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ଆଦରମଣି ପଧାନ

୧୭୦

ମଁୁ ଗଲାପେର

ଶୁଭମ୍ କୁ ମାର ସାହୁ

୧୭୧

ଆମ ପରି େବଶ ଆମ ଦାୟି ତ

ନି ଶିଥ ଚକବ` ୀ

୧୭୨

ହଲାନା ହଲାନା ଆଉ ନାକର ଗୁଣା

ତାରା ପସାଦ େଜନା

୧୭୩

ଦୁ ଇେଟାପା ଲୁ ହ ସାହି ତର େମାହ

େଦବାଶି ଷ ସି ଂହ

୧୭୫

ବସx ବି ଳାସ

ଚି ତାରାଣୀ ପାତ

୧୭୬

ଥକି ବାନି େକେବ

ସେxାଷ କୁ ମାର ସାହୁ

୧୭୭

ଭାବଗାହୀ

େଶୖ ଳବାଳା ନାୟକ

୧୭୮

ଓଁ ନମଃ ଶି ବାୟ

ରୁକିG ଣୀ ସାହୁ

୧୭୯

ଶି ବରାତୀ

ତାନଶୀ ପାଣିଗାହୀ

୧୮୦

ସତମ୍ ଶି ବମ୍ ସୁEରମ୍

କବି ରତs ନୂ ତନ କୁ ମାର େବେହରା ୧୮୧

ପରମ ପି ତା

ପତାପ କି େଶାର ରାଉତ

୧୮୩

ଶି ବବାବା

ବି ଜୟଲiGୀ ମହାପାତ

୧୮୪

ଆହାନ ଇ-ପତି କା ସ ୂ " ନି ଃଶୁ% ବି ତରଣ େହତୁ ଡା େଜାତି ପସାଦ ପ+ନାୟକ, -ାରା ପତି .ି ତ ଓ ପକାଶି ତ
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ମହାଶି ବରାତୀ ଜାଗର

ରୀତା अପରାଜି ତା ମହାxି

୧୮୬

ଠାକୁ ର େହ ଠାକୁ ର

ନି ରୁପମା ପାଣି

୧୮୮

ଭାରି ମେନ ପଡୁ ଛ

ସ ପsା ମହାxି

୧୮୯

अଜଣା ରାଇଜ

ସେରାଜ କୁ ମାର ସାହୁ

୧୯୧

ଗଁାଠୁ ସହର

ଭାଗବତ ସାହୁ

୧୯୨

ବି ବାହ ବାଷhକୀ ଉପଲେi

ଲଳି ତା େଜନା

୧୯୩

ତୁ େମ ଥିଲ େମା ଜୀବନ

ସି ଟି ସାହୁ

୧୯୫

ଯୁ

ଗୀତା|ଳୀ ଭୂ ୟଁା

୧୯୬

ଛୁପି ଛୁପି ଆସ ବସxି ରାତି

ଆଲି ନ୍ େମୟା

୧୯୮

अାହକୁ ଆଠ ଦି ନ

ଡଃ େଦବାଶି ଷ ମହାପାତ

୨୦୧

କାହ[କି ଏ ଯୁ?

ରାେକଶ ଷଡ଼ୀ

୨୦୨

େଫଡ଼ େମା ଆରତ

ଭାଗିରଥୀ ଯାନୀ

୨୦୪

ଗାଡ଼ି ଏ ନକ

अରୂପ କୁ ମାର ବି ଶାଳ

୨୦୫

ଶି ବ ଓ ଆମ ଶ

ଶରତ ଚE ପା

୨୦୭

ସଂପକ

ଡଃ अଭିମନୁ  କାନୁ ନେଗା

୨୦୮

अସ ୂ" ରହି ଲା କି ପଜ
ୂ ା େମାହର

अେଶାକ କୁ ମାର ପଧାନ

୨୦୯

ମି ତେର ମି ତ

ବି ନତା େଜନା

୨୧୨

अବ ଯ~ଣା

ଶୁଭଲiGୀ େସଠୀ

୨୧୪
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ଉମhଳା ରାୟ ମହାxି

୨୧୮

ଶମ େକାେଳ ଶମି କ

ଦି ୀ େଦବଦଶhନୀ ସୁତାର

୨୨୦

ଛପର ଘର

ଧୀେରE ମଲିB କ

୨୨୨

ରଣଭୂ ମି ୨

ଦୀନବଂଧୁ େବଜ

୨୨୩

େହ େଗାଲାପ ଦି ଶ ରଉଳ

ପଦୀପ କୁ ମାର ଜି ଲିକାରା

୨୨୪

ଜୀବନ ବଦଳି ଯାଏ

ମ|ୁ ରାଣୀ ମି ଶ

୨୨୬

େକବଳ ତୁ ମରି ପାଇଁ

ମାନସୀ ତି ପାଠୀ

୨୨୭

ବି ମୁ ଚରି ତ

ଡଃ ଆଯକୁ ମାରୀ ପା ପାରମି ତା

୨୨୮

େମାଛୁଆର ପଶs

ରାଧାେମାହନ ପଜ
ୂ ାହାରୀ

୨୩୦

ଗାଆଁ ଆଉ ମାଆ

ପଶାx କୁ ମାର ନାଥ

୨୩୩

ଚଳି ଥିଲା ଦାନ େସଦି ନ

ପହB ାଦ ସାହୁ

୨୩୫

ମୁଠାଏ ଖରା

ଓଜସି ନୀ ଶତପଥୀ

୨୩୭

େମା େଶୖ ଶବ ଶି iା

ଦାସି ପଧାନ

୨୩୮

ସେEହ

अନସୂୟା ପା

୨୪୦
୨୪୨

ପ,ଜ କୁ ମାର ମଳ

୨୪୪

ମଦ ମଁୁ ଛୁଉଁନି ଆଉ

ଶି ଶିର କୁ ମାର ପା

୨୪୬

ଲାଳସାର ଛବି

ଜି ନ୍ ବି ନ୍ ଦାଶ ତି ପାଠୀ

୨୪୭

ଆ

ହ
ାନ

ଇ
-ପ

ନି ବା ଚନେର ପଲB ୀ ଜୀବନ

ା

ଡଃ ମେନାର|ନ ବି େଷାୟୀ

ତ
ିକ

ଆତGମଗs ଉାରଣ : ପି ତୃପତି ମ େଦବୀପସନs
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ସଂବଲପୁରୀ ବି ଭାଗ

୨୪୯

ହୂରୁଦ୍ ଭିତ୍’ରର୍ କଥା

ବି ଶନାଥ ଭୁ ଏ

୨୫୦

अସଲ୍ ମୁନୁଷ୍ ‘ପନ୍’

ସୁନିଲ୍ କୁ ମାର अଗbି

୨୫୧

ପବv ବି ଭାଗ

୨୫୩
ସହେଦବ ପଧାନ

୨୫୪

ବି ଶ ମାତୃ ଭାଷା ଦି ବସର ଚି xନ

ଡା ଉଷାରାଣୀ ଦାଶ

୨୮୦

େଦାଳ ପ"
ୂ h ମା

େଦେବE ସାମଲ

୨୮୬

ନବଗୁ|ର ରୂପ

ସୁଷମା ପରି ଜା

୨୮୯

େକଦାରନାଥ

ଶାxି ଲତା ସାହୁ

୨୯୮

ସାହି ତ ଓ ଜୀବନ ଜି ାସା

େମୗସୁମୀରାଣୀ େବେହରା

୩୦୦

ଉଟ େବକାରୀ ସମସା ଓ ସମାଧାନ

ବାସxୀ ଲତା େଜନା

୩୦୨

ପାଇକ ବି େଦାହର ତଜମା

अସି ତ ମହାxି

୩୦୬

ଭାରତୀୟ ମୁି ସଂଗାମର ମହାନାୟକ : ମହାତGା ଗାvୀ अiୟ କୁ ମାର ରାଉତ ୩୧୨
ମାଡ଼େର ଭିଟାମି ନ୍ ଏମ୍!!!

ପ,ଜ କୁ ମାର ପାଣି ଗାହୀ

୩୨୨

େପମର ପରିଭାଷା

ଚି ନGୟୀ ପାତ

୩୨୭
୩୨୯

ଆ

ହ
ାନ

ଇ
-ପ

ତ
ିକ

ା

ବି େଶଷ ସୂଚନା

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

ଭଗବତ୍ ାନ

ଆହାନ ଇ-ପତି କା ସ ୂ " ନି ଃଶୁ% ବି ତରଣ େହତୁ ଡା େଜାତି ପସାଦ ପ+ନାୟକ, -ାରା ପତି .ି ତ ଓ ପକାଶି ତ

Aahwaan.com

10

ଆହାନ ଇଇ-ପତି କା,
କା, ସାଦଶ ବଷ, ତୃ ତୀୟ ସଂଖା,
ସଂଖା, ମା ୨୦୨୨

Magazine Downloaded from www.aahwaan.com

ସ ାଦକ, କଲମରୁ...
ନମ:ାର
ଡା େଜାତି ପସାଦ
ପ+ନାୟକ

ଆହାନ ଇ-ପତି କାର ମା ମାସର ସଂ:ରଣ ସହ ମଁୁ ଆଜି
ଉପିତ ଆଜି ଓଡ଼ି ଆ ଭାଷାକୁ ଏକ ସାଂ:ୃତି କ ଭାଷା ଭାବେର
ମାନତା ମି ଳିଥିବା ଭଳି ଏକ େଗୗରବମୟ ଦି ନ ଦୁ ଇହଜାର ବଷରୁ
ପୁରୁଣା ଓଡ଼ି ଆ ଭାଷାକୁ

ଭାରତର अନ ଛअେଗାଟି ଭାଷା ସହ

ସାଂ:ୃତି କ ଭାଷା ଭାବେର ମାନତା ମି ଳିଥିଲା ମା ଏଗାର ତାରି ଖ ବଷ
୨୦୧୪େର ଆଜି ଏଇଥିପାଇଁ अଧି କ ଉାହ ଓ ଉjୀପନା କି 
ସାମାଜି କ ଗଣମାଧମେର େଦଖିବାକୁ ମି ଳିନାହ[ କି  ଆେମ ଏହି

ସାହି ତ ପାଇଁ ଗବ କରି ବା
ବି ଗତ ମାସେର ଯାxି କ ତଟି ଏବଂ ତରିତ ପକାଶନ ପକି ୟା େହତୁ
अେନକ ବvୁ , ଆେଲଖ ସବୁ ପକାଶି ତ େହାଇ ପାରି ନଥିଲା ପତି କା
ପକାଶନ

େହବାପେର

େସ

ସବୁ

ଆେଲଖ

ଆମ

ଦୃ ିେଗାଚର

େହାଇଥିଲା ଏବଂ अେନେକ ଆମକୁ ଭାମଭାଷୀ ମାଧମେର ଏହି
େସମାେନ

ସମb,ୁ

େମାର

ା

କରାଇଥିେଲ

ତ
ିକ

अବଗତ

ଇ
-ପ

ବି ଷୟେର

ଆ

ହ
ାନ

ଧନବାଦ ଆପଣ, ଭଳି ସାହି ତାନୁ ରାଗୀ ମାନ, ପାଇଁ ହ[ ଆମ
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ଭାଷା ସମୃ େହାଇଛି େବାଲି ମଁୁ ଗବର ସହ କହି ପାେର ଆହାନ ଇ-ପତି କାର ସମୂହ
ଉନs ତି େକବଳ ଆପଣ, ପରି ଓଡ଼ି ଆ ଭାଷା ଓ ସାହି ତ େପମୀ, -ାରା ହ[ ସବ
ଏଠାେର ମଁୁ ଜେଣ ବvୁ , ବି ଷୟେର ଉେଲB ଖ କରିବାକୁ ଉଚି ତ ମେନ କରୁଛି 
ବି ଗତ କି ଛି ସଂ:ରଣ ପାଇଁ େସହି ବvୁ ଜଣ, ନି ଜ େଲଖା ସେମତ अେନକ େଲଖକ,
େଲଖାକୁ ଓଡି ଆେର ଟାଇପ୍ କରି ଫେଟାଗାଫ୍ ସହ ଆମ ଇେମଲ୍ ଠି କଣାେର େପରଣ କରି
ଆସୁଛxି  ପତi ଭାବେର େହଉ ବା ପେରାi ଭାବେର େସ ମା, ମାଟି ଓ ମାତୃ ଭାଷା
ପାଇଁ ନି ଜର ଦାୟି ତକୁ ସୁଚାରୁରୂପେର ନି ବା ହନ କରି ଆସୁଛxି  ତା,ର ପେଚା ପାଇଁ
ଆହାନର କେଳବର ବୃ ି େହବା ସହ अେନକ ନୂ ତନ ତଥା ପତି .ିତ େଲଖକ ତଥା କବି ,
ଆେଲଖ ଆପଣ ପଢ଼ି ପାରୁଛxି  ମଁୁ ଆହାନ ଇ-ପତି କା ପାଇଁ ଏଇଭଳି ବଦାନ ତଥା
ସ ାଥହୀନ େସବା େଯାଗାଉଥିବା ବvୁ ଶୀ ନାରାୟଣ ଚE େସନାପତି ,ୁ ଧନବାଦ
ଜଣାଉଛି  ତା, ପରି अେନକ ବvୁ ଏହି ଭଳି େସବା ଆମକୁ ଆଗରୁ ବି େଯାଗାଇ

ସାହି ତ ଏବଂ ଭାଷା େiତେର ଆପଣ, अବଦାନ ସବଦା ପଶଂସନୀୟ େହାଇ ରହି ବ
ବି ଗତ ମାସ ବି ଶ ଇତି ହାସେର ଏକ अନନ ମାସ ଭାବେର ପରି ଗଣିତ େହବ ଏଇ
ମାସେର ବି ଶର ଏକ ବି ଶାଳ ଶି ଋଷ ଏହାର ପେଡ଼ାଶୀ ରା ୟୁେକନ୍ ଉପେର ହଠାତ୍
ଆକମଣ କରି ଏକ ପକାର ବି ଶଯୁ ଭଳି ପରି ିତି ସୃି କରି େଦଇଥିଲା ଏହା ପଛର

ତ
ିକ

ା

ଇତି ହାସ ହୁଏତ अେନକ ଜାଣିଥିେବ କି  ଏହି ଭଳି ପରିିତି ସୃି େହବ େବାଲି ବି ଗତ
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ଆସି ଛxି  େସ ସମb ବvୁ ,ୁ ଆେମ ସମେb ଧନବାଦ ଜଣାଇବା ଉଚି ତ େହବ ଓଡି ଆ

ଇ
-ପ

अେନକ ବଷରୁ अେନକ ବୁ ିଜୀବି ପବ
ୂ ା ନୁ ମାନ କରି ଆସୁଥିେଲ ବି ଗତ ଶତାୀେର

ଆ

ହ
ାନ

ବି ଶାଳ ୟୁଏସଏସଆର୍ ବା େସାଭି ଏଟ୍ ୟୁନିୟନର ବି ଳୟ ପେର अନୁ ନ अଶୀଏଟି େଦଶ
ଆହାନ ଇ-ପତି କା ସ ୂ " ନି ଃଶୁ% ବି ତରଣ େହତୁ ଡା େଜାତି ପସାଦ ପ+ନାୟକ, -ାରା ପତି .ି ତ ଓ ପକାଶି ତ
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ସୃି େହାଇଥିଲା େସଇ ସବୁ େଦଶ ଏଇ ନୀତି େର ଭିନs େହାଇଥିେଲ େଯ େସମାେନ
ପରର ସହ ସମାନ ସ କ ଓ ସହେଯାଗ ବଜାୟ ରଖିେବ କି  ଆେମରିକା ସମଥh
ନାେଟା ସଂା ୟୁେକନକୁ ନି ଜ अିଆରେର େନବାପାଇଁ ପେଚା କରିବା ଖବର ପାଇବା
ପେର ଋଷ ଏହାର ବି େରାଧ କରି ଥିଲା, କି  ୟୁେକନ୍ ଏହାକୁ अଣେଦଖା କରି ବାପେର
ପରି ିତି अଣାୟତ େହାଇ ଯୁ ଆଡ଼କୁ ମୁହାଇଁଲା େସ ଯା େହଉ ଋଷର ଆକମଣେର
ୟୁେକନେର ପଭୂ ତ iୟiତି େହାଇଥିବାର ଦୃ ଶ ବାରcାର ଗଣମାଧମ େଦଖାଇବା
ଫଳେର ବି ଶବାସୀ, ମଧେର अେହତୁ କ ଭୟ ସୃି େହାଇଗଲା ପେରାi ଭାବେର
ଆେମରି କା ଓ ନାେଟା ସଂା ୟୁେକନକୁ ସହେଯାଗ କରି ବାପାଇଁ ପତି ବତା େଦଖାଇବା
ପେର ଏହି ଯୁ ତୃ ତୀୟ ବି ଶଯୁେର ପରି ଣତ େହବାର ସାବନା ଏକ ପକାର ିରନି zିତ
େହାଇଗଲା
ଏହି ସମୟେର ବି ଶ େନତୃ ତ ଭାରତର ପଦେiପକୁ अେପiା କରି ରହି ଥିେଲ ଋଷ

ଆସୁଥିବା େହତୁ ଭାରତ ଋଷ ବି େରାଧେର େକୗଣସି ପଦେiପ େନବାକୁ अମ େହଉଥିଲା
େବେଳ ଧି େର ଧି େର अନ ସବୁ େଦଶ ମଧ ଭାରତ ଭଳି ପଦେiପ େନବାକୁ ବାଧ
େହେଲ ଏେବ ଯଦି ଓ ଆନୂ .ାନି କ ଭାବେର ଯୁବି ରତି ଚାଲି ଛି, ତଥାପି ଋଷ
େସୖ ନମାେନ ୟୁେକନର अେନକ ବଡ଼ବଡ଼ अନୁ .ାନ ଓ ପରମାଣୁ ରି ଆରକୁ अିଆରେର

ତ
ିକ

ା

େନଇ ସାରି ଛxି େବାଲି ଖବର ମି ଳୁଛି 

ଇ
-ପ

ୟୁେକନ ଏକ େଛାଟ େଦଶ େହାଇଥିବା ସେ`, ଏଠାେର ଶbା ଶି iା ବବା

ଆ

ହ
ାନ

ଭାରତୀୟ ଛାତଛାତୀ,ୁ େସଠାେର େମଡ଼ି କାଲ ଶି iା ପାଇଁ ସୁହାଇ ଥାଏ େଯଉଁ ସ kଳ
ଆହାନ ଇ-ପତି କା ସ ୂ " ନି ଃଶୁ% ବି ତରଣ େହତୁ ଡା େଜାତି ପସାଦ ପ+ନାୟକ, -ାରା ପତି .ି ତ ଓ ପକାଶି ତ
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ଭାରତର ପାର ରିକ ବvୁ ଏବଂ ଭାରତକୁ ବି ଶ ଦରବାରେର ସବଦା ସହେଯାଗ କରି

Aahwaan.com

13

ଆହାନ ଇଇ-ପତି କା,
କା, ସାଦଶ ବଷ, ତୃ ତୀୟ ସଂଖା,
ସଂଖା, ମା ୨୦୨୨

Magazine Downloaded from www.aahwaan.com

ବଗର ପି ଲାମାେନ ଖ କରି ପାରxି େସମାେନ ୟୁେକନ ଯାଇ େସଠାେର େମଡ଼ି କାଲ ଶି iା
ଗହଣ କରି ଭାରତେର ଆସି ଏକ ପରୀiା େଦଇ କୃ ତକାଯ େହେଲ ଏଠାେର ଡାରୀ
େସବା େଯାଗାଇ ଥାଆxି  अବଶ ଏହି ପରୀiାେର ମାତ େକଇ ପତି ଶତ ଛାତଛାତୀ ହ[
ସଫଳ ହୁअxି େବାଲି ସରକାରୀ ସୂତରୁ ଜଣାପଡି ଛି अଥାତ अଧି କାଂଶ ଛାତଛାତୀ ଆେଦୗ
ଭାରତେର ଡାର ଭାବେର କାମ କରିବାର ସୁେଯାଗ ପାଆxି ନାହ[ ୟୁେକନ୍ ଯୁର
अନତି ପୁବର
 ୁ ଭାରତ ସରକାର ଛାତଛାତୀ,ୁ

ୟୁେକନ୍ ତାଗକରି ଭାରତ ଚାଲି

ଆସି ବାପାଇଁ ନି େjଶନାମା ଜାରୀ କରିଥିେଲ କି  େସେତେବେଳ ଯୁର ସାବନା ନାହ[
କହି େସମାେନ େଦଶକୁ େଫରି ବାକୁ ମନା କରି େଦେଲ ଯୁ ଆର େହବାପେର
ଛାତଛାତୀ,ୁ ଯୁକାଳୀନ ଭି`ିେର ଭାରତ ସରକାର ୟୁେକନରୁ ବାହାର କରି ଆଣିବାକୁ
ସiମ େହଇଛxି  ଉେଲB ଖନୀୟ ଘଟଣା ଏହି େଯ ଯୁ ଚାଲୁ ଥିବା ସମୟେର ଋଷ ଏବଂ
ୟୁେକନର ବାୟୁସୀମାେର ବି ମାନ ଚଳାଚଳ ବE କରି ବାପାଇଁ କଟକଣା ଥିବା ସମୟେର

ଦୁ ଃସାହସି କ ପଦେiପ େନଇ ପାରିଛି  ଏବଂ ଏଥିପାଇଁ ଋଷ କି ଛି ସମୟ ପାଇଁ ଯୁବି ରତି
କରି ଥିବା ମଧ ଆମର ଋଷ ସହ ବvୁ ତାର ଗୁରୁତପ"
ୂ  ଦି ଗକୁ ଦଶାଏ
ଭାରତ ସରକାର ଆମ େଦଶର ନାଗରି କ,ୁ ସୁରiିତ େଫରାଇ ଆଣି ବା ସହ
ପେଡ଼ାଶୀ େଦଶର ଛାତଛାତୀ,ୁ ମଧ ସହାୟତା େଯାଗାଈ େଦଇଥିେଲ, ଯାହାର ଭିଡ଼ି ଓ

ତ
ିକ

ା

ସବୁ ସାମାଜି କ ଗଣମାଧମେର ବହୁଳ ଭାବେର ପସାରି ତ େହଉଛି  ଏଥିପାଇଁ ଚାରି ଜଣ
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େକବଳ ଭାରତୀୟ ବି ମାନ ହ[ େସଇ ରାbାେର ଯାଇ ଛାତଛାତୀ,ୁ େନଇ ଆସି ବା ଭଳି

ଇ
-ପ

େକEମ~ୀ ୟୁେକନ ଚତୁ ଃପାଶେର ଥିବା ଚାରି େjଶେର ଉପିତ ରହି ବିଗତ ଭାବେର

ଆ

ହ
ାନ

ଏହି ପକି ୟାକୁ ପରିଚାଳି ତ କରିବା ଆଉ ଏକ ଉେଲB ଖନୀୟ ଘଟଣା ବି ଶର अେନକ େଦଶ
ଆହାନ ଇ-ପତି କା ସ ୂ " ନି ଃଶୁ% ବି ତରଣ େହତୁ ଡା େଜାତି ପସାଦ ପ+ନାୟକ, -ାରା ପତି .ି ତ ଓ ପକାଶି ତ
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ନି ଜ ନି ଜ ନାଗରି କ,ୁ େଫରାଇ େନବାକୁ अiମତା ପକାଶ କରୁଥିବା େବେଳ ଏକା
ଭାରତର ସଶ ସରକାର ଏହି କାଯକୁ କରି େଦଖାଇ ସମb,ୁ ଚମକାଇ େଦଇଥିେଲ
ଭାରତ ସରକାର, ନି େବଦନ ପେର, ୟୁେକନରୁ େଫରୁଥିବା ନାଗରି କ, ବସ ଓ
अନ ଯାନବାହାନେର ଭାରତର ପତାକା ଲଗାଇବା ନି େjଶ ମି ଳିଥିଲା ଏବଂ ଆମ େଦଶର
ତି ରା ସମb, ପାଇଁ ରiା କବଚ ଭଳି କାମ କରୁଥିଲା ଏହାକୁ େଦଖାେଦଖି ପେଡ଼ାଶୀ
ପାକି bାନର ଛାତଛାତୀମାେନ ମଧ ନି ଜ ବସେର ଭାରତୀୟ ପତାକା ଲଗାଇ ସୁରiିତ
ବାହାରି ଆସି ବା କଥା ଦାବୀ କରିଥିେଲ ଭାରତୀୟ ପତାକାର ଏେତ ସାନ ବି ଗତ
ଦି ନେର ଭାରତ ସରକାର, -ାରା କରାଯାଇଥିବା କୂଟେନୖ ତିକ ରାନୀତି ଫଳେର ସବ
େହାଇ ପାରିଛି େବାଲି अେନେକ ମତ େଦଇଛxି  ଏହା ବତୀେରକ ପଧାନମ~ୀ ଶୀ
ନେରE େମାଦୀ ବି ଶbରୀୟ େନତୃ ତେର ଏକ ପମୁଖ ାନ ଗହଣ କରି ସାରିଛxି େବାଲି
ଜଣାପଡୁ ଛି 

ପଡ଼ି ଥିବା େବେଳ େସମାନ,ୁ ଭାରତୀୟ େମଡ଼ି କାଲ କେଲଜ ମାନ,େର ପାଠ ପଢ଼ାଇବା
ପାଇଁ ଦାବୀ ଧି େର ଧି େର ଘନୀଭୂ ତ େହବାେର ଲାଗିଛି ସୂଚନାେଯାଗ େଯ ଭାରତେର
େମଡ଼ି କାଲ ପଢ଼ି ବା ପାଇଁ ସବନିମs େଯାଗତା ବା ପେବଶି କା ପରୀiାେର କୃ ତକାଯ େହବା
अତx ଜରୂରୀ ଯାହା ଏଇ ସବୁ ଛାତଛାତୀ କରି ନାହାxି  େତଣୁ େସମାନ,ୁ ଯଦି ଏଠି

ତ
ିକ

ା

ପାଠ ପଢ଼ି ବାକୁ ଦି ଆଯାଏ, ତା େହେଲ େଯଉଁ ଛାତଛାତୀମାେନ ପେବଶି କା ପରୀiାେର
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ୟୁେକନରୁ େଫରି ଥିବା ଛାତଛାତୀ ନି ଜ ଭବି ଷତକୁ େନଇ ସEୀହାନ େହାଇ

ଇ
-ପ

କୃ ତକାଯ େହବା ସେ` ବି ଭିନs ସରକାରୀ େଯାଜନା अxଭୂ ନ େହାଇ ପାରି ବା େହତୁ

ଆ

ହ
ାନ

ସି ଟ୍ ପାଇବାରୁ ବwିତ େହାଇଛxି େସମାନ, ପତି ଏହା ଏକ अନାୟ େହବ େବାଲି ମଧ
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ବହୁ ବୁ ିଜୀବି ମତ େଦଇଛxି  अପର, ୟୁେକନେର େହଉଥିବା ପାଠପଢ଼ା ଭାରତୀୟ
ଶି iାବବାଠାରୁ ନୁ ନତର, ଏଥିେର ସେEହ ନାହ[ େତଣୁ େସଇ ଛାତଛାତୀ,ୁ ଏଠି
ପଢ଼ାଇବାର ବବା କରାଯି ବା ବbୁତଃ ଆମର େମଧାବୀ ଛାତଛାତୀ, ପତି ଉପହାସ
ପରି ଲାେଗ ୟୁେକନରୁ େଫରି ଥିବା ସମb ଛାତଛାତୀ,ୁ େମଡ଼ି କାଲେର ପଢ଼ାଇବା ଦାବୀ
ଏେତ ତରି ତ ଭାବେର େହଉଛି େଯ ଏହା ପଛେର ରାଜେନୖ ତିକ କାରଣ 
େଦଖାଯାଉଛି 
ଯୁ अେନକ ଦି ନ ଧରି େହବାଭଳି ନାହ[ ହୁଏତ କି ଛି ସାହ କି cା ଦି ନେର ଏହି
ଯୁ ସମା େହାଇଯି ବ, ତା ପେର ଏହି ଛାତଛାତୀମାେନ ନି ଜ କେଲଜକୁ ଯାଇ ନି ଜ ଶି iା
ସମା କରି ପାରିେବ କି ଛି ଦି ନ ବା ମାସର ବବଧାନ -ାରା େକୗଣସି अସୁବିଧା
େହବନାହ[ େକାଭି ଡ଼ ପାଇଁ ଭାରତେର ବି ଗତ ଦୁ ଇବଷଧରି େକୗଣସି ଶି iାବଷ ସଠି କ୍
ଭାବେର େହାଇନାହ[ ତାହା ବି ତ ଏକ ଜଟିଳ ପରି ିତି ଥିଲା ତା େହେଲ ୟୁେକନରୁ ସଦ

ଭାବେର କାହ[କି ନି ଆଯାଉଛି 
ବି ଗତ ଦି ନେର ଭାରତର ପାwଟି ରାଜେର ବି ଧାନ ସଭା ନି ବା ଚନ େହାଇଥିଲା
ଏବଂ େସ ସବୁ ରାଜର ଫଳାଫଳ ଗତକାଲି େଘାଷଣା କରାଯାଇଛି  ଏଥିେର କି ଛି
ଆzଯଜନକ ଫଳାଫଳ ବି େଦଖି ବାକୁ

ମି ଳିଛି ଉ`ରପେଦଶେର ବି ଗତ ତି ନି

ତ
ିକ

ା

ଦଶvିଧରି ଚାଲି ଆସି ଥିବା ପଥା (େକୗଣସି ରାଜେନୖ ତିକ ଦଳ ଦି ତୀୟ ଥର ଶାସନେର
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େଫରxା ଏହି ଛାତଛାତୀ,ୁ େମଡ଼ି କାଲେର ପଢ଼ାଇବା ଭଳି ନି ତି ଏେତ ତରତର

ଇ
-ପ

ଆସି ନାହ[)କୁ ମି ଥା ପମାଣିତ କରି େଦଇ ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାଟh ପୁଣିଥେର ବହୁମତେର

ଆ

ହ
ାନ

ବି ଜୟୀ େହାଇଛି  େସହି ଭଳି ପ|ାବେର କଂେଗସର ସ ୂ " ମୂଳେପାଛ େହାଇଯାଈଛି
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େବାଲି କହି େଲ अତୁ ି େହବ ନାହ[ ମୁଖମ~ୀ ଚନିs , ହୁअ କି , ପବ
ୂ ମ
 ୁଖମ~ୀ
କାପେଟନ୍ अମରି Eର ସି ଂ, अଥବା ନବେଯାତ ସି ଂ ସି ୁ, ସମେb ନି ଜ ନି ଜ ନି ବା ଚନ
ମଳୀେର ବି ଫଳତାର ସ ାଦ ଚାଖିଥିବା େବେଳ ଆମ୍ ଆଦମୀ ପାଟh ସମb,ୁ ଚମକାଇ
େଦଇ ଜନମତ ପାଇବାେର ସଫଳ େହାଇଛି  ବି େଜପି ଛାଡ଼ି େଦଇ ଯାଇଥିବା अଧି କାଂଶ
େନତା ନି ଜକୁ ଜି ତାଇବାେର ସଫଳ େହାଇନାହାxି  ଶି ବେସନା ଓ ଏଆଇଏମଆଇଏମ୍
ଭଳି ଦଳକୁ େନାଟାଠାରୁ ବି କମ ଜନମତ ମି ଳିଛି ଏଥିରୁ  ପମାଣିତ େହାଇଛି େଯ
ଜନତା ଏକ ିର ସରକାର ଚାହଁୁ ଛxି  ବି ଗତ ବି ଧାନସଭାେର େଯାଗୀ ସରକାର
େନଇଥିବା अେନକ କେଠାର ପଦେiପକୁ अକରି ବି େରାଧୀମାେନ ଜନମତ େଯାଗାଡ
କରି ବାକୁ େଚା କରି ଥିେଲ କି  ବି ଫଳ େହାଇଥିେଲ
ଉ`ର ପେଦଶ, ହି ମାଚଳ ପେଦଶ, ଉ`ରାwଳ, େଗାଆ ଏବଂ ପ|ାବର ନି ବା ଚନ
ଫଳାଫଳ ବଷ ୨୦୨୪େର େହବାକୁ ଥିବା ଭାରତୀୟ ସଂସଦୀୟ ନି ବା ଚନ ପାଇଁ ଏକ

ଆଗାମୀ ମାସେର ମହାବି ଷୁବ ସଂକାxି ଓ ଉଳୀୟ ନବବଷ ପଡୁ ଥିବାରୁ ଆେମ
ଆହାନ ଇ-ପତି କାେର ଏକ ବି େଶଷ ସଂ:ରଣ ପକାଶି ତ କରି ବୁ େସଇଥିପାଇଁ ଆପଣ ନି ଜ
େଲଖାକୁ ଶୀଘ ଆମ ଇେମଲ୍ ଠି କଣାେର ପଠା
ଆଶା କରୁଛି ଆହାନ ଇ-ପତି କାର ଚଳି ତ ସଂ:ରଣ ଆପଣ,ୁ ଭଲ ଲାଗିବ

ତ
ିକ

ା

ଧନବାଦ

ଆ

ହ
ାନ

ଇ
-ପ

ଡା େଜାତି ପସାଦ ପ+ନାୟକ
ପତି .ାତା-ସ ାଦକ, ଆହାନ ଇ-ପତି କା
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ଆମ ଓଡ଼ିଆ େପାଡ଼କା୍ ଚାେନଲ୍

ା

ହ
ାନ

ଇ
-ପ

ତ
ିକ
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ଆ
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କାହାଣୀ ବିଭାଗ

ା
ତ
ିକ

ଆ

ହ
ାନ

ଇ
-ପ

ଆମର ୟୁଟୁବ୍ ଚାେନଲକୁ ସବ୍:ାଇବ୍ କର
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ବାଘ ସାମାଜର ନୀଳ ଆେଲାକ - ୧୯
ପାଓଲି ମୁ ଟୁ ାରି େଲ। ଏମାନ,ୁ

େଦଖିେଲ େଯ େକହି

ଏଠାକାର େଲାକ ନୁ ହଁ xି େବାଲି କହି ବ। ଏ ଯାଗାକୁ କଲି କତାରୁ
ସାଧାରଣତଃ େବଶି େଲାକ ଆସxି । େତଣୁ ବୁ ଢା େସମାନ,ୁ କଲି କତାରୁ
ଆସି ଛxି େବାଲି ଭାବି େନଇଥିେବ ।
अେଶାକ ବି ଶାଳ

“ମଁୁ ତି ରିଶି ବଷେହଲା ବାହାେର କାମ କରୁଥିଲି। ଆମhେର କାମ।
ସାରା ଭାରତ ବୁ ଲି ଛି। ଏେବ ରି ଟାୟାର େହାଇ ଘେର अଛି ।”– େସ
ନି ଜ ପରି ଚୟ େଦଉଥିେଲ ।
“ଆପଣ ହୁକା ଟାଣୁଛxି େଯ! ଏଠି ତ ଆଉ େକହି ହୁକା ଟାଣିବା

“ହୁକା ଟାଣିବାଟା ଏକ अଭାସ େହାଇଯାଇଛି । अନମାନ,ୁ
ଏେତ ସମୟ କାହ[। ରି ଟାୟାଡ େଲାକ। ଘେର ଚାଷବାସ ବା
ଗାଇେଗାରୁ େଦଖି ସମୟ ଯାଉଛି । ମଁୁ ମାଛ ଧରି ବାକୁ ଯାଏନା। ଏଣୁ
ସମୟ ମି େଳ।”- େସ କହି େଲ ।
“ଏ ହୁକାଟା? େକମି ତି अଲଗା ଲାଗୁଛି!”- ପାଓଲି କହି େଲ ।

ତ
ିକ

ା

“ଏଇଟା ମଁୁ ନି େଜ ବରାଦ େଦଇ ତି ଆରି କରି ଥିଲି। ଆଜି କି ତି ରିଶି
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େଦଖୁନୁ?”– ସପନବାବୁ କହି େଲ ।

ହ
ାନ

ମଁୁ େଦଇଥିଲି। େସ ଚାଲି ଯି ବାର अେନକ ଦି ନ

ଆ

“ବାପା,ୁ

ଇ
-ପ

ବଷ େହଲା अଛି ।”- େସ କହି େଲ ।

ଆହାନ ଇ-ପତି କା ସ ୂ " ନି ଃଶୁ% ବି ତରଣ େହତୁ ଡା େଜାତି ପସାଦ ପ+ନାୟକ, -ାରା ପତି .ି ତ ଓ ପକାଶି ତ
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େହଲାଣି। ରି ଟାୟାର ପେର ମଁୁ ଏ ହୁକା ଟାେଣ। ଲାେଗ େଯମି ତି ମଁୁ େମା ବାପା,ୁ
ଛୁଉଁଛି।”- ବୁ ଢା କହି େଲ ।
ବୁ ଢା ଏକ ଲcା ଶ¡ାସ େନେଲ। ନି ଃଶ¡ାସକୁ ଛାଡି େଦେଲ। ହୁକାର ନଳୀକୁ
ମୁହଁପାଖେର ଚାପି ଧରି େଲ। ତା, ପାଚି ଲା ନି ଶ ଆଉ ନାକ ନଳୀ ଉପେର ଚାପି େହାଇ
ରହି ଥିଲା। କାଠର ଲcା ନଳୀେର ଭଲ କାରୁକାଯ େହାଇଛି । ସବା ଉପରକୁ ନି ଆଁ।
ତା,ର ଗାଲ ଏକଦମ ଚି ପି େହାଇଗଲା। େସ େଯେତଦୂ ର ସବ ଧଆ
ୂ ଁକୁ ନି ଜ ଭିତେର
ରଖିେଲ। ତାପେର ଭକ୍ ଭକ୍ କରି ଧଆ
ୂ ଁକୁ ବାହାର କେଲ। ଏଣିକି ଆଗକୁ େସ ଟିକିଏ
ଧଆ
ୂ ଁ ଭି ତରକୁ େନଉଥିେଲ ଆଉ ସାେ ସାେ ବାହାରକୁ ଛାଡ଼ି େଦଉଥିେଲ। ଧଆ
ୂ ଁ ତା,
ଚାରି ପାେଖ ବୁ ଲୁ ଥିଲା। ଏେବ େଢାେକ େଢାେକ କରି ଧଆ
ୂ ଁ େନଉଥିେଲ। ହୁକାରୁ ଘଡ ଘଡ
ଶ ଆସୁଥିଲା। ବୁ ଢା,ର ପଛେର ଏକ ଚଉଡା ନଦୀ। ନଈ ବvେର ବୁ ଢା ବସି ଶାxି େର
ହୁକା ପି ଉଥିେଲ। ପାଖେର ଏକ େଗାରୁ ବvା େହାଇଥିଲା।

କୂଳ ଖାଇଯି ବ ନାହ[। କୂଳେର େଗାଟିଏ େଛାଟ ଭାଇ ଭଉଣୀ ବସି ଥିେଲ। ଝି अଟି ଏକ
ନୀଳ ରର ଫକ ପି vିଛି । ପୁअଟିର େଦହ ଖାଲି । େସମାେନ ଏକଧାନେର ପାଓଲି ଆଉ
ବୁ ଢା,ୁ अନାଇଥିେଲ। ହାଲୁ କା ରର େଛାଟ କ,ଡାଟିଏ ପାଣିରୁ ଉଠି ଆସି ଲା। ତା’ର
େଛାଟ େଗାଡ଼ ଗୁଡିକ େବଶ अିର ଥିଲା। େସ ଏପଟ େସପଟ େହାଇ ଇଟା ସvିେର ଲୁ ଚି
ଯାଉଥିଲା। ଏକ ସାପ ପାଣି ଭିତରୁ ଉପରକୁ ଉଠି ଆସି ଲା। ପାଣିେର ସାପକୁ ବାରି

ତ
ିକ

ା

େହଉନଥିଲା। ସାପଟା ପାଣି ଉପରକୁ ଉଠି ଆସି କି ଛି ସମୟ ିର େହାଇ ରହି ଲା। ପାୟ ୩
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ନଦୀବv ତେଳ ବୁ ଢା,ର ଘର। ନଦୀର କୂଳ ପଟକୁ ଇଟା ସବୁ ପରାଯାଇଥିଲା।

ଆହାନ ଇ-ପତି କା ସ ୂ " ନି ଃଶୁ% ବି ତରଣ େହତୁ ଡା େଜାତି ପସାଦ ପ+ନାୟକ, -ାରା ପତି .ି ତ ଓ ପକାଶି ତ

ଆ

ଇଟା ଉପେର େଯମି ତି ଖସି ଏକ ସvିେର େକଉଁଠି ଲୁ ଚି ଗଲା ।

ହ
ାନ

ଇ
-ପ

-୪ ଫୁଟ ଲc। ପତଳା, ସାମାନ ହଳଦି ଆ ପାଣିଚିଆ ସାପ। କି ଛି ସମୟପେର େଜାରେର
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“ଏ ସାପଗୁଡା ସବୁ ଆେଡ।”- ପାଓଲି କହି େଲ ।
“ସାପ ତ ରହି େବ ।”- ବୁ ଢା କହି େଲ ।
ତା, ସ¡ର ଘଡଘଡି ଆ େହାଇ ଯାଇଥିଲା। ଶରୀରଟା ସୂଯ କି ରଣେର ଚକ୍ ଚକ୍
କରୁଥିଲା।
“ଛୁଆଗୁଡା ଏେତ ପାଖେର। ସାପ ତ ଏକଦମ କତି େର। ଡର ଲାଗୁନି?”- ପାଓଲି
କହି େଲ ।
“ସାପ,ୁ ଡରିବାର କଣ अଛି । ସାପ ତ ସବୁ ଆେଡ। ମା’ ମନସା ଆମକୁ ରiା
କରି େବ।”- ପାଖେର ବସି ଥିବା ଏକ ବୁ ଢୀ କହି େଲ। େଦହେର େସ ଛାପା ଶାଢୀ ପିvିଛxି ।
ବB ାଉଜ ପି vିଛxି ।
“କି  େମାେତ ଡର ଲାଗୁଛି।”- ପାଓଲି କହି େଲ ।
“ମନସା,ୁ ସୁମରଣା କେଲ ଡର ଲାଗିବନି ।”- ବୁ ଢୀ କହି େଲ। ବୁ ଢା କି  କି ଛି

“ସପନବାବୁ େସମାନ, ବି ଶ¡ାସ େଦଖ ତ। ସାପ ଏକଦମ ପାଖେର। େସ ଛୁଆ
ଦୁ ଇଟା ମଧ ଡରି କରି ପଳାଇେଲନି ା”- ପାଓଲି କହି େଲ। ତା,ର ମୁହଁେର ଆଶ,ା 
ବାରି େହାଇ ପଡୁ ଥିଲା। ସାପ ବି ଷା କି अବି ଷା େହଉ ତା,ୁ ଡର ଲାେଗ।
ପାଓଲି ପାଖର ଘରକୁ अନାଇେଲ। ସାଧାରଣ ଚାଳ ଛପର ଘର। ଏକ ସୁEର େଛାଟ
ଚେଢଇ େକଉଁଠୁ ଆସି ଚାଳେର ଲାଗିଥିବା ବାଉଁଶ ଉପେର ବସି ଥିଲା। େଛାଟ େଗାଡେର

ତ
ିକ

ା

ଫକ୍ ଫକ୍ େହାଇ େଡଉଁଥିଲା। ପiୀଟିର େଛାଟ ଧଳା ଥ¢। େଦହଟା ପାଉଁଶିଆ କଳା।
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କହି େଲନି । ତା,ର ମୁହଁରୁ େସମି ତି ିମ ଇ|ିନ ଭଳି ଭକ୍ ଭକ୍ ଧଆ
ୂ ଁ ବାହାରୁଥିଲା।

ଆହାନ ଇ-ପତି କା ସ ୂ " ନି ଃଶୁ% ବି ତରଣ େହତୁ ଡା େଜାତି ପସାଦ ପ+ନାୟକ, -ାରା ପତି .ି ତ ଓ ପକାଶି ତ

ଆ

ଉଡି ଗଲା।

ହ
ାନ

ଇ
-ପ

କଳା ଆଖିେର ଏପଟ େସପଟ ଚାହଁୁ ଥିଲା। କି ଛି ସମୟପେର ଫୁରର୍ କରି କୁ ଆଡକୁ
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“ସପନବାବୁ େସମାନ, ବି ଶ¡ାସକୁ ମନ ଭିତରକୁ େନଇଯି ବାକୁ ଇkା େହଉଛି ।”ପାଓଲି କହି େଲ। ତା,ର ଆଖି ନଦୀ ଉପେର ପଡି ଥିଲା। ନଦୀେର େଛାଟ େଢଉ। ପାଣି
କୂଳେର ଧୀେର ବାେଡଇ େହଉଥିଲା। େଛାଟ େଛାଟ କ,ଡା ସବୁ ଇଟା ଉପେର ଏପଟ
େସପଟ େହଉଥିେଲ। ଟିକିଏ ଡର ଲାଗିେଲ ବା ଆଉ କି ଛି ପାଖକୁ ଆସି ଗେଲ େଜାରେର
େଦୗଡି ଇଟା ଫା,େର ଲୁ ଚି ଯାଉଥିେଲ। କି ଛି ସମୟପେର େସମାେନ େସ ଉଢାଳରୁ
ବଡବଡ ଆଖିେର अନାଉଥିେଲ। ତାପେର ବାହାରକୁ ଆସି ଆନEେର ବୁ ଲୁ ଥିେଲ। ପାଓଲି
ଭାବୁ ଥିେଲ ଜୀବନଟା ତ ଏମି ତି। କି ଛି ସମୟେର ଶ,ା ଆେସ। ମଣିଷ ସାବଧାନ
େହାଇଯାଏ। ପର ମୁହୁ`େର ଶ,ାର ସମୟ ବି ତିଯାଏ ଆଉ ଜୀବନ ସ¡ାଭାବି କ
େହାଇଯାଏ।
“ସପନବାବୁ େବହୁଲାର ବି ଶ¡ାସ େମାେତ अଭି ଭୂ ତ କରି େଦଇଛି । ବୁ ଢୀ ତ ତା,
ହି ସାବେର କହି େଲ। କି  େବହୁଲାକୁ େଦଖତ। େସ ନି ଜର ମୃତ ସ¡ାମୀ,ୁ େନଇ େକେତ

େସ ସଫଳ େହଲା।”- ପାଓଲି କହୁଥିେଲ।
ସପନବାବୁ କି ଛି କହି େଲନି । ତା,ର ଆଖି ପାଖର ଘର ଉପେର ଲାଗିଥିଲା।
ଝାଟିମାଟି ଛାଳ ଛପର ଘରଟି ଏକ େଛାଟ େପାଖରୀ ଧାରେର ଠି ଆ େହାଇଥିଲା।
ବvପେର ନଦୀ। େସପେଟ ସୁअେର େକେତ ପାଣି େବାହି ଯାଉଛି । ଏଠି ଜୀବନ ଶାx।
େଛାଟ େପାଖରୀରେର ନୀଳକଇଁମାନ ଫୁଟିଥିଲା। େକେତ କ,ି ଉଡୁ ଥିେଲ। ପାଓଲି

ତ
ିକ

ା

େବାହି ଯାଉଥିବା ପାଣିକୁ अନାଉଥିେଲ।

ଇ
-ପ

“େଦଓଧାନୀ ନୃ ତର ଶି ଭାବ ତ ସପନବାବୁ । େସ ନାଚେର ସମପଣ अଛି ।”-

ଆ

ହ
ାନ

ପାଓଲି କହେଲ। େସ ଆଖି ବE କରି େଦେଲ। ନି ଜକୁ ଏକ େଦଓଧାନୀ ନାଚର ପାତୀ
ଆହାନ ଇ-ପତି କା ସ ୂ " ନି ଃଶୁ% ବି ତରଣ େହତୁ ଡା େଜାତି ପସାଦ ପ+ନାୟକ, -ାରା ପତି .ି ତ ଓ ପକାଶି ତ
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ବୁ ଲି ଲା। େକେତ ଉପଚାର କଲା। େକେତ େଲାେକ ତା’ ଉପେର ହସି େଲ। କି  େଶଷେର
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ଭାବେର अନୁ ଭବ କରୁଥିେଲ। ତା,ର ବାଳ େଖାଲି ଯାଇଛି । େସ େଦଓଧାନୀ ନାଚ
କରୁଛxି । େବହୁଲା ଭଳି େସ ଶୃାର କରି ନାହାxି । େଦହେର ଲାଲ ଶାଢୀ। େସ ମୁକୁ
ଏପଟ େସପଟ କରି ତାଳେର ବୁ ଲାଉଛxି । କାହାଳୀ, ଘ¢ ଆଉ େଢାଲ ବାଜୁ ଛି । ଧି େର
ତା,ର ମୁ ବୁ ଲାଇବାର େବଗ ବଢ଼ି ଯାଉଛି । ଲcା େଖାଲାବାଳ ଆଖି ଉପରକୁ
ଆସି ଯାଉଛି । େସ ବାଳକୁ େଜାରେର ମୁହଲାଇ ପଛକୁ କରି େଦଉଛxି । ତା,ର
ନାଚେର ତାଳ ଆଉ ଲୟ। େସ ମଝି େର ମଝି େର େଜାରେର ବୁ ଲି ପଡୁ ଛxି । ତା,ର
େଗାଡେର अଫୁରx ଶି, ହାତେର େଦହେର, ପତି ଧମନୀେର ଶିର ପବାହ अନୁ ଭବ
କରୁଛxି । ତା,ର ନୃ ତର େବଗ ବଢି ଯାଉଛି । େସ ନି ଜକୁ ବଡରୁ ବଡ଼ अନୁ ଭବ
କରୁଛxି । ତା,ୁ

କି ଛି ଆଉ ଦୃ ଶ େହଉନାହ[। ସବୁ କି ଛି ଉ¡ଳ, अତି ଉ¡ଳ

େହାଇଯାଉଛି । ସମେb ଏ ନୃ ତେର ମୁt େହାଇଛxି । ମା ମନସା ମଧ ମୁt
େହାଇଛxି ।

ବସି ଛxି । ବାହାେର ଧି େର ପବନ େବାହୁଛି । େଛାଟ କ,ଡାମାେନ େଢଉସହ ଆଉ ଛାଇ
ସହ ଲୁ ଚକାଳି େଖଳୁ ଛxି । ଖରା ନଇଁ ଆସୁଛି। େଢଉ ଆସି ଇଟା ଉପେର ଧି େର ବାେଡଇ
େହଉଛି । େସମାେନ ଆଗକୁ ଚାଲି େଲ।
ପରଦି ନ ସକାେଳ ସପନବାବୁ ଆଉ ପାଓଲି ନଦୀକୂଳେର ଆଉ ଏକ ଯାଗାେର ଏକ
ଗଛ ମ଼ଳ
ୂ େର ଠି ଆ େହାଇଥିେଲ। ନଦୀେର ପାଣି ିର ଥିଲା। ପବନ ଜମା େବାହୁନଥିଲା।

ତ
ିକ

ା

କୁ ହୁଡି ତଳକୁ ଓହB ାଇ ଆସୁଥିଲା ।

ଇ
-ପ

ପୃଥିବୀ ହଠାତ୍ କୁ ହୁଡି ଆ େକମି ତି େହାଇଗଲା? ତା, ମୁ ଭିତେର ସବୁ କି ଛି

ଆ

ହ
ାନ

କୁ ହୁଡି ଆ େହାଇ ଯାଉଥିଲା। ଶରୀରର ନଭସ ସି ମ େଫଲ ମାରିଗେଲ ମୁ ଭିତରଟା
ଆହାନ ଇ-ପତି କା ସ ୂ " ନି ଃଶୁ% ବି ତରଣ େହତୁ ଡା େଜାତି ପସାଦ ପ+ନାୟକ, -ାରା ପତି .ି ତ ଓ ପକାଶି ତ
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ପାଓଲି ଆଖି େଖାଲି େଲ। ବୁ ଢା େସମି ତି ହୁ£ା ଟାଣୁଛxି । ତା, ୀ ପାଖେର
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େକମି ତି େଗାଳମାଳି ଆ େହାଇଯାଏ। ମୁ ଭିତେର ସsାୟୁମାେନ ଆଉ ଠି କ ଭାେବ କାମ
କରି ପାରxି ନାହ[। अ ପତକୁ ସେEଶ ଆଉ ଆସି ପାେରନା। େସମି ତି କୁ ହୁଡି ତା,ୁ
ଆkନs

କରି େଦଉଥିଲା। ତା, ଶରୀର ମନ େକମି ତି ଠି କ ଭାେବ କାମ କରି

ପାରୁନଥିଲା।
ଆଗେର େଗାଟାଏ େଲାକ ପାଣି ଭି ତେର ଥିଲା। ତା’ର େଗାଡ ଜଂଘ ପଯx
କାଦୁ अେର ପଶି ଯାଇଥିଲା। ସବୁ କି ଛି अ େଦଖା ଯାଉଥିଲା। େସ େଲାକଟା ପାଣିକୁ
ଜାଲ େଫାପାଡି େଦଲା। ପାଣି ଭିତରକୁ ସୀସାର ବଲ ଟାଣି େନଉଥିଲା। େସ ତାପେର
ଜାଲକୁ ଟାଣିଲା। ଜାଲ ଭିତେର ମାଛ େକେତଟା ଛଟପଟ େହଉଥିେଲ। କଥାଟା
ସବୁ ଆେଡ ଏକାକାର। ଏପେଟ ମାତଲା ନଦୀରୁ ଆର କରି ରାଇମଳ ନଦୀ ପଯx
କଥାଟା ଏକଦମ ଏକ ଥିଲା।
ଜେଣ ପୁରୁଷ ଆଉ ଏକ ମହି ଳା େଗାଟାଏ ବଡ଼ ବି ଡା ଜାଳ ଉଠାଇବାକୁ େଚା

ଉଠାଇେଲ। େଲାକଟି ନି ଜ ମୁ ଉପେର ରଖିେଦଲା। ତାପେର ବv ଉପରକୁ େସ
ଜାଳକାଠ ଧରି ଚଢୁ ଥିଲା।
ମହି ଳାଟି ନି ଜର ଶାଢୀକୁ ଆ¥ୁ ପଯx ଭାି େଦଲା। େସ ଜାଲକୁ ପାଣିରୁ
ଉଠାଉଥିଲା ।
ଆଉ ଦେଳ େଲାକ ପାଣିଆ ଚାଷ ଜମି େର ପଡି ଥିେଲ। େସମାନ, ହାତ େମସି ନ

ତ
ିକ

ା

ଭଳି ଆଗପଛ େହଉଥିଲା। ପାଦ ବୁ ଡି ଯାଉଥିବା ପାଣି ଥିଲା। େସମାେନ ଧାନ ଚାରାକୁ
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କରୁଥିେଲ। ଦୁ େହଁ ନଇଁଗେଲ ଆଉ ଏକ ଝଟକାେର ଏେତ ବଡ଼ ଜାଳକାଠ େଗାkାକୁ

ଇ
-ପ

ବି ଲେର େରାଉଥିେଲ। ସବୁ ବି ଲେର अ{ ପାଣି ଭରି ଯାଇଥିଲା।

ଆ

ହ
ାନ

େଗାଟାଏ େଛାଟ ଛୁଆ ଏକ ସାପ ସହ େଖଳୁ ଥିଲା। ଛୁଆଟି ଖୁବ ଖୁସି ଥିଲା। ବହୁତ
ଆହାନ ଇ-ପତି କା ସ ୂ " ନି ଃଶୁ% ବି ତରଣ େହତୁ ଡା େଜାତି ପସାଦ ପ+ନାୟକ, -ାରା ପତି .ି ତ ଓ ପକାଶି ତ
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େଛାଟ ଛୁଆ। ଡାହାଣ ହାତେର ସାପର ମୁକୁ ଧରି ଥିଲା, ବଁା େଗାଡ ତେଳ ସାପର
ଶରୀରକୁ ମାଡି ବସି ଥିଲା।
ଏକ େଭଳା କଦଳୀ ଗଛକୁ କାଟି ତି ଆରି େହାଇଥିଲା। କଦଳୀ ଗଛକୁ ସାଇଜ କରି
କାଟି ଦି ଆ ଯାଇଥିଲା, େଗାଟିକ ଉପେର ଆଉ େଗାଟିଏ ଗରକୁ ସଜାଇ ଦି ଆ ଯାଇଥିଲା।
େସମି ତିଆ େଭଳା ଏକ ମଣିଷର ଓଜନକୁ ସହଜେର ସାଳି େନଇପାେର। କଦଳୀଗରେର
ସାମାନ ବଡ଼ ବାଡି ମାନ େପାତି ଦି ଆ ଯାଇଥିଲା। େସଥିେର ଏକ ନୀଳ ରର ମଶାରି
ଟାି ଦି ଆ ଯାଇଥିଲା। ସା ସାଥି, ବvୁ ବାvବମାେନ େସହି େଭଳାକୁ ପାଣିକୁ େଠଲି
େଦଉଥିେଲ। ଏକ ଆେଲାକି ତ ଦୁ ନି ଆକୁ େଠଲି େଦଉଥିେଲ। ସବୁ ଆେଡ କୁ ହୁଡି ଆ େହାଇ
ଯାଉଥିଲା। ସବୁ କି ଛି अ ଥିଲା। ବାସ୍ େଭଳା ଆଗେର ଏକ ଆେଲାକର ଉ।
େସମାେନ କି ଛି ପାଦ ପାଣି ଭିତରକୁ ଚାଲି ଗେଲ। अ¢ା ପଯx ପାଣି େହଉଥିଲା। େଭଳା
ଏେବ େବକ ଯାଏ ପାଣି ଭିତେର ଥିଲା। େସମାେନ ଧି େର େଭଳକୁ ଗଭୀର ପାଣିକୁ େଠଲି

ଛୁଇଁ େହବ ନାହ[। େସମାନ,ର ହାତର अପହwେର େଭଳା ଥିଲା ।
ତା’ପେର େସମାେନ େଫରି ଆସି େଲ। ଏେତ ପ,େର େସମାନ, େଗାଡ ଜଂଘଯାଏ
ଗଳି ଯାଉଥିଲା। େସମାେନ କୂଳକୁ ଉଠି ଆସି େଲ। ପ,େର େସମାନ, ପାଦର ଛାପ
ରହି ଗଲା। କାଲି ସକାେଳ ପବନ େବାହି ବ, ଜୁ ଆର ଆସି ବ। ଦବି ଯାଇଥିବା ପ,ର
ଚି ହsକୁ ପାଣି ଲି ଭାଇ େଦବ। ପୁଣି େସହି ପ, ସମତଳ େହାଇଯି ବ। କୂଳେର େସହି

ତ
ିକ

ା

େଭଳାକୁ େଠଲି େଦଉଥିବା େଲାକମାେନ ନଥିେବ। ସବୁ କି ଛି ଆଗଭଳି େହାଇଯି ବ।
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େଦେଲ। ଆଉ ହାତ ପାଇବ ନାହ[। କି ଛି ହାତ େସ େଭଳା ଆଡକୁ ଲମି ଯାଉଥିଲା। ଆଉ

ଇ
-ପ

େକଉଁଠି କି ଛି ଚି ହs ନଥିବ।

ଆ

ହ
ାନ

ଏକ େଛାଟ ଛୁଆ ଆେଲାକ ଭିତେର ବୁ ଡି ଯାଉଛି । ମୁହଁ ଟିକିଏ େଦଖାଯାଉଛି ।
ଆହାନ ଇ-ପତି କା ସ ୂ " ନି ଃଶୁ% ବି ତରଣ େହତୁ ଡା େଜାତି ପସାଦ ପ+ନାୟକ, -ାରା ପତି .ି ତ ଓ ପକାଶି ତ
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ଶରୀର ଆେଲାକ ଭିତେର ବୁ ଡି ଗଲାଣି। ଆଖି ବE େହାଇଯାଇଛି । ମୁହଁ ଖୁବ ସେତଜ
େଦଖାଯାଉଛି । ଆକାଶର अଜଣା େକାଣରୁ ତା’ ମୁହଁ ଆଡକୁ ଆେଲାକ ଝରି ଆସୁଛି। େସହି
ଆେଲାକ ଭିତେର େସ ଝଲସୁଛି। େସହି ଆେଲାକ ଭିତେର େସ ଲୀନ େହାଇଯାଉଛି ।
अଜଣା ଆକାଶରୁ କି ରଣ ଝରି ଆସୁଛି ଆଉ କାହା ଉପେର େସ କି ରଣ ପଡୁ ନି । ଏକ ମାଟି
ହାି ପାଣିେର ଭାସୁଛି। ଜଳ ଯାତାେର ତା’ର ସାଥି େହବ।
ଏକ ସାପ ଚାଳରୁ ତଳକୁ ଓହB ାଇ ଆସୁଛି। ପାଳଗଦା ତେଳ େଚକାେହାଇ େଶାଇଛି ।
ଗଛର ଡାଳରୁ ଓହଳି ପଡି अନାଇଛି । ବୁ ଦା ଗହଳି ରୁ ଫଣା ମାରୁଛି । ଏ ସାପଗୁଡା ତ
ସବୁ ଆେଡ। ସୁEରବନର ସବୁ ଆେଡ ସାପ। ସାପ ତା’ର ମୁ ଉଠାଉଛି । ମୁ ଥାଳି ଆ
ଭଳି ପତଳା େହାଇଯାଉଛି । ତା’ର ଆଖି ିର େହାଇଯାଇଛି । ସାପ ଆଘାତ କରୁଛି ।
ସପେଦବୀ, ଆଗେର େକେତ ପଜ
ୂ ା ସାମଗୀ ରଖାଯାଇଛି । ଏକ ପwମୁଖୀ ସାପ
ମାଟିେର ତି ଆରି କରାଯାଇଛି । େସ ସାପର େଦହେର ଭିନs ଭିନs ଚି ହs କରାଯାଇଛି । ଲାଲ

ଭଲ ଭାେବ ଲି ପା େପାଛା ଯାଇଛି । େସଥିେର अେନକ ଚି ତ କରି ଦି ଆ ଯାଇଛି ।
ସୁEରବନ अwଳେର ବନବି ବି, ଦiିଣ ରାୟ, ସହ ମନସା େଦବୀ,ୁ େଲାେକ
ବହୁତ ମାନxି । ସବୁ अwଳେର ଏମାନ, ପଜ
ୂ ା କରାଯାଏ। ମନସା େଦବୀ େହଉଛxି
ସପ, େଦବୀ। ସବୁ ଗଁା, ସବୁ ଘେର ମାନସା େଦବୀ, ପଜ
ୂ ା ଳ अଛି । ପତି ଘେର ତ
ମନସା େଦବୀ, ଫେଟା ଲାଗିଛି। ଉଗ ମନସା େଦବୀ ଶାx େହବା ଆବଶକ।

ତ
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ା

ଭାଦବ ସଂକାxି େର େଲାେକ ମନସା େଦବୀ, ତୁ ି ପାଇଁ ପଜ
ୂ ା କରxି । ମା
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ମEାର ଆଉ अନ ଫୁଲମାନ ସପ େଦବୀ, ଆଗେର ରଖାଯାଇଛି । ତେଳ ମାଟିକୁ ଖୁବ
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େଲାକ, ଉପେର ଦୟାର ଦୃ ି ରଖ ।
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ଶି ଶୁଟି ଆଖି ବE କରି େଦଇଛି । କଦଳୀ େଭଳାେର ମଶାରୀ ତେଳ ଶି ଶୁଟି େଶାଇ
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ଯାଇଛି । େକଉଁଠି ମଶାମାଛି ତା’ର ଶରୀରେର ବସି ପାରିେବନି । ଗଭୀର ପାଣି ଭିତରକୁ
େଭଳା ଚାଲି ଯାଉଛି । େଭଳା େଛାଟ ଲହଡି େର ନାଚୁ ଛି । ଶି ଶୁଟି ଗାଢ ନି ଦେର େଶାଇ
ଯାଇଛି ଆଉ େଯେତ େଗାଳମାଳ େହେଲ ବି ଉଠି ବନି । ଶରୀର ଆେଲାକର ଉ ପାଖକୁ
ଭାସି ଯାଉଛି । ଆେଲାକର େରଖା ମୁହଁ ଉପେର ପଡି ଛି। ବାକି ସବୁ ାନ କୁ ହୁଡି ଆ
େହାଇଯାଇଛି ।
ମା ତୁ ମ ଉଗ େକାପରୁ ରiା କର।
େଭଳା ପାଣିେର ଭାସି ଯାଉଛି । େଭଳା ସ¡ପsର ଦୁ ନି ଆକୁ ଭାସି ଯାଉଛି । େଭଳା ଭାସି
ଯାଉଛି ଆଶାର ସାମାଜକୁ । ଶି ଶୁଟି େସଇଠି ଆଉଥେର ନି ଦରୁ ଉଠି ବ।
ପତି ଟି ଲହଡି ର ସହ େଭଳା ଦୂ ରକୁ ଦୂ ରକୁ ଚାଲି ଯାଉଛି ।
ଆଉ ଆଖି ପାଉନି ।
େଭଳା ଭାସି ଯିବ ମହା ସମୁଦକୁ ।

ସମେb ଲୁ ହଭରା ଆଖିେର, େକାହଭରା ହୃଦୟର ସହ େସହି େଭଳାକୁ ଚାହ[ଛxି । ଏକ
ମହି ଳାର ଆଖି ରୁ ଲୁ ହ ଧାର ଧାର େହାଇ ବହି ଯାଉଛି । େସ ଲୁ ହ ଆଉ ଶୁଖିବନି । େଭଳା
ସହ ଭାସି ଯାଉଛି ଆଶା, ହସ, ସ¡ପs, ଆଉ ଭବି ଷତ।
ଏ ନଦୀେର ଏମି ତି େକେତ େକେତ େଭଳା ଭାସି ଯାଉଛି । ଏେତ େଭଳା ଏ ନଦୀେର
କୁ ଆଡୁ କୁ ଆଡୁ ଆସି ଯାଉଛି । ନଦୀ କୂଳେର अଗଣି ତ େଲାକ ଠି ଆ େହାଇଛxି । ସମb,
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ଆଖିେର ଲୁ ହ। अଗଣିତ ମୁକୁଳାେକଶୀ ମହି ଳାଗଣ। େସମାନ, କାEେର ଆକାଶପାତାଳ
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ବହୁତ ଦୂ ରେର ବvୁ ବାvବ ରହି େଲଣି। ସମb, ଆଖିରୁ ଲୁ ହ ଝରି ପଡୁ ଛି ।
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କ ି ଯାଉଛି । ଲୁ ହର ଧାର ନଦୀର ରୂପ େନଉଛି । ନୁ ଖୁରା ମୁହଁ ସବୁ ସବୁ ଆେଡ
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ଭରି ଯାଉଛି । ନଦୀେର ସବୁ େଭଳାେର ଶି ଶୁ, अନ ମଣିଷମାେନ େଶାଇଛxି । ଗାଢ
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ନି ଦେର ଶାxି େର େଶାଇଛxି । େସମାେନ ଭାସି ଯାଉଛxି , େସମାନ, ଉପେର ଆକାଶରୁ
ଆେଲାକର େରଖା ପଡି ଛି। ଆଉ ସବୁ କୁ ହୁଡି େର ହଜି ଯାଉଛି ।
ଏେତ ସାପ ଘରର ପାଖେର ।
“ସପନବାବୁ , େମାେତ ଲାଗୁଛି ମଁୁ େଯମି ତି ଏ ପାଣିେର ଭାସି ଯାଉଛି । େମା ଆଖି ବE
େହାଇଯାଉଛି । େମାେତ େଦଖୁଛxି ସପନବାବୁ । େଦଖ େମା ଆଖି ବE େହାଇଯାଇଛି ।
େମା ଉପେର ଆକାଶରୁ ଆେଲାକ ଝରିପଡୁ ଛି । େମାର ଚାରି ପାେଖ କୁ ହୁଡି । ତା’ ଭିତେର
ମଁୁ ଏକ କଦଳୀ େଭଳାେର ନି ଦେର େଶାଇଯାଇଛି ।”- ପାଓଲି ନଦୀକୁ ଏକ ଲୟେର
अନାଇଥିେଲ ।
ସପନବାବୁ , ଆଖିେର ଲୁ ହ। ପାଓଲି , କ¥େର ନଦୀର ଆଦତା ଥିଲ। େସମାନ,
ହୃଦୟ େକମି ତି ତଳ ସମୁଦ ଭିତେର ଡୁ ବି ଯି ବା ଭଳି ଲାଗୁଥିଲା।
“ସପନବାବୁ , ମଁୁ ଭାସି ଯାଉଛି । ଆପଣ େମାେତ ଏେତ ଦୂ ରରୁ େଦଖୁଥିେବ। ଆଗେର

ଉ। େସ ଭିତରକୁ ମଁୁ ଟାଣି େହାଇଯାଉଛି । େମାେତ କି ଛି କ ନାହ[। ମନେର ଖୁସି
ଭରି ଯାଇଛି ।”- ପାଓଲି , ସ¡ର ଆକାଶରୁ ଝରି ଆସି ବା ଭଳି ଲାଗୁଥିଲା ।
ସପନବାବୁ ପାଓଲି ,ୁ କୁ ାଇ ପକାଇେଲ। ପାଓଲି ସପନବାବୁ , ଛାତି େର ମୁ
ରଖିେଦେଲ। ତା,ର ଲcା ବାଳ ସପନବାବୁ , ମୁହଁକୁ େଘାଡାଇ େଦଉଥିଲା।
ନଦୀର ଆଗଟା କୁ ହୁଡି େର ଢା,ି ଯାଇଥିଲା ।
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“ପାଓଲି ।”- ମଧୁର ସ¡ରେର ସପନବାବୁ ଡାକୁ ଥିେଲ। ଖୁବ ମଧୁର ସ¡ର। େସ ସ¡ର
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ମହା ସମୁଦ। ମଁୁ େସଇଠି ପହଁ ଚିଗଲି ଣି। ସପନବାବୁ େଦଖ େସଇଠି अସୀମ ଆେଲାକର
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କ¥। ପାଓଲି ଆଖି େଖାଲି ସପନବାବୁ ,ୁ अନାଇେଲ।
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ପାଓଲି , ହୃଦୟକୁ ଛୁଇଁ ଯାଉଥିଲା। ଆଗେର ଆେଲାକର ଉ ଆଉ ସପନବାବୁ , ମଧୁର
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ପାଓଲି , ଆଖି ଝାପସା େହାଇ ଯାଉଥିଲା। େସ ଛୁଆଟି େକଉଁ ଆେଲାକର ଉ
ଭିତେର ହଜି ଯାଇଛି ।
“ସପନବାବୁ । େମାେତ ଏମି ତି ଭସାଇେଦେବ। ମଁୁ ଆେଲାକର ଉ ପଯx
େବାହି ଯିବାକୁ ଚାେହଁ ।”
“ପାଓଲି ଏମି ତି अଲiଣା କଥା କୁ ହନା।”
“ସପନବାବୁ ମଁୁ ଏମି ତି କଦଳୀ େଭଳାେର ଭାସି ଯାଉଥିବି। କୁ ହୁଡି େର ସବୁ ଢା,ି
ଯାଇଥିବ।”
“ଭସାଇେଦେବ େମାେତ ଏମି ତି ସପନବାବୁ । ନଈର େଢଉେର ମଁୁ ଭାସି ଯାଉଥିବି।”
“ପାଓଲି , ତୁ େମ େଚତାକୁ ଆସ।”–ସପନବାବୁ ପାଓଲି ,ୁ େଜାରେର ହଲାଇେଦେଲ।
“ସପନବାବୁ ।”-ପାଓଲି ଆଉ କି ଛି କହି ପାରି େଲ ନାହ[। ତା, କ¥ରୁvି େହାଇ
ଯାଉଥିଲା ।
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ଧୂଳିେବାଳା େଶୖଶବ
େମା ବାହାଘର ପାଇଁ ସମେb ବb। ଆଉ ଦି ନ େକଇଟା ଗେଲ
େମାର ବାହାଘର େହବ, କୁ ଣିଆ େମୖ ତ ସବୁ ଆସି ଘେର ଠୁ ଳ େହେବ।
େତଣୁ ଆଜି ସକାଳୁ ମାଆ ଘର ୋର ରୁମ ଟା ସଫା କରି ବାକୁ
ଲାଗିପଡି ଛxି । ଇଆେଡ଼ ରjୀ ବାଲା, ଟିଣ ଡବା ବାଲା,ୁ ମାଆ ଆଗରୁ
େମାନାଲିସା ପାତ

ଖବର େଦଇ ସାରିଥିେଲ। େସମାେନ ସକାଳୁ ନି ଜର ବୁ ଜୁ ଳା ପତ ଧରି
ଘର ଦୁ ଆେର ବସି ଥିେଲ।
େସେତେବଳକୁ ସମୟ ପାୟ ଦଶଟା େହବଣି। ମଁୁ କେଲଜ ଯି ବା
ପାଇଁ ତରତର େହାଇ ବାହାରୁଥିଲି। େହେଲ େମା :ୁଟି ଚାବି କାଠି ଟା

ଉ`ର ନ ପାଇବାରୁ ଡାକି ଡାକି ୋର ରୁମ ଆଡ଼କୁ ମୁହଁାଇଲି ।
େସଠାେର ପହwି େଦଖି ଲି ମାଆ େକେତ କଣ ଜି ନିଷ ସବୁ ବଡ଼ ବଡ଼
अଖାେର ଭାରି ରଦି ବାଲାକୁ କହୁଛxି , "ଏଇ େନ ରାଧି ଆ, ଏ ସବୁ କୁ ତୁ
ଥେର େଦଖିପକା। େକେତ କଣ ଦାମ୍ େହବ େଦଖି କି କହ। ମଁୁ ଝି अର
ଚାବି କାଠି ଟା େଖାଜି ସାରି ଆେସ। ଆଉ େରାମା ତୁ ଏଇଠି ଠି ଆ େହାଇ

ଇ
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ତ
ିକ

ା

େଦଖୁଥା।" ଏତି କି କହି ମାଆ ଘର ଭିତରକୁ ଚାଲି ଗେଲ।

ଆ

ହ
ାନ

କାହ[କି େକଜାଣି େସ अଖା ଭିତେର କଣ କଣ ଭରା େହଇଚି ,
ଆହାନ ଇ-ପତି କା ସ ୂ " ନି ଃଶୁ% ବି ତରଣ େହତୁ ଡା େଜାତି ପସାଦ ପ+ନାୟକ, -ାରା ପତି .ି ତ ଓ ପକାଶି ତ
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େକଉଁ ସବୁ ଜି ନିଷକୁ ମାଆ अଦରକାରୀ ଭାବି ରjିବାଲାକୁ େଦବାକୁ ଚାହଁୁ ଛxି ଥେର
େଦଖିବାକୁ େମା େକୗତୁ ହଳ ଜାତ େହଲା। ମଁୁ ହାତ ପୁରାଇ ଖିଏ ବହି େସ अଖାରୁ
ବାହାର କଲି । ବହି ଟି ଘନ ନୀଳ ରର। ଆଉ େସଥିେର ଧଳା ରେର େଲଖା ଥିଲା
"ଜହs ମାମଁୁ "। ମଁୁ ପୃ.ା ପେର ପୃ.ା ଓଲଟାଇ େଦଖି ଲି। ତା ପେର େଫର अଖା ଭିତେର
ହାତ ପୁରାଇ ଆଉ ଖିଏ ବହି ବାହାର କଲି । େଦଖି ଜାଣିପାରି ଲି େସଟା ବହି ନୁ େହଁ
ପୁରୁଣା ଆଲବମ୍ ଟିଏ ଥିଲା। ତାର अଧା େଫାେଟା ଗୁଡ଼ିକ ଯତs ହୀନତା, ଉଈର अନବରତ
ପେଚା ଓ ସମୟ େସାତେର ନ େହାଇଯାଇଥିଲା। ମଁୁ ଖାଲି େସ େଫାଟ ଗୁଡ଼ିକ ଉପେର
ଆୁଠି ବୁ ଲାଇ ଦୁ ଇଟି ଯାକ ବହି କୁ େମା ବାଗ୍ େର ପୁରାଇ େଦଲି । ତା ପେର ନଜର
ପଡ଼ି ଲା ଆର अଖାଟା ଉପେର। ତା ଭିତରକୁ ମୁହଁ ପୁରାଇ େଦଖିଲି କି ଛି ଭା େଖଳନା
ପଡ଼ି ଥିଲା। କାହ[କି େକଜାଣି ଥେର େସଗୁଡ଼ିକୁ ହାତ ବୁ ଲାଇ େଦଖିବାକୁ ଆଜି ଭାରି ଇkା
େହଲା। ହାତ ବୁ ଲାଉ ବୁ ଲାଉ େମା ହାତ େଗାଟିଏ ଦରଭା କେଇ ଉପେର अଟକି

ଚାବି କାଠି ଟାକୁ ହେଲଇ ହେଲଇ ପହwି ଗେଲ। କହି େଲ, “ଏଇ େନ େତା ଚାବି କାଠି ।
େତାରି ଖଟ େକାଣେର ପଡ଼ି ଥିଲା।” ତା ପେର ବି କି ଛି କହି େଲ କି  ମଁୁ अନମନ: େହାଇ
ମୁ ହେଲଇ ଚାଲି ଆସି ଲି।
:ୁଟି ଚାବି େମାଡ଼ି ାଟ  କଲି । କେଲଜ୍ େର ପହି wିଲି। କB ାସ ସବୁ େର ଜମା ମନ
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ଲାଗିଲା ନାହ[। େକବଳ अନମନ: ଭାେବ ବସି ରହି ଲି। ଚାରି ଟା େବଳକୁ ଘରକୁ େଫରି
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ଗଲା। ତାକୁ ବି ବାଗ୍ େର ପୁରାଇ ମୁ ଉଠାଇ େଦଖିଲା େବଳକୁ ମାଆ ହାତେର
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ସି ଧା େମା ରୁମ୍ ଭିତରକୁ ପଶି ଲି। କବାଟ େଗଡା ମେଡ଼ଇ ଖଟ ଉପେର ବସି ଲି। ତା ପେର
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अତି ଯତs ର ସହ ବାଗ୍ ରୁ େସ ପୁରୁଣା अେଲାଡ଼ା ଜି ନିଷ ଗୁଡିକୁ ବାହାର କଲି । ତା ପେର
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ହାତେର ଭରା େଦଈ େଶାଇ ରହି ଜହs ମାମଁୁ ର ମୁଖପୃ.ଟାକୁ େଦଖିଲି। େସ ମୁଖପୃ.େର
ଥିବା ରୂେପଲି ଜହs େମାେତ ଧଳ
ୂ ି େବାଳା େଶୖ ଶବର ଜହs ରାଇଜକୁ େନଇଗଲା। ମେନ
ପଡ଼ି ଲା େସ ପି ଲାଦି ନର ସୁEର ଦି ନ ଗୁଡ଼ିକ... ମାଆ, େକାଳ, ରାତି େର ଖାଇବା େବଳକୁ
ଜହs େଦଖା, ମାଆ, କାଖେର ରହି ଆକାଶର ଜହs ଧରିବାର େସ ବାଳ ଆଶା, ରାତି େର
େଶାଇଲା େବଳକୁ ଗପ ଶୁଣିବାର अଳି , ବାପା अଫିସ୍ ରୁ େଫରି ଲା େବଳକୁ ତା, ବାଗ୍ ରୁ
ନି ଜ ଉପହାର ବାହାର କରି େନବା, ସାହି ପି ଲା, ସହ ଧଳ
ୂ ି େଖଳ, ଲୁ ଚକାଳି େଖଳ,
ବହୁେଚାରି , କେଇ େଖଳ, ଇଟିକିଲି ମି ଟିକିଲି ସବୁ େଗାଟି େଗାଟି େହାଇ େମା ଆଖି
ଆଗେର ନାଚି ଗଲା। କେଇ େଖଳ ରୁ ମେନ ପଡ଼ି ଲା ଏ କେଇ ଟା େମାେତ ବାପା େମା
ପwମ ଜନGଦି ନ େର ଉପହାର ସ ରୂପ େଦଇଥିେଲ। ଆଉ ମଁୁ ତାର େକେତ ଯତs େନଉଥିଲି
ଠି କ୍ େସମି ତି େଯମି ତି ଜେଣ ମାଆ ତା ଛୁଆର ନି ଏ। ତା ପେର ଦି େନ ମାମଁୁ ପୁअ ଚି କୁ ଆମ
ଘରକୁ ଆସି ଥିଲା। େସ ଭାରି ଦୁ  । େସ େମା ଠାରୁ ବୟସେର ଦୁ ଇ ବଷ ସାନ। େସ େମା

େମା କେଇ କାଣୀ େହାଇଗଲା। ମଁୁ େମା ମାଆ, ପାଖେର अଭିେଯାଗ କଲି , ଖୁବ୍ କାEିଲି
କି  କି ଛି ଫଳ େହଲା ନାହ[। ଭାି ଯାଇଥିବା ଜି ନିଷକୁ େକେବ କଣ େଯାଡ଼ି େହବ?
ମାଆ କହି େଲ ଚି କୁ ସାନ ପି ଲା। େଖଳୁ େଖଳୁ ଭାିେଦଲା। ତୁ ଜମା ଚି xା କରନା।
ଆେମ ଆଉ େଗାଟିଏ ନୂ ଆ କେଇ ଆଣିବା। ତା ପରଦି ନ ହ[ ବାପା େଗାଟିଏ କଥାକୁ ହା
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କେଇ ଆଣିେଦେଲ କି  ତା ସହ େମାର ସ କ ଏେତଟା ସୁଦୃଢ େହାଇ ପାରି ଲା ନାହ[,
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ସହ କେଇ େଖଳି ବ େବାଲି ଜି ଦ୍ କଲା ଏବଂ େମା କେଇର ଆଖିଟାକୁ କାଢ଼ି େଦଲା।
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େଯମି ତି େମାର େସ କାଣୀ କେଇ ସହ ଥିଲା। କାଣୀ କେଇଟାକୁ ମାଆ େସଇଦି ନୁ
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େବାେଧ େସ ୋରରୁମେର ରଖିେଦଇଛxି । ତାର େଗାଲାପି ରର ଫକ୍ ଟି ଧଳ
ୂ ି ଲାଗି
ଆହାନ ଇ-ପତି କା ସ ୂ " ନି ଃଶୁ% ବି ତରଣ େହତୁ ଡା େଜାତି ପସାଦ ପ+ନାୟକ, -ାରା ପତି .ି ତ ଓ ପକାଶି ତ
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କି ମିତି େଗାଟିଏ ଫିକା ଦି ଶୁଛି। ଆଜି ବି କାହ[କି େକଜାଣି କାଣୀ କେଇ ଟା େମାେତ अତି
ଆପଣାର ପରି ମେନ େହଉଥିଲା। ତା ପେର ଉଈ ଖିଆ ଆଲବମ୍ ଉପରକୁ େମା ନଜର
ଗଡି ଲା। ଆଲବମ୍ ଟା େଖାଲି େଦଖି ଲାେବଳକୁ େମା ହୃଦୟର େଶୖ ଶବ ସG ତି ଗୁଡ଼ିକ େଯମି ତି
ଆଖି ବାଟ େଦଈ ବାହାରି ଗଲା। େକଜାଣି େମା अଜାଣତେର େମା ଆଖି ରୁ େକେତ ଲୁ ହ
ଧାର ଧାର େହାଇ ବହି ଗଲା। ମଁୁ େସ ସG ତି ଚି ହs ଗୁଡିକୁ ଜାବୁ ଡ଼ି ଧରି ପୁଣି େଶୖ ଶବକୁ େଫରି
ଯି ବାକୁ ଚାହଁୁ ଥିଲି, ଚାହଁୁ ଥିଲି ଟିକି ଝି अେଟ େହଇ ପୁଣି अଳି अjଳି କରି ବାକୁ ।
ଠି କ୍ େସତି କି େବଳକୁ କି ଏ ଜେଣ କବାଟ ପି ଟିଲା ଆଉ େସ ବି କଟ ଶେର ମଁୁ େସ
ସୁEର ସପନ ରାଇଜରୁ ବାbବ ଦୁ ନି ଆକୁ େଫରି ଆସି ଲି। ତା ପେର ଜାଣି ପାରି ଲି ମାଆ
େମାେତ ରାତୀ େଭାଜନ ପାଇଁ ଡାକୁ ଛxି । ସି ଧା କା§ ଲଗା ଘ¢ା ଆଡ଼କୁ ଆଖି ବୁ େଲଇଲି
େଦଖି ଲି େସେତେବଳକୁ ରାତି ନअଟା ବାଜି ଲାଣି। ମଁୁ େହାଶେର ଆସି େମା ୟୁନିଫମ
ବଦଳାଇଲି । ଖଟ ଉପେର ପଡ଼ି ଥିବା େସ ସG ତି ଚି ହs ଗୁଡିକୁ ପୁନବାର ବାଗ୍ ଭିତେର

େବଳକୁ ମଁୁ ଖାଲି ଭାବୁ ଥିଲି- ସତେର ଏ ଧଳ
ୂ ି େବାଳା େଶୖ ଶବ େକେଡ ସୁEର, ସେତ େଯମତି
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େସ ଦି ନ ଗୁଡିକ अଭୁ ଲା अତୀତର अଲି ଭା ସG ତି ।
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ପୁରାଇ ଉ`ର େଦଲି , "ହଁ , ମାଆ ଆସୁଛି"। ରୁମ୍ ର କବାଟ େଖାଲି େରାେଷଇ ଘରକୁ ଗଲା

ହ
ାନ

ସୁକମା, ଛତି ଶଗଡ଼

ଆ

ଇେମଲ୍ : monalisaptromkg@gmail.com
ଆହାନ ଇ-ପତି କା ସ ୂ " ନି ଃଶୁ% ବି ତରଣ େହତୁ ଡା େଜାତି ପସାଦ ପ+ନାୟକ, -ାରା ପତି .ି ତ ଓ ପକାଶି ତ

Aahwaan.com

34

ଆହାନ ଇଇ-ପତି କା,
କା, ସାଦଶ ବଷ, ତୃ ତୀୟ ସଂଖା,
ସଂଖା, ମା ୨୦୨୨

Magazine Downloaded from www.aahwaan.com

ବାଳି କା ବଧୁ
ଆଜି କାଲି େବଳ अେବଳେର ଛାଇ ନି ଦେର ହାରାମଣି,ୁ େଦଖା
 ସ¡ାମୀ ନେରନ୍। ତାେହେଲ ମୃତୁ କ'ଣ
େଦଉଛxି ତା,ର ସ ଗତ
ତା,ର अତି ନି କଟେର!! ହଁ ... ଏଥିେର ନୂ ଆ କଥା ବା କ'ଣ? ବୟସ
ଆସି ନେବ ଛୁଇଁବ ଛୁଇଁବ େହଉଛି । େସ ତ ଆଉ अମର ବର ପାଇ
େରାଜାଲିନି ମିଶ

ନାହାxି େଯ ଚି ରକାଳ ବwିଥିେବ। ମୃତୁ ହ[ ତ ଏ ସଂସାରର ଧବ
ସତ। କି  ମୃତୁର ଶୀତଳ ଶକୁ ଖୁବ ପାଖରୁ अନୁ ଭବ କରି ବା
େହଉଛି ଜୀବନର ସବୁ ଠାରୁ କ ଦାୟକ ସମୟ।
ରାତି ର ନି ଜନ
ପହର। ଚାରି ଆଡ ନି b® ଆଉ ଶୁନଶାନ୍


କଫର ଘଡ଼ ଘଡ଼ ଶ। ତା ସହ ତାଳ େଦଉଛି ନି ଃଶ¡ାସର ସଁ ସଁ ଶ
େବସୁରା ରାଗିଣୀ େତାଳି ।
:ାଇଲାଇଟର ଫା,େର ବୁ ଢି ଆଣିଟିଏ ବସା ବାvି ଚାଲି ଛି ନସର
ପସର େହାଇ। େସ ଆଡକୁ ଚାହ[େଲ ହାରାମଣି। ବୁ ଢି ଆଣି ଜାଲର
ସୂତା ଫା,େର ଦି ଶୁଛି ତା,ର अଡୁ ଆ ତଡୁ ଆ ପି ଲାଦି ନର ଝାପସା
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ପଲB ୀେର

ହ
ାନ

ଏକ

ଜନG

ଆ

େକଉଁ

ା
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ଭିତେର ଖାଲି ଯାହା ଶୁଣା ଯାଉଛି ହାରାମଣି, ଛାତି େର ଜମି ଥିବା
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ହାରାମଣି,ର। ଭାରତ ପରାଧୀନ େସେତେବେଳ। େଯେତେବେଳ େସ ମାତୃ ଗଭେର
ଥିେଲ ତା, େବାଉ େକତକୀ ଗାଧୁଆ ତୁ ଠେର ସକାଳର ବାଳସୂଯ ,ୁ अଘ େଟକି କଥା
େଦଇଥିେଲ ତା, ସାତୁ ଣୀ,ୁ େଯ ଯଦି ତା,ର ଏ ଗଭ ସxାନଟି ଝି अ ହୁଏ େତେବ
େସ ନି zୟ ତାକୁ ବାହାେଦେବ ସାତୁ ଣୀ, ପୁअ ନେରନ୍ ସହ। ଏମି ତି ଭାବେର ମାତୃ
ଗଭେର ହ[ ତା,ର ବି ବାହ ସରି ଯାଇଥିଲା ନେରନ୍ , ସହ। ଖାଲି ଯାହା ସତ ରiା
ପାଇଁ ବି ଧିବ ଭାବେର େବଦୀେର ବସି େସ ବାହା େହାଇଥିେଲ ନେରନ,ୁ ମାତ ସାତବଷ
ବୟସେର ବାଳି କା ବଧଟ
ୂ ି ଏ ସାଜି । କଥା ଥିଲା େଯ ଝି अ ଏେବ ବାପା ମା', ପାଖେର ହ[
ରହି ବ ଆଉ ବଡ଼ େହଲା ପେର ପୁଆଣି େହାଇ ଶାଶୁ ଘରକୁ ଯି ବ।
ଝି अ ତା,ର ପୁଆଣି େହାଇ ଶାଶୁଘର ଯି ବ ଆଉ େକଇଟା ବଷ ପେର। େସଥିପାଇଁ
ଧୀେର ଧୀେର କରି କି ଛି ଗହଣା ଗେଢଇ େଦେଲ େକତକୀ। ଦା ସୁEର େବାଲି େଗାେଟ
ଜି ନିଷ ପୁଣି अଛି ନା ନାହ[ । ସବୁ ଗହଣା ଭିତେର ହାରାମଣି,ର େବଶୀ ପି ୟ ଥିଲା ନାଲି

ନାଲି ଶ¯ା ପତି ଖୁବ ଦୁ ବଳତା ହାରାମଣି ,ର ବାଳୁ ତ କାଳରୁ। େଯେତେବେଳ ବୁ ଢା
ଶ¯ାରୀଟି ଦାେର ଶ¯ା ନବ ଶ¯ା... କହି ଡାକ ଛାେଡ େସେତେବେଳ କୁ ନି ଝି अ ହାରା
ତାର ସବୁ କେଇ େଖଳଣା ଛାଡି ଧାଇଁଯାଏ ଗଁା ଦାକୁ । ଶ¯ାରୀ ବୁ ଢା ପାଖେର ଥାଏ
ହେରକ ରକମର ଶ¯ା .... ରୂପା ପାତଦି ଆ ଶ¯ା, ସୁନା ପାତଦି ଆ ଶ¯ା, ନାଲି ଶ¯ା,
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ା

ଧଳା ଶ¯ା, ଜଉଦି ଆ ଶ¯ା, ମୀନାବସା ଶ¯ା, ହାତୀମଁୁ ହା ଶ¯ା... ଏମି ତି ଆହୁରି
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ସୁନାଶ¯ା ଚାରି ପଟ।
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େକେତ। ସମb,ୁ ଆେଡଇ ହାରା ବସି ପେଡ ଶ¯ା ପସରା ପାଖେର ଆଉ ସବୁ ଶ¯ାରୁ
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ପେଟ ପେଟ େନଇ ହାତେର ଗଳାଏ। ଶ¯ା ଗୁଡା ହାତର ମଣିବv େଡଇଁ କହୁଣୀ େଡଇଁ
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ବାହୁ ପଯx ଚାଲି ଆେସ ହାରାର।
େବେଳେବେଳ ହାରା େବାଉ ପାଖେର अଳି କରି େସଇ ସୁନା ଶ¯ା ଚାରି ପଟକୁ ମାେଗ
ପି vିବା ପାଇଁ। େକତକୀ ବୁ େଝଇ ଦି अxି କୁ ନି ଝି अକୁ । କୁ ହxି ...ରହ .... ପହି ଲି ପୁଆଣି
େହାଇ ଗଲାେବେଳ ଟିେକ ଠାକୁ ରାଣୀ, ପାଖରୁ ଛୁଆଇଁ ଆଣି େତାେତ ପି େvଇ େଦବି େଯ
େତା ହାତର ଶ¯ା ମା' , କୃ ପାରୁ ଚି ରଦି ନ ବଜ େହବ।
କି  େସଦି ନ ଆଉ ଆସି ଲାନି । େସେତେବେଳ ହାରାମଣୀ,ୁ ନअ ବଷ ବୟସ ଆଉ
ନେରନ,ୁ େତଇଶି ବଷ। ଭାରତ ଛାଡ଼ ଆେEାଳନେର େଯାଗ େଦବା ପାଇଁ ମହାତGାଗାvୀ
ଗଁା ଗଁା ବୁ ଲି େଲାକ ମାନ,ୁ ଆହ¡ାନ େଦଉଥାxି । ଗାvୀ, ଆେEାଳନ ବା`ାର ଘନଘନ
ପଚାର େହଉଥାଏ େବତାର ଯ~ ମାଧମେର। ଗାvିଜୀ, ଡ଼ାକରାେର अନୁ ପାଣିତ େହାଇ
େତଇଶି ବଷର ନବଯୁବକ ନେରନ୍ ଆେEାଳନେର େଯାଗ େଦବା ପାଇଁ ଘର ଛାଡି େଲ େଯ
ଆଉ ଘର ମଁୁ ହ େଦଖି ପାରି େଲନି ।

ହାରାମଣି, ବାପା େବାଉ, ଆଖି ରୁ ଆଉ ଲୁ ହ ଶୁଖିଲାନି । ଉଜୁ ଡି ଗଲା େଗାେଟ କୁ ନି
ଝି अର ଆେଦୗ ଆର େହାଇ ନଥିବା ସଂସାରଟି। ଆଉ ତାର ପି ୟ ଶ¯ା ଚାରି ପଟ
ରହି ଗଲା େସମି ତି େବାଉର ଦbା ଟ, ଭି ତେର ଲୁ ଗାପଟା ତେଳ େଗାଲାପୀ କାଗଜ
ଭିତେର ଗୁଡ଼ିଆ େହାଇ।
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ା

ସାସାଥି ମାନ,ୁ େଦଖି ନअ ବଷର ହାରାମଣି େଯେତେବେଳ ହାତେର େସଇ ଶ¯ା
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ଇଂେରଜ ସରକାରର ଲାଠି ମାଡ଼େର ନେରନ ବୀରଗତି କୁ ପା େହାଇଛxି ଶୁଣି
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ଚାରି ପଟକୁ ପି vିବା ପାଇଁ ଜି ଦ ଧରxି େସେତେବେଳ େକତକୀ, ଆଖି ରୁ ଲୁ ହ ବଦଳେର
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ଲହୁ ବଷା ହୁଏ। अସହ େବଦନାେର ଛାତି ଫାଟିଯାଏ। ଲୁ ହକୁ ଲୁ େଚଇ କଥାକୁ ବଁାେରଇ
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ଦି अxି େକତକୀ। ନେହେଲ େକମି ତି ବୁ ଝାେx େସ ଏେଡ଼ ବକେଟ ଛୁଆକୁ େଯ େସ ବି ଧବା
େବାଲି । େକମି ତି କହି ପାରେx େଯ ଏ ଜନG ପାଇଁ ତାକୁ ଶ¯ା ସି Eୁର ମନା େବାଲି ।
ଥେର େକତକୀ ବାଡି ର ଶାଗ ପଟାଳି େର ପାଣି େଦବା େବେଳ ହାରାମଣି ଚୁ ପଚାପ
େଖାଲି େଲ େବାଉର ଟ,। ପି ଲାମନର अଦମ ଆଗହକୁ ଆଉ େକେତଦି ନ ବା ଦେବଇ
ରଖିଥାେx! ଟ, ଉପେର େକତକୀ, ବାହାଘର େବଳର ନାଲି ଜରିଦି ଆ ପାଟ।
ସxପଣେର ଶାଢ଼ୀଟିକୁ କାଢି ନି ଜ ମୁେର ପେକଇ ଦପଣେର ମୁହଁ େଦଖିେଲ ହାରାମଣି।
ଇସ୍ .... େକେତ ସୁEର େସ। ନାଲି ଓଢଣାେର ମଁୁ ହଟି େଦବୀ ପତି ମା ପରି ଦି ଶୁଛି। ଏଥର
ଟ, ଭିତରୁ ଶ¯ା ଚାରି ପଟକୁ ବାହାର କରି ଦୁ ଇ ହାତେର ଗେଳଇ ନି ରୀiଣ କେଲ
ହାରାମଣି। ବାଃ... ଖୁବ ସୁEର ମାନୁ ଛି ତ ତା, େଗାରା େଗାରା ହାତକୁ । େଗାେଟ ଲେi
ଟ,ିଆ ହସ ଝରି ପଡି ଲା ହାରାମଣି, ଓଠରୁ।
ଏମି ତି ନି ଜ େସୗEଯେର ନି େଜ ବି େଭାର େହଉଥିବା େବେଳ ହଠାତ େଦେଠଇ,

ତା,ର କାଯ କଳାପକୁ ଲi କରୁଛxି େସଥିପତି ଆଉ ନଜର ନାହ[ ତା,ର। ପାଟି ଶୁଣି
ବାଡ଼ି ପଟୁ ଧାଇଁ ଆସି େଲ େକତକୀ ଆଉ ଝି अକୁ େଦଖି ଚମକି ପଡି େଲ

ଭୁ ତ େଦଖିଲା

ପରି । େଦେଠଇ ବି ଯାହା ଇଛା ତାହା ଶୁେଣଇ େଦଇ ଗେଲ େକତକୀ,ୁ ।
___ କି େବଳାେର ଏ େଟାକି ଖକକୁ ଜନମ କରି ଥିଲୁ େଲା େକତକୀ। େଦେଖ

ତ
ିକ

ା

ତାକୁ ... ବି ଧବା େହାଇ େକେଡ ସअକ। ବାହାପାଣି ପଡୁ ପଡୁ ତ ସ¡ାମୀ ମଲା ଆଉ ଏ
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ଚି ାରେର ଚମକି ପଡି େଲ ହାରାମଣି। େଦେଠଇ େଯ େସପଟ ଖ|ାରୁ େକେତେବଳୁ ଆସି

