦିନୀ ପରି, େସହି ଦିନ ପଯ���। 
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େଯେବ ତୁେମ ଆଇ. ଏ. ଏସ୍. ପାଇବ, େସ ଦିନ ହ\ ଏ ନୀରବ େପ�ମ ଚହଳ ସୃ�ି କରି 

ଆମର ଦୁଇ ଆତG ାକୁ ମିଶାଇ େଦବ। 

ଆୟୁଷ - ଜାେଣନା ତୁମର ଏ ବିଶ�ାସକୁ ମଁୁ ରଖି ପାରିବି ନା ତଥାପି ପ�ାଣ ପେଣ ମଁୁ େଚ�ା 

କରିବି। ଆଉ ଯଦି େକେବ େମା ଏ ସ�ପp, ତୁମର ଏ େପ�ରଣା -ାରା ସଫଳ ହୁଏ.. େସ ଦିନ 

ପୁଣି ଥେର ମଁୁ ତୁମକୁ ହୃଦୟର ସହିତ େପ�ାେପାଜ୍ କରିବି। 

bୁତି - ( ତାଳି ମାରି) ସାବାସ୍ ଆୟୁଷ ସାବାସ୍, ନୀରବ ନୀରବେର ପରୀକୁ େପ�ମ କରୀ, 

ଉ� ସଫଳତାର ହୁअ अଧିକାରୀ। 

ପରୀ - bୁତି, େତା ତୁt ସୁତୁt େହଉ। ଆୟୁଷ େମାର ଆଇ.ଏ.ଏସ୍. ଟÏର ହୁअ�। 

ଆୟୁଷ - ତୁମର େପ�ରଣା େମା अଧ�ବସାୟର ଇ�ନ େହାଇ େମାେତ ଶrି େଯାଗାଇବ। ମଁୁ 

ଆସୁଛି। 

ପରୀ - ଯିବା ପବୂ�ରୁ ଆଉ ଥେର ମଁୁ ଶୁଣିବାକୁ ଚାେହଁ... 

ଆୟୁଷ - କଣ... 

bୁତି - ଆେର ବୁ�ୁ ..ଆଉ ଥେର େମା ବା�ବି,ୁ କହି ଦିअ..  1 4 3... 

ଆୟୁଷ - ଥେର ନୁେହଁ... ସହସ� ବାର କହିବି.. ଏ େହବ େମା ପାଇଁ ଜପାମାଳି, ଆଜିଠୁ ପରୀ 

ପାଇଁ.. େମା ପାଇଁ I Love you େହଲା ମହାମ�। 

େମା ଜୀବନ ପଥର ଏକ ମାଇଲ୍ ଖୁz। ଏ େପ�ମକୁ ଆେମ अମର ରଖିବୁ ,ଏ େପ�ମ େହବ 

ସ�ତ� ... ( अେନକ ଭରସା ବିଶ�ାସର ଚାହଁାଣିେର ଚାହ\ ରହିଥା�ି ଉଭେୟ ଉଭୟ,ୁ ) 

 -=-  ମ� अ�ାର  -=- 

 ପା� ବଷ� ପେର........ 

 ତୃତୀୟ ଦୃଶ� 
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(େମଡିକାଲ୍ ର ଏକ େକବିନ୍, େସ େକବିନ୍ େର ରୁଦ�  ଶଯ�ାଶାୟୀ େହାଇଥାଏ। ମେନ ମେନ 

ନିଜ अତୀତର କଥା ଭାବୁଥାଏ। ଆଖିରୁ ଧାର ଧାର ଲୁହ େବାହି ଯାଉଥିଲା ) 

ରୁଦ�  - (ଭାବୁଥାଏ) େହ ଭଗବାନ େମାେତ ଆଉ ଯ�ଣା ଦିअନା। ମଁୁ ସହି ପାରୁନି। 

େଦହେର अମାପ ଶrି ଥିଲା। ବାପା,ର ଧନ iମତା େମାେତ अବାଟକୁ େନଇ ଗଲା। 

ସାv ସାଥୀ, େମଳେର ସିଗାେରଟ୍ ମଦ ଡ�ଗସ୍ େନଇ ମଁୁ अମଣିଷ ପଶୁ ପାଲଟି ଯାଇଥିଲି। 

ଆଜି େମାର ଦୁଇଟି ଯାକ କିଡନି େଫଲିୟର୍, ମରଣ ସହିତ ସଂଗ�ାମ କରୁଛି। ଆଉ 

େକଇଟା ଦିନର अତିଥି ମଁୁ। େମା ପାପର ପ�ାୟoିତ େହଉଛି ମୃତୁ�। 

( େଗାରା ଓ ଚକ� ା ଆସିଛ�ି ) 

େଗାରା - ଭାଇ, ଭଲ ଲାଗୁଛି... 

ରୁଦ�  - ( ବିଛଣାରୁ ଉଠିବାକୁ େଚ�ା କରିଛି, ପାରିନି। ଚକ� ା ଧରି ଉଠାଇଛି) ଆଉ ଭଲ 

କଣେର... ସବୁ ଭଲ ଦିନଗୁଡ଼ିକ ମଁୁ ତ ନ� କରି େଦଇଛି, ନିଶା ନାରୀ ଜୁଆ େଖଳେର। 

ତାର କୁପରିଣାମ ମଁୁ େଭାଗିବି ନାହ\ ତ ଆଉ କିଏ େଭାଗିବ। 

ଚକ� ା - ତୁେମ େବଶି କଥାବାa�ା ଆଉ କରନା... 

ରୁଦ�  - େମାେତ କହିବାକୁ ଦିअ.. ମଁୁ ଆଉ େବଶି ଦିନ ବ�ିବି ନାହ\। କେଲଜ ଛାଡି ଆସିଲା 

ପେର ଆେମ ପର�ରଠାରୁ अଲଗା େହାଇଗଲୁ। ତୁେମ ଦି ଜଣ ସୁଧୁରି ଯାଇଛ, ମଁୁ ପାରିଲି 

ନାହ\। ବାପା,ର अନ�ାୟ अଜkତ ଧନସ aି େମାେତ अ� କରିେଦଲା। ଭଲମE କିଛି 

ବିଚାର କଲି ନାହ\। ଭାବୁଥିଲି ଦୁନିଆଁଟା େମା ହାତ ମୁଠାେର। ଇେଲ©ନ୍ େର ବାପା 

ଗୁଡାଏ ଟ,ା ବାଜି ଲଗାଇ େଦଇଥିେଲ, ହାରିଗଲା ପେର ହାଟ� େ�� ାକ୍ େର ଚାଲିଗେଲ। 

ମଁୁ ଏକା େହାଇଗଲି। େମାେତ ମଁୁ ଆକଟ କରି ପାରିଲି ନାହ\। ଭୁଲ୍ ବାଟେର ଯାଇ ଆଜି ଏ 

ଦୁj�ଶା େଭାଗୁଛି। 
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ଚକ� ା - ରୁଦ�  ଭାଇ ଆେମ ଆଉ କଣ କରିପାରିବା। ଭଗବାନ,ୁ ଡାକୁଛି େସ ତୁମକୁ ଭଲ 

କରି ଦିअ�। 

େଗାରା - ଆେମ ଭଲ ପାଠ ପଢିଲୁ ନାହ\। ଚାକିରି ନ ପାଇ ଆେମ ଆଜି ଏଠି େସଠି କାମ 

କରି ଚଳୁଛୁ। ଆମ ପାଖେର କଣ अଛି େଯ ତୁମକୁ େଦଇ ପାରିବା। 

ଚକ� ା - ଆେମ ଚାହ\ଥିଲୁ, ତୁମକୁ କିଡନି େଦବା। କି� ତୁମର ଆଉ କିଡନି ପBାେନ୍ଟସନ୍ 

େହାଇ ପାରିବ ନାହ\। ସଫା ସଫା ଡ´ର ନିରାଶ ବାଣୀ ଶୁଣାଇ େଦେଲ। 

ରୁଦ�  - ମଁୁ ବହୁତ ଖୁସି। େମାର ଏ ବିପଦେର ଆସି େମା ପାଖେର ଠିଆ େହାଇ ପାରିଛ। 

ଆଶା କରିବି େଯେତ ଦିନ ବ�ିଛି, ତୁେମ ଦି ଜଣ େମା ପାଖେର ରୁହ। 

େଗାରା - ଆମ ଉପେର ଭରସା ରଖ ଭାଇ। ଆେମ ଆମର ସବୁ ସମୟ େଦଇ ତୁମ 

େସବାେର ରହିବୁ। ( େଡାର ଠକ୍ ଠକ୍ ଶ�) 

ଚକ� ା - ଡ´ର ଆସିେଲଣି େବାଧହୁଏ। ରୁଦ�  ଭାଇ ଆେମ େଗାରା ସାଥୀେର ବାହାେର 

अଛୁ.... 

-=-  ମ� अ�ାର -=- 

 େଶଷ ଦୃଶ� 

(ପରୀ ଟି. ଭି. ପାଖକୁ ଆସି ନୁ�ଜ୍ ଚାେନଲ୍ େଖାଲିଛି। ପରଦାେର େଦଖା ଯାଇଛି ନୁ�ଜ୍  

ରିେପାଟ�ର,ୁ, େସ ଦଶ�କ, ଆଡକୁ ଚାହ\ କହିଛ�ି ) 

ରିେପାଟ�ର - ଦଶ�କ ବ�ୁଗଣ, ନମ:ାର। ‘ଆମ ଖବର’ ଚାେନଲ୍ ତରଫରୁ ଆପଣମାନ,ୁ 

ସ�ାଗତ। ଆଜିର ଖବର ମଧ�େର अଛି ଏକ ବିେଶଷ ଖବର। ଯାହା ଆମ ଓଡିଶାକୁ ସାରା 

ଭାରତେର େଶ�. �ାନ େଦଇଛି। ଆମ ଓଡିଆ ପୁअ ଶ�ୀମାନ୍ ଆୟୁଷ ମହାପାତ� , 

ସବ�ଭାରତୀୟ bରେର ଆଇ.ଏ.ଏସ୍. ଟÏର େହାଇଛ�ି। ଆମ ଖବର ଦାତା ତା, ସହିତ 
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ଏକ ସାiାତକାରେର େନଇଛ�ି। େଦଖ� ତା, ସାiାତକାରର ଏ©କB ¤ସିବ୍ ରିେପାଟ�... 

ସାcାଦିକ - ଆୟୁଷ ବାବୁ, ଆପଣ,ୁ ଆମ ଖବର ଚାେନଲ୍ ତରଫରୁ अେଶଷ ଶୁେଭlା ଓ 

ବହୁତ ବହୁତ अଭିନEନ। ଆପଣ ସବ�ଭାରତୀୟ bରେର ଆଜି ଟÏର େହାଇଛ�ି। 

େକମିତି अନୁଭବ କରୁଛ�ି। (ପରୀ ଉତ୍ଫୁଲିତ େହାଇ ତାଳି ମାରି ନାଚି ଉଠିଛି, ବାପା 

ମାଆ, ଆୟୁଷ ଟÏର େହାଇଛ�ି େବାଲି ଚି»ାର କରିଛି) 

ଆୟୁଷ- ବହୁତ ଖୁସି ଲାଗୁଛି। େମାର ସ�ପp ସାକାର େହାଇଛି। େମା ମାଆ ବାପା,ର ଇଛା 

ପରୂଣ େହାଇଛି। ସମb,ୁ େମାର ସ±ାନ ଓ ଭଲ ପାଇବା। 

ସାcାଦିକ - ଆୟୁଷ ବାବୁ, ଆପଣ କହିେବ କି ଏ ସବ�ଭାରତୀୟ ରିକୁ�ଟେମz ପାଇଁ ନିଜକୁ 

େକମିତି ପ�bୁତ କରୁଥିେଲ। 

ଆୟୁଷ - େମା ଉପେର େମାର ଯେଥ� ଆତG ବିଶ�ାସ अଛି, ବାପାମାଆ, ଆଶୀବ�ାଦ େମା 

ସାଥୀେର अଛି। ମଁୁ େଦୖନିକ ଆଠରୁ ଦଶ ଘzା କଠିନ ପରିଶ�ମ କରୁଥିଲି। େମା ଶ�ମ ଆଜି 

ସଫଳ େହାଇଛି। 

ସାcାଦିକ - ଆୟୁଷ ବାବୁ, ସମେb କହୁ�ି ପ�ତି ପୁରୁଷର ସଫଳତା ପଛେର ଜେଣ ନା ଜେଣ 

ନାରୀର ହାତ ବା େପ�ରଣା ଥାଏ। ଏମିତି କିଛି ଆପଣ, ଜୀବନେର ... 

ଆୟୁଷ - (ହସି) अଛି, େସ େମା ସରଗ ପରୀ। ମଁୁ ତ କହିବି ମଁୁ ଏ ସଫଳତାର େହାଇଛି 

अଧିକାରୀ, ସରଗ ପରୀକୁ େପ�ମ କରି। 

ପରୀ - Oh, I Love you Ayush (ଫB ାଇv୍ କିସ୍) 

ସାcାଦିକ - କହିେବ େସ ସରଗ ପରୀ କିଏ ? 

ଆୟୁଷ - େମା ବାପା ମାଆ, ପେର... ସବୁ ସଫଳତା ପଛେର େମା ପରୀ। େମା ଜାନ୍, 

ଜିେEଗୀ। ସବୁ କିଛିର େଶ�ୟ ମଁୁ ତା,ୁ େଦବି। ଏଇଠୁ ଥାଇ ମଁୁ ତା,ୁ େଥvସ୍ େଦବି, 
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ହାୟ ପରୀ ତୁମକୁ େମାର ବହୁତ ବହୁତ ଭଲପାଇବା I Love you Pari ... 

 ( ଦୃଶ�ା�ର େହାଇଛି, ବାହାେର େଡାର୍ ନକ୍ କରିବାର ଶ�, ପରୀ େଦୗଡି ଯାଇ 

େଡାର୍ େଖାଲି େଦଖିଛି ଆୟୁଷ,ୁ ) 

ପରୀ - (ପର�ର ପର�ର ଆଡକୁ ମ� ମୁ� େହାଇ ଚାହ\ ରହିଥା�ି) 

ଆୟୁଷ - (ପ�କୃତି� େହାଇ) ହାୟ୍ ପରି, େମାେତ ଏମିତି अପେଲାକ ଆଖିେର ଚାହ\ ରହିଥିବ 

ନା ଭିତରକୁ ଡାକିବ.... (ଭିତରକୁ ଯାଇ ) 

ପରୀ -  ମଁୁ ସ�ପp େଦଖୁ ନାହଁ ତ... ଏେବ ତୁମର ସାiାତକାର ଟି.ଭି.େର େଦଖୁଥିଲି। ତୁେମ 

ଆସି... 

ଆୟୁଷ - ଏଇଟା ତୁମ ପାଇଁ ସରପ�ାଇଜ୍ ଥିଲା। 

ପରୀ-  I Love you .(ଆଲିvନ କରି) ତୁେମ ଆଜି ସାରା ଦୁନିଆଁ ଆଗେର ପ�ମାଣ କରି 

େଦଇଛ, ତୁମ ସରଗ ପରୀ ଆଜି ବହୁତ ଖୁସି। ଆସ ବାପାମାଆ, ପାଖକୁ ଯିବା। 

ଆୟୁଷ - ଆେର ରୁହ ତ, ତୁମକୁ ଟିକିଏ ଆଖି ଭରି େଦଖି ନିଏ ( େକାଳକୁ ଟାଣି େନଇ କିସ୍ 

କରିଛି ଆୟୁଷ, ମୃଦୁ ହସର ଗୁ}ରଣ। କ�େମ ମ� अ�ାର େହାଇ ଆସିଛି) 

-=-  ଯବନିକା -=- 
େକାହି, ଗଡ଼ିଆ, 

ମୟରୂଭ}।  



ଆହ� ାନ
 ଇ-ପତି� କ

ା 

ଆହ� ାନ ଇ-ପତି� କା, ପ�ଦଶ ବଷ�, ତୃତୀୟ ସଂଖ�ା, ମା�� ୨୦୨୦ Magazine Downloaded from www.aahwaan.com 

ଆହ� ାନ ଇ-ପତି� କା ସ ୂ"� ନିଃଶୁ% ବିତରଣ େହତୁ ଡା େଜ�ାତି ପ�ସାଦ ପ+ନାୟକ, -ାରା ପ�ତି.ିତ ଓ ପ�କାଶିତ    Aahwaan.com  Aahwaan.com  Aahwaan.com  Aahwaan.com     125 

କବିତା ବିଭାଗ 
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େକହି ଜେଣେକହି ଜେଣେକହି ଜେଣେକହି ଜେଣ    
अସମାs ଭାବନାର ଚଲାପଥ  

ଆଜି େଯମିତି ଜଟିଳ ଏବଂ अଦୃଶ� ! 

ନିେଜ ନିଜ ସ�ପp ଇଲାକାେର  

ଜେଣ ମହାନ ଖଳନାୟକ  

ମେନ ମେନ ବିପୁଳ ବିଜୟ ହାସଲର  

ଗବ�, अହଂକାର ଓ अହଂଭାବ  

ବାbବେର ଇଏ ତ େକବଳ ମରୀଚିକା ! 

କି� ଜଣା ନାହ\ ତାହା ସ�ପp ନା ସତ  

ହା ହା ମଁୁ ବା କିଏ ? 

ଏ ସବୁର ବିଚରା କରିବାର ! 

କ’ଣ ଦିନର େସହି ଆଲୁअେର  

ସମb ଉତ୍ ଖିs ଆୟୁଷ  

ଆଖିବୁଜି ବହଳ ନିଦେର େଶାଇପଡ଼ିଛି ? 

 

କୃ~ଚE�  ଡାକୁଆ 

 

 

େବାଧ ହୁଏ ଦୁନିଆର अ�ାର ମଧ�େର  

ଆେଲାକ େଦଖା ମିଳିନି େତଣୁ  

ଏ ଗବ�, अହଂକାର ଓ अହଂଭାବ  

ଥେର अ�ାର ମଧ�େର ଆେଲାକ େଦଖି ନିअ  

ଠିକ୍ ବୁଝା ପଡ଼ିବ ବାbବତା କଣ ! 

େକହି ଜେଣ େଯମିତି अ�ାର ରାତିର 

ତତଲା କେ଼ଡଇ ମଧ�େର  

ନିଜକୁ अଗିp ଧାସ େଦଇ 

ଆଲୁअ େଦବାର ପ�ୟାସ କରୁଛି  

ପର� ଜାଣିନାହ\ अଗିp ଧାସ େଦେଲ 

େକବଳ ପାଉଁଶ ହ\ ଜନG  ନିଏ  

ଇଏ ଭିନp  ମଣିଷର ଭିନp  କଥା  .....!! 
କରଚୁଲି,ବୁଗୁଡ଼ା (ଗ}ାମ), ୭୬୧୧୪୩ 
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େଦଶର अବ�ାେଦଶର अବ�ାେଦଶର अବ�ାେଦଶର अବ�ା    
େଦଶର अବ�ା  
େଦଖି େମାର ମେନ  
ବ�ଥା ଉପୁଜଇ େକେତ 
अଶା� ଆତ,ି 
अରାଜକତାେର 
ଭାvୁଛ�ି ଶା�ି େଯେତ 

କି େଦଖିବ ବିଶ� 
ଏଭଳି ଚିତ�  େଯ 
ନିଆଁ ଜେଳ ଦିଲB ୀ ହୃେଦ 
ଜିଦ୍ ଧରି ବସି 
େଦଶକୁ ଜଳା�ି 
ମାତୃଭୂମି ହୃଦ କାେE 

ମିଥ�ା ଭାଇଚାରା 
ଭାଷଣେର ବହି 
ସହିଛୁ େକେତ ବରଷ 
େଦଖି ହିଂସାକାt 
େନତାମ�ୀ ଭାt 
ହଜୁଛି ମନୁ ହରଷ 

ଡା େଜ�ାତି ପ�ସାଦ 
ପ+ନାୟକ 

 

 
 
 
ଚାହା�ି େସମାେନ 
ପୁଣି ଏକ େଦଶ 
ଭାvିେଦଇ ଭୂମି ଆମ,  
ସ±ାନ ନ େଦଇ 
ସମି�ଧାେନ େସଇ 
େଦଖା�ି େକଉଁ ନିୟମ 

େକେତ ଦିନ ଆଉ 
ନିରେବ ରହିବ 
ଏ େଦଶ ଜନତା ଚୁପ୍ , 
େବଳ ଆସି ଏେବ 
अସହ� େହଲାଣି 
ଭvାअ ଆତ,ି କ�ା ୍ 
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ପ�ତୀiିତ ପ�ତୁ�ଷପ�ତୀiିତ ପ�ତୁ�ଷପ�ତୀiିତ ପ�ତୁ�ଷପ�ତୀiିତ ପ�ତୁ�ଷ    
ନିଶିର ନିଷି� ଇଲାକାେର 

अହରହ ସ�ପp ମାନ,ର କପଟତା, 

अbବ�b ବa�ମାନକୁ ସାଉଁଟି 

ଭବିଷ�ତର ଭୟାବହତା କୁ 

ପ�ଦଶkତ କରିବାର ନିର�ର ପ�ୟାସ। 

ତନG ଧ�େର ତୁମର  

अପ�ତ�ାଶିତ ପ�ତ�ାବତ�ନ, 

ସେତ େକଉଁ ଚଳ�ିତ� ର 

ମଧ�ା�ରେର ତcାଖୁ ବି�ାପନ ପରି। 

अତିକ�ମ କେର अତୀତ 

ମଧ�ରାତ� ୀର ନିଜ�ନତାେର 

େମା ସ�ପpର अପ�ରା ଗଳି େଦଇ। 

ପ�ଭାତ ବଳ 

 

 

ଏପେଟ ଆଖିଠାେର ବତ�ମାନ 

ପାହା�ିଆ ଉଷGତାେର  

अତି. ମଶା ଧଆୂଁ ପିଇ ପିଇ। 

ଇତି ମେଧ� ଆର� ହୁଏ 

ସ�ପp ଓ ବାbବତାର ଛକାପ�ା। 

ପରିତୃsିର ଦ�ାେର ପହ�ି େଦେଖ  

ଏହା ନୁେହଁ ରାତି� ର ନିଜ�ନତା 

ବରଂ ଆେଲାଡିତ ଦିବସର ଆଦ� ବୟସ, 

ନୂତନତାର ପ�ତିବିc 

ପ�ତୀiୀତ ପ�ତୁ�ଷ। 
ପ�ଭାତ ବଳ 

କରଣେପାଖରୀ, ଭଦ�କ 

୯୭୭୬୬୬୮୦୭୩ 
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େଶଷର ଆର�େଶଷର ଆର�େଶଷର ଆର�େଶଷର ଆର�    
କµ ା� ପଥିକ େଖାଜୁଛି ଆଜି ମଁୁ  

ମିଠା ସୁଶୀତଳ େପୟ । 

କzକିତ ପଥ अସର�ି ଲାେଗ 

କିअବା େମା ପରିଚୟ। 

ଧାଇଁ ଥିଲି େକେତ ମରିଚିକା ପେଥ 

ଭାବିଥିଲି ସବୁ େମାର । 

ଆୟୁଷ ସରିଲା ମନ େମା େହଜିଲା 

ଶରୀର େରାଗର ଘର। 

ସ�ପp ହଜିଗଲା ଆଶା ମଉଳିଲା 

କାମିନୀ କା�ନ ପାଇଁ । 

େଘାଟିଆସିଲାଣି ବହଳ अ�ାର 

"େଶଷ"ର ଆର� ଏହି। 

ପୁ|ା}ଳୀ ପtା 

 

େଲାଭ େମାହ ର ଏ अେଲାଡା ଜୀବନ 

କାହ\ ଗେଲ ବ�ୁ ସଖା 

ସ ଦ େବଳେର ଥିେଲ ସେବ� ଏଠି 

ବିପେଦ ନମିେଳ େଦଖା। 

ମଦମa େହାଇ ଥରୁେଟ ଡାକିନି 

ତୁମକୁ େହ େପ�ମମୟ 

ପ�ାଣ ପ�ୟାଣ େବଳକୁ େଯ ଡାକୁଛି  

ହୃଦୟ ହୁଏ अଥୟ। 

ଦାସର  ଗୁହାରୀ ନଶୁଣି େହ ହରି 

ରହିପାରିବକି ତୁେମ 

ପ�ାଣ ଥିବାଯାଏ ତୁେt େମାରଥାଉ 

ଜୀବ ଯାଉ ତୁମ ନାେମ। 
ଆସି�ାz �ାଟି�ିକାଲ୍ अଫିସର 

ଯାଜପୁର, ଓଡ଼ିଶା 
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ହୃଦୟ ଝୁରୁଛିହୃଦୟ ଝୁରୁଛିହୃଦୟ ଝୁରୁଛିହୃଦୟ ଝୁରୁଛି    
ହୃଦୟ ଝୁରୁଛି 
ବୁେଝଇ ପାରୁନି ମୁହ\ 
ଦୁଃଖ େଦଇ ଗଲ 
ଟିକିଏ ଭାବିଲ ନାହ\।୧। 
 
କି ଭୁଲ କରିଲି 
କହିବ କି ଖାଲି ଥେର 
ମନ ଭାvି େଦଲ 
ସାମାନ� େକଉଁ କଥାେର।୨। 
 
ବସେ� େକାଇଲି 
ଆଉ ଗାଉ ନାହ\ ଆଜି 
ବିେରାହୀ ସାଜିଛି 
ଆଖିର ଲୁହେର ଭିଜି।୩। 
 
ଶନୂ� ଶନୂ� ଲାେଗ 
ମରୁଭୂମି ମରୁ ବାଲି 
 

अଜୟ କୁମାର 
େବେହରା 

 

 
ଦିଗ ହରା ହୁଏ 
ତୁମ େପ�େମ ମୁହ\ ଖାଲି।୪। 
 
େକଉଁ ଏକ ଭାବ 
ଗଢି ଥିଲା େପ�ମ ଆମ 
କାହ\ କାଟି େଦଲ 
ହୃଦୟୁରୁ  େମାର ନାମ।୫। 
 
େକେଡ଼ ଦୁଃଖି ମୁହ\ 
ତୁମ ବିନା ଏକା ଏକା 
େବସହରା ଏଇ 
ଜୀବନ ଲାଗୁଛି ଫିକା।୬। 

अଜୟ କୁମାର େବେହରା 
େମାରଡ଼ା,ମୟରୂଭ}। 

୯୭୭୬୦୨୫୪୫୮ 
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େମା ସ�ପpେର ତୁେମେମା ସ�ପpେର ତୁେମେମା ସ�ପpେର ତୁେମେମା ସ�ପpେର ତୁେମ    
ବାbବେର  

ତୁେମ େମାର 

ନା ମଁୁ ତୁମର 

ଆେମ େକହି ନୁେହଁ କାହାର 

ତଥାପି  

ଆେEାଳିତ ହୁଏ ହୃଦୟ 

ଗଢ଼ିବାକୁ ଉଆସ ସୁେନଲୀ ସ�ପpର , 

ଆ,ିବାକୁ ଇଛା ହୁଏ ତୁମ अସଜଡା େକଶ,  

ପଢିବାକୁ ଇlା ହୁଏ  

ପ�ୀତି ଆଉ ଦୁ�ାମୀ ର ଆଖି 

ଥିେଲ େଯେତ ତିର:ାର ମେନ 

ମନ କି� କହୁଥାଏ ତୁେମ େମା େପ�ୟସୀ 

ଆସିବ େଗା ସାଥୀ ରv େନଇ  

ଭରିେଦବ ତୁେମ େମା ଜୀବନ କଳସୀ। 
�ାନର}ନ ମହାରଣା 

ଗ�ାରିଡିହି, ନୟାଗଡ଼, ୯୦୪୦୮୬୭୧୨୯ 

�ାନର}ନ ମହାରଣା 
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ବିଶ�ାସବିଶ�ାସବିଶ�ାସବିଶ�ାସ    
ଭଲପାଇ କରି 

ଭୁଲିଯାଏ ଯିଏ 

ସିଏ ପରା अବିେବକି , 

େସେନହ ବଦେଳ  

ପ�ତାରଣା େଦଇ  

େପ�ମିକକୁ ଦିଏ ଠକି ।। 

 

ଭସା ବାଦଳକୁ  

କିअବା ଭରଷା 

ବରାଶିଵ େବାଲି ସିଏ 

 

 

ଦୀପକ କୁମାର ପାତ�  

 

 

 

 

 

େପ�ମ ତାହା ପାେଖ  

କିଛି ମଲୂ� ନାହ\  

ଛଳନା କରୁଛି ଯିଏ ।। 

 

େକେତ ବିଶ�ାସେର  

େଦଇअଛି ମନ 

କରିେଦବ ନାହ\ ପର 

ପର କରିେଦେଲ  

ରଖିବିନି ପ�ାଣ 

ମରିବି ଖାଇ ଜହର ।। 
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अ� ଗଳିअ� ଗଳିअ� ଗଳିअ� ଗଳି    
अମୃତର ସ�ାନ ଏ ମଣିଷ 

ଜୀବନ େଯୗବନେର କାହ\କି अବାଟ କୁ ଚାଲିଯାଏ େକଜାଣି 

ସଂ:ାର ର अଭାବ  ନା  ବୟସ ର େଦାଷ  

ପାରିପାଶk�କ ପରିେବଶ ଦାୟୀ ନା 

ପରି�ିତି ଦାୟୀ ? 

 

ହଜାଇ େଦଇଛି ଆଜିର ଯୁବକ ସଂଯମ 

ହରାଇ େଦଇଛି ମାନବିକତା  

ଭୁଲି ଯାଇଛି ଧମ� ଭାବନା  

େଠଲି େଦଇଛି ଦୟା iମା ନାମକ ଭଲଗୁଣ ସବୁ 

ତା ପୁଣ� ପବିତ�  ହୃଦୟରୁ   

 

ବାଟ ବଣା େହଇ ଘୁରି ବୁଲୁଛି 

କାମନା ବାସନା ଚରିତାଥ� ନିମିa  

ସତ�ନାରାୟଣ ମିଶ� 
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ମନ େହଉ ଛି ବିଷାr  

େଲାକ େହଉଛି ନିଶାସr  

ଠିକଣା ତାର ହଜି ଯାଇଛି ଆଧୁନିକତାର 

�ଶ� କାତର  अ� ଗଳିେର  

ନା ନିେଜ ମୁକୁଳି ପାରୁଛି ନା ତାକୁ ଛାଡ଼ି ପାରୁଛି । 

ଆଖି ଥାଇ ବି अ� େହବାକୁ ସଉକ ନା ବାଧ� 

େସ କଥା େସ ଜାେଣ । 

 

ସତ�ନାରାୟଣ ମିଶ�   

ସିେ�େକଲା ବଲାvୀର  

େମା : ୯୫୮୩୬୦୫୯୧X 
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କବିତାକବିତାକବିତାକବିତା    
େଗଲବସରିଆ ସମୟ ଚାଲିଗଲା ପାଦ ଚାପି ଚାପି # 

େହେଲ ଛାଡ଼ିଗଲା କିଛି ପାଦଚିହp  ଶୁ� ମରୁଭୂମିପେର, 

ଏ ପାଦ ଚିହpର ବୟସ ଆଉ ଆୟୁଷ େକେତେଯ, 

ହୁଏତ ଏ ଯଦି େହାଇଥା�ା େଯଉଁ ସମୁଦ�  େବଳଭୂମିପେର. 

କିଛି ଦିନ अବା କିଛି ସsାହର ସମୟ ମିଳିଥା�ା ନିହାତି, 

ଡ଼ରବି ଥିଲା େସ ଈଷ�ାସr ଲହଡିକୁ, 

କାେଳ ମାଡ଼ିଆସି େଧାଇେନବ ପଦଚିହp କୁ ସମୁଦ� ର ଗଭ� ଗୃହକୁ, 

ଏଠି କି�... କଥା ଭିନp  ପ�କାରର.... 

ଏଠି ପ�ତୀiଣ କରିବାକୁ ହୁଏ ସଂଘଷ�, ଜୀବନ ବଂଚିବା ଲାଗି. 

ଏଠି ପାଣି ନାହ\ କି ଲହଡି ନାହ\ ଶତ� ¤ତା କରିବାକୁ, 

େହେଲ ଏ ପବନ ,େସବି େକାଉ କମ କି? 

ନିମିଷେକ ଆସିବ ଆଉ ନିoିହp  କରିେଦବ ସବୁ ସG �ତିର ସାଇତାକୁ. 

ଠିକ େସମିତି ଆଜି ବୟସର ପ�ଜାପତି अବସରର େଖାଜିବାେର, 

अଳଷ ଭାvିବାକୁ ମିେଳନାହ\ ପୁ|ଗୁଛର ଶାଖାଟିଏ. 

ସବୁ ସୁଖ ଆଉ େଗଲବସରର ଦିନ अତିବାହିତ େହାଇଛି ସମାୟାନୁକ�େମ, 

ଆଉ ଉପହାର େଦଇଛି अ� କିଛି ଖୁସିର ମୁହୂa� , 

ସୁବ�ତ େଜନା 
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ଯାହା ଆଜି ଚାପିେହାଇ ପେଡ ଗଦା ଗଦା ଦୁଃଖର ମାଉz ଏେଭେର� ତେଳ. 

େକେତ ଜଣକ ଭାଗ�େର ମିେଳ ବେଛE� ୀ ପାଲ େହବାକୁ... 

ଯାହାର अଦମ� ସାହାସକୁ ସଲାମ କରି ଝୁକି ଯିବ ସୁଉ� ପବ�ତ, 

अବସର େଦବ ପାଦ ଥାପିବାକୁ ପବ�ତର ଶିଖରର ପ�େଦଶେର, 

ଉଡାଇବାକୁ େଦବ ଆତG  ସ�ାଭିମାନର ପତାକାକୁ, 

େହେଲ ମଁୁ ଆଜି ପରାଜିତ ନାୟକ ଏକ ଆେଦଖା ନାଟକର  

ଜାହାଲାଗି ଦିେନ ସାଇତିଥିଲି ପୁଳା ପୁଳା अବ�rି ଭାବର ପୁଡ଼ିଆ। 
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ବିଶ�ାସବିଶ�ାସବିଶ�ାସବିଶ�ାସ    
ଥେର ମନ ପଚାରିଲା ବିେବକକୁ 

େତାର କି ବିଶ�ାସ अଛି ଏହି ‘ବିଶ�ାସ’େର? 

କ’ଣ ଏହାର ଯଥାଥ�ତା ? 

କି ପ�େୟାଜନ अଛି ଏହାର ସଂସାରେର? 

 

ବିେବକର ଉaର............. 

 

ବିଶ�ାସ ଏକ କ� अଜkତ ଧନ 

ସାଉଁଟା ଯାଇଥିବା େମାତି 

ହୀରା ଠାରୁ ମଲୂ�ବାନ 

ବାସ ତା’ର ହୃଦୟର କତି  || 

 

େସୗେମE�  ମହା�ି 

 

ବିଶ�ାସ ଏକ କାଚ ଆଇନା 

ନିମ�ଳ ଜଳରାଶି ଠାରୁ ବି ସ�l 

ସiୂG ରୁ ସiୂG ାତିତ ପଦାଥ� 

ଭାvିଗେଲ ଥେର ସବୁ ସ କ� ତୁl  || 

 

ବିଶ�ାସ ଏକ ମଧୁର ବ�ନ 

େଯାଡି େଦଇଥାଏ ଦୁଇ ଆତG ା କୁ 

ପରେଶ ମନେର अମୃତ ଧାରା 

ବା�ି ରଖିଥାଏ ସବୁ ସ କ�କୁ || 

 

ବିଶ�ାସ ବିନା ନାହ\ ସଂସାର 

ସବୁ େହାଇଯିବ ବିଷ ଭtାର 

େଘାଟିଯିବ ମେନ କଳା अ�ାର 

ଟାଣିଦିଏ ମେନ ଲiGଣ ଗାର  || 
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ହଁ ହଁ ବିଶ�ାସ େହଉଛି ସିଏ 

ଯାହା अ� କେର ଆଶା ବାଡି଼କୁ 

େପ�ମୀ କର�ି େପ�ମକୁ 

ମା’ କେର ଛୁଆକୁ 

ନାଉରୀ କେର ନାଆକୁ 

ଆଉ ପiୀ କେର ନୀଡ଼କୁ  || 

 

ବିଶ�ାସର ଘର अତି ସୁEର 

େସଇ ବାଇଚେଢଇ ବସା ଭଳି 

ଟିେକ ଟିେକ କରି ସାଉଁଟା ହୁଏ 

ଟିେକ ଟିେକ କଥାେର ପୁଣି 

ଭାvି ଛାରଖାର େହଇଯାଏ  || 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ବିଶ�ାସ େହଉଛି େସଇ ଭअଁର 

ଯିଏ ସାତତାଳ ପାଣି ସାତତାଳ ପ, 

ଭିତେର ଥିବା ସିEୁର ଫରୁଆର 

େଖାଳେର ଲୁଚି ରହିଥାଏ 

ଥେର ଉଡିଗେଲ େଖଳ େଶଷ  || 

 

ବିଶ�ାସ ! ବିଶ�ାସ ! ବିଶ�ାସ ! 

େଯପରି ଆତG ା ସହ ନିଶ�ାସ 

ଭଗବାନ ସହ ଭrର 

ପ�ାତଃ ଠାରୁ ସାୟଂ ପଯ��� ଚାଲୁଥିବା ପ�ୟାସ  

|| 

 
େସୗେମE�  ମହା�ି 

ରାଣୀଓଳା, କସଦ�ା, କଟକ  

େମା : ୯୫୮୩୨୦୫୮୦୪ 
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ତୁମରି ସG �ତିେରତୁମରି ସG �ତିେରତୁମରି ସG �ତିେରତୁମରି ସG �ତିେର    
ଶିେଖଇ ଯାଇଛ େପ�ମ ପରିଭାଷା 

େସବୁଠୁ ଝୁରୁଛି ସିନା 

ଭୁଲିବାର କଳା ଥେର କହିଯାअ 

ଜୀଇଁବି ମଁୁ ତୁମ ବିନା । 

 

େଯଦିନ େଦଖିଲି ଏଇେମା ଆଖିେର 

ତୁମରି କୁଆଁରୀ ରୂପ 

ଲେi ଶ�ାବଣର ସପନ ଯା ଥିଲା 

ଜୀବନକୁ अଭିଶାପ । 

 

େସରୂପ େମା ପାଇଁ अବେଶାଷ େହଲା 

ତୁମ ବାଟ େମାେତ ମନା 

ସିେ�ଶ�ର ତି� ପାଠୀ 

 

ଶିେଖଇ ଯାଇଛ େପ�ମ ପରିଭାଷା 

େସେବଠୁ ଝୁରୁଛି ସିନା । 

 

ବସ� ପରେଶ ଫଗୁଣ ବରେଷ 

େମା ଜୀବନ କି� ଫିକା  

ତୁେମତ ସାଜିଛ ପରେଦଶୀ ଜହp  

ମଁୁ ଜଳୁଛି ଏକାଏକା । 

 

ଆଉକା ସପନ ନିତି ସଜାଉଛ  

େମା ମନକୁ କରି ଚୁନା 

ଶିେଖଇ ଯାଇଛ େପ�ମ ପରିଭାଷା 

େସେବଠୁ ଝୁରୁଛି ସିନା । 
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ସମୁଦ�  କୂଳର େପ�ମିକାସମୁଦ�  କୂଳର େପ�ମିକାସମୁଦ�  କୂଳର େପ�ମିକାସମୁଦ�  କୂଳର େପ�ମିକା    
ପହିଲି ବସ� ବସ� େର େପ�ମ 
େହାଇଲା ପ�ଥମ ଥର 
ଭାବି ମଁୁ ନଥିଲି ଜୀବନ େର େମାର 
େହାଇବ କା ସାେଥ େପ�ମ (୧) 
 
ସମୁଦ�   କୂଳେର  ତୁମକୁ େଦଖି 
ତୁମକୁ ପାଇଲି ଭଲ  
କରିବନି ମନା ଏ ମନ ମାେନ ନା 
ବାଟବଣା େହାଇ ଯିବ (୨) 
 
ସମୁଦ�   କୂଳର  କअଁଳ  ପବନ 
େଦହେର ତୁମର ବହି 
ଲାଗୁଥିଲ ସେତ ଜଲପରୀ େମାେତ 
ଭୂଲି ବି େକମିତି କୁହ  (୩) 
 
ତୁନୀ ତୁନୀ ଓେଠ ମଧୁର ସ�ରେର 
ଗୁଣୁଗୁଣୁ ତୁମ ଗୀତ 
ତିହା ଶୁଣି େମାର ହୃଦୟ ଭିତେର 
ଶୁଭିଲା େପ�ମର ସ�ନ  (୪) 
 

ନିଲାcର ମହାନE 

 

अଲଷି अଲଷି ଚାଲିେର ତୁମ 
ପାଦେର ନପରୂ େଶାଭା 
ମୁହଁଟା ତୁମର ଚE�ମା ପରୀକା 
ହସେଯ ମହୁର ମିଠା  (୫) 
 
ମଥାେର ତୁମର କଲାେମଘ ପରି 
କୁ�ି କୁ�ି କଲା େକଶ 
ରୂପ ଲାବଣ� େର ସ�ଗ� ପରୀ ତୁେମ 
ଆଉକି କହିବି କୁହ (୬) 
 
ସମୁଦ�  କୂଳର େପ�ମିକା ତୁେମ େମା 
କରନାହ\ ମେତ ମନା  
अଧା ହୃଦୟ େମା ପ"ୂ� କରି ଦିअ  
ଆଉ ନକରି ବାହାନା (୭) 

 
 
 

ଆcଗୁଡା,େଗାଲାମୁtା,କଳାହାtି 
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କିଛି ଭାବନାକିଛି ଭାବନାକିଛି ଭାବନାକିଛି ଭାବନା    
ଭାବିବାକୁ ଭାବନା 
କହିବାକୁ କଥା.. 
େହେଲ େସଇ କଥା େର 
େକେତ अମୃତ େକେତ ବିଷ 
କିଏ ବା ଜାଣିଛି.... 
 
ମିଠା କଥା କହି େକେବ 
ମନ କିଣି ନିअ ତ େକେବ 
େସଇ ମନ ଭିତେର अେନକ 
ବିଷ ଭରି ଦିअ.... 
 
 
 

େଦବବ�ତ ବାରିକ 

 

ଆଜି ବି େମା ନିଜ କୁ 
अପରାଧୀ ଟିଏ େବାଲି ଭାେବ 
କାରଣ ତୁେମ ତୁମ ଦୁନିଆେର 
େବଶ ଖୁସି େର ଥିଲ... 
 
अଜଣା अମାନିଆ ଆଉ େସpହୀ 
େହେଲ ମଁୁ ଯାହାକୁ ନିଜଠାରୁ 
ନିଜର କରିଥିଲି ଆଜି େସ 
େକଉଁ ଏକ अଜଣା ସହରେର 
ଲୁଚି ଲୁଚି ଲୁଚକାଳି େଖଳୁଛି େମା ସହିତ.... 
 