ଇ
-ପ

ବି ଧବା େଦହେର ଶ¯ା ଶାଢ଼ୀ ନାଉଛି କ'ଣ େବାପା ଭାଇ,ି ଖାଇବ େବାଲି । ଛି ଃ ଛି ଃ ଛି ଃ

ଆ

ହ
ାନ

େଲା .... କି अଲା କଥା େଦଖି ଲା ଆଜି ଏ ଆଖି। ହଇେଲା େକତକୀ .... ତୁ କଣ ଏତି କି
ଆହାନ ଇ-ପତି କା ସ ୂ " ନି ଃଶୁ% ବି ତରଣ େହତୁ ଡା େଜାତି ପସାଦ ପ+ନାୟକ, -ାରା ପତି .ି ତ ଓ ପକାଶି ତ
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ବୁ େଝଇ ପାରୁନୁ େତା ଝି अକୁ େଯ େସ େଗାେଟ ବି ଧବା େବାଲି । ଆେଲା... ଏ େଟାକି ତ ମହା
ଛନକୀ अଛି । ଆଜି ଠଁୁ ତ ଏେଡ଼ କନକନ ଆଉ ବୟସ େବେଳ ଏ ତ ମୁହଁେର ଚୂନକାଳି
ମାରି େଦବ। ଧି କ ତୁ ମ ମା ଝି अ,ୁ ।
अପମାନେର େପାଡି ଯାଇଥିଲା େକତକୀ, ମୁହଁ। େଦେଠଇ ଗଲା ପେର ସବୁ ରାଗ
अପମାନକୁ େସ अଜାଡି େଦଇଥିେଲ ହାରାମଣି, ଉପେର। ଚୁ ଲି ଫୁ,ା ନଳେର ହାତ
େଗାଡ଼, ପି ଠି ସବୁ ଫାଟି ଯାଇଥିଲା ହାରାମଣୀ,ର। ବାେଡଇ ସାରିଲା ପେର ବାହୁନି
ବାହୁନି କାEିଥିେଲ େକତକୀ ନି ଜ ଭାଗକୁ ନି Eି। େସଦି ନ ରାତି େର ଆଉ ଚୁ ଲି ଜଳି
ନଥିଲା ତା, ଘେର। ହାରାମଣି ବି अଧା ନି ଦରୁ ଉଠି େଦଖିଥିେଲ ବାପା େବାଉ ମି ଶିକି
ବସି କାEୁ ଥିବାର ରାତି अଧେର।
ବାସ୍... େସଇଦି ନ ଠାରୁ ହଠାତ ବୟ:ା ପାଲଟି ଗେଲ େସଦି ନର େସଇ କୁ ନି ବାଳି କା
ବଧୁ ହାରାମଣି। ଚୁ ପଚାପ ଆଦରି େନେଲ େବୖ ଧବର ଯ~ଣାକୁ । ଶ¯ା ତ ଦୂ ରର କଥା

ଘେର େଯେତେବେଳ ଗରମ ଗରମ ମାଛ େଝାଳର ବାସsା ଘୁରିବୁ େଲ େସେତେବେଳ
ନି ଜ ପାଇଁ अଲଗା ଚୁ ଲି େର କଣ ଟିେକ ସାଦାସି ଧା ଖାଦ ବଘାରି ଦି अxି ହାରାମଣି।
ଆଇଁଷ େଝାଳ ଟିେକ ହାପୁଡି ଭାତ ଖାଇବାର ଇkାକୁ ମନ ଭିତେର ମାରି ଚୁ ପଚାପ
ଖାଇେଦଇ ଉଠି ଯାଆxି ନି ଜର ସାତି ¡କ ଖାଦକୁ । କା`hକ ମାସର ଜାଡ ଥାେର ସମେb

ତ
ିକ

ା

କcଳ ତେଳ େଶାଇଥିବା େବେଳ ହାରାମଣି ରାତି अଧାରୁ ଉଠି ଗଡ଼ି ଆର େହମାଳ ପାଣିେର
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େସଦି ନ ଠାରୁ େବାଉର ଟ,କୁ ଦି େନ ଛୁଇଁବାକୁ ବି ସାହସ କରି ନାହାxି େସ।

ଇ
-ପ

ମୁ ବୁ େଡ଼ଇ ଗାେଧଇ ରାଇ ଦାେମାଦର, ପଜ
ୂ ାର ଆେୟାଜନ କରxି ମାସ େଗାଟାକ।

ଆ

ହ
ାନ

ନି ଜଳ
 ା ଏକାଦଶୀ ଦି ନ ମାନ,େର ଘରର अନମାେନ େପେଟ େପେଟ ଖାଇ ବୁ ଲୁ ଥିବା
ଆହାନ ଇ-ପତି କା ସ ୂ " ନି ଃଶୁ% ବି ତରଣ େହତୁ ଡା େଜାତି ପସାଦ ପ+ନାୟକ, -ାରା ପତି .ି ତ ଓ ପକାଶି ତ
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େବେଳ େପଟର େଭାକକୁ େପଟେର ମାରି ପାଟିର େଛପେର ତ¢ି ଟିେକ ଓଦା କରି ବାକୁ
େଚା କରxି େସ। ଗଁାର ବାହାବତ ଶୁଭ କାମେର ତା,ର ସାସାଥି ମାେନ ମଜାମbି
କରୁଥିବା େବେଳ ତା,ୁ େସ ଜାଗାେର ପାଦ ରଖିବା ପାଇଁ ମଧ ଦି ଆଯାଏ ନାହ[। େଗାେଟ
ନअ ଦଶ ବଷର ଝି अକୁ ଏ ସବୁ କ'ଣ କ ଦି ଏନି ?? ଖୁବ କ ଦି ଏ। କି  େସ କହି େବ
କାହାକୁ । େସ ସମୟର ସମାଜ େସମି ତି ହ[ ତ ଥିଲା।
ଏମି ତିେର ବି ତି ଚାଲି ଲା ବଷ ପେର ବଷ। ସମୟ ବଦଳି ଲା। ବାପା େବାଉ ଚାଲି
ଗେଲ ଜେଣ ପେର ଜେଣ। ଘେର ରାଜୁ ତି ଚାଲି ଲା ଭାଇ ଭାଉଜ,ର। ଏ ସବୁ ଭିତେର
େକେତେବେଳ େଯ ତା, େଦହେର େଯୗବନ ଆସି ଚାଲି ଗଲା େସ କଥା ବି ଜାଣି ପାରି େଲ
ନାହ[ ହାରାମଣି।
ବଡ଼ କେର ଜୀବନର ସବୁ ପାହାଚ अତି କମ କରି ଏେବ େସ େଶଷ ପାହାଚେର
ଉପନୀତ। େକାଉ ମୁହୂ`େର ପାଣ ଛାଡି ଯିବ କି ଏ ଜାେଣ?? ଆଜି କାଇଁ ଖୁବ ମେନ

ପି ଲାେବେଳ ଯାହା େଦଖିଥିେଲ େସତି କି। େବାଉ ମଲାପେର ତା ଟ, ଆଉ େଖାଲା ବି
େହାଇନି ।
ଧୀେର ଉଠି ବସି େଲ ହାରାମଣି। ଛାତି ର ଘଡ଼ଘଡ଼ ଶ ଆହୁରି େଜାରେର
ଶୁଣାଗଲା। ବଡ଼ କେର ଘୁଷୁରି ଘୁଷୁରି ଗେଲ େସ କା§ ଆଲମି ରା ଯାଏ। େସଠି ଥୁଆ

ତ
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ା

େହାଇଥିବା େବାଉର ଟ,କୁ େଖାଲି େଲ ଧୀେର କରି । ଟ,ର ଲୁ ଗାପଟା ଉପେର
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ପଡୁ ଛxି ନେରନ୍। ଖୁବ ଇkା େହଉଛି ଶ¯ା ଚାରି ପଟକୁ ମନଭରି େଦଖି ବା ପାଇଁ।

ଇ
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ସାତକାମୁଡ଼ା େପାକ,ର ରାଜୁ ତି । ଲୁ ଗାପଟାକୁ ଆଡ଼ଉ ଆଡଉ ଦୁ ଇ ତି ନିଟା अସରପା

ଆ

ହ
ାନ

ଚଢ଼ି ଗେଲ ହାରାମଣି, ହାତ ଉପରକୁ । ଏକଦମ ତେଳ ଯତs େର ସାଇତା େହାଇଥିବା ଶ¯ା
ଆହାନ ଇ-ପତି କା ସ ୂ " ନି ଃଶୁ% ବି ତରଣ େହତୁ ଡା େଜାତି ପସାଦ ପ+ନାୟକ, -ାରା ପତି .ି ତ ଓ ପକାଶି ତ
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ଚାରି ପଟକୁ କାଢି ଆଣି ପୁଣି େଶଯେର ଆସି ବସି େଲ େସ। ମେନ ପଡ଼ି ଲା ଚୁ ଲି
ଫୁ,ାନଳୀେର େବାଉର ମାଡ଼କଥା। ମେନ ପଡ଼ି ଲା ଶ¯ାରୀ ବୁ ଢା କଥା। ମେନ ପଡ଼ି ଲା
େଦେଠଇ, ଗାଳି ଗୁଲଜ କଥା। ଖୁବ ନି ରିେଖଇ େଦଖିେଲ େସ ତା,ର ପି ୟ ବbୁକୁ ।
ଏଇଆକୁ ପି vି େସ ଦି େନ ପୁଆଣି େହାଇ ଯାଇଥାେx ନେରନ, ଘରକୁ । କି  ବି ହି କି ଛି
अଲଗା େଲଖିଥିଲା ତା, ଭାଗେର। େପଜୁ ଆ ଆଖିରୁ ଦୁ ଇେଟାପା ଲୁ ହ ଖସି ପଡ଼ି ଲା
ହାରାମଣି,ର। ଧୀେର ଧୀେର ନି ଜର ଶୁ± ଓଠକୁ ଲେଗଇେଲ େସ ଶ¯ା ଉପେର। ତା,ୁ
ଲାଗିଲା ତା, ପାଖେର ନେରନ୍ ବସି ଛxି ଆଉ ଠାରୁଛxି ଶ¯ା ଚାରି ପଟକୁ ପି vି େଦବା
ପାଇଁ। ନି ଜର अbିତ¡ ଭୁ ଲି ଗେଲ ହାରାମଣି। ଶ¯ା ଚାରି ପଟକୁ ହାତେର ଗେଳଇ େଗାେଟ
ଲାଜୁ ଆ ଚାହାଣୀେର େସ ଚାହ[େଲ ନେରନ, ଆେଡ। ନେରନ୍ ଖୁବ େପମେର ବାହୁ
ପସାରି େକାଳକୁ ଟାଣି ଆଣିେଲ ନି ଜ ବାଳି କା ବଧକ
ୂ ୁ । ଢଳି ପଡି ଲା ହାରାମଣି , ଶରୀର
େଶଜ ଉପେର। ଛାତି ର ଘଡ଼ଘଡ଼ ଶ ବE େହାଇଗଲା। ମଁୁ ହେର ଯ~ଣାର ଚି ହs
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ଟ,ିଆ ହସ। ଆଉ ହାତେର ଚି କଚି କ୍ କରୁଥିଲା ଚାରି ପଟ ନାଲି ସୁନା ଶ¯ା।
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ବଦଳେର ଝଲକୁ ଥିଲା ପଶାxି ର ଆଭା। ଓଠେର ଲାଖି ରହି ଥିଲା େସଦି ନର େସଇ ଲେi

ଆ

ଭି ଏସ ଏସ ନଗର, ଭୁ ବେନଶର
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अଫିସେର ଦି ନଟିଏ
अଫିସ, अଫିସ, अଫିସ,
ସେତ େଯମି ତି ସ ୂ" ଜୀବନଟା ହ[ अଫିସ। ସକାଳରୁ ସ| ଯାଏ
अଫିସ କାମ, ପୁଣି ଘେର ପହwିଲା ପେରବି େସହି अଫିସ କାମ।
ବସି ବା, ଉଠି ବା, ଖାଇବା, େଶାଇବା, ଗାେଧାଇବା, ଏମି ତିକି ସvା
ପହB ାଦ ସାହୁ

ଆଳତୀ େବେଳ ବି େମାବାଇଲ ଘ¢ି ବାଜି ଉେଠ। ଯଦି କଲ୍ ରି ସିଭ
କରି ବା ଟିକିଏ ବି ଳc େହଇଗଲା େତେବ ଉପର अଫିସର, ଭାରି
ଗଳାରୁ ରୁi ଆବାଜ, ସାମsାେର ପଡି ଗେଲ ନାଲି ଆଖି ।
େବେଳ େବେଳ ସକୁ xଳା (େମା ୀ) କହxି - ଯାଉନ अଫିସେର

ଛୁଆ ବି କଣ ଖାଇେଲ, କଣ କରୁଛxି େକେବ ବୁ ଝି ଛ ନା ଆଜି ବୁ ଝି ବ?
େମା କଥା ତମକୁ କହି କି ଛି ଲାଭ ନାହ[। ଆଗରୁ ଖାଇବା ପାଇଁ
अଫିସେର

ମି ଳୁନଥିଲା

ଘରକୁ

ଆସୁଥିଲ

ଏେବ

େସ

ସୁବିଧା

େହଇଯାଇଛି । अଫିସର େକ¢ିନ େଖାଲି ଯାଇଛି । ଖାଲି ଯାହା ବାକି
ରହି ଲା ସକାଳର ନି ତକମ।

ଇ
-ପ

ତ
ିକ

ା

ଆେର ତମକୁ କହି ବାକୁ ଭୁ ଲି ଯାଇଛି - ଏେବ ଯଦି େକୗଣସି अେଜ¢
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ରହି ବ। ଆସୁଥିଲ କାହ[କି? ଘର-ାର େବାଲି ତମର କି ଛି अଛି , ପି ଲା

ଆ

ହ
ାନ

କାମ ଆସି ଯିବ ାଫ, ପାଇଁ େହାେଟଲେର ରହି ବା ବ୍ଯବbା ବି अଫିସ
ଆହାନ ଇ-ପତି କା ସ ୂ " ନି ଃଶୁ% ବି ତରଣ େହତୁ ଡା େଜାତି ପସାଦ ପ+ନାୟକ, -ାରା ପତି .ି ତ ଓ ପକାଶି ତ
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ତରଫରୁ କରାଯି ବ ।
େହ ଭଗବାନ, େସଇଟା अଫିସ ନା अଫିସ କମ୍ ହାଉସ? କହୁନ "େଗାେଟ" େଯାଗାଡ
କରି େଦେବ ତମର ହାଲଚାଲ ବୁ ଝି ବା ପାଇଁ। େଗାଡ ହାତ ମାଲି ସ କରି େଦବ। ଆଉ .....
ଆଉ କଣ....., ହଁ କୁ ହ..... , େସଇ ଆଉ ଟା କଣ।
ମଁୁ ଭାବୁ ଛି ସାର,ୁ

କହି କି ତମକୁ

େସଦି ନ ଡାକି େନବି େଯଉଁଦିନ ରାତି େର

अଟକି ବାର ଥିବ ।
ହଁ ଏମି ତି ବି ଥେର େହଇଥିଲା। େସଦି ନ ଏକ େପାେଜ ପାଇଁ

M.D. ସାର୍

ସମb, ସହି ତ ମି ଟି ରଖିଥିେଲ ଏବଂ ଏହି େପାେଜ अତି କମେର ୧୦ ରୁ ୧୫ ଦି ନ
ଲାଗିବ। େରାହି ତ ସାର ପରମି ଶନ େନଇସାରି ଥିେଲ MD ସାର, ଠାରୁ। କାରଣ େସ
ତା,ର ଧମପତs ୀ, ସହି ତ ତି ନି ମାସର େବବି କୁ େନଇ ଜନକପୁରି A-blockେର
ରହୁଥିେଲ। अଫିସ -ାରକାେର ଥିଲା। ଏକୁ ଟିଆ ତା,ୁ ଛାଡି ରହି ବା ସବ ନଥିଲା।

ତମର କଣ अସୁବିଧା େହଲା, ତେମ ତ ଆମକୁ େନଇ ନଥିଲ ।
ହଁ , अସୁବିଧା ଥିଲା। They are faculty. We are editor. ସବୁ ସୁବିଧା
ସମb, ପାଇଁ ନଥାଏ ।
अଫିସ ଏକ ଏମି ତି ାନ େଯଉଁଠି ସବୁ େଶଣୀର େଲାକ ମି ଳିଯିେବ। କି  ସମେb

ତ
ିକ

ା

ଏକା ପକାର ନୁ ହxି । େଯାଗତା अନୁ ସାେର କାଯବ¢ନ କରାଯାଇଥାଏ ।

ଇ
-ପ

Hierarchy System is always there.

ଆ

ହ
ାନ

Executives => Sr. Executives => Asst Managers => Deputy Managers
ଆହାନ ଇ-ପତି କା ସ ୂ " ନି ଃଶୁ% ବି ତରଣ େହତୁ ଡା େଜାତି ପସାଦ ପ+ନାୟକ, -ାରା ପତି .ି ତ ଓ ପକାଶି ତ
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=> Managers => Sr. Managers => AGMs => DGMs => GMs
Regional Directors, Asst Directors => Senior Assistant Directors => Sr.
Directors => Deputy Directors => Director => CCO/COO/CEO => MD =>
Chairman => Founder.
Head of Departments => Functional Head’s => Academic Heads => Regional Heads => Area Business Heads => Regional Operations Manager =>
Cluster Branch Heads => Branch Heads.
ଆହୁରି अେନକ େପାଜି ସନ ଡି ପାଟେ ମ¢ अନୁ ସାର।
ସାେଡ ନअ େବଳକୁ अଫିସ ପହwିବାକୁ େହେଲ ଆଠଟାରୁ େରଡି େହବାକୁ ପେଡ।
ଭଡାର ଯଦି अଫିସ ଚାଲୁ ଥିବ େତେବ ପତି ବଷ ସି Éି େହବାର ଚାନ୍ସ अଧି କ।
େନୗକରୀ କରୁଥିବା େଲାକ େକେତଥର ଘର ବଦଳାଇବ? େତଣୁ अଫିସ ଯଦି ଦୂ ରେର

ପଡି ଥାଏ ।
ପୁଣି କେରାନାରୁ ବwିବାକୁ େହେଲ - Use hand Sanitization. अଫିସ େବଗେର
ଲw ନଥାଉ ପେଛ ସାନି ଟାଇଜର, ମା: ଥିବା ଜରୁରି ।
େସଥିେର ପୁଣି େଗାଟିଏ ମି ନିଟ େଲଟ େହଇଗେଲ ସଟ୍ ଲି ଭ। ଏକ ଘ¢ା େଲଟ

ତ
ିକ

ା

େହେଲ ହାÍ େଡ। 2:30PM ପେର ଫୁଲ େଡ - ଲି ଭ। େଲଟ ଆୱାର ବସି େଲ କି ଛି
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େତେବ ପଥେମ କି ଛି ରାbା ପାଦେର, ତାପେର ଇ-ରି Êା, େମେଟା, ବସ୍, अେଟାେର ଯି ବାକୁ

ଇ
-ପ

ନାହ[। ତୁ ମର କାମ ତୁ େମ କରି ବାକୁ ବାଧ, ରାତି େହଉ କି ଦି ନ େହଉ ।

ଆ

ହ
ାନ

େଫସ େହଇ ସି ଟର ବସୁ ବସୁ ସି ନିୟର େଫାନ କଲ, ଆଜକା େଟସ େଭେଜା।
ଆହାନ ଇ-ପତି କା ସ ୂ " ନି ଃଶୁ% ବି ତରଣ େହତୁ ଡା େଜାତି ପସାଦ ପ+ନାୟକ, -ାରା ପତି .ି ତ ଓ ପକାଶି ତ
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େପାେଜ Archive େଟସ କା େହ ? What about write ups for our website? HTML coding କ ି B ଟ ହୁଆ? ମନି ଷ କା ଛୁଟି ପୁରା େନୖ ହ[ ହୁଆ, ସାଗର
ଏବେସ¢ କି ୟଁୁ? ଚା କପରୁ ଧଆ
ୂ ଁ ବାହାରି ବା େସେତେବଳକୁ ବE। ଚା ଡବି ନ୍ େର
ଢ଼ାଳି ବା ନି zିତ।
ଟିମ୍ କଣ କରୁଛି , କାହା ପାଖେର କଣ େପନ୍ଡି ରହି ଗଲା େସ ସବୁ ତଦାରଖ।
ତାପେର ନୂ ଆ ପକ{ ପାଇଁ କାହାକୁ େନବାକୁ ପଡି ବ। କାମ େସହି अନୁ ସାର ବା¢ିବାର
ଥିବ। ଟିମ ୱାକ ଠି କ ଠାକ ଚାଲି ଛି କି ନାହ[ ତାକୁ ବି ତଦାରଖ କରି ବାକୁ ପଡି ବ। अନ
अଫିସ ାଫ, େଫାନ, େକରି େସ ସବୁ ବି ଏେଟ କର।
ସବୁ କି ଛି କଲାପେର ବି ଦି ପଦ ଶୁଣିବାକୁ ମି େଳ ସି ନିୟର ଠାରୁ।
अମୁକ େହଲାନି , ସମୁକ ରହି ଗଲା। ଟିମ ମାେନଜ କରନା େନୖ ହ[ ଆତା ତୁ େଝ।
େତେର ଟିମ େସ କୁ ଛ େଲାଗ ଠି କେସ କାମ େନୖ ହ[ କର ରେହ। ଉନକା ୱାକ େଟସ

ମା ମାସ ଇନକି େମ¢ ସମୟ। ସମb, ରି େପାଟ  ଠି କ େହବା ଦରକାର ନେହେଲ
କି ଏ ମୁହଁ ଫୁେଲଇ ଦବ ତ, କି ଏ ସି ନିୟରକୁ କେ B ନ କରି ବ ଆଉ େକହି େକହି େଦା ଚାର
ଗାଳି ଶୁେଣଇ ନି ଜ ମନର ସବୁ ତକ ରାଗ ଏକାଥେର ସୁଝାଇ େଦବ ।
ସେବାପେର ଟିମ ଲି ଡରର େକୗଣସି ସମୟ ନାହ[ କି comp off ନାହ[ କି weekly

ତ
ିକ

ା

off ନାହ[। ରାତି ନାହ[ କି ଦି ନ ନାହ[। େସଦି ନ େପାେଜ କ ି B ଟ େହବାର ଥିଲା େତଣୁ
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େଭେଜା। ଏମି ତି ଆହୁରି अେନକ କି ଛି।

ହ
ାନ

ଆ

ଆସି େଲ ତା ପାଇଁ କି ଛି ନାହ[ କାରଣ ତାର ଦରମା ସମb, ଠାରୁ अଧି କ।

ଇ
-ପ

ରାତି େଦଢଟାେର अଫିସ ପହwିବାକୁ ପଡି ଥିଲା। weekly off ଦି ନ ଟିମ ଲି ଡର अଫିସ
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ଏମି ତି ବହୁତ କି ଛି अସାମ|୍ସ ଭିତେର ସାମ|୍ସ ରଖି ବା କାଠି କର ପାଠ ତଥାପି
କରି ବାକୁ ପେଡ କାରଣ ଚାକି ରିକୁ ବେwଇବା ବି ଜରୁରି ।
ଏଇ େଦଖୁନ ଆଜି କବାେଚୗଥ, ଉ`ର ଭାରତର ବଡ ପବ। ଆଜି ସେନ୍ଡ ଭି।
କି  अଫିସ ଆସି ବାକୁ ପଡି ଲା। ବହୁତ ଜରୁରି କାମ ।
ସମୟ େହଲା ପେର ବି अଫିସରୁ ବାହାରିବା କ। େପାେଜ ଇନକ ି B ଟ।
ଚାକି ରି କରି ବା କ ନୁ େହଁ , ଦାୟୀତ ପୁରା କରି ବା କ। ହୁଏତ ନି ଜ କାମ
େହଇଥିେଲ ଟିକିଏ ବି ଶାମ େନଇ ପାରିଥାxା ମଣିଷ। अଫିସ କାମ ରାଜକାଯଠାରୁ କମ
ନୁ େହଁ । କାରଣ ଏଥିରୁ େଯଉଁ ଦି େପୖ ସା ମାସ େଶଷେର ମି େଳ େସଥିେର ଆର ପରି ବାର
ପତି େପାଷଣ େହାଇଥାଏ। अଫିସ େହ େତା ଆଜ ହାମ େହଁ ।
ନି ଜ अନୁ ଭୁ ତି ର କଥା - ମଁୁ େମା ଘରଠାରୁ अଫିସକୁ अଧି କ ପାଧାନ େଦଇ ଆସି ଛି।
ଘର ପରି ବାର ପାଇଁ ଦି ନ ରାତି अଖିଆ अପି ଆ ରହି अଫିସ କରିଛି । େକବଳ ଦି େପୖ ସା

अସୁବିଧା େହବ ନାହ[ ।
ଆେଗ ସମୟ କହି ବ େମାେତ େମା ପରି ବାର େକେତ ପାଧାନ େଦଉଛି ? ସମୟ
ଏେବ ବି େଦଖୁଛି ଏବଂ େସଦି ନ ବି େଦଖିବ ।
କି  ଆଜି ମଁୁ अଫିସେର, କାଲି अଫିସେର ନଥିବି ।

ତ
ିକ

ା

େଗାଟିଏ ଦି ନ अଫିସ ଲାଗି ମଁୁ େଯେତ ପରି ଶମ କରି ଛି ତାହା ନି zିତ େମାର ବାକି
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ଶୀତର ଦୁଇଟି େ:ଚ୍
୧. କcଳ...
ନୂ ଆବଷ

ଆସି ବା

ପବ
ୂ ର
 ୁ

େiତରାଜପୁର

େରଳେସନେର

ସମାଜେସବୀ ସଠନ କcଳ ବ¢ନ କରୁଥାxି । େଗାଟିଏ ହାତେର
କcଳ, अନ ହାତେର େସଲ୍ ଫି େନଇ ାଟସ୍ େଦଉଥାxି । କି ଛି ଦୂ ର
ସାଇପସାଦ ସାହୁ

ଆଗେର ଜେଣ ମହି ଳା ସାcାଦି କା अନଗଳ କହି ଚାଲି ଥାxି । ଓଠେର
ଲାଲ୍ ଲି ପ୍ ିକ୍ ସେତ େଯମି ତି କାେମରା ଲାଇଟ୍ େର ର େବାଳା
େହବା ପରି େଦଖାଯାଉଥାଏ। ଏହି ସମୟେର େସନେର ଥିବା ଜେଣ
ଦି ବା ଭିକାରୀ ଆସି ମହି ଳା, ପାଖେର ହାତ େଯାଡ଼ି ଛି ଡାେହେଲ ।

ଆେର ତେମ କcଳ େନଇନ କି , ରୁହ ଆଣିକି େଦଉଛି ।
ଏ କଥା ନ ସରୁଣୁ ଭିକାରୀଟି କହି ଲା, "ନାଇଁ ଆା ମଁୁ କcଳ
ମାଗୁନାହ[ "
ଆଉ ତା' େହେଲ ?
ଆପଣ ମାେନ ଏଇଠି ଏଇଠି କcଳ ବା¢ିେବ, ନା' ଆଉ

ଇ
-ପ

ତ
ିକ

ା

େକଉଁଠାକୁ ଯି େବ ।

ଆ

ହ
ାନ

ହଁ ଆସxା କାଲି ସcଲପୁର ଫାଟକ େରଳେସନ ଏବଂ ଆଖପାଖ
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अwଳକୁ ଯି ବୁ ।
କ'ଣ େହଲା କି ?
କcଳ ପାଇଁ ତେମ େସଠାକୁ ଯି ବ କି ?
ଭିକାରୀଟି କହି ଲା ,
ନାଇଁ ଆା, ଆପଣ, ପରି ଏଠାକୁ ସବୁ ଦି ନ େଲାକ ଆସି କcଳ େଦଇ ଫେଟା
ଉେଠଇ ଯାଉଛxି । ଆମର ତ ରହି ବାକୁ ଜାଗା ଖେ ନାହ[। େସଥିପାଇଁ ରାbା କଡ଼େର
ରହୁଛୁ ।
ଏେତ କcଳ ରଖିେବ େକଉଁଠି ?
ଆପଣ ତ କହି େଲ अନ ଏକ େରଳେସନେର ବା¢ିେବ େବାଲି ।
େତଣୁ େମାର ଏତକ କcଳ େନଇ ଯାଆ, ଚି xା କର ନାହ[। ଯାହା େଦେବ
େଦେବ।

ାଡି ୟମ ପଛପେଟ ଡି अର୍ ପାକ। ଶୀତୁ ଆ ସvାେର ବସି ଥାxି ଶୁଭଜି ତ୍ ଓ
ଶୀତଲ୍। ଶୁଭଜି ତ୍ ଛାତି େର ମୁ େଦଇ ପiୀ, କି ଚିରିମିଚିରି ଶ, ହରି ଣ ମାନ, େଦୗଡ
େଦଖୁ େଦଖୁ ଶୀତଲ୍ କହି ଲା, "ଏ ଶୀତୁ ଆ ସvାଟା େକେତ ଭଲ ଲାଗୁଛି ନା"
ହଁ , ମଁୁ ମଧ ଶୀତକୁ ବହୁତ ଭଲ ପାଏ ।

ତ
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ା

କ'ଣ େମା ଠାରୁ ବି अଧି କ ?

ଇ
-ପ

ଓଃ େସଥିପାଇଁ ଜାେକଟ୍ ପି vୁନ ।

ଆ

ହ
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ହଁୁ କହି ମୁହଁ େମାଡ଼ି େଦଇ, ରାଗେର ଗର ଘର େହାଇ ନି େଜ ପି vିଥିବା ଜାେକ+ିକୁ
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େଖାଲି ଶୁଭଜି ତ୍ େଦହେର ପି େvଇ େଦଲା ।
ଖୁସିେର ହସି ଉଠି ଲା ଶୁଭଜି ତ୍ ।
ଶୀତଲକୁ ଆଉ ଟିେକ ପାଖକୁ ଭିଡ଼ି େନଇ କହି ଲା ,
“ତେମ ସି ନା ଶୀତକୁ େମା ଠାରୁ ଦୂ େରଇ େଦଲ। େହେଲ େଦଖତ, ତା'ର ହୃଦୟଟା
େକେତ ବଡ଼। ନା େସ ତମ ଭଳି ଆ ମୁହଁ ଫୁେଲଇ ରାଗିଲା, ନା ରୁଷିଲା। ବରଂ ତୁ େମ ଇଷା
କରୁଛ। ଜାଣି ମଧ େମା ଠାରୁ ଚାଲି ଯାଇ ତୁ ମ ସହ ମି ଶିଗଲା। େଦଖୁନ ଶୀତଲ ତୁ େମ
େକମି ତି ଥରୁଛ। ଏତି କିେର ଶୀତଲ୍ ଆହୁରି ଚି ଡିଗଲା।
ଫୁେଲଇ େହାଇ େଦଖ ଶୀତକୁ ବି ଦା କରୁଛି କହୁ କହୁ ଶୁଭଜି ତ୍ ଓଠେର ଓଠ େଥାଇ
େଦଲା ଶୀତଲ। ଉଭୟ, ନାକରୁ ବାହାରୁଥାଏ ଉଷG ପଶ¡ାସ। ଠି କ୍ ଏତି କି େବେଳ ଡି अର୍
ପାକ ଉପରୁ କି ଛି ବାଟ ଦୂ ରେର େଦଖାଯାଉଥିବା େରଳଧାରଣାରୁ ଶୁଭିଲା େଟନ୍ ର ହ"।
ସେତ େଯମି ତି ଶୀତ ବି ଦାୟ େନଉଥିଲା ଏ େଟନ୍ େର। ଉଭୟ,ୁ अନୁ ଭବ େହଉଥିବା
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ା

ସି େvେକଲା, ବଲାୀର
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ନି ବା ଚନ ଓ େଭାଟ
ବାନାcର ବଜାରରୁ ସଉଦା କି ଣି ଘରକୁ େଫରୁଥିେଲ l ରାbାେର
ଆସୁଥିବା େବେଳ ଗଁାମୁ :ୁଲ ବାରାେର କି ଛି ଯୁବକ ବସି
ଆେଲାଚନା କରୁଛxି l ଟିେକ ଦୂ ରେର अଟକି ଯାଇ କାନେଡରି ଶୁଣିେଲ
ବାନାcର l ଜାଣିବାକୁ ପାଇେଲ େଯ, ଆଗାମୀ ପଂଚାୟତ ନି ବା ଚନ
ମେନାଜ୍ କୁ ମାର
ଦାସ

ବି ଷୟେର ବି ଶଦ ଆେଲାଚନା ଚାଲି ଛି l େସଥିେର अଛxି କି ଛି ଚି ହsl
ଓ अଚି ହsl ମୁହଁ l
ଯାହା ଆମ ପଂଚାୟତର ପି ଲାମାେନ l ସବୁ ଗଁାରୁ କି ଛି କି ଛି ମୁଖ
ଯୁବ େନତା l
ପହଂଚି ଗେଲ ସଉଦା ବାଗଟି ରମା େବାଉକୁ ଧରାଇ

େଦଇ ଆମ ସାହି ର ଶି iିତ ତଥା ମୁରବି ସେବଶ¡ର ଭାଇ,ୁ େଦଖାକଲି l
ପତି ଦିନ ସvାେର ସମେb ନି ଜ ନି ଜର କାମଧEା ବା अଫିସରୁ
େଫରି ଆସି େଲ, ଆେମାେନ ଏକାଠି େହଉ l
ଗଁା ଠାକୁ ରାଣୀ, ଚାEିନୀେର l ପାୟ ଦଶ ପEର ଜଣ ବସୁ l
େଦଶ ବି େଦଶ, ରାଜର ଭଲ ମE ଖବର ଉପେର ଯି ଏ ଯାହା ଜାଣିଥିବ

ହ
ାନ
ଆ

ଯାଇଥିେବ l େସଠାେର ପାୟ ପଢ଼xି l

ଇ
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ତ
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ା

କହି େବ l ସେବଶ¡ର ହାତେର ଦୁ ଇ ତି େନାଟି ଖବର କାଗଜ ଧରି କି
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ବାନାcର ନି ବା ଚନ କଥା ଉଠାଇେଲ l ସେବଶ¡ର ଶୁଣି, ମୁରିକି ହସି େଦେଲ l
କହି େଲ, ତୁ େମ କଣ େଭାଟେର ଠି ଆ େହବ l କାହ[କି ବାସsା େହଉଛି ? ନା ନା ଭାଇ, େସ
ବୟସ େମାର ନାହ[ କି अଥ, ବାହୁବଳ ନାହ[ l
ସତେର ତୁ େମ କଣ ଥଟା କରୁଛ !
ବାନାcର, ଏ ବି ଷୟେର ଆେମ ଗତ ମାସେର ଆେଲାଚନା କରି ଥିେଲ l ଆଗକୁ
ପଂଚାୟତ େଭାଟ ଆସୁଛି l ଖାଲି ଉଠି ବ, ପଡି ବ l ତୁ େମ ଭୁ ଲି ଯାଇଛ େବାେଧ l ନରହରି
ଭାଇ କହୁ କହୁ କହି େଦେଲ, ଆଜି କାଲି ବାନାcର ଭାଇର କି ଛି ମେନ ରହୁନି l ଉପିତ
ଭାଇମାେନ ଏଥିେର ଏକମତ େହେଲ l ଆଗାମୀ ନି ବା ଚନେର ଆମ କଥା କି ଛି କାମ
େଦବନି l

ସବୁ ପି ଲା, ହାତେର l ସବୁ ରାଜେନୖ ତିକ ଦଳେର ଏକା अବା l ଆେଗ

ାନୀୟ ମୁରବି ମାନ,ର କଥା ରହୁଥିଲା l ଏେବ - - - - -l ଆେମାେନ େଗାଟିଏ ସି ାx
େନବା, ପଂଚାୟତେର ଯି ଏ ଠି ଆ େହଉ l ଶି iିତ, ଭଦ, ସେଚାଟ, ପେରାପକାରୀ େଲାକକୁ

ଏ କଥାେର ସମେb ରାଜି େହାଇଗେଲ l ପଂଚାୟତର ବି କାଶ ନି zିତ େହବ l େସ
ଆମ କଥା ଶୁଣିବ l ନୀତି ନିୟମେର ସବୁ କାମ କରିବ l ନି ବା ଚନ ପକି ୟା ପାଇଁ ବି ଧିବ
େଘାଷଣା କରାଗଲା l ବି ଭିନs ଦଳର ସମଥନେର ପାଥୀପତ ଦାଖଲ କରାଗଲା l ସବୁ ରି
ମୂଳେର ରହି ଲା, ସରପw l ପଂଚାୟତର ଭାଗ ବି ଧାତା l अଥ ତାଂକ ହାତେର l ପାଥୀପତ

ତ
ିକ

ା

ଦାଖଲେର ବହୁ ଟାଣୁଆ େନତା ରହି େଲ l େସଥିେର अଥ, ବାହୁବଳ ପତି ଆରା अଧି କ l
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େଭାଟ େଦବା l ତା ପାଇଁ ଗୁ ପଚାର କରି ବା l

ଇ
-ପ

ଜେଣ ସାଧାରଣ ପାଥୀ ପାଇଁ କାଠି କାର ପାଠ l

ଆ

ହ
ାନ

ପଚାର େଜାରଦାର େହଲା l େଭାଜି ଭାତ ସାକୁ ମଦ, ମାଂସ l ଯି ଏ ଯାହା ପାଇଲା
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େଦଲା l ଖାଇବା େଲାେକ ଖାଇଗେଲ l ଗଣତ~ କହି େଲ, କି ଛି ବୁ ଝxି ନାହ[ l େଭାଟର अଥ
ଜାଣxି ନାହ[ l େଯେତ ଟ,ା େଦବ, ସି ଏ ପାଇବ େଭାଟ l ଏ କଥା ସବୁ ଠି ଚା େହଲା
ଶି iିତ ସାଧାରଣ ପାଥୀଟି ପଂଚାୟତର ବି କାଶ ମୁjା େନଇ େଲାକମାନ, ପାଖକୁ େଭାଟ
ଭିiା କରିବା େକେତ କକର l ତଥାପି ଜନସମଥନ ମି ଳିବାର ଆଶା अଧି କ ଥିଲା
ମୁରବି ମାେନ େସ ପାଥୀ ସପiେର ଥିେଲ

ଏବଂ

େଭାଟ େଯାଗାଡ଼େର ଲାଗି

ପଡ଼ି ଥିେଲ େଭାଟ େହବା ପବ
ୂ ର
 ାତି େର ସବୁ ବଦଳି ଗଲା l ସୁअମୁହଁl ଟ,ା ବ¢ାଗଲା l
େଲାଭ ମାୟାେର ପଡି ରାତାରାତି ବଦଳି ଗେଲ l େଭାଟର l େଭାଟ େହଲା l ଦୁ ଃଭାଗ
ବଶତଃ େଯଉଁମାେନ ଗଁାର ଉନs ତି ପାଇଁ अ¢ାଭିଡି

ଭଲପାଥୀକୁ େଭାଟ େଦଇଥାେx,

େସମାନ,ର େଭାଟ ଲି େର ନାମ ନଥିଲା l
ମାତ େସ ଟିମ ମଧରୁ ତି ନି ଚାରି ଜଣ,ୁ ଛାଡି େଦଲ अନ ଦଶ ବାର ଜଣକ ନାମ
ବାଦ ପଡି ଥିଲା l ମନ ଦୁ ଃଖେର େଫରିଆସି ଥିେଲ, େଭାଟ େକEରୁ l ଏଥି ପାଇଁ ଦୁ ନୀତି ଗb

େଦଇଥିଲା l େସ ମାତ ପାw ଖ େଭାଟେର ବି ଜୟୀ େହାଇଛି l
ଏଠାେର କଥା ଉଠୁ ଛି l େଯଉଁ ସେଚତନ େଭାଟର େଭାଟ େଦଇ ପାରି େଲ ନାହ[ l
େସମାେନ େଭାଟ େଦଇଥିେଲ, ନି zୟ ଶି iିତ ସାଧାରଣ ପାଥୀ ବି ଜୟୀ େହାଇଥାxା l
ଆଗାମୀ ଦି ନେର ପଂଚାୟତର ବି କାଶ ସବ େହାଇଥାxା l ବି କାଶ େହବ ନା ସବନାଶ l

ତ
ିକ

ା

ତାହା ଜଳଜଳ ଦି ଶୁଛି l
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ଗଁା େନତା ହ[ ଦାୟୀ l ଫଳାଫଳ ପକାଶ ପାଇଲା l ଯି ଏ अଧି କ ମଦ, ମାଂସ, ଟ,ା

ଇ
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ଆଳି ଜଂଗl, କପାେଳଶର, ଠାକୁ ରପାଟଣା, େକEାପଡ଼ା,
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ସୀମାର ଭାଷାପୀତି
ସୀମା େସେତେବେଳ ଇଂରାଜୀ ବି ଦାଳୟେର ପଢୁ ଥାଏ। େସ
ପି ଲାେବଳୁ ମାତୃ ଭାଷାକୁ ଭଲପାଏ। ତାର ସାମାେନ ତା ସହ ହି Eୀେର
କଥା ହୁअxି । େସ ସୁଦୂର ମୁcାଇେର ଥାଏ। େସ ଘେର ବି ଓଡ଼ି ଆେର
କଥା କୁ େହ। ଦି େନ ସୀମାର ବାପା ସୀମାକୁ କହି େଲ ମା’େର ଆେମ
ସୁେରଶ ଚE ପାଢ଼ୀ

ଓଡି ଶା ବାହାେର ରହି େଲ। ତୁ ଏେବ ହି Eୀ ଓ ଇଂରାଜି ଭାଷାକୁ ଗୁରୁତ¡
େଦ। କି  ସୀମା ବାପା, କଥା ଶୁଣିଲା ନାହ[। େସ ବି ଦାଳୟେର ସବୁ
ଭାଷାକୁ ଶି ଖିେଲ ମଧ ନି ଜ ଭାଷାର େପମକୁ ନି ଜ ଭିତେର ରଖିଲା।
େସ ଘେର ମା’, ସହି ତ ଲiGୀପର
ୂ ାଣ ଭାଗବତ ପର
ୂ ାଣ ପେଢ।
:ୁଲେର

ଓଡ଼ି ଆେର କଥା େହବା ପେର ଗାଳି ଓ ମାଡ଼ ଖାଇଲା କାରଣ େସଠାେର
ହି Eୀ ଓ ଇଂରାଜୀ ଭାଷାକୁ ଗୁରୁତ¡ ଦି ଆ ଯାଉ ଥିଲା।
ସୀମା ଥେର ଏକ କବି ତା ରଚନା କଲା ଓ େସ ଏକ ସଂଗୀତ କାଯ
କମେର େସହି କବି ତାକୁ ସ¡ରେର ଗାନ କରି ଲା। େସଠାେର ଥିବା
ପଧାନ ଶି iକ ତାକୁ ଏକ ବହି କୁ ପୁର:ାରେର େଦେଲ।

ହ
ାନ
ଆ

ଆଣି ଗଁାେର ଛାଡି େଦେଲ।

ଇ
-ପ

ତ
ିକ

ା

ଝି अର ଓଡ଼ି ଆ ଭାଷାେର ଆଗହ େଦଖି ସୀମାର ପି ତାମାତା ତାକୁ
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ସବୁ ଦି ନ ଓଡ଼ି ଆ ବହି ପଢି ବାକୁ ଭଲ ପାଏ। ଥେର େସ
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େସ େସଠାେର ରହି ଓଡ଼ି ଆ :ୁଲେର ପାଠ ପଢି ଲା।
େସ ତାର ସାସାଥି ମାନ, ସହ କଥାେହବା ସମୟେର ଭାଷାେପମକୁ ସଭି,
ଭିତେର ଜାଗତ କଲା।
େସ अେନକ କାବ କବି ତା େଲଖି ଜେଣ ସୁନାମ ଧନା କବୟତି େହଲା।
ପତି ଗଁାେର ସାହି ତ ସଭା କରି ଭାଷା ପାଇଁ अେନକ କାମ କରି ଲା।
େଶଷେର ତାର ଭାଷା ପୀତି ପାଇଁ ଓ ତାର କାବ କବି ତା ପାଇଁ ସବୁ ଆେଡ଼ ସୁନାମ
अଜନ କରି ଲା।
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େମା କୁ ଆଁର ପେୂ ନଇ ଜହs

(ରାତି ର େତାଫାଜହsକୁ ଚାହ[ ତା' ଭି ତେର େଖାଜୁ ଥିଲା ତା' ମନର
ମଣିଷକୁ । ଆଖି ରୁ ଥପ ଥପ ବହି ଯାଉଥିଲା ଶାବଣୀଧାରା। କାvେର

କାହାର ଶ अନୁ ଭବ କରି େସ ପଛକୁ ଚାହ[ଲା)
ଆଜି କୁ ମାର ପ"
ୂ h ମା। ସତେର ବହୁତ ମେନ ପଡ଼ୁଛ। ଆକାଶର
ମାନସୀ େବହୁରା

ଝି ଲିମିଲି ତାରାମାନ, ଭିତେର କୁ ଆଁର ପୁେନଇ ଜହsଟି ସେତ େକେଡ଼
ମନେଲାଭା ଦି ଶୁଛି। ଘର अଗଣାେର ତୁ ଳସୀ ପଜ
ୂ ା ସାରି ଚାEେଭାଗ
ସମb,ୁ େଦଇ ମସି ଣାଟିଏ ବି ଛାଇ अଗଣାେର ବସି ଛି। ବଉଳ, ମକର,
େଗାଲାପ ତା, ଘରକୁ ଡାକି ଥିେଲ କୁ ଆଁର ପୁେନଇ ଗୀତ େବାଲି ବା

େହେଲ ମଁୁ ତୁ ମ ଉପେର अଭିମାନ କରି ତା, ଘରକୁ ଯାଇନାହ[।
େସମାେନ ମେତ କହି ଥିେଲ, "ଏ ବଉଳ! ଏବଷ କୁ ଆଁର ପୁେନଇେର
େତା' ମନମଣିଷ ଆସି େଲ ତା,ୁ ଧରି ଆମ ଘରକୁ ଆସି ବୁ। େହେଲ
ତୁ େମ ତ ଆସି ଲ ନାହ[। ମଁୁ ଆଉ କାହ[କି େଯ ତା, ଘରକୁ ଯି ବି?
ଆଜି

ବଉଳ,

େଗାଲାପ

ତା,ର

ମନମଣିଷ

ସହ

େକେତ

ଇ
-ପ

ତ
ିକ

ା

ଥ+ାେଗାଳ େହଉଛxି । େସମାନ, ଖୁସିର ଲହରୀ ଆମ ଘରକୁ ଛୁଟୁ ଛି।
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ପାଇଁ।

ଆ

ହ
ାନ

ମଁୁ ଏକା ଏକା େମା' अଗଣାେର ବସି କୁ ଆଁର ପୁେନଇ ଜହsକୁ ଏକ
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ଲୟେର ଚାହ[ ରହି ଛି।ଏଇ ଜହs ଭିତେର ମଁୁ ତୁ ମ ଛବି େଦଖୁଛି। ସତେର ପୁେନଇଜହsଟି
େଯତି କି ସୁEର ଦି ଶୁଛି ତୁ ମ ଛବି ଟି ମଧ େସତି କି ସୁEର ଦି ଶୁଛି।
ପୁେନଇଜହsର ପୀତି ଭରା େଜାସsାଧାରାରୁ ତୁ ମ ମଧି ର େପମର ସG ତି ମହକି ଉଠୁ ଛି ।
େମା'ର ସବା ପୁଲକି ତ େହାଇ ଉଠୁ ଛି । ସେତକି ତୁ ମ ଗଁା'ର ଶୀତଳ ପବନ ବହି ବହି ଆସି
େମା' ତନୁ , ମନ, ପାଣ ଛୁଇଁ ଛୁଇଁ ଯାଉଛି । େମା' ନୟନର ଶାବଣୀ ଧାରା ତୁ ମ ସG ତି
ସମୁଦେର ବୁ ଡ଼ି ଏକାକାର େହାଇଯାଇଛି ।
ଗତବଷ ଏଇ କୁ ଆଁରପୁେନଇେର ତୁ ମକୁ ମଁୁ ଚାEେଭାଗ ଖୁଆଇ ନାଲି ଓଢ଼ଣୀଟି
ମୁେର େଦଇ ତୁ ମ ପାଦ ଛୁଇଁ ପଣାମ କରି ଥିଲି। ତୁ େମ ଧୀେର ଧୀେର େମାେତ ତୁ ମ
େକାଳକୁ େନଇ େମା' ମଥାେର ଓଢ଼ଣୀ େଘାଡ଼ାଇ କହି ଥିଲ, "ଆସxା ଏଇ ପୁେନଇ ତି ଥିେର
ତୁ ମକୁ େବାହୂ କରି େମା' ଘରକୁ େନଇଯି ବି। େହେଲ ତୁ େମ ଆସି ଲ ନାହ[।
ମଁୁ କି  ଆଜି ନୂ ଆଁେବାହୂ ସାଜି ଛି, େଷାଳଶୃାର େବଶେର ସଜେହାଇ ମଥାେର

ଭିତେର େକବଳ ତୁ ମରି ଛବି ଜଳଜଳ େହାଇ େମାେତ ଦି ଶୁଛି। ତୁ ମ ପତି େମା'
ଭଲପାଇବାର ନି ବିଡ଼ତାକୁ େଦଖି ତାରାମାେନ ଲାଜେର ବଉଦ ଭିତେର ଲୁ ଚି ଗେଲଣି ।
ଧୀେର ଧୀେର ପୁେନଇଜହs ମଧ ପାହାxି ଆ ଆକାଶେର ପାଦ ଥାପି ଲାଣି । ତୁ ମ ମୁହଁ ମଧ
େମାେତ ଝାÒା ଦି ଶିଲାଣି ଏଇ अଧା ଛାଇ अଧା ଆଲୁ अେର।

ତ
ିକ

ା

ମଁୁ ମଧ ଜହsକୁ ମୁହଁ େମାଡ଼ି ଯାଉଛି େମା' ବି ଛଣାକୁ । ଆେର ଏ କ'ଣ? ତୁ େମ
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ଓଢ଼ଣୀ େଦଇ ଏକ ଲୟେର ଏଇ ପୁେନଇ ଜହsକୁ ଚାହ[ ରହି ଛି। ଏଇ କୁ ଆଁରପୁେନଇ ଜହs

ହ
ାନ
ଆ

ପାରି ଲିନି। ଜାଣିବି अବା େକମି ତି?

ଇ
-ପ

େକେତେବେଳ ଆସି େମା' ଦୁ ଇ କାvକୁ ଶ କରି େମା' ପଛେର ଠି ଆ େହାଇଛ ମଁୁ ଜାଣି

ଆହାନ ଇ-ପତି କା ସ ୂ " ନି ଃଶୁ% ବି ତରଣ େହତୁ ଡା େଜାତି ପସାଦ ପ+ନାୟକ, -ାରା ପତି .ି ତ ଓ ପକାଶି ତ

Aahwaan.com

56

ଆହାନ ଇଇ-ପତି କା,
କା, ସାଦଶ ବଷ, ତୃ ତୀୟ ସଂଖା,
ସଂଖା, ମା ୨୦୨୨

Magazine Downloaded from www.aahwaan.com

ମଁୁ ପରା ତୁ ମ ସG ତି ସମୁଦେର ବୁ ଡ଼ି ପୁେନଇଜହsକୁ ଏକ ଲୟେର ଚାହ[ଥିଲି---ଏେତ ଦୁ  ତୁ େମ। େମା' ଆଖିରୁ ଶାବଣୀର अସରxି ଧାରା ଗୁଡ଼ାଏ ବୁ ହାଇଲା ପେର
ସୁନାପି ଲା ପରି େମା' କାvଧରି ପଛେର ଠି ଆ େହାଇ ଯାଇଛ ନୁ େହଁ ।
ଏଇ େଦଖି ଲ, ବଉଳ, ମି ତଣୀ ମଧ ଏପଯx େଶାଇନାହାxି । େସମାେନ ତା, ମନ
ମଣିଷ,ୁ ଧରି ଏେବବି "କୁ ଆଁରପୁେନଇ ଜହsେଲା ଫୁଲ ବଉଳ େବଣୀ" ଗୀତ େବାଲୁ ଛxି ।
ଚାଲ ଆେମବି ଆଜି ଗାଇବା-"କୁ ଆଁରପୁେନଇ ଜହsେଲା
ଫୁଲ ବଉଳ େବଣୀ,
େହ ଜହs େଦବତା ଆମ େପମ ସଦା
େହଉଥାଉ ଛନs ଛନs େଲା
ଫୁଲ ବଉଳେବଣୀ।"

ତ
ିକ

ା
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ଇ
-ପ

(ମାନସୀମାନୀଜାହsବୀଜାନୁ )

ଆ

ହ
ାନ

GC CRPF, ଭୁ ବେନଶ¡ର, ନୟାପଲB ୀ।
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ଦଶହରା େଭଟି
ମହାଳୟା

ପାwଦି ନ

ପବ
ୂ ର
 ୁ

ସିG ତା

ଓ

ପଦି ପର

ବାହାଘର

େହାଇଥାଏ। ଦୁ େହଁ ପରରକୁ ଖୁବ୍ ଭଲ ପାଆxି । େସମାେନ ଦୁ େହଁ
ପଥମଥର ପାଇଁ ମହାଳୟା ଦି ନ ମEିର ମପେର ମା',ର ଦଶନ କରି
ବାହାରxି ଏକ ସୁEର ରମଣୀୟ ାନକୁ ବୁ ଲାବୁ ଲି ପାଇଁ। ସିG ତା କବି ତା
ତି ନାଥ ନEୀ

େଲଖିବାକୁ ଭଲପାଏ େହେଲ ଏକଥା ପଦି ପକୁ ଜଣା ନଥାଏ। େସ
ବାଟେର ଯାଉଥିବା ସମୟେର ଏକ େଛାଟ କବି ତା େଲଖୁଥାଏ। େହେଲ
ପଦି ପ ଜାଣିପାରୁ ନଥାଏ ।
ଦୁ ହ[, ମନେର େଗାଟିଏ କଥା େସମାେନ ପରରକୁ ପଥମ ଥର

କି ଛି ଜଣାନଥାଏ, କାହ[କି ନା େସ ନୂ ଆ କରି ଆସି ଥାଏ। େତଣୁ େସ
ତାର ଜୀବନର ସବୁ ଠାରୁ ପି ୟ କବି ତାଟିଏ ପଦି ପକୁ େଭଟି େଦବାକୁ
ମନ କଲା। େହେଲ େସ େକେବ େଭଟିେଦବ େସ କଥା ଭାବୁ ଥାଏ।
ଏହାରି ଭିତେର େସମାେନ େଯଉଁ ାନକୁ ବୁ ଲି ବାପାଇଁ ଯାଇଥିେଲ
େସଠାେର ପହwି ଗେଲ। େହେଲ ସିG ତା ତାର ଭାବନାେର अଟଳ। େତଣୁ

ଇ
-ପ

ତ
ିକ

ା

େସ କହି ଲା ତେମ ଟିକିଏ अେପiା କର ମଁୁ ଯାଉଛି । େହେଲ ସିG ତାର
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ପାଇଁ କି ଛି ଉପହାର େଦେବ। େହେଲ ସିG ତା ତା ଶାଶୁଘର ବି ଷୟେର

ଆ

ହ
ାନ

କବି ତା େଲଖା େଶଷ େହଲାନାହ[ େତଣୁ େସ ତାକୁ अଧାେର ରଖି ଲା ଓ
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େସମାେନ ବୁ ଲି ବା ପାଇଁ ବାହାରି ଗେଲ ।
ବୁ ଲାବୁ ଲି କରି ବା ସମୟେର ସିG ତାର ମନ ବୁ ଲାବୁ ଲି େର ନଥାଏ। େସ େକେବ
ପଦି ପକୁ ତା ମନର କବି ତା େଭଟିେଦବ େସଇ କଥା େସ ଭାବୁ ଥାଏ। ବୁ ଲାବୁ ଲି ସମୟେର
ସିG ତାର ମନ अନ ଆେଡ ଥିବାର ପଦି ପ ଜାଣିପାରି େଲ। େତଣୁ େସ େସଦି ନ ଆଉ
ବୁ ଲାବୁ ଲି ନକରି ଲଜ୍ କୁ େଫରି ଗେଲ। େସ ଦି ନ ରାତି େର ସିG ତା ଆଖିେର ନି ଦ ନଥାଏ।
ରାତି ସାରା େସ କବି ତାଟି େଲଖୁଥାଏ। େଶଷେର େସ ଦଶହରାେର େସ ପଦି ପକୁ େଭଟି
େଦବ େବାଲି ଭାବି ଲା ।
େଲଖା େଲଖି େଶଷ କର ସିG ତା େଭାର୍ ସମୟେର ଦୁ ଇଘ¢ା େଶାଇଗଲା। େସଇ
ସମୟେର ପଦି ପ,ର ନି ଦ ଭାିଗଲା। େସ େଦଖିେଲ ବି ଛଣା ଉପେର ଡାଇରୀ ଓ
କଲମଟି ପଡ଼ି ଛି େତଣୁ େସ ତାକୁ େଖାଲି େଦଖିେଲ େସ େଦଖxି ତ େସଇ ଡାଇରୀେର
େକବଳ କବି ତାର ବାସsା। େତଣୁ ପଦି ପ ଜାଣି ପାରି େଲ େଯ ସିG ତାର ବଡ ଖୁସି େହଉଛି

ପୁbକ କରିବି େସଇଦି ନ ଯାଇ େମାର କବି ତା େଲଖା ସଫଳ େହବ "
େତଣୁ ପଦି ପ େସଇଥିେର ଥିବା କବି ତାକୁ େନଇ ଏକ ସ ତ~ ପୁbକ ପbୁତ କେଲ।
େହେଲ ଏକଥା େସ ସିG ତାକୁ କହି େଲ ନାହ[ କି ସିG ତା େଲଖି ଥିବା କବି ତା େସ ପଦି ପକୁ କହି ଲା
ନାହ[। ଏହାରି ଭିତେର ପଦି ପ ତା, ବvୁ , ସହାୟତାେର େସଇ ପୁbକକୁ ପbୁତ କରି
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ା

ଘେର ଆଣି ରଖିଥାxି ।

ଇ
-ପ

ତହ[ ପରଦି ନ ପୁଣି େସମାେନ ବୁ ଲାବୁ ଲି ପାଇଁ ବାହାରି େଲ େହେଲ େସଦି ନ ଥାଏ
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ଷ.ୀ ପୁଜା। ସକାେଳ ସsାନ କରି େସମାେନ ବୁ ଲାବୁ ଲି ପାଇଁ ଗେଲ ପଥେମ େଗାଟିଏ
ଆହାନ ଇ-ପତି କା ସ ୂ " ନି ଃଶୁ% ବି ତରଣ େହତୁ ଡା େଜାତି ପସାଦ ପ+ନାୟକ, -ାରା ପତି .ି ତ ଓ ପକାଶି ତ
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ାନେର ମା ଦୂ ଗା ,ର ପଜ
ୂ ା ମପେର ମାଆ,ୁ ଦଶନ କରି େସମାେନ ଗଲାକାଲି ର ବାକି
ାନ ବୁ ଲି ବା ପାଇଁ ବାହାରି ଗେଲ। େସଠାେର ପହଁ ଚି େସମାେନ ବୁ ଲାବୁ ଲି କରି ସvାେର
ଲଜ୍ କୁ େଫରିଗେଲ ।
ଲଜ୍ କୁ ଯି ବା ରାbାେର େଗାଟିଏ ମପ ପାଖେର ଏକ ମେନାର|ନ କାଯକମ
ଆେୟାଜି ତ େହଉଥିଲା। େସଇଠୁ ଲଜ୍ ର ଦୂ ରତା ଏକ କି େଲାମି ଟର, େତଣୁ େସମାେନ
େସଠାେର େସଠାକାର କଳାକୁ ଉପେଭାଗ କରୁଥାxି । ଏହାରି ଭିତେର ଏକ ପତି େଯାଗିତା
ଆେୟାଜି ତ େହଲା। େସଇ ପତି େଯାଗିତାଟି ଥିଲା େଶ. େଯାଡ଼ି େସଠାେର ଦୁ େହଁ
अଂଶଗହଣ କେଲ। େସଠାେର ପତି େଯାଗୀ ମାନ, ମଧେର अେନକ ପକାର ପତି େଯାଗିତା
କରି ଗଲା ଏବଂ େଶଷେର ବି େଜତା େଘାଷଣା କରାଗଲା ।
େସଇ ପତି େଯାଗିତାର ବି େଜତା େହେଲ ସିG ତା ଓ ପଦି ପ। େହେଲ ଏେତ ବଡ଼
ପୁର:ାର ଲାଭ କରି ମଧ ସିG ତା ଓ ପଦି ପର ମନେର ଖୁସି ନଥାଏ। କାରଣ ଦୁ େହଁ େସଇ

ଦଶମୀ ର ସୁେନଲି ଆକାଶ ।
ଦୁ ଇଦି ନେର େସମାେନ ବୁ ଲାବୁ ଲି େଶଷ କରି େସମାେନ ଘରକୁ େଫରି ଗେଲ।
अମୀ ଦି ନ अପରାହsେର େସମାେନ ଘେର ପହwିେଲ। ଘେର ପହwି େସମାେନ ରାତି େର
ତା, ଘର ପାଖେର ଥିବା ମପ ଗୁଡିକେର ମାଆ,ର ଦଶନ କେଲ। ଯାନି ଯାତରା

ତ
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ା

ବସି ଥାଏ େସଇଠାରୁ अେନକ କି ଛି କି ଣାକି ଣି କରି ଘରକୁ େଫରି େଲ। ନବମୀେର
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େଗାଟାଏ ଦି ନକୁ अେପiା ବି ଜୟା ଦଶମୀ। େକେବ ପାହି ବ ନବମୀ ନି ଶି ଓ ଉଦୟ େହବ

ଇ
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ମାଆ,ର େଶଷ ଦଶନ ପାଇଁ ପୁଣି ରାତି େର ଦଶନ ପାଇଁ ମପ ଗେଲ ।

ଆ

ହ
ାନ

ମପରୁ େଫରି ଦୁ େହଁ େଶାଇବା ପାଇଁ ଗେଲ େହେଲ ନି ଦ େହଉଛି । ଆଖି ଟିକିଏ
ଆହାନ ଇ-ପତି କା ସ ୂ " ନି ଃଶୁ% ବି ତରଣ େହତୁ ଡା େଜାତି ପସାଦ ପ+ନାୟକ, -ାରା ପତି .ି ତ ଓ ପକାଶି ତ
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ଲାଗି ଯାଉଥାଏ ପୁଣି େଖାଲି ଯାଏ। ଏହାରି ଭିତେର ରାତି ପାହି ସକାଳ େହାଇଗଲାଣି ।
ଦୁ େହଁ ପରର ମୁହଁକୁ ଚାହ[ ମୁରୁକି ହସି େଲ ।
ଏହାପେର ସିG ତା ଯାଇ ତାର ଉପହାରକୁ େନଇ ପ ଦି ପକୁ େଦବା ସମୟେର ପଦି ପ
ସିG ତାର େଲଖାକୁ େନଇ ପbୁତ କରିଥିବା ପୁbକକୁ େନଇ ସିG ତାକୁ େଦଲା। ଦୁ େହଁ
ପରରକୁ ଏକା ସମୟେର ଉପହାର େଦେଲ। ଠି କ୍ େସଇ ସମୟେର ଦୁ ଃଖ ନି ଜ ନି ଜର
ଉପହାରକୁ େଖାଲି େଲ। ସିG ତା ତାର ଉପହାର େଦଖି ଆzଯ େହାଇଗଲା ଓ ପଦୀପ ତାର
ଉପହାରକୁ େଖାଲି ସିG ତା େଲଖିଥିବା କବି ତାଟି ପଡ଼ି ଲା। ଦୁ େହଁ ତା,ର ଉପହାର ପାଇ
ଖୁସିେହେଲ ।।
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ା
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ନାମ- ତି ନାଥ ନEୀ
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େଦଉଳି ପwୁଘ¢ା, ଜେଳଶର, ବାେଲଶର
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ବାପା
ଆଜି ପଭାତରୁ अବି ନାଶ, ପାଖକୁ ଫାଦର'ସ େଡ’ର अେନକ
ଶୁେଭkା अଭିନEନ ବା`ା ଆସୁଛି ତା, ସହ େସଲଫି ଉଠାଇ
ପି ଲାମାେନ େକେତ େଫାଟ

େଫସବୁ କେର େପା କରିସାରି େଲଣି 

ବାପା,ୁ େନଇ େକେତ ମମଶୀ କବି ତା, ସୁEର ଶ ଗୁkେର ସି ତ
ସିs ଗଧା ଜି ମହାପାତ

ଆଦଶ ବାପାର ଚରି ତ ତା, େଫାଟ ପାେଖ ହ¡ାଟ୍ସअପ ଆଉ
ଇନ୍ଗାମେର ପୁରି ଗଲାଣି ତା, ମନ ବି ଭାରି ଖୁସି.... ବାପା ନ
େହାଇ େସ ଏେତ ସାନ ସମାଜେର ତଥା ପି ଲା, ପାେଶ ପାଇ
ପାରି ଛxି  କି  ତା, ବାପା, େଫାଟ ପାଖେର ଛି ଡା େହାଇ ତା,ୁ

ଆଖିେର ଲୁ ହ ଜେକଇ ଆସୁଛି
ଆଜକୁ ପଚାଶ ବଷ ତଳର କଥା... େସ ମଧ ସବୁ ପି ଲା, ପରି
ମାମା ମାମା େହାଉଥିେଲ ତା, ଦି ନର ଆର ମା’, ଠାରୁ ଆଉ
େଶଷ 'ମା', େକାଳେର ହଉଥିଲା ମା’,ର ଟିକିଏ କ ତା,ୁ ଭୀଷଣ
ଆଘାତ ଦଉଥିଲା କି  େସ େଯେତ ବଡ଼ େହବାକୁ ଲାଗିେଲ ତା,
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ବାପା, ପତି ତା, अନୁ ରି, अନୁ ରାଗ ପକାଶ ପାଇଲା ମେନअଛି େସ

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

ଶୁେଭkା ଜଣାଇଲା େବେଳ ତା, ବାପା, अସହାୟତା ମେନ ପଡି
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ଥେର େଶଣୀର ହbାiର ଖାତାେର େଲଖିଥିେଲ ଜନନୀ ଧରି ତୀ ଓ
ଆହାନ ଇ-ପତି କା ସ ୂ " ନି ଃଶୁ% ବି ତରଣ େହତୁ ଡା େଜାତି ପସାଦ ପ+ନାୟକ, -ାରା ପତି .ି ତ ଓ ପକାଶି ତ
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ଆକାଶ ଠାରୁ ବଡ଼ କି  ଜନକ ଜନନୀ ଠାରୁ ମଧ ବଡ ଶି iକ ତା,ୁ େଯେତେବେଳ ଏ
ବାବଦେର ପଶs କରି ଥିେଲ େସ ନି ଭୀକ ଭାେବ କହି ଥିେଲ ସାର ଏହା େମାର ନି ଜସ¡
अନୁ ଭୂ ତି |
ତା, ବାପା େକେତ େସsହୀ, ସରଳ, ଆଦଶ ମଣିଷଟିଏ କି  ମା',ର ମି ଛ अହମି କା
ତେଳ ଝାଉଁଳି ପଡxି  ମା କଥା କଥାେକ କହxି ମଁୁ େକମି ତି ଘରର ଝି अ ତମର କଣ
େଯାଗତା ଥିଲା ବି ବାହ କରି ବାକୁ  େମାେତ ବି ବାହ କରି ତମ ଭାଗ ବଦଳି ଯିବାରୁ ତେମ
ହାକି ମ େହାଇଛ अବି ନାଶ, ବାପା ବି ାନେର େଗାÓ େମଡ଼ାଲି  େହାଇ ମଧ ବି େରାଧ
କରxି ନାହ[ କାରଣ େସ ଗରିବ ଘରର ପୁअ େସ ଶୁଣିଥିେଲ ତା, ବାପା, ପାଠ ପଢ଼ାେର
अଜା, ଆଥhକ ସହାୟତା ଥିଲା ଏଣୁ କଥା କଥାେର ତା, ମା’, ବାପା, ପତି अହମି କା
ଛାଟ अବି ନାଶ, େକାମଳ ମତି ମନେର ଦାଗ ପକାଇ ଚାଲି ଥାଏ ବାପା अବି ନାଶ,ୁ
କହxି େମା ମା କହୁଥିଲା େଯାଉ ଘେର ମା’ଟି ବାପା,ୁ ସାନ ଦି ଏ େସ ଘେର ପି ଲାମାେନ

ଗଦଗଦ େହାଇ ଯାଏେର..
अବି ନାଶ ସମ େଶଣୀେର ପଢୁ ଥାxି  ତା, ସାନମାମଁୁ , ବି ଭାଘର ଥାଏ
अବି ନାଶ,ୁ ପବଳ ଜ¡ର େହାଇଥାଏ ବାପା ମା,ୁ କହି େଲ ସୁମି ପି ଲାଟିକୁ ଜ¡ରେର େନଇ
ଯି ବାନି .. ବରଂ େସ ସୁ େହାଇଯାଉ ରି େସପସନ ଦି ନ ଆେମ ଯି ବା.. अଭିକୁ ମଧ ଭଲ
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ଲାଗିବ ମା ଶୁଣି ନଥିେଲ ପରାସି ଟମଲ ଖାଇେଲ ଭଲ େହାଇଯି ବ େମା ବାପା, ଘରକୁ ନ
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ଆପଣା ଛାଏଁ ବାପା,ୁ ସାନ ଦି अxି अଭି!!! ତୁ କି  ବତି କମ... େତା ପି ତୃଭିେର ମଁୁ

ଇ
-ପ

ଯି ବାକୁ ତମର େକବଳ ବାହାନା ଦରକାର.. ତେମ ନ ଯାअ ମଁୁ ବାପା,ୁ କହି ସାରି ଛି କାର

ଆ

ହ
ାନ

ପଠାଇବାକୁ େସ ଡାଇଭର େଯାଗାଡ଼ କରି ସାରି େଲଣି ମଁୁ अଭିକୁ େନଇଯି ବି ତେମ ତ ଗେଲ
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ବସେର ଯି ବ େମାେତ କÔଟ  ଲାେଗନି  ବାପା ଚୁ ପ ରହି ଥିେଲ କି  କାର ଆସି ଲା
େବଳକୁ अଭି , ଜ¡ର କମି ନ ଥାଏ େସ ବାପା,ୁ iୀଣ ସ¡ରେର ଭିଡି ଧରି କହି େଲ ବାପା ମଁୁ
ଯି ବିନି େସଦି ନ ତା, ବାପା ମା,ୁ େବଶ ଟାଣେର କହି ଥିେଲ ସୁମି ତେମ ଯାअ अଭିକୁ େନଇ
ମଁୁ ପେର ଯି ବି ମା ମଧ ଡାଇଭର ଥିବା େଯାଗଁୁ ଯୁି ନ କରି अଜା, ଘରକୁ अଭିକୁ ବାଏ
କରି ଚାଲି ଯାଇଥିେଲ
ରାତି େର ଔଷଧ ଖାଇବା ସେ` ତା, ଜ¡ର କମି ନ ଥିଲା ତା, ବାପା अନି ଦା ରହି
ତା, କପାଳେର ପାଣି ପଟି େଦଇ ଥେମାମି ଟର ଜ¡ର ମାପୁଥାxି  ଆଖିରୁ ତା,ର ଧାର
ଧାର ଲୁ ହ ବହି ଯାଉଥାଏ ତା, ବାପା ସବୁ ଦି ନ ଡାଏରୀ େଲଖxି  अଭି , େଦହ ଖରାପ
ଥିବାରୁ ବି ବତ େହାଇ ତା, ତକି ଆ ତେଳ ରଖି ଆଲମି ରାେର ରଖି ବାକୁ ଭୁ ଲି ଯାଇଥିେଲ
ତା ପରଦି ନ अଭି,ୁ ଟିକିଏ ଭଲ ଲାଗିବାରୁ ବାପା ପଜ
ୂ ା କରିବା ସମୟେର अଭି େକୗତୁ ହଳ
ବଶତଃ ଡାଏରୀଟିକୁ ପଢ଼ି େଦଇଥିେଲ

ଜଳୁ ଛି  ଆମ ଗରିବ ଘରର ଶାxି ଧନେର କରତାଳି େର ମି େଳନାହ[ ତୁ େମାେତ ମଣିଷ
କରି ବାକୁ ନୁ େହଁ ଧନସ ଦ ପାଇଁ ସୁରଜି ତ ବାବୁ , ଧନ ଫାଶେର ପଡି ଗଲୁ  ମଁୁ

ବାପ

େଛଉ ପି ଲା କଣ ବୁ ଝି ଥିଲି େସ େମାେତ େତା ପାଖରୁ ତା, ଝି अ ପାଇଁ ଏକ େଖଳନା
କି ଣିଥିେଲ ମା! ତୁ ତ ଜାଣୁ ମଁୁ େତାେତ ଦି େନ ବି େରାଧ କରି ନି ସୁମି ତା ବାପା,ୁ ବି େରାଧ

ତ
ିକ

ା

କରି ବାର ବଳ େମାର େକାଉଠୁ ଆସି ବ??? ଆଜି अଭିର େଦହ ଖରାପେର େସ
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ଡାଏରୀ େଲଖା େହାଇଥିଲା ମା! େତାର ଭୁ ଲ ନି `ି ପାଇଁ ମଁୁ ଆଜି ତି ଳ ତି ଳ

ଇ
-ପ

ଚାଲି ଯିବାରୁ ମଁୁ ଏତି କି अନୁ ଭବ କଲି ନି ଜ ସxାନ ପାଇଁ ପତି ଯଦି ଏଇ ମେନାଭାବ େମା

ଆ

ହ
ାନ

ପତି ତା ହୃଦୟେର େକେତ ଦରଦ?? ସମାଜେର ହାକି ମର ୀ େହାଇ ସାନି ତା
ଆହାନ ଇ-ପତି କା ସ ୂ " ନି ଃଶୁ% ବି ତରଣ େହତୁ ଡା େଜାତି ପସାଦ ପ+ନାୟକ, -ାରା ପତି .ି ତ ଓ ପକାଶି ତ
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େହବାକୁ େସ ଚାେହଁ କି  ୀ ହି ସାବେର ସାନ ଦି ଏ ନାହ[ |
ଏମି ତି ଆଉ ଏକ अତx ଦୁ ଃଖଦାୟକ ଘଟଣା େଯାଉଦି ନ ବାପା,ୁ ମା ଚରି ତହୀନ
କହି ଥିେଲ अଭି, ସଖେର.. େସେତେବେଳ अଭି ବଡ଼ େହାଇ ଯାଇଥିେଲ ବାପା କାହ[କି
ନାରୀ ସହକମୀ,ୁ ଆଥhକ ସହାୟତା ପଦାନ କରି େବ ପକୃ ତେର ବାପା, ଗଁ ା ପାଖେର
ଥିବା ଗରି ବ େମଧାବୀ ଛାତୀ େବାଲି ବାପା ତା,ୁ ସାହାଯ କରି ଥିେଲ ପରବ` ୀ
ସମୟେର େସ ସଂେଯାଗବଶତଃ ବାପା, କାଯାଳୟେର ଚାକି ରୀ କରିଥିେଲ ଓ ନି ଜ
ସ¡ାମୀ, ସହ କୃ ତତା ଜଣାଇବାକୁ अଭି, ଘରକୁ ଆସି ଥିେଲ େସ ଆଣିଥିବା ମି ଠାକୁ
େସଦି ନ ମା େଫାପାଡ଼ି େଦଇଥିେଲ ଶାx ପକୃ ତି ର अଭି, ବାପା େସଦି ନ ବହୁତ ଉତ
େହାଇ ଯାଇଥିେଲ ମାଆ,ୁ ନନେସନ୍ସ କହି ଏକ ଜାବୁ ଡ଼ା ପକାଇଥିେଲ अଭିକୁ
ରାତି େର ବାପା କହି ଥିେଲ େତା ରାଣ ପକାଉଛି ମଁୁ େସମି ତି ନୁ େହଁ କି  ମଁୁ ଗରୀବ ଘର
ପି ଲା େବାଲି ଗରିବୀ କଣ ଜାଣିଛି

ସହ ଏକ ପକାର କଥା ବE କରି େଦଇଥିେଲ |
େଯଉଁଦିନ अଭି ଖଡଗପୁର ଇଂଜି ନିୟରି ଂ ପଢି ବାକୁ ଗେଲ ବାପା ବହୁତ ଖୁସି
େହାଇଥିେଲ କି  େଟନେର ତା,ୁ ଛାଡି େଦଇ ଆସି ଲା େବଳକୁ ପBାଟଫମେର अଭି,ୁ ଧରି
କାEି ପକାଇ ଥିେଲ अଭି ମଧ କାEି ପକାଇଥିେଲ ବାପା, ପାଖେର ରହି ତା,

ତ
ିକ

ା

ଏକଲା ପଣକୁ अଭି ବୁ ଝି ପାରି ଥିେଲ ମହମବତୀ ତରଳି ଲା ପରି ବାପା, ସ¡ାଭିମାନ
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େମା ପରି େକହି अସହାୟ ନ ରୁହ େବାଲି ମଁୁ ଭାେବ େସଇଦି ନ ଠାରୁ ବାପା ମା,

ହ
ାନ
ଆ

ବb ରୁହxି |

ଇ
-ପ

ପତି ଦିନ ମା, ପାଇଁ ତରଳି ବାକୁ ଲାଗିଥାଏ ମା କି  କÖ ବ, କି ଟି ପାଟh, ସମାଜ େସବାେର
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अଭି, ବି ବାହ ବୟସ େହବାରୁ ତା, ମାଆ ତା,ର अxର ବାvବୀ ଶି ଲାର ଝି अ
ସହ କରି ବାକୁ अଭି , ବାପା ଓ अଭି , ଉପେର ଚାପ ପକାଉଥାxି  अଭି େଯେତେବେଳ
ବି ବାହ ପାଇଁ େରାକେଠାକ ମନା କରି େଦଇଥିେଲ.. ଓ କହି ଥିେଲ ଧନୀ ଘର ଝି अ କଣ ମଁୁ
କାହାକୁ ବି ବାହ କରିବି ନାହ[ ତା, ମାଆ ବହୁତ କାEିଥିେଲ ବାପା ମଧ ବୁ ଝାଇଥିେଲ
ବାପା ଡାକେର େଯଉଁ ଦାିକତା, ଦାୟି ତ¡ ରହି ଛି ଆଉ କଉଥିେର ନାହ[ अସୀମ ତାଗର
ପତୀକ.. ଦୁ ନି ଆ ଝଡ଼େର ଚାଲି ବାକୁ ବାପା ରାହା େଦଖାଏ ବାପା େହେଲ ତୁ ଏସବୁ
ବୁ ଝି ପାରି ବୁ େବାଲି ବାପା ବୁ ଝାଇ ଥିେଲ अଭି ବାପା,ୁ ବାପା ନ େହାଇ ମଧ ଏସବୁ କରି
ପାରି ବି େବାଲି କହି ଥିେଲ ଆଜି ତା, ବାପା, ନାମେର େଖାଲା େହାଇଥିବା ବାଳାଶମର
ପି ଲାମାେନ ତା,ୁ ବାପା େବାଲି ଡାକୁ ଛxି  ଦୀଘ େତଇଶି ବଷର ଏ अନୁ .ାନ ବ`ମାନ
ପରି ପକ¡ ତା,ର ସମb େରାଜଗାର େସ ଏଥିେର ଖ କରି ଦିअxି  ପଥେମ ପଥେମ ମା
ବହୁତ ବି େରାଧ କରି କାEୁ ଥିେଲ... ପେର କି  ବାପା ମା ଉଭୟ ନି ଜକୁ ସାଲି ସ କରି ଏ

ହସି ଛxି 
କି  अଭି ଆଜି ଯାଏ ଭୁ ଲି ପାରି ନାହାxି ଏକ अସହାୟ ପି ତୃତ¡ର ଜ¡ାଳାକୁ  ଏଇ
ପି ଲାମାନ,ର ବାପା ଡାକେର ତା, ବାପା,ର ସ¡ାଭିମାନକୁ େସ ରiା କରି ପାରି ଛxି

ଇ
-ପ

ତ
ିକ

ା

େବାଲି ଉପଲ®ି କରxି |
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अନୁ .ାନର ତଦାରଖ କରି ତା,ୁ ସହେଯାଗ କରି ଛxି  ପି ଲା, ଗହଣେର ଉଭୟ

ଆ

ହ
ାନ

ବାରିପଦା, ୯୪୩୭୬୧୫୨୨୧
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ଦୁଃଖ ନଦୀକୂେଳ କରିଛି ଘର
ସି Eୁରା ଫାଟି ସକାଳର ସୁେନଲି କି ରଣ କାକର ଉପେର େମାତି
ପରି ଚକମକ କରୁଥାଏ। ଦୁ ଃଖୀ ପୁअକୁ ଧରି ଫକୀର अବଧାେନ,
ଘେର ପହଂଚି ଲା। अବଧାେନ େଟଳାେଟ ଗୁଡ଼ାଖୁ ଧରି ଦା ପି ାେର
ଦାx ଘଷୁଥାxି । ଦୁ ଃଖୀ ଆ¥ୁମାଡ଼ି अବଧାେନ,ୁ ମୁିଆ ମାରିଲା, ପୁअକୁ
ଶି ବରାମ ଦେଳଇ

ମୁିଆ ମାରି ବାକୁ କହି ଲା।
अବଧାେନ ପଚାରି େଲ ଆେର ତୁ େମ କି ଏ? ସକାଳୁ ସକାଳୁ େମା
ପାଖକୁ କଣ ପାଇଁ ଆସି ଛ ?
अବଧାେନ ଆା େମା ପୁअ ଦୁ ଇ ଚାରି अiରପାଠ ପଢି ବା ପାଇଁ

ତା ପରି ବାର ଡ଼ାକୁ ଭଲେର ଭଲେର କୂଳେର ଲେଗଇ ପାରିଛି ।
अବଧାେନ ଆା େତେମ ଚାହ[େଲ ବାପ େଛଉ େମା କପି ଳାଟା
କୂଳେର ଲାଗି ପାରxା ।
ବାପ େଛଉ ମାେନ ଆର ଗଁା ମକରା ଗଉଡ଼ କି ?
ହଁ अବଧାେନ େସ େମା େଗରb ।
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ା

ଆେର େସ ତ ଆମ ଘେର ନି ଇତି କାମ କରୁଥିଲା। ଆଉ ତା
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ଜି ଦ ଧରି ଛି। ମଁୁ ଶୁଣିଛି ଆପଣ, ପାଖକୁ ପଢ଼ି ବା ପାଇଁ ଯି ଏ ଆସି ଛି, େସ
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ହ
ାନ

ପୁअକୁ ପାଠ ନ ପେଢ଼ଇ ମଁୁ କଣ ଛାଡ଼ି େଦବି । ତାହାର ପଢ଼ି ବା ପାଇଁ
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ଇkା अଛି ମାେନ ତୁ େମ େଦଖିବ ତାକୁ ଆମ ଗଁାେର ମଣିଷ ପରି ମଣିଷଟିଏ କରିବି । ଆମ
ଗାଆଁେର କଣ େଦଖିବ ଚାରିଖୀ ଗଁାେର େଲାେକ େକମି ତି ତାହାର ଯଶ ଗାଇେବ। ତାକୁ
ମଁୁ ଡାରେଟ କେରଇବି । ଡାର ବି ନା ମକରା େଯମି ତି ଆରପାରି କୁ ଚାଲି ଗଲା, କାହା
ଜୀବନେର ଆଉ େସମି ତି ନ ଘଟୁ ମଁୁ ଚାେହଁ । ଫକୀର अବଧାେନ ଠୁ ଏତକ କଥା ଶୁଣିଲା
େବଳକୁ ଦୁ ଃଖୀ ଆଖି ରୁ ସୁଖ ଆଉ ଦୁ ଃଖର େକଇବୁ Eା ଲୁ ହ େବାହି ଆସି ଲା ।
ଛପନ ବଷ ବୟସେର କାହାକୁ ଛअ अଣା ଛାଡି ନଥିବା अବଧାେନ ଦୁ ଃଖୀକୁ ବା
େକମି ତି ଛାଡି ବ। େସ ସଫା ସଫା କହି େଦଲା, କପି ଳାକୁ ପେଢଇବାକୁ अେନକ अଥ ଖ
େହବ େହେଲ ତୁ େମ अଥ େକଉଁଠୁ ପାଇବ?
ଦୁ ଃଖୀ ଆଖି ରୁ ଲୁ ହ େପାଛି କହି ଲା "अବଧାେନ ଆା େତେମ ତ ଜାଣ ମଁୁ ଦୁ ଃଖିନୀ
ଟିଏ अନ ଘେର ଦି ପାହି ଟି କରି ଆେମ ଦୁ ଇ ପାଣୀ ଚଳି ଯାଉଛୁ। ଆଉ ଆପଣ ଟିକିଏ େମା
କପି ଳାକୁ ସହାୟ େହେଲ େସ ଟିକିଏ କୂଳକୁ ଲାଗିଯିବ" େମା କପି ଳା ଯଦି ଡାର ହବ

ପାଇଟି କରି ଯାହା ମି ଳିବ ତାକୁ ଆଣି େଦବି ।
अବଧାେନ କହି େଲ ଭଲ ହୁअxା ଯଦି େମା ପbାବେର ରାଜି େହାଇଯାଆx।
ଦୁ ଃଖୀ କହି ଲା କି ପbାବ अବଧାେନ ?
ତୁ େମ अନର ପାଇଟି କର କି  େଯେତେବେଳ କପି ଳାକୁ ପେଢଇବାକୁ ଆଣିବ େମା
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ଘରର କଣ ଟିକିଏ ପାଇଟି କରି େଦବ। କପି ଳାର ପାଠ ପଢାକୁ ପାଠ ପଢ଼ା େହଇଯି ବ େମା
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େତେବ େସେତେବେଳ କଣ ତୁ ମ ଋଣ ସୁଝି େଦବନି । ଆଉ ଯଦି କହି େବ ମଁୁ ଆଉ ଦି ଘର
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ଘରର କାମ ବି େହଇଯି ବ ।
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ଦୁ ଃଖି କପି ଳାର ଭବି ଷତ ପାଇଁ अବଧାେନ, ପbାବେର ରାଜି େହାଇଗଲା।
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ଦୁ ଇମାସ େହବ କପି ଳାର ପଢ଼ା ସୁରୁଖୁରୁେର ଚାଲି ଥିଲା ତା ସାକୁ अବଧାେନ
ଘରର ପାଇଟି। କପି ଳାର ପଢ଼ା ସାକୁ अବଧାେନ, ଘରକାମ ବି ସୁରୁଖୁରୁେର
େହଇଯାଉଥିଲା ।
ଦି େନ ଦୁ ଃଖୀ, अବଧାେନ େଶାଇବା ଘର ଝାଡୁ କରୁଥିବା ସମୟେର ହଠାତ ତା ମୁରୁ
ଶାଢ଼ୀଟା ବi ତଳକୁ ଖସି ପଡ଼ି ଲା ବାଇଶି ବଷhୟ ଦୁ ଃଖୀର ବi ସେତ େଯପରି
'ତରାୟି ତ େଢଉ କୂଳେର ପି ଟି େହଲା ପରି ଫକୀର अବଧାେନ, ହୃଦୟ କା§େର
ପି ଟିେହଲା। େଯୗବନର କି ଛିଟା ପାହାଚ ଚଢି ଥିବା ଦୁ ଃଖୀ େଦହର ମାନସା,କୁ ବୁ ଢ଼ା
अବଧାେନ ଏକା ନି ଶାସେର ପଢ଼ି ପକାଇଲା ।
ବୁ ଢ଼ା अବଧାେନ ତଟ େହାଇ ଚାହ[ ରହି ଗେଲ। ଦୀଘ ଛअ ବଷ ଧରି ଏକଲାପଣ
अନୁ ଭବ କରି ନଥିବା ଫକୀର अବଧାେନ ଆଜି ୀର अନୁ ପିତି अନୁ ଭବ କେଲ।
ପତି ଦିନ अନର ହbେରଖା େଦଖି ଭବି ଷତ ବତାଉଥିବା ଫକୀର अବଧାେନ େସଦି ନ

ମୁହୂ`ଟିକୁ ଭୁ ଲି ପାରୁନଥିଲା। ଆଖିକୁ ଟିକିଏ ଛାଇନି ଦ ଆସି ଛି କି ନାହ[ ଚେଢଇମାନ,
କି ଚିରିମିଚରି ଶେର ଫକୀର ବୁ ଢ଼ାର ନି ଦ ଭାିଗଲା। କଛି ସମୟ ଯାଇଛି କି ନାହ[
ଦୁ ଃଖୀ ପୁअକୁ ପଢ଼ା ଘେର ଛାଡି ତା କାମେର ଲାଗିଗଲା। ଫକୀର अବଧାେନ କପି ଳାକୁ
ପାଠ େଦଇ अନ ରୁମକୁ ଚାଲି ଗଲା େଯଉଁ େକାଠରୀ ଦୁ ଃଖୀ ସଫା କରୁଥିଲା। ହଠାତ
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ଭିତର ପଟୁ କବାଟ ବE କରି ବୁ ଢ଼ା ଦୁ ଃଖୀକୁ ଖଟ ଉପରକୁ ଭିଡ଼ି େନଲା। ଦୁ ଃଖୀ ଚି ାର
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ସାରା ରାତି ତନ ତନ କରି ନି ଜ ହାତର ଭାଗେରଖାକୁ ପରଖୁଥିଲା। ତଥାପି େସ େସହି
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କରି ବଳପବ
ୂ କ
 ଖସି ଯିବାକୁ େଚାକଲା େବଳକୁ ଫକୀର अବଧାେନ ଦୁ ଃଖୀ ମୁହଁକୁ
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ଚାପି ଧରି ତା କାନେର କହି ବାକୁ ଲାଗିଲା େତା କପି ଳାର ଭବି ଷତ ଚଁାହୁଛୁ ପରା, ତୁ କଣ
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ଚାହଁୁ ନୁ େତା କପି ଳା ଡାର େହଉ। अବଧାେନ, ଏତକ କଥା େକଳା ସାପକୁ କରାୟତ
କଲାପରି ଦୁ ଃଖୀର ଶରୀରକୁ ଆେb ଆେb ନି ±ିୟ କରି େଦଲା। ସ¡ାମୀ ଚାଲି ଯିବା ଦୁ ଃଖର
ଲୁ ହ ଦୁ ଃଖୀ ଆଖି ରୁ ନ ଶୁଖୁଣୁ ଦୁ ଃଖୀ ପାଇଁ ଆଉ ଏକ ଦୁ ଃଖର ବନା ମାଡ଼ି ଆସି ଲା ।
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େଲଖନପୁର, ସାେଲପୁର
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ଦୂ ରାଭାଷ :-୯୪୩୯୯୩୭୦୭୧
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େବାଉ େମାର अv
ରାତି ପାହି େଲ େବାଉ ଡାକେର ନି ଦ ଭାିଯାଏ। େଭାକ େହବା
ଆଗରୁ େବାଉ ହାତରvା ଖାଇବା ପହwିଯାଏ। ଦାx ଘଷି ସାରିବା
ପେର ଟିଫିନ୍ େହଉ କି ଗାେଧଇ ସାରି େଲ ପଖାଳ ଆଳୁ ଚକଟା େହଉ।
ସବୁ େବେଳ େବାଉ ଜଗି ରହି ଥାଏ। େଜେଜ,ର ଚା କପ୍ ଠୁ ଆର
ଝରଣା ବାରିକ

କରି େଜେଜ ମା’ର ପାନ ଭା ପଯx। ବାପା ତ େବାଉ ନଥିେଲ
େବାଧହୁଏ କି ଛି କରି ପାରେxନି । ଏମି ତି କି ଗାମୁଛାଟିଏ ବି ମି େଳନି
ତା,ର େବାଉ ନ େଦବା ପଯx। ଧି େର ଧି େର ବଡ଼ େହବା ପେର ମଁୁ
ଭାେବ ଏକା େବଳେକ ଏେତ କାମ ପୁଣି ସମb,ର, େକମି ତି କରି

ବାଡି ପେଟ ଶାଗ କି ଆରି ଟିଏ କରିଛି । କାକୁ ଡି , ଜହିs , େପାଇ,
ଏମି ତି େକେତ କଣ ଲେଗଇ େଦଇଛି େବାଉ। ଲ,ା ଗଛ ତ େକେବ
ବାଡି ରୁ ସେର ନାହ[ କି ମେର ନାହ[। ଫୁଲ ଗଛ ବି କମ୍ ନାହ[ ଟଗର,
ମEାର, ସୁଗv ରାଜ, ମଲB ୀ ବାର ଜାତି ଫୁଲ ଲେଗଇ େଦଇଛି
ବାଡ଼ି େର। ଘର କାମ ସବୁ ସରିଲା ପେର େବାଉ ଆସି ଟିେକ ବାଡ଼ି େର
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ବୁ େଲ, େକାଉ ଫୁଲ ଗଛ ଶୁଖି ଯାଇଛି କି ଏ ଝାଉଁଳି ପଡ଼ି ଛି କାହା ମୂଳେର
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ପାରୁଛି େବାଉ।

ଆ

ହ
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ଘାସ ଉଠି ଛି ତାହା ନି େରଖି େଦଖି ସଫା କରିଦି ଏ। ମଁୁ ବି :ୁଲରୁ
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େଫରି େଲ େବାଉ ସାେର ବାଡି େର ବୁ େଲ। ବାଡି େର ଆମର େଗାଟିଏ ବଡ଼ ବାଉଁଶ ବୁ ଦା
ଥାଏ ଟିକିଏ ସ| ବୁ ଡ଼ି ଗେଲ ଭୁ ତମାେନ ସବୁ ଆସି କି ବସି ଯାଆxି । େକେତେବେଳ
େଜାରେର ପବନ େହଇ ନଇଁ ଯାଏ ତ େକେତେବେଳ କଡ କଡ କରୁଥାଏ। େସଥିପାଇଁ ମଁୁ
େବଶୀ ବାଡି ଆଡ଼କୁ ଯାଏନି । ଭାରି ଡର ମାେଡ।
ସ| ବୁ ଡ଼ି ଗେଲ ସ| ସଳି ତା େଦଇ ପୁଣି ନି ଜ କାମେର ଲାଗିପେଡ। େବାଉ େମାର
େବଶୀ ପାଠ ପଢି ନି। ନି େଜ କି ଛି ପଢି ପାେରନି େବାଲି ଆମକୁ ତାଗିଦ୍ କରି ନାଲି ଆଖି
େଦେଖଇ ପାଠ ପଢି ବା ପାଇଁ େଜାର କେର। ଆମକୁ ବୁ େଝଇ କୁ େହ ମଁୁ ସି ନା अvୁ ଣି େହେଲ
ତମ ମାନଂକର ଆଖି अଛି ତୁ ମରି ଆଖିେର ମଁୁ ବି ଦୁ ନି ଆଁ େଦଖିବି। ଆେମ ବୁ ଝି ପାରୁନି
େବାଉ ଆମକୁ अvୁ ଣୀ େବାଲି କାହ[କି କୁ େହ। ସି ଏ ତ ସବୁ କରି ପାେର ତା ବି ନା ଏ ଘର
अvାର େହେଲ େବାଉ କେହ ମଁୁ अvୁ ଣୀ।
ଏ କଥା େବାଉକୁ ମଁୁ ପଚାରିଲି େବାଉ ହସି ଲା ଆଉ କହି ଲା ରହ କହି ବି ତେତ

େକେତେବେଳ େବାଉର କାମ ସରି ବ ଆଉ େବାଉ େଶାଇବାକୁ ଆସି ବ। େଜେଜ,
େଜେଜମା, ବାପା ଆଉ ଆେମ ଭାଇ ଭଉଣୀ ସମେb ଖାଇ ସାରି େଲ େବାଉ ଖାଏ।
େରାେଷଇ ଘର ପରି±ାର କରି ଧୁଆ େଧାଇ େହାଇ େବାଉ େଶାଇବାକୁ ଆେସ।
େବାଉ େମା ମୁ ଆଉଁସି େଦେଲ ମଁୁ େଶାଇପେଡ। େସଦି ନ କି  ନି ଦ େହଉ

ତ
ିକ

ା

ନଥାଏ। େବାଉ ଗପ କହି ବାକୁ କହି ଛି ଶୁଣିବି ତାପେର ଯାଇ େଶାଇବି । େବାଉ କାମ ସାରି
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େଶାଇଲା େବେଳ ଗପଟିଏ କହି ବି ତୁ ଠି କ୍ ବୁ ଝି ଯିବୁ। ମନଟା ଭାରି ବb ଲାଗୁଥାଏ

ହ
ାନ
ଆ

ଆର କଲା :::::

ଇ
-ପ

େମା ପାଖେର ଆସି େଶାଇଲା। ମଁୁ କହି ଲି େବାଉ ତୁ କହି ଥିଲୁ ଗପ କହି ବୁ କହୁନୁ । େବାଉ
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େଗାଟିଏ େଦଶେର େଗାଟିଏ ରାଜା ଥିେଲ। େସ ରାଜା ତା, ମହାମ~ୀ,ୁ ଆେଦଶ
େଦଇ କହି େଲ, “ମହାମ~ୀ େମା େଦଶେର େଯେତ अv अଛxି କାଲି ସମb,ୁ ଆଣି େମା
ରାଜ ଦରବାରେର ହାଜର କରାଇବ।”
ମହାମ~ୀ ଯଥା ଆା କହି ଦବତ େହେଲ।
ତହ[ ଆରଦି ନ ସକାଳୁ
ଡକାଗଲା। କାଲି

େଦଇଥିବା

ରାଜା ଆସି ଦରବାରେର ପହwିେଲ। ମହାମ~ୀ,ୁ
କାଯକୁ

ସଠି କ୍

ଭାବେର ତୁ େଲଇଛxି

କି

ନାହ[

ପଚରାଗଲା। ଆା ହଜୁ ର କହି ମହାମ~ୀ ନତ ମbକ େହାଇ ଠି ଆ େହାଇ ରହି େଲ।
ରାଜା ଆେଦଶ େଦେଲ େସମାନ,ୁ ଆଣି ରାଜ ଦରବାରେର ହାଜର କରାଯାଉ।
ସେ ସେ ମହାମ~ୀ ସମb,ୁ ରାଜା, ସଖେର ଆଣି ଛି ଡ଼ା କରି େଦେଲ। ସମb,ୁ
େଦଖି ରାଜା ଆzଯ େହାଇଗେଲ ଓ ମହାମ~ୀ, ଉପେର ଗଜh ଉଠି େଲ ଏ କଣ ମହାମ~ୀ
ମଁୁ ତୁ ମକୁ କ'ଣ କହି ଥିଲି ତେମ କଣ କରିଛ।

ଆେଦଶ ଦି ଆଗଲା। ମହାମ~ୀ ଯାହା କହି ବାକୁ ଚାହଁୁ ଥିେଲ ତାହା ମଧ କହି ପାରି େଲ
ନାହ[। ମଥାପାତି ରାଜା, ଆେଦଶକୁ ପାଳନ କେଲ। େଶଷେର ଶୁଳି ଉପରକୁ ନି ଆଗଲା।
ମହାମ~ୀ,ୁ ତା,ର େଶଷ ଇଛା କ'ଣ େବାଲି ପଚରାଗଲା। ମହାମ~ୀ ଏତି କି କହି େଲ
େମାର େଶଷ ଇଛା େଯଉଁ େଲାକମାନ,ୁ ଆଖି ଥାଉ ଥାଉ ମଁୁ अv େବାଲି ଆଣି ରାଜ

ଇ
-ପ

ଶୁଣିବାକୁ ଚାେହଁ । େସଇଥିେର େମା ଆତGା ଶାxି ପାଇବ ମଁୁ ଶାxି େର ମରି ପାରିବି ।

ତ
ିକ

ା

ଦରବାରେର ଠି ଆ କରି ଛି େସଇମାନ, ମୁହଁରୁ ଭାଗବତ ଗୀତାର େଗାଟିଏ େଗାଟିଏ ପଦ
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ରାଜା, ଆେଦଶର अବମାନନା କରି ଥିବାରୁ ମହାମ~ୀ,ୁ ଶୁଳି ଦ େଦବା ପାଇଁ

ଆ

ହ
ାନ

ମହାମ~ୀ, କହି ବାନୁ ଯାୟୀ ସମb,ୁ ଭାଗବତ ବହି ଖେ ଖେ ଦି ଆଗଲା ଓ
ଆହାନ ଇ-ପତି କା ସ ୂ " ନି ଃଶୁ% ବି ତରଣ େହତୁ ଡା େଜାତି ପସାଦ ପ+ନାୟକ, -ାରା ପତି .ି ତ ଓ ପକାଶି ତ

Aahwaan.com

73

ଆହାନ ଇଇ-ପତି କା,
କା, ସାଦଶ ବଷ, ତୃ ତୀୟ ସଂଖା,
ସଂଖା, ମା ୨୦୨୨

Magazine Downloaded from www.aahwaan.com

େଗାଟିଏ େଗାଟିଏ ପଦ ପାଠ କରି ବା ପାଇଁ କୁ ହାଗଲା। ସମେb ବହି କୁ अେନଇ ରହି େଲ
କି  କାହାରି ପାଟିରୁ େଗାଟିଏ ବି ଶ ଶୁଭିଲା ନାହ[। ଶୁଳି େଦବାର ସମୟ ଗଡ଼ି ଯାଉ
ଥିବାରୁ ରାଜା ପାଟି କରି ଉଠି େଲ। କଣ େହଉଛି ଏସବୁ ଯଥା ଶୀଘ ଭାଗବତ ପାଠ
କରାଯାଉ ଓ ଶୁଳି କାଯ ସମାପନ କରାଯାଉ।
ରାଜା, ତାଗିଦ୍ ର େକୖ ାଣସି ପକାରର ଫରକ ପଡ଼ି ଲା ନାହ[।
ଏଥର ମହାମ~ୀ ଆଉ ଚୁ ପ୍ ରହି େଲ ନାହ[। କହି େଲ ମହାରାଜ ଏମାନ,ର ଆଖି
 ାରୁ ବଳି अv ଏ ସଂସାରେର
अଛି ସତ କି  ଏମାେନ ଜେଣ ଜେଣ अv। କାରଣ ମୁଖଠ
ବି ରଳ। ଆପଣ କହି ବା अନୁ ସାେର ମଁୁ ଆଖିଥିବା େଲାକ େକମି ତି अv େହାଇପାେର
ଜଣାଇବା ପାଇଁ ଏ ରାଜଦରବାରେର ଏମାନ,ୁ ଆଣି ଛି ଡ଼ା କରାଇଛି । ରାଜା ନି ଜର ଭୁ ଲ୍
ବୁ ଝି ପାରି େଲ। ମହାମ~ୀ,ୁ ଶୁଳି ଦରୁ ମୁ କରାଗଲା।
େଶଷେର େବାଉ ଏତି କି କହି ଲା ମଁୁ ସି ନା ସବୁ କରି ପାେର େହେଲ ମଁୁ େଗାଟିଏ अv
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ଉଷୁମ ଥିଲା ଲୁ ହ ଦି େଟାପା ।
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ସହି ତ ସମାନ। େବାଉ ଆଖିରୁ ଲୁ ହ ଦି େଟାପା ଝରି ଆସି େମା ଗାଲେର ପଡ଼ି ଲା। ଭାରି

ଆ

ସମଲ, ତାଳେଚର, अନୁ େଗାଳ
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ବି ଶାସଘାତକ ମା,ଡ଼

ନି େରାଳା ଘw ଜଲ, ଝରଣାର କୁ ଳୁ କୁ ଳୁ ଶ ଏବଂ ପiୀ
ମାନ,ର କି ଚିରି ମି ଚିରି ସ¡ରେର ଗୁ|ରୀତ େହାଇ ଉେଠ ଏହି अରଣ।
ନାନା ପକାର ରୀନ ଫୁଲେର େଶାଭିତ ସୁମଧୁର ଫଳେର ମିତ
େହାଇଥାଏ ଏହି ସବୁ ଜି ମା ଭରା ବନ। େକଉଁଠି େକଉଁଠି ରହି ଛି ପାହାଡ଼
अମରନାଥ୍ ବାରିକ

ପବତ ତ େକଉଁଠି ରହି ଛି େଛାଟବଡ଼ ଗୁÔା। ତା' ମଧେର ବାସ କରxି
अେନକ ଜାତି ପଜାତି ର ଜୀବଜ। ଠି କ୍ ଏହି ଜଲ ତା'ର ମଝି େର
अ,ାବ,ା େହାଇ ଏକ ରାbା ଲମି ଯାଇଛି अେନକ ଦୂ ରକୁ ।
ଏକ ଗଛ ଡାଳେର ବସି ମା,ଡ଼ଟିଏ ଚି xାମଗs େହାଇ ଚାହ[

ତା'ର ପରି ଚିତ ଗଧଟି ଆସି ଲା ଯାହା ଉପେର ନଜର ଥିଲା ଏହି
ମା,ଡ଼ର ! ମା,ଡ଼ ଖୁବ ଉ ସ¡ରେର ଡାକି ଲା େସହି ହୃପୃ ବଳି .
େଚେହରା ଥିବା ଗଧକୁ ।
େହା... ଗଧ ଭାଇନା!! ଏେତ ସକାଳୁ ସକାଳୁ ଉଠି କୁ ଆେଡ଼
ଯାଉଛ? କ'ଣ େକଉଁଠି ନି ମ~ଣ अଛି ନା କ'ଣ? ମଁୁ ତ ସମb, ମୁହଁରୁ
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ତୁ ମର ପଶଂସା ଶୁଣୁଛି! ସତେର ତୁ େମ ଜେଣ ନି ରୀହ ଏବଂ ପରି ଶମୀ
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ରହି ଥାଏ େସହି ରାbା ଆଡ଼କୁ । ଠି କ୍ େସହି ସମୟେର େସଇ ବାଟ େଦଇ

ଆ

ହ
ାନ

ପଶୁ। କାହ[କି ନା ମଣିଷ ତୁ ମ ପି ଠିେର େଯେତ ବି ଭାରି ଜି ନିଷ ରଖି ଦିଏ
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ତୁ େମ ତାହା ପାଣପେଣ େବାହି େନଇଯାअ। କାହାରିକୁ କି ଛି କୁ ହ ନାହ[। ବି ନା
ପତି ବାଦେର ସବୁ କାମ କରି ଥାअ। େହେଲ ମଁୁ ଆଜି େଗାେଟ କାମ କହି ବି ଦୟାକରି େମା
କାମଟି କରି େଦବ ତ ?
ଏଥର ଗଧ ଭାଇନା ହସି ହସି କହି ଲା। ହଁ ଭାଇ ମଁୁ ନି zୟ କରି ବି େହେଲ କାମଟି
କ'ଣ କୁ ହ ତ? ମା,ଡ କହି ଲା "ମଁୁ अେନକ ଦି ନ େହଲାଣି େମା ମାମଁୁ ଘରକୁ ଯାଇନାହ[।
େମା ବାଘ ମାମଁୁ ଆଉ ବାଘୁଣୀ ମାଇଁ ଖବର େଦଇଛxି ମଁୁ ଯି ବି। ତୁ େମ ଟିେକ ତୁ ମ ପି ଠିେର
େମାେତ ବେସଇ େନଇ େସଠାେର ଛାଡ଼ି ଦି अ।"
େହେଲ ମା,ଡ଼ର ଚତୁ ରତାକୁ ଗଧ ଆଗରୁ ଜାଣିଥିଲା େବାଲି ମା,ଡ଼କୁ ଜଣା
ନଥାଏ। ପବ
ୂ  ଦି ନ ମା,ଡ଼ େସହି ଜଲେର ଥିବା ଗୁÔା ଆଡ଼କୁ ବୁ ଲି ବାକୁ ଯାଇଥିଲା।
ବୁ ଲୁ ବୁ ଲୁ େସଠାେର ବାଘ ଓ ବାଘୁଣୀ, ହାବୁ ଡେର ପଡି ଥିଲା। ମା,ଡ଼ର ନରମ ଶରୀରକୁ
େଦଖି ବାଘୁଣୀ ଖାଇବ େବାଲି କହି ବାରୁ ବାଘ ମା,ଡ଼କୁ अଟକାଇଥିଲା। କି  ମା,ଡ଼ ତ

କାହ[କି ନା େମା ଶରୀର ଏେତ େଛାଟ ତୁ ମ େପଟ ଭରି ବ ନାହ[। େମାେତ େଗାେଟ ସୁେଯାଗ
ଦି अ, ମଁୁ ଯାଉଛି େମାର ଜେଣ ଚି ହsା ଗଧ अଛି ତା'ର ବି ଶାଳ ଆକାର ଶରୀର। ତାକୁ
ଖାଇେଲ ତୁ ମ ଦୁ ହ[,ର େପଟ ଭରି ଯିବ ଏବଂ ସ ାଦି  ଲାଗିବ।
ଏହି କଥାଟିକୁ ଦୂ ରରୁ ଛକି ବସି ଶୁଣୁଥିଲା ବି ଲୁଆ। େସ ଯାଇ ତା'ର ମଇତ ଗଧକୁ
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ା

କହି ଥିଲା। ଏେବ ଗଧ ମା,ଡ଼କୁ କହି ଲା, "େହା.. ମା,ଡ଼ ନନା ମଁୁ ତ େଦଖୁଛି ତୁ େମ ବଡ଼
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अତି ଚତୁ ର! େସ ବାଘକୁ କହି ଲା "ବାଘ ମାମଁୁ , େମାେତ ଖାଇେଲ କି ଛି ଲାଭ େହବ ନାହ[।
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ବି ଶାସଘାତକ! ମଁୁ ଜେଣ ଗଧ େହାଇଥାଇ ପାେର, େହେଲ େମାର ବି ତ अ{ ବହୁତ ାନ

ଆ

ହ
ାନ

अଛି । ବାଘମାମଁୁ ଗୁÔାକୁ ଯାଇ େକହି େଫରିଲାଣି? ତୁ େମ ଚତୁ ର କୁ ୀରକୁ ସି ନା
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ଠକି େଦଇ ମଝି ନଈରୁ ପେଳଇ ଆସି ଥିଲ। ଗଛ େକାରଡେର କଲି ଜା ରଖିଛ େବାଲି କହି ।
େସମି ତି େମାେତ ଠକି େଦଇ ବାଘ ଓ ବାଘୁଣୀ ମୁହଁେର େଦବାକୁ ବସି ଛ। ତୁ େମ ବି ଶ¡ାସ
ଘାତକ କାହାଣୀ େମାର ବି ଲୁଆ ମଇତ ଠାରୁ ମଁୁ ଶୁଣି ସାରିଛି ।" ଏଥର ମା,ଡ଼ ନି ରୁପାୟ।
ବାଘ ବାଘୁଣୀ,ୁ େଯେତ ବାଟ ଭାି ଯି ବାକୁ େଚା କଲା ଦି େନ ଧରା ପଡି ଗଲା। ଉଚି ତ
ଶି iା ପାଇଲା, ବାଘୁଣୀ ତାକୁ ଖାଇଲା।
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କୟଁା, ମଳପୁର, ଦଶରଥପୁର, ଯାଜପୁର

ଇ
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ଓଡ଼ି ଶା, ପି ନ୍ ନଂ - ୭୫୫୦୧୧
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ଦୂ ରଭାଷ - ୯୫୪୦୩୦୮୦୯୫ (ନୂ ଆଦି ଲBୀ)
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ପଛେବw୍ର େସ ପିଲାଟି
େନଟରୁ ଏକ ଇଂେରଜୀ अେଲଖ ଆଧାରେର
ଭାବାନୁ ବାଦ ଓ ଉପାପନା : ପାଥ
अବସରପା

ଶି iୟତୀ

ସୀମା

କନକଭରମ୍

େକାେରାନାେର

ପୀଡି ତ େହାଇ ହିଟାଲେର ଭତh େହାଇଥାxି । ଆଇେସାେଲସନ
ସୁଶାx ପୁେରାହି ତ
ପାଥ

ୱାଡର ଏକ େଛାଟିଆ େକବି ନର େବଡେର େଶାଇ ବହି ଖିଏ ଧରି
ଛାତକୁ अନାଉଥାxି । ସାରା ଜୀବନ ହଜାର ହଜାର ଛାତଛାତୀ,
େମଳେର ରହି ଆସି ଥିବା ଓ अବସର ପେର ବି ଏକ ବଡ ପରି ବାରେର
ପୁअ େବାହୁ ନାତି ନତୁ ଣୀ, େମଳେର ରହୁଥିବା ସୀମା,ୁ ଏକୁ ଟିଆ ସମୟ

ନି ୟମି ତ ଆସxି , କି ଛି କଥାବାତା ନି zୟ ହୁअxି , େତେବ ବାକି ସମୟ ତ
ନି ଜନ
 ତାେର। ବାହାେର ହୁଏତ अvାର ମାଡି ଆସି ଲାଣି, େତେବ
େକାଠରି ଭି ତେର ତ କି ଛି ଜାଣି ହଉନି । ଏହି ସମୟେର ଏକ अଜଣା
ନcର ଥାଇ କଲଟିଏ ଆସି ଲା। ଏଭଳି अଜଣା ନcର କଲ ସୀମା
ଉଠାxି ନାହ[। କି ଏ େହାଇଥିବ େକଜାଣି, ହୁଏତ ବି ାପନ କଲ ବି
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ଟି ଗହଣ କରି ସୁଇଚ ଚି ପିେଲ।
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େହାଇ ଥାଇପାେର। େତେବ କି ଛି ଆଉ କରି ବାର ନ ଥିବାରୁ େସ କଲ
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ତକ ବଡ अସହ ଲାଗୁଥାଏ। ହଁ , ଡି ଉଟିେର ଥିବା ନସମାେନ ଓ ଡାର
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“ହାେଲା, ଶୁଭସvା ମାଡାମ, ମଁୁ ଦୁ ବାଇରୁ େସାଜୀ େଗାପାଳକୃ × କହୁଛି । ମଁୁ ମାଡାମ
ସୀମା କନକଭରମ୍, ସହି ତ କଥା ହଉଛି ତ?” େସପଟୁ ଏକ ଦୃ ଢ ପୁରୁଷ ସ ର ଆସି ଲା।
ଜାଣିବାକୁ ଆଗହୀ େହାଇ ସୀମା କହି େଲ। “ହଁ , ଆପଣ ସୀମା ସହି ତ କଥା ହଉଛxି ।”
କି ଛି ମୁହୂତ  ନୀରବତା ପେର େସପଟୁ

ଆସି ଲା, “ମାଡାମ, ମଁୁ କି ଛିବଷ ଆଗରୁ

େଯେତେବେଳ ଦଶମ େଶଣୀେର ପଢୁ ଥିଲି, ଆପଣ େମାର େଶଣୀ अଧାପି କା ଥିେଲ।”
ସ ରଟି ଆେଦୗ ମେନ ପେକଇ ପାରି େଲନି ସୀମା। ହଜାର ହଜାର ଛାତଛାତୀ,ୁ େସ
ପେଢଇଛxି ତା,ର ଦୀଘ ୩୮ ବଷର ଚାକି ରି ଜୀବନେର। େକେତକ, ଛଡା ତ କାହାରି
ଖବର େନଇ େହାଇନି । କହି େଲ, “ମଁୁ ଏେବ େକାେରାନାେର ପୀଡି ତ େହାଇ ହିଟାଲେର
अଛି । କି ଛି ଜରୁରୀ କାମ ଥିଲା କି ? ପେର କଥା େହେଲ ଚଳି ବ?”
“ମାଡ଼ାମ, େସକଥା ମଁୁ ଜାେଣ। ୧୯୯୫ େବଚ୍ର େଶଣୀର ଟØର ସୁÙଠାରୁ େସଇ
ଖବରପାଇ ଆପଣ, ନcର େନଇ ମଁୁ େଫାନ କରୁଛି । ସୁÙକୁ ତ ଆପଣ ମେନ ପେକଇ

ଆଗହୀ ସ ରେର ସୀମା କହି େଲ, “ହଁ , ହଁ , ମଁୁ ସୁÙକୁ ମେନ ପେକଇ ପାରୁଛି । ଖୁବ
ଭଲ କରୁଥିଲା େସ। ୧୯୯୫ ମସି ହାେର େସ ଖାଲି :ୁଲେର ନୁ ହଁ , େବାଡ ପରୀiାେର ମଧ
ଟØର େହାଇ :ୁଲର ସୁନାମ ରଖି ଥିଲା। କି  େସୗଜି , ତୁ ମକୁ ତ ମେନ ପେକଇ ପାରୁନାହ[,
ଟିେକ କୁ ହ ତୁ ମ ବି ଷୟେର।”
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“ମାଡାମ, ଆପଣ ୧୯୯୫ ମସି ହାର ଦଶମ େଶଣୀର କÖ ାସ ଶି iକ ଥିେଲ। େସହି
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ପାରୁଥିେବ ନା?” େସୗଜୀ କହି ଲା େସପଟୁ ।

ଇ
-ପ

େଶଣୀେର ମାଡାମ ଜେଣ କଳା, ଲc ପି ଲାଟିଏ ଥିଲା। ଖୁବ ଚଗଲି ଆ। େକେବ ଠି କ

ଆ

ହ
ାନ

ସମୟେର ଆସୁ ନଥିଲା। ସବା ପଛ େବwେର ବସୁଥିଲା। େହାମୱାକ େକେବ କରି କି ଆସୁ
ଆହାନ ଇ-ପତି କା ସ ୂ " ନି ଃଶୁ% ବି ତରଣ େହତୁ ଡା େଜାତି ପସାଦ ପ+ନାୟକ, -ାରା ପତି .ି ତ ଓ ପକାଶି ତ
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ନଥିଲା। ଆପଣ ତାକୁ ପାୟ ପତି ଦିନ ଦ ଦଉଥିେଲ, େକେବ େସଇ ପଛ େବwେର ପୁରା
ପି ରିअଡ ଠି ଆ େହବାକୁ ତ େକେବ େଶଣୀ ବାହାର କରି ଡରେର। ମଁୁ େସହି େସୗଜି
େଗାପାଳକୃ × ମାଡାମ। ଖାଲି ଆପଣ ନୁ ହxି , ସବୁ ସାର ଓ ମାଡାମ, ଠାରୁ ମଁୁ ଦ
ପାଇବା ସୁନିzିତ ଥିଲା। ଭାରି ଚଗଲାମି କରୁଥିଲି। :ୁଲର ସବୁ ଚଗଲା ପି ଲା, େନତା
ଥିଲି ମଁୁ । କି  ସବୁ ପି ଲା ମେତ ଭଲ ପାଉଥିେଲ କାହ[କି େକଜାଣି। ସବୁ ସାର ଓ ମାଡାମ
େମାେତ ବହୁତ ରାଗୁଥିେଲ େକବଳ ଆପଣ,ୁ ଛାଡି ମାଡାମ। ଆପଣ ମେତ ସୁଧାରି ବା
ପାଇଁ ବହୁତ ବହୁତ ପୟାସ କରୁଥିେଲ। େହେଲ େମା -ାରା ପାଠପଢା େହଇ ପାରି ବାର ନ
ଥିଲା। ଆପଣ ମେତ େଯଉଁ ଦ ଦଉଥିେଲ, େସଇ ସମୟେର େଯଉଁ ଉପେଦଶ ଦଉଥିେଲ
ତାହା ହ[ େମା ବି ଚାରଧାରାକୁ ପଭାବି ତ କରୁଥିଲା। ମଁୁ ଆଜି ଯାହା ବି େହାଇଛି େକବଳ
ଆପଣ, ପାଇଁ େହାଇ ପାରି ଛି ଯଦି ଓ ଆପଣ ଜାଣି ନାହାxି ।”
ସୀମା ଟିକିଏ ଚୁ ପ ରହି ଯାଇଥାxି । ଧୀେର ଧୀେର ତା, ସG ତି ପଟଳରୁ ପରଦା ହଟି

ମାନସ ଦପଣେର, େଯମି ତି ଆଦ ଶୀତ ସକାଳର କୁ ହୁଡି ଧୀେର ଧୀେର अପସରି ଗେଲ
ସବୁ ସଫା ଦି େଶ। ଆଃ, କି ଭାବମୟ ସମୟ ଥିଲା ତାହା। ହଁ , ଏଇ େସୗଜି , ସବୁ ଠାରୁ ଦୁ 
ପି ଲା, ସବୁ ବି ଷୟେର େଫଲ ହଉ ହଉ ରହି ଯାଉଥିଲା ଠି କ ପାସ ମାକ ଉପେର ରଖି ।
ଆଉ ସୁÙ? େସଇ ଶାx, େକାମଳ ଭଲ ପି ଲାଟିଏ େସଇ େବଚର, ସବୁ େବେଳ ପଥମ

ତ
ିକ

ା

ଧାଡି େର ବେସ, ସବୁ ବି ଷୟେର ପଥମ ଛଡା ଦି ତୀୟ େହାଇଥିବା େସ େକେବ ଜାଣି
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ହଟି ଯାଉଥାଏ, ଦୀଘ ୨୫ ବଷ ଆଗର ଘଟଣା ଗୁଡିକ ସଫା ସଫା ଦି ଶି ଆସୁଥାଏ ତା,

ଇ
-ପ

ନାହାxି । ଗଣିତେର ତ େସ ୧୦୦ ରୁ ୧୦୦ ପତି ପରୀiାେର!!!! େସଇ ସୁÙ ପାଇଁ :ୁଲ

ଆ

ହ
ାନ

ଗବhତ। େବାଡ ଟØର ବି େହାଇଥିଲା। ଶୁଣା ଯାଉଥିଲା େସ େକଉଁ ବଡ କ ାନୀେର
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ଚାଟା ଡ ଏକାଉ¢x େହାଇ ବଡ ପଦବୀେର अଛି । େସଇ ସୁÙ ତ ଏହି େସୗଜି ର ସା ବି
ଥିଲା। ତାକୁ ପେଢଇ ଦଉଥିଲା କି ଛି ଯାହା ଫଳେର େସୗଜି ପାସ କରି ଯାଉଥିଲା। େତେବ
:ୁଲ ଛାଡି ଗଲା ପରଠୁ ଆଉ ଏଇ େସୗଜି ବି ଷୟେର ତ ଶୁଣି ନଥିେଲ ସୀମା। ଆଜି ହଠାତ୍
କି ପରି େଫାନ କଲା???
“ମାଡାମ, अଛxି ନା? େଶାଇ ପଡି େଲ କି ?” େସ କି ଛି ମୁହୂତ  ଭାବନାେର ବୁ ଡି ଚୁ ପ
େହାଇ ଯାଇଥିବା େବେଳ େସୗଜି ର ଆବାଜେର ଚମକି ଉଠି େଲ। “ହଁ , ହଁ େସୗଜି କୁ ହ।
ଶୁଣୁଛି।” କହି େଲ ସୀମା
“ମାଡାମ, ମଁୁ ଆଉ େବଶୀ ନ ପଢି ଚାଲି ଆସି ଲି େମା କେକଇ, ପାଖକୁ ଏଇ
ଦୁ ବାଇକୁ । ଏଇଠି େଗାଟିଏ କ ାନୀେର କାମ ପାଇଲି , ସାଧାରଣ ଶମି କ ଭାେବ। ଆପଣ
ହ[ କହି ଥିେଲ ନା ମାଡାମ, “େସୗଜି ତୁ େମ େବw ଉପରୁ ଥାଇ ଚାରି ଆେଡ ଲi କର,
େଦଖିବ ସବୁ ଆେଡ ସୁେଯାଗ ହ[ ସୁେଯାଗ ରହି ଛି। ତୁ ମକୁ େସଇ ଭିତରୁ ଭୁ ଲ ଠି କ ବାଛି

ସବୁ ବି ଦା କÖ ାସ ଭିତେର ନାହ[, ପକୃ ତି ରୁ ବି ବହୁତ ଶି ଖିପାରି ବ ଯଦି ଠି କ ଠଉରାଇ
ପାରି ବ।” େବସ୍, େସଇ କଥା ହ[ େମା ମନ ଭିତେର ଥିଲା ମାଡାମ, ଆଉ ତା ପେର ତାହା
ହ[ ମେତ ରାbା େଦେଖଇଲା। ମଁୁ କାମ କଲାେବେଳ ସବୁ ଆେଡ େଦଖି େଦଖି ଶି ଖିଲି।
ଉପରକୁ ଉପର ଉଠି ବା େମା ପାଇଁ ସହଜ େହାଇଗଲା ମାଡ଼ାମ। ଧୀେର ଧୀେର ମଁୁ େମାର

ତ
ିକ

ା

କାମ -ାରା ସମb,ୁ ପଭାବି ତ କରି କ ାନୀେର ହ[ ବହୁତ ଉପରକୁ ଉଠି ଲି। ପେର ନି େଜ
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େନଇ ଆେଗଇବାକୁ େହବ।” ବାହାେର ଛି ଡା େହେଲ କହୁଥିେଲ, “େସୗଜି ପକୃ ତି କୁ େଦଖ,

ଇ
-ପ

େଗାଟିଏ କ ାନୀ େଖାଲି େନଲି , ‘େସୗଜି େଗାପାଳକୃ × ଲଜି ିକ କ ାନୀ’। ଆଜି ଏହି

ଆ

ହ
ାନ

କ ାନୀେର େମା अଧୀନେର ଦୁ ଇ ହଜାର କମଚାରୀ अଛxି ମାଡ଼ାମ। େତେବ ଆଜି ହ[
ଆହାନ ଇ-ପତି କା ସ ୂ " ନି ଃଶୁ% ବି ତରଣ େହତୁ ଡା େଜାତି ପସାଦ ପ+ନାୟକ, -ାରା ପତି .ି ତ ଓ ପକାଶି ତ
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ସୁÙ ମେତ କହି ଲା ଆପଣ, ବି ଷୟ। ଆେମ କଥା େହାଇ ଆମ େବଚର େଯେତ ଯାହା,
ନcର ପାଇଲୁ ସମb, ସହ େଯାଗାେଯାଗ କଲୁ । େମାଟ ସାତ ଜଣ। ଆପଣ ସମb,ୁ
ପେଢଇଛxି । େସ ଭିତରୁ ତି ନି ଜଣ ଇ|ିନି अର େହାଇ ତି ନିଟି େଦଶେର अଛxି ବଡ ବଡ
କ ାନୀେର। ତି ନିଜଣ ଡାର अଛxି ଦି ଲBୀେର, ଆଉ ଜେଣ ଆସାମେର ଧମଯାଜକ
अଛି । ଆେମ ଠି କ୍ କରୁଥିଲୁ ସମେb ମୁcାଇ ପହwି ଗାଡି ଟିଏ େନଇ ଆପଣ,
ହିଟାଲେର ପହwି ସରପାଇଜ୍ େଦବୁ େବାଲି । କି  ମାଡାମ କେରାନା କଟକଣା େଯାଗଁୁ
ତାହା ଏେବ ସବ େହଲାନାହ[। େତଣୁ ଆେମ ଏହି କଂେଫେରନ୍ସ କଲ୍ ଲେଗଇ
ଆପଣ,ୁ େଯାଗାେଯାଗ କଲୁ । ଏେବ ଆେମ ଆଠ ଜଣ ଯାକ ଏହି କଥା ଶୁଣୁଛୁ ମାଡ଼ାମ,
ସୁÙ ବି ।”
ଏେତ କଥା ଶୁଣି ଯାଉଥାxି ସୀମା b୍ଧ େହାଇ। ବହି ଟି ତା, ହାତରୁ େକେତ
େବେଳ ଖସି ଯାଇଥାଏ ତା,ୁ ଜଣା ବି ନଥାଏ। b୍ଧ, ବି ଲକୁ ଲ୍ b୍ଧ ସୀମା

ଆେର!!! ଏେବ ପୁରା ମାେନ ପଡି ଗଲା େସଇ କଳା େଡା ପି ଲାଟି, େସୗଜୀ, ହସ ହସ
ମୁହଁ, େତେବ ଚଗଳାମି ଭରା, ପି ଲାଟି କୁ ତ େସ ସି ଲାବସର ପାଠ ପେଢଇ ପାରି େଲନି ।
ସି ଲାବସ ବାହାର ପାଠ େସ ଶି ଖିେନଲା, ଏେତ ସୁEର ଭାେବ, ଏେତ ସଫଳ ଭାବେର!!!
ତା, ୩୮ ବଷ ଶି iକତା ଭିତେର ତ େସ ପଛ େବwର େକହି ଜଣକୁ ବି ଜାଣି ନାହାxି

ତ
ିକ

ା

ଏେତ ସଫଳତା ପାଇଥିବାର। ହଁ କି ଛି ପେର ସଫଳ ବବସାୟୀ, ସଫଳ ରାଜେନୖ ତିକ
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କନକଭରମ୍!!!! ମନ ଭିତେର ବି ଜୁଳି ଚମକ୍ ପରି ପଛ ଦି ନର ସG ତି ଦଉଡୁ ଥାଏ।

ହ
ାନ
ଆ

େସଇଠି ଏକ ବହୁରାୀୟ କ ାନୀେଟ ଛି ଡା କରି େଦଲା ???

ଇ
-ପ

ବି େହାଇଥିବା େସ ଜାଣxି । କି  େସୗଜି ?? େମଟି କ ପାସ ପି ଲା, ଦୁ ବାଇ ଯାଇ
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ପୁଣି କି ଛି ସମୟ ବି ତି ଯାଇଥିଲା ନୀରବତାେର। ଏଥର କି  ସୁÙ, ୧୯୯୫ର ଟØର,
କହି ଲା େଫାନେର “ମାଡାମ, ହାଲି ଆ େହାଇଗେଲ କି ? ମଁୁ ସୁÙ କହୁଛି । ଆପଣ ତ
େମାେତ ମେନ ପକାଉଥିେବ?”
“ହଁ , ହଁ ସୁÙ, ତୁ ମ ସମb, କଥା କୁ ହ, କି ଏ କଣ କରୁଛ?”
ଜେଣ ଜେଣ କରି ସମେb ତା, କଥା କହି େଲ। ମାଡାମ ଶୀଘ ସୁ ହୁअ େବାଲି
କାମନା ଜେଣଇେଲ ଆଉ େଶଷକୁ କହି ଲା ସୁÙ...... ପୁଣି ଚମେକଇ େଦବା ପରି କଥାଟିଏ
ସୀମା ମାଡାମ,ୁ ।
“ମାଡ଼ାମ, ମଁୁ ତ ଚାଟା ଡ ଏକାଉ¢ା¢୍ େହାଇ ଆେମରି କାର ଏକ କ ାନୀେର अଥ
अଧି କାରୀ କାମ ପାଇଲି । ଏଇ କି ଛି ବଷ ଆଗରୁ ମେତ େସୗଜି ଆସି କି େନଇଗଲା ତା
କ ାନୀକୁ ମୁଖ अଥ अଧି କାରୀ ଭାବେର। ମଁୁ ଏେବ େସୗଜି ର କ ାନୀେର ଦୁ ବାଇେର
କାମ କେର। ମଁୁ ଖୁବ ଖୁସି अଛି ମାଡ଼ାମ େସୗଜି अଧୀନେର କାମ କରି କି।”

୧୦୦ ରୁ ୧୦୦ ରଖୁଥିଲା, େଯଉଁ ପଛ େବwପି ଲା େସୗଜି କୁ ପାସ କରି ବାକୁ ଶି େଖଇ
ଦଉଥିଲା, େସ ଏେବ େସଇ ପଛ େବw ପି ଲାର ତି ଆରି କ ାନୀେର ତା अଧୀନେର କାମ
କରୁଛି !!!”
ଖୁସି, ଭାବମୟତାେର ସୀମା, ଆଖିରୁ ଗଡୁ ଥିଲା ଧାେର ଲୁ ହ.... ଭୁ ଲି ଯାଇଥିେଲ େସ

ା

କେରାନା ୱାଡେର..... ହୁଏତ ଖୁସିେର ତା, େଦହ ପୁରା ଠି କ େହାଇ

ତ
ିକ

अଛxି
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“ଚମାର!!!! ସୀମା ହତବାକ୍ େହାଇ ଭାବୁ ଥାxି । େଶଣୀେର ଯି ଏ ଗଣିତେର

ଛାଡି ବାକୁ

अନୁ ମତି େଦେଲ,

ହ
ାନ

ଡାର ତା,ୁ

ଆ

ଦୁ ଇଦି ନ ପେର େଯେବ ତା,ୁ

ଇ
-ପ

ଯାଇଥିଲା ...... ।
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କାଉ¢ରକୁ ନି ଜ ପୁअ ସହି ତ େଦବାକୁ ଗଲା େବେଳ ଡାର ନି େଜ ତା,ୁ ଫୁଲ େତାଡାଟିଏ
େଦଇ ଶୁେଭkା ଜେଣଇ କହି େଲ ତା,ର ପୁରା ବି ଲ ଦୁ ବାଇର ଏକ ବଡ କ ାନୀ ତରଫରୁ
अନଲାଇନେର ଦି ଆ ସରିଛି ଓ େସଇ କ ାନୀ ତରଫରୁ ଗାଡି ଟିଏ ଆସି ତା,ୁ ଘରକୁ
େନବାକୁ अେପiା କରି ଛି.....
ଆମ अନନ ସଂ:ୃତି େର ଶି iକର ବାଖା अଛି ବି ଭିନs େଶଣୀର ଶି iକ,। ଏ
ଭିତରୁ "ଗୁରୁ" େହଉଛି xି େଶ. ଓ ଗୁରୁ ଜେଣ ଏପରି ଶି iକ ଯି ଏ ପାଠ ପେଢଇବା ସହି ତ
ସଫଳ ଜୀବନ ବwିବାର ମାଗ ହ[ େଦେଖଇ େଦଇଥାଏ ଛାତ,ୁ । ଆମ ସମାଜେର ଏହି
ଭଳି "ଗୁରୁ" ନି zୟ अଛxି , ସୀମା, ପରି , ଆଉ େସହି ଭଳି ଗୁରୁ,ୁ ଏହି ଆେଲଖ
ସମପhତ।

ଆ

ହ
ାନ

ଇ
-ପ

ତ
ିକ

ା
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ମାନସ ପୁତ
େଲଖି ଛxି : ବି କାଶ ପକାଶ େଯାଶୀ |
अନୁ ବାଦି ତ: ଆଲାକାନE ପ+ନାୟକ ଏବଂ अଶ¡ଯ ା ପ+ନାୟକ |
ଶି iକ େଯେତେବେଳ େଶଣୀରୁ ଦୀଘ ସମୟ ପାଇଁ ବାହାରକୁ ଚାଲି
ଯା’xି , ପି ଲାମାେନ େସେତେବେଳ ମନକୁ ମନ ଗୁଣୁ ଗୁଣୁ େହାଇ ଗୀତ
अଳକାନEା
ପ+ନାୟକ

େବାଲxି ଓ େକହି େକହି ଥ+ା ମଜା ଆର କରxି  ଏହା େହଉଛି
ନି ଉଟନ୍, ପwମ ନି ୟମ ଯାହା କି ପାଥମି କ ବି ଦାଳୟ ମଧେର
ପସି 
େକାେରଗଁାଓ ପାକର ଡାଇମ ଆxଜାତୀୟ ବି ଦାଳୟେର, ପwମ

େରାଶନ୍ ପରା|େପ, ହାତେର େଗାେଟ ଲୁ ହାର ଲcା େ:ଲ ଧରି
ବି କାଶ େଯାଶୀ

େଶଣୀ ଗୃହ ସାମନାେର ଠି ଆ େହାଇଥିଲା େଯମି ତି େକୗଣସି ଗାୟକ
ମାଇକ୍ ଧରି ସଂଗୀତ ପରି େବଷଣ କରxି  େଶଣୀର अନ ପି ଲାମାେନ
ତା ସାେର ମି ଶି "ଲକଡୀ କି କାଠି " ଗୀତଟି ଗାଇବା ଆର କରି
େଦଇଥିେଲ ବାvବୀ ପଲB ବୀ ମଧ ସଂଗୀତ ଗାଇବାେର ସହେଯାଗ

ଇ
-ପ

ତ
ିକ

ା

କରି ଥିେଲ "ପରି େବଶ ବି ାନ" କB ାସର अବକାଶ ସମୟ ଥିଲା
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େଶଣୀର ଛାତମାନ, ମଧେର ଭି ଏଭଳି ଘଟଣା ଘଟିଆସୁଛି|

ଆ

ହ
ାନ

େଯେତେବେଳ ଗୀତଟିେର େଘାଡା େଦୗଡି ବାକୁ ଆର କଲା, ପରି େବଶ
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ବି ାନ ଶି iୟତୀ ମି େସସ୍ अେରାରା େଶଣୀ ଗୃହେର ପେବଶ କେଲ
“ନି ଜ ନି ଜ ାନ ଗହଣ କର େରାଶନ୍ ଓ ପଲB ବୀ ବ`ମାନ ପାଠ ପଢା ଆର
କରି ବା”
େଯେତେବେଳ କB ାସ୍ ସମା େହଲା, ଛାତମାେନ େଶଣୀଗୃହରୁ ବି ଶୃ¯ଳା ଭାବେର
ବି ଦାୟ େନେଲ
“େରାଶନ୍!”
ମାଡମ୍ , ସେcାଧନେର ପକୃ ତି  େହଲା େରାଶନ୍
"ଆା!"
"ତୁ େମ େକାଉଠି ରହୁଛ?"
“େକାେରଗଁାଓ ପାକେର ମାଡମ୍”
“ଆେର ବାଃ! ତୁ େମ ଗୀତ ଗାଇବାକୁ ଭଲପାअ?”

ଦି ଶିଲା
“ମଁୁ ... ମଁୁ ... ହଁ ମାଡମ୍! ମଁୁ ଗୀତ ଗାଇବାକୁ ବହୁତ ଭଲ ପାଏ”
“ତୁ େମ ଜାଣିଛ, ତୁ ମ ସ¡ର ଏେତ ସୁEର, ମୁcାଇେର ସ¡ୟଂ ଗୁଲ୍ଜାର ତା, ସ¡ରଚି ତ
ଏଇ ଗୀତ ତୁ ମଠୁ ଶୁଣିେଲ ବହୁତ ଖୁସି େହେବ”

ତ
ିକ

ା

“ଆଛା ... ପକୃ ତ େର ମାଡମ୍?”

ଇ
-ପ

ଆzଯ ଓ ଖୁସିେର ତାର ଆଖି ଦୁ ଇଟି ବଡ ବଡ େହାଇଗଲା ଏେତ ବଡ ପଶଂସା

ଆ

ହ
ାନ

ଜୀବନେର ପଥମ ଥର ପାଇଁ ଶୁଣୁଥିଲା େସ ଆନEେର ମୁହଁ ନାଲି େହାଇଗଲା ତାର
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ମାଡମ୍ , ପଶଂସାେର ଆଉ କଣ ବା ପତି କି ୟା େହାଇଥାxା, ଜାଣି ପାରୁନଥିଲା େସ
“ଧନବାଦ ମାଡମ୍”
“ଆଉ େଗାେଟ କଥା ପଚାରିବି େରାଶନ୍? ସମେb କାହ[କି ତୁ ମକୁ ସି ନାମନ୍
(ଡାଲଚି ନି) ଡାକୁ ଛxି ?”
“ଓଃ! େମା ବାପା ଓ ମା ଡାଲଚି ନିକୁ ପତି େରାେଷଇେର ବବହାର କରxି , ମାେନ
ଚା', େକକ୍, େପି , େରାଲ… ସବୁ ଥିେର ମଁୁ ଏହାକୁ

ଠି କ ଭାବେର ଉାରଣ

କରି ପାେରନି ... ସି ନାମମ କି cା ସି ନାନମ କହି ଦିଏ କି  ଏେବ ମେତ ଏଇ ନଁା ଆଉ ଭଲ
ଲାଗୁନି” ତା' ମୁହଁେର ବି ଷାଦର ଛାୟାଟିଏ ଢା,ି େଦଲା
“ଆଛା... ବାପା ଓ ମା କଣ ଗୀତ ପସE କରxି ?”
“ନା ମାଡମ୍! ମାେନ ପସE କରxି କି  େବଶୀ ନୁ ଁ େହ” ହାତେର ଇସାରା କଲା
େରାଶନ୍

କହି ଚାଲି ଥାଏ େରାଶନ୍ - "ଗୀତ ଗାଇବାକୁ ମଁୁ ବହୁତ ଭଲ ପାଏ େବାେଧ, େଯଉଁ ମା
ମେତ ଜନG େଦଇଛxି ତା,ର ଗୀତ ଗାଇବା ପସE ଥିବ"
"ଜନG େଦବା ମା?" ପଶsବାଚୀ ଦୃ ିେର ଚାହ[େଲ ମି େସସ अେରାରା
"ଆା େମା ବାପା ମା ମେତ ପୁअ କରି ଆଣିଛxି " ଆଖି ତଳକୁ କଲା େରାଶନ୍

ତ
ିକ

ା

ମି େସସ अେରାରା ନି ଜ କାନେର ପି vିଥିବା ରି କୁ ହାତେର ଏପଟ େସପଟ
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େରାଶନ୍ ର ଚପଳ କଥାେର ସିG ତ ହସି େଲ ମି େସସ୍ अେରାରା

ଇ
-ପ

କରୁଥିେଲ େବାଧହୁଏ ଏହାର କଣ ଉ`ର େଦେବ ଜାଣି ପାରୁନଥିେଲ କି ଛି ସମୟ

ଆ

ହ
ାନ

ପେର, ସିG ତ ହସି କହି େଲ, "ଆଛା ଠି କ अଛି  ଗୀତ ଗାଇବା େକେବ ଛାଡି ବ ନାହ[ ହଉ
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ଯାअ"
ବାପା ଆଉ ମା େକେବ େରାଶନକୁ େକୗଣସି କଥା ଲୁ ଚାଉନଥିେଲ େକମି ତି େସ
ତାକୁ ପୁअ କରି ଘରକୁ ଆଣିଛxି େସ କଥା ବି  େରାଶନ ବି ଏହି କଥାକୁ ନି ଜ ଜୀବନର
େଗାେଟ अଂଶ ଭାେବ ଗହଣ କରି େନଇଥିଲା ତାର କହରା ଆଖି ଓ ଲcା ଲcା େଗାଡ଼ ବି
ବାଦ ପଡି ନଥିଲା
େଯେତେବେଳ ତାକୁ ୨ ବଷ େହାଇଥିଲା, ମା ତାକୁ ପାଖେର ବେସଇ େଗାେଟ ଗପ
କହି ଥିେଲ େବାେଧ େକାଉ ବାଳି ବହି ର େହାଇଥିବ ବାପା, ସାେର ଖଟ ଉପେର
ବସି ମା, କଥାକୁ अପଲକ ନୟନେର ଉପେଭାଗ କରୁଥାଏ େସ
"ପୁରୁଣା କାଳର କଥା ଦି ଲBୀ ପାଖେର ମଥୁରା ନଗରେର ବାସୁେଦବ ଓ
େଦବକୀ,ର अମ ଗଭରୁ େଯଉଁ ସxାନ ଜନG େନଇଥିେଲ େସ ଥିେଲ - କୃ × ମଧ
ରାତି ସମୟ େସହି ସମୟେର ତା,ର ଜନG େହାଇଥିଲା ଭୀଷଣ ବଷା େହଉଥିଲା

ନE ଜେଣ େଗା'ପାଳକ କୃ ×, ଜୀବନ ରiା ପାଇଁ ଏହା କରି ବା अନି ବାଯ ଥିଲା
ଭଗବାନ କୃ × େସଠାେର ନି ଜ ପାଳି ତ ପି ତା ମାତା, ପାଖେର ଚEକଳା ପରି ବଢି େଲ”
ବାପା ବି ତାପେର େଗାେଟ ମରାଠୀ ଗପ କହି େଲ, "େସ ବି ପୁରୁଣା କାଳର କଥା
ଜେଣ ସାରଥୀ ନଦୀରୁ େଟାେକଇେର ଭାସୁଥିବା ଶି ଶୁଟିଏ ପାଇେଲ ସାରଥି, ନା

ତ
ିକ

ା

अଧି ରଥ େସ ଓ ତା, ପତs ୀ ନି ଃସxାନ ଥିେଲ େସମାେନ ଜାଣିବାକୁ ପାଇେଲ ଶି ଶୁଟି
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ବାସୁେଦବ େଗାଟିଏ ବାଉଁଶ େଟାେକଇେର ଶି ଶୁ କୃ ×କୁ େନଇ ନE, ଘେର ଛାଡି େଦେଲ

ହ
ାନ
ଆ

େଯକି ଆଗକୁ ଯାଇ ଜେଣ ବି ଖାତ େଯାା ଭାେବ ପରିଚି ତ େହେଲ”

ଇ
-ପ

ରାଜକୁ ମାରୀ କୁ xୀ ଓ ସୂଯ େଦବ,ର ସxାନ େସମାେନ ଶି ଶୁଟିର ନା େଦେଲ କ"
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"େତଣୁ ସି ନାମନ୍ ଜାଣିରଖ, ଏହି ପରି େକେତ ଜଣ ଶି ଶୁ ଏମି ତି ବି ଭିନs ଉପାୟେର
ସଂସାରକୁ ଆସି ଥାxି , େଯଉଁମାେନ "ବି େଶଷ ସxାନ" ଭାେବ ପରି ଗଣି ତ େହାଇଥାxି " ମା
ତା, କଥା େଶଷ କେଲ
ବାପା କହୁଥିେଲ େଯେତେବେଳ ତାକୁ ଆଣିବା ପାଇଁ େସ ଏେଜନ୍ସିକୁ ଯାଇଥିେଲ,
େସେତେବେଳ େସମାେନ କହି େଲ, “ଏହି ଶି ଶୁଟି अନ ଶି ଶୁମାନ,ଠୁ अଲଗା େଦଖାଯାଉଛି
ସି ନା, କି  ଏହାର କି ଛି अସୁବିଧା ନାହ[” େବାେଧ ତାର କହରା ଆଖି, ଲcା େଚେହରା
େଦଖି କଣ ଭାବୁ ଥିେବ ବାପା େବାଲି 
େଯେତେବେଳ ତାକୁ ୪ ବଷ େହଲା ବାପା ମା ତାକୁ ପୁେନର କୁ ଶଲକର େରାଡେର
ଥିବା ଡାରଖାନାକୁ େନଇଯାଇଥିେଲ, ଆଉ େସଇଠି କୁ ବି , େଯାଉଠୁ ପୁअ କରି ଘରକୁ
େନଇ ଆସି ଥିେଲ
ବାପା କହxି , େଯାଉଦି ନ ସି ନାମନ୍ କୁ ଘରକୁ ଆଣିେଲ େସଦି ନକୁ େସ େକେବ ବି

अପା, ସମେb େସଇ େଗାଟିଏ କଥା କୁ ହxି  େସେତେବେଳ ଆମର ମାରୁତି େଜନ ଥିଲା
ସମb,ୁ େସଥିେର ଜାଗା େହବନି େବାଲି ଦୁ ଇଟା अେଟା ରି Êା ବି ଯାଇଥିଲା କହି ଲା
େବେଳ ଖୁସିେର ଆଖି ଚି କ ଚି କ େହଉଥିଲା ବାବା,ର ତା ପବ
ୂ ଦ
 ି ନ ବହୁତ ବଷା
େହଇଥିଲା େଗାଟିଏ େଛାଟ ହଲେର ତାର ସ¡ାଗତ ଉପଲେi େଭାଜି ର ଆେୟାଜନ

ତ
ିକ

ା

େହାଇଥିଲା କି  ବହୁତ େଲାକ ଆସି େଲ େବାଲି ବାପା ବାଧ େହାଇ ବଡ ହଲ ଟିଏ
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ଭୁ ଲି ପାରି େବନି  ମା ମଧ ଠି କ େସଇ କଥା କୁ ହxି  େଜେଜମା, େଜେଜବାପା, ଭାଇ,

ଇ
-ପ

େନଇ େଭାଜି ର ଆେୟାଜନ କେଲ

ଆ

ହ
ାନ

ଏହି କଥା ବାପା ସବୁ େବେଳ ବାରcାର अଲଗା अଲଗା ଢେର କହୁଥିେଲ ଆଉ
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ସି ନାମନ୍ ଶୁଣୁଥିଲା କB ାx ନ େହାଇ
ସି ନାମନ୍ କେମ ବଡ େହଉଥିଲା ବାଥରୁମେର ଥିବା ଆଇନାେର ନି ଜକୁ ନି େରଖି
େଦଖୁଥିଲା ଭାବୁ ଥିଲା େସ କାହା ପରି ? ବାପା ନା ମା? ତାର ଶାମଳ ର ଆକଷଣୀୟ
େଚେହରା, ଲcା ଶରୀର ଓ ତୀÛ ନାସି କା, କଣ ବାପା, ପରି ? ଚମାର ସ¡ର ଓ ହସ
କଣ ମା’, ପରି? େକାଉଠି େସମାେନ? କଣ କରୁଛxି ଏେବ? ଯୁଆେଡ ଯାଉଥିଲା ଜନ
ଗହଳି ଭି ତେର ସବୁ େବେଳ ତାର ଆଖି େସମାନ,ୁ ହ[ େଖାଜୁ ଥିଲା
ବାପା ଆଉ ମା (ପାଳି ତ) ପରି ବାର ଭିତେର ସମb,ୁ ତା ବି ଷୟେର ଜଣାଇ
େଦଇଥିେଲ ବvୁ ସମାଜେର ବି କାହାକୁ अଛପା ନଥିଲା ଯାହା େହଉ ଏସବୁ ଦୃ ିରୁ
େରାଶନ୍ ପତି କି ୟା ମୁ ଥିଲା
…
୬ ବଷ ବୟସେର େସ ନି ଜ ପାଳି ତ ବାପା ମା’,ୁ ପଶs କଲା, "ବାପା! ଯଦି େମା ନି ଜ

"ଜାଣିନୁ ପୁअ, େସ ଏେବ େକାଉଠି अଛxି  ତୁ ବି ଏଠାେର अଛୁ େସ ବି େକମି ତି
ଜାଣିେବ? ଏହା େକେବ ବି ଘଟିବ ନାହ[ ତେତ ଆେମ ବହୁତ ଭଲ ପାଉ ଯି ବାକୁ େଦବୁ
ନାହ[" ବାପା ମା ତାର ମୁ ଆଉଁସି କହି େଲ
୭ ବଷ ବୟସେର େସ ପୁଣି ପଶs କଲା, "େମା ନି ଜ ବାପା ମା େକମି ତି େଦଖାଯା’xି ?

ତ
ିକ

ା

େସମାେନ କଣ େମା ପରି େଡା?"

ଆ

ହ
ାନ

ଇ
-ପ

"ଜାଣିନୁ" ଧୀର ସ¡ରେର ବାପା କୁ ହxି 
"େକମି ତି?"
ଆହାନ ଇ-ପତି କା ସ ୂ " ନି ଃଶୁ% ବି ତରଣ େହତୁ ଡା େଜାତି ପସାଦ ପ+ନାୟକ, -ାରା ପତି .ି ତ ଓ ପକାଶି ତ
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"େକେବ ତା, ସାେର େଦଖା େହାଇନି ଆମର"
"ମେତ େସମାେନ କାହ[କି ଛାଡି େଦେଲ? େକମି ତି ଏହା କରିପାରି େଲ?" ଆଖି ଦୁ ଇଟି
ଲୁ ହେର କଳମଲ େହଲା ତାର
ବାପା ମା ଦୁ େହଁ ଜଡାଇ ଧରି େଲ ତାକୁ  ଚୁ cନେର ଛାଇେଦେଲ ତାର ଲୁ ହ ଧୁଆ
ମୁହଁକୁ "ଆମର କଣ ଭୁ ଲ େହଲାକି ପୁअ?"
େସମାେନ ଛାଡ଼ି ନାହାxି  େତାର ବି କି ଛି ଭୁ ଲ ନାହ[ େବାଧହୁଏ ଭଗବାନ,ର
ଏଇଆ ଇkା ଥିଲା ଆେମ େକମି ତି ତେତ ପାଇଥା? କି ଛି େଗାେଟ କାରଣ ଥିବା
େଯାଉଁଥିପାଇଁ େସମାେନ ଏହା କରି ବାକୁ ବାଧ େହେଲ”
ମନ ବୁ େଝନା ସି ନାମନ୍ ର େସ େଗାଟିଏ କଥା ତା ମନକୁ ଆେEାଳି ତ କେର "....
କାହ[କି ଛାଡି େଦେଲ ତାକୁ ...."
…

ବାପା, ସଂେଗ ଏକାଠି ଜଗିଂ କରxି ଓ େଫରxି ଏକାଠି ଝାଳ ନାଳ େହାଇ ଦୁ େହଁ ଭାରି
ଭଲ ଲାଗxି ତାକୁ  ହସ ହସ ମୁହଁ ସବୁ େବେଳ ବାପା, ବି ଭିନs କଥାେର େଯାଗ ଦି अxି
ଓ ଆଗହ କରxି 
େବକଫା େଟବୁ ଲେର ମା ଦି େନ ହସି ହସି ବାପା,ୁ କହି େଲ – “ତୁ େମ ଜାଣିଛ,

ତ
ିକ

ା

ନି େବଦି ତା ସxାନ ସବା”

ଇ
-ପ

ବାପା ହସେର ଉେଡଇେଦେଲ – “ଏେତ ଶୀଘ”

ଆ

ହ
ାନ

ସି ନାମନ୍ ଏସବୁ ଶୁଣିଲା "ସxାନ ସବା" ର अଥ କି ଛି ବୁ ଝି ପାରି ନଥିଲା କି  େସ
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ଲi କରୁଥିଲା, ଆ¢ି, େପଟ ବଢୁ ଛି ଧୀେର ଧୀେର ଏ ସବୁ ଭଲ ଲାଗିଲାନି ତାକୁ 
ତାକୁ ଭଲ ଲାଗିବା ନ ଲାଗିବା ଏସବୁ େକହି ଗୁରୁତ¡ େଦଉନଥିେଲ ବରଂ ନି େବଦି ତା
ଆ¢ି, େପଟ େର ହାତ ମାରି ଖୁସି େହଉଥିେଲ
ମା’,ୁ ପଚାରି ଲା େସ – “ମା! ଆ¢ି, କଣ େହାଇଛି ? େସ କି ଛି କରୁନାହାxି
କାହ[କି? ତା, େପଟ ଫାଟିଯିବନି ତ?”
ମା ହସି ହସି କହି େଲ – “ନା ପୁअ େସ ଖୁବ୍ ଶୀଘ କି ଛି କରିେବ”
ଦି େନ ନି େବଦି ତା ଆ¢ି अ,ଲ କ ସହ ହଠାତ କୁ ଆେଡ ଉଭାନ େହାଇଗେଲ ତା,
ଘର ବି ବE ଥିଲା େଗାେଟ ସାହ ଏମି ତି ଚାଲି ଗଲା ଦି େନ କଲି ଂ େବଲର ଶେର ମା
କବାଟ େଖାଲି େଦଖxି ତ ଯତୀନ अ,ଲ ହାତେର େଗାଲେଡନ େକଶରୀ େପଡ ପାେକଟ
ଧରି ଦାୟମାନ ତା, ମୁହଁ ଖୁସିେର ଚି କ ଚି କ କରୁଥିଲା, େଯମି ତି େସ େକୗନ ବେନଗା
କାେରାଡ଼ପତି

େଶାେର ଜି ତି େକାଟିପତି

ବନି ଯାଇଛxି

ବା ଭାରତର ପଧାନମ~ୀ

"ବହୁତ अଭିନEନ ତୁ ମକୁ " ଆଲି ନ କେଲ ମା अ,ଲ,ୁ  ବାପା ବି 
"କଣ ଝି अର ନଁା?"
"अନି "
"ଖୁବ ସୁEର ସ¡ାଗତମ!" ମରାଠୀେର କହି େଲ ବାପା

ତ
ିକ

ା

ସି ନାମନ୍ କି ଛି ବୁ ଝି ପାରୁନଥିଲା କାହ[କି ବାପା ଓ ମା अ,ଲ,ୁ अଭି ନEନ

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

େହାଇଯାଇଛxି 

ହ
ାନ
ଆ

ଲାଗୁଥିଲା ତାକୁ 

ଇ
-ପ

ଜଣାଉଛxି  ଏଥିପାଇଁ େଯ, अନି ନି େବଦି ତା ଆ¢ି, େପଟରୁ ଜନG େନଇଛି  ଆzଯ ବି
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ପାୟ ରବି ବାର ଗୁଡିକେର ମା ତାର ମୁେର େସାରି ଷ େତଲେର ମାଲି ସ କରxି 
ବାପା କହxି , ନଡ଼ି ଆ େତଲେର ମାଲି ସ କରି ବାକୁ  େସାରି ଷ େତଲର କଡା ବାସsା ଭଲ
ଲାେଗନି ତାକୁ  କି  ମାଲି ସ ପେର ଭଲ ଲାେଗ ତାଜା ଲାେଗ ପୁରୁଣା ଖବର କାଗଜ
ବି େଛଇ େସ ଚଟାଣେର ବସି ଯାଏ ମାଲି ସ େହବାକୁ  ମା କହxି େତଲ ମାଲି ସ େହେଲ ର
ସଂଚାଳନ ଭଲ ହୁଏ ଓ ପି ଲାମାେନ ବୁ ିମାନ ହୁअxି  େତାର अଜା ଓ ଆଇ ଆମ ମାନ,
ମୁେର ଜଡ଼ା େତଲ ମାଲି ସ କରୁଥିେଲ ଯାହା ବଡ େହଲା ପେର ଆେମ अନୁ ଭବ କଲୁ 
ପି ଲାମାନ, ପାଇଁ ମାଲି ସ ନି ହାତି ଦରକାର
ସି ନାମନ୍ କଥାର େମାଡ଼ ବଦେଳଇଲା, "ମା େଗାେଟ ପଶs ପଚାରି ବି?"
"ହଁ କହ"
"अନି କଣ ନି େବଦି ତା ଆ¢ି,ର େପଟରୁ ବାହାରିଛି ? अନ ପି ଲାମାେନ ବି େସହି
ପରି ତା, ମା, େପଟରୁ ବାହାରxି ? ତେମ ଓ ବାବା, ଆଇ ଓ େଜେଜମା, େପଟରୁ?"

"କି  ମଁୁ ତ ଆସି ନି...."
ତାର ପଶିs ଳ ଆଖି ମା, େପଟ ଉପରକୁ ଚାଲି ଗଲା ହାତ ବି ଉଠି ଗଲା େସଠାକୁ
ଯ~ ଚାଳି ତ ଭଳି  "ମଁୁ ତ ଏଠି ନଥିଲି"
"ହଁ ପୁअ କଣ େହଲା େସଠୁ  େମା େପଟରୁ ଜନG ନେହେଲ କଣ େହଲା, ତୁ େମା

ତ
ିକ

ା

ମନରୁ ଜନG େନଇଛୁ ତୁ େମା ମନେର ଥିଲୁ ଓ ସବୁ ଦି ନ ପାଇଁ ରହି ବୁ ତୁ େମାର ମାନସ
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"ହଁ କଣ େହଲା?"

ହ
ାନ
ଆ

"ତାେହେଲ ମୁ କାହା େପଟରୁ ବାହାରି ଛି?"

ଇ
-ପ

ପୁତ ବାଳୀ ଭାଷାେର ଟାେଗାର, ପଂି ଉାରଣ କେଲ ମା'
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"େତା ନି ଜ ମା',ର" ମା ହସି େଲ
ସି ନାମନ୍ ନି ଜ େପଟକୁ ଚାହ[ଲା କି ଛି ସମୟ अନୁ ଭବ କଲା, ଶି ଶୁଟିଏ अଛି
େସଠାେର ହାତ େଗାଡ ହଲାଉଛି  "ଛି ....... " ଘୃଣାେର ବି କୃତ େହଲା ମୁହଁ ତାର "ମା
ବହୁତ କ ହୁଏ ନା?" ହାÜା ଚି ାର କଲା େସ
"ହଁ ପୁअ ବହୁତ କ ହୁଏ କି  ଶି ଶୁଟିଏ ଜନG େହଲା ପେର, େସ କ ଗାଏବ
େହଇଯାଏ”
କି ଛି ସମୟ ଚୁ ପ ରହି ଲା େସ ତାପେର କହି ଲା "ତୁ େମ ଭାବି ଲ େଦଖି ମା! ମଁୁ
େକେତ ଭଲ.... ମଁୁ ଆସି ଛି ତୁ ମ ପାଖକୁ ତୁ ମକୁ େକୗଣସି କ ନ େଦଇ"
ସି ନାମନ୍ ର ନି ରୀହ ଉ`ରେର ମା ତାର ଗାଲକୁ େସsହେର ଚି ପିେଦେଲ ଓ ପୁଣି
ମୁେର େତଲ ମାଲି ସ କରି ବାେର ଲାଗିେଲ

ଆ

ହ
ାନ

ଇ
-ପ

ତ
ିକ

ା
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ସମୟର ଚକ ଯାଏ ଘୁରିଘୁରିକା
ନାଟକ:- (୮ମ ଭାଗ)
।। ୧୮ ଦୃ ଶ ।।
(अମେରE େଚୗଧୁରୀ, ବାସଭବନ। ଆସି ତ ଶାବଣୀକୁ କି ଛି କହି ବା
ପାଇଁ ପbୁତ େହଉଥାଏ। କି  ଶାବଣୀ େମାବାଇଲେର अନ କାହା
ସୁଧାଂଶୁ େଶଖର
ଦି େବଦୀ

ସହି ତ କଥା େହଉଥାଏ।)
अସି ତ- ଓ େହା ମଁୁ ବୁ ଝି ପାରୁନି ତୁ େମ ଏଭଳି ଘ¢ା ଘ¢ା ଧରି କାହା
ସହି ତ କଥାବା`ା ହୁअ।
ଶାବଣୀ- (ଶାବଣୀ େମାବାଇଲ ମାଧମେର କଥା କହି ବାେର ବb)

ଶାବଣୀ- କଣ େହଲା େମାେତ କି ଛି କହି ବ?
अସି ତ- ମଁୁ ଏଇ େକେତଦି ନ େହବ ଲi କରୁଛି ତୁ େମ ବହୁତ अପେସଟ
ରହୁଛ?
ଶାବଣୀ- କାହ[ ନା ତ...

ଇ
-ପ

ତ
ିକ

ଶାବଣୀ- େପାଲି ସ େଲାକ ତ େସଥିପାଇଁ ସବୁ େବେଳ ସେEହ ଦୃ ି।

ା

अସି ତ- େମାେତ ଲୁ ଚାଉଛ?

ଆ

ହ
ାନ

अସି ତ- ତୁ ମ ବି ଷୟେର ମଁୁ ଯାହାସବୁ ଶୁଣିଛି ତାହା କଣ ସତ ନୁ େହଁ ?
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ଶାବଣୀ- େମା ବି ଷୟେର...?
अସି ତ- ହଁ ହଁ ତୁ ମ ବି ଷୟେର।
ଶାବଣୀ- େମା ବି ଷୟେର କଣ ଶୁଣିଛ?
अସି ତ- ସମି ତ ସହି ତ ତୁ ମର ସ କ?
 ।
ଶାବଣୀ- ସ ଛ ଜଳ ପରି ପବି ତ, ସକାଳ ପବନ ପରି ନି ମଳ
अସି ତ- ମି ଛ
ଶାବଣୀ- ମି ଛ ..? ତା’ମାେନ ତୁ େମ େମାେତ ସେEହ କରୁଛ?
अସି ତ- େକବଳ ମଁୁ ନୁ େହଁ ଆମ ପରି ବାରର ସମb, ନି ଜରେର ତୁ େମ ଜେଣ ସେEହୀ
ନାରୀ।
ଶାବଣୀ- ସେEହେର ସବୁ କି ଛି ସମାଧାନ େହାଇଯାଏନା अସି ତ।
अସି ତ- ତାମାେନ ତୁ େମ ପମାଣ ଚାହଁୁ ଛ?

अସି ତ- ତାେହେଲ अଧି କାଂଶ ଦି ନ ରାତି େର ସମି ତ ତୁ ମ ପାଖକୁ କଣପାଇଁ ଆେସ? େସ
ପୁଣି ଗଭୀର ରାତି େର...
ଶାବଣୀ- ଜୀବନେର କି ଛି ଏଭଳି କଥା ଥାଏ ଯାହା अତି ନି ଜର େଲାକକୁ ବି କହି ହୁଏ
ନାହ[।ହୁଏତ େସଇଭଳି କି ଛି ପରିିତି େର େସ େମା ପାଖକୁ ଆସxି ।

ତ
ିକ

ା

अସି ତ- ସତେର ମଁୁ ବି ଶାସ କରି ନଥିଲି ଶାବଣୀ ତୁ େମ େମା ସହି ତ ଛଳନା କରି ଜେଣ ପର
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ଶାବଣୀ- ପବି ତତା ନି କଟେର ପମାଣ କଣ ଆବଶକ।

ଇ
-ପ

ପୁରୁଷ ସହି ତ.....

ଆ

ହ
ାନ

ଶାବଣୀ- ବEକର,ବEକର େସଭଳି କଥା।ଶାବଣୀ ପାଖେର ସୀତା, ଭଳି େଦୖ ବୀ ଶି
ଆହାନ ଇ-ପତି କା ସ ୂ " ନି ଃଶୁ% ବି ତରଣ େହତୁ ଡା େଜାତି ପସାଦ ପ+ନାୟକ, -ାରା ପତି .ି ତ ଓ ପକାଶି ତ

Aahwaan.com

96

ଆହାନ ଇଇ-ପତି କା,
କା, ସାଦଶ ବଷ, ତୃ ତୀୟ ସଂଖା,
ସଂଖା, ମା ୨୦୨୨

Magazine Downloaded from www.aahwaan.com

ନାହ[ େଯ अଗିs ପରୀiା େଦଇପାରି ବ କି  ଏତି କି କହି ବି ସମି ତ ଓ େମାର ସ କ ଗା ଜଳ
ପରି ପବି ତ।
अସି ତ- େସଇ ପଵି ତତାର ପମାଣ େମାର ଆବଶକ। େହେଲ ତୁ ମ ପାଖେର ତ େଦୖ ବୀ ଶି
ନାହ[ ପମାଣ େଦବ େକମି ତି?
ଶାବଣୀ- ଆଉ କି ଛିଦିନ अେପiା କର।
अସି ତ- अେପiା, ପତୀiା ଏସବୁ ଜେଣ େପାଲି ସବାଲା ପାଇଁ ଭାରି ଯ~ଣା ଦାୟକ।ତୁ ମ
ନଁାେର ଯଦି ଗୁଜବ ଉଠି ନଥାxା ତାେହେଲ ହୁଏତ େମାର କି ଛି ଆପ`ି ନଥିଲା।କି 
ଗୁଜବ ଉଠି ଛି ମେନ ତାର ପମାଣ ଆବଶକ।
ଶାବଣୀ- ଏେବ ମଁୁ ତୁ ମକୁ ପମାଣ େଦଇପାରି ବି ନାହ[।
अସି ତ- ତାେହେଲ ତୁ ମକୁ େମାେତ ଡି େଭାସ େଦବାକୁ ପଡି ବ।
ଶାବଣୀ- କଣ କହି ଲ...ଆଉଥେର କୁ ହ

 ୁ ଡି େଭାସ େପପର ପଠାଇେଦବି । େକବଳ ଆମ
ସଖରୁ। ଆସxା କାଲି େକାଟର
ଦୁ ହ[,ର େଗାେଟ େଗାେଟ ସି ଗେନଚରେର ତୁ େମ ତୁ ମ ଜାଗାେର ମଁୁ େମା ଜାଗାେର।
ଶାବଣୀ- େହ ଭଗବାନ! ପିBଜ अସି ତ ତୁ େମ ପି ଲା, ଭଳି अମାନି ଆ ହୁअନାହ[। ସମୟ
ଆସି େଲ ତୁ େମ ସବୁ କି ଛି ଜାଣି ପାରି ବ।

ତ
ିକ

ା

अସି ତ- େନା ମଁୁ ଆଉ େସସବୁ କି ଛି ଜାଣିବାକୁ ଚାେହଁ ନା ଯଥାଶୀଘ ତୁ େମ ତୁ ମ ଲେଗେଜ
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अସି ତ- ଜେଣ କଳ,ିନୀ ପାଇଁ େମା ହୃଦୟେର ାନ ନାହ[। ଯାअ ଚାଲି ଯାअ େମା

ଇ
-ପ

େପକ କରି ଏଠାରୁ ପଳାअ।

ଆ

ହ
ାନ

ଶାବଣୀ- ତୁ େମ ବି ଶାସ କର अସି ତ ସମି ତ, ସହି ତ େମାର କି ଛି ଖରାପ ସ କ ନାହ[।
ଆହାନ ଇ-ପତି କା ସ ୂ " ନି ଃଶୁ% ବି ତରଣ େହତୁ ଡା େଜାତି ପସାଦ ପ+ନାୟକ, -ାରା ପତି .ି ତ ଓ ପକାଶି ତ
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ପିBଜ ତୁ େମ ଏେତ ନି .ୁର ହୁअନା।
अସି ତ- ଆଇ େସ େଗଟ ଆଉଟ।
ଯେଶାଦା- (ପେବଶି )ଏ କଣ ଶୁଣୁଛି ମଁୁ । ଆେର ମା ତୁ ଠି କ अଛୁ ତ?
ଶାବଣୀ- େବାଉ(ଜଡାଇ ଧରି ପି ଲା, ଭଳି କାେE)
ଯେଶାଦା- କଣ େହଇଛି େର ମା' ତୁ ଏମି ତି ପି ଲା, ଭଳି କାEୁ ଛୁ କାହ[କି?
अମେରE(ପେବଶି )-କାEି କାEି ଦି ଇ େଠାପା ଲୁ ହ ଗେଡଇ େଦେଲ ଭୁ ଲର ସମାଧାନ େହାଇ
ଯାଏନାହ[ ବରଂ ପାଯzି ତ ହ[ ଏକମାତ ଉପାୟ।
ଯେଶାଦା- ଭାଇ ସାେହବ...ଆେର କଣ େହଇଛି ? େମା ଶାବଣୀ କି ପକାର ଭୁ ଲ କରି ଛି େଯ
ତାକୁ ଘରୁ ବାହାରି ଯି ବାର ଦ ମି ଳିଛି।
अମେରE- େସsହ ଶାର ଉପମାେର ଆଜି କଳ, ଲାଗି ଯାଇଛି ଭାଉଜ। ମଁୁ ମଧ କ{ନା
କରି ନଥିଲି ଯି ଏ େମା ଘରର ଝି अ,ଠାରୁ अଧି କ େସsହର ପାତୀ ଥିଲା େସ େଯ ଜେଣ

ଶାବଣୀ-ବାପା!...
ଯେଶାଦା- ଆପଣ କାହା କଥା କହୁଛxି ଭାଇ ସାେହବ?
अମେରE- େସ ଆମକୁ େକବଳ େଧାକା େଦଇନାହ[ ଦୀଘ ଦି ନର ବvୁ ତ¡ର ଖcକୁ ମଜବୁ ତ
କରି ବା ପରି ବେ` ଭାି ନ କରି େଦଇଛି । ମଁୁ ବି ବଡ଼ େବାକା ମଣିଷେଟ। ଯଦି ନି ୟମ

ତ
ିକ

ା

ବ େହାଇ ନଥାxି କି ପବ
ୂ ର
 ୁ ଜାଣିଥାxି ଶାବଣୀ ସମି ତକୁ ଭଲ ପାଉଥିଲା ତାେହେଲ
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କଳ,ିନୀ।

ହ
ାନ
ଆ

ସୁଧାରି ବା ପାଇଁ ପୁଣି ଥେର अ¢ାେର ଗାମୁଛା ବାvିବାକୁ ପଡି ବ।

ଇ
-ପ

अସି ତ ପାଇଁ ପାତୀର अଭାବ ନଥିଲା। ଓେକ େଲଟ ବାୟ ଗନ ବି ବାୟ ଗନ। ପରି ିତି କୁ
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ଯେଶାଦା- ନା ଭାଇ ସାେହବ! ଆପଣ ଯାହା କହୁଛxି ପକୃ ତେର େମା ଶାବଣୀ େକେବ
େସମି ତି ଭୁ ଲ କରି ବ ନାହ[। ଭୁ ଲ ବୁ ଝାମଣାର ଶି କାର େହାଇ अଯଥାେର ତାକୁ
େଦାଷାେରାପ କରୁଛxି ।
अମ- ସତକୁ େକେବ ଲୁ େଚଇ ରଖି ହୁଏନାହ[। ସତ େଯ ସୂଯ ାେଲାକ ଭଳି ଚି ର|ୀବୀ।
ନି ର-(ପେବଶି )- ଆା ମଁୁ ପରା ନି ଜ ଆଖି େର େଦଖିଛି,କାନେର  ଶୁଣିଛି।
ଶାବଣୀ- ନୀର କକା ତୁ େମ ବି େଶଷେର....
अସି ତ- ସତକୁ ସମେb ଭୟ କରxି । ନି ର କକା ସତ କି ହିେଲ େବାଲି ଏେତ ସ,ୁ ଚି ତ
େହାଇପଡୁ ଛ କଣପାଇଁ?
अମେରE- କଥାେର अଛି େପାଷା ପୁअ ଖୁwା ରୁअ। ବୁ ଝି ଲ ଭାଉଜ ଯାହାକୁ ଆଜି ଯାଏ ମା ଓ
ମମତାର େସsହ େଦଇ ଆସି ଛ, ଯାହାପାଇଁ ନି ଜ ସୁଖରୁ अେଧ ତାପାଇଁ ସମପh େଦଇଛ େସଇ
େବଇମାନ ସମି ତ अ¢ି ଛୁରୀ େହାଇ ତ¢ି କାଟିଛି।

କାଟିଛି।
अସି ତ- ବାପା କି ଛି ମି ଛ କହି ନାହାxି ।
ସମି ତ- अସି ତ!!
अସି ତ- ଲାଲ ଆଖି କାହାକୁ େଦଖାଉଛ? ତୁ େମ ହ[ େମା ଜୀବନ ପରି ଧି ର ରାହୁ ତୁ ମକୁ ମଁୁ

ତ
ିକ

ା

ଯଦି ମି ଛ େକଶ କରି ହାଜତେର ନପେୂ ରଇଛି ତାେହେଲ ଜାଣିବ अସି ତ େଚୗଧୁରୀ କଣ
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ସମି ତ- (ପେବଶି )-ନା ମଉସା ଆପଣ ଏ କଣ କହୁଛxି । ମଁୁ अ¢ି ଛୁରୀ େହାଇ ତ¢ି

ଇ
-ପ

କରି ପାେର।

ଆ

ହ
ାନ

ଶାବଣୀ- େଦଖ अସି ତ ସମି ତ େମାର ଯାହା ବି ହୁअ ପରିିତି ନସୁଧୁରିବା ଯାଏ ମଁୁ ସତ
ଆହାନ ଇ-ପତି କା ସ ୂ " ନି ଃଶୁ% ବି ତରଣ େହତୁ ଡା େଜାତି ପସାଦ ପ+ନାୟକ, -ାରା ପତି .ି ତ ଓ ପକାଶି ତ
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କଣ ମି ଛ କଣ ଜଣାଇ ପାରି ବି ନାହ[। ଆଉ ତୁ େମ େମାଠାରୁ ଡି େଭାସ ଚାହଁୁ ଛ ନା ଠି କअଛି
ଡି େଭାସ େପପରେର ମଁୁ ସି ଗେନଚର କରି େଦବି ।
अସି ତ-ଓେକ ଆଇ ଏମ େରଡି ।
ସମି ତ- ନା ଶାବଣୀ,ତୁ େମ େସଭଳି େକେବ କରି ପାରି ବ ନାହ[।
ଯେଶାଦା- ଆଉ କଣ ଏଇୟା େଦଖିବାକୁ ଥିଲାେର ସମି ତ। ନି ଜ ମନର अଭିଳାଷକୁ ପର
ୂ ଣ
କରି ବା ପାଇଁ େଶଷେର ତୁ ......।
ସମି ତ- ନା େବାଉ ନା ତୁ େସମି ତି अଯଥାେର େମାେତ େଦାଷାେରାପ କରନା।
ଯେଶାଦା- ରାiସ(ମାଡ଼ ମାେର) ମଁୁ େତାେତ େମା ଜୀବନଠାରୁ ଏେତ େସsହ ଶା କରି ଥିଲି
େଶଷେର ତୁ େମା ମମତାର ପତି ଦାନ ଏଇୟା େଦଲୁ ? କହ େମା ମମତାରୁ େକେତ
ପରି ମାଣ ଉଣା େହାଇଥିଲା େଯ େମା ଶାବଣୀର ଖୁସିକୁ ନ କରି େଦଲୁ ?
ସମି ତ- ତୁ େମାେତ ବି ଶାସ କର େବାଉ...

ମୁହଁ େଦଖିବାକୁ ଚାେହଁ ନା।
ସମି ତ- େତାେତ ଛାଡ଼ି େକାଉଠି କୁ ଯି ବିେଲା େବାଉ। ଯି ବି ଯଦି ସବୁ ଦି ନ ପାଇଁ ଚାଲି ଯିବି।
େତା ଆେଦଶେର ଯଦି ମଁୁ ନି ଜକୁ ଗୁଳି କରି ମରି ପାେର ତଥାପି େତା ଆେଦଶ अମାନ
କରି ବିନି। ଆସୁଛି େବାଉ ମନ କ କରିବୁ ନି ।(ଦୁ ଃଖାଶ ସହି ତ ପାନ)

ତ
ିକ

ା

ଯେଶାଦା- ଶୁ!...अେର ସତେର ତୁ ଚାଲି ଗଲୁ ନା କଣ? ଆେର ବାଇଆ େଫରି ଆେର
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ଯେଶାଦା- େତାେତ ଆଉ କି ପକାର ବି ଶାସ କରି ବିେର ଯା' ବାହାରି ଯା' ଏଠାରୁ। ମଁୁ େତା

ଇ
-ପ

ବାବା େଫରି ଆ େମାେତ ଏକା ଛାଡି କୁ ଆେଡ ଚାଲି ଯାଉଛୁେର

ଆ

ହ
ାନ

......। ନା ନା ଆଉ େସ େଫରିବନି , େମା ଉପେର अଭିମାନ କରି ଚାଲି ଗଲା। େମା
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ଉପେର.....(େକାହ ସାଳି ନପାରି କାEିଉେଠ)
अମେରE- ଆଉ କାEିେଲ କଣ େହବ ଭାଉଜ। କୃ ତକମ ଯି ଏ କରି ଥାଏ ତାକୁ ହ[
େଭାଗିବାକୁ ପେଡ।
ଯେଶାଦା- ଭା.ଇ.ସା.େହ.ବ!!!
अମେରE- ରି ଟାୟାଡ଼ ଏସ.ପି अମେରE େଚୗଧୁରୀର ବାକ ଶି ଥିବା ସେ`¡ ଆଜି ନାଚାର,
ସଂପ"
ୂ  ନାଚାର।
अସି ତ- ଯାअ ତୁ େମ ବି େମାଠାରୁ ଦୂ େରଇ ଯାअ। କହି ବ ତ ନୀର କକା,ୁ କହି ବି େସ ତୁ ମ
ଗxବ ାନେର ଛାଡି ଆସି ବ।
ଶାବଣୀ- अସି ତ! ତୁ େମ ମଣିଷ ନା ଆଉକି ଛି?
अସି ତ- େଦଖ...ଯି ଏ ତୁ ମର अତି ପି ୟ ତାହାରି ପାଖକୁ ଚାଲି ଯାअ। ଆଜି ଠାରୁ ତୁ ମର େମାର
ସ କ କି ଛି ନାହ[।ଆଇ େସ େଗଟ ଆଉଟ।

ପାନ କରxି ।)
अସି ତ- କଳ,ିନୀ,ଭୁ ଜିନୀ ଦଂଶନ କରି ବାକୁ ଆଉ େକାଉଠି ାନ ପାଇଲୁ ନାହ[ େମାେତ
ଦଂଶନ କରି ବାକୁ ଆସି ଥିଲୁ। ସତେର ନାରୀର େପମ ବାଲି ର ବv ପରି । େକେତେବେଳ
େଯ ଭୁ ଶୁଡି ପଡି ବ ତାହା ମଁୁ अନଭି  ଥିଲି। ବାbବି କ ନାରୀ अଧରେର ମଧୁ ଆଉ

ତ
ିକ

ା

अxରେର ବି ଷ।(ମି ୟମାଣ)
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(ସମୟର ଚକ ଯାଏ ଘୁରି ଘୁରିକା ଟାଇଟଲ ଗୀତର ତାେଳ ତାେଳ ଯେଶାଦା ଓ ଶାବଣୀ

ଇ
-ପ

(ମw अvର)

ଆ

ହ
ାନ

କମଶଃ.............email- dwibedysudhansu@gmail.com
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କବିତା ବିଭାଗ

ା
ତ
ିକ

ଆ

ହ
ାନ

ଇ
-ପ

ଆମର ୟୁଟୁବ୍ ଚାେନଲକୁ ସବ୍:ାଇବ୍ କର
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अମରେଜାତି କାବ ସୟcର
କବି ,

अସୁତା

େହତୁ

ଏହି

କାବେଲଖର ଚଳି ତ ମାସର अଂଶ ପକାଶି ତ

େଦବଦ` ସୁନା

େହାଇ ପାରୁନାହ[
ଆହାନ

ଇ-ପତି କା

କବି ,

ଆଶୁ

ଆେରାଗ କାମନା କରୁଛି 

ଆ

ହ
ାନ

ଇ
-ପ

ତ
ିକ

ା
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ନି zିହs େଗାଧୂଳି

(େଗାଧଳ
ୂ ି ଏଠାେର ଏକ ପତୀକାତGକ ସମୟର ମୁହୂତ  I କବି ତାେର
ବ"hତ ଘଟଣାମାନ ଭ ଆଉ ଭଗବାନ अଥବା ସୃି ସହ ସା,ର

ଶି ବ ନାରାୟଣ
ଦାଶ

अßୁ ତ ଏବଂ अସଂଖ ଲୀଳା ମାଧୁରୀରୁ अ{ େକେତାଟିର ସମାହାର,

ଯାହା ମୁଖତଃ ଜନ -ମାନସେର ଆଦୃ ତ ଓ କଥିତ I ଏପରି ମାେନ ନାହ[ େଯ ଏ ସମb
ଘଟଣାମାନ ଠି କ େଗାଧଳ
ୂ ି େବଳାେର ହ[ ଘଟିଥିବ I ଦି ନର େଯ େକୗଣସି ସମୟେର ଏ ସବୁ
ଲୀଳାମାନ ସଂଘଟିତ େହାଇଥିେଲ ମଧ, େଗାଧଳ
ୂ ି ଏକ ଏପରି ହୃଦୟଶୀ ମୁହୂତ, ଯାହା
ସମb ଦି ନର ଘଟଣା ପବାହକୁ ଦି ନାxେର ଏକ ସୁEର ସG ତି େର ସାଇତି ରଖିଥାଏ I
"ନି zହs େଗାଧଳ
ୂ ି " େସହି ମୁହୂତ  ମାନ,ର ପତୀକାତGକ अବତାରଣା I )

ଏ େଗାଧଳ
ୂ ି ଲମି अଛି କାହ[ େକେତ ଦୂ ର େକେତ କାଳ, େକେତ କ{ ଧରି ,
ବଣ ପରବତ େଡଇଁ, ସବୁ ଜ ପାxର ଛୁଇଁ
କହି ଯାଏ କଥା େକେତ କB ାx ଦି ନାxର -

ହ
ାନ
ଆ

େଗାପଦା ପଥ, ଘାଟ

ଇ
-ପ

ତ
ିକ

ା

ଏ େଗାଧଳ
ୂ ି ସେତ अବା ଯୁଗ ଯୁଗାxର I
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େଦଖିଛି େଯ ଚପଳ ଦୁ ାମୀ ଧଳ
ୂ ି େଖଳ, ଦଧି ଭା अବା ପୁଣି
ଲବଣି େଚାରାଇ
ସା ସାଥି େମେଳ ଖାଇବାର,
ଏ େଗାଧଳ
ୂ ି କେର େସହି ପଶs ବାରବାର େଗାପଦା ମନା କରି
କାଳି ଆ ସୁନାକୁ
ଚାହ[ଛxି କାହ[ ପୁଣି େଗାପର ତରୁଣୀ ?
କାହ[ଗଲା ନEବଳା େସ କଳାମାଣିକ ଶୁଭୁନାହ[ କାହ[କି ତା
ପଦଧ¡ନି ଆଉ

ଏହାଠୁ ବରଂ ଭଲ
ହଇରାଣ, ହରକତ ତା'ର
ଆଉ ଚପଳାମି I
େଗାପାନା अଧି ରା ଚାହାଣି

ତ
ିକ

ା

େଗାଧଳ
ୂ ି ର ରମାଖି

ଆ

ହ
ାନ

ଇ
-ପ

ଝୁରି ହୁଏ ବସି େସହି େସେନହ - ଦୁ ାମି I
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(୨)
େଗାପପୁର ଗାମାxର
ଦି ଗହଜା ସବୁ ଜ ପାxର
ଆଉ ତା'ର ଛନଛନ
କअଁଳିଆ ଶାମ ଦୁ ବାଦଳ
େଦଖିଛxି େସ େଗାଧଳ
ୂ ି େଲଉଟାଣି େବଳ -,
ଗାଈ, ବାଛୁରୀର ପଲ
ଘରମୁହଁା େହଲାେବେଳ
ନି ରିମାଖି େଖାଜି ଲା ଆଖିେର
କାନେଡ଼ରି େଫରି ଚାହ[ବାର "ଶୁଭୁନାହ[ କାହ[କି େସ ମୁରଲୀର ସ¡ର

ଗାଈଆଳ ନE-େଗାପାଳର" !
ଏ େଗାଧଳ
ୂ ି ଚପଳାମି ଭରା
ମି ଠା ଦୁ ାମୀର I

ତ
ିକ

ା

(୩)

ଆ

ହ
ାନ

ଇ
-ପ

ଯମୁନା ତଟେର ଶୁେଭ
ଆଜି ବି େସ ବଇଁଶିର ସୁର,
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େକଳି କଦcର ମୂେଳ
େଗାପାନା ବି ରହ ବି ଳାପ,
କି ଏ ବା ବୁ ଝି ବ େସହି େପମ अଭିସାର ତପ କରି ବରି ଥିେଲ ଯା'କୁ
େଗାପନାରୀ
େଷାହଳ ସହସ I
ତୁ େମ ତା, ପୁରାଇଲ ଆଶ,
େସ ତୁ ମ ଭକତ ବି ଶ¡ାସ I
ଯମୁନାର ତଟ ଛୁଇଁ
ବୃ Eାବେନ ଲୀଳାକୁ େ| ହଜି ଗଲା ଯି ଏ,
ଏ େଗାଧ ଳ
ୂ ି ସାiୀ େସହି

ବଂଶୀସ ନ, ନୀପବନ, ଚୁ ତ-ବକୁ ଳର I
ରାଧାର ଆତୁ ର ଆଖି
ବତୁ ରା ଲୁ ହେର ଭାସି
ଝୁରିଥିବ ପାଣପି ୟ ପୁରୁଷ,ୁ ତାର -

ତ
ିକ

ା

"କାହ[ଗେଲ ଭାବଗାହୀ ରସି କ େଶଖର" !

ଆ

ହ
ାନ

ଇ
-ପ

ଏ େଗାଧ ଳ
ୂ ି ସେତ अବା ଏଡି କି ନି .ୁର I
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(୪)
କାଳୀୟ ଦଳନ ଠାରୁ
ଗଜ ଉାରଣ,
अବା ପୁଣି ବୃ Eାବେନ
େତାଳି ଧରି ଗିରି େଗାବନ େଗାଧଳ
ୂ ି ର ମୁହୁମହ
ୂ ୁ ଃ iେଣ
ରହି अଛି ଶତ ଶତ ଏମx ପମାଣ,
ତୁ େମ ସେତ अଟ ଆ`ତାଣ I
କୁ ରୁସଭା ତେଳ ପୁଣି
େଦଖିନାହ[ କି 'ବା ଚମାର,
ଇତି ହାସ ଦା ତା'ର ଯୁଗ ଯୁଗ ଧରି

ମଣିଷର अସହାୟ ଆକୁ ଳ ଗୁହାେର
ତୁ େମ ଖାଲି ଶୁଣନାହ[ ଡାକ,
ଡାକ ଶୁଣି ଆସି ଧରାଦି अ I
ଏ େଗାଧଳ
ୂ ି େଦଖିअଛି

ତ
ିକ

ା

अସହାୟ ବି ବଶ ନାରୀର

ଆ

ହ
ାନ

ଇ
-ପ

ବି ବ େହବାର - ଲା ଆଉ अପମାନ ଭରା I
କି ଏ अବା ଶୁଣିଥିଲା ତା'ର
ଆହାନ ଇ-ପତି କା ସ ୂ " ନି ଃଶୁ% ବି ତରଣ େହତୁ ଡା େଜାତି ପସାଦ ପ+ନାୟକ, -ାରା ପତି .ି ତ ଓ ପକାଶି ତ

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

େଦବାକୁ ନଜୀର -

Aahwaan.com

108

ଆହାନ ଇଇ-ପତି କା,
କା, ସାଦଶ ବଷ, ତୃ ତୀୟ ସଂଖା,
ସଂଖା, ମା ୨୦୨୨

Magazine Downloaded from www.aahwaan.com

ଲା ନି ବାରଣ ପାଇଁ ଆକୁ ଳ ପାଥନା?
କା' ମୁହଁରୁ àୁରି ଲାନି ଭାଷା ଆଯବତ ାନୀ, ଗୁଣି,
ଗୁରୁ, ଗୁରୁଜନ
ଆଉ ପୁଣି
ଆଜନG ବହGଚାରୀ
ାନବx ଭୀଷG ପି ତାମହ I
େଶୗଯବx ସୁପୁରୁଷ
ପାwାଳୀର ପାwପତି ଥିେଲବି ନି ରବ I
"ଏ ଶରୀର େମାର ନୁ େହଁ ପଭୁ !
ମଁୁ अେଟ ତୁ ମର,

ତାହା କରି ପାର" -େଦୗପଦୀର ଆକୁ ଳ ପାଥନା
ସअଁପି େଦବାର,
ମାନଉାରଣ ତୁ େମ କରି ଥିଲ ପରା,

ତ
ିକ

ା

ପରb ପରb େଦଇ ବ ପରି ଧାନ

ଆ

ହ
ାନ

ଇ
-ପ

େଶଷ ନାହ[ ଯା'ର,
ମ~-ଧ¡ନି ଭଳି ତୁ ମ କରୁଣାେର ଭରା I
ଆହାନ ଇ-ପତି କା ସ ୂ " ନି ଃଶୁ% ବି ତରଣ େହତୁ ଡା େଜାତି ପସାଦ ପ+ନାୟକ, -ାରା ପତି .ି ତ ଓ ପକାଶି ତ
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ଆଜି ବି େଗାଧଳ
ୂ ି ଗାଏ ତୁ ମ ବଡ଼ପଣ,
େକାଟି ବ େଦଇ ପଭୁ ଆେହ ଆ`ତାଣ
େଦୗପଦୀର ଲା ତୁ େମ କଲ ନି ବାରଣ I
(୫)
େସଦି ନ ଏମି ତି ଏକ
ପଥକB ାx iେଣ
ଦରିଦ ବାହGଣ ଏକ ଆସି େହଲା ଉଭା
ଦ¡ାରକାର ରାଜା ନବରେର,
ଛି ନs ବେ ଢା,ି ନି ଜ
ଦାରିଦର ନଗs अପଘନ
ଶ,ା ଆଉ ସେ,ାଚର ତb ଚାହାଣୀେର I

ଆସି ଥିଲା େଭଟିବାକୁ
ବାଲ-ସଖା ଦ¡ାରି କାଧି ଶ,ୁ I
अxରେର ଭି ପୁଣି ମେନଥିଲା ଭୟ,
କି ବା ନ େଦଖି ଲା ଆଖି

ତ
ିକ

ା

ଏମx ବି ସGୟ!

ଆ

ହ
ାନ

ଇ
-ପ

ରାଜସି ଂହାସନ ଛାଡି ପାଗଳ ସଦୃ ଶ
ଆଲି ନ ବାହୁପାେଶ
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ସାଷିେଲ ଦରିଦ ବାହGଣ ଦ¡ାରକାର अଧି ପତି ପଭୁ କୃ ପାମୟ I
ହତବାକ ସୁଦାମା ବାହGଣ !
ଭୁ ଲି ଗଲା ଆପଣା अଭାବ - ଗୃେହ ନାହ[ अନs
ମାଗିବାର ନ ଥିଲା ତ କି ଛି ପେୟାଜନ ତି ନିମୁଠା ଚାଉଳ ଭଜାେର
ତୃ  ଯାର iୁଧା,
େସଇ ଏକା କରିପାେର ତି େଲାକର ଦାନ I
ଆଜି ବି େଗାଧଳ
ୂ ି ସାiୀ
ଭ ଆଉ ଭଗବାନ,ର
ମହାଘ - େସ ବvୁ ମି ଳନ I

ସବୁ ଲୀଳା ସା େହଲା ପେର
େଗାଧଳ
ୂ ି ର େସ େମଲାଣି େବେଳ
ଯଦୁ କୁ ଳ ନାଶ ଗେଲ େଯେବ
ଆଉ ପୁଣି

ତ
ିକ

ା

ଲୀନ େହଲା ଦ¡ାରି କାର ସୁରମ ନଗର

ଆ

ହ
ାନ

ଇ
-ପ

ଜଳା"େବ, ସାଗର ଗରେଭ,
ଶାମÖଳୀର ଲତା ଗହଳେର
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ନି ଭୃତ କାନେନ,
କB ାx ଶରୀର େନଇ
େଲାଟିଗେଲ େଶେଷ
ଯୁଗସା ପରମ ପୁରୁଷ
େଯାଗନି ଦା ଧାେନ I
ବି ଦାୟୀ अଶ ଢାଳି େସ େଗାଧଳ
ୂ ି କହି ଥିବ େତେବ,
ଦ¡ାପରର अx େହଲା ଏେବ I
ପ"
ୂ  ହୃଦୟ ୂ  କରି ଶନ
େମାହନ ବଂଶୀ ସୁର
ଆଉ ପୁଣି ଶୁଭିବନି େକେବ I
ମE ହସି ଯଦୁ ପତି

"କି କରି ବି କୁ ହ?
ମଁୁ େଯ ବvା
େମା କମର କମଫଳ ହାେତ,
ମଥାପାତି ସହି ବାକୁ େହବ

ତ
ିକ

ା

ଗାvାରୀର अଭି ଶାପ େମାେତ" I

ଆ

ହ
ାନ

ଇ
-ପ

अସୁର-ସଂହାରକାରୀ
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କରି ପାେର ଯି ଏ ଶତ अଧମର अx,
ମୃତୁ ତାକୁ କରି ପାେର େକମି ତି ବା ହତ !
ସାମାନ ବାଧର ଏକ ଶରାଘାେତ ପୁଣି
ଆପଣାକୁ କରି ପରାହତ I
କମ ଆଉ କମଫଳ,
ଜନମ, ମରଣ ଏ ସବୁ ର ସା - ନି ୟାମକ,
େସ ପୁଣି ପଡଇ ବvା ଆପଣାର କମଫଳ-େଡାେର
ହସି , ହସି ମରଣକୁ କରି ଆଲି ନ I
ବି ଦୀ" େଗାଧଳ
ୂ ି କେର अଶଳ ପଣାମ ଯୁଗ ହୁଏ अx I

େଦଖି ଛ କି େକେବ अବା
ଏମx ଦୃ ାx ?

अବସରପା ମହା ପବvକ (ବି `)

ଇ
-ପ

ତ
ିକ

ା

ଇିଆନ अଏଲ କେପାେରସନ ଲିମି େଟଡ଼ - ନୂ ଆ ଦି ଲBୀ
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ଆ

ହ
ାନ

ଇେମଲ୍ : dasshibanarayan61@gmail.com
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ଶି{ୀ ଓ କବି
ଜଡ େଦେହ କରି ଲ େକ' ଜୀବନ ସଂଚାର !
ଗହନ ବି ଜନ ବନୁ ଁ
ଗିରିବର अୁ

 ଶୀ
ସ ଗତ

ମାୟାଧର ଦାଶ

ଚୁ ତ କରି ସୁ ଶି ଳା ଖ ଜାଗତ କରିଲ, େଦଇ ଜୀବନର କେଠାର ସାଧନା !
 ପାଷାଣ ବୁ େକ
ନି ମମ
ପାଣ େଦଲ କି ଏ ତୁ େମ ମହାପାଣ !