ଭୁଲି ଯାଇଚି କିଏ ଜେଣ ତାକୁ 
ଭଲ ପାଏ େବାଲି ଭୁଲି ଯାଇଚି 
ତାକୁ କିଏ ଜେଣ अେପiା କରିଛି େବାଲି 
କହିଲି େବାଲି अଭିମାନ େମା ଉପେର... 
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କଣ ମଁୁ ଖରାପ କଣ ମଁୁ ପର 
ତୁମ ପରି ରv ବଦଳୁଥିବା 
ଝିअ ମାନ, ପାଇଁ ନିଜ କୁ 
କଣ ପାଇଁ ବା ପର କହିବି କି ଖରାପ କହିବି... 
 
ସବୁ ରvମ� ର अଭିେନତା ଆଉ 
अଭିେନତ� ୀ ଭାେବ ପରିଚିତ 
ତେମ କହି ନ ପାରିେଲବି 
ସବୁ କିଛି ବୁଝି ପାେର... 
 

େଦବବ�ତ ବାରିକ 
ପ�ୀତି ପ�ଣତୀ :- ସ ାଦକ 

ଆନEପୁର, େକEୁଝର 
ଭ� ାମ�ଭାଷା - ୯୩୪୮୭୭୯୩୯୪ 
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ପ�ଥମ େପ�ମପ�ଥମ େପ�ମପ�ଥମ େପ�ମପ�ଥମ େପ�ମ    
କିେଶାରୀ ମନେର ଉଛୁଳା ତରv  
 ଆଖି ତାର ନୀଳ କଇଁ  
େଖାଜି ବୁେଲ ଚiୁ ନୀଳ ସମୁଦ� େର  
 କିେଶାର ପାଇବା ପାଇଁ      ll  
ତଟିନୀ ସାଗର ଏକାଠି ମିଶିେଲ  
 ପ�ଥମ େପ�ମ ତ େସହି  
େକେତ ଆଶା ସ�ପp ମେନ ଘୁରି ବୁେଲ  
 ସାଥିେର ରହିବା ପାଇଁ      ll  
ଆଖି ବୁଜି େଦେଲ ମିଠା ସ�ପp େକେତ  
 ଘରିୂ ବୁେଲ କୁ} ବେନ  
ଆଖି େଖାଲା ଥିେଲ ଭାବନାେର ବେସ  
 ଖୁସି ନାହ\ ତାର ମେନ      ll  
ପ�ଜାପତି ପରି େଗାଲାପୀ େଡଣା ତ  
 ରv ପ�ଥମ େପ�ମର  
େଗାଲାପ କଳିକା େକାମଳ  ପରଶ  
 ସୁବାସ ମହକ ତାର      ll  
ମୁr ଆକାଶର ବିହv ସିଏ ତ  
 ବାଧା କିଛି ମାେନ ନାହ\  

ବାସ�ୀଲତା େଜନା 

 

ଗୁରୁ ଗୁରୁଜନ ଆକଟ କରିେଲ  
 କଥା ତା, ଶୁେଣ ନାହ\      ll  
େପ�ମର ରv ଲାଗିେଲ େଡଣାେର  
 अନ� ରv େଲାଡ଼ା ନାହ\  
ସs ରv ମିଶି ଏକ ରv ହୁଏ  
 େପ�ମିକା େପ�ମିକ ପାଇଁ      ll  
େପ�ମର ରv ତୂଳିେର ବୁଡାଇ  
 ଆେ, େଯେବ ପ�ତିଛବି  
େସpହ ଶ��ାର ମହକ ଭେର  
      ଶାଶ�ତ େପ�ମର ରବି         ll  
େପ�ମ ଚିର�ନ ଶାଶ�ତ ସୁEର  
       ଶୃ¨ଳାେର ରହି ଥାଏ  
ଫୁଲ ପରି େସତ େକାମଳ ପରଶ  
        अତୁଟ ବିଶ�ାସ ଥିେଲ     ll  

ଗା�ିନଗର, ନବରvପୁର  
େମା : ୮୬୫୮୬୫୫୯୭୯  
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ବିଦ� ସ�ରବିଦ� ସ�ରବିଦ� ସ�ରବିଦ� ସ�ର    
େପ�ମିକ ମଁୁ କବିତାର 

କବିତା ସାଥିେର ପ�ଥମ େଦଖାେର 

େହାଇଗଲି େବାେଧ କବି 

କବିତା େଲଖିବା ଆର� ହୁଏ େମା 

କବିତାର  କଥା   ଭାବି  ।। 

କବିତାେର େଯେତ କବିତାର କଥା 

ରହିଥାଏ  ସବୁ   ଲୁଚି 

କବିତାକୁ ଛାଡ଼ି କବିତା େଯ େମାର 

ପାରିବନି େକେବ ବ�ି   ।। 

 

 

 

ପ�ଶା� କୁମାର 
ପଧାନ 

 

କବିତାର େସଇ  କ�ନା ଭିତେର 

କବିତାର ରୂପ ଭାେସ 

କବିତାର   ପୁଣି  ପ�ତିଟି  ଛEେର 

କବିତାର ନାଆଁ ଆେସ   ।। 

କବିତା େମା ପାଇଁ େପ�ରଣାର ଉh 

କବିତା ମଁୁ େଲଖିବାେର 

କବିତା  ବସାଏ  କବି  ଆସନେର 

କବିତାର ପ�େଚ�ାେର   ।। 

କବିତା ଠାରୁ େମା କବିତାର ସୃ�ି 

ନିଶ୍ଵାସେର େମା କବିତା 

କବିତା ସାଜିଛି ଜୀବନେର େମାର 

ବଡ଼   ଏକ   ଦୁବ�ଳତା  ।। 
 

ଗ�ାମ-ବୁେରାମୁtା, ଜିଲB ା-ବରଗଡ଼ 
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କବରକବରକବରକବର    
ମଲୂ�ହୀନ େହବ ଏ ପିt ଶରୀର 
 ମରଶରୀର ରୁପେର 
େଦଢ଼ହାତ ଗa� ମାଟି େଖାଲିେଦଇ 
 େପାତିେଦେବ ମଶାଣିେର ।। 
 
ଦୂେରଇ ଚାହ\େବ ନାକ େଟକୁଥିେବ 
 ମୃତ ପିtଟିକୁ େଦଖି 
ନଗp େଦେହ ତାର ମାଟି ଲଦିେଦେବ 
 ଇଟା ପଥର କୁ େଯାଖି ।। 
 
ମଢ଼ାଖିଆ ଜ� କାଢ଼ି ନ େନବାକୁ 
 କzା ଆବରଣ େଦଇ 
ଯତp  ସହକାେର ଇଟା ଓ ପ�bର 
 ସିେମzର େଯାଡ଼ ପକାଇ ।। 
 
 
 
 

େହମ� ନାଏକ 

 

ଧଳା ଚିରାବ²  ଚତୁଦkେଗ �ାପି 
 ପତାକାର ଚିହp  େହବ 
କବର ଭିତେର ମରଶରୀରଟି 
 ସG �ତି େହଇ ରହିଯିବ  ।। 
 
ସୁକମ� କୁକମ� ପାପ ଆଉ ପୁଣ� 
 ଶମନ ପା}ିେର େଲଖା 
ପରମାତG ା େତଜି ଆତG ା ଚାଲିଯାଏ 
 ସ�ଗ�େର ହୁअ�ି େଦଖା  ।। 
 
ଚିର�ନ ସତ� ଏ ଭବ ସଂସାେର 
       ରାମନାମ ସତ� ହୁଏ 
ମୃତୁ� େହେଲ ଜୀବ ମଶାଣି ପଯ��� 
      ସvତେର ଆସିଥାଏ  ।। 

 
କିରାବାହାଲ, ପାଟଣାଗଡ଼ 



ଆହ� ାନ
 ଇ-ପତି� କ

ା 

ଆହ� ାନ ଇ-ପତି� କା, ପ�ଦଶ ବଷ�, ତୃତୀୟ ସଂଖ�ା, ମା�� ୨୦୨୦ Magazine Downloaded from www.aahwaan.com 

ଆହ� ାନ ଇ-ପତି� କା ସ ୂ"� ନିଃଶୁ% ବିତରଣ େହତୁ ଡା େଜ�ାତି ପ�ସାଦ ପ+ନାୟକ, -ାରା ପ�ତି.ିତ ଓ ପ�କାଶିତ    Aahwaan.com  Aahwaan.com  Aahwaan.com  Aahwaan.com     146 

ଭିନp  ଏକ େଭାକଭିନp  ଏକ େଭାକଭିନp  ଏକ େଭାକଭିନp  ଏକ େଭାକ    
େଭାକ ଗରିବର.. 

ଏଇ େଭାକ ଗରିବକୁ େଠଲି ଦିଏ 

ସହରର अଳିଆ ଆବଜ�ନା ଗଦାରୁ 

ପାଉଁରୁଟିଟିଏ ପାଇଁ ଖୁzି ସାଉଁଟିବାକୁ 

 

େପଟ େପାଷିବାକୁ େଭାକ େମେzଇବାକୁ 

ମାଆ ଭିକଥାଳ ଧରି ଦୁଆର ଦୁଆର ବୁେଲ 

 

ଦୁଇ ମାସର କୁଆଁ କୁଆଁ ଡ଼ାକ ଛାଡୁଥିବା ଛୁଆକୁ 

ଗେଡ଼ଇ େଦଇ ମାଆ ମୁtଝାଳ ତୁtେର ମାରି 

ମଥାେର େବାେଝ ଧରି ଶ�ମିକ ସାେଜ । 

 

େଭାକ େଭାଗ ବିଳାସପି�ୟ ବ�ଭିଚାରୀ ର.. 

େପଟର େଭାକ ନଥିେଲ ବି 

ରାତି ରvିନ କରିବାର େଭାକ 

ବ�ଭିଚାରିର େଦହର େଭାକ 

ବିଜୟ କୁମାର ପtା 
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अହରହ େଖାଜୁଥାଏ ଶିକାର 

ଧନର କୁେବର େହବାର ଇlାର େଭାକ 

ଦୁନ�ୀତିେର ମଗp େହାଇ କଳାଧନ ପାଇବାର େଭାକ । 

 

େଭାକ ମହାପୁରୁଷ,ର.. 

େଦଶ ପାଇଁ କିଛି କରିଯିବାର 

ନୂଆ କିଛି ଗଢ଼ି ଯିବାର 

େଦଶ ମାତୃକା ପାଇଁ ନିଜ ଜୀବନ େଦଇେଦବାର 

 

େଭାକ ମଣିଷକୁ ମଜବୁର କେର 

ବ�ଭିଚାର ପାଇଁ 

କାEିବା ପାଇଁ 

ଲଢିଯିବା ପାଇଁ, 

ନୂଆ କରି କିଛି ଗଢ଼ି େତାଳିବା ପାଇଁ । 

 

 
ବିଜୟ କୁମାର ପtା 

ସ ାଦକ "କନକପ�ଭା", ବାvାେଲାର 
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ଭଲ କଥାଭଲ କଥାଭଲ କଥାଭଲ କଥା    
ଏହି ଦୁନିଆଁେର ଏମିତି େକ अଛି 

 ସବ� ଗୁଣ अଧିକାରୀ ? 

େକ କହି ପାରିବ ଏେତ ଟିକିଏ ବି 

 ଖୁଣ ନଥିବ କାହାରି ? 

ଏମିତି ମଣିଷ େକ अଛି ଯାହାର 

 ଟିକିଏ ବି ଦୁଃଖ ନାହ\ ? 

େକହିବି ସତତ ସୁଖ ସାଗରେର 

 ବୁଡ଼ି ରହି ପାେର ନାହ\ । 

ଦିନ ପେର ରାତି , ସତ� ପେର ମିଥ�ା 

 अ�ାର ଆଲୁअ ପରି , 

 

 

ହେରରାମ ପtା 

 

ସୁଖ ପେର ଦୁଃଖ ଆେସ ଜୀବନେର 

 ଘୁେର ରଥ ଚକ ପରି । 

ଦୁଃଖ ପେଛ ସଦା ଆସିଥାଏ ସୁଖ 

 ସୁଖ ପେରପେର ଦୁଃଖ , 

େକେତେବେଳ କିଏ ରାେଜE�  ଆସେନ 

 େକେବ ନ ମିଳଇ େଭକ । 

ଏହି ଦୁନିଆେର େକଉଁ ମଣିଷର 

 ଇଛା େବାଲି କିଛି ନାହ\ ? 

ସାନ ଠାରୁ ବଡ଼ ସବୁ ଧାଇଁଥା�ି 

 କିଛି ବି ପାଇବା ପାଇଁ । 
କୁଆଁସ , େମj�ା କାଟିଆଛକ , ଯାଜପୁର । 

अବସର ପ�ାs ପ�ଧାନଶିiକ , 

ମଧୁପୁର ସରକାରୀ େନାଡାଲ ଉ� ବିଦ୍ଯାଳୟ । 

େମା ‐ ୯୪୩୮୦୬୫୧୯୫ . 
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ନିଶ� ନିେj�ଶନିଶ� ନିେj�ଶନିଶ� ନିେj�ଶନିଶ� ନିେj�ଶ    
େଛାଟ େମା’ ସହରର ବଡ ଗଳିେର 

େସଦିନ ଯାଉଁ ଯାଉଁ ମଁୁ େଭଟିଲି ଯାହା,ୁ 

ଲାଗିଲା େସ େଯମିତି ଏକ ନୂଆ अବତାର ! 

କଥାେର କଥାେର େସ ବଖାଣିଥିେଲ,' ସବୁକିଛି ବଦଳିଛି, 

ବଦଳିଯାଇଛି ଏ ସହର ବି, (କି�) ଖାଲଖମା ଭିତେର େଗାଡ ତମ ଝୁଂଟୁଥିେଲ ବି ତେମ 

ତାକୁ ଆଡ କରିେଦବ, େଦଖିବନି କିଛି ମୁହୂa�  ପାଇଁ ' I 

  

େମା ଭିତରର ' अତି ନିରୀହତା ' ଟା େମାେତ କରିଥିଲା ପ�ଶp 

''ରାଜରାbାର ଦୟନୀୟ �ିତିଠାରୁ ବଳିଯାଇଥିବା ବଡ଼ବାବୁ, 

େଟବୁଲଉପେର ଚାପି େହାଇ ରହିଥିବା େମା େପନଶନ ଫାଇଲ ଟା 

 ମୁtେଟକି  अେନଇଥିେଲବି କାହ\କି ବାହାରିପାରୁନି?''  

 

କିଛି ସମୟ ପାଇଁ ନିb� େହାଇଯାଇଥିଲି ମଁୁ I 

େମା ପରି ଏକ अତି ସାଧାରଣ ‘ମାନବ’ର େଛାଟିଆ ମୁtେର ପଶୁନଥିଲା 

ଏ କଥାଟି: େହବ େକମିତି ଗୁଜରାଣ ଦୁଇ ଦୁଇ ପ�ାଣୀ,ର େପଟ ପାଟଣାର! 

ଭାଇ ବ�ୁ କୁଟୁc, କଥା ପୁଣି अଛି ,अଛି ପୁଣି ସାଇ ପଡିଶା, अIତG ୀୟତା 

ସଂଜୀବ କୁମାର ଦାସ 
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ସମାଜେର ରହି ନିଜକୁ ଏକଘରିଆତ କରି ପାରିବିନି 

େଦବାକୁ ପଡିବ  ତ େକେବ େକମିତି ! 

ଏମିତି अେନକ ପ�ଶp ଉ,ି ମାରୁଥିେଲ େମା ନି�ପଟ ହୃଦୟ ଭିତେର I 

 

େମା अନ�ମନ:ତାକୁ ଠିକ ଠଉରାଇପାରିଥିେଲ େସ I 

ନିଜକୁ ସଜାଡି େନଇ େମା अସମାହିତ ପ�ଶp ଦୁଇଟିର ଉaର ତା,ୁ ପଚାରେ� 

େମା ଆଖିେର ଆଖି ମିଶାଇ କହିଥିେଲ େସ, 

''ଏବର ସରକାରୀ ନୀତି ନିୟମରକଥା ଜଣାନାହ\ େମାେତ, 

ଜାେଣ ମାତ�  ଏତିକି ମଁୁ,ସମୟ ଆସିଛି, ନିୟତିର େସ ଭାରି ନିେj�ଶ 

 

ବଡ଼ବାବୁ,ର ପାରିବାପଣକୁ େଚେତଇେଦବ,  

ତମର େସ ଫାଇଲ ପାଇଁ େହବନି ଆଉ ମଲୂଚାଲ, 

କାରଣ, େସଇଠି ଥିବ ଏକ ଶr ପ�ହାର,  

ଯାହା ଆସିଥିବ ଏକ ‘ନିଶ� ନିେj�ଶ’ େହାଇ I 
 

ସଂଜୀବ କୁମାର ଦାସ 

ସି ଡି ଏ 

କଟକ- ୭୫୩୦୧୪ 

ଦୂରଭାଷ- ୬୩୭୧୬୧୯୦୦୫ 
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େମା ଗଁା ସକାଳେମା ଗଁା ସକାଳେମା ଗଁା ସକାଳେମା ଗଁା ସକାଳ    
ଯାହାର େକାେଳ  

 େଖଳି େଖଳି କା  

କାଟିଲି ପିଲାଦିନ  

ତାହାରି େସpହ  

 ମମତା ପାଇଁ  

ଟାଣି ହୁअଇ ମନ  

ସକାଳ େହେଲ  

 କାଉ ରାବଇ  

େକାଇଲି କୁହୁ କେର  

ଜାତି ଜାତିକା  

 ଫୁଲ େଯ ଫୁଟି  

ସବୁରି ମନ ହେର  

େବୖଦ�ନାଥ ପtା 

 

ଡାଳରୁ ଡାଳ  

 ଉଡି ଉଡ଼ିକା  

ବିହv ଗାଏ ଗୀତ  

ପବନ େଖେଳ  

 ବାଦଲ ସାେଥ  

ଗାଇ ପୀରତି ଗୀତ  

ନାଲି ସରୁୂଜ  

 ହସି ଉଠଇ  

ପାହାଡ଼ େକାଣ େଦଇ  

ଗଁାଆ େପାଖରୀ  

 ପାଣି ଭିତରୁ  

ପଦୁअଁ ହସୁଥାଇ  

ତା ସାେଥ େଖେଳ  

 ମରାଳ ଆସି  
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ପାଦକୁ ତାର ଛEି  

ଗଁାଆ ମEିର  

 ଡାକବାଜିେର  

ମ� ଉଠଇ ବାଜି  

ନବବଧ ୂଟି  

 ତୁଳସୀ ମେୂଳ  

ଢାଳଇ ଆଣି ପାଣି  

ବୃEାବତୀ କୁ  

 ମାଗଇ ବର  

ମୁେt ଓଢଣା ଟାଣି  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

अଗଣା ଆମ  

 ଦିଶଇ େଶାଭା  

କାକର ବୁEା ପଡି  

ସେତକି ତାର  

 ସବୁଜ େଦେହ  

ହୀରା ପଡିଛି ଝଡି  

ସହେର ରହି  

 ଆଜି ମଁୁ ପୁଣି  

ଭାବୁଛି େସଇ ଦିନ  

େନଇଯା ମେତ  

 ଆେର ସମୟ  

ଝୁରୁଛି ପିଲାଦିନ.  

 
େବୖଦ�ନାଥ ପtା.  

अବଦଲ ପୁର. ଯାଜପୁର  

ଦୂରଭାଷ : ୯୪୩୯୮୫୪୧୯୯ 
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ବସ�ର ଆଗମେନବସ�ର ଆଗମେନବସ�ର ଆଗମେନବସ�ର ଆଗମେନ    
ଭୁପୃ.ୁ େମଳାଣି େନଲାଣି ଶିଶିର 

ସ��ାନ ଯାଇଛି େଫରି, 

ଋତୁରାଜ ଏେଣ ରାଜକୀୟ ପେଣ 

ଆସିअଛି अବତରି। 

 

ନବ ପଲB ବେର ପଲB ବିତ ମହୀ 

ନାନା ପୁେ| ବିମtିତା, 

ପାଟରାଣୀ ସାଜି ବସ� ସ�ାଗେତ 

ଚାରୁମୟୀ ସୁେଶାଭିତା। 

 

େସାରିଷ ଫୁଲର ହଳଦିଆ ରେv 

ସେଜଇ ଧରଣୀ ରାଣୀ, 

େହମ� ଦାଶ 

 

 

 

େଯସେନ ପି�ିଛି ହଳଦିଆ ପାଟ 

େଦଖାଏ େଷାଡଶୀ ଠାଣି। 

 

ଫାÓୁନର ଫÓୁ ପ�ତି ତେନ େବାଳି 

ପ�ଫୁଲିB ତ କେର ମନ, 

କୁଆଁରୀ କନ�ାର ହୃଦୟ ତରେଳ 

ମନହୁଏ ଛନଛନ। 

 

ଆମ� ବୃi ଡାେଳ େକାକିଳର କୁହୁ 

ମଧୁର ସଂଗୀତ ତାନ, 

ବିଶାଦର ପ�ାେଣ ସ�ାବନା ବୁେଣ 

ବେଳ ହରିନିଏ ମନ। 
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ମୃଦୁ ମଳୟର ଶୀତଳ ସମୀର 

ଆc ବଉଳର ବାସ, 

ନବ ଉନG ାଦନା ବୁେଣ ପ�ତିପ�ାେଣ 

ଚହଟଇ ଚଉପାଶ। 

 

କµ ା� ଶରୀରେର ଛୁଇଁେଦେଲ ଥେର 

iେଣ ଶ�ମ ନିଏ ହରି, 

ବିଷାଦ ମନେର ପୁଲକତା ଭେର 

ମଳୟର ଯାଦୁଗରୀ। 

 

ମହୁଲ ଫୁଲର ମଧୁମୟ ବାସpା 

ମାଦକତା ଭେର ମେନ, 

ମନର ମଣିଷ ସ�ାେନ େପ�ୟସୀ 

ଘରିୂବୁେଲ ଗିରିବେନ। 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

େହାଲିକା ଦହେନ ଖୁସିେର ବିେଭାର 

ରାଧାକୃ~ େପ�େମ ମାତି, 

ରv ପିଚିକାରୀ ହ� �ି ମରାମରି 

ବାzିଥା�ି େସpହ ପ�ୀତି। 

 

अପବୂ� େଶାଭାର ସ�ାର ଆଣିଛି 

ଫଗୁଣ ପସରା େମଳି, 

ପ�ୀତିର ଆେଶBେଷ େପ�ମର ଫଗୁେର 

ଆସେହବା େବାଳାେବାଳି। 
 

ଆଶୁକବି େହମ� ଦାଶ 

ତୁଷରା, ବଲାvିର। 

େମା-୯୯୩୭୬୮୮୫୫୧ 
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କ�Eନରତା ଧରିତ� ୀକ�Eନରତା ଧରିତ� ୀକ�Eନରତା ଧରିତ� ୀକ�Eନରତା ଧରିତ� ୀ    
କରୁଣ କ�Eେନ 

b�ିଭୂତ ଗଗନ ମtଳ 

େପ�ୟସୀର ଆତୁରତା 

ପାେରନାହ\  ସହି 

ବିଚଳିତ  ମନ 

ବିଷାଦ ବଦନ 

ମାସ ପେର ମାସ  

ବଷ� ପେର ବଷ� 

अେପiାରତ 

ଉପାୟ  ଶୁନ� 

େକମିତି ବEେହବ 

କରୁଣ  କ�Eନ   ? 

ସେରାଜିନୀ ମିଶ� 

 

 

ମ�¤ଦୁ ମଳୟର  

କୁହୁକିନୀ �ଶ� 

ଉଦୟ ଭାନୁର 

ସୁେନଲି  ମୁରୁଜ 

ଶୁକµ ାcେର ଶୁେଶାଭିତା 

ଚାEିନୀର ସିp�େଜ�ାhା 

ସୁବାସିତ କୁସୁମର ସୁଗ� 

ଫଳପୁେ| ଭରା ଉପବନ 

ସୁଗ�ରାଜ ରଜନୀଗ�ାର 

ମ�¤ଦୁହାସ� 

କମନୀୟ ପୁଳିନକୂଳ 

ଭ� ମରର ମ�¤ଦୁ ମହB ାର 

ମୁr ନୀଳେକଶୀ ବିପିନ 
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େଶ�ତବ²ାବ� ¤aା  ଗିରିରାଜ   

ସମb ,ସମb ପ�ାକ� ¤ତିକ  ବିଭବ 

ଆଜି ବିତ�� ¤ହ 

अପ�ମିତ ଦୁଃଖର  ସ±¤େଖ  

 

କିଂକa�ବ�ବିମୁଢ ଗଗନ 

ସ±¤ଖେର ଧରିତ� ୀର 

ପ�ଶpବାେଣ अତି. ଧରିତ� ୀ 

ହୃଦୟର ଦାବାନଳ 

େହଲା ଉଦ୍ ଗୀରଣ 

ବୃ�ବୃ�ା ସ�ାନ େମା 

ଆଜି ଜରାଶ�େମ 

େସpହଁସିr ର�ୁ ଆଜି  

ଶୁ�  ଆବରଣ 

ଜନନୀ ମଁୁ 

ସ�ାନର ଦୁଃଖअବା 

ସହିବି  କିପରି  ? 

 

 

 

 

ମାନବିକତା ଆଜି 

ଯାଇअଛି ହଜି 

ମୃତୁ�ର କରାଳ ଗହ� େର 

ନର ପିଶାଚ, େଦୗରାତG �େର 

अକାଳେର ବୃ�ଚୁ�ତ 

अଫୁଟା  କଳିକା 

ନ�ାୟରେହ अ�ାରି ଗହ� େର    

 

ରାଜନୀତିର ମୁଖ�-ାର 

अଟଇ अନୀତି 

ଗଣତ� ପରିଣତ 

‘ମଁୁ’, ‘େମା’ ତ�େର 

ସaାର ଆହ� ାେନ 

ଭaା ପ�େଲାଭିତ 

ମାରିେଦଲା ମଣିଷପଣିଆ 

ଗରୀବର େପଟପୁେର 

ଆc େକାଇଲିେର 
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ପେକଟ ଯାର ଗରମ 

ତାକୁ ଡାେକ ପାଟk 

ଗରୀବ,ୁ ଭାଟି 

ସୁସ�ାଦୁ ସବ�ତେଖାେଜ 

କअଁଳିଆ ତାତି 

ନଜେର େଯ ଆେସ 

ତାର ପେଡ ଶନିଦଶା 

ବୃ�ା, କିେଶାରୀ, अବା 

अଫୁଟା କଳିକା 

ଜାତି ଓ ସc� ଜଳି ହୁଏ ଭସିG ଭୁତ 

ଲ ଟର କାମ ଦାବାନେଳ 

 

ପୁତ�  େମାେହ अ� ଆଜି 

ମାନବ  ସମାଜ 

କନ�ାଭ� ¤ଣ େଶାଇଯାଏ 

ମାତାର ଗଭ�େର 

ସ�ପp େହାଇଯାଏ ସଯୂ�ାେଲାକ  

ଯିଏ ରେହ ସିଏ ଯାଏ 

अଳିଆ ଗଦାକୁ 

େହବାପାଇଁ କୁକୁରର ଖାଦ� 

 

ନବ ବିବାହିତା ଜେଳ 

େଯୗତୁକ ଯୁଇେର 

କମ�ଜୀବୀ ମହିଳା, 

ମେନଉେଠ ପ�ଶp 

ନରପିଶାଚ, େହବି 

ନାହ\ ତ  ଶୀକାର   ? 

 

ରାଜନୀତି ଆେବାରିଲା ଶିiା 

ଶିiା , ନୀତିଶିiାକୁ 

ଦୂେର େଦଲା େଠଲି 

ସ�¤�ିେହେଲ अଗଣିତ ପଶୁ 

ସ�ାଥ�ା� େହାଇ ରiକ 

େହାଇେଲ ଭiକ 

 

େଦବଭୂମି  ଭାରତର 

अମୃତ ସ�ାନ 

ଆଜି ନକ�ଗାମୀ 
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अନ�ାୟ, अନୀତି ଲଘିଂ 

ଯାଉअଛି ସୀମା 

େକମିତି ମଁୁ, େକମିତି ମଁୁ 

କରିବି ବା ସହ�  

ସ�ାନର ଦୁଃଖେର କି 

ହସିପାେର ମାଆ? 

 

କିଏ अଛି, କିଏ अଛି କୁହ େମାେତ 

େପାଛିେଦବ େମାର ଆଖିଲୁହ  

ହୃଦ ଦାବାନେଳ େମାର 

ସି�ିେଦବ अମୃତର  ବାରି  ? 
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ସଡ଼କ ସୁରiାସଡ଼କ ସୁରiାସଡ଼କ ସୁରiାସଡ଼କ ସୁରiା    
ସଡକ ସୁରiା ନିୟମ ମାନିେଲ  

 ପଡ଼ିବାନି ହଟହଟାେର  

ଶିର²ାଣ ପି�ି  ଗାଡି ଚଳାଇେଲ  

 ଜୀବନ କଟିବ ସୁଖେର... 

ମଦ�ପାନ କରି  ଗାଡି ଚଳାअନି  

 େକେବେହେଲ ଭାଇ ରାbାେର  

େମାବାଇଲ ଧରି  ଗାଡି ଚଳାଇେଲ  

 ଏ ଜୀବନ ଯିବ ଶbାେର... 

 

 

 

 

ରାମଚE�  ପ�ଧାନ 

 

େବପରୁଆ ଗାଡି  ନ ଚଳାଇ ଭାଇ  

 ସଡେକ ଯାअ ହୁସିଆେର  

ସଡକ ସୁରiା  ନିୟମକୁ ମାନି  

 ଖୁସିେର ରୁହ ପରିବାେର... 

ଦ� ¤ତେବେଗ େକେବ  ଗାଡି ଚଳାअନି  

 ଫସିଯିବ ଦୁଘ�ଟଣାେର  

ଗତିଧିମା କରି  ଗାଡି ଚଳାଇେଲ  

 ସୁରiା ରହିବ ହାତେର... 

ଜୀବନ େହଉଛି  अମଲୂ� ସ ଦ  

 େବଳୁହୁअ ସାବଧାନେର  

ସଡକ ସୁରiା  ଏ ଜୀବନ ରiା  

 ସଦା ଧ�ାନରଖ ମନେର... 
ଶିiକ, ସା�ରାପଲB ୀ, ଗ}ାମ  

େମା : ୯୮୬୧୬୩୮୭୩୬ 
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େବାଉେବାଉେବାଉେବାଉ    
ପରଖିଛି अେନକ ଥର.. 

ତେତ େଲା େବାଉ,, 

ତୁ ରାଗିଗେଲ,,ସାରା ଇଲାକାେର 

େଘାଟିଆେସ,,ଘନ अ�କାର,, 

େଲାତକବନ୍ଯା େତା ନୟନ,,  

େହେଲ ବେହ ନାହ\ अଶ�¤ 

େତା ଭିତେର େକାହ ଭak,, 

ଭାvିବାକୁ ଦିଏନା ତୁ କାହାକୁ,, 

େତାେତ ବୁଝିବାର ଶrି 

େମାର ନଥାଏ,, ତଥାପି ମଁୁ େଚ�ା କେର 

େତା ଗାଳିଗୁଲଜ ବହୁତ କ� ଦିଏ 

ତଥାପି,, ତୁ େମାର 

ଶୁଭମନାସୁ,, 

କାହ\କି,, ଏମିତି ତୁ,, 

େବାଉ େହେଲ କ'ଣ 

ଏେତ ସବୁ,, अଭିନୟ?? 

ନିହାରିକା ରଥ 
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ହୃଦୟର େଲଖାହୃଦୟର େଲଖାହୃଦୟର େଲଖାହୃଦୟର େଲଖା    
ପଥପ�ା�ରେର ଗିରି କEରେର 

 େଖାଜୁଛି େସ ହb େଲଖା 

ଜୀବନ ପଥେର ଆଉ କିବା ଥେର  

 ଆସି େହାଇଯିବ େଦଖା । 

 

କା¬େଲଖା ନୁେହଁ ହୃଦେଲଖା େସତ 

 ହୃଦେୟ ଯାଇଛି ରହି 

अ�ଦାହ ସବୁ अ�ରେର ମରୁଛି 

 ରାତି ପାେହ ଚାହ\ ଚାହ\ । 

 

ସବୁଜ ପ�ା�ର ଶୀତଳ अ�ାର  

 କଇଁ ଫୁଲ ଜହpରାତି  

ଦ�ରତା ଦିଗ� ବଢିବଢି ଯାଏ  

 ମାନେସ ଜଗାଇ ଭୀତି । 

 

 

ସତ�ବାନ ନାୟକ 

 

ତିr ସଂସାରେର ରିr ହb େନଇ 

        େଖାଜୁଛି ତୁମକୁ ଝୁରି 

ମ¬ର ଗତିେର ଜୀବନ ଇlା େମା 

 ଆସୁअଛି ସରି ସରି । 

 

ଜୀବନ ପ�ଦୀପ ଲିଭିଲିଭି ଯିବ 

 ହାତେଲଖା ଯିବ ଲିଭି 

ସାଧୁସ¬ ପରି ନିବ�ାଣ ପେର ବି  

 େତା ନାମକୁ ଝୁରୁଥିବି । 

 
ମଁୁ ପାଗଳ ସତ� 

େକାଡଗ�ୀର,ଚtିଗଁା,ଚର ା,ଭଦ�କ 

େମା : ୮୫୯୯୮୮୫୮୫୭ 

ଇେମଲ୍ : satyabannayak1995@gmail.com 
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ଆସ ଗଛଟିଏ େପାତିବାଆସ ଗଛଟିଏ େପାତିବାଆସ ଗଛଟିଏ େପାତିବାଆସ ଗଛଟିଏ େପାତିବା    
ଆେର अବିେବକି ଟିେକ ବୁଝିଛ କି 

 ଗଛ କାଟିେଦେଲ କଣ େହବ 

अମµଜାନ ପାଇଁ ବ�ାକୁଳ େହାଇବା 

 अକାରେଣ ଆମ ଜୀବନ ଯିବ। 

 

ଗଛଟିଏ ଥିେଲ େକେତ େଯ ଭରସା 

 ଦଉଥାଏ ଫୁଲ ପତର ଫଳ 

अଂଶୁଘାତରୁ େସ ରiା କରିଥାଏ 

 ବାେଟାଇର ସାହା ତାହାରି ମଳୂ। 

 

ସବୁଜ ସୁEର କେର ପରିେବଶ 

 ବିହv ନିअ�ି ଆଶ�ୟ େକାେଳ 

ଗିରିଧାରୀ ଧଳ 

 

ଗରମ ଦାଉରୁ ରiା ପାଇବାକୁ 

 ଜୀବଜ� �ାନ ତାହାରି ମେୂଳ। 

 

ଗଛଟିଏ ଥିେଲ େକେତ େଯ ଆନE 

 ରଜ ପରବେର ଲଗା�ି େଦାଳି 

ମା ପରି ସବୁ ଦୁଃଖ ସହିଯାଏ 

 ଆନEେର ପିଲା େଖଳ�ି ଝୁଲି। 

 

ଗଛ ନୁେହଁ ଶତ� ¤ ଗଛ ଆମ ବ�ୁ 

 ଗଛର ସୁରiା ଆମ ଦାୟିତ� 

ଗଛ କାଟିବାକୁ ବିେରାଧ କରିବା 

 ଆସ ଆେମ ମିଶି ବେଢ଼ଇ ହାତ। 

 

ଗଛ ନ ରହିେଲ ଏ ଜୀବଜଗେତ 
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 କ�କର େହବ ବ�ିବା ପାଇଁ 

ଆସ ସେବ� ମିଶି ଗଛ ଲେଗଇବା 

 ସୁଖର ଜୀବନ ଜିଇବା ପାଇଁ। 

 

ନିଶ�ାସ ପ�ଶ�ାସ ତା ପାଇଁ ଚାଲିଛି 

 ଜୀବନ କହିେଲ ଜvଲ ଗଛ 

ଜvଲ ରହିେଲ ପରିେବଶ ସୁ� 

 ଜvଲ ଆମର ରiା କବଚ। 

 

ଗଛ ନ ରହିେଲ अମµଜାନ ପାଇଁ 

 ଆଜି ନ େହେଲ ବି କାଲି ମରିବା 

ଆମରି ଜୀବନ अଛି ଆମ ହାେତ 

 ଆସ ମିଶି ଗଛଟିଏ େପାତିବା। 

 

 
ଗିରିଧାରୀ ଧଳ 

କରଣେପାଖରୀ, ମେତା, ଭଦ� କ 

େମା :  ୯୯୮୬୭୨୨୨୭୪ 
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େଭାକେଭାକେଭାକେଭାକ    
ମୁେଠ ଭାତ, େତାରାଣୀ େଟାେପ 

ଦିअ ମାଆ ଦିअ 

ଜଳିଯାଉଛି ଜୀବନ 

ପାଦେର ନାହ\ ବଳ ଚାଲିବାକୁ େହବ ସअଳ ସअଳ 

େବଶୀ େଡରି େହେଲ େଖାଲିବନି କବାଟ 

ଡାକି ଡାକି ତzି ପଡ଼ିଯିବ 

ଚାଲିବାକୁ େହବ କzାଝzା ଖାଲଢ଼ିପ ବାଟ अବାଟ 

ଏଇତ ଭାସି ଆସୁଛି ଧାନଫୁଲର ବାସpା 

ଚହଟି ଯାଉଛି େଭାକ ରrେର କୁହୁକ 

ନିଜ ପ�ାପ� ମିଳିବା ଏଠି ଭାରି अପହ� 

ଆଚମି�ତ ଲାେଗ ଦୁନିଆର ହିସାବ ନିକାସ 

େଯେତ ପଣୂ� କେଲ ବି अହଲ�ା ପାଲଟୁନି ମଣିଷ 

ସମୟର ଭଉଁରୀେର ସବୁ କିଛି ଲିଭିଗଲାପେର 

ଏକା ଏକା ସାଉଁଟିବା କିଛି ବିଶ�ାସର ଆୟୁଷ 

ସତୀ ସୀତା, ଆଜନG  କାରାବାସ 

କପଟ ହସେର େକମିତି ହୁଗୁଳା େଦ� ୗପଦୀ, अvବାସ 

ମ}ୁରାଣୀ ମିଶ� 
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ଶବପାଇଁ ମିଳୁଛି ପଇସା 

ପ�ତିମaୂk ମାଲ�ାପ�ଣ 

ଜୟ�ୀ ପାଳନ 

ବ�ିଥିଲା େବେଳ େକେତ अବେହଳା 

अେଲାଡ଼ା, अନାଦର ଛି ଛାକର 

ମଲାପେର ଭଲପାଇବାର ମିଛ ମିଛ ସG �ତିଚାରଣ 

ବ�ୁ ପରିଜନ, େକାଳାହଳ, ଦୟା, ସହାନୁଭୂତିର ନୂଆ ନାଟକ 

ବ� ାହG ଣ େଭାଜନ, ଗvା ଶ�ା� ତିଳତପ�ଣ 

ସବୁ ମାୟାେର ବାୟା ମିଛ ମାୟା ସଂସାର 

ଆଜି ମେଲ କାଲିକି ଦି ଦିନ 

ଏଇ ତ ଜୀବନ 

ସବୁ କଥା ପଛକୁ ଥାଉ 

ଚେକ ଗେଲ ବାରହାତ 

ଆଜି ପ�ାଣ ଶୀତଳ େହଉ 

ଦିअ ମାଆ ଦିअ େଟାେପ େତାରାଣୀ ମୁେଠ ଭାତ 

େଟାେପ େତାରାଣୀ ମୁେଠ ଭାତ... 

 
ହାଇଦ� ାବାଦ 

ଭ� ାମ�ଭାଷ : ୭୩୮୧୨୬୫୭୬୯ 
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ଜରାନିବାସକୁ ଯାଉଛି ବ�ୁଜରାନିବାସକୁ ଯାଉଛି ବ�ୁଜରାନିବାସକୁ ଯାଉଛି ବ�ୁଜରାନିବାସକୁ ଯାଉଛି ବ�ୁ    
ବୟସ େହବାରୁ େରାଗ ମାଡ଼ିଆେସ 

କାଶଟା କମୁନି ଯମା 

େବାହୂମାଆ କେହ ଓଉଷଧ ଖାଇ 

ଦିନକ ଭିତେର କମା । 

ଖୁଉଁ ଖୁଉଁ େହାଇ ଦିନରାତି ତୁେମ 

ମିଛଟାେର କାଶି ହୁअ 

ତୁମକୁ ନକହି େମାअରି ଉପେର 

ରାଗୁଛ�ି ତୁମ ପୁअ । 

ଇଏ କହୁଥିେଲ ଜରାଶ�ମ େଦଖି 

ବାପା,ୁ ଆସିବା ଛାଡ଼ି 

ଧୀେର ଧୀେର ତୁମ ଜିନିଷ ସଜାଡ଼ 

ଗ�ିଳି ଭିତରୁ କାଢ଼ି । 

ଶିଶିର କୁମାର ପtା 

 

 

 

 

ଏଠିବା କିଏେସ େଦଖିବ ତୁମକୁ 

ସମୟ ଆମର କାହ\ 

अଯଥାେର କିଆଁ ହଇରାଣ େହବ 

ନିଜ ପୁअେବାହୂ ପାଇଁ ? 

ଜରାନିବାସେର ତୁମଭଳି େକେତ 

ବୁଢ଼ା ମିଳିଯିେବ ସାଥୀ 

େସଇଠି ବସିକି ସୁଖଦୁଃଖ େହବ 

କାଶି କାଶି ସାରା ରାତି । 

 
କୁଆଁସ , େମରଦା କାଟିଆ , ଯାଜପୁର 

ଆଳାପ:~୮୯୮୧୭୩୭୨୨୮ 
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େହାଲିେହାଲିେହାଲିେହାଲି    
ଆସିଛି େହାଲି ଆସିଛି େହାଲି 
ରvେବରvର ପସରା େମଲି।। 
କୁନା, ମୁନା ଟୁନା ଝିଲି ଓ ମିଲି 
େଖଳିଯିବା ରv େଭଦକୁ ଭୁଲି।। 
ଗଁା ସାରା ବୁେଲ େଦାଳ ବିମାନ 
କା�େର ବୁଲା�ି ଗଉଡ଼ ପୁअ।। 
ରାଧା କୃ~ ବିେଜ ବିମାେନ େଦଖ 
ଝୁଲି ଝୁଲି ଯା�ି ଛୁଟାଇ ସୁअ।। 
ଖଜା ଚଣା େଭାଗ ଲାଗି ହୁଏେର 
ଘz ଘzା େଢାଲ ବାଦ� ତାଳେର।। 
ସଭିଏଁ ମାଖ�ି ମଥାେର अବିର 
ରାଇ ଦାେମାଦର େକେଡ ଖୁସିେର।। 
ରv ତ ଆଣିଛି ଭାଇଚାରା ପବ� 
ସଭିଏଁ ଆସେର େହାଇବା ଏକ ।। 
ମନରୁ ଦୁେରଇ ସବୁ େଭଦଭାବ 
ରଖିବା ଆମରି ପରବ େଟକ।। 

ସହକାରୀ ଶିiୟତ� ୀ, ମକୁEପୁର ଉ ପ�ା ବିଦ�ାଳୟ 
ଜଗତସିଂହପୁର, େଫାନ ନ : ୯୬୫୮୫୫୩୦୭୪ / ୭୦୦୮୮୨୩୪୦୭ 

ପୁ|ଲତା ସାହୁ 
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କିପରିକିପରିକିପରିକିପରି    
େସ ଶ�ର ନାଆେର 

ଭାସୁଥିବା କବି 

ଜୁଆରକୁ ଡରିବ କିପରି? 

ସାହିତ�ର ସାଧନା େଯ 

ତା’ର ଲi� 

ବିଷାଦର େତାଫାନେର 

ହଜିବ କିପରି? 

େସ କ�ନାର ସମୁଦ� େର 

େଦଖାଯାଉଥିବା ସେୂଯ��ାଦୟ 

अହଂକାରର ବାଦଲ 

ଲୁଚାଇବ କିପରି! 

 

ଜୟ� କୁମାର ସାହୁ 

 

 

 

 

 

େପ�ମିକ ନ େହାଇ 

େପ�ମ େଯ ତା’ର ବାa�ା  

ଘୃଣାର କୁହୁଡ଼ି ଲିଭାଇବ କିପରି? 

େସ େଯ କଲମର अ²େର 

ବିେଦ� ାହ କରୁଥିବା େଯା�ା 

ହାର ମାନିବ କିପରି? 

ସେଚତନତା େଯ ତା’ର ବାa�ା 

अସେଚତନତାର अଗିp 

ଜଳାଇବ କିପରି? 
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अଭୁଲା ସG �ତିअଭୁଲା ସG �ତିअଭୁଲା ସG �ତିअଭୁଲା ସG �ତି    
ତୁେମ େମାେତ ଭଲ ପାअ କି ନପାअ 

ନିତି ନିତି ଝୁରି େହଉଥିବି, 

ତୁମ କଥା ହୃେଦ ଭାବି ଭାବି ନିତି 

ମନକୁ ବୁେଝଇ େଦବି । 

 

ହୃଦେୟ ରଖିଛି ତୁମ ପି�ତି ଭରା 

अପାେଶାରା େକେତ କଥା, 

େସ ସବୁ ଭାବି ମଁୁ ମେନ ମେନ ହେସ 

ଓେଠ ହସ ମେନ ବ�ଥା । 

ଆଇନାକୁ େଦଖି ଭାବଇ ଆଜି ମଁୁ 

ସେତ କି ପାଗଳି େହଲି, 

ତୁମର େସ େସହp  ରାଗ ରୁଷା ସବୁ 

ସଂଯୁrା ମହାପାତ�  

 

ମନେର ସାଇତି େଦଲି । 

େକମିତି  ଜାଣିବି କୁହ, 

େମାେତ େକେତ ଭଲପାअ, 

अଭିମାନ ଯଦି କରିେଦଲି େକେବ, 

େକମିତି େଯ ଭୁଲିଯାअ । 

 

ଡର ଡର ଲାେଗ ତୁେମ ରାଗିଗେଲ, 

େହେଲ ଭଲ ଲାେଗ, 

େଦଖି ତୁମ ମୁହଁ ଫୁଲା, 

ମାନ अଭିମାନ ରାଗ ରୁଷା ଆମ 

ସବୁ େଯ ସG �ତି अଭୂଲା । 

େପ�ମେର ଲେଢଇ अେଢଇ ଘଡିର, 

ପ�ାେଣ ଭରିଯାଏ ରସ ପିରତିର, 

ମାନ ଭ}ନର ମଉକା େଯ ମିେଳ 
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ଭଲଲାେଗ ସେତ ପି�ତି ଦିଆ ନିଆ କାରବାର । 

ମାନିଯାअ ଏେବ ମନୁଆ ରାଜା େମା 

ଘଷୁଛି ନାକ େମା ଧରୁଛି କାନ, 

େଛାଟ କଥାଟିେର କରିବିନି ଆଉ 

ଏଇମିତି େକେବ अଭିମାନ, 

ସାଥି େହାଇ ଆେମ ସହିଯିବା ସବୁ 

ପି�ତିଭରା ଆମ ଜୀବନ । 

 

 

 

 
ମାଫ�ତ- ବିନୟ ମହାପାତ�   

ପଟିଆ,  ଭୂବେନଶ�ରେର  
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ଆ�ରିକତାଆ�ରିକତାଆ�ରିକତାଆ�ରିକତା    
ମେନ ହୁଏନା ଆଜି 

ରହିଛି ବଂଚି େବାଲି ଆପଣା ପଣିଆ 

ସେତ େଯମିତି ଚାଲିଛି ସବୁ 

ତା ବାଟେର      ।୧। 

 

ବିଦୁ�ତ ଖଚିତ अଥବା 

େକାଇଲା ଇ�ନେର ପରିଚାଳିତ 

ବା|ୀୟ ଶକଟ ପରି 

କୃତି� ମତାର ଛଳନାେର 

ମାଡି ଚାଲିଛ�ି ସବୁ 

େକବଳ ଆଗକୁ ଆଗକୁ         ।୨। 

 

ଭା:ର ଚE�  ଖtା 

 

ନି|� ାଣ ଆଉ ନି|�ଭ ସେତ 

ମା ପାଖେର ନ ରେହ ଯଦି ମମତା 

ନଥାଏ ଆେବଗ ଯଦି ବ�ୁତାେର 

େଶଷ ହୁଏ ଯଦି ସମାଜେର ମାନବିକତା 

ବା�ି େହାଇ ଯାଆ�ି ଯଦି 

ସ�ାଥ�ର ପୁଟୁଳିେର 

କିପରି ବା�ିବ ବସା େସଠି ଆ�ରିକତା    

।୩। 

 

ଦୁଘ�ଟଣା ଗ�b 

ଜୀବନ ପାଇଁ ସଂଘଷ� ରତ 

ମମୂୁଷ�ୁ କୁ କରି अଣେଦଖା 

ବିପଦେର ନ ବଢାଇ ସାହାଯ�ର ହାତ 

ରହି ଉ� अ+ାଳିକାେର 
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ଆଖ ପାଖ ପେଡାଶୀ ସଭିଏଁ अପରିଚିତ 

େଦଇ ଆଧୁନିକତାର ପରିଚୟ 

ସଭ� ମଣିଷ ରୂେପ 

ଆଜି ଆେମ ଗବkତ         ।୪। 

 

ସମୟର ପ�ଚୁର अଭାବ 

ଓ�ାଟସପ ଇନ୍ �ାଗ�ାମ ଟୁଇଟର 

େଫସବୁକ ଜରିଆେର 

ହାୟ େହେଲାର ସେEଶ 

ଭରି ରହିଛି େଯଉଁଠାେର 

େକବଳ କୃତି� ମତା 

ମରୁଭୂମିେର ମରୁଦ�ାନର େଖାଜ ପରି 

ସଭ�ତାର ସିଡି ସହିତ 

ପାଦ ମିଳାଇ 

ତାଳ େଦଇ 

ଉେଭଇ ଯିବାକୁ ବସିଛି 

ମଣିଷ ପଣିଆ ସହିତ 

ଆ�ରିକତା            ।୫। 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

େରାଡ୍ ନଂ ୩, ଜଗନp ାଥ ନଗର 

ଭୂବେନଶ�ର 

(େମା) ୯୪୫୫୭୧୭୫୦୭ 
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ଭାନୁପି�ୟାର ମନଭାନୁପି�ୟାର ମନଭାନୁପି�ୟାର ମନଭାନୁପି�ୟାର ମନ    
ଗଗନ ଭାନୁ  କି ବୁଝିବ 
 ଭାନୁ ପି�ୟାର ମନ  
ଭାନୁପି�ୟା େକେତ ଆଦେର  
 ଭାନୁକୁ ଦିଏ �ାନ  ll 
 
ଭାନୁପି�ୟା ହୃେଦ ପଡ଼ଇ  
 େହମ�େର ଶିଶିର  
ଭାନୁପି�ୟା େଦେଖ ଶିଶିେର  
 ପି�ୟ  ଭାନୁ ଶରୀର ll 
 
ଭାନୁପି�ୟା ଡାେକ ଭାନୁକୁ  
 ଆସ ନଭୁ େହ ବ�ୁ  
ଦୂେର ଥାଇକାହ\ ଗଢୁଛ 
 ତୁେମ ସ କ� ସି�ୁ ll 

ନବୀନ ପଧାନ 

 

 
 
 
ସ କ� ଆମର ରହିବ  
 ଯୁଗ ଯୁଗ ପାଇଁକି  
अନୁେରାଧ େମାର େହ ବ�ୁ  
 ତୁେମ ରଖିବନି କି?  
 
ଦୂରତା अଧିକ େହେଲ େହଁ  
 େବଶି ନୁେହଁ ଦୂରତ�   
अନାବିଳ େସpହ େଡାରିେର  
 ଶr େହଉ ବ�ୁତ�  ll 

 
 

ଜଗନp ାଥ ଉ� ବିଦ�ାଳୟ, ବାବୁଫାସଡ 
ବଲାvୀର 
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କୃତଘpକୃତଘpକୃତଘpକୃତଘp    
iୁଦ�  ଏକ େଦଶ ବି� େଟନ ତା ନାମ 

ସାରା ମଲୂକର ରାଜା 

ଭାରତ ଜନନୀ ବୀର ପ�ସବିନୀ 

ନତମbକ ତା ଧ�ଜା। 

ଏକରୁ ଆେରକ ବଳୀ ଯହ\ ବୀର 

ବିେଦଶୀ ହbେର ବEୀ 

ପରାଧିନତାର ଶୃ¨ଳ ଚଦର 

अସୁEର େଦଶ ପି�ି। 

େଦଶ ପରାଧୀନ େନପଥ� କାରଣ 

ଜି�ାସା ମନେର କରି 

ମୁନା ପଚାରିଲା େଜେଜ,ୁ ତାହାର 

ମନେର ଉhାହ ଭରି। 

अନାମ ଚରଣ ସାହୁ 

 

େଜେଜ ହସିେଦଇ ପାଖକୁ ଡକାଇ 

କअଁଳ ଖରାେର ବସି 

କହିେଲ ନାତିଆ ଘଟିଥିଲା ଯାହା 

ହୃେଦ ଦୁଃଖ ଦିଏ େବଶୀ। 

ଆମରି ମାଟିର କୃତଘp ସ�ାନ 

ଧନର ଲାଳସା ଭରି 

ବିେଦଶୀ ବଣିକ ପାେଶ ବିକି�  ଶିର 

ନିଜ ମଲୂ ନିେଜ କରି। 

ଆମରି ରାଇଜ େଯେତ ଗୁs ତଥ� 

अଜୟ ଦୁ�ର ପଥ 

ଇଂେରଜ, ପାେଶ ପ�କାଶି ତ� ରିେତ 

େଦଶ ସ�ାଥ� ପରାହତ। 

ଗୃହର ଗୁମର ଭାେଷ ଯଦି ନର 

ଆନର ପାଶକୁ ଯାଇ 
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େସ ଗୃହ ଦୁଗ�ତି ଜାଣ ମEମaି 

େରାଧି ନପାର�ି େକହି। 

ମୁନା ଏହା ଶୁଣି ମେନ େହାଇ ଗୁଣି 

କଲା େସହିଠାେର ପଣ 

େଦଶର अହିତ େକେବ ନ ଭାବିବ 

ଶୁଝିବ ତାହାର ଋଣ। 

 

 
अନାମ ଚରଣ ସାହୁ 

ବିଭୁତିପୁର,କାକଟପୁର,ପୁରୀ 

େମା : ୯୯୩୭୨୧୦୨୬୦ 
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ସୁଖୀ ରହିବାର ପାଇଁସୁଖୀ ରହିବାର ପାଇଁସୁଖୀ ରହିବାର ପାଇଁସୁଖୀ ରହିବାର ପାଇଁ    
ସୁଖୀ ରହିବାକୁ,     ଚାହୁଁଥିେଲ ବ�ୁ, 

ଆଦରିବା କିଛି ମ� । 

େଯଉଁ ମ� ବ�ୁ, ନିରାଟ ସତ� େଯ, 

ସାଧନା ରୂପକ ତ� ।। 

ସ କ� ରଖିବା,       ମନ ମିଶୁଥିେଲ, 

ଭାେv ନା ସ କ� କଦା । 

ମନ ଭାvି ଗେଲ,  ଦୁଃଖ ଆସିଯାଏ, 

ଜେଳ ଜୀବନ ସବ�ଦା ।। 

�ାନ ବନାଇବା,      ଇ�ତ ପାଇବା, 

ଝୁରୁଥିେବ ସବ� ଜନ । 

ଇ�ତ ନଥିେଲ,       iୁ� ହୁଏ ମନ, 

େଲାଡ଼ା ନାହ\ େସ ଆସନ ।। 

ମେହଶ�ର ସାହୁ 

 

ଶୃତିର ଆକାଂiା, ନାହ\ ଯାହାଠାେର, 

ବୁଝାଇ କି ଲାଭ ହୁଏ । 

ବୃଥା ଆ×ାଳନ,        ଦୃଢ଼ ପ�ବଚନ, 

ଦୁଃଖ ହ\ ନିଜକୁ ଦିଏ ।। 

େଯଉଁ ଦ� ବ� ପାକ,     ନହୁଏ ହଜମ, 

େଭାଜେନ କି ପ�େୟାଜନ । 

ଉଦେର ଯ�ଣା,  ଦୁଃଖ କ� ପୀଡା, 

େରାଗେର ବିେତ ଜୀବନ ।। 

ସତ�ର ହଜମ,      ହୁଏ ନାହ\ ଜାର, 

ସତ�େର ଆସଇ େକାପ । 

ତୁଛା େହବ ନିଜ,    ମାନ ଓ ସ±ାନ, 

ବୁଝାଇେଲ ଭୀମ ରୂପ ।। 

ଦୁଃଖ ତ ଆସିବ, ନ ଡରିବା େକେବ, 

ଦୁଃଖ ସୁଖ ଆମ ପାଇଁ । 
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ନ ଡରି ଦୁଃଖକୁ,     କରିବା ସାମନା, 

ସୁଖ ରହିଥିବ ଚାଇଁ ।। 

େମୗସମ ରୂପେର,     ଯିଏ ବଦଳଇ, 

ବଦଳାଏ ନିଜ ସାଥି । 

େଲାଡ଼ା ନାହ\ ସିଏ,  ଜୀବନ ପଥେର, 

ଦୁଃଖ ଦିଆ େସଇ ପ�ୀତି ।। 

ପିତା ମାତା ଗୁରୁ,     ଆଉ ଗୁରୁଜନ, 

ଥାଉ ତା,ରି ଆଶିଷ । 

ଦୁଃଖ ହୁଏ ଦୂର,   ନିେରାଗ ଶରୀର, 

ମିଳଇ ଜୀବେନ ଯଶ ।। 
 

ମେହଶ�ର ସାହୁ 

େଗାପୀବି�ା, ବ� ାହG ଣ ଗଁା, 

ବାେଲଶ�ର(ଭଦ�କ) 
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ମଣିଷ ଜୀବନ ପାଣିେଫାଟକାମଣିଷ ଜୀବନ ପାଣିେଫାଟକାମଣିଷ ଜୀବନ ପାଣିେଫାଟକାମଣିଷ ଜୀବନ ପାଣିେଫାଟକା    
ମଣିଷ ଜୀବନ,       ନିମିଶ େକବଳ, 

ନିଶ�ାସ ହ\ ଏକ ରାହା । 

ମୁହୂa� ମଧ�େର,     କିଛି ଘଟି ପାେର, 

େକହି ନ ରୁହ�ି ସାହା ।। 

ଘରୁ ବାହାରିେଲ, େଫରିବା ପାଇଁ କି, 

ବିଶ�ାସ अଛି େଯ କାର । 

ଆଖି ବୁଜି େଦଖ,  ସବୁ େଯ अ�ାର, 

ମାୟା େଯ ଏହି ସଂସାର ।। 

ବୃଥା अଭିନୟ,   ସଂସାର ଜ}ାେଳ, 

ମାନ अଭିମାନ େକେତ । 

ହିଂସା େକାପ େମାହ, अଭିନୟ କରି, 

ସଂସାର ମଧ�େର ଜିେତ ।। 

अ,ିତା ପାଢ଼ୀ 

 

 

 

ଦୁନିଆ ମ�େର,   ଆେମ କଳାକାର, 

ନିମିଶ ମାତ� େକ ପାଇଁ । 

ଧନ ସ ଦ କୁ,    ତୁl କରି େଶେଷ, 

ଆତG ା ଯିବ େହାଇ ଛାଇ ।। 

ଉ� ଆସନେର,   ବସିଗେଲ ଆେମ, 

ନେହବାେଯ କଦା ବଡ଼ । 

ସତ� ଧମ� ନ�ାୟ, ପଥେର ରହିେଲ, 

ସତ� ହ\ अମର ଜଡ ।। 

ଉ� ଆସନେର,    ବସି ଯଦି ଆେମ, 

କa�ବ� େହଳା କରିବା । 

अଧମ� େହାଇବ,       �ାନ ହଜିଯିବ, 

େକାପ ଦୃ�ି ପାଉ ଥିବା ।। 
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ସତ� ଧମ� ନ�ାୟ,ସାଥି େହାଇ ସଦା, 

ସ�ଗ� ଧାେମ ସାେଥ ଯିବ । 

ଝୁରି େହଉଥିେବ,  ପୃଥ�ୀ ଜନ ମାେନ, 

अମର ସଦା େହାଇବ ।। 

କୁକମ�କୁ ତ�ାଗୀ,   ସ»ମ� ମାଗ�େର, 

କାଟିବା ନିଜର ଦିନ । 

ପେରାପକାରକୁ,     ସ�ଗ� ସୁଖ ମାନି, 

ବ�ିବା ନିଜ ଜୀବନ ।। 

ଲା� ଏକ େରାଗ,   ଭାରି ଭୟ,ର, 

କକ�ଟ େରାଗର ଭଳି । 

ପାଣି େଫାଟକାର, ଜୀବନ େଯ ବ�ୁ, 

ଦିअନା ନିଜକୁ ଜାଳି ।। 

ଦୁବ�ଳ ଉପେର,     अତ�ାଚାର କରି, 

ସ�ିେଲ କି ଲାଭ ଧନ । 

ସବଳକୁ ଡରି,     ଘାzି ଘୁzି େହାଇ, 

ବେଢନା ନିଜ ସ±ାନ ।। 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ସବୁରି ହୃଦେୟ,       ବିରାଜି अଛ�ି, 

  ପରଂବ�ହG  ନାରାୟଣ । 

ହୃଦୟ େବଦନା,   ଯିଏ ବୁଝି ପାେର, 

ସିଏ अେଟ େଦବ ଗଣ ।। 

ଆହB ା ଯୀଶୁ ରାମ,    ଏକ ହ\ ଈଶ�ର, 

ନାମ अେଟ ଭିନp  ପରା । 

अଭିନୟ େଶେଷ,  ଧମ� ପାପ େଦଖି, 

ଲେଭ ସ�ଗ� ନକ� ଦ�ାରା ।। 
ବାପା: ର}ନ ପାଢ଼ୀ 

ସsମ େଶ�ଣୀ 

େଜନିଥ ଇଂରାଜୀ ମାଧ�ମିକ ବିଦ�ାଳୟ 

ଗଗନବାବୁ ଛକ, ଏଡ଼ତାଳ, ଭଦ�କ 
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ଡରଡରଡରଡର    
ଡର ମଣିଷର ଏକ ସହଜାତ ପ�ବୃaି 

ଆସୁ ବା ନ ଆସୁ କିଛି ବିପaି , 

େଢଉ େଢଉକା େପାଖରୀ ପାଣି ପରି 

ମନ େଦାହଲୁଥାଏ 

ନିଜକୁ ନିେଜ େଦଇ ନାନା ବିବୃaି 

ନ ମାନି ବିେବକର ଦୃଢ ନି|aି  । 

 

ସବୁେବେଳ ଶ,ା ସେEହ 

ଘାରୁଥାଏ ମିଛ ମାୟା ସଂସାରର େମାହ, 

ଛାତିେର ଭରି ଛାତିଏ େକାହ 

ଟିକିଏ ବିଡcନାେର 

ଆଖିରୁ ଝରାଏ େସ ଲୁହ । 

ନୂତନ କୁମାର 
େବେହରା 

 

 

ହରାଇ ନିଜର ଆତG ବିଶ�ାସ 

ଭିତେର ଭିତେର ସଢୁଥାଏ େହାଇ ନିରାଶ, 

ସା�୍ଵନାର ଶା�ି େଖାଜି ମାଟିରୁ ଆକାଶ 

ଭୟେର ଭୟେର 

ଭରସା ନ ପାଇ ହାରି ଦିଏ ସାହସ । 

 

ନୀତି ଭୁଲି अନୀତିେର େଯେତ ହୁଏ େସ 

ପତିତ ମେନ େସେତ ଡର ପଶି 

େଦଉଥାଏ ତାକୁ ନୀରବ ଆଘାତ, 

ଘୁଣଖିଆ କାଠ ପରି 

ମାନସିତା ହୁଏ iତବିiତ 

େଚତନା ଏଡି ଜଡେର ହୁଏ ଜଡିତ । 
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ମନକୁ ଆେସ ଯଦି କୁଚି�ାର ବିକାର 

ବରଷା ଦିନର अନାବନା ଗୁଳG  ପରି 

େସ ଭାବନାର ଭୂଇଁକୁ କେର अ�ାର, 

�ାନ ବୁ�ି ସବୁ ଥାଇ ତାର 

ଜୀବନଟା କରି ଉେଠ ହାହାକାର । 

 

ଶ�ମ ସାଧନାର ନ�ାୟ ପେଥ 

ଜାଗ�ତ ରହି ଚାଲୁଥିେଲ ଦୃଢତାର ସାେଥ, 

ନିଭ�ୟ ହୁଏ େସ ବସି ଶରୀର ରେଥ 

ଆସିେଲ ବାଧା ବ�ନ 

ଜୟ କରିବାକୁ ସାହା ହୁअ�ି ଜଗନp ାେଥ । 

 
େକାହି, ଗଡିଆ, ମୟରୂଭ}  । 

ଦୂରଭାଷ :- ୯୯୩୮୫୫୭୮୬୧ 
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अେଶାକ ବେନ ଜାନକୀअେଶାକ ବେନ ଜାନକୀअେଶାକ ବେନ ଜାନକୀअେଶାକ ବେନ ଜାନକୀ    
ମନେର ଭଜନ, ରାଜୀବ େଲାଚନ 

ଝୁରୁଛି ଜାନକୀ ମନ, 

େଦଖୁଛି अେଶାକ ବନ ନିଜ ଚିେa 

ପ�ଭୁ, ଲୀଳାର ଚିହp  ।। 

 

अେପiା ପ�ଭୁ, ଆଗମନ ଠାଣି 

ଭାବି ଭାଗ�ର ଲିଖନ, 

ସାଜି ଏକା ଏଇ ବନ ପରିଧିେର 

ଗଡ଼ାଇ अଶ�¤ର ମାନ ।। 

 

 

 

ରାମ ପ�ସାଦ ସିଂହ 

 

 

 

ମନେର ଚି�ନ, ମନେର ଦରଦ 

େକମିତି ଥିେବ େମା ପ�ଭୁ, 

ନ େଦଖି ବା ପାରୁଛି ତା,ରି ରୂପ 

କି େଦାଷ େମା କପାଳକୁ ।। 

 

ଆସିେବ େମା ପ�ାଣନାଥ ସତନିେo 

େହାଇବ ଧମ�ର ଜୟ, 

ହଜିବ ସ,ଟ ଏଇ ଜୀବନରୁ 

ଶତ ପାପୀ, ବିଦାୟ ।। 

 
ରାମ ପ�ସାଦ ସିଂହ 

ସୁକରପଡ଼ା, କଟକ।। 
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ତୁମ ପାଇଁତୁମ ପାଇଁତୁମ ପାଇଁତୁମ ପାଇଁ    
ତୁମ ପାଇଁ  

ସ�ପp ବି େକେବ େକେବ ସତ ହୁଏ 

ଜୀବନକୁ ଇE�ଧନୁର ସsରv େବାଳି  

ରvମୟ କରି ଗଢି େତାଳିବା ପାଇଁ   ।। 

 

େକେବ େକେବ ଶା� ସମୁଦ�  ବି  

ଧାରଣ କେର अଶା�ର ମaୂk   

ଆଉ ସୃ�ିକେର ସୁନାମୀର େଢଉଁ  

େସମିତି େକେବ େକେବ େମା ହୃଦୟଟା ବି 

ଆେEାଳିତ େହାଇ अଶା� େହାଇଉେଠ  

ଆଉ େସଥିେର ଡୁବ୍ ଡୁବ୍ େହାଇ  

େଦାଳି େଖଳୁଥା�ି େପ�ମ ତୂଲୀେର ଆ,ିଥିବା 

ଶିବାନE ବନେଛାର 

 

େମା ଚିତ� ମାେନ  

େଗାେଟ କାଗଜର ଡvା ପରି  ।। 

 

ନିb� ରାତି� େର େକେବ େକେବ ସୃ�ି ହୁଏ 

ଧକ୍ ଧକ୍ କରୁଥିବା ଜୀବନ ଧ�ନି  

େମା ହୃଦୟର ପ�ଗାଢ ଗ�ହର ତେଳ  

ଜୀଇଁବାର ଲi� େନଇ  

ତୁମ ସG �ତିର ତାେଳ ତାେଳ ।। 

 

ଭୂକ ର କ ନେର କ ୁଥିବା  

अସହାୟ ଭୂମି ପରି  

େକେବ େକେବ ଥର୍ ଥର୍ କ ିଉେଠ  

େମା ଛାତିତଳ 

କାେଳ ତୁମକୁ ହରାଇବା ଭୟେର ।। 
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େକେବ େକେବ େପ�ମେର େପ�ମେର  

ବୁଣିଦିଏ କବିତାର अନାବନା ଚାରା  

େମା ହୃଦୟର अନୁବ�ର ଜମିେର  

ସାହିତ�କୁ ଲvଳ କରି  

ମିଠା େପ�ମ ଫଳ ଆଶାେର  

େକବଳ ତୁମ ପାଇଁ ।। 

 

 
ଶିବାନE ବନେଛାର  

ଝାରବ�, ବରଗଡ଼  

େମା : ୯୦୭୮୬୪୧୨୬୧ 
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ଆଆଆଆ’’’’େର ଫଗୁଣ ଆେର ଫଗୁଣ ଆେର ଫଗୁଣ ଆେର ଫଗୁଣ ଆ............    
ଆ..େର ଫଗୁଣ ଆ..େର ଫଗୁଣ 
େତା ସାତ ରvକୁ େନଇ 
େମା କେyଇ ବସିଛି अଭିମାନ କରି 
ଚାE ମୁହଁକୁ ଫୁେଲଇ । 
 
ଚାE ମୁହଁ ତା'ର ମଉଳି ଯାଇଛି 
େଯେତ ମେନଇେଲ ମୁହଁ ବୁଲଉଛି 
େତା ସାତ ରvକୁ ଏକାଠି କରି 
ଚାଲି ଯାଆ େବାଳି େଦଇ । 
 
ତୁ ଯଦି ଆସିବୁ ବସ� ଆସିବ 
ବସ� ଆସିେଲ ମଳୟ ବହିବ 
ବସ�ର ମୃଦୁ ମଳୟ ସମୀେର 
ମନ ତା'ର େନବୁ େମାହି । 
 
 
 
 

େରାହିତ େସଠୀ 

 

 
େକାଇଲି ଗାଇବ େତାର ଆଗମେନ 
କୁହୁକୁହୁ ଭରା ସୁମଧୁର ସ�େନ 
ଦୂର ପାହାଡ଼ରୁ ଝରଣା ଆସିବ 
କୁଳୁକୁଳୁ ନାେଦ ବହି । 
 
ତୁ ଯଦି ଆସିବୁ अବିରକୁ ଧରି 
େତାେତ େଦଖି ତା'ର ମନ ଯିବ ପୁରି 
अଭିମାନ େଯେତ ମନୁ ଭୁଲିଯିବ 
େତାେତ ବି େଦବ ରେvଇ, 
 
େମା କେyଇ ବସିଛି अଭିମାନ କରି 
ଚାE ମୁହଁକୁ ଫୁେଲଇ । 

ଶିiକ, ଦୁତୀେମtି(ମଲିକସାହି) 
ଖଜୁରୀପଡା, କ�ମାଳ, ଦୂରଭାଷ-

୯୪୩୮୦୭୩୯୩୦ 
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େଯେତେବେଳ େଛାଟ େହାଇଥିଲିେଯେତେବେଳ େଛାଟ େହାଇଥିଲିେଯେତେବେଳ େଛାଟ େହାଇଥିଲିେଯେତେବେଳ େଛାଟ େହାଇଥିଲି    

େଯେତେବେଳ େଛାଟ େହାଇଥିଲି 
ମାମଁୁ ଘର ବୁଲି ଯାଇଥିଲି 
ଆକାଶର ଚାE ଦିअ ମଁୁ େଖଳିବି ଜିଦ୍  କରି େକେତ କାEିଥିଲି । 
ପାଟୁଆ ପାଟିେର ପାନ ଦଳା 
ଖାଇ କହୁଥିଲା अଜା ବୁଢା 
ଚାE ନୁେହଁ େତାେତ ବର ଆଣିେଦବି େହାଇଥିବ େମା' ପରି ବୁଢା । 
ବ,ୁଲି ବାଡିେଟ ଧରିଥିବ 
ନଇଁ ନଇଁ କରି ଚାଲୁଥିବ 
େଯେତେବେଳ ତୁ अଝଟ କରିବୁ ବ,ୁଲି ବାଡ଼ିେର ପିଟି େଦବ । 
କଥା ଶୁଣୁଥିେଲ ଆଈ ବସି 
କହି େଦେଲ ସିଏ ହସି ହସି 
ନାତୁଣୀକୁ େମାର େଦଖିେଦେଲ ଥେର ରାଜକୁମାର ବି ଯିବ ଫଶି । 
ନାତୁଣୀ ପରି େମା' କିଏ େହବ 
ନିେo ପାଠ ପଢ଼ି ବଡ଼ େହବ 
ପାଠ ପଢ଼ି ସିଏ ମଣିଷ େହାଇେଲ ବର ଆେପ ଆସି ପହ�ିବ । 
ପାଠ ପଢ଼ିଲି ମଁୁ ମନ େଦଇ 
ଏ ପୁେର ଆଜି େମା' ଆଈ ନାହ\ 
େମା' ପାଇଁ ସିଏ େପ�ରଣାର ଉh ତା' କଥା େକେବ ମଁୁ ଭୁଲି ନାହ\ । 

ମାଫ�ତ- ଦୀsିକା� ସାହୁ, ଯୁନିଦା ପାଟଣା, ଦଶରଥପୁର, ଯାଜପୁର। 
େମା- ୮୮୯୫୯୪୬୩୨୩ 

ଭାରତୀ ସାହୁ 
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ଘୃଣାଘୃଣାଘୃଣାଘୃଣା    
ତୁମ ଘୃଣାର ତୃତୀୟ ନୟନେର 

ସ�ପpସବୁ ଭସG ୀଭୂତ େହାଇ 

ହୃଦୟର େବଳାଭୂମୀେର 

ଆଶାର େଢଉ ସବୁ ଭ+ାେର ଉଭାନ, 

ଚି�ାର ଉaୁv iୀତିଧର 

ଗହନ ପାଦପେର େହଲା ପରିପ"ୂ�। 

ଏଇ ଗତ ଫଗୁଣର ସୁଲୁ ସୁଲୁ ବାଆ 

ଆମ� ବଉଲର ମାଦକତାେର 

ଦୁେଭ�ଦ୍ଯ କାନନ ଲ¡ନ କରି 

ନୀଡଟିଏ ରଚନା କରିଥିେଲ 

ପ�ୀତିର ଛୁଆଁ େଦଇ। 

 

अେଲଖ େମେହର 

 

 

ତୁେମ ଗଲାପେର  େମାର ହିଆର 

ଡାଲ୍ ହ�ଦ ରୂପା�ରିତ ପାଶାଣ ଶିଳାେର, 

ଆକାଂiା ସବୁ ଧଆୂଁବାଣ, 

େହମ� ସକାଳର କୁØ+ିେର ବିଲୀନ। 

ଏେଡ ହଟ କାହା ପାଇଁ ମଁୁ ଜାେଣନି 

�ାତେର अଥବା अ�ାତେର 

େକୗଣସି अପରାଧ ମଧ� କରିନାହ\। 

ଥରୁଟିଏ େଦଖିଯାअ 

େସଇ ପୁରୁଣା ଯାଗାେର ସବୁକିଛି ଠିକଠାକ୍ 

େକବଳ ବ�ତିକ�ମ ଆେମ ଦୁଇ ଜଣ। 
    अେଲଖ େମେହର୍ 

    େସାେହଲା ବରଗଡ 

   େମା- ୬୩୭୦୨୨୦୫୫୯ 
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କାହାର େସ ପ�ତିବିcକାହାର େସ ପ�ତିବିcକାହାର େସ ପ�ତିବିcକାହାର େସ ପ�ତିବିc    
ଆକାଶେର େମଘର ତାtବ 

ମାଟିେର ପାଣି ସରସର 

ତୁମ ବିନା େକଜାଣି କାହ\କି 

ଭିେଜ ନାହ\ େମାର ତନୁ ମନ ।।୧।। 

 

ଛାତିେର ଛାତିଏ େକାହ 

ଭିତେର ଭିତେର अଜସ� ସୁअ 

େକଜାଣି କାହ\କି ଆଖିରୁ  

ଝେର ନାହ\ େଟାେପ େହେଲ ଲୁହ ।।୨।। 

 

ଦୁନିଆେର ଶହ ଶହ ମଣିଷ 

କିଏ �ାତି ତ କିଏ କୁଟୁc 

କିଏ ବ�ୁ କିଏ ପୁଣି ବା�ବ 

ତୁମ ବିନା େକହି ବି ଲାଗ�ିନି ନିଜର 

।।୩।। 

ପବିତ�  ଦାସ 

 

 

ଆଖିେର अରଣ�ର ସବୁଜିମା 

ମନେର ବସ�ର ଉନG ାଦନା 

ତଥାପି ଏ ପ�ାଣେର ଛପିଥାଏ 

ଆଉ କାହାର ଚିେତ� ାପମା ।।୪।। 

 

େଦହେର ମଳୟର ଶିହରଣ  

ଭାବନାେର ବିଜୁଳିର ତରv 

ତଥାପି େମା ମନ ତେଳ ଲୁଚିଯାଏ 

କାହାର େସ ଏକ ପ�ତିବିc !!୫।। 

 
 

ପବିତ� _ଦାସ । 

େରେଭନ୍ସା ବିଶ�ବିଦ�ାଳୟ,କଟକ 
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ନୀଳାଚଳ ନାଥ େହନୀଳାଚଳ ନାଥ େହନୀଳାଚଳ ନାଥ େହନୀଳାଚଳ ନାଥ େହ    
ନୀଳାଚଳ ନାଥ େହ 

ବସି କରୁଛ ଲୀଳା ନୀଳାଚଳେର 

ପତିତପାବନ ବାନା ଉଡାଉଛ 

ପ�ଭୁ େହ ତୁମ ନୀଳଚକ�େର 

ନୀଳାଚଳ ନାଥ...। 

ସେv ଧରି ଭାଇ ଭଉଣୀ 

େହ ଶ�ୀେiତ�  ମଉଡମଣୀ 

କରିଚ ବିଜୟ ଆେହ ଦୟାମୟ 

େସଇ େସ ରତନ େବଦୀର ପେର 

ନୀଳାଚଳ ନାଥ...। 

 

 

ନୃସିଂହ ଚରଣ 
ମହା�ି 

 

 

ଭଳିଭଳି କରୁଛ ଯାତ 

ଆେହ ପ�ଭୁ ଜଗତ ନାଥ 

େବୖଶାେଖ ଚEନ,େଜୖ�.େର ସpାହାନ 

ଆଷାଢ଼େର ବିେଜ ନିେଜ ରଥେର 

ନୀଳାଚଳ ନାଥ...। 

ଏ ଦୀନ अନାଥ ଜନେର 

କର ପ�ଭୁ ସୁଦୟା ବାେର 

କରୁଛି ଏ ଦୀନ ନୃସିଂହ अଧମ 

ଗୁହାରୀ େମା ଶୁଣ େହେଲ େହଁ ଥେର 

ନୀଳାଚଳ ନାଥ...। 

 
ନୃସିଂହ ଚରଣ ମହା�ି 

ହରିହର ନଗର,ବ�ା, କେଲାନୀ,ପୁରୀ 
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अଭିଶାପअଭିଶାପअଭିଶାପअଭିଶାପ    
ପବ�ତ ଶିଖେର ପହ�ିଛି ଆଜି 

अପମାନର अଭିଶାପ େନଇ 

ଶ�ହୀନ ବାକ� ବିଦ� ¤ପ କରୁଛି 

अସମଥ�ତାର ରୂପ େଦଇ 

ସମାଜର ଶତ ଶତ ରୀତିନୀତି 

େଦଇଛି ମନକୁ ତାତି 

अେପiାର େସହି େଶଷ ପ�ତିଶୃତି 

ଭାvିଛି ଶା�ିର ରାତି 

ବିଶ�ାସର େବଶ ଲାେଗ ଆଜି ବିଷ 

ସ�ାଥ�ପର େଯ ଏ ଦୁନିଆ 

େପ�ମର ବଶେର अ� ସବୁ ଆଜି 

େପ�ମପାଇଁ अେଟ ସବୁ େମାହମାୟା 

ଇତିଶ�ୀ ମହାରଣା 

 

ଛାଇ େହାଇ ସଦା ମେନ ରହୁଥାଏ 

ପାଏନାହ\ େସ ଶୀତଳ �ଶ� 

अ�ରର ବହିp  अଭିଶାପ େନଇ 

ଜଳି ସାଜିନିଏ ପାଉଁଶ 

େଦଖିବାକୁ ଆସି େଦଖାଇ ଦିअ�ି 

ପଚିଶି ପ�କୃତି େଚେହରା 

ସ�ାଥ�ପରତାର ଉପହାର େଦଇ 

ଭାvି ଦିअ�ି ମନ अସରା 

ପାଷାଣୀ अହଲ�ା ପଡ଼ିଥିଲା ପେଥ 

अଭିଶାପର କମ� େନଇ 

େକଉଁ अଭିଶାପ ଆଜି ମଁୁ ପାଇଛି 

ପ�ଭୁ! େମାର ଦିअେମାେତ ଟିେକ ଜଣାଇ 

ତୁମ ଚରଣେର अପ�ଣ କରୁଛି 

ନିଜକୁ ସାମାନ� ଭାବି 



ଆହ� ାନ
 ଇ-ପତି� କ

ା 

ଆହ� ାନ ଇ-ପତି� କା, ପ�ଦଶ ବଷ�, ତୃତୀୟ ସଂଖ�ା, ମା�� ୨୦୨୦ Magazine Downloaded from www.aahwaan.com 

ଆହ� ାନ ଇ-ପତି� କା ସ ୂ"� ନିଃଶୁ% ବିତରଣ େହତୁ ଡା େଜ�ାତି ପ�ସାଦ ପ+ନାୟକ, -ାରା ପ�ତି.ିତ ଓ ପ�କାଶିତ    Aahwaan.com  Aahwaan.com  Aahwaan.com  Aahwaan.com     191 

ଆଶୀବ�ାଦ ସଦା ରଖିଥାअ ପ�ଭୁ 

ଏତିକି ବିନତୀ େମାର େହ ଭାବଗ�ାହୀ 

अଭିଶାପର ଏ ଦାରୁଣ ବ�ଥାକୁ 

କରୁଣାର ବଷ�ା ଦିअ 

େସpହ, େପ�ମ, ଆଶା, ଭରସା ଚiୁେର 

ଏହି अଭିଶାପରୁ ମୁrି ଦିअ 

 
ଏମ୍.ଏ. ଇଂରାଜୀ ସାହିତ� 

ବ� ହG ପୁର ବିଶ�ବିଦ�ାଳୟ, ବ� ହG ପୁର 

ଗ}ାମ, ଓଡ଼ିଶା 
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ତିନି ପାଦର ଜୀବନତିନି ପାଦର ଜୀବନତିନି ପାଦର ଜୀବନତିନି ପାଦର ଜୀବନ    
େମା अତୀତ 

ଭାରି ଭଲ ଥିଲା 

ସରଳ େରଖାେର 

ନିଶ�ାସ ଯା’ଆସ 

କରୁଥିଲା 

 

େମା ବa�ମାନ 

ଭାରି ଭଲ अଛି 

ସଫଳତାର ସିଡ଼ି 

ଚଢ଼ିବା େବଳକୁ 

ସାପ ମୁହଁେର ପଡ଼ି 

ଦୀଘ�ଶ�ାସ ଛାଡୁଛି 

ମେନାର}ନ 
ବିେଷାୟୀ 

 

 

େମା ଭବିଷ�ତ 

ଭାରି ଭଲ େହବ 

ହାରି ଯାଇଥିବା ବାଜି 

ପୁଣିଥେର ଜିତି 

ବାଜିଗର େବାଲାଇବା େବଳକୁ 

କିଏ ଜାେଣ 

ନିଶ�ାସ ଯା’ଆସ 

କରୁଥିବ କି ନ ଥିବ? 

 
ସpାତେକାaର ଓଡ଼ିଆ ବିଭାଗ 

ବ� ହG ପୁର ବିଶ�ବିଦ�ାଳୟ, ବ� ହG ପୁର 

ଗ}ାମ, ଓଡ଼ିଶା 

ଭ� ାମ�ଭାଷ : ୮୮୯୫୧୪୧୭୨୭ 
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ଦିେନ ଦିେନ ସକାେଳ େମାେତ େଶାଷଲାେଗଦିେନ ଦିେନ ସକାେଳ େମାେତ େଶାଷଲାେଗଦିେନ ଦିେନ ସକାେଳ େମାେତ େଶାଷଲାେଗଦିେନ ଦିେନ ସକାେଳ େମାେତ େଶାଷଲାେଗ    

ଭାେବ, େବଶ େହଲା 

ଏଥର ଆଉ ଶୁଣିବିନି କିଛି 

ପଛକରି େଫରିଯିବି, ତମର ପ�ାଥ�ନା 

ଫା,ି େଦଇଯିବି 

 

अଥଚ ସକାଳୁ ସକାଳୁ, 

େଘାଡ଼ଚଢ଼ା ଶାଣୀତ ଆେଦଶ ତମର 

ତାଜ ମାଂସର, ଚାବୁକ ପ�ହାର 

କअଁଳ ଛାତି କଣ ସବୁଠି ଥାଏ ପି�ୟତମା? 