अେ अେ ଭରି େଦଲ
ସୁଷମାର अଧି ର ପି ପାସା !
କି ଏ ତୁ େମ ସା !
ପାଷାଣ ଗାଉଛି ତୁ ମ ଜୀବନର କଳା ପରାକା.ା I
ନ େମ¢ଇ ନୟନ-ପି ପାସା,

ତ
ିକ
ଇ
-ପ
ହ
ାନ
ଆ

େଦଖି ବାର ବାର ,

ା

ନ ପୁରଇ ଆଶା େମାର
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ଆକଷh ନି अଇ ବେଳ
ଜଗତର ମନ !
ବି ଦୂରିତ ହୁଏ ଦୁ ଃଖ ଦରଶେନ ଯାର’
ଧନ ତୁ େମ !
ଜୀବନେର ଏହି ତୁ ମ େଶ. ପୁର:ାର I

ହୁअ ପେଛ ଯି ଏ ତୁ େମ,
ଜାେଣ ଖାଲି अଟ ତୁ େମ
ମୃତୁ|ୟୀ ଶି {ୀ େସହି ତୁ ମ େଶ. ଆଉ େଶଷ ପରିଚୟ,
କାେଳ କାେଳ କେର ତୁ ମ ସୃଜନୀର ଜୟ I

ଧରଣୀର ଶତ ଶତ େଶ. ରୂପାୟନୁ ଁ
େଖାେଜ ତବ ସୃିର ନବ ନବ ଛବି I
ପାଷାଣୁ ଝରାअ ତୁ େମ
େପମ ମEାକି ନୀ,

ତ
ିକ

ା

ଯୁେଗ ଯୁେଗ ଗଢ଼ ତୁ େମ

ଆ

ହ
ାନ

ଇ
-ପ

ଶି {ର େକାଣାକ,
ଆଉ ପଣୟର ତାଜ େତାଳ
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ନି ହାଣର ମୁେନ,
ଗାଏ ମୁହ[ ପାଣ ଭରି
ଜୟଗାନ ତୁ ମ ସାଥକ େମା େଲଖନୀ ଚାଳେନ I
କଳାର ପରଶ େଦଇ ଗଢ଼ ତୁ େମ ବି ଶ¡
େଲଖନୀ େମା' ଥରିଉେଠ
ତୁ ମର େସ ଛେE,
ନି ଥର ଧରାେର ତୁ େମ
କର ରୂପଦାନ
କେରଁ ମଁୁ କୀ`ନ ଖାଲି ଉଛୁଳା ଆନେE I
ଶି {ୀ ତୁ େମ ମରି ବି अମର,

ଆ

ହ
ାନ

ଇ
-ପ

ତ
ିକ

ା

ପେଦ ତୁ ମ କରି ନମ:ାର I
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ହତଭାଗାର ଜୀବନ
ଭରସା ନ ଥାଏ ବି ଶ¡ାସ ହରାଏ
ଛି ଡିଯାଏ ତା'ର ସୁଖର ପଘା

ନାରାୟଣ ଚE
େସନାପତି

ଜୀବନ ଟି ତାର ଶୁନ ମରୀଚି କା
ସଭିଏଁ କହxି ଏ ହତଭାଗା।

ଆଶାର ଆକାଶ ତା ପାଇଁ େମଘୁଆ
ଝେରନା ତା ମୁେହଁ ମୁEିଏ ଜଳ
େକେତ ତେପାବେଳ ପାଇଥିଲା ପୁअ

ନ ପାଇ अxର ହୁଏ ବି କଳ।

ବଡ଼ େହାଇ ଭୁ ଲି ଗଲା ମମତା
ମାଆର ମନଟା ଦରଭା ପାୟ

ପରି ବାର ତାର ନ େହାଇ ବାଆର

ଚାଖୁଥିଲା ଫିକା େସେନହ ପି ତା।

ଏେକାଇଶି ସମ ସଭି , ମୁହଁ
ଧନ ାନ ଜନ ସଭିଏଁ ଥାଆxି

ସ¡ାମୀ େଯେବ ଆେ, ଛଳନାର ଛବି

ତଥାପି ଆଖିେର ତତଲା ଲୁ ହ।

ପତs ୀ େପମ କୁ େ ଗରଳ ଲୁ େଚ

ତ
ିକ
ଇ
-ପ

ଆ

ହ
ାନ

ଦୁ ଃଖର ଝଡ଼ଟା ବି ହେଳ ନାେଚ।

ା

ଖୁସିର ଲହରୀ େଶାଇଯାଏ ପୁରା
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ଗୁରୁ େଯେବ ପାଏ ନି Eା अପମାନ
ଶରଧାେର ଗଢ଼ା ବି ଦାଥୀ ଠାରୁ
ଭାଗ ଆକାଶେର ଧମ
ୂ େକତୁ ଆସି
ଦୁ ଃଖ ବାଂଟିଦିଏ ତି  େଦହରୁ।

ଦୁ ଲଭ ଜନମ ପାଇ େଯ ହରାଏ
ପରି ବାର ପରି ଜନ ବାvବ
अ ସବୁ ଥାଇ ଲାଗଇ ଦି ବା
अଧା ଜେଳ ବୁ େଡ଼ ଆକାଂiା ନାଵ।
ସୁବିଧାବାଦୀ େଯ अଳସୁଆ ହୀନ
ଢାଳି ଥାଏ ନି ତ ମି ଛ କାEଣା

ନ ଥାଇ ସୁଗୁଣ ହୁଏ ମହାନ

ହତଭାଗା କହି अଭି ନୟ କେଲ

ସମାଜେର ଗୁଣୀ ଲାେଗ ହତଭାଗା

ଭବି େଷ ମି ଳଇ ଦୁ ଃଖ ଯାତନା।

ପବନ ବି କେର ଦୁ ଃଖ କEନ।
ନ ଭାବି ନି ଜକୁ ତୁ k ହତଭାଗା
କେମ ଧେମ ଯାର ଦୃ ଢ଼ ବି ଶ¡ାସ

ତ
ିକ
ଇ
-ପ

ପାଉଥାଏ ନି ତ अମୃତ ଶ।

ା

ହତଭାଗା ନୁ ହଁ େସ ତ ଭାଗବାନ

ଆ

ହ
ାନ

ଜରା, େକEୁ ଝର
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ମନର ମଣିଷ
ଏହି ଜୀବନର अକୁ ହା କାହାଣୀ
ତୁ ମ ଆେଗ େଦଲି େଖାଲି

ନି ର|ନ ସାହୁ

କାହ[କି େକଜାଣି ତୁ େମ ଲାଗ େମାେତ
ଆପଣାର େଲାକ େବାଲି ।

ମନ ସାେଥ ମନ ମି ଶଇ େଯଉଁଠି
ଛE , କପଟ କି ଛଳନା ଏଥିେର

 କରି େଦବା ପାଇଁ
ମନକୁ ନି ମଳ

ସାମାନ ଟିକିଏ ନାହ[

ଆତGା ସତ କଥା େବାେଲ

ଯାହା କହି ଛି ମଁୁ ସତ କହି अଛି

େଗାପନୀୟ ତଥ ପକାଶ କରି ଲି

ସେEହର ପଶs କାହ[

अxର କରି କି ଖାଲି ।

ତୁ ମକୁ ଭରସା ବି ଶ¡ାସ କରି କି
ନି ଜର ମଁୁ ଭାବି େନଲି ।

ନି ହଲ ପସାଦ, ଗଁଦିଆ ପାଟଣା

ଇ
-ପ

ତ
ିକ

ା

େଢ,ାନାଳ --- ୭୫୯୦୧୬
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ହୃଦୟ ଦରଜା େଖାେଲ

ଆ

ହ
ାନ

େମା :-- ୯୯୩୮୭୪୧୫୮୩
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ଚରିତ
େମା ଚରି ତ େର
ମଁୁ अଭିନୟ କରୁଛି
ତୁ େମ ତ େମା େସାତା ...
େସାତା େହାଇ ଯଦି
ବି ଦାୟ ନ େଦବ େମାର
ମୂଲ୍ଯ କ'ଣ ରହି ବ...
ମଁୁ ଜାଣି ନାହ[ େମା
ଆସି ବ କି ନାହ[ ...
ତଥାପି अେପiା କରି ବି
େମା େଶଷ ସମୟ ର
ଚରି ତ କୁ େନଇ ...

ଆସ େଦଖି ବ ଯାହା ମଁୁ
େନଉଛି ତୁ ମ ଭଲ ପାଇବା
ତୁ ମ ଓଠେର ଆହା ...
ଗଲା େବଳକୁ କଥା
ପେଦ କହୁଛି େମାେତ
ଘୂଣା କର ...
େମା ଚରି ତ ର अଭି ନୟ କୁ
ଘୂଣା କରିବ ନାହ[
ମଁୁ େମା ଚରି ତ ରୁ .....
ବି ଦାୟ େନଉଛି

ତ
ିକ

ା

ରାେସାଳ-ମୁଣ୍ତିଆପଷି

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

अଭିନୟ େଦଖି ତୁ େମ

ଦୁ ଷGx େବେହରା

ଇ
-ପ

େଢ,ାନାଳ

ଆ

ହ
ାନ

େମା ନଂ-୯୯୩୭୬୫୨୫୦୪
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ଋଷି ବି ଶାମିତ

େବୖ ଦିକ କାଳର ବି iାତ େଯାଗୀ େସ
ଥିେଲ ଋଷି ବି ଶାମି ତ ,

ଶ,ର ବି ଶାଳ

ାନର ସାଗେର ଭଷାଈ
ଦି अେଯ େଦଖି ପୁରିଯାଏ େନତ।

iତି ୟ ଧମକୁ ତାଗ କରି େଯ
ବାହGଣକୁ ଆପେଣଈ ,

ଧମର ରiା ତୁ େମ କଲ ,

ତପସାର ବେଳ ରାଜସ ୀକୁ ଛାଡ଼ି

ଋଷିଧମ ପେୂ ବ ଥିଲ ତୁ େମ ବଡ଼

ବନି ଲ ମହଷh।

ପରାକମ ଓ ପଜାବଳ।
ବି ରଚି ତ କଲ େପୗରାଣିକ କଥା
ରଖିଗଲ ମହାଯଶ ,

ଥିଲ ତୁ େମ ଜଣାଶୁଣା ,

ପି ତାଥିେଲ ତୁ ମ ଗାଧି

େପୗରାଣିକ ଗେ§ ଆଧାରକରି

ଜନG କେଲ ମହାପୁରୁଷ।

ତ
ିକ

ଗୁଡ଼ିଆଳୀ, କବି ସଯ
ୂ  ନଗର, ଗ|ାମ

ଇ
-ପ

େଲଖି ଲ େକେତ ରଚନା।

ା

ରାଜା େକାସି କ ବାbବି କ ନାେମ
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ପତାପି , େତଜସ ୀ ମହାପୁରୁଷ ସାଜି

ଆ

ହ
ାନ

େମା-୬୩୭୨୨୬୯୯୬୬
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ପଶs
ଏଠି ପଶs ତ अେନକ
େହେଲ କ'ଣ ସବୁ ପଶsର ଉ`ର

ଦୀପକ୍ କୁ ମାର

ସଠି କ୍ ଭାବେର ସମb,ୁ େଦଇହୁଏ ?
ତାକୁ କାହାକୁ କହି ବା अେପiା

ବାରcାର ଆଘାତ କରି
ତା'ର ଚଲାପଥକୁ ଆନମନା କରି ଦିଏ

ତ
ିକ

ଇ
-ପ

ଆ

ହ
ାନ

େବାରିଆ, େକସି ା, କଳାହାି
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ନି ଜ ଭିତେର ହ[ ସମାହି ତ କରି ବାକୁ ହୁଏ େସ ବି ଭିନs ଆଭxରୀଣ ପଶsର ଉ`ର
।।
େଖାଜି ଚାେଲ ମୂଳରୁ ଚୂଳଯାଏଁ
ସବୁ ପଶsର େଯ ଉ`ର ଥିବ
େହେଲ ଉ`ର େଖାଜୁ େଖାଜୁ ସୀମାଲáି
ଏମି ତି କ'ଣ ମାେନ अଛି େଯ
ଉପରକୁ ହାତ େଟକି ଦିଏ ।।
ଆଉ ସବୁ ଉ`ରର ନି ହାତି अଥ ରହି ଥିବ
ଏଇ ଜୀବନେର େବେଳେବେଳ
ଏମି ତି େକାଉଠି େଲଖାअଛି େଯ ।।
ଏମି ତି ବି େକେତକ ପଶs
ଖାଲି ପଶsକୁ େଗାେଡଇ େଗାେଡଇ
ଆଖି ସାମsାକୁ ଚାଲି ଆେସ
ଉ`ର ଜାଣିବା ଆଶାେର ଲାଳାୟି ତ
ନା ତା'ର ଆଦି ଥାଏ ନା ତା'ର अx
କ'ଣ େକେବ ବୁ ଝି ପାେର କି ?
ଖାଲି ପଶsବାଚୀ ଚି ହsଟିଏ ପରି ଉßାେହାଇ
ଏଇ ପଶsବାଚୀ ଚି ହsଟିଏ
ମଣିଷର ଜୀବନ ସହ
ଜେଣ ବି ଜୀବନେର
ଓତେପାତ ଭାେବ ଜଡି ତ େହାଇ
େକଉଁ ଝଡ଼ର ପାର କରି ଯାଏ ।।
ପଶsଟିଏ େହାଇ ରହି ଯାଏ ।।
ଏଇ ପଶs ବାଣଟି ମଧ ମଣିଷର ମନକୁ

ା

ଏମି ତି ବି କି ଛି ଉ`ର ଥାଏ

ପାତ
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ମିଛ ସାଧୀନତା
େଦଖ େଦଖ ଆଜି ଜାତୀୟ ପତାକା
ଉଡୁ अଛି ଫରଫର
ତେଳ ରାଜେନତା ରୁିଭୁ ତ େହାଇ
ନି ଜକୁ ମଣxି ବୀର
ସବୁ ଠାରୁ ବଡ଼ େଚାର
ଆଇନ ଭiକ େପାଲି ସ େସଠାେର
ନୁ ଆଁଇ अଛxି ଶି ର ।
ଦି अxି ଭାଷଣ ନି ଜ ଦଳ ପାଇଁ
ଉପର େଖାଳପା ମାତୃ ଭି ଛାପ
ହୃେଦ ନାହ[ େଦଶ େପମ
କରୁଥାxି କୃ ତ କମ
ଆଇନ ଆଖିେର କଳାପଟି ବvା

େଭାକି େହଉଥାxି ଆେପ
େଭାଟର ବାପୁଡା ଜେପ
ଇେଲÊନ େବେଳ ପି ଇଥିେଲ େବାଲି
ନାଲି ପାଣି କେପ କେପ ।
ମି େଛ ଉଡ଼ାଉଛ ତି ରା ପତାକା
ଜାତୀୟ ସୀତ ଗାଇ
କହି ପାରି ବ କି ଗଣତ~ କ'ଣ
ପୁଣି େହଉअଛ ବାଇ
ସମି ଧାନ ଜଣା ନାହ[
େକଉଁଥିେର େଲଖା େଶାଷଣ କରି ବା
କହି କି ପାରି ବ ଭାଇ !
କୟଁା, ମଳପୁର, ଯାଜପୁର

ଇ
-ପ

ଦୂ ରଭାଷ - ୯୫୪୦୩୦୮୦୯୫ (ନୂ ଆଦି ଲBୀ)

ଆ

େପାର ୟା,ର ଛେପ

ଓଡ଼ି ଶା, ପି ନ୍ ନଂ - ୭୫୫୦୧୧

ହ
ାନ

ପକୃ ତ ସଂଗାମୀ ଫେଟା ଉଈ ଖାଏ

ତ
ିକ

ା

ଭାସି ଯାଏ େଦଶ ଆମ ।

େସBାଗାନେର ନି ଜ ମ~ୀ ନାମ େଯାଡ଼ି
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କରି ଛି େକ େକେତ କାମ

अମରନାଥ୍ ବାରିକ
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ସାଧାରଣତ~ ଦି ବସ
ସାଧାରଣ ତ~ ଦି ବସେର ଆଜି
େନବାେର ଆସ ଶପଥ

ରାମଚE ପଧାନ

ତି ରା େନତକୁ ସନମାନ େଦବା

ଚଢ଼ି ବା ବି ଜୟ ରଥ l

ଗରେବ ଫୁଲାଇ ଛାତି

ସମି ଧାେନ େଲଖା ନୀତି ନି ୟମକୁ

େଦଶ ପାଇଁ ଆେମ େଗୗରବ ଆଣି ବା

ନି .ାର ସହ ପାଳି ବା

ହୃେଦ ବୁ ଣି େଦଶ ପୀତି l

ଭାଷଣ ବାଜି ଠୁ ଦୂ େରଇ ରହି କି

ରାୀୟ ଏକତା ବଜାୟ ରଖିବା

ସୁନାର େଦଶ ଗଢ଼ି ବା l

ସାମୁହିକ ସ¡ାଥ ପାଇଁ

ହାରି ବାନି େକେବ ଡରି ବାନି େକେବ

ସ¡kତା ଦି ଗେର अଗସର େହବା

ଆେମ ଏ ଜନG ମାଟିେର

ମାଟି ମାଆ ମଥା ଛୁଇଁ l

ଶତ ସେ ଲଢ଼ି ଘଉଡ଼ାଇ େଦବା

ହଷ ଉଲB ାସେର ପାଳି ବା ଆସେର

ଆମ େଦଶ ସୀମା ପାେର l

ଏ ଜନରାଜ ଦି ବସ
ସତ ଧମ ନାୟ अହି ଂସା ପଥେର

ା

ଚାଲି ବା ସାରା ବରଷ l
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ଜାତି େପମ ବହିs ଜାଳି ହୃଦୟେର

ଇ
-ପ

ତ
ିକ

ଶି iକ, ସାxରାପଲBୀ,ଗ|ାମ

ଆ

ହ
ାନ

େମା: ୯୮୬୧୬୩୮୭୩୬
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ଘୁଷୁରୀ ପକୃ ତି ପ,େର େଲାେଟ
ଉ କୂେଳ ଲଭି

ଜନମ କି ଲାଭ

କମ େହାଇଗେଲ ହୀନ,

ଶୁକରକୁ େଦେଲ ରାଜ ସି ଂହାସନ
ଚି ` କି ରହି ବ ତହ[,
କାଦୁ अ ଜଳେର

ମନଥିବ ତାର ରହି ।
iୀର ସର େଦଇ

େହାଇ କି ପାରିବ କୀର,
ସମୟ ସୁବିଧା େଦଖି ମାରି େଚାଟ
େଦେହ ଭରି ବ ଜହର।
ରଖିେଲ ଭରଷା

ନି ଦାଘ କଷଣ ସାର,
ବଳାହେକ ଜନିG

ଜାଣି अଛି
କୁ ର ଭମଣ

େସବା ମେନାଭାବ
ତି ଭୁ ବନ।
अଟବୀ ଗହେନ

କ¥ିରବ ଗୁେ ଥାଇ,
କରଇ ହରଣ

ନି ରୀହ ପରାଣ

ବନେର ରାଜା େବାଲାଇ।
ଗୁଧ ପାଇଁ ଶି ବି

କେଳବର କାଟି

ଉଡାଇେଲ ଧମ େନତ,
ବୃ ଜି ନ କରମ

ଆଚରି ମହାନ

େହାଇଛି କି େକଉଁ ଧୁ` ।

अଶନୀ େଯସନ

େମା-୬୩୭୦୨୨୦୫୫୯

ଆ

ଉବୀେର କେର ସଂହାର ।

େସାେହଲା, ବରଗଡ

ା

ତାଳ ଖଜୁ ରକୁ

ନି ଃସ ାଥ ହୃଦୟ
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ଭୁ ଜ ପାଳି େଲ

ସବସ କରxି ଦାନ,

ତ
ିକ

ଆବଜନା ବି .ା

ଲଭି ତରୁତୃ ଣ

ଇ
-ପ

ହେର ସବ ଜନମନ।

ମହୀରୁ ଉâ`ି

ହ
ାନ

ନୀଚକୂେଳ ଜାତ େହାଇ ସରସୀଜ

अେଲଖ େମେହର
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କଷଟି ପଥର
ଜୀବନର କଷଟି ପଥେର
ଘଷି ମାଜି ସଫା େହାଇଯାଇଛି

କୁ |ବି ହାରୀ
ରାଉତ

ସବୁ अଭିତା,
ଶି ଶୁର ଦେରାଟି ହସେର, େଯପରି ଭରି ରହି ଥାଏ
ଉଦାରତା,ଚପଳତା ଆଉ ଦୁ ାମୀର ଛି ଟା
େସ ସବୁ କୁ ସାଉଁଟି ଆଣିେଲ
ଉତ୍ଫୁଲିB ତ େହାଇଯାଏ ମନ
ହସ ସବୁ ସଂଚରି ଯାଆxି ଏ ଓଠରୁ େସ ଓଠକୁ

ବି ଷ" ହୃଦୟର ଆଢୁ ଆଳେର
ଠି କ୍ େଯପରି ଚE ଲୁ ଚି ଯାଏ ବାଦଲ ପଛେର....
ସହନଶୀଳତା,ଶାxି ,େମୖ ତୀ ବାତାର अମୃତକୁ
ବି ଛାଡି େଦେଲ ବି
ତା'ର ମୂଲ କି ବୁ ଝି ବ ସପ

ତ
ିକ
ଇ
-ପ
ହ
ାନ
ଆ

ଦି େନ ତ ମାରିବ େଚାଟ......

ା

େଯେତ iୀର େଦଇ ପାଳି େପାଷିେଲ ବି
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ଋଣଗb ବାପ ଓ ବି ଟପି ମା अଡୁ ଆ ପୁअକୁ
ସୁEରୀ ୀ अଡୁ ଆ ସ ାମୀକୁ
अପାଠୁ ଆ ପୁअ अଡୁ ଆ ବାପକୁ
ସ { ବି ଦା ଭୟ,ରୀ,ଜାଣିଥା ଏକଥା
ଜହs ଆଲୁ अ अଡୁ ଆ େଚାରକୁ
ଜଳକିB , ପାଇଁ अଡୁ ଆ ମରୁଭୂ ମି
ସେଚତନ ନାଗରି କ अଡୁ ଆ େନତା,ୁ
ଜଳବହୁେଳ ଜଳବି ହୁେନ अଡୁ ଆତ ଚାଷୀକୁ
େବଳ ଥାଉ ଥାଉ ସଜାଡି ନି अ ଓ
ପରଖି ନି अ ନି ଜକୁ
କଷଟି ପଥରର ଏ କାହାଣୀ

େହଳାକେଲ,ନମାନି େଲ ଏହି अକାଟ ବାରତା
ସାଧୁ ସାବଧାନ!
େନାହି େଲ ଜୀବନଟା ଭରି ଯିବ ବଥତାେର

ତ
ିକ

ା

କାଳକାଳ େଭାଗୁଥିବ ବଥା.....
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େକେବେହେଲ ନେହବ अନଥା

ଇ
-ପ

ପBଟ-୧୪୮/୫, କ¢ାର କେଲାନୀ,ହମି ରପୁର

ଆ

ହ
ାନ

ରାଉରେକଲା-୩,େମା=୯୦୯୦୦୯୦୨୨୫
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ଗୁରୁ
ଆଦ ଗୁରୁ େଯ ପି ତା ମାତା,
ଦି ତୀୟ ଗୁରୁ ଶି iା ଦାତା।।

େଦବାନ
େମେହର

ପି ତା, ମାତା େଯ ଚଳxି ଠାକୁ ର,
ଗୁରୁ େଯ ାନର ଭାର।।
େକେତ ପରି ଶମ କରି ଗୁରୁ ଦି अଇ ଶି iା,
ଗୁରୁ, ଶି iାଦାନ କୁ ସମେb କରxି अେପiା।।
ଗୁରୁ ାନ ବେଳ ଶି ଷ ବୁ େଲାଇ ସଂସାର,
େହ ମଣିଷ ସମାଜ ନ ଭୁ ଲି ବ େକେବ ଗୁରୁ,ୁ ପତି ା କର।।

ମଣିଷ ହୁଏ ସି ଏ ଗୁରୁ, କଥା େଯ ମାେନ।।
ଭଗବାନ ପି ତା, ମାତା, ଗୁରୁ ରୂେପ ଆସି କରxି ବାସ,
ତା, କଥା ନ ମାନି ଚଳି େଲ ସଂସାରୁ େହବ େଯ ନାଶ।।
ଗୁରୁ, ଆେଦଶକୁ କେର େଯ ପାଳନ,
େଯ ଶି ଷ ଦି େନ ଭଲ ମଣିଷ େହବ ଯାନ।।

ଇ
-ପ

ତ
ିକ

ା

ଗାମ - ବାପୁଜୀନଗର, ଜି ଲBା - େବୗ
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अvକାର ଦୁ ନି ଆରୁ ଆେଲାକକୁ ଆେନ,

ଆ

ହ
ାନ

େମା - ୭୮୯୪୩୪୩୫୫୨
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ଓମିକନ ଡେର
ରାତି ପାହି େଲ ନାଲି େଘାଡ଼ାେର
ଆେସ ସୂରୁଯ ମାଡ଼ି

ଜୟx କୁ ମାର
ମଲିB କ

ପି ଲାଏ େଦଖି ଖୁସି ହୁअxି
ବାଜି େଲ କା§ ଘଡ଼ି ।
ଇ:ୁଲ ଯି ବୁ ପାଠ ପଢ଼ି ବୁ
ଚି xା କରxି ବସି
ମାଆ, ପାେଖ ସତ କହି େଲ
ହୁअxି ସି ଏ ଖୁସି ।

ରୁହxି ସବୁ ଘେର
ସଭି, ସାବଧାନତା େଦଖି

େକାବି ଭଜାକୁ ରୁଟି

ଓମି କअନ ଡେର ।

ଇ:ୁଲ ଯାଇ ପଢ଼xି ପାଠ

ପରୀiା ଏେବ ଆଗକୁ अଛି

ନଥାଏ ଯଦି ଛୁଟି ।

େକଜାଣି େହବ କି ସ
ଉାର କର େଦଶବାସୀ,ୁ
େହ ପଭୁ ଜଗଦୀଶ ।

ତ
ିକ

ା

ଶର
ୂ ଡି ହ, ନEି ପୁର, ଯାଜପୁର
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େରାେଷଇ ଘେର କରxି ମାଆ

ଏବକୁ ସି ନା କେରାନା େବଳ

ଆ

ହ
ାନ

ଇ
-ପ

ଆଳାପ:~୯୪୩୭୮୬୫୭୨୭
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ଦିବା ଶି ଯାର ଥାଇ
େସମାେନ ଚି ର ନମସ, ବେରଣ, ମହାଶୟ
େସହି ନାୟେର ଆେମ ପରମ ଆାଧୀନ,
ଯାହା କି ଛି େହଲା, େହଉଛି , େହବ

ମନGଥ କୁ ମାର
ଦେଳଇ

ସବୁ କି ଛି ଦ ଆଉ ମାନଦ
ଏବଂ ଭୂ ତ ଆଉ ଭବି ଷତର ନି jୟ ସମୀକରଣ,
େତଣିକି ବାଡ଼ ଫସଲ ଖାଉ अବା
ଫସଲ ବାଡ଼ ଖାଉ, ସବୁ କି ଛି େଢ଼ା.....
େସମାେନ କହି େଲ କାଉ ଧଳା, ବଗ କଳା
ତାପେର ଦେ ରହି ବି ରାଟ ବଡ଼ ହଁୁ େଟ ମାରି ଲୁ,
େସହି ହଁୁ ଟିର ମ|ିେର ସୃି େହଲା ଏକ ବି ରାଟ ବୃ i,
େସଥିରୁ ଫଳି ଲା େବାଝ େବାଝ ସ¡ାଦି  ଫଳ,
ଏେବ େସ ଫଳର ମାଲି କାନା ତା, ହାତେର

ତ
ିକ

ା

ଆଉ ବୃ iର ସ ୂ" ଦାୟି ତ¡ ଆମ ମୁେର l
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ଆେମ ଶୁଣିଲୁ, ମେନ ମେନ ବେହ ହସି ଲୁ

ହ
ାନ
ଆ

अବା େଭୗତି କ ଆବଶକତାର ଭୟ,ର अxଦାହେର

ଇ
-ପ

ମାନସି କ ପ`ନର अxି ମ ଗBାନି
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େଯେତେବେଳ େସମାନ, अହଂକାର ବହିs
ଜଳୁ ଥିଲା େଘା େଘା େହାଇ,
େସେତେବେଳ ଆେମ ପାଲଟି ଗଲୁ ସ ୂ " ବରଫ,
ତଥି अେx ଆେମ ତରଳି ତରଳି ଚାଲି ଲୁ
ବରଫରୁ ସ ୂ" ଜଳ େହବା ଯାଏଁ l
େସମାନ, ସମb ଭୁ ଲକୁ
ଚEନ ଭାବି େଯଉଁଦିନ ଠାରୁ
ଆେମ ମଥାେର େବାଳି ବା ଶି ଖିଲୁ ,
େସମାେନ ପାଲଟି ଗେଲ େଦବତା
ଆଉ ଆମକୁ ସେଜଇ େଦେଲ େଦବଦୁ ତ,
ତା, ଆାେର ଏେବ ଆମ ସାତ ଖୁନ ମାଫ l

"ଦିବା ଶି ଯାର ଥାଇ, ତା ପାେଦ ଈଶ¡ର ଖଟଇ "
ଏଥର କି  ଆେମ ସ ୂ" ଚୁ ପ,
ତହ[ ଉପରାେx େଦଖିଲୁ

ତ
ିକ

ା

େସମାେନ ବି ଚୁ ପ େହାଇଗେଲ ଦି ନ େକଇଟାେର l
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େସମାେନ ଏେବ ଖୁଲମ ଖୁଲା କହି ବୁ ଲି େଲ

ଇ
-ପ

ମାେନଜର, NTPC/Kaniha

ଆ

ହ
ାନ

େମାବାଇଲ : ୯୪୩୭୪୮୧୮୦୪
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ମୁଠାଏ ଜୀବନ
େଯାଗୀ ଗାଇଥାଏ

ଜୀବନର ଗୀତ

େକେEରା ର ସୁେର ସୁେର ।

ଶି ବରାମ ଦେଳଇ

େମା ଜୀବନ ଗୀତ ଏମି ତି େବସୁରା
ଛEି ଛାEୀ ଖାଲି ହୁଏ ।।

ତୁ ମ ଜୀବନେର ମଳୟ ବହୁଛି
ବସx ଆସି ବା ପେର ।
ଆଖି ପତା େମାର ନି ଇତି ଭିଜୁ ଛି

ଝରା େଶଫାଳି ତ ଝରି ପଡ଼ି ଥାଏ
ରାତି ର अvକାେର ।
େମା ଜୀବନ ଆଜି େଶଫାଳି ଠୁ ହୀନ
ଝେର ପତି ମୁହୂ`େର ।।

େପମ କୃ ×ଚୂଡ଼ା ଫୁଲ ।
କୃ ×ଚୂଡ଼ା ଆଜି

ପଳାଶ ସାଜି ଛି

ବଂଚି ବା ର ନାହ[ ମୂଲ ।।

ତୁ େମ ଗଲାପେର ଜୀବନ ର ରାbା
କ¢ାେର ଯାଇଛି ଭରି ।
ମୁଠାଏ ଜୀବନ ଯି ଇବାକୁ େହବ
ଦୁ ଃଖ କୁ ନି ଜର କରି ।।

ତ
ିକ

ା

େଲଖନପୁର, ସାେଲପୁର
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अଦି ନିଆ ବରଷାେର ।।

ଜୀବନେର େମାର ବି wିେଦଲ କାହ[

ଆ

ହ
ାନ

ଇ
-ପ

ଦୂ ରାଭାଷ :-୯୪୩୯୯୩୭୦୭୧
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େଗାଲାପ
ଭାଗ : ୧
ପଥମ ଗଛର େମା ପଥମ େଗାଲାପ ଫୁଲ
େକେବ େଦବି େବାଲି ତୁ ମକୁ ଗଣି ଚାଲୁ ଥିଲି ଦି ନ ।
କାେଳ ଗହଣ କରିବକି ନାଇ ତୁ େମ େମା େପମ

ରାହୁଲ ଚE
ଘେଡ଼ଇ

େସଇ ଭାବନାେର କାଟି େଦଲି अେନକ ଦି ନ ।
ପାଗଳ େପମୀକ ମଁୁ ପାଗଳ େମା ମନ
ଭାବୁ ଭାବୁ ଭାଇ େଦଇଥିଲା ଟିେକ अଧି କ ।
ମଉଳି ଗଲା େମା ପଥମ ଗଛର ପଥମ େଗାଲାପ ଫୁଲ
ପୁଣି ଚାହ[ ବସି ଲି ମଁୁ ଆଉ େଗାଟିଏ ନୂ ଆ ଦି ନ ।

ଆସି ପହwି ଗଲା େମା ପାଖେର େମା अେପiାର ଦି ନ ।
ମନେର ବାvିଲି ଗୁଡ଼ାଏ ଆସା ଓ ଭରସା
ଫୁଲକୁ େଦଖି ମନ େମାର େହାଇଗଲା ଖୁସିେର ଭରା ଭରା ।
ଧରି ଲି ମଁୁ େଗାଲାପ ଫୁଲ ଚାଲି ବାକୁ ଲାଗିଲି ବାଟ

ତ
ିକ

ା

ପହwି अେପiା କରି ବସି ଲି ତୁ ମ େଫରିବାର ବାଟ ।

ଆ

ହ
ାନ

ଇ
-ପ

ହୃଦୟ େମାର ତୀବ େର କରୁଥିଲା ଥରହର
ସେତ େଯପରି ତୁ େମ ଉପିତ େହାଇअଛ େମା ଆଖି ଆଗେର ।
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ଭାଗ : ୨
ସବୁ ଦି ନ ଠାରୁ ଲାେଗ ଆଜି ଭାରି अଲଗା
ମନ େମା କହୁଛି ଏଇ େଦଖ୍ ଆସୁଛି େତା ପି ୟା ।
ହସି ହସି େଯେବ ଆସ ତୁ େମ େମାେତ େଦଖି
ମନ େମା େମାେତ କହୁଛି ହାେୟ ମଁୁ ମରି ଯାଇକି ।
ହାÜା ହାÜା ପବନ ସହ ତୁ ମ େଦହର ବାସsା
ଭରୀ େଦଇଯାଏ ମନେର େମାର େକବଳ ତୁ ମରି ଭାବନା ।
ଝୁମି ଝୁମି ଯାଏ ଆଜି ଏଇ ମନ େମାର
ତୁ େମ ଆସୁ अଛ େବାଲି କହୁଛି ହୃଦୟ େମାର ।
ପଦର ତୁ ମ ଘୁୁର ବvା ଝୁମୁ ଝୁମି ପାଉଁ|ି
ହାତେର ତୁ ମର ନାଲି ନୀଳ କାଚ
ତାକୁ େଦଖି ଓଠେର େମାର ମୁରୁକି ମୁରୁକି ହସ ।
ଆଖିେର ତୁ ମ କଜଳ ର ଗାର
େଦଖି େମା ଛାତି େର ବାଜି ଲା ତୀର ।
ଓଦା ଓଦା ଓଠକୁ ତୁ ମ ମି ଠା ମି ଠା ହସ

ଇ
-ପ

ତ
ିକ

ା

େଦଖି ମଁୁ େସହି iଣି େହାଇଗଲି େବେହାସ ।
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ସଜାଗ ରହି ବାକୁ ସେତ େଯପରି େମାେତ କହୁଛି ।

ଦାମୁକୁEପର
ୂ ୍, ପି ପିଲି, ପୁରୀ

ଆ

ହ
ାନ

୮୪୫୫୯୫୯୫୯୯
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 ବି ହୀନ!
ଶୀଷକ
ୀନ!
ତୁ ମ କବି ତାେର ମଁୁ
ନ ଥାଇପାେର,

ଆwଲ କବି

େମାର ପତି ଟି ଶେର
ତୁ େମ अଛ !
ସକାଳର ପାରେ ତୁ ମର
ମଁୁ ନାହ[ େବାେଧ,
କି  େମାର ପହି ଲି କି ରଣେର
ତୁ େମ अଛ !
ତୁ ମ ଆଖିେର ଆଉ ମଁୁ

େମାର ଜାଗା ନାହ[ ,

ଝଲସୁନି େବାେଧ,

କି  େମାର अଶେର ମଧ

େହେଲ େମା ନି ଶ¡ାସେର

ତୁ େମ ଦି ଶୁଛ!

ତୁ େମ ବାସୁଛ !
ମନେର ତୁ ମର ମଁୁ
ମରି ସାରି ଛି,

ତ
ିକ
ଇ
-ପ
ହ
ାନ
ଆ

ତୁ େମ ଆଜି ବି ବwିଛ !

ା

କି  େମାର ପତି ଟି ସG ତି େର
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େମା ପି ୟ...
ୟ...
ମନ ମEିେର େଦବତା ସଜାଇ
ପୁଜୁଥିଲି ମେନ ମେନ,

ବି ନୟ ମିଶ

ଠି କଣା ହଜାଇ ଲୁ ଚି ଗଲ କାହ[
ପଡୁ ନାହ[ କି ବା ମେନ,
େଖାଜୁ ଛି ତୁ ମକୁ ବାସେର େଶଯେର
କବରୀେର ଚି ବୁକେର,
ଆଶାେର अେନଇ ରହି ଛି େଗା ପି ୟ
ଆସ େମା ପାଖକୁ ଥେର,

ନବ ରଶିG ର ରେ ପଶାx

ଇ
-ପ

ତ
ିକ

ା

ଆକାଶ ର|ୁ ଥାଉ।
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अଭିମାନ ଭାି ଯାଉ,

ଆ

ହ
ାନ

ମଲB ୀପୁର, ନି ଆଳ, େଖାା
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ତି ରା
େସଇ ତି ନି ରେର ରୀନ ଆଜି
ଦି େଶ େମା ଭାରତ ଭୂ ଇଁ

ପି ୟଦଶhନୀ
ମହାପାତ

ଶାxି , େମୖ ତୀ, ବୀରତ¡ ପତୀକ
ଉଡୁ ଼ଥାଏ ବା`ା େଦଇ

।।

େମା େଦଶେର ଆଜି ଗରେବ ସେବ
ଏକତାର ରେ ରୀନ୍ ଆେମ

େଗାଟିଏ େଚତନା େକାଟିଏ ଭିତେର

େବାଳି େଦେଲ ଗାvୀ ମହାନ

ଆେମ ଭାରତ ମାତାର ସxାନ ।।

ନୂ ତନ ଭାବନା ଜାଗରଣ କଲା
ଆେcଦକର, ସମି ଧାନ ।।

ଗାvୀ, େଗାପବvୁ ସୁବାସ େବାଷ,
ହାତଗଢା଼ େଦଶ ଏହି
ଶାxି େମୖ ତୀ ବୀରତ¡ ପତୀକ

ଇ
-ପ

ତ
ିକ

ା

ଉଡୁ ଼ଥାଏ ବା`ା େଦଇ ।।

ଆ

ହ
ାନ

ଶି iୟି ତୀ, ଭୁ ବେନଶର
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କାହାକୁ କହି ବୁ େକମିତି କହି ବୁ
କାହାକୁ କହି ବୁ େକମି ତି କହି ବୁ
କି ଏ ବା ବୁ ଝି ବ େତା କଥା
ଆଖି ଲୁ ହ କନାେର େପାଛି
ଯାଉअଛି ଦି ନ ସବ ସବଦା।
ନି ଜର େଲାକ େହାଇେଲ ପର
ପରକୁ କି ପରି ଭାବି ବୁ ଆପଣାର
କରୁଥିବୁ େଯେତଦି ନ େରାଜଗାର
ରହୁଥିବୁ େସେତଦି ନ ବାସ ଖୁସିର।

ଏଠି କି ଏ ନୁ େହଁ କାହାର
ତୁ କାହାକୁ କହି ବୁ େମାର େମାର
ଏଠି ନି େz ସବୁ େତା ପର।

ଜନG େଦଲୁ ଯାହାକୁ
ଚାହ[ଲା େସ ନାହ[
ଘରୁ ବାହାର କରି ରହି ଲା
ୀ ମୁହଁକୁ ଚାହ[।
ଭାବି ଥିଲୁ ମେନ
କରି ବ େସବା େସ ପୁअ େମାର
ଆସା ତ ଆସା େର ରହି ଲା
ସବୁ ତୁ k େହାଇଗଲା େତାର।
ଏସାରା ସଂସାର ଖାଲି ସି ନା ମି ଛ ଦୁ ନି ଆ
ଜାଣିପାରି ଲୁ

ନାହ[

ଖାଲି

େହାଇଲୁ

ତ
ିକ

ବାେର ଦୁ ନି ଆ ବା କି ମିତିକା ଏ ସଂସାର

ା

କଲବଲି ଆ।

ହ
ାନ

ଇ
-ପ

ନି ଜ ଘର ଛାଡ଼ି ରହି ଲା ଯାଇ େସ ଆଶମର।

ଆ

ପଳାଶପୁର, େଖାା
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ନି ଆରା ଆମରି ରାଜ
ନି ଆରା ଆମରି ରାଜ
ନି ଆରା ତାହାରି ଭାଷା

ମନସିG ତା ବି ଶାଳ

ନି ଆରା ଆମ ସଂ:ୃତି
ନି ଆରା ତା େଲାକକଥା ।।
ନି ଆରା ତା କାରୁକାଯ
ନି ଆରା ତା ପର ରା
ନି ଆରା ତାହାରି ଖାଦ
ନି ଆରା ତା ଭାଇଚାରା ।।

ନି ଆରା ଆମ ବଡ଼ଠାକୁ ର
ନି ଆରା େସ ମେହାଦଧି
ନି ଆରା େସ ଶି ରୀେiତ ।।

ନି ଆରା ଆମ ପାଇକପୁअ
ନି ଆରା େସହି ବଣି ଜ
ନି ଆରା ଆମ ସାଧବପୁअ ।।
ନି ଆରା ପବପବାଣୀ
ନି ଆରା େସ ଚାଲି ଚଳଣୀ
ନି ଆରା ଆମ ପବ
ୂ ପ
 ୁରୁଷ
ନି ଆରା ତା,ରି ବାଣୀ ।।
ନି ଆରା େସ ଖଗିରି
ନି ଆରା େସ ଉଦୟଗିରି

ଆ

ହ
ାନ

ନି ଆରା େସ କି `ୀରାଜୀ ।।

ଇ
-ପ

ତ
ିକ

ା

ନି ଆରା ଥିେଲ େସ ରାଜା
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ନି ଆରା େସହି େକାଣାକ
ନି ଆରା ବାରଶହ ବେଢଇ
ନି ଆରା େସ ଚEଭାଗା
ଧମପଦର କାହାଣୀ ।।
ନି ଆରା େସ ରଥଯାତା
ନି ଆରା ବାହୁଡାଯାତ
ନି ଆରା ବଡ଼େଦଉଳ
ପତି ତପାବନ େନତ ।।
ନି ଆରା େସ ରଜେଦାଳି
ନି ଆରା େସ ମାଣବସା
ନି ଆରା େସ ରାiୀପବ

ନି ଆରା େସ ଇତି ହାସ
ନି ଆରା ଐତି ହାସି କ ମଠ
ଓଡ଼ି ଆ େବାଲି ମଁୁ ଭାବି

ଇ
-ପ

ତ
ିକ

ା

ମନେର ଆେସ େମା ଗବ ।।

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

ବାର ମାେସ େତର ଓଷା ।।

ଆ

ହ
ାନ

ଗଡମାଟିଆପଡା, କଣାସ, ପୁରୀ
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ମଁୁ ସରପw େହବି
ପwାୟତ ଇେଲÊନ ଆସି ଗଲା
କୁ ଲୁ କୁ ଲୁ େମାର ମନ

ସି େଶର ତି ପାଠୀ

ଭାବୁ ଛି ଏଥର ସରପw େହବି
ବଢି ବ େମା ସନମାନ ।

ମଦ ମଁୁ ବା¢ିବି େଭାଜି ଭାତ େଦବି
ପୁଳାଏ ଟ,ାକୁ ଖରଚ କରି ମୁଁ

ପwାୟତ ବୁ ଲି ଜେଣଇ େଦବି ମଁୁ

େହବି େଯେବ ସରପw

ସରପେw େହଲି ଛି ଡା ।

ଲାw େନଇ ସବୁ ଟ,ା ଉେଠଇବି
କହି େକେତ ସତ ମି ଛ ।

ଘେର ଘେର ପସି ମୁିଆ ମାରି ବି
ମାଉସି ମଉସା ଡାକି

ପାw ବରଷେର ପଚି ଶି େକାଟି ମଁୁ

େହ ଭାଇ ଭଉଣୀ େମାେତ େଭାଟ ଦି अ

ସହେଜ ଉେଠଇ େଦବି

େମା ଚି ହsକୁ ମେନରଖି ।

କେଲର େବାଲି ନି ଜକୁ ଭାବି ବି

ଇ
-ପ

ତ
ିକ

ା

ସରପw େଯେବ େହବି ।

ଆ

ହ
ାନ

େଖାା, ଓଡ଼ି ଶା
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ଜାେଣନା ମଁୁ
ଜାେଣନା ମଁୁ ତୁ ମକୁ
ମେନରଖିଛି କି ଭୁ ଲି ଛି..!!

ଡଃ ମାଳି କା

େହେଲ ଏତି କି ଜାେଣ

ମହାପାତ

ମଁୁ ତୁ ମ ହୃଦୟେର अଛି ...
ଜାେଣନା ତୁ ମ ବି ନା
ମଁୁ ବwିଛି କି ମରୁଛି ...!!
େହେଲ ଏତି କି ଜାେଣ
ତୁ ମ ଜି ଇଁବାର କାରଣ ସାଜି ଛି...

ପାଇଛି ନା ହରାଇଛି ...!!
େହେଲ ଏତି କି ଜାେଣ
ମଁୁ ତୁ ମ ହୃଦୟକୁ ଜି ଣିଛି...

ତୁ େମ ରହି ଛ କି ନାହ[..!!
େହେଲ ଏତି କି ଜାେଣ
େମା ଛଡା ତୁ ମର େକହି ନାହ[ ....
ଜାେଣନା ତୁ େମ େମାର
ଶତ ନା ବvୁ ସାଜି ଛ..!!
େହେଲ ଏତି କି ଜାେଣ

ତ
ିକ

ା

ମେତ ତୁ େମ ନି ଜର ଭାବି ଛ...
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ଜାେଣନା ତୁ ମକୁ େକେବ

ଜାେଣନା େମା ଭାଗେର

ଇ
-ପ

ଜାେଣନା ତୁ ମ ସାେଥ

ଆ

ହ
ାନ

ଚାଲୁ ଚାଲୁ ଝୁ¢ିଲି କି ପଡ଼ି ଲି..!!
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େହେଲ ଏତି କି ଜାେଣ
ପଡ଼ି ବା ଆଗରୁ ସାହାରା ପାଇଲି ...
ଜାେଣନା ସତ କି ମି ଛ
େଯ ମଁୁ ଭୁ ଲି ବାକୁ ଚାେହଁ ନା..!!
େହେଲ ଏତି କି ଜାେଣ
ତୁ େମ େମା ବି ନା ରହି ପାରନା ....
ଜାେଣନା ମଁୁ ତୁ ମର
ବଧ ୂ କି ସାଜି ଛି ବାvବୀ..!!
େହେଲ ଏତି କି ଜାେଣ
ତୁ ମର େହାଇ ସଦା ମଁୁ ରହି ବି...

ମଁୁ ଜାଣିବାକୁ ଚାେହଁ ନା...
କଥାର ସତତା କୁ େହ

ଇ
-ପ

ତ
ିକ

ା

ତୁ ମ ଦୁ ଇ ଆଖି ର ଆଇନା...
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ଏେବ ଆଉ େସ ସବୁ କି ଛି

ଆ

ହ
ାନ

େରେଭନସା ବି ଶବିଦାଳୟ, କଟକ
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ଚEମୁଖୀ
ତୁ େମ ଦୂ ରରୁ େଦଖୁ ଥିଲ
ସବୁ କି ଛି ସୁEର ଦି ଶୁ ଥିଲା,

ବି ନୟ ମହାପାତ

େସଥି ପାଇଁ ମନା କରି େଦଲି ◌ି,
ପାଖକୁ େମା ଆସ ନାହ[ ଚାଲି ।

ପତି ରାତି ଜହs େରାଷଣୀେର

େହେଲ ତୁ େମ ରାଗି ଗଲ,

ଚକମକ୍ ର େବାଳା ମୁହଁ

अଭିମାେନ ସ କ ତୁ େଟଇ େଦଲ ।

ମଖମଲି େଗାଲାପି अଧର
ଜୁ ଇ, ଜାଇ, ନା ନା ଜାତି

ମନ ଦୁ ଃଖ କରି ନାହ[ େକେବ,

ମହକି ତ अଳି E େମାହର ।

ଏମି ତି ଦୁ ଃଖ ତ ଠି କ୍ अଛି ,

ତୁ ଳି ତ{ େଶଜ,

େବଶି ଦୁ ଃଖ ଲାଗିଥାxା

ପତି ରାତି ନୂ ତନ अତି ଥି,

ଯଦି ତୁ େମ ପାଖକୁ ଆସି ଥାx,

ପତି ପଭାତେର

େଦଖିଥାx ବି ଭ େମା ରୂପ

ରତି କÖାx ସୂଯ ଯାେଗ

କ¢ା ଝୁ¢ା अରମା ଏ ବଣ

ରମୂଖା େହାଇ,

କ,ରିତ ବi େମାର,

ରାତି ତ ବାହୁଡି ଯାଏ

ରା େମା ମୁହଁ ।

ଲୁ ଚାଇ ତା କଳା ମୁହଁ

ଆ

ହ
ାନ

ଇ
-ପ

ତ
ିକ

ା

ଫୁଲ ମହକେର,
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ଚକମକ୍ ତାରଜଡା
ଆକାଶି ପଣତ ତେଳ
ନି ଜର କଳ, ଲୁ ଚାଇ ।

େସଥି ପାଇଁ କହି ଥିଲି
ପାଖକୁ େମା ଆସ ନାହ[
ଦୂ ର ପାହାଡ ଦୂ ରରୁ ସୁEର
କଳ, ତା େଦଖି ହୁଏ ନାହ[ ।
ଦୂ ରରୁ େଦଖ େମାର କାxି ,
େକେବ ପାଖକୁ ଆସନା
ଜଳି ଯି ବ अଜଣା ନି ଆଁେର,

ହ
ାନ

ଇ
-ପ

ତ
ିକ

ା

କି ଛି ଭଲ କଥା ନୁ େହଁ ।
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ଜଳxା ନି ଆଁକୁ, अ¢ିେର ରଖିବା

ଆ

ପଟିଆ, ଭୁ ବେନଶର
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ଗଣତ~ ଆମ ପରିଚୟ
ସାଗର ଧୁଏ ଯା ପଦ ଯୁଗଳକୁ
ହି ମାଳୟ ଯାର ମଥାେର େଶାଭା

ସୁବତ କୁ ମାର
ପଧାନ

ଜଗତ େଘାଷୁଛି ଯଶକି `ୀ ଯାର
अସୀମ ବି ରତ ବଢ଼ାଏ ଆଭା ।

ଇଂେରଜ अଧୀେନ ଥିେଲ ପରାଧୀନ
େଶାଷଣ କଷଣ କି अତାଚାର
ସ ାଧୀନତା ପାଇଁ ବୀର ମୁିେଯାା

ଜାନୁ ଆରୀ ମାସ ଛବି ଶିେର
ପଣୟନ େହଲା ନବ ସମି ଧାନ

ଲଭି ପରାଜୟ ଟଳି ଲା ଫିରି ି

ପଥ ପଦଶକ ସାଜି ବି ଶେର ।

କଳା କାହାଣୀ ର େହାଇଲା ଇତି
ନବ ସୂେଯାଦେୟ ଶୀ ଆେcଦକର
ସମି ଧାନ େଲଖି ଜାଳି େଲ ବତୀ ।

ଧମ ନି ରେପi ଗଣତ~ ରାେ
ଶାସନ ଡ଼ାେର ନି େଜ ନାଉରୀ

ଇ
-ପ

ତ
ିକ

ା

ନି ଜ अଧି କାର ଆଇନ ବବା

ଆ

ହ
ାନ

ଭାଇଚାରା ମ~ ହୃେଦ ଉାରୀ ।
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अହି ଂସା अେର କେଲ ସମର ।

ଉେଣଇଶି ଶହ ପଚାଶ ମସି ହା
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ନୁ େହଁ ସ ଦାୟ अମି ର ଫକି ର
ଆକୁ ମାରୀ ବି v ଗା କାଶGୀରୀ
ଏକତାେର ବି ବିଧତା ଦି ଏ ଶି iା
ରାୀୟ ସାେନ ଶା ସବୁ ରି ।

ତାଗ ବଳି ଦାନ ସଂଘଷ ର ଗାଥା
ତି ରା ବୁ ଣୁଛି ଶାxି ର ବୀଜ
ତି ନି େସନା ସଦା अଗିs ଶିଖା ସାଜି
ଶତୃ େଦଶ ମୁେହଁ ଦି ଏ ଜବାବ ।

ଗଣତ~ ଆମ ପରିଚୟ ସାେଜ

େଦଶେପମୀ ସାଜି କ`ବ ପାଳି େଲ
ମାନବ ଜୀବନ େହାଇବ ଧନ ।

ଇ
-ପ

ତ
ିକ

ା

େଗାପୀବଲB ଭପୁର , େକାଶଳା
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ସମି ଧାନ ଆମର ସ ାଭିମାନ

ହ
ାନ

अନୁ େଗାଳ ,୭୫୯୧୩୦

ଆ
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ଟିକିଏ ତ ହସିଦିअ
ଆଖି ପଲକରୁ ଝରୁଛି େମାତି
ଟିକିଏ ତ େରାକି ଦିअ,,

କାହାର ମୁେଖ ହସ େଦବା ପାଇଁ
ଟିକିଏ ତ ହସି ଦିअ।।।
ସୁଖ, ଶାxି , ସାନ ଥାଇ
ମଁୁ େକବଳ ତୁ ମର ଭାବି
ଟିକିଏ ତ ହସି ଦିअ।।।
ମନମାନି ନୀକୁ ବୁ ଝାଉବୁ ଝାଉ
ନି େଜ अବୁ ଝା େଯ ହୁअ,,
େପମ ମEିରର ପଜ
ୂ ାରି ଣୀ ପାଇଁ
ଟିକିଏ ତ ହସି ଦିअ।।।
ତୁ ମ ଓଠରୁ େଚନାଏ ହସ

ଚି ରଦି ନ ହସୁଥାअ।।।।
ମଧୁପରୀ ଆସି ମଧୁ ଦି ଏ େଲସି
ଦୁ ଃଖକୁ ଦୂ େରଇ ଦି अ,
ଦୁ ଃଖ ହତାଶର ବାଦଲ ଏଡ଼ାଇ
ଟିକିଏ ତ ହସି ଦିअ।।।
ମନକୁ ବୁ ଝାଇ ନି ଜକୁ ସଜାଇ
ନି େଜ ନି ଜର ସାହସ ହୁअ,,
େଫରୁକି ନ େଫରୁ ମନର ରାଣୀ େତା
ଟିକିଏ ତ ହସି ଦିअ।।।
ହଁ ଟିକିଏ ତ ହସି ଦିअ ||

ସାେପାଇନାଳି , େଛିପଦା, अନୁ ଗୁଳ..

ଆ

ଟିକିଏ ଝରାଇଦି अ,,,

ରେହ କି ନରେହ ତୁ ମରି ପାେଶ ମଁୁ
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େପମର ପାସାଦ ଗଢି ଦିअ ,,

ଦୀପ ଭଳି ଜଳୁ ଥାअ,,

ା

କି ଏ କାହାର କହି ଦିअ,,

ସବୁ େକାହକୁ ଓଠେର ଚାପି

ତ
ିକ

ସ ାଭିମାନ ସହ अଭି ମାନ କରି

ଟିକିଏ ତ ହସି ଦିअ।।।

ଇ
-ପ

ଟିକିଏ ତ ହସି ଦିअ।

ସିG ତହାସର ମଧୁଦାନ େଦଇ

ହ
ାନ

ମୁାର ଝରଣା ନ ବୁ ହାଇ

ଶୁଭସିG ତା ସାହୁ

Aahwaan.com

148

ଆହାନ ଇଇ-ପତି କା,
କା, ସାଦଶ ବଷ, ତୃ ତୀୟ ସଂଖା,
ସଂଖା, ମା ୨୦୨୨

Magazine Downloaded from www.aahwaan.com

େସହି ନାରୀ
ନାମ ସି ନା ତା' ଦୁ ହି ତା

ଦୁ ଇକୁ ଳକୁ େସ ହି ତା

ଧରାେର ଜନମ ଲେଭ ସହି ବା ପାଇଁ ,
ବାପା,ର अଲି अଳି

ଜନGଜୟ ନାୟକ

ଭାଇ ସାେଥ କେର କଳି

କି ଛି ନ ପାେଶାରି ଯାଏ ଏରୁି େଡଇଁ,
କାହାର େସ अରି ନୁ ହଁ ଇ
ମମତାମୟୀ ମାଆ େସ େସେନହମୟୀ ।

େଦବୀ ମମତା ମEିେର

ଲୁ ହ େପାେଛ ପଣତେର

ଲୁ ଚାଇ େକାହକୁ ହୃେଦ େସେନହ େଡାରି େର ବାେv
ପରକୁ ଆପଣାର କରି ବା ତା' କାମ,
ନି ଜ ଖୁସିକୁ ଭୁ ଲି ଥାଇ
ବା¢ି ଚାଲି ଥାଏ େପମ ସxାନ ପାଇଁ ।

ତ
ିକ
ଇ
-ପ
ହ
ାନ
ଆ

ସ କ ପଶାପାଲି େର ହୁଏ ନି ଲାମ,

ା

େକେବ େସ େଦୗପଦୀ ସାଜି ସଭାେଳ ଲାେଗ ବାଜି
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େକେବ େସ ସୀତା ସାଜଇ अଗିs ପରୀiା ଦି अଇ
ସତୀତ¡ ତା' ହୁअଇ େକେବ ବଦନାମ ,
ସବୁ ସେହ େସ ସବଂସହା
अପନି Eାର ମୁକୁଟ ପି vଇ ଯାହା ।

େକେବ ପାଏ ନି ଯ ାତନା େକେବ ପାଏ ପତାରଣା
ଛଳନା ଛୁରୀକାଘାେତ iତା ମନ ,
େକେବ ହୁଏ େସ ଲୁ ¥ିତା େକେବ ହୁଏ अପହୃତା
ନାରୀ ମାଂସେଲାଭୀ ହଜାଏ ତା' ସପନ,
େକେବ ଦଶଭୂ ଜା ସାଜଇ
ପାପୀ ମହି ଷାସୁରକୁ ବଧି ବା ପାଇଁ ।

ତ
ିକ

ା
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ଇ
-ପ

ଗଣିତ ଶି iକ, େଗାପୀନାଥଜୀଉ ସରକାରୀ ଉବି ଦାଳୟ

ଆ

ହ
ାନ

ଜଗତସି ଂହପୁର, ୯୩୩୭୮୦୦୫୬୫
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କବି ତା େସ ଆତGାର ଭାବ
କବି ତା କି ଗାଏ अକୁ ହା ରାଗିଣୀ ହୃଦୟ ତଳର ଗାଥା
େଲଖି େହାଇଯାଏ ଲହୁ ଓ ଲୁ ହେର ମନର ଶାଣିତ ବଥା।

ଆଶୁେତାଷ
େମେହର

ଆଖି ଲୁ ହ ପି ଏ ଓଠ ପାଟି ସି ନା ହାତର କଲମ ଗାେର
अକୁ ହା ମନଟା ଆତGାକୁ ବି bାରୀ ପୃ.ାେର ପୃ.ାେର ଭେର।।

ଫୁଲ ଫୁଟି ହେସ ସକାଳ କି ରେଣ ଆକାେଶ अରୁଣ ଆଭା
କାକଳୀ ର ସୁେର ଭରି ଯାଉଥାଏ ଆତGାେର ମାମhକ େଶାଭା।
ପକୃ ତି ର ସୁେର କି ଏ କହି ଦି ଏ େସ େକଉଁ ଗହନ ଭାଷା

କବି ତା ପରା େସ ସବୁ ଦି ନ ପାଇଁ ଆତGାେର ଆତGାର ଭାବ
अଜଣା अଶୁଣା ମନ ରାଇଜେର େପମର अନୁ ଭବ।
ମନ ଓ ଭାବର ଯୁଗଳବEୀେର କବି ତା ରାଗିଣୀ ଝେର
अଫୁରx ସୁେର ଯୁଗଯୁଗ ପାଇଁ ମଣିଷ ଜୀବେନ ଭେର।।

ଇ
-ପ

ତ
ିକ

ା

୫୪, ଆଯପଲÖ ୀ, କି ଟଛକ, ପଟିଆ
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ମରେମ ମରେମ ରଚି ରଚି ଯାଏ ପରାଣ ଭିତର ଆଶା ।।

ଆ

ହ
ାନ

ଭୁ ବେନଶର, ୭୫୧୦୨୪, ଦୂ ରଭାଷ : ୯୪୩୭୦୮୫୩୯୬
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େମା ପି ୟା
अଭିମାନି ପି ୟା େମାର ଏମି ତି ହେସ
େଯମି ତିକା େମଘ ଲୁ େଚ ବାଦଲ ସାେଥ

अମୀୟ କୁ ମାର
ରଥଶମା

ତାର अଭିମାନ ତାର ସ¡ାଭିମାନ
ତା ଲାଜୁ ଆ ହସ ତା ରୂପସୀ େବଶ
ସପନର ପରୀ ଭଳି ଲାେଗେସ େମାେତ ।

ଶରତ ଋତୁ ର ପୁେନଇଁ ରାତି ର ଜହs
ଧାରା ଶାବଣର ବଷା ପରି ତାର ମନ

େସ ଜହsେର ନଥାଏ ଦାଗ ଆଉ ବା ମଳି ନ

େସ ମନେର ଥାଏ େକେତ ସତ େକେତେଯ େସ ଜହsକୁ େଦଖି େମା ପି ୟାର କେଟ ଦି ନ
ଆସି େଲ ବି ଆସୁ େଯେତ ଝଡଝ|ା ଆଉ

େନଇେସ ପହି ଲି ସୁରୁଜ କି ରଣ

ପବନ

େସ କି ରେଣ େଧାଇ ଦି ଏ ତାର ତନୁ ମନ

ତାର ମନ ଯମା ଟେପ ନାହ[ ସୀମା

ତାର ରୂପ ର ତାର ର ଢ

ଦୁ ଃଖ ସୁଖ ସେହ ତାର ନି ରୀହ ମନ
ପୁେନଇଁ ରାତି ର ଚାE ଟିଏ ସି ଏ

େସସବୁ େଦଖି ମଁୁ େଯ ମୁରୁକି ହେସ ।

େସ ଚାE ସାଥୀେର ଦି େନ େହବ ମି ଳନ ।।

ଇ
-ପ

ତ
ିକ

ା

ତାର ନାଲି ଓଠ ତାର ରାଣୀ ଥାଟ
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ସପନ

ହ
ାନ

ତରାେବାଇ, ଜଟଣୀ, େଖାା

ଆ

୯୪୩୭୩୬୩୮୭୮
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େଭାକ
େସଦି ନ ମଁୁ େଦଖିଥିଲି େଭାକ କୁ अତି ପାଖରୁ
ଭାତ ହାିେର େତାରାଣି ଥିଲା ସତ

ଝରଣା ବାରିକ

ଦୁ ଇ ଚାରିଟା ଭାତ ପହଁ ରୁ ଥିେଲ
ମାଛ ପରି ।
େସଦି ନ େଭାକକୁ ମଁୁ େଦଖି ଥିଲି अତି ପାଖରୁ
ଡବି ନର अଳି ଆ ଆବନାରୁ େଖାଜୁ ଥିଲା
ବାସି ରୁଟି ଆଉ କି ଛି ବି :ୁଟ ଜରି

େସଦି ନ େଭାକକୁ ମଁୁ େଦଖି ଥିଲି अତି ପାଖରୁ
ବାହାରକୁ େନଇ ନି େଜ ଖାଇ େଦଲା େବେଳ।
େସଦି ନ ମଁୁ େଦଖିଥିଲି େଭାକକୁ अତି ପାଖରୁ
କାଉ ମାନ,ୁ ଘଉେଡଇ ରୁଟି ଖକୁ

େଚାେବଇ େଚାେବଇ ପାଟିେର ଭ`h କଲା େବେଳ।

େସଦି ନ ମଁୁ େଦଖିଥିଲି େଭାକ କୁ अତି ପାଖରୁ

ତ
ିକ
ଇ
-ପ

ସମଲ, ତାଳେଚର, अନୁ େଗାଳ

ଆ

ହ
ାନ

ମୁଢି ଦି ଇଟା ଆଣି ଛୁଆ ଟାକୁ େଖାଇଲା େବେଳ।

ା

ପି ଲାଟା କୁ କାଖେର ଧରି ବାବୁ , ଘରୁ
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ଲୁ ହର अଭିମାନ
ଲୁ ହକୁ କରି ପର
ତୁ ମକୁ କରି ଥିଲି ଆପଣାର ,

ଚି କୁନ୍ ପା

अମାନି ଆ ଲୁ ହ ନଈ ପରି ବହୁଥିଲା अବି ଶାx
ତୁ େମ େଦଇଥିଲ ତୁ ମ ହାେତ େପାଛି

ତୁ େମ େଦଇଥିବା କଥା ପାଣିର ଗାର

କହି ଥିଲ େଦବ ସବସୁଖ अଜାଡ଼ି ।

େମା ଆଖି ବି କେର ମେତ ପରି ହାସ,

େଦଇ ଥିବା କଥା ,କଥା େର ରହି ଲା

ଭଲ ଥିଲା େସ ଲୁ ହ

ଆଉ ତ, େଫରି ଲ ନାହ[,

ତୁ ମ ପରି ନ ଥିଲା ତ, େଧାକାବାଜ୍ ।

କାେଳ କରି ବ ଲୁ ହ अଭିମାନ।

ଲୁ ହଠୁ ନି ଜର अତି ଆପଣାର
େକହି ବି ନାହ[ ଏ ଦୁ ନି ଆର ।

ମନର େବଦନା ଲୁ ହ େହଇ ବହି ଆେସ

ଇ
-ପ

ତ
ିକ

ା

ସବୁ ଠାରୁ ଭଲ ବvୁ ଟିଏ େସ ।
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କାEିବାକୁ ଏେବ ମାଡ଼ୁଛି ଡର

ଆ

ହ
ାନ

ଖପୁରିଆ, କଟକ, ୧୦
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ମଁୁ ବି େଦଖିବାକୁ ଚାେହଁ
ମଁୁ ବି େଦଖିବାକୁ ଚାେହଁ େସଇ ସୂଯ ଆେଲାକକୁ ...
େଯଉଁଥିେର ପରି ପକାଶ େହବ େମା अxନh ହିତ ସ`ା....

ସବି ତା ପ+ନାୟକ

अନୁ ଭବେର अନୁ ଭବ କେର ସ`ା ବହୁଦୂ ର କି  ବି ଲୁ....
ଆଦି ର ନଁା ନଥାଇ अx ସଦୃ ଶ ଦୃ ିହୀନ...
ମଁୁ ବି ବwିବାକୁ ଚାେହଁ େମା ଭିତେର ଥିବା େମାେତକୁ େନଇ...
େଯାଉଠି ପାଇପାରିବି େମାର ଜୀବx ଗୁଣାବଳୀକୁ ...
ମଁୁ ବି ହସି ବାକୁ ଚାେହଁ େମା ହୃଦୟ ମନେର ଉ,ି ମାରୁଥିବା ଭିନs ଏକ ସ ପsର ସାକାର
ଦି ଗେର

ମଁୁ ବି अେପiାେର େସଇ अଦୃ ଶ ଶିର ଆହାନର ଦୃ ି କ{ନା ପାଇଁ ...
ଯାହା ପରସେର अହଂର ମହ`¡ ଲୁ କାୟି ତ अବାରୁ ପରିବ`ୀତ େହାଇ େଲାକ େଲାଚନକୁ
ଦୃ ି େଗାଚର େହବ....
ମଁୁ ବି ପି ଇବାକୁ ଚାେହଁ ଖୁସିର େସଇ ଲୁ ହକୁ ....

ଇ
-ପ

ତ
ିକ

ା

....ଇଏ अେପiା ନା अvକାର ..!! ????
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ବହି ଯାଉଥିବା ପବନ ଛୁଆଁର ଶକୁ େନଇ.....

ଆ

ହ
ାନ

େକଉଁଝର, ଓଡି ଶା ୮୯୧୭୪୬୮୪୫୯
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ଇନକିଲBାବ୍
ଇନକି ଲBାବ୍.........
ଗାଇଯାଏ ବୀର ଗାଥା,

ହସି ହସି େପାଛି େନଉ,
ପରାଧୀନ ବାଣୀ।
अବୁ ଝା ସxାନ....
କି अଂେଗ ଗଢି େଦଲୁ ,
ବି େଦାହୀ େଯ ମନ।
ଏଡି ର ଶାଳ ଗାେମ,
େଦଲୁ େମାେତ ଶି iା...
अନାୟେର ଯୁଝିବାକୁ ,
କରି ଆତGରiା।

अନାୟର ତେଟ.....
ଆତGୀୟର ହାହାକାର,
ଗେଭ େତାର ଛୁେଟ।
ଦୃ ଢ଼ ଚି େ` ିର କେର,
ଜୀବନ ମଁୁ େଦବି .....
अଂେଗଜର େଗାଲାମି କୁ,
ନରକକୁ େନବି ।
ଗାvୀ ମେ~ ପାଦରଖି,
ବି ଦାଳୟ ଛାେଡ......
अସହେଯାଗ ଆେEାଳେନ,
ଧଜା ସ ର ରେଡ।
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ଭଗତ୍ ମଁୁ ମା େତା'ର,

ନି େjାଷର ମାଂସ ଭାେସ,

ା

ଧଳ
ୂ ି େତାର ଋଣୀ......

ବି େଦାହୀର ଭାବ।

ତ
ିକ

ମା ତୁ ' େମା ମାତୃ ଭୂ ମି,

ବାଳୁ ତରୁ େବାଳି େହଲି ,

ଇ
-ପ

ଶୁଣି େତାର ବଥା।

େଦେଖ ଖାଲି ଶବ.....

ହ
ାନ

ପାଦପେଦG ଶି ର େମାର,

େହତୁ ପାଇ ଚiୁ େଖାଲି ,

ଆ

ନଇଁଯାଏ ମଥା.....

ସG ତି ର|ନ ବାରିକ
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ସହସ େଯ ନି ରୀହର,

ସାଥୀ ଏକା କରି ......
ବି ଜୟର -ାର ପାେଖ,
ବି େଦାହୀ ର ଭରି।
ଯୁବକର େଯୗବନେର,
ମାତୃ ଭୂ ମି ଭାେବ....
ନାରୀ ନାରୀ େହାଇଥାଏ,
अନ େସହି ନାେବ।
ସ ାଧି ନର ପାେଶ.....
ପରି ବାର ତାଗ କେର,
େହାଇ ତେୟାବି ଂେଶ।
ଲାଲା ହତା ଘୃତ ଢାେଳ,
ବି େଦାହର ଦୀେପ......
ରାଜଗୁରୁ, ସୁଖେଦବ,
ଭଗତ୍ େଯ େକାେପ।

ଆତ,ର ରାଜା କହି ,
ସରକାର େଖାେଜ....
ବି େଦାହର ନାୟକ େସ,
େଗାରା ପି vି ଆେସ।
ହୃଦ ବା`ା ରେଖ ସି ଏ,
ସଂସଦର ଗୃେହ......
ଶୁଣିବାକୁ ବାରୁଦେର,
େଗାଲା ଫିି କେହ।
ହସି ହସି ହାତକଡି ,
ମଣିବv କେର......
ପ"
ୂ  ତା'ର ସ ରାଜ େର,
ନାରା ବି ଶାସେର।
ବି େଦାହ େଯ ବି େଦାହୀର,
ଜନG ପରି ଚୟ......
अସାେଜ ରଣେiେତ,

ଆ

ବୀର अନୁ ନୟ।
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ଆଦଶେର ବଢି ଚାେଲ,

ସ ାଧି ନର ନି େଶ।

ା

ଚାଲି ଯାଏ ମୃତୁ ପେଥ,

େବଶ ତାଗି ଚାଲି ଯାଏ,

ତ
ିକ

ଭଗତ୍ େଯ ହାେର।

ଚକବୁ ହ ଫାେଶ......

ଇ
-ପ

ଜାଲି ଆନା ହତାକା,

ହତା କରି ଫସି ଯାଏ,

ହ
ାନ

ପାଣ ବାରୁଦେର.....

Aahwaan.com

157

ଆହାନ ଇଇ-ପତି କା,
କା, ସାଦଶ ବଷ, ତୃ ତୀୟ ସଂଖା,
ସଂଖା, ମା ୨୦୨୨
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ସ ପs ସ ାଧୀନର......
େରାକି ଦିଏ ସାଥୀ ନି େଜ,
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ଫାଶୀ ହୁଏ ନାରୀ......
अxଃକାେଳ େଯୗବନର,
ମୃତୁ ସାେଜ ପରୀ।

େହାଇ ସ¡ାଥପର।
अଖାଦର ବି େରାଧେର,

.......................ଜି Eାବାଦ।

ଉପବାସ ରହି ......
ହେb ଧରି ବଦଳାଏ,
କଏଦୀ େଯ େସହି ।
ହି ଂସା ନୁ େହଁ କାଯ ତା'ର,
ଆତGରiା ଜାଣି......
ଗାvୀବାଦୀ ନୁ େହଁ େସ ତ,
ଆଯବ` ମଣି।
ବvୁ ପରି ଯାଏ....
ଜୀବନର अxକାେଳ,
ବାହୁ ମେଧ ରେହ।
ଆଦ ତା'ର ବୟସେର,
अପରାହ୍ଣ ଆେସ....

ତ
ିକ

ଇ
-ପ

ଜି ଲBା:-ଜଗତସି ଂହପୁର,

ଆ

େପମି କ େସ େପମି କାର,

ଗାମ:-अନୁ ପଲା,େପା:-अେxଇ,

ହ
ାନ

ଫାଶୀ ଫେE ଫେଶ।

ା

ବି ନା ଦି ଧା ଆତGାତା'ର,
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अେଫରା ନୁେହଁ
अେଫରା ନୁ େହଁ ,
ଥେର ମୁକୁଳି ଗେଲ ତୀର ଗାିବରୁ,

ସୁବତ କୁ ମାର
େଜନା

ଥେର ଝଡି ପଡି େଲ ଫୁଲ ବୃ xରୁ,
ଥେର କଥା ରୂପେନେଲ ବି ବାଦି ତ अଶର,
ସମୟକୁ अଟକାଇବାର ବୃ ଥା ପୟାସେର ।

ଋତୁ ଆେସ ଋତୁ ବତୀ େହାଇ,
ଭେର େକେବ କି ଛି ମି ଠା ମହକ,

अେନକ ହଁ ନାହ[ର -E ଭିତେର ପୃେହଳି କା,
ସମୟ अସମୟେର େପମ ବି ରହର ହୃଦୟ େନଇ ।

अେନକ ସମୟ अନାମି କା ଚାହ[ରୁେହ,
अvାର ଆକାଶର ଚି କମି କ ତାରା ଫୁଲକୁ ,

ତ
ିକ
ଇ
-ପ
ହ
ାନ
ଆ

ବାvିପାେରନି अ¢ାେର ଫୁଗୁଣର ଫଗୁକୁ,

ା

ଇkାକରିବି େତାଳି ପାେରନି ବାଦଲର ଲୁ ହକୁ ,
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ଭାଗେର ପରା ହତଭାଗିନୀର अଲି ଭା ଦାଗ ।

ତଥାପି ବସx କହି ଥିଲା େକେବ ଏକାxେର,
ନି zିତ अଗଣାକୁ ପଠାଇବ େକାଇଲି କୁ େବାଲି ,
ସୁଖର ମାଳି କ ବା`ା େଦଇ,
अେନକ अେପiା ପେର ଋତୁ ଏେବ ରବ`ୀ,
କି ଛି अେଫରାକୁ େଫରାଇବାର ଆଶାେନଇ,
ତଥାପି ସାମsାେର ଆଶା ଆଶ,ାର େବୖ ତରି ଣୀର ଧାର ।

ତ
ିକ

ା
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ଶର
ୂ ଡି ହ,ନEି ପୁର,ଯାଜପୁର

ଆ

ହ
ାନ

ଦୂ ରଭାଷ -୯୭୭୬୨୦୮୯୩୦
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ବି କ"
ଶତପୁତ ଧେର ଗେଭ,
ଗାvାରୀର ବୀର ସେବ।

ଶତପୁେତ ଏକା ସି ଏ,
ଧମ ପତି ଚି ` ନି ଏ।

ଦୁ େଯାଧନ ପତି ଡର।
ଯୁଧି.ିର େଶ. ପୁତ,
ଜାେଣ ସି ଏ ହୃଦ ମି ତ।
ଦୁ େଯାଧନ ଇkା ଉ,
ସବୁ ଥାଇ ହୁଏ ନି ।
ଜାଣି अଧମର ପi,

ନି  ହୁଏ ତା'ର େଶାଭା।
େଦାପଦୀ େଯ ମା' ରୂପ,
ବି କ" ର ସି ଏ ଧପ
ୂ ।
ସଭା ମେଧ ଉଠି କେହ,
ବି ନାଶର ରଥ ଚାେହଁ ।
ଏକା କୁ ରୁପୁତ େସହି ,
ସତ ,ଧମ ବାଣୀ କହି ।
ଏହାଶୁଣି ମହା ମାନୀ,
େକାଧପ"
ୂ  ବାକ ବାଣୀ।

ଆ

ରୁେହ अବି ଚଳ ଦi।

ପଶାପାଲି ରାଜ ସଭା,
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କୁ ରୁବଂେଶ ଉେଠ ସ ର,

ବି େରାଧର ବା`ା ରେଖ।

ା

ଗାvାରୀର ସୁନା ଖି अ।

अନାୟର କାେଯ େଦେଖ,

ତ
ିକ

ବି କ" େଯ ଧମପି ୟ,

ବି କ" େଯ ହୁଏ ଧତ।

ଇ
-ପ

ଦଶନକୁ କରି ଦାନ।

ଧୃତରା ଧମ ପୁତ,

ହ
ାନ

କେର ତପ ଆଜୀବନ,

ବି ଜୁ ମେହE
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ବି କ" େଯ ପୁତ ସାନ,
ହୃଦୟତା ଦୁ ଃଖ ପ"
ୂ ।
अତାଚାର ଜଡ େଚର,
ବଢି ଚାେଲ େହାଇ ନୀର।
କୁ ରୁେiତ ହୁଏ ସଜା,
ଧମର ତ େହବ େଖାଜା।
ଦୁ ଇ ବଂଶ ରଣ େiେତ,
ବvୁ , ପରି ଜନ ମି େତ।
ଧମର ପiକୁ ଚାହ[,
ବି କ" ଆସଇ ଧାଇଁ।
ଏହା େଦଖି ଦୁ େଯାଧନ ,

ବି ଜୟ ତ ଧମ ପାଇଁ,

ଇ
-ପ

ତ
ିକ

ା

ବି କ" ଲଭଇ ଭୂ ଇଁ।
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େକାେଧ କେର ହୃଦ ସsାନ।

ଆ

ହ
ାନ

bsmrutiranjan269@gmail.com
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ଆସେର ପାଳି ବା ମହି ଳାଦି ବସ
ନାରୀ ନାରାୟଣୀ ସୃଜନ କାରି ଣୀ
ସxାନବଳା ମାଆ

ବାସxୀ ଲତା
େଜନା

କରୁଣାମୟୀ େସ ଚି ର ହାସମୟୀ
େସବା ପାଇଁ ବEନୀୟା l୧l
ଏହି ନାରୀ ପରା ବି ଶ¡େର ମହାନ

ନାରୀ ଓ ପୁରୁଷ ସମାଜର ଚକ

ସମାଜ ପଗତି ପାଇଁ

ଊଣା अଧି କ ନୁ ହଇଁ

ସାରା ବି ଶ¡ ଆଜି ତାର ଗୁଣ ଗାଏ
ପଶଂସାର ଫୁଲ େଦଇ l୨l

ବି ଶ¡ ମହି ଳା ଦି ବସ
ମହି ଳା,ୁ େସsହ ସାନ େଦବାକୁ
ଉେବ ପାଳେନ ହଷ l୩l

ଦୁ ବଳ ସମାଜ ପାଇଁ l୪l
ସମକi ସି ଏ ପୁରୁଷ, ପରି
କଳା ସାହି ତ ଦଶନ
ଆବି ±ାର ଆଉ ଉßାବନ ସେ
ପରି ଚାଳନା ବି ାନ l୫l
ଫୁଲଠୁ େକାମଳ ନାରୀର ହୃଦୟ

ତ
ିକ

ଆ

ହ
ାନ

ପରି ବାର ରiକାରୀ l୬l

ଇ
-ପ

ସଂିେତ େସ ଲiGୀ ବି ପଦେର ଦୁ ଗା

ା

ଆବଶେକ ବଜ ପରି
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ପରମ ବି ଦୂଷି ଏହି ନାରୀ ଗାଣ
େମୗଳି କତାେର ଦୀiିତା l୭l
ସି ପାହି ବି େଦାେହ ଝାନ୍ ସି ର ରାଣୀ
ବୀରତ¡ ଲଷGୀ ବାଇର
େନତୃ ତ¡ ତାଗର ପତି ମ`
ୂ h ଟିଏ
ଗୁଣ କି `h ଗାରି ମାର l୮l
ପକୃ ତି ସ¡ରୂପା ନାରୀ ନାରାୟଣୀ
ପତି କାେମ ଆଗଭର
ପୁରୁଷକୁ କେର କମ ଚwଳ େସ

ଆଜି ର ନାରୀ ତ ଆକାେଶ ଉଡୁ ଛି
େମାତି େଖାେଜ ସାଗରେର
କୀଡା ଜଗତେର ନାମ କମାଉଛି
ପାଦ ତା ରାଜନୀତି େର l୧୦l

କାମୁକ ପୁରୁଷ େଶାଷଣକୁ ଶେହ
ଯ~ଣାେର ଜଜରିତ
େଯୗତୁ କ ଯୁଇେର ନବ ବଧ ୂ ଜେଳ
ମେନ ଦୁ ଃଖ अପମି ତ l୧୨l
କନାଭୃ ଣ ହତା ଆଜି ପୁଣି ହୁଏ
ଦୁ ଃ ପୁରୁଷ, ପାଇଁ
ଆସ ଭାଇ ଆସ ହାତ ମି ଶାଇବା
କୁ ସଂ:ାର ଦୂ ର ପାଇଁ l୧୩l
ସୁ ସମାଜକୁ ଆହ¡ାନ କରି ବା
ରମଣୀ ସାନ େଦଇ
ଆସେର ପାଳି ବା ମହି ଳା ଦି ବସ
ଶାର କୁ ସୁମ େଦଇ l୧୪l
ନାରୀର ମାନ ଆiୁ" ରହି େଲ
ହସି ବ ସାରା ସଂସାର

ଘର କାମ ସାେଥ अଫିସ ଚଳାଏ

ସାରା ବି େଶ¡ େଯେତ ମହି ଳା अଛxି

ଏକ ହାେତ ବହୁ କାମ

ଦି अ ପୀତି ଉପହାର l୧୫l

ଆ

ହ
ାନ

ଗାvୀନଗର, େପା / ଜି ଲBା : ନବରପୁର
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ଉପେଦଶ କ` ବର l୯l

କୁ ା ରା଼ଟନାର ନାମ l୧୧l

ା

ଲୀଳାବତୀ ସáମି ତା

େସହି ନାରୀ ପରା ଲାଂଛି ତ ହୁअଇ

ତ
ିକ

ଗାଗୀ େଲାପାମୁଦା ବି ଶ¡ବାର େଘାଷା
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ନକର
 ୁ ତୁ ଦୂ େରଇ ଯାଆ
ଭିତେର ରଖିଛୁ

ଏେତ ହଳାହଳ

କି ଏ ବା ବୁ ଝି ବ କାହ[
ଦି ନ େତାର ବି େତ

ପରର ଚାେର

अନକୁ ଲୁ ଟିବା ପାଇଁ।୧।
କଦଯ ଭାବନା

କୁ ି ତ ମନେର

େଶାଭା ପାଏ ନାହ[ େତାେତ
ବି ଚରା ନି ରୀହ

ଦୁ ଃଖୀ ଦରିଦ,ୁ

ଆଉ ତୁ େଶାଷିବୁ େକେତ।୨।
ତୁ ଠ ପଥରେଟ

ଶି ଉଳି ଯାଇଛି ପଡ଼ି
ସମୟ ସୁअେର

ସବୁ ବଦଳି ବ

ଦୁ ଃଖେର ଛାଡ଼ି ବୁ େରାଡ଼ି ।୩।

େବେହରା

ସୁଖ ପେର ଦୁ ଃଖ

ସଦା ନି ରxର

ଲାଗି ଥାଏ ଏ ସଂସାେର
ନୀ ଭାବନାେର

अପକମ କରି

ରହି ନି େକହି ସୁଖେର।୪ ।
ଧରମ ଦାେର

ଛି ଡା େହାଇ ତୁ ହି

ଭାବି ଛୁ ବwିବୁ ଏକା
କୁ ଟିଳ ବୁ ି େତା

ହଜି ଯି ବ ଦି େନ

ସୁଖର ନ ଥିବ େଦଖା।୫।
ପାରୁଛୁ ଯଦି େର

ଦାନ ଧମ କରି
ଡାକି ହରି ହରି

ଇ
-ପ

ନକରୁ ତୁ ଦୂ େରଇ ଯାଆ।୬।

ତ
ିକ

ସତକମ କରି

ା

ଆତG ସି ତୁ ପାଆ

ଆ

ହ
ାନ

େମାରଡ଼ା,ମୟର
ୂ ଭ|।।
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ବସx ବାସsା
ଚଉଦି େଗ ଚାରୁ େଚାରା ଚଇତାଳି
ବକୁ ଳ ମୁକୁଳ ଗv

ପୁା|ଳୀ ପା

ସହକାର ବେନ अଲି अଳୀ अଳି

ମାଦକ ମହୁଲୀ ମେନ
ଚଇତର ଚି ତ ପତି ମା ପମ`
ମୁt କି ଂଶୁକ ବେନ ।।
ବଧୁଲି ସାଜେର ଧବଳ େବଶେର
ପକୃ ତି େର ଭରା ବସx ପସରା
େପମର ର ପରେଖ।।
ଝୀନବସନେର େକତକୀ ମରୁଆ
ହଲାअxି iୀଣ କଟୀ
अେଶାକ ମEାର ଟଗର େସବତୀ

ବସx ବରେଣ ମତୁ ଆଲା କରି
ବି ରହ େର ମନ େମାେହ।।
େତାଫା ଜହs ଉ,ିମାେର ଆକାଶରୁ
अପରୂପ ରାତି ସ
ଆଗମନୀ ଆବାହନୀ ସୀତର
େପମଶି  ସର।।
ବି େଭାର େବଳାେର,
ଉଷା, ସvା କାେଳ
ୠତୁ ରାଜର ମାନତା
େକାଇଲି ର କୁ ହୁ ମୃଦୁ ମଳୟେର
ଭେର ସକଳ ଶୁନତା।।

ଇ
-ପ

ଝୁଲxି ସେତକି ନଟୀ ।।

େପମ ୠତୁ କଥା କୁ େହ

ଆ

ହ
ାନ

ାଟିିକାଲ୍ अଫିସର
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ମଲB ୀ, ଜୁ ଇ େହନା େଦେଖ

ପଜାପତି ଉଡି ଫୁଲର କାନେର

ା

ଦiିଣା ବାଆର ପରଶ ଜଗାଏ

ତ
ିକ

େଖାେଜ ଫୁଲେପ§ା ବv।।

ଯାଜପୁର
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ତୁେମ ଗଲାପେର
ପେତକ ସମେୟ ସାଥିେର ରହି ବ କହି
ତୁ େମ ଗଲା ପେର......

ପେତକ ସମେୟ ସାଥିେର ରହି ବ କହି
ତୁ େମ ଗଲା ପେର.....
ଖଁା ଖଁା ଲାେଗ
ଏକା ଏକା ଲାେଗ
ଜନଗହଳି ରାbା କାହ[
ଫା,ା ଫା,ା ଲାେଗ
ତୁ ମ अନୁ ପିତି େର ।
ପେତକ ସମେୟ ସାଥିେର ରହି ବ କହି

ପେତକ ସମୟ ସାଥିେର ରହି ବ କହି
ତୁ େମ ଗଲା ପେର.....
ଝୁରି ହୁଏ େବଶୀ େବଶୀ
ଶୁଖି ଥିବା ଲୁ ଣି ଜଳ
ବି ନା ବଢ଼ି ପାଣି େର
ପୁଣି ବନା ରଚଇ
ବି ନା ବଷା ର ଆଗମନେର
େକବଳ ତୁ େମ ଗଲା ପେର
େକବଳ ତୁ େମ ଗଲା ପେର
େକବଳ ତୁ େମ ଗଲା ପେର।

ଆ

ତୁ େମ ଗଲା ପେର.....

େମା ଦୁ ବଳତା ମାଟି ଧେର।
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ସାଥୀ େହାଇ ଚାଲି ଥିବା ରାbା

ସ କ ର େସତୁ ପେର ପଶs ଢ଼ାଳି ଦxି

ା

ପୁଣି ବvୁ ତା କୁ ତାଲ କେର ।

ମୁରୁକି ହସxି

ତ
ିକ

ହେସ େମା ପାରି ବା ପଣିଆ ଉପେର

ଦାx ନି କୁଟାxି

ଇ
-ପ

ଖିଆଳି କେର....

ଆ,ିଥିବା େଗାଲାପୀର ଦାଗ

ହ
ାନ

ନୟନ େକାଣରୁ ଜେକଇ ଆସୁଥିବା ଲୁ ହ

ପୀତି ଶ କୁ ମାର
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अନି ବା ପ େଜାତି
(ଫୁଲଓାମା ସହୀଦ ଦି ବସ ଉପଲେi)
େହ ବୀର ଯବାନ

अଟ େହ ମହାନ

ବାଲାଜୀ େସଠୀ

ମାତୃ ଭୂ ମି େଯାଗ ସୁତ
ଭାରତ ମାତାର

େସବାେର ତୁ ମର

ତନ ମନ ସମପhତ ।

ହି ମା ଶି ଖେର

ନି zଳ ନି ରେବ

କମାଣ ବାରୁଦ ଧରି
ବଇରୀ ବiକୁ

ଯାअ ତୁ େମ େଭଦକରି ।

ଆପଣା ଜୀବନ

ଶତ ସେ ଯୁ ଲଢ଼ି
ମାରି ମରି ବାକୁ

ଶପଥ େନଇଛ

ଜାତୀୟ ଧଜାକୁ ଧରି ।
ସୀମାx अwଳ

अଦମି ତ ପରାକମୀ ।

ମନୁ ନ ଲି ଭୁଛି

ଆତ,ୀର କଳାକୀ`h
ବି େବକକୁ ମାରି

ଆସି ଥିେଲ ଧରି

ଆ

ହ
ାନ

ମୃତୁ ଫାସ କାଳରାତି ।

ା

ଖରା,ବଷା, ଶୀତ ସବୁ ତ ସହି ଛ

ଫୁଲଓାମା ସG ତି

ତ
ିକ

କ` ବର ପ+ଭୂ ମି

ଇ
-ପ

ଗିରି, ବନ, କୂଳ
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ରୂପ ଭୟ,ର

ଥରୁଥିଲା େଦଶ ଛାତି
अପbୁେତ େଦଲ ବଇରୀ ଆଗେର
ବି ଶାx ଶରୀର ପାତି ।
ନି ଲh ହୃଦୟ
ଚାଳି ଶି ଯବାନ

अମୂଲ ଜୀବନ

अକାେଳ ପଡ଼ି ଲା ଝରି
ବvୁ ପରି ବାର

ସଖା ସେହାଦର

ପାଣ ପସାରି

େଦଶଭି ଥିଲ ଜାଳି
ତୁ ମ େଶୗଯ ପଣ ଆେହ ବୀରଗଣ
କି ଏ େସ ପାରିବ କଳି ।

ନୟନୁ ଶୁଖୁନି ବାରି ।
େଫବୃ ଆରୀ େଚୗଦ
अକାଳ େବୖ ଧବ ଯ~ଣା ବରି େଲ

ଗଭଧାରୀ ମାତା

ପି ତା ବି ଳାପxି

ତୁ ମ ବଳି ଦାନ ପାଇଁ
ତୁ ମ ଜୟଗାେନ େଦଶବାସୀ ମଥା
ଯାଏ ଆେପ ଆେପ ନଇଁ ।

ସG ତି କୁ କରି ବାହୁନି ।
अନି ବା ପ େଜାତି

ଭବି ଷ ଗଢ଼ି େବ

କୁ ସୁେମ ବାଢୁ ଛି अଘ ।।

ା

ଚି ତେକାା, ମାଲକାନଗି ରି

ଆ

अଛxି ପତି ା କରି ।

अଶ ଶା|ଳି

ତ
ିକ

ତୁ ମ େପରଣାେର

ସସାେନ ଆଜି

ଇ
-ପ

େଦଶେପମୀ ପି ତା ହାରି

ଭାରତ ମାତାର ଭାଗ

ହ
ାନ

େଛଉ େହାଇେଲ େକେତ େଯ ବାଳୁ ତ

ରଚି ଗଲ ଖାତି
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େଶଷ ଇkା
ଆଜି ଭାରି ଇkା େହଉଛି
ତୁ ମ େକାଳେର ଟିେକ

ଆଦରମଣି ପଧାନ

ଶାxି େର େଶାଇବାକୁ

େମା େଦହକୁ ଧି େର ଧି େର
ଆଉଁସି ଦି अx,,,,,,,,, ।
େମା ଆଖିରୁ ଝରି ପଡxା
ଏ େଗଲି ,,,,, େମା ଧନ
କାEନି େର,,,,,,,,
ମଁୁ अଛି ନା ତୁ ମ ପାଖେର
ତୁ େମ କୁ ହx,,,,,,,,
ମଁୁ ମୁ ଉଠାଇ ତୁ ମକୁ
ଟିେକ ଚାହାxି

ଏହା େହଉଛି େବାେଧ
େମାର ତୁ ମଠୁ େଶଷ ଇkା ,,,।
ବହୁତ଼ େଜାର଼େର ତୁ ମକୁ
ଜାବୁ ଡି ଧରି ଥିବି େଯମି ତି
ଯମ ଦୂ ତ ମାେନ
ତୁ ମଠୁ େମାେତ େନଇ ପାରି େବନି
ମଁୁ ମରି ଗଲା ପେର ତୁ ମ େକାଳେର,
ଏ େଗଲି େବାଲି କହି ଦୁ ଇ ବୁ Eା
ଲୁ ହ ଢାଳି ପାର
େମାର ଏ ମର ଶରୀରେର
େମାର ଏହା େଶଷ ଇkା ,,,,,।

ଆ

ହ
ାନ

ସି ିଟି, ମେତା, ଚାEବାଲି, ଭଦକ
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ଖୁସିର େକଇବୁ Eା ଲୁ ହ,,,,,,,,

ଶାxି େର ଜୀବନର ଚି ର ନି ଦାେର

ା

ଚୁ ମା ଦି अx ,,, ବହୁତ,,, େସsହଁେର

େଶାଇବାକୁ େଚା କରxି

ତ
ିକ

େମା କପାଳେର େଛାଟ େଛାଟ

ପୁଣି େଜାର଼େର ଜାେବାଡି ଧରି

ଇ
-ପ

ତୁ େମ େମା ମୁ ଆଉଁସି ଦି अx,,।

Aahwaan.com

170

ଆହାନ ଇଇ-ପତି କା,
କା, ସାଦଶ ବଷ, ତୃ ତୀୟ ସଂଖା,
ସଂଖା, ମା ୨୦୨୨

Magazine Downloaded from www.aahwaan.com

ମଁୁ ଗଲାପେର
ମଁୁ ଗଲା ପେର ଏ ଦୁ ନି ଆ କହି ବ
େକହି ଜେଣ ଏଠି ଥିଲା

ଶୁଭମ କୁ ମାର
ସାହୁ

ହାତକୁ ହଲାଇ ବି ଦାୟ କହି
ଦୁ ନି ଆରୁ ଚାଲି ଗଲା

॥
ମଁୁ ଗଲା ପେର ଏ ଦୁ ନି ଆେର

ମଁୁ ଗଲା ପେର ଏ ଦୁ ନି ଆ କହି ବ

ଶୁନ୍ ଶାନ୍ େହବ କି ଜାେଣନା

ଜେଣ ତ ମଣିଷ ଥିଲା

ମଁୁ ଗଲା େବେଳ ଏ ଦୁ ନି ଆରୁ

ନି େଜ ନି େଜ କାEି ହସ କୁ ଲୁ ଚାଇ

େନଇଯି ବି ସବୁ ଛଳନା

॥
ମାଗୁଛି ସଖା େହ ମଁୁ ଗଲା ପେର
େଫରxା କି ସୁଖ ମରତେର
ଖୁସିେର ଥେର ବି ଦାୟ େନଇ
େଫରି ଆସxି ମଁୁ ପୁଣିଥେର

॥

ସା : ପଦାପଡ଼ା, େପା : ଗୁଡ଼ିଖାଳ

ତ
ିକ

ା

ଜି ଲBା : ବାେଲଶର, ୭୫୬୦୩୦
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ଲୁ ହ ପି ଇ ଯାଉଥିଲା

॥

ଇ
-ପ

େମା : ୮୯୧୭୫୧୨୭୪୭

ଆ

ହ
ାନ

ଇେମଲ୍ : sahoosubham603@gmail.com
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ଆମ ପରିେବଶ ଆମ ଦାୟି ତ
ଆମ ପରି େବଶ ଆମରି ଦାୟି ତ¡
ଭୁ ଲ ନାହ[ ଭାଇ ଏହା ,

ନି ଶିଥ୍ ଚକବ`ୀ

ଭୁ ଲେର ବି ଭୁ ଲ୍ େହାଇଗେଲ ଭାଇ
କାହାକୁ ବା େଦାଷ େଦବା ।
ସବୁ ଜ ସୁEର ରଖିବା ଟି ଆେମ

ସମାଜ ହସି ଉଠି ବ ।
ପBାିକ ଆଉ ପଲି ଥିନ अଭାସ
ମୃ`ିକା ସହି ତ ଜଳ ପଦୂ ଷଣ
ସ¡ା ବି ହୁଏ ଖରାପ ।
अାରକାମÖର ପରିମାଣ ବେଢ
ପଦୂ ଷଣ ମାତା ସହ ,
ଏଥିରୁ ବ`hବା ପାଇଁକି ଭାଇେର
ସବୁ ଆେଡ଼ ଲଗା ଗଛ ।

ବନୀକରଣକୁ େପାାହନ ମି େଳ
ଲଗାଇ ନାନାଦି ଗଛ ।
ପୁରାତନ ଯୁଗେର ଗୁରୁକୁ ଳେର
ଥିଲା ଏହି ପର ରା ,
ଔଷଧୀୟ ବୃ iର ବଗିଚା ସହ
ଥିଲା ବହୁ ଗଛଲତା ।
ଏେବ ବି ସମୟ ହାତେର अଛି
ଆସେର ସୁଧୁରିଯିବା ,
ନି ଜ ପରି େବଶକୁ ନି େଜେର ଗଢି ବା

ଇ
-ପ

େହଉ ତାହା ସବୁ ଜି ମା ।

ଆ

ହ
ାନ

କାହsାଇ ଭବନ, ଗୁଲନଗର, େକEାପଡ଼ା
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अେଟ ବଡ଼ ମାରାତGକ ,

ଆଶୀବାଦ େବାଲି ଜାଣ ,

ା

ପକୃ ତି ସେତଜ ରହି େଲ ଭାଇେର

ଜଲ େଯ ଏକ ରହି େଲ ନି କେଟ

ତ
ିକ

ଆମ ନି ଜ ପରି େବଶ ,

172

ଆହାନ ଇଇ-ପତି କା,
କା, ସାଦଶ ବଷ, ତୃ ତୀୟ ସଂଖା,
ସଂଖା, ମା ୨୦୨୨

Magazine Downloaded from www.aahwaan.com

ହଲାନା ହଲାନା ଆଉ ନାକର ଗୁଣା
ଟିଣିକି ଟିଣା......
ହଲାନା ହଲାନା ଆଉ ନାକର ଗୁଣା

ତାରା ପସାଦ
େଜନା

େତା େପମେର ପଡ଼ି ସେତ େହଲି ଣି ବଣା
..........ହଲାନା ହଲାନା ଆଉ ନାକର ଗୁଣା ! ୦ !

ପାଉଡ଼ର ମୁହଁ କି ମ୍ କହୁଚୁ ହସି
ର ନଖ ପାଲି ସକୁ ମାଗୁଚୁ ଖୁସି,
ଓଠ ଲାଗି ଲି ପିକ୍ ବରାଦ अଛି

ଟ,ା େମସି ନିକି େମାେତ ଲାଗୁଚି ଜଣା
..........ହଲାନା ହଲାନା ଆଉ ନାକର ଗୁଣା ! ୧ !

େଗାଡ଼ି ବସା ପାଉଁଜି ତୁ ନାଇବୁ େବାଲି
ପାଟ ଶାଢ଼ୀ ପି vିବାକୁ ର, ସାକୁ ଲି ,

ତ
ିକ
ଇ
-ପ
ହ
ାନ
ଆ

ପଇସା ବଳ େମା ଭଲା େହଇଚି ଖୁEି

ା

କଳ କୁ ,ୁ ମ ପୁଣି େଖାଜୁ ଚୁ ବି Eି
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ଛାଡ଼ି ଲାଣି ନାଡ଼ି େମାର ପେକଟ କଣା
..........ହଲାନା ହଲାନା ଆଉ ନାକର ଗୁଣା ! ୨ !