ଧରିବି େବାଲି ଫାଶ ବା�ିଲା େବଳକୁ 

ସରିଯାଇଥାଏ ସମୟ, 

अସତକ� ହାତମୁଠାରୁ, 

ହିସାବ କିତାବ ସବୁ ଲିଭା ସରିଥାଏ 

ଖାତାରୁ ଆଉ କ ୁ�ଟର େମେମାରୀରୁ 

अଳିଆଗଦାେର ସଫା କପଡ଼ା େଘାଡ଼ାଇ 

େଫରିଯାଏ ଆତତାୟୀ 

ଶିବଶ,ର ସାହୁ 

 

ପଡ଼ିରେହ ତାଜାରr - ବଳୀ ପଶୁର 

କିଏ ଜାେଣ କିଏ କାେE 

କିଏ ବାzିନିଏ ଟୁକୁରା ଟୁକୁରା ମାଂସ 

ଚିହpବ"� ରେଖ ନାହ\ େଫର�ା ସମୟ 

ପବନେର ଖାଲି ଯାହା 

ଘୁରିବୁେଲ ଗ� - ଆଇଁଷିଣିଆ ରrର!! 

େମାେତ ଭାରି େଶାଷ ହୁଏ -  

ତମ ପ�ାଥ�ନାକୁ ପଛକରି େଫରିଯିବାେବେଳ 

ଭୀରୁମନେର ପୁଣିଥେର 

ସ�ୀକାେରାrି - େଲଖିେଦଇଯାଏ 
ସହାୟକ ଯ�ୀ, (େରଳପଥ) 

େରଳ ସଦନ, ଚE�େଶଖରପୁର 

ଭୁବେନଶ�ର - ୭୫୧୦୨୩ 

ଭ� ାମ�ଭାଷ : ୯୪୩୭୫୮୪୫୮୯ 
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ଫୁଲଫୁଲଫୁଲଫୁଲ    
ଫୁଲଟିଏ କରିଦିअ ପ�ଭୂ, େମା େଦହର ବାସpା ବିତରିବି ସବୁ 

ହସି ହସାଇବି ସାରା ଜଗତକୁ, ରvେବରvେର େମାହିବି ମନକୁ 

 

ପ�ତି ପାହୁଡ଼ାେର େସpହଦିअ ଭରି, ସଂଚରିଯିବି ମଁୁ ବନ-ଲତା-ଗିରି, 

ବାzିେଦବି େସpହ, ଦୁଃଖ अପସରି, ଚାଲିବି ଆଗକୁ ଯିବିନାହ\ ହାରି 

 

ଦୟା-iମା-େପ�ମ ବୀଜମ� ବୁଣି, ଚାଲୁଥିବି ତବ ନାମ ଗୁଣୀ 

�ାନର ମହେକ କରିବି ମଁୁ �ାନୀ, ରାଗ-େରାଷ-ଈଷ�ା କାହାର ନ ଶୁଣି 

 

ଏତିକି ମିନତି ଟିକି ହୃଦୟରୁ, ଗ�ହଣ କର େମା ଦିବ�ଧାରା ପ�ଭୁ 

अଳିକ ଏ େମାର ଜୀବନ ଧାରାକୁ, ତବ ଶ�ୀପୟେର ସମପk େଦବାକୁ 

 
ସରକାରୀ ବାଳିକା ଉ� ବିଦ�ାଳୟ, अ�ରବା, ଗଜପତି 

ସୁଦିsା େବେହରା 
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ଏେବ କି� ଭାବିବାର େବଳଏେବ କି� ଭାବିବାର େବଳଏେବ କି� ଭାବିବାର େବଳଏେବ କି� ଭାବିବାର େବଳ    
ଏେବ କି� ଭାବିବାର େବଳ 

େହ ସ��ା ତୁମ ମଧୁମୟ ସୃ�ିେର 

ତମ अମୃତମୟ ସୃ�ିେର 

କାହ\କି ଭରିଲ କେରାନାର ବିଷ 

ଥtା କାଶ ଛି, ଶ�ାସ 

େଗାଟିଏ େଗାଟିଏ େରାଗ ରାiସ 

େହ ସ��ା ତୁମ ମvଳମୟ ସୃ�ିେର 

କାହ\କି ଭରିଲ କେରାନାର अମvଳ ବିଷ 

ଶରୀର ଆକ� ା� ମନ ଭାରାକ� ା� 

େହାଲି ରv ଫିକା 

ଏକାଠି ତ ମନା ଏଠି ସବୁ ଏକା ଏକା 

ଏେବ କି� ଭାବିବାର େବଳ 

େହ ସ��ା ତମ େଶାଭାମୟ ସୃ�ିେର 

ତମ େପ�ମମୟ ସୃ�ିେର 

କାହ\କି ଭରିଲ ବିଷ 

 

अଭିମନୁ� େବେହରା 

 

ସବୁଆେଡ଼ ପରୀiାନିରୀiା 

ବିଶ�ାସ अବିଶ�ାସ ସEି� କେରାନା ଭାଇରସ 

ଏେବ କି� ଭାବିବାର େବଳ 

େହ ସ��ା ତମ अସମାs ସୃ�ିେର କାହ\କି 

ଭରିଲ କେରାନାର ବିଷ 

େଦବାଳୟ अବା ବିଦ�ାଳୟ କअଁଳ ଶିଶୁେର 

ନିରୀହ ଫୁଲକୁ ଜାଳିବ କି ନିଆଁର ଝୁଲେର 

କେରାନା କାଳର କବଳେର କବଳିତ ପୃଥିବୀ 

ଆତ,ିତ ପୃଥିବୀ 

ତମ अେଦଖା ହାତର �ଶ� 

କେରାନାକୁ କରୁ ସମେୂଳ ନାଶ 
अଧ�i, ମାଇଁ ପBାେନଟ୍ ପବିB କ୍ :ୁଲ୍ 

ସ�ାମପାଟଣା, େକEୁଝର, ଓଡ଼ିଶା 

ଭ� ାମ�ଭାଷ : ୯୯୩୮୮୧୬୦୬୯ 
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ବଷ�ା ଛିଟାବଷ�ା ଛିଟାବଷ�ା ଛିଟାବଷ�ା ଛିଟା    
ଭିଜି ଯାଇଥିଲି ବରଷା ଛିଟାେର 

ତୁମକୁ େଦଖିଲା ପେର 

ଶୀତଳ �ଶ�ର ମଧୁ ଆଲିvେନ 

େଗାରାେଦହ ତମ ଥେର 

ଶ�ାବଣ ଋତୁର େଚାରା ପୀରତିେର 

ତେମ େହାଇଥିଲ ଛEି 

ଦୂରେଦେଶ ଥାଇ ଭ� ମ ସୃ�ିକେର 

ନଜରେର କଲି ବEୀ 

ସଦ� ବଷ�ାଛିଟା ମୁଖମtଳେର 

ସାଜୁଥିଲା ମୁrାଧାରୀ 

େସୗEଯ��େର ସେତ ବିେଭାର ଧରଣୀ 

ଭvା ରvତୂଳୀ ଧରି 

ସେରାଜ ସାହୁ 

 

ପୁ|ବଷ�ାପରି ପତ�  ଝଡୁଥିଲା 

ସମୟର अବିଳେc 

ପ�ତିଟି ବିEୁେର ତେମ ଶିହରିତ 

ଭ� ମର ସାଜି େସ ଚୁେc 

ସିGତହାସ� େଦଇ ବିଜୁଳି ଚମେକ 

ଛୁଇଁବାକୁ ପ�ତି अେv 

ଉଷGତାେର ଭରା େଜ�ାତି ପ�ଜ� ଳିତ 

େନଇ ଆସିଥିଲା ସେv 

େପ�ମିକପ�ବର ଦiିଣୀ ପବନ 

ଛଦG େବଶୀ ରୂପ େନଇ 

ଧିେର ଆ,ିେଦଲା ନାଭିେଦେଶ େଯେବ 

ନିରବତା ଗଲା ଛୁଇଁ 

 
ଆଠଗଡ଼, କଟକ, ଓଡ଼ିଶା 
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ଆଶାଆଶାଆଶାଆଶା    
ଏ ସ��ାଟାେର... ଏରୁtି ଉପେର ବସି 

କାହା ବାଟ अେନଇଛୁ? 

ରାତି ପାହିଯିବ ଦିନ ସରିଯିବ 

अ� େହବନି େତାର ପ�ତୀiା... 

ଲୁହ ଶୁଖିଯିବ! ମଶା େଫାଡ଼ି େଫାଡ଼ି ଘାଇଲା କରିେଦବ 

ଯିଏ ଗଲା େସ ଆଉ େଫରିବନି... 

କୃ~ ଗେଲ ମଧୁପୁର, ଝୁରି ଝୁରି ଯେଶାଦା ମରିଗେଲ ସିନା 

କାହp ା ଆଉ େଫରିେଲନି... 

କହୁ କହୁ କହିେଦଲି ସିନା... 

ଯା’ର ହଜିଛି ସିଏ ଜାେଣ, ହୃଦେବାଧର ଜ� ାଳାେର ଭଗp ବିେଶଷତା 

ଚତୁଦkଗ... 

ଜୀବ� େକାମା ପାଲଟି ଯାଇଥିବ ସିଏ... 

ନକାରାତG କ ମ�ବ� ପାଇଁ... iମାପ�ାଥ�ୀ 

କାରଣ 

ଆଶାେର ହ\ ଜୀବନ... ଆଶାେର ହ\ ଦୁନିଆ... 

ପୁ|ା}ଳୀ ବୁେଡ଼କ 
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ପୁअମାେନପୁअମାେନପୁअମାେନପୁअମାେନ............    
ଘର ବେନଇବା ପାଇଁ 

ଘରଠୁ ଦୂରକୁ ଚାଲିଯାଆ�ି 

ନୂଆ ସହରେର 

କାହାର େଗାେଟ େଛାଟ େକାଠରୀକୁ 

ନିଜର ପୃଥିବୀ ଭାବି ଚଳ�ି 

ଘରକୁ କୁଣିଆ ଆସିେଲ 

ଯାହାକୁ ସବୁଠୁ 

େଗହB ା ପୁअ େବାଲି କହୁଥିେଲ ସମେb 

ଆଜି ନିଜ ଘରକୁ ବି େସମାେନ 

କୁଣିଆେଟ ଭଳି ଆସ�ି... 

 

ପୁअମାେନ ମଧ� 

ଘରଠୁ ଦୂରେର ଘରକୁ ଝୁରି ଝୁରି ରହ�ି... 

େକୖଳାଶ ସାହୁ 
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ସମପ�ଣସମପ�ଣସମପ�ଣସମପ�ଣ    
(ଆଷାଢ଼ ଶୁକµ ) 

ଶ�ାବେଣ ଶ�ବଣ ଆେହ ନିଝ�ର 

ଶ�ବେଣ ପ�ସନp  ସୃ�ି ନିଜ�ର 

ପ�ବୃaି େଯସେନ ପ�ାୟ ଭରଗ 

ପ�ବୃaି ଉ¿ନp  ପ�ାେୟ ମାତv 

େଦଖି ପକ� ର�ା 

େଦଖିବାକୁ ଆହା କି ମନେଲାଭା 

 

ହଜିଗେଲ ନବ କା�ା କା�ାର 

ବ"k କି େହାଇବ ଦୁଃଖ କା�ର 

 

 

ଜଗ�ୀବନ େସଠୀ 

 

େହଉ କି ା ତୁହି ନିମେଗp େଯାଗ 

ନିଦାେଘ ନ େଦଖି ଦୁଃଖର େଯାଗ 

େହାଇଲା ହୃଦୟ 

ରୁi େହଲା ବi ମରୁଭ� ପ�ାେୟ 

 

ଦୁ�ମp ଚମେକ ମୟୁେଖ ଦୁ�ମଣି 

ପ�ାବୃେଟ ରଚିେଲ ସ�ୟଂ ବି�ାଣୀ 

ଝଲସୁ େତସେନ ସବୂ"� ପ�ାେୟ 

ସମପ�ଣ େଯାଗଁୁ ନରୁେହ କାେୟ 

ପେୟାଦ अମୃତ 

ପାରାବାର ହୁअଇ ପ�ସାଧିତ 

 
अc¤ଆବାଡ଼ି, ଗ}ାମ, ଓଡ଼ିଶା 

ଭ� ାମ�ଭାଷ : ୮୯୮୪୦୪୯୫୨୧ 
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ମୁଁ अଧ�ାପକମୁଁ अଧ�ାପକମୁଁ अଧ�ାପକମୁଁ अଧ�ାପକ    
अଧ�ୟନ କରିଥିଲି अଧ�ାପକ ପାଇଁ କି 

ନିଯୁrି अଭାେବ ଶୁେଣ, अଧ�ାପକ କାହ\କି? 

ମିଳିଲାନି ସରକାରୀ ନିଯୁrି ଖବର 

अତିଥି अଧ�ାପକ ଭାେବ ନିଯୁrି ହ\ ସାର 

ନିଇତି କେଲଜେର କB ାସ୍ 

ଆଉ ଯାବତୀୟ ଭାର 

େଯେବ େବତନ ପାଇଁ କି ହୁଏ अଗ�ସର 

अଧ�i କୁହ�ି ଟିକିଏ ଥୟ ଧର 

େଯାଜନା ଆସିଲାଣି ଶୀଘ� େହବ େରଗୁଲାର 

ଯଦି ପାର ଟିେକ ଏ©୍ ଟ� ା କB ାସ୍ କର 

ଛାତ� ମାେନ ଆମ अତି ଦୂବ�ଳ 

େଯମିତି ଉaୀ"� ହୁअ�ି ଏକବାର 

ଓମ୍ ପ�ସାଦ ପ�ଧାନ 

 

ଶୁଣିକି ହେସ ମଁୁ ବହୁବାର 

କହିବାଟା େଯେଡ଼ ସହଜ ଲାଗଇ 

କରିବାଟା ନୁେହଁ ମଜାଦାର 

ତଥାପି ଚାକିରୀ କରିଛି अଧ�ାପକର 

ଇlା ଥାଉ କି ନଥାଉ ନୁେହଁ େକହି ଶୁଣିବାର 

ସ�� େବତନେର କି ଚେଳ େମା ସଂସାର 

େସଥିପାଇଁ ଯାଏ େକାଚିଂ େସzର୍ 

କେଲଜେର ଏ©୍ ଟ� ା କB ାସ୍ ଆଉ 

ଆଉ ଏ େକାଚିଂ େସzର୍ 

ପରିଶ�ମ କରି େଦହ ହୁଏ େମା େବମାର 

ତଥାପି ମିେଲନି ଛୁଟି ମିେଳ ଖାଲି ଖବର 

େକାଉଠି अଛ�ି ସାର୍ ଶୀଘ� େକାସ୍� ସାର 

ପାେଖଇଲାଣି ପରୀiା 

ଛାତ� ଛାତ� ୀ,ୁ ମାଡ଼ିଲାଣି ଡର 
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େକମିତି େସମାେନ େହେବ ଉaୀ"� 

େସ ବିଷୟ ଚି�ାକର 

ନ େହେଲ େସମାେନ କରିେବ �� ାଇକ୍ 

କB ାସ୍ େହଉନାହ\ େବାଲି ଲେଗଇ ମାଇକ୍ 

ଏସବୁ ଶୁଣି ବି େକେବ ହୁଏନି ବିରr 

େକେବ ବି ଚେଢ଼ନି ମୁtକୁ େମା ରr 

ହସି ଏେଡ଼ଇ ଦିଏ ସବୁଦିନ ପରି 

ଏଇ େବାେଧ ଜୀବନ ଆମରି 

ସମାଜକୁ ଆେଲାକ ବାzି 

ନିଜଘେର अ�କାରକୁ ସାଉଁଟି 

ବ�ିଛି ବ�ିବାକୁ ପଡ଼ିବ 

ଆଉ େକେତାଟି ଦିନ 

ନିଜ ଭିତେର ସୁଖକୁ ସାଉଁଟି 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ସୁଜଳ ସାର୍ କହିେଲଣି ବହୁବାର 

େଧୖଯ��ଧର ସୁଧାଂଶୁ େହବ ଜଳ୍ ଦି େରଗୁଲାର୍ 

अେପiା କରିବାପାଇଁ अଥ� ବି ଦରକାର 

ସାହା ଭରସା ଯାହା ଏଇ େକାଚିଂ େସzର 

ଏତିକି ଦୁଃଖ ଆମର 

ମିଳୁନାହ\ ପ�ାପ� ଆମର 

େଦଖାଯାଉ େକେତେବେଳ େହବ 

ଏ अେପiାର अ�ର ଆବି�ାର 

େକେବ ମିଳିବ ଆଦଶ� अଧ�ାପକର 

ପୁର:ାର... 

 
ଉÚିଦ ବି�ାନ ସ±ାନ 

ନୀଳମାଧବ ମହାବିଦ�ାଳୟ, କzିେଲା 

ଭ� ାମ�ଭାଷ : ୯୩୪୮୮୦୩୮୩୧ 
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अେଲଖା କବିତାअେଲଖା କବିତାअେଲଖା କବିତାअେଲଖା କବିତା    
अେନକ କବିତା େଲଖି ସାରିଲିଣି 

େଲଖିନାହ\ େଗାେଟ ତୁମପାଇଁ 

େଯେବ େଲଖିବାକୁ ଇlା କରିअଛି 

େସ େଲଖାେର ମନ ମାେନନାହ\ 

 

କାଗଜ କଲମ ହାତେର ଧରିେଲ 

କବିତା ସିନା ମଁୁ ଯାଏ େଲଖି 

େହେଲ କ’ଣ େହବ େସ ସବୁ କବିତା 

େଲଖାଯାଏ ଦୁନିଆକୁ େଦଖି 

ତୁମ ମନଲାଖି କବିତାଟିଏ ମଁୁ 

େଲଖି ତ ପାରିଲି େକେବ କାହ\??? 

 

ନିର}ନ ସାହୁ 

 

 

 

 

 

 

ତୁମକୁ େନଇ ମଁୁ କବିତାେଟ େକେବ 

େଲଖିବାକୁ େହେଲ ଆଗଭର 

ତୁେମ ଲାଗ େମାେତ କବିତାମୟୀ େଗା 

କଲମ ହୁଏ େମା ହରବର 

େକମିତି େହବ େମା କବିତା ନାୟିକା 

ମୁt ହୁଏ େମାର ଘାଇଁ ଘାଇଁ 

 
ନିହଲ ପ�ସାର, ଗEିଆ, େଢ,ାନାଳ, ୭୫୯୦୧୬ 

ଭ� ାମ�ଭାଷ : ୯୯୩୮୭୪୧୫୮୩ 
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କାଗଜ ଫୁଲକାଗଜ ଫୁଲକାଗଜ ଫୁଲକାଗଜ ଫୁଲ    
େକହିଜେଣ େମାେତ ମାଗିନି  

ଏଯାଏଁ େମା ନିଜର ପରିଚୟ 

ତେମ େଯେବ େମାେତ ପଚାରିଲ ଆଜି  

ମନେର ଜାଗୁଛି ଭୟ 

 

ମଁୁ େଯ ବସ�ର ପହିଲି ଛୁଆଁେର  

େଗାଲାପୀ କାଗଜଫୁଲ 

ବାସ ନାହ\ େବାଲି ଭअଁର ଆେସନା  

ମଧପୂ କେରନା େଗଲ 

କିଏ ତେମ ପି�ୟ   େଦଲ ଟିେକ େସpହ 

ଦିअ ତମ ପରିଚୟ 

 

ସତ�ବ�ତ ସାହୁ 

 

 

ଋତୁ ରାଇଜର ଯୁବରାଜ ତେମ 

ଚିହିp ଗଲି ଚିହିp ଗଲି 

ତମ ପରଶେର ତମପାଇଁ ଖାଲି 

ଏେତ ସଜ େହାଇଥିଲି 

ତମରି ସାଥିେର  ଆସିଛି ମଁୁ ପି�ୟ 

ତେମ ସାେଥ େନଇ ଯାअ 

େକହିଜେଣ େମାେତ ମାଗିନି  

ଏଯାଏଁ େମା ନିଜର ପରିଚୟ 

ତେମ େଯେବ େମାେତ ପଚାରିଲ ଆଜି  

ମନେର ଜାଗୁଛି ଭୟ 
ପଲB ାସାହି, କମାଳପୁର, अହିୟାସ 

ଯାଜପୁର, ୭୫୫୦୩୬ 
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ଧନ� େସ ପୁତ�ଧନ� େସ ପୁତ�ଧନ� େସ ପୁତ�ଧନ� େସ ପୁତ�     
ବିଷାଦର ଛାୟା େଖଳି ଯାଇଥିଲା 
ନିରୁପାୟ େହାଇ ବସି 
ଭାଳ�ି ସକାେଳ ଶିରେlଦ େହବ 
ପାରିେବନି େକହି ଖସି 
ସଭି, ଆଖିେର େଲାତକର ଧାରା 
ହୃଦୟେର ଭରା େକାହ 
ମେନ ପେଡ଼ �ା�ି କୁଟୁc, କଥା 
ଦିଶିଯାଏ ତା, ମୁହଁ 
ବୁଡ଼ିଗେଲ ରବି ପoିମ ଆକାେଶ 
ସ} ଆସିଗଲା ନଇଁ 
ବୁଡ଼ିଲା ବିଶ�ାସ କାଲି େହବ େଶଷ 
କହିଛି ମ�ୀ ଶିେବଇ 
ବାର ବରଷର ବାଳୁତ କିଏ େସ 
ଧରି ବାଡ଼ି ବରେକାଳି 
ବୁଝୁ ବୁଝୁ ସିଏ ବିଶୁ ମହାରଣା 
ଏେକାଇର ବଳା ପୁଣି 
 
 

ପ�କାଶ ଚE�  ପtା 

 

ପଚାରିେଲ ପୁତ�  ବିଷାଦ କାରଣ 
କହିେଲ ବିଶୁ ବୁଝାଇ 
ହସିେଦଇ ପୁତ�  କହିେଲ ଆେବେଗ 
ପିତା,ୁ -ାହୀ େଦଇ 
ରାତାରାତି ଚୁଳ ମାରିଲା ଧରମା 
ବାର ବଷ�ର ବାଳକ 
ଝାସିେଦଲା ପ�ାଣ ସମୁଦ�  ଜଳେର 
କାଳ କାଳ ରଖି ଯଶ 
ବାରଶ ବେଢ଼ଇ ପ�ାଣ କଲ ରiା 
ଫୁଟାଇଲ ଓେଠ ହସ 
ଧନ� ତୁେମ ବୀର ଧନ� ମାତାପିତା 
अଦମ� ତୁମ ସାହାସ 
अଦମ� ତୁମ ସାହାସ.... 

 
ବି�ାନ ଶିiକ, କଲ�ାଣପୁର, ଭୂଇଁପୁର, ଯାଜପୁର 

ଭ� ାମ�ଭାଷ : ୮୨୪୯୪୯୯୦୭୪ 
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ଏେବ ଏେବର ବସ�ଏେବ ଏେବର ବସ�ଏେବ ଏେବର ବସ�ଏେବ ଏେବର ବସ�    
ଏଠି ଆଜି ଆଉ ବହୁନାହ\ ଥିର ସମୀର 

ଶା�ଶୀଳତାର ମୃଦୁ ମଳୟ ଫିvୁଛି , ଭିନp  ବାସpାର ବାରୁଦ ବତାସ 

କୁହୁଡି ଧଳିୂ ଧଆୂଁ ଧଷ�ଣେର, ଉଜୁଡି ଯାଉଛି େଶାଭ� ବନ-ଉପବନ 

କାକର  କଷେର ଯୁଇ, ଜାଇ, େହନା ସବୁ କା�ି ହରାଇଛ�ି, ବ"� ଆଉ ବିଭାର 

ଗvଶିଉଳିର ହୃଦୟ ଫଟା ଦୁଃଖେର ଉେଭଇ ଯାଉଛି, ସୁ� ସାମାଜିକତା 

ମିେଳନାହ\ ସୁପ"�ାମାନ,ୁ ସହଭାଗିତାର କାରୁଣ� अନୁକ ା 

ବିଶ�ାସର ବସ� ଶୁଣାଏ, ଖାଲି ପ�ତାରଣାର ପ�ତିଶ�¤ତି 

ଭିନp  ଏକ ଗେ� ବାଟ ହୁଡିଛି,  अଳି ଓ ପ�ଣୟୀ ପ�ଜାପତି 

ବୁଲା କୁକୁର, ଭିଡ଼େର ହଜିଯାଇଛି, ସଭ�ତାର ଶି�ାଚାର/କµ ା�ହରା ପରିେବଶ 

ସାହସଭରା ଯୁବସୁଲଭ  େଶୗଯ��, ଆଧୁନିକତାର ନାରା େନଇ अ�ାୟୁଷ 

ମଧୁର ସି� େକାଇଲିର କ�ସ�ର ଶୁଣାଏ ନାହ\, ସା��ନାଶୀଳତାର କୁହୁ ତାନ 

ରvହରା ଉଦାସୀନ ଧସୂର କୃ~ଚୂଡ଼ା ସବୁ, େକବଳ ନିରବେର େଦଖୁଥା�ି-- 

ବଦଳି ଯାଉଥିବା ସମୟର ସି�ା�କୁ/ ମୃତୁ�କୁ अେପiା ରଖିଥିବା अଥବ� ଉଦ�ାନକୁ-- 

ପତଳା ରr ସୁअର ଖର ନିଶ�ାସେର, ଖସିଯାଉଥିବା ପାଦ ତଳର ମାଟିକୁ; 

ଦtାସି ପ�ଧାନ 
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ଫୁଲକୁ ଭଲପାଉଥିବା ମାଟିର ମଣିଷ ମାନ,ୁ 

ତଥାପି, ଏଠି ନୀତି ଓ େନୖତିକତାର ସ}ିବନୀ ମ�  ସ�ରଣ କରିବାକୁ ହୁଏ; 

ହୃଦୟ ଓ ଆତG ାେର ସତ�ର ସ�ାନ ନିମିa ଋତୁଚକ�େର, ରାତି� ର ଆୟୁଷ େକେତ?  

କାଳର अ�ାର ବି अେପiା ରେଖ ନାହ\କି, ପ�ତୁ�ଷର ଶିଶିରସpାତ ଉଦିତ ସକାଳକୁ ?? 

ସୃ�ିର ଆଦି ଶ�େର ଝ,ୃତ ନାଦ ଭିତେର ବ� ହG ର ଠାବ କରିବାକୁ 

 

ଶ�ୀଯୁr ଦtାସି ପ�ଧାନ,  

ଉ»ଳ ସାହିତ� େସବା ସଂସଦ,  

ପାତ� ପୁର, ଗ}ାମ 

ଭ� ାମ�ଭାଷ : ୮୬୬୦୧୯୪୯୬୭ 
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ପ�ାତଃ ଭ� ମଣପ�ାତଃ ଭ� ମଣପ�ାତଃ ଭ� ମଣପ�ାତଃ ଭ� ମଣ    
ସକାଳୁ ସକାଳୁ ଉଠି 
ବାହାରି ପଡ ଚାଲିବାକୁ 
ବିନା ବାହାନାେର 
େଜାତା ନାହ\ lତା ନାହ\  
ନ କହି 
 
ବାହାେର େକେତ େଲାକ 
େକେତ ବିବିଧ ଲୁଗାପଟା 
େଗାଟିଏ ଉେjଶ� 
ଆରାମେର ପଦବ�ଜ 
 
େଭଳିକି େଭଳି େଜାତା 
ଚପଲ ସ�ାtଲ୍ 
ଡାrରୀ ବା ଏମିତି 
ପାଦ ପାଇଁ ନିହାତି 
 
ଧିେର ଚାଲ अବା ଜଲଦୀ 
ଚାଲ କି� ଆେଗଇ 

ବିଭୁତି ଭୂଷଣ ରଥ 

 

ଉପକାର ମିେଳ େବାଲି 
ନିoିତ ଭାବେର ମେନଇ 
 
ନିjk� ଦୂରତା अବା ସମୟ 
ପ�ତିଦିନ ଚାଲିଥିେଲ 
େହାଇଯାଏ अଭ�ାସ 
ରହିହୁଏନା ନ ଯାଇ େଗାଟିଏ ବି ଦିବସ 
 
ରrଚାପ ଓ ମଧୁେମହ ନିବାରଣ 
 ଏହା ଏକ ଭଲ ଉପାୟ 
ନିୟମିତ ଚାଲୁଥିେଲ 
ଉପକାରୀ अବଶ� 

 
 

ବରମୁtା, ଭୁବେନଶ�ର 
bibhutirath2010@gmail.com 
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ଘରୁଆ େବୖ~ବଘରୁଆ େବୖ~ବଘରୁଆ େବୖ~ବଘରୁଆ େବୖ~ବ    
ନିତି ଯିଏ େଲଖ�ି ମନର କଥା  
ତା,ୁ ମିଳଇ ଶ�ୀ ଗେଣଶ, କୃପା  
 
ଶ�ମ -େଭାଜନ-ବିଶ�ାମ ଠିକ ଯାହାର  
ତା, ବସା ଘର ଜାଣ େବୖକୁ� ପୁର    
 
ଘର ବାରି ହିସାବ ଠିକ ଯାହାର  
େସ ବିରଳ କୁଡ଼ିଆ ସୁଦାମ ଘର  
 
ସୁ ସ କ� କଳା ଯିଏ ଜାଣ�ି  
େକାଠ େଭାଗ ସିଏ ଖାଇ ପାର�ି  
 
 ସତ କହିବ ଯଦି ମଖୂ � अ� ପାଶ  
େତେବ େହାଇବ ବଂଶ ନାଶ  

ମନp ¤ ଭାଇ 

 

 
ଯାହାକୁ ଯାହା ଭଲ ଲାଗୁଛି  
େସ କମ� େସ ଲୁଚି ଛପି କରୁଛି  
 
କଲା କମ� ଫଳ ଜାଣ କa�ାର  
କାଳିବାସୀ ସବୁ ଜାଣି अସୁର  
 
ଚିହp ା ପରିଚିତ ଦିअ�ି ଦୁଃଖ  
ବୁଝିବା େଲାକ ମାୟାରୁ ମୁr 
 
ସତ କହିବ ଯଦି ସଇତାନ,ୁ  
ସଇତାନ ମାରିେବ ନାକ ଦtାକୁ  
 
ଯିଏ ବୁଝ�ି ଓଡ଼ିଆ ଭାଗବତ   
େବାକା अ� େରାଗରୁ ହୁଏ ମୁr  
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ବାଳେକ େମାର େବାଲକର 
ନିଜ ସୁରiା ନିେଜ କର  
 
େପଟ ସଫା ପାଇଁ ବରାଦअବଢ଼ା  
ମନ ସଫା ପାଇଁ ନିତିେଲଖା ପଢ଼ା 
 
ଗଛ ଗାଈ େଯଉଁଠି ନାହ\  
କଂସ ଶାସନ େସଠି ଚାଲଇ  
    
ଯେଶାଦା ମା'ର ଆଦର େଯଉଁଠି ନାହ\  
େସଠାେର େରାଗ अପରାଧ ବଢ଼ଇ   
 
ମା ଭଉଣୀ ଶିଶୁ େଯଉଁଠି ଖଟ�ି  
େସ ମୁଲକକୁ ଲiG ୀଛାଡି ଯାଆ�ି   

 
 
 
 
 
 
ହରିହର ଚଳଣି,ୁ ଯିଏ େହୟ ମଣ�ି  
୧୦୮ ଦୁଃଖ େଶାକ େଭାଗି ଥାଆ�ି    
 
ଘରୁଆ େବୖ~ବ େଯ ହୁअ�ି  
ଦୁଃଖ େଶାକରୁ ମୁrି ପାଆ�ି  
 
ନିତି େଲଖା ପଢା ଯିଏ କର�ି  
ହରିହର କୃପା ସିଏ େଭାଗ�ି  
 
ହିସାେବ ସାହାେସ କରିେଲ ଘର  
ଘର େହାଇଯାଏ େବୖକୁ� ପୁର 
 
ବହି ଖାତା କଲମ େପ�ମ  
ଜୀବନ ଜୀବିକା ହୁअଇ ଧନ�  
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ମାଟି େଗାବର ପାଣି ମରମ  
ବୁଝିେଲ ଆର� ହୁଏ ଧରମ  
 
ନିଜ ଧରମ ଯିଏ ବୁଝ�ି  
ନଥାଏ ତା,ର କିଛି ବିରrି 
 
କଥା ବୀର ଜାଣ କାମକୁ େଚାର  
େବଶଧାରୀ ବ�ୁ,ୁ ଚିହp  ସअଳ  
 
କଳିଯୁେଗ େବଶଧାରୀ ମାଳମାଳ  
େବଶଧାରୀ,ୁ ଚିହିp େଲ ତୁେଟ େଗାଳମାଳ  
 
ଯିଏ ଯାହା କୁହ�ି - େସ ତାହା ନୁହଁ�ି  
କାମ ଓ େଭାଜନରୁ ସତ� ଜାଣ�  
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
अସୁର େଭାଜନ ଯିଏ କର�ି  
ଖାତା କଲମ େଦଖିେଲ େସ ଡର�ି    
 
अସୁର ଗଁା େର ନଥାଏ େପାଥି  
ନରକ ଦt େଭାଗ କର�ି   
 
ଘରୁଆ େବୖ~ବ ହୁअ ନ କରି େହଳା  
େହଳା କେଲ ବୁଡ଼ିବ କୁଟୁc େଭଳା 
 

େମାବାଇଲ୍ : ୯୮୬୧୦୪୫୦୫୦ 
ଇେମଲ୍ : happylifemanubhai@gmail.com 
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ବି�ାପିତବି�ାପିତବି�ାପିତବି�ାପିତ    
ଆଜି ପବୂ� ଆକାଶେର 

ଶୁେଭ େମଘର ମହB ାର, 

ଝିପିଝିପି ବଷ�ା ସହ 

େବାହିଯାଏ େମୗସୁମୀ ପବନ। 

ମେନପେଡ ବିଗତ अତୀତ 

େଯେବ ଆସୁଥିଲା 

अiୟ ତୃତୀୟା। 

ଧରତୀ ମାତାକୁ ସୁମରି 

ଆର� କରୁଥିଲି ମୁଠିଛୁଆଁ।। 

େହେଲ ଆଜି େସ ସବୁ 

େମା ପାଇଁ ସାତ ସପନ। 

ଆଜି ବଷ�ାକୁ ସ�ାଗତ କେର 

େମା ହୃଦୟର କ�Eନ।। 

 

 

 

अଶି�ନୀ କୁମାର 

 

ତୁମ ପାଇଁ ଆଜି 

ମୁ ସବ�ହରା। 

େଫେରଇ ପାରିବ କି 

େମା େଦାରସା ଜମି 

େମା ସୁନାର ଧାନ େiତ। 

ଲୁଟି େନଇ େମା ସବ�ସ� 

ବିକାଶ ନାଆେର ମେତ 

କଲ ବି�ାପିତ।। 

 

ଦିେନ ଶସ� ଶ�ାମଳାେର 

ପରିପଣୂ � ଥିଲା େମା ଡvର , 

କୁଳୁକୁଳୁ ନାଦେର 

େବାହିଯାଉଥିଲା 

େମାପାହାଡ଼ିଝରଣା। 
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ତୁମ କୁଦୃ�ି ପଡିଲା 

େମା ଚିର ସବୁଜିମାେର, 

अସହ� େହଲା 

ତୁମ ବବ�ରତା।। 

ସବୁ ଖିନଭିନ କରିେଦଲା 

ତୁମ ଶି�ାୟନ 

ଲିେଭଇ େଦଲା େମା 

अସିGତା।। 

 

ତୁମ ବିକାଶର େବଦୀେର 

ବଳି ପଡିଲା 

ଆମ ଜୀବନ ଜୀବିକା। 

େଫେରଇ ପାରିବ କି 

େମା ଝରନ୍ଡvର 

ଚାହାର ମହୁଲ କୁେର ପତର, 

େଫେରଇ ପାରିବ କି 

ହରିଡା अଁଳା ବେନୗଷଧି ଲଘୁଜାତ।। 

ଲୁଟି େନଇ େମା ସବ�ସ� 

ବିକାଶ ନାଆେର ମେତ 

କଲ ବି�ାପିତ।। 

 

ତୁେମ କି ବୁଝିବ 

ଜଳ ଜvଲ ଜମିର ମହa�, 

ତୁମପାଇଁ ଏ ସବୁ ତ ଶାଗମାଛ ଭଳି 

ତୁମ ପାଇଁ ଆଜି ବିଦୀ"� ବସୁଧା। 

େହେଲ ଆମ ପାଇଁ 

ଏ ମାଟି ଆମ अନp ଦାତା ଈଶ�ର, 

ମାଟି ଆମରି ମାଆ।। 

ଏ ଝରନ୍ପାଣି 

ଆମ ଜୀବନ 

ଏ ପାହାଡ଼ ଆମ 

ବ�ିବାର ରାହା। 

 

ତୁମ କାରଖାନା ଚିମିନିର ଧଆୂଁ 

ଆଜି ରୁ�ିଦିଏ ଛାତିକୁ। 

େଫେରଇ ପାରିବକି 

େମା କୁେଦା ଗୁର}ି ମାtିଆ, 

େଫେରଇ ପାରିବ କି 
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େମା ବିରି କୂଳଥ ତିଲ ଝିପା , 

ଦରକାର ନାହ\ ମେତ ତୁମ 

ହାଇବି� ଡ୍ ଧାନର ଭାତ। 

ଲୁଟି େନଇ େମା ସବ�ସ� 

ବିକାଶ ନାଆେର ମେତ କଲ 

ବି�ାପିତ।। 

 
ସହକାରୀ ଶିiକ, ଝରିଗଁା, ନବରvପୁର 
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େଜ�ା�ାେଜ�ା�ାେଜ�ା�ାେଜ�ା�ା    
ନିେରାଳା ରାତି  

କୁହୁଡି ଭରା ପାହା�ି  

ସ��ା େବଳର ପ�ୀତି  

େଶଷ େଦଖି ହୁअ�ି  

 

ଫୁଲର ବାସpା  

ପୁେନଇଁ ରାତିର େଜ�ା�ା  

ମଧୁର ନଳିନୀ ର ତୃ~ା  

େଶଷ େଦଖି ତୁମକୁ ହୁअ�ି 

 

କାଳ େମଘି ବଷ�ା 

ପବ�ତ ସବୁଜିମାେର ହରଷ�ା  

ବିଭୁତି ର}ନ 
ପାଣିଗ�ାହୀ 

 

 

 

ଫୁଲ େଗାଲାପ ର ଇଷ�ା  

େବାେଧ େଦଖି ତୁମକୁ ହୁअ�ି  

 

ମୃଦୁ ମଳୟ  

ସ��ା େଗା-ଧଳିୂମୟ 

ସ�ିତ ବସେ� ପ�ଣୟ  

େଦଖି ତୁମକୁ ହୁअ�ି 

 

ଜୀବନର େଶଷ ଆଶ 

अ�ର अ�ିମ ନିଶ�ାସ  

ଜଡ ଶରୀରର ନାଶ  

େଦଖି ତୁମକୁ ହୁअ�ି    
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ନିରୀହା ସୁସିGତାନିରୀହା ସୁସିGତାନିରୀହା ସୁସିGତାନିରୀହା ସୁସିGତା    
ନବମ େଶ�ଣୀର ଝିअଟିଏ େସହି, 
ଯଉବନ େଦେହ �ଶ� କରିନାହ\। 
କୁEୁଲି ଗଁା ନାମଟି ତାର, 
ବାପା ମାଆ ,ର अେଟ ଆଦର। 
ଦିେନ ସାvସାଥି େମେଳ ବାହାରିଲା, 
େଫରୁେଫରୁ ରାତି अ�ାର େହଲା। 
अ�ାର ରାତି ସାଜିଲା ବଇରୀ, 
ଖାକିଵାଲା ଦେଳ କେଲ ଶିକାରୀ। 
ରାiସ ମାେନ ତାକୁକେଲ ବଳା»ାର, 
ଶୁଣିେଲ ନାହ\ େକହି ତାର ଚି»ାର। 
ସ�ାଭିମାନ ତାର ସବୁ ନ� େହଲା, 
ସମାଜ ଆଗେର କଳ,ିନି ସାଜିଲା। 
େଦାଷ ନଥାଇବି ସାଜିଲା େଦାଷୀ, 
େଦାଷୀ ମାେନ ଏଠି ବୁଲ�ି ଆସି। 
ସରକାର େନତା ସଭିଏଁ କହିେଲ, 
େକହି ନ�ାୟ ତାକୁ େଦଇନ ପାରିେଲ। 
େଶଷେର କହିେଲ ପାଗଳ ସାଜିଛି, 
ମିଛ କଥା ଯାକ ଖାଲି ବକୁଛି। 

ସାବିତ� ୀ ସ�ାଇଁ 

 

ଆଖିଲୁହ ତାର ଆଖିେର ରହିଲା, 
ନିEା अପବାଦ ସହିନ ପାରିଲା। 
ମରଣକୁ ନିଜ ସାଥି କରିେନଲା, 
େଶଷେର ନିଜର ଜୀବନ ହାରିଲା। 
ଏଇ କଣ ଆମ େଦଶର ନ�ାୟ, 
ସବୁ ଆେଡ ଗେଲ ଖାଲିअନ�ାୟ। 
ଆସ ଭାଇ ଭଉଣୀ ଏକାଠି େହବା, 
अନ�ାୟ ବିରୁ�େର ସଭିଏଁ ଲଡିବା। 
ଏଇ ଥିଲା ନିରୀହ ସୁସିGତାର କାହାଣୀ, 
ସବୁ ନାରୀ ଆମ ମା ଭାଉଣୀ। 

 
ପିତା- ଶ�ୀ କାଳୁ ଚରଣ ସ�ାଇଁ 

ଶ�ୀକୃ~ଚE�  ଗଜପତି ସ�ୟଂ ଶାସିତ ମହାବିଦ�ାଳୟ 
ସpାତେକାaର, ଦି� ତୀୟ ବଷ� (ଓଡ଼ିଆ ବିଭାଗ) 

ପାରଳାେଖମୁtି, ଗଜପତି, ଓଡିଶା- ୭୬୧୨୦୦ 
ଭାମ�ାଭାଷ- ୯୯୩୮୭୨୧୫୩୮ 
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ପ�କୃତିପ�କୃତିପ�କୃତିପ�କୃତି    
ଜନିG ତ ସ�ାନ ରାiସ େହବାକୁ େଯେବ 

କୁ�ାେବାଧ ହୁଏ ନାହ\ - ୧ 

ବିକାଶନେର, ପ�କୃତିକୁ ଧ�ଂସ କରିବାକୁ 

ତିେଳ େହେଲ ଚି�ନ ନ କରଇ - ୨ 

ନିଜ େଭାକ େମzିବାକୁ, ସୀମାହୀନ େହଇ 

ଜୀବଜଗତକୁ ଭୁଂଜିଯାଏ ନର ରାiସ ରୂପ 

େନଇ - ୩ 

ଉ� ଉ� अଟାଳିକାର େମାହ େନଇ 

ଛିନଭିନ କରିଯାଏ ନିଜ ନିଶ�ାସେର 

ମାଧ�ମକୁ କାଳିଦାସ େହଇ - ୪ 

�ାନ, ବି�ାନେର ବିେମାହିତ େହଇ 

ମଣିଷ ସମାଜ ଭୁଲିଯାଏ ମଣିଷତ�କୁ ଯହ\ - ୫ 

ଏକଛତ� ବାଦ ଭାବନା େଯେବ ଗ�ାସ କରଇ 

ଭଗବାନ ଶ�ଟି ତୁଛ ଲଗାଇ - ୬ 

ମଣିଷର ସୀମାହୀନ अତ�ାଚାର 

ପ�କୃତିର ସୀମା େଯେବ େଯେବ ଲ¡ଇ - ୭ 

ପ"ୂkମା େଲ,ା 

 

ବନ�ା, ବାତ�ା ମରୁଡି ରୂପ େନଇ 

ପ�କୃତି ତା ପ�ତିଉତର ଦିଏ େଦେଖଇ - ୮ 

ପ�କୃତି, ପ�ାକୃତିକ ଭାରସାମ� େଯେବ ଦିଏ 

ହେରଇ 

ସହିବାର ସୀମାକୁ େଯେବ ମୁହଁ ଦିଏ 

େଫେରଇ - ୯ 

ମହାମାରୀ ରୂେପ କ�ାନ୍ସର, କେରାନା, 

ସ�ାଇନ ଫB ¤ଏ 

ମଣିଷ ସମାଜକୁ ନ� କରିବାକୁ ଆେସ 

ଆେଗଇ - ୧୦ 
ଗେବଷିକା, ମାନବତା ଓ ସାମାଜିକ ବି�ାନ ବିଭାଗ 

ଆଇଆଇଟି (ଆଇଏସ୍ ଏମ୍), ଧାନବାଦ 

ଝାରଖt, ୮୨୬୦୦୪ 

ଭ� ାମ�ଭାଷ : ୭୦୦୮୨୦୭୮୪୪ 
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ପ�ତିଶୃତିପ�ତିଶୃତିପ�ତିଶୃତିପ�ତିଶୃତି    
େଦଇଥିଲ ତୁେମ େକେତ ପ�ତିଶ�¤ତି 

ସିr ବାଲୁକା ତଟେର ବସି, 

ନୀଳ ସାଗରଟା ଥିଲା ଆମ ସାiୀ 

ଲୁଚି ଯାଉଥିେଲ ସରୁୂଜ େଦଖି। 

 

ମୃଦୁ ମଳୟେର ଭାସି ଆସୁଥିଲା 

ତୁମରି କ�ରୁ ହସର ଧ�ନି। 

େକେତ ଆଶାେନଇ ଗଢୁଥିଲି େମାର 

ଆଗାମୀ ଦିନର ସ�ପp କାହାଣୀ। 

 

 

 

ମେନାର}ନ ମୁଦୁଲି 

 

 

 

 

 

ହଜି ଯାଇଥିବ ତୁମରି ମନରୁ 

ବିଗତ ଦିନର अଭୁଲା ସG �ତି। 

ମିଛ ସବୁ ଥିଲା ତୁମରି अ�େର 

ଆଜି ତୁେମ ପରା ଯାଇଛ ଜିତି। 

 

ତୁମ ଶ�ୀମ�େର େଟାପାଏ ସିEୂର 

େମା ପାଇଁ ଗଢିଛି ଆଜି ସମାଧି 

ତୁମ ପ�ତିଶ�¤ତି ପ�ତଧ�ନି ହୁଏ 

େଗାଧଳିୂ େବଳାେର ହୃଦେୟ ନିତି। 
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ମାଟିର ମଣିଷମାଟିର ମଣିଷମାଟିର ମଣିଷମାଟିର ମଣିଷ    
ସୁଖର ସରୁୂଯ ଆେସନି ଯା ପାଇଁ ଆେଲାକର अବକାଶ େନଇ 

ସୁEର ଧରାର ସିଏ ରୂପକାର ମାଟିର ମଣିଷ େସହି। 

ବିଳାସ ବାଦର ତୀବ�  ବିେରାଧୀ ଦୃଢ ସଂକ� ତାର 

ଦୁଃଖିର ମୁଖେର ହସ ଫୁଟାଇବା ତାର ଜୀବନର अvିକାର। 

ଛାତିକୁ ଜାବୁଡି ରକତ ନିଗାଡି ଲଗାଏ ପରାଣର ବାଜି 

ବସୁଧାର ହସ ମହାନ ଦୃଶ� ତା ପାଇଁ ସ�ବ ଆଜି। 

ରାତି� ର ରଜନୀ ଆଣିନି ତାପାଇଁ େଜ�ାସpା ଶୀତଳ ରାତି 

ସିଏ ସମb, अନp ଦାତା, ତା ବିଶ� ମାନବ ପ�ୀତି। 

ବସୁ�ରା ସୁତ ନୁେହଁ ବିଚଳିତ ଦାରିଦ� �ର କଷାଘାେତ ପ�ପୀଡ଼ିତ 

ନିବkକାର େଯ ବିତେର ବିଭବ ଆନEର अଶ�¤ପାେତ। 

ଶୁଣିଛକି ଥରୁଟିଏ ମାଟିର ମଣିଷର अ�ର ତଳର କଥା 

େଦଖିଛ କି େକେବ ତା ସଂସାରର ମହାବ�ଥା। 

ଯାହାପାଇଁ ଆଜି େଦଖୁଛ ଧରାେର ଆଗାମୀ ଭବିଷ�ତର କଥା 

ବିେଦ� ାେହ ତାର ବୁଲିବ ମହୀମtେଳ ମୃତୁ�ର ପରବାନା। 

ଆଗାମୀ ବିଶ� କ"�ଧାର େସ କେରନି ତା ପ�ତି େହଳା 

ତା ବିନା अନ� ହୃଦୟେର ଜଳିବ ଜ�ାଳାର अଗିpମାଳା। 

ଆୟୁଷ ମହ� 
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ପ�ାଣବ� େସ େଯ ବୀରପୁତ�  କମ�ର ରଣାvେନ 

ତା ଭାଗ� ନିଶାଣ ବିଜୟ ଭିଷାଣ କମ�ର ଜୟଗାେନ। 

ଜାତି, ଧମ�କୁ ପଛେର ପକାଇ ସମb,ୁ ଦିଏ अନp  

େସହି ପ�କୃତ ମାଟିର ମଣିଷ େକେତ େଯ ମହାନ। 

अବେହଳିତ େଯ ନିଃସ� ମଣିଷ ବିଶ�ମୁଖେର ଦିଏ ଦାନା 

ଶା�ି େମୖତ� ୀ ପବିତ�  ବ�େନ କର ତାେର ବEନା।। 
 

ଗ�ା : ଗEିଦା, ବଡ଼ଗଁା, ରାଇରvପୁର 

ମୟୁରଭ}, ଓଡ଼ିଶା ୭୫୭୦୪୨ 

ଭ� ାମ�ଭାଷ : ୭୩୨୫୯୮୪୧୪୮ 
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ବୁଇନବୁଇନବୁଇନବୁଇନ    
ଲୁେଚଇ େଦଇ କେyଇେଟ  

ଜୀବନକୁ (?) େଫରିେଲ େସମାେନ  

ମିଛେର ପ�େବାଧି ନିଜକୁ  

ହଜିଗଲୁ େବାଲି ତୁ  

ଜହp ଠୁ, ଜୀବନଠୁ  

ପୃଥିବୀେର, ମାଟିେର ମାଟିେର  

… 

ମଁୁ  କାହ\କି ବିଶ�ାସ କରିବି  

େକମିତି ବା ପରେତ ଯିବି ? 

ଆଖିେର ତ େଦଖିନାହ\ େତାେତ 

େସମାେନ କହିବା ପରି  

… 

ଡା ନୀଳମାଧବ କର 

 

େକଉଁଠି ଲୁଚିଛୁ ତୁ  

ଥେର େମାେତ ଧରା େଦ  

ଲୁଚାଲୁଚି େଖଳେର ମଁୁ  

େଖାଜି େଖାଜି ହାଲିଆ େହଲିଣି 

… 

ଏଇଠି ଥାଆ� ସିନା 

େମା ଆଖି ସାମନାେର  

ଜଳ ଜଳ େଦଖୁଥା�ି େତାେତ  

ପତା େମାର ମୁଦି େହବା ଯାଏ  

… 

ଏେବ େତାେତ େଖାଜୁ େଖାଜୁ  

ଆଖିେର େମା ପାଣି ଭରି ଆେସ  

ସୃ�ି ସବୁ େତା ବିନା  

େନସି େହଇ ଝାପସା େହଇଯାଏ  
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ଥେର େମାେତ େଦଖା େଦ  

େମା ଦୃ�ି େଫେରଇ େଦ 

… 

ବୟସ େତା �ିର େହଇଗଲା  

େତର ବଷ�, କିଛି ମାସ, ଦିନ, ମିନିଟ, ଆଉ 

େସକt କିଛି  

ତୁ େସମିତି କେyଇେଟ େହଇ ରହିଗଲୁ  

ସମୟକୁ ଜିଣିଗଲୁ େସଇ ମୁହୂa�େର 

… 

 

ଏଠି ଯିଏ ରହିଗେଲ େତା ପଛେର  

େଢର ବଡ, େଢର ସାନ  

अବା େତା ସାvମାେନ  

ସମୟର କବଳେର  

ତାକ ଧିନା େଥଇ  

କରୁଚ�ି, କରୁଥିେବ  

େରାଗ, େଶାକ, ଜରା ଯିବ ଖାଇ  

ତୁ କି� େସଇମିତି  

କେyଇେଟ େହଇ ରହିଗଲୁ  

ସମb, ପାଇଁ  

… 

ତୁ ଚାଲିଗଲା ପେର  

େମା ମନେର ନିରାଶା କାହ\କି ଜାେଗ  

େତା ପାଇଁ େମାର େଯେତ ଆଶା  

अପ"ୂ� ରହିଲା େବେଳ  

େମାେତ କିଆଁ अ�ାରିଆ ଦିେଶ 

… 

େତାେତ େଦାଳମୁକୁଟେର  େଦଖିଥା�ି େବାଲି  

ଏେବଠୁ େତା ମୁକୁଟେର େମା ମନ ଥିଲା ଲାଖି  

… 

କପାଳ ତ ଲୁେଚଇଲୁ  

କହ ଭଲା ସେଜଇବି  

େକମିତି ମଁୁ ତେତ  

… 

ପ�େବାଧିବି ନିଜକୁ େକମିତି  

ନିଜ ମନ ଓ ହୃଦୟ  

ତୁ ଚାଲିଗଲା ପେର ଯିଏ  

ନିେbଜ ଓ ନିbରv  
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ସବୁ ଆଡ ଖଁା ଖଁା ଲାେଗ  

ଜହରେର ସଢ଼ିଥିବା ପରି 

… 

अେପiା କି ବ�b ଲାଗିଥା�ା  

ଆଉ ଦୁଇ ଘଡି  

ଆମ ପାଇଁ, 

ଆମ अେvନିଭା କାହାଣୀକୁ, ଶୁଣିଯିବା ପାଇଁ  

ରହିଥା�, ଏମିତି अ�ତଃ  

େତା ନାତୁଣୀ ଝିअ, େହବାଯାଏ େତା ପରି  

अେପiା କି ବ�b ଲାଗିଥା�ା  

ଆଉ ଦୁଇ ଘଡି  

… 

େମା ହାତ अସନା େବାଲି  

େମାେତ େଖାଇ େଦବାେବେଳ  

ପଦG ପତ�  ଜଳ ପରି  

େଦଖିବାକୁ େତାେତ ସବୁଦିନ  

ସ�l ଓ ନିମ�ଳ  

କରୁଥିଲି ଏକା� ପ�ାଥ�ନା  

ତା, ପାେଖ ପହ�ିବା ଆଗୁ େବାେଧ  

ହୁଡ଼ିଗଲା ବାଟ ସିଏ, अରଣ� ଭିତେର 

… 

ଚାରିଆେଡ ଏେବ iୁଧା ତୃ~ା  

ପୁଣି କB ା�ି, अଛି ଆଗ ପରି  

अଛି ପୁଣି ପଥ ବହୁଦୂର  

ଆଗେର େଯ ଆଖି ପାଏ ନାହ\  

… 

ତୁ େଯ ଆଉ  

େମା ସଂେଗ ଚାଲିବୁ ନାହ\  

ଏ ଶୁନ�ତା ଘାରି ଆେସ  

ଜୀବନର ଆଭା ଆେସ ଶୁଖି ଶୁଖି  

… 

ଦୁଃଖର ପ�ାବଲ� ସିନା ସହି େହବ  

ଲୁହଧାର େଦବ ତାକୁ େଧାଇ  

(କି�) ଶୁନ�ତାେର େକମିତି ବ�ିବି ସେତ  

ବରଂ ହଜିଯିବି ତହ\  

… 

ପେଦ ପେଦ କଥା େତାର  

ଲi ପଦ ପେର  
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ତେତ ବାରି ଦିଏ ଜହp  ପରି  

ଲେi ତାରା ଗହଣେର  

… 

ଚE�  ସହ ସାଥି େହବି 

େବାଲି ମକରେର  

ଆଶାକୁ େମା ଟାଳି େଦଲୁ  

ରହିଲୁ ଦୂରେର   

ଦୂର ପରବତ ପେର  

ଭସା ଭସା ବଉଦ େମଳେର  

ନୀଳ ଆକାଶେର  

… 

ଏେତ ଦୂରୁ - 

େଦଖୁଥିବି େତାେତ ଖାଲି  

ଭିଜୁଥିବି  

େତା ସG �ତିର େଜ�ା�ାେର  

େକାେଳଇବାକୁ ଇlା େହଉଥିବ  

େଦବାକୁ ଚୁମାେଟ  

କି� ହାତ ପାଉନଥିବ - 

… 

ମଁୁ ଜିଇଁ ରହିଥିବି  

ଏ ମଲା ପୃଥିବୀେର  

*** 
ଡା: ନୀଳମାଧବ କର  

ଓଲଭରହା ଟନ, ଇଂଲt 

nmadhab@yahoo.com 
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େମା ଭଉଣୀେମା ଭଉଣୀେମା ଭଉଣୀେମା ଭଉଣୀ    
ରାତି ରvର କଳା ବାଳକୁ 

େପାଟଳ ଚିରା େତା ଆଖି, 

ହସରୁ ସେତ ମୁକୁତା ଝରାଉ 

ଆଖି େମାର ଯାଏ ଲାଖି 

ସଦ� ଶିଶୁର ହୃଦୟଟି େତାର 

ସ�ର େତା େକାଇଲି କୁହୁ 

େସpହମୟୀ ତୁ ସବୁଠୁ अଲଗା 

େସpହେର ଝରାଉ ମହୁ 

ବାପା,ର ଜପାମାଳୀ 

େବାଉର ତୁ େଗହB ୀ 

ଆେଗ େତାର ଫିକାପେଡ଼ 

ବୁଢ଼ାମାଳୀର େସ ମଲB ୀ 

ପ�ସନp ଜିତ ମହାପାତ�  

 

 

 

ଚାଲି େତାର ଶ�ହୀନ 

େକେଡ଼ ସୁEର େତା ସ�ଣା, 

ଏମିତି େତା ଗୁଣ ସେତ 

ନାହ\ େତାର ଉପମା 

େଜେଜମାର ଆଶା ବାଡ଼ି 

ସବୁଠୁ େଗହିB  ନାତୁଣୀ 

ସଭି, ମନ େମାହୁ ତୁ 

ଗାଇ ଗୀତା ରାଗିଣୀ 

େମା ଜୀବନ ପୁbକେର 

ତୁ େମା େଶ�� କାହାଣୀ 

େକାଟିକେର େଗାଟିଏ ତୁ 

େମା ସୁନାନାକୀ ଭଉଣୀ 



ଆହ� ାନ
 ଇ-ପତି� କ

ା 

ଆହ� ାନ ଇ-ପତି� କା, ପ�ଦଶ ବଷ�, ତୃତୀୟ ସଂଖ�ା, ମା�� ୨୦୨୦ Magazine Downloaded from www.aahwaan.com 

ଆହ� ାନ ଇ-ପତି� କା ସ ୂ"� ନିଃଶୁ% ବିତରଣ େହତୁ ଡା େଜ�ାତି ପ�ସାଦ ପ+ନାୟକ, -ାରା ପ�ତି.ିତ ଓ ପ�କାଶିତ    Aahwaan.com  Aahwaan.com  Aahwaan.com  Aahwaan.com     225 

ରୁଷିେଲ ତୁ ରୁଷିଯାଏ 

ଏଇ ସରଗର ଚାE 

େତା ହସରୁ ଝରିପେଡ଼ 

ମହB ାର ସାନE 

େତା ଆଖିରୁ ଝରିେଲ 

ଲୁହ ଦୁଇଧାର 

େମା ଛାତିେର ଚାଲିଯାଏ 

ତୀÞ େଗାେଟ ଶର 

େତାଳି ପାରିବିନି ସିନା 

େତା ଲାଗି ସରଗରୁ ଶଶୀ, 

େତାଳିପାରିବି େତା ଓେଠ 

ସଦା ଖୁସି ବାରମାସୀ 

ସୁନାରୂପା ହୀରା େମାତି 

େମା ପାେଶ ସିନା ନାହ\ 

ସାଇତିଛି େସpହ ସି�ୁ 

ଏ ଛାତିେର େତା ପାଇଁ 

 

 

 

 

 

 

 

अଜବ ଦୁନିଆ अଜବ ମଣିଷ 

अଜବ ଏ ମାୟା ବ�ନ 

ତା ମେଧ� अଜବ ତୁ ଆଉ ମଁୁ 

अଜବ ଆମର େପ�ମ 

େକେବ କରିବୁନି ମାନ अଭିମାନ 

େମା େତାର ପାଗଳ ଭାଇ, 

ପାଗଳ ତ ଯିଏ ଚିେହpନା ନିଜକୁ 

ଜାଣୁନା କି ଏହା ତୁହି? 

େସpହର େପ�ମର େଦବୀ ତୁ 

ଏମିତି ତୁ େମା ଭଉଣୀ 

କିଏ କେହ ତେତ େତଜସି�ନୀ େବାଲି 

କିଏ କେହ ତେତ ମାମୁନି 
ପ�ସନp ଜିତ୍ ମହାପାତ�  

ବାମେଦବପୁର, ବାରବାଟୀ, ଯାଜପୁର 

୭୫୫୦୮୮, ଓଡ଼ିଶା 
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ମା ସରସ�ତୀମା ସରସ�ତୀମା ସରସ�ତୀମା ସରସ�ତୀ    
ମା ସରସ�ତୀ େଘନ ବିନତୀ 

ଭrି ମନେର ମା କେର ଆଳତୀ 

େକଉଁ ନାମେର ମା ତେତ ଡାକିବି 

େକଉଁ ଦୀପେର ମା अଘ�� ମଁୁ େଦବି 

अତି ମଖୂ � ମାେଗା ନ ଜାେଣ କିଛି 

ଶ��ା ମନେର ମା ତେତ ଡାକୁଛି 

ହbେର ଧରିଥାଉ ତୁ ବୀଣା 

ବୀଣାପାଣି ନାେମ ଜଗେତ ଜଣା 

ହଂସପୃ.େର ବସି ତୁ अଛୁ 

ହଂସବାହିନୀ ନାମ ବହିଛୁ 

କିଛି ମାଗୁନାହ\ ମାେଗା ଏତିକି 

ପଦ ଦିअ କହି କେ� େମା ବସି 

ଏତିକି ଗୁହାରୀ ପାଦତେଳ େତାର 

ଏ ଭବସାଗରୁ କର ଉ�ାର 
 

 

ପ�ସନp  ପଧାନ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ଯୁr ତିନି ପ�ଥମ ବଷ� ଓଡ଼ିଆ ବିଭାଗ 

ସରକାରୀ ସ�ୟଂଶାସିତ ମହାବିଦ�ାଳୟ, 

ଭବାନୀପାଟଣା, କଳାହାtି 
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ମାତୃଭାଷାମାତୃଭାଷାମାତୃଭାଷାମାତୃଭାଷା    
ଜନG େହଲା ଦିନୁ େଯଉଁ ଭାଷା ଶୁଣିଲି 

େସହି ଭାଷାକୁ େନଇ �ାନ अଜkଲି 

କଥା କୁହାଠାରୁ ପାଠପଢ଼ା େଯେତ 

େସହି େମାର ମାତୃଭାଷା 

େମା ମାଆଠାରୁ ଶିଖିଲି 

ଏହି ଭାଷା େମାର ପ�ଥମ ଭାଷା 

ତାହାକୁ େନଇ ମୁହ\ ସରସା 

ଗଁା ଗଁା ଥି ଘେର ଘେର 

େଯଉଁ ଭାଷା ମୁହ\ ଶୁଣିଲି 

େସଇଟା େମାର ମାତୃଭାଷା 

େମା ମାଆଠାରୁ ଶିଖିଲି 

ଲୁେଚଇ ଛେପଇ େଯେତକେଲ ବି 

ରାଗିଗେଲ ବାହାରି ଯାଏ 

କଥା କହୁଥିଲା େବେଳ 

େଲାେକ ଜାଣିଯାଆ�ି अନ� ରାଇଜର େବାଲି 

େସଇଟା େମାର ମାତୃଭାଷା 

େସବକା� ନE 

 

େମା ମାଆଠାରୁ ଶିଖିଲି 

ଏହି ଭାଷାକୁ େନଇ ଦୁନିଆଁର ଭାଷା ଶିଖିଲି 

ଏହି ଭାଷା ବେଳ ସାରାେଦଶ ବୁଲି 

ନୂଆ ନୂଆ ଜାଗା େଦଖିଲି 

ଯିଏ େମାର �ାନଦାତା େସହି େମାର 

ମାତୃଭାଷା 

େମା ମାଆଠାରୁ ଶିଖିଲି 

ଇ ଭାଷାେକ ବିେରାଧ କରି 

ଇଂେରଜ୍ ସରକାର େଦଶୁଗଲା ହାରି 

ଏହି ଭାଷାବେଳ ସ�ାଧୀନ େହଲି 

ନିଜର अଧିକାର ପାଇଲି 

େସଇଟା େମାର ମାତୃଭାଷା 

େମା ମାଆଠାରୁ ଶିଖିଲି 
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ବିଚିତ�  ସଂସାରବିଚିତ�  ସଂସାରବିଚିତ�  ସଂସାରବିଚିତ�  ସଂସାର    
ବିଚିତ�  ଏ ସଂସାର େକହି ନୁେହଁ କାହାର 

ଭାବନି େହାଇ ରହିବ अମର 

ଏକା ଜଗତକୁ କରିଛୁ ଆଗମନ 

ଏକା ହ\ ଚାଲିଯିବ ଏ ଜୀବନ 

ବାପାମା’ ଭାଇଭଉଣୀ ସାଜି କରୁଛୁ अଭିନୟ 

ଏ ସଂସାର ହ\ ଏମିତି ଏକ ବିସGୟ 

ଘାzି େହଉଛୁ ପଡ଼ି ସଂସାର ବ�େନ 

ସମେb ବ�b ଏଠି ମୁrିର ସ�ାେନ 

ବୁଝି ପାରୁନାହୁଁ ସଂସାର ଇE�ଜାଲ 

ଜାଣି ପାରୁନାହୁଁ େକେବ ହାବୁଡ଼ିବ କାଳ 

अପକମ� କରି କରନି ନିଜକୁ ହୀନ 

ମହତ୍ କାଯ��କରି ପଣୂ� କିଛି କିଣ 

ଟ,ା ପଇସା ଧନରତp  ନ ଲାଗିବ କାେମ 

ଧମ�ପଣ ଥିେଲ ତରିଯିବୁ ଆେମ 
 

 

େବୖବସୁତ ନାଏକ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ଯୁrତିନି ପ�ଥମ ବଷ� (ଓଡ଼ିଆ ବିଭାଗ) 

ସରକାରୀ ସ�ୟଂଶାସିତ ମହାବିଦ�ାଳୟ 

ଭବାନୀପାଟଣା, କଳାହାtି 

େମା-୭୦୭୭୪୩୩୮୯୮ 
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ଚୁଲବୁଲି ପି�ୟାଚୁଲବୁଲି ପି�ୟାଚୁଲବୁଲି ପି�ୟାଚୁଲବୁଲି ପି�ୟା    
ଚୁଲବୁଲି େମାର ମନର ମାନସୀ  

ହୃଦୟ ମEିର ରାଣୀ  

ତା ବିନା େମାହର ଜୀବନ अଧୁରା  

କରିଛି େପ�ମର ଗୁଣି 

ଦିେନ ନ େଦଖିେଲ ତା ଚE�ମା ମୁହଁ   

ଦିନ େମାର ସେର ନାହ\  

ରାତି ସାରା ଖାଲି କଡ େଲଉଟାଏ  

ନିଦ ଜମା ଆେସ ନାହ\ 

ଚୁଲବୁଲି େମାର ଲାେଜଇ େପ�ମିକା  

ଲାଜକୁଳି ଲତା ପରି  

ଛୁଇଁେଦେଲ ତାକୁ ଲାେଜଇ ଯାଏ େସ  

ନୂଆ େବାହୁଟିଏ ପରି 

ମେହE�  କୁମାର 
ସ�ାଇଁ 

 

 

ଚୁଲବୁଲି େମାର अଭିମାନି ପି�ୟା  

अଭିମାନ କେର େକେତ  

େପ�ମ ଭରା ପେଦ କଥା କହିେଦେଲ  

େକାେଳଇ ନିଏ େସ ମେତ 

ଦିନ ସାରା ଖାଲି ଚାହ\ ରହିଥାଏ  

ହବାକୁ ପଦିଏ କଥା  

େମା ସାଥିେର ପେଦ କଥା େହାଇଗେଲ  

ଭୁଲିଯାଏ ସବୁ କଥା 

େଛାଟଛୁଆ ପରି ପି�ୟା େମାର अେଟ  

କେର େକେତ ଚଗଲାମୀ  

େମା ସାଥିେର ଲାେଗ ଚୁଲବୁଲି େମାର  

ହସ ଟିେକ ଦବା ପାଇଁ 

ଧରି େମାର ହାତ କହିଦିଏ ମେତ  
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ଥିବୁ ତୁ େମାହରି ସାେଥ  

ମଁୁ ପରା େତାହର ଚୁଲବୁଲି ପି�ୟା  

ରହିଥିବି େତାର ସାେଥ 

େଛାଟ ପିଲା ପରି अଳି ସିଏ କେର  

କେର େକେତ ବଦମାସୀ  

ତା ସାଥିେର େମାର ଦିନ କଟି ଯାଏ  

େହାଇ ତା ସାଥୀେର ଖୁସି 

କଇଁ କଇଁ େହାଇ କାEୁଥାଏ େଯେବ  

ଦିେନ ନ େଦଖିେଲ ମେତ  

େଦଖିେଦେଲ ମେତ ଦୁଃଖ ଭୁଲିଯାଏ  

େକେତ କଥା କେହ ମେତ 

ଚୁଲବୁଲି େମାର अଭିମାନୀ ପି�ୟା  

କହିଥାଏ ସବୁେବେଳ  

ଭାବିବୁନି େକେବ ଏକା ତୁ ଯିବେନ  

ଥିବି ମଁୁ େର ସବୁେବେଳ 

ଜୀବନର େତାର ପ�ତି ଉନତି େର  

ଥିବି ମଁୁ େତାହରି ସାେଥ  

ମାଛ ଆଉ ପାଣି ସ କ� ପରିେର  

ରହିଥିବି େତାର ସାେଥ 
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େହ ଛାତ� ସମାଜେହ ଛାତ� ସମାଜେହ ଛାତ� ସମାଜେହ ଛାତ� ସମାଜ    
ଆଦ�ରୁ ସଂଯତ ହୁअ େହ ସତତ 

ଭବିଷ�ତ େହବ ସୁମହତ 

ଛାତ� ର ନିୟମ ବିଦ�ା अଧ�ୟନ 

ଧ�ାେନ ବସି ରାତିଦିନ 

अନ�ାୟ, अପମାନ, ହିଂସା अହମିକା 

ତ�ାଗକର ଜୀବନେର 

େତେବ େସ ପାଇବ ଯଶମାନ େକେତ 

ଆନେE ରହିବ ମହୀେର 

 

 

 

 

ସ��ାରାଣୀ ନE 

 

େଦଶର ଭବିଷ�ତ ତୁେ� अଟ ନିତ� 

ତୁମ ହାେତ ବ�ା େଦଶ ବିକାଶ 

ଉଲB ାସ ମନେର କାେଯ�� ହୁअ ଲୀନ 

ମେନ ନ େହାଇ େକେବ ନିରାଶ 

କାଢ଼ିଦିअ ହୃଦୁ ସବୁ େଦାଷ େକBଷ 

ନୂଆ କିଛି କରିଯାअ 

ମଣିଷ ଜୀବନ ନୁେହଁ ଚିରଦିନ 

�ାନର ପ�ଦୀପ େଦଖାअ 

ଶତ କଳୁଷର କଳ, କାଳିେର 

େକେବ ଛEି ହୁअ ନାହ\ 

ଯୁଗା� ମୃତୁ� ର�ୁ ଛିtାଇ 

ହିତକାେଯ�� ଥାअ ରହି 
 

ବ�ପାଲି, ବଲାvୀର 
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ଗଁାେର ଜହpରାତିଗଁାେର ଜହpରାତିଗଁାେର ଜହpରାତିଗଁାେର ଜହpରାତି    
େପାଖରୀ ମଝିେର କଇଁ ହସୁଥାଏ 

ଦଲକାଏ ପବନେର ନାଚି ଉେଠ 

େପ�ମର ଆହ� ାନ 

ପ�କୃତିର ବ�ନ 

ଗଁାେର ଜହpରାତି... 

 

ଗଁା ମୁt ବରଗଛ ତେଳ 

କିଟିକିଟି अ�ାରର ବଳୟ 

େଭଦି ପାେରନି େଜ�ା�ା 

େମେzନାହ\ ଓହଳ ତୃ~ା 

ଗଁାେର ଜହpରାତି... 

 

ଜୁଳୁଜୁଳିଆ େପାକ ଏବଂ ଜହpରାତି 

ଶୀତଳ ଛୁଆଁର ପ�ୀତି 

ଜେଣ ଦୁ�ତିର କାରଣ 

ଜେଣ ଆମ�ଣ 

ପ�ସନp  କୁମାର ରାଉତ 

 

ଗଁାେର ଜହpରାତି... 

 

ବିେଛଇ େହଇ ପେଡ଼ େକଶବିନ�ାସ 

ଜହp  େଯେବ ଛୁଏଁ ନାରିେକଳ ବୃi 

େପ�ମିକାର ମୁକୁଳା େକଶ 

େଜ�ା�ାେର େମzାଏ େଶାଷ 

ଗଁାେର ଜହpରାତି... 

 

ଗଁା ପାଖ ନଦୀରୁ ଜୁଆର ଆେସ 

ହୃଦୟେର ଖୁସିର ଜୁଆର 

ଦୁେହଁ ଭିଜ�ି େଜ�ା�ାେର 

ଜେଣ अନାସr 

ଜେଣ ଆସr 

ଗଁାେର ଜହpରାତି... 
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ସାଗରିକାସାଗରିକାସାଗରିକାସାଗରିକା    
େପ�ମର  ଆଉ େଗାେଟ ଯୁଗ  

ମୁଠାଏ ନିଶ�ାସ  

ଆ}ୁଳାଏ ସ�ପp           

ଫଗୁଣର ଚଇତାଳି ପବନ  

ଗୁମୁସୁମ ରୁେହ କୁନି ବୁଦୁ େମାର  

ଥtା ପବନେର ଭାvି ପେଡ  

େଛାଟ ମନ ତାର 

ସG �ତି ପୁଣି ଥେର ତାଜା େହଇପେଡ଼  

ମେନ ପଡିେଲ ତାର .....!!!!(୧) 

 

ତୁେମ ଆସିଲା ପେର  

ଓଜାଡି େଦଇଥିଲ         

େସହp  ଭରା େପ�ମ ଆଉ କିଛି ଖୁସିର ମୁହୂa� 

େମାର ପ�ୀତି ଭିଜା ପାପୁଲିେର             

ଆକ� ଚିତେର ମଁୁ ଆପେଣଇ େନଲି     

େମା ହୃଦୟ ବE ସିEୁକ          

ସାଗର ନାୟକ 

 

अନାବିଳ ଭଲପାଇବା  

ଫୁସୁରା ତାଗିଦା 

अଭିମାନି ରୁଷା ଆଜିବି ପେଡ  

େସଇ ମତୁଆଲା ହସ ତେଳ 

ଏଇତ ଜୀବନର ସପkଳ ରାbା             

ଯାହା ତୁମ ପାଦ ସହ େଯାଡିେଦଇଥିଲା େମା 

ପାଦ ଯୁଗଳକୁ       

ହାତ ଧରି ଚାଲିବାକୁ  

ମନ ଭରି କଥା ଗପିବାକୁ  

ସାଗର କୂେଳ େତା ସହ ଭିଜିବାକୁ  

ବଷ�ା ଛିଟାେର େତା ସହ ନାଚିବାକୁ 

ପାଖେର ନେହେଲ ନାହ\  

ରିୟାଦ ରୁ ଆମ ଘର अଗଣାକୁ 

ଓଢଣୀ ତେଳ  
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ସାଉଁ ସାଉଁ କଥା କୁ ମଁୁ ଭଲପାଏ  

ଏ େକେତଟା ଦିନେର 

େତା अନୁପ�ିତେର 

ମଁୁ ଭାvିପେଡ଼  

ରିୟାଦ େକାଣ अନୁେକାଣେର....!!!!!(୨)  

 

 

ଜୀବନର ପ�ଥମ ସ}େର  

େଶଫାଳୀର ମତୁଆଲା ବାସpାେର ଭିଜି   

ମଁୁ ମତୁଆଲା େହଉଥିଲି                   

ତୁମ େଦହର ବାସpା େର  

ତୁମ ଆସିବା ପେର 

େମା କଥା େକେବ ନସେର  

ତୁମପାଇଁ କବିତା େଲଖୁଥିଲି               

ତୁମପାଇଁ ସାତସୁେର ଗୀତ ଗାଉଥିଲି   

ପ�ୀତିଝରା ମଧୁର କ େନ..!!!!! (୩) 

 

ଏେବ ତୁମ େଫରିବା ପଥକୁ ନିତି                 

ଚାତକ ପରି ଚାହ\ ରହୁଥିଲି      

ଏ ମୁr ଆକାଶର         

ନିଛାଟିଆ ରାଜ ରାbାେର   

େଡଣାଝଡା ବିହvେଟ ପରି                 

ତୁମପାଇଁ ପ�ୀତିର ଗଜରା ଧରି             

ଉଡି ବୁଲୁଥିଲି 

ଶନୂ� ଆକାଶେର  

ହା अସରାଏ ଲୁହ େଟାପାେର 

କିଏ ଜେଣ ଲୁଚି ଲୁଚି କାେE  

େମା ବୁଦୁ अନୁପ�ିତ େର ....!!!!(୪) 

 

ପୁଣିଥେର  

େମା ବୁଦୁ ଠାରୁ କିଏ अଧିକ ସୁEର  

େମା ବୁଦୁ ଠାରୁ କିଏ अଧିକ ଗୁଣର 

 

ସାଗରିକା 

 
ରିୟାଦ ( ସାଉଦିଆରବିଆ ) 

+୯୬୬୫୪୯୧୯୪୮୧୪ 
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କାଲି ଓ ଆଜିକାଲି ଓ ଆଜିକାଲି ଓ ଆଜିକାଲି ଓ ଆଜି    
କାଲି କହୁଥିଲ ତୁମ ପାଇଁ ମୁହ\ 
ନିଜ ଠୁଁ େବଶି ନିଜର 
ଆଜି କହୁअଛ ତୁମରି ଉପେର 
ନାହ\ େମାର अଧିକାର 
 
ତୁମ ପାଇଁ କାେଳ ସବୁକିଛି ମୁହ\ 
କହୁଥିଲ ତୁେମ ନିେଜ 
ଆଜି କହୁअଛ ଦୁନିଆଁେର ମୁହ\ 
ସବୁଠାରୁ अେଟ ବାେଜ� 
 
କାଲି ସାଜୁଥିଲ ବାଚଳ େମାପାଇଁ 
ଗପୁଥିଲ କାହ\ େକେତ 
ମୁହଁ େମାଡି ଏେବ ଚାଲି ଯାଉअଛ 
େଦଖି ଦିअ େଯେବ େମାେତ 
 
କାଲି କହୁଥିଲ େମାେତ ଛାଡ଼ି ତୁେମ 
ଘଡ଼ିଏ ପାରୁନ ରହି 
 

ପ�ଶା� କୁମାର ନାଥ 

 

 
ଆଜି କହୁअଛ ମଁୁ କାେଳ अେଲାଡ଼ା 
अଟଇ ତୁମରି ପାଇଁ 
 
ଆଖି ଆଖି େଯେବ ମିଶି ଯାଉଥିଲା 
େଦଉଥିଲ ତୁେମ ହସି 
େମା ଉପେର ଆଜି ନଜର ପଡିେଲ 
ଭାବୁअଛ େମାେତ େଦାଷୀ 
 
କାଲି କହୁଥିେଲ ହୃଦେୟ ତୁମର 
ରହିଛି ମଁୁ େତାଳି ଘର 
େସହି ହୃଦୟେର ରହିବାକୁ ଆଜି 
ସାଜିଛ ତୁେମ ପ�ାଚୀର 

ପ�ଶା� କୁମାର ନାଥ  
ବାvାେଲାର 

େମା-୦୮୮୯୨୩୦୧୧୪୩ 
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ଆସ ସମେb େଖଳିବା େହାଲିଆସ ସମେb େଖଳିବା େହାଲିଆସ ସମେb େଖଳିବା େହାଲିଆସ ସମେb େଖଳିବା େହାଲି    
ଦୁେହଁ ଦୁହ\,ୁ ରv ଲେଗଇ 

ଚାଇନା ରvକୁ ବ�ାନ୍ କରି 

अବିର ସେv େଖଳିବା େହାଲି 

ଆସ ସମେb େଖଳିବା େହାଲି 

ଗୁରୁଜନ,ୁ ରv ଲେଗଇ 

ପରିବାରେର ଏକାଠି େହାଇ 

ନିଜ ଖୁସିକୁ ଦିଗୁଣ କରି 

ଆସ ସମେb େଖଳିବା େହାଲି 

ନିଜ ଦୁଃଖକୁ ଭୁଲିଯାଇକି 

ଧନୀ ଗରିବ କିଛି ନ ଭାବି 

 

 

ସମି�ତ୍ ମିଶ� 

 

 

 

ଧମ� ସବୁେର ଉ�ାେର ରହି 

ଆସ ସମେb େଖଳିବା େହାଲି 

ଭୁଲ କାମଠୁ ଦୂରେର ରହି 

ଭଲ କାମକୁ ଆଦରି େନଇ 

ଖରାପ ଗୁଣକୁ ବାହାର କରି 

ଆସ ସମେb େଖଳିବା େହାଲି 

ପୁରୁଣା ସାv,ୁ କଲ୍ କରି 

ନିଜ ଘରକୁ ତା,ୁ ଡକାଇ 

ପିଠାପଣା ସବୁ ବାzିେଦଇ 

ଆସ ସମେb େଖଳିବା େହାଲି 

 
ଭ� ାମ�ଭାଷ : ୮୩୨୭୭୨୨୮୦୦ 
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ମେନ ପଡୁଛ ତୁେମମେନ ପଡୁଛ ତୁେମମେନ ପଡୁଛ ତୁେମମେନ ପଡୁଛ ତୁେମ    
ମେନ ପଡ଼ୁଛ ତୁେମ! 

ମେନ ପଡ଼ୁଛ େଯ ତୁେମ!! 

 

ମେନ ପଡ଼ୁଛି ତୁମର କଥା, 

अଛି अେନକ अକୁହା କଥା, 

ରହିନି ଆଉ କାମ अନ�ଥା, 

ବିଦିତ କରିବି େମାର ବ�ଥା୧ 

    

ନିର�ର େନଉଥିବି ତୁମରି ନାମ, 

େକେବ େହବ େପ�ମର ସମାଗମ, 

ଜାଣିନି େକେବ େହବ ଆମ ସvମ, 

େକେବ ମିଳିବ ଆମ ପ�ଣୟକୁ ସàମ୨ 

ଶ�ୀରାଜେଶଖର ସି 
‘ଚିମା’ 

 

    

    

    

    

    

    

    

ଆସୁଛି ଏେବ ପ�ଶା�ିନାନିଦ, 

ପ�ତିଧ�ନି କରୁଛ�ି ତୁମରି ଶ�, 

ପର�ର ମେଧ� ନ ରହୁ େଭଦ, 

ତୁମରି ସG �ତି ଆେଣ ପ�େମାଦ୩ 

    

ମେନ ପଡ଼ୁଛ ତୁେମ! 