ଫଟଫଟି ବୁ ଲି ବାକୁ ଉkନs ମନ
େହାେଟଲେର ଖାଇବାକୁ ବାହାରୁ ଦି ନ,
େତାର ଫରମାସ ପଡ଼ି ବି କିବି ଘର
େପମ ନାଆଁ ଶୁଣି ଏେବ ଲାଗୁଛି ଡର
ଫରମାସୀ େଯାଡ଼ହb ବାଚାଳ ଗଣା
..........ହଲାନା ହଲାନା ଆଉ ନାକର ଗୁଣା ! ୩ !

ତ
ିକ

ା
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ସା.-ରଣପୁର (େଗାଡ଼ି ପାଟଣା ସାହି ),

ଇ
-ପ

ଡାକ- ରାଜ ରଣପୁର, ଜି ଲBା- ନୟାଗଡ଼

ଆ

ହ
ାନ

ପି ନ୍-୭୫୨୦୨୬, ଦୂ ରଭାଷ-୯୩୪୮୦୫୪୩୦୦
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ଦୁ ଇେଟାପା ଲୁ ହ ସାହି ତର େମାହ
ନି ରବkି ନs अନାବି ଳ.. अଶଳ ନୟନୁ
अବି ଶାx େବାହୁଥିଲା.. ଝର ଝର ଲହୁ

େଦବାଶି ଷ ସି ଂହ

ସମୟର अଗଣାରୁ.. େବାହୁଥିଲା ମହୁ
ଶତାୀର ପଗଣାରୁ.. ଝରୁଥିଲା ବି ହୁ ।

ସାହି ତାକାଶେର ଉ¡ଳ ନiତ
ଶ ଚଟାଣେର ଭାଷା ର ସୁअ

ଆେବଗ ଭରା... େଚତନାର େକାହ ।....

ସମେବଦନା ଜଣାଇ... ଉମୀ େଦଉଥିଲା ଚୁ ମି
େବଦନାର ବ"ାଢ଼... େବଳାଭୂ ମି
ଶାମୁକା କହୁଥିଲା... ତା ଜୀବନ କାହାଣୀ

ତ
ିକ

ଇ
-ପ

ବାେଲଶର

ହ
ାନ

୯୦୪୦୪୬୬୬୭୫

ଆ

ଚାହାଣୀ ।

ା

ନି େରଖି େଦଖୁଥିଲା.. ସାଗର.. ଶାମୁକାର
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ବସx - ବି ଳାସ
ବ"ାଳୀର ଛଟାେନଇ
ଆସି ଛି ବସx,

ଚି ତାରାଣୀ ପାତ

କୁ େ|-କୁ େ| ପାଏ େଶାଭା
ବକୁ ଳର ଚୁ ତ।।(୧)।।

େକାଇଲି ର କୁ ହୁତାେନ
କି ଏକ ଆେବଗ ସାେଥ

ମଳୟର ବାଆ ସାେଥ

କରି ଛି ପତୀiା,

ତନୁ ଉଲB ସି ତ।।(୨) ।

ମି ଳନର ମଧୁଲଗs
ନକର ଉେପiା।।(୪)।।

ଚତୁ jhଗ ମୁଖରି ତ
ବସx-ବି ଳାସ େତାେଳ

ଆସତୁ େମ ପାଣପି ୟା

ମଧୁର- ମୂkନା,

ହୃଦୟକୁ ପଶି ।।(୩)।।

ମନବୀଣା ବାଜି ଉେଠ

ା

େଶାଭାକୁ ବି କଶି ,

ଇ
-ପ

ତ
ିକ

କରି େଯ କ{ନା।।(୫)।।

ଆ

ହ
ାନ

।। ବାେଲଶ¡ର।।
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ଥକି ବାନି େକେବ
ଜୀବନ अଛି ତ ଯ~ଣା ବି अଛି
ସହି ବାକୁ େହବ ସବୁ କକୁ

ସେxାଷ କୁ ମାର
ସାହୁ

ଲiର ପଥେର अଗସର େହବା
ପରାଜୟ କି cା ବି ଫଳ େହାଇେଲ

ମାୟାର ସଂସାେର ଆସି ବ ବି ବନା

ଜୀବେନ ସଂଘଷ ନେଦବା ଛାଡ଼ି

େକେତ ବାଧାବି ଘs ଝଡ଼ ବତାସ

କାଯ ପେଥ ଥିବା କଠି ନ ଶି ଳାକୁ

ଆଳସକୁ ତାଗି ମନ କରି ଦୃ ଢ଼

ଭାିବାକୁ େହବ ମାରି ହାତୁ ଡ଼ି ....

ବାvିବାକୁ େହବ ଆତG ସାହସ ....

ଖରା ବଷା ଶୀତ ଭୃ େiପ ନକରି

େହଉପେଛ କମ ବି ଶାଳ ବି bୃତ

କୃ ଷକ କରୁଛି ମାଟିେର ଚାଷ

କାତର ନେହାଇ ପାw ଉପାୟ

ନି ରସ ଭୁ ଇଁେର ଫଳାଏ ଫସଲ

ପରି ଶମ କରି ଲiର କାଯକୁ

ଥକି ଯାଏ ନାହ[ େସ ବାର ମାସ ...

ସାରି ବା ନି zୟ େଦଖି ସମୟ ....

ପରି ଶମ କରି ସୁ ରହି ଥିେଲ
ବାେକ କି େଲାଡା଼ ସାହାରା ବାଡ଼ି
ଥକି ବାନି େକେବ େହଉ କମ ବଡ଼

ଇ
-ପ

ତ
ିକ

ା

କାମକୁ ସାରି ବା େସ ଦ ନି ଗାଡ଼ି ...

ଆ

ହ
ାନ

ଗାvୀ ନଗର, େକାରାପୁଟ
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ଭାବଗାହୀ
ଭାବ ଖୁଦ ଭଜା ସୁଦାମା େଖାଇଲା
ଭାବ ବି େହାଳେର ଖାଇଲ

େଶୖ ଳବାଳା ନାୟକ

ସୁଦାମାର ଭାବ ନାହ[ େମାର ପାେଶ
େକମି ତି ଡାକି ବି କହି ଲ
ପତୀiା କରିଛି ଦି ନ ମଁୁ ଗଣୁଛି
କାେଳ ଆସି ଯିବ େବାଲି
ବାସsା ଭରା ଫୁଲ େତାଳି ମଁୁ ରଖୁଛି
ତୁ ମ ପାେଦ େଦବି େବାଲି

ଯଦି େହବ ଥେର େଦଖା
ମନେର ଭାବର अଭାବ ଜାଣିବି
ଭାବି େନଇଛି େମା ସଖା
େଖାଜୁ ଛି ତୁ ମକୁ େଖାଜି ବି ପଭୁ େହ
ଏ ଜୀବନ ଥିବା ଯାଏ

ତ
ିକ
ଇ
-ପ
ହ
ାନ
ଆ

ମଁୁ ତୁ ମକୁ ଭଲ ପାଏ

ା

ତୁ େମ େମାେତ ଭଲ ପାअ କି ନ ପାअ
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ଓଁ ନମଃ ଶିବାୟ
अମା अvାରର େଜାତି ମହାପଭୁ
ଦି ବ େଚତନାର ମୂ`h

ଋକିG ଣୀ ସାହୁ

ହଳାହଳ ବି ଷ ପାନ କରି ତୁ େମ

କରି ବାକୁ ଦୁ ଃଖ ଦୂ ର
 ି ଲା
ପବି ତ ପାବନୀ ଗା ନି ଝର
ଦି ବ ଜାଟରୁ ତବ
ଜଗତର ହି ତ ଏକା ତୁ ମ ବତ
ଦି ବ େନତେର େଦଖ ବାବା ତୁ େମ
ଏ ସାରା ବି ଶ¡ର ଦୁ ଃଖ
अଶାx ନି ଆଁେର ଜଳୁ ଛି କି ପରି
ଖାଲି ଧଂସର bୁପ
ବାରୂଦ ଧଆ
ୂ ଁର ପାହାଡ଼ ତେଳ
अbି କ,ାଳ ସାର

ଶାxି େଖାଜୁ ଥିବା ମନୁ ଷ ଏଠି
ଯୁେର େହଉଛି ଶି କାର
ଆେହ ଉମାପତି ପାବତୀ ପତି
ଆଶୁେତାଷ େଭାଳା ଶ,ର
ଏ ମହାଶ,ଟୁ ସମଗ ବି ଶ¡କୁ
କର ବାବା ତୁ େମ ଉାର
ମଣିଷ ମନର ହି ଂସା େକାଧ କୁ
ଜାଳି ଦି अ ମହା ପଭୁ
ଆଜି ର ଏହି ପବି ତ ଲଗs େର
ଭି େନୖ େବଦ ବାଢି
କରୁଛି ମି ନତୀ ଆେହ ପଶୁପତି

ଇ
-ପ

ରiା କର ତୁ ମ ସୃି l

ଆ

ହ
ାନ

ଉଦଳା ମୟୁରଭ| l
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ସଂହାର କରତା ନାମ

େଦଖ ବାବା େଯାେଗଶ¡ର

ା

ନୀଳକ¥ ନାମ ଧରିଲ ମ`ର

ନି ରୀହ ଜନତା ବଳି ପଡି ଯାଏ

ତ
ିକ
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ଶିବରାତୀ
େହ ଶି ବ ଶ,ର େଭାଳା ମେହଶ¡ର
ତୁ େମ ତ ସତ ସୁEର

ତାନଶୀ ପାଣିଗାହୀ

ଉଜାଗର ରହି ଜାଳୁ ଛି ପଦୀପ
ପଣାମ େଘନ େହ େମାର...
अରଖ, ଦୁ ଦୁ ରା େବଲପତ ସାେଥ
ଆେହ େଯାେଗଶ¡ର େହ ଡcରୁଧର

େହ େକୖ ଳାସ ପତି େରାଗ ବାଧି ନାଶି

ତୁ ମରି ଚରେଣ ଭି

ଦୁ ଃଖ କରିଦି अ ଦୂ ର...

ପାଥନା କରୁଛି ସବୁ ରି ଜୀବେନ

ହାତେର ତି ଶୁଳ ମbକେର ଗା

ଭରିଦି अ ସୁଖ ଶାxି ...

ଭାେଲ ତୁ ମ ଦି ବେଜାତି

 ମେନ ଜାଳି ବା ଦୀପାଳି
ନି ମଳ

ପwାiରୀ ମ~ ଜପି ପଜ
ୂ ା କରି

ଦୀପ େଯ ପରମ େଜାତି

ପାଳୁ ଛି ଜାଗର ରାତି ...

ପତି ହୃଦୟେର ାନର ଆେଲାେକ

ା

ପ"
ୂ  େହଉ ଶି ବରାତୀ ll
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ଶି େର ଢାଳି କwା iୀର

ଇ
-ପ

ତ
ିକ

ଆଚାଯl, ସରସ ତୀ ଶି ଶୁମEି ର

ଆ

ହ
ାନ

ବାେଲଶର, େମା - ୯୩୩୭୩୦୪୨୯୫
ଆହାନ ଇ-ପତି କା ସ ୂ " ନି ଃଶୁ% ବି ତରଣ େହତୁ ଡା େଜାତି ପସାଦ ପ+ନାୟକ, -ାରା ପତି .ି ତ ଓ ପକାଶି ତ

Aahwaan.com

180

ଆହାନ ଇଇ-ପତି କା,
କା, ସାଦଶ ବଷ, ତୃ ତୀୟ ସଂଖା,
ସଂଖା, ମା ୨୦୨୨

Magazine Downloaded from www.aahwaan.com

ସତମ୍ ଶିବମ୍ ସୁEରମ୍
େହ ସତ ଶି ବ ସୁEର

ମହି ମା ତୁ ମ अପାର

ଯୁେଗ ଯୁେଗ େଦଖାଇଛ ଭକତ ପାଇଁ,
ରଚି ଏ ସୁନା ସଂସାର

କରି अଛ ମେନାହର

ନୂ ତନ କୁ ମାର
େବେହରା

ରହି ଥିେଲ ଚାହ[ ପଲକ ପେଡ ନାହ[,
ଧନ େହ ବି ଶ କାରିଗର
ଭାେବ ଜୀବ ପରମ ବvା ନି ରxର।
ତୁ ମ ବାହୁ ଛାୟା ତେଳ

ଜୀବନ ପଦୀପ ଜେଳ

ଶରୀର ସଳି ତା ତାର ଆୟୁଷ େତଲ,

ଉାରି ପତି ତ ଜେନ ରଖ େହ ଭଲ।
ଡାେକ ମଁୁ ସ|େର ସକାେଳ
କା' ଜୀବନ ପ ଦୀପ ନଲି ଭୁ अକାେଳ।
ବହGା ବି ×ୁ ମେହଶର

ତି ନି ରୂେପ ଶି ରୀଧର

ତୁ େମ ହ[ ସତମ୍ ଶି ବମ୍ ସୁEରମ୍,

ତ
ିକ
ଇ
-ପ
ଆ

ବି ଶ୍ଵ ବହାେ ତୁ େମ ଏକା ତ ପରମ୍,

ା

କର ପାଳନ ସଂହାର

ହ
ାନ

ହ`ା କ`ା ଜଗତର
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ତୁ େମ ଶାଶତ ହରି ହର
ଆଶି ଷ େଦଇ ସବୁ ରି ମଳ କର।
କରି ତୁ ମ ଆରାଧନା

ବାର ବତ ଉପାସନା

ରଖିଛି ତୁ ମକୁ ହୃଦୟ ସି ଂହାସେନ,
ତୁ ମରି ପଜ
ୂ ା अନା

େମା ଜୀବନର ପାଥନା

ତୁ ମ ବି ନା अvକାର ଦି େଶ ନୟେନ,
ମେନ ପାେଣ ଦି अ େଚତନା
ଭି ଚି େ` କେର ତୁ ମ ପାଦ ବEନା।

ଆ

ହ
ାନ

ଇ
-ପ

ତ
ିକ

ା
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ପରମ ପିତା
ପରମ ପି ତା େହ ଦୟା ବହି େମାେତ
ଆଣିअଛ ଧରା ପେର

ପତାପ କି େଶାର
ରାଉତ

ଦାସ ପେଣ େମାେତ ବାvି ଦି अ ପଭୁ
ତୁ ମରି କ| ପୟେର ।
ପରମ ପି ତା େହ--------।0।

ତୁ ମ ଭାେବ େହଉ ମତି ବି ଗଳି ତ
ତୁ ମ अରଚନା ଜୀବନ ର ବତ
ସୁଖ ସଉଭାଗ େଲାଡା ନାହ[ େମାର

ତୁ ମ ନାମ େହଉ ଗ¥ି ଧନ େମାର
ତାପାଇଁ ଲáିବି ଭବ ପାରାବାର

ବାvି ରଖ େପମ େଡାେର ।
ପରମ ପି ତା େହ---------।୨।

ଏତି କି ମି ନତି କେର।

ମି ଛ ଦୁ ନି ଆ େର ତୁ େମ ଏକା ସତ

ପରମ ପି ତା େହ----------।୧।

େମା ଜୀବନ अେ, ପହି ଲି ପଭାତ
େମା अxର ତେଳ ତୁ ମ ଛବି ନାଚୁ
ପତି ଜନG ଜନGାxେର ।

ତ
ିକ

ା

ପରମ ପି ତା େହ----------।୩।

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

अଭୟ ପଦ େର ଶରଣ େଦବ େହ

ହ
ାନ

ଇ
-ପ

େତଳି ପଦୀ, ହାଟଡ଼ି ହି, େକEୁ ଝର

ଆ
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ଶି ବବାବା
ଶି ବ ବାବା ତୁ େମ अvକାରେର େଜାତି
ନି ରାକାର େଜାତି ବି Eୁ

ବି ଜୟଲiGୀ
ମହାପାତ

अାନ ଧରାେର ତୁ େମ ପରଂବହG
ାନର अସୀମ ସି vୁ

ଧମ ନାମେର अଧମ କରି ଛି

ତୁ େମ ତ ଗଢି ଛି ଏ ସାରା ସଂସାର ଫୁଲ ଫଳ ବାଟେର ବାଟ ଚାଲି
େମାେହ अv େହାଇ ପାପ କରି ଛି

ତୁ ମ ରି ସଜନା ଶରୀର ଭିତେର

ମାୟା ଜାେଲ ଛEି େହଲି

ଆତGାକୁ କଲ୍ ାପନ

 ତୁ େମ େଜାତି ର ଆେଲାକ
େଜାତି ମୟ

ସୃି ଚକ ସି ନା ତୁ ମରି ଆେଦେଶ

ବୁ ଣି ଦି अ ଧରା ପେର

ଘୂରୁଥାଏ ସଦାକାେଳ

ାନର ସାଗର ାନର ମହି ମା

ପରମାତGା ତୁ େମ ଲୀଳା କରୁଥାअ

ଭରି ଦି अ େମା अxେର

ତୁ ମରି ଆତGା, େମେଳ

ତୁ ମ ବହG ାନ ମଧୁର ମୂରଲୀ
ଗୁ|ରି ତ ପତି କାେନ
କ¢ା ପରି ପ"
ୂ  ପଥରୁ ଆମକୁ

ଇ
-ପ

ତ
ିକ

ା

ତାହି କର ପତି iେଣ

ଆ

ହ
ାନ

କଡମିଆ଼, ଯାଜପୁର
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େଘନ େହ ଭିअ|ଳି
କରି ଛି ଜାଗର ରହି ଉଜାଗର
ହୃଦ ଗା ଜଳ ଢାଳି

ରଶିG ତା ପାତ

ଜାଳି ଛି ଦୀପାଳି ପରିଜନ ପାଇଁ
अଶ ସଳି ତା େବାଳି ,,
କାହାକୁ କହି ବି ହୃଦୟ େବଦନା
େକ ବୁ େଝ अବା େମା अଳି
ମି ଥା अପବାଦ କେର अବସାଦ
ଯାଉଛି ହୃଦୟ ଜଳି ,,

अରପି କବି ତା ଥାଳି
ଆେହ ମେହଶ¡ର ସତର ସାଗର

ଇ
-ପ

ତ
ିକ

ା

େଘନ େହ ଭି अ|ଳି
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ଭାେବ ମେନ ଯାହା ପକାଶଇ ତାହା

ଆ

ହ
ାନ

ବାରିପଦା।
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ମହାଶିବରାତୀ ଜାଗର
େଗାଟିଏ ଦି ନ ଦୀପ ଜlଳି େଲ ହୁଏନି ଜାଗର
େଗାଟିଏ ଦି ନ େଦବାଳୟ ଗେଲ ପଭୁ ମି ଳିେବନି

ରୀତା अପରାଜି ତା
ମହାxି

ମନକୁ ମEିର କର ................।
େବଲ କଲି ଆଖିର ଲୁ ହକୁ ମନକୁ କଲି େଦବlଳୟ
ଏେବ ଦି अେଦଖl େହ ଶି ବ ଶୁ
ଜାେଣ ତୁ େମ ଦୟାସାଗର
अ{େର ସ ଜଗତ ହି ତ
ପାଇଁ ମbକେର ଧରିଲ ଗା

ସମୁଦ ମ§ନର ସମb ଗରଳ
ତୁ େମ ତୁ େମ ସାଜି ଲ ନୀଳକ¥
ତୁ ମ ପରି ଠାକୁ ର କି ଏ େହବ
ସତୀ , ବି ହୁେନ ତୁ ମ ତାବଲୀଳା
ତୁ େମ ଏକ ପତs ୀବତର ପରି ଚୟ ଦି ଏ

ତ
ିକ
ଇ
-ପ
ହ
ାନ
ଆ

ଜେଣ େଦହ େହେଲ ଜେଣ ଆତGା

ା

େତଣୁ ଶି ବ ଓ ପାବତୀ
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ଆସୁଛି ଜାଗର
ଏକ ନି .ାେର ଉପବାସ କରି
ଦୀପ ଜାଳି ତୁ ମ ଲି େର iୀର ଢାଳି େଲ
ତୁ େମ ଭର ମେନାବାìା ପ"
ୂ  କରି ବ
ଭ ଡ଼ହଳ ବି କଳ
େହେଲ ଏେବ କଟକଣା ର ସମୟ
ଜୀବନ ପାଇଁ ପଭୁ ତୁ ମ ମEିର କୁ
ଯି ବା ମନା
ଏଇଠି ଭି ପଦୀପ ଜାଳି ଲି
ହୃଦୟ କୁ କଲି େବଲପତ
ଆଖିର ଲୁ ହ କଲି ଗା ଜଳ

େହ ଶି ବଶ,ର

ତ
ିକ

ା

अପରlଜି ତାର େଛାଟ ଏକ अଳୀ
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ତୁ େମ େଦବ କି ଦଶନ

ଇ
-ପ

ପBଟ ନ -୮୩( ସି )

ଆ

ହ
ାନ

ଆମପଲB ୀ ଭୁ ବେନଶ¡ର -୨୧
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ଠାକୁ ର େହ ଠାକୁ ର
ମଠେର ଥାअ କି ମEିରେର ଥାअ
ଏଯାଏ ପାରୁନି ଜାଣି

ନି ରୁପମା ପାଣି

େଖାଜି େଲ େକଉଁଠି ମି ଳୁନାହଁ ତୁ େମ
ଠି କଣା ତୁ ମ ପାଉନି
ସରେଗ ଥାअ କି ମରେତ ଥାअ
କି ବା अଛ ପାତାଳେର
ଠାକୁ ରେହ ଠାକୁ ର କହି ଦିअ ଆଜି
ଦୟାକରି େମାେତ ଥେର

ସ§ କେହ ଭାବନାେର
ଗୃହ ପାଇଛି ତୁ େମ अଛ କେହ
ଗୃହକମ ପରି ଶମେର

ସ¡ାମୀ ରୂପେର ତାହାର
ଧନୀ କେହ ଧନ ତା ସି Eୁେକ ତୁ େମ
ଗରି ବ ପାଖେର ତୁ େମ ଆଦର
ଯି ଏ େଯଉଁ ରୂେପ େଖାଜି ଚି ତୁ ମକୁ
ପାଇଛି େଯ େସହି ଭାେବ
ମଁୁ ପାପି अଧମ କି େଦାଷ କରିଛି
ପାଉନାହ[ େଦଖା େକେବ
ସବବାପୀ ସେବଶ¡ର େହ ଠାକୁ ର
ଥେର ଦୟା ଟିକକର
ଏ ଦୀନ अଧୀନ ପାପି अକି wନ

ତ
ିକ
ଇ
-ପ
ହ
ାନ
ଆ

ଠାକୁ ର େହ ଠାକୁ ର....

ା

କରୁଣା ମାେଗ ତୁ ମର
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ଭାରି ମେନ ପଡୁ ଛ
େକଉଁ ସା େଦେଲ ଆଶୀବାଦ
େନଲି ଜନG ତୁ ମ େକାେଳ

ସ ପsା ମହାxି

େପମ ର ଚୁ cନ େର

ଦି ବା ରାତ ସୁଖ ଚି xା କରି

ଜନG ମାଟି ମେନ ରଖିବୁ!

ନି ଜ ଜୀବନକୁ ତି ଳ କରିଲ!

ଗଁା େପାଖରୀ

ଏକ ଲi

ରାସଲୀଳା ଭାଗବତ େକାଠି

ବଡ଼ ବାବୁ େହବ

ଆଜି ବି ଝୁେର!

େଘାଡା ଚଢ଼ି ବ

ଭାରି ମେନ ପଡୁ ଛ ତୁ େମ!

ସବୁ ମରୀଚି କା!

ଏପରି କାହ[କି ହୁअଇ!

ସବୁ ସପନ ତୁ ମ ର

ଭାରି ମେନ ପଡୁ ଛ!

ପର
ୂ ଣ େହାଇଲା

ଆଜି ର ତାରିଖ ତୁ େମ

ପୁତ ସ କ ର ମାେନ ନ ବୁ ଝି

େଦଇଥିଲ

କରିଲା ତୁ ମକୁ ପର!

କାେଲରର ତାରି ଖେର

େସହି ବଜନି େଘାଷ ର ବାଣୀ

ଦି େଶ ତୁ ମ ଛବି !

ତୁ େଯଉଁଠି ରହ

ଆଜି ବି କାେE ତୁ ମ

ଆ

ହ
ାନ

ଇ
-ପ

ତ
ିକ

ା

ଭଲ େର ଥା ଧନ!
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ହାତଗଡା ମEିର!
ସବୁ ସG ତି ଉଦଜୀବି ତ!
ମEିର ପାହାଚେର
େଦଖାଇ ଦି अ
ଦୂ େର ଥାଇ ପତ ର
अେପiାେର
ରହି ଥାଏ ଜଗି!
ତୁ େମ ଭାରି ମେନପଡ଼ୁଛ !

ଆ

ହ
ାନ

ଇ
-ପ

ତ
ିକ

ା
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अଜଣା ରାଇଜ
େକେଣ ଗଲ ଛାଡି େମାେତ ଏକାକରି
अvାରି अଜଣା ରାଇଜ

ସେରାଜ କୁ ମାର
ସାହୁ

ପାେଶାରି କି େଦଲ ମନରୁ ସହେଜ
ମି ଳାମି ଶା ଖୁସି ମଉଜ ।
ବାvି ରଖିଥିଲା ମନକୁ େବାଲି ତ
େସsହ େପମଭରା ଆଳାପ
ମାଟିେଘାଡା ପରି େଖଳି ଥିଲ େବାଲି

ଛାତି କୁ ଚି ପୁଡି ବି ଳାପ ।

ମନକୁ େଦଲ ତ ବୁ େଝଇ

ଧନ ଦଉଲତ ରୂପ ମାଧୁରୀେର

ଭେସଇ ପାରୁନି ଲୁ ହର ନଈେର

ଭରିଥିଲା ମେନ ଗରବ

ସG ତି ର ଚି ହsକୁ ହେଜଇ ।

କାହଁୁ େସ ବୁ ଝି ବ ଏ ହତଭାଗାର

ପବନ ସୁअେର େଖଳୁ ଛି ଭଉଁରୀ

ସ k ହୃଦୟର ମରମ ।

ସପନର ଜଉ ଘରଟା
ଛୁଇଁେଲ େଦହକୁ ମି ଶାଏ ମାଟିେର

ଇ
-ପ

ତ
ିକ

ା

େପମର अକୁ ହା ଜରଟା ।
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ବାହୁନି କାEୁ ଛି ଏକାକୀ ଜୀବେନ

ହ
ାନ

ଖୁ¢ୁଣୀ, ଆଠଗଡ଼, କଟକ

ଆ

୯୩୪୮୫୭୫୨୨୪
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ଗଁାଠୁ ସହର
କଂକି ଟି ସଡ଼କ ଗଁା ଠଁୁ ସହର
କଂକି ଟି ନଦୀ ନାଳ
କଂକି ଟି ଆଜି ଆନି କଟ ସବୁ

ଭାଗବତ ସାହୁ

କଂକି ଟି େହାଇଛି େକନାଲ ।।
ବରଷଣା ପାଣି ମାଟି ଚୁ ଉନାହ[
ଭାସି ଯାଏ ସବୁ ଦୁ ଇ ନାଳ ।।
ନାଳ ପାଣି ଯାଇ ନଦୀେର ମି ଶୁଚି
ନଦୀ ମି େଶ ପୁଣି ସାଗରର ।

ମଣିଷ ପି ଉଛି ପାନୀୟର
କଲ କାରଖାନା ଚାଲୁ ଛxି େକେତ
େନଇ େସହି ଭୂ ମି ତଳ ଜଳ
ବର ଷଣା ପାଣି ପି ଉ ନାହ[ ମାଟି

ଭଦକ

ଆ

ହ
ାନ

ଇ
-ପ

ତ
ିକ

ା

କେମ ଜଳbର ପୃଥିବୀର
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ବି ବାହବାଷhକୀ ଉପଲେi
ସାତ ଜନG ପାଇଁ ଯାହା ପାେଖ ବvା
ଯାହା ପାଇଁ ସମପhତ |

ଲଳି ତା େଜନା

ସି ଏ ପରା େମାର ଜୀବନ ସାଥି େଲା
ସି ଏ େମାର ପାଣ ନାଥ ||
ଦୁ ଇ ପଟ ଶ¯ା ହାତେର ପି vାଇ
ମଥା େର ସି Eୂର େଦଲ |
ସାତ ଜନମ କୁ ସାଥି କରି େନଇ
ବଧ ୂ ର ଦାୟି ତ¡ େଦଲ ||

ବଷ ବଷ ଗଲା ବି ତି |
କାଲି ପରି ଲାେଗ ବି ବାହ ବାଷhକ
ରଖି ଛି ସG ତି ସାଇତି ||

ସୁଖ ଦୁ ଃଖ ପଥ େଦଇ |
େକେତ ତ ହାରି ଛି େକେତ ତ ଜି ତିଛି
ଦି ନ ରେହ अଭୁ ଲା େହଇ ||
ସମୟ ସୁअ ତ ଭାରି अମାନି ଆ
ବୁ େଝ ନାହ[ ଭଲ ମE |
େକେତ ତ ହସି ଛି େକେତ ତ କାEିଛି
ହଜାଇ ସୁଖ ର ନି ଦ ||
େବାହି ଚାେଲ ଭାର କାv େର େମାହର

ଇ
-ପ

ଆ

ବୁ େଝ ସଭି ,ର ମନ ||

ହ
ାନ

ସଂସାର େବାଝ ତ ସାଳି ନି ଏ ମଁୁ

ତ
ିକ

ା

କେର ନାହ[ अଭିମାନ |
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Aahwaan.com

193

ଆହାନ ଇଇ-ପତି କା,
କା, ସାଦଶ ବଷ, ତୃ ତୀୟ ସଂଖା,
ସଂଖା, ମା ୨୦୨୨

Magazine Downloaded from www.aahwaan.com

ହାତ ଧରି ଦୁ େହଁ ଗଢି ଥିେଲ ଘର
ମମତା ମEିର ଟିଏ |
େକେତ େଯ ବସx ବି ତିଲାଣି ସାଥି
ତୁ ମ ପରି अଛି କି ଏ ||
ସବୁ ରି ଓଠ େର ଭରୁଥାଏ ହସ
ସବୁ ରି ମଳ ପାଇଁ |
ବି ପଦ େବଳ େର ଡାକୁ ଛି ଦି अଁ କୁ
ସାହା େମା କାଳି ଆ ସାଇଁ ||
ଭଲ ତ ପାଉଛ ହୃଦୟ େର ମେତ
ଆଣି ଥିଲ ହାତ ଧରି |
ଘର କେଲ ସ ଗ  ପୁରୀ ||
ମାଗି ନାହ[ ଦି େନ ଜୀବନ ପାଉଣା
अଭିନୟ େଯେତ କଲି |
େମା ଶ¯ା ସି Eୁର ନ ଲାଗୁ ନଜର

ଇ
-ପ

ତ
ିକ

ା

କାଳି ଆ ପାଖେର अଳି ||

ଆ

ହ
ାନ

ପଟିଆ, ଭୁ ବେନଶ¡ର
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ତୁେମଥିଲ େମା ଜୀବନ
ତୁ ମକୁ େଦଖି େହାଇଥିଲି ବି େଭାର
କାରଣ ତୁ ମକୁ ଭାବି ବନାଇଥିଲି

ସି ଟି ସାହୁ

େମା େପମ ରାଇଜର ରାଜକୁ ମାର।

ତୁ ମକୁ କେଣଇ କେଣଇ ଚାହଁୁ ଥିଲି
ତୁ ମ ମି ଠା ହସ େମାେତ େଦଉଥିଲା ଭିେଜଇ
ତୁ ମ ଆଖିର ଛୁରୀ େମା ହୃଦୟକୁ େଦଇଥିଲା
ହେଲଇ

େକମି ତି ଭୁ ଲି ବି େସ ମୁହୁ`
େଯଉଁ ମୁହୂ`େର େକବଳ

ଇ
-ପ

ତ
ିକ

ା

ତୁ େମ ଥିଲ େମା ଜୀବନ।
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ଆଜି ବି ମେନ ପଡୁ ଛି ତୁ ମ କଡା ଚୁ cନ

ଆ

ହ
ାନ

ଭୁ ବେନଶ¡ର
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ଯୁ
ଯୁ ଚାଲି ଛି अହରହ
େକେବ ଆପଣା ଭିତେର ତ

ଗୀତା|ଳୀ ଭୂ ୟଁା

େକେବ ବି େରାଧୀ େଗା.ୀସହ।

ମହାଭାରତ ମହାସମର

ରାଜ ରାଜ, େଦଶ େଦଶ

अେଶାକ, କଳି  ବି ଜୟ

ଧମ ଧମ ମଧେର

ବି ଶଯୁର ଭୟାବହତା,

ରାଜା ପଜା ସେବ ଜଡ଼ି ତ।

ନାରଖାର କରି େଦଲା

ଆବହମାନ କାଳରୁ

ଧନ, ଜୀବନ, ସଂ:ୃତି , ସଭତା ।
କି ଏ ବା ଚି xାକେର

ବସୁvରା ର ର|ିତ।

ଯୁର େଶଷ ପରି ଣତି ?

ଇତି ହାସ ପୃ.ା ଉେନGାଚନ କେଲ

अହଂକାରୀ, iମତାଶାଳୀ, ସ¡ାଥାvର

େନତପେଟ ଭାସି ଯାଏ

କୁ ଚକାxେର ନି େଶଷ ହୁअxି

ନି ରୀହ ପଜା ମୃତୁର ମମଦ ଦୃ ଶ

ସାଧାରଣ ବି।

ଶୁଭିଯାଏ ଆ` ଚି ାର।

ଯୁ େଶେଷ ନି ରବତା ଶାxି

ା

କି  ଆଉ ବାକି ଥାଏ କଣ। ?

ହ
ାନ

ଆ

େଫରି ବକି ପବ
ୂ  ପରିିତି ?

ଇ
-ପ

ତ
ିକ

େନଡି ଗୁଡ଼ କହୁଣିେର
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କୁ ଢ଼ କୁ ଢ଼ ଶବ ଉପେର
ବି ଜୟର କି ବା ଆତGତୃ ି ?
କି ଯଶ େଗୗରବ ସହସ ଚiୁର
अଶଭିଜା ବି ଜୟ େକତନ ?
କାେଳ କାେଳ ବଳି ପଡxି
ଜନ ସାଧାରଣ।
ଯି ଏ କି ନୁ ହxି ଯୁର କାରଣ ।
ଇଏ କଣ ଈଶର, ଜନ ନି ୟ~ଣ ?
ନା अପରି ଣାମଦଶୀ, अନାୟୀ
अତାଚାରୀ,ର ପାପ ସଂହରଣ?
अ अେବାଧ ପଭୁ ତୁ ମ ସୃି ସcରଣ ।

ଇ
-ପ

ତ
ିକ

ା
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ଆ

ହ
ାନ

େକEୁ ପାଟଣା, କଟକ
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ଛୁପି ଛୁପି ଆସ ବସxି ରାତି !
ଛୁପି ଛୁପି ଆେସ େଚାରା ବସxି
ତେନ ମେନ ଦି ଏ ଶି ହିରଣ ପରସି !

ଆଲିନ୍ େମୟା

ବି ନା ମଦପାେନ ମତୁ ଆଲା କେର!

େଗାଲାପ ଉଦାେନ ପି ରତୀ ବନାେର

ସୁଲୁସୁଲୁ ବାଆ ମଂଦ ସମୀରଣ!

ସବୁ ଜ ଚାଦେର ଢଂକି ତ अରେଣ

ମନୁ େପାଛି ଦି ଏ ନୀଦାଘ କଷଣ!

ଶୀ ଷଟପଦ ମଧ ୂ अ ହେb,

ତରୁ, ଲତା, ପତ, ସୁମନ, ଉଦାନ!

ସଲୁ କି ର ରହି ରହି ଝି ଂ ଝି ଂ ଶେ,

ନବକେଳବେର ଦି ଶxି କି ମେନାରମ?

ନୃ ତାନା ସି ତିକଂଠର ମନେଖାଲା ଉନG

ନୟେନ େଲପxି ଲଳି ତ अଂଜନ!

ପଂେଖ ଝମାଝମ ନୃ େତ,

ଚଉଦି ଗଲାେଗ ଚି ତକାରର अଂକନ !

ଭରା ସେରାବେର କୁ ମୁଦିନୀ ହାେସ,

ବୃ iଡାଳୁ ଆେସ େକାକି ଳର ତାନ!

ଆମ ବଉେଳ ନାସି କା ତୃ େ×,

େସହି ରମତା ଭି ତରୁ କରି ଥାଏ ମଁୁ

ଚଣା ଆମକଷିର ମତୁ ଆଲା ବାେସs,

ଘୁରିଘୁରି ବୁ ଲି କାହାରି ତୀବ ସଂଧାନ!

ସାଧ¡ୀ େକାକି ଳର କୁ ହୁକୁ ହୁ ତାେନ,

ବୃ iରାଜି ଂକର ନୟନ ପି ତୁଳା!

ସଂଗଠି ତ ହୁଏ अେଲୖାକି କ ଆସର!

ଆଗମେନ ତାର ଚଂପକି ତ ସାରା!

ବଣ ମଉେବ ସଭି ଏଁ ମସଗୁଲ,

ସୁମନର ରଂେଗ ବାସsାର ମହେକ,

ଉନGାଦନା ପଚୁ ର, ଆବହାୱା ରୂଚିର,

ଆ

ହ
ାନ

ଇ
-ପ

ତ
ିକ

ା

ଭମର ଗୁଂଜେନ ମଧର
ୂ ସି ଂଚେନ,
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ନୀଦାଘରି ପୁ େହାଇ ହତାହତ

େହ ଚଂ କି ତ ଋତୁ ରାଜ ବସx !

ଛୁପି ଥାଏ େକଉଂ ଦୂ ର ବି ଲB¡େକାେଣ!

ଦୁ t अଳତାେର କରି ତବପଦେଧୖ ାତ*

ରୂପବତୀ ପକତି अଂଗ ସି େତ,

ସଜାଇବୁ ଲେଖ ଶୁଭ େଗାଲାେପ, ମଲB ୀ,

ନି ଜସ¡ ଜାଦୁ େର କରି ସୋହି ତ,

ଜୁ ଇ, ଜାଇ, ରମଂଦାର ବାଟି

ଢଳି ଢଳି ଆେସ ରଂଗେବୖ ଭେବ !

अପଘେନ େଲପି କରି ବୁ ସୁରଭିତ !

ଭବ ପଭାତର ସଦ ଶି ଶିରବୁ ଂଦା

େଖଳାଇ

େମାତି ଫୁଲ ପରି ଜଗମେଗ ଝେଳ !

ରହି ଥିବୁ अେପେi ଆର ବରଷକୁ !

େଗୖାରବ

େତା

ଚି ର

େସୖ ାରଭ

େଭଳି େଭଳି କିଆ अଂକୁ ରି ତ ଫଳ ମି .
ଭରିଥାଏ

ଉଦର

ପଶୁପiୀଂକର

अମାପ ଛୁପି ଛୁପି ବସxି ରାତି !
ତାର ସG ତି କୁ େତାଳି ଆଣି ,

େଖତୁ ଟୁ ଣୁଟୁଣୁ ହଳଦୀ ବଣର ,

ଝୁେର ମଁୁ ତା ଲାଗି !

ପାଚି ଲା ଧାନର କାଂଧଭରା ଶସ,

ଜୀବେନ ବି ରହ ନି ଆଁ,

େବାହି ଆଣି ନି ଜ ଖଳାବାଡି େର ,

ଲାଗିଛି େମା େଦେହ ଆଜି !

େତା ପଥ ଚାହ[ ଚାହ[ ,

ପର
ୂ ା ବରଷର ଉଦରକୁ ଭରି ,

େମା ନୟନ େକାହ ଡାେକ !

ବାକି ବଚା ଶସ ହାଟବଜାେର !

ଛୁପି ଛୁପି େମାର ଏ ରଚନା ,

ଋତୁ ଚକର ଘୂଣେ ନ ଆେସ ବସx !

ଦୁ ନି ଆେର ଲୁ ହ ଝରାଇ....

େହାଇଯାଏ ସବୁ େଶାକଦୁ ଃଖର अx!

ଝୁେର ମଁୁ କା ଲାଗି ?

ଆ

ହ
ାନ

ଇ
-ପ

ତ
ିକ

େଯେତ ଆମ íାଷୀକୂେଳ !

ା

ଗଦା ମାରି ଥାxି ସାଇତି ଯତେନ େଯେତ ସହି ହୁଏନା ଆଉ େସ ଭୀଷଣ ତାତି !
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ଏ ତାନ, ଏ ତାଳ, ଏ ଲୟ !

ହଂ ହଁ , ଝୁେର ମଁୁ ତା ଲାଗି,

ଏ ସପନ, ଏ ଂଦନ,

ଝୁେର ମଁୁ ତା ଲାଗି, ଝୁେର ମଁୁ .......!

ଏ ବାଗ୍, ଏ ବଗିଆଁ,

ପୀତି ନୁ େହଁ , େସତ अଧାେଲଖା ଗୀତି !.

ଏ ସୁମନ, ଏ ଚମନ,

ନୀଝୁମ ରାତି ର ତୁ େମା' ଏକକ ସାଥୀ !

अଭୂ ଲା, अଲି ଭା, अiତ !

ଏରାତି ନେହଉ ମି ଳନର େଶଷରାତି !

ନୀଝୁମ ରାତି ର େଦହଭରା ତାତି ର ,

ଜୀବନର ବି େଶଷ ରାତି !

ନେହଉ କାହାଣୀ େକେଭବି ଇତି !

ପୀତି ନୁ େହଁ େସତ ପଲକର ସG ତି !

ଏ ରାତି , ଏ ପି ରତୀ, ଏ ଗୀତି

ସG ତି ନୁେହଂ େସତ अଧାେଲଖା ଗୀତି !

ନେହଉ ସପନର େଶଷ ରାତି !

ଏ କାହାଣୀ ମଧଝ
ୂ ରା !

ରହି ମଁୁ ପେଛ ଝରାେଶଫାଳି େହାଇ

ଫୁେଲ ଫୁେଲ େଲଖା !

ଗଂଧହୀନ ଗଂଗଶି ଉଳୀ େହାଇ ,

ଡାେଳ ଡାେଳ େଲଖା !

अବା ଦୂ ର ପବତର ପାଦେଦେଶ ,

ପାହାଡେର େଲଖା !

अେଲାଡା अମଡା ଗୁଳGଶି ଉଳୀ େହାଇ!...

ଝରଣାେର େଲଖା !

ଛୁପି .. ଛୁପି ବ..ସ..xୀ ରା..ତି ...,

ପି ଂଜରାେର େଲଖା !

ଛୁପା ଛୁପା ଏ େଚାରା ପି ରତୀ ....!

ହୃଦୟେର େଲଖା !

ଆଲି ନ େମୟା,ରାଜାନ

ତ
ିକ

ା

अଲି ଭା अiେର ରେ େଲଖା !

ଆ

ହ
ାନ

ଇ
-ପ

ଏ କାମନା, ଏ ବାସନା,
ଏ ଶ, ଏ ଝଂକାର, ଏ ସୁର,
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अାହକୁ ଆଠ ଦି ନ
େସାମବାରରୁ ଶନି ବାର ଯାଏଁ
େନଇଗେଲ ସରକାର,

ଡଃ େଦବାଶି ଷ

ନି ଜ ପାଇଁ ଟିେକ ସମୟ ମେଳନି

ମହାପାତ

ଜୀବନ ଲାଗଇ େବକାର । -୧
ବାକି ରହି ଗଲା ରବି ବାର
ବାକି ରହି ଗଲା ରବି ବାର
ନି zିତ ଆମି ଷ ବାର,
ବଜାର ସଉଦା, ଓଷଦ କି ଣାେର

ସବୁ ବାର ଗୁଡା ସମb ,ୁ େଦଇ
ଆେମ େହଉ କଲବଲ,
ସ¡ାଥh ଦୁ ନି ଆେର େକହି ତ ନାହାxି
ବୁ ଝି ବାକୁ ମE ଭଲ । -୩

ସାହକ ସାତଦି ନ,
େପମ ପାଇଁ ଦି େନ ମି ଳିେଲ ହୁअxା
अାହକୁ ଆଠଦି ନ । -୪
ଏତି କି ବି ନତି କରxି ପତି
ଦୁ ଃଖ ସୁଣ ସରକାର,
େପମ ପାଇଁ ଆଉ
ଦି େନ େଯାଡି ଦି अ,
ନାମ େହବ େପମବାର

ତ
ିକ

ା

ନାମ େହବ େପମବାର । -୫

ଇ
-ପ

ବହGପୁର, ଗ|ାମ, ଓଡ଼ି ଶା

ଆ

ହ
ାନ

େମାବାଇଲ : ୭୯୭୮୬୨୭୨୨୯
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କାହ[କି ଏ ଯୁ?
କାହ[କି ଏ ଯୁ ଆପଣାଏ ମଧ
କାହ[କି ଏ ଆକମଣ ?

ରାେକଶ ଷଡ଼ୀ

କାହ[କି ଏ ସଂକମଣ ?

କାହ[କି ଏ अଭିଳାଷ ?

କାହ[ ଦୟା,iମା ,ଶାxି ଚୁ ିନାମା

ମାନବ ମଧରୁ ମାନବ ପଣିଆ

କାହ[ ଜାତି ସଂଘ ଗଣ ?

େହାଇଲା କି ଆଜି େଶଷ ?

କାହ[କି अଶାxି ବଢ଼ି ଚାେଲ ନି ତି ?

ଏଇ େଯ ବି ଧ¡ଂସୀ अଶ ବୃ ି

ଭେୟ େକାଣ अନୁ େକାଣ

ପାରି ବ କି ସୃି ରiୀ ?

କାହ[କି ଏ ଶି ପଦଶନୀ ଆଜି

ନି ଜର ହbେର अନର କଷଣ

କାହ[କି ଏ ପତି େଯାଗୀ ?

େକମି ତି ପାରି ବ େଦଖି ?

ମହାଶିଶାଳି ରାର ନାୟେକ

ଏଡି ଼ ମାନବତା େସବା, ସ ା, ଶି iା

େହାଇେଲ କି ଯୁେରାଗୀ ?

କାହ[କି ଏ ହି ଂସା ପଥ ?

ଦୁ ଇ ଦୁ ଇ ବି ଶଯୁ ପରି ଣାମ

ନାଶି ଜନପାଣ अଜhବ କି ପୁଣ

ଭୁ ଲି େଲ କି ବି ଶଜନ?

ଆମୀୟ, ପାଇଁ अଥ ?

ପୁଣି ବି ଶଯୁ କରି ବା ନି ମେx

କାହ[ ସତ ଆଉ ଶାxି ର ପାଥନା

ଜାଗିେଲଣି ରାମାନ

ହଜି ଲା କି ଧରାପୃେ. ?

ଆ

ହ
ାନ

ଇ
-ପ

ତ
ିକ

ା

କରି ବାକୁ ବଶ अନ ଭୂ ମି, େଦଶ
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अନର ଭୂ ମିକୁ କବଳି ତ କରି
େବାଲି େବ କି ସବେଶେ. ?
ଏ କି ରାଜନୀତି ଏ କି ରାନୀତି ?
ସେବ ନି ଜ ସ ାଥ ଲାଗି
अନର ଭୂ ମିକୁ େନବାକୁ ହାେତଇ
ରହି ଛxି ସେବ ଜଗି
ହଟିଯାଉ ପୁଣି ବି ଶ୍ଵର ଆକାଶୁ
ଯୁର ବାଦଲ େଯେତ
ଗଢ଼ି ଉଠୁ ପୁଣି ଶାxି ର ପାସାଦ
ସଭିଏଁ , ରା ହି େତ
େହଉ ବି ଶଶାxି ବା`ା ନି ତି ନି ତି

ଭୟ ଆତ,ର ହି ଂସ ଜାନୁ ଆର
େଲାଟିଯାଉ ମହୀ ଭାେଗ ।।

ଇ
-ପ

ତ
ିକ

ା

ମୁକୁEଦାଶପୁର , ବାଲି ପାଟଣା, େଖାା
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ଆ

ହ
ାନ
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େଫଡ଼ େମା ଆରତ
େଫଡ େମା' ଆରତ ଆେହ ଜଗନs ାଥ
ଜୀବନରୁ ଦୁ ଃଖ ସରୁ ନାହ[,

ଭାଗି ରଥୀ ଯାନୀ

େହାଇ ହxସx ଡାକୁ ଛି ଏମx
କ ଦି अ ପେଛ ଦୁ ଃଖ ନାହ[।
ମି ଠା କଥା କହି
ଥରୁଟିଏ େହେଲ ଦି अ ଚାହ[।। ୧।।
ତୁ ମ ଚକା ଆଖି अେଟ େଶ. ସାଖୀ
ଏ ଜୀବନର େଯେତ କରମ
ବୁ ଝି ଯାअ କି ସବୁ ମରମ
ପାଳନ କରି ନି ଜ ଧରମ।। ୨।।

େଧୖ ଯ ଓ ସାହସ ଭରି ଦି अ
ଦୟାମୟ ହରି ନି ଳାଦି ବି ହାରୀ
ବି ପେଦ ଆପେଦ ସାହା ହୁअ
ପୁଣ ହରି ନି अ
ତବ ଟିେକ କୃ ପା ଢାଳି ଦି अ।। ୩।।
ଆେହ ଦୀନବvୁ ଦୁ ଃଖୀ ପାଣ ବି Eୁ
ଜୟ ଜଗନs ାଥ ନାମ ବହି
ଦୁ ଃଖୀ ର,ି,ର କ ଦୂ ର କର
ମୂଢ ଭାଗିରଥୀ ଗୀେତ କହି

ତ
ିକ

ଇ
-ପ

ପାଣ ଯାଉ ତୁ ମ ନାମ ଧାୟି । ୪।।

ା

ଆେହ ଭାବଗାହୀ

ଆ

ହ
ାନ

ଦଳପଡା, ଖଜୁ ରୀପଡା, ଫୁଲବାଣୀ
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ଗାଡ଼ିଏ ନକ 
ଗାଡି ଏ ନକକୁ େକେତ ମଁୁ ବହି ବି
ପାପ ଫେ, अଛି ବୁ ଡି ,

अରୂପ କୁ ମାର
ବି ଶାଳ

ସଂସାର ଜ|ାଳ େମାହମାୟା ସବୁ

ଜାଣିଛି େମାହର ମୃତୁ ହାତଠାେର

ଉପେର ଚମ େଘାଡଣୀ,

ତଥାପି ମଁୁ ନି ଦାବି ×ୁ,

ପବନ ଥମି େଲ ଜୀବନର अx

ରାମ ନାମ େମାେତ अଡୁ ଆ ଲାଗୁଛି

ମୃତୁ େନଇଯି ବ ଟାଣି।

ଯାହା ପେଛ ଏଠି ଘଟୁ ।

ବଡ अବି େବକୀ େସହି କାଳଯମ

ନରକ ଏଇଠି ସରଗ ଏଇଠି

େଲଖୁअଛି େମାର ପା|ି,

ଏଇତ ଜୀବନ େରଖା,

ପାପ ପାଇଁ ନକ େଭାଗିବାକୁ େହବ

ଜଳୁ ଛି ଜୀବନ ପତେର अଗsୀ

ଯାହା ରଖୁ अଛି ସwି।

ଜଳୁ अଛି େଯେହs ଶି ଖା।

ଏଇ ଜଗତେର ମଣି ଷ ଜନମ

ଭଗs ଘଟୁ ଜଳ ହୁଏ ନି ±ାସି ତ

ବହୁ ପୁଣର ଫଳ,

ସରି ସରି ଆେସ ଆୟୁ,

ସୁକମକୁ ଛାଡି କୁ କମ ପଛେର

ବଡ अନି zିତ ଏ େମାର ଜୀବନ

ଧାଇଁ ମଁୁ ହୁଏ ବି ଫଳ।

ଊ୍ଵ ମୁଖୀ ହୁଏ ବାୟୁ।

େବଳ ଥାଉ ଥାଉ ବv ମଁୁ ବାvିବି

ଆ

ହ
ାନ

ଇ
-ପ

ତ
ିକ

ା

ର ମଳ ମୂତ ଆେବାରି ବସି ଛି
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କରୁଛି ଇkା ମଁୁ େଯେତ,
ମନ େମାର େଗାେଟ େବଲଗାମ େଘାଡା
ନକଗାମୀ େହବି ସେତ।
େହ ବି ଶ ନି अxି େହ ହୃଦେୟଶର
ବସି ଛ ହୃଦେୟ େମାର,
ଦି अ େହ େଦଖାଇ େମା ପାପ ପୁଣକୁ
ନକ ଆଉ େକେତଦୂ ର।

ଏନ୍.ଏ.ସି ବାଳି କା ଉ ବି ଦାଳୟ,

ଇ
-ପ

ତ
ିକ

ା

ପାରାଦୀପ, ଜଗତସି ଂହପୁର,
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ସହକାରୀ ଶି iକ

ଆ

ହ
ାନ

େମା-୯୦୪୦୮୭୦୧୦୦
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ଶି ବ ଓ ଆମ ଶା
ଭାରତୀୟ ଶl ପୁରାଣ କହି ଛି अେନକ ବତର କଥା,
େସ'ମଧରୁ ଏକ ବି େଶଷ ାନେର ଜାଗର ବତର ଗାଥା ll

ଶରତ ଚE ପା

ଦି େନ ସବେଦବ ଏକତି ତ େହାଇ ଶି ବ,ୁ କରି େଲ ଜଣା,
ଏକଳି କାଳେର କି ଛି ପଜ
ୂ ା ଭାଗ ଆମକୁ ପା ହୁଏନା ll
େଗାଟିଏ ଦି ବସ କର ନି ଧା ରଣ ଆେହ େଦବ ଉମା ପତି ,
ମରତ ମାନବ କରିବା अକମ iୟ େହବ ଆେହ ଯତି ll
େତେବ ଯାଇ ପଜ
ୂ ା, େହାମ ଭାଗ ସବୁ େଦବତା ମାେନ ପାଇେବ,
େଗାଟିଏ ଦି ନେର ସୁର ଓ अସୁର, ମାନବ ମି ଳିତ େହେବ ll

ରାତି କାେଳ ସେବ େହେବ ଏକତି ତ ଶି ବାଳେୟ ବି ଶ¡ବାସୀ ll
େସ ସମୟ େହବ ପକୁ  ସମୟ ପାପ ଧଂସ ପାଇଁ ଜାଣ,
େକାଟି ଶି ବଲି େ ପେବଶ େମାହର ଓଁ କାେର େମା ସଂକମଣ ll
ଡାକି େବ ଭକେତ ପାବତୀ, କାx ନାମେର ମେତ େସଦି ନ,
ବଷସାରା କରି ଥିବା ସବ ପାପ ଓଁ ,ାେର େହବ େଛଦନ ll

ତ
ିକ
ଇ
-ପ
ହ
ାନ
ଆ

ଶି ବ ରାତି ପରି ରାତି ନାହ[ ଭେବ ତତ୍ ପୁରୁଷlୟ ମାନତା ll

ା

ଗା ସମ ନାହ[ ତୀଥ ଏ ମ`େର ଶି ବ ସମ େକ େଦବତା,
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ସଂପକ 
ସଂପକ iୀର ନୀରର ପାଥ ଦାେମାଦର ।
ଯହ[ ପାଥ ତହ[ ପାଥସାରଥି ସୁEର ।।

ଡଃ अଭି ମନୁ 

ନି ବିଡ ସଂପକ ଜୀବ ପରମ େବନି ର ।

କାନୁ ନେଗା

ଏକ ଆତGା େହେଲ ଆନ अଟଇ ଶରୀର ।। ହଳୀ ବନମାଳୀ େବନି ଭାଇ ଏକାକାର ।

ଦି ତୀ କୃ × କୃ × ମେଧ ନଥାଇ अxର ।

ଦ୍ଵିତୀୟ ନାbି ଏକଇ ବହGର ବି ଚାର ।।
େତଣୁ ପାଥ अାିନୀ େବନି ଭାଇ,ର ।

ଏକ ଆତGା କଳା ଧଳା ରୂପ େବନି ,ର ।।
ଭ ଭଗବାନ ମେଧ ନାହ[ ନା अxର ।
ଭସୁଖ କଳାମୁଖ ଭ ପାଣ ଯାର ।।

ମଧେର ଆସୀନ େହାଇ ବଡ଼ମେନାହର ।। ଭ ପାଇଁ ନାରାୟଣ ସଖା ସେହାଦର ।
अେଭଦ ପି ରତି ଭାଇ ଭଗିs , ମଧର ।

ଭକତ ପରାଣ ଧନ ମାଧବ ଶୀଧର ।।

ହରି ହର ଏକ ଆତGା ଜାଣଇ ସଂସାର ।

ଭକତ ହୀତେର ହୁଏ ଦଶ अବତାର ।।

ଯି ଏ ରାମ େସ ଇଶର ଭେବ ଏକା ସାର ।। ଏଇତ ସଂପକ ଭ ଭଗବାନ,ର ।
ରାମ ଓ ଇଶର ନାମ େବନି େଦବ,ର ।

ଯତ ଭ ତତ ଦଇତାରୀ ବି ଶର ।।

ନାମ ସି ନା େବନି ଏକ େଦବ ହରି ହର ।। ଭକତ ତାହାର ପି ତା ମାତା େଯ ଆବର ।
ପସାର ଭାରତୀ (ଆକାଶବାଣୀ)

ା

ରାମ ଇଶର, ମେଧ ନାହ[ ପରାâର ।।

ଭାଧି ନ ଭଗବାନ ଜଗେତ ପଚାର ।।

ତ
ିକ

ରାମ, ଇଶର େବାଲି ନାମ ରାେମଶର ।
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ଯଥା ହରି ହର ମେଧ ପାଥକ ନକର ।। ଭକତ ନି ମେx ହରି ଶ¯ ଚକ କର ।

ଇ
-ପ

ମହୁ,अଳି , େକEାପଡ଼ା

ଆ

ହ
ାନ

େମା-୮୮୯୫୪୫୦୧୧୭
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अସଂପ"
ୂ  ରହି ଲା କି ପଜ
ୂ ା େମାହର
ଆଜି ମଁୁ ଯାଇଥିଲି ମEିର
ପାଳି ଥିଲି ଜାଗର

अେଶାକ କୁ ମାର
ପଧାନ

କରି ଥିଲି ଜପ ପଭୁ
ପwାiରୀ ମ~ େତାହର
ତଥାପି କାଇଁ ଲାଗୁଛି ମହାେଦବ
अସଂପ"
ୂ  ରହି ଲା କି ପଜ
ୂ ା େମାହର
େଦଇନାହ[ େବାଲି ହାଟସ ଆପ କି େଫସବୁ କେର ାଟସ େତାହର ।
େଦଖୁଛି ଆଜି ସକାଳଠୁ ସଭି , େମାବାଇଲେର

ପୁଣି େଦଖିଛି େତା ମEିର अଗଣାେର
ଆଉ େକେତ େତା ସାେର
େସଲଫି େନଇ ଛାଡି ବାର
iମା କରି େଦବ ମହାେଦବ
अସଂପ"
ୂ  ରହି ଲା କି ପଜ
ୂ ା େମାହର

ତ
ିକ
ଇ
-ପ
ହ
ାନ
ଆ

େଦଇନାହ[ େବାଲି ହାଟସ ଆପ କି େଫସବୁ କେର ାଟସ େତାହର ।

ା

େନଇ ନାହ[ ତମ ସାେଥ େସଲଫି କି
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ଆଜି େଯେତେବେଳ ଯାଇଥିଲି ତମରି ମEିରକୁ
ନି .ା ସହକାେର େବାଲି ଥିଲି ତମରି ମ~
କରି ଥିଲି ଜପ ତମରି ନାମ
अପଣ କରି ଥିଲି େବଲପତ ଓ ଫୁଲ
ଲାଗୁଥିଲା େମାର ଭି
କ"ପାତ େହାଇଥିବ ତୁ ମକୁ
କି ,
ସvାେର େଯେତେବେଳ େଦଖି ଲି
ଗୁଡାଏ ଭ ତମ
େନଇଛxି େସଲଫି ତମରି ସାେଥ ବି ଭିନs ଢେର
େଲଖି ଛxି ଗୁଡାଏ ଭିପତ
ୂ ବାତା

अସଂପ"
ୂ  ରହି ଲା କି ପଜ
ୂ ା େମାହର
େନଲି ନାଇଁ ତମ ସାେଥ େସଲଫି ଆଉ
େଦଇନାହ[ େବାଲି ହାଟସ ଆପ କି େଫସବୁ କେର ାଟସ େତାହର ।
ମନେର ପଶsଟାଏ ଉ,ି ମାରୁଛି ପଭୁ

ତ
ିକ

ା

େବାଧହୁଏ ତମକୁ ଭି ଜଣାଇବାର

ଆ

ହ
ାନ

ଇ
-ପ

ଏଇଟା କି ନୂ ତନ ମାଧମ ?
େହାଇଥିବ ପଭୁ
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ଶହଶହ େଲାକ, ଭ, ଗୁହାରି କାେଳ
ଏକା ସାେର ମେନ ରଖି ପାରୁନଥିବ
େତଣୁ, େଦଉଛxି େବାେଧ ଭ ତମରି େଫାେଟା ଆଉ େସଲଫି ାଟସ
େଯେତେବେଳ ଖାଲି ସମୟ େହଉଥିବ
େଗାଟିେଗାଟି େଦଖି ମେନ ପଡି ଯାଉଥିବ ତା, ଗୁହାରି
ପ"
ୂ  କରୁଥିବ ତା, ଇkା
କି , ପଭୁ
ମେନ ରଖି ଛ ତ ଗୁହାରି େମାହରି
ନ େହେଲ अସଂପ"
ୂ  ରହି ଲା ପଜ
ୂ ା େମାହର
େଦଇନାହ[ େବାଲି ହାଟସ ଆପ କି େଫସବୁ କେର ାଟସ େତାହର ।

ତ
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ା
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ମିତେର ମିତ
ମି ତେର ମି ତ!
ତୁ େମା ପୀତି ବସx

ବି ନତା େଜନା

େମା ଜୀବନ ସୀତ
ମନ ବୁ େଝନା !

େମା ସୁଖର କାରଣ

ମି ତ େର ମି ତ !

େମା ପାଣର Eନ......।

ଶ େତାର େଲାଡା ନାହ[

ମି ତେର ମି ତ !!

େଦଖା ନେହେଲ ନାଇଁ

େତା ବି ନା ଜୀବନ ଶନ
ୂ ୍ଯ

अଭିମାନ ନାହ[.........

ପାଣ ବି ନା ପି  େଯମି ତି

अନୁ ଭବ େର ତୁ , ହଁ ତୁ

ଜଳ ବି ନା ମୀନ େଯମି ତି

ଭୂ ମି ରୁ ଭୂ ମା........

ଚାE ବି ନା ଆକାଶ େଯମି ତି

ସବୁ ଠି େତା ିତି ........!

ଫୁଲ ବି ନା ଫଗୁଣ େଯମି ତି

ନି ଛାଟିଆ ସମୟେର

ବି ନା ମଳୟେର ବସx େଯମି ତି

अସହାୟ ଲାେଗ ନାହ[ ଜମା

େତା ବି ନା େସମି ତି

େତା ିତି ସେତଜ କରାଏ େମାେତ......

ଫିକା ଫିକା ଲାେଗ ସବୁ

ଦୁ ଃଖ अବା ଯ~ଣା ଜଜରିତ ମନ

ଭଲ ଲାେଗନା.........

େତାେତ େଖାେଜ........

ଆ

ହ
ାନ

ଇ
-ପ

ତ
ିକ

ା

!

ଆହାନ ଇ-ପତି କା ସ ୂ " ନି ଃଶୁ% ବି ତରଣ େହତୁ ଡା େଜାତି ପସାଦ ପ+ନାୟକ, -ାରା ପତି .ି ତ ଓ ପକାଶି ତ

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

େମା ହସର ଲହର

Aahwaan.com

212

ଆହାନ ଇଇ-ପତି କା,
କା, ସାଦଶ ବଷ, ତୃ ତୀୟ ସଂଖା,
ସଂଖା, ମା ୨୦୨୨

Magazine Downloaded from www.aahwaan.com

ପଦି ଏ କଥା େତାର
ଶତ ସି ଂହ ର ବଳ େଯାଗାଏ ।
େତା ଆଗମେନ........
େମଘ ଢ,ା ଆକାଶ
ଫା େହଇଯାଏ.......
ଫୁଲ ସବୁ ପାଖୁଡା େମଲାଏ
ପiୀ ର କାକଳୀ ସୁମଧୁର ଶୁେଭ।
ମି ତେର ମି ତ !
ସାରା ଦୁ ନି ଆ କୁ କରି ବି ପଛ
େମା ହାେତ ଖାଲି ଥାଉ
େତାअରି ହାତ।

ଇ
-ପ

ତ
ିକ

ା
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अବ ଯ~ଣା
ସବୁ ସ¡ପsକୁ अଦରକାରୀ କାଗଜ ପରି
େମାଡି ମକଚି ଫିିେଦଲା ପେର

ଶୁଭଲiGୀ େସଠୀ

ଆଉ କଣ ପାଇଁ େଲାଭ କରି ବି େସ अେଲାଡ଼ା ଦବେର
ବି ସ¡ାସ ସବୁ କୁ ସାଉଁଟି ପାରି ଲିନି
େବାଲି ତ ସ¡ପs ସବୁ
ଦୂ େରଇ ଗେଲଣି େକେବ ଠାରୁ
ଖି ଉଡା େଦଉଥିବା କअଁଳ
ଇkା ଗୁଡାକ ଛାତି ର େକାଉ ନି ଭୃତ

ପୟାସ କରୁଛxି ଉଠି ବାର
ପାଣିଚିଆ େହାଇଗଲାଣି
େସ ମି ଠା ମି ଠା ଛୁଆଁ େସ ସ କ
ବଦଳି ଗଲାଣି ରୂପ ର
ଖିନ୍ ଭିନ୍ କରି େଦଲାଣି େମାର

ତ
ିକ
ଇ
-ପ
ହ
ାନ
ଆ

iତା କରି ଚାଲି ଛି େମାର ନୀରି ହ ଆେବଗକୁ

ା

अxର ଆତGାକୁ

ଆହାନ ଇ-ପତି କା ସ ୂ " ନି ଃଶୁ% ବି ତରଣ େହତୁ ଡା େଜାତି ପସାଦ ପ+ନାୟକ, -ାରା ପତି .ି ତ ଓ ପକାଶି ତ

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

େକାଣେର ମୁହଁ େପାତି ପଡି ରହି େଲଣି

Aahwaan.com

214

ଆହାନ ଇଇ-ପତି କା,
କା, ସାଦଶ ବଷ, ତୃ ତୀୟ ସଂଖା,
ସଂଖା, ମା ୨୦୨୨

Magazine Downloaded from www.aahwaan.com

ସ କର ଗ¥ି ଫିଟିଗଲାଣି
େଚନାଏ ବି ଶ¡ାସ କୁ େନଇ
େଦୗଡି ଆସି ଥିଲି ଏେତ ବାଟ
ଜାଣି ନଥିଲି ଏ अବି ଶ¡ାସର
ସରାଏ ନି ଆଁ େମାର
ସାରା ଶରୀରକୁ ଜାଳି େପାଡି
ଛାରଖାର କରି େଦବ
ଆଉ ମଁୁ େହାଇଯି ବି ସବୁ ଦି ନ ପାଇଁ
ଲiଭ
କiଚୁ ତ ଉଲକା ପରି
ଏ अବି ଶ¡ାସର ନି ଆଁଟା ଏମି ତି ଏକ

ସି ଏ ହ[ ବୁ ଝି ଥାଏ
କାହାକୁ ପକାଶ କରି ହୁଏନା
କହି େଲ କି ଏ ବା ବୁ ଝି ବ
େସତ େମାର କଲା କମର ଫଳ

ତ
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ା

େମାର अତି अxର

ଆ

ହ
ାନ

ଇ
-ପ

େମା अତି ଆପଣାର
ମଁୁ ଆଜି ହାରି ଯାଇଛି
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ହୃଦୟର ସମb େକାହ ଆେବଗକୁ
ହୃଦୟର ଚାପି ରଖି ବାର ସମb
ପୟାସ ବୃ ଥା ପାଲଟି ସାରି ଛି
ଆଉ େକେତ ଦି ନ अମାନି ଆ ଲୁ ହକୁ
ଆଖିର ବE ପଲକେର ଲୁ େଚଇ ରଖି ବି
ଲୁ ଚାଇ ରଖିବାଟା େଯ େକେତ କ
ତୁ େମ ବୁ ଝି ପାରି ବନି
େଯ अନୁ ଭବି ଯି ଏ अେ ଲି େଭଇଛି
େସ ହ[ ଠି କ୍ ବୁ ଝି ପାରି ବ
ନା ମଁୁ ଲୁ େଚଇ ପାରୁଛି େମା ଆଖି ର ଲୁ ହକୁ
ନା ତୁ େମ ଦଂଶି ଥିବା ଛଳନା ରୂପକ ବି ଷେର iତା େହାଇଥିବା

ନା ପତାରଣା ତୀରେର ବି vି େଦଇଥିବା
େଗାଟା ପେଣ େମାର
େସ iତା ଶରୀକୁ
ଆଜି ବି ମଁୁ ଭୂ ଲି ପାରୁନି ତୁ େମ େମାେତ

ତ
ିକ

ା

ଉପହାର ସ¡ରୁପ େଦଇଥିବା େସ ମଧୁର

ଆ
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iତ ଚି ହsକୁ
ଯାହାର ଉପଚାର ପାଇଁ ନା କି ଛି
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ଜରି ବୁଟି ନା ମଲମ अଛି
ମଁୁ ଆଉ ପାରୁନି
ସହି ବାର ସବୁ ବv ଭାି ସାରିଲାଣି
କାହ[କି ଆଉ ବାvି େହାଇ ପଡି ରହି ବି
େସ ମି ଛ ମାୟା ଶୃ¯ଳାର େବଡି େର
ଆଉ େକେତ ଦି ନ ମାଟି କାମୁଡି
ମୁjାର ପରି ପଡି ରହି ବି
ଟିେକ ସୁଖ ସାଉଁଟିବା ପାଇଁ
ଜାଣିଛି େମା ଯ~ଣାର େଶଷ ନାହ[
ଇkା ହୁଏ ଆଜି ସବୁ କି ଛି ଭୂ ଲିଯିବି
ଆଉ ଚାଲି ଯିବି अେନକ ଦୂ ରକୁ

କି ଆଉ େକହି ଯି ବାର ନଥିବ
ଏକ ଶୁନ ପଥେର
ଖାଲି ଶନ
ୂ ଶାନ୍ ଚାରି ଆଡ ଲାଗୁଥିବ
େକହି ନଥିେବ ପାଖେର

ତ
ିକ

ା

ନା ପାଇବାର ଆଶାଥିବ ନା

ଇ
-ପ

ହେରଇବାର ଭୟ

ହ
ାନ

ଆଠଗଡ଼, କଟକ

ଆ

ମଁୁ ଥିବି େସଇ अଶରୀରିର ଦୁ ନି ଆେର
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ସ କ

ପି ଲାଟିଏ େଯେତେବେଳ
ପଥମ ପାହାଚେର ପାଦ ରେଖ

ଉମhଳା ରାୟ
ମହାxି

େସ ତା' ସ କର ପରି ଧି ମଧେର
ବାvି େହାଇ ରହି ଥାଏ..
ଦି ତୀୟ େସାପାନେର ମନ ତା' ର ଚଗଲାମି କେର
ଚି ଡିଚିଡା ଭାବ ବଢି ଯାଏ
अବୁ ଝା अଝଟିଆ େହାଇଯାଏ,
ତୃ ତୀୟ ପାହାଚେର ପାଦ ଥାପୁ ଥାପୁ

େକଉଁଠି େସହି ସ କ ଛି ଡି ଯାଏ ତ..
େକଉଁଠି अନ ସ କଟିଏ अତି ଆପଣାର େହାଇ ଯାଏ
ଚତୁ ଥ େସାପାନେର େସ େସହି ସ କେର ବାvି େହାଇ
ନି ଜ ପରି ଧି ବାହାରକୁ ଚାଲି ଯାଏ
ନି ଜ ସ କୀୟ ମାନ,ୁ ହତାଦର କେର, ଯୁି ତକ କେର, अବୁ ଝା େହାଇଯାଏ

ତ
ିକ
ଇ
-ପ
ହ
ାନ
ଆ

ହାତ ଉଠାଇବାକୁ ବି ପଛାଏ ନାହ[

ା

େସ ତା' ର अତି ଆପଣାର ସ କକୁ ଭୁ ଲି ଯାଏ
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ବାହା ବାହାେର ଦୁ ନି ଆଁ
େଯଉଁ ମାଂସ ପି ୁଳାଟିକୁ ନି ଜର ର େଦଇ େସ ଏ ଦୁ ନି ଆଁକୁ ଆଣି ନି ଜ ହାତେର ବଡ
କରି ଥିଲା
ଟିକିଏ ଭାବି ପାରିଲା ନାହ[ େସହି ସ କକୁ
ତା' ରି ଉପରକୁ ହାତ ଉଠାଇ ପାରି ଲା,
ହାଏେର ବି ଧାତା ଏଇଥିପାଇଁ କ'ଣ ଏ ରର ସ କକୁ ଗଢି ଥିଲୁ
ଏଇ ଦୁ ଃଖ େଦଖିବା ପାଇଁ
ନି ଜ ର ଆଜି अନ େଗାଟିଏ ସ କ ପାଇଁ, ନି ଜ ସ କକୁ େଧାକା େଦଇ ପାଦର ଆେଡଇ
ଦୂ େରଇ ଚାଲି ଗଲା
ନି ଜର ସ କ ବାvିବାକୁ .....

ଆ

ହ
ାନ

ଇ
-ପ

ତ
ିକ

ା
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ଶମ େକାେଳ ଶମିକ
ଗାମୁଛା େମାହର ଓଦା େହାଇଯାଏ
ମୁ ଝାଳ େପାଛି େପାଛି

ଦୀି େଦବଦଶhନୀ

େସ ଓଦା ଗାମୁଛା େବଶୀ ଓଦା ହୁଏ
ପୁअ ଲୁ ହ େଦେଲ େପାଛି

।।

ଛାତି ଉପେର େମା ମୁ ରଖି ଗେଣ
ଘରଣୀ ପ|ରା କାଠି
ତା' ଲୁ ହେର ଭିେଜ ଆକାଶ ଛାତି ଟା
ବରଷା ହୁଏ ଏକାଠି

ସୁତାର

।।

ଦି ବସର ପାଦ ଚି ହs
ସାତ ଭା େହାଇ ହୃଦୟ ସାଉଁେଟ
ପଥର ତଳୁ ସପନ ।।

କାହା କୁ ହୁକ ପରେଶ
ସୁବ" ପରାଏ ଝଟକି ଉଠି ବ
ସୁଗvିତ ଫୁଲ ବାେସ ।।
ରକତ ବି Eୁ େମା ହୀରା େମାତି େହାଇ
ଜନ କଲାଣ ମଥାେର
ଝରି ପଡୁ अଛି ସୁଖଶାxି େହାଇ
ସଭି, ଚଲାପଥେର

।।

େମା ପଖାଳ କଂସା କରୁ କି ନ କରୁ

।।

ଇ
-ପ

ଆ

ଦୁ ନି ଆଁ ଇkାକୁ ଭରି

ହ
ାନ

େମା ହାତ ଚାଲି ବ ପାରୁଥିବାଯାଏ

ତ
ିକ

ା

େମା अଭାବ ଦୂ ର କରି
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ଆଖିର େକାରେଡ ଧରି ରଖିଥାଏ

ଚାେହଁ ନାହ[ େକେବ ଜୀବନ ନାବଟା
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ଉ अ+ାଳି କା ଐଶ¡ଯ ସ ଦ
ବବହୃତ ନାନା ଦବ
ସବୁ ଗଢ଼ି େଦଇ େଯାଗାଇ ରଖିବୁ
ନି ଜ କୁ ମଣି େସୗଭାଗ

।।

ଶମି କ ଭାଇର େପାଥି ପତରେର
େଲଖା ନଁା ଠି କଣା ଆମ
େକଉଁ ଗହ ଆଉ ନiତ ନି େjେଶ
େକଜାଣି ଆମ ଜନମ !

।।

ତଥାପି ଚାଲି ଛି ସହାସ ବଦେନ
ଦୁ ଃଖ େମା ଭିତେର ଚାପି
ବୁ କୁ ରଖୁଥିବ େଲଖି ।।
କାମ େମା କରମ କାମ େମା ଧରମ
କାମ େମା ଜଗତ େସବା
ଚି ରା ଛାତ ତେଳ ସପନ ଚEମା

ା

।।

ତ
ିକ

ଧରା ଦି ଏ ନାହ[ ଜମା
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ଆଜି ର କାହାଣୀ କାଲି ଇତି ହାସ

ଇ
-ପ

ଓରାଳି , ହାଟଡି ହୀ, େକEୁ ଝର

ଆ

ହ
ାନ

୭୫୮୦୮୩
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ଛପର ଘର
ଚାଳ ଛପର ଘର ଆମର
ଆଜି ବି ଲାେଗ ନୂ ଆ

ଧୀେରE ମଲିB କ

ପର
ୂ ୁ ବ ପରି ସକାଳ େହେଲ
ବସଇ ଆସି କୁ ଆ,,
ଭାି ଗଲାଣି ବାଉଁଶ ବତା
ଏେବବି ତାର େସsହ ମମତା

ତଥାପି ସି ଏ େଖାେଜ ଆମକୁ

ଟିେକବି କମି ନାହ[,

ଯାଇନି େମାହ ଛାଡି ,,

अେପiା ସି ଏ କରି ଛି ଆମ

ମାଆ ପରି କା ସାହା େହାଇଛି

େଫରି ବା ବାଟ ଚାହ[,,

ବି ପଦ ଆେସ େଯେବ,

ସତେର ସି ଏ େକେଡ଼ ମହାନ

ଝଡ଼ି ବରଷା ଖରା ସହି ଛି

ନାହ[େକ ତାହା ଭଳି ,

େଧାକା େଦଇନି େକେବ,,

େଗାଟିଏ ାେନ ିର ରହି ଛି

ା

ପଡ଼ି ନି େକେବ ଟଳି ,,
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କା§ ଗଲାଣି ପଡି ,

ଇ
-ପ

ତ
ିକ

ନି ଳକ¥ପୁର ମଳପୁର ଯାଜପୁର

ଆ

ହ
ାନ

େଫାନ: ୭୯୦୪୩୯୨୬୮୬
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ରଣଭୂ ମି - ୨
କି ଏ କହି ବ ଏହାକୁ ଯୁ ???
ଯୁ ବାକେର ବି େହାଇପାେର,

ଦୀନବଂଧୁ େବଜ

ଯୁତ ହୁଏ ଦୁ ଇ ମଲB , ଭି ତେର,

ତଥାପି अ¢ା ସଳଖି ଠି ଆ ହୁअxି

ଯୁ ଯଦି ହୁଏ ମୂjାର ସହି ତ

କୁ ତି ମ ଭାବର ହସ ବା¢ିବାକୁ ,

ଶGଶାନ ଘାଟେର...କଥା ସରି ଯାଏ,

अିର ଭାେବ ଲ

େଦଖି େକାେକଇ ହୁଏ íକି ତ,

ନଭzୁି अ+ାଳି କା ଧଳ
ୂ ି ସାତ ହୁଏ

ବାହୁନି କାvxି ନି ସି ନା ଆେବଗ

ନ ମାରି େଲବି ,

ଧଳ
ୂ ି -ାରା ଉଡି ଯାଏ ନି ରିହ ବି ଶ¡ାସ

ତଥାପି अେପiା କରxି ତା,ୁ

ପର ରା, ଆାiା ଦି ବାସ ପs ପରି

ଚି ରାଫଟା େହଁ ସ ଓ ମସି ଣା ,

ଭାିରୁଜି ଚୁ ରମାର ହୁଏ ,

େସ ଦି ନର ସତକମ ଫଳପାଇଁ

ଆଖି ଆଗେର ନି ମିଷକ ମେଧ

अଜାଡି ପଡ଼ି ଥାଏ ଆଶ¡ାସନା ସି ନା,

ପୁନz ଆଷାର କି ରଣ ବ¢ନ ହୁଏ

ଛାତି େର ଭ`h ଥିବା େକାହମାେନ

ଦି ନର ବି ରତି ପେର ରାତି ପରି ,

ଚି ହsାxି ନାହ[ ଆଖି ର ଲୁ ହକୁ ,

ରାତି ର ବି ରତି ପେର ଦି ନ ପରି ।

ା

ଯୁଗଯୁଗର ବଂଶ ବୁ ନି ଆଦି
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ହାିକୁ ି, ଥାଳି ଓ ତାଟିଆ

ଇ
-ପ

ତ
ିକ

ଏମଭି -୧୯,ମାଲକାନଗି ରି,ଓଡି ଶା

ଆ

ହ
ାନ
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େହ େଗାଲାପ ଦି ଶ ରଉଳ
େହ େଗାଲାପ ଦି ଶ ର ଉଳ
କରି ଛ କି ସsାନ अxଲହୁେର....

ପଦୀପ କୁ ମାର
ଜି ଲିକାରା

େକାମଳ अେର କ¢ା ଲୁ ଚାଇଛ
ବି ଛାଇ କପଟର କା§
ମୁହଁ ସି ନା ଦି େଶ अତି ନି ରିମାୟା
ତୁ େମ ତ अଦୃ ଶ୍ଯ ଦଇତ।।
ଛୁଇଁେଲ ତୁ ମକୁ ସରମି ଝଡ଼ୁଛ
କହୁଛ ମଁୁ अତି ଦୁ ବଳ

ମୁହଁ େର अରୁଣ ଲାଲି ମା

େକାମଳ ଭାବି କି ନ ଜାଣି ଧରି େଲ

େହେଲ ନାଶି ଯାअ अନx ଜୀବନ

ହୃେଦ େଭଦ କ¢ା ତି ଶଳ
ୂ ।।

ବା¢ୁଛ ଯ~ଣା କାଳି ମା।।
କାହାକୁ ମି ଶାଇ କାହାକୁ େଫଡ଼ାअ
ସୁଜନୀ କହxି ସକଳ

ତ
ିକ
ଇ
-ପ
ହ
ାନ

ଆ

ପୀତି ନୁ େହଁ ତୁ େମ अନଳ।।

ା

ଦୁ ରୁଜନ ଗୁଣ ତୁ ର ବହୁତ
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ପୀରତି ପାଇଁ ମହାଘ ଉପହାର
ପୀରତି ଆରେ ଆନE
ପୀତି ଭାି ଗେଲ ତୁ େମ ପାଦ ତେଳ
ହୁअ କାହ[କି କାରାରୁ।।

େକାମଳ अେର କେଠାର ଗୁଣକୁ
େବାହି ଛ ଲୁ ଚାଇ କପେଟ
େହେଲ େପମୀ ଭାେବ ତୁ େମ ତାର ବି ଭୁ
ଯେତs ରେଖ ହୃଦ ସ ୂେଟ।।

ତୁ େମ ମାୟାବି ନୀ ର େଲାଲୁ ପି ନୀ

ଧରି କରବାଳ େକେତ ମନ ମାରି
େଗୗରେବ େବାଲାअ ମହାନ।।

ହାଡ଼ଶି ,ୁଳା, ଚାଟିେକାଣା,

ଇ
-ପ

ତ
ିକ

ା

ବି ଷମକଟକ, ରାୟଗଡ଼ା।।
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अxଲହୁେର କରି ସsାନ

ଆ

ହ
ାନ

େମା- ୮୨୪୯୪୩୯୯୩୯
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ଜୀବନ ବଦଳି ଯାଏ
ବଦଳି ଯାଏ ଜୀବନ
ସ¡ପsର ପାରି ଜାତ ବନ

ମ|ୁ ରାଣୀ ମି ଶ

ଆଶା ଆଉ ବି ଶ¡ାସ ର ମୂଲା,ନ

ବଦଳି ଯାଏ ଜୀବନ

ବଦଳି ଯାଏ ଫୁଲର ମଧୁମାସ

ଗଲା ପୁତ ବାହୁେଡ ନାହ[

ପଜାପତି ର ବୟସ

ନି ଛାଟିଆ କଦc ବନ

ପବନର ନି ଶ¡ାସ

ଜୀବନ ସାଲି ସ କେର
ଭିନs ଏକ ଠି କଣାେର
କାହାପାଇଁ କି ଏ ଝୁେର

ଚେଢ଼ଇ ର ବସା

ପତୀiାର ବଳୟେର

ସୂଯ ାb ର ଲାଲି ମା କୁ ଲି ଭାଇଦି ଏ
ରା଼ତୀ ର ପଣତ

ବଦଳି ଯାଏ ଜୀବନର ସବୁ ଦୃ ଶ

େଫରି େଦେଖ ଉଜୁ ଡା ବସx

ହାତ ବେଢ଼ଇେଲ ପଦG ଘୁwି ଘୁwି ଯାଏ

ା

ସବୁ କି ଛି ସମାଧାନ େହଲାପେର

ଇ
-ପ

ତ
ିକ

କି ଛି ପଶs ର ଉ`ର ନଥାଏ

ଆ

ହ
ାନ

ହାଇଦାବାଦ, ୭୩୮୧୨୬୫୭୬୯
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େକବଳ ତୁମରି ପାଇଁ
େକମି ତି କହି ବି
କହି େହଉନି କି ସହି େହଉନି ,

ମାନସୀ ତି ପାଠୀ

ତୁ ମ ବି ରହର ନି ଆଁେର ଜଳୁ ଛି ,
ପାଉଁଶ ତ େହାଇନି !!!...

ତୁ ମ ସG ତି ର କ¢ାେର ଚାଲୁ ଛି
ଟିେକ ଥକି ତ ପଡୁ ନି ,
ଯ~ଣା ତ େଯେତ େଦଲ ହାେତ

ଜୀବନର ସବୁ କି ଛି ତୁ ମକୁ େଦଇଛି ଆଜି
ରଖିଥିବ କରି ସାଇତି

ଭୁ ଲି ତ ପାରୁନି ମୁହ[,

ସୁଧମୂଳ ସହ େନବି ମୁହ[

ମମତାର ଫୁଲ େଦଇ ହାେତ

ଜନମ େନଇଛି େକବଳ ତୁ ମରି ପାଇଁ,

ଦୁ େରଇ ଯାଉଛ କାହ[!!!...

ଜୀବନ ସାରା ଧରି ବ େମା ହାତ

ତ
ିକ

ଆ

ହ
ାନ

ରହି ଛି ରହି ବି ତୁ ମରି ପାଇଁ!!!...

ଇ
-ପ

େସହି अେପiାେର ରହି ଛି ମୁହ[,

ା

ଯାହା ଥିଲା ପୁରୁଣା ସG ତି ସବୁ
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ବି ମୁ ଚରିତ
ଇkା ହୁଏ େକେବ େକେବ
ଗଁା ରାbାେର, ସହରର ଗଳି େର

ଡଃ ଆଯକୁ ମାରୀ
ପା ପାରମି ତା

ଜାତୀୟ ରାଜପଥେର

ନି ଃସ¡ାଥପର ଭାେବ

अିର, अଥୟ େହାଇ

େକଉଁ ଏକ अଜଣା ମନର

ଖାଲି ନି ାପ ଭାେବ

ଭାବନା େନଇ

ଛଳ ଛଳ ଯ~ଣାେର

ଜେଣ ସା ସାଥିେର ଥାଇ

ନି ରବତାର କଥା କହି ବ

ସେତ େଯମି ତିକି

ବି ଭାବନା, ବି େଶେଷାି अଳ,ାର ପରି

ମଁୁ ଭୁ ଲ କରି ବି ଆଉ

େସ ଆଉ ମଁୁ

ସବୁ अଠା ତାକୁ େବାଳି ବି

ସବୁ େଯମି ତି ଆତGତୃ ି

ନି ରୀହ ଆତGା ପରି

ରାbାକଡ଼, ନଦୀପଠା

େସ ଖାଲି ଚୁ ପ୍

ସମୟ, अସମୟ

କାହ[କି ?

ଏଇମାତ

କðର ସତତାକୁ

ବି ମୁ ଆତGାର

େସ ସ¡ୀକାର କରି ବ ?

େକେବ େକମି ତି

ଆ

ହ
ାନ

ଇ
-ପ

ତ
ିକ

ା

େସ ବି ତ ମଣିଷ !
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ରମାକାx, अଲାଜୁ କି ଭଳି
ଖାଲି କ{ନାର
ମାୟାଜାଲ
अବୁ ଝା ମାନ अଭିମାନ
ଉେjଶହୀନ
ସମସାମୟି କ ଦୁ ଇଟି
अପରି ବ`hତ ଆxରିକ
ଚରି ତ ।

ତ
ିକ

ା
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ଇ
-ପ

अଧାପି କା, ଓଡ଼ି ଆ ବି ଭାଗ

ଆ

ହ
ାନ

େକଶପୁର ଉ ମାଧମିକ ବି ଦାଳୟ, େକଶପୁର
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େମାଛୁଆର ପଶs
େଭାअଟ୍ ପଚାର ସମେୟ ଏକଦା
େମା ମାେନ କେଲ େମଳି ,

ରାଧାେମାହନ

ସାେଥ ତା, ପୁଣି େଯାଗ େଦେଲ େକେତ

ପଜ
ୂ ାହାରୀ

ଗାଈ, ମଇଁଷି ଓ େଛଳୀ l (୧)
େମଳି ର ସjାର ଆେଦଶ ଦି अଇ
ସଭି, ମୁହଁକୁ ଚାହ[,
କେହ ତା, ସ` ପର
ୂ ଣ ନ େହେଲ
େଭାଟ୍ ଦି ଆଯି ବ ନାହ[ l (୨)

ଧରି ଣ ପଚାର ଗାଡ଼ି ,
େଭାଟ୍ ଖେ ପାଇଁ ଏ ଗାଆଁ େସ ଗାଆଁ
ଦାେ ଯାଉଥିେଲ ମାଡ଼ି l (୩)

ଆସି ଥିଲା େନତା ଜେଣ,
େମଳି ସରଦାର ଧରି ଦଳବଳ
ଧାଇଁଲା େସ ପାଣପେଣ l (୪)
ମାଇକ୍ ଧରି ତା' େଚଲାଚାମୁାଏ
କରୁଥିେଲ ତା'ର bୁତି ,
େମା,ୁ େସ େନତା େଦଉଥିଲା େକେତ
େଲାଭନୀୟ ପତି ଶତି l (୫)
େନତା କହୁअଛି େସ େମାପଲକୁ

ଇ
-ପ

କଥା େଦଲି ଆଜି ସଭି,ୁ କcଳ

ତ
ିକ

ା

ଯଦି ମଁୁ ବି ଜୟୀ େହବି ,

ଆ

ହ
ାନ

େଗାଟି େଗାଟି କରି େଦବି l (୬)
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ପାଇ ପତି ଶତି ଖୁସିର ଲହରୀ
େଖଳି ଯାଏ ଚାରି ଆେଡ଼,
େମା,ର ହସେରାେଳ କେ

ନଭ

େସ େନତାର ଜୟକାେର l (୭)

ତା'ର ପଶs ଶୁଣି େସ େମଳି େର ପୁଣି
େଖଳି ଗଲା ନୀରବତା,
ବୁ ଝି ନି ଜ ଭୁ ଲ୍ ସରେବ ଭାବxି

େକ ତାଳି ମାରଇ େନତା ପାଇଁ ତ େକ

ଠି କ୍ କଥା, ଠି କ୍ କଥା ! (୧୧)

ପଶଂସାେର େପାତି ଦି ଏ,
अନତି ଦୂ ରୁ ଏ ଦୃ ଶ େଦଖୁଥିଲା

ଠି କ୍ େସହି ପରି ଆମରି େନତାଏ

କୁ ନି େମା ଛୁଆଟିଏ l (୮)

େଭାअଟ୍ ସମେୟ ଆସି ,
ମାଗଣା େଦବାର ପତି ଶତି ତା,

େନତା ମଁୁ ହୁ ପତି ଶତି ଶୁଣି ତା'ର

ଓଠୁ ଯାଉଥାଏ ଭାସି l (୧୨)

ସେEହ ମେନ ଘାରିଲା,
ପାw ଟ,ିଆର ଆହାର ସାକୁ

ପଶsଟିଏ ପଚାରିଲା l (୯)

ମାଗଣା ଚାଉଳ େଦେବ,
ମାଗଣା େଫାନ୍ ଓ େଲପ୍ଟପ୍ ନାେମ

ବାହାେàାଟ ମାରି ଆମକୁ ଏ େନତା

େଭାଟ୍ ସବୁ ଗଣି େନେବ l (୧୩)

ଭାବୁ ଛି େବାେଧ अଧମ,
େକେବ େସ ମାଗଣା ଗହମ, େତଲ ତ

ଆଣିବ େକଉଁଠୁ େଲାମ ?? (୧୦)

େକେବ ପୁଣି ସାଇକି ଲ୍,

ଆ

ହ
ାନ

ଧରି ଛxି ହାେତ ବି ଲ୍ !! (୧୪)

ଇ
-ପ

ହି ସାବ ଗଣାxି ସେତ େଯମି ତି େସ

ତ
ିକ

ା

ଆମରି କcଳ ପାଇଁକି ଏ େନତା
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ଭାେବ ମୁହ[ କାେଳ ଆସି ଲା କି ଆଉ
ଆମରି ଖରାପ ଦି ନ ??
କ'ଣ ପାଇଁ ଆେମ େହାଇଗେଲ ଆଜି
େମାଛୁଆ ଠାରୁ ହୀନ ?? (୧୫)
େତଣୁ ଆେହ ନର ସେବ ପଶs କର
େନତା,ୁ ଭମି ତ କରି ,
େତଜ ନି ଜ ଚି xାଶି ଓ ବି େବକ
ଠି କ୍ େମାଛୁଆ ପରି l (୧୬)
ମି ଥାର ପଜ
ୂ ାରୀ ଏ େନତାଏ ଆଜି
ନୁ ହଁ େକହି ତା, ତୁ ଳ,
ଯା' ଧାନକୁ ତା' ଚାଉଳ l (୧୭)
ଦୂ େରଇ ରହ ଏ ମି ଛ ପହସନୁ
େନତା, ମି ଥା କଥାରୁ,
ପାଇଲା ମାତେକ ପତି ଶତି ତା,

ଇ
-ପ

ତ
ିକ

ା

ପଶs କର ଆଜି ଠାରୁ l (୧୮)
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ମାଗଣା ନାେମ େସ ଧେରଇ ଦି अxି

ଆ

ହ
ାନ

ବୀରମହାରାଜପୁର (ସୁବ"ପୁର)
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ଗାଆଁ ଆଉ ମାଆ
ପବାସେର ରହି ଝୁ ରୁଛି ଗାଆଁକୁ
େଖାଜୁ ଛି ମାଆର ଛୁଆଁ

ପଶାx କୁ ମାର
ନାଥ

ସବୁ ଠୁ ନି ଆରା ତା ପାଣି ପବନ
ଏଡ଼ି ରୁ ଜୁ ଇ ନି ଆଁ ।

ଗାଆଁର ସଭତା ଗାଆଁ ପର ରା
ଗାଆଁର େଯ ବାଲି ଧଳ
ୂ ି
ଗାଆଁ ସ| ଆଉ ଗାଆଁର ସକାଳ

ମାଆର ସରୁ ଚକୁ ଳି ।

ଗାଆଁର େସ ଜହsରାତି
ମାଆର ପଣତ ମମତା ପରଶ

ଗାଆଁର ମଳୟ ଗାଆଁର ବଳୟ

ମନ େଖାଜୁ ଥାଏ ନି ତି ।

ଗାଆଁ ଗାଈେଗାଠ େପାଖରୀର ତୁ ଠ

ସୁଆଦ ପଖାଳ ଭାତ ।

ଗାଆଁର ସବୁ ଜ େiତ

ହ
ାନ
ଆ

ମାଆ ଆଶୀବାଦ ହାତ ।

ଇ
-ପ

ମାଆ ଡାକ ଆଉ ମାଆର େସେନହ

ତ
ିକ

ମାଆ ହାେତ ବଢା ବଢି ବାଇଗଣ

ା

ଗାଆଁର ମEିର େନତ

ଆହାନ ଇ-ପତି କା ସ ୂ " ନି ଃଶୁ% ବି ତରଣ େହତୁ ଡା େଜାତି ପସାଦ ପ+ନାୟକ, -ାରା ପତି .ି ତ ଓ ପକାଶି ତ

Aahwaan.com

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

ମାଆ ହାତରvା ଶାଗମୁଗ ଆଉ

233

ଆହାନ ଇଇ-ପତି କା,
କା, ସାଦଶ ବଷ, ତୃ ତୀୟ ସଂଖା,
ସଂଖା, ମା ୨୦୨୨

Magazine Downloaded from www.aahwaan.com

ଗାଆଁର େବୖ ଶାଖ ଗାଆଁର ବସx
ଗାଆଁର ବରଷା ଋତୁ
ମାଆ ଓଷା ବତ ମାଆ ମାନସି କ
ମାଆର ସ କ େସତୁ ।

ଗାଆଁ ନଈପଠା ଗାଆଁ ଆcେତାଟା
ଗାଆଁର ପଡି ଶା ଘର
ମାଆର ତି ଆରି ତୁ ଟୁକା ଔଷଧ
େହାଇଯାଇଥିେଲ ଜ¡ର ।

ଗାଆଁ ଖଳା ଆଉ ଗାଆଁର େବଳା

ମାଆ ମି ଠା ଗାଳି େମା ଧନ ସ¯ାଳି
ମାଆର ହାତରୁ ମାଡ଼ ।

ଗାଆଁର ଏକତା ଗାଆଁ ମହାନତା

ା

ତ
ିକ

ଜି ଗନି େହାବିB , ଆେନେକଲ ତାଲୁ କ, ବାାେଲାର-

ଆ

ଜାେଣ ଏକା अନୁ ଭବୀ ।

ଇ
-ପ

ମାଆର ମମତା ମାଆର iମତା

ଲଷGୀପୁରା, ବଦାହାଲି, ସକାଲବାରା େରାଡ଼,

ହ
ାନ

ଗାଆଁର େଯ ପତି ଛବି
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ଚଳି ଥିଲା ଦାନ େସଦି ନ
ଚଳି ଥିଲା ଦାନ େସଦି ନ
ଚଳି ଥିଲା ଦାନ େସଦି ନ.....