ମେନ ପଡ଼ୁଛ େଯ ତୁେମ!! 
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ତୁମପାଇଁ ପେଦତୁମପାଇଁ ପେଦତୁମପାଇଁ ପେଦତୁମପାଇଁ ପେଦ    
ଗଜରା େମା ହାେତ ଝାଉଁଳି ଗଲାଣି 

 ପି�ୟାର ବାଟ ଚାହ\, 

ପ�ୀତି ଫଗୁଣେର ଏ କି ବିଡcନା 

 ଦିଶୁନି ସିଏ କାହ\ । 

ସପନ ବହିେର ସାଜିଛି େପ�ମିକ 

 ତା'ରି ମନକୁ ଛୁଇଁ, 

େଦଖାେହବ େଯେବ ବାହୁ ଭିତେର ମଁୁ 

 େଦବି ତାକୁ ଲୁେଚଇ । 

 

#େମାର_କଥା 

#ତୁମପାଇଁ_ପେଦ 
 

 

ରାହୁଲ କୁମାର ନE 

ସେରଇ, ଚ ୁଆ, େକଉଁଝର  

ରାହୁଲ କୁମାର ନE 
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ମଧ�ରାତ� ୀର ଗBାନିମଧ�ରାତ� ୀର ଗBାନିମଧ�ରାତ� ୀର ଗBାନିମଧ�ରାତ� ୀର ଗBାନି    
ମଳୂ ରଚନା (ବvଳା): େବୖଦୁଯ�� ସରକାର 

ଓଡ଼ିଆ ଭାଷା�ର : ସନାତନ ମହାକୁଡ଼ 

ଏକ 

ମଁୁ ପାଗଳ େଲାକ େଦଖିନି... ଯୁ� େiତ�  େବସ୍ କ�ା ୍ 

ଶାଶ�ତର କାରାଗାର ଆେଲାକ अ�କାର କିଛି ଜାଣିନି 

ଜଲସା ସିେନମା ନାଟକ ଏବଂ ସଂସାର େଦେଖ 

ପୁରା ବିଷୟଟା କ�ନା କରି ଭାବିଛି 

ବିଷାଦର ଗଭୀରତମ ବ�ୁର ନାମ ଏକାକୀତ�  

ଦୁଇ 

ଭବ ଯ�ଣା କଥାମାେନ 

ମଦ� ତି� ଶ ଜାେଣ 

ଶରୀର अiମ ହୁଏ ମାନ ଭାେv ମନ 

ଏକା ଚାଲିବାର अବସର େଶଷ େହାଇଯାଏ 

ତିନି 

କିଛି ମଣିଷ ବଣର ଫଳଖାଇ ବ�ୁଥିେଲ 

େସେତେବେଳ अନ� ଏକଦଳ ଶିକାର କରୁଥିେଲ 

ସନାତନ ମହାକୁଡ଼ 
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ଶିକାରୀମାେନ अ²କୁ ଲvଳକରି ଫସଲ ଫଳାଇେଲ 

ଜୀବନ େଯ ଭାେବ ସଂସାର ଚାପ ପଡ଼ିେଲ 

ରହିଯାଏ ନିଶା େହାଇ 

ଶିକାରୀ େବଦନା େସପରି ଛବି େହାଇ 

ରହିଗଲା ଗୁºାର କା¬େର 

 
ଗ�ା/େପା : େବରୁଆଁବାରୀ, ୭୫୨୦୮୨ 

ନୟାଗଡ଼ ଜିଲB ା, ଓଡ଼ିଶା 

ଭ� ାମ�ଭାଷ : ୯୩୩୯୬୧୦୧୬୮ 

ଇେମଲ୍ : sanmahakud@gmail.com 

େୱବ୍ସାଇଟ୍ : www.sanatanamahakud.in 
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ସଂବଲପୁରୀ 

ବିଭାଗ 
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ସମିଆଁସମିଆଁସମିଆଁସମିଆଁ    
ଇ ସମିଆଁ ବେଡ ଦଗାଦିଆ 

ନାଇଁରେହ େକନ୍ ଠାେନ , 

ନଦୀର୍ ଧାର୍ େଲେଖ ବହି ଯଉଥିସି 

ତାର୍ ବାେଟ ତାର୍ ମେନ  ।। 

 

ସମିଆଁ ଲାଗି କାର୍ ଜୀବେନ େଖଳ୍ ସି 

ହସ୍ ଖୁସିର୍ ଲହରୀ , 

କାର୍ ଜୀବେନ େଘରି ଯାଏସି 

ଦୁଃଖ୍ ଜଂଜାଳର୍ କୁହୁଡି  ।। 

 

अତୀତ୍ ସମିଆଁ ବଡା ଦୁଃଖ୍ େଦସି ଗା 

େସାର୍ ପଡ୍ େଲ  ଛେନଘେଡ , 

ଜିେତE�  ପାେt 

 

ଆଏବାର୍ ସମିଆଁ ନୂଆ ଫୁଲ୍ ଫୁଟାସି 

ଇ ଛନ୍ ଛନିଆ ମନର୍ ଝାେର  ।। 

 

ବa�ମାନ୍ ସମିଆଁ ଥି  ହସି େଖଳିକରି 

ଜଁୀ ଥା େତାର୍ ଜୀବନ୍ , 

େକନ୍ ଛକିଆ ପେଲଇ ଆଏବା 

ହଠାତ୍ େକେତେବେଲ ମରନ୍  ।। 

 

ସମିଆଁ କାହାେକ ନି ଟାେକ ଗା 

କିେହ ନି େସ ନିଜର୍ ପରର୍ , 

ସମିଆଁ େକ ଉପେଯାଗ୍ କେଲ େହବୁ 

ବାେଟାଇ େଟ ସଫଳ୍ ବାଟର୍  ।। 
ବାଗଉଡାର, ବB କ୍- େବଲପଡା 

ଜିଲB ା- ବଲାvିର, େମା- ୬୩୭୦୯୭୯୬୪୧ 
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ହୁରଗୁନିହୁରଗୁନିହୁରଗୁନିହୁରଗୁନି    
ଫଲସା ଫୁଲଠାେନ ପୀରତି କଲି 

 ନାଇଁ ପାରଲି ମୁଇଁ ଜାନି, 

ରv୍  ଫଗୁନ୍  ବି  ବିରଝାଉ ଥିଲା 

 ଦିେନ େହବୁ ହୁରଗୁନି. 

 

ରାଏତ୍ େଲଖୁଥଲା ସପନ୍ କାଗେଜ 

 ହୁରୁଦ୍  ଭିତର୍  କଥା, 

ମସକିଲ୍ ଇ ହାେଲା ଆବାଜ୍ ଥି କଁାଏ 

 େମଟି ଯାଉଥିଲା ବଥା. 

 

ଜନ୍   ହଁସୁଥିଲା ଇ କଇଁର୍   କୁଲେର 

 ମୁଇଁ  ମରୁଥିଲି  ଝୁରି, 

ସମ\ଆ   କହୁଥିଲା   ମଧୁର୍  ଭାଷାଥି 

 ଭାେଲzାଇନ୍ ଗଲା ଫିରି 

 ଭାେଲzାଇନ୍ ଗଲା ଫିରି. 
  ବୀରମହାରାଜପୁର, େସାନପୁର, ଓଡ଼ିଶା 

ଆa�ତ� ାଣ ଖୁଡ଼kଆ 
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ମଶାନପଦାମଶାନପଦାମଶାନପଦାମଶାନପଦା    
ଆମର ଗଁାର ମଶାନପଦା 

େବଲ ବୁଡ଼େଲ अ�ରିଆ େହେଲ 

କୁଲିଆ ,କୁକୁର ଡାକସନ େଯେତ 

अଛନ  ହୁଦା  ହୁଦା  

ଆମର ଗଁାର ମଶାନପଦା ।। 

ରାଏତ अ�ାେର ଯିଏ ଚାଲିଗେଲ 

ତାଳ ,ଆମ୍ ଗଛର ପତର ପଡ଼େଲ 

ଡ଼ର ଲାଗେଲ କେହସନ 

ଇଟାେସ ଭୁତ ମୁରଦା 

ଆମର ଗଁାର ମଶାନପଦା ।। 

ନଦୀର ବାଲି ଲାଇଟ ଜଲେଲ 

ଚିଲ ,ଶାଗୁଣା କିରେଲଇ େଦେଲ 

କେହସନ ଇଟାେସ ଚିରଗୁନିର ଶରଧା 

ଆମର ଗଁାର ମଶାନ ପଦା ।। 

ଦୀପକ କୁମାର ପାତ�  

 

 

ଆମର ଗଁାର େଶଷ ମୁେଡ଼ 

ବୁେରଇ ବୁଦା େକେଡ଼ନି େକେଡ଼ 

अ�ିରିଆ େହେଲ େଶାର ପଡ଼ଶୀ 

େଶାର ପଡିଗେଲ ଦିେହଁ ଶରଶରାସି 

େସ ଟେନଇ, ମାଉଳିର କଥା 

ଆମର ଗଁାର ମଶାନ ପଦା  ।। 

େହଟା ତ ଆମର ନିଜର ଘର 

ଇଟା ଆମର ନକଲି ଘର 

େସଟାେକ େଦଖି ଆମର େକେତ ଡର 

ଗେଲନ େକେତ େବାବା ଦଦା         

ଯିେବ ବି ଆରୁ  ଗଦା ଗଦା 

ଇଟାଏ ସୁନିoିତ କଥା 

ଆମର ଗଁାର ମଶାନପଦା ।। 
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ଆଏଲା ବସ�ଆଏଲା ବସ�ଆଏଲା ବସ�ଆଏଲା ବସ�    
ଆଏଲା ବସ� ନୂଆ େଚେହରାଥି 

ଫଗୁନ୍ ଚଏତ୍ ମାସ୍ େନଇ 

अଧାଖରା अଧାଛାଏଁେକ 

ବଡା ସୁEର୍ ଲାଗୁେଛ ଦିହି.. 

 

ଗଛ୍ ଖୁଟ୍ ସବୁ ଖୁଣଖୁଣିଆ େହେଲ 

ଫଗୁନ୍ ଆଏଲା େଯେଭଁ 

ଡvର୍ ପବ�ତ୍ ଟାଖେଲ ଦିନ୍ 

ପତର୍ ପାଆଁଲିବା େକେଭଁ ?.. 

 

ହୁର୍ ହୁରିଆ ବଉଲିଆ ଧୁକାଟା 

ଦିେହ ଯାଉେଛ େଭଦି 

iମାନିଧି ସାହୁ 

 

ଉରଘା ଲାଗୁେଛ ରସରେସଇ କରି 

ହଉେଛ େଲସମ୍ ଶjk.. 

 

ଦିନେକ ଦିନ୍ ଚରଚେରଇ କରି 

ଖରା ହଉେଛ ଟାନ୍ 

େବାଡ୍� ପରୀiାମାେନ େହଇଗଲାନ 

ପଢାଥି ଛୁଆକର୍ ଧିଆନ୍.. 

 

ଗଁା ମାନେକ ବିହା ବରପନ୍ 

ଭରଦର୍ ଲାଗିେଛ ଇଟା 

ମୁହୁରି ସାେv ଦୁଲଦୁଲି ବାଜେଲ 

େକେତ ଭୁଜିଭାତି ମିଠା.. 

 

କିସମ୍ କିସମ୍ ଫଗୁ ମାଖେଲ 
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ହୁଇଲ୍ ପୁଡାମା ରାତି 

େମନ୍ େମନସା ରv୍ େଖଳମା 

ସାଥିର୍ ସାେv ଯିମା ମାତି.. 

 

ରାଧାକୃ~ର୍ ଫଗୁେଖଲା େଲେଖ 

ଭିଜିଯିମା େସ ରେv 

େଗାପପୁର େଯ�ା ଗଁା ମଁା ଆମର୍ 

େଖଳମା ସମକର୍ ସାେv... 

 

ଇ କବିତାଥି ଚଏତ୍ ମାସର୍ େଲଖା ଆଏବା ଥର୍..... 

 
iମାନିଧି ସାହୁ 

ଜାମପାଲି,େମଲଛାମୁtା,ବରଗଡ଼ 

୭୭୩୫୫୦୯୫୮୩(ଜିଓ) 
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ଆଏଜ୍ କାଲିର୍ ମୁନୁଷ୍ଆଏଜ୍ କାଲିର୍ ମୁନୁଷ୍ଆଏଜ୍ କାଲିର୍ ମୁନୁଷ୍ଆଏଜ୍ କାଲିର୍ ମୁନୁଷ୍    
ମୁନୁଷ୍ ଭିତ୍ ରୁ ମୁନୁଷ୍ ପନ୍ ଟା 

ଗଲାନ ଏେଭେର ହଜି, 

େଯେତ ନୁର୍ େଲ ବି ଆଘର୍ ମୁନୁଷ୍ େଟ 

ନାଇଁ ପାରୁନ ଗା ଖୁଜି । 

ଆଏଜ୍ କାଲିର୍ ମୁନୁଷ୍ ବେଢ ଲବାର୍ ଆଏ 

କରୁଥିସି ମନ୍ ମାନି , 

ଚମ୍ କି ପଡ୍ ବୁ େଦଖି କରି ତାର୍  

ସାେହବ୍ େଲେଖଁ ଠାନିମାନି । 

ସବୁ କବାେର େସ ବେଢ ଜାନ୍ ବାର୍  

ପାନି ବି ପକାସି ସର୍ , 

ନିଜର୍ େଲାକ୍ ଯଦି ବିପେଦ ପଡିେଛ 

ଉଲ୍ ଟିଆ କେହସି ମର୍ । 

କାହ\ ପାଏବୁ େସ ଆଘର୍ ଭାବ୍ େଟ 

ଆଝିରର୍ ମୁନ୍ ଷର୍ ଦିେହଁ , 

ଯୁବରାଜ କୁେଦଇ 

 

 

ନିଜର୍ ଯଦି ଫାଏଦା अେଛ 

ହାତ୍ ଥାପି େଦସି ଗୁେହଁ । 

ମୁନୁଷ୍ ଭିତ୍ ରୁ ହଜି ଯଉେଛ ଏେଭ 

େଯେତ ସବୁ ଭଲ୍ ଗୁନ୍ , 

ଯାହ\ େଦଖ୍ ବୁ ହ\ସା अହଁକାର୍ କଥା 

େକେତ ଶୁନ୍ ବୁେର ଶୁନ୍ । 

ସମିଆ ବଦ୍ ଲିବାର୍ ସଁାେଗ ସଁାେଗ େଦଖ 

ମୁନୁଷ୍ ବି ଯଉେଛ ବଦ୍ ଲି , 

ଧର୍ ମର୍ ତକ୍ ଡିଥ\ େଯେତ ନାପ୍ େଲ ବି 

ତାର୍ ପାପ୍ ଯଉଥିସି अଗ୍ ଲି । 

ତାର୍ ପାପ୍ ଯଉଥିସି अଗ୍ ଲି । 
ଇଛାପୁର, ଡୁvୁରିପାଲି, େସାନପୁର 

େମା‐୯୯୩୮୮୧୩୭୦୬ 
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ଭାବ୍ ପିରତିଭାବ୍ ପିରତିଭାବ୍ ପିରତିଭାବ୍ ପିରତି    
ଭାବ୍ ଦିଆନ\ଆ ଭାବର୍ ବ�େନ 

 ବ�ା ହ\ ଥିସନ୍ ଦୁେହଁ 

ଯୁବା ବଏସିଆ ଭାବ୍ ପିରତି 

 ଝ ି ଯଉଥିସି ମୁେହଁ ।   

ଲୁକିଛପି କରି େମଲ୍ େଭଟ୍ େହସନ୍ 

 ମାଛି अ�ି�ଆର୍ େବେଲ 

ଛେନ ନଁାଇ େଦେଖB ଡ଼ହଲ୍ ବିକଲ୍ ମନ୍ 

 ଖୁଜା ନୁଁରା କେଲ କେଲ । 

ରାଏତ୍ ଶୁଲହ୍ ଘଡି ଆଖି କଶା େନଁଇ 

 େପେଟ ଭୁକ୍ ନଁାଇ ଲାେଗ 

ଆେସB ଆସୁ ପେଛ େଯେତ ଝଡ଼୍ ଝନ୍ଜାର୍ 

 ଠିଆ ଦୁେହଁ ମଝି ଭାେଗ । 

ଉେମଶ କୁମାର ସୁ୍ନା 

 

ଜାତି,କୁଲ୍,ଧରମ୍ କିଛିନାହ\ ଜାନନ୍ 

 ବିହା ସପନ୍ େଦଖି େଦଖି 

ଧାv� ୀ େଦଖୁଥିସି ଛଁାଏ େଦଖା ଦପ�ନ୍ 

 େସେନା ପାଉଡ଼ର୍ େକ ମାଖି ।                    

ସାv୍ ସାଥିର୍ େମେଲ ଗଁାର୍ ମଝାଖୁଲି 

 େହଉଥିସନ୍ ଠରାନରା 

ଧାv� ୀ ଆସୁଥିେଲ ଧv� ା ଯୁଗିଥାଇ 

 ଦଉଥିସି େକେତ ଇସାରା । 

ଯୁେଗ ଯୁେଗ ଚାଲିେଛ ଇ ଭାବ୍ ପିତk 

 ସବୁଦିନର୍ ଲାଗି अମର୍ 

ହଁସି ହଁସି କରି ଦୁଖଃ ଦରଦ୍ େକ 

 ସୁେଖ କରିଥିସନ୍ ଘର୍ । 

ସୁେଖ କରିଥିସନ୍ ଘର୍ ।।                        
କଳାହାtି,ଓଡିଶା               
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ଗିତ ପେଦ ଗା େରଗିତ ପେଦ ଗା େରଗିତ ପେଦ ଗା େରଗିତ ପେଦ ଗା େର    
ଗିତ ପେଦ ଗା େର େଚେର 

ନଏଦ ର ପାଏନ େକ 

ସମଦେର ନୁରବୁ େଜ ପାଏବୁ େକଁ, 

ନଏଦର ଖଂଡ଼ ମଧୁର ପାଏନ 

ଚରେକା କରୁେଛ 

େକେତ ଦିନୁ େମସି କରି । 

ଆର େକନୁ େସ ଭାବ େକ 

ପାଏବୁ େସ  

ହଜି ଗଲାନ ଲୁକର ଗୁହୁଡା େନ। 

ସବୁ ତ ପଖନ େହଇ ଗଲାନ 

େହଥି ଆର େକନ 

 

iୀେରାଦ କୁମାର ସାହୁ 

 

 

 

ରକତ,ସିକାର अେଛ େଜ 

େତାର କଥା ଆରୁ ସୁନବା। 

େବଡି ଟା  

େରକି େରକି ଗଉେଛ । 

େତାର ଗିତ େଫର ଘାଏ 

େଲେହଟି ଆଏବା 

େତାର ନିେକ । 

ଖଂ ଡ଼ ମଧୁର ପାଏନ 

ନୁନ ଚରେକା କରୁଥୁବା 

ତୁଇ 

େଜେତ ଗିତ ଗାଏେଲ ବି । 
ବରପିଟା, ପାଟଣାଗଡ଼, ବଲାvିର 
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କରମ୍କରମ୍କରମ୍କରମ୍    
ଭୁକା େକ अରନ୍ ସୁସା େକ ପାଏନ୍ 

 ଦୁରବଲ୍ େକ େହେଲ ସାହା 

ସମାେଜ अଏନ୍ ପାଏ ଗୁନି ମାଏନ୍ 

 ଝେକଁ େକେଡ଼ ସୁEର୍ ଆହା 

 

ନିଜର୍ ବଫୁ ବେଲ ପରେକ ଖୁଆେଲ 

 ଦଇବ େହଉଥିବା ସାହା 

ସଏେଗାଟ୍ ଚଲତି ମହାପୁରୁ ନାେମ 

 ପଜୂା ପାଏସି ତାର୍ ପାହଁା 

 

 

 

ସୁଭାସ ଚE�  ଭୁଏ 

 

ତୁଣ୍ େନ ଫୁଟେଲ ମନ୍ ଭିତରୁ େହେଲ 

 ଲୁେକ କରୁଥିେବ ଆହା 

ପରମ୍ ସକତି ବସି ପରମ୍ ସୁଇେନ 

 େଟକି ଧରି ଥିେବ ବାହା 

 

ଲୁେଭ େହସି ଜମ୍ େଦଖି ବୁତା କରମ୍ 

 ସଁକରି ନାଇଁ ଜ ତାହା 

ଧରି ରଖ ମନ୍ େସଟା ଆଏ ଧରମ୍ 

 ଜି ବାର୍ ଏକା ରାହଁା 

 

ହଜାର୍ ବରସ୍ ତେତ ନାଇଁ ମାଗି 

ହଜାେର ବରସ୍ ଜିଇଁ ବାର୍ ଲାଗି 

 ଗୁେଟ ଦିନ୍ ଆଏ କାଫି 

ଛାଡି କପଟି ଗୁେନ କଧରିଆ ମେନ 
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      ନିର୍ ମଲ୍ େହଇ ଜା ସାଫି 

 

ଧରି କରି ଧରମ୍ ଆବରି କରମ୍ 

     ପାହା ଚାଲୁଥା ପେଜଇ 

ଜନମୁଛନ୍ େକେତ ମରୁଛନ୍ େକେତ 

      କରମ୍ େଦଇ ହେଜଇ 

 

େହେବ ହୁରଗୁନି େତାର୍ ଗୁନ୍ େକ ସୁନି 

      କରମ୍ େଦବୁ ଭଂେଜଇ 

ଥିବୁ ହୁର୍ େଦ ଜୁହି ହାଡ଼ ଗେଲ କୁହ\ 

     ରଖିଥିେବ ତେତ ସେଜଇ 

 

ଭଲ୍ ଲାେଗ ନାଟ୍ ଜମକାେଲ ପାଟ୍ 

     ମଚାନ୍ ନୁ ଛାଡ଼ବୁ ଛାପ୍ 

ନଁା େକ େତାର୍ ଜୁରି କରମ୍ ସୁମୁରି 

     କରୁଥିେବ କାପ୍ କାପ୍ 

 
ଧାେvର , ବରଗଡ 
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ଭୁଆେସନ୍ଭୁଆେସନ୍ଭୁଆେସନ୍ଭୁଆେସନ୍    
ନୂଆଁ ଘର୍ ନୂଆଁ ଦୁଆର୍ 

 ବିହାର୍ ଆର୍...କ ଦିେନ 

େଯତକି अଡୁଆ େକ େହତକି ବଢିଆ 

 େଦଖିଥିଲୁ େଯନ୍ ସପେନ 

େଗାତ୍ କୁଟୁମର୍ ମନେକ ଜାନି 

 େଦେଲ ଥିର ପାଏନ୍ ଢୁେକ 

େତେହରୁ କାଏ...ନ େଲାକ କେହେବ 

 अଏନ୍ ଭୁଆେସନ୍ େଟ....(୧) 

 

ସମକିରର୍ ନିଘା ଭୁଆେସନ୍ ଉପ୍ େର 

 େକନତା ଥିବା େଯ.... 

ସୁନା ବଲିକରି ଆନଲୁଁ କାଏ ନ 

 କଁା କରବୁ କରମ କପାଳ େକ 

 

 

 

अରୁଣ କୁମାର େଭାଇ 

 

ନE, େଡଡ଼ଶୁର୍, ଶାଶ୍, ଶଶୁର୍ 

 ସମକୁ ଯଧରି କରବୁ ସଁେସ 

େତେହରୁ କାଏନ େଲାକ କେହେବ 

 अଏନ୍ ଭୁଆେସନ୍ େଟ......(୨) 

 

ପେହଲା ଦିନର୍ ର�ା ଭାତ୍ େକ 

 ସବୁ ଲୁକର୍ ଥିସି ଆଏଁଖ୍ େଟ 

ପରା ପାଟକର ଲାଗର୍ େଲସର୍ 

 ଖାଏବାର ଲାଗି ହାେତ ପନେତ 

ପଏେସ अଧେଲ ଆନିଥିେବ 

 ମଁୁହୁ େଦଖବାର୍ େକ 

େତେହରୁ କାଏନ େଲାକ କେହେବ 

 अଏନ୍ ଭୁଆେସନ୍ େଟ.....(୩) 
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ହାେତ ବାଲଟିନ୍ ମୁଡ େକ ଗାଜି 

 ଗଁା ଖୁଲି ଯିବୁ ବ� େକ ଗାଧି 

ଲାଏଜ୍, ସରମ୍ େହେଲ କଁା କରବୁ 

 େହଟା ତ ଆମର୍ ଜୁନହଁା ବିଧି 

ଯଦି କରିଥିବୁ ଟିେକ ରଁେଚ 

 अମକାର୍ ବହ ବଲେବ େଟେକ 

େତେହରୁ କାଏନ େଲାକ କେହେବ  

 अଏନ୍ ଭୁଆେସନ୍ େଟ......(୪) 

 

ସବୁକଥା େକ ସେହବୁ ଲେହବୁ 

 ଜ\ବା ଖାଇବାର୍ େକ 

ତାହାେକ କେହସନ୍ ସୁନାନାକୀ  

 କୁଟୁମ୍ ଚଳାସି େଯ 

କାହାର ଘେର ନାଇ ଗାଲି ଝଗର୍ 

 କହ ତ ଟିେକ ମେତ 

େତେହରୁ କାଏନ େଲାକ କେହେବ 

 अଏନ୍ ଭୁଆେସନ୍ େଟ......(୫) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ଭଁଡ଼ାର୍ ଘରର୍ ଚାବି ପାଏଲୁ 

 ରଖିଥିବୁ ସୁେର-ସାଏେଟ 

େସାର୍ କରିଥା ଇ କଥା େକ 

 ସଁସାର୍ ଡvା ଥି ନୂଆ କୁନୁଆ େଟ 

ଯାଏଁ କଥା େହେଲ ଆକଟ କରି 

 ଆେଘା ପଚରାେବ ତେତ 

େତେହରୁ କାଏନ େଲାକ କେହେବ  

 अଏନ୍ ଭୁଆେସନ୍ େଟ.....(୬) 
ଧଉଁରଦାଦାର,ରାମପୁର 

ବଲାvୀର 

େମା-୯୯୩୮୧୩୨୩୪୫ 
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ଝୁମୁରା ନାଇଁ ଲାେଗଝୁମୁରା ନାଇଁ ଲାେଗଝୁମୁରା ନାଇଁ ଲାେଗଝୁମୁରା ନାଇଁ ଲାେଗ    
ଉଜ୍ ଲା ସୁରୁଜ୍ ପଚିମ୍ ଆକାେଶ, ବୁଡ୍ ଲା ସବ୍ ନୁ ଛାଡି, 

କଲା କିଟିକିଟି अ�କାର େସନ୍ , ଆଏସି ଧରା େନ ମାଡ଼ି। 

अ�ାର େଯ�ା ଆଏଲା ମାଡ଼ି, େହଇ ଗଲାନ ରାଏତ, 

ପଶୁ ପiୀ ଆର୍ ମନୁଷ୍ ଶୁଇେବ, ଖାଇ କରି ତୁନ୍ ଭାଏତ। 

େମାର୍ ମେନ େହେନ େସାର୍ କରୁଥିଲା,େମାର୍ ଆଈବୁଢୀର୍ କଥା, 

ରାତିର୍ େବଲା କଥାନୀ ତାର୍ ଲଗାସି ମହନୀ अଥା । 

ଭାଇ ବହନି େଯତ୍ କ ସେମଁ, ବସୁଥିନୁ େବଢ଼ି କରି, 

ରଜା ରାନୀ ଆରୁ ବାଘ୍ ମିରିଗ୍ କଥା  ସୁନୁଥିନୁ କାନ୍ େଡରି। 

େମାର୍ ଆଈ େଯ�ା କଥାନୀ କେହସି େକହି ନାଇଁ େହେବ ତାର୍ ବାେଗ, 

ତାର୍ କଥାନୀ େକ ଶୁନ୍ େଲ େମାେତ ଝୁମୁରା ନାଇଁ ଲାେଗ । 

 

 
ଛାତ� , ଶିiା ବିଭାଗ 

ଖ�ୀ� ମହାବିଦ�ାଳୟ , କଟକ - ୭୫୩୦୦୮ 

େମା -   ୮୯୧୭୪୨୬୧୩୭ 

ବିକାଶ ଚE�  
େବେହରା 
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କବରିଆ ଜୀବନ୍କବରିଆ ଜୀବନ୍କବରିଆ ଜୀବନ୍କବରିଆ ଜୀବନ୍    
ଖୁଣ୍ ଖୁଣିଆ ଖେରଁ କଲିଆ 

ଖଟି ଖଟି ଦିନ୍ ଗଲା,            

ଖଟସି ବଲି ସାହୁର୍ ତଲି 

ଧନ୍-ସଂପଦ୍-ବଂଗଲା ।୧ । 

 

ଗୁତି, ମୁଲିଆ ଆର୍ ହଲିଆ 

ନି’ େହେଲ ସାକାର୍ ମେଲ, 

କାମ୍ କବାର୍ ସବୁ ଲବାର୍ 

ପଡେବ ନ अରକେଲ ।୨ । 

 

अନର୍-ଗଲା ନାହୁଁ ନୁେହଲା 

କେରଇ େନେବ କବାର୍, 

ସହେଦବ ଧରୁଆ 

 

କାମର୍ ଭୁତି ମାଗେଲ ଗୁତି 

ଖିଚ୍ ପିଚାେବ େବକାର୍  ।୩ । 

 

ଯଦରି େଦେବ ଭାଲୁ ଧରାେବ 

ଭୁତିଭରା କାଟି େଦଇ, 

କେହେଲ ମଲା ସେହେଲ ମଲା 

ଦୁେଖଁ ବାଏବିେଛା େହଇ ।୪ । 

 

ମାଲିକ୍ ମନ୍ ଛଂଚବା ଧନ୍ 

କବରିଆ ଗୁଲଗୁଲା, 

କାମ୍ କରାସି େପଟ୍ ମାଡସି 

ଗୁତି ଜୀବନ୍ ଖୁଟଲା ।୫ । 

 

ରକତ୍ ମୁତା କବାର୍ ବୁତା 
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କାଟେଲ ଭି ଭୁତି-ମୁଲ୍, 

ସଁକରୁ ଥିସି ସେଥଁ େକଁ ଦୁଷି 

ସହିଲହି ବିଲକୁଲ୍  ।୬ । 

 

ସପନ୍ ସଜା ସବୁ अସଜା 

ବଲସି ସେହେଲ ମଜା, 

ସୁେଖଁ ରେହେବ କୁଟୁମ୍ ସେବ 

ବୁେହଁ ପେଛ ଦୁକ୍-ସଜା ।୭ । 

 

ଆଂଚଳିକ ଶିiା ପ�ତି.ାନ, ଭୁବେନଶ�ର-୭୫୧ ୦୨୨ 

ଭ� ାମ�ଭାଷ : ୬୩୭୧୧୯୧୪୫୪ 
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େମାର୍ ଗଁା ଆଜି ସହର୍ ସହର୍ ବାସୁେଛେମାର୍ ଗଁା ଆଜି ସହର୍ ସହର୍ ବାସୁେଛେମାର୍ ଗଁା ଆଜି ସହର୍ ସହର୍ ବାସୁେଛେମାର୍ ଗଁା ଆଜି ସହର୍ ସହର୍ ବାସୁେଛ    

ଗଜk ଘୁମୁରି ଡିେଜ ବାଜୁେଛ 

ଗଁାର୍ ଇ ମୁଡ଼ସା ନୁ େସ ମୁଡ଼ସା ଯାଏକ୍ 

�� ୀଟ୍ ଲାଇଟ୍ ଲାଗିେଛ 

େମାର୍ ଗଁା ଆଜି ସହର୍ ସହର୍ ବାସୁେଛ 

 

ଗଁାର୍ ଗଁତିଆ ବୁଢ଼ା ସିଆନ୍ ଆଜି 

ଧୁତି ଛାଡ଼ି ଟ� ାଉଜର୍ େପz୍ ପି�ିେଛ 

ହାେଥ ନାଇନ ଆଉ େସ ଭାଗବତ େପାଥି 

ଗଁାର୍ ବୁଢ଼ା ଆଜି ଏt�ଏଡ୍ େମାବାଇଲ୍ ଧରିେଛ 

େମାର୍ ଗଁା ଆଜି ସହର୍ ସହର୍ ବାସୁେଛ 

 

ଧୁଡ଼ା ନଳିଆ ବାଟ୍ ଘାଟ୍ ଆଜି 

କଂକି�ଟ୍ ରାbା ଆଉ ବି� ଚ୍ ବନିେଛ 

ଛାଏନ୍ ପିáା ଖପରା ଘର୍ 

ମାଏଟ୍ ଛାଡ଼ି ପ¯ା ଘର୍ ବନିେଛ 

େମାର୍ ଗଁା ଆଜି ସହର୍ ସହର୍ ବାସୁେଛ 

ଗେଣଷ ଭୁଏ 
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ନାଇ ନ େସ ଆଉ ଆମ୍ ବୁେରଇ 

ନାଇ ଦିସିବାର୍ ଆଉ େସ ଶଗଡ଼ ଗାଡ଼ି 

ପଂ ପାଂ ହରନ୍ ମାରି ଗାଡ଼ି ଚଳୁେଛ 

େମାର୍ ଗଁା ଆଜି ସହର୍ ସହର୍ ବାସୁେଛ 

 

ନାଇ େଖଳବାର୍ ପିଲାମାେନ ଆଉ େସ ଦାହି ବା,ୀଡ଼ି 

ନାଇ ଚଲାବାର୍ ଛୁଆମାେନ ଆଉ େସ ମଲB ା ଗାଡ଼ି 

ଯାହାେକ େଦଖବ୍ ଏt�ଏଡ଼୍ cାଇଲ୍ ଜାକୁେଛ 

େମାର୍ ଗଁା ଆଜି ସହର୍ ସହର୍ ବାସୁେଛ 

 

ସିଆନ୍ ସୁଜନ୍ ଆଉ ଗୁଣି �ାନୀ 

ନାଇ ବଜାବାର୍ ଆଉ େସ ମଜରା ଗିନୀ 

େମାବାଇଲ୍ ଆଜି ତାକର୍ ଭାଗବତ ପୁରାଣ୍ େହଇେଛ 

େମାର୍ ଗଁା ଆଜି ସହର୍ ସହର୍ ବାସୁେଛ 

 

େମାର୍ ଗଁା ଆଜି ସହର୍ ସହର୍ ବାସୁେଛ 
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ଆସ କିଛି ଜାଣିବାଆସ କିଛି ଜାଣିବାଆସ କିଛି ଜାଣିବାଆସ କିଛି ଜାଣିବା    
ବୃ� କିପରି ବୁ�ି ଶିଖିେଲ ଆସ� ଜାଣିବା େସ ବିଷୟେର 

 େଗାଟିଏ ଗ�ାମେର ଜେଣ ବୁଢ଼ା ବାସ କରୁଥିେଲ। ଥେର େସ 

ପ�ଚାର କେଲ େଯ ତା,ର ପେଡ଼ାଶୀ ଯୁବକ ଜେଣ େଚାର अେଟ। ଏହି 

କଥା ସବୁଆେଡ଼ ପ�ଚାର େହାଇଗଲା। ସମେb ଯୁବକଠାରୁ ବ�ିବାକୁ େଚ�ା କେଲ। ଏ 

କଥା ଶୁଣି ଯୁବକ ଜଣକ ଭାରି ବ�ତିବ�b େହାଇଗେଲ। େକହି ତା କଥା ବିଶ�ାସ କେଲ 

ନାହ\। ପେର ପେର ନିକଟେର ଏକ େଚାରି ଘଟଣା ଘଟିଲା। ସମb, ନଜର ଏହି ଯୁବକ 

ଉପେର ରହିଲା ଏବଂ େଶଷେର ଯୁବକକୁ ଗିରଫ କରାଗଲା। କି� କିଛିଦିନ ପେର େସ 

ନିେj�ଶେର ମୁrି ପାଇଲା। ନିେj�ାଷ େଘାଷିତ େହବାପେର ଯୁବକ ଚୁପ୍ ବସିେଲ ନାହ\। 

ମିଥ�ାେରାପ अଭିେଯାଗେର ବୁଢା ବିରୁ�େର େମାକjମା ଦାଏର କଲା। ନିଜକୁ ବ�ାଇବା 

ପାଇଁ ବୁଢା ଜଣକ अଦାଲତେର କହିଲା, “ମଁୁ ଯାହା କହିଥିଲି ଏଥିେର କାହାର iତି 

ପହ�ିବା ଉେjଶ� େମାର ନଥିଲା।” ବିଚାରପତି ବୃ�ବ�rି,ୁ କହିେଲ, “ଯୁବକଜଣ,ୁ 

ଯାହା କହିଥିଲ ତାକୁ ଏକ କାଗଜେର େଲଖିଦିअ ଏବଂ ଯିବା ରାbାେର ଏହି କାଗଜ ଖtକୁ 

ଟୁକୁଡା ଟୁକୁଡା କରି ଚିରି ଫିvିଦିअ। କାଲି ନ�ାୟ ଶୁଣାଣି ପାଇଁ ଆସିବ। ବୃ� ବ�rି 

ଜଣ, ଏହା ହ\ କେଲ। ନ�ାୟାଳୟେର ପହ�ିବା iଣି ବିଚାରପତି ବୃ� ବ�rି,ୁ କହିେଲ 

ନେରE�  ପ�ସାଦ 

େବେହରା 
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େଯଉଁ କାଗଜ କାଲି ଟୁକଡା ଟୁକଡା କରି ଫିvି େଦଇଥିଲ ତାକୁ ଏକତ�  କରି େନଇଆସ।” 

 ବୃ� ବ�rିଜଣ, ନିଜର अiମତା ପ�କାଶ କେଲ ଏବଂ କହିେଲ ଏହି କାଗଜ ଖt 

ସବୁ ୟାେଡ ସିଆେଡ଼ ଉଡ଼ିଗଲା। ଏହା ଏେବ ମିଳିବ ନାହ\। ଏହିପରି ଭାେବ ଏକ ସାଧାରଣ 

ମ�ବ� େକୗଣସି ବ�rିର ମାନସ±ାନ ନ� କରିଥାଏ। େଯଉଁଭଳି ଭାେବ ଯୁବକ ଜଣ,ର 

अବ�ା େହଲା। େତଣୁ ଯଦି କାହା ବିଷୟେର କିଛି ଭଲ କହିପାରୁନ େତେବ ଚୁପ୍ ରହିବା ହ\ 

େଶ�ୟ:ର। ନିଜ କଥା ଉପେର ନିୟ�ଣ ରହିବା ଦରକାର। 

ଆଳଦା, ଖଇରା, ବାେଲଶ�ର, େମା--୯୮୫୩୧୪୨୫୧୦ 
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ଓଡ଼ିଆ ଭାଷା ଆଜି ଦିଗହରାଓଡ଼ିଆ ଭାଷା ଆଜି ଦିଗହରାଓଡ଼ିଆ ଭାଷା ଆଜି ଦିଗହରାଓଡ଼ିଆ ଭାଷା ଆଜି ଦିଗହରା    
 ନିଜକୁ ଆଧୁନିକ ପରି ସେଜଇ େହବାର ନିଶା ଆମ ଓଡ଼ିଶାେର 

ଏେତ ପ�ବଳ େଯ ଏହି କୃତି� ମ ସେଜଇ େହବା ଭିତେର ଆେମ ଆମର 

अସଲି ପ�ାକୃତିକ ପରିଚୟେବାଧକୁ ହରାଇ ଚାଲିଛୁ। ସଠିକ୍ ଆଧୁନିକତାର ସାମଗି�କ 

ପୁେରାଦୃ�ିଟି ଯଦି ଆମ ପାଖେର ଥାଆ�ା, େତେବ ଆେମ ହୁଏତ ଆମର ଭୂମି ସଂଲଗp 

େଚରଗୁଡ଼ିକୁ ନିଜ ହାତେର ଏହିପରି କାଟି ଚାଲିନଥା�। 

 ଭଲା େକଉଁ ଆଧୁନିକତାର ନଁାେର ଆେମ ଆମର ମାତୃଭାଷାକୁ ଉେପiା କରିଚାଲିଛୁ 

ତାହା ଆମକୁ ମଧ� ଜଣାନାହ\। ସମୟର ଏହି ନୂତନ ପ�ବାହେର ଆେମ ବାହାରର ଭାଷା 

ଓ ଚଳଣି ଦ�ାରା େଯତିକି ମାତ� ାେର ପ�ଭାବିତ େହଲୁ େସତିକି ମାତ� ାେର େଖାଦ୍ ନିଜ ମାଟିେର 

ବାହାରକୁ ପ�ଭାବିତ କରିପାରିଲୁ ନାହ\। ଓଡ଼ିଶା ପ�େଦଶର अେପiାକୃତଭାେବ ଉନp ତ ଓ 

ଆଧୁନିକ େବାଲି କୁହାଯାଉଥିବା ସହରମାନ,େର ଏହି ତଥାକଥିତ ବାହ�େସ�ାତଟିର 

ପ�ଭାବେର ଓଡ଼ିଆ ଭାଷା ଦିନକୁ ଦିନ iତିଗ�b େହବାେର ଲାଗିଛି । ଏହି କିଛିବଷ� େହଲା 

ଆଥkକ ଓ अନ�ାନ� େiତ� େର ଉଦାରୀକରଣ ପ�ଭାବ େଯାଗଁୁ ଶିiାଠାରୁ ଆର� କରି 

ବାଣିଜ� ଜଗତ ପଯ��� ପ�େତ�କ େiତ�  ଏକ अଭିନବ ଚାକଚକ�େର ନିଜକୁ ଉପ�ାପିତ 

କରିବାେର ଲାଗିପଡ଼ିଛ�ି । ଏହି ନୂତନ ବହୁେଦଶୀୟ ରvେର ଆମ ମୁହଁର ପି�ୟ ଭାଷାଟି 

କ�ମଶଃ େବରv େହବାେର ଲାଗିଛି। 

 ସହରମାନ,ୁ ପ�ଗତି ଓ ଆଧୁନିକତାର ଏକ ବିକଶିତ େପ��ଳୀ େବାଲି 

ମେନାଜ କୁମାର ପtା 
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ସାଧାରଣତଃ ବିେବଚନା କରାଯାଇଥାଏ । ଯାହାଫଳେର ଗଁା ଗୁଡ଼ିକେର अନ�ାନ� ସହରୀ 

ସଂକ�ମଣ ପରି ସହରର ଭାଷା ମଧ� ଗ�ାମା�ଳର ଭାଷାକୁ ପ�ଭାବିତ କରିଥାଏ । ଓଡ଼ିଶାର 

ଏହି ହାତଗଣତି ସହରମାନ,େର ଓଡ଼ିଆ ଭାଷାର �ିତିକୁ अନୁଧ�ାନ କେଲ ଏହି ଚି�ା 

ଉେଦ� କକାରୀ ଭାଷା ସମସ�ାଟି ସ±¤ଖକୁ ଆସିବ । ସହରେର ବସବାସ କରୁଥିବା 

ଲiାଧିକ େଲାକ,ର ବ�rିଗତ ଓ ସାମୁହିକ ଜୀବନଚଯ��ାେର ଭାଷା ଏକ ଗୁରୁତ�ପ"ୂ�  

ଭୂମିକା ଗ�ହଣ କରିଥାଏ । ମାତ�  ଆଧୁନିକତାର େଫସନ୍ େର ସ�ିତ ଏହିସବୁ 

ସହରମାନ,େର ବିେଶଷ କରି ଘେରାଇ ଉେଦ�ାଗ, ସପିv୍ କେ B©, େରେbାରଁା ଓ ଉ� 

ଶିiାନୁ.ାନ ମାନ,େର ଓଡ଼ିଆ ଭାଷା େଗୗଣ ରୂେପ ବ�ବହାର େହଉଥିବାର େଦଖାଯାଏ । 

ସବୁଠାରୁ ଆoଯ��ର ବିଷୟ ଏହିସବୁ �ାନମାନ,େର କାରବାର କରୁଥିବା ଶତକଡ଼ା ନେବ 

ଭାଗ ମଣିଷମାେନ ଖାzି ଓଡ଼ିଆ अଟ�ି । କି� େକଜାଣି କାହ\କି େକଉଁ ହୀନମନ�ତା 

େଯାଗଁୁ େହଉ କିମ�ା ନିଜକୁ ସଦ�ତମ ସଭ� ଜଗତର େଶ�ଣୀ ପ�ତିନିଧି େବାଲି ଭାବି ଫୁେଲଇ 

େହବାକୁ େହଉ ଏହିସବୁ ଓଡ଼ିଆମାନ, ତୁtେର ଓଡ଼ିଆ ଭାଷା ବଦଳେର ଭକ୍ ଭକ୍ 

अଣଓଡ଼ିଆ ଭାଷା ସବୁ ବାହାରୁଥିବାର େଦଖାଯାଏ । ଓଡ଼ିଆ ଭାଷା ନିମେ� ନିତ�ା� 

ବିଷମୟ ଦୃଶ�ଟି େହଉଛି ଏହିସବୁ �ାନମାନ,େର ଦୁଇଜଣ ଓଡ଼ିଆ େଲାକ ମଧ� ନିଜ 

ନିଜ ମଧ�େର अଣଓଡ଼ିଆ ଭାଷାେର କଥାବାa�ା େହଉଥିବାର ଦୃଶ� । ଏହି ଦୃଶ�କୁ 

େଦଖିେଲ ଆେମ ଓଡ଼ିଆ ଭାଷା ନିଜ ଘର ଭିତେର େକଉଁଠି କଣେଠସା େହାଇ ପଡ଼ିରହିଥିବା 

ପରି ଲାେଗ। 

 କଟକ, ଭୁବେନଶ�ର ଓ ରାଉରେକଲା ପରି ଓଡ଼ିଶାର ବଡ଼ ବଡ଼ ସହରମାନ,େର 

ଯଦି ପ�ାେଦଶିକ ଭୂେଗାଳ ବିଷୟେର �ାନ ନ ଥିବା େକୗଣସି ବ�rିକୁ ଛାଡ଼ିଦିଆଯାଏ େତେବ 
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େସ କଦାପି ଏହି ସହରମାନ,ୁ େଦଖି ଓଡ଼ିଶାର େବାଲି ଭାବିବ ନାହ\ । ଏହିସବୁ 