େସ ତ ଶକୁ ନି ମାମାର अବଦାନ।।
ତି ଋଣ ମଧ୍ଯରୁ ପି ତୃ ଋଣ अପରି େଶାଧ,
େଯାଗ୍ଯ ପି ତାର ସୁେଯାଗ ସxାନ
େତଣୁ େସ େନଇଥିଲା ପତି େଶାଧ।

ମା ବି ଶୁଣୁଥିଲା अପବାଦର ବା`।
ପି ତୃ ପି ତା, अଭିଶାପେର ଶାଣିତ
ପତି େଶାଧେର ଜଜରିତ େସ ପଶା ଦାନ
ରଚି ଗଲା ଧଂସର ବି ଭୀଷିକା
ଆଉ ପତି େଶାଧର अହମି କା।।

କାହା ଲାଗି अନ୍ଯାୟ ତ ପୁଣି
କାହାଲାଗି ମାନ, अପମାନ।
େସହି ଦାନ ବେଳ---ମାନୀ ଦୁ େଯାଧନ ପଶା େଖଳି
େଦୗପଦୀ,ୁ ଜି ତିଥିେଲ।
େସହି ଦାନ ବେଳ---ଦୁ ଃଶାସନ ସୀମା ଲଂଘି
େଦୗପଦୀ, େକଶ ଶ କେଲ।
େସହି ଦାନ ବେଳ----

ଇ
-ପ

କଣ ଏବଂ ବି କୀ" ଦୁ ଇ ଭାଇ

ଆ

ହ
ାନ

ଦୁ ଇ अଲଗା ପଥ ବାଛି େନେଲ।
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अbି ବି କହୁଥିଲା କଥା

ଚଳି ଥିଲା ଦାନ େସଦି ନ......

ା

େହାଇଗଲା ସୁଦିନ

ଶକୁ ନି ମାମାର

ତ
ିକ

ସବୁ ଦୁ ଦhନ ଗୁଡାକ ବଦଳି

ପହB ାଦ ସାହୁ
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େସହି ଦାନ ବେଳ---ଧୃତରା ରାଜଧମ ପାଳି

େସହି ଦାନ ବେଳ----

ବି ବସ କୁ ରୁସଭା ତେଳ।

अଶତ୍ଥାମା ହତ (ହାତୀ)
ନରବା ଗୁଞେର।

େସହି ଦାନ ବେଳ---ମାଆ ଗାvାରୀ ଏବଂ କୁ xି

େସହି ଦାନ ବେଳ----

ପୁତ େମାହ, ବଧୁ ମୁହଁର

ପଭୁ ଶୀକୃ × ବି ଶ ରୂପେର

ଦୁ ବି ଧାେର ମଉନ ଥିେଲ।

ବି ରାଜି ତ େହେଲ ମହୀତେଳ।

େସହି ଦାନ ବେଳ----

େସହି ଦାନ ବେଳ----

ମହାଦାନୀ ପଭୁ ଶୀକୃ ×

ଶୀକୃ × अଜୁ ନ,ୁ ାନ େଦଇ

ବି ବା େଦୗପଦୀ,ୁ ବ େଦଇ

ବି ଶକୁ ମହାାନ ସମପhେଲ।
ଚଳି ଥିଲା ଦାନ େସଦି ନ......
ଶକୁ ନି ମାମାର ଏହା ସତ,

େସ ବି ଶ ଲଲାଟ ପଟଳେର

କି  ଚଳାଇଥିେଲ

ମହାଭାରତ ସୃଜିେଲ।

କଂସ ମାମାର ଭଣଜା ଶୀକୃ ×।।

େସହି ଦାନ ବେଳ----

"କରି କରାଉ ଥାଏ େସହି ,

ପି ତାମହ ଭୀଷG ସ ଇଛାେର

ତା ବି ନୁ अନ ଗତି ନାହ[।"

ତ
ିକ
ଇ
-ପ

ହ
ାନ

ନୂ ଆଦି ଲBୀ, ୮୧୭୮୬୪୪୨୭୬

ଆ

ଶର ଶଯା ବରି େନେଲ।

ା

େସହି ଦାନ ବେଳ----
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ମୁଠାଏ ଖରା
अେନକ ଦି ନର अେପiା ପେର
ହାଡ଼ଭା ଶୀତର ପେକାପ ସେର

ଚି କ୍ ଚି କ୍ କରୁଥାଏ ସେତ କି ହୀରା!!
ସୁନା ରୂପା ନୀଳା େମାତି ଓ ମାଣିକ
ନବରତs ପରି ଥାଏ ଖରାର ଚମକ

କନକ ଧାରାେର େହାଇ ସଦସsାତ
ସୁେନଲି େପାଷାକ ପି vି େହାଇ ପଲB ବି ତ
ଆନE ଉଲB ାସେର କେଲ ନୃ ତନାଟ
ନୀଳାଭ ଆକାେଶ େହଲା ପiୀ ସମାେବଶ
ସମେବତ କ¥େର ଖଗ ଗାଇେଲ େକାରସ୍
ସବୁ ଜ ଧରଣୀେର େହଲା ମେହାବ

କାଟ୍ୱାକ୍ କରି ବ ସୂଯ ମେଡଲ ାଇଲେର
ବwିବାର େପରଣା ସବଶିର ଆଧାର
ଦୂ ର କରି ପାେର ସକଳ ନି ରାଶା अvାର
ଆେରାଗ, ନୀେରାଗ ରହି ବାର ମୂଳମx୍
ସକାଳୁ ଉଠି କର ସୂଯ ନମ:ାର।
େହ ଈଶର!!
ମେତ अସୁମାରୀ ଧନ ଦି अ ବା ନ ଦି अ
ଯଶ, ଖାତି , ପସି ି ଦି अ ବା ନ ଦି अ
େକବଳ ମାତ ଏହି ପତି ଶତି ଦି अ
ଆଜୀବନ

"ମୁଠାଏ

ଖରା"

ମଁୁ

ନି zୟ।।।।

ପାଇବି

ଆ

ହ
ାନ

ନାନା ର େନଇ ପୁଣି ବସx ଆସି ବ

ମେନହୁଏ ସେତକି େରଡ୍ କାେପଟ୍ ଉପେର

ଆହାନ ଇ-ପତି କା ସ ୂ " ନି ଃଶୁ% ବି ତରଣ େହତୁ ଡା େଜାତି ପସାଦ ପ+ନାୟକ, -ାରା ପତି .ି ତ ଓ ପକାଶି ତ

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

ତରୁଲତା ଜୀବଜ ପାହାଡ଼ ପବତ

ସୂଯ େଯେବ ମୂରୁକି ହସଟିଏ ମାେର

ା

ହାତ ପାପୁଲିେର ଆଞୁ ଳାଏ ଖରା

ସି Eୂର ଫଟା ନାଲି ଆକାଶ ବiେର

ତ
ିକ

ମନ, ପାଣ ଶରୀର ଜୀଇ ଉେଠ ପୁଣି ଥେର।

ଇ
-ପ

ସୂଯ େଯେବ ଆକାଶେର ଉ,ି ମାେର

ଓଜସି ନୀ ଶତପଥୀ

ନୂ ଆ ଦି ଲBୀ
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େମା େଶୖଶବ ଶିiା
ମାେଘ ଶୀପwମୀ ବି େଜ ସରସ ତୀ
ବୁ ିପଦା ମାତା ମାେହଶ¡ରୀ

ଦାସି ପଧାନ

ଶାରଦା ପସେନs ବି ଦା अନୁ କୁ ଳ

ଚEନ अଗୁର ପଜ
ୂ ନ ସାମଗୀ

ସି ିରbୁ ଶj ହୃେଦ ସG ରି।। ୦୦

ସାେର ପୁଜିଲି ଗୁରୁ ପୟର
ମଥା ପଣିପାେତ ବରଦା ସେଖ

ଶୁ ପରି ମଳ େଗାମୟ ଆାନ

େଲଖି ଲି ତହଁୁ ଆଦ अiର ।।୦୩

ବି ବିଧ अବି ର ହରିଦା େଝାଟି
େମା ପି ଲା ଦି ନର ଗଁା ଚାଟଶାଳୀ

ଦି ବ ଭବ େଶାଭା ପରି ପାଟୀ ।।୦୧

ବହୁଦି ନ ଧରି କହି ଛି କଥା
କଡ଼ା ଗାେର अବଧାନୀ ପାଠ

ସା ଗହଣେର ବି ଧିବିଧାନେର

ଢଗ ଢମାଳି େର ମିଛି ମଥା।।୦୪

େକାଇଲି େକଶବ, ଗୁଣ ସାଗର,

ଆଜି ମେନପେଡ ପି ଲାଦି ନ ।।୦୨

େକୗତୁ କି ଆ ଗଣିତ ଗୀେତ,

ଇ
-ପ

ରାସକୀଡ଼ା, େଗାପି - ଭାଷା ଚଉତି ଶା

ତ
ିକ

ଶ¯ ବାଦ ସୁର ସମୂହ ଝ,ାର

ା

ନବ ଶୁଭ ବ ପରିଧାନ

ଆ

ହ
ାନ

ଟୀକା େଗାବି E ଚE ସହି େତ।।୦୫
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ଶି ଶୁ େଶଣୀର ସି ଲଟ୍ ଖଡ଼ି
ପାଣି ଓଦା କନା ଛକାଏ ଧରି

ବହG ମୁହୂ`େର ପାହାxି ପହେର

କାଠି କଲମ ସାଇର ବଡ଼ି

ସରସ ତୀ ଧାୟୀ କଠି ନ ପାଠ

ର କଳା ନୀଳ ଭଳି କି ଭଳି ।।୦୬

अ, ପଣକି ଆ ଖଡି କସରତ
ବି ରିମୁଠିଆ अଭାସ ପାଠ।।୦୯

ଠି ପି େଖାଲା କାଚ ଦୁ ଆତ ଖାଲି
କାଳି ବଲବଲ ପାଦ ସହି େତ

ଛପାବହି ଖେ କଳା अiରେର

ପଟାମୁଣା ଟିଏ କାେv ଝୁ ଲାଇ

ହାତୀ ମାକା ର ଧଳା କାଗେଜ

ଆସନ ଖିଏ ଗୁଡ଼ାଇ କାେଖ ।।୦୭

ହାଫ୍ ପା¢୍ େଟାପି ପି vା ହାକି ମ
େବାଡ ପରୀiେଣ ବି ଦାଥୀ ବି େଜ ।।୧୦

ଖିଆ ପା¢୍ ଖାକି କପଡା
ସମୟ ବଦଳି ବଦଳି ଛି ଯୁଗ

େପଡା ରାଶି େତଲ କି ରାପି ନି ଢେ

ଆଜି ମଁୁ ସତେର ପାଇଛି ଯାହା ,

େଖାଲା ପାଦ ସି ନା ଚପଲ ନାହ[।।୦୮

େମା ଗଁା’ ମାଟିର ମହାଘ ସହି ତ
ପି ତା, ମାତା, ଗୁରୁ ପସାଦ ମହା- ।।୧୧
ସାହି ତ ସ ାଦକ ,
ଉପାx ସାହି ତ ସଂ:ୃତି କ େସବା ସଂସଦ,

ଇ
-ପ

ତ
ିକ

ା

ପାତପୁର, ଗ|ାମ ,

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

ପି vାେର ବାଛ ବି ଚାର କାହ[ !

ଆ

ହ
ାନ

ଭାମଭାଷ : ୦୮୬୬୦୧୯୪୯୬୭
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ସେEହ
ସଂସାର ନୀଡେର, ସ କ ଭିଡେର
ଯଦି ସେEହ अନି ଳ ବେହ

अନସୂୟା ପା

ଜୀବନ ସୁଖକୁ ନି ଏ େସ ଭେସଇ
କାଳବଇଶାଖୀ େହାଇବେହ ।

ସେEହ େକବଳ ଭୂ ତାଣୁେଟ ନୁ େହଁ

େଦହହୀନ ସି ଏ ପରଜୀବୀଟିଏ

ସହସ ଫଣାର ବି ଷଧର ସପଟିଏ

अଦୃ ଶ ଭାବେର ପାଣି ପବନେର

ଧୀେର ଧୀେର ସବୁ ମଧୁର ସ େକ

ଲୁ ଚି ଛପି ଘୂରୁଥାଏ।

ସEୁ ଷିତ ବି ଷ ମ|ି ବୁ ଣି ଦି ଏ।

େଖାେଜ ଖାଲି ସି ଏ େଦାଷ ତଟି ଖାଦ

େଯେତ େସsହପୀତି ,ସାରା ସୁଖ ଶାxି

ଶୁ ସୁନାମୁାଟିେର

ସେEେହ ନି ଗିଡି ଯାଏ

ମନେର ନଥାଏ ଶାxି କି ସେxାଷ

ଧୀେର ଧୀେର କେର େକB ଦା ମନକୁ

େଚର ଡାଳେମଲି ଜୀବନୁ ମଧୁପ ପି ଏ।

ମୁହୁ` ସବୁ କୁ େପାଡି ଜାଳି ରଖି ଦି ଏ

ତ
ିକ

ା

ସଦେପ

ଆ

ଚାଲୁ ଥାଏ

େନଇ

ଇ
-ପ

ଭୂ ମିକ କୁ

ହ
ାନ

अନାଗତ
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ଖାଲି ଶୁଖି ଶୁଖି ଯାଏ
ସେEହୀ ମନେର ସୃନୃତ ଶ
अନୁ ାରି ତ ଭିନs ରାଗ ର ବେହ
ସୁମଧୁର ଗୀତ େବସୁରା ପତୀତ ହୁଏ
ସେEହ ଜଳାଏ ଜୀବନ ମମକୁ
ପଶsବାଚୀର ବାରୁଦ ଗଦାେଟ େହଇ।

ହଜି ଯାଏ େଯେତ ଭବ ଭାବଧାରା
ନି ରାେବେଗ ମଉଳା ଫୁଲେଟ େହଇ
ସେEହେର ଖାଲି ଭାରୁଜା ହୁଏ
ଗଢା କି ଛି ହୁଏ ନାହ[

ବି Eୁଏ ସେEହ େଚାରାବାଲି ଭଳି
ଟାଣି ନି ଏ ସି ଏ ମନର ପାଦକୁ

ତ
ିକ
ଇ
-ପ

ବି ଷନs ବୀତୃହ ସବୁ ହୁଏ।

ା

ସମି ତ୍ ହେରଇ ଜୀବନ ନଦୀେର

ଆ

ହ
ାନ

ବୁ ଲା, ସcଲପୁର େମା-୯୪୩୯୨୧୧୯୭୧
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ଆତGମଗs ଉାରଣ:
ଉାରଣ:ପିତୃପତି ମ େଦବୀପସନs
େସ ଦି ନଟା ଆଜି ବି ମେନ अଛି
େମwା େମwା ପଶsବାଚୀ ଆଖି

ଡଃ ମେନାର|ନ
ବି େଷାୟୀ

ଆମ େଫରିବା ବାଟକୁ ଚାହ[ ବସି ଛି ।
ଦୀଘ ପତୀiାର अx ଘଟାଇ
ଆୁଲାନ୍ସ ପହwିବା ପେର
ସମb, ମନ ଚମକି ଉଠି ଛି ।
େସେତେବେଳ ବାbବତାର

ସୁଦୂର ହାଇଦାବାଦରୁ

ଦାରୁଣ ଦୃ ଶ ଆଗେର

ନି ରବ ନି zଳ େହାଇ େଫରି ଛି ।

ବ`ମାନ ଓ ଭବି ଷତର ପରି ଣତି

ଭସା ଭସା ପଶsର ଉହାେଡ଼

କ’ଣ େହବ  ବାରି େହାଇ ପଡ଼ୁଛି ।

େବାହି ଯାଉଥିବା अଶଧାରକୁ

ଲାଗୁଛି େଯମି ତି ପୁ|ିଭୂ ତ ଚି xା,ର

ରୁମାଲର अvାରୁଆ ବେi ଚାପି ରଖି

ଏକତ ବି ପÖବ ଚାଲି ଛି ।

ଆପଣ, ଶରୀର ଆତGୀୟ,

ତଥାପି ପ. େଦବୀପସନs ପ+ନାୟକ

ଗହଣେର ପହwି ଯାଇଛି ।

େଦବୀସାର୍, େଦବୀଭାଇ, େଦବୀବାବୁ

ଇ
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ତ
ିକ

ା

अମର ରେହ ଧ¡ନିେର

ଆ

ହ
ାନ

ବହGପୁର ସହର ପକ ି ତ େହାଇଛି ।
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େହେଲ ସବୁ ସ¡ପsକୁ ଫରୁଆେର ବାvି
ଆପଣ େଯ ଚାଲି ଯାଇଛxି
ସମb, କାEୁ ରା ମୁହଁରୁ
 ବାରି େହାଇ ପଡୁ ଛି ।
अେନକ ପଥ ମଧରୁ
ଜୀବନର ଇbାହାର େଲଖୁେଲଖୁ

େସ’ ପଥର ଯାତୀ ସାଜି ବାକୁ

ହରଣ ଗୁଣନ ଆଉ େଫଡାଣ ମି ଶାଣର

ଏେତଶୀଘ କି ଏ ବା ଚାହ[ଛି ?

େଫ¢ାେଫ¢ି ବ"ାଳୀେର

अେନକ, ନି ଃସ¡ ମନେର

अେନକ अଛି ା अ,ର ଉ`ର

अମରାବତୀର ସ¡ପs

ଆଜି ବାକି ରହି ଯାଇଛି ।

ସଜାଗ କରାଇ ପାରୁଥିବା

ଏେବ କି  ଆମମାନ, ଜୀବନ

ଆପଣ, ପରି ମଣି ଷକୁ

ସମୟ ବା ସମସାର ସୀମା େଡଇଁ

ଏେତ ଶୀଘ ଈଶ¡ର ନି ଜ ପାଖକୁ ଡାକି େନବା ଆପଣ, ନି ବିଡ଼ ଆେଶÖଷ ଚାହଁୁ ଛି ।
କ’ଣ ଠି କ୍ େହାଇଛି ?

େତଣୁ ତ ଆଜି ସG ତି ର ବାଇଶି ପାହାଚ ତେଳ
ଜଗା ନୁ େହଁ କି ଯ~ଣା ବି ନୁ େହଁ
ଆପଣ, अଭୁ ଲା ଛବି ନି ତି ଦି ଶୁଛି ।

ତ
ିକ

ା

ସsାତେକା`ର ଓଡ଼ି ଆ ବି ଭାଗ,
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ଆପଣ େଯଉଁ ପଥକୁ ବାଛି େଲ

ଇ
-ପ

ବହGପୁର ବି ଶ¡ବିଦାଳୟ

ଆ

ହ
ାନ

ସଂପକ: ୮୮୯୫୧୪୧୭୨୭
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ନି ବା ଚନେର ପଲB ୀ ଜୀବନ
ଗଣତ~ର ପମୁଖ अଧାୟ ନି ବା ଚନ, େଶ. କ"ଧାର ପାଇଁ,
ଆମରି ଭିତରୁ ବାଛି ବା ଜଣକୁ ଆମରି ଶାସନ ପାଇଁ।

ପ,ଜ କୁ ମାର
ମଳ

େହାଇ ଥିେବ େସ ନି ଃi ବିତ େଯ ସଭି, ବି କାଶ କରିବ,
ଏମି ତି ଆଶାୟୀ ମି ଳିେଲ ଗଣ,ୁ ନି ବା ଚନ ସଫଳ େହବ।
େକଉଁ ମାପକାଠି ଆସି ବ େକଉଁଠୁ େଯାଗ ବି େବଚନା ନି ମି`,
ବାଛି େବ ଜନତା ତା, ପି ୟ େନତା େଦଇ ସେବ ଜନମତ।

ଆସି ଛି ସମୟ ବାଛି ବାକୁ େହବ ଉପଯୁ େନତା ଆମର,

ପଲB ୀର ଜୀବନ ଭାତୃ ତ¡େର ବvା ସେବ େସsହ େମେଳ ରୁହxି ,
େଗାଟିଏ କୁ ଟୁ c ପରି ସବମନ ବି ପଦେର ମି ଶି େଲାଢ଼xି ।
ସଭି,ୁ ମି େଳନି ତି ନି अଳି ଖାଦ ତଥାପି ଶାxି େର ବାସ,
ନି ଜପାଇଁ अନs ଥାଉକି ନଥାଉ ଭିକାରୀକୁ େଦବାର ନଥାଏ अବେଶାଷ।

ତ
ିକ
ଇ
-ପ
ହ
ାନ
ଆ

େଯଉଁ ହାତ ଦି େନ ଲୁ ହ ପଛୁଥିଲା ଆଜି େସଥିେର ନି ବା ଚନ अ ଭରା।

ା

େସହି ପଲB ୀ ଭୂ ଇଁ େସମି ତି ରହି ଛି େହେଲ ବଦଳୁ ଛି ଭାଇଚାରା,
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େସsହପ"
ୂ  ଚiୁେର ହି ଂସା ପତି ଫଳି ତ ହୁଏ ସେବ ନି ଜ ନି ଜ ଦଳପାଇଁ,
ଭାଇଚାରା ଆଜି ଦଳେର ମି ଳୁଛି ଘର ଭାଗ ଭାଗ େହାଇ।
େଯଉଁ ହାତ ଦି େନ ବଢ଼ୁଥିଲା ବvୁ ତା ପାଇଁ ଆଜି ଜୀବନ େନବାକୁ ବି କଳ,
ନି ବା ଚନ ହି ଂସା ଚାରି ଆେଡ଼ ବା ବଦଳି ଲାଣି ପଲB ୀ ଜୀବନ।

େନତା ମ~ୀ, ଦଳ ଭିନs େହେଲ େସମାେନ ହି ଂସାରୁ ବାହାେର,
କି ଏ ଶି iଉଛି ଜନତା,ୁ ହି ଂସା ପାଣ ଭୟ ଘେର ଘେର।
ବି ଜୟ ପାଇଁକି ରାତି ର अvାେର େକେତ କମ କା ହୁଏ,
ସଭିଏଁ ଜାଣxି ପଶୟ ଦି अxି କାେଳ ବି ଜୟର ପ§ା ଇଏ।
ଦଳକୁ ନେଦଖି ବିତକୁ େଦଖ ସଫଳ େହବ ମତାଧି କାର,
ପଲB ୀ ଜୀବନକୁ କଳୁ ଷିତ କରନାହ[ ଜୟ େହଉ अହି ଂସାର।

ଇ
-ପ

ତ
ିକ

ା
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ଆ
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ବଡ଼ପାହି , େଭାଗରାଇ, ବାେଲଶ¡ର।
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ମଦ ମଁୁ ଛୁଉଁନି ଆଉ
ଭାରି ଯା େମାହର ଛାଡ଼ି ଚାଲି ଗଲା

ମଦ ଖାଉଥିଲି େବାଲି କି

ଶି ଶିର କୁ ମାର
ପା

ଆଣ େକ ବୁ ଝାଇ ବvୁ େମାର ଯାଇ

ବରେଷ େହଲାଣି ଭାରି ଯା େମାହର

ନି ଇତି ସ|େର ପି ଟୁଥି ଲି ତାକୁ

ରହୁଛି ତା' ମାଆ ପାଖେର

କି ଛି ନ ଥାଇକି କାରଣ

ବଡ଼ ପୁअଟାକୁ ଛअ ଚାଲି ଲାଣି

ବାପା େବାଉ େମାର ଏଇକଥା େନଇ

ଝି अଟା ଏେବବି କାଖେର ।

େକେତ କରି ଛxି ବାରଣ ।

େକମି ତି େକଜାଣି ଚଳୁ ଥିବ ସି ଏ

କାହା କଥା େକେବ ଶୁଣୁ ନଥିଲି ମଁୁ

ଟ,ା ମାଗୁଥିଲା େଦଇନି

ଯାହା ବୁ ଝୁଥିଲି େସଇଆ

କୁ ି େର ଥିଲା ତ ଦି ' ହଜାର େବାେଧ

ପୁअ ମୁ ଛୁଇଁ ନି ଶା ଛାଡ଼ି ନାହ[

ତାକୁ ବି ଭାିକି େନଇନି ।

ଏଡ଼ି କି ସେତ ମଁୁ େବହି ଆ ।

ମାେସ େହଇଗଲା ମଦ ମଁୁ ଛୁଇଁନି
ମନେର ଶପଥ କରିକି
ଯାଉଛି ଆଣିବି ଭାରିଯାକୁ େମାର

ଇ
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ା

ବୁ େଝଇ ତା' ହାତ ଧରି କି ।

ହ
ାନ

କୁ ଆଁସ , େମରଦା କାଟିଆ , ଯାଜପୁର

ଆ

ଆଳାପ:~୮୯୮୧୭୩୭୨୨୮
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ଲାଳସାର ଛବି
ଲାଳସା େବାଲି କି ଏ କହି ଲା ପର,
ସପନ େଦଖ ନି ରxର,
େବାକା ଭାବି ଦୂ ରୂ କର ଜୁ ହାର,

ଜି ନ୍ ବି ନ୍ ଦାଶ
ତି ପାଠୀ

େଦଇ ନାହ[ ସପନ କୁ ନଜି ତା ପାଇଁ ତୁ େମ କଲ ପର।।
େସାସି ଆଲ ସାଇଟେର ମାମଲା ଗରମ,
ଗୁରୁଫୁ କରି କଲ ନି ଜ ସାଗଂଠାରୁ ଦୂ ର,
ପୁର:ାର ମାନପତ େହଲା ତା ହାର,
େଦଖାଇ अନକୁ ଜଲାଉ ଘର ପରି ବାର।।

କି ଏ ବା େଦବ ସାହାସ ନାହ[ େଯ େମା େଦାକାନ କି ଫାକଟରି େiତି ,
ବଳ ବୟସ ନ ଦି ଏ ସାଥି,
ପୁଣି କଣ େଦଖିବି ଚାନଦି ନି ରାତି ।।
ମି ଡିଆ ସବୁ େହେଲ ବି କା ବି କି,
ଟଣାଟଣି ଝୁଣାଝୁଣି େହାଇ ଗେଲ ଖବର ପାଇ,

ତ
ିକ
ଇ
-ପ
ହ
ାନ
ଆ

ଗୁରୁଫୁ େର ମେଚ ଧମାଲ ମସତି ।।

ା

ଆସି ଠି ଆ େହ କପଟୀ ଗଣ ଚାଲି ନ ଜାଣି ବି ପୁରସକୃ ତି ,

ଆହାନ ଇ-ପତି କା ସ ୂ " ନି ଃଶୁ% ବି ତରଣ େହତୁ ଡା େଜାତି ପସାଦ ପ+ନାୟକ, -ାରା ପତି .ି ତ ଓ ପକାଶି ତ

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

ମି ଛ ତମକୁ ସତ େମାେତ ଜାେଗ ଲାଳସା ବତି ,

Aahwaan.com

247

ଆହାନ ଇଇ-ପତି କା,
କା, ସାଦଶ ବଷ, ତୃ ତୀୟ ସଂଖା,
ସଂଖା, ମା ୨୦୨୨

Magazine Downloaded from www.aahwaan.com

ଟାଣ େର କି ଏ କେହ ମଁୁ ଗୁରୁଫୁ ଆଡମି ନ,
ପୁଣି କି ଏ କେହ ମଡେରଟର ମୀନ,
ସବୁ ଠାେର ବୟସ ମାେର ଭିନ୍,
ବୁ ଢା ଠୁ ପି ଲା ସବୁ େହା ଧୁନ୍ ଧୀନ।।
ମୁରୁକି ହସି େଗାରି ଗାଇେଲ ଗୀତ,
ପାକୁ ଆ ପାଟିେର ବି ଭେର ହସ ମି ତ,
ଟୁ ମୁ କି ଚାଲି ନ ପେଶ ପାଦ ର ନୂ ପୁର ଶୀତ,
କାଉ ବି ଚାେଲ ମୟର
ୂ ପରି ଗାଇ ମି ତ।।
ସାଇଡ ଇେଫ ଏତ ଆର ସୁରଗଂ,
ମନ ନ ମି ଳିେଲ େଦଇ ନ ଥାଏ ମାନପତ ସାଗଂ,
େମା ପାେଖ ତ ନାହ[ ଦiିଣା ରଗଂ ବି ରଗଂ,

େଫାନ ଧବଳ ନcର େଦବା ଉଚି ତ,
ଆସି େଦଖ ଘେର େମା କମ ତି अଣ ମି ତ,
ମ§ନ କର ବସି ଗଡି ଲା ଘୃତ,
ପୁର:ାର ଭାତ ନ ଲାେଗ ପାଟିକୁ ଥିେଲ ନି अ¢ ଘୃତ।।
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(ଜି ନ ବି ନ ଦାଶ ତି ପାଠୀ,ବାେଲଶ୍ଵର)
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ସଂବଲପୁରୀ
ବିଭାଗ
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ଆମର ୟୁଟୁବ୍ ଚାେନଲକୁ ସବ୍:ାଇବ୍ କର
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ହୂରୁଦ୍ ଭିତ୍’ରର୍ କଥା
ଶମ ମ~ୀ ସୁଶାx ସି ଂ

ମହାପୁରୁ ଆମର୍ ସେଥ अନ୍

ବି ଶନାଥ ଭୁ ଏ

ହୂରୂଦ୍ କହୁେଛ ସତ୍ କଥାଟା
ପାହଁ ାତେଲ ତାକର୍ ପଡ଼ି ଶରନ୍.....!
େଯନ୍'ଟା କେହସନ୍ େସଟା କର୍'ସନ୍
େକେଭ ଭି କାହାେକ େନ ଠଗନ୍
ଯି ଏ ଭି ଯାଏସି ତା,ର୍ ଦୁ ଆର୍ େକ
ଖାଲି ହଁ ାେତ େକେଭ େନ ଫିରନ୍.....!
କାମ୍ କରି କରି ଚାର୍'ହି କୁତି
େସବାର୍ ବାେଟ େନ ଥାକନ୍
ସବୁ େବେଲ ଆଗ୍'େକ ବଢ଼୍'ସନ୍....!
अvାର୍ ଦୁ ନି ଆଁନୁ ଉଜାଲା େହଇ
अପାରୁ ଲୁ କ୍'କୁ ଉାର୍ କର୍'ସନ୍
ବି ଶାସ୍ ମହେକ ସମ୍'କୁ ସେଥ

ଇ
-ପ

ତ
ିକ

ା

େଦଖୁନ୍ େଦଖୁନ୍ ମହେକଇ େଦସନ୍....!
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ପଛ୍'ଘୁଚା େନ େଦଇକରି

ହ
ାନ

େକଶାଇପାଲି, ଭଟଲି

ଆ

ଜି ଲBା - ବରଗଡ଼, େମା -୯୬୬୮୮୭୮୫୮୮
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अସଲ୍ ମୁନୁଷ୍ ‘ପନ୍’
ଜୁ ନହଁ ା ଫରଦ୍ ମୁନୁଷ୍ େସାର୍ ଥାଇକରି ତାର୍ ତାର୍ ଉପେର
ଉଲେଟଇ ଆନେଲ ଜନା ପଡସି ସବୁ ଦି ନର୍ ଲାଗତି ଶତ ମାନକଁର୍ ଡର୍

ସୁନିଲ୍ କୁ ମାର
अଗbି

ନୁ ବରତି ବାର୍ କାେଯ ଜୁ ନହଁ ା 'ଚୀନ୍' ରାଏେଜ ଗଖା କଁାଥି ବନା େହଇ

ଥିଲା। ସମକି ରର୍ ମେନ ଗୁେଟ ଭାବ୍ ଥିଲା ଇ' କଁାଥି ତ' ବେନ ଉଁଚା अେଛ ଶତ ମାେନ
େଡଗି କରି ଇଫାଲ୍ େକ ଆସି ନି ' ପାରନ୍। େହେଲ ଏନତା କି ଛି ନି ' ହି । ଗଖା କଁାଥି
ବନାବାର୍ ପେହଲା ପଁାଚ୍ କୁ ଏର୍ ବଛର୍ ଭିତେର ଚୀନା ମାେନ ଥର୍ ତି େନ ଚାେର ଶତ
ମାନକଁର୍ ପାେଲ ପଡ଼ି ଥିେଲ, ଆର୍ େକେହନସି େଖପି ଶତ ମାନକୁ ଁ ଗଖା କଁାଥି େକ େଡଗବା
େକ ନି ' ପଡ଼ି । ହର୍ େଖପି ଶତ ମାେନ ଗଖା କଁାଥି ଯୁଗୁ ମାନକୁ ଁ 'ହୁରସୁଲା' େଦଇକରି

'ଯୁଗୁ' ମାନକୁ ଁ अସଲ୍ ନି ଦାନର୍ ମୁନୁଷ୍ ପନର୍ ବାତା ତଁାକର୍ କାେନ ନି ' ଭରି ଆର୍ ତଁାକର୍
ଚରି ତ ବନାବାର୍ ପାସରି େଦଇଥିେଲ ବାଗିର୍ ଲାଗସି । ଇ' ନି ଦାେନ ଗୁେଟ କଥା ଜନା
ପଡୁ େଛ େକେହନସି ଭି ' ନି ଦାନ୍ େକ େଖଟବାର୍ ଆଘଲି ନୁ େସ ନି ଦାନର୍ ମୁନୁଷ୍ ମାନକଁର୍
ନି ଦାନ୍ େକ େଖଟବାର୍ ଚାହି ।
ଇ' ଉପେର ଆମର୍ ଫାଲର୍ ଗୁନୀ ାନୀ େଯେତ ବେନ ଗୁରଦୁ କଥା କହି ଯାଇଛନ୍।
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େହେଲ େସ ଫାଲର୍ ଝେନ ମହା ାନୀକଁ ର୍ କଥା ସବୁ ଠାନୁ ନ୍ ବରକସ୍ ଆର୍ େମାଲର୍ ଆଏ
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ଭିତର୍ େକ ଢୁ କୁ ଥିେଲ। ଚୀନା ମାେନ ବେଢ ଗଖା କଁାଥି ତ' ଗାଡ଼ି େଦଇଥିେଲ େହେଲ

ଆ

ହ
ାନ

ବାଗିର୍ ଲାଗସି । େସ କହି ଛନ୍ େକେହନସି ଭି ' ସଭତା େକ ମୁଲୁହୁ ଧସକାବାର୍ ଲାଗତି
ଆହାନ ଇ-ପତି କା ସ ୂ " ନି ଃଶୁ% ବି ତରଣ େହତୁ ଡା େଜାତି ପସାଦ ପ+ନାୟକ, -ାରା ପତି .ି ତ ଓ ପକାଶି ତ

Aahwaan.com

251

ଆହାନ ଇଇ-ପତି କା,
କା, ସାଦଶ ବଷ, ତୃ ତୀୟ ସଂଖା,
ସଂଖା, ମା ୨୦୨୨

Magazine Downloaded from www.aahwaan.com

ତି ନ୍ କି ସମର୍ ବାଟ୍ अେଛ, ଶି iା, ପରି ବାର୍ ଆର୍ ଆଦଶର୍ ଧସେକନ୍। େକେହନସି
େଦଶର୍ କି ରାଏଜର୍ େପେହଚାନ୍ ଆର୍ अସଲ୍ ନି ହି େହଉେଛ େସ େଦଶ୍ ରାଏଜର୍
'ଶି iା'। ଶି iକ୍ ମାନକୁ ଁ େମାଲ୍ ନି ' େଦେଲ କି ' ତଁାକର୍ େମାଲ୍ ନି ' ବୁ ଝେଲ ଶି iା ଧସକି
ଯାଏସି । ଇ' କି ସେମ ମଁା" କୁ ଁ େମାଲ୍ ନି 'େଦେଲ ପରି ବାର୍ ଖାର୍ ହି ' ଯାଏସି । େହନତା ଗୁନୀ
ାନୀ ମାନକୁ ଁ େକେରଇ େହେଲ, ସମାଜର୍ େକଚଡା ଠାବ୍ କେଲ ହର୍ କି ସମର୍ ମୁନୁଷ୍ ପନ୍
ଖାର୍ ହି ' ଯାଏସି । ଇତାର୍ ଉେଧ ମୁନୁଷର୍ अସଲ୍ ପନ୍ ଆର୍ 'ଚରି ତ' ଗଠନ୍ ଟଲ୍ ମେଲଇ
ଯାଏସି । ଇହାଛି ନର୍ ସମାଜ୍ ଥ[ ଇ' ତି ନ୍ କି ସମର୍ େହଉ କି ' ତି ନ୍ ଝନକଁର୍ େହଉ
ଇମାନକଁର୍ େମାଲ୍ େକନ୍ ବି ' ଗେଲ ବୁ ଝବାର୍ ଲଗତି ନାରାଜ୍, ଇମାନକଁର୍ େମାଲ୍ ତଲେକ
ତଲ୍ ଖସରେତଲ୍ ଯାଉେଛ, େଯନଟା େକ ଏଭର୍ ଯୁଆନ୍ ପି ଢି ଭୁ ଗୁଛନ୍ ଆର୍ ଇ' କଥା େକ'
େକନ୍ ନି ' ବଲି ପାରେବ କାଏଁ ?
ହଁ ' ଇ' ତି ନଟାର୍ େମାଲ୍ େକ ଯଦରବି ହୁସି ଆର୍ ଥାଇକରି ଆମର୍ େଦଶ୍ ଆର୍ ରାଏଜ୍

କରି ଚାପି େଛ ତାର୍ ତାଉ ଆମେକ ଇହାଛି ନ୍ ନି ',େଦଖୁ ଥିତା। ଇ' ପେଦକର୍ ନି ଦାନ୍ େକ
େଖଟବାର୍ ଲାଗତି ହର୍ ମୁନୁଷ୍ େସାର୍ ଥିବାର୍ ମୁନୁଷ୍ େକ େବଲ୍ ନି ' ଲାେଗ ବାଗିର୍
ଲାଗସି ।
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ଟିଟିଲାଗଡ଼, ବଲାୀର

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

ମୁଲୁହୁ ଯୁଗି ଥିେତ ବଏେଲ ଇହାଛି ନିର୍ 'କେରାନା' େଯନଟା କି ' ଗୁଲା ପୁରଥି େକ ଡେରଇ
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େମା : ୭୬୮ ୪୮୬ ୯୬୩୬
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ପବ ବିଭାଗ

ା
ତ
ିକ

ଆ

ହ
ାନ

ଇ
-ପ
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ଆହାନ ଇ-ପତି କା ସ ୂ " ନି ଃଶୁ% ବି ତରଣ େହତୁ ଡା େଜାତି ପସାଦ ପ+ନାୟକ, -ାରା ପତି .ି ତ ଓ ପକାଶି ତ

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

https://www.youtube.com/DrJyotiPrasadPattnaik

Aahwaan.com

253

ଆହାନ ଇଇ-ପତି କା,
କା, ସାଦଶ ବଷ, ତୃ ତୀୟ ସଂଖା,
ସଂଖା, ମା ୨୦୨୨

Magazine Downloaded from www.aahwaan.com

ଭଗବତ୍ ାନ
ଓଁ ନମଃ ଭଗବେତ ବାସୁେଦବାୟ!
ନାରାୟଣଂ ନମ:ୃତଂ ନରଂେଚୖ ବ ନେରା`ମଂ
େଦବୀଂ ସରସ¡ତୀଂ ବାସଂ ତେତାଜୟ ମୁଦିରେୟତ୍ ।
ମୁକଂ କେରାତି ବାଚାଳଂ ପୁଂ ଲáୟେତ ଗିରିଂ
ସହେଦବ ପଧାନ

ଯୃପା ତମହଂ ବେE ପରମାନE ମାଧବଂ ।
ନି ଗମକ{ତେରାଗଳିତଂ ଫଳଂ ଶୁକମୁଖାଦମୃତଦବସଂଯୁତମ୍ ।
ପି ବତ ଭାଗବତଂ ରସମାଳୟଂ ମୁହୁରେହା ରସି କା ଭୁ ବି ଭାବୁ କାଃ।
ଶୀମßାଗବତ ମହାପୁରାଣର ୧୨ଶ :v ବି ଷୟସୂଚୀ ଏବଂ

ଶୀମßାଗବତ

ମହାପୁରାଣର

୧୨ଟି

:v

ମଧରୁ

ଏହି

ସଂ:ରଣେର େଶଷ ତଥା ୧୨ଶ :v ବି ଷୟେର ସବି bୃତ ବି ବରଣ
ପଦାନ କରାଯାଉଛି । ଦ¡ାଦଶ :vର ବି ଷୟ ସୂଚୀଠାରୁ ଆର କରି
ସବେମାଟ ୧୩ଟି अଧାୟର ସାରାଂଶ ଏଠାେର ବ"ନା କରାଯାଉଛି ।
େତଣୁ େହ ପି ୟ ପାଠକବୃ E -

ଭାଗବତରୂପୀ अମୃତ ପାନ କରି ବା

ଇ
-ପ

ତ
ିକ

ା

ହୁअ।

ଆ

ହ
ାନ

ଆନେE କର ସୁଧା ପାନ । େଯେଣ ପାଇବ ଦି ବ ାନ । ।
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ଭାଗବତର ୧୦ମ ଲiଣ

ସଂଖା

अଧାୟ

ବି ଷୟ ବbୁ

୧

ପଥମ

କଳି ଯୁଗର ରାଜବଂଶ ବ"ନା ।

୨

ଦି ¡ତୀୟ

କଳି ଯୁଗର ଲiଣ; କ%ି अବତାର ଏବଂ ସତଯୁଗ ଆଗମନର

ତୃ ତୀୟ

ରାଜାମାନ,ର

ସୂଚନା ।
୩

ଆଚରଣେର

ଧରିତୀର

ଉପହାସ;

ଯୁଗଧମ

ବି ଚରଣ ଏବଂ କଳି ଯୁଗେର ନାମ ସଂକୀ`ନର ମହ` ।
୪

ଚତୁ ଥ

ଚାରି ପକାର ପଳୟ ବ"ନା ।

୫

ପwମ

ଶୀ ଶୁକେଦବ, अxି ମ ାନ ଉପେଦଶ ଓ ପରୀiିତ,ର

ମୃତୁଭୟ ନି ବାରଣ ।
୬

ଷ.

ପରୀiିତ,ର ପରମ ଗତି ଲାଭ; ଜେନGଜୟ, ସପଯ ଏବଂ

୭

ସମ

अଥବ େବଦର ବି ଭିନs ଶାଖା ଓ ପୁରାଣମାନ,ର ଲiଣ ଆଦି

୮

अମ

ମାକେୟ,ର ତପସା ଓ ବରପାି ।

୯

ନବମ

ମାକେୟ, ମୟା ପଳୟ ଦଶନ ।

୧୦

ଦଶମ

ମାକେୟ,ୁ ମହାେଦବ,ର ବରଦାନ ।

୧୧

ଏକାଦଶ

ଭଗବାନ, अ, ଉପା ଓ ଆୟୁଧମାନ, ରହସ; ନି ଜ ନି ଜ

ତ
ିକ

ଇ
-ପ

ହ
ାନ
ଆ

ଗଣ, ସହ୧୨ଶ ଆଦି ତ, ସରଣ ।

ା

ବ"ନ ।
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ଶୀମßାଗବେତା ବି ଷୟ ବbୁର ସଂiି ବି ବରଣ ଏବଂ ଭାଗବତ

ପାଠର ମହି ମା ।
୧୩

ତେୟାଦଶ ବି ଭିନs

ପୁରାଣମାନ,ର

େଶÖାକ

ସଂଖା

ନି ରୂପଣ

ଏବଂ

ଶୀମßାଗବତର େଶ.ତ¡ ପତି ପାଦନ ।
ଦ¡ାଦଶ :v अଧାୟଗତ ସାରାଂଶ
ପଥମ अଧାୟେର କଳି ଯୁଗର ରାଜବଂଶ ବ"ନ। ବୃ ହଦଥ, ୨ୟ ପତs ୀର ପୁତ
ଜାରାସvର ୨୧ ପୀଢ଼ି ପେର ଏହି ବଂଶର େଶଷ ରାଜା ରି ପୁ|ୟ (ପୁର|ୟ)। ରି ପୁ|ୟ,
ମ~ୀ, ନାମ ଶୁନକ। େସ ରାଜା,ୁ

ମାରି େଦଇ ନି ଜ ପୁତ ପେଦାତ,ୁ

ରାଜା

କରାଇେଦେଲ। ପେଦାତ, ପୁତ ପାଳକ – ତା ସୁତ ବି ଶାଖଯପ
ୂ - ତା ସୁତ ରାଜକ – ତା
ସୁତ

ନEିବନ।

ପେଦାତ

ବଂଶର ଏହି

୫ ଜଣ

ରାଜା

େହେଲ।

ଏମାେନ

‘ପେଦାତନ’ (ସାେର) େବାଲାଉଥିେଲ। ଏମାେନ ୧୩୮ ବଷ ରାଜତ¡ କେଲ। ତାପେର

ସୁତ େiତ । ତା ସୁତ ବି ଧିସାର (ବି ମି ସାର) – ତା ସୁତ अଜାତଶତ – ତା ସୁତ ଦଭକ
(ଦଶକ) – ତା ସୁତ अଜୟ (ଉଦୟ/ଉଦାସନ) – ତା ସୁତ ନEିବନ - ତା ସୁତ ମହାନEୀ
। ଶି ଶୁନାଗ ବଂଶେର ଏହି ୧୦ ଜଣ ରାଜା େହେଲ । ମ ପୁରାଣ अନୁ ଯାୟୀ ଏମାେନ
୩୬୦ ବଷ ରାଜତ¡ କେଲ । ମହାନEୀ,ର ଶୁଦାପତs ୀ ଗଭରୁ ନE ନାମକ ପୁତ ଜନG

ା

ପଭାବଶାଳୀ େହବାରୁ ତା,ୁ ମହାପଦGନE କୁ ହାଗଲା । େସ

ଇ
-ପ

iତୀୟ କୂଳର ବି ନାଶକ । ତା ପରଠାରୁ ରାଜାମାେନ ଶୁଦ ଓ अଧମୀ େହାଇଗେଲ ।

ତ
ିକ

େହେଲ । େସ ବଳବାନ୍ ଓ

ଆ

ହ
ାନ

ମହାପଦGନE ଏକଛତ ଶାସନ କରି iତୀୟମାନ,ୁ ପୃଥିବୀରୁ ବି ନାଶ କେଲ । େତଣୁ
ଆହାନ ଇ-ପତି କା ସ ୂ " ନି ଃଶୁ% ବି ତରଣ େହତୁ ଡା େଜାତି ପସାଦ ପ+ନାୟକ, -ାରା ପତି .ି ତ ଓ ପକାଶି ତ
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େସ ୨ୟ ପଶୁରାମ େବାଲାଇେଲ । ତା,ର ସୁମାଲ ଆଦି ୮ଟି ପୁତ ୧୦୦ ବଷ ପଯx
ରାଜତ¡ କେଲ । ଉଗେସନ, ପାୁକ, ପାିଗତି , ଭୂ ତପତି , ରାପାଳ, େଗାବି ଶ,,
ଦେଶୖ ଶ୍ଧକ, େକୖ ବ` ଓ ନE । ଚାଣକ (ବାାୟନ/େକୗଟିଲ) ବାହGଣ, ନEବଂଶକୁ
ଧ¡ଂସ କେଲ । େମୗଯବଂଶର ପତି .ା କେଲ । ଚEଗୁ େମୗଯ, ଏହି ବଂଶର ୧ମ ରାଜା
। ଚEଗୁ,ର ପୁତ ବାରି ସାର (ବି Eୁସାର) – ତା ସୁତ अେଶାକବନ । ତା ସୁତ ସୁଯଶ
– ତା ସୁତ ସତ – ତା ସୁତ ଶାଳି ଶୁକ – ତା ସୁତ େସାମଶମା – ତା ସୁତ ଶତଧନ¡ା – ତା
ସୁତ ବୃ ହଦଥ । େମୗଯବଂଶର ଏହି ୧୦ ଜଣ ରାଜା ୧୩୭ ବଷ ରାଜତ¡ କେଲ ।
(ଦଶରଥ ଏହି ବଂଶର ୫ମ ରାଜା େବାଲି ବି ×ୁ ପୁରାଣେର େଲଖା अଛି ) ।
ବୃ ହଦଥ, େସନାପତି ପୁମି ତ ଶୃ, ରାଜା,ୁ ମାରି ଶୃବଂଶ ପତି .ା କେଲ ।
ପୁମି ତ, ପୁତ अଗିs ମିତ – ତା ସୁତ ସୁେଜ. – ତା ସୁତ ବସୁମିତ – ତା ସୁତ ଭଦକ –
ତା ସୁତ ପୁଲିE - ତା ସୁତ େଘାଷ – ତା ସୁତ ବଜମି ତ – ତା ସୁତ ଭାଗବତ – ତା ସୁତ

େଶଷ ରାଜା େଦବଭୂ ତିର ମ~ୀ ବସୁେଦବ ରାଜା,ୁ ମାରି କଣ¡ ବଂଶ ାପନ କେଲ।
ବସୁେଦବ, ପୁତ ଭୂ ମିତ (ଭୂ ମିମିତ) – ତା ସୁତ ନାରାୟଣ – ତା ସୁତ ସୁଶମା (ସୁଶମଣ)।
କଣ¡ ବଂଶେର ଏହି ୪ ଜଣ ରାଜା କାଣ¡ାୟନ େବାଲାଇ ୩୪୫ ବଷ ରାଜତ¡ କେଲ। (କି 
ଇତି ହାସ अନୁ ସାେର କଣ¡ ବଂଶ ଖୀପବ
ୂ  ୭୫ ରୁ ୩୦ ପଯx ରାଜତ¡ କରି ଥିେଲ)।

ତ
ିକ

ା

କଣ¡ବଂଶୀ ସୁଶମା, ଶଦ
ୂ େସବକ (अvଜାତି ର) ବଳୀ (ଶୀମୂକ), ସୁଶମା,ୁ ମାରି େଦଇ
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େଦବଭୂ ତି। ଶୃବଂଶର ଏହି ୧୦ ଜଣ ରାଜା ୧୧୨ ବଷ ରାଜତ¡ କେଲ। ଶୃବଂଶୀ,

ଇ
-ପ

ରାଜା େହେଲ। ତା ପେର (ସାତବାହାନ ବଂଶ) ବଳୀର ଭାଇ କୃ × ରାଜା େହେଲ। କୃ ×ର

ଆ

ହ
ାନ

ପୁତ ଶୀଶାxକ" (ସାତକ"ୀ) – ତା ସୁତ େପୗ"ମାସ – ତା ସୁତ ଲେcାଦର – ତା ସୁତ
ଆହାନ ଇ-ପତି କା ସ ୂ " ନି ଃଶୁ% ବି ତରଣ େହତୁ ଡା େଜାତି ପସାଦ ପ+ନାୟକ, -ାରା ପତି .ି ତ ଓ ପକାଶି ତ
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ଚି ବିଳକ – ତା ସୁତ େମଘସ¡ାତି – ତା ପୁତ େପୗତାଦି କେମ - अଟମାନ - अନି କମା –
ହାେଲୟ – ତଳକ – ପୁରୀଷଭୀରୁ – ତା ସୁତ ସୁନEନ - ଚେକାର । ଚେକାର, ୮ଟି
ପୁତ। େସମାେନ ‘ବହୁ’ େବାଲାଇେଲ। େସମାନ, ମଧରୁ ସବକନି . ପୁତ ଶି ବସ¡ାତି ।
ତା ପୁତ େଗାମତୀ ପୁତ – ତା ପେର ପୁତ ପୁରୀମାନ୍ – େମଦଃଶି ରା – ଶି ବ:E - ଯଶୀ –
ତା ସୁତ ବି ଜୟ । ବି ଜୟ,ର ୨ ପୁତ – ଚEବି  ଓ େଲାମଧି । ଏହି ୩୦ ଜଣ ରାଜା
୪୫୬ ବଷ ରାଜୁ ତି କେଲ ।
େସମାନ, ପେର अବଭୁ ତି ନଗରୀର ୭ ଜଣ ଆଭୀର, ୧୦ ଜଣ ଗଦଭୀ ଓ ୧୬ ଜଣ
କ, ଶାସନ କେଲ। େସମାେନ अତx େଲାଭୀ। ତା ପେର ୮ ଜଣ ଯବନ ଓ ୧୪ ଜଣ
ତୁ କ ଶାସନ କେଲ। ତା ପେର ୧୦ ଜଣ ଗୁରୁ ଓ ୧୧ ଜଣ େମୗନ ରାଜା େହେଲ।
େମୗନ, ବତୀତ अନମାେନ ୧୦୯୯ ବଷ ଶାସନ କେଲ। ଏବଂ ଉ ୧୧ ଜଣ େମୗନ
୩୦୦ ବଷ ଶାସନ କେଲ। ଏମାନ, ପେର କି ଳିକିଳା ନାମକ ନଗରୀେର ଭୂ ତନE ରାଜା

ବଷ ରାଜୁ ତି କେଲ । େସମାନ,ର ୧୩ ଜଣ ପୁତ େହେଲ ଓ ବାହିB କ େବାଲାଇେଲ ।
ଏମାନ, ପେର ପୁମି ତ ନାମ ଜେଣ iତୀୟ ଓ ତା ସୁତ ଦୁ ମhତ,ର ରାଜୁ ତି òଲି ଲା ।
ବାହିB କ ବଂଶୀ ରାଜାମାେନ େକେତକ ବି ଦୁର ଭୂ ମିର ଓ େକେତକ ନି ଷଧ େଦଶର ରାଜା
େହେଲ ।

ତ
ିକ

ା

ଏମାନ, ପେର ମଗଧର ରାଜା େହେଲ ବି ଶ¡ୂଜh । େସ ୨ୟ ପୁର|ୟ
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େହେଲ । ତା,ର ପୁତ, ବିରି – ତା ଭାଇ ଶି ଶୁନEି ଓ ଯେଶାନEି ତଥା ପବୀରକ ୧୦୬

ଇ
-ପ

େବାଲାଇେଲ। େସ ବଡ଼ ମEବୁ ିର ରାଜା ଥିେଲ । େସ iତୀୟ, ବାହGଣ ଓ େବୖ ଶମାନ,ୁ

ଆ

ହ
ାନ

ପୀଢ଼ା େଦେଲ। ତା, ରାଜଧାନୀ ପଦGାବତୀପୁର। ବାହGଣମାନ,ର ଆଧି ପତ କମ୍ େହାଇ
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େମÖk ପଭାବଶାଳୀ େହେଲ। ତା ପେର କଳି ଯୁଗର େଘାର ପଭାବ ପଡ଼ି ଲା। ରାଜା, ପଜା
ସମେb अସଦାଚାରୀ, ମି ଥାବାଦୀ, ଲ ଟୀ େହେଲ ।
ଦି ¡ତୀୟ अଧାୟେର କଳି ଯୁଗର ଲiଣ; କ%ି अବତାର ଏବଂ ସତଯୁଗ ଆଗମନର
ସୂଚନା ବ"hତ। ଏହି अଧାୟେର ପୁରୁଷ, ୀ ମାନ,ର ସ¡ଭାବ, ରାଜା, ପଜାମାନ,ର
ଆଚାର ବବାହାର ଇତାଦି ବ"ନା କରାଯାଇଛି । ପାଣୀମାେନ କି ପରି ପାକୃ ତି କ
ବି ପଯୟେର ପୀଡ଼ି ତ େହେବ େସହି

ସବୁ

ବି ଷୟ ବ"ନା କରାଯାଇଛି । ରାଜା

ପରୀiିତ,ର ଜନGକାଳଠାରୁ ନE, अଭିେଷକ ପଯx ସମୟ େମାଟ ୧୧୧୫ ବଷ।
କଳି ଯୁଗର ଆୟୁଷ େଦବତାମାନ,ର ୧୨ ବଷ ତଥା ମନୁ ଷମାନ,ର ୪,୩୨.୦୦୦ ବଷ।
ଭୀଷG, ପି ତା ଶାxନୁ , ଭାଇ େଦବାପି ଓ ଈi¡ାକୁ ବଂଶୀ ମରୁ ବ`ମାନ ବି କଳାପ
ଗାମେର अଛxି େବାଲି ବ"hତ ।
ତୃ ତୀୟ अଧାୟେର ରାଜାମାନ,ର ଆଚରଣେର ଧରି ତୀର ଉପହାସ; ଯୁଗଧମ

ପଜାମାେନ अଧମୀ, ରାଜା अନାୟୀ, अତାଚାରୀ େହେବ। କଳି ଯୁଗର େଦାଷରୁ ରiା
ପାଇବାର ଏକମାତ ଉପାୟ େହବ ନାମ ସଂକୀ³ନ ।
ଏ କଳି ଯୁେଗ ଏକା ସାର

।

ଭଜନ ଶୀକୃ × ପୟର

।।

ସତଯୁଗର ଧାନ ଫଳ

।

େତତାେର ଯାଦି ସକଳ

ଦ¡ାପେର ପଜ
ୂ ାର ବି ଧାନ

।

କଳି େର ନାମ ସଂକୀ`ନ । । ୧୨/୩/୫୨

ତ
ିକ

ା

।।

ଇ
-ପ

ଚତୁ ଥ अଧାୟେର ଚାରି ପକାର ପଳୟ ବ"ନା େହାଇଛି । ଚାରି ପକାର ପଳୟର

ଆ

ହ
ାନ

ନାମ – େନୖ ମି`ିକ, ପାକୃ ତି କ, ନି ତ ଓ ଆତxି କ । ୧୦୦୦ ଚତୁ ଯୁଗୀେର ବହGା,ର ୧
ଆହାନ ଇ-ପତି କା ସ ୂ " ନି ଃଶୁ% ବି ତରଣ େହତୁ ଡା େଜାତି ପସାଦ ପ+ନାୟକ, -ାରା ପତି .ି ତ ଓ ପକାଶି ତ
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ଦି ନ ହୁଏ। ବହGା,ର ଏହି େଗାଟିଏ ଦି ନକୁ ୧ କ{ କୁ ହାଯାଏ। େଗାଟିଏ କ{େର ୧୪ ମନୁ
ହୁअxି । ପତି କ{ େଶଷେର ପଳୟ ହୁଏ। ୧ କ{ର ସମୟ ୧ପଳୟର ସମୟ ସହ
ସମାନ। ପଳୟକୁ ବହGା,ର ରାତି େବାଲି କୁ ହାଯାଏ। ପଳୟ ସମୟେର ତି ଭୂ ବନ ଲୀନ
େହାଇଯାଏ। ଏହାକୁ େନୖ ମି`ିକ ପଳୟ କୁ ହାଯାଏ। ଏହି ସମୟେର ବହGା ଓ ବି ×ୁ
େଶାଇପଡ଼xି ।
େନୖ ମି`ିକ ପଳୟ ବହGା,ର ୧ ରାତି ର ସମୟ। अଥାତ୍ ଏହାର ୨ ଗୁଣ ସମୟ
େହଉଛି ବହGା,ର ୧ ଦି ନ ଓ ୧ ରାତି । ଏପରି ରାତି ଦି ନ େହାଇ ବହGା, ହି ସାବେର ୧୦୦
ବଷ (ମନୁ ଷମାନ,ର ୨ ପରା ବଷ) େହଲା ପେର ମହ`, अହଂକାର ଓ ପତନGାତା –
ଏହି ୭ ପକୃ ତି ମୂଳପକୃ ତି େର ଲୀନ େହାଇଯାଏ। ଏହାକୁ ପାକୃ ତି କ ପଳୟ କୁ ହାଯାଏ।
ଏଥିେର अଗିs ପଳୟ ଓ ଜଳ ପଳୟ ହୁଏ। ବି େବକରୂପୀ ଖଡ଼୍ଗେର ମାୟାମୟ अହଂକାରର
ବvନ କାଟି େଦେଲ, ଜୀବ ନି ଜର ବି ଶୁ ଆତGସ¡ରୂପର ସାiାାର ପାଇଯାଏ । ଆତGାର

କରି ତୃ ଣ ପଯx େଯେତ ପାଣୀ ବା ପଦାଥ, ସମେb ଜନG ହୁअxି ଓ ମରxି । ଏମାନ,ର
अହରହ ଉâ`ି ଓ ପଳୟ େହଉଛି । ପତି ଦିନ ଓ अନୁ iଣ ଉâ`ି ଓ ପଳୟ େହଉଛି ।
ଏହାର ନାମ ‘ନି ତ ପଳୟ’
ପwମ अଧାୟେର ଶୀ ଶୁକେଦବ, अxି ମ ାନ ଉପେଦଶ ଓ ପରୀiିତ,ର

ତ
ିକ

ା

ମୃତୁଭୟ ନି ବାରଣ ।

ଆ

ହ
ାନ

ଇ
-ପ

“ନ ଭବି ଷସି ଭୂ ତ¡ା ତ¡ଂ ପୁତେପୗତାଦି ରୂପବାନ୍ ।
ବୀଜା,ୁ ରବଦ୍ େଦହାେଦବତି ରିୋ ଯଥାନଳଃ । ।”
ଆହାନ ଇ-ପତି କା ସ ୂ " ନି ଃଶୁ% ବି ତରଣ େହତୁ ଡା େଜାତି ପସାଦ ପ+ନାୟକ, -ାରା ପତି .ି ତ ଓ ପକାଶି ତ
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अଥାତ୍ ଶୁକେଦବ ପରୀiିତ,ୁ କହୁଛxି , “େଯପରି ବୀଜରୁ अ,ୁ ର ଏବଂ अ,ୁ ରରୁ
ବୀଜ ଉâନs ହୁଏ, େସହି ପରି ଏକ େଦହରୁ अନ େଦହ ଓ େସହି ଦି ¡ତୀୟ େଦହରୁ ଏକ
ତୃ ତୀୟ େଦହ ଉâନs େହାଇଯାଏ । କି  ତୁ େମ କାହାଠାରୁ ଉâନs େହାଇନାହଁ , କି
ଭବି ଷତେର ବି ପୁତେପୗତାଦି , ଶରୀରରୂେପ ଉâନs େହବ ନାହ[ । अଗିs େଯପରି
କାଠଠାରୁ ସ ୂ" ପୃଥକ୍ अଥାତ୍ ତାହା କାଠର ଉâ`ି ଓ ବି ନାଶରୁ ସବଥା अତୀତ,
େସହି ପରି ତୁ େମ ମଧ ଶରୀର ଆଦି ଠାରୁ ସବଥା ଭିନs ।
।

ପାଣତାଗ େହାଇଣ ଥାଇ

।।

ନି ଦାଭେର ମି ଥା େହାଇ

।

ଏ ଭାେବ ଜନG ମୃତୁ ଦୁ ଇ

।।

ଏ ଆତGା ଶରୀରୁ ବି ଲଗ

।

ଜନG ମରେଣ ନାହ[ ସ । । ୧୨/୫/୪

ଘଟର ଭି ତେର ଆକାଶ

।

େସ ଘଟ େଯେବ େହାଏ ନାଶ । ।

ଆକାଶ ପ"
ୂ  ମୟ ଦି େଶ

।

ଘଟ ବି େଯାଗ ରେହ େଶେଷ

।।

େସ ଭାେବ େଦହ ନାଶ ଗେଲ ।

ଜୀବ ମି ଶଇ ବହG ତୁ େଲ

।।

ଘଟର ବି ନାଶ ହୁअଇ

।

ଜନG ମରଣ ତାର ନାହ[

।।

ଏ ଜୀବ ବି ନାଶ ନୁ ହଁ ଇ

।

ପୁଣ ଶରୀେର ପକାଶଇ

ମନ ହ[ େଦହ ଗୁଣ କମ

।

ଆପେଣ କରଇ ସୃଜନ

େସ ମନ ମାୟାରୁ ସବ

।

େତଣୁ ଜନମ ମୃତୁ ଲାଭ । । ୧୨/୫/୬

ମାୟା େଦହର अଧି .ାନ

।

େଦହ ସଂେଯାଗ ବି େଯାେଗଣ

େଯସେନ ପଦୀପ ଜଳଇ

।

ଘୃତ ବଳି ତା େଯାଗ ପାଇ

ତାହାକୁ अସଂେଯାଗ କେଲ

।

अଗିs अଦୃ ଶ େହାଏ ଭେଲ

। । ୧୨/୫/୫
।।

ତ
ିକ

ା

।।

ଆ

ହ
ାନ

ଇ
-ପ

।।
।।

ଆହାନ ଇ-ପତି କା ସ ୂ " ନି ଃଶୁ% ବି ତରଣ େହତୁ ଡା େଜାତି ପସାଦ ପ+ନାୟକ, -ାରା ପତି .ି ତ ଓ ପକାଶି ତ
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ଏମx ଜୀବ କମେଯାେଗ

।

େଦହେର ସଂେଯାଗ ବି େଯାେଗ । ।

ଜନG ମରଣ ତି ନି ଗୁେଣ

।

ଜନମ େହାଇ ରେଜାଗୁେଣ

ତମ ଗୂଣେର ନାଶ ଯାଇ

।

ସ`ଗୁଣରୁ େସ ବଢ଼ଇ । । ୧୨/୫/୭

।।

अଥାତ୍ େଯ ପଯx େତଲ, େତଲ ରହି ବାର अଧାର, ସଳି ତା ଓ अଗିs ସଂେଯାଗ େହାଇ
ରହି ଥାxି , େସ ପଯx ଦୀପର ଦୀପତ¡ ରହି ଥାଏ। ଠି କ୍ େସହି ପରି , େଯ ପଯx କମ, ମନ,
ଶରୀର ଓ େସଥିେର ରହି ଥିବା େଚୖ ତନାଧାସ ସହି ତ ଜୀବାତGାର ସcv ରହି ଥାଏ, େସ
ପଯx ତାକୁ

ଜନGମୃତୁମୟ ସଂସାର-ଚକେର ଘୂରିବାକୁ

ପଡ଼ି ଥାଏ ଏବଂ ସ`¡ଗୁଣ,

ରେଜାଗୁଣ ଓ ତେମାଗୁଣର ବୃ `ିମାନ, ଦ¡ାରା ତାକୁ ଉâନs , ିତ ଏବଂ ବି ନ େହବାକୁ
ପଡ଼ି ଥାଏ ।
ଶରୀେର ଆତGା ଲାଗି ନାହ[

।

ଆତGା େଯ େଜାତି ସ¡ରୂପ ହ[

ବ अବ େବନି ପର

।

ଆକାଶ ପାେୟ ସବାଧାର

ସବବାପୀ େଯ ନି ବhକାର

।

अx ଉପମା ନି ହ[ ଯାର । । ୧୨/୫/୮

।।
।।

େବଦତୟୀର ଶାଖାେଭଦ ବି ଷୟ ବ"ନା କରାଯାଇଛି । ପରୀiିତ ନି ଜର अxରାତGାକୁ
ପରମାତGା,ଠାେର ସମାହି ତ କରି ସମାଧି  େହାଇଗେଲ । େସ ଗା ତଟେର ଉ`ରକୁ
ମୁଖ କରି କୁ ଶ ଆସନେର ବସି ଥିେଲ ଏବଂ େସହି କୁ ଶଗୁଡ଼ିକର अଗଭାଗ ପବ
ୂ ଆ
 ଡ଼କୁ

ତ
ିକ

ା

ରହି ଥିଲା। अିରସ ପୁତ ଶୃୀ, ଶାପ େଯାଗଁୁ ପରୀiିତ,ୁ ତiକ ଦଂଶନ କରି ବାକୁ
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ଷ. अଧାୟେର ପରୀiିତ,ର ପରମ ଗତି ଲାଭ; ଜେନGଜୟ, ସପଯ ଏବଂ

ଇ
-ପ

ଚାଲି ଲା। ବାଟେର ତiକ, କଶପ ନାମକ ବହGଣକୁ େଦଖି ଲା, ଯି ଏ କି ସପଦଂଶନ ଚି କିା

ଆ

ହ
ାନ

ଜାଣିଥିଲା। କି  ତiକ, େସହି ବାହGଣକୁ ପଚୁ ର ଧନ େଦଇ ପରୀiିତ,ୁ ଚି କିା କରିବାରୁ
ଆହାନ ଇ-ପତି କା ସ ୂ " ନି ଃଶୁ% ବି ତରଣ େହତୁ ଡା େଜାତି ପସାଦ ପ+ନାୟକ, -ାରା ପତି .ି ତ ଓ ପକାଶି ତ
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ବwିତ କରି , ନି େଜ େସହି ବାହGଣର ରୂପ ଧରି ପରୀiିତ,ୁ ଦଂଶନ କଲା। ପରୀiିତ,
ଶରୀର ବି ଷାଗିs େର ତiେଣ ଭସG ୀଭୂ ତ ହାଇଗଲା ।
ପରୀiିତ,ୁ ତiକ ଦଂଶନ କରିବା ଶୁଣି ଜନGେଜୟ େକାଧେର ସପ ଯ କେଲ।
अେନକ ସପ,ୁ ଯେର ଭସG କରି େଦେଲ। ତiକ ଯାଇ ଇE,ଠାେର ଶରଣ ପଶି ବାରୁ,
ଜନGେଜୟ, ନି େjଶେର ବାହGଣମାନ, ଦ¡ାରା ମ~ଦ¡ାରା ତiକ ସେମତ ଇE,ୁ ଆହ¡ାନ
କରି ବାରୁ, ଇE ଆସନ ଟଳମଳ େହବାରୁ, अିରାପୁତ ବୃ ହତି , अନୁ େରାଧେର
ଜନGେଜୟ ତiକକୁ iମା କରି ଛାଡ଼ି େଦଇ ଥିେଲ । େସ ସପଯ ବEକରି େଦବଗୁରୁ
ବୃ ହତି ,ୁ ବି ଧିପବ
ୂ କ
 ପଜ
ୂ ା କେଲ ।
।

କାହାେର େକହି ନ ଜୀଆଇ

ଶୁଣ ରାଜନ ମନ େଦଇ

।

ଜନG ମରଣ କେମ େହାଇ

।।

େଯ ଯାହା अଜଇ ଭୂ |ଇ

।

ବହGାଶ,େର ଆନ େନାହି

।।

େଯମେx େଲଖି ଛି ବି ଧାତା । ।

୧୨/୬/୨୫

େକ କାର ସୁଖଦୁ ଃଖଦାତା

।

।।

ସପାଗିs େଚୗର ଜଳ iୁଧା

।

ବାଧି ତୃ ×ାଦି େଯେତ ବାଧା

।।

ପାଣୀ ଏମାନ େଭାଗ କେର

।

ଆପଣା अଜh ତ କମେର

।।

ଜନG ମରଣ ଏହି ଭାେବ

।

ଈଶ¡ର ସଂେଯାଗ ବି େଯାେଗ। । ୧୨/୬/୨୬

ବାସେଦବ ମ~ସମୁଦାୟ ମଧରୁ ଭି ନs ଭିନs ପକରଣ अନୁ ସାେର ମ~ମାନ,ୁ

ତ
ିକ

ା

ସଂଗହ କରି େସସବୁ କୁ ଋଗ୍, ଯଜୁ ଃ, ସାମ ଓ अଥବ – ଏପରି ୪େଗାଟି ସଂହି ତାେର ବି ଭ
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େକହି କାହାକୁ ନ ମାରଇ

ଇ
-ପ

କରି େଦେଲ ଏବଂ ନି ଜର ୪ ଶି ଷ,ୁ ଡ଼କାଇ ପେତକ,ୁ େଗାଟିଏ େଗାଟିଏ ସଂହି ତା ଶି iା

ଆ

ହ
ାନ

େଦେଲ । େସ ‘ବହ ଚ’ ନାମକ ପଥମ ଋକ୍ ସଂହି ତା େପୖ ଳ,ୁ , ‘ନି ଗଦ’ ନାମକ ଦି ¡ତୀୟ
ଆହାନ ଇ-ପତି କା ସ ୂ " ନି ଃଶୁ% ବି ତରଣ େହତୁ ଡା େଜାତି ପସାଦ ପ+ନାୟକ, -ାରା ପତି .ି ତ ଓ ପକାଶି ତ
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ଯଜୁ ଃ ସଂହି ତା େବୖ ଶ ାୟନ,ୁ , ସାମଶତିମାନ,ର kେEାଗସଂହି ତା’ େଜୖ ମିନି,ୁ ଏବଂ
‘अଥବାିରସସଂହି ତା’ ନି ଜର ଶି ଷ ସୁମx,ୁ ପଢ଼ାଇେଲ । େପୖ ଳ ମୁନି ନି ଜର ସଂହି ତାକୁ
୨ ଭାଗ କରି େଗାଟିଏ ଭାଗ ଇEପମି ତି,ୁ ଓ अନଟି ବା±ଳ,ୁ ପଢ଼ାଇେଲ । ବା±ଳ
ମଧ ନି ଜ ଶାଖାକୁ ୪ ଭାଗ କରି େଦଇ େସ ସବୁ କୁ ପୃଥକ୍ ପୃଥକ୍ ଭାବେର ନି ଜର ଶି ଷ
େବାଧ, ଯାବ%, ପରାଶର ଓ अଗିs ମିତ,ୁ ପଢ଼ାଇେଲ। ପରମ ସଂଯମୀ ଇEପମି ତି
ପତି ଭାଶାଳୀ ମାୁେକୟ ଋଷି,ୁ ନି ଜର ସଂହି ତାଟି ପଢ଼ାଇେଲ। ମାୁେକୟ, ଶି ଷ,
ନାମ ଥିଲା େଦବମି ତ; େସ େସୗଭରି ଆଦି ଋଷିମାନ,ୁ େବଦ अଧୟନ କରାଇେଲ।
ମାୁେକୟ, ପୁତ, ନାମ ଶାକଲ । େସ ନି ଜର ସଂହି ତାକୁ ୫ ଭାଗ କରି ବା, ମୁôଳ,
ଶାଳୀୟ, େଗାଖଲ ଓ ଶି ଶିର ନାମକ ଶି ଷୟମାନ,ୁ ପଢ଼ାଇେଲ । ଶାକଲ, अନ ଜେଣ
ଶି ଷ ଥିେଲ ଜାତୁ କଣ ମୁନି । େସ ନି ଜର ସଂହି ତାକୁ ୩ ଭାଗେର ବି ଭ କରି ତତ୍
ସcvୀୟ ନି ରୁ ସହି ତ େସ ସବୁ କୁ ନି ଜର ଶି ଷ ବଳାକ, େପୖ ଜ, େବୖ ତାଳ ଓ ବି ରଜ,ୁ

ରଚନା କେଲ । େସହି ଶାଖାଟିକୁ ବାଳାୟନି , େଭାଜ ଏବଂ କାସାର ଗହଣ କେଲ । ଏହି
ବହGଷhମାେନ ପେୂ ବା ସଂପଦାୟ अନୁ ସାେର ଋକ୍ େବଦ ସcvିୟ ବହ ଚ ଶାଖାମାନ,ୁ
ଧାରଣ କେଲ । େଯଉଁ ମନୁ ଷମାେନ ଏହି େବଦ ବି ଭାଜନ ଆଖାନ ଶବଣ କରxି ,
େସମାେନ ସକଳ ପାପରୁ ମୁ େହାଇଯାxି । େବୖ ଶ ାୟନ,ର େକେତକ ଶି ଷ, ନାମ

ତ
ିକ

ା

ଥିଲା ଚରକାଧ¡ଯୁ । େସମାେନ ନି ଜ ଗୁରୁ,ର ବହG ହତା ଜନି ତ ପାପର ପାୟzି ତ
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ପଢ଼ାଇେଲ । ବା±ଳ, ପୁତ ବା±ଳି ସବୁ ଶାଖାକୁ େନଇ ‘ବାଳଖିଲ’ ନାମକ ଶାଖା

ଇ
-ପ

କରି ବା ନି ମେx େଗାଟିଏ ବତ अନୁ .ାନ କେଲ । େତଣୁ େସମାନ,ର ନାମ ‘ଚରକାଧ¡ଯୁ ’

ଆ

ହ
ାନ

େହାଇଥିଲା । ଯାବ% ମୁନି ମଧ େବୖ ଶ ାୟନ,ର ଜେଣ ଶି ଷ ଥିେଲ । େସ ନି ଜ
ଆହାନ ଇ-ପତି କା ସ ୂ " ନି ଃଶୁ% ବି ତରଣ େହତୁ ଡା େଜାତି ପସାଦ ପ+ନାୟକ, -ାରା ପତି .ି ତ ଓ ପକାଶି ତ
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ଗୁରୁେଦବ,ୁ କହି େଲ, “ଭଗବନ୍! ଏହି ଚରକାଧ¡ଯୁ ବାହGଣମାନ,ର ଶି ତ ବହୁତ କମ୍;
ଏମାନ,ର ବତ ପାଳନରୁ ଆପନ,ୁ କି ଲାଭ ମି ଳିବ? ଆପଣ, ପାୟzି ତ ନି ମେx ମଁୁ
अତି କଠି ନ ତପସା କରି ବି। ଯାବ%, କଥା ଶୁଣି େବୖ ଶା ୟନ, ମନେର େକାଧ
ଜାତ େହାଇଗଲା। େସ କହି େଲ, “ବାସ୍, ବାସ୍, ଚୁ ପ୍ ରହ! ବାହGଣମାନ,ୁ अପମାନି ତ
କରୁଥିବା େତା ପରି ଶି ଷ ମଁୁ ଚାେହଁ ନା। େତଣୁ ତୁ େମା ଠାରୁ ଏ ପଯx ଯାହା କି ଛି
अଧୟନ କରି ଛୁ, ଯଥାଶୀଘ େସ ସବୁ େଫରାଇ େଦଇ ଏଠାରୁ ଚାଲି ଯା ।”
ଯାବ% ଥିେଲ େଦବରାତ, ପୁତ। ଗୁରୁ କହି େଦବା ମାେତ େସ ସେ ସେ
ତା, ଠାରୁ अଧୟନ କରିଥିବା ଯଜୁ େବଦ ସଂହି ତା ବାxି କରି େଦଇ େସଠାରୁ ଚାଲି ଗେଲ।
ଯାବ% ଯଜୁ େବଦ ବାxି କରି େଦଇ ଚାଲି ଯିବାରୁ ତାହା େଦଖି अନ ମୁନିମାନ, ମନେର
ତାହା ନି େଜ ଗହଣ କରି ବା ଲାଗି େଲାଭ େହଲା। କି  ବାହGଣ େହାଇ ବାxି କରି ଦି ଆ
ଯାଇଥିବା ମ~କୁ ଗହଣ କରିବା अନୁ ଚି ତ େହବ େବାଲି ଜାଣି େସମାେନ ନି େଜ ତି `ରୀ

ଯଜୁ େବଦର େସହି ପରମ ରମଣୀୟ ଶାଖାଟି ‘େତୖ `ିରୀୟ’ ନାମେର ପସି  େହାଇଗଲା।
ଯାବ% ମୁନି ଯଜୁ େବଦର अସଂଖ ମ~କୁ ୧୫ଟି ଶାଖାେର ବି ଭ କରି େଦେଲ। େସସବୁ
ବାଜସେନୟ ଶାଖା ନାମେର ପସି । କଣ¡, ମାଧEିନ ଆଦି ଋଷିମାେନ େସହି ସବୁ ଶାଖା
ଗହଣ କେଲ। ବାସଋଷି େଜୖ ମିନି,ୁ ସାମ ସଂହି ତା ପଢ଼ାଇଥିେଲ। େଜୖ ମିନି, ପୁତ,

ଜେଣ ଶି ଷ ଥିେଲ । ସୁକମା

ଇ
-ପ

ସଂହି ତା ପଢ଼ାଇେଲ । େଜୖ ମିନି,ର ସୁକମା େବାଲି

ତ
ିକ

ା

ନାମ ସୁମ ଓ ନାତି , ନାମ ସୁନ¡ାନ୍। େଜୖ ମିନି ନି ଜର ପୁତ ଓ ନାତି ,ୁ େଗାଟିଏ େଗାଟିଏ
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(ଏକ ପକାର ପiୀ) େହାଇଗେଲ ଏବଂ େସହି ସଂହି ତାକୁ ଖୁ ି ଖାଇଗେଲ। ଏହା ଫଳେର

ଆ

ହ
ାନ

ସାମେବଦର ୧୦୦୦ ସଂହି ତା ରଚନା କରି େଦେଲ । ତା, ଶି ଷ େକାଶଳେଦଶ-ନି ବାସୀ
ଆହାନ ଇ-ପତି କା ସ ୂ " ନି ଃଶୁ% ବି ତରଣ େହତୁ ଡା େଜାତି ପସାଦ ପ+ନାୟକ, -ାରା ପତି .ି ତ ଓ ପକାଶି ତ
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ହି ରଣନାଭ, େପୗଷ|ି ଏବଂ ବହGେବ`ାମାନ, ମଧେର େଶ. ଆବx େସହି
ଶାଖାଗୁଡ଼ିକ ଗହଣ କେଲ। େପୗହ|ି ଏବଂ ଆବx,ର ୫୦୦ ଶି ଷ ଥିେଲ। େସମାେନ
ଉ`ର ଦି ଗର ନି ବାସୀ େହାଇଥିବାରୁ େସମାନ,ୁ ଔଦି ଚ ସାମେବଦୀ େବାଲା ଯାଉଥିଲା।
େସମାନ,ୁ ପଚ ସାମେବଦୀ ମଧ େବାଲାଯାଏ। େସମାେନ ପେତେକ େଗାଟିଏ େଗାଟିଏ
ସଂହି ତା अଧୟନ କେଲ। େପୗଷ|ି,ର େଲୗଗାiି, ମାଳି , କୁ ଲ, କୁ ସି ଦ ଓ କୁ iି
ନାମକ ଶି ଷମାେନ ମଧ ଥିେଲ। େସମାନ, ମଧରୁ ପେତେକ ଶେହ ଶେହ ସଂହି ତା
अଧୟନ କେଲ। ହି ରଣନାଭ,ର କୃ ତ େବାଲି ଜେଣ ଶି ଷ ଥିେଲ। େସ ନି ଜର
ଶି ଷମାନ,ୁ ୨୪ଟି ସଂହି ତା ପଢ଼ାଇେଲ। अବଶି  ସଂହି ତା ଗୁଡ଼ିକ ପରମ ସଂଯମୀ
ଆବx ନି ଜ ଶି ଷ ମାନ,ୁ ପଦାନ କେଲ ।
ସମ अଧାୟେର अଥବ େବଦର ବି ଭିନs ଶାଖା ଓ ପୁରାଣମାନ,ର ଲiଣ ଆଦି
ବ"ନ। ସୁମ अଥବ େବଦର ାନୀ ଥିେଲ। େସ अଥବ ସଂହି ତା ତା, ଶି ଷ କବv,ୁ

େବଦଦଶ,ର ୪ଟି ଶି ଷ –

େଶୗକÖ ାୟନି ,

ବହGବଳୀ,

େମାେଦାଷ

ଓ

ପି Øଳାୟନି ।

ପଥ,ର ୩ ଶି ଷ – କୁ ମୁଦ, ଶୁନକ ଓ अଥବେବ`ା ଜାଜଳି । अିରାେଗାତ ଉâନs
ଶୁନକ,ର ବଭ ଓ େସୖ vବାୟନ ନାମକ୨ ଶି ଷ ଥିେଲ । େସମାେନ ୨ଟି ସଂହି ତା
अଧୟନ କେଲ । େସୖ vବାୟନ ଆଦି , ଶି ଷ ସାବ"h ଆଦି ତଥା ନiତକ{, ଶାxି ,

ତ
ିକ

ା

କଶପ, ଆିରସ ଆଦି ବହୁ ବି ଦ¡ାନ୍ ମଧ अଥବେବ`ା ଥିେଲ । ଏହି ମୁନିମାେନ अଥବ
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ପଢ଼ାଇେଲ। କବv अଥବକୁ ୨ ଭାଗ କରି େଦଇ ପଥ ଓ େବଦଦଶ,ୁ ପଢ଼ାଇେଲ।

ଇ
-ପ

େବଦ ଶାଖାଗୁଡ଼ିକୁ ାତ କରି ଥିେଲ ।

ଆ

ହ
ାନ

ପୁରାଣବି ତGାନ, ମଧରୁ ୬ ଜଣ ଆଚାଯ – ତୟାରୁଣି, କଶପ, ସାବ"h, अକୃ ତବଣ,
ଆହାନ ଇ-ପତି କା ସ ୂ " ନି ଃଶୁ% ବି ତରଣ େହତୁ ଡା େଜାତି ପସାଦ ପ+ନାୟକ, -ାରା ପତି .ି ତ ଓ ପକାଶି ତ
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େବୖ ଶା ୟନ ଓ ହାରୀତ। ଏମାେନ େରାମହଷଣ, ଠାରୁ େଗାଟିଏ େଗାଟିଏ ପୁରାଣସଂହି ତା
ପଢ଼ି ଥିେଲ ଏବଂ େରାମହଷଣ ବାସେଦବ,ଠାରୁ ଏସବୁ ସଂହି ତା ପଢ଼ି ଥିେଲ। େସହି ୬
ଜଣ ଆଚାଯ,ଠାରୁ ସୁତମୁନି ସମb ସଂହି ତା ପଢ଼ି ଥିେଲ । ଏହି ୬ଟି ସଂହି ତା ବତୀତ
ଆହୁରି ୪ଟି ମୂଳ ସଂହି ତା ମଧ अଛି । େସହି ୪ଟି ସଂହି ତା ମଧ ସୁତମୁନି, କଶପ,
ସାବ"h, ପଶୁରାମ, ଶି ଷ अକୃ ତବଣ, ସହି ତ ମି ଶି େରାମହଷଣ,ଠାରୁ अଧୟନ
କରି ଥିେଲ ।
ପୁରାଣର ୧୦ଟି ଲiଣ – ସଗ, ବି ସଗ, ବୃ `ି, ରiା, ମନ¡xର, ବଂଶ, ବଂଶାନୁ ଚରି ତ,
ସଂା (ପଳୟ), େହତୁ (ଊତି ) ଏବଂ अପାଶୟ। ମହାପୁରାଣେର ୧୦ଟି ଓ େଛାଟ େଛାଟ
ପୁରାଣେର ୫ଟି ଲiଣ ଥାଏ । ମୂଳ ପକୃ ତି େର ଲୀନ େହାଇଥିବା ଗୁଣମାେନ iୁ® େହେଲ,
ମହ` ଉâ`ି ହୁଏ। ଏହି ଉâ`ି କମର ନାମ ସଗ। ପରେମଶ¡ର, अନୁ ଗହରୁ ମହ`
ଆଦି ତ`ମାେନ ସୃି କରିବାର ସାମଥ ପାଇଥାxି । ଜୀବମାନ,ର ପବ
ୂ ଜ
 ନGର କମ

ନି ମେx ଏକ ବୀଜରୁ अନ ଏକ ବୀଜ ସୃି େହବା ରୀତି େର ଶରୀର ସୃି କରxି । ଏପରି
ସୃି କି ୟାକୁ ବି ସଗ କୁ ହାଯାଏ। अଚର ପଦାଥ େହଉଛି ଚର ପାଣୀମାନ, ପାଇଁ ଜୀବନ
ନି ବା ହର ସାମଗୀ। ଚରମାନ, ପାଇଁ ଦୁ t ଆଦି ମଧ ଏହି ପରି ସାମଗୀ। ଏହି ସବୁ
ଜୀବନ ନି ବା ହ ସାମଗୀ ମଧରୁ େକେତାଟି ସାମଗୀ ମନୁ ଷ ନି ଜର ସ¡ଭାବ େହତୁ କାମନା

ତ
ିକ

ା

अନୁ ସାେର ିର କେର ତ, अନ େକେତାଟି ଶା-ଆାନୁ ସାେର ିର କେର । ଭଗବାନ
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अନୁ ରୂପ ସତ୍ ଓ अସତ୍ ବାସନାର ପାଧାନରୁ େସହି ସବୁ ତ` ଚରାଚର ଜୀବମାନ,

ଇ
-ପ

ବି ଭିନs ଯୁଗେର ପଶୁ, ପiୀ, ମନୁ ଷ, ଋଷି, େଦବତା ଆଦି , ରୂପେର अବତାର ଗହଣ କରି

ଆ

ହ
ାନ

अେନକ ଲୀଳା କରxି । େସହି ସବୁ अବତାରେର େସ େବଦଧମର ବି େରାଧୀ ମାନ,ୁ
ଆହାନ ଇ-ପତି କା ସ ୂ " ନି ଃଶୁ% ବି ତରଣ େହତୁ ଡା େଜାତି ପସାଦ ପ+ନାୟକ, -ାରା ପତି .ି ତ ଓ ପକାଶି ତ
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ସଂହାର ମଧ କରxି । େସହି ସବୁ अବତାରଲୀଳା ବି ଶ¡କୁ ରiା କରି ବା ନି ମେx ହ[
େହାଇଥାଏ । େତଣୁ ଏହି ଲୀଳାର ନାମ ରiା। ମନୁ , େଦବତା, ମନୁ ପୁତ, ଇE, ସଷh
ଏବଂ ଭଗବାନ,ର अଂଶାବତାର – ଏହି ଛअଟି अ ସହି ତ ବି େଶଷରୂେପ ଯୁ ସମୟକୁ
ମନ¡xର କୁ ହାଯାଏ । ବହGା, ଠାରୁ େଯେତସବୁ ରାଜା ସୃି େହାଇଥାxି , େସମାନ,ର
अତୀତ, ଭବି ଷତ ଓ ବ`ମାନ କାଳର ସxାନ ପର ରାକୁ ବଂଶ କୁ ହାଯାଏ। େସହି
ରାଜାମାନ,ର ଓ େସମାନ, ବଂଶଧର ମାନ,ର ଚରି ତକୁ ବଂଶାନୁ ଚରି ତ କୁ ହାଯାଏ।
ଏହି ବି ଶ¡ବହGାର ପଲୟ ପକୃ ତି ଦ¡ାରା େହାଇଥାଏ । ପଳୟ ୪ ପକାର, ଯଥା –
େନୖ ମି`ିକ, ପାକୃ ତି କ, ନି ତ ଓ ଆତxି କ। ତ` ବି ଦ¡ାନମାେନ ଏହି ସବୁ କୁ ସଂା
େବାଲି କହxି । ପୁରାଣମାନ,ର ଲiଣ ମଧେର ଯାହାକୁ େହତୁ େବାଲାଯାଏ, ତାହା
େହଉଛି ଏହି ଜୀବ; କାରଣ ବାbବେର ଜୀବ ହ[ େହଉଛି ସଗ-ବି ସଗ ଆଦି ର େହତୁ ଏବଂ
अବି ଦାବଶ େହାଇ ଏହି ଜୀବ ନାନାପକାର କମ କରି େସଥିେର ବାvି େହାଇଯାଇଥାଏ ।

अଥାତ୍ ପକୃ ତି େର ଶୟନ କରି ଥିବା ଜୀବ େବାଲି କହxି ଏବଂ େଯଉଁମାେନ ତାକୁ ‘ଉପାଧି ର
अଧୀନ’ ଦୃ ିେର େଦଖxି , େସମାେନ ତାକୁ अବାକୃ ତ अଥାତ୍ ପକୃ ତି ରୂପ େବାଲି କହxି ।
ଜୀବର ବୃ `ିଗୁଡ଼ିକ ୩ ଭାଗେର ବି ଭ, ଯଥା – ଜାଗତ, ସ¡ପs ଓ ସୁଷୁି । ଏହି अବା
ମାନ,େର େଯ ଏସବୁ अବାର अଭି ମାନୀ ବି ଶ¡, େତୖ ଜସ ଓ ପାର ମାୟାମୟ ରୂପେର

ତ
ିକ

ା

ପତୀତ ହୁअxି ଏବଂ अବାତୟର अତୀତ ତୁ ରୀୟତ` ରୂପେର ମଧ ଲiିତ ହୁअx, େସ
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େଯଉଁମାେନ ଜୀବକୁ ‘େଚୖ ତନପଧାନ’ ଦୃ ିେର େଦଖxି , େସମାେନ ତାକୁ अନୁ ଶୟୀ

ଇ
-ପ

ହ[ ବହG। ତାହା,ୁ ଏଠାେର अପାଶୟ (ସମb,ର ଆଧାର) େବାଲି କୁ ହାଯାଇଛି ।

ଆ

ହ
ାନ

ମାଟିେର େଯପରି ବି ଭିନs ନାମ ଓ ରୂପର ପଦାଥ ନି ମା ଣ ଓ ନ ହୁଏ, अଥଚ ମୂଳ ଦବ
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ମାଟି ବି ଦମାନ ରେହ; ଠି କ୍ େସହି ପରି ବୀଜ(ମ|ି)ଠାରୁ ଆର କରି ସମb ଶରୀରର ଓ
ଏହି ବହGାର ଉâ`ି ଓ ବି ନାଶ ନି ରxର େହାଇଚାେଲ; କି  େଯଉଁ ପରମାତGା,ୁ ଆଧାର
କରି ଏହି ସମb ଚରାଚର ଜଗତ୍ ପତୀୟମାନ ହୁଏ, େସ ସବଦା ବି ଦମାନ ରହxି । େସହି
ପରମାତGା,ର ହ[ ଶରଣ ଗହଣ କରିବା ଉଚି ତ। େତଣୁ ତାକୁ ଆଶୟ ତ` େବାଲି
କୁ ହାଯାଏ। େଯେତେବେଳ ଚି ` ସ¡ୟଂ ଆତGବି ଚାରଦ¡ାରା अଥବା େଯାଗାଭାସଦ¡ାରା ତି ଗୁଣସcvୀୟ ବାବହାରି କ ବୃ `ିଗୁଡ଼ିକୁ ତଥା ଜାଗତ, ସ¡ପs ଆଦି ସ¡ାଭାବି କ ବୃ `ିଗୁଡ଼ିକୁ ତାଗ
କରି େଦଇ େସଥିରୁ ନି ବୃ` (ଉପରତ) େହାଇଯାଏ, େସେତେବେଳ ଶାxବୃ `ିେର ‘ତ`ମସି ’
ଆଦି ମହାବାକ ଗୁଡ଼ିକର अନୁ ଭବ ଦ¡ାରା ଆତGାନ ଉଦୟ େହାଇଯାଏ । େସେତେବେଳ
ଆତGେବ`ା ପୁରୁଷ अବି ଦାଜନି ତ କମବାସନା ଓ କମ ପବୃ `ିରୁ ନି ବୃ` େହାଇଯାxି ।
ପୁରାଣର ଲiଣ ଗୁଡ଼ିକେର ଯୁ ୧୮ଟି େଛାଟ ବଡ଼ ପୁରାଣ ରହି ଛି । େସଗୁଡ଼ିକ
େହଲା - ୧. ବହG ପୁରାଣ, ୨. ପଦG ପୁରାଣ, ୩. ବି ×ୁ ପୁରାଣ, ୪. ଶି ବ ପୁରାଣ, ୫. ଲି 

:E ପୁରାଣ, ୧୧. ଭବି ଷ ପୁରାଣ, ୧୨. ବହGେବୖ ବ³ର୍ ପୁରାଣ, ୧୩. ମାକେୟ ପୁରାଣ,
୧୪. ବାମନ ପୁରାଣ, ୧୫. ବରାହ ପୁରାଣ, ୧୬. ମ ପୁରାଣ, ୧୭. କୁ ମ ପୁରାଣ, ୧୮.
ବହGା ପୁରାଣ ।
अମ अଧାୟେର ମାକେୟ,ର ତପସା ଓ ବରପାି ବ"hତ। ମୃକ ଋଷି,
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ା

ପୁତ ମାକେୟ ଋଷି େହଉଛxି ଚି ରଂଜୀବୀ ଏବଂ ପଳୟ ଜଳ ସମଗ ଜଗତକୁ ବୁ ଡ଼ାଇ
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ପୁରାଣ, ୬. ଗରୁଡ ପୁରାଣ, ୭. ନାରଦ ପୁରାଣ, ୮. ଭାଗବତ ପୁରାଣ, ୯. अଗିs ପୁରାଣ, ୧୦.

ଇ
-ପ

େଦଉଥିଲା େବେଳ ମଧ େସ ଜୀବି ତ ଥିେଲ। ମୃକ ଋଷି, ନି ଜ ପୁତ ମାକେୟ,ର

ଆ

ହ
ାନ

ସକଳ ସଂ:ାର କରାଇ େଦଇଥିେଲ। ମାକେୟ ବି ଧିପବ
ୂ କ
 େବଦ अଧୟନ କରି
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ତପସା ଓ ସ¡ାଧାୟେର ସ ନs େହାଇଯାଇଥିେଲ। େସ ଆଜୀବନ ବହGଚାରୀ ଥିେଲ। େସ
अଗିs େହାତ,

ସୂେଯାସଂାନ,

ଗୁରୁବEନା,

ବାହGଣସକାର,

ମାନସପଜ
ୂ ା

ମାଧମେର

ଭଗବାନ,ୁ ଆରାଧନା କରୁଥିେଲ। ଗୁରୁେସବା କରି କେଠାର ତପସା କରୁଥିେଲ। େସ
ମୃତୁ ଉପେର ବି ଜୟଲାଭ କେଲ। ଫଳେର ବହGା, ଭୃ ଗୁ, ଶି ବ, अନ ମୁନିଋଷି ଇତାଦି
अତx ବି ସG ି ତ େହାଇଗେଲ। େଯାଗୀ ମାକେୟ େକବଳ ପରମାତGା,ୁ ଧାନ କରୁଥିେଲ।
ଏପରି ଛअ ମନ¡xର अତି ବାହି ତ େହାଇଗଲା। ସମ ମନ¡xରେର ଇE ଏକଥା
ଜାଣିପାରି ଥିେଲ। େସ ଭୟଭୀତ େହାଇ ତା, ତପସାେର ବି ଘs ଘଟାଇବାକୁ ଉପାୟ
କେଲ। େସ ଗvବ, अପସରା, କାମେଦବ, ବସx, ମଳୟାନି ଳ, େଲାଭ ଓ ମଦକୁ ପଠାଇ
େଦେଲ। େତଣୁ ଏ ସମେb ମାକେୟ, ଆଶମ अଭିମୁେଖ ଚାଲି େଲ। ମାକେୟ,
ଆଶମଟି ହି ମାଳୟର ଉ`ର ପେଟ। ଆଶମ ନି କଟେର ପୁଭଦା ନଦୀ ବହୁଥାଏ।
େସଠାେର ଚି ତା ନାମକ ଏକ ଶି ଳା ବି ଥାଏ ।

େସୗEଯ ବ"ନା କରାଯାଇଛି । େଶÖାକ ୨୨ ରୁ ୨୮ ମଧେର ଇE, ଦ¡ାରା େପରି ତ
େସବକମାେନ ମାକେୟ, ତପଭ କରି ବାକୁ କି ପରି ପେଚା କରି ଥିେଲ ତାହା ବ"ନା
କରାଯାଇଛି । କାମେଦବ, ୫ଟି ଶରର ନାମ – େଶାଷଣ, ଦୀପନ, ସୋହନ, ତାପନ ଓ
ଉନGାଦନ। େଶÖାକ ୨୯ ରୁ ୩୧ ମଧେର ଇE,ର ସମb େଚା ବି ଫଳ େହବା ବି ଷୟ

ତ
ିକ

ା

ବ"ନ। େଶÖାକ ୩୨ ରୁ ୩୯ ମଧେର ମାକେୟ, ପତି ଭଗବାନ, କୃ ପାବୃ ି ବି ଷୟ
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ଏହି अଧାୟର େଶÖାକ ୧୭ ରୁ ୨୧ ମଧେର ମାକେୟ, ଆଶମର େଶାଭା

ହ
ାନ
ଆ

କରାଯାଇଥିବା ବି ଷୟ ଉେଲB ଖ अଛି ।

ଇ
-ପ

ବ"ନ। ଏବଂ େଶÖାକ ୪୦ ରୁ ୪୯ ମଧେର ମାକେୟ, ଦ¡ାରା ଭଗବାନ,ୁ bୁତି
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ନବମ अଧାୟେର ମାକେୟ, ମୟା ପଳୟ ଦଶନ। ମାକେୟ ଭଗବାନ,ର
ମାୟା େଦଖିବାକୁ ଚାହ[ବାରୁ ଭଗବାନ ତା,ୁ ମାୟା େଦଖାଇଥିେଲ । ଭଗବାନ ଶି ଶୁରୂପେର
ମାୟା ଦଶନ କରାଇଥିେଲ ।
ଦଶମ अଧାୟେର ମାକେୟ,ୁ ମହାେଦବ,ର ବରଦାନ। ପାବତୀ, अନୁ େରାଧ
କେମ ଶି ବ ମାକେୟ,ୁ ତା,ର ବହGେତଜ ସବଦା अiୁ" ରହି ବା ଓ ଭୂ ତ ଭବି ଷ
ବ`ମାନ ାନ ରହି ବା ତଥା ତା,ୁ ପୁରାଣର ଆòଯ ପଦ ମି ଳିବା ବର େଦଇଥିେଲ ।
ଏକାଦଶ अଧାୟେର ଭଗବାନ, अ, ଉପା ଓ ଆୟୁଧମାନ, ରହସ ତଥା
ନି ଜ ନି ଜ ଗଣ, ସହ ୧୨ଶ ଆଦି ତ, ସରଣ ବି ଷୟ ବ"ନା କରାଯାଇଛି ।
ଭଗବାନ,ର େଯଉଁ େଚତନାଧି .ିତ ବି ରାଟରୂପେର ଏହି ତି େଲାକ ଦୃ ଶମାନ େହଉଛି ,
ତାହା ପକୃ ତି , ସୂତାତGା, ମହ`, अହଂକାର ଏବଂ ପତନGାତ – ଏହି ୯ଟି ତ` ସହି ତ ୧୧
ଇEି ୟ ତଥା ପwଭୂ ତ- ଏପରି ୧୬ ବି କାର ଦ¡ାରା ଗଠି ତ େହାଇଛି । ଏହା େହଉଛି

ମbକ, अxରୀi ନାଭି, ସୂଯ େନତ, ବାୟୁ ନାସି କା ଏବଂ ଦି ଗମାେନ େହଉଛxି କ" ।
ପଜାପତି ହରଉଛxି ବି ରାଟରୂପର ଲି , ମୃତୁ ମଳଦ¡ାର, େଲାକପାଳମାେନ ବି ଭିନs ଭୁ ଜ,
ଚEମା ମନ ଏବଂ ଯମରାଜ େହଉଛxି ଭðକୁଟୀ । ଲା େହଲା ଉପର ଓଠ, େଲାଭ ତଳ
ଓଠ, ଚEର କି ରଣ େହଉଛି ଦxାବଳୀ, ଭମ େହଉଛି ମୃଦୁହାସ, ବୃ iମାେନ େଲାମ ଏବଂ

ତ
ିକ

ା

େମଘମାଳ େହଉଛି ବି ରାଟପୁରୁଷ, ଶି ରର େକଶରାଶି । ମରଣଶୀଳ ମନୁ ଷ ମାେନ
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ଭଗବାନ,ର ପୁରୁଷରୂପ। ପୃଥିବୀ େହଉଛି ଏହି ବି ରାଟରୂପର ଚରଣ, ସ¡ଗ  େହଉଛି

ହ
ାନ

ଭଗବାନ

ଆ

अବୟବରୂପ ବି ଭିନs ମଳର ଆକାରାନୁ ରୂପ ମାପେର ୭ ଚାଖ। ସ¡ୟଂ

ଇ
-ପ

େଯପରି ନି ଜ ହାତେର ଚଉଦ ପାଆ ବା ୭ ଚାଖ। େସହି ବି ରାଟ ପୁରୁଷ ମଧ ତା,ର
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େହଉଛxି अଜନGା। େସ େକୗbୁଭମଣି ରୂପେର ତା,ର अଂଶ ଜୀବର ଶୁ େଚୖ ତନରୂପୀ
ଆତGେଜାତି ହ[ ଧାରଣ କରxି ଏବଂ ତାହାର ସବବାପି ନୀ ପଭାକୁ ହ[ ବiଳେର ଶୀବ
ଚି ହsରୂେପ ଧାରଣ କରxି । େସ ତା,ର ସ`ାଦି ଗୁଣସମନି ¡ତ ମାୟାକୁ ବନମାଳାରୂେପ,
େବଦକୁ ପି ତାcରରୂେପ ତଥା अ+ଉ+ମ – ଏହି ତି ନିମାତାଯୁ ପଣବକୁ (ଓଁ କାରକୁ )
ଯୋପବୀତ ରୂପେର ଧାରଣ କରxି । େଦବାଧି େଦବ ଭଗବାନ ସାଂଖ ଓ େଯାଗରୂପୀ
ମକରାକୃ ତି କୁ ଳ ଧାରଣ କରxି ତଥା ସମb ଭୁ ବନକୁ अଭୟ ପଦାନ କରୁଥିବା
ବହGେଲାକକୁ

ହ[ ମୁକୁଟରୂପେର ଧାରଣ କରxି । ମୂଳପକୃ ତି ହ[ େହଉଛି ତା,ର

େଶଷଶଯା; ତା’ଉପେର େସ ବି ରାଜମାନ ରହxି । ଧମାନାଦି ଯୁ ସ`ଗୁଣ ହ[ ତା,ର
ନାଭିକମଳ େବାଲି ବ"hତ େହାଇଛି । େସ ମନ, ଇEି ୟ ଓ ଶରୀର ସcvୀୟ ଶି
ମାନ,େର ଯୁ ପାଣତ`ରୂପୀ େକୗେମାଦକୀ ଗଦା, ଜଳତ`ରୂପୀ ପାwଜନ ଶ¯ ଓ
 ଆକାଶସ¡ରୂପୀ ଖଡ଼୍ଗ,
େତଜb`ରୂପି ସୁଦଶନ ଚକ ଧାରଣ କରxି , ଆକାଶ ପରି ନି ମଳ

ଇEି ୟମାନ,ୁ ହ[ ଭଗବାନ,ର ଶରରୂପେର ବ"ନା କରାଯାଇଛି । କି ୟାଶି ଯୁ ମନ
େହଉଛି ରଥ ଏବଂ ତନGାତମାେନ େହଉଛxି ରଥର ବାହାର ଭାଗ । ବର, अଭୟ ଆଦି
ମୁଦାମାନ, ଦ¡ାରା ପଭୂ ମାନ,ର ବରଦାନ, अଭୟ ପଦାନ ଆଦି କି ୟା ପକଟିତ ହୁଏ ।
ସୂଯ ମଳ अଥବା अଗିs ମଳ ହ[ େହଉଛି ଭଗବାନ, ପଜ
ୂ ାର ାନ । अxଃକରଣର ଶୁି

ତ
ିକ

ା

େହଉଛି ମ~ଦୀiା ଏବଂ ନି ଜର ସକଳ ପାପ ନ କରି େଦବା ହ[ େହଉଛି ଭଗବାନ,ର
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ତେମାମୟ अାନରୂପୀ ଢ଼ାଲ, କାଳରୂପୀ ଶାଙ୍ଗଧନୁ ଓ କମରୂପୀ ତୂ ଣୀର ଧାରଣ କରxି ।

ଇ
-ପ

ପଜ
ୂ ା।

ଆ

ହ
ାନ

ସମଗ ଐଶ¡ଯ , ଧମ, ଯଶ, ଲiGୀ, ାନ ଓ େବୖ ରାଗ – ଏହି ଛअଟି ପଦାଥର ନାମ
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ହ[ େହଉଛି ଭଗବାନ ସ¡ହbେର ଧାରଣ କରୁଥିବା ଲୀଳା କମଳ । ଧମ ଏବଂ ଯଶକୁ
ଯଥାକେମ ଚାମର ଓ ବଜନ(ପ¯ା) ରୂେପ ତଥା ନି ଜର ନି ଭୟଧାମ େବୖ କୁ¥କୁ େସ
ଛତରୂେପ ଧାରଣ କରxି । ୩ େବଦର ନାମ େହଉଛି ଗରୁଡ଼। େସହି େବଦମାେନ ହ[
अxଯାମୀ ପରମାତGା,ୁ ବହନ କରxି । ଆତG ସ¡ରୂପ ଭଗବାନ,ଠାରୁ ତା,ର ଆତG ଶି
େକେବ ବି ବି ଛିନs ହୁଏ ନାହ[; େସହି अବି ଛିନs ଆତG ଶିର ନାମ ହ[ ଲiGୀ । ଭଗବାନ,ର
ପାଷଦମାନ, ମଧେର ମୁଖରୂେପ ପସି  ବି ଷିେକସନ େହଉଛxି ୫ ରାତାଦି ଆଗମର
ସ¡ରୂପ । ଭଗବାନ,ର ସ¡ଭାବି କ ଗୁଣ अଣିମା, ମହି ମା ଆଦି अସି ି,ୁ ହ[ ନE, ସୁନE
ଆଦି अଦ¡ାରପାଳ କୁ ହାଯାଏ। ସ¡ୟଂ ଭଗବାନ ହ[ ବାସୁେଦବ, ସଂକଷଣ, ପଦୁ ମs ଓ
अନି ରୁ - ଏହି ୪ ମୂ`h, ରୂପେର अବିତ; େତଣୁ ତା,ୁ ଚତୁ ବୂହ େବାଲି କୁ ହାଯାଏ।
େସ ହ[ ଜାଗତ अବାର अଭିମାନୀ ବି ଶ¡ େହାଇ ସାଦି ବାହ ବି ଷୟ ଗହଣ କରxି ଏବଂ
େସ ହ[ ସ¡ପsାବାର अଭିମାନୀ େତୖ ଜସ େହାଇ ବାହ ବି ଷୟ ବି ନା ମେନ ମେନ अେନକ

ବି ଷୟ ଓ ମନର ସଂ:ାରେର ଯୁ अାନେର ଆkାଦି ତ େହାଇାଆxି ଏବଂ େସ ହି ଂ
ସମb,ର ସାiୀ ତୁ ରୀୟ ରୂେପ ସକଳ ାନର अଧି .ାନ େହାଇ ରହxି । ଏପରି ଭାବେର
अ, ଉପା, ଆୟୁଧ ଓ ଆଭୂ ଷଣେର ଯୁ ତଥା ବାସୁେଦବ, ସଂକଷଣ, ପଦୁ ମs ଏବଂ
अନି ରୂ - ଏହି ୪ ମୂ`h, ରୂପେର ପକଟିତ ସବଶିମାେନ ଭଗବାନ ଶୀହରି ହ[ ଯଥାକେମ

ତ
ିକ

ା

ବି ଶ¡, େତୖ ଜସ, ପା ଏବଂ ତୁ ରୀୟ ରୂପେର ପକାଶି ତ େହଉଛxି ।

ଇ
-ପ

ଭଗବାନ,ର अନାଦି ମାୟା େହତୁ ଶୀହରି ,ୁ କାଳ, େଦଶ, ଯାଦି କି ୟା, କ`ା, ସବ
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ାନ

ଆଦି କରଣ (ସାମଗୀ), ଯାଗାଦି କମ, େବଦମ~ାଦି , ଧାନାଦି ଶାକଲ ଦବ ଏବଂ ସ¡ଗା ଦି
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ବି ଷୟ ଦଶନ କରxି ଓ ଗହଣ କରxି । େସ ହ[ ସୁଷୁି अବାର अଭିମାନୀ ପା େହାଇ
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ଫଳ – ଏପରି ୯ଟି ନାମେର ଉେଲB ଖ କରାଯାଇଛି । ଜଗତକୁ ସଂଚାଳି ତ କରି ବା ନି ମେx
ସୂଯ ରୂପୀ ଭଗବାନ ନି ଜର ଭିନs ଭିନs ୧୨ ଗଣବଗ, ସହି ତ େଚୖ ତାଦି ଦ¡ାଦଶ ମାସେର
ନି ଜର ନି jh ପଥେର ସଂଚାର କରxି ।
ଧାତା ନାମକ ସୂଯ , କୃ ତଳୀ ନାମsୀ अପସରା, େହତି ରାiସ, ବାସୁକି ସପ,
ରଥକୃ ତ ଯi, ପୁଲb ଋଷି ଓ ତୁ cରୁ ଗvବ – ଏହି ୭ ଜଣ େଚୖ ତ ମାସେର ନି ଜ ନି ଜ
କାଯ ସ ାଦନ କରxି । अଯମା ନାମକ ସୂଯ , ପୁଲହ ଋଷି, अେଥୗଜା ଯi, ପେହତି
ରାiସ, ପୁ|ିକଳୀ अପସରା, ନାରଦ ଗvବ ଓ କନୀର ସପ – ଏହି ୭ ଜଣ େହଉଛxି
େବୖ ଶାଖ ମାସର କାଯ ନି ବା ହକ । ମି ତ ନାମକ ସୂଯ , अତି ଋଷି, େପୗରୁେଷୟ ରାiସ,
ତiକ ସପ, େମନକା अପସରା, ହାହା ଗvବ ଓ ରଥସ¡ନ ଯi –

ଏମାେନ

େହଉଛx

େଜ. ମାସର କାଯ ନି ବା ହକ । ବରୁଣ ନାମକ ସୂଯ , ବଶି . ଋଷି, ରା अପସରା,
ସହଜନ ଯi, ହୂହୂ ଗvବ, ଶୁକନାଗ ଓ ଚି ତସ¡ନ ରାiସ – ଏମାେନ ଆଷାଢ଼ ମାସେର

ସହି ତ ବି ଶ¡ାବସୁ ଗvବ, େଶାତା ଯi, ଏଳାପତ ନାଗ, अିରା ଋଷି, ପେମÖାò अପସରା
ଏବଂ ବଜ ନାମକ ରାiସ ନି ଜ ନି ଜ କାଯ ସ ାଦନ କରxି । ଭାଦବ ମାସର ସୂଯ ,
ନାମ ବି ବସ¡ାନ । ତା, ସହି ତ ଉଗେସନ ଗvବ, ବାଘ ରାiସ, ଆସାରଣ ଯi, ଭୃ ଗୁ
ଋଷି, अନୁ େମÖାò अପସରା ଓ ଶ¯ପାଳ ନାଗ ରହxି । ମାଘ ମାସେର ପଷ
ୂ ା ନାମକ ସୂଯ

ତ
ିକ

ା

ରହxି । ତା, ସହି ତ ଧନ|ୟ ନାଗ, ବାତ ରାiସ, ସୁେଷଣ ଗvବ, ସୁରୁଚି ଯi, ଘୃତାଚୀ
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କାଯ ନି ବା ହ କରxି । ଶାବଣ ମାସ େହଉଛି ଇE ନାମକ ସୂଯ ,ର କାଯକାଳ । ତା,
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अପସରା ଓ େଗୗତମ ଋଷି ରହxି । ଫାଲଗୁନ ମାସର କାଯକାଳ େହଉଛି ପଜନ ନାମକ

ଆ

ହ
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ସୂଯ ,ର । ତା, ସହି ତ କତୁ ଯi, ଚା ରାiସ, ଭରଦ¡ାଜ ଋଷି, େସନଜି ତ୍ अପସରା,
ଆହାନ ଇ-ପତି କା ସ ୂ " ନି ଃଶୁ% ବି ତରଣ େହତୁ ଡା େଜାତି ପସାଦ ପ+ନାୟକ, -ାରା ପତି .ି ତ ଓ ପକାଶି ତ
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ବି ଶ¡ ଗvବ ଓ ଐରାବତ ସପ ରହି ଥାxି । ମାଗଶୀର ମାସର ସୂଯ , ନାମ अଂଶୁ । ତା,
ସହି ତ କଶପ ଋଷି, ତାi ଯi, ଶୃତେସନ୍ ଗvବ, ଉବଶୀ अପସରା, ବି ଦୁkତ ରାiସ ଓ
ମହାଶ¯ ନାଗ ରହି ଥାxି । େପୗଷ ମାସେର ଭଗ ନାମକ ସୂଯ , ସହି ତ ୁଜ ରାiସ,
अରି େନମୀ ଗvବ, ଉ" ଯi, ଆୟୁ ଋଷି, ପୁବଚ
 ି `ି अପସରା ଓ କେକାଟକ ନାଗ
ରହି ଥାxି । ଆଶି ¡ନ ମାସଟି େହଉଛି ତ¡ା ସୂଯ , ଜମଦଗିs ଋଷି, କcଳ ନାଗ, ତି େଳା`ମା
अପସରା, ବହGାେପତ ରାiସ, ଶତଜି ତ୍ ଯi ଓ ଧୃତରା ଗvବ,ର କାଯକାଳ।
କା`hକେର ବି ×ୁ ନାମକ ସୂଯ , ସହି ତ अଶ¡ତର ନାଗ, ରା अପସରା, ସୂଯ ବkା ଗvବ,
ସତଜି ତ୍ ଯi, ବି ଶ¡ାମି ତ ଋଷି ଓ ମଖାେପତ ରାiସ ନି ଜ ନି ଜର କାଯ ସ ନs କରxି ।
ଉପେରା ସମେb େହଉଛxି ସୂଯ ରୂପ ଭଗବାନ,ର ବି ଭୂତି। େଯଉଁ େଲାକ
ପତହ ସକାଳ ଓ ସvାେର ଏମାନ,ୁ ସG ରଣ କରxି , ତାହା,ର ସକଳ ପାପ ନ
େହାଇଯାଏ। ଏହି ସୂଯ େଦବ ନି ଜର ଗଣମାନ, ସହି ତ ବାରମାସ ସବତ ବି ଚରଣ
ଏବଂ ଇହ ଓ ପରେଲାକେର ବି େବକ ବୁ ି ବି bାର କରxି । ସୂଯ

ଭଗବାନ,ର ଗଣମାନ, ମଧେର ଋଷିମାେନ ସୂଯ ସcvୀୟ ଋେଗଦ, ଯଜୁ େବଦ ଓ
ସାମେବଦର ମ~ଦ¡ାରା ସୂଯ ,ୁ bୁତି କରxି ଏବଂ ଗvବମାେନ ସୂଯ ,ର ସୁଯଶ ଗାନ
କରxି । अପସରାମାେନ ଆଗେର ନୃ ତ କରି କରି ଚାଲxି । ନାଗଗଣ ସୂଯ , ରଥକୁ
ଦଉଡ଼ି ପରି େହାଇ ବାvି ରଖxି ; ଯiମାେନ ରଥକୁ ସଜାଇ ସୁEର କରxି ଏବଂ ବଳବାନ୍

ତ
ିକ

ା

ରାiସମାେନ ରଥକୁ ପଛରୁ େଠଲxି । ଏମାନ, ଛଡ଼ା ବାଳଖିଲା ନାମକ ଷାଠି ଏ ହଜାର
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କରି òଲxି

ଇ
-ପ

 ସ¡ଭାବର ବହGଷh ସୂଯ , ଆଡ଼କୁ ମୁହଁ କରି ତା, ଆେଗ ଆେଗ bୁତି କରି ଚାଲxି ।
ନି ମଳ

ଆ

ହ
ାନ

ଏପରି ଭେବ अନାଦି , अନx, अଜନGା ଭଗବାନ ଶୀହରି ହ[ ପତି କ{େର ନି ଜ ସ¡ରୂପକୁ
ଆହାନ ଇ-ପତି କା ସ ୂ " ନି ଃଶୁ% ବି ତରଣ େହତୁ ଡା େଜାତି ପସାଦ ପ+ନାୟକ, -ାରା ପତି .ି ତ ଓ ପକାଶି ତ
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ବି ଭ କରି େଲାକମାନ,ୁ ପାଳନ-େପାଷଣ କରxି ।
ଦ¡ାଦଶ अଧାୟେର ଶୀମßାଗବେତା ବି ଷୟ ବbୁର ସଂiି ବି ବରଣ ଏବଂ
ଭାଗବତ

ପାଠର

ମହି ମା

ବ"ନା

କରାଯାଇଛି ।

ଶୀମßାଗବତ

ମହାପୁରାଣେର

ସବପାପହାରୀ ସ¡ୟଂ ଭଗବାନ ନାରାୟଣ ଶୀହରି,ର ଲୀଳା ହ[ ସଂକୀ`ନ କରାଯାଇଛି ।
ଏଥିେର अତx େଗାପନୀୟ ବହG ବି ଷୟେର ବ"ନା କରାଯାଇଛି , େଯଉଁଥିେର କି ଜଗତର
ଉâ`ି, ିତି ଓ ପଳୟର ପତୀତି େହାଇଥାଏ। ଏଥିେର େସହି ପରମତ`ର अନୁ ଭବାତGକ
ାନ ଓ ତାହାକୁ ଲାଭ କରି ବାର ଉପାୟ ବି ଷୟେର  ନି େjଶ ରହି ଛି । ଏହି
अଧାୟେର ପଥମ :v ଠାରୁ ଦ¡ାଦଶ :v ପଯx ସମb :vର ବି ଷୟ ବbୁର ସଂiି
ପରି ଚୟ ଏବଂ ଭାଗବତ ପାଠର ମହି ମା ବ"ନା ଦି ଆଯାଇଛି ଯାହାକି ଆହ¡ାନ ଇ ପତି କାର
େଫବୃ ୟାରୀ ୨୦୨୧ ସଂ:ରଣେର ପକାଶି ତ େହାଇସାରି ଛି ।
ତେୟାଦଶ अଧାୟେର ଇିଭିନs ପୁରାଣମାନ,ର େଶÖାକ ସଂଖା ନି ରୂପଣ ଏବଂ

ବହG ପୁରାଣେର ୧୦୦୦, ପଦG ପୁରାଣେର ୫୫୦୦୦, ବି ×ୁ ପୁରାଣେର ୨୩୦୦୦
ଏବଂ ଶି ବ ପୁରାଣେର ୨୪୦୦୦ େଶÖାକ ରହି ଛି । ଶୀମଦ୍ ଭାଗବତେର ୧୮୦୦୦, ନାରଦ
ପୁରାଣେର ୨୫୦୦୦, ମାକେୟ ପୁରାଣେର ୯୦୦୦ ତଥା अଗିs ପୁରାଣେର ୧୫୪୦୦
େଶÖାକ ରହି ଛି । ଭବି ଷ ପୁରାଣେର େଶÖାକ ସଂଖା ୧୪୫୦୦ । ବହGେବୖ ବ` ପୁରାଣେର

ତ
ିକ

ା

୧୮୦୦୦ େଶÖାକ ଓ ଲି  ପୁରାଣେର ୧୧୦୦୦ େଶÖାକ ରହି ଛି। ବରାହପୁରାଣେର
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ଶୀମßାଗବତର େଶ.ତ¡ ପତି ପାଦନ କରାଯାଇଛି ।

ଇ
-ପ

୨୪୦୦୦, :E ପୁରାଣେର ୮୧୧୦୦ ଏବଂ ବାମନ ପୁରାଣେର ୧୦୦୦୦ େଶÖାକ ରହି ଛି ।

ଆ

ହ
ାନ

କୁ ମ ପୁରାଣେର ୧୭୦୦୦ ଓ ମ ପୁରାଣେର ୧୪୦୦୦ େଶÖାକ अଛି । ଗରୁଡ଼ ପୁରାଣେର
ଆହାନ ଇ-ପତି କା ସ ୂ " ନି ଃଶୁ% ବି ତରଣ େହତୁ ଡା େଜାତି ପସାଦ ପ+ନାୟକ, -ାରା ପତି .ି ତ ଓ ପକାଶି ତ
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୧୯୦୦୦ ଓ ବହGା ପୁରାଣେର ୧୨୦୦୦ େଶÖାକ ରହି ଛି । ଏପରି ସବୁ ପୁରାଣେର େଶÖାକ
ସଂଖା ମି ଶି େମାଟ ୪ ଲi େହଉଛି ।
ଭାଗବତେର ବ"hତ ଭଗବାନ,ର अßୂତ ଚରି ତ, ଶରୀରତ`, ାନ ଦଶନ,
ଭିେଯାଗ, େମାi ମାଗ ପଭୃ ତି ବି ଷୟ ସବୁ ମନୁ ଷ,ର ପଠନ, ଶବଣ, ଚି xନ ଓ ସG ରଣ
କରି ବା େଯାଗ ।
ସବେବଦାxସାରଂ ହି ଶୀମßାଗବତ ମି ଷେତ ।
ତଦସାମୃତତୃ ସ ନାନତ ସାଦତି ଃ କ¡ଚିତ୍ । ।
ଇତି ଶୀମßାଗବେତ ମହାପୁରାେଣ ପାରମହଂସାଂ ସଂହି ତାୟାଂ େବୖ ୟାସି କାଂ
ସେବଷାମ୍ अଧାୟନାମ୍ ସାରସଂଗହ ବି େଶÖଷଣ ଚି ତି ସମାଽୟମ୍ ଦ¡ାଦଶ :vଃ ।
ଭୀମସାପି ରେଣ ଭୋ ମୁେନରପି ମତି ଭମଃ ।
ଯଦି ଶୁମଶୁଂ ବା ମମ େଦାେଷା ନ ବି ଦେତ । ।

େତନ ତ¡ଦଂଘି କମେଳ ଋତି ଂ େମ ଯk ଶାଶ¡ତମ୍ । ।
ମ~ହୀନଂ. କି ୟାହୀନଂ, ଭିହି ନଂ ସୁେରଶ¡ର ।
ଯତ୍ ପଜ
ୂ ି ତଂ ମୟାେଦବ! ପରି ପ"
ୂ  ଂ ତଦbୁେମ । ।
ଯଦiରପଦଭଂ, ମାତାହୀନଂ ଚ ଯଦ୍ ଭେବତ୍ ।

ଆ

ହ
ାନ

ଆବାହନଂ ନ ଜାନାମି , େନୖ ବ ଜାନାମି ପ{Êନମ୍ ।

ଇ
-ପ

ତ
ିକ

ା

ତବଂ iମତାଂ େଦବ! ପସୀଦ ପରେମଶ¡ର । ।

ଆହାନ ଇ-ପତି କା ସ ୂ " ନି ଃଶୁ% ବି ତରଣ େହତୁ ଡା େଜାତି ପସାଦ ପ+ନାୟକ, -ାରା ପତି .ି ତ ଓ ପକାଶି ତ
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ବି ସଜନଂ ନ ଜାନାମି, iମସ¡ ପରେମଶ¡ର! । ।୧ । ।
ମ~ହୀନଂ କି ୟାହୀନଂ, ଭିହି ନଂ ସୁେରଶ¡ର ।
ଯତ୍ ପଜ
ୂ ି ତଂ ମୟାେଦବ! ପରି ପ"
ୂ  ଂ ତଦbୁେମ । ।୨ । ।
ଯଦiରପଦଭଂ, ମାତାହୀନଂ ଚ ଯଦ୍ ଭେବତ୍ ।
ତବଂ iମତାଂ େଦବ! ପସୀଦ ପରେମଶ¡ର! । ।୩ । ।
ଯସ ସG ତା ଚ ନାେମାା, ତେପାଯକି ୟାଦି ଷୁ ।
ନୁ ନଂ ସ ୂ"ତାଂ ୟାତି , ସେଦା ବେE ତମଚୁ ତମ୍ । ।୪ । ।
ପମାଦାତ୍ କୁ ବତାଂ କମ, ପଚେବତାଧି େରଷୁ ଯଦ୍ ।
ସG ରଣାେଦବ ତଦି ¡େ×ାଃ, ସ ୂ"ଂସାଦି ତି ଶତିଃ । ।୫ । ।

ପ"
ୂ  ାହୁତି -

ଓଁ ପ"
ୂ  ମଦଃ ପୁ"ମିଦଂ, ପ"
ୂ  ାତ୍ ପ"
ୂ  ମୁଦଚେତ ।

। । ହରି ଃ ଓଁ ତତ୍ । ।
େହ େମାର ନମସ ସୁାନୀ ବି େବକୀ ପାଠକବୃ E ଭଗବାନ େହଉଛxି ପରମ ଶୁ ଓ ମାୟାମଳବଜh ତ । େଶାକ କି cା ମୃତୁ ତା,
ନି କଟେର ପେବଶ କରି ପାେରନାହ[ । େସହି ପରମ ସତସ¡ରୂପ ପରେମଶ¡ର,ୁ ଧାନ କରି

ତ
ିକ

ା

ଏହି ସଂକଳନ ସହ ମଁୁ େମାର ଭଗବତ୍ ାନ ଶୀଷକ ଧାରାବାହି କ ସମା କରୁଛି ।
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ପ"
ୂ  ସ ପ "
ୂ ମାଦାୟ, ପ"
ୂ  େମବାବଶି ଷେତ । ।

ାନରୁ େମାର ଭଗବତ୍ ସାରସଂଗହ େଲଖାସମୂହ
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“ହୀନଜେଳନ ଶଫରୀ ଫଫ ରାୟେତ” ଉିେର ପଶb ସାଗର ଶଯାର ଉØଳଖମାତ

ଆହାନ ଇ-ପତି କା ସ ୂ " ନି ଃଶୁ% ବି ତରଣ େହତୁ ଡା େଜାତି ପସାଦ ପ+ନାୟକ, -ାରା ପତି .ି ତ ଓ ପକାଶି ତ

Aahwaan.com

278

ଆହାନ ଇଇ-ପତି କା,
କା, ସାଦଶ ବଷ, ତୃ ତୀୟ ସଂଖା,
ସଂଖା, ମା ୨୦୨୨

Magazine Downloaded from www.aahwaan.com

ଆପଣମାନ, ସମୀପେର ପତି ପାଦନ କରି ଛି । ଏଥିେର ଯାହା ସବୁ ତଟି ଆପଣମାେନ
ପରି ଳiିତ କେଲ, ତାହାକୁ ଆପଣ, ଉଦାରତାର ପରିଚୟ ପବ
ୂ କ
 iମା ପଦାନ କରି େବ
େବାଲି େମାର ଆଶା, ବି ଶ¡ାସ ଓ ଆପଣ,ଠାେର େଯାଡ଼ହb ପ ାଥନା ।
ସବେଶଷେର କି  ସେବାପରି ଡ଼ର େଜାତି ପସାଦ ପ+ନାୟକ ମହାଶୟ,ୁ େମାର
ପଣାମ ତଥା େମା େଲଖାକୁ ଧାରାବାହି କଭାେବ ଆପଣା ମାସି କ ଇ-ପତି କାେର ାନ
େଦଇଥିବାରୁ େମାର अxରରୁ ମହାଶୟ,ୁ କୃ ତତା ଜଣାଇ ଧନବାଦ अପଣ କରୁଛି ତଥା
ମହାଶୟ,ର ପତି କା ଆବାଳ ବୃ ବନୀତା, ଦ¡ାରା ପରି ଚିତ ଓ ଆଦୃ ତ େହାଇ ଓଡ଼ି ଶାର
େକାଣ अନୁ େକାଣେର ପସାର ଓ ପଚାର େହଉ େବାଲି ଓଡ଼ି ଶାର ଆରାଧ ଭଗବାନ ଶୀ
ଜଗନs ାଥ ମହାପଭୂ , ଠାେର ପାଥନା କରୁଛି ।
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ସୁବ"ପୁର, ଜରଡ଼ାଗଡ,ଗ|ାମ
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େମାବାଇଲ୍ ନଂ – ୬୩୭୨୧୩୩୭୩୫
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ବି ଶ ମାତୃ ଭାଷା ଦି ବସର ଚିxନ
ମାଆ ଓ ମାତୃ ଭୂ ମି ପୀତି େଯଉଁ େଦଶର ଜନତା, ମଧେର
ରହି ଥାଏ େସ େଦଶର ଗତି ଊ¡ଗାମୀ । ତା’ ସହି ତ ମାତୃ ଭାଷା ପୀତି
ସଂଯୁ େହାଇଗେଲ େଦଶ ସମୃିର ଶି ଖରକୁ
ମାତୃ ଭାଷା

ପୀତି ର

ବଳି .

ନି ଦଶନ

ଶ କରିଥାଏ।

େଦଖାଇଥିେଲ

ପବ
ୂ ବ
 ର

ଡା ଉଷାରାଣୀ ଦାଶ ଜନସାଧାରଣ, ଯାହାର ଫଳ ସ¡ରୂପ ବଳାଭାଷାକୁ ସରକାରୀ ଭାଷାର

ମାନତା ମି ଳିବା ସହି ତ ପରବ` ୀ ସମୟେର ପବ
ୂ ବ
  ପାକି ାନ ଠାରୁ
अଲଗା େହାଇ ଏକ ସ¡ତ~ ଓ ସମୃ ରାେର ପରିଣତ େହାଇ
ପାରି ଥିଲା ।

ପାକି ାନ ସରକାର ଉjୁ  କୁ ଏକମାତ ଜାତୀୟ ଭାଷା ରୂେପ ଗହଣ
କରି ଥିେଲ। ପାକି ାନର अଂଶ ସ¡ରୂପ ଥିବା ପବ
ୂ ବ
  (ବ`ମାନର
ବାଂଲାେଦଶ)ର ସାଧାରଣ ଜନତା ଉjୁ  ଭାଷା ସହି ତ ବଳା ଭାଷାକୁ
ଦି ¡ତୀୟ ରାଜଭାଷାର ସ¡ୀକୃ ତି ପଦାନ ନି ମି` ପbାବ େଦଇଥିେଲ। ମାତ
ପାକି ାନ ସରକାର ଏହାକୁ

अଗାହ କରି େଦବାରୁ ଢାକା ବି ଶ¡-

ତ
ିକ

ା

ବି ଦାଳୟର ଛାତ ଓ ସାଧାରଣ ଜନତା ୧୯୫୨ ମସି ହାେର ଢାକାଠାେର
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ସ¡ାଧୀନତା ଲାଭ ପେର ୧୯୪୮ ମସି ହାେର େଡାମି ନିअନ୍ अଫ୍

ଜନତା,ର

ଏଥିେର

ମୃତୁ

େହାଇଥିଲା।
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ଇ
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ବି େରାଧର ଆେୟାଜନ କରି ଥିେଲ। ପାwଜଣ ଛାତ, ସାମାଜି କ କମୀ ଓ
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ମାତୃ ଭାଷାର ସୁରiା ଓ ସ¡ାଭିମାନ ରiା ନି ମି` ବାଂଲାବାସୀ,ର ଏହି अନନ ଓ ପୃଥିବୀ
ବି ରଳ ଆତGବଳୀଦାନର ଫଳ ସ¡ରୂପ ୧୯୫୬େର ବଳାଭାଷାକୁ ରାଜଭାଷାର ସ¡ୀକୃ ତି
ମି ଳିଥିଲା। ପରବ`ୀ ସମୟେର ବାଂଲାେଦଶୀ ରାଫିକୁ ଲ ଇସଲାମ, ଓ अବଦୁ ସ
ସଲାମ, ଦ¡ାରା ବି ଶ¡ ମାତୃ ଭାଷା ଦି ବସ ପାଳନ ନି ମି` ପଦ` ପbାବକୁ ୟୁେନେ:ାର
୩୦ତମ ସାଧାରଣ ସଭାେର ଗୃହୀତ େହାଇ ୧୯୫୨ ମସି ହାେର ନି ଜ ଜୀବନକୁ ଉଗ
କରି ଥିବା ସହି ଦମାନ,ୁ ସG ରଣ କରି ବା ପାଇଁ ୨୧ େଫବୃ ଆରୀକୁ ଆxଜାତୀୟ ମାତୃ ଭାଷା
ଦି ବସ ଭାେବ ପାଳନ କରି ବାକୁ ସବସତି କେମ ନି ତି ଗହଣ କରାଯାଇଥିଲା ।
ଭାଷା ଏକ ସୋହନ, ଏକ ଆେବଗ। ଭାଷା ଭାବର ସwାଳକ। ଏହା अଜଣା
अପରି ଚିତ, ମଧେର ସ କର େସତୁ ବvଟିଏ,

अସମାହି ତ

ଗହନତ`¡ର ସରଳ

ସମାଧାନର ସୂତଟିଏ। ଏହା ସୀମାହୀନ, ଦି ଗx ପସାରୀ, ଯାହା ତା’ର ପରିଧି ମଧେର
ଥିବା ମଣିଷକୁ ବାvି ରେଖ ଆପଣାପଣେର। ଫୁଲମାଳାର अxନh ହିତ ସୂତ ପରି ଏକ ସହି ତ

ଶନି ଚୟ अଥଯୁ େହାଇ ଭାବବି ନିମୟର ମାଧମ େହାଇପାରି େଲ ଭାଷା ସଂା ଗହଣ
କରି ଥାଏ। ମାତ, ମାତୃ ଭାଷା ଏକ ନି ଆରା अନୁ ଭବ, ଏକ ମଧୁର ଆକଷଣ, ଏକ ପୀତି ଭରା
ପୁଲକ। ମା’ର ଭାଷାପରି अମୃତଝରା, ଆପଣାପଣର ପାଣପାଚୁ ଯେର ଭରା। ମା’ iୀର
ପରି ମଧୁର, अବି କ{।
ଭାଷା ସମୀiକ, ମତେର ବ`ମାନ ପୃଥିବୀର ପାୟ ୬୦୦୦ କଥିତ ଭାଷା ମଧରୁ

ମାତ େକେତ ଶହ

ଇ
-ପ

ଓ ସାବଜନୀନ େiତେର ବବହୃତ େହଉଥିବା ଭାଷାର ସଂଖା

ତ
ିକ

ା

ପାୟ ଶତକଡା ୪୩ ଭାଗ ବି ପଦସ,ୁ ଳ अବାେର अଛxି । ପକୃ ତ ପେi ଶି iା ବବା
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ଆେରକକୁ େଯାଗ କରି ଗଢି ଦି ଏ ଏକ ସୁEର ଭାବର ବvନ। ଧ¡ନି ସଂେଯାଜନାେର ସୃ

ଆ

ହ
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ମଧେର ସୀମି ତ । ସମଗ ପୃଥିବୀର ଶତକଡା୪୦ ଭାଗ େଲାକ ନି ଜ ମାତୃ ଭାଷା ବା
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େବାଧଗମ ଭାଷାେର ଶି iାଲାଭ କରି ନାହାxି । ମି ଳିତ ଜାତି ସଂଘର ରି େପାଟ  अନୁ ଯାୟୀ
ପତି ଦୁ ଇ ସାହେର େଗାଟିଏ ଭାଷା ପାୟ ବି ପଦସ,ୁ ଳ अବାକୁ ଆସି ଯାଏ ।
ଜଗତୀକରଣ ଯୁଗେର ମାତୃ ଭାଷାକୁ अଣେଦଖା କରି ବି େଦଶୀ ଭାଷା ଶି iାପତି ଆଗହ ହ[
ମାତୃ ଭାଷା ବି ଲୁିର ମୁଖ କାରଣ କୁ ହାଯାଇପାେର । ଡି ଜିଟାଲ େiତେର ମଧ ଶେହରୁ
କମ୍ ସଂଖକ ଭାଷାର ବବହାର ଭାଷାବି ଲୁିର अନତମ କାରଣ ।
ଗୁରୁତ¡ପ"
ୂ  କଥା େହଉଛି ଭାଷାର ସୁରiା ଓ ସଂରiଣ ନି ମି` ଆxଜାତୀୟ bରେର
ପୟାସ ଓ ପଯତs କରାଯାଉଛି । ମି ଳିତ ଜାତି ସଂଘ େଜେନରାଲ ଆେସମି ø ୨୦୧୯ ବଷକୁ
ସ¡େଦଶୀଭାଷାମାନ,ର ଆxଜାତି କ ବଷ ରୂେପ େଘାଷିତ କରି ଥିଲା । ୨୦୨୨୩୨

ମଧବ`ୀ ସମୟକୁ ସ େଦଶୀ ଭାଷାମାନ,ର ଆxଜାତି କ ଦଶvି ଭାବେର ମି ଳିତ

ଜାତି ସଂଘ ନାମି ତ କରି ଛି। ଭାରତ ମଧ ଏ େiତେର ପଛେର ପଡ଼ି ନାହ[। ୨୦୨୦େର
େଘାଷିତ ଜାତୀୟ ଶି iାନୀତି େର ମାତୃ ଭାଷାର ବି କାଶ ନି ମେx ସବାଧି କ ଗୁରୁତ¡ ପଦାନ

କରାଯି ବ ଯjାରା ବି ଷୟର େବାଧଗମତା ସହଜ େହବ, ମାତୃ ଭାଷାେର ଦiତା
ପତି ପାଦନେର ସହାୟକ େହବ ଏବଂ ବହୁଭାଷୀ ସମାଜ ଗଠନ ନି ମି` ଭାଷାଶି iାର ଦiତା
ବୃ ିେର ସହାୟକ େହବ। ୧୯୬୧ମସି ହାେର େବୖ ାନି କ େବୖ ଷୟି କ ଶାବଳୀ ଆେୟାଗ
ାପନ େହାଇ ବି ଶ୍ଵବି ଦାଳୟ bରୀୟ ପୁbକ ଆwଳି କ ଭାଷା େର ରଚନା କରାଯି ବା
ନି ମି` େପାହନ େଦଇ ଆସୁଛି।େକEୀୟ ଭାରତୀୟ ଭାଷା ସଂାନ ଦ୍ଵାରା ପରି ଚାଳି ତ

ତ
ିକ

ା

ରାୀୟ अନୁ ବାଦ ମି ଶନ -ାରା ବି ଶବିଦାଳୟ ଓ ମହାବି ଦାଳୟ bରୀୟ ପାଠପୁbକ
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କରାଯାଇଛି । ପାଥମି କ ଶି iା ଠାରୁ େବୖ ଷୟି କ ଶି iା ପଯx ଶି iାଦାନ ମାତୃ ଭାଷାେର

ଇ
-ପ

ଗୁଡ଼ିକୁ ସମି ଧାନର अମ ସୂଚୀେର अxଭୁ  ସମb ଭାଷାେର अନୁ ବାଦ କରାଯାଉଛି ।

ଆ

ହ
ାନ

ଏତଦବତୀତ ବି ଲୁପାୟ ଭାଷା ପାଇଁ େକEୀୟ ବି ଶବିଦାଳୟ ପତି .ା, ଭାରତବାଣୀ
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ପରି େଯାଜନା, ଭାରତୀୟ ଭାଷା ବି ଦାଳୟ ପତି .ା, ଇ¢ରେନଟେର ବି ଭିନs ଭାରତୀୟ
ଭାଷାେର ବି ଷୟବbୁ ଉପଲ®ତା ନି ମେx ନବେଲଖା ପରି େଯାଜନା ଆଦି କାଯକମ
ମାତୃ ଭାଷା ବା ଆwଳି କ ଭାଷାର ସ ୟଂ ସ ୂ"ତାକୁ ବଜାୟ ରଖି ବା ନି ମେx ଏକ ଏକ
अନନ ପଦେiପ।
ଭାଷାର ସୁରiା ଓ ଶୀ ବୃ ି ନି ମି` ବି ଶbରୀୟ ଏେତ ସବୁ କାଯକମର ପମୁଖ
କାରଣ अନୁ ଧାନ କେଲ ଏହା  अନୁ େମୟ ହୁଏ େଯ

ମାତୃ ଭାଷା ଆମକୁ ଆମର

ଐତି ହ ସହି ତ େଯାଡ଼ି ଥାଏ। ଆମର ସାମାଜି କ ଓ ସାଂ:ୃତି କ ପରି ଚୟ କୁ ପରି ଭାଷିତ
କରି ଥାଏ। େଗାଟିଏ ଜାତି ର ଧମ ସଂ:ୃତି ଓ ପର ରା ସହି ତ ଭାଷା अାୀ ଭାେବ
ଜଡ଼ି ତ । ଭାଷାର ବି େଲାପେର ଜାତି ତାର अସିG ତା ହରାଇ ବସି ବ । ବହୁଭାଷୀ ାନ
ଆହରଣ ଦ୍ଵାରା ବି ଭିନs ଜାତି , ସ ଦାୟ, େଦଶର ସଂ:ୃତି ଓ ପର ରା ସଂପକେର
ଜାଣିବା ସବ େହବ ।

ଭାଷାେର େସପରି ସବ ନୁ େହଁ । େସଥିପାଇଁ ବି ଶର अେନକ ବି କଶି ତ ଓ ବି କାଶଶୀଳ
େଦଶ ଯଥା ଜାପାନ, ଋଷିଆ, ଚୀନ, ଜମାନ ଆଦି େର ମାତୃ ଭାଷା ମାଧମେର ପାଠପଢ଼ା
େହାଇଥାଏ ଏବଂ ପାଠପୁbକ ଗୁଡ଼ିକ ମଧ ମାତୃ ଭାଷାେର ରଚି ତ େହାଇଥାଏ ।
ମାତୃ ଭାଷା ଆମକୁ ଶି iିତ କରାଏ, ସଂହତି ଭାବ ଉେଦକ କରାଏ, ଜାତୀୟ ଭାବ ଜାଗତ
କରାଏ, ଏକତା ସୂତେର ବାvି ରେଖ। ମଣିଷର, ସମାଜର, େଦଶର ଓ ଜାତି ର ଉନs ତି
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ା

ମାତୃ ଭାଷା ସହି ତ अାୀ ଭାେବ ଜଡ଼ି ତ ।

ଇ
-ପ

ମାତୃ ଭାଷାକୁ ବି େଲାପ କରି ବାେର, ମାତୃ ଭୂ ମି ଓ ମାତୃ ଭାଷା ପତି ହୀନମନତା ଭାବ

ଆ

ହ
ାନ

ଥିବା ଆମର ତଥାକଥିତ ଶି iିତ ଜନସାଧାରଣ, ଭୂ ମିକା ମଧ କମ୍ ନୁ େହଁ । ଏହି ଭଳି
ଆହାନ ଇ-ପତି କା ସ ୂ " ନି ଃଶୁ% ବି ତରଣ େହତୁ ଡା େଜାତି ପସାଦ ପ+ନାୟକ, -ାରା ପତି .ି ତ ଓ ପକାଶି ତ
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ଭଦମୁଖା ପି vା ମଣିଷମାେନ ମାତୃ ଭାଷାେର କଥାବା`ା କରି ବା ନି ମେx ଲା अନୁ ଭବ
କରି ବା ସହି ତ ନି ଜ ସxାନମାନ,ୁ ମାତୃ ଭାଷା ଶି ଖାଇବାକୁ ଆତGସାନ ହାନୀ େହବ
େବାଲି ବି ଚାରxି । ନି ଜ ସxାନ ଜନGଭୂ ମି ଛାଡ଼ି ବି େଦଶେର ଚାକି ରୀ କରୁଛି କି cା
ବି େଦଶେର ନାଗରିକତ ଗହଣ କରି େନଇଛି େବାଲି ଗବର ସହ କହxି ଓ ପୁअଝି अ
ନାତି ନାତୁ ଣୀ, ସହ ଇଂରାଜୀ ଭାଷାେର କଥା େହେଲ ଆଭିଜାତ ବେଢ େବାଲି ମେନ
କରxି । ଏହି ମାେନ ହ[ ପେରାiେର ମାତୃ ଭାଷା ଓ ମାତୃ ଭୂ ମି ନି ମି` अସଲ ଶତ।
େସଥିପାଇଁ ଗାଧର େମେହର କହି ଛxି - "ମାତୃ ଭୂ ମି ମାତୃ ଭାଷାେର ମମତା ଯା' ହୃେଦ
ଜନମି ନାହ[, ତାକୁ ଯଦି ାନୀଗଣେର ଗଣିବା अାନ ରହି େବ କାହ[ ?"
୨୦୨୨ ଆxଜାତୀୟ ମାତୃ ଭାଷା ଦି ବସର ବି ଷୟବbୁ ରଖାଯାଇଛି -‘ବହୁଭାଷୀ ଶି iା
ପାଇଁ ପଯୁିବି ଦା ବବହାର: ଆହାନ ଓ ସୁେଯାଗ’ ବହୁଭାଷୀ ଶି iାର अଭି ବୃ ି ନି ମି`
ପଯୁିବି ଦାର ସାାବ ଭୂ ମିକା ଏବଂ ସମb, ନି ମି` ଗୁଣାତGକ ଶି iାଦାନ ଓ

ଉେନGାଚନ କରିବ। ବ`ମାନ ସମୟେର ଶି iାେiତେର ଥିବା ଆହ¡ାନର ସମାଧାନ
ପଯୁିବି ଦା ଦ¡ାରା ସବ େହାଇପାରି ବ। ସମb, ପତି ସମାନ ଦୃ ିେକାଣ େନଇ
ପୃଥିବୀର େକାଣ अନୁ େକାଣର ସମb ଶି iାଥୀ,ୁ अxଭୁ  କରିବାର ମୂଳନୀତି ଦ¡ାରା ଯଦି
ଏହା ପରି ଚାଳି ତ ହୁଏ େତେବ ପଯୁିବି ଦା ଜୀବନ ବାପୀ ଶି iାର ସୁେଯାଗ ସୃିକରି ବା
ଦି ଗେର ପୟାସକୁ ତ¡ରାନି ¡ତ କରି ପାରି ବ।
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େକାଭିଡ ୧୯ ପରି େପiୀେର ବି ଦାଳୟ ବE ଥିବା ସମୟେର ବି ଶ¡ର अେନକ େଦଶ
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ଶି iାଗହଣର ବି କାଶ ନି ମି` ପଯୁିବି ଦାର ସହେଯାଗ ବି ଷୟେର ଏହା ନୂ ତନ ଦି ଗx

ଇ
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ଶି iା କାଯକମ ଚାଲୁ ରଖିବା ପାଇଁ ପଯୁିବି ଦା ଆଧାରିତ ସମାଧାନଗୁଡିକୁ ନି େୟାଜି ତ

ଆ

ହ
ାନ

କରି ଥିେଲ। େକାଭି ଡ୍ ୧୯ ପଭାବେର ବି ଦାଳୟ ବEଥିବା ସମୟେର ପୃଥିବୀର ୧୪୩ଟି
ଆହାନ ଇ-ପତି କା ସ ୂ " ନି ଃଶୁ% ବି ତରଣ େହତୁ ଡା େଜାତି ପସାଦ ପ+ନାୟକ, -ାରା ପତି .ି ତ ଓ ପକାଶି ତ
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େଦଶେର କରାଯାଇଥିବା ଶି iାର ବି କ{ ବବା ସ କେର ୟୁେନେ:ା, ୟୁନିେସଫ୍,
ବି ଶ¡ବା,ର ସେଭରୁ ଜଣାଯାଇଛି େଯ ଶତକଡା ୯୬ ପତି ଶତ ଉ ଆୟକାରୀ
େଦଶଗୁଡିକ अନଲାଇନ ପBାଟଫମେର ଶି iା ପଦାନ କରି ଶି iାଦାନ କାଯକମର
ନି ରxରତା ଜାରି ରଖି ଛxି । ନି ମs ଆୟକାରୀ େଦଶଗୁଡିକର ସଂଖା ଶତକଡା ୫୮
ଭାଗେର ସୀମି ତ। ନି ମs ଆୟକାରୀ େଦଶଗୁଡିକ େଟଲି ଭିଜନ ଓ େରଡି ଓ ମାଧମେର
ଦୂ ରxର ଶି iା ଜାରି ରଖିଛxି ।
ନି zିତ ଭାବେର, େସେତେବେଳ ଶି iକମାନ,ର ସଂଚାର ବା ଆଭାସୀ ମାଧମେର
ଶି iାଦାନ ନି ମି` ଦiତା ବା ପbୁତି ନଥିଲା। ଶି iାଥୀମାନ,ର ମଧ ଆବଶକୀୟ
ଉପକରଣ, ଇ¢ରେନଟ ସଂେଯାଗ ବା େକୗଣସି ମାଗଦଶକ ନ ଥିେଲ, ଯାହାଫଳେର
अଧି କାଂଶ ଶି iାଥୀ ଦୂ ରଶି iାରୁ ବwିତ େହାଇଥିେଲ। ପୁନz ଦୂ ର ଶି iାଦାନ, ଶି iଣ
ଉପକରଣ, େଟଲି ଭିଜନ ଓ େରଡି ଓର କାଯକମ ଏବଂ ଇ¢ରେନଟେର ଉପଲ®

ସୁଖର କଥା, ବି ଗତ ଦୁ ଇ ବଷ ମଧେର ଏହି ିତି ର କି ଛି ପରି ମାଣେର ଉନs ତି
ଘଟିଛି। ଇ¢ରେନଟ ସଂେଯାଗ, ବହୁଭାଷୀ କାଯକମ, ଆwଳି କ ଭାଷାକୁ ଇ¢ରେନଟେର
ାନ ପଦାନ ଆଦି अେନକ ପରି ବ`ନ ଏହି ସମସାର କି ଛିମାତାେର ସମାଧାନର ରାbା
େଦଖାଇଛି । ଆwଳି କ ଭାଷାର ବି କାଶ ପାଇଁ ପଯୁିବି ଦା अେନକ ସୁେଯାଗ ସୃିକରି ଥିେଲ
ମଧ ଆଜି ବି ଏକ ଆହ¡ାନ େହାଇ ରହି ଛି। ଆଶା କରି ବା, ଡି ଜିଟାଲ ଇିଆର ସ¡ପs େନଇ
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ଭାରତର अଗଗତି ଏହାର ତ¡ରିତ ସମାଧାନର ନୂ ଆ ମାଗ େଦଖାଇବ।

ଆ
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ପାଧାପି କା ,ଏମ୍ସ୍, ଭୁ ବେନଶ¡ର
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େଦାଳ ପ"
ୂ h ମା
ରତୁ ରାଜ ବସxେର ପାଳନ କରାଯାଉଥିବା ପବମାନ, ମଧେର
େଦାଳ ପବ अନତମ। ଫାଲଗୁନ ମାସ ପ"
ୂ h ମା ଦି ନକୁ େଦାଳ ପ"
ୂ h ମା
କୁ ହାଯାଏ। ଯାହା େଦାଳ ଦଶମୀ ବା ଫଗୁ ଦଶମୀ ନାମେର ଖାତ।
େଦାଳଯାତା ସମୟେର ଭଗବାନ କୃ ×, ପତି ମା ସା,ୀତନ ମଳୀ,
େଦେବE ସାମଲ

ଗାୟକ ଏବଂ ସଂଗୀତ, ସହି ତ ଏକ େଶାଭାଯାତା ବୀମାନ (ପାଲି ,ି)
େର ଗଁାର ସମb ଘରକୁ ନି ଆଯାଏ
ଗଁାର ପେତକ ଘର ଭଗବାନ କୃ ×,ୁ େଭାଗ ପଦାନ କରxି 
େଶାଭାଯାତା अନୁ ସରଣ କରୁଥିବା େଲାକମାେନ अବି ର (ଶୁଖିଲା ର)

अନୁ .ିତ େହାଇଥାଏ ଏବଂ େକେତକ ାନେର ଏହା ସାତଦି ନ, ନअ ଦି ନ
ଓ ଦଶଦି ନ ପଯx ଏହି ପବ ପାଳି ତ େହାଇଥାଏ ପ"
ୂ h ମାର अxି ମ
ଦି ନେର, େଦବତାମାନ, ପାଇଁ ଏକ େଦାଳ ଯାତା ସହି ତ ଉବ େଶଷ
ହୁଏ
େଦାଳ ଯାତା ବା େଦାଳ ପ"
ୂ h ମା |

ଇ
-ପ

ତ
ିକ

ା

େଦାଳ ପ"
ୂ h ମା ରାଧା ଏବଂ ଭଗବାନ କୃ ×,ୁ େଦାଳ ବି ମାନେର
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ସହି ତ େଖଳxି  ଛअ ଦି ନି ଧରି ଏହି େଦାଳ ଯାତା ବା େଦାଳ ପ"
ୂ h ମା

ଆ

ହ
ାନ

ବସାଇ ନଗର ପରି କମା କରାଯାଏ େଦାଳ ଯାତା ବା ପ"
ୂ h ମାେର,
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अେନକ ଗଁାରୁ ପାଲି ,ିେର ନି ଆଯାଇଥିବା ମୂ`hଗୁଡ଼ିକ େମଳଣ ପାଡି ଆ ନାମକ ଏକ
ାନେର ଏକତି ତ ହୁअxି  ସମb େଦାଳ ବି ମାନ େଗାଟିଏ ଜାଗାେର ିର କରାଯାଏ
ଏହି େଶାଭାଯାତାେର ଗଁାର ‘ସଂକୀ`ନ ମଳୀ’ େନତୃ ତ¡ େନଇଥାxି ।
େପୗରାଣିକ କଥାେର, ଏହି ପବକୁ ବସx-ପବ େବାଲି କୁ ହାଯାଏ େକେତକ ଶାେର
ଦଶାଯାଇଛି ଭଗବାନ ଶୀକୃ × ଏକ ରାiସକୁ ବଧ କରି ଥିେଲ ବୃ Eାବନବାସୀ ଏଥିେର
ଉଲB ାସି ତ େହାଇ କୃ ×,ୁ ବି ମାନେର ବସାଇ ନଗର ପରି କମା କରି ଥିେଲ ଏହି ପବ
ବସxର ଆରକୁ ଚି ହs ି ତ କେର ଏବଂ ଉାହର ସହି ତ ପାଳନ କରାଯାଏ |
େପୗରାଣିକ କଥାେର, େହାଲି
ଏକ ଭୂ ତ ରାଜା, ହି ରଣକଶପ ଥିେଲ େସ ଏେତ अହଂକାରୀ ଥିେଲ େଯ େସ ତା,
ରାଜେର ଥିବା ସମb,ୁ ତା,ୁ ଉପାସନା କରି ବାକୁ ନି େjଶ େଦଇଥିେଲ। କି  ତା,
ପୁअ ପହB ାଦ ଭଗବାନ ବି ×ୁ,ର ଜେଣ ଭ େହାଇ ତା, ପି ତା,ୁ ପଜ
ୂ ା କରି ବାକୁ ମନା

େଚା କରି ଥିେଲ କି  ପଭୁ ବି ×ୁ ତା,ୁ ପେତକ ଥର ରiା କରି ଥିେଲ େଶଷେର, େସ
ତା, ଭଉଣୀ େହାଲି କା,ୁ ପହB ାଦ, େକାଳେର ପଜ¡ଳିତ अଗିs େର ପେବଶ କରି ବାକୁ
କହି ଥିେଲ। ହି ରଣକଶପ ଜାଣିଥିେଲ େଯ େହାଲି କା,ର ଏକ ଉାହ अଛି , ଯାହା -ାରା
େସ ନି ଆଁକୁ ଆୟ` କରି ପାରି େବ ନାହ[।

ତ
ିକ

ା

େହାଲି କା,ୁ ତା, ଜୀବନ ସହି ତ ନି ଜର ଘୃଣ ଇkାର ମୂଲ େଦବାକୁ ପଡି ଲା

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

କରି େଦେଲ। ତା, ପୁअ ପହB ାଦ,ୁ ହତା କରି ବା ପାଇଁ ହି ରଣକଶପ अେନକ ଉପାୟ

ଇ
-ପ

େହାଲି କା ଜାଣି ନଥିେଲ େଯ େଯେତେବେଳ େସ ଏକାକୀ ନି ଆଁେର ପେବଶ କରି ଥିେଲ

ଆ

ହ
ାନ

େସେତେବେଳ ବୁ ନ୍ କାମ କଲା ପଭୁ ତା,ର अତଧି କ ଭି ପାଇଁ ତା,ୁ ଆଶୀବାଦ
ଆହାନ ଇ-ପତି କା ସ ୂ " ନି ଃଶୁ% ବି ତରଣ େହତୁ ଡା େଜାତି ପସାଦ ପ+ନାୟକ, -ାରା ପତି .ି ତ ଓ ପକାଶି ତ
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େଦଇଥିବାରୁ ଏହି ସମୟେର ବି ×ୁ ନାମ ଜପ କରୁଥିବା ପହB ାଦ ନି ରାପଦେର ବାହାରକୁ
ଆସି ଥିେଲ।
ଏହି ପରି , େହାଲି େହାଲି କା ଠାରୁ ଏହାର ନାମ ପା କେର ଏବଂ ମE ଉପେର
ଭଲର ବି ଜୟର ପବ ଭାବେର ପାଳନ କରାଯାଏ |
େଦାଳ ପୁଣhମାର ଠି କ୍ ପରଦି ନକୁ ସାରା ଭାରତବଷ ତଥା ଆମ ଓଡ଼ି ଶାେର େହାଲି
ଭାେବ ଧୁମଧାମେର ପାଳନ କରାଯାଏ। ସମେb ପରର େଦହେର अବି ର ଲଗାଇ
ପି ଚକାରୀେର ର ଫିି ଏ ପବର ଆନE ନି अxି । ଏହି େଖଳକୁ ଭାଷା ବ" ଲି , ଧମ
ନି ବhେଶଷେର ସମେb ଉପେଭାଗ କରିଥାxି । ସେବାପରୀ ଏହି େଖଳ ଭିନs ତା ମଧେର
ଏକତା ମ~କୁ ଦଶାଇଥାଏ।

ତ
ିକ

ା
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ଇ
-ପ

େଦେବE ସାମଲ

ଆ

ହ
ାନ

୯୪୩୯୯୦୯୪୨୨
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ନବଗୁ|ର ରୂପ

ପୁରାଣ କେହ େଯେତେବେଳ ପୃଥିବୀେର ପାପର ଭାର େବଶି
େହାଇଯାଏ, େସେତେବେଳ ଭଗବାନ୍ ବି ×ୁ ପୃଥିବୀର ପାପ ଭାରକୁ

ଉଶ¡ାସ କରି ଧମର ାପନା କରି ବା ପାଇଁ ପୃଥିବୀ ପୃ.େର अବତୀ"
ହୁअxି । ବି ଭିନs ପୁରାଣେର ଭଗବାନ୍ ବି ×ୁ,ର ୧୦ଟି ମୁଖ अବତାର
ସୁଷମା ପରିଜା

ସ କେର ବ"ନା अଛି । କି  ଭଗବାନ ବି ×ୁ ଆହୁରି ଏକ ବି ଚିତ ରୂପ
ଗହଣ କରି ଥିବାର ଏକ େକୗତୁ କପ"
ୂ  ବି ବରଣୀ ମି େଳ ଆମ ଆଦି କବି
ସାରଳା ଦାସ, ରଚି ତ ଓଡି ଆ” ସାରଳା ମହାଭାରତ”ରୁ। କଥାଟି
ଏମି ତି ...

ପାବ ପାwଭାଇ, ଭିତରୁ अୁ ନ ଲାଖ ବି vି ଦପଦ ରାଜା, ଝି अ
େଦୗପଦୀ,ୁ ଜି ତିଥିେଲ। ମାତ େଯେତେବେଳ କୁ ଟୀରକୁ େଫରି ଆସି
ମାଆ କୁ xୀ,ୁ ଦ¡ାର ବv ପାଖେର େସକଥା କହି େଲ, େସେତେବେଳ
କୁ xୀ ପଛକୁ ନ ଚାହ[ କହି େଦେଲ, “ଯାହା ଆଣିଛ ତାହାକୁ ପାwଭାଇ

ତ
ିକ

ପାଳନ କରି େଦୗପଦୀ,ୁ ପାବ ପାwଭାଇଯାକ ବି ବାହ କେଲ।

ା

ବା¢ିନି अ” କଥାଟି अପାସିକ େହାଇଥିେଲ ମଧ ମାତୃ ଆେଦଶ

ଇ
-ପ

େଗାଟିଏ କନାକୁ ପାwଟି ବର- ଚଳି େବ କି ପରି ? େତଣୁ ପରର

ଆ

ହ
ାନ

ମଧେର କଥା େହାଇ ସମେb ିର କେଲ, େଦୗପଦୀ, ସହି ତ ଜେଣ
ଆହାନ ଇ-ପତି କା ସ ୂ " ନି ଃଶୁ% ବି ତରଣ େହତୁ ଡା େଜାତି ପସାଦ ପ+ନାୟକ, -ାରା ପତି .ି ତ ଓ ପକାଶି ତ
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ଥିବାେବେଳ ଆଉ େକହି େସଠାକୁ ଯି େବ ନାହ[। ମାତ େଦୗପଦୀ, ସହି ତ କି ଏ अଛି କି
ନାହ[ ଜାଣିେବ କି ପରି । େତଣୁ କଥା େହଲା, େଯ ଭିତରକୁ ଯି ବାେବେଳ, ଘରର ଦ¡ାର
ମୁହଁେର ତା,ର ପାଦୁ କାଟିକୁ ରଖିେଦଇ ଯି େବ। ଫଳେର अନ େକୗଣସି ଭାଇ
େସେତେବେଳ ଘର ଭିତରକୁ ଯି େବ ନାହ[। ଯି ଏ ବାରଣ ସେ`¡ ଯି େବ, େସ ଦ ସ¡ରୂପ
ବାରବଷ ବନବାସ କରି େବ।
କି  ଥେର େଗାଟିଏ ବି ଭାଟ େହଲା। େସଦି ନ ଯୁଧି.ିର ଓ େଦୗପଦୀ ଭିତର ଘେର
ଥିେଲ। ଏତି କିେବେଳ ମଧୁପିଳ ବାହGଣ ଆସି ପହwିେଲ। େସ ଦ¡ାର ପାଖେର अଜୁ ନ,ୁ
େଦଖି କହି େଲ, “ବି େଶଷ କାଯେର ଯୁଧି.ିର,ୁ ତୁ ରx େଦଖା କରିବାକୁ ଚାେହଁ , ଡାକ
ତା,ୁ ” “ବଡଭାଇ ବି ଶାମ େନଉଛxି , ବ`ମାନ ତା,ୁ ଡାକି ବା अସବ” େବାଲି अଜୁ ନ
କହେx iଣେକାପୀ अତି ଥି ଜଣକ ଆା ପାଳନ ନକେଲ अଭିଶାପ େଦଇ ସମb,ୁ ଭସG
କରି େଦେବ େବାଲି କହି େଲ। अଜୁ ନ ଭାବି େଲ ବାହGଣ अଭିଶାପ େଦେଲ ତ ପୁରା ବଂଶ

ଯାଇ ନି zୟ ଯୁଧି.ିର,ୁ ଡାକି େବ। େସେତେବଳକୁ ଯୁଧି.ିର ଓ େଦୗପଦୀ अxଃପୁରେର
ଥିେଲ। କି  ଦ¡ାର ମୁହଁେର ଯୁଧି.ିର,ର ପାଦୁ କା ନଥିଲା। େତଣୁ ଭିତେର ଯୁଧି.ିରଏବଂ
େଦୗପଦୀ ଏକତ ଥିବା କଥା ଜାଣି ନପାରି अଜୁ ନ अxଃପୁରେର ପଶି ଗେଲ।
अଜୁ ନ,ର େସପରି କାଯେର ଯୁଧି.ିର ଆzଯ େହେଲ। ସବୁ କଥା ଜାଣି ମଧ
େସ େସପରି କାହ[କି କେଲ େବାଲି ପଚାରି େଲ। अଜୁ ନ ମଥାନତ କରି ତା,ୁ କହି େଲ,

ତ
ିକ

ା

“ମଧୁପିଳ ବାହGଣ ଆସି ଆପଣ,ୁ ସାiାତ କରି ବାକୁ ଚାହଁୁ ଛxି । ସାiାତ ନ ପାଇେଲ
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ନାଶ େହାଇଯି ବ। େତଣୁ ସତ ରiାକରି େସ ନି େଜ ବନବାସ ଯି େବ ପଛେକ, अxଃପୁରକୁ

ଇ
-ପ

ବହGଶାପେର ଆମର ବଂଶ ନାଶ କରି େଦେବ େବାଲି କହି େଲ” େହ େଜ.! େତଣୁ ମଁୁ

ଆ

ହ
ାନ

ନି ରୁପାୟ େହାଇ ନି ୟମ ଭ କରିଛି । ମଁୁ ବାର ବଷ ବନବାସ ଯାଏ ପେଛ, ବହGେକାପରୁ
ଆହାନ ଇ-ପତି କା ସ ୂ " ନି ଃଶୁ% ବି ତରଣ େହତୁ ଡା େଜାତି ପସାଦ ପ+ନାୟକ, -ାରା ପତି .ି ତ ଓ ପକାଶି ତ
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ଆମର ବଂଶ ରiା ପାଉ। ଯୁଧି.ିର ବb େହାଇପଡ଼ି େଲ। ସାନଭାଇ ବାରବଷ
ବନବାସେର ଯି ବ, େକାଉ ବଡ଼ଭାଇ अବା ବb ନ େହବ! ତଥାପି ଯୁଧି.ିର ପଚାରି େଲ...
- ଦ¡ାର ମୁହଁେର ତ େମାର ପାଦୁ କା ଥିଲା! ତାହା କ'ଣ ତୁ େମ େଦଖିପାରି ଲ ନାହ[?
- ନା’ େସଠାେର େକୗଣସି ପାଦୁ କା ନଥିଲା ତ! अଜୁ ନ କହି େଲ।
ନି ୟମ अନୁ ସାେର ତ ଜେଣ ଭିତରକୁ ଗେଲ ତା’ର ପାଦୁ କା ବାହାେର ରହି ବା କଥା।
େତେବ େସଠାେର ନଥିଲା କାହ[କି? େସ ଆzଯ େହେଲ, ମେନ ମେନ ଚି xା କେଲ,
“େତେବ ଦ¡ାର ମୁହଁରୁ ଯୁଧି.ିର,ର ପାଦୁ କା େନଲା କି ଏ?”
ତରବର େହାଇ ଯୁଧି.ିର ଓ अଜୁ ନ ଯାଇ କୁ ଟୀର ଦ¡ାରେର େଦଖxି ତ େସଇ ବାହGଣ
ଜଣକ କୁ ଆେ଼ଡ अxାନ େହାଇଯାଇଛxି । ଦୁ େହଁ ଚି xାେର ପଡି େଲ ଏହା େକୗଣସି
ଆସୁରି ମାୟା ନୁ େହଁ ତ! ବାହGଣ ଜଣକ ସତ ହୁअ କି ମି ଛ, କି  अଜୁ ନ ନି ୟମ ଭ
କରି ଛxି ମାେନ ଦ େଭାଗିବାକୁ େହବ ନି zିତ। େତଣୁ କାଳବି ଳc ନକରି अଜୁ ନ

ଯି ଏ େଯେତ ବୁ ଝାଇେଲ ମଧ କାହା କଥା ଶୁଣିେଲ ନାହ[। ମା’ କୁ xୀ ଏବଂ ପରି ବାରର
अନ ସମb,ୁ ବୁ ଝାଇ ଶୁଝାଇ େସମାନ, ଠାରୁ ବି ଦାୟ େନଇ अଜୁ ନ ବାରବଷ ପାଇଁ
ବନବାସେର ଚାଲି ଗେଲ। େଦହେର ବାଘ ଚମର େପାଷାକ, ମୁେର ପiୀର, େବକେର
ଗୁ|ମାଳି , ଚି ତା, ହାତେର ଧନୁ ତୀର ଧରି େସ କି ରାତଟିଏ ପରି େସ ଗହନ ବନେର ଘୁରି
ବୁ ଲୁ ଥାxି ।

ତ
ିକ

ା

अଜୁ ନ, ବନବାସ ଯି ବା ପେର ସମେb ମନ ଦୁ ଃଖେର ଥାଆxି । ଯୁଧି.ିର
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ବାରବଷ ବନବାସେର ଯି ବାକୁ ବାହାରି େଲ। ଭାଇ ଯୁଧି.ିର, ପତs ୀ େଦୗପଦୀ, ମାଆ କୁ xୀ-

ଇ
-ପ

ସହେଦବ,ୁ ପଚାରିେଲ, ଏପରି କାହ[କି େହଲା? ସହେଦବ ତ ସବଦଶୀ। େସ କହି େଲ-

ଆ

ହ
ାନ

ଏହା େଦୖ ବୀ ବି ଡcନା। େଶ¡ତରାଜା, ଯ ସମୟେର ଶେହ ବଷ ଧରି ଏକ अଗିs େହାମ
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େହାଇଥିଲା। େସହି अଗିs େହାମେର ବହୁ ସହସ ମହଣ ଘୃତାହୁତି େହଲା। େବୖ ଶ¡ାନର
େଲାଭେର ପଡ଼ି अେନକ ଘି अ ଖାଇ େଦଇଥିେଲ। େତଣୁ ତା,ୁ ଲୁ ଦୁ ବୁ ଦୁ ବାଧି େହାଇଛି ।
ଖାବ ବନେର ହ[ େସଥିରୁ ମୁି ପାଇବା ପାଇଁ ଔଷଧି ରହି ଛି। अଗିs େଦବତା ଇE
େଦବତା,ୁ ଖାବ ବନରୁ ଔଷଧି ମାଗିଥିେଲ। ମାତ ଇE ତାହା େଦେଲ ନାହ[। େତଣୁ
अଗିs େଦବତା ଇE, ପୁତ अଜୁ ନ, -ାରା ଏଇ କାମଟି ହାସଲ କରିବା ପାଇଁ ଚାହ[େଲ।
अଗିs େଦବତା ଲୁ ଦୁ ବୁ ଦୁ ବାଧି ରୁ ମୁି େହବା ପାଇଁ ଖାବ ବନ ଦହନ େହବା ଦରକାର
ଏବଂ େସଥିପାଇଁ अଜୁ ନ େସଠାକୁ ଯି ବା ଦରକାର। େସଥିପାଇଁ ଗତ ତି ନିଯୁଗ ଧରି
अଗିs େଦବତା ଆଶାୟୀ େହାଇ ରହି ଛxି । େସଥିପାଇଁ ନି େଜ େବୖ ଶ¡ାନର अଗିs ଶ¡ାନ େବଶେର
ଆପଣ, ପାଦୁ କାକୁ ଦ¡ାର ମୁହଁରୁ େନଇ ଯାଇଥିେଲ। େସ ନି େଜ ମଧ ମାୟା ବାହGଣ
େବଶେର ଆସି ଥିେଲ। अଗିs େଦବତା ହ[ ଏପରି ଚକାx କରି अଜୁ ନ,ୁ ବନକୁ ପଠାଇଛxି ।
ସହେଦବ,ର କଥା ଶୁଣି ସମେb ବସି ବି ଚାର କେଲ, େଦୖ ବୀ କାଯେର ସହେଯାଗ

ଲୁ ଦୁ ବୁ ଦୁ ବାଧି ରୁ ମୁ େହାଇପାରି େବ, ତା’େହେଲ अଜୁ ନ ବନବାସେର ଯି ବାକୁ ଆେମ
ବି େରାଧ କରିବା ନାହ[ ।
ବନବାସ ସମୟର କଥା। ଦି େନ ଶି ବପାବତୀ ତପସ¡ୀ-ତପସି ¡ନୀ ରୂପେର ବନବି ହାର
କରୁଥାଆxି । କÖ ାx େହାଇପଡି ବାରୁ ଶି ବ, ପାବତୀ, େକାଳେର ମୁ ରଖି େଶାଇେଲ।
ତା,ର ଗାଟି ପାଖେର ଥିବା ଜଳାଶୟରୁ ଜଳପାନ କରୁଥାଏ। ଜଳପାନ କରି େଲଉଟି
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ା

ଗଲାେବେଳ अଜୁ ନ େସହି ବି ଚିତ ଜୀବଟିକୁ େଦଖି ତାକୁ ତୀର ବି vିେଲ। ତୀରଟି ଗାର
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କରି ବା ଆମ ସମb,ର କ` ବ। अଜୁ ନ,ର ବନବାସ ଫଳେର ଯଦି अଗିs େଦବତା

ଆହାନ ଇ-ପତି କା ସ ୂ " ନି ଃଶୁ% ବି ତରଣ େହତୁ ଡା େଜାତି ପସାଦ ପ+ନାୟକ, -ାରା ପତି .ି ତ ଓ ପକାଶି ତ

ଆ

ପାଖେର ପଡ଼ି ପାଣତାଗ କଲା ।
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ଇ
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ବାମ अେର ଫୁଟିଗଲା। େସ ଯାଇ ତପସ¡ୀ-ତପସି ¡ନୀ େବଶେର ଥିବା ଶି ବ ପାବତୀ,
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ତାହା େଦଖି ପାବତୀ ବb େହାଇପଡ଼ି େଲ। ଶି ବ,ୁ ନି ଦରୁ ଉଠାଇ କହି େଲ, ଆମର
ପି ୟ ଗାଟିକୁ କି ଏ ମାରି ଲା ଯାଇ େଦଖ। ଶି ବ ନି ଦରୁ ଉଠି ଗାଟିକୁ ମୃତ େଦଖି କ
େହେଲ। अଜୁ ନ ତୀର ବି vି ସାରି ବା ପେର ଗାକୁ अନୁ ସରଣ କରି ଆସୁ ଆସୁ ତପସ¡ୀ
େବଶେର ଥିବା ଶି ବ, ସହି ତ ତା,ର ମୁହାମୁହ[ େହାଇଗଲା। अଜୁ ନ,ୁ ଗାଟିର
ହତାକାରୀ େବାଲି ଜାଣି େସ େଗାଟିଏ ଗଛର ଡାଳ ଧରି ତା, ଆଡ଼କୁ ଝପଟି ଆସି େଲ।
ଦୁ ହ[, ମଧେର କଥା କଟାକଟିରୁ ଯୁ ଆର େହାଇଗଲା। ଶିେର ଏକୁ ଆେରକ
ବଳୀୟାର ଥିେଲ ମଧ अଜୁ ନ ଭାରି ପଡୁ ଥିେଲ ଶି ବ, ଉପେର। େସ

ନି ଜର ଧନୁ କୁ

ଶି ବ, ଗଳାେର ପକାଇ ଚକି ପରି ଘି ରିଘିରି ବୁ ଲାଇବାକୁ ଲାଗିେଲ। ଶି ବ,ର ନାକ ଓ
ପାଟିରୁ ଧାର ଧାର ର ଝରି ବାକୁ ଲାଗିଲା। ତହଁୁ अଜୁ ନ,ର ବଳ ବି କମେର ମୁt େହାଇ
ଶି ବ କହି େଲ, “ବ! ମଁୁ ତୁ ମ ଉପେର ସ। େମାେତ କି ବର ମାଗୁଛ ମାଗ”
ଜେଣ ସାଧାରଣ ତପସ¡ୀ, ମୁଖରୁ ଏ କଥା ଶୁଣି अଜୁ ନ ପରି ହାସ କରି କହି େଲ,

ଶି अଛି , େତେବ ମେତ ତୁ ମର ସ ରୂପ େଦଖାअ” ଏ ଭିତେର ପାବତୀ େଯାଗ ଶି
ବଳେର ଜାଣି ସାରିଥାxି େଯ ଏହି କି ରାତ େକୗଣସି ସାଧାରଣ ଶବର ନୁ େହଁ ; େସ ସ¡ୟଂ
अଜୁ ନ। େସ ଆନEିତ େହାଇ କହି େଲ “ପୁତ अଜୁ ନ! ତୁ ମର େସୗଭାଗ, ତୁ େମ ଆଜି
ସ¡ୟଂ ବି ଶନାଥ,ର ଦଶନ

ପାଇଲ” ପାବତୀ, କଥା ଶୁଣି अଜୁ ନ अ ତାଗ କରି

ତପସ¡ୀ େବଶେର ଥିବା ଶି ବ,ୁ ପଣି ପାତ କେଲ। ସ¡ୟଂ ମହାେଦବ, ସହି ତ ଶତତା
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ା

କରି ଥିବାରୁ ନି ଜକୁ ଧି £ାର ମଧ କେଲ। ତାହା େଦଖି ପାବତୀ अଜୁ ନ,ୁ କହି େଲ,
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“ତୁ େମ ଏମି ତି କି ଏ େଯ େମାେତ ପୁଣି ବର େଦବ? ତୁ ମର ସତେର ଯଦି କି ଛି अେଲୗକି କ

ଆ

ତୁ େମ ମହାେଦବ,ୁ ସ କରିଛ। ଏେବ ତା,ୁ କି ବର ମାଗୁଛ ମାଗ”

ହ
ାନ

ଇ
-ପ

अଜାଣତେର କରି ଥିବା ଭୁ ଲ୍ ପାଇଁ ମନ ବି ରସ କରୁଛ କାହ[କି? ଶତତାେର େହଉ ପେଛ

ଆହାନ ଇ-ପତି କା ସ ୂ " ନି ଃଶୁ% ବି ତରଣ େହତୁ ଡା େଜାତି ପସାଦ ପ+ନାୟକ, -ାରା ପତି .ି ତ ଓ ପକାଶି ତ
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ମାତ अଜୁ ନ କି ବର ମାଗିେବ ତାହା ବୁ ଝି ନ ପାରି ବାରୁ ପାବତୀ ଚୁ ପ୍ କରି ତା,ୁ
“ପାଶୁପତ अ” ମାଗିବାକୁ କହି େଦେଲ। େସହି अେର ଶି ବ ତି ପୁର ଦହନ କରି ଥିେଲ।
େସହି ପରି ପାବତୀ ମଧ अଜୁ ନ,ୁ ଏକ ବର େଦବାକୁ ଚାହ[େଲ। अଜୁ ନ କି ବର ମାଗିେବ
େବାଲି

ଚି xା କରିବାରୁ ଶି ବ ତା,ୁ ଚୁ ପ୍ କରି ପାବତୀ, “अiୟ ତୂ ଣୀର”ଟି ମାଗିବାକୁ

କହି େଲ। ସତ ଯୁଗେର ଦୁ ଗା अବତାର େବେଳ ସହସ ଭୁ ଜେର ପାwଶହ ଧନୁ ଧରି େସ
ତୀର ବି vିଥିେଲ। ରାତି ଦିନ ଯୁ ଚାଲି େଲ ମଧ େସ ତୂ ଣୀରରୁ ତୀର ସରି ନଥିଲା।
ଏହି ପରି େଦୖ ବୀ କୃ ପାରୁ ଶି ବ ଓ ପାବତୀ, ଠାରୁ अଜୁ ନ अiୟ ତୂ ଣୀର ଓ ପାଶୁପତ अ
ପାଇବା ପେର ନି ଭୟେର अରଣ ମଧେର ଦି ନ ବି ତାଇବାକୁ ଲାଗିେଲ।
ଏେଣ अଜୁ ନ,ର ବନବାସବା`ା ଶୁଣି ଶୀକୃ × ଦ¡ାରକାରୁ ଆସି ହbିନାେର
ପହwିେଲ। େସଠାେର େସ ସହେଦବ, ଠାରୁ अଜୁ ନ, ବନବାସର କାରଣ ଜାଣିେଲ।
ତା’ପେର ସହେଦବ,ୁ ପଚାରି େଲ, अଜୁ ନ ଏେବ ବଣେର କ’ଣ କରୁଛxି େମାେତ କୁ ହ।

ଯୁେର ଜି ଣି अଜୁ ନ अiୟ ତୂ ଣୀର ଓ ପାଶୁପତ अ ବର ରୂେପ ପାଇଛxି । ଏେବ େସ
ନି ଭୟେର ମଣି ଭଦ ପବତ ଉପେର ଥିବା ବନେର ଘୂରି ବୁ ଲୁ ଛxି । ଆଜି କୁ ତା,ର
ବନବାସ ଚାରି ବଷ ଛअ ମାସ େହଲା।
ଶୀକୃ × ଚି xିତ େହେଲ। “େମାର ପି ୟସଖା अଜୁ ନ ନାହ[, େତଣୁ ମେତ ଏଠାେର ଭଲ
ଲାଗୁନାହ[। ମଁୁ ଏେବ ଚାଲି ଲି” କହି େସ ଯି ବାକୁ ବାହାରିେଲ। ତାହା େଦଖି ଯୁଧି.ିର
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କହି େଲ, ଏକା ଆପଣ,ୁ ନୁ େହଁ , ଆମକୁ ମଧ अଜୁ ନ ବି ନା ଭଲ ଲାଗୁନାହ[। େତଣୁ ଆପଣ
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ସହେଦବ ନି ଜର ଦି ବଶି ବଳେର ଜଣାଇେଲ େଯ, ହର ଉଦାନ ବନେର ଶି ବ,ୁ ଦ¡E¡
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ଦ¡ାରକା ନ ଯାଇ अଜୁ ନ, ପାଖକୁ ଯାଆ ଓ ତା,ୁ ବୁ ଝାଇ ଶୁଝାଇ ଏଠାକୁ େନଇ
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ତା’ ପେର ଶୀକୃ × ଗରୁଡ଼ ପି ଠିେର ବସି େସଠାରୁ ସତୁ ରୀ େଯାଜନ ଦୂ ରେର ଥିବା
ମଣିଭଦ ପବତେର ପହwିବା ପବ
ୂ ର
 ୁ ଶୀକୃ × ଭାବି େଲ, ଏେତକାଳ ପେର ପି ୟସଖା अଜୁ ନ
ସହି ତ େଦଖାେହବ। ତା,ୁ ଟିକିଏ ପରୀiା କରି େନବା। େଦଖି ବା, ସଖା େମାେତ ଚି ହs ି
ପାରୁଛxି କି ନାହ[! େତଣୁ ମଣିଭଦା ପବତ अ{ ଦୂ ରେର अଛି , ଗରୁଡ,ୁ େସ ଶନ
ୂ େର
अଟକାଇ ଏକ अଭି ନବ େବଶ ଧରି େଲ ।
େସହି େବଶ େଯପରି ବି ଚିତ, େସପରି ସୁEର ଓ େକୗତୂ ହଳପ"
ୂ  । ତା,ର େଗାଟିଏ
ଶରୀରେର ନअଟି ଶରୀରର ସମାହାର ଘଟିଥିଲା। କୁ £ୁଟର ମୁ, ବୃ ଷଭର ଚୂଳ, ମୟର
ୂ ର
କ¥ ସହି ତ ଲା| ରୂେପ ଏକ ସପ େଶାଭା ପାଉଥିଲା। अ¢ାଟି ଥିଲା ସି ଂହର।
ଚାରି ପାଦରୁ ତି ନିଟି ପାଦ ଥିଲା ବାଘ, ହାତୀ ଓ େଘାଡା,ର ଏବଂ ଆଗ ପାଦଟି ଥିଲା
ମନୁ ଷର ହାତ। େସହି ହାତେର ଏକ ପଦGଫୁଲ େଶାଭା ପାଉଥିଲା।
ଆଦି କବି ସାରଳା ଦାସ ତା, ମହାଭାରତର ମଧପବେର ଶୀକୃ ×,ର ଏହି अßୁ ତ

ଶୁଣ େହା ବଇବସୁତ ମନୁ ବଦୟxି अଗbି
େୟକଇ ଶରୀେର େଦବ ଧଇେଲ ନବମୂ`h ।
କୁ କୁ ଡ଼ାର ମୁ େଗାଟି अତୀअ ସୁEର ଦି ଶଇ
ବୃ ଷଭର ଚୂଳ େଯ ମୟର
ୂ ର କ¥ ବି ରାଜଇ ।
अହି ବର ପୁkା ମଝା ସି ଂଘ କଟି ପାେୟ
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ବାଘର ଚରଣ େଗାଟି अତୀବ େଶାଭା ପାେୟ ।
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ତୁ ର ଚରେଣ େଯ ଦି ଶଇ ସୁEର
ଆବର ପାଦ େଗାଟି अଟଇ କରି ବର ।
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“ନବଗୁ|ର” ରୂପର ସୁEର ବ"ନା କରିଛxି । େସ କହି ଛxି :
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ଆଗ ପାଦ େଗାଟିକ ମନୁ ଷର କର େଯ अଟଇ
େସ କେର ପଦମ୍ପୁଷ େଗାଟିେୟକ େଘନି େଲ ଭାବଗାହୀ ।
“ନବ ଗୁ|ର “ଆଦି କବି ସାରଳା ଦାସ,ର ଏକ अନନ ସୃି।
ନअ େଗାଟି ପାଣୀ, अ ଧାରଣ କରି ଥିବାରୁ ତା’ର ନାମ େହଲା 'ନବ ଗୁ|ର'।
अଜୁ ନ େସହି ବି ଚିତ ଜୀବ ଟିକୁ େଦଖି ଆସୁରୀ ମାୟା େବାଲି ଭାବି ତା’କୁ ମାରି ବା
ପାଇଁ େଗାଡାଇେଲ। ଜଲେର ବହୁତ ବାଟ ଭମି ଭମି ଥକି ପଡି ଲା ଜୀବଟି। अଜୁ ନ,ର
ତୀÛ ଶରରୁ ରiା ପାଇବା ପାଇଁ େସ ପୁନଃz ଧାବି ତ େହଲା। ପେଛ ପେଛ ଧାଇଁଥିେଲ
ଧନୁ ାରୀ अଜୁ ନ। ପରiଣେର अଜୁ ନ,ର ମନକୁ ଆସି ଲା, ନା, ଏ अସାଧାରଣ ଜୀବ
ନି zିତ ଭାବେର ଏକ ମାୟାରୂପ। େସ ଚି xା କେଲ େଯ, ହୁଏତ ଇଏ ମଧ େସଇ ମାୟା
ତପସ ୀ ଶି ବ, ଭଳି अନ େକୗଣସି େଦବତା। अଥବା ସ¡ୟଂ ଭଗବାନ। ଏହା ଚି xା କରି
अଜୁ ନ अ ତାଗ କରି େସହି ନବଗୁ|ର,ୁ ପଣାମ କରି bୁତି କରିବାକୁ ଲାଗିେଲ। ଦୁ ଇ

 ନି ରାକାର ପୁଣି ସଗୁଣ ସାକାର। ତୁ େମ अନାଦି अନx, ବାìା କ{ତରୁ। ସ¡ୟଂ
ନି ଗୁଣ
ତି େଲାଚନ ମଧ ଦି େନ ତୁ ମ ମାୟାେର ଭୁ ଲି ଥିେଲ। ମଁୁ ତ ଛାର ମନୁ ଷ! ଏଣୁ େହ
ମହାଭାଗ! ଦାସର େଦାଷ iମା କରି ଏହି ମାୟାରୂପ ଛାଡ଼ି ଆପଣା ରୂପେର ପକଟ ହୁअ
ପେଭା ! ”
अଜୁ ନ, ପାଥନାେର ସ େହାଇ ନବଗୁ|ର େବଶ ତାଗ କରି ସଖା,ୁ ନି ଜ
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ସ¡ରୂପେର ଦଶନ େଦେଲ ଲୀଳାମୟ ପାଖେର ସଖା,ୁ ପାଇ अଜୁ ନ, ଆନEର ସୀମା
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ହାତ େଯାଡି େସ ପାଥନା କେଲ େହ ଭଗବନ୍! ତୁ େମ अେଜୟ, अiୟ, अବ। ତୁ େମ

ଇ
-ପ

ରହି ଲାନି  େସ ସଖା,ୁ ପୁନଃ ପୁନଃ ପଣାମ ଜଣାଇ େକାଳାଗତ କେଲ ଏବଂ अଜାଣତେର
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କରି ଥିବା େଦାଷଟି ପାଇଁ iମା ମାଗିେଲ ସଖା,ୁ ଭୂ ମିେର ଉଠାଇ େକାଳାଗତ କରି
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ଶୀକୃ × କହି େଲ “େହ ସଖା! ତୁ ମ ବନବାସର ସକଳ ବୃ `ାx ଶୁଣି ସାରି ଛି ମଁୁ , ଏେବ ତ
अଗିs େଦବ ବାଧି ମୁ େହାଇ ସାରି ଛxି , ତୁ େମ ମଧ ଈଶର ପାବତୀ,ଠାରୁ ଆଶୀବାଦ
ପାଇ ସାରି ଛ, ଏଣୁ ଏେବ େଫରି ଚାଲ ହbିନାପୁରକୁ ”
ମାତ अଜୁ ନ କହି େଲ, ମଁୁ ସତ ଲଂଘନ କରି ପାରି ବି ନାହ[ େମାର ବନବାସକୁ ଏେବ
ମାତ ଚାରି ବଷ ଛअ ମାସ େତର ଦି ନ େହଲା ଆଉ ସାତ ବଷ ପାw ମାସ ସତର ଦି ନ
ବାକି अଛି ବାରବଷ ସ ୂ" େହବାକୁ  ବାର ବଷ ପୁରିେଲ ମଁୁ ହbିନାପୁରକୁ େଫରିବି 
अଜୁ ନ, କଥା ଶୁଣି ଶୀକୃ ×,ର ମନଦୁ ଃଖ େହେଲ ମଧ େସ अଜୁ ନ, ସତନି .ା େଦଖି
ଆନEିତ େହେଲ ଏବଂ ଦ¡ାରକା େଫରିବା ପାଇଁ ବାହାରି େଲ
अଜୁ ନ ହାତେଯାଡି ସଖା,ୁ अନୁ େରାଧ କେଲ “ସଖା! ଆପଣ,ର ଏ “ନବଗୁ|ର”
ରୂପ େମାେତ ମୁt କରି ଛି। ସୃିେର ଜୀବଜ ଓ ମନୁ ଷ ପରର ସହି ତ ମି ଳିମିଶି ରହି
ପାରି େବ, ଏହି ବା`ା େଦଉଛି ଆପଣ,ର ଏ ରୂପ। ଏଣିକି ଆପଣ,ର ଏହି ନବଗୁ|ର

େହବ”
“ତଥାbୁ” କହି ସ`ି ଜଣାଇେଲ େକଶବ।
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ତ
ିକ

ା

େସଇ ଦି ନୁ ଁ ଶୀକୃ × ,ର ନବଗୁ|ର ରୂପ ସାରା ଜଗତେର ପଜ
ୂ ା ପାଉଛxି ।
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ରୂପ, अପବ
ୂ  ସହାବାନ ଭାବ ଜାଗତ କରି ବା ପାଇଁ ହ[ ସଂସାରେର ସମb, ଦ¡ାରା ପଜ
ୂ ିତ

ଆ

ହ
ାନ

ଶାରଳା ଭବନ, େପାତାେପାଖରୀ, କଟକ
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େକଦାରନାଥ
େକଦାରନାଥ ଧାମର ଆଭିଧାନି କ ତାâଯ େହଉଛି – ଯାହାର
ମbକେର ୀ ଥା’xି , ତା,ୁ େକଦାର କୁ ହାଯାଏ। େକଦାରନାଥ ଧାମେର
େଦବୀ ମEାକି ନୀ,ୁ ମbକେର ଧାରଣ କରି ଛxି ପଶୁନାଥ। ଏହି ପାବନ
େiତକୁ ବହୁ ଶାଳୁ ଆସି ଥାxି , େକଦାରନାଥଧାମ ସଂପକେର ଏକ
ଶାxି ଲତା ସାହୁ

କି cଦxୀ ରହି ଛି େବାଲି କୁ ହାଯାଏ। ମହାଭାରତ ଯୁର ସମାି ପେର
ପାବମାେନ ରାଜତ¡ କେଲ, କି  େସମାନ, ମନେର ପzାତାପ
େହଇଥିଲା େଯ, ନି ଜର ଗୁରୁଜନ, ାତି କୁ ଟୁ c,ୁ ହତାକରି େସମାେନ
ସି ଂହାସନ ଆେରାହଣ କରିଛxି । ଏଣୁ ଏହି ପାପର େମାi ପାଇଁ

ନି ମି` ତପସା କେଲ। ତପସାେର ମଗs ଥିବାେବେଳ ଶି ବଶ,ର
େଗାଟିଏ ବୃ ଷଭ ରୂପେର ଆବି ଭୂ ତ େହେଲ। ଏହାେଦଖି ପାବମାେନ
ବୃ ଷଭକୁ अନୁ ସରଣ କେଲ। େସହି ଛଦGେବଶୀ ବୃ ଷଭ ହି ମାଳୟ ଶି ଖରରୁ
ଲÔ ପଦାନ କରି ଲୀନ େହାଇଗେଲ। େହେଲ ଜଗତର କଲାଣ ପାଇଁ
େସହି ବୃ ଷଭ,ର ପାwଟି अଂଗ ହି ମାଳୟର ପାwଟି ାନେର ପଥର
େକଦାରନାଥେର

ବୃ ଷଭର

କୁ ଜ,

ା

କେଲ।

ତ
ିକ

ଆତGପକାଶ
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ରୂପେର

ଆ

ହ
ାନ

ମଦମେହଶ¡ର ଠାେର ତା,ର ନାଭି, ତୁ ନାଥେର ବାହୁ, ରୁଦନାଥେର
ଆହାନ ଇ-ପତି କା ସ ୂ " ନି ଃଶୁ% ବି ତରଣ େହତୁ ଡା େଜାତି ପସାଦ ପ+ନାୟକ, -ାରା ପତି .ି ତ ଓ ପକାଶି ତ
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ମୁଖ, କେ{ଶ¡ରେର ତା, ଜଟାର अବଶି ାଂଶ ପwେକଦାର ଭାବେର ଉପାସି ତ।
େନପାଳେର େସହି ବୃ ଷଭ,ର ମbକ ପଶୁପତି ନାଥ ଭାବେର ପଜ
ୂ ା ପାଆxି ।
େକଦାରନାଥେର ଏହି ଲି  ମହାଘ ରତs ପଥର ପରି ଏକ ସ¡ତ~ ଧରଣର ପଥରର ଲି ।
ମEିରର ପେବଶ ଦ¡ାରେର ପbର ନି ମhତ ବି ରାଟ ନEୀ ମୂ`h, ଦୁ ଇପାଖେର ଦ¡ାରପାଳ
ଶୃୀ ଓ ଭୃ ୀ, ଉପେର େଭୖ ରବ, ବାମପାଶ¡େର ଏକ ବି ରାଟ ଗେଣଶମୂ`h, ମEିର ଭିତେର
ଆଠଟି ପଥର ମୂ`h େଖାଦି ତ େହାଇଛି । ଏହାକୁ ପାବମାନ, ମୂ`h େବାଲି ଚି ହs ି ତ
କରାଯାଉଥିବା େବେଳ େକହି େକହି ଏହାକୁ ନାଥ ସଂପଦାୟର अନାଥ େବାଲି
କହି ଥାxି ।
ପୁରାଣେର ବ"hତ ରହି ଛି

ସ¡ୟଂ ଜଗଦୀଶ¡ର ନର ଓ ନାରାୟଣ ରୂପେର

େକଦାରଖେର ମହାେଯାଗୀ ଶି ବ,ୁ

ଦଶନ କରି ବାର अଭୀପ୍ସା େନଇ ତପସା

କରି ଥିେଲ। ନର ଓ ନାରାୟଣ, ତପସାେର ସ େହାଇ ମହାେଦବ ଆବି ଭୂ ତ େହାଇ

ବି ରାଜି ତ େହବାକୁ अନୁ େରାଧ କେଲ େସ ଦୁ େହଁ େସହି ଦି ନଠାରୁ ପରମେଯାଗୀ ଶି ବ
େଜାତି ଲh ରୂପେର ଆବି ଭୂ ତ େହାଇ ପଜ
ୂ ା ପାଇଆସୁଛxି । ସୁତରାଂ େଯଉଁ ଭୂ ମିେର
ପାଦେଦଇ

ସ¡ଗା େରାହଣର

अନୁ ଭବ

ହୁଏ

େସହି

େଦବଭୂ ମି

ଭାରତୀୟ

ସଂ:ୃତି ,

ଆ

ହ
ାନ
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ତ
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ଆଧାତିG କତା, ସଭତା, ବି ଶ¡ାସ, ଭି ଓ ମାନସି କତାର ଜାଗତ ପହରୀ ।
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େସମାନ,ୁ ବର ଯାଚି େଲ। ଶି ବଶ,ର,ୁ ଏହି େକଦାର ଧାମେର େଜାତି ଲh ରୂପେର
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ସାହି ତ ଓ ଜୀବନ ଜିାସା
ସାହି ତ -"ସାହି ତ" ଏକ ମେନାର|ନର େକଳି କୁ| ନୁ େହଁ ।
ସାହି ତ ବି ରତି କାଳର ବି େଭାର ସ¡ପs ବି ଳାସ ନୁ େହଁ । ସାହି ତ ଶ
େକାଣାକର ାପତ ନୁ େହଁ । ସାହି ତ ଏକ ଜୀବନ ଗାଥା - ଯାହାର
ପତି ଟି ଶେର ବି ମି ତ େହଉଥାଏ अବ ଜୀବନ ଯ~ଣାର ପତି ଛବି ।
େମୗସୁମୀରାଣୀ
େବେହରା