�ାନମାନ,େର ଆଖିେମଲି ଚାରିଆଡ଼କୁ ଚାହ\େଲ ଇଂରାଜୀ ଭାଷାର େଯଉଁ ବି�ାପନର 

େଶାଭାଯାତ� ା େଦଖିବାକୁ ମିଳିବ ଏହାକୁ େଦଖି ଯିଏ ବି େକହି ଓଡ଼ିଶା େବାଲି ଚିହିp ବାକୁ 

ସେEହ କରିବସିବ । ଓଡ଼ିଆ ଭାଷା ଯଦି ଓଡ଼ିଆ ଜାତିର ଓ ଓଡ଼ିଶା ପ�େଦଶର ଏକ ପ�ମୁଖ 

ପରିଚୟ େବାଲି ବିଚାର କରାଯାଉଥାଏ େତେବ ଏହି ସହରମାନ,ର ବାହ� େଶାଭାେର 

ଏହାର କାଣିଚାଏ ଲiଣ ସୁ�ା ପ�ତିଫଳିତ େହାଇନଥାଏ* । 

 ଏେବ ବହୁ ବିଳମ�େର େହେଲ ବି ଓଡ଼ିଶା ସରକାର ଓଡ଼ିଆ ଭାଷା ଓ ସାହିତ�ର 

ସୁରiା ନିମେ� ଆଗକୁ अzା ଭିଡ଼ି ବାହାରିଛ�ି । ଏହି ଭାଷାର ସୁରiା, ପ�ଚାର ଓ ପ�ସାର 

ନିମେ� େକେତକ ବିଧିବ� ପଦେiପମାନ ନିଆଯିବ େବାଲି ନି|aି ନିଆଯାଇଛି । 

ଯାହାଫଳେର ଏଥର ଓଡ଼ିଶାର ସବୁ େଦାକାନ ବଜାର ଓ ସରକାରୀ େବସରକାରୀ 

अନୁ.ାନମାନ,େର ଲଗାଯାଇଥିବା ସାଇନେବାଡ�ଗୁଡ଼ିକ ଓଡ଼ିଆ ଭାଷାେର େଲଖାଯିବ । 

ଏପରିକି ବିବାହ, ବ� ତ ଆଦି ଉhବମାନ,େର ବ�ବହାର େହଉଥିବା ନିମ�ଣ କାଡ�ଗୁଡ଼ିକ 

ମଧ� ଓଡ଼ିଆ ଭାଷାେର ଛପାଯିବ । ନିoିତ ଭାବେର ଓଡ଼ିଆ ଭାଷାର ଆଜିର ଏହି �ିତି 

ଶ,ୁଳ ଦୃଶ�ପଟେର ଉପରଲିଖିତ ସରକାରୀ ନି|aିକୁ ଏକ ଆଶା ସ�ାରକାରୀ ପଦେiପ 

େବାଲି କୁହାଯିବ । କି� ଏହିସବୁ ନିୟମ େକେତଦୂର କାଯ��କାରୀ େହବ େସଥିପାଇଁ 

ସେEହ ଯଦିଓ ରହିଛି, ତଥାପି ଏହାକୁ େନଇ ଭାଷାେପ�ମୀ ମାନ, ମହଲେର କିଛିଟା 

ଆଶ�ାସନା ପ�କାଶ ପାଇଛି । ସହରୀ ଆବହାୱାେର ନିଜର अbିତ�କୁ ହରାଇ ଚାଲିଥିବା 

ଓଡ଼ିଆ ଭାଷାର ସୁରiା େiତ� େର େଦଖାଯାଉଥିବା ପ�ତିବ�କ ଗୁଡ଼ିକ କିଛି ପରିମାଣେର 

ଦୂରୀଭୂତ େହାଇପାରିବ େବାଲି ଆଶା ପ�କାଶ ପାଉଛି । େସଥିପାଇଁ ଏହିସବୁ ଗୃହୀତ 
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ନିୟମଗୁଡ଼ିକ େକେତ ମାତ� ାେର ନି.ାର ସହିତ କଡ଼ାକଡ଼ି ଭାେବ ପାଳନ କରାଯାଉଛି ତାହା 

େଦଖିବାର କଥା । अତୀତେର ମଧ� ଏହା ପବୂ�ରୁ ଓଡ଼ିଆ ଭାଷାର ବ�ାପକ ବ�ବହାର ଓ 

ପ�ଚାର ନିମେ� ସରକାରୀ bରେର ଉଦ�ମ କରାଯାଇଥିଲା । ଓଡ଼ିଆ ଭାଷାକୁ ସରକାରୀ 

ଭାଷାର ମାନ�ତା େଦବା ନିମେ� ପଦେiପମାନ ନିଆଯାଇଥିଲା । ମାତ�  ଆଜି ପଯ��� 

ମଧ� ଓଡ଼ିଶାର ସାଧାରଣ ଜନତା, ବୃହaର ସ�ାଥ�କୁ अବ�ା କରି ଏହି ମହaର 

ଉେjଶ�କୁ ସାକାର କରାଇ ଦିଆଯାଉନାହ\* । 

 ଏଠାେର େଯଉଁ ସ�ତଃପ�ବୃa ପ�ଶpଟିଏ ମନକୁ ଆସୁଛି, ତାହା େହଉଛି େକବଳ କ’ଣ 

ସରକାରୀ ସୁରiା ବଳୟ ଭିତେର ଭାଷାକୁ ଜୀବିତ ଓ ବିକଶିତ କରି ରଖାଯାଇ ପାରିବ 

କି ? ସ�ବତଃ ନୁେହଁ । ଏଇଥିପାଇଁ େବସରକାରୀ bରେର ଉଦ�ମ ବ�ାପକ ଭାବେର 

େହବାର ଆବଶ�କତା ରହିଛି । ଓଡ଼ିଶାେର ବିlୁରିତ େହାଇ ଗ�ାମ ଠାରୁ ଆର� କରି 

ସହର ନଗର ପଯ��� अେନକ ସାହିତ� अନୁ.ାନମାନ ରହିଛ�ି । େଯଉଁମାେନ ରୀତିମତ୍ 

ସଭା ସମିତିମାନ,େର अତ�� େiାଭର ସହିତ ଓଡ଼ିଆ ଭାଷାର अବiୟ ପାଇଁ ଚି�ା 

ପ�କଟ କରିଆସୁଛ�ି अଥଚ ବାbବ େiତ� େର ଏହି ଭାଷାର ବିକାଶ ଓ ସମୃ�ି ନିମେ� 

େକୗଣସି ରଚନାତG କ କାଯ��ପ¬ା ହାତକୁ େନଇନଥା�ି । େସମାନ,ର ଭାଷାପ�ୀତି େକବଳ 

ସାହିତ� ରଚନା ଓ ସଭା ସମିତିର ଶ�ବାଜୀ ମଧ�େର ସୀମିତ । ନିଜର ଭାଷାକୁ େନଇ 

େଯଉଁ ସବ�ମଳୂ ଆତG େଗୗରବଟି ଆ�ମାନ, ଭିତେର ବସା ବା�ି ରହିବା କଥା ତାହା 

େବାଧହୁଏ ବାହାରର ପାoାତ� ଆକାଶକୁ େଦଖି େଡଣା ଝାଡ଼ି ଉଡ଼ିଯିବାକୁ ବାହାରିଲାଣି । 

ଓଡ଼ିଆଭାଷୀ େଲାକଟିଏ େକବଳ ଏକଭାଷୀ ନେହାଇ ଏକ ବା ଏକାଧିକଭାଷୀ େହେଲ 

ଓଡ଼ିଆ ଭାଷା ଆେଦୗ iତିଗ�b େହବନାହ\ । ବରଂ ନିଜର ବହୁ ବାବଦୂକତାର ପ�ତିଭା 
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େହତୁ ଓଡ଼ିଆ େବାଲି ପରିଚୟଟିକୁ अଧିକ େଗୗରବାନି�ତ କରିବ* । 

 ଆେମ େବାଧହୁଏ ଭୁଲିଯାଇଛୁ େଯ ଓଡ଼ିଆ ଭାଷା ଏକ ପ�ତି.ିତ ମାନକ ଭାଷା अେଟ 

। ଏହାର ଏକ ସ�ତ� ଲିପି ରହିଛି । ଏକ ସମୃ� ପ�ାଚୀନ ପର ରା ରହିଛି । ଏହା 

ଆେଦୗ ଏକ ଉପଭାଷା ନୁେହଁ । େଦଖାଯାଉଛି ଆଧୁନିକ ରୁଚିର ପ�ବାହେର ଏହି ଭାଷା 

ଦିନକୁ ଦିନ ନିଜ ବ�ବହାର ଉପେଯାଗିତା ହରାଇ େକବଳ ଏକ େବାଲିେର ପରିଣତ 

େହବାକୁ ଯାଉଛି । ଉଦାହରଣ ରୂେପ େଯେକୗଣସି ସହରୀ ଶିiିତ ମଣିଷର ବ�ବହାରିକ 

ଜୀବନଧାରାକୁ ପଯ��ାେଲାଚନା କେଲ ଏହା ଜଣା ପଡ଼ିଥାଏ । େକୗଣସି 

ଆବଶ�କତାବଶତଃ ଯଦି ତାକୁ େକୗଣସି �ାନେର ଦbଖତ କିମ�ା ଏକ ଦରଖାbଟିଏ 

େଦବାକୁ େହଇଥାଏ େସ େଲଖିଥାଏ ଇଂରାଜୀ ଭାଷାେର । ପିଲାମାନ,ୁ ପାଠ ପଢ଼ାଏ 

ଇଂରାଜୀ ମାଧ�ମ ବିଦ�ାଳୟେର । अଫିସକୁ ଗେଲ କାମ କେର ଇଂରାଜୀ ଭାଷାେର*। 

 ତା’େହେଲ ଓଡ଼ିଆ ଭାଷା ରହିଲା ଆଉ େକଉଁଠି ? େକବଳ କ’ଣ ଖାଲି ମୁହଁେର ? 

 ବିଳମ�େର େହେଲ ବି ଏହିସବୁ ଯଥାଥ� ପ�ଶpଗୁଡ଼ିକୁ ସାମନା କରିବା ନିମେ� 

ଆ�ମାନ,ଠାେର ଆ�ରିକ ଉhାହ ପ�କାଶ ପାଇବା ଆବଶ�କ । 

 ମାତୃଭାଷା ଦିବସ ର େମାର ଏକ ସ�ତ� ଉପ�ାପନା। 
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େବସରକାରୀ କିB ନିକ୍ େବସରକାରୀ କିB ନିକ୍ େବସରକାରୀ କିB ନିକ୍ େବସରକାରୀ କିB ନିକ୍     
େବସରକାରୀ କିB ନିକ୍ ନା ମରଣଯ�ା! 

 ବିଗତ ସsାହେର ବ�ହG ପୁର ସହରର ଏକ ପ�ମୁଖ େବସରକାରୀ 

ହସପିଟାଲ୍ େର अେ²ାପଚାର ପେର ଏକ ନବବିବାହିତା ଯୁବତୀ, 

ମୃତୁ�ପେର େଯଉଁଭଳି ଭାବେର ଗଣମାଧ�ମେର ତ¿ରତା ପ�କାଶ ପାଇଛି ତାହା 

अÚୂତପବୂ� ଏହିଭଳି ତ¿ରତା ଯଦି ସମୟ ଥାଉ ଥାଉ ପ�କାଶିତ େହାଇଥା�ା ହୁଏତ ଏକ 

ନିରୀହ ପ�ାଣହାନୀ େହାଇନଥା�ା େବାଲି अେନକ ମତ େଦଉଛ�ି 

 ସଚୂନା अନୁଯାୟୀ ବ� ହG ପୁର ସହରେର ଥିବା ଏହି ପ�ତି.ିତ େବସରକାରୀ 

ହସପିଟାଲେର ବିଗତ ଦିନେର ଏହିଭଳି अେନକ େରାଗୀ ପ�ାଣ ହରାଇଥିବା ଏବଂ ଏଥିପାଇଁ 

ଜନअସେ�ାଷ କୁହୁଳୁଥିଲା, ଚଳିତ ଘଟଣାେର େଯେତେବେଳ ଜେଣ ନବବିବାହିତା ଯୁବତୀ 

ଏହି ହସପିଟାଲେର ଆେପtିସାଇଟିସ୍ अପେରସନ ପରବa�ୀ अବ�ାେର ପ�ାଣହାନୀ 

େହଲା, େସେତେବେଳ ଜନअସେ�ାଷ ତୀବ�  େହାଇଥିଲା ଏବଂ ଏଥିେର ସଂପୃr ଡାrର,ୁ 

େଲାକମାେନ अଭେଦ� ାଚିତ ବ�ବହାର କରିବାକୁ ପଛାଇନଥିେଲ ଯଦିଓ ସଂପୃr ଡାrର 

ବ�ହG ପୁର ସହରର ଜେଣ ପ�ତି.ିତ अେ²ାପଚାର ବିେଶଷ� ଏବଂ ତା,ର ଚିକିhା ପାଇଁ େସ 

ବହୁତ େଲାକପି�ୟ ମଧ� େସ ଯା’େହଉ, ଚଳିତ ପ�କରଣେର ଜେଣ ଯୁବତୀ, ମୃତୁ�ପେର 

େଲାକମାେନ ସଂପୃr ଡାrର ଏବଂ ହସପିଟାଲ୍ ବିେରାଧେର ବିେଷାଦଗାର କରିବା ସହ 

େସମାନ,ୁ ଗିରଫ୍ କରିବା ଦାବୀ କରୁଛ�ି 

ଡା େଜ�ାତି ପ�ସାଦ 
ପ+ନାୟକ 
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 କଥା େହଉଛି, ବ� ହG ପୁର ଭଳି ଏକ ସହର େଯଉଁଠି ଏକ ସରକାରୀ ହସପିଟାଲ ଥାଉ 

ଥାଉ େରାଗୀମାେନ ପ�ାଇେଭଟ୍ ନସkଂ େହାମ ଯିବାକୁ କାହ\କି ଇlା କରୁଛ�ି? ଯଦି 

ସରକାରୀ େସବା ଉପଲ� अଛି ତା େହେଲ ସରକାର ଏଭଳି େବସରକାରୀ ହସପିଟାଲ 

େଖାଲିବା ପାଇଁ अନୁମତି କାହ\କି େଦଉଛ�ି? ସହରେର କାମ କରୁଥିବା ନେବରୁ अଧିକ 

େବସରକାରୀ ନସkଂ େହାମ୍, ହସପିଟାଲ୍ ଓ କିB ନିକ୍ ସବୁ ତ ସରକାର, अନୁମତି େନଇ ହ\ 

କାମ କରୁଛି ସରକାର କାହ\କି ଏ ସବୁ ପାଇଁ अନୁମତି େଦଉଛ�ି? ଏହାର ପ�ମୁଖ କାରଣ 

େହଲା, ସରକାର ବି ଜାଣିଛ�ି େଯ ସମb ପ�କାର ସରକାରୀ ବ�ବ�ା ସେa�  अେନକ 

େରାଗୀ,ୁ େସବା େଯାଗାଇେଦବାକୁ ସରକାରୀକଳ अiମ, େତଣୁ େବସରକାରୀ 

ସଂ�ାମାନ,ୁ अନୁମତି ଦିଆଯାଉଛି 

 ସରକାରୀ ହସପିଟାଲ अବ�ା ନ କହିେଲ ହ\ ଭଲ ଆପଣ ଯଦି େସଭଳି 

ପରିେବଶେର କିଛି ସମୟ ରହିେବ ତା େହେଲ ଆପଣ ବି ନିଜକୁ େରାଗୀ ଭଳି अନୁଭବ ନ 

କରି ରହି ପାରିେବନି ଏଥିପାଇଁ େଯଉଁ େରାଗୀ, ପରିଜନ ପାରୁଛ�ି, େସମାେନ କିଛି 

अଧିକ अଥ� ବ�ୟ କରି ଭଲ େସବା ଆଶାେର େରାଗୀ,ୁ େବସରକାରୀ ହସପିଟାଲ୍ ବା 

ନସkଂେହାମେର ଭak କରୁଛ�ି ସରକାରୀ ହସପିଟାଲ୍ ର अେ²ାପଚାର ଗୃହ अେପiା 

େବସରକାରୀ ହସପିଟାଲ୍ େର अଧିକ ଉନp ତ ଉପକରଣ ଓ ଚିକିhା ବ�ବ�ା ରହୁଛି 

ସରକାରୀ ହସପିଟାଲ୍ େର ବି ରହୁଛି ସତ କି� େସ ସବୁ ସମୟସାେପi ନୁେହଁ, ଏବଂ 

अଧିକାଂଶ ଉପକରଣ ସମୟ ସହ ବଦଳିବାର େଦଖାଯାଉନି ବଡ଼ େମଡ଼ିକାଲେର ଥିବା 

अଧିକ ଖ��ବହୁଳ ଉପକରଣ ବିନା େକୗଣସି ଉପେଯାଗେର ଖତ ଖାଉଛି େବାଲି ସମୟ 

ସମୟେର ସcାଦପତ� େର େଦଖିବାକୁ ମିଳୁଛି ଏଭଳି କାହ\କି େହଉଛି ତାହା ବିଷୟେର 
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ସରକାର अବଗତ अଛ�ି ନା ନାହ\ ତାହା ଆେମ ଜାଣିବା େକମିତି? େକାଟି େକାଟି ଟ,ା 

ବ�ୟେର କ�ୟ େହାଇଥିବା ସିଟି:ାନ୍ େମସିନ୍, अଲ୍ ଟ� ା ସାଉt୍ େମସିନ୍ अେନକ ସମୟେର 

अଚଳ େହବାେଯାଗଁୁ େରାଗୀମାନ,ୁ େବସରକାରୀ ସଂ�ା ଉପେର ନିଭ�ର କରିବାକୁ ପଡୁଛି, 

ପେରାiେର ଏହି ଭଳି ବ�ବ�ା ହ\ େରାଗୀ,ୁ େବସରକାରୀ ହସପିଟାଲ୍ ପ�ତି अଧିକ 

ଆକଷkତ କରୁଛି 

 ସରକାରୀ ହସପିଟାଲେର ଡାrର,ୁ େଦଖା କରିବାପାଇଁ ଲcା ଧାଡ଼ିେର ଛିଡ଼ା େହାଇ 

ରହିବା अେପiା ପ�ାଇେଭଟ୍ କିB ନିକେର କିଛି अଥ� ବ�ୟେର େସଇ ଡାrର,ୁ ସହଜେର 

େଦଖାକରିବା ସହ अଧିକ ସମୟ େନଇ େରାଗ ବିଷୟେର ପୁ¨ାନୁପୁ¨ ଚ��ା କରିବା ସ�ବ 

େହାଇପାରୁଥିବାରୁ ଥିଲାବାଲା େଲାକମାେନ ପ�ାଇେଭଟ୍ େସବା ଉପେର अଧିକ ନିଭ�ରଶୀଳ 

େହଉଛ�ି ସରକାରୀ ହସପିଟାଲକୁ େକE�କରି अେନକ ବ�rି ନିଜର େଦୖନEିନ 

ଜୀବିକାନିବ�ାହ ପାଇଁ ମଧ� େବେଳ େବେଳ େରାଗୀମାନ,ୁ େସଠାରୁ ବିଭିନp  ପ�କାର 

ପ�େଲାଭନ େଦଖାଇ ପ�ାଇେଭଟ୍ ନସkଂ େହାମ୍ କୁ ଆଣୁଥିବାର अଭିେଯାଗେର େକୗଣସି 

ମିଥ�ାନାହ\ ଏହିଭଳି ଦଲାଲ େଗା.ୀ ଓଡ଼ିଶାର ସମb ସରକାରୀ ହସପିଟାଲ ବାହାେର 

େଦଖିବାକୁ ମିଳିେବ େସମାେନ अଥ� ବିନିମୟେର ବିଭିନp  େବସରକାରୀ ହସପିଟାଲକୁ 

େରାଗୀ େଯାଗା�ି ଏଥିପାଇଁ ମଧ� अଧିକ େଲାକ େବସରକାରୀ ହସପିଟାଲ୍ ଉପେର 

ନିଭ�ର କର�ି 

 ଭାରତ ସରକାର, କିB ନିକାଲ୍  ଏ�ାବିB ସେମz୍ ଆ ୍́ अଧିନେର େବସରକାରୀ 

କିB ନିକ୍ / ନସkଂ େହାମ୍ / ହସପିଟାଲ୍ େଖାଲିବାପାଇଁ ନିତିନିୟମମାନ ଧାଯ�� କରାଯାଇଛି 

େସହି ସବୁ ନିୟମକୁ ମାନିବାପେର ହ\ ଏହି ସବୁ ସଂ�ାମାନ,ୁ କାମ କରିବାକୁ अନୁମତି 
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ମିଳୁଛି େବସରକାରୀ ସଂ�ା ସମb ନିତିନିୟମକୁ ମାନିବାପାଇଁ ବହୁଳ ଭାବେର ଖ��ା� 

େହଉଥିବାର ଦୃ�ା� େଦଇ େରାଗୀ େସବାକୁ ବ�ୟବହୁଳ କରି ପକାଉଛ�ି ଭଲ େସବା 

ଆଶାେର େଲାକମାେନ अଧିକ ଖ�� କରିବାକୁ ପଛାଉନାହା�ି ବa�ମାନ ସ�ା��େସବା 

େiତ� େର ଜୀବନବୀମା ସଂ�ାମାନ, ଆବିଭ�ାବ ଏହିଭଳି ସଂ�ାମାନ,େର ବ�ୟବହୁଳ 

େସବାପାଇଁ େଲାକମାନ,ୁ ଉସୁକାଉଛି େରାଗ େହାଇଥାଉ ବା ନ େହାଇଥାଉ, 

େଲାକମାେନ ବୀମା କିଣିଛ�ି ମାେନ କିଛି अସାଧୁ ବ�ବସାୟୀ, ସହାୟତାେର ମିଛେର 

େରାଗ େହାଇଥିବା ଏବଂ ଚିକିhିତ େହାଇଥିବା ଦଶ�ାଇ ବୀମା ସଂ�ାମାନ,ରୁ अଥ� 

ସଂଗ�ହେର ବି ଲାଗିଛ�ି ଏହି ସବୁ ଫଳେର େବସରକାରୀ ହସପିଟାଲ ମାେନ ବହୁଳ 

ଭାବେର ଲାଭବାନ େହଉଛ�ି 

 ବa�ମାନ ଆେମ ଚଳିତ ପ�କରଣକୁ ଆସିବା ଏବଂ େଦଖିବା େଯ େଯଉଁ ଘଟଣାପାଇଁ 

ଆଜି ସମୁଦାୟ ବ� ହG ପୁର ସହର b� େହାଇଛି ଏବଂ ଏକ ପ�ମୁଖ େବସରକାରୀ 

ହସପିଟାଲେର ତାଲା ପଡ଼ିଯାଇଛି, େସହି ଘଟଣା େହଲା କାହ\କି? 

 “ଜୀବନ ଓ ମୃତୁ� ଉପରବାଲା, ହାତେର..” ଏହିଭଳି ଏକ ସଂଳାପ ପ�ସି� ହିEୀ 

ଚଳ�ିତ�  ଆନEେର ଶୁଣିବାକୁ ମିଳିଥିଲା େହେଲ ଯଦି େକୗଣସି େରାଗୀ ହସପିଟାଲେର 

ମୃତୁ�ବରଣ କେର, େସେତେବେଳ େଲାକମାେନ ସିଧା ସିଧା ଡାrର,ୁ େଦାଷ 

େଦଇପକା�ି ବୁଝି େହଉନି, ଡାrର କଣ ମୃତ େରାଗୀର ଶତ� ¤! ଏଭଳି ଧାରଣା େଲାକ, 

ମନେର ସୃ�ି େହଉଛି େକମିତି? ନିଜର ପରିଜନ, ମୃତୁ�େର ମି�ୟମାଣ େହାଇଥିବା 

େଲାକମାେନ ଉଚିତ अନୁଚିତ ବୁଝିବାେର अiମ େହାଇ ଡାrର,ୁ ମରଣା�କ ଆକ�ମଣ 

କରିବାକୁ ପଛା�ି ନାହ\, ଏହାର ଉଦାହରଣ ଗତବଷ� ପoିମବvର ଏକ ହସପିଟାଲେର 
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େହାଇଥିବା ଘଟଣାରୁ ଜାଣିହୁଏ ଜେଣ ଡାrର ନିଜର ବୁ�ି ଓ �ାନର ବ�ବହାର କରି 

େରାଗୀମାନ, ପାଇଁ ସବୁଠାରୁ ଭଲ ଓ ଉପଯୁr ଚିକିhାପାଇଁ ପରାମଶ� େଦଇପାେର, କି� 

ଡାrର ଭଗବାନ ନୁହ�ି େତଣୁ ଚିକିhା କରିବା अଥ� ନୁେହଁ, େଯ ସଂପୃr ଡାrର 

ମରେଣା±¤ଖୀ େରାଗୀ,ୁ ବ�ାଇପାରିେବ ଏହା अସ�ବ  

 େଯଉଁ ମହିଳା, ମୃତୁ� େହଲା, ତା,ର ମୃତୁ�ର କାରଣ ହୃଦକି�ୟା ବE େହବାେଯାଗଁୁ 

େହାଇଥିବା କଥା େପା�ମଟ�ମ୍ ରିେପାଟ�ରୁ ଜଣାପଡ଼ିଛି ହସପିଟାଲ ତରଫରୁ 

ଦିଆଯାଇଥିବା ସଚୂନା अନୁଯାୟୀ ସଂପୃr ମହିଳା, अେ²ାପଚାର ସଫଳ େହାଇଥିଲା ଏବଂ 

अେ²ାପଚାର ଲାପାେରାେ:ାପିକ୍ ପ�କି�ୟାେର କରାଯାଇଥିଲା େଯଉଁଥିେର େରାଗୀ ସୁରiିତ 

ରହିପାର�ି ଏହି େiତ� େର ମଧ� ଠିକ୍ େସମିତି େହାଇଥିଲା କି� େରାଗୀ ପବୂ�ରୁ 

ଶ�ାସେରାଗେର ପୀଡ଼ିତା ଥିେଲ, େଯଉଁଥିପାଇଁ अେ²ାପଚାର େହବାର अେନକ ସମୟପେର 

ତା,ର ଶ�ାସପ�କି�ୟାେର ଜଟିଳତା େଦଖାେଦଲା ଏବଂ ତା,ୁ ବ�ାଇବାର ସମb େଚ�ା 

ବିଫଳ େହାଇଥିଲା ହସପିଟାଲ୍ ତରଫରୁ େରାଗୀ,ୁ ବ�ାଇବା ପାଇଁ ସମb େଚ�ା 

କରାଯାଇଥିଲା େବାଲି ଆଶ�ାସନା ଦିଆଯାଇଥିଲା େବେଳ କି� େରାଗୀ, ପରିଜନ ଏଥିେର 

अସହମତ େଦଖା ଯାଆ�ି େରାଗୀ, ପରିବାର ତରଫରୁ କୁହାଯାଇଛି େଯ अେ²ାପଚାର 

ପେର େରାଗୀ, େପଟେର अସହ� ଯ�ଣା େଦଖାେଦଇଥିଲା କି� अେ²ାପଚାର କରିଥିବା 

ଡାrର େରାଗୀ,ୁ ଛାଡ଼ିେଦଇ ଚାଲିଯାଇଥିେଲ େସ ପୁଣିଥେର େଫରିବା େବଳକୁ େରାଗୀ 

ମୃତୁ�ବରଣ କରି ସାରିଥିେଲ ଯଦି ଡାrର ଉପ�ିତ ଥାଆେ� ତାେହେଲ ହୁଏତ େରାଗୀ,ୁ 

ବ�ାଯାଇ ପାର�ା  

 େବସରକାରୀ ହସପିଟାଲେର अେ²ାପଚାର ପାଇଁ ଆସିଥିବା ଡାrର ଜେଣ ସରକାରୀ 
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କମ�ଚାରୀ अନ� ସମb ଡାrର, ଭଳି େସ ମଧ� ନିଜ ଦାୟିତ�  ତୁଲାଇବା ପେର ନିଜର 

ବ�rିଗତ ସମୟେର େବସରକାରୀ ଭାବେର େରାଗୀ େସବା େଯାଗାଇ ଦିअ�ି ଏବଂ 

अେ²ାପଚାର କରିବାେର େକୗଣସି ତ� ¤ଟି େସ କରିନାହା�ି େବାଲି ଜଣାପଡ଼ିଛି ହୁଏତ 

अେ²ାପଚାର ପରବa�ୀ ସମୟେର େରାଗୀ ନିେoତକର ପ�ଭାବରୁ ମୁr େହବାର 

ପ�େଚ�ାେର ବିଫଳ େହାଇ ମୃତୁ�ବରଣ କରିଥାଇ ପାର�ି ଯାହା ବି େହଉ, ହୁଏତ 

ଡାrର, ଉପ�ିତି ଏହି ବିଷମ ସମୟେର େରାଗୀ, ପରିଜନ,ୁ େକୗଣସି ପ�କାର 

ଆଶ�ାସନା େଦଇ ପାରିଥା�ା ଡାrର, ପ�େଚ�ା ସେa�  ଯଦି େରାଗୀ ମୃତୁ�ବରଣ 

କରିଥାେ� ତା େହେଲ ହୁଏତ େରାଗୀ, ପରିଜନ ଡାrର,ୁ େଦାଷୀ େବାଲି ମାନି 

ନଥାେ� କି� ଏହି ଘଟଣାେର ଡାrର अେ²ାପଚାର କରିବା ପେର ହସପିଟାଲରୁ ବାହାରି 

ଚାଲିଯାଇଥିେଲ, ଏବଂ େସଠାେର େରାଗୀର अବ�ାକୁ େଦଖି ଉଚିତ ଚିକିhା େଦବାଭଳି 

େକୗଣସି େବୖଷୟିକ �ାନ ସ ନp  ବ�rି (ଡାrର / ଫାମ�ାସି�୍ / ନସ୍�) ଉପ�ିତ ନଥିେଲ 

ଯାହା େଲାକ,ୁ ଉତ�r କରିେଦଇଥିଲା ଏଠି ଡାrର,ୁ କିଛିକାଂଶେର େଦାଷମୁr କରିବା 

अସ�ବ େହାଇପେଡ଼ କାରଣ अେ²ାପଚାର କରିଥିବା ଡାrର अେ²ାପଚାର ପବୂ�ବak 

ଏବଂ ପରବa�ୀ ସମୟେର ଉପ�ିତ ରହି ସମb ପ�କି� ୟାକୁ ପୁ¨ାନୁପୁ¨୍ ଭାବେର ପରୀiଣ 

କରିବା ଉଚିତ ଥିଲା େସ େରାଗୀର अତୀତର େରାଗର ଇତିହାସକୁ ଲi�କରି ତା,ୁ 

ସ ୂ"�ଭାବେର ନିେoତକର ପ�ଭାବ ଶନୂ� େହବା ପଯ��� अେପiା କରିପାରିଥାେ� କି� 

େଯମିତି ସବୁେବେଳ େହାଇ ଆସୁଛି, अଭି� ଡାrରମାେନ େକବଳ अେ²ାପଚାର କରିେଦଇ 

ବାକି ସମb କାଯ�� ହସପିଟାଲର अନଭି� କମ�କa�ା, ଉପେର ନ�b କରିେଦଇ 

ଚାଲିଯାଆ�ି ପ�ାୟତଃ अଧିକାଂଶ ମୁଖ� କାଯ�� ସମାପନ େହାଇଥିବା େହତୁ େରାଗୀକୁ 
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�ାନା�ର କରିବା, ନିେoତକର ପ�ଭାବ ହ� ାସ କରିବା ଆଦି କାଯ�� अେପiାକୃତ କମ 

ପ�ମୁଖତା ରେଖ, େତଣୁ େକେବ େକୗଣସି अସୁବିଧା େହାଇନଥିଲା 

 ବa�ମାନ ଏହି ଘଟଣାର ଏକ ପ�ମୁଖ ଦିଗପ�ତି ଧ�ାନ େଦବା ଘଟଣା ଜଣାପଡ଼ିବା 

ପେର ଗଣମାଧ�ମ େଯଉଁଭଳି ଭାବେର ତ¿ରତା େଦଖାଇଲା, ତାହା अÚୁତପବୂ� ଥିଲା 

କି� େବସରକାରୀ ହସପିଟାଲକୁ ସଂପ"ୂ�ଭାବେର େଦାଷୀ େବାଲି େଘାଷଣା କରିବାପବୂ�ରୁ 

ଏହି ହସପିଟାଲ୍ अେନକ ଦିନରୁ ସହରେର ଥିବା ଏବଂ अଗଣିତ େରାଗୀ,ୁ େସବା େଯାଗାଇ 

େଦଇ ଆସୁଥିବା କଥାକୁ ଏଡ଼ାଇ େଦେଲ ହସପିଟାଲ୍ େର େରାଗୀ ମୃତୁ�େହେଲ କଣ 

ସ ୂ"� ହସପିଟାଲ ହ\ େଦାଷୀ? କଣ ସରକାରୀ ହସପିଟାଲେର େରାଗୀ ମୃତୁ�ବରଣ 

କରୁନାହା�ି? ନା େସଠି ଗରିବ େରାଗୀ ନିଜପାଇଁ ନାଯ� ଦାବୀ କରିପାରୁନାହ\ େବାଲି 

अେନକ ଘଟଣା ଉହ� ରହି ଯାଉଛି? ଗଣମାଧ�ମ ସରକାରୀ ହସପିଟାଲ୍ ଭିତେର ପ�େବଶ 

କରି ଘଟଣାକୁ ପ�ସାର କରିବାକୁ अiମ େହଉଛ�ି? େବସରକାରୀ ହସପିଟାଲ୍ ଯଦି 

େରାଗୀର ସ�ା�� ବିଷୟେର ଚି�ା କରୁନାହ\, ତା େହେଲ ଏେତ ସଂଖ�କ େରାଗୀ େସଠାକୁ 

ଆସୁଛ�ି କିଭଳି? ସୁଉ� अ+ାଳିକା ଗଢ଼ି अେନକ ବଷ�ରୁ େରାଗୀ େସବା େଯାଗାଇ 

ଆସୁଛ�ି କିଭଳି? ବଡ଼ େମଡ଼ିକାଲ୍ ଥାଉ ଥାଉ େରାଗୀ,ୁ େସହି େବସରକାରୀ 

ହସପିଟାଲକୁ ନିଆଯାଉଛି କାହ\କି? କିଛି ଗଣମାଧ�ମ କହିଛ�ି େଯ ଡାrର, ନିେj�ଶେର 

େରାଗୀ,ୁ େସହି େବସରକାରୀ ହସପିଟାଲେର ଭak କରାଯାଇଥିଲା, ଯଦି େସମିତି ବି 

େହାଇଥାଏ ତା େହେଲ ସଂପୃr ଡାrର, ନିଜର ଏକ ହସପିଟାଲ ସହରର ପ�ମୁଖ �ାନେର 

ରହିଛି, େସ ନିଜ ହସପିଟାଲେର େରାଗୀ,ୁ ରଖି अେ²ାପଚାର କରିବାକୁ କହିେଲ ନାହ\ 

କାହ\କି?  
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 ଆଜି େଗାଟିଏ େରାଗୀ ମୃତୁ�ବରଣ କରିବାପେର େଯଉଁଭଳି ପ�ତିକି�ୟା େଦଖାଯାଇଛି, 

ଯଦି ଠିକ୍ ଏଇ ଭଳି ପ�ତିକି�ୟା ଆଗରୁ େଦଖାଯାଇଥା�ା, ହୁଏତ ଏହି ଘଟଣା ଘଟିନଥା�ା 

ସରକାର ଏେବ ନିoିତ କର� େଯ ସମb अେ²ାପଚାର େକବଳ ସରକାରୀ 

ଡାrରଖାନାେର ହ\ େହବ େବସରକାରୀ ଡାrରଖାନା ସବୁ ବE କରିବାପାଇଁ ନିେj�ଶ 

ଦିअ� େଯଉଁ ସରକାରୀ ଡାrରମାେନ अଭି�, େସମାନ, େସବାକୁ ସରକାରୀ bରେର 

ଉଚିତ ମଲୂ�ାୟନ କରାଯାଇପାରିେଲ ହୁଏତ େସମାେନ ଏଭଳି ପରି�ିତିକୁ ସ±¤ଖୀନ 

େହବାକୁ ଇlା ପ�କାଶ ନ କରି ପାର�ି ବଡ଼ ଡାrରଖାନାେର ଡାrରୀ ଛାତ� , ଦୟାେର 

େରାଗୀ,ୁ ଛାଡ଼ିେଦଇ अଭି� ଡାrରମାେନ ନିଜର ବ�rିଗତ ବ�ାପାରେର ବ�b ରହୁଛ�ି, 

ଏହାର କାରଣ ଓ ନିରାକରଣ ଦାୟିତ�  ମଧ� ସରକାର,ର 

 ସେବ�ାପରି ଡାrର ମଧ� ଜେଣ ସାଧାରଣ ମନୁଷ� ଏବଂ େସ ଭଗବାନ ନୁହ�ି 

େତଣୁ େରାଗୀ,ୁ ସେବ�ା»ୃ� େସବା େଯାଗାଇବା ପାଇଁ େସ େଚ�ା କରିପାର�ି, କି� ମୃତୁ� 

अବଶ��ାବୀ ଥିେଲ ତା,ୁ ବ�ାଇବା ଭଳି ଶrି ମନୁଷ�ର ନାହ\ ଏବଂ ଡାrର େକେବ ବି 

େରାଗୀର ଶତ� ¤ ଭଳି ବ�ବହାର କର�ି ନାହ\, େତଣୁ େରାଗୀର ମୃତୁ�େର ଡାrର,ୁ 

ଆକ�ମଣ କରିବା ଆେଦୗ ଗ�ହଣୀୟ ନୁେହଁ 
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ବିବାହ ବ�ନବିବାହ ବ�ନବିବାହ ବ�ନବିବାହ ବ�ନ!!!!    
 ପ�ାେଗୖତିହାସିକ ସମୟେର ମଣିଷକୁ େଦବାେଦବୀ, ଗ�ହନiତ� , 

କମ�କୁtଳ, େହାମଯ� ତଥା ପଜୂାअ��ନା କ’ଣ ଏବଂ େସସବୁର ମନୁଷ� 

ଉପେର କିଛି ପ�ଭାବ अଛି କି ନାହ\ ତାହା ଉପେର େକୗଣସି ଧାରଣା ନଥିଲା I ମନୁଷ�ର 

�ାନ ପ�ଖର େହାଇ ଧୀେର ଧୀେର ସୁରiା ଜନିତ ଭୟର ମାତ� ା ବୃ�ି େହବାପେର ଏହିସବୁ 

अେଲୗକିକ ତଥ� ଗୁଡିକ ଆନୁମାନିକ ଭାେବ ଉÚାବିତ େହଲା I କାଳକ�େମ ସାମାଜିକ 

ସଂ:ାର ବୃ�ି େiତ� େର अେନକ ସାମାଜିକ େଚତନା ସହିତ କୁସଂ:ାର ମଧ� ବୃ�ି 

ପାଇବାେର ଲାଗିଲା I अଥ�ାତ େକୗଣସି ଏକ ସାମାଜିକ କମ�େର େସହି ଆନୁମାନିକ ବିଧି 

ଗୁଡିଏ େଯାଡ଼ିେଦଇ ତାହାର େକୗଣସି ପ�କାର ବାbବବାଦୀ ତଥା ପ�ାକୃତିକ ପ�ଭାବକୁ 

ସିଧାସଳଖ अନୁଭବ କରି େହଉନଥିେଲ ମଧ� अେଲୗକିକତାକୁ ସ±ାନ େଦଇ ଆନE 

अନୁଭବ କରି େଗାଟିଏ ଦିଗେର  ଆଗ�ହୀ େହବା ସହିତ ମାନସିକ ଭ� ା�ି ଭୟ ଦୂର 

କରିବାେର ମନୁଷ� ତ¿ରତା ପ�ଦଶ�ନ କରିବାକୁ ଲାଗିଲା I ଫଳ ସ�ରୂପ େସହି अେଲୗକିକ 

ବିଚାରଧାରା ଏବଂ ତାହାର ବିନିେଯାଗ ବିଶି� ବ"�ନା ଗୁଡିକ ଦାଶ�ନିକ ତଥା ବିେଶଷ �ାନ 

ବିଶି� େଲାକ, ଛଡା ସମb,ୁ ବୁଝି ପାରିବାେର अiମ କରିେଦଲା I  

 କାଳକ�େମ ଏକ ସ�ତ� ସ �ଦାୟ ତଥା ଉନp ତ ମାନର �ାନ ବିଶି� ଜିନରୁ ଜନିG ତ 

ତଥା କଥିତ ଏକ ପ�ଜାତିର ମନୁଷ� ଯାହା,ୁ ଭାରତେର ବ� ାହG ଣ ଭାେବ ପରିଚୟ ମିଳିଥିଲା, 

େସହିମାେନହ\ ଏହିସବୁ अେଲୗକିକ ତଥ� ଗୁଡିକ ଉପେର ବିଶାରଦ ଥିେଲ I ଏବଂ 

େସାସିଆଲ୍ େଫାରମ୍ 
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େସମାନ,ୁ ପଚାରି ବୁଝି अନ�ାନ� ସ �ଦାୟର େଲାକମାେନ କାଯ�� କରିବାକୁ େକୗଣସି 