ଜୀବନ ହ[ ସାହି ତ। ଜୀବନ अେନ¡ଷା ଓ ଜୀବନ ଜି ାସା ହ[ ସାହି ତ।
ସା, ସୃିେର ପୃଥିବୀ, ଜଳ, ବାୟୁ, अଗିs ଓ ଆକାଶ ଏହି
ପwଭୂ ତେର ଗଢା ଏ ଜୀବନ। ନି ତ-ସବଦା ଜୀବନ ଆମଠାରୁ
अପସୃୟମାନ। ଏହି ପw ମହାଭୂ ତ ମାନ, ଭିତରୁ iୁଧାର ଜଠର ଦହନ

ପତ ଠାରୁ ମାନବ ପଯx ସଚରାଚର ପତି ଟି ଜୀବ ନି ତ अହରହ
ଏହି अଖ ଜଠର ଦାବାଗିs କୁ ପଳି ତ ରଖି ବାକୁ ଜୀବନ ଜୀଇଁବାର
ସବନିମs ଆବଶକତା "ଦାନାପାଣି" ପାଇଁ କମଚwଳ। େକବଳ ହ[
େକବଳ "ଦାନାପାଣି" अେନ¡ଷଣର ଜୀବନଚଯା ହ[ ଆଦି ମ ଯୁଗରୁ
अଦାବଧି ପଯx ଜୀବନର अxସ¡ର ।
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ସୃିର ଆଦାରେ ଆଦି ମ ମାନବ ଏହି ଦାନାପାଣି अେନ¡ଷଣେର
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अନତମ। ଯାହାକି ଜଠରାଗିs ଭାେବ ଉଦରେର ବି ରାଜି ତ। କୀଟ-
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ଭମୁଥିଲା ପବତ ଉପତକାେର। ଜଠରାଗିs ଉପଷମି ତ େହବାପେର
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େଶାଉଥିଲା ପଶାxି ର ନି ଦ କଠି ନ ଶି ଳାର େଶଯେର। ନଥିଲା ଗଜଦx ପଲ,େର ତୁ ଳୀତ{ ଶଯା ପେର ସୁଖ ନି ଦାର अସୁମାରୀ ସ¡ପs। ନଥିଲା େଭାଗ ବି ଳାସ ପାି ପାଇଁ କା
ସାେଥ ପତି େଯାଗିତା ।
ତାପେର ଆଦି ମାନବ ନି ଜ ମନର ଭାବ ଓ ଆେବଗକୁ ଇିତେର ସ ୁ " ବ
କରି ବାର अସଫଳ ପୟାସକୁ ପରି ତାଗ କରି େସ େଲାଡି ବସି ଲା "ଧ¡ନି"। ହୃଦୟର
ବହୁବି ଧ ଭାବଚୟକୁ ଓ ବbୁ, କୀଟ ପତ ଠାରୁ ସମb अବୟବ ପାଇଁ ଏକ ନି jh
ଧ¡ନିେର ପଯବସି ତ କଲା। ତାହା େହଲା ଭାଷା। ନି ଜର ସମଗ ଜୀବନ ଲୀଳା ଭିତେର
ଲହୁ ଲୁ ହର କି ଛି ସ¡ତ~ ଘଟଣାବଳୀକୁ ଉ`ର ପୁରୁଷ ପାଇଁ ସାଇତି ବା ମେନାବୃ `ିରୁ ଜନG
ନି ଏ ଲି ପି। ଧ¡ନିକୁ ଲି ପି -ାରା ଆବ କରି ବା ପେର ସାହି ତର ପଥମ ଭି `ି ପbର ାପି ତ
ହୁଏ। େତଣୁ ଜୀବନଜି ାସାରୁ ହ[ ସାହି ତର ଉßବ। अଦାବଧି େସଇ ସାହି ତ ଜୀବନର
अବ ଗାଥାକୁ ବୟାନ କରି ମାନବି କତା ଓ ବି ଶ¡ ଭାତୃ ତ¡ର ଜୟଗାନ କରୁଛି ।

ଜଟିଳତମ अସମାଧି ତ ପଶsଵାଚୀର ଉ`ର ।
େଦଖାଇ ଆସି ଛି अବରୁ ଜୀବନ ସରଣୀକୁ ନୂ ଆ ରାହା ।
अମା अvାେର େଦଖାଇ ଆସି ଛି ନୂ ତନ ସୂେଯାଦୟର ଆଶା ।

ଇ
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ତ
ିକ

ା

ଏହା ହ[ ସାହି ତର ଜୀବନ ଜି ାସା ଆଦି ମରୁ अଧୁନା ।
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ସାହି ତେର ଜୀବନ ଜି ାସାର ସ¡ର ଚି ରxନ। ସାହି ତ େଖାଜି ଆସି ଛି ଜୀବନ ଜୀଇଁବାର

ଆ

ହ
ାନ

େମୗସୁମୀ ରାଣୀ େବେହରା,ବାରିପଦା
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ଉଟ େବକାରୀ ସମସା
ଉଟ େବକାରୀ ସମସା ଓ ତାର ସମାଧାନ
ମଣିଷ ସା,ର ସବ େଶ. ଉପହାର l େସ ସବୁ େବେଳ ଚାେହଁ
ଭଲେର ରହି ବ, ଭଲେର ଗେ ଖାଇ ଶାxି େର ନି ଃଶ¡ାସ ମାରି ବ l କି 
ଆଜି ର ସମାଜେର ତାହା େଦଖିବାକୁ ମି େଳନି l ଉ ଡି ଗୀଧlରି ଶି iିତ
ବାସxୀଲତା େଜନା

ଯୁବକ /ଯୁବତୀ ଆଜି େବକାର େହାଇ ଘେର ବସି ଛxି l
ତା, ପାଇଁ ଚାକି ରୀ ନାହ[ l କି ଛି ଦି ନ ଘେର ବସି ରହି ବା ପେର
େସ ଲi କେର ଘରର ଦୂ ରାବା l ବାଧ େହାଇ େସ ନି ଜ अwଳେର
କି ଛି କାମଧEା କରିଥାଏ ତ ଆଉ େଯେତକ ବହାର ରାଜ ବା ବି େଦଶକୁ

େଛାଟ କ ାନୀମାନ,ର କାମ କରି ଥାxି l ତା,ର େଯାଗତା अନୁ ଯାୟୀ
ତା,ୁ କାମ ମି ଳିନଥାଏ l େକେତକ ଶି iିତ ପି ଲା କୁ କାଯେର ଲି  େହାଇ
ଥା’xି l େଚାରୀ, ଡକାୟତି ହତା ପରି ଜଘନ କାଯେର ଲି  ରହxି l
अ{ ପରି ଶମେର େବଶୀ କି ଛି ପାଇଯି ବାକୁ ଆଶା କରxି l େଶଷ
ପରି ଣତି େପାଲି ସ ହାତେର ଧରାପଡି େଜଲ ଯାଆxି l ଯି ଏ ଭଲ ପାଠ
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ଆ

ଖାଉଛି l
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ତ
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ା

ପଢି େଦଶକୁ ଗଢି ବାକୁ ସ ପs େଦଖି ଥିଲା, େସ ଆଜି େଜଲର ହାୱା
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ଯାଇ କି ଛି କାମ କରି ଘରକୁ ପଇସା ପଠାxି l ଆଉ େକେତକ େଛାଟ
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ଆଜି ଓଡ଼ି ଶାର େକାଣ अନୁ େକାଣେର ଉଟ େବକାରୀ ସମସା େଦଖା େଦଇଛି l
ସମୟର େପଶା ଘାତେର େପଶି େହାଇ େବକାର ସମସା ଦି ନକୁ ଦି ନ ବୃ ି ପାଉଛି l ଯୁବକ/
ଯୁବତୀ ନି ଜ ରାଜେର କାମ ନ ପାଇ अନ ରାଜ अନ େଦଶକୁ ଯାଉଛxି େପଟ ପାଟଣା
ପାଇଁ l ମୁଠାଏ अନs ପାଇଁ ପରିବାରେର ଦୁ ଃଖ େଦଖି ନ ପlରି େଦଶାxର େହାଇ ଯାଉଛxି l
ଆଜି ସା ତି କ ିତି ବଡ଼ ସଂଘାତି କ l ସାରା ବି ଶ¡େର କେରାନା ରୂପକ ମହାମାରୀ ଗାସ
କରି ଛି l ହାହାକାର ପକାଇ େଦଇଛି ଜନଜୀବନେର l ଓଡ଼ି ଆ ପବାସୀ ଦାଦନଶମି କ
କାମରୁ ଛୁଟି ପାଇ ସାରି ଛxି l ବ`ମାନ ହାତେର କାମ ନାହ[ କି େପଟକୁ ଦାନା ନାହ[ l
ଖାଇବାକୁ ନପାଇ ସରକାର,ୁ ବି କଳ ନି େବଦନ କରxି ନି ଜ ଘର, ନି ଜ ଗାମକୁ େଫରି
ଆସି ବାକୁ l ସରକାର ନି ୟମ अନୁ ଯାୟୀ ନାମ ପ|ିକରଣ କରି ଛxି l ସରକାର େକେତକ
ପବାସୀ ଦାଦନ,ୁ ଆଣିେଲ ତ ଆଉ େକେତକ ରହି ଗେଲ l ନି ଜ ନି ଜ ଖେର ସୁନା ରୂପା
ବି କି କି ଏ ଆସି ଲା ତ, କି ଏ େଭାକି ଲା େପଟେର, ଟାଇଁ ଟାଇଁ ଖରାେର, ତାତି ଲା ପି ଚୁ

अଧା ମରା େହାଇ ଘେର ପହwି କେର¢lଇନ ରହୁଛି l ଟି. ଭି., ଖବର କାଗଜ, ପତି ଦିନ
ଏହି ବା`ା ମି ଳୁଛି l ଏହି କଥା ଶୁଣି ଶୁଣି ହୃଦୟ ଉଦେବଳି ତ େହଉଛି l ଭାବି େଲ ଆଖିରୁ
अଶ ଝରି ପଡୁ ଛି l
େକେତ ଆଶା କରି ପାଠ ପଢାଇେଲ
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ପି ତା ମାତା େମାର ଦୁ ଇ

ଆ

ହ
ାନ

ଇ
-ପ

अଥର अଭାବ ସେ`¡ ମଣିଷ କରି େଲ
କଷଣ ତ ଗଲା ନାହ[ ll
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ସରକାର େବକାର ସମସା ଦୂ ର କରି ବା ପରି ବେ` େଯାଜନା ଉପେର େଯାଜନା କରି
ଚାଲି ଛxି l ଯଥା : କାଳି ଆ େଯାଜନା, ମମତା େଯାଜନା, ବାକ ଭ` l େଯାଜନା,
ମଧୁସଦ
ୂ ନ େଯାଜନା ଏହି ପରି େକେତ କଣ l େବକାର ଯୁବକ ଘେର ବସି ବସି ଖାଉଛି l
अଳସୁଆ ପଣେର କମଭୀରୁ େହାଇଯାଉଛି l ବାପାମା ତାକୁ େଜାରେର କି ଛି କହି ପାରୁ
ନାହାxି l େଯଉଁଦିନ ପେଦ କହି େଲ, େସଦି ନ ଘର अଶାxି l କବି , ଭାଷାେର :େଭା ପୁअ ଘେର ବସି କି ଖାଉଛି
ବେଢ ପି ତା ମାତା ଚି xା
ପଦୁ େଟ କହି େଲ ଦି ପଦ କହୁଛି
ହୃେଦ ଭରି ଯାଏ ବଥା ll
ଆଖି ପତା ଭିେଜ ପୁତର କଥାେର
ସହି ହୁଏନା କଷଣ

ହରାଉଛି େମାର ମାନ ll
େବକାର ସମସା ଦୂ ରୀକରଣ :େବକାର ସମସା ଦୂ ର କରି ବା ପାଇଁ ସରକାର ବି େଶଷ ପଦେiପ େନବା ଉଚି ତ l
ବି ଦାଳୟ ଶି iା ଠାରୁ ଆର କରି କେଲଜେର କି ଛି େବୖ ଷୟି କ ଶି iା, କଳା େକୗଶଳ େଦଇ

ତ
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ା

ପି ଲାମାନ,ୁ କମଠ କରି ବା ଶି iା େଦବା ଉଚି ତ l ସତ, ଧମ, ନାୟ, ପେରାପକାରି ତା
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ପୁତ ଜନG କରି କି ସୁଖ ପାଇଲି
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ଆଦି ବି ଷୟେର ଆଧାତିG କ ଶି iା େଦବା ଉଚି ତ l କlରଣ, ଆଜି ର ଶି ଶୁ ଭବି ଷତେର

ଆ
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ନାଗରି କ l ନି ଜର ଚରି ତ ଉ`ମ ରୂେପ ଗଠନ କରି ପାରି େଲ େସ ନି ଜର ଉନs ତି ସେ
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ସେ େଦଶର େସବା କରି ପାରି ବ l ଏହା ଦ¡ାରା ଭବି ଷତେର ପି ଲା କମ କରି ବାକୁ
ପଛଘୁwା େଦବ ନାହ[ l କାମକୁ େଛାଟ ବଡ଼ ଭାବି ବ ନାହ[ l ପରିିତି ପରି େବଶ ସହି ତ
ନି ଜକୁ ଖାପ ଖୁଆଇ ଚଳି ବାକୁ େଚା କରି ବ l ତା ମନେର ନି ରାଶାର ଭlବଉେଦକ େହବ
ନାହ[ l େସ େଯେକୗଣସି କମ କରିବାକୁ କୁ ¥ା େବାଧ କରି ବ ନାହ[ l କବି , ଭାଷାେର :ନି ଜ କମ ବେଳ ହୁअ ବଳି ୟାନ
ଶମ ଭୀରୁ ନ େହାଇବ
ଦୁ ଃଖି ର,ୀ,ର େସବା କରୁଥିବ
ମଣିଷେର ଗଣା େହବ "
ନୀତି ବାଣୀ :

ନି ଜର ଉ`ମ ଚରିତ ଗଠନ କରି ବା ସେ ସେ l େଯେକୗଣସି

କମକୁ େଛାଟ ବଡ଼ ନ ଭାବି କମ ରତ େହେଲ ନି ଜର ଓ େଦଶର ମଳ େହବ l

ତ
ିକ

ା
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ଇ
-ପ

ଗାvି ନଗର, ନବରପୁର,

ଆ

ହ
ାନ

େମା : ୮୬୫୮୬୫୫୯୭୯
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ପାଇକ ବି େଦାହର ତଜମ
 ା
ପାଇକ ବି େଦାହର ଐତି ହାସି କ ତଥକୁ େବୖ ାନି କ ଦିେକାଣେର

ତଜମା କରି ବାକୁ େହବ
ଓଡ଼ି ଶା ବି ଧାନସଭା ଦ¡ାରା ଗହଣ କରାଯାଇଥିବା ଏକ ସଂକ{
अସି ତ ମହାxି

ପେର, ପଯଟନ ଏବଂ ସଂ:ୃତି ମ~ୀ ଶୀ େଜାତି ପସାଦ ପାଣିଗାହୀ
ପୁଣିଥେର େକE ପଯଟନ ଏବଂ ସଂ:ୃତି ମ~ୀ,ୁ ପାଇକ ବି େଦାହକୁ
ଭାରତର ପଥମ ସ¡ାଧୀନତା ସଂଗାମ େବାଲି େଘାଷଣା କରିବାକୁ
େଲଖି ଛxି  ଏହି ମହତ¡ପ"
ୂ  ବି ଷୟ ଉପେର ବ`ମାନ ଜାତୀୟ bରେର
ତକ ଆର େହାଇଯାଇଛି  େତଣୁ ଏବି ଷୟେର ବୁ ଝି ବାକୁ େହେଲ

ପଥମ ବି ପÖବ ୧୮୫୭ ମସି ହାେର ନୁ େହଁ ବରଂ ୧୮୧୭ ମସି ହାେର
େହାଇଥିଲା, ଯାହା ଓଡ଼ି ଶାେର (ପବ
ୂ ର
 ୁ େଖାା) ଯୁ େହାଇଥିଲା
ଭାରତର ପଥମ ସ¡ାଧୀନତା ସଂଗାମର ନାମ େହଲା ପାଇକ ବି େଦାହ,
ଯାହା ବି ଟିଶମାନ,ୁ େଚତାବନୀ େଦଇଥିଲା େଯ ଭାରତ େସମାନ,ର
ଦାସତ¡ର ଶୃ¯ଳେର ବwିପାରି ବ ନାହ[ ପବ
ୂ  ଭାରତର ଓଡ଼ି ଶାେର

ଇ
-ପ

ତ
ିକ

ା

ପାଇକ ବି େଦାହ ବି ଟିଶମାନ,ୁ ଚକି ତ କରି େଦଇଥିବା ବି ଟିଶ ଶାସନ
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ପାଇକ ବି େଦାହର ଐତି ହାସି କ ପୃ.ଭୂ ମିକୁ ଯି ବାକୁ େହବ ଭାରତର

ଆ

ହ
ାନ

ବି ରୁେର ପଥମ ବି ପÖବ ଥିଲା େଯଉଁଥିେର ପାଇକ ଦଳ ବÊି ଜଗବvୁ
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ବି ଦାଧର,

େନତୃ ତ¡େର
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ବି ଟିଶମାନ,

ବି ରୁେର

ବି େଦାହ

କରି ବାକୁ

ସାହାସ

କରି ଥିେଲ। ପକୃ ତେର ଏହା େହଲା େଯ ବି ଟିଶ ରାଜ ଓଡି ଶାର ଉ`ରେର अବିତ
ବଳା ପେଦଶ ଏବଂ ଦiିଣେର अବିତ ମାଡାସ ପେଦଶକୁ କବଜା କରି ବା ପେର
୧୮୦୩ ମସି ହାେର ଏହା ମଧ ଓଡି ଶାର ନି ୟ~ଣକୁ

େନଇଥିଲା। ଏଥି ସହି ତ,

ବି ଟିଶମାନ, ଦ¡ାରା ମନଇkା ପୁନଃ ନି ମା ଣ େହାଇଥିବା 'ଟିକସ ବବା'େର अସେxାଷ
େଦଖା େଦଇଥିଲା। େସହି ସମୟେର ଓଡି ଶା ମୁକୁEେଦବ ଦି ¡ତୀୟ ଗଜପତି ରାଜା ଜେଣ

ନାବାଳକ ଥିେଲ ଏବଂ ତା, ପୃ.େପାଷକ ଜୟ ରାଜଗୁରୁ, ବwିବା ପାଇଁ अତି ନି ମମ
ଭାବେର ହତା କରାଯାଇଥିଲା। କି ଛି ବଷ ପେର ଗଜପତି ରାଜାମାନ,ର अସଂଗଠି ତ
େସୖ ନବାହି ନୀର ବଂଶଧର ବÊି ଜଗବvୁ , େନତୃ ତ¡େର ପାଇକ ବି େଦାହୀମାେନ
ଆଦି ବାସୀ ତଥା ସମାଜର अନାନ ବି ଭାଗର ସାହାଯେର ବି ଟିଶ ଶାସନ ବି ରୁେର
ବି େଦାହ କେଲ। ବି ଟିଶ ଶାସନ ବି ରୁେର ବି େଦାହେର ପାଇକ େଲାକମାେନ ଏକ

େଖାାର େସହି ଗଜପତି ଶାସକ, କୃ ଷକମାନ,ର ଏକ अସଂଗଠି ତ େସୖ ନ ଥିଲା,
େଯଉଁମାେନ ଯୁ ସମୟେର ରାଜା,ୁ

ସାମରି କ େସବା େଯାଗାଉଥିେଲ। अବଶି 

ସମୟେର େସ ଚାଷ କାଯ କରୁଥିେଲ | େସମାନ,ର ସାମରିକ अବଦାନ ପାଇଁ େସମାନ,ୁ
ଟିକସମୁ ଜମି ଏବଂ 'ଟାÊ'େର ଛାଡ ମଧ ଦି ଆଯାଇଥିଲା ଏହା ମଧ ଶାxି ସମୟେର

ତ
ିକ

ା

ଏହାର अwଳକୁ ସୁରiା େଦବା ପାଇଁ ବବହୃତ େହାଇଥିଲା ଏହି କାରଣରୁ ତା,ୁ ବି େଶଷ
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ଗୁରୁତ¡ପ"
ୂ  ଭୂ ମିକା ଗହଣ କରି ଥିେଲ। ମୂଳତଃ 'ପାଇକ' ଭୁ ବେନଶ¡ର ନି କଟେର अବିତ

ଇ
-ପ

ସାନ ମି ଳିଥିଲା ଏଭଳି ପରି ିତି େର େଯେତେବେଳ ୧୮୦୩ ମସି ହାେର ବି ଟିଶ ଦଖଲ

ଆ

ହ
ାନ

ପେର େସମାନ, ଜମି ଛଡ଼ାଇ ନି ଆଯାଇଥିଲା, େଯଉଁ କାରଣରୁ େସମାନ,ର ଆଥhକ
ଆହାନ ଇ-ପତି କା ସ ୂ " ନି ଃଶୁ% ବି ତରଣ େହତୁ ଡା େଜାତି ପସାଦ ପ+ନାୟକ, -ାରା ପତି .ି ତ ଓ ପକାଶି ତ
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अବା ଦି ନକୁ ଦି ନ ଦୁ ବଳ େହବାକୁ ଲାଗିଲା ଏହି କାରଣରୁ େକବଳ ପାଇକ ସ ଦାୟ
ନୁ େହଁ ସମାଜର अନାନ େଛାଟ ବି ଭାଗ ମଧ ଆହତ େହାଇଥିେଲ ୧୮୧୭ ମସି ହାେର
ଆର େହାଇଥିବା ଏହି अସେxାଷ अଗିs ପରି अତି ଶୀଘ ବାପି ଗଲା େସହି ସମୟେର
େଲାକ, ଭାବନାେର ଆଘାତ ଲାଗିଥିଲା କାରଣ େସମାନ, ପାଇଁ େଖାାର ଶାସକ
ପାର ାରି କ ଭାବେର ଜଗନs ାଥ ମEିରର अଭିଭାବକ ତଥା େସମାନ, ପତି ନିଧୀ ଭାବେର
ଶାସନ କରି ଥିେଲ ତା,ୁ ଓଡି ଶାର ରାଜେନୖ ତିକ ତଥା ସାଂ:ୃତି କ ସ¡ାଧୀନତାର ପତୀକ

ଭାବେର ବି େବଚନା କରାଯାଉଥିଲା। ରାଜର ପୃ.େପାଷକ ଜୟୀ ରାଜଗୁରୁ, ଏହି ନି ମମ
ହତା େଲାକ, ସହ ଭଲ େହାଇନଥିଲା, କାରଣ ଏଥିେର ମଧ େସମାେନ ଧାମhକ
ଭାବେର ଆଘାତ ପାଇଥିେଲ। ଏହି କାରଣଟି ଯେଥ ଥିଲା ଯାହା ତା,ୁ ବି ଟିଶ ରାଜକୁ
ସମା କରି ବାକୁ େପରଣା େଦଲା େଖାା ରାଜା ମୁକୁEେଦବ ଦି ¡ତୀୟ ବୟ: େହାଇ ନ
ଥିବାରୁ େଖାା ଶାସନର अଧି କାର ରାଜର ପବ
ୂ  େସନାଧi ରହି ଥିବା ବÊି ଜଗବvୁ

ଜୟୀ ରାଜଗୁରୁ,ୁ ହତା କରାଯାଇଥିଲା ନି ଜର ଜମି ଥାଇ ମଧ େଲାକମାେନ ଇଂେରଜ
ସରକାର, ଜୁ ଲୁ ମ କାରଣରୁ ଧୀେର ଧୀେର ଗରିବ େହବାକୁ ଲାଗିେଲ। ବହୁ ସଂଖକ
ପାଇକ େଲାକ ଏବଂ ସମାଜର अନାନ ବି ଭାଗ, ଘୁମୁସର, େଖା ସେମତ ଦୁ ଃଖ
େଭାଗିେଲ ଏହି େଲାକ, ସହ ମି ଶି ବÊି ଜଗବvୁ ବି ଟିଶ ରାଜ ବି ରୁେର ବି େଦାହ

ତ
ିକ

ା

କେଲ ଯାହା ନି େଜ ଜଗବvୁ , ଦ¡ାରା ପରି ଚାଳି ତ େହାଇଥିଲା ବାbବେର ମା ୧୮୧୭
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ତଥା ପୃ.େପାଷକ ଜୟୀ ରାଜଗୁରୁ, ହାତେର ଥିଲା। ଏଭଳି ପରି ିତି େର େଯେତେବେଳ

ଇ
-ପ

ପାରେର, ଘୁମୁସର େଖାସ୍ ଏବଂ ଖୁରଦାର ପାଇକ ମି ଳିତ ଭାବେର ବାଣପୁର ଉପେର

ଆ

ହ
ାନ

ଆକମଣ କରି ଥିେଲ, େଯଉଁଠାେର େସମାେନ ବି ଟିଶ୍ ରାଜକୁ ଚି ତଣ କରୁଥିବା ପେତକ
ଆହାନ ଇ-ପତି କା ସ ୂ " ନି ଃଶୁ% ବି ତରଣ େହତୁ ଡା େଜାତି ପସାଦ ପ+ନାୟକ, -ାରା ପତି .ି ତ ଓ ପକାଶି ତ
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ପତୀକକୁ ନ କରିବା ଆର କରିଥିେଲ। ଲୁ ଟ୍ ଓ ଆକମଣ ପେର େପାଲି ସ୍ େସନ୍,
େଟେଜରୀ ଏବଂ ସରକାରୀ अ+ାଳି କା ଭାି ଦି ଆଯାଇଥିଲା। ପାଇକ ବି େଦାହୀମାନ,ୁ
କନି କା, କୁ ଜ, ନୟାଗଡ଼ ଏବଂ ଘୁମୁସରର ରାଜା, ଜମି ଦାର, ଗାମ ମୁଖିଆ ତଥା ସାଧାରଣ
କୃ ଷକ ମାନ,ର ସମଥନ ପା ଥିଲା। ବି େଦାହ ଶୀଘ ପି ପଲି ଏବଂ କଟକ ଭଳି अନ
अwଳେର ବାପି ଗଲା। ବି ଟିଶମାନ,ୁ େସମାନ,ର ଜେଣ କମାର େଲùନା¢ ହରାଇ
ପାରିକ ଆକମଣର iତି ସହି ବାକୁ ପଡି ଲା। ଏପି ଲ୍ ୧୨, ୧୮୧୭େର ବି େଦାହୀ
େସୖ ନବାହି ନୀ 'ପୁରୀ'େର ପହwିଥିେଲ, େଯଉଁଠାେର େସମାେନ ସରକାରୀ େସୖ ନିକ ତଥା
ସରକାରୀ କମଚାରୀ, ଉପେର ମଧ ବହୁ iତି ଘଟାଇଥିେଲ। ଏହି ବି େଦାହକୁ ଦମନ
କରି ବା ପାଇଁ ବି ଟିଶମାେନ କେଠାର ପଦେiପ ଗହଣ କେଲ ଯାହାଦ¡ାରା େସମାେନ ଯୁେର
ହଜି ଯାଇଥିବା ାନଗୁଡିକ େଫରି ପାଇପାରି େବ ଏବଂ ପୁନବାର ଶାxି ଏବଂ ଶୃ¯ଳା
େଫରାଇ ପାରି େବ। ଏହି ସମୟ ମଧେର ଏକ ବାପକ ଦମନ େହାଇଥିଲା େଯଉଁଥିେର

अବଧି ପତାଡନା ଏବଂ अତାଚାରର ଥିଲା େଯଉଁଥିେର ବହୁ ସଂଖକ େଲାକ iତି ଗb
େହାଇଥିେଲ ଯଦି ଓ ପାରେର ବି େଦାହୀ େସୖ ନ अେନକ ଯୁେର ଜି ତିଥିେଲ, କି 
ବି ଟିଶମାେନ ଏହି ବଢୁ ଥିବା àୁରଣକୁ ଲି ଭାଇବାେର ସଫଳ େହାଇଥିେଲ। अୋବର
୧୮୧୭େର ଏହି ଯୁ ସମା େହାଇଥିଲା। କି  ଏହାର अେନକ େନତା ଖସି ଯିବାେର

ତ
ିକ

ା

ସଫଳ େହାଇଥିେଲ। अେନକ ବି େଦାହୀ ୧୮୧୯ ପଯx ଗରି ଲା ଯୁେର ଲଢ଼ି ଥିେଲ, କି 
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अେନକ େଲାକ କାରାଗାରେର ଥିେଲ ଏବଂ ବହୁ ସଂଖକ େଲାକ ପାଣ ହରାଇଥିେଲ ଏହି

ଇ
-ପ

େଶଷେର େସମାନ,ୁ କାବୁ କରି ହତା କରାଯାଇଥିଲା। ୧୮୨୫ ମସି ହାେର ବÊି

ଆ

ହ
ାନ

ଜଗବvୁ ,ୁ ମଧ ଗିରଫ କରାଯାଇଥିଲା ଏବଂ ୧୮୨୯ ମସି ହାେର କାରାଗାରେର ମୃତୁ
ଆହାନ ଇ-ପତି କା ସ ୂ " ନି ଃଶୁ% ବି ତରଣ େହତୁ ଡା େଜାତି ପସାଦ ପ+ନାୟକ, -ାରା ପତି .ି ତ ଓ ପକାଶି ତ
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ବରଣ କରି ଥିେଲ। ପାଇକ ଏବଂ େଘା ସ ଦାୟ ବି ଟିଶମାନ, ଦ¡ାରା କରାଯାଇଥିବା
अତାଚାର ବି ରୁେର ସ¡ର ଉେ`ାଳନ କରି ବା ବି ଟିଶରାଜ, ପାଇଁ ଏକ ଆହ¡ାନ ଥିଲା
େଯ େସମାେନ अଧିକ ଦି ନ ପଯx ଭାରତକୁ କúା କରି ରଖିପାରି େବ ନାହ[। ୧୮୧୭ର
ବି େଦାହ ଭାରତର େଲାକ, ଆତG ସାନକୁ ରiା କରି ବା ପାଇଁ ଏକ ବି େଦାହ ଥିଲା, ଯାହା
ବି ଟିଶମାେନ ଜାଣିଥିେଲ। େସଥିପାଇଁ େସ ଶୀଘ ଏହି ବି ପÖବକୁ ଦମନ କେଲ, ଯାହାଫଳେର
େସ ସମଗ ଭାରତକୁ ନି ଜ ଇଛାେର ଶାସନ କରି ପାରି େବ ତଥାପି , ଏହି ସଂଗାମ ଭାରତ
ଇତି ହାସେର ପଥମ ବି ପÖବ ଭାବେର ମାନତା ପାଇଲା ନାହ[ ସ¡ାଧୀନ ଭାରତେର
ବwିବାର େସୗଭାଗର େଶୟ ପାଇଁ ଆଜି ଏହି ବି ପÖବେର ସହି ଦ େହାଇଥିବା େସୖ ନିକମାନ,
ପାଇଁ ସବ େହାଇପାରି ଛି ଏହା ହ[ େହଉଛି ଇତି ହାସ, କି  ଏହା ଜାଣିବାପେର ମଧ
ଇତି ହାସ ବହି େର ଏହି ତଥକୁ ଜାଗା େଦବାପାଇଁ େଡରି କାହ[କି େହଉଛି  ଏହି ତଥଟିକୁ
୨୦୧୭େର ପବ
ୂ ତ
 ନ ମାନବସcଳ ବି କାଶ ମ~ୀ ଶୀ ପକାଶ ଜାେବଡ଼କର ସତ େବାଲି
େଯଉଁ ଇତି ହାସ େଲଖାଯାଇଛି ତାହା

ବି ଟିଶମାନ, ଦୃ ିେକାଣ ହି ସାବେର େଲଖାଯାଇଛି ତାହା ପୁନନି ରୀiଣ େହବା ଉଚି ତ
କି  ଏପଯx ଏହା େହାଇପାରିଲା ନାହ[ ଏହାର ନି ହିତ କାରଣ େହଉଛି , ପାଇକ
ବି େଦାହ ସ ୂ ଣ  ଭାବେର ସଶ ଆେEାଳନ ଥିଲା ସଶ ଆେEାଳନକୁ େଯପରି ଭାେବ
ଇଂେରଜମାେନ ଭୟ କରୁଥିେଲ ଠି କ େସହି ପରି ଭାରତ ସ¡ାଧୀନତା ପେର ଆସି ଥିବା

ତ
ିକ

ା

େନତୃ ତ¡ ମଧ ସଶ ଆେEାଳନକୁ ଭୟକେଲ କାରଣ ଇଂେରଜମାେନ େଯଉଁ େନତୃ ତ¡
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ସ¡ୀକାର କରି ଥିେଲ ଏବଂ କହି ଥିେଲ େଯ, ପବ
ୂ ର
 ୁ

ଇ
-ପ

ହାତେର ସ`ା ହbାxର କେଲ େସମାେନ ମଧ ସଶ ଆେEାଳନକୁ ବି େରାଧ କରୁଥିେଲ

ଆ

ହ
ାନ

ସ¡ାଧୀନତାର ପରବ`ୀ କାଳେର କଂେଗସ େନତୃ ତ¡ ଇଂେରଜମାନ,ର ଏହି କ`ୃ ତ¡କୁ ବୁ ଝି
ଆହାନ ଇ-ପତି କା ସ ୂ " ନି ଃଶୁ% ବି ତରଣ େହତୁ ଡା େଜାତି ପସାଦ ପ+ନାୟକ, -ାରା ପତି .ି ତ ଓ ପକାଶି ତ

Aahwaan.com

310

ଆହାନ ଇଇ-ପତି କା,
କା, ସାଦଶ ବଷ, ତୃ ତୀୟ ସଂଖା,
ସଂଖା, ମା ୨୦୨୨

Magazine Downloaded from www.aahwaan.com

ମଧ ଚୁ ପ ରହି େଲ ଏବଂ ସମସାଟି ଜୀବି ତ ରହି ଲା अଥାତ ଯଦି ପାଇକ ବି େଦାହକୁ
ପଥମ ସଂଗାମ େବାଲି େଘାଷଣା କରାଯାଏ େତେବ ଗାvିଜୀ, ପଭାବ କମ େହାଇ
କାxି କାରୀମାନ,ର अମୁଲ େଯାଗଦାନ ସାମନାକୁ ଆସି ବ, ଯାହା ଶାସକ ବଗ ପାଇଁ
ବି ପଦ ଗାvିଜୀ, ନୀତି କୁ ଆଦଶ ରୂେପ ମାନି ସ¡ାଧୀନତା ପରଠାରୁ ବ`ମାନ ପଯx
ସମb ଦଳର େନତୃ ବୃ E ରାଜନୀତି କରି ଆସୁଛxି  କାରଣ ଏହି ନି ତିଟି େସମାନ,ୁ
ସୁହାଉଛି  ଯଦି ଇତି ହାସେର ଏହି ତଥଟିକୁ ଲି ପିବ କରାଯାଏ ତାେହେଲ ଯୁବପି ଢ଼ି
କାxି କାରୀ େଯାା ଏବଂ ସଶ ବି ପÖବ ଦ¡ାରା ପଭାବି ତ େହେବ କି  ଇତି ହାସ କାହାକୁ
iମା କରି ବ ନାହ[ ଆଜି ନୁ େହଁ କାଲି ସତ ତାର ନି ୟମ अନୁ ସାେର ପାଇକ ବି େଦାହ ତା
ମାନତା

େଫରି ପାଇବ

ପାଇକ

ବି େଦାହର

ଐତି ହାସି କ

ତଥକୁ

େବୖ ାନି କ

ଦିେକାଣେର ତଜମା କରି ବାକୁ େହବ ଆମ ପାଖେର ଐତି ହାସି କ ତଥ अେନକ ରହି ଛି
ଯାହା ଆେମ ଗଣମାଧମେର େଦଖି ବାକୁ ପାଉଛୁ କି  ଏହି ତଥଗୁଡିକୁ ବି ାନର

େହେଲ େକବଳ ଆେମ ତଥ େଦଇ ଚାଲୁ ଥିବା କି  କାରଣକୁ େଖାଜି ବାହାର କରି

ଇ
-ପ

ତ
ିକ

ା

ପାରି ବାେର अiମ େହଉଥିବା ବାbବେର ଏହା ପକୃ ତ ାନ ନୁ େହଁ |
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କେସୗଟୀେର ପରୀiା ନି ରୀiା କରି ତାର କାରଣକୁ େଖାଜି ବାହାର କରି ବାକୁ େହବ, ନ

ହ
ାନ

ସୁଜନପୁର , ଯାଜପୁର

ଆ

୯୩୪୮୭୬୮୮୧୨
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ମହାତGା ଗାvୀ
ଭାରତୀୟ ମୁି ସଂଗାମର ମହାନାୟକ, ମହାତGା ଗାvୀ
ପଣ
ୂ  ଭୂ ମି ଭାରତ। ଏଠାେର अେନକ ଧମ, ସ ଦାୟ, ଜାତି , ବ"
ଓ ବି ଭିନs ଭାଷାର େଲାକ ବସବାସ କରxି । ଏହି ପବି ତ ଭୂ ମିେର େଯଉଁ
େକେତାଟି
अiୟ କୁ ମାର
ରାଉତ

ଉଳ

େଜାତି ±

ଉßାସି ତ

େହାଇ

ସମଗ

ବି ଶ¡କୁ

େଦଖାଇଥିେଲ ସତ, ଶାxି , ଦୟା, iମା, ତାଗ ଓ अହି ଂସାର ପଥ।
େସମାନ, ମଧରୁ ସତ ଓ अହି ଂସାର ପଜ
ୂ ାରୀ, ଦୀନ ଦୁ ବଳର ବvୁ ,
ସ¡ାଧୀନ ଭାରତର ସା, ଜାତି ର ଜନକ, ଯୁଗ ମାନବ ମହାତGା ଗାvୀ
୧୮୬୯ ଖୀାj, अୋବର ଦୁ ଇ ତାରିଖେର ଗୁଜୁରାଟର େପାରବEର

ସମୟେର ମହାତGା ଗାvୀ,ର ନାମ ଥିଲା ‘େମାହନ ଦାସ କରମଚାE
ଗାvୀ’। ପି ତା କରମଚାE(କାବା) ଗାvୀ ଓ ମାଆ,ର ନାମ ଥିଲା ପୁତBୀ
ବାଈ। କାବା ଗାvୀ,ର ତି େନାଟି ୀ ମରି ଯିବା ପେର ପୁତBୀବାଇ ଥିେଲ
ଚତୁ ଥ ୀ ପୁତBୀବାଇ,ର ଚାେରାଟି ସxାନ ମଧରୁ େମାହନ ଥିେଲ
ସବା ସାନ। କାବା ଗାvି ଥିେଲ ସାଧୁ ଓ ନୀତି ନି.। ପୁତBୀବାଈ ଥିେଲ

ତ
ିକ

ା

ଧମ ପରାୟଣା, େସsହ ବଳା, ତାଗମୟୀ ମାତା। ପି ତାମାତା,ର ଏହି
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ଠାେର ଏକ େବୖ ଶ ବଣିକ ପରି ବାରେର ଜନG ଗହଣ କରିଥିେଲ। ଜନG

ଇ
-ପ

ସବୁ ସଦଗୁଣାବଳୀ ଦ¡ାରା େମାହନଦାସ ପଭାବି ତ େହାଇଥିେଲ । ସମୟ

ଆ

ହ
ାନ

କେମ େମାହନଦାସ େହେଲ ଭାରତୀୟ ମୁି ସଂଗାମର ମହାନାୟକ।
ଆହାନ ଇ-ପତି କା ସ ୂ " ନି ଃଶୁ% ବି ତରଣ େହତୁ ଡା େଜାତି ପସାଦ ପ+ନାୟକ, -ାରା ପତି .ି ତ ଓ ପକାଶି ତ
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ସତ, अହି ଂସା ମହାମ~େର କାଶGୀର ଠାରୁ କୁ ମାରୀକାଯାଏ ଭାରତୀୟମାନ,ୁ ଏକତୀତ
କରି ପାରି ଥିେଲ।
ଗାvିଜୀ, ବଂଶ ବି ଭିନs ରାଜେର େଦୱାନ ଭାବେର କାମ କରୁଥିେଲ। େମାହନ
ଦାସ ପଥମ ଲୁ ଲି ଆ ମା, ଚାଟଶାଳି େର ପାଠପଢା ଆର କେଲ। ତାପେର ବାଂଚ
:ୁଲେର ପଥମ ଓ ଦି ¡ତୀୟ େଶଣୀ ପଢି େଲ। ୧୮୮୦ ମସି ହାେର ତାଲୁ କ :ୁଲରୁ ପାଶ୍ କରି
କାଥିଆୱାଡ଼ ହାଇ:ୁଲେର ପାଠ ପଢି େଲ। େସ ଭଲ ପାଠ ପଢୁ ନଥିେଲ ମଧ ଉ`ମ
ଚରି ତ ପାଇଁ ଶି iକମାନ, ଶୁଭଦୃ ିେର ରହି ଥିେଲ। ଏକଦା ଇନି େର :ୁଲ
ପରି ଦଶନେର ଆସି ଥିେଲ। ପଧାନ ଶି iକ ଗାvୀ,ୁ ପାଖ ପି ଲାଠାରୁ ଠି କ୍ ଉ`ର େଲଖି ବା
ପାଇଁ େଯେତ ଠାରି େଲ ମଧ ଗାvୀ କପି କରି ନଥିେଲ। କାରଣ ତା, ଉପେର ଶବଣ
କୁ ମାର ଓ ହରିzE,ର ନି .ା, ତାଗ, ସତର ପଭାବ ପଡ଼ି ଥିଲା। ପି ଲା ସମୟେର େସ
ସାମାନ, ସାେର ପଡ଼ି ବି ଡ଼ି ଟାଣିବା अଭାସ ପତି ା ବଳେର ଛାଡ଼ି ପାରି ଥିେଲ।
ପରାମଶ

େଦଇଥିେଲ। ମୁସଲମାନ ସା ପେରାଚନାେର ଥେର ମାଂସ ଖାଇଥିେଲ। ମାତ େମାହନ
ଜୀବନେର ଆଉ େକେବ ଆମି ଷ ଛୁଇଁ ନଥିେଲ। େମାହନ,ର ଠି କ୍ ସାତବଷ େବେଳ
କbୁରୀବାଇ, ସହି ତ ନି ବv
 ଓ େତର ବଷ ବୟସେର ବି ବାହ େହାଇଥିଲା। ପର
अବାେର େସ ବାଲ ବି ବାହ ସମାଜରୁ ଉଠାଇବାକୁ अେନକ ଉଦମ କରି ଥିେଲ ।
େଛାଟ େବଳରୁ େମାହନ ଖୁବ ଡ଼ରକୁ ଳା ଥିେଲ। ଭୂ ତେପତ, େଚାର, ଡ଼କାୟତ ଓ

ତ
ିକ

ା

अvାରକୁ ବହୁତ ଭୟ କରୁଥିେଲ। ରାମନାମ ଜପକେଲ ସବୁ ଭୟ ଭାxି ଓ ସ,ଟ ଦୂ ର
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ପରବତୀ ସମୟେର ନି ଶାମୁ ସୁ ସମାଜଗଠନ ପାଇଁ େଲାକମାନ,ୁ

ଆହାନ ଇ-ପତି କା ସ ୂ " ନି ଃଶୁ% ବି ତରଣ େହତୁ ଡା େଜାତି ପସାଦ ପ+ନାୟକ, -ାରା ପତି .ି ତ ଓ ପକାଶି ତ

ଆ

ରାମାୟଣ ଶୁଣିବାକୁ ରାମ ନାମ ଜପ କରିବାକୁ ଭଲ ପାଉଥିେଲ ।
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ଇ
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େହାଇଯାଏ େବାଲି ଧାଇ ମା ରା ଠାରୁ େସ ଶି iା କରିଥିେଲ। େସହି ଦି ନ ଠାରୁ େସ
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ପି ତା,ର ମୃତୁ ପେର େମାହନ ବାପ େଛଉ େହାଇଗେଲ। ତା,ର କାମ ଓ
ଆଚରଣେର ବହୁତ ପରିବତନ ଘଟିଲା। ମନଲଗାଇ ପାଠ ପଢି ୧୮୮୭ ମସି ହାେର ବେc
ବି ଶ¡ବିଦାଳୟରୁ ମାଟି କ ପାସ୍ କରି ବୃ `ି ପାଇେଲ। ଭାବନଗର ସାମଲ ଦାସ
କେଲଜେର ନାମ େଲଖାଇେଲ। େସଠାେର େସ ଇଂରାଜୀେର ପାଠ ପଢି ବାକୁ ଭୟ କେଲ।
ପାଠପଢି ପାସ୍ କେଲ ମଧ ଚାକି ରି ମି ଳିବା କ େତଣୁ େସ ଲନ ଯାଇ ତି ନି ବଷେର
ବାରି ରୀ ପାସ୍ କରି ଆସି େଲ ଭଲ ଦି ପଇସା େରାଜଗାର କରି ପାରି େବ। ଗାvୀ ପରି ବାରର
ଜେଣ ଦି ଜଣ ବvୁ ,ର ପୁअ ଲନେର ପଢୁ ଥାxି । େତଣୁ ଗାvୀ ଲନେର ରହି ପାଠ
ପଢି ବା ପାଇଁ ମନ ବଳାଇେଲ। ପୁअର ଲନ ଯି ବାକଥାଟା ମା ମନକୁ ପାଇଲା ନାହ[।
ପରି େଶଷେର ମାଆ ଗାvୀ,ୁ ମୁ ଛୁଆଁ ଶପଥ କରାଇେନେଲ, ତି େନାଟି କଥା ରiା
କରି ବା ପାଇଁ, ମଦ ପି ଇବୁ ନାହ[, ମାଛ ମାଂସ ଖାଇବୁ ନାହ[, େକୗଣସି ୀ ଓ ଝି अକୁ ଛୁଇଁବୁ
ନାହ[।

ହରିଲାଲକୁ ଛାଡ଼ି ବେc ବEରରୁ ଜାହାଜେର ଲନ ଯାତା କେଲ। ଦୀଘ ପଚି ଶ ଦି ନର
ଯାତା ପେର େମାହନ ଲନେର ପହଂଚି େଲ। ଭିୋରିଆ େହାେଟେଲେର ତି ନି ଦି ନ
ରହି ବା ପେର, େମାହନ ଜେଣ ଭଦ ମହି ଳା, ଘେର ରହି େଲ। େସ ଇଂରାଜୀେର ଦୁ ବଳ
ଥିବାରୁ ଶି iକ, ଠାରୁ ଇଂରାଜୀ ଓ ଫରାସୀ ଶି iା କେଲ। ମେନାର|ନ ପାଇଁ ଭାେୟାଲି ନ
ତାଲି ମ େନେଲ। େସଠାେର ଆଉଥେର ମାଟି କ ପରୀiା େଦଇ ପାଶ୍ କେଲ। ଲାଟିନ୍ ମଧ
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ଶି ଖି ପାରି େଲ। ତା,ର ଘର କଥା ମେନ ପଡ଼ି ବାରୁ େସ ସାେହବୀ ଢ ଛାଡ଼ି ଖା¢ି
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େମାହନ ୧୮୮୮ ମସି ହା େସେÉcର ମାସ ୪ ତାରିଖେର ୀ କbୁରବା ଓ ପୁअ

ଇ
-ପ

ଭାରତୀୟ େହାଇଗେଲ। ନି ଜ ଧମ ସହି ତ अନ ଧମକୁ ମଧ ସମାନ ଦୃ ିେର

ଆ

ହ
ାନ

େଦଖୁଥିେଲ। ୧୮୯୧ ମସି ହାେର େମ ମାସେର ବାରି ରୀ ପାଶ୍ କରି ଜୁ ନ୍ ମାସେର
ଆହାନ ଇ-ପତି କା ସ ୂ " ନି ଃଶୁ% ବି ତରଣ େହତୁ ଡା େଜାତି ପସାଦ ପ+ନାୟକ, -ାରା ପତି .ି ତ ଓ ପକାଶି ତ
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ବାରି ରୀ अନୁ ମତି ପତ ହାସଲ କରି ଜନG ମାଟିକୁ େଫରି ଆସି େଲ। ଜନG ମାଟିେର
ପହଂଚି ଲା େବଳକୁ ତା, ମା ଆଉ ଇହଧାମେର ନଥିେଲ। େସ ନି ଜକୁ अେନକ ଧି £ାର
କେଲ ।
ବଡ଼ ଭାଇ ପରି ବାର ପତି େପାଷଣ ପାଇଁ अେନକ ଧାର କରଜ କରିଥିେଲ। େସ
ସବୁ ର ପରି େଶାଧ ପାଇଁ େମାହନ ଆଇନ୍ ବବସାୟ ଆର କେଲ। ଆଇନ୍ ବବସାୟେର
अସଫଳ େହାଇ ଶି iକତା ଆର କେଲ। ଶି iକତା ପାଇଁ ବି ଶ¡ ବି ଦାଳୟେର ଡ଼ି ଗୀ
ନଥିବାରୁ େସ କି ରାଣୀ ଚାକି ରୀକୁ ଆଦରି େନେଲ। अ{ େରାଜଗାରେର ତା,ର ଗୁଜୁରାଣ
େମ¢ି ପାରୁନଥିଲା। ଏହି ସମୟେର କାଥିଆୱାଡ଼ର ଏକ ମୁସଲମାନ ପତି .ାନ ଦiିଣ
ଆଫି କାେର ବବସାୟ କରୁଥାଏ। ଏହି ପତି .ାନର ମାଲି କ ଥିେଲ ମୁଖ, େତଣୁ େସ ଜେଣ
ସୋଟ ସାଧୁ ଓକି ଲାତି ପାଶ୍ କରି ଥିବା ବିର ଆବଶକତା େଲାଡ଼ୁଥିେଲ। େମାହନ ଏହି
ପତି .ାନେର ଦiିଣ ଆଫି କାେର ଏକ ବଷ ପାଇଁ େଯାଗ େଦେଲ। ମାତ େସଠାେର େସ

ଦiିଣ ଆଫି କାର ନାଟାଲ ପେଦଶର ରାଜଧାନୀ ଡ଼ବାନ ସହରେର ରହୁଥିେଲ। ଥେର
ମକjମା କାମେର େମାହନ ଟାନ୍ସଭାଲର ରାଜଧାନୀ ପି େଟାରି ଆକୁ ପଥମ େଶଣୀ ଟିକଟ୍
କାଟି ଡ଼ବାନରୁ େଟନ ଯାତା ଆର କେଲ। ମରି ସବଗ େସନେର ଜେଣ େଗାରା
ସାେହବ େରଳ କମଚାରୀମାନ, ଦ¡ାରା େମାହନ,ୁ ଡ଼ବା ତଳକୁ େଠଲି େଦେଲ ଓ ଜି ନିଷ
ପତ ପBାଟଫମ ଉପରକୁ େଫାପାଡ଼ି େଦେଲ। ମରି ସବଗ େସନର ବି ଶାମ ଗୃହର, ଏକ
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ଶୀତ ରାତୀ େମାହନ, ଜୀବନର ଗତି ପଥ ବଦଳାଇ େଦଲା। ଡ଼ରକୁ ଳା େମାହନ
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ବହୁ ବଷ ରହି ଗେଲ। ୧୮୯୩ ମସି ହାରୁ ଯାଇ େଫରି େଲ ୧୯୧୪ ମସି ହାେର। େମାହନ

ଇ
-ପ

ଦୁ ଃସାହସୀ, ନି ଭୀକ, େହାଇଗେଲ। େସ ଦଳି ତ, अବେହଳି , अତାଚାରି ତ, ସବହରା,ର

ଆ

ହ
ାନ

ସାଥୀ, ମୁିଦାତା, ରiାକତା, ଭାଗବି ଧାତା େହାଇ କଳା େଲାକମାନ, ପାଇଁ ଲେଢଇ
ଆହାନ ଇ-ପତି କା ସ ୂ " ନି ଃଶୁ% ବି ତରଣ େହତୁ ଡା େଜାତି ପସାଦ ପ+ନାୟକ, -ାରା ପତି .ି ତ ଓ ପକାଶି ତ
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ଆର କରି େଦେଲ। ବବସାୟୀ अବଦୁ ଲB ା, ସାହାଯେର ଭାରତୀୟମାନ,ୁ ଏକତୀତ
କେଲ। େରଳ ବି ଭାଗେର େମାହନ, େଯାଗୁ କଳା େଲାକମାେନ ପଥମ େଶଣୀେର
ଯାତାୟତ କେଲ। ଭାରତେର ଜାତୀୟ କଂେଗସ ଗଠନକୁ େଦଖି, େମାହନ ନାଟାଲ ଠାେର
ନାଟାଲ କଂଗସ ଗଠନ କେଲ। ନାଟାଲ କଂେଗସ ମାଧମେର ଭାରତୀୟମାନ, ଦାବି
ନାଟାଲ ସରକାର,ୁ ଜଣାଇେଲ ।
ଭାରତରୁ େଯଉଁ ଶମି କମାେନ ପାଂଚ ବଷ ଚୁ ି ଭି`ିେର ଦiିଣ ଆଫି କାର ନାଟାଲ
अଂଚଳକୁ ଯାଉଥିେଲ। ପାଂଚ ବଷhଆ ଚୁ ି େଶଷପେର େସଠାେର ରହି ବାକୁ େହେଲ ଜଣକୁ
ବଷକୁ ପଚି ଶ ପାଉ କରେଦବାକୁ ପଡ଼ୁଥିଲା। େତଣୁ େସମାେନ ସାେହବ,ର ଦାସ
ପାଲଟିବାକୁ ବାଧ େହଉଥିେଲ। ଦiିଣ ଆଫି କାର କଳା େଗାରାମାନ, ମଧେର ଥିବା
ବ" େବୖ ଷମ ଓ ଶମି କେଶାଷଣ ବାଦକୁ ଦୂ େରଇବା ପାଇଁ ଗାvି,ୁ ବହୁ ପରି ଶମ କରି ବାକୁ
ପଡ଼ି ଛି। ଦiିଣ ଆଫି କାେର ଗାvୀ ଶମି କମାନ,ର ତାଣକ`ା ପାଲଟି ଯାଇଥିେଲ।

୧୮୯୬

ମସି ହାେର

ଗାvୀ

ଭାରତକୁ

େଫରି ଆସି

ଦiିଣ

ଆଫି କାେର

ଥିବା

ଭାରତୀୟ, ଦୁ ଃଖଦୁ jଶାକୁ ଏକ ପୁbକ ମାଧମେର େଲଖି ଏହାର ଦଶ ହଜାର କପି ଛାପି
ସବୁ ଆଡ଼କୁ

ପଠାଇେଲ। ଲନେର ଇଂେରଜ ସରକାର ଓ अଧି କାଂଶ ଭାରତୀୟ

ଜାଣିେଲ। ଗାvୀ, ପାଇଁ ସଭା ସମି ତି ଚାରି ଆେଡ଼ ଆେୟାଜନ େହଲା। କି  କଲି କତାେର
ସଭା କରାଇବା ଆଗରୁ ଦiିଣ ଆଫି କାର େଟଲି ଗାମ ପାଇଁ ଗାvୀ, ୀ, ଦୁ ଇପୁअ ଓ ଜେଣ

ତ
ିକ

ା

ଭଣଜାକୁ ଧରି अବଦୁ ଲା, ଜାହାଜେର ଡ଼ବାନ अଭିମୁେଖ ଯାତା କେଲ। ମାତ ଡ଼ବାନେର

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

େଶଷେର ଗାvୀ, ନାଟାଲ କଂେଗସ ପାଖେର ନାଟାଲସରକାର ମୁ ନୂ ଆଁଇେଲ ।

ଇ
-ପ

କି ଛି ଖଳପକୃ ତି ର େଗାରାମାେନ ପଚାର କରି େଦେଲ େଯ ଗାvୀ ଦୁ ଇଟି ଜାହାଜେର

ଆ

ହ
ାନ

ଭାରତୀୟ ଗୁାମାନ,ୁ ଧରି ଇଂେରଜମାନ,ୁ ମାରି ବା ପାଇଁ ଆସୁଛxି । ଜାହାଜକୁ ବE଼ର
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ମଧକୁ ପେବଶ କରାଇ େଦେଲ ନାହଁ । ୨୩ଦି ନ ପେର ଇଂେରଜମାେନ ଜାଣିେଲ େଯ
ଜାହାଜେର େକହି ଗୁା ନାହଁ ାxି , ତାପେର अନୁ ମତି ମି ଳିଲା। ଲଫଟନ ସାେହବ ଏକ
ଗାଡ଼ି େର କbୁରବା ଓ ପି ଲାମାନ,ୁ ଜେଣ ବvୁ , ଘରକୁ ପଠାଇ େଦେଲ। ନି େଜ ଓ ଗାvୀ
ଚାଲି ଚାଲି ରାbାେର ବvୁ , ଘରକୁ ଯି ବା ସମୟେର କି ଛି ଇଂେରଜ ଗୁାେଲାକ ଗାvୀ,ୁ
ନି jୟ ଭାବେର ପି ଟି ଚାଲି ଥାxି । େସହି ରାbା େଦଇ ଏସ୍.ପି , ୀ ଯାଉଥିବାରୁ
ଗୁାମାେନ େଦଖି ଗାvୀ,ୁ ଛାଡ଼ି ପଳାଇେଲ। େପାଲି ସ ଆସି ଗାvୀ,ୁ େନଇ ତା, ବvୁ ,
ଘେର ଛାଡ଼ି େଦଇଥିେଲ। ଏହି ଖବର ଲନେର ପହଂଚି ଲା। ବି ଟିଶ ସରକାର, ପାଖରୁ,
ନାଟାଲ ସରକାର, ପାଖକୁ ନି େjଶ ଆସି ଲା। େଦାଷୀମାନ,ୁ କେଠାର ଦ ଦି अ।
କି  ଗାvୀ ସମb,ୁ iମା କରି େଦେଲ ।
ଦiିଣ ଆଫି କାେର ଡ଼ଚ ଓ ଇଂେରଜ ଦୁ ଇ ପତି ଦ¡Eୀ େଗା.ୀ ଶାସନ କରୁଥିେଲ।
ଦୁ ଇ େଗା.ୀ ମଧେର ଯୁ ଲାଗିଗଲା। ଗାvୀ ଏକ ଆcଲାନ୍ସ ବାହି ନୀ ଗଠନ କରି

ହାରି ଗେଲ। ଇଂେରଜ ସରକାର ଗାvୀ,ର େସବା ପାଇଁ ତା,ୁ ଯୁପଦକ ପଦାନ କେଲ।
୧୯୦୧ ମସି ହା ଡ଼ି େସcର ମାସେର ଜାତୀୟ କଂେଗସ ତରଫରୁ କଲି କତାଠାେର ଏକ
ବି ରାଟ ସଭା େହଲା। ଏଥିେର ଗାvୀ େଯାଗ େଦେଲ। େସଠାେର ଭାରତ େସବକ ସଂଘର
ସଭାପତି େଗାପାଳ କୃ × େଗାେଖେଲ, ଆଚରଣେର ମୁt େହାଇ ତା,ୁ ରାଜେନୖ ତିକ ଗୁରୁ
ଭାବେର ଗହଣ କେଲ। ଆ¥ୁ ଲୁ ଚୁ ନଥିବା ଖଦି ବବହାର କରିବା ସେ ସେ ପଥମ

ତ
ିକ

ା

େଶଣୀେର ଯାତା ପରି ବେତ ତୃ ତୀୟ େଶଣୀେର ଯି ବା ଆସି ବା କେଲ। ଗାvୀ ଦiିଣ
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ଉଭୟ ଆହତ େସୖ ନମାନ,ର େସବା କେଲ। ଯୁେର ବୁ अର ବା ଡ଼ଚ ମାେନ

ଇ
-ପ

ଆଫି କା େଫରି ଆସି େଲ। ଗାvୀ ଇଂେରଜ ଯୁବକ େପାଲାକ୍,ୁ େନଇ “ଇିଆନ

ଆ

ହ
ାନ

ଓପି ନିୟନ” ନାମକ ପତି କା ପକାଶ କେଲ। ଡ଼ବାନ ଠାରୁ ପEର ମାଇଲ ଦୂ ର ଫିନି Ê
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ସହରର ଉପକ¥େର ଶେହ ଏକର ପରି ମିତ ାନେର ଏକ ଆଶମ ପତି .ା କେଲ। ଏହି
ଫିକନ୍ସ ଆଶମେର ଇିଆନ ଓପି ନିୟନ େପସ୍ କାଯ ଚାଲି ଲା। େପସର ସବୁ
କମଚାରୀ, ଦରମା ସମାନ ସେତ େଯମି ତି ସମେb େଗାଟିଏ ପରି ବାରର ସଦସ।
୧୯୦୪ ମସି ହାେର ଗାvି କbୁରବା ଓ ପି ଲାମାନ,ୁ ଆଶମକୁ अଣାଇେଲ। କbୁରବା ଏହି
ବି ରାଟ ପରି ବାରର ମା ରୂେପ ସମb,ୁ ସମାନ ଭାବେର େସs ହ ଓ ଶା ପଦାନ କେଲ ।
ଟଲୟ, ଆଦଶେର ଗାvୀ ପଭାବି ତ େହାଇଥିେଲ। େଜାହାନ୍ସବଗର अ{
ଦୂ ରେର ଏଗାରଶହ ଏକର ଜମି ଉପେର ଗାvିଜୀ ଟଲୟ, ନାମେର ଟଲୟ ଆଶମ
ପତି .ା କରି ଥିେଲ। ଗାvିଜୀ ନି ଜ ରଚି ତ ପୁbକ “ହି E୍ସ¡ରାଜ” ସହି ତ ଏକ ଚି ଠି
ଟଲୟ, ପାଖକୁ ପଠାଇଥିେଲ। ଗାvି,ର ଚି ଠି ପାଇ ଟଲୟ ୧୯୧୦େର ଏକ ଚି ଠି
େଲଖିେଲ େଯ ଭବି ଷତେର ଗାvୀ ବି ଶ¡ର ଏକ ବି ସGୟ ମହାମାନବ େହାଇ ଉßାସି ତ
େହେବ। ତା,ର ଆଦଶ କାଯ ଧାରା ଜନ ମାନସକୁ अନୁ ପାଣିତ କରି ବ ।

ଆର କରି େଦେଲ। ପରି େଶଷେର ସତାଗହେର ଚରମ ସଫଳତା ମି ଳିଥିଲା। ଭାରତୀୟ
ମାନ, ଉପରୁ କର ଉଠି ଲା। େରେଜୀ ଆଇନ୍ ରjେହଲା। ଭାରତୀୟମାନ,ର
ବି ବାହକୁ

ସାମାଜି କ ସ¡ୀକୃ ତି ମି ଳିଲା। ଦiିଣ ଆଫି କାର अଥନୀତି କ, ସାମାଜି କ,

ରାଜେନୖ ତିକ अବାକୁ ବଦଳାଇ େଦବାକୁ ସiମ େହେଲ। ଦiିଣ ଆଫି କାର अହି ଂସା
ସଂଗାମ ତା,ୁ ଭାରତୀୟ ମୁ ସଂଗାମର ମହାନାୟକ ରୂେପ ପତି ପାଦି ତ କରିପାରି ଥିଲା।

ପତାବତନ କେଲ। ବେcେର ପହଂଚି ଗାvୀ େଯଉଁ ଶା, ସcନା

ଇ
-ପ

ଭାରତକୁ

ତ
ିକ

ା

ପଥମ ବି ଶ¡ଯୁ ଆର େହାଇଯାଇଥାଏ। ୧୯୧୪ ମସି ହାର େଶଷ ଭାଗେର ଗାvୀ
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ଗାvିଜୀ ଦiିଣ ଆଫି କାର ଶମି କ, କୃ ଷକ ଓ କୃ ×କାୟ ମାନ,ୁ େନଇ ସତାଗହ
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େଗାଖେଲ, ପାଇଁ ପାଇେଲ, େସ େକେବବି କ{ନା କରି ନଥିେଲ। ଭାରତର ବି ଭିନs
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अଂଚଳର ଜନସାଧାରଣ, अବା ଜାଣିବା ପାଇଁ େଗାଖେଲ, ନି େjଶେର ଭାରତ
ପରି ଭମଣ କେଲ। େଗାଟିଏ ଦି ନ ଗାvୀ ବନାରସ ହି Eୁ ବି ଶ¡ବିଦାଳୟ ଉûାଟନୀ
ଉବେର େଯାଗେଦଇ େଯଉଁ ଭାଷଣ େଦଇଥିେଲ, େସହି ଉଜସି ¡ନୀ ଭାଷଣ ସବୁ ରି ମନକୁ
ପଭାବି ତ କଲା। ଗାvୀ,ର ଜନ ପି ୟତା ବଢି ଗଲା ।
ଦiିଣ ଆଫି କାେର ଆଶମ ଜୀବନ ବି ତାଇଥିବା ଗାvୀ ଆଉ ପାରି ବାରି କ ବvନେର
ସଂକୁ ଚି ତ େହାଇ ରହି ବାକୁ ଇkା କେଲ ନାହ[। େତଣୁ େସ ଗୁଜୁରାଟର अହଦାବାଦ
ନି କଟ ସାବରମତୀ ନଦୀ କୂଳେର ଆଶମଟିଏ ପତି .ା କରି ନାମ େଦେଲ ‘ସତାଗହ
ଆଶମ’। ଏହି ଆଶମେର ଛୁଆଁ अଛୁଆଁ େଭଦଭାବ ରହି ଲା ନାହ[ ।
ଗାvୀ,ର େମୗଳି କନୀତି ଓ ଆଦଶେର अନୁ ପାଣୀତ େହାଇ ଓକି ଲ ବଲB ଭ ଭାଇ
ପେଟଲ ବି ବାହ କେଲ ନାହ[। ପେଟଲ ଗାvୀ, ସହି ତ ଶମି କ ଧମଘଟ ଓ କୃ ଷକ
ଆେEାଳନେର େଯାଗ େଦେଲ। େସହି ପରି ମହାେଦବ େଦଶାଇ ନାମେର ଜେଣ ଯୁବକ

ଠାେର ଇଂେରଜ ଜମି ଦାର ମାନ,ର ଚାଷୀମାନ, ଉପେର େହଉଥିବା अକଥନି ୟ
अତାଚାର अନୁ ଭବ କେଲ। ଜମି ଦାର ମାନ, ସହି ତ ଚୁ ି କରି अସହାୟ ଚାଷୀମାନ,
ଦୁ ଃଖ ଦୂ ରକେଲ। ୧୯୧୯ ଏପି ଲ ୧୩େର ଜାଲି ଆନାୱାଲାବାଗ ହତାକାେର ଗାvୀ
ମମାହତ େହାଇପଡ଼ି େଲ। ଇଂେରଜ ସରକାର,ର ଏତାଦୃ ଶ ନୀତି େର ବଥିତ େହାଇ, ଏ
େଦଶରୁ େସମାନ,ୁ ବି ତାଡ଼ି ତ କରିବା ପାଇଁ ଭାରତୀୟମାନ,ୁ ସତାଗହ ମଧେର ନୂ ଆ
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ଉପାୟ ଚି xା କେଲ। ମୁସଲମାନ, ହୃଦୟେର ସତାଗହ ପାଇଁ अନୁ ରାଗ ନଥିବାରୁ ଗାvୀ
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ଗାvୀ,ର ବି ଶ¡b େସେକେଟରୀ ଭାବେର ଆଜୀବନ ରହି େଲ। ଗାvୀ ବି ହାରର ଚ ାରଣ
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୧୯୨୦ ଜୁ ଲାଇ ୩୦ରୁ अସେହଯାଗ ଆେEାଳନ ପାଇଁ ଆହ¡ାନ େଦେଲ। ବହୁ ଭାରତୀୟ
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ଚାକି ରି ଛାଡ଼ି େଲ। େମାତି ଲାଭ େନେହରୁ େଦଶବEୁ ଚି ତର|ନ ଓକି ଲାତି ଛାଡ଼ି େଲ।
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ରବୀEନାଥ ତା,ର ନାଇଟ୍ ଉପାଧି , ଗାvୀ ତା,ର ଯୁ ପଦକ େଫରାଇ େଦେଲ।
କଂେଗସ େନତାମାେନ ଖଦଡ଼ ପି vିେଲ, ଗାvୀ ସୂତାବୁ ଣା େଛାଟ ଲୁ ଗା ପି vିେଲ। କୁ ଟିଖାअ,
କାଟି ପି v ନୀତି େର ଚାଲି େଲ। ସବୁ ବଡ଼ ବଡ଼ େନତା ଗିରଫ େହେଲ। ୧୯୨୨ ମାେର
ଗାvୀ ଗିରଫ େହାଇ ଛअବଷ େଜଲ ଦ େଭାଗକେଲ। ଗାvୀ, େଦହ अସୁ େହବାରୁ
େସ ଛअ ବଷ େଜଲଦ ବଦଳେର ୨ ବଷ େଭାଗ କେଲ।
୧୯୨୯ ମସି ହାେର ଲାେହାର ଠାେର କଂେଗସର अଧି େବଶନେର ନି ତି ନି ଆଗଲା
େଯ ୧୯୩୦ ମସି ହା ଜାନୁ ୟାରୀ ୨୬ କୁ ସମଗ ଭାରତ ସ¡ାଧୀନତା ଦି ବସ ପାଳନ କରିବ।
ଏହି ଦି ନ ସମଗ ଭାରତେର ଏକ ନୂ ତନ ଜାଗରଣ େଦଖାେଦଲା। ଗାvୀ ଲବଣ ସତାଗହ
ଆର କରି େଦେଲ। ସରକାର, ନି ୟମ ଭ କରି ଦାୀେର ଗାvି ଲୁ ଣମରା କାଯ
କେଲ। ଏହି ଖବର ଗଁା ଠାରୁ ସହର ଯାଏ ବାପି ଗଲା। ସମେb ଲୁ ଣ ମାରିବା ଆର
କରି େଦେଲ। ଲiାଧି କ େଲାକ ଓ ଗାvୀ ଗିରଫ େହେଲ। କଂେଗସ ପ"
ୂ  ସ¡ାଧୀନତା ପାଇଁ

େଜଲେର ଥିବା ସମୟେର ଇଂେରଜ ସରକାର ହରି ଜନ, ପାଇଁ ସ¡ତ~ ନି ବା ଚନ ମଳୀ
ଗଠନ କରି ବାକୁ ନି ତି େନେଲ। ଗାvୀ ଏହି ନୀତି କୁ ବି େରାଧ କରି अନଶନ କେଲ।
ସରକାର ହରି ଜନ ନୀତି ର ପରି ବତନ କେଲ। ଛୁଆଁअଛୁଆଁ େଭଦଭାବ ସମାଜରୁ େକେତକ
अଂଶେର ଉଠି ଲା। ବହୁ ମEିରେର ହରି ଜନମାେନ ପେବଶ କେଲ। ଗାvୀ अନଶନ
ଭାିେଲ। ୧୯୪୨େର କଂେଗସର ଭାରତ ଛାଡ଼ ଆେEାଳନ େଯାଗୁ ସମଗ େଦଶେର
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ବି ଟିଶ ସରକାର, ବି ରୁେର ହି ଂସାକା ଆର େହାଇଗଲା। ସୁବାଷ େବାଷ େରୁନ
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ଲେଢଇ ଆର କରି େଦଲା। େଗାଲ େଟବୁ ଲ େବୖ ଠକ ପେର ଗାvୀ,ୁ ଗିରଫ କରାଗଲା।
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େରଡ଼ି ଓରୁ େଘାଷଣା କେଲ େଯ ଗାvିଜୀ େହଉଛxି “ଜାତି ର ଜନକ ବି ଂଶ ଶତାjୀର ବି ସGୟ

ଆ
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ମହାନାୟକ”। ଇଂେରଜ ସରକାର ଜି ନsା, ମାଧମେର ଭାରତକୁ ଦୁ ଇଭାଗ କରି ବାକୁ
ଆହାନ ଇ-ପତି କା ସ ୂ " ନି ଃଶୁ% ବି ତରଣ େହତୁ ଡା େଜାତି ପସାଦ ପ+ନାୟକ, -ାରା ପତି .ି ତ ଓ ପକାଶି ତ
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ଚକାx କେଲ। ହି Eୁ, ମୁସଲମାନ, ହଣା କଟା ଚାଲି ଲା। ଜି ନsା,ର iମତା େଲାଭ
କଂେଗସ େନତା,ର ଉଦାସୀନତା, ଗାvୀ,ର अସହାୟତା ପାଇଁ अଖ ଭାରତ ଦୁ ଇ ଭାଗ
େହାଇଗଲା। ପବଳ ହି ଂସା, ରପାତ ମଧେର ପାକି ାନକୁ ସ¡ାଧୀନତା अଗ ୧୪
ତାରି ଖେର ଦି ଆଗଲା। ୧୯୪୭ ମସି ହା अଗ ୧୫ ତାରି ଖେର ଭାରତ ସ¡ାଧୀନତା
ଲାଭକଲା। ଭାରତର ପିତ େନେହରୁ ଓ ପାକି ାନର ଜ଼ିନsା େହେଲ ମୁଖ କ"ଧାର।
କେଠାର ପ§ୀ ହି Eୁମାେନ ମହାତGା ଗାvୀ,ୁ ହତା କରି ବାର ଷଡ଼ଯ~ କେଲ।
୧୯୪୮ ମସି ହା ଜାନୁ ୟାରୀ ୩୦ ତାରି ଖେର ଗାvୀ ପାଥନାସଭାକୁ ଆସି ବା ମାେତ ନାଥୁରାମ
ତା,ୁ ଗୁଳିକେଲ। ‘ହା’ ରାମ କହି ଜାତି ର ଜନକ ମହାତGା ବାପୁ ଟଳି ପଡ଼ି େଲ। ଚାରି ଆେଡ଼
େଶାକର ଛାୟା େଖଳି ଗଲା। ସମଗ ପୃଥିବୀରୁ ହଠାତ୍ अହି ଂସାର ଆେଲାକ ନି ବା ପି ତ
େହାଇଗଲା। ସ¡ାଧୀନ ଭାରତ ଏକ अvକାରମୟ ଗତକୁ େଠଲି େହାଇଗଲା। ଭାରତୀୟ
ମୁ ସଂଗାମର ମହାନାୟକ, ବି ସGୟ ମହାମାନବ ମହାତGା ଗାvୀ ଚି ରଦି ନ ପାଇଁ ଧରା
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ପୃେର अମର େହାଇ ରହି ଗେଲ ।
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ପାରାଦ¡ୀପଗଡ଼, କୁ ଜଜଗି ଂହପୁର
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େମା-୯୯୩୭୬୯୧୪୭୫
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!!!
ମାଡ଼େର ଭି ଟାମିନ୍ ଏମ୍!!!
ମାଡ଼େର ଭି ଟାମି ନ୍ M, େହେଲ ମନୀ (Money)
Money)େର M2??
M2??
ମାଡ ମାରି ବା ଓ ମାଡ଼ ଖାଇବା ଜେଣ ମଣିଷର ବାଲ କାଳରୁ
ଆର େହାଇ େବେଳ େବେଳ ପା ବୟସ ପଯx ଜାରି ରହି ଥାଏ !
କାହ[କି ? ଏବଂ ତାହାଦ¡ାରା କ'ଣ ହୁଏ ?
ପ,ଜ କୁ ମାର
ପାଣିଗାହୀ

କଥାେର କହୁ ମାଡଖିଆ ମହାେଦବ, ମାଡ଼ ଖାଇେଲ ବର େଦବ !
अଥାତ ମହାେଦବ ଶି ବ ଭା ଖାଇ ନି ଶାସ अବାେର ରହି ଥିବା
େବେଳ ଭର ଆ`ନାଦ ଶୁଣି ନପାରି େଲ ତା,ୁ ମାଡ଼ ମାରି େଚତନା
େଫରାଇ ଆଣିବା ପେର ବର ପାି େହବାର ସାବନାକୁ ଆଖି ଆଗେର

ବାbବ ାନ ବି ହୀନ अଧମ େମାର ନି ଜସ¡ ବି େଶBଷଣ ଏହା େଯ, ଏମି ତି
କୁ ହାଯାଉଥିବା ବି ଷୟେର କି ଛି ମହତ¡ପ"
ୂ  ଦୃ ିଭୀ ରହି ଥିବା अନୁ ମାନ
କରି ମାଡ଼ ଉପେର ଆଧାରି ତ ସ ୃ  ଆେଲଖଟି େକେତଦୂ ର ଗହଣୀୟ
ବି ଚାର କରି େଦଖିବା.....
ଆମର ପବ
ୂ ତ
 ନ ଆଦରଣୀୟ ମୁଖମ~ୀ ତଥା ଓଡ଼ି ଶାର ବରପୁତ

ତ
ିକ

ା

 ବି ଜୁ ପ+ନାୟକ କହି ଥିେଲ େଯ େକୗଣସି ନି କୁ ସରକାରୀ
ସ¡ଗତ
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ରଖି ଏମି ତି କୁ ହାଯାଉଥିବା अନୁ ମାନ େହଉଛି ଆମର। ତାହାର େକୗଣସି

ଇ
-ପ

ଚାକର ସାଧାରଣ େଲାକ, କାଯେର अବେହଳା କେଲ ପଥେମ ମାଡ଼

ଆ

ହ
ାନ

ମାରି ତାପେର ତା,ୁ ଖବର େଦେଲ ପରବ` ୀ କାଯାନୁ .ାନ କଥା େସ
ଆହାନ ଇ-ପତି କା ସ ୂ " ନି ଃଶୁ% ବି ତରଣ େହତୁ ଡା େଜାତି ପସାଦ ପ+ନାୟକ, -ାରା ପତି .ି ତ ଓ ପକାଶି ତ
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ନି େଜ ବୁ ଝି େବ! ତା,ର ଏମି ତି କହି ବା ପଛେର କି ଛି ଗୁରୁତ¡ପ"
ୂ  , ମହତ¡ପ"
ୂ  ଉେjଶ
ଥିଲା କି ?! ଆଉ अନ େକୗଣସି ଉପାୟ ନକରି ମାଡ଼ ମାରି ବା ଉପେର େସ ପାଧାନତା
େଦଇଥିେଲ କାହ[କି?!! ଆଉ ଆଜି ସମୟେର େସମି ତି କରି ବା ତ େକାଶ ଦୂ ର, ଭାବି ମଧ
ପାରି େବ ନାହ[ ସାଧାରଣ େଲାେକ। ଏସବୁ ସମୟଚକର େଖଳ ଯାହା ସମେb ବୁ ଝୁଥିେବ।
େହେଲ ତା,ର େସହି ମାଡ଼ ଉପେର ପାଧାନତା ରହି ବା ପଛର ରହସ କ'ଣ ?!! ହୁଏତ
କି ଛି अଭାବନୀୟତାକୁ ଦୂ ର କରାଯି ବା ଲi ରହି ଥିବା अନୁ ମାନ କରୁଛୁ ଆେମ ଯାହା
େବାଧହୁଏ ଆଜି ସମୟେର ଆଉ ଆବଶକ ପଡୁ ନାହ[ କି cା अତଧି କ ଆବଶକତା ରହି ଛି
ବି ଚାର କର ସବସାଧାରଣ......
କଥାଟି େକୗଣସି ବି ାନାଗାରେର ଗେବଷିତ ଉୃ ତି ଉପେର ଆଧାରି ତ ବାbବ ତଥ
ନୁ େହଁ , ବରଂ ମଣିଷର ବବହାରି କ ଆଚରଣର ଏକ ଦାଶନିକ ବି େଶBଷିତ ତତ¡ !
ମଣିଷ ମନର ମନbାତି ¡କ ବି େଶBଷଣ କରି ଦାଶନିକ ତତ¡ର ନି ±ସ ଏହା େଯ,

अକ`ବକୁ କ`ବେର ପରି ଣତ କରି ପାରୁଥିବା େହତୁ ଳ ବି େଶଷକୁ େନଇ ତାହାର
ବବହାର ରହି ଛି ସମାଜେର। େକେତେବେଳ ପି ଲା,ୁ ପାଠ ବୁ ଝା ନପଡ଼ି େଲ କି cା
େକୗଣସି ମାନବି କ ଆଚରଣେର ବତି କମ େଦଖାଗେଲ ମାଡ଼ ମାରି ସୁଧାର, ପରି ବ`ନ
କରାଯି ବା ଲi ରଖାଯାଇ ଥାଏ ତ େକେତେବେଳ अସାମାଜି କ େଲାକ,ୁ ସଜାଡ଼ି ବା ପାଇଁ
ଆଇନ ସତ ମାଡ଼ର ବବହାରି କ ପାବଧାନ ରଖାଯାଇଥାଏ। अେନକ ସମୟେର ବଚସା

ତ
ିକ

ା

ମଧେର ଏକ ଜି େଦ୍ଖାର अବୁ ଝା ମଣିଷକୁ ଦମନ କରିବା ପାଇଁ ମାଡ଼ର ବବହାର
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ମାଡ଼େର ହୁଏତ କି ଛି ବି େଶଷ ତଥ ରହି ଛି ଯାହା େକୗଣସି अସବ କାଯକୁ ସବ,

ଇ
-ପ

କରାଯାଇ ଥାଏ ତ ଆଉ େକେତେବେଳ ଗାଲୁ ଆ, େଚତନା େଫରାଇ ଆଣିବା ପାଇଁ

ଆ

ହ
ାନ

ମାଡ଼ର ଆବଶକତା ରହି ଥାଏ। େହେଲ ଏହି ସବୁ େiତେର ସାଧାରଣ ବାକ୍ ବି ନିେଯାଗ
ଆହାନ ଇ-ପତି କା ସ ୂ " ନି ଃଶୁ% ବି ତରଣ େହତୁ ଡା େଜାତି ପସାଦ ପ+ନାୟକ, -ାରା ପତି .ି ତ ଓ ପକାଶି ତ
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ମାଧମେର କାଯ ହାସଲ ସାବନା iୀଣ େହେଲ ମାଡ଼ର ବବହାର अନି ବାଯ
 ବି ଜୁବାବୁ
େହଉଥିବା ଲiକରି ଉପେରା ଉିଟି ପଚଳି ତ ରହି ଥିବା େବେଳ ସ¡ଗତ
ତାହାର

ଆବଶକତାକୁ

ଯେଥ

अନୁ ଭବ

କରି

େସହି ଭଳି

କହି ଥିବା

अନୁ ମାନ

କରି େହଉଛି । ଆଜି କି  ଆଉ େସସବୁ େଦଖିବାକୁ ମି ଳୁନାହ[। କାରଣ କ'ଣ, ବି ଚାର କରି
େଦଖିେଲ ଆଉ କି ଛି ପରିବ`hତ ସାମାଜି କ ଚକ ନଜରକୁ ଆସୁଛି ଯାହାର ତୁ ଳନାତGକ
ବି ଚାର ବବେଛଦ କରାଯାଇ ଉପଯୁ ପଦେiପ ନି ଆଯି ବା ଆବଶକ ମେନହୁଏ ଆମର।
ସୂଯ କି ରଣରୁ ଭି ଟାମି ନ ‘D’ ମି ଳୁଥିବା ପମାଣ େଦଇଛି ବି ାନ। ତାହାର
ରାସାୟନି କ ପତି କି ୟା ଶରୀରେର କି ଭଳି ଭିଟାମି ନ ପbୁତ କରି ଥାଏ ତାହା େବୖ ାନି କ
ମାନ,ୁ ଜଣାଥିବା େବେଳ ସାଧାରଣ ମଣିଷ େସଗୁଡିକୁ ଜାଣxି ନାହ[। ଠି କ୍ େସହି ଭଳି ମାଡ଼
ଖାଇବା ଦ¡ାରା ସ ୃ  ମଣିଷର ଶରୀରେର କି ଛି ରାସାୟନି କ ପରି ବ`ନ ଘଟିଥାଏ।
ଯଦ¡ାରା ତାହାର ମାନସି କ ଉେ`ଜନା ପଶମି ତ େହାଇ ବି େବକର ଶି ଥିଳ ଆଚରଣ ଗୁଡିକ

େହାଇ ିର ମbି±େର ଉପଯୁ କାଯ କରି ବାେର ସାହାଯ କରି ଥାଏ। ଆଉ
େକେତେବେଳ ଆଶାତୀତ ଭାେବ ତାହା ବି ପରୀତ ପତି କି ୟା ସୃି କରି अେନକ अକ`ବ,
କୁ କାଯ କରି ବା ପାଇଁ ମଧ ସୁେଯାଗ ସୃି କରି ଥାଏ ମଣିଷ ମbି±େର ଯାହା ଳ
ବି େଶଷକୁ େନଇ ତାହାର ପତି କି ୟା ଉâନs

େହଉଥିବା ପାୟତଃ ସମେb अନୁ ଭବ

କରି ଥିେବ। େହେଲ େକୗଣସି ସାáାତି କ ସାମାଜି କ କି cା ପାରି ବାରି କ ସଂଘଷ ସମୟେର

ତ
ିକ

ା

ମାଡ଼ ବି ପରୀତମୁଖୀ ପତି କି ୟା ସୃି କରୁଥିବା େବେଳ ସାଧାରଣ କାଯେର ତାହାର
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ମbି±େର ପବାହି ତ େହାଇଥାଏ। ଫଳତଃ ସ ୃ  ମଣିଷର ଉେ`ଜି ତ ଉନGାଦନା କମ୍

ଇ
-ପ

ଯୁାତGକ ଉ`ର ମି ଳିଥାଏ । ମଣିଷ େହଉ କି अନ େକୗଣସି ଜୀବ ମାଡ଼ ଖାଇବା ପେର

ଆ

ହ
ାନ

ତାହାର ପତି କି ୟା ଗୁଡିକ େଯଉଁ ରାସାୟନି କ ପରି ବ`ନ େହତୁ େହାଇଥାଏ ତାହାର
ଆହାନ ଇ-ପତି କା ସ ୂ " ନି ଃଶୁ% ବି ତରଣ େହତୁ ଡା େଜାତି ପସାଦ ପ+ନାୟକ, -ାରା ପତି .ି ତ ଓ ପକାଶି ତ
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େକୗଣସି େବୖ ାନି କ ମତବାଦ ନଥିବା େବେଳ ଆେମ ତାକୁ ଭିଟାମି ନ ‘M’ ର ନାମ େଦଇ
ବି େଶBଷଣ କରିବା ବ`ମାନ ପାଇଁ େଯେତେବଳ ପଯx ତାହାର େବୖ ାନି କ ପେୟାଗାତGକ
 ବି ଜୁବାବୁ , ସମୟେର େସହି ଭିଟାମି ନ ‘M’ ର
ତଥ ଆସି ନାହ[। େହେଲ ସାନୀୟ ସ¡ଗତ
ଆବଶକତା ରହି ଥିବା େବେଳ ଆଜି ସମୟେର ଆଉ ଆବଶକ େହଉନଥିବା ପଛର
ରହସ କ’ଣ ବି ଚାର କରି େଦଖି ବା......!
ସମୟ େସାତେର ପରି ବ`hତ ମଣିଷ ସମାଜ ଦି ନକୁ ଦି ନ ସାáାତି କ ପରି ବ`hତ
ଜୀବନ ଧାରାେର ବଂଚି ବା ଶି ଖୁଛି। ବି ଭିନs ପାରି ପାଶhକ ପଭାବ କାରଣରୁ େସକାଳର
ମଣିଷ ଆଉ ବ`ମାନର ମଣିଷ ମଧେର ଆକାଶ, ପାତାଳ ପରି ବ`hତ ଜୀବନେଶୖ ଳୀ,
ଭାବଧାରା େଦଖିବାକୁ ମି ଳୁଥିେଲ ମଧ ଜନGଦାତୀ ପକୃ ତି ର େସହି ଭଳି େକୗଣସି ଆଖି
ଦୃ ିଆ ପରି ବ`ନ ହୁଏନାହ[। କି  ମଣିଷ ସମୟ େସାତେର ନି ଜକୁ ପବାହି ତ କରି
ବଂଚି ବା ଶି ଖୁଛି ଯାହା ତାକୁ ଭଲ ଦି ଗଗାମୀ କରୁଛି କି ମE ତାହାର େକୗଣସି अନୁ ଶୀଳନ

କରାଯି ବା ଭଳି େସହି ପୁରାତନ ଭି ଟାମି ନ୍ର ମଧ ସମୟ ସାେପi High Dose ଭିଟାମି ନ
ବବହାର କରି ବା ଶି iା ମି ଳିଛି ଆଜି ର ସମୟେର। େଦଖାଗଲା େଯ ସମୟ େସାତେର
େକବଳ ଭିଟାମି ନ “M” ବବହାର ଆଉ େବାେଧ କାମ କଲା ନାହ[! େତଣୁ ତାହାର
ରୂପାxରି ତ Money ଭାେବ ଭିଟାମି ନ M2 ର ବବହାର କରିବା ଶି iା ଦି ଆଗଲା େଲାକ,ୁ
ଯାହା Moneyେର ଉପଲ® େହାଇ ଯେଥ ଭଲ ପଦଶନ କଲା ! େତଣୁ ଆଜି ଆଉ େସହି

ତ
ିକ

ା

ପୁରୁଣା ଭିଟାମି ନ “M” କୁ ଛାଡି ଆେମ େକବଳ M2 ର ବବହାର କରି ଯେଥ ଆନEେର
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ନାହ[। େତଣୁ ଏହି ପରି ବ`hତ ସମୟ େସାତେର High dose antibiotics- ପbୁତ

ଇ
-ପ

ରହୁେଛ କି ନି ରାନE ବି ଚାର ନି ଜ ନି ଜର। କି ’ ଯାହା େହଉ େକୗଣସି ଉପିତ

ଆ

ହ
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अପୀତି କର ପରି େବଶ ଆଉ େଦଖିବାକୁ ମି ଳୁନାହ[। ଏହି ଭି ଟାମି ନ M2 େକବଳ ବିଗତ
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ବବସାୟ ମଧେର ସୀମି ତ ରହି ସମାଜକୁ େକଉଁ ଦି ଗଗାମୀ କରୁଛି ସମେb ପାୟତଃ
ବୁ ଝୁଥିେବ । କି ’ ଆପଣ ମାେନ ଯଦି ଖୁସି ତାେହେଲ ସମଗ ସଂସାର ଖୁସି ।
ଏହି ଭିଟାମି ନ M2 େକବଳ ସରକାରୀ ଚାକର ମାନ, ପାଇଁ ଯେଥ ଉପେଯାଗୀ
େହଉଥିବା େବେଳ ଉପେରା अନାନ କାଯ ଗୁଡିକ େiତେର ସହାୟକ େହାଇ
ନପାେର। କି  ସରକାରୀ କଳେର ଭି ଟାମି ନ M2 ପଚଳନର ମଧ ଯେଥ ଭିନs ଦି ଗ
ପରି ଲiିତ ହୁଏ ଯାହା ପାୟତଃ ସମb,ୁ ବୁ ଝୁଥିବ। େହେଲ ପଚଳି ତ ଭିଟାମି ନ M2
ପରି ବେ` ଯଦି େକବଳ “M”ର Double Dose अଥାତ୍ 2“M” ବବହାର କରାଯି ବ
ତାେହେଲ M2 ଠାରୁ ତାହା ଯେଥ ଗୁଣାତGକ କାଯ କରି ବା ସୁନିzିତ। କି ’ େଯେହତୁ
ଆମର ପି ୟ ପଣମ ମୁଖମ~ୀ ବି ଜୁ ବାବୁ ଆଉ ଆମ ଗହଣେର ନାହାxି େତଣୁ ତାହା
ପରବ` ୀ କାଯାନୁ .ାନ କଥା ବୁ ଝି ବ ଆଉ କି ଏ ?! େତଣୁ ହୁଏତ ଆଜି ସମେର ଭିଟାମି ନ
M2ର ବହୁଳ ବବହାର େଦଖି ବାକୁ ମି ଳୁଛି ସବୁ େiତେର ଯାହାଦ¡ାରା େଲାେକ ଖୁସିେର

ନବୀନ ପ+ନାୟକ । କି ଛି iଣ ପାଇଁ ଏହି ସାମାଜି କ ିତି ଉପେର କଡା ନଜର ରଖେଲ
 ପ+ନାୟକ, अମର ଆତGାକୁ ଶାxି ମି ଳxା େବାଲି ଆମର अନୁ ମାନ
ହୁଏତ ସ¡ଗତ
େକେତଦୂ ର ଠି କ୍ ବି ଚାର କରି ମତାମତ େଦେବ େବାଲି ଆଶା.........!!
ପ,ଜ କୁ ମାର ପାଣିଗାହୀ
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ା

େସାସି ଆଲ େଫାରମ (ଭାରତ)
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ରହୁଛxି କି ଦୁ ଃଖେର ବି ଚାର କରି େଦଖ ବ`ମାନର ଉପିତ ମାନବର ମୁଖମ~ୀ ଶୀ
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ଛତପୁର, ଗଂଜାମ.
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ଦୂ ରଭାଷ.: ୯୪୩୭୩୨୪୯୧୭.
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େପମର ପରିଭାଷା
ବହୁତ अଜବ ଏ ପଶs ଯଦି କି ଏ ପଚାେର େପମ କ’ଣ ? ୨୦/୨୨
ବଷ େବେଳ େଯମି ତି ଦ¡E¡ ଥିଲା ଆଜି ମଧ େସୟା। ସତେର େପମ
କ’ଣ ଜାଣିନି ନା େପମେର େକେବ ପଡ଼ି ନାହ[? ଜୀବନର ମଧାହs,
େଗାଟିଏ ସxାନର ମାଆ ମଧ ତଥାପି ମନେର ଏେତ ପଶsବାଚୀ?
ଚି ନGୟୀ ପାତ

ସବୁ େବେଳ େପମର ସଂାେର ନି ଜ ଉ`ର େଖାଜି ବାକୁ େଚା କେର।
େପମ େହଉଛି ଶାଶ¡ତ ଓ ଚି ରxନ। ଦୁ ଇଟି ମନ; ଦୁ ଇଟି ହୃଦୟ; ଦୁ ଇଟି
ଆତGାର ମି ଳନ େହଉଛି େପମ। ସତେର କ’ଣ ଏହି ସଂାେର େମାର
ସାମ|ସ अଛି ? େମାର ମେନ ପଡ଼ୁଛି ମେତ ପଚାରି ଥିବା ଜେଣ ସାର

अଧି କ ଜଟିଳ ଥିଲା ଗଣିତଠାରୁ ମଧ। େକବଳ ପାଠ ପଢ଼ି अଧି କା
ନcର ରଖିବା ଠାରୁ ଏ ପଶsର ଠି କ୍ ଉ`ର ପାଇବା ଥିଲା େମା ପାଇଁ
େଗାଟିଏ ଆହ¡ାନ। ଆେମ େଦଖୁଥିବା ସି େନମାର ହି େରା, ପଢ଼ୁଥିବା ଗ{
ଉପନାସର ରାଜକୁ ମାରକୁ ତଜମା କରି କରି ପରି େଶଷେର ଉ`ରଟି
ଥିଲା- ଯି ଏ ମେତ अଧି କ ଭଲ ପାଉଥିବ, ମେତ ଭଲେର ବୁ ଝୁଥିବ, ଯି ଏ
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ା

େମା ଇkାକୁ ସାନ େଦଉଥିବ ଓ େମା ପାଇଁ ସାରା ଦୁ ନି ଆ ସହ ଲଢ଼ି
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େସହି ପଶs େଯ “ତମକୁ େକମି ତିକା ଜୀବନସାଥୀ ଦରକାର?” ଏ ପଶs
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ହ
ାନ

ପାରୁଥିବ। େପମ କ’ଣ େବାଲି ଆଜି େଯେତେବେଳ େମା ସାଥୀ କଥା
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ଭାବୁ ଛି - ମେତ ବହୁତ ଭଲପାଏ, େମା ପାଇଁ ସମb, ସହ ଲେଢ଼ଇ କରି ବା, େମା ପାଇଁ େସ
ଜି ଏଁ, େମା ବି ନା ବwିପାରି ବ ନାହ[, ଏକଥା େକେବ ମଧ କହି ନାହାxି କି  ମଁୁ अସୁ
େହାଇଗେଲ ବb େହବା, େମାେତ ବହୁତ ସମୟ ଧରି ନ େଦଖିେଲ ଆଶ,ା କରି ବା, ମଁୁ
ମନ ଦୁ ଃଖେର ରହି େଲ ଚି xା କରି ବା, ଏଇ ହୁଏତ େପମ। ନୀରବେର ମେତ ଏେତ ଭଲ
ପାଉଥିବା ମଣିଷକୁ ସଂସାରର ଭିଡ଼ ଭି ତେର ହେଜଇେଦବାକୁ ମନେର ଆସୁଥିବା ଡରକୁ
କୁ ହାଯାଏ େପମ ।
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ସହକାରୀ ଶି iୟି ତୀ

ଆ

ବି ଜୁ ପ+ନାୟକ ଆଦଶ ବି ଦାଳୟ, େଗାଳ§ରା
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ବି େଶଷ ସୂଚନା
ଆହାନ ଇ-ପତି କାର ଆଗାମୀ ସଂ:ରଣ : अେପଲ ୨୦୨୨
େଲଖା ପଠାଇବାର େଶଷ ତାରି ଖ : ୩ अେପଲ ୨୦୨୨
ଆହାନ ଇ-ପତି କାେର ପକାଶନ େହତୁ ଆପଣ, େଲଖା ଗୁଡ଼ିକ ଓଡ଼ି ଆେର ଟାଇପ୍
କରି ୱାଡ଼ ଫାଇଲେର ପଠାଇେବ ହାତେଲଖା ଗହଣୀୟ େହବନାହ[ ଜାଣିଛି ଟାଇପ୍
କରି ବା ଭାରି କସାଧ, କି  େସତି କି ପରି ମାଣର କ େମାେତ ବି କରି ବାକୁ ହୁଏ
ଆପଣ େଗାଟିଏ ଆେଲଖ ଟାଇପ୍ କରି ବାକୁ କ अନୁ ଭବ କରୁଛxି , ଏଠି ଶତାଧି କ
ଆେଲଖ ପହwୁ ଛି, ସବୁ ଗୁଡ଼ିକ ଟାଇପ୍ କରି ବା अସବ
ଯଦି ଗ{ ବା କାହାଣୀ କି cା ପବv ପଠାଉଛxି େତେବ ଧାନ ଦି अ, ପେତକ ଶ
ମଧେର େକବଳ େଗାଟିଏ ଖାଲି ାନ ଛାଡ଼ି େବ, କମା, ପ"
ୂ  େଛଦ, ଯୁାiର ଆଦି

ପକାଶନେର अେହତୁ କ ବି ଳc ହୁଏ େତଣୁ ଯଦି ସବ େହଉଛି ଆପଣ, ନି କଟେର
ଥିବା େକହି ଓଡ଼ି ଆ ବvୁ , -ାରା ନି ଜ େଲଖାକୁ ସଠି କ ଭାବେର ପରୀiା କରି ନି अ
େଲଖା ସହି ତ ନି ଜର େଗାଟିଏ ପାସେପାଟ୍ ଫେଟା (ଯଦି ନାହ[, େତେବ ଭଲ
େଦଖାଯାଉଥିବା ସୁEର ଫେଟାଟିଏ) ସହି ତ ନି ଜର ଠି କଣା େଲଖି ପଠାଇେବ
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aahwaan@gmail.com
ଆ

ଆମର େଲଖା ସଂଗହ ଇେମଲ୍ :

ତ
ିକ

େଲଖି େଦଉଛxି , ଏଥିପତି ସତକ ରହି େବ େଲଖା େମେସଜ୍ ବÊ୍େର ହ[ ପଠାଇେବ

ା

अେନକ ବvୁ େଲଖା ପଠାଇବା େବେଳ େଲଖାକୁ ଇେମଲ୍ର ସବେଜ୍ ଲାଇନ୍େର
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