ମେତ ସହମତ ଥିେଲ I अଥ�ାତ ବ� ାହG ଣ ମାେନ େସହି अ� ପ�ଜାତିର ମନୁଷ� ମାନ,ୁ 

ସଂ:ାର ଶିiା େଦବା ସହିତ େସମାନ, अ�ତାର ସୁେଯାଗ େନଇ अେନକ ଠକାମିର 

ଶିକାର କାରିବାକୁ ପଛଘୁ�ା େଦେଲ ନାହ\ I ଏମିତି ଦିନକୁ ଦିନ अେନକ କୁସଂ:ାର ତଥା 

अବା�ର ତଥ� ଗୁଡିଏ େଯାଡି ବିଭିନp  ଭୟ େଦଖାଇ ସମଗ� ଜନମାନସେର ଏକ ପ�କାର 

अନାବଶ�କ अେଯୗrିକ ଭୟ ସ�ାର େହବାକୁ ଲାଗିଲା I େତଣୁ େସହି ଭୟ ଜନିତ 

କୁପ�ଭାବକୁ ଏଡାଇ ଶା�ିେର ଜୀବନ ଜାପାନ କରିବା ପାଇଁ ମନୁଷ� େସହିସବୁ ବାଧ�ତା 

ମଳୂକ ଭାେବ ଗ�ହଣ କରିବା େହତୁ ତାହା ଏକ ପ�କାର ସାମାଜିକ ରୀତିେର ପରିଣତ 

େହାଇଗଲା I 

 ଏମିତି अେନକ ସାମାଜିକ ରୀତି ମଧ�ରୁ ବିବାହ ବ�ନ େଗାଟିଏ अଂଶ ବିେଶଷ ଯାହା 

ଉପେର ଆେଲାଚନା ତଥା ତଜ�ମା କରି କିଛି ତଥ� ଭିତିକ अନୁଶୀଳନ ଦିଆଗଲା I େସସବୁ 

େକେତଦୂର ଗ�ହଣୀୟ ନିଭ�ର ପ�େତ�କ ବ�rି, ନିଜସ� ବିଚାର ଧାରାକୁ େନଇ I 

 ରାଜତ�ର ପ�ଚଳନ େହବା ପେର ମନୁଷ� ମାନ, ମଧ�େର େଭଦଭାବ ସୃ�ି େହାଇ 

अଦ�ାବଧି ପ�େତ�କ ଘର ପରିବାରର ଏକ ସ�ତ� ମଯ��ାଦା, ସ�ାଭିମାନ, େକୗଳିକ 

ବିଚାରଧାରା, ପୁରୁଷାନୁକ� ମିକ ପର ରା, ମାନବୀୟ ଚି�ାଧାରା ତଥା ଜୀବନଧାରଣ େଶୖଳୀ 

େଦଖିବାକୁ ମିଳିଥାଏ େସସବୁ �ଳ ବିେଶଷେର अେନକ ସାମ}ସ� / अସାମ}ସ� 

େଦଖାଇଥାଏ ପରିବାର ଠାରୁ ପରିବାର ମଧ�େର I ମଣିଷ ସମାଜ ଗଠନ କରି ଏକ 

ସାମାଜିକ ପ�ାଣୀ ଭାେବ େକାଉ ଆଦି କାଳରୁ ଚଳି ଆସୁଛି I ମଣିଷ ସମାଜର େବୖବାହିକ 

ରୀତି ନୀତି अନ� ପ�ାଣୀ ସମାଜେର େଦଖିବାକୁ ମିଳି ନଥାଏ  I ଆମ ସମାଜେର ପୁअ ଝିअର 
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ବିବାହ ପାଇଁ ଦୁଇଟି ପରିବାର ମଧ�େର ଆେପାଷ ବୁଝାମଣା ତଥା ମନ ମିଳନ ପେର ଯଥା 

ରୀତିେର ବାହାଘର ସ ନp  େହାଇଥାଏ ଏତଦ ବ�ତୀତ କିଛି ସାମାଜିକ ବ�ତିକ�ମ 

ଢvେର ମଧ� अେନକ ବିବାହ ସ ନp  େହଉଥିବା ଆେମ ଲi� କରିଥାଉ I  

 ପାoାତ� େଦଶ ଗୁଡିକର େବୖବାହିକ ପର ରା ତୁଳନାତG କ ଭାେବ ଭିନp  ଭିନp  

େହାଇଥିବା େବେଳ ଆମ େଦଶର େବୖବାହିକ ପର ରା ସ ୂଣ� ରୂେପ अସାମ}ସ� 

େଦଖାଇଥାଏ େସମାନ, ରୀତି ନୀତିକୁ I अଥ�ାତ ଭାରତ ଏବଂ ତାହାର ସଂଲଗp ରା��  

ଗୁଡିକେର େଯଉଁଭଳି େବୖବାହିକ ପର ରା େଦଖିବାକୁ ମିେଳ ତାହା ସାରା ବିଶ�େର अନ�ତ�  

େଦଖିବାକୁ ମିଳିବ ନାହ\ I ଆମ େଦଶର ବିବାହ କାଯ�� ସ ାଦନ ପବୂ� ଏବଂ ପରବa�ୀ 

ସାମାଜିକ ରୀତି ନୀତି ଏେତ ଜଟିଳ େଯ ସାଧାରଣ ମନୁଷ� ପiେର େସସବୁ ବୁଝିବା 

ସହଜସାଧ� ନୁେହଁ  I ପ�େତ�କ ମୁହୂa� ତଥା ସମୟେର େସସବୁର ଉପଯୁrତା ଉପେର 

ନିଭ�ର କରିବାକୁ ପଡିଥାଏ ବିେଶଷ� ତଥା ବ� ାହG ଣ ଉପେର I େହେଲ ଆଜି ସୁ�ା ଏକବିଂଶ 

ଶତା�ୀେର ପାଦେଦଇ ମଧ� ତଥା କଥିତ अ�ାନ ସ �ଦାୟ, ସେମତ ବ� ାହG ଣ ସମାଜ 

ମଧ� ବାଦ ପଡ଼ିନାହା�ି ସହିସବୁ ପର ରାରୁ I 

 ପବୂ�ରୁ ଆମ େଦଶେର େବୖବାହିକ ମିଳନ କରାଯିବା େନଇ ପାତ�  କନ�ା, େମଳଣ 

ତଥା ପାରିବାରିକ ସଂ:ୃତିର ସାମ}ସ�ତାକୁ ବିଚାରକୁ େନଇ େସମାନ, କୁtଳୀ େମଳ 

େହେଲ ବିବାହ �ିର କରାଯାଉଥିଲା, ଯାହା ଆଜି ମଧ� ଜୀବିତ अଛି I କି� अନ�ପiେର 

େକେତକ େiତ� େର େପ�ମ ବିବାହ ତଥା ପ}ିକୃତ ବିବାହ ମାଧ�ମେର ସାମାଜିକ ରୀତି 

ନୀତି ଗୁଡିକୁ ଭୂେiପ ନକରି अେନକ ବିବାହ ସ ନp  େହଉଥିବା ପରଲଖିତ େହଉअଛି I 

ପୁନଃ ସାମାଜିକ ସଂ:ୃତି, ପର ରା, ଜାତି, େଗାତ� , ଧମ�, ବ"� ନିବkେଶଷେର େକୗଣସି 
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ପ�କାର େଭଦଭାବ ନରଖି ବିବାହ େହଉଥିବା ମଧ� େଦଖିବାକୁ ମିଳୁଛି I ବa�ମାନ ତଜ�ମା 

କରିବା ବିଷୟ ଏହିକିେଯ, େସହି ପ�ାଚୀନ ପର ରାକୁ ବାଦେଦଇ ନିଜ ଇlାେର ବିବାହ 

କରୁଥିବା ଦ aି ଆଉ ପାର ରିକ ରୀତିେର ବିବାହ କରିଥିବା ଦ aି, ମଧ�େର କିଛି 

ବ�ତିକ�ମ କିcା अସ�ାଭାବିକ ଲiଣ େଦଖିବାକୁ ମିେଳ କି? ପୁନଃ ପାର ରିକ ରୀତିେର 

ବିବାହ କରିଥିବା ଦ aି େସମାନ, ଠାରୁ अଧିକ େଯାଗ� ସାମାଜିକ ତଥା େସମାନ, 

ସାମାଜିକ ଦାଇତ�, େଚତନା ନିବkେଶଷେର ସାମାଜିକ ମଲୂ�େବାଧ ଏବଂ କତ�ବ�ନି.ତା 

अଧିକ ଥାଏ କି ? କିcା କ'ଣ କ'ଣ ବ�ବଧାନ ଥାଏ କିcା ଉଭୟ ସମାନ bରେର ରହ�ି 

ନା କିଛି ଭିନp ତା ପରିଲiିତ ହୁଏ, ଏଠାେର ଆେଲାଚ� ବିଷୟ !! 

 ନି��ାରଣର ପରିସମାsିେର ଗେବଷଣାତG କ ତଥ� ଉପେର ଆଧାରିତ କିଛି 

ରହସ�ମୟ ତଥ� ସମb, େଗାଚର ପାଇଁ ଦିଆଗଲା I ତାହା ସହିତ ଆପଣମାେନ େକେତ 

ଦୂର ସହମତ ନିେଜ ପରଖି ନିअ� କିcା ଆମକୁ ଜଣାଇେଲ ପୁନଃ ପରିମାଜkତ କରାଯିବ I 

କିcା ଆପଣମାେନ ସ�� େହେଲ ଆମକୁ ଜଣାଇେଲ ଆସ�ା ଭବିଷ�ତେର ପୁଣି କିଛି 

ନୂତନ ରହସ�ାତG କ ବିଷୟ ଉପେର ତଜ�ମା ଉପ�ାପନ କରିବୁ I 

 ବିବାହ ବ�ନ ସ�ଗ�େର ନିଧ�ାରଣ େହାଇଥାଏ େବାଲି ହିEୁ ଧମ�ର ଏକ କୁେହଳିକା 

ପଛେର ନପଡ଼ି ନିଜ ଜୀବନ ସାଥ�କ କରିବା ପାଇଁ କିଛି ଉପାେଦୟ ତଥ� ଭିaିକ 

अନୁଶୀଳନି ଉପେର ଗୁରୁତ� େଦଇ ଆଗକୁ ବଢିେଲ ଆେୟାଜିତ ବିବାହ େହଉ କି େପ�ମ 

ବିବାହ, ସାମାଜିକ ତଥ� ଉପେର ଆଧାରିତ େହଉ କି ନିଜସ� ଇଛା କିcା େଯେକୗଣସି 

ପ�କାର ବିବାହ କୃତକାଯ�� େହାଇଥାଏ I କି� ସବୁ କଥାେର अନ� ଉପେର ନିଭ�ର କରି 

ନିଜର ବିଚାରଶrିକୁ ପଛେର ପକାଇ େକୗଣସି ବିବାହ ବ�ନ �ିର କେଲ ହୁଏତ ତାହା 
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ସାରା ଜୀବନ ସ ୃr ଦ aି, ସହିତ ପରିବାର ତଥା ସ କ�ୀୟ, ଆ�ାକୁ iିପ� ପ�ତିଘାତ 

ପବୂ�କ अେନକ ଜ}ାଳ ଭରିେଦଇ ସାରା ଜୀବନ ହ�ସ� କରିଥାଏ I କହିବାର ମଳୂ ବିଷୟ 

େହଲା େଯେକୗଣସି ସାମାଜିକ ରୀତି ନୀତି େହଉ କି କୁtଳୀ େମଳଣ େସସବୁ ମାନସିକତା 

ଉପେର ନିଭ�ର କେର ଆେମ କଣ ଭାବୁେଛ ! କି� ବାbବ ଏହାେଯ ପ�ଥେମ ଦୁଇଟି 

ପରିବାର ମଧ�େର ନୂତନ ବ�ୁତ� �ାପନ ପବୂ�ରୁ ଯଦି ଉଭୟ ପରିବାରର ବିଚାରଧାରା 

ତଥା ପାରିବାରିକ ଚଳଣି େମଳ େହଉନଥିେଲ ମଧ� ନିଜର େକୗଣସି ପ�କାର ଦୁବ�ଳତା 

େହତୁ ବିବାହ �ିର କରାଯାଏ अଥବା େସସବୁକୁ ବିଚାରକୁ ନେନଇ େପ�ମ ମିଳନ 

େହାଇଥାଏ, େସହି େiତ� େର ବିବାହ ସାରା ଜୀବନ अଶା�ି ମଧ�େର ବ�ିବାକୁ ବାଧ� 

କରାଏ ! अଥ�ାତ ଆଜିକାଲି ଇେzେନ�ଟ ମାଧ�ମେର କିcା େଦୟ ପ�ତିନିଧି ମାଧ�ମେର 

େଯଉଁଭଳି ପାତ�  କନ�ା ଠାବ କରି ବିବାହ ବ�ନ କରାଯାଉअଛି अଥବା େସମାନ, 

ପାରିବାରିକ ଆଦଶ�ବାଦକୁ ପରୀiା ନକରି େସମାନ, ଶିiାଗତ େଯାଗ�ତା, ଶାରୀରିକ 

ଗଠନ, ସ aି ଏବଂ େରାଜଗାର ଉପେର ସ�� େହେଲ ବିବାହ ବ�ନ ନି��ାରିତ େହାଇ 

अନୁ.ାନ ସ ୂଣ� କରାଯାଉअଛି େସସବୁ अତ�� କେଠାର ସମୟ ଆଣିେଦଉअଛି ଆସ�ା 

ଭବିଷ�ତେର ସମb, ପାଇଁ !! କିଛି ବଷ� ପେୂବ� େଯଉଁସବୁ ବିବାହ ବ�ନ େହଉଥିଲା 

େସସବୁ ନିଜ �ାତସାର ଥିବା अଥବା ନିଜ ବ�ୁ ବା�ବ, ଜରିଆେର େସମାନ, अଭି�ତା 

ଉପେର ବିଶ�ାସ ରଖି ଉଭୟ ପରିବାର କୁtଳୀ େମଳ କରିବା ସହିତ ପାରିବାରିକ 

ସାମ}ସ�ତା ଉପେର ଗୁରୁତ� ଆଧାର କରି ବିବାହ ଠିକ କରାଯାଉଥିଲା I ବa�ମାନ କି� 

ଆଉ େସହିଭଳି େଦଖିବାକୁ ମିଳୁନାହ\ ! अତଃ अଧିକାଂଶ ପରିବାର ଛତ� ଭv େହାଇ ଖt 

ବିଖtିତ େହାଇ ପର�ର ଈଷ�ାନି�ତତା ମଧ�େର ଗତି କରୁଥିବା େଦଖିବାକୁ ମିଳୁଛି I ନିଜସ� 
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ପାରିବାରିକ ତଥା ରr ସ କ� ଠାେର ତିrତା ମନଭାଵ ରଖି अନ� ଉପେର ନିଭ�ର କରି 

ବିବାହ ସ କ� �ାପନ କରାଯାଉଥିବା େଦଖିବାକୁ ମିଳୁଛି I अତଏବ ଦୁଇ ପରିବାର 

ମଧ�େର ସାମାଜିକ ସମତା ନଥାଇ ତଥା ତାହାଉପେର ପ�ାଧାନ�ତା ଦିଆନଯାଇ 

େକୗଣସିମେତ ଏକ ସ କ� �ାପନ ଗଭୀର ପରି�ିତି ସୃ�ି କରୁଛି ଭବିଷ�ତେର ଯାହା 

ବa�ମାନ अନୁମାନ କରି ହୁଏନି I ଏଭଳି �େଳ अେନକ ସମୟେର ଉଭୟ ପରିବାର, 

ପiରୁ ମିଥ�ା ତଥ� ପ�ଦାନ ପବୂ�କ ବିବାହ अନୁ.ାନ ସ ନp  କରାଯିବା ଭବିଷ�ତେର 

ଆଶାତୀତ ଜଟିଳତା ସୃ�ି କରୁଥିବା ଏକ ସାଧାରଣ ଲiଣ େହାଇଗଲାଣି ସମାଜେର I 

େତଣୁ େକବଳ େଯ ପରିବାର ନୁେହଁ ବରଂ ବିବାହିତ ଦ aି, ମଧ�େର ମନା�ର ସୃ�ି 

େହାଇ ତିrତା ତଥା ଛାଡପତ�  େଦବାକୁ ମଧ� ପଛଘୁ�ା େଦଉନାହା�ି ଉଭୟ ପରିବାର 

ଯାହା ଆଜିକା ସମୟେର ଏକ ସାଧାରଣ ସମସ� ଭାେବ ସମାଜେର ଦtାୟମାନ ! ଏହିଭଳି 

अେନକ ସମସ� େଦଇ ପ�ାୟତଃ ସମb ପରିବାର ଗତି କରୁଥିବା େଦଖିବାକୁ ମିଳୁଥିବା 

େବେଳ ତାହାର ଆସୁ ସମାଧାନ ଦିଗେର ସେଚତନ େହବାେନଇ ବିଚାରଶୀଳ ମନଭାବ 

େଦଖିବାକୁ ମିଳୁନାହ\ େକୗଣସି େiତ� େର ! ଏମିତି ସୀମାହୀନ ସମସ�ା େଦଖିବାକୁ ମିଳୁଛି 

ବିଭିନp  ସାମାଜିକ କିcା अସାମାଜିକ ବିବାହ अନୁ.ାନେର ଯାହାସବୁ େଲଖା ମାଧ�ମେର 

ପ�କାଶ କରିବା ସ�ବ ନୁେହଁ ! କି� ସବୁ ସମସ�ାର ସମାଧାନ ଥାଏ ନିoିତ ଯଦି 

ବିଚାରଶୀଳ ମେନାଭାବ େନଇ ତଜ�ମା କରି ପ�ଥମରୁ अଗ�ସର େହବା I अଥବା ବୁ�ିମ�, 

ବିଚାରଶୀଳ ପରାମଶ� େନଇ ଆଗକୁ ବଢିେଲ ହୁଏତ ଭବିଷ�ତ ଆନE ଦାୟକ 

େହାଇପାେର I ବa�ମାନ ପାଇଁ अନୁଶୀଳନଟିକୁ ଏଇଠି ସମାs କରି ପରବa�ୀ ସମୟେର 

େସହିସବୁ ସମସ�ାର ସମାଧାନ ତଥା ସମସ�ା ଆସିବା ପବୂ�ରୁ କଣ ସବୁ ସତକ�ତା 
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अବଲcନ କରାଯାଇପାେର ତାହାରି ଉପେର ଏକ ବିbୃତ ବିବରଣୀ ଦିଆଯିବ I ଆପଣ 

ମାନ, ଭଲପାଇବା ଉପେର ନିଭ�ର କରୁଛି ଆମର ସାଂସାରିକ ସେଚତନତା ବାa�ାର 

ପ�ଭାବ ତଥା ସାମାଜିକ ସଂ:ାର I  

 କିଛି ପ�ଶp ଥିେଲ ପଚାରି ପାରିେବ, ଯାହାର ନିoିତ ଯୁrାତG କ ଉaର ମିଳିବ I 

େସେତେବଳ ଯାଏଁ ବିଦାୟ I ଧନ�ବାଦ I  

 
େସାସିଆଲ େଫାରୁମ (India) 

ଛତ� ପୁର, ଗ}ାମ, ଓଡ଼ିଶା 

ଭ� ାମ�ଭାଷ : ୯୪୩୭୩୨୪୯୧୭ 
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ସ�ଭାବସ�ଭାବସ�ଭାବସ�ଭାବ    
 "ସ�ଭାବ" ଏମିତି ଏକ ଶ� ଯାହାର ଆiରିକ अଥ� େହଲା 

'ଆତG ଭାବ' ବା 'ନିଜସ� ଭାବ' । ଏହାକୁ 'ପ�କୃତି' ମଧ� କୁହାଯାଏ । 

ପ�ତ�କ ବ�rି େଯଉଁ ସ�ଭାବ ସହିତ ଜନG ଲାଭ କରିଥା�ି, େସ ତାକୁ ମୃତୁ� ପଯ��� ତ�ାଗ 

କରିପାର�ି ନାହ\ (ପ�କୃତି େନୖବ ମୁଚ�େତ) । ସ�ଭାବ ମନୁଷ�ର ସମଗ� ଜୀବନକୁ ପ�ଭାବିତ 

କରିଥାଏ । अଥ�ାତ ପ�ତ�େକ ନିଜର ସ�ଭାବ अନୁଯାୟୀ କମ�ମାନ କରିଚାଲିଥା�ି । 

ଉପେଦଶର ଦ�ାହି େଦଇ ବା ପ�ଭୃତି ବିbାର ଦ�ାରା ମଧ� ସହଜେର ସ�ଭାବର ପରିବa�ନ 

अଣାଯାଇ ପାେର ନାହ\ । େତଣୁ କଥାେର अଛି - " ଯାହାର େଯମ� ସ�ଭାବ, ଗୁରୁ-ବଚନ କି 

କରିବ ?" ଆହୁରି ମଧ� अଛି - " ଘୁଷୁରି ପ�କୃତି ପ,େର େଲାେଟ, ମଣିଷ ପ�କୃତି ମେଲ 

ତୁେଟ " ।   

 ପtିତମାନ, ମତେର େଯଉଁ ଜନG ା�ରକୃତ ସଂ:ାର ପ�ାଣୀମାନ,ର ବa�ମାନ 

ଜନG େର ସ�କାଯ��ଭିମୁଖ େହାଇ ବ�r, ତାହାର ନାମ ସ�ଭାବ । अଥ�ାତ ପବୂ� ଜନG େର େଯଉଁ 

ସଂ:ାର ଦ�ାରା ପ�ାଣୀ ଏ ଜନG େର ନିଜ କାଯ�� କେର, ତାହା ହ\ ସ�ଭାବ । େସଇଥିପାଇଁ 

ବ�rି-ବ�rି ମଧ�େର ଏେତ ପାଥ�କ� େଦଖାଯାଏ । ଯଦି ଶିଶୁମାନ,ୁ ଲi� କରିେବ 

ଜାଣିପାରିେବ ପ�ତ�େକ ଭିନp , କିଏ େଖଳିବାକୁ ଭଲପାଉଥିବା େବେଳ କିଏ େଖଳଣାକୁ 

ଭାvିବାେର ବ�b ଆଉ କିଏ-କିଏ ଭାvି ଯାଇଥିବା େଖଳଣାକୁ େଯାଡ଼ିବାେର ବ�b । 

ଏମିତି अେନକ ସ�ଭାବ େଦଖିବାକୁ ମିେଳ ଶିଶୁମାନ, ମଧ�େର, ଏହାର କାରଣ 

ଶଶା, େଶଖର ପtା 
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ପ�େତ�କ,ର ଭିନp -ଭିନp  ସ�ଭାବ ବା ପବୂ�ଜନG ର अଲଗା ସଂ:ାର । େସଇଥିପାଇଁ 

ବିଦ�ାନମାେନ କହ�ି- ବାbବିକ ପ�ାଣୀର ଆତG ା କିଛି କେର ନାହ\ କି କରାଏ ନାହ\, ସ�ଭାବ 

ହ\ ସବୁ କରାଇଥାଏ । ଏଣୁ ମଣିଷ ପାଖେର अନ�ାନ� ସମb ଗୁଣ ସ�ଭାବ ନିକଟେର 

ନଗଣ� । ଶରୀରର अv-ପ�ତ�vମାନ, ମଧ�େର ମbି: େଯପରି ଉ� �ାନ ପାଇଛି, 

େସହିପରି ଗୁଣମାନ, ମଧ�େର ସ�ଭାବ ହ\ ସବ� େଶ�. �ାନ ପାଇଛି । ମbି: ନିେଦ�ଶେର 

େଯପରି अନ� अv-ପ�ତ�v କାଯ�� କର�ି, େସହିପରି ସ�ଭାବ ମଣିଷର अନ� ସମb ଗୁଣକୁ 

ନିୟ�ି� ତ କରିଥାଏ । 

 ଜଣାଯାଏ ସୁସ�ଭାବର ବ�rି େଯେକୗଣସି ଦୁଗ�ୁଣର अଧିକାରୀ େହାଇଥିେଲ ସୁ�ା 

ସୁକାଯ�� କେର, କି� ଦୃ� ସ�ଭାବର ବ�rି େଯେତ ପ�କାରର ସୁଗୁଣର अଧିକାରୀ 

େହାଇଥିେଲ ସୁ�ା ସାଧାରଣତଃ ଖରାପ କାଯ��ପ�ତି ଆକୃ� େହାଇଥାଏ । ଯଦି ଜେଣ 

େଚାର ସୁବୁ�ିମାନ େହାଇଥିେଲ ସୁ�ା ବିଦ�ାନ େହାଇ ନ ପାେର, କାହ\କି ନା େସ ତା'ର 

ବୁ�ିକୁ ସବୁେବେଳ େଚାରି କରିବାେର ହ\ ବିନିେଯାଗ କେର ।  ଦୃ� ସ�ଭାବର ବ�rି 

ପାଖେର ବିଦ�ା, ବୁ�ି ଓ େପୗରୁଷର କିଛି ମଲୂ� ନ ଥାଏ, କାରଣ ତା'ର କୁସ�ଭାବ ସବୁକୁ 

ଟପିଯାଇ ସେବ�ା�େର ପ�ଭୁତ� ବିbାର କେର । େତଣୁ ନିଜର ଭଲଗୁଣକୁ ଉନp ତିମଳୂକ 

କାଯ��େର ବିନିେଯାଗ ନ କରି ଧ�ଂସମଳୂକ କାଯ��େର ବ�ବହାର କେର । 

 ଏଥିପାଇଁ ବ�rିତ�ର ପରୀiା କରାଗଲା େବେଳ ପ�ଥେମ ସ�ଭାବକୁ ବିଚାରକୁ 

ନିଆଯାଏ । ସ�ଭାବ ଯୁଆଡ଼କୁ େନଇଯାଏ ବ�rିର ଗୁଣ େସହି ମାଗ�େର ଚାଲ�ି । 

କହିବାର ମାେନ ନୁେହଁ ଗୁଣମାନ,ର ପରିବa�ନ अସ�ବ ? अଭ�ାସେର ପରିଣତ 

େହାଇଗେଲ ବିଦ�ାର ମଧ� ବିସGରଣ ଘଟିଥାଏ । କି� ସ�ଭାବ ସହଜେର ବଦେଳ ନାହ\। 
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େସଇଥିପାଇଁ ପ�ତ�େର ବ"kତ अଛି- "ଯଃ ସ�ଭାେବା ହି ଯସ� ସ�ାତ୍ ତସ�ାେସୗ 

ଦୂରତିକ�ମଃ । ଶ�ା ଯଦି କ� ୀୟେତ ରାଜା କିଂ ନାଶpାତୁ�ପାନହମ୍ ॥ ''  

 ଯାହାର ସ�ଭାବ ଯାହା, େସ ତାକୁ ସହଜେର ଛାଡ଼ି ପାେର ନାହ\ । କୁକୁରକୁ ରାଜା 

କରିେଦେଲବି େସ େଜାତା େଚାବାଇବା ଛାଡ଼ିପାରିବ ନାହ\ । ଏଥିରୁ �� ପ�ମାଣିତ ହୁଏ 

ଯିଏ ସ�ଭାବର ସବୁ ଗୁଣ ମଧ�େର େଶ�. ଏବଂ ମଣିଷର ବ�rିତ�ର କଷଟିପଥେର ଉତୀ"� 

ହୁଏ େସ ହ\ ଲାଭ କେର ସଫସଲତା । 

 ଚାଣକ�, ନୀତି अନୁସାେର- “ଦୁଯ��ନଃ ପରିହଃa�େବ�ା ବିଦୟାଳ,ୃେତାପି ସନ୍ । 

ମଣିନା ଭୁଷିତଃ ସପ�ଃ କିମେସୗ ନ ଭୟ,ରଃ ।। ‘’ ବିଦ�ାନ େହେଲ ମଧ� ଦୁଃଜ�ନ अଥ�ାତ 

ଦୃ�ସ�ଭାବର ବ�rି  ସହିତ ସ କ� �ାପନ କରିବା अନୁଚିତ । ମଣିଭୂଷିତ ସପ� କ'ଣ 

ଭୟ,ର ନୁେହଁ କି ? କହିବାର ତା¿ଯ�� - ଜେଣ େଯେତ ସୁଗୁଣର अଧିକାରୀ େହେଲ ମଧ� 

ଦୃ�ସ�ଭାବର ଵ�rି ଠାରୁ ଦୂରେର ରହିବ ଉଚିତ ଏବଂ େକବଳ ସୁସ୍ଵଭାବର ବ�rି ସହ 

ମିତ� ତା ସଠିକ ମାଗ� େଦଖାଇଥାଏ । 

 अନ� ଦୃ�ିରୁ ଚି�ା କେଲ ଜଣାଯାଏ ଏ ସଂସାରେର ଦୁଇପ�କାରର େଲାକ 

େଦଖାଯାଆ�ି- ହିଂସାତG କଭାବ ଓ ଉଦାରସ�ଭାବ । ସବୁ େମାର, ମଁୁ ଚାହ\େଲ ସବୁ 

କରିପାରିବି,େମା ବିନା अନୁମତିେର କିଛି ହୁଏ ନାହ\, ମଁୁ ହ\ ସେବ�-ସବ�ା ଏମିତି अେନକ 

କହିଥାଆ�ି ନିଜର अହଂକାରଭାବକୁ ଜାଗ�ତ କରାଇ । ଆଉ କିଛି ଏମିତିବି ଏ ସଂସାରେର 

अଛ�ି, େଯଉଁମାେନ ଧମ�ଶା²କୁ अନୁସରଣ କର�ି, ଇଶ୍ଵର,ୁ ବିଶ�ାସ କର�ି, ପରର 

ମvଳ ନିମେ� ଚି�ାଶୀଳ ହୁअ�ି, କାହ\କି ନା େସମାେନ ଭାବ�ି ଏ ସଂସାରେର କତ�ବ� 

ମାତ�  अେଢଇଦିନ । େତଣୁ ଭଗବାନ େଯଉଁଥି ପାଇଁ ଜନG  େଦଇଛ�ି ତାହାର ସଦୁପେଯାଗ 
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କରିବା । ପ�କୃତେର ନିଜର ବା ପରର କିଛି ବି ନୁେହଁ । ଆଜି ଯାହା କିଛି ନିଜର କାଲି 

ହୁଏତ ଆଉ କାହାର େହାଇଯିବ, ସବୁ କିଛି ଇଶ୍ଵର, ଦ�ାରା ସୃ�ି ।  ନିଜଠାେର େଯଉଁ 

ଆତG ା अଛି अନ� ଠାେରବି େସହି ଆତG ା अଛି । ସବୁ ଆତG ା େସହି ପରମାତG ା,ର 

अଂଶବିେଶଷ ଏବଂ ପ�େଭଦହୀନ । ଏହି ସତ�କୁ ହୃଦୟvମ କରିଥିବା ଉଦାରସ�ଭାବ 

ବ�rିମାେନ ହ\ େଭଦ�ାନ କର�ି ନାହ\ । ତା, ଦୃ�ିେର ସମଗ� ପୃଥିବୀ ଏକ ପରିବାର । 

ପରିବାରେର େଯମିତି ପ�ତ�େକ ପର�ରର ସୁଖଦୁଃଖେର ସମଭାଗୀ େହାଇ ମିଳିମିଶି ଚଳ�ି 

। େସହିପରି ନିଜକୁ ମଧ� ଗଢି େତାଳ�ି अନ�ର ଉପକାର ନିମେ� ।  

 ସମଗ� ମାନବଜାତି ନିଜର ଆ�ରଣକୁ ସୁଧାର ଆଣି ସ�ଭାବର ପରିବa�ନ କେଲ 

ନିoିତ ସୁଖ ଫଳପ�ଦ େହବ ଓ ଇଶ�ର,ର ଆଶୀବ�ାଦ ଉପାଜ�ନ କରିବାେର ସiମ େହବ। 

 
ଉaରବାଡ଼,ଭtାରିେପାଖରୀ                                                                                                              

େମା-୯୯୩୭୧୨୬୮୦୪ 
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େମା ଗଁା ମEିରେମା ଗଁା ମEିରେମା ଗଁା ମEିରେମା ଗଁା ମEିର    
 ସବ�ପ�ଥେମ ପ�ଭୁ ବୀର ମହାବୀର ଜୟ ବଜରvବାଲି, 

ଚରଣାବିEେର ନିଜକୁ ସମପk େଦବା ସହିତ ବୀର ମହାବୀର 

ଚାରିେଟବୁଲ ଟ�� ଭଳି ଏକ ମାvଳିକ अନୁ.ାନର ‘ସGରଣିକା’ 

ବିଷୟେର ଦୁଇପଦ େଲଖିବା ଲାଗି ସୁେଯାଗ ମିଳି ଥିବାରୁ ନିଜକୁ ଧନ� ମେନ କରୁअଛି  

 ‘ଜୀବନ’ େବେଳ େବେଳ ବହୁତ କିଛି ହେରଇ ନିଏ କି� ହେରଇ ନବା ସହିତ ବହୁତ 

କିଛି ଶିiା େଦଇଯାଏ ଜୀବନ କଣ? ସମେb ଜୀବନକୁ ବୁଝିବା ଦରକାର ଜୀବନ ଏକ 

अମୁଲ� ସ ଦ, ଜୀବନ ଏକ ଭଗବାନ, ଉପହାର, ଜୀବନ ଏକ କa�ବ�, ଜୀବନ ଏକ 

ପ�ତି�ା, ଜୀବନ ଏକ ସଂଗ�ାମ, ଜୀବନ ଏକ ସମସ�ା, ଜୀବନ ଏକ ଆହ�ାନ ଏହାକୁ ସମେb 

ନିଜର ଭାବି ଆପେଣଇବା ଦରକାର ଜୀବନେର ପ�େତ�କ ମଣିଷ କିଛି ନା କିଛି ଲi� 

ରଖିବା ସହିତ ଲi�କୁ ସାକାର କରିବାର ପ�ୟାସ କରିବା ନିହାତି ଦରକାର 

 େଯଉଁ ଜାଗାେର ଭଗବାନ ବଶୀଭୂତ ହୁअ�ି େସ ଜାଗା ପବିତ� , େସ ମାଟି ପବିତ�  ଏବଂ 

େସ ଗଁା ସହିତ ଆଖ ପାଖ ଗଁା ମଧ� ପବିତ�  ମEିରଟିଏ ଗଢି େତାଳିବାର େସୗଭାଗ� ପ�ାୟ 

ସମb, ଭାଗ�େର ନଥାଏ ଏବଂ ଯିଏ ଗଢ଼ିବାର ପ�ୟାସ କର�ି ପ�ାୟତଃ େକାଟିଏ ପଣୂ�ର 

ଫଳ ସଦୃଶ .... 

 େସହିଭଳି ଏକ ମହାପଣୂ�ବ� ମହାନ ଚି�ା କରି ଯାଜପୁର ଜିଲB ାର େକାେରଇ ବB କ 

अ�ଗ�ତ ପାଟରvା ପ�ାୟତର ନୂଆସାହି ଗ�ାମେର ସ�ଗ�ତ ଶ�ୀଧର ରାଉତ, ସୁପୁତ�  

ଶା�ନୁ କୁମାର 

ରାଉତ 

 



ଆହ� ାନ
 ଇ-ପତି� କ

ା 

ଆହ� ାନ ଇ-ପତି� କା, ପ�ଦଶ ବଷ�, ତୃତୀୟ ସଂଖ�ା, ମା�� ୨୦୨୦ Magazine Downloaded from www.aahwaan.com 

ଆହ� ାନ ଇ-ପତି� କା ସ ୂ"� ନିଃଶୁ% ବିତରଣ େହତୁ ଡା େଜ�ାତି ପ�ସାଦ ପ+ନାୟକ, -ାରା ପ�ତି.ିତ ଓ ପ�କାଶିତ    Aahwaan.com  Aahwaan.com  Aahwaan.com  Aahwaan.com     287 

ଶ�ୀଯୁr ବିଶ�ନାଥ ରାଉତ ଏକ ହନୁମାନ ମEିରର �ାପନା ପାଇଁ �ିର କେଲ ଯାହାକି 

୨୦୧୨ ମସିହା ବାହଡ଼ାଦିନ ବହୁ �ାନୀ, ଗୁଣି, ବି� େଜ�ାତିବkଦ ବ� ାହG ଣ ଏବଂ ପtିତ 

ମାନ, ସହିତ ଗ�ାମର ସମb अଧିବାସୀ ଏବଂ अ�ଳର ମାନ�ଗଣ� ବ�rିମାନ, 

ସମାେରାହେର ମEିରର �ାପନା ନିମେ� ମାଟି ପଜୂାର ଶୁଭ ଉଦଘାଟନ କରାଇଥିେଲ 

ଯାହାକି ୧୦୦ ଫୁଟରୁ ଉ�� ଉ�ତାର ମEିର ଏବଂ ସମb କଳକୀakକୁ ପ"ୂ� ାପ"ୂ� ଭାେବ 

ପୁରା କରିବା ସହିତ ୨୦୧୭ ମସିହା େସଇ ବାହୁଡ଼ାଦିନ ମEିର ପ�ତି.ାର ଆେୟାଜନ 

ଗ�ାମବାସୀମାନ, ଦ�ାରା କରାଇବା ସହିତ ମEିରଟିର ପରିଚାଳନା ନିମେ� ସ�ତ� 

ଉେjଶ�େର ଏକ ଟ�� ଗଠିତ କରାଇ ଟ��ହାତକୁ ମEିରକୁ ଉhଗ� କରି ଦୁନିଆ ନିକଟେର 

ନିଜର ପରିଚୟ ପ�ଦାନ ପାଇଥିେଲ େଯଉଁଠି କି ପବୂ�ରୁ ମEିରଟିଏ ନଥିବା କାରଣରୁ 

अ�ଳର ବାସିEାମାେନ ଭଗବାନ, ଦଶ�ନ ଏବଂ ଆଶୀବ�ାଦ ନିମେ� ବହୁତ अସୁବିଧାର 

ସ±¤ଖୀନ େହଉଥିେଲ କି� ମEିରଟିଏ େହବା ଫଳେର ସମb ଶ��ାଳୁ ଭrମାେନ ନିଜର 

ମେନା:ାମନା ସହିତ ଭଗବାନ,ୁ ପଜୂା କରିବା ଓ ଆଶୀବ�ାଦ ଲାଭ କରିପାରୁଛ�ି 

 ମଣିଷ ଦିେନ ଏ ଦୁନିଆରୁ ଚାଲିଯାଏ ସତ କି� ନିଜର କମ� ନିଜକୁ ଯୁଗ ଯୁଗ ଲାଗି 

ଜୀବ� ରଖିଦିଏ େତଣୁ ସମb,ୁ େମାର େଗାଟିଏ अନୁେରାଧ ଯଦି ଆପଣ କରୁଥିବା କାଯ�� 

ଆପଣ,ୁ ଠିକ ଲାଗୁଛି େତେବ େସହି କମ� ହ\ କର� କି� ଆପଣ, କମ� ବାହାର େଲାକ 

ମାନ,ୁ ମଧ� ଭଲ ଲାଗୁଥିବା ଦରକାର 

 ‘ବି-� ଚ ନୃପ� ଚ େନୖବତୁଲ� କଦାଚନ 

 ସ�େଦେଶ ପଜୂ�େତ ରାଜା ବିଦ�ାନ ସବ�ତ�  ପଜୂ�େତ’ 
ନୂଆସାହି, ପାଟରvା, ଯାଜପୁର, ୯୮୬୧୭୫୬୧୯୮ 
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ବିେଶଷ ସଚୂନାବିେଶଷ ସଚୂନାବିେଶଷ ସଚୂନାବିେଶଷ ସଚୂନା    
ଆହ� ାନ ଇ-ପତି� କାର ଆଗାମୀ ସଂ:ରଣ : अେପ�ଲ ୨୦୨୦ 

େଲଖା ପଠାଇବାର େଶଷ ତାରିଖ : ୩ अେପ�ଲ ୨୦୨୦ 

େଲଖା ପଠାଇବା ସମୟେର ଇେମଲ୍ େର ସବ୍ େଜ ୍́ େଲଖିେବ : 

Your name (Your name (Your name (Your name (ଆପଣ, ନାମଆପଣ, ନାମଆପଣ, ନାମଆପଣ, ନାମ) : April 2020 ) : April 2020 ) : April 2020 ) : April 2020     

 େଲଖା ଗୁଡ଼ିକ ଯଦି ଓଡ଼ିଆେର ଟାଇପ୍ କରି ୱାଡ଼� ଫାଇଲେର ପଠାଇେବ ତା େହେଲ 

ଆମକୁ ପୁଣିଥେର େସହି ସବୁ େଲଖା ଟାଇପ୍ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ ନାହ\ ହାତ େଲଖାକୁ 

ଫେଟା ଉଠାଇ କିcା :ାନ୍ କରି ଇେମଲ୍ ଆଟାଚ୍ େମz୍ ଭାବେର ପଠାଇେବ ହbେଲଖା 

ସୁEର ଓ ପଠନେଯାଗ� େହବା अନିବାଯ��, ନେଚତ ଯଦି ପ�କାଶନେର େକୗଣସି ତ� ¤ଟି ରେହ 

େସଥିପାଇଁ ସ ାଦକ ଦାୟୀ ରହିେବ ନାହ\ 

 ଯଦି ଗ� ବା କାହାଣୀ କିcା ପ�ବ� ପଠାଉଛ�ି େତେବ ଧ�ାନ ଦିअ�, ପ�େତ�କ ଶ� 

ମଧ�େର େକବଳ େଗାଟିଏ ଖାଲି �ାନ ଛାଡ଼ିେବ, କମା, ପ"ୂ�େଛଦ, ଯୁrାiର ଆଦି 

ବ�ାକରଣ ତ� ¤ଟି ପ�ତି ସାବଧାନ ରହି ଟାଇପ୍ କରିେବ ବ�ାକରଣଗତ ତ� ¤ଟି ପାଇଁ 

ପ�କାଶନେର अେହତୁକ ବିଳc ହୁଏ େତଣୁ ଯଦି ସ�ବ େହଉଛି ଆପଣ, ନିକଟେର 

ଥିବା େକହି ଓଡ଼ିଆ ବ�ୁ, -ାରା ନିଜ େଲଖାକୁ ସଠିକ ଭାବେର ପରୀiା କରି ନିअ� 

 େଲଖା ସହିତ ନିଜର େଗାଟିଏ ପାସେପାଟ୍� ଫେଟା (ଯଦି ନାହ\, େତେବ ଭଲ 

େଦଖାଯାଉଥିବା ସୁEର ଫେଟାଟିଏ) ସହିତ ନିଜର ଠିକଣା େଲଖି ପଠାଇେବ 
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